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 بعض املنكرات املتفشية يف املساجد واجملتمعات
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم  على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد

: سبحانو  قال ادلنكر، عن والنهي بادلعروف باألمر ادلؤمنٌن أمر قد وتعاىل سبحانو اهلل  فنَّن 
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َو َْ ُمُرونَ  اخلًَْْنِ  ِإىَل  َ ْدُعونَ  أُمَّن ٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَ ُكنْ )  ُىمُ  َوأُولَِ  َ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َو َينَيْ

(. اْلُمْ ِلُحونَ 

رَ  ُ ْنُ مْ : )بقولو ومّيزىا عاطراً، ثنااً - وسلم عليو اهلل صلى –زلمد أم  على وأثىن  أُمَّن ٍ  َ يَيْ
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْ ُمُرونَ  لِلنَّناسِ  ُأْ رَِ  ْ  (. بِاللَّنوِ  َوتَيْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَينَيْ

 ما عليها  نطبق أن عليها خيشى أمهل و  فذا الوا ب، هبذا قام  إن الثناا ىذا تس حق  هي
(.  َيْ َعُلونَ  َ انُوا َما لَِبْ  َ   َيَعُلوهُ  ُمْنَكرٍ  َعنْ   َي َيَناَىْونَ  َ   َ انُوا: )اليهود  اهلل يف قالو

  س طع مل  فن بيده،  ليغًنه منكرا منكم رأى من-: "وسلم عليو اهلل صلى –اهلل رسول وقال
". اإلديان أضعف وذل   بقلبو،  س طع مل  فن  بلسانو،

".  ردل حب  اإلديان من ذل  وراا ولي : "روا   ويف

 والنسائي أمحد اإلمام أ ر و  ما ،(49 )حد ث" اإلديان "يف مسلم اإلمام أ ر و 
. والرتمذي
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 بَِيِدهِ  نَيْ ِسي َوالَّنِذي: "قال- وسلم عليو اهلل صلى –النيب عن- عنو اهلل رضي –حذ    وعن
َهُونَّن  بِاْلَمْعُروفِ  لََ ْ ُمُرنَّن   ُ َّن  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِعَقابًا َعَلْيُكمْ   َيبَيَْعثَ  َأنْ  اللَّنوُ  لَُيوِوَكنَّن  أَوْ  اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َولَ َينَيْ
". َلُكمْ  َ ْسَ ِ يبُ  َ اَل  لََ ْدُعنَّنوُ 

( 2169 )حد ث" سننو "يف والرتمذي ،(388/ 5" )مسنده "يف أمحد اإلمام أ ر و
. وحّسنو

(. 5104 )حد ث" ادلشكاة "ختر ج يف األلباين وحّسنو

  َا: قَالَ  ُ َّن  َعَلْيوِ  َوأَثَيىَن  اللَّنوَ  َ َحِمدَ - َعْنوُ  اللَّنوُ  َرِضيَ  -َبْكرٍ  أَبُو قَامَ : قال حازم أيب بن قي  وعن
 َض َّن  َمنْ  َ ُ رُُّ مْ  َ   أَنَيُ َسُكمْ  َعَلْيُكمْ  آَمُنوا الَّنِذ نَ  أَ َيَُّها  َا: )اْا َ َ  َىِذهِ  تقرؤون ِإنَّنُكمْ  النَّناسُ  أَ َيَُّها
ْعَنا َوِإنَّنا ، (اْىَ َد َيُ مْ  ِإَذا  َرأَْوا ِإَذا النَّناسَ  ِإنَّن :  َيُقولُ - َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ  اللَّنوُ  َصلَّنى -اللَّنوِ  َرُسولَ  َسَِ

".  ِبِعَقاِبوِ  اللَّنوُ   َيُعمَّنُهمْ  َأنْ  أَْوَو َ   َُيْنِكُروهُ   َيَلمْ  اْلُمْنَكرَ 

 حد ث" والنهي األمر باب" سننو "يف داود وأبو ،(1/5" )مسنده "يف أمحد اإلمام أ ر و
 حد ث ،"ادلنكر  غًن مل إذا العذاب نزول يف  اا ما باب "يف والرتمذي ،(4338)
 وىو ،(4005 )حد ث" ادلنكر عن والنهي بادلعروف األمر "باب يف ما و وابن ،(2168)

.  ثًنة طرق من روي وقد صحيح، حد ث

.  ثًنة ادلنكر عن والنهي بادلعروف األمر يف واألحاد ث واا ات

 ادلنكر عن والنهي بادلعروف األمر وىي   العلماا على تو ب والنبو   اإلذلي  األوامر  هذه
 ولين وا وغ رانو اهلل رضا ليكسبوا ادلنكر عن والنهي بادلعروف باألمر النهوض ادلسا د وأئم 
. وعقابو سخطو من

 .   من ادلؤسف  داً أن ىناك ظاىرتٌن  طًنتٌن يف اجمل معات اإلسالمي 
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ال شبو بالك ار من اليهود والنصارى وغًنىم يف اللباس، ومن ذل  لباس البنطلونات : أو مها 
و  سيما ال يق ، وحلق اللحى، و شف الرؤوس، و ز د  ثًن منهم لباس الربنيطات 

، رواه "من تشبو بقوم  هو منهم -: " صلى اهلل عليو وسلم-وقد قال رسول اهلل  (القّبعات)
 .اإلمام أمحد يف عدة مواضع من مسنده، وابن أيب ويب  يف ادلصنف والبيهقي 

إسبال الثياب يف الصالة، ومنها البنطلونات، وىي ظاىرة مؤدل  ورد الوعيد الشد د : وثاني هما
ل اعلي ىذا اإلسبال ادلنكر،   سيما إذا أضيف إليو - صلى اهلل عليو وسلم–من رسول اهلل 
 .ال شبو بالك ار 

صلى اهلل عليو –  سوق ىنا عدة أحاد ث عن عدد من الصحاب  الكرام عن رسول اهلل 
-. وسلم

. عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم: األول

: حدثنا أبان، وعبد الصمد قال: حدثنا  ون  بن زلمد، قال-  رمحو اهلل –قال اإلمام امحد 
حدثنا ىشام، عن حيٍن، عن أيب  ع ر، عن عطاا بن  سار، عن بعض أصحاب النيب صلى 

بينما ر    صلي وىو مسب  إزاره إذ قال لو رسول اهلل صلى اهلل عليو : اهلل عليو وسلم قال
 ذىب   وض ،    اا،  قال لو رسول اهلل صلى اهلل عليو :  ، قال"اذىب   وض  : " وسلم
 ا رسول اهلل؟ ما ل  أمرتو :  ذىب   وض ،    اا  قال: ، قال"اذىب   وض  : " وسلم

إنو كان يصلي وىو مسبل إزاره وإن اهلل عز وجل ال يقبل صالة : "   وض ؟   سك  قال
   "عبد مسبل إزاره

الكربى " والنسائي يف ،  (638)رقم " السنن"و أبو داود يف ،  (16628)رقم " ادلسند"يف 
( . 9623)سل صراً رقم " 
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( 801)رقم " ر اض الصاحلٌن"وىو حد ث صحيح وإسناده صحيح، وصححو النووي يف 
وذ ر أن ر الو ر ال مسلم، وظن بعض الناس ومنهم األلباين أن ىذا احلد ث ضعيف وأن 

، "ال قر ب"أبا  ع ر يف ىذا اإلسناد ىو األنصاري ادلؤذن وىو مقبول  ما قال احلا ظ يف
ولي  األمر  ما زعموا  فن ىذا ا نصاري    روي عن عطاا ابن  سار؛ والصواب أن أبا 

 ع ر يف ىذا اإلسناد إمنا ىو أبو  ع ر زلمد بن علي بن احلسٌن القروي اذلامشي عن عطاا 
وتذىيب ال هذ ب  (20/126)و   (137-26/136 )انظر هتذ ب الكمال . ابن  سار 

(6/367. ) 

(. 26/139)و روي عنو حيٍن بن أيب  ثًن، انظر هتذ ب الكمال 

-24/331)" هتذ ب الكمال"أما أبو  ع ر األنصاري ادلؤذن  قد تر م لو اإلمام ادلزي يف 
: باسم زلمد بن إبراىيم بن مسلم بن مهران بن ادلثىن القروي أبو  ع ر، وقال عنو (334

مؤذن مس د العر ان، ومل  ذ ر يف ويو و عطاا بن  سار، ومل  ذ ر يف الرواة عنو حيٍن بن 
. أيب  ثًن

، ومل  ذ ر يف ويو و  (17-9/16)" هتذ ب ال هذ ب"وتر م لو احلا ظ ابن ح ر يف 
. عطاا بن  سار، و  يف الرواة عنو حيٍن بن أيب  ثًن

، ومل  ذ ر يف ويو و عطاا بن (8/13)" تذىيب ال هذ ب"وتر م لو احلا ظ الذىيب يف 
.  سار، و  يف الرواة عنو حيٍن بن أيب  ثًن

وهبذا  زداد القارئ ثق  ب ن الراوي ذلذا احلد ث عن عطاا بن  سار إمنا ىو أبو  ع ر زلمد 
. ابن علي بن احلسٌن ادللقب بالباقر، وىو عامل إمام، ومن أعالم أى  البي  النبوي
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 ليحذر ادلسلمون أود احلذر من اإلسبال؛ ألنو  ؤدي إىل عدم قبول صالة ادلسب  عند اهلل، 
وىذا أمر  طًن، ومن حص  منو ذل   لي ب إىل اهلل توب  نصوحا و ندم أود الندم على ما 

 .صنع لع  اهلل  غ ر لو ما سلف

  كلمهم   ثالث : "عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: عن أبي ذر رضي اهلل عنو: الثاني
 صلى- اهلل رسول  قرأىا :قال أليم، عذاب وذلم  ز يهم، و  إليهم،  نظر و  القيام ،  وم اهلل
 ادلسب  :قال اهلل؟ رسول  ا ىم من و سروا  ابوا :ذر أبو قال مرار، ثالث -وسلم عليو اهلل

 ".الكاذب باحللف سلع و وادلن ق وادلنان

 (.5/148" )مسنده"، واإلمام أمحد يف (106)رقم " صحيحو"رواه اإلمام مسلم يف  

إن -: صلى اهلل عليو وسلم–قال رسول اهلل :  قال:عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: الثالث
 ".اهلل    نظر إىل مسب 

حدثنا ويبان : حدثنا أبو الن ر وحسٌن قا : قال (1/322)" مسنده" رواه اإلمام أمحد يف 
 .وىذا إسناد صحيح. عن أوعث حدثين سعيد بن  بًن عن ابن عباس بو

 .وأ ر و ابن أيب ويب  والنسائي يف الكربى من طر ق ويبان بو

 :الرابع عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

عن عبد الرزاق بن مهام ثنا معمر عن مهام عن أيب  (2/318)" مسنده"رواه اإلمام أمحد يف 
 ".إن اهلل    نظر إىل ادلسب   وم القيام -: "صلى اهلل عليو وسلم–قال رسول اهلل : ىر رة قال

 . وىذا إسناد صحيح على ورط الشيخٌن

ما : "قال- صلى اهلل عليو وسلم–بفسناد صحيح إىل النيب " الكربى" وروى عنو النسائي يف 
 ".أس   من الكعبٌن من اإلزار   ي النار
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 -َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ  اللَّنوُ  َصلَّنى- النَّنيبَّن  َرأَْ  ُ :  قال:عن المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو: الخامس
 اللَّنوَف   َف ِإنَّن  ِإزَاَرَك؛ ُتْسِب ْ  َ   َسْه ٍ  َأيب  ْبنَ  ُسْ َيانُ   َا : َيُقولُ  َوُىوَ  َسْه ٍ  َأيب  ْبنِ  ُسْ َيانَ  ِ ُْ زَةِ  َأَ ذَ 

بِإلِإينَف  يُيحِإ ُّب  الَف   (.4/246)" مسند أمحد". "الْلمُيسْل

يف إسناده ور    يو  الم، لكن روا  و ىنا عن عبد ادلل  بن عمًن  ويف، وروا   ور   عن 
 .الكو يٌن أصح من روا   اإلمام س يان الثوري

 احلد ث صحيح،   سيما ولو وواىد  ثًنة، و لها تدل على حترمي اإلسبال وودة الوعيد 
. ل اعلو

 ِمنْ  َرُ اًل  تَِبعَ  َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّنى النَّنيبَّن   َأنَّن :عن الشريد بن سويد رضي اهلل عنو: السادس
 َعنْ  الرَّنُ  ُ  َ َكَشفَ : قَالَ  ". ِإزَاَركَ  اْرَ عْ : "  َيَقالَ  ثَيْوبَُو، َأَ ذَ  َح َّن  أَثَرِِه، يف  َىْرَولَ  َح َّن  ثَِقيٍف،
 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّنى اهللِ  َرُسولُ   َيَقالَ  رُْ َبَ اَي، َوَتْصَط ُّ  َأْحَنُف، ِإينيِّن  اهلِل، َرُسولَ   َا:  َيَقالَ  رُْ َب َيْيِو،
 أَْنَصافِ  ِإىَل  َوِإزَارُهُ  ِإ َّن  الرَّنُ  ُ  َذِل َ   َُيرَ  وملَْ : قَالَ  " َحَسنٌ  َوَ  َّن  َعزَّن  اهللِ  َ ْلقِ  ُ  ُّ : " َوَسلَّنمَ 

(. 4/390)" مسند أمحد. "َماتَ  َساقَيْيِو َح َّن 

باب ما  اا يف إسبال  "(4084)رقم  (4/344)" سننو" قال أبود داود يف :السابع
": اإلزار

ثَيَنا" ٌد، َحدَّن ثَيَنا ُمَسدَّن ثَيَنا ِغَ اٍر، َأيب  َعنْ  حَيٍَْن، َحدَّن  اَْسُوُ  دَتِيَم َ  َوأَبُو - اذْلَُ ْيِميُّ  دَتِيَم َ  أَبُو َحدَّن
 َ   َرْأِ ِو، َعنْ  النَّناسُ  َ ْصُدرُ  َرُ اًل  َرأَْ  ُ : قَالَ  ُسَلْيٍم، ْبنِ  َ اِبرِ  ُ َريٍّي  َأيب  َعنْ  - رُلَاِلدٍ  ْبنُ  َطرِ فُ 
 َوَسلَّنَم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّنى اللَّنوِ  َرُسولُ  َىَذا: قَالُوا َىَذا؟ َمنْ : قَيْل ُ  َعْنُو، َصَدُروا ِإ َّن  َوْيً ا  َيُقولُ 
، اللَّنِو، َرُسولَ   َا السَّناَلمُ  َعَلْي َ : قَيْل ُ   َعَلْي َ   َِفنَّن  السَّناَلُم، َعَلْي َ : تَيُق ْ  َ  : " قَالَ  َمرَّنتَيٌْنِ

 اللَّنوِ  َرُسولُ  أَنَا: »قَالَ  اللَّنِو؟ َرُسولُ  أَْن َ : قَيْل ُ : قَالَ  " َعَلْي َ  السَّناَلمُ : ُق ْ  اْلَمييِّنِ ، حتَِيَّن ُ  السَّناَلمُ 
 َوِإَذا َلَ ، أَنَيَب َيَها َ َدَعْوَتُو، َسَن ٍ  َعامُ  َأَصاَب َ  َوِإنْ  َعْنَ ، َ َشَ وُ  َ َدَعْوَتوُ  ُضرٌّر  َأَصاَب َ  ِإَذا الَّنِذي
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 اْعَهدْ : قَيْل ُ : قَالَ  ،«َعَلْي َ  َردَّنَىا َ َدَعْوَتُو، رَاِحَلُ  َ  َ َ لَّن ْ  - َ اَلةٍ  أَوْ  - قَيْ رَااَ  بَِ ْرضٍ  ُ ْن َ 
َّن  َ  : »قَالَ  ِإََلَّن، : قَالَ  َواًة، َوَ   بَِعًنًا، َوَ   َعْبًدا، َوَ   ُحرًّا، بَيْعَدهُ  َسَبْب ُ  َ َما: قَالَ  «َأَحًدا َتُس َّن
 ِمنَ  َذِل َ  ِإنَّن  َوْ ُه َ  ِإلَْيوِ  ُمْنَبِس ٌ  َوأَْن َ  َأَ اكَ  ُتَكليِّنمَ  َوَأنْ  اْلَمْعُروِف، ِمنَ  َوْيً ا حَتِْقَرنَّن  َوَ  »

،  َِفىَل  أَبَيْي َ   َِفنْ  السَّناِق، ِنْصفِ  ِإىَل  ِإزَاَركَ  َواْرَ عْ  اْلَمْعُروِف، زَاِر، َوِإْسَبالَ  َوِإ َّناكَ  اْلَكْعبَيٌْنِ  اإْلِ
ِخيَلِ ، ِمنَ   َِفنَيَّنَها

َ
 َ اَل  ِ يَ ،  َيْعَلمُ  ِبَا َوَعيَيَّنَركَ  َوَ َم َ  اْمُرؤٌ  َوِإنِ  اْلَمِخيَلَ ، حيُِبُّ  َ   اللَّنوَ  َوِإنَّن  ادل

َا ِ يِو، تَيْعَلمُ  ِبَا تَيَعيَييِّنْرهُ  . «َعَلْيوِ  َذِل َ  َوبَالُ   َِفمنَّن

(. 20636 )–( 20632)مرات، من رقم " مسنده"وأ ر و اإلمام أمحد يف 

صلى اهلل عليو –ومن ىذا اجلزا قولو  (1352)برقم " الصحيح "أورد األلباين   زًا منو يف 
-". عزَّن و  َّن -وإ اك وتسبي  اإلزار  فنو من اخليالا واخليالا   حيبها اهلل -: "وسلم

، بن اهلل عبد عن: الثامن هُيمَفا اللَّنوُي  رَفضِإيَف  عُيمَفرَف - َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّنى -اللَّنوِ  َرُسولَ  َأنَّن  :عَفن ْل
. «ُ َيالَاَ  ثَيْوبَوُ  َ رَّن  َمنْ  ِإىَل  اللَّنوُ   َيْنظُرُ   َ : »قَالَ 

  َا: َبْكرٍ  أَبُو قَالَ  «الِقَياَم ِ   َيْومَ  ِإلَْيوِ  اللَّنوُ   َيْنظُرِ  ملَْ  ُ َيالَاَ  ثَيْوبَوُ  َ رَّن  َمنْ : "ومن طر ق أ رى
 اهللُ  َصلَّنى النَّنيبُّ   َيَقالَ  ِمْنُو؟ َذِل َ  أَتَيَعاَىدَ  َأنْ  ِإ َّن  َ ْس َيْرِ ي، ِإزَارِي ِوقَّنيْ  َأَحدَ  ِإنَّن  اللَّنِو، َرُسولَ 
 .«ُ َيالَاَ  َ ْصنَيُعوُ  شلَّننْ  َلْس َ : »َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ 

 (.5784، 5783)حد ث " اللباس"أ ر و البخاري يف 

  ح "ولقد أطال احلا ظ ابن ح ر الن   يف ال عليق على ىذا احلد ث، ومنو قولو يف 
 (:10/264)" الباري

 .الخيالء مظنة كونو وىي ،أ رى  ه  من اإلسبال يف أ  ا ادلنع و   و"
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 قد النهي ألن  يالا؛ أ رُّه   :و قول  عبو، بثوبو جياوز أن للر   جيوز   :العريب ابن قال 
 ليست العلة تلك ألن أمتثلو   : قول أن حكما الل ظ تناولو دلن جيوز و  ل ظاً، تناولو
،   .ملخصا اىَي ،تكبره على دالة ذيلو إطالتو بل مسلمة، غير دعوى   نها  يَّن

 يقصد لم ولو الخيالء، يستلزم الثوب وجر الثوب، جر يستلزم اإلسبال أن وحاصلو
 أثناا يف عمر ابن عن آ ر و و من منيع بن أمحد أ ر و ما و ؤ ده الخيالء، الالبس
 حد ث من الطرباين وأ رج ،"المخيلة من اإلزار جر   ن اإلزار وجر وإياك" ر عو حد ث

 زرارة بن عمرو حلقنا إذ -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسول مع حنن بينما" أمام  أيب
    ذ -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسول   ع  أسب ، قد ورداا إزار حل  يف األنصاري
  ا" : قال عمرو َسعها ح  "وأم   عبدك وابن عبدك" :و قول هلل و  واضع ثوبو بناحي 
 عمرو يا  لقو، ويا    أحسن قد اهلل إن عمرو  ا" : قال "الساقٌن محش إين اهلل رسول

 يف قال لكن ن سو عمرو حد ث من أمحد وأ ر و .احلد ث "المسبل يح  ال اهلل إن
 :و يو "زرارة بن عمرو عن" : قال أ  ا الطرباين وأ ر و " الن بن عمرو عن" :روا  و

 عمرو  ا : قال عمرو، ر ب  حت  أصابع ب ربع -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسول وضرب"
 "اإلزار موضع ىذا عمرو  ا : قال األربع حت  أصابع ب ربع ضرب   اإلزار، موضع ىذا

 من منعو وقد الخيالء، ب سبالو يقصد لم المذكور عمرا أن وظاىره ثقات، ور الو احلد ث
". مظنة لكونو ذلك

. ، وىو صحيح(4/200)ىذا احلد ث يف مسند اإلمام أمحد 

:  السؤال اآلتي- رحمو اهلل–وسئل العالمة ابن عثيمين 

 جياب و يف اخليالا؟ بو  قصد مل إذا عقوب و وما اخليالا؟ بو قصد إذا اإلسبال عقوب  ما"
 عنو؟ اهلل رضي بكر ب يب اح ج من
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 إليو تعاىل اهلل  نظر   أن  عقوب و اخليالا بو قصد إذا اإلزار إسبال :-رحمو اهلل– أجاب 
. أليم عذاب ولو  ز يو، و   كلمو، و  القيام ،  وم

 اهلل صلى النيب ألن بالنار، الكعبٌن من نزل ما  عذب أن  عقوب و اخليالا بو  قصد مل إذا وأما
 عذاب وذلم  ز يهم و  إليهم،  نظر و  القيام ،  وم اهلل  كلمهم   ثالث : "قال وسلم عليو
  ر من: "وسلم عليو اهلل صلى وقال ،"الكاذب باحللف سلع و وادلن ق وادلنان، ادلسب ،: أليم
.  يالا ثوبو  ر  يمن  هذا ،"القيام   وم إليو اهلل  نظر مل  يالا ثوبو

 صلى النيب أن عنو اهلل رضي ىر رة أيب عن البخاري صحيح   ي اخليالا  قصد مل من وأما
 باخليالا، ذل   قيد ومل ،"النار   ي اإلزار من الكعبٌن من أس   ما: "قال وسلم عليو اهلل
 عنو اهلل رضي اخلدري سعيد أبا ألن قبلو، الذي احلد ث على  ناا هبا  قيد أن  صح و 
: قال أو ،"حرج و  الساق نصف إىل ادلؤمن أزره: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال: قال
 بطراً   ر ومن النار، يف  هو ذل  من أس    ان وما الكعبٌن، وبٌن بينو  ما عليو  ناح  "
 يف حيان وابن ما  ، وابن والنسائي، داود، وأبو مال ، رواه" )القيام   وم إليو اهلل  نظر مل

(. 3 ج 88 ص القميص يف الرتغيب يف والرتىيب الرتغيب   اب يف ذ ره صحيحو

 ادلطلق مح  ام نع والسبب احلكم ا  لف وم  سل ل  ان، والعقوب ٌن سل ل ان، العملٌن وألن
. ال ناقض من ذل  على  لزم دلا ادلقيد، على

 من  يو ح   ل  لي  لو  نقول: عنو اهلل رضي بكر أيب  د ث علينا اح ج من وأما
: و هٌن

 أتعاىد أن إ   سرت ي ثويب وقي أحد إن: "قال عنو اهلل رضي بكر أبا أن: األول الو و- 
 ذل  ومع  سرت ي، ذل   ان ب  منو، ا  ياراً  ثوبو  رخ مل عنو اهلل رضي  هو ،..."منو ذل 
 قصد، عن ثياهبم  ر ون اخليالا  قصدوا مل أهنم و زعمون  سبلون والذ ن   عاىده،  هو

 ما على عذب م اخليالا قصد بدون الكعبٌن من أس   إىل ثيابكم إنزال قصدمت إن: ذلم  نقول
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 اهلل  كلمكم   ذلكم، من أعظم ىو ِبا عذب م  يالا ثيابكم  ررمت وإن بالنار،  ق  نزل
. أليم عذاب ولكم  ز يكم، و  إليكم،  نظر و  القيام ،  وم

 لي  أنو لو ووهد وسلم عليو اهلل صلى النيب زّ اه عنو اهلل رضي بكر أبا أن: الثاين الو و- 
    ح الشيطان ولكن والشهادة؟ ال ز ي  تل  ىؤ ا من أحد نال  ه   يالا،  صنع شلن

 واهلل  عملون،  انوا ما ذلم ليربر والسن  الك اب نصوص من ادل شابو اتباع الناس لبعض
 .ىَي.ا" والعا ي  اذلدا   لنا اهلل نس ل مس قيم، صراط إىل  شاا من  هدي

أس ل اهلل أن  و قنا وادلسلمٌن مجيعاً لل مس  بالك اب والسن ؛ يف عقائدنا ومناى نا 
وأعمالنا ومجيع وؤوننا، وأن  و قنا للعم  هبذه األحاد ث اليت ت  من الوعيد بالنار، وعدم 

 .رضى اهلل عن من خيال ها وبغ و دلن خيال ها

ونس لو تعاىل أن  و ق الواقعٌن يف ىاتٌن ادلخال  ٌن اخلطًنتٌن إىل ال وب  النصوح، وأن   قب  
 .منهم ىذه ال وب ، إن ربنا لسميع الدعاا

ربيع بن ىادي عمير : كتبو

 ى 4/1/1437


