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 حمــرمـة أمثـــال
  رزق اهلبل على اجملانني -1

فالرزق هو هلل وحدة وال أحد ميلك لنفسه وال لغريه رزقًا وال نفعًا وال موتًا وال نشوراً، قال اهلل 
{ :يف كتابه العزيز تنِيُ

َ
( ، فالرزق بيد اهلل سبحانه 5الذاريات:) }إنَّ ْاهلَل ُهَو الرَّزَّاٌق ُذو الُقوَِّة امل

 وتعاىل يقسمه حلكمة ال يعلمها إال هو.
  رمحة ربنا تنزل يال بريحم وال بيخل -2

كلمة ال ينبغي لنا أن نقوهلا على اإلطالق... فاهلل تعاىل ال يؤوده شيء وال ينازعه يف سلطانه 
 نازعم

}َما يَ ْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمن رَّمْحٍَة َفاَل ُمُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل لَُه ِمن قال اهلل جل و عال: 
( فمن هذا املخلوق الذي يستطيع أن مينع رمحة اهلل، فهذا 2-)فاطر {ِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ بَ ْعدِ 

 القول ال جيوز.
   برسيمهثور اهلل يف -3

كلمة عجيبة، هل هناك ثور هلل !! وثريان أخرى للناس !!، و ملاذا ثور اهلل يرمز له بالغباء 
 والبالهة من دون الثريان األخرى ؟!! كالم حمرم.. غري أنه سوء أدب مع اهلل تعاىل....

ا َلُكمْ }قال تعاىل:   .{الَ تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَاراً  مَّ
  أنا عبد املأمور -4

هذه كلمة خاطئة ألننا كلنا عبيد هلل الواحد األحد القهار، هي توحي أن قائلها ليس عليه أي 
ذنب إذا أمره رئيسه بفعل ما يغضب اهلل، و احلقيقة غري ذلك، فكل إنسان مسئول عن أفعاله 

)على املرء م قال: مسئولية كاملة، فعن ابن عمر َرِضَي اللَُّه َعنُهما عن النيب َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلَّ 
املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال 

 ُمت ََّفٌق َعَليِه.  طاعة(
  يا مستعجل عطلك اهلل -5

 وطبعا الغلط واضح فاهلل جل شأنه ال يعطل أحدا.
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عنه، عن النيب صلى ولكن العجلة ) االستعجال( هي خطأ حلديث أنس بن مالك رضي اهلل 
احلديث رواه أبو يعلى و رجاله  (ين من اهلل والعجلة من الشيطان..التأ)اهلل عليه و سلم قال: 

 رجال الصحيح.
  البقية يف حي      اتك -6

ال حول وال قوه إال باهلل هل ميوت إنسان قبل انقضاااااء عمره حبيث تكون البقية يرثها أحد 
 هبتان عظيم . لن ميوت إنسان قبل أن يستكمل آخر حلظة يف عمره.أوليائه ، سبحان اهلل هذا 

ٍة َأَجٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُموَن{قال تعاىل:   األعراف }َوِلُكلِّ أُمَّ
34. 

  ال حول اهلل -7
 . وهنا يريد االختصار .. ولكن املعىن نفي أن يكون هلل حول أو قوة.

  الباقي على اهلل -8
 هذه الكلمة دائما ما ترتدد على لسان األطباء ومن أجنز عمال..

 وهي مذمومة شرعا ..... والواجب علينا التأدب مع اهلل..
 واألحرى أن يقال : أديت ما علي والتوفيق من اهلل.

  شاء القدر -9
 ألن القدر أمر معنوي واهلل هو الذي يشاء

  فالن شكله غلط -11
 وهو من أعظم األغالط اجلارية على ألسنة الناس .....

 ألن فيه تسخط من خلق اهلل وسخرية به ..
نَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِومٍي {قال تعاىل :   .4 التني }َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

  الس اعة اللي شفتك فيها ،اليوم ،اهلل يلعن السنة -11
 اللعن )) الطرد من رمحة اهلل ((.

ه ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذي من مشيئت
 .أقلب الليل والنهار (( ،وأنا الدهر  ،يسب الدهر  ،)) يؤذيين ابن آدم قال :: قال اهلل تعاىل 
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 ويف رواية ُأخرى.. ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر .. 
 زرع شيطاين أو طالع شيطاين -12

 ن الشيطان ، عليه لعنه اهلل، ال زرع له وال خلق له.هذا قول خاطئ ، فإ
َماِء َماًء َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع يف اأْلَْرِض ُُثَّ ُُيْرُِج ِبِه َزْرعاً قال تعاىل:  }َأَلَْ تَ َر َأنَّ اللََّه أَنَزَل ِمَن السَّ

 والصواب نقول زرع رباين أو نبت رباين ..... ُّمخَْتِلفاً أَْلَوانُُه{
  مخسه ومخيس ه -مخس  ه يف عينك  -ك اخل شب امس   -13

، بل هو من حسدا ولن تغري من قدر اهلل شيئا أمسك اخلشب ومثل هذه األقوال لن تدفع
 .الش    رك

وهلا تأثري ولكن وال بأس من التحرز من العني واخلوف ُما قد تسببه من األذى فإن العني حق 
وكانت رقية النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ال تأثري هلا إال بإذن اهلل والتحرز من العني يكون بالرقية

شايف إال أنت شفاء ال يغادر اللهم رب الناس ، مذهب البأس ، اشف أنت الشايف ال ))
 ((سقما

ف     إن كان  ،ُه اَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه{}َما َشاء اللَّ والذي جيب عن    د اخلوف من العني قوله تعاىل: 
يعتقد أن اخلشب بذاته أو اخلمسة ومخيسة تدفع الضر من دون اهلل أو مع اهلل فهو ش    رك أكب    ر 
وإن كان يعتقد أهنا سبب واهلل هو النافع الضار فهذا كذب على الشرع والقدر وهو ذريع للشرك 

 فهو شرك أصغر وغري ذلك.
  
  

 ذا ال نفكر قبل أن يلفظ لساننا بكالم ال صحة له؟فلما
 


