
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

ِمن "يثه  وحد،" وعقُوق الْواِلديِناِإلشْراك ِباهللا: الْكبائر "- عنهمارضي اهللا-شرح حديث عبد اِهللا بِن عمرو 
الر ِهالْكباِئِر شتْميجِل واِلد"  

خالد بن عثمان السبت/ الشیخ  
  

   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 ما رواه عبد اهللا بـن عمـرو بـن    "تحريم العقوق وقطيعة الرحم  " في باب    -رحمه اهللا -فمما أورده المصنف    

 وعقـوق  ،اإلشراك باهللا: الكبائر((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي  ،-رضي اهللا تعالى عنهما   -العاص  
  .ي رواه البخار)١()) واليمين الغموس، وقتل النفس،الوالدين

صـلى اهللا عليـه   - وقوله ، وعرفنا أن الذنوب منها ما هو صغار ومنها ما هو كبار   ،الكبائر عرفنا المراد بها   
   النبـي    فذكر ، هذا األسلوب ليس فيه ما يدل على الحصر        ، إلى آخره  ..))اإلشراك باهللا : الكبائر((:  هنا -وسلم

ديث أخرى طائفة أيضاً من الكبائر غير األمـور          وذكر في أحا   ، جملة من هذه الكبائر    -صلى اهللا عليه وسلم   -
وهـي  -  السبع الموبقـات -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا لما ذكر النبي ،جمع ذلك في،الحديثالمذكورة في هذا    

 ولهذا جاء عـن بعـض   ؛ء ذكر في أحاديث أخرى أيضاً أشيا  -كبائر تتفاوت كما سبق   من أكبر الكبائر؛ ألن ال    
صـلى اهللا   - فهنا ذكر النبي     ، أنها إلى السبعين أقرب من السبع      -هللا تعالى عنهما  رضي ا -السلف كابن عباس    

 وال ينفع صاحبه سـعي  ،جد حبط سائر العمل وهو الذي إذا و، وال شك أنه أعظمها    اإلشراك باهللا  -عليه وسلم 
  .]٨٨:األنعام[ }ولَو َأشْركُوا لَحِبطَ عنْهم ما كَانُوا يعملُون{ ،وعمل وعبادة

 : وقلنا فيما سـبق    ،- وتعالى تبارك- وذكره بعد اإلشراك باهللا      ، وهذا هو الشاهد هنا    ))وعقوق الوالدين ((: قال
ن اهللا ذكر البر بعد حقه بالعبادة، وذكر العقوق بعد اإلشراك، فدل على أن أعظم الذنوب وأعظم التفريط بعـد   إ

جـل  - وأن أعظم اإلحسان بعد اإلحسان مـع اهللا       ،والدين التفريط في حق ال    -عز وجل -التفريط في حق اهللا     
  . اإلحسان إلى الوالدين-جالله
ن كل من كان بينك وبينه والدة قريبـة أو         ويدخل في الوالدي   ، وعرفنا معنى العقوق   ،))وعقوق الوالدين ((: قال

  .نهم من الوالدي والجدات كل، يعني األجداد من جهة األب واألب،بعيدة
 ، فهذا مقيد بما جاء فـي النـصوص األخـرى    ، والمقصود بقتل النفس هنا المعصومة     ،))وقتل النفس ((: قالو

 والحق هو   ،}ِإلَّا ِبالْحقِّ { ، يعني قتلها  ]١٥١:األنعام[ }ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه     {: -تبارك وتعالى -كقوله  
: إال بإحـدى ثـالث  ئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا ال يحل دم امر ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ما جاء في قوله     

 وإذا جمعت النـصوص أيـضاً تجـد أن          ،)٢()) والتارك لدينه المفارق للجماعة    ، والثيب الزاني  ،النفس بالنفس 
حـد الـساحر    ((:  كقولـه  ،-صلى اهللا عليه وسلم   - ألن ذلك صح عن رسول اهللا        ؛أموراً أيضاً يحل بها القتل    

                                                
 ).٦٦٧٥(ب اليمين الغموس، برقم رواه البخاري، كتاب األيمان والنذور، با )١(
 ).١٦٧٦(رواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم  )٢(
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 فيقتـل  ،)٤())من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه        ((: له وقو ،)٣())ضربة بالسيف 
  .بالسيف على الراجح من أقوال أهل العلم

ِإنَّمـا  {: -تبارك وتعـالى  - وهكذا ما جاء في عدد من الجرائم كقوله          ، باآلخر إذا كان راضياً بهذا     والمقصود
    سرو اللَّه وناِربحي الَِّذين اءزج                ـِديِهمَأي تُقَطَّـع وا َأولَّبـصي قَتَّلُـوا َأوي ا َأنادِض فَسِفي الَْأر نوعسيو ولَه

  . إلى غير ذلك مما ورد في النصوص،]٣٣:المائدة[ }وَأرجلُهم ِمن ِخلَاٍف
ـ   -عز وجل -هي أن يحلف اإلنسان باهللا      :  اليمين الغموس  ،))واليمين الغموس ((: قال  ولهـذا ال    ،اذب وهو ك

 وهـي   ، اليمين التي تتعلق بأمر مستقبل هي اليمين التي تجب فيها الكفارة           ،مستقبلتتعلق اليمين الغموس بأمر     
 واهللا ال   ،واهللا ال آكل كـذا    :  يقول ، شيء أو تركه    بأنها إلزام المكلف نفسه باسم معظم فعلَ       فها الفقهاء التي يعر 

 لكن اليمين الغموس هي أن يحلـف بـاهللا         ،فعل وجبت عليه الكفارة   ي  لم  فإذا ،اهللا ألذهبن إلى كذا    و ،أشرب كذا 
 ، واهللا ما اعتديت على حـق فـالن        ، وهو يكذب  ، واهللا ما له عندي من حق      ،واهللا ما أخذت مالك   :  يقول ،كاذباً

نها  وال منافاة؛ أل   ،ثمألنها تغمسه في اإل   :  وبعضهم يقول  ، ألنها تغمس صاحبها في النار     ؛ غموس :فهذه قيل لها  
 ،التي يحلفها كاذباً عامـداً    :  قال ، برحمته -عز وجل -إذا غمسته في اإلثم غمسته في النار إال أن يتداركه اهللا            

  . ألنها تغمس الحالف في اإلثم؛سميت غموساً
 ، هنا تبعيضية  "نِم" و ))ن الكبائر ِم((:  قال -أيضاً- ثم ذكر الحديث اآلخر حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص          

شـتم الرجـل    (( ، كل هذا يقال له شتم     ،هو السب والمواجهة بالقبيح من القول     :  والشتم ،))لرجل والديه شتم ا ((
 قـد  ه مع أن،؛ ألن هذا ال يتصور عندهم في بيئة نظيفة  ؟ وهل يشتم الرجل والديه    ،يا رسول اهللا  :  قالوا ))والديه

 متفـق  )٥()) فيـسب أمـه  ، ويسب أمه  ،ه فيسب أبا  ، يسب أبا الرجل   ،نعم((:  قال ،يوجد من يشتم والديه مباشرة    
  .عليه

 كيف يلعن الرجل والديـه؟      ،يا رسول اهللا  :  قيل ،)٦())من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه      إن  ((: وفي رواية 
 هذا هـو    ، متسبباً في سب والديه     بمعنى أنه يكون   ،)) ويسب أمه فيسب أمه    ،الرجل فيسب أباه  أبا  يسب  ((: قال

 مـع أن    ،))لعن اهللا من لعن والديه    (( ، مع أنه ما باشر ذلك     ،سبباً فإنه يكون متحمالً للوزر     وإذا كان مت   ،المعنى
: -تبارك وتعـالى - وكذلك قال اهللا ، اللعنا كان هو المتسبب بهذا لحقه    لكن لم  ،اللعن صدر من الطرف اآلخر    

سببوا إلى سـب  ت يعني ال ت،]١٠٨:األنعام[ }ه عدوا ِبغَيِر ِعلٍْمولَا تَسبوا الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّ {
 وسيؤدي ذلك إلى سـب اهللا       ، فإنكم إن فعلتم فإن هؤالء لن يسكتوا       ، بسب آلهة المشركين   -تبارك وتعالى -اهللا  

                                                
، وضعفه )١٤٦٠(، باب ما جاء في حد الساحر، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، أبواب الحدود عن رسول اهللا  )٣(

 ).٢٦٩٩(، وفي ضعيف الجامع، برقم )١٤٤٦(لضعيفة، برقم األلباني في السلسلة ا
)٤( ِمرواه أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عل عل قوم لوط، برقم م)والترمذي، أبواب الحدود عن رسول اهللا )٤٤٦٢ ،   
قوم لوط، ل مل عِمع ، وابن ماجه، أبواب الحدود، باب من)١٤٥٦(، باب ما جاء في حد اللوطي، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-

 ).٦٥٨٩(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم )٢٧٣٢(، وأحمد في المسند، برقم )٢٥٦١(برقم 
 ).٩٠(، برقم باب بيان الكبائر وأكبرها رواه مسلم، كتاب اإليمان، )٥(
  ).٥٩٧٣(رواه البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه، برقم  )٦(
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هـذا   و، مع أن سب آلهة المشركين ال إشـكال فيـه  ، فيكون اإلنسان متسبباً بهذا المنكر العظيم      ،-جل جالله -
 علـى   -رحمهـم اهللا  - فهذا أحد األدلة التي يستدل بها العلماء         ،أصل كبير في سد الذرائع إلى الباطل والمنكر       

 ، والبد من النظر فـي مثـل هـذه األشـياء           ،إن أفعال المكلفين تعتبر فيها المآالت     :  ولذلك يقال  ،هذا األصل 
 لكن إذا نظر إلى المآل وما يؤدي إليه من النتـائج فإنـه   ،فاإلنسان قد يفعل الفعل في ظاهره أنه ال إشكال فيه         

   مثل ماذا؟ ،بهذا االعتبار يكون منكراً ومعصية ونحو ذلك
يعـرف أن هـذا      و ، مثالً ، ال تدخن  ،يا فالن :  يقول له مثالً   ، ينكر على إنسان   ، لو جاء إنسان ينصح آخر     اآلن

 ،-عـز وجـل  - ويسب اهللا ، النصيحة أنه سيسب الدين وأنه إن قال له ذلك ووجه إليه هذه   ،اإلنسان سفيه جدا  
ـ  فمثل هذا ال ي    ، وسيصدر منه ما ال يليق     ،-صلى اهللا عليه وسلم   -وسيسب الرسول     فقبـل أمـس أحـد       ،مكلَّ

 ويسب الدين صـباح مـساء؛ ألتفـه    -صلى اهللا عليه وسلم-نه يسب اهللا ورسوله إ: األشخاص يقول عن أبيه  
أنه مـا  : ما الحل؟ الحل:  يقول، سب الدين،-صلى اهللا عليه وسلم-ب الرسول  س،صح سب اهللا إذا نُ ،األسباب

 ، وال تتسببوا في وقوع هذه الجرائم العظيمة منـه         ،ال تعينوا الشيطان عليه    ، اتركوه ، ال تكلموه في شيء    ،يكلم
  شأن بعد ذلـك     وليس لي    ،أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر     :  كثير من الناس يقول    ،م عن شيء  كلَّفهذا ال ي
 ، البد من النظر إلـى النتيجـة  ،اً صحيحليس هذا ،ال:  نقول له  ، أنا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر      ،بالنتائج

 لكن إذا أزلـت     ، من المعروف حتى يكون الذي ينتج عنه إما تكثير المصالح أو تقليل المفاسد             وال يكون فعلك  
 أو ، إذا نهيـت عـن منكـر    ،ن الصد عن سبيل اهللا    منكراً صغيراً وتسبب عن ذلك إزالة معروف كبير فهذا م         

 تبـارك  -أقمت معروفاً صغيراً وتسبب هذا بإيجاد منكر أعظم منه فهذا يكون مـن الـصد عـن سـبيل اهللا                     
 وليست  ،نحن ننظر بما تعبدنا اهللا به من العمل المعين        :  ويقول ، وكثير من الناس ال يفقه هذه القضية       ،-وتعالى

 فإذا كان يغلب على     ، أنت مطالب بالنظر في النتائج     ،ال:  نقول ،-عز وجل -ائج على اهللا     النت ،النتائج من شأننا  
 ويكـون أمـرك     ، حرام ،الظن أن يترتب على هذا القول أو الفعل مفسدة أكبر فإنه ال يجوز لك أن تقدم عليه                

 ،ي لشخص وتكلمه   قد تأت  ، ونهيك عن المنكر يكون من قبيل التسبب بالمنكر        ،بالمعروف يكون من قبيل المنكر    
ضرب  وي ، ويترك الصالة  ، والرجل هذا يحارب المساجد    ، تصلح في المسجد   اليا أخي هذه المالبس     : تقول له 

ـ             ، اآلن ا منكر  صار هذا  ،عن عبادة اهللا   ؤمر فمثل هذا إذا غلب على ظنك أن هذا بهذه المثابة فال ينهـى   وال ي
 يأتي ولربما أتلف شيئاً من المنكرات التي        ،ر مسئولة  يأتي بعض الناس ويتصرفون تصرفات غي      ،بهذه القضية 

 وأمـا األشـياء   ، فهـذا ال يجـوز     ، ما الذي يترتب على هذا؟ مفاسد أعظم       ، وليس له سلطان عليها    ،ال يملكها 
 فهذا ال شك أنـه مـن         ونحن نطّلع على شيء جديد      يوم العظيمة الكبيرة مثل ما يحصل في هذه األيام في كل         

ي إنسان وفي زعمه أنه يصلح ويريد أن يزيل منكراً من المنكرات ثم بعد ذلـك يترتـب                   يأت ،أعظم المنكرات 
بالد اإلسالمية في    والضغط على ال   ، حرب المناهج  ،على هذا حرب الدين من أوله إلى آخره في بقاع األرض          

 وحـرب   ، وإقفال هذه الجمعيات   ، وحرب على التبرعات والجمعيات الخيرية     ، وحرب إعالمية  ،تغيير مناهجها 
عطّل  تُ ، وحرب لكل خير في المجتمع     ، وحرب على جمعيات تحفيظ القرآن     ،-عز وجل -ة إلى اهللا    على الدعو 

 في مشارق األرض ومغاربها من أجل تصرفات يظن صاحبها أنـه علـى              -تبارك وتعالى -الدعوة إلى اهللا    
 ، القصد شيء آخـر    ، يقصد  قصد صاحبه ذلك أو لم     ، عن سبيل اهللا    وهو صد  ،ا من أعظم المنكرات    فهذ ،شيء
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 وانظر إلى مـا     ، لكن نحن نعتبر ونحكم باألفعال ما الذي يترتب عليها         ،-عز وجل -هذا بينه وبين اهللا     قصده  
 يعني في مصر كم حصل منذ أكثـر مـن خمـس    ،ه والعاقل من وعظ بغير    ،-عز وجل -يجري في بالد اهللا     

   ح؟ هل قّل الشر؟  ماذا ترتب عليها من المصال،وعشرين سنة من أعمال كثيرة
   ذلك؟ َلن عِم هل تحقق مقصود م، ما قّل،أبداً

 ، وعـشرين سـنة    ا بعد عشرين سـنة أو خمـس       ا يجد الطريق مسدود    لم  ثم بعد  ، شيء منه إطالقاً   لم يتحقق 
ليتـك  :  يعني يقـال   ، درجة ١٨٠ يطلع لك في مراجعات لربما كان على الطرف          ، وتضيق به الدنيا   ،ويحبس
ـ    ، وال داعي لالنحرافات الجديدة    ، ال داعي لالنحراف السابق    ،قل على األ  تَتوسط ور هـو    فاالعتدال في األم

ب هي بهذه البساطة األمـة تجـر       ، كانت تجربة  ، تجربة :يقول لك  وبكل بساطة     وهكذا كل يوم نقع    ،المطلوب
ظر ماذا حصل فـي     ذا ان  وهك ، هي كانت تجربة   ، تجربة ، مصالح األمة وقضاياها الحيوية بهذه البساطة      ،عليها

 وماذا حصل؟ هل حصل مقـصود    ،ان أكثر من سبعين ألفً     والمعوقو ،اتل أكثر من مائة وخمسين ألفً     قُ ،الجزائر
  هؤالء؟ 

 وصار األعداء يـشمتون     ،-عز وجل - وتالشت الدعوة إلى اهللا      ، وإنما حصلت مفاسد عظيمة جدا     ،حصللم ي 
  .ن ألوان المفاسد وما يحصل م، ويتفرجون على إيقاعنا بأنفسنا،بنا

 وأن يرينا الباطل ،باعه ويرزقنا ات يهدينا للحق وأن يرينا الحق حقا وأن، أن يلطف بنا-عز وجل-نسأل اهللا 
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد، وأن ال يجعله ملتبساً علينا فنضل،باطالً ويرزقنا اجتنابه
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