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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لله وصىحبه
وصحبه
وعلى للىه
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى
أجمعين ،أما بعد،

المحرر نبىن
نبن
من المحىرر
فقد انتهينا من شرح الحديث الثالث ،حديث النعمان بن بشير من كتاب الجامع مىن

عبد الهادي.

صلى هللا عليىىه
يه
بل –ص ى
نه -أن النبىىل
رضل هللا عنىىه
بل هر ىىرر –رضىىل
حديث أبىىل
وهو حىىديث
بع ،وهىىو
حديث ال اربىىع
فل الحىىديث
اآلن فىىل
السبع الموبقات».
ال« :اجتنبوا َّ
وسلمَ -ق َ
طالب.............. :

ما فيه صوت؟

طالب :الصوت ال نسمعه يا شيخ.

الصوت؟

طالب :الناس ما يسمعون الصوت.
أين ذهب؟

ِ َّ
َّ
ال:
َّللا َعَلْيه َو َسل َمَ -ق َ
يقول المؤلف –رحمه هللا تعالىَ " :-و َعن أبي ُهَرْيَرة ،أَن َر ُسول هللا َ -صلى َّ ُ
فل ل ى « :أَ ْكَبَوورر
وجا فىىل
المهلءات ،وجىىا
الموبقات :المهلءىىات،
عنها ،والموبقىىات:
ابتعدوا عنهىىا،
يعنل :ابتعىىد
قات»" يعنىىل:
الموبقووات
بع الموب
السووبع
«اجتن
اجتنبوبوا ََّّ
اإل ْشراك ِب ِ
ِ
الل» ،ثم ذكر بقية السبع ،فدل على أن هذه الذنوب أكبر الءبائر.
اْل َكبائ ِر ِ ُ
سبعين أ ىىرب،
رب،
لى الس ىىبعين
ها ل ىىى
باا :نه ىىا
كابن عب ىىاا:
هم ،ك ىىابن
ال بع ىىهم
سبع ،ىىال
هذه الس ىىبع،
صور به ىىذه
سر محص ىىور
بائر ليس ىىر
والءب ىىائر
وص ائر مىن
من
كبائر وصى
هناك كبىائر
وأوصلها بع هم لى أضعاف ذلك ،و ختلف أهل العلم بعد ات ىاا هم أن هنىاك
وعالِ{ :-إن َتج َت ِنب ووا َببو ِ
ِِ
سو ُِوييَ ِات ُك ْم
وائ
جل وعىىال
وله –جى وىل
فل ولىىه
كما فىىل
الذنوب كمىىا
الىىذنوب
ائَر َمَوواا ُتْن ََو ْووو َن َعْنْو ُ
ْ ْ ُُ ََ
وهه ُن َك ُكو ْورر َعَوْن ُك ْم ََ
[النساء ]13:السيئات هل الص ائر ،ووجود الءبائر وتخصيص بعض الذنوب بهذا الوصف يدل
مقابال وهو الص ائر.
على أن هناك
ً

شاركها ذنىىوب
ذنوب
المذكور وكن شىىاركها
السبع المىذكور
هذه السىىبع
شك أن هىىذه
المهلءات ،ون شىك
يعنل المهلءىىات
قات» يعنىل
الموبقووات
وبع الموب
السوبع
«اجتن
اجتنبوبوا ََّّ
بها ،وانهتمىىام
انهتمام
العناية بهىىا
على العنايىىة
للدنلة علىى
السبع؛ للدنلىىة
هذه السىىبع
على هىذه
التنصيص علىىى
لءن التنصىىيص
وموبقة ،لءىىن
هلءة وموبقىة،
بننها كمهلءىىة
كثير بننهىىا
كثيىر
بشننها ،وأعظم هذه الموبقات :الشرك.

اجتنبوا الشىىرك،
الشرك،
ابتدا ً  :اجتنبى
السالم -ابتىىدا
الصال والسىىالم
عليه الصىىال
النبل –عليىىه
ال النبىىل
ما ىىال
هن " مىىا
ول هللام َو َمَوواا هوون
سووول
"ققي وي َ :يَوواا َر ُُ
و ِّ
بهذه السىبع؛
السبع؛
لالهتمام بهىذه
اننظار لالهتمىام
ر اننظىار
قات»؛ ليل ىر
الموبقوات
السبع الموب
السحر لى لخر السبع ،ىال:
ال« :اجتنبوا َّ

يمر الىنص
النص
وكذا ،ىدد يمىر
وكذا وكىذا،
السحر وكىذا
الشرك ،والسىحر
اجتنبوا الشىرك،
لو ىال :اجتنبىو
كليسنل وكجيب ،ما كهن يا رسول هللا؟ لىو
هذا المحصىىور،
صور،
ىى هىىذا
شوف لىلى
ىالن ل تتشى وىو
ىر فىفالن
صر
جل بحصى
ءن ذا جىىل
ىف ،لءىىن
ىاا دون تو ى ف،
ىن النىناا
ىر مىمن
ىى كثيىير
علىلى
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ِّ
وكذا
ىذا
وكذا وكى
ىحر وكىذا
السحر
الشرك والسى
اجتنبوا الشىرك
ىال :اجتنبى
ننه ذا ىال:
انتقان؛ ننىه
بن وانتقىان؛
أدعى لل ىىبن
أنه أدعىى
شك أنىه
العدد ن شىىك
ىر العىدد
وذككر

يمكن ما يل ر نظره العدد ،في وت عليه واحد أو اثنتان منها ،لءن سبع يعد.
بالل ،و ِِ
تيم ،وأأكوك الربوا،
الربا،
اليتويم،
مال الي
لنكك ،وأأكوك موال
وقتوت االونكك،
حر ،وق
السوحر،
ما هن يا رسول هللا؟ ال« :الالشورك
شرك بواللُ ،
سبعا وكن راح
والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات» ،يعد بنصابعه أكملر ً

اثنتان أو أكثىر
أكثر
يبحث عن النقص ،لءن لو لم كيوجد العدد المجمل يمكن أن ي وت أشيا واحد أو اثنتىان
اجتنبوا السىىبع؛
السبع؛
ال :اجتنبى
لما ىىال:
لءن لمىىا
شيئ ،لءىىن
نسل شىىي
أنه نسىىل
انتباهه أنىىه
ر انتباهىىه
كتقانه ،ون يل ىىر
ضبنه وكتقانىىه
حسب ضىىبنه
على حسىىب
ىل علىىى
كل
كى ع
لي بن هذه السبع بحيث يعدها بنصابعه ،فإذا نقصر بحث عن النقص.

السبع الموبقات» ون شك أن هذه السبع من عظائم انمور.
«اجتنبوا َّ

بيان؟ ن ،ن
انجمال دون بيىان؟
هذا انجمىال
على هىذا
الصحابة علىى
يسكر الصىحابة
هل يسىكر
يعنل هىل
سووول هللام َو َمَ اوا هوهن " يعنىل
"قي َ :يا َر ُُ
حال كثيىىر
كثير
هو حىال
ما هىو
مثل مىا
العلم مثىىل
لمجرد العلىم
ليل لمجىرد
لالمتثال ،لىيل
البيان لالمتثىىال،
هذا البيىان
على هىذا
الناا علىى
أحرا النىىاا
هم أحىرا
يسكتون ،هىم
يسىكتو
من المسلمين اليوم تجده يحرا على أن يعرف هذه انمور من باب حب انستنالع ،ومن باب

انمة مىا
ما
العمل ،وانمىة
أجل العمىل
ىن أجىل
الصحابة ممن
كثير منهم فل الدراسات النظامية أن يتجاوز انمتحان ،ن ،الصىحابة

المسلمين اآلن أنىىه
نه
فل المسىىلمين
موجود فىىل
هذا موجىىود
لءن هىىذا
ص ة ،لءىىن
هذه الص ى
الناا بهىىذه
يع النىىاا
ىال :ن جميىىع
ما كيقىقال:
ير ،مىىا
فيها خيىىر،
زال فيهىىا
هن "
ي بن هذه السبع؛ من أجل أن يتجاوز انمتحان ،لءن الصحابة ىالالواَ" :يا َر ُسول هللام َو َمَواا هون
من أجل انمتثال وانجتناب وانبتعاد.

الشرك لىيل
ليل
اّلل» أعظم الذنوب أن تجعل هلل ًّندا وهو خلقك ،الشرك باهلل بننواعه ،والشىرك
الشرك ِب َّ
الُ « :
َ َ
ِ ِِ
بقابل ال ىر ِّ ِ
ساء،]84:
[النسوواء:
اء [الن
واء
ش لِ َمَو ْون
وش
بقابىىل
َن ُي ْْ
ن َي ََ
َّللا ال َي ْغ ِكوُِورر أ ْ
شو َورر َك ِبوِوهه َوَي ْغكو ُورر َمَوواا ُكو َن َلِوِ َ
شو ُ
ان{ ،إ َّن َّ َ
ول :مىا
ما
كيسير الر ىاا  ،و ىول:
فالشرك ن كي َ ر على خالف بين أهل العلم فل انص ر :كيسير الر ا  ،كيسىير
شرك
شا هللا وشا فالن ،ولون هللا وفالن ،هل هذا كي َ ر أم ما كي َ ر؟ هذا ن شك أنه شرك ،لءنه ٌ
جل وعالِ{:-إ َّن
أص ر ،والحلف ب ير هللا شرك ،لءنه شرك أص ر ،هل كي َ ر أم يدخل فل وله – و
ِِ ِ
ِ ِ
اء [النساء]84:؟
َّللا ال َي ْغ ِكُر أ ْ
َن ُي ْشَر َك به َوَي ْغكُر َما ُكو َن َل َش ل َم ْن َي َش ُ
َّ َ
ونن نهل العلم:

منهم من يجعله من جملة الءبائر دون الشرك ،ومنهم من يقول :هو شرك يدخل فل عموم اآليىة،
اآلية،
النار وعىىدم
وعدم
ىل النىىار
دخوله فىفل
ىن دخولىىه
لءن
النار ،لءى
فل النىىار،
صاحبه فىىل
أنه ن كيخلوىد صىىاحبه
انكبر أنىىه
الشرك انكبىىر
وبين الشىىرك
بينهىه وبىىين
ىرن بينى
لءن ال ىر
لءىىن
شركا ،وهللا –ج وىل
جل
ىرك
السالم -ى
الصال والسىالم
عليه الصىال
الرسول –عليىه
باآلية؛ نن الرسىول
أمر كمحتوم باآليىة؛
س وماه ش ً
الم ر لصاحبه ٌ
ِِ
وعال -يقىولِ :
وش
ش
وهذا شىرك
[النسواء ،]84:وهىذا
ش َورر َك ِبِ ِوهه [الن ساء:
َن ُي ْْ
َّللا ال َي ْغ ِكُر أ ْ
{وَي ْغك ُورر َمَواا ُكو َن َلِِ َ
شركَ ،
يقول{ :إ َّن َّ َ
ننه ن كي َىرر
الءبائر؛ ننىه
من الءبىائر؛
ىر مىن
أكبر
انصى ر أكب
فالشرك انص
هذا فالشىرك
وعلى هىذا
[النساء ]84:يعنل ما دون الشرك ،وعلىى
وكن كان صاحبه تحر المشيئة ن يدخل تحر المشيئة فل الم ر انولية ،لءنه ن ي و
فل النىار
النار
خلد فىل
ك
كما ي و
خلد صاحب الشرك انكبر.
ك
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ِِ
شو ِوررك ِبوِ َّ ِ
يم
ويم
واّلل ِإ َّن ال ُِِشو ْر
اّلل
ظم أن ىنواع الظلىىم
وهو أعظىىم
اّلل» وهىىو
واّلل
شُوورك
الش
ىىال:
رك ِبوِ َّ
ور َك َل ُ
ال« :ال ُ
{يوَ اوا ُبَنَو َّي ال ُت ْْ ْ
الظلمَ ،
لْلوْ ظومم َعلو ظ
[لقمان ]31:فهو أعظم أنواع الظلم.
السحر» ،و ِّ
ِ
الشيا ين،
لى الشىيا
الساحر لىى
به السىاحر
ىرب بىه
يتقر
شرك فيم
هو شىرك
ما هىو
منه مىا
حر منىه
السىحر
فيماىا يتق و
الشرك ِب َّ
الُ « :
اّلل ،و ُ
تقرب الب السحر من الساحر بنن يذبح للشينان ال النل أو
تقرب الساحر لى الشيا ين أو و
ذا و
ىاه ن ذا
معناه
يؤمر بالذبح له فهذا داخل فل انول ،لءن ذا كان بمجرد السم وكالم ن كي َهم معن
من َ
شراك
ل انش ى
شيا ين يقت ىىل
وبين الشىىيا
ساحر وبىىين
بين السىىاحر
عرفل بىىين
نى عرفىىل
ية ،أو معنىىى
ير العربيىىة
فل بيىىر
نى فىىل
له معنىىى
كان لىىه
كىىان
لك ،ون يت ىىمن
من
شبه ذلىىك،
وما أشىىبه
خر ومىىا
نة وأبخىىر
قد وأدخنىىة
كان بعقىىد
شرك ،ذا كىىان
فل الشىىرك،
خل فىىل
وعال -دخىىل
ىل وعىىال
جل
بىىاهلل
باهلل– جى و

ىع أن جمعًىا
شركا مىمع
ىرك
لءن ذا لىلمىم يت ىىمن
انمور ،لءىىن
عظائم انمىىور،
من عظىىائم
فهذا مىىن
وعال -فهىىذا
جل وعىىال
ىر هللا –جى وىل
ب ل يىير
التقر ىىب
من شى ً
من أهل العلم يقولون :يستحيل أن ين ك ِّ
السحر عن الشرك ،و ال بع هم :نما منه ما هو شرك،
وهذا هو الءثير ال الب ،ومنه ما يكون ب ير الشرك كالنالسم وبيرها.

قدم
بير أن كيق ِّىد
من بيىر
ىف مىن
عنف
ىرف أو عن
صرف
ضر أو ص
لى ن ىعع أو ضىر
يتوصل لىى
وكيف يتوصىل
النالسم؟ وكيىف
لءن ما معنى النالسىم؟

للشيا ين الذين كيقدمون له هذه الخدمة؟ ما يمكن.

قرب لهىىم
هم
ير أن يتقىىرب
من بيىىر
فالن مىىن
ضر فىىالن
فالن أو ضىىر
لى ن ىىعع فىىالن
شيا ين علىىى
ستعين بالشىىيا
نه يسىىتعين
ئل :نىىه
قول ائىىل:
ىىدد يقىىول

بشل .

ساحر أو لهىىذا
هذا
هذا السىىاحر
شينان لهىىذا
ىدمها الشىىينان
ستدراج ،كيقىقدمها
مة لالسىىتد
هذه الخدمىىة
عل هىىذه
من ي عىىل
منهم مىىن
ئل :ن مىىنهم
قول ائىىل:
يقىىول
فل أول انمىىر
انمر
ذلك فىىل
أشبه ذلىك
ما أشىىبه
صرًفا أو عن ًىا ،أو مىىا
كانر ى
سوا ً كانىىر
النية ى
الحاجةىة ال النيىىة
على الحاجى
به علىى
لمستعين بىىه
المسىتعين
ينمره بالتقىىديم
قديم
ثم يىىنم
ءوا ،ثىىم
ستنيع النءىىوا،
تى ن يسىىتنيع
ستدرجه حتىىى
تور  ،يسىىتدرجه
لى أن يتىىور
شل  ،لىىى
ب شىىل
ير تقر ىىب
من بيىىر
مىىن

والتقر ب ،فيقع فل الشرك انكبر ،نسنل هللا العافية.
ِّ
من عظىائم
عظائم
الشرك مىن
السحر ن شك أنه على القول بنن منه ما هو شرك ،ومنه ما ن يصل لى حد الشىرك
ب و ىرابين
تقديم وتقر ىب
دونه دون تقىديم
وما دونىه
الموبقات ،ومىا
هذه الموبقىات،
من هىذه
انمور ،فمن الشرك ما يدخل فل انول مىن

للشيا ين يكون منزلة بين الشرك وبين الءبائر التل ينتل ذكرها.

ضرُب ظة
سيف ،أو ضووور
بالسوويف،
ضربه بال
ساحر ضوووربه
حوو الالسوواحر
حال « ح
كل حىىال
لى كىىل
تل ،علىىى
حده القتىىل
ساحر حىىد
حال السىىاحر
كل حىىال
وعل ىلى كىىل
بالسيف» ،ن بد أن ي َقتل حتما ،ون تكقبل توبته عند عامة أهل العلم؛ ِّ
لعظم ِّ
شره ،وخ ا أمره؛ ننه
ك
ك
ً
د كيبدي توبة وهو بير صادن ما كيدرى عنه؛ نن أمره خ ل.
ها حىىروف
حروف
ىداول فيهىىا
نتل أي ًً ىىاا جىجداول
ها ،و ىىنتل
عرف معناهىىا،
ها اسىستىت اثات بنل ىىاا ن كيعى َىر
عض العبىىابارات فيهىىا
ينتل بعىىض
يىىنتل
لئال يىىدخل
يدخل
ناه؛ لىىئال
وما كي َهَىىمم معنىىاه؛
ىل ومىىا
العربل
بالءالم العربى
ءون بىىالءالم
ية أن تءىىو
فل الر يىىة
شتر ون فىىل
لم يشىىتر
أهل العلىىم
سم ،أهىىل
و السىىم،
المظلمة والخنىادن
الخنادن
انبواب المظلمىة
انمور وانبى
هذه انمىور
فل هىذه
يدخل فىل
اننسان فل هذه المتاهات وهو ن يشعر ،لئال يىدخل

ستدرج –نسىنل
نسنل
ىتدر
ىاحر
صار س ًا
النهاية صىار
فل النهايىة
ثم فىل
أمره ران ،ثىم
ىل أمى
بدأ ففل
احد بىدأ
المظلمة وهو ن يشعر ،وكم واحىد
ساحر ،كيس َ
أشيا كثيىر
كثير
عنده أشىيا
وجدت عنىده
تذرع بع هم بنن هذ ال ار ل نظيف ،وكذا سنلته وجىدت
ستدرج ،و َ
هللا العافية ،-كي َ
أجر ،كير د بذلك وجه هللا.
بير مقبولة ،أنر تقول :هذا ران نظيف ،ن ينخذ على الناا ًا
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عليه الصىىال
صال
يه –عليىىه
وكالم نبيىىه
وعال -وكىىالم
ىل وعىىال
جل
من كىىالم
كان مىىن
قدمهىه ن كىىان
بما كيقدمى
بر بمىىا
هذا العبىىر
ىول :ن ،هىىذا
نقول:
نقى
كالم هللا –جى و
والسالم -باندعية المشروعة المعروفة فال بنا ،وكن كان بشل ن كي َهم وكن لم ينخذ على الناا

شيئا فهو يك يه أن كيقال :ن هللا ش ى على يده كذا وكذا.
ً
قدم
ممن كيق ِّىد
أعظم ممىن
الءالم ،ون أعظىم
هذا الءىالم،
ىال هىذا
يه أن كيققال
قعدا ،يك يىه
سبعون كمقع ًىد
ىده سىبعو
ىى ييده
على
شخص يقول :نه مشى عل
مهجته للقتل فل الجهاد من أجل أن كيقال :شجاع ،فيكون من الثالثة الذين هم أول من تكس وعر بهم

فالن ن ينخىىذ
خذ
بكون فىىالن
ىر بكىىو
ىال ن تىتر
ىال ،فىفال
المال،
ىب المى
حىب
أعظم مىىن
الناا أعظىىم
من النىىاا
كثير مىىن
عند كثيىىر
الشرف عنىىد
ب الشىىرف
فحىىب
النىىار،
من ك
النار ،ك
عليه الصىىال
الصال
النبل -عليىىه
ال النبىىل
كما ىىال
اك ْم» ،كمىىا
واك
وي
بما كيقىىدمو
العبر بمىىا
كذا ،العبىىر
ينخذ كىىذا،
أجر  ،أو ينخىىذ
أجىىر
اع ِر ُُ
ي ُرَقوَ ُ
ض ووا َعَلَو َّ
قدمونْ « ،
والسالم.-

ودخل فل هذا الباب فل باب الر ية أكناا استك ِّ
درجوا ،ن نقول :نهم من بداية انمر ،د يكون مىن
من

وهذا انسىتنالع،
انستنالع،
انستشراف ،وهىذا
الحجة ،وهذا انستشى
ستدرجون بهذه ك
بداية انمر ما عندهم شكال ،لءنهم كي َ
يتنلع لى أن يكون
ش ى هللا علىى
على
أنه ى
كذا ،وأنىه
أنه كىذا،
كذا ،وأنىه
فعل كىذا
أنه فعىل
عنه أنىه
شاع عنىه
مشهور بين الناا ،وكشىاع
ًا

قعًدا.
يده مائة مر ض سر ان أو مائة كذا ،وأشد من ذلك مشى على يده سبعون كم َ

ينتسب لىىى
لى
من ينتسىب
ىض مىن
بعض
ملءهاىا بع
ىب ملءه
ىار ككتتب
نار
ىض ان ن
بعض
من بع
تنتل مىن
العلم تىنتل
تب العلىم
تب ككتىب
الءتىب
ىى بعىض
على
ىنتل عل
يينتل
بعض ك
خوان يعىىرف
عرف
عض انخ ى
كن بعىىض
ست اثة ،يمكىىن
ندا ً واسىىت
ها نىىدا
مع أن فيهىىا
بار ن تك َهَىىمم ،مىىع
ها عبىىار
بون عليهىىا
لم ،و كتبىىو
العلىىم،
مثال ،فالءثير ينتل من تركيا :يا كبيكج اح
العبار ذا كان من مصر أو من الشام أو من تركيا ً

الورن؟ هىىو
هو
ىذي يح ى الىىور
ن الىالذي
ىورن ،مَىىن
كذا اح ى الىالور
هذه ،يىىايا كىىذا
معنى هىىذه،
نعرف معنى
نحن ن نعىىرف
هذا ،نحىىن
كثير هىىذا
الورن ،كثيىىر
الىىور
ما معناهىىا،
معناها،
الءلمة مىىا
هذه الءلمىة
نعرف هىىذه
نحن ن نعىرف
لءن نحىىن
وعال ،-لءىن
جل وعىىال
حاف ن هللا –جى وىل
فيه حىاف
ما فيى
وعال -مىا
جل وعىىال
هللا– ج وىل

من أسىما
أسما
نسم مىن
ترجمة نسىم
أنها ترجمىة
أعلم -أنهىا
ظة -وهللا أعلىم
هذه الل ظىة
ءون هىذه
منع؛ للجهل بمعناها ،د تءىو
وعلى هذا تك َ
الباب وك ل ِّىبلبل
هذا البىاب
فل هىذا
ىج فىل
هللا ،ما ندري ،لءن ن كبد أن تءون بالءالم العربل وما كي َهم معناه؛ لئال يليلج
على الناا بنن هذا معنى ن تعرفه أنر ،ون فيه شل عندنا .نقولِّ :
معناه ،ومىع
ومع
ترجمه لِّما كي َهم معنىاه،
ً
هكذا نجىد
نجد
عليها هكىذا
تب عليهىا
ىل ككتىب
التل
الءتب الت
الءتب ،ومع ذلك نجد فل هذه ك
انسف أن هذه تنتل بكثر على ك
السوا ،ونجد القرضة ،ونجد احتران الورن.

فمثل هذه انمور تَرد على الناا ،ون شك أنها تك ِّ
نير
ىر
قباها ،وانمىر
دخلهم فل أشيا ن تكحمد كعقباهىا،
انمر خني ٌ
ًّ
بشل ؛ نن
ىزم بشىل
نجزم
كنا ن نج
جدا ،ليل بانمر السهل ،ليل بانمر اليسير ،هذا دح فل التوحيد ،ن كنىا
الءلمة بير م هوم معناها ،لءن على كاتبها وعلى ائلها ،وعلى من يعتنل بها أن ي ِّ
وضح معناها؛
ك
ليبرأ.
كذا ،ورمىوز
ورموز
أتها كىذا
كذا ،وكن رأتهىا
لك كىذا،
خرج لىك
كذا خىر
أتها كىذا
تنتل فل بعض الءتب –مع انسف -جداول ن رأتهىا

هذا الج ىىدول
جدول
بر ه ىىذا
ىول :ذا كتب ىىر
ىدميري يق ىقول:
ىل (حي ىياىا الحيى ىيواني لل ىلدمير
مثال ف ىفل
ىثال
ير العربي ىية،
شيا ب ي ىىر
سما أش ىىيا
وأس ىىما
ىة ،م ى ً
خواا
باب الخى ى
فل ب ىىاب
نه ف ىىل
مع أن ىىه
كذا ...م ىىع
ضعر ك ىىذا...
حلمىًىا ًيبىًىا ،وكذا وض ىىعر
سك ن ت ىىر
حر أرس ىىك
ىعته تح ىىر
ضعته
ووض ى
ترى ن ً
كذا أو ر ى
خواا الحيوانات عنده الشعوذ  ،ذا وضعر رأا الهدهد تحر وسادتك أو وضعر كىذا
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ىرعية ي و
ش ا أو مىىر
مر
ها ش ى
ا عليهىىا
علىوىا
سباب عاديىىة
هذه أسىىبا
هل هىىذه
كذا أو ...هىىل
كىىذا
ية أو شىشر ك
يزعم أن هىىذا
هذا
يث يىىز
بر ،حيىىث
شرك انكبىىر
من الشىىرك
صاحبها مىىن
ىى صىىاحبها
ىى علىلى
ىل كيخشىشى
الممنوعةىة التىتل
شعوذ الممنوعى
من الشىىعوذ
هذه مىىن
هىىذه

بدا،
قر؟ أبى ًىد
أو رزن أو فقىىر؟

سبب ،وهو ليل بسبب ن شرعل ون عادي ،هذا نوع من أنواع الشرك.

من ككتىىب
تب
ير مىىن
شعر ،كثيىىر
ىو ن يشىىعر،
وهو
ىع فيهىهاىا وهى
ىث يقىقع
ها بحيىيث
ىل عنهىىا
مور ،ون ي ى ل
هذه انمىىور
ثل هىىذه
المسلم لمثىىل
به المسىىلم
فيتنبىىه
النب التل أل ها المتقدمون كتاب (الرحمة فل النب و ِّ
الحكمةي المنسوب للسيو ل ،أكثره من هىذا
هذا
النوع ،كتاب (تسهيل المنافعي فل النب واندو ة ،كثير من هذه الءتب التل أكلِّ ر ،يعنل فل بير

مثل أي ً ىاا
هؤن ي مثىل
لءن هىؤ
ىر ،لءىن
بير،
ىوا بي
النصوا
على النص
ىدون علىى
يعتمدو
الذين يعتم
الذهبل ،الىذين
النب النبوي كابن القيم ،والىذهبل
فل هىذا
هذا
يقع فىل
لئال يقىع
المسلم؛ لىئال
فيتقيها المسىلم
النوع ،فيتقيهىا
هذا النىو
(التذكر ي تذكر داود اننناكل فيها السم كثير من هىذا

الشراك وهو ن يشعر ،يعنل ما هو مسنلة تقع فل خديعة مال ،أو تخسر فل ب اعة ،أو كي َحك
بدونه أي عبىاد
عباد
تصح بدونىه
الذي ن تصىح
المسلم الىذي
عليك فل شل  ،ن ،هذا رأا مال ،هذا التوحيد رأا مال المسىلم

سيما رأا
لدينه ن سىىيما
يحتا لدينىىه
المسلم أن يحتىىا
فعلى المسىىلم
ع ،فعلىىى
ما انت ىىع،
هذا مىىا
على هىىذا
وهو علىىى
السنين وهىىو
عشرات السىىنين
عبد هللا عشى
ىل و عبىىد

المال الذي هو التوحيد.
ِ
بن عبىد
عبد
محمد بىن
جدد محمىد
المجىدد
انمام
السحر» ،نسنل هللا العافية ،ومن السحر وعوده انم
الشرك ِب َّ
الُ « :
اّلل ،و ُ
ىام ك
الوهاب من النوا ض ،ومنه الصرف والعنف.

سنل هللا
الشرك ،نسىىنل
ىن الشىىرك
هذا مىمن
ها ،هىىذا
الساحر؛ ليعن ىىهه عليهىىا،
لى السىىاحر
تذهب لىىى
اض ىا تىىذهب
من زوجهىىا
وجدت مىىن
ام أر وجىىد
ام ى
ها عر ًً
العافية ،من ِّ
السحر.
الشخص ،نسىنل
نسنل
ذلك الشىخص
عن ذلىك
ىرف عىن
صر
لى السى
فيذهب لىى
ىر ،فيىذهب
لخر،
شخص لخ
رجل عشا ام أر فتزوجها
ٌ
الساحر؛ لتكص َ
هللا العافية.
فذهب هىذا
هذا
به ،فىذهب
ىل بىه،
تقبل
ر أن تقب
ته ،رف ىر
ام أر فرف ىته،
خنب امى
شخص خنىب
ب :شىخص
هو وا ىعع و ر ىب
مماىا هىو
ذكر مم
ىذك
ومما يك َ
ية بهىىا
ها
جل النءايىىة
من أجىىل
قد-؛ مىىن
ىر عقىىد
نل ب يىير
عل -يعنىىل
ها معىىل
دك أن تكخرجهىىا
قال :أكر ىىدك
ىاحر ،فقىىال:
ىى سىساحر،
شخص لىلى
الشىىخص
انسبوع مىىا
ما
ى انسىىبو
معك ،م ىىى
تخرج معىىك،
سبوع تخىىر
خالل أسىىبو
وفل خىىالل
كذا ،وفىىل
مبلخ كىىذا،
هات مبلىىخ
فقال :هىىات
الذين رف ىوا ،فقىىال:
وبنهلها الىىذين
وبنهلهىا

انسبوع الثىانل
الثانل
فل انسىبو
حاول فىل
ثان ،حىاول
أسبوع ثىان
شل  ،ىال :أسىبو
حصل شىل
حصل شل  ،جا للساحر ال له :ما حصىل
شل ،ىال:
ال:
وبا بال شىل،
حاول وبىا
ثالث ،حىاول
أسبوع ثالىث،
بان أسىبو
ال :بىان
شل  ،ىال:
حصل شىل
ما حصىل
انه ،مىا
بعث أعوانىه
بث شيا ينه ،وبعىث

كخذ فلوسك ،وهللا عجزنا ،هذه كمحصن ٌة بانذكار ،ن سلنان لنا عليها.
شننه عظىيم،
عظيم،
السحر شىننه
الشيا ين ،السىحر
هؤن الشىيا
شرور هىؤ
من شىرور
ظه هللا مىن
بذكر هللا؛ ليح ظىه
فعلى اننسان أن يعتنل بىذكر
سنل هللا
ها –نسىىنل
ير أهلهىىا
ها وبيىىر
من بيتهىىا
ها مىىن
لى ام ىم أر ع ي ىىةة وكخرجهىىا
نوع لىىى
هذا النىىو
ىن هىىذا
شخص مىمن
ينتل شىىخص
نل يىىنتل
يعنىىل

من هىىذا؟ي
هذا؟ي
ىخ مىىن
أبلخ
أذى أبلى
من هىىذا؟ي
أعظم مىىن
ذنب أعظىىم
مجنونة ،وأي ذنىىب
حياتها مجنونىىة،
ول حياتهىىا
ىتمر ىىول
تستمر
العافية -و ىىدد تسى
العافيىىة
هذا؟ي وأي ً
نسنل هللا العافية.
شخص الب علم معروف ب ل عن ِّذكره؛ فنكصيب وصار فل أس اره ن ينمن أونده على أن سهم
هؤن الجنىىانا ؛
ىبب هىىؤ
له بسىسبب
سكين ،كلىىه
عه السىىكين،
قتلهم ومعىىه
ا ليقىىتلهم
صف النر ىىا
فل منتصىىف
قف فىىل
بنن يقىىف
ىاجئهم بىىنن
نه ،كي ى اجئهم
منىىه
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ذكر
ىر
ثم ذكى
شرك ،ثىىم
ىذكر الشىىرك،
قات» ،فىفذكر
الموبقووات
بع الموب
السووبع
السالم« :-اجتن
الصال والسىىالم
عليه الصىىال
النبل –عليىىه
ال النبىىل
ولذلك ىىال
ولىىذلك
اجتنبوبوا ََّّ
ِّ
وكم مىىن
من
الجنايةي وكىىم
هذه الجنايىىةي
بسبب هىذه
شخص يَىئن بسىىبب
من شىىخص
وكم مىن
الجناية؟ي وكىىم
هذه الجنايىىة؟ي
من هىىذه
أعظم مىن
جناية أعظىىم
حر ،وأي جنايىىة
السىحر،
أسر ِّ
تعسر بسبب هذه الجنايةي نسنل هللا العافية.
ِ
ِِ
ِ
السحرَ ،وقت َّ
{و َمَ ْون
النكك َّالتي حرم هللا ِإَّال ِباْل َح ُِ
ن َي ْقُتُو ْ ُم ْؤ ِمنوا ُم َت َع ُمو ا َف َجَ َوزز ُاهُ
ق» تل الن ل؛ َ
«و ُ
ج َّنم َخالِ ا ِفي ا [النساء{، ]31:واَّاللَّ ِوذذين ال يو ْ عو َن موعع َّ ِ
خَ َورر َوال َي ْقُتُلُووو َن ا َّ
ك َّال ِتِوي
ي
الون
َخ
َّللا ِإَل واا َ َ
َ َ ََ ُ
ََ َ
َ
لن ْك َ
ََ ُ
ق َوال َي ْزُنو َن [الكرقان ]84:هذه عظائم انمور.
َّللا ِإَّال ِباْل َح ُِ
َحَّرَم َّ ُ
بالعهد ،فالمسىىلم
فالمسلم
بانسالم أو بالجز ىىةة أو بالعهىىد،
معصومة بانسىىالم
صارت معصىىومة
يعنل صىىارت
حرم هللا» يعنىىل
لنكك َّال ِتِوي حوورم
« َوققت وت االو َّون
حرام؛ « َّ ِ
يو ِم ُكم
مة يووو
ام َب ُحْرمووة
اضو ُوككم َعَلوَ ْويي ُكم ح و
واء
صوم ى
دمه معصىىوم
تله ،دمىىه
يحرم تلىىه
يحىىرم
أعر ََ
أمْوواَلكم ،و ْ
حر ظ
ماء ُكم ،و ْ
إن كمو َ
ِ
اهَو ا َلَ ْومم َيَ ِورر ْ َرِائ َحَو َة اْل َجَّنَّ ِوةة»،
المعاهد « َم ْن َقَت َ ُم َع َ
َه َذا ،في ش ِرُب ْم َه َذا ،في بَل ُبم َه َذا» ،وأي ً ا َ
«وال ي َزال المسلم في َفسح ٍة من ِك ِ
أمره خني ٌىر
خنير
عظيم ،وأمى
شننه عظىيم
ينه حتى ُي ِصي ْب َكما حراما» ،فالقتل شىننه
ْ َ
َ َ ُ
سير مىىن
من
مر يسىىير
فل أمىىر
شاحنة فىىل
ند مشىىاحنة
سلماي عنىىد
ىلم
سل يقتىىل
ارور بيبسىىل
ند ىىارور
ساهل عنىىد
ناا يتسىىاهل
عض النىىاا
جدا ،وبعىىض
جى ًّىد
تل مسى ً
ناا؟ي الىىدين
لدين
ند النىىاا؟ي
سهولة عنىىد
هذه السىىهولة
مر بهىىذه
صار انمىىر
ية ،-صىىار
سال هللا العافيىىة
سلماي –نسىىال
ىلم
لدنيا يقتىىل
نام الىىدنيا
حنىىام
تل مسى ً
علمه بالوعيىد
بالوعيد
مع علمىه
مسلما مىع
ىلم
ضعف فل لوب بعض الناا لى هذا الحد؟ي كيصيب الدم الحرام ،يقتىل
ك
يقتل مس ً

عند أهىىل
أهل
المروجح عنىىد
كان المىىر
ىا ،وكن كىىان
فيها،
خالدا فيهى
جهنم خالى ًىد
جزاله جهىىنم
متعمدا ى
المؤمن متعمى ًىد
المسلم المىىؤمن
تل المسىىلم
من تىىل
على مىىن
الشديد علىىى
الشىىديد
و
المءث ،ن يعنل الخلود انبدي.
السنة والجماعة أن الخلود يعنل ول ك
النكك» القاتل ي َقتل« ،و َّ
ك ِب َّ
ق»َّ « ،
« َوقت َّ
الثُِي ُب َّ
الزاني» ،الثيىب
ثيب
النكك َّال ِتي َّ
حرم هللا ِإَّال ِباْل َح ُِ
الن ْك ُ
ك
الت ِ ِ ِِ
عة» المرتىد
المرتد
للجماعوة
المكوك ِارق للجما
رجم ،الثيب ا
رجم« ،و َّ ُ
الزنل كي َ
من و ئ فل نءاح صحيح كي َ
ارك ل ينوهه ُ
كي َقتل « َم ْن َبَّ َل ِكيَن ُه َفا ْقُتُلوُ » ،فالمرتد كي َقتل.
« َوقت َّ
ق» ذا كان بحا بواحد من هذه الثالث فإنه كي َقتل.
النكك َّال ِتي َّ
حرم هللا ِإَّال ِباْل َح ُِ
بل أن يبلىىخ
يبلخ
أبوه بىىل
مات أبىىوه
الذي مىىات
اليتيم الىىذي
يم» ،اليتىىيم
ال اْلَي ِتِوويم
قَ ،وأأكوك َمَووال
ي حوَّور
لنكك َّال ِتِووي
« َوققتوت االوَّون
حرم هللا ِإَّال ِبِووااْل َح ُِ
ِ
ال
هو يتىىيم
نث فهىىو
لخ الحنىىث
بل أن يبلىىخ
نل لدم بىىل
من بنىىل
بوه مىىن
مات أبىىوه
من مىىات
نث ،مىىن
الحنىىث،
تيمِ{ ،إ َّن َّالوَّووذذ َ
َموْ َوووو َ
ين َيوَووو ُْكُلو َن أ ْ
مال اليتىىيم
تيم
أكل مىىال
ساء ]31:أكىىل
[النسوواء:
ير [الن
سو ِوعع ا
وار
ي ُب ُوُوووِن ِ ْم َنَو ا
لْلمو اوا ِإَّن َمَوواا َيَوو ُْكُلو َن ِفوِوي
وام
امى ُ
ار َو َسَي ْْ
ص وَل ْو َن ََ
اْلَي َتوَ َ
حرام،
موجود؟ ى
المسكين الذي ن يجد من كيدافع عنه ،يب أَكل مال ص ير لم يبلخ الحنث ،وأبوه موجىود؟
نه ن
صحب أنىىه
ىحب
بوه وهىىو
مات أبىىوه
لذي مىىات
سر الىىذي
تيم المنءسىىر
شنن اليتىىيم
ىننه كشىىنن
ىيل شىشننه
ىن لىليل
ىاع ححىرام ،لءىءن
بانجمىماع
وهو مستصى ٌ

اعات،
وجوه اننت اعىات
جميع وجىوه
عن جميىع
بانكل عىن
ىر بانكىل
وعبِّ ر
كمدافع عنه؛ ولذا جا التشديد فل أكل أموال اليتىامى،
اليتامى ،ك
سيار،
به سىيار
اشتر ر بىه
اليتيم واشىتر
ثوبا ،ما أكلته ،أخذت مال اليتىيم
ما يلزم تنكل ،أخذت مال اليتيم واشتر ر به ً
يقول :أنا -وهللا -ما أكلر مال اليتيم ،يعنل ما أدخل فل النصوا ،نقول :ن ،كذ ِّكر انكل؛ ننه

ىر أو
أكلر
سوا ً أكلى
حا ،ى
ير حىىا،
اليتيم ب يىىر
مال اليتىىيم
بنخذ مىىال
المقصود بنخىىذ
سواه .المقصىىود
به عموىىاا ى
وعبِّىىرر بىىه
وجوه اننت ىىاع،
أظهر وجىىوه
أظهىىر
اع ،ك
ِ
امى
وام
مال اليتىيم
أكل مىال
فل أكىل
داخل فىل
هذا داخىل
شربر أو لبسر أو سكنر ،كل هىذا
اليتيم {ِإ َّن اَّاللَّوذذ َ
َمْ َووو َ
ين َيَوو ُْكُلو َن أ ْ
ال اْلَي َتَ َ
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وار  ،تىنجج
تنجج
ار
ي ُب ُُوووِن ِ ْم َنَ ا
فيةِ { ،فِوي
نسنل هللا العافيىة
[النسواء ،]31:نسىنل
وار [الن ساء:
ار
لْلما ِإَّن َما َيو ُْكُلو َن ِفي ُب ُوِن ِ ْم َنَ ا
ُ
كالذي يشرب فل لنية الذهب وال ة؛ «إنما ُي ِ
نار َج َّن َم» ،نسنل هللا العافية.
جرجُر في َب ْ نه َ
الحد الل ىىوي
وي
عليه الحىىد
ننبا عليىىه
ان ،و ننبىىا
يتيم بانت ىىان
هذا يتىىيم
أبوه هىىذا
مات أبىىوه
الذي مىىات
الشخص الىىذي
هذا الشىىخص
يم» هىىذا
ال اْلَي ِتِوويم
« َوأأكوك َمَووال
حكم اليتىيم
اليتيم
والشرعل والعرفل ،فالحقائا تجتمع فيه ،لءن شخص ليل له أب ولد زنا ،هل هو فل حكىم
أو يختلف؟

عصبة يتقىىوى
المسكين الىالذي
هذا المسىىكين
لءن هىىذا
بهم ،لءىىن
يتقوى بهىىم،
وله عصىىبة
خوان ،ولىىه
له ى
يكون لىىه
أعمام ،و ىد يكىىو
له أعمىىام،
يكون لىىه
اليتيم ىىدد يكىىو
اليتى
أشد ،مىن
من
ال :أشىد،
المعنى ىال:
نح المعنىى
من نحى
يعنل مىن
سهل أم ن؟ يعنىل
ظِّلم بهذه الجناية الشنيعة ولد الزنا أكل ماله سىهل
ك
حد ،فالىىذي
فالذي
له أحىىد،
ليل لىىه
هذا لىىيل
أشد ،هىىذا
هذا أشىىد،
ال :هىىذا
تيم ىىال:
مال اليتىىيم
بنكل مىىال
التشديد في ىيه بنكىىل
جا التشىىديد
الذي جىىا
نى الىىذي
نح المعنىىى
نحى
يظهر أنه كاليتيم ،الجامع أن هذا ليل له أب ،وهذا ليل له أب ،هذا مات وهذا من انصل ليل
من كىل
كل
مكسور مىن
انصل مكسىور
من انصىل
فذاك مىن
مات ،فىذاك
له أب ،وكذا انءسر اليتيم بموت أبيه ورأى أن ناصره ىدد مىات،

الجهات ،وهللا المستعان.
لب ار
يحتا لبى
عليه أن يحتىا
يتيم عليىه
هذا اليتىيم
على هىذا
ناظر علىى
ولل نىاظر
يتيم أو ولىل
مع يتىيم
« َوأك َمال اْلَي ِتيم» شخص يتعامل مىع
بار كينازعون ىىه
نه
رجال كب ىىار
ىى رج ىىال
صيىيًّا عل ىلى
ولي ىًّاىا أو وص ى
ىان ولًّي
ىو ك ىكان
ما يحت ىتاىا ل ىلو
ىيم أش ىشدىد مم ىىا
ىذا اليت ىتيم
ىال ه ىهذا
ىن م ىمال
ذمت ىتهىه م ىمن
وكخاصمونه.

النىىووي
التشديد
من التشىىد
شل مىىن
فيه شىىل
الورع فيىىه
هذا الىىور
مثل هىىذا
يكون مثىىل
ورعه و ىىدد يكىىو
شد ورعىىه
من شىىد
يعنل مىىن
عليه -يعنىىل
رحمة هللا عليىىه
النووي –رحمىىة
على الن ل ذكروا عنه أنه ن ينكل من فواكه الشام وهو شامل سوري ،هو من نىوى
حوران،
نوى ىرب حىو

ن ينكل ،لماذا يا نووي؟

هؤن انيت ىىام،
تام،
ىل أم ىموال هىىؤ
ىرون فىفل
حر
انوصيا ن يتحىحررو
تام ،وانوصىىيا
لى أيتىىام،
اف عل ىىى
أكثرهاىا أو ىىاف
ىال :أكثرهى
ى ال:
ىررون ون يتح ى و

تسنل هىذه
هذه
هل تسىنل
حقيقتها ،هىل
هل حقيقتهىا
فالشبهة و ة ،وهو يترك ،فاكهة تكباع فل انسوان وأنر ما تدري ما هىل
الن ل ،لءىن
لءن
على الىن
ييا علىى
تشديد وت ىييا
هذا تشىديد
ال اكهة لمن جا ت من بستان فالن ون عالن؟ ن شك أن هىذا

لءن انشىكال
انشكال
ىالم ،لءىن
ما يكالم،
ىننه مىا
ىو ششننه
ائد ههو
كون اننسان يتعامل مع ن سه بهذه النر قة وبهذا التحري ال ازئىد
دليال.
ذا منع الناا من هذا و
وحرم على الناا مثل هذا ،هذا الذي كيقال لهِّ :ف هات ً
يمَ ،وأك وك ُِ
من انصىىناف
صناف
نر مىىن
دفعر ذا كانىىر
ما دفعىىر
أكثر ممىىا
اد أكثىىر
هو الز ىىاد
الربا هىىو
كل الربىىا
الرَبَوواا» أكىىل
ال اْلَي ِتوِويم
« َوأأك وك َمَووال
ر ،و ِّ
فل العلىىة،
العلة،
شاركها فىىل
ما كيشىىاركها
عليها مىىا
قاا عليهىىا
لح ،وكقىىاا
الملىىح،
الشعير ،والبىكىر،
التمر ،والشىىعير،
ة ،والتمىىر،
الذهب ،وال ىىة،
ة :الىىذهب،
الربو ىىة:
اخَتَل َكَوْ ِ ِ
من التسىاوي
ان َيَو ا
وان
وف
التساوي والتقىابض
فيهاىا مىن
فال كبد فيه
التقابض « َوِإَا ْ ْ
يعُووا َبْيْ َ
َصوَن ُ
ف ِِشوْ ُت ْم ِإَا َبَ َ
اف َف ِب ُ
ْ َهَوذذ ْاَ ْْ
تسامح بير َمرضل،
ان َي ا ِبَي ٍ » ،وتسامح الناا فل هذ القيد ،وهذا النص
ِبَي ٍ » بهذا القيد «ِإَا َب َ
ٌ
حرج
مون -الح ىىر
ما يزعم ىىو
لك –كم ىىا
فل ذل ىىك
سبب ف ىىل
سعة ،والس ىىبب
من الس ىىعة،
شل م ىىن
مع ش ىىل
ات م ىىع
عاملون بالربو ىىات
صاروا يتع ىىاملو
فص ىىار
والمشقة ،أين الحرج والمشقة فل مقابل «َلعن هللا ِ
َك َ ُِ
الرَبا»؟
ََ ُ
الدراهم وتىنتل
وتنتل
تسحب الىد
ىروح تسىحب
ىك تترو
ف ن سسك
الصر ح ،أو تكءلِّىف
الصحيح الصىر
بالنص الصىحيح
ن بىالنص
لعىن
حرجا أن كت َ
أيهما أشد ً
بها لصاحب الب اعة؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِ
َّ ِ
الشويي َ ِِ
َِّ
ن اْلم ُِ
ين َيو ُْكُلو َن ُِ
قرة]572:
[البقور
ك [الب
وك
وم اَّلالَّوذذ َي َت َََّب ُُ ُ
وهه ََّّ ْ ُ
{الذ َ
ومو َن إال َب َما َيُق ُ
ان م َون ََ
الرَبا ال َيُق ُ
مجنونا ،نسنل هللا العافية.
بعث يوم القيامة
ً
ال ٌ
جمع من أهل العلم :ن الم سر ن يقولون :نه كي َ

ون أعظمي من كونه حرًبا هلل ورسوله ،فالربا شننه عظيم سوا كان ربا ال ل أو ربا النسيئة ،وهو
الربا ،وموِبَله ،وَب ِاتبه ،و َش ِ
ِ
اه َ ْي ِه».
بننواعه وصوره و
هللا َك َ ُِ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
محرم بانجماعَ« ،ل َع َن ُ
« َوأك ُِ
أظهر وجىوه
وجوه
ننه أظهىر
بانكل؛ ننىه
فالتعبير بانكىل؛
الربا ،فىالتعبير
أكل الربىا،
ينتل أكىل
الرَبا» ومثل ما لنا فل أكل مال اليتيم يىنتل

وعمر
عقدا ربوًّا واشترى به سيار أو عقد ً
اننت اع ،وكن لو عقد ً
عقدا ربوًّا دراهم بدراهم مع ز اد َ
بيتًا أو اشترى أثاثًا أو تزوج ،فهذا لكل الربا ملعون بالنص ،نسنل هللا العافية.
ازها ،ثىم
ثم
على جوازهىا،
لهم علىى
ىع لهىم
منها ،و وو ع
صور منهىا
على صىور
كثير من الجهات المصرفية عندها عقود يست تون علىى

سه ،وأن
سلم أن يحتىىاتا لن سىىه
ىى المسىىلم
ىيل ،فعلىلى
هذا التلبىبيل،
الربا بهىىذا
فل الربىىا
ناا فىىل
قع النىىاا
ها ،فيقىىع
فل تنبيقهىىا،
يتوسعون فىىل
يتوسىىعو
ِ
الحالل« ،أ ِ
ش َت ُكُو ْون
وش
َطِو ْوب
لءسب الحىىالل
المال والءسىىب
ينكل ن المىىال
ينكىىل
اب االولَّ ْع َوِة»َ « ،وَ َكَوَورر َّ
ب َم ْ َع َمَو َ
سو َوتت َج َ
ن ُم ْْ
الر ُجُو َ ُي ي وي ُ
َشع َث أَ ْغبر يم ي َ ي ِه ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ش َوررُب ُه
َّ
امَ ،و َم ْْ
ََ َ ُ َ ْ
الس َكَر أ ْ َ
الس َماءَ :يا َر ُب َيا َر ُب َيا َر ُب» كيءرر « َو َم ْ َع ُم ُه َحَ َورر ظ
ِ
بالربا ،جميىع
جميع
خاصىا بالربىا
وهذا لىيل
ستجاب ،وهىذا
اب له » استبعاد أنى كيسىتجاب،
ليل ًّ
امَ ،و ُغذ َ ِباْل َحَارمَِ ،فوََّنى ُي ْس َت َج ُ
َحَر ظ
المحرمة أو التصرفات التل ن تجوز كلها داخلة فل هذا ،لءن الربا من أعظمها.
العقود
و
هذا أي ً ىاا مظنىة
مظنة
َش َع َث أَ ْغَبَر» منءسر ،هىذا
«َ َكَر َّ
الر ُج َ ُي ِ ي ُ َّ
الس َكَر» والس ر مظنة نجابة الدعو «أ ْ
ِّ
وعال -يسىىتتَ ِّحل مِّىىن ِّ ِّ
َن
يديه« ،وهللا –جى وىل
يرفع يديىىه
الدعو َ« ،ي ُمُو َي َ ْيْو ِوهه» يرفىىع
نجابة الى
نجابىىة
ن َعبْىىدده ِّ َذا َرفَى َىعع َي َديْىىهه أ ْ
ْ
جل وعىىال َ ْ
السومم ِ
يرودهما ِّ
مظن ٌة
بهذا الل ى مظنى
الدعا بهىذا
يديه «َيَواا َر ُِب َيَواا َر ُِب» ،والىدعا
يرفع يديىه
اء» يرفىع
صْ ًار»َ« ،ي ُم َي َ ْيْ ِوهه ِإَلَوى
ى ََّّ َ
َك ك َ
ال :يىىايا رب يىىايا رب خمىىل
مل
من ىىال:
لم أن مىىن
أهل العلىىم
لك أهىىل
لى ذلىىك
ما ن ىنص علىىى
مع التء ىءرار ،كمىىا
سيما مىىع
بة ن سىىيما
لإلجابىىة
لى أن ىىال:
ال:
نا ،ربنىىانا لىىى
نا ،ربنىىا،
سور لل عم ىمران :ربنىىا،
خر سىىور
فل لخىىر
ما جىجاىا فىىل
بدليل مىىا
دعوته ،بىىدليل
بر دعوتىىه،
م ىمرات أكجيبىىر

اب َل ُ ْم َرب ُ ْم [َل عمران ،]332:وهذا من كالم أهل العلم.
اس َت َج َ
{ َف ْ
ىذي جسىده
جسده
الذي بك ذي
ىذا الىذي
ىل ههذا
لمثل
ىتجاب لمث
استبعاد كيسستجاب
اب » اسىتبعاد
امَ ،فَووََّنى ُي ْْس َوتت َج ُ
امَ ،و َم ْشَرُب ُه َحَ َورر ظ
« َو َم ْ َع ُم ُه َحَر ظ
ح ٍْ َفالَّ
العافية-
نسنل هللا العافيىة
الربا -نسىنل
حر الربىا
أعظم السىحر
ى ِبِ ِوهه» ،وأعظىم
ار أ َْوَلَوى
وار
وح
بالحرام «وب جس ٍ َنَب َْ ِمِ ْون
بىالح
سْ
الننَّ ُ
ن ُُ

كثير ممن
ىن
على كثيىر
ييا علىى
ىل الت ىييا
حصل
انمر ،ثثمىم حص
تساهل الناا فيه ،وتوسعوا فل أمور دنياهم فل بادئ انمىر،
ءن ذا و
حل ىوىر
ر
سيار  ،لء ىىن
شتري س ىىيار
ىو ً ا ،سيش ىىتر
قد مبس ىسو
يع العق ىىد
ند تو ي ىىع
جده عن ىىد
سع ،تج ىىده
هذا التوس ىىع،
سبب ه ىىذا
ناا؛ بس ىىبب
الن ىىاا
ان سا  ،وجا الودين ،والدخل ما يك ل ،فعلى اننسان أن يحتا لذمته ،و حتا لن سه.

« َوأك ُِ
الرَبا ،والتولي َي ْوم َّ
العافية-
نسنل هللا العافيىة
هذا –نسىنل
هرب ،هىذا
الص ان هىرب
التقى الصى
الجهاد ذا التقىى
فل الجهىاد
ف» فىل
حوف
الز ْْ
من الموبقات؛ نن هروبه كي ِّ
هؤن –
وثالث هىؤ
ثان وثالىث
وهروب ثىان
هروبه وهىروب
جرئ العدون وك ِّعف المسلمين ،هروبىه
نسنل هللا العافية -يك تون فل ع د انمة ،وك ِّ
جرئون العدو عليها؛ ولذا جا التشديد فل التولل يوم

الزحف ن ما استكثنل.
مثل ماذا؟

طالب........... :
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هرب لي ِّ
نمِّى ع
ىع
ىذا مىىا
ىتثنى؛ نن هىهذا
ىذا مسىستثنى؛
كال ]38:هىهذا
[اَنكووال:
وزز ِإَلَوى ِفََو ٍة [اَن
ال أ َْو ُم َت َحُِيوِ ا
وال
{ِإَّال ُم َت َحُِرفوواا لِ ِق َتوَ ٍ
ما هىىرب ك
هزم.
العدو ،يمكن أنه هرب؛ ليخدع العدو أو لينصر فئة ثانية خشل أن تك َلب أو تك َ
«والتولي َي ْوم َّ
الز ْحف» ذا التقى الص ان وهو بينهما تعين عليه الجهاد ،فال يجوز له أن ينصرف
بحال.

الزحف ،وقذف اْلمحصَنات اْل َغ ِ
اف َالت اْل ُم ْؤ ِمَنات» ،هؤن ثبر لعنهم بالءتاب والسونة،
ُْ
«والتولي َي ْوم َّ ْ
َ
التنصيص علىى
على
لءن التنصىيص
مثله ،لءىن
الرجال مثلىه،
فقذف الرجىال
المحصنات ،فقىذف
فل المحصىنات،
النص فىل
جا الىنص
عظيم ،وكذا جىا
والقذف شننه عظىيم،
رضها ِّ
فها ،و ىذف
ذف
أهلها ومعارفهىا،
وعىرر أهلهىا
المحصنات؛ نن ذفهن أشد وأنءى ،الم أر ضعي ة كي ولوث ِّعرضىها
حكىمم عليىه
عليه
ىرد شىهادته،
جلدىد  ،وتكرد
ىانين جل
ثمانين
الحد كيجلَىدد ثم
الرجل وكن كان فل الحكم مثله و ترتب عليه الحىد
شهادته ،وك َ
صَنات اْل َغو َ ِ
اف َالت
وووواف
لى «اْل ُم ْحصووووو
ىيص على ىىى
صيص
ءن التنصى ى
رجال أو ام ى ىم أر  ،لءى ىىن
قذوف رجى ى ًىال
كان المقى ىىذوف
سوا ً كى ىىان
سا س ى ى
بال سى ىىا
سبة نهلهىىا
ها
المقذوفة ،وبالنسىىبة
هذه الم ىم أر المقذوفىىة
سبة لهىىذه
ءى بالنسىىبة
هو أنءىىى
أشد ،هىىو
عه أشىىد،
ءى؛ نن و عىىه
هذا أنءىىى؛
ات» هىىذا
اْل ُم ْؤ ِمَنَووات
وذو ها كلهم يلحقهم العار.
فانمر أشىد؛
أشد؛
البنر ،فىانمر
بخالف البنىر
يخصه بخىالف
ىاب ببهىه يخصىه
ما كيععاب
والعامة يقولون :الولد حامل عيبه ،يعنل العيب مىا
بات؛ نن
صنات الثيب ىىات؛
ليل المىمىراد بالمحص ىىنات
افالت ،ول ىىيل
صنات ال ىىافالت،
لى المحص ىىنات
ورِّك ىِّىزز عل ىىى
ص عليه ىىا
ىص
ول ىىذا
لذا كن ىك و
ها ،ك

صحيح،
نءاح صىىحيح
فل نءىاح
ىئ فىل
ىن و ئ
المحصن ممن
حد الزنىانا ،المحصىن
الحد حىد
باب الحىد
فل بىاب
تزوج فىل
من تىزو
ىا بىإبإذا مىن
نلا
المحصن كينل
المحصىن
وهو الثيب.
المحصنات هنا :الع ي ات ،لءن «اْلمحصَنات اْل َغ ِ
اف َالت» البعيدات ما تخنر ال احشة على بىالهن،
بالهن،
ُْ
التل ن تخنر ال احشة على البال عندهن« ،اْل ُم ْؤ ِمَنات».
يعنل الع ي ىةة ن شىك
شك
المحصنة يعنىل
ذف المحصىنة
بير ىمؤثر ؟ ىذف
فانوصاف الثالثة هل هل مؤثر فل الحكم أو بيىر

أنه من السبع الموبقات ،لءن ماذا عن ذف بير الع ي ة؟

فاحشة ،فمىا
فما
ارفر فاحشىة
منها ،ارفىر
حصل منهىا
انولى حصىل
شل  ،انولىى
منها شىل
حصل منهىا
ما حصىل
بير الع ي ة َ َذَفها أو بير بافلة مىا
حكم ذفها؟ الثانية ما حصل منها شل  ،لءن هو فل بالها ما ب لر عنه ،لءن ما حصل شل .

الوصف الثالث «اْل ُم ْؤ ِمَنات» ذف بير المسلمة.
أوًن :ذف بير المؤمنة وكن كانر مسلمة.
القسم الثانل :ذف بير المسلمة.

ذف مسىلمة،
مسلمة،
ن شك أنه أسهل من ذف المتص ة بانوصاف الثالثة ،لءن يبقى أن الحد يلزم ذا ىذف

لثالثةىة
القيود الثالث
ىذه القيى
بهذه
لءن به
مسلمة ،لءىن
ها مسىلمة،
حىودت؛ ننهىا
حىودت أو مىا
ارفر ،ثىم
كانر ارفىر،
ولو كانىر
مسلمة ولىو
ذف مسىلمة
لو ىذف
ما ك
ثم ك
صوَن ِة
نهل العلىم
مقال نهىل
فيه مقىال
كان فيىه
الحديث -وكن كىان
فل الحىديث
جا فىل
انمور ،و ىدد جىا
هو من عظائم انمىور،
العلمَ « -قَو ْذ ُ
ف ُم ْح ََ
عظيم،
أمره عظىيم
الناا أمى
ط ِعباكة ستين َسَن ٍة» ،فانمر ليل بالسهل يعنل؛ نن الءالم فل أع ار النىاا
ُي ْح ِب ُ
بانع ار
لا بىىانع
ما يتعلىىا
سيما مىىا
ير ،ن سىىيما
ىننه خنيىىر
وشننه
وشى

فل بىىاب
باب
نه فىىل
ىك أنىىه
فال شىشك
كالم فىىال
جرد كىىالم
هذا بمجىىرد
كان هىىذا
 ،وكذا كىىان

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ترن
فءيف ذا ا تىىر
التشديد ،فءيىف
هذا التشىىديد
مثل هىذا
فيه مثىل
وجا فيىىه
بكالم ،وجىا
ىى بكىالم
رمى
مجرد أن تكرمى
كان مجىرد
ىل ذا كىان
يعنل
ىم ،يعنى
أعظم،
ىل أعظ
ال ععل
بذلك فعل؟
التصو ر ،ثىىم
ثم
ثم التصىو
ذلك ،ثىم
أشبه ذلىىك،
ما أشىبه
الم أو مىا
بام أر أو ب ىىالم
احشة بىام
فعل ال احشىة
من فعىىل
جر مىن
بعض ال جىر
عله بعىىض
ما ي علىه
مثل مىا
مثىل

التشهير ،نسنل هللا العافية.

جب أن كيقنَىىعع
النءايات ،و جىىب
أشد النءايىىات،
بهم أشىىد
يجب أن تكو َىىعع بهىم
هؤن يجى
ومثل هىىؤ
هذه ،ومثى
انمور هىذه،
عظائم انمىىور
عظائم ىمن عظىىائم
عظىائم
أس لها؛ نن
من أسى
جذورهم مىن
جتث جىذور
هؤن  ،و جتىث
دابرهم ،وعلى من ونه هللا أمر المسلمين أن يتتبع أمثال هىؤ
هذه معناه الق ا مبرما على الحيا  ،كي ِّ
صور وكهدد ،و
ً
وجا الوعيىد
الوعيد
ىديث ،وجىا
الحديث
هذا الح
فل هىذا
جا ت فىل
التل جىا
الموبقات التىل
السبع الموبقىات
من السىبع
القذف مىن
مع أن القىذف
من مجرد القذف ،مىع
ح و نشر -نسنل هللا العافية -هذا أشد

الشديد فل نصوا كثير .
كم بقل؟
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