
الميزان في 
حياة النإسان

الرحيم الرحمن الله بسم

حياة في الميزان
الناسان

بن جهيمان الشيخ؛ تاليف
العتيبي سيف

الله رحمه

بالله ونإعوذ ونإستغفره، ونإستعينه نإحمده لله الحمد إن
فل اللسسه يهسسده مسسن أعمالنسسا، سسسيئات ومن أنإفسنا شرور من

اللسسه إل إلسسه ل أن وأشسسهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل
ًا أن وأشهد له، لشريك وحده ورسوله. عبده محمد

إل ولتمسسوتن تقساته حسسق اللسسه اتقوا آمنوا الذين أيها (يا
من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها (يا مسلمون)، وأنإتم
كسسثيرا رجسسال منهمسسا وبسسث زوجهسسا منهسسا وخلسسق واحسسدة نإفس

كسسان اللسسه إن والرحسسام به تساءلون الذي الله واتقوا ونإساء
قسسول وقولسسوا اللسسه اتقسسوا آمنسسوا السسذين أيها (يا رقيبا)، عليكم
يطسسع ومسسن ذنإسسوبكم لكسسم ويغفسسر أعمالكم لكم يصلح سديدا

عظيما). فوزا فاز فقد ورسوله الله

بعد: أما

هسسدى الهسسدى وخيسسر اللسسه، كتسساب الحسسديث اصسسدق فإن
وسلم. عليه الله صلى محمد

غفسسرت به أخذ من قول الخيرة الية في الله قال وقد
كسسان - وقسسد السسسديد القسسول - وهو اعماله وصلحت ذنإوبه له

كمسا يقولسوا أن لمتسسه وسلم عليه الله صلى النبى تعليم من
اهسسدنإى (اللهسسم عنسسه اللسسه رضسسى على حديث من مسلم في

سسسداد وبالسسسداد الطريسسق هسسدايتك بالهدايسسة وأذكر وسددنإى
السهم). 

والسسسنة الكتسساب مسسن السسسديد القسسول ميسسزان فإليسسك
والنقصان: الزيادة من لتسلم والعمال للقوال
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فسسإذا شسسيطان فهو الله ماأحل حرم من أن ذلك وبيان
مسسن يسساتآ ثلثا بتسسدبر فعليسسك الميسسزان بهسسذا تسسزن ان أردت
تعالى: الله كتاب

ْا فقوله أولها؛ أما ُعو ِب ّت ِزَل َما تعالى: (ا ُكسسم ُأنإسس ْي َل ّمسسن ِإ
ُكْم ّب َ ّر ْا َول ُعو ِب ّت ِه ِمسسن َت ِنإسس َيسساء ُدو ِل ْو ً َأ ِليل ّكُروَن)، ّمسسا َق َذ وأمسسا َتسس

َوَمسسا قوله فهى الثانإية ُكُم تعالى: ( َتسسا ُه الّرُسسسوُل آ ُذو َوَمسسا َفُخسس
ُكْم َها ْنُه َنإ ُهوا)، َع َت ْد فقوله الثالثة وأما َفانإ َق َل ُكْم َكاَن تعالى: ( َل

ِه َرُسوِل ِفي ّل ٌة ال َو َنٌة ُأْس ّلسسَه َيْرُجسسو َكسساَن ّلَمسسن َحَسسس ْوَم ال َيسس ْل َوا
َكَر اْلِخَر َذ ّلَه َو ِثيًرا). ال َك

مسسا هو الدين ان لعلمت الثلثا اليات هذه تدبرت فلو
ًا أو أمرا كان علسسى إلينسسا أنإسسزل ما نإتبع ان أمرنإا فقد منه، نإهي

أى الية هذه من يستثنى ولم وسلم عليه الله صلى رسولنا
رسسسول عنه نإهانإا عما نإنتهى ان الينا؛ انإزل أبدا. ومما مكلف

ونإتأسسسى بسسه أمرنإسسا ما نإفعل وان وسلم، عليه الله صلى الله
أردت - فسسإذا لسسه مخصص ذلك في يكن - مالم عمل فيما به

الميزان. بهذا فخذ السلمة

اللسسه امسسر هسسل له؛ فقل امر، عن نإاه أو امر جاءك وإذا
بسسه عمل أو ذلك عن ورسوله الله نإهى وهل بذلك؟ ورسوله
أو علمسسه تكشسسف فبهسسذا وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول
جهله.

المسسلمين عنسد القائسسل ذلسسك عدالسسة وهو أل بشرط؛
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول لقول بكلمهم يعتد الذين
فمسسن ارضسسه فسسي اللسسه شسسهداء (أنإتسسم البخسسارى حسسديث فسسي

خبره ليؤخذ الفاسق ولن الجنة)، له وجبت بخير له شهدتم
أتى قد فهو بالسناد، ديننا جاء فلذلك والتبين، التثبت بعد إل
عليسسه جبريسسل وصسسف فسسي اللسسه قسسال وقد ربه، عن جبريل به

َنإَزَل ِه السلم: ( َْلِميسسُن السسّروُح ِبسس َلسسى ا َع ِبسسَك *  ْل ُكسسوَن َق َت ِمسسَن ِل
َطسساٍع ِريَن) وقسسوله: (ُم ِذ ْلُمنسس إلسسى جبريسسل ومسسن َأِميسسٍن)، َثسسّم ا

ْو الله قال الذى وسلم، عليه الله صلى الله رسول َل َو عنه: (
ّوَل َق َنا َت ْي َل ْعَض َع ِويِل َب َقا َْل َنإا ا ْذ ََلَخ ْنُه *  َيِميِن ِم ْل ُثّم ِبا َنا *  ْع َط َق َل

ْنُه ِتيَن)، ِم َو ْل َوَمسسا تعالى الله قال وكذلك ا ُق عنسسه: ( ِطسس َعسسِن َين
َوى َه ْل ِإْن ا َو *  صسسلى اللسسه رسسسول مسسن ثم ُيوَحى)، َوْحٌي ِإّل ُه

اللسسه وصسسفهم السسذين العسسدول أصسسحابه إلسسى وسلم عليه الله
ِنيَن فقال: (ِمَن تعالى ْؤِم ْلُم ُقوا ِرَجاٌل ا َد ُدوا َمسسا َصسس َهسس ّلسسَه َعا ال
ِه ْي َل ُهم َع ْن َبسُه َقَضسى ّمن َفِم ُهسم َنإْح ْن ِظسُر ّمسن َوِم َت ُلوا َوَمسا َين ّد َب

ِديًل)، ْب ّلسسُه عنهم: (ّرِضَي وقال َت ُهسسْم ال ْن ْا َع ْنسسُه)، َوَرُضسسو وقسسد َع
فسي قسوله وسسسلم عليسسه اللسه صسسلى اللسه رسول من سمعوا
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ًا علسى كسسذب المتواتر: (من الحديث مقعسسده فليتبسوأ متعمسد
فسسي كمسسا عنسسه اللسسه رضسسى الطفيسسل ابن قال وقد النار)، من

اللسسه رسسسول مسسن الحسسديث هسسذا أسسسمع لم (لو مسلم صحيح
واتبعهسسم بسسه)، ماحدثت مرات سبع إل وسلم عليه الله صلى
صسسلى اللسسه رسول عن الحديث ليقبلون الذين الحديث أهل
بشروط؛ إل وسلم عليه الله

تقبسسل فل الفسسسق العدالة وضد عدل، الراوى يكون أن
فاسق. رواية

ًا مسسن روايسسة تقبسسل فل ضابطا، الراوى يكون  وأن:ثاناي
روايته. في يخلط

ًا: صلى الله رسول إلى يتصل السند يكون أن  انثالث
تكسسون وال راوى كسسل فسسي الشرطين بهذين وسلم عليه الله
السسراوى يخسسالف وال روايتسسه فسسي تقسسدح علسسة الحسسديث فسسي

.منه أضبط هو من الضابط

اللسسه رسسسول لهسسم دعسسا السسذين الحديث أهل هم فهؤلء
السسذى الصسسحيح الحسسديث فسسي فقسسال وسسسلم عليسسه الله صلى

ثسسم فوعاهسسا، مقسسالتى سسسمع امسسراء اللسسه (نإضر احمد أخرجه
حامل ورب بفقيه وليس فقه حامل فرب سمعها، كما أداها
.منه) افقه هو من إلى فقه

اللسسه صسسلى اللسسه رسول فيهم قال الذين الطائفة وهم
ول خسسذلهم مسسن الصحيحين: (ليضسسرهم في كما وسلم عليه
.الله) أمر يأتى حتى خالفهم من

عسسن ثبسست كمسسا الحسسديث أهسسل هسسم المقصودين وهؤلء
وغيرهم. احمد والمام المدينى بن على

قسسال لذلك بينة، على لنإهم خالفهم من يضرهم ل فهم
(يسسأتى الصحيحين في كما وسلم عليه الله صلى الله رسول
كسسثرة النسسبى ضسسر فهسسل ،احسسد) معه وليس القيامة يوم النبى

قسسوله معنسسى هسسو وهسسذا بأكملهسسا، أمة خالفته وقد المخالفين
َ ُكم تعسسالى: (ل َذا َضسسّل ّمسسن َيُضسسّر ُتْم)، ِإ ْي َد َتسس ْه ل كسسذلك فهسسم ا

قال كما وكافيهم حسبهم تعالى الله لن خذلهم من يضرهم
َيا َها تعالى: ( ّي أ

ِبّي َ ّن ُبَك ال ّلُه َحْس َعَك َوَمِن ال َب ّت ِنيَن ِمَن ا ْؤِم ْلُم َيا ا
َها ّي أ

ِبّي َ ّن ُبَك ال ّلُه َحْس َعَك َوَمِن ال َب ّت ِنيَن). ِمَن ا ْؤِم ْلُم ا
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فسسي كمسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال لذلك
كسسان فسسإنإه لسسوط أخسسى اللسسه (رحم لوط أخيه عن الصحيحين

مسسن اعسسوان له يكن لم فهو ذلك ومع شديد)، ركن إلى يأوى
قومه. أذى عنه تدافع قبيلة ول امته

فسسي مسسسلم روى فقسسد والتحليل التحريم نإاحية من أما
اللسسه رضسسى المجاشسسعى حمار بن عياض حديث من صحيحه

أنإسسه ربسسه عن اخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
الشسسياطين فجسساءت كلهسسم حنفسساء عبسسادى قسسال: (خلقسست

وأمرتهم لهم أحللت ما عليهم وحرمت دينهم عن فاجتالتهم
لك فظهر سلطانإا... الحديث)، به انإزل مالم بى يشركوا ان
مسسن عن أو تعالى الله عن ال يكونإان ل والتحريم التحليل ان

السلم.  عليهم كالرسل لهم أذن

يزنإونإهسسا ل انإهسسم هو الناس؛ حياة افسد الذى أن واعلم
تتأمسسل حينمسسا اليوم فيه نإعيش الذى فمجتمعنا الميزان، بهذا
مسسن واقسسترب السسدنإيا أثسسر ممسسن اكسسثرهم ان تجسسد اهلسسه فسسي

عنسسه وساكت الباطل عن مدافع رجلين بين وهم السلطان،
 – الله ماشاء - إل

الصسسناف هذه في تعالى الله رحمه القيم بن قال وقد
أهسسل من الدنإيا أثر من ]: (كل100"الفوائد" [ص كتاب في

فسسي الحسسق غيسسر اللسسه علسسى بيقول أن بد فل واستحبها العلم
سسسبحانإه السسرب احكسسام لن وإلزامسسه، وخسسبره وحكمسسه فتواه

ًا وتعالى سسسيما ول النسساس أغسسراض خلف علسسى تسسأتى ما كثر
بمخالفسسة إل أغراضسسهم لهسسم تتسسم ل فسسإنإهم الرياسسسات، أهسسل
للرياسة محبين والحاكم العالم كان فإذا كثيرا، ودفعه الحق

مسسن مايضسساده بسسدفع إل ذلسسك لهمسسا يتم لم للشهوات متبعين
والشسسهوة الشسسبهة فتتفق شبهة له قامت إذا ولسيما الحق،
وإن الحسسق، وجسسه وينطمسسس الصسسواب فيختفى الهوى ويثور
علسسى أقسسدم فيسسه شسسبهة ول فيسسه خفسساء ل ظسساهرا الحسسق كان

واشسسباههم هسسؤلء وفسسى بالتوبسسة، مخرج لي وقال؛ مخالفته،
َلسسَف تعالى؛ الله قال َفَخ ِهْم ِمسسن " ِد ْعسس ْلسسٌف َب ْا َخ ُثسسو ِر َتسساَب َو ِك ْل ا

ُذوَن ْأُخ َذا َعَرَض َي َنإسسى َه ْد ُلسسوَن ال ُقو َي َفُر َو ْغ ُي َنسسا َسسس ِإن َل ِهْم َو ِت أ
ْ َيسس

ُلُه َعَرٌض ْث ُه ّم ُذو ْأُخ َلسسْم َي ْذ َأ ْؤَخسس ِهسسم ُي ْي َل ُق َع َثسسا َتسساِب ّمي ِك ْل ّ َأن ا ل
ْا ُلو ُقو َلى ِي ِه َع ّل ّ ال ّق ِإل ْلَح ْا ا َدَرُسو ِه َما َو ّداُر ِفي ُة َوال ْيٌر الِخَر َخ
ِذيَن ّلسس ُقسسوَن ّل ّت َ َي َفل ُلسسوَن"، َأ ِق ْع أخسسذوا أنإهسسم سسسبحانإه فسسأخبر َت
سسسيغفر وقسسالوا عليهسسم، بتحريمسسه علمهم مع الدنإى العرض

على مصرون فهم اخذوه، اخر عرض عليهم عرض وان لنا،
غيسر اللسه علسى يقولسوا ان علسى لهم الحامل هو وذلك ذلك،

ان يعلمسسون وهسسم ودينه، وشرعه حكمه هذا فيقولون الحق،
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دينسسه ذلسسك ان ليعلمون أو ذلك، خلف ودينه وشرعه حكمه
وتارة يعلمون ل ما الله على يقولون فتارة وحكمه، وشرعه
قسسال: ان إلسسى بطلنإسسه...)، يعلمسسون مسسا اللسسه علسسى يقولسسون
العمسسل فسسي الفجسسور مسسع الدين في يبتدعوا ان بد ل (وهؤلء
فل القلسسب عين يعمى الهوى اتباع فإن المران، لهم فيجتمع

بدعسسة السسسنة فيسسرى ينكسسسه أو والبدعسسة السسسنة بيسسن يميسسز
واتبعسسوا السسدنإيا أثسسروا إذا العلمسساء أفسسة فهسسذه سسسنة، والبدعسسة

تعسسالى؛ قوله وهى فيهم اليات وهذه والشهوات، الرياسات
ْتسسُل َوا ِهسسْم " ْي َل َأ َع َبسس َي َنإ ِذ ّلسس ُه ا َنسسا ْي َت َنسسا آ ِت َيا َلَخ آ َهسسا َفانإَسسس ْن َعُه ِم َب ْت أ

َ َفسس
َطاُن ْي َكاَن الّش ِويَن ِمَن َف َغا ْل ْو ا َل َو َنإا *  ُه شيء َنا ْع َف َها َلَر ّنُه ِب ِك َل َو

َد َل َلْرِض إلى َأْخ َع ا َب ّت ُه َوا َوا ُلسسُه َه َث َثسسِل َفَم ْلسسِب َكَم َك ْل َتْحِمسسْل ِإن ا
ِه ْي َل َهْث َع ْل ْكُه أو َي ْتُر َهث َت ْل ِلَك"، َي يعمل الذى السؤ مثل فهذا ّذ

الفوائد.  كتاب من علمه) أهس بخلف

يلبسسسوا أن القيم؛ ابن ذكرها التى الصناف من فحذار
أو تحتهسسم يعيشسسون مسسن دنإيسسا فسسي رغبتهسسم اجسسل مسسن الحسسق

عليه الله صلى والرسول وجبروتهم، سلطانإهم من لرهبتهم
العليسسا (اليسسد ومسسسلم البخسسارى حسسديث فسسي كما يقول وسلم
واليسسد المنفقسسة هسسى العليسسا فاليسسد السسسفلى اليسسد مسسن خيسسرا

السائلة).  هى السفلى

تحت يعيشون من ايدى أن معلوم؛ ذلك دام  ماقلت:
هسسى فأيسسديهم عليهسسم وينفسسق غيرهسسم وسسسيطرة سسسلطان
تسسستطيع ل فلذلك والرهبة، الرغبة إجتمعت فالن السفلى،

ان يسسستطيعون ل فهسسم العليسسا، اليسسد تقيسسم ان السسسفلى اليسسد
ان يسسستطيعون ول منهسسم لخسسوفهم فسسوقهم مسسن يقيمسسوا

عندهم. فيما لرغبتهم يفارقوهم

نإاحيسسة مسسن الموضسسوع هذا في كلما القيم بن ذكر وقد
ورسسسوله واللسسه جسسانإب في الناس يكون وأن والرهبة الرغبة

مسسن الصسسناف هذه في كلمه من الشاهد فنذكر جانإب، في
السسذى الجانإب في ] مانإصه: (فكن115"الفوائد" [ص كتاب

فسإن الخسر الجسانإب فسي النساس كان وإن ورسوله، الله فيه
أنإفسسع للعبد وليس وافضلها العواقب احمد هى عواقب لذلك

في يكونإون انإما الخلق واكثر أخرته، قبل دنإياه في ذلك من
ل فهنسساك والرهبسسة، الرغبسسة قويت اذا سيما ول الخر الجانإب

بسسل ورسسسوله اللسسه فيه الذى الخر الجانإب في احد تجد تكاد
نإسبوه وربما لنفسه، الختيار سئ العقل نإاقص الناس يعده
شسسق فسسي والنسساس وجسسانإب شسسق فسسي كانإوا لما الجنون إلى

يحتسساج فسسإنإه ذلسسك علسسى نإفسسسه وطن من ولكن اخر، وجانإب
فيسسه، لريسسب يقينسسا يكون الرسول به جاء بما راسخ علم إلى
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ول لمسسه، مسسن ولومسسة عسساداه من معاداة على تام صبر والى
بحيسسث الخسسرة والسسدار اللسسه فسسي قويسسة برغبسسة إل ذلك له يتم

احسسب ورسوله الله ويكون الدنإيا من اليه احب الخرة تكون
مسسن النإسسسان علسسى اصسسعب شسسيء وليس سواهما، مما اليه
وشسسيطانإه وطبعسسه وهسسواه نإفسسسه فسسإن المسسر، بادئ في ذلك

العاجسسل، إلسسى يسسدعونإه الجسسانإب ذلك من ومعاشريه وإخوانإه
مسسن العون جاءه وثبت صبر فإن لحربه، تصدوا خالفهم فإذا
قسسال ثسسم لسسذة...)، اللسسم وذلك سهل الصعب ذلك وصار الله

فليراجع. نإفيسا كلما

فسسإذا رذيلسسة، كل حازوا انإهم لجل المنافقين ان واعلم
وصفهم قد بذلك!! فهم يقصدنإا قالوا؛ رذيلة، أى من حذرت

ُبوَن الله َيْحَس ٍة ُكّل تعالى: ( ْيَح ِهسسْم)، َصسس ْي َل فسسي كسسثروا وقسسد َع
إل والسسسنة الكتسساب من بنصيحة متكلم يتكلم فل هذا، زمانإنا
قولتهم. قالوا

فأعسسد للحسسق، وتحسسرى ومثسسابرة جد المر ان فأقول؛
هو قبر شيئين؛ من للعبد لبد فإنإه جوابا، وللسؤال زاد للدار

بجليسسس الجليسسس يتبدل القبر ففى ملقيه، هو ورب ساكنه،
بسسن السسبراء حسسديث فسسي كمسسا ثلثا، عسسن تسسسئل وسوف أخر،

صسسحيح، بإسسسناد ابسسوداود رواه السسذى عنسسه اللسسه رضى عازب
الرجسسل؟) - يعنسسى هسسذا فسسي تقسسول ومسساذا ربسسك؟ وهى: (من

 – محمدا

حسسديث من المقلدين، وجواب الموقنين، جواب وإليك
عبسسد أنإسسه أشسسهد فيقول؛ المؤمن (فأما الصحيحين؛ في انإس
أبسسدلك النسسار مسسن مقعدك إلى انإظر له؛ فيقال ورسوله، الله

الكسسافر وأمسسا جميعسسا، فيراهمسسا الجنسسة، مسسن مقعسسدا بسسه اللسسه
فيسسه، النسساس يقسسول ما اقول كنت أدرى ل فيقول؛ والمنافق

حديسسد مسسن بمطرقسسة يضسسرب ثسسم تليسست، ول دريت ل فيقال؛
الثقلين). إل يليه من يسمعها صيحة فيصيح أذنإيه بين ضربة

ن هذا فقسال: تعسالى اللسه لقساء وأمسا القسبر، عسذاب م
َلّن َأ َنْسسس َل َف ِذيَن ( ّلسس ِهسسْم ُأْرِسسسَل ا ْي َل َلّن ِإ َأ َنْسسس َل ِليَن َو ْلُمْرَسسس * ا

ُقّصّن َن َل ِهم َف ْي َل ٍم َع ْل ِع ّنا َوَما ِب ِبيَن ُك ِئ َوْزُن َغآَ ْل َوا ٍذ *  ِئسس ْوَم ّق َي ْلَحسس ا
َلْت َفَمن ُق ُنُه َث ِزي َوا ِئسسَك َمسس َل ْو ُأ ِلُحسسوَن ُهسسُم َف ْف ْلُم َوَمسسْن ا ّفسسْت *  َخ

ُنُه ِزي َوا ِئسسَك َم َل ْو ُأ ِذيَن َف ّلسس ْا ا ُهم َخِسسسُرو ُفَسسس ْا ِبَمسسا َأنإ ُنإو َنسسا َكسسا ِت َيا ِبآَ
ِلُموَن). ْظ ِي

اليسسة هسسذه مسسن - استنباطا العلم أهل بعض قال وقد 
كنتسسم ماذا والخرون؛ الولون عنهما يسئل شيئان -؛ وغيرها
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وايسساك ادم يسسابن فاسسستعد المرسلين؟ اجبتم وماذا تعملون؟
تخترهسسا لسسم بسسساعة السسدنإيا إلسسى جئسست فإنإسسك والتسسسويف
تخترها. لن بساعة الحياة من ووستخرج

ماكسسان ال الميسسزان في ليرجح انإه علم الية هذه وفى
وصسوابا للسه خالصسسا كسسان مسا ال الميسزان في يرجح فل حقا،
تعسسترض أولسسى فرقسستين؛ علسسى يسسرد وهذا الله، شرع ما على
الثانإية والفرقة درى!!)، ما قرى ما (اللى وتقول العلم على
طيبة). (نإيتى تقول

وسلك علم بغير عمل لما السلم عليه البشر ابو فهذا
مسسن عملسسه قربسسه مسسا طيبسسة ونإيته له شرع الذى الطريق غير
 – الشجرة من اكله - وهو منه يقبله ولم الله

فلم الخرة والدار الله قصده يكن ملو علم من وإليك
قسسال؛ عنه، الله رضى زيد بن اسامة حديث في ؛علمه ينفعه

يقسسول: (يسسؤتى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول سمعت
بطنسسه اقتسساب فتنسسدلق النسسار فسسي فيلقى القيامة يوم بالرجل
النسسار، أهل اليه فيجتمع الرحا في الحمار يدور كما بها فيدور

وتنهسسى بسسالمعروف تأمر تكن مالك؟!! الم فلن يا فيقولون؛
وانإهى لأتيه بالمعروفو امر كنت بلى المنكر؟!! فيقول؛ عن
عليه. واتيه) متفق المنكر عن

واضل. ضل فقد اغراضه لنيل علمه سخر ومن

والفضسسيلة السسسنة نإشسسر يحبسسون السسذين إخوانإنسسا فسسإلى
دينهسسم امسسر فسسي يثبتسسوا وأن والرذيلسسة، التقليسسد عسسن والبتعاد
وهسسو السسمع القسسى أو قلسب لسه كان من بهم وينتفع لينتفعوا
قسسائمين بالسسسلم يحفظهسسم أن اللسسه وادعسسوا فأقول، شهيد،

وان حاسدا، ول عدوا بهم يشمت ل وان وراقدين، وقاعدين
شسسر كسسل من يعذيهم وان بيده، حزائنه خيرا كل من يمنحهم
ول ضسسالين ل مهتسسدين، هسسداة يجعلهسسم وان بيسسده، خزائنسسه

التسسوجيه طريقسسة علسسى مشسسفق كلمسسة فأقولهسسا مضسسلين،
السسذين بالسسسنة، الجهال شماتة من عليهم وخوفا والنصيحة،

الرسسسول لن واتبسساعهم، المسسذاهب أهسسل وهسسم كاليتسسام، هم
وهسسم العسسداء، شسسماتة من استعاذ قد وسلم عليه الله صلى
السنة. أهل اعداء

لنفسسسه اختسسار المنصسسف فهمسسه إذا مثل لهسسم وأضسسرب
.الطريقتين اسلم
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- كمثل الحديث أهل - اعنى السنة أهل ومثل فمثلهم
قطف ال بقى وما تم قد النخل من بستانإا وخلف مات رجل

بهسسذا اعتنسسى الربعسسة هسسؤلء فأحسسد اولد، أربعسسة ولسسه ثمسسره،
يغيسسر أو يفسسسده شسسيء فيسسه يسسدخل ان مسسن وحمسساه النخيل،

ويقسسول طريقتسسه علسسى يسسوافقه الخسسوة احسسد وكسسان معسسالمه،
ل اخسساه بسسان ثقتسسه مسسع عليسسه ويشدد الثمر من حقى اعطنى

فهمسسا الميسسراثا مسسن مايسسستحقه - إل الثمسسر - أى فيسسه يدخل
اخيسسه علسسى قيسسوم الثسسالث والخا بنصسسيبه، أخسسذ وكسسل متفقان

البستان إلى القيوم - فيذهب اعمى يتيم صغير - لنإه الرابع
يجنسسى مثلمسسا يجنسسى ان يتحمسسل ل كسسسلن ولكنسسه الليل، في

حستى النخيسل مسن الرض علسى يسقط ما يلتقط فهو الول،
من سواد كل من العمى الصغير ولخيه له الكيس هذا يمل
دمنة. أو بعرة أو حية الكيس في سقط وربما وتراب، تمر

اللسه اكملسه السذى ديننسا فهسو البسستان؛ فأما فأقول؛
رسولنا. لسان على

اللسسه صلى الرسول يورثا ولم أمته، فهم الورثة؛ وأما
اخسسذه فمسسن العلسسم ورثا وانإمسسا دينسسارا ول درهما وسلم عليه
وافر. بخظ اخذ فقد

مسسن عسسرف مسسن فهسسو الربعسسة؛ الورثسسة مسسن الول فاما
ان العسسداء مسسن وحماها السنة حدود وعرف والسنة الكتاب
منها. ليس ما فيها يدخلوا

تعسسالى اللسسه كتاب من كان ما ال يقبل ل من والثانإى؛ 
باخيه لحق وهو وسلم، عليه الله صلى رسوله عن صح وما

وكسسل الطريسسق، فسسي متفقسسان فانإهمسسا مسلكه، سالك الول،
متثبت. منهما وكل الحديث، أهل من يعتبر منهما

ول القسسراءة يعسسرف ل ممن الثانإى الصنف يكون وربما
ومعرفسسة دينسسه فسسي التثبسست مسسن ذلك يمنعه لم ولكن الكتابة

ثبسست وكمسسا امية، أمة محمد امة ان يعلم لنإه دينه يأخذ ممن
نإكتسسب ل امية امة (نإحن الصحيح الحديث وفى الية في ذلك
المتسسأخرين مفهسسوم بخلف علسسم طسسالب فهسسذا نإحسسسب)، ول

اللسسه صسسلى بالنبى أسوة ولخيه وله "عوام"، لهم وتسميتهم
ومشسسدد سسسألك العرابسسى: (أنإسسى لسسه قال حينما وسلم عليه

ببسساب راحلتسسه أنإسساخا السسذى السسذى العرابسسى ترى وهل عليك)،
جسساء انإسسه أم علسسم طسسالب تراه فهل رجع، ثم وسأل المسجد
فسسي يقضسسى قليل وقتسسا ان فسسوالله ؟ ويرجسسع زادا لسسه ليكتسسال

طويل وقتا العلم طلب من خير الحديث أهل مع العلم طلب
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أخسسر فسسى فسسي ذلسسك برهسسان ابيسسن وسوف المذاهب، أهل مع
الله. شاء إن الرسالة

رجل أن مسسسلم؛ صحيح في ورد ما السنة تسهل فمن
فقسسال: (يسسا يخطسسب وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى والرسول جاء

الرسسسول فقطسسع شسسيئا)، دينه من يعرف ل رجل الله رسول
رجسسع ثسم وعلمسسه عليسسه وأقبل الخطبة وسلم عليه الله صلى

الخطبة. وأكمل وسلم عليه الله صلى الرسول

وبلية.  غث فمدارسكم وإل المدرسة، والله فهذه

المسسذاهب، عسسالم فهسسو الورثسسة؛ مسسن الثالث الصنف أما
والضسسعيفة الثابتسسة والحسساديث باليسسات كتبسسه مل قسسد فتجسسده

والبسسدع، وسسسلم عليه الله صلى الله رسول على والمكذوبة
اللسسه حكسسم إلسسى هسسذا ويحيسسل العميسسان، الجهسسال على وينفق

بهسسذا؟ اتيت اين من العمى اليتيم اخوه سأله وإذا ورسوله،
ان أراد إذا لخيسسه قسسوله بى! فهذا لتثق انإت وقال؛ عليه نإفر

جهله. يكشف ان من خوفا منه، يتثبت

مسسا كسسل ان علسسى يحكسسم ان بصيرة له من يستطيع ول
الصسسالح الثمسسر مسسن بعضسسه لن فيه، فائدة ل الكيس هذا في

قلسست؛ فسسإذا المتقدمسسة، الصسسناف من فيه أدخل مما وبعضه
بسسك ويشسسهر تمسسرة لك يطلع فسوف خراب، الكيس هذا في
صلى الله رسول ميراثا من هذا انإظروا ويقول؛ الناس بين
ويسسأتى بسسالقوة كيسسسه منسسه يؤخسسذ أن بد فل وسلم، عليه الله

عنسسه ويميط طيبا كان ما فيأخذ الشئ بهذا علم عنده إنإسان
- ويريهسسم البدعسسة - وهى ويقتلها الحية الجهال ويرى التراب
الرسسسول علسسى ُكسسذب مسسا وهسسو يحرقهسسا، ثم البعرة أو الدمنة
عنسسه، يثبسست لسسم ومسسا الحسساديث مسسن وسسسلم عليسسه الله صلى

هسسو عليسسك يتعسساون لنإسسه كيسسسه تأخسسذ ان تسسستطيع ل ولكنسسك
العمى. واخوه

السسسلم، جمعهسسم السسذين الربعسسة الصسسناف لك فبانإت
ن والثسالث عنسه، أخسذ من والثانإى السنة، علم من فالول م

العمسسى والرابسسع مجموعسسة، حسسوله وجمسسع ودب مسساهب جمع
الثالث.  لخيه المقلد

العسسداء شسسماتة مسسن يعيسسذكم ان اللسسه أسأل فأقول؛
تعسسالى الله عابهما صفتين ومن الردى، وطرق التفرق ومن
عنه، التراجع ثم الحكم إصدار في التسرع الولى كتابه، في

َ قسسوله تحت يدخل وهذا َول ْا تعسسالى: ( ُنإسسو ُكو ِتي َت ّل َقَضسسْت َكسسا َنإ
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َها َل ِد ِمن َغْز ْع ٍة َب ّو ًثا)، ُق َكا وهسسى اخسسرى صسسفة عليها وتترتب َأنإ
ِزّل المتقدمسسة اليسسة اخر في تعالى قال الستقرار، عدم َتسس َف )
َدٌم َد َق ْع َها). َب ِت ُبو ُث

علسسم إلسسى المنتسسسبين بعسسض فسسي يوجسسد قد هذا قلنا؛
حديث صحة أو بمسألة الحكم في يتسرعون الذين الحديث

يتسسبين مسسا سرعان ثم المر، في يترووا ان غير من ضعفه أو
.فيتراجع إليه ذهب ما خلف له

الحسسديث أهسسل ومسسن منسسه الثقسسة انإسستزعت ذلك وبسبب
بعسسض فسسي يتسسسرعون انإهسسم بحجسسة النسساس، بعض عند عامة

هسسو للعبسسد السلم ان قالوا؛ انإهم حتى وتصرفاتهم، احكامهم
ًا دليسسل، بغير ولو ..) الوامر] ..1.. [(.. دونإه بما يأخذ ان ظنسس

مسسسألة كسسل فسسي لهسسم وأن شسسيء، بكسسل ألموا قد انإهم منهم
المين الشيخ الظن هذا بطلن بين وقد يبينوه، لم وان دليل

وسسسلم عليسسه الله صلى محمد سورة تفسير في الشنقيطى
اليه. ] فارجع7البيان" [ج "أضواء من

اللسسه قرن وقد علم، بغير الله تقول قد المتسرع وهذا
صسساحب قول كثر فإذا بالشرك، علم بغير عليه القول تعالى

وبهسسذا غيره، عن وبحث الثقة منه انإتزعت وتراجعه الحديث
يتخسذ بحيسث الخساطئ، بتصسرفه نإفسسه علسى جنى قد يكون

النسساس لتفريسسق لهسسم حجسسة منه التصرف ذلك ووليه العمى
السسسنة فقسسه ما انإه ذلك وسبب وأهلها، السنة عن وتنفيرهم

يفقسسه ولسسم ،همسسه اكسسثر وجعله والتعديل بالتجريح اشتغل بل
البخسسارى: فسسي السسذى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الرسول قول

اللسسه عنسسد يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل (ليزال
تحسسرى وهسسى العظيمسسة الكلمسسة هسسذه إلسسى فسسانإظر صسسديقا)،
فتجسسد بسسذلك، إل الحسسديث أهسسل قدر ارتفع ما فوالله الصدق،
كالبخسسارى السسسلم، أهسسل عنسسد منزلسسة أعظمهم تثبتا اكثرهم
وغيره.

الكسسثيرة، مسسداخله أحد من عليه الشيطان يدخل وربما
لسسه؛ فنقسسول فضيلة"، الحق إلى التراجع "ان قوله ذلك ومن

البتعسساد هسسو والورع الفضيلة وإنإما رذيلة، التثبت عدم كذلك
يثبسست، لسسم مسسا المسسسلمين صسسفوف بيسسن تنشسسر ان مسسن

تقيمه اعضائك من عضو ول قبضتك في ليسوا والمسلمون
- وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال فقد تشاء، متى

منبر(ايدينا!  بين التي الرسالة نإسخة - في أعلم والله – نإقص )1
).والجهاد التوحيد
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يبلسسغ حسستى شسسدقه يشق الذى الرجل - في البخارى في كما
الفاق. فتبلغ الكذبة يكذب أنإه قفاه؛

فانإتشسرت؟! نإفسسها حملست الكذبة هذه اترى فأقول؛
يريسسد مسسن المجلس هذا وفى مجلس، في تكلم انإه الجواب؛
والثسسم وبلغه، سمع ما حمل فكل الغرب، يريد ومن الشرق

المتسرع. على

حسسذر فقسسد الله، دين في التثبت عدم من وأحذر فأعيد
فقسسال والعجلسسة، التسرع من وسلم عليه الله صلى نإبيه الله

َوَل ْعَجْل تعالى: ( ُقْرآِن َت ْل ْبسسِل ِمسسن ِبا ْقَضسسى َأن َق ْيسسَك ُي َل ُيسسُه ِإ َوْح
ُقل ِنإي ّرّب َو ْد ْلًما). ِز ِع

بأهسل اعنسسى ولسست الله، اتقوا العلم أهل يا وأقول؛
علسسى اجمع كما الحديث، أهل بهم اعنى بل المقلدين، العلم
بهم. يعتد الذين العلم أهل ذلك

أحسسر فسسي أبينسسه أن وعسسدت مسسا ابيسسن ان أريسسد فسسالن
وأدعوا والنصيحة التحذير إل بذلك أردت ما فوالله الرسالة،

فقسسد والفضسسيحة، التشسسهير قصسسدى كسسان إن يخزينى ان الله
علسسم طلسسب فسسي الحسسديث أهل مع يقضى قليل وقتا ان قلت
المذاهب. أهل مع يقضى طويل وقت من خير

دراسسسة فسسي سسسنة عشر اربعة قضى رجل قصة وإليك
اللسسه كتاب في أية من يقول: (ما انإه حتى الشافعى، مذهب

مسسذهب علسسى يسسدرس وهسسو مرتيسسن)، بيسسدى كتبتهسسا وقسسد إل
أفسسرق ل سسسنة عشسسر الربعة خلل ويقول: (كنت الشافعى،

فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه ورسسسول الشسسافعى بيسسن
طلسب وقسد خيسر"، "محمسد الخا هو الشخص وهذا المنزلة)،

مسسن ويعسسد الحيسساة قيد على موجود الن وهو ،الصحيح العلم
الخسسوان، من كثير بحضور الخبر هذا حدثنى وقد الخير، أهل
مسن لسذكرت غيسسره ذكسسر أردت ولسو المسسذاهب أهل من فهذا

وأكثر. مخازيهم

؛الجبريسة والمشسيخة النظاميسة الدراسسات هذه وإليك
المتخرجيسسن احسسد لي وقال الحديث دار في ادرس كنت فقد
العلسسم، فسسي رغبسسة لي ان رأى لما والجامعة الحديث دار من
والجامعسسة الحسسديث دار دخلسست لقد  والله!فلن : (يايل قال

طلبسسة مسن عرفسست وإنإمسسا شسسيئا، أسسستفد ولسسم منها وتخرجت
أنإهسسسم يقصسسسد "متعوشسسسة"!!)، انإهسسسم ومدرسسسسيها الجامعسسسة
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،بهسسا يتعيشسون السستى والشسسهادة المعسساش أجل من يدرسون
طلبهم:  بعض قال كما

الغلل في وضعوكالقوال خيرة يا
مبال غير    والطفلمخلصا المدرس ليس
المال لنيل وذا       شهادة لنيل هذا

انإسسه إل اسسسمه، لسسذكرت الفتنسسة مسسن عليسسه يخوف ولول
والشسسيخ بسساز"، بسسن العزيسسز "عبد الشيخ وهما رجلين استثنى

البيان". "أضواء صاحب الله "الشنقيطى" رحمه

شسسيخ للمسسسلمين اجتمسسع الصسسابرين معين يا فأقول؛
جبري! وحاكم جبري

- كمسسا العليسسا الدراسسسة فسسي الدارسين احد قابلت وقد
يريسسد] 2["الخسسوان"  مسسن انإنى علم لما لي - فقال يسمونإها

فتكلمنسسا بشسسقراء أخوانإكم أحد قابلت قد ينصحنى: (انإى ان
مسسن الدرجسسة هسسذه وصسسلنا مسسا ونإحسسن فضسسعفه، حسسديث فسسي

فسسسألته بسساء)، اللسسف فسسي نإزال ل فأنإا والتصحيح، التضعيف
زملئسسه؟ بعسسض بحضسسور درسسسها السستى السسسنوات عسسدد عسسن

ثمسسانإى درسسست كنسست لسسه: (إذا " سنة! فقلت18" فوجدنإاها
تقسسرأ فمسستى بسساء اللسسف فسسي تسسزال ل وأنإسست سسسنة عشسسر

علسسم طلب قد شقراء في قابلته الذى الخا الفاتحة؟!! فهذا
الله "مقبل" حفظه الخا على الخوان من وعدد هو الحديث

مسسا أخسسذتم فقسسد غيسسرى عن ابحثوا لهم؛ قال ثم أسبوع، مدة
عندى).

وإل العلسسم، طلسسب عليسسك سسسهل تقسسدم ما فهمت فإذا 
غيرهسسم، على وعسروه الطريق عليهم تعسر بمن انإخدعت
هسسذا قسسول سسسمع إذا أنإسسه الخيسسرة القصسسة مسسن لسسك ويظهسسر
صسسعب، السسدين ان سسسيعتقد العلسسم طلب في مبتدئ الدارس

ْد قسسال وقسسد َقسس َل َو َنإا تعسسالى: ( ُقسسْرآَن َيّسسسْر ْل ِر ا ْك ّذ َهسسْل ِللسس ِمسسن َف
ٍر)، ِك ّد الحسسديث تصحيح كيفية معرفة إلى أصل ل ذلك ومع ّم

أول مسسن التفسسرغ مسسن لسسه ولبسسد شسساق العلم فهذا وتضعيفه،
العمر.

فسسي الخا هسسذا مسسن اخسسذ وانإسسه الخيسسر، قسسول سمع وإذا
ضسسعيفه، من الحديث صحيح معرفة طريقة يامأ سبعة حدود

الله". أطاع من "اخوان أي؛ )2

)12(والجهاد التوحيد منبر



الميزان في 
حياة النإسان

والسستزود العلسسم طريسسق عليسسه ويسهل السامع يندفع فسوف
.منه

فقسسد وسلم، عليه الله صلى الله رسول فعل هو وهذا
قسسال أسسسلم، "ثمامة" حينمسسا قصة في البخارى في كما كان

عمرتسسك، واقضسسى اذهب وسلم؛ عليه الله صلى الرسول له
يقبسسل فل ونإسسبيه، ربه عرف ولكنه العمرة منسك أعطاه وما
منهسسم، مسسوقفه بيسسن قريسسش لمته ولما ورسوله، الله عن إل

إل بلدى من يأتى ما عنكم امنع وسوف محمدا اتبعت وقال؛
بإذنإه.

بسسن مالسسك قصسسة فسسي الصسسحيحين فسسي مسسا وكسسذلك
وسسلم عليسه الله صلى الله رسول عند أخذوا لما الحويرثا،

فعلمسسوهم)، قسسومكم إلسسى فقال: (أذهبوا ،يوما عشرا ثمانإية
صسسار ومسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول تعليم فهذا
السمحة. الحنفية هى وهذه طريقه، على

أهسسل : (مثسسلهفتسساوي في الله رحمه تيمية ابن قال وقد
الملل مع السلم ملة كمثل الثانإية السلم ملل مع الحديث
فسسي غيرهسسم يسسدرك ل مسسا يسسدركون الحديث أهل فإن الثانإية،

العلم).  طلب في قصير وقت في الكثيرة السنوات

السسسنة علمسسوا الذين هم الحديث أهل ان  أعلمقلت:
فقه"، "حملة منهم؛ البعض وأما الكتاب، آيات مع وفقهوهها

فقه حامل وسلم: (رب عليه الله صلى الله رسول قال كما
وبهسسم الكسسثر، وهسسم ،]صسسحيح وهو احمد، رواه[بفقيه)  ليس
الحديث. أهل على للطعن مدخل المذاهب أهل يجد

شرح يراجعوا حتى بحديث يقولوا ل ان لهم فنصيحتى
بحثسسا عليه جعلوا قد حديث كل فإن كتبهم، في الحديث أهل
من يقابله وما الحكام من منه يؤخذ ما وبيان اللغة جهة من

مسسن شهادة تأليفها قبل يأخذوا ولم بينهما، والجمع الحاديث
متقديميهم فإن المذاهب أهل أما الكفار، بلد من ول الزهر

وأن الكسل المتأخرين صفات من فإن متأخيرهم، من خيرا
العلى. ويتركوا بالدنإى يقنعوا

عثمسسان ابسسن نإاصر بن احمد الشيخ فيهم قال ما واليك
ذكسسر - فقد نإجد في الحنابلة علماء - احد الله رحمه الحنبلى

المتعصسبون ]: (وأمسسا25 [ص النجديسسة الرسائل مجموع في
نإصسوص خسالفوا المسسائل اكسسثر فسي تجدهم الئمة لمذاهب
فهسسم مسسذهبهم، أهسسل مسسن المتسسأخرين اقسسوال واتبعوا ائمتهم

)13(والجهاد التوحيد منبر



الميزان في 
حياة النإسان

الرجسسل تسسأخر وكلمسسا فسسالخر، الخسسر قسساله ما على يحرصون
فأهسسل فوقه، ما كلم يهجرون كادوا أو وهجروا بكلمه أخذوا

العهسسد بعسسد وكلمسسا اليهم، الدنإى بقول يقضون انإما عصر كل
كتسسب ان حسستى عنسسه، ورغبسسة هجسسرا المتقسسدمين كلم ازداد

يفه أيديهم في وقعت فإن ،عندهم توجد تكاد ل المتقدمين
 و"القنسساع" فسسي مسسا اعتمسسدوا قسسد فالحنابلسسة ،مهجسسورة

رحمسسه عبسسدالوهاب بن محمد الشيخ كلم ليكإو ،"المنتهى"
 -؛"النجديسسة الجوبة في السنية الدرر" في - كما تعالى الله

أحمسسد لمذهب "المنتهى" مخالف "القناع" و في ما "وأكثر
مسسذهب خسسالف ومسسن سسسواهما، فيمسسا ينظسسر ول ونإصسسه"،

ان مسسع اللسسه رحمسسه احمسسد لمسسذهب مخسالف فهسسو المتأخرين
مخالفسسة المتسسأخرون بهسسا جسسزم السستى المسسسائل مسسن كسسثيرا

المتقدمين كتب وتجد عرفه، من ذلك يعرف احمد، لنصوص
كتسسب هجسسروا قسسد بسسل عنسسدهم، مهجسسورة احمسسد اصحاب من

"النإصسسساف" و "الشسسسرح" و "المغنسسسى" و كسسسس المتسسسأخرين
كلم فيهسسا) انإتهسسى ينظسسرون ل الكتسسب هسسذه "الفروع" ونإحسسو

نإاصر. بن احمد الشيخ

،تيومسسستف يمفسست إلسسى تحتسساج فالسسسلمة قلللت؛
هسسذه فسسي ورسوله الله حكم هو ما يقول؛ سئل إذا فالسائل

يسسسأل كيف فيعلمه يجهل سائل جاء إذا يوالمفت المسئلة؟
عليه الله صلى الرسول فعل وهذا بنفسه، يعلق ول ويخبره
فيمن لعائشة: (أتعلمين قال - أنإه يالبخار في - كما وسلم
الخبر. أصل فبين السحر)، وضع

نإكتفى. بهذا

آجمعين. وصحبه وآله محمد نإبينا ىعل الله وصلى
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