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 الَرحَمِن الَرحوِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

، من  إن الحؿد اهلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا ومن سقئات أطؿالـا         

وأشفد أّن  ، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، ومن يضؾل فَل هادي له  ، يفده اهلل فَل مضّل له

 .محؿدا طبده ورسوله

  

  

   

 ؛أما بعد

وشّر إمور  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد         

 .وكل بدطة ضَللة وكل ضَللة يف الـار،  وكّل محدثة بدطة  ،  محدثاهتا

،   ةفؿا زلت معؽم يف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصور        

 -سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي  مئتيالؿشفور بؽتاب 

، ووصؾـا الى  الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـبوية  -رحؿه اهلل تعالى

   .السمال الرابع والتسعقن بعد الؿئة
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 [المتن ]  

 "هل الحدوُد كػاراٌت ٕهؾفا؟   "-:ىقال رحؿه اهلل  تعال

 

 [الشرح ] 

 

إذا وقع اإلكسان فقؿا ُيوجب الحد كسارق قطعت يده ، وقاذف جؾد حد الػرية : معـى هذا السمال        

، ففل هذه الحدود  ُؼتِلـػس فلب أو قاتل ر  وغُ ، حد الؼدف وزان محصن فرجم وغقر محصن  ،  فُجؾِد 

 ؟  اأكه ٓبد من توبة تصحبف أم ، بؿجردها ل تؽػر ذكبهرتؽبفا هاإذا أققؿت طؾى من 

، هل يؽػي هذا يف إزالة الذكب  تؽب شخص ما يوجب الحد فُلققم طؾقهر، فنذا ا هذا هو موصن السمال

 أم ٓبد أن ُيْحدث توبة ؟  ، الحد الذي ترتب طؾى فعؾه ما يوجب

 

 الحدود كفارة لمرتكبها: 

الحدود  أنّ طؾى  وجؿفور العؾؿاء -:ن يف ذلك طؾى قولق -رحؿفم اهلل-ختؾف العؾؿاء ا            

 رتؽب ماء اسوا؛  ؿن ٓ ذكب لهٕن التائب من الذكب ك ،  ػرة لؾذكوب ولو لم يحدث توبةً بؿجرها مؽ

لى السؾطان إمره ولم يصل أ، يوجب حدا  رتؽب ماـػع التوبة من اإكؿا تأو لم يرتؽب و ، يوجب حدا

ثـقان أو قد ٓبد أن قن كالسرقة وقتل الـػس ففؿا مستٔدمقّ إٓ يف حؼوق ا ،  فتاب ففذا يتوب اهلل طؾقه

ن يرد ماله أو قذفه فقستسؿحه أو كحو ذلك وقاتل الـػس لبويطؾب العػو مؿن سرق مـه و يعتذر يتوب 

الذي لم ُيَؼم أما  دود بؿا يوجب الحدتوبة متعؾؼة بالحإذن  ،لن يرضقه يوم الؼقامةبكػقل وطَل جل فاهلل 

ه وٓ يؽون بَ وطَل يغسل هذا الذكب الذي أذكَ  اهلل جّل  بلنّ  ز من أققم طؾقه الحدّ يتؿقّ  فحقـئذ دلحم اقإذا ُأقِ 

ن ذلك الذكب تصبح بقضاء موصػحته رن هذا الذكب طؾقه بل يصػو جـابه دشك يف بؼاء  حقـئذ ثؿة

ؾى كػسه و يتوب من سرت اهلل طؾقه فنكه يسرت طلؽن و شروصه الؿعتربةلشرطا  مػروضود أمر دقامة الحوإ

ذاك ُيْغػر وٓ ذكبه لؽن إذا أققم طؾقه الحد فنن ، لعل اهلل أن يعػو طـه، ق يف التوبة دويص ربهبقـه وبقن 
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َْرض َأو  ُل ُيْعؿَ  َحد  " :تؾحؼه تبعته إذا أققم طؾقه الحد الشرطي والـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم قال ْٕ بِه فِي ا

 .ود فقه بركة وخقر لألمة وحقاةدفنقامة الح ،  "اْرَبِعْقن َصَباًح أَ  وارُ مِْن َأن ُيْؿطَ  ُيَؼام َخْقر

     

 

 حديث بوعة الصحابة لرسول األمة: 

قال الـبي صؾى  :-رحؿه اهلل-حديث طبادة قال جوابا طؾى هذا السمال  -رحؿه اهلل تعالى-ذكر الشقخ 

َّٓ " :اهلل طؾقه وسؾم وحوله طصابة من أصحابه َٓ َشْقئً  ُتْشِرُكْوا بِاْلؾَّه َبايُِعْوكِي َطَؾى أ َٓ َتْزُكْوا َو َٓ َتْسِرُقْوا َو  ا َو

َٓ َتْعُصوا فِي َمْعُروْ  َٓ َتْلُتْوا بُِبْفَتان َتْػَتُرْوَكه َبْقن َأْيِدَيُؽم َوَأْرُجؾُِؽم َو َدُكم َو َٓ ف َفَؿن َوَفى مِـُْؽم َتْؼُتُؾَوا َأْو

اَرٌة َلُه َوَمْن أَصاَب مِْن َذلَِك َشْقًئا اَذلِك َشْقئً  مِنْ  َأَصاَب  َوَمنْ  ,ى اْلؾَّهَطؾَ  َفَلْجُرهُ  ْكَقا َفُفَو َكػَّ  ُثمَّ  َفُعوقَِب بِِه فِي الدُّ

ى ؾَ طَ  اهُ ـَ عْ ايَ بَ فَ " -:يعـي غقر الشرك قال طبادة  "َطاَقَبهُ  َشاءَ  َوإِنْ ، َطَػا َطـْه َشاءَ  اْلؾَّه َفُفو إَِلى اْلؾَّه إِنْ  َسَتَرهُ 

، قّؾؿا يخؾو كتاب من الؽتب  وهو مـتشر يف دواوين اإلسَلم، طؾقه  الحديث حديث متػقوهذا  "كلِ ذَ 

وهو ؛التي تعتـي بجؿع إحاديث من الؿساكقد والجوامع والسـن وغقرها إٓ وقد رووا هذا الحديث 

حديث طظقم اتػق أهل العؾم طؾى صحته وأجؿعوا طؾى ذلك لؽـفم اختؾػوا يف توققت الحديث فػي 

-ّٕن يف بعض الروايات أّن الـبي  ؛ كان يف بقعة الَعَؼَبة يف مؽة ولؽن هذا مشؽل بعض الروايات أن هذا

 تؾى أية التي يف -صؾى اهلل طؾقه وسؾم

بعد صؾح  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-الؿؿتحـة يف مبايعة الـساء وهذا إّكؿا كان يف الؿديـة يف أواخر حقاته 

أكه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-طن رسول اهلل  -رضي اهلل طـه- هريرةٓسقؿا وأكه قد ورد طن أبي  ؛الحديبقة 

َٓ  ": قال َْهؾَِفا أْم 
ِ
اَرٌة ٕ َٓ أْدِري َهل الُحُدوُد َكػَّ َٓ َو  ."َٓ أْدِري َهْل ُتبَّع َكاَن َكب قًّا َأْم 
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ل فعؾى الؼو -رحؿه اهلل-ففذا الحديث اختؾف العؾؿاء يف صحته وثبوته وقد حّسـه شقخـا إلباين  

كان لم  -طؾقه الصَلة والسَلم-بتحسقـه جؿع العؾؿاء بقن حديث طبادة وبقن حديث أبي هريرة أّن الـبي 

يف  -رضي اهلل طـه-يوَح إلقه شيء يف الحدود هل هي كػارات أم ٓ ثم أوحي إلقه وبّقن ذلك طبادة 

أن الحدود تؽػر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-حقث ذكر  -طؾقه الصَلة والسَلم-حديثه طن رسول اهلل 

الذكوب التي أوجبتفا، الذكوب التي أوجبت الحدود وأققؿت وطؾى الؼول هبذا الجؿع ورد حقـئذ 

اإلشؽال يف تاريخ هذا الحديث ّٕن طؾى الجؿع بقن الحديثقن هبذا إّكؿا ُيجؿع طؾى اطتبار أّن حديث أبا 

يرويه بلكه حصل يف بقعة العؼبة يف متؼّدم وحديث طبادة متلّخر ولؽن طؾى من  -رضي اهلل طـه-هريرة 

 –مؽة ففذا ٓ يؿؽن حقـئذ أن يجؿع بقن حديث أبي هريرة هبذا ٕن أبا هريرة 

رضي -أسؾم يف السـة السابعة من الفجرة الـبوية وقد قال بعض العؾؿاء لعّل أبا هريرة  -رضي اهلل طـه

دلقل طؾقه ولورود تصريح أبي هريرة أخذه من صحابي متؼّدم وهذا لقس بصحقح لعدم وجود ال -اهلل طـه

لؾحديث، وقد صح طن الحافظ بن حجر وقبؾه ابن  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-بالسؿاع من رسول اهلل 

رجب وغقر واحد من أهل العؾم أّن حديث طبادة كان متلخرا بعد صؾح الحديبقة وبعد حديث أبي هريرة 

 َشْقًئا": -ه وسؾمصؾى اهلل طؾق-وهذا الحديث يؼول فقه  -رضي اهلل طـه-
ِ
َّٓ ُتْشِرُكوا بِاهلل  "َبايُِعوكِي َطَؾى َأ

بايع طؾقفا الـساء بعد صؾح الحديبقة وهي البقعة التي  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-هذه البقعة التي كان الـبي 

-أصحاَبه تحت الشجرة مع بقعة الؼتال وهي البقعة التي ذكرها هـا طبادة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-بايعفا 

 . -رضي اهلل طـه

طؾى أّكه رسول اهلل وأّكه إمام  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-بايعوا الـبي  -رضي اهلل طـفم-فالصحابة 

، وهذه بقعة شرطّقة ديـّقة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-الؿسؾؿقن وبايعوه طؾى الطاطة هلل والطاطة لرسوله 

 .مام الؿسؾؿقنة لؾّدين والبقعة إلتجتؿع فقفا البقع

 

 

 لمونيف دين تكون لرسول اهلل وخلفائه وأمراء المس ةالبوع: 
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وكذلك تؽون لؾخؾػاء بعده طؾى  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-تي لؾّدين إّكؿا تؽون لرسول اهلل والبقعة ال 

، وٓة إمر ويضع أهل الحّل العؼد أكّػفم يف كّف اإلمام طؾى  الؽتاب والسـة فقَبايع أمراء الؿسؾؿقن

ة بالؿعروف السؿع والطاطة يف الؿـشط والؿؽره وطؾى آستؼامة طؾى الجؿاطة والطاط السؿع والطاطة

فالبقعة تؽون طؾى الؽتاب والسـة وهذه البقعة من لوازمفا السؿع والطاطة وولي إمر إكؿا يبايع طؾى 

الؽتاب والسـة فنذا أمر بؿعصقة فَل يطاع يف تؾك الؿعصقة وٓ تـزع القد من الطاطة بسبب هذا ومن كان 

هو يف طداد أهل اإلسَلم وهو حاكم متغؾب حاكؿا جائرا أو يحؽم بالؼواكقن الوضعقة ولؽـه طـده ُشَبه و

ه لؽن كحن كبايعه، حوالكثقر من أؽتاب والسـة يف خالف الفؾه البقعة طؾى الؽتاب والسـة ولو كان هو ي

يبايعوكه طؾى الؽتاب والسـة  ،شعبه يبايعوه أهل الحل والعؼد يبايعوكه طؾى السؿع والطاطة بالؿعروف

أن يؽون باختقار أهل الحل  إما مامإمامته واإلحؽم بهذا حق له  وٓ يشرتط أن يطؾب اإلمام ذلك بل

مامة الذي يتصف لإل والعؼد من هو أصؾح الـاس وخقر الـاس والعؼد وحقـئذ يختار أهل الحّل 

رضي -مام بعده كؿا حصل من أبي بؽر الصديق كذالك إذا كان اإلمام قد َطِفد إل بالؿواصػات الشرطقة

هم ستة كػر تعود ٕحد ا جعل الخَلفة يفَلفة لعؿر وكؿا حصل من طؿر لؿطـه لؿا طفد بالخ -اهلل

ولده يزيد فوٓية العفد أمر  الخَلفة يف -رضي اهلل طـه-لك لؿا جعل معاوية يختارون واحدا مـفم كذ

مؾزم لألمة الذي يؽون زحف سؾطان هذا الحاكم ولو كان طـده معاصي أو مخالػات شرطقة مادام أكه 

 إذا لم يبايعهلك قن أو لؼطر من أقطار الؿسؾؿقن كذلؾؿسؾؿقن أو لدولة من دول الؿسؾؿمسؾم وحاكم 

إكؿا استولى طؾى الؿؾك لقه مؾك سابق أو رئقس سابق أو سؾطان سابق وإأهل الحل والعؼد ولم يعفد 

قش معه ضد جقش فاكتصر طؾى جقش اإلمام السابق قد يؽون طاصقا جأو بكؼَلب طسؽري بالؼوة إما با

ه مخالػا لؾشرع وقد يؽون خارجقا إذا كان مؽػرا لؾؿسؾؿقن لؽـه إذا استتب له إمر حال خروج يف

ه تغؾب طؾقفم وصار أطـاق الـاس الذين تحت سؾطاكه مادام أك واكؼادت له إمة فحقـئذ تؾزم بقعته يف

ن البَلد ويممّ ، ويؿـع من الـفب والسرقةحؼوق يحؿي بؾدة الؿسؾؿقن ويحػظ الوضاع مسقطرا طؾى إ

من صاطة  ح وٓ تـزع يدٌ وإن حصل مـه تػريط فنكه يـاَص  ،ويحؽم بالشرع هذا هو الواجب والعباد

 .غم طـك تبايع أو يؽون يف طـؼك بقعة بدون أن تذهب ٓضطرار، ر
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﴿7﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

 زماكـا بل حتى الرسول ىٕكه من الؿعؾوم أن جؿقع الخؾػاء من طفد أبي بؽر الصديق رضي اهلل طـه إل     

بل كاكت الؼبائل  هوأن يلتوا إلقه ويبايع اؾزم الـاس أفرادً ن بعد فتح مؽة يُ يؽ لم -اهلل طؾقه وسؾم ىصؾ-

إساس هم  والعؼد  يف كائبة طن الؼبقؾة فلهل الحّل  ،شعبترسل وفودا وهذه الوفود هي كائبة طن ال

ؾسؾطان ولو بالؼوة ل ؿواسؾّ والعؼد أو  فنذا بايع أهل الحّل حت حؽم الحاك ت الذيناب طن الشعب كوّ 

  واوٓ يعؿؾ وامن صاطة وٓ يخرج اوٓ يـزع يد، لحؽم هذا الحاكم جؿقعا أن يخضعوا فحقـئذ يؾزم الـاس

يدطفم يف طـق كل ويؽون يف رقاهبم بقعة لفذا اإلمام سواء صؾب أولم يطؾب سواء دطاهم أو لم ، الػتن

 \.أجؿع طؾقه أهل السـة واتػؼوا طؾقه ا مؿا يؽون تحت سؾطاكه يؽون يف طـؼه بقعة له هذشخص 

 

 ما تتضمنه البوعة: 

هذه البقعة  مفبايع -اهلل طؾقه وسؾم صؾى -الرسول ذكر أن -رضي اهلل طـه-فعبادة بن الصامت 

َّٓ ُتْشِرُكْوا بِاْلؾَّه "الدخول يف اإلسَلم  وهذا أشدّ ، وتتضؿن ترك الشرك باهلل وهجراكه والبعد طـه ،ـقةالدي أ

َٓ َتْسِرقُ  َدُكم" ،ترك السرقة فبقاطفم طؾى "ْواَشْقًئا َو َٓ َٓ َتْؼُتُؾَوا َأْو َٓ َتْزُكْوا َو َٓ "، يعـي بذلك الوءد "َو َو

َٓ َتْعُصوا فِي َمْعُرْوف"، الؼذف "َتْلُتْوا بُِبْفَتان َتْػَتُرْوَكه َبْقن َأْيِدَيُؽم َوَأْرُجؾُِؽم  "َو

الؿسؾم أن يتجـبفا ولقست  ت التي يجب طؾىجؿؾة من الؿحرما -طؾقه الصَلة والسَلم -فذكر الـبي

لة من الؽتاب والسـة بل لجؿقع إمة وقد تؽاثرت إدّ  -رضي اهلل طـفم -ولئك الصحابةٕ هذه خاصة

 :الشركهذه إمور طن  طن الـفي طؾى

        

 :"َوالَ َتْسرُِقْوا "2  

   3 

                                                 
 
 3 :اننساء - 
1
 3 :اننحم  - 
 
 3 :انمائدة - 
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﴿8﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

 :بقطع يدي السارق وذلك ألن السرقة جرم أمر -جل وعال -فاهلل       

  

َٓ َتْزُكْوا".إذا هؿا أكتسب إثم وكؽؾوا هبذا العؼاب  :هنى طن الزكا -وطَل جّل  -واهلل "َو

َدُكم "    َٓ َٓ َتْؼُتُؾَوا َأْو  "َو

 -:ىقال سبحاكه وتعالقد و، هذا يف كتاب اهلل يف غقر موضع

   

    يعـي خوًفا من الػؼر

-  :ىسبحاىه وتعال وقال

 4 

 

أو لتؼؾقد الجاهؾقة أو لؾػؼر كل هذا من إمور ، جل خوف العار فؼتل إوٓد الصغار إصػال ٕ

 "ارالـَّ  ية فِ دَ وءُ وْ الؿَ د وَ ئِ االوَ ":موالسَلطؾقه الصَلة  -والـبي؛الؿحرمة العظقؿة 

     

 

 [المتن ] 

 "َتْعُصوا فِي َمْعُرْوف َواَل " "َواَل َتْيُتْوا بُِبْهَتان َتْفَتُرْوَىه َبْون َأْيِدَيُكم َوَأْرُجِلُكم": قال

                                                 
 
 3 :انمائدة  - 
1
 1 :اإلسراء - 
 
   : اإلسراء - 
 
  5 : األنعام  - 
5
 1-3:انتكوير  - 
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﴿9﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

 

 [الشرح ]   

  ن هني طاموالـفي طن البفتا ،البفتانطن اإلتقان ب -اهلل طؾقه وسؾم ىصؾ -الـبي  ىفـف

وهو الؽذب واإلفرتاء -قال إن كان فقه ماتؼول ، فؼد أغتبته وإن لم يؽن فقه ما تؼول فؼد هبته ، فالبفتان 

وهذا اإلفرتاء يشؿل الؼذف ، يشؿل الؽذب بشتي صـوفه وألواكه  -طؾى طباد اهلل ووصػفم بؿا لقس فقفم 

- الشقخ طبد الرحؿان السعدي  ؿا قال، سواء كان يتعؾق هبن ما أزواجفن ، أو تعؾق ذلك بغقفم ك

 يؼول  -جل وطَل-وقال وٓ تعصوا يف معروف ، واهلل  -اهلل

  

 - وعالجال-وقال 

2 

-ا تؽون يف غقر الؿعوف أما الؿعصقة فنكؿ"-إِكََّؿا اْلطَّاَطة فِي اْلَؿْعُرْوف-" -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-قال 

 فَل يجوز أن يعصي إمر  -إذا أمر بؿعروف -يعـي إذا أمر اإلكسان  بؿـؽر فَل يطقع ، أمايف معروف

 اهلل   ىجره طؾبالؿعروف ، قال فؿن ويّف مـؽم فل

 

 أحوال الناس مع هذه المحرمات: 

 أحوال الـاس مع هذه الؿحرمات ، فذكر أهنم ثَلث أصـاف ؛ -صؾى اهلل طؾقه وسؾم    -فذكر 

الذين أصاطوا اهلل ورسوله واجتـبوا هذه الؿحرمات ، ففوٓء هم الذين وفّو ، فؿن وىف  : الصنف األول 

                                                 
 
 0:انحشر  - 
1
 1 :انصف - 
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﴿ 1﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

 .مـؽم فلجره طؾي اهلل ، يثقبه طؾي تركه لفذه الؿحرمات 

هو من وقع يف شقئ من هذه الؿحرمات ، ثم ُأققم طؾقه الحد أو العؼوبه الشرطقة من   :الصنف الثاين

 ففو كػارة له ؛ ،د ولي إمر ، إما بالتعزير أو بح

ثـى من ذلك الشرك ، ٕن الؿشرك إذا أشرك فؼتل ، ففذا الحد ومات طؾي الشرك ، هذا ٓ يؽػره يستو 

إٓ من أشرك بسحر ، سحر فلشرك ثم قبض طؾقه ثم تاب ، فنكه إن تاب وكان قد حصل بسحره أذية لعباد 

ب التي ارتؽبفا بسبب السحر ، كذلك من يسرق  ُيؽػر تؾك الذكو -بنذن اهلل-اهلل ، فلققم طؾقه الحد فنكه 

، كذلك بؼقة  -إن وجد -يذهب مع رد الؿال ٕصحابه  -ذكب السرقة-، ففذا الذكب  وأققم طؾقه الحد

 .الذكوب التي فقفا الحدود  ،ففي كػارة ؛ وهو طـوان هذا السمال أن هذه الحدود كػارات 

، ثم سرته اهلل ، فؾم  -إكرب-عاصي خَل الشرك باهلل أن من وقع ىف شقئ من هذه الؿ :الصنف الثالث  

يػضحه ولم يصل أمره إلي السؾطان ، ففو إلي اهلل إن شاء طػا طـه ، وإن شاء طاقبه ، وهذا إذا لم يتب ، أو 

لم يرد الحؼوق إلي إدمقن ، فنن تاب وبؼقة حدود إدمقن ففذا تحت الؿشقئة  ،وإن كان ياب ورد 

إن كان لفم حؼوق ، ففذا يتوب اهلل طؾقه ، إكؿا من يؽون تحت الؿشقئة هو من لم يتب ، الحؼوق لألدمقن 

أو من تاب ولؽن هـاك  تابعات كحق الؿؼتول ففذا أمره إلي اهلل ، وقدجاءت يف الـصوص إخرى أن اهلل 

س إن تاب  يردي الؿؼتول ، فؾذلك حتي قاتل الـػ-جَل وطَل  -يرّديه ، إن صدق يف التوبة ، فنن اهلل

وصدق يف التوبة فاهلل يتوب طؾقه ، فؾو أققم طؾقه الحد  ففذا كػارة ، وإن لم يؼم طؾقه الحد ، لؽن   

 .وسرتاهلل طؾقه وتاب ، هذا يتوب اهلل طؾقه

وهذا الحديث صريح يف أن الحدود كػارات ، وقد وردت طدة أحاديث يف هذا الؿعـي ، أن الحدود  

الحدود كػارات ففذا لقس هبذا  -طؾقه الصَلة والسَلم -لؾػظ طن رسول اهلل كػاات ٕهؾفا ، أم هبذا ا

 الؾػط ، لؽن بؿا سؿعتم ، فعوقب به يف الدكقا ، ففو كػارة له   

حتى قاتل الـػس إن تاب وصدقت التوبة فاهلل يتوب طؾقه، فؾو أققم طؾقه الحد فَل كػارة ، وإن لم يؼم 

وتاب ففذا يتوب اهلل طؾقه ، وهذا الحديث صريح يف أن الحدود  طؾقه الحد لؽن تاب وسرت اهلل طؾقه

كػارات ، وقد وردت طدة أحاديث يف هذا الؿعـى أّن الحدود كػارات ٕهؾفا، أما هبذا الؾػظ طن رسول 
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﴿  ﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

اَرات"اهلل طؾقه الصَلة والسَلم  ْكَقا َفُعوقَِب بِِه فِي الدُّ "ففذا لقس هبذا الؾػظ ولؽن بؿا سؿعتم  "الُحُدوُد َكػَّ

اَرٌة َلهُ   .هذا حديث طبادة بن الصامت رضي اهلل طـه "َفُفَو َكػَّ

 

  أحاديث أخرى تنص على أن الحدود كفارة: 

هـاك أحاديث أخرى وردت طن رسول اهلل طؾقه الصَلة والسَلم فقفا أن الحدود كػارات، مـفا حديث 

ا َكَفى أيُّؿا َطْبٌد َأَصاَب َشْقئًا ":خزيؿة بن الثابت رضي اهلل طـه أّن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم قال مِؿَّ

ْكب َر َطـُْه َذلَِك الذَّ ُه َكػَّ   "اهلُل َطـُْه ُثمَّ أقِقَم َطَؾْقِه َحدُّ

اَرُة َذْكبِهِ "يعـي الحد ويف لػظ  ا أقِقَم َطَؾْقِه َذلَِك الَحدُّ َفُفَو َكػَّ وهو حديث حسن صحقح،  "َمْن أَصاَب َحدًّ

 .يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة وهو حديث حسن صحقح وقد حسـه شقخـا إلباين رحؿه اهلل

 رضي اهلل طـه بنسـاد حسن اكه قال
ّ
من أذكب طن رسول اهلل طؾقه الصَلة والسَلم : كذلك ورد طن طؾي

 ُطُؼوَبَتُه َطَؾى َطْبِدِه، َومَ ": أكه قال
َ
ْكَقا َذْكبًا َفُعوقَِب بِِه َفاهلُل أْكَبُر مِْن أْن ُيَثـ ي أْذَكَب فِي  نْ َمْن أْذَكَب فِي َهِذِه الدُّ

ٍء َطَػا 
ْ
ْكَقا ذْكبًا َفَسَتَرُه اهلُل  َتَعاَلى َطَؾْقِه َوَطَػا َطـُْه َفاهلل أْكَرُم مِْن أْن َيُعوَد فِي َشي  ز"َطـْهُ َهِذِه الدُّ

لؽن بعد الـظر يف إسـاده والبحث تبقن لي  -رحؿه اهلل-وهو حديث حسن وقد ضّعػه شقخـا إلباين  

فقه بقان العؾم التي من أجؾفا  -رحؿه اهلل-ف لؽَلم مػصل من شقخـا إلباين أكه حديث حسن، ولم أق

ضعػه، لذلك الدلقل الواضح أمامي هو أن هذا الحديث يعـي حسن ثابت طن رسول اهلل طؾقه الصَلة 

 .والسَلم

 

 [المتن ] 

سؾم يف هذا ما الجؿع بقن قوله صؾى اهلل طؾقه و: ثم قال يف السمال الخامس والتسعقن بعد الؿائة

الحديث ففو إلى اهلل إن شاء طػا طـه وان شاء طاقبه، وبقن ما تؼدم من أن من رجحت سقئاته بحسـاته 

 دخل الـار؟ 

 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿ 2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

 [الشرح ] 

َوَمْن ": قال -رضي اهلل طـه-يعـي ضاهر السمال كقف كجؿع بقن هذا الحديث الذي فقه طن طبادة 

َفُفو "معـى أكه لم يؼم طقه الحد ولقس فقه إحداث توبة ضاهر الحديث "ؾَّهأَصاَب مِْن َذلَِك َشْقًئا ُثمَّ َسَتَرُه الْ 

واهلل جل وطَل قد  "إِْن َشاَء َطَػا َطـْه، َوإِْن َشاَء َطاَقَبهُ يعـي أكه ٓ يؾزم أن يعذبه بل مرده إلى اهلل،  "إَِلى اْلؾَّه

ؿة رب العالؿقن،طشرة أسباب يشاء أن يعػو طـه بسبب مصائر مؽػره لسبب شػاطة الشافعقن، بسبب رح

هذه الؿؽػرات العشرة قد تؽون سببا طن طػو اهلل جل  -رحؿه اهلل تعالى-ذكرها شقخ اإلسَلم ابن تقؿقه 

وطَل طن هذا الشخص الذي مات ولم يتب من ذكبه، وإن شاء طاقبه وآخذه بجريرته، وآخذه بجريرته، 

  ئاته بحسـاته دخل الـار ؟ففل هـاك تعارض بقن هذا الحديث وبقن أن من رجحت سق

 

 [الؿتن ] 

 ٓ مـافاة بقـفؿا فنن من يشن اهلل أن يعػو طـه يحاسبه الحساب القسقر: -رحؿه اهلل-يؼول الشقخ 

 

 [الشرح ] 

يعـي الذي يؽون هـاك مقزان وحسـات وسقئات فقؿن أراد اهلل جل وطَل أن يحاسبه وأن يجازيه وأن 

تحق العذاب، أما من طػا طـه ولو كثرت الذكوب وبؾغت ما بؾغت فنّن يؼقم طؾقه الدلقل والربهان أكه يس

ل من موازيـه ولـا يف حديث البطاقة طربة، فؼول ٓ إله إٓ اهلل يف حال  اهلل جّل وطَل يتجاوز طـه وُيَثؼ 

 .مخصوص جعؾت السجَلت التسعة والتسعقن تطقش وثؼؾت البطاقة ورجح مقزاكه

 أن يعػو  طـه يحاسبه الحساب القسقر فنن من يشن اهلل :لذلك يؼول

الذي فسره الـبي طؾقه الصَلة والسَلم بالعرض، يعـي يعرض طؾقه ذكوبه ويعرض طؾقه أطؿاله فقؼرره 

 .هبا

َفَقُؼوُل َحتَّى َيَضَع َطَؾْقِه َكـََػُه َفَقُؼوُل َطِؿْؾَت َكَذا َوَكَذا  -َطزَّ َوَجلَّ -َيْدُكو أَحُدُكم مِْن َرب ِه " :وقال يف صػته

ُرهُ  -يعـي الرب جّل وطَل–الَعْبُد َكَعْم َوَيُؼوُل َطِؿْؾُت َكَذا َوَكَذا َفَقُؼوُل  - َطؿؾت كذا وكذا َفَقُؼوُل َكَعْم َفُقَؼر 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام +

 

﴿ 3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرِة  َطَشر كِياّلَثااْلدَّ ْقِخ  –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ   َفِضْقَؾِة اْلشَّ
ُّ
 -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي

 

ْكَقا َوأَكا أْغِػُرَها َلَك الَقْوم -يعـي بذكوبه الذي  َفَفَذا الحساب القسقر "ثمَّ َيُؼوُل إِك ي َسَتْرُت َطَؾْقَك فِي الدُّ

ٕهل التؼوى واإليؿان ومن أراد اهلل جّل وطَل كجاته، وأما الذين يريد اهلل جل وطَل أن يعاقبفم وأن 

يحاسبفم ففمٓء يـاقشفم، وأما الذين يدخؾون الـار بذكوهبم ففم مؿن يـاَقشوا الحساب، لؼد قال صؾى 

ب":اهلل طؾقه وسؾم  والحديث متػق طؾقه، وقد سبق  "ْد َهَؾَك َفؼَ  "ويف لػظ  "َمْن ُكوِقَش الِحَساَب ُطذ 

تػصقل هذه الؿسللة يف الدروس الؿاضقة، إذًا ٓ مـافاة بقن حديث طبادة وبقن الشخص الذي رجحت 

سقئاته بحسـاته يدخل الـار ٕن ذلك مؿن شاء اهلل طؼابه، أما من شاء اهلل العػو طـه فنكه يقسر طؾقه 

 .الحساب ويثؼل مقزاكه 

 .ؾم وصؾى اهلل طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقنواهلل تعالى أط

 

 

 


