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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى للىه وصىح ه
أجمعين ،أما بعد،

فيقول المؤلف –رحمه هللا تعالىَ " :-وعنه " يعنى عىن عبىد هللا مىن مسىعوي راود الحىداب السىام -
رض هللا عنه.-
" وقىد سىهله –رضى
ه َعََّهْه و َو َسهىَّ َم -أَي اله ىَّب أعمهم وعهنه؟
الَ :سأَلت َرسهلل َ -صهىَّ ى
" َق َ
ىاًلال :أد اععمىال أل؟ىفي لى ح ،
ىداب لاىر ،لىامن
هللا عنه -سهل النب –عليه الصالة والسىالم -ق :
مسىعوي الصىحام اليليىف صىىاحن المناقىن سىهل عىىن أع،ىم الىعنوب ،وسىىهل عىن أل؟ىف اععمىىال،

هىىف سىىهل النب ى –علي ىىه الصىىالة والسىىالم -لمي ىىري المعرلىىة واع ىىالأ أو س ىىهله مىىن أجىىف العم ىىفي
الص ىىحابة يس ىىهلوب للبخبيى ى بث ىىالن ح ىىال ك،ي ىىر م ىىن المس ىىلمين ،وبال ىىعا

لى ى

ق ىىا

المبعلم ىىين

ابعلموب العلم ،ويحرصوب عليه ،ومقاصدهم ل ذلك مبفاوتة؛ ولعا نيد البفاو الكبيىر مىين العلىم
والعمىىف ،ونيىىد ممىىن يحمىىف العلىىم عنىىدهم مثالفىىا

ور وتقصىىير لى مىىهمو ار ،
مىىن ارتكىىاب مح،ى ا

عالما الىعد يعىرن الحكىم مىدليف ،لكنىه ُيثالفىهي
عالما أو ع ُيسمى :
وأهف العلم يثبلفوب ،هف ُيسمى :
مىىن عصىىى هللا لاىىو جاهىىف ولىىي بعىىالم{ ،وإىبمهها ال ىولةههَ عََّ ه ى و و و
هلة و َ َ اَلههَ
مَ َو هَ َمَّههل َن َ
ه لىَّههَّ َ
هَ َ
الهه َ
َ
[النهاة.]17:
الفسىا للىي بعلىم ،ومى
«َو هح ومل َه ََّا اهل وَهَّ َم وم هَ ك وِّل َخََّف ع؟ول » ،أما ما يحمله الياال العصاة و ُ
اعسف أننا نيد مىن ابصىدل لبعلىيم العلىم وهىو مثىالف لمىا يحملىه مىن علىم هىعا لى الح يقىة لىي
و و
و
و
الفسىا هىو
هل َخََّهف ع؟وله » ،لالىعد يحملىه ُ
بعالم؛ عنه جاء ل الحىداب «َو هحمل َه ََّا اهلَهَّ َم م ههَ ك ِّ
ل الح يقة لي بعلم.
الصحابة سهلوا النب –عليه الصالة والسالم -يسهلونه لميري البعلم أو البفقه -أو ُّ
الب،قف على ما

قىىالوا -مىىدوب عمىىف ع ،ميىىري مىىا يسىىمعوب البوجيىىه مىىن النب ى –عليىىه الصىىالة والسىىالمُ -ا ىىايروب
الرجهل عده؟ ى و
كهان وقهل
بالبخبي  ،ولو كاب من ل؟اًلف اععمال العد ع يهثم مبركاا « ،وب هَ َم ى
ه َلهل َ
قليال بعدما سم هعا الكالم.
وم ََ الىَّهي ول» ،لكاب ع انام من الليف إع :
السَّنة ،وبع؟نا يفرح إذا ُو ِجد صارن يصرن اعمىر مىن
نحن نسم اعوامر والنواه ل الكباب و ُّ
الوجوب إلىى النىدب ،ويصىرن الناى مىن البحىريم إلىى الك ارهىة؛ ليكىوب لىه مندوحىة لى البىرك ،هىعا

جف وعال -أو ل ُسَّنة نبيه -عليه الصالة والسالم.-
أمر إلا  ،إما ل كباب هللا – َّ
ويثالف ،أو يسم النا ويرتكىن ،هىعا امىن
ع الي بمسلم
:
ل؟ال عن الن علم أب يسم اعمر ُ

َن َو هق َأَ
هر
مسعوي أمو عبد الرحمن امن أم عبىد الىعد قىال النبى –صىلى هللا عليىه وسىلمَ « :-م ههَ أََرَاَ أ ه
اهلقرآن َغ ًّضا َكما أهب وزل فَّْق أر وقر و
اةة و
ابَ أ ِّو عد؟».
ه َ
َ َ
َ
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سىهل أَي ال ىَّب أعمهم " هىف المىراي ذنىن واحىد؛ عنىه مفىري ،لكنىه مقبىرب بىهل الينسىية ،لىالمراي أد

العنوبي

{واهل ََ هصه وهر * وإ ىن و
ان َل وفههخ خ هه هر [الَصههر ]2-1:اإلنسىىاب مىىامف ،ولىىي
به ه َ
َ
اإل َ
احدا أم جمي العنوبي جمي العنوب.
واحد ،أنت إذا قلت :اللام اغفر ل ذنب  ،تقصد و :
عمىا
أَي ال ىَّب أعمم " الش ء الواحىد ع ُيسىهل عنىه بىهد؛ عنىه ع يقبىف البيكًلىة ،لكىن ُيسىهل بىهد َّ
له أجكاء وأنواأ ولروأ.
" يعنى أمىد عقوبىة مىن هللا –ج َّىف وعىال -لهجابىه النبى –عليىه الصىالة
"أَي ال ىَّب أعمهم وعهنه؟
الم ىراي بىىه مىىث

والسىالم« :-أَن ت ه ََل هلل ًّ
يكا أب تُشىرك بىا –ج َّىف وعىال-
ب؟ا َوه َل خَّقك» يعنى أب تيعىف لىه مىر :
أب تعبد غيره معه.
«أَن ت ه ََل هلل ًّ
ب؟ا َوه َل خَّقك» هعا ُابين ِمنبه عليك بحيب ع ُي َقبف معه الشركة.
و
"«أَن ت ه ََل هلل ًّ
لَمهْم" الشىرك مىا يثبلىف فيىه
ال" امن مسىعوي "قَّت َل  :وإن َذلك َ
ب؟ا َوه َل خَّقك» َق َ
َّ
و
ه ال َو هغ وفهر
أحد أنه أع،م العنوب ،وأنه غير قامف للغفراب ،وأب المشرك االد ُمثلد لى النىار {إ ىن ى َ
َن و هشَر َك و و َوَي هغ وفر َما َو َن َذلو َك لو َم هَ َو َشاة [النهاة.]48:
أه
لما قىال بع؟ىام أمىرك مىرك أصىغر قىال الرسىول –عليىه الصىالة والسىالم« :-أَجَهَّ َو ونهخ و
هلل وب ًّه؟ا »
ََ
ويقرر جم ٌ من أهف العلم أب الشرك منوعيه اعكبر واعصىغر
لالشرك مهنه ع،يم كبيره وصغيرهُ ،
ه ال و هغ وفههههر أَن و هشههههرك وهههه و
ه
ََ
غي ىىر قام ىىف للغفى ىراب ،وأن ىىه يش ىىمله عمى ىوم قول ىىه –ج ى َّىف وع ىىال{ :-وإ ىن ى َ َ
[النهاة ،]48:ولو كاب أصغر ،لكنه ع ي َّ
ثلد ل النار ع مد أب ي َّ
ععب بقدر مىا لعىف مىن الشىرك،
ُ
ُ
ُ
ثم يثرج ،هعا بالنس ة للشرك اعصىغر ،أمىا اعكبىر لصىاح ه االىد م َّ
ثلىد لى النىار كمىا يلىت عليىه
ُ َ
ُ
السَّنة.
الدعًلف القخعية من الكباب و ُّ
خشَْ أَن وطَم َم ََك»" اللفظ اآلاىر «مخافهَ أَن وطَهم
ال« :أَن تقول ول؟ك َ
ال :قَّت :ث ىم أَي َق َ
" َق َ
َم ََههك» ،والمعنىىى واحىىد ،وع مىىك أب القبىىف مىىهنه ع،ىىيم ،وسىىيهت مىىا نىىكل مىىن الق ىرلب تصىىدي:قا لاىىعا

الحداب ،والكالم عليه.

هال« :ثه ىم أَن ت َزوابهخ َلَّويََّهَ َجهارك»" يعنى أب اكنى
« َ
ال :قَّهت :ثه ىم أَي َق َ
خشَْ أَن وطَم َم ََك» َق َ
اليار مكوجة جاره ،و«ت َزوابخ» تُفاعف ،مفاعلة ،والمفاعلة تكوب من رلين ،لىو قىال :تكنى  ،كانىت
مىىن ى ،
ىرن واحىىد ،وهىىعا ع يقب؟ى إلسىىاي المىرأة علىىى وجاىىا« ،ت َزواب هخ» يعنى حصىىف مناىىا ومنىىك،
وحكمىه
بمعنى أنك ألسدتاا
:
إلسايا كليًّا على وجاا ،والكنا كله مهنه ع،يم ،ومىن ع،ىاًلم اعمىورُ ،
معرون ،لكن الكنا بحليلة اليار أمد؛ عب اليار له حى اليىوار ،وع مىك أب الكنىا حكمىه ابفىاو
بحسىىن اعض ىرار المبرت ىىة عليىىه ،لالكنىىا بحليلىىة اليىىار أع،ىىم ،والحليلىىة ه ى الكوجىىة ُسىىميت مىىعلك؛
عناا تحف م وجاا أانما حف ،وتحف له مر:عا بالعقد وأع،م منه –يعن نىا امىرأة اليىار -أع،ىم

ع،يما ،ع يعن هعا أب أمره ساف أو هين ع.
من الكنا بال عيدة وإب كاب
:
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وأع،م من الكنا بحليلة اليار الكنا بالمحارم –نسهل هللا السالمة والعافية ،-وهف ُابصور من مسلم
أب اكن بمحارمهي
لوع أب ِ
الفخر اجبالباىا الشىيا ين ،والعقىول يالىت تحىت تىهثير المثىد ار والمسىك ار البى ألسىد
اعلراي والميبمعا ُو ِجد هعا نسهل هللا السالمة والعافية.
ذكر أهف العلم أب لرسا أ ِ
ليلِلىت اعم
ُكره على أب يخه أمه لرلض ،بالسياط رلىض -وهىو حيىوابُ -
:
،
م،وب ُيغخياا وع ابين مناا م ء لن اك علياا ولدها وما ادرد -هعا كالم أثببىه أهىف العلىم -ثىم بعىد
ذلك ماذا حصف منه بعد أب عرن أناا أمهي البفت إلى ذكره لقخعه بهسىنانه ،وهىو حيىواب اعصىف

أنه ع يعقف ،لكن بعض الحيوانا عندها قوة مدركة ليست من نوأ العقىف الىعد ُانىاط بىه البكليى
ع ،لكن قوة مدركىة تُىدرك ماىا مىا انفى ومىا ي؟ىر ،وإع لمىن أاىن للنملىة مىن أصىغر المثلوقىا أب

الحىن ،لىأذا أيالىت الح ىة لى ُجحرهىا قسىمباا نصىفين مىن
تدار قوتاا العد يكفياا لمدة سىنة مىن َ
أجف ماذاي
من أجف أع تنبت لو جاءها ر وبة أو ماء ما تنبت ،وه النملة.

مثرج ل الصحيحين ،لكىن لى بعىض
ل بعض الروايا وه ل ال ثارد والحداب مبف ٌ عليه َّ
الروايىىا وه ى ل ى الصىىحيو قىىال :ونكلىىت هىىعه اآليىىة تصىىدي:قا لقىىول رسىىول هللا -صىىلى هللا عليىىه
وسلم -يعن لية الفرقاب {واىل وَّمَ ال م ه؟عل َن مهَ ى و
ه
آخ َهر َوال َو هقوَّهل َن الهىن هف َ اىل ووهخ َل ىهرَ ى
ه وإَل ا ها َ
ََ
َ َ َ
ق َوال َم هزبل َن [الفرقان ،]68:الحداب فيىه ميىاب ِع،ىم الىعنن اعع،ىم وهىو الشىركِ ،
وع،ىم
وإىال واهل َح وِّ
وع،م الكنا ،واآلية كعلك {واىل وَّمَ ال م ه؟عل َن مَ ى و
ىو
القبفِ ،
ه وإَل ا ا َ
ََ
َ َ َ
آخَر َوال َو هقوَّل َن الىن هف َ الوخ َلىرَ
و
ف َله اهل ََه ََّا} [الفرقهان،]69-68:
ى
اع ه
اما * و َض َ
ه وإىال واهل َح وِّ
ق َوال َم هزبل َن َو َم هَ َو هف ََ هل َذل َك َمهَّ َ
ق أَ َث ا
نسهل هللا العافية.
الشرك أمره ع،يم يعن اآلية نكلت تصدي:قا للحداب ،لكن هىف هنىاك مخابقىة مىين اآليىة والحىدابي
نعم من حيب العموم الحداب فيه تع،يم هعه اعمور ال،الثة واآلية كعلك ،لكن {ال م ه؟عل َن مَ ى و
ه
ََ
َ
آخَر [الفرقان ،]68:وهنا ل الحداب «أَن ت ه ََل هلل ًّ
ب؟ا َوه َل خَّقك».
وإَل ا ا َ
ق [الفرقههان ]68:ل ى الحىىداب« :أَن تقوههل
{وال َو هقوَّههل َن الههىن هف َ اىل ووههخ َل ىههرَ ى
ه وإىال وههاهل َح وِّ
ال،ىىان َ :
أي؟ىىا القخيعىىة بقبىىف الولىىد ،واآليىىة
ولهه؟ك» ،قبىىف مىىن نىىو،أ اىىاي يعن ى فيىىه اليريمىىة القبىىف ،وفيىىه :
ق [الفرقان ،]68:الولىد وغيىره ،وأع،ىم مىن قبىف
{وال َو هقوَّل َن الىن هف َ اىل ووخ َلىرَ ى
ه وإىال واهل َح وِّ
مخلقة َ
هل َب ودًّْها أَ هو َقَوََّه َب ودهخ» ،وجىاء مىن تع،ىيم القبىف
الولد قبف الوالد ،وأع،م ما جاء ل القبفَ « ،مهَ َقَو َ
العان يقبلوب اعنبياء والعان يقبلوب العان يهمروب بالقسط من الناس ،هعه مناًل ع،اًلم.

ااي بالولد ،ول اآلية مخل  ،لكن هو يااف ل اإل ال من باب أولى.
لالقبف ل الحداب ٌّ
و
و
{وال َم هزبهههل َن [الفرقهههان ]68:وهىىعا الكنىىا مىىن النىىوأ
«وأَن ت َزابههخ َلَّيََّهههَ َجهههارك» ل ى اآليىىة إ ىىال َ
الثاي أع،م وأمن .
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لالمخابقة من حيب العموم ل ِذكر ال،الثة اعمور الع،اًلم على ترتيباا ،لهنكل هللا تصدي:قا لقوله–
جف وعال{ :-واىل وهَّمَ ال م هه؟عل َن مهَ ى و
آخ َهر [الفرقهان]68:
عليه الصالة والسالم -قوله – َّ
ه وإَل ا ها َ
ََ
َ َ َ
«أَن ت ه ََل هلل ًّ
ب؟ا َوه َل خَّقك».
ق [الفرقههان« ]68:أَن تقوههل ولهه؟ك مخافههَ أَن وطَههم
{وال َو هقوَّههل َن الهىن هف َ اىل ووههخ َلهىهرَ ى
ه وإىال وههاهل َح وِّ
َ
َم ََك».
{وال َم هزبل َن [الفرقان« ]68:أَن ت َزوابخ َلَّويَََّ َجارك» كلاا من ع،اًلم اعمور ،كما هو مقرر.
َ
ه ال و هغ وفههههر أَن و هشههههرك وهههه و
ه
ََ
الش ىىرك م ،ىىف مى ىىا ذكرن ىىا سى ىىاب:قا ،وكم ىىا قى ىىال هللا –ج ى َّىف وعى ىىال{ :-وإ ىن ى َ َ

[النهاة.]48:

القبف ع مك أنه أنواأ ،إذا كاب الكنا مراتن ،وكله من الفواحش ،ومن ع،اًلم اعمور ،لكنه م ارتىن

م،ف ما ذكرنا ،المنصوي لى الحىداب علىى الكنىا بحليلىة اليىار ،وأع،ىم منىه الكنىا بالمحىارم الىعد

اء كىاب محص :ىنا أو
يقب؟ القبف :
اء كاب لاعله –كما قرر جم ٌ من أهف العلم -سىو :
حبما مخل:قا سو :
غير محصن؛ لِع،مه ومناعبه.

القبف :منه قبف العمد -وهو أمدها -ومنه م ه العمد ،ومنه الثخه.

لسئف امن ع اس لى ال ثىارد بعىد روايىة هىعا الحىداب هىف لىه توبىةي لقىال :ع توبىة
أما قاتف العمد ُ
ههل م ها ومانههها م َو ََ وِّمه اهه؟ا َف َ ه َههزاَل َج َ هههىنم َخالوه اهه؟ا وفي َ ههها
{و َمه ه
ل ىىه قات ىىف العم ىىد ،واس ىىبدل ب ي ىىة النس ىىاء َ
ههَ َو هقوه ه
و
هل َع َم ه ا
[النهههاة ،]93:قىىال :لىىي لىىه توبىىة ،قيىىف لىىه عىىن ليىىة الفرقىىاب {وإىال َمه ههَ َته َ
آمه َهَ َو َعمه َ
ها} َو َ
َصالو احا [الفرقان ،]70:قال :نسثباا لية النساء ،وع مك أب لية النساء مبىهارة عىن ليىة الفرقىاب،
لالقاتف عمد لي له توبة فيما قرره حبر اعمة وترجماب القرلب امن ع اس.

السَّنة واليماعة اروب أنىه
لكن هو جاء ل أحاياب ما ادل لاعا ،لكن جماور السلف وجمي أهف ُّ

كغي ىره مىىن الىىعنوب –أعن ى قبىىف العمىىد -لىىه توبىىة ،ولىىي بىىهع،م مىىن الشىىرك ،تُقبىىف توبىىة المشىىرك،
السَّنة جمي مىا وري مىن ذلىك علىى البغلىيظ ،يكىوب مىن نصىوي الوعيىد البى تُ َمىر كمىا
وحمف أهف ُّ

ىححوا توبىة القاتىىف كغيىره ،وقىالوا :معنىى قولىىهَ { :ف َ َهزاَل َج َ هىنم
جىاء ؛ عناىا أملىي لى الكجىر ،وص َّ
[النهههاة ،]93:يعن ى إب مىىاء هللا أب ُييا يىىه علىىى مىىا صىىن لأنىىه ُيعى َّىعب ل ى جاىىنم ،ويثلىىد لياىىا

بمعنى ول اإلقامة ،الثلوي هنا معنىاه ىول اإلقامىة ولىي يواماىا ،واسىبدلوا بقولىه –ج َّىف وعىال:-
و و
و
{وَي هغ وفهر َمها
ه ال َو هغ وفر أ ه
َن و هشَر َك و َوَي هغفر َمها َو َن َذلو َ
هك [النههاة ]48:لالقبىف يوب الشىرك َ
{إ ىن ى َ
َو َن َذلو َك لو َم هَ َو َشاة [النهاة.]48:
نفسا ،لسهل عامىد ،قىال :هىف لى
ومن الحية على ذلك حداب اإلسراًليل العد قبف تسع :ة وتسعين :
لكمىف بىه الماًلىة ،ثىىم سىهل عىالم ،قىالَ :مىن يحىول مينىك وبىين البوبىىةي
توبىةي قىال :ع ،مىا لىك توبىةَّ ،
ىحت
وحينئ ى ،ع تىىاب وتنا عىىت فيىىه المالًلكىىة ،ول ى الناايىىة اسىىبلمبه مالًلكىىة الرحمىىة؛ عنىىه تىىاب وصى َّ
ط م ىىن
توببىىه .هىىعا اىىدل علىىى أب القاتىىف كغي ىره تُقب ىىف توببىىه بشىىرو اا ،وإذا لىىم ابىىن أو اابىىف مىىر ٌ
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مرو اا لاو يااف تحت المشيئة ،لكن اعمر ع،يم «ال م َزال المههَّم فهخ فههحَ مهَ و
َمنه و ل ىوه
ه َ
َ
ٌ
اما» ،لالقبف مهنه ع،يم ،والشرك مهنه أع،م.
َما لر ا
وصي ا

وتساهف الناس ل اعمور ال،الثة –نسهل هللا العافيةِ ،-
ووجد ل الميبمعا اإلسالمية َمن ُيشرك
الشىىرك اعكبىىر وهىىو يقىىول :ع إلىىه إع هللا ،ويىىدعو غيىىر هللا ،ويرجىىو غيىىر هللا ،ويثىىان غيىىر هللا،

ويسىىبغيب بغيىىر هللا ،ويصىىرن أن ىواأ الع ىىاية الب ى ع تيىىو إع هلل –جى َّىف وعىىال -يص ىرلاا ل ى عض
المثلىىوقين ،وهىىعا ك،يىىر ل ى اعمىىة اإلسىىالمية ،وأي؟ىىا مسى َّ
ىخر ل ى ُكبىىن الب ىراجمُ ،كبىىن الب ىواري ،
ُ :
ويعكروب أمياء عند القبور اندل لاا اليبين ،وهللا المسبعاب.
والقبىىف ان،ىىر تىىرل لى الميبمعىىا

اإلسىىالمية اسىىبحر لياىىا القبىىف لى اعيىىام المبىىهارة؛ لك،ىرة الفىىبن،

وجاء ل الثبر الصحيو عنه –عليىه الصىالة والسىالم -أنىه لى لاىر الكمىاب يك،ىر الاىرج ،والاىرج

هىو :القبىف ملسىىاب الح شىة ،كمىىا قىال أمىو موسىىى الىراود أمىىو موسىى اعمىعرد ،الاىىرج :القبىف ملسىىاب
الح شة ،ول لار الكماب ع ادرد القاتف فيما قبف ،وع المقبول فيما ُقِبف.
ول السنوا

اعايرة اعمر والوضى ع يثفىى علىى أحىد مىن أيسىر اعمىور أب يثىرج اإلنسىاب مىن

ميبه وع يعوي ،منه ما هو مبهويف ،ومنه ما هو بغير تهويف –نسهل هللا العافية -وع نسبغرب وجىوي

م،ف هعه الفبن؛ عنه أُاِبر عناا بالنصوي الصحيحة ،وإذا كاب ع،ماب من عفىاب أميىر المىؤمنين

ثالىىب الثلفىىاء ال ارمىىدان ،وأل؟ىىف اعمىىة بعىىد نبياىىا وأمى بكى ،ىر وعمىىر ُي َقبىىف لى ميبىىه وهىىو صىىاًلم يقى أر
الق ى ىرلب مى ىىين الماى ىىاجرين واعنصى ىىار ،لكناى ىىا الفى ىىبن –نسى ىىهل هللا السى ىىالمة والعافيى ىىة ،-ولى ىىعلك أ ِ
ُمرنى ىىا

باعسبعاذة مناا ل كف صالة.
وأمىىا الكنىىا لحى ِىدث وع ح ىرج بعىىد وجىىوي هىىعه المغريىىا  ،وهىىعه القنىوا اإلباحيىىةِ ،
ووجىىد البسىىاهف ل ى
اعمر والنا ِ ،
ووجد البساهف ل المراق ة من ِقبف أولياء اعمور يساف على اإلنساب أب ارل امنبه
تثىىرج أو وجبىىه تثىىرج مببرجىىة مبعخىرة ،وتغشىىى اعسىوا  ،وتغشىىى اعمىىاكن البى لياىىا اعاىىبالط،

عكر قص وأا ار وأمور ،نسهل هللا السالمة والعافية.
والنبيية ...هللا المسبعابُ .ا َ
ه تَههال َعهن ه  -أَن
ثىىم بعىىد ذلىىك قىىال المؤلىىف –رحمىىه هللا تعىىالىَ " :-و َعههَ أبههخ هريههرة -ر وضه
هخ ى
َه َ َ َ
ه عََّْ ه و وس هىَّمَ -قههال« :آوههَ اهلمَنه و
ى
هافق َث ه َ »" ،يعنى العالمىىة ال،ىىاهرة؛ عب
َ َ
َرسههلل َ -ص هَّ ى َ ه َ َ َ
خَل عليه ،وهو إظاار اإلسىالم وإبخىاب الكفىر ،لكىن مىن العالمىا
النفا اععبقايد با ن قد ع ُي َ
ال،اهرة ما ُذ ِكر ل هعا الحداب.

بعض الناس إذا قيف له :لِم ترتكن هعه المعصيةي قال :البقول هاهناُ ،يشير إلى قل ه ،أان البقول
وأنت تعصى هللا -ع َّىك وج َّىف-ي مىا تعريى البقىولي لعىف اعوامىر واجبنىاب النىواه  ،تقىول :البقىول
هاهنا وأنت تعص  ،تُياهر بمعصىيبك ،تقىول :تقىوليي أاىن البقىولي أنىت ُمك ِىعب لىدعواك النبى –
و و
عليه الصالة والسالم -يقول« :آوَ اهلمَن و
افق َث َ »« ،ث
َ
َم هَ ك ىَ فْ » ،بعض اعحاياىب أربى ٌ
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«أَرةههَ مه ههَ كه ىهَ وفْ ه و َكههان مَن و
افاقهها َخالو اصههاَ ،و َمه ههَ َكاَبه ههت وفْ ه و والهه؟ة وم ههن ىَ َكاَبه ههت وفْه و َخ هص هَََّ ومه ههَ
َ
هَ َ
ِّو
الن َف و
اق» ،ل الحداب ثالث.
اعولى« :وإ َذا َلى؟ َ َك ََّ َ}» ،ويكىوب الكىعب غال:ىا عليىه ،مىن ُاىكاول الكىعب لى أحيىاب يسىيرة أو كىعا
ياًلمىا يكىعب وع يصىد
هعا موجوي ل المسلمين وك،ير ،لكن إذا كىاب الغالىن عليىه مىا نقىول :إنىه :
أمدا ،لقد قال النب –عليه الصالة والسالم -عن الشيخابَ « :ص َ؟ َق َك وهل َكَّو}» إذا كىاب الغالىن
:

ل ى كالمىىه الكىىعب هىىعه عالمىىة مىىن عالمىىا

النفىىا -نسىىال هللا السىىالمة والعافيىىة ،-ويىىدل لىىعلك

الشرط «وإ َذا َلى؟ َ َك ََّ َ}» ،والكعب حرٌام باإلجماأ ،حرٌام بأجماأ أهف العلم.
أي؟ىىا مبفىىاو فيىىه الكىىعب الىىعد لثىىاره يسىىيرة أقىىف ممىىا ابرتىىن عليىىه مىىر ع،ىىيم أو مىىر عحى
وهىىو :
بفئام من الناس أو باليماعىة ،وأع،ىم مىن ذلىك الكىعب علىى هللا ورسىوله ،ومىن أع،ىم الكىعب علىى
ههر
{وال َتقللهههلا لو َمههها َت وصهههف أَهل وههههَنوبم اهل َبه وههَّ َ} َهههه ََّا َلههه ل َو َهههه ََّا َله َا
هللا القىىول علىىى هللا مىىال علىىمَ ،
[النحههل ،]116:لمىىن يقىىف م،ىىف هىىعا وع علىىم عنىىده كىىاذب علىىى هللا وعلىىى رسىىوله -عليىىه الصىىالة
والسىىالم{ -ويههل اهل ويْامه وهَ َتههرِ اىله وهَّمَ َك ه ََّبلا عََّ ه ى و
ه وجههله هم م ههه َهلىَة [الزمههر ،]60:نسىىهل هللا
َ
َ
ََ ه َ َ َ َ
العافيىة ،وع ابىىورأ عىن م،ىىف هىعا إع مىىن عصىمه هللا –جى َّىف وعىال -تيىىد العىام سىىم كلمىة ونكلاىىا

لى غيىىر منكلاىىا هىىو ُسىىئف عىىن مى ء لهجىىاب ،واليىواب غيىىر مخىىام للسىؤال ،كىىف هىىعا مىىن اليىرأة
مثصىا عنىده علىم ،لكنىه مفبىوب،
على هللا ،وتيد الن علم كعلك يثشىى أب ُيقىال :جاهىف ،وتيىد
:
نسهل هللا العافية.

و
و
اعها َمهن َو وزعه مهَ ص و
ه؟ور
ول لار الكماب يك،ر هعا النىوأ مىن النىاس «وإ ىن َ َال َو هيه وُِ اهلَهَّهمو اهبوز ا
ُ اهلَََّماة ،ل ىو إ َذا َلهم مد و و
الر و
جالَ ،وإبما َو هي وُِ اهل وَهَّم و َيهِ و
ِّو
هاال،
وسها ج ى ا
ه ه
هق َعال امها ا ىت َخه ََّ الىنهاؤ رَ ا
َ
َ
غير وعهَّمَ ،ف َضََّلا وأ َ َ
َفه وئَّلا فأ هف َو هلا و
ىعب علىى هللا -ج َّىف
َضَّلا» ،وهعا من أع،م أنواأ الكعب؛ عنه ك ٌ
وعال.-

وكىىعلك الكىىعب علىىى النبى –عليىىه الصىىالة والسىىالم -موضى اعحاياىىب عليىىه ،هنىىاك واًلىىف كىىعموا
هخ م َو ََ وِّم اه؟ا،
على النبى –عليىه الصىالة والسىالم ،-وهىو يقىول كمىا لى الصىحيحينَ « :مهَ َكه ََّ َ} َعََّ ى
َفهََّي َوَد ىلهأ َم هق ََ َ؟ل وم ََ الىن وار» ،والعان كىعموا علىى النبى –عليىه الصىالة والسىالم -لاىم مقاصىد وأهىدان
تثبلىىف مىىنام الكنايقىىة الىىعد ُاريىىدوب أب يشىىوهوا الىىدان ،ومىىنام أُنىىاس حملاىىم البعصىىن علىىى وضى

ِ
ىوم
اعحاياىىب ،ومىىنام أهىىف م ى وضىىعوا أحاياىىب ل ى تيىىاراتام؛ ُليروجوهىىا علىىى النىىاس ،ومىىنام قى ٌ
انبسبوا إلى ُّ
اأ من الع ىايا لىم
الكهد والع اية ،لكعموا أحاياب ووضعوا أحاياب ُارِغبوب العامة بهنو ،
َاىىري ماىىا يليىىف ،لىىهوقعوهم لى البىىدأ هىىم كىىعموا علىىى هللا وعلىىى رسىىوله ،وأضىىلوا النىىاس بىىهب جعلىىوهم
ابعب ىىدوب ب ى ،
ىهمور ع أص ىىف لا ىىا ،ومى ىن غ ىىاًلام أنا ىىم يقول ىىوب :نح ىىن نك ىىعب للرس ىىول –علي ىىه الص ىىالة
هخ»،
والسالم ،-ما نكعب عليه ،نكعب له ،لعلى حد عمام مىا اىدالوب لى حىداب « َمهَ َكه ََّ َ} َعََّ ى
يقولوب :نحن نكعب به ،ما معن يكعموب لهي
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ُاروجىىوب ع ىىايا  ،ويببىىدعوب ل ى ياىىن هللا مىىا لىىي

منىىه ،وبىىكعمام أناىىم إذا انشىىغف النىىاس ماىىعه

الع ايا  ،ولو لم يكن لاا أصف أحسن من كونام ت؟ي أوقاتام مدوب لاًلىدة ،وهىعا ُو ِجىد ،والبعليىف
موجوي.

أسوأ من ذلك أب ُابرر على لساب من انبسن إلى العلم ،ل تفسير (روح البيىاب إسىماعيف حقى ،
وهىىو كبىىاب لىىه مىىارته ،ولىىه رواجىىه ل ى بعىىض اعقخىىار اإلسىىالمية ،ولىىه مىىهب ،وقى َّىرر أنىىه اىىرود

الموضوعا
الموضوعا

ل هعا البفسير ،وع عنده مشكلة ،ارود أحاياب موضوعة ،وس قه من سى قه مروايىة
الكمثشىرد والبي؟ىاود وال،علبى وك،يىر مىن المفسىرين ،حبىى الواحىدد وقى لى مى ،ء

من هعا.

حداب أُم ل ل؟اًلف السور َّ
قخعوه ول نااية كف سورة يهتوب بف؟ف هعه السورة علىى ضىوء مىا

حداب موضوأ مكعوب على النب -عليه الصالة والسالم.-
جاء ل هعا الحداب وهو
ٌ
إسماعيف حق يقول :إنه ارود الموضوعا ؛ لب؟مناا البرغين ل قراءة القرلب ،لأب كانت ثامبىة

لباا وِنعمت ،وإب كانت غير ثامبة –هعا كالمه -وإب كانت غير ثامبة ،لقد قال اعول :إننا نكعب
له ،وع نكعب عليه.

وع مك أب هعا جاف َّ
مركن ،و ل ٌة وهفوةٌ ع،يمىة ،م،ىف هىعه اعمىور ع تُبَيىاو مىن مىث ُ ،اؤلِىف
ويبىىرر للكعب ىىة علىىى النبى ى –عليىىه الص ىىالة والسىىالم ،-وع م ىىك أب مىىن ك ىىعب عل ىىى
ل ى البفس ىىيرُ ،
هخ م َو ََ وِّم اه؟اَ ،فهََّي َوَد ىهلهأ َم هق ََ َه؟ل
النب – عليه الصىالة والسىالم -المبعمىد جىاء فيىه الىن « َمهَ َكه ََّ َ} َعََّ ى
وم ََ الىن وار» ،والكعب عليه –عليه الصالة والسالم -من ع،اًلم اعمور ،لكنىه عنىد عامىة أهىف العلىم
ع يكفر وإب قال بكفره بعىض أهىف العلىم كىاليوين والىد إمىام الحىرمين ،لكىنام َّ
اخىؤوه ،أمىره ع،ىيم
ومهنه اخير ،لكن م ذلك ع يكفر ل قول جماهير أهف العلم.

ويىىوجاام ويىىعكر
مىىن كىىعب مىىن غيىىر عمىىد ،بعىىض النىىاس يصىىعد المنبىىر أو يقىىف لىىيعظ النىىاسُ ،
أحاياىىب مىىا اىىدرد عناىىا ،مىىا اىىدرد ثامبىىة أو غيىىر ثامبىىة ،جىىاء لى الحىىداب لى مقدمىىة مسىىلمَ « :مه ههَ
و
و
و
و
و
يَ» ،لىال ييىو لننسىاب أب انسىن
يَ أو اهل َبهاذَب َ
َل؟ اهل َبهاذ وب َ
َلى؟ َ َعِّنخ و َح؟مث مَرِ أَىب َكَّ} َف َل أ َ
ميئا إع بعد البهكد من ثبوته ،ع ُمد أب ابهكىد ،وع ابسىاهف لى
إلى النب –عليه الصالة والسالم: -
ِ
النس ة إلى النب –عليه الصالة والسالم -قبف البهكد.
«وإ َذا َلى؟ َ َكه ََّ َ}َ ،وإوذا وعه؟ أخَّهف» قىال لكي ،ىد مىن النىاس :عنىدد لىك هديىة ،أو عنىدد لىك الكبىاب
الفالن ى هىىو الىىن علىىم ،ثىىم يق ى أر ل ى ُكبىىن أهىىف العلىىم أب م،ىىف هىىعا الوعىىد ع الىىكم إع بىىال ض؛
ليبسىاهف ،وع مىك أب قىىول اليماىور أنىىه إذا لىم يكىىن ُمبيب:ىا لناىالن أثنىىاء الوعىد إذا لىىم يكىن ُمبيب:ىا
يعىىده ولى نيبىىه إع يفى أنىىه يااىىف لى هىىعا ،لكىىن ا قىىى أنىىه إذا كىىاب نيبىىه الولىىاء ،ثىىم عىرض لىىه مىىا
يعرض لأنه ع الكم الولاء بم،ف هعا.
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{كد َهر َم هق اوهها
ىدوب عنىد اليماىور ،واسىبدل بع؟ىام علىى وجوبىه بقولىه تعىالىَ :
قىالوا :إنيىا الوعىد من ٌ
وعهن؟ ى و
َن َتقلللا َما ال َت هف َََّل َن [الصف ،]3:والمقت :أمد ال غض والغ؟ن ،ع مك أنه مداد.
ه أه
َ
و
ق اهل َل هعه وه؟ [مههريم ،]54:وذكىىروا –يعن ى المفسىىروب -ذكىىروا ل ى
{صههاَ َ
إسىىماعيف جىىاء وصىىفه بهن ىه َ
مثصا أب انب،ره ل مكاب إسماعيف –عليىه السىالم ،-لمكىب حىو:ع لى هىعا
تفسير اآلية أنه وعد
:

مسكنا انب،ر ،وهللا أعلم بالح يقة أنا ع أعىرن هىعا الثبىر ،لكىنام
المكاب ،قال بع؟ام :إنه اتثعه
:
ذكىىروه ،وع مىىك أنىىه يسىىبح م،ىىف هىىعا الوصىىف مىىن هللا –جى َّىف وعىىال -ل ى كىىال ،م ُابلىىى إلىىى قيىىام
السىىاعة ،ع مىىك أنىىه ليسىىت المسىىهلة مسىىهلة أمىىر يسىىير ،لكىىن علىىى مى ،ء ع،ىىيم ااىىب بىىه -عليىىه
وعلى نبينا أل؟ف الصالة والسالم.-
و
و
هل
« َوإوذا وع؟ أخَّفَ ،ووإ َذا هاَتم ََ َخ َ
ان» يثوب ما اىؤتمن عليىه ،والثيانىة مىن ع،ىاًلم اعمىورَ « ،ولوب ِّ
َغ واَر لولاة» ُيقال :هعه غىدرة لىالب ،الغىدر ايانىة إذا كانىت ااصىة لى العاىد ،وجىاء لى بعىض
اص َم َف َ َر» لى الثصىومة ،لمىن عالمىا
اعحايابَ « :ووإ َذا َع َ
اه َ؟ َغ َ؟َر» ،و :
أي؟ىا «وإ َذا َخ َ
الغدر إذا أعخى العاىد ،وإذا اتتمىن علىى مىال أو غيىره حبىى علىى كىالم سىر اىاب صىاح ه وألشىى
المنىالقين

ه ىىعا الس ىىر أو جح ىىد الم ىىال ،وقخى ى النبى ى –علي ىىه الص ىىالة والس ىىالم -البى ى كان ىىت تس ىىبعير المب ىىاأ
وتيحده ،والحداب ل الصحيحين.

على المسلم أب ابقى هللا –ج َّىف وعىال ،-والىعد ُيثاصىم

اص َم َف َ َر» ،وهنا ل الثصوما
« َووإ َذا َخ َ
ىويال مىىا اىىداف
لنفسىىه قىىد ُيقىىال :إب الثصىىوما محىىدوية لى عمىره ،وبعىىض النىىاس يعىىيش عمى :ا
ىر ى :
أحدا ،وبعض الناس يصير لىه معىامال  ،ويبعىرض للثصىوما  ،لكىن عليىه
المحاكم ،وع يثاصم :
أب يصىىد وع ابعىىدل علىىى حقىىو النىىاس ،ويىىداف لى ذلىىك مىىن ابعرضىىوب للثصىىوما

باسىىبمرار

وا راي كالمحامين انبباوب لاعا ،وهعه مكلة قدم؛ عب المسىهلة مسىهلة اسىبدراج ،قىد يكىوب لى مدايىة

اعمىر يكىىوب عنىىده مى ء مىىن البحىرد والىىورأ ،لكىىن مى الوقىىت تسىاف عليىىه اعمىىور ،وقىىد يكىىوب لى

ىر علىىى إنيىاح ق؟ىية ،لاىو يسىعى بكىىف مىا أوتى مىن ُحيىة وبيىىاب
مبلغىا كبي :ا
مسىاًلف امىبالء ُيعخىى :
اليعف ،لالمسهلة مكلة قدم ،لالمسىهلة ع مىك أناىا مكلىة
لكسن الق؟ية من أجف أب يحصف له هعا ُ

قدم ،على اإلنساب أب اابم لنفسه ،ويحباط لنفسه ،ويكوب الادن اسبثراج الح لصاح ه ،وإعانىة

الم،لىوم علىى ال،ىالم ُاىؤجر مىعلك ومىا يهاىعه مىن أجىرة ع مى ء فيىه ،لكىن اإلمىكال أنىه مى الوقىت
َضهكم
ُيثشى عليه ،لعليه أب اابم ويحباط لنفسه ،والنب –عليه الصىالة والسىالم -يقىول« :لَهل َ
أن وكلن ألحَ ح ىو مَ َُ ،فأقضخ ل عَّ بحل ما أسهمَ ،فمهَ قضهيت له شهخة مهَ
لق أخْ  ،فإبما أقضخ ل

قطََ مهَ و
بهار إن شهاة فَّْأخهَّها ،وإن شهاة فَّيه؟ع ا» ،وهىعا تاداىد

مىىا هىىو مبثييىىر ،هىىعا تاداىىد نسىىهل هللا العافيىىة ،وهىىعا اللحىىن الىىعد اسىىبخاأ بىىه كسىىن الق؟ىىية هىىو

اص َم َف َ َر».
الفيور ل الثصومة «وإ َذا َخ َ
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لعلىىى المسىىلم أب اببعىىد عىىن هىىعه الصىىفا
الكعب ،وجاء ذمه ل النصوي الك،يرة.

ميبمعىىة ومنفىىرية ومفىىريا « ،وإ َذا َله ىه؟ َ َك ه ََّ َ}» اجبنىىن

« َوإوذا وع؟ أخَّف» يحري على إنيا الوعد إع إذا عيك.
ه و هأهمركم أَن ته َهاََوا ااَماَبه و
و
َهَّو َ هها
هاَ وإَل ه أ ه
ه ه
« َووإ َذا هاَتمه َهَ َخ ه َ
ان» يحىىري علىىى أياء اعمانىىة {وإ ىن ى َ َ
َ
[النهاة ،]58:ولما لبو النب –عليه الصالة والسالم -مكة وأاع مفباح البيت من من مي ة ظن
ه وهأهمركم أَن ت َهاََوا ااَماَب و
َهَّو َ ها
هاَ وإَله أ ه
ه ه
الناس أنه لن اريه إليام ،لسلمه إليام ،وتال اآليىة {وإ ىن ى َ َ
َ
[النهاة.]58:
وكاب اسمه –عليه الصالة والسالم -أو وصفه ل الياهلية قبف اإلسالم :اعمين.

جف وعال -ل اصومبه ،ويحري –كما قلنا -على اسبثراج الحى
وكعلك إذا ااصم ابق هللا – َّ

اير ممىا تىرك أو ممىا لاتىه ،وع
جف وعال: -ا
لصاح ه ،ونصر الم،لوم على ال،الم ،ويعوضه هللا – َّ

يحملىىنكم اسىىبعيال الىىر

–كمىىا قىىال عمىىر -وع يحملىىنكم اسىىبعيال الىىر

هللا ،لأب ما عند هللا ع ُانال بسثخه.
وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى لله وصح ه أجمعين.

علىىى أب تخلبىىوه بسىىثط

