
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 التفجير قبل التفكير إلى دعوة سمسمة

 امخموق   أن ادعى أو خفي،نُ  ما يعمم اهلل أن يجهل من أو عنو، ودافع النفاق رأس حمى فيمن قولك ما( 4)
  ؟المستقبل يعمم

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.فسالم 

ما زال الحديث في ىذه المجالس متصاًل بالموضوع الذي ابتدأناه في الكالم عمى ىذا األمر الذي التبس عمى 
ياكم ويعيذنا  ،وأن يسدد ألسنتنا ،اليداية لمجميع، أن ييدي قموبنا -عز وجل-بعض الناس، نسأل اهلل  وأن يقينا وا 

 ضالت الفتن.من م
الحديث المخرج في الصحيحين وىو الحديث المشيور المعروف بحديث اإلفك، الحديث الطويل في ُأورد ىذا 

قالت  :، وفيو مما يتصل بموضوعنا ىذا-رضي اهلل تعالى عنيا وأرضاىا-سياقو المعروف، وىو حديث عائشة 
عمى المنبر فاستعذر من عبد اهلل بن ُأبي بن  -صمى اهلل عميو وسمم-فقام رسول اهلل ": -رضي اهلل عنيا-

 من يعذرني من ،يا معشر المسممين))وىو عمى المنبر:  -صمى اهلل عميو وسمم-سمول، قالت: فقال رسول اهلل 
، وما كان وقد ذكروا رجاًل ما عممت إال خيراً ، فواهلل ما عممت عمى أىمي إال خيراً  ،رجل قد بمغ أذاه في أىل بيتي

وبقي مدة  ،اآلن في شدة، ُقذف عرضو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :، الحظ(1)أىمي إال معي((عمى يدخل 
 بيذا الشأن.تزيد عمى الشير أوصميا بعضيم إلى أربعين يومًا ال يوحى إليو 

ال فقد ذكر بعض أىل العمم  ،، ىكذا في الرواية وىذا ال يضر-رضي اهلل عنو-فقام سعد بن معاذ األنصاري  وا 
ريظة، لكن مثل ىذا ال وذلك بعد أن حكم في بني ق ،ستشيد قبل ىذا الوقتكان قد ا -رضي اهلل عنو-أن سعدًا 

وغاية ما ىنالك عند ىذا القائل أن ىذا من قبيل الوىم من  ،يضر في صحة الحديث فيو ُمخرج في الصحيحين
ىو سيد  -رضي اهلل عنو-وسعد بن معاذ  ،ا رسول اهلل، إن كان من األوسفقال: أنا أعذرك منو ي"ِقبل الراوي، 

ن كان من إخواننا الخزرج أم بادة رتنا ففعمنا أمرك، فقام سعد بن عاألوس، إن كان من األوس ضربنا عنقو، وا 
بت ولكن اجتيمتو الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذ ،، وكان رجاًل صالحاً -رضي اهلل عنو-وىو سيد الخزرج 

رضي اهلل عنو -  سيد بن ُحضير وىو ابن عم سعد بن معاذ ألعمر اهلل ال تقتمو وال تقدر عمى قتمو، فقام 
جادل عن المنافقين، فثار الحيان األوس لعمر اهلل لنقتمنو فإنك منافق ت بادة: كذبت، فقال لسعد بن ع-الجميع

صمى -قائم عمى المنبر، فمم يزل رسول اهلل  -سممصمى اهلل عميو و -والخزرج، حتى ىموا أن يقتتموا ورسول اهلل 
 ."ُيخفضيم، يعني: ُيسكنيم، حتى سكتوا وسكت -اهلل عميو وسمم
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 -عميو الصالة والسالم-ويقوم  ،أطير عرض -صمى اهلل عميو وسمم-رض النبي الحظ اآلن ُمصيبة مشكمة عِ 
ثم يقوم رجل من سادات المسممين من رىطو وقومو  ،-رأس المنافقين-عمى المنبر مستعذرًا من ىذا المنافق 

دافع عنو ، فيقوم وي-رضي اهلل عنو-وعشيرتو؛ ألن عبد اهلل بن ُأبي كان من الخزرج من رىط سعد بن ُعبادة 
بية، ذه األحوال التي نعيشيا عند من يكفر بالظنون والتيم والشبية بل أدنى شبيذه القوة ىذا لو وجد في مثل ى

ض ر دافع عن عبد اهلل بن ُأبي في ىذا الموقف المتعمق بعوي -صمى اهلل عميو وسمم-م أمام النبي ىذا رجل يقو 
وقد تحصل لمرجل ": -رحمو اهلل-لكن كما قال شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
كما  ،لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص بو إيمانو وال يكون بو كافراً  موادتيم"ىذا من قبيل الموادة،  عدّ ف، "موادتيم

فقال لسعد بن معاذ: كذبت واهلل ال تقتمو، وال تقدر  ،بادة لما انتصر البن ُأبي في قصة اإلفكبن عحصل لسعد 
 ."صالحًا، ولكن احتممتو الحمية وكان قبل ذلك رجال": -رضي اهلل عنيا-قالت عائشة  ،(0)"عمى قتمو

ُكْم َأْوِلَياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِهْم }شيخ اإلسالم عد ىذا من قبيل الموادة، يعني: من المواالة،  ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ
ليذا المنافق الذي ال مرية  -رضي اهلل عنو-، ىذه الموادة التي حصمت من سعد بن ُعبادة [1]الممتحنة: {ِباْلَمَودَّةِ 

َوال ُتَصلِّ َعَمى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبد ا }وُختم لو بالنفاق،  ،في نفاقو بل ىو كبير المنافقين وىو الذي نزلت فيو اآلية
 .، فيو سبب النزول، وسبب النزول قطعي الدخول في العموم[81]التوبة: {َوال َتُقْم َعَمى َقْبرِهِ 

، ىل خرج بيا من اإلسالم أو ال؟ ىذا -رضي اهلل عنو-ة التي حصمت من قبل سعد بن ُعبادة ىذه الموادإذن 
 -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،-رضي اهلل عنيم-السؤال: ىل خرج من اإلسالم باإلجماع إجماع الصحابة 

 عمى المنبر؟ لم ُيكفره أحد بيذا مع أنيا موادة.
إذا كان ىذا القدر متقررًا فيعود السؤال فخرج من اإلسالم، كل مواالة تأنو ليس ريد أن أصل إلييا النتيجة التي أ

ميز في ىذه القضايا، ال ُيخرج؟ ىذه تحتاج إلى عالم ي الذي ُيخرج من اإلسالم من المواالة وماالذي ما السابق ف
وعن  ،ق عن قموب الناسمن الذي يستطيع أن يشو وتحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع إذا كان ذلك ُمكفرًا، 

 من؟  ؟،بطونيم ويقول بأن ىذا قام في قمبو كذا، وىذا قام في قمبو كذا، ويتتبع ىؤالء لُيكفرىم
 من الذي خولو بيذا؟ ومن الذي يستطيع ذلك؟ 

ويكون ىو  ،نفذىذه المسالك الِكبار فيحكم ثم ي ويسمك ،غرر بنفسو قد يكون دون العشرينشاب في مقتبل العمر ي
ويموت ميتة سوء، ويعق والديو غاية العقوق، ويعود عمى أىمو وقومو  ،التنفيذ، أداة القتل ىو، يتشظى جسده أداة

فال شك أن ىؤالء األىل  ،ميمكنو أساء إلييم غاية اإلساءة وآلل ،وعشيرتو بالخزي والعار مع أنيم ال ذنب ليم
أو مات  ،أو أنو أصابو مرض فمات ،بئر فماتأو سقط وتردى في  ،ية لو أن ىذا الولد مات بحادثنميتمنون أ
 نسأل اهلل العافية. ،وال كانت ميتتو بيذه الطريقة التي ىي في غاية السوء ،في سكتة

فضي في النياية إلى ما أردنا وىو أن ىذا يذه الشواىد واألمثمة كل مثال يبين لك عن ىذه القضية بصورة تف
ليك مثا ،عاب والقضايا الِكباراألمور الصليس لك فال تتقحم ىذه األمر ليس لك،  اًل وشاىدًا آخر أعرضو فما وا 

 فيو؟  تقول
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صمى اهلل -وعن رسول اهلل  ،حدثكم عنيأال أ"الُمخرج في صحيح مسمم تقول:  -رضي اهلل عنيا-حديث عائشة 
ا عندي انقمب فوضع فيي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ قمنا: بمى، قالت: لما كانت ليمتي التي كان النبي -عميو وسمم

فمم يمبث إال ريثما ظن أن  ،فاضطجع ،وبسط طرف إزاره عمى فراشو ،فوضعيما عند رجميو ،وخمع نعميو ،رداءه
ثم أجافو رويدًا،  ،، وفتح الباب فخرج-يعني: من غير أن ُيشعرىا- وانتعل رويداً  ،فأخذ رداءه رويداً  قد رقدتُ 

 ،ثم انطمقت عمى إثره حتى جاء البقيع فقام حتى أطال القيام ،وتقنعت إزاري ،واختمرت ،درعي في رأسي تُ عمفج
ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فيرول فيرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقتو  ،ثم رفع يديو ثالث مرات

عدة يعني: أن أنفاسيا متصا-    ،((حشيًا رابيةً  ،مالك يا عائش))فدخمت، فميس إال أن اضطجعت فدخل، فقال: 
، قالت: يا رسول ((ي المطيف الخبيرلُتخبريني أو لُيخبرن  ))، قالت: قمت: ال شيء، قال: -من الجري واإلسراع

قمت: نعم، فميدني في صدري ليدة  ،((الذي رأيت أمامي؟ السواد فأنتِ ))و، قال: بأبي أنت وأمي فأخبرتُ  ،اهلل
يكتم تقول: قمت: ميما ، ثم يأتي موضع الشاىد ىنا، "((؟أن يحيف اهلل عميك ورسولو ))أظننتِ أوجعتني، ثم قال: 

  .، إلى آخره(5)((نعم، فإن جبريل أتاني))قال: ، ؟ل تقول: ىل ما نكتم اهلل يعممو، ىي تسأ"؟الناس يعممو اهلل
، يدل عمى أنيا ما كانت تعمم أن اهلل يعمم ما كتمو الناس، ؟يكتم الناس ىل يعممو اهلل االحظ اآلن ىذا السؤال عم

إذا جاء إنسان وقال: اهلل ال يعمم ما ُنسر، يعني: أن اهلل ليس بكل شيء عميم، ال  ،جية االعتقادمن ىذا األمر 
كفر، يعمم ما ُتكن الصدور، ىذا أمر خالف الواجب في اإليمان، يحتاج أن ُيعمم مثل ىذا، فيذا القول في نفسو 

صمى اهلل -  فيذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي "يقول:  -رحمو اهلل-انظروا تعميق شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، ((نعم)): -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  اىل يعمم اهلل كل ما ُيكتم أو كل ما يكتم الناس؟ فقال لي": -عميو وسمم

ولم تكن قبل معرفتيا بأن اهلل عالم بكل شيء يكتمو  ،تعمم ذلكوىذا يدل عمى أنيا لم تكن "يقول شيخ اإلسالم: 
ن كان اإلقرار بذلك "، يعني: لم تكن كافرة قبل أن تعمم، (1)"الناس كافرة من أصول  -يعني بعد قيام الحجة-وا 

نكار عممو بكل شيء كإنكار قدرتو عمى كل شيء ،اإليمان   ."وا 
ية بعيدة، بل ىي زوجة ادل، وال نشأت في غابة، وال في بما نشأت عمى رأس جب -رضي اهلل عنيا-عائشة ف

وأم المؤمنين وعاشت في بيتو، ومع ذلك خفي عمييا ىذا األمر المتعمق باإليمان،  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
يعمم ما  -تبارك وتعالى-لكونيا لم تعمم أن اهلل  ؛بخروجيا من اإليمان -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  م  فما حك  

وىي زوجو في الجنة،  ،وأحب أزواجو إليو ،م المؤمنينومع ذلك لم تكفر قطعًا، فيي أ ،يكتمو الناس، جيمت ذلك
  .ىذا أمر معموم عند المسممين

فمو جاء أحد يريد أن يتكمم في ىذه القضايا وكثير من الذين يكتبون ويتحدثون عن مسألة  ذا كان ذلك متقرراً إ
جيل ىؤالء كثير منيم ال تأتي كتاباتيم منضبطة، فبعضيم ُيفرق بأنواع المسائل، كالذي يقول: ذر بالوالع ،الجيل

المعموم من الدين بالضرورة، ونحو ذلك، ما ىو المعموم من الدين بالضرورة؟ اآلن اهلل بكل شيء عميم، ىذه 
ضرة العمم غير الذي نشأ ، تقول: من نشأ في مكان في حا-صمى اهلل عميو وسمم-قضية، وفي بيت رسول اهلل 
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ريد أن ، فما ىو الضابط؟ الذي أ-صمى اهلل عميو وسمم-أو عمى رأس جبل، ىذه عند النبي  ،في بادية بعيدة
 .أصل إليو أن األمور ىذه ليست بالسيولة التي تتصورىا

لذي يحكم أن فيذا أمر يتفاوت، فمن ا ،المعموم من الدين بالضرورة يختمف بحسب األشخاص واألزمان واألمكنة
  .وأن مثل ىذا ُيعذر أو مثل ىذا ال ُيعذر؟ ،ىذا من المعموم من الدين بالضرورة

ذا نظرت إلى األدلة  صمى اهلل عميو -ذر، الُمسيء صالتو ماذا قال لو النبي في المسائل العممية في مسائل العوا 
كما ىو معموم مرارًا،  ، وأعاد(3)((ُتصل  ارجع فصل  فإنك لم ))مسألة التكفير، الُمسيء صالتو:  ، دعنا من-وسمم

عيد ولم يأمره أن ي -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  فعممو ،حسن غيرىا فعممنيوالذي بعثك بالحق ال أحتى قال: "
، ما طالبو باإلعادة ؟ره، أليس كذلكذ  ع   ،وىو ال يصمي إال ىذه الصالة ،جميع الصموات التي صالىا منذ أسمم

 .إال في فرض الوقت
 -صمى اهلل عميو وسمم-لما صمى مع النبي  -رضي اهلل تعالى عنو-ممي أعطيكم مثااًل آخر: معاوية الس  

 فقمت: واثُكل"فجعموا يرمقونني بأبصارىم"، اآلن ىو يصمي، "يرحمك اهلل، يقول:  :فقال ،فعطس رجل من القوم
، الحظ اآلن ىذا (6)فعممت أنيم يسكتونني فسكت"فخاذىم ، يقول: فجعموا يمطخون أ؟ما بالكم تنظرون إليّ  ،ياهم  أُ 

 -صمى اهلل عميو وسمم- النبي قضى، لما "ياهم  أُ  واُثكل"ويقول:  ،يتكمم ويتمفت وينظر إلى أعينيم في الصالة
 مو أن ىذه الصالة ال يصمح فييا شيء من كالم الناس، ىل أمره باإلعادة؟صالتو عمّ 

كل صالة و  فييا أنت تتكمم وتتمفت، فصالتك ىذه التي تكممت :وقال ،السابقةالجواب: ال، ىل سألو عن صمواتو 
 .عذره لجيمو ،تكممت فييا وفعمت ما ُيبطميا فعميك أن ُتعيد، لم يأمره بيذا

-    أخت أم المؤمنين، قالت لمنبي  ،قريبة ،أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش -كما قال شيخ اإلسالم- حمنة
صمى اهلل عميو -إنيا ُتستحاض سبع سنين، سبع سنين وتدع الصالة والصوم، فالنبي ": -صمى اهلل عميو وسمم

ىذا في المسائل العممية والمسائل "، شيخ اإلسالم يقول: (7)عمميا أنو عرق ولم يأمرىا بالقضاء -وسمم
 ِإالَّ  َنْفس ا المَّوُ  ُيَكمِّفُ  اَل }أن كل من بذل وسعو في طمب الحق فأخطأه فيو معذور،  ، كما سيأتي(8)"العممية
 .[086:البقرة] {ُوْسَعَها

صمى اهلل عميو -وخذ ىذا المثال أيضًا الذي ىو من ىذا القبيل، ما تقول في قول الجاريتين في بيت رسول اهلل 
 :ُكن يضربن بالدف وُيرددن ،وليس في مكان بعيد، في يوم عيد -وسمم

 ة السمراء ما جئنا بواديكمولوال الحب *** أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
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، عمم ما في غد ىذا (9)"وفينا نبي يعمم ما في غدِ "ُقمن قواًل آخر وفيو:  -صمى اهلل عميو وسمم-فمما دخل النبي 
قد ذكر  -عز وجل-، واهلل "خمس ال يعمميا إال اهلل"، -تبارك وتعالى-من الغيب المطمق الذي ال يعممو إال اهلل 

، ىذا مما يكون في الغد، فإذا جاء من يدعي أن أحدًا يعمم ما [51]لقمان: {َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغد اَوَما َتْدِري }ذلك 
 ؟في غد فيذا كفر، لكن ىل يكفر

نما غاية ما ىنالك أنو أمرىما أن يعودا إل ،ما كفر الجاريتين -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ى قوليما األول: وا 
  "أتيناكم أتيناكم".

تستطيع أن  ،كم عمى الناس وجز الرقابوالح ،، المسارعة في التكفير؟يعمم ما في غد، فما تقول في ىذا :الحظ
 نأ  اواطمب السالمة، و  ،وتدخل في ىذه المضايق، خمص نفسك ،عضالتل ىذه الموتح ،ميز في ىذه القضايات

 بنفسك عن الفتن.
قائد ىوازن في  -رضي اهلل عنو-بن عوف النصري قول مالك  :شبو ىذه األمثمةوخذ ىذا المثال اآلخر الذي ي

راسمو فنزل وتسمل وخرج من  -صمى اهلل عميو وسمم-صن الطائف، فالنبي وقعة حنين، لما انيزموا لجأ إلى ح
صمى -يمدح فييا النبي  ،وقال قصيدة مشيورة معروفة -صمى اهلل عميو وسمم-الحصن مستخفيًا حتى أتى النبي 

 يقول:  وفييا -اهلل عميو وسمم
 ميُم بمثل محمدِ و ***    في الناس كبمثم وال سمعتُ  ما إن رأيتُ 

 (12)ما في غدِ دى *** ومتى تشأ يخبرك عإذا اجتُ أوفى وأعطى لمجزيل 
ما في غِد، ال يعمم ما في الغد إال اهلل، ؟ ىل كفره الصحابة؟ ُيخبرك ع-صمى اهلل عميو وسمم-ىل كفره النبي 

 سالم.حديث عيد باإل ولكن
صمى -وىذا رجل أسمم حديثًا، فما قال لو النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-خبر الجاريتين في بيت النبي  :الحظ

 أو انطق بالشيادتين من جديد، فيذا من ىذا النوع. ،أو جدد إسالمك ،اذىب فاغتسل -اهلل عميو وسمم
ن يعيننا عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو، وأن ي -تبارك وتعالى-سأل اهلل أ ياكم بما ينفعنا، وا  ميمنا أن يبصرنا وا 

ياكم من م عيذناوأن يقينا شر أنفسنا، وأن ي ،رشدنا  ضالت الفتن، واهلل أعمم.وا 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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