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 املقدمة

 

احلمد هلل الذي صّرف األمور بتدبريه، وزّين صوور  انساو حب سناون ميهو و      

وميهديره، وفّوض حتاني األخالق إىل اجته ده وميشمريه، واستحّث  على ميهوذيهه   

 -وحتذيره. وأشوهد أحب   إلو  إ  اهلل وهوده   شوري، لو ، سوّه  علوى         بتخويف 

عه ده ميهذيب األخالق بتوفيهو  وميياوريه، واموّع علويهس بتاوهي        -من ش ء من 

صعه  وعاريه، وأشهد أحب حممًدا عهده ورسول   الوذي ا سوآ ارو ر الةهوو  ميلوو       

لس عليو ، وعلوى   من بني أس ريره، ومياتشرق من خم يل  وميه شريه. صولى اهلل وسو  

ال  وأصح ب  الذين طهروا وج  انسالم مون للموا الرفور وديو جريه، وهاوموا      

 م د  اله ط  فلس يتدّساوا بهليل  و  برثريه.

 . . . . . 

 يعوود  فيمو  واغتة م   ب ستغالل  وأمرس  لة  اهلل وهه  عظيما سعما اللا حب فإحب

 فهو    يةفو     فيم  واخلوض ل  حبالعة  إطالق من وهذرس ، والثواب ب ألجر علية 

: ميع ىل وق    [ق سور ] ﴾ (18)َعِتيٌد َرِقيٌب َلَدْيِ  ِإلَّ  َقْوٍ  ِمْن َيْلِفظن َم ﴿: سهح س 

 ﴾ (12)مَيْفَعلنووحبَ  َمو   َيْعَلُمووحبَ (11)َاو مِيِهنيَ  ِاَراًمو  ( 10)َلَح ِفِظنَي َعَلْيرنْس َوِإحبَّ﴿

: ق ئاًل  جه  بن مع ذ ميعجب املالس على اللا حب ذل، وخلطر، [ا سفط ر سور ]

 ررلتو، »:بهولو     املصودوق  الصو دق  أج بو  (  !بو   سوترلس  مب  ملؤاخذوحب وإس )

 الرتموذي  ]«ألاوةتهس  هصو ئد  إ  وجووههس  على الة ر يف الة س يرب وه  أم،

 ليوترلس  العهود  إحب: »لهوو  الوة     اجلةوا  إىل عظيس ب ٌب أس  ام [، واحل اس



           املقدمة
 العهوود وإحب درجوو   بهوو  اهلل يرفعوو  بوو ً  هلوو  يلهوو    اهلل رضووواحب موون ب لرلمووا

 يف خريفو   سوهعني  بهو   يهووي  بو    هلو   يلهو     اهلل سخط من ب لرلما ليترلس

 [. (2314)الزهد: الرتمذي« ]جهةس

يوووتخري يف خط بووو ، وُتووو ر ألنمتووو  أهاووون األلفووو ل، وأ لوووه ،   واووو حب 

والفنحوو ، فلووس يروون    وألطفهوو ، وأبعووده  موون ألفوو ل أهوو  اجلفوو ء والغلظووا،      

 ف هشً ، و  متفحشً ، و  صخ بً ، و  فظً .

وا حب يرره أحب ياتعم  اللفظ الشريف املصوحب يف هق من لوي  اوذل،،   

وأحب ُياووتعم  اللفووظ املهووني املرووروه يف هووق موون لووي  موون أهلوو  ]زاد املعوو د  بوون  

 الهيس  [.

 اوثري  فيهو   هو  ي الو   األلفو ل  بعض قف م أ أحب أهههُآ املةطلق هذا ومن    

 الصوحي   احلديث ويف، به  ميه وسً  وإم ! قوهل  سرس مةهس جهاًل إم  الة س من

 أبعد الة ر يف به  يز  فيه  يتهني م  ب لرلما سليترّل العهد إحب» : يهو  الة  

  . [علي  متفق]« واملغرب املشرق بني مم 

 موافهوا   نسو  وأمس ومع مالمية  واعته دامية  وأفع لة  االمة  يروحب أحب فيجب

 .وميع ىل سهح س  اهلل لشرع

 واألقووا   الشوعهيا  األمثو    مون  اوثرياً  جنود  أحبيف هوذا الهو ب     املؤسوف  منو

 وسووةا اهلل اووالم موو  وميتعوو رض اهلل شوورع علووى غريهووا رأ ُجوو جتوورت  واألمسوو ء

 و واجلهوو    اخلرافوو   يف يعتهوودوحب الةوو س موون اووثرٌي أصووه  هتووى  ورسووول 

 هوذا  ومثو  . الصوحيحا  العهيود   مو   ميتصو دم  ال  املضلا االض ل األمث   يضربوحب

 اخلاوراحب  إىل يوؤد   قود  رويوا  أو ميدبر بغري ألاةتهس ميلوا  أو الة سهول  ي الذي

 [15: لةور]﴾ َعِظيس اللَِّ  ِعةَد َوُهَو َهيًِّة  َومَيْحَاُهوَسُ  ﴿: ميع ىل ق   املهني



           املقدمة
، ذلوو، ق ئلووه  تهووداع إذا انسووالم موون صوو ههه بعووض األلفوو ل  مُيخوور  فهوود   

 يعلمووحب    عةهو ، وقود   الشرٌع سهى وألف ٌل عه راٌ إسه  . بذل، العلم ء أفتى ام 

 الوذي  ساي سً ، وأشورهس  مُيه   ولرن هرمه  ُيعلس األاثر، وقد وهس هرمه 

 .ع مدًا ع ملً  به  يتفوه

 .ا فر به  ميلفظ من ا  إحب: سهو    التحذيرا  هذه سهو  عةدم  وحنن  

   الهوو ئلني موون اووثريًا افوور، ملوو ذا  ألحب سفاووه  العهوو ر  ا سووآ لووو هتووى  

 الوذي  هوو  الطهيوب يهو  :    أحبموثاًل   بهلهو   يعتهود  املعةى،   يهصد يهصدوسه ،  

 .اهلل دوحب من الشف ء  ل،

، الهلووب سووالما موو  مهووس غووري األلفوو ل ميصووحي  أحب  الةوو س بعووض وقوود يهووو 

 يف لاوو س، أطلوق  لإلساوو حب سهوو   أحب  رون   واجلوواب علوى هووذه املاوألا  أسوو      

ف للا حب هو املعرب عن انساو حب ومو  هوو    ، صحيحا الةيا دامآ م  ش ء ا  قو 

 إ  مغرفا يغرف من الهلب.

علووى أسوو  يةهغوو  التةهوو  إىل احلرمووا والرفووق يف بيوو حب مثوو  هووذه األمووور الوو   

هوذه األلفو ل مشوروعا أو      أحب  ُفى م  فيه  على اوثري مون الةو س،  عتهو ده    

فمون   يودخ  يف بو ب الهودع،    أو يعرف خطأه  أو أحب بعضه  حموذور يف الشوريعا   

وهرمووا وموعظووا  برفووق أحب  سهووّين الصووواب للةوو س   اوون األدب يف مثوو  ذلوو،  ُه

( َعووْن 2738رو  الرتمووذي )أسووو  هاووةا، فهوود    هاووةا، ولةوو  يف رسووو  اهلل   

 َ : اْلَحْمُد ِللَِّ ، َوالاََّل ُم َعَلى َرُسوِ  َس ِفٍ : َأحبَّ َرُجًل  َعَطَ  ِإَلى َجْةِب اْبِن ُعَمَر، َفَه

 اللَِّ .

َق َ  اْبُن ُعَمَر: َوَأَس  َأقنوُ  اْلَحْمُد ِللَِّ ، َوالاََّل ُم َعَلى َرُسوِ  اللَِّ ، َوَلْيَ  َهَرَذا 

هاووة  ]َهوو ٍ  (. ؛ َعلََّمَةوو  َأحْب َسهنوووَ : ) اْلَحْمووُد ِللَّووِ  َعَلووى انوو ِّ   َعلََّمَةوو  َرُسوووُ  اللَّووِ   



           املقدمة
 .[األله س 

يف هد  بني ل  أحب مث  هذا الهو  لي  مةررًا ف سظر: ايف أحب ابن عمر 

 واألخذ ب ، أو اعتي ده ام  ميعت د الاةا. ذامي ، وإمن  املةرر ميرك سةا الة  

ب ملخطئ، وميأليف  لهلهو ، مو  ميةهيهو  علوى موضو  الاوةا يف         وميأم  رفه  

 ذل، امله م.

وموون ، العلووس أهوو  انتووب موون ردا  والفوو ل هووذا الرتوو ب آ مفوواسووتهي وقوود

 .اجلمي  بةفعه  ُيعس أحب اهلل من راجيً الواق  املنع ش 

 وقد جعلآ هذا الرت ب مه هث ام  يأمي :

 أقوا  خ طئا يف العهيد : املهحث األو 

 أقوا  خ طئا يف العه دا : املهحث الث س 

 .ابأقوا   خ طئا يف األخالق واآلد: املهحث الث لث

 املهحث الراب : أقوا  خ طئا يف األمس ء واألله ب

 .أحب مُيه      الة   أقوا   وألف ل اره: املهحث اخل م 

 .املهحث الا دس: أقوا  وأمث    شعهيا خ طئا 

 .املهحث الا ب : ألف ل مع صر  خ طئا 

 مةوع  : املهحث الث من 

ولوجهووو   س فعوووً  وأحب جيعلووو  صووو حل ً  ،واهلل أسوووأ  أحب يةفووو  بهوووذا الرتووو ب  

 ل  يوم أله ه، إس  ول  ذل، واله در علي . حب يروحب ُذخرًاأ، وخ لصً 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة

  
 

 
 املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة

 متهيد:
إحب قضوو ي  ان وو حب هوو  الوو  بعووث اهلل موون أجلووه  الرسوو ، وأسووز                

الرتب، وه  األس س الذي يهوم علي  س ئر العه دا ، ويتوقف عليو  قهوو    

  ، لووذا جيووب أحب ميةوو   موون املاوولس أوسوو  ماوو هاه يف جهووده وميفرووريه     األعموو

، ا حنرافو   ا يف وقآ اثر  فيه  يه  أبلغ اهتم م ، خ ّصم ، وأحب يولوميعّل

فيه  ُبعد املالمني عون احلوق ومصو در احلوق، وَغلهوآ فيهو  األهوواء،         واشتطَّ

او حب علوى يهوني    إذا  و  جيد العهد يف هذا اخِلضس من الفع بوراءً  لديةو  إ َّ  

مم  يعتهد ويعم ، فةحن سعلس أحب قهو  أعم   العهد رهن بإخالص العمو  هلل  

 صوابً  موافهً  لشرع اهلل  سهح س .سهح س ، وأحب يروحب 

ولع  هذا املهحث يف جم   األقوا  واألخط ء يف العهيد ، ُيا هس يف ميةهيا 

 ت  ا حب:العهيد  من الشوائب املرميهطا ب للا حب، ويف سهي  ذل، ومح ي

           أو  –سوهح س    –الةه  عون او  لفوظ فيو  شورك بو هلل أو افور بو

 يؤدِّي إىل أي مةه .

  ميع ىل  –الةه  عن دع ء غري اهلل-. 

  ميع ىل  –الةه  عن انحل د يف أمس ء اهلل-. 

 .الةه  عن ا عتداء يف الدع ء 

 .الةه  عن ا ستاه ء ب ألسواء 

 .الةه  عن الهو  على اهلل بال علس 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 ن الدع ء ب لهالء.الةه  ع 

  ميع ىل  –الةه  عن ميعهيد ا سس لغري اهلل-. 

  الو  اخوتب بهو  سفاو       –ميع ىل  –الةه  عن التام  بأمس ء اهلل– 

 سهح س .

 .الةه  عن احللف بغري اهلل 

ومووون روووس  ه ولوووآ أحب أ ووو  األلفووو ل واألقووووا  اخل طئوووا الووو  هلووو  عالقوووا      

 :ت ل ب لعهيد ، وه  ا ل

 :أحد -1

يف:  –  –سثوً  عون اله ضو  عيو ض      –  –بن هجور  ذار احل فظ ا 

إ  هلل ميعو ىل، هرو ه   « أهد  » األهد، والواهد، وأهد، فه  : ) وقي :   ُيه   

 ا هو.  (1) ِ ْيع  عي ض (

إسوو  وبةووو املطلووب   سفوورتق يف ج هليووا و    : » وقوود وقوو  يف هووديث قولوو   

( 2980) داود وأبو( 4/81) أمحد خرج « ]  إسالم، وإسَّم  حنن وهس ش ء واهد

 «.ش ء أهد  » [، ووق  يف روايا املروزي: ( 7/130) والةا ئى

 :إرادة الشعب من إرادة اهلل -2

ويف  هذا افرتاء عظيس جترأ ب  بعض الفالسفا ومةفذيه  جرأً    ياوهق هلو    

مثي  يف أي حميط او فر يف غو بر الهوروحب، إْذ غ يوا مو  قوب اهلل عوةهس التعلوق         

َلوووْو َشووو َء اللَّوووُ  َمووو  َأْشوووَرْاَة  َو  اَب ُنَسووو  َو  َهرَّْمَةووو  ِموووْن       ﴿وهلس: ب ملشووويئا بهووو 

« إراد  األموور  » [. فرووَذبهس اهلل، وهووؤ ء جعلوووا للشووعب    148]األسعوو م: ﴾َشووْ ءه
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لتربير خططهس ال  يةفذوسه ، إذ على قوهلس الف سد يروحب للشعب أحب يفع  مو   

ُمهّيودًا بشوريعا واتو ب، بو  علوى      يش ء، ويتصرف يف هي ميو  ميصورف مون لوي      

وفق م  يهواه، وعلى أس س امل د  والشهو  والهو ، ا لشعوب الر فر  الو     

  .ميدين بدين يههل  اهلل، و  ميرعى خلهً  و  فضيلا، واهلل أعلس

 :استجرت برسول اهلل  -3

 استج ر  مبخلوق، وه  على رالرا أسواع: ا ستج ر  ب لرسو  

 هي مي  فيم  يهدر علي  من أمور الدسي ، فهذا ج ئز. استج ر  ب  يف .1

 –اسووتج ر  بوو  يف هي ميوو  فيموو    يهوودر عليوو ، وهووو موون خصوو ئب اهلل   .2

 فهذا شرك أارب حيرم عمل ، أو إقراره. –سهح س  

فهذا شرك أارب خمر  عن امللوا حيورم علوى     استج ر  ب  بعد وف مي   .3

)املالس عمل ، أو إقراره ). 

 :أشهد بشهادة اهلل -4

عن ابن سريين: أحب رجاًل شهد عةد شري ، فه  : أشهد بشه د  اهلل، 

  ميشهد بشه د  اهلل، ولرن اشهد بشه دمي،، فإحب اهلل فه   ل  شري : ) 

) (. ]رواه ابن أب  الدسي [   يشهد إ  على هق ). 

 :اهلل ما يضرب ب عصى -5

ِا واملنشو ّد ،  هذه من األلف ل الدارجوا علوى ألاوةا بعوض الع موا، ِعْةود املنغ لهو       
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 َو  َيْظِلووُس َرَبووَ، َأَهووداً   ﴿هرووٌس ِقاووط   –سووهح س   –ويظهوور أحب املووراد: أحب اهلل  

[، لرن يف التعهري به  سوء أدب وجف ء، فتجتةب، ويةهوى عةهو    49]الرهف: ﴾

 من يتلفظ به .

 :اهلل باخلري -6

و هذا االم  خالف التحيا ال  شرعه  اهلل ورضيه ، وهو الاوالم، فلوو   

صووّهح، اهلل بوو خلري، أو قوو  : اهلل يصووّهح، بوو خلري، بعوود الاووالم، فووال  قوو  : 

 يةرر.

 :حممد –اهلل  -7

ومم  استشر من الظواهر املةتشر  بعد وف دميهس، و  ميرن معهود  من قه ، 

على جةه  احمل ريوب،  « حممد  »  واسس الة  « اهلل  » ات ب : لفظ اجلاللا 

 ويف رق ع، وحنوه  يف اجمل ل .

مياووويا املخلوووق ب خلوو لق سووهح س   وجيموو  ب ملاوولس التوووق  موون هووذه      وفيهوو  

 وأمث هل .

مون يطو  اهلل ورسوول  فهود     » عن قو  اخلطيب:  واسظر ايف سهى الة  

 وب خلطهوا  الصوال   ختفيوف : اجلمعا، بو ب  يف مالس رواه]«   رشد، ومن يعصهم  فهد غو 

 مل  يوهس من التاويا.[(870)

يف سهوو  خ  ووا أسوو  جوو ء: حمموود: سووطر،   الووة   وموو  جوو ء يف بيوو حب هوودي

ورسو : سطر، واهلل: سطر. هذا ملهتضى الوةه ، وجمموعهو  يرووحب الشوه د      

و يف هذا مضو ه   للةصو ر  يف قووهلس: إحب عياوى هوو       بأحب حممدًا رسو  اهلل 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 (1)ر س  ارةني !  اهلل أو ر لث رالرا، فهة  يوهس بأس  

 :مكان اهلل موجود يف كل -8

روال   : » قو  : قو   رسوو  اهلل     –  –داهلل بن مع ويوا الغ ضوري   عن عه

، فه   رج : وم  «وزاى سفا   » وفي : «. .   من فعلهن فهد طِعس طعس ان  حب

]رواه الهيههو ،  «.   مع  هيث او حب  Qأحب يعلس أحب اهلل » ميزايا الةف   فه  : 

 وغريه[.

حممووود بووون حييوووى ، قووو   انمووو م «  إحب اهلل معووو  هيوووث اووو حب: » و قولووو  

ذاره «. يريد أحب اهلل علم  حميط بر  مر حب، واهلل على العرش  » الذهل : 

 .(2)«العلو  » احل فظ الذه  يف 

وأموو  قووو  الع مووا واووثري موون اخل صووا: اهلل موجووود يف اوو  مروو حب، أو يف 

اوو  الوجووود، ويعةوووحب بذاميوو ، فهووو ضووال ، بوو  هووو مووأخوذ موون الهووو  بوهوود       

  غنوال  الصووفيا الوذين   يفرقووحب بوني اخلو لق واملخلووق،        الوجود، الذي يهو  بو 

ويهووو  اووهريهس: اوو  موو  ميووراه بعيةوو، فهووو اهلل! ميعوو ىل اهلل عموو  يهولوووحب علوووًا      

 اهريًا.

 :ليه يارب أنا عملت إيه -9

 فيه  مياخط على أقدار اهلل وعدم رض . 

 :اهلل ورسوله أعلم -10

  م  يعلم  اهلل ب ، وُجملا   يعلس إ أعلس، ألحب الة  األص  أحب ُيه  : اهلل 

                                                 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 الرالم يف هذا انطالق يف مه مني:

املشهور، وفي :  –  –يف هديث مع ذ  قو  ذل، يف هي   الة  األول: 

«   ي  مع ذ: أميدري م  هق اهلل على العه د، وم  هق العه د علوى اهلل : » فه   

 [.فهلآ: اهلل ورسول  أعلس. . احلديث، ]رواه الشيخ حب، وغريهم 

اوون أدبهووس يف الووتعلس. ويف قصووا   ، وُه- -فهووذا موون أدب الصووح با 

]رواه الهخوو ري،  : اهلل ورسووول  أعلووس.-  –ه طووب بوون أبوو  بلتعووا، قووو  عموور 

 ومالس، وأبو داود، والرتمذي، وأمحد [.

 ويف قصا الذين ختلفوا عن غزو  ميهوك: قو  أب  قت د : اهلل ورسول  أعلس.

، وقود جور  إطالقهو  عةود بعوض أهو  العلوس.        ة  قوهل  بعد وف   الالثاني: 

 ق   يف سوسيت : –  –مةهس ابن الهيس 

 واهلل أعلس ب ملراد بهول                           ورسول  املهعو  ب لفرق حب

 هل  بعود وف ميو     –  –لرن   حيص  الوقوف على إطالق الصح با 

َأَيَوَد َأَهُدانْس َأحْب مَيرنووحَب َلوُ     ﴿ ب  الظ هر خالف . ومة  م  يف ميفاري ايا الههر :

قو  : قو   عمور بون      –  –اآليوا. فعون ابون عهو س      ﴾َجةٌَّا ِموْن َسِخيوٍ  َوَأْعَةو به   

: فيمن مُيروحب هذه اآليا سزلوآ  قو لوا: اهلل أعلوس.    اخلط ب يومً  ألصح ب  الة  

 فغضب عمر، فه  : قولوا: سعلس أو   سعلس. . . ]رواه الهخ ري[.

علووى إطووالق ذلوو، يف مووواطن  –  –اجلوو ئز محوو  اووالم ابوون الهوويس  وموون

التشري ، وأم  م  سو  ذلو، مون املغيهو  ، ومون أنموور الودسي  فوال، إ  مو  أطلو           

ْلَ، ِمْن َأْسَه ِء اْلَغْيِب ُسوِهيَه  ِإَلْيَ، َمو  انْةوَآ   ِذ﴿اهلل رسول  علي . ق   اهلل ميعو ىل:  

 اآليا. [49]هود: ﴾ِمْن َقْهِ  َهَذا مَيْعَلُمَه  َأْسَآ َو  َقْوُمَ،



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة

 :اهلل وفالن -11

 ب ب   يهو  الرج : اهلل وفالحب (.«: ) األدب املفرد  » ق   الهخ ري يف: 

رس س ق باةده عن ابن جريج، ق  : ) مسعآ مغيثً  يزعس أحب ابون عمور سوأل     

عن مو ه، فه  : اهلل وفوالحب. قو   ابون عمور:   ميهو  اوذل،،   جتعو  مو  اهلل         

 .(1)دًا، ولرن ق : فالحب بعد اهلل ( أه

 :اهلل حيافظ عليك -12

» هذا إطالق   يرد، و  جيوز، ألس  يهتض  املع جلا واملغ لها، وإمن  يه  : 

 .(2)« اهلل حيفظ،  

 :اهلل يسأل عن حالك -13

 ومثل : اهلل يةشد عن ه ل،، وهو االم قهي  ُيةص  من ميلفظ ب . 

 :اهلل يظلمك -14

! اهلل يظلموو، (. وهووذا ب طوو  ُمحوو   علووى اهلل     يف قووو  بعضووهس: ) ميظلموو    

 ﴾َو  َيْظِلُس َرَبَ، َأَهدًا ﴿ميع ىل، و  جتوز ساها الظلس إلي  وهو ميرذيب للهراحب: 

 .[49]الرهف: 

 .أنا متوكل على اهلل وفالن -15

 :كذا حصل ما فالن لوال  -16
 :كذا حصل ما وفالن اهلل لوال  -17

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .فالحب رس اهلل لو : يهو  أحب الصحي  خطأ، وإمن  وهذا    

 :وبك باهلل أنا -18
 :وجوارك اهلل جوار يف أنا  -19
 :ووجهك اهلل وجه يف أنا -20
 :وحسبك اهلل حسب يف أنا -21
 :وعليك اهلل على معتمد أنا -22

: يهوو   عليو،، أو  روس  اهلل علوى  معتمود  أسو  : يهو  أحب بد حمرم،   ال  هذا 

 الشورك  ، هوذا يف معو   الفالسيوا  الهضويا  فعو   يف علي، رس اهلل على متوا  أس 

 أجعلت  هلل سدًا»رج : م  ش ء اهلل وشئآ، فه  :  ^املةه  عة ، مل  ق   للة   

، ق : مو  شو ء وهوده، وحنووه مون األه ديوث. فهوو قوو  مون   يتووقى الشورك،            «

 واهلل أعلس.

 :حبياتي -23

) ه  من احللف املةه  عة   ). 

 :بذمتي -24

او، فيرووحب مو  هةو     اله ء من هوروف الهاوس الثالروا وهو : الهو ء والتو ء والوو       

 هِلفً  ب لذِّمَِّا، وه  خملوقا، واحللف ب ملخلوق   جيوز، وهو شرك أصغر.

أي يف « يف ذمووو   » أي: « بوووذم   » لرووون إحب اووو حب اله ئووو  يريووود بهولووو :  

                                                 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
) عهدي، وأم س ، إس  لص دق، فال يروحب هلفً ، فيجوز ). 

 بشريف: -25
ف، فصو ر مهاومً  بو ،    اله ء من هروف الهاس؛ وقد دخلآ هةو  علوى: الشور   

 فال جيوز، وهو شرك أصغر. –ميع ىل  –وهذا هلف بغري اهلل 

 :بصالتك -26

 بذمتك: -27
  جيوز احللف ب لصال  و  ب لذما و  ب حلر  و  بغري ذل، من 

) املخلوق   ف حللف يروحب ب هلل وهده فال يهو : بذم  م  فعلآ ، (

  جيوز أحب يطلب من اذا، و  بذما فالحب و  سي   فالحب و  بصالمي ، و

ذل،، اأحب يهو : ق : بذم  أو ق : بصالمي  أو بزا مي  أو حنو ذل،، 

وا  هذا من احللف بغري اهلل و  أص  ل  يف الشرع املطهر؛ ألحب الصال  

فع  العه د والزا   فع  العه د، وأفع   العه د   حيلف به ، وإمن  احللف 

 من ا حب ه لفً »:  أو بصفا من صف مي ، لهو  الة  ب هلل وهده 

من هلف بش ء »: ، وقول  علي  الصال  والاالم«آفليحلف ب هلل أو ليصم

بإسة د صحي   خرج  انم م أمحد بن هةه   ]« دوحب اهلل فهد أشرك

 [خرج  الرتمذي وأبو داود بإسة د صحي  عن ابن عمر أ، وعن عمر 

 .«شركمن هلف بغري اهلل فهد افر أو أ»أس  ق  :  عن الة  و

 بالعون: -28
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و هذا صري  يف احللف بغري اهلل، ولوي  الظون أسو  يعو : بعووحب اهلل   وهوذا       

 اللفظ مةتشر، وإحب ق   اهلل املعني أفض   واهلل أعلس.

اسس صوةس او حب يف الويمن، فيرووحب هوذا مون الهاوس بو ،         «: عوحب  » وقي : 

 ، وهذا شرٌك بني.«ب لال  والعز   » اهول  اجل هليا األنوىل: 

 :ه اهللبوج -29

    ُياأ  بوج  اهلل إ  اجلةا: » ق  : ق   رسو  اهلل  –  –عن ج بر 

ويف إسووة ده: سووليم حب بوون «  األمسوو ء والصووف    »، ويف «سووةة   » ]رواه أبووو داود، ، والهيههوو  يف «. 

 قرم بن مع ذ، ضعيف[.

 أحب رسووو  اهلل  –  –لروون يشووهد لعموووم الةهوو  هووديث أبوو  موسووى  

من سأ  بوج  اهلل، وملعوحب من سئ  بوج  اهلل رس مة  سو ئل  مو    ملعوحب » ق  : 

 ]رواه الطرباس ، ق   العراق : إسة ده هان [. «    ياأ  هجرًا

 وه ص  الاؤا  بوج  اهلل يتلخب يف أربعا أوج :

 سؤا  اهلل بوجه  أمرًا ديةيً  أو أنخرويً ، وهذا صحي . .1

 ئز.سؤا  اهلل بوجه  أمرًا دسيويً  وهذا غري ج  .2

 سؤا  غري اهلل بوج  اهلل أمرًا دسيويً  وهو غري ج ئز. .3

) سؤا  غري اهلل بوج  اهلل أمرًا ديةيً   .4 ) 

 :بيده اخلري والشر -30

  سعوورف اجلموو  بيةهموو  يف اتوو ب، و  سووةا، بوو  الهصوور علووى اخلووري،  

مَيَشو ُء   قنوِ  اللَُّهوسَّ َم ِلوَ، اْلُمْلوِ، مُيوْؤمِي  اْلُمْلوَ، َمونْ        ﴿ام  يف قوو  اهلل ميعو ىل:   
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َومَيْةِزُع اْلُمْلَ، ِممَّْن مَيَش ُء َومُيِعَز َمْن مَيَش ُء َومُيِذَ  َمْن مَيَش ُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإسََّ، َعَلى 

 [.26ا  عمراحب: ]  ﴾ان ِّ َشْ ءه َقِديٌر

لهي، وسعدي، واخلوري يف يودي،   » ويف دع ء التوج  إىل الصال  والتلهيا: 

 «.والشر لي  إلي،  

سهح س ، « بيده اخلري  » الثة ء على اهلل مب  أرةى ب  على سفا  فلةهصر 

سهح س   –م  إ  سة  بأس    ُر  عن قدر اهلل ش ء، وأحب  ي  م  يهدره 

من خري وشر، ال  هرما، وخري، وإحب ا حب الشََّر شّرًا ب لةاها إىل  –

 واهلل أعلس.«. والشر لي  إلي،  » احمل  الوارد علي ، وهذا معةى: 

 :أعوذ باهلل وبك -31

أعووذ بو هلل   » : أس  ا حب يرره أحب يهو : -  –عن إبراهيس الةخع  

 .(1) ]رواه عهدالرزاق[«. وب،، هتى يهو : رس ب،  

 :سب الدهر -32

[. ماولس  رواه« ]إحب اهلل هو الدهر  » عن سب الدهر، وق  :  سهى      

سووو  : يوووؤذي  ابووون ادم فياووب الووودهر وأ Qيهووو  اهلل  » ويف هووديث اخووور:  

  يهووولن » ويف هووديث اخوور: «.   الوودهر، بيوودي األموور أنقللووب الليوو  والةهوو ر

 «.  أهداس: ي  خيها الدهر

 يف هذا رال  مف سد عظيما:

سوه  موون لوي  بأهوو  أحب ُياوب، فوإحب الوودهر َخْلوٌق ماووخر مون خلووق       إهوداه :  

 اهلل، مةه د ألمره، مذل  لتاخريه، فا َب  أوىل ب لذم والاب مة .
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أحب سه  متضمن للشرك، فإس  إمن  سه  لظة  أس  يضر ويةفو ، وأسو    الث سيا: 

م  ذل، ل   قد ضور مون   ياوتحق الضورر، وأعطوى مون   ياوتحق العطو ء،         

ورف  من   ياتحق الرفعا، وهورم مون   ياوتحق احلرمو حب، وهوو عةود شو  ي         

مون  من أللس الظلما، وأشع ر هؤ ء الظلما اخلوسا يف سه  اثري  جدًا. واثري 

 اجلهَّ   ُيصر  بلعة  وميههيح .

أحب الاب مةهس إمن  يه  على من فع  هذه األفع   ال  لو اميه  احلوق  الث لثا: 

فيهووو  أهوووواءهس لفاووود  الاوووم وا  واألرض، وإذا وقعوووآ أهووووانهس، محووودوا     

الودهر، وأرةووا عليوو . ويف ههيهوا األمور، فوورب الودهر ميعو ىل هووو املعطو  املوو س ،        

ز املذ ، والدهر لي  ل  من األمر ش ء، فماهتهس للودهر  اخل فض الراف ، املع

، فا َب الدهر دائر بني أمرين   بد ل  من أهدهم : إم  سه  هلل، Qماها هلل 

أو الشرك ب ، فإس  إذا اعتهد أحب الدهر ف ع  مو  اهلل فهوو مشورك، وإحب اعتهود     

 أحب اهلل وهده هو الذي فع  ذل، وهو ياب من فعل ، فهد سب اهلل.

 :لت عليك يا فالنتوك -33

ويف هذه اجلملوا شو ء مون  الشورك، ألحب التواو    يرووحب إ  علوى اهلل،         

 .(1) [23]امل ئد : ﴾َوَعَلى اللَِّ  َفَتَواَّلنوا ِإحْب انةُتْس ُمْؤِمِةنَي ﴿ق   ميع ىل: 

 :ثالث ثالثة -34

قو   اهلل ميعو ىل    –سوهح س    –هذا من أقه  الرفر ب هلل، وأغلظ الشرك بو   

َلَهْد َاَفَر الَِّذيَن َق لنوا ِإحبَّ اللََّ  َر ِلُث َرالَراه َوَم  ِمْن ﴿ى املثلثا الةص ر : رّدًا عل –

 [73امل ئد : ]﴾ِإَل ه ِإلَّ  ِإَلٌ  َواِهٌد
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 :اجلرب -35

 *َوَصودََّق ِب ْلُحْاوَةى   *َفَأمَّ  َمْن َأْعَطوى َواميََّهوى   ﴿يف ميفاري قول  ميع ىل: 

 –ي حب رده  على الهدريا واجلربيا، ق   ابن الهويس  ، وب﴾َفَاُةَياُِّرُه ِلْلُيْاَر 

 -: 

، أخرب مبث  م  أخرب ب  الرب ميه رك وميعو ىل: أحب العهود ُمَياَّوٌر ملو      ) و الة  

 خلق ل ،   جمهور، ف جلرب لفظ ِبْدِع ٌّ، والتياري لفظ الهراحب والاةا. . . . (.

 «:مهحث الهدر  » وق   شيخ انسالم ابن مييميا يف 

، اووو لثوري، «جووورب اهلل العهووو د  » ذا أسرووور األئموووا علوووى مووون قووو  :  ) وهلووو

واألوزاع ، والَزبيدي، وأمحد بن هةه ، وغريهس، وقو لوا: اجلورب   يرووحب إ     

 من ع جز، ام  جيرب األب ابةت  على خالف مراده  ( استهى.

وقوو   األوزاعوو : موو  أعوورف للجوورب أصوواًل موون الهووراحب و  الاووةا، فأهوو ب أحب   

ل،، ولرن الهض ء، والهدر، واخللق، واجله ، فهوذا ُيعورف يف الهوراحب    أقو  ذ

 . . . . . ( استهى.واحلديث عن رسو  اهلل 

وق   أيضً : ) فلم  ا حب لفظ اجلرب جمماًل سهوى األئموا األعوالم عون إطوالق      

 استهى.    (1) إره مي  أو سفي  (

 :اجلسم -36

إره ميوً ، فهوو بدعوا، وقود      ،   سفيوً  و    يرد يف الوه  إطالق  على اهلل 

بهووذا يف  -رمحهمو  اهلل ميعو ىل   –ُعو  شويخ  انسوالم: ابون مييميوا، وابون الهويس        

هشو م  « جاوس  » مه هث مهاوطا لرشف عوار املهتدعا. وأو  من ق  : إحب اهلل 
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) بن احلرس الرافض  ). 

ثني قلبي عن -37
َّ
 :ربي حد

سهواًل   –  – هذه من ألف ل أصح ب اخلي    واجله   ، ق   ابن الهويس 

: ) وأم  مو  يهولو  اوثري مون أصوح ب اخليو          -  –عن شيخ  ابن مييميا 

واجله   : هدر  قل  عون ربو . فصوحي  أحب قلهو  هدرو ، ولرون عمَّون  عون         

 شيط س ، أو عن رب  

فإذا ق  : هدر  قل  عن رب ، ا حب ماةدًا احلوديث إىل مون   يعلوس أسو      

   –  –عمور بون اخلطو ب     –  األنما هدر  ب ، وذل، اذب. ق  : وحمدِّ

يرن يهو  ذل،. و  ميفوه ب  يومً  من الدهر، وقد أع ذه اهلل من أحب يهو  ذل،. . 

) .  (  استهى وهو مهس. (

 كذا: أفعل النبي جباه -38
 الووة  جبوو ه: مووثاًل بوو ملخلوقني، فيهووو  عهوو راميهس يف ياووتغيثوحب الةوو س بعووض

 عةوودي، هووذا ميتغوود  أحب بوود   الووة  جبوو ه: يهووو  الةوو س ياووأ  اووذا، أو أفعوو 

 مةو فه  ق طهواً  املخلووقني  أعظوس  هوو  ب  املخلوقني أهد وهو  الة  جب ه الاؤا 

 ِبَهو   َفو ْدُعوهُ  اْلُحْاوَةى  اْلَأْسوَم ءُ  َوِللَّو ِ  : يهوو   ميعو ىل  اهلل ، فوإحب  ب هلل للاؤا 

: األعووراف]  َيْعَملنوووحَب َاوو ُسوا  َموو َسووُيْجَزْوحَب َأْسووَم ِئِ  ِفوو  ُيْلِحووُدوحَب الَّووِذيَن َوَذُروا

 أرد  لوو [ 180: األعوراف ]  ِبَهو   َفو ْدُعوهُ  اْلُحْاَةى اْلَأْسَم ُء َوِللَِّ  : ، وق  [180

 اللوهس : قو   الوة ، وإمنو    الة ، جب ه الفالس ، سق الول  سق: ميه    ميدعو أحب

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .املة حب اهلل أسآ بأس، أسأل، إس  األهد، اللهس الواهد اهلل أسآ بأس، أسأل، إس 

 :كذا حرام على ربنا أن تفعل -39

هذه عه ر  جتري علوى ألاوةا بعوض العووام، وهو  حمتملوا لواهود مون معو حٍب          

 رالرا:

فهووذه « هوورام علوو َّ ربةوو  أحب سفعوو  اووذا     » أحب ميروووحب بهووذا اللفووظ:     .1

 حتتم  واهدًا من معةيني:

رم شورعً   أي: ي  ربَّة  هذا هرام عل ، فال أفعل . فهذه إذا ا سآ علوى حمو    -أ 

 فال حمذور فيه    لفظً  و  معةى.

أحب يهصوود ق ئلووه  حتووريس شوو ء عليوو ، فهووذه ميروووحب يف غووري الزوجووا  يةووً   -ب 

 مرفَّر ، فإذا هةث وجهآ علي  اف ر   ني.

هرف جرٍّ، فإحب ا حب ق ئله  يهصد املعةى األو  « على  » أحب ميروحب:   .2

 ه  م  املعةى اآلمي :فال حمذور فيه  مْعةًى، لرن ميرتك لالشته ه يف معة 

أحب ميروحب: مبعةى هرام أحب يهدر اهلل هلذا اله ئ  فع  اذا واذا،  

)  –ميع ىل  –فهذا لفظ حمرم؛ مل  في  من سوء األدب م  اهلل   واهلل أعلس.(

 :خان اهلل من خيون -40

خم لفوا  « اخلي سا  » إ  أسهم  ُتلف حب ب عته ر أحب « الةف ق  » اخلي سا مبعةى: 

ّرًا، والةفو ق ب عتهو ر الودين، فةهويض اخلي سوا: األم سوا. وهلوذا ملو          بةهض العهد ِس

َفَهْد َخو ُسوا اللَّوَ  ِموْن     ﴿ق  : [71]األسف  :  ﴾َوِإحْب ُيِريُدوا ِخَي َسَتَ، ﴿ق   سهح س : 

اآليا، و  يه : فخ سهس؛ ألحب اخلي سا: خدعوا  [71]األسف  :  ﴾ َقْهُ  َفَأْمَرَن ِمْةُهْس

                                                 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .(1)يف مه م ا ئتم حب وسف ق وسهض للعهد

قوو  مةرور جيوب    « خو حب اهلل مون ُووحب     » ومون هوذا يتوهني أحب هوذا اللفوظ:      

 إسر ره، وُشى على ق ئل .

 :واهلل حيث كان -41

واهلل هيووث » أسوو : اوو حب يرووره أحب يهووو  الرجوو :   –  –عوون ابوون عموور 

 .(2) ]رواه عهد الرزاق[ « ا حب. . . . 

 :والالت -42

من هلف مةرس فهو    : » رسو  اهلل ق  : ق    –  –عن أب  هرير  

«   ب لال  فليه :   إل  إ  اهلل، ومن قو   لصو هه : ميعو   أنقو مرك؛ فليتصودق     

 ]رواه الهخ ري ومالس والةا ئ  وغريهس [. وهو بلفظ أباط. واهلل أعلس.

 عوون الووة   –  –ورو  الةاوو ئ  أيضووً  عوون عهوود الوورمحن بوون مسوور    

 .(3)«   ب لطواغيآ   حتلفوا بآب ئرس و » ق  : 

 والكعبة:  -43
فووال جيوووز؛ لعموووم األه ديووث الة هيووا عوون      –ميعوو ىل  –هووذا هلووف بغووري اهلل   

 –احللووف بغووري اهلل، وملوو  رو  الةاوو ئ  باووةده عوون عهووداهلل بوون ياوو ر عوون قتيلووا 

إسرووس ميةوودِّدوحب، وإسرووس   فهوو  :  أحب يهوديووً  أميووى الووة     –اموورأ  موون جهيةووا   

إذا  فوأمرهس الوة    . وميهولووحب: والرعهوا   ميشراوحب، ميهو : مو  شو ء وشوئآ،   

                                                 

 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
م  ش ء اهلل روس شوئآ    » ، ويهولوحب: «ورب الرعها  » أرادوا أحب حيلفوا أحب يهولوا: 

 :-  –ق   الةووي «. 

، ) ُويرووره احللووف بغووري أمسوو ء اهلل ميعوو ىل وصووف مي  سووواء يف ذلوو، الووة    

 .(1)والرعها، واملالئرا، واألم سا، والرو ، وغري ذل، ( ا هو 

 :وأمانة اهلل -44

قو  ،   –  –هذا هلف ب ألم سا. وهوو ممةووع شورعً ؛ ملو  رهوآ عون بريود         

 .(2)]رواه أبو داود[ «.   من هلف ب ألم سا فلي  مة : » ق   رسو  اهلل 

 :والنبي -45

الفالس ،  الش ء أعط  والة : فيهو  ب لة  حيلف ف لهعض     

 اهلل س  ا حب ولو ز، هتىجيو   هرام أيضً  اذا، فهذا هص  م  والة 

 فوق سرفع    فإسة  والاالم الصال  علي  اهلل لرسو  اهرتامة  م  ، ألسة 

 .إي ه  اهلل أسزل  ال  مةزلت 

 واحللف ب ملخلوقني   جيوز؛ مل  في  من الشرك ب هلل ميع ىل.

من هلف بغوري اهلل فهود افور    » ق  :  أحب الة   –  –وعن ابن عمر 

واه أبو داود والرتمذي، وهاة ، واحل اس وصحح ، وأمحد، وابن هه حب، وقو    ]ر«   أو أشرك

 العراق : إسة ده ره  [.

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .(1)وقد هرى ابن عهدالرب ان  ع على أحب احللف بغري اهلل   جيوز 

 :الوحيد -46

 .(2)لي  من أمس ء اهلل سهح س ، وهلذا   يعهَّد ب  فيه  : عهدالوهيد 

 :ال مسح اهلل -47

 الوقووآ احل ضوور، و  أره عةوود موون مضووى، ولوو هر أسوو        موون املاووتعم  يف 

« مسو    » ميرايب مولد، يريدوحب:   قدر اهلل ذل، األمور. والوضو  اللغووي ملو د      

 .(3)  يا عد علي ، واهلل أعلس 

 :يا هو -48

هذا من جهلا الصوفيا، وهو خطوأ؛ ألسو    يةو د  لفوظ ضومري الغ ئوب لغوًا،        

  و تة  دع ء اهلل ميع ىل بذل،. 

   تةوو  شوورعً  فهووو ممتةوو  لغووا، قوو   أبووو هيوو حب: ) وقووو  جهلووا          واموو

 .(4)لي  ج ريً  على االم العرب (« ي  هو  » الصوفيا يف سداء اهلل: 

 :مغلولة قول اليهود لعنهم اهلل: يد اهلل -49

 َموو َوَق َلووِآ اْلَيُهوووُد َيووُد اللَّووِ  َمْغلنوَلووٌا غنلَّووْآ َأْيووِديِهْس َولنِعُةوووا بِ  ﴿قوو   اهلل ميعوو ىل: 

                                                 

 

 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 [64امل ئد : ]  ﴾َق لنوا

 :يعلم اهلل -50

 ق  : –  –عن ابن عه س 

)   يهولوحب أهداس لش ء   يعلم : اهلل يعلم ، واهلل يعلس غري ذل،، فويعّلس  

 «[األدب املفرد  » اهلل م    يعلس، فذاك عةد اهلل عظيس ( ]رواه الهخ ري يف 

 «:األذا ر  » ق   الةووي يف 

املذمومووا موو  يعتوو ده اووثري موون الةوو س إذا أراد       ) إحب موون أقووه  األلفوو ل  

اراهوا احلةوث، أو   « واهلل  » أهدهس أحب حيلف على ش ء يتوورع مون قولو :    

إجالً  هلل ميع ىل، رس يهو : اهلل يعلس م  ا حب هو اوذا وحنووه، فوإحب او حب     

ص ههه  يتيهن األمر ام  ق  ، فوال بوأس بهو ، وإحب شو، يف ذلو، فهوو مون        

عرض للرذب على اهلل ميع ىل، فإس  أخورب أحب اهلل ميعو ىل   أقه  الهه ئ ؛ ألس  مي

يعلس شيئً    يتيهن ايوف هوو، وفيو  دقيهوا أقوه  مون هوذه هو  أسو  ميعورض           

لوصف  بأس  يعلس األمر على خالف مو  هوو، وذلو، لوو حتهوق او حب افورًا،        

فهذه العه ر  فيه  خطر، فيةهغ  لإلسا حب اجتة ب هذه العه را  واأللفو ل (.  

 .(1) راستهى ب ختص

 :يهودي إن فعل كذا -51

 «:األذا ر  » ق   الةووي يف: 

) حيوورم أحب يهووو : إحب فعلووآ اووذا فأسوو  يهووودي، أو سصووراس ، أو بووريء موون     

                                                 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
) انسالم وحنو ذل،. . . ( وهو مهس ). 

 :قول ال أملك من الدنيا إال وجه اهلل -52

يهوهل  من ياأ  الة س أو يشر  ه   اوس  فهري أو ضعيف، ماتهال إس    

ل، إ  وج  اهلل، وهذه الرلما استهلآ من اليهود الذين سرةوا اليمن،  

واليهود ق لآ: إحب اهلل فهري، والا م  يفهس أحب وج  اهلل يشري إىل الفهر والعي ذ 

 عم  يهولن علو اهريا. وب هلل 

 (: أستغفر اهلل: ) استغفار املسلم للمشرك -53

 :-  –ق   الةووي 

 حنوه  ملون مو   او فرًا، قو   اهلل ميعو ىل:      ) حيرم أحب ُيْدعى ب ملغفر  و

َم  َاو حَب ِللةَِّهو ِّ َوالَّوِذيَن اَمُةووا َأحْب َيْاوَتْغِفُروا ِلْلُمْشوِرِانَي َوَلوْو َاو ُسوا أنوِلو           

. وقوود جوو ء احلووديث َموو  مَيَهوويََّن َلُهووْس َأسَُّهووْس َأْصووَح ُب اْلَجِحوويِس قنْرَبووى ِمووْن َبْعووِد

) ي  (. استهىمبعة ه. واملالموحب جممعوحب عل ). 

 :جتب الثقة بالنفس -54

» الثها ب لةف  على إطالقه     جتب، و  جتوز الثها ب لةف . يف احلديث: 

 . . . «.و  ميرل  إىل سفا  طرفا عني

وأشوهد  » ق   الشويخ ابون ق سوس معلهوً  عليو : ) وجو ء يف هوديث رواه أمحود:         

خطيئا، وإسو    أروق   أس، إحب ميرل  إىل سفا  ميرل  إىل ضيعا وعور  وذسب و

                                                 

 

 



           العقيدةاملبحث األول أقوال خاطئة يف 
) « ( إ  برمحت،   ). 

 ألهلي اهلل ورسوله -55
 
 :أبقيت

قو  : ) فمّرون   « زاد املعو د   » يف مهحث صدقا املرء مب ل  ال  من ات ب 

«  م  أبهيآ ألهل، » من إخرا  م ل  ال ، وق  :  –  –أب  برر الصدِّيق 

 فه  : أبهيآ هلس اهلل ورسول  (. ا هو.

واهلل أعلس  –أم  بعد وف مي  فال، وذل،  هي   الة  وهذا إمن  هو يف   

؛ وهلذا قد استه  إىل جوار رب ، ف لهه ء إمن  هو هلِل  أحب الرسو   –

) . واهلل أعلسيص  يف قو  أهدس  أحب يهو : أبهيُآ ألهل  اهلل  ). 

 :استأثر اهلل بفالن -56
ر اهلل ج ء عن عمر، وجم هد، وغريهم : الةهُ  عن قو  اله ئو : اسوتأر   

بفالحب، ب  ُيه  : م   فوالحب. وُيهو  : اسوتأرر اهلل بعلوس الغيوب، واسوتأرر اهلل       

 .برذا واذا

 : املنتقم -57

، وإمن  ج ء يف الهراحب مهيدًا يف اي  ، مةهو  قولو :   لي  من أمس ء اهلل 

[. وقول  95 ئد : امل]  ﴾ َوَمْن َع َد َفَيْةَتِهُس اللَُّ  ِمْةُ  َواللَُّ  َعِزيٌز ُذو اْسِتَه ٍم﴿ميع ىل: 

) [16الدخ حب: ] ﴾َيْوَم َسْهِطُ  اْلَهْطَشَا اْلرنْهَر  ِإسَّ  ُمْةَتِهُموحَب﴿سهح س :  ). 

                                                 

 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة

 :كذا حرام عليك تفعل -58

 يعرتيه  واهد من معةيني:

هورَّم هوذا شورعً  وهوو حمورم       –سهح س   –إحب ا حب يهصد أحب اهلل   .1

 شرعً ، فال حمذور في .

ري حمرم شرعً ، فهو قوو  علوى   وإحب ا حب يهصد م  ذار، وهو غ  .2

َو  مَيهنولنوا ِلَم  مَيِصُف  ﴿اهلل ميع ىل بال علس فيجب اجتة ب ، ق   اهلل ميع ىل: 

َأْلِاَةُترنُس اْلَرِذَب َهَذا َهالٌ  َوَهَذا َهَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلوى اللَّوِ  اْلَروِذَب ِإحبَّ    

 . 116الةح : ]  ﴾ِلُحوحَبالَِّذيَن َيْفَتُروحَب َعَلى اللَِّ  اْلَرِذَب   ُيْف

 :ربنا افتكره -59

هذا من األلف ل املةتشر  عةد بعض املالمني عةدم   و  شخب يهو  

أهدهس: فالحب ربة  افترره. ويهصد: أحب فالسً  أهب له ء اهلل، فأهبَّ اهلل 

؛ ألحب -ميع ىل  –ِله ءه، ف ملْهِصُد سِلْيس، واللفظ   جيوز إطالق  على اهلل 

، واهلل سهح س  إ  مب  وصف ب  سفا  أو وصف  ب  رسول   اهلل   ُيوصف

  يوصف بأس  يفترر الش ء؛ ألحب هذا وصف سهب، وعيب؛ إذ ا فتر ر 

) ميع ىل اهلل عن ذل، ُعلوًا اهريًا  –  يروحب إ  بعد ساي حب  )-. 

 :شاءت حكمة اهلل -60

 املشيئا صفا من صوف   اهلل ميعو ىل والصوفا ميضو ف إىل مون ياوتحهه ، وهلل      

ميعوو ىل املشوويئا الر ملووا والهوودر  الت مووا، ومشوويئت  سووهح س  فوووق اوو  مشوويئا،   

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
وقدرميوو  سووهح س  فوووق اوو  قوودر . فيهوو  : شوو ء اهلل سووهح س ، و  يهوو  : شوو ء    

هرمووا اهلل، و  يهوو  : شوو ء  قوودر  اهلل، و : شوو ء الهوودر، و : شوو ء  عة يووا   

يهو  : شو ء اهلل،    اهلل، وهرذا من ا  م  في  ساوها الفعو  إىل الصوفا، وإمنو     

) واقتضآ هرما اهلل، وعة يت  سهح س   ). 

 : صار اهلل -61

معة هوو   –وهوو  فعوو  موو ض سوو قب  –  جيوووز أحب يهوو  : صوو ر اهلل؛ ألحب صوو ر 

وهو  فعو     –« او حب   » ا سته   من ه   إىل ه  ، وإمن  يه  : او حب اهلل؛ فوإحب   

حلو   أو    ميد  على الزمو حب امل ضو  مون غوري ميعورض لزوالو  يف ا       –م ض س قب 

و  يهو : صو ر   « ا حب اهلل و  يرن ش ء قهل   » زوا  ل ، وهلذا يف احلديث: 

 اهلل. واهلل أعلس.

يف شره  لرت وا الهخو ري    –  –للهدر العي  « عمد  اله ري  » واسظر: 

 .: ب ب ايف ا حب بدء الوه -  –

 وقرر الش ر  أس    يه  : ص ر.

ةب فوذاك، وإحب أراد الةفو  ملوذهب األشو عر      فإحب أراد مة  انطالق لعودم الو  

 سف   األفع   ا ختي ريا هلل ميع ىل فهذا املهصد مرفوض، واهلل أعلس.

 : صليت إن شاء اهلل -62

يف مهحووث ا سووتثة ء يف ان وو حب، وأحب الاوولف اوو سوا ياووتثةوحب يف ان وو حب     

 املطلووق، ومووةهس موون اسووتثةى يف أعموو   الوورب؛ ألسوو    يعلووس وقوعهوو  علووى الوجوو       

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .-  –املأمور ب  املههو  فهو استثة ء فيم    ميعلس ههيهت ، ق   ابن مييميا 

) واستثةوا أيضً  يف األعم   الص حلا، اهو  الرج : صليآ إحب شو ء اهلل،  

وحنو ذل، مبعةى الههو ؛ مل  يف ذل، من اآلر ر عن الاولف، روس صو ر اوثري مون      

إحب شو ء اهلل. وهوذا ههو      هؤ ء بآخر  ياتثةوحب يف ا  ش ء، فيهو : هذا روب 

 إحب ش ء اهلل.

فإذا قي  ألهدهس: هذا   ش، فيو ، قو  : سعوس   شو، فيو ، لرون إذا شو ء        

اهلل أحب يغريه غريه، فرييدوحب بهوهلس: إحب ش ء اهلل: جواز ميغيريه يف املاوتهه ، وإحب  

 .ا حب يف احل     ش، في . . . . ( استهى

 بدعا خم لفا للعه  والدِّين.وهذا ا ستثة ء يف ا  ش ء م ض معلوم: 

  : الطبيعة -63
حترير بو لغ يف هوذا انطوالق وهرمو ، هوذا سصو : )        –  - بن الهيس 

واووأس  بوو، أيهوو  املاوورني ميهووو : هووذا الوو  موون فعوو  الطهيعووا، ويف الطهيعووا   

عج ئب وأسرار، فلو أراد اهلل أحب يهدي، لاألآ سفاو، بةفاو، وقلوآ: أخربسو      

يمووا بةفاووه  هلوو  علووس وقوودر  علووى هووذه األفعوو       عوون هووذا الطهيعووا: أهوو  ذا  ق 

العجيها، أم لياآ اذل، ب  عرض وصوفا ق ئموا ب ملطهوعوا مي بعوا لو  حممولوا       

في   فإحب ق لآ ل،: بو  هو  ذا  ق ئموا بةفاوه  هلو  العلوس التو م والهودر  وانراد          

واحلرما؛ فه  هل : هذا هو اخل لق اله ر  املصور فلوس مياومية  طهيعوا  ويو  هلل     

ذار الطه ئ  ومن يرغب فيهو  فهوال مسيتو  مبو  مسوى بو  سفاو  علوى ألاون          من 

رسوول  ودخلووآ يف  لووا العهووالء والاووعداء  فووإحب هووذا الووذي وصووفآ بوو  الطهيعووا  
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 صفت  ميع ىل.

وإحب ق لووآ لوو،: بوو  الطهيعووا عوورض حممووو  مفتهوور إىل ه موو ، وهووذا الوو     

د شووهد مون ار رهو     فعله  بغري علس مة ، و  إراد  و  قدر  و  شعور أصاًل، وقو 

موو  شوووهد، فهوو  هلوو : هووذا موو    يصوودق  ذو عهوو  سووليس، ايووف ميصوودر هووذه      

األفع   العجيها واحِلرس الدقيها ال  ميعجوز عهوو  العهوالء عون معرفتهو  وعون       

الهوودر  عليهوو  مموون   عهوو  لوو  و  قوودر  و  هرمووا و  شووعور  وهوو  التصووديق  

ني  رس ق  هل  بعد: ولو رهآ ل، مو   مبث  هذا إ  دخو  يف سل، اجمل سني واملربمس

ادعيآ فمعلوم أحب مث  هوذه الصوفا لياوآ ق لهوا لةفاوه ، و  مهدعوا لوذاميه ،        

فمن ربه  ومهودعه  وخ لههو   ومون طهعهو  وجعلوه  ميفعو  ذلو،  فهو  إذًا مون أد           

الد ئ  على ب رئه  وف طره ، وام   قدرمي  وعلم  وهرمت ، فلس ُيْجِد علي، 

وجحدك لصف مي  وأفع ل  إ  خم لفتو، العهو  والفطور ، ولوو      ميعطيل، رب الع  

ه امة ك إىل الطهيعوا لرأيةو ك أسو، خو ر  عون موجههو ، فوال أسوآ مو  موجوب           

 العه  و  الفطر  و  الطهيعا و  انسا سيا أصاًل وافى بذل، جهاًل وضالً .

 فإحب رجعِآ إىل العه  وقلآ:   يوجد هرما إ  من هريس ق در علويس، و  

ميدبري متهن إ  من ص س  ق در خمت ر مودبر علويس مبو  يريود قو در عليو    يعجوزه        

ب خلالق العظيس الذي   إل  غريه و   –وحي،!  –و  يؤوده؛ قي  ل،: قد أقرر  

رب سواه فدع مياميت : طهيعا أو عهاًل فع ً  أو موجهً  بذامي ، وق : هوذا هوو اهلل   

وقيوووم الاووموا  واألرضووني، ورب املشوو رق  اخلوو لق الهوو ر  املصووور رب العوو ملني  

واملغ رب، الذي أهان ا  ش ء خله  وأميهون مو  صوة . فم لو، جحود  أمسو ء       

وصف مي  وذامي  وأضوفآ صوةيع  إىل غوريه وخلهو  إىل سوواه  مو  أسو، مضوطر إىل         

انقرار ب  وإض فا انبداع واخللوق والربوبيوا والتودبري إليو ، و بود، واحلمود هلل       
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 رب الع ملني.

ى أس، لو ميأملآ قول،: ) طهيعا ( ومعةى هذه اللفظوا؛ لودلَّ، علوى اخلو لق     عل

اله ر  لفظه  امو  د  العهوو  عليو  معة هو ؛ ألحب طهيعوا فعيلوا مبعةوى مفعولوا،         

أي مطهوعا و  حيتم  غري هذا الهتوا، ألسهو  علوى بةو ء الغرائوز الو  راهوآ يف        

ها والطهيعووا، فهوو  اجلاووس ووضووعآ فيوو  ا لاووجيا والغريووز  والووهحري  والاوولي 

ال  طه  عليه  احليواحب، وطهعآ في  ال  طهو  عليهو  احليوواحب، وطهعوآ فيو ،      

ومعلوم أحب طهيعا مون غوري طو ب  هلو  حمو  ، فهود د  لفوظ الطهيعوا علوى الهو ر            

ميع ىل، ام  د  معة ه  علي ، واملالموحب يهولوحب: إحب الطهيعا خلق من خلوق اهلل  

ال  أجراه  علي ، روس إسو  يتصورف فيهو       ماخر مربوب، وه  سةت  يف خليهت 

ايف يش ء وام  ش ء، فيالهه  ميأرريه  إذا أراد، ويهلب ميأرريه  إىل ضده إذا 

شوو ء لووري  عهوو ده أسوو  وهووده اخلوو لق الهوو ر  املصووور، وأسوو  ُلووق موو  يشوو ء اموو   

وأحب الطهيعوا الو     ﴾ِإسََّم  َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيئً  َأحْب َيهنوَ  َلُ  انْن َفَيرنووحبُ  ﴿يش ء: 

استهوى سظور اخلفو في  إليهوو  إمنو  هو  خلوق موون خلهو  مبةزلوا سو ئر خملوق ميوو ،          

فريف حيان مبن ل  هظ مون إساو سيا أو عهو  أحب يةاوى مون طهعهو  وخلههو ،        

وحييوو  الصووة  وانبووداع عليهوو   و  يووز  اهلل سووهح س  ياوولهه  قوميهوو  وحييلووه          

ه أسه  خلهو  وصوةع  ماوخر  بوأمره:     ويهلهه  إىل ضد م  جعلآ ل  هتى ير  عه د

 .استهى ﴾َأ  َلُ  اْلَخْلُق َواْلَأْمُر مَيَه َرَك اللَُّ  َرَب اْلَع َلِمنَي ﴿

  : طلع سهيل وبرد الليل -64

ق   اجل هظ: ) ومس  احلان رجاًل يهوو : طلو  سوهي  وبورد الليو ، فروره       
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م جم ز وموذهب،  ذل،، وق  : إحب سهياًل   يأ  سٍر و  بربد قط. وهلذا الرال

 وقد اره  احلان ام  مير  ( ا هو.

ق   ابن عهد الرب: ) وُرو  عن احلان الهصري، أسَّو  مسو  رجواًل يهوو : طلو       

 .سهي  وبرد اللي ، فرِره ذل،، وق  : إحب سهياًل   يرن قط ِبحرٍّ و  برد(

 :عاشق اهلل -65

جتووز، ملو     هذا مم  يتامى ب  األع جس من اهلةود، وغريهس، وه  مياوميا   

  يطلوق علوى املخلووق    « العشوق   » فلفظ:  –ميع ىل  –فيه  من سوء األدب م  اهلل 

 .-سهح س   –للخ لق مبعةى: حمها اهلل، و  يوصف ب  اهلل 

 :العاطي -66

 لي  من أمس ء اهلل، فال جيوز التعهيد ب  فال ُيه  : عهدالع ط .

  : العاقل -67

 .ه  : الع ق : هو احلريس و  ُي-سهح س   –ُيه  : اهلل 

 عدالة السماء:  -68

على معةى:  –سهح س   –هذا ميعهري ه د  يف عصرس ، يريدوحب ب : عد  اهلل 

 [.49الرهف: ]  ﴾َو  َيْظِلُس َرَبَ، َأَهدًا﴿

ف ملراد إحب ا حب ام  ُذار فهو هق، والتعهري غري سديد، ب  هو قريب من 

قوو   » امو  يف قووهلس:    إطالق   الرالميني ال    يأ  به  اتو ب و  سوةا،  
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 .فلُيجتةب« خفيا  

 : عز جاهك -69

إض فا اجل ه إىل اهلل ميع ىل حتت   إىل دلي ؛ ألس  من ب ب الصف   والصف   

و  دلي   ميوقيفيا، فال يوصف اهلل سهح س  إ  مب  وصف ب  سفا  أو رسول  

 .هة  يعلس فال يطلق إذًا

 : العصمة هلل -70

يا، وهذا اللفظ هو معةى عدد من أمس ئو ، مثو :   أمس ء اهلل وصف مي : ميوقيف

الر مو   »ولوي  مون أمسو ء اهلل    « الرمو   هلل  »احلريس، احلفويظ، واهوو    

، واملشووهور أحب هووذا ميعووهري   جيوووز يف هووق اهلل ميعوو ىل إذ العصووما  بوود هلوو  موون    «

 .ع صس، فليتةه 

 : علماء الرسوم -71

لووي  هلووس لووواهر   يصووف الصوووفيا علموو ء التصوووف بووأسهس   رسووس هلووس، أي  

وعالموو  ، وهلووذا ياووموحب: الفههوو ء وأهوو  األروور وحنوووهس: علموو ء الرسوووم؛ ألسهووس 

 .عةدهس   يصلوا إىل احله ئق ب  اشتغلوا عن معرفته  ب لظواهر واألدلا
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ي -72
 
 : العلم اللدن

 امَيْيَة ُه َرْهَمًا ِموْن ِعْةوِدَس  َوَعلَّْمَةو ُه ِمونْ    ﴿: ق   اهلل ميع ىل يف هق اخلضر 

 [.65الرهف: ]  ﴾َلُدسَّ  ِعْلمً 

وهو العلس الذي يهذف  اهلل يف الهلب إهل مً  بال سهب من العهد، وهلوذا مسو    

]   ﴾َعلََّس اْلِأْسَا حَب َم  َلْس َيْعَلْس﴿لدسيً  واهلل ميع ىل هو الذي علس العه د م    يعلموحب 

 [.5العلق: 

يف عهووو راميهس هوووذه هووو  ههيهوووا العلوووس اللووودس  عةووود الصووووفيا، وقووود اثووور  

 وإطالق ميهس.

 بعد م  مر ميلخيص  من مدار  الا لرني: –  –يهو  ابن الهيس 

) وحنن سهو : إحب احل ص  ب لشوواهد واألدلوا: هوو العلوس احلهيهو ، وأمو  مو         

إىل أحب قو     –يدعى هصول  بغري ش هد و  دلي : فال ورووق بو  ولوي  بعلوس. . . .     

  ستد  : فلي  بصحي . . .: وأم  دعو  وقوع علس بغري سهب من ا-

ف لعلس اللدس : م  ق م الدلي  الصحي  علي : أس  ج ء من عةد اهلل على لا حب 

رسول ، وم  عداه فلُدسَّ  من لدحب سف  انسا حب مة  بودأ وإليو  يعوود، وقود اسهثوق      

سَر العلس اللدس  ورخب سعره هتى ادَّعآ ا  ط ئفوا أحب علمهوس لودس  ( استهوى     

 ملخصً .

صطال  من خمرتع   الصوفيا ومواضع ميه ، وإ  فإحب العلس اللدس  وهذا ا 

هو: العلس العةدي، فعةد، ولدحّب يف اآليا معة همو  واهود يف لغوا العورب الو  بهو        

سز  الهراحب، فم    يرن العلس من عةد اهلل على لا حب رسو  اهلل؛ فال يرووحب  
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 .من لدس ، واألنمور مرهوسا سه ئهه 

  : ي عن سؤايلعلمه حبايل يغن -73

مل  أنله  يف الة ر، ق   جربي : عةد ذل،: ألو،   هذا ُيحرى عن اخللي  

ه جا  ق  : أم  إلي،، فال، ق   جربي : فا  رب،، فه   إبوراهيس: هاو  مون    

 سؤال  علم  س ل .

 ويف لفظ: علم  س ل  يغ  عن سؤال .

ا،  بون عوراق،   وقد ق   ابن مييميا في : ) االم ب ط  (، ويف: ميةزي  الشريع

 سه  عن ابن مييميا أس  موضوع.

وقوو   األلهوو س  يف: الالاوولا الصووحيحا: )   أصوو  لوو  (، رووس قوو   بعوود سووث  

سفووي : ) وب جلملووا فهووذا الرووالم املعووزو إىل إبووراهيس عليوو  الصووال  والاووالم    

يصوودر موون ماوولس يعوورف مةزلووا الوودع ء يف انسووالم، فريووف يهولوو  موون مس سوو    

 و.ومالمني  ( ا ه

 : الفريد -74

» و « الوهيووود  » و « الواهووود  » : ) الفووورق بوووني  -  –قووو   العاووورري  

يفيوود التخلوو  موون ا رووةني يهوو  :  « الفريوود  » و « الوهيوود  » أحب قولوو، «: الفريوود  

بوو ؛  –ميعوو ىل  –فووالحب فريوود، ووهيوود، يعوو : أسوو    أسووي  لوو ، و  يوصووف اهلل    

 .لذل، ( استهى
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 القائم:  -75

؛ ألحب أمسو ء اهلل ميوقيفيوا، و    ض جعل  من أمس ء اهلل من اخلطأ احمل

 .يرد يف هذا هديث صحي 

 : كال  وأبيك -76

عوون اعووب األخهوو ر قوو  : إسرووس ميشووراوحب يف قووو  الرجوو : اووال وأبيوو،،  

اال والرعها، اوال وهي ميو،، وأشوه ه هوذا. اهلوف بو هلل صو دقً  أو ا ذبوً ،         

 .و  حتلف بغريه. ]رواه ابن أب  الَدسي  [

 :يل رب ولك رب -77

هذا لفظ يفيد يف ل هره التعدد، وهو افور حموض، ويظهور أحب مون يهولو       

يريود: ربو  وربو، اهلل، فوال ميتعو ىل       –عةد اللج   والغضب  –من جهلا املالمني 

 عل َّ، وهو مراد بعيد، واللفظ شةي  فليجتةب.

اهلل ربو  وربروس     »[. وحنو: 15]الشور : ﴾ اللَُّ  َرَبَة  َوَرَبرنْس﴿وليه  العهد: 

 [.51] ا  عمراحب:  ﴾ ِإحبَّ اللََّ  َربِّ  َوَرَبرنْس ﴿ام  ق   ميع ىل: « 

 : ما أجرأ فالنًا على اهلل -78

قوو   » باووةده إىل عهووداهلل بوون ُهْجووٍر، قوو  :    « الشووريعا  » رو  اآلجووري يف: 

:   -يع  لرجو  مسعو  يهوو : مو  أجورأ فالسوً  علوى اهلل         –عهداهلل بن امله رك 

أاوورم موون أحب جيوورتأ عليوو ،   – Q –هوو : موو  أجوورأ فالسووً  علووى اهلل، فووإحب اهلل   مي

                                                 

 

 




           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
ولرن قنو : مو  أغوّر فالسوً  بو هلل. قو  : فحودرآ بو  أبو  سوليم حب الودارس ، فهو  :             

أاوورب موون أحب جيوورتأ عليوو ، ولرووةهس هوو سوا     – Q –صوودق ابوون املهوو رك، اهلل  

 .استهى« علي ، فرتاهس ومع صيهس، ولو ارموا علي  ملةعهس مةه   

 :اهلل املسيح ابن اهلل وعزير ابن -79

ق   اهلل ميع ىل يف سور  التوبا مشوددًا الوةرري علوى اليهوود والةصو ر  فور        

 جهلهس واذبهس:

َوَق َلِآ اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّ  َوَق َلِآ الةََّص َر  اْلَمِايُ  اْبُن اللَِّ  َذِلَ، َقْولنُهْس  ﴿

]   ﴾ِهُئوحَب َقْوَ  الَِّذيَن َاَفُروا ِمْن َقْهُ  َق مَيَلُهُس اللَّوُ  َأسَّوى ُيْؤَفرنووحبَ   ِبَأْفَواِهِهْس ُيَض 

[. واتووب التفاووري ط فحووا يف  وو  الةصوووص يف هووذا وبي سهوو ، وموون  30التوبووا: 

لشيخ انسوالم  « اجلواب الصحي  ملن بدَّ  دين املاي  » أهس م  يف ذل، ات ب: 

 .-  –ابن مييميا 

 : فقد عرف ربه من عرف نفسه  -80

، و  عوون أهوود موون   موون الغرائووب أحب هووذا اللفووظ   أصوو  لوو  عوون الووة        

، وأسرووره األئمووا، مووةهس: أبووو املظفوور ابوون الاوومع س ،      -  –الصووح با 

والةووي، وابن مييميا، وسه يا م  بلغ ب  بعضهس أس  حيروى عون: حييوى بون معو ذ      

أويلو  أسظو ر الطريهوا،    الرازي، وم  هوذا أنلفوآ يف معةو ه الرسو ئ ، وج لوآ يف مي     

» وجعلوه من أه ديث خري الربيوا، وه شو ه. ومون الرسو ئ  املطهوعوا يف معة هو :       

 –  –للاويوط   « الهو  األشه  يف هديث مون عورف سفاو  فهود عورف ربَّو         

                                                 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 .فهد ذار عدم رهومي ، رس ذار اختالف الة س يف معة ه

 ن معة ه. واهلل أعلس.واخلالصا: أس  هديث   يثهآ، فال ه جا إىل الهحث ع

مني حرفًا صرت له عبداً  -81
 
  : من عل

مْن علَّم، ايا من ات ب اهلل، فرأمن  مل، ِرقَّو،، إحب شو ء ب عو،،    » ُروي: 

 وهو موضوع.«. وإحب ش ء أعته،  

عوون هووذا فووأسرره، وشوودَّد   –  –وقوود ُسووِئ  شوويخ انسووالم ابوون مييميووا     

 .منيالةرري على من اعتهده؛ ملخ لفت  إ  ع املال

 :كذا فعلت لو اإلسالم من بريء أناقوهلم  -82
 يف سفا  على يعزم أحب أراد إذا مثاًل، أو احللف عةد يهو  الة س بعض

 لو يهودي أس  مير : يهو  اذا، أو فعلآ لو انسالم من بريء أس : يهو  ماألا

 من سفا   ة  أحب اذا، يريد فعلآ لو ا فر أو سصراس  أس  اذا، أو فعلآ

 يف يهو ^اهلل رسو  جدًا، فإحب خطري وقو ، وهذا بعزم األمر هذا يف الوقوع

 من بريء إس : ق   منبريد  عن الةا ئ  رواه الذي الصحي  احلديث

 إىل يعد   ص دقً  ا حب ق  ، وإحب ام  فهو ا ذبً  ا حب انسالم، فإحب

لرالم؛ ا هذا سهه  الذي العهيد  يف اخلدش من ش ء سية ل «  س ملً  انسالم

 بأس  للة س يهني أو األمور من ماألاه يف يعزم أحب انسا حب أراد إذا يةهغ  ولذل،

 املخ لفا الهشعا األلف ل هذه مث  ياتخدم   فإس  الرالم هذا يفع   

                                                 

 

 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 سفا، ميعرض أحب يع    هذا األمور من أمرًا ميعم  أحب ميرفض للعهيد ، اوس،

 ميطلق ال  املامي   سصراس ، من أو يهودي بأس،: ميهو  الدين، أو من للخرو 

 .الر فر  األمس على

 :الظروف أو األقدار شاءت -83
 ش ء  الظروف، أو ش ء : قوهلس مث  ألف ل يف الة س بعض يه      

 واذا، وش ء  اذا حيد  أحب الظروف ش ء  رس: يهو  األقدار، فتجده

 خ لفاامل األشي ء من أيضً  وهرذا، وهذا مرته  يف فالسً  أجد أحب الظروف

مر س ،  يف فالسً  أجد أحب اهلل وش ء: االم، يف ميهو  أحب بد   للتوهيد، فإس،

 اذا حيد  أحب اهلل الفالس ، وش ء فالحب الطريق على ل  يهف أحب اهلل وش ء

 .و وهده اهلل إىل املشيئا واذا، فتةاب

84-  
 
 :كذا بنوء طرنام
 الةجس، طل  هذا: يهولوحب الع ما بعض جتد الام ء من مطر يةز  عةدم      

الفالس ،  الةجس لهور هو املطر أسز  الذي بأحب قلوبهس اذا، وميتعلق الةجس

: ق لوا الذين عن الصحي  احلديث يف ورد انخو ، لذل، أيه  هرذا ولي 

 ب هلل أشراوا قد واذا، هؤ ء اذا بةجس واذا، مطرس  اذا بةوء مطرس 

ب لرواب،   فروا ب  مؤمن اليوم أصه » ام  ج ء يف احلديث:  ميع ىل

واذا،  اذا بةوء مطرس : ق لوا الذين ب لرواب، فأم  ومؤمن ب  وا فر

 اهلل بفض  مطرس : ق لوا الذين ب هلل، وأم  ا فروحب ب لرواب مؤمةوحب فهس

 التوهيد ملا على وا سوا احلق أص بوا الذين وهده، فهس اهلل من املطر وهذا

.) 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 أشي ء وأغرق برث فا ملطرا سز  إذا أيضً ، أس  الع ما بعض عةد ويه 

 َوانَ  ﴿: يهو  ميع ىل اهلل ذل،، إحب عن اهلل وزسآ، ميع   م  قطر  هذه: يهولوحب

 ُسَةزِّلنُ  َوَم  َخَزاِئُةُ  ِعْةَدَس  ِإلَّ  َشْ ءه ِمْن َوِإحْب ﴿، [8: الرعد] ﴾  ِبِمْهَداٍر ِعْةَدُه َشْ ءه

وزحب،  و  ها ب بال الام ء من يةز  ش ء  [ 21: احلجر] ﴾  َمْعلنوٍم ِبَهَدٍر ِإلَّ 

 فهذا غرق هص  يش ء، إحب ايف يةزهل  األشي ء هذه خزائن عةده ميع ىل اهلل إحب

 .اهلل عه د لهعض اهلل، وعه ب من ابتالء

 :كذا حيدث أن اهلل على صدقت ما -85
 هر يا يف بعضهس قو  لهعض، أو بعضهس قو  الع ما ألف ل يف يه    

 ميةته  أحب اهلل على صدقآ م : اذا، أو حيد  أحب اهلل على صدقآ م : يرويه 

 أحب اهلل على صدقآ احل د ، م  من أجنو أحب اهلل على صدقآ املشرلا، م 

 املشرلا العه را  من العه را  هذه! وهرذا الفالس  انهرا  من أجنو

 مثاًل، يروحب اهلل على صدقآ م  معةى يروحب قد واملوهما، مل ذا  ألس 

اذا،  يفع  أحب اهلل على صدقآ اهلل، م  قدر  يف يش،  ئ اله هذا أحب: معة ه 

 يف يروحب أحب: اخر اهتم  ، واهتم   هص ، هذا رس اهلل قدر  يف يش، ا حب

 أحب لةةآ م : يهو  اله ئ  هذا ذل،  اأحب ايف ب هلل لن سوء العه ر  هذه

 يع  هص ، هذا املشرلا، ولرن هذه يةه  املشرلا، أو هذه ُلب اهلل

 املعةى يعةوحب   العه ر  هذه يهولوحب الذين من اثري ا حب وإحب،  هللب الظن سوء

 حيد  أحب صدقآ م : مثاًل التصحي ، ميهو  من بد   واله ط ، لرن الف سد

: وميهو ( اهلل على) الما عليه  ميضيف اذا، مل ذا حيد  أحب لةةآ اذا، م 

 .املوهما والعه را  انشر    هذه يف اهلل، فته  على صدقآ م 



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة

 :قدير يشاء ما على اهلل -86
 ال  املوهما األلف ل قدير، من يش ء م  على اهلل: يهو  الة س بعض   

 اهلل يش نه  أشي ء هة ك إحب: يهولوحب الذين، الهدريا مذهب ميأايد إىل ميؤدي

 على اهلل: يهولوحب حيدره ، ولذل، أحب ياتطي    اهلل يش نه    حتد ، وأشي ء

 .بهدير لي  يش ء   م  على إذحب قدير، فهو يش ء م 

 ا  على اهلل إحب: سهو  مياد، وإمن  أحب يةهغ  ال  الذرائ  من العه ر  هذه

 أحب يفهموحب الة س بعض قدير؛ ألحب ش ء ا  على. -يشئ    أو ش ئ - ش ء

 .بهدير لي  يش ء   م  على فيفهس اهلل

 :اهلل حول ال  -87
 عه را ، يه   رهلل، اختص هو   : قوهلس الع ما ألف ل يف يه  اذل،    

 مع حٍب إىل يؤدي فيه  وحتريفً  عه را ، وميغيريًا اختص ر األهي حب بعض يف

 إ  هو   : اهلل، والصحي  هو    هلل، أو هو   : بعضهس قو  قهيحا، مث 

 هو   : الشةي  ا ختص ر حيد  أحب ب هلل، أم  إ  قو  و  هو    ب هلل، أو

 .اتهش م ش ء هلل، فهذا قو   : هلل، أي

 :غدار الزمن هذا -88
 .جيوز و  ذم صفا الغدر ألحب سّب فهذا  

 :فيه رأيتك الذي اليوم خيبة يا  -89

 للدهر، وإحب سهً  في ، ولي  ب س   أس ، فهذا خيه  ي  قصد إذا      

 .(1). جيوز فال ل  سه  فهذا اليوم أو الزمن قصد
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 :غلط شكله فالن -90
 عةودم   املرتفوني  بعوض  اوةا أل علوى  اجلو ري  الغلوط  أعظوس  مون  اللفوظ  هذا

 اهلل قو   . بو   وسوخريا ، اهلل خللوق  مياوخط  مون  فيو   ملو  . يعجه    إسا س  ير 

 الَّووِذي َخَلَهووَ، َفَاوووَّاَك *َأَيَهوو  اِنسَاوو حُب َموو  َغوورََّك ِبَربِّوَ، اْلَرووِريسِ ياا  : ميعو ىل 

 م  انسا حب  أيه ي  [8-6]االنفطار: ِف  َأيِّ ُصوَر ه َم  َش َء َراََّهَ، *َفَعَدَلَ،

 شوو ء موو  صووور  أي يف فعوودل، فاووواك خلهوو، الووذي الرووريس بربوو، غوورك

. ميعو ىل  اهلل خلق على واعرتاض سخريا و  مياخطويف هذا الهو  «.   راه،

 .[4]التني: َلَهْد َخَلْهَة  اِنسَا حَب ِف  َأْهَاِن مَيْهِويٍس: ميع ىل ق  

 :هذا يستاهل ما -91
 فيوو   اللفووظ  هووذا  ألحب، املووريض  أو اب ملصوويه  املصوو ب  عوون  الووهعض  قووو       

 .خري ال  املؤمن وأمر. وقض ئ  هرم  يف اهلل على اعرتاض

 ! ! :املأمور عبد أنا -92
 ميوه  الهه ر، ه  األهد الواهد هلل عهيد الة  ألسة  خ طئا الما هذه 

 احلهيها و، اهلل يغضب م  بفع  رئيا  أمره إذا ذسب أي علي  لي  ق ئله  أحب

 عمر ابن فعن، ا ملا مائوليا أفع ل  عن مائو   حبإسا فر ، ذل، غري

واره،  أهب فيم  والط عا الام  املالس املرء على»: ق   ^ الة  عن 

 .[َعَليِ  ُمتََّفٌق ]«ط عا و  مس  فال مبعصيا أمر مبعصيا، فإذا يؤمر أحب إ 

 :اهلل على الباقي -93
 وه ، مالع أجنز ومن األطه ء لا حب على ميرتدد م  دائم  الرلما هذه



           قيدةاملبحث األول أقوال خاطئة يف الع
 م  أديآ: يه   أحب واألهر ، اهلل م  التأدب علية  والواجب، شرع  مذموما

 .اهلل من والتوفيق عل 

 :شاء القدر -94

 .سهح س  يش ء الذي هو واهلل معةوي أمر الهدر ألحب    

 :«  ومخيســـــه مخسه« »   عينك يف مخســـه»قوهلم:  -95
 من هو ب ، شيئ  اهلل قدر من ميغري ولن هادا ميدف  لن األقوا  هذه ومث 

 فإحب األذ  من مياهه  قد مم  واخلوف العني من التحرز من بأس و ، الشوووورك

 يروحب العني من والتحرز اهلل بإذحب إ  هل  ميأرري   ولرن ميأرري وهل  هق العني

 .ب لرقيا

 أسآ اشف، الهأس مذهب، الة س رب اللهس: » ^ الة  قياُر وا سآ

 .«  سهم  يغ در   شف ء أسآ إ  ش يف   الش يف

 إ   قو   اهلل شوووو ء مووو » : ميع ىل قول  العني من اخلوف عةوووود جيب والذي

 الضر ميدف  ومخياا اخلماا أو بذامي  اخلشب أحب يعتهد ا حب فوووووإحب«   ب هلل

 هو واهلل سهب أسه  يعتهد ا حب وإحب أاهوووور شوووورك فهو اهلل م  أو اهلل دوحب من

 شرك فهو للشرك ذري  وهو والهدر الشرع على اذب فهذا ض رال الة ف 

 .الرثري الرثري ذل، وغري أصغر

فن -96
 
 :األخري مثواه يف فالن د
 .انسا حب األخري املثو  لي  ف لهرب. الهعث إسر ر ميتضمن العه ر  هذه ألحب

 :ينفعه حجر يف يعتقد اللي -97
 يةف  ش ء  يضر، و و  يةف    احلجر فإحب امثا وعه ر  شرا  قو  هذا



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
ِإحْب َيْمَاْاَ، َو ﴿: ميع ىل الض ر، ق   الة ف  هو وهده اهلل، واهلل بإذحب إ  ويضر

اللَُّ  ِبُضرٍّ َفال َا ِشَف َلُ  ِإ َّ ُهَو َوِإحْب َيْمَاْاَ، ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ان ِّ َشْ ءه َقِديٌر 

 [.17: األسع م]  ﴾

 الع  ، وهو هذا يف هجر أشرف أم م  اخلط ب بن عمر وقف وقد

 و  ميضر   هجر أس، أعلس إس : ل  وق   املررما الرعها يف األسود احلجر

 .قهلت، م  يههل، ^ الة  رأيآ أسى ميةف ، ولو 

 :سيادى يا دستور -98
 واجلن انس  بني أحب يعتهدوحب العوام يهول  األسي د  االم هؤ ء هس من 

 علي  ب هلل؛ ق   إ  ميروحب   ع ذ وا ست. شيط سيا استع ذ  هذه. وعهدًا ميث قً 

 الام وا  بدي  ي  وانارام اجلال  ذا ي  قيوم ي  ه  ي : ) والاالم الصال 

 ب  ياتغ     إس ): والاالم الصال  وق   علي ، ( أستغيث برمحت، واألرض

 [ضعيف]  (ب هلل ياتغ   وإمن 
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 في  ِلَم  « َخْلِه  عيب» عه ر  استعم   يف َخْلِه  بأسَّ  العيِب وصُف يةهغ  فال

 املتَّصف هو سهح س  ، واهللنعزوج  اخل لق إىل وساهت  العيب إض فا من

 من م  هاٌن؛ ألّس  سهح س  خله  وأفع ل ، واَ  وصف مي  ذامي  يف ب لرم  

 الَِّذي﴿: ميع ىل سهح س ، ق   اهلل هرما ميهتضي  م  على خملوق وهو إ َّ ش ء

 ِف  اِنسَا حَب َخَلْهَة  َلَهْد﴿: ميع ىل ، وق  [7: الاجد ] ﴾ َخَلَهُ  َشْ ءه  َّان َأْهَاَن

: أمحد أخرج )]« َهَاٌن اهلِل َخْلِق انَ  »: ^ ، وق  [4: التني] ﴾ مَيْهِويٍس َأْهَاِن



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
: « اآلر ر مشر » يف ، والطح وي(782: )« ماةده» يف ، واحلميدي(19130)

 اخل لق   ب  يتَّصف أو العضو ذا  إىل فُيض  العيب ، وإمن [(2/287)

 صدري، أو جام س ، أو مية سل ، أو عضوي، أو عيب: مثاًل سهح س ، فيه  

 .ميع ىل اهلل م  ميأَدًب  الا بها العه ر  ، وميرتك…هضم 

 ربنا؟: خاطر علشان -100
 ميوهس ، وه -ميع ىل- اهلل إىل الرلم   بعض ميض ف أحب جيوز   إس     

 العه ر  ، وهذه-عزوج   - اهلل م  أدب سوء ه في ف سدًا، أو معةى

 على ميطلق أحب يص  الدارجا، وال  الع ميا العه را  من ه  أعاله املذاور 

 م  صحيحً ؛ ميأدبً  معةى أراد به  املتلفظ ا حب اخل لق، وإحب على   املخلوق

- هلل األمر هذا عم : العه ر  هذه عن بدً  املالس يهو  أحب يةهغ  اهلل، وهة 

 أحب العه را  ميل، مبث  يترلس من جت ه املالس ذل،، وموقف حنو ، أو-ميع ىل

. هان بأسلوب املة سها العه را  إىل يرشده اخلطأ، وأحب هذا إىل أخ ه يةه 

 .أعلس ميع ىل- واهلل

 :شرعية غري استغاثات -101
 الهراحب يف  هلل ورد  ال  احلاةى  ألمس ءاألص  الدع ء وا ستغ را ب

 قدير، اللهس ش ء ا  على بأس،  اله ئ  اللهس إس  أس ل، مث  قووالاةا، 

 الغف ر أسآ ارمح ، إس، ورهيمهم  واآلخر  الدسي  رمح حب بأس، أسأل، إس 

 بأمس ء مياأ  أحب احلاةى، أم  بأمس ئ  اهلل وهرذا، مياأ : ل  اغفر

 اجلهلا بعض يفع  ام  الفالس ، أو الول  أو الفالس  الة  سق أو املخلوقني

 الهه ئ  بعض يف هذا ب جلن، ويه  ياتغيث بعضهس اهلل، أو بغري تغيثوحبيا



           املبحث األول أقوال خاطئة يف العقيدة
 خذوه، أو! جن ي  واذا، أو اذا ب  افعلوا! جن ي : يهو  أس  األم ان وبعض

مشرلا،  وبية  بية  ص ر  عدوًا أو ل  ص ههً  خذوه، يهصد الوادي يف يصرخ

 .جتوز   ال  احملرما األمور من ال  اذا، هذا ب  افعلوا! جن ي : فيهو 



           

  
 

 

 
 املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات          

 
 من أخطاء املؤذنني: -1

 : من أغال  ياتعمله  املؤذسوحب:-  –ق   الزراش  

 مد اهلمز  من أشهد فيخر  من اخلرب إىل ا ستفه م.أهدهم : 

 مد اله ء من أارب فيةهلب املعةى إىل    ارب وهو الطه .ر سيه : 

 الوقف على إل  ويهتد : إ  اهلل. فرمب  يؤدي إىل الرفر.ه : ر لث

أحب ]   [ يةطق ب هل ء مون الصوال  فيصوري دعو ًء إىل الةو ر. ذاور هوذه        رابعه : 

 اخلماا ص هب التذار .

 أحب يفت  الراء يف أارب األنوىل أو يفتحه  ويارن الث سيا.خ ماه : 

عاء عند  -2
ُّ
 الذي أرسلت ) يف الد

َ
 النوم (:آمنت برسول ك

إذا أخووذ  مضووجع،  »قوو  :  أحب رسووو  اهلل  – –عوون الوورباء بوون عوو زب 

فتوضأ وضوءك للصال ، روس اضوطج  علوى شوه، األ ون، روس قو : اللوهس إسِّو           

امةآ برت ب، الذي أسزلآ، وبةهي، الذي  –إىل أحب ق    –أسلمآ وجه  إلي، 

 «.  أرسلآ.

الوذي أرسولآ، قو       ق  : فوردَّدميهن ألسوتذارهن، فهلوآ: امةوآ برسوول،       

 :«  5/469. ج م  الرتمذي 34، 33/  17] شر  مالس . «ق : امةآ بةهي، الذي أرسلآ .

 فت  املغيث للاخ وي. [.

مًا: -3
َ
 حر



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
جر  ع د  بعض املالمني خ صا يف الدي ر املصوريا أحب يهولووا بعود الصوال       

 لهعضهس: هرمً .

احلج والعمر ، وذار ولعلهس يهصدوحب الدع ء بشد الره   إىل احلرم ألداء 

ذلوو، بعوود الصوولوا  موون الهوودع احملدرووا الوو    ُيعلووس هلوو  دليوو  و  ق ئوو  بهوو  موون     

 الالف. واهلل أعلس.

 حقًا: ال إله إال اهلل: -4
قه  التهلي  يف جوواب املوؤذحب. و  ُيعورف    « هّهً   » يضيف بعض الة س لفظ: 

 ل  أصاًل.

ميام  بعض أه  اآلف ق عون   ويف ميأمني املأموحب على دع ء انم م ه   الهةو 

و  سعرف هلو   « هّهً   » ذار انم م لتمجيد اهلل وميعظيم  وميةزيه  يهو  املأموحب: 

 يف ذل، أصاًل، واملة سها: قو : سهح س ، وحنوه  مم  ورد ب  الشرع.

 :احلمد هلل محدًا يوايف نعمه ويكافئ املزيد من فضله -5

 –آلخوروحب، موةهس ابون الهويس    هذه أج  احمل مد عةد الش فعيا، وقود سو زعهس ا  

وغريه  مب  مف ده: من ذا الذي ياتطي  أحب حيمده « عد  الص برين  » يف:  –

 مْحدًا يوايف سعمًا واهدً  من ِسعس اهلل على عهده الع ما أو اخل صا  –سهح س   –

 :- –ق   الاف ري  

) ف ئد : ذار بعض الة س أحب أفض  صيغ احلمد: احلمود هلل رب العو ملني،   

محدًا يوايف سعم ، وير فئ مزيده. وُرف  ذل، لإلمو م احملهوق  و  الودين ابون      

فأسرر على ق ئل  غ يا انسر ر، بأحب ذل،   يورد يف   –طيَّب اهلل رراه  –الهيس 

الصووح   و  الاووةن، و  يعوورف يف شوو ء موون اتووب احلووديث املعتموود ، و  لوو    



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
يدس  ادم أبو  الهشور،   إسة د معروف، وإمن  يرو  عون أبو  سصور التمو ر، عون سو      

 علي  الصال  والاالم. ق  : و  يدري اس بني ادم وأب  سصر إ  اهلل ميع ىل.

ق   أبو سصر: ق   ادم: ي  رب شغلت  براب يدي فعلم  شيئً  من جم م  

احلمد والتاهي   فأوهى اهلل إلي : ي  ادم إذا أصهحآ فهو  رالروً ، وإذا أماويآ    

لعوو ملني محوودًا يوووايف سعموو  ويروو فئ مزيووده، فووذل، فهوو  رالرووً : احلموود هلل رب ا

 جم م  احلمد والتاهي .

ملو  قهلوآ    ق   ابن الهيس: فهذا لو رواه أبو سصر التم ر، عةد سيد ولود ادم  

، فريف بروايتو  لو  عون    روايت ؛  سهط ع احلديث فيم  بية  وبني رسو  اهلل 

 ادم 

: لووو هلووف إساوو حب   قوو  : وبةووى بعووض الةوو س علووى هووذا ماووألا فههيووا فهوو        

ليحموودحب اهلل ميعوو ىل مبجوو م  احلموود، وأجوو  احمل موود، فطريهوو  يف بوورِّ  يةوو  أحب  

يهو : احلمد هلل محدًا يوايف سعم ، ويرو فئ مزيوده. قو  : ومعةوى يووايف سعمو :       

أي يالقيهوو  فتحصوو  الووةعس معوو ، ويروو فئ ) مهموووز (: أي ياوو وي مزيوود سعموو .  

 .-رس ردَّ هذا مب  يطو   –لةعس وانها حب واملعةى: أس  يهوم بشرر م  زاد من ا

واحل صوو : أحب العهوود   حيصوو  رةوو ًء علووى ربوو ، ولووو اجتهوود يف الثةوو ء طووو       

 .(1)عمره. . ( ا هو

 احلمى ال بارك اهلل فيها: -6
م ل، ي  أنمَّ » دخ  على أنم الا ئب فه  :  أحب رسو  اهلل  –  –عن ج بر 

»  لآ: احلمى   ب رك اهلل فيه ، فهو  :  ق «الا ئب أو ي  أنم املايب، ميزفزفني  

                                                 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
    ميا  احلمى فإسه  ميذهب خط ي  ب  ادم ام  يذهب الرري خهث احلديد

 ]رواه مالس يف صحيح [.«. 

ويف اله ب يف فض  احلمى هديث أب  هرير  عةد ابن م جو  يف سوةة ، وقود    

وف ميوو  ذاوره ابوون الهويس يف زاد املعوو د وعوزاه للاووةن، وهوو يف ابوون م جو  فهووط،      

 هديث ج بر، وهو يف مالس.

) وهديث أب  هرير  ضعيف عةد ابن م ج  لضعف موسى بن عهيد   ). 

 على خري العمل: -7
َّ
 حي

 :- –ق   الةووي 

؛ ألسوو    يثهووآ عوون   «هوو  علووى خووري العموو     » ) يرووره أحب ُيهوو   يف األذاحب:  

 ، ورو  الهيههووو  فيوو  شووويئً  موقوفووً  علوووى ابوون عمووور، وعلوو  بووون    رسووو  اهلل  

 .-  -احلاني

فووةحن سرووره الزيوو د  يف  قوو   الهيههوو :   ميثهووآ هووذه اللفظووا عوون الووة   

 األذاحب. واهلل أعلس ( ا هو.

يف  –  –وب جلملا: فال يصو  مون املرفووع و  مون املوقووف علوى الصوح با        

رواه  –   –هووذه اللفظووا شوو ء، والوو  ب طوو    أصوو  لوو  سووو  أروور ابوون عموور   

د فهم     من العلم ء على غري وجهو  فوإحب ابون عمور     عهدالرزاق والهيهه ، وق

–   –            يرن يوؤذحب يف الاوفر وإمنو  او حب يةهو  هلو  بعود  ألفو ل لياوآ يف  

                                                 

 



           ث الثاني أقوال خاطئة يف العباداتاملبح
 .(1)األذاحب؛ حتضيضً  للة س على الصال ، فليفهس، واهلل أعلس 

 يا رمحة اهلل: -8
هذا من بو ب دعو ء الصوفا، والودع ء إمنو  ُيصورف ملون اميَّصوف بهو  سوهح س ؛           

فال جيوز هذا الدع ء، وحنوه: يو  مغفور  اهلل، يو  قودر  اهلل، يو  عوز  اهلل،       هلذا 

ولي  ل  ميأوي ، و  حمم  س ئغ، وهو دع ء حمد    يعرف يف الةصووص، و   

برمحتوو، » أدعيووا الاوولف. وإمنوو  املشووروع هووو: التوسوو  بهوو  اموو  يف احلووديث:   

الةهوو  عوون  - -وحنوووه، وقوود غلَّووظ شوويخ انسووالم ابوون مييميووا «   أسووتغيث

 الدع ء ب لصفا، وق  : إسَّ  انفر.

و  ُياوووُِّ  الوودع ء ب لصووفا، جووواُز احللووِف بهوو ، فووإحب احللووف بهوو  موون بوو ب         

التعظويس، أمو  الودع ء، فهوو عهوو د ، والعهو د    ميصورف إ  هلل ميعو ىل، فريووف        

 فُتدعى  –سهح س   –مُيعهد صفت  

 ومم  ميهدم سعلس األهوا  الثال :

وز؛ ألحب الوودع ء عهوو د  والعهوو د    ميصوورف إ  هلل دعوو ء الصووفا:   جيوو .1

 سهح س .

التوسوو  إىل اهلل بصووف مي  أو بصووفا مةهوو : مشووروع، اموو  ورد  بوو        .2

 الاةا، وأدعيا الالف.

. واهلل -سووهح س   –احللووف بهوو : جوو ئز ؛ ألسوو  موون بوو ب التعظوويس هلل  .3

                                                 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
) أعلس ). 

 يا ساتر: -9
» املع صورين: وإسَّمو  ُيهو  :      يوجد يف عداد أمس ء اهلل ميع ىل، وق   بعوض    

 4]املاوةد  «   إحب اهلل هي  هليس ستري حيب احلي ء والاورت » حلديث: « ي  ستِّْير  

 ، وأبو داود والةا ئ [.234، 65/ 

 حيكي القرآن: -11
 :- –ق   شيخ انسالم ابن مييميا 

وإحب قلآ مل  يهلغ  املهلغ عن غريه: هذا هر يا االم ذل،، ا حب انطالق » 

إذا أنطلوووق ُيوووراد بووو  أسووو  أميوووى بروووالم يشوووه   « احلر يوووا  » حب لفوووظ: خطوووأ، فوووإ

االموو ، اموو  يهوو  : هووذا حيوو ا  هووذا، وهووذا قوود هرووى هووذا؛ لروون قوود   

ُيهو  : فووالحب قوود هروى هووذا الرووالم عون فووالحب. اموو  يهو  : رواه عةوو ، وبلغوو      

فيمو   : ) عة ، وسهل  عة ، وهد  ب  عة ؛ وهلذا جي ء يف احلديث عون الوة    

 فهد هر ه عة ، ورواه عة . (. فر  م  أبلغ  الة   رب يروي عن 

ف له ئ  إذا ق   لله ر : هذا حير  االم اهلل، أو حير  الهوراحب، فهود   

يفهس مة  أس  يأمي  برالم حيو ا  بو  اوالم اهلل، وهوذا افور، وإحب أراد أسو        

بلغوو  وميوواله فوو ملعةى صووحي ؛ لروون يةهغوو  ميعووهريه مبوو    يوود  علووى معةووى ب طوو ،  

 : قوورأه وميوواله، وبلغوو  وأدَّاه؛ وهلووذا إذا قيوو : حيروو  الهووراءا  الاووه ،         فيهووو

ويرويهوو ، ويةهلووه ،   يةروور ذلوو،؛ ألسوو    يفهووس مةوو  إ  ميهليغهوو ؛   أسوو  يووأمي       

                                                 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
 .(1)استهى« مبثله   

 :رمضان كريم -11
رمض حب »هيةم  يه  الص ئس يف معصيا من املع ص  وُيةهى عةه  يهو :   

غري صحيحا، وإمن  « رمض حب اريس»الرلما  حرس ذل، أحب هذهف« اريس

وم  أشه  ذل،، ألحب رمض حب لي  هو الذي يعط  هتى « رمض حب مه رك»يه  : 

يروحب ار ً ، وإمن  اهلل ميع ىل هو الذي وض  في  الفض ، وجعل  شهرًا 

ف ضاًل، ووقتً  ألداء ران من أرا حب انسالم، واأحب هذا اله ئ  يظن أس  

فع  املع ص ، وهذا خالف م  ق ل  أه  العلس بأحب لشرف الزم حب جيوز في  

الايئ   ميعظس يف الزم حب واملر حب الف ض ، عر  م  يتصوره هذا اله ئ ، 

وق لوا: جيب على انسا حب أحب يته  اهلل عز وج  يف ا  وقآ ويف ا  

مر حب،  سيم  يف األوق   الف ضلا واألم ان الف ضلا، وقد ق   اهلل عز 

لَِّذيَن َءاَمُةوْا انِتَب َعَلْيرنُس الصَِّي ُم َاَم  انِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َأَيَه  اٰي ﴿وج : 

[، ف حلرما من فرض الصوم ميهو  اهلل 183]الههر : ﴾َقْهِلرنْس َلَعلَّرنْس مَيتَّهنوحَب

من   يدع »أس  ق  :  عز وج  بفع  أوامره واجتة ب سواهي ، ورهآ عن الة  

اجله ، فلي  هلل ه جا يف أحب يدع طع م  قو  الزور، والعم  ب ، و

ف لصي م عه د  هلل، وميربيا للةف  وصي سا [(1804)   الهخ ري أخرج ]«وشراب 

 .هل  عن حم رم اهلل

 بيني وبني اهلل سر: -12
: ) ف ئد : ق   ابن اجلوزي: يف اخر مةتخوب الفةووحب   - –ق   ابن الهيس  

                                                 

 



            العباداتاملبحث الثاني أقوال خاطئة يف
عآ أب  يعلى ابن الفراء يهو : من مم  بلغ  عن ابن عهي  من غري الفةوحب ق  : مس

قوو   إحب بيةوو  وبووني اهلل سوورًا فهوود افوور، وأي وصوولا بيةوو  وبووني انلوو   وإمنوو  رووس   

لواهر الشرع، فإحب عةى ب لار ل هر الشرع فهد اذب؛ ألسو  لوي  باور، وإحب    

 عةى شيئً  وراء ذل، فهد افر.

بيةو، وبوني   اللوهس إسو  أسوأل، ب لاور الوذي      » وق   يف قو  املتوسولني ب مليوآ:   

 أُي سر بني العهد وبني رب  لو  مح قا هذا اله ئ  «: فالحب  

ق   ابن اجلوزي معرتضً  علي : إمنو  يعو  املتوسو  بوذل، العهو دا  املاوتور        

 .(1)عن اخللق( ا هو 

 «:يف الصالة  » هاه  -13
رو  ابووون شووويها يف مصوووةف ، باوووةده عووون الشوووع ، يف رجووو  قووو  : هووو ه يف  

وباوةده أيضوً  عون إبوراهيس: أسو  اوره التوأوه يف الصوال .         الصال ، قو  : يعيود،   

 .(2)وباةده عن الشع : أس  اره الزفر يف الصال  ق  : ) يشه  الرالم ( ا هو

 تكلمت بالقرآن: -14
مموو   تةوو  قوووهلس: إذا قوو  : لفظووآ  « ) حلوون العوووام  » ذاوور الاووروس  يف 

: قورأ  الهوراحب، و    ب لهراحب؛ ألحب اللفظ يف اللغا هو الطور ، والصوواب أحب ُيهو     

ُيهوو  : لفظووآ بوو لهراحب، و : ميرلمووآ بوو لهراحب؛ ألحب املووترلس بوو لهراحب هووو اهلل        

سهح س ، فال يصرف عن غري مص رف ، وهوو ميعورض لتحريفو  عمو  أنسوز  فيو ،       

 .(3)وهذا حمرم بإ  ع األنما. . . ( استهى 

                                                 

 

 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات

 الدرجة الرفيعة: -11
) من احلفَّ ل   ميثهآ يف الذار بعد األذاحب، سهَّ  على ذل،    ). 

 :زرت قرب النبي  -16
 «:الص رم املةر  يف الرد على الاهر   » ج ء يف ات ب 

، ملو  يووهس هوذا    : أحب يهو  اله ئ : زر  قرب الة  - -) اره م ل،

اللفوظ موون أسوو  إمنو  قصوود املديةووا ألجوو  زيو ر  الهوورب، وملوو  فيو  موون ميعظوويس الهوورب     

هور على انطالق، وأجله ، وأشرف قرب بإض فا الزي ر  إلي  م  اوس  أعظس اله

) على وج  األرض. . . . ( إخل  ). 

 صدقت وبررت: -17
وهوو  « الصال  خري من الةووم   » يهوهل  من يام  املؤذحب يف أذاحب الفجر يهو : 

)   يثهآ، فليه  الا م  مث  قو  املؤذحب سواء، واهلل أعلس ). 

الة: -18
َّ
الة، الص

َّ
 الص

 مياليم   الرتاوي ، ا  هذا من الهدع.قوهل  بعد األذاحب، أو بني  

 :- –ق   ابن مفل  

) و ] يروووره [ الةوووداء إذحْب ب لصوووال  خالفوووً  جلم عوووا مووون احلةفيوووا فيهمووو ،     

                                                 

 

 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
وذاره بعضهس عن علم ء الروفا، واألشهر ] اراها [ سداء األنموراء؛ ااتفو ء   

طوا  ب لةداء األو . رواه ابن بطا عن ابن عمر، خالفً  ألب  يوسوف، وصوةف ابون ب   

اةو  مو  ابون    » يف الرد على من فع  ذل،، ورو  بإسوة ده عون أبو  الع ليوا قو  :      

عمر يف سفر فةزلة  بذي اجمل ز على م ء لهعض العرب فأذحب مؤذحب ابن عمر، رس 

أق م الصال ، فه م رج  فعال رهال من ره    الهوم، رس س د  بأعلى صومي : ي  

 صالمي ، هتى إذا قضيآ الصوال   فجع  ابن عمر ياه  يف« الصال   » أه  امل ء 

قوو   ابوون عموور: موون الصوو ئ  ب لصووال   قوو لوا: أبووو عوو مر، فهوو   لوو  ابوون عموور:    

صليآ و  ميليآ، أي شي طية، أمرك بهوذا  أمو  او حب يف اهلل وسوةا رسوو  اهلل      

      وهوذا إحب صو  حمموو  علوى مون مسو  األذاحب أو       « م  أغةى عون بودعت، هوذه

  أيضووً  عوون إبووراهيس احلربوو  أسوو  قوو   عوون قووو       انق مووا، وإ    يرووره. ورو 

الرجو  إذا أنقيمووآ الصووال : ) الصوال ، انق مووا (: بدعووا، يةهووحب عةوو  إمنوو  جعوو     

األذاحب لياتم  الة س، فمن مس  جو ء. وقو   رجو  نبوراهيس احلربو : خ صوم        

رج ، فه   ل : ي  سفلا، فهلآ: واهلل م  أس  بافلا، فه   إبوراهيس: هو   شو     

» ة قا، وميصي : ي  معلوف غدًا إحب شو ء اهلل  قو  :  ، فهو  : هو  ميصوي       خلف ال

  قو  :  ، قو  : لاووآ باوفلا إحب شو ء اهلل. وبإسوة ده عون أبوو        «الصوال  انق موا    

ط لب ق  : سألآ أمحد عن الرج  يهو  بوني الرتاويو : الصوال   قو  :   يهوو :      

ميهو  اله ضو  يف   الصال ، ارهو  سوعيد بون جوهري، إمنو  ارهو  ألسو  حمود . و        

اجل م  ابن بطوا علوى ذلو،، ويف الفصوو : يروره بعود األذاحب سوداء األموراء ألسو           

بدعوووا، وألسووو  ملَّووو    جتوووز الزيووو د  يف األذاحب   جيوووز أحب يصووول  مبووو  لوووي  مةووو   

ا خلطها، والصال ، وسو ئر العهو دا ، وحيتمو  أحب ُرجو  عون الهدعوا فعلو         

ب لصووال ، واوو حب  يووث اذحب الووة  زموون مع ويووا، ولعلوو  اقتووداء بفعوو  بووال ، ه 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
 .(1)س ئمً ، وجع  يثوِّب لذل،، وأقره على ذل، ( استهى

 اللهم ال حتوجنا ألحد من خلقك: -19
أسوو  قوو  : اللووهس   حتوووج  إىل أهوود موون خلهوو،،    - –يوورو  عوون علووى  

  ميه  هرذا، فإس  لوي  أهود إ  هوو حمتو   إىل الةو س، ولرون       : » فه   

  ىل شرار خله،، الذين إذا أعطوا مَةوا، وإحب مةعوا ع بواق : اللهس   حتوج  إ

.» 

   أص  ل ، في  ابن فرضخ، يتهس ب لوض .

وق   العجلوس : ) ق   ابن هجر امللر ، سهواًل عون احلو فظ الاويوط : إسو       

موضوع، ب  قود ُيهو  : إحب الودع ء بو  ممةووع، مسو  أمحود رجواًل يهوو : اللوهس             

فهو  : هوذا رجو   ةوى املوو . روس ذاور أرور علو           حتوج  إىل أهد من خله،، 

 .(2)املذاور ( ا هو. واهلل أعلس 

 يا غائث املستغيثني: -21
الرب ع . ويه  : ي  « أغ    » هذا حلن صواب : ي  مغيث املاتغيثني؛ ألس  من 

 .(3)غي   املاتغيثني 

 :الفاحتة زيادة يف شرف النبي  -21
إهووداء قووراء  الف حتووا، وقووو     يشوورع ومةوو   إهووداء قووراء  الهووراحب للووة   

                                                 

 

 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
أي: اقرنوا الف حتا ليوزداد شورفً    «   الف حتا: زي د  يف شرف الة  » بعضهس: 

  وهذا إهداء غري مشروع؛ لعدم الدلي  علي ، لرن يههى الدع ء بزي د  شرف

) : فال بأس ب  واهلل اعلس الة   ). 

 بسر الفاحتة: -22
لف حتا! فيهرنوحب الف حتا عاى أحب أهي سً  يف سه يا الدع ء يهولوحب: بار ا

هذا   أص  ل ، سر الف حتا هوذا    ، يتهه  اهلل مةهس برباته  هذا الدع ء

أص  ل ، لرن قراء  الف حتا أم م الدع ء واحلمد هلل والثة ء على اهلل أمو م  

فإذا قورأ الف حتوا    --الدع ء من أسه ب انج با م  الصال  على الة  

روس يوودعو و  ه جوا أحب يهوو  باوور     --الوة    أو محود اهلل وصولى علووى  

الف حتا، ب  حيمد اهلل ويث  علي  ويصل  على الة ، رس يدعو رب  مب  ش ء 

 من الدعوا  الطيها.

 النهي عن اللحن يف قراءة القرآن الكريم: -23
 إىل ويةهاس. الهراء  يف الصواب عن واملي  اخلطأهو   الهراء  يف اللحنو

 .خف  وحلن جل  حلن: قامني

 :اجلل  اللحن 

 ومس . ل هرا إخال  الهراحب مبع س  فيخ  األلف ل على يطرأ خطأ وهو

   اللحن من الةوع هذا فإحب هذا وعلى. واملاتمعني للهراء ولهوره لوضوه  جليً 

 .شرع  جيوز

 أو داً  الط ء اإبدا  اخر مر حب هرف بإبدا  اجلل  اللحن يروحب قد

                                                 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات
 . سية الث ء أو زاي  الذا  سطق

 أو اار  الفتحا يهد  احلروف، اأحب هرا   بتغيري يروحب وقد

 مي ء اآليا، اضس معةى ميغيري إىل التهدي  هذا أد  ورمب . هراا الاروحب

 خطأ وهذا) [22 الغ شيا]﴾ِبُمَصْيِطٍر َعَلْيِهس لَّْاَآ﴿: ميع ىل قول  يف" لاآ"

 (.  م  اآليا معةى ف د ، لتغري

 :اخلف  اللحن 

 أو ب ملعةى انخال  دوحب الةطق وام   التجويد قواعد على يطرأ خطأ وهو

 .الهراء إ  يدرا  و  الة س ع ما على ُفى ألس  خفي  ومس . انعراب

 وميرقيق ميرقيه  جيب م  املدود، وميفخيس بأهر م وانخال  الغّةا ميرك ومثل 

 الهوووراء  عووورف ختووو لف الووو  األخطووو ء مووون ذلووو، غوووري إىل ميفخيمووو  جيوووب مووو 

 .(1)الصحيحا

 الفاحتة: -24
من الهدع احملدرا يف أعه ب التالو  وصال  اجلةو ئز، والتعو زي، ومون الهودع     

 املراها يف املوالد، وهرذا.

 الفاحتة على روح فالن: -21
من الهدع احملدرا: قوهلس عةد إخه ر أهدهس ب لوف  : الف حتا علوى رو  فوالحب   

وقود قو   بوصووهل      سيم  والهراء    ميص  إىل املووميى عةود اوثري مون العلمو ء،      

 .(2)بعضهس. واهلل أعلس 

                                                 

 

 



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات

ستجب يل: -26
 
 قد دعوت فلم ي

 ق  : أحب رسو  اهلل  – –عن أب  هرير  

«.   ُياتج ب ألهداس م    يعج ، فيهو : قود دعوو  فلوس ُياوتجب لو      » 

 .  ]رواه م ل، يف املوطأ، وبأمت مة  يف الصحيحني وغريهم [

 اللهم اجعلني من األقلني: -27
رجاًل يدعو ويهو : اللهس اجعل  من األقلني! ق  : م  هذا مس  ُعمر  

]سهأ:  ﴾َوَقِليٌ  ِمْن ِعَه ِدَي الشَّرنوُر ﴿يهو :  Qالدع ء  ق  : إس  مسعآ اهلل 

: عليرس من ق   عمر  [40]هود: ﴾َوَم  اَمَن َمَعُ  ِإلَّ  َقِليٌ  ﴿وق  : [13

 الدع ء مب  ُيعرف.

 القرآن قديم: -28
إىل يومةو  هوذا هو  مو  أ و        –  –م ِمْن لُدحِب الصح با عهيد  أه  انسال

 –ميعووو ىل  –عليووو  أهووو  الاوووةا واجلم عوووا: مووون أحب الهوووراحب العظووويس: اوووالم اهلل  

وا سآ هذه العه ر  ا فيا   يزيودوحب عليهو . فلمو  ب سوآ يف املاولمني الهووائن،       

  اهلل ودبآ الفوع فويمن شو ء اهلل، فو ه بعوض املفتووسني بوأقوا ، وعهو را  يأب هو         

ورسووول  واملؤمةوووحب، والووه  ميرموو  إىل مه صوود خهيثووا ومووذاهب ردئيووا، ميووةهض   

ا عتهووو د، وميفاووود أسووو س التوهيووود علوووى أهووو  انسوووالم، فهووو لوا بوووأهوائهس،    

 مهتدعني:

  .الهراحب خملوق، خله  اهلل يف اللو  احملفول أو يف غريه 

  .الهراحب قديس 
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  .الهراحب هر يا عن االم اهلل 

   االم اهلل.الهراحب عه ر  عن 

  . الهراحب لي  االم اهلل لرن عه ر  عة 

  . الهراحب هر يا عن املعةى الهديس اله ئس ب لةف 

  .الهراحب عه ر  عن املعةى الهديس 

  . الهراحب صفا فع    صفا ذا 

   :لفظ  ب لهراحب خملوق.قو  اللفظيا مةهس 

  . الهراحب قديس، وهو معةى ق ئس بةفا  ميع ىل، لي  سرف و  صو 

  راحب قو  جربي  وعه رمي ، ألَّف  بإهل م اهلل ل .اله 

   (1) ات ب اهلل غري الهراحب. 

أم م هذه املهو   اله طلا، والعه را  الف سد ، ذا  امله صد واحمل م  

الة قضوووا لعهيووود  انسوووالم، قووو م سووولف هوووذه األنموووا، وخي رهووو ، وأئمتهووو ،  

ا للةوو س وهووداميه ، يف وجوووه هووؤ ء، وسهضوووا علوويهس مهوو  ميهس، وأوضووحو     

 معتهدهس، ورهتوا الة س علي  بتثهيآ اهلل هلس، فه لوا:

  . هذا املةز ، هو الهراحب، وهو االم اهلل، وأس  عرب 

  .الهراحب االم اهلل ههيها 

  .الهراحب االم اهلل غري خملوق 

    . ًالهراحب االم اهلل غري خملوق، مة  بدأ ميةزياًل، ويعود إلي  ُهْرمو

 «.  398/ 1طهه   ابن أب  يعلى: » من واسظر مير ا ه روحب العهرري 

فةضَّر اهلل وجوه أهو  الاوةا واجلم عوا، واثَّور اهللن  عهوس، وجعلةو  موةهس        
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 يف سصر  الدِّين، والذَّبِّ عة ، والوقوف أم م  ي  املخ لفني.

مواقوف ه فلوا بو لعلس الشورع ، يف      - –وإحب لشيخ انسوالم ابون مييميوا    

افور،  « الهوراحب خملووق    » ا، وأحب هوذه املهولوا:   الرد علوى هوذه املهوو   اله طلو    

معتهدًا  زم قول ، ع ملوً  بو ؛ فهوو او فر، ومون      « الهراحب خملوق  » وأحب من ق  : 

  يرفره فهو ا فر، وأحب مهو   األشعريا، ومةه  م  ذاور،  يعهو  ميوؤو     

إىل مهوو    الووتجهس وا عتووزا ، فأوهلوو  بدعووا وضووال ، واخرهوو  افوور وسفوو ق.    

 هلل من اهلو  وأهل .سعوذ ب 

من يطلق علي : ) افر دوحب افر ( ممن ق    – –وذار شيخ انسالم 

، 487/  12الفتوو و : » و  76 – 75ُلووق الهووراحب، اموو  يف املاوو ئ  امل رديةيووا:  

وذار في  أيضوً : هروس مون ق لو  جو هاًل للوازمو . وهروس مون         «.   524، 498

 ق ل  ُمْررهً .

ا، وم  فيه  من ميفصي ، مو  التاوليس بوأحب الوذي     مم  يدل، على أهميا املاأل

أ   علي  املالموحب: أحب الهراحب االم اهلل مةوز  غوري خملووق. وأحب الهوو  قلوق      

الهووراحب افوور إ  عووً . وأحب اله ئوو  بوو  عوون علووس وعةوو د اوو فر إ  عووً . وأحب موون  

ق ل : ج هاًل، أو مررهً ، فهو معذور مث  املررهني يوم احملةا. به  الةظر يف 

وغوريه مون أهو      – –س من ق ل  يف مراميب بني ذل، بيَّةهو  شويخ انسوالم    هر

) العلس. واهلل أعلس ). 

 :الرجاء باب يف شرعية خمالفات -29
 وج ، فتجد عز اهلل بغري وميعلههس رج نهس: اذل، الع ما ألف ل يف يه 
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 خطر يف فيه  يروحب ال  الشد ، واللحظا وحلظا احلر  حلظا يف أهدهس

 ألف ل من واذا اذا خ صً  ه رًا، رج ًء رج ًء أرجوك: لآلخر  حمهق، يهو

 هذه يف يتوج  أحب املفروض من اذا، بيةم  اذا، وافع  ميفع  أ  الرتج 

 واشف الضر وج ؛ نزالا عز وهده يرجى الذي هو ألس  ميع ىل اهلل إىل احل لا

 .ثاًلأرجوك، م رس اهلل أرجو: فيهو  بد   ا حب اخلطر، وإحب وإزالا الرربا

 إ  علي  يهدر   عم  يف يرجوه   إحب حمرما لياآ( أرجوك) اللفظا وهذه

 اهلل وشرك؛ ألحب هرام مريض ، هذا ميشف  أحب داتور ي  أرجوك: ق   اهلل، إذا

 إىل احل جا بهذه ميذهب أحب -فالحب ي - أرجوك: ق   لو يشف ، أم  الذي هو

 .في  إشر     جرياسة ، هذا

 فهو اهلل إ  عليه  يهدر   قضيا يف أو جم   يف يروحب الذي الرج ء لرن

 ان  حب من قلوبهن الف رغ   األمه   بعض جتد ميع ىل، وهلذا ب هلل شرك

 وه لت  بولدهس ذههوا الشيط حب، إذا استزهلس الذين اآلب ء والتوهيد، وبعض

 يةهذ الذي الولد، فمن أسهذ أرجوك! داتور ي : ل  الطهيب، يهو  إىل خطري 

 .اهلل الولد  إس  يشف  الذي ومن الولد 

 ذل،، اوحب م  عةه  يارآ   األخط ء هذه ولرن يشف  اهلل أحب يعتهد

 بأس  : هلس سهو  أحب يع    هاةا بةيا أو قصد بغري فيه  يهعوحب اآلحب الة س

 .  األلف ل هذه على استمروا

 حبأ بد   املعةى قصدس  م  لو األلف ل، هتى هذه وسصح  حنذر أحب بد  

اشته ه؛  فيه  أو موهما أو شرايا ألف لة  ميروحب صحيحا،   ألف لة  ميروحب

 .التوهيد على دالا واضحا ألف لً  ميروحب أحب بد  

 بدون التشديد:نعبد  إياك -31



           ث الثاني أقوال خاطئة يف العباداتاملبح
 ب لتشديد، وإمن  سعهد إيَّ ك: يهولوحب سعهد،   إي ك: الف حتا يف الهعض يهو 

 قرص سعهد أسة : ذل، الشم ، معةى قرص هو سعهد، واني ك إي ك: يهو 

 .الي ء سعهد، بتشديد إيَّ ك: اهلل ات ب يف املوجود الشم ، والصحي 

 :حصالة   -31
 الصال  على ه : من هصال ، بدً : يهو  اختص رًا املؤذسني بعض يفع 

 ب خلري، أو ا هلل: يهو  بعضهس حييوحب الذين الة س بعض يهو  وهرذا، أو

 الر ف هذه ألحب خطأ ذل،، وهذا وحنو ب خلري اهلل ب خلري، أو اهلل س ك

: سهو  أحب بد   خطري  خ طئا عه ر ( ب خلري ا هلل) التشهي ، ايف ا ف

 يعجل، ش ء وراءك لالختص را ، م  داع  واضحا، و  ب خلري اهلل ما ك

 ا هلل: ميه  ب خلري،   اهلل ما ك: ا ملا، ق  صحيحا بعه ر  التحيا قو  عن

 .ب خلري

 (: اليانصيب)قوهلم -32
 اهلل هرم  م  ههيها عن املف هيس نبع د؛ مة  شر هو ب ، امليار مبعةى ألس 

 ورسول 

 :عبادة العمل -33
 الاع  ا حب وإحب. الاةا من و  الرت ب من   شرع  أص  هل  لي  عه ر 

َف ْمُشوا ِف  َمَة ِاِهَه   ﴿: سهح س  ربة  العه د؛ ق   على واجب والعم  للرزق

 [ 15: ميه رك]  ﴾ َوِإَلْيِ  الَةُشوُر َوانلنوا ِمْن ِرْزِقِ 

 العم  واأحب. عه د  العم  الصال ، ق   إىل قس: ل  قي  إذا الهعض وجند

 عن يشغ  عم  يف اهلل ب رك صحي ، و  غري الصال ، وهذا م  يتع رض
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 .الصال 

 الط عا، ارف ص هه  وسو  هالً  ا حب إذا عه د  العم  يروحب وقد

 .رب  ط عا عن يشغل  و  وعي ل  أهل  على الطيها والةفها الاؤا  عن سفا 

 :الدنيا أمور يف  القرآن تأول -34
 .مريس سور  «  َأزًّا مَيُؤَزُهْس »: ضيق أو شد  علي  حيص  عةدم  أهدس  اهو 

 «  ُموَسى َي  َقَدٍر َعَلى ِجْئَآ »: ص هه  يالق  عةدم 

 «  اْلَخ ِلَيِا اْلَأيَّ ِم ِف  َأْسَلْفُتْس  ِبَم َهِةيًئ  َواْشَرُبوا انلنوا »: طع م حيضر عةدم 

 اليوم  الة س بعض ياتعمل  مم  هة ل، م  اخر إىل

 ذار؛ ميةزيه  فيم  وأمث هل  الرلم   هذه استعم   ميرك يف اخلري و

 .يليق   عم  ل  للهراحب، وصي سا

 قول يف مستقر رمحته: -31
وهوذا الهوو      يهو  بعض الة س عن امليآ: و عةو  بو  يف ماوتهر رمحتو ،     

 ُلو من ملحظ.

رو  الهخ ري يف األدب املفرد عن أب  احل ر  الررم س  ق  : مسعآ رجال 

ق   ألب  رج ء: أقرأ علي، الاالم وأسأ  اهلل أحب جيمو  بوي  وبيةو، يف ماوتهر     

رمحتو . قو  : وهو  ياوتطي  أهود ذلوو،  قو  : فمو  ماوتهر رمحتو   قو  : اجلةووا.           

 اتهر رمحت   ق  : رب الع ملني.ق  :   مُيِصب. ق  : فم  م

يف صووحي  األدب املفوورد ) ص   - -وصووح  إسووة ده الشوويخ األلهوو س     

 -أي عون أبو  رجو ء العطو ردي      -( وق   يف احل شويا: وهوذا األرور عةو       286

يوود  علووى فضوول  وعلموو ، ودقووا مالهظتوو ، فووإحب اجلةووا    روون أحب ميروووحب         
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ف اجلةا فإسوه  خلق من خلوق  ماتهر رمحت  ميع ىل؛ ألسوه  صفا من صف مي ، قال

اهلل، وإحب ا حب استهرار املوؤمةني فيهو  إمنو  هوو برمحتو  ميعو ىل، امو  يف قولو          

يعو     َوَأمَّ  الَِّذيَن اْبَيضَّْآ ُوُجوُهُهْس َفِف  َرْهَمِا الّلِ  ُهْس ِفيَه  َخ ِلُدوحَب ميع ىل: 

 رمح  اهلل. –اجلةا. استهى االم  

 عة  اهلل ب  يف دار ارامت ، وحنوه  – مثاًل –واألوىل أحب ُيوه   

 (409/  2يف بدائ  الفوائد )ق   ابن الهيس 

 (254- 2/253وقووووووو   انمووووووو م ابووووووون الهووووووويس يف " بووووووودائ  الفوائووووووود " ) "

وعلى هذا فال  تة  الدع ء املشهور بني الة س قد   وهديث  وهو قو  الوداع   "

يف اتو ب " األدب املفورد "   اللهس ا عة  يف ماتهر رمحتو،، وذاوره الهخو ري    

ل  عن بعض الالف، وهرى في  الرراها ق  : إحب ماتهر رمحت  ذامي ، وهذا 

بة ء على أحب الرمحا صفا، ولي  مراد الداع  ذلو، بو  موراده الرمحوا املخلوقوا      

 ال  ه  اجلةا.  

ولرن الذين ارهووا ذلو، هلوس سظور دقيوق جودا، وهوو أسو  إذا او حب املوراد           

    حيان إض فا املاتهر إليه ، وهلوذا   حياون أحب يهو      ب لرمحا اجلةا سفاه

ا عة  يف ماتهر جةت، فإحب اجلةا سفاه  ه  دار الهورار، وهو  املاوتهر سفاو      

[ فريف يض ف املاتهر  76" ] الفرق حب:  َهُاَةْآ ُمْاَتَهرًّا َوُمَه ًم ام  ق  : 

  أحب يطلب الداع  إليه   واملاتهر هو املر حب الذي ياتهر في  الش ء، و  يص

اجلموو  يف املروو حب الووذي مياووتهر فيوو  اجلةووا فتأملوو ، وهلووذا قوو   ماووتهر رمحتوو   

ذامي ، والصواب: أحب هذا    تة ، هتوى ولوو قو   صورحي : " ا عةو  يف ماوتهر       

جةت، "،    تة ، وذل، أحب املاتهر أعس مون أحب يرووحب رمحوا أو عوذاب ، فوإذا      

يةوو  و يووزه موون غووريه، اأسوو  قيوو  يف أضوويف إىل أهوود أسواعوو  أضوويف إىل موو  يه



            العباداتاملبحث الثاني أقوال خاطئة يف
 ."املاتهر الذي هو رمحت،   يف املاتهر اآلخر

ومموون أجوو زه: الةووووي، ورجحوو  موون املع صوورين الشوويخ ابوون عثوويمني والشوويخ  

 . برر أبو زيد

 :)بلى( عند السور التي تنتهي ببعض األسئلة -36
ذلو،،     بأس أحب يهو  املأموم ذلو،، أو يهوو : سوهح س، فهلوى، وحنووا مون       

(، أو 40)الهي ما:  َأَلْيَ  َذِلَ، ِبَه ِدٍر َعَلى َأحْب ُيْحِيَ  اْلَمْومَيى عةد قراء  انم م: 

 .(، وحنوهم 8)التني:  َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَح ِاِمنَي قراء : 

(: " إَذا َمورَّ ِذْاوُر   2/253وهذا هو مذهب امل لريا. ق   يف مواهب اجلليو  ) 

ِفوو  ِقووَراَءِ  اْلِإَموو ِم َفَلوو  َبووْأَس ِلْلَمووْأُموِم َأحْب ُيَصوولَِّ  َعَلْيووِ  َوَاووَذِلَ، إَذا َموورَّ       الةَِّهوو ِّ

ِذْاُر اْلَجةَِّا َوالةَّ ِر َفَل  َبْأَس َأحْب َيْاوَأَ  اللَّوَ  اْلَجةَّوَا َوَيْاوَتِعيَذ ِبوِ  ِموْن الةَّو ِر َوَيرنووحُب         

َأَلووْيَ  َذِلووَ،  َوَاووَذِلَ، َقووْوُ  اْلَمووْأُموِم ِعْةووَد َقووْوِ  اْلِإَموو ِم  َذِلوَ، اْلَموورََّ  َبْعووَد اْلَموورَِّ ، 

َبَلوى إسَّوُ  َعَلوى انو ِّ َشوْ ءه َقوِديٌر َوَمو  َأْشوَهَ  َذِلوَ، "            ِبَه ِدٍر َعَلى َأحْب ُيْحِيَ  اْلَمْومَيى

 .استهى

ْوُ  (: "َوِلُمَصو ٍّ َقو  1/206وهوو أيضو  موذهب احلة بلوا، قو   يف شور  املةتهوى )       

َسصًّوو ،   َأَلووْيَ  َذِلووَ، ِبَهوو ِدٍر َعَلووى َأحْب ُيْحِيووَ  اْلَمووْومَيى ُسووْهَح َسَ،، َفَهَلووى إَذا َقووَرَأ 

 َفْرًضوووووووووووووووووووووووووووووووو  َا َسووووووووووووووووووووووووووووووووْآ َأْو َسْفًلوووووووووووووووووووووووووووووووو ؛ ِلْلَخَهووووووووووووووووووووووووووووووووِر.   

َفِفو  اْلَخَهوِر ِفيَهو  َسَظوٌر، َذَاوَرُه ِفو          َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَحو ِاِمنَي   َوَأمَّ  

 وِع " استهى. اْلفنُر

َق َ : )  ( َعْن ُموَسى ْبِن َأِب  َع ِئَشَا 884واخلرب املش ر إلي  رواه أبو داود ) 
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َاوو حَب َرُجووٌ  ُيَصوولِّ  َفووْوَق َبْيِتووِ  َوَاوو حَب ِإَذا َقووَرَأ َأَلووْيَ  َذِلووَ، ِبَهوو ِدٍر َعَلووى َأحْب ُيْحِيووَ      

  َعوْن َذِلوَ، َفَهو َ  َسوِمْعُتُ  ِموْن َرُسووِ  اللَّوِ         اْلَموْومَيى َقو َ  ُسوْهَح َسَ، َفَهَلوى َفَاوَألنوُه      

وإسة ده ضعيف؛ في  اسهط ع بني موسى والصح ب ، سهط مة  رج  اخور علوى    

( وستوو ئج األفروو ر  11/210األقوو ، اموو  بيةوو  احلوو فظ يف الةرووآ الظووراف )   

(2/48]. 

علووى أحب اخلوورب لووو صوو ، فلووي  فيوو  أحب ذلوو، اوو حب يف صووال  الفريضووا، بوو   

،   يرون يفعو  ذلو، يف الفريضوا، ولوو فعلو  لةهو ،        احلو   أحب الوة    ل هر 

َصلَّْيُآ َمَ  الةَِّهو ِّ  ، َقو َ : )  ام  سه  عة  يف صالمي  ب للي ؛ يف هديث ُهَذْيَفَا 

 َه  َذاَ  َلْيَلاه، َف ْفَتَتَ  اْلَهَهَرَ  َفهنْلُآ َيْرَاُ  ِعْةَد اْلِم َئِا ُرسَّ َمَضى َفهنْلُآ ُيَصلِّ  ِب

ِف  َرْاَعاه َفَمَضى َفهنْلُآ َيْرَاُ  ِبَه  ُرسَّ اْفَتَتَ  الةَِّا َء َفَهَرَأَه  ُرسَّ اْفَتَتَ  اَ  ِعْمَراحَب 

َفَهَرَأَه ، َيْهَرأن ُمَتَرسًِّل  ِإَذا َمرَّ ِبآَياه ِفيَه  مَيْاِهيٌ  َسهََّ  َوِإَذا َمرَّ ِبُاَؤاٍ  َسَأَ  َوِإَذا َمرَّ 

 ([. 772رواه مالس )]. . ( مَيَعوََّذ. ِبَتَعوُّذه 

 ق   الشيخ ابن عثيمني رمح  اهلل:

أموو  يف الةفوو ، و  سوويم  يف صووال  الليوو ، فإسوو  ياوون أحب يتعوووذ عةوود ايووا     "

، وألحب ذلوو، أهضوور الوعيوود، وياووأ  عةوود ايووا الرمحووا، اقتووداء برسووو  اهلل   

ثوور  الهووراء   للهلووب، وأبلووغ يف التوودبر، وصووال  الليوو  ياوون فيهوو  التطويوو ، وا    

 والراوع والاجود، وم  أشه  ذل،.

 .وأم  يف صال  الفرض، فلي  باةا، وإحب ا حب ج ئزا

فإحب ق   ق ئ : م  دليل، على هذا التفريق، وأسآ ميهو : إحب م  رهوآ يف الةفو    

 رهآ يف الفرض. .  

، يصول  يف او  يووم وليلوا روال       ف جلواب: الدلي  على هوذا أحب الرسوو    
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جهر ب لهراء ، ويهرأ اي   فيه  وعيد، واي   فيه  رمحوا،   صلوا ، اله  فيه 

، أس  ا حب يفعو  ذلو، يف   و  يةه  الصح با الذين سهلوا صفا صال  الرسو  

الفوورض، ولووو اوو حب سووةا لفعلوو ، ولووو فعلوو  لةهوو ؛ فلموو    يةهوو  علمةوو  أسوو         

هريصوووحب علووى ميتهوو    يفعلوو ، وملوو  يفعلوو  علمةوو  أسوو  لووي  باووةا، والصووح با     

، وسوورة مي ، هتووى إسهووس ياووتدلوحب علووى قراءميوو  يف الاووريا   اوو   الووة  هر

ب ضووطراب حليتوو ، وملوو  سوورآ بووني الترووهري والهووراء  سووأل  أبووو هريوور  موو ذا     

يهو ، ولو سرآ عةد ايا الوعيد من أج  أحب يتعوذ، أو ايا الرمحا من أج  أحب 

 ياأ  لةهلوا ذل، بال ش،. 

 ذا    ةعوسو  يف صوال  الفورض،    فإذا ق   ق ئ : إذا ا حب األمر اذل،، مل

ق  : ) صلوا ام  رأيتموس  أصول  (    ام  مةع  بعض أه  العلس، ألحب الة  

 .([  602] الهخ ري )

لو    يود  علوى حتر و ، ألسو        ف جلواب: على هوذا أحب سهوو : ميورك الوة      

إحب هذه الصوال    يصول  فيهو  شو ء مون       »أعط س  علي  الصال  والاالم ق عد : 

( [، 537] ماولس )  « الم الة س، إمن  هو التاهي  والتروهري وقوراء  الهوراحب. .   ا

والوودع ء لووي  موون اووالم الةوو س، فووال يهطوو  الصووال ، فيروووحب األصوو  فيوو          

اجلووواز، لرةةوو    سةوودب انساوو حب أحب يفعوو  ذلوو، يف صووال  الفريضووا، ملوو  ميهوودم   

 ميهريره. 

(، 40)الهي ما:  ى َأحْب ُيْحِيَ  اْلَمْومَيىَأَلْيَ  َذِلَ، ِبَه ِدٍر َعَل ولو قرأ اله ر : 

ألسوو  ورد فيوو  هووديث، وسووب انموو م أمحوود عليوو ، قوو  : إذا قوورأ الهوو ر . . يف         

 الصال  وغري الصال ، ق  : سهح س، فهلى، يف فرض وسف .

(، فيهوو : سوهح س،   8)التني:  َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَح ِاِمنَي وإذا قرأ: 
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  "فهلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى. . . 

 ( بتصرف ياري.605-1/604ستهى من الشر  املمت  )ا

وقوود سووئ  الشوويخ رمحوو  اهلل: " مسعةوو  بعووض املووأمومني إذا قوورأ انموو م قولوو   

(  يهوو  املوأموم: بلوى، فمو      8)التني:  َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَح ِاِمنَي ميع ىل: 

 صحا هذا 

اللَّووووُ  ِبووووَأْهَرِس  َأَلووووْيَ   فأجوووو ب: هووووذا صووووحي ، إذا قوووو   اهلل ميعوووو ىل:    

( فه : بلى، واذل، مث  هذا الرتمييب، يع : إذا ج ءس  8)التني:  اْلَح ِاِمنَي

ميهوو : بلوى.    36مث  هذا الرالم سهو : بلى. ) َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَر فه َعْهوَدُه ( الزمور/  

َذِلَ، ِبَه ِدٍر َعَلى َأَلْيَ  ميهو : بلى.  [37الزمر/]  َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَعِزيٍز ِذي اْسِتَه ٍم 

ميهو : بلى. لرن املأموم إذا ا حب يشوغل  هوذا الروالم عون       َأحْب ُيْحِيَ  اْلَمْومَيى

ا سووتم ع إىل إم موو  فووال يفعوو ، لروون إذا جوو ء يف اخوور اآليووا الوو  وقووف عليهوو    

. يهوو : بلوى   َأَلْيَ  اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَحو ِاِمنيَ  انم م فإس    يشغل . فإذا ق  : 

 (.11/81استهى من "له ء اله ب املفتو " )

ميةهيوو : احلووديث املشوو ر إليوو  يف قووو  ابوون مفلوو : " فيوو  سظوور "، رواه أبووو داود  

َمْن َقوَرَأ ِموْةرنْس َوالوتِّنِي     »( والرتمذي ) عن َأب  ُهَرْيَرَ  ق   َق َ  َرُسوُ  اللَِّ : 887)

اللَُّ  ِبَأْهَرِس اْلَح ِاِمنَي َفْلَيهنْ  َبَلى َوَأَس  َعَلى  َوالزَّْيُتوحِب َف ْسَتَهى ِإَلى اِخِرَه  َأَلْيَ 

َذِلَ، ِمْن الشَّ ِهِديَن َوَمْن َقَرَأ َل  أنْقِاُس ِبَيْوِم اْلِهَي َمِا َف ْسَتَهى ِإَلى َأَلْيَ  َذِلَ، ِبَه ِدٍر 

َل ِ  َفَهَلوَغ َفِهوَأيِّ َهوِديثه َبْعوَدُه     َعَلى َأحْب ُيْحِيَ  اْلَمْومَيى َفْلَيهنْ  َبَلى َوَمْن َقَرَأ َواْلُمْرَس

واحلووديث يف إسووة ده راو جمهووو ، اموو  ذاوور     [ « ُيْؤِمُةوووحَب َفْلَيهنووْ  اَمةَّوو  ِب للَّوو ِ   

(، 3/563الرتمذي عهه ، وقد ضعف     مون األئموا، او لةووي يف اجملمووع )    

 .[وغريه، وذاره األله س  يف ضعيف أب  داود



           املبحث الثاني أقوال خاطئة يف العبادات

 قول صدق اهلل العظيم: -37
ي د الرثري من الة س أحب يهولوا: )صودق اهلل العظويس( عةود ا ستهو ء مون      اعت 

قراء  الهراحب الرريس وهذا   أص  ل ، و  يةهغ  اعتي ده بو  هوو علوى اله عود      

الشوورعيا موون قهيوو  الهوودع إذا اعتهوود ق ئلوو  أسوو  سووةا فيةهغوو  ميوورك ذلوو،، وأحب      

فلي  يف هذا الشأحب، وإمن   للَُّ يعت ده لعدم الدلي ، وأم  قول  ميع ىل: قنْ  َصَدَق ا

أمره اهلل عز وج  أحب يهني هلس صدق اهلل فيم  بية  يف اته  العظيما من التورا  

وغريه ، وأس  ص دق فيم  بية  لعهو ده يف ات بو  العظويس الهوراحب، ولرون لوي        

هذا دليال على أس  ماتحب أحب يهو  ذل، بعد قراء  الهراحب أو بعد قراء  اي   أو 

و  عوون صووح بت    ور ؛ ألحب ذلوو، لووي  ر بتوو  و  معروفوو  عوون الووة       قووراء  سوو 

 رضواحب اهلل عليهس.

  : أو  سور  الةا ء هتى بلغ قول  ميعو ىل  ومل  قرأ ابن ماعود على الة  

قو   لو      َفَرْيَف ِإَذا ِجْئَة  ِمْن ان ِّ أنمَّاه ِبَشِهيده َوِجْئَة  ِبَ، َعَلى َهوُؤ ِء َشوِهيًدا   

ق   ابن ماعود ف لتفآ إليو  فوإذ عيةو ه ميوذرف حب عليو  الصوال         ((هاه،)) الة 

والاالم أي يهر  مل  ميذار هذا املهو م العظويس يووم الهي موا املوذاور يف اآليوا       

أي يوو   وهوو  قولوو  سووهح س : َفَرْيووَف ِإَذا ِجْئَةوو  ِمووْن انوو ِّ أنمَّوواه ِبَشووِهيده َوِجْئَةوو  ِبوو،َ    

ت  علي  الصال  والاالم، و  يةهو  أهود   على هؤ ء شهيدا، أي على أم  حممد

أسو  قو  : صودق اهلل العظويس بعود مو        من أه  العلس فيم  سعلس عن ابن ماوعود  

، واملهصووود أحب خووتس الهووراحب بهووو  الهوو ر  صوودق اهلل   «هاووه،»قوو   لوو  الووة :  

العظيس لوي  لو  أصو  يف الشورع املطهور، أمو  إذا فعلوه  انساو حب بعوض األهيو حب           
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 .، فال بأس ب ألسه ب اقتضآ ذل

ابوون عثوويمني: خووتس ميووالو  الهووراحب بهووو : صوودق اهلل     وقوو   الشوويخ العالمووا    

و  عون أصوح ب  أسهوس او سوا      العظيس و بدعوا، وذلو، ألسو    يورد عون الوة         

ُتموووحب قووراءميهس بهووو  صوودق اهلل العظوويس، وقوود رهووآ عوون الووة  عليوو  الصووال    

فو ء الراشودين املهوديني مون بعودي      علويرس باوة  وسوةا اخلل   »والاالم أس  ق  : 

 اووروا بهوو  وعضوووا عليهوو  ب لةواجووذ وإيوو اس وحموودر   األمووور، فووإحب اوو      

 .«حمدرا بدعا وا  بدعا ضاللا

وعلى هذا، فيةهغ  لله ر  إذا استهى مون قراءميو  أحب يةهيهو  بوآخر ايوا يتلوهو        

 أ. هو.بدوحب أحب يضيف إليه  شيئً . 

و ُيعوو ب موون يهووو : صوودق اهلل العظوويس،  ولووي  معةووى ذلوو، أحب ُيةهوور أو ُيووالم أ 

 لرن ُيةص  وإحب ق هل  فال هر .
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 املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب  
 

 املاء: -1
 
 أهريق

: ))   يهوو  أهووداس : أهريووُق املوو ء ،   -  –وقوو   عموور بوون اخلطوو ب  

 ولرن يهو  : أبو  (( .

 أنا أنا :  -2
يف دْيووٍن اوو حب علووى أبوو  ، فوودقهآ  قوو   : أمييووآ الووة   –  –عوون جوو بر 

اأسو  ارهو  . متفوق    « أس  أسو    » فهلآ : أس  ، ق   : « من ذا    » اله ب فه   : 

 .(1)« األدب املفرد  » علي  ، ورواه الهخ ري يف 

 أنا الشيخ فالن :  -3
ذار ابن هجر يف شر  ا ستئذاحب وايوف جييوب مون قورع الهو ب ، فهيو :       

ا   يهوو  التعريووف إ  بووأحب يروو  املوورء سفاوو     موون ذا  قوو  : )قوو   الةووووي: إذ 

يرووره ذلوو،، واووذا   بووأس أحب يهووو  : أسوو  الشوويخ فووالحب ، أو الهوو ر  فووالحب أو   

 .(2)اله ض  فالحب، إذا   حيص  التمييز إ  بذل،( ا هو

مبعةوى  « إذا   حيصو  التمييوز إ  بوذل،     » واسظر إىل هوذا الهيود احلاون :    

لتمييووز وإمنوو  علووى وجوو  التعوو ل  وا فتخوو ر ففيوو     َأسوو  إذا   يروون علووى وجوو  ا  

 الهأس . ولذا عددس ه يف املة ه  هني يروحب اذل، . واهلل املاتع حب . 
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 يا محار ... يا تيس...:  -4
 :  - –ق   الةووي 

) فص  : ومن األلفو ل املذموموا املاوتعملا يف العو د  قولو  ملون ُ صوم  : يو          

ي  لووجهني ، أهودهم  : أسو  اووذب .    محو ر ، يو  ميوي  ، وحنوو ذلو، ، فهوذا قهو       

واآلخر : أس  إيذاء ، وهذا قالف قول  : ي  لو   ، وحنووه ، فوإحب ذلو، ياو م       

ب  لضرور  املخ صما ، م  أس  يصدق غ لهً  ، فه َّ إسا حب إ  وهوو لو   لةفاو     

 .  (1)ولغريه  ( ا هو

 يا كلب : -1
يو  خةزيور . فيهوو     عن املايب ق   :   ميه  لص هه، ؛ ي  مح ر . يو  الوب .   

يوم الهي ما : أميراس  خلهآ الهً  أو مح رًا أو خةزيرًا  رواه ابن أبو  شويها. وفيو     

،  -رمحهووس اهلل  -عوون: جم هوود، وإبووراهيس ، وبروور بوون عهووداهلل املزسوو  ،  

 . (2)وقي  ب لتفريق بني ذوي اهليئ   وغريهس 

 يا يهودي :  -6
 ومثل  : ي  سصراس  ، ملن أسلس مةهس . 

ِبووْئَ  اِل ْسووُس اْلفنُاوووُق َبْعووَد ﴿اووري قووو  اهلل ميعوو ىل يف سووور  احلجوورا  :يف ميف

اوو حب اليهووودي والةصووراس  ،  » [ . قوو   احلاوون الهصووري :  11: يووا] ا﴾ اْلِأَ وو حِب

رواه « ُيالس فيه   ل  بعد إسوالم  : يو  يهوودي ، يو  سصوراس  ، فةهووا عون ذلو،          
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 .  عهدالرزاق يف ميفاريه ، وابن جرير يف التفاري

وهرذا   جيوز سهز وميعيري من مي ب من ذسب ، فر حب أحب انسوالم جيوَب مو     

 قهل  ف لتوبا جتَب م  قهله  ، والةفوس واجب محله  على اخلري ،   على الشر . 

وعلي  فال يه   ملن فع  فعلا من املالمني ، رس مي ب مةه  : ي  ف سق . ي  زاس  

)  . ي  س رق . وهرذا فتةه  . واهلل أعلس ) . 

 إست ابني: -7
 وأليمةتشوور  يف جمتمعةوو  الوويم ، قوووهلس ذلوو، نطوو ر الاووي ر  ا هتيوو ط      

شوو ء لوو  موو  يشووهه  اهتي طوو  لتغوويريه ،والرلمووا فيهوو  فحوو  ،و املووؤمن لووي         

 بف ه  و  بذيء.

 تزكية املرء نفسه : -8

رنْس َفَلو  مُيَزاوووا َأسفنَاو   ﴿ فهد ق   أه  التفاري يف معةى اآليوا األوىل:         

أي    وووودهوه  وميشوووورروه  و ةوووووا  .[32الووووةجس: ]﴾ُهووووَو َأْعَلووووُس ِبَمووووِن اميََّهووووى 

بأعم لرس وبطه ر  أسفارس من املع ص  والرذائ ، وهذه اآليوا مثو  قوو  اهلل    

َأَلْس مَيَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَزاووحَب َأسفنَاُهْس َبِ  الّلُ  ُيَزال  َمن َيَش ء َوَ  ُيْظَلُموحَب ﴿ ميع ىل:

 .[ 49الةا ء: ]﴾ ِتياًلَف

فف  اآليا األوىل سه  صوري  عون مود  الوةف  والرفو  مون شوأسه ، ويف اآليوا         

يف  الةوووي  األخر  إسر ر شديد على من يفع  ذل، مون اليهوود وغريهوس، وقو      

ماوولس:وأم  الةهوو  عوون ميزايووا الووةف  فإمنوو  هووو ملوون زا هوو       شووره  لصووحي 

                                                 

 



           األخالق واآلداب املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف
قوود اثوور  ميزايووا الووةف  موون  وموودهه  لغووري ه جووا، بوو  للفخوور وانعجوو ب، و 

األم روو  عةوود احل جووا اوودف  شوور عةوو  بووذل،، أو حتصووي  مصوولحا للةوو س، أو    

: اجعلو   ميرغيب يف أخذ العلس عة ، أو حنو ذل،، فمن املصلحا قوو  يوسوف   

وو يف وقوآ   على خزائن األرض إس  هفيظ عليس و ومن دف  الشور قوو  عثمو حب و      

ا، ومون الرتغيوب قوو  ابون ماوعود      هص ره أس  جهز جي  العار  وهفر بئر روم

هووذا، وقووو  سووه  بوون سووعد: موو  بهوو  أهوود أعلووس بووذل، موو ، وقووو  غووريه: علووى  

 استهى. اخلهري سهطآ وأشه ه .

 النهي عن عقوق الوالدين وسبهما : -9

سب الوالدين من الره ئر؛ فهد أخر  "الهخ ري ومالس" عن عهداهلل بن    

من الره ئر شتس الرج  »: ق  : ق   رسو  اهلل  عمرو بن الع ص 

سعس، ياب أب  »، ق لوا: ي  رسو  اهلل، وه  يشتس الرج  والدي   ق  : «والدي 

 .«الرج  فياب أب ه، وياب أم  فياب أم 

يف هديث اخر أحب سب الوالدين من أارب الره ئر؛ فهد  ب  بني الة  

:  ق  : ق   رسو  اهلل أخر  الهخ ري ومالس من هديث عهداهلل بن عمرو 

، قي : ي  رسو  اهلل، وايف «أحب يلعن الرج  والدي   إحب من أارب الره ئر»

ياب أم  فياب ياب أب  الرج  فياب أب ه، و»، ق  :  يلعن الرج  والدي  

 .«أم 

حيث على إارام الوالدين والعة يا بهم   ويف احلديث أحب رسو  اهلل 

وعدم ميعريضهم  لإله سا وشتيما أهد وسه ، خشيا أحب يعود الاب على أبوي 

 الش مت، وأحب من برهم  هفظ سريميهم  ط هر  سهيا.
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  :النهي املغلظ عن التأفف من الوالدين ، وانتهارهما -11

ثه   أمر الوالودين عهوقو  مو    يصودر مون الولود للوالود مو          لي  جمرد است 

أحّب املةه  عة  هو  يرره من إله ر التضجر والتأفف، ف لظ هر و واهلل أعلس و

َفَلوووووو  مَيهنووووووْ  َلُهَموووووو  ﴿  مواجهووووووا الوالوووووودين بووووووذل،، اموووووو  قوووووو   ميعوووووو ىل:

 .[23انسراء:]﴾ أنفٍّ

ْهلنَغنَّ ِعْةَدَك اْلِرَهَر َأَهُدُهَم  َأْو ِإمَّ  َي﴿َوَقْولنُ :  رمح  اهلل: ابن اثري ق       

و َأْي: َل  مُيْاِمْعُهَم  َقْوًل  َسيًِّئ  َهتَّى َوَل  التَّْأِفيَف ﴾ِاالُهَم  َفال مَيهنْ  َلُهَم  أنفٍّ 

َلْيِهَم  الَِّذي ُهَو َأْدَسى َمَرامِيِب اْلَهْوِ  الاَّيِِّئ: َو  مَيْةَهْرُهَم  و َأْي: َوَل  َيْصُدْر ِمْةَ، ِإ

 ِفْعٌ  َقِهيٌ .

و وهذا أدسى مراميب األذ  سه   ﴾َفال مَيهنْ  َلُهَم  أنفٍّ﴿ رمح  اهلل: الاعدي وق       

ب  على م  سواه، واملعةوى   ميؤذهمو  أدسوى أذيوا. وجو ء يف التهريور والتحوهري علوى         

اد لوا: فوال ميهو  هلمو  أف و علوى حتوريس الضورب،          حترير الرم   بن اهلمو م: 

ملعةووى العهوو ري لوو  حتووريس خطوو ب الولوود للوالوودين بهووذه الرلمووا املوضوووعا  فووإحب ا

 للتربم والتضجر.

لرن يةهغ  على الولد أحب جي هد سفا  و  يتلفظ مب  في  ميضجر أو ميربم       

من الوالدين ولو ا حب ذل، بية  وبني سفا ، ب  يةهغ  أحب يوطن سفا  على 

ومم  يعية  على ذل،  وطيب الةف ،مه بلا أوامر الوالدين ب لرض  وا سشرا  

 واهلل أعلس. استحض ر الةيا الص حلا واستشع ر عظيس األجر على بر الوالدين.
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 النهي عن املفاخرة باجلماع : -11

 العالقو    هتى حمرًم ، فيه  م  يرن م   ميص حب، اجمل ل  رم  ُه إحب     

 شووؤوحب موون الهيووآ حيوووي فموو  ميصوو حب، جم لاووه  انسووالم سظوور يف الزوجيووا

 عليهو   يطلو     ماوهلا،  أسوت ر  يف يطوو   أحب جيوب  وامرأميو   الرج  بني العشر 

 عةود  ا سآ أسه  يزيد بةآ أمس ء عن ماةده يف أمحد رو  قرب، مهم  أهد

 فعو   مو   يهوو   رجوالً  لعو  »:   فه   عةده قعود والةا ء والرج   اهلل رسو 

 سوورتوا يأ الهووم  فووأرم ، «زوجهو   مو   فعلووآ مبو   ختورب  اموورأ  ولعو   بأهلو ، 

: قوو   لوويفعلن، وإسهوون ليفعلوووحب، إسهووس اهلل، رسووو  يوو  واهلل إي: فهلووآ َوِجِلووْين

 والة س فغشيه  طريق يف شيط سا له  شيط حب مث  ذل، فإمن  ميفعلوا، فال»

 وفيوو ( : 4/294" )الزوائوود جمموو " يف اهليثموو  قوو  ( 457-6/456) أمحوود ماووةد] «يةظووروحب

 الغليوو  إرواء اسظوور ، بهو   يتهووو  شووواهد ولو  . فضووع وفيو   ، هاوون وهديثوو  ، هوشوب  بوون شوهر 

 عةود  األم سوا  أعظوس  مون  إحب »: والاالم الصال  علي  وق   (.[.2011) رقس لألله س 

 أخرج  ]«سره  يةشر رس إلي  وميفض  امرأمي  إىل يفض  الرج  الهي ما يوم اهلل

 يف هجور  ابن ق  . العمري محز  بن عمر: إسة ده ويف ، مبعة ه( 1437) ومالس ،( 3/69) أمحد

 واسظور (. 3/192) ا عتودا   ميوزاحب  يف الوذه   احلوديث  هذا وضعف. ضعيف( : 4918) التهريب

 .[(142) ص لألله س  الزف ف اداب

ب :  -12
ْ
ب بن كل

ْ
سأ كل

ْ
 اخ

للزبيدي ذار يف الةه  عن الغيها حلظ « شر  انهي ء » يف سبِّ الرلب .يف 

 الةف  : قو  الاهر  ، فه  :

: اةوآ ج لاوً  بودهليز دارسو  ، فأقهو        -أي الاهر   –ين ) ق   مي   الدِّ

 الب ، فهلآ : اخاأ اْلب بن الب ، فزجرس  الوالد من داخ  الهيآ .



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
فهلآ : ألي  هو الب بن الب   ق   : شر  اجلواز عمد قصود الوتحهري   

 . (1)، فهلآ : هذه ف ئد  ( استهى

 أنا :  -13
. ملو  يود  عليو  مون اوثري مون        هو ام  ُيه   : لفٌظ سصوُف بوالِء العو   مةو     

املخلوووقني غ لهووً  موون دعووو  عريضووا ، واووذب أعوورض ، وحنوووه مثوو  : لوو  ،       

: )  37/  2يف الووزاد  –  –وعةوودي ، وغريهموو  . ويف هووذا يهووو  ابوون الهوويس      

وليحذر ا  احلذر من طغي حب : أس  ، ول  ، عةدي ، فوإحب هوذه األلفو ل الثالروا     

 روحب : ابتل  به  إبلي  ، وفرعوحب ، وق 

 فأس  خري مة  : نبلي  .

 ول  مل، مصر : فرعوحب .

 وإمن  أنومييت  على علس عةدي : له روحب .

يف قو  العهد املذسب املخطئ املاوتغفر املعورتف ،   « أس   » وأهان م  وضعآ 

 وحنوه .

ول  : يف قول  : ل  الذسب ، ول  اجلرم ، ول  املارةا ، ول  الفهر والوذ   

. 

اغفر ل  جدي وهزل  وخطئ  وعمدي وا  ذل، عةدي  وعةدي : يف قول  :

 ( ا هو .

قو   : )  «   199/ 5الشوذرا   » ويف مير ا ابن العرب  احل    احللول  من 

الصووويف : موون أسووهط اليوو ا  الووثال  ، فووال يهووو  : لوو  ، و  : عةوودي ، و  :       

                                                 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
 . (1)مت ع  ، أي :   يضيف لةفا  شيئً  ( ا هو 

14-  : 
ٌّ
ر
 
 أنا ح

اللفووظ ، وحنوووه : أسوو  ُهوورٌّ يف ميصووريف ، أو ميصوورف مي  ، هاووب   هرووس هووذا 

امله م ، فإحب ا سآ يف مه م ُيةهى في  عن حمرم ، فه  حمرموا ؛ ألسو  مضوهو     

ب لشرع ،   ب لتشه  واهلو  . وإحب ا سوآ يف مهو م امله هو   ، فوال بوأس بهو  ،       

 .(2)وهرذا 

11-  : 
 
 أأل ج

 د ، والرتمذي .ج ء الةه  عة  يف ماةد أمحد ، وسةن أب  داو

، فهو   : أأ    وعن عمرو بن سعيد الثهف  : أحب رجاًل استأذحب على الة  

قوووم  إىل هووذا فعللميوو  ، فإسوو     » : ألموواه يهوو   هلوو  : روضووا :     فهوو   الووة  

فامعه  الرج  ، « حيان ياتأذحب ، فهول  ل  يهو  : الاالم عليرس أأدخ     

 فه   : أأدخ  .

 « .انص با  »  مير ا روضا من ذاره ابن هجر يف

وعن رحي سا ق لآ : جئآ عمور فهلوآ : أأ    فهو   لو  : إذا جئوِآ فهوول  :       

الاالم عليرس ، فإحب قو لوا : وعلويرس الاوالم ، فهوول  : أأدخو   رواه سوعيد       

 .  (3)بن مةصور . وعة  ابن هجر يف : انص با 

 قول الرجل "أنا": -16
فهو  :   قهآ اله ب علوى رسوو  اهلل   : د - -ق   عل  بن أب  ط لب  

                                                 

 

 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
 اأس  اره قول  : أس  .« أس  ! » فهلآ : أس  . فه   : « من هذا    » 

وهدر  أبو عل  األسص ري ، وعهد الرريس الغف ري ، ق   : هدَّرة  عياوى  

بوون ه ضوور قوو   : اوو حب عموورو بوون ُعهيوود جيلوو  يف داره ، واوو حب   يوودع ب بوو       

قو م بةفاو  هتوى يفتحو  لو  . فأمييوُآ الهو ب يوموً  ،         مفتوهً  ، فوإذا قرعو  إساو حب    

فهرعت  ، فه   : من هذا   فهلآ : أس  ، فه   : م  أعرف أهدًا امسو  أسو  . فلوس    

أق  شيئً  ، وقمُآ خلف اله ب ، إذ جو ء رجوٌ  مون أهو  خراسو حب فهورع الهو ب ،        

م لو   فه   عمرو : من هذا   فه   : رجٌ  غريٌب قدم علي، ، يلوتم  العلوس . فهو    

ففت  ل  اله ب ، فلم  وجد  فرجا أرد  أحب أ  اله ب ، فدف  اله ب يف وجهو   

بعةف ، فأقمآ عةده أي مً  رس قلآ يف سفا  : واهلل إسِّ  يوم أميغضب علوى عمورو   

بن ُعهيد ، لغري رشيد الرأي . فأمييآ اله ب فهرعت  علي  فه   : من هذا   فهلآ 

 ب .: عياى بن ه ضر ، فه م ففت  ل  اله 

 النعلة على دين ربك :  -17
يأخذ الغضب بهعض احلمهى مأخذًا ، جينوَره إىل الوقووع يف بوذاء  اللاو حب ،     

ب  رمب  أدَّاه إىل التفوه بألف ل خمرجا عن دين ٌاسوالم ، ومةهو  اللفوظ املوذاور     

 ، فيجب اجتة ب  وحتذير ق ئل  ، وإرش ده إىل التوبا الةصو  . 

 ها :  -18
إذا ميثو ءب أهوداس فلوريده مو      : »  رسوو  اهلل   ق   : قو    – –عن أس  

رواه « ضووووح، مةوووو  الشوووويط حب  « هوووو   » اسووووتط ع ، فووووإحب أهووووداس إذا قوووو   : 

 .  (1)الهخ ري

                                                 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب

 تع :   -19
، عةد ذار اهلل سوهح س  وميعو ىل . اصوطل     « ميع ىل  » هذا اللفظ خمتصر : 

ض علي  بعض الةا خ املتأخرين رغها يف ا ختص ر وهوو مةتشور لود  طو بع  بعو     

 اتب أه  انسالم من ميصرف   الرفر  املاتشرقني . 

وهوووو اصوووطال  ف سووود ، بووو  بعوووض هوووذه املصوووطلح   يف ج سوووب التمجيووود   

والتهوودي  هلل سووهح س  وميعوو ىل ، ويف ج سووب الصووال  والاووالم علووى أسهيوو ء اهلل      

ورسل  ، ويف ج سب الرتهس والرتض  على الالف ،  يعه  مصطلح   ف سود   

 هل  ، ومل  يف بعضه  من معةى قريب   جيووز ، وإحب او حب   لي  من األدب استعم

غري مراد ، فليجتةب ، وعلى املالس اهتا ب ذار هذه األلف ل امله راا خطً  

 وسطهً  ؛ مل  يف ذل، من األجر الرهري ، والثواب العريض . 

 ومةه  :

 « . » خمتصر : « رض  » 

 « .رمح  اهلل  » خمتصر : « ر   » 

  « .   » صر : خمت« صلعس  » 

سعووس املصووطلح   املختصوور  الوو    حمووذور فيهوو  ،   مشوو ها فيهوو  ، وقوود   

جووور  عليهووو  أهووو  العلوووس مووون احملووودرني وغريهوووس ، واووو  موووةهس يرشوووف عووون 

اصطاله  يف مهدما ات ب  ، ولعلم ء مصطل  احلديث فض  التةهي  عليهو  يف  

 . (1)اتب مصطل  احلديث ، بعةواحب : معرفا الرموز 

 ا :راعن -21
                                                 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
 اآليوا َي  َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا   مَيهنولنوا َراِعَة  َوقنولنووا اْسظنْرَسو    ق   اهلل ميع ىل : 

 .[104]الههر :

 « . انعالم  » : يف  - –ق   ابن الهيس 

لووئال  –موو  قصوودهس بهوو  اخلووري  –) سهو هس سووهح س  أحب يهولوووا هووذه الرلمووا  

يف أقووواهلس وخطوو بهس ، فووإسهس اوو سوا   يروووحب قوووهلس ذريعووا إىل التشووه  بوو ليهود 

، ويهصدوحب بهو  الاوب ويهصودوحب فو عاًل مون الرعوسوا ،        ُ طهوحب به  الة  

فةهووى املاوولمني عوون قوهلوو  ؛ سوودًا لذريعووا املشوو بها ، ولووئال يروووحب ذريعووا إىل أحب 

، ميشههً  ب ملالمني يهصدوحب به  غري م  يهصده املالموحب  يهوهلس اليهود للة  

 ( ا هو . 

 . (1)واتب التفاري ب سطا هلذا املعةى فلتةظر . واهلل أعلس 

 السالم على من اتبع اهلدى :  -21
يف خم طها أه  الرت ب . وقرر الايوط  املةو  مةهو     هذه يف هدي الة  

 . (2)بني املالمني ؛ ألحب مؤداه  أحب أخ ك املالس غري مهتده 

 سالم حار :  -22
 ر ، له ء ه ر ، وهرذا . من العه را  املولد  قوهلس : سالم ه 

واحلرار  وصف ية يف الاالم وأرره ، فعلى املالس الرف عن هذه اللهجا 

الوارد  األجةهيا ، والاالم اسس من أمس ء اهلل ، والاالم يثلج صدور املؤمةني 

 .(3)فهو حتيتهس وشع ر لألم حب بيةهس 

                                                 

 

 

 



           األخالق واآلداب املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف

 الشاطر :  -23
وإطوالق املدرسوني لو     هو مبعةى ق ط  الطريق ، ومبعةى : اخلهيث الفو جر .  

 على املتفوق يف الدرس خطأ ، فليتةه  . 

« الاو بق املاورع إىل اهلل    » يف اصطال  الصووفيا ، هوو   «  الش طر  » سعس : 

) ف سظر ايف سر  هذا ا صطال  الصويف إىل ميلهية  للطالب )  . 

عم :  -24
ْ
 صل

 « : التذار  التيموريا  » يف 

ب التصليا والتاليس : الفت و  احلديثيوا  ) الما صلعس :   جتوز ، ب  الواج

مون املطهوعوا . وهوذا يود       168املخطوطوا ، وص /   548/ 1 بن هجر اهليتم  

 على أحب هذا ا ختص ر ، أو الةحآ املمهو  من زمن ابن هجر ( ا هو . 

 هو .  974وابن هجر ميوفى سةا 

ات بوو  )  وقوود أشوو ر إىل إىل املةوو  موون هووذا : ِموون قْهوو  : الفووريوز ابوو دي يف       

 الصال  والُهشر ( فه   : 

) و  يةهغوو  أحب ميرمووز الصووال  اموو  يفعلوو  بعووض الراوو ىل واجلهلووا وعوووام   

 ( ا هو .  الطلها ، فيرتهوحب صور  ) صلعس ( بدً  من : 

) «اصطال  سخيف » عةه  :  – –وق   الشيخ أمحد ش ار  )  . 

اك اهلل :   -21
َّ
 قو

                                                 

 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
ء : خوالف الاوةا . ومثلوه  الهودء  بصوهح،      ا بتداء به  قه  الاالم عةد الله 

 اهلل ب خلري . 

ى اهلل ضعفك : -26
َّ
 قو

عوون عهوودالعزيز بوون أبوو  رجوو ء قوو   : مسعووآ الربيوو  يهووو  : موورض الشوو فع    

فه   : يو  أبو  حممود ،    « قو  اهلل ضعف،  » فدخلآ علي  فهلآ : ي  أب  عهداهلل 

عهوداهلل مو  أرد  إ    واهلل لو قو  اهلل ضعف  على قوومي  أهلرو  ، قلوآ : أبو      

) اخلري ، فه   : لو دعو  اهلل عل َّ لعلمُآ أس،   ميرد إ  اخلري  ). 

 لعن اهلل كذا :  -27
اللعن هو لغا : الطرد وانبع د . ويف الشرع : الطورد و انبعو د عون رمحوا اهلل     

 .  -ميع ىل 

واألصو  الشوورع  : حتوريس اللعوون ، والزجور عوون جري سو  علووى اللاوو حب ، وأحب     

لس لووي  ب لطعوو حب و  اللَّعَّوو حب ، و  جيوووز الووتالعن بووني املاووِلمني ، و  بووني      املاوو

املؤمةني ، ولي  اللعن من أخالق املالمني و  أوص ف الصوديهني ، وهلوذا رهوآ    

متفوق عليو  . واللَّعَّو حب قود جور       « لْعوُن املاولس اهتلو      » أسو  قو   :    عن الوة   

وحب شهيدًا ، و  شفيعً  يوم الهي ما ، علي  سصوص الوعيد الشديد ؛ بأس    ير

وُيةهى عن صحهت  ، ولذا ا حب أاثر أه  الة ر : الةا ء ؛ ألسهن ُيرثرحب اللعون  

، ويرفرحب العشري . وأحب اللعو حب ميرجو  إليو  اللَّْعةوان ، إذا   جتود إىل مون وجهوآ        

 إلي  سهياًل . 

 . ومن العهوب   امل ليا ِللَّعَّ حب : أس  إذا لعن دابا مُيراآ 
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 وقد ب لغآ الشريعا يف سد ب ب اللعن عن مون   ياوتحه  ، فةهوى الوة      

عن لعن الدي، ، وعن لعن الربغو  ، فعلى املالس الة ص  لةفاو  هفوظ لاو س     

عن اللعن ، وعن التالعن ، والوقوف عةد هدود الشورع يف ذلو، ، فوال ُيلعون إ      

 ور اجل معا اآلمييا : من استحق اللعةا بةب من ات ب أو سةا ، وه  يف األنم

اللعوون بوصووف عوو م مثوو  : لعةووا ع مووا علووى الروو فرين . وعلووى         -1

 الظ ملني . والر ذبني . 

اللعن بوصف أخب مة  ، مث  : لعن اا  الرب  . ولعون الزسو   .     -2

 ولعن الَارَّاق واملرميشني . واملرميش  . وحنوذل، . 

 لعن الر فر املعني الذي م   على الرفر . مث  : فرعوحب .   -3

لعن ا فر معني م   ، و  يظهر من شواهد احلو   دخولو  يف     -4

 انسالم فيلعن . 

 وإحب ميوقَّى املالس ، وق   : لعة  اهلل إحب ا حب م   ا فرًا ، فحان .        

لعوووون اوووو فر معوووويَّن هوووو  ؛ لعموووووم دخولوووو  يف لعةووووا اهلل علووووى    -5

 الر فرين ، وجلواز قتل  ، وقت ل  . ووجوب إعالحب الرباء  مة  . 

أو الف سووق بفاووه  ، والفوو جر   –ُمعيَّةووً   –ن املاوولس الع صوو   لعوو  -6

بفجوره . فهذا اختلف أه  العلس يف لعة  على قولني ، واألاثر بو  ُهرو    

ا ميف ق علي  ، على عدم جواز لعة  ؛ نمرو حب التوبوا ، وغريهو  مون مواسو       

حلوق اللعةا ، والوعيد مث  م  حيص  مون ا سوتغف ر ، والتوبوا ، وميرو رر     

) حلاة   وأسواع املرفرا  األخر  للذسوب . وإحب رب  لغفور رهيسا )  . 
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 « :الكافر  » لعنة اهلل على دين فالن  -28
هذا يعوود إىل هو   مون وجهوآ إليو  اللعةوا مون الرفو ر األصوليني ، وهو              

 ختلو من رالرا أهوا  :

إحب ا فر ات بيً  يهوديً  أو سصراسيً  ، فإحب سب أي ديون جو ء بو       -1

 سهي ء اهلل ، افر . س  من أ

إحب ا حب الر فر ات بيً  يهوديً  أو سصراسيً  ، لرةو  علوى ديةو       -2

احملوورف اموون يهووو  موون الةصوو ر  : عياووى ابوون اهلل ، وأسوو    يلووزم اميهوو ع  

 فال ش ء يف لعة  .  حممد 

) إحب ا حب الر فر غري ات ب  ، فال ش ء يف ذل،   -3 ) . 

 لعنة اهلل على الدابة : -29
 واللع حب للدواب ميرد شه دمي  ؛ ألحب هذا جرها ل  .  حيرم لعن الدابا ،

اوو حب يف سووفر ، فلعةووآ اموورأ    أحب الووة   – –عوون عمووراحب بوون هصووني  

، فرووأس  «   خووذوا موو  عليهوو  ، ودعوهوو  مر سهوو  ملعوسووا : »  س قووًا ، فهوو   

 أراه  اآلحب  ش  يف الة س م  يعرض هل  أهد . رواه أمحد ومالس . 

   ميصو ههة  س قوا  » قو   :   أحب الوة    – –سولم   وهلم  عون أبو  بورز  األ   

) «   عليه  لعةا )  . 

 متعنا اهلل حبياتك :  -31
: ) مورادهس أحب يههيو  مو  دام هيوً  ،      - –ق   الشيخ عهداهلل أبو  بطوني   
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و  يتهني لو  فيو  بوأس ( ا هوو . واو حب سوفي حب يروره أحب يهوو  : أمتو  اهلل بو، .           

 . ق   أمحد :   أدري م  هذا  

 : حياتك يف البقية -31
 هذه! هي مي، يف الههيا: يهولوحب عةدم  ميع زيهس يف الهعض يفع  م  هوو

 يف بهيا هة ك ا حب لو الرج   م   ه  بهيا هة ك ا حب لو مةرر ، لفظا

 .  سيمو   ا حب ه  م   الذي الرج  عمر

 بهيا به  يهصد قد العه ر  وهذه هي مي،، يف الههيا: ميهو  عةدم  ولذل،

 مةرر  لفظا وهذه أسآ، هي مي، يف بهيت  اسهط ، الذي الرج  ذل، عمر

 اخلري بهيا: قصد إحب فأم  هي مي،، يف الههيا: آلخر شخب يهو  فال ماتهشعا

 يهصدوحب إمن  الة س من اثري ولرن في ، إشر     فهذا الرباا، وبهيا

 دع ءوال ج ئز ، غري ماألا وهذه أسآ، هي مي، يف امليآ عمر بهيا اللفظا بهذه

 . صحي  غري فيه 

]   َفِإَذا َج َء َأَجلنُهْس   َيْاَتْأِخُروحَب َس َعًا َو  َيْاَتْهِدُموحَب : ميع ىل ق  

 [.34: األعراف

 مياترم  هتى سف   و  لن أس  روع  يف سفث الهدس رو  إحب»:  وق  

 [. 2085 اجل م  صحي ]. «الطلب يف وأ لوا اهلل ف ميهوا رزقه ، ومياتوعب أجله 

 : يا كافر ..يا فاسق -32
 « أهدهم  به  ب ء فهد ا فر ي  ألخي  ق   رج  أَيم  »:  قول  ُعلس قد

 وإ  ا فرًا ا حب فإحب مالمً  رجاًل أافر مالس رج  أ  »: داود أب  روايا ويف
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 ،(4673)وأمحد ،(60)ومالس ل ، واللفظ( 6104)الهخ ري رواه] « الر فر هو ا حب

 [.(1844)وم ل، ،(4687)داود أبوو ،(2637)والرتمذي

 وميهديعً  ميرفريًا الة س أعراض يف ولغوا بصريميهس اهلل أعمى ممن وقليٌ   

 أو الترفري عه ر  ُيطلق مةهس والواهد بذل،، ميعهدهس اهلل واأحب وميفايهً ،

 ومن الصح با من الالف أحب م  صدره، به  مةشرٌ  وهو التفايق أو التهدي 

 والش فع  وم ل، هةيفا اأب - انسالم أئما من هداهس على س ر

   هيث الترفري، يف وخصوصً  اثريًا، ذل، من يتحرجوحب ا سوا -وأمحد

 يف واستفآ الش،، ميهه    أدلا لديهس ق مآ أحب بعد إ  ذل، من بشئ يتلفظوا

 خطها يف  ق  : ق   برر  أب  عن.  احلجا علي  وق مآ املواس ، املعني هق

 احرما هرام، بيةرس وأعراضرس وأموالرس دم ءاس إحبف... »:  الةحر يوم

 فإحبَّ الغ ئب الش هد لُيهلغ هذا، بلداس يف هذا شهراس يف هذا يومرس

 ،(1679)مالس ل ، واللفظ( 67)الهخ ري] « مة  ل  أوعى هو من يهلغ أحب عاى الش هد

 . [(1916)الدارم  ،(19873)أمحد

 :(إبريل كذبة) -33
 ميهو ه ، فرسا  أبدلآ هني عشر الا دس الهرحب مةتصف يف هد 

 خمصص  أبري  أو  وا حب. أبري  من بد  ية ير أو  الاةا رأس وجعلآ

 .للمع يد 

 وص ر الر ذبا، ب هلداي  يتم زهوحب الة س ص ر الاةا رأس أبد  فلم 

 داود أبو رو . غريه أو أبري  يف هرام عموم  والرذب. مألوفا ع د  الرذب

 بيتة  يف ق عد  اهلل ورسو  يومً  أم  دعت  :ق   ع مر بن اهلل عهد عن

 أحب أردِ  م  والاالم الصال  علي  هل  فه   أعطي، هتى ميع   اهلل عهد ي  فه لآ
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 اتهآ شيئً  ميعط    لو أس، أم  »: فه    را، أعطي  أحب أرد :ق لآ ميعطي  

 .«اذبا علي،

 فه  يعط    رس"  خذ أي"  ه ك ميع  :لعهد ق   من»: أمحد رواه فيم  وعة 

 .«اذبا

 أمس ء وعن. أبة ئة  على سرذب  الرذب من فرس راجعوحب إلي  وإس  هلل إس 

 س ول : ق   رس مة  فشربآ هي ء، على مة  فأخذمي )..  ق لآ عمي  بةآ

 ي  فهلآ:ق لآ واذب  جوع  جتمعن   فه   سشتهي ،  : فهلن صواهه،،

 »:فه   اذب   ذل، أيعد هي اشت   ميشتهي  لش ء إهداس  ق لآ إحب: اهلل رسو 

 [الرهري يف الطرباسى رواه]  «اذبيا الرذيها ميرتب هتى ليرتب الرذب إحب

 والرذب لريضيه  امرأمي  الرج  حيد :أحب إ  الرذب يص   »:  ق  و

 [ الرتمذ  رواه - صحي ]  «الة س بني ليصل  والرذب احلرب يف

 : بالطالق احللف   -34
   الطالق عل : فيهو  ب لطالق، احللف الة س جه   بعض عةد ش ع

 قد اجل ه  وهذا.  ذل، وحنو أفعل    رالرً  الطالق عل  أو اذا، افعلن

 األمحق ذسب والذسب هلس، ذسب   الذين ألهل  وللم  بيت ، خراب يف يتاهب

 علي  احمللوف يروحب وقد.  األمور بع قها ميهصر أو رويا بدوحب لا س  أطلق الذي

 ذل، وحنو بيت  لدخو  الرج  على الرج  احلف ب  ، ذي لي  أمرًا ب لطالق

. 

 فجمهورهس في ، احلةث عةد وقوع  يف العلس أه  اختلف ب لطالق واحللف

 العلس أه  من وط ئفا طالق ، يه  أس  ب لطالق هلف فيمن احل سث أحب على

 .احلةث عةد  ني اف ر  فليزم  اليمني، جمر  أجراه
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 أحب الطالق عل َّ مث  ب لطالق حيلفوا أحب أم : ل  جواب يف عثيمني ابن ق      

 ط لق، ف مرأمي  اذا فعلآ إحب أو اذا، ميفع  أ  الطالق عل  أو اذا، ميفع 

 م  خالف هذا فإحب الصيغ من ذل، أشه  وم  ط لق، ف مرأمي  ميفع    إحب أو

 إذا أس  العلس أه  أاثر ب  العلس أه  من اثرٌي ق   وقد.  الة  إلي  أرشد

 أحب الراج  الهو  ا حب وإحب امرأمي ، مة  وميطلق يلزم  الطالق فإحب ذل، يف هةث

 أو الش ء على احلث مة  الهصد ا حب بأحب اليمني استعم   استعم  إذا الطالق

 اليمني هرس هرم  فإحب التوايد، أو الترذيب أو التصديق أو مة  املة 

 أزواج، مرض   ميهتغ  ل، اهلل أه  م  حترم   الة  يأيه  :  ميع ىل اهلل لهو 

 التحريس اهلل فجع    أ  سرس حتلا لرس اهلل فرض قد رهيس غفوٌر واهلل

 وهذا « سو  م  امريءه لر  وإمن  ب لةي   األعم   إمن  »: الة  ولهو .  يةً 

 جيزأه فإس  هةث اليمني،فإذا معةى سو  أو اليمني سو  إمن  الطالق يةو  

 .[(2/796) العثيمني الص حل حممد الشيخ فت و ]الراج   الهو هو  ني،هذا اف ر 

 نهي املرأة أن خترب زوجها مبحاسن امرأة أخرى : -31

« عن أحب خترب املرأ  زوجه  مبح سن امرأ  أخر  - -فهد سهى رسو  اهلل 

 [ 2007/ 5]رواه الهخ ري )

  فُهْعد املرأ  عن هذا سهي  حلفظ زوجه  عن الشر ب  وهتى   يروحب ذل، سوههً 

 .يف أحب يه  يف قلب الرج  ميعلق بهذه املرأ  واسصراف عن زوجت 

غريه من  من األسرار ال  حيرم إفش نه  أحب ميصف املرأ  وخترب زوجه  أو   

ميذار ل  قه  أخر   الرج   مبح سن امرأ  هتى ميغري  به  وميشوق  إليه ، أو

اخللق  ودم مته  هتى  هته  ويعيب على زوجه  مع شرميه ، وقد ق   ص هب



           األخالق واآلداب املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف
العظيس، واهل دي إىل الصرا  املاتهيس، حممد بن عهد اهلل سيد األولني 

  ميه شر املرأ ن املرأَ  فتصفه  لزوجه  »واآلخرين، س هيً  عن ذل، وحمذرًا مة : 

 [ 5240  رواه الهخ ري  ].«اأس  يةظر إليه 

 و  بأس أحب ميذار املرأ  ه   األخر ، وم  ه  علي  من خلق ف ض ، أو    

صفا مياتحق معه  املا عد  والعوحب، وإمن  حيرم ذار أوص فه  اجلام سيا، 

من قوام، وقد، وخد، وفس، وأسف، وطرف، واف، اأسه  مصوِّر ميةه  

على قلب الرج  صور  ير د يراه  الم  ق م، وقعد، ودخ ، بريشا لا سه  

 وخر .

 نهي النسوة أن خيضعن بالقول: -36

َي  ِسَا َء الةَِّه ِّ َلْاُتنَّ َاَأَهده ِمَن الةَِّا ِء ِإحِب اميََّهْيُتنَّ َفَل  مَيْخَضْعَن ﴿يهو  ميع ىل:  

 [32األهزاب] ﴾ْوًل  َمْعُروًف ِب ْلَهْوِ  َفَيْطَمَ  الَِّذي ِف  َقْلِهِ  َمَرٌض َوقنْلَن َق

 إذ م  هو معةى )مَيْخَضْعَن ِب ْلَهْوِ (  

أحبَّ أو  م  ُيلفآ الةظر يف م  هو ش ئ  من ميفاري هلذه  :م ذا ق   أه  التفاري

اآليا هو أحبَّ أهدًا من املفارين قد   وهديثً    يفرق يف ميفاريه هلذه اآليا بني 

 :  يف األمثلا الت ليامفهوم  )الهو ( و)الرالم( ام  سةر

يهو : فال ميلّن بو لهو   َفال مَيوْخَضْعَن بو لَهْوِ   هو(: وقول :  310الطربي )

ي   ، قول :  عن ابن عهو س …للرج   فويوم  يهتغي  أه  الفو هشا مةرّن. 

يهو :    بو لَهْوِ   ِسا َء الةَِّهوّ  َلْاُتنَّ اَأَهده ِمَن الةِّا ِء إحِب اميََّهوْيُتنَّ َفال مَيوْخَضْعَن

http://www.islamadvice.com/sulook/sulook7.htm#_ftn4
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 .ميرخصن بو لهو ، و  ميوخضعن بو لرالم

هو(: فال جتنب بهولرن خ ضعً ، أي: لية  خةث  مث  االم  538الزخمشري )

 .أي ريها وفجور  لَِّذ  ِفى َقْلِهِ  َمَرٌضٱَفَيْطَمَ   املريه   واملوما   

على معةى إحب اميهيع  هو(: ور سيهم : أحب يروحب متعلهً  مب  بعده 606الرازي )  

فال ختضعن واهلل ميع ىل مل  مةعهن من الف هشا وه  الفع  الههي  مةعهن من 

مهدم ميه  وه  احمل درا م  الرج   وا سهي د يف الرالم للف سق. رس قول  ميع ىل: 

 .أي فاق  لَِّذ  ِفى َقْلِهِ  َمَرٌضاَفَيْطَمَ   

. أمرهن اهلل أحب …  ْلَهْوِ ب ْخَضْعَن َفاَل مَي هو(: قول  ميع ىل:  671الهرط  )  

يروحب قوهلن جزً  واالمهن فصاًل، و  يروحب على وج  ُيظهر يف الهلب 

عالقا مب  َيظهر علي  من اللني؛ ام  ا سآ احل   علي  يف سا ء العرب من 

مر ملا الرج   برتخيس الصو  ولية ؛ مث  االم املريه   واملوما  . فةه هن 

 .عن مث  هذا

اجلمي  يعترب أحبَّ اآليا ميتحد  عن )الرالم( وميةهى سا ء الة  عن اجمل ملا     

الزائد  والغةج يف الرالم والد   م  الرج   حت شيً  ألحب يؤدي ذل، اىل إر ر  

سزع   جةايا لد  مرضى الهلوب. وقد أاَّدوا  يع  على أحب املهصود هو 

 .ذل، من قريب أو بعيدالتحذير من الرج   رغس أحبَّ اآليا   ميشر إىل 

 النهي عن سب الدابة ولعنها : -37

يف بعض أسف ره     ق  : بيةم  َرُسو  اللَِّ عن عمراحب بن احلصني ف
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  س قا فضجر  فلعةته  فام  ذل، َرُسو  اللَِّ  وامرأ  من األسص ر على

     :  ق   عمراحب: فرأس   «خذوا م  عليه  ودعوه  فإسه  ملعوسافه

 .[ٌَواُه ُمْاِلسر]َ   يعرض هل  أهد. أراه  اآلحب  ش  يف الة س م

ق  : بيةم  ج ريا على س قا عليه   وعن أب  برز  سضلا بن عهيد األسلم     

وميض يق بهس اجله  فه لآ: ه  اللهس    بعض مت ع الهوم إذ بصر  ب لة 

 .[َرَواُه ُمْاِلٌس] «  ميص ههة  س قا عليه  لعةا » :    العةه ، فه   الة 

حب هذا احلديث قد ياتشر  معة ه، و  إشر   في ، ب  املراد واعلس أ

الةه  أحب ميص هههس ميل، الة قا، ولي  في  سه  عن بيعه  وذسه  وراوبه  يف 

ب  ا  ذل، وم  سواه من التصرف   ج ئز   مة  مة       غري صحها الة 

 به ؛ ألحب هذه التصرف   اله  ا سآ ج ئز  فمة    إ  من مص هها الة 

 .(1)بعض مةه  فهه  اله ق  على م  ا حب، واهلل أعلس

 النهي عن سب الربغوث : -38

سب الرباغيث   جيوز، ويف هذا هديث   يص ، لرن املع  صحي ؛ هيث   

إسة  سهية  عن الاب بشر  ع م؛ فف  احلديث الذي أخرج  الطرباس  يف 

ق  : "سزلة  مةزًل ، فآذمية    عل  بن أب  ط لب "األوسط" باةد في  مه   عن

  مياهوه ، فةعمآ الدابا؛ فإسه  »:  الرباغيث فاههة ه ، فه   رسو  اهلل 

 .«أيهظترس لذار اهلل

د ق  : "اة  عةويف روايا عةد أب  يعلى باةد في  مه   أيًض  عن أس        

  ميلعةه ؛ فإسه  »:  ، فلدغآ رجًل  برغوٌ  فلعةه ، فه   الة   رسو  اهلل 
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  مياه ؛ فإس  أيهظ سهيًّ  »ويف روايا الهزار:  - «سههآ سهيًّ  من األسهي ء للصال 

 .«من األسهي ء لصال  الصه 

 النهي عن سب الديك : -39

ني،   جيوز سب الدي،؛ وذل، ألس  يوقظ الة ئمني، ويةه  الغ فل

 فيه دروحب إىل ط عا رب الع ملني.

ق  : "إحب ديًر  صرخ عةد  عن عهداهلل بن ماعود  الهزار فهد أخر 

 عن سب الدي،".  ، فاه  رج ، فةهى الة   رسو  اهلل 

وعةد  .«إىل الصال    ! اال، إس  يدعو م »ويف روايا أس  ق  :   

 .«  ميلعة  و  مياهَّ ؛ فإس  يدعو إىل الصال »الطرباس  بلفظ: 

ق  : ق   رسو   وأخر  أبو داود وابن هه حب عن زيد بن خ لد اجله  

صحح  األله س  يف املشر   ] ؛«  مياهوا الدي،؛ فإس  يوقظ للصال »:  اهلل 

 .[(7314)وصحي  اجل م :  (،4136رقس: 

واحلديث يد  على الةه  عن التضجر من األمور ال  مُيِعني املالس على 

ط عا رب ، وإحب ا سآ  ة  من لذ  من أمور الدسي  )ا لةوم(، وعلى هذا 

ن استفيد مة  خري،   يةهغ  أحب ياب، و  ياته حب ب ، ب  هه  أحب ا  م

  .يررم ويشرر ويتلهى ب نها حب

: "ويف احلديث دلي  على أحب ا  من استفيد - -ق   احلليم    

مة  خري،   يةهغ  أحب ياب، و  ياته حب ب ، ب  هه  انارام والشرر، 

 الصال  أحب يهو  ويتلهى ب نها حب، ولي  يف معةى دع ء الدي، إىل
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بصراها: "صلوا، أو ه سآ الصال "، ب  معة ه أحب الع د  جر  بأس  يصرخ 

صرخ   متت بعا عةد طلوع الفجر، وعةد الزوا ، فطر  فطره اهلل عليه ، 

فيذار الة س بصراخ  الصال ، و  جيوز الصال  بصراخ  من غري د لا 

  .إش ر " سواه، إ  ممن جرب مة  م    ُلف، فيصري ذل، ل 
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وه : ا سته سان والتحهرُي والتةهي  على العيوب والةه ئِب على وج ه ُيضح، 

مة ، وقد يروحب ب حمل ا ِ  يف الفع  والهو ، وقد يروحب ب نش رِ  وان  ء، 

  .يهاوإذا ا حب سضر  املاَتْهَزأ ب    ياسَّ ذل، ِغيهًا، وفي  معةى الِغ

َي  َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا َل  َيْاَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَاى َأحْب َيرنوُسوا   ق   ميع ىل:

َخْيًرا ِمْةُهْس َوَل  ِسَا ٌء ِمْن ِسَا ءه َعَاى َأحْب َيرننَّ َخْيًرا ِمْةُهنَّ َوَل  مَيْلِمُزوا َأْسفنَارنْس 

اِل ْسُس اْلفنُاوُق َبْعَد اْلِإَ  حِب َوَمْن َلْس َيُتْب َفأنوَلِئَ، ُهُس  َوَل  مَيَة َبُزوا ِب ْلَأْلَه ِب ِبْئَ 

 [.11]احلجرا :   الظَّ ِلُموحَب

 -الةهز  -ق   احل فظ رمح  اهلل: "إحب َمن َفَع  إهد  الثال : الَاْخِريا 

 اللَّمز، استحقَّ اسَس الفاوق، وهو غ يا الةَّهب بعد أحب ا حب ا مَ  ان  حب".

م  الهو : أحب اهلل عز وج  قد سهى املؤمةني أحب ياخر أهُدهس من أخي ؛ وجم

 لفهٍر سز  ب ، أو لذسبه ارميره ، وأ  يتة بزوا ب ألله ب.

وُيفهس من اآليا أحب الاَّ خر يروحب دائًم  أق َّ شأًس  ممَّن َياخر مة ، هتى 

فض وإحب ا حب الا خر أرف  شأًس  ممَّن ياخر مة ، فهد ههط باخريِت  واخن

 عة  مةزلًا عةد اهلل.
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َي َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا َل  َيْاَخْر َقْوٌم ِمْن  يف قول  ميع ىل: ق   الطربي 

بةهي  املؤمةني عن أحب َياخر  -[ اآليا: "إحب اهلل عسَّ 11]احلجرا :   َقْوٍم

 يَ  مع س  الَاْخِريا، فال حيَ  ملؤمٍن أحب ياخر من  -بعُضهس من بعٍض 

  .  لفهِره، و  لذسبه َرِاَه ، و  لغري ذل،" مؤمن؛

َي َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا َل  َيْاَخْر َقْوٌم  أيًض  يف قول  ميع ىل: وق   الطربي 

[ اآليا: "يهو  ميع ىل ذاره: ي  أيه  الذين صدَّقنوا اهلَل 11]احلجرا :   ِمْن َقْوٍم

  َعَاى َأحْب َيرنوُسوا َخْيًرا ِمْةُهْس ورسوَل ،   يهزأ قوٌم من قوٍم مؤمةني؛ 

  َوَل  ِسَا ٌء ِمْن ِسَا ءه [؛ أي: املهزوء مةهس خرٌي من اهل زئني، 11]احلجرا : 

[؛ أي: و  يهزأ سا ٌء مؤمة ٌ  من سا ءه مؤمة  ، عاى املهزوء 11]احلجرا : 

   .مةهنَّ أحب يرنَّ خرًيا من اهل زئ  "

  

َي َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا َل  َيْاَخْر َقْوٌم ِمْن  ول  ميع ىل: عةد قوق   الهرط  

[ اآليا: "وب جلملا فيةهغ  أ َّ جيرت  أهٌد على ا ستهزاء 11]احلجرا :   َقْوٍم

مَبن يهتحم  بعية  إذا راه ر َّ احل  ، أو ذا ع هاه يف بَدس ، أو غري لهيٍق يف 

ى قلًه  ممَّن هو على ضدِّ صفت ، فيظلس حم درت ، فلعلَّ  أخلب ضمرًيا، وأسه

  .سفَا  بتحهري َمن وقََّرُه اهلل، وا ستهزاء مَبن عظََّمُ  اهلل"
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 ا  معصيا عيَّر  به  أخ ك فه  إلي،".ق   أهد الص حلني :"
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 ق   انم م ابن الهيس يف شرهه :

ميعمله  وهذا مأخوذ مون احلوديث   حتم  أحب يريد ب : أسه  ص ئر  إلي، و  بد أحب ُي

"مون عيَّور أخو ه بوذسب    وآ هتوى        الذي رواه الرتمذي يف ج معو  عون الوة     

  يعمل " ق   انم م أمحد يف ميفاري هذا احلديث: "من ذسب قد مي ب مة "

وأيًضوو : ففوو  التعوويري ضوورب خفوو  موون الشووم ميا بوو ملعيِّر، ويف الرتمووذي أيًضوو            

 .«ألخي، فريمح  اهلل ويهتلي،  ميظهر الشم ميا »مرفوًع : 

وحيتموو  أحب يريوود: أحب ميعوويريك ألخيوو، بذسهوو  أعظووس إمًثوو  موون ذسهوو  وأشوود موون       

معصوويت ؛ ملوو  فيوو  موون صووولا الط عووا، وميزايووا الووةف ، وشوورره ، واملةوو دا      

عليه  ب لرباء  من الذسب، وأحب أخ ك ب ء بو ، ولعو َّ َاْاوَرمَي  بذسهو ، ومو  أهود        

وانزراء علووى سفاوو ، والووتخلب موون موورض الوودعو       لوو  موون الذلووا واخلضوووع    

والرووورب والعجوووب ووقوفووو  بوووني يووودي اهلل سووو ا  الووورأس، خ شووو  الطووورف،    

مةرار الهلب، أسفو  لو  وخوري مون صوولا ط عتو،، ومَيَرَثورك بهو ، وا عتوداد          

به ، واملةا علوى اهلل وخلهو  بهو ، فمو  أقورب هوذا الع صو  مون رمحوا اهلل، ومو            

فذسب ميذَ  ب  لدي  أهب إلي  من ط عوا مُيوْد  بهو      مهآ اهلل،أقرب هذا املنِد  من 

علي ، وإس، أحب ميهيآ س ئًم  وميصه  س دًم  خري من أحب ميهيآ ق ئًم  وميصه  معجهو ،  

فووإحب املعجووب   يصووعد لوو  عموو ، وإسوو، أحب ميضووح، وأسووآ معوورتف خووري موون أحب        

ْدِلني، ميهروو  وأسووآ ُمووْدٍ ، وأسووني املووذسهني أهووب إىل اهلل موون زجوو  املاووهحني املنوو 

 ولع  اهلل أسه ه بهذا الذسب دواء استخر  ب  داء ق ميًل  هو في، و  ميشعر.

فللوو  يف أهوو  ط عتوو  ومعصوويت  أسوورار   يعلمهوو  إ  هووو، و  يط لعهوو  إ  أهوو      

الهصوو ئر، فيعرفوووحب مةهوو  بهوودر موو  مية لوو  معوو رف الهشوور، ووراء ذلوو، موو   يطلوو  

إذا زسووآ أمووا أهووداس  »: --عليوو  الروورام الروو ميهوحب، وقوود قوو   الووة    



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
 -عليو  الاوالم  -، أي:   ُيَعيِّر، من قو  يوسف «فليهس عليه  احلد و  ُيثَِّرْب

 [.92]سور  يوسف:   مَيْثِريَب َعَلْيرنُس اْلَيْوَمنخومي : 

فإحب امليزاحب بيد اهلل واحلرس هلل، ف لاو  الذي ضرب ب  هذا الع صو  بيود      

احلد   التعيري والتثريب، و  يأمن ارَّا  الهدر مهلب الهلوب، والهصد إق ما 

وسطومي  إ  أه  اجله  ب هلل، وقد ق   اهلل ميع ىل ألعلس اخللوق بو  وأقوربهس إليو      

[، 74]انسراء: َوَلْو  َأحْب َرهَّْتَة َك َلَهْد ِاْدَ  مَيْرَاُن ِإَلْيِهْس َشْيئً  َقِلياًل   وسيلا

ِرْف َعةِّوو  َاْيووَدُهنَّ َأْصووُب ِإَلووْيِهنَّ َوَأانووْن ِمووَن   َوِإ َّ مَيْصوووقوو   يوسووف الصووديق:  

 [.32]يوسف: اْلَج ِهِلنَي

مو   »:  ، وقو   «  َوُمَهللِب الهنلنوب» --وا سآ ع ما  ني رسو  اهلل      

، إحب شو ء أحب  -عوز وجو   -من قلب إ  وهو بني إصهعني من أصو ب  الورمحن   

اللوهس مهلوب الهلووب رهوآ     »، روس قو  :   «يهيم  أق مو ، وإحب شو ء أحب يزيغو  أزاغو     

  .(1)«قلوبة  على دية،، اللهس مصرف الهلوب صرِّف قل  على ط عت،

 النهي عن إخالف الوعد   -42

فإحب إخوالف الوعود مون األموور العظيموا الو  استشور  يف هوذه األيو م، وهوو           

 ُخلق من أخالق املة فهني ال  جيوب أحب يهتعود عةهو  املوؤمن، ويةوزه سفاو  عةهو ،       

عوود إخووالف الوعوود موون فعوو  املةوو فهني وصووف ميهس، فهوو   عليوو     --الووة  و

ايا املة فق رال ، إذا هد  اذب، وإذا وعد أخلف، وإذا »  :الصال  والاوالم 

 – 284/ ص  9( ويف )  2485-179/ ص  9( ويف )  58/ ص  1)   -صحي  الهخ ري  ]«ان ن خ حب

وعن عهد اهلل بن  ،[ 89 – 191/ ص  1)   -( وصحي  مالس 2942 – 447/ ص  10( ويف )  2544
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من ان في  او حب مة فهوً ، أو    أربٌ "» :ق   --عن الة   --عمرو 

ا سآ في  خصلا من َأربعا ا سآ في  خصلا من الةف ق هتى يدعه : إذا هد  

صوحي  الهخو ري    ]« اذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ع هد غدر، وإذا خ صوس فجور  

 88 – 190/ ص  1)   -( وصووووووحي  ماوووووولس 2942 – 447/ ص  10( ويف )  340/ ص  8)   -

ايووف جعوو  يف هووذا احلووديث خلووف الوعوود ربوو       -يوو  رعوو ك اهلل -فوو سظر  [

 !الةف ق

وق   الشيخ حممد بن عهد الوه ب يف ات ب الره ئر:" ب ب م  ج ء يف    

َفَأْعَهَهُهْس ِسَف ًق  ِف  قنلنوِبِهْس ِإَلى َيْوِم َيْلَهْوَسُ  ِبَم   قو  اهلل ميع ىل:إخالف الوعد، و

...إىل أحب ق  : "ووج   [77التوبا : ] َأْخَلفنوا اللََّ  َم  َوَعُدوُه َوِبَم  َا ُسوا َيْرِذُبوحَب

أسه   -أي الوارد  يف هديث أب  هرير -ا قتص ر على هذه العالم   الثال  

ةهها على م  عداه ، إذ أص  الدي سا مةحصر يف رال : الهو  والفع  والةيا، م

فةه  على فا د الهو  ب لرذب، وعلى فا د الفع  ب خلي سا، وعلى فا د الةيا 

 و ـهوأ قلف الوعد"

ال  يتا ه  فيه  الة س اثريًا،  و لهد أصه  خلف الوعد من األمور  

 وه  من صف   املة فهني، وه  مم  يةهب ان  حب.

فيجب على املالس الوف ء ب لوعد، إ  إحب عجز عن الوف ء ب ، دوحب ميهصري 

مة ، فهو معذور عةدئذه، ق   أبو العال امله رافوري:" ق   الةووي: أ عوا 

فيةهغ  أحب يف  بوعده، وه  على أحب من وعد إسا سً  شيئً  لي  مبةه  عة ، 

ذل، واجب أو ماتحب في  خالف، ذهب الش فع  وأبو هةيفا واجلمهور إىل 

                                                 

 . 
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أس  ماتحب، فلو ميرا  ف مي  الفض ، وارميرب املرروه اراها شديد ، و  

يأرس، يع  من هيث هو خلف، وإحب ا حب يأرس إحب قصد ب  األذ ، ق  : وذهب 

لعزيز، وبعضهس إىل التفصي ..   عا إىل أس  واجب، مةهس عمر بن عهد ا

وا حب ابن ماعود   يعد وعدًا إ  ويهو : "إحب ش ء اهلل ميع ىل" وهو األوىل، رس 

إذا فهس م  ذل، اجلزم يف الوعد فال بد من الوف ء إ  أحب يتعذر، فإحب ا حب عةد 

 الوعد ع زمً  على أحب   يف  ب  فهذا هو الةف ق. استهى".

، وهو على سوعني: أهدهم : أحب يعد ومن وق   ابن رجب: "إذا وعد أخلف

سيت  أحب   يف  بوعده، وهذا أشر اخللف، ولو ق  : أفع  اذا إحب ش ء اهلل 

ميع ىل ومن سيت  أحب   يفع ، ا حب اذبً  وخلفً ، ق ل  األوزاع . الث س : أحب يعد 

 (1)ومن سيت  أحب يف ، رس يهدو ل ، فيخلف من غري عذر ل  يف اخللف"

43-  
ْ
ج
َّ
 ش  النهي عن الن

 ]متفق عليا[. «عن الةَّْجِ   سهى رسو  اهلل »ق  :  عن ابن عمر    
الةج : أحب يزيود يف الاولعا مون   يريود شوراءه ، ولرون لهصود سفو  الهو ئ  أو          

 مضر  املشرتي، أو  د  الالعا لريوجه .

وأاثر م  يه  الةج  يف سوق املزاد العل  ) احلرا (، ويه  الةج  مون الهو ئ    

أحب يهو : أس  اشرتيآ هذه الالعا برذا وهو ا ذب، لر  يغورت بو    سفا ، ا

 أو يهو  ُدف  ل  بهذه الالعا مهلغ اذا. املشرتي، ويشرتيه  بهيما مرميفعا،

 واختلف العلم ء يف أرر الةج  على العهد:

الهو  ا و : أحب الهي  ف سد، وإليا ذهب من الت بعني عمور بون عهود العزيوز،      -

                                                 

 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
وروايا عن م ل،، وروايا عن أمحد، ودليلوهس سهو  الوة      وهو مذهب الظ هريا،

  .عن الةج ، والةه  يهتض  الفا د 

الهو  الث س : أحب العهد صحي ، و  خي ر للمشورتي، ألحب الهيو  مت بأرا سو      -

وشروط ...، وم  هص  ميفوريط مون املشورتي  سو    يرجو  ألهو  اخلورب ، وهوذا         

 مذهب احلةفيا، واألص  عن الش فعيا.

الهو  الث لث: أحب العهد صحي  وللمشرتي اخليو ر، وهوو موذهب امل لريوا و      -

احلة بلا...، وهو ألهر األقوا ، وفي     بني األدلا، وعم  ب له عد  الشورعيا  

 ..(1)) الضرر يزا (

 الغيبة وحال املغتاب : -44

أخر  ابن أب  الدسي  يف ات ب "الصمآ"، والهيهه  من هديث ج بر وأب   

 ق  : عن الة  ري سعيد اخلد

الرج  يزس ، رس يتوب؛ فيتوب »، قي : وايف  ق  : «أشد من الزس  الِغيها»

)ضعف  األله س  يف « اهلل علي ، وإحب ص هب الِغيها   ُيغَفر ل  هتى َيْغِفَر ل  ص هه 

  . (.2204ضعيف اجل م : 

ق  : ق    وأخر  الطرباس  باةد صحي  من هديث الرباء بن ع زب 

، وإحب  الرَِّب  ارة حب وسهعوحب ب ًب ، أدس ه  مث  إميي حب الرج  أمَّ « :رسو  اهلل 

( )الصحيحا: 3537)صحي  اجل م :  .»أخي  أْرَبى الرب  استط لا الرج  يف عرض

1871.) 

 ق  :" باةد صحي  عن أس  ذم الِغيهاوأخر  ابن أب  الدسي  يف ات ب "

إحب الدرهس »، فذار أمر الرب ، وعظَّس شأس ، وق  :  "خطَهة  رسو  اهلل

                                                 

 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/6106
http://www.alukah.net/sharia/0/76670


           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
يصيه  الرج  من الرب  أعظس عةد اهلل يف اخلطيئا من ِسآٍّ ورالرني زسيا يزسيه  

 .«الرج ، وإحب أربى الرِّب  ِعْرض الرج  املالس

 ق  : عن الة  وأخر  الهزار باةد صحي  من هديث سعيد بن زيد  

 .«ملرِء يف ِعْرض أخي من أربى الرب  استط لا ا»
  

 النهي عن إظهار الشماتة باملسلم : -41
 ﴿ : وق   ميع ىلاحلجرا  ]   ﴾  ِإسََّم  اْلُمْؤِمُةوحَب ِإْخَوٌ  ﴿   : ق   اهلل ميع ىل

الَدْسَي  ِإحبَّ الَِّذيَن ُيِحَهوحَب َأحْب مَيِشيَ  اْلَف ِهَشان ِف  الَِّذيَن اَمُةوا َلُهْس َعَذاٌب َأِليٌس ِف  

  : ق  وعن وارلا بن األسه    . [ 19 : الةور ]   ﴾ َواآلِخَرِ  َواللَُّ  َيْعَلُس َوَأْسُتْس   مَيْعَلُموحَب

رواه  )  )   .  »  ميظهر الشم ميا ألخي،، فريمح  اهلل ويهتلي، «   :  ق   رسو  اهلل 

   ( هديث هان  : الرتمذي وق  

 النهي عن شهادة الزور : -46

َق َ : َق َ  َرُسوُ  اهلِل ء يف الصحيحني عن عهد الرمحن بن أب  برر  ج 

 :« قنْلَة : َبَلى ي  َرُسوَ  اهلِل. َق َ :  -َرَل ًر   -َأَ  أنَسهُِّئرنْس ِبَأْاَهِر اْلَرَه ِئِر  

َ  َوَقْوُ  اِنْشَراكن ِب هلِل، َوُعهنوُق اْلَواِلَدْيِن، َوَا حَب ُمتَِّرًئ  َفَجَلَ ، فه َ : َأ

 . َفَم  َزاَ  ُيَررُِّرَه  هتَّى قنْلَة : َلْيَتُ  َسَرَآ «الَزوِر، َوَشَه َد ن الَزوِر

 هذا احلديث الشريف يهني خطر هذا الذسب العظيس الذي ب در الة  

أصح ب  ب لرالم علي  قه  أحب ياألوه فه   )أ  أسهئرس بأارب الره ئر( )أ  

( )أ  أسهئرس بأارب الره ئر( رال  مرا  وعةدم  أسهئرس بأارب الره ئر

أراد أحب يذار قو  الزور جل  بعد أحب ا حب مترئً  وهذا دلي  اخر على 

يررر أ  وقو  الزور أ  وشه د  الزور  عظما هذا األمر وخطره رس أخذ 
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 ."هتى ق   الصح با رض  اهلل ميع ىل عةهس " ليت  سرآ

عه د  األصة م وبني قو  الزور فه   وقد قرحب اهلل سهح س  وميع ىل بني 

وسزه املؤمةني عن قو    َف ْجَتِةُهوا الرِّْجَ  ِمَن اأَلْوَر حِب َواْجَتِةُهوا َقْوَ  الَزوِر 

 :الزور و جع  من أبرز صف ميهس ا بتع د عن قو  الزور وشه د  الزور فه  

 لَّْغِو َمَروا ِاَراًم َوالَِّذيَن َل  َيْشَهُدوحَب الَزوَر َوِإَذا َمَروا ِب ل

وم  ذل، إ  ألس  من أارب الره ئر وأعظس اجلرائر وأخطر الظواهر مل  

يرتميب علي  من الرذب والفجور والظلس وهدر احلهوق وسشر الهغض ء 

والضغيةا فهاهه  استزعآ أمالك بغري هق وأالآ أموا  للمً  واستههآ ههوق 

متهس واس من متهس باهب  ب له ط ، اس بر  باهب شه د  الزور أصه 

شه د  الزور أصه  بريئً  واس من قض ي  ب طلا ودع و  ا ذبا ألهاآ له س 

الزور فأصهحآ قض ي  مصدقا،وقض ي  ههيهيا أصهحآ بشه د  الزور ب طلا 

مرذبا، واس من شخب للس يف هه  أو أودع الاجن وهو بر  باهب قو  

 .الزور وشه د  الزور

 واألذى -47
ِّ
   النهي عن املن

فمعةووى املووّن: ميعووداد الةعمووا علووى املووةعس عليوو ، فيهووو  لوو : أ  ميووذار يوووم اووذا   

موون  أعطيتوو، اووذا، وأهاووةآ إليوو، برووذا. واألذ : اوو  موو  يووؤذي الشووخب  

 الهو ، أو الفع ، أو التصرف ا لتعيري ب لاؤا  واحل جا.

َومَيْعَتدَّ ِبِ  اَأسو،  امَلَن َه ُهَة : َأحب مَيُمنَّ ِبَم  َأعطيآ،  للهروي: ج ء يف ميهذيب اللغا 

 اهو. ِإمن  مَيْهِصُد ِبِ  اِل ْعِتَداَد، واأَلذ : َأحب مُيَوبَِّخ املعَطى.



           لث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداباملبحث الثا
واملّن يطلق يف اللغا على عد  مع حب ُيَه  : َمّن ِإذا أْعطى، َومّن ِإذا قط ، َومّن ِإذا 

  د  ب لعط ء.. ؛

اْلَعَطو ُء، وامَلوَن اْلَهْطوُ ، وامِلةَّوان     وامَلوَن اِل ْعِتوَداُد، وامَلوَن     يف اللاو حب:  ابن مةظور ق  

  اهوووووو. اْلَعِطيَّوووووان، وامِلةَّوووووان ا عتوووووداُد، وامَلوووووَن لنَغوووووٌا ِفووووو  امَلَةووووو  الَّوووووِذي ُيووووووَزحُب ِبوووووِ .

َيو    واملّن واألذ  مهطالحب للصدقا، ومذهه حب ملعةى انها حب؛ ام  َقو َ  ميعو ىل:  

 .{264الههر :}  مِيرنْس ِب ْلَمنِّ َواْلَأَذ َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا َل  مُيْهِطلنوا َصَدَق

و  يروحب املّن غ لًه  إ  مون الهخو ، والرورب، والعجوب وساوي حب       الهرط : َق َ 

 بون   اهوو مون التوضوي  لشور  اجلو م  الصوحي        مةوا اهلل ميعو ىل فيمو  أسعوس عليو .     

 امللهن.

الهي مووا: رالرووٌا   يرلمهووس اهلل يوووَم  » أبوو  ذر: موون هووديث ماوولس ويف صووحي  

 .«املةَّ حب: الذي   يعط  شيًئ  إ  َمةَُّ ، واملةفق ِسلعَت  ب حللِف، واملاه  إزاره

ويف خصوووص معةووى حتموو  املووّن واألذ : فلووس يتضوو  لةوو  وجوو  انشوور   عةوود        

الا ئ ، وعلى أيا ه   فتحم  الش ء يد  يف بعض إطالق مي  على الصرب علي ، 

ألذ : صوورب الشووخب عليهموو  إذا وقعوو    وعلووى ذلوو، يروووحب معةووى حتموو  املووّن وا   

 واهلل أعلس.  علي .

ًا أو ميتًا : -48
 
 النهي عن سب املسلم حي

ليَ  املؤِمُن ِبَطّع حب و  »:  ق  : ق   رسو  اهلل عن عهد اهلل بن ماعود 
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 [.رواه الهخ ري يف األدب وأمحد وإبن هه حب واحل اس«] لّع حب و  ف ِه  و  َبذي

«   سه ب املالس فاوق، وقت ل  افر »:  لهول  من سب مالمً  فهد فاق 

ومن لعن مؤمة  فهو »:   ومن لعن مالمً  فرأمن  قتل  لهول  [ .متفق علي ]

 [.اخرج  الهخ ري» [اهتل  ومن قذف مؤمة  برفر فهو اهتل 

  وقد اشتملآ سور  احلجرا  على اي   اثري  حمذر  من هذا: مةه 

َأسفنَارنْس َو  مَيَة َبُزوا ِب أَلْلَه ِب ِبْئَ  اِ ْسُس اْلفنُاوُق َبْعَد َو  مَيْلِمُزوا   :قول  ميع ىل

واملعةى أحب من فع  [11احلجرا :] اِنَ  حِب َوَمْن َلْس َيُتْب َفأنْوَلِئَ، ُهْس الظَّ ِلُموحَب

ذل، ا حب ف سهً  بعد أحب ا حب مؤمةً ، ام  أطلق اهلل وصف الفاق أيضً  

َوالَِّذيَن َيْرُموحَب اْلُمْحَصَة ِ  ُرسَّ َلْس  مةا فه   ميع ىل: على من سب احملصةا املؤ

َيْأمُيوا ِبَأْرَبَعِا ُشَهَداَء َف ْجِلُدوُهْس َرَم ِسنَي َجْلَدً  َو  مَيْهَهلنوا َلُهْس َشَه َدً  َأَبدًا َوأنْوَلِئَ، 

 .( فام  الذين يفعلوحب ذل، فا قً 4)الةور:  ُهْس اْلَف ِسهنوحَب

ملالس أحب ياتح  سب املالس أو شتم  أو عيه  أو غيهت  إ  يف هق  و  جيوز

  ُيِحَب اللَُّ  اْلَجْهَر  اأحب يروحب مظلومً  يرد عن سفا  ام  ق   ميع ىل: 

[ أي من 148]الةا ء:  ِب لَاوِء ِمْن اْلَهْوِ  ِإ َّ َمْن لنِلَس َوَا حَب اللَُّ  َسِميعً  َعِليمً 

احلق أحب يةتصر من ل مل  بأحب ياه  ام  سه ، أو يذار  اعتد  علي  أوً  فل 

للم  للة س ولرة    جيوز ل  أحب يعتدي بأاثر مم  سب وعيب ب ، إحب اللعن 

والاب والشتس والفح  يف الرالم والطعن يف األسا ب ، ا  ذل، لي  من 

  .شيس املتهني
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 النهي عن التناجي : -49

 جى ارة حب دوحب ا خر هتى اذا اةتس رالرا فال يتة »: ق   رسو  اهلل 

اخرج  مالس يف صحيح  ات ب الاالم ]  «.ختتلطوا ب لة س من اج  أحب ذل، حيزس 

 [.والرتمذي والايوط 

و   الرلما هتى يظ  املالموحب قو    يهدف ا سالم اىل ميهويا الصف، 

وقذ  يف عيوحب اعدائهس وسهيل  يف ذل، حم ربا ا  م  يؤدي اىل الفرقا 

ه ط  من الظن اىل التجا  اىل الغيها اىل احلاد اىل الهغض والتدابر والت

 وهلس جرا.

فرب الع ملني يريد من املالمني أحب يلتزموا بر  م  يهوي صفهس فيهو  

َي  َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا اْجَتِةُهوا َاِثريًا ِمْن الظَّنِّ ِإحبَّ َبْعَض ميع ىل يف ات ب  العزيز : 

َجاَُّاوا َو  َيْغَتْب َبْعُضرنْس َبْعضً  َأُيِحَب َأَهُدانْس َأحْب َيْأانَ  َلْحَس الظَّنِّ ِإْرٌس َو  مَي

 [. 12 :سور  احلجرا  ] َأِخيِ  َمْيتً  َفَرِرْهُتُموُه َواميَّهنوا اللََّ  ِإحبَّ اللََّ  مَيوَّاٌب َرِهيٌس

الرر ا م  احلديث الةهوي الشريف الذي حنن بصدده يدعوس   اآلياهذه 

بيةهس الظةوحب الر ذبا  ألش ع نياملالم استشر بنيلو  س ء التخل  عن خلق اىل

ىل الفرقا والتدابر والته ط  يف سه يا إمر الذي يؤدي وا وه م اله طلا األ

 املط ف.

  ارةني فم  فوقهم  دوحب الواهد اذ رمب  يظن هذا جىل مة  مية إس  دعو  إ

واس    يشراوه يف احلديث خإحب أو أحب هة ك مؤامر  علي  لهتل  أالواهد 

 عن   عت  ، وذل، م  يرفض  ا سالم وحي رب . بعيدًا ل  فيههى هزيةً  اهته رًا

من ضروري    ألس يراد ب لتة ج  التح د  سرا و وقد أقره ا سالم واب ه  و

عن  راد هل  أحب ميتس بعيدًااحلي   يلجأ اليه  الهشر   سيم  يف ا مور املهما ال  ُي
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قره راع مش عر أحب ا سالم هني أمر رض و غ يا م  يف األملفادين يف األعني اأ

و ميه ط  فطلب من ا رةني فم  أه سياهس ايال ميروحب هة ك فرقا أالة س و

ذا اراد التة ج  ا  يةفردا به  دوحب ا خر ب  عليهم  احب يرتا  مع  من إفوقهم  

لشيط حب يف روع  احب حي در  وية جي  وعل  لذل، بأس  حيزس  اذ رمب  يلهى ا

اجلم عا ميتأمر علي  لهتل  او اسه  حتتهره ومياخر مة  وقد امتث  الالف رضواحب 

ا حب  اهلل عليهس ألمر ا سالم وهرمت  يف ذل، فمثال عهداهلل ابن عمر 

 يتحد  م  رج  فج ء رج  اخر يريد أحب ية جي  فلس يفع  هتى دع  رابعً 

  ج   .خر رس س جى الط لب للمةليتحد  م  اآل

َي  قد ورد  بعض الةصوص يف شأحب الةجو  مةه  قو  اهلل عز وج  : و

َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا ِإَذا مَيَة َجْيُتْس َفال مَيَتَة َجْوا ِب ِنْرِس َواْلُعْدَواحِب َوَمْعِصَيِا الرَُّسوِ  

ِإسََّم  الةَّْجَو  ِمْن  *مُيْحَشُروحَب  َومَيَة َجْوا ِب ْلِهرِّ َوالتَّْهَو  َواميَّهنوا اللََّ  الَِّذي ِإَلْيِ 

الشَّْيَط حِب ِلَيْحُزحَب الَِّذيَن اَمُةوا َوَلْيَ  ِبَض رِِّهْس َشْيئً  ِإ َّ ِبِإْذحِب اللَِّ  َوَعَلى اللَِّ  

 [(10و  9سور  اجمل دلا )]  َفْلَيَتَواَّْ  اْلُمْؤِمُةوحَب

ذي املؤمن واهلل يرره   يتة جى ارة حب دوحب واهد ف حب ذل، يؤ »:  وق   

 [.أخرج  الرتمذي ]«أذ  املؤمن

فمن ا  م  سهق يتض  لة  من هذا ا دب الةهوي ومياتفيد من هذا 

 :  احلديث عد  سه  

خر هتى يوجد مع  من رما اسفراد ا رةني فم  فوقهم  ب لةجو  دوحب اآلو ُه 1

لر ذبا خر الظةوحب او ُتلط اجلمي  ب لة س لئال ميلعب بهذا اآلأية جي  

 .وه م اله طلا فتحد  الفرقا ويروحب الشه قواأل

ىل الفرقا والته ط  والتدابر إسالم على حم ربا ا  م  يؤدي و هرص ان 2
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 .لف ها ب وها بأعداء ويعملوحب هلس قوي ء يرهههس األأهتى يظ  املالموحب 

الة س ومش عرهس وايف   يروحب اذل،  أله سي و رع يا ا سالم 3

 !.ميه رك وميع ىلوهو هرس اهلل 

 النهي عن التمادح . -11

هذه اآلفا ميؤدي إىل خم طر اثري ، هذه اآلفا ماألا التم د ، اثري من 

الة س اليوم يطلهوحب ألف ل املدي  والثة ء ويريلوسه  على ا  أهد، يريلوسه  

لر  أهد هتى ولو   يرن أهاًل هل ، فتجد هذا يهو : فالحب الفالس  اذا 

ملدي ، وهذا الرج  من أفجر الة س ومن أفاق واذا واذا من ألف ل ا

الة س، وقد يروحب مة فهً  أو ا فرًا والعي ذ ب هلل، هذه املاألا أيه  انخو  

اي  الثة ء واملد  ملن لي  ل  بأه ، ميؤدي إىل خم طر اثري ، سواء على 

الصعيد ا جتم ع  يف قض ي  الزوا  مثاًل، أو التع م  والول ئف؛ ألحب انسا حب 

مد  رجاًل فإس  يوره  عةد اآلخرين فهد ياتخدموس  وهو لي  بأه   إذا

لالستخدام يف اجل سب هذا، وقد يؤدي إىل إفا د قلب الرج  وسيت ؛ ألحب اي  

ألف ل الثة ء واملد  مم  ُرب انخالص، وجيره  جترحيً ، ولذل، ا حب   بد 

 اهلل من إله ء الضوء على هذه املاألا ساب م  ج ء يف سري  رسو  

 وأه ديث  وم  ذار العلم ء يف هذه الهضيا.

اعلموا رمحرس اهلل ميع ىل أس  قد ورد يف احلديث الصحي  عن هم م بن 

، فعمد املهداد أهد الصح با وا حب احل ر  أحب رجاًل جع   د  عثم حب 

ج لاً  يف اجملل  فجثى على راهتي  وا حب رجاًل ضخمً ، فجع  حيثوا يف 

ء، وه  احلصى الصغري م  الرتاب، فه   ل  عثم حب: م  وج  امل د  احلصه 

إذا رأيتس املداهني ف هثوا » ق  : شأس،  م ذا جر  ل،  فه  : إحب رسو  اهلل 



           خالق واآلداباملبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األ
 [رواه مالس  ]«يف وجوههس الرتاب

وعن عهد الرمحن بن جهري بن سفري ق  : مده، أخ ك يف وجه  اإمرارك 

 سً  شديدًا وه د جدًا.على هله  موسى رهيصً . اأس،  ر على هله  مو

 يف وجه  فه   ابن عمر: مسعآ رسو  اهلل  ومد  رج  ابن عمر 

رس أخذ ابن عمر الرتاب  «إذا رأيتس املداهني ف هثوا يف وجوههس الرتاب» يهو :

فرمى ب  يف وج  امل د ، وق  : هذا يف وجه،، هذا يف وجه،، هذا يف 

 د..وجه،، رال  مرا ، ق   يف الصحيحا: الاةد جي

 هث الرتاب يف وجوه املداهني هذا من سةا رسو  اهلل   هذا الفع  

ولرن   بد عةد ميطهيق األه ديث من مراع   أهوا  الة س، فهذا   يهو  ل،: 

بأس  إذا ج ءك رج   ده، اآلحب فإس، ميأخذ الرتاب وميرمي  يف وجه  مهم  

يروحب ج هاًل  ا حب ه ل ، اال ي  أخ ، فال بد من مراع   ه   امل د ، فهد

من فهه  أس  علس الرج  ألهر م املد  وم  يرتميب عليه ، رس إحب ابن عمر 

أوً ، وقرأ علي  احلديث رس هث  يف وجه  الرتاب، رس أس، إذا رأيآ بأحب هثو 

الرتاب يف وج  هذا امل د  قد يه عد فيم  بية، وبية  ويصده عن انسالم و ةع  

حب من احلرما يف هذه احل   عدم استعم   عن التأرر ب، أو ا قتداء ب،، فإ

هذا، لي  ميعطياًل للحديث وإمن  هرما يف الدعو  إىل اهلل، وميرفهً  

يهو  يف هذا  ب جل ه ، واذل، ي  أخ  املالس فإحب رسو  اهلل 

، وأميى بصيغا امله لغا )املداهني( الذين «اهثوا يف وجوه املداهني» احلديث:

 ر ، فيجعلوس  صةيعهس ودأبهس الدائب.يرثروحب املد ، وياتعملوس  برث
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ميعوو ىل ملوو  رواه ابوون أبوو  الوودسي  وأبووو يعلووى        و  جيوووز موود  أعووداء اهلل  
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: -  -قو  : قو   رسوو  اهلل    والهيهه  يف شوعب ان و حب عون أسو      

 . «إذا مد  الف سق غضب الرب واهتز لذل، العرش»

ف   انجووووال  والتعظوووويس ال جيوووووز وصووووف أعووووداء اهلل ميعوووو ىل بصوووو فوووو

ا لاوويد، والعههووري، والاوو م  وحنووو ذلوو،، ملوو  رواه أبووو داود والةاوو ئ   

: -  -قو  : قو   رسوو  اهلل    والهخ ري يف األدب املفورد عون بريود     

  ميهولوا للمة فق سيدس  فإس  إحب يرن سيدا فهد أسوخطتس ربروس عوز    »

. [يف شووعب ان وو حب بةحوووه ورواه احلوو اس يف ماووتدرا  وصووحح ، ورواه الهيههوو    ]«وجوو 

إذا ق   الرج  للمة فق ي  سيد فهد أغضوب ربو  ميهو رك    »ولفظ احل اس: 

إذا ق   الرج  للمةو فق ي سويد فهود بو ء بغضوب      ». ولفظ الهيهه : «وميع ىل

  . «رب 
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وهووووذا دأب اووووثري موووون الةوووو س سووووواء يف أهوووو ديثهس ومةتوووودي ميهس ، أو يف      

 . ه ميهس وخصوم ميهس ، فرتاه يتج دلوحب ويتم روحب عةد ا  صوغري  واوهري   مط ل

   جللب مصلحا ، و  لدرء مفاد  ، و  هلدف الوصو  إىل احلق واألخذ ب  ، 

وهلووذا ؛ وإمنوو  رغهووًا يف اللوودد واخلصوووما ، وههَّووً  يف التشَّووف  موون الطوورف اآلخوور 

 . ، ويوووورد قولوووو  جتوووود الواهوووود موووون هووووؤ ء ُيَاووووفل  صوووو هه  ، ويوووورذ  رأيوووو 

أحب يص  املتج دلوحب إىل ستيجا ط مل  أحب احلوق لوي     –واحل لا هذه  –فال  رن 

  .رائَدهس ومهصوَدهس

ف جلوودا  واملووراء علووى هووذا الةحووو جملهووا للعووداو  ، وموودع   للتعصووب ، ومطيووا   

بو  هوو ذريعوا للروذب ، والهووِ  علوى اهلل بغوري علوس خصوصوً  إذا           . ميه ع اهلو 

 . ما ئ  الدين ، وهذا أقه  ش ء يف هذا اله با حب ذل، يف 
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ذم مون األلفو ل املوراء ، واجلودا  ،     ممو  ُيو   "  : - –قو   انمو م الةوووي    

املوراء طعةو، يف اوالم الغوري      : "قو   انمو م أبوو ه مود الغزالو      .  "واخلصووما 

وأمو    ،نلهو ر خلو  فيو  ، لغوري غورض سوو  حتهوري ق ئلو  وإلهو ر مزيتو، عليو            

وأم  اخلصووما فلجو     ، ر  عن أمر يتعلق بإله ر املذاهب وميهريره اجلدا  فعه 

ومي ر  يروحب ابتداءً ، وميو ر   . يف الرالم ، لياتويف ب  مهصوده من م   أو غريه

 ."يروحب اعرتاضً  ، واملراء   يروحب إ  اعرتاضً  

واعلوس أحب اجلودا  قود يرووحب سوق ، وقود يرووحب        "  : رس ق   انمو م الةوووي  

َوَلووو  مُيَجووو ِدلنوا َأْهوووَ  اْلِرَتووو ِب ِإلَّووو  ِبووو لَِّت  ِهوووَ         اهلل ميعووو ىل :  به طووو  ، قووو   

َمو  ُيَجو ِدُ  ِفو  اَيو ِ  اللَّوِ  ِإلَّو  الَّوِذيَن         وقو   ميعو ىل :    [46]العنكبوت:َأْهَاونُ 

 [4]غافر: َاَفُروا

فإحب ا حب اجلداُ  الوقوَف على احلق وميهريره ا حب حممودًا ، وإحب ا حب يف 

 . حلووووووق ، أو اوووووو حب جووووووداً  بغووووووري علووووووس اوووووو حب مووووووذموم ً     مدافعووووووا ا

من يطلب هه  ، لرة    يهتصر على قدر احل جا ، ب  يظهر  ويدخ  يف الذم 

 . اللووووووووودد والروووووووووذب ، لإليوووووووووذاء والتاوووووووووليط علووووووووووى خصوووووووووم      

واذل، من خلوط ب خلصووما المو   ميوؤذي ، ولوي  إليهو  ه جوا يف حتصوي          

، لههر اخلصس وااره  واذل، من حيمل  على اخلصوما حمض العة د. هه 

 . ، فهذا هو املذموم
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ه  حمرما بإ  ع املاولمني  و ،ه  سه  الرالم بني طرفني لغرض انفا دو   

وقد ميظ هر  على حتر ه  األدلا الصرحيا من الرتو ب والاوةا وإ و ع األموا     
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  .وه  اهري  من اه ئر الذسوب

ختووو، يف اهلل ب لغيهوووا أو ب لاوووب أو  فوووإذا رأيوووآ مووون سفاووو، إيوووذاء ألخيووو، أو أ   

ب لةصيحا أو ب لروذب أو غوري هوذا ، فو عرف أحب إ  سو، سو قب وأسو، ضوعيف         

  .ان  حب ، لو ا حب إ  س، ماتهيم  ا مال مل  فعلآ م  فعلآ من للس أخي،

التَّفرقا بني الة س، قلق الهلب، ع ٌر للة ق  والا م ، ه ملا على  :ار ره ومن   

أخه ر الة س، ه ملا على الهت ، وعلى َقْط  أْرَزاق  التجَا  ملعرفا

عدم اجللوس معهس ؛   مسعة  أشخ ص ياعوحب يف الةميما وعلية  إذا الةَّ س،

َِإَذا َرَأْيَآ الَِّذيَن َيُخوُضوحَب ِف  اَي مِيَة  َفَأْعِرْض َعْةُهْس و﴿لهو  اهلل سهح س  وميع ىل : 

ِإمَّ  ُيْةِاَيةََّ، الشَّْيَط حُب َفال مَيْهُعْد َبْعَد الذِّْاَر  َهتَّى َيُخوُضوا ِف  َهِديثه َغْيِرِه َو

 [68]األسع م:   ﴾ .َمَ  اْلَهْوِم الظَّ ِلِمنَي

َوَقْد َسزََّ  َعَلْيرنْس ِف  اْلِرَت ِب َأحْب ِإَذا َسِمْعُتْس اَي ِ  اللَِّ  ﴿وقول  عز وج  : 

وا َمَعُهْس َهتَّى َيُخوُضوا ِف  َهِديثه َغْيِرِه ِإسَّرنْس ُيْرَفُر ِبَه  َوُيْاَتْهَزأن ِبَه  َفال مَيْهُعُد

من رأ  مةرس مةررا فليغريه بيده »:  وقو  الة  ،[140]الةا ء:﴾ ِإًذا ِمْثلنُهْس

خرج   ].«فإحب   ياتط  فهلا س  فإحب   ياتط  فههله  وذل، أضعف ان  حب

 . [  انم م مالس يف صحيح 

رواه الهخ ري ] «  َيْدُخُ  اجَلةََّا َسمَّ ٌم »يف احلديث: ج ء فهد  عه به أم       

سور  ] ﴾َوَل  مُيِطْ  ان َّ َهلَّ فه َمِهنٍي . َهمَّ ٍز َمشَّ ءه ِبَةِميٍس﴿ق   ميع ىل : [.و ومالس

 [.10،11الهلس:

أحب رسو   الةميما من األسه ب ال  ميوجب عذاب الهرب مل  رو  ابن عه س     

إسهم  يعذب حب وم  يعذب حب يف اهري رس ق   بلى ا حب » : فه  مر بهربين  اهلل 



           املبحث الثالث: أقوال  خاطئة يف األخالق واآلداب
 [.متفق علي .] «أهدهم    ياترت من بول  وا حب اآلخر  ش  ب لةميما

الةم م هو إسا حب ذو وجهني يه ب  ا  من يع ملهس بوج ، فهو ا حلرب ء    

من أمث   هؤ ء فه  :  يتلوحب ساب املوقف الذي يريده وقد هذر الة  

من شر الة س يوم الهي ما، عةد اهلل، ذا الوجهني الذي يأمي  هؤ ء بوج   جتد»

 . «وهؤ ء بوج 

ل  وج  واهد هيثم  ا حب ول  لا حب واهد   يةطق إ  مب   ف ملالس الص دق     

  .يرض  رب  عز وج 
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 .اثر  اأَلا  والرالم يف ختليط وميرديد :الثَّّرَررْ    

الثَّْررر ن ِمْن اَف ِ  الللَا حِب ال  يه  فيه  اثري من الة س، وَق َّ َمْن يالس مةه ، 

وم  ذل، فه  من أخطر اف   اللا حب على صو ههه ، ف لثرر ر من أبغض الة س 

 .ذل، من أبعد الة س عن جمل  الة  وهو ا لهلب الة  

والثَّْرَرَر ن ِمْن أسه ب دخو  الة ر، وسهب قاو  الهلب، وسهو  ص ههه  من    

 .أعني الة س وقلا هيهت ، ودلي  قلا العه ، والهعد عن ان  حب

أم  : َمِاَوَأْبَعدهس ِمْن َمْجِلِا  َيْوَم اْلِهَي الثَّْرَر ُروحَب َأْبَغُض الة س لهلب الة     

و من أبعد الة س عن جمل   دلي  اوحب الثرر ر من أبغض الة س لهلب الة  

ِ  م  روي َعْن َج ِبٍر  الة   ِإحبَّ ِمْن َأَههِّرنْس ِإَلىَّ »  :َق َ  َأحبَّ َرُسوَ  اللَّ 

َأْبَغَضرنْس ِإَلىَّ  َوَأْقَرِبرنْس ِمةِّى َمْجِلًا  َيْوَم اْلِهَي َمِا َأَه ِسَةرنْس َأْخاَلًق  َوِإحبَّ
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َق لنوا  ."َوَأْبَعَدانْس ِمةِّى َمْجِلًا  َيْوَم اْلِهَي َمِا الثَّْرَر ُروحَب َواْلُمَتَشدِّقنوحَب َواْلُمَتَفْيِههنوحَب

َرُسوَ  اللَِّ  َقْد َعِلْمَة  الثَّْرَر ُروحَب َواْلُمَتَشدِّقنوحَب َفَم  اْلُمَتَفْيِههنوحَب  َي 

ات ب الرب والصلا ، ب ب م  ج ء يف مع ل  األخالق،  -رواه الرتمذي] . «ُروحَباْلُمَتَرهِّ" :َق َ 

 [.  1249 ب ب هان اخللق هديث:  -، وهة د بن الاري يف الزهد  1991 هديث:

َق َ : َق َ  َرُسوُ   َعْن َعْهِداللَِّ  ْبِن ُعَمَر ،ف الثَّْرَرَر ن ِمْن أْسَه ِب َقْاَوِ  الَهْلِبو   

مُيْرِثُروا اْلَراَلَم ِبَغْيِر ِذْاِر اللَِّ  َفِإحبَّ َاْثَرَ  اْلَراَلِم ِبَغْيِر ِذْاِر َ  »:"   اللَِّ  

ات ب  -رواه الرتمذي] ."«اللَِّ  َقْاَوٌ  ِلْلَهْلِب َوِإحبَّ َأْبَعَد الةَّ ِس ِمَن اللَِّ  اْلَهْلُب اْلَه ِس 

فص  يف فض  الارو  عن ا  م     -، والهيهه  يف الشعب2393 الزهد، ب ب مة  هديث: 

 .[، باةد ضعيف 4730 يعةي ، هديث: 

وإمن  ا حب الرالم بغري ذار اهلل ميع ىل قاو  للهلب ألحب الهلب   يلني إ      

الَِّذيَن اَمُةوا َومَيْطَمِئَن قنلنوُبُهْس ِبِذْاِر اللَِّ   ﴿ :بذار اهلل ميع ىل ام  ق   ميع ىل

  .[ 28سور  الرعد: اآليا/].﴾ ْطَمِئَن اْلهنلنوُبَأ  ِبِذْاِر اللَِّ  مَي

فذار اهلل ميع ىل هو غذاء الهلب، ومصدر قومي ، وميري ق  الش يف ل  من      

الشهوا  والشهه  ، وب  هو هي   الهلب، فإذا اسهط  ذل، عة  ضعف الهلب 

و رةآ مة  أمراض الشهوا  والشهه   فهاى، ف ستحق الهعد عن رمحا 

 .، أع ذس  اهلل من اخلزي واخلذ حباهلل ميع ىل

َيهنوُ  َل  مُيْرِثُروا اْلَرَل َم " :ورو  َم ِل، َأسَُّ  َبَلَغُ  َأحبَّ ِعيَاى اْبَن َمْرَيَس َا حَب     

ِبَغْيِر ِذْاِر اللَِّ  َفَتْهُاَو قنلنوُبرنْس َفِإحبَّ اْلَهْلَب اْلَه ِسَ  َبِعيٌد ِمْن اللَِّ  َوَلِرْن َل  

حَب. َوَل  مَيْةظنُروا ِف  ُذُسوِب الةَّ ِس َاَأسَّرنْس َأْرَب ٌب َواْسظنُروا ِف  ُذُسوِبرنْس مَيْعَلُمو

َاَأسَّرنْس َعِهيٌد َفِإسََّم  الةَّ ُس ُمْهَتًلى َوُمَع ًفى َف ْرَهُموا َأْهَ  اْلَهَل ِء َواْهَمُدوا اللََّ  

م، ب ب م  يرره من الرالم بغري ذار ات ب الرال -رواه م ل، يف املوطأ. ] ِ َعَلى اْلَع ِفَ 
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فص  يف فض  الارو  عن ا  م     -، والهيهه  يف شعب ان  حب  1797 هديث:  -اهلل

 .[، باةد ضعيف 4730 يعةي ، هديث: 

 : اهلل أبقاك -11
 أطو   : يهوو   أهودهس  فتجود  والههو ء،  العمر بطو  الدع ء الع ما ألف ل يف يه    

 .وهرذا سةا ألف عشآ أو أي م،، اهلل أدام أو عمرك، أط   أو به ءك، اهلل

قوو   الاووف ري  : ) قوو   اخلووال  يف اآلداب : اراهيووا  ، مرووروه اللفووظ هووذا

قول  يف الاالم : أبه ك اهلل . أخربسو  عهوداهلل بون انمو م أمحود بون هةهو  قو   :         

 وذاور رأيآ أب  إذا ُدع  ل  ب لهه ء يررهو  . يهوو  : هوذا شو ء قود فور  مةو  .       

 لو   واهوتج . األئموا  من وغريه امحد علي  سب وأس  ذل،، يرره أس  سالمان شيخ

 أبوو  وبأبيهوو  ^ اهلل رسووو  بزوجهوو  اهلل  تعهوو  أحب سووألآ ملوو  ههيهووا أم سووديث

 آلجوو   اهلل سووألآ إسوو،: »  ^ اهلل رسووو  هلوو  فهوو   ، مع ويووا وبأخيهوو  سووفي حب

 ،ولوو  هلو   هو  ق شو ء  معهو   يعج  ،  مهاوما وأرزاق، موطوء  ،ار ر مضروبا

«.   لو،  خورياَ  او حب  الهرب يف ،وعذاب الة ر يف عذاب من يع في، أحب اهلل سألآ

.[ماعود ابن هديث من مالس رواه]

 قد أمر إس : وق   اره ، العمر  بطو  الدع ء عن أمحد انم م ئ ُس ومل 

 هذا اتب أم ، بطن يف وهو اتب قد الرج  هذا عمر أحب: أي مة ، فر 

 أو به ءك، أط  : ميهو  أحب ف ئد  فم  الرج ، يلد أحب قه  مة  ر وف واستهى العمر

 من ذل، اخر إىل الاةني ا ف اذا عشآ أو أي م،، دامآ أو عمرك، أط  

 .املاتحيلا األشي ء

 اهلل، أبه ك: يهو  اهلل، هي ك الما على جواب يف بعضهس يهو  أو

 الة س ا  هلل، إ  به ء   ألس  مل ذا  مرروها، الما اهلل أبه ك والما
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 اْلَجالِ  ُذو َربَِّ، َوْجُ  َوَيْهَهى*  َف حٍب َعَلْيَه  َمْن انَ  : ويفةوحب سيموميوحب

 اهلل؛ أدام، أو اهلل، أبه ك: ميهو  أحب يرره ولذل،[ 27:الرمحن]  َواْلِإْاَراِم

 .سيموميوحب الة س ا  أهدًا، يهه  ولن أهدًا يديس لن اهلل ألحب

 الة س وحتذير احملرما، أو املرروها أو شرلاامل األلف ل هلذه فلةةته 

 .مةه 

 النهي عن التحدث بكل ما مسع : -16

 والتهوّين  التثّهوآ  وهو وسهله ، األخه ر مس ع عةد واضًح  مةهًج  جع  انسالم

 هريور   أبو   هوديث  يف امو   اوّذاًب ،  مسو   مو   بر  حيّد  من جع  ب  مةه ،

الة  أحب    [مالس رواه] «مس  م  بر  حيد  أحب اذًب  ب ملرء افى»: ق .

 احلورب  هو    ليتأاود  إسو   بو   احلورب،  أو الاِّلس ه   سواء يتغري   املةهج وهذا

 .وسالمت  اجملتم  أمن على هف ًل  والفع

ر : -17
ِّ
 النهي عن إفشاء الس

إفشوو ء الاوور خي سووا لألم سووا، وسهووض للعهوود، وهووو دليوو  علووى لووؤم الطهوو ،     

جوو  ، وقطعووآ موون أرهوو م، ومزقووآ موون   وفاوو د املووروء ، واووس طنللهووآ موون زو  

صوداق  ، وفوورق بووني أخوووين متحوو بني، وميهوو َجر متآلفوو حب، واووس سووفرآ موون  

دموو ء، واووس سوولهآ موون ههوووق، واووس قطوو  موون صوولا، واووس مةوو  موون خووري،    

 .وأهد  من ضرر، والاهب إفش ء الار

 ه  جيوز إفش ء الار للمصلحا 

" وأبو داود، من ج ء يف هديث أخرج  انم م أمحد والهيهه  يف "الاةن

اجمل ل  ب ألم سا إ  رالرَا جم ل : » :ق  : ق   رسو  اهلل هديث ج بر 



           وال  خاطئة يف األخالق واآلداباملبحث الثالث: أق
 . «سف، دٍم هرام، أو َفْر  هرام، أو اقتط ع م ٍ  بغري هق

واملعةى أحب م  حيد  يف اجمل ل  أم سا، إ  م  يؤدي إىل إراقا دم من مالس 

أو استحال  م   من غري بغري هق، أو استحال  َفْر  هرام على وج  الزس ، 

ِهل ، سواء من م   مالس أو ذم ، فمن ق   يف جمل : "أريد قت  فالحب، والزس  

بفالسا، أو اقتط ع م   فالحب للًم "،   جيوز للمالمني هفظ سره، ب  عليهس 

 .إفش نه دفًع  للمفاد 

 النهي عن الشعر املقزع ، كهجاء ، أو فحش ، أو كذب:  -18

م هاة  هان وقهيحو  قهوي ، فوال  ود  لذاميو  و  يوذم       الشعر سوع من الرال   

يف  -رمحوو  اهلل- ابوون قدامووا  لذاميوو ، ولروون الةظوور إىل مضووموحب الشووعر قوو     

الشعر خالف، وقد ق ل  الصح با والعلم ء، واحل جوا    ولي  يف إب ها": املغ  

ميدعو إلي  ملعرفا اللغا العربيا وا ستشه د ب  يف التفاري، وميعرف مع س  اوالم  

، وياوووتد  بووو  أيضوووً  علوووى الةاوووب والتووو ريخ وأيووو م     ميعووو ىل واوووالم رسوووول   

 ا.هو "العرب

، وأهوو ديثهس يف وقوود أسشوود اووثري موون الصووح با الشووعر سضوور  الرسووو         

هاوو سً  وغووريه بإسشوو د    الصووحيحني وغريهموو  وهوو  اووثري ، بوو  أموور الووة       

  .الشعر

لاةا، فإمن  يذم من أسرف وم  ورد من ذم الشعراء يف الهراحب أو ذم الشعر يف ا 

واذب، ف لغ لب أحب الشعراء يهولوحب الرذب، فيهذفوحب احملصوة  ، ويهجووحب   

األبري ء، فوق  الذم على األغلب، واسوتث  موةهس مون   يفعو  ذلو،، امو  قو          

 *حَب َأَلوْس مَيوَر َأسَُّهوْس ِفو  انو ِّ َواده َيِهيُموو       *َوالَشَعَراُء َيتَّوِهُعُهْس اْلَغو ُووحَب     :سهح س 

ِإ َّ الَِّذيَن اَمُةوا َوَعِملنوا الصَّو ِلَح ِ  َوَذَاوُروا اللَّوَ     * َوَأسَُّهْس َيهنولنوحَب َم    َيْفَعلنوحَب 
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  [227-224الشووووووعراء:]    َاووووووِثريًا َواسَتَصووووووُروا ِمووووووْن َبْعووووووِد َموووووو  لنِلُموووووووا    

وموو  ورد يف الاووةا موون ذم هفووظ الشووعر ف ملهصووود بوو  اناثوو ر موون ذلوو، هتووى      

  عون الهوراحب والاوةا والتفهو  يف الودين، أو مو  او حب فيو  ميشوهيب ب لةاو ء           يشغل

.واهلل أعلس .وحنوه
 
 ... 

 النهي عن الغناء : -19

ال  ولهد ذهب أاثر علم ء انسالم و هور أئما اهلد  إىل حتريس األغ س      

: )إحب الغةوو ء إذا اسضووس إليوو  بعضووهس  ، وقوو  ميوودعو اىل الفحوو  واخلةوو  والرذيلووا  

رم ب ن و ع(، إ  مو    املع زف، ا لطه  واملزم ر والعوود وأشوه ه ذلو،، ُهو    ا   

 -ياتثةى من ذل، من دق الةا ء الدف يف العرس وحنوه، على مو  يوأمي  بي سو     

وقد هرى أبو عمورو بون الصوال  إ و ع علمو ء انسوالم        -إحب ش ء اهلل ميع ىل 

سوويأمي  سووب  علووى موو  ذارسوو  موون حتووريس األغوو س  واملعوو زف إذا اجتمعوو ، اموو  

االم  فيم  سهل  عة  العالما ابن الهيس رمح  اهلل، وم  ذل، إ  مل  يرتميوب علوى   

الغةوو ء وا   اللووهو موون قاووو  الهلوووب ومرضووه  وصووده  عوون الهووراحب الرووريس       

واستم ع العلوم الة فعا، و  ش، أحب ذل، من مر يد الشيط حب، الو  او د بهو     

ستحاوون مسوو ع قووراحب الشوويط حب الةوو س وصوو د بهوو  موون سهووب علموو  وديةوو  هتووى ا

، ولهود اشوتد سروري    ومزموره، بدً  مون مسو ع اتو ب اهلل وأه ديوث رسوول       

الالف على من اشتغ  ب ألغ س  واملاله ، ووصفوه ب لاف  والفاق، وقو لوا:    

، ومو   -إحب شو ء اهلل   -ميهه  شه دمي ، ام  سيأمي  بعوض االمهوس يف ذلو،    

 ء واملع زف من ضوعف ان و حب، وقلوا احليو ء     ذل، إ  مل  يةشأ عن ا شتغ   ب لغة

والورع، وا ستخف ف بأوامر اهلل وسواهي ، ومل  يهتلو  بو  أربو ب الغةو ء واملعو زف      

موون شوود  الغفلووا، وا رمييوو   إىل اله طوو ، والتث قوو  عوون الصووال  وأفعوو   اخلووري،    
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والةشوو   فيموو  يوودعو إليوو  الغةوو ء واملعوو زف موون الزسوو  واللوووا  وشوورب اخلمووور،   

مع شر  الةاواحب واملرداحب، إ  من عصس اهلل من ذل،. ومعلوم عةد ذوي األله ب و

م  يرتميب على هذه الصف   من أسواع الشور والفاو د ومو  يف ضومةه  مون وسو ئ        

 .الضال  وانضال 

 النهي عن تسمية اخلمر بغري امسها : -61

 :ويف ذل، هديث صحي  عن اب  م ل، ا شعري ق   ق    رسو  اهلل 

رب سوو س موون أموو  اخلموور ، ياووموسه  بغووري امسهوو  ، يضوورب علووى   يوو  »

رنوسهس ب ملع زف والهية   ، ُاف اهلل بهس األرض ، وجيع  اهلل مةهس الهرد  

الصوفحا أو الورقس:    -صوحي  الرتغيوب    ، ]صوحح  ا لهو س  وقو   صوحي  لغوريه       « واخلةو زير 

2378.] 

 النهي عن الفحش : -61

الههي  من الهو   :والف هشا فحش ء: "الفح  والق   ابن مةظور 

  .والفع ، و عه : الفواه "

: "الفح  والفحش ء: م  عظس قهح  من األقوا  وق   الراغب 

  .واألفع  "

العه   وقي : "إحب الفح : هو ا  م  يةفر عة  الطه  الاليس، وياتةهص  

  .املاتهيس"
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وقي : "إحب الفح : هو ا  م  يشتد قهح  من الذسوب واملع ص ، قوًل  أو 

 :، إ  يف قول  ميع ىلالزس  وا  فحش ء ذار  يف الهراحب ف ملراد به  .فعًل 

[؛ فإحب املراد: 268الههر : ]  َر َوَيْأُمُرانْس ِب ْلَفْحَش ِءالشَّْيَط حُب َيِعُدانُس اْلَفْه 

وقد يأمي  الفح  ويهصد ب  عدواحب اجلواب؛ اهو      .الهخ  يف أداء الزا  "

 . «  ميروس  ف هشا»:  لع ئشا  الة  

: "الف ه : ا  ش ء جت وز قدره، فهو ف ه ، وق   الرفوي   

  .هو ف ه "وا  أمر   يروحب موافًه  للحق، ف

هو الذي يترلف سبَّ الة س ويتعمده، والذي يأمي  ب لف هشا  :واملتفح 

 .املةه ِّ عةه ، والف ه : الايئ اخلنلق

 .هو ميه د  الفح ، أو إله ره :التف ه 

ومون الفحو  التعوهري عون األمووور املاتحاوةا ب لعهو را  واأللفو ل املاووتههحا         

 ب لعه ر  الصرحيا ولرن ير   .

 اْلَخِهيَث ُ  ِلْلَخِهيِثنَي َواْلَخِهيُثوحَب ِلْلَخِهيَثو  ِ   :ء يف ميفاري قول  ميع ىلوقد ج 

[: أحب بعوووض املفاووورين قووو  : "إحب الرلمووو   اخلهيثوووا ميصووودر مووون  26الةوووور: ] 

األشوووخ ص اخلهيوووثني، والرلمووو   الطيهوووا ميصووودر مووون األشوووخ ص الطيوووهني؛     

س الشوور، واخلهيثوووحب  فوو لطيهوحب   يصوودر مووةهس إ  اوو  طيووب، و  يصوودر مووةه   

يصدر مةهس ا  شر؛ من ِغيها، ومنيما، وفح ، وبذاء ، وشه د  زور... وغوري  

 .ذل، من اف   اللا حب
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 املبحث الرابع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللقاب
 متهيد

األمس ء قوالب للمع س  ودالا عليهو ، ولوذل، اقتضوآ احلرموا أحب يرووحب        

، وأحب   يروحب املعةى معه  مبةزلوا األجوة  احملوض    بيةه  وبيةه  ارميه   ومية سب

الذي   ميعلق ل  به ، فإحب هرما احلريس ميأبى ذل،، والواق  يشوهد قالفو ،   

بووو  لألمسووو ء ميوووأرري يف املاووومي  ، وللماووومي   ميوووأرر عووون أمس ئهووو  يف احلناووون  

 والهه ، واخلفا والثه ، واللط فا والرث فا.

ا أبووردوا إليوو  بريوودًا أحب يروووحب  ياووتحب ا سووس احلاوون، وأموور إذ  واوو حب 

هان ا سس، هان الوج . وا حب يأخذ املعو س  مون أمس ئهو  يف املةو م واليهظوا      

ام  رأ  أس  وأصح ب  يف دار ُعهها بن راف ، فأميوا برطب من رطب بن طو ب،  

فأول  بأحب هلس الرفعا يف الدسي ، والع قها يف اآلخر ، وأحب الدين الذي قد اختو ره  

رطب وط ب، وميأو  ُسهولا أمورهس يووم احلديهيوا مون جمو ء ُسوهي        اهلل هلس قد أ

 بن عمرو إلي .

قو  :  « مو  امسو،    » وسدب   عا إىل هلب ش  ، فه   رجٌ  حيلههو ، فهو     

-ألة  هورب   -ق  : « م  امس،  » فه م اخر فه  : « اجل   » ُمر ، فه  : 

» عووي  فهوو  :   فهوو  : يَ «   موو  امسوو، » فهوو م اخوور فهوو  :    « اجلوو    » ، فهوو  : 

 «.اهلهه 

وا حب يرره األمرةا املةرر  األمس ء ويرره العهور فيهو ، امو  مور يف    

بعووض غزواميوو  بووني جووهلني، فاووأ  عوون امسيهموو  فهوو لوا: ف ضوو  وُمخووز، فعوود     
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 عةهم ، و  جيز بيةهم .

ومل  ا حب بني األمس ء واملامي   مون ا رميهو   والتة سوب والهرابوا، مو  بوني       

 ئهه ، وم  بني األروا  واألجا م، عرب العه  من ا  مةهم  قوالب األشي ء وهه

إىل اآلخر، ام  ا حب إي س بن مع ويا وغريه ير  الشخب، فيهو : يةهغو  أحب  

يروحب امس  ايآ وايآ، فال يرو ُد ُيخطوئ، وضود هوذا العهوور مون ا سوس        

رجوواًل عوون امسوو ، فهوو  :     – -إىل ماووم ه اموو  سووأ  عموور بوون اخلطوو ب     

أبيو،  فهوو  : شووه ب. قو  : مموون  قوو   مون احلنرقووا، قوو  :      ور ، فهوو  : واسووس 

فمةزل،  ق  : سرَّ  الة رَّ، ق  : فإين مارة،  قو  : بوذا  لظوى. قو  : اذهوب      

فهد اهرتق مارة،، فذهب فوجد األمر اوذل،. فعورب عمور مون األلفو ل إىل      

 أرواهه  ومع سيه .

عوحب يووم الهي موا   أمت  بتحاني أمس ئهس، وأخرب أسهس ُيد وقد أمر الة     

ميةهيوو  علووى حتاووني األفعوو   املة سووها لتحاووني       –واهلل أعلووس  –بهوو ، ويف هووذا  

األمسووو ء، لترووووحب الووودعو  علوووى رنوس األشوووه د ب  سوووس احلاووون، والوصوووف    

املة سوووب لووو ، وقووود وقووو  يعوووض املاووولمني يف أخطووو ء يف إطوووالق بعوووض األمسووو ء 

 م  يل :واألله ب ال  ميرره يف الشريعا وأهي س  حترم ومةه  

 آية: -1
أس    جيوز إطالقهو  علوى مو  يف الرتوب      – –بيَّن الشيخ أمحد ش ار 

الا بها على الهراحب الرريس )) ألحب اآليا   ميطلق إ  علوى ايوا الهوراحب الروريس؛     

ألس  اصطال  إسالم  ِصْرف، مأخوذ من معةى انعج ز، و  ميوصوف الرتوب   
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 .(1)مس، وميعجيزه  (( الا بها ب نعج ز، و  ميرن موضعً  لتحدي األن

 اهلل: -2
 
 آية

  و  ُيلهب ب ، فريف بغريه  لي  امسً  للة  

 أبناء درزة: -3
 .(2) هس الافلا الذين   خري فيهس، وُيه   لألرذا : هس أو د دْرز  

 أبو احلكم: -4
أحب يامى الرج : هربوً ،   ق  : )) سهى الة   – –ُيرو  عن ابن ماعود 

أو: احلرووس، أو: أبوو  احلرووس، أو: أفلوو ، أو: جنيحووً ، أو    أو: وليوودًا، أو ُموورَّ ، 

 .[رواه الطرباس  يف معجمي : الرهري، واألوسط]يا رًا ((، 

 ق   اهليثم : )) وفي  حممد بن حمصن العر ش وهو مرتوك ((. ا هو.

 ق   املة وي بعده: )) وب  يعرف م  يف رمز الايوط  حلاة  ((. ا هو.

 ام بن شري  بن ه سئ مل  وفود إىل رسوو  اهلل   لرن يف اله ب هديث: املهد

إحب اهلل  »فهو  :   م  قوم ، مسعهس يرةوس  بأب  احلرس، فدع ه رسو  اهلل 

فهو  : إحب قووم  إذا    « هو احلرس، وإليو  احلروس، فِلوس ميرةوى أبو  احلروس       

اختلفوا يف ش ء أميوس  فحرمآ بيةهس، فرضو  اوال الفوريهني، فهو   رسوو       

، قووو  : شوووري ، وماووولس،  « هوووذا، فم لووو، مووون الولووود   مووو  أهاووون   »: اهلل 

وعهداهلل، ق  : )) فمن أاربهس  (( قلوآ شوري ، قو  : )) فأسوآ أبوو شوري  ((.       
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[رواه أبو داود والةا ئ ، والهخ ري يف: )) األدب املفرد (( بإسة د صحي ]

(1). 

 أبو القاسم: -1
، مياوموا بو مس  و  ميرةووا برةوي      »قو  :   أحب الوة    – –عن ج بر 

 . ]رواه مالس[.« فإمن  أس  أبو اله سس أقاس بيةرس

مياووموا بوو مس  و  ميرةوووا   »قوو  :  أحب الووة   –   –وعةوو ، وعوون أسوو   

   .[رواه أمحد، والشيخ حب، وابن م ج ]. « برةي 

: أس    يثهآ الةه  عن التر  برةيوا إ َّ  - –وقد استهرأ ابن الهيس 

ا  أربعووا، رووس قوو  : ) والصووواب أحب    بووأب  اله سووس، وذاوور اخلووالف علووى أقووو     

جو ئز. والوتر  برةيتو  ممةووع مةو . واملةو  يف هي ميو  أشود.          التام  ب مسو   

 .(2)واجلم  بيةهم  ممةوع مة . واهلل أعلس (

 أمحد )) تسمية احليوان به ((: -6
ش ع يف الته ليد الغربيا، اخت ذ الر فر ل  صديهً  من الب، أو قرد أو     

سوو  ، فيهوووم قدمتوو ، ويروووحب أليفووا، وجلياوو ، ورفيهوو ، حنوهموو  موون احليوا
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وصديه ، ويروحب لدي  من اخلدما ل  والِهرِّ في ، م    يروحب من ولد لوالوده،  

 هتى بلغ احل   إىل إجراء الوصيا مة  لرله  مب ل ، أو برذا من امل  .

 ومن احلف و  ب ، أس  ُت ر ل  امسً  ب رزًا، لشخصيا مهما لديهس.

هذا إ  خواء الةف ، وفراغه  مون الودِّين، وهي مهو  يف الشوهوا ،      وم  أستج

 وميهط  احلارا .

وهلذا: أسشئآ  عيا الرفق ب حليواحب يف الغرب رس سر  إىل املاولمني، ومو    

علموا مغزاهس، وسه يا مطلههس، وانسالم   يلحق العذاب والاوء بوذي رو  مون   

 شرع  يرع ه ا  مالس. هيواحب وغريه، فعدم التعرض للحيواحب باوء أص 

واملهس هة  أس  سر  إىل من ش ء من فاها املاولمني، اقتةو ء الوب، أو قورد     

أو ِقطٍّ، وا هتم م ب ، ورمبو  او حب مون بهيموا األسعو م، واقتفو ء أرور الغورب مبو           

يصة ، فيام  املالس اله  ب سس: )) حممد (( أو )) أمحد (( أو )) عهداهلل (( 

، وم  اةآ ألن هذا، لو  أس  وقفآ على ههيها وهرذا من أمس ء املالمني

 األمر، بعد أحب ُسئلآ عة  فأجهآ مب  سص :

  جيوووز مياووميا احليواسووو   موون بهيموووا األسعوو م و  غريهوو  ب سوووس أهوود مووون       

. ويووزداد األموور  اآليووا﴾ َوَلَهووْد َارَّْمَةوو  َبِةوو  اَدمَ   ﴿اآلدموويني، لهولوو  اهلل ميعوو ىل:   

سوو ، أو صووح ب ، واملاوومى هيووواحب جنوو ، و    حتر ووً  إذا اوو حب ا سووس اسووس  

يعهوود هووذا يف ميوو ريخ املاوولمني، وهووو موون شوورف هووذه األمووا وحم فظتهوو  علووى         

 ارامته  واراما من رف  اهلل ذارهس وأعلى شأسهس.

وهوودو  هووذا ميهليوود غربوو  إفرجنوو  وافوود موون عموو  الروو فرين يف مياووميا      

الوذين هلوس مر سوا     الر فر رفيها من احليواس   بأمسو ء اآلدمويني مون الرفو ر    
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 لديهس.

واخلالصووا: أحب مياووميا احليووواحب بأمسوو ء اآلدموويني حمرمووا موون جهووتني: هتوو،  

هرمووا اآلدموويني، وأمسوو ئهس الشووريفا، والتشووه  ب لروو فرين. ف لواجووب اجتةوو ب  

 ذل، واحلذر مة .

و  يعرتض على هذا بوجود مياميا بعض احليواسو   بأمسو ء بعوض اآلدمويني     

أحب هوذه وقعووآ قهو  انسووالم، اتاوميا الضووهعا: ))أم    مون اجل هليوا. واجلووواب:   

ع مر (( رس ه  أمس ء واةى س در  وميه  اميف قً ؛ لاوهب أهو   بهو ، وهوذا لوي       

 مم  حنن في .

 ًأساف: -7
ومون األمسوو ء احملورَّم علووى املاولمني التَّاوومَّ  بهو : التاووميا بأمسو ء األصووة م      

 املعهود  من دوحب اهلل ميع ىل. ومةه :

 .(1)مة  . أس ف. س ئلا. هه الال . العز . 

 أنديرًا: -8
وموون األمسوو ء احملرمووا علووى املاوولمني: التاووميا ب ألمسوو ء األعجميووا املولَّوود     

للر فرين اخل صا بهس، واملاولس املطموئن بديةو  يهتعود عةهو ، ويةفور مةهو ، و         

 حيوم هوهل .

وقد عظمآ الفتةوا بهو  يف زم سةو ، فيلوتهط اسوس الرو فر مون أموس الرفور.          

 .(2)من أشد مواطن انرس، وأسه ب اخلذ حب  وهذا
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ليا: -9
ْ
 إي

 روي عن اعب أس  ق  :

ولرن مسوه ب مس ، فإحب إيلي : امرأ  بةِآ « إيلي   » )   مُياَموا بيآ املهدس: 

 املديةا (.

أي  –: ) وعن اعب األهه ر أس  اره أحب ُيامى - –وق   الزراش  

دس. هر ه الواسط  يف: : بإيلي ، ولرن: بيآ اهلل امله-بيآ املهدس 

 .(1)فض ئل  ( استهى

 شاهان شاه: -11
مل  ا حب املل، احلق هلل وهده، و  مل، على احلهيها سواه، ا حب أخة  

أي: مل، امللوك، « ش ه حب ش ه » اسس وأوضع  عةد اهلل، وأغضه  ل  اسس 

وسلط حب الاالطني، فإحب ذل، لي  ألهد غري اهلل فتاميا غريه بهذا من أبط  

 واهلل   ُيحب اله ط .اله ط ، 

 قاضي القضاة:  -11
إ  من يهض  احلق، وهو خري الف صلني، الوذي إذا  ‘إس   لي  ق ض  الهض      

 قضى أمرًا فإمن  يهو  ل : ان، فيروحب.

خ صا، امو  قو  :    سيد الة س، سيد الر : ولي  ذل، إ  لرسو  اهلل     

وز ألهود قوط أحب يهوو  عون     فوال جيو  «. أس  سيد ولود ادم يووم الهي موا و  فخور      » 

 غريه: إس  سيد الة س، وسيد الر ، ام    جيوز أحب يهو : إس  سيد ولد ادم.

 حرب ومرة: -12
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ملَّ  ا حب مامى احلورب واملنور  أاوره شو ء للةفووس وأقهحهو  عةوده ؛ او حب             

أقه  األمس ء: هربً ، ومر ، وعلى قي س هوذا: هةظلوا، وهوزحب، ومو  أشوهههم ،      

  ء بتأرريه  يف مامي ميه .وم  أجدر هذه األمس

 العنب )كرما(: -13
الرووْرُم قلووب  » عوون مياووميا العةووب اْرمووً ، وقوو  :     سهووى رسووو  اهلل  

وهذا ألحب هذه اللفظا ميود  علوى اثور  اخلوري واملةو ف  يف املاومى       «. املؤمن  

به ، وقلب املؤمن هو املاتحق لذل،، دوحب شجر  العةب، ولرن: ه  املراد 

ةووب بهووذا ا سووس، وأحب قلووب املووؤمن أوىل بوو    الةهوو  عوون ختصوويب شووجر  الع 

» و « املاوورني   » مةوو ، فووال ُيمةوو  موون مياووميت  بوو لررم، اموو  قوو   يف        

  أو املراد أحب مياميت  بهوذا مو  اختو ذ اخلمور احملورم      «املفل   » و « الرقوب  

مة : وْصوُف بو لررم واخلوري واملةو ف  ألصو  هوذا الشورب اخلهيوث احملورم،          

هرم اهلل وميهيويج الةفووس إليو   هوذا حمتمو ، واهلل       وذل، ذريعا إىل مد  م 

 ، واألوىل أحب   ُيامى شجر  العةب: ارمً .أعلس مبراد رسول  

 جبل الرمحة: -14
» يف شرق مشعر عرف  ، جه  صغري يف جةوبي  صخرا  اهو ر، وياومى:   

 «.جه  عرف    » أو « جه  عرفا  

جهو   »   ب سوس:  وقد ش ع على ألاةا الة س، ويف أقوالم الرت بوا مياوميت   

و  أصوو  لواهوود  موون هووذين   « الهنووَرين  » الرمحووا وعةوود ب ديووا جنوود ب سووس:   

 الوصفني. واهلل أعلس.

ان: -11
َّ
 احلن
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بتشووديد الةوووحب، ومعةوو ه: ذو  « احلةَّوو حب  »  –سووهح س   –لووي  موون أمسوو ء اهلل  

 -ميعو ىل  –وإسَّمو  هوو صوفا فعو  هلل     « احلةَّو حب    عهود » الرمحا، هلوذا فوال ُيهو  :    

 ﴿وهو الرمحا، ق   اهلل ميعو ىل:   –بتخفيف الةوحب  –ى الرهيس، من احلة حب مبعة

[ أي رمحووا مةوو ، ورجَّوو  بعووض املفاوورين  13مووريس: موون اآليووا] ﴾َوَهَة سووً  ِمووْن َلووُدسَّ 

فيروحب املعةى: جعلة ه ذا  –علي  الاالم  –ومةهس ابن اثري، أحب الصفا ليحيى 

رجواًل   مسو  الوة    » قو  :   – –هة حب وزا  ، وأم  م  ج ء يف هديث أسو   

يهووو : اللووهس إسوو  أسووأل، بووأحب لوو، احلموود   إلوو  إ  أسووآ وهوودك   شووري، لوو،      

» بلفوظ:   3/158فهو هديث يف الاةن األرب ، ورواه أمحد، وميفرد يف املاوةد:  ]«. احلة حب املة حب  

 .[واذا ابن هه حب يف صحيح « احلة حب  

ع  وهووو صوودوق  االهموو  موون طريووق خلووف بوون خليفووا بوون صوو عد األشووج       

: أحب عهوودًا يف - –( موون هووديث أسوو   3/230خمووتلط. ويف املاووةد أيضووً : ) 

جهةس لية دي ألف سةا: ي  هةَّ حب ي  مة حب، وهوو ضوعيف، وقود ورد عوَده أيضوً  يف      

حلوووديث أبووو  هريووور ، ويف سوووةده ابووون     17/ 1روايوووا احلووو اس يف املاوووتدرك:  

 ميف ق.الرت  حب: عهد العزيز بن احلصني، وهو ضعيف ب  

ومموو  يوودعو بوو  الةوو س خ صووهس     » وهلووذا قوو   اخلطوو ب  يف: شووأحب الوودع ء:     

 .(1)استهى « احلة حب   - وع مهس وإحب   يثهآ ب  الروايا عن رسو  اهلل  

 . –لرة  ر بآ من أمس ء اهلل « املةَّ حب  » أقو : واذل،: 

 احلاطم الناقم: -16
طس و  عهوود الةوو قس، هموو  لياوو  موون أمسوو ء اهلل ميعوو ىل، فووال ُيهوو   عهوود احلوو  
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ولرةهم  استشرا عةدم  ُيطلب من شخب أحب حيلف، فيحلف ب حلو طس الةو قس،   

 واألص  أحب حيلف بأمس ء اهلل املعروفا والوارد  يف الرت ب والاةا.

هام: -17
 
يام وس

 
 ه

 بضس أوهلم : اسس لداء ُيصيب انب .  

حاب وعفلق: -18
 
 ر
 ولر  مةهم  معةًى قهيٌ .  

 :نادية -19

  عن امل ء. أي: الهعيد    

 تنفر منه القلوب:أمساءٍ  -20

الهلوُب؛ ملع سيه ، أو ألف ِلهو ، أو ألهوِدهم ؛ ملو     هُ  التَّاميان مب  ميةفنُر مة  فُيرر  

مُيثريُه ِمن ُسخرياه وإهراٍ  ألصح ِبه  وميأررٍي عليهس؛ فضاًل عن ُمخ لفِا هدي الوة   

   ، فحويط، هطويحط،    بتحاني األمس ِء: ومةه : هْرب، ُمرَّ ، خْةجور، ف ِضو

فْدغوش. . . وهذا يف األعراِب اثرٌي، ومن سظور يف دليو  اهلواميوِف رأ  يف بعوِض     

 اجله ِ  عجهً !

21- :
 
 شهوانية

 
 أمساءٍ فيها معانٍ رخوة

ُيررُه التامِّ  بأمس ءه فيه  معو حٍب رخووٌ  شوهواسيٌا، وهوذا يف مياوميا الهةو ِ         

  ميتثةَّووى مييهووً  ود ً  (،  اووثرٌي، ومةهوو : أهووالم، أريووج، عووهري، غوو د  ) وهوو  الوو   

فتةا، سه د، ِوص  ، ف مين ) أي: جبم هل  ( ش ديا، شو دي ) وهمو  مبعةوى املنغةِّيوا     

.) 

اق  املاجنني: -22
 
س
 
 أمساء  الف



           املبحث الرابع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللقاب
ُيررُه ميعَمُد من املمثِّلني واملطربني وُعمَّ ِر خشه ِ  املا رِ  ب للهِو اله طِ . ومن    

ِ  ان و حبِ : أسهوس إذا رأْوه ماورهيًا فيهو  ساووٌ       لواهر فرا  بعض الةفووِس ِمن عزَّ

خليعوو ٌ ؛ سوو رعوا ُمتهوو فتني إىل مياووميِا مواليووِدهس عليهوو ، وموون رأ  سووِجالَِّ         

 املواليِد ال  مُيزاِمُن العرض؛ ش هد مصداقيَّا ذل،. . . فإىل اهلِل الشرو .

 على اإلثم  واملعصية :  -23
ُّ
 أمساءٍ فيها معانٍ تدل

بأمس ءه فيه  مع حٍب ميدَ  على انرِس واملعصيِا؛ امثوِ  ) لو      ُيررُه التاميان 

بون سووّراق (، فهوود ورد أحبَّ عثمو حب بوون أبوو  العو ِص امتةوو  عوون ميوليوِا صوو هِب هووذا     

(  201/ 3« ) املعرفوووا والتووو ريخ  » ا سوووِس ملَّووو  علوووس أحبَّ امسووو  هروووذا؛ امووو  يف 

 للفاوي.

 أمساء  الفراعنة  واجلبابرة: -24
ه م حُب. . ، بأمس ِء الفراعةِا واجله بر  ومةه : ِفرعوحُب، ق روحُب يررُه التاميان 

. 

 مرغوبةٍ: -21
 
 أمساءٍ فيها معانٍ غري

ُيرره  التَّاميان بأمس ءه فيه  مع حٍب غرُي مرغوباه؛ امثِ : ) خِهيَّا بن اةَّ ز (؛ 

؛ «  ه جوا لةو  فيوِ ؛ ُهوو ُهِّوُئ، وأبووُه يرةوُز         » ق   عةوُ :   فهد ورد أحب عمر 

 .[( للدار قط  1965/ 4« ) املؤميلف واملختلف   ] ام  يف

جنة : -26
ْ
فات  املسته

ِّ
 أمساء  احليوانات  املشهورة  بالص

ُيروورُه التاوومِّ  بأمسوو ِء احليواسوو ِ  املشووهورِ  ب لصِّووف ِ  املاووتْهجةِا، ومةهوو     

التَّاووميان مبوو  يلوو : هووة ، ِهموو ر، قنْةفووذ، قنةيفووذ، ِقووْرداحب، اْلووب، انليووب.          

رُب هووني مسَّووآ أو دهوو  بهووذه؛ فإسَّموو  ملوو  حِلظْتووُ  ِموون معةووى هاووٍن مووراده:         والعوو
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ف لرلُب ملو  فيوِ  مون الهيظوِا والرْاوب، واحلمو ُر ملو  فيو  ِمون الصَّورب واجللود،            

وهرووذا. . . وبهووذا بطوو  غْمووُز الَشووعوبيَِّا للعوورِب اموو  أوضووحُ  ابووُن ُدريووده وابووُن     

 ف رِس وغرُيهم 

م املؤمنني: -27  أ 
صي   زوج   الة  علي  الصال  والاالم، أسهن أنمه   املوؤمةني،  من خصو

الةَِّهووووووَ  َأْوَلووووووى ِبوووووو ْلُمْؤِمِةنَي ِمووووووْن َأْسفنِاووووووِهْس َوَأْزَواُجووووووُ     ﴿قوووووو   اهلل ميعوووووو ىل: 

يصودق عليهو     –رضو  اهلل عوةهن    –فر  واهود  موةهن    [6]األهزاب: ﴾أنمََّه مُيُهْس

 «.ًأم املؤمةني  » أسه : 

، ؤمةني يف ا هرتام، وانارام، وهرموا الوزوا  بهون بعوده     فهن ًأمه   امل

وام    يش راهن أهد يف هذه اخلصوصيا، فال يشو راهن أهود يف إطوالق    

 .(1)هذا اللهب

 الدهر: -28
 في  أمراحب:

 مياميا اهلل ميع ىل ب لدهر. .1

 سب الدهر. .2

يانبَّ أهداس الودهر،    : » ق  : ق   رسو  اهلل  – –عن أب  هرير  

 .[رواه الهخ ري، ومالس، وأبو داود وأمحد، ول  ألف ل خمتلفا] « هو الدهر  فإحب اهلل

مووون أمسووو ء اهلل ميعووو ىل، وغلطووو  العلمووو ء،  « الووودهر  » وقووود عوووّد ابووون هوووزم  

وأوضحوا أس  غلط غلطً  ف هشً ، ق لوا: ولو ا حب م  ذاره ابن هوزم صوحيحً    
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 صوابً .  ْهُرَوَم  ُيْهِلرنَة  ِإلَّ  الدَّلر حب قو  الذين ق لوا: 

وأموو  احلووديث فهيةوووا أحب معةوو ه: أسوو  صوو هب الوودهر، وموودبر األنمووور الوو           

يةاهوسه  إىل الدهر، فمن سوب الودهر عو د سوه  إىل رب الودهر، وهلوذا قو   يف        

» وقورر اخلطو ب  يف:   « أس  الدهر؛ بيدي األنمور أنقلب اللي  والةهو ر. .  » احلديث: 

أمت ميهريور. روس ذاور     –مبعةى م  ذاوره   –رب معة ه على لغا الع« شأحب الدع ء  

باةده عن أب  برر بن أب  داود األصهه س ، يور  أحب صوحا روايوا احلوديث يف     

 –طووو  الوودهِر  –ب لةصووب علووى الظوورف أي: أسوو  « وأسوو  الوودهر  » بعووض ألف لوو  

بيدي األنمور، وا حب يهو : لو او حب مضومومً    سهلوب الودهر امسوً  مون أمسو ء        

 .(1)ن اخلط ب    يرميض  هذا. واهلل أعلس اهلل ميع ىل. لر

 زمان سوء: -29
 أي سبَّ الزم حب مبعةى سب الدهر.

 ق   الاروس :

، ولووي  هلووس يف الزموو حب سفوو  و  ضوور، «هووذا زموو حب سوووء  » ) ويهووو  ق ئلووهس: 

  مياووهوا : » ، وهلووذا املعةووى قوو   رسووو  اهلل فيعووود اعرتاضووهس إىل الف عوو  

 .« الدهر فإحب اهلل هو الدهر 

أي: فإحب اهلل هو الف ع  وهده دوحب الدهر وغريه، ألسرس إذا سوههتس الودهر؛   

ألس  يفع  برس الضر، وهو يف احلهيها   يفع  شيئً ، فيصري سوهرس للف عو    
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) على احلهيها، وهو: اهلل سهح س . وهو افر ( استهى  ). 

 سعد اخليل: -31
  قو  : سوعد   «مو  امسو،    » فه   ل :  عن سعد بن قي  أس  قدم إىل الة  

 (3)[رواه ابن مةده]«   ب  أسآ سعد اخلري» اخلي  ق  : 

. 

 عاصية: -31
  أسوآ  يلوا  » غيَّور اسوس: ع صويا، وقو  :      أحب الوة    –  –عن ابن عمور  

األدب » رواه مالس، وأبو داود، والرتمذي، وابون م جو ، وأبوو عواسوا، وابون ههو حب، والهخو ري يف        ]«.

 [«املفرد  
 ( ). 

اد ال -32
َّ
 شمس:عب

هذا اسس لهعض الزهور خ ر  جزير  العرب، وياتخلب مة  بعض الَده حب، 

وبعض الروائ  الزايا، وه  مام   بذل،؛  سفت   الزهر  يف مواجها الشوم   

َأَلوْس مَيوَر َأحبَّ اللَّوَ  َيْاوُجُد     ﴿: -ميع ىل  –شروق ن وغروبً  والعهوديا   ميروحب إ  هلل 

ْن ِفوو  اْلووَأْرِض َوالشَّووْمُ  َواْلَهَمووُر َوالَةُجوووُم َواْلِجَهوو ُ    َلووُ  َمووْن ِفوو  الاَّووَم َواِ  َوَموو  

[ هلوذا فتاوميا هوذا    18احلوج: مون اآليوا   ]  ﴾ َوالشََّجُر َوالدَُّواَب َوَاِثرٌي ِمَن الةَّ ِس

                                                 

 

 

 

 



           اباملبحث الرابع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللق
 الةوع من الزهور ب سس: عهَّ د الشم ، مياميا ف سد ، فتجتةب.

ين: -33
ِّ
 عبد الد

أحب يغيِّوره؛ ألحب التعهيود   يرووحب    « ين  عهود الودِّ  » جيب على من مس  ب سوس:  

 لي  من أمس ء اهلل ميع ىل.« الدين  » ولفظ:  –ميع ىل  –إ  ب سس من أمس ء اهلل 

 عبد الرسول: -34
الرسوو ، واملرروهوا مثو :     التاميا هة  ميةتظس األمسو ء احملرموا مثو : عهود    

)   مر  ). 

حان: -31
ْ
ب
ُّ
د الس

ْ
 عب

 .-ميع ىل  –أمس ء اهلل جيوز؛ ألسَّ  ميعهيد لغري اسس من   

 عبد العال:  -36
أمس ء اهلل ميع ىل ميوقيفيا ولي  مةه  ) الع   ( وامس  سوهح س  ) املتعو   ( قو         

) [ 9الرعد: ]  ﴾َع ِلُس اْلَغْيِب َوالشََّه َدِ  اْلَرِهرُي اْلُمَتَع ِ  ﴿ميع ىل:  ). 

 عبد العزى: -37
 ه أميوى إىل الوة    أحب أبو   – –يف مير ا سرب  بن أب  سرب  يزيد اجلعفو   

قو  : عهودالعز ، واحلو ر ، وسورب ، فغوري عهودالعز ،       « م  ولودك   » فه   ل : 

إحب خوري أمسو ئرس: عهوداهلل، وعهودالرمحن،     » ، وق  : «  هو عهداهلل» فه  : 

 .[رواه أبو أمحد احل اس]« واحل ر   

أحب عهوودالرمحن بوون عوووحب، اوو حب امسوو : عهوود     » ورو  الهووزار، واحلوو اس:  

                                                 

 

 



           املبحث الرابع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللقاب
) «  يَّره الة  عمرو، فغ ). . 

 عبد عوف: -38
عهد عوف بون أصورم    يف مير ا: عهداهلل بن أصرم اهلالل : أس  قدم على 

«. أسوآ عهوداهلل، فأسولس     » قو  : عهودعوف، قو  :    « من أسوآ   » بن عمرو فه  : 

)  رواه ابن ش هني ). 

 عبد الكعبة: -39
بروور  : عهودالرمحن بون أبو    يف مير وا ابون أبو  برور خليفوا رسوو  اهلل       

عهداهلل بن عثم حب، ق   احلو فظ ابون هجور: او حب امسو : عهدالرعهوا، فغوريه        

)  الة   ). 

 عبد كالل: -41
 –إىل: عهووودالرمحن، ويف مير وووا: عهووودالرمحن بووون مسووور   غيَّوووره الوووة  

- رواه الطرباس . ق   اهليثم : في  س ص  أبو العالء، وهو ضعيف . ( ). 

 عبد الالت: -41
نص با: ا حب جده امس  عهدالال ، فاوم ه الوة    يف مير ا: أاةيا، من ا

  : عهداهلل  » مل  وفد علي.» 
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ا  » وقوود أفوو د بعووض األنردسوويني بأسوو  يوجوود عشووري  يف ب ديووا األنردحب ب سووس:       

) و  يغري إىل يومة  هذا، فليتةه  « عهدالال    ). 

 عبد املسيح: -42
ملاوولس ميووويف وقوو  سووؤا  أحب اموورأ  ماوولما الموو  ولوود هلوو  مولووود موون زوجهوو  ا  

الولووود، فهوو   هلووو  بعووض الةووو س: مسيوو  ) عهووود املاووي  ( ليعوووي  فموو  هروووس       

 التاميا 

فوقوو  اجلووواب موون األنسووت ذ يوسووف الهرضوو وي يف ات بوو : فتوو و  مع صوور     

 مب  ملخص : 466 – 465ص/ 

 وهو أحب هذه التاميا هرام بإ  ع املالمني لعد  أنمور:

 يس أي اسس معهد لغري اهلل ميع ىل.أوً : م  علس من ق عد  انسالم من حتر

ر سيً : هذا ا سوس خ صوا مون ضوال   الةصو ر ، وا سوس عةوواحب، والعةوواحب         

دلي  على املامى، فه  يام  املالس سفا  أو سال  مب  يعلن غوري ملوا انسوالم     

 هذا من أسوأ املةررا  والتشهيه  .

فهو شرك يف الهصد ر لثً : وإذا اقرتحب ب لتاميا الداف  املذاور يف الاؤا ؛ 

) والرسس. واهلل املاتع حب  ). 

 عبداملطلب: -43
حتوريس او  اسوس معهود لغوري اهلل،      « مراميوب ان و ع    » هرى ابن هزم يف 

أسو  ابون   » يووم هوةني:    ه ش  عهداملطلب، مل  وق  فيو  مون خوالف؛ لهوو  الوة       
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 ، لرن هذا   يفيد جواز التعهيد ب ؛ ألسو  هر يوا ساوب مضوى،    «عهداملطلب  

 فهو من ب ب انخه ر   من ب ب انسش ء.

 للخط ب  ق  :« شأحب الدع ء  » ويف ات ب 

: وقوود يهوو  الغلووط اووثريًا يف بوو ب التاووميا،      - –) قوو   أبووو سووليم حب   

وأعرف رجاًل من الفهه ء او حب مسوى ولوده: عهوداملطلب، فهوو ُيودعى بو  اليووم؛         

اووميا بوو  علووى   فجوور  يف الت وذلوو، أسوو  مسوو  بعهووداملطلب، جوود رسووو  اهلل     

إمنوو  ُدعو  بو ؛ ألحب ه  وً  أبو ه اوو حب      التهليود، و  يشوعر أحب جود رسوو  اهلل     

ميزو  أم  ب ملديةا، وه  امرأ  من ب  الةجو ر، فولود  لو  هوذا الغوالم، ومسَّو ه:       

شيها، وم   عة  وهوو طفو ، فخور  عمو  املطلوب بون عهودمة ف أخوو ه شوس يف          

وقد أردف  خلفو ، فهيو  لو : مون هوذا       طله  إىل املديةا فحمل  إىل مرا فدخله 

الغالم  فه  : هذا عهدي، وذل، ألس    يرون قود ااو ه، و  سظفو ، فيوزو       

عةوو  شووعث الاووفر، ف سووتحي  أحب يهووو : ابوون أخوو ، فوودع  بعهوود املطلووب بوو ق      

 عمره.

على أس    اعته ر مبذاهب أه  اجل هليا يف هذا فهود مياومَّوا: بعهود مةو ف،     

 من الدار، وحنوهم  من األس م  ( ا هو. وعهد الدار، وحنوهم 

ولشيخ انسالم يف التعهيد لغري اهلل ميع ىل، واداب التاوميا، سوث جو م  يف    

الفت و  فه  : ) ا حب املشراوحب ُيعهُِّدوحب أسفاهس وأو دهس لغوري اهلل؛ فياوموحب   

بعضهس: عهد الرعها، ام  ا حب اسس عهدالرمحن بن عوف، وبعضوهس: عهود   

سس أب  هرير ، واسس عهد    بن عهد مة ف، وبعضهس   ، ام  ا حب ا

عهد الال ، وبعضهس عهد العز ، وبعضهس عهد مة  ، وغري ذلو، ممو  يضويفوحب    

فيو  التعهيوود إىل غووري اهلل، موون  وو ، أو وروون، أو بشوور، أو غووري ذلوو، مموو  قوود  
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 يشرك ب هلل.

هلل  ذلو، وعهَّودُهس     وسظوريه مياوميا الةصو ر : عهود املاوي ، فغوريه الوة         

وهووده، فاوومى   عوو   موون أصووح ب : عهووداهلل وعهوودالرمحن، اموو  مسووى        

عهوودالرمحن بوون عوووف وحنووو هووذا، واموو  مسووى أبوو  مع ويووا، واوو حب امسوو           

 عهدالعز  فام ه: عهدالرمحن، وا حب اسس مو ه: قيومً ، فام ه: عهدالهيوم.

وحنووو هووذا موون بعووض الوجوووه موو  يهوو  يف الغ ليووا موون الرافضووا ومشوو بهيهس      

ني يف املش يخ، فيه  : هذا غالم الشيخ يوس ، أو للشيخ يووس ، أو: غوالم   الغ ل

ابن الرف ع ، أو احلريري، وحنو ذل، مم  يهوم في  للهشر سوع ميأل ، امو  قود   

يهوووم يف سفوووس الةصوو ر  موون املاووي ، ويف سفوووس املشووراني موون اهلووتهس رجوو ء   

هلوووا، وخشووويا، وقووود يتوبووووحب هلوووس، امووو  اووو حب املشوووراوحب يتوبووووحب لوووهعض اآل

 والةص ر  للماي  أو لهعض الهدياني.

وشووريعا انسووالم الووذي هووو الوودين اخلوو لب هلل وهووده: ميعهيوود اخللووق لووربهس    

وميغوويري األمسوو ء الشوورايا إىل األمسوو ء انسووالميا،   اموو  سووة  رسووو  اهلل 

: عهوداهلل  واألمس ء الرفريا إىل األمس ء ان  سيا، وع ما م  مسوى بو  الوة     

قنِ  اْدُعوا اللََّ  َأِو اْدُعوا الرَّْهَمَن َأّيً  َم  مَيْدُعوا  م  ق   ميع ىل: وعهدالرمحن، ا

 فإحب هذين ا مسني هم  أص  بهيا أمس ء اهلل ميع ىل. َفَلُ  اْلَأْسَم ُء اْلُحْاَةى

وا حب شيخ انسالم اهلروي قد مسى أه  بلوده بع موا أمسو ء اهلل احلاوةى،     

مسو ئهس التعهيود هلل، اعهوداهلل؛ وعهودالرمحن؛     واذل، أه  بيتة : غلب على أ

وعهووودالغ ؛ والاوووالم؛ والهووو هر؛ واللطيوووف؛ واحلرووويس، والعزيوووز؛ والووورهيس؛     

واحملاوون؛ واألهوود؛ والواهوود؛ والهوو در؛ والرووريس؛ وامللوو،؛ واحلووق. وقوود رهووآ يف   

أهوب األمسو ء   » قو  :   صحي  مالس عن س ف  عن عهداهلل بون عمور: أحب الوة     
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«.   اهلل وعهدالرمحن، وأصدقه  ه ر  وهم م وأقهحه  هرب ومر إىل اهلل عهد

مع  يف احلروب: ي ب  عهودالرمحن! يو     وا حب من شع ر أصح ب رسو  اهلل 

بوو  عهووداهلل! يوو  بوو  عهيووداهلل! اموو  قوو لوا ذلوو، يوووم بوودر؛ وهووةني؛ والفووت ؛          

  والط ئف؛ فر حب شع ر املهو جرين: يو  بو  عهودالرمحن! شوع ر اخلوزر : يو  بو        

 عهداهلل! وشع ر األوس: ي  ب  عهيد اهلل! ( استهى.

وأصودقه  هو ر  وهمو م، وأقهحهو  هوورب     » وممو  يهتضو  التةهيو : أحب لفوظ:     

 لي  يف روايا مالس.« ومر   

ويف مير ووا: عهووداملطلب بوون ربيعووا بوون احلوو ر  بوون عهوود املطلووب بوون ه شووس      

 اهل   : ق   ابن هجر:

 و  يغري امس ، فيم  علمآ.  اهلل  ) ق   ابن عهدالرب: ا حب عهد رسو 

قلوآ: وفيمو  ق لو  سظور؛ فووإحب الوزبري بون برو ر أعلووس مون غوريه بةاوب قووري            

 وأهواهلس، و  يذار أحب امس  إ  ) املطلب (.

وقد ذار العاورري أحب أهو  الةاوب إمنو  ياوموس  ) املطلوب (، وأمو  أهو          

 .(1)ب ( ا هواحلديث فمةهس من يهو : املطلب، ومةهس من يهو : عهداملطل

 األمساء املعبدة لغري اهلل تعاىل: -44
ومن األمس ء املعهد  لغري اهلل ميع ىل، وجيري عليه  احلرس ب لتحريس واملة ، 

ومةه  م  هو مشرتك بني الاوةا والشويعا، ومةهو  مو  هوو خو ص ب لشويعا لغلووهس         
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 بآ  الهيآ، ومن هذه األمس ء احملرما شرعً :

 احلاوون، عهداحلاووني، عهوود موو م، عهوودان الزهوور ، عهوود علوو ، عهوود عهوود

الرضو ،   الر لس، عهود  اله قر، عهدالص دق، عهد الاج د، عهد األمري، عهد

الراض ،  الةعيس، عهد الوسي ، عهد املهدي، عهداهل دي، عهدالع  ، عهد عهد

احلموز ،   طو ، عهود   حممود، عهود   املرس ، عهود  الرسو ، عهد عهدالة ، عهد

 العهوو س، عهوود  الوهيوود، عهوود  الفضووي ، عهوود  عهووداملوىل، عهداملهصووود، عهوود 

عووووحب،  احلووور، عهووود ج سوووس، عهووود زيووود، عهوود  الصووو هب، عهووود ماوولس، عهووود 

الش ه،  الزبري، عهد اخلضر، عهد الغريب، عهد الا د ، عهد عهدالشيخ، عهد

 الع ط ، عهدالة ف ، عهد الض ر. الهي ، عهد الةور، عهد عهداهلوه، عهد

وذار « الفص   » ذارهم  ابن هزم يف وعهداملف ، وعهداملاتوي، ام  

 ان  ع على املة  مةهم .

 عبد مناف: -41
» غووريه إىل  يف مير ووا: عهوود مةوو ف بوون عهوود األسوود املخزوموو  أحب الووة َّ      

 «.عهداهلل  

» إىل: « بوو  عهوودمة ف  » غيَّوور اسووس قهيلووا موون  ورو  الطرباسوو : أحب الووة َّ 

 .(1)بن حممد الزهري، وهو مرتوكق   اهليثم : في  يعهوب «. ب  عهداهلل  

 عبد مناة: -46
يف مير ا: حممد بن خليفا بن عو مر: او حب امسو  )عهودمة  ( فاوم ه الوة َّ       
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 « :  حممدًا » ( ). 

 عبد نهم: -47
: » عهووداهلل بوون صووفواحب التميموو  اوو حب امسوو : عهوود سهووس، فاووم ه الووة َّ    

) « عهداهلل   ). 

 عبد الوحيد: -48
: بعووود أحب ذاووور مووون أمسووو ء اهلل   « ء  شوووأحب الووودع  » قووو   اخلطووو ب  يف:  

 الواهد، واألهد ق  :

) فأموو  الوهيوود فإمنوو  يوصووف بوو  يف غ لووب العوورف: املةفوورد عوون أصووح ب ،     

املةهطوو  عووةهس. وإطالقوو  يف صووفا اهلل سووهح س  لووي  بوو لهني عةوودي صووواب ، و   

أستحاوون التاووميا بعهدالوهيوود اموو  أستحاووةه  بعهدالواهوود، وبعهوود األهوود،  

 ًا من الع ما قد مياموا ب . . . ( ا هو.وأر  اثري

فتووو  قوو   فيهوو : ) إحب التاووميا   – –وللشوويخ  وو  احلووق عظوويس ابوو دي  

. . . ( -  –بعهوود الوهيوود،   مياتحاوون؛ ألحب الوهيوود لووي  موون أمسوو ء اهلل      

 استهى.

وهذا ألحب أمس ء اهلل سهح س  ميوقيفيا، فال يطلق علي  إ  م  رهوآ ب لرتو ب   

 فم    يثهآ بهم    جيوز إطالق ، و  التاميا ب لتعهيد ب .أو الاةا، وعلي  

ومثلووو  الغلوووط يف التعهيووود مبووو  لوووي  مووون أمسووو ء اهلل ميعووو ىل: عهداملهصوووود.    

 الط لووب املرسوو . عهوود اهلوووه. عهوود املعهووود. عهوود املوجووود. عهوود عهدالاووت ر. عهوود

ياوس بو    . . . ف خلطوأ يف هوذه مون جهوتني: مياوميا اهلل مبو          ام  ذارس  اسفو ً 

                                                 

 

 



            األمساء واأللقاباملبحث الرابع: أقوال خاطئة يف
سفا ، والتعهيد مب    ياس اهلل ب  سفا  و  رسول  

(1). 

 عزرائيل: -49
خالص االم أه  العلس يف هذا: أس    يص  يف مياميا مل، املو  بعزرائي  

 .(2)هديث، واهلل أعلس  –و  غريه  –

ى: -11
َّ
ز
 
 الع

اسس صةس يف اجل هليا، مأخوذ مون اسوس اهلل: العزيوز. وهوذا مون انحلو د يف       

 يف ميفاري اآليا: – –اهلل ميع ىل. ق   ابن الهيس أمس ء 

) الث س : مياميا األور حب به  ام  ياموسه  اهلا، وق   ابون عهو س وجم هود:    

عدلوا بأمس ء اهلل ميعو ىل عمو  هو  عليو  فاوموا بهو  أورو سهس، فوزادوا وسهصووا،          

ف شوتهوا الوال  مون اهلل، والعوز  مون العزيوز، ومةو   مون املةو حب، وروي عون ابوون           

 .(3): يرذبوحب علي ، وهو ميفاري ب ملعةى ( ا هو  ُيْلِحُدوحَب ِف  َأْسَم ِئِ  ه س: ع

 عبد اجلن: -11
مسآ بعوض العورب أبة ءهو  ) عهوداجلن ( وهوذا مون التعهيود لغوري اهلل، وهوو          
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 .(1)شرك يف التاميا 

 فاطمة الزهراء:  -12
أنمِّ  عةووود ذاووور هوووذا ا سوووس   يةصووورف إ  إىل ف طموووا بةوووآ رسوووو  اهلل  

يف الاووةا الث سيووا موون   – –حلاوون، سوويد  ساوو ء هووذه األنمووا، ميزوجهوو  علوو      ا

، باتا أشهر، وقد ج وز  العشورين بهليو ،    اهلجر ، وم ميآ بعد الة  

 امني. ويتعلق بهذا ا سس رالرا ألف ل:

وهوس  « املخماوا   » األو : قو  ط ئفا من غال  الرافضا اله طةيوا، ُيهو   هلوس    

ًا، وعليووً ، وف طموو ، واحلاوون، واحلاووني، مخاووتهس   الووذين زعموووا أحب: حمموود 

ش ء واهد. . . وزعموا أحب ف طما   ميرون امورأ ، وارهووا أحب يهولووا: ف طموا      

 ويف ذل، يهو  بعض شعرائهس:«. ف طس  » ب لتأسيث، وق لوا: 

 ميوليآ بعد اهلل يف الدين مخاا         سهّيً  وسهطي  وشيخً  وف طم  (

 «.ا  الزية» استهى من ات ب: 

فرقا ض لٌَّا بإ و ع املاولمني، وقووهلس: ) إحب فو طس   ميرون      « املخماا  » و 

 امرأ  ( افر وضال  مهني.

ب لتأسيوث، هو  اراهوا حمرموا يف ديون اهلل،      « ف طموا   » واراهتهس: اسس 

 على اعته دهس. على ف طما بةآ رسو  اهلل « ف طس  » ب  حيرم إطالق: 

 خيس، ام  يف ضرور  الشعر، مة :للرت« ف طس  » سعس جيوز لغا: 

 أف طس مهاًل بعض هذا التدل . . . . .

معة هو :   –بفتح    –« بت   » أص  لفظا: «. ف طما الهتو   » الث س : قوهلس: 
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؛  سهط عهو  عون   «مريس الهتوو    : » -عليه  الاالم  –ا سهط ع. ومة  قي  ملريس 

 الرج  .

 ؛  سهط عه  عون ساو ء   « الهتو    ف طما: » وقي  لف طما بةآ رسو  اهلل 

 زم سه  فضاًل، وديةً ، وهاهً .

 الث لث: ف طما الزهراء:

الزهوراء: املوورأ  املشورقا الوجوو ، الهيضو ء املاووتةري ، ومةو  جوو ء احلووديث يف     

 أي: املةريمي حب.« الزهراواحب  » سور  الههر  وا  عمراحب: 

 .(1) أعلسو  سهف على مي ريخ هلذا اللهب لد  أه  الاةا، ف هلل

 الفالق: -13
 مياميا اهلل ب  خطأ حمض.

 الفضيل: -14
عهوود » لووي  موون أمسوو ء اهلل ميعوو ىل؛ هلووذا فووال جيوووز التعهيوود بوو  فووال يهوو  :       

وهو مةتشر يف بالد العجوس، وهوو ممو  جيوب ميغويريه؛ ألسو  ميعهيود لغوري         « الفضي   

 .(2)اهلل ميع ىل 

ه: -11
 
س اهلل س ر

َّ
 قد

لاوَر عةودهس: سور األسورار والورو       هذه من أدعيا املتصوفا، والوروافض، وا 

 الط هر  اخلفيا.
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 .   وقد سر  إىل بعض أه  الاةا، ولو قي : قدَّس اهلل روه ، فال بأس

 كربالء: -16
مون التحفوا مون أحب األمسو ء واملهو س  ميود  علوى         – –يف مهحث ابن الهويس  

 املع س  ق  :

اوربالء،   ) وملَّ  سز  احلاني وأصح ب  برربالء، سأ  عن امسه ، فهيو : 

فه  : ارب وبال ( ساأ  اهلل الاالما والع فيا. فعلي : لو مسى شوخب داره أو  

حملت  وحنو ذل، بهذا ا سوس؛ لر سوآ مياوميا ميررههو  الةفووس وميأب هو . واهلل       

) املاتع حب  ). 

ي: -17
ِّ
توف

 
 امل

أص  ) وف   ( وفيْ  على وزحب ) بهره (، و ع : وفي  ، والفع  فيو : مُيوويف،    

ويه  : من املتوفَّى، بفت  الف ء املشدد  على اسس املفعو ،   على اسس  أو ميوفَّى،

 الف ع ، ابتع دًا عن احملذور ) من املتوفل  ( برار الف ء.

وقوود وقعووآ فيوو  لطيفووا: فحروو  أحب بعضووهس هضوور جةوو ز  فاووأل  بعووض          

الفضالء، وق  : من املتوفل   برار الف ء، فه  : اهلل ميع ىل، فأسرر ذل، إىل 

 بني ل  الغلط، وق  : ق : من املتوفَّى، بفت  الف ء.أحب 

 .- –وبعضهس يذار أحب املاؤو  هو: عل  بن أب  ط لب 

[ قراءميو حب  234الههر : من اآليا]  ﴾ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوحَب ِمْةرنْس ﴿ويف قول  ميع ىل: 

عةوى )  ب لهة ء للمعلووم وللمجهوو . وأسهو  علوى قوراء  املوه  للمعلووم ) يتوفَّووحب ( مب        
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) استيف ء األج  ( ق ل  ابن الةح س وغريه، واهلل أعلس ). 

 مصيحف: -18
  ميهولوا: مصويحف و  ُماويجد، مو  او حب اهلل     : » – –ق   ابن املايب 

 .[338/ 4، والذه  يف الاري 137/ 5أخرج  ابن سعد يف الطهه   ]«.فهو عظيس هان  ي   

مُيصوغِّْر ا سوس الواقو      : )  - –وق عد  اله ب ام  ذاره  أبوو هيو حب   

 –علووى موون جيووب ميعظيموو  شوورعً ، حنووو أمسوو ء الهوو ري ميعوو ىل، وأمسوو ء األسهيوو ء    

وم  جر  جمر  ذل،؛ ألحب ميصغري ذل، غض   يصدر إ   -صلوا  اهلل عليهس 

عوون اوو فر أو ج هوو ( استهووى. . . إىل أحب قوو  : ) وميصووغري التعظوويس   يثهووآ موون      

) االمهس (  ). 

 مطعم احلمد هلل: -19
مثلوو : ملحمووا باووس اهلل، ومطعووس التواوو  علووى اهلل. وحنوهوو ،  جتوووز؛ ملوو   و

فيهوو  موون ا سووته سا ب لووذار العظوويس، وُبْعووُد اللي قووا واألدب موو  هووذا األذاوو ر    

الشريفا بوضعه  لغري م  وضعآ لو ، ومون روس ميوليفهو  ألغوراض دسيويوا، وهوذا        

 غري م  شرعآ ل .

 :علي أبيار -61
                                                 

 

 



           بع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللقاباملبحث الرا
وهو واد « ذو احلليفا  » ه : ميه   أه  املديةا: املواقيآ، ومة وقآ الة  

» يهو  علووى ه فووا وادي العهيوق علووى  ووني الووذاهب إىل مروا موو  طريووق اهلجوور     

على يا ره، و  يزا   –وهو هد املديةا جةوبً   –« جه  عْيٍر  » ويروحب « املنَعهَّد  

« ابو ر علو     » هذا امليه   معروفً  ب  سس إىل هوذا اليووم، ويعورف أيضوً  ب سوس:      

وه  مياوميا مهةيوا علوى قصوا مرذوبوا، خمتلهوا موضووعا،        « أبي ر عل   » أو: 

  ماَّو هس اهلل   –ق مي  اجلن فيه . وهذا من وض  الرافضوا   – –ه : أحب عليً  

؛ وم  بو  علوى ا خوتالف فيةهغو  أحب يرووحب حمو  هجور        -ب خلري و  صهَّحهس 

موو  خوور  الووتلفظ بوو  بووني شووف   وفووراق، فلةهجوور التاووميا املرذوبووا ولةاووتعم  

 «.ذو احلليفا  » ولةه :  الة  

 :(اإلسرائيليني) بـ اليهود تسمية -61
، إسرائي  ب  زمن إسرائي  ب  عن برفرهس اسفصلوا اليهود ألحب

 بني املوا   يهط  والرفر ازر أبي  عن الاالم علي  اخللي إبراهيس  ا سفص  

"  اليهود" على إسرائي  ب  اسس قإطال فإحب وهلذا. . والر فرين املالمني

 إسرائي  ب  بني التمييز فيزو  رذائ  عةهس وحيجب فض ئ  يراههس

 .عليهس واملغضوب

 بةوا فهس ب  امن من فأم  الاالم علي  مبوسى يؤمن ملن علس" يهود"  إحبو

 ". يهود"  بهذا مياميتهس من يشمئزوحب فهس وهلذا إسرائي 

 :(نياملسيح) بـ النصارى اسم إبدال -62
 ألحب؛ العلم ء استعم    و  الت ريخ يف هل  وجود   ه درا التاميا هذه حبإ

 الاالم علي  موسى بدين اليهود عم  ام  وهرفوه املاي  دين بدلوا الةص ر 



           املبحث الرابع: أقوال خاطئة يف األمساء واأللقاب
   الر فرين أو الةص ر  اهلل مس هس وإمن  أص  هل  لياآ التاميا وهذه

 .املايحني

 ( أطلس)  األرض علوم عن قوهلم -63
 مطلهني، الصغر مةذ الطالب ولهن واستشر، املالمني لد  ش ع لفظ هذا   

 هذه إىل ب  يهعث م  ساتهه  أحب ووليفتة ، اجلغرافيا اخلرائط جمموعا على ل 

 ميهلوب  وأمث ل  وبهذا    مةررا إسر ره يروحب هتى سيا سان وسلتهم  اجلزير 

 ويف وو أهله  من وهو وو الهالد هذه على غريب اخر خلق إىل وحتو ، الهالد صهغا

 املصووطل  اللفووظ هووذا عوون موو ذا: اسظوور واآلحب. ومعتهووده وسوولوا  وخلهوو  لاوو س 

 يعتهودوحب  الوذين ، اليوسو حب  اهلوا  ألهود  ا حب املصطل  هذا استعم   أص  إحب علي 

 املصووطل   هووذا سهجوور أحب لةوو  فهوو . أسوو طريهس يف هرووذا، األرض حيموو  أسوو 

 .(1)" األرض علوم: " ب ألصي  وسأخذ وشرع  لغا الف سد

 :(سسرت)  الكافرة للمرضة قوهلم -64
وقد استشور  الةوداء بهو     « األخآ  » هذه اللفظا يف اللغا انسرليزيا مبعةى: 

 يف املاتشفي   للممرض   وق صا الر فرا .

وم  أقه  مبالس ذي حليا يهو  ملمرضا ا فر ، أو سو فر : يو  ساورت، أي:    

 ي  أخ !

وهل  الواهد مةهس، ُمَدللاًل على حتضره! سعْس وأم  األعراب فلفر  جهلهس، يه

 على بغِضِ ، واث فا جهل 

مبعةووى: سوويد فعلووى املاوولس أحب  « ماوورت  » أو: « سووري  » ومثلوو  قوووهلس للرجوو :  

                                                 



           تسمية األشياء بغري امسها :
 حياب للفظ ها ب ، وأحب   يُذ َّ وقد أعزَّه اهلل ب نسالم.

 تسمية األشياء بغري امسها :
 ء بغري ههيهته  وامسه  األصل  أصهحة  يف هذا الزمن سام  أغلب األشي

هتى الته  ذل، على اثري من الة س فأصهحوا يروحب احلق ب طاًل واله ط  

 ههً  وإىل اهلل املشترى

 )الكافر( بـ)اآلخر( أوبـ)غري املسلم(: -61
أصه  الهعض مة  ُيام )الر فر( بو)اآلخر( أوبو)غري املالس(  أ  ياومعوا    

ِإحبَّ الَّووِذيَن  ن افروا(هيووث قوو   عووز وجوو : قولوو  ميعوو ىل عةوودم  امسوو هس بووو)الذي 

َاَفُروا ِمْن َأْهِ  اْلِرَت ِب َواْلُمْشِرِانَي ِف  َس ِر َجَهةََّس َخ ِلوِديَن ِفيَهو  أنْوَلِئوَ، ُهوْس     

 .[6]البينة:  َشَر اْلَهِريَِّا

 )الزنا( بـ)عالقات محيمية أو عالقات عاطفية(: -66
ق   محيميووا أو عالقوو   ع طفيووا( وقوود أصووه  الووهعض ُياووم )الزس ( بووو)عال     

َوَ  مَيْهَرُبوْا الزَِّسى ِإسَّوُ  َاو حَب   امس ه اهلل ميع ىل   ب لزس  ، أ  يامعوا قول  ميع ىل:

  [32]اإلرساء:َف ِهَشًا َوَس ء َسِهياًل

 )اخلمر( بـ)مشروبات روحية( : -67

هلل أم )اخلمر( فياميه  الهعض بو)مشروب   روهيا( أ  ياومعوا م مس هو  ا  

َيو  َأَيَهو  الَّوِذيَن اَمُةووْا ِإسََّمو  اْلَخْموُر َواْلَمْيِاوُر َواأَلسَصو ُب         ب  يف الهراحب الرريس: 

َواأَلْزَ ُم ِرْجٌ  مِّْن َعَمِ  الشَّْيَط حِب َف ْجَتِةُهوُه َلَعلَّرنْس مُيْفِلُحوحَب ِإسََّم  ُيِريُد الشَّْيَط حُب 

َواْلَهْغَض ء ِف  اْلَخْمِر َواْلَمْيِاِر َوَيُصدَّانْس َعن ِذْاِر الّلِ  َأحب ُيوِقَ  َبْيَةرنُس اْلَعَداَوَ  



           تسمية األشياء بغري امسها :
[90]املائدة:َوَعِن الصَّاَلِ  َفَهْ  َأسُتس َمةَتُهوحَب

 )السكران( بـ)شارب( ونسمي )السكر( بـ)الشرب(: -68
أصه  الهعض يام )الارراحب( بو)ش رب( وسام  )الارر( بو)الشرب(    

ر سامي  ب لشرب ، فم ذا ُيامى إذحب مية و  الش ي والههو  وإذا ا حب مية و  اخلم

 وامل ء  

 )حتريم ما أحل اهلل( بـ)سد الذرائع( أو بـ)األحوط(:  -69
أصه  )حتريس م  أه  اهلل( عةد بعض اجلهلا مون احملاووبني علوى العلمو ء     

ياوومى بووو)سد الووذرائ ( أو بووو)األهو ( بوودً  موون أحب يتعووب سفاوو  يف الهحووث عوون   

أجرأاس على »: يخفف على املالمني. أ  يام  من يفع  هذا بهول  الدلي  ل

 [.294/4]الالالا الضعيفا واملوضوعا «رالفتي  أجرأاس على الة 

 )امللتزم( بـ)املتزمت( أو بـ)املتطرف(:  -71

أصه  الهعض يطلق على من هو)ملتزم( بأهر م الاةا مون اطوالق اللحيوا      

)املتطرف( فيهو  أهدهس: )هذا واهد متشودد  أو ميهصري الثوب بو)املتزمآ(  أو بو

عليرس باة  وسةا »:مطو  حليت  ومهصر روب (، أ  يامعوا قو  الرسو  

(، سوةن ابون   3991(، سوةن أبو  داود )  4/126ماوةد أمحود )  ] «اخللف ء الراشدين من بعودي 

 .[(42م ج  )

فتي مبا أنزل اهلل( بـ)املتشدد(: -71
 
 )العامل الذي ي

يطلق على )الع   الذي يفو  مبو  أسوز  اهلل( بوو)املتشدد(     مل ذا اصه  الهعض 

 !وأم  الذي يتا ه  وحي  م  هرم اهلل فياموس  بو)متةور( أو )معتد .

 )قتل النفس التي حرم اهلل ( بـ)اجلهاد(: -72



           تسمية األشياء بغري امسها :
اصه  الهعض ياوموحب)قت  الوةف  الو  هورم اهلل ( عون طريوق الوتفجري يف          

ه د( موو  أسوو  قتوو  للووةف  املعصوووما أ   بووالد ا سووالم واملاوولمني ياووموس  بووو)اجل 

َوَمن َيْهُتْ  ُمْؤِمًة  َمَتَعمًِّدا َفَجَزاُنُه َجَهةَُّس َخ ِلًدا ِفيَه   :يامعوا قو  اهلل عز وج 

ا  »: وقولو    ،[93]النساء:َوَغِضَب الّلُ  َعَلْيِ  َوَلَعَةُ  َوَأَعدَّ َلُ  َعَذاًب  َعِظيًم 

.[(2564أخرج  مالس   )]«دم  وم ل  وعرض املالس على املالس هرام 

 )عدم انكار املنكر( بـ)تأليف القلوب(: -73
أصووه  الووهعض ياووم )عدم اسروو ر املةروور( بووو)ميأليف الهلوووب( فيأمييوو،         

مون  »: أهدهس ويهو )اميرا  فلعلةو  أحب سؤلوف قلهو (أ  ياومعوا قوو  الرسوو        

ف حب   ياتط  فههله  رأ  مةرس مةررًا فليغريه بيده ف حب   ياتط  فهلا س  

 .[رواه مالس] «»وذل، أضعف ان  حب

 )اجملاهرة باملعاصي( بـ)االنفتاح(: -74
أصوووه  الوووهعض ياوووم )اجمل هر  ب ملع صووو ( بوووو)ا سفت  (  أ  ياووومعوا قوووو      

 ]رواه الهخ ري ومالس[.] «ا  ام  مع فى إ  اجمل هرين»: الرسو  

 )اجلهاد( بـ)االرهاب(: -71
ياوووم )اجله د( الوووذي هوووو قتووو   الرفووو ر املعتووودين      ملووو ذا اصوووه  الوووهعض  

َيووو  َأَيَهووو  الةَِّهوووَ  َج ِهوووِد اْلرنفَّووو َر   بوووو)ا ره ب(  أ  ياووومعوا قوووو  اهلل ميعووو ىل  

  َواْلُمَة ِفِهنَي َواْغلنْظ َعَلْيِهْس َوَمْأَواُهْس َجَهةَُّس َوِبْئَ  اْلَمِصرُي

 (:)خلوة املرأة بالرجل الغري حمرم( بـ)زمالة عمل -76
أصهحة  سام  )خلو  املرأ  ب لرج  الغري حمرم( بو)زم لا عم ( أ  ساوم      

]«م  خال رج  بو مرأ  إ  او حب الشويط حب ر لثهمو     »: قول  



           تسمية األشياء بغري امسها :

 . 

 الرشوة بـ)اهلدية(: -77

أصهحة  سام  )املهلغ الذي يأخذه بعض املولفني( بوو)اهلديا( مو  اسو  )رشوو (        

الوورائ :  «رميشوو  والوورائ الراشوو  وامل لعوون رسووو  اهلل » :قوو  فعوون روبوو حب 

يع  الذي  ش  بيةهم  

 )الكذب( بـ)الكذب األبيض(:  -78

  اليوميا والعمليا خصوصً  بوو)الرذب  أصهحة  سام  )الرذب( يف هي مية  

 األبيض( علمً  بأحب الرذب واهد ولي  في  ألواحب.

 )نزع حياء املرأة املسلمة( بـ)حرية املرأة(: -79
ملوو ذا اصووه  الووهعض ياووم )سزع هيوو ء املوورأ  املاوولما( بووو)هريا املوورأ (   أ       

َهووووَرَ  اْلَج ِهِليَّووووِا  َوَقووووْرحَب ِفوووو  ُبُيووووومِيرننَّ َو  مَيَهوووورَّْجَن ميَ  :ياوووومعوا قولوووو  ميعوووو ىل 

وأصووه  الووهعض ياووم  )سووزع هجوو ب املوورأ  املاوولما(    ،[33]األحززبا :األنوَلووى

 بو)حترير املرأ (  

مل ذا اصه  الهعض ياوم )املرأ  الو    ميتهيود بضووابط احلجو ب الشورع (       

 ب ملرأ  )املتفتحا(!!!

 )الداعرة الفاجرة( بـ)الراقصة(: -81
جر ( بوووو)الراقصا(  أ  ساوووم  قولووو  أصوووه  الوووهعض ياوووم )الداعر  الفووو    

          واملرأ  إذا اسوتعطر  فمور  بو جملل  فهو  زاسيوا( !هوذا فهوط وهو  متطيهوا(

 ليشمه  الرج   ! فريف مبن   ميارت من جاده  العفن إ  سةتيمرتا  قليلا!!



           تسمية األشياء بغري امسها :

 )الرقيع املتمايل ناقص الرجولة( بـ)الفنان الكبري(:  -81

ب الرجولوا( بوو)الفة حب الروهري(     أصه  الهعض يام )الرقي  املتم يو  سو ق    

أو   سعلووس بووأحب المووا )فةوو حب( ب للغووا العربيووا معة هوو  )محوو ر الوووه (   او         

ِإحبَّ الَّووِذيَن َفَتُةوووا اْلُمووْؤِمِةنَي َواْلُمْؤِمَةوو ِ  ُرووسَّ َلووْس َيُتوُبوووا َفَلُهووْس   :ساووم  قولوو  ميعوو ىل

   [10وج:]الربَعَذاُب َجَهةََّس َوَلُهْس َعَذاُب اْلَحِريِق

 )املائالت املميالت( بـ)عارضات األزياء (: -82
أصه  الهعض ياوم )امل ئال  املمويال ( بوو)ع رض   األزيو ء (  أ  ساوم         

صوةف حب مون أهو  الةو ر   أرهمو  قووم معهوس سوي   اأذسو ب الههور           » :قول  

يضووربوحب بهوو  الةوو س، وساوو ء ا سووي   ع ريوو   مموويال  موو ئال  رنوسووهن       

جيدحب رحيه  واحب رحيه  ليوجد مون   يدخلن اجلةا و   ئلا  اأسةما الهخآ امل

( من هديث عهد اهلل 9/131(، واألوسط )2/257أخرج  الطرباس  يف املعجس الصغري )] «ماري  اذا واذا

، ق   الطرباس  يف األوسط: "  ُيرو  هذا احلديث عن عهد اهلل بن عمرو إ  بهوذا انسوة د، ميفوّرد بو  عهود       بن عمرو 

 . [(317 بن عي ش"، وهّاة  األله س  يف الثمر املاتط ب )اهلل

 )مزامحة املرأة للرجل يف جماالت عمله( بـ)املساواة(: -83

ملووو ذا أصوووه  الوووهعض ياوووم  )مزامحوووا املووورأ  للرجووو  يف جمووو    عملووو (       

َوَلوووووْيَ  الوووووذََّاُر  :بوووووو)ما وا  املووووورأ  ب لرجووووو (  أ  ياووووومعوا قولووووو  ميعووووو ىل 

 [36]آل عمران:َا ألنْسَثى

 )الربا( بـ)فوائد بنكية(:  -84

ملوو ذا اصووه  الووهعض ياووم )الرب ( بووو)فوائد بةريووا(  أ  ياوومعوا قووو  اهلل    

الَِّذيَن َيْأانلنوحَب الرَِّب  َ  َيهنوُموحَب ِإ َّ َاَم  َيهنوُم الَِّذي َيَتَخهَّطنُ  الشَّوْيَط حُب   :ميع ىل



           تسمية األشياء بغري امسها :
اْلَهْيُ  ِمْثُ  الرَِّب  َوَأَه َّ الّلُ  اْلَهْيَ  َوَهرََّم الرَِّب  َفَمن  ِمَن اْلَم ِّ َذِلَ، ِبَأسَُّهْس َق لنوْا ِإسََّم 

َج ءُه َمْوِعَظٌا مِّون رَّبِّوِ  َفو سَتَهَى َفَلوُ  َمو  َسوَلَف َوَأْموُرُه ِإَلوى الّلوِ  َوَموْن َعو َد َفأنْوَلِئوَ،             

.[275]البقرة: َأْصَح ُب الةَّ ِر ُهْس ِفيَه  َخ ِلُدوحَب

صـــنام والتماثيـــل لـــذوات االرواح( بــــ)الفن )حنـــت األ  -81
 التجريدي(:

أصووه  الووهعض ياووم )حنآ األصووة م والتم ريوو  ورسووس األجاوو م الوو  فيهوو    

أشد الة س عوذابً  يووم   « :رو ( بو)الفن التجريدي(  أ  يامعوا قو  الرسو  

 [.متفق علي ] »الهي ما هس املصوروحب

 :)السحر(؟ بـ)قدرات خاصة أو قدرات خارقة( -86
أصووه  الووهعض يام )الاووحر(  بووو)قدرا  خ صووا أو قوودرا  خ رقووا( أ         

َواميََّهُعوْا َم  مَيْتلنوْا الشََّي ِطنُي َعَلى ُمْلِ، ُسَلْيَم حَب َوَم  َاَفَر :يامعوا قو  اهلل ميع ىل

َعَلووى  ُسووَلْيَم حُب َوَلِروونَّ الشَّووْي ِطنَي َاَفووُروْا ُيَعللُموووحَب الةَّوو َس الاِّووْحَر َوَموو  أنسووِز َ        

اْلَمَلَرْيِن ِبَه ِبَ  َه ُروَ  َوَم ُروَ  َوَم  ُيَعللَم حِب ِمْن َأَهده َهتَّى َيهنوَ  ِإسََّم  َسْحوُن ِفْتَةوٌا   

َفاَل مَيْرفنْر َفَيَتَعلَُّموحَب ِمْةُهَم  َم  ُيَفرِّقنوحَب ِبِ  َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِ  َوَم  ُهس ِبَضآرِّيَن ِبِ  

 َّ ِبِإْذحِب الّلِ  َوَيَتَعلَُّموحَب َم  َيُضَرُهْس َوَ  َيةَفُعُهْس َوَلَهْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه َم  ِمْن َأَهده ِإ

َلُ  ِف  اآلِخَرِ  ِمْن َخاَلٍق َوَلِهْئَ  َم  َشَرْوْا ِبِ  َأسفنَاُهْس َلْو َا ُسوْا َيْعَلُموحَب، َوَلْو َأسَُّهْس 

  [102]البقرة:وَبٌا مِّْن ِعةِد اللَّ  َخْيٌر لَّْو َا ُسوْا َيْعَلُموحَباَمُةوْا واميََّهْوا َلَمُث

 )الغش وخصوصًا بالتجارة( بـ)شطارة(:  -87

ملووو ذا اصوووه  الوووهعض ياوووم )الغ  وخصوصوووً  ب لتجووو ر ( بوووو)شط ر (  أ      

 «من غشة  فلي  مة »"يامعوا قو  الرسو  



           تسمية األشياء بغري امسها :

ــــوهم (  -88 ــــاس والتكشــــري يف وجه ــــى الن ــــرب عل )التك
 يج(:بـ)الربست

أصوووه  الوووهعض ياوووم )التررب علوووى الةووو س والترشوووري يف وجهووووهس (         

يدخ  اجلةا من ا حب يف قله  مثه   ذر    »: بو)الربستيج(  أ  يامعوا قول  

 .[(7674جزء من هديث رواه مالس يف صحيح  أسر صحي  اجل م  الصغري ]«من ارب

 )االفرتاء والكذب( بـ)حرية الرأي(: -89
ا فرتاء والروذب( علوى بعوض األخيو ر والصو حلني      أصوه  الوهعض ياوم )     

ومةهوو  م حيصوو  موون الووهعض يف هووذه الاوو ها الاي سوويا بووو)هريا الوورأي(  أ        

َوَ  مَيْهُف َم  َلْيَ  َلَ، ِبِ  ِعْلٌس ِإحبَّ الاَّْمَ  َواْلَهَصَر َواْلفنَؤاَد :يامعوا قو  اهلل ميع ىل

 .[36اء:]اإلرسانَ  أنولِئَ، َا حَب َعْةُ  َمْاُؤو 

 )نقل األخبار بال تثبت( بـ )السبق الصحفي(: -91
أصه  )سه  األخه ر بال ميثهآ( يامى بو )الاهق الصحف ( سواًء ا حب ذل،   

افوى  »: يف الصحف أو يف بعض مواق  ا سرتسآ   أ  يامعوا قوو  الرسوو    

 .[هديث صحي  رواه مالس يف املهدما لصحيح  ]«ب ملرء امثً  أحب حيد  بر  م  مس 

ـــ)القضاء  -91 ــوع املصــيبة ( ب ــم وق )عــدم األخــذ باألســباب ث
 والقدر(:

أصوووه  بعوووض اجلهلوووا ياوووم )عدم األخوووذ ب ألسوووه ب روووس وقووووع املصووويها (  

بو)الهض ء والهدر(  أ  يعلموا أسهس لو بذلوا األسه ب وابتعدوا عون اخلطور ف سو     

ن قودر  )سعوس.... سفور مو   ايضً  يعتربمن قودر اهلل   امو  قو   عمور بون اخلطو ب       

 اهلل إىل قدر اهلل.



           تسمية األشياء بغري امسها :

 )تعدد الزوجات( بـ)اخليانة الزوجية(:  -92
أصه  الوهعض ياوم  )ميعودد الزوجو  ( بوو)اخلي سا الزوجيوا( فورت  الزوجوا           

ميهووو  لصووديهته  عةوو  : يوو هلوي ده   -هاووب الشوورع–الوو  ميووزو  عليهوو  زوجهوو   

مِّوَن الةَِّاو ء    َف سِرُحوْا َمو  َطو َب َلرنوس   :بيخوس   !! أ  يامعوا قو  اهلل ميع ىل

َمْثَةوووووى َوُرووووواَلَ  َوُرَبووووو َع َفوووووِإحْب ِخْفوووووُتْس َأ َّ مَيْعوووووِدلنوْا َفَواِهوووووَدً  َأْو َمووووو  َمَلَروووووْآ      

 اآليا.َأْيَم ُسرنْس....

 )التدخل فيما اليعنيه( بـ)حب استطالع(: -93
أصه  الهعض يام )التدخ  فيم   يعةي ( بو)هب استطالع( أ  ياومعوا   

رواه الرتموذي يف الزهود   ]«هان اسالم املرء ميراو  مو   يعةيو     من:» قو  الرسو  

 .[(3976(، وابن م ج  يف الفع )2317)

 )تغيري خلق اهلل من غري ضرورة( بـ)عمليات التجميل(: -94
أصه  الهعض يام )ميغيري خلق اهلل من غري ضرور ( بو)عملي   التجمي (  

َوآلُمووَرسَُّهْس :ور يف الهووراحبأ  يعلموووا عوون ميوعوود ابلووي  لووه  ادم يف قولوو  املووذا

 َفَلُيَهتِّرننَّ اَذاحَب اأَلْسَع ِم َوآلُمَرسَُّهْس َفَلُيَغيُِّرحبَّ َخْلَق الّلِ  َوَمن َيتَِّخوِذ الشَّوْيَط حَب َوِليًّو  مِّون    

  [119]النساء:ُدوحِب الّلِ  َفَهْد َخِاَر ُخْاَراًس  َمِهيًة 



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال

  
 

 

 

قال الرسولاملبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره 
 
 أن ت

 

 :خبثت نفسي -1

  » قو  :   أحب رسوو  اهلل   –  –عن أب  أنم ما سوه  بون هةيوف عون أبيو       

]رواه الهخ ري، ومالس، وأبوو  «   يهولن أهداس: خهثآ سفا ، وليه : لهاآ سفا 

 داود، والةا ئ [.

  يهووولن أهووداس: ج شووآ   » قوو  :  عوون الووة    –  –وعوون ع ئشووا  

 .[ق   الةووي: إسة ده صحي ] «.  آ سفا سفا . ولرن ليه : لها

ق   اخلط ب : ) قول : لهاآ سفا ، وخهثآ، معة همو  واهود. وإمنو  اوره     

من ذل، لفظ اخلهث، وبش عا ا سس مة ، وعلمهوس األدب يف املةطوق وأرشودهس    

 إىل استعم   احلان وهجراحب الههي  مة  ( ا هو.

) ويلتحوق بهوذا: أحب    وحنوه لله ضو  عيو ض وزاد امو  سهلو  ابون هجور عةو :       

الضعيف إذا ُسِئ  عن ه ل ،   يهو : لاآ بطيب، ب  يهو : ضعيف. و  ُور   

 .(1)سفا  من الطيهني فيلحهه  ب خلهيثني ( ا هو 

                                                 

 



           أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقالاملبحث اخلامس: 

 هلك الناس: -2
إذا ق   الرج : هل، الة س؛ فهو : » أحب رسو  اهلل  – –عن أب  هرير  

 .[هه حب، والهخ ري يف األدب املفرد رواه مالس، وم ل،، وأبو عواسا، وابن] .«أهلرهس 

 وق   الةووي يف معةى هذا احلديث وضهط :

برفو  الرو ف وفتحهو ، واملشوهور الرفو  ويؤيوده       « أهلرهس  » ) قلآ: وروي 

أس  ج ء يف روايا روية هو  يف هليوا األوليو ء، يف مير وا سوفي حب الثووري: فهوو مون         

 أهلرهس.

يف: اجلموو  بووني الصووحيحني: يف قو   انموو م احلوو فظ أبووو عهوداهلل احلميوودي   

الروايووووا األوىل، قوووو   بعووووض الووووروا :   أدري هووووو ب لةصووووب أم بوووو لرف ، قوووو     

احلميدي: واألشهر الرف  أي: أشودهس هالاوً ، قو  : وذلو، إذا قو   ذلو، علوى        

سهي  انزراء عليهس وا هته ر هلس، وميفضي  سفا  عليهس، ألس    يدري سرَّ اهلل 

  حب بعض علم ئة  يهو ، هذا االم احلميدي.ميع ىل يف خله . هرذا ا

وق   اخلط ب : معة ه   يزا  الرج  يعيب الةو س ويوذار ماو ويهس ويهوو :     

فاد الة س وهلروا وحنو ذل،، فوإذا فعو  ذلو، فهوو أهلرهوس: أي أسووأ هو ً         

مةهس فيم  يلحه  من انرس يف عيههس والوقيعا فيهس، ورمب  أدَّاه ذل، إىل العجوب  

يت  أحب ل  فضاًل عليهس، وأس  خري مةهس فيهل،. هوذا اوالم اخلطو ب     بةفا  ورن

 «.مع   الاةن  » فيم  روية ه عة  يف ات ب : 

 وق   ابن الهيس يف اهلدي:

أحب يهو  الرج : هل، الة س، وق  : إذا ق   ذل، فهو  ) واره رسو  اهلل 

 أهلرهس. ويف معةى هذا: فاد الة س وفاد الزم حب وحنوه (.

م  م  ذاره وم  جر  على لا حب الالف من التحزحب على أهوا  ومن ميأ



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
ورجح  الةووي يف األذا ر، هو  – –زم سهس وأهل ؛ رأ  أحب م  ق ل  م ل، 

ميفصي  هان ب  ميةز  الاةا يف مةزلته ، وم  جر  على لا حب الالف يف مةزلت . 

) واهلل أعلس ). 

 واهلل ال يغفر اهلل لفالن: -3
ق   رجو : واهلل    : » ق  : ق   رسو  اهلل  – –عن جةدب بن عهداهلل 

يغفر اهلل لفالحب، فه   اهلل عز وج : من ذا الذي يتأىل عل َّ أحب   أغفر لفالحب: 

) رواه مالس «.   إس  قد غفر  ل ، وأههطآ عمل، ). 

 وعليكم السالم: -4
ولووو بوودوحب واو فهووو   « وعلوويرس الاووالم  » يف هرووس موون قوو   يف ا بتووداء: 

 مً  و  ياتحق جوابً ، وميعهه  بعضهس.يروحب سال

» أو « سووالم علوويرس  » فيهوو  : « سووالم  » والث بووآ يف ا بتووداء ميهووديس لفووظ 

وم  ُذِار سبَّ غرُي واهده على اراهت  مةهس: املتول ، وابون  «. الاالم عليرس  

 «.الفت   » يف  – –الهيس وغريهس، وهرر االم اجلمي  احل فظ ابن هجر 

  ميهوو : عليوو، الاووالم؛ فووإحب عليوو،   » ر بوون سوولما مرفوعووً :  ويف هووديث جوو ب 

) رواه الرتمذي وغريه «. الاالم حتيا املوميى، ولرن ق : الاالم علي،   ). 

 يا خيبة الدهر: -5
  يهووولن أهووداس: يوو  خيهووا    » قوو  :  أحب الووة   – –عوون أبوو  هريوور    

                                                 

 

 

 



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
 ، وأبوووو داود، رواه الهخووو ري، وماووولس يف صوووحيحيهم ]«.   الووودهر، فوووإحب اهلل هوووو الووودهر  

 .[وغريهس« األدب املفرد  » والةا ئ ، وأمحد، والدارم ، وأبو عواسا، والهخ ري يف 

فلريجوو  إليوو . « شووأحب الوودع ء »سووث موو مي  يف ات بوو    --وللخطوو ب  

) واهلل أعلس ). 

 يا كافر: -6
أ و  رجو  قو      » قو  :   أحب رسوو  اهلل   –   –عن أب  هرير  وابون عمور   

رواه الهخوو ري وماوولس والرتمووذي، وم لوو،،  ]«. بوو ء بهوو  أهوودهم    ألخيوو  يوو  اوو فر فهوود 

) [«األدب املفرد  » والهخ ري يف  ) . 

 وميهديعً  ميرفريًا الة س أعراض يف ولغوا بصريميهس اهلل أعمى ممن وقليٌ 

 أو الترفري عه ر  ُيطلق مةهس بذل،، والواهد ميعهدهس اهلل وميفايهً ، واأحب

 ومن الصح با من الالف أحب صدره، م  به  ةشرٌ م وهو التفايق أو التهدي 

 والش فع  وم ل، هةيفا اأب - انسالم أئما من هداهس على س ر

   الترفري، هيث يف اثريًا، وخصوصً  ذل، من يتحرجوحب ا سوا -وأمحد

 يف الش،، واستفآ ميهه    أدلا لديهس ق مآ أحب بعد إ  ذل، من بشئ يتلفظوا

 خطها يف  ق  : ق   برر  أب  عن. احلجا علي  آاملواس ، وق م املعني هق

                                                 

 

 



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
 هرام، احرما بيةرس وأعراضرس وأموالرس دم ءاس فإحب. . . »: الةحر يوم

 فإحبَّ الغ ئب الش هد هذا، لُيهلغ بلداس يف هذا شهراس يف هذا يومرس

 .  (1)« مة  ل  أوعى هو من يهلغ أحب عاى الش هد

 يثرب: -7
من مسِّى املديةوا  » ق  :  ه أحب رسو  اهلل لإلم م أمحد باةد« املاةد  » يف 

ويف سةده ضعف، لضعف: يزيد بن ]«.   يثرب فلياتغفر اهلل، إمن  ه  ط با، ه  ط با

 .[أب  زي د

 «:التحفا  » يف  – –ق   ابن الهيس 

اسووس املديةووا، واوو حب: يثوورب، فاوومَّ ه : ط بووا، اموو  يف     ) وغيَّوور الووة  

من ميهوك هتوى أشورفة     لة  م  رسو   اهلل الصحيحني عن أب  محيد ق  ؛ أقه

 «.هذه ط با  » على املديةا فه  : 

إحب » يهو :  ويف صحي  مالس: عن ج بر بن مسر  ق  : مسعآ رسو  اهلل 

 «.اهلل مسَّى املديةا ط با  

ويرووره مياووميته : يثوورب، اراهووا شووديد ، وإمنوو  هرووى اهلل مياووميته :       

. ويف اآليوا    َق َلْآ َط ِئَفٌا ِمْةُهْس َي  َأْهَ  َيْثِرَبَوِإْذ يثرب، عن املة فهني، فه  : 

» يهوو :   ق  : مسعوآ رسوو  اهلل    – –سةن الةا ئ  من هديث أب  هرير  

أمر  بهريا ميأا  الهر  يهولوحب: يثرب، وه  املديةا، ميةف  الة س ام  يةف  

) . ( ا هو. خمتصرًا «الرري خهث احلديث  ). 

                                                 

 

 



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال

 أنصت: -8
إذا قلوآ لصو هه، أسصوآ     : »ق  : ق   رسو  اهلل  – –عن أب  هرير  

رواه الشيخ حب، والةا ئ ، والرتمذي، وابن ]«.   يوم اجلمعا، وانم م ُطب؛ فهد لغو 

 [م ج ، وغريهس
 ( ). 

 تعس الشيطان: -9
فعثور  دابتو ، فهلوآ:     عن أب  املنلي ، عن رج ، ق  : اةآ رديف الة  

  الشيط حب، فإس، إذا قلآ ذل، ميع لس هتى   ميه  ميع» ميع  الشيط حب، فه  : 

يروحب مث  الهيآ، ويهو : بهوَّمي ، ولرن، ق : باس اهلل، فإس، إذا قلآ ذل، 

 .[رواه أبو داود والةا ئ ]«   ميص غر هتى يروحب مث  الذب ب

  مياهوا الشيط حب، وميعوذوا » ق  :  أحب رسو  اهلل  – –وعن أب  هرير  

 .[يف فوائده، والديلم رواه   م ]« ب هلل من شره  

فصواًل عظيموً     – –، وقد سو ق ابون الهويس    7/257واسظر: ميهذيب الاةن 

) «زاد املع د  » ات ب :  يف هفظ املةطق واختي ر األلف ل. وذل، يف ). 

 عبدي، وأمتي -10
  يهولن أهداس ململوا : عهدي، وأم ، ولرن يهو : : » ق   الة   

 «.ك: رب ، ورب ، ولرن يهو : سيدي وسيدمي فت ي، وفت مي ، و  يهو  اململو

 من يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى: -11
                                                 

 

 



           وال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقالاملبحث اخلامس: أق
يف هفووظ املةطووق   يف سووي ق هديوو   « الووزاد  » يف  – –قوو   ابوون الهوويس   

 واختي ر األلف ل:

) ومن هذا قول  للخطيب الذي ق  : من يطو  اهلل ورسوول  فهود رشود، ومون      

 ا هو.  «.   يب أسآبئ  اخلط» يعصهم  فهد غو : 

وهذا احلديث رواه مالس يف ات ب اجلمعا، وأبوو داود يف اتو ب الصوال :    

بإسوة ده عون    379، 256/ 4ب ب الرج  ُطوب علوى قووس، وأمحود يف ماوةده      

فه  : من يط  اهلل ورسوول    أحب رجاًل خطب عةد الة   – –عدي بن ه مت 

بئ  اخلطيب أسوآ؛  : » فهد رشد، ومن يعصهم  فهد غو ، فه   رسو  اهلل 

يف   - –ا هوووو. وهروووذا عةووود ماوووولس    « قووو : ومووون يعوووب اهلل ورسووووول      

 صحيح ، فهذا احلديث سب يف مة  اجلم  بني اسس اهلل ميع ىل واسس رسول  

ب لترةيا حنو: ) ومون يعصوهم  ( ملو  يووهس مون التاوويا، ويف هوذا إ و م مح يوا          

 جلة ب التوهيد. الة  

او حب إذا   أسو    – – جا من روايا ابون ماوعود   لرن ج ء يف هديث احل

من يط  اهلل ورسول  فهد رشد، . إخل قول :  احلمد هلل ساتعية . .» ميشهد ق  : 

 «.  ومن يعصهم  فإس    يضر إ  سفا  و  يضر اهلل شيئً 

وذاووره ابوون الهوويس يف: زاد املعوو د، وعووزاه ألبوو  داود، لروون يف سووةده أبووو      

 . وقد صو َّ احلوديث مون وجووه أنخور، ولوي  فيو  هوذا         عي ض املدس  وهو جمهو

رواه   ع   مةهس عهدالرزاق يف املصةف وأمحود يف ماوةده، والةاو ئ  والرتموذي وابون      ] اللفظ،

 .[4/ 1م ج ، يف سةةهس، والطح وي يف مشر  اآلر ر 

» فثهآ من هذا صحا هديث املة  بهذا اللفوظ ) ومون يعصوهم  ( وأسو  ُيهو  :      

وضعف روايا أب  داود يف اجلم  بيةهم  بو للفظ  « ول  فهد غو   ومن يعِب ورس
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 املةه  عة ، وبهذا جتتم  الاةن ويةتف  م  ل هره التع رض. واهلل أعلس.

وعلى الهو  بصحا روايا ابن ماعود يف هديث احل جا، وحنوه هديث أس  

فيجوووز لوو  ذلوو، دوحب موون  فهووذا موون خص ئصوو  «   وموون يعصووهم : » بلفظوو  

  يتطوورق إليوو  إيهوو م التاووويا. قووالف غووريه ف قتضووى      فووإحب مةصووه   سووواه، 

سهواًل عون العوز بون     « سوةن الةاو ئ     » التخصيب ام  يف ه شيا الاةدي علوى  

 عهدالاالم. واهلل أعلس.

إمنو  األعمو     » املشوهور:   – –يف هوديث عمور    24/ 2ويف: طر  التثريب 

رسوووول  فهجرميووو  إىل اهلل فمووون ا سوووآ هجرميووو  إىل اهلل و » وفيووو : «  ب لةيووو   

 احلديث، ق  :. «  ورسول . . .

)   يه  يف اجلوزاء: فهجرميو  إليهمو ، وإحب او حب أخصور، بو  أميوى ب لظو هر         

يف ميعظيس اسس اهلل أحب ُيجم   فه  : فهجرمي  إىل اهلل ورسول ، وذل، من اداب  

هني ق  : مون  «   بئ  خطيب الهوم أسآ» من ضمري غريه، ام  ق   للخطيب: 

  اهلل ورسووول  فهوود رشوود، وموون يعصووهم  فهوود غووو ، وبوويَّن درجووا انسروو ر   يطوو

قو : ومون يعوِب اهلل ورسوول . وهوذا يودف  قوو  مون قو  : إسِّو  أنسرور            » فه   ل : 

بيةهمو . . . . . . . .   علي  وقوف  على قول : ومن يعصهم ، وقد    رسو  اهلل 

 .(1). . ( إخل

 ما شاء اهلل وشاء فالن: -12
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» موو  شوو ء اهلل وشووئآ، قوو  :  »: قوو   رجوو  للووة    –  –س عوون ابوون عهوو  

» أخرجو  أمحود، وابون م جو ، والهخو ري يف      ]«.   أجعلت  هلل سدًا، ق  م  ش ء اهلل وهده

 ل :« ات ب الرو   » يف  – –وغريهس. ق   ابن الهيس  [«األدب املفرد  

ريووود ) والفوووروق بوووني جتريووود التوهيووود، وبوووني هضوووس أربووو ب املراميوووب: أحب جت 

التوهيد أحب   يعطى املخلووق شويئً  مون هوق اخلو لق وخص ئصو ؛ فوال يعهود، و          

 :   يا و  برب الع ملني يف قو  اله ئ :-إىل قول   –يصلى ل  

 م  ش ء اهلل وشئآ.

 وهذا مة، ومن اهلل.

 وأس  ب هلل وب،.

 وأس  متوا  على اهلل وعلي،.

 واهلل ل  يف الام ء واسآ ل  يف األرض.

 صدق مي، وصدق   اهلل. وهذا من

 واس  مي ئب إىل اهلل وإلي،.

 .(1)وأس  يف هاب اهلل وهاه،. . . . ( ا هو 

 :شئت إن يل اغفر اللهم -13
 اغفور  اللهس: أهداس يهو    »: الصحي  احلديث يف  اهلل رسو  يهو   

 يف شووئآ، وليعووزم  إحب ارزقوو  شووئآ، اللووهس  إحب ارمحوو  شووئآ، اللووهس  إحب لوو 

 . .[ومالس الهخ ري رواه] «ل  ُمْاَتْرْرَه   املاألا، فإس 
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 ذلوو، يف مةوو ، وملوو  واملطلوووب املطلوووب عوون ا سووتغة ء شوو ئها موون ذلوو، يف ملوو 

 .ذل، عن اهلل ل ، ميع ىل مرره  هلل بأحبَّ انشع ر من أيض 

 الدعاء بدعوى اجلاهلية: -14
عن الدع ء بدعو  اجل هليا والتعزي بعوزائهس، ا لودع ء إىل    سهى الة   

ه ئووو  والعصوووهيا هلووو ، ولألساووو ب، ومثلووو  التعصوووب للموووذاهب، والطرائوووق،   اله

واملش يخ، وميفضي  بعضوه  علوى بعوض بو هلو  والعصوهيا واوسو  مةتاوهً  إليو ،         

فيوودعو إىل ذلوو،، ويوووال  عليوو ، ويعوو دي عليوو  ويووزحب الةوو س بوو ؛ اوو  هووذا موون    

 دعو  اجل هليا.

 الصرورة: -15
   قو :يف اجل هليا مياميا من   حيج: صرور ، ومة

 لو أسه  عرضآ أل ط راهب                       عهد انل  صرور  متهت 

 لرس  لههجته  وهان هديثه                            وهلس من مي موره بتةز 

 ق  : أحب الة   –  –ويف هديث ابن عه س 

 ]رواه أمحد، وأبو داود، واحل اس[.«.     صرور  يف انسالم» 

 بن عهدالرمحن، عن ابن ماعود ق  : وعن اله سس

  يهووولّن أهووداس: إسوو  صوورور ، فووإحب املاوولس لووي  بصوورور ، و  يهووولن          

أهداس: إس  ه  ، فإحب احل   هو احملرم. ]رواه الهيهه ، قو   الةوووي: موقووف    

 .(1)مةهط [ 
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 صفر اخلري: -16
  عوودو ، و  طووري ، و  » قوو  :  أحب رسووو  اهلل  – –عوون أبوو  هريوور   

 .[متفق علي ]«  و  صفر  ه ما، 

 «.  و  سوء، و  غو » زاد مالس: 

 أقوا  رالرا:«   صفر  » ويف معةى: 

« و  صوفر   » أس  داء يف الوهطن يعودي؛ وهلوذا فهوو مون بو ب عطوف اخلو ص:         

 «  عدو   » على الع م: 

أو أس  سهى عن الّةاأ، الذي ا سآ ميعمل  العورب يف ج هليتهو  وذلو، هيةمو      

 سته ها األشهر احلنرم فإسهس يؤخروس  إىل شهر صفر.يريدوحب ا

والث لووث: أسوو  شووهر صووفر؛ إذ ا سووآ العوورب ميتشوو ءم بوو . وهلووذا سعتوو  بْعووٌض      

مة بذ  مل  ا سآ ميعتهده العرب يف ج هليتهو ؛ وهلوذا ميوراه    « صفر اخلري  » بهول : 

 فيم  يأمي .« امللحق  » يف: 

هوو  يف سفاوو  موون اعتهوو د    ميفوو نً  يوورد موو  ي  « صووفر اخلووري   » وبعووض يهووو :  

 التش نم في . وهذه لورا ج هليا من سفا  من سف    يصهله  التوهيد بةوره.

للشويخ العالموا حممود الطو هر بون      « شوهر صوفر    » وهذا مه   مفصو  عون:   

 ق   م  سص : – –ع شور 

)   صفر: ُجِه  انسا حب على ميطلب املعرفا وا ميا م مبياس العلس فهو موتعلس  

للس بطهع  لذل، مير  الطف  ياأ  عن ا  م  يراه وياومع ، وحيو و    وع   ومع

أحب يري رفيه  ا  م  يلو  ل  مون أمور ماوتغرب، ويعرفو  برو  مو  وصو  إليو          
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علم  وإدراا . وشوأحب األموس يف جه لتهو  األوىل أو الع رضوا هلو  عون ميودهور مون         

 هوق  أو  اهلدايا إىل هضويض الضواللا أحب ميةتحو  ألسفاوه  معو رف خملوطوا بوني       

وب ط ، ميعلو  بهو  ميعطشوه  إىل العلوس، وغ لوب ذلو، هوو مون وضو  أهو  الوذا ء            

مووةهس الوووذين   يهووودر هلووس صوووه  ذاووو ئهس ب ملعوو رف احلهوووا، فهوووس بوووذا ئهس    

الفرري ميةعر  هراا عهوهلس على سفاوه  فوتخرتع مون ختيالميهو  وأوه مهو       

ن دهو ء  م  حياوهوس  علموً ، ويشويعوس  يف دهمو ء الهووم عون غورور وغفلوا، أو عو         

وهيلا؛ ليهتعدوا بذل، مراق  الهيو د  والزع موا، لوذل،   جتود أموا ُلوو ميو ريخ        

علومهوو  موون ا بتووداء بعلوووم وهميووا وخرافيووا ميروووحب هوو  قصوو ر  علومهوو  قهوو        

سهوووض هضوو رميه ، ويتفوو وميوحب يف ميةظيمهوو  ميفوو و  عهوووهلس يف ا خوورتاع، فهوود       

 حب للمصوريني  ا حب للرلوداحب خرافو   مون عهو د  الروااوب وأرواههو ، واو       

خرافوو   يف أهوووا  املوووميى واملوجووودا  املهدسووا، واوو حب لليوسوو حب خرافوو   يف        

أهوا  اآلهلا واألبط  . فإذا ارميهآ ميل، األمس وميواضعآ العلوم الصحيحا؛ بهيوآ  

به ي  مون العلووم الوهميوا ع لهوا بعهوو  الط ئفوا الو  هظهو  مون املعو رف احلهوا            

مووو  مووو  اووو حب يف اهةوووتهس مووون العلووووم   قليووو  أو معووودوم. أ  ميووور  أحب املصوووريني

احلرميووا   ختوو  عوو متهس موون ان وو حب بأوهوو م خرافيووا  واووذل، احلوو   يف       

اليوسوو حب؛ إذ   يروون لغ لووب أسوو طني العلووس يف هووؤ ء وأولئوو، دعووو  إىل إصووال   

الووتفرري وا عتهوو د يف الع مووا إ  سوو درًا، مثوو  موو  اوو حب موون سووهرا  بطريهتوو      

جيةوس بطريهت  التهرميا؛ ب  ا حب غ لههس يهتصور  الوعظيا والتمثيليا، وديو 

 من علم  على التعليس اخل ص.

على هذا الاةن او حب شوأحب العورب يف جو هليتهس فهود ميعلهووا بأوهو م ب طلوا         

ابتررميهوو  ختووويالميهس، أو وضوووعه  هلووس أهووو  الوووده ء موون املوووتطلعني إىل التفووووق    
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هو  معو رف اسوتأرروا    والزع ما يف الهه ئ ، فريمسوحب هلوس رسوومً  وُيلووحب هلوس أس    

به ؛ ليجعلوا أسفاهس مرجعً  يرج  إلي  األقوام، ف سطو  بهوس عصوور يف ضواللا    

هتووى إذا اسووتيهظوا مةهوو  يف الهي مووا قوو لوا: ربةوو  إسوو  أطعةوو  سوو دمية  وارباءسوو         

فأضوولوس  الاووهي ، ربةوو  اميهووس ضووعفني موون العووذاب والعووةهس لعةووً  اووهريًا. ويف          

 –جود خزاعوا    –أخورب عون عمورو بون حلو        احلديث الصحي : أحب رسو  اهلل 

أس  جير قصها يف الة ر؛ ألس  أو  من سَّر الهحري  وسيَّب الا ئها ومحى احلو م   

ووص  الوصيلا ودع  الة س إىل عه د  األصة م. ا حب العرب قد أعدوا ألسفاوهس  

 –والرقوووى   –والعي فوووا   –والزجووور   –الفووو    –علوموووً  وهميوووا، مةهووو : الطوووري     

واذبوا مير ذيب أشو عوه  بوني الةو س، مون دعوو  ميعورض الغوو          –والالوا  

هلووس يف أسووف رهس، وخوورو  طوو ئر موون دم قتيوو  ياوومى اهل مووا، وحموو درتهس موو         

 اجلن، وغري ذل،.

وه صوو  هووذه العلوووم أسهوو  اسووتخرا  معوو حب دالووا علووى وقوووع هووواد  ماووتههلا  

وه  للع مووا أو اخل صووا، مياووتخر  موون أهوووا  ميهوودو موون هراوو   الطووري أو الوو  

ومروره  وسزوهل ، أو مون أقووا  ميهورع الاوم  علوى غوري ميرقوب، أو مون مه رسو            

بووني األشووي ء ومالزموو   لألشووي ء جيعلوسهوو  ا ملهصووود موون ميلوو، األشووي ء، مثوو     

ميشووو نمهس ب هلووو م وهوووو ذاووور الهووووم؛ ألسووو  يوووألف اخلوووراب واملهووو بر، ويصوووي        

 حب هاووةا ا لةوو ع ، فجعلوووه عالمووا علووى اخلووالء. وإحب دلووآ عةوودهس علووى معوو     

ميف ءلوا به  مثو  أحب  ور ب ملاو فر مون ج سهو  األ ون بهور  وهشويا سوليما الهورحب.           

وبعووض هووذه املعلوموو   ميهلووغ موون الشووهر  عةوودهس إىل هوود أحب ياووتوي الةوو س يف      

استطالعه ، وبعضه  يرتاب من أهووا  اوثري ، أو حيتو   إىل دقو ئق فيحتو        

 ئق ذلوو، ُيوودعى: العووراف، الع مووا إىل عرضووه  علووى أهوو  املعرفووا، والعوو رف بوودق
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قهيلوا مون    –وقد اشتهر أه  اليم موا وأهو  جنود بعوّرافيهس، واشوتهر  بةوو هلوب        

 ب لزجر والعي فا. –األزد 

أض ء على العرب وهس يف للم   اجل هليا سور بز ، وفجر سوط ، وهوو سوور    

انسووالم الووذي جوو ء نسهوو ذ الهشوور الووهس موون للموو   األوهوو م والزيووغ، فطلعووآ   

العرب مث  ا  األمس فأحنى علوى عه ئود العورب الضو لا. وهاوه،       ا  على 

َيظنَةوووحَب  أحب اهلل ميعوو ىل وصووف ا عتهوو د اله طلووا بأسوو  اعتهوو د اجل هليووا إذ قوو  : 

فروو حب أو  موو  دعوو هس انسووالم إليوو  صووحا     ِب للَّووِ  َغْيووَر اْلَحووقِّ َلوونَّ اْلَج ِهِليَّوواِ 

إىل صوحا ا عتهو د يف ذا  اهلل    ا عته د املاوتته  ميصوحي  الوتفرري، فودع هس    

وصووف مي  رووس إىل سهووذ سووف ها األهووالم يف هووذه األوهوو م، وقوود ميروورر ذلوو، يف         

َقْد َخِاَر الَِّذيَن َقَتلنوا َأْو َدُهْس َسَفهً  ِبَغْيِر ِعْلٍس َوَهرَُّموا َم  َرَزَقُهُس اللَُّ   الهراحب: 

وأرشدهس إىل أحب  [140]األنعام:وا ُمْهَتِديَناْفِتَراًء َعَلى اللَِّ  َقْد َضلووا َوَم  َا ُس

ِإحْب ِعْةوَدانْس   م    دلي  علي  من وه  أو عه  يهه  ميهلده فه   الهوراحب فويهس:   

قنْ  ِإحبَّ الَِّذيَن َيْفَتُروحَب َعَلى اللَِّ  *  ِمْن ُسْلَط حٍب ِبَهَذا َأمَيهنولنوحَب َعَلى اللَِّ  َم    مَيْعَلُموحَب

َمَتوو ٌع ِفوو  الووَدْسَي  ُرووسَّ ِإَلْيَةوو  َمووْرِجُعُهْس ُرووسَّ ُسووِذيهنُهُس اْلَعووَذاَب *  ِلُحوووحَباْلَرووِذَب   ُيْف

 .[68]يونس:الشَِّديَد ِبَم  َا ُسوا َيْرفنُروحَب

ومن الضال   الو  اعتهوده  العورب اعتهو د أحب شوهر صوفر شوهر مشوؤوم،         

ر مون األهووا    وأص  هذا ا عته د سشأ من استخرا  معةى مم  يه رحب هذا الشه

يف الغ لب عةدهس وهو م  يرثر في  مون الرزايو  ب لهتو   والهتو ، ذلو، أحب شوهر       

صووفر يهوو  بعوود رالرووا أشووهر هوورم ساووهً  وهوو  ذو الهعوود  وذو احلجووا واحملوورم،      

وا حب العرب يتجةهوحب الهت   والهتو  يف األشوهر احلورم؛ ألسهو  أشوهر أمون، قو          



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
 َا اْلَهْيووَآ اْلَحووَراَم ِقَي مووً  ِللةَّوو ِس َوالشَّووْهَر اْلَحووَراَمَجَعووَ  اللَّووُ  اْلَرْعَهوو اهلل ميعوو ىل: 

اآليا. فر سوا يهضوحب األشهر احلرم على إهٍن من ميطلوب الث را   [97]املائدة:

والغزوا ، وميشتآ ه جتهس يف ميلو، األشوهر، فوإذا جو ء صوفر بو در او  مون يف         

ل، قيو : إسو  مسو     سفا  هةق علوى عودوه فثو وره، فيرثور الهتو  والهتو  ، ولوذ       

صووفرًا؛ ألسهووس اوو سوا يغووزوحب فيوو  الهه ئوو  فيرتاوووحب موون لهوووه صووفرًا موون املتوو ع   

وامل  ، أي خلوًا مةهم . ق   الذبي س  حيذر قوم  من التعورض لوهالد الةعمو حب بون     

 احل ر  مل، الش م يف شهر صفر:

 لهد سهيآ ب  ذبي حب عن أنقنر             وعن ميربعهس يف ا  أصف ر

ا حب من يريد العمر  مةهس   يعتمر يف صفر إذ   يأمن على سفا ،  ولذل،

إذا بورأ الودبر وعفو  األرور واساوولخ     » فرو حب مون قواعودهس يف العمور  أحب يهولوووا:     

علووى أهوود ميفاووريين يف املووراد موون صووفر وهووو  « صووفر؛ هّلووآ العموور  ملوون اعتموور  

اجل هليوا ياومى   التأوي  الظو هر. وقيو : أرادوا بو  شوهر احملورم، وأسو  او حب يف        

صووفر األو ، وأحب مياووميت  حمرمووً  موون اصووطال  انسووالم، وقوود ذهووب إىل هووذا    

بعض أئما اللغا، وأهاب أس  اشته ه، ألحب ميغيري األمس ء يف األمور الع ما يودخ   

ملو  خطوب هجوا     على الة س ميلهياً    يهصده الش رع، أ  مير  أحب رسوو  اهلل  

الوراوي: فاورتة  هتوى لةةو  أسو  سياومي        ق   «. أي شهر هذا  » الوداع فه  : 

رووس ذاوور يف أرةوو ء اخلطهووا األشووهر     « ألووي  ذا احلجووا   » بغووري امسوو ، فهوو  :   

احلرم، فه  : ذو الهعد ، وذو احلجا، واحملرم، ورجوب مضور الوذي بوني  و د      

وشعه حب. فلو ا حب اسس احملورم امسوً  جديودًا؛ لوّضوح  للح ضورين الوواردين مون        

أحب ه درً  مث  هذا لو هد ، لتة قل  الة س، وإمنو  او سوا    اآلف ق اله صيا. على



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
 يطلهوحب علي  وصفر لفظ الصفرين ميغليهً .

عن التش نم بصفر. رو  مالس مون هوديث جو بر بون عهوداهلل       فةهى الة  

«.     عدو  و  صفر» ق  :  أحب رسو  اهلل   وأب  هرير  والا ئب بن يزيد 

و  » ى هوذا اللفوظ، ويف روايوا بعضوهس زيو ر :      اميفق هؤ ء األصوح ب الثالروا علو   

وقد اختلف العلم ء يف املراد من صفر يف هذا «. ه ما و  غو  و  طري  و  سوء  

احلديث، فهي : أراد الشهر وهو الصحي  وب  قو   م لو، وأبوو عهيود  معمور بون       

املثةووى، وقيوو : أراد مرضووً  يف الووهطن ُسووم  الصووفر، ا سووآ العوورب يعتهدوسوو       

ً ، وب  ق   ابن وهب ومطرف وأبو عهيد اله سس بون سوالم، وفيو  ُبعود؛ ألحب     معدي

وعلوى أسو  أراد الشوهر فهيو :     « و  صوفر   » يغو  عون قولو :    «   عودو    » قول : 

أراد إبط   الةا ء، وقي : إراد إبطو   التشو نم بشوهر صوفر، وهوذا األخوري هوو        

 الظ هر عةدي.

م   العورب أسو  إذا سفوى اسوس اجلوة       ووج  الد لا في  أس  قد علس من اسوتع 

و  يووذار اخلوورب أحب يهوودر اخلوورب مبوو  يوود  عليوو  املهوو م، فوو ملعةى هةوو :   صووفر  

مشؤوم، إْذ هذا الوصوف هوو الوصوف الوذي ُوتب بو  صوفر مون بوني األشوهر،           

وهرذا يهودر لرو  مةفو  يف هوذا احلوديث علوى اخوتالف رواي ميو  مبو  ية سوب           

ا حب هذا هو املراد من هذا احلوديث أم غوريه؛    معتهد أه  اجل هليا في . وسواء

فهد اميفق علم ء انسالم على أحب اعته د حن  هذا الشهر: اعته د ب ط  يف سظر 

انسالم، وأس  من به ي  اجل هليا الو  أسهوذ اهلل مةهو  بةعموا انسوالم. قود أبطو         

 انسالم عوائد اجل هليا فزالآ مون عهوو   هوور املوؤمةني، وبهيوآ به ي هو  يف      

عهو  اجلهلا من األعراب الهعداء عن التوغ  يف ميعو ليس انسوالم، فلصوهآ ميلو،     

العه ئد ب ملالمني شيئً  فشويئً  مو  ختيويس اجلهو  ب لودين بيوةهس، ومةهو  التشو نم         



           بحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقالامل
بشهر صفر، هتى ص ر اثري من الة س يتجةوب الاوفر يف شوهر صوفر اقته سوً       

ء، ويتجةهووحب فيو  ابتوداء    من هذر اجل هليا الافر فيو  خوفوً  مون ميعورض األعودا     

األعم   خشيا أحب   ميروحب مه راوا، وقود شو ع بوني املاولمني أحب يصوفوا شوهر        

صفر بهوهلس: صفر اخلري. فال أدري: ه  أرادوا ب  الرد علوى مون يتشو ءم بو ، أو     

أرادوا التف ن  لتلطيف شره امو  يهو   للملودو : الاوليس  وأّيوً  مو  او حب فوذل،         

 التش نم بهذا الشهر عةدهس.الوصف مؤذحب بتأّص  عهيد  

وأله  ميوس  هظ عظيس من اعته د التش نم بصفر،  سيم  الةا ء وضع ف 

الةفوس، ف لةا ء يامية  ) ربيب الع شوراء ( ليجعلووا لو  هظوً  مون احلوزحب فيو        

 وجتةب األعراس والتةهال .

وموون الةوو س موون يزيوود ِضووْغثً  علووى إب لووا فيضووس إلوو  عهيوود  اجل هليووا عهيوود   

مةه ، وه  اعته د أحب يوم األربع ء األخري من صفر هو أحن  أيو م العو م،   أجه  

ومووون العجوووب أسهوووس يةاوووهوحب ذلووو، إىل الووودين الوووذي أوصووو هس بإبطووو   عه ئووود      

اجل هليا، فتروحب هذه الةاها ضاللا مض عفا، ياوتةدوحب إىل هوديث موضووع    

  اخور أربعو ء يف الشوهر يووم حنو     » قو  :   يرو  عن ابون عهو س أحب رسوو  اهلل    

وقوود سووب األئمووا علووى أحب هووذا هووديث موضوووع، فووإذا ضووس ذلوو، إىل    « ماووتمر  

التش نم بشهر صفر من بني األشهر؛ أستجآ هذه املهدم   اله طلا ستيجا مثله ، 

» وهوو  أحب اخوور أربعوو ء موون شووهر صووفر أشووأم أيوو م العوو م. وأهوو  ميوووس  ياووموسه     

لاواد شوع ر احلوزحب   أي الاوداء، اة يا عن حناه ؛ ألحب ا« األربع ء الرحالء  

 واملص ئب، عر  الهي ض. ق   أبو الطيب يف الشيب:

 أبعد بعد  بي ضً    بي ض ل             ألسآ أسود يف عي  من الظلس

األيو م  » وهو اعتهو د ب طو  إْذ لوي  يف األيو م حنو ، قو   م لو، رمحو  اهلل:         



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
موون الفضوو   الوه  أيوو م اهلل، وإمنوو  يفضو  بعووض األيوو م بعضوً  مبوو  جعوو  اهلل لو     

 «.  فيم  أخرب بذل، رسو  اهلل 

وألج  هذا ا عته د اله ط  قد اخرتع بعض اجلهلوا املوراهني صوال  ميصولى     

صه   يوم األربعو ء األخوري مون صوفر، وهو  صوال  ذا  أربو  راعو   متواليو            

ميهوورأ يف اوو  راعووا مةهوو  سووور موون الهووراحب مروورر  متعوودد ، وميعوو د يف اوو      

بوودع ء معووني. وهوو  بدعووا وضوواللا إذا   ميتلهووى   راعووا، ويوودعى عهووب الصووال   

الصلوا  ذوا  اهليئ   اخل صا إ  من قه  الشرع، و  يرد يف هذه الصال  من 

جها الشرع أرر قوي و  ضعيف فه  موضوعا. ولياآ من قهي  مطلوق الةوافو ؛   

ألسه  غري ج ريوا علوى صوف   الصولوا  الةوافو ، فليحوذر املاولموحب مون فعلوه ،          

ن هلس هظ من العلس. وسعوذ ب هلل من علوس   يةفو  وهوو  متهو  ( استهوى      و سيم  م

(1). 

 صمت رمضان كله وقمته: -17
  يهوولنَّ أهوداس: إسو     : » قو  : قو   رسوو  اهلل     – –عن أب  برور   

فال أدري أاره التزايا، أو ق  :  بد من سوما «. صمآ رمض حب ال  وقمت   

) ا هو  سيد هاةا أو صحيحا []رواه أبو داودوالةا ئ  بأسأو رقد    ). 

ة: -18
َّ
صي
 
 ع

أسووولس: سووولمه  اهلل،  » قووو  :  يف الصوووحيحني وغريهمووو : أحب رسوووو  اهلل   

 «. وِغف ر: غفر اهلل هل ، وُعصيَّا: عصآ اهلل 

                                                 

 

 



           املبحث اخلامس: أقوال  وألفاظ كره الرسول أن ُتقال
 وهذا من ارميه   املع س  ب مله س  واشته ق األمس ء من مع سيه .

م ه رسوو   ويف مير ا: عصما بون قوي  اهلووزس : او حب امسو : عصويا، فاو       

) : )عصما ( أخرج  ابن ق س  اهلل  ). 

 قبح اهلل وجهه: -19
رواه ]«.     ميهولوووا: قووه  اهلل وجهوو   » قوو  :  أحب الووة   عوون أبوو  هريوور   

، وابوون ههوو حب والطرباسوو  يف: اتوو ب   «التوهيوود  » ، وابوون خز ووا يف  «األدب املفوورد  » الهخوو ري يف 

 [الاةا، واخلطيب من هديث ابن عمر
 ( ). 

 ب:كل -20
]رواه الطرباسو   «   أحب ُيامى: الب أو اليب سهى » ق  :  – –عن بريد  

) وسةده عةده ضعيف[ « الرهري  » يف  ). 

 اللهم اغفر يل إن شئت: -21
، وسوو ق  ابوون  الةهوو  عوون ذلوو، ورد يف الصووحيحني وغريهموو ، عوون الووة     

اوور وذ –يرووره أحب ُيهوو    يف: ) فصوو : يف ألفوو ل اوو حب « اهلوودي  » الهوويس يف 

 مةه : ) ومةه  أحب يهو  يف دع ئ : اللهس اغفر ل  إحب شئآ، وارمح  إحب شئآ (.

إذا دع  أهداس فال يه : : » ق  : ق   رسو  اهلل  – –عن أب  هرير  

اللهس اغفر ل  إحب شئآ، ولرن ليعزم، ويعظس الرغها، فإحب اهلل   يتع لس علي  

 .]رواه الهخ ري، ومالس، وغريهم [«.   ش ء أعط ه

إذا دعو  أهوداس فليعووزم   : » قو  : قو   رسووو  اهلل    –  –وعون أسو    

]رواه «.   املاووألا، و  يهووولن اللووهس إحب شووئآ فووأعط ، فإسوو    ماووترره لوو     

                                                 

 

 

 



           

  
 

) الهخ ري ومالس وغريهم [  ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة
   

 متهيد:
ره فوووا الشوووعوب، وهلووو  ميأرريهووو  امله شووور يف   ميلعوووب دورًا فووو عاًل يف   األمثووو   

                                                 

 



           املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة
الالوك ا جتم ع ، هيث ُياتحضر املث  ب عته ره ش هدًا على ميأايد فرور   

وميعزيزه  أو ميفةيده  ورفضه ، أو ميشوجي  انساو حب علوى اختو ذ موقوف، أو رةيو        

عن اخت ذه، ورمب  ااتاب املث  أهي س  سطو  معيةا جتع  ل  قدر  على احلاس 

خووتالف وجهوو   الةظوور، واأّسوو  الفيصوو  أو الوودلي  املوورج  هلووذا      ا  يف موووارد 

 الرأي على ذاك.

وموون مزايوو  املثوو  أّسوو  ُيخوور  الفروور  موون جتريووديته  ومث ليتهوو  ويربطهوو       

ب لواق  املع ش، ام  أّس  يرف  من قيمته  ومههوليته  لد  الطرف اآلخر، فمون  

يف الةفووس أاثوور  يطور  فرور  معيةوا ويودعمه  مبثو  سويروحب لرالمو  وقو          

 مم  لو طر  الفرر  سفاه  غري مدعوما ب ملث .

أّسوو  يوصوو  الفروور  إىل األذهوو حب بألفوو ل  -أيضووً   -وموون مزايوو  املثوو     

خمتصوور  وسووهلا وخفيفووا علووى ه سووا الاووم ، و توو ز جبوورس إيهوو ع  خوو ص       

وسالسووا يف التعووهري، واووثريًا موو  حيموو  املثوو  غةووى يف املضووموحب ويعتموود علووى      

ي وهوو جتو رب احليو   ودروسوه ، "إسوأ  جمورب و  مياوأ  هرويس"،         رصيد قوو 

جتتمو  يف املثو  أربعوا   جتتمو      ووالتجربا  ث  مدرسا مأل  ب لعرب والودروس،  

يف غريه: إجي ز اللفظ، وإص با املعةى، وهان التشهي ، وجوود  الرة يوا، فهوو    

 .سه يا الهالغا

يا املةتشر  يف بعض الهلداحب سوف سشري إىل من ذ  متةوعا من األمث   الع م و

العربيا، والةم ذ  املخت ر  ه  عية   مون األمثو   الو  ختتوزحب مضو مني مة فيوا       

 لإلسالم يف عهيدمي  أو شريعت  وقيم  األخالقيا الرفيعا والا ميا.

 :املكتوب ما منو مهروب  -1
  ميفو  من بعض األمث   الشعهيا رائحا عهيد  اجلرب، وأحب انسا حب   ياتطي     



           املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة
: " املرتووب مو  مةوو مهوروب"،     مثو  هوذا املثو    ميغيري املرتوب علي  واملهودر لو ،   

وهووذا معتهوود مرفوووض إسووالميً ، ألحّب انساوو حب وفووق الرنيووا الهراسيووا وانسووالميا 

خمت ر يف أفع ل  وأقوال ، وهو الذي يصة  قض ءه ب ختي ره وإرادمي ، واملرتووب  

ف هلل إمن  اوتب علية  م  علس  هو صفحا ميعر  م  سيفعل  انسا حب ب ختي ره،

 أسة  سةفعل  ب ختي رس ، و  يههرس  على فع  م  هو مرتوب يف سج  أعم لة .

 :ربنا بيطعم ناس وبيحرم ناس  -2
مثا أمث   مةتشر  بني الة س وه  ميةاب الظلس أو بعض صف   الوةهب        

 س". فهذا املثو   إىل اهلل ميع ىل، من قهي  املث  اله ئ : "ربة  بيطعس س س وبيحرم س

غري صحي  إطالقً ، ألحّب سةا اهلل جر  على ميوفري أسه ب الرزق للورب والفو جر،   

مون املهودرا  املودعوا يف األرض فهيوده وهاون اختيو ره،        ا سوتف د  فمن أهان 

 مون  الودسي   يعطو   ميع ىلف هلل ومن أس ء انف د  مةه  فهيده أيضً  وسوء اختي ره، 

 فهود  الودين  اهلل أعطو ه  أهوب، فمون   ملون  إ  الدين يعط  حيب، و    ومن حيب

 ومن حيب من الدسي  يعط  اهلل إحب »: احلديث يف روي وقدفف  احلديث أهه ، 

]ضووعيف، أخرجوو  مرفوعووً : أمحوود    « أهووب موون إ  الوودين يعطوو  حيووب، و   

سوووهب اخووور هلوووذا  ، وهةووو ك ([1/33(، واحلووو اس )2026(، والهوووزار )1/387)

يف األرزاق، وهوووو عووودم قيووو م األرريووو ء بوووواجههس الووودي      التفووو و  بوووني الةووو س   

 .واألخالق  جت ه الفهراء واملعوزين

 ربنا بيسمع باملقلوب: -3
بعض األمث   ال  ميتحود  عةو  ميعو ىل برلمو     ميليوق بهدسو ،        وهة ك    

و  ميتة سب م  جاللت  وعظمت ، من قهي  املث  اله ئ : " ربة  بيام  بو ملهلوب"،  
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 عدم استخدام هذه التع بري يف هه  ميع ىل. فمهتضى األدب

 :كل مني على دينو اهلل يعينو -4
ومن األمث   ال  سور  أّسهو  مة فيوا للمفو هيس العهديوا انسوالميا أمثلوا ميوربر          

ميهليد اآلب ء واألجداد وا ستمرار على ديوةهس دوحب سوث أو درس أو سظور، يهوو      

 ."املث  الشع : "ا  مني على ديةو اهلل يعيةو

 إديني حظ وارميني يف البحر: -1
 :احلظ ملا يواتي خيلي األعمى ساعاتي واملكسح عجالتي -6
 :اللي ما إلو حظ ما يتعب وال يشقى -7

هذه ا مث   الثالرا مُيعظس من شأحب احلظ، وجتع  الة س يتعلهوحب به ، وهذه 

الهعض يتشهث بهذه األمث   ليربر ولو من ش ئها الشرك واجلرب، خت   املف هيس  

ثو   وامل، "إديو  هوظ وارموي  يف الهحور"،     األو   ملث  املصوري ف    يف احلي  فشل

هو  احلظ يه  : "احلظ ملو  يووامي  ُلو  األعموى سو ع مي        أيضً مصري الث س   

"الل  م  إلوو هوظ مو  يتعوب     عةدهس:  يه     والث لث ش م واملرا  عجالمي "، 

 .و  يشهى"

 القصاب نصاب: -8
 :التاجر فاجر -9

بعوض املهون دوحب اسوتثة ء، وهوو      ألصح بذمً  حتم    الشعهّيا بعض األمث   

ذّم قد يروحب ل  لروف  الت رُيا، ورمب  ا حب س شئً  عن جت رب واقعيا مريور   

مو  الروثري مون أصوح ب هوذه املهوون، ولروّن ذلو،   يوربر التعمويس يف احلرووس          

د لر  فرد  تهن ميل، املهةوا، فضوال عون التعمويس لرو  األزمو حب، فوإحّب هوذا قو         
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يدخ  يف الغيها الع ما، وه  أشد إمثً  وقهحً  من غيها األفراد، ورمب  ياتاوه   

الهعض انميهو م يف هوذا اجملو  ، علوى اعتهو ر أحّب املثو  قو   ذلو،، فرأسو  يعفو            

الرلما، ومن منو ذ  ذلو، املثو  اله ئو : "الهصو ب سصو ب"،         ماؤوليسفا  من 

 ".أو املث  اله ئ : "الت جر ف جر

 :النجاة من النارنفسي نفسي و -10

 :من بعد محاري ما ينبت حشيش  -11
 :كل عنزة معلقة بكراعيبها -12

الديةيوا الو  ميشوج  علوى      سأمث   مة فيا لألخالق الف ضلا والتعو لي  هة ك    

انيث ر وانها س ب آلخرين، من هذه األمث  : "سفا  سفا  والةج   من الة ر"، 

ث  الت ل  للمضوموحب سفاو ،   "من بعد مح ري م  يةهآ هشي "، وقد ياتخدم امل

أع  التةص  مون حتمو  املاوؤليا الع موا، وهوو املثو  اله ئو : "او  عةوز  معلهوا           

ورمب  ياتخدم املثو  املوذاور للتعوهري    ويف اليمن يهولوحب برجله ، برراعيهه "، 

أو احمل سوها يف مواردهو  ميرووحب     عن غرض سليس، وهو انشو ر  إىل أحّب العهوبوا   

 [.  ميزر وازر  وزر أخر و]فرديا، على ق عد : 

د ابن آدم -13
 
د كلب وال تعو

 
 :عو

 :ربي جرو وال تربي ابن آدم -14
ومون األمثو   اخل طئوا: ميلوو، األمثو   الو  ميتضوومن اهتهو رًا لإلساو حب وحتموو         

يأسً  من إمر سيا ميغيريه أو ميشّج  على عدم اصوطة ع املعوروف إزاءه، مون قهيو      

م" أو املثوو : "ربوو  جوورو و  ميربوو  ابوون   املثوو  اله ئوو : "عووّود الووب و  ميعووّود ابوون اد  

ادم"، إسة    ساتطي  الههو  بهذه األمث  ،   ملة فته  ملهدأ الترريس انهل  له  
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َوَلَهوْد َارَّْمَةو  َبِةو  اَدَم َوَهَمْلَةو ُهْس ِفو  اْلَهورِّ َواْلَهْحوِر         ادم فحاب، ق   ميع ىل: 

انسراء:  {  ُهْس َعَلى َاِثرٍي ِممَّْن َخَلْهَة  مَيْفِضياًلَوَرَزْقَة ُهْس ِمْن الطَّيَِّه ِ  َوَفضَّْلَة

(، ب  ألّسه  قد ختتزحب دعو  سلهيا إىل عودم فعو  املعوروف مو  الةو س، سجوا       70

يهوّدروحب اجلميو ، وهوذه دعوو       أسهس قد   يه بلوحب معروفو، مبعوروف مثلو ، و     

م يوودعو إىل مرفوضووا يف مةطووق انسووالم ويف قوو موس اخللووق الرفيوو ، ف نسووال     

وموون دوحب استظوو ر موودي  أو إطووراء أو جوو ئز ،     لذاميوو   اصووطة ع املعووروف وفعلوو    

وسواء أا حب الطرف اآلخر مون أهو  املعوروف أو مون غوري أهلو ، ففو  احلوديث         

املعروف إىل من هو أهل  وإىل مون لوي  مون أهلو ، فوإحب         اصة »   :الصحي  

 .«يرن هو أهل ، فرن أسآ من أهل 

 :اجلنة ما يف كنة بتحب محا مكتوب عا باب  -11
 :محاتك اهلل حيميها وبنار جهنم يكويها -16

ويف اجملوو   ا جتموو ع  أيضوو  سعثوور علووى أمثوو   ميوووغر صوودر الرةووا جتوو ه      

احلم ، وب لعر ، وهذا يا هس يف ميوميري العالق   ا جتم عيا، من قهي  املث  

اله ئوو :  اله ئوو : "مرتوووب عوو  بوو ب اجلةووا موو  يف اةووا بتحووب محوو "، أو املثوو       

"مح مي، اهلل حيميه  وبة ر جهوةس يرويهو ". و  ياوعة  إ  رفوض املضوموحب الوذي       

 حتمل  هذه األمث  ، ألسه  ميشج  أو ميربر العداو  والهغض ء والضغيةا بني الة س.

ر عن نيابك كل الناس بتهابك  -17
 
 :كش

وميشج  بعض األمث   الع ميا على لهور انساو حب مبظهور املتجورب الغلويظ،       

اعتم ده الهاو  والعةف والشد  يف التع م  م  الة س، سجا أس  بوذل، يه بو    أو 

الة س، فال يتط ولوحب علي ، أو أحّب ذل، يا عده على حتهيوق ه ج ميو  ورغه ميو ،    
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دوحب أحب يعتدي علي  أهد، وذل، من قهي  املثو  اله ئو : "اّشور عون سي بو، او        

انسوالميا الو  ميودعو إىل     الة س بته ب،"، وهذا املفهوم خ طىء ومة ف للتع ليس

 اعتم د الرفق مةهج  يف احلي  ، وأحب يروحب انسا حب بشوشوً  ليةوً  قو   ميعو ىل:     

َو  مَيْاَتِوي اْلَحَاَةان َو  الاَّويَِّئان اْدَفوْ  ِبو لَِّت  ِهوَ  َأْهَاوُن َفوِإَذا الَّوِذي َبْيَةوَ، َوَبْيَةوُ           

 ،[34]فصلت: َعَداَوٌ  َاَأسَُّ  َوِل ٌّ َهِميٌس

 :إمش جبنازة وال متشي جبوازة  -18
املث  الوذي يزّهود   هذا ومن األمث   الهعيد  ا  الهعد عن ميع ليس انسالم:    

يف الاووع  إىل ميووزويج حمتوو ج  الووزوا ، يهووو  املثوو : "إموو  جبةوو ز  و   شوو        

جبوواز "، وهوذا مفهووم خمو لف ملو  جو ء يف الةصووص الو  حتوث علوى ماوو عد            

َوَأسِرُحووا اأَلَيو َمى    لاع  يف هوذا الاوهي ، قو   ميعو ىل:     الراغهني يف الزوا  وا

 . [ 53الةور:  ِمْةرنْس َوالصَّ ِلِحنَي ِمْن ِعَه ِدانْس َوِإَم ِئرنْس

 ال سالم على الطعام:  -19
يوورتدد هووذ املثوو  علووى األلاووةا ب عتهوو ره أدبووً  خ صووً  فيموو  يتصوو  بووآداب          

ريفً ، وهوو لوي  اوذل،، بو  إحّب مو       الطع م، ورمب  خ ل  بعض الة س هوديثً  شو  

د  على استحه ب الاالم ش م  للمه م، وقد ورد يف بعض الرواي   أحّب اجل ل  

طع موو  هتووى ياووّلس، أجوو  قوود    علووى الطعوو م   يةهغوو  لوو  أحب يوودعو الووداخ  إىل   

يروحب هلذا املث  وج  مههو  شورع  إذا أريود بو  الةهو  عون مصو فحا اجل لاوني        

 إذا استوجب ذل، إهراجهس ودفعهس للهي م ل . على الطع م، و  سيم 

 أخطئ مع الناس وال تصب وحدك: -21
 أخوميو،  بوني ويف جمتمعة  الويم  مون األمثو   الشوعهيا املشوتهر  قووهلس: بوني        
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، ومثل  عةد أه  اللغا: خطٌأ مشهور خْيٌر مون صوواب   خمطئ و  وهدك مصيب

 مهجور.

إحب اةوآ وهودك،   واالهم  خطأ، ف حلق أهق أحب يته ، فرن م  احلق و

فلياووآ العوورب  برثوور  الاوو لرني، وإمنوو  العوورب  مبوون اوو حب علووى الصوورا           

 .(1)املاتهيس 

 تغيري جبل وال تغيري طبع: -21
» قو  :   هذا ج ٍر على األلاةا مبعةوى املوروي عون أبو  الودرداء، أحب الوة         

إذا مسعتس جبه  زا  عن مر س  فصدقوا، وإذا مسعتس برجو  ميغوري عون ُخلهو      

 .[رواه أمحد وسةده مةهط ]«   قوا ب ، وإس  يصري إىل م  جه  علي فال مُيصد

مبعةووى أحب املوورء جمهووور   وسوويلا لوو  إىل  « اجلْهوور  » رووس معةوو ه: ُيْاوورْتوُ  مةوو : 

حتاوني خلهوو ، واأله ديوث الصووحيحا مةتشوور  يف الرتغيوب يف حتاووني اخللووق،    

 .(2)وهذا يد  على سر ر  هذا الهو  روايا ودرايا. واهلل أعلس

 حسنات األبرار سيئات املقربني: -22
رس هو ب ط  معةى؛ فريوف ميرووحب    هذا   أص  ل  يف املوضوع عن الة  

) احلاةا، سيئا ! فهو ب ط  لفظً ، ومعةى. واهلل أعلس  ). 

 فال اهلل وال فالك: -23
هووذا موون الرووالم الوودار  علووى لاوو حب بعضووهس، عةوودم  ياووم  موو    يعجهوو     

بعهده، ولن يغلب ُعار ُيْارْين، لذا فال يظهر فيهو   فيهوهل ، ق صدًا: لطف اهلل 
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) م   ة   ). 

ـك األبيض ليومك األسود: -24
َ
شـ
ْ
ي قـ ـر

 
ــبـ

َ
 خـ

َوَم  َأسَفْهُتس مِّن َشْ ءه ﴿وهو يتة قُض م  عهيدِ  الرِّزِق ألحب اهلَل ميع ىل يهو :    

ا حب من ب ب ا قتص د  ، لرن إحب[39]سهأ: ﴾ َفُهَو ُيْخِلفنُ  َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي

 وا دخ ر احملمود، ولي   داعي  للهخ  واخلوف من سهب الرزق فهو املذموم.

 :الرزق حيب الفهلوة أو اخلفية -21
حبَّ من أعظِس األسه ِب ال  ميفت  أبواَب الرزق ميهو  اهلل وهاُن التواو  إ  

َوَيْرُزْقُ  ِمْن َهْيُث َل   َوَمن َيتَِّق اللََّ  َيْجَع  لَُّ  َمْخَرًج .﴿: علي ، ق   ميع ىل

 [. 3-2الطالق ] ﴾َيْحَتِاُب

أي ومن يتق اهلل فيم  أمر ب ، ويرتك م  سهى عة ، جيع  ل  من ا  ضيق 

ومن أسه ب َضْة، العي  وضيق الرزق انعراض عن شرع  }خمرج  وفرج 

]ط : ﴾ ًر َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْاِري َفِإحبَّ َلُ  َمِعيَشًا َضة ﴿اهلل. ق   ميع ىل: 

فإحب ا حب املهصوُد من )الفهلو ( هو خداُع الة س ومداهةُتهس أو ِغَشهس ، [124

ام  ُياتَدَ  بهذا املث  اثريًا يف مث  ذل، فهذا مم  َيْاَتْجِلُب َسَخَط الرب 

 وعه َب . ومن العه ِب احلرم حُب من الرزق.

ه  ه  أسه ٌب وإحب ا حب املهصوُد )ب خلفيا( ا جته ُد يف األسه ب فليةظْر 

مه هٌا شرع  ف ألخُذ به  مشروٌع، وإحب ا سآ حمّرمٌا فال جيوُز األخُذ به  

 والرزُق إمن  يأمي  من اهلل سهح س .
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26-   
 
 :الفول للي ما له أسنان أوعطي احللق للي بال ودان، ي

قوٌ  قهيٌ  في  إس ء ن أدبه م  اهلل مَيع ىل، واميه ٌم ل  سهح س  بأس  ياُئ  

عطى من   ياتحَق و ةُ  عمَّن يف اوِس  وخلِه ، فُي -ه ه ش  –التصرَف 

ياتحق، وبأحبَّ الهشَر أعلُس من اهلل مبواقِ  الفض . ب   بدَّ من اليهنِي بأحّب اهلَل 

أعلُس مبواقِ  فضِل  وَمةِّ ، يرزُق من يش ُء، ام  أس  سهح س  يعط  الدسي  ملن 

ِإسَّ  ان َّ َشْ ءه ﴿، ، يهو  سهح س : حيَب وملن   ُيحب و يرزُق الر فَر واملؤمَن

َسْحُن َقَاْمَة  َبْيَةُهس مَِّعيَشَتُهْس ِف  ﴿، وق   ميع ىل: [49]الهمر:  ﴾  َخَلْهَة ُه ِبَهَدٍر

 [. 32الزخرف: ] ﴾ اْلَحَي ِ  الَدْسَي  َوَرَفْعَة  َبْعَضُهْس َفْوَق َبْعٍض َدَرَج  ه

 :أسعى معك وأناسعى يا عبد إ  -27
أحب ياعى، ، فريف سترلُس هرذا   هو للهشر، ولي  هلل  إحب الاع 

 !.! عن رب العز  وسةِاُب إلي  ِفعاًل هو ملخلوق مي  فهط

 أبكى على الزمان اللي عمل القصري مشعدان: -28
والهدُر  -ه ش ه -سوُء أدبه واعرتاٌض على َقَدِر اهلِل ووصِفِ  ب لظوْلس  هذا

َ، َيْخلنُق َم  َيَش ء َوَيْخَت ُر َم  َا حَب َلُهُس اْلِخَيَر ن َوَرَب﴿: والزَّم حُب خلُق اهلل، ق   

يرزُق مْن يش ُء،  واهلل [،  68الهصب: ] ﴾ُسْهَح حَب اللَِّ  َومَيَع َلى َعمَّ  ُيْشِرانوحَب

َربََّ، َيْهُاطن الرِّْزَق ِلَمن َيَش ء َوَيْهِدُر  ِإحبَّ ﴿وهو أعلُس مبواقِ  فضِل ، وهو اله ئُ : 

والواجُب على العهِد املؤمن أحب [، 30انسراء:  ]﴾   َا حَب ِبِعَه ِدِه َخِهرًيا َبِصرًيا ِإسَُّ 

يرضى بهض ِء اهلِل على سهيِ  انذع حِب والتَّاليِس مةشرَ  الصدِر راضي ، ق   

وحَب َلُهُس َوَم  َا حَب ِلُمْؤِمٍن َوَل  ُمْؤِمَةاه ِإَذا َقَضى اللَُّ  َوَرُسولنُ  َأْمًرا َأحب َيرن﴿ميع ىل: 
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 [.  36األهزاب: ]  ﴾ اْلِخَيَر ن ِمْن َأْمِرِهْس
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هو أيضً  قوٌ  شيط س ، ألحب الا ع ِ  وأوق َ  الزم حِب الَّه  هلل رب الع ملني 

فهو خ لُق الزم حب واملر حب، ومن املعلوم أحب من يهو  هذا يهِصُد أحب الزمن الذي 

بني الط ع   وبني اللهو واجملوحب، وهذا خطأ و  ش،؛ سعيش  يةهغ  أحب ُسَهاَِّم  

  ميزو  قدم  عهد »ألحب انسا حَب سوف ُياأ  عن وقت : أي عمِره ق   رسو  اهلل: 

هتى ُياأ  عن أرب : عن عمره فيس أفة ه، وعن علم  م  فع  في  وعن م ل  من 

العهد صحي  الرتمذي [. و ]«  أين ااتاه  وفيس أسفه ، وعن جام  فيس أباله

رس هذا الهو  جيع  العهد ِسّدا هلل يةهغ  أحب يعيَ  ط ئعً  هلل دائم  هتى يف هلوه، 

فا عا ل ، وس عا هلل، وإحب ا حب ص دًق  فيم  يهو  فه  هو يهض  سصف يوم  

 وليل  يف ط عا اهلل وعه د  اهلل  اجلواب   و  ربع   و  سدس ! ! !

31-  
 
 حاجة ت

 
 ر العمر:قص

اآلج َ  واألسف َس معدودٌ  و  يتج وُز إسا حٌب عْمَرُه املرتوَب خ طئ ألحب  قوٌ      

ل  و  َيْهُصُر عة ، جر  بذل، الهلس هني خله  اهلل، رس اته  املل،ن على ا  

َوَم  َا حَب  ﴿: عةد ختليِق الَةْطَفا، ق   اهلل ميع ىل أهده يف بطِن أمِّ  بأمِر اهلل 

َوِلرن ِّ ﴿وق  : [. 145العمراحب: ] ﴾  اهلل ِاَت ًب  َمَؤجَّاًل ِلَةْفٍ  َأحْب مَيُموَ  ِإ َّ ِبِإْذحِب

 [34األعراف: ]﴾   أنمَّاه َأَجٌ  َفِإَذا َج ء َأَجلنُهْس َ  َيْاَتْأِخُروحَب َس َعًا َوَ  َيْاَتْهِدُموحَب

 اسم النبي حارسه وصاينه:  -31
الة   ه  عه ر  يهوهل  عوام الة س، وخ صا الةا ء، ومعة ه  أحب اسَس     
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   حيرُس الطف  ويصوُس ، وهذا ب طٌ  بال ش،، وميْأليٌ  للة  علي  الصال

والاالم ووضُعُ  يف مه ٍم غرِي مه ِم . فهذا الهوُ  َجَمَ  بني الشِّْرِك ب هلل وبني 

: فمن س هياه    ل،ن احلفَظ والصِّي سَا ودفَ  r انس ءِ  إىل رسوِل  الرريس

لنُ  وهَده، ومن س هياه أخر  فإحبَّ رسوَ  اهلل    ل،ن ألهده الضَّرِر وجلِه  إ  ال

 يف ات ب  على لا حب رسول  الرريس:  َضّرًا و  َسْفعً ، ويهوُ  اهللن 

قن   َّ َأْمِل،ن  ﴿[،   21اجلن: ]﴾   قنْ  ِإسِّ  َل  َأْمِل،ن َلرنْس َضرًّا َوَل  َرَشًدا﴿  

. وميعظيُس الة ِّ يروحُب [49يوس : ] ﴾   َم  َش ء الّلُ  ِلَةْفِا  َضرًّا َوَ  َسْفًع  ِإ َّ

 ب ميِّه ِع ُسةَِّت  وّهْدِيِ  والارِي على سهِج  وطريهِت .

 امسك اخلشب، مخسة يف عينك، ، مخسة ومخيسة:  -32
ومث  هذه األقوا ، لن ميدفَ  هادًا ولن ميَغيَِّر من َقَدِر اهلل شيئً ، ب  هو من 

ِز من العني واخلوِف مم  قد مياهُِّه  مَن األذ ، فإحب الشرك، و  بأس من التحَر

العنَي هقٌّ وهل  ميأرري، ولرن   ميأررَي هل  إ  بإذحب اهلل، والتحَرُز من العني   

َم  ﴿يروحب إ  ب لرقى الشرعيا والذي جيب عةد اخلوف من العني قولن  ميع ىل: 

 [39الرهف: ]﴾ َش ء اللَُّ  َل  قنوََّ  ِإلَّ  ِب للَِّ 

فإحب ا حب يعتهُد أحبَّ اخلشَب بذامي  أو اخلماَا ومخياا ميدفُ  الَضرَّ من دوحب 

اهلل أو م  اهلل فهو شرٌك أارب وإحب ا حب يعتهُد أسه  سهٌب واهللن هو الة فُ  

 الض َر فهذا َاِذٌب على الشرِع والَهَدر، وهو ذريعٌا للشِّْرِك فهو ِشْرٌك أصغر.

 شاور املرأة واخلف شورتها: -33
هذه األمث ُ  ميدعو إىل خم لفِا املرأِ  بعد استش رمِيه ، أو احلثِّ على      

عدِم مش ورمِيه  أس ًس ، ُمَتة ِقضً  مَ  م  ج ء يف اآليِا الرر ِا يف سورِ  الَشوَر  
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، "وأمرهس شور  بيةهس "، ام  أسه  ميتة فى م  سريِ  الرسوِ  الرريِس 

ا حب يش وُر أمه ِ  املؤمةنَي ويامُ  هلس،  فرَم  سعلُس أحب الرسوَ  علي  الاالم

ق فياه على أهد؛ وهذه  وم  ه دران احلديهيا ومس ُع  ِلمشورِ  أمِّ سلما 

األمث ُ  ميدعو يف سفِ  الوقِآ إىل أبشِ  األخالِق أ  وهو ا ستهداد يف الرأِي 

خصوًص ، الذي يؤدِّي إىل ميرديِر َصْفِو العالق ِ  انسا سيِا عموًم  والزوجيِا 

 .ويَفرِّغنه  من مضموِسه  اله ئِس على املودَِّ  والرمحِا والِعشرِ  ب ملعروِف

 :يا خملفة البنات يا عايشة يف اهلم حىت املمات -34
 :اكسر للبنت ضلع يطلع هلا اثنان  -31
 :موت البنت سرتة -36

األمث ِ  الشعهيِا م  َيحَض على اراهيِا األسثى ب  ويدعو إىل  يف هذه  

جنُد أسفَاَة  لاة  يف ه جاه إىل ميوضيِ  ِعَظِس ، والتع مِ  معه  من مث  الهاوِ  يف

َوِإَذا ُبشَِّر َأَهُدُهْس ﴿َخَطِر هذه األمث ِ  ال  ميدعو بَدعو  اجل هليَِّا األوىل " 

ِبِ   َيَتَواَر  ِمَن اْلَهْوِم ِمن ُسوِء َم  ُبشَِّر ِب ألنسَثى َل َّ َوْجُهُ  ُمْاَودًّا َوُهَوَاِظيٌس *

، 58]الةح   ﴾ َأُيْمِارنُ  َعَلى ُهوحٍب َأْم َيُدَسُ  ِف  الَتَراِب َأَ  َس ء َم  َيْحرنموحب

[. ف نسالُم ديُن الرمحِا والشفهِا، وقد وقَف ضدَّ هؤ ء املتجهِّريَن والُعَص ِ  59

 يف الزمِن امل ض  وسيهُف إىل أحب ميهوَم الا عا.

ت وال   -37
َّ
تال تأمن للمرأة إذا صل

َّ
 :للشمس  إذا ول

 المرأت ه يا طول عذابه وشقائه -38
 
ه
َّ
ى سر

َ
 أعط

ْ
 :من

 إبليس يتعلم من املرأة: -39
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م  يدعو إىل فهداحب الثها يف املرأ  وعدم ائتم سه  على فيه  األمث    هذه 

سر، ومداُر هذِه األمثلِا الشَّعهيِا الظ ِلمِا عدُم الثَِّهِا يف املرأِ ، ال  ه  بطهيعِا 

أو زوجٌا أو أخٌآ أو ابةا، ، و  ش،َّ أحبَّ الت ريَخ َيْحَفُ  بةا ءه فنْضَلي  ه  احل ِ  أمٌّ

ا حب هلنَّ دوٌر ب رٌز عميُق األرِر يف احلض رِ  انسالميَِّا خ صا وانسا سيِا ع ما، 

و اْلُمؤِسُف أحبَّ هذه األمث َ  مَيِصُف سصَف اجملتمِ  أو أاثَر ب خلي سِا والاف هِا، 

 [رواه مالس: ]الدسي  َمت ٌع وخرُي َمت ِع الدسي  املرأ ن الص حلا"يهو :  ، والرسوُ  

 :يا مآمنة للرجال يا مآمنة للمية يف الغربال -41
يتة فى م  روِ  من ج سب الةا ء يدعو اىل عدم الثها ب لرج  ، وهذا وهذا   

 .الشرِع الذي جيعُ  ُهْاَن الظنِّ أس َس املع مالِ  م  املالمني واملالم  

 جهنم زوجي وال جنة أبويا: -41
ال  مَيُحطو من قيمِا املرأِ  ع ما يف عالقته   هذا املث  وغريه من األمث    

ب لرجِ  واذل، ميا ُء إىل العالقِا الزوجيِا فحدِّ  و  هر ، مثُ  هذه األمث ِ  

ال  صيغآ بأسلوبه استهزائ ٍّ بعيد ه ا َّ الُهعِد عن ُخلنِق انسالم، وه  ق ئمٌا 

على ا ستهزاِء ب لعالق ِ  الزوجيِا ب  واأَلَبِويَِّا أيًض ، ف لشطُر األوُ  من اْلَمَث  

يدعو إىل ا ستر سِا والذِّلَِّا والته وحِب يف احلهوق، والشطُر الث س  من املث  يغَفُ  

م  أمَر ب  الشرُع احلريُس من الِهرِّ ب ألِب والط عِا وانها حِب إلي  ام  أس  

 الةفوِر وبغِض املعيشِا م  اآلب ِء وإحب ا سآ ِجةا.يدعو إىل 

 :انتفي ريشه ليلوف بغريك -42
وهذا املث  يوص  املرأ  بةتف ري  زوجه ، و  ميرتك ل  جم   ب حب ُيحّان  

اأحبَّ الَعالقَا الزوجيَا مَيْخلو مَن األم حِب والّرمحا، ِممَّ  ُيعط  من ه ل  وم ل ، و



           املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة
َوِمْن اَي مِيِ  ﴿لزوجيِا الصحيحا، ورَب العزَِّ  يهو : أسلوبً  خ طئً  ألصوِ  العالقِا ا

َأحْب َخَلَق َلرنس مِّْن َأسفنِارنْس َأْزَواًج  للَتْارنُةوا ِإَلْيَه  َوَجَعَ  َبْيَةرنس مََّودًَّ  

 .[21]الروم:  ﴾َوَرْهَمًا

 نار القريب وال جنة الغريب -43
أحب  يفخ لف انسالم ُي، وهذا املث  املعةى ميعذيب الهريب و  سعيس الغريب 

جزاء انها حب هو انها حب ام  ق   ميع ىل "ه  جزاء انها حب إ  انها حب " 

واملث  دعو  لزوا  األق رب والهعد عن األغراب خم لف إب ها اهلل زوا  الر  

أق رب وأغراب م  دام هة ك قهو  فى قول  ميع ىل " الطيهوحب للطيه   والطيه   

لر فر الهريب هرام وزوا  املالس الغريب واجب على للطيهني " ومن رس فزوا  ا

 .املالما

 عقارب: -44
 
 األقارب

هذا مثٌ  ٌمِض ٌّ حيَض على قطيعِا الرَّْهِس ال  أمِر اهللن أحب ميوصِ ،      

 ويصطدمُ م  مه دِ  انسالِم هيُث يهوُ  اهللن ميع ىل:

 

 ﴾  ْلَواِلَدْيِن ِإْهَا ًس  َوِبِذي اْلهنْرَبىَواْعُهُدوْا الّلَ  َوَ  مُيْشِرانوْا ِبِ  َشْيًئ  َوِب ﴿

َواميَّهنوْا الّلَ  الَِّذي مَيَا ءلنوحَب ِبِ  َواأَلْرَه َم ِإحبَّ الّلَ  َا حَب   ﴿: وق   [، 36]الةا ء: 

من َسرَُّه أحب ُيَعظلَس اهللن » :  وق   رسو  اهلل [، 1] الةا ء:  ﴾َعَلْيرنْس َرِقيًه  

 [.6291] صحي  رواه أمحد    «يف أَجِل  َفْلَيِصْ  رْهَمُ  رزَقُ ، وأحْب َيُمدَّ

 « صلان الهرابِا مثراٌ  يف امل ِ ، َمَحهٌّا يف األهِ ، َمْةَاَأٌ  يف األَجِ »:  وق   

 .[  3768]صحي  الطرباسى 
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ولي  هذا فحاب، ب  إحبَّ َمْن َيِصُ  َمْن َوَصَلُ  من َذو  قنرب ه، ويهطُ  َمْن 

ليَ  الواصُ  ب ملر ِفئ، ولرنَّ الواصَ   »:  فلي  بواص ، ق  قطَعُ  مةهس 

 ف ملشروُع أحب َسِصَ  أق رَبة  وإحْب َقَطعوس  واذوس . « الذي إذا َقَطَعْآ َرِهَمُ  َوَصَلَه 

 :خد من الزرايب وال تأخذ من القرايب -41
املعةووى ميووزو  مموون يعملوووحب فووى ست سووا زرايووب الههوو ئس و  ميتووزو  موون األقوو رب      

حتووريس زوا  األقوو رب موو   إب هووا اهلل   يفخوو لف انسووالم املثوو  ُي، وهووذا عمنياملووة

الطَّيَِّهوو ُ   ":قولوو  ميعوو ىل   يفزوا  الروو  أقوو رب وأغووراب موو  دام هةوو ك قهووو      

 [26]النور:ِللطَّيِِّهنَي َوالطَّيُِّهوحَب ِللطَّيَِّه ِ 

 :إن كان لك قريب ال تشاركه وال تناسبه -46
املثو   ، وهوذا    ميع ملو  م ليو  و  ميتوزو  مون ساو ئ       املعةى إحب ا حب ل، قريوب 

بووني األقوو رب  املوو ل اوسوو  حيوورم موو  أهوو  اهلل ا لتعوو وحب   يفخوو لف لإلسووالم ُم

واوزوا  بةو   أو   ، [38]الروم:َفآِ  َذا اْلهنْرَبى َههَُّ  :وغريه وهو قول  ميع ىل 

يِّووِهنَي َوالطَّيُِّهوووحَب   الطَّيَِّهوو ُ  ِللطَّ  ": :أخوووا  الهريووب وهووو موو  أهلوو  اهلل بهولوو       

 [26]النور:ِللطَّيَِّه ِ 

 :أنا وأخويا على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب -47
 :ابن ابنك ابنك، وابن بنتك ال -48

سََّم  اْلُمْؤِمُةوحَب ِإ﴿: هذه عصهيٌا ج هليٌا وضالٌ  اهرٌي يتع رُض م  قوِل  مَيَع ىل

 10] احلجرا :  ﴾َواميَّهنوا اللََّ  َلَعلَّرنْس مُيْرَهُموحَبِإْخَوٌ  َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيرنْس 

أسصْر أخ َك ل ملً  أو مْظلومً . فلم  ق َ  رجٌ : ي   :»[واذل، يتع رُض م  قوِل  
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رسوَ  اهلل َأْسُصُرُه مظلومً  فريف أسصره ل ملً   ق  : مَيْمَةُعُ  عن الظولس؛ فإحبَّ 

 .« ذل، َسْصُرُه

 :أما أعدائي فأنا كفيل بهم اللهم قني شر أصدقائي -49
 عه رٌ  خهيثٌا من جهتني: 

ميدعو إىل الش،ل يف األصدق ِء وسوِء الظَّن بهس، وقد سه س  الش رُع  :أوً 

َي  َأَيَه  الَِّذيَن اَمُةوا اْجَتِةُهوا َاِثرًيا مَِّن الظَّنِّ ِإحبَّ  ﴿: احلريُس عن سوِء الظن

، ومن املعلوِم أحبَّ األخوََّ  يف اهلل من أعظِس [12]احلجرا   ﴾َبْعَض الظَّنِّ ِإْرٌس 

مظ هِر الدين، ب  ه  ميضمُن للعهِد أحب يروحَب م  أخي  يف ل ِّ اهلل يوَم   ل َّ 

ورجالحب حت بَّ  يف اهلل اجتمع  علي  وميفرََّق  . . »:  إ  للو . ق   رسو  اهلل

  ميوهُس انسا حَب بأس   رُة  . . ]احلديث، متفق علي [. واجلهان الث سيٌا: أسَّه«علي 

 أحب ياتْغِةَ  عن عوحِب اهلِل وُسْصَرمِي  يف مواجهِا أعداِئ ، وهذا ُمح  .

ِإحب َيةُصْرانُس الّلُ  َفاَل َغ ِلَب َلرنْس َوِإحب َيْخُذْلرنْس َفَمن َذا الَِّذي  ﴿ق   ميع ىل: 

[. 160] ا  عمراحب  ﴾ ِمُةوحَبَيةُصُرانس مِّن َبْعِدِه َوَعَلى الّلِ  َفْلَيَتَوالِ  اْلُمْؤ

 [47] الروم:  ﴾ َوَا حَب َههًّ  َعَلْيَة  َسْصُر اْلُمْؤِمِةنَي﴿

ُيِلَ  على ربِ  يف الدع ِء والتَضَرِع أحب يةصَرُه بهدٍر هتى  وهذا رسوُ  اهلِل 

؛ وق   ل "أاثرَ  على ربِّ،". فال قوَ  إ  ب هلل و  سصَر أشفَق علي  الصدُِّيق 

فَأْهِاِن التواوَ  على مو ك، وَسللْس أمَرك انلَُّ  ل  مَيرنْن ِمَن الف ِئزين  إ  ب .

بإذس  سهح س ، ف للهس قة  َشرَّ ان ِّ ذي َشرٍّ أسآ اخٌذ بة ِصَيِت . وسعوُذ ب هلل من 

 .َشرِّ م  َخَلَق
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 :ما ينوب املخلص إال تقطيع هدومه  -11
ُمْةرِر، و ةُ  إصالَ  ذاِ  الهنِي بني مثٌ  خهيٌث يدعو إىل مَيْرِك الةَّْهِى عِن اْل

الة ِس. فال ش،َّ أحْب مَيَش ُجَر الة ِس واشتَه انهس ُمْةَرٌر يةهغ  انسراُع بتغيرَيه. 

:  وق   رسوُ  اهلل[،  10]احلجرا   ﴾ فَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيرنس ﴿ق   ميع ىل: 

حْب   ياتِطْ  َفِهِلَا ِس ، فإحب   من رأ  ِمْةرنس ُمْةررًا فْلُيَغيِّْرُه ِبَيِده، فإ »

 [. 6250صحي  مالس، وأبى داود، وصحي  اجل م  ] « ياتِطْ  َفِهَهْلِه 

أنخرُبانس بأفضَ  مْن َدَرَجِا الصي ِم والصدقِا  ق لوا: بلى ي  رسوَ   »:  وق  

ن أبو ] ها « اهلل. ق  : إصالُ  ذاِ  اَلْهِين، فإَّحب َفا َد ذاِ  الهْيِن ه  احل لهان

 [.  داود

 اتق شر احلليم، اتق شر من أحسنت إليه  -11

هذا أيضً  من األمث ِ  اخل طئِا؛ ألحبَّ احلليَس لي  شرِّيرًا، وانها حُب   يتهُع  

َشرٌّ، وهذا الرالُم هضَّ على اعته ِر الشَّرِّ يف ا ِّ الة ِس هتى أْهِ  احِلْلِس 

ِفْعَ  اخلْيَراِ  لي  ُيْهَصُد ب  إ   مةهس، وهضَّ على الُهْعد عِن انها حِب م  أحبَّ

 .« اخلرُي يفَّ ويف أمَّ  إىل يوِم الدين»يهو :  وجُ  اهلِل وهده. ورسوُ  اهلل 

 

12-  
 
ر
 
ض
َ
ق ي

ْ
 وال صد

ْ
 كذب ي نفع

ق -13
ِّ
ر
َ
ق ي غ

ْ
ق وال ص د

ِّ
ر
َ
 كذب ي م

جال -14
ِّ
 الر

 
 الكذب ملح

إذا ا حب هذه من األقوا  الف سد  ال  ميهي  الرذب، وميهرر أحب الرذب    

َفَوْيٌ  َيْوَمِئذه ﴿يهو :  جيلب املةفعا واملصلحا فهو أفض  من الصدق، واهلل 
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ِإسََّم  َيْفَتِري اْلَرِذَب الَِّذيَن َ  ُيْؤِمُةوحَب ﴿ويهو : [،  10املطففني ]﴾ِلْلُمَرذِِّبنَي

اهلل بن عن عهد  و، [ 105سور  الةح ، [﴾ِبآَي ِ  الّلِ  َوأنْولِئَ، ُهُس اْلَر ِذُبوحَب

عليرس ب لصدق، فإحب الصدق يهدي إىل » :؛ ق  : ق   رسو  اهلل ماعود 

يزا  الرج  يصدق ويتحر  الصدق؛ هتى  الرب، وإحب الرب يهدي إىل اجلةا، وم 

يرتب عةد اهلل صديهً ، وإي اس والرذب، فإحب الرذب يهدي إىل الفجور، 

حر  الرذب؛ هتى وإحب الفجور يهدي إىل الة ر، وم  يزا  الرج  يرذب ويت

 [. رواه الهخ ري ومالس]. « يرتب عةد اهلل اذابً 

 حب وواري واكره وداري: -11
 :اليد اللي ما بتقدر عليها بوسها وادعي عليها بالكسر -16
 :إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدى  -17
 :امتسكن حىت تتمكن -18

و اخت ذ الةف ق مطيا للوصو  إىل األهداف هتى ل إىلوه  أقوا  ميدعو  

ا حب عن طريق التذل  واملارةا وإهدار الرراما، ، والةف ق هذا داء وبي  

على األما هث الشرع على حم ربت  وجم هدِ  املة فهني بر  الوس ئ  هيث 

ِإحبَّ اْلُمَة ِفِهنَي ِف  الدَّْرِك اأَلْسَفِ  ِمَن الةَّ ِر َوَلن مَيِجَد َلُهْس ﴿يهو  رب العز : 

م  من س  بعث  اهلل يف أما قهل  »ق  :  وعن الرسو  ، [145الةا ء ] ﴾َسِصرًيا

إ  ا حب ل  من أمت  هواريوحب وأصح ب يأخذوحب باةت  ويهتدوحب بأمره رس إسه  

ختلف من بعدهس خلوف يهولوحب م   يفعلوحب ويفعلوحب م   يؤمروحب فمن ج هدهس 

بيده فهو مؤمن ومن ج هدهس بلا س  فهو مؤمن ومن ج هدهس بهله  فهو مؤمن 
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، وعلم ء الاوء املة فهوحب [رواه مالس] « ولي  وراء ذل، من ان  حب هها خرد 

أارب مث  على هؤ ء الذين يعدوحب من أهس العوائق أم م ميغيري الواق  الف سد 

 مب  يزيةوس  للة س من أقواهلس وأفع هلس.

 :تغدى به قبل ما يتعشى بكا -19
 إن مل تكن ذئبًا أكلتك الذئاب:  -61
 وان ما شفتك راحت عليك: شفتك ضحكت عليك إن -61

أمث   ميدعو إىل الغدر وعدم الوف ء ب لوعد والعهد مم  يؤدي إىل اسفص م   

عر  املود  والثها بني الة س وب لت ل  يؤرر على عالق ميهس ومن رس ميفر، األما 

وميفهد وهدميه  الفرريا والشعوريا ال  ه  من أهس عوام  ا رميه ء والةهضا، 

والةرث ب لعهد واض  هيث يهو  اهلل ميع ىل:  وموقف الشرع من الغدر

َوالَِّذيَن ُهْس ﴿، [ 34ا سراء ] ﴾َوَأْوفنوْا ِب ْلَعْهِد ِإحبَّ اْلَعْهَد َا حَب َمْاُؤوً ﴿

ايا املة فق رال ، إذا »: ، و ق   [8املؤمةني ] ﴾ِلَأَم َس مِيِهْس َوَعْهِدِهْس َراُعوحَب

 [.  رواه األربعا] «حب هد  َاَذب وإذا وعد أخلف وإذا ان ن خ 

 ألف جبان وال قول اهلل يرمحه: -62
 :اهلريبة ثلثني املراجل -63
 الكف ما بتناطح خمرز: -64
 :حط راسك بني الروس وقول يا قطاع الروس -61
 .اإليد اللي ما بتقدر عليها بوسها وادعي عليها بالكسر -66

اله  أمث   حتض على اخلوف واجلنب وا سهزاميا وا ستاالم للواق  
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مم  يؤدي إىل العي  ب لذ  وامله سا وعدم اجلرأ  على التغيري  الف سد، ،

والةهضا، ، ف جلنب لي  سههً  يف الةج   من األذ  أو اخلطر، وصدق اهلل 

قن  لَّْو انةُتْس ِف  ُبُيومِيرنْس َلَهَرَز الَِّذيَن انِتَب َعَلْيِهُس اْلَهْتُ  ِإَلى  ﴿: اله ئ 

َأْيَةَم  مَيرنوُسوْا ُيْدِراروُس اْلَمْوُ  ﴿ميع ىل:  هو ، وي[154ا  عمراحب ] ﴾َمَض ِجِعِهْس

، وجيب عدم ا لتص ق ب لواق  [ 78الةا ء] ﴾َوَلْو انةُتْس ِف  ُبُروٍ  َمَشيََّد ه

الف سد املةحط والرض  ب ، مهم  ا حب ه ل . وإحب املالس حم سب على م  

من رأ  »: ياتطيع  من ميغيري للواق  الف سد، والصواب هديث رسو  اهلل 

مةرس مةررًا فليغريه بيده، فمن   ياتط  فهلا س ، فمن   ياتط  

 استشر  ره فا ا ستحذاء . ومبث  هذه املف هيس «فههله ، وذل، أضعف ان  حب 

 .وأصهحآ األما غئ ء اغث ء الاي  ام  صوره  

67-   
 
 م السبت تالقى احلد قدامك:قد

 :م تستحي العنيفاطعم ال  -68
املص حل واملة ف  هتى لو س قض ذل، أهر م اهلل  أي عليرس بته د  

ميع ىل، والرشو  ميهلغرس م  ميريدوحب، ومعلوم أحب أخذ الرشو  يف أي صور  

 هرام، ب  من الره ئر و  بورك يف ه جا ميهضى ب لرشو . 

ُحرَّ ِم َوَ  مَيْأانلنوْا َأْمَواَلرنس َبْيَةرنس ِب ْلَه ِطِ  َومُيْدلنوْا ِبَه  ِإَلى اْل﴿ ق   ميع ىل: 

[. وق    188] الههر :  ﴾ِلَتْأانلنوْا َفِريًه  مِّْن َأْمَواِ  الةَّ ِس ِب ِنْرِس َوَأسُتْس مَيْعَلُموحَب

 .«لعةا اهلل على الراش  واملرميش  »:رسو  اهلل 

 الناس ما بتقول كم غاب بتقول شو جاب: -69
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 :الناس ما بتسأل شو صرفت بتسال شو معك -71
 الفلوس بتسقي جبهنم بقسما -71

 :معك فرنك بتسوى فرنك -72

 :الفلوس بتجيب العروس -73
حتم  مض مني خ طئا وميهّشر بهيس غري سووّيا ميلو، األمثو       أمث     وهة ك   

الو  ميرجو  التف ضو  بووني الةو س إىل اعتهو را    عالقووا هلو  بو خللق احلاوون و         

ن ب لدين و  ب نسته ما و  ب لعلس، وإّسم  مهيو س التف ضو  هوو املو   واجلو ه، مو      

قهي  األمث   الت ليا: "مع، فرس، بتاو  فرس،"، أو "مع، قرش بتاو  قرش"، 

أو "بطون ملي سووا ايووف  وو م"، أو "الفلوووس بتاووه  جبهووةس بهاووم "، وحنووو ذلوو،  

مم  هو خم لف للمف هيس انسالميا ال  ميةب على أحّب امل   لوي  معيو رًا سوليمً     

 .يف التف ض 

ه ئوو : "الفلوووس بتجيووب العووروس"، فهووو ومموو  يةوودر  يف هووذا الاووي ق املثوو  ال

إذا ج ءاس من ميرضووحب خلهو  وديةو  فزوجووه، إ  ميفعلووه      »   : خم لف لهول 

 .[رواه الرتمذي وهاة  واحل اس وصحح ]«فتةا وفا د اهري  ميرن 

هذا سظر  م ديا سهيما، ومعةى ذل، أحب امل   هو وا  هذه ا مث   فيه  

 حب ف سهً  أو ف جرًا أو هتى ا فرًا. مهي س قيما ا سا حب وأهميت ، وإحب ا

 [.13]احلجرا :  ﴾ِإحبَّ َأْاَرَمرنْس ِعةَد اللَِّ  َأمْيَه انْس ﴿: وهذا ية يف قو  اهلل 

ي -74
 
ي حالك يبك

ِّ
 :يا مزك

هذا مث  ضرب  اجلهلا وأه  الصد عن سهي  اهلل وقصدوا ب  سه  أه   

 بهوا الشيط حب ق   الزا   والصدقا عن فعله  وأسذروهس ب لفهر جزاء ذل، فش
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م  [،  268الههر : ] ﴾الشَّْيَط حُب َيِعُدانُس اْلَفْهَر َوَيْأُمُرانس ِب ْلَفْحَش ء﴿ميع ىل: 

أسه  امسه  زا   ألسه  ميزا  امل   وميطهره وميةمي ، وميطر  برا   في ؛ ولذا 

اللََّ  َقْرًض   َوَأِقيُموا الصََّل َ  َوامُيوا الزََّا َ  َوَأْقِرُضوا﴿أمرس  اهلل عزوج  فه  : 

 إي اس والش ، فإمن  هل، من» :وق   رسو  اهلل [، 20املزم : ] ﴾َهَاًة 

ا حب قهلرس ب لش ، أمرهس ب لهخ  فهخلوا وأمرهس ب لهطيعا فهطعوا، 

 [.2678صحي  و أبو داود ] « وأمرهس ب لفجور ففجروا

اب -71
َّ
ت
 
 :بعد ما شاب ودوه الك
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ه األمث   الا خر  ممن يتعلموحب وهس اه ر الان: : واأحب طلب وسام  بهذ

العلس هرر على جي  دوحب جي  أو على سن معني واأحب طلب العلس واحلرص 

علي  هرام أو عيب على اه ر الان، ومث  هذه األمث   ختلق جوًا من عدم 

 ا هرتام واحملها بني جي  الره ر واألصغر سةً ، 

ه  دائمً  ويف ا  وقآ ولر  إسا حب يهو  رسولة  والشرع حيض على العلس وطل

 :»أخرج  ابن عهد الرب يف ج م  بي حب ]» طلب العلس فريضا على ا  مالس

رو  الرتمذي عن أب  سعيد اخلدري ، [( وغريه15( برقس )1/23العلس وفضل  )

  عن الة  :  لن يشه  املؤمن من خري مسع  هتى يروحب مةته ه اجلةا»ق 

 إمن  أطلب العلس اىل أحب أدخ  الهرب"أس  ق  :  م أمحد بن هةه  . وعن انم«

وأستهزه  فرصا هة  ألذالر بهولني درجة  على مس عهم  على أسهم  من "، 

) أطلهوا العلس ولو يف :يف احلض على طلب العلس وهم  أه ديث رسو  اهلل 

هني أسهم  من فهد سثآ عةهم  فتهوا العلس من املهد إىل اللحد (،الصني( )وأطل
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 .األقوا  املأرور  لصح با ولياآ من أه ديث رسو  اهلل 

 :. أكرب منك بيوم أعلم منك بسنة -77
 :أكرب منك بشهر أخرب منك بدهر -78

إحب ا سآ ميتحد  عن اخلرب  سرس العمر فهذا   بأس ب ، ولرن  ذهوه 

م  إذا ا حب املهصود اعته ر الان مهي سً  رئيايً  للوع  فهذا لي  صحيحً ، ف

اهرتامة  وميوقريس  وميهديرس  لره ر الان ولرن الوع  غري مرميهط ب لان فهد 

  :يروحب ارب الان سهه  للوع  وقد يروحب سههً  يف قلت  مث  قول  ميع ىل

وهة ك شه ب   َوِمةرنس مَّن ُيَرَد ِإَلى َأْرَذِ  اْلُعُمِر ِلَرْ  َ  َيْعَلَس َبْعَد ِعْلٍس َشْيًئ 

سن واعيني، فإحب ا حب التوقري وا هرتام واجهً  هلس فتاليس واٍع وهة ك اه ر 

الهي د  هلس باهب الان فهط غري وارد يف الشرع ف نم ما يف الصال  مثاًل 

جعلآ الان اخر م  يعتمد علي  عةد ميهديس شخب على اخر فعن الرسو  اهلل 

  :  َلُمهس يؤم الهوم أقرنهس لرت ب اهلل فإحب ا سوا يف الهراء  سواء فأع »ق

ب لَاةا فإحب ا سوا يف الاةا سواء فأقدمهس هجر ، فإذا ا سوا يف اهلجر  

فإحب ا حب هذا يف الصال  ال  ه  سوع  م  ياري  يف  «سواء فأقدمهس سة 

 ! !فهمه  فريف ب ألمور الهي ديا األخر  ا جله د مثال

 :ال حيـاء يف الديـن -79
ن  حب ام  أخرب بذل، و هذا غلط ألحب احلي ء من الدين ب  هو شعها من ا

 .. . و الصواب أحب سهو  مثال: "  هي ء يف الاؤا  عن الدينالص دق املصدوق 

 :الدين لب وقشور -81

سهب الةه : ألحب الهشور   ف ئد  فيه  غ لهً  ب  وميرمى ومُيهم . بيةم  الدين 
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 ال  خري أصول  وفروع  وواجه مي  وسةة .

 :أنا اصطبحت بوجه مني -81

 :ة من البيتوجهه يقطع اخلمري   -28

الطري ن »: هذا ميش نم، والتش نم يامى الطري  وهو شرك ق   رسو  اهلل 

 [ُرواه أبو داود –رالرً  ]صحي   «شرك

 «  عدو  و  طري ، ويعجه  الفأ  الص حل والرلما احلاةا»: وق   

فإذا رأ  أهداس م  يرره فليه  اللهس   يأمي  وق  : ". . . [، ]رواه مالس

" ] صحي   إ  أسآ و  يدف  الايئ   إ  أسآ و  هو  و  قو  إ  ب، ب حلاة  

وأم  الطري  فه  ميرك انسا حب ه جت ، واعته ده عدم جن هه  [، رواه الهخ ري –

" ميش نم  بام ع بعض الرلم   الههيحا، واذا التش نم بهعض الطيور 

 نم ا لهوما وم  ش اله  إذا ص هآ، ، وا لهطا الاوداء، واذا التش

مبالق   األعور أو األعر  أو املهزو  أو العجوز الشمط ء، واثري من الة س إذا 

لهي  وهو ذاهب حل جا صده ذل، عةه  ورج  معتهدا عدم جن هه ، واثري من 

أه  الهي    يهي  ممن هذه صفت ، إذا ج ءه أو  الةه ر هتى يهي  من غريه 

 ميش نم  ب  واراهيا ل .

 ضحكاهلل يكفينا شر هذا ال -83

سوووهب الةهووو :   جيووووز ألسووو  مووون الطلوووري  )التشووو نم(، وميوقووو  شووو ء مروووروه     

 .سيحد  والعي ذ ب هلل، ، واأسهس يعلموحب ب لغيب الذي هو من علس اهلل

 بعيد الشر أو الشر برة وبعيد -84

أاثروا من ذار  »يهو :  الرسو  والتش نم من ذار الما املو   
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هد يف ضيق من العي  أ  وسع  علي  و  ه دم اللذا  املو ، فإس    يذاره أ

 .«ذاره يف سعا إ  ضيهه  علي 

 :أخذ الشر وراح  -81
هذا لي  صحيح  فإحب اار انس ء   يأخذ وانس ء إذا انار، يه   يف . 

الشر و  اخلري. ف ألمور اله  مهدر  بهدر اهلل. والصواب أحب سهو  قدر اهلل وم  

 ش ء فع .

 ال حول اهلل:  -86
ئج ره فا املالاال ، وهو سف  يهتض  افُر ق ئِل  إذا قصد وهذا من ست 

واألص  من هذه اجلملا:   هو  و  قو  إ   -عي ذا ب هلل من ذل،-الةف 

 ب هلل. أو   هو  إ  ب هلل.

 فالن ما يستاهل اللي بيحصل له -87

هذا الهو  إذا ابُتِلَ  أهدهس مبصيها: سهب الةه : ألحب فيه  اعرتاض على 

ميع ىل  –ب لظلس إذا افُتِرَض أس    ياتحق هذا ا بتالء  اميه م هلل هرس اهلل و

 وفي  جه  عن هرما ا بتالء لعه ده. -اهلل عن ذل،

 لباقي على اهللا -88

هذه الرلما دائم  م  ميرتدد على لا حب من أجنز عماًل و  يعرف ست ئج  بعد 

،. واألهر  أحب مث  األطه ء وه  مذموما شرعً ، والواجب علية  التأدب م  اهلل

 عل  والتوفيق من اهلل. يه  : أديآ م 

 العتب صابون القلوب: -89
وهو فعال ص بوحب وغ س  لرن للمود  واحلب وط رد للود و شو، ف لطهيعوا   
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انسا سيا ميةفر من اثر  العتب وا ستغراق في  وهوذا املثو  يودعو للمع ميهوا علوى      

يجةي  املوداوم علوى   الدقيق  ش، سيثمر عون عوداوا  وأههو د إضو فا إىل مو  سو      

 العتب من ضغط وإجه د سفا . 

 عليه من شب على شيء شاب -91
يا سد ويعزز ق سوحب احلتميا الذي يعم  ب   ب ختص ر وهو مث   

قد سشأوا على  بأسهس والرا ىل ومه ومو التغيري ويربروحب ميه عاهس  الهط لوحب

  الايئا ميل، احل   فإذا م  دعومي  حنو التغيري والتجديد أو ميغيري إهد  الع دا

برر بأس  سشأ على هذا واعتذر بهذا املث  ولو ا حب هذا مثال صحيح  لعطلة  

الل    من األه ديث واآلر ر ال  ميدعو لف ض  األخالق وهجر سيئه   الرثري

ميهرص  احليا ُ ف من احله  هذا مث  يعمق اخلوف من ميررار 

يرف  شع ر أحب  اوس  إىل إض فا  ويه  هواجز حنو إع د  احمل ولا  التجربا

للصرب  الةج   فهط من التجربا األوىل، وهذا معةى ب ط  ية يف الدعو 

 واجمل لد  والتررار.

 عصفور باليد وال عشرة على الشجرة: -91
 القناعة كنز ال يفىن: -92
 رجليك: -93

 
 على قد حلافك مد

وانحي ءا  الالهيا،   واملع س  املثهطا  أمث   ميرب  الةف  على ا ستر سا   

الهلي  والتخوف من أي  لة س حنو العي  بني احلفر، والههو  بأق وميدف  ا

 أو حم ولا ميتطلب انقدام؛ لذا فه  ميهت  اجلرأ  والتطل ،  جتربا

 سوء الظن من حسن الفطنة: -94

http://munirbatayneh.marocprof.net/post/284136
http://munirbatayneh.marocprof.net/post/284136
http://munirbatayneh.marocprof.net/post/284136
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م    يتأو  من  هو مث  يدعو بشر  ص رخ إىل الش، فيمن هولة  وميأوي       

  اآليا الرر ا ال  ميؤاد وصهغ سظراميهس بصهغا سوداء، ويتج ه  الم ميهس

أحب الظن وا ستغراق في  من الذسوب، إض فا إىل األرر الذي يدعو إىل أحب 

 وميز  ب  الرلم  .   األعذار لص هه، عةدم  يه  عن  ميهحث

  :    جود جمنونك ال جييك أجن منه   -59

 .وحب )التصهري( احملهط ويشع  س ر التش نم احملرقاق س مث  يفع 

 :البنت يا تسرتها يا تقربها -96
 :جتوز معلقة وال تتجوز مطلقة -97
 :وراها وأربعةجوزت بنتي الرتاح من بالها اجتني  -98
 :! ! تنزل ربنا رمحة بيخلى وال بريحم ال -99
 و   ءش يؤوده   ميع ىل ف هلل. . . انطالق على سهوهل  أحب لة  يةهغ    الما

 .مة زع سلط س  يف ية زع 

 َوَم  َلَه  ُمْمِاَ، َفاَل رَّْهَماه ِمن ِللةَّ ِس اللَُّ  َيْفَتِ  َم  ﴿: عال و ج  اهلل ق  

 هذا فمن [2-ف طر]﴾  اْلَحِريُس اْلَعِزيُز َوُهَو َبْعِدِه ِمن َلُ  ُمْرِسَ  َفاَل ُيْمِاْ،

 .جيوز   الهو  فهذا، اهلل رمحا  ة  أحب ياتطي  الذي املخلوق

قنْ  َأَفَرَأْيُتْس َم  مَيْدُعوحَب ِمْن ُدوحِب اللَِّ  ِإحْب َأَراَدِس  اللَُّ  ِبُضرٍّ َهْ    ﴿: ميع ىل وق  

ُهنَّ َا ِشَف ُ  ُضرِِّه َأْو َأَراَدِس  ِبَرْهَماه َهْ  ُهنَّ ُمْمِاَر ُ  َرْهَمِتِ  قنْ  َهْاِه  اللَُّ  

 أحب ياتطي  الذي هذا خملوق فأي[  38: الزمر]  ﴾  اللنوحَبَعَلْيِ  َيَتَواَُّ  اْلُمَتَو

 .عه ده على ميةز  أحب من ربة  رمحا  ة 



           املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة

فاء والبنني: -111
ِّ
 بالر

الرف ء: ا لتح م وا ميفو ق، أي: ميزوجوآ زواجوً  حيصو  بو  ا ميفو ق وا لتحو م        

 بيةرم .

وحب الهةوآ،  والهةني: يهةئوحب ب لهةني سلفً  وميعجوياًل. و  يةهغو  التهةئوا بو  بن د    

 .(1)وهذه سةا اجل هليا، وهذا سر الةه . واهلل أعلس

 إليه أحسنت من شر احلليم، اتق شر اتق -111
شر،  يتهع    شريرًا، وانها حب لي  احلليس اخل طئا؛ ألحب األمث   من هذا

مةهس،  احللس أه  هتى الة س ا  يف الشر اعته ر على هض الرالم وهذا

 اهلل وج  إ  ب  يهصد لي  اخلريا  فع  حبأ م  انها حب عن الهعد على وهض

 .وهده

 :العدو فراش البنات -112
وهذا قو  ُ لف الشريعا ال  هثآ على ا هتم م ب لهة   ورع يا الهة  ، 

عليهن، وأطعمهن، وسه هن،  فصرب بة   رال  ل  ا حب من»: ق   

 اجل م  صحي ] «الة ر من هج بً  ل  ان - م ل  يع - ِجدمي  من واا هن

5/34.] 

 يوؤدبهن، ويورمحهن، ويرفلوهن    بةو    روال   لو   اون  مون »:  أيضو ً  وق  

 ا ستو   وإحب: ارةتني، قو    ا ست  فإحب اهلل رسو  ي : الهتا، قي  اجلةا ل  وجهآ

 الهخو ري . ]واهود  : واهود ، لهو    : لو   قو لوا  لوو  أحب الهوم بعض فرا : ق   «ارةتني
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 .ذل، يف ش، و  سعظي لفض  إس [. والرتهيب الرتغيب -وأمحد األدب يف

 :قرش يساوى قرش معاه اللي -113
 قيموا، وإحب  لو   الروثري   لو،  مون  أحب ذلو،  سوهيما، ومعةوى   م ديوا  سظور   هذا

ِإحبَّ َأْاووَرَمرنْس  :  اهلل قوو   يةوو يف وهوذا . او فراً  أو فوو جرًا أو ف سوه ً  او حب 

 [. 13: احلجرا ]   ِعْةَد اللَِّ  َأمْيَه انْس

 معاهم:اعور عينك  عور والناس جئت إذا -114
ِإسََّمووو     : ميعوو ىل  قولوو   موو   يتعوو رض  اووهري  وضووال   ج هليووا  عصووهيا  هووذه 

« ]   اْلُمْؤِمُةوووحَب ِإْخووَوٌ  َفَأْصووِلُحوا َبووْيَن َأَخووَوْيرنْس َواميَّهنوووا اللَّووَ  َلَعلَّرنووْس مُيْرَهُموووحبَ    

 [ 10: احلجرا 

 قو    فلمو  . مظلومو   أو ل ملو   أخو ك  رصو أس »:  قولو   مو   يتعو رض  واذل،

 فريووف ل ملوو  اوو حب إحب أرأيوآ  مظلومووً  اوو حب إذا أسصوره  اهلل رسووو  يوو  :رجو  

 .«سصره ذل، الظلس؛ فإحب عن  ةع  أسصره  ق  

فريووف يهوووم انساوو حب موو  عصووهت  و  عتوو  وعشووريمي  وهزبوو  وهووس علووى       

ب ط ، ب  ايف إذا أمي هس وهس علوى خطوأ وضوال  يؤيودهس. هوذا الو  خوالف        

امو    «ولي  مة  مون دعو  إىل عصوهيا   »احلق والصواب فال عصهيا يف انسالم 

 .ق   احلهيب 

 :املعروف الضرب بالكفوف آخرة -111
م عمو  احلاوة   وهوى    حورّ ثو  يُ ب أليودي، وهوذا امل  املعةى رد اجلمي  الضرب 

م  املالمني وهو م  ُ لف وجوب فعو  اخلوري معهوس امو  قو         صة ئ  املعروف

 [77]احلج: وحَبَواْفَعلنوا اْلَخْيَر َلَعلَّرنْس مُيْفِلُح :ميع ىل 
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 :آديىن حيه ملا أشوف اللى جيه -116
، املعةى ميهوو  الزوجوا األوىل سوأل  ع ئشوا هتوى أر  فعو  الزوجوا اله دموا         

أحب املوورأ  أاوود  هي ميهوو  دوحب قووو  إحب شوو ء اهلل   يفاملثوو  ُوو لف انسووالم وهووذا 

َأحْب َيَشووو َء  ِإ َّ *َو  مَيهنووووَلنَّ ِلَشوووْ ءه ِإسِّووو  َف ِعوووٌ  َذِلوووَ، َغوووداً  امووو  قووو   ميعووو ىل: 

وهى هة  علمآ الغيب وهوو هي ميهو  هتوى ميور  هيو   الضور          [23]الكهف:اللَُّ 

 .م  زوجه 

 :ما أعرفش يراحت يمعرفت يآفت -117
ُ لف انسالم ، وهذا املث  قو    أعرف يف راه   علم يف ياملعةى ضرر

د فى عدم ميعليس الة س احلال  واحلرام بهو    أعرف وهوو مو  ُو لف وجووب ر    

َف ْسووَألنوا َأْهووَ  الووذِّْاِر ِإحْب   :أهوو  الووذار علووى موون ياووأهلس اموو  قوو   ميعوو ىل    

 [7]األنبياء: انةُتْس   مَيْعَلُموحَب

آمنوا على مشـنة مليانـه عـيش وال تـأمنوا علـى بيـت  -118
 :مليان جيش

، جوي   ءمح يوا بيوآ ملو     يفا عي  و  ميثهووا  ئبه ء مشةا ملي يفاملعةى رهوا 

اجليووش خ ئةوا   حتموى أهو  الوهالد مو  وجوود جيووش         دعوو  جبعو  او      ذاهو

 .حتمى أهله  فهو ميعميس خلي سا اجليوش أله  بالده 

 :اإلبرة اللى فيها خيطني ما ختيطش -119
ُو لف الواقو  وهوو    ، وهوذا  بهو  سولرني   ميصوة  له سو ً     املعةى انبر  الو   

وجوووود مالبووو  ختووو   قووويطني وهوووى دعوووو  لعووودم الصوووداقا ألحب الصوووديهني        

 س حب خوسا لهعضهس وهو ميعميس حلرس   يعمسسيرو
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 :إبليس ما خيربش بيته -111
ُ لف هذا اوحب إبلي  ميرك داره ، وهذا املث  املعةى الشيط حب   يهدم داره

 .الة ر يف   ل  بيتً عوجعلي  الاالم  اجلةا بعصي س  هرس اهلل ب لاجود آلدم يف

 :ابن احلرام ما خالش البن احلالل حاجه- -111
ه  احلرام هس املاتفيدوحب أ، واحب   يههى شيئ   بن الزوا   زساملعةى ابن ال 

من ا  ش ء وهس ا اثروحب وه ذا من التش نم وفيو  ميشوجي  ألهو  احلورام يف     

 أسهس م  فعلهس للحرام وهس ابة ء زس  لرةهس ماتفيدوحب.

 :ابن احلرام يطلع يا قواس يا مكاس- -112
، بئجوو م  للضوورا  ماووتههل  عووني للحروو م أو  املعةووى ابوون الزسووى يروووحب يف  

أحب أو د  وهذا املث  ُو لف الشورع يف اميهو م أو د الزسو  ومون بيئوتهس هورام، مو          

   للحرو م الظلموا   ّمو الزسى لياوا متهمني هتى يعملوا ب ملهن املؤذيا للخلوق اعُ 

أو ج معني للمروس وهى أمر حمرم فى انسالم فمةهس من هو أشرف وأفضو   

 .يرميرب اجلر ا واجملرم حب هم  األب واألم عةد اهلل من ابن الزوا   فهو  

 :ابن الديب ما يرتباش -113
أحب الرتبيا ج ئز  مو    يفُ لف ، وهذا املعةى ابن الر فر   ميةف  مع  ميربيا 

عليو      ميفلو  ميربيوا سوو     ب ه سو  أم  اوحب  علي  الاالم ا  األطف   ف بن سو 

 واهلل هو اهل دي.واجب ف ملهس هو الهي م ب ل ،رفي  على انسالم واَف الاالم 

 :ابن اهلبله يعيش اكثر -114
أحب األعمو ر بيود    يفيةو قض انسوالم   ، وهذا املعةى ابن اجملةوسا ميطو  هي مي  

 اهلل لي  هل  عالقا بروحب األم مهملا أو حم فظا على طفله 



           املبحث السادس: أقوال وأمثال  شعبية خاطئة

 :ابن الوز عوام -111
ُو لف هوذا الواقو  فلوي      ، ومهةوا أبيو    املعةى ابن ص هب املهةوا شو طر يف   

مهةووا يروووحب ابةوو  سوو ج  فيهوو  فووآزر اوو حب يصووة  األصووة م        يعموو  يفاوو  موون  

ابةوو  إبووراهيس)ص( ف شووال أصووه  مهةتوو  الروو فر  وموو  هووذا  ويعهووده  س جحوو  يف

 .فيه  مع دي  هل 

 :بو بالني كدابأ- -116
عملوني  الاملعةوى صو هب   ، ويه بلو  مثو   و  يهوو : صو هب املهةوتني اوذاب       

 يفهشور عمو  أمورين أو أاثور     اسوتط عا بعوض ال  أحب  يف ُو لف   ، وهوذا ا ذب

، أو وقآ واهد م  الةج   فيهم  فهعض الةو س يهورأ الرتو ب وهوو يغوز  له سو       

 متميز يف عملني أو أاثر.

 :أبو البنات مرزوق -117
 ر  الهشر مورزوقني سوواءً  فُ لف اثري الرزق، وهذا املعةى والد الهة    

اللَّوُ  َيْهُاوطن      :ام  ق   ميع ىلوسواء سال  بة   أو بةني، ق  أو اثر الرزق، 

واهلل يورزق هاوب مو     ، [62]العنكبزوت: الرِّْزَق ِلَمْن َيَش ُء ِمْن ِعَه ِدِه َوَيْهِدُر َلُ 

 .علم  فهد يروحب أبو بة   غةى وقد يروحب فهري ر يفقدَّ

أبــوك البصــل وأمــك التــوم منــني لــك الرحيــه الطيبــة  -118
 :يامشئوم

ل، الصال  ُ لف هوذا أحب   املعةى والدك ا فر ووالدمي، ا فر  فمن أين 

سووور  األههوو ف ويرفوور وقوود     يفانساوو حب قوود يروووحب والديوو  ماوولمني اموو      

 يروحب والدي  ا فرين ويروحب مالس.
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 :اتبع البوم يوديك اخلراب -119
املعةى اذهب خلف الهوم يذهب بو، للفاو د واملوراد مون يتهو  الرفور يودخ          

اخلوووراب وإمنووو   اووو  األهووووا  وُووو لف املعةوووى أحب الهووووم   ياووورن يف، الةووو ر

األموو ان   ميوجوود يف  اووثري موون األموو ان األشووج ر الع ليووا  الوو       ياوورن يف

  عودَو  و   :» ، واملث  في  سوع من التش نم املةهو  عةو  امو  قو       الارةيا

 [.أخرج  الشيخ حب] «ِطَيرَ  و  ه مَا و  صَفر

 :وس اليتامىؤر اتعلم احلجامه يف -121
املثوو  دعووو  لهتوو    ، ولووي  هلووس أبوس موون نر املعةووى ميعوورف فصوود الوودم يف  

األطف   الذين   اب ء هلس عن طريق مم رسا مهةا فصود الودم فويهس وهوو اوالم      

 .   يهول  سو  ج ه 

 :اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك  -121
ملثو  دعوو  للهتو     ، أو ُخة  قه  حب ُوسو،، وهوذا ا  حب يهتل،أاملعةى  اقتل  قه  

مله  الهتلا واخلوسا الذين   يعرفوحب طرق من احلوار وهو لغا ياتع ً بدواخلي سا 

 .التع م  م  الة س

 :احييىن النهارده وموتىن بكره -122
الوذ  يضومن     رزقو  واملوراد أعطو    غوداً  احليو   اليووم وميووف     املعةى أعط 

ف له ئو   ، وهذا ممو    يةهغو    الغد فهد أمو  اليوم و  ميه  سأعطي، يف  هي مي

 .يطلب احلي   واملو  من غري اهلل

 :األخد حلو والعطا مر -123
ُوو لف ، وهووذا قهووي   الغووري موو ل وإعطوو ءموو   الغووري  يوو    إماوو كاملعةووى 
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ميأخذ فهو اوالم   ال أحب اليد العلي  وهى املعطيا أهان من الافلى  يفانسالم 

 .الغرض مة  عدم ما عد  األغي ر

 :والداإدى ابنك للى له  -124
ُو لف أحب اوثري مون    ا ، وهوذ املعةى أعطى ابة، عةد غي ب، ملون عةوده أو د  

العهم ء رج   وسا ء يروسوحب أهن علوى أو د الغوري ممون هلوس أو د بو  يفرهووحب       

املهولووا ميووهغض الةوو س فوويمن   ، وبروووسهس عةوودهس ويعملوووحب علووى إرضوو ء األو د   

عهموا عهمهس لي  باهب أسفاهس ولرة  من عةد اهلل فهو اميهو م بوال موربر هلوس     

 برراهيا عي   الغري

 :ازينه ولو ياكلوا نصهالعيش خلب يإد -121
املهولا ميشج  الةو س  ، واملعةى أعطى اخلهز ملن جييد خهزه ولو طعموا سصف 

على الارقا وأا  أموا  الة س ب له ط  وهوو مو  هرمو  انسوالم ف خلهو ز يةو         

 .أجره ولي  سصف اخلهز

 :البحر يعمر وارمين يإدين -126
مهولووا ميطلووب موون ، عووم املوو ء وأسوو   أجيوود ال يف واقوذف   رًاْمووُع املعةوى اعطوو  

امله لو،   أووةفاهس يف   الة س م     لروحب وهو العمر وهوى ميط لوب الةو س برمو    

دوحب أخذ اهتي طهس بزعس العمر  واملفرتض هو أحب يعد او  واهود مصو در قوميو      

ُخوووووُذوا :قهووووو  ا قووووودام علوووووى  األموووووور املهلروووووا  غ لهووووو  ولوووووذا قووووو   ميعووووو ىل 

 .[71]النساء:ِهْذَرانْس

 :وخد بكره خروف إديىن اليوم صوف -127
الهوو  يودعو   ، وهوذا  بود  مةو  خوروف    اليوم صووف وخوذ غوداً    املعةى أعط 
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 للرب  وهو م  هرم  اهلل ف ملالوف وهوو الصووف يورد صووف قودره ولوي  خروفو ً       

 ا مال.

 :إذا كان فيه خري ما رماه الطري -128
أحب لوي  او  مو     يف ُ لف ، وهو املعةى لو ا حب ب  سف  م  ألهآ ب  الطيور

  الطيور ضو ر فهةو ك مو  ميلهوى بو  فيرووحب س فعو  اوهعض الطيوور الوذ            ميلهى ب

عليو  الاوالم     يصط د احمل ر رس يلهى ب  فيخر  مةو  اللؤلوؤ  واهدهود سوليم حب     

 لإلسالم.ألهى رس لا خري وهو دعو  أه  سهأ 

 :ارشوا تشفوا -129
املث  دعوو  صورحيا لودف     ، وهذا أعم لرس املعةى ادفعوا الرشو  ميالموا يف

  للهض   واحلر م املولفني هتى ميالس أعمو هلس وأمالاهوس مون الظلوس     الرش و

َو  مَيْأانلنوا َأْمَواَلرنْس َبْيَةرنْس ِب ْلَه ِطِ  َومُيْدلنوا ِبَه    :وهو م  ية قض قول  ميع ىل

 .[188]البقرة: ِإَلى اْلُحرَّ ِم

 :أرقص للقرد فى دولته -131
 الوذي دعوو  صوري  للةفو ق     املثو  هوو  ، وهوذا  سولط س   املعةى امود  الظو   يف  

ِإحبَّ اْلُمَة ِفِهنَي ِفو  الودَّْرِك   ج  وعال: أسف  الة ر فه    يفهرم  هلل وجع  أهل  

 [145]النساء: اأَلْسَفِ  ِمْن الةَّ ِر َوَلْن مَيِجَد َلُهْس َسِصريًا

 :ازرع ابن آدم يقلعك -131
  املثوو  دعووو  للشوور وهووو عوودم ماوو عد، املعةووى اخوودم انساوو حب معوو، يفصوول،

  مرو حب واهود هتوى   يهووم ب لاوع      يعمو  معو  يف    انسا حب ألخي  انسا حب او 

لد  ص هب العم  لفص  من  س عده على العمو  وهوو مو  يةو قض قولو  ميعو ىل "       
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 [2]املائدة: َومَيَع َوُسوا َعَلى اْلِهرِّ َوالتَّْهَو  َو  مَيَع َوُسوا َعَلى اِنْرِس َواْلُعْدَواحِب

 :يعرفوا ما ياشرفوا عند الل  -132
املثو  دعوو    ، وهوذا  املعةى عظموا أسفارس عةود الوذين   يعلمووحب سو لرس    

صرحيا للرذب على األخرين واملفروض بني املالمني هو أحب يروسووا صو دقني   

َوالَِّذيَن   َيْشوَهُدوحَب الوَزوَر َوِإَذا     :م  بعضهس وهتى م  غريهس ام  ق   ميع ىل 

 [72]الفرقان: امً َمَروا ِب للَّْغِو َمَروا ِاَر

 :كه أشهد لك برغيفعاشهد ىل بك -133
املثو  هوو دعوو  قهيحوا لتهو د        ،برعرا وأس  أقر ل، برغيوف  ل املعةى اقر 

ء أاورب   ء صغري اشهد لو  مبلريوا شو    مبلريا ش  شه د  الزور فمن يشهد ل

ِبو للَّْغِو َموَروا    َوالَّوِذيَن   َيْشوَهُدوحَب الوَزوَر َوِإَذا َموَروا     :وهو م  ُ لف قول  ميع ىل 

 [72]الفرقان: ِاَرامً 

 :الغيب اجليب يأتيك ما يف اصرف ما يف -134
املثو  دعوو    ، وهوذا  املاوتهه   ايا، الو  جييئو، مو  يف    املعةى أسفق م  يف

ِإحبَّ اْلُمَهذِِّريَن َا ُسوا ِإْخَواحَب الشََّي ِطنِي َوَا حَب   :لإلسراف الذ  هرم  ال  بهول 

 [27]اإلرساء:ِ  َافنورًاالشَّْيَط حُب ِلَربِّ

 :اضرب ابنك وأحسن أدبه ما ميوت إال ملا يفرغ أجله -131
املثو   ، وهوذا  املعةى  اجلد طفل، وأهان علم  م  يتووفى إ  ملو  يةتهوى عموره    

هو دعوو  للضورب املورب  الوذ  قود يوؤد  ب لولود املضوروب للموو  بوزعس اهاو حب            

يضوورب الولوود فيعووود  األدب وهووو موو  ُوو لف أحب الضوورب لوو  هوودود وهووده هووو أحب 
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للذسب مرا  عةد هذا   يضرب ألحب الضرب   يةف  وإمن  يرتك للمجتم  فيهووم  

 .بعه ب  على ذسوب 

 :اطعم الفم تستحى العني -136
املثو  هوو دعوو  للرشوو  ب لطعو م هتوى       ، وهوذا  املعةى ارشو الفس ختج  العوني 

 .هللياه  اآلا  الارقا أو غريه  من الذسوب و  يترلس وهو م  هرم  ا

 :أعز الولد ولد الولد -137
اوالم   دليو  عليو  فو ألمر متفو و       ، وهوو  املعةى أهوب مون ا بون ابون  بون     

فو ألعز عةود هووذا قود يروووحب غوري األعوز عةوود ذاك واملاولموحب هوورم علويهس هووب        

  مَيِجُد َقْوموً  ُيْؤِمُةووحَب ِب للَّوِ  َواْلَيوْوِم        :األق رب م  داموا اف ر ام  ق   ميع ىل

 ُيَواَدوحَب َمْن َه دَّ اللََّ  َوَرُسووَلُ  َوَلوْو َاو ُسوا اَبو َءُهْس َأْو َأْبَةو َءُهْس َأْو ِإْخوَواَسُهسْ      اآلِخِر 

 [22]املجادلة:

 :األعور إن طلع السما يفسدها -138
بوو لهط  ، وهووو املعةووى صوو هب العووني غووري الاووليما إذا صوود الاووم ء يؤذيهوو     

ميودخ  اجلةوا أو    وميى الو  االم خم لف للشرع فمن صعد للام ء هوو سفووس املو   

الاوم ء وفوى هوذا قو   ميعو ىل       ء ض ر أو س ف  يف ميهدر على عم  ش الة ر وهى  

 َوِفووووو  الاَّوووووَم ِء ِرْزقنرنوووووْس َوَمووووو  مُيوَعوووووُدوحبَ    :اجلةوووووا والةووووو ر املوعوووووودميني  يف

 [22]الذاريات:

 :حيه وال تفطر على فوله نيه رأسافطر على  -139
يعتورب الفوو      اوالم جةووس  وهذا    س املعةى ا  راس رعه حب و  ميأا  فو 

األاو  واهلل   حيورم الفوو  سيئو  أو      حمرم ف لثعه حب الا م أفضو  مةو  يف   الةيئ
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 .مطهوخ  او غري هذا

 :أكرب منك بيوم يعرف عنك بسنة -141
اوالم غوري   ، وهوذا  املعةى أاورب مةو، سوة  بيووم معرفتو  أاثور مةو، باوةا        

ال بأحب الذ  بلغ أرذ  العمر وهوو  واقعى ف لعلس لي  ب لان وقد ضرب اهلل لة  مث

َوِمْةرنْس َمْن ُيَرَد ِإَلى َأْرَذِ  اْلُعُموِر    : الان   يعرف شيئ  فه   يأارب العمر أ

 [70]النحل:ِلَرْ    َيْعَلَس َبْعَد ِعْلٍس َشْيئً 

 :ألف رفيقه  وال لزيقه -141
ةاوو ء موو  ال  املثوو  يوودعو الةوو س للزسوو ، وهووذا املعةووى ألووف عشوويها و  زوجووا  

 .الرثريا  بدعو  أسهن ياررس  وأم  الزوجا فإس  ميةرد علي 

 :ألف طقطق وال سالم عليكم -142
املثو  يعلوس الةو س خم لفوا      ، وهوذا املعةى ألف دقا على اله ب و  قو  التحيوا 

من رال  دق   غري متواليوا ومون روس     أاثراداب الدخو  للهيو  ف ملالس   يدق 

م   يهو   إ  بعود ا سوتئذاحب وهوو طلوب انذحب      يرج  إحب   يرد علي  أهد والاوال 

 .ب لدخو  والام   ب 

 :خره نورآوله شرط أ يالل -143
هذا املث  خم لف للواقو  فلياوآ او     ، واملعةى الذ  أول  معروف أخره سف 

سفوو  فعهووود الربوو  أخرهوو  ضوورر وعهووود الهيوووع       يشوورو  العهووود أخرهوو  سووور أ   

 .ضرر ياحملرما أخره  لي  سورا وإمن  لالم أ

 :بدك ترهنه بيعه يالل -144
املث  حيورم مو  أهو  اهلل مون الورهن      ، وهذا  املعةى الذ  حتب أحب ميرهة  بيع 
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 .بدعو  أحب الهي  أفض 

 :بعيد عن العني بعيد عن القلب يالل -141
اوالم لوي    ، وهوذا  املعةى الذ  هو بعيد عن الهصر بعيود عون هوب الوةف      

وبعوض الهلووب     ر سصحيح  فهعض الهلوب حتب بعضه  الهعض رغس الهعد امل

يرره من هو قريب من بصره واحل لا املعروفا اراهيا بعض األزوا  للزوجو    

 .والعر 

 :اللى بريوح ما بريجعش -146
مث  غري واقعى ألحب بعض املو   الوذ  يفهود    ، وهذا املعةى الذ  يضي    يعود

لو او حب املوراد الوذ   وو       يعيده األمة ء ألصح ب  ويروحب معةى املث  صحيحً 

 .الدسي    يعود للحي   فيه  فى

 :ترافقه وافقه يالل -147
املث  هوو دعوو  للط عوا    ، وهذا ا  م  يه  يفميا فر مع  اميهع   الذياملعةى  

ء يهو   لو  ليعورف هو       شو  يأ ع قو  هوو أحب يفرور يف    أي يفالعمي ء واملفوروض  

 .يةفع  أم يضره

 :تقول عليه موسى يطلع فرعون يالل -148
فلوي  او     واقعو  مث  غوري  ، وهو يطل  خهيثميهو  علي  طيب  الذياملعةى 

فهود يرووحب طيهو      اهتمو ل  إسا حب الطيها يروحب خهيثو  وإمنو  األمور     يفمن لن 

 ، وهذا املث  يدعو للتش نم من الة س.فعال وقد يروحب خهيث 

 :اللى على اجلبني تراه العيون -149
غوري  اوالم   ، وهوو  مرتوب على اجله ه ميش هده عيوحب صو هه   الذياملعةى 
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اتو ب عةود اهلل ولوي  مرتوبو  علوى       يف  أص  ف ملرتوب مرتووب   صحي  

 .اجلهها فوق العيوحب

 :اللى فات مات -111
مضوى قود مو       الوذي فلي  األمور   خ طئمث  ، وهو مر اسهط  الذياملعةى  

فوو خلري وانهاوو حب أجووره بوو ق  والعموو  الاوو ء لوو  اروو ر سوويئا علووى ف علوو  وعلووى    

 اجملتم .

 :نافينا فينا ولو حجينا وحجي يالل -111
مثو  غوري    ،قلهةو    يوتغري هتوى ولوو هججةو  بيوآ اهلل احلورام        يف الذياملعةى 

واقعى فال أهود يوذهب للرعهوا ب لشور ويرجو  مةهو  بو  يهلو، هةو ك امو  قو              

ويف ، [25]احلزج:َوَمْن ُيِرْد ِفيِ  ِبِإْلَحو ده ِبظنْلوٍس ُسِذْقوُ  ِموْن َعوَذابه َأِلويٍس         :ميع ىل

 رمحا اهلل، والرض  مب  فية  من ما و . هذا املث  دعو  لليأس من

 :لك حمرم على غريك يالل -112
اووالم غووري صووحي  فموون ، وهووو حترموو  ممةوووع علووى سووواك الووذياملعةووى  

املعروف أحب م   الولد لي  حمرم على الغري وهو الوالد أو الوالد  ومون املعوروف   

  أحب موو   انساوو حب إذا اوو حب طعوو م فهووو لووي  لوو  وهووده ألسوو  مهوو   أحب يأاوو  مةوو  

 .الزوجا واألو د

 :خرآأول له  يالل -113
فو هلل األو    خو طئ املث  علوى إطالقو    ، وهذا املعةى الذ  ل  أسههيا ل  سه يا

َمَيَواَّوووْ  َعَلوووى اْلَحووو ِّ الَّوووِذي   َيُمووووُ     و  :لوووي  لووو  سه يوووا امووو  قووو   ميعووو ىل    

 .[58]الفرقان:
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 :ما تقدر توافقه نافقه يالل -114
املثوو  دعووو  صوورحيا ملوو   ، وهووذا  لوو هره  مياووتطي  أحب ميرضووي   الووذياملعةووى 

 .هرم  اهلل وهو الةف ق

 :ما خياف اهلل خاف منه يالل -111
املثو  هوو دعوو  للخووف     ، وهوذا  مةو   خ ف   ُشى عذاب اهلل  الذياملعةى  

"  :من غري اهلل وهو مو  يةو قض أحب املاولمني   ُو فوحب إ  اهلل امو  قو   ميعو ىل       

 [39]األحبا : لََّ َو  َيْخَشْوحَب َأَهدًا ِإ َّ ال

 :فاجر يتجوز اثنني يا قادر يا يالل -116
بو لهط  لوي  او  مون ميوزو       ، ني يو  غةوى يو  او فر    تزو  ارةو تو ي الذياملعةى  

احلو   يتوزو  اروةني      او فر ف لعديود مون متوسوط     أوغةى  أرب ارةني أو رال  أو 

 ، واملث  دعو  لرتك التعدد وهو من شرع اهلل لله در علي .ويروحب مؤمةً 

 :يرشك بامليه رشه بالدم يللا -117
مث  يدعو للهتو  والعدواسيوا ف لعودواحب    ، املعةى من يهذف، ب مل ء اقذف  ب لدم 

َفَموْن اْعَتوَد  َعَلوْيرنْس      :جيب أحب يه ب  ب ملث  ولي  بغري ذل، ام  قو   ميعو ىل  

 [194]البقرة: َف ْعَتُدوا َعَلْيِ  ِبِمْثِ  َم  اْعَتَد  َعَلْيرنْس

 :ما تشاور إن عملت خري -118
مث  لي  صحيح  اليو   ، وهو املعةى إحب صةعآ سفع    ميطلب رأ  األخرين 

فهعض أمور اخلري حتت   للمشور  فموثال ميوزويج ا بون حيتو   أخوذ رأيو  وأخ رأ        

الوودار ياووتلزم ضوورور  التشوو ور  الفتوو   مووثال املصوو حل بووني شووريرني م ليوو  أو يف 

 :احللو  يفمعهم  
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 :جيلي البصرالنظر إىل الوجه احلسن  -119
 يدعو إىل احلرام والشهو  واملفاد ! املث  هذا و

 :شاورهن وخالفوهن -161
 :وخالفوا النساء فإن يف خالفهن بركة -161
 :طاعة النساء ندامة -162

وه  أقوا  ميهل  من شأحب املورأ ، و ةو  مشو روميه  وهو  ختو لف هيو   الوة         

  سلما م أفهد ا حب ياتشري سا ئ  ام  وق  يف صل  احلديهيا هني استش ر

. 

 : خري تعمل شر تلقى  -163
انسوووالم   يوافوووق علوووى هوووذا أبووودًا؛ ألحب انهاووو حب يف سظوووره    رووون أحب   

 يروحب سهياًل إىل الشر.
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 متهيد:

لهوود دعوو  الغربيوووحب إىل اسووتعم   اللغوو   الع ميووا بوودً  موون اسووتعم   اللغووا         

أنخر ، و  يةجحوا اثريًا يف هذا ا جت ه، روس بودأوا يغوريوحب    با أو العربيا سج

التعووهريا  الوو  هلوو  هيويووا إسووالميا، وموودلو   حتوورك املشوو عر والاوولوك، إىل 

 ميعهريا  ٌأخر  هل  مدلو   أنخر .

إىل غري ذل، من التعهريا  ال  مياربآ إىل ره فتة  احلديثا بدوحب أحب سشعر، 

 هذور ميأمي  بثم ره .وبعد فرت  بدأ  هذه ال

ومون هةو  فهود قو م املاتشورقوحب سملوا مةظموا علوى أنسو  دقيهوا؛ ليحودروا            

ميغووويريا  يف التعوووهريا  انسوووالميا، فوووأهلووا ميعوووهريا  غريهوووا حمووو  التعوووهريا      

انسالميا، وم  مرور الزم حب ميههآ املع س  انسالميا شيئً  فشيئً ، هتى ميةمح  

 عن انسالم. . .أو مير د، وميثهآ املع س  الغريها 

 :اشرتاكية اإلسالم -1
اشورتاايا  » ات بوً  ب سوس    – –ألَّف الع   الف ض : مصطفى الاه ع  

بوهعض مو  فيو  يف اتو ب      – –وقد ميعهه  الشويخ حممود احل مود    « انسالم  

ومموو  استهووده عليوو : هووذه    «. سظوورا  يف: اتوو ب اشوورتاايا انسووالم     » مسوو ه: 

 التاميا، فه  :

خوذ علووى فضوويلا الوداتور الاووه ع  قهوو  او  شوو ء مياووميت     ) هوذا وإسِّوو  ا 

ات ب  ب سس: اشرتاايا انسالم. وإحب ا حب قد مّهد هلو   هيودًا، وبورر هلو  مبو       
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لوو فطون إىل أحب العة صور الياو ريا      –وفهو  اهلل   –يال، يف سف  ق رئ ، لرة  

 ميه ، وبوني  ال  يدافعه  أهُ  العلس الدي  وق يًا لدين اهلل، ومح يًا ل  من ميهود  

الفريهني معراا فرريا ماتعر  األوار، وقد ط ر  هذه العة صر فرهوً  بهوذه   

التاميا، مياتغ  به  عهو  الدهم ء ال    ميدرك هدف  من اختي ره هلوذا ا سوس   

أقو : لو فطن هلوذا؛ لرو حب لو  سظور يف هوذه التاوميا و ختو ر لرت بوا امسوً            –

   املضللني.اخر حيهق ل  مراده يف اهرتاز من استغال

انسوووالم هوووو انسوووالم وافوووى، هوووو هوووو، بعه ئوووده، وأهر مووو  الع دلوووا      

الرهيما، ف لدعو  إلي  ب مس  احملض أجد  وأوىل من هيوث إسو  ِقْاوٌس براسو ،     

 .(1)وهو شرع اهلل العليس احلريس( ا هو

 جاهلية القرن العشرين: -2
من لهوور انسوالم    بيَّن العالما األله س  م  يف هذا التعهري مْن مياَمٍ ، وغضٍّ

 على الدِّين ال .

ج هليووا الهوورحب » موو  سصوو : ) مصووطل   « هيوو   األلهوو س   » فجوو ء يف اتوو ب: 

 يف سظر األله س :« العشرين  

مصوطلحً  متوداوً  برثور      – –« سويد قطوب    »   الداعيوا  والاؤا : ميةو  

رحب ج هليووا الهوو» يف إهوود  املوودارس انسووالميا الوو   ثلووه ، أ  وهووو مصووطل    

فموو  موود  الدقووا والصووواب يف هووذه العهوو ر   وموو  موود  الته ئهوو  موو   « العشوورين  

 اجل هليا الهد ا وفهً  لتصوراس 

 فأج ب العالما األله س :
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) احلمد هلل والصال  والاالم على رسو  اهلل وال  وصحه  ومن وا ه وبعود:  

ن مه لغووا يف   ختلووو موو« ج هليووا الهوورحب العشوورين  » الووذي أراه أحب هووذه الرلمووا 

وصف الهرحب احل ل ، الهرحب العشرين، فوجود الدِّين انسالم  يف هذا الهورحب،  

وإحب اوو حب قوود دخوو  فيوو  موو  لووي  مةوو   ةعةوو  موون الهووو  بووأحب هووذا الهوورحب  ثوو     

ج هليًا ا جل هليا األنوىل. فةحن سعلس أحب اجل هليا األوىل، إحب او حب املعو  بهو     

يف ضوال  موهني، وإحب او حب املعو  بهو       العرب فهط فهس ا سوا ورةيني واو سوا  

م  ا حب هو  العرب من أدي حب ا ليهوديا والةصراسيا فه  أديو حب حمرفوا، فلوس    

يهق يف ذل، الزم حب دين خ لب مةزه عن التغيري والتهدي ، فالش، يف أحب وصوف  

اجل هليا على ذل، العهد وصف صحي ، ولي  األمر اذل، يف قرسةو  هوذا مو     

 ىل قد مونَّ علوى العورب أوً ، روس علوى سو ئر الةو س ر سيوً ،         دام أحب اهلل ميه رك وميع

خ مت الةهيني، وأسز  عليو  ديون انسوالم، وهوو خو مت       بأحب أرس  إليهس حممدًا 

ِإسَّ  َسْحُن َسزَّْلَةو  الوذِّْاَر   : سفظ شريعت  هذه بهول   األدي حب، وميعهد اهلل 

األنموا انسوالميا وإحب او حب سيصويهه      قود أخورب أحب    وسهي   َوِإسَّ  َلُ  َلَح ِفظنوحَب

لتتهعن سوةن  : » ش ء من ا حنراف الذي أص ب األنمس من قهلهس يف مث  قول  

من قهلرس شربًا بشرب، وذراعً  بوذراع، هتوى لوو دخلووا جحور ضوب لودخلتموه        

ق لوا: من هس ي  رسو  اهلل  اليهود والةص ر   فه   علي  الصال  والاالم فمِن 

قود أخورب بهوذا اخلورب املفيود أحب املاولمني        : وإحب ا حب الرسو  أقو ! « الة س 

سيةحرفوحب إىل هد اهري ويهلدوحب اليهود والةص ر  يف ذل، ا حنوراف، لرون   

علي  الصال  والاالم يف الوقآ سفا  قد بشَّر أميه ع  بأسهس سويههوحب علوى خطو     

تفرتق وسو » الذي رمس  هلوس، فهو   عليو  الصوال  والاوالم يف هوديث: التفرقوا:        

الوه  يف الةو ر   » ، ق   عليو  الصوال  والاوالم:    « أنم  إىل رال  وسهعني فرقا 
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ويف روايا ق  : « ه  اجلم عا  » ، ق لوا: م  ه  ي  رسو  اهلل  ق  : « إ  واهد  

 «.  ه  ال  ميروحب على م  أس  علي  وأصح ب » 

بووني  وأاوود ذلوو، عليوو  الصووال  والاووالم يف قولوو  يف احلووديث املتفووق عليوو     

  ميزا  ط ئفا من أنم  ل هرين على احلق   يضرهس من خو لفهس  » الشيخني: 

فإذحب   ميزا  يف هوذه األنموا   عوا مه راوا طيهوا ق ئموا       «.   هتى يأمي  أمر اهلل

علووى هوودي الرتوو ب والاووةا، فهوو  أبعوود موو  ميروووحب عوون اجل هليووا الهد ووا أو     

ا علوى الهورحب العشورين فيوو     احلديثوا؛ ولوذل، فوإحب الوذي أراه: أحب إطوالق اجل هليو      

مياوو م ، قوود ُيوووهس الةوو س بووأحب انسووالم الوو  قوود احنوورف عوون التوهيوود وعوون       

الهرحب العشروحب  –احنرافً  اليً ، فص ر هذا الهرحب  انخالص يف عه د  اهلل 

إىل إخراج  من الظلم   إىل الةوور   اهرحب اجل هليا الذي ُبِعَث رسو  اهلل  –

انطالق حياون ميهييوده يف الرفو ر أوً ، الوذين      هيةئذ، هذا ا ستعم   أو هذا

َق مِيلنوا الَِّذيَن   ُيْؤِمُةوحَب ِب للَِّ  َو  ِب ْلَيْوِم اْلوآِخِر َو    ام  ق   ميع ىل يف شأسهس: 

ُيَحرُِّموحَب َم  َهرََّم اللَُّ  َوَرُسولنُ  َو  َيِديُةوحَب ِديوَن اْلَحوقِّ ِموَن الَّوِذيَن أنومُيووا اْلِرَتو َب       

 .[29]التوبة:َهتَّى ُيْعطنوا اْلِجْزَيَا َعْن َيده َوُهْس َص ِغُروحَب

وصف الهورحب العشورين ب جل هليوا إمنو  يةطهوق علوى غوري املاولمني الوذين            

يتهعوا الرت ب والاةا، فف  هذا انطالق إيه م بأس    يهق يف املاولمني خوري،   

  والاوالم املهشور    وهذا خالف م  سهق بي س  مون أه ديوث الرسوو  عليو  الصوال     

إحب » بهه ء ط ئفا من األنموا علوى احلوق، ومون ذلو، قولو  عليو  الصوال  والاوالم:          

. . . . . ق لوا: من هوس يو  رسوو     انسالم بدأ غريهً  وسيعود غريهً  فطوب  للغرب ء

واصوووفً   جوو ء احلووديث علوووى روايوو   عووود  يف بعضووه  يهوووو  الرسووو       « اهلل  
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، ويف روايا «  حب م  أفاد الة س من سة  من بعديهس الذين يصلحو »الغرب ء: 

هووس أنسوو س قليلوووحب صوو حلوحب بووني أنسوو س     » أنخوور  قوو   عليوو  الصووال  والاووالم:    

فلوذل،   جيووز هوذا انطوالق يف     «  اثريين مون يعصويهس أاثور ممون يطويعهس     

بهيوا طيهوا   ميوزا      –واحلمود هلل   -العصر احل ضر على الهرحب ال ؛ ألحبَّ فيو  

وعلى سةت ، وستظ  اذل، هتوى ميهووم الاو عا، روس إحب يف      ة  على هدي ال

ويف بعض ميص سيف  مم  يشعر اله هث أسو  او حب قود     – –االم سيد قطب 

أص ب  ش ء من التحم  الزائد لإلسالم يف سهي  ميوضويح  للةو س. ولعو  عوذره     

يف ذل، أس  ا حب يرتب بلغا أدبيا؛ ففو  بعوض املاو ئ  الفههيوا احديثو  عون       

أخذ يرتب ب لتوهيد، وبعه را  « العدالا ا جتم عيا  »   يف ات ب : هق العم 

الووه  قويووا حتيوو  يف سفوووس املووؤمةني الثهووا بووديةهس وإ وو سهس، فهووو موون هووذه        

اخللفيوا يف الواقوو  قود جووّدد دعوو  انسووالم يف قلووب الشووه ب، وإحب اةَّو  سلموو       

أحب حيوورر  أهي سووً  أحب لوو  بعووض الرلموو   ميوود  علووى أسوو    ياوو عده وقتوو  علووى     

فرره من بعض املا ئ  الو  او حب يرتوب هوهلو  أو يتحود  فيهو ، فخالصوا        

الهو : إحب إطالق هذه الرلما يف العصر احل ضر   ُلو من شو ء مون امله لغوا    

ال  ميدعو إىل هضس هق الط ئفا املةصوور ، وهوذا مو  عونَّ يف الهو   فذارميو  (       

 .(1)استهى

 اجلنس السامي: -3
 «.اجلة  العرب   » لَّد  لإلخف ق بلفظ هذه سفثا استشراقيا مو

 .(2)« املواضعا يف ا صطال   » والهو  فيه  يف 
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 ال سياسة يف الدين وال دين يف السياسة: -4
هذه املهولا: عْلمةٌا مرشوفا، سظري مة داميهس بفص  الدين عن الدولوا. فهو    

سظوور  إحل ديووا؛ نقصوو ء حتروويس الشوورع انسووالم املطهوور عوون اراسوو  الووو  ،  

والهض ء ب  بوني الةو س. ف لاي سوا الع دلوا علوى رسوس الشوريعا املطهور  مرميهطوا          

ب لدِّين ارميه   الرو  ب لهودحب، سوواء ا سوآ يف سي سوا الووال  وميودبريه للحروس        

 م  من و َّه اهلل عليهس، أم م  الر فرين من هربيني، وذميني، ومع هدين.

ده  ج ريوا علوى إق موا    وسري  اخللف ء الراشدين وج ومن ميأم  سري  الة  

 العد  والاي سا يف أنمور الة س يف ديةهس ودسي هس.

وهوووذا يف الاي سوووا انسوووالم الع دلوووا.   يف سي سوووا املرووور والغووودر وسهوووض  

 العهود، واخلي سا، واجلور، والظلس، فإحب انسالم مةه  براء. واهلل أعلس.

 اليوبيل: -5
ميع  عةدهس: ا هتف   وه  « سفر الالويني  » هذه لفظا يهوديا، ج ء  يف 

 بعد مض  مخاا وعشرين ع مً  على اذا 

وقد ميطور هذا ا هتف   إىل: اليوبي  الذه  وهو بعد مض  مخاني ع مً ، 

واليوبي  امل س  وهو بعد مض  ستني ع مً ، واليوبي  الثمو سي  وهوو بعود مضو      

 مث سني ع مً .

ومعةوووى، مياووورَّب إىل فهوووذا ا هتفووو   ب ليوبيووو  يف جوووذوره اليهوديوووا، لفظوووً   

املاووولمني مبهووو ديره الزم سيوووا يف ا هتفووو   ألعمووو ر األشوووخ ص، واملؤساووو  ،   

 وحنوه .

فهو اهتف   بدع  يف انسالم، وميشه  ب ليهود، وهو اهتفو   حمورم شورعً ،    
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 «.فه  الةواز   » وقد باطت  يف: 

 احلرب، بدالً من اجلهاد: -6
أعووداء انسووالم، وهووو  ألحب اجلهوو د يعطوو  لاللوو  انسووالميا فهووو هوورب ضوود

 جه د يف سهي  اهلل ميع ىل، ومن يهت  يف سهي  اهلل فإس  شهيد.

 وهدف اجله د:

حتهيق رس لا املالس يف هوذه احليو   ب عتهو ره خليفوا مون اهلل يف األرض. أمو        

احلرب فش ء خمتلف، فهد يرووحب بوني املاولمني وأعودائهس، وقود يرووحب بوني        

 املالمني بعضهس م  بعض.

ملطمو  مو دي أو مطمو  ذاميو ، اتحهيوق زع موا موثاًل، ومو  إىل         وقد يرووحب  

 ذل،. و بد من جه د املاتعمر؛ ألس  ا فر وماتغ  وض  .

ولروون لووي  هةوو ك موو  يوودعو إىل هربوو ؛ ألسوو  صووديق، وحنوون ساووتفيد موون     

 هض رمي  وم  إىل ذل،.

وبهوو  املاووتعمروحب يف بالدسوو  فوورتا  طويلووا يغتصووهوحب خرياميةوو ، وياووتعهدوسة  

 حب مف هيمة ، ويعملوحب على إخراجة  من ديةة . . .ويغريو

و  ُرجوا من دي رس  إ  بعد أحب اطمأسوا إىل أسهس ربَّْوا جمموع   من أبةو ء  

 الهالد مرَّةوا هل ، وبذل، استط ع أحب يطمئن إىل حتماه  لتةفيذ م  يريد.

 كلمة الرتاث: -7
اخوور، فأصووه  املاوولس حيوو  بووأحب الهووراحب والاووةا موون الوورتا ، اووأي شوو ء   

 –وبذل،   يعد هلم  أهميا ارب ، واملالس لذل،   يعتز ب  ا عتزاز الر مو   

وهيةئوذ يور     –وقد   ُطر به   املالس الهراحب والاوةا، بو  الرتوب الصوفراء     
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أحب هذا الرتا  ب ٍ ، وأحب التما، ب  رجعيا، وم  يةاحب على الرتب الصفراء 

 لةهويا. . .يةاحب م  الزمن إىل الهراحب الرريس والاةا ا

 ومن املمرن أحب ساتغ  عن الرتا  أو بعض .

 ولرن لي  من املمرن أحب ساتغ  عن انسالم و  عن الهراحب والاةا.

 املساعي احلميدة: -8
 بدً  من الصل  بني ط ئفتني من املالمني.

وهيةئوذ   حيو     –واملا ع  احلميود  جهوود ميهوذ ، قود ميفيود وقود   ميفيود        

لروون  –قوود قّصوور يف أداء مهمتوو ؛ ألسوو  أدَّ  موو  عليوو    الاوو ع  يف الصوول  بأسوو   

الصل  بني ط ئفتني مته ميلتني من املاولمني فورٌض علوى املاولمني، و  يةتهو  إ َّ      

 ب سته ء الهت  ، واألمر واض  يف اآليا الرر ا:

َغْآ ِإْهَداُهَم  َعَلى َوِإحْب َط ِئَفَت حِب ِمَن اْلُمْؤِمِةنَي اْقَتَتلنوا َفَأْصِلُحوا َبْيَةُهَم  َفِإحْب َب

اْلأنْخَر  َفَه مِيلنوا الَِّت  مَيْهِغ  َهتَّى مَيِف َء ِإَلى َأْمِر اللَِّ  َفِإحْب َف َءْ  َفَأْصوِلُحوا َبْيَةُهَمو    

 [.9احلجرا : ]  ِب ْلَعْدِ  َوَأْقِاطنوا ِإحبَّ اللََّ  ُيِحَب اْلُمْهِاِطنَي

 فالبد إذحب من إميه ع اخلطوا  اآلمييا:

 ال  بني الط ئفتني املته ميلتني من املالمني.انص .1

إحب    رن ذل، فالبد من مه ميلا الفئا اله غيا هتى ميفو ء إىل أمور    .2

 اهلل ميع ىل.

إحب ع د  الفئا اله غيا إىل الصف انسالم ، ف لصل  بني الط ئفتني  .3

 مطلوب، نعط ء ا  ذي هق هه ، واهلل حيب املهاطني.

  هووو ماوو ع محيوود ، ولووي  الصوول  بووني    وموو  اختووذ بووني العووراق وإيووراحب إمنوو   

 ط ئفتني من املالمني، ومعةى ذل، أحب التغريب قد أمي  مث ره.
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ب  إحب التغريب قد وص  إىل أحب الدو  انسالميا قد اسهاومآ يف سولواه ،   

فهعضووه  يؤيوود هووذه الدولووا، وبعضووه  يؤيوود ميلوو، الدولووا، وبعضووه    شووأحب لوو ،     

 واأحب األمر   يعةي .

ا والهوميوا بودً  مون انسوالميا، واو حب الغورض مون ذلو،         واستعملآ الوطةي

ميفتيآ الوهد  انسالميا، وميهايمه  إىل قومي   وأجة س ميتصو رع فيمو  بيةهو ،    

 وذل،  رلن للماتعمر أحب يص  إىل م  يريد.

ويالهظ أحب من خصو ئب الهوميوا والوطةيوا الغربيوا: الرراهيوا واخلووف،       

 رره  وم  ُ ف .فه    ميههى إ  إذا ا حب للشعب م  ي

و  زا  الغربيوووحب يف الووهالد الغربيووا يووثريوحب الروو من موون عواطووف اخلوووف      

ذلوو، « جووود  » والرراهيووا؛ ليههووى هلووس موو  يريوودوحب، وقوود هلَّوو  العالمووان األملوو س  

 حتلياًل سفايً  فه  :

إحب العواطف ال   رن إر رميه  ه  عواطوف املهوآ واخلووف الو  حتورك      » 

ف لذين يريدوحب أحب حيرمووا   –بدً  من الرمحا  –هم ء   ع   اثري  من الد

على شعب لغ يوا مو ،   يةجحووحب هتوى يلتماووا لو  مو  يررهو  ويوجودوا لو  مو             

ُ ف ، فلس يعد من دواعو  العجوب أحب احلرومو   الهوميوا يف هوذا العصور يف       

مع ملتهوو  جلرياسهوو ، إمنوو  ميةهوو د بعواطووف املهووآ واخلوووف، فعلووى ميلوو، العواطووف  

 «.حيرموسه ، وعلى ميل، العواطف يهو  ا حت د الهوم    يعي  من

ِإحبَّ الوورو  الغربيووا يتفشووى فيهوو     » يف ذلوو، أيضووً :  « والرتشووزب ر   » ويهووو  

الهلق واخلوف، وهو  شوديد  التوأرر، سزاعوا إىل الفرديوا، حمهوا للتةو ف ، وإحب        

رض الفرد من خال  هذا الةموذ  الغرب    يعهوأ قوالص روهو ، وإمنو  يهمو  فو      

سوولط س  وميوسووي  دائوور  سفوووذه، وقوود جنوو  الفوورد يف ميغوويري وجوو  األرض، ولروون 
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هذه الثه فا أخذ   أل مس ءهو  الاوحُب وميوومض هوهلو  الوربوق، وميعصوف بهو         

بوو  ميةزلووق إىل اهل ويووا، وميهوورتب موون الةه يووا، و  شوو ء ياووتطي  واألع صووري، وأور

 دف  هذا املصري احملتوم (.

األنمووا انسووالميا إىل دويووال ،  شوويً  موو  هووذه  وعلووى هووذا األسوو س قناِّوومْآ

الةزعا، و  زالآ مُيَهاَُّس هتى اآلحب، فلهة حب الو  هو  جوزء مون الدولوا انسوالميا       

الررب  يعم  على ميهايمه  إىل دويال ، وأهس من ذل، الورو  الو  مياوود ميلو،     

وقد أصه  ا  قطر إسالم  يتع م  م   –رو  الرراهيا واحلهد  –الدويال  

ه على أس س العداو  يف أاثر األهي حب، وأصهحآ املوودَّ  صوة عيا مياوري مو      غري

املصوولحا اخل صووا، وقوود ميروووحب موو  الدولووا الروو فر ، بيةموو  العووداو  للدولووا         

 انسالميا.

لرون انسووالم ُيربِّوو  أبةو ءه علووى أسوو س أحب الةوو س  يعوً  خلهوووا موون ذاوور    

مهس عةد اهلل أميه هس، ومهما وأنسثى، وجعلهس شعوبً  وقه ئ  ليتع رفوا، وأحب أار

 املالس عم ر  األرض، وحتهيق األمن والاالم فيه .

أمووو  ع طفوووا الرراهيوووا فإسووو  يوجههووو  إىل العووودو احلهيهووو  الوووذي   يريووود   

 ب نسا حب إ  الشر، ذل، هو الشيط حب الذي هذَّرهس اهلل ميع ىل مة  بهول :

]  َموو  َأْخووَرَ  َأَبووَوْيرنْس ِمووَن اْلَجةَّوواِ  َيوو  َبِةوو  اَدَم   َيْفِتَةووةَّرنُس الشَّووْيَط حُب اَ  

 [. 27ألعراف: من اآلياا

وقد بدأ ميفر، الودويال  انسوالميا علوى أسو س الهوميو   الو  بودأ  يف        

الش م، ولوو أحب املظلوومني قو موا ب سوس انسوالم ليودفعوا الظلوس، لوصولوا إىل مو           

سهس ووهوودميهس، وهيةئووذ يههووى هلووس ايوو    –موو  بهوو ء وهوود  املاوولمني    –يريوودوحب 

 وياتطيعوحب أحب يؤدوا رس لتهس يف هذه احلي  .
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ويف عصووور الظلموو   ويف لووروف خ صووا ب ألنمووا انسووالميا اسووتهوميه  هووذه     

الشوووع را ، وأصوووه  اجلميووو  يرددوسهووو ، وأصوووه  بعوووض املاووولمني يعمووو  علوووى   

 ميةفيذه ، وجن  ا ستعم ر يف ذل، جن هً  اهريًا.

لووى أسوو س الهوميووا العربيووا نبعوو د   وهرووذا ق مووآ ج معووا الوودو  العربيووا ع  

انسالم، وهرذا مُيث ر سعر  الفرعوسيوا يف مصور، والرببريوا يف  و   إفريهيو ،      

وغووري ذلوو،. وهرووذا ق مووآ احلوورب بووني إيووراحب والعووراق، و  جنوود موون الوودو        

 انسالميا من يعم  ب آليا الرر ا:

 [9]احلجرات:. . . .  ْصِلُحوا َبْيَةُهَم .َوِإحْب َط ِئَفَت حِب ِمَن اْلُمْؤِمِةنَي اْقَتَتلنوا َفَأ 

وهرووذا ميههووى إسوورائي  يف وضووعه  امةووا مطمئةووا؛ ألحب اجلهووود غووري موجهووا   

إليه ، ب  إىل أشوي ء بعيود  عةهو  مياو عده  علوى حتهيوق ام هلو  وأهودافه  وسوط          

 األنما انسالميا.

أمون  وألسه  ميعي  امةا فإسه  مياعى يف األرض فاو دًا، وميةفوذ خمطط ميهو  يف    

 وميهج  واسته سا ب لع   انسالم  ال .

سوتههى  » ، مير  مل ذا   سهوو :  «ستههى الهدس عربيا  » ويهتف بعض الة س 

فةرووحب أقورب إىل احلهيهوا، وبوذل، سوثري مشو عر املاولمني        « الهدس إسالميا  

 يف  ي  أحن ء األرض 

 إحب ا  جن   لألنما انسالميا   يتس إ  حتآ رايا ) انسالم (.

 وا  فش  يتس حتآ رايا ) العروبا (.

 ألحب انسالم ُيوهِّد؛ بيةم  العروبا مُيفرِّق.

 ومن هة  فإسهس حي ولوحب أحب يهعدوس  عن طريق الاليس ليصلوا إىل م  يريدوحب.



           املبحث السابع: ألفاظ وهلجات ولغات معاصرة خاطئة
ب  إسهوس عوَُّدوسو  أحب يتحودروا عون انسوالم يف او  مو  يتعلوق ب لفشو ، بيةمو            

 لق ب لةج  .يتحدروحب عن العروبا والعرب يف ا  م  يتع

إسوو  خمطووط خهيووث، و بوود موون أحب ستةهوو  لوو  هتووى سصووح  ماوو رس ، لةهلووغ        

 ب نسالم إىل م  سريد وحنهق رس لتة  انسالميا.

 الدين أفيون الشعوب: -9
 .(1)هذه املهولا املةرود  ه  لر ر  م را  من دع   الشيوعيا األوائ 

 الدين سبب الطائفية والشقاق: -10
 انسالم اا بهته .الما شيوعيا ميوجب الرد  عن 

 الدين هلل والوطن للجميع:  -11
 .(2)الما ميوجب الرد ، ساأ  اهلل الاالما 

 الربا ضرورة اقتصادية: -12
ب  الرب  جر ا شرعيا، ميوعد اهلل به  ب حمل ربوا، و  يرووحب الربو  ضورور       

أبدًا، وم  ق   بذل، أهد من العلم ء، فتالير  ب سوس الضورور ، افتيو   علوى     

 . واهلل أعلس.الشرع املطهر

ين: -13
ِّ
 رجال الد

الوودين يف الفروور الغربوو  بشووتى مذاههوو  ودي س ميوو  يعوو : العهوو د  املصووحوبا    

ب لرهها أو الوهشا. ومعةى هذا أحب رج  الدين   يصل  لفهس أمور املع ش باوهب  
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اسهط ع  عن حمها الة س، ولي  اذل، يف مفهوم انسالم الذي   يعرتف بأحب 

 اختص ص، فر  مالس رج  دين ودسي .هة ك رج  دين ل  سفوذ و

فيمو    ف لدين يف املفهوم انسالم  هوو: مو  شورع  اهلل علوى لاو حب رسوول        

يةظس صلا العهد م  رب  وم  عه ده على اختالف طهه ميهس، ويوةظس أنموور مع شو     

 وسلوا ، من غري وجود وس طا بشريا.

وإمنو  مياوربآ    وهلذا فال جتد يف املع جس انسالميا م  يامى برج   الودين، 

بواسطا املذاهب امل ديا وخ صا: العلم سيا. وقد باط األنست ذ احلووال  عون هوذه    

 .(1)فشفى، ويرج  إلي . واهلل أعلس« العلم سيا  » ا صطال  يف ات ب  

 الشراب الروحي: -14
 ويهولوحب: األشربا الروهيا للخمر. وهذا من التلهي .

 الضمري: -15
  مبعةووى مفعوو ، وهووو: مو  يةطوووي عليوو    الضومري يف اللغووا هوو: املاووتور. فعيو   

الهلب من خري أو شر، ام  يف اتب اللغوا مةهو : مهو يي  اللغوا، والهو موس،      

وشوووره ، ويف اتوووب التعريفووو  ، حنوووو: الرليووو  ، ألبووو  الههووو ء الرفووووي،   

 وات ب: سظرا  يف اللغا واألدب للغاليي .

ذّموً : فوالحب   ومن مولد انطالق   يف عصرس  احل ضر قوهلس يف جمو   الةفو    
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  ضوومري لوو . وموودهً : لوو  ضوومري، وعةووده ضوومري، وهرووذا، ومثلوو  سووواء لفووظ:  

 الوجداحب.

وهووذا موون ف سوود املواضووعا وا صووطال  فإسوو  لووذل، غ بووآ المووا التهووو ،     

واملته ، وانسالم، واملالس، والصدق، والص دق، خووف اهلل، خشويا اهلل، ذو   

و جيد دية  وشورع  يف الشوريعا   دين، وحنوه  من ألف ل العز ، والصلا ب هلل، 

) املطهر   ). 

مووةهس: أسووور اجلةوودي، يف ات بوو :    توو بوقوود سهَّوو  علووى ذلوو،  وو  موون الر   

وعمووور بووون سوووليم حب األشوووهر، يف ات بووو  املووو مي : مه صووود       األخطووو ء الشووو ئعا. 

 .154 – 146/ 4املرلفني، واسظر: الفت و   بن مييميا 

 العادات والتقاليد اإلسالمية: -16
 هذا سص : 282جةا الدائما للهحو  العلميا وانفت ء برقس / يف جواب لل

 احلمد هلل وهده والصال  والاالم على رسول  وال  وصحه . . . . وبعد:» 

جو: إحب انسالم سفا  لي  ع دا  و  ميه ليد، وإمن  هوو وهو  أوهوى اهلل بو      

 ر خلهوً   إىل رسل  وأسز  ب  اته ، فإذا ميهلده املالموحب ودأبوا على العم  بو  صو  

هلس وشأسً  مون شوؤوسهس، واو  ماولس يعلوس أحب انسوالم لوي  سظموً  ماوته   مون           

ع دا  وميه ليد ضرور  إ  س  بو هلل ورسوول  وسو ئر أنصوو  التشوري  انسوالم ،       

لرن غلهآ عليهس الرلم   الدارجا يف انذاعا والصحف واجملال  ويف وضو   

« و شويً  مو  العو دا  والته ليود       »الةظس واللوائ ، مث  م  ُسِئ  عة  من قووهلس:  

ف ستعملوه  سان سيا ق صدين مةه  ا ستاالم للودين لإلسوالم  وأهر مو ،    
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وهذا قصد سليس حيمودوحب عليو  غوري أسهوس يةهغو  هلوس أحب يتحوروا يف التعوهري عون          

قصدهس عهو ر  واضوحا الد لوا علوى مو  قصودوا إليو ، غوري موهموا أحب انسوالم           

  عليه  أو وررة ه  عن أسالفة  املالمني، فُيه   مثاًل:  لا ع دا  وميه ليد سرس

بودً  مون هوذه الرلموا الو       « و شيً  م  شريعا انسوالم وأهر مو  الع دلوا     » 

در  الرثري على استعم هل  يف جم   إبراز الةهج الذي علي  هوذه اجملتمعو  . . .   

 . إخل.

 عه ر  ووضوهه .و  يرف  املالس هان الةيا هتى يضس إىل ذل، سالما ال

وعلى ذلو،   يةهغو  للماولس أحب ياوتعم  هوذه العهو ر  وأمث هلو  مون العهو را           

املوهما للخطأ ب عته ر التشري  انسالم  ع دا  وميه ليد، و  يعفي  هان سيتو   

من ميهع   األلفو ل املوهموا ملثو  هوذا اخلطوأ مو  إمر سو  أحب ياول، سوهياًل اخور           

 نيه م.أهفظ للا س ، وأبعد عن املأخذ وا

 .(1)استهى «. وب هلل التوفيق وصلى اهلل على سهية  حممد وال  وصحه  وسلس  

 عاملية اإلسالم: -17
هة ك عدد من األس ليب املولد  املع صر ، مةه  م  هو ص در عن هان سيا، 

لتحهيب انسالم إىل سفوس الشه ب، ومةه  م  هو استجرار بال ميفرري، ليظهور  

ه  م  هو عن سوء سرير  هلضوس انسوالم، وااور    ق ئل  فض  اطالع لدي ، ومة

 ه جز الةفر  بية  وبني املذاهب، والتموج   الفرريا املع صر .

ع مليووا انسووالم: الع مليووا: مووذهب مع صوور يوودعو إىل الهحووث عوون احلهيهووا       

الواهد  ال  ميرمن وراء املظ هر املتعدد  يف اخلالف   املته يةا، وهذا املوذهب  
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سالم، جبمع  بني احلق واله طو ، أي بوني انسوالم وا فوا     ب ط  يةاف دين ان

 األدي حب، وههيهت  هجما شرسا على انسالم

فريووف سهووو : ع مليووا انسووالم، فةخضوو  انسووالم هلووذا املووذهب الفرووري     

لةظهووور فضووو  « انسوووالم والع مليوووا  » العووودو الر سووور علوووى الووودين  أ  فلةهووو   

 ب وحن  حم ه  انسالم.انسالم، وحنط إىل اله ع م  دوس  من مذاه

والفرق أيضً  أس  إذا قلة : ع مليا انسالم؛ أشوعرس  الاو م  أحب انسوالم عو مل      

ُض  هلوذا املوذهب، أمو  إذا قلةو : انسوالم والع مليوا فوةحن ستوهني ديون انسوالم           

 وهرم  على هذا ا جت ه الفرري اجلديد أو الهديس.

م، و : أشوعريا انسوالم، و :   وام  أس    جيوز أحب سهوو : اعتزاليوا انسوال   

جهميوووا انسوووالم، فروووذل،   جيووووز أحب سهوووو : ع مليوووا انسوووالم، د هراطيوووا    

 .(1)انسالم، اشرتاايا انسالم، وهرذا فليتةه  

 تطور الفقه اإلسالم: -18
الفه  انسالم  ر بآ   يتطور؛ ألس  بةفا  يتالقى م   يو  لوروف احليو      

 إمن  يه  : الفه  انسالم  والتطور.يف ا فا األزم حب، واألم ان، و

ههيهتهووو  خووورو  عليووو   « ميطوووور الفهووو  انسوووالم    » وميلووو، الووودعو  إىل 

 فليتةه .

 :موقف اإلسالم من كذا -19

اهووووهلس: الربووو  وموقوووف انسوووالم مةووو ، الاووورقا وموقوووف انسوووالم مةهووو ،        

وهرذا، وهذا التعهري في  استصغ ر لإلسالم، اأحب الارقا ش ء اهري أمو م  

                                                 

 



           املبحث السابع: ألفاظ وهلجات ولغات معاصرة خاطئة
 سالم، واأحب أهر م  حنوه  فيه  م  فيه  فه  ميةهئ عن ا عتذار والتربير.ان

 مل ذا   سهو : هرس انسالم يف الرب  

 وهرذا من املصطلح   املولد  الف سد .

 رأي الدين: -20
رأي الودين   » الرأي يف أس س  مه  على التدبر والتفرور ومةهو  قووهلس:    

  موووون األلفوووو ل الشوووو ئعا يف ، وهوووو«رأي الشوووورع  » ، «رأي انسووووالم  » ، «

رأي  » أنخري   الهرحب الراب  عشر اهلجري وهو إطالق مرفووض شورعً ، ألحب   

» إذا جت وزس  معة ه  اللغووي: ) رأ  الهصورِييَّا ( إىل معة هو  اللغويوا اآلخور      « 

والورأي يورتدد بوني اخلطوأ والصوواب؛ صو ر مون الواضو  مةوو          « رأ  العلميَّوا   

» ، فهذا يه   في : ب  يف ات ب  وسةا رسول   إطالقه  على م  قضى اهلل

َوَمو    واهلل سوهح س  يهوو    « إحب الودين عةود اهلل انسوالم     « » دين انسالم  

َا حَب ِلُمْؤِمٍن َو  ُمْؤِمَةاه ِإَذا َقَضى اللَُّ  َوَرُسولنُ  َأْمرًا َأحْب َيرنوحَب َلُهوُس اْلِخَيوَر ن   

 [.36يااألهزاب: من اآل]  ِمْن َأْمِرِهْس 

فتشري  اهلل لعه ده يه   في : هرس اهلل، وأمره وسهي  وقضو نه، وهروذا،   

والووورأي مدرجوووا الظووون واخلطوووأ  « رأي  » ومووو  اووو حب اوووذل، فوووال يهووو   فيووو    

 والصواب.

ولرن « رأي الدين  » أم  إذا ا حب سرس ص در عن اجته د فال يه   في : 

لف فيو  سوق يرووحب احلوق فيو       ، ألحب املخت«الع    » أو « رأي اجملتهد  » يه  : 

) يف أهد الهولني أو األقوا  ) 
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 العقد شريعة املتعاقدين: -21
هووذا موون مصووطلح   الهوو سوحب الوضووع ، الووذي   يراعوو  صووحا العهووود يف     

شريعا انسالم، فاواء ا حب العهد ربويً  أو ف سدان، هالً ، أو هرامً ، فهو يف 

وهذا من أبطو  اله طو  ويغو     قو  اله سوحب ملزم الزوم أهر م الشرع املطهر، 

 «.العهود امللزما  » عة  يف فه  انسالم مصطل : 

لصو  معةو ه   « العهد الشورع  شوريعا املتع قودين     » ولو قي  يف هذا التهعيد: 

ويههووى جْلووُب ق لووب إىل فهوو  املاوولمني، موون مصووطلح   الهوو سوسيني فليجتةووب،      

 .(1)حت شيً  عن قلب لغا العلس 

 ال -22
 
ر
ِّ
رب
 
 وسيلة:الغاية ت

هووذا علووى إطالقوو  ميهعيوود ف سوود؛ ملوو  فيوو  العموووم يف الغ يوو  ، والوسوو ئ ،        

ف لغ يا الف سد    يوص  إليه  ب لوسيلا ولو ا سآ شرعيا، والغ يا الشورعيا    

 يوص  إليه  ب لوسيلا الف سد ، فال يوص  إىل ط عا اهلل مبعصيت .

تس الواجوب إ  بو  فهوو    سعس: الغ يا الشرعيا ميؤيد الوسيلا الشورعيا، ومو    يو   

 واجب.

 هة  غري فصي  يف اللا حب. واهلل أعلس.« مُيربر  » م  أحب لفظ: 

 الربا قرضا حسنا:  -23

الربو    » من ف سد  ا صطال  واجلة يا على انسالم وقلب احلهو ئق، مياوميا   

 «.مع ملا  » و « ضم سً   » و « قرضً   » و « ف ئد   » الذي هرَّم  اهلل ورسول : « 

ذه مياميا لله ط  احملرم بغري امس . والرب  مراوب حمورَّم خهيوث،    وا  ه
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  والهرض من حم سن الشوريعا،  «الهرض  » فريف يله  هذا الله س احلان 

اموو  أحب حتووريس الربوو  موون حم سووةه . وهرووذا، وهووذه موون مر يوود العووداء موون   

املرابني وغريهوس، ياوموحب الربو  بغوري امسو ، امو  يف هو   املعربودين، ياوموحب          

 مر بغري امسه ، فليحذر من هذه التاميا ا حلذر من مشموهل  سواء.اخل

) وهذا مةرر   جيوز « الهي   » وهذا سظري استحال  الرب  ب سس:  ). 

 الفقه املقارن:  -24
هذا إصال  ههوق  وافود ُيوراد بو : مه رسوا فهو  شوريعا رب األرض والاوم ء        

 شر وأفر رهس.ب لفه  الوضع  املصةوع املختلق املوضوع من اراء اله

إْذ امله رسوا هو    « قو رحب   » وهو م  هذا   ياو عد عليو  الوضو  اللغووي للفوظ      

« ف ضو    » املص هها، فلياوآ علوى مو  يريوده مةهو  احلهوقيووحب مون أسهو  مبعةوى          

« وازحب  » ال  ميروحب وازحب، إْذ املوازسا بني األمرين: الرتجوي  بيةهمو ، أو مبعةوى    

 مله ياا بني األمرين: التهدير بيةهم .ا إذا«  ق ي  » لفظً  ومعةى. أو مبعةى 

 يهو  الش عر:

 عن املرء   مياأ  وس  عن قرية                   فر  قرين ب مله رحب يهتدي

» مبعةوى ا زدوا ، فهو لوا:   « ا قورتاحب   » وقد اشتق الهدامى من مو د  الهورحب   

وزاحب احِلصوو حب. « الهووراحب  » أي ميزوجهوو ، ومسوو  الةروو   « اقوورتحب فووالحب بفالسووا  

وأصوو  ذلوو، يف لغووا العوورب، أحب العوورب ا سووآ ميووربط بووني قرسوو  الثووورين مباوود  

ومسى ا  مةهم  قرين اآلخور.  « قرسني  » على وزحب بهر فامي  « قرحْب  » مُيامي  

فصو ههه  ذلروس   « قريةوا   » فلتهةأ الزوجا الراقيوا بلاو حب العصور مون مياوميته       
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ميةهغو  مة بذميو  وضوعً  وشورعً      « ملهو رحب   الفهو  ا » الثور  وعلي : فهذا ا صوطال   

 .(1)دفعً  للتوليد واملت بعا

 القانون: -25
يوس سيا األص ، وقي : ف رسويا، دخلوآ إىل   « ق سوحب  » ليعلس أحب هذه الرلما 

روس أصوهحآ   « املاوطر    » العربيا عن طريق الاري سيا، وا حب معة هو  األصول    

م جزئي ميهوو . وهوو  اليوووم   الوو  يتعوورف مةهوو  أهروو   « اله عوود  الرليووا   » ميعوو  

وهووو  يف الوووهالد « التشوووري  الرةاووو   » مياوووتعم  يف اللغووو   األجةهيوووا مبعةوووى  

لروو  شوو ء، رووس ميوسوو  يف اسووتعم هل  يف   « اله عوود   » العربيووا مياووتعم  مبعةووى  

، فهوووو عهووو ر  عووون «جووو م  األهرووو م اله سوسيوووا  » ا صوووطال  الهووو سوحب مبعةوووى 

 زام به  يف الهالد.جمموعا األوامر والةواه  الواجب ا لت

والهووواسني الوضووعيا متعوودد  بتعوودد واضووعه ، ومةهوو  موو  هووو قووديس اهوو سوحب    

محووووراب ، والهووو سوحب الرومووو س ، ومةهووو  مووو  هوووو هوووديث ا لهووو سوحب الفرساووو    

واألمل س ، والهلجير ، وانجنليزي، واألمرير ، و انيط ل ، والاوياري. . 

 ييووووزًا للشووووريعا « وضووووعيا  الهووووواسني ال» . . ومياوووومى يف اصووووطال  املاوووولمني  

انسالميا عةه ، إذ ه  من عةد اهلل ميه رك وميع ىل، أم  الهواسني فه  مون وضو    

 الهشر واختالقهس.
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وافوود  علووى مصووطلح مية ، وقوود استووزع    « قوو سوحب  » وعليوو  فووإحب هووذه اللفظووا    

الشوريعا   » و «  قو  رسوول   » و « قو  اهلل ميع ىل »و « الةب الشرع  » باههه  

 «.الشرع انسالم  »و « 

 واستش ره  لد  بعض علم ء املالمني، ومياميا بعض مؤلف ميهس به    يربره .

فض  الشريعا انسالميا علوى  » بعةواحب:  – –ويف سث للشيخ أب  شهها 

 ق   فيه :« الشرائ  الام ويا الا بها، والهواسني الوضعيا  

عةد « الهواسني  » أو «  اله سوحب » ) أم  الهواسني فه  من وض  الهشر، ولفظ 

انطوالق يةصورف إليهو . و  جيوووز أحب يطلوق عليهو  شوورائ  امو  يفعو  املاوولموحب        

ورج   اله سوحب اليوم يف مؤلف ميهس وحم ضراميهس، واذل،   جيوز و  يةهغو  أحب  

مهم  ا حب مون ميووافر هاون    « الهواسني  » سطلق على التشريع   انسالميا اسس 

 .(1) من الله  وانبه م ( ا هوالةيا؛ مل  يف هذا التعهري

 إعدام اجملرم: -26
هذا مون أسو ليب احملودرني يف العهوبو   الشورعيا لهو ء اجلة يوا علوى الوةف           

فيهولوووحب: أعوودم اجلووالد اجملوورم. ويهووو  اله ضوو  يف هرموو : هرمووآ بعهوبووا    

 إعدام اجملرم. . . . أي: قتل .

سوً : مةعو ، وأعودم    واملاموع عن العرب: أنعدام الرج  أي: افتهر، وأعودم فال 

 اهلل فالسً  الش ء: جعل  ع دمً  ل .
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وهلذا فإحب الوض  اللغويا   يا عد على ذلروس ا صوطال ، إضو فا إىل أسو      

قتو   « » الهصو ص مون اله ميو      »أجة  عن املواضع   املعهود  لد  الفهه ء حنوو  

 .(1)وهرذا « احمل رب  

 األحوال الشخصية: -27
الةرو   والفنورق وميوابعهو . وقود ااتاوب       وهذا ا صطال  ُيعةى ب  أهرو م 

 من الشيوع يف العوا  ا فا م    يرن لغريه. ول  من املا و  بهدر شيوع .

 نظرية الظروف الطارئة: -28
ميعو  هوذه الةظريوا: إذا أبورم شخصوو حب عهودًا اعهود ميوريود، أو إجو ر ، رووس         

 هصوو  سووهب قوو هر   ياووتطي  معوو  الوفوو ء ب لتوريوود أو اسووتغال  مةفعووا العووني      

املؤجر  مثاًل، فه  هذا سهب يلغ  لزوم هذا العهد ميأسياً  على قواعد العود ،  

وانهاوو حب، وسفوو  الضوورر، أو يههووى ملزمووً ، ألحب العهوود  زم شوورعً  وقوود وقوو         

 برض هم  

اصوطال  اةاو  وفرساو  يف    « الظروف الط رئا  » ليعلس أحب هذه املواضعا 

سظريوا الظوروف   » اله سوحب ب سس قض ئهم  انداري دوحب املدس . وه  يف اصطال  

 «.املتغري   

سظريوا اسوتح لا ميةفيووذ التوزام حتوآ ضووغط     » ويف الهو سوحب انسرليوزي ب سووس   

 «.الظروف ا قتص ديا ال  سشأ  باهب احلرب  

 «.سظريا احلواد  املف جئا  » ويف الهض ء الدستوري األمرير  ب سس 
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ذه الةظريووا، وهووو علووى أحب هةوو ك طوورف مه بوو  موون دو  الغوورب   يأخووذ بهوو 

  وجووووود ملهةوووو ه يف الفهوووو  « الظووووروف الط رئووووا  » األاثوووور، وهووووذا ا صووووال  

الشوورع ، لروون حمتووواه الوودال  موجووود يف الشووريعا بصووفا موسووعا يف عوود           

 مظ هر ه  على م  يل :

 قواعد سف  الضرر، ومةه : الضرر يزا .   ضرر و  ضرار.أوً : 

شد يزا  ب ألخف. يدف  الضرر بهودر  الضرورا  ميهي  احملظورا . الضرر األ

 انمر حب. وحيتم  الضرر اخل ص لدف  الضرر الع م. وهرذا. . .

يف  لوا اوهري  مون الفوروع الفههيوا سوواء ا سوآ علوى سوهي  رع يوا           ر سيً : 

مص حل املالمني الع ما ا لتاعري، وسزع امللريا، ومة  ا هترو ر، واحلجور   

علوووى املفووو  املووو جن املتعووو  ، وعلوووى   ستصوووال  األيووو دحب واألبوووداحب اووو حلجر 

الطهيب اجل ه  املتطهب، واملر ري املفلو . أو يف سوهي  رع يوا مصولحا الفورد      

من املالمني، اعهد انج ر  عةد ميعذر استيف ء املةفعا، وذل، مث  الفرَّاحب عةود  

سزو  أه  احمللَّا، أو هدو  عيب يف العني، وحنوه ذل، من األسه ب وال  اميا  

 ب احلةفيا أاثر من غريهس.هل  مذه

وض  اجلوائ : وه  مو  يصويب احلهووب والثمو ر ممو  يتلفهو  أو يعيههو         ر لثً : 

 .من برد أو س ر وحنوهم ؛ للحديث الث بآ يف ذل، عن الة  

فهوووذه التطهيهووو   الفههيوووا سوووواء مووون بووو ب التهعيووود والتأصوووي  أو التفريووو     

   وووً  وأاثوورًا إه طووا  والتفصووي  يف غريهوو  يف  لووا موون الفووروع هوو : أوسوو   

 «.سظريا الظروف الط رئا  » وأسهق هرمً  من 

ف ملواضعا على هذا ا صطال  لد  املالمني فيه  مة بذ  للمصطلح   

الشرعيا ال  يهف الة لر فيه  على مع سيه  من غري عة ء و  ميرلف، أم  هذه 
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المني عن فهههس املواضعا الوافد  ففيه  سةا انبع د، والتهعيا، وقط  فتيا امل

 يف شرل  وههيهت ، واهلل املاتع حب.

 الفكر الديني: -29
انسووالم لووي  جمموعووا أفروو ر، لرةوو  وهوو  مةووزَّ  موون ربِّ العوو ملني يف         

ِإحْب ُهوَو    :الوذي   يةطوق عون اهلوو      الهراحب العظيس، ويف سةا الة  الرريس 

 [.4لةجس: ]  ِإلَّ  َوْهٌ  ُيوَهى

واملة قشووا، قود يصو  وقود   يصو ؛ هلوذا فووال       أمو  الفرور فهوو ق بو  للطور      

؛ ألحب الوووتفرري مووون خصووو ئب املخلووووقني،   «ِفْرووور  » جيووووز أحب يطلوووق عليووو :   

والفروور يههوو  الصووواب، واخلطووأ، والشووريعا معصوووما موون اخلطووأ، و  يهوو     

؛ ألحب العو   الوذي لو  ُرمْيَهوان ا جتهو د، والةظور،       «املفرور انسوالم     » اذل،: 

املطهر، فلي  لو  أحب يفرور، فُيشورِّع، وإمنو  عليو  الهحوث        مهيد سدود الشرع

 وسلوك طريق ا جته د الشرع   ستةه   احلرس.

يف عصووورس ، مريووودين قدرميووو  علوووى  « الفرووور انسوووالم   » سعوووس يطلهووووحب: 

ا ستةه  ، وسشر حم سن انسالم، فمن هة  يوأمي  التَّاوَم  بإطالقهو ، واألوىل    

 .  (1)اجتة به  
    

 قشور: -30

يا فوووروع الووووديِّن: قشوووورًا. وأرا سووو : له بووووً ، وهوووذا مووون ف سوووود      مياوووم 

ومثلو   «. ولو  الهشر لفاد اللهو ب   » ا صطال  وأعظم  خطرًا، فتوقَّ 

يف املةوو  يف عهوو را  املع صوورين: هووذه أنمووور سووطحيا، أو فروعيووا، أو       
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 . . .(1)ه مشيا لياآ ذا  ب   

 اإلسرائيلي العربي النزاع -31
 اُرجو هتى هرب يف معهس ألسة  اليهود املالمني هرب سهو  أحبوالصحي 

 .أرضة  من

 :( املهرجان) قوهلم:  -32
 مون  عشور  الاو دس  يوافق الذي الفرس أعي د أهد أمس ء من اسس ألس واملة  

 وهلذا. أي م ستا لديهس ومدمي . امليزاحب أو  الشم  سزو  عةد وذل،اهد الشهور، 

 موواطن  مون ، املاولمني  جتم عو   ا علوى  الور  الف رس  الشع ر هذا إطالق فإحب

 .أعلس واهلل. اجلل  الةه 

 :األوسط الشرق -33
انسالم  املشرق: سهو  أحب والصحي 

 :التطبيع -34
 ا ستاالم: سهو  أحب والصحي 

 :الفلسطينية املطالب -35
 الفلاطيةيا احلهوق: سهو  أحب والصحي 

 :إسرائيل عرب -36
 48الو فلاطيةيو: سهو  أحب والصحي 
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 :امليعاد أرض -37
 فلاطني أرض: سهو  أحب والصحي 

 املبكى حائط -38
 الرباق ه ئط: سهو  أحب والصحي 

 اليهود املهاجرون -39
 اليهود احملتلوحب: سهو  أحب والصحي 

 الفلسطيني والعنف اإلرهاب -40
 ا هتال  ومه وما اجله د: سهو  أحب والصحي 

 السالم مقابل األرض -41
 الاالم مه ب  ا ستاالم: سهو  أحب والصحي 

 االنتحارية العمليات -42
 .اجله ديا العملي  : سهو  أحب والصحي 

 :اإلسرائيلي الدفاع جيش -43
 اليهودي ا هتال  قوا : سهو  أحب والصحي 

 :اليهود املستوطنون -44
 اليهود املغتصهوحب: سهو  أحب والصحي 

 اهليكل جبل -45
 املهدس بيآ جه : سهو  أحب والصحي 

 :سليمان هيكل -46
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 األقصى املاجد: سهو  أحب والصحي 

 :داود مدينة -47
 الشريف الهدس: سهو  أحب  والصحي

 :سليمان إسطبالت -48
  املرواس املصلى: سهو  أحب والصحي 

 :الغربية أو الشرقية القدس -49
 احملتلا الهدس: سهو  أحب والصحي 

 :اليهود حارة -50
 الشرف وه ر  املغ ربا ه ر : سهو  أحب والصحي 

 اإلسرائيلي الكنيست -51
 اليهود للري حب الةي ب  اجملل : سهو  أحب والصحي 

 داود مةجن -52
 الاداسيا الةجما: سهو  أحب والصحي 

 قول باي باي:  -53
وهذا الهو  مشهور بني الة س، ب  سعلم  أبة ئة ، وه  ميع  امو  اخربسو    

بعووض الثهوو   يف رع يووا اله بوو ، والهوودي  هلووذه الرلمووا أحب سهووو  بووديال عةهوو  يف    

 رع يا اهلل.
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 : طريدًا وآنسه وحيداً  ول اهلل آوى أبو بكر رس -1
عمن ق   ذلو، ، فأجو ب : ) مون زعوس أحب      – –ُسِئ  العز بن عهد الاالم 

طريودًا فهود اوذب ، ومون زعوس أّسو  اساو          او  رسوو  اهلل   – –أب  برور  

 .  (1)وهيدًا فال بأس بهول  واهلل أعلس ( . ا هو

 أحل اهلل كذا :  -2
املرروها... أحب يهو  املف  : أه َّ  :)  ومن األلف ل- -ق   ابن الهيس 

اهلل اووذا، وهوورَّم اهلل اووذا ، يف املاوو ئ  ا جته ديووا، وإسَّموو  يهووو  فيموو  ورد     

 .(2)الةب بتحر  ( ا هو

خت ي :  -3
 أ 

 يهوهل  الزو  لزوجت  ....

، يف مهحوووث : طوووالق اهلووو ز  : )  « انعوووالم  » يف  – –قووو   ابووون الهووويس  

  واملزا  يف ههوق اهلل ميع ىل غرُي ج ئز ، فيرووحب  وه ص  األمر أحب اللعب واهلز

او حب  وز     جد الهو  وهزل  سواء قالف ج سب العهو د ، أ  ميور  أحب الوة     

فيجد ا  اجلد ، وهلوذا قو      –ميع ىل  –م  الصح با ويه سطهس ، وأم  م  رب  

فه   : جتدس  رخيصً  ي  رسو  «     من يشرتي م  العهد» لألعراب    زه  : 
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أسوو  عهوود اهلل ، والصِّوويغا  وقصوود « .   بوو  أسووآ عةوود اهلل غوو ٍ » اهلل   فهوو   : 

ا حب  ز  و  يهو  إ َّ ههً  ، ولوو أحب رجواًل قو   : مون      صيغا استفه م . وهو 

 يتزو  أم  أو أنخ  ؛ لر حب من أقه  الرالم . 

يضوورب موون يوودعوا امرأميوو  : أختوو  ، وقوود جوو ء يف ذلوو،  – –واوو حب عموور 

:  مرفوع رواه أبو داود : أحب رجاًل ق    مرأمي  : ي  أختو  ، فهو   الوة     هديث 

 .(1)أخت، ه    إمن  جع  إبراهيس ذل، ه جا   مزاهً  ( ا هو » 

 إىل الرفيق األعلى :  -4
لي  من اهلدي الةهوي أحب يهو  املالس يف هق املالس امليآ : قدم ، أو : ره  

  انسوالم يف عودم الشوه د  ألهود جبةوا أو      ، أو ذهب إىل الرفيق األعلى . وق عد

  ةوو  هووذا انطووالق يف هووق غووري موون شووهد لوو     سوو ر إ  موون شووهد لوو  الووة   

 .(2)ب جلةا 

 النصراني خري من اليهودي :  -5
  جيوز أحب يه   : الةصراس  خري من اليهودي ؛ ألس    خري فيهم  ، فيروحب 

 . (3) ربأهدهم  أزيد يف اخلري . لرن يه   هذا االم الع

 تفاوتت كلمة العلماء : -6
  مُيه   هذه ؛ مل  بني التف و  وا ختالف من الفرق ، ام  ق   العارري 
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َم   عن فعل ، فه  : -ميع ىل  -التف و  ال  مذموم ؛ وهلذا سف ه اهلل: » 

 .[3]امللك:مَيَر  ِف  َخْلِق الرَّْهَمِن ِمْن مَيَف ُو ه

 ء ؛ ألحب مون ا خوتالف مو  لوي  مبوذموم ،      وإسَّم  ُيه   : اختلفآ الما العلمو 

. فهووذا الضوورب موون   َوَلووُ  اْخووِتالُف اللَّْيووِ  َوالةََّهوو رِ  أ  ميوور  قووو  اهلل ميعوو ىل :  

ا ختالف يروحب على سةن واهد ، وهو دا ٌّ علوى علوس ف علو  ، والتفو و  : هوو      

 .  استهى« ا ختالف الواق  على غري سةن ، وهو دا  على جه  ف عل   

 تكاليف :  -7
 –رمحهم  اهلل ميعو ىل   –استهرأ شيخ انسالم ابن مييميا ، وميلميذه ابن الهيس 

» أسو    يووأ  يف الرتو ب والاووةا ، مياووميا أوامور اهلل ، وسواهيوو  ، وشوورائع  :    

  ، بو  مس هو  : روهوً  ، وسوورًا .. وإمنو  جو ء ذلو، يف ج سوب الةفو           « ميرليفً   

اآليوا ، فهوذا انطوالق إره ميوً    يعورف أيضوً  يف          ُوْسوَعَه   ُيَرللُف اللَُّ  َسْفاً  ِإلَّ

) لا حب الالف ، وإمن  ج ء من لدحب اثري من املترلما واملتفهها . واهلل أعلس  ). 

 الدنيا نقد واآلخرة نسيئة فالنقد خري من النسيئة :  -8
: ) وأعظس الة س غرورًا من اغورت ب لودسي  وع جلوه      - –ق   ابن الهيس  

فآرره  على اآلخر  ، ورض  به  من اآلخر  ، هتى يهو  بعض هؤ ء : الدسي   ،

 سهد ، واآلخر  سايئا ، والةهد أسف  من الةايئا . 

 ويهو  بعضهس : ذّر  مةهود  و  ُدّر  موعود  . 

ويهو  اخر مةهس : لذا  الدسي  متيهةا ، ولذا  اآلخر  مشروك فيه  ، و  
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 أدع اليهني ب لش، . 

من أعظس ميلهي  الشيط حب ومياويل  . والهه ئس العجس أعه  من هوؤ ء ؛   وهذا

فإحب الههيموا إذا خ فوآ مضور  شو ء   مُيهودم عليو  ولوو ضوربآ ، وهوؤ ء يهودم           

 أهدهس على عطه  ، وهو بْين مصدِّق ومرذِّب . 

فهذا الضرب إحب امن أهدهس ب هلل ورسول  وله ئ  واجلزاء ، فهوو مون أعظوس    

 س  أقدم على علس ، وإحب   يؤمن ب هلل ورسول  فأبعد ل  . الة س هار  ؛ أل

 وقو  هذا اله ئ : الةهد خري من الةايئا . 

جوابوو  : أسوو  إذا مياوو و  الةهوود والةاوويئا ف لةهوود خووري ، وإحب ميف وميوو  وا سووآ    

الةايئا أاثر وأفض  فهو  خوري . فريوف والودسي  الوه  مون أوهلو  إىل اخرهو          

  اةف  واهد من أسف س اآلخر   

ام  يف ماةد انم م أمحد والرتمذي من هديث املاتورد بون شوداد ، قو      

م  الَدسي  يف اآلخر  إ  ام  يدخ  أهداس إصهع  يف : »  : ق   رسو  اهلل 

 «   اليس ، فليةظر ِبس يرج   

فإيث ر هذا الةهد على هذه الةاويئا مون أعظوس الغونب ، وأقوه  اجلهو  ، وإذا       

جموعهوو  إىل اآلخوور  ، فموو  مهوودار عموور انساوو حب      اوو حب هووذا ساووها الوودسي  مب   

ب لةاها إىل اآلخر    فأ   أوىل ب لع ق    إيث ر الع جو  يف هوذه املود  الياوري  ،     

وهرم حب اخلري الدائس يف اآلخر  ، أم ميرك ش ء صغري ههري مةهط  عون قورب ،   

    ليأخذ م    قيما ل  ، و  خطر ل  ، و  سه يا لعدده ، و  غ يا ألمده

 فأم  قو  اآلخر :   ميرك متيهةً  ملشروك في  . 

فُيه   ل  : إم  أحب ميروحب على ش، من وعود اهلل ووعيوده وصودق رسول  ، أو     

ميروحب على يهني من ذل، ؛ فإحب اةوآ علوى يهوني مون ذلو، فمو  ميراوآ إ  ذر         
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 ع جلا مةهطعا ف سيا عن قرب ، ألمر متيهن  ش، في  و  اسهط ع ل  . 

شوو، فراجوو  ايوو   الوورب ميعوو ىل الدالووا علووى وجوووده وقدرميوو   وإحب اةووآ علووى 

ومشيئت  ، ووهداسيت  ، وصدق رسل  فيم  أخربوا ب  عن اهلل ، ومَيجَِورَّْد وقنوس هلل   

سو لرًا أو مةوو لرًا ، هتووى يتووهني لو، أحب موو  جوو ء  بوو  الرسو  عوون اهلل فهووو احلووق    

ىل ويتهودس  الذي  ش، في  ، وأحب خ لق هذا الع   ورب الاموا  واألرض يتع 

ويتةزه عن خالف م  أخرب ب  رسل  عة  ، ومن ساها إىل غوري ذلو، ، فهود شوتم      

واذب  ، وأسرر ربوبيت  وملرو  ؛ إذ مون احملو   املمتةو  عةود او  ذي فطور         

سليما ، أحب يروحب املل، احلق ع جزًا أو ج هاًل ،   يعلس شويئً  ، أو   ياوم  ،   

 يةهى ، و  يثيب ، و  يع قب ، و  يعز و  يهصر ، و  يترلس ، و  يأمر ، و 

من يش ء ، و  يذ  من يش ء ، و  يرس  رسل  إىل أطراف مملرت  وجواسهه  ، 

و  يعت  بأهوا  رعيت  ب  يرتاهس سد  وُليهس همواًل . وهوذا يهود  يف ملو،     

اه د ملوك الهشر و  يليق ب  ، فريف جيوز ساها املل، احلوق املوهني إليو    ( ا    

. واحلوو اس يف  2858. وهووديث املاووتورد املووذاور ، رواه ماوولس بوورقس /    (1)هووو

 .  319/ 4املاتدرك : 

 رجب األصم : -9
ِإحبَّ ِعوودََّ  الَشووُهوِر ِعْةووَد اللَّووِ  اْرَةوو  َعَشووَر َشووْهرًا ِفوو     :  -ميعوو ىل  –قوو   اهلل 

 [ 36التوبا: من اآليا]   َبَعٌا ُهُرٌمِاَت ِب اللَِّ  َيْوَم َخَلَق الاََّم َواِ  َواْلَأْرَض ِمْةَه  َأْر

وا سآ اذل، يف اجل هليا ، فأقر انسالم هرمتهو  ؛ ملو  فيهو  مون ميعظويس      

يوم احلدْيهيا  هرم   اهلل ، ودار أمة  ، وحم  بيت  احلرام ؛ وهلذا ق   الة  
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 « .  واهلل   ياألوس  خطا يعظموحب فيه  هرم   اهلل إ  أجهتهس إليه » : 

ذو الهعد  ، ذو احلجا ، واحملورم  » يف ميعييةه  بعد اآليا املذاور  :  وق   

فهو  رالروا سورد ، وواهود فورد ؛      « . ، ورجب مضر ، الذي بني  و د وشوعه حب    

 ؛ ألس  شهر هرام فرد بني أشهر هال  . « رجب الفرد  » وهلذا قي  

 للهت   . ؛ ألس    ميام  في  قعهعا الاال  « رجب األصس  » وق لآ العرب : 

فهو حتريف مون األصوس ، أو ختفيوف لو  .     « رجب األصب  » وق   املولدوحب : 

 وقد ش ع عةد الرت ب واملؤلفني إرداف  بأهد هذه األوص ف . 

 :  - -ق   ابن ع شور 

وليتهس ميراوا ذل، فإس  من الفضو  يف الروالم والتطويو  الوذي   ط ئو      » 

 استهى . « هو مأرور عن الالف   حتت  ، وم  ا سآ العرب ميفع  ذل، ، و 

« رجب شهر اهلل ، وشعه حب شهري ، ورمض حب شهر أم   » وأم  هديث : 

  –فهو ُيرو  عن أس  

- (1)مرفوعً  ، وهو هديث موضوع . 

 زعموا :  -10
يف الهراحب إ  يف انخه ر عن قوم مذمومني يف أشوي ء  « زعس  »   جتئ لفظا 

 أخالقهووس ، والروو فرين يف أديوو سهس ،  مذمومووا ، فرووره الةوو س املووذمومني يف  

بوئ   » قو   :   أحب رسو  اهلل  – –والر ذبني يف أقواهلس . وعن ابن ماعود 

  . [رواه أبو داود ، وغريه] « . مطيا الرج  : زعموا 

 اةيان الرذِب . رواه ابن سعد . « زعموا  » وق   شري  : 
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ام  يف هديث أسو   «  الهو  احلق احملهق » قد جت ء يف « زعس  » على أحب 

ج ء رج  من أه  اله ديا فه   : يو   » الطوي  ، وفي  :  –رض  اهلل ميع ىل عة   –

«  : صودق    حممد أمي س  رسول، ، فزعس لةو  أسو، ميوزعس أحب اهلل أرسول، ، قو        

 رواه الشيخ حب وغريهم  . 

« زعوس   » ومن اصطال  احل فظ ع صس بن سوليم حب األهووا  : أسو  إذا قو   :     

 . (1)الذي لي  بش، عةده فهو 

 الفناء :  -11
 :  -  –ق   ابن الهيس 

)   يوورد يف الرتوو ب ، و  يف الاووةا ، و  يف اووالم الصووح با والتوو بعني      

موود  لفووظ : الفةوو ء ، و  ذموو  ، و  اسووتعملوا لفظوو  يف هووذا املعةووى املشوو ر إليوو    

 مه مووً  ، الهتووا ، و  ذاووره مشوو يخ الطوورق املتهوودموحب ، و  جعلوووه غ يووا ، و    

وحنوون   سةروور هووذا الفووظ مطلهووً  ، و  سهلهوو  مطلهووً  ( إىل اخووره موو  ذاووره        

 مهاوطً  . 

بلووى : سةروور مطلهووً  ، وعلووى املعوورتض الوودلي  ، ودوسوو  خوور  الهتوو د . واهلل   

 املاتع حب . 

ويف مير ا : ارز بن وبر  احل رر  ق   الذه  )قلآ: هرذا ا حب زه د 

، وخشوع وميعهد وقةوع ، و  يدخلوحب يف الدسي   الالف وعهَّ دهس أصح ب خوف
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وشهواميه  ، و  يف عه را  أهدره  املتأخروحب من الفة ء ، واحملو ، وا صطال  

، وا حت د ، وأشه ه ذل، مم    ياوغ  اه ر العلم ء ، فةاأ  اهلل التوفيق ، 

) وانخالص ، ولزوم ا ميه ع ( ا هوو ). 

  : قال الرسول -12

هر  قوو   : ) قوو   احلاووني : مسعووآ الشوو فع  يهووو  : يرووره يف الطههوو   للاوو

ليروووحب » ؛ للرجوو  أحب يهووو  : قوو   الرسووو  . ولروون يهووو  : قوو   رسووو  اهلل  

)  [رواه الهيهه  وغريه . وهو يف ات ب أب  ع صس ]. «معظمً   ) . 

 قوة خفية :  -13
 أص  هذه العه ر  ومثيالميه  : 

 قوة مدبرة .  -14
 قوة عليا .  -15
 ة . العقول العشر -16

 .  القوى الصاحلة يف النفس -17
 اجلواهر العقلية .  -18
 العقل الفعال يف السماء .  -19
ر . -20

ِّ
 العقل املدب

؛ ألسهوس يةروروحب ههيهوتهس علوى     « املالئروا   » من إطالق   الفالسفا على 
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ميفصي  مذاهههس ، وقود رد علويهس علمو ء انسوالم واستشور  ردودهوس ، وإبطو          

 مهو ميهس . 

علوا ف علوا    » ميع ىل مياميا الفالسوفا هلل ميعو ىل بهووهلس :    وسظريه  يف هق اهلل 

وهذا من انحل د يف أمس ء اهلل ميع ىل . ومن هذه األمس ء انحل ديا ال  مسوا «  

 سهح س  وميع ىل : « الرب  » به  

 املهدأ . 

 العلا األوىل . 

رووس استهلوووآ هوووذه العهووو را  وأمث هلوو  إىل ات بووو   بعوووض املع صووورين الوووذين   

حب التوس  يف األنسلوب ، فوأطلهوا هوذا العهو را  علوى اهلل ميعو ىل ، فهو لوا       يعتملو

عن اهلل : إسَّ  قو  مدِّبر  . وهذا ميعهري بدع  ه د  ، والهو  إمنو  هو  وصوف هلل    

]   ِإحبَّ اللَّووَ  ُهووَو الوورَّزَّاُق ُذو اْلهنوووَِّ  اْلَمووِتنيُ    ميعوو ىل ، اموو  يف قولوو  سووهح س  :   

ِإحبَّ اللََّ  َلَهِويٌّ  من أمس ئ  سهح س  ام  ق   ميع ىل : « ي  الهو» [ و 58الذري  :

 « . الهوي  » [ ، فمن أمس ئ  سهح س  : 74 - 40احلج: من اآليا]  َعِزيٌز

الهوي العزيز  » ، واهلل هو « ذو الهو  املتني  » وسهف هيث ورد الةب ؛ ف هلل 

ِعووزٌَّ  » : أحب اهلل ميعوو ىل : ، و  سهووو  : قووو  موودبر  ، وحنوهوو  ، اموو    سهووو    « 

فروو  هووذه ألفوو ل بدعووا « . ههيهووا اوورب   » و « قوودر  عظيمووا  » و « عظيمووا  

جيب التح ش  من التعهري به  ، وإطالقه  على اهلل الهوي العزيز اله در سهح س  

 وميع ىل . 

 ومثله  يف ا بتداع :

مون إطالقو     واللفوظ األو   « . مربمج املعلوم    » ، و « مهةدس الروحب  » 

» امل سوسيا ، ام  سصوا على ذلو، يف اتوههس ، فخصووا التعوهري عون اهلل بأسو        
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 ، ميع ىل اهلل عن قوهلس . « مهةدس الروحب  

وهو اا به  يف ا بتداع ، واهلل سهح س  هو : خ لق ا  شو ء وهوو مهودع    

 [ . 54آلياألعراف: من ا]   َأ  َلُ  اْلَخْلُق َواْلَأْمُر الروحب ، وب ر  الةاس : 

» فهووو إطووالق أاثوور هوودورً  يف أعهوو ب لهووور     « مووربمج املعلوموو     » وأموو  

 وحنوه من اآل   ال  مُيْدخُ  به  املعلوم   . « احل سوب  

« : برجموا   » ولفوظ   –« مهةودز   » وأصل   –« مهةدس  » إض فا إىل أحب لفظ 

 ليا  من فصي  االم العرب . 

   سب ، وم  يف عربيا لفظ  اختال    فريف يطلق على اهلل م    يرد ب

 ا  هذا مةرر من الهو  ومرفوض ، وابتداع يف دين رب الع ملني . 

فواجب على ا  مالس التةه  هلذا ، والتوق  مون هوذه انطالقو   وإحب وقو      

 . (1)به  بعض من ُيش ر إليهس من املع صرين 

 مل تسمح يل الظروف :  -21
مل  ُسِئ  عن هوذا اللفوظ أجو ب :     – –يف جواب للشيخ حممد بن إبراهيس 

أحب هووذه انضوو فا   بووأس بهوو  ، فهوو  اإضوو فا اجملوو ء والووذه ب إىل الوودهر ،   

َهْ  َأمَيوى َعَلوى اْلِأْسَاو حِب    وهذا مةتشر يف الرت ب والاةا ام  يف قول  ميع ىل : 

 اآليا .   ِهنٌي ِمَن الدَّْهِر

لى أحب األدب ميراهو  .  وهذه اللفظا من ب ب التوس  والتجوز يف الرالم ، ع
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) واحملذور يف هذا سب الدهر .. إىل اخره يف جواب مفصَّ  )  . 

22-  : 
ْ
 لو

فهو  هورف امتةو ع للوجوود     « لوو   » هورف امتةو ع   متةو ع ، قوالف :     « لو »

ملعوو حٍب و أغووراض أخوور  ، مةهوو  : الووتم  . والعوورض. والطلووب .       «  لووو :» وميووأمي  

 واحلض. والتعلي  .

املؤمن الهوي خري وأهَب إىل اهلل » ق   :  أحب الة   – –عن أب  هرير  

من املؤمن الضعيف ويف ان ٍّ خري ، اهرص على م  يةفعو، ، واسوتعن بو هلل ،    

و  ميعجز ، وإحب أصو ب، شو ء فوال ميهو  : لوو أسِّو  فعلوآ اوذا لرو حب اوذا ،           

 لس . رواه ما«   ولرن ق  : قدَّر اهلل وم  ش ء فع  ، فإحب لو ميفت  عم  الشيط حب

ومن ام   التوهيود ا ستاوالم لهضو ء اهلل وقودره ، واللوو : حتاور يووه         

 مبة زعا للهدر ، واهلل املاتع حب . 

واستثةى العلم ء من ذل، جواز ) لو ( يف األنموور الشورعيا الو     رةو  ؛     

ب ب « : » الصحي   » ألس  من ب ب    اخلري وفعل  ، وعلي  عهد الهخ ري يف : 

وجوازهوو  فيموو  ياووتهه  مثوو  : لووو اشوورتيآ اووذا ف سوو        « . موون اللووو   موو  جيوووز  

) شرير،  ) . 
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ا :  -23
َ
ذ
َ
 ك
َ
ان
َ
ك
َ
ا ل
َ
ذ
َ
 لوال ك

 ق   الهخ ري يف صحيح  : 

 ب ب قو  الرج  : لو  اهلل م  اهتدية  . 

يةهو  معةو     قو   : او حب الوة      –  –وس ق باةده عون الورباء بون عو زب     

لو  أسآ مو   »   وار  الرتاُب بي ض بطة  يهو  : الرتاب يوم األهزاب ، ولهد رأيت

 احلديث .«   اهتدية  ....

موقووو  احلوووديث مووون الرت وووا فهووو   : ) إحب هوووذه  – –روووس بوووّين احلووو فظ 

الصيغا إذا علَّق به  الهو  احلق    ة  ، قالف م  لو علق به  م  لي  سوق ،  

 امن يفع  شيئً  فيه  يف حمذور فيهو  :

م  ا حب اذا ، فلو ههق لعِلس أحب الذي قدره اهلل  بد من لو  فعلآ اذا 

وقوع  سواء فع  أم ميرك ، فهوهل  واعته د معة ه  يفض  إىل الترذيب ب لهدر 

) ( ا هو من فت  اله ري  ). 

نا :  -24
ْ
ر ق
 
 لواله لس

قو   : ) إحب أهوداس ليشورك هتوى يشورك برلهو  ،        –  –عن ابن عه س 

)   ( رواه ابن أب  الدسي  ، ويف سةده مههس يهو  : لو ه لُاِرقْة  الليلا ) . 

 ما ترك األول لآلخر شيئًا :  -25
» قيوو  :   المووا أضوور بوو لعلس ، والعلموو ء ، واملووتعلمني ، مةهوو  . وصوووابه  :   
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 « . اس ميرك األو  لآلخر  

وق لوا :   الموا أخوب علوى طلوب العلوس مون الهوو  املةاووب لعلو  بون أبو             

) « امر  م  حياة   قيما ا  : »  - –ط لب  ) . 

 ماهي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا :  -26
هوووذه مه لوووا الووودهريني امووو  هر هووو  اهلل عوووةهس، وأبطلوووه  اهلل سوووهح س    

 برباهني من ات ب الرريس . 

 ما يستأهل هذا :  -27
وُيه   ) م  ياتحق هذا شورًا ( إذا او حب بعضوهس مريضوً  أو مصو بً  ، وهوذا       

) هرم  وقض ئ  . وأمر املؤمن ال  خري اللفظ اعرتاض على اهلل يف  ) . 

 مثواه األخري : -28
استشوور  هووذه العهوو ر  يف زم سةوو  علووى ألاووةا املووذيعني وبووأقالم الصووحفيني ،  

وهوو  موون جهوو  ميهس الرووثري  ، املهةيووا علووى ضووعف رع يووا سووالما ا عتهوو د .          

ري  رس دفن يف مثوواه األخو  » يهولوسه  هيةم   و  شخب ، رس يدفن ، فيهولوحب : 

 وحنوه  . « 

مرهلا بني الدسي  واآلخر  ، فهعده الهعوث روس احلشور ،    « الهرب  » ومعلوم أحب 

 َفِريووٌق ِفوو  اْلَجةَّووِا َوَفِريووٌق ِفوو  رووس العوورض يف يوووم الهي مووا رووس إىل جةووا أو سوو ر :   

 [ . 7الشور : من اآليا]  الاَِّعرِي

ى انحلو دي الرفور   ولذا فلو اطلههو  إساو حب معتهودًا مو  ميرمو  إليو  مون املعةو        
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 املذاور ؛ لر حب ا فرًا مرميدًا فيجب إسر ر إطالقه  ، وعدم استعم هل  . 

   املرحوم : -29

ميةهي  الةوهالء  » يف رس لت  :  – –ق   حممد سلط حب املعصوم  اخلجةدي 

 :  55ص / « من العهالء إىل قو  ه مد الفه  : إحب املالئرا غري عهالء  

 هوق والوده : ) احملوروم ( بصويغا املفعوو  ،      يف –أي ه مود الفهو     –) فهول  

واحلرس الهطع  خم لف للاةا ، وم  أ   عيل  سلف األما ، من أس    جيزم 

ألهد بعية  بأس  مغفور أو مرهووم ، أو بأسو  معوذَّب يف الهورب والوربزخ والهي موا ،       

رب ام  أس    جيووز و  يشوهد ألهود بعيةو    ب جلةوا و  ب لةو ر إ  مون رهوآ اخلو         

 ........ ( .  في  عن رسو  اهلل 

 : - –وق   الشيخ عهداهلل أب  بطني 

 . (1)) ب  يهو  : اهلل يرمح  ، ألس    يدري ( ا هو 

 :احلرمني ثالث األقصى املسجد عن البعض قول -30
 : انسالم شيخ ق  

..  الرهو    إليهو   ميشود  الو   الثالروا  املا جد أهد فهو األقصى املاجد وأم " 

 ، هرمو   غوريه  و  هوو  ياومى  و  ، الو   للماجد اسس:  واألقصى:  ق   أحب إىل

 أهو"  خ صا واملديةا مبرا احلرم وإمن 

 و  ، العصوور هووذا يف ا سووتعم   مولوود  أسهوو  والظوو هر:  بروور الشوويخ قوو  

 . الالف لد  أره 
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 الاووآ وهوورم احلاووني هوورم:  اهوووهلس مصوور ويف األردحب يف يوجوود موو  وأموو 

 أهو.  احملدرا الهدع من فهذا ، سفياا

 : صباحاً  أنعم -31
 ألحب وع داميهو ،  وماومي ميه   ومياومي ميه   وميهةئ ميهو   اجل هليا حتي   انسالم رد

 وأهووووا  الرفووور  مشووو بها عووون وابتعووو ده املاووولس  يوووز علوووى حيووورص انسوووالم

 .اجل هليا

 واجل هليوو  ، والرفوور الهوودع ألووواحب سوو ئر عوون التميووز انسووالم عهيوود  موون

 مون  فيو   لوه     صوحيح ً  بروزًا الة س بني املالس يربز أحب على حيرص ف نسالم

 بأخالقووو  متميوووزًا يرووووحب املاووولس أحب علوووى انسوووالم حيووورص بدعوووا، و  شووورك

 .الضال  وفرق الرفر أمس س ئر عن ومظهره وشرل  وعهيدمي 

 ب لرفوو ر، التشووه  عوون وسهووى ب لةصوو ر ، التشووه  عوون انسووالم سهووى ولووذل،

 املاولمني  حتيوا  عون  سهيو   األشوي ء  هوذه  ضومن  ومون  س،ب ألعو ج  التشوه   عن وسهى

 أسعوس : ألخيو   يهوو   أحب املاولس   سهوى  فلوذل،  اجل هليوا،  بتحيو    لهعض بعضهس

 حتيوو   موون ألسهوو  األلفوو ل؛ موون ذلوو، شوو ب  وموو  صووه هً ، أسعمووآ أو صووه هً ،

 وبرا ميو ،  اهلل ورمحوا  علويرس  الاوالم : املاولس  انسا حب يهو  وإمن  اجل هليا،

 ذلو،  اخور  إىل(  ف طموا  بو بة   مرههو ً ) :  قو    امو   وأهاًل، مرههً : يهو  أو

 علووس فمتووى بهوو ، الرفوو ر اختصوو ص يعلووس   الوو  الطيهووا احلاووةا األلفوو ل موون

  .ل هره  يف هاةا ا سآ وإحب هتى جيوز فال األسواع بهذه الرف ر اختص ص

 قول " تقبل اهلل " بعد الفراغ من الصالة -32

م  من أمور العه دا  أس  سةا أو بدعا ، هو األص  يف احلرس على أمر 
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، فهو سةا ،  أو عدم وروده ؛ فم  ا حب من هدي الة   وروده عن الة  

 . وأصح ب  ، فلي  لة  اليوم دية  وم    يرن دية  للة  

ق   : ق   َرُسوُ  ( وغريه ، عن العرب ض بن س ريا 4607رو  أبو داود )

ِعْ  ِمْةرنْس َبْعِدي َفَاَيَر  اْخِتَل ًف  َاِثرًيا ، َفَعَلْيرنْس ِبُاةَِّت  َمْن َي...  »:  اللَِّ  

َوُسةَِّا اْلُخَلَف ِء اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن ؛ مَيَماَّرنوا ِبَه  ، َوَعَضوا َعَلْيَه  ِب لةََّواِجِذ ، 

.  «ِبْدَعٌا ، َوان َّ ِبْدَعاه َضَل َلٌا َوِإيَّ انْس َوُمْحَدَر ِ  اْلأنُموِر ، َفِإحبَّ ان َّ ُمْحَدَراه 

 . [صحح  األله س ]

 :ق   احل فظ ابن اثري 

أه  الاةا واجلم عا يهولوحب يف ا  فع  وقو    يثهآ عن الصح با :  "

هو بدعا ؛ ألس  لو ا حب خريا لاههوس  إلي  ، ألسهس   يرتاوا خصلا من 

 .خص   اخلري إ  وقد ب دروا إليه  " استهى

م  رأ  فضيلترس يف املص فحا وقو  " ميهه  :ئ  الشيخ ابن عثيمني ُسو

 اهلل " بعد الفرا  من الصال  مه شر   

فأج ب بهول  : "   أص  للمص فحا ، و  لهو  ، " ميهه  اهلل " بعد الفرا  

 . " استهى ، و  عن أصح ب   من الصال  ، و  يرد عن الة  

 : وسئ  أيض 

ة س من يزيد يف األذا ر بعد الصال  اهو  بعضهس : " ميهه  هة ك من ال
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 اهلل " أو قوهلس بعد الوضوء " زمزم " فم  ميعليهرس هفظرس اهلل ميع ىل  

فأج ب بهول  : " هذا لي  من الذار ، ب  هذا من الدع ء إذا فر  وق   : 

و  بعد  " ميهه  اهلل مة، " وم  ذل،   سر  أحب يفعله  انسا حب ،   بعد الوضوء ،

الصال  ، و  بعد الشرب من م ء زمزم ؛ ألحب مث  هذه األمور إذا فعلآ لرمب  

). ميتخذ سةا فتروحب مشروعا بغري علس " استهى ) 

33-  
 
  حمد على مكروه سواه:احلمد هلل الذي ال ي

  يف ميفاري قول  ميع ىل - -يهو  الشيخ حممد بن ص حل العثيمني 

 :يف سور  الربو احلميد:

مبعةى احملمود ف هلل سهح س  وميع ىل حممود على ا  ه    "احلميد  :وقول 

احلمد هلل الذي بةعمت  »  :أس  إذا ج ءه م  ُيار ب  ق   وا حب من هدي الة  

، «احلمد هلل على ا  ه  »  :، وإذا ج ءه خالف ذل، ق  «ميتس الص حل  

   بعض الة سأم  م  يهول  وهذا هو الذي يةهغ  لإلسا حب أحب يهو  عةد املرروه

فهذا خالف م  ج ء  ب  الاةا  (احلمد هلل الذي   حيمد على مرروه سواه)

 «احلمد هلل على ا  ه  »   :ب ، ق  ام  ق   الة  علي  الصال  والاالم

فرأس، ا حب ميعلن أس، ) الذي   حيمد على مرروه سواه)  :أم  أحب ميهو 

ب أحب يصرب انسا حب على م  ا ره م  قدر اهلل علي،، وهذا   يةهغ ، ب  الواج

قدر اهلل علي  مم  ياونه أو ُياره، ألحب الذي قدره اهلل عز وج  هو رب، وأسآ 
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عهده، هو م لر، وأسآ مملوك ل ، فإذا ا حب اهلل هو الذي قدر علي، م  

ميرره فال جتزع، جيب علي، الصرب وأ  ميتاخط   بهله، و  بلا س، و  

و  ودوام احل   من احمل  ، ق   الة  جبواره،، اصرب وحتم  واألمر سيز

واعلس أحب الةصر م  الصرب، وأحب الفر  م  الررب، »  :علي  الصال  والاالم

ف هلل عز وج  حممود ، [(1/307أخرج  انم م أمحد يف املاةد )]« وأحب م  العار يارًا

على ا  ه   من الاراء أو الضراء؛ ألس  إحب قدر الاراء فهو ابتالء وامتح حب، 

[. 35األسهي ء:  َوَسْهلنوانْس ِب لشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَةًا َوِإَلْيَة  مُيْرَجُعوحَب  :اهلل ميع ىل ق  

َهَذا ِمْن َفْضِ  َربِّ  ِلَيْهلنَوِس    :ومل  رأ  سليم حب عرش بلهي  بني يدي  ق  

سه  سعما [. فإذا أصهآ ب لةعما   ميأخذه  على أ40الةم : ]   َأَأْشرنُر َأْم َأْافنُر

فتمر  وميفر ، ه  سعما   ش، لرن اعلس أس، ممتحن به  ه  ميؤدي شرره  

أو   ميؤدي، إحب أص بت، ضراء ف صرب فإحب ذل، أيضً  ابتالء وامتح حب من اهلل 

عز وج  ليهلوك ه  ميصرب أو   ميصرب، وإذا صرب  واهتاهآ األجر من اهلل 

 [. اهووو10الزمر: ]  َأْجَرُهْس ِبَغْيِر ِهَا به ِإسََّم  ُيَوفَّى الصَّ ِبُروحَب  :فإحب اهلل يهو 

 :يف شر  ري ض الص حلني ب ب الصرب - -وق   

احلمد هلل على »   :وا حب الة  علي  الصال  والاالم إذا أص ب  م  يار ب  ق  

رس إحب ه  هة  الما ش عآ أخريا عةد اثري من الة س؛ وه   «ا  ه  

!!   هذا احلمد س قب  . (حيمد على مرروه سواهاحلمد هلل الذي   ) :  أقواهلس

عدم  -على األق  -ألحب قول، على مرروه سواه ميعهري على قلا الصرب ، أو 

ام   الصرب، وأس، ا ره هلذا الش ء، و  يةهغ  لإلسا حب أحب يعرب هذا 

التعهري، ب  الذي يةهغ  ل  أحب يعرب مب  ا حب الة  صل  اهلل علي  وسلس يعرب ب ؛ 

احلمد هلل الذي   حيمد  «  : ، أو يهو «احلمد هلل على ا  ه   » فيهو 
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أم  أحب يهو : على مرروه سواه، فهذا ميعهري واض   ». على ا  ه   سواه

وأس    أقو : إحب  وأس  ا ره ل . -عز وج  -على مض د  م  أص ب  من اهلل

رن انسا حب   يرره م  أص ب  من الهالء ، ف نسا حب بطهيعت  يرره ذل،، ل

   ميعلن هذا بلا س، يف مه م الثة ء على اهلل، ب  عرب ام  عرب الة  

 اهوو .« احلمد هلل على ا  ه   »:

 الرجل المرأته أنت علي حرام؟ ولق -34

اختلووف أهوو  العلووس يف هرووس هووذا اللفووظ. فهيوو : هووو لهوو ر، وقيوو : طووالق، 

؛ لهوو  اهلل  وقي :  ني، وقي : يةظر إىل سيا ق ئل . واألقرب أحب ل  هروس الويمني  

َي  َأَيَه  الةَِّهَ  ِلوَس مُيَحورُِّم َمو  َأَهو َّ اللَّوُ  َلوَ، مَيْهَتِغو  َمْرَضو َ  َأْزَواِجوَ، َواللَّوُ            ميع ىل: 

َقْد َفَرَض اللَُّ  َلرنْس مَيِحلََّا َأْيَمو ِسرنْس َواللَّوُ  َموْو انْس َوُهوَو اْلَعِلويُس       *َغفنوٌر َرِهيٌس 

فجعو  اهلل سوهح س  حتوريس احلوال  يف هروس الويمني،         [1:]التحريم اْلَحِريُس 

هرم على سفا   وأوجب في  الرف ر ، وقد ج ء يف سهب سزو  اآليا أحب الة  

و ء ج ريتوووو  م ريووووا، وورد أيضووووً  أسوووو  هوووورم علووووى سفاوووو  أاوووو  العاوووو . ويف 

قوو  : إذا هوورم الرجوو  امرأميوو  فهوو   ووني   - –الصووحيحني عوون ابوون عهوو س  

َلَهْد َا حَب َلرنْس ِف  َرُسوِ  اللَِّ  أنْسَوٌ  َهَاَةٌا ِلَمْن َا حَب َيْرُجو  يرفره . وق  : 

 .. واهلل أعلس[21]األحبا : اللََّ  َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَاَر اللََّ  َاِثريًا

 :الياء بإثبات اللهم صلي على حممد -35

" إحب ات با الي ء، ولفظه  يف: "صّ "، من قول،: "اللهس ص  على حممد

يهةى على  -ام  ق   الةح    -ميعترب خطأ؛ ألحب صّ  فع  أمر، وفع  األمر 
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فيهةى على الّارنوحب إذا  -من سروحب، وهذف  -م  جيزم ب  مض رع  

األلف، أو  -ا حب صحي  اآلخر، َسْحو: ااِتب .. وَعلى هذف هرف اْلعلَّا 

ارِم .. أو  إذا ا حب اخره معتًل ، حنو: اخَ ، ادُع، ص ِّ، - الي ء الواو، أو

 هذف الةوحب إذا ا حب من األفع   اخلماا، حنو: ااته ، اذههوا، صل  ..

هو أمر لألسثى، والي ء في  ي ء الف علا، ومث ل   -ب لي ء  -صل   ومة  ميعلس أحب

َفرنِل  َواْشَرِب  َوَقرِّي  :-عليه  الاالم  -قو  اهلل ميع ىل ملريس 

 واهلل أعلس. .{26مريس:} َعْيًة 

 خملوق: القرآن -36
  ريب أحب الهراحب الرريس هو االم اهلل لي  مبخلوق، و  ريب أحب          

مهولا خلق الهراحب مهولا افريا، ابتدعه  اجلهميا واشتد سرري العلم ء 

يف شر  أصو  الاةا ق  : عن عمرو  الاللر ئ  عليهس، فمن ذل، م  ذاره

الهراحب خملوق فهو  بن دية ر ق  : أدراآ مياعا من الصح با يهولوحب: من ق  

أس  سئ  عمن يهو  الهراحب خملوق ق  : ا فر زسديق،  م ل، ا فر. وروي عن

وخلق اثري من األئما، وروي  سفي حب بن عييةا وأب  برر بن عي ش ومثل  عن

يف  ابن الهيس قول : من ق   الهراحب خملوق فهو ا فر. وسه  الش فع  عن

ئما والعلم ء يف هذه املاألا، الصواعق املرسلا سهو   اثري  جدًا عن األ

والهس يهولوحب من ق   إحب الهراحب خملوق فهو ا فر، وم  م  ميهدم فإس  وإحب 

  .ا حب الهو  افرًا، فإحب ق ئل    يرفر هتى ميه م علي  احلجا

   : ياهلوي... يا خرابي... يا نهار أبيض  -37
ا ُيرره لإلسا حب أحب يدعو على سفا  أو ولده أو م ل ، فهد يوافق س ع  
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 .إج با ويشتد ب  الررب والهالء وجتزع سفا 

وهة ك عه را  جتري جمر  الع د  دوحب قصد الدع ء على الةف  أو الغري 

مث : "ي هلوي"، "ي  خراب "، وشهيها به : "وارر  أمي ه"، "ررلت، أم،"، "رغس 

أسف"، "ميربآ يداك"، ويةهغ  التحري قدر ا ستط عا وضهط األقوا  واألفع   

، وقد اره بعض الالف قو : "يوم ه ر، ويوم  وسةا رسول  برت ب اهلل

 ."ب رد
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 املصادر واملراجع

 عهد بن خلف بن حممد بن الرمحن عهد، العهيد  ملهم   املفيد  األجوبا .1

 .م 1982 - هو 1402، األرقس، الرويآ دار مرتها، الدوسري اهلل

 بون  إسوح ق  بن حممد اهلل عهد أبو، وهديث  الدهر قديس يف مرا أخه ر .2

 دار، دهووي  اهلل عهوود امللوو، عهوود، حتهيووق الفوو اه  املروو  العهوو س

 هو.1414، 2،  بريو  – خضر

قرطهوا،   مفلو ، الهو هر ، مؤساوا    املرعيوا، ابون   واملوة   الشرعيا اآلداب .3

 .م 1987

 اهلل عهود  أبوو : عليو   وعلوق  بو   عتةوى ، الهيههو   برر أبو، للهيهه  اآلداب .4

 املةدوه الاعيد

 الهشو ئر  الهو ق ، دار  عهود  فوؤاد  حممود : املفرد، الهخ ري، حتهيق األدب .5

 .هو 1409، 3 انسالميا،  

 هزم ابن دار، الةووي شرف بن حييى الدين حمي  زاري  األذا ر، أبو .6

 م2004 -هو1425، والةشر للطه عا

 الووودين س صووور الاوووهي ، حممووود  مةووو ر أه ديوووث ختوووريج يف الغليووو  إرواء .7

أوىل، . انسوووالم ، بوووريو ،   الشووو وي ، املرتوووب األلهووو س ، وزهوووري

 .هو 1399
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اجليو ،   الهجو وي، دار  حممود  علو  : الورب، حتهيوق   عهود  ا ستيع ب، ابون  .8

 .هو 1412أوىل، . بريو ،  

 الواهوود عهوود عوو د : هجوور، حتهيووق  الصووح با، ابوون   ييووز يف انصوو با .9

 .هو 1415أوىل، . العلميا، بريو ،   الرتب واخرين، دار

 طهعوووواخملوووووف، ال هاووووةني حمموووود ا عتصوووو م، الشوووو ط ، حتهيووووق .10

 .مج 2م،  1988العلميا،  الرتب الع شر ، بريو ، دار

 عهوود: عليوو  وعلووق هواشووي  ضوو ، الةَّحَّوو س جعفوور أبووو، الهووراحب إعووراب .11

 إبراهيس خلي  املةعس

الزراش ،  الدين بدر اهلل عهد أبو، املا جد بأهر م الا جد إعالم .12

، انسوالميا  للشؤوحب األعلى اجملل ، املراغ  مصطفى الوف  أبوحتهيق 

 .م 1996 - هو 1416الرابعا، : لطهعاا

 حميوو  حمموود: الهوويس، حتهيووق  العوو ملني، ابوون  رب عوون املوووقعني إعووالم .13

 . . الفرر، بريو ، د احلميد، دار عهد الدين

 - الاوخ وي  حممود  بون  اخلوري  أبوو  - الت ريخ ذم ملن ب لتوبيخ انعالحب .14

 .هو 1399 بريو  العرب  الرت ب دار

 اجلوزيووا، بووريو ، دار قوويس الشوويط حب، ابوون مصوو يد موون اللووهف حب إغ رووا .15

 . . املعرفا، د

 حممووود بووون اهلل اخلوووريا ، لعهووود  د ئووو  ألخطووو ء املوضوووح   األلفووو ل .16

 الدوي ، واعتةوى  اهلل عهد الشيخ مؤلف   جمموع ضمن الدوي ، طه 



           املصادر واملراجع
 العليوو حب دار. املشوويه  أمحوود بوون العزيووز عهوود: طهعهوو  علووى واشوورف بهوو 

 هو. 1411، 1: الهصيس،  -للةشر، بريد 

محوود  ، انيض   والتهيني مل  وق  في  األاثروحب من مش بها املشراني .17

 م.1985، 2التوجيري،   بن عهد اهلل بن محود

،  / دار املعرفووواالهدايوووا والةه يوووا، أبوووو الفوووداء ابووون اوووثري الدمشوووه .        .18

 م.2/1978 

 - الهوو ز مصووطفى سووزار مرتهووا، اجلوزيووا قوويس ابوون، الفوائوود بوودائ  .19

 املررما مرا

، الهوورط  رشوود بوون أمحوود بوون حمموود الوليوود أبووو، والتحصووي  لهيوو حبا .20

، لهةو حب  – انسالم ، بريو  الغرب دار، واخروحب هج  حممد د: ههه 

 .م 1988 - هو 1408الث سيا، : الطهعا

الزبيوودي،  مرميضووى حمموود الهوو موس، الاوويد جووواهر موون العووروس ميوو   .21

 . . الفرر، د بريو ، دار

 ه موود حمموود، حتهيووق اجلوزيووا قوويس بوونا، الهووراحب أقاوو م يف التهيوو حب .22

 .املعرفا، بريو ، لهة حب دار، الفه 

حتفوووا األهوووووذي شوووور  جووو م  الرتمووووذي، حمموووود بووون عهوووود الوووورمحن     .23

 -هووووو 1404، 3املهوووو رافوري، بووووريو ، دار الرتوووو ب العربوووو ،    

 م.1984



           املصادر واملراجع
 – الهيو حب  دار مرتها، اجلوزيا قيس  ابن، املولود بأهر م املودود حتفا .24

 – 1391، األوىل الطهعوووا، األرسووو نو  الهووو در هووودع: حتهيوووق، دمشوووق

 م.1971

ختوووريج أه ديوووث إهيووو ء علووووم الووودين، العراقووو ، وابووون الاوووهر ،         .25

والزبيدي، إخرا : أب  عهود اهلل حمموود بون حممود احلوداد، الريو ض،       

 م. 1987دار الع صما، 

: وحتهيوق  دراسا، الذههى عثم حب بن أمحد بن حممد، احلف ل ميذار  .26

 األوىل الطهعووا، لهةوو حب-بووريو  العلميووا الرتووب دار، عمووريا  زاريوو 

 .م1998 -هو1419

   عووووا بوووون، اواملنووووَتَعللس الَعوووو ِلس َأَدب يف واملنووووَتَرللس الاَّوووو ِمِ  مَيووووْذِاَر ن .27

 ،الرة س 

 عمو ر ، طهعوا   مصوطفى  املةذري، حتهيوق  للح فظ، والرتهيب الرتغيب .28

 .الديةيا، قطر الشئوحب

 .هو 1403العلميا،  الرتب ارالتعريف  ، اجلرج س ، بريو ، د .29

ميفاري الهوراحب العظويس، ابون اوثري ميهوديس: يوسوف املرعشول ، بوريو ،          .30

 هو. 1407، 2دار املعرفا،   

ميفاوووري الهووورط ، ألبووو  عهووود اهلل الهووورط ، دار إهيووو ء الووورتا  العربووو ،      .31

 م.1965بريو ، لهة حب، 



           املصادر واملراجع
 هجور  بون  أمحود ، الرهري الرافع  أه ديث ختريج يف احلهري التلخيب .32

 مؤساووا، قطووب بوون عهوو س بوون هاوون ع صووس أبووو: حتهيووق، العاووهالس 

 .م1995/هو1416، مصر – قرطها

 عهود  بون  يوسوف  عمور  أبوو ، واألسو سيد  املعو س   مون  املوطوأ  يف مل  التمهيد .33

 حممود ، العلوي أمحد بن مصطفى: حتهيق، الرب عهد بن حممد بن اهلل

 – مياانسووال والشووؤوحب األوقوو ف عموووم وزار ، الهرووري الرووهري عهوود

 .هو 1387، املغرب

 العوووراق بووون حممووود بووون علوووى احلاووون أبوووو، املرفوعوووا الشوووريعا ميةزيووو  .34

 دار، الغمووو ري الصوووديق بووون حممووود بووون اهلل عهووود، حتهيوووق الرةووو س 

 م.1981 الث سيا: الطهعا، العلميا الرتب

 ،حممد إبراهيس شهره، بعض مف هيس انسالم إىل ميةوير األفه م .35

 الاوةا  الفهو ، مرتهوا   ه مد حممد: يقالهيس، حته  بن الاةن ميهذيب .36

 .هو 1367احملمديا، 

الوهو ب، بوريو ،    عهود  بون  اهلل عهود  بن احلميد، سليم حب العزيز ميياري .37

 . . انسالم ، د املرتب

هوووو، حتهيوووق عهووود الهووو در  606جووو م  األصوووو ،  بووون األروووري  املتووووفى سوووةا    .38

 هو.1392األرس نو ، طه  مرتها احللواس  سوري ، ع م 

 1407 احلوديث  الهراحب، الطوربي، الهو هر ، دار   ميفاري يف ي حباله ج م  .39

 .للةيا بوري الفرق حب ورغ ئب الهراحب غرائب ميفاري وبه مش  مج 12 هو

اجلوو م  الصووحي  )سووةن الرتمووذي، ألبوو  عياووى حمموود بوون عياووى بوون     .40



           املصادر واملراجع
سور  الرتمذي، حتهيق: ام   يوسف، بوريو ، دار الرتوب العلميوا،    

 .هو 1408

 الرسو لا  احب، مرتهوا  احلةهلو ، عوس   رجوب  ، ابون واحلروس  العلوم ج م  .41

 . . د الثه فيا الرتب مؤساا  ، اله هر . احلديثا، د

 احلميوود عهوود العلوو  عهوود: ان وو حب، الهيههوو ، حتهيووق  لشووعب اجلوو م  .42

 .هو 1407، 1 مج،   8الالفيا،  ه مد، اهلةد، بومه ي، الدار

ا، بريو ، العلمي الرتب الايوط ، دار الدين للفت و ، جال  احل وي .43

 .هو 1402

 موووود ضوووو ري، حم، هراووووا التصووووحي  اللغوووووي يف العصوووور احلووووديث .44

 .1980وزار  الثه فا وا عالم. دار الرشيد للةشر، ، ، مح دي

 .هو 1412ه ام ، بريو ، جد ،  سهي  محز  .45

 الاووالم عهوود: حتهيووق، اجلوو هظ سوور بوون عموورو عثموو حب أبووو، احليووواحب .46

 ه روحب حممد

 الاالم عهد: وشر  حتهيق، الهغدادي عمر بن اله در بد، األدب خزاسا .47

 هوو  1418الرابعوا،  : الطهعا،  جن ، اله هر اخل مرتها، ه روحب حممد

 .م 1997 -

غو زي، جود ،     يو   حممود : اجلوزيوا، حتهيوق   قيس والدواء، ابن الداء .48

 .م 1983امل زس ،  دار

: وحتهيوق  راسا، األعالم جند علم ء، الةجديا الرتب يف الاةيا الدرر .49

 ق سس بن حممد بن الرمحن عهد

https://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


           املصادر واملراجع
الوورتا ،  دار مرتهووا سشوور. خوو حب هاوون ديووق للعالمووا اخلوو لب الوودين .50

 .مصر - اله هر 

 .بريو  – العلميا الرتب دار، ابن قيس اجلوزيا، الرو  .51

 عهود : الةوووي، حتهيوق   شورف  بون  حييوى  زاريو   الص حلني، أبو ري ض .52

 األرسوو نو ، دار شووعيب: الوودق ق، راجعوو  يوسووف ربوو  ، وأمحوود العزيووز

، 1   ا للووورت يووو قو  الزرقووو ء، ودار املةووو ر  للووورتا ، مرتهوووا املوووأموحب

 .هو 1409

: املعووو رف مرتهوووا(: 1)  . ، لأللهووو س : الصوووحيحا األه ديوووث سلاووولا .53

 .هو1415 ،الري ض

 سلالا العهيود  يف ضووء الرتو ب والاوةا، عمور سوليم حب األشوهر، دار        .54

 مرتها الفال . -الةف ئ  

سوووةن أبووو  داود، الاجاوووت س ، حتهيوووق: حممووود حميووو  الووودين عهووود       .55

 م. 1989 . اله هر ، دار الري حب، احلميد، بريو ، دار الفرر، د. 

سوووةن الةاووو ئ ، الةاووو ئ ، أمحووود بووون شوووعيب الةاووو ئ ، بوووريو ، دار   .56

 م. 1987الفرر، واله هر ، دار احلديث، 

 األرسوو نو ، مؤساووا  شووعيب: الةووهالء، الووذه ، حتهيووق   أعووالم سووري .57

 . . الرس لا، بريو ، د

 أمحووداخلطوو ب ، حتهيووق  حمموود بوون محوود سووليم حب أبووو، الوودع ء شووأحب .58

 .م 1992 - هو 1412الث لثا، ، العربيا الثه فا دار، الّدق ق يوسف

 ، حممد قطب، املرتها الش ملا.انسالم هو  شهه   .59



           املصادر واملراجع
طهوو   -هووو 676شوور  الةووووي علووى صووحي  ماوولس لإلموو م الةووووي املتوووفى        .60

 هو.1347اله هر  ع م  –املطهعا املصريا ومرتهته  

 هو.1349لعلميا، شر  الةووي لصحي  مالس، بريو ، دار الرتب ا .61

 دراسوا ، مييميوا  ابون  انسوالم  شويخ ، الرسوو   شو مت  على املالو  الص رم .62

 الوووط  احلوورس: الة شوور، احلميوود عهوود الوودين حموو  حمموود: وحتهيووق

 .الاعوديا العربيا الاعودي، اململرا

صووحي  ابوون ههوو حب، أبووو هوو مت الهاوو ، حتهيووق: عهوود الوورمحن حمموود     .63

 م. 1970عثم حب، املديةا املةور ، 

حي  الهخ ري، أبو عهد اهلل حممود بون إمس عيو  الهخو ري، حتهيوق:      ص .64

 هو. 1407مصطفى الهغ ، دمشق، دار ابن اثري، 

صوحي  الهخو ري، حممود إمس عيو  الهخو ري، دار الفرور، الطهعوا األوىل،         .65

 م.1991 -هو 1411

األله س ، بريو ،  الدين س صر وضعيف ، حممد الصغري اجل م  صحي  .66

 1988انسالم ،  املرتب

هوو،   1407للورتا ،   الريو حب  الةوووي، الهو هر ، دار   بشور   مالس صحي  .67

 .هو 1349العلميا،  الرتب وبريو ، دار

 الشو ميا، بوريو ،     الهلوس، دمشوق، دار   داوودي، دار عودس حب  صوفواحب  .68

 .م 1992/ هو 1412، 1

الصوومآ واداب اللاوو حب، ابوون أبوو  الوودسي ، حتهيووق: جنووس عهوود الوورمحن     .69

 هو. 1406، 1خلف، بريو ،   



           املصادر واملراجع
 الودخي   حممود  بون  علو  ، ابون قويس اجلوزيوا، حتهيوق     املرسولا  الصواعق .70

 .هو1408، الاعوديا العربيا الع صما، الري ض، اململرا دار، اهلل

 .م1996/هو1417الا دسا، : الطهعا .71

 م.1996 – 1416، األوىل الطهعا .72

عطو ،   الهو در  عهد حممد: سعد، حتهيق بن الررب ، حممد الطهه   .73

 .هو 1410العلميا،  لرتبا بريو ، دار

 املوودس  دار 5  ) الهوويس  بوون الشوورعيا الاي سووا فووى احلرميووا الطوورق .74

 (.غ ز   ي  حتهيق

الاوولفيا،  دار، اجلوزيووا قوويس ابوون، الاووع دميني وبوو ب اهلجوورميني طريووق .75

 .هو1394الث سيا، : الطهعا، اله هر ، مصر

 1392، 3 انسوالم ،    مييميوا، املرتوب   ابن انسالم العهوديا، لشيخ .76

 .هو

إميو  بودي  يعهووب دار العلوس للماليوني      ، يف اللغوا  عجس اخلطأ والصواب .77

 .م1983بريو  الطهعا األوىل  -

اوثري،   ابون  دار، اجلوزيوا  قيس ابن، الش ارين وذخري  الص برين عد  .78

 .م1989، 3 دمشق، 

 إهيوو ء دار، العيةووى الوودين بوودر، الهخوو ري صووحي  شوور  الهوو ري عموود  .79

 و بري - العرب  الرتا 

 احلةهلووو ، مروووا اآلداب، انسوووفرايي  مةظوموووا شووور  األلهووو ب غوووذاء .80

 .هو 1393املررما، 



           املصادر واملراجع
  .-، امحد ابن هجر اهليثم ، دار الفرر، داحلديثيا الفت و  .81

، وانفتو ء  العلميا للهحو  الدائما اللجةا، فت و  اللجةا الدائما لإلفت ء .82

 لهحووو ا إدار  رئ سووا، الوودوي  الوورزاق عهوود بوون أمحوود: وميرمييووب  وو 

 .الري ض – للطه  الع ما اندار  - وانفت ء العلميا

 ، يوسف الهرض وي، املرتها الش ملا.مع صر  فت و  .83

الفت و ، ابن مييميا، جممووع الفتو و ،  و  وميرمييوب عهود الورمحن بون         .84

 حممد بن ق سس، اله هر ، مرتها ابن مييميا، د.  .

حتهيووق:  فووت  الهوو ري بشوور  صووحي  الهخوو ري، ابوون هجوور العاووهالس ،  .85

حمب الدين اخلطيب، رقوس اتهو  وأبوابو  وأه ديثو : حممود فوؤاد عهود        

 هو. 1407اله ق ، اله هر ، دار الري حب للرتا ، 

 مؤساوا ، الرتاو   احملان عهد بن اهلل عهد، مفل  بن حممد، الفروع .86

 .مو 2003، الرس لا

العربوو ،  الوورتا  إهيوو ء العاوورري، جلةووا هووال  اللغويووا، أبووو الفووروق .87

 . . اجلديد ، د اآلف ق داربريو ، 

 .اله هر : العربيا الرتب إهي ء دار. هو1344(: 1)  . للهرايف: الفروق .88

يف هدي خري العه د، أبو عهد اهلل ابن الهويس هههو : شوعيب األرسو نو  وعهود       .89

 هو، دار الرس لا.1399اله در، الطهعا األوىل، 

وي، املةوو  الوورنوف عهوود الصووغري، حمموود اجلوو م  الهوودير، شوور  فوويض .90

 .م 1938اله هر ، 

 حمموووود إمس عيوووو : الوهوووو ب، حتهيووووق  عهوووود بوووون الرهوووو ئر، حمموووود  .91



           املصادر واملراجع
 . . املررما، د الشيخ، مرا ا  اللطيف عهد اهلل األسص ري، وعهد

اهلةودي،   الودين  ها م بن واألفع  ، على األقوا  سةن من العم   اةز .92

 .م 1981هو،  1401، 5 مج،   17الرس لا،  بريو ، مؤساا

 الاووروس  عموور علوو  الرووالم، ألبوو   بعلووس يتعلووق موو في العوووام حلوون .93

 هوليو    جملوا  ضومن  غوراب، سشور   سوعد / التوساو ، حتهيوق   األشيهيل 

 .انسا سيا والعلوم اآلداب م، اليا1975، 12 العدد التوسايا اجل معا

لاووو حب العووورب، ابووون مةظوووور، أعووو د ميرمييهووو : عهووود اهلل علووو  الروووهري،   .94

م،  1981دار املعوو رف،  وحمموود أمحوود، وه شووس الشوو ذل ، الهوو هر ،    

 بريو ، دار ص در، د.  .

 عوو م املطهوووع. الشوودي ق فوو رس طريووف، ألمحوود معةووى اوو  يف اللفيووف .95
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