
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ان ،    ل معه رمي ام ، إذ مري بحّمي يقول ابن أيب ليىل مفتي الكوفة وقاضيها : إّني ألساير رجال من وجوه أهل الشي

بت  ه . فعجبت من ذلك ، ثمي رجعت إىل نفيس وكذي انة فجعلها يف كمي برصى ، حتيى مري بسائل فتناول منه رمي

؟!!   وما هو   : قال   . عجبا  فعلت  قد  رأيتك   : له  فقلت  رأيتها  أّني  فعلمت   . اها  إيي فناوله  فأخرجها   ، فقري 

انة من محيال وأعطيتها سائال ؟! قال: وإنيك ممين يقول هذا القول ؟! أما علمت أّني  قلت: رأيتك أخذت رمي

سنات؟! فقال ابن أيب ليىل: أما علمت أنك أخذهتا فكانت أخذهتا وكانت سييئة وأعطيتها فكانت عرش ح

 !!سييئة وأعطيتها فلم تقبل منك

وألنه  سيئة،  فكانت  الرمانة  هذه  رسق  أنه  لنفسه  أفتى  بل  الرجل  هذا  ظن  عجيب،  وموقف  غريب  فهم 

 ونيس أن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.  تصدق عىل مسكني فقد استحق عرش حسنات، 

قصة من عجٍب، فاألعجب تكرارها يف واقع الناس اليوم بصور شتى، وأشكال متعددة! إن كان يف هذه ال

  فكم ممن يقع يف احلرام البني وجييز لنفسه ويفتيها بّم يوافق فهمه ومصلحته.

وهو مسلك وقعت فيه بنو إرسائيل، فحني حرم اهلل عليهم الشحوم أذابوها، وحني حرم عليهم الصيد يوم  

 وا الشباك يوم السبت وأخرجوها يوم األحد! السبت احتالوا فرم

وال شك أهنم لو ُسئلوا عن هذا الفعل لقالوا وبكل ثقه نحن مل نأكل الشحوم املحرمة علينا، ولكننا أذبناها  

فعلهم   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  سمى  وقد  األحد،  يوم  إنّم  السبت  يوم  نصطد  مل  ونحن  الزيت،  وبعنا 

ا منه أشد التحذير بقوله: ))ال ترَتكِبوا ما ارتكَبِت اليهوُد فتستِحلُّوا حمارَم اهللِ  بالتحايل وااللتفاف، وحذرن

 تعاىَل بأدَنى احِلَيِل((. 

َم عليهم الشحوَم ََجَُلوها : ))قاَتَل اهللُ اليهودَ وقال عليه الصالة والسالم ، ُثمَّ باعوها  ، إِنَّ اهللَ عزَّ وَجلَّ ملا حرَّ

 فأكلوا أثّمهَنا((. 



 

 

ألنفسهم يفتونه  ما  فيه  وحجتهم  خطري،  وجرم  عظيم،  أمر  عىل  عزموا  يوسف  أخوة  َقاُلوا  }وهاهم  إِْذ 

ُيوُسَف   اْقُتُلوا  بنٍِي  مُّ َلِفي َضاَلٍل  َأَباَنا  إِنَّ  ُعْصَبٌة  َوَنْحُن  ِمنَّا  َأبِينَا  إِىَلٰ  َأَحبُّ  َوَأُخوُه  َأْرًضا  َلُيوُسُف  اْطَرُحوُه  َأِو 

نيَ ََيُْل َلُكْم َوْج   {ُه َأبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمن َبْعِدِه َقْوًما َصاحِلِ

  ، أمر يسري هني  أبيه  وإبعاده عن  إخفائه  أو  قتل يوسف  ونيتهم  ليوسف ضالل مبني،  يعقوب  تفضيل  إن 

ويمكن أن يتوبوا بعده بل ويكونوا من الصاحلني، فقدموا العزم عىل التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيال  

 . ة لشناعته، وتنشيطا من بعضهم لبعضلفعله، وإزال

للناس   ُيظهروهنا   ، شاذة  بفتاوى  الواجبات  ترك  أو   ، احلرام  اليوم  ألنفسهم  الناس  من  كثري  جُييز  وهكذا 

 ليربروا فعلهم، وَيدعوا هبا أنفسهم. 

وعذره   ومنهم من يتخلف عن الصالة املكتوبة  يغتاب أحدهم فإذا ُأنكر عليه قال أنا أبني اخلطأ وانصح هلل،

 النوم ، والنائم معذور، وآخر يقع يف احلرام البني ويقول إن اهلل غفور رحيم ،  

 وقائمة تطول وال تنتهي ممن يفتي لنفسه عن جهل وضالل فُيحل ما حرم اهلل ، فيهلك بفتواه! 

حديث من  جزء  املقولة  وهذه  قلبك(،  )استفت  مقولة  احلرام  بتحليل  أنفسهم  يفتون  من  إليه  يستند   ومما 

ئًا ِمَن  نبوي رشيف ، فَعْن َوابَِصَة األََسِديِّ َقاَل َأَتْيُت َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َوَأَنا ُأِريُد َأْن الَ َأَدَع َشيْ 

َأََتَطَّ  َفَجَعْلُت  َيْسَتْفُتوَنُه  املُْْسلِِمنَي  ِمَن  ِعَصاَبٌة  َوَحْوَلُه  َعنُْه  َسَأْلُتُه  إاِلَّ  َواإِلْثِم  َوابَِصُة  اْلرِبِّ  َيا  إَِلْيَك  َفَقاُلوا:  اُهْم 

ُه َأَحبُّ النَّاِس إِىَلَّ َأْن َأْدُنَو ِمنُْه. َقاَل: دَ  -ُعوا َوابَِصَة اْدُن َيا َوابَِصةُ َعْن َرُسوِل اهللَِّ. َفُقْلُت: َدُعوِّن َفَأْدُنَو ِمنُْه َفإِنَّ

َثاَلثاً  َأْو  َتنْيِ  َح   -َمرَّ ِمنُْه  َفَدَنْوُت  َبْل َقاَل:  ُقْلُت: الَ  َتْسَأُلنِي؟  َأْو  َك  ُأْخرِبُ َوابَِصُة  َيا  َفَقاَل:  َيَدْيِه  َبنْيَ  َقَعْدُت  تَّى 

هِبِ  َينُْكُت  َفَجَعَل  َأَناِمَلُه  َفَجَمَع  َنَعْم.  َفَقاَل:  َواإِلْثِم؟  اْلرِبِّ  َعِن  َتْسَأُلنِي  ِجْئَت   : َفَقاَل  ِّن.  َصْدِري َأْخرِبْ يِف  نَّ 

اٍت اْلرِبُّ َما اْطَمَأنَّْت إَِلْيِه النَّْفُس َواإِلْثُم  َوَيُقوُل: يَ  َما َحاَك يِف ا َوابَِصُة اْسَتْفِت َقْلَبَك َواْسَتْفِت َنْفَسَك َثاَلَث َمرَّ

ْدِر َوإِْن َأْفَتاَك النَّاُس َوَأْفَتْوكَ  َد يِف الصَّ  ((.  النَّْفِس َوَتَردَّ

َقْلُبه صافًيا َسليًّم؛ فهذا هو الَّذي نعم أستفت يا وابصة قلبك امليلَء باإليّم  ِن، وهذه اجلُملُة إنَّّم هي ملَِن كاَن 

ُه  إنَّ النَّاُس وأفَتوَك. أي: وإْن قالوا لك:  أفتاَك  النَّاُس، وإْن  َيطَّلَع عليه  أْن  َنْفِسه ما كان إثًّم وَيكرُه  ََيِيُك يف 

ُه قْد ُيوِقُع يف  ، فال تْأُخْذ بَقْوِِلم؛ فإنَّ ْبهةِ حقٌّ  .الَغلِط والشُّ

 أما صاحب القلب املريض، والذين ال يفرق بني احلالل واحلرام، فبّمذا يستفت قلبه، وماذا سيفتي به ذلك  

 



 

 

 . القلب الذي عب من احلرام حتى ثمل، وأكل من الباطل حتى َتم       

ورغ  أهوائهم  وفق  عىل  التحريم  أو  بالتحليل  احلكم  يف  مطية  القلب  استفتاء  البعض  جعل  باهتم، لقد 

يستفتي   السليم  القلب  صاحب  املؤمن  هو  املراد  أن  مع  قلبك(!!  )استفت  ويقولون  املحرمات  فريتكبون 

قلبه   عليه  دله  بّم  عماًل  يرتكه  أن  فعليه   ، منه  حرج  نفسه  يف  يقع  ولكن   ، حالل  بأنه  فيفتيه  يشء  يف  أحدًا 

ا إذا حرم في   جب االمتناع.السليم، فاستفتاء القلب يكون فيّم أباح املفتي، أمَّ

يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل : حتى وإن أفتاك مفٍت بأن هذا جائز، ولكن نفسك مل تطمئن ومل تنرشح  

 إليه فدعه، فإن هذا من اخلري والرب. 

ويقول رمحه اهلل : )اإلثم ما حاك يف نفسك( أي : تردد ورصت منه يف قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس  

 . فتجدك مرتددًا فيه وتكره أن يطلع عليك الناسألنه حمل ذم وعيب، 

وهذه اجلملة إنّم هي ملن كان قلبه صافيًا سليًّم، فهذا هو الذي َيوك يف نفسه ما كان إثًّم، ويكره أن يطلع  

ربّم  بل   ، يبالون  ال  فهؤالء  قلوهبم  قست  الذين  اهلل  طاعة  عن  اخلارجون  دون  املَُتَمرِّ أما  الناس،  عليه 

 .  املنكر واإلثم يتبجحون بفعل

 ولعلنا نختم خطبتنا ببعض األحاديث النبوية التي حتضنا عىل الورع وتقوى اهلل يف املال: 

مُ  ِّن بَِّم ََيِلُّ ِِل َوَُيَرَّ َعنُْه َقاَل: ))َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأْخرِبْ َثْعَلَبَة اخْلَُشنِيِّ َرِِضَ اهللَُّ  َد النَّعن َأيِب  . َقاَل: َفَصعَّ بِيُّ   َعيَلَّ

َب يِفَّ النََّظَر، َفَقاَل  ْثُم َما مَلْ   :َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصوَّ اْلرِبُّ َما َسَكنَْت إَِلْيِه النَّْفُس، َواْطَمَأنَّ إَِلْيِه اْلَقْلُب، َواإْلِ

َأْفَتا  َوإِْن  اْلَقْلُب،  إَِلْيِه  َيْطَمئِنَّ  َومَلْ  النَّْفُس،  إَِلْيِه  َكاَن  َتْسُكْن  َّم  إِنَّ َعنُْه  اهللَُّ  َرِِضَ  َثْعَلَبَة  َأيِب  َوُسَؤاُل  املُْْفُتوَن((،  َك 

َقا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيُّ  َوَأْعَطاُه  احْلََراِم،  َعِن  َواْلُبْعِد  احْلاََلِل،  إِْتَياِن  َعىَل  اْلرِبِّ  ِحْرًصا  َمْعِرَفِة  يِف  ِعَدًة 

ْثِم، َوذَ  يَّمِن َواْلَيِقنِي، َفُهَو ِميَزاٌن لَِصاِحبِِه َيْدَفُعُه لِْلرِبِّ َواحْلَاَل َواإْلِ َرُه لَِك َعْن َطِريِق اْلَقْلِب اْلَعاِمِر بِاإْلِ ِل َوَلْو َنفَّ

نَُه النَّاُس َلُه، َوِِلََذا احْلَِديِث  ْثِم َواحْلََراِم َوَلْو َزيَّ  :َشَواِهُد أيضاً  النَّاُس ِمنُْه، َوََيِْجُزُه َعِن اإْلِ

اِس ْبِن ِسْمَعاَن َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل: ))َسَأْلُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَ  ْثِم  ِمنَْها َحِديُث النَّوَّ َسلََّم َعِن اْلرِبِّ َواإْلِ

ْثُم َما َحاَك يِف َصْدِرَك َوَكِرهْ  :َفَقاَل   َت َأْن َيطَّلَِع َعَلْيِه النَّاُس((.  اْلرِبُّ ُحْسُن اخْلُُلِق، َواإْلِ

يَّم  اإْلِ َما  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوَل  َسَأَل  َرُجاًل  ))َأنَّ  َعنُْه:  اهللَُّ  َرِِضَ  ُأَماَمَة  ْتَك َأيِب  رَسَّ إَِذا  َقاَل:  ُن؟ 

يَ  َقاَل:  ُمْؤِمٌن.  َفَأْنَت  َسيَِّئُتَك  َوَساَءْتَك  َقاَل َحَسنَُتَك،  ْثُم؟  اإْلِ َفَّم  اهللَِّ،  َرُسوَل  ٌء   :ا  يَشْ َنْفِسَك  يِف  َحاَك  إَِذا 

 َفَدْعُه((. 



 

 

َوَسلَّمَ         َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  ))َحِفْظُت  َقاَل:  َعنُْهَّم  اهللَُّ  َرِِضَ  َعيِلٍّ  ْبِن  احْلََسِن                           : َوعِن 

ْدَق ُطَمْأنِينٌَة، َوإِنَّ اْلَكِذَب ِريَبٌة((. َما َيِريُبَك إِىَل َما اَل َيِري  ))َدعْ   ُبَك، َفإِنَّ الصِّ

يَّمَن َواْلَوَرَع حَمَلُُّهَّم اْلَقْلُب، َكَّم َأنَّ النَِّفاَق َوالشُّ  َهَواِت حَمَلَُّها َفُكلُّ َهِذِه اأْلََحاِديِث َتُدلُّ َعىَل َأنَّ اإْلِ ُبَهاِت َوالشَّ

َفإَِذا   َأْيًضا.  َقْلًبا اْلَقْلُب  َفَكاَن  ُبَهاِت،  الشُّ ِمَن  َن  َوحَتَصَّ النَِّفاِق،  َعِن  َه  َتنَزَّ َوالتَّْقَوى  يَّمِن  بِاإْلِ َعاِمًرا  اْلَقْلُب    َكاَن 

ُبَهاِت وَ  ، َفَيْسَتْسلُِم لِلشُّ
ِ
 ِمَن اأْلَْهَواء

ٍ
ء  ِمَن النَِّفاِق، َأْو بََِشْ

ٍ
ء  َهَواِت. الشَّ َسلِيًّم. َوَقْد َيْمَرُض اْلَقْلُب بََِشْ

 :إذا اْستِْفَتاُء اْلَقْلِب َلُه َضَوابُِط نفهّم من النُُّصوِص َوِهَي 

ةُ - َوُحجَّ  ،
ِ
َواأْلَْهَواء النَِّفاِق  ِمَن  َسلِيًّم  َوالتَّْقَوى،  يَّمِن  بِاإْلِ َعاِمًرا  املُْْسَتْفَتي  اْلَقْلُب  َيُكوَن  َتَعاىَل:  َأْن  َقْوُله                َذلَِك 

ِذينَ  } َا الَّ  [. 29]اأْلَْنَفاِل:  {آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اهللََّ جَيَْعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا  َيا َأُّيُّ

ًعا، َفَيَقُع ااِلْشتَِباُه بَِسَبِب َعَدِم ال   - ِة رَشْ ِة املُْْعَترَبَ لِيِل َفاَل  َأالَّ َيُكوَن يِف املَْْسَأَلِة َدلِيٌل ِمَن اأْلَِدلَّ لِيِل، َوإِالَّ َمَع الدَّ دَّ

بُّ اْستِْفتَ  الدَّ َزْيٍد  َأُبو  َمُة  اْلَعالَّ َقاَل  اْلَقْلِب.  َهَوى  َخاَلَف  َوَلْو  لِيِل  بِالدَّ اْلَعَمُل  جَيُِب  َبْل  لِْلَقْلِب،  ا    :وِسُّ اَء  َوَأمَّ

 َيِريُبُه؛ اْحتَِياطِيًّا لِِدينِِه، َعىَل  َحِديُث َوابَِصَة: َفَقْد َوَرَد يِف َباٍب ََيِلُّ فِْعُلُه َوَتْرُكُه، َفَيِجُب َتْرُك َما َيِريُبُه إِىَل َما اَل 

ِريُمُه بَِشَهاَدِة اْلَقْلِب، َوكَ  ُه بَِدلِيلِِه، َفاَل جَيُوُز حَتْ ا َما َثَبَت ِحلُّ َذلَِك َما َثَبَتْت ُحْرَمُتُه، َفاَل  َما َشِهَد َلُه َقْلُبُه بِِه، َفَأمَّ

 .ََيِلُّ َتنَاُوُِلَا بَِشَهاَدِة اْلَقْلِب 

ا إِْن َكاَنْت َواِضَحًة َفاَل اْستِْفَتاَء لِْلَقْلِب، َقاَل احْلَافُِظ اْبنُ أَ   - َفَدلَّ َحِديُث  : َرَجٍب ْن َيَقَع ااِلْشتَِباُه يِف املَْْسَأَلِة، َأمَّ

ُجوِع إِىَل اْلُقُلوِب ِعنَْد ااِلْشتَِباهِ   .َوابَِصَة َوَما يِف َمْعنَاُه َعىَل الرُّ

  اْلَقْلُب َوَيْسُكَن لِْلُحْكِم. َأْن َيْطَمئِنَّ   -

يَّمَن يِف الْ   َأنَّ اإْلِ
ِ
َعاء َماِت، َوادِّ َباِع املَُْتَشاهِبَاِت، َواْستِْحاَلِل املَُْحرَّ َقْلِب؛ َفإِنَّ النَِّفاَق َواِْلََوى َفاحْلََذَر احْلََذَر ِمَن اتِّ

قَ  لَِصاَلِح  ِمنَّا  ُكلٌّ  َوْلَيْسَع  اْلَقْلِب.  يِف  احْلَقَّ َأْيًضا  بِِه  َيْعِرُف  ُنوًرا  َيْكَتِسَب  َحتَّى  الِِح  الصَّ َواْلَعَمِل  يَّمِن  بِاإْلِ ْلبِِه 

َواَب   .َواْلَباطَِل، َواحْلاََلَل َواحْلََراَم، َواخْلََطَأ َوالصَّ
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