
 

 لساىك ىعنة فاستعنلُ يف مزضاة اهلل تعاىل

إٕ ايًػإ ْع١ُ َٔ ْعِ اهلل تعاىل، قاٍ تعاىل: أحبيت يف اهلل، 
 .د 9رايبًس:غ َساكًا َوَشَػَتْْيِ َأَلْم َكْجَعْل َلُه َعقْـَْْيِ َولِ ظ

ادتسٜط باإلْػإ إٔ ٜػتدسّ يػاْ٘ يف شنط اهلل، أٚ زعا٥٘، ف
أٚ اغتػفاضٙ، ٚاألَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚايهالّ 

يف  يف ايتهًِايطٝب، ٚايٓصٝخ١، َٚا أؾب٘ شيو، ٚال حطج 
فعًت ٚأنًت فٝكٍٛ:املباح، فإٕ ٖصا َٔ ؾإٔ اإلْػإ 

 ٖبت ٚأتٝت، َٚا أؾب٘ شيو َٔ أيٛإ املباحات.ٚؾطبت ٚش
 البشزموتى احذر مً أٌ تكوٌ مً آكلي حلوو 

يف ْع١ُ اهلل تعاىل  َٔ ايٓاؽ َٔ ٜػتدسّ، إخٛتٞ يف اهلل
يف ايػٝب١، ٚايٛقٛع يف فٝػتدسَٕٛ أيػٓتِٗ َعصٝت٘، 

أعطاػ ايٓاؽ، ٚايتسخٌ يف ؾ٦ِْٛٗ، فالٕ فٝ٘! ٚفال١ْ 
زا٤ ايػٝب١ ايػٝب١ ٚأؾب٘ شيو! قايت! ٚفال١ْ فعًت! َٚا 

َا ناز خيًٛ زتًؼ َٔ زتايؼ املػًُني ٚال حٍٛ ٚال خطري، 
ق٠ٛ إال باهلل َٔ ايػٝب١، حت٢ مساٙ بعع ايعًُا٤ فان١ٗ 

: عٓ٘ ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ َٔ نبا٥ط ايصْٛب،ٖٚٛ اجملايؼ، 
َوال َيْغتَْب َبْعُضُؽْم َبْعضًا َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْلُكَل ََلَْم َأِخقِه ظ

أحيب أحسْا إٔ ٜأنٌ ذتِ  ، د21راذتذطات: غَمقْتًا َفَؽِرْهُتُؿوهُ 
أخٝ٘ َٝتا؟ إٕ ايصٟ ٜػتاب ٖصا األر يف اهلل عع ٚدٌ، ْكٍٛ 

ا فُا بايو إٕ نإ َٝتا، أَ ؟! تأنٌ ذتُ٘ حًٝا  أحتب إٔي٘: 
ختؿ٢ اهلل إٔ تأتٞ يف آخط ْٗاضى بصال٠ ٚشنٍط هلل عع ٚدٌ، 

، ٜٚػًِ َٓو أعسا٤ ايسٜٔ ثِ ال ايٓاؽ مجّٝعاثِ ٜػًِ َٓو 
 .ٜػًِ َٓو إخٛاْو 

: ََلَّا ُعِرَج ِِب َمَرْرُت بَِؼْوٍم ّٜٛ عطج ب٘ إىل ايػُا٤ ◘ٜكٍٛ ايٓيب 

 َمْن   َفُؼْؾُت: ُصُدوَرُهْم،ََلُْم َأْظَػاٌر ِمْن ُكَحاٍس ََيُْؿُشوَن ُوُجوَهُفْم وَ 
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ِذيَن َيلْ   الَّ
ِ
يُل، َقاَل: َهُماَلء  َيا ِجْْبِ

ِ
ُكُؾوَن َُلُوَم الـَّاِس، َوَيَؼُعوَن َهُماَلء

ِضِفمْ  فاْتب٘ ) أخطد٘ أبٛ زاٚز ٚصخخ٘ األيباْٞ(،  ِِف َأْعَرا
إٔ حتٍٛ َا يسٜو َٔ حػٓات يػريى، ٚايكصاص بني ٜسٟ 

:  ألصخاب٘ ايػٝب١ فٝكٍٛ ◘ٜٚعطف ايٓيب  ،اهلل عع ٚدٌ
ُ٘ َأِع  َأتَْدُروَن َما اْلِغقَبُة؟ ََٚضُغُٛي ٍَ: َقاُيٛا: اهلُل  ُِ، َقا ِذْكُرَك  ًَ

ٍَ:  َأَخاَك بََِم َيْؽَرهُ  ٍُ؟ َقا ََا َأُقٛ َٕ ِفٞ َأِخٞ  ِٕ َنا ٌَ َأَفَطَأَِٜت ِإ  ِقٝ
)  إِْن َكاَن فِقِه َما َتُؼوُل، َفَؼِد اْغَتْبَتُه، َوإِْن ََلْ َيُؽْن فِقِه َفَؼْد ََبَتَّهُ 

 أخطد٘ َػًِ( .
 حال السلف الصاحل مع الػيبة

أت٢ ضدٌ إىل اذتػٔ ايبصطٟ ضمح٘ اهلل فكاٍ:  أحبيت يف اهلل،
ٜا أبا غعٝس، فالٕ اغتابو صباح ٖصا ايّٝٛ، غبو ٚؾتُو 
يف اجملًؼ، فكاٍ اْتعط قًٝاًل، فصٖب فأت٢ بطبل فٛضع فٝ٘ 
ضؼبًا، ثِ قاٍ ي٘: اشٖب إيٝ٘ ٚغًِ عًٝ٘، ٚقٌ ي٘: أٖس٣ يٓا 

 حػٓات٘ ٚأٖسٜٓا ي٘ ضؼبًا، ٚاذتػٓات أغ٢ً َٔ ايطؼب.
ضدٌ إىل دعفط ايصازم، فػب ضداًل َٔ املػًُني يف  ٚأت٢

ٖٚٛ َٔ ايعًُا٤ ايهباض يف  -زتًػ٘، فكاٍ ي٘ دعفط ايصازم 
 األ١َ: أقاتًت ايطّٚ؟! أقاتًت فاضؽ؟! قاٍ: ال.

 فكاٍ: ٜػًِ َٓو ايطّٚ ٚفاضؽ ٚال ٜػًِ َٓو املػًُٕٛ!!
أت٢ ضدٌ إىل ستُس بٔ ٚاغع، فأخص ٜٓتكس عباز اهلل ٚ

كاٍ ستُس بٔ ٚاغع: أَا شنطت إشا يففت يف ٜٚػتابِٗ، ف
األنفإ؟ أَا شنطت إشا ٚضعت ع٢ً ارتؿب ٚغػًت باملا٤ 
بعس املٛت؟ أَا شنطت إشا ٚضع ايكطٔ ع٢ً عٝٓٝو ٚيف 
 فُو؟ قاٍ: ْعِ شنطت قاٍ: اتل اهلل يف أعطاػ املػًُني.

  غيبة العلناء والدعاة
  ٜٚطدٛٙ ب ع٢ً نٌ َػًِ إٔ خياف اهللـــجييف اهلل،  إخٛتٞ

 ادُْسؾُِؿونَ  ُم َمْن َسؾِمَ ـــــــــــادُْسؾِ : ◘ ايٓيب َٜٚػًِ َٓ٘ إخٛاْ٘ قاٍ
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 ) َتفل عًٝ٘( . ِمْن لَِساكِِه َوَيِدهِ 
ًٝػًِ ايٓاؽ مجٝعًا َٓو، فإشا دًػت يف اجملًؼ ٚأضزت إٔ ف

إشا أضزت إٔ  ،تصنط َػًًُا فادعٌ ادت١ٓ ٚايٓاض بني عٝٓٝو
تصنط أخاى املػًِ فال تصنطٙ إال خبري، ٚال تصنط عٝٛب٘، فإٕ 

ٚعال عًٝ٘، ٚيصيو قاٍ شنط ايعٝٛب ٖتٌو يػرت اهلل دٌ 
اإلَاّ َايو ضمح١ اهلل عًٝ٘ ن١ًًُ عذٝب١ً غطٜب١ً! قاٍ ضمح٘ اهلل: 
أعطف أْاغًا ال عٝٛب عٓسِٖ تهًُٛا يف عٝٛب ايٓاؽ، 
فأٚدس ايٓاؽ هلِ عٝٛبًا، ٚأعطف أْاغًا عٓسِٖ عٝٛب غهتٛا 

َٔ غٓٔ اهلل يف ٚ اٖـ. عٔ عٝٛب ايٓاؽ فػرت اهلل عٝٛبِٗ
ايهٕٛ إٔ َٔ حفغ أعطاػ املػًُني حفغ اهلل عطض٘، ٚإٔ 

قاٍ  املػًُني فطخ٘ اهلل ع٢ً ض٤ٚؽ األؾٗاز، فطذَٔ 
َم بِؾَِساكِِه َوََلْ ُيْػِض اإِليََمُن إََِل َقْؾبِِه، اَل َيا َمْعََشَ َمْن َأْسؾَ : ◘ايٓيب 

وُهْم َواَل َتتَّبُِعوا َعْوَراِِتِْم، َفِنكَُّه َمْن َتَتبََّع  ُ ُتْمُذوا ادُْسؾِِؿَْي َواَل ُتَعِّير

ُ َعْوَرَتُه  ُ َعْوَرَتُه، َوَمْن َتَتبََّع اَّللَّ َيْػَضْحُه َعْوَرَة َأِخقِه ادُْسؾِِم َتَتبََّع اَّللَّ

  .) أخرجه الرتمذي وحسـه األلباين( َوَلْو ِِف َجْوِف َرْحؾِهِ 
فاحصض ايسعا٠؟! ٚعًُا٤ اي غٝب١إٔ َٔ أععِ ايبال٤ ال ؾو ٚ

يف عًُ٘، أٚ تتُٗ٘ يف زٜٓ٘، إٔ تتِٗ ايعامل اذتبٝب ، ٜا أخٞ 
! أٚ تتُٗ٘ يف عكٝست٘، أٚ تتُٗ٘ يف ْٝت٘، أٚ تتُٗ٘ يف صالح٘

ارتالف يف ايفطعٝات ال ٜٛدب ايفطق١ ٚال  َٚعًّٛ إٔ
االختالف يف فطعٝات ال حطج يف  ايتٓاظع، ٚقاٍ ايعًُا٤:

ايعباز٠ اييت تٛضخ غع١ يأل١َ، أَا االختالف ايصٟ ٜٛدب 
 .ايطػ١ٓٝ ٚاذتكس ٚايبػطا٤ فإْ٘ حطاّ

  مً صور الػيبة  اخلفية

 ايٛضع ايباضز، -نُا شنط ايٟٓٛٚ -َٚٔ ايػٝب١ يف اهلل،  أحبيت
بعع ايٓاؽ عٓسٙ ٚضع باضز َعًِ، ٜأتٞ ٜكٍٛ: ٖس٣ اهلل ف

 فالٕ، ٖٛ ال ٜطٜس ٖساٜت٘ إمنا ٜطٜس اغتٝاب٘، ٚإشا شنط ي٘ فالٕ
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 إٕ قٌٝ: إٕ فالٕ األصًع، أٚ ٜعين: ،التعزٍف سادسّا:
أٚ األعطج، أٚ ايكصري; ٚيهٔ بؿطط أال ٜهٕٛ األعُـ 
 باب ايتخكري ٚايتٓكص. شيو َٔ

  ة الػيبةكفار

ٌٖ جيب إٔ ٜتخًٌ أحبيت يف اهلل، ايبعع قس ٜتػا٤ٍ: 
املػتاب ممٔ اغتاب٘، أٚ ٜهفٞ إٔ ٜػتػفط ٜٚسعٛ اهلل ي٘، ٜٚجين 

يف ٖصا املكاّ تطدع املػأي١ إىل َػأي١ قاٍ ايعًُا٤: خبري عًٝ٘؟ 
املفاغس ٚاملصاحل، فخٝح ضدٞ َٔ ايتخًٌ خري قسَت ع٢ً 

ًٌ خري انتفٝت بايجٓا٤ ايتخًٌ، ٚحٝح ال ٜطد٢ َٔ ايتخ
اذتػٔ ع٢ً َٔ اغتبت٘، ٚاالغتػفاض ي٘، ٚايتصسم َٔ أدً٘ 
إٕ ؾ٦ت، فهٌ شيو عٌُ صاحل ٜهفط اهلل ب٘ عٓو 

إِنَّ ظخطاٜاى، ٚقس قاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل يف نتاب٘ ايهطِٜ: 

اكِِرينَ  قرئَاِت َذلَِك ذِْكَرى لِؾذَّ  . د221رٖٛز:غ اَْلََسـَاِت ُيْذِهبَْن السَّ
 ؟ا حكه اخلجل مً اإلىكار على أٍل الػيبة والينينةم

 مً دلنوع فتاوى ابً باس

عًٝو إثِ يف شيو إال إٔ تٓهط املٓهط فإٕ قبًٛا َٓو فاذتُس 
 هلل، ٚإال ٚدب عًٝو َفاضقتِٗ ٚعسّ ادتًٛؽ َعِٗ; 

َوإَِذا َرَأيَْت الَِّذيَن ََيُوُضوَن ِِف آَياتِـَا َفلَْعِرْض ظ:يكٍٛ اهلل تعاىل 

هِ عَ  قَْطاُن َفََل  ـُْفْم َحتَّى ََيُوُضوا ِِف َحِديٍث َغِّْيِ ا ُيـِْسقَـََّك الشَّ َوإِمَّ

ْيَ 
ِ ِ
ْكَرى َمَع اْلَؼْوِم الظَّاد  . د86راألْعاّ: غَتْؼُعْد َبْعَد الذر

ُه : ◘يكٍٛ ايٓيب ٚ  ْ ُه بِقَِدِه َفْؾقَُغِّير َ َمْن َرَأى ُمـَْؽًرا َفاْسَتَطاَع َأْن ُيَغِّير

ِدِه، َفِنْن ََلْ َيْسَتطِْع َفبِؾَِساكِِه، َفِنْن ََلْ َيْسَتطِْع بِؾَِساكِِه، َفبَِؼْؾبِِه، َوَذلَِك بِقَ 

يََمنِ   ،) أخرجه ابن ماجه وصححه األلباين( َأْضَعُف اإْلِ
 .ٚاآلٜات ٚاألحازٜح يف ٖصا املع٢ٓ نجري٠، ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل

 العلم الشرعي  للمسيد ارجع لكتاب : زاد املسلم اليومي من

 دمحد عدد املتعا(   أل)
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قاٍ: عافاْا اهلل ٚإٜاٙ، ٚيهٔ َعٓاٙ نأْ٘ غٛض ي٘ باب، باؼٓ٘ 
فٝ٘ ايطمح١ ٚظاٖطٙ َٔ قبً٘ ايعصاب، فايعاٖط نأْو تسعٛ ي٘ 
بايعاف١ٝ، يهٔ ايباؼٔ نأْ٘ ٚقع يف ضٜب١ ٚأَط َٚعص١ٝ تٓب٘ 

إٔ  ، قاٍ: َػهني، ْػأٍ اهللي٘ فالٕ ايٓاؽ عًٝٗا، ٚإشا شنط
ْعٛش باهلل َٔ ايػٝب١، ٚتؿرتى ايعني  .ٜعافٝٓا مما أصاب٘

ٚايًػإ ٚايٝس يف ايػٝب١، قٌٝ يبعع ايٓاؽ: َا ٖٞ غٝب١ 
ايعني؟ قاٍ: إٔ تُٗع إشا شنط، ٚإٔ ختطج يػاْو، ٚإٔ تؿري 

 .بٝسٜو أٚ تٓفذ بٝسٜو ع٢ً نفو، ٖصٙ نًٗا غٝب١
 احلاالت اليت جتوس فيَا الػيبة

اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف ؾطح َػًِ: جتٛظ  شنطيف اهلل،  إخٛتٞ
 ايػٝب١ ألغباب ؾطع١ٝ ٚعّسز ٖصٙ األغباب ٚقاٍ: 

أٟ جيٛظ يًُتعًِ إٔ ٜكٍٛ: فعٌ بٞ فالٕ نصا  أًاّل: التظله:
 ٚنصا ٚنصا، ملٔ ٜتعًِ إيٝ٘، ٖصٙ ٚاحس٠.
، بإٔ ٜصٖب َػًِ ثانَّا: جيٌس يف حالة االستعانة بتػَري املنكز

ألَط، أٚ إىل َٔ ٜتٛغِ فِٝٗ غٝٛض ع٢ً زٜٓ٘ إىل أٚيٞ ا
ايكسض٠ ع٢ً إٔ ٜػريٚا املٓهط، فٝصٖب إيِٝٗ ٜٚكٍٛ: يكس فعٌ 
فالٕ نصا ٚنصا فاظدطٙ عٔ شيو، ٖصا أٜطًا َباح، ٖٚصا 
ايهالّ يإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل، ٖٚصا نالّ نجري َٔ أٌٖ 

 ايعًِ غري اإلَاّ ايٟٓٛٚ.
ىل املفيت فٝكٍٛ: مبع٢ٓ: إٔ ٜصٖب املػتفيت إ ثالجّا: االستفتاء:

يكس ظًُين أبٞ أٚ أخٞ أٚ فالٕ بهصا ٚنصا، فُا ايصٟ أفعً٘ 
  .يطز ٖصا ايعًِ عٔ ْفػٞ

، نإٔ ٜكاٍ: فالٕ رابعّا: حتذٍز املسلنني من الٌقٌع يف أي شز
 َبتسع، أٚ فالٕ نصا أٚ نصا، فٗصا أٜطًا دا٥ع ال إثِ فٝ٘.

ب١ ملٔ دٗط ال غٝف خامسّا: جتٌس غَبة الفاسق الذي جوز بفسقى،
 بايفػل ٚايفػاز ٚاملعص١ٝ.

 5 5 

 

 ألكل حلومال 

  موتى البشر

 

 

ٍُِحبُّ َبِعضّا بَِّعُضُكه ٍَِػَتب ًََلا ظ :قال تعاىل  َأن َأَحُدُكِه َأ

َِتّا َأِخَِى َلِحَه ٍَِأُكَل  21احلجزات غ َفَكِزِهُتُنٌُي َم

 

 


