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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٧(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

  :بعدو
لتي من النهي عن مشابهة األمم الكافرة وقصصهم اوكل ما في الكتاب (: - تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

لَقَد كَان ِفي { : وقوله،]٢:سورة الحشر[}فَاعتَِبروا يا ُأوِلي الَْأبصاِر{ :مثل قولهعبرة لنا بترك ما فعلوه  فيها
 كله دال على هذا المطلب من أن مخالفتهم  وأمثال ذلك،]١١١:سورة يوسف[ }قَصِصِهم ِعبرةٌ لُِّأوِلي اَأللْباِب

   .)ي دين لناوه ،مشروعة لنا في الجملة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
  :أما بعد

 وما ، وما فعلوه، لما أخبر خبرهم-عز وجل- أن اهللا -رحمه اهللا-فالمراد بهذه الجملة من كالم شيخ اإلسالم 
 فيما وقعوا فيه ويؤخذ بما سان لئال يقع اإلن؛ وذلك يتضمن النهي عن سلوك مسلكهم، أمر باالعتبار،حل بهم
  .-واهللا تعالى أعلم-، هذا هو المراد  فهذا يقتضي النهي عن المشابهة،أخذوا

 سورة[ }الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ بعضهم من بعٍض يْأمرون ِبالْمنكَِر وينْهون عِن الْمعروِف{ :وقال تعالى(
سورة [ }وِبْئس الْمِصير{ : إلى قوله،]٧١:سورة التوبة[ }والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ{ :قوله إلى ، اآليات]٦٧:التوبة
ُأولَِئك { :قال بأن ،خاضوا كالذي الخائضين المستمتعين وتوعد والمؤمنين المنافقين أخالق نفبي ،]٧٣:التوبة

 من األمة هذه في أن فأخبر ،]٦٩:سورة التوبة[ }ولَِئك هم الْخَاِسرونحِبطَتْ َأعمالُهم ِفي الُّدنْيا واآلِخرِة وُأ
  .)خاضوا نكالذي وخاض ،قبلهم األمم استمتعت كما بخالقه استمتع
: يضاً ثم أ،}فَاستَمتَعواْ ِبخَالِقِهم فَاستَمتَعتُم ِبخَالَِقكُم{ ،]٦٩:سورة التوبة[ }وخُضتُم كَالَِّذي خَاضواْ{: كقوله

  .على هذا يتوعد -عز وجل-واهللا  ،فهذه مشابهة لهم في ذلك }وخُضتُم كَالَِّذي خَاضواْ{
َألَم يْأِتِهم نَبُأ الَِّذين ِمن قَبِلِهم قَوِم نُوٍح وعاٍد {: هم على االعتبار بمن قبلهم فقالضثم ح ذلك على وذمهم(

حِوَأص اِهيمرِم ِإبقَوو ودثَمنَاِتويم ِبالْبلُهسر مْؤتَِفكَاِت َأتَتْهالْمو نيداستمتع من فذم، ]٧٠:سورة التوبة[ }اِب م 
 أخبر فقد ذلك ومع تقدم، ممن وغيرهم والنصارى اليهود وهم الخائضين من وكان ،الماضية القرون وشابه
  .بشبر وشبراً بذراع ذراعاً قبلها ألمما مأخذ أمته تأخذ أن بد ال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
  .)المستمتعين الخائضين هؤالء جهاد على دليل ]٧٣:سورة التوبة[ }والْمنَاِفِقين الْكُفَّار جاِهِد{: ذلك بعد وقوله

صلى اهللا عليه -النبي  ووقوعه الذي أخبر عنه ، نهى عنه-وجلعز-واقع ال محالة ومع ذلك فاهللا هذا أمر 
ال تزال طائفة من ((: أخبر أنه -صلى اهللا عليه وسلم- في جميع طوائف األمة؛ ألن النبي اًعام ليس -وسلم
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من هذه األمة  بوقوعه -صلى اهللا عليه وسلم-الذي أخبر النبي هذا الباطل و، )١())األمة على الحق ظاهرين
أمولكن ،وقوعهن الباطل ال بد من بالحق وإن كا وذلك من الجهاد المشروع، فيدافع الباطل ، أيضاً بمدافعتهر 

  . فينظر كيف يعملون، يبتلي بعض الناس ببعض-عز وجل-اهللا 
 يفعل من وذم ،الدين وفي الدنيا في الماضية للقرون األمة بعض مشابهة من الكتاب عليه دل الذي هذا ثم(

 اآلية -مالى عنهرضي اهللا تع- أصحابه وفسر ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سنة عليه دلت قد ذلك
  .)بذلك

 واألثاث، وأما مشابهتهم في ، والمساكن، والمشارب،والمآكل ،كمشابهتهم في اللباسف أما مشابهتهم في الدنيا
  :المشابهة على ثالثة أقسامو ، وخصائصهم الدينية،كمشابهتهم في أعيادهم ،خفىتالدين فال 

المشابهة أو لم  وال يؤثر فيها القصد، فسواء قصد مشابهة في خصائصهم الدينية، فهذه ال يتعلق بها القصد
 فهذا مشابهة لهم في ، البيضاء ليلة زفافهاالطرحةيقصد المشابهة فذلك كله من المحرم، كلبس المرأة 

يذكرون تفسير وعلى الشبكة العنكبوتية، خصائصهم الدينية، وهم يكتبون هذا في بعض مواقعهم الكاثوليكية 
ال يؤثر فيه، االنتشار ف،  أو اللمات وغيرهن العالمين من المسه نساءلبسحتى انتشر سواء و، ذلك في دينهم

، سواء قصدت تلك المرأة أو لم تقصد فهو من التشبه ال محالة، كذلك لبس الدبلة  أيضاًوال يؤثر فيه القصد
  .الصليب وما إلى ذلكو ،لبس الزناروفهو من خصائصهم الدينية، 

هم وطريقة معائشهم، فهذه يؤثر فيها األمور التي اختصوا بها من عاداتهم وزيفهي  وأما خصائصهم الدنيوية
، وأما عادة لجميع الناس أو لعامتهم ال تختص بالكافرين فإن ذلك ال يتعلق به مشابهةاالنتشار، فإذا صارت 

ه ه والمتشبذا المتشبتذكر أولئك ووقع في ذهنه المقارنة بين هزيهم ف بى تزيرأى منمن ف ،كر بهمإذا كان يذ
 وإن كان ذلك بدأ في االنتشار وبدأ يأخذه طوائف أخرى من غير هؤالء، ،من قبيل التشبيهبهم، فإن هذا يكون 

  . سواء قصد أو لم يقصد،وهذا ال يؤثر فيه القصدهذا في األمور الدنيوية، 
 فهو مبقصد التشبه بهناس، فمن فعله هو الذي يؤثر فيه القصد، وهو ما كان مشتركاً بين ال: والقسم الثالث

 لكن لو قصد به التشبه بالعب كافر فإن ،يلبس ثوباً فيه رقم معين، فهذا الرقم ال أثر لهمؤاخذ وآثم، كالذي 
رحمه -على طريقة من يشرب الخمر كما يقول الشاطبي ذلك يؤثر، كما أن اإلنسان لو شرب الماء الزالل 

  . بهذا الفعل مع أنه شارب للماء ويكون آثماً،ثر فيه في الموافقات فإن ذلك يؤ-اهللا
 من األمم أخذت كما لتأخذن(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -عنهرضي اهللا - هريرة أبي فعن(

 قال ،))لدخلتموه ضب جحر دخل أولئك من أحداً أن لو حتى ،بباع وباعاً بشبر وشبراً بذراع ذراعاً قبلكم
سورة [ }قُوةً ِمنْكُم َأشَد كَانُوا قَبِلكُم ِمن كَالَِّذين{ :شئتم إن اقرءوا: - تعالى عنهرضي اهللا- هريرة أبو

 إال الناس فمن(( :قال الكتاب؟ وأهل والروم فارس صنعت كما اهللا رسول يا: قالوا اآلية، ]٦٩:التوبة
  .))٢())هم؟

                                                
، )١٥٦(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ايمان، باب نزول عيسى رواه مسلم، كتاب اإل - ١

 .رضي اهللا عنه-من حديث جابر بن عبد اهللا 
 . ، بإسناد ضعيف)٦٢٩٢(رواه أبو يعلى في مسنده برقم  - ٢
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فَاستَمتَعواْ ِبخَالِقِهم فَاستَمتَعتُم { :فيما بعده }قُوةً ِمنْكُم َأشَد انُواكَ قَبِلكُم ِمن كَالَِّذين{ :والشاهد في قوله تعالى
 الشاهد :وكثير من اآليات التي يذكرها }ِبخَالَِقكُم كَما استَمتَع الَِّذين ِمن قَبِلكُم ِبخَالَِقِهم وخُضتُم كَالَِّذي خَاضواْ

  .فيما بعدها
 ،))لتأخذن كما أخذت األمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر((: -صلى اهللا عليه وسلم-نبي هنا في قول الو

حتى ((:  فقوله))حتى إذا دخلوا جحر ضب((:  إلى أن قال))من كان قبلكملتتبعن سنن ((: وفي الحديث اآلخر
، ولكن س من الحديثلكن هذا لي، " جحر ضب خربحتى لو دخلوا": ، ويسمع أحياناً))إذا دخلوا جحر ضب
ديث في الجر بالمجاورة، وليس من الحديث في شيء، وبعض الناس يظن أنه من الحهذا من أمثلة النحاة 

  .ويذكره على أنه من رواياته
 ، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى)؟كما صنعت فارس والروم وأهل الكتابيا رسول اهللا : قالوا(: وقوله

والفرس، فالروم في الناحية ، وباألعاجم وهم الروم -اليهود والنصارى-كتاب عنه بأهل الفالتشبه المنهي 
الروم في الناحية الشمالية الغربية أو الشمالية : أو يقال والفرس في الناحية الشرقية لبالد العرب، ،الغربية

يء من شئونهم فإنه يحرم مشابهتهم في شوفارس في الناحية الشرقية، فأياً كانت عادة األعاجم  ،والغربية
ولكن لما كان  وكذلك مشابهة أهل الكتاب، ومشابهة المشركين أياً كانوا ،الخاصة في دينهم أو في دنياهم

فإذا لبسوا شيئاً أو  ،كانت مشابهتهم أدعىن في األرض يهؤالء هم كبراء الناس وهم أهل القوة والتمك
أتباعهم بمشارق األرض ومغاربها من لك تسارعت في المتخلفين من أصدروا صيحة أو موضة أو نحو ذ

 فصاروا يلبسون لباسهم أياً كان هذا اللباس، سواء كان قبيحاً أو غير قبيح، سواء كان يتالءم ،عجبين بهمالم
ال يتالءم معها هذا النوع األفراد أو األمم والجماعات، قد تكون المرأة معهم أو ال يتالءم معهم، سواء في ذلك 

  .تلبسه ألنهم لبسوهمن اللباس ومع ذلك 
قادة العادات، وهذا هو سر انتشار هي  عادات القادةو، كبار العاداتهي  همأن أخالق الكبار وعادات: فالحاصل

 أو ،ما على هؤالء إال أن يصدروا هذه الموضة أو الصيحةف، وقت قصيركثير من األشياء بين الناس في 
أو نحو ذلك فينتشر هذا في الناس رجاالً خرج له صورة ت بدعاية أويخرج هذا اإلنسان في قناة من القنوات 

  .أو نساء
 ،كذلكاألمر  من بعض قبائل العرب فلو تشبه بالمشركينو،  فارس والروم-صلى اهللا عليه وسلم-ذكر النبي 

  . وإنما جرت العادة بالتشبه باألقوياء،بذلكلكن لم تجر العادة 
كل ذلك وكذلك لغاتهم  هم،، فعادات األعاجم وأخالقال المسلمينالكفار من األعاجم : أيوالمقصود باألعاجم 
  .فيهمنهي عن مشابهتهم 

ناهية عنه وزاجرة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من التشبه بهؤالء جميعاً جاءت النصوص فالحاصل أن 
  .الذين تسري عادتهم بالناس ألنهم هؤالء الطوائف بالذكر؛خص والمشركين، 

  .بهم شُبهنا إسرائيل بنو هؤالءما أشبه الليلة بالبارحة، :  أنه قال-مارضي اهللا عنه-وعن ابن عباس (
 تتبعون ،وهدياً سمتاً إسرائيل ببني األمم أشبه أنتم: قال أنه -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن وعن

  .)ال؟ أم العجل أتعبدون أدري ال أني غير ،ةبالقذّ ةالقذّ حذو عملهم
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وال ، "أنتم أشبه األمم ببني إسرائيل": في هذه األمة تل التي عملها بنو إسرائيل عامة وقعالعادات واألعما
ألن  كبني إسرائيل في القرآن؛ ال مزيد فيه  تفصيالًا أخبارها وذكرها وفصله-وجلعز-توجد أمة كرر اهللا 

           فكان اهللا ،ةريع، وهذه األمة أكبر منها وأوسع ش وشريعتهم أوسع الشرائع،أكبر األممبني إسرائيل 
  .، كما قال ذلك بعض أهل العلم يكرر أخبارهم-وجلعز-

من  لهم وما وقع ،فيما يتعلق بأذية األنبياءبأن أخبار بني إسرائيل فيها تفاصيل كثيرة وبعض أهل العلم يقول 
 وما يحصل به ،والظهورالنصر والتمكن  مما يحصل به ،وما إلى ذلكوالنصر والهزيمة  ،الشدائد والكرامات
 وعلى ،على الخير وعلى الشر: بأنها مشتملة على النوعينأخبارهم  -وجلعز-فذكر اهللا اللعن والغضب، 

  .عواقبهما
ويكفي ما سمعتم من وجوه المشابهة  ، وتتبع أثرهم،هذه األمة ال شك أنها تشابههم في أشياء كثيرة جداًو

عند أهل الدين والعلم في كثير منها قبل أنها تقع تأملت فيها وجدت التي وقعت وهي أمثلة فقط، وإذا العشرة 
  .فاهللا المستعانغيرهم، 

 الذين المنافقين من شر اليوم منكم الذين المنافقون: قال -رضي اهللا تعالى عنه- اليمان بن حذيفة وعن(
  .)أعلنوه وهؤالء نفاقهم يخفون كانوا أولئك فإن ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عهد على كانوا

وكانوا يتكلمون إن تكلموا بين أصحابهم حيث ال يسمعهم ،ئلوا حلفوا أنهم ما فعلوهأولئك كانوا يخفونه وإذا س 
ومنهم ، .. ومنهم من يقول، وأظهر أخبارهم للناس، أسرارهم-عزوجل-أحد وال يطلع عليهم أحد، فهتك اهللا 

 ،وأما أهل النفاق اليوم فإنهم يعلنون نفاقهم في الصحفميهم، حتى كاد أن يس، ..، ومنهم من يقول..من يقول
ظهرون مما تكن وغير ذلك مما ي وفي روايات ، ويعلنون كفرهم في كتب يؤلفونهايكتبون ذلك عالنية

واألساليب التي يظهرون بها طعنهم في الدين  ،صدورهم، وكذلك ما يتبجحون به في ألوان المناسبات
وأشد من نفاق المنافقين  ولمزهم ألهل الدين، فال شك أن هذا أعظم ،وتبرمهم بهاة واعتراضهم على الشريع

 هو أن المنافقين في -واهللا تعالى أعلم-، ولعل السبب في ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-على عهد رسول اهللا 
 -عليه وسلمصلى اهللا -ورسول اهللا وافرة المهابة عندهم  ال زالت -صلى اهللا عليه وسلم-عهد رسول اهللا 

 فيهم -عزوجل- بإجراء حكم اهللا والسيف مسلط على رقاب هؤالء إن أظهروا شيئاً من كفرهم ،بين الناس
أعلنوا ما في نفوسهم مما كان يخفيه أسالفهم وأظهروه د العهد وأمن هؤالء العقوبة ع ولكن لما ب،من الردة

 بل يشمتوا ،-وجلعز-ما عليهم أن يشمتوا بدين اهللا  وبالتالي ف، تنفذ عليهمنألنهم يعلمون أن أحكام الردة ل
 أو في بعض كتاباتهم، وفي كل محنة تقع على المسلمين يظهرون ،همتابرب العالمين عالنية في بعض رواي

  . هو حسيبهم-عز وجل-اإلسالم، فاهللا شامتين وطاعنين ومظاهرين ألعداء قرونهم 
صلى اهللا عليه - اهللا رسول أن" :-ضي اهللا تعالى عنهر- عوف بن عمرو عن الصحيحين ففي السنة وأما(

 البحرين أهل صالح قد وكان بجزيتها، يأتي البحرين إلى -رضي اهللا تعالى عنه- عبيدة أبا بعث -وسلم
فوافوا األنصار، فسمعت بالمال عبيدة أبو فقدم ،-رضي اهللا تعالى عنه- الحضرمي بن العالء عليهم روأم 

 الفقر ما فواهللا أبشروا(( :قال أن إلى ،الحديث ...-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول مع الفجر صالة
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 كما فتنافسوها ،قبلكم كان من على بسطت كما عليكم الدنيا تبسط أن عليكم أخشى ولكن عليكم أخشى
  .اآلية في المذكور بالخالق االستمتاع هو وهذا، )٣())أهلكتهم كما فتهلككم تنافسوها

 :قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -مارضي اهللا تعالى عنه- وعمر بن اهللا دعب عن مسلم وفي
رضي اهللا تعالى - عوف بن الرحمن عبد قال ،))أنتم؟ قوم أي والروم فارس خزائن عليكم فتحت إذا((

 ابرونتد ثم تحاسدون ثم تنافسون(( :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال ،اهللا أمرنا كما نكون: -عنه
  .)٤())بعض رقاب على بعضهم فتحملون المهاجرين مساكن إلى تنطلقون ثم ذلك، غير أو تباغضون، أو

 فحذر، )٥())إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء(( :أنه قال الصحيحين وفي
  .)النساء في كانت إسرائيل بني فتنة أول بأن معلالً النساء فتنة
وأما في باب الشبهات فحدث وال حرج،  ،هذا في باب الشهواتوالنساء، ر فتنة هذه األمة في المال أكث

  .اليهود بسبب تبعض البدع الكبار في أوائل ما وقع من البدع كان ومعلوم أن
ن الميل إلى الدنيا ويتخوف على هذه األمة من أن تفتح عليهم الخزائمن  يحذر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي و

من يدعون  حتى في بسبب ذلك، وهذا شيء مشاهد، ، فيهلكونوالنصارى قبلهمثم يتنافسون كما تنافس اليهود 
على جادة ثم يتسابق إليهم رهم مسددة وطيبة ودعوتهم وقد تكون أم في كثير من البالد -وجلعز-إلى اهللا 

قاق والشر بين هؤالء اإلخوة الطيبين فيقع الشولربما تنافسوا على ذلك  ،كثير من الطيبين يعطونهم األموال
في شرق األرض ورأيت األعمال الخيرية والدعوية المتعاونين، هذا شيء تشاهده إذا سافرت ورأيت الناس 

فأمورهم مجتمعة وقلوبهم مجتمعة ويوفرون القليل من وفي غربها، إذا كان الناس على إمكانياتهم المحدودة 
قبل  وكل واحد يظن أنه هو الذي اكتشفهم ،العروض المالية والدعم عليهم  ثم تتنافس،أن يسددوا حاجتهمأجل 

،  إلي إلي وهذا يقول،هم بالعطاءعمهم وهذا يد وهذا يعطي، أحد سواه فيأتي إليهم ويعطيهمالعالمين ولم يعرفهم
جهاد، وال أقصد أهل ال، وهذا يكون بين الشيء الكثيروالمشكالت والتفرق فيقع بينهم من المنافسات والحسد 

عطَبهذا أن الناس ال يصحيحةبطريقة  لكن يجب أن يكون ذلك ، بل يجب إعانتهم،ن وال يعانونو.  
 أهل مشابهة من وكثير، الشعر وصل :يعني )٦())نساؤهم هذه اتخذ حين إسرائيل بنو هلك إنما((: وقال(

  .)النساء إليها يدعو إنما وغيرها أعيادهم في الكتاب
 يأخذ خصلة من الشعر على المنبر -رضي اهللا عنه- نظر كثير من الناس سهلة، معاوية هذه قضية في

إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذه، :  ويقول،يحذر من ذلكأين علماؤكم يا أهل المدينة؟ : ويقول

                                                
، ومسلم، كتاب )٢٩٨٨(والحرب، برقم رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة  - ٣

  ). ٢٩٦١(الزهد والرقائق، برقم
 .رضي اهللا عنهما- ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص )٢٩٦٢(رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم  - ٤
 ).٢٧٤٢(نساء، برقم رواه مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بال - ٥
، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل )٥٥٨٨(رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، برقم  - ٦

، من حديث )٢١٢٧(الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اهللا، برقم 
 . رضي اهللا عنهما-معاوية بن أبي سفيان 
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ر من نساء كثي وصار ،يف بهذا العري الذي اتخذه نساؤهمفكيف إذاً بعارضات األزياء، وكوصلة الشعر، 
  . في ذلكنمين يتنافسن في مضاهاتهالمسل

 األوثان، أمتي من فئام يعبد وحتى ،بالمشركين أمتي من حي يلحق حتى الساعة تقوم ال(( :مسلم وفي(
  .))٧())الجماعة وهي واحدة فرقة إال النار في كلها فرقة وسبعين ثالث على أمتي وستفترق

يتدينون دينهم ويعبدون ، فهؤالء الذين يلحقون بالمشركين  من قبلهاأن هذه األمة سيقع فيها مضاهاة: بمعنى
كما افترق من قبلها وزيادة، فاليهود على إحدى وسبعين  فرقة ثالث وسبعين إلى  هذه األمةوستفترق، أوثانهم
 أخبر ، بل والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فالتفرق الذي وقع في األمم السابقة سيقع في هذه األمة،فرقة

أن الفواحش التي وقعت في األمم السابقة والباليا والرزايا ستقع عند هذه األمة،  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ،أن يستسلم الناس لها وهذا ال يعني ، واقعةبالسحاق بين النساء، فهذه أمور البدوأن هذه األمة ستزيد عليها 
 على الحق وإن خالفها من الطائفة الناجية التي تكون ظاهرةليكونوا من الفرقة وبل يجب عليهم أن يدافعوها 

  .خالفها
  

  :سؤال
   جحر ضب بالذات؟-صلى اهللا عليه وسلم-لماذا قصد النبي 

 وال يمكن لغيره ،جحر ال يسع إال الضب فهو ،ضيق ليس كغيره من جحور الدوابيمكن أن يقال بأنه جحر 
 في -هيبطنه وظهره وجنب- احتك من جميع جوانبه، وإذا دخل الضب فيهأن يدخل معه فيه فهو ضيق، 

كجحر الضب فإن هذه األمة  فهو في غاية الضيق، فحتى لو أنهم دخلوا مكاناً ضيقاً جوانب هذا الجحر
 والدقة في االنضباط والتنظيم والتركيب، ،ي ريش السهم فهي في غاية التساوي وه،ةة بالقذّستتبعهم حذو القذّ

،  وأحرج األماكن لدخلنا معهمتباعاً دقيقاً، هذا هو المراد، حتى لو دخلوا أضيق األماكنفهذه األمة تتبعهم ا
  .-عز وجل- والعلم عند اهللا ،هذا معناها

المراد بجحر الضب هو لبس البنطلون، :  يقول،هلبتأغريب ال صحة له وبعض الناس يفسر ذلك بتفسير 
 فهذا هو جحر ، فهو ال يسع إال الالبس فقطاً،وضيقفيه استطالة  نإلبنطلون يشبه جحر الضب من حيث فا

أوسع وأعم وأشمل من ذلك  بل المراد ما هو ،ولكن هذا المعنى غير صحيح إطالقاً وليس هو المراد، الضب
 أماو هذا على سبيل المبالغة،وألمور الضيقة الحرجة نتبعهم فيها، وهو متابعتهم في كل شأن، حتى في ا

هو أن الكسل الذي  وإنما تفسيره من الناحية العلمية ،حر الضب فهذا ال يختص بهجود العقرب في جوقضية 
 فإذا ،فهي توفر أكبر قدر من الجهد: له اسم مصطلح عند علماء الحشرات يقولونيوجد عند هذه الحشرات 

راً جاهزاً يجد جحله جحراً مستقالً فهو هذا العقرب وجدت كفاية بعمل غيرها استغنت به، فبدالً من أن يحفر 
                                                

    ، والترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا )٤٢٥٢(رواه أبو داود، كتاب الفتن والمالحم، باب ذكر الفتن ودالئلها، برقم  - ٧
، وابن حبان في صحيحه برقم )٢٢١٩(، باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-
إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح برقم :  رنؤوط، وقال محققه األ)٧٢٣٨(
)٥٤٠٦.( 
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 وإنما سائر ،بجحر الضب يختص الفيدخل فيه من باب توفير الطاقة، هذا التفسير العلمي له، وعلى هذا فهو 
، وإال فاليربوع فيه تعقيد أكثر ، ال يخرج عن المعنى هذا أنه ضيق حرجقل فيهانيتالجحور التي يمكن أن 

  .لدخالته واستراحاته ومخارجه
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