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 "    ُفالن   ِمثل َتُكنْ  ال اهلل عْبدَ  َيا" -عنهما اهلل رضي- العاص بن عمرو بن اهلل عبد وحديث الباب مقدمة شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
   الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:

أو  ،البذذا  تينذذين فذذص صذذدر  ذذ ا -رحمذذا اهلل-أورد المصذذ    "،المحافظذذع عمذذى مذذا اعنذذادي مذذن الخيذذر"فهذذ ا بذذا  
  .[11:الرعد] {ِبَأْنُفِسِهمْ  َما ُيَغيُِّروا َحت ى ِبَقْوم   َما ُيَغيِّرُ  اَل  الم هَ  ِإن  } :-نبارك ونعالى-األولى قال اهلل  ،ثالث

فذنن ثذم بعذد  لذك نحذول واالسنقامع والعبادة  إ ا كان عمى لون من الطاععالعبد أن   ص :وم اسبع   ي اآليع لمبا 
ن ذلل وعمى مسذنو  األمذع  ،أو من العافيع إلى المرض ،فقد ينحول من الغ ى إلى الفقر ، لك مؤ ن بنحول أحوالا

 ،بمذذا يبنمذذيهم بذذا مذذن  قذذا األمذذوال واأل فذذ  -عذذل و ذذل-ويبنمذذيهم اهلل  ،والكذذوارث والمصذذال  العامذذعبهذذا الباليذذا 
كل   ا يحصل إ ا غيرت األمع  ،من اآلفات النص نفنك باللروع والثماروالثمرات بما يحصل  ،باألوبلع و حو  لك
إلذى حذال أخذر  مذن ال يغير مذا بقذوم مذن  عمنذا وعافينذا وعطالذا  ،و ك ا عمى مسنو  األفراد ،من حال إلى حال

إ ا نحولذذوا مذذن طاعنذذا إلذذى معصذذينا  ،يكذذون النغييذذر مذذ هم أواًل  ،والفقذذر والمسذذغبع حنذذى يغيذذروا مذذا ب  فسذذهم ،الضذذر
يعطذص العبذد و ذو عمذى حذال  -عذل و ذل-إ ا رأيذت اهلل  ،اً فن ا أعطا م كذان  لذك اسذندرا  ،عافيناحول اهلل ع هم 

 {َمِتييييين   َكْيييييِد  ِإن   َلُهيييمْ  َوُأْمِمييييي} :-عذذذذل و ذذذل-كمذذذا قذذذال اهلل  ،لذذذذا اً مذذذن العمذذذذل فذذذنن  لذذذك يكذذذذون اسذذذندرا سذذذيلع 
تخذر يسذنعممها كثيذر مع ذى وقد  بهت فص بعض الم اسذبات عمذى  ،فه ا  و مع ى اآليع ،[54:القمم] ،[131:األعرا ]

المع ذى  ،اً  كر  و ال ي  كرنذا ت فذالمع ى ال ي ي   ،السم  فمن بعد مولي   و المع ى ال ي ي كري  ،من ال ا  با
ابذذدأ  :يقذذول ،سنشذذهد بهذذ ي اآليذذع عميذذا  ذذو أن اهلل ال يغيذذر مذذا بقذذوم حنذذى يغيذذروا مذذا ب  فسذذهمد وي  ور  اآلخذذر الذذ ي ي ذذ

ربذذص  :يقذذول إ سذذان ،يحن ذذون بهذذا ،و حذذو  لذذكوعممذذك حالذذك  -عذذل و ذذل-النغييذذر ب فسذذك بنصذذالحها فيغيذذر اهلل 
ر مذا فذص  فسذك ويصذم  اهلل حالذك غي ذ {ِبَأْنُفِسيِهمْ  َميا ُيَغيِّيُروا َحت يى ِبَقيْوم   َميا ُيَغيِّرُ  اَل  الم هَ  ِإن  } :فيقولون لا ،يهدي ص

المع ى ال ي ي كري المفسرون  و أن اهلل لن يحول عذ هم  عمنذا وعافينذا حنذى يكذون النغييذر  ، ك او  ،وعممك مثالً 
إن األمذذع ال يغيذذر اهلل حالهذذا مذذن الضذذع  والهذذوان والمسذذك ع والم لذذع  :ولكذذن إ ا قيذذل ،مذذ هم فذذص العمذذل إلذذى األسذذوأ

 ِبَقيْوم   َميا ُيَغيِّيرُ  اَل  الم يهَ  ِإن  } ،فه ا صحي فينحولوا إلى طاعنا  ،ونسمط األعداء حنى يغيروا ما ب  فسهم من العمل
وأن  مذن الطاعذع ي بغذص أن يحذرا عميهذا، نومع ذى  ذ ا أن اس سذان إ ا كذان عمذى لذو  {ِبَأْنُفِسيِهمْ  َما ُيَغيُِّروا َحت ى

  .حالا -عل و ل-للال يغير اهلل  ؛يواظ  عميها وال ينرك
من "الغلل المرأة حي ما نغلل ونحكم  [49:ال حل] {َأْنَكاثًا ُقو ة   َبْعدِ  ِمنْ  َغْزَلَها َنَقَضتْ  َكال ِتي َتُكوُنوا َواَل }وقال نعالى: 

لذي   لذك مذن فعذل  ،ثذم نر ذم مذن  ديذد نغذلل فهذ ا فعذل حمقذاء ،ثم بعد  لك نفنما ون قضا بعد إحكامذا ،"بعد قوة
ر و  ح  فال ي بغص أن يحصل لا وااللنلام بشرالم اسسالم عمى لون من النربيع واالسنقامع فن ا كان اس سان  ،العقالء
 اً ن ذد اس سذان أحيا ذ {قُيو ة   َبْعيدِ  ِمينْ  َغْزَلَهيا َنَقَضيتْ  َكيال ِتي َتُكوُنيوا َواَل } ،اسنقام سيري  قذض عممذابعدما  ،رو  بعد الك  

وي شذذ  األوالد عمذذى طاعذذع  ،ونسذذنقيم األسذذرة ،وينذذلوج امذذرأة صذذالحع ،وعمذذى االسذذنقامع ،يربذص أوالدي عمذذى طاعذذع اهلل



ال  ،ال نضذذي  :ويقذذول ،النربيذذع أو غيذذر  لذذكنغيذذر إمذذا أل ذذا يقذذرأ فذذص فمسذذفات ي ،الفسذذاد  مذذن اً ثذذم يفذذن  لهذذم بابذذ ،اهلل
دعهذذم  ،هذذم يطمعذذون عمذذى الخيذذر والشذذر ويذذ  بون ويذذرون ولذذو وقعذذوا فذذص شذذصء مذذن المحرمذذاتدع ،نح ذذر عمذذيهم

ويسذذافر بهذذم إلذذى بذذالد  ،فيذذ نص لهذذم بذذالق وات السذذيلع ،بعضذذهم يقذذول  ذذ ا ،يعرفذذون حنذذى ال يحصذذل ع ذذد م ا غذذال 
 َكيال ِتي َتُكوُنيوا َواَل } ،ننغيذر الحذال ،ثذم بعذد  لذك ينغيذرون ،ديذ همأن نفنن  ؤالء عن من ش  ها  ويفعل أفعاالً  ،سيلع

 ،ويصذذذبرون عمذذذى األ   ،يذذذدعون إليذذذا -نبذذذارك ونعذذذالى-الذذذدعاة إلذذذى اهلل  ،{َأْنَكاثًيييا قُيييو ة   َبْعيييدِ  ِمييينْ  َغْزَلَهيييا َنَقَضيييتْ 
ثذم بعذد  لذك نحصذل  ،ولون من اال ضباط مم أحكام الشريعع ،ويعممون ال ا  شرالم اسسالم عمى  ادة صحيحع

فيصذذدر مذذ هم نصذذرفات  ،مذذن المشذذا يرإلذذى أمثذذال الف ذذا ين والمغ يذذين والمهذذر ين وينحذذول عذذدد مذذ هم  ،فضذذالياتال
بعذدما كذان يقذول كذ ا  ،فنبذدأ الفنذاو  الرخذوة ،أو فن ع المذال أو غيذر  لذك ،يع ص إما بسب  فن ع الشهرة ،غير اللقع

ك ا قبل عشر  :وصار ال ا  ينشككون ،تخر ان يقول كالمً صار اآل ،عمى أمور  ادةور بص الم نمم  ،قول ك اوي
ذول مضذي  فذص األو ك ا أ ، طعمى خ وصر ا ا حرف ان واآل عمى صوا س وات   :و قذول ،رين عمذى ال ذا قين ومح  

     .؟بعد عشر س وات قادمع كي  س كون ، طي ؟ن عرف ا الح ، واآلوحرام ،ما ي ول ،ال
 ،بص ال ا  عمى نربيع  ادة ينمقون من عمماء ربذا يينر   ،{َأْنَكاثًا ُقو ة   َبْعدِ  ِمنْ  َغْزَلَها َنَقَضتْ  َكال ِتي َتُكوُنوا َواَل }إ ن 

وطمذ  رضذا  ، حذرا االنحذول و ال ذ ا  ، يصذ ، فهذ ا ال"ال حذرج" :عمذى قاعذدةثم بعذد  لذك  ذ نص و ذ قض  ذ ا كمذا 
أو مذذن غيذذر  ذذؤالء الذذ ين يشذذا دون مذذن  ذذؤالء  ،فذذص الق ذذوات نيع ذذا  مذذن قبذذل اآلخذذرين مذذن  ذذؤالء الذذ واسال ذذا  

بح ع أ  ذا  بقذى مذم  ،مبادل ا و فنص لم ا  بالنسهيل والرخاغير و بدل   ألن   اً ال ي ول أن يكون مسوغالماليين 
دين يذمذا فيهذا ي بغص لإل سان أن يقذول  -عل و ل-أحكام اهلل  ،  ا غير صحي  ،المحكمات ألن القطار سيغادر

  .ما ينر   لديا من أدلع الكنا  والس ع با، -عل و ل-اهلل 
 .كث و و الغلل الم قوضواأل كاث  مم     :يقولعمى كل حال 
طذال عمذيهم  [11:الحديذد] {ُقمُيوُبُهمْ  َفَقَستْ  اْْلََمدُ  َعَمْيِهمُ  َفَطالَ  َقْبلُ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  ُأوُتوا َكال ِذينَ  َيُكوُنوا َواَل }وقال نعالى: 

فذذذص أول  ،اس سذذذان فذذذص أول نوبنذذذا ،ال ذذذا  فذذذص أول أمذذذر م يكذذذون ع ذذذد م إقبذذذال شذذذديد ،األمذذذد بعذذذد  ذذذلول الكنذذذا 
وينذذ ثر ولربمذذا يبكذذص  ،وبخشذذوع ةويشذذعر بمذذ ة فذذص العبذذاد ،فذذص أول مبدلذذا فذذص العمذذل يكذذون ع ذذدي ا ذذدفاع ،اسذذنقامنا
وقسذذوة  ،شذذصء مذذن الهمذذود وال مذذود -إال مذذن رحذذم اهلل- لذذك يحصذذل لذذا  بعذذدو  ،ونمذذر عميذذا سذذ وات ،الميذذلويقذذوم 
 ما ال ي حصل؟  ،و فا  العين ،القم 

قبالذا عمذى ربذا  ،ولي ذارقذع القمذ  عمذى إلى أن يسنمر  اً وله ا يحناج العبد دالم ،فقست القمو طال األمد  -    وا 
 َعَميْيِهمُ  َفَطيالَ  َقْبيلُ  ِمينْ  اْلِكتَيابَ  ُأوتُيوا َكال يِذينَ }ألن اهلل يعيذ   ذ ا  ؛بنخبات وخشذوع اً صحيح إقباالً  -نبارك ونعالى

ثذذم بعذذد  لذذك حصذذل  ،  بذذت اال دفاعذذع النذذص فذذص البذذدايات ،طذذول األمذذدفسذذب  قسذذوة القمذذ   {ُقمُييوُبُهمْ  َفَقَسييتْ  اْْلََمييدُ 
 {رَِعاَيِتَهيييا َحييي    َرَعْوَهيييا َفَميييا} :و كذذذ ا فذذذص قولذذذا نعذذذالى ،و ذذذ ي أمذذذور يحنذذذاج اس سذذذان أن يقذذذ  ع ذذذد ا ،النراخذذذص

 ِإال   َعَمييْيِهمْ  َكَتْبَناَهييا َمييا}يع ذذص ال صذذار   [92:الحديذذد] {اْبتَييَدُعوَها َوَرْهَباِني ييةً } :قذذال ، ذذ ا فذذص الر با يذذع ،[92:الحديذذد]
الر با يع كا ت  ،-نبارك ونعالى-يع ص أ هم ابندعوا   ا من أ ل النقر  إلى اهلل  [92:الحديد] {الم هِ  ِرْضَوانِ  اْبِتَغاءَ 

واال قطذذاع عذذن الحيذذاة  ،فكذذا وا ينعبذذدون بمذذون مذذن الشذذدة ونعذذ ي  الذذ ف  ،ع ذذد ال صذذار  وال ن ذذول فذذص  ذذ ي األمذذع
أو فذص عذن ال ذا  فذص ديذر  يعذي  م عذلاًل و  ،ينذرك أكذل الطيبذاتو  ، ينذلوج طيمذع حيانذا، الرا   الالد يا ومظا ر ا



نبذذارك -كذذل  لذذك فعمذذوي ابنغذذاء رضذذا اهلل  ،ي قطذذم لمعبذذادة ،ال يذذر  ال ذذا  وال يرو ذذامكذذان أو فذذص معبذذد فذذص البريذذع 
ثذم نحولذت إلذى  ،كا ذت بدايذع  ذ ي القضذيع طمذ  مذا ع ذد اهلل ،{رَِعاَيِتَهيا َح    َرَعْوَها َفَما} :لكن اهلل يقول ،-ونعالى

 َعينْ  َوَيُصيدُّونَ  ِباْلَباِطيلِ  الن ياسِ  َأْميَوالَ  َلَييْأُكُمونَ  َوالرُّْهَبيانِ  اْْلَْحَبيارِ  ِمينَ  َكِثييرًا ِإن   آَمُنيوا ال يِذينَ  َأيَُّهيا َيا} ،شصء تخذر
وصارت األديرة كما  ،- ل  اللا-صاروا إلى   ي المثابع بعدما كا وا يريدون ما ع د اهلل  [15:النوبع] {الم هِ  َسِبيلِ 

مذن  ،يولذد فيقنذل مباشذرة ثذم يرمذى فذص القبذو حنذى ينحمذل وي نهذص ،مذونى صذغارفيهذا أطفذال األديذرة  ،نعممون أقبيع
وال لالذت  ، ينلو ون، بعدما كا وا اللمف ور والفواح  اً فصارت نمك األماكن فص كثير من األحيان مكا  ،الرا بات

يحرمذذون عمذذى  فيذذا، فضذذال  الر بذذان والرا بذذات والف ذذور الذذ ي  ذذم ،ع هذذا ونءونقذذر فضذذالحهم إلذذى اليذذوم نسذذمعو ها 
    .،{رَِعاَيِتَها َح    َرَعْوَها َفَما} ،السفاح -أعلكم اهلل-يفعمون ولك هم  ،أ فسهم ال كاح

صذذمى اهلل -قذذال: قذذال لذذص رسذذول اهلل  -رضذذص اهلل ع همذذا-و كذذر بعذذد  لذذك حذذديث عبذذد اهلل بذذن عمذذرو بذذن العذذاا 
 .منف  عميا ،(1)((فنرك قيام الميل ،كان يقوم الميل ،ال نكن مثل فالن ،يا عبد اهلل)): -عميا وسمم

 إ ن فعذذل   ،ي هذذى عبذذد اهلل أن يكذذون مثذذل فذذالن -صذذمى اهلل عميذذا وسذذمم-فذذال بص  ،قيذذام الميذذل لذذي  بوا ذذ  :الحظذذوا
و ذ ا يذدعو اس سذان إلذى أن  ،فهذ ا عمذى سذبيل الذ م ،فنرك قيام الميذل ،كان يقوم الميل ،نشبا با فيافالن سيئ ال ي  

ك ذت نقذوم  ،نصمص الونر ونركنا ا،نصمص الضحى ونركنه ك ت ،ما األشياء النص كان يعممها ونركها ،يرا م  فسا
وي طبذ   ،فهذ ا فعذل ال يميذ  بذالمؤمن ،؟ثذم نركنذاأو شذعبان ك ت نصوم اسث ين والخمي  أو محذرم  ،انالميل ونرك

كذان  ،يع ص ضم مكا ها العمذل الذ ي نركنذا ،"ال نكن مثل فالن" -اهلل عميا وسممصمى -عميا مثل ما  كر ال بص 
كذذان يحذذافظ عمذذى أ كذذار الصذذباح  ،الضذذحىكذذان يصذذمص الضذذحى فنذذرك صذذالة  ،يصذذوم كذذ ا وكذذ ا فنذذرك الصذذيام

يذذاكم عمذذى الحذذ  -عذذل و ذذل-ف سذذ ل اهلل  ،والمسذذاء فنذذرك أ كذذار الصذذباح والمسذذاء عمم ذذا  وأن ي عذذل ،أن يثبن ذذا وا 
ن قل   ،يمعد    ،يذداوم عميذا ،أثبنذا إ ا عمذل عمذالً  -عميا الصالة والسذالم-وكان  ،فنن أح  العمل إلى اهلل أدوما وا 

     وتلا وصحبا. ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل أعمم
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