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 .م٢٠٠٠-٥-٢٢: تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

   

السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا            

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    العليم الحكيم، اللهم علمنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، زدنا علماًو

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

في  ،رج السالكينامن دروس مد مع الدرس الرابع والتسعين، الكرامألخوة أيها ا

العبادات تشمل كل الحياة، وكل األوقات، وكل األماكن، وكل ، منازل إياك نعبد وإياك نستعين

على وجه ، ألن علة وجود اإلنسان فكيان اإلنسان مرتبطٌ بالعبادة، ، وكل النواحيالنشاطات

، أنت إن فكرت في خلــق السموات عبادة معرفة وطاعةاألرض عبادة اهللا عز وجل، وال

معرفته : ين كله في كلمتينفيمكن أن يلخَّص الد  ،ه، وإن عرفت منهجه أطعتهواألرض عرفت

  .وأن تتقرب منه ،، أن تؤمن بهوطاعته، توحيده وعبادته
  

  
  

وفي كُتُب العلـم،  ، نظر في المصحفال :النظر الواجب :، قلتالحديث اآلن عن النظر

، وأية عينٍ تغض عن محـارم اهللا، أو  لعلها أكرم عضوٍ في اإلنسان ،مةكري فهذه العين سميت

  .اهللا يحفظها لك، وترثك وال ترثهاأن : ، ففي األعم األغلبتنظر إلى آيات اهللا

وأبصارنا وقوتنا ما ومتعنا اللهم بأسماعنا  :-عليه الصالة والسالم-ومن أدعية النبي 

   . واجعله الوارث منا ،أحييتنا

ترثنا وال نرثها، عين غضت عن محارم اهللا، وعين حرست في سبيل اهللا، وعين بكت 

  .غلب اهللا جل جالله يحفظها للمؤمن، هذه العين في األعم األمن خشية اهللا
  

  
  

 :أحد أنواع الشكر 

 :هذا النظر الواجب 

 :هذا ملخص الدين 
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لو ، ا في طاعة اهللاأن تستخدمه :أحد أنواع شكرها هذه العبادة أو هذه الجارحة الثمينة

فال تصافح بها امرأةً ال تحل لـك،  ، اليد ينبغي أن تستخدمها في طاعة اهللا: وسعنا هذه الحقيقة

اعة اهللا ، فالمؤمن يستخدم رجله في طوال تمسك بها شيئاً محرماً، وال تعتدي بها على اآلخرين

لبيـن، وإلى صلة الرحـــم،  ، وإلى إصالح ذات ااعات؛ يمشي بها إلى المساجد، وإلى الط

ن المؤمن يستخدم تفكيره في الخير، ال ، بل إالمؤمن يستخدم كل أعضائه، وإلى كل عمٍل طيب

يفكِّر في معصية، ال يفكر في عدوان، فالمؤمن يستخدم فكره، وعينـه، وسـمعه، وبصـره،    

  .، ويده، ورجله في الحقولسانه

أن تستخدم هذه الجارحة في طاعة اهللا تعالى، بل إنـه حينمـا    :رأحد أنواع الشك :إذاً

خدم الجارحة في معصية اهللا تعالى، فهذا نوع من كفر النعمـة، تسـتعين بنعمـه علـى     تست

  .معصيته
  

  
  

سـؤال  - ،أل شيخه أن يأذن لي أن يعصي اهللاأن إنساناً س: قصة رويتها لكم من قبل

فسـأل هـذا    ،-أنه أضعف من أن يقف في وجه شهوتهيبدو أن شهوته عارمة و ،اًغريب جد

  .ة أشياء إن فعلتها ال تضرك معصيةخمس :فقال له، الشيخ

  .؟وما هي: قال

  .إن أردته أن تعصيه فال تسكن أرضه :قال

  .!؟وأين أسكن إذاً: قال له

  .!!؟تسكن أرضه وتعصيه: قال له

فتقابل عمله ، زور إنساناً يقدم لك كل ما يملك من حق الضيافةأن ت :فهل من المعقول-        

، وأكرمك، وقدم لك الطعام والشراب، بضرب ابنه، في بيت المضيف، في البيت الذي استقبلك

   .-!تضرب ابنه؟و

  . هات الثانية: قال

  .أردت أن تعصيه فال تأكل من رزقه إن: قال له

  .؟وماذا آكل إذاً: قال

  .!؟وتأكل رزقه، وتعصيهتسكن أرضه، : قال

، يعصي اهللا بالمال الذي سان أعطاه اهللا المال يشرب الخمر، يشتري الخمرإن :فأحياناً-

  .-أكرمه اهللا به

  . هات الثالثة: قال له

 :قصة 
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  .عصيه فابحث عن مكانٍ ال يراك فيهإن أردت أن ت: قال

  .؟وكيف وهو مع الخلق كلهم: قال له

  .؟وهو يراك، وتعصيه، تسكن أرضه، وتأكل رزقه: ل لهقا

  .هات الرابعة :قال له

  .اءك ملَك الموت فال تذهب معهإن ج: قال له

  .ال أستطيع: قال له

تستطيع أن تتفلت من ملَك  ، والتسكن أرضه، وتأكل رزقه، وتعصيه: أعاد له األربعة

  .!!؟الموت

  .هات الخامسة: قال له

  .هملزبانية إلى النار فال تذهب معإن جاءك ا: قال له

  .في قبضة اهللا عز وجل فكيف يعصيه؟ فاإلنسان
  

  
  

فاصـيل  والعلماء يبينـون ت  ،الشيء كي تميزه حالٌل أو حرام يمكن أن تنظر إلى :قال

  :تعلقة باألمانات، اآلية الكريمة المعبادة هذه الجارحة الثمينة

  
  ]٥٨: اآليةسورة النساء [ 

   

جداً، فاألمانة شيء أودع عندك، شيء جعَل تحت سيطرتك، شيء جعل  واآلية واسعة

  :، لو وسعنا هذه اآليةديه إلى صاحبه كامالً مكَمالً، ينبغي أن تؤفي تصرفك

وكي تصل به ، ي يعينك على طاعة اهللا، كفجسمك أمانةٌ بين يديك، عليك أن تعتني به

جسمه، أو يحمله ما ال يطيــق، ويصاب بالعطب إلى دار السالم بسالم، أما الذي ال يعتني ب

  .عندئذ يكون قد خان األمانة ،والعطل

ينبغـي أن تـدلّهم    ي أن تأخذ بيدها إلى اهللا عز وجل، أوالدك أمانةينبغ زوجتك أمانةٌ

  .على اهللا

يحاً ، ينبغي أن تعلمهم علماً صحالذين هم في الصف أمانةٌ في عنقك، طالبك نت معلِّمأ

تربيهم تربية صالحة، أنت طبيب، فالمريض أمانة، سلَّمك نفسه، ووثق بـك، ويـأتمر    ، وأن

 ، إن لم تقـدم لـه  كل هذا الطعام تأكل، اشرب هذا الدواء تشرب، ابتعد عن هذا تبتعد: بأمرك

 :بم تتعلق هذه اآلية؟ 
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، فـإذا أصـاب   ولم تتأكد من حالته الدقيقة، وكان وصفك للدواء غير دقيق، التعليمات الدقيقة

ا تشعر أن اهللا سيسألك عن كل شيء، تنجح في عالقتك أنت حينم ،أنت مسؤولجسمه العطب ف

  .، فالمريض أمانةمع اهللا

الدعوى رابحة، وهو قد : ، أنت قلت لهل أمانة ألنه ال يعرف القوانين، الموكِّأنت محامٍ

محكمة الـنقض معـك    ، والقضية سهلة، الحق معك، واالجتهاد القانوني معك: صدقَك، قلت له

، ليست رابحـة  ىأنك لن تستطيع أن تأخذ له حقَّه، أو هذه الدعو ، وتعلم أنتفصدقك الموكِّل

، ىحكم عليه، وخسر الدعو، ثم فوجئ بأن القاضي ته يعيش سنوات وسنوات في طمأنينةوجعل

  .، كنا في حال غير هذا الحالفأنت خنت األمانة، إذا فهمنا األمانة بهذا المعنى

ر من األشـياء  محاسب عن كل مادة ضارة تؤذي المسلمين، فكثي يةصانع المواد الغذائ

ـ مربحة ولكنها مؤذية، تحقق لك ربحاً كبيراً، ولكنها تؤذي صحة المسلمين لمون ، فهؤالء المس

  .، هم أمانةٌ في أعناقكالذين يشترون من عندك الخبز

وهناك مادة  ثمن الكيلو منها خمسة آالف ليرة، يحتاج إلى مادة ،سمعت عن خبز معين

لكيلوغرام منهـا أقـل مـن    ، وثمن اتستخرج من النشاء، ، وهي رخيصة جداًمسرطنة وسامة

ستعملها ألنها مادة رخيصة، لكن من أجل أن يحقـق  بعض األفران في دمشق تف، خمس ليرات

هؤالء الذين يشـترون  : إذاً، ربح كبير، وأن يوفر هذا المبلغ الكبير، لم يعبأ بصحــة الناس

، والطالَّب أمانـة  والموكِّلون أمانة بعنق المحامي ،فالمرضى أمانة بعنق الطبيب، أمانةعندك 

قد يكون الدواء قد انتهى مفعوله، وثمنـه   ،ق هذا البائعأمانة بعن المشتريوهذا  ،بعنق المدرس

المشتري الجاهل البسيط الساذج، فبعت له الدواء، وتناولـه، وقـد انتهـى    ، ولم تنبه هذا غاٍل

  :الدين هنا يظهر: ، فالحقيقةفعولهم

  
  ]٥٨ :يةاآلسورة النساء [ 

   

قه مئات األمانات أن اإلنسان في عن :، ليفيد الجمعجمعاً جاءت األمانات: والعلماء قالوا

  .وآالف األمانات
  

  
  

لمن يا رسول اهللا  :فقالوا، الدين النصيحة: ما الدين؟ قال((: سئل عليه الصالة والسالم

  .))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم: ؟ قال

 :ما تعريف الدين؟ 
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امة ، أن تنصح إنساناً، أن تنصح عالدين هو النصيحة: لجامعة المانعةفمن التعريفات ا

، أن تنصح هللا عز اهللا، أن تنصح لسنَّة رسول اهللا، أن تنصح لكتاب أن تنصح أئمتهم، المسلمين

  .وجل
  

  
  

قد تنظر إلى وردة فتسـبح  ، لى عظمتهالنظر المباح هو أن تنظر في آيات اهللا الدالة ع

، فـالنظر إلـى   د تنظر إلى بحرٍ هادئ فتسبح اهللا، وقتنظر إلى جبٍل شامخ فتعظِّم اهللاوقد  ،اهللا

، تسبح اهللا معه أنت بح اهللانية أحد أسباب تعظيم اهللا عز وجل، والنظر إلى نبات يساآليات الكو

وبالعكس هذا شيء أباحه اهللا لك، النظر إلى المصـحف  ، النظر إلى من يحل لك أيضاً مباح ،

  .، النظر في كتب العلمهذه عبادة
  

  
  

يرى إنسان مركبـة فخمـة جـداً    كأن  ،وهو فضول النظر :هناك نظـر مكروه: قال

زتها، تنظر مليـاً،  ، وإلى أجهان ما، فيتأمل فيها، وتنظر إلى مكان السائقحديثة، واقفـة بمك

  .أنه يبذر الهوى: هذا اسمه فضول النظر، وقد ورد في بعض األثر

، فالتأمل والمبالغة في التأمل، استيعاب الشيء والتدقيق به، هذا يبذر في قلبك محبتـه 

  .ان يعيش في حياته أياماً معدوداتواإلنس

   .ضع منهكلما انقضى يوم انقضى ب ان بعضة أياماإلنس

  .فضول النظر الذي ال مصلحة لك فيهلذلك 

فضول النظر، كما أن هنـاك فضـول   : انظر إلى شيء تنتفع بـه، هذا سماه العلماء

  :قال -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،وهناك فضول للسماع، فهناك فضول للنظر، للكالم

  . ))مراجعة هذه الكلمة في كتابتها يعنيه .هماال يعني ء تركهمن حسن إسالم المر((
  :و
  .))وبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناسط((

  .وفضول النظر طبع سيء
  

  
  

، د أوراقاً داخل الكتـاب فقلَّبهـا  ، وجذات مرة زار شخص مكاناً، فوجد كتاباً ففتحـه

 :من فضول النظر 

 :ما هو النظر المكروه؟ 

 :هذا النظر المباح 
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ال ينظر لشيء ليس اإلنسان  ،النبي عليه الصالة والسالمن أدب شعرت أن هذا اإلنسان بعيد ع

  .له بهذا الفضول

راكب في سيارة، ، تفتح أحياناً دفتراً وأنت تمسك ورقة، فتجد رجالً بجوارك يقرأ معك

ها مستوى أعلى، إذا كنت في طـائرة،  ، الكمبيوترات الحديثة فيجارك يمعن النظر في دفترك

ر إال بـالنظرة  ، ألن الشاشة ال تظهال يقدر جارك في المقعد أن ينظر ،وتستخدم هذا الكمبيوتر

رت إليها جانبيـاً ال  ، أما إن نظانت الشاشة أمامك مباشرةً تقرؤها، فإذا كالقائمة على سطحها

  . ، هذا من أجل فضول النظرتقرؤها

وسمعت مشية، والنافذة مفتوحة ، أنت ببيت قاعد: وهناك فضول نظـر من نوع آخر

، مـا دام فـي   بامرأة تمر كان عليك أن تغض بصـرك فإذا  ،ماداً رأسك لترى نظرت ،يالًقل

  .الخارج حركة

إنساناً لـم يتـأدب   ، تجد ن نعطي ظهرنا للبابحتى النبي علمنا إن وقفنا أمام الباب أ

، الباب مواجهةً، فإذا امرأة فتحت، رآها كما هي ، ويقف أمامبأدب رسول اهللا، يطـرق الباب

علَّمنا هذا صلى اهللا عليـه   ، وقدلمؤمن يقف ويعطي ظهره للباب، هذا من أدب رسول اهللاأما ا

  :قال، وسلم

  .، كما يكره فضول الكالمنظركان بعض السلف يكره فضول ال
  

  
  

، وما من حركة وال سكنة لواجب والمستحب والمكروه والمحرمفي الدين الفرض وا

من أن يندرج بد  ، عود نفسك أن كل شيء تفعله الن تندرج تحت أحد هذه األحكامجب أإال وي

  .تحت أحد هذه األبواب

نظـرت إلـى    ، إنإلى سجادة وهذا مباح، فال هناك أذى وال نفعفالعين لها أن تنظر 

  :، فصار هذا نظر واجبنت هذه النظرة سبباً لمعرفة اهللا، وكاشيء خلقه اهللا عز وجل

  
   ]١٠١: اآليةيونس  سورة[ 

  
    ]٢٤: اآليةسورة عبس [ 

 : من أحكام الدين
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    ]٦-٥: اآليةسورة الطارق [ 

  .ففي أمر

، قد يكون ، النظر إلى شيء أباحه اهللا لك وفيه سرورالنظر إلى آيات اهللا فيها أمرها

، هذا مباح شيء عادي ال تنتفع من النظر إليه، وال تتأذَّى من عدم النظر إليهالنظر إلى ، سنَّة

ما النظر إلى شيء جميل، وهذا الشيء ال تملك ثمنه، واستغرقت فيه، وتمنيت أن تملكه، هذا أ

  .، فضول النظر مكروهشيء مكروه
  

  
  

  .النظر إلى العورات :لشيء المحرمأما ا

  .بعورةٌ وراء الثياب وعورةٌ وراء األبوا ؛العورات نوعان: العلماء قالوا

  :الكريمة اآلية

  
  ]٣٠ :يةاآلسورة النور [ 

     

، فأنت مكلف أن تغض البصــر، ولكن أحياناً تنظر فجأة إلى امرأة  هنا للتبعيض من

  :د ألقلها فهي كلمح البصر، هذه لك، والثانية عليكالنظرة األولى وال ح

  
  ]٣٠: اآليةسورة النور [ 

      

أو إلى أخته، أو إلى عمته، أو خالته، أو  فاإلنسان لو نظر إلى ابنته،: وهناك نوع ثانٍ

  ؟ إلى أمه، يجب أن يغض بصره، كيف

ع التفاصيل، مع تتبع خطوط الجسم، هذا منهي عنه بدون تدقيق وال يتت يجب أن ينظر

هي مضجعة، هـي  ، لك أن تنظر إلى ابنتك نظرةً عامة، أما خطوط جسمها بالضبط، للمحارم

ى المحارم أن تنظـر نظـرةً   ، فمن أدب النظر إليجـوزجالسة، هي تصعد إلى درج، هذا ال 

ء عليك بها إطالقاً بالعكس مباحة، أما التدقيق في النظر، وفي تتبع خطـوط  ، وال شيإجمالية

منهي عنه، وينطوي تحت قوله ، هذا االت الجسم في كل حركاته وسكناته، وفي تتبع حالجسم

 :ما يحرم النظر إليه 
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  :تعالى

  
  ]٣٠: اآليةسورة النور [ 

     

ئها، لو نظرت وهـي  ، ال ينبغي أن تنظر إليها من وراى محارمك تصعد درجاًلو إحد

ظر إلى محارمه إال نظرةً إجمالية، ال يتتبـع مـا   ، فالمؤمن ال ينقد تنظر إلى صدرها، منحنية

إنها  :إحدى محارمه فجأة من غير استئذان، ولو أنها أمه، قالال يدخل على  ،ينبغي أال تكشفه

  . ؟أتحب أن تراها عريانة: قال له !!أمي يا رسول اهللا

، أما نظر إلى محارمك إال بثياب الخدمة، ينبغي أال تفهذا معنى آخر للغض من البصر

ألم ، قد تبـدو ا خت تبدو أمام أخيها بثياب شفافةاأل ،-والعياذ باهللا-ما يجري في البيوت اآلن 

  .م أبيها، والبنت أماأمام ابنها بثياب غير منضبطة، واألخت أمام أخيها

بحيث ال يتبع خطوط  ،، هو غض البصر عن المحارمالغض: ى الثاني لآليةفهنا المعن

  .ال بعض ما ينبغي أن يكون مستوراًالجسم و

، ال يحل لك أن تنظر إليهن وهـن  بعض النساء اللواتي ال يحللن لك غض بصر عن

لو نظـرت إلـى   : لك أن تنظر إلى محارمك، وعندنا غض بصر نوعي :بالمقابل، األجنبيات

 ،فجأةً وجدت نفسك أمـام امـرأة  : ارمك ينبغي أال تدقق في التفصيل، وغض بصر زمنيمح

، وغض نوعي النظرة األولى لك والثانية عليك، فهذه مراتب غض البصر، غض بصر زمني

  .، وغض جنسي

، وعـورةٌ  وهي قسمان؛ عورةٌ وراء الثياب، النظر إلى العورات :النظر المحرم: قال

  .، هذا أيضاً فيه تحريمكالنظر إلى باب مفتوح، أو إلى نافذة مفتوحة ،واباألب وراء
  

  
  

فحذفته بحصاة  ،لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن :قال -عليه الصالة والسالم-والنبي 

  .ما كان عليك من جناح ،ففقأت عينه

فهو لو فقأ عينـه  : روحات لطيفةحديث ش، والعلماء لهم في هذا الهكذا ورد بالحديث

ه أن ينظر إلى جاره من ثقب البـاب، وهـذا   ، فال يحق لولكن لبيان عظَمِ حق الجار، يحاسب

  .يقابله المنظار

، رى الجار البعيد من نافـذة مفتوحـة  ، االبن يستخدمه ليأحياناً يكون في البيت منظار

 :من شروح هذا الحديث 
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الم تمنـع اخـتالس   ، ألن آداب اإلسريماً شديداً، هذا محرم تحعل بها امرأةً تخلع ثيابها مثالًل

  .النظر إلى الجار

ة ، يقاس على عـور العورات نوعان؛ عورة وراء الثياب، وعورة وراء األبواب: فقال

بعض الحرف تكاد تكــون محرمة، فالذي يربـي  ، لذلك في وراء األبواب استخدام المناظير

  .السطوح كشف عورات المسلمين ن على، ومن كاالحمام أين يجلس؟ على السطوح
  

  
  

فمـن   ،اب عند االضطرار إليه وخوف الموتتناول الطعام والشر :عبادة الذوق: قال

  .، قاتالً لنفسهترك الطعام والشراب حتى مات، مات عاصياً

  .رحتى مات دخل النا، فلم يأكل من اضطر إلى أكل ميتة: وقد قال بعض العلماء

فمن اضطر إلى أكل ميتـة   ،أنت حياتك مقدمة على هذا التحريم، ولكن الميتة محرمة

  : في بعض أحاديثه يقول -الة والسالمعليه الص-، دخل النار كأنه قتل نفسه، والنبي ولم يأكل

  .))من ركب ناقةً حرون ومات مات عاصياً((

لو نزل من سيارة  نسان، اإلسطحٍ غير مسور، ووقع فمات، مات عاصياًمن نام على 

اجع مكابحها قبل أن تسافر، ، فإن ركبت مركبةً ولم تروهي تمشي ومات، مات عاصياً ،عامة

  .مت عاصياً ومت
  

  
  

، اإلسالم دقيق، حياتك ليست ملكك، حياتك ملك أهلك، وملك زوجتك، وملـك أوالدك 

  .سلمين، وجسمك أمانةٌ في عنقكوملك الم

، وابنتك تدخل الحمـام حافيـة   شدة تياره مئتين وعشرين، بالحمام تجد مأخذاً كهربائياً

فأخـذ  ، نَبه ابنتك أن هذا التيار مميت، نبه أهلـك ، القدمين، وفي األرض ماء، هذا التيار قاتل

  .هذا من الدين، االحتياطات، أخذ وسائل األمان

ركت ابنتها تـدرس علـى ضـوء    ذهبت إلى سهرة، وت، سمعت عن امرأة قبل أشهر

أحرقت ما على الطاولة من قماش، القمـاش احتـرق   ، ، فلما ذابت الشمعةنامت البنت، شمعة

، اإلنسان حينمـا  ابنتها ميتة، والبيت كله محروق ، جاءت من سهرتها رأتوأحرق البيت كله

  .اباً شديداًيهمل يحاسب حس

ن هذا الدواء فيه إذا اإلنسان تيقَّن أ، هذا الدين منهج كامل، منهج تفصيلي طوال حياتنا

 : انظر إلى دقة اإلسالم 

 :هي عبادة الذوق؟ ما 
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جـب  ، أخذه واي يغلب على ظَنِّك أن فيه الشفاء، تناول الدواء الذشفاء ولم يأخذه، مات عاصياً

  .، إذا ظن الشفاء به فهو مستحب

هـذا   ،رب اإلنسان ما نهى اهللا عنه كالخمرة والسموم القاتلةأن يش: أما الشيء المحرم

  .الطعام والشرابيتعلق بالذوق أو  فيما

ذوق المشتبهات، كطعام ليس حالالً، إنسان دخله كله حرام، األكـل  : أما المكروه قال

أذقني إياه  : أن تريد أن تشتري من عنده شيئاً، كأن تقول للبائع ، ذوق الطعام دونفوق الحاجة

  .أن تشتريوليس في نيتك 
  

  
  

فٌ بتمرة ، منها أكل لقمة من حرام، منها تطفيأشياء تجرح العدالةهناك : فالعلماء قالوا

، منها أن تمشي حافياً، منها أن تبول في الطريق، منها أن تأكل في -وهي أشياء لطيفة جداً-، 

ذه طريق فيه نساء كاسيات عاريات ممنوع التنزه في ه-، أن تتنزه في الطريق، منها الطريق

بته بسـرعة  الذي يقود مرك-، األراذل، منها من أطلق لفرسه العنان ، منها صحبة-الطُرقات

، ، منها من قاد برذوناً، منها من كان حديثه عن النساء تجرح العدالة-عالية هذا يجرح عدالته

   . منها أن تأكل طعاماً فيه شبهة، ال صياحه في البيت فسمعه الجيرانمنها من ع

بال كحول، هذه العملية تحتاج إلى تحقيق، بيـرة بال كنا بالحج وجدنا بيرة : يقول لك

  .كحول، كلمة بيرة تكفي، فالمؤمـن يتقي الشبهات

يين، كعزيمة لغير وجه اهللا، عن تلبية دعوة المتبارِ -عليه الصالة والسالم-نهى النبي 

ء ى بيته وعلى إمكانياته وعلى غناه، وجا، أحب أن يطلع الناس علعملية استعراض، استعالء

  .مع أنداده ينبغي أال تلبى دعوتهفهذا الذي يتبارى  ،من الطعام ما لذ وطاب

ـ  ،ويكفيهم فقط ،، واألكل قليلتدخل على جماعة يتناولون الطعام: أحياناً إذا دعـوك  ف

، هذا شيء دعاك إلى طعام قبل يوم أو يومين ، أما إنسانحياء فيجب أال تأكل ولو كنت جائعاً

  .طيب

تأكل أكـالً يعينـك علـى     ، وأنأكل مستحب، أن تأكل مع الضيفاألكل مع الضيف 

  .الطعام على كثرة العبادة والذكر، من أجل أن تستعين بلذا يمنع صوم يوم عرفة، طاعة اهللا
  .والحمد هللا رب العالمين

  

  

 

 :من األشياء التي تجرح العدالة 


