

 .1ليــس مــن الســنة :التذكــر بمواســم العبــادة
كلمــا جــاءت ،وال أعلــم يف ذلــك حديثـ ًا صحيحـ ًا،
ومــا جــاء يف التذكــر بشــهر رمضــان لــم يصــح،
وإن صــح فهــذا خــاص برمضــان؛ ألن الرســول 
لــم يــرد عنــه يف غــره .وهللا أعلــم.
وأقصــد هنــا مــا يفعلــه بعــض األخــوة حرصـ ًا منهــم
علــى الخــر -أحســبهم كذلــك وهللا حســيبهم وال
أزكــي علــى هللا أحــد ًا -مــن التذكــر كل شــهر باأليام
البيــض ،وكل أســبوع بصيــام االثنــن والخميــس،
وهكــذا دواليــك ،وهللا الهــادي.
 .2ليــس مــن الســنة :الطعــن يف األنســاب،
والتفاخــر باأللقــاب ،وإشــاعة املنكــر ،والتفاخــر
بالصــواب ،فيقــال :فــان أخطــأ يف كــذا ،وفــان
كــذا ،بــل املســلم عليــه أن يحــرص علــى الخــر
ويدعــو النــاس إليــه ،ويســأل هللا الهــدى والرشــاد
والســداد.
 .3ليــس مــن الســنة :الفــرح بأخطــاء إخوانــك
والتشــنيع عليهــم ،والتشــغيب عليهــم ،بــل هللا
حــي ســتري يحــب الســر ،و « ِإ َّن َّ
ـب
للاَ َر ِفيـ ٌـق يُ ِحـ ُّ
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الر ْفـ َـق ِف ْال َْم ـ ِر ُك ِّل ـ ِه»(((.
ِّ
بــل إنــي أخــى أن يكــون هــذا مــن الشــماتة
بأخيــك...
ألــم تســمع يف الحكمــة« :ال تظهــر الشــماتة ألخيك
فريحمــه هللا ويبتليك».
 .4ليــس مــن الســنة :االســتهتار بالنــاس وإســاءة
الظــن بهــم ،والتشــغيب عليهــم ،والتحــرش بهــم،
علــى املســلم أن يتحلــى بصفــات عبــاد الرحمــن،
فــا ينتصــر لنفســه إذا مــا تحــرش بــه أحــد ،أو
الر ْح َمـ ِن
ـاد َّ
شــغب عليــه أحــد قــال هللا {َ :و ِع َبـ ُ
ــون َع َلــى ْال َْر ِض َه ْونــ ًا َو ِإ َذا َخ َاط َب ُه ُــم
يــن يَ ْم ُش َ
الَّ ِذ َ
(((
ـون قَالُــوا َسـ َـام ًا}.
ا ْل َج ِاه ُلـ َ
 .5ليــس مــن الســنة :اســتعمال أســلوب الشــتائم
والعيــارة والســباب يف الــردود ،فلــم يكــن :
«لــم يكــن فاحشــا وال متفحشــا وال صخابــا يف
األســواق»(((.
م َو َغ ُ ْيهُ ب َِس ِّب ال َّن ِ ِّب َصلَّى َُّللا َع َل ْي ِه َو َسل ََّم
((( البخاري ،بَاب ِإ َذا َع َّر َض ال ِّذ ُِّّ
الس ُام َع َل ْي َك.6927 ،
َولَ ْم يُ َص ِّر ْح ن َ ْح َو قَ ْو ِل ِه َّ
((( الفرقان.63
((( البخاريِ ،كتَاب ا َلْ َدبِ  ،بَاب لَ ْم يَ ُك ْن ال َّن ِ ُّب َصلَّى َُّللا َع َل ْي ِه َو َسل ََّم َفا ِح ًشا
اب َما َج َاء ِف ُخ ُل ِق ال َّن ِ ِّب َصلَّى َّ
للاُ َع َل ْي ِه
َو َل ُمتَ َف ِّح ًشا ،6029،والرتمذي ،بَ ُ
َو َسل ََّم .2016 ،وهذا لفظ الرتمذي.
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نــت
ــن للاّ ِ ِل َ
وقــال هللا َ { :ف ِب َمــا َر ْح َمــةٍ ِّم َ
ـت َف ّظـ ًا َغ ِليـ َـظ ا ْل َق ْلــبِ الَن َف ُّضــو ْا ِمـ ْـن
لَ ُهـ ْـم َولَـ ْـو ُكنـ َ
ـك َف ْاعـ ُـف َع ْن ُهـ ْـم َو ْاســتَ ْغ ِف ْر َل ُهـ ْـم َو َشــا ِو ْر ُه ْم ِف
َح ْو ِلـ َ
ـب
ـت َفتَـ َـو َّك ْل َع َلــى للاّ ِ ِإ َّن للاّ َ يُ ِحـ ُّ
األ َْمـ ِر َفـ ِإ َذا َع َز ْمـ َ
(((
ـن}.
ا ْلُتَ َو ِّك ِلـ َ
 .6ليــس مــن الســنة :الغلــو يف محبــة األشــخاص
مهمــا كان محلــه.
أال تــرى أن الرســول  وهــو رســول ،ومحبتــه
مطلوبــة شــرع ًا ،ومــع ذلــك نهانــا عــن الغلــو فيــه،
فقــال « :ال تطرونــي كمــا أطــرت النصــارى
عيــى ابــن مريــم ،إنمــا أنــا عبــد هلل ،فقولــوا:
عبــد هللا ورســوله»(((.
ـول َّ ِ
وعــن ْابــن َع َّبـ ٍ
للا 
ـال ِلــي َر ُسـ ُ
ـاس َ قـ َ
«هـ ِ
ـات ا ْل ُقـ ْـط
َغـ َـد َاة ا ْل َع َق َب ـةِ َو ُهـ َـو َع َلــى َرا ِح َل ِت ـ ِهَ :
ــت لَــهُ َح َص َي ٍ
ــى ا ْل َخــ ْذ ِف
ِلــي َف َل َق ْط ُ
ــات ُه َّ
ــن َح َ
((( آل عمران.159

((( البخاريِ ،كتَاب بَ ْد ِء ا ْل َخ ْل ِق ،بَاب قَ ْولِ ِ َّللا َ{وا ْذ ُك ْر ِف ا ْل ِكتَابِ َم ْريَ َم ِإ ْذ
الش ْر َق { َفأ ََج َاء َها}
انْتَ َب َذ ْت ِم ْن أ َْه ِل َها} ن َ َب ْذنَاهُ أ َ ْل َق ْي َناهُ ْاعتَ َزلَ ْت َ{ش ْر ِق ًّيا} ِم َّما يَ ِلي َّ
اض َط َّر َها {تَ َّساقَ ْط} تَ ْس ُق ْط {قَ ِص ًّيا} قَ ِ
اص ًيا
ال أ َ ْل َجأ ََها ْ
أ َ ْف َع ْل ُت ِم ْن ِج ْئ ُت َويُ َق ُ
س
ال ْاب ُن َع َّب ٍاس { ِن ْس ًيا} َل ْم أ َ ُك ْن َش ْي ًئا َو َق َ
{ َف ِر ًّيا} َع ِظ ًيما َق َ
ال َغ ْ ُيهُ ال ِّن ْ ُ
ا ْل َح ِق ُري َوقَالَ أ َبُو َوا ِئلٍ َع ِل َم ْت َم ْريَ ُم أ َ َّن التَّ ِق َّي ُذو ن ُ ْه َيةٍ ِح َني قَالَ ْت {إ ِْن ُك ْن َت
{س ِريًّا} ن َ َه ٌر َص ِغ ٌري
تَ ِق ًّيا} قَ َ
ال َو ِكيعٌ َع ْن إ ِْس َرا ِئ َ
يل َع ْن أَبِي إ ِْس َح َاق َع ْن ا ْل َ َبا ِء َ
ِالس ْريَا ِن َّيةِ.3445،
ب ُّ
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ـالِ :بأ َ ْمثَــالِ َهـ ُؤ َل ِء َو ِإيَّا ُكـ ْـم
َف َل َّمــا َو َض ْعتُ ُهـ َّـن ِف يَـ ِد ِه قَـ َ
ــن َك َان قَ ْب َل ُك ْــم
َوا ْل ُغ ُلــ َّو ِف ال ِّديــ ِن َف ِإن َّ َمــا أ َْه َل َ
ــك َم ْ
ا ْل ُغ ُلـ ُّـو ِف ال ِّدي ـ ِن»(((.
الــيء َوالتَّ ْشــ ِديد ِفيــ ِه
ا ْل ُغ ُل ّــوَُ :ه َــو ا ْل ُ َبا َل َغــة ِف َّ ْ
ــاو ِز ا ْل َح ّــد َو ِفيــ ِه َم ْع َــى التَّ َع ُّمــق.
بِتَ َج ُ
السـ ْـعر
ـيء يَ ْغ ُلــو ُغ ُلـ ًّـوا َو َغـ َـا ِّ
يُ َقــالَ :غـ َـا ِف الـ َّ ْ
السـ ْـهم يَ ْغ ُلــو َغ ْلـ ًـوا
ـادةَ ,و َّ
ـاو َز ا ْل َعـ َ
يَ ْغ ُلــو َغـ َـاء ِإ َذا َجـ َ
ِب َفتْـ ِـح ثُـ َّـم ُسـ ُكون ِإ َذا بَ َلـ َغ َغايَــة َمــا يُـ ْـر َم.
والحديــث نــص صريــح يف النهــي عــن الغلــو
يف الديــن ،فمنهــاج الديــن وســبيله هــو الســماحة
والتيســر وتــرك التشــدد ،يف حــدود مــا جــاء يف
الشــرع.
ومن فوائد الحديث:
•تنبيهــه علــى قضيــة خطــرة جــد ًا ،وهــي أن
الغلــو يف الديــن مــن أســباب هــاك األمــم قبلنا،
((( (أخرجه أحمد يف املسند (الرسالة  ،351 /3تحت رقم ،)1851
والنسائي يف كتاب مناسك الحج ،باب التقاط الحىص ،حديث رقم
( ،)3057وابن ماجه يف كتاب املناسك ،باب قدر حىص الريم ،حديث رقم
( ،)3029وابن خزيمة ( ،274 /4تحت رقم  ،)2867وابن حبان (اإلحسان
( ،183 /9تحت رقم  ،)3871والحاكم ( .)466 /1والحديث صححه
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ،وصحح إسناده محققو مسند أحمد،
ومحقق اإلحسان).
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فالقصــد القصــد.
•وتعظيــم األمــر والنهــي مــن الديــن ،ومــن
التعظيــم لهمــا تــرك الغلــو فيهمــا.
 .7ليــس مــن الســنة :مــا يصنعــه بعــض األخــوة،
حرصـ ًا منهــم علــى الخــر -أحســبهم كذلــك ،وهللا
حســيبهم ،وال أزكــي علــى هللا أحــدا -مــن عمــل
منشــور بعبــارة:
(اضغــط اليــك الســم مــن أســماء هللا الحســى)،
بــل أخــى أن هــذا نــوع مــن االمتهــان ألســماء هللا
الحســى وبــاب مــن أبــواب الصــرف عــن الخــر؛ إذ
املطلــوب ذكــر هللا بأســمائه الحســنة ودعــاؤه بهــا.
قــال هللا {َ :و ِ ّلِ األ َْس َــماء ا ْل ُح ْس َــى َف ْاد ُعــوهُ
ون ِف أ َْسـ َـمآ ِئ ِه َسـ ُـي ْج َز ْو َن َمــا
ب َِهــا َو َذ ُرو ْا الَّ ِذيـ َـن يُ ْل ِحـ ُد َ
(((
ـون}.
َكانُــو ْا يَ ْع َم ُلـ َ
وقــال ُ :
{هـ َـو ا ْل َحـ ُّـي َل ِإلَــهَ إ َِّل ُهـ َـو َف ْاد ُعــوهُ
(((
ـن}.
ـن َلــهُ ال ِّديـ َـن ا ْل َح ْم ـ ُد ِ َّلِ َر ِّب ا ْل َعا َلِـ َ
ُم ْخ ِل ِصـ َ

((( األعراف .180
((( غافر .65
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ليس

من السنة
للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه
جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

