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  الكعبة؟ يغزو الذي بالجيش سمعت ىل( أ 3)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 وبركاتو. توفسالم اهلل عميكم ورحم
رضي اهلل -فأقول: بعد أن ذكرنا في الميمة الماضية سؤااًل يتصل بحديث حاطب بيذا الموضوع، أواصل الحديث 

وموادة بنص اآلية، وكان فعمو ذاك ىو سبب نزوليا،  ،، وحاصمو أنو وقع منو نوع مواالة لممشركين-تعالى عنو
ُكْم َأْوِلَياَء } ، فيذا الذي صدر عن [1الممتحنة:] {ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَّةِ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

أو من دواعيو ليذا الفعل نخرج معو  ،البسات مما قام في قمبوبصرف النظر عن الم -رضي اهلل عنو-حاطب 
كين، ثم ما يكون ما كل نوع من المواالة يكون كفرًا ُمخرجًا من الممة، فالمواالة أنواع مواالة المشر  وبنتيجة وىي أن

الذي يستطيع أن ُيقدر النوع  منيا من الكفر الُمخرج من الممة البد فيو من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمن
فيو الشروط وانتفت ىل تحققت  الممةخرج من ؟، وما كان من قبيل المخرج من الممة وغير المخرج من الممةالم

ويبحث وراءىم لينظر  ،الذي خول اإلنسان أن ُينقر عن قموب الناسمن ىذا أو ذاك أو لم تتحقق؟ ومن  الموانع
  ؟!ىل تحققت الشروط فييم وانتفت الموانع من أجل أن يكفرىم

ىذا لم ُيعيد بعمل عمماء المسممين فضاًل عن عامتيم، ثم أيضًا إذا تبين لو ذلك بحيث تحققت الشروط وانتفت 
خولو ليقوم بتنفيذ حكم الردة في ىذا الُمعين، مع أن ىذه األحكام  الذيان من العمماء الراسخين فمن وك ،الموانع

لم يقتل  -صمى اهلل عميو وسمم-أو لدفع مفسدة غالبة، فالنبي  ،من الردة أو الحدود قد تُترك لمصمحة راجحة
، وقال [8المنافقون:] {نَّ اأَلَعزُّ ِمْنَيا اأَلَذلَّ َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرجَ }واحدًا من المنافقين مع أنيم قالوا ما قالوا 

إن رجعنا إلى المدينة "، وقال: (1)"كك يأكم  كمب   ن  واهلل ما مثمنا وىؤالء إال كما قال األول: سم   "ابن ُأبي أيضًا: 
، ىذا كفر، وكانت لو مقاالت "-صمى اهلل عميو وسمم-يعني النبي -منيا األذل  -يعني نفسو-لُيخرجن األعز 

صمى اهلل عميو -بل حينما مات وجاء ابنو عبد اهلل إلى النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-مشابية، وما قتمو النبي 
صمى -، ثم إنو -والسالم عميو الصالة -تعرفون أنو أعطاه قميصو لُيكفن بو، وىو الذي قذف عرضو  -وسمم

}َوال : -عز وجل-حتى نزل قول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-و فنياه عمر أراد أن ُيصمي عمي -اهلل عميو وسمم
، ىذا رجل صدر منو من الكفر ما ترون، ومع ذلك [84التوبة:] {ُتَصلِّ َعَمى َأَحٍد ِمْنُيْم َماَت َأَبًدا َوال َتُقْم َعَمى َقْبرِهِ 

))لئال يقول دفعًا لمفسدة،  -عميو الصالة والسالم-لم يقتمو وىو اإلمام األعظم  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
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، ىذه مفسدة، فمن الذي ُيقدر أن ىذا يكون ردة أو ليس بردة، وأن ىذه (2)((إن محمدًا يقتل أصحابو :الناس
، ومن الذي طالبو بأن يبحث لينظر وُيفتش وُينقب ويشق عن قموب ؟الشروط تحققت أو لم تتحقق في زيد وعمرو

، ثم بعد ذلك من الذي خولو بتنفيذ الحكم المبني عمى ؟ىل تحققت الشروط وانتفت الموانع أو الليعرف  ؛الناس
لم ُيقم حد القذف عمى عبد اهلل بن ُأبي لما  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  المشيور عند أىل العمم أن ،ذلك؟

أن آنافًا ستتورم لجمده  -وسممصمى اهلل عميو -مفسدة أعظم، كان يعمم  ؛ لدفع-رضي اهلل عنيا-قذف عائشة 
قامة الحد عميو فتركو، فيذا باب واسع وأصل عظيم من أصول الشريعة وىي أنيا جاءت بتحقيق المصالح  ،وا 

قدر المصالح الشرعية والمفاسد؟ من الذي يستطيع إذا كان كل أحد يفعل طيع أن يودفع المفاسد، فمن الذي يست
وضعف العقل، وكما ترون أنواع الفساد العام  ،وقمة الورع ،لسن وقمة العمموما يروق لو مع حداثة ا ،ما يحمو لو

  والخاص الذي يترتب عمى ىذه األعمال الِعظام والجرائم الكبار.
وذلك ما  ،وأن يتبصر وأن يستدرك قبل فوات األوان ،نعود إلى سؤال آخر نوجيو إلى ىذا الشاب لعمو أن ُيفيق

 الكعبة ))يغزو جيٌش : -صمى اهلل عميو وسمم-قالت: قال رسول اهلل  -عنيارضي اهلل -جاء في حديث عائشة 
))ُيخسف بأوليم وآخرىم، قالت: قمت: يا ، يعني: األرض الُمنبسطة الواسعة، فإذا كانوا ببيداء من األرض((

منيم الذين ، أسواقيم يعني أىل السوق ((؟وفييم أسواقيم ومن ليس منيم ،كيف ُيخسف بأوليم وآخرىم ،رسول اهلل
في متفق عميو، و ، (3)))ُيخسف بأوليم وآخرىم ثم ُيبعثون عمى نياتيم((جار ونحو ذلك، قال: من الت يأتون معيم

أعراف الناس اليوم أن ىؤالء الذين يأتون مع الجيوش من التجار ونحوىم أو التجارات أو األموال أن ىذا ىو 
الكعبة  فيم معيم، وىذا الجيش جاء يغزو ،ذه المؤندعم لمجيش، فالجيش ال يستطيع أن يتحرك من غير ى

))ييمكون ميمكًا واحدًا تو قال: ا، وفي غير الصحيحين في بعض رواي))ُيخسف بأوليم وآخرىم((ميم الخسف، فع
 :م سممةوفي حديث أ ،، ىذا المفظ في حديث عائشة(4)ويصدرون مصادر شتى، يبعثيم اهلل عمى نياتيم((

صمى -الكعبة فأخبر النبي  ، الحظ: جاء ىذا الجيش يغزو، يعني: عمى نياتيم(5)أنفسيم(())ُيبعثون عمى ما في 
بمعنى أنيم في العاقبة ال ُيحكم بخمودىم في النار باعتبار أنيم  ،أنيم ُيبعثون عمى نياتيم -اهلل عميو وسمم

، يعني أن ُيبعثون عمى نياتيم(())يتفاوتون في أحواليم، فمنيم من يكون كافرًا، ومنيم من ليس كذلك؛ ألنو قال: 
طيع أن الكعبة، من الذي يست يغزومنيم من قد يكون ناجيًا، والحظ أنو في ىذا الجيش، جاء يغزو ماذا؟ جاء 

بحسب ما قام في  ،تيما، من الذي يستطيع بحسب ني؟ىذا يكفر وىذا ال يكفر يقدر في مثل ىذه المسائل
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بأنو لم  -صمى اهلل عميو وسمم-، ومن الذي يعمم ما في النيات؟ ىو اهلل وحده، وليذا سيأتي قول النبي ؟قموبيم
يعني الكفار يقاتمون -مون وقد يقاتِ "يقول:  -رحمو اهلل-يؤمر بأن يشق عن قموب الناس، وشيخ اإلسالم 

وىو ُمكره عمى القتال وُيبعث يوم القيامة  وال يمكنو اليجرة ،وفييم مؤمن يكتم إيمانو يشيد القتال معيم -المسممين
 .(6)"عمى نيتو

وفييم مؤمن يكتم إيمانو ُمكره فال يكون ىالكًا يوم القيامة، بمعنى أنو  ،في جيش الكفار يقاتمون المسممين :الحظ
كذا إطالق األحكام ى، من الذي ُيقدر ىذه األمور؟ -رحمو اهلل-لم يكفر بيذا الفعل، ىذا كالم شيخ اإلسالم 

حينما  -رحمو اهلل-ُمجماًل ألدنى ُشبية ىذا أمر ال يسوغ بحال من األحوال، بل إن شيخ اإلسالم  إطالقًا عامًّا
رضي اهلل تعالى -في ذلك الوقت بيد النصارى، فتحيا المسممون في زمن عثمان  توكان ،برصم عن أىل قتكم
برص، فشيخ النصارى، في جيش أىل ق ين في جيشل عن مسممئثم استردىا النصارى، فكان قد سُ  -عنو

لم يكفرىم جميعًا، وكانت بينيم وبين المسممين حروب، جعميم عمى أصناف لم  ،اإلسالم جعميم عمى أصناف
ُيكفر الجميع، فمنيم طائفة كفار، ومنيم منافقون، ومنيم من ليسوا كذلك، لكنيم عمى خطر عظيم بال شك، ليس 

نما الكالم ىنا في موضوع آخر، الكالم  ،ىذه األعمال من المواالة لممشركين من الوقوع في نىذا الكالم لمتيوي وا 
في التبصر والتفكر والتعقل قبل أن يرد اإلنسان موارد اليمكة، قبل أن يتخوض اإلنسان في الدماء، ثم بعد ذلك 

  ىل اإليمان.بقتل أ -عز وجل-لى اهلل إمتقربًا  ،ليا ه وآخرتو، يخوض في الدماء مستحالقد يخسر دنيا
 واهلل أعمم. ،قموب وبصائر لفتحسببًا ىذه األسئمة أن تكون  -عز وجل-سأل اهلل أ

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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