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 بس  هللا نلرمحا نلرحي 

 ن م  هلل رب نلعافني، ونل ال  ونلسالم  لى أشرف نألنوياء ونفرسلني، و لى آله وصحوه ألعني، أاا بع :

، ونلذ  نشتمم  لى -رضي هللا   ه وأرضاه  -ح ي   و هللا با اسعا    -رمحه هللا  -فق  ذكر نف    
يف حترس ضرب نخل و  وش  ن ياب و  اى ن اهلية     نف ائب، ف ظرند الشتمال هذن  Uه   نل يب 

بهيرن ه يف   -ه هللا رمح -، ناسب أن يعتي نف     Uن  ي  نلشري   لى هذن نلتاءيه اا رسال هللا 
 كتاب ن  ائز.

فهن نف ائب إذن نزله، وفُق  نألهم ونألحوة، ورمبا وقعه اا نل اا أاارن سال  شريعة هللا، واا ذلم: 
ضرب نخل و ، وش  ن ياب، و  اى ن اهلية، وهذه نألاار تق      ح وا نف ائب ونلكانرا. فائ ا هللا 

لي  ونلرضا بالقضاء ونلق ر، فال يظ ر اا نفسل  نف اا نلكاام نفاف   وا ه باإلميان، وءعل    لى نلتس
، وحيف  ءانرحه  ا  >، فيحف  لسانه     نف يوة وي مئا قلوه باهلل  >نلسعي  إال اا يرضي هللا 

 نلت رفات ونألفعال نل  هي اا أفعال ن اهلية.

أ : لي   لى ه ي ا وال  لى س ت ا. وهذه نلعوار   ] ) ليس منا ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -يقال 
وال  لى س ته وال  لى ئريقته: فق   Uتشتمم  لى نلا ي ؛ ألن نإلنسان إذن فعم فعالد لي   لى ه   نل يب 

حرا ا سذن نألسلاب نلذ  ها  U رج  ا نتوا ه. وفي ا  ليمن  لى أن هذه نألاار نفذكار  اراةن؛ ألن نل يب 
، وال - ليه نل ال  ونلسالم  -، وحيب ه يه وس ته  Uن يف نلت فا، فهن نف اا حيب رسال هللا أبلغ اا يكا 

يرضى أن يكان بعي ند  ا هذه نلس ة وهذن نهل   نلذ  ها نل رنس نفستقي ، ونلذ  ننت وه ق ااه بني ي   
نلذ   ليه س ته، و ليه  U يب يف صلانته و  انته يسرل هللا أن ي  يه نل رنس نفستقي : وها صرنس نل >هللا 

نل  س   ا لألاة، وقال بعِ نلعلماء: إن هذه نلعوار  إذن  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -ه يه والته وشريعته 

أنه قاهللا: ) ليس  U، عن النيب -رضب هللا عنه  -عن عبدهللا بن مسع د   - 211] 
 منا من ضرب اخلدود، وشق اجلي ب، ودعا بدع ى اجلاهلية ( [.
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ور ت:  له  لى كان نلفعم كوا د اا كوائر نلذناب. وإذن ن تق  حم هذه نألشياء ا   لمه بتحرمي ا، وقيام 
،  U، فهن اا نستحم اا حرم هللا ورساله -رمح   هللا  -بهلاع نلعلماء  ن نة  ليه: فهنه يكان كافرند 

 .-رمح   هللا  -ونستوان له حترميه بال ليم، فهنه يعتن كافرند بهلاع نلعلماء 

كانه نلعرب يف ن اهلية إذن نزله   ] ) ليس منا من ضرب اخلدود ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 -أو تضرب أح  نخل يا  -، فتضرب نفرأ    ْي ا -وضرب نلاءه يكان للخ   -   نف يوة: ضربان وءاه

وت ي ، حن إذن رآها نل اا أشفقان  لى حاهلا، وأحسان بعظي  وق  نف يوة  لي ا، ويف هذن نلفعم     
:  اراات 

رب نل ار، ويف أنه هنى  ا ض :Uفاحملرم نألول: أن ل   نلاءاه ا  يي   ه شر اد، ولذلم  وه  ا نل يب 
أنه قال: ) إمنا نل ار  نلاءه   وفا أذن هللا بضرب نفرأ  إذن نشزت  ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -ن  ي    ه 

اكان نلضرب: ف  ى  ا ضرب نلاءه، فالاءه كرناة نإلنسان، و    ل مه يكان بالغ  Uزوء ا، بني نل يب 
به نلغا، حيرم  ليه أن يفعم ب فسه ذلم، ولذلم ن  نإلهانة وبالغ نإلذالل للمسل ، وكما حيرم أن يضر 

. وضرب نخل و   U لى حراة ضرب نلاءه؛ ألن نل يب  -رمح   هللا  -نلعلماء  هنى   ه يف أكثر اا ح ي  
يعتن اا أ مال ن اهلية؛ ألن نفرن  به: إ  ار نلتسخ   لى نلقضاء ونلق ر، وهذن ها نلسوب نلثاي نلذ  

 8فهن نلرضا بالقضاء ونلق ر ا لابن اا نف اا نلذ  رضي باهلل رباد، فالرضا بربابية هللا يتعل  باال تقا ، 
يستلزم اا نلعو  أن ي اا بالقضاء ونلق ر، وأن ُيَسل  مبا أصابه أنه ل يكا ليخ ئه، وأن اا أ  ره ل يكا 

يري  بعو ه إال  اند، وتذكر  ، و ل  هللا ال ,لي يوه، فهذن  ل  أن هذه نألاار وقعه بقضاء وق ر اا هللا 
  ظي  رمحة هللا بعوا ه، ول فه خبلقه وحلمه: فهن هذن كله ي رفه  ا هذن نلفعم.

أصابه اا نف ائب  شعار ل   هللا ورمحته، وأنه ا ماولكا إذن كان مب رىد  ا هذن نال تقا ، بعي ند  ا نست
فهن هللا يري  به نخلا، فهذن كان مب رىد  ا هذن نال تقا : فهنه يضرب وء ه، وي ت  شعره، ويفعم نألاار 

ذكر ضرب نخل و ، فيقاا  ليه كم فعم   اهر  مما ي ل  لى نلسخ   Uنحملراة. قال بعِ نلعلماء: إن نل يب 
ضرب نخل و : فهنه جي ه ضررند الحقاد بالو ن، فما كان اثله  و  م نلرضا بالقضاء ونلق ر. وإذن ترام نإلنسان

، أو - فاره ول يضربه وإمنا   شه بر -ف وء ه أو  ونه أو فاقه، فهنه يف اع اه، فما نت  شعره، أو   
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  ف ص ره، أو  ا ذلم اا نألاار: فهنه حيرم  ليه ذلم نلفعم؛ ألن نألار رنء ن إىل نلرضا ونلتسلي ، وفعم 
 ألاار ي ل  لى   م نلرضا ونلتسلي  للقضاء ونلق ر.هذه ن

ونستشكم نلعلماء اا  وه يف نل حيحني اا ح ي  أ  هرير  يف ق ة نأل رن  نلذ  ءاا  أهله يف هنار 
: Uراضان، ففي ن  ي  نل حي : أنه ءاء يضرب ص ره، وي ت  شعره، ويقال: هلكه وأهلكه. فقال 

) اا أهلكم؟   قال: ءااعه أهلي وأنا صائ . فقال بعِ نلعلماء: لي  ه اي  ليمن ي ل  لى أنه  ل  
. وقال - ليه نل ال  ونلسالم  -بالتحرس، أو أن هذن كان بع  نلتحرس، فال وءه لهقرنر ونالست الل بهقرنره 

ي فر ن بني ا يوة نل يا ونل نيا: ف ا بعِ نلعلماء: ُ ذر هذن نلرءم فكان ن  م. وقال بعِ نلعلماء: ه ا
 -ضرب ص ره؛ ألهنا ا يوةن اتعلقةن بال يا: وهي لا ه ألهله يف هنار راضان، وإ الله سذن نلركا نلعظي  

، ففرقان بني ا يوة نل يا ونل نيا، ونل حي : أنه فعمن ارمن، وأن هذن ن  ي  -وها صيام ش ر راضان 
، وال  ليم فيه  لى - ليه نل ال  ونلسالم  - انز؛ ألنه لي  اا صري  قاله نحملتمم نلذ  ال ن  فيه  لى ن

 .Uوقا ه بع  نل  ي ونلتحرس، ال يقاى  لى اعارضة نل ري  نفرفاع اا كالم نل يب 

"ش  ن ياب": كان اا ص ي  أهم ن اهلية إذن  ] ) وشق اجلي ب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
رأ  أو نلرءم: فهنه مُيسم ب ريف نلثاب ويش   ابه اا ء ة نل  ر. ون يب أصله اا ن ب: نزله نف يوة باف

وها نلق   ونلش ، ونلثياب تش  اا أ الها؛ حن يُ  م نإلنسان رأسه في ا، فرصو  اكان نلرأا اا نلثاب 
نلو ن، ويف حك  وأ اله اشقاقاد وواباد. "وش  ن ياب" أ : ش  هذن نفاض  باست ناة نلش  إىل أسفم 

 ذلم: ش  ن ياب نل  تكان  القةد بالثاب. 

كان أهم ن اهلية ي  ان     نف يوة   ] )  ودعا بدع ى اجلاهلية ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
بالايم ونلثوار، فت ي  نفرأ : ونءواله، ونس  نه، ونرءاله. ولرمبا صاح نلرءال  لى  ظيم   وسي ه  باأللقاب 

 ذلم كله، وُ   اا كوائر نلذناب؛ الشتماله  لى   م نلرضا بالقضاء ونلق ر. Uظيمة، فحرم نل يب نلع

 ال ة أشياء ، ن  ان ا  ا اتعلقان باألفعال: ومها  Uاا ترام هذه نألشياء وء ها أقانالد وأفعاالد، فذكر نل يب 
وءانا  كلمه، فهذن نظرت  Uة نل يب ضرب نخل و ، وش  ن ياب، ونلثال  اتعل ن باألقانل. فانظر إىل حكم

إىل نألفعال: وء ت فعالد يف ن س  وفعالد فيما يعل  با س ، فتقي   لى فعم ن س : كم أار  حُيْ  ه نل اا 
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    نف ائب يف أءسا ه ، ولا كان ذلم ب وغ نلشعر أو ق ه، كما يفعم بعِ أهم نلثررنت، إذن نزله 
. كذلم أيضاد: ه اي -كما ق ا ا   -م بق  شعرها، ولرمبا حلقته نف يوة بافرأ  وقُتم زوء ا: تقا  ، ف ذه أفعالن

 أفعالن يف نلثياب واا يت م بالو ن.

 لي ا ب  اى ن اهلية، في  م يف   اى ن اهلية: نلاقاف  لى  Uواا بال سوة لألقانل: فق  نوه نل يب 
، فيق  نلرءم  لى قن نلرءم يذكر ااس ه -بني" كما يسمى بو"نلتر  -نلقوار، واني  نفقواريا ونلث اء  لي   

سا ةن حيتاج في ا نفيه لل  اء، وسا  -وهي سا ة قن نفيه  -وا  ره، ويشي  به ويُوَعظ  به، وهذه نلسا ة 
لألاة أن ي  ا للميه بالثوات؛ ألهنا سا ةن تزلزل في ا نلقلاب ونلقانلب، فالعو  أحاج اا يكان  Uرسال هللا 
ونسيان هذه نألاار نل  هي اا ا  ات ن اهلية.  ، 8ستغفار، في وغي صرف نل اا لذكر هللا لل  اء ونال

حرم هذه نلت رفات نل  تتعل  باألب نن، ونل  تشتمم  لى   م نلرضا  Uقال بعِ نلعلماء: كما أن نل يب 
ت، أو وض  نلعالاات بالقضاء ونلق ر، فهن كم شيء  فيه تعظي  للميه بع  ااته: اا وض  نل ار ونلذكريا

نلفارقة يف أااكا نلتعزية، وتعظي  أار نفيه يف حال نلعزنء، و ا ذلم اا نألاار نحمل  ات ونلو ع: كل ا 
 تلتح  سذه نألاار نحملراة، فالانءب: نلرضا ونلتسلي  لقضاء هللا وق ره.

نلعا نت ونلتقالي  نل  تشتمم ويف هذن ن  ي   ليمن  لى أنه ي وغي ئم  اعال ن اهلية، وصرف نل اا  ا 
 ,، وصرف   إىل اا ها أه : اا ذكر هللا  8 لى نلتسخ   لى نلقضاء ونلق ر، وتثويه نلقلاب بذكر هللا 

فيما س  ه لألاة أن يقال نفوتلى     نف يوة: ) إنا هلل وإنا إليه رنءعان،  - ليه نل ال  ونلسالم  -كقاله   ،
 نلل   أءري يف ا يو  ون ل  ل  اند ا  ا  .


