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تقدمي ف�ضيلة معايل ال�شيخ د/.

�صالح بن عبد اهلل بن حميد

�إمام وخطيب امل�سجد احلرام ،وع�ضو هيئة كبار العلماء
ٍ
محمد وعلى آله
الحم��دُ هلل رب العالمين ،والصال ُة والس�لا ُم على نب ِّين��ا
تسليما كثير ًا.
وصحبه وسلم
ً
وبعد:

ِ
المسلم يف حياته وعمل يومه وليلته،
يجب أن يلح َظه
الفقه الذي
فإن من
ُ
ُ
مراتب الذنوب وأقسا َمها ،وهذه المعرف ُة
فقه الذنوب ،والمراد بذلك أن يعرف
َ
ُ
يرتتب عليها من عواقب يف الدنيا واآلخرة.
يدرك أحكا َمها ،وما
تجعله
ُ
ف��إن مج��رد فع��ل المعصي��ة أو اإلصرار عليه��ا ال ُّ
َّ
الس��نة
ي��دل عند أهل ُّ
ِ
والجماعة على نقض َّ
والخلود يف النَّار مع الكفار إال إذا صاحب
الش��هادتين
ِ
للمعصية ،بالقلب أو باللسان أو بالجوارح.
ذلك استحالل

يقول ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية  -$-يف الصارم المسلول ،ص-521 :
أن اهلل حرمه ِ
الذنب مع اعتقاد َّ
َّ :522
عليه ،واعتقاد انقياده
«إن العب��دَ إذا فعل
َ
َّ
ٍ
بكافر ،فأ َّما إن اعتقد َّ
يحرمه أو أنَّه
هلل فيم��ا حرم��ه وأوجبه فهذا ليس
أن اهلل لم ِّ
حرم��ه لكن امتنع م��ن ِ
ِ
التحري��م وأبى أن يذعن هلل وينق��اد ،فهو إ َّما
قبول هذا
َّ
جاح��دٌ أو معاندٌ  .ولهذا قالوا :من عصى اهلل مس��تكرب ًا كإبليس كفر باالتفاق،
السنة والجماعة ،وإنما يكفره الخوارج،
ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل ُّ
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َّ
فإن العاصي المستكرب وإن كان مصدقًا بأن اهلل ربه ،فإن معاندته له ومحادته
تنايف هذا التصديق».

ِ
والس��نة َّ
ب��أن الحديث عن
لع على
والب��دَّ أن يفق��ه الم َّط ُ
نصوص الكتاب َّ
الكبائ��ر كأنوا ٍع م��ن الذنوب ليس كالحديث عن األعي��ان الواقعين فيها؛ َّ
فإن
َ
وتنزي��ل األوصاف واألح��كام عليهم هو مس��ؤولية
الحك��م عل��ى األعي��ان،
الح َّكام بعد استكمال شروط النَّظر واالجتهاد يف الوقائع ،فهم الذين يدركون
ٍ
ش��روط
األح��كام وأبعاد الحكم عل��ى األعيان ،وما ُيطلب يف هذا الباب من
البدَّ من تحققها وانتفاء موانعها.
وألهمي��ة ه��ذا الجان��ب وه��و اس��تكمال الش��روط وانتف��اء الموانع وما
يعني��ه م��ن تحقيق المن��اط يف األعيان ،فإن م��ن أغفل هذا يف ه��ذا الباب فهو
ٍ
جادة من اإلف��راط أو التفريط ،قال اب��ن تيمية  -$-يف
إ َّم��ا أن يك��ون على
والس��نة
مجموع الفتاوى« :372/10 ،فإن
َ
نصوص الوعيد التي يف الكتاب ُّ
ونص��وص األئمة بالتكفير والتفس��يق ونحو ذلك ال يس��تلزم ثب��وت موجبها
يف ح��ق المع َّي ِ
��ن إال إذا وج��دت الش��روط وانتف��ت الموانع ال ف��رق يف ذلك
بي��ن األصول والفروع» ،ق��ال اب ُن تيمية يف موض ٍع ٍ
آخ��ر  -$-يف مجموع
الفتاوى« :378/10 ،ومما يناس��ب هذا الباب قولهم ٌ :
فالن يسلم إليه حاله
أو ال يسلم إليه حاله ؛ فإن هذا كثير ًا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض
المش��ايخ والفق��راء والصوفية من أمور يقال :إهنا تخالف َّ
الش��ريع َة فمن يرى
أهن��ا منك��ر ٌة وأن إنكار المنكر م��ن الدين ينكر تلك األم��ور وينكر على ذلك

الرج��ل وعلى من أحس��ن به الظن ويبغض��ه ويذمه ويعاقبه ،وم��ن رأى ما يف
ٍ
ٍ
ٍ
وعل��م ال ينكرها بل
وأحوال وور ٍع
كزهد
ذل��ك الرجل من صالح وعب��ادة :
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ٍ
يراها س��ائغ ًة أو حس��ن ًة أو يع��رض عن ذلك ،وقد يغل��و ُّ
واحد من هذين:
كل
حتى يخرج (باألول ) إنكاره إلى التَّكفير والتَّفسيق يف مواطن االجتهاد متب ًعا
لظاهر من أدلة الش��ريعة ،ويخرج (بالثاين) إقراره إلى اإلقرار بما يخالف دين
مما يعلم باالضطرار َّ
أن الرسول جاء بخالفه اتبا ًعا يف زعمه لما يشبه
اإلسالم َّ
قصة موسى والخضر».

وم��ن صور عناي��ة العلماء ببيان مرات��ب ُّ
الذنوب التَّألي��ف يف بيان الكبائر
حكم��ا ،وزجر ًا ،ووعد ًا ،ووعي��د ًا ،وهذا النُّوع من التألي��ف يعنى ببيان أنواع
ً
الذ ِ
الذن��وب ال بيان أحكام األعيان المتل ِّبس��ة بتلك ُّ
ُّ
ن��وب من جميع الوجوه،
تنوعت طرائق التَّدوين يف هذه المس��ائل ،ومن الكتب المعاصرة يف هذا
وقد َّ
راوي – وف َّقه اهلل-
الس��ن ُب ُّ
الب��اب ،ما أ َّلفه الش��يخ /عيس��ى بن محمد ب��ن آدم ُّ
المعن��ون بـــ��ـ «أمهات الكبائر» وجعل م��دار حديثه حول الكبائ��ر الواردة يف
ِ
الس ْب َع
الحديث المتفق عليه ،عن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قالْ :
«اجتَن ُبوا َّ
ِ
الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
الس ْح ُرَ ،و َقت ُْل
«الش ْر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
النَّ ْف ِ
الح ِّ
الر َباَ ،و َأك ُْل َمال ال َيتي��مَِ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم
��س ا َّلتي َح َّر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
��قَ ،و َأك ُْل ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
َت» ،وأضاف مس��أل َة (إضاعة
الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ُ
الصالة ،وعقوق الوالدين ،والزنى) ،واعتنى ببيان وش��رح الحديث وما رأى
إضافت��ه وما يتع َّلق بذلك من المس��ائل والدالئل ،نف��ع اهلل بجهده وبارك فيما
والقادر عليه.
ولي ذلك
ُ
كتب ،وجعله يف ميزان حسناته ،إ َّن ُه ُّ
د .صالح بن عبد اهلل بن محيد
إمام وخطيب املسجد احلرام
/1ربيع األول 1441 /ـه
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تقدمي ف�ضيلة د/ .
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
والس�لام على عبده ورس��وله األمين،
الحم��دُ هلل رب العالمين َّ
والصالة َّ

وبعد:

ِ
الذ ِ
ِ
موبق��ات ُّ
نوب» ألخينا
فق��د وقفت على كتاب
الكروب عن
«كش��ف
ُ

راوي ،حفظه اهلل! فوجدته كتا ًبا جام ًعا ناف ًعا!،
الس��ن ُب ِّ
الش��يخ المبارك /عيسى ُّ
وهو يف حقيقته شرح عظيم لحديث النبي ﷺ« :اجتَنِبوا السبع الموبِ َق ِ
ات»...
ْ ُ
ٌ
َّ ْ َ ُ
ٌ
ٍ
َ
بكثير من مس��ائ ِل الحديث ،مع
ش��رحا واف ًي��ا مات ًعا قد أحاط
الحديث ،فكان
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تحرير
اصطالحية ،م��ع
وتقس��يمات
ش��رعية،
وتعريفات
علمي��ة،
م��ات
مقدِّ
وتقرير سلفي ،وذلك فضل اهللِ
يؤتيه من يشاء ،وال نزك ِ
ِ
ٍ
ِّيه على اهلل!
علمي
ٍّ
ٍّ
ِ
الكبيرة التي تحتاج إلى ِ
يف حين َّ
كبير
أن مسأل َة «ترك الصالة» من المسائ ِل
ِ
ٍ
ٍ
بالكلية أو دون ذلك ،وكذا لمن تركها عمدً ا
وتحرير ،الس َّيما لمن تركها
بسط
أو هتاونً��ا ،ف��كل هذا له حكمه ودليله مما س��يطول بالكتاب ،لذا لم يش�ترطه
المؤلف حفظه اهلل يف كتابِه هذا ،ومن أراده فلينظر يف كتاب« :المحرر يف صفة
ُ
الصالة» لكاتبه!

وعليه فإنِّي أوصي نفس��ي وعموم المس��لمين -الس��يما ط�لاب العلم-
بقراءت��ه واالس��تفادة من��ه ،الس��يما وأن كتاب��ه هذا ج��اء يف ٍ
كث��رت فيه
وقت
ْ
َّ
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المعاصي وتعا َل َن فيه ُ
ُ
أهل الفسق ُّ
المستعان!
واهلل
بالذنوب والمعاصيُ ،

لكل ٍ
الس��نرباوي ِّ
ُ
َ
خير،
الش��يخ عيسى
اهلل تعالى أن يو ِّفق أخانا
كما
َّ
أس��أل َ

الس��نة
وأن يجع��ل أعمالنا وأعماله خالص�� ًة لوجهه الكريم ،وأن ُيحيينا على ُّ
ولي ذلك والقادر عليه!
ويميتنا عليها ،إنَّه ُّ

وكتبه
د /ذياب بن �سعد �آل حمدان الغامدي
الطائف امل�أنو�س (� /٢٥صفر١٤٤١ /هـ)
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مقدمة
ِ
َ
ع��دوان إال على
وناصر المظلومي��ن ،وال
ول��ي الصالحي��ن،
الحم��دُ هلل ِّ

اهلل إله األولين واآلخرين ،وق ُّيو ُم السماوات واألرضين،
الظالمين ،وال إله إال ُ
أشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهدُ أن محمد ًا عبده ورسوله.

ال َّله��م ص ِّل َع َلى محم ٍ
ِ
��د َو َأ ْز َو ِ
ِ
يم،
اج ِه َو ُذ ِّر َّيتِ ِه ،ك ََما َص َّل ْي َ
ُ َّ َ
��ت َع َلى آل إِ ْب َراه َ
ُ َ َّ
ِ
ار ْك َع َلى م َحم ٍد َو َأ ْز َو ِ
ِ
َو َب ِ
يم ،إِن ََّك َح ِميدٌ
اج ِه َو ُذ ِّر َّيتِ ِه ،ك ََما َب َارك َ
ْت َع َلى آل إِ ْب َراه َ
ُ َّ
م ِ
جيدٌ .
َ

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

[سورة آل عمران.]102:
أما بعد:

ِ
فلما كانت الحيا ُة الدنيا لع ًبا ولهو ًا وزين ًة وتفاخر ًا بين الن ِ
األحساب،
َّاس يف
ِ
ِ
واألوالد ،ومع ذلك فمتاعه��ا ٌ
اهلل تبارك
األموال
وتكاث��ر ًا بينهم يف
قليل ،قال ُ

وتعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة
ٌ
ُّ
بقي منها
النساء ،]77:قال محمد بن السماك « :$الدنيا كلها قليل ،والذي َ
يبق من قليلِك إال ٌ
قليل ،والذي لك م َن الباقي ٌ
ٌ
أصبحت
قليل ،وقد
قليل ،ولم َ
َ
ِ
ِ
تصير إلى ِ
يف ِ
تنجو»(.)1
العزاء ،وغد ًا
دار
نفسك ،لع َّلك ُ
دار الجزاء ،فاشرتِ َ
ُ
(((

سير أعالم النبالء للذهبي .330/8
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النار ِ
وأه��ل ِ
ُ
اهلل ُس��بحانه وتعالى:
يدركُون حقيق�� َة ذلك إذا دخلوها ،قال ُ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [سورة المؤمنون.]114-112:

ُ
حي��ث ال ينف ُع ُه الند ُم ،ق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
وس��اعتها ين��دم اب ُن آدم

ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [سورة السجدة.]14-12:

ِ
ِ
البليغة من اهلل الرحي��م إال َّ
أن بعض الناس يغفل عن
الموعظة
وم��ع ه��ذه
ِ
ِ
ُ
يتوب،
بالذنوب ،ويشغله
ويس��رف على نفسه
اآلخرة
ُ
الشيطان بالملذات فال ُ
والذي نفس��ي بيده لغمس�� ٌة يف ِ
نعيم الدُّ نيا بر َّمتها ،فعن
نار
جهنم ُتنس��ي العبدَ َ
َ
«ي ْؤتَى بِ َأ ْن َع ِم َأ ْه ِ
��ل الدُّ ْن َيا ِم ْن
أن��س ب��ن مالك ﭬ ،قال :قال رس��ول اهلل ﷺُ :
َّار َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ف ُي ْص َبغُ فِي الن ِ
��ل الن ِ
َأ ْه ِ
ت
َّار َص ْب َغ ًة(ُ ،)1ث َّم ُي َق ُالَ :يا ا ْب َن آ َد َم َه ْل َر َأ ْي َ
َخيرا َق ُّط؟ ه ْل مر بِ َ ِ
ول :اَلَ ،واهلل ِ َيا َر ِّب(َ ،)2و ُي ْؤتَى بِ َأ َشدِّ الن ِ
يم َق ُّط؟ َف َي ُق ُ
َّاس
ك نَع ٌ
َ َ َّ
ًْ
ُب ْؤ ًسا فِي الدُّ ْن َيا(ِ ،)3م ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّةَ ،ف ُي ْص َبغُ َص ْب َغ ًة فِي ا ْل َجن َِّةَ ،ف ُي َق ُال َل ُهَ :يا ا ْب َن آ َد َم
(((
(((
(((

غم��س -يف الن ِ
َّ��ار -كما يُغمس
أي ُي
الث��وب يف الصب ِغ .النهاية يف غري��ب الحديث البن
ُ
ُ
األثير 10/3
ِ
العذاب ما مضى ِ
ِ
ِ
عليه من ِ
ِ
نعيم الدنيا،
الجواب ،لما أنس��ت ُه شد ُة
والنداء يف
بالقس��م
نفي مؤكدٌ
ٌ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
أو م��ا بع��د ُه ِ
فأي ٍ
ِ
ش��دة مآلها
وأي
من
نعيم آخره الجحيمُّ ،
النعيم نظر ًا إلى مآله وس��وء حال��هُّ ،
الجنة .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري .3614/9
ِ
ٍ
ٍ
أطيب حال يف الدنيا
عيش ،أو
أنعم
ُ
ُ
البؤس :الش��د ُة والمش��قةُ؛ يعنيُ :يجاء يو ُم القيامة من له ُ
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ك ِش��دَّ ٌة َق ُّط؟ َف َي ُق ُ
ت ُب ْؤ ًس��ا َق ُّط؟ َه ْل َم َّر بِ َ
ول :اَلَ ،واهلل ِ َيا َر ِّب َما َم َّر بِي
َه ْل َر َأ ْي َ
ِ
ِ
الحديث ُّ
ٌ
العواقب،
مراعاة
يحث على
ت ِشدَّ ًة َق ُّط»(َ ،)1ه َذا
ُب ْؤ ٌس َق ُّطَ ،و اَل َر َأ ْي ُ
ِ
الراح َة َ
َّ
فليس��ت راحةً،
النصب
أثمرت
هان ،والراح ُة إِذا
ْ
َ
فإن التَّعب إِذا أعقب َّ
اآلخرة ِ
ِ
الحالِ ،
ِ
ُ
وفيهَّ :
ينسي
عذاب
أن
فالعاقل من نظر فِي ا ْلمآل ال فِي عاج ِل
َ
ِ
نعيم الدُّ نياَّ ،
اآلخرة ينسي شدَّ ة الدنيا(.)2
نعيم
وأن َ
ِ
بالش��هوات :فعن أبي هريرة ﭬَّ ،
أن رس��ول اهلل ﷺ
والن��ار قد حجبت
ُ
ات ،وح ِ ِ
الش��هو ِ
ق��ال« :ح ِ ِ
الجنَّ ُة بِا ْل َمك ِ
َار ِه»(َّ ،)3
ُ
الحديث:
دل
ج َبت َ
َ ُ
ج َبت الن َُّار بِ َّ َ َ
ُ
ِ
عل��ى أن العبدَ ال ُ
الجنة إال بتخطي الم��كار َه ،وبالصرب عليهاَّ ،
وأن
يصل إل��ى
ِ
الشهوات وفطا ِم النَّفس عنها ،وما تميل إليها.
النار ال ُينجى منها إال برتك
َ
ِ
ِ
تخرج ِ
ِ
والفواحش
الكبائر
عن
المحرم َة يجدُ أنَّها ال
الش��هوات
ومن تأ َّم َل
ُ
َّ
ِ
اهلل س��بحانه وتعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ
الت��ي َ
اهلل ورس��و ُله ﷺ باجتنابِها ،قال ُ
أمر ُ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [سورة األعراف.]33:

(((
(((
(((

ِ
سأل عما مضى ِ
من أهل ِ
عليه يف الدنيا من ِ
النار ،فإذا ُأ َ
عيشه ،فيقال له :هل
طيب
النار ،ف ُي ُ َّ
دخل ُ
رأيت خير ًا وس��رور ًا فيها ُّ
وجدت فيها نعمةً؟ فش��د ُة العذاب ُتنس��يه ما مضى عليه
قط؟ وهل
َ
َ
ِ
ِ
ُ
وجدت ش��ي ًئا ُّ
وز َب ْر َجدها .المفاتيح شرح المصابيح
فيقول :ما
من نعيم الدنيا،
ُ
قط من نعيمها َ
للمظهري .30/6
صحيح مسلم (.)2807
انظر :كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي .310/3
متف��ق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6487وصحيح مس��لم ( ،)2823ولمس��لم ( )2822من
حديث أنس بن مالك مرفو ًعا بلفظ« :ح َّف ِ
ت ا ْل َجنَّ ُة بِا ْل َمك ِ
َار ِه »..الحديث.
ُ
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َ
اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
وقال َ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [سورة المائدة.]90:

وقال اهلل س��بحانه:ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [سورة األنعام.]153-151:

وه��ذه اآليات الكريمة من وصية رس��ول اهلل ﷺ ألمت��ه ،فعن عبد اهلل بن
ٍ
ِ
محمد
الصحيفة التي عليها خاتم
س��ر ُه أن ينظر إلى
مس��عود ﭬ قال« :من َّ
ﷺ فليق��ر ْأ هذه اآلي��ات :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﭼ ،إلى قوله :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة األنعام.)1(»]153-151:

عن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قال« :اجتَنِبوا السبع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا:
ْ ُ َّ ْ َ ُ
ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
س ا َّلتِي َح َّر َم
الس ْ
��ر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
«الش ْ
ال اليتِيمِ ،والتَّو ِّلي ي��وم الزَّح ِ
��قَ ،و َأك ُْل الر َب��اَ ،و َأك ُْل م ِ
الح ِّ
ف
فَ ،و َق ْذ ُ
َ َ َ َْ ْ
اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ
َ
ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
المحصن ِ
َت»(.)2
ُ ْ َ
ُ
(((

رواه الرتمذي ( ،)3070والطرباين ( ،)10060والبيهقي ( ،)7540وحسنه الرتمذي.

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6857وصحيح مسلم (.)89

ﻅﻬﺭ ﻟﻲ
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يرحمنا برحمتِ ِه ،ويعصمني والمسلمي َن من الكبائر والفواحش ما
يف ُعاله أن
َ
ظهر منها وما بط َن ،كما أسأ ُل ُه سبحان ُه أن ير َّدنا إلى دين ِ ِه رد ًّا جميلاً .
َ

وم��ا ِ
هذه الرس��ال ُة إال نصيح ٌة هللِ ولرس��ولِه ﷺ وللمس��لمين عامةً ،فعن
ِ
َّ
يحةُ» قلنا :لمن؟ قال« :لِ َّل ِه
ين النَّص َ
النبي ﷺ قال« :الدِّ ُ
تمي��م الداري ﭬ أن َّ
ِِ
ِ ِ أِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لقول ن ِّبينا ﷺ:
ين َو َع َّامتِ ِه ْم»( ،)1واستجاب ًة
َولكتَابِه َول َر ُسوله َولَئ َّمة ا ْل ُم ْس��لم َ
«ن ََّضر اهَّلل امرءا س ِ
��م َع ِمنَّا َح ِدي ًثاَ ،ف َح ِف َظ�� ُه َحتَّى ُي َب ِّل َغ ُهَ ،ف ُر َّب َح ِام ِل فِ ْق ٍه إِ َلى َم ْن
َ ُ َْ ً َ
ُه َو َأ ْف َق ُه ِمنْ ُهَ ،و ُر َّب َح ِام ِل فِ ْق ٍه َل ْي َس بِ َف ِق ٍيه»(.)2
فطلبت من اهللِ
ِ
ِ
واهلل ُ
َ
ثبت يف َ
أسأل
العون يف جم ِع ما َ
ُ
ذلك مع قلة البضاعةَ ،
يفيض ِ
ِ
ٍ
ٍ
القبول ،ويجع َله
سحائب
عليه
مسؤول وأقرب
خير
مأمول -أن َ
َ
–وهو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
شرحه ،أو طب َعه،
الكريم ناف ًعا يو َم
لوجه ِه
خالصا
الدين ،وأن ينف َعني به ،ومن َ
ً
َأو قر َأه ،أو سمعهَ ،أو حف َظه ،أو نشره ،أو ترجمه ،أو نظر ِ
فيه.
َُ
َ
َ
َ
وأش��كره كم��ا ينبغي لج�لال وجهه
ويف خت��ام ه��ذه المقدِّ م��ة أحمدُ اهلل
ُ
أنع��م علي من ٍ
ِ
ش��كره
نعم ت�ترى ،وفضله على من
وعظي��م س��لطانه على ما
َ
َ َّ

ِ
يحةُ» :يريد
ين النَّص َ
((( صحيح مس��لم ( ،)55قال العالمة الخطابي « :$قوله :ﷺ «الدِّ ُ
َّ
أن عماد أمر الدين وقوامه إنما هو النصيحة ،فأما النصيحة هلل عز وجل ،فمعناه منصرف
إل��ى اإليمان به ،ونفي اعتقاد الش��رك معه ،وترك اإللحاد يف صفات��ه ،وبذل الطاعة له،
وإخالص العمل فيما أمر به ،..وحقيقة هذه اإلضافة راجعة إلى العبد يف نصيحة نفسه
غني
هلل ،ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال يف أمر خالقه عز وجل ،واهلل سبحانه ٌّ
عن نصح كل ناصحٍ » .أعالم الحديث للخطابي .189/1
(((

أخرج��ه أب��و داود ( ،)3660والرتم��ذي ( ،)2656واب��ن ماج��ه ( )230م��ن حديث زيد بن
متواتر صنَّف فيه شيخنا العالمة عبد المحسن الع ّباد –جزاه اهلل عنا
صحيح
ثابت ،والحديث
ٌ
ٌ
«نضر اهلل امر ًءا س��مع مقالتي» رواية ودراية» ،وجمع
خير ًا -مصنّ ًفا بعنوان« :دراس��ة حديثّ :
فيه طرق هذا الحديث عن أربعة وعشرين صحابيًا.
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متن الحديث
عن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قال« :اجتَنِبوا السبع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا:
ْ ُ َّ ْ َ ُ
ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
يا رس��ول اهلل وما ه َّن؟ قالِّ :
س ا َّلتِي َح َّر َم
الس ْ
��ر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
«الش ْ
ال اليتِيمِ ،والتَّو ِّلي ي��وم الزَّح ِ
��قَ ،و َأك ُْل الر َب��اَ ،و َأك ُْل م ِ
الح ِّ
ف
فَ ،و َق ْذ ُ
َ َ َ َْ ْ
اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ
َ
ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
المحصن ِ
َت».
ُ ْ َ
ُ
متفق عل��ى صحته ،أخرج��ه البخاري عن عب��د العزيز بن
ه��ذا الحديث ٌ

عبد اهلل( ،)1ومس��لم( )2من طريق ابن وهب كالهما عن سليمان بن بالل ،عن

ثور بن زيد المدين ،عن أبي الغيث ،عن أبي هريرة به.

ترجم��ة رواة الحدي��ث :عب��د العزيز بن عبد اهلل هو :اب��ن يحيى بن عمرو

مكثر ،أخرج له الجماعة إال مسلم(.)3
األويسي أبو القاسم المدين ،ثق ٌة ٌ

وابن وهب هو :عبد اهلل بن وهب بن مس��لم القرش��ي موالهم أبو محمد
ٌ
حافظ عابدٌ  ،مات سنة (197هـ) ،أخرج له الجماعة(.)4
المصري ،الفقي ُه ثق ٌة
(((

(((
(((
(((

صحي��ح البخ��اري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعال��ى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ( ،)2766وكت��اب الط��ب،
باب :الش��رك والس��حر من الموبق��ات ،)5764( ،وكتاب الحدود ،ب��اب رمي المحصنات،
(.)6857
صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان الكبائر وأكربها.)89( ،
انظر :الكاشف للذهبي  ،656/1وتقريب التهذيب البن حجر ص.357
تقريب التهذيب ص.328
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وس��ليمان ب��ن بالل التيم��ي موالهم أب��و محمد الم��دين ثقةٌ ،مات س��نة

(177هـ) ،أخرج له الجماعة(.)1

و َث��ور ب��ن زي��د الدِّ يل��ي الم��دين ،ثق��ةٌ ،م��ات س��نة (135هـ) ،أخ��رج له

الجماعة(.)2

أبو الغيث هو :سالم المدين مولى ابن مطيع ،ثقةٌ ،أخرج له الجماعة(.)3
أب��و هري��رة الدوس��ي اختلف يف اس��مه فقيل :عب��د الرحمن ب��ن صخر،
ِ
ُ
ُ
صاحب
الصحابة ،كان حاف ًظ��ا متثبتًا ذك ًّي��ا مفت ًيا
حاف��ظ
الجلي��ل،
الصحاب��ي
َ
ُّ
صيا ٍم وقيا ٍم ،قال عكرمة « :$كان يسبح يف اليوم اثنتي عشر ألف تسبيحة»،

ول��ي إمرة المدينة مرات ،مات ﭬ س��نة (57هـ) وقي��ل غير ذلك ،وهو ابن
ٍ
ثمان وسبعين سنةً ،أخرج له الجماعة(.)4

(((
(((
(((
(((

تقريب التهذيب ص.250
المصدر نفسه ص.135
المصدر نفسه ص.227
المصدر نفسه ص.680
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قوله ﷺ« :اجتَنِبوا السبع الموبِ َق ِ
ات» ،وفيه مسائل:
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
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امل�س�ألة الأوىل :املراد باملوبقات:

المقصود بالموبقات :أي المهلكات ،أوبق نفس��ه أي أهلكها ،ومنه قوله
تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [س��ورة الش��ورى ،]34:أي ُي ْهلِكهنُ ،ي ُ
قال :و َبق
ووبِ��ق بضم يوبق إذا هلك وأوبق غي��ره أي أهلكه ،قال
الرجل يبِق بكس��رها ُ
الشاعر:

لست محصيه
أستغفر اهَّللَ ذن ًبا ُ

من ٍ
ْ
يؤاخذين بما َأبِ ُق(.)1
عثرة إن

س��بب إله�لاك مرتكبها(،»)2
ق��ال المهلب « :$س��ميت بذل��ك ألهنا
ٌ

والمراد بالموبقات هنا :الكبائر ،أي اجتنبوا الكبائر السبع ،والدليل على هذا

«ما
التفس��ير ما جاء عن أبي هريرة ،وأبي سعيد ﭭ عن رسول اهلل ﷺ قالَ :
ِ
ِمن عب ٍد يص ِّلي الص َلو ِ
ب
ات ا ْلخَ ْم َسَ ،و َي ُصو ُم َر َم َض َ
انَ ،و ُيخْ رِ ُج ال َّزكَاةََ ،و َي ْجتَن ُ
َّ َ
ْ َْ ُ َ
ِ
اب ا ْل َجن َِّةَ ،ف ِق َ
يل َل ُه :ا ْد ُخ ْل بِ َسلاَ مٍ»( ،)3والشاهد
الس ْب َع ،إِ اَّل ُفت َِّح ْ
ت َل ُه َأ ْب َو ُ
ا ْل َك َبائ َر َّ
ِ
ِ
الس ْب َع» ،وهذا الحديث ُأجمل ما يف
«و َي ْجتَن ُ
من الحديث قوله ﷺَ :
ب ا ْل َك َبائ َر َّ
حديث الباب.

(((
(((
(((

انظ��ر :جمهرة اللغة الب��ن دريد  ،375/1وغري��ب الحديث للخطاب��ي  ،384/2ومقاييس
اللغة البن فارس  ،82/6وشرح النووي على صحيح مسلم .84/2
انظر :فتح الباري  ،182/12وعمد القاري  ،29/24وإرشاد الساري للقسطالين .39/10
رواه البخ��اري يف التاريخ  ،316/4والنس��ائي ( ،)2438وابن خزيم��ة ( ،)315وابن حبان
( ،)1748والحاكم ( )719وصححه ووافقه الذهبي.
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«ما ِم ْن َع ْب ٍد َي ْع ُبدُ
وعن أبي أيوب األنصاري ﭬ أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َك َبائِ َر إِ اَّل َد َخ َل
الصلاَ ةََ ،و ُي ْؤتي ال َّزكَاةََ ،و َي ْجتَن ُ
يم َّ
اهَّللَ اَل ُي ْش��رِ ُك بِه َش ْيئًاَ ،و ُيق ُ
اك بِاهَّللِ ،وا ْل ِفرار ِمن الزَّح ِ
ا ْل َجنَّةَ» فس��ألوه عن الكبائر ،فقال :إْ ِ
«ال ْش َر ُ
فَ ،و َقت ُْل
َ َ ُ َ ْ
النَّ ْف ِ
س( ،»)1والش��اهد من الحديث لما س��ألوه ﷺ عن الكبائر فذكر ببعض ما

قال يف الموبقات السبع.

امل�س�ألة الثانية :تعريف الكبائر:

«الكاف والبا ُء والرا ُء
الكبائ��ر يف اللغة جمع كبيرة ،قال ابن ف��ارس :$
ُ
صحيح ُّ
ٌ
أص��ل
كبير ،وكُب��ار ،وك َّب ٌار(،»)2
ٌ
ي��دل على خالف الصغر ،يق��ال :هو ٌ
والكبيرة هي :الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها ش��ر ًعا ،العظيم أمرها،

كالقتل ،والزنى ،والفرار من الزحف ،وغير ذلك(.)3

ُ
�ضابط الكبائ ِر وحدُّ ها:
امل�س�ألةُ الثالثةُ:

الكبائر وحدَّ ها ،وذلك مثل قولِه ﷺَ :
ِ
نص َّ
«أالَ ُأ َن ِّب ُئك ُْم
رع على بعض
الش ُ
بِ َأ ْك َبرِ ال َك َبائِرِ؟» ثال ًثا ،قالوا :بلى يا رس��ول اهلل ،قالِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
وق
«اإل ْش َ
الوالِدَ ي ِن ،)4( »..وقوله ﷺ« :ال َك َبائِ ُرِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
الوالِدَ ْي ِن،»)5(..
وق َ
اإل ْش َ
َ ْ
ويف حديث الباب قوله ﷺ« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
(((
(((
(((
(((
(((

رواه النس��ائي ( ،)4009وأحم��د ( ،)23502والطح��اوي ( ،)896وابن حب��ان (،)3246
وابن منده يف اإليمان ( )478وصححه.
مقاييس اللغة .153/5
النهاية يف غريب الحديث البن األثير .142/4
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)5976وصحيح مسلم (.)87
صحيح البخاري (.)6675
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اهلل ورسو ُله ،أو تو ّعد عليه بعدم دخول
لعن فاعله ،أو غضب عليه أو تربأ منه ُ

الجنة ،أو عدم اإليمان ،أو وصفه بالفس��ق أو نح��وه» ،فيدخل يف ذلك جميع

األعمال التي وصفها الشارع بذلك(.)1

واختار ابن حزم  $يف ضابط الكبيرة بأهناُّ :
«كل ما توعد به الشرع فهو

كبيرةٌ» ،فقد ذكر بسنده :عن النعمان بن بشير ﭭ يقول :قال رسول اهلل ﷺ:
« َلتُس��و َّن ص ُفو َفكُم َأو َليخَ الِ َفن اهَّلل بين وج ِ
وهك ُْم( ،»)2قال« :هذا وعيدٌ شديدٌ ،
َّ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ ُّ ُ
ْ ْ ُ
ٍ
كبيرة من الكبائر(.»)3
والوعيد ال يكون إال يف
ٍ
ِ
ِ
وق��ال ابن الصالحَّ :$
أمارات معروف ًة هبا،
وعظمه��ا
الكبيرة
«إن لكرب

منها :إيجاب الحد ،ومنها :أن يعاد عليها بالعذاب النار( )4ونحوها يف الكتاب

نصا ،ومنها :اللعن كما يف قوله ﷺ:
أو الس��نة ،ومنها :وصف فاعلها بالفسق ًّ
« َل َع َن اهللُ َم ْن َغ َّي َر َمن ََار أْالَ ْر ِ
ض( »)5يف أشباه لذلك ال نحصيها ،وعند هذا يعلم
ِ
َّ
غير محصور ،واهلل أعلم(.»)6
أن عد َد
الكبائر ُ

(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :تفس��ير القرطبي  ،160/5ومجموع الفتاوي الب��ن تيمية  ،650/11والكبائر للذهبي
ص ،89وم��دارج الس��الكين الب��ن القي��م  ،336/1وفت��ح الب��اري البن حج��ر ،184/12
والزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي .8/1
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)717وصحيح مسلم (.)436
المحلى .374/2
يف المطبوع« :أال يعاد عليها بالعذاب النار» ،وال يستقيم حسب سياق الكالم ،واهلل أعلم.
صحيح مسلم (.)1978
فتاوى ابن الصالح .148/1
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«كل ٍ
وق��ال القرطب��ي ُّ :$
عظيم،
كبي��ر أو
ذنب أطلق
ُ
ٌ
الش��رع علي��ه أ َّن ُه ٌ
ِ
النكير عليه ،وغ َّلظه
العق��اب عليه ،أو ع َّلق عليه َحدًّ ا أو َش��دَّ َد
أو أخربَ بش��دَّ ِة
َ
وش ِ
َ
إجماع فهو كبيرة»( ،)1واستحسنه ابن حجر
كتاب اهللِ أو سن ٌة أو
ٌ
��هدَ بذلك ُ
ومال إليه(.)2

بعض العلماء الكبائر
عز الدين بن عبد الس�لام « :$وقد ضب��ط ُ
وقال ُّ
ب��أن ق��ال :كل ٍ
ذنب قرن به وعي��دٌ أو حدٌّ أو لع ٌن فهو من الكبائ��ر ،فتغيير منار
األرض كبي��ر ٌة الق�تران اللعن ب��ه ،وكذلك قت��ل المؤمن كبير ٌة ألن��ه اقرتن به
الوعي��د واللعن والحد ،والمحاربة والزنى والس��رقة والق��ذف كبائر القرتان
الحدود هبا ،وعلى هذا :كل ٍ
ذنب علم أن مفس��د َته كمفسدة ما قرن به الوعيد
أو اللعن أو الحد أو أكرب من مفسدته فهو كبيرةٌ»(.)3

وقال بع�ضُ العلماء« :الصغائر ما دون الحدين ،والكبائر ما تعلق هبا أحد
ٍ
ذن��ب عليه عقوب ٌة
الحدي��ن ،ومرادهم بالحدين عقوب��ة الدنيا واآلخرة ،فكل
مش��روع ٌة محدود ٌة يف الدنيا ،كالزنى وش��رب الخمر ،والس��رقة والقذف ،أو
علي��ه وعي��د يف اآلخرة ،كأكل مال اليتيم ،والش��رب يف آني��ة الفضة والذهب،

وقتل اإلنسان نفسه ،وخيانته أمانته ،ونحو ذلك ،فهو من الكبائر»(.)4

(((
(((
(((
(((

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .46/2
فتح الباري .184/12
قواعد األحكام .23/1
انظر :مجموع الفتاوى البن تيمية  ،650/11ومدارج السالكين البن القيم .336/1
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بعض العلماء :كل ما نص اهلل تعالى ورس��وله
وق��ال الق��رايف « :$قال ُ

ﷺ وتو َّع��د علي��ه أو رتب حدًّ ا أو عقوبة فهو كبيرةٌ ،ويلحق به ما يف معناه مما
ساواه يف المفسدة(.»)1

والمتأم��ل يف تعريف��ات العلم��اء الس��ابق للكبائر يجدُ أهن��ا ال تخرج عن

تعريف ابن عباس ﭭ وهو اختيار كثير من العلماء واألصوليين.

وذهب بعض العلماء إلى عدم تحديد الكبائر إال ما نص الشارع على أهنا
ٍ
المذهب فقال« :أولى ما قيل يف تأويل الكبائر
جرير  $هذا
كبيرةٌ ،ونصر ابن
َ

بالصحة ،ما صح به الخرب عن رس��ول اهلل ﷺ دون ما قاله غيره ،وإن كان كل
قائ ٍل فيها قولاً من الذين ذكرنا أقوالهم ،قد اجتهد وبالغ يف نفس��ه ،ولقوله يف
مذهب ..وإذ كان ذلك كذلك صح ُّ
كل خربٍ روي عن رسول اهلل ﷺ
الصحة
ٌ
بعضا( ،»)2واألول -تعريف ابن عباس
يف معن��ى الكبائر ،وكان بعضه مصدِّ ًقا ً
ﭭ  -عليه جماهير السلف واتفاق الخلف ،واهلل أعلم.

معي؟
امل�س�ألة الرابعة :هل الكبائر حم�صورة بعد ٍد نَّ ٍ

أيضا يف تحديد
تب ًعا لالختالف السابق يف تعريف الكبيرة اختلف العلماء ً

ع��دد الكبائر ،وما هي؟ فمنهم من اقتصر على ما جاء يف النص أنه كبير ٌة قال:

عرفها
سبع ،أو ٌ
إهنا ٌ
تسع ،كما جاء ذلك يف األحاديث الواردة يف الكبائر ،ومن ّ
بتعريف أوسع قال :إهنا أكثر من ذلك ،وهكذا.

(((
(((

الذخيرة للقرايف .223/10
جامع البيان .657/6

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

27

قد جاء يف حديث الباب قوله ﷺ« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،وال يعني
ْ ُ
َّ ْ َ ُ

ذل��ك أهن��ا محصورة هب��ذا العدد ،قال اإلم��ام أحمد « :$ولي��س يف تقييده
ذلك بالس��بع منع الزيادة عليهن ،وإنما في��ه تأكيد اجتناهبن ،ثم قد ضم إليهن

غيرهن»( ،)1وقال المنذري « :$واختصاص النبي ﷺ ما سماه من الكبائر
أو أكرب من الكبائر؛ ليس فيه ٌ
دليل على أن ال كبيرة سواها»( ،)2وال أعلم خال ًفا
بين أهل العلم َّ
أن المراد من أحاديث الكبائر ليس حصرها.
وعليه فما الحكمة يف االقتصار على السبع؟

اجلواب :لعل الحكمة يف االقتصار على سبع وقع بحسب المقام بالنسبة
للس��ائل أو م��ن وقعت له واقع ٌة ونحو ذلك ،واهلل أعل��م( ،)3وقد وجه النووي
 $اقتصار الحديث على السبع فقال« :وأما قوله ﷺ« :ال َك َبائِ ُر َس ْب ٌع» فالمراد
س��بع؛ فإن هذه الصيغ��ة وإن كانت للعموم فهي مخصوص ٌة بال
به من الكبائر
ٌ
ٍّ
ش��ك ،وإنما وقع االقتصار على هذه السبع ،ويف الرواية األخرى ثالث ،ويف
األخرى أربع ،لكوهنا من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها ال سيما فيما كانت
مصرح بما
علي��ه الجاهلي��ة ،ول��م يذكر يف بعضها م��ا ذكر يف األخرى ،وه��ذا
ٌ

ذكرته من أن المراد البعض»(.)4

ٍ
عباس ﭭ ،فعن طاووس $
وي��دل على ذلك اآلثار الواردة عن ابن
ٍ
س��بع ،قال« :هي أكثر
عباس ﭭ الكبائر ،فقالوا :هي
ق��ال :ذكروا عند اب��ن
ٌ
(((
(((
(((
(((

انظر :شعب اإليمان للبيهقي (.)280
مختصر سنن أبي داود .279/2
انظر :شرح صحيح مسلم النووي  ،84/2وفتح الباري .183/12
شرح صحيح مسلم .84/2
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من س��بع وتس��ع» ،قال س��ليمان« :فال أدري كم قالها من م��رة»( ،)1وعن ابن
ٍ
سبع هي؟ قال« :هي إلى السبعين أقرب»(،)2
عباس ﭭ أنه سئل عن الكبائر ٌ
ٍ
أس��بع
عباس ﭭ :كم الكبائر
وعن س��عيد بن جبير  $أن رجلاً قال البن
ٌ
ٍ
استغفار،
هي؟ قال« :إلى س��بعمائة أقرب منها إلى س��بع ،غير أنه ال كبيرة مع

ٍ
إصرار»( ،)3ولم��ا ذكر ابن الصالح  $أمارات الكبائر قال:
وال صغي��رة مع
«وعند هذا يعلم َأن عدد ال َك َبائر غير َم ْح ُصور َواهلل أعلم»(.)4

ِ
ِ
ِ
وأقوال
رس��ول اهلل ﷺ،
أحاديث
وجمل��ة الكبائر الت��ي وقفت عليه��ا يف
ِ
الش ُ
الثاب��ت منه��ا واحد ٌة وثالث��ون كبير ًة(ِّ ،)5
��حر،
الصحاب��ة ﭫ
والس ُ
��ركِّ ،

الرباُ ،
وقت��ل النَّف��سُ ،
ُ
وقذف
الزحف،
ُ
وأكل م��ال اليتيم ،والتَّولي ي��و َم َّ
وأكل ِّ
وعق��وق الوالدينُ ،
ُ
والزنى ،واليمي ُن
المحصن��ات المؤمنات،
ال��زورِّ ،
وقول ُّ
ِ
والس��رقةُ،
الغم��وس،
ُ
وش��رب الخمر ،وعد ُم االس��تتار من البول ،والنَّميمةَُّ ،
واإلض��رار بالوص َّي��ة ،واإللحا ُد بالبي��ت الحرام،
بالس�� َّبة،
ُ
والس�� َّبتان َّ
والغيب ُة َّ
واليأس من َروحِ اهلل ،وال ُق ُ
نوط من رحمة اهلل ،واألم ُن
والسخري ُة بالمسلمين،
ُ
ُّ
ِ
مِن ِ
رس��ول اهلل ﷺ ما لم ْ
ُ
يقل،
َّقو ُل على
مكر اهلل،
واالنتقال عن الهجرة ،والت ّ
(((
(((
(((
(((
(((

جامع البيان .650/6
المصدر نفسه .651/6
جامع البيان .651/6
فتاوى ابن الصالح .148/1
والعراقي
عدَّ العالمة أبو طالب المكي س��بعة عش��ر كبيرة ،واب ُن بطال س��تًّا وعش��رين كبيرة،
ُّ
ثال ًث��ا وثالثين كبيرة مع الضعيف منها ،وعد اب ُن حجر عش��رين كبي��رة مما ثبت عنده من غير
تداخ��ل .انظر :ق��وت القلوب ألبي طالب المكي  ،249/2وش��رح صحي��ح البخاري البن
بطال  ،196/9والمغني عن حمل األسفار ص ،1353وفتح الباري .183/12
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ُ
الرجل إلى غير أبيه ،وال ُغ ُ
الصالة
الزكاة المفروضة،
لول،
ومنع َّ
وترك َّ
ُ
وا ِّدعا ُء َّ
الرحم.
متعمد ًاُ ،
ونقض العهد ،وقطيع ُة َّ
ِّ

ِ
الكبائر التي ذكرهتا واحد ًة تلو األخرى من سنة المصطفى ﷺ
وهاك أدل َة

وآثار الصحابة ﭫ.

1.1فدلي��ل الس��بع األول قول��ه ﷺ« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
��ات» ،قالوا:
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
ِ
ْ��ل النَّ ْف ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُ
ي��ا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
س
الس ْ
��ر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
«الش ْ
ِ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
��ال ال َيتِ ِ
يمَ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم
اهَّلل إِلاَّ بِ َ
َ
ِّ
ا َّلت��ي َح َّر َم ُ
َات ال َغافِالَ ِ
َات الم ْؤمِن ِ
ف المحصن ِ
َّ ِ
ت».
الز ْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ُ
2.2ودلي��ل العقوق وش��هادة الزور م��ا جاء عن أبي بك��رة ﭬ قال :قال
اإل ْش��ر ُ ِ
وق ِ
النبي ﷺَ « :أ ْك َبر ال َك َبائِ ِرِ :
��ها َد ُة
الوالدَ ْي ِنَ ،و َش َ
اك بِاهَّللَ ،و ُع ُق ُ َ
َ
ُ
الز ِ
الز ِ
ال��ز ِ
ور» فم��ا زال يكررها
ور» -ثال ًث��ا -أوَ « :ق ْو ُل ُّ
��ها َد ُة ُّ
ُّ
ورَ ،و َش َ
حتى قلنا :ليته سكت»(.)1

3.3ودليل الزنى ما جاء عن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قلت يا رسول اهلل،
أي الذن��ب أعظ��م؟ قال ﷺَ « :أ ْن َتجع َ ِ ِ ِ
��و َخ َل َق َك» قلت :ثم
��ل ل َّله ندًّ ا َو ُه َ
ْ َ
أي؟ قالَ « :أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك َخ ْش�� َي َة َأ ْن َي ْ
��أك َُل َم َع َك» قال :ثم أي؟ قالَ « :أ ْن
ِ ِ
اهلل تصديق قول النبي ﷺ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ُت َزان َي َحلي َل َة َج ِار َك» وأنزل ُ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة الفرقان ]68:اآلية»(.)2
(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6919وصحيح مسلم (.)87
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)4477وصحيح مسلم (.)86
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4.4ودلي��ل اليمين الغموس م��ا جاء عن عبد اهلل بن عمرو ﭭ عن النبي
ِ
ِ
الوالِدَ ْي ِ
��نَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
س،
وق َ
ﷺ ق��ال« :ال َك َبائ ُر :اإل ْش َ
ِ
وس»(. )1
َوال َيمي ُن ال َغ ُم ُ

ٍ
عباس ﭭ
5.5ودليل عدم االس��تتار من البول والنميمة ما جاء عن ابن
��ان الم ِدين َِةَ ،فس ِ
��ض ِحي َط ِ
��ر َج النَّبِي ﷺ مِ�� ْن َب ْع ِ
ق��الَ :
��م َع َص ْو َت
َ
َ
«خ َ
ُّ
ان ،وما يع َّذب ِ
ِ
إِنْس��ا َني ِن يع َّذب ِ
ان فِي ُقب ِ ِ
ان فِي َكبِ ٍير،
ُ
وره َما» ،فق��الُ « :ي َع َّذ َب َ َ ُ َ َ
َ ْ َُ َ
ال َي ْس��تَتِ ُر مِ�� َن ال َب ْو ِلَ ،وك َ
ي��ر ،ك َ
َان َ
َان َأ َحدُ ُه َما َ
اآلخ ُر َي ْم ِش��ي
َوإِنَّ�� ُه َل َكبِ ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بِالن َِّم ِ
��ر ًة
��ر َت ْي ِن َأ ْو ثنْ َت ْي ِنَ ،ف َج َع َل ك ْس َ
��ر َها بِك ْس َ
يمةُ ،ث َّم َد َعا بِ َج ِريدَ ة َف َك َس َ
َ
ِ
ِ
��ف َعن ُْه َما َما َل ْم
��ر ًة فِ��ي َق ْب ِر َه َذا» ،فقالَ « :ل َع َّل ُه ُي َخ َّف ُ
في َق ْب ِر َه َذاَ ،وك ْس َ
َي ْي َب َسا»(.)2

6.6ودليل السرقة ما جاء عن سلمة بن قيس ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ
يف حجة الوداع« :إِن ََّما ُه َّن َأ ْر َب ٌع :لاَ ُت ْش ِركُوا بِاهللِ َش ْي ًئاَ ،ولاَ َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس
ِ
اهلل إِلاَّ بِا ْل َح ِّقَ ،ولاَ َت ْس ِر ُقواَ ،ولاَ َت ْزنُوا»( ،)3ومن اجتنب هذه
ا َّلتي َح َّر َم ُ
األرب��ع فأجره على اهلل ،وكان رس��ول اهلل ﷺ يباي��ع أصحابه عليه َّن،
فعن عبادة بن الصامت ﭬ قال :كنا عند النبي ﷺ فقالَ « :أ ُت َبايِ ُعونِي
ال َتس ِر ُقوا ،و َقر َأ آي َة النِّس ِ
ال ُت ْش ِ
��ركُوا بِاهَّللِ َش ْي ًئاَ ،و َ
َع َلى َأ ْن َ
اء،
َ َ َ َ
ال َت ْزنُواَ ،و َ ْ

(((
(((
(((

صحيح البخاري (.)6675
صحيح البخاري ( ،)6055صحيح مسلم (.)292
رواه النس��ائي يف الك�برى ( ،)11309وأحم��د ( ،)18989والح��ارث ( ،)28واب��ن أب��ي
عاص��م ( ،)1302والطرباين ( ،)6316والحاكم ( ،)8033وصححه ووافقه الذهبي ،وقال
الهيثمي« :رجاله ثقات» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .104/1
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب
اب م ْن َذل َك َش�� ْي ًئا َف ُعوق َ
َف َم�� ْن َو َفى منْ ُك ْم َف َأ ْج ُر ُه َع َلى اهَّللَ ،و َم ْن َأ َص َ
َفهو َك َّفار ٌة َله ،ومن َأصاب مِنْها َش��يئا مِن َذل ِ َك َفستَره اهَّللَ ،فهو إِ َلى اهَّللِ
َ َُ ُ َُ
ًْ ْ
َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
إِ ْن َشا َء َع َّذ َب ُه َوإِ ْن َشا َء َغ َف َر َل ُه»(.)1

ٍ
عباس ﭭ قال :سمعت رسول
7.7ودليل شرب الخمر ما جاء عن ابن
اهلل ﷺ يقول« :ا ْل َخمر ُأم ا ْل َفو ِ
اح ِ
ش َو َأ ْك َب ُر ا ْل َك َبائِ ِر َم ْن َش ِر َب َها َو َق َع َع َلى
ْ ُ ُّ َ
ٍ
واحد
ضعيف لكن صح عن غير
ُأ ِّم ِه َو َخا َلتِ ِه َو َع َّمتِ ِه( ،»)2وهذا إس��نا ٌد
ٌ
من الصحاب��ة أن الخمر من الكبائر ،فعن ابن عباس ﭭ قال« :أكرب
الكبائر ش��رب الخمر( ،»)3وس��ئل عبد اهلل بن عمرو ﭭ أي الكبائر

أكرب؟ فقال« :الخمر(.»)4

والس�� َّبتين بالس��بة ما جاء عن أب��ي هريرة ﭬ قال :قال
8.8ودليل الغيبة َّ
ِ
ِ
استِ َطا َل َة ا ْل َم ْر ِء فِي ِع ْر ِ
ض َر ُج ٍل
رس��ول اهلل ﷺ« :إِ َّن م ْن َأ ْك َب ِر ا ْل َك َبائ ِرْ ،
ِ
ِ
ِ
ُم ْس��لِ ٍم بِ َغ ْي ِ
الس�� َّب ِة( ،»)5قال قوام الس��نة
الس�� َّبتَان بِ َّ
��ر َح ٍّقَ ،وم َن ال َك َبائ ِر َّ
« :$ق��ال أهل اللغة :االس��تطالة :البغي والتكرب ،واس��تطالة المرء

يف ع��رض أخيه :طلب الفضل عليه والوقوع يف عرضه وذكره إياه بما
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)4894وصحيح مسلم (.)1709
رواه الط�براين ( ،)11372والدارقطن��ي ( ،)4612قال الهيثمي« :رواه الطرباين يف األوس��ط
والكبير ،وفيه عبد الكريم أبو أمية ،وهو ضعيف» .مجمع الزوائد .67/5
رواه سعيد بن منصور يف تفسيره  ،1609/4وابن أبي شيبة ( ،)23774وصححه البوصيري.
إتحاف الخيرة المهرة .378/4
رواه ابن وهب يف الجامع  ،63/1وابن أبي شيبة (.)24088
رواه أبو داود ( ،)4877وابن أبي الدنيا يف الصمت ص ،306والبزار ( ،)7784وحسنه ابن
حجر .فتح الباري .411/10
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ال يح��ل له( ،»)1وق��ال الصنعاين  $يف قوله« :ومِن ال َكبائِ ِر الس��بت ِ
َان
َّ َّ
َ َ َ
ٍ
ٍ
واحدة من السب بالسبتين ،وإنه
بكلمة
الس َّب ِة»« :أي مقابلة من سبك
بِ َّ
وظلم ،إنما يباح لك من العقاب ما قال اهلل تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ
جور
ٌ
ٌ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [س��ورة
النحل.)2(»]126:

ٍ
عب��اس ﭭ عن النبي ﷺ
9.9ودلي��ل اإلض��رار بالوصية ما جاء عن ابن
قالِ :
«اإل ْض َر ُار فِي ا ْل َو ِص َّي ِة مِ َن ا ْل َك َبائِ ِر»(.)3
ٍ
عباس ﭭ ،فعنه ﭬ قال« :الضرار يف الوصية
وثبت ذلك من قول ابن

م��ن الكبائر» ،ثم ق��رأ :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة النساء.)4(»]14:

واإلض��رار بالوصي��ة كما رأيت م��ن الكبائر ومن األس��باب الموجبة
لدخ��ول الن��ار ،فعن أب��ي هريرة ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ ق��ال« :إِ َّن

(((
(((
(((

(((

الرتغيب والرتهيب 346/1
التنوير يف شرح الجامع الصغير .577/9
رواه الدين��وري يف المجالس��ة وجواه��ر العل��م  ،)3460( 158/8وابن األعراب��ي (،)1237
والدارقطني ( ،)4293والعقيلي يف الضعفاء  ،189/3والطرباين يف األوسط ( ،)8947وقال:
«ل��م يرف��ع هذا الحديث ع��ن داود بن أبي هن��د إال عمر بن المغيرة» ،وق��ال العقيلي« :عمر بن
المغيرة المصيصي عن داود بن أبي هند ،وال يتابع على رفعه ،رواه الناس عن داود موقو ًفا ،ال
نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة» ،وبه قال األزدي ،والبيهقي ،والذهبي وابن حجر ،والصحيح
موقوف ،واهلل أعلم .انظر :ميزان االعتدال  ،224/3وهتذيب التهذيب .220/1
أنه
ٌ
رواه النس��ائي يف الكربى ( ،)11026وعبد الرزاق ( ،)16456وابن أبي ش��يبة (،)30936
والبيهقي ( ،)12587وصححه.
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ِ ِ ِ
الر ُج َ
��م َي ْح ُض ُر ُه َما ا ْل َم ْو ُت
الم ْر َأ ُة بِ َطا َعة اهلل س��تِّي َن َس��نَ ًة ُث َّ
��ل َل َي ْع َم ُل َو َ
َّ
ان فِ��ي الو ِصي ِ
َفي َض��ار ِ
��ة َفت ِ
��ب َ
عل��ي أبو هريرة:
قرأ
ثم
»،
َّ��ار
ن
ال
ا
م
ه
ل
َج
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ

إل��ى قوله تعالى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [س��ورة النس��اء-12:
 ، )1(»]13قال اب ُن رجب « :$واإلضرار يف الوصية تار ًة يكون بأن

يخ��ص بعض الورثة بزي��ادة على فرضه الذي فرض��ه اهلل له ،فيتضرر
اهَّلل َأ ْع َطى ك َُّل ِذي
بقي��ة الورثة بتخصيصه ،ولهذا قال النب��ي ﷺ« :إِ َّن َ
ال و ِصي َة لِ��و ِار ٍ
ث»( ،)2وتار ًة بأن يوص��ي ألجنبي بزيادة
َح ٍّ
��ق َح َّق�� ُهَ ،و َ َ َّ َ
عل��ى الثلث ،فتنقص حق��وق الورثة ،ولهذا قال النب��ي ﷺ« :ال ُّث ُل ُث،
ٍ
ٍ
وال ُّث ُل ُث كَثِ
()3
بزيادة على الثلث،
ألجنبي
أو
لوارث
وصى
ومت��ى
،
»
ير
َ
ٌ
ٍّ
ل��م ينفذ ما وصى به إال بإجازة الورثة ،وس��واء قص��د المضارة أو لم
يقص��د ،وأما إن قص��د المضارة بالوصي��ة ألجنبي بالثل��ث ،فإنه يأثم
بقصده المضارة»(.)4

1010ودلي��ل اإللح��اد بالبي��ت الح��رام ما ج��اء عن عمي��ر بن قت��ادة الليثي
ﭬ أن رج�ًل�اً قال :يا رس��ول اهلل م��ا الكبائر؟ قال ﷺ ِ ُ :
��ع،
«ه َّن ت ْس ٌ
اك بِاهَّللِ َع َّز َو َج َّلَ ،و َقت ُْل َن ْف ِ
َأ ْع َظ ُم ُه َّن إِ ْش َر ٌ
س ُم ْؤمِ ٍن بِ َغ ْي ِر َح ٍّقَ ،وفِ َر ُار َي ْو ِم
(((
(((
(((
(((

رواه أبو داود ( ،)2867والرتمذي ( ،)2117وابن ماجه ( ،)2704وعبد الرزاق (،)16455
ٌ
غريب» ،واهلل أعلم.
حديث حس ٌن
وابن راهويه ( ،)147قال أبو عيسى الرتمذي« :هذا
ٌ
رواه الرتمذي ( ،)2121والنسائي ( ،)3641وابن ماجه ( ،)2712قال أبو عيسى الرتمذي:
«هذا حديث حسن صحيح».
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)2744وصحيح مسلم (.)1628
جامع العلوم والحكم .213/2
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َّ ِ
��حرَ ،و َأك ُْل م ِ
ال ا ْل َيتِ ِ
ف ا ْل ُم ْح َصن َِة،
الر َباَ ،و َق ْذ ُ
ي��مَ ،و َأك ُْل ِّ
َ
الس ْ ُ
الز ْحفَ ،و ِّ
وق ا ْلوالِدَ ي ِن ا ْلمس��لِمي ِن ،واستِحلاَ ُل ا ْلبي ِ
ت ا ْل َح َرام قِ ْب َلت ُك ْم َأ ْح َيا ًء
َْ
َو ُع ُق ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ
َو َأ ْم َواتًا»( ،)1وعن ابن عمر ﭭ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقول:
ِ
��ع» ،قلت :وما هن؟ قال :إْ ِ
��ر ُ
ف
اك بِاهَّلل ِ َع�� َّز َو َج َّلَ ،و َق ْذ ُ
«ه َّن ت ْس ٌ
ُ
«ال ْش َ
ا ْلمحصن ِ
ْ��ل النَّ ْف ِ
��تَ :ق ْب َل الدَّ ِم َق َ
َ��ة َق َ
��مَ ،و َر ْغ ًماَ ،و َقت ُ
س
��الُ :ق ْل ُ
ُ ْ َ
��الَ :ن َع ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
��حرَِ ،و َأك ُْل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
ال ا ْل َيتِيمِ،
الس ْ
َ
ِّ
ا ْل ُم ْؤمنَةَ ،وا ْلف َر ُار م َن الز َّْحف َو ِّ
ال ْلحاد بِا ْلبي ِ
ِ
ِ
َو ُع ُق ُ
��ت ا ْل َح َرا ِم ِق ْب َلتك ُْم َأ ْح َيا ًء
وق ا ْل َوالدَ ْي ِن ا ْل ُم ْس��ل َم ْي ِنَ ،و إْ ِ َ ُ َ ْ
َو َأ ْم َواتًا»(.)2

1111ودلي��ل الس��خرية بالمس��لم ما جاء عن اب��ن عمر ﭭ أنه س��ئل عن
ِ
اك بِاهَّللِ ،و َقت ُْل نَس ٍ
ِ
��ع :إْ ِ
��ر ُ
��ر ُار ِم َن
َ
«ه َّن ت ْس ٌ
الكبائ��ر فقالُ :
��مةَ ،وا ْلف َ
َ َ
ال ْش َ
ِ
ف ا ْلم ْح َصن َِةَ ،و َأك ُْل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
ال ا ْل َيتِيمَِ ،وإِ ْل َحا ٌد فِي
َ
ِّ
الز َّْح��فَ ،و َق ْذ ُ ُ
ج ِد ،وا َّل ِذي يستَس ِ
خ ُرَ ،و ُبكَا ُء ا ْل َوالِدَ ي ِن ِم َن ا ْل ُع ُق ِ
وق»(.)3
ا ْل َم ْس ِ َ
َْ ْ
ْ
(((
(((

(((

رواه أب��و داود ( ،)2875والنس��ائي يف الك�برى ( ،)3461والطح��اوي ( ،)898والحاك��م
( ،)7666وابن بشران يف أماليه ص- 27واللفظ له ،-والبيهقي ( ،)6723وصححه الحاكم
ووافقه الذهبي ،وحسنه العراقي .انظر :الموافقة الخرب الخرب .348/1
رواه اب��ن الجع��د ( ،)3303والربديج��ي يف الكبائر ص ،90قال ابن جع��د« :حدثني عباس بن
محمد قال :سمعت يحيى بن معين يقول :أيوب بن عتبة ليس بالقوي» إشارة من ابن الجعد إلى
ضع��ف أيوب ،وروي الحديث موقو ًفا على ابن عم��ر وهو أصح ،قال ابن حجر« :والموقوف
أصح إسناد ًاَّ ،
موصوف بسوء
فإن زياد بن مخراق متفق على توثيقه بخالف أيوب بن عتبة ،فإنه
ٌ
الحفظ» .موافقة الخرب الخرب .344/1
رواه البخ��اري يف األدب ص ،17وعب��د ال��رزاق ( ،)19705والط�بري  ،646/6ق��ال
ثقات» ،وحس��نه اب��ن حجر .انظ��ر :إتح��اف الخيرة المه��رة ،476/5
البوصي��ري« :روات��ه ٌ
وموافقة الخرب الخرب .344/1
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وقوله ﭬ« :وا َّل ِذي يستَس ِ
��خ ُر» :أي :يتستهزئ؟ تقول :سخرت منه
َ
َْ ْ
وبه أسخر ُسخر ًا ،واالسم :السخري ،والسخرية(.)1

1212ودلي��ل اليأس من روح اهلل ،والقنوط من رحم��ة اهلل ،واألمن من مكر

اهلل ،م��ا ج��اء ع��ن اب��ن عب��اس ﭭ أن رجلاً ق��ال :يا رس��ول اهلل! ما
ِ
��ر ُك بِاهَّللَِ ،و ِ
��ن ُروحِ اهَّللَِ ،وا ْل ُقن ُ
الكبائر؟ قال ﷺِّ :
ُوط ِم ْن
ياس م ْ
اإل ُ
«الش ْ
َر ْح َم ِة اهَّلل ِ»( ،)2وعن ابن مسعود ﭬ قال« :أكرب الكبائر اإلشراك باهلل،
واألمن من مكر اهلل ،والقنوط من رحمة اهلل ،واليأس من روح اهلل»(.)3

1313ودلي��ل التعرب بعد الهجرة ما جاء عن س��هل ب��ن أبي حثمة ،عن أبيه
«أ اَل ت َْس َ
ﭬ ،أن النب��ي ﷺ قالَ :
��أ ُلونِي َعن ُْه َّن؟ ِّ
��ر ُك بِ��اهللَِ ،و َقت ُْل
الش ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
النَّ ْف ِ
ف
الر َباَ ،و َق ْذ ُ
��سَ ،وا ْلف َر ُار م َن الز َّْح��فَ ،و َأك َُل َمال ا ْل َيتي��مَِ ،و َأك َُل ِّ
ا ْل ُم ْح َصن َِةَ ،وال َّت َع ُّر ُب َب ْعدَ ا ْل ِه ْج َر ِة»(.)4
(((
(((
(((
(((

انظر :النهاية البن األثير .350/2
رواه الب��زار انظ��ر :كش��ف األس��تار ع��ن زوائ��د الب��زار  ،71/1ق��ال الهيثم��ي« :رواه البزار
والطرباين ،ورجاله موثقون» ،وحس��نه العراقي .انظر :تخري��ج أحاديث اإلحياء ص،1354
ومجمع الزوائد .104/1
رواه عب��د الرزاق ( ،)19701وابن أبي الدنيا يف التوبة ص ،45والطربي يف تفس��يره ،647/6
والط�براين ( ،)8784وصححه ابن كثير والهيثمي .انظر :تفس��ير ابن كثي��ر  ،279/2ومجمع
الزوائد .104/1
رواه ابن أبي عاصم يف الجهاد ( ،)274والطرباين ( ،)5636والربديجي يف الكبائر ص،118
من طريق ابن لهيعة ،قال الهيثمي« :رواه الطرباين يف الكبير ،وفيه ابن لهيعة» .مجمع الزوائد.
 ،103/1وه��و :عب��د اهلل ب��ن َل ِهيعة بن عقب��ة الحضرمي أبو عبد الرحم��ن المصري القاضي
ٌ
صدوق خلط بعد احرتاق كتبه ،ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ،وله يف
مسلم بعض شيء مقرون ،مات سنة (174هـ) .تقريب التهذيب ص ،319وتوبع ابن لهيعة:
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«وال َّت َع ُّر ُب َب ْعدَ ا ْل ِه ْج َر ِة» :معناه أنه رجع إلى ورائه وتعرب،
قوله ﷺَ :
والتع��رب :ه��و أن يعود إلى البادي��ة ويقيم مع األع��راب بعد أن كان
مهاج��ر ًا ،وكان من رج��ع بعد الهجرة إلى موضعه م��ن غير ٍ
عذر يعد

أتى با ًبا من الكبائر(.)1

1414ودليل التقول على رس��ول اهلل ﷺ ما لم يقل ،وادعاء الرجل إلى غير

أبيه ،ما جاء عن واثلة بن األس��قع ﭬ قال :س��معت رسول اهلل ﷺ
يقول« :إِ َّن ِم ْن َأ ْك َبرِ ا ْل َك َبائِرِ َأ ْن َي ُق َ
الر ُج ُل َع َل َّي َما َل ْم َأ ُق ْلَ ،و َأ ْن َينْت َِف َي
ول َّ
��ل ِمن و َل ِد ِه»( ،)2ورواه البخاري بلف��ظ« :إِ َّن ِمن َأع َظ ِم ِ
الف َرى َأ ْن
الر ُج ُ ْ َ
ْ ْ
َّ
ِ
ِ
ول َع َلى رس ِ
ي َع ْينَ ُه َما َل ْم ت ََرَ ،أ ْو َي ُق ُ
ول
الر ُج ُل إِ َلى َغ ْيرِ َأبِيهَ ،أ ْو ُيرِ َ
َ ُ
َيدَّ ع َي َّ
اهَّلل ِ ﷺ َما َل ْم َي ُق ْل»(.)3

1515ودليل الغلول ،ومنع الزكاة المفروضة ،وترك الصالة متعمد ًا ،ونقض

(((
(((

(((

فقد تابعه محمد بن إسحاق عن سهل .رواه البخاري يف التاريخ الكبير  ،107/1وابن جرير
يف جامع البيان  ،643/6والوليد بن كثير .رواه البخاري يف التاريخ الكبير  ،108/1وحسنه
قوي ال علة له ،إال إن تمسك أو حاول
األلباين وقال بعد أن ذكر شواهد الحديث« :فالحديث ٌّ
أحد إعالله بمحمد بن س��هل ،لكن قد روى عنه أولئك الثالثة :يزيد بن أبي حبيب ،ومحمد
بن إسحاق ،والوليد بن كثير ،وهو أبو محمد المدين ،وكلهم ثقة ..فالنفس تطمئن لالحتجاج
بحديث مثله ،وعلى ذلك جرى عمل ٍ
كثير من المحققين» .السلسلة الصحيحة (.)145
انظر :النهاية البن األثير .202/3
رواه الط�براين يف الكبي��ر  98/22م��ن طريق أحمد ب��ن داود الصديف ،ثنا محمد بن األش��قر
اللخم��ي ق��ال :حدثتني خصيلة بنت واثلة عنه به ،وأحمد الص��ديف ومحمد اللخمي لم أقف
على ترجمتهما ،وخصيلة هي :فس��يلة بنت واثلة بن األس��قع ،وقيل :اس��مها جميلة ،وقيل:
خصيلة مقبولة .التقريب ص ،752والعمدة يف ذلك رواية البخاري.
صحيح البخاري (.)3509
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العهد ،وقطيعة الرحم ،ما جاء عن ابن عباس ﭭ ،يف قوله :ﭽ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ [س��ورة النج��م ،]32:قال« :أكرب

الكبائر اإلشراك باهلل ،ألن اهلل قال :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ [س��ورة المائدة ، ]72:واليأس م��ن روح اهلل قال اهلل :ﭽ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [س��ورة يوسف ،]87:واألمن من

مكر اهلل ألن اهلل عز وجل يقول :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

[س��ورة األعراف ،]99:ومنها عق��وق الوالدين ألن اهلل عز وجل جعل
العاق جبار ًا شق ًّيا ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق ألن اهلل تبارك

وتعال��ى يق��ول :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

[س��ورة النس��اء ]93:اآلية ،وق��ذف المحصن��ات ،ألن اهلل جل ذكره
يق��ول :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [س��ورة النور،]23:
وأكل م��ال اليتيم ،ألن اهلل عز وجل يقول :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﭼ [س��ورة النساء ،]10:والفرار من الزحف ،ألن

اهلل تعال��ى يق��ول :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

[س��ورة األنف��ال ،]16:وأكل الرب��ا ،ألن اهلل تعال��ى يقول :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ

[س��ورة البقرة ،]275:والسحر ألن اهلل تعالى يقول :ﭽ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ [س��ورة البقرة ،]102:والزنى

ألن اهلل يق��ول :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [س��ورة الفرقان ،]69-68:واليمين

الغم��وس الفاجرة ألن اهلل يق��ول :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [س��ورة آل عم��ران ]77:اآلي��ة،

والغل��ول ،ألن اهلل تعالى يق��ول:ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ

[س��ورة آل عم��ران ،]161:ومنع ال��زكاة المفروض��ة ،ألن اهلل تعالى
قال :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ [سورة التوبة،]35:
وش��هادة ال��زور ،ألن اهلل عز وجل يق��ول :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ [س��ورة البق��رة ،]283:وش��رب الخم��ر،
ألن اهلل ع��ز وج��ل عدل هب��ا األوثان ،وت��رك الصالة متعمد ًا أو ش��ي ًئا
الصلاَ َة ُم َت َع ِّمدً ا َف َقدْ
«م ْن ت ََر َك َّ
مما فرض اهلل ،ألن الرس��ول ﷺ يقولَ :
َت ِمنْ ُه ِذ َّم ُة اهلل ِ َو ِذ َّم ُة َر ُس��ولِ ِه» ،ونق��ض العهد ،وقطيعة الرحم َّ
ألن
َبرِئ ْ

اهلل تعال��ى يقول :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [س��ورة

الرعد.)1(»]25:

امل�س�ألة اخلام�سة� :ضابط ال�صغائر والإ�صرار عليها:

الصغائر معلوم ٌة عند األمة ،وهي ما أجمع المسلمون على رفع التحريج

يف شهادة من أتاها( ،)2قال القرايف « :$قاعدةٌ :الكبيرة ما عظمت مفسدهتا،
(((
(((

رواه الط�براين ( ،)13023والبيهقي يف الش��عب ( )287وحس��نه الهيثم��ي يف مجمع الزوائد
.116/7
شرح صحيح البخاري البن بطال .200/9
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والصغي��رة ما قلت مفس��دهتا ،فيعلم ما ُت َر ُّد به الش��هادة ب��أن يحفظ ما ورد يف
الس��نة أهنا كبير ٌة فيلحق به ما يف معناه ،وما قصر عنه يف المفس��دة ال يقدح يف
الشهادة»(.)1
وضابط اإلصرار عليهاَّ :
أن اإلصرار على الصغائر يكون كبيرةٌ ،فعن ابن عباس
كبير ،وليس ٍ
«كل ٍ
ﭭ قالُّ :
بكبير ما تاب منه العبد»(.)2
ذنب أصر عليه العبد ٌ

وأما ضابطها فقد قال القرايف « :$ما ضابط اإلصرار المص ّير للصغيرة
كبي��رة؟ وما عدد التكرار المحصل لذلك؟ وكذل��ك ما ضابط إخالل المباح
بالعدال��ة كاألكل يف الس��وق وغي��ره؟ :ضابطه كم��ا حرره بع��ض العلماء أن
ننظ��ر إلى م��ا يحصل من مالبس��ة الكبيرة من ع��دم الوثوق بفاعله��ا ثم ننظر
إل��ى الصغيرة فمتى حص��ل من تكرارها مع البقاء على ع��دم التوبة والندم ما
يوجب عدم الوثوق به يف دينه وإقدامه على الكذب يف الش��هادة فاجعل ذلك
قادح��ا ،وما ال فال ،وكذل��ك األمور المباحة ،ومن تك��ررت الصغيرة منه مع
ً
تخلل التوبة والندم أو من أنواع مختلفة مع عدم اش��تمال القلب على العودة
ال يقدح يف الش��هادة»( ،)3وهذا مما اس��تقر عليه أهل العل��م َّ
أن اإلصرار على
الصغائر يكون كبيرةً ،واهلل أعلم.

ق��ال العالمة العز بن عبد الس�لام « :$حد اإلصرار على الصغائر :إذا
تك��ررت منه الصغيرة تكرر ًا يش��عر بقلة مباالته بدينه إش��عار ارتكاب الكبيرة
(((
(((
(((

الذخيرة .222/10
رواه ابن أبي الدنيا يف التوبة ص ،72والبيهقي يف الشعب (.)6748
الذخيرة .223/10
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بذلك؛ ردت ش��هادته وروايت��ه بذلك ،وكذلك إذا اجتمع��ت صغائر مختلفة

األنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر»(. )1

امل�س�ألة ال�ساد�سة :تق�سيم الذنوب �إىل كبائر و�صغائر:

وردت النصوص الشرعية بالنص على الكبائر وذلك مثل قوله اهلل تعالى:

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]31:وقوله تعال��ى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [سورة النجم.]32:

وق��ول اهلل س��بحانه :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

[الحجرات ]7 :فجعلها رتبا ثالثة ،وسمى بعض المعاصي فسوقا دون بعض(.)2

«الصلاَ ُة ا ْلخَ ْم ُسَ ،وا ْل ُج ْم َع ُة
عن أبي هريرة ﭬ أن رس��ول اهلل ﷺ قالَّ :
ِ
ِ
ِ
��ر»( ،)3وكذلك األحاديث
إِ َل��ى ا ْل ُج ْم َعةَ ،ك َّف َار ٌة ل َم��ا َب ْين َُه َّنَ ،ما َل ْم ُتغ َْش ا ْل َك َبائ ُ
التي مرت وفيها نص على بعض الكبائر مما س��يأيت ذكره ،كل ذلك قد جعل
جمهور أهل السنة يقسمون الذنوب إلى :كبائر وصغائر ،لهذا أفاضوا يف ذكر
الكبائر ومحاولة حصرها بالتفصيل أو بالتعريف المجمل الذي يحددها.

وحكى ابن القيم إجماع الس��لف على تقس��يم الذنوب فقال« :والذنوب

تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة ،وإجماع السلف»(.)4
(((
(((
(((
(((

قواعد األحكام .27/1
انظر :الزواجر للهيثمي .8/1
صحيح مسلم (.)233
مدارج السالكين .321/1
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لكن بعض أهل العلم لم ير التفريق بين الكبائر والصغائر منهم :األس��تاذ

أب��و إس��حاق اإلس��فراييني ،والقاضي أبو بك��ر الباقالين ،وإم��ام الحرمين يف
ضرب
“اإلرشاد” ،وابن القشيري يف “المرشد» ،والغزالي ،والذنوب عندهم
ٌ
واحدٌ بالنسبة إلى الناهي وهو اهلل سبحانه وتعالى(.)1
وقد وجه أه��ل العلم مذهبهم ،فقال ابن القيم « :$وأما ما يحكى عن

أبي إس��حاق اإلس��فراييني أنه ق��ال :الذنوب كلها كبائر ،ولي��س فيها صغائر،
فليس مراده أهنا مستوي ٌة يف اإلثم ،بحيث يكون إثم النظر المحرم ،كإثم الوطء

يف الحرام ،وإنما المراد أهنا بالنس��بة إلى عظمة من عصي هبا كلها كبائر ،ومع
ٍ
بع��ض ،ومع هذا فاألم��ر يف ذلك لفظ��ي ال يرجع إلى
ه��ذا فبعضه��ا أكرب من
معنى»(.)2

وق��ال الش��اطبي « :$وهو رأي م��ن لم يعترب يف األوام��ر والنواهي إال
مجرد االقتضاء ،وهو ٌ
شامل لألقسام كلها ،والمخالفة فيها كلها مخالف ٌة لآلمر

قبيح ش��ر ًعا ،دع القبيح عادةً ،وليس النظ��ر هنا فيما يرتتب
والناه��ي ،وذلك ٌ
ٍ
عقاب ،بل النظر إلى مواجهة اآلمر بالمخالفة ،ومن
على المخالفة من ذ ٍّم أو

ه��ؤالء من بالغ يف الحكم هبذا االعتب��ار؛ حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر
ٍ
من المخالفات ،وعد َّ
مخالفة كبيرةً ،وهذا رأي أبي المعالي يف «اإلرشاد»؛
كل
فإنه لم ير االنقس��ام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة اآلمر والناهي،

(((
(((

انظر :مدارج السالكين  ،321/1والموافقات  ،537/3والزواجر للهيثمي .7/1
مدارج السالكين .321/1
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وإنَّما صح عنده االنقسام بالنسبة إلى المخالفات يف أنفسها»(.)1

ون َأ ْع َم اًالِ ،ه َي
ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك ﭬ قال« :إِ َّنك ُْم َل َت ْع َم ُل َ
الش��عرِ ،إِ ْن ُكنَّا َلنَعدُّ ها ع َلى عه ِد النَّبِي ﷺ ِمن الموبِ َق ِ
ِ ِ
ِ
ات»
ُ َ َ َْ
َأ َد ُّق في َأ ْع ُينك ُْم م َن َّ َ
َ ُ
ِّ
ق��ال أبو عبد اهَّلل البخ��اري « :$يعني بذلك المهلِ َك ِ
ات»( ،)2وقال ابن بطال
ُْ
« :$إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات لش��دة خش��يتهم هلل ،وإن لم

تك��ن لهم كبائر ،وه��ذا غاية الخ��وف ،والمحقرات إذا كث��رت صارت كبائر

باإلصرار عليها والتمادي فيها ،وذكر أس��د بن موس��ى عن ابن مس��عود ﭬ
ِ
ق��ال« :إِياكُم ومح َّقر ِ
الذن ِ
ات ُّ
الر ُج ِل َحتَّى ُي ْهلِ ْكنَ ُه،
ُوبَ ،فإِن َُّه َّن َي ْجتَم ْع�� َن َع َلى َّ
َّ ْ َ ُ َ َ
َوإِ َّن َر ُس َ
��ول اهللِ ﷺ َض َر َب َل ُه�� َّن َم َثل« :ك ََم َث ِل َق ْو ٍم َن َز ُل��وا َأ ْر َض َفلاَ ٍةَ ،ف َح َض َر
جيء بِا ْلع ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َينْ َط ِل ُقَ ،ف َي ِ
يع ا ْل َق ْومَِ ،ف َج َع َ
ود،
الر ُج ُل َي ِ ُ ُ
َصن ُ
جي ُء بِا ْل ُع��ودَ ،و َّ
��ل َّ
َاراَ ،و َأن َْض ُجوا َما َق َذ ُفوا فِ َيها»(.)3
َحتَّى َج َم ُعوا َس َوا ًداَ ،ف َأ َّج ُجوا ن ً
ِ
الح ُبلِ ُّي « :$مثل الذي يجتن��ب الكبائر ويقع
وق��ال أبو عبد الرحم��ن ُ
س��بع فاتقاه حتى نجا منه ،ثم لقيه ُ
فحل إب ٍل فاتقاه
يف المحقرات ،كرج ٍل لقاه
ٌ
فنج��ا منه ،فلدغت��ه نمل ٌة فأوجعته ،ث��م أخرى ،ثم أخرى حت��ى اجتمعن عليه
فصرعن��ه ،وكذلك الذي يجتنب الكبائر ويق��ع يف المحقرات» ،وقال أبو بكر

(((
(((
(((

الموافقات .537/3
صحيح البخاري (.)6492
رواه أحم��د ( ،)3817وأب��و الش��يخ يف أمث��ال الحدي��ث ص ،371والجرج��اين ( )179من
حديث ابن مس��عود ،والطرباين ( ،)5872والبيهقي يف الش��عب ( )6881من حديث س��هل.
وجود إسناده العراقي وصححه الهيثمي .انظر :تخريج أحاديث اإلحياء ص ،1909ومجمع
الزوائد .228/10
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الصدي��ق ﭬ« :إن اهلل يغفر الكبائر فال تيئس��وا ،ويع��ذب على الصغائر فال
تغرتوا»(.)1

ق��ال ابن القيم « :$فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كربت عند اهلل،
وكلما كربت عنده صغرت عند اهلل ،والحديث إنما يدل على هذا المعنى ،فإن
الصحابة ﭫ -ل ِ ُع ُل ِّو مرتبتهم عند اهلل وكمالهم -كانوا َي ُعدُّ ون تلك األعمال
موبق��ات ،ومن بعدهم -لنقصان مرتبته��م عنهم ،وتفاوت ما بينهم -صارت
تلك األعمال يف أعينهم أدق من الشعر ،وإذا أردت َف ْه َم هذا فانظر هل كان يف
الصحابة من إذا سمع نص رسول اهلل ﷺ عارضه بقياسه ،أو ذوقه ،أو َو ْج ِد ِه،
أو عقل��ه ،أو سياس��ته ،أو تقليد ٍ
مقلد؟ فلقد أك��رم اهلل أعينهم وصاهنا أن تنظر
إلى وجه من هذا حاله ،أو يكون يف زماهنم»(.)2

امل�س�ألة ال�سابعة :التفريق بني ال�صغائر والكبائر:

ق��ال العز ب��ن عب��د الس�لام « :$إذا أردت معرفة الفرق بي��ن الصغائر
والكبائر فاعرض مفس��دة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ،فإن
نقص��ت عن أقل مفاس��د الكبائر فهي من الصغائر وإن س��اوت أدنى مفاس��د
الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر ،فمن شتم الرب أو الرسول أو استهان
بالرسل أو كذب واحد ًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف يف
الق��اذورات فهذا من أكرب الكبائر ،ولم يصرح الش��رع بأن��ه كبيرةٌ ،وكذلك لو
مس��لما لمن يقتله؛ فال شك َّ
أن مفسدة
أمس��ك امرأ ًة محصن ًة لمن يزين هبا ،أو
ً
ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر»(.)3
(((
(((
(((

شرح البخاري البن بطال .202/10
مدارج السالكين .334/1
قواعد األحكام .23/1
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وقال الش��اطبي « :$ميز الش��رع بي��ن ما يعظم من األفع��ال مصلحته؛

فجعل��ه ركنً��ا ،أو مفس��دته؛ فجعل��ه كبي��رةً ،وبين م��ا ليس كذلك؛ فس��ماه يف
المصالح إحس��انًا ويف المفاسد صغيرةً ،وهبذه الطريقة يتميز ما هو من أركان

الدين وأصوله ،وما هو من فروعه وفصوله ،ويعرف ما هو من الذنوب كبائر،
وما هو منها صغائر ،فما عظمه الش��رع يف المأمورات؛ فهو من أصول الدين،

وم��ا جعله فوق ذلك؛ فم��ن فروعه وتكميالته ،وما عظ��م أمره يف المنهيات؛
فه��و من الكبائ��ر ،وما كان دون ذل��ك؛ فهو من الصغائر ،وذل��ك على مقدار
المصلحة أو المفسدة»(.)1

وهنا كالم مهم يحس��ن أن أختم به يف هذه المس��ألة ،قال ابن القيم :$

«وهاهن��ا أم��ر ينبغ��ي التفطن له ،وه��و أن الكبيرة ق��د يقرتن هبا -م��ن الحياء

والخ��وف ،واالس��تعظام له��ا -ما يلحقه��ا بالصغائ��ر ،وقد يق�ترن بالصغيرة
-م��ن قلة الحياء ،وعدم المباالة ،وترك الخوف ،واالس��تهانة هبا -ما يلحقها

أمر مرجعه إل��ى ما يقوم بالقلب،
بالكبائ��ر ،بل يجعله��ا يف أعلى رتبها ،وهذا ٌ
قدر زائدٌ على مجرد الفعل ،واإلنس��ان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره،
وهو ٌ
وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -قدس اهلل روحه  -يقول :انظر إلى موسى

 -صلوات اهلل وسالمه عليه  -رمى األلواح التي فيها كالم اهلل الذي كتبه بيده

نبي مثله ،وهو هارون ،ولطم عين ملك الموت ففقأها،
فكسرها ،وجر بلحية ٍّ
ٍ
محم��د ﷺ ورفعه عليه ،ورب��ه تعالى يحتمل له
وعات��ب ربه ليلة اإلس��راء يف

ذل��ك كله ،ويحب��ه ويكرم��ه و ُيد ِّل ُل ُه ،ألنه ق��ام هلل تلك المقام��ات العظيمة يف
(((

الموافقات .338/1
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عدو له ،وصدع بأمره ،وعالج أمتي القبط وبني إس��رائيل أش��دَّ
مقابلة أعدى ٍّ

المعالجة ،فكانت هذه األمور كالشعرة يف البحر»(.)1
ٍ
ٍ
جاءت محاسنُ ُه بألف شفيع
واحد
بذنب
وإذا الحبيب أتى

درجة واحد ٍة؟
امل�س�ألة الثامنة :هل الكبائ ُر على ٍ

ٍ
كثيرة -قد مر بعضهاَّ :-
َ
أن الكبائر بعضها
أحاديث
ثب��ت عن النبي ﷺ يف
أك�بر وأعظم م��ن بعض ،فعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ قال :قلت يا رس��ول
ِ ِ ِ
اهلل ،أي الذن��ب أعظ��م؟ ق��ال ﷺَ :
��و َخ َل َق َ
ك» قلت :ثم
«أ ْن ت َْج َع َل ل َّله ندًّ ا َو ُه َ
ك» قال :ثم أي؟ قالَ :
أي؟ قالَ :
«أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك َخ ْش َي َة َأ ْن َي ْأك َُل َم َع َ
«أ ْن ُتزَانِ َي
َح ِلي َل َة َج ِ
ار َك»( ،)2دل الحديث على أن الش��رك أعظم الذنوب على اإلطالق،
يليه قتل الولد ،ثم الزنى بحليلة الجار.

وع��ن أبي بكرة ﭬ قال :ق��ال النب��ي ﷺَ :
«أالَ ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ ْك َب��رِ ال َك َبائِرِ؟»
ثال ًثا ،قالوا :بلى يا رس��ول اهلل ،قالِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
َان
الوالِدَ ْي ِنَ ،وك َ
وق َ
«اإل ْش َ
ُّورَ ،أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
ُّورَ ،و َش َها َد ُة الز ِ
ُمتَّكِئًا َف َج َل َس َف َق َالَ :أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
ُّورَ ،و َش َها َد ُة
ال��ز ِ
ُّور» ،فم��ا زال يقوله��ا ،حتى قلت :ال يس��كت «( ،)3وعن أن��س بن مالك
«أ ْك َب ُر ال َك َبائِرِِ :
ﭬ عن النبي ﷺ قالَ :
اك بِاهَّللَِ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
��ر ُ
سَ ،و ُع ُق ُ
وق
اإل ْش َ
ُّور - ،أو قالَ :و َش َها َد ُة الز ِ
الوالِدَ ْي ِنَ ،و َق ْو ُل الز ِ
ُّور .)4(»-
َ
(((
(((
(((
(((

مدارج السالكين  ،337/1وانظر :المستدرك على مجموع الفتاوى البن تيمية .131/1
متفق عليه.
متفق عليه.
متفق عليه.
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ويتض��ح جل ًّي��ا من خ�لال ه��ذه األحاديث وغيره��ا أن الكبائ��ر ال تكون
مس��اوي ًة لغيره��ا من الكبائ��ر ،قال العز ب��ن عبد الس�لام « :$وال يلزم من
الن��ص على ك��ون الذنب كبيرة أن يكون مس��او ًيا لغيره م��ن الكبائر ،فقد قال
ِ
ِ
الر ُج ِل َوالِدَ ْي ِه» قالوا :يا رسول اهلل ،وهل يشتم الرجل
ﷺ« :م َن ا ْل َك َبائرِ َش��ت ُْم َّ
ب ُأ َّم ُه»(،)1
ب ُأ َّم ُه َف َي ُس ُّ
��ب َأ َبا ُهَ ،و َي ُس ُّ
الر ُج ِل َف َي ُس ُّ
والديه؟ فقالَ « :ن َع ْم َي ُس ُّ
��ب َأ َبا َّ
جعل ﷺ التس��بب إلى س��بهما من الكبائر ،وهذا تنبي ٌه على أن مباشرة سبهما
أكرب من التسبب إليه»(.)2
وقال الش��اطبي « :$إهنا تختلف مراتبها بحس��ب ال��كل والجزء ،وإن
واحدة وقتًا م��ا ،أو يف ٍ
ٍ
ٍ
حالة ما؛ فال تكون كذلك يف
مرتبة
ع��دت يف الحكم يف
أحوال أخر ،بل يختلف الحكم فيها ،كالكذب من غير ٍ
عذر ،وسائر الصغائر
تأثير يف كربها ،وقد ينضاف الذنب إلى
مع المداومة عليها ،فإن المداومة لها ٌ
الذنب؛ فيعظم بس��بب اإلضافة؛ فليست س��رقة نصف النصاب كسرقة ربعه،
وال س��رقة النصاب كسرقة نصفه ،ولذلك عدوا س��رقة لقمة والتطفيف بحبة
من باب الصغائر مع أن الس��رقة معدودة من الكبائ��ر ،وقد قال الغزالي :قلما
يتصور الهجوم على الكبيرة بغتةً ،من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر،
قال :ولو تصورت كبيرة وحدها بغتةً ،ولم يتفق عوده إليها ،ربما كان العفوٍ
صغيرة واظب عليها عمره»(.)3
إليها أرجى من
وال ش��ك أن ه��ذه الكبائر تتف��اوت بتفاوت المفس��دة المتعلق��ة هبا ،قال
ٌ
وحس��ان لم يقصد
صحاح
القرطبي « :$إنه قد جاءت فيها أحاديث كثير ٌة
ٌ
(((
(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)5973وصحيح مسلم ( ،)90واللفظ له.
قواعد األحكام .24/1
الموافقات  ،215/1وانظر :إحياء علوم الدين للغزالي .32/4
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هبا الحصر ،ولكن بعضها أكرب من بعض بالنس��بة إلى ما يكثر ضرره ،فالشرك
أك�بر ذلك كله ،وهو ال��ذي ال ُيغ َفر لقوله اهلل تعال��ى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [س��ورة
تكذي��ب القرآن ،إذ يقول
النس��اء ،]48:وبعده الي��أس من رحمة اهلل ،ألن فيه
َ
وقول��ه الح��ق :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [س��ورة األع��راف ،]156:وهو يقول :ال
حجر واس ًعا ،هذا إذا كان معتقد ًا لذلك ،ولذلك قال اهلل تعالى:
يغفر له ،فقد َّ
ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [س��ورة يوس��ف ،]87:وبع��ده

القنوط ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة
الحج��ر ،]56:وبعده األمن من مكر اهلل فيسرتس��ل يف المعاصي ويتكل على
رحم��ة اهلل من غير عم��لٍ ،قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة األع��راف ،]99:وق��ال تعال��ى :ﭽ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [سورة فصلت،]23:
وبع��ده القت��لَّ ،
إذه��اب النفوس وإع��دا َم الوجود ،والل��واط فيه قطع
ألن فيه
َ
النس��ل ،والزنى فيه اختالط األنساب بالمياه ،والخمر فيه ذهاب العقل الذي
ه��و مناط التكلي��ف ،وترك الصالة واألذان فيه ترك إظهار ش��عائر اإلس�لام،
وش��هادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج واألموال ،إلى غير ذلك مما هو
فكل ٍ
بي��ن الضررُّ ،
الش��رع التوعُّدَ عليه بالعقاب وش��دَّ ده ،أو ع َّظ َم
ذنب ع َّظم
ُ
ض��ر َر ُه يف الوجود -كما ذكرنا -فه��و كبيرةٌ ،وما عداه صغيرةٌ ،فهذا يربط لك
َ
هذا الباب ويضبطه»(.)1

(((

تفسير القرطبي .160/5
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امل�س�ألة التا�سعة :مرادفات الكبائر:

المتأم��ل يف أحادي��ث رس��ول اهلل ﷺ يج��د َّ
أن للكبائر مرادف��ات فمنها:

الموبقات كما يف حديث الباب ،ومنها :المقحمات ،فعن عبد اهلل بن مسعود
��ول اهلل ِ ﷺ َثلاَ ًثاُ :أعطِي الص َل��و ِ
ﭬ ق��الُ :
«أ ْعطِ َي َر ُس ُ
ات ا ْلخَ ْم َسَ ،و ُأ ْعطِ َي
ْ َ َّ َ
َخواتِيم سور ِة ا ْلب َقر ِة ،و ُغ ِفر لِمن َلم ي ْشرِ ْك بِاهلل ِ ِمن ُأمتِ ِه َشيئًا ،ا ْلم ْق ِ
ات»(،)1
ح َم ُ
ُ
ْ
ْ َّ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ
أي غفر الذنوب العظام المهلكات أصحاهبا :أي التي تقحمهم النار و ُتوردهم
«يقال :اقتحم اقتحا ًما إذا هوى من ُع ٍ
إياها ،قال ابن دريدُ :
لو إلى ُسفل ودخل

يف شيء عن غير هداية ،ولذلك سميت المهالك ُقحمًا»(.)2

امل�س�ألة العا�شرة :هل الفواح�شُ من مرادفات الكبائر؟

إن المتأم��ل يف نص��وص القرآن الكريم؛ يجد َّ
أن الش��رع يطلق الفاحش�� َة
ٍ
كثي��ر من اآليات على الزنى ،قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
يف

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [س��ورة آل عمران ،]135:قال ابن
ٍ
جرير « :$وقيلَّ :
إن الفاحشة يف هذا الموضع معن ِ ٌّي هبا الزنى ،عن جابر ابن
عبد اهلل ﭭ :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ قال« :زنى القوم ورب الكعبة» ،وعن
السدي  $قال« :أما الفاحشةُ :فالزنى»(.)3
ِّ

وق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ٍ
جرير « :$والنس��اء يأتين
ﭘ ﭙﭚ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]15:قال ابن
ٍ
رجال من
بالزنى :أي يزنين فاستش��هدوا عليهن بما أتين من الفاحش��ة أربعة
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)173
إكمال المعلم للقاضي عياض  ،526/1وانظر :المفهم للقرطبي .395/1
جامع البيان .60/6
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رجالكم ،يعني :من المس��لمين ،عن ابن عباٍس ﭭ يف قوله تعالى :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ق��ال« :كان��ت الم��رأة إذا زن��ت ُحبِ َس��ت يف
البي��ت حتى تموت ،ث��م أنزل اهلل تبارك وتعالى بع��د ذلك قوله :ﭽ ﭛ ﭜ
محصنَ ْين ُرجما فهذا
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ [س��ورة النور ،]2:فإن كانا
َ
ٍ
مجاهد  $يف قول��ه تعالى :ﭽ ﭑ
س��بيلهما الذي جعل اهلل لهم��ا» ،وعن
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ قال« :الزنى ،كان أمر بحبس��هن حين يشهد
عليهن أربع ًة حتى يمتن»(.)1
وق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ [س��ورة
النساء ،]19:قال ابن جرير « :$ثم اختلف ُ
أهل التأويل يف معنى الفاحشة
الت��ي ذكره��ا اهلل جل ثن��اؤه يف هذا الموضع ،فق��ال بعضهم :معناه��ا :الزنى،
وإذا زن��ت امرأة الرجل حل ل��ه عضلها والضرار هبا؛ لتفتدي منه بما آتاها من
الس��دي  :$ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ قال« :ه��و الزنى ،فإذا
صداقه��ا ،فع��ن
ِّ
فعلن ذلك فخذوا مهورهن» ،وعن الحس��ن البصري :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ
قال« :الزنى».
وقال آخرون« :الفاحشة المبينة يف هذا الموضع :النشوز ،فعن ابن عباس
ﭭ :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ «وه��و البغض والنش��وز ،فإذا فعلت ذلك،
فق��د حل له منها الفدي��ة»( ،)2فاآلية المباركة تحتمل التفس��يرين وهو مذهب
المفسرين من الصحابة والتابعين ،واهلل أعلم.

(((
(((

جامع البيان .492/6
المصدر نفسه .532/6
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وق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]25:ق��ال اب��ن جري��ر :$

«ف��إن أتت فتياتك��م ،وهن إماؤكم ،بعد ما أحصن بإس�لام ،أو أحصن بنكاحٍ
ٍ
بفاحش��ة؛ وهي الزنى ،فعليهن نصف ما عل��ى الحرائر من الحد إذا هن زنين

قب��ل اإلحصان باألزواج ،فعن قتادة  $قوله تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ قال« :خمس��ون جلدةً،

وال نفي وال رجم»(.)1

وق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [س��ورة الن��ور،]19:
وإشاعة الفاحشة رمي المحصنات والمحصنين بالزنى ،قال ابن جرير:$

وجيع يف الدنيا ،بالحد الذي جعل��ه اهلل حدًّ ا لرامي المحصنات
ع��ذاب
«لهم
ٌ
ٌ
والمحصنين إذا رموهم بذلك»(.)2

وق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [س��ورة األح��زاب ،]30:ق��ال
ٍ
جرير « :$من يزن منكن الزنى المعروف الذي أوجب اهلل عليه الحد،
ابن

يضاع��ف له��ا العذاب عل��ى فجورها يف اآلخ��رة ضعفين على فج��ور أزواج
الناس(.»)3

(((
(((
(((

جامع البيان .612/6
المصدر نفسه .219/17
جامع البيان .90/19
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وق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭼ [س��ورة الط�لاق ،]1:ق��ال اب��ن جرير « :$ق��ال بعضهم:
الفاحش��ة التي ذكره��ا اهلل يف الموضع هو الزنى» ،وأس��ند ذلك إلى الحس��ن
ومجاهد واب��ن ٍ
ٍ
زيد رحمهم اهلل ،وقيل« :الفاحش��ة
البص��ري وعامر الش��عبي

المبين��ة أن تبذو عل��ى أهلها» ،وقي��ل« :المعصية» ،وقيل« :النش��وز» ،وقيل:
ٍ
جري��ر  $المعصية وذلك ألهنا
«خروجه��ا من بيتها فاحش��ةٌ» ،ورجح ابن

تحتم��ل قول الجميع ،فق��ال« :والصواب من القول يف ذل��ك عندي قول من
قال :عنى بالفاحش��ة يف هذا الموضع :المعصية ،وذلك أن الفاحش��ة هي ُّ
كل
ٍ
أم��ر قبيحٍ تعدى فيه ح��ده ،فالزنى من ذلك ،والس��رق والبذاء على األحماء،
وخروجه��ا متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه ،فأي ذلك فعلت
وه��ي يف عدهت��ا ،فلزوجه��ا إخراجها من بيته��ا ذلك ،إلتياهنا بالفاحش��ة التي

ركبتها(.»)1

وقال اهلل سبحانه :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [س��ورة األنع��ام ،]151:وق��ال اهلل تعال��ى:

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [سورة األعراف.]33:

(((

المصدر نفسه .32/23
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ُ
الفواحش،
قال ابن جرير « :$إنما حرم ربي القبائح من األشياء ،وهي

س��را يف خفاء ،وأما اإلثم :فإنه
ما ظهر منها فكان عالنيةً ،وما بطن منها فكان ًّ
ٍ
مجاه��د  $قال يف قوله
المعصي��ة ،والبغي :االس��تطالة على الناس» ،فعن
تعال��ى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ« :م��ا ظه��ر منها طواف أه��ل الجاهلية

ع��راةً ،وما بط��ن :الزنى» ،وعن الس��دي  $ق��ال« :أما اإلث��م :فالمعصية،

والبغي :أن يبغي على الناس بغير الحق»(.)1

وقد فس��ر رسول اهلل ﷺ مقصود الفاحش��ة يف هاتين اآليتين بالزنى ،فعن
ٍ
مسعود ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :الَ َأ َحدَ َأ ْغ َي ُر ِم َن اهَّللَِ ،ولِ َذلِ َ
ك َح َّر َم
ابن
ِ
ِ
ِ
المدْ ُح ِم َن اهَّللَِ ،ولِ َذلِ َ
ك
��ي َء َأ َح ُّ
ب إِ َل ْيه َ
ال َف َواح َش َما َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َنَ ،والَ َش ْ

َمدَ َح َن ْف َس�� ُه»( ،)2وتفسير الفاحش��ة يف هذا الحديث ما جاء عن سعد بن عبادة
ﭬ قال :لو رأيت رجلاً مع امرأيت لضربته بالس��يف غير ُم ْص ِفحٍ  ،فبلغ ذلك
رس��ول اهلل ﷺ فقالَ :
ون ِم ْن َغ ْي َر ِة َس�� ْع ٍدَ ،واهَّلل ِ أَلَنَا َأ ْغ َي ُر ِمنْ ُهَ ،واهَّللُ َأ ْغ َي ُر
«أ َت ْع َج ُب َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
منِّيَ ،وم ْن َأ ْج ِل َغ ْي َرة اهَّلل َح َّر َم ال َف َواح َش َما َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َنَ ،والَ َأ َحدَ َأ َح ُّ
ث المب ِّشرِين و ِ
إِ َل ْي ِه ال ُع ْذ ُر ِم َن اهَّللَِ ،و ِم ْن َأ ْج ِل َذلِ َ
ب
ينَ ،والَ َأ َحدَ َأ َح ُّ
المنْذ ِر َ
ك َب َع َ ُ َ
َ َ ُ
إِ َلي ِه ِ
المدْ َح ُة ِم َن اهَّللَِ ،و ِم ْن َأ ْج ِل َذلِ َ
الجنَّةَ»(.)3
ك َو َعدَ اهَّللُ َ
ْ
وأما قوله تعالى :ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [سورة

صريح يف الزنى.
نص
ٌ
اإلسراء ،]32:فهذا ٌّ
(((
(((
(((

جامع البيان .126/10
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)4634وصحيح مسلم (.)2760
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)7416وصحيح مسلم (.)1499
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ٍ
ل��وط ،قال اهلل
وق��د تطل��ق الفاحش�� ُة يف نصوص الش��رع على عم��ل قوم

س��بحانه وتعال��ى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﭼ [س��ورة األع��راف ،]80:وق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [س��ورة النمل ،]54:وقال اهلل

س��بحانه :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة العنكبوت.]28:

وربما تطلق على كشف عورات النساء ،كطواف نساء أهل الجاهلية بالبيت
عريانً��اَّ ،
دل على ذلك قو ُله تعال��ى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [س��ورة
األعراف ،]28:والمقصود بالفاحش��ة هن��ا الطواف بالبيت عريانً��ا كما قال به
عباس ومجاهدٌ واب ُن ٍ
ٍ
والسدي
والش��عبي
جبير
جمع من المفس��رين منهم :اب ُن
ُّ
ٌ
ُّ
ٍ
رحمه��م اهلل ،وع��ن مجاهد  :$ق��ال« :كانوا يطوفون بالبي��ت عراة يقولون:
نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ،فتضع المرأة على قبلها النِّسع َة أو الشيء»(.)1
اهلل سبحانه :ﭽ ﭰ ﭱ
وتطلق الفاحش ُة على الزواج بنساء اآلباء ،قال ُ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﭼ [سورة النساء.]22:

وأم��ا ق��ول اهلل تعال��ى :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﭼ [سورة الش��ورى ،]37:وقوله تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
سير -أيٌ :
مضفور ،يجعل زما ًما
حبل-
ٌ
((( انظر :جامع البيان  ،137/10النِّسع ُة بالكسرٌ :
ِ
��ع،
��ع ،ون ْس ٌ
للبعي��ر وغيره ،وقد تنس��ج عريضة ،تجعل على صدر البعير ،والجمع :ن ُْس ٌ
نساع .انظر :النهاية البن األثير  ،48/5ولسان العرب البن المنظر .352/8
و َأ ٌ
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ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [سورة النجم ،]32:قال القرطبي :$
ٍ
عباس ﭭ ،وقال:
«والفواحش :قال السدي « :$يعني الزنى» ،وقاله ابن
ُ
الش��رك» وكذا قال الس��مرقندي ،وقال ق��و ٌم« :كبائر اإلثم ما تقع
«كبير اإلثم
ُ
على الصغائر مغفورة عند اجتناهبا ،والفواحش داخلة يف الكبائر ،ولكنها تكون

أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى الجرح ،والزنى بالنسبة إلى المراودة» ،وقال
ٍ
واحد ،ألن
الس��مرقندي « :$وقال بعضهم :كبائ��ر اإلثم والفواحش بمعنى

ٍ
ٍ
ٍ
فاحش��ة كبي��رةٌَّ ،
َّ
واحد،
كبي��رة فاحش��ةٌ» ،فالفواحش والكبائ��ر بمعنى
وكل
كل
فالتك��رار يف اآلي��ة الكريمة لتع��دد اللف��ظ ،أي يجتنبون المعاص��ي ألهنا كبائر
وفواحش»( ،)1وقال الش��نقيطي « :$والتحقيق -إن ش��اء اهلل -أن الفواحش
من جملة الكبائر ،واألظهر أهنا من أشنعها :ألن الفاحشة يف اللغة هي الخصلة
ٍ
ٌ
فاحش فيه»(.)2
شيء مبال ٍغ فيه فهو
المتناهية يف القبح ،وكل متشدِّ ٍد يف

مقاتل بن س��ليمان  $الكبائرِّ :
وق��ال البيهق��ي « :$وقد فس��ر ُ
«بكل

ٍ
ذنب ختم بالنار ،والفواحش ما يقام فيه الحدُّ يف الدنيا»( ،)3وعلى ما سبق أجد
ِ
َّ
َ
الفواحش،
أعم من
أن
الفواح��ش مرادف ٌة للكبائر أو من جملة الكبائر ولكنَّها ُّ
أعلم.
واهلل ُ
ُ

الحليم��ي  $يف مس��ألة التفريق بي��ن الفواح��ش والكبائر
أص��ل
وق��د َّ
ُّ

والصغائ��ر ،فقال« :وإذا تتبع ما يف الكتاب والس��نة م��ن المحرمات كثر ،وإذا
(((
(((
(((

انظر :بحر العلوم  ،363/3وتفسير القرطبي .35/16
أضواء البيان .74/7
شعب اإليمان  ،452/1وانظر :تفسير القرطبي .35/16
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خارج��ا نأيت على ما يحتاج إليه من هذا
أردن��ا هذه لنبين الصغائر والكبائر بيانًا
ً
حق كبيرةٌ ،فإن كان المقتول
الب��اب بإذن اهلل تعالى فنقول :إن قتل النف��س بغير ٍّ
ٍ
رح��م يف الخل��ة أو أجنب ًّيا بالحرم فهو فاحش��ةٌ ،وأما الخدش��ة
أ ًب��ا أو ابنً��ا أو ذا
والضرب��ة بالعصا م��ر ًة أو مرتين فمن الصغائر ،والزنى كبي��رةٌ ،فإن كان بحليلة
ٍ
الج��ار أو بذات ٍ
بواحدة من هاتين ،لكن يأثم يف ش��هر رمضان أو يف
رحم أو ال
البل��د المحرم فهو فاحش��ةٌ ،فالزنى كله كبي��رةٌ ،إال أن ما كان منه على وجه مما
تق��دم ذكره فازداد كثير ًا فا ْلتَحق بالفواحش ،وأما ما دون الزنى الموجب للحد
فإنه من الصغائر ،فإن مع امرأة األب أو حليلة االبن أو مع أجنبية إثم لكن على
وقذف المحصنات كبيرةٌ ،فإن كانت
س��بيل القهر واإلكراه كان فاحش�� ًة كبيرةً،
ُ
المقذوف ُة أ ًّما أو أختًا أو امرأ ًة فإنه كان فاحش ًة كبيرةً ،وقذف الصغيرة والمملوكة
والحرة المنتهكة من الصغائر»( ،)1ولم أجد له سل ًفا يف هذا التأصيل.
واهلل سبحانه وتعالى أطلق الزنى وسماه :فاحشةً ،ولم يق ِّيد بماهية الزنى،

البيهقي  $فقال« :وقد نجد اس��م الفاحش��ة واق ًع��ا على الزنى،
كم��ا تعقبه
ُّ
ٍ
َّ
وج��ل َّفرق بين الكبائر
عز
اهلل َّ
وإن ل��م ينضم إليه زي��ادة حرمة ،لكنه لما رأى َ
أيضا بينهماُّ ،
فكل م��ا كان أفحش ذكر ًا جعله
والفواح��ش يف الذك��رَّ ،فرق هو ً
ٍ
حج��ر  $فقال« :ويف الكثير منه ما
زائ��د ًا على الكبيرة واهلل أعلم»( ،)2وابن

منهج حس ٌن ال بأس باعتباره ومداره على شدة
ب ،لكن هذا عنوانه وهو ٌ
ُي َت َع َّق ُ
المفسدة وخ َّفتِها ،واهلل أعلم»(.)3
(((
(((
(((

المنهاج يف شعب اإليمان .397/1
شعب اإليمان .452/1
فتح الباري .184/12
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ومن نظر إلى جملة آيات الفواحش يجد أهنا تدور حول الزنى وال تخرج

عنه ،واهلل أعلم.

امل�س�ألة احلادية ع�شر :من ارتكب كبري ًة يف ت�صوره ولي�ست يف الباطن بكبري ٍة:

ق��ال العز بن عبد الس�لام « :$يف م��ن ارتكب كبي��ر ًة يف ظنه يتصورها

بتصور الكبائر وليست يف الباطن كبيرةٌ ،إن قيل :لو أن إنسانًا قتل رجلاً يعتقد
أنه معصوم فظهر أنه يستحق دمه ،أو وطئ امرأ ًة يعتقد أهنا أجنبي ٌة وأنه ٍ
زان هبا
ٌ
فإذا هي زوجته ،أو أمته ،أو أكل مالاً يعتقد أنه ٍ
ثم تبين أنه ملكه ،أو شهد
ليتيم ُّ
حق،
بالزور يف ظنِّه وكانت شهادته موافقة للباطن ،أو حكم بباط ٍل ثم ظهر أنه ٌّ
ٍ
لكبيرة مع كونه لم تتحقق المفسدة؟
فهل يكون مرتك ًبا

قلنا :أما يف الدنيا فيجري عليه أحكام الفاس��قين ،وتس��قط عدالته لجرأته
ٍ
عل��ى رب العالمين ،و ُت َر ُّد ش��هادته وروايته ،وتبطل بذلك ُّ
والية تش�ترط
كل
فيها العدالة ،ألن العدالة إنما ش��رطت يف الش��هادات والروايات والواليات؛
لتحص��ل الثق��ة بصدق��ه يف أخباره وش��هادته وبأدائ��ه األمان��ة يف واليته ،وقد
انخرم��ت الثقة يف ذلك كله لجراءته على ربه بارت��كاب ما يعتقده كبيرةً ،ألن
الوازع عن الكذب يف أخباره وشهادته ،وعن التقصير يف واليته :إنما هو خوفه
ٍ
ٍ
صغيرة ،فإذا حصلت
كبيرة ،أو باإلصرار على
من الجرأة عل��ى ربه بارتكاب
جرأت��ه على ما ذكرته س��قطت الثقة ،بما يزعه عن الكذب يف خربه وش��هادته
والنص��ح يف واليته ،وأما مفاس��د اآلخرة وعذاهبا ف�لا يعذب تعذيب ٍ
زان وال
قات�� ٍل وال آك ٍل م��الاً حرا ًماَّ ،
مرتب على رتب المفاس��د يف
ألن عذاب اآلخرة
ٌ
الغالب»(.)1
(((

قواعد األحكام .26/1
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امل�س�ألة الثانية ع�شر :هل ي�سمى مرتكب الكبائر م�ؤم ًنا ناق�ص الإميان �أم ال ي�سمى م�ؤم ًنا؟
قد اختلف العلماء يف مرتكب الكبائر :هل يس��مى مؤمنًا ناقص اإليمان،
ٍ
بمؤمن على قولين ،وهما
مس��لم ،وليس
أم ال يس��مى مؤمنا؟ وإنما يقال :هو
ٌ
روايتان عن اإلمام أحمد  ،$فأ َّما من ارتكب الصغائر ،فال يزول عنه اس��م

اإليم��ان بالكلية ،بل هو مؤم�� ٌن ناقص اإليمان ،ينقص من إيمانه بحس��ب ما

ارتكب من ذلك.

مروي عن جابر
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له :مؤم ٌن ناقص اإليمان
ٌّ

ابن عبد اهلل ،وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ،والقول بأنه
مسلم ،ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن علي ،واهلل أعلم(.)1

ٍ
عباس ﭭ« :الزاين ينزع منه نور اإليمان»( ،)2وقال أبو هريرة
وقال اب��ن

ﭬ« :ين��زع منه اإليم��ان ،فيكون فوقه كالظلة ،فإن تاب ع��اد إليه»( ،)3وقال
ُ
اإلنس��ان
عبد اهلل ابن رواحة وأبو الدرداء ﭭ« :اإليمان كالقميص ،يلبس��ه

ت��ارةً ،ويخلع��ه ت��ار ًة أخرى كالظل��ة» ،وكذا ق��ال اإلمام أحم��د  $وغيره،
والمعنى :أنه إذا كمل خصال اإليمان ،لبسه ،فإذا نقص منها شي ٌء نزعه ،وكل

هذا إش��ارة إلى اإليمان الكامل التام الذي ال ينقص من واجباته شيء( ،)4ويف

أثر هؤالء الصحابة ﭫ ما يشعر أن اإليمان ال ينفك عنه بل يخرج منه ساعة
ِ
الفاحشة ثم يرجع إليه فور انتهائه ،واهلل أعلم.
وقوع
(((
(((
(((
(((

انظر :سنن الرتمذي (.)2625
صحيح البخاري  ،157/8وتعظيم قدر الصالة للمروزي .536/2
سنن أبي داود ( ،)4690والرتمذي (.)2625
انظر :جامع العلوم والحكم البن رجب .303/1
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امل�س�ألة الثالثة ع�شر :ف�ضل اجتناب الكبائر:

لقد وعد اهلل سبحانه وتعالى من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض أن يك ِّفر
صغائر الذنوب ،قال اهلل تعالى :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
اهلل عنه
َ
ُ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ،ق��ال ابن جرير « :$فمن
اجتن��ب الكبائ��ر التي وعد اهلل مجتنبه��ا تكفير ما عداها من س��يئاته ،وإدخاله
مدخ�ًل�اً
كريما ،وأدى فرائض��ه التي فرضها اهلل عليه ،وج��د اهلل لما وعده من
ً
وعد منجز ًا ،وعل��ى الوفاء به دائ ًبا ،وأما قوله :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ فإنه
يعن��ي به :نكف��ر عنكم أيه��ا المؤمنون باجتنابك��م كبائر ما ينهاك��م عنه ربكم
صغائر سيئاتكم ،يعني :صغائر ذنوبكم» ،ثم روى عن السدي يف قوله تعالى:
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ« :الصغائر(.»)1
ق��ال القرطبي « :$لما هنى تعالى يف هذه الس��ورة ع��ن آثام هي كبائر،
التخفيف من الصغائرَّ ،
ودل هذا على َّ
كبائر
وع��د على اجتناهبا
َ
أن يف الذنوب َ
وصغائ��ر ،وعلى ه��ذا جماعة أه��ل التأويل وجماع��ة الفقهاءَّ ،
وأن اللمس�� َة
َ
والنظرة تك َّفر باجتناب الكبائر قط ًعا بوعده الصدق وقوله الحق ،ال أنه يجب
علي��ه ذلك ،فاهلل تعالى يغفر الصغائر باجتن��اب الكبائر ،لكن بضميمة أخرى
إلى االجتناب وهي إقامة الفرائض(.»)2
«الصلاَ ُة ا ْلخَ ْم ُسَ ،وا ْل ُج ْم َع ُة
عن أبي هريرة ﭬ أن رس��ول اهلل ﷺ قالَّ :
ِ
ِ
��نَ ،ما َل ْم ُتغ َْش ا ْل َك َبائِ ُر»( ،)3وس��ئل ابن الصالح
إِ َل��ى ا ْل ُج ْم َعةَ ،ك َّف َار ٌة ل َما َب ْين َُه َّ

((( جامع البيان .657/6
(((
(((

جامع األحكام (تفسير القرطبي) .158/5
صحيح مسلم (.)233

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

59

« :$إذا كان��ت الص�لاة إل��ى الص�لاة كف��ار ٌة لما بينه��ا فما يكف��ر الجمعة

ورمض��ان ب ِّي ْن لن��ا؟ فأجاب  :$هي كفارات وإن لم تصادف ش��ي ًئا تكفره،
ٍ
ألم��ر من األمور
أس��باب للتكفير ،وقد ينتفي عن الس��بب مس��ببه
بمعنى أهنا
ٌ
فال يخرجه ذلك عن كونه س��ب ًبا ،ثم جواب آخر وهو :أن الصلوات الخمس

كف��ار ٌة للصغائر عل��ى ما نطق به الحديث ،والمرج��و أن الكفارة الثانية إذا لم
تصادف صغير ًة تكفر بعض الكبائر واهلل أعلم»(.)1

«وا َّل ِذي َن ْف ِسي
وعن أبي هريرة ،وأبي س��عيد ﭭ عن رسول اهلل ﷺ قالَ :

بِ َي ِد ِه» ،ثالث مرات ،ثم يسكت ،فأكب كل رج ٍل منا يبكي حزينًا ليمين رسول اهلل
ِ
ﷺ ،ث��م قال« :ما ِمن عب ٍد ي ْأتِي بِالص َلو ِ
ات ا ْلخَ ْم ِ
ب
سَ ،و َي ُصو ُم َر َم َض َ
انَ ،و َي ْجتَن ُ
َّ َ
َ ْ َْ َ
ِ
اب ا ْل َجن َِّة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َحتَّى إِن ََّها َلت َْص َط ِف ُقُ ،ث َّم تَل:
الس ْب َع إِ اَّل ُفتِ َح ْ
ت َل ُه َأ ْب َو ُ
ا ْل َك َبائ َر َّ
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ»(.)2

ٍ
مس��عود ﭬ قال« :يف خمس
واآلية المباركة من أرجى اآليات فعن ابن
ٍ
آيات من س��ورة النساء لهن أحب إلي من الدنيا جمي ًعا :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ،وقول��ه :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]40:وقول��ه :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [س��ورة

النس��اء ،]48:وقول��ه :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
(((
(((

فتاوى ابن الصالح .159/1
رواه البخ��اري يف التاريخ  ،316/4والنس��ائي ( ،)2438وابن خزيم��ة ( ،)315وابن حبان
( ،)1748وابن منده يف اإليمان ( ،)477والحاكم ( )719وصححه ووافقه الذهبي.
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ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]110:وقول��ه :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

[سورة النس��اء ،)1(»]152:ويف رواية الطرباين(« :)2إن يف النساء لخمس ٍ
آيات
ما يس��رين هبن الدنيا وما فيها ،وقد علمت أن العلم��اء إذا مروا هبا يعرفوهنا»،
خير
ويف رواية الكالباذي« :خمس آيات من كتاب اهلل تعالى يف س��ورة النساء ٌ
للمسلمين من الدنيا جميعًا»(.)3

نخرج
وكان أنس بن مالك ﭬ يقول« :لم أر مثل الذي بلغنا عن ر ِّبنا لم
ْ
ٍ
ل��ه عن ِّ
ومال أن تجاوز لن��ا عما دون الكبائر ،فما لنا ولها ،يقول اهلل:
كل أه ٍل
ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ» (.)4

«ما ِم ْن َع ْب ٍد َي ْع ُبدُ
وعن أبي أيوب األنصاري ﭬ أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َك َبائِ َر إِ اَّل َد َخ َل
الصلاَ ةََ ،و ُي ْؤتي ال َّزكَاةََ ،و َي ْجتَن ُ
يم َّ
اهَّللَ اَل ُي ْش��رِ ُك بِه َش ْيئًاَ ،و ُيق ُ
اك بِاهَّللِ ،وا ْل ِفرار ِمن الزَّح ِ
ا ْل َجنَّةَ» فس��ألوه عن الكبائر ،فقال :إْ ِ
«ال ْش َر ُ
فَ ،و َقت ُْل
َ َ ُ َ ْ
النَّ ْف ِ
س»( ،)5فقد تعاضد الكتاب وصحيح الس��نة بتكفير الصغائر قط ًعا كالنظر
وشبهه إذا اجتنبت الكبائر ،واهلل أعلم.

(((
(((
(((
(((
(((

رواه سعيد بن منصور يف تفسيره  ،1297/4وابن جرير يف تفسيره .660/6
المعجم الكبير (.)9069
بحر الفوائد المشهور بمعاين األخبار ص.273
رواه ابن أبي شيبة ( ،)34756وأبو داود يف الزهد ص ،320والبزار (.)7351
رواه النس��ائي ( ،)4009وأحم��د ( ،)23502والطح��اوي ( ،)896وابن حب��ان (،)3246
وابن منده يف اإليمان ( )478وصححه.
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المبحث األول

ال�ش ـ ــرك باللـ ــه
وفيه مطالب:

املطلب الأول :تعريف ال�شرك:

بدأ النبي ﷺ بالش��رك باهلل ،فهو أول الموبقات الس��بع ،بل هو أكرب الكبائر
وأعظ��م الذنوب ولم يعص اهلل على اإلطالق بمثل الش��ركَّ ،
دل على ذلك أدلة
من الكتاب والسنة ،فمنها :قول اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
[سورة لقمان.]13:
عن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قال« :اجتَنِبوا السبع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا:
ْ ُ َّ ْ َ ُ
ِ
ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
س ا َّلتي َح َّر َم
الس ْ
��ر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
«الش ْ
ال اليتِيمِ ،والتَّو ِّلي ي��وم الزَّح ِ
��قَ ،و َأك ُْل الر َب��اَ ،و َأك ُْل م ِ
الح ِّ
ف
فَ ،و َق ْذ ُ
َ َ َ َْ ْ
اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ
َ
ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
المحصن ِ
َت»(.)1
ُ ْ َ
ُ
وعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قلت يا رسول اهلل ،أي الذنب أعظم؟ قال
«أ ْن ت َْج َع َل لِ َّل ِه نِدًّ ا َو ُه َو خَ َل َق َك» قلت :ثم أي؟ قالَ :
ﷺَ :
«أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك خَ ْش َي َة َأ ْن
َي ْ
«أ ْن ُتزَانِي َح ِلي َل َة َج ِ
��أك َُل َم َع َك» قال :ثم أي؟ قالَ :
ار َك» وأنزل اهلل تصديق قول
َ

النبي ﷺ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [سورة الفرقان ]68:اآلية»(.)2

(((
(((

متفق عليه.
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)4477وصحيح مسلم (.)86
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وع��ن أبي بكرة ﭬ قال :ق��ال النب��ي ﷺَ :
«أالَ ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ ْك َب��رِ ال َك َبائِرِ؟»
ثال ًثا ،قالوا :بلى يا رس��ول اهلل ،قالِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
َان
الوالِدَ ْي ِنَ ،وك َ
وق َ
«اإل ْش َ
ُّورَ ،أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
ُّورَ ،و َش َها َد ُة الز ِ
ُمتَّكِئًا َف َج َل َس َف َق َالَ :أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
ُّورَ ،و َش َها َد ُة
الز ِ
ُّور» ،فما زال يقولها ،حتى قلت :ال يسكت»( ،)1وعن أنس بن مالك ﭬ
«أ ْك َب ُر ال َك َبائِرِِ :
عن النبي ﷺ قالَ :
��ر ُ
اك بِاهَّلل ِ ،)2(» ..وذكر مثل حديث أبي
اإل ْش َ
بكرة.

وعن عبد اهلل بن عمرو ﭭ عن النبي ﷺ قال« :ال َك َبائِ ُرِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللِ،
اإل ْش َ
ِ
الوالِدَ ْي ِنَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
َو ُع ُق ُ
وس»(.)3
ين الغ َُم ُ
سَ ،وال َيم ُ
وق َ
وال�ش��رك هو :جعل ش��ريك هلل تعال��ى يف ربوبيته وإلهيت��ه ،والذي يغلب

اإلشراك فيه :األلوهية.

والش��رك أكرب الكبائر ،وأعظم ذنب ُعصي به اهلل تعالى وهو أشد نواقض

اإلس�لام ُجر ًم��ا ،قال الكرم��اين« :اإلجماع منعق��د على أن الش��رك باهلل أكرب
الكبائ��ر على اإلط�لاق نعوذ باهلل منه»( ،)4وقد أخذ اهلل على نفس��ه أن ال يغفر
َ
الش��رك ش��ي ٌء من أنواع المكفرات
للمش��رك ش��ركه إال أن يتوب ،فال يك ِّف ُر

المعروف��ة إال أن يتوب المش��رك من ش��ركه ،ول��ذا قال اهلل س��بحانه وتعالى:
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ [س��ورة النس��اء،]48:

(((
(((
(((
(((
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وهو الظل��م العظيم ،قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة األنعام.]82:

عن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :لما نزلت ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭼ ش��ق ذلك على المسلمين ،فقالوا :يا رس��ول اهلل ،أينا ال يظلم نفسه؟
قال ﷺَ « :ل ْي َس َذلِ َ
ك ،إِن ََّما ُه َو ِّ
��م ُعوا َما َق َال:ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
��ر ُكَ ،أ َل ْم ت َْس َ
الش ْ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [سورة لقمان.)1(»]13:

وكي��ف ال يكون أعظ��م الذنب وأظل��م الظلم وأكرب الكبائ��ر ،وهو الذي
ِ
بالخلوق،
الح��ق الخالص للخالق ،وس��وى الخالق
ُيش��رك فيه المخلوق يف
ِّ
تنقص نَزه اهلل جل ش��أنه نفس��ه عنه ،فمن أش��رك مع اهلل غي��ره فقد حا َّد
وفي��ه ٌ
َّ
نفس�� ُه عنه ،قال تعالى عن حال المش��ركين
وعاند
وش��اق اهلل وأثبت له ما َّنزه َ
مع معبوديهم ي��وم القيامة:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

خلق وال ٍ
ﮨ ﭼ [سورة الشعراء ،]98-97:وهم لم يسووهم به يف ٍ
رزق وال
ٍ
ٍ
ب العبادة.
سووهم به يف المحبة والتعظيم التي هي ُل ُّ
إحياء وال إماتة إنما َّ
وصاحب الش��رك محرم عليه الجن��ة ،قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [س��ورة

المائ��دة ،]72:ومحب��ط جميع عمل��ه ،ق��ال اهلل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﭼ[س��ورة األنعام ،]88:وق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [س��ورة الزمر ،]65:والعمل يف اآلية يش��مل جميع
ذنب سوى الشرك األكرب.
عمل العبد وال ُيحبِ ُط
جميع العم ِل الصالح ٌ
َ
(((
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املطلب الثاين� :أنواع ال�شرك:
والشرك نوعان:

النوع الأول� :شرك �أكرب:

مخرج من الملة ،مخلد صاحبه يف النار ،إن لقي اهلل غير تائب من شركه،

وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الخالق سبحانه وتعالى ،كالذبح لغير

اهلل أله��ل القبور من األولياء والصالحين أو الجن والش��ياطين ،رغبة لهم أو

الس��ر من الصائبين من الج ِّن
رهب��ة منهم ،والخوف من أهل القبور ،وخوف
ِّ
والش��ياطين أن ي��ؤذوه ويضروه ،ورجاء غير اهلل فيم��ا ال يقدر عليه إال اهلل من
كشف الضر ،وجلب النفع ،وهذا ما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين

يف هذا الوقت ،قال تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [سورة يونس.]18:

ول�شرك الألوهية �أق�سام �أربعة:

القس��م األول :ش��رك الدعوة -أي الدعاء :)1(-وهو أن يدعو العبد غير اهلل

كدعاء اهلل عبادة ومسألةً ،فمن دعا غير اهلل كدعاء اهلل فقد أشرك باهلل ،قال تعالى

عن هذا النوع من الشرك :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [سورة العنكبوت ]65:يشركون يف الدعاء.

وال يج��وز التوج��ه بالدع��اء لغير اهلل ،وه��و من أعظم العب��ادات وأفضل

القرب��ات وأج��ل الطاعات قال تعال��ى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
(((

انظر :الجواب الكايف البن القيم ص ،130وتيسير العزيز الحميد لسليمان التميمي ص.461
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ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ
[س��ورة البقرة ،]186:وقال اهلل آمر ًا بدعائه وس��ؤاله :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

[سورة غافر ،]60:عن النعمان بن بشير ﭭ عن النبي ﷺ قال« :الدُّ َعا ُء ُه َو
ِ
��ر َأ :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ»( ،)1وال يجوز أن يصرف
الع َبا َدةَُ ،و َق َ
ش��يء من الدعاء لغير اهلل ،عن ابن عباس ﭭ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َذا
است َِع ْن بِاهَّلل ِ»(.)2
اس َأ ِل اهَّللََ ،وإِ َذا ْاس َت َعن َ
َس َأ ْل َ
ْت َف ْ
ت َف ْ
وله��ذا فم��ن دعا غير اهلل ف�لا برهان ل��ه ،وال أضل منه ،قال اهلل س��بحانه

وتعال��ى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [س��ورة المؤمن��ون ،]117:وق��ال اهلل تعالى:ﭽ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [س��ورة

فاطر.]14-13:

وق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭼ [س��ورة األحق��اف ،]6-5:وقال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

(((
(((
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[سورة الحج.]74-73:

إلها آخر
واآلي��ات كثي��رة ال تحصى :يخ�بر اهلل تعالى أن من دعا م��ع اهلل ً
ول��و لحظ��ة فقد كف��ر ،وإن مات على ذلك ف�لا فالح له أب��د ًا ،ولو فعل ذلك
نب ُّي��ه ﷺ ل��كان م�� َن الظالمين ،وأنه ال كاش��ف للضر غي��ره وال جالب للخير

سواه ،وأنه ال أضل ممن يدعو من دونه سواه ،وأن من عبد من دون اهلل يكون
ع��دوا لعابده يوم القيام��ة وكافرا بعبادته إياه م��ن دون اهلل تعالى ،وأهنم كلهم

عب��اد مثل عابديهم مخلوق��ون مربوبون مملوكون تح��ت تصرف اهلل وقهره،
الذباب منهم،
ال يس��تجيبون لمن دعاهم وال يقدرون على اس��تنقاذ ما استلبه
ُ
ٍ
عزفكيف يقدرون على قضاء
شيء من حوائج عابديهم؟! بل قد أخربنا اهلل َّ

َّ
وجل -أهنم ال يس��معون دعاء من دعاهم ،ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له،

وأخربن��ا أن م��ن عبدوهم من الصالحين كالمالئكة وعيس��ى وعزير وغيرهم

أهنم ال يملكون كشف ضر من دعاهم وال تحويله من حال إلى حال ،بل هم
يبتغون الوس��يلة إلى رهبم والقرب ،ويرجون رحمته ويخافون عذابه ،فينبغي

للعب��اد االقتداء هب��م يف ذلك االبتغاء والرجاء والخ��وف من اهلل عز وجل ،ال

دعاؤهم دونه ،تعالى اهلل عما يشركون(.)1

والذين ُيدعون من دون اهلل أموا ًتا أو أحجار ًا أو أصنا ًما ال يملكون ألنفسهم

ضرا فضلاً عمن استغاث هبم ،وقد قرر اهلل جل عاله هذه المسألة يف
نف ًعا وال ًّ
ٍ
ٍ
كثيرة فمنها :قول اهلل س��بحانه وتعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
آيات
(((

انظر :معارج القبول للحكمي .524/2
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ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [سورة يونس ،]106:وقول اهلل تعالى:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [سورة األعراف.]198-191:

وقول اهلل تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة فاطر ،.]14-13:وقوله سبحانه :ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [سورة سبأ ،]22:قال ابن القيم :$

«ومن أنواعه -أي الش��رك -طلب قضاء الحوائج من الموتى واالستغاثة هبم
والتوجه إليهم ،وهذا أصل ش��رك العا َل��م ،فإن الم ِّيت قد انقطع عمله وهو ال

ضر ًا وال نفعًا ،فضالً عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته»(.)1
يملك لنفسه ّ
إثما وضاللاً وجر ًما حين ُ
المضطر إلى غير اهلل ويدعو
يلجأ
ُّ
ويشتد األمر ً
ٍ
ٍ
وإخالص
بصدق
األوث��ان من دونه ،ولو لج��أ -والحالة هذه -إلى اهلل ودعاه

(((

مدارج السالكين .265/1

68

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

لقضى اهلل حاجته ون َّفس كرب َت ُه وأعطاه ُبغي َت ُه ،قال اهلل تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

والكفار حينما جعلوا وسطا َء بينهم وبين خالقهم
ﯪ ﭼ [سورة النمل،]62:
ُ
كان ذل��ك يف الس��راء ،أما يف الضراء فما كانوا يلج��أون إال إلى اهلل وحده ،قال
اهلل تعالى :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ[س��ورة العنكبوت ،]65:فما أرحم اهلل وأحلمه! يش��ركون معه
غيره يف الس��راء ويجيب دعوهتم وينجيهم يف الض��راء ،وهو يعلم أن ال منجي
الغني عنهم وعن عبادهتم ،سبحان اهلل وتعالى عما يشركون،
لهم إال هو ،وهو ُّ
واس��تجابة اهلل لهم إنَّما هي بس��بب التوحي��د الذي قام يف قلوهب��م حين ُأحيط
واهلل جل
أعظم الحسنات ،والجزا ُء عليها
وح َسنَ ُة التوحيد
هبمَ ،
ُ
ُ
أعظم الجزاءُ ،
وعال ال يظلم َ ٍ
اهلل من الدنيا بحسناهتم.
ُ
مثقال ذرة ،وهو ما ُيعطيهم ُ
الق�سم الثاين :شرك النية واإلرادة والقصد :وهو أن يقصدَ وينوي بعمله
جل ْ
غي��ر اهلل َّ
ش��أ ُن ُه ،ق��ال اهلل تعالى يف هذا الن��وع من الش��رك :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [س��ورة
هود ،]16-15:فاألصل عند ورود إحباط العمل يف القرآن أن س��ببه الش��رك

صالحا التماس الدنيا صو ًما
والكفر ،قال عبد اهلل بن عباس ﭭ« :من عمل
ً
أو ص�لا ًة أو هتج��د ًا بالليل ال يعمله إال اللتماس الدنيا؛ يقول اهللُ :أو ِّف ِ
يه الذي
َ
التمس يف الدنيا من المثابة ،وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنيا ،وهو

يف اآلخرة من الخاسرين»(.)1
(((

جامع البيان للطربي  ،347/12وتفسير ابن أبي حاتم .2010/6
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ق��ال ابن القي��م « :$وأما الش��رك يف اإلرادات والني��ات ،فذلك البحر

ال��ذي ال س��احل له ،وقل من ينج��و منه ،من أراد بعمله غي��ر وجه اهلل ،ونوى
شي ًئا غير التقرب إليه ،وطلب الجزاء منه ،فقد أشرك يف نيته وإرادته»(.)1

ِ
ِ
وصفاته
أسمائه
الق�سم الثالث :شرك الطاعة :وهو مساوا ُة غير اهللِ باهللِ يف
ِ
ِ
اهلل بأنه
اهلل إال بما ش��رع ،وال حالل إال م��ا حكم ُ
وش��رعه وعبادت��ه ،فال ُيعبد ُ
ٌ
اهلل جل وعال :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
حالل ،وال حرام إال ما حكم اهلل بأنه حرا ٌم ،قال ُ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [س��ورة النحل ،]116:وقال تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ[سورة يوسف ،]40:وقال سبحانه

يف هذا النوع من الشرك :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ٍ
ﯙﯚ ﭼ [سورة الشورى ،]21:فمن ادعى َّ
حق التشريع من
أن
ألحد من الناس ُّ

إلها آخر يف حق اهلل وحده ،وكفر بما أنزل
دون اهلل أو مع اهلل فقد أشرك مع اهلل ً

م��ن عند اهلل قال تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ[سورة التوبة.]31:

وجاء يف تفس��ير اآلية عن رس��ول اهلل ﷺ ،فعن عدي بن حاتم ﭬ قال:
ِ
��ر ْح َه َذا
«ي��ا َعد ُّ
ي ا ْط َ
أتي��ت النب��ي ﷺ ويف عنق��ي صليب من ذه��ب ،فقالَ :
كَ ،ف َطرح ُته َفا ْنتَهي ُ ِ
ا ْل َو َث َن ِم ْن ُعن ُِق َ
��ور َة َب َرا َء َة َف َق َر َأ َه ِذ ِه آْال َيةَ:
ت إِ َل ْيه َو ُه َو َي ْق َر ُأ ُس َ
َ ْ ُ َْ
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ،حت��ى ف��رغ منه��ا،

(((
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فقل��ت :إنا لس��نا نعبده��م ،فق��الَ :
��ون َم��ا َأ َح َّ
��ل اهللُ َفت َُح ِّر ُمو ُن ُه،
«أ َل ْي َس ُي َح ِّر ُم َ
ون ما حرم اهلل َفتَست ِ
ِ
َح ُّلو َن ُه؟» قلت :بلى ،قالَ « :فتِ ْل َ
ك ِع َبا َدت ُُه ْم»(.)1
ويح ُّل َ َ َ َّ َ ُ ْ
ُ
أحبارهم
قال ش��يخ اإلس�لام ابن تيمي��ة « :$وه��ؤالء الذين اتخ��ذوا
َ
اهلل وتحريم ما َّ
اهلل
ورهبانَه��م أربا ًب��ا؛ حيث أطاعوهم يف تحلي ِل ما َّ
أحل ُ
ح��ر َم ُ

يكونون على وجهين:

أحدهما :أن يعلموا أهنم بدلوا دي َن اهلل فيتَّبعوهنم على التبديلِ ،فيعتقدون
اهلل وتحريم ما َّ
َ
اهلل اتبا ًعا لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا
تحليل ما َّ
أحل ُ
حرم ُ

اهلل ورسو ُل ُه شركًا -وإن لم يكونوا يص ُّلون
دي َن الرسلِ ،فهذا ٌ
كفر ،وقد جعله ُ
ِ
ِ
خالف
الدين مع علمه أنَّه
خالف
لهم ويسجدون لهم -فكان من اتبع غيره يف
ُ

اهلل ورسو ُله؛ مشركًا مثل هؤالء.
الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله ُ

الث��اين :أن يكون اعتقا ُدهم وإيماهنم بتحريم الحالل وتحليل الحرام ثابتًا
ِ
المسلم ما يفعله من المعاصي التي
معصية اهلل كما يفعل
لكنَّهم أطاعوهم يف
ُ
ٍ
حكم أمثالهم م��ن أهل الذنوب ،كما ثبت يف
معاص؛ فهؤالء لهم
يعتق��د أهن��ا
ُ
الصحي��ح عن النب��ي ﷺ أنَّه قال« :إِنَّما ال َّطاع ُة فِ��ي المعر ِ
وف»( ،)2وقال ﷺ:
َ
َ ُْ
َ
ِ ِ
ِ
ب َو َكرِ َهَ ،ما َل ْم ُي ْؤ َم ْر بِ َم ْع ِص َي ٍة،
يما َأ َح َّ
الم ْس��ل ِم ف َ
الم ْرء ُ
��م ُع َوال َّطا َع ُة َع َلى َ
«الس ْ
َّ
َف��إِ َذا ُأ ِم��ر بِمع ِصي ٍ
المح��ر ُم للحالل والمح ِّل ُل للح��رام إن كان
��ة»( ،)3ثم ذلك
َ َ ْ َ
ِّ
(((
(((
(((

رواه الرتم��ذي ( )3095والط�براين ( )92/17والبيهق��ي ( ،)20350ق��ال الزيلعي« :رواه
الرتمذي وقال :حديث حس��ن غريب» .تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسير الكشاف
.66/2
متفق عليه ،أخرجه البخاري ( ،)7145ومسلم ( )1840من حديث علي بن أبي طالب.
متفق عليه ،أخرجه البخاري ( ،)7144ومسلم ( )1839من حديث عبد اهلل بن عمر.
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الح��ق يف نفس األمر وقد
مجته��د ًا قص��ده اتباع الرس��ول ﷺ لكن خفي عليه
ُّ

اهلل بخطئه بل يثيب��ه على اجتهاده الذي
اتق��ى اهلل ما اس��تطاع؛ فهذا ال يؤاخذه ُ
أن ه��ذا ٌ
أط��اع ب��ه ر َّب ُه ،ولكن من علم َّ
خطأ فيما جاء به الرس��ول ﷺ ثم اتبعه
نصيب من هذا الشرك الذي
على خطئه وعدَ َل عن قول الرس��ول ﷺ فهذا له
ٌ

اهلل ال س��يما إن اتب��ع يف ذلك هواه ونصره باللس��ان واليد م��ع علمه بأنه
ذ َّم�� ُه ُ
ٌ
يستحق صاحبه العقوبة عليه»(.)1
شرك
مخالف للرسول ﷺ؛ فهذا
ُّ
الق�س��م الراب��ع :ش��رك المحبة :وهو أن يح��ب مع اهلل غي��ره كمحبته هلل

أو أش��د من ذلك ،قال تعالى مب ِّينًا حال المش��ركين يف ه��ذا الباب :ﭽ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ

[سورة البقرة ،]165:فسماهم أنداد ًا من دون اهلل ،قال ابن زيد « :$هؤالء
المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع اهلل يحبوهنم كما يحب الذين آمنوا
اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل من ُح ِّبهم هم آلهتَهم(.»)2

وإذا كان من أحب غير اهلل فوق محبة رسول اهلل ،قال فيه رسول اهلل ﷺ:
ِ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه َوالن ِ
ين»(،)3
«الَ ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْمَ ،حتَّى َأك َ
َّاس َأ ْج َمع َ
ُون َأ َح َّ

فنفى عنه اإليمان فكيف بمن أحب غير اهلل فوق محبة اهلل؟!
(((
(((
(((

المجموع الفتاوى .70/7
جامع البيان للطربي  ،17/3وابن زيد هو :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،قال الذهبي« :وكان
عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسير ،جمع تفسير ًا يف مجلد ،وكتا ًبا يف الناسخ والمنسوخ ،أكثر
عنه ابن وهب يف التفسير ،تويف (182هـ)» .سير أعالم النبالء .349/8
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)15وصحيح مسلم (.)44
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والمحبة تقتضي عدم مخالفة المحبوب ،فبقدر ورود المخالفة للمحبوب

يكون نقص المحبة له ،قال اهلل سبحانه وتعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [سورة آل عمران.]31:

ق��ال ابن القيم « :$أربعة أنواع من المح ّبة يج��ب التفريق بينها ،وإنّما
ضل من ّ
ّ
ضل بعدم التمييز بينها:
�أحده��ا :محب��ة اهلل ،وال تكفي وحدها يف النجاة من عذابه والفوز بثوابه،

ّ
فإن المشركين وع ّباد الصليب واليهود وغيرهم يح ّبون اهلل.

الث��اين :محبة ما يح ّبه اهلل ،وهذه هي التي ُتدخله يف اإلس�لام ،و ُتخرجه

أقو ُمهم هبذه المحبة وأشدّ هم فيها.
من الكفر،
وأحب الناس إلى اهلل َ
ُّ

يحب ،وال يستقيم محبة
الحب هلل وفيه ،وهي من لوازم محبة ما
الثالث:
ّ
ّ

بالحب فيه وله.
ما يحب إال
ّ

الراب��ع :المحبة مع اهلل ،وهي المحبة الش��ركيةُّ ،
أحب ش��ي ًئا مع
وكل من َّ

اهلل ،ال هلل وال م��ن أجل��ه وال في��ه ،فق��د اتخذه ن��دًّ ا م��ن دون اهلل ،وهذه محبة

المشركين(.»)1

قال ش��يخ اإلس�لام« :$وليس للخلق محبة أعظ��م وال أكمل وال أتم

يحب لذاته من
م��ن محب��ة المؤمنين لرهبم ،ولي��س يف الوجود ما يس��تحق أن َّ
كل وج��ه إال اهلل تعالى ،وكل ما يحب س��واه فمحبته تبع لحبه ،فإن الرس��ول

ﷺ إنم��ا يحب ألجل اهلل ويطاع ألجل اهلل ويتب��ع ألجل اهلل ،كما قال تعالى:
(((
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ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ ،ويف الحدي��ث:
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ِ
��ب اهللَِ ،و َأ ِح ُّب��وا َأ ْه َل َب ْيتِي
«أح ُّب��وا اهَّللَ ل َم��ا َيغ ُْذوك ُْم م ْن ن َعم��هَ ،و َأح ُّبوني بِ ُح ِّ
لِ ُح ِّبي»( ،)1وقال تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﭼ [س��ورة التوبة ،]24:وق��ال النبي ﷺ« :م��ن َأحب لِ َّل ِ
��هَ ،و َأ ْبغ ََض لِ َّل ِه،
َ ْ َ َّ
َو َأ ْع َطى لِ َّل ِهَ ،و َمن ََع لِ َّل ِه َف َق ِد ْاس َتك َْم َل إْ ِ
ان»(.)3()2
يم َ
ال َ
س��و ْوهم به سبحانه يف الخلق والرزق واإلماتة واإلحياء
ومعلو ٌم أنَّهم ما َّ
الحب والتأله والخضوع لهم والتذ ُّللِ،
سووهم به يف
ِّ
والملك والقدرة ،وإنّما َّ
ِ
الظلم والجهل.
وهذا غاي ُة

يس��وى ال َعبي��دُ بمالك
ب��رب األرب��اب؟ وكيف
ال�تراب
س��وى
َّ
ِّ
ُ
فكي��ف ُي َّ
ِ
الر ِ
العاجز بالذات،
الضعيف بال��ذات،
بالذات،
الفقير
يس��وى
ُ
ُ
ق��اب؟ وكيف َّ
ُ
ِّ
ِ
المحت��اج بال��ذات ،الذي لي��س له من ذاته إال الع��دم بالغني َّ
القادر
بال��ذات،
ُ
ّ
وعلمه ورحمتُه وكما ُله
بالذات ،الذي غنا ُه وقدر ُته ومل ُكه وجو ُده وإحس��انُه
ُ
ِ
المطلق التا ِّم من لوازم ذاته؟
(((
(((
(((

رواه أحم��د يف فضائ��ل الصحاب��ة  ،986/2والبخ��اري يف التاري��خ  ،183/1والرتم��ذي
( ،)3789والحاكم ( ،)4716وحسنه الرتمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
رواه أب��و داود ( ،)4681والرتم��ذي ( ،)2521والط�براين ( ،)7613والحاك��م ()2694
وصححه ووافقه الذهبي.
مجموع الفتاوى .649/10
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ٍ
فأي ٍ
حكم أشدُّ جور ًا منهُ ،
حيث عَدَ َل من العَدْ َل
وأي
أقبح من هذا؟ ُّ
ظلم ُ
ُّ
ل��ه ِ
بخلق ِه؛ كم��ا قال تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ُ
المشرك
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [سورة األنعام ،]1:فعدَ ل
الظلمات والنور بمن ال يملك ِ
ِ
لنفس��ه
واألرض وجعل
َمن َخ َل َق الس��ماوات
َ
َ
وال ِ
ِ
َ
ذر ٍة يف السماوات وال يف
لغيره
األرض(!)1
مثقال ّ

النوع الثاين :ال�شرك الأ�صغر:

ِ
ص التوحيد ،وهو وسيل ٌة إلى
رج من اإلسالم لكنه ُينْق ُ
وهذا الشرك ال ُي ْخ ُ

الوصول إلى الشرك األكرب والعياذ باهلل تعالى ،وهو قسمان:

الق�سم الأول :ش��رك ظاهر وهو ألفاظ وأفع��ال ،فاأللفاظ كالحلف بغير

اهلل ،ومن��ه الحلف بالنبي ،والرس��ول ،والكعبة ،والرح��م ،واآلباء ،واألمانة،
وحياة فالن ،والطالق ،والنعمة ،والشنب –أي :الشوارب ،-وغيرها.

قال اهلل تبارك وتعال��ى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [س��ورة
البق��رة ،]22:ق��ال اب��ن عباس ﭭ يف تفس��ير ه��ذه اآلي��ة المباركة« :األن��داد هو

الش��رك ،أخفى من دبيب النمل على صفاة س��وداء يف ظلمة اللي��ل ،وهو أن يقول:
واهلل ،وحياتك يا فالنة ،وحيايت ،ويقول :لوال كبه هذا ألتانا اللصوص ،ولوال البط

يف الدار ألتى اللصوص ،وقول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل وشئت ،وقول الرجل:

لوال اهلل وفالن ،ال تجعل فيها فالنا؛ فإن هذا كله به شرك(.»)2
(((
(((

انظر :الداء والدواء البن القيم ص.304
رواه ابن أبي حاتم يف تفسيره .62/1
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النبي ﷺ أم َت ُه ع��ن الحلف بغير اهلل أيم��ا تحذير ،وهناهم عن
وق��د ح��ذر ُّ

ذل��ك وأخ�بر ﷺ أن الحلف بغي��ر اهلل ش��رك-أي أصغر ،-فعن عب��د اهلل بن
َان َحالِ ًفا َف ْل َي ْح ِل ْ
ف
عمر ﭭ ،عن النبي ﷺ قال« :الَ ت َْح ِل ُفوا بِآ َبائِك ُْمَ ،و َم ْن ك َ
ِ()1
«م ْن َح َل َ
ف بِ َغ ْيرِ اهَّلل ِ َف َقدْ َأ ْش َر َك»(.)2
بِاهَّلل » ،ويف روايةَ :

«ل ت َْح ِل ُف��وا بِآ َبائِك ُْم َو اَل
وع��ن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ :اَ
اد ،و اَل تَح ِل ُفوا إِ اَّل بِاهَّللِ ،و اَل تَح ِل ُفوا إِ اَّل و َأ ْنتُم ص ِ
ِ
ِ
ون»(.)3
اد ُق َ
َ ْ َ
َ ْ
بِ ُأ َّم َهاتك ُْم َو اَل بِ أْالَ ْندَ َ ْ

فف��ي هذه األحاديث هن��ي النبي ﷺ عن الحلف بغي��ر اهلل صراحة ،وهذا
دالل��ة من��ه ﷺ على َّ
أن الحلف بغير اهلل ليس باألمر اله ِّين أو الش��يء اليس��ير
وهو من الش��رك األصغر ،والشرك األصغر أكرب من الكبائر ،فعن ابن مسعود
إلي من أن أحلف بغيره صاد ًقا»(.)4
ﭬ قال« :ألن أحلف باهلل كاذ ًبا أحب َّ
ومن حلف بغير اهلل خطأ أو س��هو ًا فليقل :ال إله إال اهلل ،كما أرش��د النبي
«م ْن َح َل َ
ف
ﷺ أمته إلى ذلك ،فعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
َف َق َال فِي ح ِل ِف ِه :واللاَّ ِ
ت َوال ُعزَّىَ ،ف ْل َي ُق ْل :الَ إِ َل َه إِ اَّل اهَّللُ( ،»)5قال الخطابي :$
َ
َ
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)7401وصحيح مسلم (.)1646
رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( ،)1535وأبو عوانة يف المس��تخرج ( ،)6405وحس��نه
الرتمذي.
رواه أب��و داود ( ،)3248والنس��ائي ( ،)3769وأبو يعلى ( ،)6048وصححه ابن الملقن .البدر المنير
.544/9
رواه عبد الرزاق ( ،)16946وابن أبي شيبة ( ،)12281والطرباين ( ،)8902وقال الهيثمي:
«رواه الطرباين يف الكبير ،ورجاله رجال الصحيح» .مجمع الزوائد .117/4
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)4860وصحيح مسلم (.)1647
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«إنم��ا أوجب ق��ول :ال إله إال اهلل على م��ن حلف بالالت والعزى َش�� َف ًقا من
الكف��ر أن يك��ون قد لزمه ،ألن اليمي��ن إنما تكون بالمعبود ال��ذي ُيع َّظ ُم ،فإذا
ِ
التوحيد المرب ِِّئة
حلف هبما فقد ضاهى الكفار يف ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة
من الشرك(.»)1

وم��ن �ص��ور ال�شرك الأ�صغر ،قولهم« :ما ش��اء اهلل وش��اء ف�لان ،لوال اهلل

وفالن»:

لقد كان النبي ﷺ ش��ديدَ الحرص على حماية جناب التوحيد ،وكان من

دأبه ﷺ تحذير األمة عما يشوب توحيدهم ويخدشه ،ومن ذلك إنكاره ﷺ أن

يقول أحدهم :ما شاء اهلل وشئت ،فعن ابن عباس ﭭ :قال رجل للنبي ﷺ:
ما شاء اهلل وشئت ،قال ﷺَ :
«أ َج َع ْلتَنِي لِ َّل ِه َعدْ اًل؟ ُق ْلَ :ما َشا َء اهللُ َو ْحدَ ُه»(.)2

واألولى أن يقتصر المسلم على القول :ما شاء اهلل وحده ،كما جاء توجيه

«ل
ذلك عن النبي ﷺ ،فعن حذيفة بن اليمان ﭭ قال :قال رسول اهلل ﷺ :اَ
َت ُقو ُلوا َما َش��ا َء اهَّللُ َو َش��ا َء ُفلاَ ٌن َو َلكِ ْن ُقو ُلواَ :ما َشا َء اهَّللُ َو ْحدَ ُه»( ،)3ويف رواية:

«ل َت ُقو ُلواَ :ما َشا َء اهَّللُ َو َشا َء ُم َح َّمدٌ ُ ،قو ُلواَ :ما َشا َء اهَّللُ َو ْحدَ ُه»(.)4
اَ
(((
(((
(((
(((

أعالم الحديث .1918/3
رواه البخ��اري يف األدب ص ،274والنس��ائي يف الك�برى ( ،)10759وابن ماجه (،)2117
وأحمد ( .)2561وصححه العراقي .تخريج أحاديث اإلحياء ص.1056
رواه الطيالس��ي ( ،)431والب��زار ( ،)2830وصحح��ه العراق��ي .تخري��ج أحاديث اإلحياء
.1784/4
رواه أب��و يعل��ى ( ،)4655والطرباين ( ،)8215والحاكم ( ،)5945ق��ال الهيثمي« :رواه أبو
يعلى ورجاله ثقات» .مجمع الزوائد .209/7

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

77

وإن كان البد فقد رخص الشرع أن يقول« :ما شاء اهلل ثم فالن ،ولوال اهلل
ثم فالن» ،فعن ُقتيلة بنت صيفي الجهني رضي اهلل عنها قالتَ :
«أ َم َر ُه ُم النَّبِ ُّي
ونَ :ما َش��ا َء اهَّللُُ ،ث َّم
ﷺ إِ َذا َأ َرا ُدوا َأ ْن َي ْح ِل ُف��وا َأ ْن َي ُقو ُل��واَ :و َر ِّب ا ْل َك ْع َب ِةَ ،و َي ُقو ُل َ
ْت»( ،)1واهلل أعلم.
ِشئ َ

ِ
ٌ
حس��ب اهلل
متوكل على اهلل وعليك ،وأنا يف
تس��مع من يقول :أنا
ولعلك
ُ
ِ
َ
بركات اهلل
ومنك ،وهذا م��ن
وحس��بِك ،ومال��ي إال اهلل وأنت ،وهذا م��ن اهلل
وبركاتك ،واهلل لي يف الس��ماء ،وأنت ل��ي يف األرض ،واهللِ
ِ
وحياة فالن ،نذر ًا
َ
ُ

اهلل وفالنًا ،ونحو ذلك؟
هلل ولفالن ،أو أنا ٌ
تائب هلل ولفالن ،أو أرجو َ

ِ
ِ
ِ
اهلل وش��ئت ،ثم انظر:
ف��وازن بين هذه األلفاظ وبين قول القائل :ما ش��ا َء ُ
ِ
أن َ
أفح ُش؟ يتب َّين لك َّ
بجواب النبي ﷺ ،وأنّه
قائل تلك الكلمات أولى
أ ُّيهما َ
ٍ
َ
شيء
رسول اهلل ﷺ يف
إذا كان قد جعله هلل نِدًّ ا هبا ،فهذا قد جعل من ال يداين
ِ ِ
لرب العالمين(.)2
من األشياء ،بل لعله أن يكون من أعدائه ،ندًّ ا ّ
وأما األفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البالء أو دفعه ،ومثل تعليق

التمائم خوفًا من العين وغيرها ،هذا إن اعتقد أن هذه أس��باب لرفع البالء أو

دفعه فهذا ش��رك أصغر ألن اهلل لم يجعل هذه أس��با ًبا ،وأما إن اعتقد أهنا هي
ٌ
شرك أكرب ألنه تع ُّل ٌق بغير اهللِ.
بنفسها تدفع أو ترفع البالء فهذا

(((
(((

رواه النس��ائي ( ،)3773وأحمد ( ،)27093وابن أبي عاصم ( ،)3408وصححه العراقي.
تخريج أحاديث اإلحياء .1784/4
انظر :الداء والدواء البن القيم ص.311
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فعن زينب امرأة عبد اهلل بن مس��عود عن ابن مس��عود ﭬ قال :س��معت
ِ
ِ
��ر ٌك» قالت :قلت :لم
الر َقىَ ،والت ََّمائ َمَ ،والت َِّو َل َة ش ْ
رس��ول اهلل ﷺ يق��ول« :إِ َّن ُّ

تق��ول ه��ذا؟ واهلل لقد كانت عيني تق��ذف وكنت أختلف إل��ى فالن اليهودي
يرقيني فإذا رقاين سكنت ،فقال عبد اهلل :إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها

بيده فإذا رقاها كف عنها ،إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رس��ول اهلل ﷺ
َّاسْ ،اش ِ
يقولَ :
«أ ْذ ِه ِ
ب ا ْل َب ْأ َس َر َّب الن ِ
ْت َّ
الش��افِي ،اَل ِش�� َفا َء إِ اَّل ِش�� َفاؤُ َك
��ف َأن َ
ِش�� َفاء اَل يغ ِ
َاد ُر َس�� َق ًما»( ،)1قال أبو عبيد « :$التِّولة هي :بكس��ر التاء ،وهو
ً ُ
الرقى
ال��ذي يح ِّب ُ
ب المرأة إلى زوجها ،هو من الس��حر وذلك ال يجوز ،وأما ُّ
والتمائ��م فإنم��ا أراد عبدُ اهلل ما كان بغير لس��ان العربية مم��ا ال ُيدْ رى ما هو»،

البيهقي « :$التميم ُة يقال :إهنا خرز ٌة كانوا يتعلقوهنا يرون أهنا تدفع
وق��ال
ُّ
عنهم اآلفات ،ويقال :قالد ٌة ُتع َّل ُق فيها ال ُع َو ُذ(.»)2
«م ْن َت َع َّل َق
وعن عقبة بن عامر ﭬ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقولَ :
ِ
يمةًَ ،فلاَ َأت ََّم اهللُ َل ُهَ ،و َم ْن َت َع َّل َق َو َد َعةًَ ،فلاَ َو َد َع اهللُ َل ُه»(.)3
تَم َ

وع��ن أبي هريرة ﭬ قال :إن رس��ول اهلل ﷺ ق��ال« :الَ َعدْ َوى َوالَ َص َف َر
َوالَ َه َام��ةَ» فق��ال أعرابي :يا رس��ول اهلل ،فما بال إبلي ،تك��ون يف الرمل كأهنا
الظباء ،في��أيت البعير األجرب فيدخل بينها ف ُي ْج ِرهبا؟ فق��ال ﷺَ « :ف َم ْن َأ ْعدَ ى
األَ َّو َل؟( ،»)4العدوى :اس��م من اإلعداء ،يقال :أعداه الداء يعديه إعداء؛ وهو
(((
(((
(((
(((

رواه أبو داود ( ،)3883وابن ماجه ( ،)3530والحاكم ( )7505وصححه ووافقه الذهبي.
السنن الكربى (.)19604
رواه أحمد ( ،)17404وأبو يعلى ( ،)1759والحاكم ( )7501وصححه ووافقه الذهبي.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5717وصحيح مسلم (.)2220
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أن يصيب��ه مث��ل ما بصاحب ال��داء ،وذلك أن يك��ون ٍ
ٍ
ج��رب مثلاً فتتقى
ببعير
مخالطت��ه بإب��ل أخ��رى ح��ذار ًا أن يتعدى ما به م��ن الجرب إليه��ا فيصيبها ما

أصاب��ه ،وقد أبطله اإلس�لام ،ألهنم كان��وا يظنون أن المرض بنفس��ه يتعدى،
فأعلمه��م النبي ﷺ أنه ليس األمر كذلك ،وإنم��ا اهلل هو الذي يمرض وينزل
الداء(.)1

وه��ذا ليس نف ًيا لوجود العدوى ،فعن أبي هريرة ﭬ ،قال :قال رس��ول
اهلل ﷺِ ِ :
ٍ
حديث آخر:
الم ْج ُذو ِم ك ََما ت َِف ُّر ِم َن األَ َس ِد( ،»)2وقال ﷺ يف
َ
«وف َّر م َن َ
«ل ُي ِ
ور ُد ُم ْمرِ ٌض َع َلى ُم ِص ٍّح( ،»)3وهو من باب تجنب األس��باب ،ال من باب
اَ
تأثير األس��باب بنفس��ها ،فالعدوى وإن كانت ممكن ًة إال أهنا ليست أمر ًا خف ًّيا
تقع بإذن اهللِ تعالى.
سبب قد ُ
بحيث تكون عل ًة فاعلةً ،وإنما هي ٌ
الص َف ُر،
وقوله« :وال َص َف َر» كانت العرب تزعم أن يف البطن حية يقال لهاَّ :

تصيب اإلنسان إذا جاع وتؤذيه ،وأهنا تعدي ،فأبطل اإلسالم ذلك(.)4

وقوله« :وال هامة» الهامة :اسم طائر ،وذلك أهنم كانوا يتشاءمون هبا ،وهي

م��ن طير الليل ،وقي��ل :هي البومة ،وقيل :كانت الع��رب تزعم أن روح القتيل
الذي ال يدرك بثأره تصير هامة ،فتقول :اسقوين ،فإذا أدرك بثاره طارت(.)5

(((
(((
(((
(((
(((

النهاية يف غريب الحديث .192/3
صحيح البخاري (.)5707
متفق عليه؛ أخرجه البخاري ( ،)5771ومسلم ( )2221من حديث أبي هريرة.
رج��ح بعض العلماء :أنه ش��هر صفر بعد ش��هر المحرم حيث كانت العرب تتش��اءم به.
وق��د َّ
انظر :النهاية البن األثير .35/3
المصدر نفسه .283/5
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وعن عمران بن حصين ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن َت َط َّي َر
َأو ُت ُطير َلهَ ،أو َتكَهن َأو ُتكُهن َلهَ ،أو سحر َأو س ِ
ح َر َل ُهَ ،و َم ْن َع َقدَ ُع ْقدَ ًة(.»)1
ْ ِّ َ ُ ْ َّ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ِ
��ر ٌك،
وع��ن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ال ِّط َي َر ُة ش ْ
ال ِّط َي َر ُة ِش ْر ٌكَ ،ثلاَ ًثاَ ،و َما ِمنَّا إِ اَّل َو َلكِ َّن اهَّللَ ُي ْذ ِه ُب ُه بِالت ََّوك ُِّل( ،»)2قال اإلمام أحمد
ٌ
ش��رك على م��ا كان أهل الجاهلية
 $فيم��ا نقل عنه البيهقي « :$الطيرة
«و َما ِمنَّا إِل» يقال :هذا من قول عبد اهلل بن مس��عود
يعتق��دون فيها ..ثم قالَ :
ﭬ ،ولي��س م��ن قول النب��ي ﷺ وقوله :وم��ا منا إال وقع يف قلبه ش��يء عند
ذلك على ما جرت به العادة ،وقضت به التجارب ،لكنه ال يقر فيه بل يحسن
اعتقاده أن ال مدبر س��وى اهلل تعالى ،فيس��أل اهلل الخير ويس��تعيذ به من الش��ر

ويمضي على وجهه متوكالً على اهلل عز وجل(.»)3

ومن السنة دفع الطيرة وغيرها بما ثبت عن النبي ﷺ ،فعن عروة بن عامر
ﭬ قالُ :ذكِ ِ
رت الطير ُة عند النبي ﷺ فقالَ :
«أ ْح َسن َُها ا ْل َف ْأ ُل َو اَل ت َُر ُّد ُم ْس ِل ًما،
َفإِ َذا ر َأى َأحدُ كُم ما يكْره َف ْلي ُق ِل :ال َّلهم اَل ي ْأتِي بِا ْلحس��ن ِ
ْتَ ،و اَل َيدْ َف ُع
َات إِ اَّل َأن َ
َ َ
َ ْ َ َ َُ َ
َ
ُ َّ َ
الس��يئ ِ
ُ
ْتَ ،و اَل َح ْو َل َو اَل ُق َّو َة إِ اَّل بِ َ
رس��ول اهلل ﷺ يعجبه
ك»( ،)4وكان
َات إِ اَّل َأن َ
َّ ِّ
(((
(((
(((
(((

رواه البزار ( ،)3578والدوالب��ي ( ،)2083والطرباين ( ،)162/18قال الهيثمي« :رجاله؛
رجال الصحيح خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة» .مجمع الزوائد .117/5
رواه البخ��اري يف األدب ص ،313وأب��و داود ( ،)3910واب��ن ماج��ه ( ،)3538والحاك��م
( )43وصححه ووافقه الذهبي.
شعب اإليمان (.)1124
رواه أب��و داود ( ،)3919واب��ن أبي ش��يبة يف األدب ص ،205والخالل يف الس��نة (،)1405
وصححه النووي .رياض الصالحين ص.470
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الف��أل ،فع��ن أنس ب��ن مالك ﭬ عن النبي ﷺ ق��ال« :الَ َع��دْ َوى َوالَ طِ َي َرةَ،
َو ُي ْع ِ
ج ُبنِي ال َف ْأ ُل» قالوا :وما الفأل؟ قال« :ك َِل َم ٌة َط ِّي َبةٌ»(.)1
وع��ن عروة قال :دخ��ل حذيفة ﭬ على مريض ،فرأى يف عضده س��ير ًا

فقطع��ه -أو :انتزعه -ثم ق��ال :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

[سورة يوسف.)2(]106:

الق�س��م الثاينٌ :
�شرك
خف��ي ،وهو الش��رك يف اإلرادات والنيات كالرياء
ٌّ

والسمعة ،وهو أن يعمل عمالً مما ُيتقرب به إلى اهلل تعالى يريد به ثناء الناس

يحس��ن صالته ،أو يتص��دق ألجل أن ُيمدح و ُيثن��ى عليه ،والرياء
علي��ه ،كأن ِّ

إذا خال��ط العم��ل أبطله قال اهلل تعال��ى :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ[س��ورة
الكهف ،]110:قال أبو عيس��ى الرتمذي « :$وقد فس��ر بعض أهل العلم
هذه اآلية :قال :ال يرائي(.»)3

قال اب ُن الق ِّيم « :$أي كما أنه إل ٌه واحدٌ ال إله س��واه ،فكذلك ينبغي أن
ِ
ُ
َ
فالعمل
بالعبودية،
يجب أن ُيفرد
تفرد باإللهية
ُ
فكما َّ
تكون العباد ُة له وح��د ُهَّ ،
ِ
الصالح هو الخالي من
الرياء ،المق َّيدُ بالسن َِّة(.»)4
ُ

(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5776وصحيح مسلم (.)2224
رواه ابن أبي حاتم يف تفسيره  ،2209/7وانظر :تفسير ابن كثير .418/4
سنن الرتمذي (.)1535
الداء والدواء ص.303

82

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

وق��د وردت آي��ات وأحاديث تحذر من هذا الش��رك فم��ن ذلك ،قول اهلل

تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة يوسف،]106:
قال الحس��ن البصري  $يف تفس��ير اآليةَ « :ذ َ
اك ا ْل ُمنَافِ ُق َي ْع َم ُل إِ َذا َع ِم َل ِر َيا ًء
َّاسَ ،و ُه َو ُم ْش ِ
لِلن ِ
��ر ٌك بِ َع َملِ ِه َذ َ
اك» ،قال ابن كثير« :$يعني قوله تعالى :ﭽ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة النساء.»)1(]142:

وقال تعالى:ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [س��ورة

الفرقان ،]23:قوله :ﭽﭲ ﭼ :أي« :عمدنا» ،وقوله :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ،قال

ابن جرير « :$فجعلناه باطالً ،ألهنم لم يعملوه هلل وإنما عملوه للش��يطان،

والهباء :هو الذي ُيرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الش��مس من كوة ،يحس��به
ٍ
بش��يء تقب��ض عليه األيدي وال تمس��ه ،وال ُيرى ذلك يف
الناظ��ر غبار ًا ،ليس

الظ��ل»( ،)2وقال مجاه��د « :$قدمنا إلى ما عملوا من خير ال يتقبل منهم»،
وقال ابن المبارك « :$كل عمل صالح ال يراد به وجه اهلل»(.)3

ُ
َ
حديث
والعلم لغي��ر وجه اهلل-
القرآن
وأش��د ما جاء يف ذلك -م��ن َتعلم
َ
أبي هريرة ﭬ قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إِ َّن َأ َّو َل الن ِ
َّاس ُي ْق َضى َي ْو َم
ت فِ َيها؟
ا ْل ِق َي َام ِة َع َل ْي ِه َر ُج ٌل ْاست ُْش ِهدَ َ ،ف ُأتِ َي بِ ِه َف َع َّر َف ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َالَ :ف َما َع ِم ْل َ
يك َحتَّى ْاست ُْش ِ
َق َ
تَ ،و َلكِن َ
ت فِ َ
ت أِلَ ْن ُي َق َال:
َّ��ك َقا َت ْل َ
��هدْ ُتَ ،ق َال :ك ََذ ْب َ
��الَ :قا َت ْل ُ
(((
(((
(((

انظر :تفسير ابن أبي حاتم  ،2207/7وتفسير ابن كثير .418/4
جامع البيان .431/17
تفسير ابن أبي حاتم .2678/8
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ِ ِ ِ
ب َع َلى َو ْج ِه ِه َحتَّى ُأ ْل ِقي فِي الن ِ
َجرِي ٌءَ ،ف َقدْ ِق َ
َّارَ ،و َر ُج ٌل َت َع َّل َم
يلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُسح َ
َ
ِ
ت فِ َيها؟
آنَ ،ف ُأتِ َي بِ ِه َف َع َّر َف�� ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َالَ :ف َما َع ِم ْل َ
��مَ ،و َع َّل َم ُه َو َق َر َأ ا ْل ُق ْر َ
ا ْلع ْل َ
َق َ
ت ا ْل ِع ْل َمَ ،و َع َّل ْم ُت ُه َو َق َر ْأ ُت فِ َ
ت
تَ ،و َلكِن ََّك َت َع َّل ْم َ
آنَ ،ق َال :ك ََذ ْب َ
��الَ :ت َع َّل ْم ُ
يك ا ْل ُق ْر َ
ِ
ِ ِ
آن لِ ُي َق َالُ :ه َو َق ِ
ارئٌ َ ،ف َقدْ ِق َ
ب
ا ْل ِع ْل َم لِ ُي َق َالَ :عالِ ٌمَ ،و َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َ
يلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُس��ح َ
َّار ،ورج ٌل وسع اهلل ع َلي ِه ،و َأع َطاه ِمن َأصن ِ
ِ ِ
ِ
َاف ا ْلم ِ
ال
َع َلى َو ْج ِهه َحتَّى ُأ ْلق َي في الن ِ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
َ
ْت ِم ْن َسبِ ٍ
يل
ت فِ َيها؟ َق َالَ :ما ت ََرك ُ
ُك ِّل ِهَ ،ف ُأتِ َي بِ ِه َف َع َّر َف ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َالَ :ف َما َع ِم ْل َ
ِ
ت فِ َيها َل َكَ ،ق َ
ت لِ ُي َق َالُ :ه َو
تَ ،و َلكِن ََّك َف َع ْل َ
��ال :ك ََذ ْب َ
��ب َأ ْن ُينْ َف َق فِ َيها إِ اَّل َأ ْن َف ْق ُ
تُح ُّ
ِ
ِ ِ
ب َع َلى َو ْج ِه ِهُ ،ث َّم ُأ ْل ِقي فِي الن ِ
َج َوا ٌدَ ،ف َقدْ ِق َ
َّار»(.)1
يلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُسح َ
َ
ق��ال النووي « :$قوله ﷺ يف الغ��ازي والعالم والجواد وعقاهبم على

فعله��م ذلك لغي��ر اهلل وإدخالهم النار؛ دليل على تغليظ تحريم الرياء وش��دة

عقوبت��ه ،وعل��ى الحث على وج��وب اإلخ�لاص يف األعمال ،كم��ا قال اهلل
تعال��ى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [س��ورة البين��ة ،]5:وفي��ه أن العموم��ات ال��واردة يف

مخلصا ،وكذلك الثناء على
فض��ل الجهاد إنما هي لمن أراد اهلل تعالى بذلك
ً
العلماء وعلى المنفقين يف وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك هلل

مخلصا( ،»)2وقال يحيى بن أبي كثير « :$يصعد الملك بعمل العبد
تعالى
ً
مبتهجا فإذا انتهى إلى ربه قال :اجعلوه يف ِس ِّج ٍ
ين فإنِّي لم ُأ َر ْد هبذا(.»)3
ً
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)1905
شرح النووي على صحيح مسلم .51/13
رواه ابن أبي الدنيا يف اإلخالص والنية ص.45
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َّ
وإن اهلل س��بحانه إنم��ا أمر بعبادته خالصة ،فمن ل��م يخلِص هلل يف عبادتِه لم
ِ
يصح ،وال ُ
يقبل منه(.)1
يفعل ما ُأم َر به ،بل الذي أتى به شيء غير المأمور به ،فال ُّ

«م ْن َت َع َّل َم ِع ْل ًما ِم َّما ُي ْب َتغَى
وعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
ِ
ِ ِ
ِ
يب بِ ِه َع َر ًضا ِم َن الدُّ ْن َياَ ،ل ْم َي ِ
ف
جدْ َع ْر َ
بِ��ه َو ْج ُه اهَّلل َع َّز َو َج َّل اَل َي َت َع َّل ُم�� ُه إِ اَّل ل ُيص َ
ا ْل َجن َِّة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة» يعني ريحها»(.)2

وعن أبي سعد بن أبي فضالة األنصاري ﭬ وكان من الصحابة قال :قال
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب فِ ِيه،
ين َي ْو َم ا ْلق َي َامة ،ل َي ْو ٍم اَل َر ْي َ
ين َو آْالخرِ َ
رسول اهلل ﷺ« :إِ َذا َج َم َع اهَّللُ أْالَ َّول َ
ِ ِ ِ
ِ
نَادى من ٍ
ب َث َوا َب ُه ِم ْن ِعن ِْد َغ ْيرِ اهَّللِ،
َادَ :م ْن ك َ
��ر َك في َع َم ٍل َعم َل ُه ل َّلهَ ،ف ْل َي ْط ُل ْ
َان َأ ْش َ
َ ُ
الش��رك ِ
َاء َع ِن ِّ
الش ْر ِك»( ،)3وعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول
َفإِ َّن اهَّللَ َأ ْغنَى ُّ َ
الشرك ِ
َاء َع ِن ِّ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً
اهلل ﷺَ « :ق َال اهللُ َت َب َار َك َو َت َعا َلىَ :أنَا َأ ْغنَى ُّ َ
ِ
ِ ِ ِ
��ر َك ُه»( ،)4قال النووي « :$هكذا وقع يف
��ر َك فيه َمعي َغ ْيرِي ،ت ََر ْك ُت ُه َوش ْ
َأ ْش َ

بعض األصول« :وشركه» ،ويف بعضها «وشريكه» ،ويف بعضها «وشركته» ،ومعناه:

أنا غنى عن المشاركة وغيرها؛ فمن عمل شي ًئا لي ولغيري لم أقبله ،بل أتركه لذلك
الغير ،والمراد أن عمل المرائي ٌ
ويأثم به»(.)5
باطل ال ثواب فيه
ُ
(((
(((
(((
(((
(((

الداء والدواء البن القيم ص.303
رواه أب��و داود ( ،)3664وابن ماجه ( ،)252وابن أبي ش��يبة ( ،)26127والحاكم (،)288
وصححه ووافقه الذهبي.
رواه الرتمذي ( ،)3154وابن ماجه ( ،)4203وأحمد ( ،)15838وحسنه األلباين .صحيح
الرتغيب والرتهيب.120/1 .
صحيح مسلم (.)2985
شرح النووي على مسلم .116/18
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��م َع
«م ْن َس َّ
وع��ن جندب ب��ن عبد اهلل البجلي ﭬ ق��ال :قال النبي ﷺَ :
َس َّم َع اهَّللُ بِ ِهَ ،و َم ْن ُي َرائِي ُي َرائِي اهَّللُ بِ ِه»( ،)1قال الخطابي « :$من عمل عملاً
على غير إخالص ،وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن
يشهره اهلل ويفضحه ويبدوا عليه ما كان يبطِنُه ِ
ويس ُّره من ذلك»(.)2

وم��ن خطورة الرياء أن قليله وكثيره ش��رك ،عن مع��اذ بن جبل ﭬ قال
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إِ َّن ي ِسير الري ِ
اء ِش ْر ٌك»(.)3
َ َ ِّ َ

الشر َك أْالَ ْصغَر َع َلى َع ْه ِد رس ِ
ول
َ ُ
َ
وعن شداد بن أوس ﭬ قالُ « :كنَّا َن ُعدُّ ِّ ْ

ِ
الر َيا َء(.»)4
اهَّلل ﷺ ِّ

اف
ف َما َأ َخ ُ
وعن محمود بن لبيد ﭬ أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :إِ َّن َأ ْخ َو َ
ُ��م ِّ
َ��ر»  ،قالوا :وما الش��رك األصغر يا رس��ول اهلل؟ قال:
��ر ُك أْالَ ْصغ ُ
الش ْ
َع َل ْيك ُ

(((
(((
(((

(((

رواه البخاري ( ،)6499ورواه مسلم من حديث ابن عباس (.)2986
أعالم الحديث .2257/3
رواه ابن ماج��ه ( ،)3989والطحاوي ( ،)1798والحاكم ( )7933وتمام ( ،)28والبيهقي
يف الش��عب ( )6393من طريق عيس��ى بن عب��د الرحمن ،والطح��اوي ( ،)1799والطرباين
 ،153/20والحاك��م ( ،)4والبيهق��ي يف األس��ماء والصفات ( )1046م��ن طريق عياش بن
عباس القتباين كالهما عن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،والشاشي ( ،)1331والطرباين يف األوسط
( ،)4950والحاك��م ( ،)5182واألصبهاين يف الحلية  15/1من طريق أبي قالبة ،والطرباين
يف األوسط ( )7112من طريق مجاهد كالهما عن ابن عمر ،عن عمر بن الخطاب عن معاذ
ب��ن جبل به ،وقد أع��ل معظم طرق الحديث إال طريق الليث بن س��عد ،عن عياش بن عباس
القتب��اين ،عن زيد بن أس��لم به فهذا إس��ناد صحيح إن كان عياش س��معه م��ن زيد ،وصححه
الحاكم ووافقه الذهبي ،واهلل أعلم.
أخرج��ه البزار ( ،)3481وابن األعرابي ( ،)2246والطرباين يف مس��ند الش��اميين (،)2146
والحاكم ( )7937وصححه ووافقه الذهبي.
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ِ ِ
«الر َيا ُءَ ،ي ُق ُ
َّاس بِ َأ ْع َمالِ ِه ْم :ا ْذ َه ُبوا
ي الن ُ
ول اهللُ َع َّز َو َج َّل َل ُه ْم َي ْو َم ا ْلق َي َامة :إِ َذا ُج ِز َ
ِّ
إِ َل��ى ا َّل ِذين ُكنْتُم تُراء َ ِ
��روا َه ْل ت ِ
ون ِعنْدَ ُه ْم َجزَا ًء»( ،)1ويف
َجدُ َ
ْ َ ُ
َ
ون في الدُّ ْن َيا َفا ْن ُظ ُ
ِ
رواي��ةَ :
��رائِرِ» قالوا :يا رس��ول اهلل ،وما ش��رك
«أ ُّي َها الن ُ
الس َ
��ر َك َّ
َّاس إِ َّياك ُْم َوش ْ
الس��رائر؟ ق��ال« :ي ُقوم الرج ُل َفيص ِّل��ي َفيزَين صلاَ َته ج ِ
اهدً ا لِ َم��ا َي َرى ِم ْن َن َظرِ
ُ ِّ ُ َ ُ َ
َ ُ َّ ُ ُ َ
َّاس إِ َلي ِهَ ،ف َذلِ َ ِ
الس َرائِرِ»( ،)2قال إبراهيم النخعي « :$إن الرجل
��ر ُك َّ
كش ْ
الن ِ ْ
ليعم��ل العمل الحس��ن يف أعين الناس ،أو العمل ال يريد ب��ه وجه اهلل فيقع له

المق��ت والعي��ب عند الناس حت��ى يكون عي ًب��ا ،وإنه ليعمل العم��ل أو األمر
يكرهه الناس يريد به وجه اهلل فيقع له ِ
الم َق ُة والحسن عند الناس(.»)3

وهاك �أثار ًا عن ال�سلف ﭫ يف التحذير عن الرياء:

ق��ال علي بن أب��ي طالب ﭬ« :م��ن كان ظاهره أرجح م��ن باطنه خف

ميزانه يوم القيامة ،ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة».

وقال بالل بن سعد « :$ال تكن وليا هلل يف العالنية وعدوه يف السريرة»،

وقال عمر بن عبد العزيز « :$يا معشر المسترتين اعلموا أن عند اهلل مسألة

فاضح��ة ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

[سورة الحجر ،»]93-92:وعن إبراهيم النخعي  $قال« :كانوا يكرهون
ُ
الرجل أحس�� َن ما عنده» ،وعن الحس��ن  $أنه حدث
إذا اجتمعوا أن ُي ْظ ِه َر
يو ًما أو وعظ فتنفس يف مجلس��ه ٌ
رجل ،فقال الحس ُن« :إن كان هلل فقد شهرت

(((
(((
(((

رواه أحم��د ( ،)23630والط�براين ( ،)4301والبغ��وي ( .)4134ق��ال العراق��ي« :رجاله
ثقات» .تخريج أحاديث اإلحياء .1971/5
رواه ابن أبي شيبة ( ،)8403وابن خزيمة ( ،)937والبيهقي (.)3585
رواه ابن أبي الدنيا يف اإلخالص والنية ص.40

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

87

نفسك ،وإن كان لغير اهلل هلكت(.»)1

وكان الس��لف يع ِّلمون طالهبم َ
ترك الرياء ،فع��ن حامد بن يحيى البلخي

 $قال« :س��معت س��فيان  $يقول :ما زلت أرائي حتى لقيت أبا هاش��م

فعلمني ترك الرياء(.»)2

والس��بيل إلى التخلص من الرياء واتقائ��ه مالزمة هذا الدعاء النبوي فعن
أبي موسى األشعري ﭬ قال« :خطبنا رسول اهلل ﷺ ذات يو ٍم ،فقالَ :
«أ ُّي َها
الش ْر َك َفإِ َّن ُه َأ ْخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
َّاس ا َّت ُقوا َه َذا ِّ
يب الن َّْم ِل» ،فقال له من شاء أن يقول:
الن ُ
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهلل؟ ،قالُ « :قو ُلوا :ال َّل ُه َّم إِنَّا
ك ِم ْن َأ ْن ن ُْشرِ َك بِ َ
َن ُعو ُذ بِ َ
ك َش ْيئًا َن ْع َل ُم ُه َون َْس َتغ ِْف ُر َك لِ َما اَل َن ْع َل ُم»(.)3

املطلب الثالث � :أ�ضرار ال�شرك و�آثاره

إن الشرك له آثار خطيرة ،ومفاسد جسيمة ،وأضرار مهلكة فمنها:

� .1صاحب ال�شرك باهلل �أبعد اخللق عن الهداية مطل ًقا:

قال اهلل سبحانه وتعالى :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [س��ورة الح��ج ،]31-30:قال ابن

(((
(((
(((

هذه اآلثار رواها ابن أبي الدنيا يف اإلخالص والنية ص .70- 41
معجم ابن األعرابي (.)1577
رواه اب��ن أبي ش��يبة ( ،)29547وأحم��د ( ،)19606والطرباين يف األوس��ط ( .)3479قال
الهيثمي« :رواه أحمد ،والطرباين يف الكبير واألوسط ،ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي
علي ،ووثقه ابن حبان» ،وحسنه األلباين .انظر :مجمع الزوائد  ،224/10وصحيح الرتغيب
والرتهيب .121/1
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جرير « :$اجتنبوا أيها الناس عبادة األوثان ،وقول الش��رك ،مس��تقيمين هلل

خالصا دون األوثان
عل��ى إخالص التوحيد له ،وإف��راد الطاعة والعبادة ل��ه،
ً

واألصنام ،غير مش��ركين به ش��يئا من دونه ،فإنه من يشرك باهلل شي ًئا من دونه،
ِ
خر
فمثله يف ُب ْعده من الهدى ،وإصابة الحق وهالكه وذهابه عن ربه ،مثل من َّ
من الس��ماء ،فتخطفه الطير فهلك ،أو َهوت به الريح يف مكان س��حيق ،يعني

من بعيد ،من قولهم :أبعده اهلل وأسحقه(.»)1

� .2صاحب ال�شرك الأكرب قد َّ
�ضل �ضالال بعيد ًا:

قال اهلل تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [س��ورة النساء ،]116:أي :فقد سلك غير
الطريق الحق ،وضل عن الهدى و َب ُعدَ عن الصواب ،وأهلك نفس��ه وخسرها
يف الدنيا واآلخرة ،وفاتته سعادة الدنيا واآلخرة(.)2

 .3ال�شرك هو ال�سبب الأعظم حل�صول الكربات يف الدنيا والآخرة:

ففي الدينا :ضيق يف الصدور وضنك وش��قاء يف الحياة مع عمى القلوب
وطمس األبصار ،ويحش��ر ي��وم القيامة أعمى وخالد ًا مخل��د ًا يف نار جهنم –

نصوص كثير ٌة فمنها :ق��ال اهلل جل ثناؤه :ﭽ ﭑ
عي��اذ ًا باهلل-دل��ت على ذلك
ٌ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

[سورة األنعام ]125:قوله تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ :سأل عمر بن

(((
(((

جامع البيان .538/16
تفسير ابن كثير .414/2
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الح َر َجةُ؟
الخط��اب ﭬ رجلاً من األعراب من أهل البادية م��ن مدلجٍ « :ما َ
قال هي الش��جرة تكون بين األش��جار ال تصل إليها راعية ،وال وحش��ية ،وال

شيء .فقال عمر ﭬ :كذلك قلب المنافق ال يصل إليه شيء من الخير».

ُ
واسع،
اهلل عليه اإلس�لام ضي ًقا ،واإلس�لا ُم
قال ابن عباس ﭭ:
ٌ
«يجعل ُ

وذل��ك حي��ن يق��ول :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ [س��ورة الحج،]78:

يق��ول :م��ا جع��ل عليك��م يف اإلس�لام من ضي��ق» ،وق��ال اب��ن جريج :$
«ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ :بال إله إال اهلل ،حتى ال تستطيع أن تدخله ،ﭽ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭼ م��ن ش��دة ذلك علي��ه» ،وقال اب��ن عباس ﭭ :يف قول��ه تعالى:

«ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ فكم��ا ال يس��تطيع اب��ن آدم أن يبل��غ الس��ماء،
فكذلك ال يستطيع أن يدخل التوحيد واإليمان قلبه ،حتى يدخله اهلل يف قلبه»،

وق��ال ابن جرير « :$وهذا مثل من اهلل تعالى ذكره ضربه لقلب هذا الكافر
يف ش��دة تضييقه إي��اه عن وصوله إليه ،مث��ل امتناعه من الصعود إلى الس��ماء

وعجزه عنه ،ألن ذلك ليس يف وسعه».

وقول��ه :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ،ق��ال اب��ن
حرجا كأنما يصعد
جري��ر « :$كما يجع��ل اهلل صدر من أراد إضالله ضي ًقا ً

يف الس��ماء من ضيقه عن اإليمان ،فيجزيه بذلك ،كذلك يس��لط اهلل الش��يطان
عليه وعلى أمثاله ممن أبى اإليمان باهلل ورس��وله ،فيغويه ويصده عن س��بيل

الحق(.»)1
(((

جامع البيان  ،544/9وانظر :تفسير ابن كثير .336/3
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وق��ال اهلل تعال��ى:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [س��ورة

الحج ،]46:أي :فإهنا ال تعمى أبصارهم أن يبصروا هبا األش��خاص ويروها،
ب��ل يبص��رون ذلك بأبصاره��م؛ ولكن تعم��ى قلوهبم الت��ي يف صدورهم عن
إبصار الحق ومعرفته(.)1

وق��ال اهلل جل ذك��ره :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [سورة طه ،]127-124:عن أبي هريرة ﭬ عن رسول اهلل
ﷺ أنه قالَ :
الضن ُ
ون َما ا ْل َم ِع َ
ْك؟» ،قالوا :اهلل ورس��وله أعلم ،قال:
يش�� ُة َّ
«أتَدْ ُر َ
ون
اب ا ْلكَافِرِ فِي َق ْبرِ ِهَ ،وا َّل ِذي َن ْف ِس��ي بِ َي ِد ِه إِ َّن ُه َل ُي َس�� َّل ُط َع َل ْي ِه ْم تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُع َ
« َع َذ ُ
ون َح َّي ًة لِك ُِّل َح َّي ٍة َس ْب َع ُة ُر ُء ٍ
وس
ِّين؟» ،قال« :تِ ْس�� َع ٌة َوتِ ْس�� ُع َ
تِنِّينًاَ ،أتَدْ ُر َ
ون َما ال ِّتن ُ
ون فِي ِج ْس ِم ِه َو َي ْل َس ُعو َن ُهَ ،و َيخْ ِد ُشو َن ُه إِ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة»(.)2
َينْ ُفخُ َ
ق��ال ابن عباس ﭭ يف تفس��ير اآلي��ة« :كل مال أعطيته عب��د ًا من عبادي

َّ
ق��ل أو كث��ر ،ال يتقيني فيه ،ال خي��ر فيه ،وهو الضنك يف المعيش��ة ،ويقال :إن
ٍ
س��عة من الدنيا مكثرين ،فكانت
قو ًما ُضلاَّلاً أعرضوا عن الحق وكانوا ُأولِي
معيش��تهم ضن�� ًكا ،وذلك أهنم كانوا يرون أن اهلل ع��ز وجل ليس بم ٍ
خلف لهم
ُ
(((
(((

جامع البيان .595/16
رواه البزار ( ،)9406وأبو يعلى ( ،)6644وابن جرير  ،198/16وابن حبان ( ،)3122قال
الهيثمي« :رواه أبو يعلى ،وفيه دراج ،وحديثه حسن ،واختلف فيه» ،وحسنه األلباين .مجمع
الزوائد  ،55/3وصحيح الرتغيب والرتهيب .392/3
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معايش��هم من س��وء ظنهم ب��اهلل ،والتكذيب به ،ف��إذا كان العبد ِّ
يك��ذ ُب باهلل،
ويسيء الظن به ،اشتدت عليه معيشته ،فذلك الضنك(.»)1

 .4براءة اهلل ور�سوله ﷺ من امل�شركني ومن عهدهم:

قال اهلل تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [س��ورة التوب��ة ،]3:ق��ال اب��ن جري��ر:
«وإعالم من اهلل ورس��وله إلى الناس يف يوم الحج األكرب ،أن اهلل ورس��وله من
عهد المش��ركين بريئان،ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ يقول تعالى :فإن تبتم من
كفركم أيها المش��ركون ،ورجعت��م إلى توحيد اهلل وإخ�لاص العبادة له دون

اآللهة واألنداد ،فالرجوع إلى ذلك خير لكم من اإلقامة على الشرك يف الدنيا
واآلخرة ،ﭽﮂ ﮃ ﭼ يقول :وإن أدبرتم عن اإليمان باهلل وأبيتم إال اإلقامة

على ش��رككم ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ يقول :فأيقنوا أنكم ال تفيتون
اهلل بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه األليم وعقابه الشديد على إقامتكم على

الكفر ،كما فعل بذويكم من أهل الش��رك ،من إنزال نقمه به وإحالله العذاب
عاجلاً بس��احته ،ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ يقول :و َأ ْعلِ ْم يا محمد ﷺ
الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر رهبم بعذاب موجع يحل هبم(.»)2

(((
(((

جامع البيان .195/16
جامع البيان .339/11
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� .5صاح��ب ال�ش��رك الأك�بر ال يغف��ر ل��ه �إذا م��ات �-إن مل يت��ب توب��ة
�صادقة ،-ومع ذلك افرتى �إث ًما عظي ًما:
ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة النساء ،]48:دلت اآلي ُة المباركة
أنَّ��ه ال ُيغ َفر للمش��رك بغير التوبة منه؛ َّ
ألن الش��رك أكربُ الكبائ��ر عند اهلل ،وأنَّه

ِ
النهي عنه،
بمج��رد
يوج��ب الخل��و َد يف العذاب ،وأن��ه ليس تحريم��ه وقبحه
ُ
َّ
يس��تحيل على اهلل س��بحانه أن يش��رع عباد َة ٍ
ُ
ُ
يستحيل عليه ما
إله غيره ،كما
بل
بالمنفرد بالر ِ
ِ
بوبية واإللهية
ونعوت جالله ،وكيف يظ ُّن
أوصاف كماله
يناقض
َ
َ
ُ
ُّ
والعظمة والجالل أن َ
اهلل عن
يأذن يف مش��اركته يف ذل��ك أو يرضى به؟ تعالى ُ
علوا كبير ًا(.)1
ذلك ًّ
عن أبي الدرداء ﭬ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :ك ُُّل َذن ٍ
ْب َع َسى
ات ُم ْشرِكًاَ ،أ ْو ُم ْؤ ِم ٌن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا»(.)2
اهَّللُ َأ ْن َيغ ِْف َر ُه ،إِ اَّل َم ْن َم َ

وعن عائش��ة بن��ت أبي بك��ر الصديق ﭭ قال��ت :قال رس��ول اهلل ﷺ:
ِ
ان اَل َي ْع َب ُأ اهللُ بِ ِه َش ْيئًاَ ،و ِد َيو ٌ
ين ِعنْدَ اهلل َع َّز َو َج َّل َثلاَ َثةٌِ :د َيو ٌ
«الدَّ َو ِاو ُ
ان اَل َيت ُْر ُك اهللُ
ان ا َّل ِذي اَل َيغ ِْف ُر ُه اهللَُ :ف ِّ
��ر ُك بِاهللِ،
ان اَل َيغ ِْف ُر ُه اهللَُ ،ف َأ َّما الدِّ َيو ُ
ِمنْ ُه َش�� ْيئًاَ ،و ِد َيو ٌ
الش ْ

َق َال اهللُ َع�� َّز َو َج َّل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ

ان ا َّل ِذي اَل َي ْع َب ُأ اهللُ بِ ِه َش ْيئًاَ :ف ُظ ْل ُم ا ْل َع ْب ِد َن ْف َس ُه
[س��ورة المائدةَ ،]72:و َأ َّما الدِّ َيو ُ
(((
(((

انظر :الداء والدواء البن القيم ص.328
رواه أب��و داود ( ،)4270واب��ن حبان ( ،)5980والطرباين يف األوس��ط ( ،)9228وصححه
الحاكم ووافقه الذهبي.
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ِ
يم��ا َب ْينَ ُه َو َب ْي َن َر ِّب ِه ِم ْن َص ْو ِم َي ْو ٍم ت ََر َك ُهَ ،..فإِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َيغ ِْف ُر َذلِ َ
ك َو َيت ََج َاو ُز
ف َ
ان ا َّل ِذي اَل يتْر ُك اهلل ِمنْه َش��يئًاَ :ف ُظ ْلم ا ْل ِعب ِ
اد َب ْع ِض ِه ْم َب ْع ًضا،
إِ ْن َش��ا َءَ ،و َأ َّما الدِّ َيو ُ
ُ َ
ُ ُ ْ
َ ُ
ِ
اص اَل َم َحا َلةَ»(.)1
ا ْلق َص ُ
قال ابن القيم « :$وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تعالى

ال ي��ؤوده أن يهبه ويس��قطه ،وال يحتف��ل به ويعتني به كحق��وق عباده ،وليس

معن��اه :أن��ه ال يؤاخذ ب��ه البتة ،أو أنه كل��ه صغائر ،وإنما معناه أن��ه يقع فيه من

المسامحة والمساهلة واإلسقاط والهبة ما ال يقع مثله يف حقوق اآلدميين(.»)2
وبالمقاب��ل ف��إن هذه اآلية من أرجى اآليات يف كت��اب اهلل لمن لقي اهلل ال
ُ
يش��رك به ش��ي ًئا ،عن أنس بن مالك ﭬ قال :س��معت رسول اهلل ﷺ يقول:
َّك َما َد َع ْوتَنِي َو َر َج ْوتَنِي َغ َف ْر ُت َل َ
��ار َك َو َت َعا َلىَ :يا ا ْب َن آ َد َم إِن َ
ك َع َلى
« َق َال اهَّللُ َت َب َ
َان السم ِ
َت ُذنُو ُب َ
َان فِ َ
اء ُث َّم ْاس َت ْغ َف ْرتَنِي
يك َوالَ ُأ َبالِيَ ،يا ا ْب َن آ َد َم َل ْو َب َلغ ْ
َما ك َ
ك َعن َ َّ َ
ِ
��ر ِ
اب األَ ْر ِ
��كَ ،والَ ُأ َبالِيَ ،ي��ا ا ْب َن آ َد َم إِن َ
��ر ُت َل َ
ض َخ َط َايا ُث َّم
َّك َل ْ
��و َأ َت ْيتَني بِ ُق َ
َغ َف ْ
َل ِقيتَنِي الَ ت ُْشرِ ُك بِي َش ْيئًا ألَ َت ْيت َ
ُك بِ ُق َرابِ َها َمغ ِْف َرةً»( ،)3قال ابن القيم « :$اعلم

مصر
أن هذا النفي العام للش��رك -أن ال يش��رك باهلل ش��ي ًئا البتة -ال يصدر من ٍّ
ِ
ٍ
والمصر على الصغيرة أن يصفو
الكبيرة
معصية أبد ًا ،وال يمكن مدم�� ُن
عل��ى
ُّ
(((

(((
(((

رواه أحم��د ( ،)26031والحاك��م ( ،)8717واب��ن بش��ران يف أمالي��ه ص ،80والبيهق��ي يف
الش��عب ( ،)7070تفرد به صدقة بن موس��ى الدقيقي ،صدوق لهٌ أوها ٌم .التقريب ص،275
وللحديث شواه ٌد كثير ٌة وهبا يرتقي للقبول واهلل أعلم ،وانظر تخريجه والحكم عليه يف مسند
أحمد .155/43
مدارج السالكين .336/1
رواه الرتمذي ( ،)3540والبزار ( ،)6760والطرباين يف الدعاء ص ،29وحسنه الرتمذي.
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له التوحيدَ  ،حتى ال يش��رك باهلل ش��ي ًئا ،ه��ذا من أعظم المح��ال ،..واعلم أن
اإلص��رار على المعصي��ة يوجب من خوف القلب من غي��ر اهلل ،ورجائه لغير

منغمسا يف
اهلل ،وحبه لغير اهلل ،وذله لغير اهلل ،وتوكله على غير اهلل ما يصير به
ً

بحار الش��رك ،والحاكم يف هذا ما يعلمه اإلنس��ان من نفس��ه ،إن كان له عقل،
فإن ذل المعصية ال بد أن يقوم بالقلب فيورثه خو ًفا من غير اهلل ،وذلك شرك،
ويورثه محبة لغير اهلل ،واس��تعانة بغيره يف األس��باب التي توصله إلى غرضه،

فيكون عمله ال باهلل وال هلل ،وهذا حقيقة الشرك(.»)1

إلي من هذه:
وع��ن علي بن أبي طالب ﭬ قال« :ما يف القرآن آية أحب َّ

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ»(.)2

 .6ال�شرك الأكرب �أعظم الظلم واالفرتاء ،و�أكرب الكبائر:

ق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [س��ورة لقم��ان .]13:عن أبي هري��رة ﭬ عن النبي ﷺ
قال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ ِّ
«الش ْر ُك بِاهَّللِ،
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
الس ْح ُر.»)3(..
َو ِّ

وعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قلت يا رسول اهلل ،أي الذنب أعظم؟
ك» قلت :ثم أي؟ قالَ :
ق��ال ﷺَ :
«أ ْن ت َْج َع َل لِ َّل ِه نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َ
«أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك
«أ ْن ُتزَانِي َح ِلي َل َة َج ِ
ك» قال :ثم أي؟ ق��الَ :
َخ ْش�� َي َة َأ ْن َي ْأك َُل َم َع َ
ار َك» وأنزل اهلل
َ
(((
(((
(((

مدارج السالكين .334/1
رواه الرتمذي ( )3037وحسنه.
متفق عليه.
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تصديق قول النبي ﷺ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ اآلية(.»)1

أعظم من أن يش��رك باهلل الذي خلقه ورزقه،
وظلم
ذنب أكربُ،
وهل هناك ٌ
ُ
ٌ
ٌ
مملوك لخالقه
وس��خر له ما يف الس��ماوات واألرض مع مخلوق مثل��ه؟ وأنه

ض��را فض�ًل�اً لغيره! قال اهلل س��بحانه
وعب��دٌ لرب��ه وال يملك لنفس��ه نف ًعا وال ًّ

وتعال��ى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [س��ورة االنفطار ،]8-6:س��بحان اهلل وتعالى عما
يشركون.

 .7ال�شرك الأكرب يحبط جميع الأعمال:

ق��ال اهلل تعالى يف حق أنبيائ��ه عليهم الصالة والس�لام :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة األنعام ،]88:قال ابن جرير« :ولو أشرك هؤالء

األنبي��اء الذين س��ميناهم برهبم تعالى ذكره ،فعبدوا مع��ه غيره ،ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ

يق��ول :لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم الت��ي كانوا يعملون ،ألن اهلل ال يقبل

مع الش��رك به عمال»( ،)2وقال تعال��ى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ[سورة الزمر ،]65:قال ابن جرير
يف تفس��ير اآلية الكريمة« :لئن أش��ركت باهلل ش��ي ًئا يا محمد ،ليبطلن عملك،

وال تنال به ثوا ًبا ،وال تدرك جزا ًء إال جزاء من أش��رك باهلل ،وهذا من المؤخر

الذي معناه التقديم؛ ومعنى الكالم :ولقد أوحي إليك لئن أش��ركت ليحبطن
عملك ،ولتكونن من الخاس��رين ،وإلى الذين من قبلك ،بمعنى :وإلى الذين
(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)4477وصحيح مسلم (.)86
جامع البيان .387/9
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من قبلك من الرس��ل من ذلك ،مثل الذي أوحي إليك منه ،فاحذر أن تش��رك
باهلل شي ًئا فتهلك ومعنى قوله :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ولتكونن من الهالكين

باإلش��راك باهلل إن أشركت به شي ًئا( ،»)1وهاتان اآليتان يف حق صفوة أنبياء اهلل
ورسله -صلوات ربي وسالمه عليهم -فكيف بمن دوهنم؟!

يقم له ٌ
وزن يوم القيامة ،ق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
وم��ن حبط عم ُله لم ْ

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ[س��ورة
الكهف.]105-103:

 .8ال�شرك الأكرب يوجب ل�صاحبه اخللود يف النار ويحرم عليه اجلنة:

ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [س��ورة الصافات ،]23-22:وقال اهلل س��بحانه:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﭼ [سورة المائدة.]72:

ات ُي ْشرِ ُك بِاهَّلل ِ َش ْيئًا
«م ْن َم َ
فعن ابن مسعود ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
َّ��ار( ،»)2وعن جابر بن عبد اهلل ﭭ قال :أت��ى النبي ﷺ ٌ
َد َخ َ
رجل فقال:
��ل الن َ
ات اَل ُي ْشرِ ُك بِاهلل ِ َش ْيئًا َد َخ َل ا ْل َج َّنةَ،
«م ْن َم َ
يا رس��ول اهلل ،ما الموجبتان؟ فقالَ :
ات ُي ْشرِ ُك بِاهلل ِ َش ْيئًا َد َخ َل الن ََّار(.»)3
َو َم ْن َم َ
(((
(((
(((

جامع البيان .244/20
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)1238صحيح مسلم (.)92
صحيح مسلم (.)94
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� .9صاحب ال�شرك الأكرب خالد خملد يف النار وهو من �شر الربية:

ق��ال اهلل تعال��ى:ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [س��ورة البين��ة ،]6:قال اب��ن جرير « :$يقول
ج��ل ثن��اؤه :إن الذين كف��روا باهلل ورس��وله محمد ﷺ ،فجح��دوا نبوته ،من
اليهود والنصارى والمش��ركين جميعهم يف نار جهنم ماكثين ،البثين فيها أبد ًا

ال يخرج��ون منه��ا ،وال يموتون فيها ،ه��ؤالء الذين كفروا م��ن أهل الكتاب
والمشركين ،هم شر من برأه اهلل وخلق(.»)1

قال اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [سورة البينة ،]6:عن أبي هريرة ﭬ قال:
قال رس��ول اهلل ﷺ« :إِ َّن َشر ا ْلبرِي ِة ِعنْدَ اهَّلل ِ َتعا َلى يوم ا ْل ِقيام ِة من َأ ْذهب ِ
آخ َر َت ُه
َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ َ َّ
َ
المش��رك أعظم من باع آخرته بدنياه،
يختلف اثنان يف أن
بِدُ ْن َي��ا َغ ْيرِ ِه( ،»)2وال
ُ
أعلم.
واهلل ُ
ُ

(((
(((

جامع البيان .555/24
رواه ابن ماجه ( ،)3966والخرائطي يف مس��اوئ األخالق ص ،114والقضاعي يف مس��نده
( ،)1125والبيهقي يف الشعب ( ،)6539وحسنه البوصيري .مصباح الزجاجة .175/4
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المبحث الثاني

ال�سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وفيه مطالب:

املطلب الأول :حقيقة ال�سحر وحكمه:

السحر من أكرب الكبائر ،وقد جعله النبي ﷺ من الموبقات وقرنه بالشرك
ُ
ِ
الس ْب َع
كما يف حديث الباب ،فعن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قالْ :
«اجتَن ُبوا َّ
ِ
الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
الس ْح ُرَ ،و َقت ُْل
«الش ْر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
ُ
النَّ ْف ِ ِ
��قَ ،و َأك ُْل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
الح ِّ
ال ال َيتِي��مَِ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم
��س ا َّلتي َح َّر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ
ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
َت»(.)1
الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ُ
والس��حر ل��ه حقيقة ،فمن��ه ما يؤث��ر يف قلب المس��حور وعقل��ه وإرادته،

والعطف ،أي:
الص��رف
س��مى:
ُ
ُ
فينص��رف عن ش��يء ويميل آلخ��ر ،ولهذا ُي َّ

ص��رف الرجل عما يهواه؛ كصرفه عن زوجت��ه ونحو ذلك ،والعطف بعكس

ذل��ك ،وقد س��حر رس��ول اهلل بأبي ه��و وأمي ﷺ ،فع��ن عائش��ة أم المؤمنين
��ح َر َر ُس َ
ول اهَّلل ِ ﷺ َر ُج ٌل ِم ْن َبنِي ز َُر ْي ٍقُ ،ي َق ُال َل ُه َلبِيدُ
«س َ
رضي اهلل عنها قالتَ :
َان َر ُس ُ
��ول اهَّلل ِ ﷺ ُيخَ َّي ُ
َان َي ْف َع ُل َّ
��ي َء َو َما
��ل إِ َل ْي ِه َأ َّن ُه ك َ
��ن األَ ْع َصمَِ ،حتَّى ك َ
ْب ُ
الش ْ
ات َل ْي َل ٍة َو ُه َو ِعن ِْديَ ،لكِنَّ ُه َد َعا َو َد َعاُ ،ث َّم َق َال
ات َي ْو ٍم َأ ْو َذ َ
َان َذ َ
َف َع َل�� ُهَ ،حتَّ��ى إِ َذا ك َ
(((

متفق عليه.
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ِ ِ
ِ
ِ
يما ْاس َت ْف َت ْي ُت ُه فِ ِيهَ ،أتَانِي َر ُجال َِنَ ،ف َق َعدَ
«يا َعائ َش��ةَُ ،أ َش�� َع ْرت َأ َّن اهَّللَ َأ ْفتَاني ف َ
ﷺَ :
اآلخر ِعنْ��دَ ِرج َليَ ،ف َق َال َأحدُ هم��ا لِص ِ
ِ
ِ
احبِ ِهَ :ما َو َج ُع
َ ُ َ َ
َأ َحدُ ُه َم��ا عنْدَ َر ْأس��يَ ،و َ ُ
ْ َّ
ِ
الر ُج ِ
ي
��ن األَ ْع َصمَِ ،ق َال :في َأ ِّ
��وبَ ،ق َالَ :م ْن َط َّب ُه؟ َق َالَ :لبِيدُ ْب ُ
��ل؟ َف َق َالَ :م ْط ُب ٌ
َّ
َشي ٍء؟ َق َال :فِي م ْش ٍ
ط َو ُم َش��ا َط ٍةَ ،و ُج ِّ
ف َط ْل ِع َنخْ َل ٍة َذ َكرٍَ ،ق َالَ :و َأ ْي َن ُه َو؟ َق َال:
ُ
ْ
ِ
��ول اهَّلل ِ ﷺ فِي ن ٍ ِ
َاها َر ُس ُ
«يا
فِ��ي بِ ْئرِ َذ ْر َو َ
َاس م ْ
ان»َ ،ف َأت َ
��ن َأ ْص َحابِهَ ،ف َجا َء َف َق َالَ :
ِ ِ
ِ
ِ
الش�� َياطِ ِ
وس َّ
ين»
وس َنخْ ل َها ُر ُء ُ
َعائ َش��ةُ ،ك ََأ َّن َما َء َها ُن َقا َع ُة الحنَّ��اءَ ،أ ْو ك ََأ َّن ُر ُء َ
تَ :يا َر ُس َ
ت َأ ْن ُأ َث ِّو َر
��ول اهَّللَِ :أ َفالَ ْاس��تَخْ َر ْج َت ُه؟ َق َالَ « :قدْ َعا َفانِي اهَّللَُ ،ف َكرِ ْه ُ
ُق ْل ُ
ع َلى الن ِ ِ ِ
��را» ،قال اإلمام البخاري « :$يف مش��ط ومش��اقة» يقال:
َ
َّاس فيه َش ًّ
المشاطة :ما يخرج من الشعر إذا مشط ،والمشاقة :من مشاقة الكتان(.)1
كفر ،دل عليه ظاهر نصوص الشريعة ،قال اهلل سبحانه وتعالى:
والس��حر ٌ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [سورة البقرة.)2( ]103-102:

(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)5763وصحيح مسلم (.)2189
ثمة فرق عند الفقهاء األمصار بين تعلم السحر وفعله ،وانظر :ص 99من هذا الكتاب.،

100

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

َّ
دل قو ُل��ه تعال��ى :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ على

َّ
أن الس��احر ال بد وأن يكفر ،وما للشيطان الملعون غرض يف تعليمه اإلنسان
السحر إال ليشرك به( ،)1قال ابن حجر« :$ :فإن ظاهرها أهنم كفروا بذلك،
وال يكفر بتعليم الشيء إال وذلك الشيء كفر(.»)2

وقوله تبارك اس��مه على لسان هاروت وماروت:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ ،فهذا نص صريح على أن س��حرهما كفر وكذا
م��ا ُيع ِّلمونه للناس ،قال ابن جري��ر « :$وما ُيع ِّل ُم الملكان أحد ًا من الناس
ال��ذي أن��زل عليهما من التفريق بي��ن المرء وزوجه حتى يق��وال له :إنما نحن
ٍ
عباس ﭭ قال« :فإذا أتاهما
ب�لا ٌء وفتن ٌة لبني آدم فال تكفر بربك» ،عن اب��ن
اآليت يريد الس��حر هنياه أش��د النهي ،وقاال له :إنما نحن فتن ٌة فال تكفر ،وذلك

أهنم��ا علما الخير والش��ر والكفر واإليمان ،فعرفا أن الس��حر من الكفر ،فإذا
َ
الش��يطان فع َّلمه ،فإذا
أبى عليهما أمراه أن يأيت مكان كذا وكذا ،فإذا أتاه عاين

ت َع َّلم خرج منه النور ،فنظر إليه ساط ًعا يف السماء ،فيقول :يا حسرتاه!» ،وقال
قتادة والسدي رحمهما اهلل« :إذا أتاهما إنسان يريد السحر ،وعظاه ،وقاال له:
ال تكف��ر ،إنم��ا نحن فتنةٌ ،فإذا أبى قاال له :ائت هذا الرماد ،ف ُب ْل عليه ،فإذا بال
عليه خرج منه نور فس��طع حتى يدخل الس��ماء ،وذلك اإليمان ،وأقبل شيء
ٍ
شيء منه وذلك غضب اهلل،
أسود كهيئة الدخان حتى يدخل يف مسامعه وكل

ف��إذا أخربهما بذلك ع َّلماه الس��حر» ،وقال ابن جريج  $يف هذه اآلية« :ال
(((
(((

انظر :الكبائر للذهبي ص.101
فتح الباري .225/10
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كافر( ،»)1قال ابن حجر « :$فيه إشارة إلى أن تع ُّلم
يجرتئ على السحر إال ٌ
السحر كفر فيكون العمل به كفر ًا ،وهذا كله
واضح(.»)2
ٌ
«قدمت
وعن أم المؤمنين عائش��ة زوج النبي ﷺ ورضي اهلل عنها قالت:
ْ
عل��ي ام��رأ ٌة من أهل دوم��ة الجندل ،ج��اءت تبتغي رس��ول اهلل ﷺ بعد موته
َّ
ٍ
حداث��ة ذلك ،تس��أله ع��ن ش��يء دخلت فيه م��ن أمر الس��حر ول��م تعمل به،

قالت عائش��ة لعروة :يا ابن أختي ،فرأيتها تبكي حين لم تجد رس��ول اهلل ﷺ

فيش��فيها ،كان��ت تبكي حتى إين ألرحمه��ا ،وتقول :إين ألخ��اف أن أكون قد

عجوز فش��كوت ذلك إليها،
علي
ٌ
هلكت ،كان لي ٌ
زوج فغاب عني ،فدخلت َّ
فقال��ت :إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك ،فلم��ا كان الليل جاءتني بكلبين
ٍ
كشيء حتى وقفنا ببابل،
أس��ودين ،فركبت أحدهما وركبت اآلخر ،فلم يكن

ف��إذا برجلين معلقين بأرجلهم��ا ،فقاال :ما جاء بك؟ فقلت :أتعلم الس��حر؟

فق��اال :إنما نحن فتن�� ٌة فال تكفري وارجعي ،فأبيت وقل��ت :ال ،فقاال :اذهبي
إلى ذلك التنور فبولي فيه ،فذهبت ففزعت فلم أفعل ،فرجعت إليهما ،فقاال:

أفعل��ت؟ قلت :نعم ،فق��اال :فهل رأيت ش��ي ًئا؟ قلت :لم أر ش��ي ًئا ،فقاال لي:

ل��م تفعل��ي ،ارجعي إلى ب�لادك وال تكفري ،فأبيت ،فق��اال :اذهبي إلى ذلك

التن��ور فبولي فيه ،فذهبت ،فاقش��عررت وخفت ،ثم رجع��ت إليهما ،فقلت:
ق��د فعلت ،فقاال :فم��ا رأيت؟ فقلت :لم أر ش��ي ًئا ،فقاال :كذب��ت لم تفعلي،
ارجع��ي إلى بالدك وال تكفري ،فإنك على رأس أمرك ،فأبيت ،فقاال :اذهبي

(((
(((

انظر :جامع البيان  ،355/2وتفسير ابن كثير 363/1
فتح الباري .225/10
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فارس��ا متقنّ ًعا
إل��ى ذل��ك التن��ور فبولي في��ه ،فذهبت إلي��ه فبلت في��ه ،فرأيت ً
ٍ
بحدي��د خرج مني حتى ذهب يف الس��ماء وغاب عني حتى م��ا أراه ،فجئتهما
فارس��ا متقن ًعا خرج مني فذهب يف
فقلت :قد فعلت ،فقاال :ما رأيت؟ فقلتً :

الس��ماء حتى ما أراه ،فقاال :صدقت ،ذلك إيمانك خرج منك اذهبي ،فقلت

للمرأة :واهلل ما أعلم ش��ي ًئا وما قاال لي شي ًئا ،فقالت :بلى ،لن تريدي شي ًئا إال

كان ،خ��ذي هذا القمح فابذري ،فب��ذرت ،فقلت :أطلعي ،فأطلعت ،وقلت:
أحقلي ،فأحقلت ،ثم قلت :أفركي ،فأفركت ،ثم قلت :أيبس��ي ،فأيبست ،ثم

قلت :أطحني فأطحنت ،ث��م قلت :أخبزي ،فأخبزت ،فلما رأيت أين ال أريد

ش��ي ًئا إال كان س��قط يف يدي وندمت ،واهلل يا أم المؤمنين ،واهلل ما فعلت شي ًئا
قط وال أفعله أبد ًا».
زاد الحاكم وغيره« :فس��ألت أصحاب رسول اهلل ﷺ حداثة وفاة رسول
ٍ
يومئذ متوافرون ،فم��ا دروا ما يقولون لها ،وك ُّلهم هاب وخاف
اهلل ﷺ وه��م

أن يفتيه��ا بم��ا ال يعلمه ،إال أنه قد قال لها ابن عب��اس ﭭ أو بعض من كان
عنده :لو كان أبواك حيين أو أحدهما ،قال هشام بن عروة « :$فلو جاءتنا

اليوم أفتيناها بالضمان» قال ابن أبي الزناد « :$وكان هشام يقول :إهنم قد
عد من التك ُّل ِ
كانوا أهل ورع وخشية من اهلل وب ٍ
ف والجرأة على اهلل» ،ثم يقول
ُ

هشام « :$لكنها لو جاءت ،لوجدت نوكى حمقى وتكل ًفا بغير علم(.»)1
(((

رواه اب��ن جري��ر يف جام��ع البي��ان  ،353/2واب��ن أبي حات��م يف تفس��يره  ،194/1والحاكم
( ،)7262والاللكائ��ي  ،1289/7والبيهقي ( ،)16505وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،
وقال ابن كثير« :فهذا إسناد جيد إلى عائشة ،رضي اهلل عنها» .تفسير ابن كثير .361/1
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وقول��ه تب��ارك وتعال��ى:ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﭼ أي :ولق��د علم اليهود الذين اس��تبدلوا بالس��حر عن متابعة الرس��ول
ٍ
ٍ
عباس
خالق ،ق��ال اب ُن
ﷺ لم��ن فع��ل فعلهم ذل��ك ،أنه ما له يف اآلخ��رة من
ٍ
نصي��ب» ،وقال قت��ادة « :$ما له يف
والس��دي رحمهم اهلل« :من
ومجاه��دٌ
ُّ
اآلخ��رة م��ن ٍ
جهة عند اهلل» ،وقال الحس��ن « :$ليس له دي��ن» ،وعن قتادة

 $ق��ال« :ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد اهلل إليهم َّ
أن الس��احر ال خالق

له يف اآلخرة(.»)1

وقول��ه تعال��ى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

عوضا عن اإليمان ،ومتابعة الرسل
ولبئس البديل ما اس��تبدلوا به من الس��حر ً

لو كان لهم علم بما وعظوا به(.)2

وقوله س��بحانه تعالى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﭼ ،ق��ال ابن جرير« :$لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما
يفرق��ون به بين الم��رء وزوجه آمنوا ،فصدقوا اهلل ورس��وله وما جاءهم به من
عن��د رهبم ،واتقوا رهبم فخافوه فخافوا عقابه ،فأطاعوه بأداء فرائضه وتجنبوا
معاصي��ه؛ لكان ج��زاء اهلل إياهم وثوابه لهم على إيماهنم به وتقواهم إياه خير ًا
لهم من الس��حر وما اكتسبوا به لو كانوا يعلمون أن ثواب اهلل إياهم على ذلك
خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به(.»)3
ٌ
(((
(((
(((

انظر :جامع البيان  ،362/2وتفسير ابن كثير .363/1
انظر :تفسير ابن كثير .364/1
جامع البيان .371/2
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وق��د اس��تدل بقول��ه :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ م��ن ذه��ب إل��ى تكفير
الس��احر ،كم��ا هو رواية ع��ن اإلمام أحمد ب��ن حنبل وطائف ٌة من الس��لف(،)1
واآلية الكريمة تدل على نفي اإليمان عن الس��حرة ،إذ إن (لو) حرف امتناع،
فيثبت نقيضه وهو الكفر.

ق��ال الوزير أب��و المظفر يحيى ب��ن هبيرة  $يف كتابه« :اإلش��راف على
مذاهب األش��راف» « :أجمعوا على أن الس��حر له حقيق ٌة إال أبا حنيفة ،$
فإنه قال :ال حقيق َة له عنده.

واختلفوا فيمن يتعلم الس��حر ويستعمله ،فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد
رحمه��م اهلل« :يكف��ر بذلك» ،ومن أصح��اب أبي حنيفة من ق��ال« :إن تعلمه
ليتقي��ه أو ليجتنبه فال يكف��ر ،ومن تعلمه معتقد ًا جوازه أو أنه ينفعه كفر ،وكذا
كافر» ،وقال الش��افعي :$
م��ن اعتق��د أن الش��ياطين تفعل له ما يش��اء فهو ٌ
«إذا تعلم الس��حر قلنا له :صف لنا س��حرك ،فإن وصف ما يوجب الكفر مثل
م��ا اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب الس��بعة ،وأهنا تفعل ما يلتمس
كافر(.»)2
منها ،فهو كافر ،وإن كان ال يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو ٌ

املطلب الثاين :عالقة ال�سحر بال�شرك:

�إنَّ ال�سحر يدخل يف ال�شرك من جهتني:

الجه��ة األولى :م��ا فيه من اس��تخدام الجن والش��ياطين ،والتقرب إليهم

الس��احر إلى مبتغاه ،والس��حر من تعليم
م��ن دون اهلل بم��ا يريدونه ،ليوصلوا
َ

الشياطين كما قال تعالى :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ.

(((
(((

انظر :تفسير ابن كثير .365/1
انظر :تفسير القرطبي  ،47/2وتفسير ابن كثير .371/1
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الجه��ة الثانية :ما فيه من ادع��اء علم الغيب ،ومنازعة اهلل يف خصوصياته،

قال اهلل س��بحانه تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ [س��ورة

النم��ل ،]65:وق��ال اهلل ج��ل ش��أنه :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [س��ورة األنع��ام ،]59:وقال اهلل تعالى:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [س��ورة األنعام،]50:
وقال س��بحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [سورة

األع��راف ،]188:وقال تعال��ى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

[سورة الجن ،]26:ودعوى مشاركة اهلل يف ذلك كفر وضالل.

بع�ض �أدلة اجلمهور من ال�سنة:

ون
ع��ن أبي موس��ى األش��عري ﭬ أن النبي ﷺ ق��الَ « :ثلاَ َث�� ٌة اَل َيدْ ُخ ُل َ
ِ ِ
ِ
��حرِ( ،»)1قال الذهبي :$
الس ْ
ا ْل َجنَّ��ةَُ :مدْ م ُن َخ ْمرٍَ ،و َقاط ُع َرحمٍَ ،و ُم َصدِّ ٌق بِ ِّ
ِ
الضلاَّ ِل َي ُ
الس��حر ويظنُّونه حرا ًما فقط ،وما
دخلون يف
«ف�ترى خل ًقا كثير ًا من ُّ
س��حر،
يش��عرون أنَّه الكفر ،فيدخلون يف تعليم عقد الرجل عن زوجته ،وهو
ٌ
ٍ
ٍ
مجهولة أكثرها
بكلم��ات
ويف محب��ة الرجل للمرأة وبغضها له ،وأش��باه ذلك

ٌ
ٌ
وضالل(.»)2
شرك
(((
(((

رواه أحمد ( ،)19569وابن حبان ( ،)5346والحاكم ( )7234وصححه ووافقه الذهبي.
الكبائر ص ،102انظر :التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي .478/1
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وعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقول« :إِ َّن
الر َقىَ ،والت ََّمائِ َمَ ،والت َِّو َل َة ِش ْر ٌك( ،»)1قال أبو عبيد « :$أما التولة فهي بكسر
ُّ

الت��اء وه��و الذي يحبب الم��رأة إلى زوجها ،هو من الس��حر وذلك ال يجوز،

وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد اهلل ما كان بغير لسان العربية مما ال يدرى

م��ا هو» ،وقال البيهقي « :$والتميمة يقال :إهنا خرزة كانوا يتعلقوهنا يرون
أهنا تدفع عنهم اآلفات ،ويقال :قالد ٌة تعلق فيها العوذ(.»)2

��س ِع ْل ًما ِم َن
«م ْن ا ْق َت َب َ
وع��ن اب��ن عباس ﭭ قال :ق��ال رس��ول اهلل ﷺَ :
ِ
��حرِ زَا َد َما زَا َد( ،»)3ق��ال القاضي عياض :$
الس ْ
الن ُُّجومِ ،ا ْق َت َب َس ُش�� ْع َب ًة م َن ِّ

«وأم��ا التنجيم ،فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفالس��فة يف ك��ون األفالك فاعل ٌة

لم��ا تحته��ا ،وكل فلك يفعل ما تحت��ه حتى ينتهي األمر إلينا وس��ائر الحيوان
والمعادن والنبات ،وال صنيع للباري -س��بحانه وتعالى -يف ذلك ،فإن ذلك
ِ
()4
��م ِ
تأثير النج��و ِم ٌ
باطل
م��روق من اإلس�لام » ،وقال اب��ن رجب « :$فع ْل ُ

محر ٌم ،والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر(.»)5

«م ْن َع َقدَ ُع ْقدَ ةًُ ،ث َّم َن َف َ
ث
وعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ :
ِ
��ر َكَ ،و َم ْن َت َع َّل َق َش�� ْيئًا ُوكِ َل إِ َل ْي ِه( ،»)6دل
��ح َرَ ،و َم ْن َس َ
ف َيها َف َقدْ َس َ
��ح َر َف َقدْ َأ ْش َ

(((
(((
(((
(((
(((
(((

رواه أبو داود ( ،)3883وابن ماجه ( ،)3530والحاكم ( )7505وصححه ووافقه الذهبي.
السنن الكربى (.)19604
رواه أبو داود ( )3905وابن ماجه ( )3726وأحمد ( )2840وصححه النووي.
إكمال المعلم .159/7
بيان فضل علم السلف على الخلف ص.2
رواه النسائي ( )4079وعبد الرزاق ( )20682والطرباين يف األوسط (.)1469
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الحديث على أن السحر من الشرك ألنه ال يحصل إال باالستعانة بالشياطين،
ِ
الس��حرة ،وهو من قوله تعالى:
قال األمير الصنعاين « :$أي :قد َف َع َل فِ ْع َل

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [سورة الفلق ،]4:أي :النساء السواحر
ٍ
بشيء من الكلمات المخالفة للشريعة التي هن
اللوايت ينفثن يف العقد يتكلمن
كلم��ات كفرية ث��م ينفثن ،والنفث دون النفخ ،ثم يعق��دن ما نفثن فيه ،فيكون
بإذن اهلل -سحر ًا(.»)1«م ْن َت َع َّل َق
وعن عقبة بن عامر ﭬ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقولَ :
ِ
يم��ةًَ ،ف�َل�اَ َأت ََّم اهللُ َل ُهَ ،و َم ْن َت َع َّل َق َو َد َعةًَ ،ف�َل�اَ َو َد َع اهللُ َل ُه( ،»)2قال ابن عبد الرب
تَم َ

« :$التميمة يف كالم العرب القالدة هذا أصلها يف اللغة ،ومعناها عند أهل

العلم :ما علق يف األعناق من القالئد خش��ية العين أو غيرها من أنواع البالء،
وال��ودع :خرز ،فكأن المعن��ى يف هذا الحديثَّ :
أن من تعلق تميم ًة خش��ية ما
عس��ى أن ينزل أو ال ينزل قبل أن ينزل ،فال أتم اهلل عليه صحته وعافيته ،ومن

تعل��ق ودع ًة وهي مثله��ا يف المعنى ،فال ودع اهلل له أي :ف�لا ترك اهلل له ما هو
في��ه من العافية أو نحو هذا ،واهلل أعلم ،وه��ذا كله تحذير ومنع مما كان أهل
الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقالئد يظنون أهنا َت ِقيهم وتصرف البالء

عنهم ،وذلك ال يصرفه إال اهلل عز وجل وهو المعايف والمبتلي ال ش��ريك له،

فنهاهم رسول اهلل ﷺ عما كانوا يصنعون من ذلك يف جاهليتهم(.»)3
(((
(((
(((

التحبير إليضاح التيسير .714/4
رواه أحمد ( ،)17404وابن حبان والحاكم ( )7501وصححه ووافقه الذهبي.
التمهيد .162/17
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وعن عمران بن حصين ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ « :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن َت َط َّي َر
َأو ُت ُطي��ر َلهَ ،أو َتكَهن َأو ُتكُهن َلهَ ،أو س��حر َأو س ِ
��ح َر َل�� ُهَ ،و َم ْن َع َقدَ ُع ْقدَ ًة(»)1
ْ ِّ َ ُ ْ َّ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
قول��ه ﷺَ :
��ر َل ُه» أق��ر على ذلك كمثل هؤالء المل��وك الذين يتعبدون
«أ ْو ُت ُط ِّي َ
للمنجمَ ،
«أ ْو َتك ََّه َن» اد َّعى شي ًئا من علم الغيبَ ،
«أ ْو ُتك ُِّه َن َل ُه» ادعي له شي ٌء
ِّ
«أو س ِ
من ذلكَ ،
ح َر َل ُه» أمر عن تسحر الغير له(.)2
«أ ْو َس َح َر» تعلم السحرُ ْ َ ،
وإذا كان الس��احر عل��ى الراجح كاف��ر ًا فإن إتيان الس��حرة ،وطلب عمل
أيضا محرم ،ومن يقصد الساحر كفر كفر ًا أصغر وهو أعظم من كبائر
السحر ً

الذن��وب ،لظاهر األحاديث عن رس��ول اهلل ﷺ ،فعن بعض أزواج النبي ﷺ
ِ
ين َي ْو ًما( ،»)3العراف
��ن َأتَى َع َّرا ًفا َل ْم ُت ْق َب ْل َل ُه َصلاَ ٌة َأ ْر َبع َ
«م ْ
ع��ن النبي ﷺ قالَ :
ه��و ال��ذي يتعاطى معرفة مكان المس��روق وم��كان الضال��ة ونحوهما ،وأنه
م��ن جملة أن��واع الكهان ،وهذا ّ
يدل عل��ى أن إتيان العرافي��ن كبيرة ،وظاهره

أن صالت��ه يف هذه األربعين تحب��ط وتبطل ،وهو خارج على أصول الخوارج
الفاس��دة يف تكفيره��م بالذنوب ،وهذا مذهب فاس��د ،وأنه ال يحبط األعمال

إال الردة ،وأما غيرها فالحسنات تبطل السيئات كما قال تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﭼ [س��ورة ه��ود ،]114:وهذا مذهب أهل الس��نَّة والجماعة،
فلي��س معنى قوله ال تقبل له صالة أن تحبط ،بل إنما معناه -واهلل أعلم– أنَّها

ال تقبل قبول الرضا وتضعيف األجر؛ لكنه إذا فعلها على ش��روطها الخاصة
(((
(((
(((

رواه البزار ( ،)3578والط�براين ( ،)162/18وقال الهيثمي « :$رجاله رجال الصحيح
خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة» .مجمع الزوائد .117/5
انظر :التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاين .281/9
رواه مسلم ( ،)2230وأحمد (.)16638
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قصى عن عه��دة الخطاب هبا،
هب��ا فق��د برئت ذ ّمته م��ن المطالبة بالص�لاة و ُت َ
ويفوته قبول المرضي عنه وإكرامه وثوابه(.)1

��احراَ ،أو ك ِ
ِ
َاهنًا
«م ْن َأتَى َع َّرا ًفا َأ ْو َس ً ْ
وعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ قالَ :
ولَ ،ف َقدْ َك َف َر بِ َما ُأن ِْز َل َع َلى َق ْل ِ
َف َصدَّ َق ُه بِ َما َي ُق ُ
ب ُم َح َّم ٍد ﷺ(.»)2

وعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :م��ن َأتَى ك ِ
َاهنًاَ ،ف َصدَّ َق ُه
َ ْ
بِ َم��ا َي ُق ُ
��ر بِ َما ُأن ِْز َل َع َلى ُم َح َّم ٍد( ،»)3فالذي يظهر لي من هذه األدلة
ولَ ،ف َقدْ َك َف َ
مخرج
كفر
كافر
ٌ
ٌ
خارج عن ملة اإلسالم ،والسحرٌ :
قول من قال :بأن الساحر ٌ
عن ملة اإلسالم ،فهو من الكفر األكرب الذي إن مات عليه لم يغفر له ،وأحبط

له عمله ،واهلل أعلم.

ِ
ي��رةُ ،فع��ن قطن بن
��ر ُق وال ِّط َ
ومم��ا يلح��ق بالس��حر أيض��ا :العيا َف ُة وال َّط ْ
قبيصة ،عن أبيه ،قال :س��معت رسول اهلل ﷺ «ا ْل ِع َيا َفةَُ ،وال ِّط َي َرةَُ ،وال َّط ْر ُق ِم َن
الجب ِ
��ت( ،»)4قال ع��وف« :العيافة زجر الطير ،والط��رق الخط يخط ،يعني يف
ِْ
األرض ،والجبت قال الحسن :إنه الشيطان(.»)5

(((
(((
(((
(((
(((

انظر :المعلم للقرطبي  ،635/5وشرح صحيح مسلم للنووي .227/14
رواه الطيالس��ي ( ،)381واب��ن الجعد ( ،)425والب��زار ( ،)1873وأبو يعلى ( ،)5408قال
ابن كثير« :وهذا إسنا ٌد جيدٌ وله شواهد أخر» .تفسير ابن كثير .363/1
رواه أب��وداود ( ،)3904والنس��ائي يف الك�برى ( ،)8968واب��ن ماج��ه ( )639والدارم��ي
( ،)1176وصححه األلباين يف صحيح الجامع (.)5942
رواه البخ��اري يف التاري��خ  ،174/7وأبو داود ( ،)3907والنس��ائي يف الكربى (،)11043
وعبد الرزاق ( ،)19502وابن أبي شيبة ( ،)26403ويف سنده مقال.
السنن الكربى للبيهقي (.)16515
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ومذهب الصحابة والتابعين ﭫ أن الساحر يقتل بمجرد فعله واستعماله

ألن��ه كف��ر باهلل أو ضارع الكفر ،قال ابن المن��ذر « :$اختلف أهل العلم يف
قتل الساحر الذي يسحر بكالم يكون كفر ًا ،فأوجبت طائفة عليه القتل ،روينا
ه��ذا القول عن عمر بن الخطاب ،وابن عمر ،وحفصة ،وجندب بن عبد اهلل،

وقيس بن سعد وهذا مذهب عثمان بن عفان ﭫ ،وبه قال مالك ،والشافعي،

وأبو ثور ،وأحمد ،وإس��حاق ،والنعمان( ،»)1واإلمام الش��افعي  $يرى إن

كان الكالم الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله.

قال اإلمام أبو حنيفة « :$إنه يقتل وال يستتاب ،وال يقبل قوله إين أترك

أقر بذلك(.»)2
السحر وأتوب منه إذا شهد الشهود أنه اآلن ساحر أو َّ

وقال اإلمام مالك « :$الساحر الذي يعمل السحر ،ولم يعمل ذلك له

غي��ره ،هو مثل الذي قال اهلل تبارك وتعالى يف كتابه ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ ،فأرى أن يقتل ذلك ،إذا عمل ذلك هو نفسه(.»)3
وقال اإلمام أحمد « :$فثالثة من أصحاب النبي ﷺ يف قتل الساحر(»)4

أي :ص��ح ع��ن ثالثة من أصحاب النبي ﷺ يف قتل الس��احر ،فعن جندب بن
احرِ َضرب ٌة بِالسي ِ
عبد اهلل ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :حدُّ الس ِ
ف(.»)5
َ
َْ
َّ ْ
َّ
(((
(((
(((
(((
(((

اإلشراف على مذاهب العلماء  ،241/8وانظر :المغني البن قدامة .30/9
انظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ،293/3وحاشية ابن عابدين .240/4
الموطأ .871/2
الجامع لعلوم اإلمام أحمد .340/12
رواه الرتم��ذي ( )1460وعب��د ال��رزاق ( ،)18752والحاك��م ( )8073وصحح��ه ،وق��ال
الذهبي« :والصحيح أنه من قول جندب» .الكبائر ص.104
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وع��ن بجالة بن عبدة  $قال :أتانا كتاب عم��ر بن الخطاب ﭬَ :
«أ ِن
احرٍ وس ِ
ا ْق ُت ُلوا ك َُّل س ِ
اح َر ٍة(.»)1
َ َ
َ
وع��ن اب��ن عم��ر ﭭ« :أن جارية لحفصة س��حرهتا ووجدوا س��حرها،

فاعرتفت به ،فأمرت عب��د الرحمن بن زيد ،فقتلها( ،»)2قال ابن المنذر :$

«وروى سعيد ،وأبو داود يف “ كتابيهما “ ،عن بجالة قال« :كنت كاتبا لجزء بن
معاوية عم األحنف بن قيس ،إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة« :اقتلوا كل

س��احر ،فقتلنا ثالث سواحر يف يوم» ،وهذا اش��تهر فلم ينكر ،فكان إجما ًعا،
وقتلت حفصة جارية لها س��حرهتا ،وقتل جندب بن كعب ساحر ًا كان يسحر
بين يدي الوليد بن عقبة وألنه كافر فيقتل؛ للخرب الذي رووه(.)3

ق��ال ابن هبي��رة « :$وهل إذا تاب الس��احر تقبل توبت��ه؟ فقال مالك،

وأبو حنيفة وأحمد يف المش��هور عنهما« :ال تقبل» ،وقال الشافعي وأحمد يف

الرواية األخرى« :تقبل( ،»)4واهلل أعلم.

(((
(((
(((
(((

رواه عب��د الرزاق ( ،)9972وابن أبي ش��يبة ( ،)28982والب��زار ( ،)28982وصححه ابن
حزم .المحلى  ،520/8وأصله يف صحيح البخاري (.)3156
رواه اإلم��ام مال��ك ( ،)14وعبد ال��رزاق ( ،)18747وابن أبي ش��يبة ( )27912واللفظ له،
وإسناده صحيح.
نقل عنه ابن قدامة .المغني .31/9
انظر :المغني البن قدامة  ،31/9وتفسير القرطبي  ،47/2وتفسير ابن كثير 371/1
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المبحث الثالث

قتل النف�س
وفيه مطلبان:

املطلب الأول :حكم قتل النف�س:

وه��و م��ن الكبائر المهل��كات ،ففي حدي��ث الباب عن أب��ي هريرة ﭬ
عن النبي ﷺ قال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
«الش��ر ُك بِاهَّللِ ،والس��حر ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ ِ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل
��ر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ ِّ ْ ُ َ
��س ا َّلتي َح َّ
قالْ ِّ :
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
الربا ،و َأك ُْل م ِ ِ
َات
ال ال َيتي��مَِ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ِّ َ َ
ُ
َ
الغَافِال ِ
َت( ،»)1ومن أعظم الذنوب ،فعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قلت يا

رسول اهلل ،أي الذنب أعظم؟ قال ﷺَ :
«أ ْن ت َْج َع َل لِ َّل ِه نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َ
ك» قلت:
ك» ق��ال :ثم أي؟ قالَ :
ث��م أي؟ ق��الَ :
«أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك َخ ْش�� َي َة َأ ْن َي ْأك َُل َم َع َ
«أ ْن
ُتزَانِ��ي َح ِلي َل َة َج ِ
ار َك» وأنزل اهلل تصديق ق��ول النبي ﷺ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [س��ورة الفرقان ]68:اآلية( ،»)2وعن عبد اهلل بن عمرو ﭭ
عن النبي ﷺ قال« :ال َك َبائِ ُرِ :
الوالِدَ ْي ِنَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
��ر ُ
اك بِ��اهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
س،
وق َ
اإل ْش َ
ِ
وس(.»)3
ين الغ َُم ُ
َوال َيم ُ
(((
(((
(((

متفق عليه.
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)4477وصحيح مسلم (.)86
صحيح البخاري (.)6675
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اهلل سبحانه َ
شأن قتل النفس حيث حكم على بني إسرائيل أن من
وقد ع َّظ َم ُ

نفسا فكأنما قتل الناس جمي ًعا ،قال اهلل سبحانه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
قتل ً

ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ [س��ورة المائ��دة،]32:

ظلما ،حكمنا على بني
ق��ال اب��ن جرير « :$من جناية ابن آدم القاتل أخ��اه ً
قصاصا ،وروى
ظلما بغير نفس قتلت فقتل هبا
ً
نفسا ً
إسرائيل أنه من قتل منهم ً
بس��نده عن عثمان ب��ن عفان قال ألبي هريرة ﭭ لم��ا أراد أن ينصره« :يا أبا

هري��رة ،أيس��رك أن تقتل الناس جمي ًعا وإياي معهم؟ قل��ت :ال ،قال فإنك إن
قتلت رجلاً واحد ًا فكأنما قتلت الناس جمي ًعا ،فانصرف مأذونًا لك ،مأجور ًا
غير مأزور ،قال :فانصرفت ولم أقاتل».

نفس��ا واحد ًة حرمه��ا اهلل ،فهو
وق��ال عب��د اهلل بن عب��اس ﭭ« :من قتل ً

مث��ل من قت��ل الناس جمي ًعا» ،وقال س��عيد ب��ن جبير « :$من اس��تحل دم
ٍ
ٍ
مس��لم فكأنما حرم
مس��لم فكأنما اس��تحل دماء الناس جمي ًعا ،ومن حرم دم
نفسا بغير ٍ
نفس فكأنما قتل
دماء الناس جمي ًعا» ،وقال مجاهد « :$من قتل ً

الن��اس جمي ًع��ا؛ وذلك ألنه من قت��ل النفس فله النار ،فهو كم��ا لو قتل الناس
كله��م ،وق��ال :ﭽﭦ ﭧﭼ أي :كف ع��ن قتلها» ،وقال قت��ادة « :$ع ُظ َم
ِ
وزرها -أي قتل النفس ،-وع ُظ َم واهلل أجرها أي :إحياء النفس(.»)1
واهلل ُ
متعمد ًا ،قال اهلل تعالى:ﭽ ﮓ
وأعد اهلل الوعيد الش��ديد لمن يقتل مؤمنًا ِّ

ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
(((

جامع البيان  347/8وما بعدها.
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [س��ورة النساء ،]93:قال ابن جرير « :$يعني
بذلك جل ثناؤه :ومن يقتل مؤمنًا عامد ًا قتله ،مريد ًا إتالف نفسه ،ﭽ ﮗ
ﮘ ﭼ ،يق��ول :فثواب��ه من قتله إياه جهنم ،يعن��ي :عذاب جهنم ،ﭽ ﮙ

ﮚ ﭼ يعن��ي :باق ًي��ا فيها ،والهاء واألل��ف يف قوله :ﭽ ﮚ ﭼ م��ن ذكر جهنم،
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ :وغض��ب اهلل بقتله إي��اه متعمد ًا ،ﭽ ﮞ ﭼ :وأبعده
يعلم قدره سواه تعالى.
من رحمته وأخزاه وأعد له عذا ًبا
عظيما ،أي :ما ال ُ
ً

ِ
س��عيد بن ٍ
جبير َ $
قال« :سألت ابن عباس ﭭ عن قوله تعالى:
وعن

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ،ق��ال« :إن
الرجل إذا عرف اإلس�لام وش��رائع اإلس�لام ثم قت��ل مؤمنًا متعم��د ًا فجزاؤه

جهنم ،وال توبة له» ،وقال آخرون« :ذلك إيجاب من اهلل الوعيد لقاتل المؤمن
متعم��د ًا كائنً��ا من كان القاتل ،على ما وصف��ه يف كتابه ،ولم يجعل له توبة من

فعل��ه» ،قالوا« :فكل قاتل مؤمن عم��د ًا فله ما أوعده اهلل من العذاب والخلود

يف النار ،وال توبة له .وقالوا :نزلت هذه اآلية بعد التي يف سورة الفرقان»(.)1

وعن س��الم ب��ن أبي الجعد  $ق��ال« :كنا عند ابن عب��اس ﭭ بعد ما

كف بصره ،فأتاه رجل فناداه :يا عبد اهلل بن عباس ،ما ترى يف رج ٍل قتل مؤمنًا
متعم��د ًا؟ فقال« :جزاؤه جهنم خالد ًا فيه��ا ،وغضب اهلل عليه ولعنه ،وأعد له
صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن
عظيما» ،قال :أفرأيت إن تاب وآمن وعمل
عذا ًبا
ً
ً

عباس« :ثكلته أمه ،وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفس��ي بيده لقد سمعت
(((

ه��ذا مذهب الصحاب��ي الجليل عبد اهلل بن عب��اس ﭭ ،وخالفه الجمهور ،وس��يأيت تحرير
المسألة.
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جيء يوم ا ْل ِقيام ِة ِ
ِ
آخ ًذا
نبيكم ﷺ يقولَ « :ثك َل ْت ُه ُأ ُّم ُهَ :ر ُج ٌل َقت ََل َر ُجلاً ُم َت َع ِّمدً اَ ،ي ِ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِِ
ِ ِِ
َقاتِ َله بِي ِمين ِ ِهَ ،أو بِيس ِ ِ ِ
()1
اج ُه َد ًما
ب َأ ْو َد ُ
ارهَ ،وآخ ًذا َر ْأ َس ُه بِ َيمينهَ ،أ ْو بِش َماله ،ت َْشخَ ُ
ْ ََ
ُ َ
ِ
فِ��ي ُق ُب ِل ا ْل َع ْر ِ
شَ ،ي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب َس ْ
ي��م َق َت َلنِي؟( ،»)2والذي نفس عبد
��ل َع ْبدَ َك ف َ
اهلل بي��ده لقد أنزلت هذه اآلية فما نس��ختها من آية حتى قبض نبيكم ﷺ ،وما
نزل بعدها من برهان».

وعن س��عيد بن جبير  $أن عبد الرحمن بن أبزى  $أمره أن يس��أل

اب��ن عب��اس ﭭ عن هاتين اآليتي��ن التي يف النس��اء :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ إل��ى آخ��ر اآلي��ة ،والتي يف الفرق��ان :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [س��ورة

الفرقان ،]69-68:قال ابن عباس ﭭ« :إذا دخل الرجل يف اإلسالم وعلم
متعمد ًا فال توبة له ،وأما التي يف الفرقان ،فإهنا لما
شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنًا ِّ
أنزلت قال المش��ركون من أهل مكة :فقد عدلنا ب��اهلل وقتلنا النفس التي حرم
اهلل بغير الحق وآتينا الفواحش ،فما ينفعنا اإلسالم؟ قال :فنزلت ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [سورة الفرقان.»)3( ]70:

(((
(((
(((

أي :يسيل دم أوداجه .انظر :الرتغيب والرتهيب لقوام السنة .188/3
أخرجه النس��ائي ( )3999وابن المبارك يف الزهد ( ،)1359وس��عيد بن منصور يف تفس��يره
 ،1318/4والحمي��دي ( ،)494وأحم��د ( ،)2142وعبد بن حمي��د ( ،)227قال الهيثمي
« :$رواه أحمد والطرباين ،ورجاله رجال الصحيح» .مجمع الزوائد .249/7
روى هذه اآلثار ابن جرير يف تفسيره .345-336/7
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ق��ال الخطاب��ي « :$قول��ه :ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ يحتم��ل أن يك��ون

معن��اه :فجزاؤه جهنم إن جازاه اهلل ولم يعف عن��ه ،فاآلية األولى خرب ال يقع
في��ه ُ
الخلف ،واآلية األخ��رى وعيد يرجى فيه العف��و واهلل أعلم ،وقال بعض

علم��اء الس��لف عن��د قراءة ه��ذه اآلية :ه��ذا وعيد ش��ديد يف القت��ل حظر اهلل
به الدماء(.»)1

وق��د ورد يف هذا المعن��ى أحاديث كثيرة :فعن جرير ب��ن عبد اهلل البجلي
ِ ِ
َّ��اس» ثم قال« :الَ
«اس�� َتنْصت الن َ
ﭬ أن النب��ي ﷺ ق��ال له يف حجة الوداعْ :
ِ
اب َب ْع ٍ
ض( ،»)2قال الخطابي :$
ت َْر ِج ُع��وا َب ْعدي ُك َّفار ًاَ ،ي ْضرِ ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
«يتأوله الخوارج ومن يذهب مذهبهم على الكفر الذي هو الخروج من الملة
و ُي َك ِّف��رون بالكبي��رة كالقت��ل والزنى ونحوهم��ا من المعاص��ي ،وتأويله عند

العلماء على معنى الزجر عن هذا الفعل والتغليظ فيه يقول :ال َت َش َّبهوا بالكفار
بعضا وال تكونوا مثلهم يف هذا الصني��ع ،وقيل :معناه ال َّت َك ُّف ُر
يف قت��ل بعضهم ً
بالسالح وهو ال َّت َل ُّب ُس به ،وأصله من ال ُك ْف ِر وهو سرت الشيء وتغطيته(.»)3
وع��ن المقداد ب��ن عمرو الكن��دي وكان ممن ش��هد ب��در ًا ﭬ :أنه قال

لرس��ول اهلل ﷺ :أرأي��ت إن لقيت رج�ًل�اً من الكفار فاقتتلن��ا ،فضرب إحدى
يدي بالسيف فقطعها ،ثم الذ مني بشجرة ،فقال :أسلمت هلل ،أأقتله يا رسول
«ل َت ْق ُت ْل ُه» ،فقال :يا رسول اهلل إنه قطع
اهلل بعد أن قالها؟ فقال رسول اهلل ﷺ :اَ

(((
(((
(((

أعالم الحديث .1836/3
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)121وصحيح مسلم (.)65
أعالم الحديث .1781/3
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إح��دى ي��دي ،ثم قال ذلك بع��د ما قطعها؟ فق��ال رس��ول اهلل ﷺ« :الَ َت ْق ُت ْل ُه،
َّ��ك بِ َمن ِْز َلتِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ُق َ
ك َق ْب َل َأ ْن َت ْق ُت َل ُهَ ،وإِن َ
َف��إِ ْن َق َت ْل َت ُه َفإِ َّن ُه بِ َمن ِْز َلتِ َ
ول ك َِل َم َت ُه ا َّلتِي
َق َ
��ال( ،»)1قوله ﷺ« :بِ َمن ِْز َلتِ َ
ك» قال الكرماين« :$أي الكافر مباح الدم قبل
الكلم��ة ،فإذا قالها صار محظور الدم كالمس��لم ،فإن قتله المس��لم بعد ذلك
مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين فالتش��بيه يف إباحة الدم ال
صار دمه ً
أيضا بقصد قتالك
يف كونه كافر ًا ،وقيل :معناه أنت بقصد قتله آثم كما كان هو ً

آثما ،فالتشبيه باإلثم(.»)2
ً

ِ
الم ْس ِل ِم
وعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :س َب ُ
اب ُ
ُف ُس ٌ
وقَ ،و ِقتَا ُل ُه ُك ْف ٌر( ،»)3قال الخطابي« :$هذا فيمن سب رجالً بغير تأويل،
أو قاتل��ه على غير معنى م��ن معاين أمر الدين يتأول��ه يف قتاله ،ويدخل يف هذا
مسلما على غير مذهب يحتمل التأويل ،فأما من فعل
المعنى :من ك َّف َر رجالً
ً
ش��ي ًئا منه متأولاً به معنى يحتمل��ه وجه الكالم ضر ًبا من االحتمال ،يف تحقيق

خارجا
ألمر من أمور الكفر ،أو تش��بيه له ب��ه ،أو تقريب يف بعض معانيه ،كان
ً
عن هذا الحكم ،ألس��ت ترى أن عمر بن الخطاب ﭬ لما قال لرس��ول اهلل

ﷺ يف أم��ر حاط��ب بن أب��ي بلتعة ﭬ حين كتب إلى قريش يخربهم بش��أن

رس��ول اهلل ﷺ وبقصده إياهم :دعني يا رسول اهلل أضرب عنق هذا المنافق،
فلم يعنفه رس��ول اهلل ﷺ بأكثر من قوله« :إِ َّن ُه َقدْ َش ِ
��هدَ َبدْ ًراَ ،و َما ُيدْ ِر َ
يك َل َع َّل
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)4019وصحيح مسلم ()95
الكواكب الدراري .24/4
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)48وصحيح مسلم (.)64
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ُون َق ِد ا َّط َل َع َع َلى َأ ْه ِل َبدْ ٍر َف َق َال :ا ْع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َلك ُْم(،»)1
اهَّللَ َأ ْن َيك َ

فربأه رس��ول اهلل ﷺ من النفاق ،وعذر عمر فيما تناوله به من ذلك القول ،إذ

كان الفع��ل الذي جرى منه مضاه ًيا ألفعال المنافقين الذين يكيدون رس��ول
اهلل ﷺ  ،ويعاونون عليه كفار قريش.

وقول��ه ﷺِ :
��ر» فإنما هو على أن يس��تبيح دم��ه ،وال يرى أن
َ
«وقتَا ُل�� ُه ُك ْف ٌ

اإلس�لام قد عصمه منه ،وحرمه عليه ،فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن اهلل

عز وجل لم يحرم دماء المس��لمين بغير حقها ،ومن أنكر ش��ي ًئا مما يعظم من
الخاص والعا ِّم ِع ْل ُمه ك َف َر بذلك.
أمر الدين المجمع عليه ،المستفيض يف
ِّ
وق��د يت��أول هذا الحدي��ث وما ج��اء يف معناه م��ن األحادي��ث على وجه

التش��بيه ألفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه ،ومن غير إلحاق
له��م بأهل الكف��ر إذا كان فاع ُله مضاه ًيا به فعل الكفار لقوله ﷺ« :الَ ت َْر ِج ُعوا
ِ
اب َب ْع ٍ
ض» أي ال تكونوا كالكفار الذين من
َب ْع��دي ُك َّفار ًاَ ،ي ْضرِ ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
شأهنم وعادهتم أن يضرب بعضهم رقاب بعض ،وهذا ال يوجب أن يكون من
خارجا عن الملة ،وإنما فيه مذمة هذا الفعل وتشبيهه بالكفر
َفعل ذلك كافر ًا به
ً
على وجه التغليظ لفاعله ليجتنبه فال يستحله ،ومثله يف الحديث كثير(.»)2

والمؤم��ن ح��رام ال��دم وال يجوز قتل��ه إال بحق ،قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)3007وصحيح مسلم (.)2494
أعالم الحديث .176/1
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ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

[س��ورة األنعام ،]151:هذه اآلية الكريمة من وصية رس��ول اهلل ﷺ التي عليها
خاتمه ،قال عبد اهلل بن مسعود ﭬ« :من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها

خات��م محمد ﷺ فليقرأ هذه اآليات :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ

إلى قوله تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة األنعام.»)1(]153-151:

وع��ن عب��د اهلل بن مس��عود ﭬ ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل ﷺ« :الَ ي ِ
ح ُّل َد ُم
َ
ول اهَّللِ ،إِ اَّل بِإِحدَ ى َثال ٍ
ْامرِ ٍئ ُم ْس ِلمٍَ ،ي ْش َهدُ َأ ْن الَ إِ َل َه إِ اَّل اهَّللُ َو َأنِّي َر ُس ُ
َث :النَّ ْف ُس
ْ
ِ
ين الت ِ
الم ِ
بِالنَّ ْف ِ
ار ُق ِم َن الدِّ ِ
َّ��ار ُك لِ ْل َج َما َع ِة( ،»)2وعن ابن
��سَ ،وال َّث ِّي ُ
ب الزَّان��يَ ،و َ
ِ
عمر ﭭ أن رس��ول اهلل ﷺ قالِ ُ :
��هدُ وا َأ ْن
َّاس َحتَّى َي ْش َ
��ر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
«أم ْ
الَ إِ َل��ه إِ اَّل اهَّلل ،و َأ َّن محم��دً ا رس ُ ِ ِ
الصالَةََ ،و ُي ْؤتُ��وا ال َّزكَاةََ ،فإِ َذا
يموا َّ
َ
��ول اهَّللَ ،و ُيق ُ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
ك َع َص ُموا ِمنِّي ِد َما َء ُه ْم َو َأ ْم َوا َل ُه ْم إِ اَّل بِ َح ِّق ِ
َف َع ُلوا َذلِ َ
اإل ْس�لاَمَِ ،و ِح َسا ُب ُه ْم َع َلى
ِ
يستسرون
«و ِح َسا ُب ُه ْم َع َلى اهَّلل ِ» أي :فيما
اهَّلل( ،»)3قال الخطابي« :يف قوله ﷺَ :
ُّ
ب��ه دون ما ي ِ
خ ُّلون به من األحكام الواجب��ة عليهم يف الظاهر ،وفيه داللة على
ُ
ِ
��ر ُض له إذا كان ظاهر حاله اإلس�لام ،وأن
��ر بكفره ال ُي َت َع َّ
المستس َّ
أن الكاف��ر ْ
توبت��ه مقبولة إذا أظه��ر اإلنابة من ٍ
كفر علِم بإقراره أن��ه كان يعتقده قبل ،وهو
قول أكثر العلماء(.»)4

(((
(((
(((
(((

رواه الرتمذي ( ،)3070والطرباين ( )10060والبيهقي يف الشعب (.)7540
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6878وصحيح مسلم (.)1676
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)25وصحيح مسلم (.)22
أعالم الحديث .159/1
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املطلب الثاين� :صور من حرمة امل�ؤمن ودمه وعر�ضه:

�أوال :حرمة دم المؤمن وماله وعرضه كحرمة يوم النحر وشهر ذي الحجة
وبل��د اهلل الح��رام ،فعن أبي بكرة ﭬ عن النبي اهلل ﷺ ق��الَ :
ي َي ْو ٍم َه َذا»،
«أ ُّ
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه ،قالَ :
«أ َل ْي َس َي ْو َم الن َّْحرِ» قلنا :بلى،
��هرٍ َه َذا» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ،فقالَ :
«أ َل ْي َس
ي َش ْ
قالَ « :ف َأ ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ��مَ ،و َأ ْع َر َ
اضك ُْمَ ،ب ْينَك ُْم
بِذي الح َّج��ة» قلنا :بلى ،قالَ « :فإِ َّن د َما َءك ُْمَ ،و َأ ْم َوا َلك ْ
الش ِ
ِ
ِ ِ
��هرِك ُْم َه َذا ،فِي َب َل ِدك ُْم َه َذا ،لِ ُي َب ِّلغ َّ
��اهدُ
��را ٌم ،ك َُح ْر َمة َي ْومك ُْم َه َذا ،في َش ْ
َح َ
ِ
��ب»( ،)1ق��ال القاض��ي « :$كل ه��ذا تأكي��دٌ لحرمة الدم��اء واألموال
الغَائ َ
واألعراض ،وتحريم لمظالم العباد ،كتأكيد حرمة يوم النحر من ش��هر الحج
يف حرم مك��ة ،وفيه دليل على أن تحريم مكة وذي الحجة وتعظيمها وتعظيم

يوم النح��ر تحريم األعراض واألموال والدماء إل��ى األبد ،وأنه ال رخصة يف

شيء من ذلك(.»)2

وع��ن نافع  $قال :نظر اب��ن عمر ﭭ يو ًما إلى البي��ت أو إلى الكعبة
َك ،والم ْؤ ِمن َأع َظم حرم ًة ِعنْدَ اهلل ِ ِمن ِ
ِ
ِ
ْك»(.)3
«ما َأ ْع َظ َمك َو َأ ْع َظ َم ُح ْر َمت َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ
فقالَ :

ثان ًيا :أن المؤمن لن َ
منشرح الصدر مطمئ َن النفس يف سعة من رحمة
يزال
َ
عز َّ
نفس��ا بغير حق ،فعن ابن عمر ﭭ قال :قال رس��ول
اهلل َّ
وجل ما لم يقتل ً
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)67وصحيح مسلم (.)1679
إكمال المعلم .483/5
أخرج��ه الرتم��ذي ( ،)2032واب��ن حبان ( ،)5763والبغوي يف تفس��يره  ،435/7وحس��نه
الرتمذي.
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ِ
اهلل ﷺَ « :ل��ن يز ََال الم ْؤ ِمن فِي ُفس��ح ٍة ِم ِ ِ ِ
ب َد ًم��ا َح َر ًاما»(،)1
��ن دينهَ ،ما َل ْم ُيص ْ
ْ
ْ َ
ُ ُ
ْ َ
وعنه ﭬ قال« :إِ َّن ِمن ور َط ِ
ات األُ ُم ِ
ور ،ا َّلتِي الَ َمخْ َر َج لِ َم ْن َأ ْو َق َع َن ْف َس ُه فِ َيها،
ْ ََ
ِ
ِ ِ
َس�� ْف َ
��ح ٍة» قال الكرماين:$
الح َرا ِم بِ َغ ْيرِ ح ِّله( ،»)2قوله ﷺ« :في ُف ْس َ
ك الدَّ ِم َ

حق صار منحص��ر ًا ض ِّي ًقا لما
نفس��ا بغير ٍّ
«أي :س��عة منش��رح الصدر فإذا قتل ً
َأوعَدَ اهلل عليه ما لم ي ِ
وعدْ ُه على غيره(.»)3
ْ
ُ
ُ

وع��ن أبي الدرداء ﭬ َّ
«ل َي��ز َُال ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ُم ْعن ِ ًقا
أن رس��ول اهلل ﷺ ق��ال :اَ
ِ
ِ
اب َد ًما َح َر ًاما َب َّل َح( ،»)4قال الخطابي
ب َد ًما َح َر ًاماَ ،فإِ َذا َأ َص َ
َصال ًحاَ ،ما َل ْم ُيص ْ
«م ْعن ِ ًق��ا» يريد خفيف الظهر يعنق يف مش��يه س��ير المخف؛
« :$قول��ه ﷺُ :
ٌ
ورجل
معنق
والعنق ضرب من السير وسيع ،يقال :أعنق الرجل يف سيره فهو ٌ
َّ
علي
ٌ
معنق ،وهو من نعوت المبالغة ،و « َبل َح» معناه :أعيا وانقطع ،ويقال :بلح َّ
الغري��م إذا قام عليك فلم يعطك حقك وبلحت الركي��ة إذا انقطع ماؤها(،»)5
ومعنى الحديث :ال يزال المؤمن مس��ر ًعا يف طاعة اهَّلل تعالى منبس ًطا يف عمله

ما ل��م يصب د ًما حرا ًما ،فإذا فعل ذلك انقط��ع توفيقه للعمل الصالح فيقف،
ولم يقدر على السير والحركة فيه(.)6

(((
(((
(((
(((
(((
(((

صحيح البخاري (.)6862
صحيح البخاري (.)6863
الكواكب الدراري .24/3
رواه أبو داود ( ،)4270والضياء المقدسي  ،342/8وحسنه.
معالم السنن .343/4
انظر :شرح سنن أبي داود البن رسالن .44/17
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ثال ًثاَّ :
أن أول ما يقضى بين الناس يف الدماء داللة على تغليظ أمر الدماء،

وهذا لعظم أمرها وكبير خطرها ،فعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قال رسول
َّاس يوم ا ْل ِقيام ِة فِ��ي الدِّ م ِ
اهلل ﷺَ :
اء( ،»)1ويف الحديث
َ
«أ َّو ُل َم��ا ُي ْق َض��ى َب ْي َن الن ِ َ ْ َ َ َ

تغلي��ظ أم��ر الدماء وأهنا أول ما يقضى فيه بين الناس ي��وم القيامة ،وليس هذا
ب
اس ُ
الحديث مخال ًفا للحديث المش��هور قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن َأ َّو َل َما ُي َح َ
��ه العبدُ ي��وم ِ
بِ ِ
��ح َو َأن َْج َحَ ،وإِ ْن
الق َي َام ِة ِم ْن َع َم ِل ِه َصالَتُ�� ُهَ ،فإِ ْن َص ُل َح ْ
ت َف َقدْ َأ ْف َل َ
َْ َ ْ َ
اب َو َخ ِسر»َ( )2ألن هذا الحديث فيما بين العبد وبين اهلل تعالى،
َف َسدَ ْت َف َقدْ َخ َ
وأم��ا حديث الباب فهو فيم��ا بين العباد واهلل أعلم بالصواب( ،)3قال القرطبي
« :$هذا يدل على أنه ليس يف حقوق اآلدميين أعظم من الدماء(.»)4

ومن أراد أال يحال بينه وبين الجنة فليكف س��يفه عن الدماء ،عن جندب
بن عبد اهلل البجلي ﭬ قال« :إِ َّن َأ َّو َل َما ينْتِ ُن ِم َن ِ
اإلن َْس ِ
اع
ان َب ْطنُ ُهَ ،ف َم ِن ْاس َت َط َ
ُ
��ال بينَه وبين الجن َِّة بِ ِم ْلءِ
َأ ْن الَ َي ْ
اع َأ ْن الَ ُي َح َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
��أك َُل إِ اَّل َط ِّي ًبا َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ِن ْاس�� َت َط َ
َك ِّف ِه ِم ْن َد ٍم َأ ْه َرا َق ُه َف ْل َي ْف َع ْل»(.)5
قول��ه « :بِ ِم ْل ِء َك ِّف ِه ِم ْن َدمٍ» :إش��ارة إلى َّ
أن القليل يح��ول بينه وبين الجنة

فكيف بالكثير؟ وقيل :إش��عار إلى أن تسفي َه القاتل بأن فوت الجنة على نفسه
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6533وصحيح مسلم ( ،)1678واللفظ له.
رواه الرتم��ذي ( ،)413والنس��ائي ( ،)465وابن ماجه ( ،)1425والطيالس��ي ( )2590من
حديث أبي هريرة ،وحسنه الرتمذي.
انظر :إكمال المعلم  ،479/5وشرح مسلم للنووي .167/11
المفهم .42/5
صحيح البخاري (.)7152
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هبذا الشيء الحقير المسرتذل(.)1

قول��هَ :
جعل َ
حق؛ أي :من َق��دَ َر أن ال َي َ
القتل
«أ ْه َرا َق ُه» :ص َّبه وأس��اله بغير ٍّ
ِ
ِ
ْ
ُ
عقوبة القتل(.)2
تغليظ
فليفعل ،وفيه
الجنة
الحق حائلاً بينه وبين
بغير ِّ
ِ
اهلل س��بحانه َ
المؤم��ن يف النار ،قول اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
قاتل
راب ًعاَّ :
كب ُ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،عن
عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قلت يا رسول اهلل ،أي الذنب أعظم؟ قال ﷺ:
ك» قلت :ثم أي؟ قالَ :
َ
«أ ْن ت َْج َع َل لِ َّل ِه نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َ
«أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك َخ ْش�� َي َة َأ ْن
َي ْ
«أ ْن ُتزَانِ��ي َح ِلي َل َة َج ِ
ك» قال :ثم أي؟ قالَ :
��أك َُل َم َع َ
ار َك» ،وأنزل اهلل تصديق
َ
قول النبي ﷺ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼاآلية(.»)3
وعن أبي س��عيد الخدري ،وأبي هريرة ﭭ عن رس��ول اهلل ﷺ قالَ « :ل ْو
َأ َّن َأه َل الس��م ِ
ض ْاش��ت ََركُوا فِي َد ِم ُم ْؤ ِم ٍن ألَ َك َّب ُه ُم اهَّللُ فِي الن ِ
اء َواألَ ْر ِ
َّار( ،»)4قوله
ْ
َّ َ
فأك��ب هو على وجههَّ ،
و(أن) :حرف
��م» ك َّبه لوجهه؛ أي صرعه،
َّ
ﷺ« :ألَ َك َّب ُه ُ
المصدر ،وهي مع الفعل الذي وقع يف خربه على تقدير المصدر؛ يعني :لو ثبت
ٍ
مؤمن لصرعهم اهلل يف النار(.)5
اشرتاك أهل السماء واألرض يف إزهاق روح

(((
(((
(((
(((
(((

مرقاة المفاتيح للقاري .3338/8
الكواكب الدراري للكرماين .201/24
متفق عليه.
رواه الرتم��ذي ( ،)1398والط�براين يف األوس��ط ( ،)1421والبيهقي يف الش��عب (،)4968
ورواه الط�براين ( )12681ع��ن ابن عب��اس ،وأبو الفض��ل الزهري عن اب��ن عمر ص،479
وصححه الهيثمي يف مجمع الزوائد .296/7
ِ
للمظهري  ،199/4ومرقاة المفاتيح للقاري .2268/6
انظر :المفتاح شرح المصابيح
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الم ْس ِل َم ِ
ان
وعن أبي بكرة ﭬ قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إِ َذا ال َت َقى ُ
ِ
ُول فِي الن ِ
الم ْقت ُ
َّار» ،فقلت يا رسول اهلل هذا القاتل فما بال
بِ َس�� ْي َف ْي ِه َما َفال َقات ُل َو َ
َان حرِيصا ع َلى َقت ِْل ص ِ
احبِ ِه( ،»)1قال القاضي « :$فيه
َ
المقتول قال« :إِ َّن ُه ك َ َ ً َ
حج��ة للقاضي أبى بك��ر بن الطيب ومن ق��ال بقوله« :إن الع��زم على الذنب

والعق��د على عمله معصية ،بخالف الهم دون ع��زم ،فإنه معفو عنه» ،خالفًا
لغي��ره وم��ن خالفه يق��ول له« :هذا ق��د فعل أكثر م��ن العزم ،وه��و المواجهة

والقت��ال»  ،ويتوجه يف هذا الحديث ال��كالم يف دماء الصحابة ﭫ وقتالهم؛
وللناس يف ذلك غلو وإس��راف ،واضطراب من المقاالت واختالف ،والذي

عليه جماعة أهل الس��نة والحق :حسن الظن هبم واإلمساك عما شجر بينهم،

وطل��ب أحس��ن التأويل لفعله��م ،وأهنم مجته��دون غير قاصدي��ن للمعصية
سحق للدنيا ،بل كل ِ
ٍ
عم َل على شاكلته ،وبحسب
والمجاهرة بذلك ،وطلب
ما أداه إليه اجتهاده ،لكن منهم المخطئ يف اجتهاده ومنهم المصيب ،وقد رفع

ف األجر للمصيب،
اهلل الح��رج عن المجتهد المخطئ يف فروع الدين ،وض َّع َ

وعن��د الجمهور أن عل ًّيا ﭬ وأتباع��ه مصيبون يف ذهبم عن اإلمامة ،وقتالهم
ٍ
حينئذ،
م��ن نازعهم فيها ،إذ كان أحق الناس هبا وأفض��ل من على وجه الدنيا

ت��أو َل وجوب القيام بتغيير المنكر يف طلب��ه قتلة عثمان ﭬ الذين يف
وغي��ره َّ

عس��كر علي ﭬ ،وأهن��م ال يقطعون بيعة وال يعتق��دون إمامة ،نقضوا ذلك
ول��م يطلبوا س��وى ذلك ،ولم ير ه��و دفعهم ،إذ الحكم فيه��م لإلمام وكانت

األمور لم تس��تقر اس��تقرارها ،وال اجتمع��ت الكلمة بعد وفيه��م عدد ،ولهم
ش��وكة ومنعة ،ولو أظهروا تسليمهم أو ً
ال والقصاص منهم الضطرب األمر،
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)31وصحيح مسلم (.)2888
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وانب��ت الحب��ل ،ومنهم جماعة لم يروا الدخول يف ش��يء من ذلك ،محتجين
بنهى النبي ﷺ عن التل ُّب ِ
س بالفتن ،والنهى عن قتال أهل الدعوة ،كما احتج به

أبو بكرة ﭬ يف كتاب مس��لم يف هذا الحديث على األحنف ﭬ ،وعذروا
الطائفتي��ن بتأويلهم ،ولم يروا إحداهم��ا باغية فيقاتلوها ،وأما غير أهل الحق

فلهم يف ذلك مقاالت بشعة شنيعة يستغنى عن ذكرها(.»)1

خام�س��ا :أن زوال الدني��ا أهون على اهلل من قتله ،فع��ن عبد اهلل بن عمرو
ً
ﭭ أن النبي ﷺ قالَ « :لز ََو ُال الدُّ ْن َيا َأ ْه َو ُن َع َلى اهلل ِ ِم ْن َقت ِْل َر ُج ٍل ُم ْس ِل ٍم(،»)2

ق��ال الطيبي  « :$الدار القربى التي هي معربٌ إلي دار األخرى وهي مزرع ٌة
له��ا ،وما ُخلِقت الس��موات واألرض إال لتكون مس��ارح أنظ��ار المتبصرين
ومتعب��دات المطيعي��ن ،وإليه اإلش��ارة بقول��ه تعال��ى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ[س��ورة آل عم��ران ،]191:أي بغي��ر
ٍ
حكم��ة ،بل خ َل ْقتَها ألن تجعلها مس��اك َن للمك ِّل ِفين وأدل ًة لهم على معرفتِك،
فمن حاول َ
قتل من ُخلِق الدُّ نيا ألجله فقد حاول زوال الدنيا(.»)3
وقال الس��ندي « :$الكالم مس��وق لتعظيم القت��ل وهتويل أمره وكيفية

إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة يف نفوس الخلق ،فزوالها يكون عندهم

عل��ى قدر عظمته��ا ،فإذا قيل :إن زواله��ا أهون من قتل المؤم��ن يفيد الكالم
من تعظيم القتل وهتويله وتقبيحه وتش��نيعه ما ال يحيطه الوصف ،وال يتوقف

(((
(((
(((

إكمال المعلم  ،421/8وانظر :كوثر المعاين الدراري للشنقيطي .134/2
رواه الرتم��ذي ( ،)1395والنس��ائي ( ،)3987والب��زار ( ،)2393وصحح��ه ابن الملقن يف
البدر المنير ( )347/8والموقوف أصح.
انظر :شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .2463/8
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إثما أو ذن ًبا ،حتى يقال :إنه ليس بذنب فكل ٍ
ذنب بجهة
ذل��ك يف كون ال��زوال ً
ٍ
تعظيم حصل للقتل بجع��ل زوال الدنيا أهون منه،
كون��ه ذن ًب��ا أعظم منه ،فأي
وإن أري��د بال��زوال اإلزالة فإزالة الدنيا يس��تلزم قتل المؤمني��ن ،فكيف يقال:

إن قت��ل واح��د أعظم مما يس��تلزم قتل الكل وكذا ال يتوق��ف على كون الدنيا

عظيمة يف ذاهتا عند اهلل حتى يقال :هي ال تس��اوي جناح بعوضة عند اهلل فكل

ش��يء أعظم منها فال فائدة يف القول ب��أن قتل المؤمن أعظم منها مثال ،وقيل:
الم��راد بالمؤمن الكامل الذي يك��ون عار ًفا باهلل تعالى وصفاته فإنه المقصود

من خلق العالم لكونه ُمظهر ًا آلياته وأس��راره وما سواه يف هذا العالم الحسي
ٌ
ومخلوق ليكون مس��كنًا له ومحلاًّ
من الس��ماوات واألرض مقص��و ٌد ألجله
لتفكره ،فصار زواله أعظم من زوال التابع(.»)1

�ساد�س��ا :أن اهلل جل جالله أبى على نبيه ﷺ َمن َقتَل مؤمنًا ،فعن عقبة بن
ً
مال��ك الليثي ﭬ ،قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ َع�� َّز َو َج َّل َأ َبى َع َل َّي َم ْن
َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا(.»)2
�ساب ًعا :حرمة حمل السالح على المؤمن ،فعن عبد اهلل بن عمر ﭭ أن
السال ََح َف َل ْي َس ِمنَّا( ،»)3قال ابن دقيق:$
«م ْن َح َم َل َع َل ْينَا ِّ
رسول اهلل ﷺ قالَ :

«حم��ل الس�لاح :يجوز أن ي��راد به ما يض��اد وضعه ،ويكون ذل��ك كناية عن

القت��ال ب��ه ،وأن يكون حمله ليراد ب��ه القتال ،ودل على ذل��ك قرينة قوله ﷺ

(((
(((
(((

حاشية السندي على سنن ابن ماجه .134/2
رواه النس��ائي يف الك�برى ( )8539وأحم��د ( ،)17008والحاك��م ( )47وصححه ووافقه
الذهبي.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)7070وصحيح مسلم (.)98
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« َع َل ْينَ��ا» ،ويحتمل أن يراد ب��ه :ما هو أقوى من هذا ،وهو الحمل للضرب به،
أي يف حال��ة القتال ،والقصد بالس��يف للضرب به ،وعلى كل حال :فهو ٌ
دليل
على تحريم قتال المسلمين ،وتغليظ األمر فيه ،وقوله « َف َل ْي َس ِمنَّا» قد يقتضي
ظاه��ره :الخروج عن المس��لمين؛ ألن��ه إذا حمل « َع َل ْينَا» ،عل��ى أن المراد به
المس��لمون :كان قول��ه « َف َل ْي َس ِمنَّا» كذلك ،وقد ورد مث��ل هذا فاحتاجوا إلى
«و َم ْن َغ َّش��نَا َف َل ْي َس ِمنَّا( ، »)1وقيل فيه :ليس مثلنا ،أو ليس
تأويله ،كقوله ﷺَ :
على طريقتنا ،أو ما يشبه ذلك(.»)2

ثام ًنا :أن اهلل ال يقبل من قاتل المؤمن صر ًفا وال عد ً
ال وال يغفر له ،فعن
«م ْن َقت َ
َ��ل ُم ْؤ ِمنًا َفا ْع َت َب َط
عب��ادة بن الصامت ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ أنه قالَ :
بِ َقت ِْل ِ
��هَ ،ل ْم َي ْق َب ِل اهَّللُ ِمنْ ُه َص ْر ًف��اَ ،و اَل َعدْ ل( ،»)3وعن خالد بن دهقان  $قال:
«س��ألت يحي��ى بن يحيى الغس��اين عن قول��ه ﷺ« :اع َتب َط بِ َقت ِْل ِ
��ه» قال :$
ْ َ
«الذي��ن يقاتل��ون يف الفتن��ة ،فيقتل أحده��م ،فيرى أنه على هدى ،ال يس��تغفر
يصب د َم��ه ص ًّبا( ،»)4قال
اهلل يعن��ي من ذلك» ق��ال أب��و داود « :$فاعتبط:
ُّ
الخطابي « :$قوله ﷺَ « :فا ْع َت َب َط بِ َقت ِْل ِه» يريد أنه قتله ظلمًا ال عن قصاص،
طت الناق َة وا ْع َتبطتُّها إذا نحر ُتها من غير ٍ
داء أو ٍ
آفة تكون هبا ،ومات
يق��ال :ع َب ُّ
َ
َْ
ِ
الش��يب والهر ِم( ،»)5قوله ﷺ:
فالن عبط ًة إذا مات ش��ا ًّبا ،واحتضر قبل أوان
(((
(((
(((
(((
(((

رواية مسلم (.)101
إحكام األحكام .317/2
رواه أبو داود ( ،)4270والضياء المقدسي  ،342/8وحسنه.
سنن أبي داود (.)4270
معالم السنن .343/4
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��م َي ْق َب ِ
��ل اهَّللُ ِمنْ ُه َص ْر ًف��اَ ،و اَل َعدْ ل» أي :نافلة وال فريض��ة ،وقيل :الصرف:
« َل ْ
التوب��ة والعدل :الفدية ،ويفرح القاتل بقتل خصمه المؤمن الذي هو أخوه يف
اإلس�لام ،ويحصل له الس��رور لحسن حاله يف قتل أخيه المؤمن وال يستغفر

اهَّلل تعال��ى من إراقة دم أخيه بغير جرم وال يتوب إليه من الذنب العظيم الذي
فيه ،فمن كانت ِ
هذه حاله ال يقبل اهَّلل منه صر ًفا وال عدلاً ؛ لفرحه بمعصيته(.)1
وع��ن معاوي��ة بن أبي س��فيان ﭭ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقول:
ْب عس��ى اهلل َأ ْن يغ ِْفره ،إِ اَّل الرج ُل يم ُ ِ
الر ُج ُل َي ْقت ُُل ُم ْؤ ِمنًا
ُ َ َُ
وت كَاف ًراَ ،أ ِو َّ
َّ ُ َ ُ
«ك ُُّل َذن ٍ َ َ
ُم َت َع ِّمدً ا(.»)2

تا�س ًعا :أن الشرع لم يجعل للمسلم أدنى مجا ً
ال يف إراقة دم المؤمن بغير
ٍ
فرصة يف ذلك ،فعن أس��امة بن زيد بن حارثة ﭭ قال:
حق ولم يرتك له أي
ٍّ

الح َرقة من جهينة ،قال :فصبحن��ا القوم فهزمناهم،
بعثنا رس��ول اهلل ﷺ إل��ى ُ
ٌ
ورجل من األنصار رجلاً منهم ،قال :فلما غش��يناه قال :ال
ق��ال :ولحقت أنا
إل��ه إال اهلل ،قال :فك��ف عنه األنصاري ،فطعنته برمحي حتى قتلته ،قال :فلما
��امةَُ ،أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال الَ إِ َل َه
«يا ُأ َس َ
قدمن��ا بل��غ ذلك النبي ﷺ ،قال :فقال ليَ :
إِ اَّل اهَّللُ» ،ق��ال :قلت :يا رس��ول اهلل ،إنما كان متعوذ ًا ،ق��الَ :
«أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال

الَ إِ َل�� َه إِ اَّل اهَّللُ» ،ق��ال :فما زال يكررها علي ،حتى تمنيت أين لم أكن أس��لمت
قبل ذلك اليوم( ،)3ويف رواية« :دعاه فس��أله فقال« :لِ َم َق َت ْل َت ُه؟» ،قال :يا رسول
(((
(((
(((

انظر :شرح سنن أبي داود البن رسالن  ،43/17و.171/19
رواه النس��ائي ( ،)3984وأحمد ( ،)16907والحاك��م ( ،)8031ورواه أبو داود ()4270
من حديث أبي الدرداء ،وصححه الحاكم وافقه الذهبي.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)4269وصحيح مسلم (.)96
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اهلل ،أوج��ع يف المس��لمين ،وقتل فالنًا وفالنًا ،وس��مى له نف��ر ًا ،وإنِّي حملت
عليه ،فلما رأى السيف قال :ال إله إال اهلل ،قال رسول اهلل ﷺَ :
«أ َق َت ْل َت ُه؟» قال:
نعم ،قالَ « :ف َك ْي َ
ف ت َْصن َُع بِلاَ إِ َل َه إِ اَّل اهللُ إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة؟» قال :يا رسول
«و َك ْي َ
ف ت َْصن َُع بِلاَ إِ َل َه إِ اَّل اهللُ إِ َذا َج��ا َء ْت َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة؟»
اهلل ،اس��تغفر لي ،ق��الَ :
قال :فجعل ال يزيده على أن يقولَ « :ك ْي َ
ف ت َْصن َُع بِلاَ إِ َل َه إِ اَّل اهللُ إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم
ا ْل ِق َي َام ِة( ،»)1قال الخطابي« :$فيه من الفقه أن المشرك إذا قال :ال إله إال اهلل
رفع عنه الس��يف وحرم دمه ،ويشبه أن يكون أسامة إنما تأول يف اإلقدام على
للمرهق واعتَ�بر يف ذلك قوله تعال��ى:ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
قتل��ه أن ال توب��ة ُ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [س��ورة
غاف��ر ،]85:وقوله:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [س��ورة يون��س ،]91:وقوله:

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

َان ُم َت َع ِّوذ ًا»،
ﮜ ﮝ ﭼ [س��ورة النساء ،]18:وما أشبهها وهو معنى قوله« :ك َ

ولذل��ك عذره النبي ﷺ ،فل��م يلزمه ديةً ،وال روى يف ه��ذا الحديث أنَّه أمره
بكفارة(.»)2

ال ،وظانًّا َّ
مت��أو ً
أن
وق��ال القاض��ي « :$وال امرتاء أن أس��امة إنم��ا قتله
ّ

الشهادة عند معاينة القتل ال تنفع ،كما ال تنفع عند حضور الموت ،ولم يعلم
متعوذ ًا ،فحكمه حكم
بع��د حكم النبي ﷺ فيه ،أال تراه كي��ف قال :إنما قالها ِّ
الخاطئ ،فس��قوط القصاص عنه ب ّي ٌن ،وأما س��قوط الدي��ة فلكونه من العدو،

(((
(((

رواه مسلم ( )97من حديث جندب بن عبد اهلل البجلي ﭬ.
أعالم الحديث .1750/3
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قصاصا وال دي ًة سوى الكفارة ..وشدَّ د النبي ﷺ على أسامة
فلم يجعل عليه
ً
األمر وع َّظمه لئال يواقعه ثانية يف قائلها عن صحة وحقيقة ،وممن يكتم إيمانه؛
مسلما وحلف على ذلك؛ ولهذا قعد عن ن َُصرة
فلهذا كان أسامة بعد ال يقاتل
ً

عل��ي ﭬ ،ولهذا قال س��عد بن أبى وقاص ﭬ« :فأن��ا ال أقاتل حتى يقاتل
ذو البطين» يعنى :أس��امة ،وقولهَ :
ت َع ْن َق ْلبِ ِه(ٌ :»)1
دليل على حمل
«أ َفلاَ َش َق ْق َ

وصل إليها ،وال يعلم ما فيها إال عالم
الن��اس على الظواهر؛ ألن البواطن ال ُي َ
الس��رائرِ ،
الش��ق هنا تنبي�� ٌه على ذلك ،وكناي ٌة عن امتن��اع االطالع ،إذ ال
وذك ُْر
ِّ
يوصل إلى ذلك وإن شق ،واقتدى سعد بن أبى وقاص يف هذا بأسامة(.»)2
وقال النووي « :$فيه تأكيد حرمة المس��لم والنهي الشديد عن ترويعه

وتخويف��ه والتع��رض له بما ق��د يؤذيه ،وقول��ه ﷺ وإن كان أخ��اه ألبيه وأمه

مبالغ��ة يف إيض��اح عموم النهي يف كل أحد س��واء من يتهم في��ه ومن ال يتهم،
المس��لم حرام بكل ٍ
ِ
هزلاً ولع ًبا أم الَّ ،
حال ،وألنه
ألن ترويع
وس��واء كان هذا ْ
ٌ
قد يس��بقه الس�لاح كما صرح به يف الرواية األخرى ،ولع��ن المالئكة له يدل

على أنه حرا ٌم(.»)3

وقال القرطب��ي« :$ومعنى قولهَ « :ك ْي َ
ف ت َْصن َُع بِ�َل�اَ إِ َل َه إِ اَّل اهللُ»؟! أي:

بماذا تحتج إذا قيل لك :كيف قتلت من قال :ال إله إال اهلل ،وقد حصلت لدمه
حرمة اإلسالم؟! وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسالمه إلى يوم المعاتبة؛ ليسلم

(((
(((
(((

رواية مسلم (.)96
إكمال المعلم .371/1
شرح صحيح مسلم .170/16
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م��ن تل��ك الجناية الس��ابقة ،وكأنه اس��تصغر ما كان منه من اإلس�لام والعمل
الصال��ح قبل ذل��ك ،يف جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لما حصل يف نفس��ه

من شدة إنكار النبي ﷺ لذلك ،وعظمه(.»)1

وق��ال الكرماين« :$ف��إن قلت كيف جاز تمنى عدم س��بق اإلس�لام؟

قل��ت :يتمنى إس�لا ًما ال ذنب فيه أو ابتداء اإلس�لام ليجب م��ا قبله ،والرجل
المقتول هو :مِرداس بن ن َِهيك(.»)2
ِ
وم��ن صور عناية الش��ريعة اإلس�لامية بالن ِ
الدماء ليس��ت
َّف��س؛ أن حرم َة

قاص��رة عل��ى المس��لمين فحس��ب ،ب��ل تش��مل كذلك غي��ر المس��لمين من

المعاهدين والذميين والمسـتأمنين ،فقد حرم اإلسالم االعتداء عليهم وذلك
ٍ
مس��عود ﭬ قال:
يف أحاديث كثيرة من س��نة النبي ﷺ منها :عن عبد اهلل بن

َان َع َلى ا ْب ِ
��ن آ َد َم األَ َّو ِل كِ ْف ٌل
��س ُظ ْل ًما ،إِ اَّل ك َ
ق��ال رس��ول اهلل ﷺ« :الَ ُت ْقت َُل َن ْف ٌ
ِ أِ
ِ
��ن ال َقت َْل»( ،)3قال المازري « :$الكفل ،بكس��ر
��ن َدم َها ،لَنَّ�� ُه َأ َّو ُل َم ْن َس َّ
م ْ

ال��كاف :الج��زاء والنصيب ،ومنه قوله تعال��ى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]85:وهذا ٌ
أصل يف أن المعونة على ما ال يحل

ال تح��ل ،قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ[س��ورة المائدة،]2:
وق��د جعل الدال على الخير كفاعله ،وهكذا الدال على الش��ر كفاعله ،ولعل
ٍ
واحد عن
القتل إنما كان عند الش��افعي على جهة التعليم إذا أخذه واحدٌ عن

(((
(((
(((

المفهم .297/1
الكواكب الدراري .7/24
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)3335وصحيح مسلم (.)1677
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آخ��ر حتى ينتهي إلى اب��ن آدم األول ،وهكذا التعلي��م يف البدع والضالالت،
ويكون على معلمها األول ٌ
كفل منها ،وهكذا على قياسه يكون للمعلم األول
نصيب من األجر( ،»)1وقال الكرم��اين « :$والمراد به:
للهدى والحقائ��ق
ٌ
ٍ
مقتول عل��ى وجه األرض ،فإن قلت :ال تزر
قابي��ل حين قتل هابيل وهو أول
وازرة وزر أخرى ،قلت هذا جزاء التأسيس وهو فعل نفسه(.»)2

اهدً ا َل ْم َيرِ ْح
«م ْن َقت ََل ُم َع َ
وعن عبد اهلل بن عمرو ﭭ عن النبي ﷺ قالَ :
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َع ًاما»(.)3
ُوجدُ م ْن َمس َيرة َأ ْر َبع َ
يح َها ت َ
الجنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
َرائ َح َة َ
جمع من الس��لف إلى أن قات��ل المؤمن
هب��ذه النص��وص وغيرها ذه��ب
ٌ

المتعمد ال توبة له ،منهم :زيد بن ثابت ،وأبو هريرة ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد

اهلل بن عباس ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،وعبيد بن عمر ،والحسن ،وقتادة،

والضحاك بن مزاحم ﭫ.

والذي عليه جماهير سلف األمة وخلفها :أن القاتل له توبة فيما بينه وبين
صالحا ،بدَّ َل
رب��ه عز وجل ،فإن تاب وأناب وخش��ع وخضع ،وعمل عم�لاً
ً

اهلل س��يئاته حس��نات ،وعوض المقتول من ظالمته وأرض��اه عن طالبته ،قال
اهلل تعال��ى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ
(((
(((
(((

المعلم بفوائد مسلم للمازري  ،380/2وانظر :إكمال المعلم للقاضي عياض .478/5
الكواكب الدراري .230/13
صحيح البخاري (.)3166
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ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة الفرق��ان ،]70-68:وه��ذا خ�بر

ال يجوز نس��خه ،وحمله على المش��ركين ،وحمل هذه اآلي��ة على المؤمنين

خ�لاف الظاهر ،ويحت��اج حمله إلى دليل ،واهلل أعلم ،وق��ال تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [س��ورة الزمر ،]53:وهذا عا ٌّم يف جميع الذنوب ،من ٍ
كفر
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
وفس��ق ،وغير ذلك ،كل َمن تاب مِن أي ذلك
ونفاق ،وقت ٍل
وش��ك
وش��رك،
تاب اهلل عليه(.)1

ق��ال الخطاب��ي « :$القرآن كل��ه يف مذاهب أهل العل��م بمنزلة الكلمة

الواحدة ،وما تقدم نزوله وما تأخر يف وجوب العمل به س��وا ٌء ،ما لم يقع بين

األول واآلخ��ر منافاةٌ ،ولو ُجمع بين قوله عز وج��ل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ [س��ورة النساء ،]48:وبين قوله :ﭽ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [س��ورة النساء ،]93:وألحق

متناقضا ،فش��رط المشيئة قائم يف الذنوب كلها
به قوله :ﭽ ﮭ ﮮﮯ ﭼ لم يكن
ً
ما عدا الشرك(.»)2

(((
(((

تفسير ابن كثير .380-378/2
أعالم الحديث .1835/3
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المبحث الرابع

الرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وفيه مطلبان:

املطلب الأول :حكم الربا:

إن تحري��م الربا معلو ٌم من الدي��ن بالضرورة ،وهو من الكبائر الموبقات،

بل هو محر ٌم يف جميع الش��رائع الس��ماوية ،وإنما اس��تباحه اليهود يف معاملة

غيرهم ،وعنهم أخذه العرب قبل اإلسالم.

ِ
األخالق،
وقد جاءت شريع ُة اإلسالم لتجدد دي َن األنبياء ،ولتتمم مكار َم
ِ
ِ
َّ
فحرمت الربا بجميع أش��كاله
الس��عادة
ولتدل البش��ري َة إلى أس��باب
واألمن؛ َّ
ٍ
بوعيد لم يرد
وكل الذرائ��ع الت��ي تؤدي إليه ،وش��ددت على المتجرئ علي��ه

يف غيره��ا من الكبائر يف نص��وص الوحيين ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﭼ [سورة البقرة.]279-275:

��ن ال َك ْل ِ
ع��ن أبي جحيفة ﭬ قال« :ن ََهى النَّبِ ُّي ﷺ َع ْن َث َم ِ
ب َو َث َم ِن الدَّ مِ،
ِِِ
ِ
اشم ِة والمو ُش ِ
ِ
الم َص ِّو َر»(.)1
َون ََهى َع ِن َ
الر َبا َو ُموكلهَ ،و َل َع َن ُ
ومةَ ،وآك ِل ِّ
الو َ َ َ ْ َ

وع��ن عب��د اهلل ب��ن مس��عود ﭬ ق��الَ « :لع��ن رس ُ ِ
ِ
الر َبا
��ول اهلل ﷺ آك َل ِّ
َ َ َ ُ
َو ُم ْؤكِ َل ُه(.»)2

وعن جابر بن عبد اهلل ﭭ قالَ « :لعن رس ُ ِ
ِ
الر َباَ ،و ُم ْؤكِ َل ُه،
ول اهلل ﷺ آك َل ِّ
َ َ َ ُ
وكَاتِب��ه ،و َش ِ
��اهدَ ْي ِه»َ ،و َق َ
��وا ٌء( ،»)3ودخل الكاتب والش��اهد هنا
��م َس َ
��الُ :
َ َ ُ َ
«ه ْ

صريح بتحريم كتابة
لمعونته على هذه المعصية ومش��اركته فيه��ا ،والحديث
ٌ
تحريم اإلعانة على الباطل،
المبايعة بين المرتابيين ،والش��هادة عليهما ،وفيه
ُ

واهلل أعلم(.)4
ُ

قال الخطابي « :$وأما أكل الربا؛ فقد ذكر شأنه يف كتابه ،وأغلظ الوعيد
وسوى رسو ُله ﷺ بينه وبين موكله ،إذ كان ال يتوصل إلى أكله إال بمعاونته
لهَّ ،
ومش��اركته إياه فهما ش��ريكان يف اإلثم ،كما كانا شريكين يف الفعل ،وإن كان
مهتضما بما يلحقه من
أحدهما مغتب ًطا بفعله لما يستفضله من الربح ،واآلخر
ً
النقص ،وهلل عز وجل حدو ٌد ال تتجاوز يف وقت العدم والوجد ،وعند اليس��ر

(((
(((
(((
(((

صحيح البخاري (.)2086
صحيح مسلم (.)1597
صحيح مسلم (.)1598
انظر :إكمال المعلم للقاضي عياض  ،283/5وشرح النووي على صحيح مسلم .26/11
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ٍ
بوجه يف أن يوكله الربا ،ألنه قد يجد السبيل إلى
والعسر ،والضرورة ال تلحقه
ٍ
بوجه من وجوه المعامالت والمبايعات(.»)1
أن يتوصل إلى حاجته

ِ
ِ
ِ
التحريم
يقتصر الوعيدُ يف الربا على
ولم
واللعن ،بل ثبت فيه ما هو أش��دُّ
ون َح ْو ًبا َأ ْي َس ُر َها
«الر َبا َس�� ْب ُع َ
من ذلك ،فعن أبي هريرة ﭬ أن النبي ﷺ قالِّ :
ِ
ِ
الر ُج ِل فِي ِع ْر ِ
ض َأ ِخ ِيه(.»)2
نك ُ
الر َبا ْاست َطا َل ُة َّ
الر ُج ِل ُأ َّم ُهَ ،و َأ ْر َبى ِّ
َاح َّ
ون َبا ًبا
«الر َبا بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
وعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ أن النبي ﷺ قالِّ :
الش ْر ُك ِم ْث ُل َذلِ َ
َو ِّ
ك(.»)3
وعن عبد اهلل بن حنظلة غس��يل المالئكة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ:
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ين َز ْن َي ًة(.»)4
الر ُج ُل َو ُه َو َي ْع َل ُمَ ،أ َشدُّ م ْن ستَّة َو َثلاَ ث َ
«د ْر َه ُم ِر ًبا َي ْأ ُك ُل ُه َّ
��م ُي ِصي ُب ُه
وع��ن عبد اهلل بن س�لام ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ ق��ال« :الدِّ ْر َه ُ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ين َز ْن َي ٍة يزْنِ َيها فِي إْ ِ
ال ْسلاَ ِم(.»)5
الر َبا َأ ْع َظ ُم عنْدَ اهلل م ْن َثلاَ َثة َو َثلاَ ث َ
الر ُج ُل م َن ِّ
َّ
َ

(((
(((
(((
(((
(((

أعالم الحديث .1018/2
رواه ابن ماجه ( ،)2274وابن أبي شيبة ( ،)22005والبزار ( ،)8538وصححه األلباين.
رواه الب��زار مرفوع��ا ( ،)1935ورواه اب��ن أبي ش��يبة ( )22012والخالل يف الس��نة 18/5
موقو ًفا ،قال الهيثمي« :رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح» .مجمع الزوائد .117/4
رواه أحم��د ( ،)21957وابن أب��ي عاصم ( ،)2759والب��زار ( ،)3381والدوالبي ()624
والدارقطن��ي ( ،)2843ق��ال الهيثم��ي« :ورج��ال أحمد رج��ال الصحيح» .مجم��ع الزوائد
.117/4
رواه عب��د الرزاق موقو ًفا ( ،)19706والط�براين يف الكبير مرفو ًعا ( ،)14994قال الهيثمي:
«رواه الطرباين يف الكبير ،وعطاء الخراساين لم يسمع من ابن سالم» .مجمع الزوائد .117/4
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ِ
الر َبا اِال ْستِ َطا َل َة
وعن سعيد بن زيد ﭬ عن النبي ﷺ قال« :إِ َّن م ْن َأ ْر َبى ِّ
ِ ِ
ض ا ْلمس ِ
��ل ِم بِ َغ ْيرِ َح ٍّق( ،»)1قوله« :سبعون حو ًبا» :بضم الحاء المهملة
في ع ْر ِ ُ ْ

اإلث��م ،والمراد أهنا س��بعون نو ًعا من اإلث��م ،والمراد التكثي��ر دون التحديد،
«أيس��رها» أي :أخ��ف تلك اآلثام إث��م نكاح الرجل أمه ،والم��راد به العقد أو

الجماع(.)2

وه��ذه األحادي��ث تدل على أن الربا أش��د من الزنى وثب��ت ذلك عن غير
واح��د من الصحابة ،قال علي بن أبي طالب ﭬَ « :ل ِدرهم ر ًبا أش��د عند اهلل

ست وثالثين زني ًة(.»)3
تعالى من ٍّ

زمان َّ
ويأيت على الناس ٌ
قل أن يس��لم أحدٌ من الربا إال من رحمه اهلل ،فعن
أب��ي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ « :ل َي ْأتِ َي َّن َع َلى الن ِ
ان اَل َي ْب َقى
َّ��اس ز ََم ٌ
ِ
ِ
الر َباَ ،ف َم ْن َل ْم َي ْ
��أك ُْلَ ،أ َصا َب ُه ِم ْن ُغ َب ِ
ار ِه( ،»)4قال أبو هريرة
��م َأ َحدٌ  ،إِ اَّل آك ُل ِّ
من ُْه ْ
«العين��ة م��ن غباره أي بيع ِ
ﭬِ :
العين��ة» ،وقال الزيلعي« :والعينة بيع س��لعة
بثمن مؤجل ،ثم يعود فيشرتيها بأنقص منه حال(.»)5

(((
(((
(((
(((
(((

رواه أبوداود ( ،)4876وأحمد ( ،)1650والبزار ( ،)1264والضياء المقدسي يف األحاديث
المختارة ( )1106وصححه ،قال الهيثمي يف مجمع الزوائد « :150/8رواه أحمد والبزار،
ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة».
انظر :حاشية السندي على سنن ابن ماجه .39/2
رواه ابن أبي شيبة (.)22004
رواه أب��و داود ( ،)3331والنس��ائي ( ،)4455واب��ن ماجه ( ،)2278وأحم��د (،)10410
والطرباين مسند الشاميين ( )571والحاكم ( ،)2162وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
نصب الراية .16/4
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وكان صحاب ُة رس��ول اهلل ﷺ وﭫ شديد الورع يف التعامل مع األموال

مخاف��ة الوق��وع يف الربا ،قال أمي��ر المؤمنين عمر بن الخط��اب ﭬ« :تركنا
تسعة أعشار الحالل مخافة الربا(.»)1

«ي ْأتِي َع َلى الن ِ
ان ،الَ ُي َبالِي
َّاس ز ََم ٌ
وعن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قالَ :
ِ
ِ
ِ
الح َرا ِم(.»)2
الحال َِل َأ ْم م َن َ
الم ْر ُء َما َأ َخ َذ منْ ُهَ ،أم َن َ
َ
ق��ال اب��ن بط��ال« :هذا يك��ون لضع��ف الدين وعم��وم الفت��ن ،وقد أخرب
ﷺ «إِ َّن إْ ِ
ال ْس�َل�اَ َم َبدَ َأ َغرِي ًبا َو َس�� َي ُعو ُد َغرِي ًبا ك ََما َبدَ َأ( ،»)3وأنذر كثرة الفس��اد،
وظه��ور المنكر ،وتغير األحوال ،وذلك م��ن عالمات نبوته ﷺ( ،»)4والناس
ٌ
زم��ان يضعف فيه الدين،
تتغي��ر هبم األح��وال ،وتتبدل األزمان ،ويأيت عليهم
وتفس��د الضمائ��ر والذمم ،ويتكال��ب الناس فيه على جم��ع المال من حالل

أو ح��رام ،فالغاية تربر الوس��يلة عندهم ،والحالل ما ح��ل يف أيديهم كما قال
ِ
الم ْر ُء َما َأ َخ َذ ِمنْ ُه» ،أي ال هتمه الوسيلة التي اكتسب هبا المال،
ﷺ« :الَ ُي َبالي َ
والطريق الذي أخذه منه َ ِ
ٍ
ٍ
حالل كالبيع
كسب
الحال َِل» أي سواء كان من
«أم َن َ
الم�برور وعمل اليد َ ِ
الح َرامِ» كاالختالس والربا والقمار والرش��وة،
��ن َ
«أ ْم م َ
ألن المصلحة المادية هي الهدف الوحيد ،والغاية الرئيسة لكل معامالته.

(((
(((
(((
(((

رواه عبد الرزاق (.)14683
صحيح البخاري (.)2059
صحيح مسلم (.)146
شرح صحيح البخاري .201/6
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تنبي�� ٌهِ :
من المعل��وم َّ
أن الربا لم ُي َح َّر ْم لمجرد صورت��ه ولفظه ،وإنما ُح ِّرم

لحقيقت��ه ومعن��اه ومقصوده ،وتل��ك الحقيق�� ُة والمعنى والمقص��و ُد قائم ٌة يف
ِ
الحي��ل الر ِ
ِ
صريحه س��وا ًء ،والمتعاقدان يعلم��ان ذلك من
بوي��ة ،كقيامه��ا يف
َ
ِّ
الربا ،وإنَّما
يعلم أن قصدَ هما ُ
نفس ِّ
واهلل ُ
أنفسهما ،ويعلمه من يشاهدُ حا َلهماُ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مستعار غير اسمه.
باسم
وسمياه
توسال إليه بعقد غير مقصودَّ ،
َّ
ومعل��و ٌم َّ
��رم الربا
يرف��ع
أن ه��ذا ال
التحري��م ،وال ُ
ُ
يرفع المفس��د َة التي ُح ِّ
َ
ألجلها ،بل يزيدُ ها قو ًة وتأكيد ًا..

ِ
المحرم��ات وغيرها لما اش��تملت عليه من
حر َم هذه
فاهلل س��بحانه إنم��ا َّ
ُ
ِ
وصورها،
يحرمه��ا ألجل أس��مائِها
ض��رة بالدني��ا والدين ،ولم ِّ
الم َّ
المفاس��د ُ
ومعل��و ٌم َّ
أن تل��ك المفاس��د تابع�� ٌة لحقائقها ،ال ت��زول بتبدُّ ل أس��مائِها وتغ ُّير
ُص َورها(.)1

(((

انظر :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم .603/1
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املطلب الثاين� :أ�ضرار الربا ومفا�سده:

س��بب إليذان حرب اهلل ورسوله ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
أول:
ٌ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ ،فقد ن َّكرها للتفخيم ،وقد زادها فخام ًة وهولاً نس��بتها
اهلل ورسو ُله ال يفلح أبد ًا،
إلى اس��م اهلل األعظم وإلى رسوله ﷺ ،ومن حار َبه ُ
وهذه الحرب عامة يدخل فيها الحرب النفس��ية بالقلق واالكتئاب ،والحرب

الجسدية باألمراض وغيرها ،والحرب االقتصادية باإلفالس ومحق الربكة،
والحرب االجتماعية بإلقاء البغضاء عند الناس.

ثانيًا :سبب محق الربكة من األموال واألرزاق :قال اهلل عز وجل ﭽ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ ،يمح��ق اهلل أم��وال الرب��ا

ويتلفها ،وقال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [سورة الروم.]39:

عن ابن مس��عود ﭬ أن النبي ﷺ قال« :الربا وإِ ْن َك ُثرَ ،فإِ َّن ع ِ
اق َب َت ُه ت َِص ُير
َ
ِّ َ َ
َ
إِ َلى ُق ٍّل( ،»)1قال ابن األثير« :ال ُقلِ :
كالذل ِّ
الق َّلةُُّ ،
والذلة :أي أنه وإن كان زيادة

يف المال عاجلاً فإنه يؤول إلى نقص(.»)2

ثال ًثا :الربا من أس��باب ظهور الفساد وتس��ليط الذل على األمة قال اهلل تعالى:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ،ثم ذكر اهلل س��بحانه بعدها :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [سورة الروم،]41:

(((
(((

رواه أحمد ( ،)3754وأبو يعلى ( ،)5042والحاكم ( )2262وصححه ووافقه الذهبي.
النهاية يف غريب الحديث 104/4
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وال شك أن الربا من الفساد الذي فشى وظهر يف الرب والبحر.

عن ابن عمر ﭭ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إِ َذا َت َب َاي ْعت ُْم بِا ْل ِعين َِة،
َاب ا ْل َب َقرَِ ،و َر ِضيت ُْم بِالز َّْرعَِ ،وت ََر ْكت ُُم ا ْل ِ
ج َها َدَ ،س�� َّل َط اهَّللُ َع َل ْيك ُْم ُذ اًّل
َو َأ َخ ْذت ُْم َأ ْذن َ
اَل َين ِْز ُع ُه َحتَّى ت َْر ِج ُعوا إِ َلى ِدينِك ُْم(.»)1
راب ًعا :الربا س��بب لحلول مق��ت اهلل وعذابه :ق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ

ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

[سورة النساء.]161-160:

الر َبا فِي َق ْر َي ٍة،
ع��ن ابن عباس ﭭ عن النبي ﷺ ق��ال« :إِ َذا َظ َه َر ال ِّزنَى َو ِّ
ِ
اب اهَّلل ِ(.»)2
َف َقدْ َأ َح ُّلوا بِ َأ ْن ُفس ِه ْم َع َذ َ

س��بب لجلب لعنة اهلل :عن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ قال:
خامس��ا :الربا
ٌ
ً
« َلعن رس ُ ِ
ِ
الر َبا َو ُم ْؤكِ َل ُه(.»)3
َ َ َ ُ
ول اهلل ﷺ آك َل ِّ
قال القرطبي« :آكل الربا :آخذه ،وع َّبر عن األخذ باألكل؛ ألن األخذ إنما

��راد لألكل غال ًب��ا؛ ومنه قوله تعال��ى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ
ُي َ

[س��ورة النساء ،]10:أي :يأخذوهنا ،فإنه لم يع ّلق الوعيد على أموال اليتامى
(((
(((
(((

رواه أب��و داود ( ،)3462والبزار ( ،)5887والدوالبي ( ،)1489وصححه ابن القطان وابن
عبد الهادي .انظر :بيان الوهم واإليهام  ،295/5والمحرر ص.487
رواه الطرباين ( ،)460والحاكم ( ،)2261والبيهقي يف الشعب ( )5143وصححه الحاكم ووافقه
الذهبي.
صحيح مسلم (.)1597
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من حيث األكل فقط ،بل من حيث إتالفها عليهم بأخذها منهم ،وموكل الربا:
ِ ِ ِ
معطي��ه ،وهذا كما قال يف الحدي��ث اآلخر :آْ ِ
��وا ٌء(،»)1
«الخ ُذ َوا ْل ُم ْعطي فيه َس َ

ويف معنى المعطي :المعين عليه ،وكاتبه :الذي يكتب وثيقته ،وش��اهداه :من
فأقره ،وإنما
يتحم��ل الش��هادة بعقده ،وإن لم يؤده��ا ،ويف معناه :من حض��ره َّ
َّ

الربا إال بمجموعهم ،ويجب
َّ
سوى بين هؤالء يف اللعنة؛ ألنه لم يحصل عقد ِّ
عل��ى الس��لطان إذا وقع له أحدٌ من هؤالء أن ُيغ ِّل��ظ العقوبة عليهم يف أبداهنم
بالضرب ،واإلهانة ،وبإتالف مال الربا عليهم بالصدقة به ،كما يفعل المسلم

إذا آجر نفس��ه يف عمل الخمر ،فإنه يتصدَّ ق باألج��رة ،وبثمن الخمر إذا باعها
المس��لمّ ،
ويدل على صحة م��ا ذكرناه قوله تعال��ى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ،أي:
يفسخ عقده ،ويرفع بركته ،وتمام المحق بإتالف عينه(.)2

�ساد�س��ا :الرب��ا من أعظ��م الكبائر والمهلكات ،عن أب��ي هريرة ﭬ عن
ً
النب��ي ﷺ ق��ال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
��ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
«الش��ر ُك بِاهَّللِ ،والس��حر ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ ِ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل
��ر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ ِّ ْ ُ َ
��س ا َّلتي َح َّ
قالْ ِّ :
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
الربا ،و َأك ُْل م ِ ِ
َات
ال ال َيتي��مَِ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ِّ َ َ
ُ
َ
الغَافِال ِ
َت(.»)3

(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)1584
المفهم .500/4
متفق عليه.
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س��بب لتعذي��ب صاحبه بعد موته يف هنر ال��دم ،و ُيل َقم يف فيه
�ساب ًعا :الربا
ٌ
ت ال َّل ْي َل َة َر ُج َل ْي ِن
«ر َأ ْي ُ
الحجر ،عن سمرة بن جندب ﭬ قال :قال النبي ﷺَ :
ض م َقدَّ س ٍ
ِ
ِ
��ةَ ،فا ْن َط َل ْقنَا َحتَّى َأ َت ْينَا َع َلى ن ََهرٍ ِم ْن َد ٍم فِ ِيه
َأ َت َيان��يَ ،ف َأ ْخ َر َجاني إِ َلى َأ ْر ٍ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل ا َّل ِذي فِي
��ارةٌَ ،ف َأ ْق َب َل َّ
َر ُج ٌل َقائ ٌم َو َع َلى َو َس��ط الن ََّهرِ َر ُج ٌل َب ْي َن َيدَ ْيه ح َج َ
الر ُج ُل بِ َح َجرٍ فِي فِ ِيهَ ،ف َر َّد ُه َح ْي ُ
َان،
ثك َ
الر ُج ُل َأ ْن َيخْ ُر َج َر َمى َّ
الن ََّه��رَِ ،فإِ َذا َأ َرا َد َّ
ت َما َه َذا؟
َانَ ،ف ُق ْل ُ
َف َج َع َل ُك َّل َما َجا َء لِ َيخْ ُر َج َر َمى فِي فِ ِيه بِ َح َجرٍَ ،ف َي ْر ِج ُع ك ََما ك َ
ِ
ِ
ِ
الر َبا(.»)1
َف َق َال :ا َّلذي َر َأ ْي َت ُه في الن ََّهرِ آك ُل ِّ
ثام ًن��ا :آكل الرب��ا متوعَّدٌ بعذاب النار يف جهنم إن ل��م يتب منها ،قال اهلل

تعال��ى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،وق��ال تعال��ى:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [س��ورة آل عم��ران،]131-130:

فعلى المس��لم المس��ارعة إلى التوبة واجتناب التعامل بالرب��ا قال اهلل تعالى:

ق��ال :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼق��ال اب��ن كثير:
«من بلغه هني اهلل عن الربا فانتهى حال وصول الش��رع إليه ،فله ما س��لف من

المعاملة ،لقوله :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﭼ [سورة المائدة،]95:
«أ اَل ك ُُّل َش��ي ٍء ِمن َأمرِ ا ْلج ِ
وكما قال النبي ﷺَ :
وع..
اه ِل َّي ِة ت َْح َ
ت َقدَ َم َّي َم ْو ُض ٌ
ْ ْ ْ َ
ِِ ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُم َّط ِل ِ
وعَ ،و َأ َّو ُل ِر ًبا َأ َض ُع ِر َبانَا ِر َبا َع َّب ِ
بَ ،فإِ َّن ُه
َو ِر َب��ا ا ْل َجاهل َّية َم ْو ُض ٌ

��وع ُك ُّل ُه( ،»)2ولم يأمرهم ب��رد الزيادات المأخوذة يف حال الجاهلية ،بل
َم ْو ُض ٌ
(((
(((

صحيح البخاري (.)2085
صحيح مسلم (.)1218
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عفا عما س��لف ،كما قال تعالى:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ ،قال س��عيد بن

جبير والس��دي :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ« :فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم(،»)1
ِ
فليرج ْع من شا َء إلى مظانِّها يف ِ
ٌ
كتب
تفصيل ليس هنا محل البسط
وللمس��ألة
ِ
الفقهاء.

(((

انظر تفسير ابن كثير  709/1بتصرف.
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المبحث الخامس

�أكل مال اليتيم
وفيه مطالبان:

املطلب الأول :حكم �أكل مال اليتيم:

إن أكل مال اليتيم من الكبائر المهلكاتَّ ،
وحذر اهلل عباده أن من أكل ماله
ظلم��ا فإنم��ا يأكل يف بطنه نار ًا ،قال اهلل س��بحانه وتعال��ى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ً

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [س��ورة
النس��اء ،]10:أي :إذا أكلوا أموال اليتامى بال س��بب ،فإنما يأكلون نار ًا تأجج
يف بطوهن��م يوم القيامة ،قال الس��دي ُ « :$يبعث ُ
آكل مال اليتيم يوم القيامة

ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه ،يعرفه من رآه بأكل مال
اليتي��م» ،وآكل مال اليتيم يختم له بس��وء الخاتمة -نع��وذ باهلل من ذلك -قال

مجرب لسوء الخاتمة والعياذ باهلل(.»)1
ابن دقيق العيد « :$أكل مال اليتيم
ٌ
وقد أمر اهلل تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كامل ًة موفرةً،

وينه��ى عن أكلها وضمه��ا إلى أموالهم؛ فقال س��بحانه وتعالى :ﭽ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [س��ورة

النساء ،]2:عن أبي صالح  $قال« :ال تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك
(((

انظر :فيض القدير شرح الجامع الصحيح للمناوي .153/1
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الرزق الحالل الذي ُقدِّ َر لك» ،وقال س��عيد بن جبير « :$ال تبدلوا الحرام
م��ن أموال الن��اس بالحالل من أموالكم» ،يقول :ال ُت َب ِّ
��ذ ُروا أموالكم الحالل

وتأكل��وا أموالهم الحرام» ،وقوله تعال��ى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ قال ابن عباس
إثم
إثما كبير ًا
عظيما» ،والمعنى« :إن أكلكم أموالهم مع أموالكم ٌ
ً
ﭭ« :أي ً
ٌ
كبير فاجتنبوه(.»)1
عظيم
وخطأ ٌ
ٌ
وق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [س��ورة
النساء ،]6:ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرا ًفا
ومب��ادر ًة قب��ل بلوغهم ،ومن كان يف غنية عن مال اليتيم فليس��تعفف عنه ،وال
يأكل منه شي ًئا ،قال الشعبي « :$هو عليه كالميتة والدم».

ع��ن عائش��ة أم المؤمنين رض��ي اهلل عنها يف قول��ه تعال��ى:ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ قال��تُ :
ت فِ��ي َوالِي ال َيتِي ِم َأ ْن
«أن ِْز َل ْ
َان محتَاج��ا بِ َقدْ ِر مالِ ِه بِا ْلمعر ِ
ِِ
ِ
ِ
وف( ،»)2وقال الفقهاء« :له
ي��ب م ْن َماله إِ َذا ك َ ُ ْ ً
ُيص َ
َ ُْ
َ

أن يأكل أقل األمرين :أجرة مثله أو قدر حاجته» ،وعن عبد اهلل بن عمرو ﭭ
يتيم ،فقال« :ك ُْل
فقير ليس لي ش��ي ٌء ول��ي ٌ
النبي ﷺ فقال :إين ٌ
أن رج�ًل�اً أتى َّ
ف ،و اَل مب ِ
ٍ
ال يتِ ِ
ِم ْ ِ
اد ٍرَ ،و اَل ُمت ََأ ِّث ٍ
يم َ
��ل( ،»)3قال الخطابي :$
ك َغ ْي َر ُم ْس��رِ َ ُ َ
��ن َم َ
(((
(((
(((

انظر :جامع البيان  ،351/6وتفسير ابن كثير .207/2
متفق عليه ،صحيح البخاري ( )2765وصحيح مسلم (.)3019
رواه أبو داود ( ،)2872والنس��ائي ( ،)3668وابن ماجه ( ،)2718وأحمد ( ،)6747وابن
الجارود ( )952بسند حسن.
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ٍ
متخذ منه أصل ٍ
مال ،واثلة الشيء أصله ،ووجه
«و اَل ُمت ََأ ِّث ٍل « :أي غير
«قولهَ :
إباحت��ه األكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يس��تحقه من العمل
َ
يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله(.»)1
فيه واالستصالح له ،وأن
وقول��ه :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ أي :وكفى باهلل محاس�� ًبا وش��هيد ًا ورقي ًبا على

األولي��اء يف حال نظره��م لأليتام ،وحال تس��ليمهم لألموال :ه��ل هي كامل ٌة

عالم بذلك
موفرةٌ ،أو منقوص ٌة مبخوس�� ٌة مدخل ٌة حساهبا
ٌ
مدلس أمورها؟ اهلل ٌ
كله ،ولهذا ثبت يف صحيح مس��لم عن أبي ذر ﭬ َّ
أن رس��ول اهلل ﷺ ،قال:
ِ
ِ
«ي��ا َأب��ا َذر ،إِنِّي َأر َ ِ
ب َل َ
ب لِنَ ْف ِس��ي ،اَل ت ََأ َّم َر َّن َع َلى
ك َما ُأح ُّ
اك َضعي ًفاَ ،وإِنِّي ُأح ُّ
َ
َ َ ٍّ
ا ْثنَ ْي ِنَ ،و اَل ت ََو َّل َي َّن َم َال َيتِي ٍم(.»)2
وقد نبه اهلل تعالى على تأكد حق األيتام ومزيد االعتناء هبم بقوله سبحانه:

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة النس��اء ،]9:قيل :يف مباش��رة أموال اليتامى ،وهو
ٌ
ظلما ،أي :كما
ق��ول حس�� ٌن ،يتأ َّيدُ بما بعده م��ن التهديد يف أكل مال اليتام��ى ً
تح��ب أن تعام��ل ذريتك من بعدك ،فعام��ل الناس يف ذرياهت��م إذا وليتهم(،)3
يتيم فليحسن إليه حتى يف الخطاب ،فال يخاطبه إال بنحو:
ومن كان يف حجره ٌ
ي��ا ُبن��ي ،مما يخاطب ب��ه أوالده ،ويفعل معه من الرب والمعروف واإلحس��ان
والقي��ام يف مال��ه ما يجب أن يفع��ل بمال��ه ُ
وبذ ِّر َّيته من بعده ،ف��إن الجزاء من

(((
(((
(((

معالم السنن .86/4
صحيح مسلم (.)1826
انظر :جامع البيان للطربي  ،446/6وتفسير ابن كثير .222/2
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جنس العمل ،وكما تدين تدان :أي كما َت ْفعل ُيفعل معك ،بينما اإلنسان آم ٌن
متص��رف يف مال الغير وعلى أوالد غيره ،وإذا بالموت قد حل به ،فيجزيه اهلل
ٌ
تعال��ى يف ماله وذريته وعياله وس��ائر تعلقاته بنظير ما فعل��ه مع غيره ،إن خير ًا
ش��را فش��ر ،فليخش العاقل على أوالده وماله إن لم يكن له خشي ٌة
فخير ،وإن ًّ
عل��ى دينه ،ويتصرف على األيت��ام الذين يف حجره بما يجب أن يتصرف ولي

أوالده لو كانوا أيتًاما عليهم يف ماله(.)1

والش��رع ل��م ين��ه عن أكل م��ال اليتيم فحس��ب بل هن��ى عن اقرتاب��ه ،قال

اهلل س��بحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [س��ورة

ظلما ،أما
األنع��ام ،]152:واآلي��ة الكريمة يف حق م��ن كان يأكل مال اليتي��م ً
الوص��ي على أم��وال اليتامى الذي يتقي اهلل فيها فإن اآلية ال تش��مله ،فعن ابن

عب��اس ﭭ قال« :لم��ا أنزل اهلل ع��ز وج��ل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ ،و ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  ،اآلي��ة ،ا ْن َط َل َق
ِ
ِِ
ِ
ِ
من ك َ ِ
��رابِ ِهَ ،ف َج َع َل َي ْف ُض ُل
َ ْ
��را َب ُه م ْن َش َ
يم َف َعز ََل َط َع َام ُه م ْن َط َعامه َو َش َ
َان عنْدَ ُه َيت ٌ
ِم ْن َط َع ِام ِه َف ُي ْح َب ُس َل ُه َحتَّى َي ْأ ُك َل ُه َأ ْو َي ْف ُس��دَ َ ،ف ْ
ك َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َذك َُروا َذلِ َ
اش��تَدَّ َذلِ َ
ك
لِرس ِ ِ
ول اهَّلل ﷺَ ،ف َأ ْنز ََل اهَّللُ َع َّز َو َج َّل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
َ ُ
ِ
ِ
ﭟ ﭠﭡ ﭼ [سورة البقرةَ ،]220:فخَ َل ُطوا َط َع َام ُه ْم بِ َط َعامه َو َش َرا َب ُه ْم
بِ َش َرابِ ِه(.»)2

(((
(((

انظر :الزواجر للهيثمي .417/1
رواه أبو داود ( ،)2871والنسائي ( ،)3669والحاكم ( )3184وصححه.
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وقد حذر اهلل س��بحانه عن قهر اليتيم ،فقال س��بحانه :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

يتيما فآواك اهلل فال تقه��ر اليتيم ،أي :ال
[س��ورة الضحى ،]9:أي :كم��ا كنت ً
ُت ِذ ُّله وتنهره و ُت ِهنْه ،ولكن ِ
ف به(.)1
أحس ْن إليه ،وتل َّط ْ
ُ
َْ

ومن أسباب إهانة اإلنسان عدم إكرامه لليتيم ،قال اهلل سبحانه :ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [سورة الفجر ،]17:بل إنما أهنت من أهنت من أجل أنه
ال يكرم اليتيم ،فأخرج الكالم على الخطاب ،فقال :بل لستم تكرمون اليتيم،

فلذلك أهنتكم(.)2

ومن أس��باب تكذيب دين اهلل وحكمه وشرعه ظلم اليتيم وقهره ،قال اهلل

تعال��ى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

[س��ورة الماعون ،]2-1:قال ابن جرير « :$أرأيت يا محمد -ﷺ -الذي
يكذب بثواب اهلل وعقابه ،فال يطيعه يف أمره وهنيه ،فهذا الذي يكذب بالدين،
وهو الذي يدفع اليتيم عن حقه ،ويظلمه(.»)3

وجاء التش��ديد يف أموال اليتام��ى والظلم فيها أحاديث كثي��رة موافقة لما
يف اآلي��ة الكريم��ة من ذلك الوعيد الش��ديد تحذير ًا للناس عن هذه الفاحش��ة

الوخيمة المهلكة.

فعن أب��ي هريرة ﭬ عن النب��ي ﷺ ق��ال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات»،
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
س ا َّلتِي
الس ْ
«الش ْر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
(((
(((
(((

تفسير ابن كثير .427/8
جامع البيان للطربي .378/24
جامع البيان .657/24
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ال اليتِيمِ ،والتَّو ِّلي يوم الزَّح ِ
ِ
ف
فَ ،و َق ْذ ُ
َ َ َْ َ ْ
َح َّر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
الر َباَ ،و َأك ُْل َم َ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
المحصن ِ
َت(.»)1
ُ ْ َ
ُ

وعن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة رضي اهلل عنها قالت:
ِ
«وقف جعفر بن أبي طالب ﭬ ،أمام النجاش��ي ِ
الحبش��ة ﭬ ،فقال
ملك
ُ
ِّ
ِ
ِ
لهَ « :ب َع َ
ف ن ََس�� َب ُهَ ،وصدْ َق ُهَ ،و َأ َما َن َت ُهَ ،و َع َفا َف ُهَ ،فدَ َعانَا
��ول منَّا َن ْعرِ ُ
ث اهللُ إِ َل ْينَا َر ُس اً
إِ َلى اهلل ِ لِنُوحدَ ه ،و َنعبدَ ه ،و َنخْ َلع ما ُكنَّا َنعبدُ نَحن وآباؤُ نَا ِمن دونِ ِه ِمن ِ
الح َج َار ِة
َ
ْ ُ
َ ِّ ُ َ ْ ُ ُ َ
ُْ ْ ُ َ َ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َو أْالَ ْو َث ِ
الر ِحمَِ ،و ُح ْس ِ
��ن
��انَ ،و َأ َم َرنَ��ا بِص��دْ ِق ا ْل َحدي��ثَ ،و َأ َداء أْالَ َمانَةَ ،وص َلة َّ
��اء ،ونَهانَا ع ِن ا ْل َفو ِ
ارمِ ،والدِّ م ِ
ا ْل ِ
شَ ،و َق ْو ِل الز ِ
اح ِ
ج َو ِارَ ،وا ْلك ِّ
ُّور،
َ
َ َ َ
َف َع ِن ا ْل َم َح ِ َ َ
و َأك ِْل م َال ا ْليتِيمِ ،و َق ْذ ِ
ف ا ْل ُم ْح َصن َِةَ ،و َأ َم َرنَا َأ ْن َن ْع ُبدَ اهللَ َو ْحدَ ُه اَل ن ُْشرِ ُك بِ ِه َش ْيئًا،
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ور إْ ِ
ال ْسالمِ.)2(»..
الصالةَ ،وال َّزكَاةَ ،و ِّ
َو َأ َم َرنَا بِ َّ
الص َيامَِ ،ق َالَ :ف َعدَّ َد َع َل ْيه ُأ ُم َ
الض ِعي َف ْي ِن
«الله َّم إِنِّي ُأ َح ِّر ُج َح َّق َّ
وعن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قالُ :
ا ْل َيتِي ِم َوا ْل َم ْر َأ ِة»( ،)3قولهُ :
«أ َح ِّر ُج» :أي أض ِّيقه وأحرمه على من ظلمهما(.)4
وع��ن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ :
«أ ْر َب َع ٌة َح ٌّ
��ق َع َلى اهَّلل ِ َأ ْن
اَل يدْ ِخ َل ُه��م ا ْل َجنَّ َة َو اَل ي ِذي َق ُهم ن َِعيم َها :مدْ ِم ُن ا ْلخَ م��رَِ ،وآكِ ُل الر َباَ ،وآكِ ُل م ِ
ال
َ
ِّ
ْ
ْ َ ُ
ُ
ُ
ُ
ا ْل َيتِي ِم بِ َغ ْيرِ َح ٍّقَ ،وا ْل َع ُّ
اق لِ َوالِدَ ْي ِه»(.)5
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه.
رواه أحمد ( ،)1740وابن خزيمة ( ،)2260وأبو نعيم يف الحلية  ،115/1قال الهيثمي« :رواه
أحمد ،ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق ،وقد صرح بالسماع» .مجمع الزوائد .27/6
رواه النس��ائي يف الك�برى ( ،)9104واب��ن ماج��ه ( ،)3678وأحم��د ( ،)9666وصحح��ه
البوصيري يف مصباح الزجاجة .103/4
النهاية البن األثير .361/1
رواه الحاكم ( )2260والبيهقي يف الشعب ( ،)5142وصححه الحاكم ويف تصحيحه نظر.
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تنبيه :عد ُ
جماهير أهل العلم عليه لما
أكل مال اليتيم كبيرةً؛ هو ما اتفق
ُ

الحكم
وظاهر كالمهم أنَّه ال فرق بين أك ِل قليله وكثيره ولو حبةً ،فتع َّين
ذكر،
ُ
ُ
يندفع ُ
قول من زعم أن أخذ التافه من
بالكبي��رة على أخذ القليل والكثير ،وبه
ُ
ِ
ِ
اليتيم صغيرة(.)1
مال

(((

انظر :الزواجر للهيتمي .419/1
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املطلب الثاين :ف�ضل كفالة اليتيم وال�ساعي على الأرملة:

بكل ما ِ
جاء اإلس�لا ُم ِّ
ُ
وحفظ حقوقه أ ًّيا كان ،وندب
فيه سعاد ُة اإلنس��ان،
ِ
ِ
ِ
العطف على
الضعفاء واألرام ِل والمس��اكين ،ودعا إل��ى
اإلحس��ان إل��ى
إلى

المعنوي إلى ٍ
ٍ
فحض على
مادي
أمر
اليتامى ،تعدَّ ى ذلك المفهو ُم
محسوسَّ ،
ٍّ
ُّ
ِ
َّ
وحث على السعي على األرام ِل قرب ًة هلل تعالى ،ورجاء مجاورة
كفالة األيتام،
ِ
الفردوس األعلى.
النبي ﷺ يف
ِّ
َّ
وإن اإلحس��ان إلى اليتامى والمساكين من المواثيق التي أخذها اهلل على
بني إس��رائيل ،ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [س��ورة البق��رة ،]83:ع��ن عبد الرحمن ب��ن َأ ْب َزى
ﭬ ق��ال :قال داود النبي ﷺ« :ك ُْن لِ ْل َيتِي�� ِم ك أَْالَ ِ
الر ِحيمَِ ،وا ْع َل ْم َأن َ
َّك ك ََما
ب َّ
ك َ
ك ت َْح ُصدُ َ ،ما َأ ْق َب َح ا ْل َف ْق َر َب ْعدَ ا ْل ِغنَ��ىَ ،و َأ ْك َث ُر ِم ْن َذلِ َ
تَ��ز َْر ُع ك ََذلِ َ
أ ْو َأ ْق َب ُح ِم ْنالضلاَ َل ُة بعدَ ا ْلهدَ ى ،وإِ َذا وعدْ َت ص ِ
ك َف َأن ِ
اح َب َ
َذلِ َ
ْج ْز َل ُه َما َو َعدْ َت ُهَ ،فإِ ْن اَل
��كَّ -
َْ ُ
َ
َ َ َ
َك وبينَه ع��دَ اوةٌ ،و َتعو ْذ بِاهَّلل ِ ِمن ص ِ
��ل ُي ِ
اح ٍ
َت ْف َع ْ
ور ُ
ب إِ ْن َذك َْر َت َل ْم ُي ِعن َ
ْك،
ْ َ
ث َب ْين َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
يت َل ْم ُي َذك ِّْر َك»(.)1
َوإِ ْن ن َِس َ

(((

رواه البخ��اري يف األدب ص ،61والخرائط��ي يف م��كارم األخ�لاق ص ،218وابن بش��ران
يف أمالي��ه ص ،221والبيهق��ي يف الش��عب ( .)10528وصححه الهيثم��ي يف مجمع الزوائد
.274/4
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وق��رن اهلل اإلحس��ان إلى اليتامى والمس��اكين بالتوحي��د وطاعة الوالدين

تعظيما لش��أهنا ،قال اهلل س��بحانه وتعالى :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ً

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة النساء.]36:

واإلحس��ان إلى اليتامى والمس��اكين من الرب الذي يح ُّبه اهلل ويأمر به ،قال

اهلل تب��ارك وتعال��ى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭼ

[سورة البقرة.]177:

واإلنف��اق عل��ى اليتام��ى والمس��اكين من خي��ر ما أنفق��ه الم��رء ،قال اهلل

ج��ل وع�لا:ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [س��ورة
البقرة.]215:

وكاف��ل اليتي��م رفيق النبي ﷺ يف الجنة ،فعن س��هل بن س��عد ﭭ قال:
ِ
ِ ِ
ِ
الس�� َّبا َب ِة
«و َأنَ��ا َوكَاف ُل ال َيتي�� ِم في َ
ق��ال رس��ول اهلل ﷺَ :
��ار بِ َّ
الجنَّة َهك ََذا» َو َأ َش َ
ٍ
مؤمن
«حق على كل
الو ْس�� َطىَ ،و َف َّر َج َب ْين َُه َما َش�� ْيئًا( ،»)1قال ابن بطال ٌّ :$
َو ُ
يس��مع هذا الحديث أن يرغ��ب يف العمل به ليكون يف الجن��ة رفي ًقا للنبي ﷺ
ولجماعة النبيين والمرس��لين -صل��وات اهلل عليهم أجمعين -وال منزلة عند
اهلل يف اآلخرة أفضل من مرافقة األنبياء(.»)2

(((
(((

رواه البخاري (.)5304
شرح صحيح البخاري .217/9
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وعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :كَافِ ُل ا ْل َيتِي ِم َل ُه َأ ْو لِ َغ ْيرِ ِه َأنَا
وه��و ك ََها َتي ِن فِي ا ْلجن َِّة( ،»)1قول��ه ﷺ« :كَافِ ُل ا ْليتِيمِ» :القائم بأموره من ٍ
نفقة
َ
َ ُ َ
َ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتربية وغير ذلك ،وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال
وتأديب
وكس��وة
ٍ
ٍ
ش��رعية ،وأما قولهَ « :ل ُه َأ ْو لِ َغ ْيرِ ِه» :فالذي له أن
بوالية
نفس��ه أو من مال اليتيم
يك��ون قري ًبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخت��ه وعمه وخاله وعمته وخالته

وغيرهم من أقاربه ،والذي لغيره أن يكون أجنب ًّيا واهلل أعلم(.)2

ق��ال القاضي عياض « :$كافل اليتيم وه��و القائم عليه ،وأنه مع النبي

ﷺ يف الجنة كهاتين ،إما يف تمثيل قرب المنازل كمجاورة السبابة والوسطى،
أو لتمثيل التفضيل بين المنزلتينّ ،
وأن درجة الكافل لليتيم تالية لدرجة النبي
وثانية لها ،كتدريج السبابة والوسطى(.»)3

والس��اعي على األرمل��ة كالمجاهد يف س��بيل اهلل ،فعن أب��ي هريرة ﭬ
ين ،كَا ْلمج ِ
��اعي ع َلى األَرم َل ِة و ِ
قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :الس ِ
الم ْسكِ ِ
اه ِد فِي
ُ َ
َْ َ
َ
َّ
سبِ ِ ِ
ِ
َالصائِ ِم الَ ُي ْفطِ ُر( ،»)4قوله ﷺ:
يل اهَّلل» ،وأحسبه قال« :كَال َقائ ِم الَ َي ْفت ُُرَ ،وك َّ
َ
«الس ِ
اعي» :أي الكاسب عليها العامل يف مصلحتها(.)5
َّ
ق��ال ابن بط��ال « :$من عجز عن الجهاد يف س��بيل اهلل وعن قيام الليل

وصيام النهار ،فليعمل هبذا الحديث وليس��ع على الرامل والمساكين ليحشر
(((
(((
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)2983
انظر :شرح صحيح مسلم للنوي .113/18
إكمال المعلم .531/8
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6007ومسلم (.)2982
الكواكب الدراري .168/21
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ي��وم القيامة يف جملة المجاهدين يف س��بيل اهلل دون أن يخطو يف ذلك خطوة،
ع��دوا يرتاع بلقائه ،أو ليحش��ر يف زم��رة الصائمين
درهم��ا ،أو يلقى
أو ينف��ق
ًّ
ً

نائ��م ليلة أيام حياته ،فينبغي لكل
والقائمي��ن وينال درجتهم وهو
طاعم هناره ٌ
ٌ
ٍ
مؤم��ن أن يح��رص عل��ى هذه التج��ارة التي ال تبور ،ويس��عى عل��ى أرملة أو

مس��كين لوجه اهلل تعالى ،فيربح يف تجارته درج��ات المجاهدين والصائمين
ِ
ٍ
والقائمين من غير ٍ
نصب ،ذلك فضل اهلل
تعب وال
يؤتيه من يشا ُء(.»)1
وقال القرطبي « :$وإنما ش��به الس��اعي على األرمل��ة بالمجاهدَّ ،
ألن

القيام على الم��رأة بما يصلحها وما يحفظها ويصوهنا ،ال ُيتصور الدوام عليه
إال مع الصرب العظيم ،ومجاهدة النفس والشيطان ،فإنَّهما يكسالن عن ذلك،

ويثقالنه ،ويفس��دان النيات يف ذلك ،وربما يدعوان بس��بب ذلك إلى الس��وء
قل من يدوم على ذلك العملُّ ،
ويس��والنه ،ولذلك َّ
وأقل من ذلك من يس��لم
ِّ
ِ
ِ
منه ،فإذا حصل ذلك العمل حصلت منه فوائد ْ ِ
كر ِ
وإبقاء
الضعفاء،
ب
كش��ف ْ
ِ
حر َمتِهم(.»)3
رمقهم ،وسدِّ خ َّلتهم(َ ،)2
وص ْون ْ
ذهب قسو َت ُه ،فعن أبي هريرة ﭬ أن
ومس��ح رأس اليتيم ُيلِين
القلب و ُي ُ
َ
ِ
ين َق ْل ُب َ
ك،
رجلاً  ،شكا إلى رسول اهلل ﷺ قسوة قلبه ،فقال له« :إِ ْن َأ َر ْد َت َأ ْن َيل َ
ِ ِ ِ
ينَ ،و ْام َس ْح َر ْأ َس ا ْل َيتِي ِم(.»)4
َف َأ ْطع ِم ا ْلم ْسك َ
(((
(((
(((
(((

شرح صحيح البخاري .218/9
أي :فقرهم وحاجتهم.
المفهم .613/6
رواه أحم��د ( ،)7576وعب��د بن حمي��د ( ،)1424والطرباين يف م��كارم األخالق ص،350
والبيهقي يف الشعب ( ،)10523وصححه المنذري .الرتغيب والرتهيب .237/3
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وال ِّ
يع��ذ ُب اهلل م��ن رحم اليتيم ولاَ َن له يف ال��كال ِم ،فعن أبي هريرة ﭬ
«وا َّل ِذي َب َع َثنِي بِا ْل َح ِّق اَل ُي َع ِّ
��ذ ُب اهَّللُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْن
ق��ال :قال رس��ول اهلل ﷺَ :
ِ
ِ
يمَ ،و اَل َن َل ُه فِي ا ْل َكلاَ مَِ ،و َر ِح َم ُيت َْم ُه َو َض ْع َف ُهَ ،و َل ْم َي َت َط َاو ْل َع َلى َج ِ
ار ِه
��م ا ْل َيت َ
َرح َ
بِ َف ْض ِل َما آتَا ُه اهَّللُ»(.)1
وأوجب اهلل الجنة لمن كفل اليتيم ،عن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول
«أنَا َأو ُل من ي ْفتَح َله باب ا ْلجن َِّة ،إِ اَّل َأ َّنه ت َْأتِي امر َأ ٌة ُتب ِ
اد ُرنِي َف َأ ُق ُ
ول َل َها:
َْ َ
اهلل ﷺَ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ :
ُ
ك؟ وما َأن ِ
ما َل ِ
ْت؟ َف َت ُق ُ
ولَ :أنَا ْام َر َأ ٌة َق َعدْ ُت َع َلى َأ ْيتَا ٍم لِي»(.)2
ََ
َ

ِ
يما َب ْي َن
«م ْن َض َّم َيت ً
وعن مالك بن الحارث ﭬ قال س��معت النبي ﷺ يقولَ :
َأبوي ِن مس ِ
��ل َم ْي ِن إِ َلى َط َع ِام ِه َو َش َ��رابِ ِه َحتَّى َي ْس�� َتغْن ِ َي َعنْ ُهَ ،و َج َب ْت َل ُه ا ْل َجنَّ�� ُة ا ْل َب َّتةََ ،و َم ْن
ََْ ُ ْ
َان َفكَا َك ُه ِم َن الن َِّارُ ،ي ْج ِزي لِك ُِّل ُع ْض ٍو ِمنْ ُه ُع ْض ًوا ِمنْ ُه ِم َن الن َِّار»(.)3
َأ ْعت ََق ْام َر ًأ ُم ْس ِل ًما ،ك َ

وع��ن ابن عباس ﭭ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :من َك َف َ ِ
يما ِم ْن َب ْي ِن
َ ْ
��ل َيت ً
ِ
ِ
ِ
ب اهَّللُ َل ُه ا ْل َج َّن َة َأ ْل َب َّتةَ ،إِ اَّل َأ ْن
��را َب ُه َحتَّى ُيغْن َي ُه اهَّللَُ ،أ ْو َج َ
ُم ْس��ل َم ْي ِنَ ،يلي َط َع َام ُه َو َش َ
َي ْع َم َل َع َملاً اَل ُي ْغ َف ُر َل ُه»(.)4

(((
(((
(((
(((

رواه الطرباين يف األوس��ط ( ،)8828ويف مكارم األخالق ص ،349قال الهيثمي« :وفيه عبد
اهلل بن عامر األسلمي ،وهو ضعيف .وقال أبو حاتم« :ليس بالمرتوك» ،وبقية رجاله ثقات».
مجمع الزوائد  ،117/3وانظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم .123/5
رواه أبو يعلى يف مسنده ( ،)6651وحسنه المنذري .الرتغيب والرتهيب .236/3
رواه أب��و داود الطيالس��ي ( ،)1419وأحم��د ( ،)20330وأب��و يعل��ى ( ،)926والط�براين
 ،300/19وحس��نه المن��ذري ،والهيثمي .الرتغي��ب والرتهي��ب  ،235/3ومجمع الزوائد
.161/8
رواه الخرائطي يف مكارم األخالق ص.215
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ِ
يما َأ ْو
وعن جابر بن عبد اهلل ﭭ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
«و َم ْن َك َف َل َيت ً
َأ ْر َم َل ًة َأ َظ َّل ُه اهَّللُ فِي ظِ ِّل ِه َو َأ ْد َخ َل ُه َجنَّ َت ُه»( ،)1وخير بيت المسلمين بيت يحسن إلى
ِِ
ٍ ِ
ين
يتيم ،فعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
«خ ْي ُر َب ْيت في ا ْل ُم ْسلم َ
ت فِي ا ْلمس ِل ِمين بي ٌ ِ ِ ِ
ت فِ ِيه يتِيم يحس��ن إِ َلي ِه ،و َشر بي ٍ
يم ُي َسا ُء إِ َل ْي ِهَ ،أنَا
َب ْي ٌ
ت فيه َيت ٌ
َ َْ
ُ ْ
َ ٌ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ ْ
َوكَافِ ُل ا ْل َيتِي ِم فِي ا ْل َجن َِّة ك ََها َت ْي ِن» يشير بإصبعيه(.)2
وكان الس��لف ش��ديدي العناي��ة باليتي��م ويضموهنم إل��ى طعامهم ،فعن
الحس��ن البصري  $قالَّ :
يتيما كان يحضر طعام ابن عمر ﭭ ،فدعا
«إن ً

بطع��ا ٍم ذات يوم ،فطلب يتيمه فلم يجده ،فج��اء بعدما فرغ ابن عمر ،فدعا له
ابن عمر بطعام ،لم يكن عندهم ،فجاءه بس��ويق وعس��ل ،فقال« :دونك هذا،
بنت( ،»)3يقول الحسن« :وابن عمر واهلل ما َغ َب َن(.»)4
فواهلل ما ُغ َ

(((
(((
(((
(((

رواه الطرباين يف األوسط (.)9292
رواه البخ��اري يف األدب ص ،61واب��ن ماجه ( ،)3679وابن المب��ارك يف الزهد  ،230/1وابن
حرب يف الرب والصلة ص ،109وابن حميد ( ،)1465ويف إسناده يحيى بن أبي سليمان .تقريب
التهذيب ص.591
ق��ال ابن فارس« :الغي��ن والباء والنون كلمة تدل على ضعف واهتضام ،يقال :غبن الرجل يف
بيع��ه ،فه��و يغبن غبنًا ،وذلك إذا اهتضم فيه ،وغبن يف رأي��ه ،وذلك إذا ضعف رأيه» .مقاييس
اللغة .411/4
رواه ابن حرب يف الرب والصلة ص ،111والبخاري يف األدب ص.60
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ُ
المبحث السادس

التويل يوم الزحف
الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين وقوله ﷺ:
«والت ََّو ِّلي»:
قوله ﷺَ :
ُ
ُ
«الز َّْح ُ
الجيش الذين يزحفون إلى العدو(.)1
ف» :هو
َّ
وإن التول��ي يوم الزحف م��ن الذنوب العظام والكبائ��ر المهلكات ،وقد
إن لم ِ
ٍ
بغضب من اهلل ومأواه جهنم َّ
يتب اهلل عليه ،دلت على ذلك
ب��اء صاحبه

نص��وص الوحيين ،ق��ال اهلل ُس��بحانه وتعال��ى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

[سورة األنفال ،]16-15:زح ًفا :أي :تقار ْبتم منهم ودنوتم ِ
إليهم.

اهلل تعال��ى:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
وق��ال ُ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [س��ورة آل

عمران ،]155:ببعض ما كس��بوا أي :ببعض ذنوهبم الس��الفة ،كما قال بعض
«إن من ثواب الحس��نة الحس��نة بعدهاَّ ،
الس��لفَّ :
وإن من جزاء السيئة السيئة
بعدها(.»)2

(((
(((

الكواكب الدراري للكرماين 80/12
انظر :تفسير القرآن العظيم البن كثير .146/2
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واألحاديث يف هذا المعنى كثير ٌة أذكر منها:

«م ْن َل ِق َي اهللَ اَل ُي ْش��رِ ُك بِ ِه
ع��ن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ :
ِ
ِ
ِِ
اعَ ،ف َل ُه ا ْل َجنَّ ُة َ -أ ْو
َش�� ْيئًاَ ،و َأ َّدى َزكَا َة َمالهَ ،ط ِّي ًبا بِ َها َن ْف ُس ُه ُم ْحتَس ًباَ ،و َسم َع َو َأ َط َ
��ر ُك بِاهللَِ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
َد َخ َل ا ْل َجنَّ َة َ ،-و َخ ْم ٌس َل ْي َس َل ُه َّن َك َّف َارةٌِّ :
س بِ َغ ْيرِ َح ٍّق،
الش ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
��ع بِ َها َم اًال بِ َغ ْيرِ
��ت ُم ْؤ ِم ٍ
َأ ْو َب ْه ُ
ين َصابِ َر ٌة َي ْقتَط ُ
��نَ ،أ ِو ا ْلف َر ُار َي ْو َم الز َّْح��فَ ،أ ْو َيم ٌ
َح ٍّق(.»)1
وع��ن المطل��ب بن عبد اهلل بن َحنْ َط ٍ
ب ،عن عب��د اهلل بن عمرو ﭭ قال:
ِ
��ول اهلل ِ ﷺ ا ْل ِمنْبرَ ،ف َق َال :اَ ِ
َص ِعدَ َر ُس ُ
��م ،اَل ُأ ْق ِس ُم»ُ ،ث َّم َنز ََل،
��م ،اَل ُأ ْقس ُ
«ل ُأ ْقس ُ
ََ
ِ
ِ
َف َق َالِ َ :
َب ا ْل َك َبائِ َر
اج َتن َ
��سَ ،و ْ
الص َل َوات ا ْلخَ ْم َ
��روا ،إِ َّن ُه َم ْن َص َّل��ى َّ
��روا َأ ْبش ُ
«أ ْبش ُ
ِ
ي َأ ْب َو ِ
اب ا ْل َجن َِّة َش��ا َء» ،قال المطلب :س��معت رجلاً يسأل عبد اهلل
َد َخ َل م ْن َأ ِّ
بن عمرو :أس��معت رس��ول اهلل ﷺ يذكرهن؟ قال :نعمُ « :ع ُق ُ
��وق ا ْل َوالِدَ ْي ِن،
ف ا ْلمحصن ِ
َاتَ ،و َأك ُْل م ِ
��ر ُك بِاهللَِ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
َو ِّ
��ال ا ْل َيتِيمَِ ،وا ْل ِف َر ُار
��سَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
َ
الش ْ
ِ
ِ
الر َبا(.»)2
م َن الز َّْحفَ ،و َأك ُْل ِّ
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،عن أبيه ،عن جده ﭬَ :
«أ َّن
ِ
��ول اهَّلل ِ ﷺ َكتَب إِ َلى َأه ِل ا ْليم ِن بِكِت ٍ ِ ِ
َر ُس َ
ات»،
الس��ن َُن َوالدِّ َي ُ
َ
َاب فيه ا ْل َف َرائ ُض َو ُّ
ْ ََ
ِ
ِ ِ
��و َم ا ْل ِق َي َام ِة إْ ِ
اك بِ��اهَّللَِ ،و َقت ُْل ال َّن ْف ِ
��ر ُ
س
��ر ا ْل َك َبائ��رِ عنْدَ اهَّلل َي ْ
وفي��هَ ..
ال ْش َ
«وإِ َّن َأ ْك َب َ
(((
(((

رواه أحم��د ( ،)8737واب��ن أب��ي عاص��م يف الجه��اد ( )278والطرباين يف مس��ند الش��اميين
( ،)1183وجود إسناده األلباين .إرواء الغليل .26/5
رواه الفاكه��ي يف فوائ��ده ص ،333والط�براين  ،)3( 8/13وابن بش��ران يف أماليه ص،189
وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)3451
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يل اهَّلل ِ يوم الزَّح ِ
ِ ِ
ا ْلم ْؤ ِمن ِ
فَ ،و ُع ُق ُ
َ��ة بِ َغ ْيرِ ا ْل َح ِّ
��وق ا ْل َوالِدَ ْي ِن،
��قَ ،وا ْلف َر ُار في َس��بِ ِ َ ْ َ ْ
ُ
َورمي ا ْلم ْح َصن َِةَ ،و َت َع ُّلم الس َحرَِ ،و َأك َُل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
ال ا ْل َيتِي ِم(.»)1
َ
ِّ
ُ َّ
َْ ُ ُ
يهودي لصاحب��ه :اذهب بنا إلى
وع��ن صفوان بن عس��ال ﭬ قال :قال
ٌّ

ه��ذا النب��ي فقال صاحبه :ال تقل نبي ،إنه لو س��معك كان له أربعة أعين ،فأتيا
بينات ،فقال ﷺ لهم« :الَ ت ُْشرِكُوا بِاهَّلل ِ
ٍ
رس��ول اهلل ﷺ فسأاله عن تس��ع ٍ
آيات
ِ
الح ِّقَ ،والَ
َش�� ْيئًاَ ،والَ ت َْس��رِ ُقواَ ،والَ َت ْزنُواَ ،والَ َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهَّللُ إِالَّ بِ َ
يء إِ َلى ِذي س ْل َط ٍ ِ
تَم ُشوا بِبرِ ٍ
الر َباَ ،والَ َت ْق ِذ ُفوا
َ
ان ل َي ْق ُت َل ُهَ ،والَ ت َْس َح ُرواَ ،والَ ت َْأ ُك ُلوا ِّ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
اص ًة ال َي ُهو َد َأ ْن الَ َت ْعتَدُ وا في
ُم ْح َصنَةًَ ،والَ ت َُو ُّلوا الف َر َار َي ْو َم الز َّْحفَ ،و َع َل ْيك ُْم َخ َّ
الس��ب ِ
ت
نبي ،ق��ال ﷺَ « :ف َما
أنك
نش��هد
فقاال:
ورجليه،
يديه
فقبلوا
ق��ال:
»،
َّ ْ
ٌّ
ُ��م َأ ْن َت َّتبِ ُعونِ��ي؟» ،قالوا :إن داود دعا ربه ألاَّ
نبي ،وإنا
ذريته
م��ن
يزال
َي ْمنَ ُعك ْ
ٌّ
نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود(.»)2
«ما ِم ْن َع ْب ٍد
وع��ن أبي أيوب الأْ نص��اري ﭬ قال :قال رس��ول اهَّلل ﷺَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َك َبائِ َر إِ اَّل
الصلاَ ةََ ،و ُي ْؤتي ال َّزكَاةََ ،و َي ْجتَن ُ
يم َّ
َي ْع ُبدُ اهَّللَ اَل ُي ْش��رِ ُك بِه َش�� ْيئًاَ ،و ُيق ُ
اك بِاهَّللِ ،وا ْل ِفرار ِمن الزَّح ِ
َد َخ َل ا ْل َجنَّةَ»َ ،ف َس َأ ُلو ُهَ :ما ا ْل َك َبائِ ُر؟َ ،ف َق َال :إْ ِ
«ال ْش َر ُ
ف،
َ َ ُ َ ْ
َو َقت ُْل النَّ ْف ِ
س(.»)3

(((
(((
(((

رواه اب��ن حب��ان ( ،)6559وق��ال األلب��اين« :صحي��ح لغي��ره» .صحيح الرتغي��ب والرتهيب
(.)1340
رواه الرتمذي ( )2733والنسائي ( )4078وأحمد ( )18092وصححه الرتمذي.
رواه النسائي ( ،)4009وأحمد ( ،)23502وابن منده يف اإليمان ( )478وصححه.
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وع��ن السدُ ِ
الخ ِ
وس��ي بن َ
صاص َي�� َة ﭬ( )1قال :أتيت النب��ي ﷺ ألبايعه،
َّ
ِّ
قالَ « :ف ْ
��ها َد َة َأ ْن اَل إِ َل َه إِ اَّل اهللَُ ،و َأ َّن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َأ ْن
اش��ت ََر َط َع َل َّي َش َ
ِ
ي ال َّزكَاةََ ،و َأ ْن َأ ُح َّج َح َّج َة إْ ِ
��ه َر
ال ْس�َل�اَ مَِ ،و َأ ْن َأ ُصو َم َش ْ
الص�َل�اَ ةََ ،و َأ ْن ُأؤَ ِّد َ
ي��م َّ
ُأق َ
ان ،و َأ ْن ُأج ِ
اهدَ فِي َس��بِ ِ
يل اهللِ» ،قلت :يا رس��ول اهلل ،أما اثنتان ،فواهلل ما
َ
َر َم َض َ َ
ٍ
بغضب
أطيقهم��ا :الجهاد والصدقة ،فإهنم زعموا أنه م��ن و َّلى الدُّ ُب َر ،فقد باء

من اهلل ،فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي ،وكرهت الموت ،والصدقة
فواهلل ما لي إال غنيم ٌة وعش��ر ٍ
ذود ،هن ِر ْس ُل أهلي وحمولتُهم ،قالَ « :ف َق َب َض
ُ
َر ُس ُ
��ول اهلل ِ ﷺ َيدَ ُهُ ،ث َّم َح َّر َك َيدَ ُه» ،ثم قالَ « :فلاَ ِج َها َد َو اَل َصدَ َقةََ ،فبِ َم تَدْ ُخ ُل
ا ْل َجنَّ َة إِ ًذا؟» قال :قلت :يا رسول اهلل ،أنا أبايعك ،قال :فبايعته ِ
عليه َّن ك ِّل ِه َّن(.)2
وع��ن أبي هري��رة ﭬ عن النبي ﷺ ق��ال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات»،
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
ِ
��ح ُرَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
س ا َّلتِي
الس ْ
«الش ْر ُك بِاهَّللَ ،و ِّ
ال اليتِيمِ ،والتَّو ِّلي يوم الزَّح ِ
ِ
ف
فَ ،و َق ْذ ُ
َ َ َْ َ ْ
َح َّر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
الر َباَ ،و َأك ُْل َم َ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
المحصن ِ
َت(.»)3
ُ ْ َ
ُ

(((
(((
(((

الخ ِ
صاص َية صحابي ٌ
السدوسي ،المعروف بابن َ
جليل ،كان اسمه يف الجاهلية
بش��ير بن معبد َّ
ُ
ٌ
ُّ
زحما ،فس��ماه النبي ﷺ بش��ير ًا ،يف الكاشف بش��ير بن معبود وهو تصحيف .انظر :الكاشف
ً
 ،272/1والتقريب ص .714
رواه أحم��د ( ،)21952والم��روزي يف تعظي��م ق��در الص�لاة ( ،)451والحاك��م ()2421
وصححه ووافقه الذهبي.
متفق عليه.
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وع��ن أمير المؤمنين عل��ي بن أبي طالب ﭬ ق��ال« :الفرار من الزحف

من الكبائر( ،»)1وعن ابن عمر ﭭ قال« :الفرار من الزحف من الكبائر(.»)2

هب��ذه األحادي��ث واآلثار وغيرها ذه��ب العلماء كافة إل��ى َّ
أن التو ِّلي يوم
الزح��ف من الكبائر ،وه��و ٌ
دليل صريح لمذهب العلماء يف كونه كبيرةٌ ،إال ما
ُحكِي عن اإلمام الحس��ن البصري  $أنه قال« :ليس هو من الكبائر» ،قال:
«واآلي��ة الكريمة يف ذلك إنما وردت يف أهل ب��در خاصة» ،والصواب ما قاله
باقَّ ،
الجماهي��ر أنه ٍّ
الحكم عا ٌّم لهم ولمن بعدَ هم ،وقد س��قت ش��ي ًئا من
وأن
َ
واهلل أعلم(.)3
أدلتهمُ ،

وباب التوبة واالس��تغفار من ه��ذه الكبيرة وغيرها م��ن الكبائر مفتوحةً،

«م ْن
فع��ن زيد مول��ى النبي ﷺ وﭬ ،قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقولَ :
ِ
ِ
ُ��وب إِ َل ْي ِهُ ،غ ِف َر َل ُهَ ،وإِ ْن
َق َالَ :أ ْس�� َتغْف ُر اهَّللَ ا َّل��ذي اَل إِ َل َه إِ اَّل ُه َو ا ْل َح َّي ا ْل َق ُّيو َمَ ،و َأت ُ
َان َقدْ َفر ِمن الزَّح ِ
ف(.»)4
ك َ
َّ َ ْ

(((
(((
(((
(((

رواه ابن أبي شيبة (.)33691
رواه ابن أبي شيبة (.)33692
انظر :شرح النووي على صحيح مسلم .88/2
رواه أب��و داود ( ،)1517والرتم��ذي ( ،)3577والطرباين ( ،)4670وقال األلباين« :صحيح
لغيره» .صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1622
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المبحث السابع

قذف املح�صنات امل�ؤمنات الغافالت
وفيه مطلبان:

املطلب الأول :تعريف القذف وحكمه:

المحصنات بكس��ر الصاد وفتحها قراءتان( ،)1والمراد بالمحصنات هنا:

الحرائ��ر العفائ��ف ،وبالغافالت :الغافالت عن الفواح��ش وما قذفن به ،وال

بالمزوجات بل حك��م البكر كذلك باإلجماع ،وق��د انعقد اإلجماع
يخت��ص
ِّ
ِ
كحكم قذف المحصنة من النساء(.)2
على أن حكم قذف المحصن من الرجال
وه��و م��ن الكبائ��ر الموبقات فع��ن أبي هري��رة ﭬ عن النب��ي ﷺ قال:
«اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رس��ول اهلل وما هن؟ قالِّ :
«الش ْر ُك بِاهَّللِ،
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
والسحر ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ ِ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل الر َباَ ،و َأك ُْل م ِ
ال ال َيتِيمِ،
س ا َّلتي َح َّر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ ِّ ْ ُ َ
َ
ِّ
َات الغَافِال ِ
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
َت(.»)3
َوالت ََّو ِّلي َي ْو َم الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ُ

(((
(((
(((

قرأ اإلمام الكس��ائي بكس��ر الصاد ،والباقون بفتحها .انظر :النش��ر  ،249/2وتحبير التيسير
ص.337
انظر :فتح الباري البن حجر .181/12
متفق عليه.
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وعن َط ْي َس َل َة ِ
أتيت عبدَ اهلل بن عمر ﭭ وهو
بن علي
النهدي  $قالُ :
ِّ
يف ِّ
ظ��ل أراك يوم عرف��ة ،وهو يصب الماء على رأس��ه ووجهه ،قلت :أخربين

ُ
وقذف
«اإلش��راك باهلل،
تس��ع» ،قل��ت :ما هن؟ قال:
ع��ن الكبائر؟ قال« :هي
ُ
ٌ
ورغماُ ،
وقتل النفس المؤمنة،
المحصنة» ،قال :قلت :قبل القتل؟ قال« :نعم،
ً
وأكل الرباُ ،
والسحرُ ،
ُ
وعقوق الوالدين
وأكل مال اليتيم،
والفرار من الزحف،
ُ
ُ
المسلمين ،واإللحا ُد بالبيت الحرا ِم قِ ْب َل ُت ُكم أحيا ًء وأموا ًتا(.»)1
ٍ
ٍ
عظيم منه ،قال اهلل تعالى:ﭽ ﮖ ﮗ
بعذاب
وقد لع��ن اهلل صاحبه وتوعده

ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [سورة النور.]24-23:

وال ش��ك أن��ه م��ن إي��ذاء المؤمن��ات ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﭼ

[س��ورة األح��زاب ،]58:ع��ن أم المؤمنين عائش��ة رضي اهلل عنه��ا عن النبي
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ي��ن َز ْن َيةً ،إِ َّن َأ ْر َبى
��م ِر ًبا َأ ْع َظ ُم عنْدَ اهَّلل َح َر ًجا م ْن ت ْس�� َعة َو َثلاَ ث َ
ﷺ ق��ال« :د ْر َه ُ
ِ
ِ
ض الرج ِل ا ْلمس ِ
��لمُِ ،ث َّم َق َر َأ :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ
الر َبى ْاس��ت ْحلاَ ُل ع ْر ِ َّ ُ
ُ ْ
ِّ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(.»)2

(((
(((

رواه اب��ن الجع��د ( ،)3303والطربي  ،647/6والخرائطي يف مس��اوئ األخالق ص،118
والبيهقي ( ،)6724وحسنه األلباين يف اإلرواء .155/3
رواه أب��و يعل��ى ( ،)4689والدوالب��ي ( ،)624والاللكائ��ي ( ،)2356وصحح��ه الهيثمي
والبوصيري .مجمع الزوائد  ،92/8وإتحاف الخيرة المهرة .74/6
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وقذف المحصنة مما يهدم أعمال العبد ،فعن حذيفة بن اليمان ﭬ عن
ف ا ْل ُم ْح َصن َِة َل َي ْه ِد ُم َع َم َل ِمائ َِة َسن ٍَة(.»)1
النبي ﷺ قال« :إِ َّن َق ْذ َ
قال أيوب السختياين « :$قذف المحصنة يحبط عمل سبعين سنة(.»)2
ف
��ن َق َذ َ
«م ْ
ع��ن أب��ي هري��رة ﭬ قال :س��معت أبا القاس��م ﷺ يق��ولَ :
مم ُلو َكه ،وهو برِيء ِمما َق َال ،ج ِلدَ يوم ِ
ُون ك ََما َق َال(.»)3
الق َي َام ِة ،إِ اَّل َأ ْن َيك َ
ُ َْ َ
ُ َ ُ َ َ ٌ َّ
َ ْ

ومن س�لامة إسالم المرء سالمة عرضهم منه فعن أبي موسى ﭬ قال:
ِ
ون ِم ْن
الم ْس ِل ُم َ
«م ْن َس��ل َم ُ
قالوا يا رس��ول اهلل ،أي اإلس�لام أفضل؟ قال ﷺَ :
لِ َسانِ ِهَ ،و َي ِد ِه(.»)4
ويطل��ق الرجل كلمة يف المحصنة فيقذفه��ا ال يلقي لها بالاً ُّ
يزل هبا يف نار
جهن��م ،فعن أبي هريرة ﭬ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يق��ول« :إِ َّن ال َع ْبدَ
ِ
َل َي َت َك َّل ُم بِالك َِل َم ِةَ ،ما َي َت َب َّي ُن فِ َيهاَ ،ي ِز ُّل بِ َها فِي الن ِ
الم ْشرِ ِق(.»)5
َّار َأ ْب َعدَ م َّما َب ْي َن َ
ث��م ه��دّ د اهلل تعال��ى القاذفي��ن بقول��ه:ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [س��ورة

النور.]19:
(((
(((
(((
(((
(((

رواه الب��زار ( ،)2929والخرائطي ص ،332والط�براين ( ،)3023والحاكم ( ،)8712قال
الهيثمي« :رواه الطرباين والبزار ،وفيه ليث بن أبي س��ليم ،وهو ضعيف ،وقد يحس��ن حديثه،
وبقية رجاله رجال الصحيح» .مجمع الزوائد .297/6
رواه الدينوري يف المجالسة (.)261
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6858وصحيح مسلم (.)1660
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)10وصحيح مسلم (.)40
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6477وصحيح مسلم (.)2988
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املطلب الثاين :عقوبة قاذف املح�صنة دنيوية و�أخروية:

1.1أن يجل��د ثمانين جلدة :قال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﭼ [س��ورة النور ،]4:وعن عائش��ة أم المؤمني��ن رضي اهلل عنها،
قال��تَ « :ل َّما نَ��ز ََل ُع ْذ ِريَ ،قا َم ال َّنبِ ُّي ﷺ َع َلى ا ْل ِم ْن َب��رَِ ،ف َذك ََر َذ َ
اكَ ،وتَلاَ
ِ
ِ
الر ُج َل ْي ِن َوا ْل َم ْر َأ ِة َف ُضرِ ُبوا
 َت ْعنِي ا ْل ُق ْر َآنَ ،-ف َل َّما نَ��ز ََل م َن ا ْلمنْ َبرَِ ،أ َم َر بِ َّ
َحدَّ ُه ْم(.»)1

دائما ويحك��م عليه بالفس��ق ،إال إذا تاب وأصلح:
2.2وأن ت��رد ش��هادته ً
لق��ول اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [سورة النور.]5-4:

3.3ويك��ون عند اهلل من الكاذبين :لقوله اهلل جل يف عاله :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [سورة
النور.]13:

ِ
ٌ
العظيم ،لقولِه ُسبحانه
ملعون يف الدنيا واآلخرة ومتوعَّدٌ بالعذاب
4.4وأنه
تعال��ى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ.

(((

رواه أب��و داود ( ،)4474والرتم��ذي ( ،)3181والنس��ائي يف الك�برى ( ،)7311وابن ماجه
( ،)2567وحسنه أبو عيسى الرتمذي.
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ِ
ِ
ِ
ِ
األشهاد،
رؤوس
والعار على
الخزي
جوارحه زياد ًة يف
5.5وتش��هدُ عليه
َ
لقولِ��ه س��بحانه وتعال��ى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﭼ.

َّ 6.6
وأن اهلل تعال��ى يوفيه��م جزاء فعله��م ،ويجزيهم حس��اب عملهم من
القدر المس��تحق من أنواع العذاب يف نار جهنم لقوله تعالى :ﭽ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة النور.]25:

مس��ألة :ق��ال الذهبي « :$أما م��ن قذف أم المؤمنين عائش��ة رضي اهلل

مك��ذب للقرآن( ،»)1وبنحوه قال
كافر
ٌ
عنها بعد نزول براءهتا من الس��ماء فهو ٌ
ابن قدامة والزركشي( ،)2بل قد أجمع العلماء رحمهم اهلل ،قاطب ًة على َّ
أن من
كافر؛ ألنه معاندٌ للقرآن،
س َّبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد آية النور ،فإنه ٌ

وحك��ى اإلجماع عن العلماء القاضي أب��و يعلى ،وابن حزم ،والنووي ،وابن
القيم ،وابن كثير رحمهم اهلل(.)3

(((
(((
(((

الكبائر ص.210
انظر :لمعة االعتقاد ص ،29واإلجابة ص.29
انظر :المحلى  ،506/11والصارم المس��لول ص ،571وش��رح الن��ووي  ،117/17وزاد
المعاد  ،106/1وتفسير ابن كثير .31/6
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المبحث الثامن

عقوق الوالدين
وفيه مطالب:

املطلب الأول :تعريف العقوق ،وحكمه:

العق��وق :ع��ق والده يعقه عقو ًقا فه��و ٌّ
عاق إذا آذاه وعص��اه وخرج عليه،

وهو ضد الرب به ،وأصله من العق :الشق والقطع(.)1

َ
نصوص
دلت على ذلك
إن
عقوق الوالدين من أكربِ الكبائر والمهلكات ْ
ُ
والس��نة ،منها :ق��ول اهلل تبارك وتعال��ى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
الكتاب ُّ

ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة اإلسراء.]24-23:

ق��ال ابن حز ٍم « :$وصح عن النبي ﷺ َّ
أن عقوق الوالدين من الكبائر،
ولي��س يف العق��وق أكثر م��ن أن يكون االبن غن ًّي��ا ذا ٍ
حال ويرتك أب��اه ،أو جده
يكنس الكنف ،أو يسوس الدواب ،ويكنس الزبل ،أو يحجم ،أو يغسل الثياب
للناس ،أو يوقد يف الحمام ،ويدع أمه أو جدته تخدم الناس ،وتس��قي الماء يف
الطرق ،فما خفض لهما جناح الذل من الرحمة من فعل ذلك بال ٍّ
شك(.»)2

(((
(((

النهاية البن األثير .277/3
المحلى .276/9
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عن أبي بكر َة نفي ِع بن الحارث الثقفي ﭬ قال :قال رسول اهلل ﷺَ :
«أالَ
ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ ْك َبرِ ال َك َبائِرِ؟» قلنا :بلى يا رس��ول اهلل ،قالِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللَِ ،و ُع ُق ُ
وق
«اإل ْش َ
��ها َد ُة الز ِ
«أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
��ن» ،وكان ُمتَّكِ ًئا فجل��س فقالَ :
الوالِدَ ْي ِ
ُّورَ ،أالَ
ُّورَ ،و َش َ
َ
ُّورَ ،و َش َها َد ُة الز ِ
َو َق ْو ُل الز ِ
ُّور» فما زال يقولها ،حتى قلت :ال يسكت(.)1

«أ ْك َب ُر ال َك َبائِرِِ :
وعن أنس بن مالك ﭬ عن النبي ﷺ قالَ :
اإل ْش َر ُ
اك بِاهَّللِ،
أ ْو َق َالَ :و َش َها َد ُة الز ِالوالِدَ ْي ِنَ ،و َق ْو ُل الز ِ
ُّورَ ،
َو َقت ُْل النَّ ْف ِ
سَ ،و ُع ُق ُ
ُّور(.»)2
وق َ

وعن عبد اهلل بن عمرو ﭭ عن النبي ﷺ قال« :ال َك َبائِ ُرِ :
��ر ُ
اك بِاهَّللِ،
اإل ْش َ
ِ
الوالِدَ ْي ِنَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
َو ُع ُق ُ
وس(.»)3
ين الغ َُم ُ
سَ ،وال َيم ُ
وق َ
ُ
أحاديث الباب على تحريم عقوق الوالدين وأنَّها من أكرب الكبائر،
دل��ت

والس��ؤال المتبادر إلى الذهن :ما الضاب��ط يف عقوق الوالدين وفيما يختصان

ب��ه م��ن الحقوق؟ ق��ال العالمة أب��و محمد ع��ز الدين بن عبد الس�لام :$
ٍ
ضابط
«ول��م أقف يف عقوق الوالدين وال فيما يختص��ان به من الحقوق على
أعتم��د عليه ،فإن م��ا يحرم يف حق األجانب فهو ح��را ٌم يف حقهما ،وما يجب

واجب لهما ،وال يجب على الولد طاعتهما يف كل ما يأمران به
لألجانب فهو
ٌ
وال يف كل م��ا ينهي��ان عنه باتفاق العلم��اء ،وقد حرم على الول��د الجهاد بغير

إذهنم��ا لم��ا يش��ق عليهم��ا م��ن توق��ع قتل��ه أو قط��ع عض��و م��ن أعضائ��ه،
ولشدة تفجعهما على ذلك ،وقد ألحق بذلك كل ٍ
سفر يخافان فيه على نفسه
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5976وصحيح مسلم (.)87
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)6871وصحيح مسلم (.)88
صحيح البخاري (.)6675
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أو عل��ى عض��و من أعضائه ،وقد س��اوى الوالدان الرقيق يف النفقة والكس��وة
والسكنى(.»)1

قول��ه « :$وال يج��ب على الولد طاعتهما يف كل ما يأمران به ،»..دلت

على ذلك نصوص الش��ريعة فمنها :قول اهلل س��بحانه وتعالى :ﭽ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ[س��ورة العنكب��وت ،]8:وع��ن س��عد ب��ن أبي وقاص
ﭬ ق��ال« :حلف��ت أم س��عد أن ال تكلم��ه أبد ًا حت��ى يكفر بدين��ه ،وال تأكل

وال تش��رب ،قال��ت :زعم��ت أن اهلل وص��اك بوالديك ،وأنا أم��ك ،وأنا آمرك
هب��ذا ،ق��ال :مك ْث ُت ثال ًثا حتَّى غش��ي عليها من الجهد ،فقام اب�� ٌن لها يقال له:

ُعمارةُ ،فس��قاها ،فجعلت تدعو على سعد ،فأنزل اهلل عز وجل يف القرآن هذه

اآلية :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙﮚ ﭼ [س��ورة لقمان ،)2(]15:قال ابن حجر « :$واقتضت اآلي ُة
واألمر بطاعتهما ولو كانا كافرين إال إذا أمرا بالشرك فتجب
الوصية بالوالدين
َ

معصيتهما يف ذلك ،ففيها بيان ما أجمل يف غيرها(.»)3

وع��ن علي بن أبي طالب ﭬَّ :
أن النَّبي ﷺ ق��ال« :الَ َطا َع َة فِي َم ْع ِص َي ٍة،
إِنَّما ال َّطاع ُة فِي المعر ِ
وف(.»)4
َ
َ ُْ
َ
(((
(((
(((
(((

قواعد األحكام .24/1
صحيح مسلم (.)1877
فتح الباري .401/10
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)7257وصحيح مسلم (.)1840
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قول��ه« :$وقد حرم على الول��د الجهاد بغير إذهنم��ا ،»..دليل ذلك ما
ج��اء عن عب��د اهلل بن عمرو ﭭ قال :جاء ٌ
رجل إلى النبي ﷺ ،فاس��تأذنه يف
يهما َفج ِ
ِ
الجه��اد ،فقالَ :
«أ َح ٌّي َوالِدَ َ
اهدْ ( ،»)1وهبذا
اك؟» ،قال :نعم ،ق��الَ « :فف ِ َ َ
«باب ال يجاهد إال بإذن األبوين(.»)2
بوب اإلمام البخاري  $فقالٌ :
وق��ال الش��يخ أبو عمرو بن الص�لاح  $يف فتاويه« :العق��وق المحرم:
كل فع�� ٍل يتأذى به الوالد أو نحوه تأ ِّذ ًيا ليس باله ِّين مع كونه ليس من األفعال
ٍ
بمعصية ،ومخالفة
الواجب��ة ،وربما قيل :طاعة الوالدين واجب ٌة يف كل ما ليس
ٌ
كثي��ر م��ن العلم��اء طاعتهما يف
عق��وق ،وق��د أوج��ب
أمرهم��ا يف كل ذل��ك
ٌ
الشبهات(.»)3

وإذا تق��رر أن عق��وق الوالدين م��ن الكبائر ألهنا مما توعد الش��ارع عليها

بخصوصه��ا فم��ا وج��ه كون��ه أكربه��ا؟ أجي��ب :ألن الوالد بحس��ب الظاهر
كالموج��د له ص��ورة ،ولهذا قرن اهلل تعالى اإلحس��ان إلي��ه بتوحيده فقال اهلل

تعالى :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ(.)4

املطلب الثاين :من �صور عقوق الوالدين:

وم��ن صور عقوق الوالدين لع��ن الرجل والديه أو س��بهما ،فعن عبد اهلل
ِ
ِ
الر ُج ُل
بن عمرو ﭭ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن م ْن َأ ْك َبرِ ال َك َبائرِ َأ ْن َي ْل َع َن َّ

(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ رواه البخاري ( ،)3004وصحيح مسلم (.)2549
صحيح البخاري .2/8
فتاوى ابن الصالح .201/1
انظر :شرح الكرماين على صحيح البخاري .152/21
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ِ ِ
الر ُج ُل
«ي ُس ُّ
��ب َّ
َوالدَ ْيه» قيل :يا رس��ول اهلل ،وكيف يلعن الرجل والديه؟ قالَ :
ب ُأ َّم ُه (.»)1
ب َأ َبا ُهَ ،و َي ُس ُّ
الر ُج ِلَ ،ف َي ُس ُّ
َأ َبا َّ
َّ
ُ
الحدي��ث عل��ى أن لع��ن الرج��ل والدي��ه بالصف��ة ال��واردة م��ن أكرب
دل

نوع من العقوق ،وهو إس��اءة يف مقابلة إحسان الوالدين وكفران
الكبائر ،ألنه ٌ
أيضا عر ًفا وعادةً.
قبيح ً
لحقوقهما ،وهو ٌ
وإنكار فضل الوالدين عند الكرب وعدم خدمتهما من أش��د صور العقوق

وأعظمه��ا ،ق��ال اهلل تبارك وتعال��ى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ ع��ن مجاه��د قال« :إما يبلغان عن��دك الكرب فال تقل

أف حين ترى األذى ،وتميط عنهما الخ�لاء والبول ،كما كانا يميطانه
لهم��اٍّ :
عن��ك صغير ًا ،وال تؤذهم��ا» ،قال ابن جرير « :$وقد اختلف أهل المعرفة
بكالم العرب يف معنى ﭽ ﮪ ﭼ :فقال بعضهم :معناه :كل ما غلظ من الكالم
وقبح(.»)2

(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5973وصحيح مسلم (.)90
جامع البيان .545/14
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املطلب الثالث :عقوبة العاق:

ِ
��م َأن ُ
«ر ِغ َم َأن ُ
ْفُ ،ث َّم
ْفُ ،ث َّم َرغ َ
ع��ن أبي هري��رة ﭬ عن النبي ﷺ ق��الَ :
َر ِغ َم َأن ُ
«م ْن َأ ْد َر َك َأ َب َو ْي ِه ِعنْدَ ا ْلكِ َبرَِ ،أ َحدَ ُه َما
ْف» ،قيل :من؟ يا رسول اهلل قالَ :
ِ
()1
ْ��ف» :أي َّ
«ر ِغ َم َأن ُ
ذل ،وقيل :الرغم:
��م َيدْ ُخ ِل ا ْل َجنَّ َة » ،قولهَ :
َأ ْو ك َل ْي ِه َم��ا َف َل ْ
ٌ
مختلط
تراب
كل م��ا أصاب األنف مما يؤذيه ،وقيل :أي لصق بالرغام ،وهو ٌ
أيضا :المس��اءة والغضب؛ يقال :فعلت ذلك على رغم ٍ
فالن،
برملٍ ،والرغم ً
أي على غضبته ومساءته(.)2

ق��ال القاض��ي عي��اض « :$فيه فض��ل الرب وعظي��م أج��ره ،وأن برهما

كثير ،وظاهره أن برهما
خير ٌ
يدخل��ه الجنة ،فمن فاته ذلك وقصر فيه فقد فاته ٌ
ٍ
وراجح هبا ،وأنه ال يمنعه دخول الجنة إال التقصير
لكبير من الس��يئات
مك ِّف ٌر
ٌ

يف حقهم��ا ،أو التكثي��ر م��ن الكبائر التي ترج��ح برهما يف ميزانه ،الس��يما إذا
أدركهما عند الكرب ،وض ُع َفا عن الكس��ب والتصرف ،واحتاجا إلى خدمتهما
والقيام عليهما(.»)3

وه��ي مما هن��ى اهلل جل وع�لا عب��اده وحرمها ،فق��ال س��بحانه :ﭽ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)2551
انظ��ر :غري��ب الحدي��ث للحرب��ي  ،1076/3وتفس��ير غري��ب م��ا يف الصحيحي��ن لألزدي
ص ،359وإكمال المعلم للقاضي عياض .14/8
إكمال المعلم .14/8

174

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

[س��ورة األنعام ،]151:عن أبي عيس��ى المغيرة بن ش��عبة بن مسعود الثقفي
وق أْالُمه ِ
ات،
ﭬ عن رسول اهلل ﷺ قال« :إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َح َّر َم َع َل ْيك ُْمُ :ع ُق َ َّ َ
َ��ات ،ومنْع��ا وه ِ
وو ْأد ا ْلبن ِ
��ؤ ِ
��اتَ ،وكَ��رِ َه َلك ُْم َثلاَ ًثاِ :ق َ
ال،
الس َ
ََ ً َ َ
َ َ َ َ
ي��ل َو َق َالَ ،و َك ْث َر َة ُّ
َوإِ َضا َع َة ا ْلم ِ
ال(.»)1
َ
��وق أْالُمه ِ
ات» ل��م يخص األمهات
ق��ال الخطاب��ي  :$قوله ﷺُ « :ع ُق َ َّ َ

بالعقوق ،ألن عقوق اآلباء غير محرم ،لكنه نبه بأحدهما على اآلخر ،إذ كان
ب��ر األم مقد ًم��ا على بر األب يف نو ٍع من أنواع حقوقهما ،وهو يف باب التحفي
هبا ،واللطف واإلحس��ان إليها ،وحق األب مقدم يف الطاعة ،وحسن المتابعة

لرأيه ،والنفوذ ألمره ،وقبول األدب منه.

وقول��ه ﷺ« :وو ْأد ا ْلبن ِ
َات» :دفنهن أحياء ،وكانت قبائل من العرب تفعل
َ َ َ َ

ذل��ك ،ومن ه��ذا قوله ع��ز وج��ل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

[سورة التكوير.]9-8:

وقوله ﷺ« :ومنْعا وه ِ
ات» :يريد منع الواجب عليك من الحقوق ،وأخذ
ََ ً َ َ

ماال يحل لك من أموال الناس(.)2

وقوله ﷺِ :
«ق َ
يل َو َق َال» :يتأول على وجهين:

أحدهم��ا :أن يراد به حكاي��ة أقاويل الناس ،وأحاديثه��م ،والبحث عنها،

والتتب��ع لها ،فيقال :قال فالن كذا ،وقيل لف�لان كذا ،مما ال يغني وال يجدي
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)2408وصحيح مسلم (.)593
أعالم الحديث .1203/2
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خير ًا ،إنما هو الولوع هبا ،والش��غف بذكرها ،وهو من باب التجسس المنهي

عنه.

أيضا على ما كان من��ه يف أمر الدين فيقول :قيل فيه كذا ،وقال
وق��د يتأول ً
فالن كذا ،ال يرجع فيه إلى ثبت ٍ
ٌ
يقين ،لكن يقلد ما يسمعه ،وال يحتاط لموضع
ٍ
ٍ
وبيان.
بحجة
اختياره من تلك األقاويل والمذاهب ،فال يعتقد صحتها
��ؤ ِ
ال» :فإنه يدخل فيها أمور :منها س��ؤال الناس
الس َ
وقول��ه ﷺَ :
«و َك ْث َر َة ُّ

أمواله��م ،والتع��رض لم��ا يف أيديه��م ،واالس��تكثار من��ه على مذهب الش��ره
والجشع ،وترك االقتصار منه على قدر الحاجة يف حال الضرورة.

ومنها أن يكون ذلك يف س��ؤال المرء عما هني عنه من متش��ابه أمور الدين

الت��ي ق��د تعبدن��ا بالظاهر منه��ا ،فال يع��رف عللها عل��ى مذاهب أه��ل الزيغ
والتش��كك ،وبغ��اة الفتنة الذين وصفه��م اهلل يف قوله عز وج��ل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ

[سورة آل عمران.]7:

وقد جاءت المسائل يف كتاب اهلل عز وجل على ضربين:
أحدهم��ا محمو ٌد ،كقول��ه تعال��ى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ ﭼ [س��ورة البق��رة ،]189:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ[س��ورة
البق��رة ،]222:ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ [س��ورة البقرة ،]219:يف
نحوها من األش��ياء التي هبم إليها حاج��ة يف أمر دينهم ،وإليها مرجع قوله عز

وجل :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [سورة النحل.]43:
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والض��رب اآلخر منهما :مذمو ٌم ،كقوله تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [س��ورة النازع��ات،]44-42:

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ

[س��ورة اإلس��راء ،]85:وما أش��به ذلك مما ال ضرورة هبم إل��ى علمه ،وإليه

مرجع قوله تعال��ى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

[سورة المائدة.»)1(]101:

قال اإلمام مالك « :$أما هني رسول اهلل ﷺ عن كثرة السؤال فال أدري

أهو الذي أهناكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول اهلل ﷺ كثرة المسائل

وعاهب��ا أم هو مس��ألتك الناس» ،وكان اإلمام  $يق��ول« :أدركت أهل هذا
علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع لها األمير من
البلد وما عندهم ٌ
حضر من العلماء فما اتفقوا عليه من ش��يء أنفذه وأنتم تكثرون من المسائل

وقد كره رسول اهلل ﷺ المسائل وعاهبا(.»)2

«وإِ َضا َع َة ا ْلم ِ
ال» :فهي على وجوه،
ق��ال الخطابي « :$وأما قوله ﷺَ :
َ

جماعه��ا اإلس��راف يف النفق��ة ،ووضع��ه يف غي��ر موضعه ،وصرف��ه عن وجه

الحاجة إلى غيره ،كاإلس��راف يف النفقة على البن��اء ،ومجاوزة حد االقتصاد

فيه(.)3
(((
(((
(((

أعالم الحديث .808/2
انظر :االس��تذكار البن عبد ال�بر  ،580/8وراجع كتاب :جامع بي��ان العلم وفضله ،باب ما
ج��اء يف ذم الق��ول يف دي��ن اهلل تعالى بال��رأي والظن والقياس على غير أص��ل ..البن عبد الرب
 ،1037/2قد أوضح هذه المسألة وبسطها باآلثار عن السلف فيها شفاء للناظر فيه.
أعالم الحديث .809/2
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وعق��وق الوالدين مم��ا توجب لصاحب��ه النار إن لم يتب منه��ا ،فعن أبي

محم��د جبير ب��ن مطعم بن عدي النوفلي ﭬ قال س��معت النبي ﷺ يقول:
الجنَّ�� َة َقاطِ ٌع» ق��ال ابن عيينة« :يعن��ي قاطع ٍ
«الَ َيدْ ُخ ُ
رحم( ،»)1ويس��تحيل
��ل َ
للمس��لم أن يصل رحم��ه إال عن طريق والديه وهبما ،وعق��وق الوالدين أكرب

قطع للرحم.

قال ابن بطال « :$ال يدخل الجنة إن أنفذ اهلل عليه الوعيد ،إلجماعهم

َّ
أن اهلل تعالى يف وعيده لعصاة المس��لمين بالخيار إن شاء عذهبم وإن شاء عفا

عنهم(.»)2

وعق��وق الوالدين مم��ا يعجل اهلل لصاحب��ه العذاب يف الدني��ا إن لم يتب
«ما ِم ْن َذن ٍ
ْ��ب َأ ْجدَ ُر َأ ْن
منه��ا ،فعن أبي بك��رة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ :
��ل اهَّلل َتعا َلى لِص ِ
احبِ ِه ا ْل ُع ُقو َب�� َة فِي الدُّ ْن َياَ ،م َع َما َيدَّ ِخ ُر َل�� ُه فِي آْال ِخ َر ِة ِم ْث ُل
َ
ُي َع ِّج َ ُ َ
ِ ِ
الر ِح ِم(.»)3
ا ْل َبغ ِْي َو َقطي َعة َّ

(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5984وصحيح مسلم (.)2556
شرح صحيح البخاري .203/9
رواه البخ��اري يف األدب ص ،29وأب��و داود ( ،)4902والرتم��ذي ( ،)2511واب��ن ماج��ه
( ،)4211وصححه الرتمذي.
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املطلب الرابع :خطورة دعاء الوالدين على العاق:

َّ
الدوس��ي
إن دعوة والدي العاق على ولدهما مس��تجابةٌ ،فعن أبي هريرة
ِّ
ﭬ قال :ق��ال النبي ﷺَ « :ثال َُث دعو ٍ
��ك فِ ِ
ات الَ َش َّ
يه َّنَ :د ْع َو ُة
ات ُم ْس��ت ََجا َب ٌ
َََ
ا ْلم ْظ ُل��ومِ ،ودعو ُة ا ْلمس��افِرِ ،ودعو ُة الوالِ ِد ع َلى و َل ِ
��د ِه( ،»)1فعلى العاق البدار
َ ََْ َ َ َ
َ ََْ ُ َ
َ
واإلناب��ة إل��ى اهلل بالتوبة النصوح��ة ثم طلب العفو والصفح م��ن والديه حتى
يرضي��ا عنه ،ولكن إن أبطأ َّ
وس��وف وارتبص فربما دعي��ا عليه فنال هبا
وأخر
َّ
شقاوة الدنيا واآلخرة ،نعوذ باهلل من الخذالن والغواية.
وهنا وقفةٌ :قد ُيسمع دعاء الوالدين على ولدهما سواء أكان ذلك بالقصد
أم بدونه ،ودعوهتما على ولدهما مستجابةٌ ،فلربما دعا له بالشقاوة والضاللة
واس��تجيبت دعوهتم��ا ،فنال هب��ا الخ��ذالن والغواية ،وأصاهبما بس��بب تلك

والغم ما ال يعلم��ه إال اهلل ،قال اهلل س��بحانه :ﭽ ﭺ ﭻ
اله��م
الدع��وة من
ِّ
ِّ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة اإلسراء ،]11:قال ابن جرير
« :$يق��ول تعالى ذكره مذكِّ��ر ًا عباده أياديه عندهم ،ويدعو اإلنس��ان على
نفس��ه وولده وماله بالش��ر ،فيقول :اللهم أهلكه والعن��ه عند ضجره وغضبه،
كدعائ��ه بالخي��ر :يقول :كدعائه ربه ب��أن يهب له العافية ،ويرزقه الس�لامة يف
نفس��ه وماله وولده ،يقول :فلو اس��تجيب له يف دعائه على نفسه وماله وولده
بالش��ر كما يس��تجاب له يف الخير هلك ،ولكن اهلل بفضله ال يس��تجيب له يف
ذلك ،وعن ابن عباس ﭭ قال« :يعني قول اإلنس��ان :اللهم العنه واغضب

عليه ،فلو يعجل له ذلك كما يعجل له الخير لهلك(.»)2
(((
(((

رواه البخ��اري يف األدب ص ،25وأب��و داود ( ،)1536والرتم��ذي ( ،)1905واب��ن ماج��ه
( ،)3862وحسنه الرتمذي.
جامع البيان .512/14

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

179

املطلب اخلام�س :ف�ضل بر الوالدين:

وبالمقاب��ل ف��إن اهلل ج��ل ذك��ره وص��ى بطاع��ة الوالدين وأمر هب��ا وقرهنا

بتوحيده داللة منه سبحانه على تعظيم شأن طاعتهما ،قال اهلل سبحانه وتعالى:

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة النساء،]36:

ق��ال اب��ن جرير « :$حك��م ربك يا محم��د ﷺ بأمره إياك��م أال تعبدوا إال
اهلل ،فإنه ال ينبغي أن يعبد غيره ،وأمركم بالوالدين إحس��انًا أن تحسنوا إليهما

وتربوهما(.»)1

ع��ن أبي كريم��ة المقدام ب��ن َم ْع ِدي ك ِ
َ��ر َب بن عمرو الكن��دي ﭬ قال
ِ
ِ
س��معت رس��ول اهلل ﷺ يق��ول« :إِ َّن اهَّللَ ُيوصيك ْ
ُ��م بِ ُأ َّم َهاتك ُْم َ -ثلاَ ًث��ا -إِ َّن اهَّللَ
وصيكُم بِآبائِكُم ،إِ َّن اهَّلل ي ِ
ي ِ
ب َف أْالَ ْق َر ِ
وصيك ُْم بِ أْالَ ْق َر ِ
ب»(.)2
ْ َ ْ
َُ
ُ
وطاع��ة الوالدي��ن من أح��ب األعمال إلى اهلل عز وج��ل ،فعن عبد اهلل بن

مس��عود ﭬ قال :س��ألت رس��ول اهلل ﷺ :أي األعمال أحب إلى اهلل؟ قال:
ِ
��ر ا ْل َوالِدَ ْي ِن» ،قلت :ثم َأ ٌّي؟
َّ
«الص�َل�اَ ُة َع َل��ى َو ْقت َها» ،قلت :ثم َأ ٌّي؟ قالُ « :ث َّم بِ ُّ
جهاد فِي سبِ ِ ِ
است ََز ْد ُت ُه لزادين(.»)3
قالُ « :ث َّم ا ْل ِ َ ُ
يل اهلل» قال :حدثني هبن ولو ْ
َ
(((
(((
(((

المصدر نفسه .541/14
رواه البخ��اري يف األدب ص ،35واب��ن ماج��ه ( ،)3661وأحم��د يف ( ،)17184واب��ن أبي
عاص��م ( ،)2441والط�براين يف الكبي��ر  .270/20وحس��نه اب��ن حجر .التلخي��ص الحبير
.2585/5
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)527وصحيح مسلم (.)85
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وهب��ا تنال أوس��ط الجنة وه��ي أعالها ،فعن أب��ي ال��درداء ُع َو ْي ِمر بن زيد
«الوالِدُ َأ ْو َس ُط
بن قيس األنصاري ﭬ قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقولَ :
َأ ْب َو ِ
الجن َِّة» ،فإن شئت َفأ ِض ْع ذلك الباب أو احفظه(.»)1
اب َ
وه��ي من المواثي��ق التي أخذها اهلل َّ
ج��ل يف عاله على بني إس��رائيل قال

اهلل س��بحانه وتعال��ى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [س��ورة

البقرة.]83:

وأحق الناس بحس��ن صحابتهم هما الوالدان ،فعن أبي هريرة ﭬ قال:
ٌ
رج��ل إلى رس��ول اهلل ﷺ فقال :يا رس��ول اهلل ،من أحق الناس بحس��ن
ج��اء
صحابت��ي؟ قالُ :
ك» قال :ثم من؟ قالُ « :ث َّم ُأ ُّم َ
«أ ُّم َ
ك» قال :ثم من؟ قالُ « :ث َّم
��ك» ق��ال :ثم من؟ قالُ « :ث َّم َأ ُب َ
ُأ ُّم َ
وك »( ،)2قال اب��ن عباس ﭭ« :إين ال أعلم

عملاً أقرب إلى اهلل عز وجل من بر الوالدة(.»)3

ق��ال الكرم��اين « :$ف��إن قلت :لم ق��دم األم عل��ى األب؟ قلت :ألهنا
أضع��ف ولكثرة تحمل مش��اقها حبلاً وفصالاً وتربي ًة وغي��ر ذلك ،ولهذا قال
الفقهاء :تقدم األم على األب يف أخذ النفقة(.»)4

(((
(((
(((
(((

رواه الرتم��ذي ( ،)1900وابن ماجه ( ،)3663والطيالس��ي ( ،)1074وأحمد (،)27511
والحميدي ( ،)399وصححه أبو عيسى الرتمذي.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5971وصحيح مسلم (.)2548
رواه البخاري يف األدب ص.15
الكواكب الدراري .147/21
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وم��ن أتى با ًبا من الكبائ��ر فعليه أن يلزم طاعة والديه ،فعن ابن عمر ﭭ
ٌ
رج��ل فقال :يا رس��ول اهلل إين أذنبت ذن ًبا كثي��ر ًا فهل لي
النبي ﷺ
ق��ال :أت��ى َّ
ك َوالِدَ ِ
م��ن توبة؟ قالَ :
ان؟» ق��ال :ال ،قالَ « :ف َل َ
«أ َل َ
ك َخا َلةٌ؟» قال :نعم ،فقال

رسول اهلل ﷺَ « :فبِ َّر َها إِ ًذا»(.)1

وطاعتهما مما يتوس��ل به إلى اهلل لكش��ف الك��رب وتفريج الهموم ،فعن
ابن عمر ﷺ عن رسول اهلل ﷺ قالَ « :ب ْين ََما َثالَ َث ُة َن َفرٍ َيت ََم َ
الم َط ُر،
اش ْو َن َأ َخ َذ ُه ُم َ
ِ
ت ع َلى َف ِم َغ ِ ِ
َفما ُلوا إِ َلى َغ ٍ ِ
ت
الج َب ِل َف َأ ْط َب َق ْ
اره ْم َصخْ َر ٌة م َن َ
الج َب ِلَ ،فان َْح َّط ْ َ
ار في َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْع ٍ
ض :ا ْن ُظ ُروا َأ ْع َم اًال َعم ْلت ُُم َ
وها ل َّله َصال َحةًَ ،فا ْد ُعوا اهَّللَ
ان َكبِ َير ِ
ان َش ْيخَ ِ
َان لِي َوالِدَ ِ
انَ ،ولِي
بِ َها َل َع َّل ُه َي ْف ُر ُج َهاَ ،ف َق َال َأ َحدُ ُه ْم :ال َّل ُه َّم إِ َّن ُه ك َ
ِ
ِ
ِ
ي
ت َع َل ْي ِه ْم َف َح َل ْب ُ
��مَ ،فإِ َذا ُر ْح ُ
َارُ ،كن ُ
��ت َبدَ ْأ ُت بِ َوالدَ َّ
ْت َأ ْر َعى َع َل ْي ِه ْ
ص ْب َي�� ٌة صغ ٌ
َأ ْس ِق ِ
يه َما َق ْب َل َو َل ِديَ ،وإِ َّن ُه نَا َء بِ َي َّ
ت َف َو َجدْ ت ُُه َما َقدْ
ت َحتَّى َأ ْم َس ْي ُ
الش َج ُرَ ،ف َما َأ َت ْي ُ
ت ِعنْدَ رء ِ
ْت بِ ِ
بَ ،ف ِ
الحال ِ
وس ِه َماَ ،أك َْر ُه
َب َف ُق ْم ُ
جئ ُ
ت ك ََما ُكن ُ
ن ََاماَ ،ف َح َل ْب ُ
ُ ُ
ْت َأ ْح ُل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْب َي ُة َيت ََضا َغ ْو َن
الص ْب َية َق ْب َل ُه َم��اَ ،و ِّ
ْ��ر ُه َأ ْن َأ ْبدَ َأ بِ ِّ
َأ ْن ُأوق َظ ُه َم��ا م ْن ن َْوم ِه َماَ ،و َأك َ
ِعنْ��دَ َقدَ َم َّيَ ،ف َل ْم َيز َْل َذلِ َ
ْت َت ْع َل ُم َأنِّي
ك َد ْأبِ��ي َو َد ْأ َب ُه ْم َحتَّى َط َل َع ال َف ْج ُرَ ،فإِ ْن ُكن َ
ِ
ك ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َ
��ت َذلِ َ
��ما َءَ .ف َف َر َج اهَّللُ َل ُه ْم
َف َع ْل ُ
الس َ
��ر ْج َلنَا ُف ْر َج ًة ن ََرى من َْها َّ
ك َفا ْف ُ
ِ
الس َما َء»(.)2
ُف ْر َج ًة َحتَّى َي َر ْو َن من َْها َّ

(((
(((

رواه الرتم��ذي ( ،)1904وأحم��د ( ،)4625واب��ن حب��ان ( ،)435والحاك��م (،)7261
والاللكائي  ،1128/6وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5974وصحيح مسلم (.)2743
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ومن أحب أن يبس��ط له يف رزقه فليرب والديه ِ
وليص ْل رحمهما ،فعن أنس
ب َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فِي ِرز ِْق ِهَ ،و ُين َْس َأ
«م ْن َأ َح َّ
بن مالك ﭬ أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
َل ُه فِي َأ َثرِ ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َر ِح َم ُه»( ،)1قال القاضي عياض « :$بسط الرزق :سعته،
قيل ذل��ك بتكثيره ،وهو األظهر ،وقيل بالربكة فيه ،والنس��أ :التأخير ،واألثر:

األجل ،سمى بذلك ألنه تابع الحياة.

ومعنى التأخير هنا يف األجل -مع أن اآلجال ال يزاد فيها وال ينقص ،وهي
مق��درة يف عل��م اهلل -قيل :هو بقاء ذكره الجميل بعده على األلس��نة موجود ًا،

فكأنه لم يمت ،وقيل :هذا على ما س��بق ب��ه العلم والقدر أنه إن وصل رحمه
فأجله كذا ،وإن لم يصل فكذا ،ويف علم اهلل تعالى أنه البد له من أحد الحالين،

على ما س��بق له يف أم الكتاب ،وهذا مثل ما س��بق من الس��عادة والشقاوة ،مع
تكلي��ف العم��ل والطاعة ،وهنيه عن المعصية ،وقد س��بق ل��ه يف أم الكتاب ما

سبق من سعادة أو شقاوة(.»)2

وال يس��تطيع اإلنس��ان أن يجزي والده مهما قدم له ب��ل ِ
يتقي اهلل فيهما ما

اس��تطاع ،ويس��تغفره عما قصر من حقهم��ا ،فعن أبي هري��رة ﭬ عن النبي
«ل َي ْج ِزي َو َلدٌ َوالِدَ ُه ،إِ اَّل َأ ْن َي ِ
جدَ ُه َم ْم ُلوكًا َف َي ْش�� َترِ َي ُه َف ُي ْعتِ َق ُه»( ،)3قال
ﷺ قال :اَ
القرطب��ي « :$من الج��زاء الذي بمعن��ى المجازاة ،والمعن��ى :أنَّه ال يقوم
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5986وصحيح مسلم (.)2557
إكم��ال المعلم للقاضي عي��اض  ،21/8وانظر :المفهم للقرطبي  ،528/6وش��رح صحيح
مسلم للنووي  ،114/16والكواكب الدراري للكرماين .157/21
صحيح مسلم (.)1510

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

183

بم��ا له علي��ه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك( ،»)1وق��ال النووي« :ال يكافئه
بإحسانه وقضاء حقه إال أن يعتقه(.»)2

وصلة الرحم التي ال تنال إال بربهما واإلحسان إليهما من عالمة اإليمان
َان ُي ْؤ ِم ُن
«م ْن ك َ
ب��اهلل والي��وم اآلخر ،فعن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ ق��الَ :
ِ
َان ي ْؤ ِمن بِاهَّلل ِ والي��و ِم ِ
ِ
اآلخرِ َف ْل َي ِص ْل
َ َ ْ
بِ��اهَّلل َوال َي ْو ِم اآلخرِ َف ْل ُي ْكرِ ْم َض ْي َف�� ُهَ ،و َم ْن ك َ ُ ُ
َان ي ْؤ ِمن بِاهَّلل ِ واليو ِم ِ
ِ
ت»(.)3
اآلخرِ َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْ
َ َْ
َرح َم ُهَ ،و َم ْن ك َ ُ ُ

وهب��ا تنال صل��ة اهلل أي رحمته ،فعن أبي هري��رة ﭬ عن النبي ﷺ قال:
ت ِ
��ق ،حتَّى إِ َذا َفر َغ ِمن َخ ْل ِق ِهَ ،قا َل ِ
«إِ َّن اهَّللَ َخ َل َ
��مَ :ه َذا َم َقا ُم ال َعائِ ِذ
ْ
��ق الخَ ْل َ َ
الرح ُ
َّ
َ
��ل من وص َل ِ
ِ
ِ ِ
بِ َ ِ
��كَ ،و َأ ْق َط َع َم ْن
��ك م َن ال َقطي َع��ةَ ،ق َالَ :ن َع ْمَ ،أ َم��ا ت َْر َض ْي َن َأ ْن َأص َ َ ْ َ َ
��الَ :فهو َل ِ
َق َطع ِ
ك» ،قال رس��ول اهَّلل ﷺَ « :فا ْق َر ُءوا
��ك؟ َقا َل ْ
��تَ :ب َلى َيا َر ِّبَ ،ق َ ُ َ
َ
إِ ْن ِش�� ْئت ُْم :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
ِ
[سورة محمد ،)4(»]22:ويف رواية« :إِ َّن ِ
الر ْح َم ِنَ ،ف َق َال اهَّللُ:
الرح َم َش ْجنَ ٌة م َن َّ
َّ
ك وص ْل ُته ،ومن َق َطع ِ
ِ
ك َق َط ْع ُت ُه»( ،)5ويقالِ :ش��جنةُ .
وش��جنة ،معنى
��ن َو َص َل َ َ ُ َ َ ْ َ
َم ْ
الش��جنة :الوصلة ،وأصلها الغصن من أغصان الش��جر ،يقال :شجر متشجن

(((
(((
(((
(((
(((

المفهم .343/4
شرح صحيح مسلم .153/10
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( )6138وصحيح مسلم ( )47ولفظهَ « :ف ْل ُي ْكرِ ْم َج َار ُه» بدلاً من
« َف ْل َي ِص ْل َر ِح َم ُه».
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5987وصحيح مسلم (.)2554
صحيح البخاري (.)5988
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إذا التف بعضه ببعض ،ومن هذا قولهم :الحديث ذو شجون(.)1
والصلة :العطف والحنان والرحمة ،وصلة اهلل لعباده رحمتُه لهم وعطفه

بإحس��انه ،ونعمه عليه��م ،أو صلته له بأهل ملكوت��ه ،والرفيق األعلى ،وقربه
منه��م جل اس��مه بعظي��م منزلته عنده ،وش��رح صدره لمعرفت��ه ،قال الطربي
« :$معنى وصل اهلل تعالى عبده إذا وصل رحمه ،فهو تعطفه عليه بفضله،
إم��ا يف عاجل دني��اه أو آجل آخرته ،والعرب تق��ول إذا تفضل رجل على آخر

بمال أو هبة :وصل فالن فالنًا بكذا وتسمى العطية صلة فتقول :وصلت إلى
فالن صلة فالن».

وال خالف أن صلة الرحم واجبة على الجملة ،وقطعها كبيرة ،واألحاديث

يف هذا الباب من منعه الجنة يشهد لذلك ،ولكن الصلة درجات ،بعضها فوق

بعض(.)2

وم��ن وصله اهلل ،وصل إلى كل خير وس��عادة يف الدني��ا واآلخرة ،وال بد

أن تك��ون هنايته مجاورة ربه يف الفردوس؛ ألن الوصل ال ينتهي إال إلى هناك
فينظر إلى وجه ربه الكريم ،ومن قطعه اهلل فهو المبتوت المقطوع مع عدو اهلل

الش��يطان الطريد الرجيم ،ولو أراد الخلق كله��م صلته ونفعه ،لم يفده ذلك،
ف��أي تحذي��ر وهتديد أعظم من ه��ذا؟ وأي وعد وثواب أك�بر من ثواب صلة

الرحم؟ وفيه أن قطيعة الرحم مجلبة للعنة اهلل وغضبه وشديد عقابه.
(((
(((

أعالم الحديث للخطابي 2166/3
انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال  ،205/9وإكمال المعلم للقاضي عياض 20/8
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ومن مالزمة صلة الرحم معرفة أنس��اب الوالدين ،فعن ابن عباس َر ِض َي
اهلل َعن ُْه َم��ا َّ
أن رجلاً أتاه فقال :من أنت؟ ،قالَ :ف َم َّت له برحم بعيدة ،فأالن له
ُ
القول ،فقال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :ا ْعرِ ُفوا َأن َْسا َبك ُْم ت َِص ُلوا َأ ْر َح َامك ُْمَ ،فإِ َّن ُه اَل
َت
ت َوإِ ْن كَان ْ
َت َقرِي َبةًَ ،و اَل ُب ْعدَ بِ َها إِ َذا ُو ِص َل ْ
��ت َوإِ ْن كَان ْ
الر ِح ِم إِ َذا ُقطِ َع ْ
��ر َب بِ َّ
ُق ْ
َب ِعيدَ ًة «(.)1
وقد وصى اهلل س��بحانه طاعة الوالدين واإلحس��ان إليهم��ا ومصاحبتهما

يف الدني��ا بالمعروف يف حالة كفرهما ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

[سورة لقمان.]15-14:

قوله تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ قال ابن جرير « :$يقول تعالى
ذكره :وأمرنا اإلنس��ان برب والدي��ه ،ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ :يقول :ضع ًفا
ضعف ،وشد ًة على ٍ
ٍ
شدة ،ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ :يقول :وعهدنا إليه
على
أن اش��كر لي على نعمي عليك ،ولوالديك تربيتهما إياك ،وعالجهما فيك ما

عالجا من المش��قة حتى اس��تحكم قواك ،ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼ :يقول :إلى اهلل
مصيرك أيها اإلنس��ان ،وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك،

وعما كان من شكرك لوالديك ،وبرك هبما على ما لقيا منك من العناء والمشقة
(((

رواه الطيالس��ي ( )2880والحاك��م ( )7283والبيهقي يف الش��عب ( )7569والس��معاين يف
األنساب  ،7/1وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
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يف حال طفولتك وصباك ،وما اصطنعا إليك يف برهما بك ،وتحننهما عليك.
وقوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ

يقول :وإن جاهدك أيها اإلنس��ان والداك على أن تش��رك بي يف عبادتك إياي

معي غيري مما ال تعلم أنه لي ش��ريك ،وال شريك له تعالى ذكره علوا كبيرا،

فال تطعهما فيما أراداك عليه من الش��رك بي ،ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ:
يق��ول :وصاحبهم��ا يف الدنيا بالطاعة لهم��ا فيما ال تبعة علي��ك فيه فيما بينك
وبين ربك وال إثم(.»)1

وع��ن عبد اهلل ب��ن عمرو بن العاص ﭭ قال :س��معت النبي ﷺ جهار ًا
ِ
ِ
ِ ِ
الم ْؤمِنِي َن،
اهَّلل َو َصال ُح ُ
غير س��ر يقول« :إِ َّن َآل َأبِي َل ْي ُس��وا بِ َأ ْول َيائي ،إِن ََّما َول ِّي َي ُ
َو َلكِ�� ْن َل ُه ْم َر ِح ٌم َأ ُب ُّل َها بِ َبالَ َها( ،»)2قول��هَ :
بللت
«أ ُب ُّل َها بِ َبال ََها» :البالل :مصدر ْ
ِ
بالصل��ة ،أي ُأنَدِّ يها
بلل��ت رحمي :إذا نَدَّ ْيتُها
الش��ي َء أب ُّله بلاًّ وباللاً  ،ويقال:
ُ
بم��ا يجب أن ُتنَدَّ ى ،ومن��هُ « :ب ُّلوا أرحا َم ُكم» :أي نَدُّ وه��ا يعني صلوها ،يقال
للوصلَ :ب َل ٌل ألنه يقتض��ي االتصال ،والقطيعة :ي َب ٌس ألنه يقتضي االنفصال،
وحاصل��ه أين ال أوال��ي أح��د ًا بالقراب��ة وإنما أح��ب اهلل وصالح��ي المؤمنين

باإليمان والصالح ،لكن أراعي لذوي الرحم(.)3

وع��ن أب��ي ُط َف ْي ٍل عامر بن واثلة بن عب��د اهلل الليثي ﭬ قال :رأيت النبي
ﷺ يقس��م لحم��ا بِا ْل ِ
ج ِع َّران َِة- ،قال أبو الطفيل :وأن��ا يومئذ غالم أحمل عظم
(((
(((
(((

جامع البيان .550/18
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5990وصحيح مسلم (.)215
انظر :أعالم الحديث للخطابي  ،2168/3والكواكب الدراري للكرماين .159/21
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الجزور« -إِ ْذ َأ ْقب َل ِ
ت
ت ْام َر َأ ٌة َحتَّى َدن ْ
َت إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺَ ،ف َب َس َط َل َها ِر َدا َء ُهَ ،ف َج َل َس ْ
َ
َع َل ْي ِه» ،فقلت :من هي؟ فقالوا :هذه أمه التي أرضعته(.»)1

وع��ن أم عبد اهلل ذات النطاقين أس��ماء بنت أبي بك��ر الصديق عبد اهلل بن
أبي ُقحافة التميمية قالتِ :
علي أمي وهي مش��رك ٌة يف عهد رس��ول اهلل
ت
م
قد
ْ
َ
َّ
ِ
فاس��تفتيت رس��ول اهلل ﷺ ،قلت :وهي َراغ َبةٌ ،أفأصل أمي؟ قالَ « :ن َع ْم
ﷺ،
ُ
ِص ِل��ي ُأم ِ
ك( ،»)2قال ابن عيينة « :$فأنزل اهلل تعالى فيها :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
َّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [س��ورة الممتحنة ،« )3(]8:واس��م أمهاَ :ق ْيلة بنت عبد
الع��زى وقيل كانت أمها من الرضاعة ،وقولها« :ر ِ
اغ َبةٌ» :تريد أهنا طالبة بِ ِّري،
َ
ومعرتضة له ،وأصل الرغبة :الحرص على الشيء ،والطلب له.

ويف الحدي��ثَّ :
أن الرح��م الكاف��رة توص��ل ب�بر الم��ال ونح��وه كالرحم

المس��لمة ،وفيه مس��تدل لمن رأى وجوب نفقة األب الكاف��ر ،واألم الكافرة

على الولد المسلم(.)4

وال ينقط��ع بر الوالدي��ن بوفاهتما ،بل إهنما أحوج ما يك��ون إليها من ذي

قبل ،ومن صور ذلك :إكثار الدعاء واالستغفار لهما ،والتصدق لهما ،وإنفاذ

عهدهما ،وإكرام صديقهما ،وصلة رحمهما ،فعن أبي هريرة ﭬ أن رسول
(((
(((
(((
(((

رواه البخ��اري يف األدب ص ،440وأبو داود ( ،)5144وابن أبي الدنيا يف المكارم ص،73
وابن أبي عاصم ( ،)946والحاكم ( )7294وصححه ،ورواه أبو داود ( )5145مرسلاً وهو
أصح.
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)2620وصحيح مسلم (.)1003
صحيح البخاري (.)5978
انظر :أعالم الحديث للخطابي  ،2187/3والكواكب الدراري للكرماين .153/21
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ِ
ات إْ ِ
��ن َثلاَ َث ٍة :إِ اَّل ِم ْن َصدَ َق ٍة
اهلل ﷺ ق��ال« :إِ َذا َم َ
الن َْس ُ
��ان ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه إِ اَّل م ْ
َج ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َيدْ ُعو َل ُه»(.)1
ق��ال النووي « :$قال العلماء :معنى الحدي��ث أن عمل الميت ينقطع

بموته وينقطع تجدد الثواب له إال يف هذه األش��ياء الثالثة؛ لكونه كان سببها،
ٍ
ٍ
تصنيف ،وكذلك
تعليم أو
فإن الولد من كسبه ،وكذلك العلم الذي خ َّلف ُه من
الصدقة الجارية وهي الوقف.

وفي��ه فضيل��ة الزواج لرجاء ول��د صالح ،وفيه دليل لصح��ة أصل الوقف

وعظي��م ثوابه وبيان فضيل��ة العلم والحث على االس��تكثار منه والرتغيب يف

توريثه بالتعليم والتصني��ف واإليضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم األنفع

فاألنف��ع ،وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع
عليهما(.»)2

الر ُج َل َلت ُْر َف ُع َد َر َج ُت ُه فِي ا ْل َجن َِّة َف َي ُق ُ
ول:
وعن��ه ﭬ عن النبي ﷺ قال« :إِ َّن َّ
استِ ْغ َف ِ
ار َو َل ِد َك َل َ
ك»(.)3
َأنَّى َه َذا؟ َف ُي َق ُال :بِ ْ

وعن أبي أس��يد مالك بن ربيعة الساعدي ﭬ قال :بينما نحن عند النبي
ﷺ إذ جاءه رجل من بني س��لمة فقال :يا رس��ول اهلل ،أبقي من بِ ِّر َأ َب َو َّي شي ٌء
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)1631
شرح صحيح مسلم .85/11
رواه البخ��اري يف األدب ص ،36وابن ماجه ( ،)3660وابن أبي ش��يبة ( ،)29740وأحمد
( ،)10611والب��زار ( ،)9024والط�براين يف األوس��ط ( ،)5108والبيهق��ي (،)13459
وصححه البوصيري .مصباح الزجاجة .98/4
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أبرهما به من بعد موهتما؟ قالَ « :ن َع ْمِ ،خ َص ٌال َأ ْر َب ٌع :الدُّ َعا ُء َل ُه َماَ ،و اِال ْستِ ْغ َف ُار
ُّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الر ِح ِم ا َّلتِي اَل َر ِح َم َل َ
ك إِ اَّل
ْ��را ُم َصديق ِه َماَ ،وص َل ُة َّ
َل ُه َم��اَ ،وإِ ْن َفا ُذ َع ْهده َماَ ،وإِك َ
ِ
��ن ِق َب ِل ِه َم��ا»( ،)1ويف رواية قال« :م��ا أكثر هذا وأطيبه يا رس��ول اهلل قال ﷺ:
م ْ
« َفا ْع َم ْل بِ ِهَ ،فإِ َّن ُه َي ِص ُل إِ َل ْي ِه َما»(.)2
وع��ن عب��د اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عم��ر ﭭ أن رجلاً من األعراب

لقيه بطريق مكة ،فس��لم عليه عبد اهلل ،وحمله على حمار كان يركبه ،وأعطاه
عمامة ،كانت على رأسه فقال ابن دينار :فقلنا له :أصلحك اهلل إهنم األعراب
وإهنم يرضون باليس��ير ،فقال عبد اهللَّ :
إن أبا هذا كان ُو ًّدا لعمر بن الخطاب،
وإين س��معت رس��ول اهلل ﷺ يقول« :إِ َّن َأ َب َّر ا ْلبِ ِّر ِص َل ُة ا ْل َو َل ِد َأ ْه َ
��ل ُو ِّد َأبِ ِيه»(،)3
والصل��ة واللط��ف والتحفي أح��د معاين الرب ،وم��ن أبر الرب الوف��اء لمن يلزم

ب��ره بصلة م��ن كان يربه ،ويف هذا فضل صلة أصدقاء األب واإلحس��ان إليهم
وإكرامه��م وهو متضمن ل�بر األب وإكرامه لكونه بس��ببه وتلتحق به أصدقاء
األم واألجداد والمشايخ والزوج والزوجة(.»)4

(((
(((
(((
(((

رواه البخاري يف األدب ص ،35وأبو داود ( ،)5142وابن ماجه ( ،)3664وابن أبي شيبة يف
األدب ص ،190وأحمد ( ،)16059والطرباين يف األوس��ط ( ،)7976والحاكم (،)7260
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وحسنه العراقي .تخريج أحاديث اإلحياء ص.382
صحيح ابن حبان ( ،)418والسنن الكربى للبيهقي (.)6893
صحيح مسلم (.)2552
انظر :إكمال المعلم للقاضي عياض  ،16/8وشرح صحيح مسلم للنووي .109/16
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ُ
التاسع
المبحث
ُ

ال ِّزن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

وفيه مطالب:

املطلبُ الأول :حكمُ الزنى:

ِ
َّ
وأعظم
الزن��ى قري�� ُن الش��رك وقت�� ِل النف��س ،وهو من أك�برِ الكبائ��ر،
إن ِّ
الذ ِ
ُّ
ن��وب ،ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [سورة الفرقان.]70-68:

ٍ
كثيرة ،فعن ِ
ٍ
َ
مس��عود ﭬ
عبد اهلل بن
أحاديث
النبي ﷺ يف
وه��ذا ما أ َّكدَ ه ُّ
الذنب عند اهللِ أكربُ؟ قالَ :
ِ
َ
«أ ْن ت َْج َع َل لِ َّل ِه نِدًّ ا
أي
س��ألت
قال:
ُ
رس��ول اهلل ﷺُّ :
أي؟ قالُ « :ث َّم َأ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك َخ ْش�� َي َة َأ ْن َي ْط َع َم َم َع َ
َو ُه َو َخ َل َق َ
ك»،
ك» ،قلت :ثم ٌّ
«أ ْن ُتزَانِي بِ َح ِلي َل ِة َج ِ
أي؟ قالَ :
ونزلت هذه اآلي ُة تصدي ًقا
ار َك» ،قال:
ْ
قلت :ثم ٌّ
َ
ِ
ِ
رس��ول اهلل ﷺ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
لق��ول

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ» (. )1

(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)4761وصحيح مسلم (.)86

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

191

رسول اهلل ﷺ« :الَ ي ِ
ُ
ح ُّل َد ُم ْامرِ ٍئ ُم ْس ِلمٍ،
وعن ابن مسعود ﭬ قال :قال
َ
��ول اهَّللِ ،إِ اَّل بِإِحدَ ى َث�لا ٍ
َث :النَّ ْف ُس بِالنَّ ْف ِ
��هدُ َأ ْن الَ إِ َل�� َه إِ اَّل اهَّللُ َو َأنِّي َر ُس ُ
س،
َي ْش َ
ْ
ِ
ين الت ِ
الم ِ
ار ُق ِم َن الدِّ ِ
َّار ُك لِ ْل َج َما َع ِة»(.)1
َوال َّث ِّي ُ
ب الزَّانيَ ،و َ

ق��ال اإلمام أحمد « :$ال أعلم بعد القتل ذن ًبا أعظم من الزنى( ،»)2قال
ِ
أعظم المفاس��د ،وهي منافي ٌة
اب��ن القيم « :$ولما كانت مفس��د ُة الزنى من
ِ
ِ
ِ
وصيانة الحرمات،
وحماية الفروج،
حفظ األنساب،
لمصلحة نظا ِم العالم يف
ِ
ِ
ِ
إفساد ٍّ
كل منهم امرأة
والبغضاء بين الناس ،من
العداوة
أعظم
و ُتوقي ما يوقِ ُع
ُ
خراب العالم ،كانت تلي مفسد َة القتل يف
صاحبه وبنته وأخته وأمه ،ويف ذلك
ُ
اهلل سبحانه هبا يف كتابه ،ورسو ُله ﷺ(.»)3
الكرب ،ولهذا َقرنَها ُ

خالل الش��ر كلها :من ِ
َ
قلة الدين ،وذهاب الورعِ ،وفس��اد
يجمع
والزن��ى
ُ
ِّ
��ة الغيرة ،فال تجد زانيا مع��ه ورع ،وال وفاء ٍ
الم��روءة ،وق َّل ِ
ِ
ٌ
صدق يف
بعهد وال
ٌ
ً
ٌ
صديق ،وال غير ٌة تامة على ِ
ٍ
ٍ
والكذب،
فالغدر،
أهله،
حديث ،وال محافظ ٌة على
ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغيرة
وذهاب
للح َرم،
ُ
والخيان��ةُ ،وقل ُة الحياء ،وعد ُم المراقبة ،وع��د ُم األنفة ُ
ِ
الرب من شعبِ ِه وموجباتِه(.)4
القلب،
من
وغضب ِّ
ُ
وقد هنى اهلل س��بحانه عبا َده عن الزنى وعن مقاربته ،وهو مخالطة أس��بابه

اهلل سبحانه :ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
ودواعيه ،فقال ُ
(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6878وصحيح مسلم (.)1676
الداء والدواء البن القيم ص.111
المصدر نفسه ص.151
انظر :روضة المحبين ص.493
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عظيما ،وساء سبيلاً أي :وبئس طري ًقا
[سورة اإلسراء ]32:فاحش�� ًة أي :ذن ًبا
ً
ومسل ًكا.
وإثما من بع��ض ،قال الذهبي « :$وبعضه
وبع��ض الزنى أعظم جر ًما ً
الباب ،وفيهَ :
ِ
إثما من بعض(َّ ،»)1
ُ
«أ ْن ُتزَانِ َي بِ َح ِلي َل ِة
حديث
دل على ذلك
أك�بر ً
َج ِ
ُ
رسول ﷺ
ار َك» ،وتفس��يره ما جاء عن المقداد بن األس��ود ﭬ قال :قال
ون فِي ال ِّزنَى؟» قالوا :حرمه اهلل ورس��وله ،فهو حرا ٌم إلى
«ما َت ُقو ُل َ
ألصحاب��هَ :
ِ
ِ
ُ
��ر ِة نِ ْس َو ٍة،
القيامة ،فقال
يوم
رس��ول اهلل ﷺ ألصحابه :أَ
الر ُج ُل بِ َع ْش َ
«لَ ْن َيزْن َي َّ
َأ ْي َس ُر َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْن َيزْنِي بِ ْام َر َأ ِة َج ِ
ار ِه»(.)2
َ

ِ
الج��ار ،وإن كان الزنى
ق��ال ابن بط��ال « :$وإنما ع َّظم الزن��ى بحليلة
ِ
والحق م��ا ليس ِ
حق
الحرمة
الج��ار ل��ه من
عظيم��ا؛ ألن
لغيره ،فمن ل��م يرا ِع َّ
ِّ
َ
ً
ِ
اهلل
مضاعف؛ لجمعه بي��ن الزنى وبين خيانة
الج��وار فذن ُبه
ٌ
الجار الذي َّ
وصى ُ

تعالى بحفظه(.»)3

ٌ
متفاوتة بح�سب مفا�سدها:
ومراتب فاح�شة ال ِّزنى
ُ

فالمتخ��ذ ِخدْ نً��ا م��ن النس��اء والمتخ��ذ ُة ِخدنًا م��ن الرجال ُّ
ُ
ش��را من
أقل ًّ
كل ٍ
ِ
َخ ِفي بم��ا يرتك ُبه ُّ
والمس��افحة مع ِّ
أحد ،والمس��ت ْ
المس��افحِ
إثما من
أق��ل ً
أقل إثما من المخربِ ِبه؛ المحدِّ ِ
ِ
ِ
ِ
للناس به،
ث
المس��تعلن،
المجاهر
والكاتم له َّ ً
ُ
(((
(((
(((

الكبائر ص.162
رواه البخاري يف األدب ص ،50وأحمد ( ،)23854والبزار ( ،)2115قال الهيثمي« :رجاله
ثقات» .مجمع الزوائد .168/8
انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال .430/8

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

193

ِ
ِ
ُ
رس��ول اهلل ﷺ« :ك ُُّل ُأ َّمتِي
وعفوه ،كمال قال
عافية اهللِ تعالى
فه��ذا بعيدٌ ع��ن
ِ
ِ
اه َر ِة َأ ْن َي ْع َم َ
الر ُج ُل بِال َّل ْي ِل َع َملاً ُ ،ث َّم
الم َج َ
الم َجاهرِ َ
��ل َّ
ينَ ،وإِ َّن م َن ُ
ُم َعا ًف��ى إِ اَّل ُ
يصبِح و َقدْ س��تَره اهَّلل ع َلي ِ
ت ال َب ِ
��هَ ،ف َي ُق َ
ار َح�� َة ك ََذا َوك ََذاَ ،و َقدْ
ولَ :يا ُفال َُنَ ،ع ِم ْل ُ
ُ ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ
ات َي ْست ُُر ُه َر ُّب ُهَ ،و ُي ْصبِ ُح َيك ِْش ُ
ف ِست َْر اهَّلل ِ َعنْ ُه»(.)1
َب َ
ِ
بذات الزوجِ ،
إثما من الزنى
زوج لها
وكذلك الزنى بالمرأة التي ال َ
أيس��ر ً
ُ
ِ
والعدوان ِ
ِ
لم��ا فيه من ِ
ُ
ظلم الزوجِ
إثم
وإفس��اد فراش��ه عليه ،وقد
عليه،
يكون ُ
ِ
ِ
إثما من
بحليلة الجار
مجرد الزنى ،أو دونه ،والزنى
ه��ذا أعظم من إثم
أعظم ً
ُ
ِ
ببعيدة الدار ،لم��ا اقرتن بذلك من أذى الجار ،وع��د ُم حفظ وصية اهلل
الزن��ى
تعالى ورسول ِ ِه به.
إثما عن��د اهلل من الزنى
وكذل��ك الزن��ى بامرأة الغازي يف س��بي ِل اهلل
أعظم ً
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين
«ح ْر َم ُة ن َس��اء ا ْل ُم َجاهد َ
بغيره��ا ،وله��ذا ثبت عن رس��ول اهلل ﷺ أنه ق��الُ :
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َيخْ ُل ُ
ف َر ُجلاً ِم َن
ين ك َُح ْر َمة ُأ َّم َهات ِه ْمَ ،و َما م ْن َر ُج ٍل م َن ا ْل َقاعد َ
َع َل��ى ا ْل َقاعد َ
ِ ِ
ين فِي َأ ْه ِل ِه َف َيخُ و ُن ُه فِ ِ
يه ْم ،إِ اَّل ُو ِق َ
ف َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ ِم ْن َع َم ِل ِه َما
ا ْل ُم َجاهد َ
ْت»(.)2
َشا َءَ ،ف َما َظنُّك ُْم؟» ،ويف رواية :يقال لهَ « :فخُ ْذ ِم ْن َح َسنَاتِ ِه َما ِشئ َ
المزينِّ هبا ،فكذلك تتفاوت درجا ُت ُه بحسب
وكما تختلف درجا ُته بحسب َ
ِ
فالزنى يف رمضان ليلاً أو هنار ًا
الزمان والمكان واألحوال ،وبحسب الفاعلِّ ،
إثما منه يف ِ
غيره.
أعظم ً
ُ
(((
(((

متفق عليه؛ أخرجه البخاري ( ،)6069ومسلم ( )2990من حديث أبي هريرة.
صحيح مسلم (.)1897
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ِ
إثما منه فيما سواها.
الشريفة المفضلة هو
وكذلك يف البقاع
أعظم ً
ُ

أقبح منه من العبد -ولهذا
وأما تفاو ُته بحس��ب الفاعلِّ :
الحر ُ
فالزنى من ِّ
ِ
أقبح منه من البكر ،ومن
كان َح��دُّ ه على النصف من حدِّ ه ،-ومن
المحص��ن ُ
العالم أقبح منه من الجاهلِ ،لعلمه ِ
بقبح ِه،
أقبح منه من الشاب ،ومن
ِ ُ
الش��يخ ُ
ٍ
ِ
أقبح
بصيرة ،ومن
يرتتب عليه ،وإقدامِ ِه على
وم��ا
القادر على االس��تغناء عنه ُ
ُ
ِ
من
أعلم(.)1
الفقير العاجز ،واهلل ُ

الحليمي « :$والزن��ى كبيرةٌ ،ف��إن كان بحليلة الجار أو
ق��ال العالم��ة
ُّ
ٍ
ٍ
بواحدة من هاتين ،لكن يأثم يف ش��هر رمض��ان أو يف البلد
رح��م أو ال
ب��ذات
المحرم فهو فاحش��ةٌ ،فالزنى كله كبيرةٌ ،إال أن ما كان منه على وجه مما تقدم
ذكره فازداد كثير ًا فالتحق بالفواحش ،وأما ما دون الزنى الموجب للحد فإنه
م��ن الصغائر ،فإن مع امرأة األب أو حليلة االب��ن أو مع أجنبية إثم لكن على
سبيل القهر واإلكراه كان فاحش ًة كبير ًة(»)2

َ
ُ
والتقليل من
الزن��ى وتفاوت��ه بتخفي��ف ش��أنه،
وال يعن��ي
تأصي��ل مرات��ب ِّ
خطورت��ه ،بل ُّ
كل الزنى كبير ٌة وفاحش�� ٌة وس��اء س��بيلاً  ،قال اهلل تب��ارك وتعالى:
ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،ق��ال العالمة ابن القيم:$
ُ
ُ
ومس��تقر
ش��ر مقيلٍ،
س��بيل الزنى فأس��و ُأ س��بيلٍ،
«أ َّما
ُّ
ومقيل أهلها يف الجحيم ُّ
ُّور من ٍ
أرواحهم يف الربزخ يف تن ٍ
اللهب؛
نار ،يأتيهم لهي ُبها من تحتِهم ،فإذا أتاهم
ُ
ِ
ِ
القيامة(.»)3
موضعهم ،فهم هكذا إلى يوم
ضجوا وارتفعوا ،ثم يعودون إلى
ُّ
(((
(((
(((

انظر :إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان .875/2
المنهاج يف شعب اإليمان .397/1
روضة المحبين ص.485
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ِ
أصحاب��ه ع��د َم الوق��وع يف هذه
النب��ي ﷺ يش�ترط يف البيع��ة عل��ى
وكان
ُّ
ِ
َ
الفاحشة ،فعن عبادة بن الصامت ﭬ َّ
رسول اهلل ﷺ قالَ « :بايِ ُعونِي َع َلى
أن
َأ ْن الَ ت ُْشرِكُوا بِاهَّلل ِ َش ْيئًاَ ،والَ ت َْسرِ ُقواَ ،والَ َت ْزنُواَ ،والَ َت ْق ُت ُلوا َأ ْوالَ َدك ُْم.)1(»..
والزنى ينايف َ
رفع اإليمان عن
كمال اإليمان ،ومن أش��د م��ا ورد يف ذلكُ :

النب��ي ﷺ قال:
ال��زاين حال��ة وقوع الفاحش��ة ،فعن أبي هري��رة ﭬ قال :إن
َّ
ِ ِ
ِ
ين َيزْنِي َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن )2(»..قال ُ
شيخ اإلسالم اب ُن تيمية :$
«الَ َيزْني الزَّاني ح َ

«إنما س��ل َبه َ
يس��تحق الجن َة والنجا َة من
كمال اإليمان الواجب ،وحقيقتَه التي
ُّ
النَّار(.»)3

ٍ
آخر عن أبي هريرة ﭬ قال :قال رسول
وجاء شرح الحديث يف حديث َ
الر ُج ُل َخ َر َج ِمنْ ُه إْ ِ
َان َع َل ْي ِه كَال ُّظ َّل ِةَ ،فإِ َذا ا ْن َق َط َع َر َج َع
ان ك َ
يم ُ
ال َ
اهلل ﷺ« :إِ َذا َزنَى َّ
إِ َلي ِ
��ه إْ ِ
��ان»( ،)4ق��ال عكرمة « :$قل��ت البن عب��اس ﭭ :كيف ينزع
يم ُ
ال َ
ْ
ُ
اإليمان منه؟ قال« :هكذا ،وشبك بين أصابعه ،ثم أخرجها ،فإن تاب عاد إليه
هكذا ،وشبك بين أصابعه(.»)5

َّ
اس��م اإليم��ان المطلق ،وإن لم
��لب منه
دل الحديث��ان عل��ى أن الزاين ُي ْس ُ
ُ
ٍ
محم��د  $عن هذا
جعف��ر ب ُن
وس��ئل اإلمام
يس��لب عن��ه
ُ
ْ
ُ
مطلق اإليم��انُ ،
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)18وصحيح مسلم (.)1709
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)5578وصحيح مسلم (.)57
المستدرك على مجموع الفتاوى .129/1
رواه أبوداود ( ،)4690والمروزي يف تعظيم قدر الصالة ( ،)536والحاكم ( )56وصححه
ووافقه الذهبي.
صحيح البخاري (.)6809
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ِ
َّ
ثم خط دائر ًة
«فخط دائر ًة يف
الحديث؛
األرض ،وقال« :هذه دائر ُة اإليمان»َّ ،
أخ��رى خارج ًة عنه��ا ،وقال« :هذه دائر ُة اإلس�لام ،فإذا زن��ى العبدُ خرج من
هذه ،ولم يخرج من ِ
هذه».
ُ ْ
ثبوت ٍ
ِ
ِ
َ
اإليمان له أن يسمى :مؤمنًا ،كما َّ
الرجل
أن
جزء ما من
وال يلز ُم من
ِ
ِ
فقيها ،ومعه جز ٌء من
يكون معه جز ٌء ما من
عالما ً
يسمى بهً :
العلم والفقه وال َّ
ِ
والجود وال يسمى بذلك :ش��جا ًعا وال جواد ًا ،وكذلك يكون معه
الش��جاعة
ِ
الحديث على
ش��ي ٌء من التقوى وال يسمى :متق ًيا ،ونظائره ،فالصواب إجرا ُء
ِ
ظاهر ِه ،وال ُ
يتأول بما يخالف
أعلم(.)1
واهلل ُ
ُ
ظاهر ُهُ ،
وعلق س��بحانه وتعالى ف�لاح ِ
العبد على حفظ فرجه منه ،فال س��بيل إلى
َ
الف�لاح بدون��ه ،فق��ال اهلل س��بحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [س��ورة المؤمن��ون،]7-1:
وهذا يتضمن ثالث ُة ٍ
أمورَّ :
فرجه لم يك ْن من المفلِحين ،وأنَّه
أن من لم يحفظ َ
ِ
اسم العدوان ،ووقع يف
الفالح،
العادين ،ففاته
الملومِين ،ومن
َّ
ُ
واس��تحق َ
من َ
ِ
أيسر من بعض ذلك.
اللو ِم ،فمقاسا ُة أ َل ِم الشهوة ومعانا ُتها ُ
ونظي��ر هذا َّ
أن اهلل س��بحانه وتعالى ذ َّم اإلنس��ان ،وخلق��ه هلو ًعا ال يصربُ
على س��راء وال ضراء ،بل إذا مس��ه الخير منَع ِ
الش��ر ِ
جز َع،
وبخ َل ،وإذا مس��ه
ُ َ
ُّ
َّ
إال من اس��تثناه بعد ذلك من الناجين من ِ
خلق ِه ،فذكر منهم :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ
(((

انظر :روضة المحبين البن القيم ص.494
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ﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ

يأم��ر
اهلل تعال��ى نبِ َّي��ه أن َ
ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [س��ورة المع��ارج ،]31-29:فأم��ر ُ
ِ
ِ
وحفظ فروجهم(.)1
أبصارهم،
بغض
المؤمنين ِّ
ِ
المحرمات التي فيها إقام ُة الحدِّ تطهير ًا لصاحبه ،قال اهلل تعالى:
وهو من

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ[سورة النور ،]3-1:فعن عبادة بن الصامت ﭬ
«خ ُذوا َعنِّيُ ،خ ُذوا َعنِّيَ ،قدْ َج َع َل اهللُ َل ُه َّن َس��بِيلاً ،
قال :قال رس��ول اهلل ﷺُ :
ِ ٍ
ٍ
ِ ٍ
ب بِال َّث ِّي ِ
الر ْج ُم»(.)2
ا ْلبِك ُْر بِا ْلبِ ْكرِ َج ْلدُ مائَة َو َن ْف ُي َسنَةَ ،وال َّث ِّي ُ
ب َج ْلدُ مائَةَ ،و َّ
ويكف��ي يف قبحِ الزنى َّ
ش��رع
أن اهلل س��بحانه وتعالى -مع كمال رحمته-
َ
َ
أفحش ال َقتالت ،وأصعبه��ا ،وأفضحها ،و َأ َم َر أن يش��هد عبا ُده المؤمنون
في��ه
تعذيب فاعلِه ،ومن ِ
ِ
ِ
قبحه َّ
البهيم الذي
الحيوان
بعض
أن اهلل سبحانه َف َط َر عليه َ
َ
ال عقل له( ،)3فعن عمرو بن ميمون  $قال« :رأيت يف الجاهلية قرد ًة اجتمع
زنت ،فرجموها ،فرجمتها معهم(.»)4
عليها قردة ،قد ْ

(((
(((
(((
(((

انظر :الداء والدواء البن القيم ص.151
صحيح مسلم (.)1690
انظر :روضة المحبين البن القيم ص.493
صحيح البخاري (.)3849
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املطلب الثاين :عقوبة الزناة يف الدنيا والآخرة:

والعذاب
العقاب الوخي��م
لق��د َأعدَّ اهلل س��بحانه
األليم والوعيدَ الش��ديدَ
َ
َ
َ
للزُّناة يف الدنيا واآلخرة ،فمنها:

َّ .1
أليم،
أن اهلل ال ينظر إلى الشيخ الزاين وال يك ِّلم ُه يوم القيامة وله
ٌ
عذاب ٌ
ي ْو َمفع��ن أبي هري��رة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ « :ثلاَ َث ٌة اَل ُي َك ِّل ُم ُه ُ
��م اهللُ َ
ِ
ا ْل ِقيام ِ
يمَ :ش�� ْي ٌخ ز ٍ
��ةَ ،-و اَل ُي َزك ِ
َانَ ،و َم ِل ٌ
ك
ِّيه ْمَ ،و اَل َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْمَ ،و َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
َ َ
ابَ ،و َعائِ ٌل ُم ْس َت ْكبِ ٌر»(.)1
ك ََّذ ٌ

«ل ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهللُ» :أي بكال ِم من يرضى عنه ،ويجوز :أن يك ِّلمهم
قوله ﷺ :اَ
بما يك ِّلم به من س ِ
خ َط عليه ،وقد حكى اهلل تعالى أنَّه ُ
يقول للكافرين :ﭽ ﭬ
ُ َ َ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة المؤمنون ،]108:وقيل :معناه :ال يك ِّلمهم بغير
واسطة؛ استهان ًة هبم.

«و اَل ُي َزك ِ
ِّيه ْم» :ال ُيثنِي عليهم ،ومن لم ُي ِ
ثن عليه َّ
عذبه ،وقيل:
وقوله ﷺَ :
ال ي َطهره��م مِ��ن ُخ ِ
ِ
بث أعمالهم؛
لعظي��م ُجرمهم ،والعذاب األليم :الش��ديدُ
ُ ِّ
األلم الم ِ
وج ُع(.)2
ِ ُ
ِ
ِ
ِ
الرحمة والعطف،
المحبة ،أو
نظر
وقوله ﷺَ :
«و اَل َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم» :النظر :يراد به ُ
ومن��ه قوله تعال��ى :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [آل عمران ،]77
إذ كان المحبوب والمرحوم ينظر ِ
يعرض عن ُه(.)3
إليه،
والبغيض ُ
ُ
ُ
ُ ُ
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)107
انظر :المفهم للقرطبي  ،302/1وشرح صحيح مسلم للنووي .116/2
انظر :بيان تلبيس الجهمية البن تيمية .436/8

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

199

«ش�� ْي ٌخ ز ٍ
��ك ك َّ
وقول��ه ﷺَ :
َانَ ،و َم ِل ٌ
ابَ ،و َعائِ ٌل ُم ْس�� َت ْكبِ ٌر» :ما مناس��بة
َ��ذ ٌ
ٍ
ٍ
واحد واش�تراكهم يف هذا الوعيد؟ ُ
ُ
ش��يخ
يقول
حديث
جمع هؤالء الثالثة يف
ِ
الوعيد ،واش�تركوا
اإلس�لام ابن تيمية « :$هؤالء الثالث ُة اش�تركوا يف هذا
ِ
ِ
ضعف دواعيهم؛ َّ
فإن داعية الزنى يف الش��يخِ ضعيفةٌ،
الذنوب مع
يف فع ِل هذه
ِ
الملك ضعيفةٌ؛ الستغنائه عنه ،وكذلك داعي َة الكِ ْب ِر
وكذلك داعي َة الكذب يف
أن يف ِ
ِ
ِ
ضعف الداعي َّ
دل على َّ
نفوس��هم
الذنوب مع
يف الفقي��ر ،فإذا أت��وا هبذه
ِ
ِ
َ
غيرهمَّ ،
يشتمل
وقل أن
الشر الذي يستح ُّقون به من الوعيد ما ال يستح ُّقه ُ
من ِّ
ٍ
ُ
التناس��ب
لتناس��ب بينهما ،وإن كان قد يخفى
الحديث الواحدُ على جم ٍل إال
ُ
يف ِ
ِ
بعض الناس(.»)1
بعضها على

ِ
وق��ال العالمة القاضي عياض َّ :$
وإعذار
«إن الش��يخ مع كمال عقله،
ِ
ِ
وضعف أس��باب
وكثرة معرفته بطول م��ا َم َّر عليه من زمنه،
اهلل ل��ه يف عم��ره،
واختالل دواعيه لذلك ،وب ِ
رد مِ ِ
ِ
زاجه ،وعنده من
الجماع ،والش��هوة للنس��اء،
َ
س��ره منه
ذل��ك م��ا ُيريحه من دواعي الحالل يف ه��ذا الباب من ذاته ،ويخلى َّ

الش��باب ،وحرار ُة
بطبيعت��ه ،فكيف بالزنى الحرام؟! إذ دواعي ذلك الكربى:
ُ
وص َغ ِر ِ
الغريزة ،وقل ُة المعرفة ،وغلب ُة الشهوة بضعف العقلِ ،
الس ّن(.»)2
 .2الوعي��د الش��ديد بالنار لعموم الزن��اة إن لم يغفر اهلل لهم ،فعن س��مرة
ب��ن جندب ﭬ قال :قال النب��ي ﷺ« :إِنَّ�� ُه َأتَانِي ال َّل ْي َل�� َة آتِ َي ِ
ان-وهما جبريل
ُّ
ِ
ِ
َ
َ
وميكائيلَ ،..-قاالَ :ا ْن َط ِل ْق َفا ْن َط َل ْقنَا إِ َلى َث ْق ٍ
ب م ْث ِل ال َّتنُّور ،أ ْعالَ ُه َض ِّي ٌق َوأ ْس�� َف ُل ُه
(((
(((

مجموع الفتاوى .14/18
إكمال المعلم .383/1
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ِ
َاراَ ،فإِ َذا ا ْقت ََر َب ْار َت َف ُعوا َحتَّى كَا َد َأ ْن َيخْ ُر ُجواَ ،فإِ َذا َخ َمدَ ْت
َواس ٌع َيت ََو َّقدُ ت َْح َت ُه ن ً
تَ :م ْن َه َذا؟ َقالُ :ه ُم ال ُّزنَاةُ»(.)1
َر َج ُعوا فِ َيهاَ ،وفِ َيها ِر َج ٌال َونِ َسا ٌء ُع َراةٌَ ،ف ُق ْل ُ

وعن أبي أمامة الباهلي ﭬ قال :س��معت رسول اهلل ﷺ يقولَ « :ب ْينَا َأنَا
ِ
()2
��م إِ ْذ َأتَانِي َر ُجلاَ ِنَ ،ف َأ َخ َ
اص َعدْ ،
��راَ ،ف َق اَالْ :
نَائ ٌ
��ذا بِ َض ْب َع َّي َ ،ف َأ َت َيا بِي َج َبلاً َو ْع ً
ْت فِي سو ِ
ت :إِنِّي اَل ُأطِي ُق ُهَ ،ف َق اَال :إِنَّا َسن َُس ِّه ُل ُه َل َ
اء
كَ ،ف َص ِعدْ ُت َحتَّى إِ َذا ُكن ُ
َف ُق ْل ُ
َ َ
ِِ
ات َش ِ
��ل إِ َذا بِ َأصو ٍ
ا ْل َج َب ِ
ات؟ َقا ُلواَ :ه َذا ُع َوا ُء َأ ْه ِل
��و ُ
��ديدَ ٍةُ ،ق ْل ُ
تَ :ما َهذه أْالَ ْص َ
ْ َ
ِِ
ِ
َ
ِ
يحاَ ،و َأ ْس َوئِ ِه َمنْ َظ ًرا،
��ي ٍء انْتِ َف ً
اخا َو َأ ْنتَنه ِر ً
النَّارُ ،..ث َّم ا ْن َط َل َقَ ،فإ َذا بِ َق ْو ٍم أ َش��دَّ َش ْ
��الَ :ه ُؤ اَل ِء َق ْت َلى ا ْل ُك َّف ِ
��تَ :م ْن َه ُؤ اَل ِء؟ َف َق َ
ارُ ،ث َّم ا ْن َط َل َق بِيَ ،فإِ َذا بِ َق ْو ٍم َأ َش��دَّ
َف ُق ْل ُ
اخا ،و َأ ْنتَن ِ ِه ِريحا ،ك ََأ َّن ِريحهم ا ْلمر ِ
َش ٍ ِ
اح ُ
تَ :م ْن َه ُؤ اَل ِء؟ َق َال:
يضُ ،ق ْل ُ
ً
��يء انْت َف ً َ
َ ُ ُ ََ
ْ
ِ
ِ
ُون َوالز ََّواني»(.)3
َه ُؤ اَلء الزَّان َ
 .3ال تزال األم ُة ٍ
عقاب اهلل،
يظهر فيهم الزنى ويحلوا بأنفسهم
َ
بخير حتى َ
«ما َظ ْه َر فِي َق ْو ٍم ال ِّزنَى
فعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ قالَ :
ِ
ِ
اب اهَّلل ِ َجلاَّ َو َعلاَ »(.)4
الر َبا إِ اَّل َأ َح ُّلوا بِ َأ ْن ُفس ِه ْم ع َق َ
َو ِّ

(((
(((

صحيح البخاري (.)1386

(((

أخرج��ه النس��ائي يف الك�برى ( ،)3273وابن خزيم��ة (- )1986واللفظ ل��ه ،-والخرائطي
يف مس��اوئ األخ�لاق ص ،221وابن حبان ( ،)7491والحاك��م ( )1568وصححه ووافقه
الذهبي.
رواه ابن حبان ( )4410من حديث ابن مسعود ،ورواه الطرباين ( ،)460والحاكم (،)2261
والبيهقي يف الشعب ( )5033من حديث ابن عباس ،وصححه الحاكم وافقه الذهبي.

(((

��ع بس��كون الباء :وس��ط العض��د ،وقيل :هو ما تح��ت اإلبط .النهاي��ة البن األثير
َّ
الض ْب ُ
.73/3
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وعن أ ِّم المؤمنين ميمونة زوج النبي ﷺ ورضي اهلل عنها قالت :س��معت
«ل َتز َُال ُأ َّمتِي بِخَ ْيرٍ َما َل ْم َي ْف ُش فِ ِ
يه ْم َو َلدُ ال ِّزنَىَ ،فإِ َذا َف َشا
رسول اهلل ﷺ يقول :اَ
يهم و َلدُ ال ِّزنَىَ ،في ِ
ِ
ك َأ ْن َي ُع َّم ُه ُم اهللُ َع َّز َو َج َّل بِ ِع َق ٍ
وش ُ
اب(.»)1
ف ِْ َ
ُ

 .4وفش��و الزن��ى أحد أش��راط الس��اعة ،فع��ن أنس بن مال��ك ﭬ قال:
«من َأ ْش ِ
ِ
الس��ا َع ِة،
الس��ا َعةُ» وإما قالْ :
��راط َّ
َ
س��معت النبي ﷺ يقول« :الَ َت ُقو ُم َّ
ِ
ِ
الر َج ُال،
َأ ْن ُي ْر َف َع الع ْل ُمَ ،و َي ْظ َه َر َ
الج ْه ُلَ ،و ُي ْش َر َب الخَ ْم ُرَ ،و َي ْظ َه َر ال ِّزنَىَ ،و َيق َّل ِّ
ُون لِ ْلخَ م ِسين امر َأ ًة ال َقيم الو ِ
احدُ (.»)2
َو َي ْك ُث َر الن َِّسا ُء َحتَّى َيك َ
ِّ ُ َ
ْ َ َْ

(((
(((

رواه أحم��د ( ،)26832وأبو يعلى ( ،)7091والطرباين  ،23/24وحس��نه الهيثمي .مجمع الزوائد
.257/6
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6808وصحيح مسلم (.)2671
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املطلب الثالث� :أ�ضرا ُر الزنى وخماط ُره:

 .1إن الزنى أحدُ أسباب فشو األمراض واألوجاع واألوبئة التي لم تكن
من ُ
اهلل س��بحانه وتعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
قبل ،قال ُ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [س��ورة ال��روم ،]41:فعن عبد
اهلل ب��ن عمر ﭭ قال :قال رس��ول اهلل ﷺَ « :لم َت ْظهرِ ا ْل َف ِ
اح َش�� ُة فِي َق ْو ٍم َق ُّط،
ْ َ
ِ
َحتَّى ُي ْع ِلنُوا بِ َها ،إِ اَّل َف َش��ا فِ ِ
ت فِي
��م َتك ُْن َم َض ْ
��م ال َّطا ُع ُ
ونَ ،و أْالَ ْو َج ُ
اع ا َّلتي َل ْ
يه ُ
ِ
ِ
ي��ن م َض ْوا»( ،)1وعن عبد اهلل مس��عود ﭬ« :إِ َذا ن ِ
َج َس ا ْل ِم ْك َي ُال
َأ ْس�َل�اَ ف ِه ُم ا َّلذ َ َ
ُ
الزنَى َو َق َع
��س ا ْل َق ْط ُر» -قال
��ر ِّ
َّاسَ -
س��فيان :يعن��ي إذا ت َظا َل َم الن ُ
ُحبِ َ
«وإِ َذا َظ َه َ
ال َّطا ُع ُ
ونَ ،وإِ َذا َك ُث َر ا ْل َك ِذ ُب َك ُث َر ا ْل َه ْر ُج(.»)2

وخنازير ،فعن أبي مالك األش��عري ﭬ قال:
 .2يمس��خ اهلل الزناة قرد ًة
َ
َح ُّل َ ِ
يقولَ « :ليكُونَن ِمن ُأمتِي َأ ْقوام ،يس��ت ِ
س��معت النبي ﷺ ُ
الحرِ َير،
ون الح َر َو َ
َ ٌ َْ
َّ ْ َّ
َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ ،و َل َينْز َل َّن أ ْق َوا ٌم إ َلى َجن ِ
وح َع َل ْيه ْم ب َسار َحة َل ُه ْم،
الم َعاز َ
ْب َع َلمٍَ ،ي ُر ُ
َوالخَ ْم َر َو َ
ِ
ِ
ِ
َي ْأتِ ِ
ونْ :ار ِج ْع إِ َل ْينَا َغدً اَ ،ف ُي َب ِّيت ُُه ُم اهَّللَُ ،و َي َض ُع
اج ٍة َف َي ُقو ُل َ
ي��ر  -ل َح َ
يه ْم َ -ي ْعني ال َفق َ
َازير إِ َلى يو ِم ِ
آخرِ ِ
الق َي َام ِة»(.)3
َْ
ال َع َل َمَ ،و َي ْم َس ُخ َ َ
ين ق َر َد ًة َو َخن ِ َ
ق��ال الكرماينِ :
«الح َر» :الف��رج ،وأصله الحرح فح��ذف إحدى الحائين
منه« ،والمعازف» :أصوات المالهي« ،وال َع َلم» :الجبل« ،والسارحة» :الغنم
التي تس��رح والفاعل مضم��ر وهو الراعي بقرينة المقام إذ الس��ارحة البد لها
(((
(((
(((

رواه ابن ماجه ( ،)4019والبزار ( ،)6175والحاكم ( )8623وصححه ووافقه الذهبي.
أخرجه الخرائطي يف اعتالل القلوب ( ،)174والحاكم ( )8536وصححه ووافقه الذهبي.
صحيح البخاري (.)5590
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م��ن ال��راع ،فإن قلت :ما فاعل يأتيهم؟ قل��ت :اآليت أو الراعي أو المحتاج أو

الرجل والسياق مشعر بذلك ،ويف بعض المخرجات« :يأتيهم رجل لحاجة»

تصريحًا بلفظ رجل ،قوله« :يبيتهم اهلل» :أي يهلكهم بالليل« ،ويضع العلم»:
أي يضع الجبل بأن ُيدَ ك ِْدكَه عليهم ويوقع على رؤوس��هم ،ويف بعضها بزيادة
لفظ« :عليهم»« ،وآخرين» :يعني من لم يهلكهم بالبيات ،وفيه أن المسخ قد

يكون يف هذه األمة خالف من زعم أنه ال يكون وأن مسخها بقلوهبا(.»)1

ُ
اهلل به َ
ويس��تبدل به
أهل العفاف،
 .3يف��ارق ال��زاين ال ِّط َ
يب الذي وص��ف ُ
الخ َ
ُ
اهلل تعال��ى :ﭽ ﯛ ﯜ
اهلل ب��ه الزناةَ ،كما ق��ال ُ
ب��ث ال��ذي وصف ُ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

اهلل الجنة على
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [س��ورة الن��ور ،]26:وقد َّ
حر َم ُ
ٍ
ِّ
اهلل تعالى:
كل خبي��ث ،بل جعلها مأوى الط ِّيبي��ن ،وال يدخ ُلها إال ٌ
طيب ،قال ُ

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ

[س��ورة النح��ل ،]32:وق��ال تعال��ى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [س��ورة الزمر ،]73:فإنَّما اس��تحقوا س�لا َم المالئكة،
ِ
َ
اهلل س��بحانه
ودخ��ول الجن��ة بطيبهم ،والزن��ا ُة من أخبث
الخل��ق ،وقد جعل ُ
ِ
الخبيث من الط ِّي ِ
َ
ب ،وجعل
الخبث وأهلِه ،فإذا كان يوم القيامة م َّيز
دار
جهن ََّم َ
ٍ
ُ
َ
النار
جهنم ،ف�لا
بعض ثم ألقاه ،وألق��ى أه َله يف
بعضه عل��ى
الخبي��ث َ
يدخل َ
َ
ٌ
خبيث(.)2
طيب ،وال يدخل الجن َة
ٌ
(((
(((

الكواكب الدراري .147/20
انظر :روضة المحبين ص.495
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الزنى بالفع�� ِل المعروف ،بل
الزن��ى
مقتصر بالف��رج؟ ال يقتص��ر ِّ
 .4ه��ل ِّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
والفرج يصدِّ ُق ذل��ك أو يكذبه،
ج��را،
والبطش
بالنظ��ر
يق��ع
ُ
والمش��ي وهلم ًّ
وكف��ار ُة ذلك االس��تغفار والتوب��ة واجتناب كبائر اإلث��م والفواحش ،قال اهلل

تعال��ى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [س��ورة
النجم ،]32:عن ابن عباس ﭭ قال« :ما رأيت ش��ي ًئا أش��به باللمم مما قال
َ��ب َع َلى ا ْب ِن آ َد َم َح َّظ�� ُه ِم َن ال ِّزنَى،
أب��و هريرة ﭬ عن
النب��ي ﷺ« :إِ َّن اهَّللَ َكت َ
ِّ
��ك الَ َم َحا َلةََ ،ف ِزنَ��ا ال َع ْي ِن النَّ َظ ُرَ ،و ِزنَا ال ِّل َس ِ
َأ ْد َر َك َذلِ َ
المنْطِ ُقَ ،والنَّ ْف ُس ت ََمنَّى
��ان َ
َوت َْشت َِهيَ ،وال َف ْر ُج ُي َصدِّ ُق َذلِ َ
ك ُك َّل ُه َو ُيك َِّذ ُب ُه(.»)1

ش��را بالمرأة؛ أنَّه��ا ال تخلو أن
 .5وينبغي أن يعرف من س��ولت له نفس��ه ًّ
لم ْح َرمِه
تكون أ ًّما أو ابن ًة أو أختًا أو عم ًة أو خال ًة ألحد المسلمين ،فما ال يحبه َ
يجب عليه أن ال يحبه للمسلمين ،ومصداق ذلك ما جاء عن أبي أمامة ﭬ
قال :إن فتى ش��ا ًّبا أتى النبي ﷺ فقال :يا رس��ول اهلل ،ائ��ذن لي بالزنى ،فأقبل
القوم عليه فزجروه وقالواَ :م ٍهَ ،م ٍه ،فقال« :ا ْد ُن ْهَ ،فدَ نَا ِمنْ ُه َقرِي ًبا» ،قال :فجلس
ِ
«أت ِ
ق��الَ :
ُح ُّب ُه أِلُ ِّم َ
َّاس
«و اَل الن ُ
��ك؟» ،ق��ال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،ق��الَ :
ِ
«أ َفت ِ
أِ ِ
��م» ،ق��الَ :
ُح ُّب�� ُه اِل ْبنَتِ َ
��ك؟» ،قال :ال واهلل يا رس��ول اهلل،
ُيح ُّبونَ�� ُه لُ َّم َهات ِه ْ
«أ َفت ِ
جعلني اهلل فداءك قال« :و اَل النَّاس ي ِ
ح ُّبو َن ُه لِ َبنَاتِ ِه ْم» .قالَ :
ُح ُّب ُه أِلُ ْختِ َ
ك؟»،
َ
ُ ُ
ق��ال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال« :و اَل النَّ��اس ي ِ
ح ُّبو َن ُه أِلَ َخ َواتِ ِه ْم» ،قال:
َ
ُ ُ
ك؟» ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال« :و اَل النَّاس ي ِ
«أ َفت ِ
َ
ُح ُّب ُه لِ َع َّمتِ َ
ح ُّبو َن ُه
َ
ُ ُ
«أ َفت ِ
ِ ِ
��م» ،قالَ :
ُح ُّب ُه لِخَ ا َلتِ َ
ك؟» ،ق��ال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال:
ل َع َّمات ِه ْ
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)6243وصحيح مسلم (.)2657
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ِ
ِ
ِ
��م» ،قال :فقال يا رس��ول اهلل ،ادع اهلل لي ،قال:
«و اَل الن ُ
َ
َّ��اس ُيح ُّبونَ�� ُه لخَ اَالت ِه ْ
الله َّم ا ْغ ِف ْر َذ ْن َب ُه َو َط ِّه ْر َق ْل َب ُهَ ،و َح ِّص ْن َف ْر َج ُه» ،قال :فلم
«فوضع يده عليه وقالُ :
ٍ
ش��يء» ،ويف رواية الط�براينَ « :فاك َْر ْه َل ُه ْم َما
يلتفت إلى
يك��ن بعد ذلك الفتى
ُ
ِ
ِ
ب لِنَ ْف ِس َ
َتك َْر ُه لِنَ ْف ِس َ
ك(.»)1
ب َل ُه ْم َما تُح ُّ
كَ ،و َأح َّ
«ي ْأتِي َع َلى الن ِ
َّاس
 .6وم��ن صور الزنى ما قاله عبد اهلل بن مس��عود ﭬَ :
ِ
يم َع َلى َف ْر ِج َهاَ ،ف ُه َما زَانِ َي ِ
ان
ز ََم ٌ
الر ُج ُل ا ْل َم ْر َأةَُ ،ث َّم َي ْج َحدُ َطلاَ َق َه��ا َف ُيق ُ
��ان ُي َط ِّل ُق َّ
َما َأ َق َاما(.»)2

(((
(((

رواه أحمد ( ،)22211والطرباين ( )7679والبيهقي يف الشعب ( ،)5032وصححه العراقي
والهيثمي .انظر :تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ص ،812ومجمع الفوائد .129/1
رواه الطرباين ( ،)10556والشجري يف ترتيب األمالي ( ،)2804وإسناده ضعيف.
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املطلبُ الرابعُ :حتر ُ
مي الأ�سباب املف�ضية �إىل الزنى؛ ومن ذلك:

أ .مقدم��ات الزنى ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼ :قال اب��ن كثير « :$هنى تعالى عباده عن الزنى وعن مقاربته،
عظيما ،وس��اء س��بيلاً ؛ أي:
وهو مخالطة أس��بابه ودواعيه ،فاحش��ةً؛ أي :ذن ًبا
ً
وبئس طري ًقا ومسل ًكا(.»)1
ب .وم��ن ذلك إطالق البصر :ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ[س��ورة
ِ
أبصارهم
يغضوا من
الن��ور ،]30:هذا أم��ر من اهلل تعالى لعباده المؤمني��ن أن ُّ
يغضوا
النظر إلي��ه ،وأن ُّ
ح��رم عليهم ،ف�لا ينظروا إلاَّ إلى م��ا َ
أباح له��م َ
عم��ا َّ
َّ
غير ٍ
أبصاره��م عن المح��ار ِمِ ،
البصر على مح��ر ٍم من ِ
قصد؛
فإن اتفق أن وقع
ُ
َ
«س َ
ت
��أ ْل ُ
بصر ُه س��ريعا ،فعن جرير ب��ن عبد اهلل البجلي ﭬ قالَ :
فليص��رف َ
َر ُس َ
ف َب َصرِي»(.)2
ول اهلل ِ ﷺ َع ْن َن َظرِ ا ْل ُف َجا َء ِة َف َأ َم َرنِي َأ ْن َأ ْصرِ َ

ٍ
ٍ
ٍ
متعطرات ،قال اهلل تعالى:
متربجات
كاسيات
ج .ومن ذلك خروج النساء

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ [س��ورة األح��زاب،]33:
ِ
تربج
تخر ُج تمشي بين يدي
الرجال ،فذلك ُ
قال مجاهدٌ « :$كانت المرأ ُة ُ
ِ
وتكس ٌر وتغن ٌُّج ،يعني بذلك
الجاهلية( ،»)3وقال قتاد ُة « :$كانت لهن مشي ٌة
ُّ
اهلل عن ذلك( ،»)4ومن الت�برج يف الجاهلية خروج
الجاهلي��ة األولى فنهاه��ن ُ
(((
(((
(((
(((

تفسير ابن كثير .72/5
صحيح مسلم ( ،)2159وانظر :تفسير ابن كثير .41/6
تفسير ابن كثير .409/6
جامع البيان .97/19
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المرأة من بيتها كاس��ية عارية ،فعن أبي هريرة ﭬ قال :قال رس��ول اهلل ﷺ:
ِ
«صنْ َف ِ
ان ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
اط ك ََأ ْذن ِ
َّار َل ْم َأ َر ُه َماَ ،ق ْو ٌم َم َع ُه ْم ِس�� َي ٌ
ون بِ َها
َاب ا ْل َب َقرِ َي ْضرِ ُب َ
ات م ِميلاَ ٌت مائِلاَ ٌت ،رءوسهن ك ََأسنِم ِة ا ْلبخْ ِ
النَّاس ،ونِساء ك ِ
ات َع ِ
ت
َاس َي ٌ
ُ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ
َ َ َ ٌ
َ
ار َي ٌ ُ
ا ْل َمائِ َل ِة ،اَل َيدْ ُخ ْل َن ا ْل َجنَّةََ ،و اَل َي ِ
وجدُ ِم ْن َم ِس َير ِة ك ََذا
يح َها َل ُي َ
يح َهاَ ،وإِ َّن ِر َ
جدْ َن ِر َ
َوك ََذا(.»)1
ومنها خروجها متعطر ًة من بيتها ،فعن أبي موس��ى األش��عري ﭬ قال:
جدُ وا ِمن ِر ِ
«أ ُّي َما ْام َر َأ ٍة ْاس َت ْع َط َر ْت َف َم َّر ْت َع َلى َق ْو ٍم لِ َي ِ
قال رسول اهلل ﷺَ :
يح َها
ْ
َف ِه َي زَانِ َي ٌة(.»)2

وال ش��ك َّ
وأقرب ما
أن الش��يطان يستش��رف المرأة إذا خرجت من بيتها،
ُ
تكون من رهبا إذا كانت يف ِ
قعر بيتِها ،فعن عبد اهلل بن مس��عود ﭬ عن النبي
ﷺ قال« :إِ َّن ا ْلمر َأ َة عورةٌَ ،فإِ َذا َخرج ِ
ت ْاست َْش َر َف َها َّ
ُون
انَ ،و َأ ْق َر ُب َما َتك ُ
الش ْي َط ُ
َ َ
َْ ََْ
ِم ْن َو ْج ِه َر ِّب َها َو ِه َي فِي َق ْعرِ َب ْيتِ َها(.»)3
د .ومن ذلك دخول الرجال األجانب على المرأة ،فعن عبد اهلل بن عمرو
«ل َيدْ ُخ َل َّن َر ُج ٌلَ ،ب ْع��دَ َي ْو ِمي َه َذا،
بن العاص ﭭ أن رس��ول اهلل ﷺ ق��ال :اَ
ِ ()4
الم ِغي َبةُ :هي التي غاب عنها زوجها،
َع َل��ى ُم ِغي َب ٍة ،إِ اَّل َو َم َع ُه َر ُج ٌل َأ ِو ا ْثن
َان »ُ ،
(((
(((
(((
(((

صحيح مسلم (.)2128
رواه أبو داود ( ،)4173والرتمذي ( ،)2786والنس��ائي ( ،)5126والدارمي ( ،)2688قال
أبو عيسى الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح».
وحسنه الرتمذي.
رواه الرتمذي ( ،)1173والبزار ( ،)2061وابن خزيمة (،)1685
َّ
صحيح مسلم (.)2173
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وسواء كان مغيبة عن البلد أو المنزل( ،)1قال القاضي « :$هذا لئال يحصل
الخلو معها ،فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا يف ذلك

الزم��ان ،..فأما يف األزمنة الفاس��دة ف�لا يجب أن يخلو بالم��رأة ال واحد وال

أكث��ر للحقوق المظنة هب��م ،إال أن يكون الجماعة الكثي��رة أو يكون فيها قوم

صالحون ،ومن ُيعرف أنه ال يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره(.»)2

أقارب زوجها وأقار ُبها ،فعن عقبة بن عامر
وأخطر األجانب على المرأة
ُ
ُ
ول ع َلى النِّس ِ
َ
ﭬ َّ
اء» ،فقال :رجل من
أن
رس��ول اهلل ﷺ قال« :إِ َّياك ُْم َوالدُّ ُخ َ َ
َ

الم ْو ُت(.»)3
األنصار :يا رسول اهلل أفرأيت
الحمو؟ َ
َ
«الح ْم ُو َ

والم��راد بالحم��و أقارب ال��زوج ،قال الليث بن س��عد « :$الحمو أخ

الزوج ،وما أش��بهه من أقارب الزوج ،ابن الع��م ونحوه( ،»)4أي احذر الحمو
ِ
الغرر
كم��ا تح��ذر الموت( ،)5ق��ال القاض��ي« :$يريد يف ه��ذا لما فيه م��ن
ِ
الم��ؤدي إلى الم��وت ،فكذلك الخلو باألحم��اء ٍ
الفتن��ة والهالك يف
مؤد إلى
ُّ
ِّ
ِ
ِ
الموت ،فأورد هذا الكال َم مورد التغليظ والتشديد(.»)6
كهالك
الدين ،فج َعله
ِ
ِ
ِ
كالقن��وات
والفس��اد يف البي��وت،
الله��و
انتش��ار آالت
ه��ـ .وم��ن ذل��ك
ُ
ِ
ِ
الخليع��ة التي تحكي
البعض من خالله��ا األفال َم
والج��واالت التي يش��اهد
ُ

(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :إكمال المعلم للقاضي عياض  ،61/7وكشف المشكل البن الجوزي .126/4
إكمال المعلم .61/7
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5232وصحيح مسلم (.)2172
صحيح مسلم (.)2172
انظر :أعالم الحديث للخطابي .2025/3
إكمال المعلم .61/7
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الغرام بي��ن الرجل والمرأة عرب القنوات الفضائي��ة أو المواقع اإلباحية -وإنا
هلل وإن��ا إلي��ه الراجعون! ،-ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [س��ورة

النور.]19:

ِ
المع��ازف والغناء وهو رقي��ة الزنى ،ق��ال الحافظ ابن
س��ماع
وم��ن ذلك
ُ

س��ماع الغن��اء يجمع ش��يئين؛ أحدهم��ا :أنَّه يلهي
الج��وزي « :$اعلم أن
َ
ِ
القل��ب ِ
عظمة اهَّلل س��بحانه والقيا ِم بخدمته ،والث��اين :أنه يميله
عن التفك��ر يف
ِ
ِ
ِ
الش��هوات الحس�� َّي ِة
العاجلة التي تدعو إلى اس��تيفائها من جميع
اللذات
إلى
ومعظمه��ا الن��كاح ،ولي��س تم��ام َّ
لذت��ه إال فِي المتج��دِّ دات ،وال س��بيل إلى
كث��رة المتجددات من ِ
الح ِّل ،فلذل��ك ُّ
يحث على الزنى ،فبي��ن الغناء والزنى
ِ
ُ
تناس��ب من جهة َّ
فضيل
النفس ،قال
أن الغناء لذ ُة ال��روحِ  ،والزنى أكربُ لذات

ب��ن عياض « :$الغن��ا ُء رقي ُة الزنى» ،وقال الضحاك « :$الغنا ُء مفس��د ٌة
للرب» ،وقال يزي��د بن الوليد « :$إياك��م والغناء ،فإنه
للقل��ب ،مس��خط ٌة ِّ
يزيدُ الشهوةَِ ،
ِ
ِ
لينوب ِ
ويفعل ما ُ
ُ
السكر،
يفعل
الخمر،
عن
ويهدم المروءةَ ،وأنه
َ
َفإِن كنتم ال بدَّ فاعلين؛ فجنِّبو ُه النسا َء فإن الغنا َء داعي ُة الزنى(.»)1

فعلى الش��باب المس��ارعة إلى الزواج ليكون لهم حصنً��ا ووقاي ًة من هذه
الش َب ِ
«يا َم ْع َش َر َّ
اب َم ِن
النبي ﷺَ :
الفتن ،فعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال :قال ُّ
ِ
ِ
اس َت َط ِ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء(.»)2
اع منْك ُُم ال َبا َء َة َف ْل َي َتز ََّو ْجَ ،و َم ْن َل ْم َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ
َ
ْ

(((
(((

تلبيس إبليس ص ،198وانظر :ذم المالهي البن أبي الدنيا ص ،51وشعب اإليمان للبيهقي .111/7
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5065وصحيح مسلم (.)1400
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ُ
ُ
اإلنسان،
الموضع الذي يأوي إليه
وأصل الباءة:
الباءة :كناية عن النكاحِ ،
ُ
الغنم ،وهو الم��راح الذي تأوي إليه عن��د الليلِ ،
ِ
والوجاء:
اش��تق مب��اء ُة
ومنه
َّ

رض األنثيين والخصا :نزعهما.
ُّ

ِ
نفس��ه( ،)1ويجب على
الفقه
وفي��ه من
ُ
اس��تحباب النكاح لم��ن تاقت إليه ُ
األولياء التعاون مع أوالدهم على ذلك ،وال َّ
ش��ك أن ذلك من التعاون على

ال�برِّ والتق��وى ،ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﭼ [سورة المائدة.]2:

من��ع المرأة من ال��زواج طم ًع��ا يف مالها
ز .وم��ن أس��باب انتش��ار الزنىُ :

الولي أن يتقي اهلل فيما اس�ترعاه
وغي��ره :كأن تك��ون موظف ًة أو تاج��رةً ،فعلى
ِّ

ر ُّب��ه ،والبدار البدار إل��ى تزويجها إذا وجد من يرضى دين��ه وخلقه ،فعن أبي
��و َن ِدينَ ُه
حات��م الم��زين ﭬ قال :ق��ال رس��ول اهلل ﷺ« :إِ َذا َجا َءك ُْم َم ْن ت َْر َض ْ
َو ُخ ُل َق�� ُه َف َأنْكِ ُحو ُه ،إِالَّ َت ْف َع ُلوا َتك ُْن فِ ْتنَ ٌة فِي األَ ْر ِ
ض َو َف َس��ا ٌد» ،قالوا :يا رس��ول
اهلل ،وإن كان في��ه؟ ق��ال ﷺ« :إِ َذا َجا َءك ُْم َم ْن ت َْر َض ْو َن ِدينَ�� ُه َو ُخ ُل َق ُه َف َأنْكِ ُحو ُه،
َثال ََث مر ٍ
ات(.»)2
َ َّ
ِ
ِ
وال ري��ب َّ
وعقوق الوالدين،
قطيعة الرحم،
يجر ُؤ صاح َبه عل��ى
أن ِّ
الزنى ِّ
ِ
وإضاعة أهلِه وعياله ،وربما قاده قس��ر ًا إلى
وكس��ب الحرام ،وظلم الخل��ق،
ِ
ِّ
وبالشرك ،وهو يدري أو ال
بالس��حر
س��فك الدَّ ِم الحرا ِم ،وربما استعان عليه
يدري.

(((
(((

انظر :معالم السنن للخطابي .180/3
رواه الرتمذي ( ،)1085وابن أبي عاصم ( ،)1122والدوالبي ( )159وحسنه الرتمذي.
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تتم إال بأنوا ٍع من المعاصي قبله��ا ومعها ،ويتو َّلدُ عنها
فه��ذه المعصي�� ُة ال ُّ
ٍ
أنواع أخر من المعاصي بعدها ،فهي محفوف ٌة ٍ
وجند
بجند من المعاصي قبلها،
ٌ ُ
ٍ
شيء لخير الدنيا واآلخرة ،وإذا
وأمنع
لشر الدنيا واآلخرة،
بعدها ،وهي
ُ
ُ
أجلب ِّ
عز على الناصحين استنقا ُذه ،وأعيى
علقت بالعبد فوقع يف حبائلها وأش��راكها َّ

اهلل س��بحانه
األطب��اء دواؤه ،فأس��يرها ال ُيفدى وقتيله��ا ال ُيو َدى ،وقد وكَّلها ُ
ِ
ِ
ضيف س��ريع االنتقال،
عم اهلل؛ فإهنا
ٌ
ب��زوال النعم ،ف��إذا ابتلي هبا عبدٌ فليودع ن َ
وش��يك ال��زوال ،ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [س��ورة األنفال ، ]53:وقال تعالى:

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة الرعد.)1( ]11:

ِ
ِ
ِ
ِ
واإلنابة إلى ر ِّبه
بالتوبة
ويس��ارع
الفاحش��ة
يقلع عن هذه
َ
وينبغي للعبد أن َ
ويكثر من ِ ِ
اهلل ذن َبه ويعفو عنه،
َ
ذكره ال س�� َّيما قول« :ال إل��ه إال اهلل» حتَّى يغفر ُ
ِ
وبذل��ك ُ
ينال رضى اهلل وجنتَه ،فعن أب��ي ذر ﭬ قال :أتيت النبي ﷺ وعليه
«ما ِم ْن َع ْب ٍد َق َال :الَ
ثوب ٌ
ٌ
نائم ،ثم أتيته وقد اس��تيقظ ،فقال ﷺَ :
أبيض ،وهو ٌ
ات َع َلى َذلِ َ
الجنَّةَ» قلت :وإن زنى وإن س��رق؟
��م َم َ
��ك إِ اَّل َد َخ َل َ
إِ َل�� َه إِ اَّل اهَّللُُ ،ث َّ
«وإِ ْن َزنَى َوإِ ْن
��ر َق» قلت :وإن زنى وإن س��رق؟ ق��الَ :
قالَ :
«وإِ ْن َزنَى َوإِ ْن َس َ
س��ر َق» قلت :وإن زنى وإن س��رق؟ قال« :وإِ ْن َزنَى وإِ ْن سر َق ع َلى ر ْغ ِم َأن ِ
ْف
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
َأبِ��ي َذ ٍّر» ،وكان أب��و ذر إذا ح��دث هبذا ق��ال :وإن رغم أنف أب��ي ذر( ،»)2قال
اإلم��ام أبو عب��د اهلل البخاري  $يف توجيه الحديث« :ه��ذا عند الموت ،أو
قبله إذا تاب وندم ،وقال :ال إله إال اهلل ،غفر له».

(((
(((

انظر :روضة المحبين ص.497
متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)5827وصحيح مسلم (.)94
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ِ
َ
وأس��أل اهلل العظيم لي وللمس��لمين والمس��لمات َ
ُ
وترك
الخي��رات
فعل
ِ
ِ
ِ
ِ
ورحمته ،إنَّه
بفضل��ه
ظهر منه��ا وما بط َن
واجتن��اب
المنك��رات
َ
الفواحش ما َ
ٍ
ٍ
كريم ،وعلى ِّ
محمد وعلى
اهلل وسلم على نب ِّينا
َّ
كل ش��يء ٌ
جوا ٌد ٌ
قدير ،وصلى ُ
آله وصحبه أجمعين.
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المبحث العاشر

� ُ
إ�ضاعة ال�صال ِة
وجم��ع الصال َتين
تأخيرها ع��ن وقتِها،
�إنَّ املق�ص��و َد ب�إ�ضاع��ة ال�ص�لاة:
ُ
ُ
ِ
غير ٍ
م��ن ِ
ركوعها وس��جودها ،ونقرها كنَقر
عذر ،وعد ُم ال ُّطمأنينة فيها وإتما ِم
الغراب.

ِ
وإضاع��ة الص ِ
ِ
والذ ِ
هل��كاتُّ ،
الموبق��ات ،قال
الم
الة مِ��ن
َّ
ن��وب ُ
الكبائ��ر ُ
ٍ
ِ
كبيرة(َّ ،»)1
صاحب
الصالة عن وقتها
خر
دل على
الحاف��ظ الذهبي ِّ :$
ُ
«مؤ ُ
اهلل لمن أضاع الصال َة أو َّ
أخرها -فصلاَّ ها
ذلك
ُ
نصوص الوحيين ،وقد توعَّدَ ُ
غير ٍ
غي��ر وقته��ا من ِ
يف ِ
ِ
اهلل تبارك
يتب منها-
عذر ،ول��م ْ
بالعذاب األلي��م ،قال ُ

وتعال��ى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

[سورة مريم.]59:

ق��ال اب�� ُن جرير « :$يقول تعال��ى ذك ُْر ُه :فحدَ َ
ث مِن بع��د هؤالء الذين
الس��ورة،
أنعمت عليهم،
ذكرت مِ��ن األنبياء الذين
ُ
ُ
ُ
ووصفت صفت َُهم يف هذه ُّ
ٍ
الص�لاةََّ ،
وأن ه��ؤالء َ
الخ َل��ف
ُ
خل��ف س��وء خل ُفوه��م يف األرض أضاع��وا َّ
ٍ ِ
اسم بئر مِن آبارها(.»)2
اسم واد من أودية جهن ََّم ،أو ُ
سيدخلون غ ًّيا ،وهو ُ
(((
(((

الكبائر ص.126
وفسره بعضهم :اإلضاعة برتكها ،وهو اختيار ابن جرير ،قال « :$وأولى التأويلين يف ذلك
عندي بتأويل اآلية ،قول من قال :إضاعتهموها تركهم إياها» .جامع البيان .569/15
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ُ ِ
عن س��مر َة ِ
أن َ
يكثر ْ
يقول
بن جندب ﭬ قال :كان
مم��ا ُ
رس��ول اهلل ﷺ ّ
ِ
ُ��م ِم ْن ُرؤْ َيا» قالَ :ف َي ُق ُّص َع َل ْي ِه َم ْن َش��ا َء اهَّللُ َأ ْن
ألصحاب��هَ :
«ه ْل َر َأى َأ َحدٌ منْك ْ
ات َغدَ ٍاة« :إِ َّن ُه َأتَانِي ال َّل ْي َل َة آتِ َي ِ
انَ ،وإِن َُّه َما ا ْب َت َع َثانِيَ ،وإِن َُّه َما َقاالَ
َي ُق َّصَ ،وإِ َّن ُه َق َال َذ َ
ت َم َع ُه َماَ ،وإِنَّا َأ َت ْينَا َع َلى َر ُج ٍل ُم ْض َط ِ
آخ ُر َقائِ ٌم
جعٍَ ،وإِ َذا َ
لِي ا ْن َط ِل ْقَ ،وإِنِّي ا ْن َط َل ْق ُ
ِِ ِ ِ
ٍ
ِ
الح َج ُر
الصخْ َرة ل َر ْأس��ه َف َي ْث َلغُ َر ْأ َس�� ُهَ ،ف َيتَدَ ْهدَ ُه َ
َع َل ْي��ه بِ َصخْ َرةَ ،وإِ َذا ُه َو َي ْه ِوي بِ َّ
الح َج َر َف َي ْأ ُخ ُ
َانُ ،ث َّم
��ذ ُهَ ،فالَ َي ْر ِج ُع إِ َل ْي ِه َحتَّى َي ِص َّح َر ْأ ُس�� ُه ك ََما ك َ
َه��ا ُهنَاَ ،ف َي ْت َب ُع َ
ِ ِ
ِ
ت
الر ُج ُل األَ َّو ُل ا َّل ِذي َأ َت ْي َ
الم َّر َة األُو َل��ىَ ..أ َّما َّ
َي ُع��و ُد َع َل ْيه َف َي ْف َع ُل بِه م ْث َل َما َف َع َل َ
ِ
الصال َِة
��ر َ
آن َف َي ْر ُف ُض ُه َو َينَا ُم َع ِن َّ
َع َل ْيه ُي ْث َلغُ َر ْأ ُس�� ُه بِ َ
الر ُج ُل َي ْأ ُخ ُذ ال ُق ْ
الح َجرَِ ،فإِ َّن ُه َّ
الم ْكتُو َب ِة(.»)1
َ
ويكسر ُهُ ،
ُ
رأس ُه ،أ ْثل ُغ ُه
يقال:
يشدخ ُه
قولهَ « :ف َي ْث َلغُ َر ْأ َس ُه» :يعني :أ َّن ُه
ُ
ثلغت َ
ُ
يتدحر ُجُ ،
يق��الَ :تدَ ْهدَ َأ
��ر» :يعني
ثل ًغا إذا ش��دَّ خ ُت ُه ،وقول��هَ « :ف َيتَدَ ْهدَ ُه َ
الح َج ُ
َ

َّ
تدحرج ،و َد ْهدأت ُه إذا َدحرجت ُه(.)2
الشي ُء إذا
َ

وعن ِ
ابن مس��عود ﭬ أنَّه َ
قي��ل ل ُهَّ :
الصالة يف القرآن:
ْ��ر َّ
يكثر ذك َ
اهلل ُ
«إن َ

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [س��ورة الماع��ون ،]5:وﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﭼ [س��ورة المع��ارج ،]23:وﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [س��ورة

المع��ارج ،]34:فقال اب ُن مس��عود ﭬ« :على مواقيته��ا» ،قالوا :ما كنّا نرى
ال على الت ِ
ذلك إ َّ
َّرك ،قال« :ذاك ال ُك ْف ُر».

(((
(((

صحيح البخاري (.)7047
انظر :أعالم الحديث .2322/4
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وقال س��عيدُ ب ُن المس�� َّيب « :$هو ألاَّ
العصر،
ه��ر حتى يأيتَ
ُ
يصلي ال ُّظ َ
َ

تغرب َّ
العصر حتى
وال
مس(.»)1
الش ُ
َ
َ

ِ
المواقي��ت ،ولو تركوها
القاس��م ب��ن مخيمر َة  $ق��ال« :أضا ُعوا
وعن
َ
لصاروا برتكِها ك ّفار ًا».
عمر ب ُن عبد العزيز « :$لم يك ْن إضاعتُهم تركَها ،ولكن أضاعوا
وقال ُ

الو ْق َت».

ِ
ِ
الخم ِ
ٌ
َب
وق��ال
س ،ف ُيكت ُ
مس��روق « :$ال يحاف ُظ أحدٌ على َّ
الصل��وات ْ
اله َل َكةُ ،وإفرا ُط ُه َّن :إضاعت ُُه َّن عن ِ
ِ
مِن الغافلين ،ويف
وقته َّن(.»)2
إفراطه َّن َ

وقال اهلل تبارك وتعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ِ
ِ
س��عد ِ
بن أب��ي و ّقاص قال:
مصعب بن
ﭾ ﭼ [س��ورة الماع��ون ،]5-4:عن
أرأيت قو َل�� ُه :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ُّأينا ال
«قلت ألب��ي :يا أبتا ُه،
َ
ُ
ث نفس��ه؟ قال« :ليس ذاك ،إنَّما هو إضاع ُة الو ْق ِ
ت ،يلهو
يس��هو؟ ُّأينا ال يحدِّ ُ َ ُ
حتى
ت(.»)3
يضيع الو ْق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
الصالةَّ ،
يحافظ عليها لم يك ْن
أن َمن لم
ومن الوعيد الذي جاء يف إضاعة َّ
َ
َ
فرعون ،فع��ن عبد اهلل بن عمرو بن
مع
نور وال نجا ٌة يو َم القيامة،
��ر َ
ويحش ُ
ل��ه ٌ
«م ْن َحا َف َظ
َّبي ﷺ أنه َذكَ��ر َّ
الصالة يو ًما فقالَ :
العاص َّ
��همي ﭭ عن الن ِّ
الس ِّ
(((
(((
(((

انظر :التفسير البسيط للواحدي  ،271/14وتفسير البغوي .241/5
انظر :جامع البيان .567/15
رواه محم��د بن نصر المروزي يف تعظيم قدر الصالة  ،125/1وأبو يعلى ( ،)704والبيهقي
( ،)3162وحسنه الهيثمي .مجمع الزوائد .325/1
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َّار يوم ا ْل ِقيام ِ
ِ
��ةَ ،و َم ْن َل ْم ُي َحافِ ْظ
َع َل ْي َه��ا ،كَان ْ
ُ��وراَ ،و ُب ْر َهانًاَ ،ون ََجا ًة م َن الن ِ َ ْ َ َ َ
َت َل ُه ن ً
َان يوم ا ْل ِقيام ِ
ون
��ة َم َع َق ُار َ
ُ��ورَ ،و اَل ن ََجاةٌَ ،و اَل ُب ْر َه ٌ
��انَ ،وك َ َ ْ َ َ َ
��م َيك ُْن َل ُه ن ٌ
َع َل ْي َه��اَ ،ل ْ
ان و ُأبي ب ِن َخ َل ٍ
ِ
ف(.»)1
َوف ْر َع ْو َن َو َه َام َ َ َ ِّ ْ
اشتغل عن الص ِ
بعض العلماء :وإنَّما ح ِشر مع هؤالء أل َّنه ِ
َ
الة بماله
إن
قال ُ
َّ
ُ
ُ َ
َ
َ
فرعون ف ُي َ
قارون ف ُي َ
بوزارتِه أش َب َه
حش ُر م َعه ،أو
حش ُر م َعه ،أو بم ْلكِه أشب َه
أش َب َه
َ
بتجارتِه أش�� َب َه ُ
َ
تاجر ُك ّفار م َّك َة ف ُي َ
هام��ان ف ُي َ
��ر
أ
��ر معه ،أو
حش ُ
بي ب َن خلف َ
َ
حش ُ
َّ
معه(.)2
ْ
ومما جاء يف إضاعتهاَّ ،
يحافظ عليها لم يك ْن له عهدٌ على اهلل أن
أن َمن لم
ّ
َ
رسول
سمعت
األنصاري ﭬ قال:
الصامت بن قيس
ُ
ِّ
يغفر له ،فعن عباد َة بن َّ
«خم��س ص َل ٍ
ُ
��ن ُو ُضو َء ُه َّن
اهللِ ﷺ
��وات ا ْفت ََر َض ُه َّن اهَّللُ َت َعا َلى َم ْن َأ ْح َس َ
يق��ولَ َ ُ ْ َ :
َان َل ُه َع َل��ى اهَّلل ِ َع ْهدٌ َأ ْن َيغ ِْف َر
��ن لِ َو ْقتِ ِه َّن َو َأت ََّم ُركُو َع ُه َّن َو ُخ ُش��و َع ُه َّن ك َ
اله َّ
َو َص ُ
َل ُهَ ،و َم ْن َل ْم َي ْف َع ْل َف َل ْي َس َل ُه َع َلى اهَّلل ِ َع ْهدٌ  ،إِ ْن َشا َء َغ َف َر َل ُه َوإِ ْن َشا َء َع َّذ َب ُه(.»)3
العشر على تركه للص ِ
ِ
ِ
الة؛ دالل ًة على
بي ذي
أمر اإلسال ُم
َّ
بضرب َّ
وقد َ
الص ِّ
ٍ
ِ
لمن هو فوق ذلك ،فعن س�بر َة ِ
الجهني ﭬ قال:
معب��د
بن
تش��ديد العقوب��ة َ
ِّ

(((
(((
(((

أخرج��ه أحم��د ( ،)6576وعب��د ب��ن حمي��د  ،285/1والدارم��ي ( ،)2763وأب��و عبد اهلل
المروزي يف تعظيم قدر الصالة  ،133/1وقال ابن عبد الهادي« :إسناد هذا الحديث جيدٌ »،
تنقيح التحقيق .614/2
انظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي .221/1
أخرج��ه أبو داود ( ،)425وأحمد ( ،)22704وأبو عب��د اهلل المروزي يف تعظيم قدر الصالة
 ،955/2واب��ن عبدويه يف الفوائد (الغيالنيات)  ،637/1والطرباين يف األوس��ط (،)4658
والبيهقي ( ،)3166وإسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين.
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين
ينَ ،وإِ َذا َب َلغَ َع ْش َر سن َ
الصلاَ ة إِ َذا َب َلغَ َس�� ْب َع سن َ
الصبِ َّي بِ َّ
«م ُروا َّ
َّبي ﷺُ :
قال الن ُّ
اضرِب��وه ع َلي َه��ا( ،»)1وعن ِ
بن ٍ
عبد اهلل ِ
ُ
قالَ :
عمرو ﭭ َ
رس��ول اهلل ﷺ:
قال
َف ْ ُ ُ َ ْ
ِ ِ
ِ
ينَ ،و ْ
وه ْم َع َل ْي َهاَ ،و ُه ْم َأ ْبنَا ُء
اضرِ ُب ُ
الصلاَ ة َو ُه ْم َأ ْبنَا ُء َس�� ْب ِع س��ن َ
«م ُروا َأ ْو اَل َدك ُْم بِ َّ
ُ
َع ْشرٍ َو َف ِّر ُقوا َب ْين َُه ْم فِي ا ْل َم َض ِ
اج ِع(.»)2
قال الخطابي « :$قوله ﷺ« :وإِ َذا ب َلغَ ع ْش ِ ِ
ين َف ْ
اضرِ ُبو ُه َع َل ْي َها»:
��ر س��ن َ
َ َ َ َ
ُّ
ُ
ُّ
اس��تحق
ونقول :إذا
متعمد ًا بعد البلوغ،
َّ
يدل على إغالظ العقوبة له إذا تركَها ِّ
ِ
غير بال ٍغ فق��د َع َ
س��تح ُّق مِن العقوبة
قل أنَّه بعدَ البلوغ َي
ب��ي َّ
َّ
��رب وهو ُ
الض ْ
الص ُّ
الض ِ
الض ِ
مما قال ُه العلما ُء أش��دُّ مِن
رب ،وليس بعد َّ
هو أش��دُّ مِن َّ
ما َ
رب ش��ي ٌء ّ
القتل(.»)3

ومن �صور �إ�ضاعة ال�صالة :التكا�سل عن �إقامتها:

إن التكاسل عن إقامة الصالة من صفات المنافقين ،وقد نعتهم اهلل تعالى

بذل��ك فق��ال تعال��ى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﭼ [سورة التوبة ،]54:وقال اهلل تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﭼ [سورة النساء.]142:
(((
(((
(((

رواه أب��و داود ( ،)494والرتم��ذي ( ،)407واب��ن الج��ارود ( ،)147وحس��نه أب��و عيس��ى
الرتمذي.
رواه أب��و داود ( ،)495واب��ن أب��ي ش��يبة ( ،)3482وأحم��د ( ،)6689والدوالبي (،)892
وحس��نه الن��ووي وصححه اب��ن الملقن .انظ��ر :خالصة األح��كام  ،252/1والب��در المنير
.238/3
معالم السنن .149/1
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ق��ال اب ُن جري��ر َّ :$
اهلل بإحرازه��م وإنفاقِهم
«إن المنافقي�� َن ُيخادعون َ
واهلل خاد ُعه��م بما َح َكم فيهم مِن منْ ِع دمائهم بما أظهروا
دما َء ُه��م وأموا َل ُهمُ ،
ِ
علم ِ
بألس��نتِهم مِ��ن اإليم��ان ،م��ع ِ
ِ
واعتقاده��م ال ُك ْف َر؛
ضمائره��م،
��ه بباط��ن
اس��تدراجا مِنه لهم يف الدُّ نيا حتى يل َقو ُه يف اآلخرة ،فيور ُد ُهم بما استبطنوا مِن
ً
نار جهن ََّم.
ال ُك ْف ِر َ
السدي  $قالُ « :يعطيهم يوم القيامة نور ًا يمشون به مع المسلمين
وعن ُّ
َّور فيطف ُئ ُه ،فيقومون يف ُظلمتِ ِهم
كما كانوا معهم يف الدُّ نيا ،ثم يس ُل ُبهم ذلك الن َ

بالسور».
ضر ُب بين َُهم ُّ
و ُي َ

وع��ن قت��اد َة  $يف ِ
قوله َتعال��ى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

المنافق ،وال يص ِّلي إال ريا ًء وسمعةً»،
ﮅ ﭼ قال« :واهلل لوال الناس ما صلى
ُ
وعن عبد الرحمن بن زيد  $قال« :هم المنافقون ،لوال الرياء ما ص َّل ْوا(.»)1

ِ
ِ
والفجر للمشقة الالحقة من
العش��اء
وأثقل الصالة على المنافقين صال ُة
ٍ
وركون إلى الراحة ،ولمش��قة الخروج
المحافظة عليهما؛ ألهنما يف وقت نو ٍم
َّ
َّ
ثواب
��م هذه
إليهما يف الظلمة ،إلى غير ذلك ،فال
المش��اق إال من تي َّق َن َ
يتجش ُ
اهللِ ورجا ُه وخاف عقاب اهلل واتقاه ،وذلك هو المؤم ُن.
ِِ
َ
ين
المنَافق َ
النبي ﷺَ « :ل ْي َس َصالَ ٌة َأ ْث َق َل َع َلى ُ
فعن أبي هرير َة ﭬ قال :قال ُّ
الع َش ِ
ِمن ال َفجرِ و ِ
ون َما فِ ِ
ت َأ ْن
يه َما أَلَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًواَ ،ل َقدْ َه َم ْم ُ
��اءَ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ
َ ْ َ
ِ
آخ َذ ُش�� َعلاً ِم ْن ن ٍ
َارَ ،ف ُأ َح ِّر َق
َّاسُ ،ث َّم ُ
ي��مُ ،ث َّم ُآم َر َر ُجلاً َي ُؤ ُّم الن َ
الم َؤ ِّذ َنَ ،ف ُيق َ
��ر ُ
ُآم َ
(((

جامع البيان .611/7
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الصال َِة َب ْعدُ (.»)1
َع َلى َم ْن الَ َيخْ ُر ُج إِ َلى َّ
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ٍ
رواي��ة عن ُه ﭬَّ :
وريف
«وا َّل ِذي َن ْف ِس��ي بِ َي ِد ِه َل َقدْ
أن رس��ول اهلل ﷺ ق��الَ :
��ر بِ َح َط ٍ
��ؤ َّذ َن َل َهاُ ،ث َّم ُآم َر َر ُجلاً
َه َم ْم ُ
الصال َِةَ ،ف ُي َ
بُ ،ث َّم ُآم َر بِ َّ
بَ ،ف ُي ْح َط َ
��ت َأ ْن ُآم َ
ف إِ َلى ِر َج ٍ
َّاسُ ،ث َّم ُأ َخالِ َ
الَ ،ف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم ُب ُيوت َُه ْمَ ،وا َّل ِذي َن ْف ِس��ي بِ َي ِد ِه
َف َي ُؤ َّم الن َ
جدُ عر ًقا س ِمينًاَ ،أو ِمرما َتي ِن حسنَ َتي ِنَ ،ل َش ِهدَ ِ
الع َشا َء(.»)2
ْ َْ ْ َ َ ْ
َل ْو َي ْع َل ُم َأ َحدُ ُه ْمَ ،أ َّن ُه َي ِ َ ْ َ
قو ُل ُه ﷺَ « :ع ْر ًقا َس ِمينًاَ ،أ ْو ِم ْر َما َت ْي ِن َح َسنَ َت ْي ِن» ال َع ْر ُق :الع ْظ ُم بما عليه مِن
إن ِ
ال َّلحم ،وأما ِ
المرم ِ
فإن أبا عبيد  $قالُ :
يقالَّ :
اتانَّ :
المرماة ما بين ظلفي
َ
ّ

َّ
العظم الذي
والح َس ُن:
الح ْس ُن َ
الشاة ،وقال أبو الع ّباس محمدُ ب ُن يزيد ُ :$
ُ
��ق مما يلي البطن ،وال ُقبح والقبي��ح :العظم الذي يف ِ
ِ
مما يلي
الم ُ
ُ
ُْ
َ
رفق ّ
ُ
يف المر َف ِ ّ
ف ،وأنشدَ :
ال َكتِ َ

ِ
ِ
ٍ
فوق ِّ
َ
العضد
المنكِب
الذراع
الجسد
عضو ِمن
الحسن وال ُق ْب ُح يف
َ
ُ
وتحت َ
أحد العظمي��ن باآلخر ،أعنيِ :
فيك��ون لع َّله أراد تش��بيه ِ
والعظم
المرم��ا َة
ُ ُ َ
َ
َ
ِ
ال��ذي يف ِ
المرف��ق مما يل��ي البط��ن ،إذا كان ُّ
عظم��ا عار ًيا مِن
كل واحد منهما ً
َّوبي��خ؛ يقولَّ :
ُ
ُ
يجيب إذا
إن أحدَ كُم
َّقريع والت
ال َّلح��م،
ُ
ويكون معنى الكال ِم الت ُ
ِ
الصالة(.»)3
جيب إلى َّ
ُدع َي إلى ما هذا وص ُف ُه يف الحقارة وعدَ ِم النَّفعِ ،وال ُي ُ
ِ
العقوبة يف
إثب��ات
��م ُب ُيوت َُه��م» :ويف الحديث
ُ
��ر َق َع َل ْي ِه ْ
وقو ُل�� ُه ﷺَ « :ف ُأ َح ِّ
وأن العقوب َة ليست قاصر ًة على المال ،ففيه ٌ
المالَّ ،
الصالة
دليل على ق ْت ِل تارك َّ

((( صحيح البخاري (.)657
(((
(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)644وصحيح مسلم (.)651
انظر :غريب الحديث ألبي عبيد  ،202/3وأعالم الحديث للخطابي .649/1

220

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

جواز ِ
ِ
العقوبة بالت ِ
ِ
ِ
اإلعذار َ
أخذ
والوعيد ،وفيه
بالقول
َّهديد
قبل
متهاونً��ا ،وفيه
ُ
ُ
ِ
ِ
والمخالفة إلى منازلهم وبيوتِ ِهم.
غر ٍة،
أه ِل الجنايات والجرائم على َّ

ومعن��ىُ :
«أ َخالِ َ
الصالة بع��د إقامتها لعقوبتهم،
أي أتخ َّل ُ
ف عن َّ
ف» هن��اْ :
أخالف بمعنى آتيهم مِن ِ
َ
ُ
وآخذ ُهم على ِغ َّرة ،يعني
خلفهم،
ويك��ون -أيضًا-
ُ
ال��ذي أظهرت مِن إقام��ة الص ِ
وأخالف
ألحر َق ُهم
وأس��ير إليه��م
الة ،فأتركُها
َ
َّ
ِّ
ُ
الصالة بقصدي إليهم(.)1
ظنَّهم ،أي يف َّ

ِ
ِ ِ
الحدي��ثَّ :
اهلل على ش��هودها يف
أن
ومعن��ى هذا
َ
المنافق لجهل��ه بما أعدّ ُ
يكس��ل عنها وتث ُق ُ
ُ
��ل عليه ،ولق َّل ِة رغبتِ ِه يف أعم��ال الخير ،فلو َع َّن له
الجماعة
رماة أو كالعرق لبادر إليه ،وأتى المسجدَ يف أي ٍ
كالم ِ
حظ يسير من الدُّ نيا ِ
وقت
ِّ
َ
ٌّ ٌ
ُّ
واهلل تعالى أعلم(.)2
كان ،إذا كان ذلك
الحظ يف المسجدُ ،

ِ
ِ
الحدي��ث حج ٌة عل��ى َمن ُ
َ
وقي��لَّ :
فرض على
بص�لاة
يقول
إن
الجماع��ة ٌ
ِ
هم ولم ْ
رهم َّ
األعي��ان ال له؛ َّ
ف
أن من تخ َّل َ
يفعل ،وألنَّه لم يخبِ ُ
ألن النب��ي ﷺ َّ
ِ
ِ
البي��ان ،لكن يف تغلِيظِه ذلك
موضع
الجماعة فصال ُته غي��ر ُمجز َية ،وهو
ع��ن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تأكيد ِ
وإبعاد ِه ٌ
أعلم.
دليل على
وتشديد ِه
أمر الجماعة ،واهلل ُ

أيضا تخ ُّل ُفهم عن صالة الجماعة ،قال عبدُ اهلل ب ُن مس��عود
ومِن صفاهتم ً
ف َعن َْها إِال ُمنَافِ ٌق َم ْع ُلو ُم النِّ َف ِ
«و َل َقدْ َر َأ ْي ُتنَا َو َما َيتَخَ َّل ُ
الر ُج ُل
اقَ ،و َل َقدْ ك َ
ﭬَ :
َان َّ
ِ
ِ
الص ِّ
ف(.»)3
الر ُج َل ْي ِن َحتَّى ُي َقا َم في َّ
ُي ْؤتَى بِه ُي َها َدى َب ْي َن َّ
(((
(((
(((

إكمال المعلم للقاضي عياض .622/2
المفهم للقرطبي .276/2
صحيح مسلم (.)654
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َ
الصلوات؛ َّ
وينبغي للعبد ْ
الشيطان
ألن
نفس ُه يف المحافظة على َّ
أن يجاهدَ َ
ِ
ِ
ِ
َ
تبارك وتعالى:
اهلل
يس��عى س��ع ًيا حثي ًثا يف صدِّ ه عن ذكر اهلل وعن َّ
الصالة ،قال ُ
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة المائدة.]91:

الش��رع اجتناب م��ا يلهي العبدَ عن الص ِ
الةَ ،
اهلل تعالى :ﭽ ﮝ
َّ
َ
وأمر َّ ُ
َ
ق��ال ُ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [سورة المنافقون.]9:
ِ

الض ِ
حاك  :$يف ِ
قول اهلل َّ
ثناؤ ُه :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
جل ُ
عن َّ

لوات
الخمس(.»)1
«الص ُ
ُ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ قالَّ :

��خ اهلل تعالى الكاف��ر على ت��ر ِك الص ِ
َ
الةَ ،
تب��ارك و َتعالى
اهلل
َّ
ْ
َ
ق��ال ُ
وق��د و َّب َ ُ

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ[س��ورة
ِ
َّصديق
يضم إلى الت
القيام��ة ،]35-24:فقو ُل�� ُه تعا َلى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ،ل��م َّ
ِ
الص ِ
��دق ،والتَّولي ُ
ترك
الص�لاة :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ،
فالكذب ضدُّ ّ
ُ
غي��ر َّ
ش��ي ًئا َ
ٍ
الصالة ِ ِ
وعيدَ ،
فقال :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ
ثم أوعدَ ُه وعيد ًا بعدَ
َّ
وغيرها من الفرائضَّ ،
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ.

(((

جامع البيان للطربي  ،670/22وتعظيم قدر الصالة للمروزي .127/1
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ُ
المسابق اإلما َم فيها أنَّه ال صال َة
المس��تخف هبا
المتهاون بصالته
وليعلم
ُ
ُّ
ل��ه ،وأنَّ��ه إذا ذهب��ت صال ُته فقد ذه��ب دينه ،فع ِّظم��وا الص�لا َة رحمكم اهَّلل،

وتمسكوا هبا ،واتقوا اهَّلل فيها خاصة ويف أموركم عامة ،فعن أبي هريرة ﭬ

أن رجلاً دخل المسجد ،ورسول اهلل ﷺ جالس يف ناحية المسجد ،فصلى ثم
السالَ ُمْ ،ار ِج ْع َف َص ِّل َفإِن َ
«و َع َل ْي َ
َّك
جاء فس��لم عليه ،فقال له رسول اهلل ﷺَ :
ك َّ
«و َع َل ْي َ
السالَ ُمَ ،ف ْار ِج ْع َف َص ِّل،
َل ْم ت َُص ِّل» ،فرجع فصلى ثم جاء فسلم ،فقالَ :
ك َّ
َفإِن َ
َّك َل ْم ت َُص ِّل» ،فقال يف الثانية ،أو يف التي بعدها :علمني يا رس��ول اهلل ﷺ،
ت إِ َلى الصال َِة َف َأس��بِ ِغ الو ُضوءُ ،ثم اس�� َت ْقبِ ِل ِ
الق ْب َل َة َف َك ِّب ْرُ ،ث َّم ا ْق َر ْأ
فقال« :إِ َذا ُق ْم َ
ُ
َّ
َ َّ ْ
ْ
ِ
ِ
ك ِم َن ال ُق ْر ِ
��ر َم َع َ
ي
آنُ ،ث َّم ْارك َْع َحتَّى َت ْط َمئ َّن َراك ًعاُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى ت َْست َِو َ
بِ َما َت َي َّس َ
ِ
��جدْ َحتَّى َت ْط َمئِ َّن َس ِ
اجدً اُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َت ْط َمئِ َّن َجالِ ًساُ ،ث َّم ْاس ُجدْ
َقائ ًماُ ،ث َّم ْاس ُ
َحتَّى َت ْط َمئِ َّن َس ِ
ك فِي َصالَتِ َ
��اجدً اُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َت ْط َمئِ َّن َجالِ ًساُ ،ث َّم ا ْف َع ْل َذلِ َ
ك
ُك ِّل َها(.»)1

ِ
ِ
عظيم النَّف��عَِّ ،
الحديث ُ
ُ
مأنينة يف
وج��وب ال ُّط
دل على
جليل الق��دْ ِر
ه��ذا
ُ
ِ
ِ
َ
بعض األحكا ِم
والجل��وس،
��جود
والس
الصالة،
وهاك َ
ِّ
َّ
الركو ِع ُّ
وباألخص يف ُّ
ِ
المأخوذة مِن هذا الحديث:

ُ
ُ
ُ
تسقط
الصالة ،التي ال
األعمال المذكور ُة يف هذا الحديث هي
1.1
أركان َّ
ِ
ثم
المرة األول��ى فقطَّ ،
س��هو ًا وال جهالً ،وه��ي :تكبير ُة اإلح��رام يف َّ
ٍ
ُ
ق��راء ُة الفاتحة يف ِّ
الس��جو ُد
كوع
الر ُ
ثم ُّ
واالعتدال منهَّ ،
ث��م ُّ
كل ركعةَّ ،
ِ
واالعت��دال من��ه ،وال ُّطمأنين�� ُة يف ِّ
ُ
الرف ِع مِن
كل ه��ذه األفعال حت��ى يف َّ

(((

متفق عليه؛ صحيح البخاري ( ،)793وصحيح مسلم (.)397
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الركنين مع
لم��ن ل��م يوج ْبه��ا يف هذي��ن ُّ
والس��جود ،خال ًف��ا َ
الرك��وع ُّ
ُّ
استحباهبما عندَ ُهم.

أن َمن َ
َّ
بعضه��م هبذا الحديث عل��ى َّ
دخل المس��جدَ وفيه قو ٌم
2.2
اس��تدل ُ
ثم يس ِّل ُم على َمن فيه ،فيبد ُأ
ٌ
جلوس ،فإنَّه يبد ُأ فيص ِّلي تح َّي َة المسجدَّ ،
ِ
نظر ،وه��ذه واقع ُة ٍ
بتح َّي ِة المس��جد َ
عين،
قب��ل تح َّية النّ��اس ،ويف هذا ٌ
لما َ
دخل المسجد ص ّلى يف َّ
مؤخ ِره قري ًبا مِن الباب ،وكان
ف ُيحت ََم ُل أنَّه ّ
م��ر عليهم َ
قبل صالته ،أو
ُّب��ي ﷺ يف َصدْ ِر المس��جد ،فلم يك ْن قد َّ
الن ُّ
قريب مِن قبلة المس��جد بالب ِ
ٍ
لما َ
عد مِن
دخل المس��جدَ مش��ى إلى
ُ
أنَّه ّ
انصرف إلى النّاسُّ ،
ويدل على
ثم
َ
الجالسين يف المسجد ،فص َّلى فيهَّ ،
الم ْس ِ
ذلك :أنَّه ُروي يف هذا الحديثَ :
��جدَ َ ،و َر ُس ُ
��ول
«أ َّن َر ُجلاً َد َخ َل َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الم ْس ِ
��ج ِدَ ،ف َص َّلى ُث َّم َجا َء َف َس�� َّل َم َع َل ْي ِه،»)1(..
اهَّلل ﷺ َجال ٌس في نَاح َية َ

الحديث ،فأ ّما َمن َ
َ
فم َّر على قو ٍم فيه ،فإنَّه يس ِّل ُم
وذكر
دخل المس��جدَ َ
َ
ثم ُيص ِّلي.
عليهم َّ

أمر مِن��ه ْ
وأمر ُه على
بأن
َ
يفتتح صالت�� ُه بالتَّكبي��ر ُ
��ر»ٌ :
3.3قو ُل�� ُه ﷺَ « :ف َك ِّب ْ
ِ
الوجوب.
ك ِم َن ال ُق ْر ِ
��ر َم َع َ
آن» :معناه :اإلش��ار ُة إلى
4.4وقو ُل ُه ﷺُ « :ث َّم ا ْق َر ْأ بِ َما َت َي َّس َ
وإن َ
والقرآن ْ
ُ
عز
لمن أحسنَها،
اهلل َّ
مما قد َّ
كان ك ُّله ّ
فاتحة الكتاب َ
يسر ُه ُ
َّ
َّ َ
الصال ُة إ َّ
ال به مِن
َّبي ﷺ قد ع َّي َن ما ال ُت ُ
جزئ َّ
وجل َّ
فتيس َر ،فإن بيان الن ِّ
(((

صحيح البخاري (.)6251
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«ل َصلاَ َة إِ اَّل بِ َفاتِ َح ِة ا ْلكِت ِ
َاب»(.)1
القرآن ،وهو قو ُله ﷺ :اَ

5.5ويف قول ِ ِ
ك ُك ِّل َها»ٌ :
دليل على َّ
ك فِ��ي َصالَتِ َ
��ه ﷺُ « :ث َّم ا ْف َع ْل َذلِ َ
أن عليه
ٍ
يركع ويسجدَ يف ِّ
أن يقر َأ يف ِّ
أن عليه ْ
كل ركعة ،كما َّ
ْ
ركعة ،وهو
كل
أن
َ
ِ
قول ِ
ُ
العلماء.
أكثر
ِ
الواجبات كالس ِ
ِ
قيل :لم ُيذك َْر فيه ُّ
فإن َ
ْ 6.6
والقعود
جدة ال ّثانية ،والنِّ َّي ِة،
كل
َّ
ِ
َّش��ه ِد األخي��ر ،والت
َّرتي��ب ،فالج��واب :أنَّها كان��ت معلوم ًة عندَ
يف الت ُّ
ِ
والجلوس بي َن
االعتدال،
إيج��اب
الس��ائل فلم يحت َْج إلى بياهنا ،وفيه
ُ
ُ
ّ
والسجود(.)2
الركوع ُّ
السجدتين ،وال ُّطمأنين ُة يف ُّ
َّ

7.7وفيه ٌ
دليل على َّ
ثم عاد إليهم ،فإ َّن ُه يس�� ِّل ُم
أن َمن قا َم عن قو ٍم لحاجتهَّ ،
عليهمْ ،
عنهم.
غاب ُ
وإن لم يك ْن قد َ
ِ
8.8وفي��ه ٌ
دلي��ل عل��ى َّ
يؤمر بإحس��ان صالته
أن َمن أس��ا َء يف َّ
الص�لاة فإنَّه ُ
ٌ
جاهل ،فيع َّل ُم ما َج ِه َل ُه.
ُمجمالً ،حتى يتب َّي َن أ َّن ُه
9.9وفيه ٌ
دليل على َّ
يؤمر بإعادهتا ،وهذا
أن َمن أس��اء يف صالة تط��و ٍع فإ َّن ُه ُ
ِ
مم��ا يتع َّل ُق به َمن ُ
يقول بلزوم النَّوافل ُّ
ووجوب إعادهتا إذا
بالش��روع،
ّ
أفسدَ ها.

(((
(((

أعالم الحديث للخطابي  ،496/1أخرجه البخاري يف القراءة خلف اإلمام ( ،)55والطرباين
«ل
يف األوس��ط ( )2262من حديث عبادة ب��ن الصامت ﭬ ،وأصله يف الصحيحين بلفظ :اَ
َص اَل َة لِ َم ْن َل ْم َي ْق َر ْأ بِ َفاتِ َح ِة ا ْلكِت ِ
َاب» ،صحيح البخاري ( ،)756وصحيح مسلم (.)394
الكواكب الدراري للكرماين .124/5
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األمر باإلعادة على االستحبابَّ ،
األمر
وأن َ
و َمن خالف يف ذلك َح َمل َ
ِ
المس��يء يف صالته؛ َّ
أزجر له
ألن ذلك
باإلعادة كان تغلي ًظا على هذا
ُ
اإلساءة ،وأقرب إلى عدم َع ِ
ِ
ود ِه إليها.
عن
ُ

َّ
ُّ
يركع
1010وفيه
أمره أن َ
ُ
َّبي ﷺ َ
وجوب إتما ِم ُّ
الركوع والطمأنينة فيه؛ فإن الن َّ
أمر
حتى يطمئ َّن راك ًعا ،وقد أش��ار اإلما ُم
ُّ
البخ��اري  $إلى أ َّن ُه إنَّما َ
وأكثر أهل العلم على ْ
الركو ِع
الركوع،
أن إتما َم ُّ
ُ
يتم ُّ
باإلع��ادة؛ أل َّن ُه لم َّ

ِّرمذي
الصال ُة بدون ذلك ،قال اإلم��ا ُم الت
فرض ال
بال ُّطمأنين��ة ٌ
ُّ
تص��ح َّ
ُّ
«العم��ل عل��ى هذا عندَ أه��ل العلم مِ
ِ
ُ
َّبي ﷺ
ن
ال
أصح��اب
ن
:)1($
ِّ
الر ُ
يرون ْ
َ
والس��جود ،وقال
و َمن بعدَ هم؛
الركوع ُّ
جل صل َب ُه يف ُّ
يقيم َّ
أن َ
ِ
ُ
ّ
��جود
والس
الش
��افعي وأحمدُ
الركوع ُّ
يقيم صل َب ُه يف ُّ
وإس��حاقَ :من ال ُ
ُّ
ِ
ِ
يم فِ َيها
ن
ال
لحدي��ث
فصال ُت ُه فاس��دةٌ؛
َّب��ي ﷺ« :الَ ت ُْج ِزئُ َص�لاَ ٌة الَ ُيق ُ
ِّ
الرج ُل ،يعنِي ،ص ْلبه فِي الركُو ِع والس��ج ِ
ُ
«ل
ود (،»)2
ولفظ أبي داو َد :اَ
َ ُّ ُ
َّ ُ َ ْ
ُ َُ
ُّ
��زئُ صلاَ ُة الرج ِل حتَّى ي ِقيم َظهره فِي الركُو ِع والس��ج ِ
ود» ،وإقام ُة
َ ُّ ُ
َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
ت ُْج ِ َ
ُّ
هر يف الركوع والس ِ
ال َّظ ِ
جود :هو سكو ُن ُه مِن حركتِ ِه.
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
والرفع
س��كون بين حركتي
المفروضه :أدنى
مأنينة
قدْ ُر ال ُّط
الخفض َّ
ِ
ِ
أصحاب ّ
وأحد الوجهين عن��د الحنابلة ،وال ّثاين :أنَّها
الش��افعي،
عند
ٍ
وذهب أبو حنيف َة إلى َّ
أن ال ُّطمأنينة ليست
تسبيحة واحدة،
مقدَّ رة ٌبقدْ ِر
َ

(((
(((

سنن الرتمذي .352/1
أخرج��ه أب��وداود ( ،)855والرتمذي ( ،)265والنس��ائي ( ،)1027واب��ن ماجه ( )870من
حديث أبي مسعود األنصاري ﭬ ،وصححه الرتمذي.
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ِ
لظاهر قول ِ ِه تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ
فرضًا يف ركوع وال غي��ره،
ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ

ِ
وللجمهورَّ :
والسجود
ﮡ ﭼ [س��ورة الحج،]77:
بالركوع ُّ
األمر ُّ
أن َ

فرج َع إلى بيانه يف ذلك
ٌ
َّبي ﷺ وب َّينه بفعله وأمرهَ ،
مطلق ،وقد َّ
فس َر ُه الن ُّ
ِ
ِ
ونحو ذلك(،)1
الركَعات،
كم��ا َ
الس��جود وعدد َّ
رج َع إلى بيانه يف عدد ُّ
الركوع
األمر بوج��وب ال ُّطمأنين��ة يف ُّ
ذك��ر َ
المل ِّق��ن بعدَ ما َ
وق��ال اب�� ُن ُ
ثبت عنه ﷺ وتل َّقا ُه الجمهور بال َق ِ
ُ
بول أولى
والس��جود:
«والقول بما َ
ُ
ُّ
��ت ظِ ِّل رم ِ
مِ��ن ِّ
حي،
«و ُج ِع َل ِرز ِْقي ت َْح َ
كل م��ا خالفه ،وقد ق��ال ﷺَ :
ُْ
َو ُج ِع َل ُّ
َار َع َلى َم ْن َخا َل َفنِي( ،»)2وكفى هبذا شدَّ ًة ومخافةً،
الذ ُّل َو َّ
الصغ ُ
ُ
ورسول اهلل ﷺ هو المب ِّي ُن عن اهلل تعالى قولاً وفعل(.»)3

1111وفي��ه َّ
وإيضاح
فق بالجاه�� ِل
الر ُ
أن المفت��ي ُ
ُ
يرأف بالمس��تفتي ،وك��ذا ِّ
المه��م َ
المكمالت الت��ي ال يحت َِم ُل
دون
واالقتصار عل��ى
المس��ألة،
ِّ
ِّ
ُ
حا ُله حف َظها.

ِ
1212وفي��ه َّ
آخ��ر يحتاج
أن المفت��ي إذا ُس��ئ َل عن ش��يء وكان هناك ش��ي ٌء ُ
الس ُ
ُ
س��تحب له ْ
ويكون هذا مِن
يذكر ُه ل ُه،
��ائل ولم يس��أ ْل ُه عنه ُي
ُّ
أن َ
إليه ّ
(((
(((
(((

انظ��ر :فتح الب��اري البن رج��ب  ،168/7انظر :إكم��ال المعلم للقاضي عي��اض ،281/2
والمفهم للقرطبي  ،209/2وش��رح صحيح مس��لم للنووي  ،108/4والكواكب الدراري
 ،125/5والتوضيح البن الملقن .161/7
رواه أحمد ( ،)5667وابن حميد ( ،)846والطحاوي ( ،)231وابن األعرابي ( )1137من
حديث ابن عمر ﭭ.
التوضيح .161/7
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ِ
وموضع الدِّ اللة أنَّه قالَ « :ع ِّل ْمنِي
َّصيحة ال مِن الكالم فيما ال يعني،
الن
ُ
ي��ا رس َ ِ
َ
واس��تقبال
الصالةَ،
الص�لاة ،فع َّل َم ُه ﷺ َّ
��ول اهَّلل» أي :ع ِّلمن��ي َّ
َ َ ُ
ِ
ِ
الصالة.
القبلة ،والوضو َء ،وليسا من ّ

يس��تحب
ووج��وب ر ِّده ،وأ َّن ُه
الس�لام عندَ ال ِّلق��اء،
1313وفي��ه
ُّ
ُ
ُ
اس��تحباب َّ
تكر َر ال ِّلقا ُءْ ،
قرب العهدُ .
وإن َ
تكرار ُه إذا َّ
أن َمن َّ
1414وفيه َّ
يسمى
الصالة ال ُّ
أخل ببعض واجبات َّ
تصح صال ُت ُه ،وال َّ
مصل ًّيا.

فإن َ
فالجواب :أنَّه لم َ
يأذن له
قيل :كيف تر َك ُه مرار ًا يص ِّلي صال ًة فاسدة؟!
ْ
ُ
ِ ِ
ٍ
ٍ
المر ِة ال ّثانية وال َّثالثة فاسدةً،
يف صالة فاس��دة ،وال َعل َم من حاله أنَّه أتى هبا يف َّ
ِ
َ
محتم ٌل ْ
أن يأيتَ هبا صحيحةً ،وإنَّما لم يع ِّل ْمه ّأو ً
ليكون َ
أبلغ يف تعريفه
ال
بل هو
للص ِ
الة المجزئة.
َّ
الر َ
قلتَّ :
س��كت عن تعليم��ه َّأو ً
رج َع ولم
لم
ال؟! ُ
َ
ْ
لما َ
ج��ل ّ
إن َّ
وإن قي��لَ :
ِ
َ
فس��كت
الح��ال مِن م��ورد الوح��ي كأنَّه اغرتَّ بم��ا عندَ ُه مِن العلم
يستكش��ف
َ
ِ
صلوات اهلل ِ
تعليمه زجر ًا ل ُه وتأديبًا وإرشاد ًا الى استكشاف ما اشتب َه
عليه عن
ُ
ِ
واهلل أعلم(.)1
طلب
َ
فلما َ
عليهّ ،
كشف الحال أرشد ُه إليهُ ،

وعن عمار ِ
َ
سمعت
بن ياس��ر ﭭ قال:
رس��ول اهلل ﷺ يقول« :إِ َّن ا ْل َع ْبدَ
ُ
ِ
��ر َها ،ت ُْس ُع َهاُ ،ث ُمن َُهاُ ،س ُب ُع َهاُ ،سدُ ُس َها،
الصلاَ َة َما ُي ْكت ُ
َل ُي َص ِّلي َّ
َب َل ُه من َْها إِ اَّل ُع ْش ُ
(((

انظ��ر :إكم��ال المعلم للقاضي عياض  ،281/2وش��رح صحيح مس��لم للن��ووي ،108/4
والكواكب الدراري للكرماين .125/5
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ُخ ُم ُس َهاُ ،ر ُب ُع َهاُ ،ث ُل ُث َها ،نِ ْص ُف َها(.»)1

ِ
ب َل ُه» الواو فيه للحال ،والمعنىَّ :
أن
قال
«و َما كُت َ
العيني « :$قوله ﷺَ :
ُّ
تختلف أحوا ُلهم يف ثواب صلواهتم على حس��ب حاالهتم يف إقامتها،
النّ��اس
ُ
ٍ ِ
ِ
ثواب ُع ْش ِ
ُ
نهم ُت ْس�� ُعها ،ومِن ُْه��م ُث ُمنها إلى
فم ُنه��م َم��ن
��ر صالة ،وم ُ
يحصل له ُ
فالر ُ
الس��عيدُ ْ
واب ك َّله( ،»)2وق��ال ُمال علي القاري
يحص َل ال َّث َ
أن ِّ
جل َّ
نصفه��اَّ ،
الصالة -مثلاً  -بعدَ مراعاة ُّ
الش��روط
أعلم بالنِّ ّيات،
:$
فمدار كمال َّ
ُ
«واهلل ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
حضور
المعروف��ة على
المس��موعة
واألركان ،وواجباهت��ا وس��ننها ،وآدابِه��ا
مع اهللِ ،وق ْط ِع الن ِ
ِ
عما سوا ُه(.»)3
القلب َ
َّظر َّ

وعن حذيفة بن اليمان ﭭ أنه رأى رجلاً ال يتم الركوع والسجود ،قال:
ِ ِ ِ
اهَّلل ُم َح َّمد ًا ﷺ َع َل ْي َها(.»)4
« َما َص َّل ْي َت َو َل ْو ُم َّت ُم َّت َع َلى َغ ْي ِر الف ْط َرة ا َّلتي َف َط َر ُ
محمد ﷺ :ش��رعه ودينه ..وق��د ِ
ٍ
األحاديث على َّ
ُ
أن
دلت
والمراد بفطرة

الصالة واجب ،وأن تركه محرم(.)5
إتمام الركوع والسجود يف َّ

(((
(((
(((
(((
(((

رواه أبو داود ( ،)796والنسائي يف الكربى ( ،)615والحميدي ( ،)145وأحمد ()18894
–واللفظ له ،-وصححه العراقي .المغني عن حمل األسفار ص.203
شرح سنن أبي داود .455/3
مرقاة المفاتيح .3168/8
صحيح البخاري (.)791
فتح الباري البن رجب 159/7

كـ�شـف الـكـــروب عن موبقات الذنوب

229

الخاتمة
ِ
ِِ
َّ
وكرمهم
إن من نعم اهلل س��بحانه وتعالى وفضله على البش��رية أن خ َلقهم َّ

رسلاً  ،فمن أطاعهم دخل الجنةَ،
ورزقهم ،ولم يرتكهم هملاً  ،بل أرسل إليهم ُ
ُ
والدليل قوله تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
النار،
ومن عصاهم دخل َ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [س��ورة

النحل.]36:

ٍ
خير إال َّ
ش��ر إال
دل األم َة عليه ،وال َّ
وعلى هذا بعث نب ُّينا محمد ﷺ ،وال َ
والخير الذي َّ
َّ
دل عليه :التوحيد ،وجميع م��ا يح ُّبه اهلل ويرضا ُه،
حذره��ا من�� ُه،
ُ

والش��ر الذي َّ
حذره��ا من ُه :الش��رك وجميع ما يك��ر ُه اهلل ويأبا ُه( )1م��ن الكبائر
ُّ

والفواح��ش والمعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بط َن ،عن أبي هريرة ﭬ
عن النبي ﷺ قال« :اجتَنِبوا الس��بع الموبِ َق ِ
ات» ،قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
«الش��ر ُك بِاهَّللِ ،والس��حر ،و َقت ُْل ال َّن ْف ِ ِ
الح ِّقَ ،و َأك ُْل
��ر َم اهَّللُ إِ اَّل بِ َ
َ ِّ ْ ُ َ
��س ا َّلتي َح َّ
قالْ ِّ :
َات الم ْؤ ِمن ِ
ف المحصن ِ
ِ
الربا ،و َأك ُْل م ِ ِ
َات
ال ال َيتي��مَِ ،والت ََّو ِّلي َي ْو َم الز َّْحفَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ َ
ِّ َ َ
ُ
َ
الغَافِال ِ
َت»(.)2

(((
(((

انظر :ثالثة األصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن سليمان التميمي) .194/1
متفق عليه.
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ٍ
جرت أختَه��ا وأختها وأختها،
والمعاص��ي بريد الكفر ،فك��م من معصية َّ
وس��لب إيمانه ،وذلك
حتى كانت النهاي ُة أن نُكِتت يف قلب العبد ٌ
نكت س��و ٌد ُ
مظان س��وء الخاتمة ،فعن أبي هريرة ﭬ عن رس��ول اهلل ﷺ قال« :إِ َّن ال َع ْبدَ
ِ
إِ َذا َأ ْخ َط َأ َخطِي َئ ًة نُكِت ْ ِ
َاب ُص ِق َل
َت في َق ْلبِه ُن ْك َت ٌة َس ْو َدا ُءَ ،فإِ َذا ُه َو َنز ََع َو ْاس َت ْغ َف َر َوت َ
ِ
()1
ان ا َّل ِذي َذك ََر اهَّللُ ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ
الر ُ
َق ْل ُب�� ُه َ ،وإِ ْن َعا َد ِزيدَ ف َيها َحتَّى َت ْع ُل َو َق ْل َب ُهَ ،و ُه َو َّ
«ص ِق َل َق ْل ُب ُه»:
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة المطففين ،)2(»]14:قولهُ :
أي :نظف وصفيت مرآة قلبه لتجليات ربه ،ألن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو
ب
«حتَّى َت ْع ُل َو َق ْل َب�� ُه» أي :حتى يغلِ َ
وس��خ القلب وس��واده حقيق ًّيا( ،)3وقولهَ :
ِ
النكت على نور قلبه وتس��ت َُر ظلم ُة تلك النكت ضو َءه ،فإذا صار
س��وا ُد تلك
مس��تورا َع ِم َي قل ُبه ،وال ُيبصر ش��ي ًئا من العل��م والحكمة ،وال يفهم
ن��ور قلبه
ً
ُ
الظلم والفتن وإيذا ُء
خي��را ،وتزول عن قلبه الرحم ُة والش��فقة ،ويث ُب ُت يف قلبه
ُ
ً
الطبع
ان» :أصل الرين
الر ُ
«و ُه َ
والج َراء ُة على المعاصي( ،)4وقولهَ :
ُ
الن��اس َ
��و َّ
والتَّغطيةُ ،والران والرين سواء ،أي :فذلك األثر المستعلي ما أخرب اهلل تعالى
وعرب عنه بقوله :ﭽ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ :أي غلب واس��تولى على قلوهبم ما كانوا

يكسبون من الذنوب(.)5
(((
(((
(((
(((
(((

«سقل» بالسين ،بمعنى واحد.
وعند الرتمذيُ :
أخرجه الرتمذي ( ،)3334والنس��ائي يف الك�برى ( ،)11594وابن ماجه ( ،)4244وأحمد
( ،)7952وقال أبو عيسى الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
مرقاة المفاتيح للقاري .1622/4
المفاتيح شرح المصابيح للمظهري .186/3
شرح المشكاة للطيبي .1848/6
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وال س��بيل إلى ف�لاح العبد والنج��اة من المعاصي والذن��وب إال بصدق

األوب��ة والتوب��ة واإلناب��ة إلى اهلل وكث��رة االس��تغفار ،قال اهلل تب��ارك وتعالى:

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ [س��ورة ه��ود ،]61:وق��ال تعال��ى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [س��ورة الن��ور ،]31:فع��ن أب��ي ذر
ﭬ ع��ن النب��ي ﷺ ،فيما روى ع��ن اهلل تبارك وتعال��ى أنه قال« :ي��ا ِعب ِ
ادي
َ َ
ِ
ُون بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأ ْغ ِف ُر ُّ
اس�� َتغ ِْف ُرونِي َأ ْغ ِف ْر
ُ��م تُخْ طِئ َ
الذن َ
ُوب َجمي ًعاَ ،ف ْ
إِ َّنك ْ
َلك ُْم»(.)1

ٍ
ٍ
اهلل س��بحانه
ومت��ى ما أقب��ل العبدُ بقلب��ه
بإخالص وصدق إل��ى اهلل أقبل ُ
ويبس ُ
ليتوب
��ط يده بالليل
وتعالى إليه ،فاهلل س��بحانه وتعالى
َ
يحب َّ
ُّ
التوابينُ ،
مس��ي ُء النهار ،ويغف��ر الذنوب جمي ًعا ،ق��ال اهلل تبارك وتعال��ى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [س��ورة البق��رة ،]222:وق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ[س��ورة الزمر ،]53:فعن أبي هريرة ﭬ قال :سمعت
َب َذ ْن ًب��ا َ -ف َق َالَ :ر ِّب
��اب َذ ْن ًبا َ -و ُر َّب َم��ا َق َال َأ ْذن َ
النب��ي ﷺ ق��ال« :إِ َّن َع ْبدً ا َأ َص َ
ت َ -فا ْغ ِف ْر لِيَ ،ف َق َال َر ُّب ُهَ :أ َع ِل َم َع ْب ِدي َأ َّن َل ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر
ت َ -و ُر َّب َما َق َالَ :أ َص ْب ُ
َأ ْذ َن ْب ُ
ْ��ب َو َي ْأ ُخ ُ
َّ
��ذ بِ ِه؟ َغ َف ْر ُت لِ َع ْب ِديُ ،ث َّم َمك َ
��اب َذ ْن ًباَ ،أ ْو
َث َما َش��ا َء اهَّللُُ ،ث َّم َأ َص َ
الذن َ
آخ َرَ ،فا ْغ ِف ْر ُه؟ َف َق َالَ :أ َع ِل َم َع ْب ِدي
تَ -
ت َ -أ ْو َأ َص ْب ُ
َب َذ ْن ًباَ ،ف َق َالَ :ر ِّب َأ ْذ َن ْب ُ
َأ ْذن َ
َأ َّن َل ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر َّ
ْب َو َي ْأ ُخ ُذ بِ ِه؟ َغ َف ْر ُت لِ َع ْب ِديُ ،ث َّم َمك َ
َب
َث َما َشا َء اهَّللُُ ،ث َّم َأ ْذن َ
الذن َ
َذ ْن ًب��اَ ،و ُر َّب َما َق َ
آخ َر،
تَ -
ت َ -أ ْو َق َال َأ ْذ َن ْب ُ
اب َذ ْن ًباَ ،ق َالَ :ق َالَ :ر ِّب َأ َص ْب ُ
��الَ :أ َص َ
(((

صحيح مسلم (.)2577
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َفا ْغ ِف ْر ُه لِيَ ،ف َق َالَ :أ َع ِل َم َع ْب ِدي َأ َّن َل ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر َّ
ْب َو َي ْأ ُخ ُذ بِ ِه؟ َغ َف ْر ُت لِ َع ْب ِدي
الذن َ
()1
َثالَ ًثاَ ،ف ْل َي ْع َم ْل َما َش��ا َء»  ،وعن أبي موس��ى ﭬ عن النبي ﷺ قال« :إِ َّن اهللَ
��ط يدَ ه بِالنَّه ِ ِ
ِ
ُوب ُم ِس��ي ُء الن ََّه ِ
َع َّز َو َج َّل َي ْب ُس ُ
ُوب
ارَ ،و َي ْب ُس ُ َ ُ َ
ار ل َيت َ
��ط َيدَ ُه بِال َّل ْي ِل ل َيت َ
ُم ِسي ُء ال َّل ْي ِلَ ،حتَّى َت ْط ُل َع َّ
الش ْم ُس ِم ْن َم ْغرِبِ َها»(.)2
ِ
ِ
فات ،فالند ُم توبة ،عن ابن مس��عود ﭬ
صدق
ودلي��ل
توبته الن��د ُم على َ

قال :قال رسول اهلل ﷺ« :النَّدَ ُم ت َْو َبةٌ»(.)3

ُ
كثير التوبة واالستغفار إلى اهللِ ،فعن أبي هريرة ﭬ
وكان
رسول اهلل ﷺ َ
ِ
ِ
قال :س��معت رس��ول اهلل ﷺ ُ
ُ��وب إِ َل ْي ِه فِي
«واهَّلل إِنِّي أَلَ ْس�� َتغْف ُر اهَّللَ َو َأت ُ
يقولَ :
ِ
ِ
ين َم َّرةً»(.)4
ال َي ْو ِم َأ ْك َث َر م ْن َس ْبع َ

ويج��ب على العبد أن يحرص على المحافظة والمواظبة على الصلوات
يكفر سيئاتِه ويمحو خطاياه وذنوبه ،عن عبد
الخمس يف الجماعة فذلك مما ُ
ٍ
اهللِ ِ
بن مس��عود ﭬ َّ
أن رجلاً
أص��اب مِن
امرأة قبلةًَ ،ف َأتَ��ى ال َّنبِ َّي ﷺ َف َأ ْخ َب َر ُه
َ
َف َأنْ��ز ََل اهَّللُ َع َّز َو َج َّل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
َ
ُ
رس��ول
الرجل :يا
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [س��ورة هود ،]114:فقال
اهلل أل��ي َ
س��مع
هذا؟ ق��ال« :لِ َج ِمي ِع ُأ َّمتِي ُك ِّل ِه ْم»( ،)5وعن أبي هريرة ﭬ أ َّن ُه
َ
(((
(((
(((
(((
(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)7507وصحيح مسلم (.)2758
صحيح مسلم (.)2759
أخرج��ه ابن ماج��ه ( ،)4252والطيالس��ي ( ،)380والحمي��دي ( ،)15والحاكم ()7612
وصححه ووافقه الذهبي.
صحيح البخاري (.)6307
متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)526وصحيح مسلم (.)2763
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يق��ولَ :
«أ َر َأ ْيت ُْم َل ْو َأ َّن ن ََه ًرا بِ َب ِ
��اب َأ َح ِدك ُْم َي ْغت َِس ُ
ُ
َ
��ل فِ ِيه ك َُّل َي ْو ٍم
رس��ول اهلل ﷺ
ولَ :ذلِ َ ِ ِ
َخ ْم ًس��اَ ،م��ا َت ُق ُ
��ن َد َرنِ ِه؟» قالوا :ال يبقي من درنه ش��ي ًئا ،قال:
ك ُي ْبقي م ْ
ك ِم ْث ُل الص َلو ِ
ات الخَ ْم ِ
« َف َذلِ َ
سَ ،ي ْم ُحو اهَّللُ بِ ِه الخَ َط َايا»(.)1
َّ َ

ِ
ِ
االس��تغفار والتَّوب َة واألوب َة إلى اهللِ،
يكثر
فحري
ٌّ
َ
بالمس��لم والمسلمة أن َ
ِ
الكبائ��ر والفواحش،
ويتجنب
الش��هوات،
ويكف عن
نفس�� ُه،
وأن
َّ
َ
َ
َ
يحاس��ب َ
اس��تطاع إلى ذلك س��بيلاً ،
ويحاف��ظ على الصل��وات الخمس يف الجماعة ما
َ
ِ
ٍ
راض -ن ُ
فضله.-
الكريم من
اهلل
اهلل وهو عن ُه
َ
َسأل َ
حتى يل َقى َ
يس��ر اهلل َّ
جل جالل��ه لي جم َعه ،وهذا من فضل اهلل
وأقول ختامًا :هذا ما َّ

عل��ي وكرمه بي ،وهو حس��بي ومن كان حس��به فقد كفاه ،حس��بنا اهلل
تعال��ى
َّ
ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل ،وأس��تغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال
ولوالدي وللمس��لمين والمس��لمات والمؤمنين
الحي القيو َم وأتوب إليه
هو
َّ
َّ

والمؤمن��ات األحي��اء منهم واألموات ،وصلى اهلل وس��لم على س��يدنا ونبينا
محم��د ،وعلى آله ،وأصحابه ،ومن تبعهم بإحس��ان إلى يوم الدين ،والحمد

هلل رب العالمين.

(((

متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،)528وصحيح مسلم (.)667
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