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 َيْوم َمْنِزَلة اهللِ  ِعْندَ  اسِ الن   َأَشر   ِمنْ  إن  " -عنه اهلل رضي- الُخْدِري   سعيد أبي وحديث الباب مقدمة شرح
 َعَمْيهِ  اهللُ  ىَصمّ - اهلل رسول ِسر   ْفِشيأل َأُكنْ  َفَممْ " -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبدِ  وحديث" اْلِقياَمةِ 

     "-موَسمّ 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

قصد إخفاؤه وىو ما ي  والسر معروف  "،األدب"وىو من األبواب الداخمة تحت كتاب  "حفظ السر"فيذا باب 
 اْلَعْهدَ  ِإن   ِباْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا} :-تبارك وتعالى-ىذا الباب بقولو  -رحمو اهلل-ر المصنف وصد   ،وكتمانو عن الغير

قصد إخفاؤه ىو أن السر لما كان ي   تدالل بيذه اآلية عمى موضوع السرووجو االس ،[34:اإلسراء] {َمْسُئوال َكانَ 
-وليذا قال النبي  ،ذلك تدل عمىعدم اإلفشاء وقد تقوم قرينة حال يطمب منو  ا  غالبأطمع غيره عميو فإنو فإذا 

بعبارة صريحة أو بغير ذلك مما يقوم عمم سواء كان فكل ما ي   ،(1)((المجالس باألمانة)) :-صمى اهلل عميو وسمم
خبار اآلخرين عنو فإنو من جممة السر اكل ما يعمم أنو ال ير  ،عميو من قرائن األحوال فشاؤه وا  الذي ىو د نقمو وا 

فيذا بيذا  ا  ال تخبر أحد :إذا قال {َمْسُئوال َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإن   ِباْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا} ة:فذكر ىنا ىذه اآلي ،من جممة األمانات
صمى اهلل عميو -كما حصل من النبي  ا  فقال لو: ال تخبر بذلك أحدبينيما أمر وقع  ،داخل تحت ىذا العيد

 .(2)في تحريمو لمعسل أو تحريمو لمجارية -وسمم
 :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-ثم ذكر الحديث حديث أبي سعيد الخدري 

  .(3)((وتفضي إليو ثم ينشر سرىاإن من أشر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ))
ىم جممة من الناس الذين يكونون بيذه المثابة  يم حاال  من أسوئ ،اني من أكثرىم شر  يع ((إن من أشر الناس))

إن من أشر الناس عند اهلل منزلة يوم )) ،ومن ىؤالء ىذا الذي قد يتساىل بو كثير من الناس ،اتصفوا بأوصاف
الرجل يفضي إلى ))ما ىو الجرم الذي قارفو والذنب الذي فعمو؟ قال:  ،وضيعة متدنيةيعني أن منزلتو  ((القيامة

يعني  ،ويفضي إلييا ببشرتو ،أنيا تفضي إليو ببشرتيابمعنى  ،ومعنى اإلفضاء المباشرة ،((إليو المرأة وتفضي
 .الوقاعكناية عن 
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يتحدث عن أو في الجماع نفسو  ،في مقدمات الجماعينشر سرىا بأن يتحدث عن حالو معيا  ((ثم ينشر سرىا))
الرجل الكريم صاحب الغيرة  ،وال غيرة ،وال مروءةن ال خالق لو وىذا فعل م ،ىذا وما يجري بينو وبين امرأتو

ال يميق فإن ذلك  ،يعني ما يجري بينو وبين أىمو ،ا  ن يذكر ذلك ال تعريضا  وال تصريحأ ا  ال يقبل أبدوالمروءة 
 ،عنو -صمى اهلل عميو وسمم-وقد نيى النبي  ،ىذاوكذلك المرأة لو أنيا فعمت ، بحال من األحوال أن يذكر

نين يتحدثن بو ،واهلل إنيم يتحدثون بذلك" :امرأة وقالتوقامت  والناس في ىذا  ،فيذا أمر في غاية السوء ،(4)"وا 
ذكر عندىم أي أمر في بعض البيئات إلى اليوم الشبان ومن كان في حكميم ال يمكن أن ي   ،بين إفراط وتفريط

من المجمس، أال تتزوج؟ ما رأيك نزوجك؟ ال  ا  لو سئل ما تزوجت؟ غطى وجيو وخرج مسرع ،يتصل بالزواج
ىذه مبالغة ال داعي ليا ويعممون  ،من المكانأو بشيء ويخرج  ،يغطي وجيو بعمامتو ،يمكن أن يتمالك يخرج

 ،إال الحديثليم من ذلك  الحديث عن النكاح عن الزواج إنما يذكر مع كبار السن ممن لم يبق   :ذلك يقولون
ىذا في  ،ا  يحتمل ىذا أبدمتى تتزوج؟ فال  ؟ج، ىل تزوجتاوىذا مجرد سؤال عن الزو  ،يعني قد انطفأت غريزتيم

 ،كذلك ما يحصل من المبالغات من شدة الغيرة التي قد ال تكون في محميا ،ومبالغة ،ىذا خطأ ،بعض البيئات
 يحضر ، النيا يحضر إخواال يحضر أولياؤىا، ال ،ا  أىل البنت ال يحضرون الزواج أبد في بعض البيئات أن

 ،طيب أين أىل الزوجة أين أنسابكم؟ ال ،وأصحابو فقط ،باتواوقر  ،الزوجإنما الذين يحضرون ىم أىل  ،أبناء العم
وىذا غير  ،الذي يمحقيممن الحرج  ألنيم يرون أن ذلك فيو شيء ؛ال يمكن أن يحضروا ،ىذا عندىم عيب

      .ىو المطموب ا  فاالعتدال في األمور دائم ،صحيح
مت بنتو حين تأي   -رضي اهلل عنو-أن عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنيما-ثم ذكر حديث عبد اهلل بن عمر 

-السيمي  بن حذافة س بن حذافة السيمي أخو عبد اهلل نيكان زوجيا خ   ،تأيمت يعني صارت بال زوج ،حفصة
من أبي يا رسول اهلل؟ فكان قد أصيب في غزوة أحد  :صاحب القصة المعروفة لما قال ،-رضي اهلل تعالى عنو

 ،ميعني المرأة التي ليس ليا زوج أي   ،م كل من ليس لو زوج ذكر أو أنثىواألي   ،فتأيمت ،ثم مات بعد ذلك
لقيت  :حينما تأيمت بنتو حفصة قال" ،كل عزب فيو أيم ،مأي   :أو لم يسبق يقال لو ،سواء سبق لو نكاح ،والعكس

رضي اهلل تعالى -يعني بعدما ماتت زوجتو رقية  ،"فعرضت عميو حفصة -رضي اهلل عنو-عثمان بن عفان 
 ةديانويرتضيو  ،تو من بنت وأخت ونحو ذلك عمى من يثق بوولي  م  عرض الرجل وىذا فيو جواز  ،-عنيا

بحيث إنو  ،مع االحتياطونحو ىذا  ،عندي بنت أزوجك ،عندي أخت أزوجك :يقول لو ،ومروءة وعقال اوصالح  
ألن من الناس  ؛إلى التنقص لن يتخذ ذلك في يوم من الدىر سبيال  وأنو  ،يطمئن أن ىذا اإلنسان لو عقل ودين

 اأبوى ،أو أختو أو نحو ىذا ،تكممأو يتحدث أىمو أمو ت ،ثم يتحدث بعد ىذا إذا تزوجيامن قد يقال لو مثل ىذا 
ألن أخاىا  ؛أبوىا ميدييا عميو ،!يبو ط  أ ،و ساعةأو سمعة أىي بضاعة  ،ميدييا عميياأخوىا  ،دييا عميويم  

أزوجك أختي طيبة كذا حافظة  :وقال لو ،في الدراسة أو نحو ىذا أعجبو أخالقو ودينو قال لو وىو زميل لو مثال
ين اإلىداء؟ أ ،أخوىا ميدييا عميو أصال  يبدأ الكالم يرد ما يرد أو  ،فحينما تحصل مشكمة فيما بعد ،لكتاب اهلل
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عشرة لاير؟ ىذا  لماذا ،المير عشرة لاير :كل يقول ،غ في الميور المتدنيةبال  جون وي  زو  كذلك أولئك الذين قد ي  
 .والحمد هلل ،يعطيك ابم وارض   ،يتيسر ال تتشرط، قل: ما، تحطيم لمبنت

لكن  ،ما يتيسر :قل لو ،تتشرط عميو بشروط الو  ،ابسبعين ألف  و أ ،اال تطالبو بستين ألف   ،ابيع   ليستالمسألة ف
ن كان ىذا ال خالق لو والقموب أيض   ،تحطيم لمبنتعشرة؟  قد يتغير بعد بين أصبعين من أصابع الرحمن  اوا 

الوقاحة  وبمغت ،!فينادييا أم عشرة ،ما تدري ،أيام ةقد يتغير بعد عشر  ،قد يتغير بعد عشرين سنة ،عشر سنين
 ااالعتدال في األمور دائم  ف ،أم عشرة -ألنيا تأخرت عميو اغاضب  -ببعضيم أنو في صالة أفراح ينادي بالمكبر 

    .مطموب
فقال  ،أنكحتك حفصة بنت عمر إن شئت  " :فعرضت عميو حفصة فقمت :-رضي اهلل تعالى عنو-يقول عمر 

ال يقصد يومي في نفس  "،فقال: قد بدا لي أال أتزوج يومي ىذا ،فمبثت ليالي ثم لقيني ،سأنظر في أمري :عثمان
نما يقصد يومي ىذا يعني في ىذا الحين ،اليوم فمقيت  :يقول ،أو الوقت أو نحو ذلك في ىذه المدة ،أو الزمان ،وا 

إلى  ذىب ،األكابر الفضالء أىل الدين والخير ر  ىنا تخي   "،إن شئت" :فقمت -رضي اهلل عنو-أبا بكر الصديق 
رضي اهلل -فصمت أبو بكر  ،إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر :فقمت :يقول ،ثم ذىب إلى أبي بكر ،عثمان
 ،ا  كأنو لم يسمع شيئ ،: سأفكروال قال ،ال وأ ،نعم :ما قال ،سكت ما رد عميو :يقول ،فمم يرجع إلي  بشيء -عنو
وىذا يدل  ،غضب ،يعني كأنو تضايق ،أوجد مني يعني وجد في نفسو ،مني عمى عثمان فكنت عميو أوجد   :يقول

بدا لي أن ال  :قال ذلك ثم بعد ،سأنظر :قاللكن عثمان رد عميو  ا،نفسو عمى عثمان أيض   عمى أنو وجد في
واإلنسان ضعيف يقع في نفسو  ،في نفسوعمر فوجد  ا،سكت تمام   -رضي اهلل عنو-أبا بكر  لكن   ،ناآل أتزوج
رضي اهلل -فمقيني أبو بكر  ،فأنكحتيا إياه -صمى اهلل عميو وسمم-ثم خطبيا النبي  ،فمبثت ليالي" :يقول ،يقعما 
وىذا فيو أن اإلنسان إذا تصرف  ئا "،لعمك وجدت عمي  حين عرضت عمي  حفصة فمم أرجع إليك شي :فقال -عنو

ال يستطيعون تفسير ىذا التصرف الذي  ،أو يقع في نفوسيم شيء ،يتحيرون في أمرهيجعل اآلخرين  ا  تصرف
لم يمنعني أن أرجع إليك فإنو  :قال ،نعم :فقمت" :يقول ،صدر منو أنو يبين الموقف تراني فعمت ىذا من أجل كذا

 "،ذكرىا -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي "عممت ماذا؟  ،وىذا الشاىد "،فيما عرضت عمي  إال أني كنت عممت
ما أردت أن  :يقول "،-صمى اهلل عميو وسمم-فمم أكن ألفشي سر رسول اهلل " ،يخطبياذكر حفصة يعني يريد أن 

 ،فأكون أفشيت السر ،فما أريد أن أتقدم عميو ،ذكرىا -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛ما أستطيع :أقول لك
 ،(5)"لقبمتيا -عميو وسمم صمى اهلل-ولو تركيا النبي " :يقول ،حفظيا وعدم إفشائياقصد ومثل ىذه القضايا عادة ي  

    .راوه البخاري
كان ىو لو رغبة بيا لو  ،، أنا ال أريد الزواج أصال  ال شأن لي فييا ،ال رغبة لي فييا ،أنا ال أريدىا :لو لم يقلو 

تبين بعد ذلك ما  -رضي اهلل تعالى عنو-فمما تبين لعمر  ،فسكت ،لم يذكرىا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ر عن خب  ألحوال أن اإلنسان ي  وال يصح بحال من ا ،فيذا فيو األمانة ،-رضي اهلل تعالى عنو-أخبره أبو بكر 

وقال  ،ك إنسان وسألكءيعني لو جا ،ىي بالسر مثل ىذه األمور أصال  فب طم  ، ولو لم ي  ب منو كتمانوطم  وي   ،أمر
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ليس لك أن  ،ىذا اكتم عمي   :وما قال ،أريد أن أخطبيا ،أريد أن أتزوجيا ؟فالنة بنت فالن ما رأيك فييا :لك
فكيف إذا  ،طمب كتمانوألن ىذا مما ي   ؛وفالن يريد أن يخطب فالنة ،وتتحدث ،تذىب وتشيع ىذا في الناس

 :يقول ا  وأحيان ،ا  أحد : ال تخبرواثم يقول وعمرا   ا  خبر زيدفبعض الناس ي   ،؟ال تذكر ىذا ألحد :وقال ،صرح بيذا
وصمى اهلل عمى  ،واهلل أعمم ،فيذا كمو من إفشاء السر ،عني لكن ال تنقموايعني أخبروا  ،ني أخبرتكمإ :ال تقولوا

  وآلو وصحبو. ،نبينا محمد
   


