منظومة الكبائر للحجاوي

إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
وسقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف،
محؿدا
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن كبقـا
ً
طبده ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف ومـ سار طؾك هنجف
واس َتـ بسـتف إلك يقم الديـ.
ْ
أما بعدُُ :
دارسة هذه الؿـظقمة ،مـظقمةة
فـبدأ ُم
َ
ستعقـقـ باهلل -طز وجؾ -يف ُم َ
الؽبائر لؾحجاوي -رحؿف اهلل تعالك ،-و ُأقدم بةقـ يةدي هةذه الؿـظقمةة
ببعض الؿؼدمات.
المقدمة األولى :يف التعريػ بالـاضؿ.
ففق أبق الـجا شرف الةديـ مقسةك بةـ أحؿةد بةـ مقسةك الحجةاوي
الؿ ْؼ ِدسةل ،مةةؿ الحةةالحل الدملةةؼل الحـبؾةةلُ ،ول ِة َدَ -رحؿةةف اهلل -بؼريةةة
َ
حجة ويؼال حجا وهل مـ قةرى كةابؾس ،والـسةبة إلقفةا حجةاوي وققةؾ
حجل.
ولةةد -رحؿةةف اهلل -سةةـة مؿاكؿائةةة وخؿةةس وتسةةعقـ لؾفجةةرة ،وكلةةل
ببؾده وأقبؾ طؾةك الػؼةف إقبةآ ُكؾقةا ،حتةك بةرع فقةف ،مةؿ إكةف ارتحةؾ إلةك
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دملؼ فسؽـ هبةا ،وأخةذ طةـ ملةاير طحةره ،ومؿةـ أخةذ طـةف شةفاب
الديـ أحؿد الل َق ْيؽل -رحؿف اهلل -صاحب كتاب التقضةق يف الجؿةع
بقـ الؿؼـع والتـؼق .
بعةض حـابؾةة
وأخذ طـف جؿاط ٌة مـ طؾؿاء الحـابؾة ،مؿةـ أخةذ طـةف ُ
كجد ،وهذه مسللة مفؿة ُتػقةدك يف اكتلةار مملػةات الحجةاوي يف كجةد.
وأيضةا ابةةـ أبةةل ُح َؿ ْق ةدان،
مةةـ تالمقةةذه الـجةةديقـ :أحؿةةد بةةـ ملةةرفً ،
ففمٓء مـ حـابؾة كجد ،ولفذا كلروا كتب شةقخفؿ الحجةاوي -رحؿةف
مـتلرا يف كجدُ ،ية َدَ رس يف
اهلل تعالك -يف كجد ،ولفذا تجد زاد الؿستؼـع
ً
الؿساجد ،ويدرس يف الؿعاهد وكحقها.
لف كثقر مـ الؿملػات ،وكؿا تؼدم قد اختص بالػؼةف واطتـةك بةف ،مةـ
وحةر َر كؼقلةف،
مملػاتف كتاب اإلقـاع لطالب آكتػاعَ ،ج َؿ َع فقف الؿذهب َ
كتةاب معتؿةد طـةد الؿتةةلخريـ مةـ الحـابؾةة ،وقةد شةرحف العالمةةة
وهةق
ٌ
مـحقر ال ُب ُفقيت يف كتابف كلاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع.
أيضةةا مةةـ كتبةةف م ةا تؼةةدم وهةةق زاد الؿسةةتؼـع يف اختحةةار الؿؼـةةع،
و ً
أيضةا شةرحف البفةقيت يف كتةاب
لؾؿ َقفةؼ ابةـ ُق َدَ ا َمة َةً ،
اخ َت َح َر فقةف الؿؼـةع ُ
الؿ ْربِع.
معروف ملفقر :الر ْوض ُ
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أيضةةا حاشةةقة التـؼةةق  ،أي التـؼةةق الؿلةةبع
مةةـ كتةةب الحجةةاوي ً
لؾؿرداوي ،وهل مطبقطة.
أيضا شرح مـظقمة أداب ٓبـ طبةد الؼةقي وقةد ُصبةع هةذا اللةرح
ً
ُم َحؼ ًؼا.
أيضةةا مةةـ مملػاتةةف مةةا كحةةـ بحةةدده وهةةل هةةذه الؿـظقمةةة ،مـظقمةةة
ً
الؽبائر ،ويليت الؽالم طؾقفا إن شاء اهلل.
تقيف -رحؿف اهلل -سـة مؿان وستقـ وتسةعؿائة لؾفجةرة -رحؿةف اهلل
تعالك رحؿة واسعة.-
المقدمة الثاىوة :التعريف بالمنظومة.
كثقةرا مةـ كبةائر الةذكقب،
مـظقمة الؽبائر مـظقمةة وجقةزة ،جؿعةت ً
التةةل جةةاء يف الـحةةقص النهقةةب مـفةةاَ ،ك َظ ة َؿ فقفةةا العالمةةة الحجةةاوي
الؽبةةائر القاقعةةة يف كتابةةف اإلقـةةاع لطالةةب آكتػةةاع ،و رضةةف مةةـ ذلةةؽ
تسفقؾ ِحػظفةا ،وهةل مةـ البحةر الطقيةؾ ،ولةؿ يؼحةد الـةاضؿ -رحؿةف
اهلل -آستؼحاء لجؿع كؾ الؽبائر; فنن هةذا َيطةقل ،وإكؿةا جؿةع ُجؿؾةة
صالحة مـفا ،مؿا ذكةره يف كتابةف اإلقـةاع ،فنكةف لؿةا وصةؾ إلةك بةاب مةـ
ُتؼ َب ُؾ شفادتف ،ذكر جؿؾة مـ الؽبائر; ٕكف إذا وقعت يف الؽبقةرة لةؿ ُتؼبةؾ
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شفادتف ،يخرج مـ العدالة ،ولفذا جؿع هةذه الؽبةائر مةؿ َك َظ َؿفةا لقسةفؾ
حػظفا.
ُش ةرحت هةةذه الؿـظقمةةة فقؿةةا أطؾةةؿ يف شةةرحقـ مطبةةقطقـ ،إول:
الةةةذخائر بلةةةرح مـظقمةةةة الؽبةةةائر للةةةؿس الةةةديـ محؿةةةد بةةةـ أحؿةةةد
السػاريـل الحـبؾل ،الؿتقىف سـة ألةػ ومائةة ومؿةاي ومؿةاكقـ لؾفجةرة،
ومـ العجقب أن السػاريـل َذ َك َر يف مؼدمة شرحف لفذه الؿـظقمة أكةف لةؿ
ػ طؾك هذه الؿـظقمة يف الؽبائر وأطجبتف،
يؽـ يعؾؿ مـ هق الـاضؿَ ،و َق َ
ةت طؾةةك مـظقمةةة ملة ٍ
ةتؿؾة طؾةةك
فلةةرحفا ،فؼةةال يف الؿؼدمةةة :فؼةةد وقػة ُ
ؽ ،وسةفقلة حبة ٍ
الؽبائر القاقعة يف اإلقـاع ،بحس ِـ سب ٍ
ؽ وإبةدا ٍع ،لؽـةل
َْ
ُ ْ َ ْ
لؿ َأ ِ
ف صاحب ذلؽ الـظؿ الرققؼ ،ولؿ أطثر طؾك مـ َدلـل طؾقةف ،إٓ
طر ْ
أكف بعد ذلؽ طؾؿ بلن الـاضؿ هق الحجاوي.
أيضا مةـ شةروح هةذه الؿـظقمةة شةرح معاصةر ،هةق تـةقير البحةائر
ً
بلرح مـظقمة الؽبائر لؾلقر طبد اهلل بـ صال الػقزان -وفؼف اهلل.-
َحؼ َؼ هذه الؿـظقمة طؾك ست كسر ،وطؾؼ طؾقفا اللقر محؿد زياد
وضةؿ َـ كةذلؽ تعؾقؼةةات لؾلةةقر العالمةةة طبةةد اهلل بةةـ طؼقةةؾ -
التؽؾةةةَ ،
رحؿةةف اهلل تعةةالك ،-كؿةةا يف مجؿةةةقع رسةةائؾ ترامقةةة ،وهةةذا التحؼقةةةؼ
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وأيضةا ضةبطفا طؾةك
لؾؿـظقمة تحؼقةؼ جقةد ،وهةق
أحسةـ مةـ َحؼ َؼفةاً ،
ُ
جؿاطة مـ العؾؿاء الؿعاصريـ.
ولفذا الـسخة التل بليديؽؿ أضـفا هل التل ذكرها اللةقر ملةفقر يف
آخر كتاب الؽبائر لؾذهبل ،وسقليت التححق إن شاء اهلل تعالك مـ هةذه
الـسخة الؿعتؿدة.
المقدمة الثالثة :المؤلفات يف الكبائر.
مةةـ الؿملػةةات يف الؽبةةائر كتةةاب الؽبةةائر أو جةةزء فقةةف َمةـ روى طةةـ
الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -مةـ الحةحابة يف الؽبةائر ،وهةذا الؽتةاب
لؾحةةافظ أبةةل بؽةةر أحؿةةد بةةـ هةةارون ال ديج ةل الؿتةةقىف سةةـة مالمؿائةةة
وواحد.
جةةاء بعةةد ذلةةؽ ضةةقاء الةةديـ أبةةق طبةةد اهلل محؿةةد بةةـ طبةةد القاحةةد
ٍ
ومالث وأربعةقـ ،ووضةع زيةادات طؾةك
الؿ ْؼ ِدسل ،الؿتقىف سـة ستؿائة
َ
كتاب ال ديحل ،وهذان الؽتابان مطبقطان محؼؼان.
أيضا مةـ الؽتةب يف الؽبةائر الؽتةاب الؿلةفقر ،وهةق كتةاب الؽبةائر
ً
لؾذهبل ،وقد حؼؼف قةر واحةد ،وأحسةـ تحؼقةؼ لةف هةق تحؼقةؼ اللةقر
ملفقر بـ حسـ آل سؾؿان.
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أيضا مـ الؿملػةات يف الؽبةائر مـظقمةة طـقاهنةا :الةذخائر يف الؽبةائر
ً
والحةةغائرٕ ،بةةل ال كةةات بةةدر الةةديـ الغةةزي اللةةافعل -رحؿةةف اهلل،-
الؿتةةقىف سةةـة تسةةعؿائة وأربةةع ومؿةةاكقـ لؾفجةةرة ،وقةةد حؼؼفةةا وشةةرحفا
اللقر الدكتقر حؿد بـ طبد اهلل الؿـحقر -رحؿف اهلل.-
أيضةا يف الؽبةائر كتةاب الزواجةر طةـ اقةناف الؽبةائر
مـ الؿملػةات ً
ٓبةةـ حجةةر الفقثؿةةل الؿؽةةل اللةةافعل -رحؿةةف اهلل ،-وهةةذا مةةـ أوسةةع
الؽتب يف الؽبائر ،وقد ذكر فقف أكثر مـ أربعؿائة كبقةرة ،وٓ ُي َسةؾ ُؿ لةف يف
جؿؾة مـ هذه الذكقب التل ذكر أهنا كبائر.
أيضا مـ الؿملػةات يف الؽبةائر كتةاب الؽبةائر ل مةام الؿجةدد شةقر
ً
اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب -رحؿف اهلل تعالك رحؿة واسعة ،-وقةد
صبع محؼؼا أو يف أكثر مـ تحؼقؼ.
أيضا مـ الؿملػات الؿباحث العؼدية الؿتعؾؼة بالؽبائر ومرتؽبفةا يف
ً
الدكقا ،لؾدكتقر سعقد الخؾػ -وفؼف اهلل.-
المقدمة الرابعة:
وهل آخر هةذه الؿؼةدمات ،أذكةر بعةض الؿسةائؾ العؼديةة الؿتعؾؼةة
بالؽبائر ،وهل أربع مسائؾ ،مـ الؿفؿ لؿـ درس الؽبائر أن َي ِ
عرففا.
-8-

منظومة الكبائر للحجاوي

الؿسللة إولك :حؽؿ مرتؽب الؽبقرة.
فحؽؿةةف طـةةد أهةةؾ السةةـة والجؿاطةةة أكةةف ٓ َي ْؽ ُػةر ،وٓ َيخة ُةرج بػعةةؾ
الؽبقرة التل هل دون اللرك والؽػر ٓ ،يخرج مـ مؾة اإلسالم ،بؾ ُي َعد
فاس ًؼا لؽبقرتف ،مممـًا بؿا معف مـ أصةؾ اإليؿةان ،وإذا مةات ُم ِحةرا طؾةك

الؽبقرة فحؽؿف طـد أهؾ السـة أكف واقع تحت ملةقئة اهلل -جةؾ وطةال،-
إن شاء طذبف بعدلف ،وإن شاء ػر لف برحؿتف ،وإذا أراد اهلل -طز وجةؾ-
أن ُي َعذ َبف يف الـار فنكف ٓ ُي َخؾد فقفا ،بؾ يبؼك ما شاء اهلل -جؾ وطةال -أن
يبؼةةك ،مةةؿ يخةةرج ويؽةةقن محةةقره إلةةك الجـةةة ،هةةذا اطتؼةةاد أهةةؾ السةةـة
والجؿاطة يف مرتؽب الؽبقرة.
اهلل َٓ
ودل طؾةةك هةةذا طةةدة أدلةةة ،مـفةةا قةةقل اهلل -طةةز وجةةؾ﴿ :-إِن َ
َي ْغ ِػ ُر َأن ُي ْل َر َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َؽ ل ِ َؿـ َي َلةا ُء﴾ [الـسةاء ،]59 :فؼقلةف
تعالكَ ﴿ :مةا ُد َ
ون َذل ِ َ
ةؽ﴾ يعـةل دون اللةرك ،فةاهلل -جةؾ وطةال -يغػةره
لؿـ يلاء ،وهذا يعؿ كؾ ذكب دون اللرك ،فقدخؾ يف ذلؽ الؽبائر.
وأيض ةا جةةاءت إحاديةةث الحةةحقحة الؿتةةقاترة التةةل تةةدل طؾةةك أن
ً
العحاة مـ أهؾ التقحقد ُيخرجفؿ اهلل -جؾ وطال -مـ الـار ،ودل طؾك
أيضةةا حةةديث طبةةادة -رضةةل اهلل طـةةف -أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
هةةذا ً
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وسةةؾؿ -قةةالَ « :أ ُت َبةةايِ ُعقكِل َط َؾةةك َأٓ ُت ْل ة ِر ُكقا بِةةاهللِ َشةة ْق ًئاَ ،و َٓ َت ْز ُك ةقا َو َٓ
َت ْس ِر ُققا؟» ،مؿ قرأ آية الـسةاء ،ويعـةل بةيةة الـسةاء ققلةف تعةالكَ ﴿ :يةا َأي َفةا
َةةؽ َط َؾةةك َأن ٓ ُي ْل ِ
َةةات ُي َبايِ ْعـَ َ
ةةر ْك َـ بِةةاهللِ َشةة ْق ًئا﴾
الـبِةةل إِ َذا َجةةا َء َك ا ْل ُؿ ْممِـَ ُ
[الؿؿتحـة ]23 :أيةة ،قةالَ « :ف َؿة ْـ َو َفةك مِةـْ ُؽ ْؿ َفة َل ْج ُر ُه َط َؾةك اهللَِ ،و َمة ْـ
ِ
َأص ِ ِ
ب; َف ُفة َق َكػة َار ٌة َلة ُف» ،أي مةـ أصةاب كبقةرة،
اب فل َذل َؽ َش ْق ًئاَ ،ف ُعققة َ
َ َ
بحد أو تعزير ففةق كػةارة لةف،
زكك أو سرق أو قر ذلؽ فعققب يف الدكقا َ
ِ ِ
اهلل» يعـةل مةا طققةب يف الةدكقا ،قةال:
« َو َم ْـ َأ َص َ
اب م ْـ َذل َؽ َش ْق ًئا َف َس َت َر ُه ُ
« َف ُف َق إِ َلك اهللِ ،إِ ْن َشا َء َطذ َب ُف َوإِ ْن َشا َء َ َػ َر َل ُف» أخرجف البخاري.
ِ
ِ
ِ
ةاص
ةب َط َؾة ْق ُؽ ُؿ ا ْلؼ َح ُ
يـ آ َمـُُقا ُكُت َ
وقال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-يا َأي َفا الذ َ
فِل ا ْل َؼ ْت َؾك﴾ [البؼرة ،]289 :إلك أن قالَ ﴿ :فؿـ ُط ِػل َلف مِـ َأ ِخ ِ
قف َش ْةل ٌء
َ ْ َ ُ ْ
َفاتباع بِا ْلؿعر ِ
وف و َأداء إِ َلق ِف بِنِحس ٍ
ان﴾ ،فجعؾ اهلل -طز وجؾ -الؿؼتةقل
َ َ ٌ ْ ْ َ
َ ٌ َ ُْ
أخا لؾؼاتؾ ،قالَ ﴿ :فؿـ ُط ِػل َلف مِـ َأ ِخ ِ
قف﴾ جعؾ الؿؼتةقل أخةا لؾؼاتةؾ،
َ ْ َ ُ ْ

كافرا لؿا كان أخا لؾؿؼتقل.
ولق كان الؼاتؾ ً

وقال الـبل -طؾقف الحالة والسالمَ « :-أ َتاكِل ِج ْب ِر ُيؾ َ -ط َؾ ْق ِف السة َال ُم-
ات مِ ْـ ُأمتِة َؽ َٓ ُي ْلة ِر ُك بِةاهللِ َشة ْق ًئا َد َخة َؾ ا ْل َجـة َةُ ،ق ْؾة ُت:
َف َبل َركِل َأك ُف َم ْـ َم َ
-:-
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ْ
ٓحظ أن هذه كبائرَ « ،ق َالَ :وإِ ْن َز َكك َوإِ ْن َسة َر َق»
َوإِ ْن َز َكك َوإِ ْن َس َر َق؟»،
أخرجف مسؾؿ.
ففذا فقف الدٓلة طؾك أن مرتؽب الؽبقرة ٓ بد أن يدخؾ الجـةة ،وإذا
كان ٓ بد أن يدخؾ الجـة فنكف لقس بؽا ٍ
فر ،لؽـ دخقلف لؾجـة قةد يؽةقن
ً
ً
دخةقٓ بعةد
دخقٓ أول ِقةا ،بةلن يعػةق اهلل -طةز وجةؾ -طـةف ،وقةد يؽةقن
تطفقره بالـار ،فقبؼك فقفا مةا شةاء اهلل -جةؾ وطةال ،-مةؿ يخةرج ويؽةقن
محقره إلك الجـة.
وبـةةا ًء طؾةةك مةةا تؼةةدم مةةـ أن مرتؽةةب الؽبقةةرة لةةقس بؽةةافر ،فةةنن مةةـ
اللةةػاطات التةةل يثبتفةةا أه ةؾ السةةـة والجؿاطةةة لؾـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
وسؾؿ -شػاطتف ٕهؾ الؽبائر مـ أمتف ،فؼد روى أكس -رضل اهلل طـةف-
اطتِل َِٕ ْه ة ِؾ ا ْل َؽ َب ةائِ ِر مِ ة ْـ
أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةالَ « :ش ة َػ َ
ُأمتِل» أخرجف النمذي.
الؿسللة الثاكقةةَ :أ َمة ُر فعةؾ الؽبةائر يف كؼةص اإليؿةان ،أجؿةع السةؾػ
طؾك أن اإليؿان َيزيد و َيـ ُؼص ،وأن زيادتف تؽةقن بالعؿةؾ الحةال  ،وأمةا
ُكؼحاكف فقؽقن بػعؾ الؿعاصل ،ومؿا يدل طؾك أن اإليؿان يـؼص بػعةؾ
الؽبائر ققلف -طؾقف الحالة والسالمَ َٓ « :-ي ْزكِل الزاكِل ِحةق َـ َي ْزكِةل َو ُهة َق
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ُم ْممِ ٌـ» ،كػل اإليؿان يف هذا الحديث يراد بف كػل اإليؿان الؽامةؾ ،فةدل
هذا طؾك أن إيؿان الزاي كاقص ،قالَ َٓ « :ي ْزكِةل الزاكِةل ِحةق َـ َي ْزكِةل َو ُهة َق
ُم ْممِ ٌـ» ،كػل اإليؿان هـا ما الؿراد بف؟ كػةل اإليؿةان الؽامةؾ ،لةقس كػةل
أصؾ اإليؿان ،ٓ ،يعـل لقس مممـًا اإليؿان الؽامؾ مـ يزي.
ومثؾف ققلف -طؾقف الحالة والسةالمَ « :-واهللِ! َٓ ُية ْممِ ُـ» ققةؾ :مةـ يةا
رسقل اهلل؟ قال« :ال ِذي َٓ َية ْل َم ُـ َجة ُار ُه َب َقائِ َؼة ُف» ،ققلةفَ « :واهللِ! َٓ ُية ْممِ ُـ»
هذا كػل ل يؿةان الؽامةؾ ،فةدل طؾةك أن إيؿةان العاصةل الةذي ارتؽةب
الؽبقرة أن إيؿاكف كاقص ،لؽـ معف أصؾ اإليؿان.
وصةػ اإليؿةان الؽامةؾ ،فؼةد فاتةف مةا
وإذا زال طـ مرتؽب الؽبقرة
ُ
اهلل تعالك بف طبا َده الؿممـقـ مـ الـجاة مـ الـار والػقز بالجـة.
وطد ُ
مـ معف اإليؿان الؽامؾ هق مقطق ٌد بدخقل الجـة والـجاة مةـ الـةار،
أمةةا مرتؽةةب الؽبقةةرة ففةةق ُم َت َقط ة ٌدٌ بعةةذاب اهلل -طةةز وجةةؾ ،-متقطةةد أٓ
يدخؾ الجـة ابتداء ،وإن كان محقره إلك الجـة ،ولفذا قال -جؾ وطال-
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ةار﴾
اهلل ا ْل ُؿة ْةممـ َ
قـ َوا ْل ُؿ ْممـَةةات َجـةةات َت ْج ِةري مةةـ َت ْحت َفةةا ْإَ ْك َْفة ُ
َ ﴿ :و َطَةدََ ُ
[التقبة ،]83 :فؿرتؽب الؽبقرة َيػق ُتةف هةذا القطةد مةـ اهلل -طةز وجةؾ-
كامال.
لعباده الؿممـقـ إيؿا ًكا ً
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الؿسللة الثالثة :الخروج طؾك الحاكؿ إذا ارتؽب كبقرة.
إذا ارتؽب الحةاكؿ كبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب التةل هةل دون اللةرك
والؽػر ،فنكف يعد فاس ًؼا ،ومع الحؽؿ ِبػ ِ
سةؼف ،فنكةف َي ْحة ُر ُم الخةروج طؾقةف
ُ
َُ
بنجؿةةاع أهةةؾ العؾةةؿ ،قةةال الـةةقوي -رحؿةةف اهلل تعةةالك :-وأمةةا الخةةروج
طؾةةقفؿ -يعـةةل الةةقٓة -وقتةةالفؿ فحةةرام بنجؿةةاع الؿسةةؾؿقـ ،وإن كةةاكقا
َف َس َؼ ًة ضالؿقـ ،وقد تظاهرت إحاديث بؿعـك مةا ذكر ُتةف ،وأجؿةع أهةؾ
السـة أكف ٓ َي ِ
ـعز ُل السؾطان بالػسؼ.
مؿ قال :وسبب طدم اكعزالف وتحريؿ الخةروج طؾقةف مةا ينتةب طؾةك
ذلؽ مـ الػتـ وإراقة الدماء وفساد ذات البقـ ،فتؽقن الؿػسدة يف َطزل ِف
أكثر مـفا يف بؼائف.
َ
يعـةةل ْ
وإن حؽؿـةةا بػسةةؼ الحةةاكؿ الةةذي ارتؽةةب كبقةةرة ف ةال يجةةقز
الخروج طؾقف ،لؿاذا ٓ يجقز الخروج طؾقف؟
ً
أوٓ :لدٓلة الـحقص طؾك ذلؽ أتقة ،لؽـ مـ الحؽؿ يف ذلؽ أن
الخةةروج طؾقةةف ينتةةب طؾقةةف مةةـ الػسةةاد واللةةر مةةا هةةق أطظةةؿ مةةـ فسةةاد
فسؼف.
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يدل لؿا تؼدم حديث ُطبادة -رضل اهلل طـف -أكف قةال :بايعـةا رسةقل
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -طؾك السؿع والطاطةة يف َمـْلةطـا و َم ْؽ َرهـةا،
وط ْس ِركا و ُي ْس ِركا ،و َأ َم َر ٍة طؾقـا ،قال :وأٓ ُكـازع إمر أهؾف ٓ .كـازع إمةر
ُ
احةا» يعـةل َبقـًًةا
يعـل القٓية ٓ ،كـازطف أهؾف ،قةال« :إِٓ َأ ْن َتة َر ْوا ُك ْػة ًرا َب َق ً

ضاهراِ « ،طـْ َدَ ُكؿ مِـ اهللِ فِ ِ
قف ُب ْر َه ٌ
ان» فحقـئذ يجقز الخروج ،لؽةـ َيلةنط
ْ َ
ً
آخر ،وهق وجةقد ال ُؼةدرة طؾةك تـحقةة هةذا اإلمةام أو هةذا
العؾؿا ُء شر ًصا َ
القالل الػاجر الؽافر ،وتقلقة الؿسؾؿ ،فنذا لؿ يؽـ طـد الؿسؾؿقـ ُقةدرة

ٌ
برهةان
الخةروج حتةك لةق كةان طـةدهؿ
كؿا هق الغالب ،فةال َيجةقز لفةؿ
ُ
ِ
ؾؿ بلكف كان كافر الؽػر إك  ،وذلؽ ٕجؾ ما ينتب طؾةك الخةروج
وط ٌ
طؾقةةف مةةـ الػسةةاد واللةةر العظةةقؿ ،والتةةارير لؿةةـ َقة َر َأه طةةرف ذلةةؽ ،بةةؾ
القاقع الؿعاصر فقؿةا ححةؾ مةـ ٍ
لقسة ْت طـةا بالبعقةدة َيعةرف ذلةؽ
فةتـ َ
ويظفر لف.
أيضا حديث طقف بـ مالؽ إشجعل -رضل اهلل طـف،-
مـ إدلة ً
قال سؿعت رسقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -يؼةقلِ « :خ َقة ُار َأئِؿةتِ ُؽ ُؿ
حبق َكفؿ وي ِ
ال ِذيـ ُت ِ
قن َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،و ُي َحةؾ َ
حبق َك ُؽ ْؿَ ،و ُت َحؾ َ
قن َط َؾة ْق ُؽ ْؿَ ،و ِشة َر ُار
َ
ُ ْ َُ
ِ
ِ ِ
يـ ُت ْب ِغ ُضةق َك ُف ْؿ َو ُي ْب ِغ ُضةق َك ُؽ ْؿَ ،و َت ْؾ َعـُُةق َك ُف ْؿ َو َي ْؾ َعـُُةق َك ُؽ ْؿ» قةالقا:
َأئؿت ُؽ ُؿ الذ َ
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قؾـا :يا رسقل اهلل! أفةال كـابةذهؿ طـةد ذلةؽ؟ قةالَ ،َٓ « :مةا َأ َقةا ُمقا فِةق ُؽ ُؿ
الح َال َةَ َٓ ،ما َأ َقا ُمقا فِق ُؽ ُؿ الح َال َة» ،مؿ قالَ « :أ َٓ َم ْـ َول ِل َط َؾ ْق ِف َو ٍ
ال َفة َرآ ُه
َ
َي ْلتِل َش ْق ًئا مِ ْـ َم ْع ِح َق ِة اهللِ»ٍ ،
ٍ
طاص ،قالَ « :ف ْؾ َق ْؽ َر ْه َما َي ْلتِل مِ ْـ َم ْع ِحة َق ِة
وال
اط ٍة» رواه اإلمام مسؾؿ.
اهللِ َو َٓ َيـْ َز َطـ َي ًدً ا مِ ْـ َص َ
الؿسللة الرابعة :هؾ إطؿال الحالحة ُت َؽػ ُر الؽبائر؟
ٓ خةةالف بةةقـ أهةةؾ العؾةةؿ أن مةةـ تةةاب مةةـ الؽبقةةرة أيةا كاكةةت هةةذه
الؽبقرة فنهنا ُت َؽػ ُر بالتقبة ،متك ما تقفرت شروط التقبة الؿعتة ة شةر ًطا،
وإكؿا اختؾػقا يف تؽػقر إطؿال الحالحة لؾؽبائر ،فجؿفةقر أهةؾ العؾةؿ
أن إطؿال الحالحة إكؿا تؽػر الحغائر دون الؽبائر ،أما الؽبائر فةال بةد
لفا مـ التقبة الحادقة ،بةؾ حؽةك ابةـ طبةد الة -رحؿةف اهلل -اإلجؿةاع
طؾك ذلؽ ،فؼال يف التؿفقد بعد أن ذكر هةذه الؿسةللة :وهبةذا كؾةف أمةار
الححاح طـ السؾػ قد جاءت ،وطؾقف جؿاطة طؾؿاء الؿسؾؿقـ.
وكؼؾ هذا اإلجؿاع ابـ رجةب -رحؿةف اهلل -يف فةت البةاري ،فؼةال:
وقد حؽك ابـ طبد ال و ُقره اإلجؿاع طؾك ذلؽ ،وأن الؽبةائر ٓ تؽػةر
بؿجرد الحؾقات الخؿس -يعـةل ٓ ُت َؽػة ُر بإطؿةال الحةالحة -وإكؿةا
الحغائر خاص ًة.
الخؿس
الحؾقات
ُتؽػ ُر
ُ
ُ
َ
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اسةةتدلقا طؾةةك ذلةةؽ بؼةةقل اهلل -طةةز وجةةؾ﴿ :-إِن َت ْج َتَـ ِ ُبةةقا َك َبةةائِ َر َمةةا
ةةر َطةةةـ ُؽ ْؿ َسةةةق َئاتِ ُؽ ْؿ﴾ [الـسةةةاء ،]42 :الؿةةةراد بؼقلةةةف:
ُتـْ َْفة ْ
ةةق َن َطـْةةة ُف ُك َؽػة ْ
﴿ َسق َئاتِ ُؽ ْؿ﴾; أي :الحغائر.
فدلت هذه أية طؾك أن تؽػقر السقئات التل هةل الحةغائر ٓ يؽةقن
إٓ باجتـاب الؽبائر ،قال﴿ :إِن َت ْج َتَـ ِ ُبقا َك َبائِ َر َما ُتـْ َْف ْق َن َطـْْة ُف﴾ ،واجتـةاب
الؽبائر إما أن يؽقن بالبعد طـفا ،أو يؽةقن لؿةـ وقةع فقفةا بالتقبةة مـفةا،
فدل هذا طؾك أهنا ٓ تؽػرها إطؿال الحالحة.
أيضا جةاء يف حةديث أبةل هريةرة -رضةل اهلل طـةف -أن رسةقل اهلل -
ً
ات ا ْل َخ ْؿ ُس َوا ْل ُج ُؿ َعة ُة إِ َلةك ا ْل ُج ُؿ َعة ِة
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :الح َؾ َق ُ
ات مةا بقةـَفـ إِ َذا اج ُتـ ِبة ِ
ان إِ َلك َر َم َضة َ
َو َر َم َض ُ
ت ا ْل َؽ َبةائِ ُر» أخرجةف
ْ َ
ان ُم َؽػة َر ٌ َ َ ْ ُ
مسةةؾؿ ،وجةةاء يف بعةةض الروايةةاتَ « :م ةا َل ة ْؿ َت ْغ ة َش َكبِقة َةر ًة» ،فةةنذا كاكةةت
الحؾقات الخؿس والجؿعة ورمضةان هةذه العبةادات العظقؿةة ٓ تؽػةر
الؽبائر; ٕكف قال« :ما اج ُتـ ِبة ِ
ت ا ْل َؽ َبةائِ ُر» ،فؽقةػ تؽػةر الؽبةائر إطؿةال
َ ْ َ
مثال أو صقم طاشةقراء ،أو
التل دون هذه إطؿال العظقؿة كحقم طرفة ً
بعض إذكار التل ورد فقفا مـ قال :كذا; ػر لف ما تؼدم مةـ ذكبةف ،كةؾ
هةةذا مةةـ بة ٍ
ةاب أولةةك أٓ يؽةةقن ُمؽػ ةرا لؾؽبةةائر؟ بةةؾ هةةل محؿقلةةة هةةذه
-26-

منظومة الكبائر للحجاوي

إطؿال الحالحة التل فقفا تؽػقر الذكقب ي ِ
حؿ ُؾفا طام ُة أهؾ العؾؿ طؾك
َ
تؽػقر الحغائر دون الؽبائر.
بعةةض الـحةةقص ،مثةةؾ ققلةةف -طؾقةةف الحةةالة
قةةد َيةة ِر ُد طؾةةك هةةذا ُ
اب َأح ِد ُكؿ ،ي ْغ َت ِس ُؾ فِ ِ
قف ُكُةؾ َية ْق ٍم َخ ْؿة َس
والسالمَ « :-أ َر َأ ْي ُت ْؿ َل ْق َأن َك ْف ًرا بِ َب ِ َ ْ َ
مر ٍ
اتَ ،ه ْؾ َي ْب َؼك مِ ْـ َد َركِ ِف َش ْل ٌء؟» ،قالقا ٓ :يا رسقل اهلل ،قةالَ « :فة َذل ِ َؽ
َ
م َث ُؾ الح َؾق ِ
ات ا ْل َخ ْؿ ِ
اهلل بِ ِفـ ا ْل َخ َطا َيا» أخرجف البخاري.
َ
َ
س َي ْؿ ُحق ُ
اهلل بِ ِف ةـ ا ْل َخ َطا َي ةا» ،قةةد يتؿسةةؽ بةةف مةةـ يؼةةقل :إن
فؼقلةةفَ « :ي ْؿ ُح ةق ُ
إطؿال الحالحة ومـفا القضةقء وآ تسةال أكةف يؽػةر جؿقةع الةذكقب
الؽبةةائر والحةةغائر ،لؽةةـ يؼةةال يف هةةذا :إن هةةذا الحةةديث وأمثالةةف ُم َؼق ة ٌدٌ
بالـحقص إخرى التل ورد فقفةا اشةناط اجتـةاب الؽبةائر; ٕكةف تؼةدم
معـا أن الحؾقات الخؿس ورمضان والجؿعةة هةذه مةـ أجةؾ العبةادات
ومع ذلؽ ما ُتؽػر الؽبائر ،فؿا دوهنا مـ إطؿال يؽقن مـ بةاب أولةك،
وقد ذكر ابـ رجب -رحؿف اهلل -يف فةت البةاري كال ًمةا كحةق هةذا أتركةف
اختحارا.
ً
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قال ابـ الؼقؿ -رحؿف اهلل -يف الجقاب الؽايف :فرمضان إلك رمضان
والجؿعة إلك الجؿعة ٓ َيؼقيان طؾك تؽػقر الحغائر إٓ مع اكضؿام ترك
الؽبائر إلقفا.
يعـةةل مةةا الةةذي ُيؽػةةر الحةةغائر طؾةةك كةةالم ابةةـ الؼةةقؿ أن؟ أطؿةةال
وأيضا مع ذلؽ اجتـاب الؽبائر ،فقؼقى هذا مع هذا طؾك تؽػقةر
صالحة ً
الحغائر.
يؼقل -رحؿف اهلل :-فرمضان إلك رمضان والجؿعةة إلةك الجؿعةة ٓ
يؼقيان طؾك تؽػقةر الحةغائر إٓ مةع اكضةؿام تةرك الؽبةائر إلقفةا ،فقؼةقى
مجؿقع إمريـ طؾك تؽػقر الحغائر ،فؽقػ ُيؽػ ُر صقم يقم تطقع مثةؾ
ُ
ِ
ِ
قةر
يقم طرفة ويقم طاشقراء كؾ كبقرة َطؿ َؾفةا العبةد وهةق ُمحةر طؾقفةاُ ،
ٌ
محال.
تائب مـفا ،قال :هذا
صقب ..لق َسؾ ْؿـا أن إطؿال الحالحة ُتؽػ ُر الحغائر والؽبةائر ،هةؾ
معـك ذلؽ اإلكسان يتساهؾ ،مـ الذي يضؿـ أن طؿؾف الحال قةد َقبِ َؾةف
شروط ٓ ،أحد يستطقع أن َي ِ
ٌ
جةز َم أن
اهلل -طز وجؾ ،-العؿؾ الحال لف
صاليت أو أن صقامل أو قرها مـ إطؿال الحالحة أن اهلل -طز وجؾ-
َت َؼب َؾفا ،كعؿ اإلكسان َيجتفد يف إحسان العؿؾ وتقفر شروصف فقف ،لؽـف ٓ
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َي ِ
وو َجة ٍؾ مةـ اقةناف
جز ُم بؼبقل طؿؾف ،ففذا كؾف َيج َع ُؾ العبةد يف خةقف َ
الذكب واإلصرار طؾقف.
{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الؾفةةةؿ ا ػةةةر لـةةةا وللةةةقخـا ولؿلةةةايخف ولؾؿسةةةؾؿقـ والحاضةةةريـ
والؿسةةتؿعقـ .قةةال العالمةةة أبةةق الـج ةا مقسةةك بةةـ أحؿةةد الحجةةاوي يف
كتابف مـظقمة الؽبائر:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ِ
ِ ِ
ِ
قؿا ُر ْم ُت ُف َأ ْب ُؾ ُغ َم ْؼ ِح ِدي}.
بِ َح ْؿد َك َيا َرب ْال َب ِرية َأ ْب َتدي ** َل َعؾل ف َ
قال -رحؿةف اهلل -قبةؾ ذلةؽ :بسةؿ اهلل الةرحؿـ الةرحقؿ ،والبسةؿؾة
مابتةةة يف بعةةض الـسةةر ،وبـةةاء طؾةةك هةةذا يؽةةقن الؽةةالم طؾقفةةا مختحةةرا،
فابتداء الـةاضؿ -رحؿةف اهلل -بالبسةؿؾة ،مةؿ بعةد ذلةؽ بالحؿدلةة كؿةا يف
البقةةت إول ،هةةذا مـةةف اقتةةداء بؽتةةاب اهلل -طةةز وجةةؾ ،-فنكةةف ُم ْب َتَةة َدَ ٌأ
وأيضا اقتداء بالـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنكةف
بالبسؿؾة مؿ الحؿدلةً ،
كان يبتدئ كتبف بالبسؿؾة كؿا يف كتابف إلك هرقؾ يف الححقحقـ.
وققلةةف( :بسةةؿ) هةةذا جةةار ومجةةرور متعؾةةؼ بؿحةةذوف يؼةةدر بػعةةؾ
متةةلخر مـاسةةب لؾؿؼةةام ،فقؽةةقن التؼةةدير :باسةةؿ اهلل أكتةةب أو باسةةؿ اهلل
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أكظؿ ،فنذا كان اإلكسةان يريةد أن يلكةؾ فؼةال :باسةؿ اهلل ،فقؽةقن التؼةدير
باسؿ اهلل آكؾ وهؽذا.
وآسؿ ملتؼ مـ السؿق وهق العؾق ،أو مـ الس َؿة وهل العالمة.
وققلف :باسؿ اهلل قد َي ُظـ البعض أن الؿراد اسؿ واحد مـ أسةؿاء اهلل
طز وجةؾ -وهةق اهلل ،ولةقس إمةر كةذلؽ ،بةؾ إكةف يعةؿ كةؾ اسةؿ مةـأسؿاء اهلل -طز وجؾ ،-مـ أيـ أخذكا هذا العؿقم ،اسؿ مػةرد ومضةاف
إلةةك لػةةظ الجاللةةة ،والؿػةةرد إذا أضةةقػ أفةةاد العؿةةقم ،وبـةةاء طؾةةك هةةذا
فقؽقن معـك بسؿ اهلل أي بؽؾ اسؿ مـ أسؿاء اهلل الحسـك.
والباء يف بسؿ اهلل لالستعاكة ،أي أكتب أو أكظةؿ مسةتعقـا باسةؿ اهلل -
طز وجؾ ،-وققؾ إهنا لؾؿحةاحبة يعـةل أن اسةؿ اهلل -طةز وجةؾ -يؽةقن
محاحبا لف مـ الػعؾ إلك آخره.
ِ ِ
قةره ،وهةق
واهلل لػظ الجاللة َط َؾ ٌؿ طؾك الذات ال َعؾقةةُ ٓ ،ي َسةؿك بةف ُ
أطةةةرف الؿعةةةارف ،ومعـةةةك اهلل :ذو إلقهقةةةة والعبقديةةةة طؾةةةك خؾؼةةةف
أجؿعقـ.
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أيضةا ٓ يطؾةؼ
وأما الرحؿـ ففق اسؿ مةـ أسةؿاء اهلل -طةز وجةؾً ،-
طؾك قره ،يدل طؾك صػة الرحؿة ،وهذه الحػة كغقرها مـ صةػات اهلل
طز وجؾ -معؾقمة الؿعـك لـا ،ولؽـ الؽقػقة قر معؾقمة.وأما الرحقؿ ففق اسؿ هلل -طز وجؾُ -م َت َضؿ ٌـ لحػة الرحؿة.
أيضا الرب مـ قر إضةافة ،هةذه أسةؿاء هلل
إذن :اهلل والرحؿـ ومثؾف ً
طز وجؾَ -يخ َتص هباُ ٓ ،تطؾؼ طؾك الؿخؾقق أبدا ،وهلل -طز وجةؾ-أسؿا ٌء ُتطؾؼ طؾقف -جؾ وطال -وتطؾةؼ طؾةك الؿخؾةقق ،كاسةؿ العزيةز،
واسؿ الؽريؿ ،واسةؿ الجبةار ،وكحةق ذلةؽ ،فتطؾةؼ طؾةك الخةالؼ -جةؾ
وطال -طؾك أكؿؾ ما يؽقن مـ الحػة ،وتطؾؼ طؾةك الؿخؾةقق طؾةك مةا
يؾقؼ بالؿخؾقق.
قال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-و ُه َق َرب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
ةقؿ﴾ [التقبةة،]23: :
وصػ العرش وهق مخؾقق بلكةف طظةقؿ ،ومةـ أسةؿاء اهلل -طةز وجةؾ-
العظةةقؿ ،لؽةةـ طظؿةةة اهلل -طةةز وجةةؾ -طؾةةك أطظةةؿ مةةا يؽةةقن ،وأمةةا
الؿخؾقق فؾف طظؿة تؾقؼ بف.
قال -رحؿف اهلل:-
ِ
ِ ِ
ِ
قؿا ُر ْم ُت ُف َأ ْب ُؾ ُغ َم ْؼ ِح ِدي
بِ َح ْؿد َك َيا َرب ْال َب ِرية َأ ْب َتدي ** َل َعؾل ف َ
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اكؽسارا ولعؾف يستؼقؿ لةق قةال :لعؾةل فقؿةا رمةت أبؾةغ
كلن يف البقت
ً
مؼحدي.
كعؿ ..لعؾة َل فقؿةا رمتةف ،فقؿةا ُرمتةف بالفةاء ..صقةب ..لؽةـ الـةاضؿ -
رحؿف اهلل -يف بعض الـسر لؿ يةذكر هةذا البقةت كؿةا سةقليت إن شةاء اهلل
تعالك ،لؽـ كتؽؾؿ طـ هذا ما دام هق البقت الذي بقـ أيديؽؿ.
ققلةةةف :بحؿةةةدك ،الحؿةةةد هةةةق وصةةةػ الؿحؿةةةقد بالؽؿةةةال َم َحبةةة ًة
وتعظقؿا.
ِ
الؿتحةةرف ،وال َب ِري ةة هةةؿ
وققلةةف :يةةا رب ال ي ةة :الةةرب هةةق الؿالةةؽ ُ
الخ ْؾؼ ،فؽؾ ما سقى اهلل -طز وجؾ -ففق مـ ال ية ،والرب كؿةا َتؼةدم
ػ ٓ ُيط َؾؼ إٓ طؾك اهلل -طز وجةؾ ،-وأمةا إذا ُأضةقػ ف ُقطؾةؼ
إذا لؿ ُي َض ْ
طؾك الؿخؾقق ،رب البقت ،رب الدابة.
وققلةةف :أبتةةدي ،هةةذا محةةؾ إشةةؽال ،تؼةةدم معـةةا قبةةؾ قؾقةةؾ أكةةف بةةدأ
بالبسؿؾة ،وهـا يف أول البقت قال :بحؿدك يا رب ال ية أبتدي ،هةؾ بةدأ
بالحؿةةد أو َس ة َب َؼف البسةةؿؾ ُة؟ هـةةا إشةةؽال ،أن ابتةةداءه كةةان بالبسةةؿؾة ٓ
بالحؿدلةةة ،والجةةقاب طةةـ هةةذا أن يؼةةال :إكةةف ابتةةدا ٌء إضةةايف ٓ حؼقؼةةل،
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فآبتداء الحؼقؼل كان بالبسؿؾة ،وأما آبتداء اإلضةايف ففةق بالحؿدلةة،
يعـل أول ما أبتدئ بف بعد البسؿؾة هق الحؿدلة.
قةةال :لعؾةةل فقؿةةا رمتةةف أبؾةةغ مؼحةةدي ،يعـةةل لعؾةةل إذا أكةةا ابتةةدأت
بالحؿدلة أبؾغ مؼحقدي فقؿا أردت مـ هذا الـظؿ.
{أحسـ اهلل إلقؽ! هؾ يعـل إذا ؟؟؟ اهلل -طةز وجةؾ -كؼةقل :الةرب
والؿخؾقق ما يدخؾ طؾقف أققل :رب البقت ما أققل الرب؟}.
ما تدخؾ طؾقف (أل) ،الؿخؾقق يؽقن مضا ًفا.
{أحسـ اهلل إلقؽ!
اك ُأصؾل َط َؾك الـبِل وآل ِ ِف ** و َأصحابِ ِف مِـ ُكؾ َه ٍ
اد َو ُم ْف َت ِدي}
ْ
َ ْ َ
َ
َك َذ َ َ
ققلف :كذاك; أي :كؿا أي أحؿدك كذاك أصةؾل طؾةك الـبةل ،وصةال ُة
اهلل -طز وجؾ -طؾك كبقةف مـةاؤه طؾقةف يف الؿةع إطؾةك ،كؿةا يف أمةر أبةل
العالقة -رحؿف اهلل تعالك -حقث قال :صالة اهلل -طز وجؾ -طؾقف مـةاؤه
طؾقف وصالة الؿالئؽة طؾقف الدطاء ،أخرجف البخاري.
والحالة مـ أدمل -يعـل صالتـا كحـ طؾةك الـبةل -طؾقةف الحةالة
والسالم -بؿعـك الدطاء ،يعـل كدطق لؾـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -أن
يثـل اهلل -جؾ وطال -طؾقف يف الؿع إطؾك طـد الؿالئؽةة الؿؼةربقـ ،إذا
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قؾت الؾفؿ صؾ طؾك محؿد ما الؿعـك؟ الؾفؿ أمـل طؾك محؿةد -صةؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -يف الؿع إطؾك.
وققلف :وآلف ،هؿ أتباطةف طؾةك ديـةف ،لؽةـ إذا ذكةر معفةؿ إصةحاب
ِ
الؿممـق َـ مـ قرابتف -طؾقف الحالة والسالم.-
صار الؿرا ُد
بأل هؿ ُ
وققلف :وأصحابف ،إصحاب جؿع صاحب وهةق َمةـ َل ِؼة َل الـبةل -
صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -مممـةةا بةةف ومةةات طؾةةك اإلسةةالم ،وهةةذا تعريةةػ
الحافظ ابـ حجر يف كتابف اإلصابة.
قال :مـ كؾ هاد ومفتةدي ،مةـ كةؾ هةاد لغقةره ،ومرشةد لغقةره إلةك
الطريؼ الؿستؼقؿ ،ومفتد يف كػسف بلن اتبع شرع اهلل -طز وجؾ.-
ُأكبةف إلةةك ابةةـ طبةةد الؼةةقي صةةاحب مـظقمةةة أداب الحةةغرى ابتةةدأ
مـظقمتف هبذيـ البقتقـ:
بِ َح ْؿ ِد َك ِذي ْ ِ
اإل ْك َر ِ
ام َما ُر ْم ُت َأ ْب َت ِدي ** َكثِ ًقرا َك َؿا َت ْر َضك بِ َغ ْق ِر َت َحد ِد
ٍ
كسخة :ما ُد ْم ُت َأ ْب َت َِدي
ويف
ام وآل ِ ِف ** و َأصحابِ ِف مِـ ُكؾ َه ٍ
اد َو ُم ْف َت ِدي
ْ
َ ْ َ
َو َصؾ َط َؾك َخ ْق ِر ْإَ َك ِ َ
يف بعض الـسر أن هذه الؿـظقمة مـظقمة الحجاوي اب ُتُة ِدئت هبةذيـ
البقتقـ.
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{أحسـ اهلل إلقؽ!
ِ
ِ
قع َفا ** بِ ُح ْغ َرى َو ُك ْب َرى ُقس َؿ ْت فِل
قب َجؿ َ
َو ُك ْـ َطال ًؿا َأن الذ ُك َ
ْال ُؿ َجق ِد}.
يعـل أن جؿقع الذكقب تـؼسؿ إلك قسةؿقـ :صةغائر وكبةائر ،كؿةا يف
الؿ َجق ِد يعـل الؼقل الححق  ،ويف كالم الـاضؿ إشار ٌة إلك وجةقد
الؼقل ُ
الخالف يف الؿسللة ،فؼد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن كةؾ ُمحةر ٍم ففةق
ٍ
بعض هذه الؽبائر أ ُ
بعةض ،واحتجةقا لفةذا
ؾظ وأشد مةـ
كبقر ٌة ،ولؽـ َ
بة ِ
لمر أكةةس -رضةةل اهلل طـةةف ،-قةةال :إكؽةةؿ لتعؿؾةةقن أطؿةةآ هةةل أدق يف
أط ُقـ ِؽؿ مـ اللعرْ ،
إن ُكـا لـَ ُعدها طؾك طفد رسةقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ -مـ الؿقبؼات ،يعـل الؿفؾؽات ،أخرجف البخاري.
ً
أطؿآ هل يف كظةر أطؿةال يسةقرة لؽةـ
ما وجف الدٓلة مـف؟ تعؿؾقن
كـا كعدها مـ الؿقبؼاتَ ،دل طؾك أن كؾ إطؿال التل ُتغضب اهلل -طةز
وجؾ ،-كؾ الذكقب أهنا مقبؼات وكبائر ،لؽـ هذا أجاب طـف ابـ بطةال
الحةغائر مةـ
رحؿف اهلل -يف شرح البخاري ،فؼةال :إكؿةا كةاكقا يعةدونَ
الؿقبؼةةات ،الؽةةالم طةةـ السةةؾػ الحةةحابة -رضةةل اهلل طةةـفؿ ،-كةةاكقا
يعةةدون الحةةغائر مةةـ الؿقبؼةةات ،للةةدة خلةةقتفؿ هلل ،وإن لةةؿ تؽةةـ لفةةؿ
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كبائر ،ما كاكقا يعؿؾقن الؽبائر -رضل اهلل طةـفؿ ،-لؽةـ للةدة خةقففؿ
مـ اهلل -طز وجؾ -كاكقا َي ُعدوهنا مـ الؿقبؼات.
والؼقل الححق يف هذه الؿسللة هةق مةا َذ َكَة َره الـةاضؿ مةـ التؼسةقؿ،
وهق الذي طؾقف جؿفقر أهؾ العؾؿ أن الذكقب تـؼسةؿ إلةك :كبةائر وإلةك
صغائر ،بؾ حؽك اإلجؿاع طؾك ذلؽ العالمة ابـ الؼقؿ -رحؿةف اهلل -يف
الجةةقاب الؽةةايف ،فؼةةال :وقةةد دل الؼةةرآن والسةةـة وإجؿةةاع الحةةحابة
والتابعقـ بعدهؿ وإئؿة طؾك أن مـ الذكقب كبائر وصغائر.
ويدل لفذا التؼسقؿ طدة أدلة ،مـفا مةا سةقليت معـةا إن شةاء اهلل تعةالك
مةةـ آسةةتدٓل طؾةةك كةةؾ كبقةةرة مةةـ الؽبةةائر ،فؼةةد جةةاء يف الـحةةقص:
«اج َتـ ِبقا السبع ا ْلؿقبِ َؼ ِ
ات»َ « ،أ َٓ ُأ َكب ُئ ُؽ ْؿ بِ َل ْك َب ِر ا ْل َؽ َبائِ ِر؟» إلك آخةره ،ففةذا
ْ ُ
َْ ُ
كبائر ،وإذا ُوجدت الؽبائر تؽقن يؼابؾفا الحغائر.
يدل طؾك أن هـاك َ
أيضا يدل لذلؽ أن ضاهر الؼرآن هق التؼسقؿ كؿا مر معـا يف قةقل اهلل
ً
طز وجؾ﴿ :-إِن َت ْج َتَـ ِ ُبقا َك َبائِ َر َما ُتـْ َْف ْةق َن َطـْْة ُف ُك َؽػ ْةر َطةـ ُؽ ْؿ َسةق َئاتِ ُؽ ْؿ﴾وقد طرفـا أن الؿةراد بالسةقئات هةل الحةغائر; ٕهنةا ذكةرت السةقئات يف
مؼابؾ الؽبائر ،وإٓ فإصؾ أن السقئات ُتطؾؼ طؾةك الؽبةائر والحةغائر،
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لؽـ يف أيةة هـةا ،قةال﴿ :إِن َت ْج َتَـ ِ ُبةقا َك َبةائِ َر َمةا ُتـْ َْف ْةق َن َطـْْة ُف ُك َؽػ ْةر َطةـ ُؽ ْؿ
َسق َئاتِ ُؽ ْؿ﴾; يعـل صغائركؿ.
اإل ْم ِؿ وا ْل َػق ِ
أيضا ققل -طز وجؾ﴿ :-ال ِذيـ يج َتَـ ِب َ ِ
اح َش إِٓ
ً
قن َك َبائ َر ْ ِ َ َ
َ َ ْ ُ
الؾ َؿ َؿ﴾ [الـجؿ ،]43 :و ُفسر الؾؿؿ بحغائر الذكقب.
ةادر ص ِ
ِ
وأيضا ققل اهلل -طةز وجةؾَ ﴿ :-م ِ
ةال َه َةذا ا ْلؽِ َت ِ
ةغ َقر ًة
ً
َةاب َٓ ُي َغ ُ َ
اها﴾ [الؽفػ ،]5: :وققلف سةبحاكف﴿ :و ُكُةؾ ص ِ
َ
ةغ ٍقر
وٓ َكبِ َقر ًة إِٓ َأ ْح َح َ
َ
َ
َو َكبِ ٍقر م ْس َت َط ٌر﴾ [الؼؿر ،]64 :فدل هذا طؾك أن ما ُيؽ َتَةب طؾةك اإلكسةان
مـف ما هق كبقر ومـف ما هق صغقر.
{أحسـ اهلل إلقؽؿ!
َفؿا فِ ِ
قف َحد يف الد َكا َأ ْو َت َقط ٌد * بِ ُل ْخ َرى َف َسؿ ُك ْب َرى َط َؾك َكص َأ ْح َؿ ِد}.
َ
فسةؿ -ويف
يؼقل :فؿا فقف حد يف الدكا أو تقطد ** بلخرى -طـدكؿ َ
كسخةِ :
فس ْؿ ك ى طؾك كص أحؿد.
أشار الـاضؿ يف هذا البقت إلك تعريةػ الؽبقةرة ،وهةل مةا فقةف َحةد يف
الؿ َؼةدرة شةر ًطا
الدكقا أو وطقد يف أخرة ،والؿراد بالحد هـا هق العؼقبة ُ
كعؼقبة حد الزكا ،وطؼقبة حد السرقة وكحةق ذلةؽ ،فقؽةقن الزكةا كبقةرة;
ٕن فقف الحد ،وتؽقن السرقة كبقرة; ٕن فقفا الحد ،وهؽذا.
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وققلف :فؿا فقف حد يف الدكا ،الدكا :جؿع الدكقا ،وكذا ما فقةف وطقةد يف
أخرة ففق كبقرة ،كالقطقد بدخقل الـار ،أو القطقد بعدم دخقل الجـةة،
وكحق ذلؽ ،كؿةا جةاء يف حةديث قةاصع الةر ِحؿ ،قةالَ َٓ « :ية ْدْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة
َقاصِ ٌع» ،فدل طؾك أن قطقعة الرحؿ مـ الؽبائر ُلقرود القطقد فقفا.
هذا الذي ذكر الـاضؿ مـ تعريػ الؽبقرة ،وهل مةا فقةف حةد يف الةدكقا
أو وطقد يف أخرة ،يؼقل :هةق مةا كةص طؾقةف اإلمةام أحؿةد بةـ حـبةؾ -
رحؿف اهلل تعالك.-
ِ
إليؿ ٍ
ان َو َل ْع ٍـ ُم َبع ِد}.
قد ْال َؿ ْج ِدَ :أ َو َجا َو ِط ُ
{ َو َز َاد َح ِػ ُ
قد ُه ** بِـَ ْػ ٍل ِ َ
يؼقل:
ِ
إليؿ ٍ
ان َو َل ْع ٍـ ُم َبع ِد
قد ْال َؿ ْج ِدَ :أ َو َجا َو ِط ُ
َو َز َاد َح ِػ ُ
قد ُه ** بِـَ ْػ ٍل ِ َ
لؿا ذكر الـاضؿ -رحؿف اهلل -ما َكص طؾقف اإلمةام أحؿةدُُ مةـ تعريةػ
ب ذلؽ بؼقل شقر اإلسالم ابـ تقؿقةة -رحؿةف اهلل ،-فؼةال:
الؽبقرةَ ،طؼ َ
وزاد حػقد الؿجةد ،أو زاد طؾةك قةقل اإلمةام أحؿةد الةذي َت َؼةد َم ،حػقةد
الؿجد ،والحػقد هق ابـ آبـ ،والؿجد هق مجد الديـ طبد السةالم بةـ
الحةراي ،وهةق َجةد شةقر اإلسةالم ابةـ تقؿقةة ،وشةقر
طبد اهلل بةـ تقؿقةة َ
اإلسالم هق أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم.
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قال :أو جا وطقده بـػل إليؿان ،مـ أمثؾة ذلةؽ مةا تؼةدم مةـ ققلةف -
طؾقف الحالة والسالمَ « :-واهللِ! َٓ ُي ْممِ ُـ» ،ققؾ :مـ يا رسةقل اهلل؟ قةال:
« َم ْـ َٓ َي ْل َم ُـ َج ُار ُه َب َقائِ َؼ ُف» ،فـػك طـف اإليؿان ،فدل طؾك أن مةـ ٓ يةلمـ
مرتؽب لؽبقرة مـ كبائر الذكقب.
جاره بقائؼف أن هذا
ٌ
َمث َؾ لف اللارح السػاريـل بؼقلف -طؾقف الحالة والسالمَ « :-مة ْـ َأ َتةك
ٍ
َك ِ
اهـًا َف َحد َق ُف بِ َؿا َي ُؼ ُ
اهلل َط َؾ ْقة ِف
قل َف َؼ ْدْ َك َػ َر بِ َؿةا ُأ ْكْة ِز َل َط َؾةك ُم َحؿةد َ -صةؾك ُ
َو َسؾ َؿ ،»-ومـ الؿعؾقم أن مـ كػر فؼد ُكػل طـف اإليؿان.
قةةال :ول ْعة ٍـ ُم َبعةد ،الؾعةةـ هةةق الطةرد واإلبعةةاد طةةـ رحؿةةة اهلل -طةةز
وجةةؾ ،-ومةةـ أمثؾةةة ذلةةؽ :لعـةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -لؾراشةةل
الؿ َحةقريـ ،ول ْعةـ الؿرابةل ،ففةذا كؾةف يةدل طؾةك أن
والؿرتلل ،ول ْعـ ُ
هذه الذكقب مـ كبائر الذكقب.
طؾك ققل شةقر اإلسةالم ابةـ تقؿقةة -رحؿةف اهلل -يعـةل زيةادة شةقر
اإلسةةالم طؾةةك تعريةةػ اإلمةةام أحؿةةدَ ،كخ ُؾ ةص إلةةك تعريةةػ ،وهةةق أن
الؽبقرة ما فقف حد يف الدكقا أو وطقد يف أخرة ،هذا مةا كةص طؾقةف اإلمةام
أحؿد ،أضاف شقر اإلسالم :أو كػل إليؿان أو ل ْعـ ،ما فقف حد يف الدكقا
أو وطقد يف أخرة أو ك ْػل إليؿان أو ل ْعـ.
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وطقةةدٌٌ يف أخةةرة هةةذا يلةةؿؾ طةةدم دخةةقل الجـةةة ،ودخةةقل الـةةار،
والغضةةب ،وٓ يـظةةر اهلل إلقةةف يةةقم الؼقامةةة وٓ ُيزكقةةف ولةةف طةةذاب ألةةقؿ،
وكحق ذلؽ مـ القطقد ،ولفذا َذ َك َر الؼرصبل -رحؿف اهلل -أبق العبةاس يف
الؿ ْػ ِفؿ كال ًما يف هذه الؿسللة ،مؿ قال :والحةحق إن شةاء اهلل تعةالك أن
ُ
كؾ ذكب َأص َؾ َؼ اللرع طؾقف أكف كبقر أو طظقؿ أو َأخ َب َر بلدة العؼاب طؾقةف
أو َطؾ َؼ طؾقف َحدا أو َشد َد الـؽقر طؾقف و َ ؾ َظفَ ،
وش ِف َدَ بذلؽ كتةاب اهلل أو
سـة أو إجؿاع.
إذن :ما ورد يف الـحقص طؾقف وطقد شديد فنكةف يؽةقن مةـ الؽبةائر،
أما ما ورد يف الـحقص الـفل طـف مـ قر ترتقةب وطقةد فنكةف يؽةقن مةـ
الحغائر.
هـا مسللة تتعؾؼ بؿا َت َؼد َم وهل اخةتالف الؽبةائر يف مراتبفةا ،الؽبةائر
ٍ
لقست طؾك م ٍ
واحدة ،بؾ بعضفا أك مـ بعض ،ويةدل لةذلؽ ُورود
رتبة
َ
طدة كحةقص سةقليت إن شةاء اهلل تعةالك شةل ٌء مـفةا تةدل طؾةك أن بعةض
الذكقب أك مـ بعضَ « ،أ َٓ ُأ َكب ُئ ُؽ ْؿ بِ َل ْك َب ِر ا ْل َؽ َبةائِ ِر؟ َقة َالِ ْ :
اإل ْشة َر ُ
اك بِةاهللِ،
قق ا ْل َقال ِ َدَ ْي ِـَ ،و َش َفا َد ُة الز ِ
َو ُط ُؼ ُ
ور» ،ففذه أك مـ قرها.
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ُسئؾ -طؾقف الحالة والسالم :-أي الةذكب أطظةؿ؟ قةالَ « :أ ْن َت ْج َعة َؾ

هللِ كِدا َو ُه َق َخ َؾ َؼ َؽ» ،ففذا أك مـ قره ،وٓ شؽ أن اللةرك هةق أطظةؿ
الؽبائر ،اللرك والؽػر هذا أطظؿ الؽبائر ،وهق الذكب ٓ يغػره اهلل -طز
وجؾ ،-أما ما دون اللرك مـ الؽبائر ففل تتػاوت ،و ُيعرف ِط َظةؿ هةذه
أو شـاطة هذه الؽبقرة بالـحقص القاردة فقفةا ،تجةد بعةض الؽبةائر ورد
فقفا الؾعـ ،وورد فقفا الغضب ،وورد فقف أن اهلل ٓ يـظر إلقةف وٓ يزكقةف،

وأيضةةا ينتةةب طؾقفةةا حةةد يف الةةدكقا ،هةةذا
ورد فقةةف أكةةف ٓ يةةدخؾ الجـةةةً ،
بخالف بعض الؽبائر التةل لةؿ يةرد إٓ لعةـ فؼةط ،هةذه الؽبقةرة إولةك
أشد مـ الؽبقرة الثاكقة.
أيضا ُتعرف شةـاطة الؽبقةرة بةالـظر إلةك مػاسةدها ،يعـةل كبقةرة قتةؾ
ً
الـػس بغقر حؼ هؾ هل مثؾ الؼذف؟ كالهؿا كبقرة كؿا سةقليت ،لؽةـ ٓ
ضةررا ،وأطظةؿ
شؽ أن إزهاق الةـػس وقتةؾ الةـػس ٓ شةؽ أكةف أطظةؿ
ً
مػسد ًة مـ كؾؿة يؼقلفا اإلكسان َيؼذف هبةا قةره ،وإن كةان الجؿقةع مةـ
الؽبائر.
{أحسـ اهلل إلقؽؿ!
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س إِٓ بِحؼفا ** و َأ ْك ِؾ الربا والسح ِر مع َق ْذ ِ
َك ِل ْر ٍك َو َق ْت ٍؾ الـ ْػ ِ
ف
ْ َ ْ
َ َ
َ
َ َ
ُكف ِد}.
قال -رحؿف اهلل:-
س إِٓ بِحؼفا ** و َأ ْك ِؾ الربا والسح ِر مع َق ْذ ِ
َك ِل ْر ٍك َو َق ْت ٍؾ الـ ْػ ِ
ف ُكف ِد
ْ َ ْ
َ َ
َ
َ َ
بةةدأ الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل -بةةلك الؽبةةائر ،وهةةق اللةةرك بةةاهلل تعةةالك،
وققلف :كلرك أي اللرك إك  ،واللرك إك هق أن يجعةؾ هلل -جةؾ
وطال -كةدا يف ألقهقتةف أو ربقبقتةف أو أسةؿائف وصةػاتف ،ويةدخؾ يف ذلةؽ
أكقاع مـ اللرك مـفا دطاء قر اهلل -طز وجةؾ ،-كؿةـ يةدطق إكبقةاء -
ٌ
طؾقفؿ السالم ،-أو يةدطق الؿالئؽةة ،أو يةدطق إولقةاء والحةالحقـ ،أو
يستغقث هبؿ يف اللدائد ،أو يخاف مةـفؿ كؿةا يخةاف اهلل -طةز وجةؾ،-
وهق خةقف السةر ،ففةذا كؾةف مةـ اللةرك إكة  ،الةذي ُيخةرج مةـ مؾةة
اإلسالم.
والـاضؿ -رحؿف اهلل -لؿا قال :كلرك ،أدخؾ الؽةاف طؾةك اللةرك;
بعةض
ٕكف لؿ يستقطب الؽبائر يف مـظقمتف ،كؾ ما سقذكره هل أمثؾة ٌة أو ُ
الؽبائر ،ففق لؿ يؾتزم أن يذكر جؿقع الؽبةائر ،فؾةقس ٕحةد أن يؼةقل لةؿ
يذكر كبقرة كذا ،هـاك كبائر لقست قؾقؾة لؿ يةذكرها الـةاضؿ وإكؿةا مةراده
-42-

منظومة الكبائر للحجاوي

أن يـظؿ ما ذكره يف كتابف اإلقـاع ،وٓ شؽ أن الـاضؿ جؿةع جؿؾةة كثقةرة
مـ الؽبائر قريب مـ أو وصؾ العدد إلك امـقـ أو امـتةقـ وسةبعقـ كبقةرة
جؿعفا يف كؿ؟ يف امـقـ ومالمقـ بقتا ،وٓ شؽ أن هذا طؿؾ جؾقؾ ،حتك
إكف يف البقت القاحد قد يذكر أربع كبائر.
مؿا يدل طؾةك شةـاطة اللةرك وأكةف أطظةؿ الةذكقب وأطظةؿ الؽبةائر،
اهلل َٓ َي ْغ ِػ ُر َأن ُي ْل َر َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُةر َمةا ُد َ
ون َذل ِ َ
ةؽ
ققل اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِن َ
ل ِ َؿـ َي َلا ُء﴾ [الـساء ،]59 :واللرك أطظؿ الظؾؿ ،قةال اهلل -طةز وجةؾ-
ِ
ِ
قؿ﴾ [لؼؿان:
يف سقرة لؼؿانَ ﴿ :يا ُبـََل َٓ ُت ْل ِر ْك بِاهلل إِن الل ْر َك َل ُظ ْؾ ٌؿ َطظ ٌ
 ،]24ومـ مات طؾك اللرك ولؿ يتب مـف فنكف مـ أهؾ الـار خالدا فقفا،
قال اهلل -جةؾ وطةال﴿ :-إِكةف مةـ ي ْل ِةر ْك بِةاهللِ
َ
َ
اهلل َط َؾ ْق ِةف ا ْل َجـة َة
م
ةر
ح
ؼ
ف
ةدْ
ْ
َ
ُ َ ُ
َ
ُ
وم ْلواه الـار وما ل ِؾظال ِ ِؿ ِ
كح ٍ
ار﴾ [الؿائدة.]83 :
قـ م ْـ َأ َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
ويدل طؾك أن اللرك أك الؽبائر حديث أبل بؽرة -رضل اهلل طـف-
أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :أ َٓ ُأ َكبة ُئ ُؽ ْؿ بِة َل ْك َب ِر ا ْل َؽ َبةائِ ِر؟» قةال
ذلؽ مالما ،مؿ قالِ ْ « :
قق ا ْل َقال ِة َدَ ْي ِـ َو َشة َفا َد ُة الةز ِ
اإل ْشة َر ُ
اك بِةاهللِ َو ُط ُؼة ُ
ور»،

وقال -طؾقف الحالة والسالم« :-اج َتـ ِبقا السبع ا ْلؿقبِ َؼة ِ
ات» ،قةالقا :ومةا
ْ ُ
َْ ُ
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هةةـ؟ قةةالِ ْ « :
اإل ْش ة َر ُ
اك بِ ةاهللِ »..الحةةديث متػةةؼ طؾقةةف ،والؿقبؼةةات هةةل
الؿفؾؽات ،ولؿاذا سؿقت الؿقبؼات بذلؽ؟
أيضةا ،هتؾؽةف يف
ٕهنا تقبؼ يعـل هتؾؽ صاحبفا يف أخرة ويف الةدكقا ً
الدكقا بلن يعاقب يف الدكقا إن كاكت ينتةب طؾقفةا حةد فقعاقةب وإن كةان
ينتةةب طؾقفةةا تعزيةةر فقعاقةةب ،إذن هةةق يعاقةةب طؾقفةةا يف الةةدكقا ويعاقةةب
طؾقفا يف أخرة ،ففل مفؾؽة لف يف دكقاه ويف أخراه.
أيضا بعةدم دخةقل الجـةة ،فػةل حةديث طبةد اهلل بةـ
الؿلرك ُم َت َقطد ً
طباس -رضل اهلل طـفؿا -قال :حدمـل طؿر بـ الخطاب ،قال :لؿا كان
يقم خق أقبؾ كػةر مةـ صةحابة الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -فؼةالقا:
فالن شفقد ،فةالن شةفقد ،حتةك مةروا طؾةك رجةؾ فؼةالقا :فةالن شةفقد،
فؼال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-كال ،إِكةل َر َأ ْي ُتُة ُف فِةل الـة ِ
ار فِةل
ُبةة ْر َد ٍة َ ؾ َفةةا َأ ْو َط َبةةا َء ٍة» ،مةةؿ قةةال -طؾقةةف الحةةالة والسةةالمَ « :-يةةا ا ْبةة َـ
اب! ا ْذ َهةب َفـََة ِ
ا ْل َخطة ِ
اد فِةل الـة ِ
اسَ ،أكة ُف َٓ َية ْدْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة إِٓ ا ْل ُؿ ْممِـُة َ
قن»،
ْ
فدل طؾك أن قر الؿممـ وهق الؿلرك والؽافر ٓ يدخؾقهنا.
واللةةرك والؽػةةر إذا وقعةةا مةةـ الؿسةةؾؿ; فنكةةف ُيؼةةام طؾقةةف الحةةد وهةةق
الؼتةةؾ ،إذا مبةةت طـةةد الؼاضةةل أن هةةذا اللةةخص بعقـةةف قةةد ارتةةد طةةـ
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اإلسةةالم ،فنكةةف يؼةةقؿ طؾقةةف الحةةد وهةةق الؼتةةؾ ،كؼقلةةف -طؾقةةف الحةةالة
والسةةالمَ « :-م ةـ َب ةد َل ِديـَ ة ُف َف ةا ْق ُت ُؾق ُه» أخرجةةف البخةةاري ،وأمةةا اللةةرك
إصغر ما تؼدم كؾف يف اللرك إك .
أما اللرك إصغر ففق ما كان وسقؾة إلك إك  ،هؽذا طرفةف بعةض
أهؾ العؾؿ ،قالقا :ما كان وسقؾة إلك إكة  ،وققةؾ يف تعريػةف ،مةا أصؾةؼ
طؾقف يف الـحقص أكف شرك ولؿ يحؾ إلك حد اللرك إك  ،ومـ أمثؾتف
الحؾِةػ بغقةةر اهلل -طةةز وجةةؾ -مؿةةـ يعتؼةةد أن هةةذا الؿحؾةةقف دون اهلل
َ
الحؾِةػ بةالـبل
الحؾِػ بإب أو َ
تعالك كؿا هق جار طؾك ألسـة كثقر مـ َ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ففمٓء يعتؼدون أن هذا الؿحؾقف بف ٓ يحةؾإلك مرتبة اهلل -جؾ وطال ،-وإٓ لق اطتؼد أكف يف مـزلة اهلل -جؾ وطةال-
مـ جفة التعظقؿ أو أطؾك مـ ذلؽ ،ففةذا شةرك أكة  ،لؽةـ الغالةب أكةف
يؼع طؾك وجف اللرك إصغر.
أيضةةا الريةةاء الةةذي َيؼةةع مةةـ الؿسةةؾؿ يف صةةالتف أو قراءتةةف
مةةـ أمثؾتةةف ً
لؾؼرآن وكحق ذلؽ ،ففذا كؾف مةـ اللةرك إصةغر ،واللةرك إصةغر ٓ
ُيخرج مـ مؾة اإلسالم ،ولؽـ مـ مات ولؿ ي ُتب مـةف فنكةف طؾةك ِخةالف
بقـ أهؾ العؾؿ مـ أهؾ السـة ،هؾ يؽقن داخال تحت الؿلةقئة ،أو لةقس
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بداخ ٍؾ تحت الؿلقئة ،يعـل هؾ ُحؽؿف ُحؽؿ الؽبائر أو ٓ؟ وهذا يدلؽ
طؾةةك أن الل ةرك إصةةغر وإن كةةان أصةةغر وٓ يخةةرج مةةـ الؿؾةةة إٓ أكةةف
شةةديد ،وأطظةةؿ مةةـ كبةةائر الةةذكقب ،اللةةرك إصةةغر أطظةةؿ مةةـ كبةةائر
الذكقب ،وذلؽ لؼقل طبد اهلل بـ مسعقد -رضل اهلل طـةفْ :-
ػ
ٕن َأحؾِة َ
باهلل كاذ ًبا أحب إلل مةـ أن َأحؾِةػ بغقةره صةاد ًقا; ٕن أحؾةػ بةاهلل هةذا
تقحقد ،لؽـ الؽذب هذه معحقة وكبقرة ،يؼقل :هةذا أحةب إلةل مةـ أن
أحؾػ بغقره هذا شرك ،الحؾػ بغقر اهلل -طز وجؾ -هذا شةرك أصةغر،
يؼقل :ارتؽاب الؽبقرة أحب إلل مـ ارتؽاب اللرك إصغر.
الؽبقةرة الثاكقةة التةل ذكرهةا الـةاضؿ يف هةذا البقةت :قتةؾ الةـػس بغقةةر
حؼ ،قال -رحؿف اهلل :-وقتؾ الـػس إٓ بحؼفا ،والؿؼحقد الـػس التةل
حرمفا اهلل -طز وجؾ ،-فخرج هبذا الؼقد ما إذا قتؾت الـػس التةل حةرم
اهلل لؽـ بحؼ ،كالؼتؾ قحاصا ،أو قتؾ الؿرتد ،أو قتؾ الؿححـ إذا زكك
بلن يرجؿ ،فؽؾ ذلؽ قتؾ بحؼ.
قال -طؾقف الحالة والسالم َٓ « :-ي ِ
حؾ َد ُم ا ْمة ِر ٍئ ُم ْسةؾِ ٍؿ إِٓ بِنِ ْحة َدَ ى
َ
ٍ
ار ُك ل ِ ِديـ ِةةة ِف ا ْل ُؿ َػةةة ِ
سَ ،والتةةة ِ
ب الزاكِةةةلَ ،والةةةـ ْػ ُس بِةةةالـ ْػ ِ
ار ُق
َمةةة َالث :الثقةةة ُ
اط ِة» متػؼ طؾقف.
ل ِ ْؾ َج َؿ َ
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والؿرا ُد بؼتؾ الـػس بغقر حؼ الذي يؽقن كبقرة هةق الؼتةؾ العؿةد أو
شبف العؿد ،أكقاع الؼتؾ مالمة :قتؾ بعؿد ،وقتؾ شةبف طؿةد ،وقتةؾ خطةل،
الذي يدخؾ يف كقكف كبقرة هق قتؾ العؿد وشبف العؿةد ،وأمةا قتةؾ الخطةل
فنكف بغقر اختقاره.
أيضةا طؾةك تحةريؿ الؼتةؾ قةقل اهلل -طةز وجةؾَ ﴿ :-و َمةـ
مـ إدلةة ً
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِةف َو َل َعـََة ُف
قفةا َو َ ض َ
َي ْؼ ُت ُْؾ ُم ْممـًًا م َت َعؿةدًً ا َف َج َةز ُاؤ ُه َج َفةـ ُؿ َخالةدًً ا ف َ
ةب ُ
ِ
قؿةا﴾ [الـسةاء ،]:4 :هـةا إشةؽال يف ققلةفَ ﴿ :ف َج َةز ُاؤ ُه
َو َأ َطد َل ُف َط َذا ًبا َطظ ً
ِ ِ
قفا﴾ وقد مر معـا أن فاطؾ الؽبقرة طاصل لؽةـ بةاقل معةف
َج َفـ ُؿ َخالدًً ا ف َ
أصؾ اإليؿان ،وأكف ٓ يخؾد يف الـار ٓ ،بد أن يدخؾ الجـة ،وهـةا قةال -
ِ ِ
قفةةا﴾ ،ففةةذا مؿةةا يتؿسةةؽ بةةف
جةةؾ وطةةالَ ﴿ :-ف َجة َةز ُاؤ ُه َج َفةةـ ُؿ َخالةةدًً ا ف َ
الخةةقارج يف تؽػقةةر مرتؽةةب الؽبقةةرة ،والجةةقاب طةةـ هةةذا أن يؼةةال أن
الؿراد بالخؾقد الؿؽث الطقيؾ ،وٓ يؾزم مةـ الخؾةقد التلبقةد ،فؼةد كؼةؾ
الؼرصبل طـ الـحاس أحةد طؾؿةاء الؾغةة ،أكةف قةال :والخؾةقد ٓ يؼتضةل
الدوام ،قال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-و َما َج َع ْؾـََةا ل ِ َب َل ٍةر مةـ َق ْبؾِ َ
ةؽ ا ْل ُخ ْؾةدََ َأ َفةنِن
مت َف ُف ُؿ ا ْل َخال ِةدُُ َ
ةب َأن َما َلة ُف
ون﴾ [إكبقةاء ،]45 :وقةال تعةالكَ ﴿ :ي ْح َس ُ
َأ ْخ َؾدََ ُه﴾ [الفؿزة ،]4 :وقال زهقر :وٓ خالد إٓ الجبال الرواسل ،وهذا
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يدل طؾك أن الخؾد أو التخؾقد يطؾؼ طؾك قر معـك التلبقد ،فةنن الجبةال
ةب َأن َما َلة ُف َأ ْخ َؾةدََ ُه﴾ مفؿةا جؿةع
تزول كؿا هق معؾقم ،ويف أية ﴿ َي ْح َس ُ
اإلكسان مـ أمقال وصال مؽثف يف الدكقا فنكف طؾك يؼةقـ أكةف سةقف يةزول
ويذهب طـفا ،فدل طؾك أن الخؾقد ٓ يؾزم مـف التلبقد.
ما الؿرا ُد بالـػس التل مـ قتؾفا فؼةد ارتؽةب كبقةرة ،يؼةال هةل كػةس
أدمل الؿعحقم ،والـػس الؿعحقمة هل أربعة أكػس:
الـ ْػس إولك :كػس الؿممـ ،وتحريؿ قتؾ الؿممـ ضاهر كؿةا تؼةدم
يف أيةَ ﴿ ،و َمـ َي ْؼ ُت ُْؾ ُم ْممِـًًا م َت َعؿدًً ا َف َج َز ُاؤ ُه َج َفـ ُؿ﴾ [الـساء.]:4 :
الـ ْػس الثاكقة :كػس الذمل ،وهةق الةذي بقــةا وبقـةف ذمةة ،يعـةل طفةد
طؾك أن يؼقؿ يف بالدكةا ويؽةقن معحةقم الةدم والؿةال مةع بذلةف لؾجزيةة،
الجزية مبؾغ مـ الؿال يدفع كؾ سـة مـ الؼادريـ.
الـ ْػس الثالثةة :كػةس الؿعاهةد ،وهةق الةذي ُيؼةقؿ يف بةالده لؽةـ بقــةا
وبقـ دولتف طفد أٓ ُكؼاتؾفؿ وٓ ُيؼاتؾقكا.
والةةـ ْػس الرابعةةة :كػةةس الؿسةةتلمـ ،يعـةةل صالةةب إمةةان ،وهةةق يف
إصؾ الحربل لؽـف صؾب إمةان لقةدخؾ إلةك بالدكةا ،فةلذن لةف بةذلؽ،
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فدخؾ ٕجؾ تجارة أو حاجة ،ففق معحقم الدم والؿال حتك يرجع إلك
بؾده.
ففذه إك ُػس إربع قتؾفا حرام ،ولؽـفةا لقسةت طؾةك حةد سةقاء يف
التحريؿ ،فتحريؿ قتؾ الؿممـ أشةد مةـ قتةؾ قةره ،ومةع هةذا فؼةد جةاء
القطقةةةد اللةةةديد يف قتةةةؾ الؿعاهةةةد يف البخةةةاري يؼةةةقل -طؾقةةةف الحةةةالة
ِ
ِ
قج ُدُ مِة ْـ
والسالمَ « :-م ْـ َق َت َؾ ُم َع َ
يح َفا ُت َ
اه ًدً ا َل ْؿ َي َر ْح َرائ َح َة ا ْل َجـةَ ،وإِن ِر َ
ِ ِ ِ
قـ َطا ًما» ،فؼقلف -طؾقف الحةالة والسةالمَ « :-لة ْؿ َية َر ْح َرائِ َحة َة
َمس َقرة َأ ْر َبع َ
ا ْل َجـ ِة» يدل طؾك ماذا؟ كرجع إلك ضابط الؽبقةرة ،فقةف وطقةد يف أخةرة،
فال يؼقل قائؾ هذا كةافر ،كؼةقل حتةك ولةق كةان كةافرا ،مةا دام بقـةا وبقـةف
طفدا أو ذمة فنن الؿممـ ٓ يغدر وٓ يظؾؿ وٓ يخؾػ القطد ،فؿـ قتةؾ
الؿعاهد فنكف متقطد بلكف ٓ يجد رائحة الجـة.
هذا
َ
أيضا جاء يف البخةاري أكةف -طؾقةف الحةالة والسةالم -قةالَ َٓ « :ية َز ُال
ً
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ب َد ًما َح َرا ًمةا» ،والةدم الحةرام يلةؿؾ
ا ْل َع ْب ُدُ فل ُف ْس َحة م ْـ ديـف َما َل ْؿ ُيح ْ
جؿقع إكػس إربعة الؿذكقرة.
مـ صقر قتؾ الـػس بغقر حؼ :أن يؼتؾ اإلكسان كػسةف قاصةدا ،وهةق
ما يعرف بآكتحار ،فبعض الـاس إذا كزلت بف محقبة أو اشةتد مرضةف أو
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كحق ذلؽ مـ البالء الذي يؼع فنكف يجزع ،مؿ يعؿد إلك قتةؾ كػسةف ،ضاكةا
أكف بؼتؾ كػسف سقرتاح ،وقد ورد يف ذلؽ وطقد شديد.
وهذا الػعؾ مـ كبائر الذكقب ،فعـ سفؾ بـ سعد -رضل اهلل طـف-
أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -التؼةك هةق والؿلةركقن فةاقتتؾقا ،فؾؿةا
مال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -إلةك طسةؽره ،ومةال أخةرون
إلك طسؽرهؿ ،ويف أصحاب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -رجةؾ
ٓ يدع لفؿ شاذة وٓ فاذة إٓ اتبعفا يضرهبا بسقػف ،رجؾ شةجاع مِؼةدام،
طـده هذا العؿؾ الحال  ،فؼال رجؾ :ما أجزأ مـا القةقم أحةد كؿةا أجةزأ
فالن ،فؼال الـبةل -طؾقةف الحةالة والسةالمَ « :-أ َمةا إِكة ُف مِة ْـ َأ ْهة ِؾ الـة ِ
ار»،
فؼال رجؾ :أكا صاحبف ،تعجبقا مـ كالم الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،-
كقػ يؽقن مـف هذا العؿؾ الحةال والجفةاد يف سةبقؾ اهلل ،وقتةؾ أطةداء
اهلل ،مؿ بعد ذلؽ يؼقل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-أ َما إِكة ُف مِة ْـ َأ ْهة ِؾ
الـ ة ِ
ار» ،فاتبعةةف ،فقجةةد هةةذا الرجةةؾ قةةد جةةرح ،وكةةان جرحةةف شةةديدا،
فاستعجؾ الؿقت ،فقضع كحةؾ سةقػف طؾةك إرض ودبابةف يعـةل رأس
السقػ بقـ مديقف ،مؿ تحامؾ طؾقف فؼتؾ كػسف ،فؾؿةا أخة الـبةل -صةؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -بذلؽ قال -طؾقف الحالة والسالم« :-إِن الر ُج َؾ َل َق ْع َؿ ُؾ
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ِ ِ
قؿا َي ْبة ُدُ و ل ِؾـة ِ
اس» ،هةذا الرجةؾ أن كةان يعؿةؾ طؿةؾ
َط َؿ َؾ َأ ْه ِؾ ا ْل َجـة ف َ
أهؾ الجـة فقؿا يبدو لؾـةاسَ « ،و ُهة َق مِة ْـ َأ ْهة ِؾ الـة ِ
ارَ ،وإِن الر ُجة َؾ َل َق ْع َؿة ُؾ
َطؿ َؾ َأ ْه ِؾ الـ ِ ِ
قؿا َي ْبة ُدُ و ل ِؾـة ِ
اس َو ُهة َق مِة ْـ َأ ْهة ِؾ ا ْل َجـة ِة» الحةديث متػةؼ
ار ف َ
َ
طؾقف.
الؼتؾ يتعؾؼ بف مالمة حؼقق :حةؼ هلل -طةز وجةؾ ،-وحةؼ لعولقةاء،
وحؼ لؾؿؼتقل ،أما حؼ اهلل -طز وجؾ -فنكف يسؼط بالتقبة ،حةؼ اهلل مةـ
جفة أن اهلل -طز وجةؾ -حةرم الؼتةؾ ،فؿةـ اطتةدى طؾةك أخقةف الؿسةؾؿ
وقتؾف بغقر حؼ ففذا قد خالػ أمر اهلل -طز وجةؾ ،-ووقةع يف معحةقتف،
فحقـئذ إذا تاب; تاب اهلل طؾقف.
وأمةا حةؼ إولقةةاء ففةق يسةؼط إمةا بالؼحةاص وإمةةا بلخةذ الديةةة ،أو
بالعػق طؾك مبؾغ مـ الؿال أو بالعػق مجاكا لقجف اهلل -جؾ وطال ،-فةنذا
أخذوا حؼفؿ يف الدكقا سؼط هذا الحؼ.
والحؼ الثالث :حؼ الؿخؾقق وهةذا يلخةذه الؿؼتةقل مةـ قاتؾةف يةقم
الؼقامةةة ،وقةةد جةةاء يف هةةذا حةةديث ابةةـ طبةةاس -رضةةل اهلل طـفؿةةا ،-أن
قل َي ِ
الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةال« :إِن ا ْل َؿ ْؼ ُت ة َ
ج ةل ُء َي ة ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ة ِة
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ب
ُم َت َعؾ ًؼا َر ْأ ُس ُف بِ َقؿقـفَ ،أ ْو َق َال بِل َؿالف آخ ًذا َصةاح ُب ُف بِ َقةده ْإُ ْخة َرى َت ْلة ُخ ُ
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ِ
اج ُف َد ًما فِل قِ َب ِؾ َط ْر ِ
ش الر ْح َؿ ِـَ ،ف َق ُؼ ُ
قؿةا َق َت َؾـ ِةل»
َأ ْو َد ُ
قلَ :رب! َس ْؾ َهة َذا ف َ
رواه اإلمام أحؿد.
الؽبقرة الثالثة :أكؾ الربا.
قال الـاضؿ -رحؿف اهلل :-وأكؾ الربا ،والربا طؾك قسؿقـ :ربا فضةؾ
وربا كسقئة ،والػضؾ بؿعـك الزيادة ومةـ أمثؾتةف :مةـ يحةرف مائةة ريةال
ويلخةةذ تسةةعقـ رية ً
ةآ حال ةة ،هةةذا ربةةا فضةةؾ ،وهةةذا يححةةؾ مةةـ بعةةض
ٍ
طلةرات ،يؼةقل :يةا
الـاس ،يؽقن معةف مائةة ريةال ُيريةد أن يحةرففا إلةك
فةةالن! تحةةرف لةةل هةةذه الؿائةةة؟ يؼةةقل لةةقس طـةةدي إٓ تسةةع طلةةرات،
بتسعقـ ريآ ،فقلخذ هذا التسعقـ ،وهذا يعطقف الؿائة ،ففذا ُيعد مـ ربةا
الػضؾ; ٕن يف أحد العقضقـ زيادة طؾك أخر.
الؼسؿ الثاي :ربا الـسقئة يعـل التلجقؾ ،كؿـ يحرف مائة ريال بؿائة
ممجؾة ،كةلن يؼةقل :خةذ هةذه مائةة ريةال تحةرففا لةل مةـ فئةات طلةرة
ريآت ،يؼقل لقس معل أن ،آخذ مـؽ الؿائة و دا آتقؽ بالعلةرات،
ففذا ما فقف زيادة لؽـ فقف التلجقؾ ،ففق ربا كسقئة.
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وقد يجتؿةع ربةا الػضةؾ وربةا الـسةقئة يف بعةض التعةامالت ،كؿةا يف
الؼروض التل ُتجريفا الؿحةارف الربقيةة ،ف ُقؼرضةقن مبؾغةا مةـ الؿةال،
ولقؽـ مثال مائة ألػ ،طؾك أن يسدد هذا الؿبؾغ بػقائد ربقية بعد أجؾ.
آكؾ الربا متقطد بقطقد شديد ،قال اهلل -طز وجؾ﴿ :-ال ِذي َـ َي ْل ُك ُؾ َ
قن
ةةذي ي َت ََخب ُطةةف اللةةق َط ُ ِ
ةةقن إِٓ َكَؿةةا ي ُؼةةقم ال ِ
الر َبةةا َٓ َي ُؼق ُم َ
ةةـ ا ْل َؿةةس﴾
ان م َ
ْ
ُ
َ
َ َ ُ
[البؼرة ،]386 :يعـل ٓ يؼقمقن مـ قبةقرهؿ يةقم الؼقامةة إٓ كؿةا يؼةقم
الؿحةةروع حة َ
ةال َص ة ْر ِطف وتخةةبط اللةةقطان لةةف ،فنكةةف يؼةةقم ققامةةا مـؽةةرا،
ِ
ِ
ةع َو َحةر َم الر َبةا َف َؿةـ
اهلل ا ْل َب ْق َ
﴿ َذل َؽ بِ َلك ُف ْؿ َقا ُلقا إِك َؿا ا ْل َب ْق ُع م ْث ُؾ الر َبا َو َأ َحؾ ُ
ػ َو َأ ْمة ُةر ُه إِ َلةةك اهللِ َو َم ة ْـ َطةةا َد
َجةةا َء ُه َم ْق ِط َظ ة ٌة مةةـ ربة ِةف َفةةاك َت ََفك َف َؾ ة ُف َمةةا َس ة َؾ َ

ةةار ُه ِ
قفةةا َخال ِةةدُُ َ
َف ُلو َلئِ َ
ون﴾ [البؼةةرة ،،]386 :وقةةال
ةةؿ ف َ
ةةح ُ
ةةؽ َأ ْص َ
اب الـ ِ ْ
ِ ِ
ِ
ةـ الر َبةا إِن ُكُـة ُتُؿ
اهلل َو َذ ُروا َمةا َبؼ َةل م َ
تعالكَ ﴿ :يا َأي َفةا الةذ َ
يـ آ َمـُُةقا ات ُؼةقا َ
ِِ
قـ * َفنِن ل ْؿ َت ْػ َع ُؾقا َف ْل َذ ُكُقا بِ َح ْر ٍ
ب م َـ اهللِ َو َر ُسقل ِ ِف﴾ [البؼرة،389 :
م ْممـ َ
.]38:
وروى اإلمام مسؾؿ طـ جابر -رضل اهلل طـف -قال :لعـ رسةقل اهلل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -آكؾ الربا ومقكؾف وكاتبةف وشةاهديف ،وقةال هةؿسقاء.
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طرفـا أن الؾعـ هق الطرد واإلبعاد طـ رحؿة اهلل -طةز وجةؾ ،-وإذا
جةاء الؾعةةـ يف الةةـص دل طؾةةك أن الػعةؾ كبقةةرة ،إذن آكةةؾ الربةةا مرتؽةةب
لؽبقةةرة ،ولةةؿ يؼتحةةر -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -يف هةةذا الحةةديث طؾةةك
أيضةا قةال :لعةـ
وأيضا اللاهد ،و ً
أكؾ فؼط ،بؾ ضؿ إلقف مـ؟ الؽاتب ً
,أيضةا الؽاتةب واللةاهد،
آكؾ الربا ومقكؾف ،الدافع لؾربا ،وأخذ لؾرباً ،
يعـل همٓء لؿا أطاكقا آكؾ الربا كان حؽؿفؿ كحؽؿف يف الؾعـ ،وسةقليت
إن شاء اهلل تعةالك يف كةالم الـةاضؿ أكةف طةدّّ الؽاتةب واللةاهد مؿةـ فعةؾ
الؽبائر.
أيضا مؿا يدل طؾك شـاطة الربا ما روى الط اي يف إوسط أن الـبل
ً
اها مِ ْث ُؾ إِ ْتقة ِ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :الربا ا ْمـَ ِان َو َس ْب ُع َ
ان
قن َبا ًباَ ،أ ْد َك َ
َ
َ
ض َأ ِخ ِ
اسةتِ َطا َل ُة الر ُجة ِؾ فِةل ِطة ْر ِ
قةف» ،وتؼةدم
الر ُج ِؾ ُأم ُفَ ،وإِن َأ ْر َبةك الر َبةا ْ
معـا حديث« :اج َتـ ِبقا السبع ا ْلؿقبِ َؼ ِ
ات» ،وذكر مـفاَ « :أ ْك ُؾ الر َبا».
ْ ُ
َْ ُ

ومؿةةا يةةدل طؾةةك طؼقبةةة فاطةةؾ الربةةا يف ال ة زخ مةةا روى َس ة ُؿ َرة بةةـ
ُجـْ ُدُ ب -رضل اهلل طـةف -قةال :كةان الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -إذا
صؾك صالة أقبةؾ طؾقـةا بقجفةف ،فؼةالَ « :مة ْـ َر َأى مِةـْ ُؽ ُؿ الؾ ْق َؾة َة ُر ْؤ َيةا؟»،
قال :فنن أحد قحفا ،فقؼقل مةا شةاء اهلل ،فسةللـا يقمةا ،فؼةالَ « :هة ْؾ َر َأى
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َأ َح ٌدٌ مِـْ ُؽ ْؿ ُر ْؤ َيةا؟» ،فؼؾـةا ،ٓ :فؼةال -طؾقةف الحةالة والسةالمَ « :-لؽِـةل
َر َأ ْيةةة ُت الؾ ْق َؾةةة َة َر ُج َؾةةة ْق ِـ َأ َت َقةةةاكِل َف َل َخةةة َذا بِ َقةةة َدَ يَ ،ف َل ْخ َر َجةةةاكِل إِ َلةةةك ْإَ ْر ِ
ض
ا ْل ُؿ َؼد َس ِة »..يف حديث صقيؾ ،لؽـ اللاهد مـف فقؿا يتعؾةؼ بالربةا ،قةال:
قةف رجة ٌؾ َقةائِؿ َط َؾةك وسة ِ
ِ ِ
ِ
ط الـ ْفة ِر،
« َفا ْك َط َؾ ْؼـَا َحتك َأ َت ْقـَا َط َؾك َك ْف ٍر مة ْـ َد ٍم ،ف َ ُ
َ َ
ٌ

َو َط َؾةك َشةط الـ ْف ة ِر» يعـةةل طؾةةك صرفةةف « َر ُج ة ٌؾ َبة ْق َـ َي َدَ ْي ة ِف ِح َجة َار ٌةَ ،ف َل ْق َب ة َؾ
الرج ُؾ ال ِذي فِل الـف ِرَ ،فنِ َذا َأراد َأ ْن ي ْخرج رمةك الرجة ُؾ بِحجة ٍر فِةل فِ ِ
قةف،
َ َ
ُ
ْ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ
انَ ،فجع َؾ ُكؾؿا جاء ل ِق ْخرج رمك فِل فِ ِ
قف بِ َح َج ٍر َف َق ْر ِج ُع َك َؿا
َف َرد ُه َح ْق ُث َك َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ
َك َ
انَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :ما َه َذاَ ،ق َال :ا ْك َطؾِ ْؼ» ،فؾؿا كان يف آخر الحةديث أخة اه أن
هذا الذي يعذب يف الـفر أكف آكؾ الربا.
إذن طذابف يف ال زخ أكف يف هنر مـ دم يسب فقةف كؾؿةا جةاء إلةك شةط
هذا الـفر رمل بحجر يف فقف فرده حقث كةان ،يعاقةب بةذلؽ طقةاذا بةاهلل،
بعض الؽبائر أشد ُقبحا
وهذا يدل طؾك شـاطتف ،وكؿا قؾت قبؾ قؾقؾ أن َ
وشـاطة مـ بعض ،اكظر ما الذي ورد يف الربا أن ،محاربة هلل ورسةقلف،
ورد فقف الؾعـ ،وأن هذا القطقد اللديد ،و قر ذلؽ.
أيضا جاء يف حديث طبد اهلل بـ حـظؾة -رضل اهلل طـةف ،-قةال :قةال
ً
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿِ « :-د ْر َه ُؿ ِر ًبا َي ْل ُك ُؾ ُف الر ُجة ُؾ َو ُهة َق َي ْع َؾة ُؿ
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ِ
ِ ِ ٍ
قـ َز ْك َق ًة» رواه اإلمام أحؿد ،وهذا يدلؽ طؾك أن الربةا
َأ َشد م ْـ ستة َو َم َالم َ
شديد وشـقع ولق كان يسقرا ،ما يؼقل بعض الـاس هذا شةلء يسةقر كؿةا
يف بعةةض اللةةركات التةةل يؽةةقن أصةةؾ تعامؾفةةا مباحةةا ،ولؽـفةةا تتعامةةؾ
تعةةامال يسةةقرا بؼةةروض ربقيةةة ،إمةةا بةةاإلقراض أو آقةةناض ،فقؼةةقل
بعضفؿ :هذا شلء يسقر مـ الربا ،وهذا الللء القسقر يؿثؾ ربؿةا واحةد
بالؿائة مـ رأس الؿال ،رأس مال اللركة كؿ يبؾغ؟ ربؿا مائةة مؾقةقن أو
مائتقـ مؾققن ،يعـل الؿراباة القاحد يف الؿائة أو امـقـ يف الؿائة قةد تحةؾ
إلك ماليقـ ،ومع ذلؽ يتسؿ بعض الـاس فقفا ويدخؾ فقفةا ويتعامةؾ،
والـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقلِ « :د ْر َهة ُؿ ِر ًبةا» درهةؿ واحةد ،فةدل
ذلؽ طؾك أن إمر شـقع جدا ،فالقاجب طؾك الؿسؾؿ الحةذر مةـ هةذا،
وطدم القققع يف مثؾ هذه الؽبائر.
الؽبقرة الرابعة :السحر.
قال الـاضؿ :والسحر ،وهق يف الؾغة ما خػةل ولطةػ سةببف ،وتعريػةف
يف اللرع :طؼد ورقك يتقصؾ هبا السةاحر إلةك اسةتخدام اللةقاصقـ فقؿةا
يريةةد ،فقةةممر يف الؼؾةةقب وإبةةدان ،فقؿةةرض ويؼتةةؾ ويػةةرق بةةقـ الؿةةرء
قن مِـْ ُْف َؿا َما ُي َػر ُق َ
وزوجف ،كؿا قال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-ف َق َت َعؾ ُؿ َ
ةقن بِ ِةف َبة ْق َـ
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ا ْل َؿ ْر ِء َو َز ْو ِج ِف﴾ [البؼرة ،]213 :وكؾ ذلؽ واقع بؼةدر اهلل -طةز وجةؾ-
يـ بِ ِةف
وملقئتف ،ولفذا قال -جؾ وطال -يف آية السحرَ ﴿ :و َمةا ُهةؿ بِ َضةار َ
مِـ َأح ٍد إِٓ بِنِ ْذ ِن اهللِ﴾ ،وقال تعةالك﴿ :ومِةـ َشةر الـػا َم ِ
ةات فِةل ا ْل ُع َؼ ِةد﴾
َ
ْ َ
[الػؾةةةؼ ،]5 :يعـةةةل السةةةقاحر الةةةاليت يعؼةةةدن يف سةةةحرهـ ويـػةةةثـ يف
طؼدهـ.
والسحر شرك باهلل تعالك ،فنن اللقطان ٓ يخدم السةاحر إٓ بعةد أن
يعبده الساحر ويتؼرب إلقةف بةلكقاع العبةادات ،وكؾؿةا كةان السةاحر أشةد
كػرا وأشـع شةركا ،كؾؿةا كاكةت إطاكةة اللةقاصقـ لةف أطظةؿ ،وذلةؽ ٕن
وأيضةا
رض اللةقاصقـ هةق إضةالل هةذا السةاحر وإخراجةف مةـ ديـةفً ،
إلحةةاق إذيةةة بالـةةاس ،ولفةةذا قةةال -جةةؾ وطةةالَ ﴿ :-و َلؽِةةـ الل ة َقاصِق َـ
َك َػة ُةروا ُي َعؾ ُؿة َ
وت
ةار َ
ةاس السة ْ
ةقن الـة َ
ةح َر َو َمةةا ُأكة ِةز َل َط َؾةةك ا ْل َؿ َؾ َؽة ْق ِـ بِ َبابِة َةؾ َهة ُ
وت وما يعؾؿ ِ
ان مِ ْـ َأ َح ٍد َحتك َي ُؼ َ
قٓ إِك َؿا َك َْح ُـ فِ ْتـَ ٌة َف َال َت ْؽ ُػ ْةر﴾ ،مةؿ
َو َم ُار َ َ َ ُ َ َ
قةةال -جةةؾ وطةةالَ ﴿ :-و َل َؼةةدْْ َطؾِ ُؿةةقا َل َؿة ِ
ةـ ْاشة َت ََرا ُه َمةةا َلة ُف فِةةل ْأ ِخة َةر ِة مِة ْـ
َخ َال ٍق﴾ [البؼرة ،]213 :يعـل ما لف مـ كحقب ،يعـل ما لةف كحةقب أبةدا
يف أخةةرة; ٕن اهلل -طةةز وجةةؾ -حؽةةؿ بؽػةةره ،فؿةلةةف إلةةك الـةةار خالةةدا
فقفا.
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أيضا تؼدم معـا يف حةديث« :اج َتـ ِبةقا السةبع ا ْلؿقبِ َؼة ِ
ات» ،أكةف -طؾقةف
ً
ْ ُ
َْ ُ
الحالة والسةالم -ذكةر مـفةا «السة ْح ُر» ،والسةحر ينتةب طؾقةف الحةد يف
الدكقا ،فنذا مبت طـد الؼاضةل أن فالكةا قةد سةحر ،فنكةف يؼةقؿ طؾقةف الحةد
وهق الؼتؾ ،وقد ص قتؾ الساحر طـ مالمةة مةـ أصةحاب رسةقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-ص طـ طؿةر ،وطةـ حػحةة وطةـ جـةدب بةـ
طبد اهلل -رضل اهلل تعالك طـفؿ وأرضاهؿ.-
الؽبقرة الخامسة :قذف الؿححـات الؿممـات الغافالت
وذلؽ يف ققل الـاضؿ :مع َق ْذ ِ
ف ُكف ِد ،أكا قؾت قبؾ قؾقؾ أن الـاضؿ قد
خؿسا ،كستدرك طؾك ما ذكرتف ،إذن
يـظؿ أربع كبائر ،هـا أن كؿ كظؿ؟
ً
هق قد كظؿ يف بقت واحد كؿ؟ خؿس كبائر ،هذه الؽبقرة إخقرة يف هذا
البقت.
الؼذف بؿعـك الرمل ،والؿراد بف هـا الرمل بالزكا أو بةالؾقاط ،وقةقل
الـةةاضؿ هنةةد جؿةةع كاهةةد أو كاهةةدة ،وهةةل الؿةةرأة التةةل تؽعةةب مةةديفا،
والؿؼحقد قذف الـساء ،والؼةذف كبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب ،يجةب فقةف
الحد إذا تقفرت اللروط الؿعروفة يف كتب الػؼفاء.
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َات ا ْل َغةةافِ َال ِ
ةقن ا ْلؿحح ةـَ ِ
ِ
ت
يـ َي ْر ُمة َ ُ ْ َ
قةةال اهلل -طةةز وجةةؾ﴿ :-إِن الةةذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ةقؿ﴾ [الـةقر،]34 :
ةؿ َط َةذ ٌ
اب َطظ ٌ
ا ْل ُؿ ْممـََات ُلعـُُقا فل الد ْك َقا َو ْأخ َرة َو َل ُف ْ
فالؾعـ هـا يةدل طؾةك أن الؼةذف كبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب ،إضةافة إلةك
ترتب الحد طؾقف يف الدكقا ،قال الفقتؿل يف الزواجر :أجؿع العؾؿاء طؾةك
ِ
يـ َي ْر ُم َ
ةقن﴾ يرمةقن
أن الؿراد مـ الرمل يف أية يف ققلف تعالك﴿ :إِن الذ َ
بؿاذا؟ قال :أجؿع العؾؿاء طؾك أن الؿراد بالرمل يف أيةة الرمةل بالزكةا،
وهق يلؿؾ الرمةل بالزكةا أو الؾةقاط ،مةـ أمثؾتةف أن يؼةقل :يةا زاكقةة أو يةا
َب ِغقة ،أو يؼقل لزوجفا :يا زوج الزاكقة ،أو يؼقل لقلةدها :يةا ولةد الزاكقةة،
أو يؼقل لبـتفا يا بـةت الزاكقةةٓ ،حةظ وإن تقجةف لعةدة أشةخاص إٓ أكةف
يعقد إلك قذف مـ؟ إلةك قةذف الؿةرأة ،هةل زوجةة فةالن وأم فالكةة وأم
فالن ،أو يقجف الؼذف لفا مباشرة ،كؾ هذا يرجع إلك قذف الؿرأة.
أيضا جةاء الةـص طؾةك أن قةذف الؿححةـات الؿممـةات مةـ السةبع
ً
الؿقبؼةةات يف الحةةديث الؿتؼةةدم ،الؿةةراد بالؿححةةـات يعـةةل بةةذلؽ أو
الؿةةراد بةةذلؽ الؿةةرأة الحةةرة الؿسةةؾؿة البالغةةة العاقؾةةة العػقػةةة ،ففةةذا مةةا
يذكره بعض الػؼفاء مـ شروط اإلححان.
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َات ا ْل َغةةافِ َال ِ
ةقن ا ْلؿححةـَ ِ
ِ
ت﴾ يعـةةل
يـ َي ْر ُمة َ ُ ْ َ
وققلةةف يف أيةةة﴿ :إِن الةةذ َ
افالت طـ الػاحلة ،وما رمقـ بف ،يعـل ٓ يخطر طؾك بالفـ الػاحلةة
أصال ،وهذا كـاية طـ براءهتـ مؿا قذففـ بف.
وققلف الؿممـات يعـل الؿممـات بةاهلل -طةز وجةؾ ،-فقخةرج بةذلؽ
قذف الؽافرات ،فال يؼام فقف الحد ،فؿـ قةذف امةرأة هةذه صةػاهتا ،فةنن
فعؾف يؽقن كبقرة ،وينتب طؾقف مالمة أمقر:
إمر إول :أن يؼام طؾقف الحد.
إمر الثاي ٓ :تؼبؾ لف شفادة.
وإمر الثالث :أن يقصػ بالػسؼ ،وقد ذكر اهلل -جؾ وطال -ذلةؽ
ِ
ِ
ِ
ةةؿ َي ْ
يـ َي ْر ُم َ
ةةفدََ ا َء
ةةل ُتقا بِ َل ْر َب َعةةة ُش َ
يف ققلةةفَ ﴿ :والةةذ َ
ةةقن ا ْل ُؿ ْح َحةةـََات ُمةةؿ َل ْ
ِ
قـ َج ْؾةةدََ ًة َ
ةةفا َد ًة َأ َبةةدًً ا َو ُأو َلئِ َ
ةةؿ
اجؾِةةدُُ ُ
ةةؿ َش َ
وه ْؿ َم َؿةةاك َ
َف ْ
ةةؽ ُه ُ
وٓ َت ْؼ َب ُؾةةقا َل ُف ْ
ا ْل َػ ِ
اس ُؼ َ
قن﴾ [الـقر.]5 :
ةؿ َي ْةل ُتقا بِ َل ْر َب َع ِةة ُش َةفدََ ا َء﴾ أن الؼةاذف لةق جةاء
وطؾؿ مـ ققلفُ ﴿ :مةؿ َل ْ
بلفقد يلفدون طؾك ما قذف بف هذا الؿؼذوف فنكةف ٓ يحةد ،لةق قةال يةا
زاي ،فؼةةدم طؾقةةف دطةةقى قةةذف ،فؾؿةةا جةةاء طـةةد الؼاضةةل اسةةتطاع هةةذا
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الؼاذف أن يليت بلربعة شةفقد يلةفدون طؾةك الزكةا ،فحقـئةذ ٓ يحةد حةد
الؼذف.
الحؽؿ يف قذف الرجؾ كالحؽؿ يف قذف الؿرأة بنجؿاع أهؾ العؾةؿ،
حؽك ذلؽ الفقتؿل يف الزواجر ،وإكؿا خص بةذلؽ الؿةرأة﴿ ،إِن ال ِةذي َـ
قن ا ْلؿححـَ ِ
َات﴾ ذكر الـساء ولؿ يذكر الرجؾ ،خةص بةذلؽ الؿةرأة
َي ْر ُم َ ُ ْ َ
ٕن الغالةةب أن الؼةةذف يؽةةقن لؾـسةةاء أكثةةر ،إذ البغايةةا قبةةؾ اإلسةةالم
كثقةةرات ،وقةةذف الؿةةرأة أشةةد ٕكةةف يسةةتؾزم مةةـ ذلةةؽ اللةةؽ يف كسةةب
أوٓدها مـ زوجفا ،فقؾحؼ هبـ الؼذف ضررا كثقرا ،إذن التؼققد بةالؿرأة
خةةرج كؿةةا يؼةةقل العؾؿةةاء مخ ةرج الغالةةب ،وإذا خةةرج الؽةةالم مخةةرج
الغالب لؿ يؽـ لف مػفقم ،فؼذف الرجؾ وقذف الؿرأة سقاء.
جاء يف حةديث طؿةرو بةـ حةزم -رضةل اهلل طـةف -يف الؽتةاب الةذي
كتبف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ -هؾ الةقؿـ ،كتةاب صقيةؾ ،اللةاهد
مـةةف قةةالَ « :وإِن َأ ْك َبة َر ا ْل َؽ َبةائِ ِر ِطـْة َدَ اهللِ َية ْق َم ا ْل ِؼ َقا َمة ِة ْ ِ
اإل ْشة َر ُ
اك بِةاهللَِ ،و َق ْتة ُؾ
س ا ْلؿ ْممِـَ ِة بِ َغق ِر حةؼ ،وا ْل ِػةرار فِةل سةبِق ِؾ اهللِ يةق ِم الزحة ِ
ػَ ،و ُط ُؼة ُ
قق
ْ
َ ْ
ْ َ
َ
َ َ ُ
الـ ْػ ِ ُ
ا ْل َقال ِ َدَ ْي ِـَ ،و َر ْم ُل ا ْل ُؿ ْح َحـَ ِة» ،إذن كخؾص مـ خذا أن رمةل الؿححةـات
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الغافالت الؿممـات فقف طدة أسباب لؽقكف كبقةرة ،فػقةف الحةد يف الةدكقا،
وورد فقف الؾعـ ،ورد يف هذا الحديث أكف مـ أك الؽبائر.
{أحسـ اهلل إلقؽؿ!
قؽ يقم الزح ِ
ِ
ِ
ػ فِل َح ْر ِ
ب
امك بِ َباص ٍؾ ** َت َقل َ َ ْ َ ْ
َو َأ ْكؾ َؽ َأ ْم َق َال ْال َق َت َ
ُجح ِد}.
الؽبقرة السادسة :أكؾ مال القتقؿ بالباصؾ
يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-وأكؾةؽ أمةقال القتةامك بباصةؾ ،الؿةراد
بلكؾ مال القتقؿ أي أخذه وآستقالء طؾقف بغقر حؼ ،أما لق أخذ مـ مةال
القتقؿ بحؼ ففق جائز ،كؿا لةق فةرض لةف الؼاضةل أجةرة طؾةك تـؿقةة مةال
القتقؿ ،أو دخؾ هذا القلل طؾك القتةقؿ مةع القتةقؿ يف مضةاربة ،يؽةقن هةق
العامؾ ويؽقن القتقؿ هق صاحب رأس الؿةال ،فقلخةذ كسةبة مةـ الةرب ،
هذا كؾف إذا كان طـ صريؼ الؼاضل فنن هذا ٓ إشؽال فقف ،ويؽةقن أخةذ
بحؼ.
والقتقؿ هق مـ مات أبقه ولؿ يبؾغ ،وأكؾ مةال القتةقؿ مةـ الؽبةائر قةد
ِ
يـ َي ْةل ُك ُؾ َ
قن َأ ْم َةق َال ا ْل َق َتَةا َمك ُض ْؾ ًؿةا
دل طؾقف ققل اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِن الذ َ
قن فِل ب ُطقكِ ِفؿ َكَةارا وسقحة َؾق َن س ِ
ةع ًقرا﴾ [الـسةاء ،]21 :بةؾ إن
إِك َؿا َي ْل ُك ُؾ َ ُ
ْ ً َ َ َ ْ ْ َ
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اهلل -جؾ وطال -هنك طـ قربان مال القتقؿ إٓ بالتل هةل أحسةـ ،كؿةا يف
ةال ا ْل َقتِة ِ
ققلةةف تعةةالكَ ﴿ :و َٓ َت ْؼ َر ُبةةقا َمة َ
ةقؿ إِٓ بِةةالتِل ِهة َةل َأ ْح َسة ُـ َحتةةك َي ْب ُؾة َ
ةغ
َأ ُشد ُه﴾ [إكعام.]263 :
وهـا مسللة يغػؾ طـفا كثقر مـ الـاس مؿـ يتقلك أمةقال القتةامك ،أو
أمةةقال الؼاصةةريـ طؿقمةةا ،مةةـ يتةةقلك طؾةةك قاصةةر ،سةةقاء كةةان الؼاصةةر
قاصةرا طؼؾقةا كةالؿجـقن ،أو كبقةر السةـ الةذي
صغقرا يف السـ ،أو كةان
ً
فؼد طؼؾف لؽ السـ ،فؿـ يتقلك طؾك أمقال هةمٓء الؼاصةريـ لةقس لةف
أن يتحةةرف يف أمةةقالفؿ ،إٓ كؿةةا قةةال اهلل -طةةز وجةةؾ﴿ :-بِةةالتِل ِ
ةةل
ه
َ
َأ ْح َس ُـ﴾.
ولقس مـ التةل هةل أحسةـ أن يتة ع مةـ أمقالةف بلةلء ،يعـةل مةثال
رجةةؾ كبقةةر يف السةةـ طـةةده ماليةةقـ ،مةةؿ إكةةف أصةةب ُم َخر ًفةا ،قةةر مةةدرك،
ف َت َقلك أحدُُ أوٓده طؾك مالف ،قال :أقتطع مؾقق ًكا مـ هذه الؿاليقـ وأبـةل
لف مسجدًً ا ،ما الحؽؿ؟ كؼقل ٓ :يجقز ٓ ،تتحرف حتةك لةق كةان هةق يف
حال إدراكف وطؼؾف كان يت ع ،كؼقل ،ٓ :أكت تتحرف يف مالف بالتل هةل
أحسـ ،تـػؼ طؾقف بالؿعروف ،تخرج زكاة هذا الؿال ،تـؿةل هةذا الؿةال
التـؿقة التل لقس فقفا مخاصرة كبقرة وكحق ذلؽ.
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فنذا كان هذا الؼاصر صغقرا متك ما ك يسؾؿ لف مالف إذا كة راشةدا،
فقتحرف يف مالف بؿا يلاء ،يت ع بؿا يلاء ،أما أكةت فؾةقس لةؽ أن تتة ع
مـ مالف بللء.
ومـ الؿسائؾ التل يؼع فقفا بعض الـاس أكف إذا كان هـاك ديةة وكةان
الؿؼتقل لف ورمة صغار ،فقت ع ..كثقرا ما يت طقن بالدية ،كؼقل ٓ :كريةد
الديةةة ،يف قتةةؾ الخطةةل ،لؽةةـ كحةةقب ال ُؼحةر لةةقس لةةؽ أيفةةا الةةقلل طؾةةك
أمقالفؿ أن تتة ع بةف ،بةؾ القاجةب أن تلخةذه وأن تحػظةف لفةؿ أو تـؿقةف
لفؿ.
أيضةةا َتؼةةدم معـةةا حةةديث« :اج َتـ ِبةقا السةبع ا ْلؿقبِ َؼة ِ
ات» ،وذكةةر مـفةةا
ً
ْ ُ
َْ ُ
َ
« َأ ْك ُؾ َم ِ
ال ا ْل َقتِ ِ
قؿ» ،ولفذا مـ يتقلك طؾك أمقال القتامك ففةق طؾةك خطةر،
وقد قال الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ -بل ذر -رضل اهلل طـفَ « :-يا َأ َبا
َذر! إِكل َأ َر َ
اك َض ِعق ًػاَ ،وإِكل ُأ ِحب َلة َؽ َمةا ُأ ِحةب ل ِـَ ْػ ِسةلَ َٓ ،تة َلم َرن َط َؾةك
ا ْمـََةة ْق ِـَ ،و َٓ َتةة َقل َقـ َمةة َال َيتِةة ٍ
قؿ» أخرجةةف مسةةؾؿ ،فلرشةةد -طؾقةةف الحةةالة
والسالم -إلك السالمة ،أما مـ طؾؿ مـ حالف الضعػ ،طؾؿ مـ حالف لق
أخةةذ أمةةقال هةةمٓء القتةةامك والؼاصةةريـ أكةةف قةةد يضةةعػ طةةـ الؼقةةام
بالقاجب ،وقد يلخذ شقئا مـفا بالباصؾ ،ففذا ٓ يجقز أن يتقلك.
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أما َمـ َطؾِ َؿ مةـ ك ْػسةف ،و ؾةب طؾةك ضـةف أكةف يؼةقم بالقاجةب ،ففةذا
ملجقر ،بؾ قد يؽقن واجبا إذا لؿ يقجد قره مـ أهؾ الؽػاية.
ٌ
كؼػ طؾك هةذه الؽبقةرة ،بةارك اهلل فةقؽؿ جؿقعةا كقاصةؾ إن شةاء اهلل
بعد صالة الؿغرب ،واهلل أطؾؿ.
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الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والحالة والسالم طؾةك كبقـةا محؿةد وطؾةك
آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعدُُ :
كـا قد وقػـةا طؾةك الؽبقةرة السةابعة وهةل التةقلل يةقم الزحةػ ،قةال
الـاضؿ رحؿف اهلل:
________________________ * َتقلق َؽ يقم الزح ِ
ػ يف
َ ْ َْ َ ْ
َح ْر ِ
ب ُجح ِد
جحد :جؿةع ِ
جاحةد والؿةراد بةف الؽةافر ،وقةد ورد ِذ ْكْةر التةقلل يةقم
ُ
الزحػ يف حديث السبع الؿقبؼةات ،والتةقلل يةقم الزحةػ :أي اإلدبةار
وسةؿل يةقم
واإلطراض طـ الؼتال يقم تالحؿ الحػقـ يف قتةال ال ُؽػةارُ ،
الزحةةػ بةةذلؽ ٕن الجؿةةقع إذا تؼابؾةةت تجةةد أن بعضةةفا يزحةةػ إلةةك
بعض ،كالذي َيؿلل َز ْح ًػا ،فؽةؾ واحةد يفةاب مةـ أخةر فقؿلةل إلقةف
ُر َو ْيدا.
والتقلل يقم الزحػ مـ كبائر الذكقب; ٕكف يتضؿـ اإلطةراض طةـ
الجفةةةاد يف سةةةبقؾ اهلل ،وفقةةةف كسةةةر لؼؾةةةقب الؿسةةةؾؿقـ ،وفقةةةف تؼقيةةةة
ٕطدائفؿ ،مؿا يؽقن سب ًبا لفزيؿة جةقش الؿسةؾؿقـ ،وقةد جةاء مةا يةدل
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طؾك أن التقلل يقم الزحػ مـ أك الؽبائر ،وذلؽ يف حديث طؿرو بةـ
حزم الذي تؼدم معـا ،وفقف أكف -طؾقف الحالة والسالم -قالَ « :وإِن َأ ْك َب َةر
ا ْل َؽ َبةائِ ِر ِطـْةةدََ اهللِ َي ْةق َم ا ْل ِؼ َقا َمة ِةة ْ ِ
اك بِةةاهللَِ ،و َق ْت ُْةؾ الةةـ ْػ ِ
اإل ْش َةر ُ
س ا ْل ُؿ ْممِـَ َِةة بِ َغ ْقة ِةر
حؼ ،وا ْل ِػرار فِل سبِق ِؾ اهللِ يقم الزح ِ
ػ» رواه ابـ حبان.
َْ َ ْ
َ
َ َ َ ُ

لؽـ ُيخص مـ تحريؿ التقلل ما جاء يف ققل اهلل -طةز وجةؾَ ﴿ :-يةا

ةار * َو َمةـ
َأي َفا ال ِةذي َـ آ َمـُُةقا إِ َذا َل ِؼقة ُت ُُؿ ال ِةذي َـ َك َػ ُةروا َز ْح ًػةا َف َةال ُت َقل ُ
ةقه ُؿ ْإَ ْد َب َ
ُي َقل ِفؿ َي ْقمئِ ٍذ ُد ُبر ُه إِٓ م َت ََحر ًفا ل ِؼ َت ٍ
َةال َأ ْو ُم َت ََحق ًةزا إِ َلةك فِ َئ ٍةة َف َؼ ْةدْ َبةا َء بِ َغ َض ٍ
ةب مة َـ
ُ
َ
ْ َ
اهللِ﴾ [إكػال ،]27 ،26 :فاهلل جؾ وطال استثـك حالقـ:

الحالة إولك :أن يؽةقن ُم َت ََحر ًفةا لؼتةال ،يعـةل ُم َت ََفق ًئةا كةلن يـحةرف
ِ
ٍ
مؽةان
قةر طؾةك العةدو مةـ
ٕجؾ أن ُيحؾ مةـ سةالحف ،أو ٕجةؾ أن ُيغ َ
مـحرفا ُم ِ
ِ
عرضا طـ الجفاد.
آخر وكحق ذلؽ ،ففذا لقس
الؿتحقةةز إلةةك فئةةة ،كؿةةا لةةق ُححةةرت م ةـ فئةةة مةةـ
الحالةةة الثاكقةةةُ :
الؿسؾؿقـ فخلل طؾقفا ،فنكف يذهب جؿاطة مـ هذا الجقش إلك أولئؽ
لـحرهتؿ ،ففذا لقس مـ التقلل يقم الزحػ.
{أحسـ اهلل إلقؽؿ!
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َك َذ َ
اك الز َكاُ ،مؿ الؾ َق ُ
قرا َو َق ْط ًعا ل ِؾط ِر ِيؼ
اط َو ُش ْر ُب ُف ْؿ ** ُخ ُؿ ً
ْال ُؿ َؿف ِد}.
َك َذ َ
قرا َو َق ْط ًعا ل ِؾط ِر ِيؼ ْال ُؿ َؿف ِد
اك الز َكاُ ،مؿ الؾ َقا ُط َو ُش ْر ُب ُف ْؿ ** ُخ ُؿ ً
وقطع بالرفع.
يف كسخة:
ٌ
الؽبقرة الثامـة :الزكا.
والزكا فعؾ الػاحلة يف قبؾ أو دبر ،وهق يف الدبر يسةؿك لقاصةا طؾةك
قةةقل جؿاطةةة مةةـ الػؼفةةاء ،والزكةةا مةةـ الؽبةةائر العظقؿةةة ،سةةؿاه اهلل -طةةز
َةان َف ِ
وجؾ -فاحلة ،يف ققلف تعالكَ ﴿ :و َٓ َت ْؼ َر ُبقا الز َكَةك إِكة ُف َك َ
اح َلة ًة َو َسةا َء

َسبِ ًقال﴾ [اإلسةراء ،]43 :وكػك الـبةل -طؾقةف الحةالة والسةالم -طةـ الةزاي
اإليؿةةان حةةقـ زكةةاه ،فؼةةالَ َٓ « :ي ْزكِةةل الزاكِةةل ِحةةق َـ َي ْزكِةةل َو ُهة َةق ُمة ْةممِ ٌـ»،
وطرفـا أن الـػل ل يؿان هـا كػل ماذا؟ كػل كؿال اإليؿان ٓ ،كػل أصةؾ
اإليؿان.
أيضا جاء يف حديث َس ُؿ َرة الذي تؼدم معـةا ،حةديث َس ُةؿ َرة -رضةل
ً
اهلل طـف -أكف -طؾقف الحالة والسالم -كان إذا صؾك أقبؾ بقجفةف ،فؼةال:
« َه ْؾ َر َأى َأ َحدٌٌ مِةـْ ُؽ ْؿ ُر ْؤ َيةا؟» ،قةال :فةقؼص طؾقةف مةا شةاء اهلل أن يؼةص،
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ةت الؾ ْق َؾة َة َر ُج َؾة ْق ِـ َأ َت َقةاكِل
وإكف يف مرة قال -طؾقف الحالة والسةالمَ « :-ر َأ ْي ُ
َف َل َخ َذا بِ َقدََ يَ ،ف َل ْخ َر َجاكِل إِ َلك ْإَ ْر ِ
ض ا ْل ُؿ َؼد َس ِة» ،إلك أن قةالَ « :فا ْك َط َؾ ْؼـََةا
ِ
ب مِ ْث ِؾ التـ ِ
إِ َلك َم ْؼ ٍ
َةاراَ ،فةنِ َذا
قرَ ،أ ْط َال ُه َضق ٌؼ َو َأ ْس َػ ُؾ ُف َواس ٌ
ةعَ ،ي َت ََققةدُُ َت ْح َتَة ُف َك ً
ِ
ِ
ِ
قفةا
قفةاَ ،وف َ
ا ْق َت ََر َب ْار َت َػ ُعقا َحتك َكَا َد َأ ْن َي ْخ ُر ُجةقاَ ،فةنِ َذا َخؿةدََ ْت َر َج ُعةقا ف َ
ةتَ :م ة ْـ َهة َةذا؟ َقة َ
ِر َجة ٌ
ةال :ا ْك َط َؾة َةؼ» ،فةةلخ اه يف آخةةر
ةال َوكِ َسةةا ٌء ُطة َةرا ٌةٌَ ،ف ُؼ ْؾة ُ
الحديث أن همٓء هؿ الزكاة والزواي ،والحديث أخرجف البخاري.
والزكا كؿةا هةق معؾةقم فقةف الحةد يف الةدكقا ،فةنن كةان مححةـا فحةده
الرجؿ إلك أن يؿقت ،وإن كان قر مححـ ،فحده أن يجؾد مائةة جؾةدة
وأن يغرب طام.
إٓ أن الزكا يعظؿ يف أحقال:
الؿ ْح َرم ،واختؾةػ يف حةده طؾةك أقةقال ،يعـةل إذا
أولفا :الزكا بذات َ
زكك طقاذا باهلل بذات محرم ،فؽقػ يؽقن حده ،هؾ يؽقن كالزكا كؿا لةق
زكةةك بغقةةر ذات الؿحةةرم ،أو إمةةر أشةةد ،أقةةقال يف هةةذا ،اختةةار شةةقر
اإلسالم ابـ تقؿقة والعالمة ابـ الؼةقؿ -رحؿفؿةا اهلل تعةالك -أكةف يؼتةؾ،
سقاء أكان مححـا أو قر مححـ.
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ويستدل لفذا ما روى أبق داود طـ ال اء رضل اهلل طـف ،قةال :لؼقةت
طؿل ومعف الراية ،فؼؾت لف :أيـ تريد ،قال بعثـل الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ -إلك رجؾ كؽ امرأة أبقف ،امرأة أبقف مةـ الؿحةارم ،قةال :فةلمري
أن أضرب طـؼف وآخذ مالف.
أيضا طـ النمذي مـ حديث ابـ طباس -رضل اهلل طـفؿةا:-
وجاء ً
أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةال« :م ةـ و َقةةع َط َؾةةك َذ ِ
ات َم ْحة َةر ٍم
َ ْ َ َ
َفا ْق ُت ُؾق ُه» إٓ أن هذا الحديث ٓ يح .
الحالة الثاكقة :الزكا بزوجة الجار ،الحالة الثاكقةة مؿةا يؽةقن الزكةا فقةف
أشد :الزكا بزوجة الجار ،فعـ طبد اهلل بـ مسةعقد -رضةل اهلل طـةف -أكةف
سلل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :-أي الذكب أطظؿ طـد اهلل؟ قالَ « :أ ْن
َت ْج َع َؾ هللِ كِدا َو ُه َق َخ َؾ َؼ َؽ» ،قةال :إن ذلةؽ لعظةقؿ ،قؾةت :مةؿ أي؟ قةال:
اف َأ ْن َي ْط َع َؿ َم َع َؽ» ،قؾت :مؿ أي؟ قالَ « :أ ْن ُت َزاكِ َةل
« َو َأ ْن َت ْؼ ُت َُؾ َو َلدََ َك َت َخ ُ
ار َك» أخرجف البخاري ومسؾؿ ،ققلفَ « :أ ْن ُت َزاكِل َحؾِق َؾ َة َج ِ
َحؾِق َؾ َة َج ِ
ار َك»،
َ
يعـل زوجة الجار ،سؿقت حؾقؾة ٕهنا تحؾ لف ،ومعـك تزاي أي تزي هبا
برضاهآ ،حظ ما قال :تزي ،وإكؿةا قةالُ « :ت َزاكِةل َحؾِق َؾة َة َج ِ
ةار َك» ،تةزاي
يعـل أكؽ تزي هبةا برضةاها ،وهةذا يتضةؿـ الزكةا وإفسةاد هةذه الزوجةة،
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زوجةةة الجةةار طؾةةك زوجفةةا ،ففةةق اسةةتؿال قؾبفةةا إلقةةف ،وأفسةةدها طؾةةك
زوجفا ،فحار إمر أطظؿ مؿا لق زكك هبا مثال بغقر اختقارهةا ،ففةذا أمةر
شـقع وأمر قبق  ،الجار يتققع مةـ جةاره أن يحؿةل حرمتةف ،وأن يحةقن
أهؾف ،كؿا قال -طؾقف الحةالة والسةالمَ « :-واهللِ! َٓ ُي ْةممِ ُـ» ،ققةؾ :مةـ؟
قالَ « :م ْـ َٓ َي ْل َم ُـ َج ُار ُه َب َقائِ َؼ ُف».
فنذا كان الجار الذي يػنض فقف إماكة وحػظ حرمة جاره يؼةع مـةف
هذا إمر اللـقع ،ففذا يؽقن مـ أطظؿ الذكقب.
أيضا مـ إحقال التل يعظؿ فقفا إمةؿ الزكةا ،الزكةا مةع الةداطل إلقةف،
ً
كزكةةا مةةـ؟ كزكةةا اللةةقر الؽبقةةر ،الرجةةؾ إذا ك ة ت سةةـف ضةةعػت طـةةده
اللفقة إلك الزكا ،فؽقكف مع ذلؽ يزي ،هذا يدل طؾةك تلصةؾ اللةر فقةف،
اهلل َية ْةق َم
ولفةذا قةةال الـبةل -صةةؾك اهلل طؾقةف وسةةؾؿَ « :-م َال َمة ٌة َٓ ُي َؽؾ ُؿ ُفة ُ
ةؿ ُ
ِ ِ
قفؿ ،و َٓ يـْ ُظةةر إِ َل ةق ِفؿ ،و َلفةةؿ َطة َةذاب َأل ِةةقؿَ :ش ةق ٌر َز ٍ
ان،
ْ
ٌ
ٌ
ا ْلؼ َقا َمةةةَ ،و َٓ ُية َةزك ِ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
ابَ ،و َطائِ ٌؾ َ -ي ْعـ ِل َف ِؼ ًقراُ -م ْس َت ْؽبِ ٌر» أخرجف مسؾؿ.
َو َمؾِ ٌؽ َكَذ ٌ
أيضا مؿا يعظؿ فقف الزكا :الزكا بامرأة متزوجة أطظؿ إمؿا مؿا لةق زكةك
ً
بامرأة قر متزوجة ،لؿةاذا؟ ٕكةف إذا زكةك بةامرأة متزوجةة اطتةدى طؾقفةا
وطؾك حؼ زوجفا ،بخالف الؿرأة قر الؿتزوجة.
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أيضا يعظؿ الزكا إذا أضفره الـةاس وأشةاطقه ،إذا أضفةروا الزكةا بقةـفؿ
ً
وأشاطقه فؼد طرضقا أكػسفؿ لعؼقبة الدكقا قبؾ طؼقبة أخرة ،فعـ ابةـ
طباس -رضل اهلل طـفؿا -قال :قال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ-
ِ
ٍ
ِ
اب اهللِ» ،رواه
« :إِ َذا َض َف َر الر َبا َوالز َكَةا فةل َق ْر َيةة َف َؼةدْْ َأ َحؾةقا بِ َل ْك ُػس ِةف ْؿ َط َةذ َ
الحاكؿ وقال صحق اإلسـاد ،ووافؼف الذهبل ،وحسـف إلباي.
وطـ طبد اهلل بـ طؿةر -رضةل اهلل طـفؿةا -قةال :أقبةؾ طؾقـةا رسةقل
اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -فؼةةالَ « :يةةا م ْع َلةةر ا ْلؿ َفة ِ
ةس إِ َذا
ةاج ِري َـ! َخ ْؿة ٌ
َ َ ُ
ِ
ُقهـَ :لةؿ َت ْظف ِةر ا ْل َػ ِ
اح َلة ُة فِةل َق ْةق ٍم َقةط
ا ْب ُت ُؾقِ ُت ُْؿ بِ ِفـَ ،و َأ ُطق ُذ بِاهلل َأ ْن ُتةدْْ ِر ُك ُ
ْ َ
ِ
َحتك ُي ْعؾِـُُقا بِ َفا; إِٓ َف َلا فِ ِ
اط ُ
ةت
ةؿ َت ُؽة ْـ َم َض ْ
قف ُؿ الط ُ
قن َو ْإَ ْو َج ُ
ةاع التةل َل ْ
ِ
ِ
ِ
يـ َم َض ْقا» الحديث رواه ابـ ماجف.
فل َأ ْس َالف ِف ُؿ الذ َ
الؽبقرة التاسعة :الؾقاط.
قال الـاضؿ :مؿ الؾقاط ،وهق إتقةان الةذكران ،وفاطةؾ ذلةؽ يؼةال لةف:
لقصل كسبة إلةك فعةؾ قةقم طؾقةف السةالم ،قةال اهلل -طةز وجةؾ -يف قحةة
قن ا ْل َػ ِ
لقط طؾقف السالم مع ققمف﴿ :إِك ُؽ ْؿ َل َت َْل ُت َ
اح َل َة َما َس َب َؼ ُؽؿ هبََا مِة ْـ َأ َح ٍةد

مة َـ ا ْل َعةةا َل ِؿق َـ﴾ [العـؽبةقت ،]39 :وقةةال الةةذهبل يف كتابةف الؽبةةائر :وأجؿةةع
الؿسؾؿقن طؾك أن الت َؾقط مـ الؽبائر التل َحر َم اهلل.
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ومؿا يدل طؾك أكف مـ الؽبائر ،حديث أبل هريرة -رضل اهلل طـةف:-
أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةالَ « :م ْؾ ُعة ٌ
ةقن َمة ْـ َط ِؿة َةؾ َط َؿة َةؾ َقة ْةق ِم
ةقن مةةـ َط ِؿة َةؾ َطؿة َةؾ َقةةق ِم ُلة ٍ
ٍ
ةقطَ ،م ْؾ ُعة ٌ
ةقن َمة ْـ َط ِؿة َةؾ َط َؿة َةؾ َقة ْةق ِم
ْ
ُلةةقطَ ،م ْؾ ُعة ٌ َ ْ
َ
ُلة ٍ
ةقط» ،والحةةديث رواه الط ة اي يف إوسةةط ،ففـةةا جةةاء الؾعةةـ وجةةاء
تؽرير الؽالم ٕجؾ تلكقده.
وطـ ابـ طباس -رضل اهلل طـفؿا -قال :قال رسقل اهلل -صةؾك اهلل
اهلل إِ َلك َر ُج ٍؾ َأ َتك َر ُج ًال َأ ِو ا ْم َر َأ ًة فِةل الةد ُب ِر» رواه
طؾقف وسؾؿَ َٓ « :-يـْ ُظ ُر ُ
النمذي.
والؾقاط كؿا هق معؾقم فقف الحةد يف الةدكقا ،وحةده مختؾةػ فقةف بةقـ
الػؼفاء ،فؿـفؿ مـ قال :حده حد الةزاي ،ومةـفؿ مةـ قةالُ :يؼتةؾ ،وهةذا
الؼقل -أطـل أن يؽقن حده هةق الؼتةؾ -هةق اختقةار شةقر اإلسةالم ابةـ
تقؿقة والعالمة ابـ الؼةقؿ -رحؿفؿةا اهلل تعةالك ،-وهةق الؼةقل الةراج ،
وهق الذي أجؿع طؾقف الححابة -رضل اهلل تعالك طـفؿ.-
يؼقل ابـ قدامة -رحؿف اهلل -يف الؿغـل معؾال لفذا الؼقل -يعـل أكف
يؼتؾ -قال :وٕكةف إجؿةاع الحةحابة -رضةل اهلل طةـفؿ -فةنهنؿ أجؿعةقا
طؾةةك قتؾةةف ،مةةـفؿ مةةـ قةةال يحةةرق ،ومةةـفؿ مةةـ قةةال :يرمةةك مةةـ شةةاهؼ،
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ومـفؿ مـ قال يؼتؾ بالسقػ ،لؽـفؿ اختؾػقا يف الحػة ،اختؾػقا يف صػة
أيضةةا بـحةةقه شةةقر
الؼتةةؾ ،وهةةذا الؽةةالم الةةذي كؼؾةةف ابةةـ قدامةةة ،كؼؾةةف ً
وأيضةا العالمةة ابةـ الؼةقؿ يف زاد الؿعةاد
اإلسالم ابـ تقؿقةة يف الػتةاوىً ،
ويف الجقاب الؽايف.
مستـد هذا اإلجؿاع ما روى ابـ طباس -رضل اهلل طـفؿا -أن الـبل
صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةال« :مةةـ وجةةدْْ ُتؿقه يعؿة ُةؾ َطؿة َةؾ َقةةق ِم ُلة ٍةقط
ْ
َ
َ ْ َ َ ُ ُ ََْ
َفةةا ْق ُت ُؾقا ا ْل َػ ِ
اطة َةؾ َوا ْل َؿ ْػ ُعة َ
ةقل بِة ِةف» ،أخرجةةف أبةةق داود ،وقةةال ابةةـ الؼةةقؿ يف
الجقاب الؽايف :إسـاده طؾك جقاب شرط البخاري.
الؽبقرة العاشرة :شرب الخؿر.
وذلؽ يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-وشرهبؿ خؿقرا ،الخؿةر كةؾ مةا
خةا َم َر العؼةؾ; أي َ :طةاه ،ومةا أسةةؽر كثقةره فؼؾقؾةف حةرام ،وقةال -طؾقةةف
الحالة والسالمُ « :-كُؾ ُم ْسؽِ ٍر َخ ْؿ ٌرَ ،و ُكُؾ ُم ْسؽِ ٍر َح َرا ٌم» أخرجف مسؾؿ،
فؽؾ ما تـاولةف الؿةرء فخةامر طؼؾةف و طةاه ففةق داخةؾ يف معـةك الخؿةر،
سقاء كان يلرب أو كان يمكؾ ،ومةـ ذلةؽ الؿخةدرات الؿعروفةة التةل
تذهب بالعؼؾ ،بؾ تػعؾ ما يػعؾ الخؿر وأشد ،ففذه كؾفا محرمةة ،قةال
ِ
ِ
ةاب
كح ُ
اهلل -تبارك وتعالكَ ﴿ :-يا َأي َفا الذي َـ آ َمـُُقا إِك َؿا ا ْل َخ ْؿ ُر َوا ْل َؿ ْقس ُر َو ْإَ َ
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ان َف ِ
و ْإَ ْز َٓم ِرجس مةـ َطؿة ِؾ اللةق َط ِ
ةؿ ُت ْػؾِ ُح َ
ةقن * إِك َؿةا ُي ِريةدُُ
ْ
ْ
ُ ْ ٌ
َ
ةاج َتَـ ُبق ُه َل َعؾ ُؽ ْ
ْ َ
الل ْق َط ُ
ان َأن ُيققِ َع َب ْقـَ ُؽ ُؿ ا ْل َعدََ َاو َة َوا ْل َب ْغ َضا َء فِل ا ْل َخ ْؿ ِر َوا ْل َؿ ْق ِس ِر َو َي ُحد ُك ُْؿ َطةـ
ِذ ْك ِْر اهللِ َو َط ِـ الح َال ِة َف َف ْؾ َأك ُتُؿ مـ َت َُف َ
قن﴾ [الؿائدة.]:2 ،:1 :

وقد جاءت إحاديث الؽثقرة بتحريؿ الخؿر والقطقد اللديد طؾقف،
مـ ذلؽ ما رواه أبق هريرة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
ِ ِ
ِ
قـ َي ْزكِل َو ُه َق ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ َي ْس ِر ُق الس ِ
ةار ُق
وسؾؿ -قالَ َٓ « :ي ْزكل الزاكل ح َ
ِ
قـ َي ْس ِر ُق َو ُه َق ُم ْةممِ ٌـَ ،و َٓ َي ْل َةر ُب ا ْل َخ ْؿ َةر ِحةق َـ َي ْل َةر ُب َفا َو ُه َةق ُم ْةممِ ٌـ»
ح َ
وض ة ٌة
رواه البخةةاري ومسةةؾؿ ،زاد مسةةؾؿ يف روايةةةَ « :و َلؽِةةـ الت ْق َب ة َة َم ْع ُر َ
َب ْعدُُ ».
أيضةةا جةةاء يف حةةديث أكةةس -رضةةل اهلل طـةةف -أكةةف -طؾقةةف الحةةالة
ً
والسةةالمُ « :-ل ِعةةـ فِةةل ا ْل َخؿة ِةر َط َلةةر ٌةٌَ ،ط ِ
اصة ُةر َها َو ُم ْع َت َِحة ُةر َهاَ ،و َشة ِ
ةار ُب َفا،
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
قفاَ ،و َبائِ ُع َفاَ ،وآكِ ُةؾ َم َؿـ ِ َفةاَ ،وا ْل ُؿ ْلة َت َِري
َو َحام ُؾ َفاَ ،وا ْل َؿ ْح ُؿق َل ُة إِ َل ْقفَ ،و َساق َ
َل َفاَ ،وا ْل ُؿ ْل َت ََرى َل ُف» أخرجف النمذي.
ْ
فالحظ هـا أن الؾعـ لؿ يؼتحر طؾةك شةارب الخؿةر ،بةؾ شةؿؾ كةؾ
هةةمٓء ،وهةةمٓء ححةةؾ مةةـفؿ إطاكةةة ،فؽةةؾ واحةةد مةةـ هةةمٓء العلةةرة
ٌ
مؾعةقن طؾةك لسةان رسةقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف
الؿذكقريـ يف الحديث
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وسؾؿ ،-وإذا رجعـا إلك ضابط الؽبقرة كؼقل :كؾ هةمٓء فِ ْع ُؾفةؿ كبقةرة،
ٓ يؼةةقل حامةةؾ الخؿةةر أو الةةذي يعؿةةؾ يف مطعةةؿ و ُيؼةةدم الخؿةةر لؾـةةاس
لقلربقه ،يؼةقل :أكةا مةا شةربت الخؿةر ،كؼةقل ،ٓ :فعؾةؽ كبقةرة; ٕكةؽ
مؾعقن طؾك لسان رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
وأكبف هـا إلك أن الؾعـ بالقصػ ٓ إشؽال فقف ،كةلن كؼةقلَ :ل َعة َـ اهلل
مـ شرب الخؿر; ٕن الرسقل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -لعـةف ،لعةـ اهلل
الؿرابةةل; ٕن الـبةةل -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -لعـةةف ،لؽةةـ اللةةخص
الؿعقـ محؾ خالف بقـ أهؾ العؾؿ ،الؿرابل الؿعقـ هذا هؾ يؾعـ أو ٓ
يؾعـ ،هذا محؾ خالف.
أيضا طؾك تحريؿ الخؿةر وأكةف ُجةرم كبقةر وطظةقؿ ،حةديث
مؿا يدل ً
أبل مالؽ إشعري -رضل اهلل طـةف -قةال :قةال رسةقل اهلل -صةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿَ « :-لق ْلةربـ َكَةاس مِةـ ُأمتِةل ا ْل َخؿةر ،يسةؿق َكَفا بِ َغق ِةر اس ِ
ةؿ َفا،
ْ
ٌ
َ ََ
َ ْ ْ
ْ َُ
ف وا ْلؿ َغـق ِ
وس ِةفؿ بِا ْلؿع ِ ِ
ف َط َؾك ر ُؤ ِ
ةؿ ْإَ ْر َض
ةاتَ ،ي ْخ ِس ُ
ُي ْع َز ُ
ةاز َ ُ َ
ْ َ َ
اهلل بِ ِف ُ
ُ
ةػ ُ
َو َي ْج َع ُؾ مِـْ ُْف ُؿ ا ْل ِؼ َر َد َة َوا ْل َخـَ ِ
َاز َير» ،أخرجف ابـ ماجف ،ففذه طؼقبةة دكققيةة
تدل طؾك شـاطة هذا العؿؾ ،فؼد جؿعقا بقـ طدة ذكةقب ،شةرب خؿةر،
و ـاء ،وكحق ذلؽ.
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أما طؼقبة شارب الخؿر يف أخرة ،فنكف يحرم مـ شرب خؿر الجـة
ٍ

التل وصػفا اهلل تعالك بؼقلفَ ﴿ :و َأ ْك َْف ٌار مة ْـ َخ ْؿ ٍةر لةذة لؾل ِ
ـ﴾ [محؿةد:
ةاربِق َ

 ،]26ففل خؿر ٓ تذهب العؼقل ،وٓ تحدع الرؤوس ،فعـ طبد اهلل بةـ
طؿر -رضل اهلل طـفؿا -قال :قال رسقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ:-
ِ
ةؿ َي ْل َةر ْب َفا فِةل ْأ ِخ َةر ِة»
« َم ْـ َش ِر َب ا ْل َخ ْؿ َر فِل الد ْك َقا َف َؿ َ
ات َو ُه َق ُيةدْْ مـُ َُفا َل ْ
متػؼ طؾقف.
وطـ أبل مقسك -رضل اهلل طـةف -قةال :قةال رسةقل اهلل -صةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿَ َٓ « :-يدْْ ُخ ُؾ ا ْل َجـ َة ُمدْْ مِ ُـ َخ ْؿ ٍرَ ،و َٓ ُم ْممِ ٌـ بِ ِس ْح ٍرَ ،و َٓ َقاصِ ُع
َر ِح ٍؿ» رواه ابـ حبان.
وطـ طبد اهلل بـ طؿر -رضل اهلل طـفؿةا -أن رسةقل اهلل -صةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -قال« :إِن مؾِ ًؽا مِـ م ُؾ ِ
قك َبـ ِل إِ ْس َةرائِ َقؾَ ،أ َخ َةذ َر ُج ًةال َو َخق َةر ُه
ْ ُ
َ
 َي ْعـ ِل َب ْق َـ َأ ْر َب َع ِة َأ ْش َقا َءَ -خق َر ُه َبة ْق َـ َأ ْن َي ْل َةر َب َخ ْؿ ًةراَ ،أ ْو َي ْؼ ُت َُةؾ َك ْػ ًسةاَ ،أ ْوَي ْزكِ َلَ ،أ ْو َي ْل ُك َُؾ َل ْح َؿ ِخـْ ِْز ٍير» ،فنن لؿ يػعؾ قتؾقه ،ما ضـؽؿ اختار الرجؾ،
اختار الخؿر ،وضةـ أهنةا هةل إيسةر مةـ قتةؾ الةـػس ومةـ الزكةا ،قةال:
ِ
« َف ْ
ةع مِة ْـ َش ْةل ٍء َأ َرا ُدو ُه مِـْْة ُف»;
اخ َت ََار ا ْل َخ ْؿ َرَ ،وإِك ُف َلؿا َش ِر َب ا ْل َخ ْؿ َر َل ْؿ َي ْؿ َتَـ ْ
ٕن العؼؾ قد ذهب ،مةؿ قةال الـبةل -طؾقةف الحةالة والسةالمَ « :-مةا مِة ْـ
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َأ َح ٍد َي ْل َر ُب َفا َف ُت ْؼ َب ُؾ َل ُف َص َال ٌة َأ ْر َب ِعق َـ َل ْق َؾ ًة» يعـل مـ شرب الخؿر لؿ تؼبةؾ
ةت بِ َفةا
لف صالة أربعقـ لقؾةَ « ،و َٓ َي ُؿ ُ
قت َوفِل َم َثا َكَتِ ِةف مِـْْة ُف َش ْةل ٌء إِٓ ُحر َم ْ
ِ
َط َؾق ِف ا ْلجـ ُةَُ ،فنِ ْن م َ ِ
ةات مِق َتَة ًة ج ِ
اهؾِقة ًة» رواه الطة اي
قـ َل ْق َؾة ًة َم َ
َ
ات فل َأ ْر َبع َ
ْ َ
َ
والحاكؿ ،وذكره إلباي يف الححقحة ،ففذا الحةديث فقةف وطقةد شةديد
طؾك شارب الخؿر ،وما يمول إلقف ُشربف مـ الؿػاسد الؽثقرة.
أيضةةا جةةاء طةةـ جةةابر -رضةةل اهلل طـةةف -أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
ً
وسؾؿ -قالُ « :كُؾ ُم ْسؽِ ٍر َح َرا ٌمَ ،وإِن ِطـْْدََ اهللِ َط ْفدًً ا ل ِ َؿ ْـ َي ْل َةر ُب ا ْل ُؿ ْسةؽِ َر
َأ ْن َي ْس ِؼ َق ُف مِ ْـ صِقـََة ا ْل َخ َب ِ
ال» ،قالقا :يا رسقل اهلل! وما صقـة الخبال؟ قةال:
ارَ ،أ ْو ُط َح َار ُة َأ ْه ِؾ الـ ِ
« َط َر ُق َأ ْه ِؾ الـ ِ
ار» أخرجف مسؾؿ.
الؽبقرة الحادية طلرة :قطع الطريؼ.
وذلؽ يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-وقطعا ،أو طؾك الـسةخة الثاكقةة:
وقطةةع لؾطريةةؼ الؿؿفةةدُ ،ق ّطةةاع الطريةةؼ هةةؿ الؿحة ِ
ةاربقن ،وهةةؿ الةةذيـ
يعرضةةقن لؾـةةاس بالسةةالح يف الحةةحراء أو يف البـقةةان ،أو يف البحةةر ،أو
حتةةك يف الجةةق ،يف الطةةائرات ،فقغحةةبقن الؿةةال الؿحةةنم ،أو يـتفؽةةقن
ال َػ ْرج الحرام ،أو يؼتؾقن ،ويػعؾقن ذلؽ مجاهرة ٓ خػقة.
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قطع الطريؼ بحؿؾ السالح طؾةك الـةاس وإخةافتفؿ بؿجةرده كبقةر ٌةٌ،
قاصع الطريؼ قد يؼتؾ ،وقد يلخذ الؿال ،وقد يـتفؽ الػرج الحرام ،لؽـ
بؿجرد إخافتف لؾـاس بالسةالح ،كؼةقل :وقةع يف الؽبقةرة ،فةنذا قتةؾ ،وإذا
كبائر إلك كبقرتِف التل فعؾفا ،ولفةذا قةال
أخذ الؿال ،وإذا زكك; اجتؿعت ُ
الذهبل -رحؿف اهلل -يف الؽبائر :فبؿجرد قطع الطريؼ وإخافة السبقؾ قد
ارتؽب الؽبقرة ،فؽقػ إذا أخذ الؿال ،أو جرح ،أو قتؾ؟ فؼد فعةؾ طةدة
كبائر.
دلقؾ هذه الؽبقرة ققل اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِك َؿا َج َةزا ُء ال ِةذي َـ ُي َح ِ
ةار ُب َ
قن

ض َف َسا ًدا َأن ُي َؼت ُؾقا َأ ْو ُي َحؾ ُبقا َأ ْو ُت َؼط َع َأ ْي ِةد ِ
اهلل َو َر ُسق َل ُف َو َي ْس َع ْق َن فِل ْإَ ْر ِ
يف ْؿ
َ
و َأرج ُؾفؿ مـ ِخ َال ٍ
ف َأ ْو ُيـ َػ ْقا مِ َـ ْإَ ْر ِ
ض َذل ِ َؽ َل ُف ْؿ ِخ ْز ٌي فِل الد ْك َقا َو َل ُف ْؿ فِل
ْ
َ ْ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ةقؿ﴾ [الؿائةدة ،]44 :معـةةك يحةاربقن اهلل ورسةةقلف يعـةةل
ا ْٔخ َةرة َطة َةذ ٌ
اب َطظ ٌ

يعحقهنؿا وٓ يطقعقهنؿا ،ويسةعقن يف إرض فسةادا إمةا بؼتةؾ أو أخةذ
مال أو قر ذلؽ مـ أكقاع الػساد ،ويؽقن هذا طؾك وجف الؼقة بالسةالح
والتفديد ،ففمٓء يحاربقن اهلل ورسقلف.
مؿ إن اهلل -طز وجؾ -استثـك مـ حؽؿ هذه أية ،فؼال﴿ :إِٓ ال ِذي َـ
ِ
ِ
ِ
ةقؿ﴾ [الؿائةدة،]45 :
ةقر رح ٌ
اهلل َ ُػ ٌ
َتا ُبقا مـ َق ْب ِؾ َأن َت ْؼد ُروا َط َؾ ْق ِف ْؿ َفةا ْط َؾ ُؿقا َأن َ
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هذا الؼقد مخحقص بحؼةقق مةـ؟ ﴿إِٓ ال ِةذي َـ َتةا ُبقا مِةـ َق ْبة ِؾ َأن َت ْؼ ِةد ُروا
ِ
ةقؿ﴾ محةةارب وأخةةذ إمةةقال بالتفديةةد
ةقر رحة ٌ
اهلل َ ُػة ٌ
َط َؾة ْق ِف ْؿ َفةةا ْط َؾ ُؿقا َأن َ

وربؿا قتؾ ،وفعؾ ما فعؾ ،مؿ تاب قبةؾ الؼةدرة طؾقةف ،مةا الةذي يسةؼط؟
حؼ اهلل -طز وجؾ ،-ما يؼام طؾقف الحد ،لؽةـ حؼةقق العبةاد ٓ تسةؼط،
إن كان قد قتؾ فالحؼ لعولقاء يؼتحقن مـف أو ٓ ،طؾك ما تؼدم ،إن كةان
أخةةذ أمةةقال الحةةؼ لحةةاحب الؿةةال إمةةا أن يعػةةق أو يلخةةذ الؿةةال مـةةف،
فالؿؼحقد مةـ ققلةف تعةالك﴿ :إِٓ ال ِةذي َـ َتةا ُبقا مِةـ َق ْبة ِؾ َأن َت ْؼ ِةد ُروا َط َؾة ْق ِف ْؿ
ِ
قؿ﴾ هذا فقؿا يختص بحؼ اهلل جؾ وطال.
قر رح ٌ
اهلل َ ُػ ٌ
َفا ْط َؾ ُؿقا َأن َ

إذن قطع الطريؼ قؾـا مـ الؽبةائر ،وقةد ورد فقةف وطقةد شةديد ،فؿؿةا
ورد يف ذلؽ حديث أبل هريرة -رضل اهلل طـف -قال :قال أبق الؼاسةؿ -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :-مـ َأ َشار إِ َلك َأ ِخ ِ
قف بِ َح ِديدََ ٍة َفنِن ا ْل َؿ َالئِ َؽة َة َت ْؾ َعـُُة ُف
َ ْ
َ
َان َأ َخاه َِٕبِ ِ
َحتك َيدََ َط َفاَ ،وإِ ْن َك َ
قف َو ُأم ِف» أخرجف مسؾؿ ،وجةف الدٓلةة هـةا
ُ
ما ذكر الؿحارب ،ما وجف الدٓلة؟ إذا كان مـ يحؿةؾ أو يرفةع السةالح
هازٓ أو ٓطبا ما يؼحةد أن يؼتةؾ ،كؿةا يححةؾ مةـ بعةض الـةاس القةقم
يؿزحقن بالسالح ،ومع ذلؽ فنن الؿالئؽة تؾعـف ،وطرفـا أن الؾعـ يةدل
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طؾةةك أن الػعةةؾ كبقةةرة ،فؽقةةػ إذا كةةان يحؿةةؾ السةةالح قاصةةدا الؼتةةؾ
وإخافة الـاس ،ففذا مـ ٍ
باب أولك.
وأكبف هـا إلك ما يححؾ مـ بعض الـاس مـ التسةاهؾ يف هةذا ،فؽةؿ
ِ
ةقر
ححةةؾت بةةف مةسةةل ،ولفةةذا قةةال -طؾقةةف الحةةالة والسةةالمُ َٓ « :-يلة ُ
َأحدُُ ُكُؿ إِ َلك َأ ِخ ِ
قف بِالس َالحِِ َ ،فنِك ُف َٓ َيدْْ ِري َل َعؾ الل ْق َط َ
ان َيـْ ِْز ُع فِل َي ِد ِه َف َق َؼ ُع
َ ْ

فِل ُح ْػ َر ٍة مِ َـ الـ ِ
ار» أخرجف مسؾؿ.

رفع السالح الؿسدس أو البـدققة يؿازح صةاحبف ،مةؿ صؾعةت صؾؼةة
وٓت ساط َة َمـْْدََ م ،وهةذا فقةف هةذا
فؿات الرجؾ ،ففذا أمر طظقؿ ،ويـدم
َ
القطقد اللديد ،يحؿؾ طؾقف السؽقـ يخقفف هبا ،أو يؿةزح هبةا معةف هبةذا،
فؽؾ هذا ورد فقف القطقد اللديد أن الؿالئؽة تؾعـف ،وقةد يـةزع اللةقطان
يف يده ،فقححؾ الجرح أو الؼتؾ ٕخقف الؿسؾؿ.
ال ْال َغق ِر َأو َأ ْك ُؾ مال ِ ِف * بِباصِ ِؾ صـْ ِع ْال َؼق ِل و ِ
ِ
الػ ْع ِؾ
ْ َ
ُ
{ َوس ْر َق ُة َم ِ ْ ْ
والق ِد}.
َ
الؽبقرة الثاكقة طلرة :الس ِر َقة.
يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-وسرقة مال الغقر ،والسةرقة :هةل أخةذ
مال مـ مالؽف طؾك وجف آختػةاء ِ
بغقةر حةؼ ،وأجؿةع الؿسةؾؿقن طؾةك
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قطع يةد السةارق إذا تةقفرت فقةف شةروط الؼطةع ،قةال اهلل -طةز وجةؾ:-
ِ
ةار ُق َوالسة ِ
﴿ َوالسة ِ
ةار َق ُة َفةةا ْق َط ُعقا َأ ْية ِةد َي ُف َؿا َجة َةزا ًء بِ َؿةةا َك ََسة َبا َك َؽة ً
اهلل
ةآ مة َـ اهلل َو ُ
ِ
قؿ﴾ [الؿائدة.]49 :
َط ِز ٌيز َحؽ ٌ

والسرقة مـ الؽبةائر لنتةب الحةد طؾقفةا يف الةدكقا ،وهةق قطةع القةد،
وأيضا لؿا ورد فقفا مـ الؾعـ ،فعةـ أبةل هريةرة -رضةل اهلل طـةف -قةال:
ً
اهلل السة ِ
ةار َقَ ،ي ْسة ِةر ُق
قةةال رسةةقل اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿَ « :-ل َعة َ
ةـ ُ
ةع َيةدُُ ُه» رواه البخةاري ومسةؾؿ،
ا ْل َب ْق َض َة َف ُت ْؼ َط ُع َيدُُ ُهَ ،و َي ْس ِر ُق ا ْل َح ْب َةؾ َف ُت ْؼ َط ُ
ةقض الحدية ِةد،
ويف روايةةة لؾبخةةاري ،قةةال إطؿةةش :كةةاكقا يةةرون أكةةف بة ُ
دراهؿ ،لؿاذا قال إطؿةش هةذا:
والحبؾ كاكقا يرون أكف مـفا ما يساوي
َ
وأيضةا
ٕن الحديث فقف إشؽال ،فالحبؾ ٓ يحةؾ إلةك كحةاب السةرقةً ،
فقجة َف هةذا الحةديث بؽةالم
البقضة سعرها زهقد ٓ يحؾ إلك الـحةابُ ،
إطؿةةش -رحؿةةف اهلل ،-كةةاكقا يةةرون أن الؿةةراد بالبقضةةة البقضةةة التةةل
تقضةةع طؾةةك رأس الؿحةةارب لتحؿقةةف مةةـ الضةةربات يف الؼتةةال ،ففةةذه
أيضا الحبؾ قةال كةان يروكةف حةبال يحةؾ
مؿؽـ أن تحؾ إلك ُربع ديـارً ،
إلك دراهؿ ،بحقث إكف يحؾ إلك الـحاب.
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وبعةةض العؾؿةةاء َوجةةف الحةةديث :فؼةةال :إكةةف إذا اطتةةاد سةةرقة القسةةقر
َت َقص َؾ بف إمر إلك أن يسرق ما هق أ ؾك مؿـًًا ،فحقـئذ ُتؼطع يده.
الؽبقرة الثالثة طلرة :أكؾ الؿال الحرام.
قال الـاضؿ -رحؿةف اهلل :-أو أكةؾ مالةف بباصةؾ صةـع الؼةقل والػعةؾ
والقد ،بباصؾ صـع الؼقل; أي :أكؾ مال قره بالباصةؾ ْ
بةلن َيد ِط َقةفُ ،يؼةقؿ
طؾقف دطقة ويلخذ مالف بالباصةؾ ،هةذا بةالؼقل ،وأمةا بالػعةؾ كةلن ُيغحةبف
مالف ،ففذا أكةؾ الؿةال بالباصةؾ بالػعةؾ ،صقةب والقةد؟ القةد ألقسةت مةـ
الػعؾ؟ هـا إشؽال ،مثؾـا طؾقف بالػعؾ بالغحةب ،أن يغحةب هةذا الؿةال
ويلخذه قفرا.
{}...
 ..ولؽـف ٓ يعطقف حؼف كامال ،صقب ،محتؿؾ هذا ..لؽةـ مؿةا ذكةره
بعةض اللةراح يف هةذا أهنةؿ قةالقا :أن يسةتقلل طؾةك مةال قةره مةـ قةةر
سرقة ،مثال ذلؽ :لق أكف استعاره متاطا ،أخذ الؿتاع أن بحؼ ،ما أخةذه
بالباصؾ وما بغحب ،مؿ إذا صؾب مـف أن يعقده جحةده ،هةذا أن بالقةد،
ولؿ يححؾ مـف فعؾ حقـ أخذ الؿال لةؿ يححةؾ مـةف فعةؾ ،والؿؼحةقد
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مـ هذا كؾف أن أخةذ الؿةال بةلي صريةؼ كةان :بةالؼقل أو بالػعةؾ أو بالقةد
بطريؼ محرم فنن هذا مـ الؽبائر.
مـ إدلة طؾك كقكف مـ الؽبائر حديث بـ سعقد بةـ زيةد بةـ طؿةرو
بـ ُك َػ ْقؾ -رضل اهلل طـف -وهق أحد العلرة الؿبلريـ بالجـة أن الـبةل -
ِ
ةـ ا ْق َت َط ِ
ةـ ْإَ ْر ِ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قةالَ « :م ِ
ض ُض ْؾ ًؿةا َصق َقة ُف
ةع شة ْب ًرا م َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ةقـ» أخرجةف البخةاري ومسةؾؿ ،وجةاء
اهلل إِيا ُه َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمة مة ْـ َسة ْب ِع َأ َرض َ
ُ
طـد البخاري بؾػظَ « :م ْـ َأ َخ َذ مِ َـ ْإَ ْر ِ
ػ بِ ِةف َي ْةق َم
ض َش ْق ًئا بِ َغ ْق ِر َحؼ ِف ُخ ِس َ
ِ ِ
ِ
ةقـ» ،معـةةك خسةةػ بةةف يعـةةل ةةارت بةةف إرض
ا ْلؼ َقا َمةةة إِ َلةةك َس ة ْبع َأ َرضة َ
وجعؾ ذلؽ صققا يف طـؼف.
وطـ يعؾك بـ مرة -رضل اهلل طـف -قال سؿعت رسةقل اهلل -صةؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقلَ « :أي َؿا َر ُج ٍؾ َض َؾ َؿ ِش ْب ًرا مِ َـ ْإَ ْر ِ
اهلل َ -طةز
ض َكَؾ َػ ُف ُ
ِ
ِ
ِ
قـ ُمؿ ُي َطق َق ُف إِ َلةك َي ْةق ِم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة
َو َجؾَ -أ ْن َي ْحػ َر ُه َحتك َي ْب ُؾ َغ آخ َر َس ْب ِع َأ َرض َ
َحتةةك ُي ْؼ َضةةك َب ة ْق َـ الـة ِ
ةاس» رواه اإلمةةام أحؿةةد ،وهةةذا مػسةةر لؾحةةديث
إول.
وهذا الحديث لق سبب ،فؼد روى طروة بـ الزبقر -رحؿف اهلل( -أن
أروى بـت أويس ادطت طؾك سعقد بـ زيد -رضل اهلل طـف -وهق راوي
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الحديث ،أكف أخذ شقئا مـ أرضفا ،فخاصؿتف إلك القالل وهق مروان بـ
الحؽؿ ،فؼال سعقد -رضل اهلل طـف :-أكا كـت آخذ مـ أرضفا شقئا بعد
الذي سؿعت مـ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ ،-فؼةال لةف مةروان:
ما سؿعت مـ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-؟ قال سةؿعت رسةقل
ِ
ِ
ةـ ْإَ ْر ِ
ض ُض ْؾ ًؿةا
ةـ َأ َخ َةذ شة ْب ًرا م َ
اهلل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -يؼةقلَ « :م ْ
ِ
قـ» ،فؼال لف مروان ٓ :أسللؽ بقـ ًة بعةد هةذا ،فؼةال
ُصق َق ُف إِ َلك َس ْب ِع َأ َرض َ
سعقد -رضل اهلل طـف :-الؾفؿ إن كاكةت كاذبة ًة ف َعةؿ بحةرها ،واق ُت ْؾفةا يف
أرضفا .قال :فؿا ماتت حتك ذهب بحرها ،مؿ بقـا هل تؿلل يف أرضةفا
إذ وقعةةت يف حػةةرة فؿاتةةت) أخرجةةف اإلمةةام مسةةؾؿ ،ففةةذه طاقبة ُة الظؾةةؿ
طاقب ٌة دكققيةة ،ولمخةرة أشةد وأبؼةك ،إٓ مةـ تةاب وأطةاد الحؼةقق إلةك
أصحاهبا.
ِ
الؽبائر ُ
قةقل الـبةل -
أيضا طؾك أن أكؾ الؿال بالباص ِؾ مـ
ومؿا يدل ً
ةت مِة ْـ
ةؿ َك َب َ
طؾقف الحالة والسالمَ « :-يا َك ْع ُ
ب ْب َـ ُط ْج َر َةَ! إِكة ُف َٓ َي ْر ُبةق َل ْح ٌ
ت إِٓ َكَا َك ِ
سح ٍ
َت الـ ُار َأ ْو َلك بِ ِف» ،أخرجف النمذي.
ُ ْ

ِ
ب َط ْبدٌٌ َم ًآ مِة ْـ
وقال طبد اهلل بـ مسعقد -رضل اهلل طـفَ َٓ « :-ي ْؽس ُ
ِ ِ
ةار َك َلة ُف فِقة ِةفَ ،و َٓ َي َت ََحةد ُق بِ ِةف َف ُق ْؼ َبة َةؾ مِـْْة ُفَ ،و َٓ َي ْتة ُةر ُك
َح َةرا ٍمَ ،ف ُقـْْػ َةؼ مـْة ُف َف ُق َب َ
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َان َزا َد ُه إِ َلك الـ ِ
ػ َض ْف ِر ِه إِٓ َك َ
َخ ْؾ َ
اهلل َ -طز َو َجةؾَ َٓ -ي ْؿ ُحةق السةق َ
ار ،إِن َ
بِالسق ِ َ ،و َلؽِ ْـ َي ْؿ ُحةق السةق َ بِا ْل َح َس ِ
قةث َٓ َي ْؿ ُحةق ا ْل َخبِ َ
ةـ ،إِن ا ْل َخبِ َ
قةث»
أخرجف اإلمام أحؿد.
فةدل مةا تؼةةدم طؾةك أن أكةةؾ الؿةال بالباصةةؾ مةـ الؽبةةائر لةقرود هةةذا
القطقد اللديد فقف .كعؿ.
{ َشفاد ُة ُزو ٍر ُمؿ َطؼ ل ِقال ِ ِد ** و ِ قب ُة م ْغ َت ٍ ِ
قؿ ُة ُم ْػ ِس ِد}.
َ ْ
اب َكؿ َ
َ َْ ُ
قال -رحؿف اهلل:-
َشفاد ُة ُزو ٍر ُمؿ َطؼ ل ِقال ِ ِد ** و ِ قب ُة م ْغ َت ٍ ِ
قؿ ُة ُم ْػ ِس ِد
َ ْ
اب َكؿ َ
َ َْ ُ
الؽبقرة الرابعة طلرة :شفادة الزور
جةةاء يف لسةةان العةةرب ٓبةةـ مـظةةقر -رحؿةةف اهلل -أن الةةزور الؽةةذب
والباصؾ ،وققؾ :شفادة الباصؾ ،فلاهد الزور هق شاهد بؽةذب وباصةؾ،
يظفةر كػسةةف مظفةةر اللةاهد العةةدل وإمةةر طؾةك خةةالف ذلةةؽ ،وشةةفادة
الزور متػؼ طؾك تحريؿفا وأهنا مـ كبائر الذكقب ،حؽك اإلجؿةاع طؾةك
ذلةةؽ العالمةةة ابةةـ الؼةةقؿ -رحؿةةف اهلل -يف إطةةالم الؿةةققعقـ ،بةةؾ ذكةةر
العالمةةة ال ُب ُفةةقيت يف كلةةاف الؼـةةاع أن شةةفادة الةةزور مةةـ الؿحرمةةات
الؿجؿع طؾقفا ،وأن مـ أكؽر تحريؿفا ومثؾةف ٓ يجفةؾ ذلةؽ فؼةد كػةر،
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لتؽذيبةةف هلل -طةةز وجةةؾ -ولرسةةقلف -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -ولسةةائر
إمة.
ةاج َتَـ ِ ُبقا
ومةةـ إدلةةة طؾةةك تحةةريؿ شةةفادة الةةزور قةةقل اهلل تعةةالكَ ﴿ :فة ْ
ِ
ِ
اج َتَـ ِ ُبةقا َق ْةق َل الةز ِ
ور * ُحـَ َػةا َء ل ِؾ ِةف َ ْق َةر ُم ْل ِةركِق َـ بِ ِةف﴾
الر ْج َس مة َـ ْإَ ْو َمةان َو ْ

[الحج ،]42 ،41 :فؼرن جؾ وطال بقـ اللرك وبقـ قةقل الةزور فةدل ذلةؽ
طؾك شـاطتف.
اج َتَـ ِ ُبةقا َق ْةق َل
قال اللقر ابـ سعدي -رحؿف اهلل -يف تػسقر أيةَ ﴿ :و ْ
الز ِ
ور﴾ أي جؿقع إققال الؿحرمةات ،فنهنةا مةـ قةقل الةزور الةذي هةق

الؽذب ،ومـ ذلؽ شفادة الزور.
شفادة الزور هةل مةـ أكة الؽبةائر ،لحةديث أبةل بؽةرة -رضةل اهلل
طـف -أكف -طؾقف الحالة والسالم -قالَ « :أ َٓ ُأ َكَب ُئ ُؽ ْؿ بِ َل ْك َب ِر ا ْل َؽ َبةائِ ِر؟» قةال
ذلؽ مالما ،مؿ قالِ ْ « :
قق ا ْل َقال ِدََ ْي ِـَ ،و َش َفا َد ُة الةز ِ
اإل ْش َر ُ
اك بِاهللَِ ،و ُط ُؼ ُ
ور َأ ْو
َق ْق ُل الز ِ
ور» ،وكان رسةقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -متؽئةا فجؾةس،
فؿا زال يؽررها حتك قؾـا لقتف سؽت ،أخرجف البخاري ومسؾؿ.
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وهةةذا التؽةةرار مـةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -مةةع كقكةةف كةةان متؽئةةا
فجؾس ،يدل طؾك آهتؿةام هبةذا إمةر ،وتلكقةد تحريؿةف وبقةان شةـاطتف
وقبحف.
وققل أبل بؽرة -رضل اهلل طـف :-حتك قؾـا لقتةف سةؽت ،هةذا مةـفؿ
إشػاق طؾك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وكراهقة لؿا يزطجف.
الؿ ْػ ِفؿ أن شفادة الةزور إكؿةا كاكةت مةـ
ذكر أبق العباس الؼرصبل يف ُ
أك ة الؽبةةائر ،قةةالٕ :كةةف ُيتقصةةؾ هبةةا إلةةك إتةةالف الـػةةقس ،وإٓ أكةةؾ
إمقال بالباصؾ ،وإلك تحؾقؾ ما حرم اهلل ،وتحريؿ ما حؾةؾ اهلل ،يؼةقل:
فال شلء مـ الؽبائر أطظؿ ضررا وٓ أكثر فسادا مـفا بعد اللرك.
يليت امـان طـد الؼاضل فقلفدان أن فالكا قتؾ فالكا ،وضاهرهؿةا طـةد
الؼاضل العدالة ،بقـفؿا هؿا قد شفدا شفادة زور ،فقؼتؾ هذا الذي ُشفد
وأيضا تمدي إلك أخةذ
طؾقف ،إذن أدت شفادة الزور إلك إتالف الـػقسً ،
إمقال وهذا ضةاهر ،بةؾ تةمدي إلةك اسةتحالل ال َػ ْةرج الؿحةرم كؿةا لةق
شفدوا يف قضقة صالق أو يف قضقة كؽاح شةفادة زور فنتةب طؾةك ذلةؽ
استحالل فروج هل يف إصؾ محرمة ،الؿؼحقد أكف ينتب طؾقفا فسةاد
كبقر وطظقؿ.
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شفادة الزور مـ طالمات الساطة الحغرى ،فعـ طبد اهلل بـ مسةعقد
رضل اهلل طـف -قال :قال رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :-إِن َبة ْق َـيةةدََ ِي السة َ ِ ِ
قؿ ا ْل َخاصة ِةة» ،يعـةةل مةةا يسةةؾؿ اللةةخص إٓ طؾةةك مةةـ
َ
ةاطة َت ْسةةؾ َ
يعرف« ،و ُف ُلق التجار ِة ،حتك ُت ِعقـ ا ْلؿر َأ ُة َزوجفةا َط َؾةك التج ِ
ةع
ةارةَ ،و َق ْط َ
َ َْ ْ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
ةقر َشة َةفا َد ِة الةةز ِ
ورَ ،وكِ ْت َْؿة َ
ةان َشة َةفا َد ِة ا ْل َحةةؼ» رواه اإلمةةام
ْإَ ْر َحةةا ِمَ ،و ُض ُفة َ
أحؿد.
الؽبقرة الخامسة طلرة :طؼقق القالديـ.
قةةال الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-مةةؿ طةةؼ لقالةةد ،طؼةةقق القالةةديـ يؽةةقن
بنلحاق إذى هبؿا ،أو تةرك الؼقةام بحؼفؿةا القاجةب ،ويةدخؾ يف ذلةؽ
صقر كثقرة فؿـ ذلؽ رفةع القلةد صةقتف طؾةك والديةف ،وإ ةالظ الؽةالم
فةال َت ُؼةؾ ل ُف َؿةا ُأف َ
وٓ َتـْ َْف ْر ُه َؿةا َو ُقةؾ
لفؿا ،وقد قةال اهلل -طةز وجةؾَ ﴿ :-

يؿا﴾ [اإلسراء ،]34 :فؼد هناه جؾ وطال طـ كؾؿة أف ،فؽقػ
ل ُف َؿا َق ْق ًٓ َك َِر ً
بؿا هق أشد مـ ذلؽ.
أيضا ترك مساطدهتؿا طـد الحاجة ،والتةلخر يف
مـ العؼقق لؾقالديـ ً
قضاء حقائجفؿا ،يؼقل لف والده اشةني اللةلء الػةالي فؿةا يلةنيف إٓ
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بعد أسبقع بعد طلرة أيام ،هةذا مةا أدى القاجةب طؾقةف ،الةذي يـبغةل أن
يبادر يف قضاء حاجة والده ووالدتف.
أيضا يدخؾ يف العؼقق ترك الجؾقس معفؿةا ،أو زيارهتؿةا والسةمال
ً
طـفؿ يف أوقات متباطدة ،طؾك خالف ما جرى بف العرف ،تجةد بعضةفؿ
يؿر إسةبقع وإسةبقطقـ والثالمةة ،ووالةده قريةب مـةف مةا يةزوره ،وٓ
يجؾس معف ،ففذا ٓ شؽ كقع مـ التؼحقر يف حؼ والديف ،بؾ بؾغ الحةال
ببعض إوٓد أن يةذكر طقةقب والديةف طـةد الـةاس ،فربؿةا ضةحؽ مةـ
تحرفات والده خاصة طـد الؽ  ،أو مةـ والدتةف طـةد الؽة  ،ويضةحؽ
هبذا ،وربؿةا أشةاع هةذا ،بةؾ مةـ العجةب أن يحةقر مثةؾ هةذه الؿلةاهد
وتـلر طؾك الؿع طـ صريؼ هذه القسائؾ الحديثة ،وهذا ٓ شؽ أكف مـ
العؼقق ومـ إكؽار جؿقؾ القالديـ.
أيضةةا يةةدخؾ يف العؼةةقق لؾقالةةديـ إدخةةال الؿـؽةةرات إلةةك مـةةزل
ً
القالديـ وهؿا يؽرهان ذلؽ ويبغضاكف ،فبعضفؿ يدخؾ قـةقات فضةائقة
أو آٓت لفق وفساد و قر ذلؽ ،والقالد ٓ يرضك هبةذا ،لؽةـ قةد يؽةقن
لضعػف ٓ يستطقع أن يغقر هذا الؿـؽر ،فقؽقن هذا القلد قد طحك اهلل -
طز وجؾ ،-وطؼ بقالديف.
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أيضا مـ طؼقق القالةديـ تةرك اإلكػةاق طؾقفؿةا طـةد الحاجةة ،تجةد
ً
الةةبعض يعطةةل الزوجةةة وأوٓده يـػةةؼ طؾةةقفؿ بؿةةا يحتةةاجقن ،لؽةةـ إلةك
والديف تجد مـف التؼحقر والتساهؾ يف هذا ،ففذا مـ العؼقق ،ولؽـ هةذا
مؼقد أن يؽقن القلد ـقا ،طـده ما يزيد طـ حاجتف.
أيضا بعض إوٓد إذا أكػؼ طؾك والديةف أو أحسةـ إلقفؿةا بـةقع مةـ
ً
اإلحسةةان يؿةةـ طؾقفؿةةا هبةةذا اإلحسةةان ،والؿةةـ ٓ شةةؽ أكةةف كبقةةرة مةةع
البعقةةد ،فؽقةةػ مةةع القالةةديـ ،بعةةض الـةةاس إذا جؾةةس يف الؿجؾةةس أكةةا
فعؾت لقالدي كذا ،أكا سقيت مةع والةديت كةذا ،هةذا مةـ الؿةـ الةذي ٓ
وأيضا إذا بؾغ هذا إلك القالديـ ألحؼ هبؿةا إذى والضةرر ،فةنن
يجقزً ،
هذا يـبغل أن يتـبف لف.
يعـل مؿا يذكر يف هذا أن رجال مـ أهةؾ الةقؿـ صةاف بقالدتةف سةبعة
أشقاط ،يطقف هبا بالبقت وقد حؿؾفا طؾك ضفةره ،وكةان يؼةقل :إي لفةا
بعقرها الؿذلؾ إن أزطرت ركاهبا لؿ أزطر.
مةةؿ قةةال :يةةا ابةةـ طؿةةر أتةةراي جزيتفةةا؟ قةةال ٓ :وٓ بزفةةرة واحةةدة،
أخرجةةف البخةةاري يف إدب الؿػةةرد ،زفةةرة واحةةدة يعـةةل طـةةد الةةقٓدة،
كادت هتؾؽ وتؿقت ،فضال طـ إحساهنا إلقؽ بعةد ذلةؽ ،فؿفؿةا طؿةؾ
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القلد لقالديف فنكف لـ يؾحؼ أن يجازيفؿةا إٓ بلةلء واحةد ،مةا هةق؟ « َٓ
َي ْج ِزي َو َلدٌٌ َوال ِدََ ُه إِٓ َأ ْن َي ِ
جدََ ُه َم ْؿ ُؾق ًكًا َف َق ْل َت َِر َي ُف َف ُق ْعتِ َؼة ُف» حقـئةذ يؽةقن قةد
جةازاه ،وأمةا مةةا دون ذلةؽ مةةـ الة واإلحسةان فنكةةف ٓ يبؾةغ أن يجةةازي
والديف.
تؼةةدم معـةةا حةةديث أبةةل بؽةةرة -رضةةل اهلل طـةةف -أكةةف -طؾقةةف الحةةالة
والسةةالم -قةةالَ « :أ ْك َبة ُةر ا ْل َؽ َبةةائِ ِر» فسةةئؾ طةةـ ذلةةؽ ،فةةذكر مـفةةا طؼةةقق
أيضا جاء يف حديث الؿغقرة بةـ شةعبة -رضةل اهلل طـةف -طةـ
القالديـً ،
اهلل َحةةر َم َط َؾ ة ْق ُؽ ْؿ ُط ُؼة َ
ةقق
الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -أكةةف قةةال« :إِن َ
ةات ،ومـَةةع و َهة ِ
ةات ،وو ْأد ا ْلبـَة ِ
ْإُمفة ِ
ةات »..إلةةك آخةةر الحةةديث ،أخرجةةف
َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
البخاري.
ةةقق ْإُمفة ِ
اهلل َحةةةر َم َط َؾةةة ْق ُؽ ْؿ ُط ُؼة َ
ةةات» ،لؿةةةاذا خةةةص
َ
هـةةةا قةةةال« :إِن َ
وأيضا أن الغالب يف العؼقق يؽةقن لؿةـ؟
إمفات؟ ٕن حؼفـ أطظؿً ،
لعمفةةاتٕ ،ن الؿةةرأة مجبقلةةة طؾةةك الضةةعػ ،وطؾةةك الحـةةان لؾقلةةد
وتتحؿؾ مـف ،بخالف إب فالغالةب أكةف أقةقى ،فةال يجةرؤ القلةد طؾةك
أبقف كجرأتف طؾك أمف ،فؾفذا خحت إم هـا بالذكر.
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أيضا جةاء يف حةديث أبةل هريةرة -رضةل اهلل طـةف -أن رسةقل اهلل -
ً
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قةالَ « :م ْؾ ُع ٌ
ةـ َطةؼ َوال ِدََ ْي ِةف» رواه الطة اي يف
ةقن َم ْ
إوسط.
ومـ العؼقق سةب القلةد لقالديةف ،أو التسةبب يف سةبفؿا ،سةبف لفؿةا
أمر ضاهر واض  ،وهذا قد ٓ يؽقن كثقرا ،لؽـ قةد يقجةد ،لؽةـ إكثةر
مـ حقث القاقع ،أن يتسبب يف سب والديف ،وذلؽ كؿا يف حديث الـبةل
ِ
ِ
ةـ الر ُج ُةؾ
طؾقف الحالة والسالم -أكف قال« :إِن م ْـ َأ ْك َب ِةر ا ْل َؽ َبةائ ِر َأ ْن َي ْؾ َع ََوال ِدََ ْي ِف» ،ققؾ :يا رسقل اهلل! وكقػ يؾعـ الرجؾ والديةف؟ ،قةالَ « :ي ُسةب
َأ َبا الر ُج ِؾ َف َق ُسب َأ َبا ُهَ ،و َي ُسب ُأم ُف َف َق ُسب ُأم ُف».
أيضا طؼقق القالديـ ينتب طؾقف سخطفؿا طؾك القلد ،ومـ أسخط
ً
والديف فؼد أسةخط اهلل -طةز وجةؾ ،-لؼقلةف -طؾقةف الحةالة والسةالم:-
« ِر َضا الرب َت َب َار َك َو َت َعا َلك فِل ِر َضا ا ْل َقال ِدََ ْي ِـَ ،و َس َخ ُط اهللِ َت َب َار َك َو َت َعةا َلك
فِل س َخ ِ
ط ا ْل َقال ِدََ ْي ِـ» رواه البزار.
َ
ويخلةك طؾةةك العةةاق لقالديةةف أن يعجةؾ اهلل -طةةز وجةةؾ -لةةف طؼقبةةة
الدكقا قبؾ أخرة ،فعـ أبل بؽرة -رضل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل
ْةب َأجةدََ ر َأ ْن يعج َةؾ ل ِح ِ
ِ
ةاحبِ ِف ا ْل ُع ُؼق َبة ُة فِةل
َ
ةـ َذ ْك ٍ ْ ُ ُ َ
طؾقف وسؾؿ -قالَ « :مةا م ْ
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ِ
ةـ ا ْل َب ْغ ِ
ةل َو َقطِق َع ِةة الةر ِح ِؿ» ،وٓ شةؽ أن طؼةقق
الد ْك َقا َم َع َمةا ُيةد َخ ُر َلة ُف م َ
القالديـ مةـ قطقعةة الةرحؿ ،فةنن أطظةؿ الةرحؿ التةل تقصةؾ هةل رحةؿ
القالديـ ،والعاق لقالديف الؿسلء لفؿا متعرض لدطائفؿا طؾقةف ،ودطةاء
القالديـ طؾك القلد مستجاب ،يؼقل -طؾقف الحالة والسةالمَ « :-م َةال ُ
ث
د َطةةةق ٍ
ات َل ُفةةةـَ َٓ ،شةةةؽ فِة ِ
ةةق ُة
ات ُم ْسةةة َت ََجا َب ٌ
ةةق ُة ا ْل َؿ ْظ ُؾةةةق ِمَ ،و َد ْطة َ
ةةقفـَ :د ْطة َ
َ َ
ا ْلؿسةةةافِ ِر ،ود ْطةةةق ُة ا ْلقال ِةةةدََ ي ِـ َط َؾةةةك و َلة ِ
ةةد ِه َؿا» رواه البخةةةاري يف إدب
َ
َ َ َ َ
ْ
ُ َ
الؿػرد ،إٓ أكف ٓ يـبغل لؾقالديـ أن يةدطقا طؾةك ولةدهؿا لةقرود الـفةل
طـ ذلؽ ،يف ققلةف -طؾقةف الحةالة والسةالمَ َٓ « :-تةدْْ ُطقا َط َؾةك َأ ْك ُػ ِسة ُؽ ْؿ
ِ
ُةؿ َو َٓ َط َؾةك َأ ْم َةقال ِ ُؽ ْؿ» أخرجةف مسةؾؿ ،لؽةـ يـبغةل وإن
َو َٓ َط َؾك َأ ْو َٓد ُك ْ
ححةةؾ التؼحةةقر مةةـ القلةةد أن يةةدطق القالةةد لةةف ،أو القالةةدة لةةف بالحةةالح
والفداية.
الؽبقرة السادسة طلرةِ :
الغقبة.
قال الـاضؿ :و ِ قبة مغتاب ،الغقبةة أن تةذكر اإلكسةان يف قبتةف بسةقء،
وإن كان فقف ،فنن ذكرتف بؿا لةقس فقةف ففةق هبتةان ،الغقبةة أن تةذكر أخةاك
الؿسؾؿ يف قبتف بلمر يؽرهف ،فنن ذكرتف بلمر لقس فقف ،ففذا هبتةان ،مثةال
ذلؽ :شخص يف َ قبةة أخقةف قةال :فةالن بخقةؾ ،وهةق بخقةؾ فعةال ،هةذا
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كسؿقف ِ قبة ،إذا قال :هق بخقؾ ،وإمر طؾةك خةالف ذلةؽ ،ففةذا يؽةقن
هبتا ًكًةةا :كةةذ ًبا و ِ قبةة ًةً ،وذلةةؽ لؼةةقل الـبةةل -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم:-
ون َما ا ْل ِغق َب ُةُ؟» قةالقا :اهلل ورسةقلف أطؾةؿ ،قةالِ « :ذ ْك ُْةر َك َأ َخ َ
« َأ َتدْْ ُر َ
ةاك بِ َؿةا
َان فِ ِ
قةف َمةا َت ُؼ ُ
َي ْؽ َر ُه» ،قال :أرأيت إن كان يف أخل ما أققل ،قال« :إِ ْن َك َ
ةقل

َف َؼ ِد ا ْ َتب َتف ،وإِ ْن َلؿ ي ُؽـ فِ ِ
قف َما َت ُؼ ُ
قل َف َؼدْْ َب َفت ُف» ،وجاء يف الحديث أخةر
ْ َ ْ
ْ ُ َ
أكف -طؾقف الحالة والسةالم -قةال« :ا ْل ِغقبة ُة َأ ْن َت ْةذ ُكُر الرج َةؾ بِؿةا فِ ِ
قةف مِة ْـ
ُ
َ
َ
َ
َخ ْؾ ِػ ِف».
يةدخؾ يف معـةك الغقبةة أن تةذكر أخةةاك الؿسةؾؿ بؿةا يؽةره يف ديـةةف أو
دكقاه ،ومـ ذلؽ طقبف يف بدكف ،أو يف مالف ،أو يف أهؾف ،أو يف سقارتف ،أو يف
خؾؼف ،أو يف ُخؾؼف ،أو يف أي مـ إمقر التل يؽرهفا.
ِ
والغقبة مـ كبائر الذكقب بنجؿاع أهؾ العؾةؿ ،حؽةك اإلجؿةاع طؾةك
ذلةةؽ أبةةق طبةةد اهلل الؼرصبةةل يف تػسةةقره ،وذلةةؽ لؼةةقل اهلل -طةةز وجةةؾ:-
ةةؾ َلحةةةؿ َأ ِخقة ِ
ِ
﴿ َ
ةةف َم ْق ًتةةةا
وٓ َي ْغ َتةةةب ب ْع ُضةةة ُؽ ْؿ َب ْع ًضةةةا َأ ُيحةةةب َأ َحةةةدُُ ُك ُْؿ َأن َي ْل ُكة َ ْ َ

َف َؽ ِر ْه ُت ُُؿةةق ُه﴾ [الحجةةرات ،]23 :ففـةةا شةةبف جةةؾ وطةةال قبةةة الؿسةةؾؿ ٕخقةةف
الؿسؾؿ بلكؾ لحؿف مقتا ،مـ الؿعؾقم أن الـػقس السؾقؿة تـػةر مةـ أكةؾ
لحؿ الؿقت ،فؽذلؽ يـبغل لؾؿممـ أن يـػر مـ القققع يف طرضف.
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مؿا يدل طؾك شـاطة الغقبة ما روى الط اي يف إوسط طـ الة اء -
رضةل اهلل طـةف -قةال :قةال رسةةقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ« :-الر َبةةا
قن باباَ ،أد َك َ ِ
ِ
ِ
اسةتِ َطا َل ُة
ا ْمـََان َو َس ْب ُع َ َ ً ْ
َاها م ْـ إِ ْت َقان الر ُج ِؾ ُأم ُفَ ،وإِن َأ ْر َبةك الر َبةا ْ
ض َأ ِخ ِ
الر ُج ِؾ فِل ِط ْر ِ
قف» ،استطالتف يف طرض أخقف هذا مـ الغقبة.
أيضا أخرج أبق داود طـ أكةس -رضةل اهلل طـةف -قةال :قةال الـبةل -
ً
صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿَ « :-لؿةةةا ُطة ِ
ةةر َج بِةةةل» -يعـةةةل يف لقؾةةةة اإلسةةةراء
ةار مِة ْـ ُك َُح ٍ
ةاس َي ْخ ُؿ ُل َ
ةقن بِ َفةا
ةؿ َأ ْض َػ ٌ
والؿعراج -قالَ « :م َةر ْر ُت بِ َةل ْق َقا ٍم َل ُف ْ
ور ُه ْؿَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :م ْـ َه ُم َٓ ِء َيا ِج ْب ِر ُيؾ؟ َق َ
ةالَ :ه ُةم َٓ ِء ال ِةذي َـ
ُو ُج َ
قه ُف ْؿ َو ُصدُُ َ
قن فِل َأ ْطر ِ
ُؾق َن ُل ُحق َم الـ ِ
اس َو َي َؼ ُع َ
اض ِف ْؿ».
َي ْل ُك ُ
َ
ومةةـ طجقةةب أمةةر ِ
الغقبةةة َسة َةر َياهنا واكتلةةارها بةةقـ الـةةاس ،حتةةك بةةقـ
الحالحقـ ،بؾ حتك بقـ صالب العؾؿ ،تجد بعض الـاس صاحب صالة
وققام لقؾ وحػظ لؾؼرآن ،وجادا يف صؾب العؾؿ ،و قر ذلؽ مـ إطؿال
الحةةالحة ،لؽـةةف إذا جؾةةس يف بعةةض الؿجةةالس ٓ يتةةقرع طةةـ أطةةراض
إخقاكف الؿسؾؿقـ ،فالن فقف كذا ،فالن فقف كذا ،فقةذهب هةذه الحسةـات
التل تعب يف جؿعفا يف أن تؽقن إلخقاكف الذيـ وقع يف أطراضفؿ.
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أيضةا آسةتؿاع إلقفةا ،فػةل
كؿا ٓ يجقز التحدث بالغقبة ٓ ،يجةقز ً
حديث تقبة كعب بـ مالؽ رضةل اهلل طـةف ،تعرفةقن كعةب تخؾةػ طةـ
الغةةزوة ،وكاكةةت تؾةةؽ الغةةزوة ةةزوة تبةةقك ،فؽةةان الـبةةل -طؾقةةف الحةةالة
والسالم -جالس مع أصحابف يف تبقك ،فؽان يتػؼةد أصةحابف ،قةالَ « :مةا
َفع َؾ َكعب بـ مال ِ ٍ
ؽ؟» ،فؼال رجؾ مـ بـةل سةؾؿة :يةا رسةقل اهلل حبسةف
َ
ْ ُ ْ ُ َ
بةةرداه والـظةةر يف ِط ْط َػ ْقةةف ،كـايةةة طةةـ إطجابةةف بـػسةةف وٓ يريةةد أن يتحؿةةؾ
ملاق السػر والجفةاد ،هةذه مةاذا كسةؿقفا؟ قبةة ،ذكةر أخةاه الؿسةؾؿ يف
قبتف بؿا يؽره ،فؼةال معةاذ بةـ جبةؾ -رضةل اهلل طـةف :-بةئس مةا قؾةت،
واهلل يا رسقل اهلل ما طؾؿـا طؾقف إٓ خقرا ،فسؽت الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ.-
ض َأ ِخ ِ
ةـ ِط ْةر ِ
قةف َرد
ةـ َرد َط ْ
ولفذا قال -طؾقةف الحةالة والسةالمَ « :-م ْ
ِ
ةار َية ْةق َم ا ْل ِؼ َقا َمة ِةة» ،رواه النمةةذي ،استحضةةر هةةذا فقؿةةا
اهلل َطة ْ
ةـ َو ْج ِفةةف الـة َ
ُ
كبتؾةةك بةةف مةةـ بعةةض الؿجةةالس التةةل كسةةؿع فقفةةا الغقبةةة ،استحضةةر هةةذا
الحديث ،حتةك تححةؾ هةذا الػضةؾ العظةقؿ ،فةرد طةـ طةرض أخقةؽ،
قةةال :يةةا فةةالن اتةةؼ اهلل ،الرجةةؾ ٓ كعؾةةؿ طـةةف إٓ خقةةرا ٓ ،تغتةةب أخةةاك
الؿسؾؿ ،تريد أن تبقـ شلء روح اكححف فقؿا بقـةؽ وبقـةف ،أمةا أن تةذكر
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طققبف طؾك الؿةع -هةذا إن صةحت -وإن كةان بعةض الـةاس قةد يػةني
بةةالؽالم الباصةةؾ ،إذن استحضةةر الةةدفاع طةةـ أخقةةؽ الؿسةةؾؿ والةةرد طةةـ
طرضف ،لعؾ اهلل -طز وجؾ -أن يرد طـ وجفؽ الـار يقم الؼقامة.
الغقبةةة ِ :قبةةة العؾؿةةاء ووٓة أمةةقر الؿسةةؾؿقـِ ،
أطظةةؿ ِ
فغقبةةة العؾؿةةاء
تمدي إلك الزهد يف فتاويفؿ ،ويف طؾؿفؿ ،ويف إرشاداهتؿ ،ويف هذا فساد
الديـ ،و قبة وٓة إمر تمدي إلةك إمةارة الـةاس طؾةقفؿ ،وهتقةقج الـةاس
طؾةةقفؿ وبغضةةفؿ ،ربؿةةا آل إمةةر إلةةك الخةةروج طؾةةقفؿ بالسةةالحٕ ،ن
الخروج بالسالح ما يؽقن ابتدا ًء ،يؽقن قد سبؼف خروج ققلل ،والطعـ
يف وٓة إمر ،والؽالم فقفؿ و قبتفؿ ،وذكر طققهبؿ ،ففةذا مةـ أشةد مةا
يؽقن مةـ الغقبةة ،وهةل قبةة العؾؿةاء ،و قبةة وٓة إمةر ،قبةة العؾؿةاء
تمدي إلك ضقاع الديـ ،و قبة وٓة إمر تمدي إلك الػقضةك وححةقل
الػتـ ويف ذلؽ فساد الدكقا.
تراجعقن كالم الـقوي مفؿ فقؿةا يجةقز مةـ الغقبةة أتركةف اختحةارا،
فؼةةد ذكةةر سةةتة أحةةقال تجةةقز فقفةةا الغقبةةة ،يعـةةل طـةةد الةةتظؾؿ ،وطـةةد
آستػتاء ،إلك آخره تراجعقهنا ففل مفؿة جدا.
 ...يف رياض الحالحقـ.
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الؽبقرة السابعة طلرة :الـؿقؿة.
قال الـاضؿ :كؿقؿة مػسد ،الـؿام هق الذي يـؼؾ حديث رجؾ أو قةقم
إلك قره ،ويؽقن ذلؽ طؾك صريؼ القشاية إلفساد مةا بقـفؿةا ،والـؿقؿةة
مـ كبائر الذكقب ،لقرود القطقد اللديد فقفةا ،فعةـ حذيػةة -رضةل اهلل
ةات»
طـف -أن الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةالَ َٓ « :يةدْْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة َقت ٌ
أخرجةةف البخةةاري ومسةةؾؿ ،ويف لػةةظ لؿسةةؾؿَ َٓ « :ية ْةدْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة َكَؿةةا ٌم»،
والؼتات هق الـؿام.
والـؿقؿة كؾؿا ط ُظؿ أمرها واشتد خطرهةا كاكةت أكة إمؿةا ،وأطظةؿ
جرمةةا ،فالـؿقؿةةة بةةقـ إقةةارب وذوي إرحةةام والجقةةران وإصةةدقاء،
أشد وأطظؿ إمؿا مـ الـؿقؿة بقـ البعقديـ ،جاء التحةذير مةـ الـؿقؿةة يف
ققل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لؿا مر بؼ يـ فؼال« :إِكفؿةا َلقعةذب ِ
ان
ُ َ َُ َ
ان َٓ يس َتَتِر -وفِل َل ْػ ٍ
ِ ِ
ةظ َٓ َي ْسة َتـْ ِْز ُه-
َو َما ُي َعذ َبان فل َكبِ ٍقرَ ،أما َأ َحدُُ ُه َؿا َف َؽ َ َ ْ ُ َ
ِ
مِـ ا ْلبق ِل ،و َأما ْأ َخر َف َؽ َ ِ
قؿ ِة».
َ َْ َ
ان َي ْؿلل بِالـؿ َ
ُ
وروى البخاري يف إدب الؿػرد طـ أسؿاء بـت يزيةد قةال الـبةل -
صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿَ « :-أ َٓ ُأ ْخبِةةر ُكُؿ بِ ِ
خ َقة ِ
ةار ُك ُْؿ؟» قةةالقا :بؾةةك ،قةةال:
ُ ْ
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ِ
ِ
اهللَ ،أ َفة َةال ُأ ْخبِة ُةر ُك ُْؿ بِ ِلة َةر ِار ُك ُْؿ؟» قةةالقا :بؾةةك ،قةةال:
«الةةذ َ
يـ إِ َذا ُر ُؤوا ُذكة َةر ُ
ِ
ون َب ْق َـ ْإَ ِحب ِة ،ا ْل َبا ُ َ
قؿ ِة ا ْل ُؿ ْػ ِسدُُ َ
«ا ْل َؿلا ُؤ َ
قن ا ْل ُب َرآ َء ا ْل ُعـَ ََت».
ون بِالـؿ َ
ومـ كؼؾت إلقف الـؿقؿة فنكف يؾزمف ستة أمقر ،إذا جاءك شةخص يةـؿ:
قال فالن فقؽ كذا وكذا ،يؼةقل الةذهبل فقؿةا كؼؾةف طةـ الغزالةل ،يؼةقل:
يؾزمؽ ستة أمقر:
أولفا :أٓ يحدقف ،لؿاذا ٓ يحدقف؟ أن ألقس َكَؿا ًما ،الـؿقؿةة فسةؼ
أم ٓ؟ كبقرة ،إذن هةق لةقس بعةدل ،والعةدل ٓ يؼبةؾ ققلةف ،واضة  ،إذن
أوٓ ٓ :يحدقف ،لؿاذا؟ ٕكف كؿام فاسؼ وخ ه مردود.
إمر الثاي :أن يـفاه طـ ذلؽ ،ويـحةحف ،ويؼةب فعؾةف ،يؼةقل :اتةؼ
اهلل يا فالن ٓ تـؼؾ لل الـؿقؿة.
إمر الثالةث :أن ُيبغضةف يف اهلل -طةز وجةؾ ،-فنكةف بغةقض طـةد اهلل،
فؼد ارتؽب كبقرة مـ كبائر الذكقب.
إمر الرابع :أٓ يظـ يف الؿـؼقل طـف سق ًءا ،لؼقل اهلل -طةز وجةؾ:-
اج َتَـ ِ ُبقا َكَثِ ًقرا م َـ الظـ إِن َب ْع َض الظـ إِ ْم ٌؿ﴾ [الحجةرات ،]23 :وهةذا الةذي
﴿ ْ
كؼؾ إلقؽ طـف لؿ يثبتٕ ،ن الـاقةؾ فاسةؼ ،إذن ٓ تظةـ يف الؿـؼةقل طـةف
شلء مـ السقء.
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الخامس :أٓ يحؿؾف ما حؽل لف طؾك التجسس والبحث طةـ تحؼةؼ
ذلؽ ،لؼقل اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-
وٓ َت َجس ُسقا﴾ [الحجةرات ٓ ،]23 :يةروح

يؼقل أتلكد ،يسلل مـ الذي كان حاضر يف الؿجؾس ،هؾ فالن فعال قال
هذا الؽالم أو ما قالف ،اترك هذا كؾف وٓ تؾتػت إلقف.
إمةةر السةةادس :أٓ يرضةةك لـػسةةف مةةا هنةةك الـؿةةام طـةةف ،فةةال يحؽةةل
كؿقؿتف ،يعـل ٓ يذهب إلك قره يؼقل فةالن جةاءي وقةال إن فةالن قةال
كذا وكذا ،اترك هذا إمر وكلكف لؿ يقجد ،وهبةذا يةتؿ قطةع الـؿقؿةة بةقـ
الـاس ،وكسر همٓء الـؿامقـ ،وردطفؿ طـ هذه إفعةال الؿلةقـةٕ ،ن
بعض الـاس إذا جاءه الـؿةام وتؽؾةؿ طـةده ،قةال فةالن يؼةقل فقةؽ كةذا،
أخذ يحغل لةف ،ويسةتزيده مةـ الؽةالم ،ويػةرح هبةذا الؽةالم ،مةؿ يـؼؾةف،
ربؿا زيد فقف فقححؾ بذلؽ الؼطقعة واللحـاء بقـ الؿسؾؿقـ.
يؼقل الحسـ البحري -رحؿةف اهلل تعةالك :-مةـ كؼةؾ إلقةؽ حةديثا،
فاطؾؿ أكف يـؼؾ إلك قرك حديثؽ .العامة طـدكا يؼقلقن :مـ حؽك لةؽ،
حؽك فقؽ .ففذا أن يـؼؾ لؽ كالم ،دا يلخذ مـ كالمةؽ إلةك قةرك
ٕجؾ اإلفساد.
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وقال يحقك بـ أبل كثقر -رحؿف اهلل تعالك :-يػسد الـؿةام يف سةاطة،
ما ٓ يػسد الساحر يف شفر.
ذهب بعض العؾؿاء إلك أن الغقبة والـؿقؿة مـ الحغائر ،والحةحق
أهنؿا مـ الؽبائر كؿا ذكر الـاضؿ -رحؿف اهلل ،-لؿا تؼةدم مةـ الـحةقص
الدالة طؾك القطقد اللةديد فقفؿةا ،ولفةذا قةال ابةـ طبةد الؼةقي -رحؿةف
اهلل -يف كظؿف:
ِ
ِ
ِ
اه َؿا ُك ْب َرى َط َؾك َكص َأ ْح َؿ ِد
قؿ ٌة ** َوكِ ْؾ َت ُ
َو َق ْد ق َقؾُ :ص ْغ َرى َقب ٌة َو َكؿ َ
يعـل طؾك كص اإلمام أحؿد -رحؿف اهلل.-
فنن ققؾ كقػ تجعؾ الـؿقؿة مـ الؽبائر ،وقد قةال الـبةل -صةؾك اهلل
ان ومةا يعةذب ِ
ِ
ان فِةل َكبِ ٍ
قةر»،
طؾقف وسؾؿ -يف حديث الؼ يـ« :إِك ُف َؿا َل ُق َعذ َب َ َ ُ َ َ
واض اإلشةؽال ،قةال -طؾقةف الحةالة والسةالم« :-إِكفؿةا َلقعةذب ِ
ان َو َمةا
ُ َ َُ َ
ِ
ِ
يعةةذب ِ
ان فِةةل َكبِقة ٍةر» ،مةةؿ قةةالَ « :كة َ
قؿة ِةة» ،كقةةػ
َُ َ
ةان َأ َحةةدُُ ُه َؿا َي ْؿلةةل بِالـؿ َ
تؼقلقن :إن الـؿقؿة مـ كبائر الذكقب؟ ُأجقب طـ هةذا بةلن ققلةف -طؾقةف
الحالة والسالم« -وما يعذب ِ
ان فِل َكبِ ٍقر» قد ذكر العؾؿاء تلويؾقـ.
َ َ َُ َ
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ٍ
سفال،
بؽبقر يف َز ْطؿفؿا ،يعـل هق يػعؾف ويظـف شقئا ً
إول :أكف لقس
ٓ يتـزه مـ البقل ،وكؼؾ كالم مـ فالن إلك فالن ،يتساهؾ فقف ،طـده أكةف
لقس بؽبقر.
ٍ
بؽبقةر َت ْر ُكُةف طؾقفؿةا ،بنمؽاكةف أن َي َتـََةزه مةـ
والتلويؾ الثاي :أكةف لةقس
البقل ،أمر سفؾ ،بنمؽاكف أن َيح َػ َظ لساكف ،هذا سفؾ ،ما طؾقفؿ ملؼة يف
حػظ لساكف ويف التـزه مـ البقل.
ولؿ يرد -طؾقف الحالة والسالم -بؼقلف« :وما يعذب ِ
ان فِل َكبِ ٍقر» يعـل
َ َ َُ َ
أكف لةقس جرمةا كبقةرا ،ٓ ،بةدلقؾ أكةف يف بعةض الروايةات قةالَ « :ب َؾةك إِكة ُف
أيضةا كؿةا سةقليت إن شةاء اهلل طةدم
َكبِ ٌقر» ،ففذا يدل طؾك أن الـؿقؿة وأن ً
التـزه مـ البقل أكف مـ كبائر الذكقب.
قس ِ
تار ٌك ل ِ َحالتِ ِف * ُم َحؾ بِال ُص ْف ٍر َلف بِ َت َعؿ ِد}.
ؿقـ َ ُؿ ٌ
{ َي ٌ
الؽبقرة الثامـة طلرة :القؿقـ الغؿقس.
يف قةةقل الـةةاضؿ :يؿةةقـ ؿةةقس ،وهةةل القؿةةقـ الؽاذبةةة يؼتطةةع هبةةا
الحالػ مال قره ،سؿقت ؿقسةا ٕهنةا تغؿةس صةاحبفا يف اإلمةؿ ،مةؿ
تغؿسف يف الـار طقاذا باهلل ،قال اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِن ال ِذي َـ َي ْل َت َُر َ
ون بِ َع ْف ِد
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ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َو َٓ
اهللِ َو َأ ْي َؿاكِ ِف ْؿ َم َؿـًًا َقؾِ ً
قال ُأو َلئ َؽ َٓ َخ َال َق َل ُف ْؿ فل ْأخ َرة َو َٓ ُي َؽؾ ُؿ ُف ُ
ةؿ ُ

ِ
َيـ ُظ ُر إِ َل ْق ِف ْؿ َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َو َٓ ُي َزك ِ
قؿ﴾ [آل طؿران.]88 :
قف ْؿ َو َل ُف ْؿ َط َذ ٌ
اب َأل ٌ

وطـ طبد اهلل بةـ مسةعقد -رضةل اهلل طـةف -قةال :قةال رسةقل اهلل -
قـ و ُهةق فِقفةا َف ِ ِ ِ
ِ
ةع
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-م ْـ َح َؾ َ
ةاج ٌر ،ل َق ْؼ َتَط َ
ػ َط َؾك َيؿ ٍ َ َ َ
ِ ِ
اهلل َو ُه َةق َط َؾ ْقة ِف َ ْضة َب ُ
ان» ،قةال :فؼةال إشةعث بةـ
َم َال ا ْم ِر ٍئ ُم ْسؾ ٍؿ َلؼ َل َ
ققس -رضل اهلل طـف :-يفّ كان واهلل ذلؽ ،يعـل كزلت هذه أية يفّّ ،كان
بقـل وبقـ رجؾ مـ القفقد أرض ،فجحةدي ،فؼدمتةف إلةك الـبةل -صةؾك
اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ ،-يعـةةةل قةةةدمت الةةةدطقة إلةةةك الـبةةةل -طؾقةةةف الحةةةالة
والسةةالم ،-فؼةةال رسةةقل اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿَ « :-أ َلة َ
ةؽ َبقـَ ة ٌةٌ؟»
قؾت ،ٓ :فؼال لؾقفقدي :احؾةػ ،قةال :قؾةت يةا رسةقل اهلل إذن يحؾةػ
ويذهب بؿالل ،قال :فلكزل اهلل -طةز وجةؾ﴿ :-إِن ال ِةذي َـ َي ْلة َت َُر َ
ون بِ َع ْف ِةد

اهللِ َو َأ ْي َؿاكِ ِف ْؿ َم َؿـًًا َقؾِ ًقال ﴾..إلك آخر أية.

وطـ طبد اهلل بـ طؿرو -رضل اهلل طـفؿا -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -قال« :ا ْل َؽ َبائِ ُر ْ ِ
ةقق ا ْل َقال ِةدََ ْي ِـَ ،و َق ْت ُْةؾ الةـ ْػ ِ
اإل ْش َةر ُ
اك بِةاهللَِ ،و ُط ُؼ ُ
س،
ِ
قس» أخرجف البخاري ،وجاء يف رواية لفةذا الحةديث :أكةف
قـ ا ْل َغ ُؿ ُ
َوا ْل َقؿ ُ
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طؾقف الحالة والسالم -سئؾ :وما القؿقـ الغؿقس ،قال« :ال ِذي َي ْؼ َتَطِ ُعم َال ام ِر ٍئ مسؾِ ٍؿ و ُهق فِقفا َك ِ
َاذ ٌب» رواه البخاري.
ُ ْ َ َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ةع َم َ
ةال
قال السػاريـل يف شرحف ،كالحظ هـا أن ،قال« :الةذي َي ْؼ َتَط ُ
ا ْم ِر ٍئ ُم ْسؾِ ٍؿ» هؾ الحؽؿ يخص الؿسؾؿ؟ لق حؾػ واقتطع مال معاهةد،
هؾ هذا يجقز؟ كؼقل ،ٓ :صقةب لؿةاذا ذكةر الؿسةؾؿ؟ ذكةر الؿسةؾؿ هـةا
لؿزيةد آطتـةاء بةةف ،وقةد كؼةةقل :إكةف خةرج الؽةةالم مخةرج الغالةةب ،وإذا
خةةرج الؽةةالم مخةةرج الغالةةب فةةال مػفةةقم لةةف ،وكةةذلؽ لةةق اقتطةةع مةةال
مستلمـ أو مال ذمل ،أو مال معاهد فنكف حرام طؾقف.
الؽبقرة التاسعة طلرة :ترك الحؾقات الؿؽتقبة
قال الـاضؿ -رحؿف اهلل تعالك :-تارك لحالتف ،تةرك الحةالة إن كةان
جحدا لقجقهبةا ففةق كػةر مخةرج مةـ الؿؾةة باإلجؿةاع ،وإن كةان هتاوكةا
أيضا طؾك الؼقل الراج مـ أققال أهؾ العؾؿ ،ويدل لف
وكسال ففق كػر ً
ققل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿَ « :-بة ْق َـ الر ُجة ِؾ َو َبة ْق َـ الل ْةر ِك َوا ْل ُؽ ْػ ِةر
َت ْر ُك الح َال ِة» أخرجةف مسةؾؿ ،ومعـةك هةذا الحةديث أن الةذي يؿـةع مةـ
كػره كقكف لؿ ينك الحالة ،فنذا تةرك الحةالة لةؿ يبةؼ بقـةف وبةقـ اللةرك
حائؾ بؾ دخؾ فقف.
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اإليؿ ِ
ان َت ْر ُك الح َال ِة» ،ويف
ولفذا جاء يف لػظ النمذيَ « :ب ْق َـ ا ْل ُؽ ْػ ِر َو ْ ِ َ
روايةةةَ « :ب ة ْق َـ ا ْل َع ْبة ِةد َوا ْل ُؽ ْػة ِةر َتة ْةر ُك الحة َةال ِة» ،إذا تةةرك الحةةالة خةةرج مةةـ
اإليؿان فدخؾ يف الؽػر طقاذا باهلل.
أيضا حةديث بريةدة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل
ويدل لف ً
طؾقف وسؾؿ -قال« :ا ْل َع ْف ُةدُ ال ِةذي َب ْقـَـََةا َو َب ْقةـَ َُف ُؿ الح َةال ُةَُ ،ف َؿة ْـ َت َر َك ََفةا َف َؼةدْْ
َك َػ َر» أخرجف النمذي.
وحؽك طبد اهلل بـ شؼقؼ -رحؿف اهلل -وهق أحةد التةابعقـ اإلجؿةاع
طؾك ذلؽ ،فؼال :كان أصحاب محؿد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ -يرون
شقئا مـ إطؿال تركف كػر قر الحالة ،أخرجف النمذي.
وقد ورد يف ترك الحالة وطقةد شةديد ،فعةـ معةاذ -رضةل اهلل طـةف-
قال :أوصاي رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -بعلةر كؾؿةات ،فؽةان
مؿةةا أوصةةاه بةةف أن قةةالَ « :و َٓ َت ْتة ُةر َكَـ َصة َةال ًة َم ْؽ ُتُق َبة ًة ُم َت َعؿةةدًً اَ ،ف َؿة ْـ َتة َةر َك
َت مِـْ ُف ِذم ُة اهللِ» أخرجف اإلمام أحؿد.
َص َال ًة َم ْؽ ُتُق َب ًة ُم َت َعؿدًً ا َف َؼدْْ َب ِر َئ ْ
أيضا طؾك القطقد اللديد طؾك تةرك الحةالة مةا مةر معـةا يف
مؿا يدل ً
حديث سؿرة -رضل اهلل طـف -الذي أخرجف البخاري أكف -طؾقف الحالة
والسالم -كان يسلل أصحابف « َه ْؾ َر َأى َأ َحدٌٌ مِـْ ُؽ ْؿ الؾ ْق َؾة َة ُر ْؤ َيةا» ،فؼةص
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طؾقفؿ -طؾقف الحالة والسالم -ما رأى ،ومـ ذلؽ أكةف قةال« :إِكة ُف َأ َتةاكِل
الؾق َؾة َة آتِقة ِ
ةآ ل ِةةل :ا ْك َطؾِة ْةؼَ ،قة َ
ةان َوإِك ُف َؿةةا ا ْب َت َع َثةةاكِلَ ،وإِك ُف َؿةةا َقة َ
ةت
ةالَ :فا ْك َط َؾ ْؼة ُ
َ
ْ
م َع ُفؿاَ ،وإِكا َأ َت ْقـََا َط َؾك ر ُج ٍؾ م ْض َط ِ
آخ ُر َقائِ ٌؿ َط َؾ ْق ِف بِ َح ْ
ج ٍعٍَ ،وإِ َذا َ
ةخ َر ٍةَ ،وإِ َذا
ُ
َ
َ َ
ةغ َر ْأ َس ة ُف َ -ي ْعـ ِةةل َي ْلةةدََ ُخ َر ْأ َس ة ُفَ -قة َ
ُهة َةق َي ْفة ِةقي بِالحة ْ
ةخ َر ِة ل ِ َر ْأ ِسة ِةفَ ،ف َق ْث َؾة ُ
ةال:

اهـََا َ -ي ْعـ ِل َي َتَدََ ْح َر ُجَ -ق َالَ :ف ْق َت َب ُع ا ْل َح َج َر َف َق ْل ُخ ُةذ ُهَ ،ف َةال
َف َق َتَدََ ْهدََ ُه ا ْل َح َج ُر َه ُ
َي ْر ِج ُع إِ َل ْق ِف َحتك َي ِح َر ْأ ُس ُف َك ََؿا َك َ
َانُ ،مؿ َي ُعق ُد َط َؾ ْق ِف َف َق ْػ َع ُؾ بِ ِف مِ ْث َؾ َما َف َع َؾ
ان اهللِ! مةا َه َةذ ِ
ا ْل َؿر َة ْإُو َلكَ ،ق َالُ :ق ْؾ ُت َل ُف َؿاُ :س ْب َح َ
ان؟ َق َ
ةآ ل ِةل :ا ْك َطؾِ ْةؼ
َ
ا ْك َطؾِ ْؼ» ،يف آخر الحديثَ « :ق َآ َل ُفَ :أ َمةا إِكةا َسةـُ ُْخبِ ُر َكَ ،أمةا الر ُج ُةؾ ْإَو ُل
ال ِذي َأ َت ْق َت َط َؾ ْق َف ُي ْث َؾ ُغ َر ْأ ُسة ُف بِةا ْل َح َج ِر َفنِكة ُف الر ُج ُةؾ َي ْل ُخ ُةذ ا ْل ُؼ ْةر َ
آن َف َق ْر ُف ُضة ُف
وض ِة».
َو َيـََا ُم َط ِـ الح َال ِة ا ْل َؿ ْػ ُر َ

ففذا القطقد وهذا العذاب يؽقن لف يف ال زخ كؿا تؼدم.
أيضا يف إمر تحري بلن الجؿع بةقـ الحةالتقـ بغقةر طةذر مةـ
جاء ً
الؽبائر ،فؼد أورد ابـ كثقر -رحؿف اهلل -يف تػسقره أمةر طؿةر -رضةل اهلل
طـف -أكف قال :مـ الؽبائر جؿع بقـ الحالتقـ -يعـل بغقر طذر -والػرار
مـ الزحػ والـفبة ،وطزاه ٓبـ أبل حاتؿ ،قةال ابةـ كثقةر :وهةذا إسةـاد
صحق .
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وجف آستدٓل مـف :أكف إذا كان القطقةد فةقؿـ جؿةع بةقـ الحةالتقـ
لغقر طذر ،إذا جؿع بقـ الحالتقـ سةقف يخةرج إحةدى الحةالتقـ طةـ
وقتفؿةةا ،فةةنذا كةةان مةةـ يجؿةةع بةةقـ الحةةالتقـ لغقةةر طةةذر فةةنن فعؾةةف مةةـ
الؽبائر ،فؽقةػ بؿةـ بةنك الحةالة بالؽؾقةة ،فةال شةؽ أن هةذا أولةك أن
يؽقن كبقرة.
الؽبقرة العلرون :الحالة بغقر صفارة متعؿدا.
قال الـاضؿ :محؾ بال صفر لف بتعؿد ،مـ الؿعؾقم أن الطفةارة شةرط
لححة الحالة كؿا يف ققل اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-يا َأي َفا ال ِذي َـ آ َمـُُقا إِ َذا ُق ْؿ ُت ُْؿ
قه ُؽ ْؿ َو َأ ْي ِد َي ُؽ ْؿ إِ َلك ا ْل َؿ َرافِ ِؼ[ ﴾..الؿائةدة ]7 :أيةة،
إِ َلك الح َال ِة َفا ْ ِس ُؾقا ُو ُج َ

اهلل َص َةال َة َأ َح ِةد ُك ُْؿ إِ َذا َأ ْحةدََ َ
ث
وقال -طؾقف الحالة والسةالمَ َٓ « :-ي ْؼ َب ُةؾ ُ
َحتك َي َت ََقض َل» أخرجف البخاري ومسؾؿ ،وهذا يعةؿ كةؾ صةالة ،فرضةا أو
كػال ،حتك صالة الجـازة ،فال بد لفا مـ الطفارة.
وصالة مـ تعؿد الحالة بغقر صفارة ٓ شؽ يف حرمتف ،بؾ هق كبقرة
مـ كبائر الذكقب ،وذلةؽ ٕن اهلل ٓ يؼبةؾ هةذه الحةالة ،فؽقةػ يتؼةرب
العبد إلك ربف جةؾ وطةال بعبةادة وهةق يعؾةؿ أن اهلل جةؾ وطةال ٓ يؼبؾفةا،
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ففةةذا كةةقع مةةـ الؿحةةادة هلل سةةبحاكف وتعةةالك ،بةةؾ كةةقع سةةخرية بةةاهلل جةةؾ
وطال.
{محؾ بغقر الققت.}..
لحظة يا شةقر ،كسةلل إخةقات ،السةمال هةذا خةاص بةإخقات..
اب السمال طـ الذهـ ..كعؿ أحسـت ،هذا قةد يؽثةر طـةد الـسةاء أكثةر
مةةـ الرجةةال ،مسةةللة الـؿقؿةةة والغقبةةة ،صقةةب سةةمال لعخةةقات :إذا ورد
طؾك اإلكسان كؿقؿة ،فؼد ذكر أهؾ العؾؿ أكف يجب طؾقف ستة أمةقر ،فؿةـ
ذكر مـفا ولةق خؿسةة يعػةك طةـ البةاقل ..صقةب كعطةقؽؿ خؿةس دقةائؼ
لؾجقاب.
الؽبقرة العلرون اكتفقـا مـفا.
ِِ
ِ ٍ
ِ
الؿ َت َلك ِد}.
{ ُم َحؾ بِ َغ ْق ِر ْال َق ْقت َأ ْو َ ْق ِر ق ْب َؾة * ُم َحؾ بِ َال ُق ْرآكف ُ
الؽبقرة الحادية والعلرون :الحالة يف قر وقتفا.
قال الـاضؿُ :م َحؾ بغقةر الققةت ،كؿةـ يحةؾل الؿؽتقبةة قبةؾ دخةقل
وقتفا ،أو بعدها لغقر طذر ،ما لؿ يـةق أن يمخرهةا ٕجةؾ أن يجؿعفةا مةع
الحالة التل بعدها إذا كان لف طةذر كالؿسةافر والؿةريض ،قةال اهلل -طةز
َةت َط َؾةك ا ْل ُؿ ْةممِـ ِق َـ كِ َتَا ًبةا م ْق ُقق ًتةا﴾ [الـسةاء،]214 :
وجؾ﴿ :-إِن الح َةال َة َكَا َك ْ
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وقال سبحاكف﴿ :حافِ ُظقا َط َؾك الح َؾق ِ
ات َوالح َال ِة ا ْل ُق ْس َطك﴾ [البؼرة،]349 :
َ
َ
ةػ َأ َضةةا ُطقا الحة َةال َة َوات َب ُعةةقا
ةػ مِةةـ َب ْعة ِةد ِه ْؿ َخ ْؾة ٌ
وقةةال جةةؾ وطةةالَ ﴿ :ف َخ َؾة َ
اللفق ِ
ف َي ْؾ َؼ ْق َن َ قا﴾ [مةريؿ ،]6: :قال ابةـ مسةعقد :أخروهةا طةـ
ات َف َس ْق َ
ََ
ف َي ْؾ َؼ ْةق َن
وقتفا ،أضاطقا الحالة يعـل تركقا الحالة الؿػروضةةَ ﴿ ،ف َس ْةق َ

َ قا﴾ ققؾ الغل هق هنر أو واد يف جفـؿ.
وطـ محعب بـ سعد قال :قؾت ٕبل يا أبتاه أرأيةت ققلةف﴿ :ال ِةذي َـ
ةاه َ
قن﴾ [الؿةةاطقن ]6 :أيـةةا ٓ يسةةفق؟ أيـةةا ٓ يحةةدث
ةؿ َطةةـ َصة َةالتِ ِف ْؿ َسة ُ
ُهة ْ

كػسةةف؟ قةةال :لةةقس ذلةةؽ ،إكؿةةا هةةق إضةةاطة الققةةت ،يؾفةةق حتةةك يضةةقع
الققت.
وطـ كقفؾ بةـ معاويةة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ -قالَ « :م ْـ َفا َت ْت ُف الح َال ُة َف َؽ َلك َؿةا ُوتِ َةر ُأ ْه َؾة ُف َو َما َلة ُف» قةال الؿـةذري
رواه ابـ حبان يف صحقحف.
والؽبقرة الثاكقة والعلرون :الحالة إلك قر الؼبؾة
وذلؽ يف ققل الـاضر :أو قر قبؾة ،يعـل مـ يحؾل إلك جفةة الؽعبةة
الؿلرفة متعؿدا ،وهذا يف حؼ مـ يجةب طؾقةف الحةالة إلةك الؼبؾةة ،وإٓ
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فؿةةـ الؿعؾةةقم أكةةف يسةةتثـك مةةـ ذلةةؽ بعةةض إحةةقال كحةةالة الـافؾةةة يف
السػر ،ومـ كان معذورا بعدم استؼبال الؼبؾة كالخائػ أو الؿريض.
واستؼبال الؼبؾة شرط لححة الحالة ،لؼقل اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-ف َقل
ِ

َو ْج َف َؽ َش ْطر ا ْلؿس ِ
قه ُؽ ْؿ َش ْ
ط َر ُه﴾ [البؼةرة:
جد ا ْل َح َرا ِم َو َح ْق ُث َؿا ُكُـ ُت ُْؿ َف َقلقا ُو ُج َ
َ َ ْ

.]255
الؽبقرة الثالثة والعلرون :الحالة بغقر فاتحة الؽتاب
وذلؽ يف ققل الـةاضؿ :محةؾ بةال قرآكةف الؿتلكةد ،والؿةراد بةذلؽ أن
يحةةؾل مةةـ قةةر أن يؼةةرأ سةةقرة الػاتحةةة ،لؼةةقل الـبةةل -طؾقةةف الحةةالة
والسالمَ َٓ « :-ص َال َة ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ َي ْؼ َر ْأ بِ َػاتِ َح ِة ا ْلؽِ َت ِ
َةاب» متػةؼ طؾقةف ،وقةراءة
الػاتحة كؿا هق معؾقم ركـ مـ أركان الحةالة ،ومةـ تةرك ركـةا متعؿةدا
لؿ تح صالتف.
ذكةةر الفقتؿةةل يف الزواجةةر :مةةـ الؽبةةائر تةةرك واجةةب مةةـ واجبةةات
الحالة ،الؿجؿع طؾقفا أو الؿختؾػ فقفا طـةد مةـ يةرى القجةقب ،قةال
كنك الطؿلكقـة يف الركقع أو قره ،مؿ ذكر إدلة طؾك هذا ،مؿ قةال بعةد
ذلؽ :طد ذلؽ مـ الؽبائر واضة وإن لةؿ أر مةـ ذكةره ،يعـةل لةؿ أقةػ
طؾك مـ ذكر ذلؽ مـ أهؾ العؾؿ ،لؽـف واض  ،وحاصؾ كالمف يف هةذا،
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أن مـ ترك ركـا أو شرصا أو واجبا متعؿدا فنن الحالة ٓ تح  ،فحؼقؼة
أمره أكف ترك الحالة ،وقد مر معـا أن مـ ترك الحالة فػقف وطقةد شةديد،
وأكف فعؾف مـ الؽبائر بؾ إكف طؾك ققل طـد أهؾ العؾؿ أن مـ ترك الحةالة
هتاوكا وكسال أن هذا يعد كػرا وردة طـ اإلسالم طقاذا باهلل.
كؼةةػ طؾةةك هةةذا ،وأسةةلل اهلل -طةةز وجةةؾ -لةةل ولؽةةؿ العؾةةؿ الـةةافع
والعؿؾ الحال  ،واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد.
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{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ..
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـةا محؿةد ،وطؾةك
آلف وصحبف أجؿعقـ.
قال اإلمام مقسك بـ أحؿد الحجاوي يف كتابف :مـظقمة يف الؽبائر:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ..
ِ
ِ ِ
ِ
قؿا ُر ْم ُت ُف َأ ْب ُؾ ُغ َم ْؼ ِح ِدي
بِ َح ْؿد َك َرب ْال َب ِرية َأ ْب َتدي ** َل َعؾل ف َ
اك ُأصؾل َط َؾك الـبِل وآل ِ ِف ** و َأصحابِ ِف مِـ ُكؾ َه ٍ
اد َو ُم ْف َت ِدي
ْ
َ ْ َ
َ
َك َذ َ َ
ِ
ِ
قع َفا ** بِ ُح ْغ َرى َو ُك ْب َرى ُقس َؿ ْت فِل ْال ُؿ َجق ِد
قب َجؿ َ
َو ُك ْـ َطال ًؿا َأن الذ ُك َ
َفؿا فِ ِ
قف َحد فِل الد َكا َأ ْو َت َقط ٌد ** بِ ُل ْخرى َف َسؿ ُك ْب َرى َط َؾك َكص َأ ْح َؿ ِد
َ
ِ
إليؿ ٍ
ان َو َل ْع ٍـ ُم َبع ِد
قد ْال َؿ ْج ِد َأ ْو َجا َو ِط ُ
َو َز َاد َح ِػ ُ
قد ُه ** بِـَ ْػ ٍل ِ َ
س إِٓ بِحؼفا ** و َأ ْك ِؾ الربا والسح ِر مع َق ْذ ِ
َك ِل ْر ٍك َو َق ْت ِؾ الـ ْػ ِ
ف ُكف ِد
ْ َ ْ
َ َ
َ
َ َ
قؽ يقم الزح ِ
ِ
ِ
ػ فِل َح ْر ِ
ب ُجح ِد
امك بِ َباص ٍؾ ** َت َقل َ َ ْ َ ْ
َو َأ ْكؾ َؽ َأ ْم َق َال ْال َق َت َ
َك َذ َ
اك الز َكا ُمؿ الؾ َق ُ
قرا َو َق ْط ًعا ل ِؾط ِر ِيؼ ْال ُؿ َؿف ِد
اط َو ُش ْر ُب ُف ْؿ ** ُخ ُؿ ً
َو ِس ْر َق ُة َم ِ
ال ْال َغ ْق ِر َأ ْو َأ ْك ُؾ َمال ِ ِف ** بِ َباصِ ِؾ ُصـْ ِع ْال َؼ ْق ِل َو ْال ِػ ْع ِؾ َو ْال َق ِد
ور ُمؿ َطؼ ل ِقال ِ ٍد ** و ِ قب ُة م ْغ َت ٍ ِ
اد ُة ُز ٍ
قؿ ُة ُم ْػ ِس ِد
َ
َش َف َ
اب َكؿ َ
َ َ ُ
ِ
قس َت ِ
ار ٌك ل ِ َح َالتِ ِف ** ُم َحؾ بِ َال ُص ْف ٍر َل ُف بِ َت َعؿ ِد
قـ َ ُؿ ٌ
َيؿ ٌ
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محؾ بِ َغق ِر ْالق ْق ِ
ت َأ ْو َ ْق ِر قِ ْب َؾ ٍة ** ُم َحؾ بِ َال ُق ْرآكِ ِف ْال ُؿ َت َلك ِد
ْ َ
ُ َ
ِ ِ
ِ
اء ُة الظـ بِ ْ ِ
ُقـُ ُ
اإل َل ِف ْال ُؿ َقح ِد}.
قط ْال َػ َتك م ْـ َر ْح َؿة اهلل ُمؿ ُق ْؾ ** :إِ َس َ
الحؿةةد هلل رب العةةالؿقـ ،وأصةةؾك وأسةةؾؿ طؾةةك الؿبعةةقث رحؿةةة
لؾعالؿقـ ،كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعدُُ :
فؽـةةا قةةد وقػـةةا طؾةةك الؽبقةةرة الرابعةةة والعلةةريـ ،وهةةل الؼـةةقط مةةـ
رحؿة اهلل -طز وجؾ ،-قال الـاضؿ -رحؿف اهلل:-
ِ ِ
ِ
اء ُة الظـ بِ ْ ِ
ُقـُ ُ
اإل َل ِف ْال ُؿ َقح ِد
قط ْال َػ َتك م ْـ َر ْح َؿة اهلل ُمؿ ُق ْؾ ** :إِ َس َ
جاء يف بعض الـسر :إساء ُة ضـ باإللف الؿقحد ،ولعؾ هذا َأ ْولك.
ققلف -رحؿف اهلل :-قـقط الػتك ،الػتك يف الؾغة هق اللاب مةـ حةقـ
البؾقغ إلك الثالمقـ ،ولقس هذا مرا ًدا لؾـاضؿ ،بةؾ الؿؼحةقد الؼـةقط مةـ
رحؿة اهلل -طز وجؾ -سقاء أكان مةـ الػتةك أم مةـ قةره ،والؼـةقط هةق
القلس مـ الخقر واستبعاد الػرج ،ويدخؾ يف ذلؽ الؼـقط مـ رحؿةة اهلل
ةةة ربة ِ
ِ
ِ
ةةف إِٓ
طةةةز وجةةةؾ ،-قةةةال اهلل سةةةبحاكفَ ﴿ :و َمةةةـ َي ْؼةةةـَ َُط مةةةـ ر ْح َؿة َالضال َ
قن﴾ [الحجر ،]67 :وقال تعالك﴿ :إِكة ُف َٓ َي ْقة َئ ُس مِةـ ر ْوحِِ اهللِ إِٓ
ا ْل َؼ ْق ُم ا ْل َؽافِ ُر َ
ون﴾ [يقسػ.]98 :
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وجاء الـص طؾك أن الؼـقط مـ رحؿة اهلل -طةز وجةؾ -مةـ الؽبةائر
يف أمر مقققف طؾك ابـ مسعقد -رضل اهلل طـف ،-قال -رضل اهلل طـةف-
( :أك الؽبائر اإلشراك باهلل ،وإمـ مـ مؽةر اهلل ،والؼـةقط مةـ رحؿةة
اهلل ،والقةلس مةـ روح اهلل) رواه الطة اي يف الؿعجةؿ الؽبقةر ،وصةةححف
ابـ كثقر يف تػسقره.
مقققفا طؾك ابـ مسعقد -رضل اهلل طـف -العالم ُة ُ
وأمةةا الؽبقةةرة الخامسةةة والعلةةرون :وهةةل إسةةاءة الظةةـ بةةاهلل -طةةز
وجؾ ،-قال الـاضؿ :مؿ قؾ إسةاءة ضةـ باإللةف الؿقحةد; أي مةؿ قةؾ أيفةا
الػؼقةةف :إسةةاءة ضةةـ باإللةةف الؿعبةةقد ،الةةذي ٓ يسةةتحؼ أن يعبةةد سةةقاه،
والؿقحد أي الذي ُيقحةدُُ ه العبةا ُد ،وإسةاءة الظةـ كؿةا قةال ابةـ الؼةقؿ -
رحؿف اهلل -يف الجقاب الؽةايف ،قةال :هةل أطظةؿ الةذكقب طـةد اهلل -طةز
وجةؾ ،-فةنن الؿسةل َء بةف الظةةـ قةد ضةـ بةف خةةالف كؿالةف ،وضةـ بةف مةةا
ُيـاقض أسؿاءه وصػاتف ،كؿـ يظـ أن اهلل تعةالك ُيضةق ُع طؿؾةف الحةال ،
صالحا ويظـ أن اهلل -طز وجؾُ ٓ -يثقبف طؾقةف ،مةـ قةر أن
طؿال
يعؿؾ ً
ً
يؽقن هـاك سبب لعدم إمابتف ،ففذا إساءة ضـ.
أو يظـ باهلل -طز وجؾ -أكف ٓ ُيػرج كربتف ،أو يظـ أن اهلل -سةبحاكف
وتعالكُ ٓ -يعؾل كؾؿةة اإلسةالم ،وأن الغؾبةة تؽةقن لؾؽػةر وأهؾةف ،وأن
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أهؾ اإلسالم يتؿ استئحالفؿ مـ قِ َبةؾ أطةدائفؿ ،ففةذا وأمثالةف مةـ ُسةقء
الظـ باهلل -طز وجؾ ،-وهةذا ٓ َيحةدُُ ر إٓ مةـ الؿـةافؼقـ والؿلةركقـ،
ومـ شا َب َففؿ مؿـ ٓ َيعرف حؼقؼة أسؿاء اهلل -طز وجؾ -وصػاتف.
قن بِاهللِ َ قر ا ْلحؼ َضـ ا ْلج ِ
قال اهلل تعالكَ ﴿ :ي ُظـ َ
اهؾِق ِةة﴾ [آل طؿةران:
َ
َْ َ
 ،]265قةةال سةةبحاكف﴿ :ويعةةذب ا ْلؿـََةةافِ ِؼقـ وا ْلؿـََافِ َؼ ِ
ةةات َوا ْل ُؿ ْل ِ
ةةركِق َـ
َ َ ُ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل
قـ بِةاهلل َضةـ الس ْةقء َط َؾة ْق ِف ْؿ َدائ َةر ُة الس ْةقء َو َ ض َ
َوا ْل ُؿ ْل ِر َكَات الظةاك َ
ةب ُ
َط َؾ ْق ِف ْؿ َو َل َعـَ َُف ْؿ َو َأ َطد َل ُف ْؿ َج َفـ َؿ َو َسا َء ْت َم ِح ًقرا﴾ [الػت  ،]7 :ففذا يدل
طؾك القطقد اللديد طؾك مـ أساء الظـ باهلل -طز وجؾ.-
ولفةةذا جةةاءت إحاديةةث بةةإمر بنحسةةان الظةةـ بةةاهلل ،وأن العبةةد
ححؾ لف ما ضـف بربف تبارك وتعالك ،إن ضـ بربف خقرا ححؾ لةف الخقةر،
َي ُ
وإن ضـ بف شرا ححؾ لف ما ضـف بربف ،جاء يف حديث أبل هريرة -رضةل
اهلل َ -طةز َو َجةؾ-
اهلل طـف -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةال« :إِن َ
َق َالَ :أ َكَا ِطـْْدََ َضـ َط ْب ِدي بِل ،إِ ْن َضـ بِل َخ ْق ًرا َف َؾ ُفَ ،وإِ ْن َضةـ بِةل َشةرا َف َؾة ُف»
رواه اإلمام أحؿد ،يعـل فؾف الخقر إن ضـ خقرا ،ولف اللر إن ضـ شرا.
فالعبد يظـ بربف خقرا ،فنذا دطا ربف جؾ وطال ضـ بربف أكةف َيسةتجقب
ةال رب ُؽةةؿ ا ْد ُطةةقكِل َأس ة َت ِ
ةؿ﴾
َج ْ
ب َل ُؽة ْ
ْ
دطةةاءه ،كؿةةا قةةال اهلل سةةبحاكفَ ﴿ :و َقة َ َ ُ
-216-

منظومة الكبائر للحجاوي

اهلل َو َأ ْكْة ُت ُْؿ ُمققِـُ َ
ُةقن
[ افر ،]71 :وقال -طؾقف الحالة والسالم« :-ا ْد ُطةقا َ
بِ ْ ِ
اإل َجا َب ِة» ،وإذا تاب العبدُُ مـ ذكبف ضـ بربف أكف يؼبؾ تقبتفُ ،كُحسـ الظةـ
باهلل -طز وجؾ ،-متك ما أذكب العبد وتةاب وتحؼؼةت اللةروط اجتفةد
يف تحؼقؼ اللةروط ،فنكةف يرجةق ويظةـ بربةف خقةرا أن يؼبةؾ تقبتةف ويعػةق
طـف.
اهلل -طز وجؾ -مـ أساء الظـ بف فؼالَ ﴿ :و َذل ِ ُؽ ْؿ َضةـ ُؽ ُؿ
ً
أيضا َت َقطدََ ُ
ِ
ِ
يـ﴾ [فحةؾت،]34 :
الذي َضـََـ ُتُؿ َبرب ُؽ ْؿ َأ ْر َدا ُك ُْؿ َف َل ْصة َب ْح ُتؿ مة َـ ا ْل َخاس ِةر َ
ةقب مةةـ العبةةد ،لؽ ة ْـ إحسةةان ضةةـ مةةع
وحسةةـ بةةاهلل -طةةز وجةةؾ -مطؾة ٌ
ُ
إحسان طؿؾ ،أما أن ُيسلء العؿؾ فقؼقل :أكا أحسـ الظـ بربل أن يغػةر
لل ،ففذا مـ إماي ،ولفذا قال الحسـ البحةري -رحؿةف اهلل تعةالك:-
(إن الؿممـ أحسـ الظـ بربةف فلحسةـ العؿةؾ ،وإن الػةاجر أسةاء الظةـ
فحسةةـ الظةةـ بةةاهلل تعةةالك مةةع اتبةةاع الفةةقى
بربةةف فلسةةاء العؿةةؾ) ،ولفةةذا ُ
طجز ،ولفذا ُيروى يف الحديثَ « :وا ْل َع ِ
ةع َك ْػ َسة ُف َه َق َاهةا َو َت َؿـةك
اج ُز َم ْـ َأ ْت َب َ
َط َؾك اهللِ ْإَ َماكِل».
ِ
ِ
ِ
اط ُد ِد }
قع ٌة ** ل ِ ِذي َر ِح ٍؿ َو ْالؽِ ْب َر َو ْال ُخ َق َال ْ
{ َو َأ ْم ٌـ ل َؿ ْؽ ِر اهلل ُمؿ َقط َ
الؽبقرة السادسة والعلرون :إمـ مـ مؽر اهلل -طز وجؾ.-
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وإمـ مـ مؽر اهلل هةق ضةد الؼـةقط مةـ رحؿةة اهلل ،وأصةؾ الؿؽةر
التقصةةؾ إلةةك إيؼةةاع الخحةةؿ مةةـ حقةةث ٓ يلةةعر ،واهلل -طةةز وجةةؾٓ -
قصػ بالؿؽر وصػا مطؾؼا ،فال يؼال يف حؼف جؾ وطال :الؿاكر ،وإكؿةا
ُي َ
تذكر صػة الؿؽر يف حال يؽقن الؿؽر فقفا صػة مةدح هلل -طةز وجةؾ،-
ومةةـ ذلةةؽ مؽةةره تعةةالك بؿةةـ يؿؽةةر بلولقائةةف ،كؿةةا قةةال اهلل تعةةالك:
ِ
يؿ ُؽة ُةر َ
يـ﴾ [إكػةةالٕ ;]41 :كةةف يف
اهلل َخ ْقة ُةر ا ْل َؿةةاك ِر َ
ون َو ْ
﴿ َو ْ
اهلل َو ُ
يؿ ُؽة ُةر ُ
هذه الحال تدل طؾك الؽؿال وطؾك الؼقة والغؾبة طؾك الخحؿ.
َم َؽ َر اهلل -طةز وجةؾ -بالعبةد معـةاه أن يسةتدرجف بةالـعؿ وهةق مؼةقؿ
طؾةةك الؿعاصةةل ،ويةةدل طؾةةك أن إمةةـ مةةـ مؽةةر اهلل -طةةز وجةةؾ -مةةـ
الؽبةائر قةقل اهلل تعةالكَ ﴿ :أ َف َةلمِـُُقا َم ْؽة َةر اهللِ َف َةال َي ْةل َم ُـ َم ْؽ َةر اهللِ إِٓ ا ْل َؼة ْةق ُم
ا ْل َخ ِ
اس ُر َ
ون﴾ [إطراف ،]:: :وتؼدم معـا قبؾ قؾقةؾ أمةر ابةـ مسةعقد -
رضل اهلل طـف -الؿقققف طؾقف ،لؿةا قةال( :أكة الؽبةائر اإلشةراك بةاهلل،
وإمـ مـ مؽر اهلل).
فعؾك العبد أن يحذر مـ أن يةلمـ مؽةر اهلل -طةز وجةؾ ،-بةؾ يؽةقن
خائػا َو ِج ًال مـ ربف سبحاكفَ ،ي ْع ُؿر قؾبف بالخلقة لف ،فنن الخةقف مةـ اهلل
طةةز وجةةؾ -مةةـ أطظةةؿ إسةةباب الداطقةةة إلةةك امتثةةال إمةةر واجتـةةاب-218-
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ةةج»
الـفةةل ،يف هةةذا يؼةةقل -طؾقةةف الحةةالة والسةةالمَ « :-مةة ْـ َخ َ
ةةاف َأ ْد َل َ
ةج َب َؾ َ
ةغ ا ْل َؿـْ ِْةز َلَ ،أ َٓ إِن ِسة ْؾ َع َة
ةـ َأ ْد َل َ
اإلدٓج هق السقر يف أو ِل الؾقةؾَ « ،و َم ْ
اهللِ َ ال ِ َق ٌةٌَ ،أ َٓ إِن ِس ْؾ َع َة اهللِ ا ْل َجـ ُة».
فؿـ خاف مـ اهلل -طز وجةؾ -ألزمةف هةذا الخةقف بسةؾقك الطريةؼ
إلك أخرة ،والؿبادرة بإطؿال الحالحة ،خق ًفةا مؿةا ُيعقؼةف أو َيؼطعةف،
ومتك سؽـ الخقف الؼؾقب أحرق مقاضع اللفقات مـفا ،وصرد الدكقا
فار َق الخقف قؾبا إٓ فسد ،و َت َجر َأ طؾك محارم اهلل ،والعبةدُُ ٓ
طـفا ،وما َ
بد يف سقره إلك اهلل تعالك أن يجؿع بقـ الخقف والرجاء ،حتك ٓ ُيةمدي
بف زياد ُة الخقف إلك أن يؼـط مـ رحؿة اهلل ،وٓ يةمدي بةف زيةادة الرجةاء
أن َيل َم َـ مـ َم ِ
إلك ْ
ؽر اهلل -طز وجؾ ،-ولفةذا قةال اإلمةام أحؿةد :يـبغةل
ورجاؤه واحدًً ا ،فليفؿا ؾب هؾؽ صاحبف.
أن يؽقن خق ُفف
ُ
فػةةل فِعةةؾ الطاطةةة ،إذا طؿةةؾ الطاطةةات وإطؿةةال الحةةالحة ُي َغؾةةب
جاكب الرجاء أن اهلل يثقبف طؾك طؿؾف ،وإذا زلت بف الؼدم وفعؾ الؿعحقة
ب جاكةب الخةقف حتةك يؽةقن كػسةف طةـ معحةقة اهلل -طةز وجةؾ،-
َؾ َ
وبعضفؿ قال :إذا كان يف حال الححة يغؾب جاكةب الخةقف ،وإذا كةان
يف حال الؿرض يغؾب جاكب الرجاء يف اهلل -طز وجؾ.-
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وقد جاء يف هذا حديث أكس -رضل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل
ةػ َت ِ
جةدُُ َك؟»،
طؾقف وسؾؿ -دخؾ طؾك شاب وهق يف الؿقت ،فؼالَ « :ك ْق َ
قةةال :أرجةةق اهلل يةةا رسةةقل اهلل ،وأخةةاف ذكةةقبل ،فؼةةال -طؾقةةف الحةةالة
والسالم َٓ « :-يج َت ِؿع ِ
ان فِل َق ْؾ ِ
ب َط ْبدٌٌ فِةل مِ ْثة ِؾ َه َةذا ا ْل َؿ ْةقصِ ِـ إِٓ َأ ْط َطةا ُه
َ ْ َ
اف» أخرجف النمذي.
اهلل َما َي ْر ُجق َوآ َمـَ ُف مِؿا َي َخ ُ
ُ
ومةةـ أطظةةؿ فضةةائؾ الخةةقف مةةـ اهلل -طةةز وجةةؾ -ححةةقل إمةةـ
لحاحبف يف أخرة ،جزاء وفاقا ،فالجزاء مةـ جةـس العؿةؾ ،ولفةذا قةال
الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةةف وسةؾؿَ « :-ق َ
اهلل َت َعةةا َلكَ :و ِطزتِةل َو َج َالل ِةةل! َٓ
ةال ُ
َأ ْج َؿ ُع ل ِ َع ْب ِدي َأ ْمـَ ْق ِـ َو َٓ َخ ْق َف ْق ِـ ،إِ ْن ُه َق َأمِـََـ ِل فِل الد ْك َقا َأ َخ ْػ ُت ُف َي ْق َم َأ ْج َؿ ُع
ادي ،وإِ ْن ُهق َخا َفـ ِل فِل الد ْكقا آمـْ ُتف يقم َأجؿع ِطب ِ
ِطب ِ
ادي».
َ َ َُْ َ ْ َ ُ َ
َ
َ
َ

فالجزاء مـ جةـس العؿةؾ ،مةـ خةاف مةـ اهلل -طةز وجةؾ -يف هةذه
الدكقا ،واتؼاه وطؿؾ بطاطتف ،فؾقبلر بإمـ التام يقم الؼقامة.
الؽبقرة السابعة والعلرون :قطقعة الرحؿ.
قةةال الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-مةةؿ قطقعةةة لةةذي رحةةؿ ،والؿةةراد بةةالرحؿ
اهلل ال ِذي َت َسا َء ُل َ
قن بِ ِف َو ْإَ ْر َحا َم﴾
الؼرابة ،قال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-وات ُؼقا َ
[الـساء ;]2 :أي اتؼقا إرحام أن تؼطعقها ،وقال تعالكَ ﴿ :ف َف ْؾ َط َس ْق ُت ُْؿ
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إِن َتة َةقل ْق ُت ُْؿ َأن ُت ْػ ِسةةدُُ وا فِةةل ْإَ ْر ِ
ض َو ُت َؼط ُعةةقا َأ ْر َحةةا َم ُؽ ْؿ * ُأو َلئِة َ
ةؽ الة ِةذي َـ
ةةار ُه ْؿ﴾ [محؿةةةد ،]34 ،33 :وقةةةال
اهلل َف َل َصةةةؿ ُف ْؿ َو َأ ْط َؿةةةك َأ ْب َحة َ
َل َعةةةـَ َُف ُؿ ُ
ِ
قن َط ْفدََ اهللِ مِـ َب ْع ِد مِق َثاقِ ِف َوي ْؼ َط ُع َ
يـ َيـ ُؼ ُض َ
اهلل بِ ِةف
تعالكَ ﴿ :والذ َ
قن َما َأ َم َر ُ
ون فِل ْإَر ِ ِ
قص َؾ َوي ْػ ِسدُُ َ
ةؿ ُسةق ُء الةد ِار﴾
َأن ُي َ
ةؿ الؾ ْعـََة ُة َو َل ُف ْ
ض ُأو َلئ َؽ َل ُف ُ
ْ
[الرطد.]36 :
إذن ورود الؾعةةـ يةةدل طؾةةك أن هةةذا العؿةةؾ مةةـ الؽبةةائر كؿةةا تؼةةدم،
وجاء يف حديث أبل هريرة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسةةؾؿ -قةةال« :إِن اهلل َخ َؾة َةؼ ا ْل َخ ْؾة َةؼ حتةةك إِ َذا َفةةر َغ مِةـْْفؿَ ،قامة ِ
ةت الةةر ِح ُؿ
َ
ُ ْ َ
َ
َ
َف َؼا َل ْتَ :ه َذا َم َؼا ُم ا ْل َعائِ ِذ بِ َؽ مِ َـ ا ْل َؼطِق َع ِةةَ ،ف َؼ َ
ةؿ،
اهلل َ -طةز َو َجةؾَ :-ك ْع َ
ةال ُ
ؽ ،و َأ ْق َطع مـ َق َطع ِ
َأما َتر َضقـ َأ ْن َأ ِص َؾ مـ وص َؾ ِ
ةتَ :ب َؾةكَ ،ق َ
ةال:
ؽ؟ َقا َل ْ
َ َ ْ َ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ ْ َ
اك َل ِ
َف َذ َ
ؽ» ،مؿ قرأ -طؾقف الحالة والسالم -هذه أيةَ ﴿ :ف َف ْؾ َط َس ْق ُت ُْؿ إِن
َت َقل ْق ُت ُْؿ َأن ُت ْػ ِسدُُ وا فِل ْإَ ْر ِ
ض َو ُت َؼط ُعقا َأ ْر َحا َم ُؽ ْؿ﴾ [محؿد.]33 :
وجاء يف حديث طائلة -رضل اهلل طـفا -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
ِ
وسؾؿ -قةال« :الةر ِح ُؿ ُم َعؾ َؼة ٌة بِةا ْل َع ْر ِ
شَ ،ت ُؼ ُ
اهلل،
ةقلَ :مة ْـ َو َصة َؾـل َو َصة َؾ ُف ُ
ِ
اهلل» متػؼ طؾقف.
َو َم ْـ َق َط َعـل َق َط َع ُف ُ
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ويـبغةل أن ُيعؾةؿ أكةةف لةقس حؼقؼةةة القصةؾ أكةؽ تحةةؾ مةـ وصةةؾؽ،
وإكؿا حؼقؼة القصؾ أن تحؾ مـ قطعؽ ،ولفةذا الـةاس يف صةؾة الةرحؿ
طؾك مالمة أقسام:
الؼسؿ إول :مـ يحؾ مـ وصؾف ومةـ قطعةف مةـ قرابتةف ،ففةذا هةق
القاصؾ حؼقؼة ،لؼةقل الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿَ « :-لةقس ا ْلق ِ
اص ُةؾ
ْ َ َ
بِا ْلؿ َؽافِ ِ و َلؽِـ ا ْلق ِ
اص َؾ ال ِذي إِ َذا ُقطِ َع ْت َر ِح ُؿ ُف َو َص َؾ َفا».
َ
َ
ُ
والؼسؿ الثاي :الؿؽاف  ،وهق الذي يحؾ مـ يحؾف مـ قرابتةف ،وأمةا
مةةـ قطعةةف مةةـ قرابتةةف فنكةةف يؼابؾةةف بالؼطقعةةة ،ففةةذا لةةقس بالقاصةةؾ ،هةةذا
مؽاف  ،كعؿ يمجر طؾك وصؾف لؿـ يحؾف مـ قرابتف ،لؽـف مؼحر يف صؾة
مـ قطعف.
والحال الثالثةة :الةذي يؼطةع قرابتةف ،يؼطةع مةـ يحةؾف ومةـ يؼطعةف،
وهذا هق الؼاصع حؼقؼة.
إذن القصةةؾ الحؼقؼةةل هةةق أكةةؽ تحةةؾ قرابتةةؽ ،سةةقاء وصةةؾقك أو
قطعقكٕ ،ن مـ يػعؾ ذلؽ هق يريد ما طـد اهلل ،أما الؿؽاف فنكةف يؼابةؾ
مـ أحسـ إلقف باإلحسان ،ومـ أساء إلقف باإلساءة ،وهذا أمر سفؾ طؾك
الـاس ،صؾة مـ وصؾؽ وقطقعة مـ قطعؽ يػعؾف كثقر مـ الـاس ،لؽةـ
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إمةةر اللةةاق طؾةةك الـػةةقس ،والؽةةالم يف هةةذا إمةةر سةةفؾ ،لؽةةـ طـةةد
التطبقؼ إذا وجد مـ قرابتؽ مـ يؼطعؽ مـ يسلء إلقؽَ ،مـ مِـ الـةاس
الققم يحؾف حتك وإن كان يؼطعف؟ ولفذا فنن مـ يحةؾ قرابتةف وإن كةاكقا
يؼطعقكف فنن لف مـ اهلل كحقر وضفقر طؾقفؿ ،معةقـ مةـ اهلل -طةز وجةؾ-
طؾقفؿ ،فؼد جاء إلك الـبل -طؾقف الحالة والسالم -فؼال :يا رسقل اهلل!
إي لل قرابة َأ ِصة ُؾفؿ ويؼطعةقي ،وأحسةـ إلةقفؿ و ُيسةقئقن إلةل ،وأحؾةؿ
طـفؿ ويجفؾقن طؾل ،قال« :إِ ْن ُكـْ َْت َك ََؿا ُق ْؾ َتَ ،ف َؽ َلك َؿةا ُت ِسةػ ُف ُؿ ا ْل َؿةؾ»،
والؿؾ هق الرماد الحةار ،وهةذا كـايةة طةـ اكتحةاره طؾةقفؿ و ؾبتةف لفةؿ،
َ
ِ
ِ
ِ
ةت َط َؾةك
قةر َمةا ُد ْم َ
قالَ « :ف َؽ َلك َؿا ُتسػ ُف ُؿ ا ْل َؿؾَ ،و َٓ َي َز ُال َم َع َؽ م َ
ةـ اهلل َض ِف ٌ
َذل ِ َؽ».
إذنَ :يستحضةةر الؿةةممـ هةةذا ،تحةةؾ الؼرابةةة جؿقعةةا ،إٓ إذا سةةدوا
الباب أمامؽ ،صاروا ما َيستؼبؾقكؽ ،وٓ يردون طؾك اتحةآتؽ ،ففةذا
اإلمؿ طؾقفؿ ،لؽـ أكةت ابةذل لفةؿ الحةؾة ،والغالةب أن مةـ قطةع قريبةف
فقجد مـ قرابتف الحؾة لف أكف يعقد ،ويرجةع ،هةذا هةق الغالةب ،لؽةـ إذا
قةةابؾقه بالؼطقعةةة كؿةةا قطعفةةؿ ححةةؾ الفجةةران مةةـ الجؿقةةع ،وححةةؾت
الؼطقعة.
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أيضا مؿةا يةدل طؾةك أن قطقعةة مةـ الؽبةائر أن قةاصع الةرحؿ متقطةد
ً
بعدم دخقل الجـة ،لؼقلةف -طؾقةف الحةالة والسةالمَ َٓ « :-يةدْْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة
َقاصِ ٌع» ،ومـ ُشمم قطقعة الرحؿ أن اهلل -طز وجؾ -قد يعجةؾ لحةاحبفا
العؼقبة يف الةدكقا قبةؾ أخةرة ،لؿةا مةر معـةا يف الحةديثَ « :مةا مِة ْـ َذ ْك ٍ
ْةب
ِ
َأجدََ ر مِـ َأ ْن يعج َؾ ِ ِ ِ
ةع َمةا ُيةد َخ ُر َلة ُف َي ْةق َم
اهلل ل َحاحبِف ا ْل ُع ُؼق َب َة فةل الةد ْك َقا َم َ
ْ ُ ْ َُ
ُ
ا ْل ِؼ َقا َم ِة مِ َـ ا ْل َب ْغ ِل َو َقطِق َع ِة الر ِح ِؿ» أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد.
ففذا مؿا يجعؾ الؼؾب الحل يخاف مـ الؼطقعة ،ويسةعك جاهةدا يف
الحؾة ،محتسبا يف ذلؽ ما طـد اهلل -طز وجؾ -مـ إجر العظقؿ.
الؽبقرة الثامـة والعلرون والتاسعة والعلرون :الؽ والخقالء
ُ
اطدُُ د ،الؽ هق رد الحؼ،
قال الـاضؿ -رحؿف اهلل :-والؽ َ
والخ َقال ْ
وازدراء الـاس كؿةا سةقليت يف الحةديث إن شةاء اهلل ،وأمةا الخةقالء فؼةال
الؿ ْطؾِع( :الخقال ُء :الؽِ ْب ُر طـ قر واحد مـ أئؿة الؾغة) ،يػسةر
البعؾل يف ُ
الؿ ْطؾِةع طؾةك ألػةاظ
البعؾل يف كتابف وهذا مـ ُك ُتُب ريب الػؼةف ،كتةاب ُ
الؿ ْؼـ ِعُ ،يػسر الخقالء بلي شلء؟ بالؽ  ،إذن طؾك هذا الؼقل هؿا شلء
ُ
واحد ،وهذا مةا ملةك طؾقةف جؿاطةة مةـ أهةؾ العؾةؿ أن الؽة والخةقالء
شلء واحد ،والذي ُيػفؿ مةـ كةالم الـةاضؿ أن الؽة والخةقالء كبقرتةان
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ٕكف ططػ أحدهؿا طؾك أخر ،وضاهر العطػ يػقد الؿغةايرة ،وحقـئةذ
إذا قؾـةةا هؿةةا يختؾػةةانُ ،يػسةةر الؽ ة بةةإمر البةةاصـ ،والخةةقالء بةةإمر
الظاهر ،بؿعـك أكف يتؽ فقةرى يف كػسةف أكةف أطظةؿ مةـ قةره ،هةذا يؼةال
ك  ،وأما الخقالء فتؽقن يف إمقر الظةاهرة كةالخقالء يف الؿلةل ،أو يف
إسبال الثقاب ،أو كحق ذلؽ مؿا يؽقن ضاهرا.
وأيا كان فؼد دلةت إدلةة الؽثقةرة طؾةك القطقةد اللةديد طؾةك الؽة
والخقالء ،فؿـ ذلةؽ حةديث طبةد اهلل بةـ مسةعقد -رضةل اهلل طـةف -أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قةالَ َٓ « :يةدْْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة َمة ْـ َك َ
َةان فِةل َق ْؾبِ ِةف
مِ ْث َؼ ُال َذر ٍة مِ ْـ كِ ْب ٍر» ،فؼال رجؾ :إن الرجؾ يحب أن يؽةقن مقبةف حسةـا،
وكعؾةةف حسةةـة ،فؼةةال -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم« :-إِن اهلل ج ِؿقة ٌةؾ ي ِ
حةةب
َ َ
ُ
ةط الـةا ِ
ا ْل َج َؿ َال ،ا ْلؽِ ْب ُر َب َط ُر ا ْل َحؼ َ -ي ْعـََةل َرد ُهَ -و َ ْؿ ُ
س»; أي ازدراؤهةؿ،
أخرجف مسؾؿ.
ففذا الحديث فقف القطقد طؾك َمـ كةان يف قؾبةف شةلء مةـ الؽة وإن
قال ،قال« :مِ ْث َؼ ُال َذر ٍة» ففق متقطد بلٓ يدخؾ الجـة ،فةدل طؾةك أن هةذا
أيضا بقان معـك الؽ  ،وهق بطةر الحةؼ ،يعـةل أن يةرد
الػعؾ كبقرة ،وفقف ً
الحؼ ،وهذا قةد يححةؾ مةـ بعةض صةالب العؾةؿ ،يححةؾ مةثال كؼةاش
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طؾؿل ،فققرد أحدهؿ طؾك أخر حجة ققية ،فالؿخالػ لةف ضفةر لةف أن
هذه حجة طؾقةف ،ومةع ذلةؽ يظفةر رد هةذه الحجةة ،هةذا طقةاذا بةاهلل مةـ
الؽ  ،وهق مـ الؽبةائر ،يـبغةل أن يـتبةف لةف صالةب العؾةؿ ،يؽةقن صالةب
العؾةةؿ مؼحةةقده القصةةقل إلةةك الحةةؼ ،ضفةةر طؾةةك لسةةاي أو طؾةةك لسةةان
قري ،وهذا يحتاج إلك مجاهدة.
أيضةا
وأيضا ؿط الـاس يعـةل ازدراء الـةاس واحتؼةار الـةاس ،هةذا ً
ً
مـ الؽ .
أيضا جاء يف حديث أبل هريرة -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل
ً
ِ
ِ
ِ
ةةر ُت
ةةارُ :أوم ْ
ةةار َوا ْل َجـةة ُةَُ ،ف َؼا َلةةت الـ ُ
طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةالَ « :ت َحاجةةت الـ ُ
بِا ْلؿ َت َؽب ِريـ وا ْلؿ َتَجب ِةريـ ،و َقا َل ِ
ةت ا ْل َجـة ُةَُ :ف َؿةال ِل َٓ َيةدْْ ُخ ُؾـ ِل إِٓ ُضة َع َػا ُء
َ َ
َ َ ُ َ
ُ
ةال اهلل جةؾ و َط َةال ل ِ ْؾجـ ِةةَ :أ ْك ِ
الـ ِ
ْةت َر ْح َؿتِةل
َ
ةاس َو َسة َؼ َط ُف ُؿ َو َط َج ُةز ُه ْؿَ ،ف َؼ َ ُ َ َ
ْت َط َذابِل ُأ َطةذب بِ ِ
ارَ :أ ْك ِ
ؽ مـ َأ َشاء مِـ ِطب ِ
ِ
اديَ ،و َق َال ل ِؾـ ِ
ةؽ َمة ْـ
ُ
ُ ْ َ
َأ ْر َح ُؿ بِ َ ْ
ادي ،ول ِ ُؽؾ و ِ
َأ َشاء مِـ ِطب ِ
احدََ ٍة مِـْ ُؽ ْؿ مِ ْؾ ُم َها» أخرجف مسؾؿ يف الححق .
َ
َ
ُ ْ َ
وطـ أبل هريرة -رضةل اهلل طـةف -قةال :قةال رسةقل اهلل -صةؾك اهلل
اهلل َ -طةز َو َجةؾ :-ا ْلؽِ ْب ِر َيةا ُء ِر َدائِةل َوا ْل َع َظ َؿة ُة إِ َز ِاري،
طؾقف وسؾؿَ « :-ق َال ُ
َفؿـ َك ََاز َطـ ِل و ِ
احدًً ا مِـْ ُْف َؿا َق َذ ْف ُت ُف فِل الـ ِ
ار» أخرجف أبق داود.
َ
َ ْ
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وأطظؿ التؽ  :التؽ طـ طبادة اهلل -طز وجةؾ -وتقحقةده ،قةال اهلل
قن جفـؿ د ِ
ِ ِ
ِ
يـ َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
اخ ِةري َـ﴾
ون َط ْـ ط َبا َدتل َس َقدْْ ُخ ُؾ َ َ َ َ َ
سبحاكف﴿ :إِن الذ َ
[ افر ;]71 :أي أذٓء صا ريـ ،ومـ ضعػ دافةع الؽ يةاء طـةده كةان
إمؿف أطظؿ وطذابف أشد كؿا مر معـا أمس يف الؽالم طةـ الةزاي ،إذا كةان
شقخا كبقرا الدافع إلك الزكا ضعقػ ،فةذكركا أن هةذه مةـ إحةقال التةل
يعظؿ فقفا إمؿ الزكا ،كةذلؽ هـةا إذا كةان الةدافع إلةك التؽة ضةعقػا طـةد
اإلكسان ومع ذلؽ يتؽ  ،صار إمؿف أطظةؿ ،وإٓ فةالتؽبر محةرم مطؾؼةا،
مـ وجد طـده الداطل ومةـ لةؿ يقجةد طـةده ،لؽةـ مةـ لةؿ يقجةد طـةده
الداطل إمؿف أطظؿ.
اهلل َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َٓ
قال -طؾقف الحالة والسالمَ « :-م َال َم ٌة َٓ ُي َؽؾ ُؿ ُف ُؿ ُ
قفؿ ،و َٓ يـْ ُظر إِ َلق ِفؿ ،و َلفةؿ َط َةذاب َأل ِةقؿَ :شةق ٌر َز ٍ
انَ ،و َمؾِ ٌ
اب،
ةؽ َكَةذ ٌ
ْ
ٌ
ٌ
ُي َزك ِ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
َو َطائِ ٌؾ َ -ي ْعـ ِل َف ِؼ ًقراُ -م ْس َت ْؽبِ ٌر» رواه اإلمام مسؾؿ.
الؿتؽبريـ يف الدكقا يحلةرون
ولؿا كان الجزاء مـ جـس العؾؿ ،فنن ُ
يةةقم الؼقامةةة يف ايةةة الةةذل والفةةقان ،قةةال -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم:-
ون َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َأ ْم َث َال الذر فِل ُص َق ِر الر َج ِ
« ُي ْح َل ُر ا ْل ُؿ َت َؽب ُر َ
ةال» الةذر يعـةل
ِ
اهؿ الذل مِـ ُكُؾ م َؽ ٍ
انَ ،ف ُق َسا ُق َ
ةج ٍـ
قن إِ َلةك س ْ
ْ
َ
أمثال الـؿؾ الحغارَ « ،ي ْغ َل ُ ُ
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ِ
َةار ْإَ ْك َق ِ
ةار ِة َأ ْهة ِؾ
فِل َج َفـ َؿُ ،ي َسؿك ُبق َل َس َت ْع ُؾ ُ
ةارُ ،ي ْسة َؼ ْق َن م ْ
ةـ ُط َح َ
ةقه ْؿ َك ْ
ار صِقـَ َة ا ْل َخ َب ِ
الـ ِ
ال» رواه النمذي ،وقال :حديث حسـ صحق .
وأمةةا طؼقبةةة اهلل تعةةالك لؾؿتؽةة يف الةةدكقا ففةةل أكةةقاع ،مـفةةا وهةةق
أطظؿفةةا :أن اهلل -طةةز وجةةؾ -يطبةةع طؾةةك قؾةةب الؿتؽ ة  ،قةةال تعةةالك:
ِ
ةب ُم َت َؽب ٍةر َجب ٍ
اهلل َط َؾةك ُكُةؾ َق ْؾ ِ
ةار﴾ [ ةافر ،]46 :والطبةع
﴿ َك ََذل َؽ َي ْط َب ُ
ةع ُ
طؾك الؼؾب معـاه مـع وصقل الخقةر إلقةف ،فةال يعةرف معروفةا وٓ يـؽةر
مـؽرا ،وهذا مـ أطظؿ العؼقبات التل يعاقب اهلل -طز وجؾ -هبةا الؿةرء
يف دكقاه ،أن يحقل بقـف وبقـ الخقر ،وأن يطبع طؾك قؾبف طقاذا باهلل.
ومـ طؼقبةة اهلل -طةز وجةؾ -لؾؿتؽة يـ يف الةدكقا أن يحةرففؿ طةـ
ففةةؿ آيةةات الؼةةرآن الؽةةريؿ ،وبقـاتةةف وحججةةف ،قةةال اهلل -طةةز وجةةؾ:-
ِ
ِ
ض بِ َغ ْقة ِ
﴿ َس َل ْصة ِ
ون فِةةةل ْإَ ْر ِ
ةةر َ
ةةر ا ْل َحةةةؼ﴾
ةةر ُ
ةةـ آ َيةةةات َل الةةةذ َ
ف َطة ْ
يـ َي َت َؽبة ُ
[إطراف ،]257 :وٓ شؽ أن هذا كقع مـ العؼقبة ،فؿـ لؿ يػؼف آيات
اهلل -طز وجؾ -فؼد ُحرم خقرا كثقرا.
أيضا مـ العؼقبات الدكققية لؾؿتؽة يـ حةديث طبةد اهلل بةـ طؿةر -
ً
رضل اهلل طـفؿا -أن الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةالَ « :ب ْقـَ ََؿةا َر ُج ٌةؾ
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ِ
ةػ بِة ِةف َف ُفة َةق َي َت ََج ْؾ َجة ُةؾ فِةةل ْإَ ْر ِ
ض إِ َلةةك َية ْةق ِم
ةـ ا ْل ُخة َق َال ِء ُخ ِسة َ
َي ُجةةر إِ َز َار ُه مة َ
ا ْل ِؼ َقا َم ِة» رواه البخاري ومسؾؿ.
وطةةـ طبةةد اهلل بةةـ طؿةةر -رضةةل اهلل طـفؿةةا -قةةال :سةةؿعت الـبةةل -
اهلل َ -طةةز َو َجةؾ -إِ َلةةك َمة ْـ َجةةر
صةؾك اهلل طؾقةةف وسةؾؿ -يؼةةقلَ َٓ « :يـْ ُظ ُةر ُ
إِ َز َار ُه ُخ َق َال َء» رواه اإلمام أحؿد ،وإصالة الثةقب أو العبةاءة أو البـطةال أو
قره مؿا يؾبس حتك يجره قد يؽقن الجر خقالء وهذا أمر واضة  ،وقةد
أيضا متقطد بقطقةد وهةق ققلةف
يـزل طـ الؽعبقـ وٓ يريد الخقالء ،ففذا ً
طؾقف الحالة والسالمَ « :-ما َأ ْس َػ َؾ مِ َـ ا ْل َؽ ْع َب ْق ِـ مِ َـ ْ ِاإل َز ِار َف ِػةل الـ ِ
ةار»،
أيضا ،يؼال هذا مـ الخةقالء ٕن
هؾ هذا خقالء أو ٓ؟ ُيؼال هق الؿخقؾة ً
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ -قةال« :وار َفةع إِ َزار َك إِ َلةك كِح ِ
ةػ الس ِ
ةاق،
ْ
َ ْ ْ َ
اإل َز ِار; َفنِكفا مِـ ا ْلؿ ِ
اك َوإِ ْس َب َال ْ ِ
َفنِ ْن َأ َب ْق َت َفنِ َلك ا ْل َؽ ْع َب ْق ِـَ ،وإِي َ
خق َؾ ِة َ -ي ْعـ ِةل
َ َ َ
حب ا ْلؿ ِ
مِـ ا ْل ُخق َال ِء -وإِن اهلل َٓ ي ِ
خق َؾ َة» رواه أبق داود.
َ
َ َ
َ ُ
َ

فدل هذا الحديث طؾك أن كؾ مـ أسةبؾ فػعؾةف مةـ الخةقالء ،وٕكةف
وإن كةةان ٓ يعتؼةةد أو ٓ يـةةقي الخةةقالء فنسةةبال اإلزار مظـةةة لؾخةةقالء،
ووسقؾة إلقف ،واللريعة جاءت بسد الذرائع إلك الؿحرمات.
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{ َك َذا َك ِذ ٌب إِ ْن َك َ
ان َي ْرمِل بِ ِػ ْتـَ ٍة ** َو ْال ُؿ ْػ َت ِري َي ْق ًما َط َؾك ْال ُؿ ْح َط َػك
اح َؿ ِد}
ْ
والؿػني يقمةا طؾةك الؿحةطػك احؿةد ،وجةاء يف بعةض الـسةر :أو
الؿػني طؿدا طؾك الؿحطػك احؿد ،والؿعـك ٓ يتغقر ،لؽـ ٓ بةد مةـ
إضافة كؾؿة احؿد ،يعـل أحؿد لؽـفا هبؿزة وصؾ ٕجؾ القزن.
هذه الؽبقرة الثالمقن وهل الؽذب ،الؽةذب معـةاه اإلخبةار باللةلء
بخالف ما هق طؾقف ،ومحؾ كقكف كبقرة طـد الـةاضؿ إن كةان يققةع بػتـةة،
ولفذا قال :كذا كذب إن كان يرمل بػتـة ،مػفقم كالم الـاضؿ أن الؽذب
إن كان ٓ يققع يف فتـة فؾقس بؽبقرة ،وذهب جؿاطة مـ أهؾ العؾةؿ إلةك
أن الؽذب يف قر شفادة الزور ،شفادة الزور كذب كؿا تؼدم معـا ،هةذه
متػؼ طؾقفا ،لؽـ إذا كان الؽذب يف قر شفادة الزور ففق محؾ خالف،
هؾ هق مـ الؽبائر أو ٓ؟ مع آتػةاق طؾةك تحريؿةف ،لؽةـ ذهةب جؿةع
أيضا مـ الؽبائر لعدة أدلة.
مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف ً
ث ،إِ َذا َحةد َ
مـفا ققلف -طؾقف الحالة والسالم« :-آ َية ُة ا ْل ُؿـََةافِ ِؼ َم َةال ٌ
ث
ػَ ،وإِ َذا ْاؤ ُت ِؿ َـ َخ َ
وأيضا يدل لذلؽ
َك ََذ َب َوإِ َذا َو َطدََ َأ ْخ َؾ َ
ان» متػؼ طؾقفً ،
ما مر معـا يف حديث َس ُؿ َرة -رضل اهلل طـف -الةذي رواه البخةاري أكةف -
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طؾقف الحالة والسالم -رأى يف الؿـام أن رجال جالسا وبقةده كؾةقب مةـ
حديد يدخؾف يف شدق رجؾ آخر ،اللدْْ ق هق جاكب الػؿ ،حتةك يبؾةغ بةف
قػاه ،مؿ يػعؾ بلدقف أخةر كةذلؽ ،يةليت بؽؾةقب مةـ حديةد يف جاكةب
الػؿ مؿ يةذهب بةف إلةك قػةاه ،فةنذا فةرغ مةـ هةذا الجاكةب التةلم الجاكةب
أخر ،يػعؾ بف ذلؽ دائؿا ،وهةذا طذابةف يف الة زخ كؿةا طرفـةا ،يف آخةر
الحديث سللفؿ -طؾقف الحةالة والسةالم -فةلخ وه أن هةذا هةق الرجةؾ
يؽذب الؽذبة تحؿؾ طـف حتةك تبؾةغ أفةاق ،فقحةـع بةف ذلةؽ إلةك ققةام
الساطة.
والققم أن الؽذب صار يسفؾ اكتلاره بنمؽان اإلكسةان بضةغطة زر
طؾةةك بعةةض إجفةةزة يحةةؾ الؽةةذب إلةةك أفةةاق ،فقؽةةقن اإلمةةؿ أشةةد،
وأيضةا يةدل طؾةك كةقن الؽةذب كبقةرة ققلةف -طؾقةف الحةالة والسةةالم:-
ً
«إِيا ُك ُْؿ َوا ْل َؽ ِذ َب; َفنِن ا ْل َؽ ِةذ َب َي ْف ِةدي إِ َلةك ا ْل ُػ ُج ِ
ةقر َي ْف ِةدي
ةقرَ ،وإِن ا ْل ُػ ُج َ
إِ َلك الـ ِ
ار».
أما الؽبقرة الحاديةة والثالمةقن ففةل الؽةذب طؾةك الـبةل -صةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ.-
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وذلؽ يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-والؿػني يقما طؾك الؿحةطػك
احؿد ،الؿػني يعـل الؽاذب ،سةقاء أكةان الؽةذب طؾةك الـبةل -صةؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -يف إحؽام أم يف الن قةب أم النهقةب ،أم لةف أم طؾقةف،
فؽؾ هذا داخؾ يف القطقد.
وققلف الؿحطػك أي الؿختار مـ الحػقة وهل الخؾقص ،وقد جةاء
يف حديث وامؾة -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال:
ِ
ِ
ِ
ِ
اصة َط َػك ُق َر ْي ًلةا مِة ْـ كِـََا َكَة َةَ،
اص َط َػك كـََا َكَة َة مة ْـ َو َلةد إِ ْس َةؿاط َقؾَ ،و ْ
اهلل ْ
«إِن َ
ةؿ ،واصة َط َػاكِل مِةـ بـ ِةل َه ِ
ِ
واص َط َػك مِةـ ُقةري ٍ ِ
اش ٍ
ةؿ» أخرجةف
ش َبـةل َهاش ٍ َ ْ
َ ْ
ْ َ
ْ َْ
مسؾؿ.
والؽةةذب طؾةةك الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -مةةـ الؽبةةائر لةةقرود
القطقةةد الخةةاص فقةةف ،وهةةق الحةةديث الؿتةةقاتر ققلةةف -طؾقةةف الحةةالة
والسالمَ « :-م ْـ َك ََذ َب َط َؾل ُم َت َعؿدًً ا َف ْؾ َق َت َبق ْأ َم ْؼ َعدََ ُه مِ َـ الـ ِ
ار».
وطـ وامؾة -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ -قةال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ةؿ
«إِن م ْـ َأ ْط َظ ِؿ ا ْلػ َرى َأ ْن َيدط َل الر ُج ُؾ إِ َلك َ ْق ِر َأبِقةفَ ،أ ْو ُي ِةر َي َط ْقـََة ُف َمةا َل ْ
َت َر» يعـل يؽةذب يف الؿـةام يؼةقل رأيةت البارحةة كةذا وكةذا وهةق لةؿ يةر
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أيضا مـ أطظؿ الػرى يعـل مـ أطظؿ الؽذب ،قالَ « :أ ْو َي ُؼ َ
قل
شقئا ،هذا ً
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ما َل ْؿ َي ُؼ ْؾ» رواه البخاري.
َط َؾك َر ُسقل اهلل َ -صؾك ُ
والؽذب طؾك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ -يتضةؿـ الؽةذب طؾةك
اهلل ٕكف -طؾقف الحالة والسةالم -مخة طةـ اهلل تعةالك ،إذ هةق ٓ يـطةؼ
يةق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة
طـ الفقى إن هق إٓ وحل يةقحك ،قةال اهلل جةؾ وطةالَ ﴿ :و ْ
ِ
ِ
قه ُفؿ م ْس َقد ٌة﴾ [الزمر.]71 :
يـ َك ََذ ُبقا َط َؾك اهلل ُو ُج ُ
َت َرى الذ َ
{قِقاد ٌة ديق ٌ ِ
اح ْال ُؿ َحؾ ِؾ ** َو ِه ْج َر ُة َط ْد ٍل ُم ْسؾِ ٍؿ َو ُم َقح ِد}
ث ك ُؽ ُ
َ َ َ
الؽبقرة الثاكقة والثالمقن :الؼقادة.
قال الـاضؿ -رحؿةف اهلل :-ققةادة ديةقث ،الؼقةادة هةل حؿةؾ الرجةال
وكحةةقهؿ إلةةك الػاحلةةة ،وال َؼةةقاد هةةق السةةاطل بةةقـ الرجةةؾ والؿةةرأة
قن َأن َت ِلقع ا ْل َػ ِ
بالػجقر ،قال اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِن ال ِذيـ ي ِ
حب َ
اح َل ُة فِل
َ
َ ُ
ِ ِ
الة ِةذيـ آمـُةةقا َلفةةؿ َطة َةذاب َأل ِة ِ
ةؿ َو َأك ة ُت ُْؿ َٓ
ٌ
اهلل َي ْع َؾة ُ
ٌ
ُ ْ
َ َ
ةقؿ فةةل الةةد ْك َقا َو ْأخة َةرة َو ُ
َت ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [الـقر.]2: :
فدلت هذه أية الؽريؿة طؾك أن كؾ مـ يحب إشاطة الػاحلةة بةقـ
الؿسةؾؿقـ أكةةف متقطةةد بالعةةذاب إلةةقؿ يف الةةدكقا وأخةةرة ،وٓ شةةؽ أن
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الؼقاد يحب إشاطة الػاحلة ،بةؾ ويسةعك يف إشةاطتفا بةقـ الـةاس طقةاذا
باهلل.
تلمؾ أيةة ،قةال﴿ :إِن ال ِةذيـ ي ِ
حب َ
ةقن﴾ فؼةط ،فؽقةػ بالةذي يعؿةؾ
َ ُ
ويسعك يف إشاطة الػاحلة ،إشاطة الػاحلةة بةقـ الـةاس تلةؿؾ كةؾ مةـ
يةةدطق إلةةك الػاحلةةة كؿ ةا يقجةةد يف بعةةض الةةبالد مةةـ إكلةةاء دور لؾبغةةاء
والزكا ،أو كلر إفالم والؼحص والروايةات الغرامقةة والحةقر الػاتـةة،
وإ اي الؿاجـة التل تثقر رائز الـاس ،ففةذا كؾةف مةـ إشةاطة الػاحلةة
بقـ الؿسؾؿقـٕ ،ن هذا يزيـ الػقاحش لؾـاس ،ويدطقهؿ إلقفا ،هةمٓء
الذيـ يحبقن إشاطة الػاحلة يف الذيـ آمـةقا متقطةدون بالعةذاب إلةقؿ
وأيضا يف أخةرة ،أمةا يف الةدكقا فبنقامةة الحةد طؾةك مةـ يجةب
يف الدكقاً ،
طؾقةةف الحةةد ،أو التعزيةةر طؾةةك مةةـ كاكةةت جريؿتةةف لةةقس فقفةةا حةةد ،هةةذه
أيضا أن يبتؾك بالؿحائب وأفات
طؼقبة الدكقا ،ويدخؾ يف طؼقبة الدكقا ً
ِ
ةقؿ فِةل
ةؿ َط َةذ ٌ
اب َأل ٌ
وإمراض طؼقبة مـ اهلل -طز وجؾ -لةف ،قةالَ ﴿ :ل ُف ْ
الةةد ْك َقا﴾ ،وأمةةا طؼةةقبتفؿ يف أخةةرة ففةةق معؾةةقم مةةـ مةةا تقطةةد اهلل -طةةز
وجؾ -بف العحاة مـ طذابف إلقؿ.
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ويف هةةذا الزمةةان قةةد سةةفؾ اكتلةةار اللةةر بةةقـ الـةةاس هبةةذه القسةةائؾ
ةـ َسةـ فِةل ْ ِ
اإل ْس َةال ِم
الحديثة ،والـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقلَ « :م ْ
ةـ َط ِؿ َةؾ بِ َفةا إِ َلةك َي ْةق ِم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة» ،فؿةا ضـةؽ
ُسـ ًة َسق َئ ًة َف َؾة ُف ِو ْز ُر َهةا َو ِو ْز ُر َم ْ
بلولئؽ الذيـ يـلرون الؿؼاصع اإلباحقة ،أو الحقر الػاتـة ،أو قر ذلؽ
مؿا يدطق إلك إمارة الـاس وهتققج رائزهؿ ووققطفؿ فقؿا حرم اهلل -طز
وجؾ ،-ففذا جرم طظقؿ ويتحؿؾ إمؿفؿ إلك ققام الساطة.
سقليت إن شاء اهلل تعةالك الؽةالم طؾةك الد ِ
يامةة وقةد ورد فقفةا الةـص،
لؽـ الؼقادة لؿ يرد فقفا كص صري  ،إٓ ما تؼدم مـ أية ،وهل واضحة
يف الدٓلة.
أيضا ذكر الفقتؿل يف الزواجر كؼال طـ ال ُب ْؾ َؼ ْقـ ِل قال :ففذه كبقةرة بةال
ً
كزاع ،يعـل الؼقادة هل مـ كبائر الذكقب بال كزاع بقـ أهؾ العؾؿ ،وإمةر
يف هذا واض للـاطة هذا الػعؾ وقبحف ،فال شؽ أن مـ فعةؾ الؿعحةقة
لقحده أهقن مؿـ يدطق الـاس إلقفا ويسةفؾفا لؾـةاس ،ففةذا فعؾةف شةـقع
وأك مؿـ يػعؾ الؿعحقة دون أن يؽقن ملقعا لفا.
الؽبقرة الثالثة والثالمقن :الديامة.
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يف ققل الـاضؿ :ديقث ،وهق الذي يرى الػاحلةة يف أهؾةف وٓ يبةالل،
وقال يف الزواجر :وقال العؾؿاء الديقث الذي ٓ قرة لف طؾك أهؾ بقتةف،
وقةةد جةةاء القطقةةد اللةةديد طؾةةك ذلةةؽ يف حةةديث ابةةـ طؿةةر -رضةةل اهلل
اهلل إِ َلة ْق ِف ْؿ
طـفؿا ،-أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :م َال َم ٌة َٓ َيـْ ُظ ُر ُ
ةانَ ،و َم َال َمة ٌة َٓ َيةدْْ ُخ ُؾ َ
َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة :ا ْل َعاق ل ِ َقال ِدََ ْي ِفَ ،و ُمدْْ مِ ُـ ا ْل َخ ْؿ ِر َوا ْل َؿـ ُ
قن

ا ْل َجـ ة َةَ :ا ْل َعةةاق ل ِ َقال ِدََ ْية ِةف َوالةةدي ُ
قث َوالر ِج َؾ ة ُة» رواه البةةزار ،والر ِج َؾةةة هةةل
الؿرأة التل تتلبف بالرجال.
كالم الـاضؿ -رحؿف اهلل -ضاهر يف طد الؼقادة والديامة كبقرة واحدة،
وهةةق ضةةاهر كةةالم جؿاطةةة مةةـ أهةةؾ الؾغةةة ،جعؾةةقا الؼةةقاد هةةق الةةديقث،
والظاهر أهنؿا كبقرتةانٓ ،خةتالف معـاهؿةا كؿةا تؼةدم ،طرفـةا أن معـةك
الؼقادة هق الذي يسعك بقـ الرجال والـساء يف الػجقر ،وأما الديقث هق
الذي يرضك الخبث يف أهؾف طقاذا بةاهلل ،فالؼقةادة والديامةة بقـفؿةا طؿةقم
وخحقص ،يؿؽـ أن كؼقل فقف ،كؼسةؿفا إلةك مالمةة أقسةام حتةك يتضة
الؿعـك ويتجؾك.
الؼسةةؿ إول :إذا كةةان يجؿةةع بةةقـ الرجةةال والـسةةاء سةةقاء أكاكةةت
الـساء مـ أهؾف أو مـ قرهـ ،ففذا ماذا كسؿقف؟ هذا ديقث وققاد.
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الؼسؿ الثاي :إذا كان يجؿع بقـ الرجال والـسةاء مةـ قةر أهؾةف ،وٓ
يرضك الخبث يف أهؾف ،ففذا يسؿك؟ هذه ققادة ولقست ديامة.
الؼسؿ الثالث :إذا كان ٓ يجؿع بقـ الرجال والـساء ،ولؽةـ يرضةك
الخبث يف أهؾف ففذا يسؿك ديقث وٓ يسؿك ققاد ،هةذا يجؾةل لةؽ هةذا
التؼسقؿ ٕن بقـفؿا تداخؾ فنذا طرفـا هذا اتض لـا الؿراد.
قال بعد ذلؽ :كؽاح الؿحؾؾ ،يف بعض الـسةر كؽةاح محؾةؾ ،ولعةؾ
هذا أولك ،فالؽبقرة الرابعة والثالمقن كؽاح الؿحؾؾ.
والؿحؾؾ هق الذي يتزوج الؿرأة التل صؾؼفا زوجفا مالما مؿ يطؾؼفةا
قاصدا تحؾقؾفا لعول ٓ ،يخػك طؾةقؽؿ أن الؿةرأة إذا صؾؼةت مالمةا فؼةد
باكت مـ إول بقـقكة ك ى ،فةال تحةؾ لةف إٓ بةلن يـؽحفةا رجةؾ كؽةاح
ر بة ٓ كؽاح تحؾقؾ مؿ يطلها يف هذا الـؽاح ،مةؿ يػارقفةا إمةا بؿةقت أو
صالق ،فتحؾ بعد ذلؽ لؾزوج إول ،فبعض الـةاس يحتةال; ٕكةف يريةد
أن يظفر هذا أمام الـاس أن الؿرأة تزوجةت ومةا تقفؼةت يف هةذا الةزواج
مؿ صؾؼت ،فقليت شخص ويتػؼ مةع الةزوج إول ويؼةقل :تةزوج امةرأيت
وادخؾ هبا وتطلها مةؿ بعةد ذلةؽ تطؾؼفةا ،يةقم أو يةقمقـ ويـتفةل إمةر،
حتك يحؾؾفا لعول ،هذا يسةؿك الؿحؾةؾ ،والةزوج إول مةاذا يسةؿك؟
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الؿحؾؾ لف ،وقد جاء يف حديث ابـ مسعقد -رضل اهلل طـف -أن الـبل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لعـ الؿحؾؾ والؿحؾؾ لف ،رواه النمذي.
فـؽاح الؿحؾؾ حةرام وكبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب لةقرود الؾعةـ فقةف،
والـاضؿ -رحؿف اهلل -ماذا قال؟ قةال :كؽةاح الؿحؾةؾ ،أو كؽةاح محؾةؾ،
صقب ما ذكر الؿحؾؾ لف ،هذا قد يػفؿ ،يعـل إمةا أن كؼةقل التحؾقةؾ هةذا
كبقرة ،فقلؿؾ الؿحؾؾ والؿحؾؾ لف ،فؽالهؿا مؾعقن طؾك لسان رسةقل
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
الؽبقرة الخامسة والثالمقن :هجر الؿسؾؿ العدل الؿقحد.
قةةال الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-وهجةةرة طةةدل مسةةؾؿ ومقحةةد ،الؿةةراد
بةةالفجر أن يؼطةةع الؿسةةؾؿ أخةةاه الؿسةةؾؿ فةةال يسةةؾؿ طؾقةةف طـةةد الؾؼةةاء
ويعرض طـةف ،ويؽةقن ذلةؽ فةقق مالمةة أيةام مةـ قةر أن يؽةقن لؾفجةر
سبب شرطل ٓ ،بد مـ هذه الؼققد ،يؼطع أخاه الؿسؾؿ ٓ ،يسةؾؿ طؾقةف،
ويعرض طـف ،ويؽقن هذا فةقق مالمةة أيةام ،ولةقس هـةاك سةبب شةرطل
لؾؼطقعةةة ،أمةةا الفجةةر دون مالمةةة أيةةام بسةةبب أمةةر دكقةةقي ،يعـةةل يؽةةقن
تخاصؿ هق وإياه طؾك مال أو ححؾ بقـفؿا كالم وكحق ذلؽ ،فقجقز لةف
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أن يفجره مالمة أيام فؼط وٓ يزيدٕ ،ن الـػس لفا حةظ فبعةد مالمةة أيةام
هتدأ الـػس والؿممـ يرجع فقحؾ أخاه.
أيضا إذا كان الفجر فقق مالمة أيام لؽـ لغرض شرطل كؿةا لةق كةان
ً
مبتدطا ،أو كان فاسةؼا بؼقةد وهةق أن الفجةر يـػةع معةف ،فةنذا كةان الفجةر
يـػع ويرده طةـ معحةقتف فنكةف يفجةر ،أمةا إذا كةان هجةره ٓ يـػةع فنكةف ٓ
يفجره لؽـ مع مقاصؾتف بالـحقحة والؿقطظة.
يدل طؾك أن الفجر مـ الؽبائر حديث أبل أيةقب -رضةل اهلل طـةف-
أن رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ -قةال َٓ « :ي ِ
حةؾ ل ِ ُؿ ْسةؾِ ٍؿ َأ ْن َي ْف ُج َةر
َ
ِ
ةال ،ي ْؾ َت َِؼقة ِ
ةانَ ،ف ُق ْعة ِةر ُض َهة َةذا َو ُي ْعة ِةر ُض َهة َةذا َو َخ ْقة ُةر ُه ُؿ
َأ َخةةا ُه َفة ْةق َق َمة َةالث َل َقة ٍ َ َ

ال ِذي َي ْبدََ ُأ بِالس َال ِم» متػؼ طؾقف ،هذا الحديث فقف الـفل لؽـ ٓ يؿؽـ أن
كستدل بف طؾك أن الػعؾ كبقرة.

يةةدل طؾةةك الؽبقةةرة أشةةقاء أخةةرى وأدلةةة أخةةرى ،مـفةةا ققلةةف -طؾقةةف
حةؾ لِؿسةؾِ ٍؿ َأ ْن يفجةر َأ َخةاه َفةق َق َم َةال ٍ
الحالة والسةالم َٓ « :-ي ِ
ثَ ،ف َؿة ْـ
ُ ْ
َ
َْ ُ َ
ُ ْ
َهجةةر َفةةق َق َمة َةال ٍ
ةار» رواه أبةةق داود وقةةال الـةةقوي يف
ث َف َؿة َ
َ َ ْ
ةات َد َخة َةؾ الـة َ
ريةةاض الحةةالحقـ بنسةةـاد طؾةةك شةةرط البخةةاري ومسةةؾؿ ،هـةةا متقطةةد
الؼاصع بالـار فدل طؾك أن الػعؾ كبقرة.
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أيضا جاء ما يدل طؾك ذلؽ يف حديث أبل ِخ َةر ٍ
اش َحةدْْ َر ٍد إسةؾؿل
ً
رضل اهلل طـف -أكف سةؿع الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -يؼةقلَ « :مة ْـَهجر َأ َخاه سـَ ًة َففق َكَس ْػ ِ
ؽ َدمِ ِةف» رواه أبةق داود ،وقةال الـةقوي -رحؿةف
َُ َ
ُ َ
ََ
ةـ َه َج َةر َأ َخةا ُه َسةـَ ًة»،
اهلل -بنسـاد صحق  ،لؽـ هـا مؼقد بؽؿ؟ بسـةَ « ،م ْ
ولفذا قال بعض الػؼفاء :إن الفجر يؽقن كبقرة إذا كان لؿدة سـة ،لؽةـ
يف إحاديث إخرى ققده بثالمة أيام ،فإمر طظقؿ جدا ،إمةر طظةقؿ،
فؿـ هجر أخاه فقق مةالث لغقةر سةبب شةرطل فنكةف متقطةد بالـةار ،فةنن
وصؾ إلك سـة كان كؿا لق قتؾف ،وتعرفةقن إمةؿ الؼتةؾ مؿةا تؼةدم معـةا يف
كبقرة قتؾ الـػس بغقر حؼ.
 ..قحدك أكف سعك بقـفؿا ..مةا ُيسةؿك قةقا ًدإ ،هنةؿ ي مةقن العؼةد،
ي م طؼةد كؽةاح طؾةك الؿةرأة بلةفقد وبةقلل ،يعـةل إمةقر تؽةقن كؾفةا
مؽتؿؾة ،ففق يف الظاهر أن الرجؾ تزوجفا ،لؽـ العؼد باصةؾ يف اللةرع،
بخةةالف الةةذي يرضةةك الزكةةا الحةةري  ،فقختؾةةػ هةةذا طةةـ الؼةةقاد ،صبعةةا
أيضةا يف
الؼقاد إذا قؾـا :ققاد وديةاث ،الةذي َيسةعك بةقـ الـسةاء ويرضةك ً
أهؾف ،فإمر يختؾػ فقؿا يظفر واهلل أطؾؿ.
ِ
ِ
قعا َو َمـْ ُع ُف ** َز َك ًاة َو ُح ْؽ ُؿ ْال َحاكِ ِؿ ْال ُؿ َت َؼؾ ِد
{ َو َت ْر ٌك ل َحج ُم ْس َتط ً
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ِ
ٍ ِ
اء َوفِ ْط ُر ُه ** بِ َال ُط ْذ ِر َكا فِل َص ْق ِم َش ْف ِر الت َعب ِد}.
بِ ُخ ْؾػ ل َحؼ َو ْارت َل ٌ
يف بعض الـسر :بال طذركا يف يقم شفر التعبد.
الؽبقرة السادسة والثالمقن :تةرك الحةج القاجةب لؿةـ اسةتطاع إلقةف
سةةبقال ،وذلةةؽ يف قةةقل الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-وتةةرك لحةةج مسةةتطقعا،
والحج واجب طؾك الػقر طـد جؿاهقر الػؼفاء ،لؼقل اهلل -طز وجةؾ:-
ةاس ِحةج ا ْلبق ِ
ةت َم ِ
﴿ َول ِؾ ِف َط َؾةك الـ ِ
قال﴾ [آل طؿةران:
اع إِ َل ْق ِةف َسةبِ ً
اسة َت َط َ
َْ
ةـ ْ
اهلل
 ،]:8ولؼقلةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالمَ « :-أي َفةةا الـة ُ
ةاس! َقةةدََ َفة َةر َض ُ
َط َؾ ْق ُؽ ُؿ ا ْل َحج َف ُحجقا» أخرجف مسؾؿ.
ومـ الؿعؾقم أن إصؾ يف إمر الػقرية ،وقد هتاون كثقر مـ الـاس
يف أداء فريضةةة الحةةج ،مةةع قةةدرهتؿ البدكقةةة والؿالقةةة ،وقةةد ورد يف ذلةةؽ
وطقد شديد ،فعـ طؿر بـ الخطاب -رضةل اهلل طـةف -قةال( :مةـ أصةاق
الحج فؾؿ يحج فسقاء طؾقف يفقديةا مةات أو كحةراكقا) ،قةال ابةـ كثقةر -
رحؿف اهلل -يف التػسقر :وهذا إسـاد صحق إلك طؿر -رضل اهلل طـف.-
قال السػاريـل يف شرحف :ومثؾ هذا ٓ يؼقلف طؿر مـ قبؾ رأيف ،ففةق
يف حؽؿ الؿرفقع إلك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
وأما الؽبقرة السابعة والثالمقن :ففل مـع إخراج الزكاة.
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وذلؽ يف ققل الـاضؿ -رحؿف اهلل :-ومـعف زكاة ،فؿـ كان طـده مال
تجب فقةف الزكةاة فؿـةع إخراجفةا ففةق مرتؽةب لؽبقةرة ،ومتقطةد بقطقةد
ِ
قـ * الة ِةذي َـ َٓ ُي ْم ُتة َ
ةقن
شةةديد ،قةةال اهلل -طةةز وجةةؾَ ﴿ :-و َوية ٌةؾ ّل ْؾ ُؿ ْلة ِةرك َ
الز َكَا َة﴾ [فحؾت ،]8 ،7 :وكؾؿة ويؾ كؾؿة هتديد ووطقد ،وققةؾ الؿةراد
هبةةا هنةةر يف جفةةـؿ ،وقةةال اهلل -طةةز وجةةؾَ ﴿ :-والة ِةذي َـ َي ْؽـ ِة ُةز َ
ب
ون الةةذ َه َ
َوا ْل ِػض َة َو َٓ ُي ِـػ ُؼق َك ََفا فِل َسةبِق ِؾ اهللِ َف َبل ْةر ُهؿ ب َع َةذ ٍ
اب َأل ِ ٍ
ةقؿ * َي ْةق َم ُي ْح َؿةك
َط َؾ ْق َفا فِل َك ِ
ةقر ُه ْؿ َه َةذا َمةا
َار َج َفةـ َؿ َف ُت ْؽ َةقى بِ َفةا ِج َب ُ
ةاه ُف ْؿ َو ُجـُُةق ُب ُف ْؿ َو ُض ُف ُ
َكـَ َْز ُت ْؿ َِٕك ُػ ِس ُؽ ْؿ َف ُذو ُققا َما ُكُـ ُت ُْؿ َت ْؽـ ِ ُز َ
ون﴾ [التقبة.]46 ،45 :
وطـ أبل هريرة -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-
قال« :ما مِـ ص ِ
ب َذ َه ٍ
اح ِ
ب َو َٓ فِض ٍة َٓ ُي َمدي مِـْ َْفا َحؼ َفا إِٓ إِ َذا َك َ
َان َي ْةق ُم
َ ْ َ
َارَ ،ف ُل ْح ِؿل َط َؾ ْق َفا فِل َك ِ
ا ْل ِؼ َقا َم ِة ُصػ َح ْت َل ُف َص َػائِ ُ مِ ْـ َك ٍ
َار َج َفـ َؿَ ،ف ُق ْؽ َةقى
َ
بِ َفةا َجـْ ُبة ُف َو َجبِقـُُة ُف َو َض ْفة ُةر ُه ُكُؾ َؿةا َب َةر َد ْت ُأ ِطقةدََ ْت َلة ُف َفةل َي ْةق ٍم َك َ
َةان مِ ْؼةةدََ ُار ُه
ػ سـَ ٍَة ،حتك ي ْؼ َضةك بةقـ ا ْل ِعب ِ
ِ
ةاد َف َق َةرى َسةبِق َؾ ُف إِمةا إِ َلةك ا ْل َجـ ِةة
َْ َ َ
َخ ْؿس َ
َ ُ
قـ َأ ْل َ َ
َوإِما إِ َلك الـ ِ
ار» أخرجف مسؾؿ.
ويف ققلف -طؾقف الحالة والسالمَ « :-ف َق َرى َسبِق َؾ ُف إِما إِ َلك ا ْل َجـ ِةة َوإِمةا

إِ َلك الـ ِ
ار» دلقةؾ طؾةك أن مةاكع الزكةاة وإن كةان مرتؽبةا لؽبقةرة إٓ أكةف ٓ
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يؽػر; ٕكف لق كان كافرا كؿا يؼةقل بعةض الػؼفةاء ،الؿسةللة خالفقةة ،لةق
كان كافرا لؿا ققؾ يف حؼفَ « :ي َةرى َسةبِق َؾ ُف إِمةا إِ َلةك ا ْل َجـ ِةة َوإِمةا إِ َلةك الـ ِ
ةار»
فالؽافر ٓ يدخؾ الجـة مطؾؼا.
الحؽؿ بغقر الحؼ.
الؽبقرة الثامـة والثالمقنُ :
قةةال الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-وحؽةةؿ الحةةاكؿ الؿتؼؾةةد بخؾةةػ الحةةؼ،
فؿـ الؽبائر أن يحؽؿ الؼاضل الذي يتؼؾد ويتقلك الحؽؿ بقـ الـةاس أن
يحؽؿ بغقر الحؼ ،ومثةؾ الؼاضةل الؿػتةل ،والؿحؽةؿ يف بعةض إمةقر
التل يحتاج إلقف فقفا ،فؽؾ همٓء الذيـ يحؽؿقن بقـ الـاس إذا حؽؿةقا
بغقر الحؼ وهؿ يعؾؿقن أكف مخالػ لؾحؼ فحقـئذ هةؿ مرتؽبةقن لؽبقةرة
مـ كبائر الةذكقب ،فعةـ بريةدة -رضةل اهلل طـةف -طةـ الـبةل -صةؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ -قال« :ا ْل ُؼ َضا ُة َم َال َم ٌةٌ ،و ِ
احدٌٌ فِل ا ْلجـ ِة ،وا ْمـَ ِ
َان فِل الـ ِ
ارَ ،ف َلمةا
َ َ
َ
ةار
ف ا ْل َحؼ َف َؼ َضك بِ ِفَ ،و َر ُج ٌؾ َط َةر َ
ال ِذي فِل ا ْل َجـ ِة َف َر ُج ٌؾ َط َر َ
ف ا ْل َحةؼ َف َج َ
اس َط َؾك َج ْف ٍؾ َف ُف َةق فِةل الـ ِ
فِل ا ْل ُح ْؽ ِؿ َف ُف َق فِل الـ ِ
ارَ ،و َر ُج ٌؾ َق َضك ل ِؾـ ِ
ةار»
رواه أبق داود.
فالؼضاء أمره طظقؿ ،فؿـ اتؼك اهلل -طز وجةؾ -فقةف وتحةرى الحةؼ
وحؽؿ بف ،فنكف ملجقر طؾك ذلؽ ،لؿا يف حؽؿف بالحؼ مـ تطبقؼ شريعة
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اهلل -طز وجؾ ،-وإقامة الحدود ،وإكحةاف الؿظؾةقمقـ ،وحػةظ أمةقال
الؼاصريـ وكحق ذلؽ مـ إمقر العظقؿة ،وما يححؾ طؾك يد الؼاضةل
الحال مـ الحؾ بقـ الـاس يف كثقر مـ الؼضايا.
وأما إذا دخؾ يف الؼضاء مـ ٓ يخاف اهلل -طةز وجةؾ ،-وكةان يعؾةؿ
الحؼ فحؽؿ بخالفف ففذا متقطد بقطقد شديد ،أو كان يحؽؿ بقـ الـاس
أيضا متقطد بقطقد شديد ،حتك لق كان هذا الجاهؾ الةذي
بالجفؾ ففذا ً
أيضا متقطد ٕن الحديث هـا قالَ « :و َر ُج ٌةؾ
حؽؿ قد أصاب الحؼ ،فنكف ً
اس َط َؾك َج ْف ٍؾ َف ُف َق فِل الـ ِ
َق َضك ل ِؾـ ِ
ةار» ،سةقاء وافةؼ الحةؼ أو لةؿ يقافةؼ
الحةةؼٕ ،ن القاجةةب طؾقةةف أٓ يحؽةةؿ إذا كةةان جةةاهال ،يتةةلكك ويراجةةع
ويتحرى الحؼ ،مؿ بعد ذلؽ يحؽؿ.
أيضا جاء يف حديث أبل هريرة -رضل اهلل طـةف -أكةف -طؾقةف الحةالة
ً
والسالم -قالَ « :م ْـ َول ِل ا ْل َؼ َضا َء َف َؼدْْ ُذبِة َ بِ َغ ْق ِةر ِسةؽ ٍ
قـ» رواه أبةق داود،
َ
ما معـك الحديثَ « :م ْـ َول ِل ا ْل َؼ َضا َء َف َؼدْْ ُذبِ َ بِ َغ ْق ِةر ِسةؽ ٍ
قـ» ،قةال بعةض
َ
أهؾ العؾؿ :الؼاضل إذا اتؼةك اهلل -طةز وجةؾ -يف أحؽامةف فنكةف ٓ بةد أن
يتعب ،وٓ بد أن يبذل وسعف ويححةؾ لةف مةـ الؿلةاق مةا اهلل بةف طؾةقؿ،
ومـ الفؿقم ما ٓ يعؾؿف إٓ الؼضاة ،فال شؽ أكف قد ذبة كػسةف يف الةدكقا
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بغقر سؽقـ ،هذا كقع مـ الذب  ،وأما إذا لؿ يبال يف الدكقا وحؽةؿ بجفةؾ
أو برشةقة أو قةر ذلةؽ ،فؼةد ذبة كػسةف لؽةـ متةك يف أخةرة بالعةةذاب
اللديد طـد اهلل ،إذن مـ تقلك الؼضاء فؼد ذب بغقر سؽقـ ،إما يف الةدكقا
لؾؿلاق التل تحدث لؾؼاضل العدل ،وإما يف أخرة إذا فةرط وقحةر يف
حؽؿف.
الؽبقرة التاسعة والثالمقن :الرشقة.
يف ققل الـاضؿ :وارتلاه ،ارتلاه بالفاء ولقست بالتاء ،الرشقة هل ما
يةدفع لؿةـ تةقلك أمةرا مةـ أمةقر الؿسةؾؿقـ ٕجةؾ أن يسةتباح الؿحةرم،
سةةقاء أكةةان بنبطةةال حةةؼ أو إحؼةةاق باصةةؾ ،كؿةةـ يةةدفع لؾؼاضةةل رشةةقة
لقحؽؿ لف بالباصؾ ،أو يعطل الؿقضػ شقئا مـ الؿال أو الفدايا لقتقصؾ
هبذه الرشقة إلك ما ٓ يحؾ لف ،وسقاء أكاكت هذه الرشقة هدية أو مبؾغةا
مـ الؿال أو قر ذلؽ مؿا يستؿقؾ قؾبف ،ويجعؾف يػعؾ ما ٓ يحؾ لف.
والرشقة مـ الؽبائر ،يدل طؾك ذلؽ طدة أدلة ،مـفا حةديث طبةد اهلل
بـ طؿرو -رضةل اهلل طـفؿةا -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةال:
« َلعـَة ُة اهللِ َط َؾةةك الر ِ
اشةةل َوا ْل ُؿ ْر َت ِلةةل» رواه ابةةـ ماجةةة ،وطةةـ طبةةد اهلل بةةـ
ْ
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ةةقل اهللِ -صةةؾك اهلل َط َؾق ِ
ةةـ َر ُس ُ
ةةف
ُ ْ
َ
طؿةةرو -رضةةل اهلل طـفؿةةا -قةةالَ « :ل َع َ
وسؾؿ -الر ِ
اش َل َوا ْل ُؿ ْر َت ِل َل» رواه أبق داود.
َ َ َ
إذن الؾعـ لؾراشةل والؿرتلةل ورد أن اهلل -طةز وجةؾ -يؾعـةف وورد
أيضا يؾعـف ،والراشةل هةق الةذي يةدفع
أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿً -
الرشةةقة ،والؿرتلةةل هةةق الةةذي يلخةةذ الرشةةقة ،جةةاء يف روايةةة ضةةعقػة:
« َوالرائِ َش» الرائش هق القسقط بقـفؿا ،وٓ شةؽ أكةف طؾةك إمةؿ طظةقؿ يف
هذا ،لؽـ الرواية التل وردت فقفا ضعػ.
أيضةا طةـ ابةـ مسةعقد -رضةل اهلل طـةف -أكةف قةال( :الرشةقة يف
جاء ً
الحؽؿ كػر ،وهل بقـ الـاس سحت) ،وٓ يخػك أن الؿةراد بةالؽػر هـةا
كػر دون كػر كؿا سقليت.
هذا الذي َتؼدم ُحؽؿ الرشقة التل يتقصؾ هبا إلك الباصةؾ ،ويسةتباح
مةةا حةةرم اهلل -طةةز وجةةؾ ،-أمةةا لةةق كةةان ل كسةةان حةةؼ ولةةؿ يةةتؿؽـ مةةـ
الححقل طؾقف بالطرق اللرطقة ،ومـةع حؼةف ضؾؿةا وطةدواكا حتةك يةدفع
الرشةةقة ،فحقـئةةذ يؼةةال يف مثةةؾ هةةذا إفضةةؾ لةةف أٓ يةةدفع الرشةةقة ،وأن
يح حتك يػةرج اهلل -طةز وجةؾ -طـةف بةلن يجةد مةـ يقصةؾ إلقةف حؼةف
بالطريؼة اللرطقة ،ولؽـ يجقز لف أن يةدفع الرشةقة ويؽةقن اإلمةؿ طؾةك
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أخذ ٓ طؾك الدافع ،لؽـ هذا متك؟ لقس ٕول مـع يـبغةل لةف أن يبةذل
إسباب لؾححقل طؾك حؼف بالطريؼةة اللةرطقة ،مةثال إذا كةان مقضةػ
مـعف مـ حؼف ،وقال :ما أططقةؽ إٓ بالرشةقة ،مةا يعطقةف مباشةرة ،كؼةقل
اذهب إلك مـ فققف مـ الؿسئقلقـ ،إذا وجد جفةة معقـةة مةثال يف الدولةة
إذا شؽل تلخذ طؾك يده وتعاقبف هذا هق الذي يـبغل ،فال يجقز أن يدفع
الرشةةقة ابتةةداء ،لؽةةـ كؼةةقل هةةذا إذا اكسةةدت أمامةةف جؿقةةع الطةةرق يف
القصقل إلك حؼف ،فنن لف أن يدفع ويؽقن اإلمؿ طؾك أخذ.
الؽبقرة إربعقن :الػطر يف هنار رمضان بال طذر.
قال الـاضؿ :وفطره بال طذركا يف صقم شفد التعبد ،والؿؼحةقد فطةر
مـ يجب طؾقف الحقم يف هنار رمضان بةال طةذر ،ومةـ إطةذار كؿةا هةق
معؾقم السػر أو الؿرض أو كحقه.
ققلف :شفر التعبد يعـل بذلؽ شفر رمضان ٕن هذا اللفر يؽثةر فقةف
العبادة ،مـ الحقم وققام الؾقؾ وقراءة الؼةرآن ،و قةر ذلةؽ ،ويةدل طؾةك
كقن الػطر يف رمضان مةـ الؽبةائر حةديث أبةل ُأمامةة -رضةل اهلل طـةف-
قال :سؿعت الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقلَ « :ب ْقـََا َأ َكَا َكَةائِ ٌؿ إِ ْذ َأ َتةاكِل
ِ
اص َعدْْ َ ،ف ُؼ ْؾ ُت :إِكل َٓ
َر ُج َالن َف َل َخ َذا بِ َض ْب َعلَ ،ف َل َت َقا بِل َج َب ًال َو ْط ًراَ ،ف َؼ َآْ :
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ةالَ :فحة ِ
ُأصِقة ُةؼَ ،ف َؼة َ
ةآ :إِكةةا َسـُ َُسةةف ُؾ ُف َلة َ
ةت فِةةل َسة َةق ِاء
ةعدْْ ُت َحتةةك ُكـْة ُ
ةؽَ ،قة َ َ
ا ْلجب ِؾِ ،إِ َذا َأ َكَا بِ َلصق ٍ
ات؟ َقةا ُلقاَ :ه َةذا
ةتَ :مةا َه ِةذ ِه ْإَ ْص َةق ُ
ات َش ِةديدََ ٍةُ ،ق ْؾ ُ
ْ َ
ََ
ِ
ُطة َةقا ُء َأ ْه ة ِؾ الـة ِ
ةقـ بِ َعة َةراقِقبِ ِف ْؿ» ،يعـةةل
ةارُ ،مةةؿ ا ْك َط َؾة َةؼ بِةةل َفةةنِ َذا بِ َؼة ْةق ٍم ُم َعؾؼة َ
معؾؼقـ بلرجؾفؿ كؿا تعؾؼ الذبقحةةُ « ،م َلةؼ َؼ ٍة َأ ْشةدََ ا ُق ُف ْؿ» يعـةل جقاكةب
ةتَ :مةا َه ُةم َٓ ِء؟ َقةا ََٓ :ه ُةم َٓ ِء ال ِةذي َـ
أفقاهفؿَ « ،ت ِس ُقؾ َأ ْش َدَ ا ُق ُف ْؿ َد ًمةاَ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ون َقب َؾ َت ِ
ِ
حؾ ِة َص ْقمِ ِف ْؿ» ،الحديث رواه الحاكؿ والبقفؼةل يف السةــ
ُي ْػط ُر َ ْ
الؽ ى ،وقال الحاكؿ :هذا حديث صحق طؾةك شةرط مسةؾؿ ،ووافؼةف
الذهبل وذكره إلباي يف الححقحة.
ففذا القطقد اللديد يف حؼ مـ يػطةر قبةؾ تحؾةة الحةقم ،يعـةل قبةؾ
وقت اإلفطار ،طؾؼ طؾك هةذا اللةقر إلبةاي -رحؿةف اهلل ،-فؼةال( :إذا
كان هذا فقؿـ صام مؿ أفطر ،فؽقةػ بؿةـ لةؿ يحةؿ أصةال) ٓ ،شةؽ أن
القطقد يؽقن أشد.
وهذا مـ رؤيا إكبقةاء ،ورؤيةا إكبقةاء وحةل كؿةا هةق معؾةقم ،وأمةا
ٍ
حديث «مـ َأ ْف َطةر يقمةا مِةـ رم َض َ ِ
ةؿ َي ْؼ ِض ِةف ِصة َقا ُم ُف
ةان م ْ
َ ْ
ةـ َ ْق ِةر ُر ْخ َحةة َل ْ
ْ َ َ
َ َْ ً
الد ْه َر َوإِ ْن َصا َم ُف» ففذا حديث رواه النمذي لؽـف ٓ يح .
{ َو َق ْق ٌل بِ َال ِط ْؾ ٍؿ َط َؾك اهللِ َربـَا ** َو َسب َِٕ ْص َح ِ
اب الـبِل ُم َحؿ ِد}.
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جاء يف كسخة :وققل بال طؾؿ طؾك ديـ ربـا.
هذه الؽبقرة الحادية وإربعقن :الؼقل طؾك اهلل بال طؾؿ.
والؿؼحةةقد مةةـ يػتةةل بةةال طؾةةؿ ،بةةلن يحةةرم أو يحؾةةؾ بةةال حجةةة وٓ
برهان ،واإلفتاء بال طؾؿ مـ إمقر الؿجؿع طؾقفا الؿؼطةقع بتحريؿفةا،
ػ َما َل ْق َس َل َؽ بِ ِف ِط ْؾ ٌؿ﴾ [اإلسةراء،]47 :
قال اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-و َٓ َت ْؼ ُ
وقال اهلل تعالكُ ﴿ :ق ْؾ إِكؿا حرم ربةل ا ْل َػةق ِ
اح َش َمةا َض َف َةر مِـْ َْفةا َو َمةا َب َطة َـ
َ
َ َ َ َ َ
ِ
َو ْ ِ
ةؿ ُيـََةز ْل بِ ِةف ُسة ْؾ َطا ًكًا َو َأن
اإل ْم َؿ َوا ْل َب ْغ َل بِ َغ ْق ِر ا ْل َحةؼ َو َأن ُت ْل ِةر ُكُقا بِةاهلل َمةا َل ْ
َت ُؼق ُلقا َط َؾك اهللِ َما َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [إطراف.]44 :
وقد ذكةر العالمةة ابةـ الؼةقؿ -رحؿةف اهلل -يف إطةالم الؿةققعقـ( :أن
هذه أية تتـاول الؼقل طؾك اهلل بغقةر طؾةؿ ،يف أسةؿائف وصةػاتف وشةرطف
وديـف) ،فالؼقل طؾك اهلل بغقر طؾؿ مـ أطظؿ الؿحرمات ،فلصةؾ اللةرك
والؽػر الؼقل طؾك اهلل بةال طؾةؿ ،وكةذا كةؾ بدطةة مضةؾة ،أصةؾفا الؼةقل
طؾك اهلل بال طؾؿ ،فلهؾ اللرك والؽػر وأي ًضةا أهةؾ البةدع يؼقلةقن طؾةك
اهلل -طز وجؾ -ويف ديـف ما لقس لفؿ بف طؾةؿ ،وإكؿةا يتؽؾؿةقن بالؽةذب
ةػ َأ ْل ِسةـَ ُت ُؽ ُؿ
وآفناء ،وقد قال اهلل -طز وجةؾَ ﴿ :-و َٓ َت ُؼق ُلةقا ل ِ َؿةا َت ِح ُ
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ا ْل َؽ ِذ َب َه َذا َح َال ٌل َو َه َذا َح َرا ٌم ّل َت ْػ َت َُروا َط َؾك اهللِ ا ْل َؽ ِذ َب إِن ال ِذي َـ َي ْػ َت َُر َ
ون
َط َؾك اهللِ ا ْل َؽ ِذ َب َٓ ُي ْػؾِ ُح َ
قن﴾ [الـحؾ.]227 :
والقاجب طؾك الؿسؾؿ طؿقما وصالب العؾؿ خحقصا أن يحذر مـ
الجرأة طؾك الػتقى بغقر طؾةؿ ،والؽةالم يف مسةائؾ العؾةؿ بةال حجةة وٓ
بحقرة ،ولققصـ كػسةف طؾةك قةقل ٓ أدري فقؿةا ٓ يعؾةؿ ،فؼةد كةان هةذا
هدي الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وأصةحابف رضةل اهلل طةـفؿ وسةؾػ
هذه إمة ،وهق ما طؾقف ملايخـا رحؿ اهلل أمقاهتؿ ،وحػظ أحقاءهؿ.
ومـ الؿػقد لطالبا لعؾةؿ أن يراجةع كةالم ابةـ الؼةقؿ -رحؿةف اهلل -يف
إطالم الؿققعقـ فؾف كالم حسـ يف هذا الؿقضقع.
الؽبقةةةرة الثاكقةةةة وإربعةةةقن :سةةةب الحةةةحابة -رضةةةل اهلل طةةةـفؿ
وأرضاهؿ.-
قال الـاضؿ :وسب ٕصحاب الـبل محؿد -طؾقف الحالة والسةالم-
 ،الححابل هق مـ لؼل الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -مممـةا بةف ومةات
طؾك اإلسالم ،وكقن سب الححابة رضل اهلل طـفؿ كبقرة هذا ٓ خالف
فقف بقـ أهؾ العؾةؿ ،وإكؿةا الخةالف هةؾ يؽػةر مةـ سةب الحةحابة أو ٓ
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يؽػر ،وتراجعقن يف هذا كالم شقر اإلسالم ابةـ تقؿقةة -رحؿةف اهلل -يف
كتابف الحارم الؿسؾقل.
يدل لؽقكف كبقرة حديث ابةـ طبةاس -رضةل اهلل طـفؿةا -قةال :قةال
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :-مـ سةب َأصةحابِل َفع َؾق ِةف َلعـََة ُة اهللِ
َ ْ ْ
ْ َ
َ ْ َ
ِ
َوا ْل َؿ َالئِ َؽ ة ُة َوالـةةا ِ
ةقـ» رواه الط ة اي يف الؿعجةةؿ الؽبقةةر ،فؿةةـ
س َأ ْج َؿعة َ
أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة أهنةؿ ُيقالةقن أصةحاب رسةقل اهلل -
صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ -ويحبةةةقهنؿ جؿقعةةةا ،ويـفةةةقن طةةةـ التعةةةرض
ٕحةةدهؿ بةةالطعـ والعقةةب ،ويعةةدون الطعةةـ فةةقفؿ مةةـ طالمةةات أهةةؾ
البةدع ،قةال اإلمةةام أحؿةد -رحؿةةف اهلل تعةالك( :-مةـ اكةةتؼص أحةدا مةةـ
أصحاب رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أو أبغضف لحدث كان مـةف،
أو ذكر مساوئف كان مبتدطا).
إذن طالمة أهؾ البدع الطعـ يف الحةحابة ،ولفةذا تجةدهؿ يتجةرأون
كثقرا طؾةك الحةحابل الجؾقةؾ معاويةة -رضةل اهلل طـةف ،-فؿةـ صعةـ يف
معاوية مباشرة كؼقل هذا مبتدع ،ويتجرأون طؾك طؿرو بةـ العةاص ،بةؾ
بعضفؿ يتجرأ طؾك طثؿان -رضل اهلل طـف -و قره مةـ الحةحابة ،فؽةؾ
مـ صعـ يف صحابل ففق مبتدع ،وهةذا مسةتـدكا فقةف كةالم اإلمةام أحؿةد
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إمةةام أهةةؾ السةةـة والجؿاطةةة -رحؿةةف اهلل ،-يؼةةقل( :كةةان مبتةةدطا ،حتةةك
ينحؿ طؾقفؿ جؿقعا ،ويؽقن قؾبف لفؿ سؾقؿا).
والطعـ يف أحةد مةـ أصةحاب رسةقل اهلل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-
يعد إيذا ًء لؾـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-يؼقل ال هباري يف كتابف شةرح
السـة( :مـ تـاول أحدا مةـ أصةحاب محؿةد -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-
فاطؾؿ أكف إكؿا أراد محؿدا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وقد آذاه يف ق ه).
ان َتةةر ُك َتـَةةز ٍه ** مِةةـ ا ْلبةةق ِل فِةةل َكةةص ا ْلحة ِةد ِ
ِ
ِ
ِ
يث
َ
َ َ ْ
{ ُمحةةر َط َؾةك ا ْلع ْحة َق ْ
ا ْل ُؿ َسد ِد}.
الؽبقرة الثالثة وإربعقن :اإلصرار طؾك الحغائر.
ومةةراد الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل -بؼقلةةف :محةةر طؾةةك العحةةقان ،الؿةةراد
بالعحةةقان هـةةا الحةةغائرٕ ،ن الؿعحةةقة التةةل هةةل كبقةةرة تقصةةػ بةةذلؽ
بػعؾفةةا مةرة واحةةدة ،بخةةالف الحةةغقرة فةةال تعةةد كبقةةرة إٓ مةةع اإلصةةرار
طؾقفا ،يعـل مراد الـاضؿ بؼقلف العحقان ،ماذا؟ الحغائر ،وإٓ فالعحةقان
يطؾؼ طؾك الؽبائر والحغائر ،لؽـ هذا قر مراد لف؟ لؿاذا؟ ٕن الؽبقةرة
تؽقن كبقرة بػعؾفا مرة واحدة ،ما الذي يؽقن كبقرة باإلصرار طؾقف؟ هق
الحغائر.
-252-

منظومة الكبائر للحجاوي

الؿراد باإلصرار أي تؽرار فعةؾ الحةغقرة ،ومعاودتةف معةاودة تلةعر
بجرأتف طؾك الؿعحقة ،وقؾة مبآتف بديـف ،وطدم وققفف طـةد حةدود ربةف
جؾ وطال.
والؿسةتـد يف هةةذا أمةةر ابةةـ طبةاس -رضةةل اهلل طـفؿةةا -أكةةف قةةالٓ( :
كبقرة مع آستغػار ،وٓ صغقرة مع اإلصرار).
يعـل أكف إذا فعؾ الؽبقرة مؿ اسةتغػر اهلل وتةاب فنهنةا ٓ تؽةقن كبقةرة،
يؿحقها اهلل -طز وجؾ ،-وإذا فعؾ الحغقرة وأصر طؾقفا واستؿر طؾقفا
فنهنا ٓ تبؼك صغقرة ،بؾ تـؼؾب إلك كبقرة.
مؿا يدل طؾك خطر التفاون بالحغائر حديث طبةد اهلل بةـ مسةعقد -
رضةةل اهلل طـةةف -أن رسةةقل اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وس ةؾؿ -قةةال« :إِيةةا ُك ُْؿ
ومحؼةةر ِ
ات الةةذ ُك ِ
ُقبَ ،فةةنِك ُفـ َي ْج ة َت َِؿ ْع َـ َط َؾةةك الر ُج ة ِؾ َحتةةك ُي ْفؾِ ْؽـَ ة ُفَ ،وإِن
َ ُ َ َ
رس َ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ -ض َةر َب َل ُفةـ َمة َث ًالَ ،ك ََؿ َثة ِؾ َق ْةق ٍم َك ََز ُلةقا
َ ُ
قل اهلل َ -صؾك ُ
ِ
ٍ
ةت ل ِ َط ة ْبرِِ الط َعةةا ِم،
قع ا ْل َؼة ْةق ِمَ ،ي ْعـِةةل َح َضة َةر ا ْل َق ْقة ُ
َأ ْر َض َفة َةالة َف َح َضة َةر َصةةـ َ
جلء بِا ْلع ِ
ِ
َف َج َع َؾ الر ُج ُؾ َيـْ َطؾِ ُؼ َف َق ِ
قد َحتةك َج َؿ ُعةقا
جل ُء بِا ْل ُعقد َوالر ُج ُؾ َي ِ ُ ُ
ِ
قفا» رواه اإلمام أحؿد.
َس َقا ًدا َف َلج ُجقا َك ًَارا َو َأ ْك َْض ُجقا َما َق َذ ُفقا ف َ
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ففذا مثال يبقـ لؽ أن الحغائر ٓ يستفان هبا ،فالحغقرة مع الحغقرة
تجتؿع مؿ يححؾ الفالك لؾؿرء ،وطـ أبةل هريةرة -رضةل اهلل طـةف -أن
ةت فِةل
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :إِن ا ْل َع ْبدََ إِ َذا َأ ْخ َط َل َخطِق َئ ًة َك َؽ َ
ِ
ةاب َم ُؼ َةؾ َق ْؾ ُبة ُفَ ،وإِ ْن َطةا َد ِزيةدََ
اسة َت ْغ َػ َر َو َت َ
َق ْؾبِف ُك ْؽ َت ًة َس ْق َدا َءَ ،فنِ َذا ُه َق َك ََةز َع َو ْ
فِقفةةا حتةةك َتع ُؾةةق َق ْؾب ةف ،و ُهةةق الةةر ُ ِ
اهللَ ﴿ :كةةال َبة ْةؾ َر َ
ان َط َؾةةك
ْ َ َ ُ َ َ
َ َ
ان الةةذي َذ َكة َةر ُ
ُق ُؾقبِ ِف ْؿ ما َكَا ُكُقا َي ْؽ ِس ُب َ
قن﴾ [الؿطػػقـ »]25 :رواه النمذي.
وكؼؾ اللارح السػاريـل -رحؿةف اهلل -يف شةرح هةذه الؿـظقمةة طةـ
بعض العؾؿاء أمةقرا إذا قاركةت الحةغائر ألحؼتفةا بالؽبةائر ،وإذا قاركةت
الؽبائر طظةؿ وزرهةا ،أمةقر إذا وجةدت مةع الحةغقرة ألحؼةت الحةغقرة
بالؽبقرة ،وإذا وجدت مع الؽبقرة طظؿ إمؿ هذه الؽبقرة.
فؿـ ذلؽ :أذكر مالمة أمقر:
إمر إول :اإلصرار ،وقد تؼدم أكف العزم طؾك فعؾ الةذكب ،وطةدم
التقبة مـف ،فنن اإلصرار طؾةك الةذكب وإن كةان صةغقرة فنكةف يـؼؾةب إلةك
كبقرة ،بؾ ّ
قؾ أن يؼع العبد يف كبقرة إٓ وتتؼدمفا صغقرة أو صغائر ،يعـل
مثال الزكا كبقرة ،هؾ يتحقر زكا مباشةرة بةدون فعةؾ صةغائر قبؾةف ،بةدون
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حديث ،بدون مس ،بدون خؾقة ،هذه الحغائر لؽـفا صارت وسقؾة إلك
هذه الؽبقرة.
أيضةةا يـتبةةف الؿةةرء الحةةغائر تؽةةقن وسةةائؾ لؾؽبةةائر ،فةةال يؼةةقل هةةذه
ً
صغقرة وإمر فقفا سفؾ ،ٓ ،قد تجرك إلك ما هق أشد مـفا.
إذن هذا إمر إول :وهق اإلصرار طؾك هذا الذكب.
إمةةر الثةةاي :استحةةغار الةةذكب ،فنكةةف يعظةةؿ إمةةؿ الةةذكب طؾةةك قةةدر
استحغار العبد لف ،فنن الذكب طـد اهلل -طز وجؾ -طظةقؿ ،واستحةغاره
والتفاون بف هتةاون بةلمر اهلل -طةز وجةؾ ،-يؼةقل طبةد اهلل بةـ مسةعقد -
رضل اهلل طـف( :-إن الؿممـ يرى ذكقبف كلكف قاطد تحت جبؾ يخةاف أن
يؼع طؾقف ،وإن الػاجر يرى ذكقبف كذباب مر طؾةك أكػةف فؼةال بةف هؽةذا)،
قال الراوي أبق شفاب :بقده فقق أكػف.
ففذا حال الػاجر ٓ ،يبالل بالذكب ،يرى أن الذكب كذباب مةر طؾةك
أكػف فؼال بف هؽذا ،وأمةا الؿةممـ فؾةف كةان فعؾةف لؾةذكب يسةقرا يةرى أكةف
كجبؾ يخلك أن يسؼط طؾقف.
أيضا جاء يف حديث أكةس -رضةل اهلل طـةف ،-قةال( :إكؽةؿ لتعؿؾةقن
ً
أطؿآ هل أدق يف أطقـؽؿ مـ اللعر ،إن كـةا لـعةدها طؾةك طفةد رسةقل
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اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -مةةـ الؿقبؼةةات) ،يعـةةل الؿفؾؽةةات رواه
البخاري ،وقد مر معـا أن مراد أكس -رضل اهلل طـف -أهنؿ كةاكقا يعةدون
الحغائر مـ الؿقبؼات ،وذكر للدة خلقتفؿ مـ اهلل -طةز وجةؾ ،-وإٓ
فالؼقم كاكقا مـ أبعد الـاس طـ الؽبائر.
إمر الثالث الذي يعظؿ معف الذكب :إضفار الةذكب والؿجةاهرة بةف،
والتحدث بف أمام الـةاس ،وربؿةا الؿػةاخرة بػعؾةف والتؿةدح طـةد الـةاس
بذلؽ ،إمر الثالث :هق الؿجاهرة واإلطةالن والتػةاخر بالةذكب ،وهةذا
يؼع مةـ بعةض الـةاس ،كعةقذ بةاهلل ،يؽةقن قةد سةن اهلل طؾقةف ،مةؿ يةليت يف
الؿجالس يؼقل فعؾت وفعؾةت ،أو يػعةؾ الؿـؽةر أمةام الؿةع ٓ ،يبةالل،
ففذا ذكبف أطظؿ ،لؼقل الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُ « :-كُؾ ُأمتِل ُم َعةا َفك
ِ
ِ
ةاه َر ِة َأ ْن َي ْع َؿ َةؾ الر ُج ُةؾ بِالؾ ْقة ِؾ َط َؿ ًةالُ ،مةؿ
ةـ ا ْل ُؿ َج َ
يـَ ،وإِن م َ
إِٓ ا ْل ُؿ َجاه ِر َ
ةت ا ْل َب ِ
اهلل َط َؾ ْق ِفَ ،ف َق ُؼ ُ
َةذا َو َك َ
ار َحة َة َك َ
َةذا،
قلَ :يا ُف َةال ُن! َط ِؿ ْؾ َ
ُي ْحبِ َ َو َقدْْ َس َت ََر ُه ُ
ةػ ِسة ْت َْر اهللِ َطـْْة ُف» أخرجةف البخةاري
ةات َي ْسة ُت ُُر ُه َربة ُفَ ،و ُي ْحةبِ ُ َي ْؽ ِل ُ
َو َقدْْ َب َ

ومسؾؿ.
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إذن هةةذه مالمةةة مقاضةةع متةةك مةةا وجةةدت فةةنن الةةذكب فقفةةا يعظةةؿ
وتراجعةةقن كةةالم اللةةارح السةةػاريـل -رحؿةةف اهلل -فؼ ةد ذكةةر مقاضةةع
أخرى ،لؽـ لعؾ هذه هل أشفرها وأضفرها.
الؽبقرة الرابعة وإربعقن :ترك التـزه مـ البقل
قةةال الـةةاضؿ -رحؿةةف اهلل :-تةةرك تـةةزه مةةـ البةةقل يف كةةص الحةةديث
الؿسدد; أي ترك التحػظ مـ البقل الذي ورد يف كةص الحةديث الـبةقي
الؿسةةةةدد يعـةةةةل الحةةةةديث السةةةةديد الحةةةةحق  ،والحةةةةديث مابةةةةت يف
الححقحقـ ،فعةـ ابةـ طبةاس -رضةل اهلل طـفؿةا -قةال :خةرج الـبةل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -مـ بعض حقطان الؿديـة ،فسؿع صقت إكسةاكقـ
ِ
ان ومةا يعةذب ِ
ِ
ان فِةل َكبِ ٍ
قةر،
يعذبان يف قبقرهؿا ،فؼةالُ « :ي َعةذ َب َ َ ُ َ َ
قةرَ ،وإِكة ُف َلؽبِ ٌ
ِ
ِ
َان َأ َحدُُ ُه َؿا َٓ َي ْس َتَتِ ُر مِ َـ ا ْل َب ْق ِلَ ،و َك َ
َك َ
قؿ ِة».
َان ْأ َخ ُر َي ْؿلل بِالـؿ َ
فؼقلفَ َٓ « :ي ْس َتَتِ ُر»; أي ٓ يست ئ مـةف وٓ يةتحػظ طةـ اإلصةابة بةف،

ويف رواية لؿسؾؿَ َٓ « :ي ْس َتـْ ِْز ُه َط ِـ ا ْل َب ْق ِل» إما أكف ٓ يبةالل بؿةا تؼةاصر مةـ
البقل طؾك مقبف أو طؾك بدكف ،أو أكف ٓ يستـجل وكحق ذلؽ ،ففذا متقطد
بقطقد شديد.
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بةةقب البخةةاري -رحؿةةف اهلل -يف صةةحقحف فؼةةال ،بةةقب طؾةةك هةةذا
الحديث ،قال :باب مـ الؽبائر أن ٓ يستن مـ بقلف.
أيضا حةديث أبةل هريةرة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -
وجاء يف هذا ً
اس َتـْ ِْز ُهقا مِ َـ ا ْل َب ْق ِل َفنِن َطامة َة َط َةذ ِ
اب ا ْل َؼ ْب ِةر
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالْ « :
مِـْ ُف» رواه الدارقطـل ،ورواه الحاكؿَ « :أ ْك َب ُر َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْب ِر مِ َـ ا ْل َب ْق ِل».
لؽـ هـا يرد إشؽال أوردتف أمس ،كقػ كؼقل أن طدم آسةت اء مةـ
البقل مـ الؽبائر وقد قال -طؾقف الحالة والسالم -يف بعض إحاديث:
«وما يعذب ِ
ان فِل َكبِ ٍقر» ،أوٓ :ما الؿراد بالؿعـك؟ وكقػ الجقاب؟
َ َ َُ َ
...
وأيضةا تقجقةف آخةر ..
يعـل لقس بؽبقر طؾقفؿا ولقس بلاق طؾقفؿاً ،
أي لقس بؽبقر يف زطؿف ،يظـ أكف أمر سفؾ وهق طـد اهلل كبقر.
قةر» فةدل طؾةك
جاء يف الرواية التل مرت معـا أكف قالَ « :ب َؾةك; إِكة ُف َل َؽبِ ٌ
أن هذا الػعؾ لقس هقـا.
{ َوإِ ْت َق ُ
اض ْت بِ َػ ْر ٍج َو َك ْل ُز َها ** َط َؾك َز ْو ِج َفا مِ ْـ َ ْق ِر ُط ْذ ٍر
ان َم ْـ َح َ
ُم َؿف ِد}
الؽبقرة الخامسة وإربعقن :إتقان الحائض.
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فنتقان الحائض يف الػرج ُم َحر ٌم لؼقل اهلل -طز وجؾَ ﴿ :-و َي ْس َل ُلق َك ََؽ
ةاط َت َِز ُلقا الـسةاء فِةل ا ْلؿ ِ
َط ِـ ا ْلؿ ِ
ح ِ
ح ِ
ةقهـ
قض ُق ْؾ ُه َةق َأ ًذى َف ْ
ةقض َو َٓ َت ْؼ َر ُب ُ
َ
َ َ
َ
ةةر َن﴾ [البؼةةرة ،]333 :وطةةده بعةةض الػؼفةةاء مةةـ الؽبةةائر،
َحتةةك َي ْط ُف ْ
وحجتفؿ يف ذلؽ ما روى ابـ ماجة طـ أبل هريرة -رضةل اهلل طـةف -أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :م ْـ َأ َتك َحائِ ًضةا َأ ِو ا ْم َةر َأ ًة فِةل ُد ُب ِر َهةا
ٍ
َأو َك ِ
َاهـًًا َف َحد َق ُف بِ َؿا َي ُؼ ُ
اهلل َط َؾ ْق ِف
ْ
قل َف َؼدْْ َك َػ َر بِ َؿا ُأ ْك ِْز َل َط َؾك ُم َحؿد َ -صؾك ُ
َو َسؾ َؿ »-رواه النمةذي ،ويف لػةظ ل مةام أحؿةدَ « :ف َؼةدْْ َب ِةر َئ مِؿةا ُأ ْك ِْةز َل
َط َؾك ُم َحؿ ٍد» ،ولؽـ هذا الحديث ضعػف جؿاطة مـ أهؾ العؾةؿ ،فؿؿةـ
أيضا إلك تضعقػف النمةذي،
ضعػف اإلمام البخاري -رحؿف اهلل -وأشار ً
ففذه الؿسللة مـ الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا ،هةؾ إتقةان الحةائض كبقةرة أو
لقس بؽبقرة ،وسبب الخالف هةق تحةحق الحةديث الةذي تؼةدم ،فؿةـ
يحححف يؼقل هل كبقرة ،ومـ يضعػف يؼقل إهنا لقست كبقرة.
أما إتقاهنا يف قر الػرج ،إتقان الحائض يف قر الػرج ففةق مبةاح كؿةا
هةةق معؾةةقم ،فؾةةف أن يسةةتؿتع مـفةةا بؿةةا شةةاء ويباشةةرها فقؿةةا دون الػةةرج،
لحةةديث أكةةس -رضةةل اهلل طـةةف -أكةةف ذكةةر -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -يف
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ٍ
ةاح» أخرجةةف مسةةؾؿ،
اصةـَ ُعقا ُكةةؾ َشة ْةلء إِٓ الـ َؽة َ
الؿةةرأة الحةةائض قةةالْ « :
يعـل إٓ القطء يف الػرج.
الؽبقرة السادسة وإربعقن :الـلقز
قال الـاضؿ :وكلةزها طؾةك زوجفةا مةـ قةر طةذر مؿفةد ،الـلةقز يف
الؾغةةة بؿعـةةك آرتػةةاع ،والؿؼحةةقد هـةةا ارتػةةاع الؿةةرأة طؾةةك زوجفةةا،
ومعحقتف فقؿا يجب لف طؾقفا مـ الحؼ ،وإكؿا يؽقن الـلقز كبقرة إذا لؿ
يؽةةـ لؾؿةةرأة طةةذر ،فةةنن كةةان لفةةا طةةذر يف الـلةةقز كةةلن يؽةةقن الرجةةؾ ٓ
يعاشةةرها بةةالؿعروف ،ويمذيفةةا ،فؼامةةت بةةالخروج مةةـ بقتةةف بةةال إذكةةف
وذهبت إلك أهؾفا ،ففذا مؿا تعذر بف الؿرأة; ٕكف ٓ يجةقز لفةا الخةروج
مـ البقت إٓ بنذكف ،لؽةـ إذا كةان يمذيفةا يضةرهبا يسةلء إلقفةا فخرجةت
كاشةزا،
بغقر إذكف وذهبت إلةك أهؾفةا ،هةذا ٓ يسةؿك أو ٓ تسةؿك الؿةرأة
ً
لؿاذا؟ ٕهنا معذورة ،معذورة بؿا ححؾ مـ هذا الزوج مةـ إذيةة لفةا،
أما إذا لؿ يؽـ لفا طذر فعحت زوجفةا فقؿةا يجةب لةف طؾقفةا مةـ الحةؼ
فنهنا تؽقن كاشزا.
يدل طؾك هذه الؽبقرة طدة أدلةة ،أولفةا قةقل الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿ« :-إِ َذا د َطا الرج ُؾ امر َأ َتةف إِ َلةك فِر ِ
ةات َ ْضة َب َ
ان َط َؾ ْق َفةا
ةت َف َب َ
اش ِةف َف َل َب ْ
َ
ُ َْ ُ
َ
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َل َعـَ ْت َْفا ا ْل َؿ َالئِ َؽ ُة َحتك ُت ْحبِ َ » متػؼ طؾقف ،لؽـ تـبةف أن هةذا يف خحةقص
دطائفا إلك الػراش.
جاء ما هق أطؿ مـ ذلؽ وهةق حةديث طبةد اهلل بةـ طؿةر -رضةل اهلل
طـفؿةةةا -أن الـبةةةل -صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ -قةةةال« :ا ْمـَة ِ
ةةان َٓ ُت َجة ِ
ةةاو ُز
ِ ِ
ِ
ةع إِ َل ة ْق ِف ْؿَ ،وا ْمة َةر َأ ٌة
ةـ َم َقالقةةف َحتةةك َي ْر ِجة َ
وسة ُةف َؿاَ ،ط ْبةةدٌٌ َأ َبة َةؼ مة ْ
َصة َةال ُت ُف َؿا ُر ُؤ َ
ةع» رواه الطة اي يف إوسةط ،فؼقلةف« :ا ْم َةر َأ ٌة
َط َح ْت َز ْو َج َفةا َحتةك َت ْر ِج َ
َط َح ْت َز ْو َج َفا َحتك َت ْر ِج َع» يعـل إلك صاطتف ،وتػلء مةـ هةذا العحةقان،
ففل متقطدة بلن صالهتا ٓ تجاوز رأسفا.
أيضا مؿا ورد يف ذلؽ حديث طبد اهلل بـ طؿرو -رضل اهلل طـفؿةا-
ً
اهلل إِ َلةةك ا ْمة َةر َأ ٍة َٓ َت ْل ة ُؽ ُر
أكةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -قةةالَ َٓ « :يـْ ُظة ُةر ُ
ل ِ َز ْو ِج َفا َو ِه َل َٓ َت ْس َت ْغـ ِل َطـْ ُف» رواه الـسائل يف الســ الؽ ى ،فةال شةؽ
أن الزواج كعؿة ،كةقن الؿةرأة تقفةؼ لرجةؾ يؼةقم طؾقفةا ،ويةمدي حؼفةا،
ويححؾ لفا مـف القلد ،وتؼقم هةذه إسةرة ٓ ،شةؽ أن هةذه مةـ الةـعؿ
العظقؿة ،فؽقن هذه الؿرأة ٓ تلؽر لزوجفا تؽقن بذلؽ طاصةقةٕ ،هنةا
ٓ تستغـل طـ الزوج ٓ ،تستغـل طـف يف أمقر كثقرة ،فالقاجب طؾقفةا أن
تحؿد اهلل جؾ وطال ،وتؼقم بحؼ هذا الزوج فقؿا يجب لف.
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أيضةا أن يتؼةل اهلل يف امرأتةف،
ويف الؿؼابؾ يؼال إن الزوج يجب طؾقةف ً
وهـ بِا ْلؿعر ِ
فنن اهلل -طز وجؾ﴿ :-و َط ِ
وف﴾ [الـساء ،]2: :فقجب
اش ُر ُ
َ
َ ُْ
طؾةك الةزوج أن يحسةةـ إلقفةا وأن يتجـةةب اإلسةاءة إلقفةةا بؼةقل أو فعةةؾ،
ويحسـ كؿا أحسةـ الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -إلةك كسةائف ،فؽةان
يعامؾفـ يف اية الؾطػ ويف اية اإلحسان.
كؼةةػ طؾةةك هةةذا ،واهلل أطؾةةؿ وصةةؾك اهلل وسةةؾؿ وبةةارك طؾةةك كبقـةةا
محؿد.
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{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ..
قال الؿملػ -رحؿف اهلل تعالك -يف مـظقمة الؽبائر:
قم ل ِ َل ْخ ٍ
َوإِ ْل َح ُاق َفا بِالز ْو ِج َم ْـ َح َؿ َؾ ْت ُف مِ ْـ ** ِس َق ُاه َوكِ ْت َؿ ُ
ان ْال ُع ُؾ ِ
ص
ُم ْف َت ِد}.
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والحالة والسالم طؾةك كبقـةا محؿةد وطؾةك
آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعدُُ :
فقؼقل الـاضؿ -رحؿف اهلل:-
قم ل ِ َل ْخ ٍ
َوإِ ْل َح ُاق َفا بِالز ْو ِج َم ْـ َح َؿ َؾ ْت ُف مِ ْـ ** ِس َق ُاه َوكِ ْت َؿ ُ
ان ْال ُع ُؾ ِ
ص
ُم ْف َت ِد
جاء يف كسخة أخرى :سقاه وكتؿان العؾقم لؿفتد ،ولعؾ هذا أولةك،
فقؽقن البقت:
قم ل ِ َل ْخ ٍ
َوإِ ْل َح ُاق َفا بِالز ْو ِج َم ْـ َح َؿ َؾ ْت ُف مِ ْـ ** ِس َق ُاه َوكِ ْت َؿ ُ
ان ْال ُع ُؾ ِ
ص
ُم ْف َت ِد
الؽبقةةرة السةةابعة وإربعةةقن :إلحةةاق الؿةةرأة بةةالزوج َمةةـ لةةقس مةةـ
ولده; بلن خاكت الؿرأة زوجفا يف فراشف ،فحؿؾت مـ الزكةا ،مةؿ ادطةت
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أن هذا القلد مـ زوجفا ،ففذا الذكب مـ هةذه الؿةرأة ُيعةد مةـ الؽبةائر،
بؾ هق ذكب قبق شـقع; ٕكف يـلل طـ ذلؽ اختالط إكساب ،ويؾزم مـف
دخقل القلد طؾك قر محارمف ،وينتب طؾك ذلةؽ تقريةث مةـ ٓ يةرث
و قر ذلؽ مـ الؿػاسد.
جةةاء طةةـ أبةةل هريةةرة -رضةةل اهلل طـةةف -أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
وسؾؿ -قةال لؿةا كزلةت آيةة الؿتالطـةقـ أو آيةة الؿتالطـةقـَ « :أي َؿةا ا ْم َةر َأ ٍة
َأ ْد َخ َؾ ْت َط َؾك َق ْق ٍم َم ْـ َل ْق َس مِـْ ُْف ْؿ; َف َؾ ْق َس ْت مِ َـ اهللِ فِل َش ْل ٍءَ ،و َل ْـ ُيةدْْ ِخ َؾ َفا
ِ
اهلل مِـْ ة ُف،
اح َت ََجة َ
اهلل َجـ َت ة ُفَ ،و َأي َؿةةا َر ُج ة ٍؾ َج َحة َةدَ َو َلةةدََ ُه َو ُهة َةق َيـْ ُظة ُةر إِ َل ْقةةف ْ
ةب ُ
ُ
ِ
ِ
َو َف َض َح ُف َط َؾك ُر ُؤ ِ
يـ» وهذا رواه أبق داود.
قـ َو ْأخ ِر َ
وس ْإَول َ
الؽبقرة الثامـة وإربعقن :كتؿ العؾؿ.
قال الـاضؿ :وكتؿان العؾقم لؿفتد ،الؿراد كتؿان طؾقم اللريعة ،وما
يتققػ طؾقفا مـ العؾقم العربقة ،تؽتؿ طـ مـ صؾب الفدايةة بةتعؾؿ هةذه
قن مةا َأ َكز ْلـََةا مِةـ ا ْلبقـَ ِ
ِ
َةات
َ َ
العؾقم ،قال اهلل -طز وجؾ﴿ :-إِن الذ َ
يـ َي ْؽ ُت ُُؿ َ َ
اس فِةل ا ْلؽِ َت ِ
َوا ْل ُفدََ ى مِـ َب ْع ِد َما َبقـا ُه ل ِؾـ ِ
َةاب ُأو َلئِ َ
اهلل َو َي ْؾ َعةـُ ُُف ُؿ
ةؽ َي ْؾ َعةـُ ُُف ُؿ ُ
الال ِطـُ َ
ُقن﴾ [البؼرة ،]26: :وقال أبق هريرة رضل اهلل طـةف( :لةقٓ آيتةان
يف كتةةاب اهلل تعةةالك مةةا حةةدمت طـةةف -يعـةةل طةةـ الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
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وسؾؿ -شقئا أبدا ،لقٓ ققل اهلل تعالك﴿ :إِن ال ِذي َـ َي ْؽ ُت ُُؿ َ
اهلل
ةقن َمةا َأ َ
كةز َل ُ
مِ َـ ا ْلؽِ َت ِ
َاب َو َي ْل َت َُر َ
قال [ ﴾..البؼرة ]285 :أية.
ون بِ ِف َم َؿـًًا َقؾِ ً
وطـ أبل هريرة -رضل اهلل طـةف -قةال :قةال الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
ِ
ِ
اهلل بِؾِ َجا ٍم مِ ْـ َك ٍ
َار َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة»
وسؾؿَ « :-م ْـ ُسئ َؾ َط ْـ ط ْؾ ٍؿ َف َؽ َت ََؿ ُف َأ ْل َج َؿ ُف ُ
رواه أبق داود.
لؽـ الؿراد بالعؾؿ الذي يؽةقن كتؿاكةف كبقةرة هةق العؾةؿ الضةروري،
كؿا لق دخؾ إكسان يف اإلسالم حديثا ،فؼال :طؾؿقي اإلسالمل ،أو أراد
شخص أن يحؾل ويجفؾ بعةض أحؽةام الحةالة فجةاء لؿةـ طـةده طؾةؿ
فؼال طؾؿـل ،ففذا لق كةتؿ العؾةؿ هةق الةذي يؾجةؿ بؾجةام مةـ كةار ،وأمةا
كقافؾ العؾؿ ففذه طدم تعؾقؿفا ٓ يؽقن كبقرة ،وإن كةان مؿةـ مةـ اهلل -
طز وجؾ -طؾقف بالعؾؿ يـبغل لف أن يبث هذا العؾةؿ ويـلةره بةقـ الـةاس،
ما كان مـف ضروريا وما كان مـ كقافؾ العؾؿ.
ان َطر ٍ
ان َك ِ
اه ٍـ ** َوإِ ْت َق ُ
وح َوإِ ْت َق ُ
{ َو َت ْح ِق ُير ِذي ُر ٍ
اف َو َت ْح ِد َيؼ ُف ْؿ ِز ِد}
الؽبقرة التاسعة وإربعقن :تحقير ما فقف روح.
الؿحقر الذي يؼقم بتحقر صقرة آدمل أو صةقرة حقةقان ،يعـةل مةا
فقف روح ،ففذا هق الؿتقطد بالقطقد اللديد وفعؾف كبقرة ،لحديث طائلة
-265-

منظومة الكبائر للحجاوي

رضل اهلل طـفا -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -دخةؾ طؾقفةا وقةدوضعت ُك ُْؿ ُر َق ًة -والـؿرقة هل القسادة -وكان فقفا تحةاوير ،فؼةام الـبةل
طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -طؾةةك البةةاب ولةةؿ يةةدخؾ ،قالةةت :فعرفةةت يفوجفف الؽراهقة ،فؼؾت :يةا رسةقل اهلل أتةقب إلةك اهلل وإلةك رسةقلف مةاذا
أذكبت؟ فؼال -طؾقف الحالة والسةالمَ « :-مةا َب ُ
ةال َه ِةذ ِه الـ ْؿ ُر َق ِةة؟» ،قةال:
اب َهة ِذ ِه الح َةق ِر
ةح َ
اشنيتفا لةؽ تؼعةد طؾقفةا وتقسةدها ،فؼةال« :إِن َأ ْص َ
ُي َعذ ُب َ
قنَ ،و ُي َؼ ُال َل ُف ْؿَ :أ ْح ُققا َما َخ َؾ ْؼ ُت ُْؿ» ،مؿ قال -طؾقف الحالة والسالم-
« :إِن ا ْلبق َت ال ِذي فِ ِ
قف الح َق ُر َٓ َتدْْ ُخ ُؾ ُف ا ْل َؿ َالئِ َؽ ُة» والحديث متػؼ طؾقةف،
َْ
والؿراد ٓ تدخؾةف الؿالئؽةة أي مالئؽةة الرحؿةة ومالئؽةة ال كةة ،وأمةا
الحػظةةة الةةذيـ يؽتبةةقن طؾةةك اإلكسةةان السةةقئات والحسةةـات هةةمٓء ٓ
يػارققكف أبدا.
أيضةةا مؿةةا يةةدل طؾةةك أن التحةةقير كبقةةرة حةةديث طائلةةة -رضةةل اهلل
ً
طـفا -أكف -طؾقف الحالة والسةالم -قةدم مةـ سةػر ،قالةت :وقةد سةنت
بؼرام لل سفقة فقفا تؿامقؾ ،يعـل فقفا صقر ،وهذا فقةف فائةدة أن الحةقر
الؿرسقمة يطؾؼ طؾقفا تؿامقؾ ،قالت :قد سنت هةذه السةفقة بسةن لفةا
فقف تؿامقؾ ،يعـل فقةف صةقر ،قالةت :فؾؿةا رآه -طؾقةف الحةالة والسةالم-
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َه َت َؽف ،وهذا فقف تغققر الؿـؽةر ،وهةق صةاحب البقةت ،أمةا إذا كةان إمةر
لقس إلقؽ ،فنكؽ ما تستطقع أحقاكا تغقر الؿـؽةر إٓ بةلن تـحة صةاحب
الؿـؽر فةنن قةره وإٓ برئةت ذمتةؽ ،لؽةـ مةا كةان تحةت يةدك يف بقتةؽ
وكحقه هذا يؿؽـ أن تغقر بالقد.
مؿ قةال -طؾقةف الحةالة والسةالمَ « :-أ َشةد الـ ِ
ةاس َط َةذا ًبا َي ْةق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة
ِ
ةاه َ
قن بِ َخ ْؾة ِةؼ اهللِ» ،يعـةةل يلةةاهبقن ويؿةةامؾقن خؾةةؼ اهلل -طةةز
يـ ُي َضة ُ
الةةذ َ
أيضا جاء يف حديث أبةل جحقػةة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -
وجؾً ،-
وأيضةا جةاء يف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لعةـ الؿحةقر ،كؿةا يف البخةاريً ،
الححقحقـ أكف -طؾقف الحالة والسالم -قةال« :ومةـ َأ ْض َؾ ِ
ةب
ةؿ مؿة ْـ َذ َه َ
َ َ ْ
ُ
َي ْخ ُؾة ُةؼ َك َ
َخ ْؾ ِؼةةلَ ،ف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼةةقا َحب ة ًة َو ْل َق ْخ ُؾ ُؼةةقا َذر ًة» يعـةةل أن هةةذا حةةديث
قدسل كسبف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -إلك ربف -جةؾ وطةال ،-قةال:
ِ
ب َي ْخ ُؾ ُؼ َك َ
َخ ْؾ ِؼل».
« َو َم ْـ َأ ْض َؾ ُؿ مؿ ْـ َذ َه َ
وإحاديث يف هذا كثقرة تةدل طؾةك القطقةد اللةديد طؾةك التحةقير،
وقد طرفـا أن التحقير الذي هق كبقرة تحقير ما فقف روح ،وأمةا مةا لةقس
فقف روح فنن هذا جائز كتحقير إشجار والجبال وكحق ذلؽ ،وقد جاء
رجؾ محقر إلك طبد اهلل بـ طباس -رضل اهلل طـفؿا -فسللف طـ ذلؽ،
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فلخ ه أن الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةالُ « :كُةؾ ُم َحةق ٍر فِةل الـ ِ
ةار،
قر ٍة َصق َر َها َك ْػ ًسا َف ُت َعذ ُب ُف فِل َج َفـ َؿ» ،مؿ قال -يعـل ابـ
َي ْج َع ُؾ َل ُف بِ ُؽؾ ُص َ
ِ
اصـَ ِع الل َج َر َو َما َٓ
طباس -رضل اهلل طـفؿا( :-إِ ْن ُكـْ ُْت َو َٓ ُبد َفاط ًال َف ْ
َك ْػ َس َل ُف).
أيضا إلك أن صقرة ما فقف روح إن أزيؾ الةرأس فةالؿتبؼل مبةاح،
أكبف ً
أو رسؿت ما فقف روح لؽةـ بةدون رأس ،ففةذا مبةاح ،ومةا يػعؾةف بعةض
الـاس مـ وضع خط طؾك الرقبة هذا ٓ يػقةد شةقئا ،وٓ يؿـةع التحةريؿ،
وإكؿةةا القاجةةب الطؿةةس ،والطؿةةس إن كاكةةت الحةةقرة مجسةةؿة يتؾةةػ
الةةرأس ،وأمةةا إن كاكةةت الحةةقرة مرسةةقمة أو محةةقرة هبةةذه أٓت فنكةةف
يطؿس طؾك القجف حتك تذهب الؿعالؿ ،لؼةقل طؾةل -رضةل اهلل طـةف-
ٕبل الفقاج إسديَ ( :أ َٓ َأ ْب َع ُث َؽ َط َؾك َما َب َع َثـ ِل َط َؾ ْق ِف َر ُس ُ
قل اهللِ َ -صةؾك
اهلل َط َؾق ِ
ةةرا ُم ْل ِ
ةةر ًفا إِٓ
ةةف َو َسةةؾ َؿ-؟ َأٓ َت َ
ُ ْ
ةةقر ًة إِٓ َص َؿ ْسةة َت ََفاَ ،و َٓ َق ْب ً
ةةدَ َع ُص َ
َسق ْي َت ُف).
الؽبقرة الخؿسقن :إتقان ال ُؽفان.
وذلؽ يف ققل الؽفان :وإتقان كاهـ.
والؽبقرة الحادية والخؿسقن :إتقان العراف.
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والؽبقرة الثاكقة والخؿسقن :تحديؼ الؽاهـ والعراف.
الؽةاهـ هةق الةذي يخة طةةـ الؿغقبةات يف الؿسةتؼبؾ ،وققةؾ :الةةذي
يخ طؿا يف الضؿقر ،والعراف هق الذي يدطل معرفة إمقر بؿؼةدمات
يستدل هبا طؾك الؿسروق ومؽان الضالة وكحق ذلؽ ،وققؾ :الؽاهـ هق
العراف.
فنتقان الؽاهـ وإتقان العراف وتحديؼفؿ كؾ هذا مةـ الؽبةائر ،يةدل
ةـ َأ َتةك َطرا ًفةا َف َس َةل َل ُف َطة ْـ
لذلؽ ققل الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿَ « :-م ْ
َش ْل ٍء َل ْؿ ُت ْؼ َب ْؾ َل ُف َص َال ٌة َأ ْر َب ِعق َـ َل ْق َؾة ًة» أخرجةف مسةؾؿ ،فالحةظ هـةا مجةرد
اإلتقانَ « ،م ْـ َأ َتك َطرا ًفةا َف َس َةل َل ُف َطة ْـ َش ْةل ٍء» مةا قةال صةدقف ،مجةرد إتقاكةف
ينتب طؾقف هذا القطقد أٓ تؼبؾ لف صالة أربعقـ لقؾة.
أيضةةا جةةاء يف حةةديث طؿةةران -رضةةل اهلل طـةةف -أكةةف -طؾقةةف الحةةالة
ً
ِ
ةـ َأ ْو ُت ُؽفة َـ َلة ُف»
والسالم -قالَ « :ل ْق َس مـا َمة ْـ َت َطق َةر َأ ْو ُت ُطق َةر َلة ُفَ ،أ ْو َت َؽف َ
أخرجف البزار.
أيضا طـد الحاكؿ أكف -طؾقف الحالة والسالمَ « :-م ْـ َأ َتك َطرا ًفا
وجاء ً
ٍ
َأو َك ِ
َاهـًًا َف َحد َق ُف بِ َؿا َي ُؼ ُ
اهلل َط َؾ ْق ِف
ْ
قل َف َؼدْْ َك َػ َر بِ َؿا ُأ ْك ِْز َل َط َؾك ُم َحؿد َ -صؾك ُ
َو َسؾ َؿ ،»-والذي أكزل طؾك محؿةد -طؾقةف الحةالة والسةالم -هةق ققلةف
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تعةةالكُ ﴿ :قةةؾ ّٓ يع َؾةةؿ مةةـ فِةةل السةةؿاو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
اهلل﴾
ض ا ْل َغ ْق َ
َ َ
َْ ُ َ
ةةب إِٓ ُ
[الـؿةةؾ ،]76 :والؽةةاهـ والعةةراف يةةدطل معرفةةة الغقةةب ،واهلل -طةةز
وجؾ -هق الذي يختص بعؾؿ الغقب سبحاكف دون ما سقاه.
قد ل ِ َغ ْق ِر اهللِ َد ْط َق ُة َم ْـ َد َطا ** إِ َلك بِ ْد َط ٍة َأ ْو ل ِؾض َال َل ِة َما ُه ِدي}.
{ ُس ُج ٌ
الؽبقةةرة الثالثةةة والخؿسةةقن :السةةجقد لغقةةر اهلل تعةةالك ،كالسةةجقد
لؾلةةؿس والؼؿةةر وإصةةـام; ٕن ذلةةؽ شةةرك أكة  ،والسةةجقد طبةةادة ٓ
اهلل َٓ َي ْغ ِػ ُةر َأن ُي ْل َةر َك
تحرف إٓ هلل -طةز وجةؾ ،-قةال اهلل تعةالك﴿ :إِن َ
بِ ِف﴾ [الـساء ،]59 :إٓ أن السجقد لغقر اهلل -طز وجؾ -طؾك قسؿقـ:
سجقد طؾك وجف العبادة ،وأن الؿسجقد لف إلف ،كالسجقد لؾحـؿ أو
السجقد طـد قبقر إولقاء كؿا يػعؾ كثقر مـ الـةاس القةقم ،أو السةجقد
لؾلؿس ،الؿؼحقد أكف يسجد تعظقؿةا وإجةالٓ وتعبةدا لفةذا الؿسةجقد
لف ،ففذا شرك وكػر باإلجؿاع.
والؼسؿ الثاي :سجقد ٓ طؾك وجف العبادة ،وإكؿا طؾك وجف التحقةة،
كالسجقد لؾؿؾقك أو لؾقالد وكحقهؿ ،ففذا حرام ومـ الؽبائر ،ومجؿع
طؾك تحريؿف وقد يحؾ إلك الؽػر .قال شقر اإلسالم ابـ تقؿقة -رحؿةف
اهلل -يف الػتاوى( :وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن السجقد لغقر اهلل محةرم)،
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أيضةةا -رحؿةةف اهلل -أن السةةجقد طؾةةك ضةةربقـ( :سةةجقد طبةةادة
وذكةةر ً
أيضةا يف
محضة ،وسجقد تلريػ ،فلما إول فال يؽةقن إٓ هلل) ،وذكةر ً
اقتضاء الحراط الؿستؼقؿ ،قال( :ولفذا ُكُفل طـ الحالة إلك ما ُطبد مةـ
دون اهلل يف الجؿؾة ،وإن لةؿ يؽةـ العابةد ي ِ
ؼحةد ذلةؽ ،ولفةذا ُيـفةك طةـ
َ
السجقد هلل بقـ يدي الرجؾ ،وإن لؿ يؼحةد السةاجد ذلةؽ; لؿةا فقةف مةـ
ملاهبة السجقد لغقر اهلل).
أما كالم الػؼفاء يف الؿذاهب فؼد ذكر ابـ ُك َُج ْقؿ يف البحر الرائةؼ :أن
السجقد لؾجبابرة كػر إن أراد بةف العبةاد ٓ ،إن أراد بةف التحقةة طؾةك قةقل
إكثر ،يعـل لقس بؽػر وإن كان محرم ومـ الؽبائر.
أيضةةا ذكةةر كحةةق هةةذا الـةةقوي -رحؿةةف اهلل -يف الؿجؿةةقع ،وقةةال
ً
الر َح ْق َباي الحـبؾل يف مطالب أولل الـفك ،قال يف شرحف لؾغاية( :ويتجةف
السةةجقد لؾحؽةةام والؿةةقتك بؼحةةد العبةةادة كػةةر قةةقٓ واحةةد باتػةةاق
الؿسؾؿقـ ،والتحقة لؿخؾقق بالسجقد لةف كبقةرة مةـ الؽبةائر العظةام)..
إلك آخر كالمف.
وقال سةؿاحة اللةقر محؿةد بةـ إبةراهقؿ -رحؿةف اهلل -يف الػتةاوى:
(آكحـاء طـد السالم حرام إذا قحد بف التحقة ،وأما إن قحةد بةف العبةادة
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فؽػر )..إلك آخر كالمةف ،وذكةر شةقر اإلسةالم ابةـ تقؿقةة -رحؿةف اهلل-
كالما كحق هذا.
والحاصؾ أن السجقد لغقر اهلل -طز وجؾ -أو الركقع لغقر اهلل -طز
وجؾ -إن كان طؾك وجف العبادة ففق شرك باهلل -جؾ وطةال ،-وإن كةان
ٕجؾ التحقة ففذا محةرم وكبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب لؽـةف ٓ يحةؾ إلةك
اللرك إك  ،هذا حاصؾ كالم أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة.
الؽبقرة الرابعة والخؿسقن :الدطقة إلك البدطة أو الضاللة
قال الـاضؿ رحؿف اهلل :دطقة مـ دطا إلك بدطة أو لؾضاللة ما هدي.
أي إن مةةـ دطةةا إلةةك بدطةةة أو ضةةاللة فنكةةف ٓ ريةةب أكةةف لةةؿ يفتةةد،
والضةةاللة ضةةد الفدايةةة ،والبدطةةة ضةةد السةةـة ،يةةدل لفةةذه الؽبقةةرة يعـةةل
كبقرة الدطقة إلك البدع أو الدطقة إلك الضالل ،يدل لفا حديث جةابر -
رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةال يف خطبتةفَ « :فةنِن
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
اهلل َط َؾ ْقة ِةف
َخ ْقة َةر ا ْل َحةةديث ك َتة ُ
ةاب اهللَ ،و َخ ْقة َةر ا ْل َفةةدْْ ِي َهةةدْْ ُي ُم َحؿةةد َ -صةةؾك ُ
َو َسؾ َؿَ ،-و َشر ْإُ ُم ِ
قر ُم ْحدََ َما ُت َفاَ ،و ُكُؾ ُم ْحدََ َم ٍة بِدْْ َط ٌة» هذا أخرجف مسؾؿ،

زاد الـسائلَ « :و ُكُؾ َض َال َل ٍة فِل الـ ِ
ار» ،ويف حديث العرباض بـ سةارية -
رضل اهلل طـف -أكف -طؾقف الحالة والسالم -قالَ « :ف َع َؾ ْق ُؽ ْؿ بِ ُسـتِل َو ُسةـ ِة
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ِ
ِ
ِ ِ
قـَ ،تؿس ة ُؽقا بِ َفةةا َو َطضةةقا َط َؾ ْق َفةةا بِالـ َق ِ
اجة ِةذ،
ا ْل ُخ َؾ َػةةاء الراشةةد َ
يـ ا ْل َؿ ْفةةدي َ َ
وإِيا ُكُؿ ومحدََ َم ِ
ات ْإُ ُم ِ
قرَ ،فنِن ُكُؾ ُم ْحدََ َم ٍةة بِدْْ َطة ٌةٌَ ،و ُكُةؾ بِدْْ َط ٍةة َض َةال َل ٌة»،
ْ َ ُ ْ
َ
وذكر -طؾقف الحالة والسالم -أن أمتف تػنق إلك مالث وسةبعقـ فرقةة،
كؾفا يف الـار إٓ واحدة ،ققؾ :مـ هل يا رسقل اهلل؟ قالَ « :م ْـ َك َ
َان َط َؾةك
َما َأ َكَا َط َؾ ْق ِف َو َأ ْص َحابِل».
{ ُ ُؾ ٌ
قل َو َك ْق ٌح َوالت َطق ُر َب ْع َد ُه ** َو َأ ْك ٌؾ َو ُش ْر ٌب فِل ُل َج ْق ٍـ َو َط ْس َج ِد}.
الؽبقرة الخامسة والخؿسةقن :الغؾةقل مةـ الغـقؿةة ،وأصةؾ الغؾةقل
هةةق الخقاكةةة مطؾؼةةا ،مةةؿ ؾةةب اختحاصةةف يف آسةةتعؿال بالخقاكةةة يف
الغـقؿة ،والغـقؿة هل ما أخذ مـ مال الؽػار الحربققـ قفرا بؼتال ،فقةليت
أحدُ الجـد ويلخذ مـ الغـقؿة قبؾ أن تؼسؿ ،أو يخػل شةقئا مةـ الغـقؿةة
ُ
وٓ يسةةؾؿف ل مةةام ٕجةةؾ أن يؼسةةؿف ،ففةةذا مةةـ الغؾةةقل ،قةةال اهلل -طةةز
َان ل ِـَبِل َأن ي ُغؾ ومـ ي ْغ ُؾ ْةؾ ي ْةل ِ
وجؾَ ﴿ :-و َما َك َ
ت بِ َؿةا َ ةؾ َي ْةق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةة﴾
َ
َ َ َ َ
[آل طؿران ،]272 :وأخ -طؾقف الحالة والسالم -كؿا يف الححقحقـ
أن مـ ؾ شقئا يليت بف يقم الؼقامة حتك مـ ؾ بعقرا يحؿؾةف طؾةك رقبتةف
ويليت بف يقم الؼقامة ،وهذا ٓ شؽ أكف وطقد شديد.
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أيضا جاء ما يدل طؾك أن الغال متقطد بالـةار ،فجةاء يف حةديث طبةد
ً
اهلل بـ طؿرو -رضل اهلل طـفؿا -أن رجال يؼال لةف كركةر أو كركةرة كةان
طؾك متاع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فؾؿا كظروا وجةدوه قةد مةات،
يعـل يف إحدى الغزوات ،فؼال الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُ « :-ه َةق فِةل
الـ ِ
ار» ،فةذهبقا يـظةرون إلقةف ،فقجةدوا طبةاءة قةد ؾفةا ،والحةديث رواه
البخاري.
وأيضا يدل طؾك أن الغؾقل مةـ الؽبةائر حةديث أبةل هريةرة -رضةل
ً
اهلل طـف -أن طبدا لرسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿُ -يؼةال لةف :مِةدْْ َط ٌؿ،
جاءه سفؿ يف إحدى الغزوات فؼتؾف ،فؼال الـاس :هـقئا لةف الجـةة ،فؼةال
الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿَ « :-كَةالَ ،وال ِةذي َك ْػ ِسةل بِ َق ِةد ِه! إِن الل ْةؿ َؾ َة
ِ
التِل َأ َخ َةذ َها يةقم َخقبةر مِةـ ا ْلؿ َغةاكِ ِؿ َل ِ
ةؿ َل َت َْلة َت َِع ُؾ َط َؾ ْق َفةا
ةؿ ُتحة ْب َفا ا ْل َؿ َؼاس ُ
ْ
َ ْ َ َْ َ َ َ
َك ًَارا» ،فؾؿا سؿعقا ذلؽ جاء رجؾ بلةراك أو شةراكقـ إلةك رسةقل اهلل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-كان قد ؾفةا ،فؼةال -طؾقةف الحةالة والسةالم:-
َار» أو قالِ « :شرا َك ِ
َان مِ ْـ َك ٍ
اك مِ ْـ َك ٍ
« ِش َر ٌ
َار» رواه أبق داود.
َ
الؽبقرة السادسة والخؿسقن :الـ ْقح.
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ٍ
ورك ٍةة ،ومِ ُ
ثةؾ
وذلؽ يف ققل الـاضؿ :وكقح ،والـقاحةة البؽةاء بحةقت َ
ةةؿ الخةةد َ
ةةؼ اللةةعر وكتػةةف طـةةد
وخ ْؿ ُلةةف وشةةؼ الجقةةب وح ْؾ ُ
الـةةقح َل ْط ُ
الؿحقبة ،فعـ ابـ مسةعقد -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
ِ
قبَ ،و َد َطةا بِةدََ ْط َقى
وسؾؿ -قالَ « :ل ْق َس مـا َم ْـ َل َط َؿ ا ْل ُخدُُ و َدَ ،و َشؼ ا ْل ُج ُق َ
ا ْلج ِ
اهؾِق ِة» متػؼ طؾقف.
َ
قسةك َو َج ًعةا َف ُغ ِل َةل
وطـ أبل ُبر َدة بـ أبل مقسك قةالَ ( :و ِج َ
ةع َأ ُبةق ُم َ
ِ ِ
ِ
َط َؾق ِف ،ور ْأسةف فِةل ِحج ِةر امةر َأ ٍة مِةـ َأ ْهؾِ ِةف َفح ِ
ةؿ
َ َ
ْ
ْ ََ ُ ُ
ةاحت ا ْم َةر َأ ٌة مة ْـ َأ ْهؾةفَ ،ف َؾ ْ
ْ ْ َ
اق َق َالَ :أ َكَا َب ِري ٌء مِؿا َب ِةر َئ مِـْْة ُف َر ُس ُ
َي ْس َتَطِ ْع َأ ْن َي ُرد َط َؾ ْق َفا َش ْق ًئاَ ،ف َؾؿا َأ َف َ
ةقل
اهللِ صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿَ « ،فنِن رس َ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسةؾ َؿَ -ب ِةر َئ
َ
َ ُ
ُ ْ َ َ َ
قل اهلل َ -صؾك ُ
مِ َـ الحال ِ َؼ ِةَ ،وا ْل َحال ِ َؼ ِةَ ،واللاق ِة) متػؼ طؾقةف ،والحةالؼة هةل التةل ترفةع
صقهتا طـد الؿحقبة ،واللاقة التل تلؼ جقبفةا طـةد الؿحةقبة ،والحالؼةة
التل تحؾؼ شعرها طـد الؿحقبة.
وقال -طؾقف الحةالة والسةالم« :-ا ْمـَ َت ِ
َةان فِةل الـ ِ
ةؿ ُك ْػ ٌةر،
ةاس ُه َؿةا بِ ِف ْ
ب ،والـقاح ُة َط َؾك ا ْلؿق ِ
ِ
ت» أخرجف مسؾؿ ،لؽـ ما الؿةراد
الط ْع ُـ فل الـ َس ِ َ َ َ
َ
بؼقلفُ « :ه َؿا بِ ِف ْؿ ُك ْػ ٌر» هذا طـد أهؾ العؾؿ لقس الؽػةر الةذي يخةرج مةـ
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الؿؾة ،ووجفقه بعدة تقجقفات ،ذكةر الـةقوي -رحؿةف اهلل -مـفةا أربعةة
تقجقفات.
أولفا :قال وهق أصحفا :أن معـاه هؿةا مةـ أطؿةال الؽػةار وأخةالق
الجاهؾقة« ،ا ْمـَ َت ِ
َان فِل الـ ِ
اس ُه َؿا بِ ِف ْؿ ُك ْػ ٌر» يعـل مـ أطؿال الؽػار ،ومـ
أطؿال أهؾ الجاهؾقة.
والثاي :أكف يمدي إلك الؽػر وإن لؿ يؽـ هق يف كػسف كػرا.
والثالث :أن الؿراد بالؽػر هـا كػر الـعؿة واإلحسان.
والرابع :أن ذلؽ يف الؿستحؾ.
ِ
ون ٍ
كػر ُد َ
كػر ،ففةق الؽػةر
وزيدََ تقجق ٌف
ٌ
خامس :أن الؿراد بالؽػر هـا ٌ
الذي ٓ ُيخرج مـ الؿؾة.
أيضا جاء يف حديث ابـ طباس -رضل اهلل طـفؿا -أن الـبل -صةؾك
ً
يت الـ َار َفنِ َذا َأ ْك َث ُر َأ ْهؾِ َفا الـ َسا ُء َي ْؽ ُػ ْةر َن» ،ققةؾ:
اهلل طؾقف وسؾؿ -قالُ « :أ ِر ُ
أيؽػرن باهلل ،قالَ « :ي ْؽ ُػ ْر َن ا ْل َع ِل َقرَ ،و َي ْؽ ُػ ْر َن ْ ِ
اإل ْح َس َ
انَ ،ل ْق َأ ْح َسةـْ َْت إِ َلةك
إِحدََ ِ
اهـ الد ْه َر َقا َل ْتَ :ما َر َأ ْي ُت مِـْ َْؽ َخ ْق ًرا َقط» ،فـؾحظ هـةا يف الحةديث
ْ
أكف أصؾؼ الؽػر طؾك الؽػر الذي يخرج مـ الؿؾة.
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أيضا جاء الؾعـ طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لؾخاملة وجففةا
ً
واللاقة جقبفا والداطقة بالقيؾ والثبقر كؿا رواه ابـ ماجة ،والؾعـ يةدل
طؾك أن الػعؾ مـ الؽبائر.
القاجب طؾك العبد طـد الؿحقبة أن يح ويستحب لف مع الح أن
يرضك بؿا قسؿ اهلل -طز وجؾ ،-وأن يؼقل لؿـ أصةقب كؿةا قةال الـبةل
صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿٓ -بـتةف« :إِن ل ِؾ ِةف َمةا َأ َخ َةذ َو َلة ُف َمةا َأ ْط َطةكَ ،و ُكُةؾِ
ةةب» ،هةةذه هةةل السةةـة يف
ةةل ٍء ِطـْ َ
ْةةدَ ُه بِ َل َجةة ٍؾ ُم َسةةؿكَ ،ف ْؾ َت َْح ةبِ ْر َو ْل َت َْح َتَس ْ
َش ْ
التعزية ،وإن جاء بغقر ذلؽ مؿا يـاسب فال حرج.
ويـبغل لؿةـ أصةقب أن يؼةقل مةا أرشةد إلقةف الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف
وسؾؿٕ -م سؾؿة -رضل اهلل طـفا -لؿا مات زوجفا أبق سؾؿة -رضةل
اهلل طـف ،-أن تؼقل« :الؾ ُفؿ َأ ِج ْركِل فِل ُم ِحق َبتِل َو ْ
ػ ل ِل َخ ْق ًرا مِـْ َْفا».
اخ ُؾ ْ
الؽبقرة السابعة والخؿسقن :التطقر.
يف ققل الـاضؿ :والتطقر بعده ،التطقر هق التلةاؤم بؿرئةل أو مسةؿقع
أو معؾقم ،كالتطقر برؤية شلء مقحش ،أو سةؿاع كؾؿةة شةر ،كؿةـ أراد
أن يسةةافر مةةثال فسةةؿع مةةـ يؼةةقل :يةةا خسةةران أو يةةا خائةةب ،أو يتطقةةر
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بإزمـة ،كةالتطقر بلةفر صةػر ،أو التطقةر بقةقم إربعةاء ،ففةذا كؾةف مةـ
أكقاع التلاؤم.
والتطقر قد يؽقن ِشركا أك  ،وقد يؽقن شركا أصغر ،فةالتطقر الةذي
هةق شةةرك أكة الةةذي ُيـةةايف أصةةؾ اإليؿةةان هةةق أن يعتؼةةد أن هةةذا اللةةلء
الؿتلاءم بف هةق الةذي يحةدث اللةر بـػسةف دون اهلل تعةالك ،ففةذا شةرك
أكة يـةةايف أصةةؾ التقحقةةد; ٕكةةف جعةةؾ مةةع اهلل -جةةؾ وطةةال -شةةريؽا يف
الخؾةةؼ واإليجةةاد ،أن يعتؼةةد أن هةةذا اللةةلء الؿتلةةاءم بةةف أكةةف هةةق بـػسةةف
الذي يقجب اللر أو يقجد اللر.
وأمةةا التطقةةر الةةذي هةةق شةةرك أصةةغر ففةةق أن يعتؼةةد أن هةةذا اللةةلء
الؿتلةةاءم بةةف سةةبب لححةةقل اللةةر مةةع اطتؼةةاد أن إمةةر بقةةد اهلل -جةةؾ
وطال ،-لؽـ يعتؼد أن هذا مـ إسباب التل تققع لف اللةر ،ففةذا شةرك
أصغر ،لؿاذا؟ لؾؼاطدة يف هذا الباب وهل :أن مـ اطتؼد ما لةقس بسةبب
شرطا وٓ قدرا ،اطتؼده سبب فنن هذا شرك أصغر.
مـ أمثؾة هذه الؼاطدة :الت ك ،يليت أحدهؿ ويتؿسة بؿؼةام إبةراهقؿ
طؾقةةف السةةالم ،-لؿةةاذا تتؿسة ؟ قةةال :هةةذا سةةبب لححةةقل الخقةةر لةةلوال كة لل ،هذا السبب هؾ هق سبب شرطل؟ ما جاء اللرع بف ،هؾ هق
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أيضا ما جةاء ذلةؽ بالتجربةة وبؿةا قةدره اهلل -طةز وجةؾ،-
سبب كقي؟ ً
فحقـئذ يؽةقن هةذا الػعةؾ شةرك أصةغر ،فةنن اطتؼةد بةلن التؿسة بؿؼةام
إبراهقؿ يححؾ لف بف الخقر وال كة استؼالٓ مـ دون اهلل -طةز وجةؾ،-
ففذا شرك أك .
مـ إدلة طؾك تحريؿ الطقرة وأهنا مـ اللةرك ،حةديث ابةـ مسةعقد
رضل اهلل طـف -أكف قال( :الطقرة شرك ،الطقرة شرك ،وما مـا إٓ ولؽـاهلل يذهبف بالتقكؾ) ،وققلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ « :-ل ْق َس مِـا َم ْـ َت َطق َةر
َأ ْو ُت ُطق َر َل ُف».
الؽبقرة الثامـة والخؿسقن :إكؾ واللرب يف آكقة الذهب والػضة.
وذلؽ يف ققلف الـاضؿ :وأكؾ وشرب يف لجقـ ،الؾجةقـ هةل الػضةة،
وطسجد أي الةذهب ،لحةديث أم سةؾؿة -رضةل اهلل طـفةا -أن الـبةل -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :ال ِذي ي ْلرب فِةل إِ َك ِ
َةاء ا ْل ِػض ِةة إِكؿةا ُي َج ْر ِج ُةر
َ َ ُ
فِل َب ْطـ ِ ِف َك ََار َج َفـ َؿ» أخرجف مسؾؿ ،بؾ أخرجف مسؾؿ والبخاري.
أيضةةا يف الحةةحقحقـ أكةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -قةةالَٓ « :
وجةةاء ً
ب وا ْل ِػض ِة و َٓ َت ْةل ُك ُؾقا فِةل ِص ِ
ِ ِ ِ
ةؿ فِةل
َ
َ
َت ْل َر ُبقا فل آك َقة الذ َه ِ َ
ةحاف َفاَ ،فنِك َفةا َل ُف ْ
الد ْك َقا َو َل ُؽ ْؿ فِل ْأ ِخ َر ِة».
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إ ًذا اللرب يف آكقة الذهب والػضةة وإكةؾ فقفؿةا مةـ الؽبةائرٕ ،كةف
متقطةةد طؾةةك ذلةةؽ بالـةةار ،ومعـةةك ققلةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم:-
« ُي َج ْر ِجة ُةر» الجرجةةرة هةةل صةةقت وقةةقع الؿةةاء يف الجةةقف ،ففةةذا الةةذي
يلرب يف آكقة الذهب والػضة يجرجر طقاذا باهلل يف جقفف كار جفـؿ.
جؿاهقر أهؾ العؾؿ ولؿ يخالػ يف ذلةؽ إٓ الؼؾقةؾ مةـ الؿتةلخريـ،
طؾك أكف ٓ فرق يف استعؿال آكقة الةذهب والػضةة يف إكةؾ واللةرب أو
يف قر ذلؽ مـ أكقاع آستعؿال ،يف إكؾ واللةرب مجؿةع طؾقةف ،أمةا
يف قر إكؾ واللرب مـ أكقاع آستعؿال فػقف خالف ،لؽةـ جؿةاهقر
أهؾ العؾؿ وطامتفؿ طؾك التحريؿ مـ ذلؽ.
اث ور ٍ
ِِ ِ
ِ
اث إِ َب ٌ
اق
{ َو َج ْق ُر ْال ُؿ َقصل فل ْال َق َص َايا َو َمـْ ُع ُف ** لؿ َقر ُ
َِٕ ْط ُب ِد}.
البقت فقف اكؽسار تعدلقكف:
اث ور ٍ
ِِ ِ
ِ
اث إِ َب ٌ
اق َِٕ ْط ُب ِد
َو َج ْق ُر ْال ُؿ َقصل فل ا ْل َق َص َايا َو َمـْ ُع ُف ** لؿ َقر ُ
فالؽبقرة التاسعة والخؿسقن :جقر الؿقصل يف وصقتف.
ؾؿف وطدم العدل فقفةا ،وهةذا يعةد مةـ اإلضةرار يف القصةقة،
يعـل ُض َ
اإلضرار يف القصقة يؽقن طؾك وجقه:
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مـ ذلؽ أن ي ِ
قص َل بلكثر مـ الثؾث ،أو يؼر بؽؾ مالف أو بعضف لرجؾ
ُ
أجـبل ،حتك ٓ يرث القرمة شقئا ،أو يؼر طؾك كػسف بةديـ لةف حؼقؼةة لةف،
يؼقل يف ذمتل لػالن مائة ألػ ،وهذا لقس بححق  ،ما رضف مـ ذلؽ،
حتك يضر بالقرمة ،أو أكف يؼر بلن الديـ الذي لةف طؾةك فةالن قةد اسةتقفاه
مـف وإمر بخالف ذلؽ ،فالن يطؾبف مائة ألػ يؼقل :كعؿَ ،وفةاي ،وهةق
يؽذب ،لؿاذا؟ حتك يضر بالقرمة ،وهذا يا إخقان تـتبفقن لف ...الغالةب
أكف يؽقن إذا لؿ يؽـ القرمة أوٓده ،سقرمف مثال أبـةاء طؿةف ،أو أشةخاص
بعقديـ طـةف مةا يريةد أن يحةؾ لفةؿ الؿةال ،أو يححةؾ بقـةف وبةقـ القرمةة
خحقمة ،فقريد اإلضرار هبؿ بؿثؾ هذه إكقاع مـ اإلضرار.
أو يبقةةع شةةقئا بةةثؿـ رخةةقص ،أو يلةةني شةةقئا بةةثؿـ ةةال ٕجةةؾ أٓ
يحؾ الؿال إلك القرمة ،أو أكف يقصل بالثؾث ٓ طؾةك وجةف التؼةرب إلةك
اهلل -طز وجؾ ،-وإكؿا ٕجؾ أن يضقؼ الؿال طؾك القرمة ،كةؾ هةذا مةـ
اإلضرار يف القصقة.
يدل طؾك أن اإلضرار يف القصقة مـ الؽبةائر قةقل اهلل -طةز وجةؾ:-
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ةقؿ
﴿مـ َب ْعد َوصقة ُي َ
اهلل َطؾ ٌ
قصك بِ َفا َأ ْو َد ْي ٍـ َ ْق َةر ُم َضةار َوصةق ًة مة َـ اهلل َو ُ
ِ
قؿ * تِ ْؾ َؽ ُحدُُ و ُد اهللِ﴾ [الـسةاء ،]24 ،23 :إلةك قةال -جةؾ وطةال:-
َحؾ ٌ
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ِ ِ
ِ
﴿ َو َمةةـ َي ْعة ِ
قفةةا َو َلة ُف
ةارا َخالةةدًً ا ف َ
اهلل َو َر ُسةةق َل ُف َو َي َت َعةةد ُحةةدُُ و َد ُه ُي ْدْ خ ْؾة ُف َكة ً
ةص َ
قـ﴾ [الـساء.]25 :
اب م ِف ٌ
َط َذ ٌ
وطـ أبل هريرة -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-
ِ
ةاف
قـ َسـَ ًة َفةنِ َذا َأ ْو َصةك َح َ
قال« :إِن الر ُج َؾ َل َق ْع َؿ ُؾ بِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ ا ْل َخ ْق ِر َس ْبع َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ةار» ،الحةةديث رواه اإلمةةام
فةةل َوصةةقتف َف ُق ْخة َت َُؿ َلة ُف بِ َلةةر َط َؿؾةةف َف َقةةدْْ ُخ ُؾ الـة َ
أحؿد.
وجةةاء طةةـ ابةةـ طبةةاس -رضةةل اهلل طـفؿةةا -مقققفةةا طؾقفةةا أكةةف قةةال:
(اإلضرار يف القصقة مـ الؽبائر) رواه البقفؼل ،وقال هةذا هةق الحةحق
مقققف.
الؽبقرة الستقن :مـع القارث مـ الؿقراث.
قال الـاضؿ رحؿف اهلل :ومـعف لؿقراث وراث ،الؿقراث هق مةا يخؾػةف
الؿقت مـ الؿال ،وهةق النكةة ،والةقراث جؿةع وارث ،وهةؿ مةـ يةرث
الؿقت بلحد أسباب الؿقةراث الثالمةة الؿعروفةة :الؼرابةة ،أو الـؽةاح ،أو
القٓء.
ةع
روي يف هذا حةديث أكةف -طؾقةف الحةالة والسةالم -قةالَ « :مة ْـ َق َط َ
ِ
اهلل مِ َقرا َم ُف مِ َـ ا ْل َجـ ِة» رواه سعقد بـ مـحقر ،ولؽـف
اهلل َق َط َع ُ
م َقرا ًما َف َر َض ُف ُ
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مرسؾ ٓ يثبت ،لؽـ مؿا يمكد كقن مـع الةقارث مةـ كحةقبف مةـ النكةة
أن هذا محرم وأكف مـ الؽبائر ،أن هذا العؿؾ يعةد مةـ الظؾةؿ ،وقةد قةال
ات َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة».
الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :-الظ ْؾ ُؿ ُض ُؾ َؿ ٌ
والظاهر واهلل أطؾؿ أن الؿراد مجرد مـةع الةقارث حؼةف مةـ الؿقةراث
وإن لؿ يلكؾف ،مجرد يؿـعف ما يعطقف ،لؽـ هؾ أكؾف؟ لق أكؾف هةذا الؿةاكع
فال شؽ وٓ ريب أكةف فعؾةف كبقةرة ،وقةد تؼةدم معـةا أن مةـ الؽبةائر أكةؾ
الؿال بالباصؾ ،ويزداد إمر لق كان هذا القارث صةغقرا ،فةنن أكةؾ مةال
القتقؿ مـحقص طؾك أكف مـ الؿقبؼات.
الؽبقرة الحادية والستقن :إباق العبد مـ سقده.
يف ققلف :إباق ٕطبد ،وأبؼ هق الفارب ،يؼال :أبةؼ العبةد إذا هةرب
مـ سقده ،وهذا وردت فقف طدة كحقص تدل طؾك أكف كبقةرة ،مـفةا ققلةف
طؾقف الحالة والسالمَ « :-أيؿا َطب ٍد َأب َؼ مِـ مقال ِ ِقف َف َؼدْْ َك َػ َرَ ،حتك َي ْر ِج َع
ْ ََ
َ ْ َ
إِ َل ْق ِف ْؿ» ،والؿؼحقد بالؽػر ،كػر دون كػر الذي ٓ يخرج مةـ الؿؾةة كؿةا
تؼدم.
{وإِ ْتق ُاكفا فِل الدب ِر بقع ل ِحر ٍة ** ومـ يس َت ِ
حؾ ْال َب ْق َت قِ ْب َؾ َة مس ِ
ج ِد}.
ْ َْ ٌ ُ
َ َ َ
َ ْ
َ َ ْ َْ
الؽبقرة الثاكقة والستقن :إتقان الؿرأة يف دبرها.
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ولق كاكت هذه الؿرأة زوجة أو َأ َم ًةً ،لحديث أبةل هريةرة -رضةل اهلل
طـةةف -أكةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -قةةالَ « :م ْؾ ُعة ٌ
ةـ َأ َتةةك ا ْم َر َأ َتة ُف فِةةل
ةقن َمة ْ
ُد ُب ِر َهةةا» رواه أبةةق داود ،وجةةاء طـةةف -طؾقةةف الحةةالة والسةةالم -كؿةةا طـةةد
أحؿد و قره ،أهنا الؾقصقةة الحةغرى ،قةال :يعـةل الرجةؾ يةليت امرأتةف يف
دبرها.
أيضا طـد الط اي يف إوسةط ،أكةف -طؾقةف الحةالة والسةالم-
وجاء ً
قالَ « :م ْـ َأ َتك الـ َسا َء فِل َأ ْط َج ِ
از ِهـ َف َؼدْْ َك َػ َر».
ومةةـ مبةةت طؾقةةف أكةةف أتةةك زوجتةةف يف ُد ُبرهةةا ف ُق َعةةزر بؿةةا َي ْر َد ُطةةف ،وإن
أيضةا ،وإذا ُكُفةل طةةـ هةذا الػعةؾ فؾةؿ ي ِ
ـتةف ،فةةنن
صاوطتةف الؿةرأة ُطةز َر ْت ً
َ
الؼاضل إذا مبت ذلؽ طـده ،فنكف ُي َػرق بقـفؿا.
الحر.
الؽبقرة الثالثة والستقن :بقع ُ
لحرة; أي بقع لةـػس حةرة; ٕن
وذلؽ يف ققل الـاضؿ رحؿف اهلل :بقع ُ
الؿؼحةةقد بقةةان تحةةريؿ بقةةع كةةؾ مةةـ كةةان حةةرا مةةـ ذكةةر أو أكثةةك ،فؾةةقس
الحؽؿ طؾك ضاهر الـظؿ ،لؿا قال :لحرة ،ٓ ،لـػس حةرة فقلةؿؾ الةذكر
وإكثك; ٕن الحؽؿ طام ،وكؾ ذلؽ مـ الؽبائر.
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ويدل طؾقف ققل الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿَ « :-ق َ
اهللَ :م َال َمة ٌة َأ َكَةا
ةال ُ
ِ ِ
اع ُحرا َف َل َك ََؾ َم َؿـَ ُف» أخرجف
َخ ْح ُؿ ُف ْؿ َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمة» ،وذكر مـفؿَ « :و َر ُج ٌؾ َب َ
البخاري.
الؽبقرة الرابعة والستقن :استحالل البقت.
أي البقةةت الحةةرام ،فةةالالم يف البقةةت يعـةةل الةةالم لؾعفةةد والؿؼحةةقد
البقت الحرام وهق الؽعبة الؿلرفة.
ومثؾ البقت سائر الحرم ،فنذا فعةؾ معحةقة يف الحةرم فةنن ذلةؽ مةـ
قةف بِنِ ْلح ٍ
الؽبائر ،يدل لذلؽ ققل اهلل -طز وجؾ﴿ :-ومةـ ي ِةرد فِ ِ
ةاد بِ ُظ ْؾ ٍ
ةؿ
َ
َ َ ُ ْ
ك ِذ ْق ُف مِ ْـ َط َذ ٍ
اب َأل ِ ٍ
قؿ﴾ [الحةج ،]36 :والؿةراد باإللحةاد هـةا الؿقةؾ طةـ
ديـ اهلل -طز وجؾ ،-فقعؿ كؾ معحقة كبقرة كاكت أو صغقرة ،بؾ إن َمـ
َهةةؿ بػعةةؾ معحةةقة بالبقةةت الحةةرام وهةةق بعقةةد طـةةف ،فنكةةف متقطةةد بقطقةةد
شديد ،فعـ طبد اهلل بـ مسعقد -رضل اهلل طـف -أكف قال يف ققل اهلل -طز
قف بِنِ ْلح ٍ
وجؾ﴿ :-ومـ ي ِرد فِ ِ
اد بِ ُظ ْؾ ٍؿ﴾ قال( :لق أن رجال هؿ فقةف بنلحةاد
َ
َ َ ُ ْ
وهةةق بعةةدن أبةةقـ ٕذاقةةف اهلل -طةةز وجةةؾ -طةةذابا ألقؿةةا) أخرجةةف اإلمةةام
أحؿد.
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وقد جاء الـص طؾك أن استحالل البقت الحرام يعـل فعؾ الؿعاصل
فقف أكف مـ الؽبائر ،فقؿا روى أبق دود أن الـبل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-
سئؾ طـ الؽبائر ،فؼالُ « :ه ِ
ةع» مةؿ ذكةر الؿعاصةل الؽبةائر التةل يف
ةـ ت ْس ٌ
ْ
حديث «اج َتَـ ِبقا السةبع ا ْلؿقبِ َؼ ِ
ةات» وزاد طؾقفةا امـتةقـ ،فؼةالَ « :و ُط ُؼ ُ
ةقق
ْ ُ
َْ ُ
ا ْلقال ِدََ ي ِـ ا ْلؿسؾِؿق ِـ ،واستِح َال ُل ا ْلبق ِ
ت ا ْل َح َرا ِم قِ ْب َؾتِ ُؽ ْؿ َأ ْح َقا ًء َو َأ ْم َقا ًتا».
َْ
َ ْ ُ ْ َْ َ ْ ْ
{ومِـْفا ْاكتِ َت ِ
اد ٌة ** َط َؾ ْق ِف َو ُذو ْال َق ْج َف ْق ِـ ُق ْؾ ل ِؾت َقط ِد}.
اب لؾر َبا َو َش َف َ
ٌ
َ َ
الؽبقرة الخامسة والستقن :كتابة الربا.
والسادسة والستقن :اللفادة طؾك الربا.
ويدل لفةاتقـ الؽبقةرتقـ مةا تؼةدم طةـ جةابر -رضةل اهلل طـةف -قةال:
(لع ةـ رسةةقل اهلل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -آكةةؾ الربةةا ومقكؾةةف وكاتبةةف
وشاهديف) ،وقد َطد الفقتؿل -رحؿف اهلل -السعل يف الربا واإلطاكة طؾقةف
مةةـ كبةةائر الةةذكقب ،فؼةةال بعةةد أن أورد طةةدة كحةةقص يف هةةذا ،قةةال:
أيضةةا أن آكةةؾ الربةةا ومقكؾةةف وكاتبةةف
(ويسةةتػاد مةةـ إحاديةةث السةةابؼة ً
وشاهده) ٓحظ هةذه كؾفةا مـحةقص طؾقفةا ،مةؿ قةال( :والسةاطل فقةف،
والؿعقـ طؾقف ،كؾفؿ فسؼة ،وأن كؾ ما لةف دخةؾ فقةف كبقةرة ،وقةد صةرح
ببعض ذلؽ بعض أئؿتـةا ،وهةق ضةاهر جؾةل ،فؾةذلؽ طةدت تؾةؽ كؾفةا
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كبائر) ،ففذا يدل طؾك أن إمر طظقؿ ،فالربا محرم ،وكؾ ما يعةقـ طؾقةف
ةاو ُكُقا َط َؾةةك ْ ِ
اإل ْمة ِ
ةؿ
فنكةةف محةةرم ،طؿةةال بؼةةقل اهلل -طةةز وجةةؾَ ﴿ :-و َٓ َت َعة َ
وا ْلعدْْ و ِ
ان﴾ [الؿائدة ،]3 :ولفذا أفتك طؾؿاؤكا بلن الذي يعؿةؾ يف بـةقك
َ ُ َ
الربا ،أن طؿؾف محرم ،وراتبف حرام ،وهذا طؾك قسؿقـ :إن كان يعؿؾ يف
بـةةقك الربةةا ويباشةةر كتابةةة طؼةةقد الربةةا ،ففةةذا مـحةةقص طؾةةك لعـةةف يف
الحديث ،وأما إذا كان ٓ يباشر طؼقد الربةا فةالتحريؿ مةـ جفةة التعةاون
طؾك اإلمؿ والعدوان.
الؽبقرة السابعة والستقن :ذو القجفقـ.
قال الـاضؿ :وذو القجفقـ قةؾ لؾتقطةد ،ذو الةقجفقـ أي الةذي يةليت
همٓء بقجف ،يليت إلك صائػة مـ الـاس وجؿاطة فققهؿ أكةف مقافةؼ لفةؿ،
مؿ يذهب إلك آخريـ ويظفر أكةف مقافةؼ لفةؿ ذام لؿخةالػقفؿ ،فقةليت كةؾ
صائػة بؿا يرضقفا ،ويظفر لفؿ أكف معفؿ ،هذا ذو الةقجفقـ وهةق متقطةد
بقطقد شديد.
وققل الـاضؿ :قؾ يعـل أيفا الػؼقف ،لؾتقطد يعـل لؾقطقد القارد يف ذم
ذي الةةقجفقـ ،قةةال -طؾقةةف الحةةالة والسةةالمَ « :-و َت ِ
جةةدُُ َ
ون مِ ة ْـ ِشة َةر ِار
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الـ ِ
ةاسَ :ذا ا ْل َةق ْج َف ْق ِـ ،الة ِةذي َي ْةلتِل َه ُةم َٓ ِء بِ َق ْجة ٍةف َو َه ُةم َٓ ِء بِ َق ْج ٍةف» أخرجةةف
مسؾؿ.
وروى أبق داود طـ طؿار -رضل اهلل طـف -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف
ِ ِ
َةان َلةف يةقم ا ْل ِؼقام ِةة ل ِسةا َك ِ
وسؾؿ -قالَ « :م ْـ َك َ
َان
َان َل ُف َو ْج َفان فل الد ْك َقاَ ،ك َ ُ َ ْ َ َ َ َ
مِ ْـ َك ٍ
َار» ،ففذا يدل طؾك القطقد اللديد ،وأكف مـ الؽبائر.
بؾ إن هذه الخحؾة كقع مـ الـػاق ،فػةل صةحق البخةاري أن كاسةا
قالقا ٓبـ طؿر -رضل اهلل طـفؿا -إكا كدخؾ طؾةك سةؾطاكـا فـؼةقل لفةؿ
خالف ما كتؽؾؿ إذا خرجـا مـ طـدهؿ ،فؼال( :قد كـا كعدها كػاقا).
قلَ :أ َكا ابـ ْال َػ ِ
{ َو َم ْـ َيد ِطل َأ ْص ًال َو َل ْق َس بِ َل ْصؾِ ِف ** َي ُؼ ُ
اض ِؾ
ْ ُ
ْال ُؿ َت َؿج ِد
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ب ل ِ ُؿ َحؿ ِد}.
ب َط ْـ َآبائف َو ُج ُدوده ** َو َٓ سق َؿا إِ ْن َيـْ َتس ْ
َف َق ْر َ ُ
الؽبقرة الثامـة والستقن :اكتساب القلد إلك قر أبقف.
فؿـ يدطل كسبا قر كسبف ،وير ب طـ آبائف وأجداده ،فقـؽر اكتسابف
إلقفؿ ،فؼةد ارتؽةب كبقةرة مةـ كبةائر الةذكقب ،وٓ سةقؿا إن كةان يةدطل
آكتسةةاب إلةةك الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ ،-فةةنن إمؿةةف أطظةةؿ; ٕن
الؽبائر تتػاوت كؿا تؼدم معـا.
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ةـ اد َطةك إِ َلةك َ ق ِةر َأبِ ِ
يدل لفذا ققلف -طؾقف الحةالة والسةالمَ « :-م ِ
قةف
ْ
و ُهق يع َؾؿ َأكف َ قر َأبِ ِ
قةف َفا ْل َجـة ُة َط َؾ ْق ِةف َح َةرا ٌم» متػةؼ طؾقةف ،وطةـ أبةل ذر -
َ َ َ ْ ُ ُ ُْ
رضل اهلل طـف -أكف سؿع الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يؼقلَ « :ل ْق َس مِ ْـ
رج ٍؾ اد َطك ل ِ َغق ِر َأبِ ِ
قف َو ُه َق َي ْع َؾ ُؿ ُف إِٓ َك َػ َرَ ،و َم ِ
ةـ اد َطةك َمةا َلة ْق َس َلة ُف َف َؾة ْق ِ
س
ْ
َ ُ
مِـاَ ،و ْل َق َت َبق ْأ َم ْؼ َعدََ ُه مِ َـ الـ ِ
ار» أخرجف مسؾؿ.

ِ
ةـ َأ ْط َظة ِ
ةؿ ا ْل ِػة َةرى َأ ْن ُيةةدْْ َطك
وقةةد مةةر معـةةا قبةةؾ قؾقةةؾ حةةديث« :إِن مة ْ
الرج ُؾ إِ َلك َ ق ِر َأبِ ِ
قف» أخرجف البخاري.
ْ
ُ

وققلف -أي ققل الـاضؿ رحؿف اهلل :-وٓ سقؿا أن يـتسب لؿحؿةد -
طؾقف الحالة والسالم ،-ذكر البفقيت -رحؿةف اهلل -يف اإلقـةاع طـةد قةقل
الؿاتـ -الحجاوي -وادطاؤه كسةبا قةر كسةبف ،قةال( :خحقصةا دطةقى
اللرف مةـ قةر أهؾةف ،واكتسةابف إلةك الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،)-
أيضةةا فةةقؿـ كةةذب طؾقةةف) ،وقةةد مةةر معـةةا أن مةةـ الؽبةةائر
قةةال( :لدخقلةةف ً
الؽذب طؾك الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
ِ ِ ِ
ِ
قؿ ِة ُسػ ِد}.
{ َو ش إِ َما ٍم لؾرطقة َب ْع َد ُه ** ُو ُق ٌ
قع َط َؾك ْال َع ْج َؿا ْال َب ِف َ
أيضاُ :ي ْػ ِس ِد ،بدل ُسػ ِد ،وإمر قريب يف هذا.
يف كسخة ً
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الؽبقرة التاسعة والستقن :ش اإلمام لرطقتف ،ويدخؾ يف اإلمام كةؾ
مةةـ لةةف وٓيةةة طؾةةك الؿسةةؾؿقـ ،كبقةةرة كاكةةت هةةذه القٓيةةة أو صةةغقرة،
فقلةةةؿؾ اإلمةةةام إطظةةةؿ ،وكقابةةةف ،ووزراءه ،و قةةةرهؿ مةةةـ أصةةةحاب
القٓيات.
يدل لفذه الؽبقرة حديث معؼؾ بـ يسار -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل
ِ ِ
ٍ
ِ
ةقت َي ْةق َم
اهلل َر ِطق ًة َي ُؿ ُ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :ما م ْـ َط ْبد َي ْس َت َْرطقف ُِ ِ ِِ
اهلل َط َؾ ْق ِف ا ْل َجـ َة» والحديث متػؼ طؾقف،
َي ُؿ ُ
قت َو ُه َق َ اش ل َرطقتف إِٓ َحر َم ُ
ِ
ِ ِ
قـ ُمؿ َٓ َي ْج َفدُُ َل ُف ْؿ َو َيـْ َْح ُ إِٓ َل ْؿ
ويف لػظَ « :ما م ْـ َأم ٍقر َيؾِل َأ ْم َر ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ

َيدْْ ُخ ْؾ َم َع ُف ُؿ ا ْل َجـ َة» أخرجف مسؾؿ.
أيضا يف حديث أبل ُأمامةة -رضةل اهلل طـةف -أن الـبةل -صةؾك
وجاء ً
اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :ما مِ ْـ َر ُج ٍؾ َيؾِل َأ ْم َر َط َل َر ٍة َف َؿا َف ْق َق» ،اكتبةف قةال:
« َيؾِةةل َأ ْمة َةر َط َلة َةر ٍة» هةةذه وٓيةةة صةةغقرة ،إذ الؿؼحةةقد كةةؾ مةةـ لةةف وٓيةةة،
ِ
ةـ َر ُجة ٍؾ َيؾِةةل َأ ْمة َةر َط َلة َةر ٍة َف َؿةةا َفة ْةق َق َذل ِة َ
اهلل َ -طةةز
يؼةةقلَ « :مةةا مة ْ
ةؽ إِٓ َأ َتةةك َ

َو َجؾَ -ي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َيدُُ ُه َم ْغ ُؾق َل ٌة إِ َلك ُطـُ ُِؼ ِفَ ،فؽ ُف بِر ُهَ ،أ ْو َأ ْو َب َؼة ُف إِ ْم ُؿة ُفَ ،أو ُل َفةا
م َالم ٌةٌ ،و َأوس ُطفا َكَدََ ام ٌةٌ ،و ِ
آخ ُر َها ِخ ْز ٌي َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة» ،يعـةل إٓ مةـ اتؼةك
َ َ
َ َ َ ْ َ َ
اهلل -طةةز وجةةؾ ،-فؿةةـ اتؼةةك اهلل -طةةز وجةةؾ -يف هةةذه القٓيةةات ففةةق
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ملجقر ،كؿا يف حديث السةبعة الةذيـ يظؾفةؿ اهلل يف ضؾةف يةقم ٓ ضةؾ إٓ
ضؾف ،وذكر مـفؿ إمام طادل.
فاإلمام إذا كان طادٓ ،والقالل إذا كةان صةالحا ،يححةؾ طؾةك يديةف
مةةـ الخقةةر العظةةقؿ اللةةلء الؽثقةةر ،ولفةةذا كةةان السةةؾػ يةةدطقن لؾةةقٓة
بالحالح والؿعافاة ،حتك قةال ال هبةاري -رحؿةف اهلل -يف شةرح السةـة:
(إذا رأيت الرجؾ يةدطق لؾسةؾطان فةاطؾؿ أكةف صةاحب سةـة ،وإذا رأيةت
الرجةةؾ يةةدطق طؾةةك السةةؾطان فةةاطؾؿ أكةةف صةةاحب هةةقى) ،مةةؿ كؼةةؾ طةةـ
ال ُػ َض ْقؾ بـ طقةاض -رحؿةف اهلل تعةالك -أكةف قةال( :لةق كاكةت لةل دطةقة
مستجابة ما جعؾتفةا إٓ يف السةؾطان) ،فؼقةؾ يةا أبةا طؾةل! َفس ْةر لـةا هةذا.
كؾؿة قد تستغرب مـ بعض الـاس ،ما جعؾةت هةذه الةدطقة الؿسةتجابة
لـػسؽ وٓ جعؾفا ٕهؾؽ وٓ لقالديؽ ،تجعؾفا لؾسؾطان ،قال( :كعةؿ،
ٕكف إذا صؾ السؾطان أصؾ اهلل العباد والبالد ،وإذا جعؾتفا لـػسل لةؿ
تعدي).
فالؿؼحقد أن صالح القالل يححةؾ بةف خقةر كثقةر ،أمةا مةـ فةرط يف
هذه القٓيات ولؿ يؼؿ بحؼفا ،فنكف متقطد وقةد وقةع يف كبقةرة مةـ كبةائر
الذكقب.
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أيضا جاء القطقد طؾك مـ احتجةب مةـ الةقٓة طةـ حةقائج الـةاس،
ً
ِ ِ
ةـ َأ ْم ِةر الـ ِ
ةب
اح َت ََج َ
ةاس َشة ْق ًئا َف ْ
قال -طؾقف الحالة والسالمَ « :-م ْـ َول َل م ْ
َطـ ُأول ِل الضع َػ ِة وا ْلح ِ
اهلل َطـْ ُف َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة» أخرجف اإلمام
اح َت َج َ
اجةْ ،
َ َ َ َ
ْ
ب ُ
أحؿد وهذا واقع مـ بعض الؿقضػقـ يدخؾ يف الؿؽتب ويغؾةؼ البةاب،
والؿراجعقـ يـتظروكف ،ربؿا مضت ساطة أو أكثر ولةقس طـةده أمةر مفةؿ
يف آكلةةغال طةةـفؿ ،أو ربؿةةا كةةان بعضةةفؿ تلتقةةف آتحةةآت بالفةةاتػ
لقسلل الـاس طـ معةامالهتؿ وحةقائجفؿ وٓ يةرد طؾقفةا مةـ قةر طةذر،
ففذا قد احتجب طـ حاجة الـاس فقخلك طؾقف مـ هذا القطقد اللديد.
قع إِساء ُة مال ِ ٍ
ِ ِ
ؽ ** إِ َلك ْال ِؼـ َذا َص ْب ٌع َل ُف فِل ْال ُؿ َعب ِد}
{ َو َت ْر ٌك ل َت ْجؿ ٍ َ َ َ
بةةاقل طـةةدكا يف البقةةت الةةذي قبؾةةف الؽبقةةرة السةةبعقن :الققةةقع طؾةةك
البفقؿة
قال الـاضؿ :بعده -أي بعد ش اإلمام لرطقتف -يعـل بعده يف الؾػظ:
وقةةقع طؾةةك العجؿةةة البفقؿةةة ،سةةؿقت هبقؿةةة وطجؿةةاء ٕهنةةا ٓ تةةتؽؾؿ،
وققلف :سػد; أي ٕجؾ السػاد ،والسػاد هةق وقةقع الةذكر طؾةك إكثةك،
فنتقان البفقؿة مـ كبائر الذكقب ،يدل لذلؽ حديث ابةـ طبةاس -رضةل
قؿ ة ًة
اهلل طـفؿةةا -أن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -قةةالَ « :م ة ْـ َأ َتةةك َب ِف َ
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قها َم َع ُف» ،قال :قؾت لف :ما شلن البفقؿةة ،قةال :مةا أراه قةال
َفا ْق ُت ُؾق ُه َوا ْق ُت ُؾ َ
ذلؽ إٓ أكف كره أن يمكؾ لحؿفا وقد طؿؾ هبا هذا العؿؾ ،لؽـ قةال أبةق
داود :لقس هذا بالؼقي ،وصححف بعض أهؾ العؾؿ.
وأهؾ العؾؿ مختؾػقن يف حده ،هؾ يؼام طؾقف الحد كالزاي ،أو يعزر،
أو يؼتؾ كؿا يف ضاهر هذا الحديث ،لؽـ أيةا كةان يةدل طؾةك شةـاطة هةذا
الػعؾ وطظؿف.
الؽبقرة الحادية والسبعقن :ترك صالة الجؿعة.
يعـل أن ينك أهؾ البؾد كؾفؿ إقامة هذه اللعقرة ،أو أن يةنك واحةد
مةةـ الـةةاس مؿةةـ وجبةةت طؾقةةف الجؿعةةة ،أن ينكفةةا ،ففةةذا مةةـ كبةةائر
الذكقب ،يدل لذلؽ ما روى مسؾؿ طـ ابـ مسعقد -رضل اهلل طـةف -أن
الـبل -صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -قةال لؼةقم يتخؾػةقن طةـ الجؿعةةَ « :ل َؼةدْْ
اسُ ،مؿ ُأ َحر ُق َط َؾك ِر َج ٍ
قن َط ِ
َه َؿ ْؿ ُت َأ ْن آ ُم َر َر ُج ًال ُي َحؾل بِالـ ِ
ال َي َت ََخؾ ُػ َ
ةـ
ا ْل ُج ُؿ َع ِة ُب ُقق َت ُف ْؿ».
وجةةاء طـةةد مسةةؾؿ مةةـ حةةديث ابةةـ طؿةةرو وأبةةل هريةةرة -رضةةل اهلل
طـفؿ -أن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال طؾك أطقاد مـ هَ « :ل َقـْ َت َِف َقـ
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َأ ْقةةقام َطةةـ ود ِطفةةؿ ا ْلجؿع ِ
ةةات» -يعـةةل طةةـ تةةركفؿ الجؿعةةاتَ « -أ ْو
َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
قـ» ،وهذا وطقد شديد.
اهلل َط َؾك ُق ُؾقبِ ِف ْؿُ ،مؿ َل َق ُؽق ُكُـ م َـ ا ْل َغافؾِ َ
َل َق ْخت َؿـ ُ
أيضا طـد أبل داود مـ حديث أبل الجعد الضؿري أن الـبل -
وجاء ً
ةـ َت َةر َك َم َةال َ
اهلل
او ًكًةا بِ َفةا َص َب َ
ث ُج َؿة ٍع َت َف ُ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قالَ « :م ْ
ةع ُ
َط َؾك َق ْؾبِ ِف» ،وطرفـا أن الطبع هق أن يؿـع مـ وصقل الخقر لف طقاذا باهلل.
أيضا جةاء طةـ ابةـ طبةاس -رضةل اهلل طـفؿةا -أكةف قةال( :مةـ تةرك
ً
الجؿعةةة مةةالث جؿةةع متقالقةةات ،فؼةةد كبةةذ اإلسةةالم وراء ضفةةره) ،قةةال
الؿـذري يف الن قب :رواه أبق يعؾك مقققفا بنسـاد صحق .
الؽبقرة الثاكقة والسبعقن :إساءة الؿالؽ إلك الرققؼ
وذلؽ يف ققل الـاضؿ :إساءة مالؽ إلةك الؼةـ; أي إسةاءة السةقد إلةك
طبده ،وطدم رفؼف بفِ ،
والؼـ هق العبد الةذي لةؿ يتعؾةؼ بةف أي سةبب مةـ
أسباب العتؼ ،فؾقس مدبرا ولقس أم ولد; ٕن همٓء وأمثالفؿ تعؾؼ هبؿ
سبب مـ أسباب العتؼ.
يةةدل لةةذلؽ حةةديث أبةةل مسةةعقد البةةدري -رضةةل اهلل طـةةف ،-قةةال:
ةؿ َأ َبةا
(كـت أضرب الم لل بالسقط ،فسؿعت صةقتا مةـ خؾػةل« :ا ْط َؾ ْ
م سع ٍ
قد» قال :لؿ أففؿ الحقت مـ الغضب ،فؾؿا دكا مـل إذا هق رسةقل
َ ْ ُ
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ٍ
ةؿ َأ َبةا
اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-فنذا هق يؼقلْ « :
اط َؾ ْؿ َأ َبا َم ْسة ُعقد ،ا ْط َؾ ْ
ٍ
ٍ
اهلل
َم ْس ُعقد» قال :فللؼقت السقط مـ يدي ،فؼةال« :ا ْط َؾ ْ
ةؿ َأ َبةا َم ْسة ُعقد َأن َ
َأ ْقدََ ر َط َؾق ِ
ؽ مِـْ َْؽ َط َؾك َه َذا ا ْل ُغ َال ِم» ،قال :فؼؾت ٓ أضرب مؿؾقكةا بعةده
ُ ْ
أبدا) ،أخرجف مسؾؿ.
جاء يف رواية طـد مسةؾؿ فؼؾةت( :يةا رسةقل اهلل! هةق حةر لقجةف اهلل،
ةار») وهةذا هةق
فؼالَ « :أ َما َل ْق َل ْؿ َت ْػ َع ْؾ َل َؾ َػ َح ْت َْؽ الـ ُارَ ،أ ْو َق َالَ :ل َؿس ْت َْؽ الـ ُ
اللاهد مـ كقن هذا الػعؾ مـ كبائر الذكقب.
أيضا جاء ما يدل طؾك ذلؽ مـ حديث أبل بؽر الحديؼ -رضل اهلل
ً
طـف -أكف -طؾقف الحالة والسالم -قالَ َٓ « :يدْْ ُخ ُؾ ا ْل َجـة َة َسةق ُ ا ْل َؿ َؾ َؽ ِةة»
رواه ابـ ماجة ،ولؽـ هذا فقةف ضةعػ ،وسةق الؿؾؽةة أي الةذي يسةلء
إلك مؿالقؽف ،ولفذا فنن الـبةل -صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ -أمةر باإلحسةان
إلك الرققؼ ،فعـ الؿعرور بـ سقيد قال رأيت أبا ذر وطؾقف حؾةة ،وطؾةك
المف مثؾفا ،فسللتف طةـ ذلةؽ ،قةال :فةذكر أكةف سةاب رجةؾ طؾةك طفةد
رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فعقره بلمف ،قةال :فةلتك الرجةؾ الـبةل
ص ةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ -فةةذكر ذلةةؽ لةةف ،فؼةةال الـبةةل -طؾقةةف الحةةالةِ
قةؽ ج ِ
والسالمٕ -بل ذر رضل اهلل طـةف« :إِك َ
اهؾِقة ٌةٌ ،إِ ْخ َةقا ُك ُؽ ْؿ
ةؽ ا ْم ُةر ٌؤ ف َ َ
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ِ
ةـ َك َ
ةت
َةان َأ ُخةق ُه َت ْح َ
اهلل َت ْح َت َأ ْيةدي ُؽ ْؿَ ،ف َؿ ْ
َخ َق ُل ُؽ ْؿ» أي خدكؿ « َج َع َؾ ُف ُؿ ُ
ةقه ْؿ َمةا َي ْغؾِة ُب ُف ْؿ،
َي ِد ِهَ ،ف ْؾ ُق ْط ِع ْؿ ُف مِؿا َي ْل ُك ُُؾَ ،و ْل ُق ْؾبِ ْس ُف مِؿةا َي ْؾة َب ُسَ ،و َٓ ُت َؽؾ ُػ ُ
ُقه ْؿ َط َؾ ْق ِف» رواه البخاري ومسؾؿ.
قه ْؿ َف َل ِطقـُ ُ
َفنِ ْن َكَؾ ْػ ُت ُُؿ ُ
وهذا وإن لؿ يؽـ لف تطبقؼ أن ،لعدم وجقد الرققؼ ،لؽـ لف تطبقؼ
يف العؿال والخدم وكحقه مؿـ يعؿؾ طـد الـاس ،فقـبغل لفؿ بةؾ يجةب
اإلحسةةان إلةةقفؿ ،وطةةدم اإلسةةاءة إلةةقفؿ ،بةةؾ إن الـبةةل -صةةؾك اهلل طؾقةةف
وسؾؿ -قال« :إِ َذا صـََع َِٕح ِد ُكُؿ َخ ِ
اد ُم ُف َص َعا َم ُفَ ،و َقدْْ َول ِ َل َحر ُه َو ُد َخا َكَة ُف»
َ َ َ ْ
قالَ « :ف ْؾ ُق ْؼ ِعدْْ ُه َم َع ُف َف ْؾ َق ْل ُك ُْؾَ ،فنِ ْن َك َ
ةع فِةل
قها َقؾِ ً
َان الط َعةا ُم َم ْلة ُػ ً
ةقالَ ،ف ْؾ َق َض ْ
َي ِد ِه ُل ْؼ َؿ ًة َأ ْو ُل ْؼ َؿ َت ْق ِـ» وهذا أخرجف مسؾؿ.
اكظر إلك هذا إدب العظقؿ ،فنذا جاء هةذا العامةؾ أو هةذه الخادمةة
مثال صـعت الطعام ،أو هذا السائؼ جاء بالطعام مةـ الؿطعةؿ ،وقةد شةؿ
الرائحة ،يليت ويعطقفا لؽؿ وٓ يلكؾ شقئا ،لقس هذا مـ خؾةؼ اإلسةالم،
إما أن تلخذه وتجؾسف معؽ لقلكؾ ،وٓ تلكػ مـ هةذا ،وكةـ متقاضةعا،
بعض الـاس يلكػ يؼقل آكؾ مع هذا الػؼقر ،أو هذا الضعقػ ،لقس هذا
مةةـ خؾةةؼ اإلسةةالم ،بةةؾ يؼعةةده معةةف ويلكةةؾ معةةف ،فقةةمجر طؾةةك هةةذا
اإلحسان.
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فنن كان الطعام ملػقها ،معـك ملػقها يعـل تؽةامرت طؾقةف اللةػاه
فحار قؾقال ،فعؾك إقؾ َأ ْططِف لؼؿة أو لؼؿتقـ مـ الطعام ،فقؽقن بذلؽ
قد أحسـ إلك هذا الضعقػ.
هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ الؽالم طؾك هذه الؿـظقمة الـافعة الؿباركة،
اسلل اهلل -طز وجةؾ -أن يرزقـةل وإيةاكؿ طؾؿةا كاف ًعةا ،وطؿةال صةالحا،
واسللف سبحاكف وتعالك أن يجعؾ هةذا العؾةؿ حجةة لـةا ٓ طؾقـةا ،واسةللف
سبحاكف أن يغػر لؾـاضؿ ولؽؾ مـ اطتـك هبذه الؿـظقمة ،ومـ أفاد مـفةا،
واسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يغػر لـا زلؾـا وتؼحقركا وإسرافـا يف أمركةا،
وأن يغػر لـا ولقالديـا ولؿلةايخـا ووٓة أمركةا وكةؾ مةـ لةف حةؼ طؾقـةا،
واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد.
فقف سمال لعخقات :السمال مر معـا حديث «ا ْمـَ َت ِ
َان فِةل الـ ِ
ةاس ُه َؿةا
بِ ِف ْؿ ُك ْػ ٌر :الط ْع ُـ فِل ْإَ ْك َْس ِ
اح ُة» ،ذكرت أربع تقجقفةات ذكرهةا
اب َوالـ َق َ
ةؿ ُك ْػة ٌةر» ،هةةذا السةةمال مقجةةف
الـةةقوي -رحؿةةف اهلل -يف معـةةك « ُه َؿةةا بِ ِفة ْ
ةؿ ُك ْػ ٌةر»،
لعخقات ،ما الؿراد بؼقلف -طؾقف الحةالة والسةالمُ « :-ه َؿةا بِ ِف ْ
تذكر التقجقفات إربعة التل مرت معـا.
يؼقل :ما أدلة تحقل الحغقرة إلك كبقرة قر أمر ابـ طباس؟
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هةةةذا أمةةةر تتةةةابع طؾقةةةف جؿاطةةةة مةةةـ أهةةةؾ العؾةةةؿ مةةةـ الؿحؼؼةةةقـ،
واحتجاجفؿ بلمر ابـ طباس وهق أمر صحق  ،وهق كاف يف هذا.
ةؿ ُي ِحةروا َط َؾةك َمةا
يؼقل :هةؾ مةـ هةذه إدلةة قةقل اهلل تعةالكَ ﴿ :و َل ْ
َف َع ُؾقا َو ُه ْؿ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [آل طؿران]246 :؟
ما يظفر هذا أكف يدل طؾك أهنا كبقرة ،وإكؿا فقةف أن هةمٓء الحةالحقـ
مـ أولقاء اهلل -طز وجؾ ٓ -يحرون طؾك الحغقرة.
يؼقل :كؿ أقحك طدد يؿؽـ أن تحؾ إلقف الؽبائر؟
هذا مختؾػ فقف ،مـفؿ مـ حدها بلربع ،ومـفؿ مـ قال سبع ،ومـفؿ
مـ قال :تسع ،ومـفؿ مةـ قةال إحةدى طلةرة ،ومةـفؿ مةـ أوصةؾفا إلةك
سبعقـ ،وجاء يف أمر ابةـ طبةاس قةال( :إلةك السةبعؿائة أقةرب) ،والةذي
طؾقف جؿاطة مـ الؿحؼؼقـ أهنةا ٓ تحةد بعةدد ،وإكؿةا طةرفتؿ الضةابط يف
درس أمس ،فؿا اكطبؼ طؾقف الضابط يؽقن مةـ الؽبةائر ،وبعةض الؽبةائر
التل تذكر طـد الػؼفاء محؾ خالف بقـفؿ ،وقد مر معـةا شةلء مةـ هةذا،
إتقان الحائض ،مر معـا أكف محؾ خالف ،هؾ هق كبقرة أو ٓ ،وإذا كاكت
محؾ الخالف فقؽقن العدد قر مـضبط ،إٓ طؾك رأي جؿاطة مـ أهةؾ
العؾؿ.
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يؼقل :ما ضابط اإلصرار؟ وهؾ هق مجرد العزم طؾك طةدم التقبةة أم
مـف تؽرار الؿعحقة؟
هذا مر معـا ،مر معـا ضابط اإلصرار ،أن يعاود هةذا الةذكب ،ويظفةر
مـف آستفاكة بةف ،ويعةزم أن يػعؾةف يف الؿسةتؼبؾ ،يؽةقن حقـئةذ قةد أصةر
طؾك هذه الحغقرة.
يؼةةقل :إذا صؿسةةت كةةؾ الحةةقرة إٓ رأسةةفا الةةذي فقةةف القجةةف ،ففةؾ
يـتػل التحريؿ كطؿس الرأس.
ةقر ُة الةةر ْأ ُس» ،وهةةل مقضةةع الػتـةةة ،أمةةا بؼقةةة
جةةاء يف حةةديث« :الحة َ
البدن ،فنكف ٓ يػتتـ بف ،ولفذا التحقير أصؾف كؿا ٓ يخػاكؿ يف ققم كقح
طؾقف السةالم ،-صةقروا الحةالحقـ وافتتـةقا هبةؿ ،فةنذا صةقر شةخصبدون الرأس ٓ يححؾ بذلؽ فتـة ،أما لرأس هق الذي يححؾ بف الػتـة.
هةةذا الجةةقاب مةةـ إخةةقات ،أكةةف يةةمدي إلةةك الؽػةةر ،أكةةف مةةـ طؿةةؾ
الؽػةةار ،أن ذلةةؽ مةةـ الؿسةةتحؾ ،كػةةر ٓ يخةةرج مةةـ الؿؾةةة ،الجةةقاب
صحق إن شاء اهلل ،إخت أم أسؿاء وفؼفا اهلل.
يؼةةقل :هةةؾ تعؾقةةؾ الـفةةل طةةـ العؿةةؾ بعؾةةة طةةدم التلةةبف بالؽػةةار ،أو
الـساء ،قريـة تدل طؾك أكف مـ الؽبائر؟
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أققل :اهلل أطؾؿ.
يؼقل :ما حؽؿ تحقير طـ صريؼ الجقال وكلره يف الػقس بقك؟
التحةةقير بةةأٓت الحديثةةة هةةذا محةةؾ خةةالف بةةقـ الؿعاصةةريـ،
التحةةقير بةةأٓت الػقتق رافقةةة ،سةةقاء كةةان مابتةةا أو متحركةةا ،محةةؾ
خالف ملفقر بقـ العؾؿاء الؿعاصريـ ،وملايخـا الؽبار فتةقى الؾجـةة
الدائؿة طؾك تحريؿ التحقير الػقتةق رايف ،ولؽةـ ٓ يخػةك أن التحةقير
العؾة فقف هل أكف وسةقؾة إلةك الؿحةرم ،هةق محةرم يف ذاتةف ،ووسةقؾة إلةك
اللرك; ٕن ققم كقح كؿا تؼدم -طؾقف السالم -إكؿا ححةؾ لفةؿ اللةرك
بالتحقير ،فنذا وجدت محؾحة راجحة ،أو وجدت حاجة إلك التحةقير
جةةاز حقـئةةذ ،لؾؼاطةةدة الؿعروفةةة طـةةد أهةةؾ العؾةةؿ :أن مةةا حةةرم تحةةريؿ
وسقؾة ،جاز طـد الحاجة والؿحؾحة الراجحة.
ومـ الحةقائج أن التحةقير لؾبطاقةة أو الجةقاز وكحةق ذلةؽ ،ومةـ
الؿحؾحة التحقير أو كؼؾ أحقال الؿسؾؿقـ لؾؼقام بحؼفةؿ مةـ بؾةد إلةك
بؾد ،وكحق ذلؽ مـ الؿحال  ،ففذا كؾف مؿا يستثـك إن شاء اهلل.
يؼقل :ما حؽؿ التؽؾؿ طؾك وٓة أمقر قر وٓة أمقركا؟
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ٓ شؽ أن الطعةـ يف وٓة أمةقر الؿسةؾؿقـ ،سةقاء كـةت أكةت مؿةـ
تحت وٓيتفؿ ،أو كـت يف بؾد آخر لسةت تحةت وٓيةتفؿ ،هةذا ٓ شةؽ
أكف يةمول إلةك إيغةار الحةدور طؾةقفؿ ،وإمةر ضةاهر يف البؾةد ،إذا تؽؾةؿ
شخص يف وٓة أمره وصعـ فقفؿ ،أو أكؽر طؾقفؿ طالكقة ،هذا يمول إلك
إيغار الحدور ،وإيغار الحدور طؾقفؿ يمول إلك الخروج طؾقفؿ.
وأما الؽالم يف وٓة إمقر يف بؾد آخر فؿا الؿحةؾحة مـةف ٓ ،يقجةد
يف هذا محؾحة ،بؾ هذا إذا وصؾ إلك الرطقة هـاك سقف تق ر الحدور
طؾك ولل إمر يف ذلؽ البؾةد ،وربؿةا خةرج طؾقةف ،القسةائؾ لفةا أحؽةام
الؿؼاصد..
كؼةةػ طؾةةك هةةذا ،واسةةلل اهلل -طةةز وجةةؾ -لةةل ولؽةةؿ العؾةةؿ الـةةافع،
والعؿؾ الحال  ،واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد.
حولت المادة الصوتوة إلى ىصوة كما ألقوت ولم تتم مراجعتها من قبل الشوخ
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