بسم اهلل الرحمن الرحيم

سمسمة دعوة إلى التفكير قبل التفجير

( 3ب) أولئك الذين نهاني اهلل عن قتمهم
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

أواصل الحديث في ىذا الموضوع ،فأقول ليذا الشاب :ما تقول في ىذه األحاديث الثالثة المتشابية في
موضوعيا؟ حديث عبيد اهلل بن عدي بن الخيار" :أن رجالً من األنصار حدثو :أتى رسول اهلل -صمى اهلل عميو

فساره يستأذنو في قتل رجل
وسمم -في مجمس" ،األنصاري جاء إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في مجمسّ " ،
سر مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
من المنافقين ،فجير رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،"-الرجل يتكمم ًّا

"فجير النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فقال(( :أليس يشيد أن ال إلو إال اهلل؟)) ،قال األنصاري :بمى يا رسول

اهلل ،وال شيادة لو" ،يعني :أنو منافق" ،قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أليس يشيد أن محمداً رسول

اهلل؟)) ،قال :بمى يا رسول اهلل ،وال شيادة لو ،قال(( :أليس يصمي؟)) ،قال :بمى يا رسول اهلل ،وال صالة لو،

فقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أولئك الذين نياني اهلل عنيم))( ،)1أولئك :يعني يشيد أن ال إلو إال

ويصمي(( ،نياني اهلل عنيم)) ،يعني :عن قتميم ،فكيف بقتميم وىم يصمون في
اهلل ،وأن محمداً رسول اهللُ ،
المسجد؟ ،بأي شيء يمقى اهلل -تبارك وتعالى -من فعل ذلك في المساجد.
والحظوا خطوات الشيطان واالستدراج ،كان الشعار قبل سنين أخرجوا الييود والنصارى من جزيرة العرب ،من

الذي ُيخرجيم؟ من الذي خولك بإخراجيم؟ فيعمد إلى ىذا وذاك ،من الذي خولك؟ ثم لم يمبث األمر إلى أن
تحول إلى قتل المصمين ،قتل الناس في المساجد ،صار الناس يتخوفون حينما يتوجيون إلى المسجد ،ولربما

قالت المرأة المسنة البنيا :لعمك تذىب إلى مسجد في ناحية البمد ،أو تذىب فتصمي في فناء المسجد ،خوفاً
عميو ،خوفاً من ماذا؟ من شيود الجمعة في داخل المسجد ،إلى ىذا الحد صار األمر ،ويكفي ىذا الدعاء من

الجمع وعمى المنابر،
المسممين الكبار والصغار ،والعجائز ،والمجامع العامة في المسجد الحرام ،والمسجد النبوي و ُ
وىي من أحرى أوقات اإلجابة يوم الجمعة والناس يؤمنون في الدعاء عمى ىؤالء ،اإلنسان لو دعا عميو واحد
وىو غير ظالم لو لم ينم تمك الميمة ،فكيف بدعاء ىذه األمة ،ولعل فييم من مستجابي الدعوة؟ ،كيف يفمح ىذا؟

وكيف يعيش؟ وكيف يأكل ويشرب وينام ويرتع؟ ،ىذا حديث(( :أولئك الذين نياني اهلل عنيم)) ،ىؤالء الذين يعمد
إلى قتميم أو ذبحيم أحياناً ،ىؤالء أليسوا يشيدون أن ال إلو إال اهلل ،وأن محمداً رسول اهلل ،وىم يصمون بدليل أنو
عمد إلييم في المسجد؟.

 - 1أخرجو أحمد في المسند ،برقم ( ،)07672وقال محققوه" :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّو ،وابيامو
سمي في الروايات األخرى عبد اهلل بن عدي األنصاري".
ال ُّ
يضر ،وقد ِّ

((أولئك الذين نياني اهلل عنيم)) ،أنت تبحث عما عند اهلل ،تريد األجر ،تقدم نفسك بيذه الطريقة ،وىذه ِ
القتمة
الكريية مع أنو ال يجوز لإلنسان أن يكون قتمو بيده ،ولو كان يقاتل الكفار المحاربين ،ىذه العمميات التي تُسمى
بالعمميات االنتحارية ىي ال تجوز حتى في قتال الكفار المحاربين الذين ال شبية في قتاليم؛ ألنو يقتل نفسو
بيده ،وىذه النفس ال يممكيا ،وجميع النصوص التي يحتج بيا من أجاز ذلك في قتال الكفار المحاربين ليس فييا

دليل واحد أن قتمو يكون بيده ىو ،كل األدلة التي يستدلون بيا يكون فييا ُمخاطرة لكن القتل يقع بيد العدو ،ال
يوجد دليل واحد عمى جواز ىذا العمل ،وىذا يقتل بيذه الطريقة يقتل من؟ يقتل أىل اإلسالم ،وأين؟ في بيوت اهلل

-تبارك وتعالى(( ،-أولئك الذين نياني اهلل عنيم)) ،أنت أعمم من رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-؟! تستدرك

عميو؟ من الذي عممك أن ىذا سائغ والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :أولئك الذين نياني اهلل عن قتميم))،

ىذا الحديث األول.

الحديث الثاني -وىو في معناه :-حديث أبي سعيد الخدري -رضي اهلل تعالى عنو -قال" :بعث عمي -رضي
اهلل تعالى عنو -حينما كان في اليمن إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -من اليمن بذىب في أدم" ،يعني:

وعيينة بن حصن ،وعمقمة
جمود" ،فقسميا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -بين زيد الخيل ،واألقرع بن حابسُ ،
بن ُعالثة" ،الحظ ىؤالء سادة في قوميم يتألفيم النبي -صمى اهلل عميو وسمم" ،-فقال أناس من المياجرين

واألنصار :نحن أحق بيذا ،فبمغ ذلك النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فشق عميو ،وقال(( :أال تأمنوني وأنا أمين

من في السماء ،يأتيني خبر من في السماء صباحاً ومساء ،فقام إليو)) ،ىذا الشاىد(( ،ناتئ العينين ُمشرف
الوجنتين ناشز الوجو كث المحية محموق الرأس مشمر اإلزار فقال :يا رسول اهلل ،ات ِ
ق اهلل)) ،يعني :عنده أن

النبي -صمى اهلل عميو سمم -لم يعدل وأنو ظمم بيذه القسمة ،فيو يعظ النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-فقال
أولست بأحق أىل األرض أن أتقي اهلل)) ،ثم أدبر ،فقام إليو خالد سيف اهلل
النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-
ُ
فقال :يا رسول اهلل أال أضرب عنقو ،فقال(( :ال)) ،الحظ :الكممة التي قاليا كبيرة عظيمة لكن ما العمة التي
منعت النبي -صمى اهلل عميو وسمم -من قتل ىذا الناشز؟

قال(( :ال ،إنو لعمو ُيصمي)) ،فيذا القتل والناس يصمون والذبح ألىل اإليمان وتجد الرجل ُيذبح وىو رافع السبابة
ب مصل يقول بمسانو ما ليس في
يتشيد بناء عمى ماذا؟ ((لعمو يصمي)) ،فقال خالد -رضي اهلل عنو :-إنو ُر ّ

قمبو ،فقال النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إني لم أؤمر أن أشق قموب الناس ،وال أشق بطونيم)) ،يعني :ندع

أمره إلى اهلل ،ىذا يصمي ،فيذا الذي يبحث خمف الناس ليعرف ىل ىذا كافر أو ليس بكافر ويريد أن يحكم عمى
كل أحد ،ىل ىذا عمى جادة؟ النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :لعمو يصمي)) ،حينما قيل لو :ىذه الصالة
-صمى اهلل عميو

ماذا تنفعو؟ فقال(( :لم أؤمر أن أشق قموب الناس وال أشق بطونيم)) ،قال :ثم نظر إليو
وسمم -وىو مقف فقال(( :إنو سيخرج من ِ
ضئضئ ىذا قوم يتمون كتاب اهلل ال يجاوز حناجرىم)) ،ىم يقرءون
ُ
القرآن لكنيا قراءة ال تُجاوز الحناجر ،قيل :بمعنى أنيا ال ترتفع إلى اهلل -عز وجل ،-وقيل :إن أثرىا ال يصل
إلى القمب ،فقموبيم ال تتأثر بالقرآن ،وقيل :إن المراد أن ىذه القراءة ال فقو معيا ،فقموبيم ال تعقل ما يقرءون،

فيم جيمة.

((يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرىم ،يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية)) ،قال ُعمارة وىو أحد رواتو:
"فحسبتو أنو قال(( :لئن أدركتيم ألقمتنيم قتل ثمود))( ،)0ىذا حديث أبي سعيد الخدري -رضي اهلل عنو.
الحديث الثالث :وىو حديث محمود بن الربيع األنصاري أن ِعتبان بن مالك -وكان من أصحاب النبي -صمى
اهلل عميو وسمم -ممن شيد بد اًر من األنصار ،وحديثو معروف" :-لما كف بصره طمب من النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -أن ُيصمي لو في موضع في بيتو ليصمي فيو ،فجاء إليو النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في نفر من
أصحابو ،وجاء رجال من األنصار" ،فالشاىد من الحديث" :فقال قائل منيم لما اجتمعوا في بيت ِعتبان :أين

مالك بن ُّ
الدخشن؟ فقال بعضيم :ذلك منافق ال يحب اهلل ورسولو" ،الحظ وصفو بصفتين :منافق وال يحب اهلل
ورسولو ،ماذا قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ ىل قال لو :أحسنت اذىب إليو فاقتمو؟ ،فقال النبي -صمى اهلل

عميو وسمم(( :-ال تقل)) ،يعني :ال تقل ىكذا(( ،أال تراه قال :ال إلو إال اهلل يريد بذلك وجو اهلل)) ،الحظ ىذه
شيادة ،شيادة من النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-شيد لو بأنو يريد بذلك وجو اهلل ،وىم يرون في تصرفاتو
أعمال المنافقين ،فقال ذاك القائل" :اهلل ورسولو أعمم ،قال :قمنا :فإنا نرى وجيو ونصيحتو إلى المنافقين ،فقال:

((فإن اهلل حرم عمى النار من قال :ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل))( ،)7فأنت ما يدريك ىذا الرجل الذي قال:
ال إلو إال اهلل ما يدريك عن حالو ،فكيف حكمت بكفره وقد دخل في اإلسالم بيقين ،فال يجوز إخراجو منو إال

بيقين ،وكما قال شيخ اإلسالم -رحمو اهلل" :-إن الحكم بالكفر والردة ال يثبت باالحتمال"(.)4

وىذا الحديث لو رواية أخرى أيضاً من حديث أنس -رضي اهلل عنو ،-قال" :لما أصيب عتبان بن مالك في

بصره بعث إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم :-أحب أن تأتيني فتصمي في بيتي وتدعو لنا بالبركة ،فقام

رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -في نفر من أصحابو فدخموا عميو فتحدثوا بينيم ،فذكروا مالك بن ُّ
الدخشن،

فقال بعضيم :يا رسول اهلل ،ذاك كيف المنافقين" ،الحظ العبارة كيف المنافقين" ،ومأواىم ،فأكثروا فيو ،فقال
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أوليس ُيصمي؟)) ،قالوا :نعم يا رسول اهلل ،صالة ال خير فييا ،فقال رسول

اهلل -صمى اهلل عميو وسممُ (( :-نييت عن قتل المصمينُ ،نييت عن قتل المصمين))( ،)5فما تقول في ىذا؟! ،وىم
يرون أعمال المنافقين تتمثل فيو.

إ ًذا القضية ليست سيمة ،الحكم عمى الناس بالكفر والردة في غاية الخطورة ،ثم ما وراء ذلك من قتميم واستباحة

دمائيم أشد وأشنع ،فالحذر الحذر ثم الحذر ،فيذه أمور قد يحصل لك معيا عكس المراد تماماً ،فبدالً من أن
يكون فاعل ذلك يريد الجنة ،وما عند اهلل ييوي عمى أم رأسو في النار ،فال يغرر أحد بنفسو.

 - 0أخرجو البخاري ،كتاب المغازي ،باب بعث عمي بن أبي طالب -عميو السالم ،-وخالد بن الوليد -رضي اهلل عنو ،-إلى اليمن
قبل حجة الوداع ،برقم ( ،)4751ومسمم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر الخوارج وصفاتيم ،برقم (.)1264
 - 7أخرجو البخاري ،كتاب الصالة ،باب المساجد في البيوت ،برقم (.)405
 - 4انظر :الصارم المسمول عمى شاتم الرسول (ص.)517 :
 - 5أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب في الحكم في المخنثين ،برقم ( ،)4908عن أبي ىريرة -رضي اهلل عنو ،-والطبراني في
الكبير والمفظ لو ،برقم ( ،)44وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (.)0526

أسأل اهلل -تبارك وتعالى -أن ينفعني واياكم بما سمعنا ،وأن ييدي قموبنا ويصمح أعمالنا وأحوالنا ،وأن ييدي
ضال المسممين ،وأن يجمع كممتيم عمى الحق ،وأن يعيذنا جميعاً من مضالت الفتن ،الميم ارحم موتانا ،و ِ
اشف
ِ
وعاف مبتالنا ،واجعل آخرتنا خي اًر من دنيانا ،ربنا اغفر لنا ولوالدينا ،وإلخواننا المسممين ،واهلل أعمم.
مرضانا،
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

