
 
 

 
 

 
 
 

 










 
 
 
 



 
 

 

 
    ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذُ  ِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هن   ورـا       ِباِهللا ِمن شاِلنمئَاِت أَعيس ِمنا وفُِسنِر أَن

                      لَـه كِريال ش هدحِإالّ اُهللا و أَنْ ال ِإلَه دهأَشو لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نم
 لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو.  

 ) ١٠٢: آل عمران( .  


  ) ١: النساء(  .  


 ) ٧١ ـ ٧٠: األحزاب( .  

   دعا بٍد       : أَممحم يدِي هاهلَد ريخاِهللا ، و ابِث ِكتاحلَِدي قدفَِإنَّ أَص   ِرـواُألم ـرشو ، 
   .ِبدعةٌ ، وكُلَّ ِبدعٍة ضاللَةٌ ، وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِرمحدثَاتها ، وكُلَّ محدثٍَة 










 إقامة حجة










 
 

 



































 
 

 

 





























 










 
 

 




 























 













 
 

 









































 
 

 

























 



 









 
 

 



















 






















 
 

 






















 


















 
 

 

































 






 
 

 


















 





















 
 

 





































 



 
 

 

 






























 







 
 

 










































 
 

 























هو ما مات عليه ومعلوم أن مذهب العامل 

، معتقداً له ، ال ماقاله سابقاً مث رجع عنه ، فيجب التنبه لذلك ، و احلذر مما يلبس األمور ، و يضعها 
   .واهللا املستعان !! يف غري موضعها 
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 االميان قول و عمل يزيد و ينقص: جماهد
شافعي:االميان قول و عمل يزيد و ينقص ، يزيد بالطاعة و ينقص باملعصية 

   ومن قال غري ذلك فهـو مبتـدع   االميان عندنا قول و عمل يزيد و ينقص       : أبو زرعة
مرجيء

خباري :              كتبت عن ألف من العلماء و زيادة ومل أكتب إال عمن قـال :
  )شرح اصول اعتقاد اهل السنة ، للاللكائي (االميان قول : تب عن من قال االميان قول و عمل ، ومل أك

:       لقيت اكثر من الف رجل من العلماء باالمصار فما رأيت أحداً خيتلف 
   )٤٧ص  / ١فتح الباري ج(. يف أن االميان قول و عمل يزيد و ينقص 

النوويمسعت من أدركت من شيوخنا و : بدالرزاق قال ع
سفيان الثوري ، و مالك بن أنس ، و عبيد بن عمر ، و االوزاعي ، و معمر بن راشد ، : أصحابنا 

وهذا قول ابن . اإلميان قول و عمل يزيد و ينقص : و ابن جريح ، و سفيان بن عيينة ، يقولون 
و عطاء ، و طاووس ، و جماهد ، و عبداهللا بن مسعود ، و حذيفة ، و النخعي ، و احلسن البصري ، 

  ... املبارك 
   ) ١/١٤٦شرح صحيح مسلم ( 

هريرة ـ ابو درداء عبداهللا بن عباس ـ ابو



 
 

 





 شعبة؛ أفضلها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن - أو بضع وسبعون -إلميان بضع وستونا
 )٢٣٧ / ١ (-صحيح األدب املفرد ". الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان







  العذر أقبح من
  .الفعل 


 




















 
 

 

ابنعثيمني فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه هللا
 - عز وجل- ، بزيادة إميانه وإخباته لربهء ، وكله ينتفع به املر كله يثاب عليه املرء و-عز وجل-

عز  - ، كلها إذا فعلها اإلنسان تقرباً إىل اهللا حىت املسائل املتعلقة باللباس واهليئات، وما أشبهها
فال :  وأما بالنسبة ملسألة اللحية،  ، فإنه يثاب على ذلك  واتباعاً لرسوله صلى اهللا عليه وسلم-وجل

، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر به، وكل ما أمر به النيب صلى اهللا عليه  ريب أن إعفاءها عبادة
ب ا اإلنسان إىل ربه، بامتثاله أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم، بل إا من هدي وسلم، فهو عبادة يتقر

 أنه قال ملوسى:  عن هارون-تعاىل-املرسلني، كما قال اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسائر إخوانه
 وسلم، أن إعفاء اللحية من وثبت عن النيب صلى اهللا عليه . يا ابن أُم ال تأْخذْ ِبِلحيِتي وال ِبرأِْسي: 

وليس من القشور كما يزعمه الفطرة اليت فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة، وليس من العادة، 
   .من يزعمه








  ال صالة ملن

ال وضوء له  








       ا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضـاللةوشر األمور حمدثا
   .ضاللة يف النار وكل



 
 

 

    ا مـن من أحيا سنة قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل
إمث مـن   الناس ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة ال ترضي اهللا ورسوله فإن له مثل                  

  و صححه الشيخ األلباين. رواه الترمذي وابن ماجة ) عمل ا من الناس ال ينقص ذلك من آثام الناس شيئاً 

السلسلة الصحيحة.  عن كل صاحب بدعة حىت يدع بدعته إن اهللا حجب التوبة  




عبد اهللا بن مسعود   االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف
  صححه األلباين. البدعة 

قال الشيخ  . كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 

  صحيح اإلسناد: اين األلب
من أصغى بإذنه إىل صاحب بدعة خرج من عصمة اهللا ووكـل            سفيان الثوري 
 . إليها يعين إىل البدع

الفضيل بن عياضمن جالس صاحب بدعة مل يعط احلكمة . 
  ال جتلس مع صاحب بدعة فإين أخاف أن ترتل عليك اللعنة  

  من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا عمله وأخرج نور اإلسالم من قلبه   
   من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ومن تبسم يف وجه

مبتدع فقد استخف مبا أنزل اهللا عز و جل على حممد صلى اهللا عليه و سلم ومن زوج كرميته مبتدع                 
 . رمحها ومن تبع جنازة مبتدع مل يزل يف سخط اهللا حىت يرجعفقد قطع 

    آكل مع يهودي ونصراين وال آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بـيين
  وبني صاحب بدعة حصن من حديد

 









 
 

 




















    ي عن املنكر أمر باملعروف و
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   مالك            إنـا  : عز وجـل   إذ الدين ليس فيه قشور وال لباب، وتال قول اهللا

  .   سنلقي عليك قوالً ثقيالً
فأما التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصـول        ……شيخ االسالم ابن تيمية   

فهذا الفرق ليس له اصل ال عن الصحابة وال عن التابعني هلم  وبني نوع آخر وتسميته مسائل الفروع       
 وعنهم تلقاه من ذكره     بإحسان وال أئمة اإلسالم وإمنا هو مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم من أهل البدع            

و تفريق متناقض فانه يقال ملن فرق بني النوعني ما حد مسائل األصول اليت              من الفقهاء ىف كتبهم وه    
يكفر املخطئ فيها وما الفاصل بينها وبني مسائل الفروع فان قال مسائل األصـول هـي مـسائل                  

 وىف أن االعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل قيل له فتنازع الناس ىف حممد هل رأى ربـه أم ال    
 مـن  ي القرآن وتصحيح بعض األحاديث ه   افضل وىف كثري من معاين     ي أم عل  يلعثمان افضل من ع   

 ٣٤٦ ص ـ٢٣جمموع الفتاوى جـ" ……قاملسائل االعتقادية العلمية وال كفر فيها باالتفا
السالم بن عبد الدين عز :إن : هل جيوز أن يقول املكلف

الشريعة بأـا   ال جيوز التعبري عن: ه، أم ال جيوز؟ فأجاب رمحه اهللا تعاىلاحلقيقة لُب الشرع قشر وإن
؛ ألن العلم امللقـب   بالطاعة واإلميان قشراًر ن املنافع واخلري، وال يكون األمقشر؛ من كثرة ما فيها م 

دب، وال يطلِق مثل هذه األلقاب إال غيب شقي قليـل األ ،  الشريعة بعلم احلقيقة جزء من أجزاء علم
 إن كالم شيخك قشور، ألنكر ذلك غاية اإلنكار ، ويطلق لفظ القشور علـى : ألحدهم ولو قيل



 
 

 

فيعزر هذا اجلاهل تعزيراً  الشريعة، وليست الشريعة إال كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم،
  .يليق مبثل هذا الذنب


مسلم أن يقسم اإلسالم اىل تعبريين غري مشروعني أن نقول اإلسالم قشر ولـب وأن               الجيوز لل 

هذا التقسيم ماأنزال اهللا به من سلطان بل هـو ضـرب           على املسلمني أن يهتموا باللب دون القشر        
   .لإلسالم من حيث يشعرون او اليشعرون

جيب أن نتبنـاه   الة والسالمحنن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول عليه الص
سنة فسنة أما أن نسميه أمرا تافها أو  دينا أوال مع وزنه بأدلة الشريعة إن كان فرضا ففرض وإن كان

 السيما وأن اللب ال ميكن أن اإلسالمي يف شيء إطالقا فهذا ليس من األدبقشورا ألنه مستحب ؟ 
  اخل " .. ت أن أجادهلم باللفظ باحملافظة على القشر أقول هذا لو أرد حنافظ عليه إال

     حون بـأنمن الكتاب اإلسالميني اليوم ومن احملاضرين وأمثاهلم يصر وكثري 
هـذه  : ، يقولون)من تشبه بقوم فهو منهم      : ( هذه القضايا اليت جعلها اإلسالم مبادئ وقواعد؛ مثل       

وليتهم يـشتغلون   !!  بد أن نشتغل اآلن باللباب     حنن ال ! مسائل تافهة، وهذه أمور تعترب من القشور      
باللباب؛ ألن الذي ال حيافظ على القشر ال ميكن أن حيافظ على اللباب؛ ألن ربنا عز وجل حبكمتـه                 
كما حصن لباباً مادياً ببعض القشور املتنوعة، كذلك أيضاً حصن لباباً روحياً معنوياً بأمور أخـرى                

وال يزال عبدي يتقرب  : ( نسميها مبثل ما قال اهللا يف احلديث القدسي       يسميها هؤالء بالقشور، وحنن     
لذلك فإن األمة املسلمة احلية ال ) .إخل .إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به   

 . ن اإلسالم كلٌّ ال يتجزأ أبداًميكن أبداً أن تكون مسلمة يف قلبها، وغري مسلمة يف قالبها ، أل



فـيمن   ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصري الثوب قشور وليست أصوال يف الدين أو  
   يضحك ممن فعل هذه األمور ؟

وإصالح ،  له لب وصالح هذا الكالم خطري ومنكر عظيم ، وليس يف الدين قشور بل ك
ال جيوز لكن . ال من األصول  وينقسم إىل أصول وفروع ، ومسألة اللحية وتقصري الثياب من الفروع

من قال مثل هذا الكالم متنقصا ومستهزئا أن  وخيشى علىأن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ، 
تستهِزئُونَ لَا تعتـِذروا قَـد    ِه ورسوِلِه كُنتمقُلْ أَِباللَِّه وآياِت: سبحانه  يرتد بذلك عن دينه لقول اهللا



 
 

 

اِنكُمِإمي دعب متوالرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفريها.  كَفَر 
  .  وقص الشوارب وإحفائها ، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ويه يف مجيع األمور

وإذا كان عن تساهل العن كرب فهـو منكـر     عن خيالء كان اإلمث أكرب ،وإذا كان اإلسبال
إمثه دون إمث املتكرب ، وال شك أن اإلسبال وسيلة إىل الكرب  وصاحبه آمث يف أصح قويل العلماء ، لكن

  . باألمر أنه مل يفعل ذلك تكربا ، وألن الوعيد يف األحاديث عام فال جيوز التساهل وإن زعم صاحبه
  ٣٢٣: ، الصفحة رقم٦:  اجلزء رقم -ومقاالت ابن باز فتاوى 

عثيمني : ،مثل اللحيـة (تقسيم الدين إىل قشور ولب( ،
  هل هو صحيح؟

          تقسيم الدين إىل قشور ولب، تقسيم خاطئ، وباطل، فالدين كله لب، وكلـه نـافع
، بزيادة إميانه وإخباتـه  ء  له يثاب عليه املرء، وكله ينتفع به املر       وك-عز وجل -للعبد، وكله يقربه هللا     

 حىت املسائل املتعلقة باللباس واهليئات، وما أشبهها، كلها إذا فعلها اإلنسان تقربـاً             - عز وجل  -لربه
 واتباعاً لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك، والقشور كما نعلـم      -عز وجل -إىل اهللا   
ع ا، بل ترمى، وليس يف الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية ما هذا شأنه، بل كل الـشريعة   ال ينتف 

اإلسالمية لب ينتفع به املرء إذا أخلص النية هللا، وأحسن يف اتباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،               
حلق والصواب، مث   وعلى الذين يروجون هذه املقالة، أن يفكروا يف األمر تفكرياً جدياً، حىت يعرفوا ا             

، صحيح أن الدين اإلسالمي فيه أمور مهمة كـبرية  عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبريات       
بين اإلسالم على   : "عظيمة، كأركان اإلسالم اخلمسة، اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، بقوله           

الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،     شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وإقام            : مخس
وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور ال ينتفع ا اإلنـسان ،بـل            ] ١٣١"[وحج البيت احلرام  
فال ريب أن إعفاءها عبادة، ألن النيب صلى اهللا عليـه           : وأما بالنسبة ملسألة اللحية   . يرميها ويطرحها   

 عليه وسلم، فهو عبادة يتقرب ا اإلنـسان إىل ربـه،   وسلم، أمر به، وكل ما أمر به النيب صلى اهللا        
بامتثاله أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم، بل إا من هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسـائر إخوانـه               

يا ابـن أُم ال تأْخـذْ ِبِلحيِتـي وال          : ) أنه قال ملوسى  :  عن هارون  -تعاىل-، كما قال اهللا     املرسلني
 وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن إعفاء اللحية من الفطرة اليت فطر             ) ٩٤من اآلية : طه()ِبرأِْسي

فتـاوى   . فإعفاؤها من العبادة، وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه            الناس عليها،   

  )١٤٤ / ٢ (-أركان اإلسالم 



 
 

 

  البدر عبادعبداحملسن  شيخ   إنه عندما ينبه اإلنسان إنساناً     : ذي يقال وأن هذا ال
، مث ليتهم حني يتركون هـذا يـدعون إىل          جير الثياب يكون هذا اشتغاالً بالقشور، هذا قول باطل        

التوحيد أو ينبهون الناس على فضل التوحيد؛ وإمنا يدعون إىل أمور أخرى هي شغلهم الشاغل، وال                
  )٢ / ١ (- عبداحملسن العباد - أيب داود شرح سنن! يتكلمون إال فيها يف الليل والنهار

    شيخ أمحد بن حيىي النجمي          من قال إن يف اإلسالم لب وقشور هذا خمطـىء
 ، والعياذ باهللا ، فاإلسالم كله لب ال قشور فيه وكله حق الباطل فيه ، وكلـه جـد                    خطاًء فاحشاً 
ن هذا ظامل معتد وخياف عليه ، أن يكون قد          ومن يزعم أن يف اإلسالم لب وقشور ، فإ        الهزل فيه ،    

    املناهج الدعوية الفتاوى اجللية عن .حكم عليه بالردة بسبب هذا القول

 البدرعبادعبداحملسن 
ونه، فجـاء   جاء عن الفاروق رضي اهللا عنه ملا طعن وكان يف مرض موته، وجاءه والناس يزور              

هنيئاً لك يا أمري املؤمنني، صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              : إليه شاب، وأثىن عليه وقال    
ويل أبو بكر من بعده فقمت معه، وكنت سنده وعضده، مث وليـت اخلالفـة           فأحسنت صحبته، و  
جنو كفافاً وددت أن أ  :  فقال عمر رضي اهللا عنه    !  ، مث شهادة يف سبيل اهللا      كذا وحصل منك كذا و   

: ردوا علي الغالم، مث قال لـه      : مث إن هذا الغالم ملا وىل فإذا ثوبه ميس األرض، فقال          ! ال علي وال يل   
فهو على ما فيه من شدة الوجع مل مينعه ذلك    ! فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك    ! ارفع ثوبك يا ابن أخي    

 اليت يقول بعض الناس الذين مل يوفقـوا  من أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويف أمٍر من األمور         
كلها لباب ولـيس فيهـا      : وحنن نقول . إن الشريعة لباب وقشور، وهذا من القشور      : فيما يقولون 

قشور، ولكنها متفاوتة، فليست األحكام واحدة، وليست متساوية، لكن ال جيوز أن يوصف شـيء     
   داود شرح سنن أيب! ئ، ومن الكالم القبيحوتقسيمها إىل لباب وقشور من الكالم السيمنها بأنه قشور، 


ًلِْم كَافَّةلُوا ِفي السخوا ادنآم ا الَِّذينها أَيي٢٠٨:البقرة

 ارضي اهللا عنهمابن عباس:)مجيعاً:  أي )كافة(،  اإلسالم:  أي) ادخلوا يف السلم. 
جماهدالزموا الذكر اعملوا جبميع األعمال، و: أي .
ابنكثري :صلى اهللا عليه وسلم(، املصدقني برسوله يقول تعاىل آمراً عباده املؤمنني به(  

ما اسـتطاعوا  ، وترك مجيع زواجره ،والعمل جبميع أوامره  ،ى اإلسالم وشرائعه   أن يأخذوا جبميع عر   
  . اإلسالم:  )السّلْم: ( ، واملقصود بقوله)كافة: (فاستدل على كلمة مجيع بقوله . من ذلك



 
 

 

  األلوسيادخلوا يف اإلسالم بكّل نيتكم،     :  أي) ادخلوا يف السلم كافة   : (واملعىن
   . ، حبيث ال يبقى مكاناً هلجره باطنكم إال واإلسالم يستوعبه ئاً من ظاهركم ووال تدعوا شي





 

 





  








 رمحه اهللا        وكل تقسيم مل يـشهد لـه 
الكتاب والسنة وأصول الشرع باالعتبار فهو تقسيم باطل جيب إلغاؤه   





والعياذ باهللا









 
 

 

 








 














}و  نِطـقا يم
}عِن الْهوى ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى 





الجيوز للمسلم أن يقسم اإلسالم اىل تعبريين غري مشروعني أن نقول اإلسالم قشر ولـب وأن                

هذا التقسيم ماأنزال اهللا به من سلطان بل هـو ضـرب           على املسلمني أن يهتموا باللب دون القشر        
م اىل لـب وقـشر   إذن اليصح أن نقسم اإلسـال   .......لإلسالم من حيث يشعرون او اليشعرون     

وهنا يقعون يف    .وخباصة إذا قصدنا ذا التعبري الركيك املرفوض أن القشر اليعتىن به وإمنا هو اللب               
مشكلة أخرى بسبب جهلهم بالكتاب والسنة حيث أم اليستطعون أن يفرقوا على حد تعبريهم بني 



 
 

 

هم قد ضـيعوا   ه قشر فإذن    ما هو لب عندهم وماهو قشر ، فيهملون كثري من اللب بسبب قوهلم أن             
  ٨٢٠الشريط رقم  .اللب والقشر معاً 


 




































 
 

 








 




























 
 

 

 












       سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالـذوائب










شيخالبدرعباد عبداحملسن 
على جواز ) إن اهللا مجيل حيب اجلمال: (بعض الناس يستدلون بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ؟ إن حالق اللحية أمجل من الذي يعفيها: حلق اللحية، ويقولون
ذا االعتبار فنعم    اجل والرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   ! مال النسوي للنساء، فإذا كان

وأمجل وجه وجه نبينا    ) لعن اهللا املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال         : (قال
حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكان ذا حلية كثة، ذقن وعارضان صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليـه،                 

حبركتها : وكان أصحابه يصلون وراءه فيستدلون على قراءته يف الصالة السرية باضطراب حليته، أي            
شرح سـنن  (. يف القراءة من اجلوانب، فهذا هو مجال الرجال، وأما عدم الشعر فهذا اجلمال النسوي للنساء   

 )أيب داود





 
 

 




}    ٌـالَلــذَا حه الْكَـِذب كُمتأَلِْسن ِصفا تقُولُواْ ِلمالَ تو
 ١١٦النحل} الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ علَى اللِّه



أعفوا اللحىأمر








على رجاٍل اميت من هذا حرام  

   




  على حرام

اعفـوا اعفوا اللحية اميت منرجال  
اللحية




 هذا حرام على رجاٍل من أميت


ِتيلَى ذُكُوِر أُمع امرذَا حه 

 أميت رجاٍل منهذا حرام على .



 
 

 










حديثرواهحاجىكاروان
موضوعات














القياس مع الفارق باطل







 هذا حرام 


     حرام على رجال من اميت 
اعفوا اللحىاعفوا اللحية



 
 

 


أمر







 ] ٌةنِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي  [  


  


أعفوا اللحىأمر

أعفوا اللحى

أمر
أمر


أمرأمر

أمر
أمر


أمر


  رواه البخاري ومسلم. » اللِّحىواعفوالشوارب أحفوا ا«
  متفق عليه»  اللِّحىواعفواارب أكوا الشو«
  يرواه البخار» أحفوا الشوارب اللحى، ووفِّرواخالفوا املشركني، «
  رواه مسلم» ى؛ خالفوا اوس اللحوأرخواجزوا الشوارب، «



 
 

 

حتته خطإعرب ما 
   !!فعل أمر تفيد االستحباب




أمر


 على اىل االدىن للوجوباألأمر صادر من


 يفيد الوجوب إال إذا جاءت قرينة تصرف اللفـظ  : األمر يف أصول الفقه
  .عن ظاهره 


 كوا الشوارب وأعفوا اللحىومن . أ

 التشبه بالكفـار  -ج  :املعلوم أن األمر يفيد الوجوب إال لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو            
  : ويؤيد الوجوب أيضا     .جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس       : ه و سلم    قال صلى اهللا علي   

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتشبهني مـن الرجـال بالنـساء               :  التشبه بالنساء فقد     -د  
 - اليت ميزه اهللا ا على املرأة        - وال خيفى أن يف حلق الرجل حليته         .واملتشبهات من النساء بالرجال     

أكرب تشبه ا فلعل فيما أوردنا من األدلة ما يقنع املبتلني ذه املخالفة عافانا اهللا وإياهم من كل ما ال                 
  .حيبه وال يرضاه 

  





ذا وحيكما من أمركما
 أمرنا ربنا

    ن أعفي حلـييت وأحفـي      لكن أمرين ريب أ
  . شاريب



 
 

 

















 هكذا أمرين
ريب


أميت


»فواوارب واعرواه البخاري ومسلم. » اللِّحىأحفوا الش  
  متفق عليه» ارب واعفوا اللِّحىأكوا الشو«
  يرواه البخار» أحفوا الشواربخالفوا املشركني، وفِّروا اللحى، و«
  رواه مسلم» ى؛ خالفوا اوسوأرخوا اللحجزوا الشوارب، «











 
 

 





    اجلمعـة، واالسـتنانُ، وأخـذ        : من فطرة اإلسالم لُ يومسالغ

خذُوا شـواربكم،  : فَخاِلفُوهم فإنَّ اوس تعفي شواِربها ، وتحفي ِلحاها،الشارب، وإعفاُء اللِّحى؛   
 السلسلة الصحيحة.  وأعفُوا حلاكُم



عشر مـن  السننذيب ابن القيم 
كُره . وفريها وأما إعفاء اللحية فهو إرساهلا وت (..الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية  

 -فندب لنا أن نقصها كفعل بعض األعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفري الشوارب            
  .)   أمته اىل خمالفتهم يف الزي واهليئة-صلى اهللا عليه وسلم 

   أن حلق اللحية معصية، وهذه املعصية باتفاق األئمـة
يب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد ، فكلهم متفقون على أن حلـق اللحيـة     األربعة، ال فرق بني أ    

معصية؛ ألن يف ذلك ارتكاباً ملخالفات عديدة ثابتة يف السنة، يكفي يف ذلك مثالً قول الرسول عليه                 
اليهود والنـصارى   ) حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى        إ: ( الصالة والسالم 

 دروس للشيخ األلباين. هم فأنتم خالفوهم، الذين يقتلون املسلمني اليومحيلقون حلا


أمرنا
  

سأَنَّ ر لَّى اللَّهولَ اللَِّه ص
 . علَيِه وسلَّم أَمرنا ِبِإحفَاِء الشواِرِب وِإعفَاِء اللِّحى      

  







 
 

 

أمرناأمرناأمرنا


أمرنا رسول اهللا 


والعياذ باهللا 


  ى رسول اهللا ، أمر رسول اهللا











  َّأَن
. أَمر ِبِإحفَاِء الشواِرِب وِإعفَاِء اللِّحى -ى اهللا عليه وسلمصل-رسولَ اللَِّه 













 



 
 

 




 


    ان اهللا مجيل حيب اجلمال






      من رغب عن سنيت فليس مـين




 }
 اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهرواْ بات١١١البقرة}قُلْ ه.









أمر

أمر


هكذا أمرىن ريب


مرنا رسول اهللاأ



 
 

 











 التقرير، الفعل ، القول

عبداحملسن عباد البدر
حلق اللحية ال شك أنه من املعاصي؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بإعفاء اللحـى وأمـر                   

لق اللحى، والنيب صلى اهللا عليـه       بتوفريها، وى عن تشبه الرجال بالنساء، وكل ذلك موجود يف ح          
وسلم كان كث اللحية، وكان ال يأخذ من حليته، وكذلك أصحابه الكرام رضي اهللا عنهم وأرضاهم    

القول والفعـل   : كانوا يعفون حلاهم، وقد اجتمع يف إعفاء اللحى أوجه ثبوت السنة الثالثة اليت هي             
إعفاء اللحى وهذا قول، وكان معفياً للحيته وهذا   والتقرير، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس ب         

فعل، وكان يرى أصحابه وهم ذوو حلى موفرة ويقرهم على ذلك، وهذه أوجه ثبوت السنة عن النيب     
القول والفعل والتقرير، وكلها جمتمعة يف مسألة اللحية وإعفائها، فـال جيـوز             : صلى اهللا عليه وسلم   

 )٢: ص( عبداحملسن العباد -شرح سنن أيب داود . وهو معصية هللا عز وجلحلقها، وحلقها ال شك أن فيه إمثاً، 



  رواه البخاري ومسلم. »لِّحى الأحفوا الشوارب واعفوا«
  متفق عليه» ارب واعفوا اللِّحىأكوا الشو«
  يرواه البخار» أحفوا الشواربخالفوا املشركني، وفِّروا اللحى، و«
  رواه مسلم» ى؛ خالفوا اوسجزوا الشوارب، وأرخوا اللح«
ا وأعفيا شاربيهما، ، ودخال عليه ودق حلقا حليتيهم ـ وملا أرسل كسرى رجلني إىل النيب ٥

 يعنيـان   –أمرنا ذا ربنا    : قاال» ويلكما من أمركما ذا؟   «: وقال!  النظر إليهما  كره رسول اهللا    
  رواه الطربي:  حسن» قص شاريبولكن ريب أمرين بإعفاء حلييت، و«:  فقال رسول اهللا –كسرى 



 
 

 

    .باعفاء اللحى  ـ أمرنا رسول اهللا ٦


 
اتفقت املذاهب األربعـة    :  ) اإلبداع يف مضار اإلبتداع      ( لة  الشيخ علي حمفوظ    

  : واألخذ القريب منه على وجوب توفري اللحية وحرمة حلقها
يته وصـرح يف النهايـة      قال يف الدر املختار ، ويحرم على الرجل قطع حل         . مذهب احلنفية   . أ  

" خمنثـة "بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما األخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض املغاربـة                  
  أهـ ..وأخذ كلها فعل يهود اهلند وجموس األعاجمالرجل فلم يبحه أحد ، 

  حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان حيصل به مثْلَةٌ . مذهب املالكية . ب 
 نص يف األم على التحرمي     عة يف حاشية الكافية بأن الشافعي     قال ابن الرف  . افعية  مذهب الش . ج  

  . أ هـ. الصواب حترمي حلقها مجلة لغري علة ا  : ٩/٣٧٦وقال األذرعي كما يف حاشية الشرواين . 
نص يف حترمي حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن املعتمد حرمة حلقهـا ،   . مذهب احلنابلة   . د  

ن صرح باحلرمة ومل حيك خالفاً كصاحب اإلنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح               ومنهم م 
  ) ٩ / ١ (-إعفاء اللحية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم . املنتهى وشرح منظومة اآلداب وغريمها 

ظاهري
ستدل حبديث ابن عمر    وا ، اإلمجاع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض       حكى ابن حزم    

   )  "١٥٧ص ( مراتب اإلمجاع " . وغريه من األحاديث ) .خالفوا املشركني؛ أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى : ( 

  :  بحه أحدحرم حلق اللحية لألحاديث الصحيحة ومل يوي.  
  
:  "  الجيوز حلقها وال قصها وال نتفها . "  
 : هاوس- أي اللحية -وقصحجة ( .  ، وفيه تغيري خلق اهللا  سنة ا

   )١/١٨٢اهللا البالغة 

: رمة حلق اللحية١/٣٧٦غذاء األلباب .  املعتمد يف املذهب ، ح  
 :        الم القاضي عياض يف شرح مسلم حلديث ابن عمر وأيب هريرة ملا ذكر ك

 بأما يأخذان من اللحية، مـا       - رضي اهللا عنهم     -رمحه اهللا يف شرح حديث ابن عمر وأيب هريرة          



 
 

 

واملختار ترك اللحية على حاهلا وأال يتعرض هلا بتقصري شيء أصالً ، واملختار يف الشارب ترك                :(نصه
  .ـ..) على ما يبدو به طرف الشفة اإلستئصال واإلقتصار 








 


رسول اهللاداًشهادة ان حمم 
) طاعته فيما أمر   (
 

 عبـادة
عبادة





















 
 

 














 





   عجبت لقوم عرفوا اإلسناد

ين يخاِلفُونَ عـن أَمـِرِه أَن       فَلْيحذَِر الَّذِ وصحته ، يذهبون إىل رأي سفيان ، واهللا تعاىل يقول         
تِصيبهم ِفتنةٌ

  ذَِر الَّـِذينحفَلْي

  أَم ناِلفُونَ عخةٌ     ينِفت مهِصيبِرِه أَن ت
  


 فطاعة

، كما قال ابن     ، وإن كان خري هذه األمة أبا بكر وعمر          مقدمة على طاعة كل أحد     رسول اهللا   
قال أبـو   :   وتقولون قال رسول اهللا    :  يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء أقول       :  عباس

   !! .بكر وعمر



 
 

 


    أبو بكر ، و عمرابن

عباس
أبوبكرو ،عمر

ئيمامىابوبكر  و عمر ئيمامىو سوفيان













     ومن عصاين فقد عـصى      من أطاعين فقد أطاع اهللا 

  اهللا 
 ابن كثري )) :  ِرِه  : [ وقولهأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي

ه ، وسنته ، وشريعته ، فتوزن األقوال  سبيله هو ، ومنهاجه ، وطريقت  عن أمر رسول اهللا     : أي  ] 
واألعمال بأقواله وأعماله ، فما وافق ذلك قُِبل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله ، كائنا ما                   

   ).٩٠ ـ ٨٩ص  / ٦ج : تفسري ابن كثري ( )) كان 
كائنا ما كان

يشافع          أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول
  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مل حيل له أن يدعها لقول أحد 

أحدنكرة






 
 

 





 


 







 



 







رأيت جربيل على صورة عالئم الـسماء، مسعـت صـوته،     :  ـ يقول علي رضي اهللا عنه ١
كان علي رضي اهللا يذكر هذه األمساء مع بعـض  . »فيها هذه األمساء واستلمت الصحيفة ووجدت

مجيع  من بدء الكون إىل أن تـقوم الساعة قد كشف لنا«: وهو يقول. باب ذكر النعم احلوادث من
السكة التصديقية الغيبيـة،  (. »فهو خاسر راده، ومن يشك يف كالمناالعلوم واألسرار املهمة، فليسأل السائل عما أ

  (.٢٠٧٩-٢/٢٠٧٨، ١٩٩٥إستانبول  النور املفهرس بالتخريج، بديع الزمان سعيد نورسي، دار آسيا اجلديدة، اللمعة الثامنة عشرة، كليات رسائل

ـ ٢  اآلية الكربىالة أمهية، فقد مساها وهلذه الرس
  علي رضي اهللا عنه بكراماته الغيبية اليت أُِريها اآلية الكربى وعصا موسى

   .٨٤-٨٣. ص،١٩٩٢دار سوزلر، استانبول ) كربىاآلية ال(شعاعل، الشعاع السابع .



 
 

 

والعياذ بـاهللا . ى اآلية الكرب علي رضي اهللا عنه ئيمامى ـ  ٣
ــ  ) مباغتة املوت(ا كان علي خيربين بأجزاء النور، قال ـ وباآلية الكربى أَمني من الفجت  عندم»

  .٨٤. ، ص١٩٩٢دار سوزلر، استانبول ) اآلية الكربى(شعاعلر، الشعاع السابع  متوسال باآلية الكربى

  ال إلـه إال اهللا»:  
            وتسمية علـي   . رسالة اآلية الكربى املطبوعة حجة وبرهان على كلمة ال إله إال اهللا

 .٥٢٦. شـعاعل، الـشعاع اخلـامس عـشر، ص     «رضي اهللا عنه إياها برسالة اآلية الكربى وتوسله ا لكوا حجة فريـدة           

   إشتعلت النـار يف إحـدى
وبينما . الدوائر احلكومية واستمرت ثالث ساعات كأا نار جهنم يف فصل الشتاء يف يوم شديد الربد

وكنت قـد   !! يا للهول حنن حنترق   : أنا مسند ظهري حلائط جاءين أحد طلبة رسائل النور وقال يل          
ى املوجودة يف دكانه فلم يفعل     طلبت منه قبل ذلك بيومني أن يحضر يل بعض النسخ من اآلية الكرب            

وقلت متوسال برسائل النور واآليـة      . وبقيت فيه حىت تطفئ هي تلك النار اليت اشتعلت يف الدكان          
وقد أحرقت تلك النار الشديدة يف ثالث ساعات هذه الدائرة الكبرية، وأتت            ... يا رب نج  : الكربى

لذي كان يف محاية رسائل النور واآلية الكربى        أما الدكان ا  . على مجيع الدكاكني اليت حتتها وجبانبها     
سعيد نورسي، الحقة أمري داغ، دار سـوزلر، اسـتانبول       .فلم تصل النار إليه قطعيا، كما بقي دكان الطلبة الذي كان حتته ساملا            

١٠١ ١٩٩٣ 
ـ ٦   

وأحرسه يف  . أنا ملريدي حافظا ما خيافه     .أغيثك يف األشياء دهرا ميت    . توسل بنا يف كل هول وشدة     
 .أغثه إذا سار يف أي بلدة. مريدي إذا ما كان شرقا أومغربا .كل شر وفتنة

   .١١٩. ، ص١٩٩١سعيد نورسي، السكة التصديقية الغيبية، دار سوزلر،استانبول 

ـ ٧  »  حني كنت من العمر ثـالث أو  «يقول أستاذنا
أربع سنوات، كان الناس يف منطقتنا واملناطق ااورة لنا على طريقة نقشبندية، فهم كانوا يستغيثون               
بشيخ مشهور باسم غوث حزان، فكنت أنا أنادي قائال ـ يا غوث جيالين ـ خمالفا جلميع الناس،   

 أنا منذ صغري إذا غاب عين شيئ ولو مبثل جوز واحد بال أمهية، كنت أقول ـ يا شيخ لـك   كما
ولكنين أقسم باهللا قد كان الـشيخ حيـضر   !.. الفاحتة، ساعدين ألجد ما غاب عين ـ، شيء غريب 

  .١٢٠. سعيد نورسي، السكة التصديقية الغيبية، دار سوزلر، ص .بدعائه ومهته إلمدادي أكثر من ألف مرة



 
 

 




عش رجبا ترى عجبا



يفظاللالقرآنالنجم(،  ))  هذه السورة

 يف إيقاع كأا منظومة موسيقية علوية منغمة يسري التنغيم يف بنائها اللفظي كما يسري يف عمومها
  )) فواصلها املوزونة املقفاة

التازعات : يسوقه يف ايقاع موسيقي(...  
   ...)فيهدأ اإليقاع املوسيقي(
العاديات:        وااليقاع املوسيقي فيـه خـشونة

   ودمدمة وفرقعة


 



        لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة


 »٥٤٣٦: صحيح اجلامع[» ليس منا من عمل بسنة غرينا.[


و خري اهلدي هدي النيب صلى اهللا عليه و سلم







 
 

 




 
ن ومن سن ِفى اِإلسالَِم سنةً سيئَةً فَعِملَ ِبها بعده كُِتب علَيِه ِمثْلُ ِوزِر من عِملَ ِبها والَ ينقُص مِ           

  صحيح مسلم »أَوزاِرِهم شىٌء 








سننالفطرة   عـشر
... " من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 



 ِموالْيونَ ِباِهللا وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اِهللا و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإن ت

فعل٥٩:النساء  ؟ِر  اآلِخ
أمر

تقرير


شيخيعلحمفوظ
ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفري الشارب ، وهذه البدعة سـرت          : ومن أقبح العادات    « 

 األجانب ، واستحسان عوائدهم حىت استقبحوا حماسن دينهم وهجروا سنة           إىل املصريني من خمالطة   
خالفوا املشركني وفّروا اللحـى وأَحفُـوا       « :  قال   فعن ابن عمر عن النيب       ،   نبيهم حممد   

ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين اهللا وشرعه الذي            «  : ... » الشوارب  
، وأن العمل على غري ذلك سفه وضاللة أو فسق وجهالة أو غفلة عن هـدى                مل يشرع خللقه سواه     

  .بتصرف ) ٤١٠ - ٤٠٨ص(اإلبداع يف مضار االبتداع  »  حممد



 
 

 






















واملسلمون  اإلسالم منه ابو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي
فهو إسـالم الـشفة   ،تقررت غلبة اإلسالم ال وقدإ،والذي مل يسلم ،ما حفلت به صفحات التاريخ

  )هجرية١٣٧١الثالث سنة  العدد((جملة املسلمون  .نفذ اإلسالم إيل قلب ذلك الرجل وما، واللسان ال إميان القلب والوجدان

 ان معاوية وزميله عمرا مل يغلبـا 
ولكن ألـم  .املناسب وأخرب منه بالتصرف النافع يف الظرف، بدخائل النفوس هألم اعرف من عليا

وحني يركن معاوية ،،.وسائل الصراع وهو مقيد بأخالق يف اختيار،طليقان يف استخدام كل السالح
ال ميلك علي أن يتدليا يل هذا الدرك األسفل فـال  ،الذمم وزميله إيل الكذب والغش واخلديعة وشراء

  )،،٢٤٢ص )كتب وشخصيات()). وانه لفشل اشرف من كل جناح،ويفشل عجب ينجحان
)إيل اعتبار خالفة علـي   وحنن منيل

كتاب العدالة االجتماعية  .))وان عهد عثمان كان فجوة بينهما رضي اهللا عنه امتدادا طبيعيا خلالفة الشيخني قبله

  ٢٠٦ص 



 
 

 

)         لناخذ موسي انه مثال للـزعيم املنـدفع العـصيب
   ٢٠٠ص،القران التصوير الفين يف ).....املزاج






























 
 

 

 



































  حلوم العلماء مسمومة




 
 

 

  حلوم العلماء مسمومة
     العلماء ورثـة االنبيـاء 
















   ٢٠٠ص،القران التصوير الفين يف ).....لناخذ موسي انه مثال للزعيم املندفع العصيب املزاج(


       خلديعةوحني يركن معاوية وزميله إيل الكذب والغش وا 

وانه لفـشل  ،ويفشل ال ميلك علي أن يتدليا يل هذا الدرك األسفل فال عجب ينجحان،الذمم وشراء
)،،٢٤٢ص )كتب وشخصيات()). اشرف من كل جناح

ابو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي 
تقـررت غلبـة     إال وقد ،والذي مل يسلم     ، تاريخواملسلمون ما حفلت به صفحات ال      اإلسالم منه 

نفذ اإلسالم إيل قلـب ذلـك    وما، فهو إسالم الشفة واللسان ال إميان القلب والوجدان ، اإلسالم
    .الرجل

  )هجرية١٣٧١الثالث سنة  العدد((جملة املسلمون

)إيل اعتبار  يلوحنن من
 .))وان عهد عثمان كان فجوة بينهما امتدادا طبيعيا خلالفة الشيخني قبلهخالفة علي رضي اهللا عنه 

  كتاب العدالة االجتماعية 






 
 

 

  الشيخ ربيع بن هادي املدخلي/  ـ أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب و فكره ١
الشيخ ربيع بـن هـادي   /  ـ نظرات يف كتاب التصوير الفين يف القرآن الكرمي لسيد قطب ٢
  املدخلي
  الشيخ ربيع بن هادي املدخلي/  ـ العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم ٣
  الشيخ ربيع بن هادي املدخلي/  مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهللا  ـ ٤
  الشيخ ربيع بن هادي املدخلي/ ـ احلد الفاصل بني احلق و الباطل ٥
عصام بن عبداهللا السنان الشيخ : مجعه /  ـ براءة علماء االمة من تزكية أهل البدعة و املذمة  ٦

  . عليه الشيخ إبن عثيمني راجعه الشيخ صاحل الفوزان ـ قرأه و أثىن. 
سيد قطـب  الشيخ أمحد شاكر  ـ  ٧
     ال تسبوا أصحايب  .)  إقامة حجة(   سيد قطب 

 سيد قطب


  عبداهللا بن حممد الدويشالشيخ / يف التنبيه على أخطاء الظالل املورد الزالل ـ ٨
  

   مسمومةحلوم العلماء
















 
 

 

 


إبنعثيمني  سـئل
ال  ( فأجاب قائالً على شخص بعينه فيقال الشهيد فالن؟) شهيد(عن إطالق  عثيمني الشيخ حممد بن

وهو يدافع عن احلق، فإنـه ال   جيوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حىت لو قتل مظلوماً أو قتل
اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة، وجعلـوا    ملا عليه الناسجيوز أن نقول فال الشهيد، وهذا خالف

 ألن قولك عن ـ شهيداً، وهذا حرام،:كان مقتوالً يف عصبية جاهلية، يسمونه ولو كل من قتل حىت
ــ هـل   : يعترب شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك) شهيد( هو : قتل  شخص
يكلـم يف   مكلـوم  ما من ) - صلى اهللا عليه وسلم -  النيب علم أنه قتل شهيد؟ وهلذا ملا قال عندك

فتأمل قـول   ( اخل. .دما يثعب إال جاء يوم القيامة وكلمه سبيله واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيل اهللا ،
يعين جيرح ـ فإن بعض " يكلم" ـ) واهللا أعلم مين يكلم يف سبيله  ) - صلى اهللا عليه وسلم -  النيب

العليا، ولكن اهللا يعلم ما يف قلبه، وأنه خالف  الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي
 باب ال يقال فالن شهيد( فقال  صحيحه على هذه املسألة يف ما يظهر من فعله، وهلذا بوب البخاري

أمر عظيم، وكم  ألن مدار الشهادة على القلب، وال يعلم ما يف القلب إال اهللا عز وجل، فأمر النية (
، فقد   كما بني السماء واألرض، وذلك من أجل النية بينهما من رجلني يقومان بأمر واحد يكون ما

 /1 عثيمني فتاوى ابن ]    واهللا أعلم (...بالنيات منا األعمالإ ) - صلى اهللا عليه وسلم -  قال النيب
199].  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



   إن اهللا مجيـل حيـب

اجلمال












    أبصر رسول اهللا     رجـالً جيـر إزاره 

 ركبتاي ، فقال    إين أحنف تصطك  : ، قال   » ارفع إزارك واتق اهللا     « : فأسرع إليه أو هرول ، فقال       
» حسن   - عز وجل    –ارفع إزارك فإن كل خلق اهللا       « : 








  : عمها قال بينا أنا أمشيمسعت عميت حتدث عن: عن األشعث بن سليم قال  

عليه وسلم فقلت  فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا" ارفع إزارك فإنه أتقى"باملدينة إذا إنسان خلفي يقول 
  .إزاره إىل نصف ساقيه فنظرت فإذا ". أما لك يف أسوة"يا رسول اهللا إمنا هي بردة ملحاء قال 




 
 

 




    ان اهللا مجيل حيب اجلمال






من رغب عن سنيت فليس مين








      ، ىوِن الْهع نِطقا يمِإلَّـا     و ـوِإنْ ه

   ) . ٤ ـ ٣: النجم ( وحي يوحى 


















 
 

 


اهللا

والعياذ باهللا

    و إياك و

وإن اهللا ال حيـب   .إسبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من املخيلة و ال حيبها اهللا          
.املخيلة 




 ٤٠٠٤السلسلة الصحيحة . يا سفيان بن سهل ال تسبل فإن اهللا ال حيب املسبلني  





 





ان اهللا مجيل حيب اجلمال

أحالمهامر





 والعياذ باهللااهللا







 
 

 


  ]مشائل الترمذي: صحيح[. » إىل أنصاف ساقيهكانت إزرة النيب «: ال عثمان بن عفان  ـ ق١

 وعليه حلَّةٌ محراء، كأين أنظر إىل بريـق  رأيت رسول اهللا «:  قال ـ عن أيب جحيفة  ٢
  ]متفق عليه[. »ساقيه

كـذا  ه (  ـ عن سلمة بن األكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إىل أنصاف ساقيه وقال ٣
   .  .)كانت إزرة صاحيب 
















 
ِنيِهعا لَا يم كُهرِء ترلَاِم الْمِن ِإسسح ِمن.   














 
 

 




 













 وبتا فَلْيدمعتم لَىع كَذَب ناِر مالن ِمن هدقْعصحيح مسلم .. »أْ م  

         فقال أبو بكر   . »من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة
 :  إزاري يـسقط  : ويف رواية .  يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منه      أحد شقي ثويب  إن  ! يا رسول اهللا
إنك لـست ممـن يفعلـه    «: فقال رسول اهللا . ري إزاأحد جانيب إن  : ويف رواية . أحد شقيه من  

ووقع يف روايـة    . »إنك لست تصنع ذلك خيالء    «: ويف رواية . »لست منهم «: ويف رواية . »خيالء
   ]رواه البخاري والزيادة ألهل السنن[معمر عن زيد بن أسلم عند أمحد أن إزاري يسترخي أحيانا 





   ـ إن أحد شقي ثويب يسترخي١
   ـ إزاري يسقط من أحد شقيه٢
   ـ أن إزاري يسترخي أحيانا٣


يسترخي و يسقط و أحيانا



 
 

 

و مسترخي أحيانا و دائما ،      يسترخي ساقط يسقط





   ـ أحد شقي ثويب١
   ـ من أحد شقيه٢










قوله فقال أبو بكر هو الصديق أن أحد شقى إزاري كذا بالتثنية للنسفي والكشميهين ولغريمها               
  شق باالفراد والشق بكسر املعجمة اجلانب ويطلق أيضا على النصف

 قوله يسترخي باخلاء املعجمة وكان سبب استرخائه حنافة جسم أيب بكر قوله اال أن أتعاهـد                
ه ووقع يف رواية معمر عن زيد بن أسلم عنـد أمحـد أن إزاري   ذلك منه أي يسترخي إذا غفلت عن    

يسترخي أحيانا فكأن شده كان ينحل إذا حترك مبشي أو غريه بغري اختياره فإذا كان حمافظا عليه ال                  
يسترخي ألنه كلما كاد يسترخي شده وأخرج بن سعد من طريق طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن                  

ن أبو بكر أحىت ال يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه ومن طريق            بن أيب بكر عن عائشة قالت كا      
فتح الباري شرح صحيح البخاري ((( قيس بن أيب حازم قال دخلت على أيب بكر وكان رجال حنيفا 

)٤٢٠/ ٢٣(  
   سعد يف قال ) ٣/١٨٨"(طبقاته " روى ابن :

دخلت مع : قال  قال أخربنا إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازٍميزيد بن هارون ،  أخربنا
 . ... أيب على أيب بكٍر ، و كان رجالً حنيفًا خفيف اللحم أبيض

حنيف ، أجنأ ال يستمـسك  : " ... و قد روى ابن سعٍد أيضا عن عائشة قال يف صفة أيب بكر          
  ." إزاره ، يسترخي عن حقوته



 
 

 

:   

)    إن أحد شقي ثويب يسترخي ـ إزاري يسقط من أحد شقيه  ـ أن إزاري يـسترخي

  ) أحيانا  
)   إن أحد شـقي ثـويب

  ) يسترخي ـ إزاري يسقط من أحد شقيه 



 ألنه : إال أن أتعاهد ذلك منه هةروةها وتةكةى ابن حجر

  كلما كاد يسترخي شده









ابوبكر











إن الرسول عليه الصالة والسالم قد : وهنا شبهة ترد كثرياً وكثرياً يف مثل هذه املناسبة ، يقولون        
يوم سواًء كنا شباباً أو شـيوخاً، ال جنـر       ، فنحن ال  )من جر إزاره خيالء     : ( قال يف احلديث السابق   



 
 

 

أن : وحيتج أولئك مبا جاء يف صحيح البخاري        ) موضة(الثياب حتت الكعبني خيالء، وإمنا هو عادة و       
! يا رسول اهللا  : ( أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا مسع هذا الوعيد الشديد ملن جير إزاره خيالء قال               

، فيتمسك أولئك بقول الرسـول عليـه        )إنك ال تفعله خيالء     : ، فقال له عليه السالم    فإن ثويب يقع  
الصالة والسالم هذا لـ أيب بكر ، وحيتجون به على أن إطالة الثوب حتت الكعبني إمنا يكون ممنوعاً                  

  .اخليالء والتكرب: إذا اقترن ذا القصد السيئ، أال وهو
: كر الصديق رضي اهللا عنه مل يقل  أن أبا ب  : األول: جوايب على هذا من وجهني اثنني     : اآلن أقول 

وهذا يعرفه  ! يقع: أنا حينما أُفَصل ثويب أجعله طويالً حتت الكعبني ال أقصد بذلك اخليالء، وإمنا قال             
الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مفَصلة حسب السنة، أي فوق الكعبني؛ لكن مع                

بح العباءة متدلية إىل اخللف فترتل إىل ما حتت الكعبني هذا هو            االنطالق والسري والعمل والصالة تص    
إنك ال تفعله خيالء    : ( ه عليه الذي أشار إليه أبو بكر يف سؤاله، وقال له الرسول صلوات اهللا وسالم            

 (  
 طويالً خالفاً للشرع، -أي ثوٍب كان مما سبقت اإلشارة إليه-أما أن يأيت الرجل فيفَصل الثوب   

  .لك بأنه ال يفعل ذلك خيالء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بين اإلنسانويربر ذ
وبعد هذا نقول يف اجلواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أيب بكر الصديق إنمـا   
يعين الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَم يوِصلُه صاحبه ويفصله طويالً حتت الكعـبني،                

مي الصحيح  ليس من املفروض يف اتمع اإلسال     : منا يفعل ذلك بغري قصد اخليالء، نقول      ويدعي أنه إ  
 عمالً حيتاج كل منهم إىل أن يربر هذا العمل حبـسن            - عن مجاهري املسلمني   فضالً-أن يعمل املسلم    

على النية، فهذا األمر ال يكاد ينتهي، وهذا خيالف نصوصاً من األحاديث الصحيحة اليت تريب املسلم                
،  ، وأالَّ يقول قوالً حيتاج بعد ذلك كله إىل أن يقدم لـه عـذراً               أالَّ يعمل عمالً، وأالَّ يتكلم كالماً     

هذا خاص بالكالم ؛ لكن ) ال تكَلَّمن بكالم تعتذر به عند الناس   : (  حيث قال عليه الصالة والسالم    
إيـاك  : ( قوله عليه الصالة والسالم   ، أال وهو     يأيت احلديث اآلخر يشمله ويشمل غريه من األعمال       

  ! ).وما يعتذَر منه
أنا ال أفعل ذلـك     ! يا أخي : فمن يطيل ثوبه حتت الكعبني، فينِكره عليه العارف بالسنة، فيقول         

  -كما قال أبو بكر الصديق -خيالًء، 
 وأنـه  إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق ، وعرف تواضعه،     : فأوالً

قد تربأ من الِكبر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه ال يفعل ذلك خيالء، فليس بعد رسول اهللا صلى                    



 
 

 

اهللا عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة إلنسان آخـر، ال سـيما يف مثـل هـذه         
  .اتمعات الفاسدة

هذا ...) رة املؤمن إىل نصف الساق أز: ( قد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر     : وثانياً
احلديث يضع لك منهجاً عملياً جيب أن تلتزمه، دون أن تربر خمالفتك إياه حبجة أنك ال تفعل تلـك            

أزرة املؤمن إىل نصف الساق، فإن طال فإىل الكعبني، فإن طال ففي            : ( املخالفة خيالء، حيث يقول   
  ).النار 

إنك : ه إىل ما حتت الكعبني أنه ال يفعل ذلك خيالًء؛ ألننا نقولفهنا ال يسمع ِمن أحد يطيل ثوب    
تفعل ذلك خمالفة هلذا النهج النبوي، وانتهى األمر، أما إن انضم إىل ذلك أنك فعلته خـيالًء فقـد                   

  .استحققت ذلك الوعيد الشديد، أالَّ ينظر اهللا تبارك وتعاىل إليك يوم القيامة نظرةَ رمحة
  )٢ / ٣٢ (-اين دروس للشيخ األلب 







ًاستكبارا








ذهيب سري
فتراه يكابر ويربء نفسه احلمقاء ، ويعمد إىل نص مـستقل عـام ،      أعالم النبالء 

!فيخصه حبديث آخر مستقل مبعىن اخليالء 
 

 



 
 

 













 اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهرواْ بات١١١: البقرة ( قُلْ ه. (    

    فـارفع   إن كنت عبـدا هللا 
  إزارك 














فارفعإزارك










 
 

 







إرفعإزارك
عنهمرضي اهللا    


ًإزاراًإزاراًإزاراًازارا

 ًإزاراإزارك
إزار











  يف النـار    من اإلزار  جاوز الكعبني    كل شيء 

٤٥٣٢:السلسلة الصحيحة و صحيح اجلامع رقم 

كلشيء
 : ْالاِر والُ ِفي الِْإزبِة الِْإسامالِْعمقَِميِص و...  


والرداُء والْقَِميص والسراِويلُ والْجبةُ والْقَباُء ونحو ذَِلـك   الِْإزار    يدخلُ ِفي قَوِلِه ثَوبه    :الْخاِمسةُ  
ما خص إزارا  أَذَكَر إزاره ؟ قَالَ     : قُلْت ِلمحاِرٍب   { ي عن شعبةَ     وِفي صِحيِح الْبخارِ   ِمما يسمى ثَوبا  

  .  } ولَا قَِميصا



 
 

 

وِفي سنِن أَِبي داود والنساِئي وابِن ماجه ِبِإسناٍد حسٍن أَو صِحيٍح كَما جزم النوِوي ِفي شـرِح       
  مهِلٍم ِبكُلٍّ ِمنسم    ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن نأَِبيِه ع نع رمِن عِد اللَِّه ببع ناِلٍم عس نِضٍع عوا ِفي م

 يوم الِْقيامِة    ينظُر اللَّه تعالَى إلَيهِ    الِْإسبالُ ِفي الِْإزاِر والْقَِميِص والِْعمامِة من جر شيئًا خيلَاَء لَم         : { قَالَ  
 { .                وهِب وراِس الْعِلب اِلِب ِمنلَى الْغع تجرِحيِح فَخِفي الص ِهياِر والِْإز ا ِذكْرةُ الَِّتي ِفيهايوا الرأَمو

أَنَّ ِذكْر الِْإزاِر وحده ؛ ِلأَنه يِرِه الْأُزر وحكَى النوِوي ِفي شرِح مسِلٍم عن محمِد بِن جِريٍر الطَّبِري وغَ         
هكْمِرِه حغَيالْقَِميِص و ِرِه ِمنغَي كْمحو اِسِهمةَ ِلبام٢٩/ ٩(طرح التثريب  ، كَانَ ع(  

   طربي رمحه اهللا  ) :     فلما لبس النـاس  إمنا ورد اخلرب بلفظ اإلزار واألردية؛
  ]١٠/٢٤٤الفتح [). ريع كان حكمهما حكم اإلزار يف النهيالقميص والدرا
      ابن حزم رمحه اهللا» احمللى«):  فهذا عموم السراويل واإلزار والقميص
  ] كتاب الصالة٤/١٠٠[). وسائر ما يلبس

      شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: )     طول القميص والسراويل وسـائر
 إذا تعدى ليس له أن جيعل ذلك أسفل من الكعبني، كما جاءت بذلك األحاديث الثابتة عـن            باسالل

  ]٢٢/١٤٤جمموع الفتاوى [)  النيب 

       اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا ) : سواء كـان  اإلسبال حرام ومنكر
  ]١/٢٢١: كتاب الدعوة[.) ز الكعبني وهو ما جتاوتذلك يف القميص أو اإلزار أو السراويل أو البش

  ألبـاين رمحـه اهللا       شـيخ 
) :    ا؛ا لذاته    ال جيوز أيضإمنا املقصود هو الثوب سواء أكـان  ، و ألن اإلزار ليس مقصود

لمسلم أن يطيل هذا الثوب إىل مـا        ، فال ينبغي ل   إزارا، أو كان قميصا، أو كان عباءة، أو حنو ذلك         
  ].هـ١٤٠٧شريط يف حمرم عام [) حتت الكعبني





إزار







 
 

 

 















كعبجائز

احلافظابنحجررمحهاهللا»      حـال  : واحلاصـل أن للرجـل حـالني
: الفـتح .[»استحباب؛ وهو أن يقتصر باإلزار على نصف الساق، وحال اجلواز هـو إىل الكعـبني             

١٠/٢٢٠[  







  ]و داودأب: صحيح[. »إزار املسلم إىل نصف الساق«: ـ  قال رسول اهللا ١
إزرة املؤمن إىل عضلة ساقيه، مث إىل نصف ساقيه، مث إىل الكعبني ، فما كان «:  ـ  وقال  ٢

   ]٢/٢٥٥رواه أمحد : صحيح[. »أسفل من ذلك فهو يف النار




 
 

 

 ويف إزاري اسـترخاء،  مررت على رسول اهللا : نهما قال ـ  وعن ابن عمر رضي اهللا ع ٣
إىل : فقال بعض القوم  . فما زلت أحتراها بعد   » زد«: فرفعته، مث قال  » يا عبد اهللا ارفع إزارك    «: فقال

  ]رواه مسلم[. »أنصاف الساقني«: أين؟ فقال
رأى فلمـا  » اإلزار إىل نصف الساق«: قال رسول اهللا :  قال ـ  وعن أنس بن مالك  ٤

  ]٣/١٤٠أمحد : صحيح[.     »إىل الكعبني، ال خري فيما أسفل من ذلك«: شدة ذلك على املسلمني، قال

هذا موضع اإلزار، فإن «:  بعضلة ساقي، فقالأخذ رسول اهللا :  قال ـ  وعن حذيفة  ٥
  ]الترمذي: صحيح[.  »أبيت فأسفل، فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني
















  » من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة«  : ـ ١
السلسلة . إن اهللا ال ينظر إيل من جر إزاره بطرا مسلم :"  ـ قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  ٢

  " ١٦٥٦الصحيحة 

   واه أبو داود و أمحدصحيح ر" ِإلَى من جر ِإزاره بطَرا  ـ لَا ينظُر اللَّه يوم الِْقيامِة٣
٤ هارِإز رجلًا يجأَى رر هأَن رمِن عِن ابٍث  ـ عِني لَيب لٌ ِمنجفَِإذَا ر لَه بستفَان تأَن نفَقَالَ ِمم 

من جر ِإزاره لَـا  " هاتيِن يقُولُ وسلَّم ِبأُذُني فَعرفَه ابن عمر قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّهم علَيِه
ِريدي موِه يِإلَي ظُرنلَا ي ِخيلَةَ فَِإنَّ اللَّهِإلَّا الْم ِة ِبذَِلكامالِْقي "  

اإلسبال ىف اإلزار و القميص و العمامة " اللَّهم علَيِه وسلَّم قال  ـ عن بن عمر عن النىب صلَّى ٥
  حسن أبو داود و النسائىء مل ينظر اهللا اليه يوم القيامة خيال من جر شيئا



 
 

 


١  لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عأسفل من الكعبني من اإلزار ففى  ما" ـ عن اىب هريرة قال رسول اهللا ص

   البخارى صحيح"النار 
٢ نـ ع  ةَ بشرِهخلَيلَّى اللَّهم عص ِبيِن النع أَِبي ذَر نع رقَالَ  ِن الْح لَّمسو" اللَّه مهكَلِّمثَلَاثَةٌ لَا ي

لَّهـم علَيـِه   فَقَرأَها رسولُ اللَِّه صلَّى ال قَالَ"ينظُر ِإلَيِهم ولَا يزكِّيِهم ولَهم عذَاب أَِليم  يوم الِْقيامِة ولَا
الْمسِبلُ والْمنانُ والْمنفِّـق  " قَالَ أَبو ذَر خابوا وخِسروا من هم يا رسولَ اللَِّه قَالَ وسلَّم ثَلَاثَ ِمرارا

  رواه مسلم " ِسلْعته ِبالْحِلِف الْكَاِذِب
 أَنه قَالَ سأَلْت أَبا سِعيٍد الْخدِري عِن الِْإزاِر فَقَالَ أَنـا   ـ عن الْعلَاِء بِن عبِد الرحمِن عن أَِبيِه٣

لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَِّه صسر تِمعِبِعلٍْم س كِبرقُولُ أُخِه لَـا   " يـاقَياِف سصِمِن ِإلَى أَنؤةُ الْمرِإز
  ما أَسفَلَ ِمن ذَِلك فَِفي الناِر بين الْكَعبيِن ما أَسفَلَ ِمن ذَِلك فَِفي الناِرِفيما بينه و جناح علَيِه

فمـا  .مث إيل الكعبني. إزرة املؤمن إيل عضلة ساقيه "  : ـ  ٤
  صحيح اجلامع" كان أسفل من ذلك ففي النار 

  ١٦٥٦: سلسلة الصحيحة"ن اهللا ال ينظر إيل مسبل اإلزار إ"  : ـ ٥

يا سفيان بن سهل ال تسبل فإن اهللا ال حيب املـسبلني    : ـ  ٦
    ٤٠٠٤ السلسلة الصحيحة

  ] .كل شيء جاوز الكعبني من اإلزار يف النار   : ـ ٧
 





 الـسنن

التواتر املعنوي



 



 
 

 







حكم إسبال الثياب؟ فاجاب رمحه اهللا حكـم   رمحة اهللا عن سئل الشيخ حممد بن عثيمني عليه
حمرم بل هو مـن   وأما إسبال الثياب للرجال فإنه الثياب للنساء ال بأس به ألنه ستر ألقدامهن إسبال

فهذا جزاءه أن  للخيالء والفخر والتعاظم أحدامها أن يكون قع اإلسبال على وجهنيوي كبائر الذنوب
حلديث أيب ذر رضي اهللا عنه  وال ينظر إليه وال يزكيه وله عذاب أليم اهللا تعاىل ال يكلمه يوم القيامة

يهم وهلم عذاب ينظر إل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثة قال ثالثة ال يكلهم اهللا يوم القيامة وال أن
قال املسبل واملنان واملنفق سلعته  اهللا أليم كررها ثالثاً فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول

يصل إىل األرض فهذه العقوبة كمـا تـرى    يرخي ثوبه حىت واملسبل هو الذي ، باحللف الكاذب
فعقوبته أهـون   ر واخليالءأما الوجه الثاين فإن يقع اإلسبال ال على وجه الفخ شديدة عقوبة عظيمة

أي أن ما نزل مـن الكعـبني فـإن     لقول النيب عليه الصالة والسالم ما أسفل من الكعبني ففي النار
من الثوب عن  النازل من الثوب على قدر النازل صاحبه يعذب عليه بالنار فيكون العذاب على قدر

نه ال ميكن أن يقيد هذا احلديث املطلق ومن مث نقول إالعقوبة األوىل  الكعبني وهذه العقوبة أهون من
اختلفت العقوبتان امتنع  ذلك ألن العقوبتني خمتلفتان وإذا السابق وهو من جر ثوبه خيالء باحلديث

أحدامها باآلخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا  ألنه يلزم منه تكذيب محل أحد احلديثني على اآلخر
لل به بعض الناس إذا يته عن إسبال ثوبه أو سـرواله أو  أن ما يتع مع أن العمل واحد وذا نعرف

خمتلفتان فال  فهذا التعلل الذي يتعلل به ال وجه له وذلك ألن العقوبتني أفعله خيالء مشلحه قال أنا مل
على أنه إذا اختلف احلكم فإنه ال حيمل  حيمل أحدمها على األخر وقد نص علماء األصول رمحهم اهللا

بطهارة التيمم وطاهرة الوضوء فاهللا سبحانه وتعـاىل قـال يف    وضربوا لذلك مثالً داملطلق على املقي
وقيـد  ) وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفـقِ  الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم يا أَيها) الوضوء

ومل يقيـدها   )ِمنه ِعيداً طَيباً فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُمفَتيمموا ص(التيمم  وقال يف الغسل باملرافق
ومل حيمـل   فموضعه الكفان والذراع واملرفـق  باملرافق فكان موضع التيمم الكفني فقط أما الوضوء

وذلك الختالف احلكم بني الطهارتني وهذه قاعـدة ينبغـي    املطلق يف التيمم على املقيد يف الوضوء



 
 

 

وايـاكم   نفعنـا اهللا  وهي أنه ال حيمل املطلق على املقيد مع اختالف احلكم العلم أن يعرفهالطالب 
  .  كتاب ستر العورة- الد الثاين عشر -جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 





 

ِهلَيع احنِه لَا جاقَياِف سصِمِن ِإلَى أَنؤةُ الْمرِإز  نيبو هنيا بِفيم
ِإلَى من جر  ما أَسفَلَ ِمن ذَِلك فَِفي الناِر لَا ينظُر اللَّه يوم الِْقيامِة ِمن ذَِلك فَِفي الناِرالْكَعبيِن ما أَسفَلَ 

   صحيح رواه أبو داود و أمحد" ِإزاره بطَرا 
               ا ملوما كان أسفل من ذلك فهو يف النار ، ومن جر إزاره بطر 

 نظر اهللا إليهي








     إذا أختلف احلكم وأحتد السبب ال حيمل املطلق علـى
 . املقيد





   ما أسفل الكعبني ففي النار ثوبه من جر
 ) خيالء مل ينظر اهللا إليه

احلافظ ابن حجر العسقالين    يف هـذه األحاديـث
اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث  أن إسبال) أحاديث اإلسبال: يعين(

   حترميه أيضا



 
 

 


 و إياك

  وإن اهللا ال حيـب       اهللاو إسبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من املخيلة و ال حيبها            
  املخيلة







احلافظابنحجررمحهاهللا » اإلسبال واجلر منهي عنه باالتفاق
  .)١٠/٢٧٥(فتح الباري . »، وهو حمرم على الصحيح 

جه : " مث قال " فظاهر األحاديث حترميه  وأما اإلسبال لغري اخليالءتوي
ال جيوز للرجـل   ( :قال ابن العريب . وهي كونه مظنة اخليالء  املنع أيضاً يف اإلسبال من جهة أخرى

ال أجره خيالء ؛ ألن النهي قد تناوله لفظاً، وال جيوز ملـن تناولـه   : ويقول  أن جياوز بثوبه كعبه ،
إطالته ذيلـه   حكماً أن يقول ال أمتثله ألن تلك العلة ليست يفّ ، فإا دعوى غري مسلَّمة ، بل اللفظ

   )١٠/٢٧٥(فتح الباري ) . دالَّة على تكبره 
نـصف   ما بـني : السنة تقصري الثياب ، وحد ذلك  خ اإلسالم رمحه اهللاشي

 ))شرح العمـدة (( .هـ.ا " الساق إىل الكعب ، فما كان فوق الكعب فال بأس به وما حتت الكعب يف النار
 ، )) حترمي اإلسبال على الرجال استيفاء األقوال يف: ((األمري الصنعاين رمحه اهللا 

ودل على أن مـن  . أن ما حتت الكعبني يف النار ، وهو يفيد التحرمي  وقد دلَّت األحاديث على: " 
 ال ينظر اهللا إليه ، وهو دال على التحرمي ، وعلى أن عقوبة اخليالء عقوبة خاصة هي جر إزاره خيالء

  هـ ، .أ . "ا كان للخيالءعدم نظر اهللا إليه ، وهو مما يبطل القول بأنه ال حيرم إال إذ
الذهيبسريأعالمالنبالء "        ، ء نفـسه احلمقـاءفتراه يكابر ويرب

: ويترخص بقول الصديق    ! ويعمد إىل نص مستقل عام ، فيخصه حبديث آخر مستقل مبعىن اخليالء             
أبو بكر  : فقلنا  ) ! ن يفعله خيالء    لست يا أبا بكر مم    : ( يسترخي إزاري ، فقال     ! إنه يا رسول اهللا     

رضي اهللا عنه مل يكن يشد إزاره مسدوال على كعبيه أوال ، بل كان يشده فوق الكعب ، مث فيمـا                     
إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال جناح عليه فيمـا بـني   : ( وقد قال عليه السالم   . بعد يسترخي   



 
 

 

 سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طـول االكمـام     ، فمثل هذا يف النهي من فصل      ) ذلك وبني الكعبني    
  . اهــ " زائدا، وكل هذا من خيالء كامن يف النفوس 

وقد مجع بعض املتأخرين رسالة  :  " )) ١/٦٤١(نيل االوطار (ئيمامى  
  . طويلة جزم فيها بتحرمي اإلسبال مطلقاً

احلافظابنحجرفتح البـاري
    ِذيهؤثَلًا يح مرِه جيبكُون ِبكَعي نٍة كَموررِلض لَهبا أَسطْلَقًا مار مال الِْإزبِإس ى ِمنثْنتسيو

" شرح الترِمـِذي    " ه علَى ذَِلك شيخنا ِفي      نب، الذُّباب مثَلًا ِإنْ لَم يستره ِبِإزاِرِه حيثُ لَا يِجد غَيره           
             ِرير ِمـنس الْقَِميص الْحف ِفي لُبون عن بمحِد الربِلع لَّمسِه ولَيلَّى اللَّه عِبِإذِْنِه ص لَى ذَِلكلَّ عدتاسو

ـ    ،  عنه ِمن أَجل الضرورة      والْجاِمع بينهما جواز تعاِطي ما نِهي     . أَجل الْحكَّة    شف كَما يجـوز كَ
  الْعورة ِللتداِوي


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



























 










 
 

 








 هذا

.املوديل حرام على رجال اميت 























 
 

 

 


























 













 
 

 













     يا سفيان ال تسبل ازارك
  فان اهللا ال حيب املسبلني 



 





















 
 

 







































 
 

 

 













  ]مشائل الترمذي: صحيح[. » إىل أنصاف ساقيهكانت إزرة النيب «: قال عثمان بن عفان 

. » وعليه حلَّةٌ محراء، كأين أنظر إىل بريق ساقيه        رأيت رسول اهللا    «:  قال عن أيب جحيفة    
  ]متفق عليه[

ا كانـت  هكذ ( عن سلمة بن األكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إىل أنصاف ساقيه وقال
  ) .إزرة صاحيب 

باملدينة إذا إنسان  مسعت عميت حتدث عن عمها قال بينا أنا أمشي: عن األشعث بن سليم قال 
عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا إمنا  فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا" ارفع إزارك فإنه أتقى"خلفي يقول 

  . نصف ساقيهإزاره إىل فنظرت فإذا". أما لك يف أسوة "هي بردة ملحاء قال 



 قال رسول اهللا :»أبو داود: صحيح [.»إزار املسلم إىل نصف الساق[  

إزرة املؤمن إىل عضلة ساقيه، مث إىل نصف ساقيه، مث إىل الكعبني«: وقال 







 
 

 

  حكم من يستهزئ بـسنة     ما
 فهل هذا حرام ؟. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن ال يقصد شيئا إال مضايقة شخص 

   االستهزاء بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كفر وردة عن
ِئن سأَلْتهم لَيقُـولُن    ولَ{ :  ، قال تعاىل     حىت ولو كان مازحا ، أو يقصد مضايقة شخص        اإلسالم ،   

لَا تعتِذروا قَد كَفَرتم بعـد      } { ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ           
 اِنكُمِإمي{ 

 . وباهللا التوفيق ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
 الرئيس                        عضو              عضو                  عضو               عضو      

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز... عبد اهللا بن غديان ... صاحل الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... بكر أبو زيد 
   )١٦٥٠٢( ؤال الثاين من الفتوى رقم الس) ٤٠٦ / ١ (- اموعة الثانية - فتاوى اللجنة الدائمة 


 







 











 
 

 


 







 








ضعيف













 
 



 
 

 

 
 





ابن حزم ) جزئ : مسألةوال ت
: وعن جماهد   ) ال ينظر اهللا إىل مسبل      : ( وعن ابن عباس    ... الصالة ممن جر ثوبه خيالء من الرجال        

، فهذا جماهد حيكي ذلك عمـن قبلـه         ) مل يقبل اهللا له صالة      ، من مس إزاره كعبه     : كان يقال   ( 
وعن ذر بن   ، بل من أوساطهم    ، ألنه ليس من صغار التابعني      ،  الصحابة رضي اهللا عنهم      وليسوا إال 

وال نعلم ملن ) من جر ثيابه مل تقبل له صالة : كان يقال : ( وهو من كبار التابعني     ، عبد اهللا املرهيب    
حرم عليه فعله فلـم  فمن فعل يف صالته ما : ( قال علي   ، ذكرنا خمالفاً من الصحابة رضي اهللا عنهم        

  .. )ومن مل يصلِّ كما أُمر فال صالة له ، يصلِّ كما أُمر 
 ئيمامى ذهيب رمحه اهللا تعاىل  ) :  ها متوجاإلزار كبرية ، بطال وجر.  (  

ابنباز
  طويالً إىل بعد الكعبني ، فهل تصح الصالة فيه ؟) البنطلون ( كان الثوب أو س إذا 

ما أسفل من   " ج إذا كان البنطلون نازالً عن الكعبني فإنه حمرم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم                
. وما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلزار فإنه يكون يف غـريه               " . الكعبني من اإلزار ففي النار      

وعلى هذا فيجب على اإلنسان أن يرفع بنطلونه وغريه من لباسه عما حتت كعبيه ، وإذا صلى بـه                   
وهو نازل حتت الكعبني فقد اختلف أهل العلم يف صحة صالته ، فمنهم من يرى أن صالته صحيحة           
ألن الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة ، ومنهم من يرى أن صالته ليست بصحيحة ، وذلك                  

نه ستر عورته بثوب حمرم ، وجعل هؤالء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاً ، فاإلنسان على              أل
. خطر إذا صلى يف ثياب مسبلة ، فعليه أن يتق اهللا عز وجل وأن يرفع ثيابه حىت تكون فوق كعبيـه   

  الشيخ ابن باز) ٤٤٧ / ١ (-فتاوى إسالمية 

ابنعثيمني






 
 

 




      ما أسفل من الكعبني فهو يف النار
 ٣٠٤ / ١ (-الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع(  




  .حمرم لعينه، حمرم لوصِفِه، حمرم لكسبه
احملرم لعينه 


داهللا ورسوله فهو ر رومن عمل عمالً ليس عليه أم.

احملرم لوصفه



دنا فهو رِملَ عمالً ليس عليه أمرومن ع.


 سـاتر







سعدي          ِةروتِر العِبس ِم املتعلِّقا يف الثَّوِب احملرهمدعالة وا صحةُ الصوأَم :
إرشاد أوىل البصائر واأللباب لنيل الفقـة بايـسر الطـرق           . صالة فَرضا وال نفْالً إالّ معذُورا ِبجهٍل أَو ِنسياٍن          ا ال تِصح ِبِه الْ    فَِإنه

  )٣٦ / ١ (-واالسباب لعالمة السعدي 







 
 

 

































 
 

 

 


 











 لذاته غري حرام و لغريه حرام  




















 أميت منرجاٍلهذا حرام على 



 
 

 



























      الكل يؤخذ من قوله و يرد

.ا القرب إال صاحب هذ












 
 

 

لذاته غري حرام و لغريه حرام
لذاتهلغريه

لذاته لغـريه
لذاتهلغريه

 








          إن اآلت اللهو حمرمة عند األئمة األربعـة، و مل
   .نزاعا ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو :  يحك نزاع يف ذلك

 






















 
 

 





   ـ وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ١

فقال " ومن الناس"عن أيب الصهباء البكري أنه مسع عبد اهللا بن مسعود وهو يسأل عن هذه اآلية     
وكذا قال ابن عباس وجابر .  الذي ال إله إال هو يرددها ثالث مرات          الغناء واهللا : عبد اهللا بن مسعود   

وقـال  . وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بذميـة           
   . تفسري ابن كثري"نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري: "احلسن البصري رمحه اهللا

نهم ِبصوِتك وأَجِلب علَيِهم ِبخيِلك ورِجِلك وشـاِركْهم ِفـي   واستفِْزز مِن استطَعت ِم" ـ  ٢
  "اَألمواِل واَألوالِد وِعدهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإالَّ غُرورا

اجلاللني)بدعائك بالغناء واملزامري وكـل  ): صوتك(استخف، ): واستفزز
والغناء من  : "قال ابن القيم  .. كل داع إىل معصية   : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما     . عصيةداع إىل امل  

  ". صوت الشيطان الغناء واملزامري: "عن جماهد أنه قال"أعظم الدواعي إىل معصية اهللا 
   قرطيب " :        وما كان  ..يف اآلية ما يدل على حترمي املزامري والغناء واللهو

  ."  صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب الترته عنهمن


   ـ ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف ١
  ة الوتر  إن اهللا حرم على أميت اخلمر وامليسر واملزر والكوبة والقنني وزادين صال ـ ٢
  العود من آالت املوسيقى: ومفرده بربط : الربابط : القنني . الطبل : الكوبة  )٢٨٣ / ٤ (-السلسلة الصحيحة  














 
 

 














 







رمحهاهللا       مذهب األئمة األربعة أن آالت اللهو كلـها
السلـسلة  (ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو نزاعاً         ...حرام

  اتفقت املذاهب األربعة على حترمي آالت الطرب كلها )الصحيحة



ـ   : "قال األلوسي يف روح املعاين، بتحرمي الغناء، عن أيب حنيفة قال         ع أن الغنـاء حـرام يف مجي

  .."التقبل شهادة صاحب الغىن: األديان، وقال السرخسي يف املبسوط
سفيان، ومحاد، وإبراهيم، والشعيب، وغريهم ال إختالف بينـهم       : "وكذلك مذهب أهل الكوفة   

  ." يف ذلك، وال نعلم خالفاً أيضاً بني أهل البصرة يف املنع منه
ذاهب، وقوله فيه أغلظ األقوال، وقـد       مذهب أيب حنيفة يف ذلك من أشد امل       : "و قال ابن القيم   

صرح أصحابه بتحرمي مساع املالهي كلها، كاملزمار، والدف، حىت الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه             



 
 

 

أن السماع فسق، والتلذذ بـه      : معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أم قالوا          
  . كفر

يفة حينما سِئل عن رجل مسع صوت املزامري مـن      وقال القاضي أبو يوسف تلميذ اإلمام أىب حن       
ادخل عليهم بغري إذم ألن النهي عن املنكر فرض النور الكاشف يف بيان             : "داخل أحد البيوت فقال   
  حكم الغناء واملعازف 

فيه أهل املدينة من الغنـاء ؟  : وقد سئل رمحه اهللا صخرعما ي
  "فعله عندنا الفساقإمنا ي: "فقال

ما يفعـل هـذا عنـدنا إال    ! معاذ اهللا: نتم ترخصون يف الغناء؟فقالوسئل اإلمام مالك رمحه، أَ 
  ."الفساق

فمـاذا بعـد احلـق إال       (قال اهللا تعاىل    :"وسأله تلميذه ابن القاسم رمحه اهللا عن الغناء، فأجابه        
  !"أفحق هو؟) الضالل

 - كلّ يف عـصره      -والقاسم بن حممد أم سئلوا مجيعاً         وقد ثبت عن االمام مالك وابن عباد        
أيها السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بـاحلق         : "- كلّ يف عصره     -عن حكم اهللا يف الغناء فأجاب       

 والباطل أين يكون؟  - كلّ يف عصره     -فقالوا له   . وبالباطل، ففي أيهما يكون الغناء، فقال يف الباطل       
  ."اذهب فقد أفتيت نفسك: قال يف النار قالوا له

وهـو  : وقـال ..." أما مالك بن أنس، فإنه ى عن الغىن وعن إستماعه         : "وقال اإلمام الطربي    
  النور الكاشف يف بيان حكم الغناء واملعازف. مذهب سائر أهل املدينة

 : اء الرجل يغين فيتخذ الغن: "وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف كتابه األم
صناعة يأيت عليه ويأيت له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا واملرأة الجتوز شهادة واحدة منهما، 

  ."وذلك أنه من اللهو املكروه، الذي يشبه، وأن من صنع هذا كان منسوبا إىل السفة وسقاطه املروءة
ز أخذ العوض عنه كامليتـة  وال جيوز على املنافع احملرمة ، ألنه حمرم ، فال جيو: "وقال يف املهذب  

  ."والدم
خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يـسمونه       : "وقد تواتر عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال        

والتغبري هو شعر مزهد يف الدنيا يغين به مغن ويضرب بعـض            ." التغبري يصدون به الناس عن القرآن     
  ."احلاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء



 
 

 

إن الغناء هلو مكروه، يشبه الباطل واحملال، ومن استكثر منه فهـو         : "قال يف كتاب أدب القضاء    
  "سفيه ترد شهادته

وصرح أصحابه العارفون مبذهبه بتحرميه، وأنكروا على من نسب إليه ِحلَّـه،            : "قال ابن القيم  
كاشف يف بيان حكم الغناء     كالقاضي أيب الطيب الطربي، والشيخ أيب إسحاق، وابن الصباغ النور ال          

  واملعازف
 الغناء ينبـت   : سألت أيب عن الغناء فقال: فقال عبد اهللا ابنه

  ، ) عندنا الفساق إمنا يفعله: النفاق بالقلب ، ال يعجبين ، مث ذكر قول مالك 
جالً عمل بكـل رخـصة   لو أن ر: مسعت حيىي القطان يقول   : ومسعت أيب يقول  : :وقال عبداهللا 

  ."يقول أهل الكوفة يف النبيذ، وأهل املدينة يف السماع، وأهل مكة يف املتعة، لكان فاسقاً
مل يكن  ": وة هةر سةبارةت بة وتةى اهلى مةدينة لةم باسة شيخ االسالم ابن تيمية فةرمويةتى               

  ."همإباحة الغناء من قول فقهاء املدينة وعلمائها ، وإمنا كان يضع ذلك فساق
فال تقبل شهادة املصافح واملتمـسخر واملغـين والرقـاص          : "قال ابن قدامة املقدسي يف املقنع     

  "والآلعب الشطرنج والزد واحلمام
ونص رمحه اهللا على كسر آالت اللهو كالطنبور وغـريه، إذا  : "وقال اإلمام ابن القيم يف رسالته    

  ..."رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها
املالهي ثالثة أضرب؛ حمرم، وهو ضـرب       : " رمحه اهللا  - املذهب احلنبلي     حمقق -قال ابن قدامة    

األوتار والنايات واملزامري كلها، والعود والطنبور واملعزفة والرباب وحنوها، فمن أدام استماعها ردت             
إذا دعي إىل وليمة فيها منكر، كاخلمر والزمر، فأمكنه اإلنكار، حـضر            : "وقال رمحه اهللا    ." شهادته
النور الكاشف يف بيـان حكـم الغنـاء         ."  ، ألنه جيمع بني واجبني ، وإن مل ميكنه ال حيضر           وأنكر

  واملعازف


الـضرب    قد أنكـر –رمحه اهللا تعاىل–فإذا كان الشافعي «وقال ابن رجب يف نزهة األمساع 
وأمـا يف  «وقـال  . »!املطربة؟ اللهوبالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله يف آالت 

حكى أبو بكر اآلجري إمجاع العلمـاء علـى    وقد«وقال . »مساع آالت اللهو فلم حيك فيه خالفا
 .«ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

كفر مستحل  عن القاضي عياض أنه ذكر اإلمجاع على) ٤٩٤\٦" (الفروع"وقد نقل ابن مفلح يف 



 
 

 

حرمـة  : املسألة الثامنة واخلمـسون » :(فيةاملسائل الكا(وقال ابن يوسف الكايف التونسي يف . الغناء
 . اإلسالم، فمن استباح ذلك يكفر الستباحته ما حرم شرعا الغناء وأخذ األجرة عليه معلومة من دين

مـن املكاسـب اتمـع علـى حترميهـا الربـا، ومهـور              «": الكـايف "وقال ابن عبد الرب يف      
   . الزمر واللعب والباطل كله وعلى..والغناء..البغايا

اإلمجاع على أن الطنبور واملزمـار     " الشرح الكبري "، وابن أخيه يف     "املغين"وحكى ابن قدامة يف     
   . من آلة املعصية والشبابة

الـدف والـشبابة    وأما إباحة هذا السماع وحتليله فليعلم أن«": فتاويه"وقال ابن الصالح يف 
ومل يثبـت  . هم من علماء املسلمنيوغري والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة املذاهب

  «االختالف أنه أباح هذا السماع وعن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع
لكن النفوس . حترميه وأما ما ابتدعته الصوفية يف ذلك فمن قبيل ما ال خيتلف يف«وقال القرطيب 

 والكوبة فال خيتلف يف وأما املزامري واألوتار» وقال. »الشهوانية غلبت على كثري ممن ينسب إىل اخلري
أحد ممن يعترب قوله من السلف وأئمة اخللف من يبيح ذلك، وكيـف ال   حترمي مساعها، ومل أمسع عن

يشك  شعار أهل اخلمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد واون؟ وما كان كذلك مل حيرم وهو
   يف حترميه، وال يف تفسيق فاعله وتأثيمه

لُعن املغين واملغىن له ؛ وعن فضيل بن عيـاض        : بيهقي عن الشعيب قال     أخرج ابن أيب الدنيا وال     
يا بين أمية أيـاكم  : قال يزيد بن الوليد : "الغناء رقية الزنا ؛ وعن أيب عثمان الليثي أنه قال : أنه قال   

ـ        ل والغناء فإنه ينقص احلياء، ويزيد يف الشهوة، ويهدم املروءة، وانه لينوب عن اخلمر، ويفعل ما يفع
ــا   ــة الزن ــاء داعي ــساء، فــإن الغن ــوه الن ــاعلني فجنب ــد ف ــتم ال ب  ."الــسكر، فــإن كن

أنـه ممـا أنكـره     سألين سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته«: وقال ابن بطة العكربي
ومساهم احملققون جربية، أهل مهم دنية،  وإمنا تفعله طائفة مسوا بالصوفية. العلماء واستحسنه السفهاء

وروى ابن اجلوزي عن الروذباري أن سـئل  . »أسبام ظلمة رائع بدعية، يظهرون الزهد، وكلوش
 ، هي يل حالل ألين وصلت إىل درجة ال يؤثر ِفي اختالف األحـوال «ويقول  عمن يسمع املالهي

   .وصل لعمري إىل سقر عم قدن: فقال
 على القرضاوي و اجلديع    الرد 

     إمجاع العلماء على حترمي آالت املوسيقى
  



 
 

 




   املعازف مخـر
."النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل محيا الكؤوس

تاده واغتذى به ال حين على مساع القرآن، وال يفرح وهلذا يوجد من اع
به، وال جيد يف مساع اآليات كما جيد يف مساع األبيات، بل إذا مسعوا القرآن مسعوه بقلـوب الهيـة          

" وألسن الغية، وإذا مسعوا املكاء والتصدية خشعت األصوات وسكنت احلركات وأصغت القلـوب            
 .(اموع(

ابنالقيمرمحهاهللا           إنك ال جتد أحداً عين بالغناء ومساع آالته إال وفيه ضالل
هـةروةها  ". عن طريق اهلدى علماً وعمالً، وفيه رغبة عن استماع القـرآن إىل اسـتماع الغنـاء               

فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، ومخرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غريه مـن               : "فةرمويةتى
 ". ل النفوس إليه ورغبتها فيهالكالم الباطل لشدة مي





















 
 

 

 
 





 
























 







 
 

 



 











 ُذؤي الَِّذينِبينـاً   وِإثْمـاً ماناً وتهلُوا بمتوا فَقَِد احبسا اكْتِر مياِت ِبغِمنؤالْمو ِمِننيؤونَ الْم

  ٥٨:األحزاب





 






ْقُل اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهرواْ بات١١١: بقرة ( ه. (  









 
 

 










































 
 

 


  القياس مع الفارق    القياس مع الفارق باطـل


شتان بنيالثرى و الثريا







خ الشيخ صاحل آل الشي:  
 التـرايب انتم تنكرون علينا علـى       : ، جزاكم اهللا خرياً    يقول السائل شيخنا الفاضل ما قولكم     

 وتبدعوم وتنكرون عليهم وتغتابوم وتتركون ذكر حماسنهم مع         والتلمساين والغزايل والقرضاوي  
تتكلمون عن أن هناك أئمة وقعوا يف بدعة أمثال ابن حجر والنووي، لكن تذكرون املتقدمني باخلري و          

   املتأخرين ؟
 :      أقول أوال، هذا التمثيل من هذا القائل يدل علـى جهلـه  ،

، وأين كيف يقارن احلافظ ابن حجر والنووي بأمثال الترايب والغزايل والقرضاوي أين الثرى من الثريا  
ن هلا، وما تأولوه ووقعوا فيه قليل بالنـسبة    البعرة من البعري، فأولئك محبون لسنة شارحون هلا مبينو        

، فلم يزل أهل العلم ينتفعون بكالمهم بل ويفهمون نصوص الكتـاب          إىل مابينوه من أمور االسالم    
أما هؤالء املعاصرون من أمثال التـرايب والغـزايل         .والسنة على ما بينوه، ألم كانوا أهل العلم حبق        

ثاهلم فهؤالء رؤوس دعوا الناس اىل عدم االلتـزام بالـسنة وإىل      والقرضاوي وأمثاهلم والتلمساين وأم   
، أو يف مـسألة      ، من خيطأ وجيانب الصواب يف مسألة أو يف فرع من الفروع            نبذها، فاحلال خمتلف  

رأساً، بل قد نال  ، ومن خيالف يف األصل، فهؤالء اليقيمون لتوحيد مقاماً وال يرفعون عقدية أواثنتني
 أكرب األذية كما هو مشاهد، فالترايب حاله معروف يرى أنه يلزم جتديد أصـول               أهل التوحيد منهم  

االسالم، وجتديد يف أصول الفقه، وأن أصول الفقه اصطلح العلماء على أن تفهم النصوص على هذه                
األصول، وهذا ال يعين أننا ملزمون ا، فيقول جيب أن نضع أصوال جديدة للفقه نفهم ا الكتـاب               

ا يناسب هذا العصر، والغزايل يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه، والقرضـاوي         والسنة مب 
على نفس املنهاج يسري وإن مل يظهر ذلك إظهار الغزايل، والتلمساين ال يعرف توحيد العبـادة، وال               



 
 

 

 وال عجب فهؤالء األربعة ومن شاكلهم، هؤالء متخرجـون     . السنة، وإمنا هو خيلط فيها أكرب اخللط      
من مدرسة واحدة، أال وهي مدرسة اإلخوان املسلمني، واملدرسة معروفة يف أصوهلا ويف مناهجها فال 
عجب أن خترج أمثال هؤالء يف املستقبل، وال عجب أن يكون أمثال هؤالء موجودين يف مثل هـذا             

 أصيل متعني الزمان ما دام أم تربوا على أصول تلك املدرسة، فاإلنكار عليهم وعلى ما هم فيه من ت                
   .، ألم يضلون الشباب باسم الدعوة، والشباب يعظموم باسم أم دعاة إىل االسالم

حد صار ينافح عن قـضية مـن        وأما احلافظ ابن حجر والنووي فما مسعنا يوماً من األيام أن أ           
ـ   العقدية اليت أخطأوا فيها حبجة أن ابن حجر قاله أو النووي قال          القضايا ائهم يف ، وإمنا مضت أخط
وأما أولئك فال يقارنون وال جيوز      ،   ، وبقي انتفاع الناس بعلومهم الغزيرة وأفهامهم املستنرية        وقتهم

 .أن جيعلوا يف مصاف هؤالء وال أن يقاس الثرى على الثريا

















 



 
 

 

 






  العلماء ورثة االنبياء







 








 
















 
 

 

 






































 
 

 

















                      العلم امام العمل و قائد له و العمل تابع له و مؤمت به فكل عمل ال يكون خلف العلم مقتديا بـه
.فهو غري نافع لصاحبه بل مضرة عليه 
فسد اكثر مما يصلحمن عبد اهللا بغري علم كان ما ي


       ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفالَ تو

٣٦:اإلسراء. ولـِئك كَانَ عنه مسؤوالً ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ



حريةاالديان












 
 

 










































 
 

 


نوح







   :   ال 
  .هلها وال تغتر بكثرة اهلالكني تستوحش طرق اهلدى لقلة أ

 



























 
 

 


 




















 جلامع الصغري وزيادته ايأيت على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على اجلمر 

وضعيف اجلامع الصغري صحيح املتمسك بسنيت عند اختالف أميت كالقابض على اجلمر  















 
 

 










































 
 

 












  يأيت على الناس زمان الصابر فيهم علـى
  اجلامع الصغري وزيادتهى اجلمر دينه كالقابض عل




















 
 

 

 



























  












 
 

 




















 















 
 

 

 






تان عظيم سبحانك هذا







  لو ان اهللا عرض نفسه للناس ـ والعياذ
باهللا ـ ما أخذ هذه النسبة 
























 
 

 



حن أبناء وطن واحـد، مـصرينا   بيننا مشتركة فن فكل القضايا

عنهم إخواننا املسيحيني، البعض ينكر علي هذا كيف أقول إخواننـا   واحد، أمتنا واحدة، أنا أقول
 نعم حنن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر) إمنا املؤمنون أخوة( املسيحيني؟

    ناس هـذا   وقد جهل كثري من ال
االصل العظيم حىت لقد مسعت بعض املنتسبني اىل العلم و الدعوة يف إذاعة عربية يقول عن النصارى                 

)٥الوالء و الرباء يف االسالم ص (إم إخواننا ، و ياهلا من كلمة خطرية 


احلرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة، جيـب   نا كثريا ما قلت يف هذا الربنامج وغريه إنأ
برنامج الشريعة و احلياة.  إطالق احلريات 

 م ٢٠١١ مارس ٦موقعه على الصفحة الرئيسية بتاريخ "إن احلرية مقدمة على تطبيق الشريعة

  سـالمية أولويات احلركة اإل      ،إن الفكـرة اإلسـالمية
بذورها، وال تتعمق جذورها، أو متتد فروعهـا إال   والصحوة اإلسالمية ال تتفتح أزهارها، وال تنبت

هلذا ال أتصور أن يكون موقف احلركة اإلسالمية إال مع احلرية  الدميقراطية، يف جو من احلرية ومناخ
 .والدميقراطيــــــــــــــــة الــــــــــــــــسياسية  

 هـ٢٥,٣,١٤٣٢ بتاريخ ٥٣٦جريدة الناس عدد :   أنا ضد الدولة الدينية متاماً فلسنا دولة
   .مشايخ وماليل


  إن أيب وأبيك يف النار (   ثبت يف صحيح مسلم مرفوعا (.   

 أهل الفترة وهو من ا ذنب عبد اهللا بن عبداملطلب حىت يكون يف النارقلت م :  قرضاوي
   .والصحيح أم ناجون

  اقرضاوي)  يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح ( :ثبت يف الصحيحني مرفوع  مـن
  .يواناتاملعلوم املتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن املوت ليس كبشا وال ثورا وال حيوانا من احل

 اقرضاوي) ة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ ( :ثبت يف الصحيح مرفوع هذا مقيد
  .أما اآلن فال بزمن الرسول



 
 

 


ةفايزأمحدشاديةأمكلثوم

فريوز
والكباب اإلرهابعادل

زايدمعايل والشريفنورغواراهلجانرأفت  احللميةليايلفليمىإمام









:   أيها األخوة قبل أن أقـوم

العرب كانوا معلقني كـل  ،  اإلنتخابات اإلسرائيلية نتائجمن مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن 
 نتمىن أن تكون بالدنا مثل هذه وهذا مما حنمده يف إسرائيل، سقط برييل  رييل وقدآماهلم على جناح ب

األربـع أو   الشعب هو الذي حيكم ليس هناك التسعات من أجل جمموعة قليلة يسقط واحد و البالد
  ؟ من مية ماهذا التسعات اخلمس اليت نعرفها يف بالدنا تسعة وتسعني وتسعة وتسعني

 حنـي  الكذب والغش واخلـداع  ه على الناس ما أخذ هذه النسبة ولكنهالو أن اهللا عرض نفس 
    .إسرائيل على ما فعلت

ابــــنعثــــيمني 
يتكلم عن اإلنتخابات يف أحد الدول وذكر أن رجالً حصل علـى نـسبة    رجل كان: السائلل يقو
هذا جيـب   نعوذ باهللا ... ه على الناس ما أخذ هذه النسبةلو أن اهللا عرض نفسمعلقاً  مث قال% ٩٩

من اخلالق فعليه أن يتوب إىل  يتوب من هذا وإال فهو مرتد ألنه جعل املخلوق أعلى.. عليه أن يتوب 
   .وجب على والة األمور أن يضربوا عنقه اهللا فإن تاب فاهللا يقبل التوبة من عبادة وإال

مقبلنبهاديالوادعي  هذا
وإن أراد أن اليهـود   إن أراد أن يفضل اليهود على اهللا سبحانه وتعاىل فهو كافر ،     كالم ضالل مبني  

والنصارى والبوذية وعباد البقر وعباد الفروج وغري ذلك كثري وهم ال يصوتون هللا فهذا أمر آخـر                 



 
 

 

كُن :  فهو سبحانه وتعاىل الذي يقول        فإن ربنا عزوجل ال حيتاج إىل التصويت       ولكنه ضالل مبني ،   
فَيكُونُ ، وهو الذي أهلك فرعون ، وهو الذي أهلك قارون ، وهو الذي أهلك أمما متكاثرة ، ممـن           

  . طعنوا ووقفوا يف وجوه أنبيـاء اهللا عزوجـل وانتـصر أنبيـاء اهللا نـصرا عـاجال أو آجـال       
ج إليه إال البشر الضعيف ، يا مسكني حىت مشايخ القبائل ترى أحـدهم وقـت                والتصويت ال حيتا  

يأَيها الناس أَنـتم     : التصويت قد نشف ريقه ويداري الناس ، أبشروا باملشاريع ، أما ربنا فهو الغين             
           كُـمذِْهبأْ يشِإن ي  ، ِميدالْح ِنيالْغ وه اللّهآُء ِإلَى اللِّه ولَى اللِّه         الْفُقَرع ا ذَِلكمِديٍد  ولٍْق جأِْت ِبخيو 

  ِبعِزيٍز 
) شيخ عثـيمني (



















 ٨ : إبراهيم  .رِض جِميعاً فَِإنَّ اللّه لَغِني حِميدوقَالَ موسى ِإن تكْفُرواْ أَنتم ومن ِفي اَأل
 والُغبت لَنوِنى ورضى فَتروا ضلُغبت لَن كُماِدى ِإنا ِعبي

        سِإنو كُمآِخرو لَكُمأَنَّ أَو اِدى لَوا ِعبوِنى يفَعنفِْعى فَتاِحٍد        نٍل وجقَى قَلِْب رلَى أَتوا عكَان كُمِجنو كُم
يا ِعباِدى لَو أَنَّ أَولَكُم وآِخركُم وِإنسكُم وِجنكُم كَانوا علَـى           ،  ِمنكُم ما زاد ذَِلك ِفى ملِْكى شيئًا        

 )١٦ / ٨ (-صحيح مسلم ى شيئًا أَفْجِر قَلِْب رجٍل واِحٍد ما نقَص ذَِلك ِمن ملِْك



 
 

 




 والعياذ باهللا



 لو أن اهللا عرض نفسه على

.الكذب والغش واخلداع حني إسرائيل على ما فعلت  ا أخذ هذه النسبة ولكنهاالناس م


إسرائيل على ما فعلت ولكنها الكذب والغش واخلداع حني

















  .اإلسالم   ـ رفع اللثام عن خمالفة القرضاوي لشريعة١
  . ـ إسكات كلب العاوي ٢
  . ـ القرضاوي يف ميزان االسالم ٣
   . ـ الرد على القرضاوي و اجلديع٤
 ـ٥



 
 

 


الباينو ابن باز و ابنعثيمنيمقبلبنهاديالوادعي


 



 










 


















 
 

 

















ن اهللا فاصنع ما شئتإذا مل تستحىي م








 }           اءدـهـِة شعبوا ِبأَرـأْتي لَم اِت ثُمنصحونَ الْممري الَِّذينو
   ٤النور}فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 

 }َِّة ِإنالْآِخرا وينوا ِفي الداِت لُِعنِمنؤاِفلَاِت الْماِت الْغنصحونَ الْممري الَِّذين 
 ِظيمع ذَابع ملَه٢٣النور}و   

} لُوامتوا فَقَِد احبسا اكْتِر مياِت ِبغِمنؤالْمو ِمِننيؤذُونَ الْمؤي الَِّذيناناً وتهب
٥٨األحزاب}وِإثْماً مِبيناً 








 
 

 


 ضحاك شعيب و     إال أن يعترف على نفسه بأنه  ال تقبل شهادته وإن تاب ،

   تفسري ابن كثري.  ، واهللا أعلم ، فحينئذ تقبل شهادته قد قال البهتان












 


  
 






            ِرقسي ِحني اِرقالس ِرقسلَا يو ِمنؤم وهِني وزي اِني ِحنيِني الززلَا ي

ِمنؤم وهو .  










 
 

 

}          ـةُ لَـااِنيالزِركَةً وـشم ةً أَواِنيإلَّا ز نِكحاِني لَا يالز
 ِمِننيؤلَى الْمع ذَِلك مرحو ِركشم اٍن أَوا ِإلَّا زهنِكح٣النور}ي   













 الشرك باهللا : اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن قال
وقذف والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف 

  )متفق عليه (   احملصنات املؤمنات الغافالت











} ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن نوا كَِثرياً مِنبتوا اجنآم ا الَِّذينها أَي١٢احلجرات}ي   

احلديث إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب







 
 

 




 
 ابـن

،ال  واألعراض أيضاً حمترمـة  نيعثيم
حيل للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه ، بل إن القاذف إذا قذف شخصاً عفيفاً بعيداً عن التهمـة                    

ء يشهدون يا زاٍن ، أو أنت زاٍن ، أو أنت لوطي، أو ما اشبه ذلك ،فإما أن يأيت بأربعة شهدا                  : وقال  
  :على الزنا صرحياً ، وإال فإن هذا القاذف يعاقب بثالث عقوبات

  .أن جيلد مثانني جلدة: العقوبة األوىل
أال تقبل له شهادة أبداً كلما شهد عند القاضي ترد شهادته ، سـواء شـهد                : والعقوبة الثانية 

 يرفض القاضي شهادته    باألموال ، أو شهد بالدماء، أو شهد برؤية اهلالل، أو شهد بأي شيء آخر،             
  .ويردها 

الفسق، أن يكون فاسقاً بعد أن كان عدالً، فال يزوج ابنته وال أخته وال يتقـدم    : العقوبة الثالثة 
إماماً يف املسلمني عند كثري من العلماء ، وال يوىل أي والية؛ ألنه صار فاسقاً، هذه عقوبة من يرمي                   

   .شخصاً بالزنا أو اللواط
جاُءوا علَيِه ِبأَربعِة شهداَء فَِإذْ لَم يأْتوا ِبالشهداِء        لَولَا    :، قال اهللا تعاىل    عة شهداء إال أن يأيت بأرب   

، حىت لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ومل يأِت             )١٣:النور (ند اللَِّه هم الْكَاِذبونَ   فَأُولَِئك عِ 
هلذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زىن عند عمر بن            بأربعة شهداء، فإنه جيلد مثانني جلدة، و      

تشهد أنك رأيـت  : نعم ، قال : تشهد أنه زىن؟ قال : اخلطاب، فجاء م عمر فسأهلم ، قال لألول   
نعـم ، فجـاء     : نعم، فجاء بالثاين، قال     : ذكره يف فرجها غائباً كما يغيب املرواد يف املكحلة؟ قال         

: أنا ال أشهد بالزنا، لكين رأيت أمراً منكراً ، قال         : ء بالرابع فتوقف، فقال   نعم ، فجا  : قال  : بالثالث
رأيت رجالً على امرأة يتحرك كتحرك اامع لكن ال أشهد، فجلد الثالثة األولني على مثانني جلدة؛                

  .ألنه تبني أم كذبة وأطلق الرابع
والَِّذين يرمونَ الْمحـصناِت  (اىل فاألعراض من أشد األشياء حرمة، وهلذا كما مسعتم قال اهللا تع      

وال تقْبلُوا لَهم (هذه هي العقوبة األوىل ) ٤:النور) (ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً 
ِإلَّـا  (وهذه هي الثالثة     )٤:النور ()وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  ( وهذه هي الثانية ،     )٤:النور) (شهادةً أَبداً 



 
 

 

         ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَصو ِد ذَِلكعب وا ِمنابت يعين ال يكونون فساقاً، لكـن     ) ٥:النور) (الَِّذين ،
  ؟ أنا تائب حىت ننظر هل الرجل أصلح أو مل يصلح: بشرط التوبة واإلصالح، ال يكفي أن يقول 

جدير مبن كانت هذه حاله أن يؤكده النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اخلطبة               وعلى هذا فإنه    
إن دمائكم وأموالكم   :" العظيمة، يف مشهد الصحابة، يف يوم النحر يف مىن، يقو عليه الصالة والسالم            

/ ٢٧ (شرح رياض الصاحلني للعثيمني". وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا         

٢٩(  




ابنعثيمني   ؛  وال يوىل أي والية
   . ذه عقوبة من يرمي شخصاً بالزنا أو اللواطه،  ألنه صار فاسقاً





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 





 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 


  



 

















 



 
 


  


