
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  "م ِبأكْبِر الْكَباِئِر؟ُئكَُأال ُأنَب "- عنهرضي اهللا-ديث نُفيع بِن الحارِث شرح ح
خالد بن عثمان السبت/ الشیخ  

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

       فيـع بـن الحـارث    كـرة نُ  حديث أبي ب   -رحمه اهللا - أورد المصنف    "تحريم العقوق وقطيعة الرحم   "ففي باب   
 ، ثالثـاً  ))؟أال أنبئكم بأكبر الكبـائر    ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -

  . إلى آخر الحديث)١()) وعقوق الوالدين،اإلشراك باهللا((:  قال،بلى يا رسول اهللا:  قلنا،يعني قالها ثالث مرات
 وأما الخبـر الـذي ال   ،النبأ ال يقال عادة إال في الخبر الذي له أهمية وشأن    و ، أال أخبركم  : يعني ))ال أنبئكم أ((

جـاء نبـأ    :  وإنمـا يقولـون    ،جاءنا نبأ عن حمار الحجام    :  فال تقول العرب   ،رب ال تسميه نبأً   قيمة له فإن الع   
 وهو أمر فـي     ، هذا أمر يستدعي االنتباه    ))نبئكمأال أ (( فهنا   ، وما شابه ذلك   ،الحربو وجاء نبأ األمير     ،الجيش

 فيها ليست علـى مرتبـة       -تبارك وتعالى -عصى اهللا    والذنوب التي ي   ،غاية األهمية؛ ألنه يتصل بأكبر الكبائر     
 ، ما يكون فوق ذلـك     ا ومنه ، على المشهور من تفسير اللمم بأنه الصغائر       ، منها ما يكون من قبيل اللمم      ،واحدة
 ، يعني حتى الكبائر ليست علـى مرتبـة واحـدة   ، ما يكون من أكبر الكبائر  ا ومنه ،ن الكبائر  ما يكون م   اومنه

 ، أنها تهلكه  : أي ،؛ ألنها توبق صاحبها   )٢())اجتنبوا السبع الموبقات  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ولهذا قال النبي    
ر مض وقد تَ  ، الصغائر تتفاوت   وكذلك ، فالكبائر تتفاوت  ، ومن أعظم الكبائر   ،فهذه سبعة ذنوب من أكبر الذنوب     

 وما أشـبه  ، والحياء منه،-عز وجل- كأن يقوم في قلب اإلنسان من الخوف من اهللا ، بهاالكبيرة بأمور تحتفّ 
 ، وقد تكبر الصغيرة إذا وجد معها من االسـتخفاف واالسـتهتار والفـرح بهـا               ، مما تصغر معه الكبيرة    هذا

 فإن اإلصـرار علـى الـصغائر        ، أيضاً اإلصرار على الصغيرة     وهكذا ، فإن هذا يصيرها عظيمة    ،والبجاحة
نه مـا ورد    إ:  ومن أحسن ما قيل في ذلك      ، وضابط الكبيرة اختلف فيه أهل العلم اختالفاً كثيراً        ،يصيرها كبائر 

 أو ، أو جاء وصفه بأنه عظـيم ، أو رتب عليه إقامة حد، أو رتب عليه لعن ،فيه وعيد خاص في اآلخرة بالنار     
ولَا تَقْتُلُوا َأولَادكُم خَـشْيةَ ِإملَـاٍق نَحـن         {: -عز وجل - كما قال اهللا     ، أو نحو ذلك   ، أو أنه كبير   ،ةأنه جريم 

طأ عند جماعة من أهـل  الفرق بينه وبين الخَ طأ والِخ،]٣١:اإلسراء[ }نَرزقُهم وِإياكُم ِإن قَتْلَهم كَان ِخطًْئا كَِبيرا   
ِإن قَتْلَهم  { ،ما وقع من المخالفة من غير قصد وال عمد        : طأ والخَ ،طأ المقصود المتعمد   الخَ : هو الِخطأالعلم أن   

كَان { : عن شيء بأنه   -عز وجل - وهكذا حينما يقول اهللا      ، فهنا دل على أن ذلك من الكبائر       ،}كَان ِخطًْئا كَِبيرا  

                                                
 عقوق ، كتاب األدب، باب)٥٩٧٦(، وبرقم )٢٦٥٤(رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، برقم  )١(

 ).٨٧( باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم الوالدين من الكبائر، ومسلم، كتاب اإليمان،
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل اليتَامى ظُلْما، ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا {: رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى )٢(

، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، ومسلم، كتاب اإليمان، )٦٨٥٧(، وبرقم )٢٧٦٦(، برقم ]١٠:النساء[ }وسيصلَون سِعيرا
 ).٨٩(باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم 
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 ،]٢٢:النـساء [ }ِإنَّه كَان فَاِحشَةً ومقْتًا وساء سـِبيلًا      { :مثالً وحينما يقول    ، مثالً ]٥٣:األحزاب[ }ِعنْد اللَِّه عِظيما  
 ،]٣٢:اإلسـراء [ }ولَا تَقْربوا الزنَا ِإنَّه كَان فَاِحشَةً وساء سِبيلًا       { ، وكذلك أيضاً الزنا   ، اآلباء اتوهو نكاح زوج  

 فهذا كله يجعلها في عـداد  ،وب والجرائم لبعض الذن-عز وجل-إلى غير ذلك من األوصاف التي يذكرها اهللا   
 ومـا  ، ومثل شرب الخمر، ومثل الزنا  ، ومثل السرقة  ،ب عليه حد مثل الردة عن اإلسالم      هكذا ما رتُ  و ،الكبائر

 يعنـي  ،نـة ا وإن لم يرد في خصوصه عقوبـة معي  وهكذا ما كان في مستواها أو ما هو أعظم منه  ،أشبه ذلك 
هـو  - لم يشرب الخمر  و ذي يروج المخدرات  الو ،الذي يشرب الخمر يجلد      يعني مثالً  ،هناك أشياء أعظم منها   

 الذي يـسب اهللا     ، الحظتم؟ فيكون هذا من الكبائر     ،أعظم من شارب الخمر   هذا  لمخدرات  ا مروج   ،-ال يشربها 
  . أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر هذا من،-صلى اهللا عليه وسلم- الذي يسب الرسول ،-عز وجل-

:  تقـول ، أفعل التفـضيل امونه يس هذه"أكبر "،))؟أال أنبئكم بأكبر الكبائر((:  هنا -هللا عليه وسلم  صلى ا -وقوله  
 فالن أعلم مـن     ، فيها ن اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اآلخر       ياثن فهذه تدل على أن      ،ن أعلم من فالن   فال

 ،اضع أن هذا أكبر الكبـائر      فحينما يرد في موضع من المو      ، فالن أكرم من فالن    ، فالن أشجع من فالن    ،فالن
نها أكبر  إ: ذكر عدداً من القضايا وكلها يقول فيها       أو في موضع واحد ي     ،وفي موضع آخر أن هذا أكبر الكبائر      

:  أن الذي بلغ المستوى األعلى يمكن أن يشترك معه غيره في هذا المستوى؟ الـصحيح                هل هذا يعني   ،الكبائر
 ، وإنما تمنع أن يزيد أحـدهم علـى اآلخـر   ،فضيل ال تمنع من التساويأن أفعل الت  : نعم؛ ألن القاعدة في هذا    

 ال أحـد    : يعني ]١٨:هود[ }ومن َأظْلَم {: -تبارك وتعالى - في مثل قوله     ،وهذا جواب مذكور نذكره في التفسير     
ومن َأظْلَم { ،]٥٧:الكهف[ } ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه فََأعرض عنْها     ومن َأظْلَم { ،}ِممِن افْتَرى علَى اللَِّه كَِذبا    { ،أظلم

ال أحـد  و ، ال أحد أظلم من هـذا      ،]١١٤:البقرة[ }ِممن منَع مساِجد اللَِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبها          
 ، ما ذكر واحدة هـي األكبـر       "أكبر الكبائر " فهنا   ، هذا المعنى  ،ه إذاً كلهم قد بلغوا في الظلم غايت       ،أظلم من هذا  

 وإن كانت هي في     ، بلغت الغاية في كبرها وشدتها وشناعتها      ،بلغت األعلى  فهذه األشياء قد     ،ة ذكر مجموع  ،ال
 -عز وجـل  - وهو أعظم مما بعده؛ ألن اهللا        ، من أكبر الكبائر   -عز وجل - فالشرك باهللا    ،نفسها أيضاً تتفاوت  

ِإن اللَّه لَا يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر مـا دون           { ،ر كل ذنب بمشيئته إال الشرك فإنه ال يغفر إال بالتوبة منه           يغف
  شَاءي نِلم ويـدخل فيـه شـرب    ،الزنا ويدخل فيه  ، فما دون ذلك يدخل فيه عقوق الوالدين       ،]٤٨:النساء[ }ذَِلك 

 أن تصرف العبادة    ، فهذا أعظم ذنب   ،))اإلشراك باهللا ((:  قال ،بلى يا رسول اهللا   :  قلنا ، وكل هذه األشياء   ،الخمر
 هـذا مـن أعظـم       ، ثم بعد ذلك يصرف الشكر والعبادة إلى غيره        ، اهللا هو المتفضل المنعم    ،في غير من خلق   

:  قـال ،]١٣:لقمـان [ }يمِإن الشِّرك لَظُلْم عِظ{: -عز وجل- كما قال اهللا ، وأظلم الظلم،اإلجرام وأشد المنكرات 
 وذلك على مراتب متعددة لـيس       ، وهو فعل ما يتأذى به الوالدان      ، وعرفنا معنى العقوق   ،))وعقوق الوالدين ((

عز - وفي البر قال اهللا     ،اهللا ذكره بعد اإلشراك   ف ، فهو من أكبر الكبائر    ))عقوق الوالدين و(( ،على مرتبة واحدة  
 وفي العقوق   ، فجعل حقهما بعد حقه    ،]٢٣:اإلسراء[ }دوا ِإلَّا ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا    وقَضى ربك َألَّا تَعب   {: -وجل

       يقـع  ، فهذه القضية ال نتساهل فيهـا ،رم يمكن أن يقترفه اإلنسانذكر عقوقهما بعد اإلشراك الذي هو أعظم ج 
  . أنه عاق وأحياناً ال يشعر،لك هو عاق الرجل فيه خير ودين وصالح ومع ذ بل لربما تجد،فيها أكثر الخلق
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دة ا وشـه ،أال وقـول الـزور  ((:  في غاية األهمية فقـال ر جلسته ليتحدث عن قضية غي،"وكان متكئاً فجلس "
  .صلى اهللا عليه وسلم- عليه يعني شفقةً ، متفق عليه،"ليته سكت:  فما زال يكررها حتى قلنا،))الزور

 يعني حرجاً من فالن     ،بما يتساهل فيه كثير من الناس إما برغبة أو رهبة          خطر هذا األمر الذي لر     وذلك ليبين 
 ولذلك قد تجد بعض من ال خالق له يقف عند باب المحكمة ليـشهد   أو رغبة؛، أو يقول زوراً   ،فيشهد له زوراً  

 ،وب فهذا من أعظم الذن    ، زور : يقال له  ، والزور هو أشد الكذب    ، فهذه شهادة زور   ،لمن شاء بدريهمات يسيرة   
 وأما قول الزور فيشمل قـول الباطـل فـي أحـد ال        ، الشهادة معروفة  ،وقول الزور أوسع من شهادة الزور     

 فهـذا مـن     ، بما ال يستحق   ا ويشمل أيضاً المقالة التي يذكر فيها أحد       ، كالقذف للمحصنات ونحو ذلك    ،يستحقه
 }يقُولُـون منْكَـرا ِمـن الْقَـوِل وزورا        وِإنَّهـم لَ  {:  عن الظهار قال   -عز وجل -ولهذا قال اهللا    ؛  قول الزور 

 باعتبار أن هـذه     }منْكَرا ِمن الْقَولِ  { ، كظهر أمي   علي أنِت:  الذي يقول المرأته   ، عن المظاهرين  ،]٢:المجادلة[
 فهذا حكم منكر؛ ألن اهللا لم يحرم ذلـك  ، أنه يحرمها  ،أنت علي كظهر أمي تتضمن إنشاء حكم      : الجملة الخبرية 

 بل كذبه ظاهر؛ ولهذا كـان مـن قبيـل    ،أنت علي كظهر أمي خبر وهو خبر كاذب    :  وذلك الخبر قوله   ،هعلي
  .ا فسمى قولهم في الظهار زور،}وِإنَّهم لَيقُولُون منْكَرا ِمن الْقَوِل وزورا{ ،الزور

 ، وأن يرحمنا برحمتـه ،لصلة ويرزقنا وإياكم البر وا  ، أن يرزقنا وإياكم حسن األخالق     -عز وجل -فنسأل اهللا   
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، ولمن له حق علينا،ويغفر لنا ولوالدينا
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