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وهو الصحايب وامسه  -هذا احلديث الشريف يف قصة هذا الرجل  -رمحه هللا  -ذكر املصنف 
يشتكي له أمرًا غريًبا استغربه من زوجه، وداخلته  ، جاء إىل رسول هللا -ضمضم بن احلارث 

والعياذ باهلل  -ام، أو حصل منها الزنا بسبب غرابة هذا األمر الشبهة أن تكون زوجه قد فعلت احلر 
. ونفس اإلنسان ضعيفة ولذلك يتسلط الشيطان على اإلنسان بالوساوس، وما من أمر من األمور -

إال ويدخل الشيطان بني اإلنسان وبني حقيقة األمر، حىت لرمبا شككه يف األمور اليت ال يشك يف 

. ولكن هللا يتوىل  ژ ٹ ٹ ٿ   ژمثلها! وهذا من ضعف اإلنسان، كما قال تعاىل: 
عباده بلطفه، ويتوالهم برمحته، وغفر هذه الوساوس واخلطرات، وأوجب على عبده املسلم أن يتقيه 

، فإذا وجد مسًّا من الشيطان وطاف به طائف من الشيطان يف نفسه: أن يستعيذ باهلل -سبحانه  -
 وأن يلتجئ إىل هللا ، وليس هناك أمر أعظم بعد ضياع حق هللا ،  من إضاعة حقوق

املؤمنني، وإضاعة حقوق املؤمنني تقع باألذية واإلضرار، أبلغ ما تكون إضاعة احلق باألذية واإلضرار، 
ومن أعظم األذية واإلضرار: األذية بالباطل واألذية بالكذب والزور؛ فإن هذا عظيم وقعه يف النفوس، 

 -سبحانه  -النفوس، ولذلك هذب هللا عباده املؤمنني وأدهبم، وحذرهم وأنذرهم  وعظيم أثره على
أن جيتنبوا الظن  من الظن السيء، وأمرهم  -سبحانه  -من حقوق املؤمنني واملؤمنات، وحذرهم 

 ٻ ٻ ٻ ٱ  ژ: -سبحانه  -السيء، وبني أن هذا الظن السيء منه ما هو إمث، فقال 

 .ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

فقال: إن  قال: جاء رجل من بين فزارة إىل النيب  عن أيب هريرة  - 436] 
: ) هل لك إبل؟ ( قال: نعم. قال: ) فما امرأيت ولدت غالًما أسود! فقال النيب 

ألواهنا؟ ( قال: محر. قال: ) فهل يكون فيها من أورق؟ ( قال: إن فيها لورقًا. قال: ) 
وهذا عسى أن يكون  فأّّن أتاها ذلك؟ ( قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: )

 نزعه عرق ( [.
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هنا: جاءت نصوص الكتاب والسنة حتذر من اتباع الشيطان يف وساوسه، واتباع األمارات ومن 
الضعيفة والدالئل الضعيفة والشبه الضعيفة اليت ال توجب االنتقال من اليقني واألصل، خاصة يف أعز 

متوت وال ما ميلكه املسلم ومتلكه املسلمة بعد الدين وهو: العرض. فإن املرأة قد تتمىن أن تُقتل وأن 
ميس عرضها، وتتمىن أن متوت وال تعيش وهي تُلمز يف عفتها، وباألخص يكون اإلمث أعظم إذا كان 

 يف القريب، أو كان يف ذي الرحم.

وحادثتنا تتعلق يف التهمة يف الزوجة، فاهتام الزوجة باب عظيم، والشيطان حيرص كل احلرص مبجرد 
، إما ظاهرًا وإما باطًنا، وإما األمران: فيجمع هلما بني ما يتصل الرجل بامرأته على أن يفرق بينهما

النفرة يف قلوهبم والنفرة يف قوالبهم حىت تصبح بيوت املسلمني جحيمًا ال يطاق من األذية واإلضرار! 
ومن حرصه على ذلك: أنه يبدأ بإلقاء الشبه والتهم والشكوك على اإلنسان يف مدخل امرأته 

ولرمبا أقام له أوهاًما كأهنا حجج ودالئل بينة! وقل أن يفتح رجل بابًا  وخمرجها، وعالقتها بالناس،
على نفسه من هذا إال ذاق عذاب الدنيا قبل عذاب اآلخرة، وقل أن جتد زوًجا ينظر إىل امرأته نظرة 
الريبة إال وجدت قلبه تنتابه الوساوس، وتستخف به اهلواجس، ويصبح يف عذاب مرير، حىت لرمبا 

 مكتبه أو يف سفره فأصبح يف جحيم ال يطاق! وهذا عذاب الدنيا قبل عذاب اآلخرة، غاب عنها يف
وفتنة الدنيا قبل فتنة اآلخرة، وهذا كله بسبب الظلم؛ فإن الظلم ظلمات: ظلمات يف القلوب، 

، فتجده يتعذب ويتململ ويتأمل، مبجرد ما -والعياذ باهلل  -ظلمات يف البصائر، ظلمات يف النفوس 
 من بيته يقعد له الشيطان بالرصد.خيرج 

ولكن ويل هللا املؤمن مبجرد أن يغلق بابه استودع أهله لربه، وفارق أهله على أحسن ما يفارق الرجل 
إذا خرج من بيته قبل امرأته، بل كان إذا خرج إىل الصالة تقول  زوجته، ولذلك كان رسول اهلدى 

على حفظ العهد، وعلى حسن الظن، وأن خيرج : يقبلها! وهذا يدل -رضي هللا عنها  -عائشة 
اإلنسان من بيته على الصفاء والنقاء، واملودة واحملبة. فإذا خرج ويل هللا املؤمن وجاءه عدو هللا إبليس، 

أهل التقوى وأهل   ژ ژ ژ  ڈ ژ  مبجرد ما يقذف يف قلبه الشبهة قال له: اخسأ عدو هللا!
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الذين يعظمون حرمات هللا وحدوده. يقول: اخسأ عدو هللا، كذبت وفجرت!  اخلوف من هللا 
فيضع امرأته بني عينيه حمبة ومودة، ويكون حبسن الظن، ومن كان على حسن ظن جناه هللا ولو كان 
يف حاله يف ظاهر احلال من اهلالكني، فليس هناك سبب ينجي اإلنسان بعد تقوى هللا واألخذ 

نية، فإذا اإلنسان إذا حسنت نيته، وحسنت طويته، وظن الظنون احلسنة، باألسباب مثل حسن ال
سيئة: دمرها هللا حبسن نيته، ولذلك قد حتدث مشكلة  -والعياذ باهلل  -فإذا كانت امرأته خائنة 

عليها بالًء يف نفسها حىت يكرهها الزوج، ولرمبا أحدث هللا  فيفرق بينهما، فإذا خانته: سلط هللا 
 وسلم له دينه. ًبا، فجاء الفرج من هللا بينهما سب

فإذا خرج ويل هللا املؤمن من بيته، وجاءه الشيطان يقول له: زوجتك ميكن وميكن وميكن وأدخل 
عليه.. من الناس من كمل إميانه وعظم يقينه، مبجرد ما حيس أن الشيطان قد قذف مسه وخبثه يف 

جيم" مبجرد أن يأيت اهلاجس ويقذف الشيطان نفسه إذا به يقول: "أعوذ باهلل من الشيطان الر 
، وإذا ذُكر هللا اخننس. املرة األوىل، املرة الثانية، املرة الوسوسة يقذفه عدو هللا: يقذفه بذكر هللا 

عليه الصالة  -الثالثة فإذا به يندحر فال يستطيع أن جيد مكانًا يف قلب املؤمن، وهذا معىن قوله 
لى القلوب كاحلصري عوًدا عوًدا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة : ) تعرض الفنت ع-والسالم 

بيضاء، وأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء، حىت تصبح على قلبني: على أبيض مثل الصفا ال 
تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض ( فالذي تعرض عليه الفتنة هذا ال خيتص باملرأة، لكل 

يطان ويقول لك: هذا فالن ممكن  كذا.. فيه ما فيه.. من الوساوس. املسلمني، مبجرد ما يأيت الش

  ژ ک ک  ک   ک ڑ ڑ ژتعرف أنه عدو هلل وعدو لرسوله، وأنه من ألد األعداء 
من الشيطان  أي شيء جيده ويل هللا املؤمن يف قلبه من السوء وظن السوء بأهله: يستعيذ باهلل 

 الرجيم، مث يتكرر منه ذلك ثالثًا.

: ) على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض ( ذكر بعض يقول النيب 
العلماء: أن هذه الفنت اليت تُعرض كاحلصري عوًدا عوًدا تشمل ما يكون لإلنسان يف نفسه: فنت يف 
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ر. فهو إذا غض حمبة الدنيا، يف الركون إىل الدنيا، يف الفساد، فتنة الشهوات، فتنة املعاصي، فتنة النظ
: قل أن يتسلط عليه الشيطان إذا تكرر بصره وكرر غض البصر، وأثبت أنه مؤمن خائف من هللا 

منه الرجوع إىل هللا، ولذلك جتد بعض األخيار مبجرد أن متر عليه الفتنة ال يبايل هبا وال حيس أن هلا 
مرة مث ثاين مرة مث ثالث مرة، فتكرر  أثرًا يف قلبه؛ ألن هللا عصمه وحفظه بذكره، فالتجأ إىل هللا أول

 منه االلتجاء حىت يئس منه الشيطان.

هكذا الوساوس يف بيوت املسلمني ونساء املسلمني، أخذ الرجل أمة من إماء هللا أخذها بأمانة هللا، 
واستحل فرجها بكلمة هللا، أخذها أمانة يف عنقه فهو حيافظ عليها، ومن احملافظة عليها: أن حيفظ 

ا، فإًذا ال يرضى لنفسه أن يتكلم فيه أحد، وال أن يشك فيه أحد، فبمجرد أن يأتيه الشيطان عرضه
يقذفه بذلك. فبعض الناس يتسلط عليه الشيطان يف قلبه، فإذا عصمه هللا يف قلبه: خرج عدو هللا 

الوسوسة  إىل شياطني اإلنس؛ لكي حيركهم على ويل هللا املؤمن. يئس اآلن من -قاتله هللا  -اللدود 
وعجز عن ذلك من الشخص نفسه، فيبحث عن شياطني اإلنس، يبحث أول ما يبحث عن أقرب 

يبحث من هو الضعيف اإلميان، الضعيف اليقني، صاحب  -أخواته، أمه، أبيه  -الناس إىل الرجل 
 يف حرمات املؤمنني. حىت يبحث يف قرابته فإذا يئس حبث عن جريانه، اهلوى الذي ال خياف هللا 

وحبث عن من يصدقه الرجل وعن من يقبل بكالمه، حىت لرمبا حبث له عن من جيلس معه يف مكتبه 
 -ويف عمله ويف سوقه ويف جتارته؛ لكي خُيرج كلمة فتقع يف قلب ذلك املسكني الضعيف فيهلك هبا 

بشياطني يهلك هبا يف الدنيا واآلخرة! فإذا يئس عدو هللا من الوسوسة تسلط عليه  -والعياذ باهلل 
اإلنس، فجاء إىل قرابته، إىل أخته وقذف يف قلبها السوء، فأصبحت تشك يف زوجة أخيها، مث 
أصبح الشيطان يتسلط عليها يوًما فيوًما، وكلمة وراء كلمة، وحال بعد حال، كل شيء قد يكون 

ستسلم الرجل، ظاهره السالمة إذا به عدو هللا حيمله على أخبث احملامل وأسوأ احملامل! وعندها إذا ا
، ومل يلتفت إىل نصوص الكتاب والسنة اليت أمرته أن يتقي هللا وكان ضعيف اإلميان، وخذله هللا 

  ينفتح عليه  -والعياذ باهلل  -يف نفسه، وأن يتقي هللا يف عرضه، وأن يتقي هللا يف أهله: إذا به
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بدأ يف جحيم الوسوسة! فهو يرى ي -نسأل هللا السالمة والعافية  -باب الفتنة من الناس، وعندها 
 أن هذا الرجل ال ُيَكذب، وأن هذا الرجل ال خُيون، وأنه ما ميكن أن يكذب عليه يف أهله!

بل بلغ ببعض أصحاب النفوس الضعيفة: أنه تسلط على رجل كان حيب امرأته، وكانت املرأة من 
نتظر إىل أن تزوجت مث قذف يف بيت غىن وشرف، ولو خطبها وهي بكر مل يقبلوه؛ ألنه أقل مااًل، فا

قلب زوجها بطريقة يطول ذكرها. أخذ فرتة طويلة يتصل على الرجل إىل أن استمكن منه واستطاع 
، وصدقه الرجل -والعياذ باهلل!  -أن يقذف يف قلبه خيانة زوجه، وأن يتهم هذه املسكينة بأهنا زانية 

ت صديقة هلذه البنت ومعها صورة منها واسرتسل معه، وبلغ من دناءته وخسته: أنه كانت له أخ
قدمية، فأرسل هذه الصورة يوثق هبا كالمه. وحنن نذكر هذه احلادثة؛ لكي ننبه على مسألة الثقات 

يف أيامهم ال جيدون الثقات إال أناًسا  -رمحهم هللا  -الذين كثروا يف هذا الزمان! وكان السلف 
والزمان زمان صالح، فكيف بزمان كثر شره وقل ، يعدون على األصابع؛ من الورع وخشية هللا 

 خريه وقل الورع فيه؟!

فالشاهد: أنه ملا أرسل هذه الصورة: صّدق الرجل ومل يصبح عنده أي شك أو مرية، وكتب على 
الصورة كالًما بذيًئا! فشاء هللا أن تطلق املرأة، وأن يهدم بيتها، وأن تنتهك يف عرضها، وأن تلمز 

 إن بعض قرابة املرأة عرضوا عليه أن يعطوه من املهر، وأعطوه شيًئا من املهر وتُتهم بالسوء! حىت
وتزوج املرأة، وهذا من أبلغ ما  -والعياذ باهلل  -وصدقوه فيما قال! مث تقدم هذا الدينء اخلسيس 

عذاب الدنيا قبل عذاب  -والعياذ باهلل  -يكون، ولكن هللا باملرصاد. حىت انكشف أمره، وذاق 
عليه! فإًذا من املخطئ؟ املخطئ هذا الزوج،  ة، وملا ينتظره عند هللا أعظم إن مل يتب هللا اآلخر 

الزوج إذا استسلم لشيطان اإلنس واجلن ُدمرت حياته وُدمر بيته، والظلم ظلمات، والشر ال يأيت 
 .-اهلل والعياذ ب -باخلري؛ ألن الشر جير وراءه شرًّا، ومن يسر لنفسه الشر يسره هللا للعسرى 

يف حديثنا قطع الوساوس، وقطع حبل الشيطان الذي تدىل به على  فالشاهد من هذا: أن النيب 
النفس املؤمنة، وبني فيه يف قصة هذا الرجل: أنه ينبغي على املسلم أن يبقى على األصل، وأن يبقى 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                          (436رقم احلديث ) 
 

 
2637 

لتفات إليها، وهبذا على اليقني من براءة زوجه وأهله، وأن األمارات والشكوك ينبغي نبذها وعدم اال
 يسلم دين الرجل.

وكانت  -ذكروا عن امرأة: أهنا كانت حاقدة على زوجة ابنها، مث كان االبن حيب املرأة حبًّا شديًدا 
، فجاءت وقالت لزوجها، وكان للزوج ولد، فالولد كان يعبث على -امرأة كرمية ومن أسرة عزيزة 

رها، مث جاءت إىل ولدها وقالت: يا بين، طلق صدر هذه الزوجة، تربصت حىت رأت الولد على صد
. -أو على صدرها  -فالنة؛ فإهنا ال تصلح لك. قال: ملاذا يا أمي؟ قالت: إين رأيت رجاًل عليها 

وهي تقصد: أن الولد ذكر، طبًعا ما يوصف بكونه رجاًل! لكن العامة ال يفرقون بني الصيب والرجل. 
فخرجت املسكينة املظلومة من بيتها، وُهدم بيتها وُدمرت فشاء هللا أن صدق الولد أمه وطلقها، 

أن تبتلى األم بأسوأ األمراض، منذ أن خرجت من بيتها  حياهتا باهتامها يف عرضها! وشاء هللا 
سلط هللا عليها السوء والبالء يف جسدها، فأصبحت كل يوم أردأ من اليوم الذي قبله، وحاهلا أسوأ 
من احلال الذي يف اليوم الذي قبله، كل يوم وهي أسوأ حااًل من الذي قبله! ومازالت ترتاكم عليها 

فة اليت ال جتد.. املرأة إذا ظُلمت يف عرضها، مما خُيوف يف ختوين الزوجة مظامل هذه املسكينة الضعي
واملرأة أهنا يف الغالب: أن املرأة أهنا إذا اهتمت ما تشتكي إال إىل رهبا؛ ألهنا قل أن جتد أذنًا صاغية. 

ت وقال هلا: ) يا عائشة، إن كن -كما يف الصحيح   - ملا جلس النيب  -رضي هللا عنها  -عائشة 
، ما استطاعت أن جتيب. -رضي هللا عنها وأرضاها  -أذنبت ذنًبا فتويب إىل هللا واستغفريه ( بكت 

ولذلك املرأة إذا ظُلمت ما جتد إال أن تشتكي إىل رهبا، ومن هنا: ملا نزلت آيات الرباءة لعائشة قال 
 هة." متوجهلا أبواها: "امحدي رسول هللا". فقالت: "ال وهللا، بل أمحد هللا 

ر ظامله باهلالك والبوار عاجاًل  وهذا الذي يزيد اخلوف، إذا كان املظلوم ال يستنصر إال بربه فَبشِّّ
وآجاًل! من كان ال يستغيث إال بربه، وال يستجري إال باهلل، وال يلتجئ إال إىل هللا، وال يشتكي إال 

ر من ظلمه بكل خسارة وبالء وشقاء وعناء؛ ألن هللا  سيتوىل أمره. إىل هللا: فَبشِّّ
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يهذب  سيبتليه، وجاء حديث رسول هللا  ومن هنا: كل من يصدق الشكوك والظنون فإن هللا 
] يا رسول املسلمني، يهذب أخالقهم ويقوم سلوكهم القليب جتاه العرض والزوجة، فقال هذا الرجل: 

عندهم تدعو إىل وكان الرجل شديد البياض، وهذه عالمة  هللا، إن امرأيت ولدت غالًما أسود! [
ما ) قال: نعم. قال:  ( هل عندك إبل؟) ] إال أن قال له:  الريبة، فما كان من رسول هللا 

وهو "األورق" القريب إىل الرمادي، اللون  [ ( هل فيها من أورق؟) قال: محر. قال:  ( لوهنا؟
يعين: هذا اللون  [ ( هل فيها من أورق؟) ] الرمادي يشوبه بعض االنفتاح يقال له "األورق". قال: 

من أين أتى هذا األورق؟  [ ( من أين؟ ) ] قال: إن فيها لورقًا. قال:غري لون اإلبل، اإلبل محر. 
انظروا كيف الشيطان يتسلط على اإلنسان؟! يعين هذا  ] يا رسول هللا، لعله نزعه عرق [فقال: 

 -والعياذ باهلل  -ا جاءت الفتنة الصحايب كان باإلمكان أن يقول: نزْع عرق. ولكن انظروا كيف إذ
نسأل هللا بعزته وجالله أن يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما  -ُتذهب حلم احلليم وعقل احلليم! 

] يا رسول هللا، لعله قال:  ] ) من أين أتاها؟ ( [اجلواب منه، فقال له:  . فجعل النيب -بطن 
 .عه عرق ( [] ) وهذا لعله نز : فقال رسول هللا  نزعه عرق [

يذب فيها عن  -وكل وقفاته صدق وحق بأيب وأمي  -الوقفة الصادقة  نعم، وقف رسول هللا 
، أسقط أعراض املسلمني، وكل من ذب عن أعراض املسلمني ففيه ائتساء واقتداء برسول اهلدى 

د املخرج الشكوك وأسقط الظنون مع أن هذا نوع أمارة، أمارة تدعو إىل الريبة، ولكن ما دام ُوج
وُوجدت العافية. مع أن الرجل قد يكون صادقًا، وقد تكون املرأة قد وقعت، ولكن اإلسالم قطع 
هذا الظن كله وأبقانا على اليقني. فكل ما يرى الرجل من امرأته من أمر حيتمل الزنا واحلرام وحيتمل 

 السالمة. ، وهو: أن حيمل على حمملالسالمة: فواجب عليه أن يأخذ بسنة رسول هللا 

وهذا ال خيتص بقضية الرجل مع امرأته، فإذا كان قضية الرجل مع امرأته يف أمور العرض، فكيف 
بأمور الدين يف الدعاة والعلماء، وسلف األمة من علمائها وصاحليها وأئمة اهلدى فيها؟ جتد العامل 

. حيرفون الكلم عن حياته كلها نذرها يف العلم، مث يأيت شخص يتقمص كلمة ويقول: هو يقصد كذا
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من املرض، يدفعه اإلنسان  -نسأل هللا السالمة  والعافية  -. فهذا كله -والعياذ باهلل!  -مواضعه 
باليقني واألصل ويقول: إن األصل: براءة املرأة وسالمة عرضها حىت يدل الدليل على زناها، فما دام 

 ت إليه ] ... [.أن هذا الدليل أمارة حمتملة: فإنه يسقط اعتباره وال يلتف

دل هذا احلديث على مشروعية القياس، وهو: إحلاق فرع خمتلف فيه بأصل متفق عليه يف حكم لعلة 
يف أحاديث أن هذا النوع من األدلة يشرع العمل به، وقد ذهب  جامعة بينهما. وقد بني النيب 

ة إىل أن القياس حجة، وذلك من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابل -رمحهم هللا  -مجهور العلماء 
والتابعني  لثبوته باألدلة الشرعية، ولثبوت العمل به عند السلف الصاحل من أصحاب رسول هللا 

وهو اخلليفة الراشد املأمور باتباع  - عن عمر بن اخلطاب  -أيًضا  -هلم بإحسان. وقد صح 
يب موسى األشعري، وهذا الكتاب : أنه عمل بالقياس وأمر بالرجوع إليه، كما يف كتابه أل-سنته 

أمره أن يقيس األشياء بأشباهها،  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الذي بعث به إىل أيب موسى األشعري 
هذا الكتاب العظيم الذي كان  -رمحه هللا  -وأن يرد الفروع إىل األصول، وقد شرح اإلمام ابن القيم 

السياسة الكبري"؛ الشتماله على قواعد عظيمة بـ"كتاب  -أو يسميه بعض األئمة  -يسميه العلماء 
ومنه أمره  -هلذا الصحايب اجلليل كيفية احلكم  تنتظم مصاحل األمة. فرسم فيه عمر بن اخلطاب 

  وهو كتاب مشهور. -رضوان هللا عليهم  -، وقد عمل به الصحابة -بالقياس 

يب سعيد اخلدري يف قصة وكذلك أيًضا: صح عن معاذ بن جبل وعن أيب موسى األشعري وعن أ
: "وكذلك ما -رضي هللا عنه وأرضاه  -األصناف الربوية، حيث صح عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

والتابعني من العمل  -رضوان هللا عليهم  -يكال ويوزن" وإىل غري ذلك مما هو حمفوظ من الصحابة 
، واحتجاج الزبري بن - عليهم رضوان هللا -بالقياس. ولعل قصة العول املشهورة يف زمان الصحابة 

ورد العول إىل مسألة شخص مات وعليه دين واستغرق الدين مجيع الرتكة وزاد،  ،العوام بالقياس
، فهذا كله -وهو الرتكة  -فيعطى كل صاحب دين نسبته من رأس املال بقدرها من املال املتبقي 

 يدل على حجية القياس، وأن العمل به مشروع.
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يف غري هذا احلديث أنه استعمل القياس، ففي احلديث  عن رسول هللا  وقد صحت السنة
: أنه أتته امرأة فقالت: يا رسول هللا، إن أمي ماتت وعليها -عليه الصالة والسالم  -الصحيح عنه 

: ) أرأيت لو كان على أمك دين أكنت -عليه الصالة والسالم  -صوم، أفأصوم عنها؟ قال 
قال: ) فدين هللا أحق أن يقضى ( فقاس شغل الذمة بدين اخلالق على قاضيتيه؟ ( قالت: نعم. 

 شغلها بدين املخلوق، واحلكم: وجوب القضاء يف كل.

حينما قال: ) ويف بضع أحدكم صدقة ( قالوا: يا  -عليه الصالة والسالم  -وكذلك أيًضا: صح عنه 
: ) أرأيت لو -الصالة والسالم عليه  -رسول هللا، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له هبا أجر؟! قال 

وضعها يف احلرام أكان عليه وزر؟ ( وهذا قياس صحيح. إىل غري ذلك من األدلة، كما يف قصة عمر 
  حينما اشتكى إىل رسول هللا  أنه فعل أمرًا عظيًما، فسأله النيب  ماذا فعل، فقال: هششت

( أي: هل ينقض هذا صومك؟ قال:  إىل امرأيت وقبلتها وأنا صائم. قال: ) أرأيت لو متضمضت؟
ال. قال: ) فمه؟ ( وتوضيح ذلك: أنه قاس القبلة على املضمضة، فاملضمضة تكون باملاء، واملاء 
شهوة البطن والقبلة شهوة الفرج، وإذا وصل املاء إىل الفم فإنه قاصر مل يصل إىل احلد املؤثر، والقبلة 

 هذا يف إسقاط التأثري يف الصوم. لذة قاصرة مل تصل إىل اإلنزال، فقاس هذا على

قالوا:  -وهم فقهاء الظاهرية رمحهم هللا  -وعلى كل حال: فالعمل على القياس، والذين ردوا القياس 

 ېئ ېئ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژذم الرأي وقال:  إن القياس رأي، وهللا 

: الرأي احملمود، . وجياب عن هذا: بأن الرأي ينقسم إىل قسمني يف شريعة هللا  ژ ىئ ىئ ېئ
، وهذا هو الذي عناه والرأي املذموم. فأما الرأي احملمود: فهو املستنبط من كتاب هللا وسنة النيب 

وهذا يدل على إعمال الرأي والفهم وهو رأي حممود، مث قال بعد   ژ ہ ہ ژهللا بقوله: 

على الرأيني، وبني أن رأي سليمان أحظ  فأثىن هللا   ژ ھ ھ ھ ہ ژذلك: 
عليه الصالة والسالم  -وحق وأوىل بالصواب. وكذلك أيًضا: دل على مشروعية الرأي احملمود قوله 
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: ) إذا اجتهد احلاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد ( فبني أنه -
بأعظم األجر يف إصابته، فدل على أن الرأي  مأجور على كلتا احلالتني، معذور يف خطئه، مأجور

؛ ألن الذي يستنبط من الدين املذموم ليس هذا النوع الذي يستنبط من كتاب هللا وسنة النيب 
: ) ُرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من والشرع فرع عن الدين والشرع، ومن هنا قال 

هللا ورسوله منحة وعطية، وال تكون إال بالفهم  سامع ( ولذلك الوعي عن هللا ورسوله والفهم عن

  ژ ں ڱ ڱ  ژ: -سبحانه  -على أهل ذلك، فقال  واالستنباط، وقد أثىن هللا 
فدل هذا على أن االستنباط والرأي والفهم إذا كان مأخوًذا من الشريعة فهو فرع عن أصل، فإذا كان 
الفرع مبنيَّا على أصل مُحد حبمد األصل، وحينئذ نقول: إنه مشروع غري ممنوع، مأجور صاحبه غري 

 هو النوع مأزور، حممود غري مذموم. وعلى هذا: ال يستقيم ما ذكروه؛ فإن الرأي الذي ذمه هللا
الثاين، وهو: الرأي املذموم الذي تصادم به النصوص وتلوى به أعناق احلجج؛ لكي توافق األهواء 
واآلراء الباطلة، فهذا هو الرأي املذموم. أما ما يستنبط يف شرع هللا ويفهم عن هللا: فهذا هو الرأي 

 .-طًئا سواء كان مصيًبا أو كان خم -الذي مُحد صاحبه، وأثيب صاحبه وُأجر 

بني للرجل أن كون امرأته تلد ولًدا خيالف لونه ولوهنا ال  وجه القياس يف هذا احلديث: أن النيب 
يستلزم أهنا وقعت يف احلرام، وال يستلزم التهمة يف الفراش وظن السوء هبا؛ ألن هذا حيتمل أن يكون 

صوهلا من يوافق هذا اللون، وحينئذ: نزْع عرق، مبعىن: أن يكون يف آباء الرجل وأصله أو آباء املرأة وأ
] ) هل لك من إبل؟ ( قال: نعم. قال: ) ما لوهنا؟ ( ينزع العرق. فضرب له املثل بإبله فقال له: 

قال: محر. قال: ) هل فيه من أورق؟ ( قال: إن فيها لورقًا. قال: ) من أين أتاها؟ ( قال: لعله 
ا: نفى التهمة عن املرأة باحتمال نزع العرق، كما فإذً  نزعه عرق. قال: ) وهذا لعله نزعه عرق ( [

 أن اإلبل تنزع كذلك اآلدمي قد ينزع.

وهذا يدل على مسألة ثانية، وهي: مشروعية ضرب املثل لتوضيح احلكم وبيان املسألة، وقد ضرب 
هبا  يف سنته الصحيحة، وضرهبا األئمة الصاحلون وبينوا هللا األمثال يف كتابه، وضرهبا رسول هللا 
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. وضرب املثل يقرب البعيد، ويسهل فهم املستعصي، خاصة إذا ُضرب لإلنسان املثل حكم هللا 
من واقعه ومن حياته ومن بيئته اليت يعيش فيها، وذلك أبلغ وأمكن يف قبول احلق والرضا به، وهذه 

يعطيها للموفقني من العلماء واألئمة والناصحني، إذا أرادوا أن  وعطية من هللا  منحة من هللا 
املثل؛ لكي يستوضح  ينصحوا ويبينوا فُتح عليهم يف تقريب األشياء للناس، وقد ضرب هللا 

، ولكن ال -أي: ضرب املثل  -اإلنسان ما أشكل عليه، ويستبني ما استغلق عليه، ففيه حممدة 
 يغرق اإلنسان يف ضرب األمثال.

ثانًيا: ال يتعاطى ضرب املثل إال  املتمكن العامل البصري؛ ألن قياس األشياء على األشياء قد حُيدث 
شيًئا من اخللل أعظم مما يُطلب من هذا القياس، وقد حُيدث الفتنة والشبهة والريب! ومن هنا: ينبغي 

م ما الذي ينبين على أن يفه -أيًضا  -أن ال يقوم بضرب املثل إال من عنده علم وبصرية، وعليه 
 ولعامة املسلمني.   تصويره، وعلى قوله وكالمه، هذا هو املطلوب؛ نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله

دليل على أنه ينبغي لإلمام وللعامل وملن يستنصح أن حيسن الظن  -أيًضا  -ويف هذا احلديث 
فالعلماء واألئمة واملدرسون باملسلمني، وأن حيملهم على أحسن احملامل، وأن يعني الناس على ذلك. 

واملعلمون الذين حيرصون على أن يغرسوا يف نفوس طالهبم ويف نفوس من حيبهم ويعتقد رأيهم، أن 
 يغرسوا يف نفوسهم حسن الظن باملسلمني، والتأدب مع املسلمني وخباصة األقرب.

ناصح األمني يقوم مقام ال فهذا الرجل مع زوجته دخله شيء من الريب، فإذا برسول اهلدى 
املشفق، فيغرس يف قلب الرجل أفضل مما وقع فيه من الريب والشك، وهو: حسن الظن، وبيان 
االحتمال. ومن هنا: ينبغي على األئمة وعلى طالب العلم أن حيرصوا على هذا املنهج النبوي، وهو: 

املخارج ليس  التمس للمرأة املخرج، وهذا يدل على أن من يلتمس التماس املخارج؛ فإن النيب 
ويتبع السنة، وأما اخلوف واجلنب ليس من هذا  ويتبع رسوله  ضعيًفا، ولكنه مؤمن خياف هللا 

: -تعاىل  -بسوء الظن بالناس، وقد قال هللا  يف شيء! بل إنه ناصح خياف أن يلقى هللا 

: ) اجتنبوا الظن؛ فإن الظن أكذب احلديث (. وقال رسول هللا  ژ ڀ ڀ پ پژ
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فالتماس املخارج يف الكلمات والعبارات، ومحلها على احململ الطيب، ومحلها على األصل والرد إىل 
األصول هذا هو السنة: أن اإلنسان حيسن الظن بأخيه فيما يطرأ منه من عمل، وفيما يكون منه من 

ء؟ تالحظ الظن باملرأة، ما جاء يسأل الرجل: طيب، امرأتك عندها أشيا قول، فهنا أحسن النيب 
] ) هل لك عليها أشياء؟ هل امرأتك فيها ريبة؟ أبًدا! قفل هذا الباب كله، جاء مباشرة وقال له: 

اللون  من إبل؟ ( قال: نعم. قال: ) ما لوهنا؟ ( قال: محر. قال: ) هل فيها من أورق؟ ( [
 "لعله" لعله ما مث ] ) من أين أتاها؟ ( قال: لعله نزعه عرق [الرمادي الذي خيالف األمحر. قال: 

هكذا تكون النصيحة، وهكذا يكون  ] ) وهذا لعله نزعه عرق ( [: هو شيء جازم! فقال 
البصري اخلبري. إن محل الناس على أسوأ احملامل تتقرح منه القلوب، وإن محل الناس على أسوأ احملامل 

يكون كذلك إال إذا  يدل على خبث يف السريرة وسوء يف الطوية؛ ألن من حسن ظنه باملسلمني ال 
: ) املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه ( كان نقي السريرة إلخوانه املسلمني، ومن هنا قال 

جعلنا هللا وإياكم  -ألنه ال ينال هذا املقام الكرمي الطيب الزاكي إال من طيب هللا سريته وسريرته 
 .-منهم 

ن يعلم أن للمسلم حرمة وأن للمسلمة حرمة، ومن فينبغي للمسلم أن يتأدب هبذه اآلداب النبوية، وأ
هنا: جيب على العلماء، وعلى أئمة املساجد، وعلى أهل الرأي واحلل والعقد يف اجملتمعات إذا 
جاءهم أحد يشتكي من زوجته يف أمر فيه ريب: أن حياولوا التماس املخرج، وأن حياولوا محل الرجل 

ذكروه عرض املسلم وحرمة املسلم؛ صيانة للدين، وحفاظًا على حسن الظن، وأن خيوفوه باهلل، وأن ي
 لألمة من االنزالق يف هذا الداء اخلطري.

ومن هنا: وعظ هللا عباده وذّكر عباده يف التهم والشائعات، وقفل عليهم باب سوء الظنون، وحذرهم 
حلية  من العواقب الوخيمة، وال يهلك على هللا إال هالك! فلو طالت -سبحانه  -وأنذرهم 

اإلنسان، وقصر ثوبه، وأظهر من االلتزام والديانة ما أظهره وقلبه سيء لن ينفعه ذلك بشيء! ومن 

ومن هنا: ال يغرت   ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ   ەئ  ەئ   ائ ژ: -تعاىل  -هنا يقول هللا 
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اإلنسان بالتزامه حىت ينصب نفسه حكًما على الناس وحيتقر الناس، ومبجرد أن يرى إنسانًا ضعيًفا يف 
شكله أو ضعيًفا يف مسته يسهل عليه أن يلحق به التهم، أو ينتقصه، أو يذله، أو يهينه، أو حيمله 

ه النجاة يوجه ويرسم املنهج التام الكامل الذي في على أخبث احملامل! هذا رسول اهلدى 
والسالمة، وال يهلك على هللا إال هالك! فهذه نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، إذا أراد 

 .-جعلنا هللا وإياكم ذلك الرجل  -اإلنسان أن يلتزمها وأن يسري على هنجها فإنه املوفق السعيد 

احتمال نزع فيه دليل على  ] ) وهذا لعله نزعه عرق ( [: -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
الشَّبه، ومن هنا: إذا طاب معدن اإلنسان، وُعرفت أسرته بالطيب وبالفضل، فمثله إذا تقدم للزواج 
يُزوَّج، إذا كان له آباء كرام وتُعرف األسرة بأهنا أسرة طيبة ومعدن طيب. فهذا احلديث يدل على أن 

عليه الصالة والسالم  -ينزع: قوله  اإلنسان ينزع: ينزع يف أخالقه، وينزع يف شكله، والدليل على أنه
: ) جتدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية: خيارهم يف اإلسالم إذا -

إىل أن ننكح املرأة حلسبها، واحلسب: ما حيتسب. من  فقهوا (. ومن هنا: ندبنا رسول هللا 
ن، أبوها فالن الكرمي، وجدها فالن احلساب، فتقول: أيب فالن. يقال: هي بنت فالن، وجدها فال

الشجاع، وجد أبيها فالن الذي فعل كذا وكذا من مآثر ومن مكارم األخالق، فهذا كله يدل على 
 تأثر الفروع باألصول وتبع الفروع ألصوهلا.

 إن األصول الطيبات                   هلا فروع زاكية

عليه  -نه طابت مشائله، ويدل على ذلك: قوله وهذا يدل على تأثر اإلنسان بأصله، فإذا طاب معد
: ) إمنا فاطمة بضعة مين، يريين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها ( قال: ) بضعة مين ( -الصالة والسالم 

والشيء من معدنه ال يستغرب، فالغالب: أن األصول الطيبة تنبت نباتًا طًيًب، فإذا خبث الفرع 
ن يتأثر اإلنسان بأصله، ومن هنا: إذا خبث الفرع وطاب وطاب األصل فهذا يقع، ولكن الغالب أ

فإنه إذا خبث فرعه وطاب   ژ ەئ ائ ائ ى ژ: -تعاىل  -األصل صدق عليه قول هللا 
 أصله: فإنه يكون خمالًفا هلذا الفضل شاذًّا عنه، ومن هنا قالوا: 
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 إذا افتخرت بآباء هلم شرف                  قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا

وإذا كان العكس، فقد يكون اإلنسان صاحلًا ديًنا مستقيًما كرميًا حمافظًا وأصوله على خالف ذلك، 
، فعكرمة بن أيب جهل يف -رضي هللا عنه وأرضاه  -ولكن هذا ال يضره، وما ضر عكرمة كفر أبيه 

اوة هلل من عد -لعنه هللا  -الفضل وحسن البالء يف اإلسالم ال يضره ما كان من أبيه أيب جهل 
الصاحل من الطاحل، وخيرج الطاحل من  ورسوله والوقوف يف وجه اإلسالم. فهذا يقع: أن خُيرج هللا 

 .، وخيرج احلي من امليت، وخيرج امليت من احلي -كابن نوح   -الصاحل 

يف هذا احلديث دليل على كمال الشريعة اإلسالمية يف الرد إىل األصول وإلغاء ما خالف األصل ما 

فشدد هللا فيما خالف   ژ  ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ژتقم البينة، قال تعاىل: مل 
عن األصل، وجعله فسًقا وخروًجا عن طاعته ما مل يقع البيان وتقوم البينة واحلجة على صدق ذلك 

 .-أي: الدعوى اليت ختالف األصل  -


