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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
-     قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو-في باب الرجاء عن أبي ىريرة  -رحمو اهلل-ف نفقد أورد المص

- فيستغفرون اهلل  ،وجاء بقوم يذنبون ،لذىب اهلل بكم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا)) :-صمى اهلل عميو وسمم
 .رواه مسمم (1)((فيغفر ليم ،-تعالى

 -صمى اهلل عميو وسمم-سمعت رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو-خالد بن زيد  ،حديث أبي أيوب :ثم أورد بعده
 .رواه مسمم (2)((فيغفر ليم ،فيستغفرون ،لوال أنكم تذنبون لخمق اهلل خمًقا يذنبون)) :يقول

ومن  ،الغفور :ومن أسمائو ،التواب :من أسمائو -تبارك وتعالى-وذلك أن اهلل  ،ىذان الحديثان معناىما واحد
كما  ،تظير في أمره -تبارك وتعالى-وأسماؤه  ،وما شابو ذلك من األسماء الحسنى ،الرحمن والرحيم: أسمائو

 ،فيغفر لو ،ويوجد من يستغفر ،فيغفر لو ،فمن مقتضى ىذه األسماء أن يوجد من يذنب ،تظير أيضًا في خمقو
فما ىو  ،جد من يتوبيو ولم  ،ولم يوجد من يستغفر ،فمو لم يوجد من يذنب ،فيتوب اهلل عميو ،ويوجد من يتوب

 .؟وما شابو ذلك ،والرحيم ،والرحمن ،والغفور ،التواب :-تبارك وتعالى-األثر الذي سيكون السمو 
ظير فت ،-تبارك وتعالى-كيم اهلل وأقوام ييم ،ويؤخذون ،كما أن ىذه األسماء أيضًا تقتضي وجود قوم يعاقبون

تبارك -فاقتضت حكمتو  ،وما شابو ذلك ،القديرو  ،القاىرو  ،القويو  ،الجبار :-تبارك وتعالى-معاني أسمائو 
الصالة  معميي-ولرسمو  -تبارك وتعالى-ا هلل ويكون محاد   ،يوجد من يعاند ويكابر ،أن يوجد ىذا وىذا -وتعالى
ويوجد آخرون  ،ونحو ذلك ،والجبار ،كالقدير ،-تبارك وتعالى-فتظير فيو معاني أسماء اهلل  ،فيؤخذ ،-والسالم

 .وىكذا ،فتظير فييم آثار األسماء األخرى ،فيغفر ليم ،فيستغفرون ،لمتوبة واالستغفار -عز وجل-يوفقيم اهلل 
ليس و  ،من أحاديث الرجاءفيو  ،ونحوه من األحاديث ،فيذا ىو النظر الذي ينبغي أن يكون في ىذا الحديث

وجد نصوص فإنو ت ،ويجترئوا عمييا ،أن يقدموا عمى معصية اهلل تشجيع الناس من أجل ،التشجيع :معنى ذلك
ولكن ىذه  ،ويوجد من اآليات ما فيو الكفاية في ىذا المعنى ،وفييا الوعيد الشديد ،وىي مخوفة ،أخرى زاجرة

ومرتبة الكمال التي ال  ،كما يقال ،يستطيع أن يصل إلى حال المثاليةب بيا من يظن أنو خاط  األحاديث حينما ي  
البّد  ،البد من وجود إساءة ،البد من وجود تقصير ،ىذا ال يمكن لو: نقول ،فإن ىذا أمر متعذر ،يخطئ معيا

ل وك ،والناس يخطئون ،عميو -عز وجل-ال يستطيع اإلنسان أن يشكر نعمة واحدة من نعم اهلل  ،من وجود ذنب
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الميم اجعل  :يقول القائل مثالً  ،وليذا نسمع في كثير من األحيان دعاءً  ؛فالعصمة ليست ألحد ،ابن آدم خطاء
التفرق  كيف يكون ،ىذا اعتداء في الدعاء ،واجعل تفرقنا بعده تفرًقا معصوًما ،اجتماعنا ىذا اجتماًعا مرحوًما

فالبّد  ،ما يمكنىذا  ال، ؟يمكن ىذاىل  ؟واإلساءة ،والذنب ،عصموا من الخطأىل يمكن لمناس أن ي   ا؟معصومً 
من يظن أنو سيصل إلى مستوى من النزاىة لأو  ،فينا في مثل ىذا المقام نقول ليذا اإلنسان ،من وقوع الخطأ

ىذه النصوص تدل عمى أنو  ،ال :نقول ،وال خطيئة ،وال ذنب ،ال يقع منو إساءه ،كوالطير بحيث يكون كالمم  
ويتعمد  ،لكن ليس معنى ىذا أن يتعمد اإلنسان اإلساءة ،لتظير معاني أسماء اهلل الحسنى ؛البّد أن يقع ذلك

ال فما معنى التقوى  ،-تبارك وتعالى-والواجب عمى اإلنسان أن يمزم حدود اهلل  ،فيذا عدوان ،الخطأ أن  وىيوا 
ال شك أنيا  ىي ،فيذه النصوص أحياًنا يتضرر بعض الناس منيا ،؟وقاية يجعل اإلنسان بينو وبين عذاب اهلل

لألسف يسمع مثل ىذه  ،فيتضرر ،ولكن من الناس من ال يأخذ ذلك بطريقة صحيحة ،وأنيا خير ،عمم
بل الذين  ،او ءاجتر فما  ،أخذوىا بيذه الطريقةيم فمالصحابة أما  ،-عز وجل-فتجرئو عمى معصية اهلل  ،األحاديث

نما كانوا ،واءما اجتر  ،بشرىم بالجنة ،بأعيانيم -صمى اهلل عميو وسمم-بشرىم النبي   .في غاية الخوف وا 
والرابع  ،والثالث يقوم وال ينام ،والثاني ال يأكل المحم ،وأحدىم يريد أن يعتزل النساء ،ىذه األحاديث قيمت ألقوام

والتخمي  ،أن يصموا إلى مستوى النزاىة والطيرمبشر لال يمكن  وألن ؛ىؤالء الذين خوطبوا بيذا ،يصوم وال يفطر
أو يضره سماع العمم لألسف  ،لكن الذي يضره سماع ىذا ،البد من وقوع التقصير ،عمى كل دنس وخطيئة وذنب
ًئا الصحيح،ىو من يأخذه بغير مأخذه  إًذا  ،الحمد هلل ،القضية بيذا الشكل تما دام :يقول ،لو فيكون ذلك م جرِّ

صمى -ذكر ىذه أو النبي قد  -عز وجل-ولماذا تذكرون النصوص التي فييا الوعيد والنار واهلل  ؟نناو وفخلماذا ت
وليس ىذا ىو المراد من إيراد  ،-عز وجل-فيجترئ عمى معصية اهلل  ،؟قد ذكر ىذا الحديث -اهلل عميو وسمم
 ،الدنيا لما تخوف عمى أصحابو من زىرة، -وسممصمى اهلل عميو -ولذلك ىذا مثمما قال النبي  ؛ىذه النصوص

كما فتحت  ،ولكن أخشى أن تفتح عميكم الدنيا ،ما الفقر أخشى عميكم)) :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي  قاللما 
صمى اهلل عميو -لما سمعوا ذلك من النبي  ،(3)((فتيمككم كما أىمكتيم ،فتنافسوىا كما تنافسوىا ،عمى من قبمكم

يأتي أو   ،المالو من فتنة الدنيا  اسمعت تحذيرً  ،؟يأتي الخير بالشرأو   ،يا رسول اهلل :رجل قال لوسألو  -وسمم
قال: إن الخير ثم  ؟أين السائل)) :قالو  ،ثم بعد ذلك أجابو -صمى اهلل عميو وسمم-فسكت النبي  ،؟الخير بالشر

أكمت  ،إال آكمة الخضرة)) ،يوشكو يقارب  :يعني ،((مم  ًطا أو ي  ب  ليقتل ح   ولكن مما أنبت الربيع   ،ال يأتي بالشر
اآلن ح المقصود، وضّ فيذا الحديث  ،((وبالت ،ثمطتو  ،تاجترّ ف ،استقبمت الشمس ،ىااحتى إذا امتدت خاصرت

حتى  ،فتأكل أكثر من طاقتيا ،لكن توجد بعض البيائم تقبل عميو بنيم وشره ،ويخرج بو الربيع ،المطر خير
فإنو يستطمق  ،حتى إذا استطمق ،ينتفخ بطنيا ،وىذا معروف في الدواب ،يصيبيا البشم ،ثم تموت ،ينتفخ بطنيا

 ،ولكن من الناس من ال يأخذ الشيء بالطريقة الصحيحة ،فالخير ال يأتي بالشر ،إلى حد أن تموت ىذه البييمة
ثم  ،تأكل الشيء الجيد األخضر ،في البيائم ىذا مثل ،((إال آكمة الخضرة)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي 

                                         
 تخوف باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(6427: )رقم فييا، والتنافس الدنيا زىرة من يحذر ما باب الرقائق، كتاب البخاري، جوخر أ -3
 (.1552: )رقم الدنيا، زىرة من يخرج ما



 ،وغتمض ، أي:اجترار :ثم بعد ذلك يقال لو ،تعيده مرة ثانية ،تعيد الذي في الكرشأي:  ،تستقبل الشمس وتجتر
أما التي تأكل وتأكل حتى يمتمئ  ،ثم تجتر ى،فإذا صرفتو فعند ذلك تأكل مرة أخر  ،ثم بعد ذلك يرجع إلى جوفيا

ويجترئ عمى  ؟أين أنتم :ويقول ،يقرأ مثل ىذه النصوص ،س من يكون بيذه المثابةومن النا ،يذه تموتف ،بطنيا
 .وليتك ما عرفت ،وليتك ما طمبت العمم ،ليتك ما قرأت :يقرأ في بعض األشياء وتقول لو ،معصية اهلل

يبدأ فمما  ،ويأكل وىو جالس ،عمى أن يشرب جالًسامنذ نعومة أظفاره مر عميو أو تربى ىذا اإلنسان  تجدفمثال: 
ني و أحدىم أن يشرب وىو قائم  يكره أناساإن )) :قالا و شرب قائمً أنو  عمي  يأتي ويقرأ أثر ، يطمب العمم رأيت ا 

شرب  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) :ويقرأ ،(4)((فعل كما رأيتموني فعمت -صمى اهلل عميو وسمم- النبي
صمى -   مع أن النبي  قائما، ويصير يتعمد الشرب ،ىذا يجوزإذن  :ويبدأ يقول ،(5)((وىو قائم ،قمعم   ن  من ش  

أترضى أن تشرب معك )) :ولما سئل عن ىذا قال ،(6)((كم وىو قائممن ال يشربن أحد)) :قال -اهلل عميو وسمم
وقال لمرجل الذي شرب قائًما  ،الشيطان :يعني ،(7)((من ذلكشر يشرب معك ما ىو )) :قال ،ال :قال ،((؟ىرة
 ،(9)شرب قائما(( -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) :ويأتي بعض الناس ويسمع الحديث ،(8)((وق  )) :قال

 .فصار العمم يضره ،ورباه أبوه عميو ،ويمحو كل ما تعممو في السابق
ْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  ال ِذينَ } :يقرأ قول اهلل تعالى :مثالً و  لبعض  يقرأ قوالو  ،[32: النجم] {الم َممَ  ِإال   َواْلَفَواِحَش  اْلِْ

، لكنو قول و بعض السمفب قالىذا  ،قميالً  يعني: أو نحو ذلك ،مم ىو أن يقارف فاحشة مرةمالسمف أن ال
 الم َممَ  ِإال  } :ويقول ،فيسول لنفسو أن يقارف فاحشة ،ي ترجح عنديذىذا الويقول: فيقرأ  ،ضعيف ، قولمرجوح

 .فتيون في نفسو المعصية ،[32: النجم] {اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعُ  َرب كَ  ِإن  
ولعمي ذكرت في  ،انظر إلى اإلنسان الجاىل أحياًنا يكون أبصر من ىذا، وانظر إلى اآلخر ،انظر إلى ىذاف

والذنوب أنو لم يترك شيًئا من ألوان الرزايا والباليا  :بعض المناسبات أني أعرف رجاًل فيما يحدثني عنو قريبو
 ،إذا خسف القمر اغتسلف ،ىو ال يصمي أصالً ، و بجميع أنواع الفواحش إال يفعميا ،والفواحش والفجور والمخدرات
 ،حتى يذىب الخسوف من شدة الخوف ،وال أحد يكممني ني،يجيئحد ال أ :وقال ،وأغمق عمى نفسو في غرفة
 ،خوًفافيو وال يؤثر  ،يصمي ذىبي يذمنا الوالجيد  ،عاديو  ،لم يكن أصالشيئًا  ونحن إذا خسف القمر كأن

 .شدة الخوف عنده انظرومع ذلك  ،قبيحة إال ويقارفيا توجدانظر إلى ىذا ما ف
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ماذا  :قمت ،؟وأقاموا عمّي الحد ،ىل يجزئ إذا ذىبت إلى الييئة :ويقول ،ايبكي بكاء مر  مرة ا رجال شاب   رأيت
فماذا  ،(15)فأمره إلى اهلل -عز وجل-ستره اهلل فمن ابتمي أن  :أحاديثبلو  آتيو  ،؟يقام عميك الحدأن  ألجلفعمت 
قمت  ؟وتطيرني ،وتعتبر جية يحصل بيا إقامة الحد ،يكفي الييئة وأ ،ممحكمةل ذىبأأن البّد  ىل :قال ؟فعمت

بعد السؤال والمناقشة ف ،يبكيو وىو يتردد  اأيامً رأيتو فقد  ،بكاء أيامو مع المناقشة ف ؟ماذا فعمت ،يا ابن الحالل :لو
 ،أنزل حتىبخادمة ضميا  -ومع الثياب-تبين أنو باشر مباشرة من الخارج  ،يتكمم من البكاءأن ع يما يستطوىو 

ويريد  ،فئوخا ،وبكاء أيام ، فيو يظن أن ىذا ىو الزنا،ما تزوج :ىو ،وىو كان يظن أن ىذا ىو الزنا ،زن  يم ل
، وقال فالن ،قال ابن عباسويقول:  ،{الم َممَ  ِإال  } :ويقول ،الفاحشة بعينيا يفعل كوذا ،يقام عميو الحديذىب لأن 

   .ويتفمسف وقال فالن،
إذا  ،وما أكثر ىؤالء في ىذه األيام ،وليتو ما درس ،ليتو ما تعمم :ويقال ،ره العمم بيذه الطريقةضمن الناس من يف

كيف تقول ىذا  يقول لك: تعال، ،الفخذ عورة :قمت لو وأ ،حرام المعازف :مثالً  ، وقمت لوجئت تنكر عميو قضية
 ،؟تحمل الناس كميم عمى رأيكماذا أنت ل ؟من قال لك ىذا الكالم ،لو سمحت عفًوا ،تعال ؟ىذا يقولمن الكالم؟ 

أفتوا  نيذمن العمماء اليقول:  ،العمماء أفتوا بيذا ،طيبتقول لو:  ؟ما في إال أنتىل  ،راء أخرىآ اعمم أن ىناك
ثقافة  !ما شاء اهلل ،فالن أفتى بالجوازف ؟فقط ك ىنايوجد إال عمماؤ ما يقول:  ،أفتى فيو فالن وفالنقول: ت ؟يذاب

صار كثير منيم بيذه  ،كما يقال ،يأخذون العمم من قفاه وايوم صار  ،وىذا تجده عند كثير من العامة ،الفضائيات
ويناقش  ،اآلن يجترئ ويتفمسف ،اآلن ال ،ويخاف يفعل المعصيةكان ول األ، في يجترئ ويتفمسف :الطريقة
فيي عبارة  ،ما أدري ماذا قالت ،نيا رجعت إلى الصفرإ :تقولأن  ، تريدكما تقول إحدى النساء ،ويجادل

  .لصفرى الإرجعت  :تقول: قالواقمت: ماذا تقول؟  تغير،واآلن  ،أنا كنت ما أدري أيش ،اإلنجميزيب
تبين و  ،أخرى أقواال ىناكأن  لي تبينخالص،  ،إني رجعت اآلن آلخر درجة :أنيا قالت كممة معناىا :الشاىد

ألنيم ال يأخذون العمم  ؛ي يسمعونيا لألسفتفتضرىم ىذه األشياء ال ،ثقافة الفضائياتفيذه  ،أن فيو أشياء ثانية
 ،ن أىل األىواء يأخذون العممإ :-رحمو اهلل-قال الشاطبي  وليذا ؛وبطريقة صحيحة ،مأخذه الصحيح من
وأما من  ،وانحرافاتيم ،ليبحثوا عما يوافق أىواءىم ؛بعدما يفعمون -السؤال واالستفتاء في- سألونأو ي   ،يتمقونوو 

واهلل  ،ىذا ،البّد من األمرين أيضا، ويثق بعممو ،ويسأل من يثق بدينو وورعو ،كان يريد الحق فيسأل قبل ما يفعل
 وصحبو. ،، وآلوعمى نبينا محمد وصمى اهلل ،أعمم

                                         
: رقم ألىميا، كفارات الحدود باب الحدود، كتاب ومسمم، ،(6851: )رقم السارق، توبة باب الحدود، كتاب البخاري، وخرجأ -15
(1759.) 


