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مصيبتنا أننا نخاف من غير اهللا في اليوم أكثر من مائة مرة، نخاف أن نتأخر, 
نخاف أن نخطئ, نخاف أن نستعجل, نخاف أن يغضب فالن, نخاف أن يشك فالن.

مصيبتنا أننا نخاف من غير اهللا في اليوم أكثر من مائة مرة، نخاف أن نتأخر, 
نخاف أن نخطئ, نخاف أن نستعجل, نخاف أن يغضب فالن, نخاف أن يشك فالن.

مصيبتنا أننا نخاف من غير اهللا في اليوم أكثر من مائة مرة، نخاف أن نتأخر,  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َمرَّ ِبَي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َواِضٌع  ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َمرَّ ِبَي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َواِضٌع َعْن َعْبِد اهللاَّ َعْن َعْبِد اهللاَّ
َيِدي اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى «َفَأَخَذ ِبَيِدي اْلُيْمَنى َفَوَضَعَها َعَلى اْلُيْسَرى».َيِدي اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى «َفَأَخَذ ِبَيِدي اْلُيْمَنى َفَوَضَعَها َعَلى اْلُيْسَرى».

ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َمرَّ ِبَي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َواِضٌع  َعْن َعْبِد اهللاَّ
َيِدي اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى «َفَأَخَذ ِبَيِدي اْلُيْمَنى َفَوَضَعَها َعَلى اْلُيْسَرى».

ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َمرَّ ِبَي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َواِضٌع  َعْن َعْبِد اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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ة َأَمَنة اُألمَّ

ة صحابة الرســول  ِبِعْلــٍم َوَبِصيرٍة، وما  الناظر في ســيرة َأَمَنة اُألمَّ
َمــنَّ اُهللا  بِه عليهم من الفضائل؛ َيعلــُم يقيًنا أنَّهم َخيُر الَخْلِق بعد 
ة صحابة الرســول  ِبِعْلــٍم َوَبِصيرٍة، وما  الناظر في ســيرة َأَمَنة اُألمَّ
َمــنَّ اُهللا  بِه عليهم من الفضائل؛ َيعلــُم يقيًنا أنَّهم َخيُر الَخْلِق بعد 
ة صحابة الرســول  ِبِعْلــٍم َوَبِصيرٍة، وما  الناظر في ســيرة َأَمَنة اُألمَّ

األنبيــاء، ال كان وال يكــون مثلهــم، وأفضليتهم ُتعــرف من وجوه، 
َمــنَّ اُهللا  بِه عليهم من الفضائل؛ َيعلــُم يقيًنا أنَّهم َخيُر الَخْلِق بعد 
األنبيــاء، ال كان وال يكــون مثلهــم، وأفضليتهم ُتعــرف من وجوه، 
َمــنَّ اُهللا  بِه عليهم من الفضائل؛ َيعلــُم يقيًنا أنَّهم َخيُر الَخْلِق بعد 

أهمهــا وجهان تفاضلوا بهما على غيرهم ممن جاء بعدهم، األول: 
أنَّهم نالوا شــرف صحبة النبي، والثاني: أنَّهم عدول كلهم، ال ُيسأل 

عن عدالة أحد منهم.
ا الوجه األول: فقد أكرمهم اهللا  بأن انفردوا بشرف صحبة النبي ،  َأمَّ

عن عدالة أحد منهم.
ا الوجه األول: فقد أكرمهم اهللا  بأن انفردوا بشرف صحبة النبي ،  َأمَّ

عن عدالة أحد منهم.

حبة ال يعدلها عمٌل، وهو الحق الذي ال ينبغي أن يصار  وفضيلة الصُّ
ا الوجه األول: فقد أكرمهم اهللا  بأن انفردوا بشرف صحبة النبي ،  َأمَّ
حبة ال يعدلها عمٌل، وهو الحق الذي ال ينبغي أن يصار  وفضيلة الصُّ
ا الوجه األول: فقد أكرمهم اهللا  بأن انفردوا بشرف صحبة النبي ،  َأمَّ

حبة  لغيــره؛ ألمور ثمانية بّينهــا اإلمام القرطبي: أولهــا: مزية الصُّ
ــبق لإلســالم، وثالثها:  ومشــاهدة الرســول ، وثانيها: فضيلة السَّ
خصوصيــة الذب عن الرســول، ورابعها: فضيلــة الهجرة والنصرة، 
وخامسها: ضبطهم للشــريعة وحفظها، وسادســها: تبليغها لمن 
بعدهم، وسابعها: الســبق في النفقة في أول اإلسالم، وثامنها: أن 
كل خيــر وفضل وعلــم وجهاد ومعروف فعل في الشــريعة إلى يوم 
القيامة، فحظهم منه أكمــل حٍظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب، ألنَّهم 
كل خيــر وفضل وعلــم وجهاد ومعروف فعل في الشــريعة إلى يوم 
القيامة، فحظهم منه أكمــل حٍظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب، ألنَّهم 
كل خيــر وفضل وعلــم وجهاد ومعروف فعل في الشــريعة إلى يوم 

سنوا ســنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال : )َمْن َسنَّ ِفي اْإلِْسَالِم 
ُسنًَّة َحَسَنًة َكاَن َلُه َأْجُرَها وَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة).

سنوا ســنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال : )َمْن َسنَّ ِفي اْإلِْسَالِم 
ُسنًَّة َحَسَنًة َكاَن َلُه َأْجُرَها وَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة).

سنوا ســنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال : )َمْن َسنَّ ِفي اْإلِْسَالِم 

وا جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم،  والشك في َأنَّهم الذين ســنّ
ُسنًَّة َحَسَنًة َكاَن َلُه َأْجُرَها وَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة).

وا جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم،  والشك في َأنَّهم الذين ســنّ
ُسنًَّة َحَسَنًة َكاَن َلُه َأْجُرَها وَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة).

هم، وُحِصــرت لمألت أســفاًرا، ولكّلــت األعيُن  ــرت خواصُّ ولــو ُفسِّ
وا جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم،  والشك في َأنَّهم الذين ســنّ
هم، وُحِصــرت لمألت أســفاًرا، ولكّلــت األعيُن  ــرت خواصُّ ولــو ُفسِّ
وا جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم،  والشك في َأنَّهم الذين ســنّ

بمطالعتها حيارى.
والوجه الثاني ُأفرد الحديث عنه في المقال القادم بإذن اهللا

بمطالعتها حيارى.
والوجه الثاني ُأفرد الحديث عنه في المقال القادم بإذن اهللا

بمطالعتها حيارى.

 .
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النفس فداء للدين
 .

لســان مقال كل مســلم يقول ديني مقدم على نفســي، لكنَّ لسان حال كثير 
منهم يقول نفســي قبل دينــي، بل ربما نطق حال بعضهــم بأنَّ مالي مقدم 
لســان مقال كل مســلم يقول ديني مقدم على نفســي، لكنَّ لسان حال كثير 
منهم يقول نفســي قبل دينــي، بل ربما نطق حال بعضهــم بأنَّ مالي مقدم 
لســان مقال كل مســلم يقول ديني مقدم على نفســي، لكنَّ لسان حال كثير 

على ديني.
درٌس في تقديم الدين علــى النفس وعلى المال علمنا إياه فتية آمنوا بربهم 
أعني أصحاب الكهف؛ فإنهم لما خشــوا على دينهم من الملك الكافر –وكانوا 
مــن خاصته- فروا إلى الكهف، وناموا رقدتهم الطويلة فلما بعثهم اهللا طلبوا 

من أحدهم أن يذهب إلى المدينة ليأتيهم بالطعام الزاكي.
ْف َوَال ُيْشــِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا  انظر ماذا قالوا لمن أرســلوه ليأتي بالطعام " َوْلَيَتَلطَّ

من أحدهم أن يذهب إلى المدينة ليأتيهم بالطعام الزاكي.
ْف َوَال ُيْشــِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا  انظر ماذا قالوا لمن أرســلوه ليأتي بالطعام " َوْلَيَتَلطَّ

من أحدهم أن يذهب إلى المدينة ليأتيهم بالطعام الزاكي.

(19) ِإنَُّهــْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكــْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا 
ْف َوَال ُيْشــِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا  انظر ماذا قالوا لمن أرســلوه ليأتي بالطعام " َوْلَيَتَلطَّ
(19) ِإنَُّهــْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكــْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا 
ْف َوَال ُيْشــِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا  انظر ماذا قالوا لمن أرســلوه ليأتي بالطعام " َوْلَيَتَلطَّ

ِإًذا  أبًدا".
(19) ِإنَُّهــْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكــْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا 

ِإًذا  أبًدا".
(19) ِإنَُّهــْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكــْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا 

فإنهم لم يعلقوا ولــو بكلمة على احتمال العثور عليهم ورجمهم باعتبار ذلك 
أمًرا غير مســتغرب؛ فأْن يضحي اإلنســان بنفسه ثباًتا منه على دينه أمر ليس 
بغريب، لكنهم علقوا علــى احتمالية أن ُيعثر عليهم فيتعرضوا لفتنة تعيدهم 
إلى دين الكفر بقولهم: "َوَلن ُتْفِلُحوا ِإًذا  أبًدا"، فنفي الفالح كله في أْن يخسر 
بغريب، لكنهم علقوا علــى احتمالية أن ُيعثر عليهم فيتعرضوا لفتنة تعيدهم 
إلى دين الكفر بقولهم: "َوَلن ُتْفِلُحوا ِإًذا  أبًدا"، فنفي الفالح كله في أْن يخسر 
بغريب، لكنهم علقوا علــى احتمالية أن ُيعثر عليهم فيتعرضوا لفتنة تعيدهم 

دينه، ال في أن يخسر بيته، أو ماله، أو نفسه.

الزوجة وأشقاء الزوج ..
تحريم مؤقت والخلوة أحيانًا "موت"

الزوجة وأشقاء الزوج ..
تحريم مؤقت والخلوة أحيانًا "موت"

الزوجة وأشقاء الزوج ..

ال للخلوة
أكد الشــيخ خلة أن أخا الــزوج وأزواج األخت والعمة والخالة وبنت األخ وبنت 
األخــت من المحرمين على المــرأة تحريًما مؤقًتا، أي يجــوز ألحدهم الزواج 
منهــا عند الطــالق أو الوفاة، فال يجوز للرجل أن يخلــو بأخت زوجته، وال أن 
يجلس معها من غير محرم؛ ألنها غير محرم له، وال يجوز للمرأة أن يخلو بها 

أخو زوجها، وال أن تجلس معه من غير محرم.
د في  وشــدد على ضــرورة عدم التهاون في هذه القضية؛ ألن الشــرع شــدَّ
ذلك؛ فعن عقبة بن عامر أن رســول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قال: "إياكم 
والدخول على النساء"، فقال رجل من األنصار: "يا رسول اهللا، أفرأيت الحمو؟"، 

قال: "الحمو الموت". 
وذكــر ما قاله النــووي: "وأما قوله (صلى اهللا عليه وســلم): "الحمو الموت" 
فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره, والشر يتوقع منه, والفتنة أكثر؛ لتمكنه 

من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه, بخالف األجنبي".
وشرح أن المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما اآلباء واألبناء 

فمحــارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها, وال يوصفــون بالموت, وإنما المراد 
األخ, وابن األخ, والعم, وابنه, ونحوهم ممن ليس بمحرم.

عدم التهاون
وأردف خلة قائًال: "وعادة الناس المساهلة في هذا األمر, فيخلو الرجل بامرأة 

عدم التهاون
وأردف خلة قائًال: "وعادة الناس المساهلة في هذا األمر, فيخلو الرجل بامرأة 

عدم التهاون

أخيه, وهذا هو الموت, وهو أولى بالمنع من األجنبي؛ لما ذكرناه، وهذا الذي 
ذكرته هو صواب معنى الحديث (...)، وقال ابن األعرابي: "هي كلمة تقولها 
العرب, كما يقال: األسد الموت, أي لقاؤه مثل الموت"، وقال القاضي: (معناه 
أن الخلــوة باألحماء مؤديــة إلى الفتنة والهالك في الديــن, فجعله كهالك 

الموت, فورد الكالم مورد التغليظ)".
ودعــا إلى عدم التهاون في هــذه القضايا بحجة أن أخا الــزوج صغير أو أنه 
كأخيها، فيقــع الضحك والمزاح بين المرأة وأخي زوجهــا، قائًال: "وكل ذلك 
ودعــا إلى عدم التهاون في هــذه القضايا بحجة أن أخا الــزوج صغير أو أنه 
كأخيها، فيقــع الضحك والمزاح بين المرأة وأخي زوجهــا، قائًال: "وكل ذلك 
ودعــا إلى عدم التهاون في هــذه القضايا بحجة أن أخا الــزوج صغير أو أنه 

مــوت، أي ربمــا يؤدي إلى الموت، وليس هذا عدم ثقــة بهما أو ريبة، وإنما 
شرع اهللا ليحافظ على الجنسين، والعالقة البد أن تقنن في حدود الشرع من 

حشمة وأدب ووقار وحياء".

 الصــراط من المســائل الغيبيىة التي يجب اإليمــان بها؛ لثبوتها بالقرآن والســنة النبوية, فيجب 
االعتقاد بما أثبته الشــرع, من غير تأويل, مخالفين لما صار عليه أهل البدع, من المعتزلة وغيرهم, 
ممن نفاها بالكلية, أو تأويلها بتأويالت فاســدة, فنؤمن بالصراط, وهو: جســر منصوب على متن 
جهنــم, يمر الناس عليه إلى الجنة, ويكون بعد الحســاب, والميزان, وانصراف الناس من المحشــر, 
فيمر الجميع من فوق جهنم فوق الصراط, حتى األنبياء والصديقون, إال من غال في الطغيان كالكفار, 
والمشــركين, والملحدين؛ فإنهم يســاقون إلى النار قبل نصب الجسر, فينجي اهللا تعالى المؤمنين, 
فيمــرون, ويذر الظالمين فيها جثًيا, حيث تخطفهم كالليب النار, فيقعون فيها, كما قال اهللا تعالى: 

اِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا] {مريم:72} , واهللا تعالى أعلى وأعلم. ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّ [ُثمَّ ُنَنجِّ

وجوب اإليمان 
بالصراط





