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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 صمى اهلل عميو وآلو-ولرسولو  ،أمر ىو في غاية األىمية، نصيحة هللعمى ىذه الميمة فسيكون الحديث في 

ل عن ئ، فمما س(1)((الدين النصيحة)): -صمى اهلل عميو وسمم-وألئمة المسممين وعامتيم كما قال النبي  -وسمم
 ذلك ذكر ىذه األمور.

فيذا الذي حدث ويحدث سواء كان ذلك في آخر األسبوع الماضي أو قبل ذلك، وكما يقع في بعض بالد 
زىاق أرواحيم ودمائ ،وأمواليم باستحالل قتميم ،المسممين من العدوان عمى الناس في أعراضيم يم تقربًا إلى اهلل وا 

وما يحصل  ،فإن مثل ىذا األمر ىو بالغ الخطورة عمى الدين بالنظر الكمي إلى الدين نفسو -تبارك وتعالى-
غير  الصد عن سبيل اهلل بالنظر إلى ،بسبب ذلك من الصد عن سبيل اهلل بكل ما تحممو ىذه الجممة من المعاني

مثل ىذه األعمال، سواء كان  عنو أبمغ من وصدًّا ،فإنيم حينما يرون ذلك فمن يجدوا تشوييًا لإلسالم ،المسممين
أو غير ىؤالء ممن ال يحل قتمو، فإن ىذا صد  ،أو كان يقع عمى أىل الذمة والمعاىدين ،ذلك يقع عمى المسممين

وصوروه بالصور المشوىة ليصدوا  ،وميما قال األعداء عن اإلسالم ،عن سبيل اهلل، صد لمناس عن اإلسالم
وأبمغ أثرًا  ،ما يصدر عن بعض المنتسبين إليو من ىذه األعمال القبيحة ال شك أنو أعظم ضرراً  الناس عنو فإن

 وتحريفيم وتشوييم لحقائق الدين. ،من أفعال أولئك الكفار
 ،فإن الناس حينما يرون ىذه األفعال تصدر باسم الجياد ،وىو صد عن سبيل اهلل الذي ىو الجياد الصحيح

وكذلك  ،فال شك أن ىذا يكون صرفًا عن الجياد وتشوييًا لو في نظر الكفار -تبارك وتعالى-والتقرب إلى اهلل 
 فقد ال يميزون بين الجياد الصحيح وبين ىذه االنحرافات والضالالت. ،أيضًا يكون فتنة لكثير من المسممين

وصرف الناس عن البذل واإلنفاق تقربًا  ،أيضًا ىو صد عن سبيل اهلل بصرف الناس عن التمسك بالدين وكذلك
 تبارك وتعالى.-إلى اهلل 

من الناس من ال  افإن كثيرً  ،من ينتسب إلى التدين والصالحن سبيل اهلل بإعطاء صورة مشوىة عوىو صد ع
بسوا عباءة وظيروا بصورة ىي صورة أىل الصالح فإن الناس ُيميز بين الُمحق والُمبطل؛ ألن أىل الباطل إذا ل

نما يعرف ذلك من فتح اهلل   بصيرتو. -عز وجل-يمتبس عمييم الُمصمح من الُمفسد، وا 
اهلل أيضًا بإشغال الناس عن ذكره وطاعتو واالشتغال بالعموم النافعة واألعمال الصالحة،  سبيلوىو صد عن 

 بمثل ىذه األعمال والجرائم الِعظام. فتشتغل القموب واأللسن والعقول
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صمى اهلل عميو -وأن ذلك ما دل عميو القرآن وىدي النبي  ،وىو صد عن سبيل اهلل بنسبة ذلك إلى الشرع الُمطير
كما أن ذلك أيضًا يكون سببًا لخسارة اإلنسان  ،وىذا ال شك أنو من الكذب عمى اهلل واالفتراء عمى دينو ،-وسمم

 دنياه التي ىي ُمزدرع لألعمال الصالحة، وقد يكون سببًا لخسارتو في آخرتو.
وىو الذنب الوحيد -فاعمو بالخمود في النار  -تبارك وتعالى-األمر ليس بالسيل فإذا كان الذنب الذي توعد اهلل 

ًدا}لمؤمن ىو قتل ا -عز وجل-فيما دون الشرك باهلل  ، انظروا إلى ما ُرتب [59]النساء: {َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
 {َوَغِضَب المَُّو َعَمْيِو َوَلَعَنوُ } ،، فذكر الخمود أوالً [59]النساء: {َفَجزَاُؤُه َجَينَُّم َخاِلًدا ِفيَيا}عميو من األحكام العظيمة 

جينم وبأس القرار، فيذا الوعيد بالخمود  ،نارال، ثم بعد ذلك مأواه ومثواه ىو ، الخمود والغضب والمعن[59]النساء:
 قتل النفوس المعصومة، قتل المؤمن. ،إال في القتل -فيما عدا اإلشراك-لم يرد في ذنب من الذنوب 

فكيف إذا كان ىذا  ،لمقتل القتل الذي لم يكن صاحبو مستحال فيذا قد يذىب بآخرة اإلنسان، إذا كان ىذا في
أو  بقتل ىذا المؤمن، سواء كان جنديًّا -عز وجل-فكيف إذا كان يتقرب إلى اهلل  ،؟!القتل مع االستحالل لقتمو

ذا كان ذلك عن استحالل فيو أعظم ؟!غير جندي ذا  ،فإنو ال فرق في نفوس أىل اإليمان، وىذا الوعيد عام، وا  وا 
فإن أىل العمم كُثر قوليم في توجيو ىذه اآلية كيف يكون الخمود لفاعل ذنب ولذلك  ،كان تقربًا إلى اهلل فيذا أشد

 :ه إن جازاه، وبعضيم يقول غير ذلك، ومنيم من يقول، فبعضيم يقول: ىذا جزاؤ ؟-عز وجل-دون اإلشراك باهلل 
، وال شك أن لو، والواقع أنو ليس في اآلية ما يدل عمى االستحالل فيي عامة كما ترون إن ذلك إن كان مستحال
 االستحالل يكون أعظم.

وجيًا واحدًا فيو مصمحة في الدين أو في الدنيا، ال يوجد فييا  فمم أر  بت النظر فييا كثيرًا وىذه األعمال قمّ 
صمى -لما ُقذف عرض النبي  -تبارك وتعالى-مصمحة واحدة، الميم إال ما جاء في قصة اإلفك من قول اهلل 

رضي اهلل -الخمق، وعرض أحب الناس إليو من الرجال وىو أبو بكر الصديق وىو أفضل  -اهلل عميو وسمم
عز -قال اهلل  ،-رضي اهلل تعالى عنيا-يقة وعرض أحب النساء إليو وىي زوجو عائشة الطاىرة الصد   -عنو
، فوجوه الخيرية [11]النور: {اإِلْثمِ  اْكَتَسَب ِمنَ ال َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُىَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُيْم َما }: -وجل

درجات أىل اإليمان، ممن وقع عمييم  فعةُ رِ  -صمى اهلل عميو وسمم-في ىذه الواقعة من اإلفك في عرض النبي 
وتكفير سيئات من وقع عمييم  ،بن ُأبي، وكذلك ضعفاء اإليمانوانكشاف المنافقين كعبد اهلل  ،ىذا الظمم والبالء

َما َكاَن المَُّو ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَمى َما }يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،ويكون ذلك سبياًل لمتمييز والتمحيص ،ذلك
ءات ، وىذه االبتال[175]آل عمران: {الطَّيِِّب َوَما َكاَن المَُّو ِلُيْطِمَعُكْم َعَمى اْلَغْيبِ  َأْنُتْم َعَمْيِو َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمنَ 

 .واإليمان والضالل ،متنوعة وكثيرة يحصل بيا التمييز بين أىل الحق والباطل
فال يبقى ىناك لبس وال غبش وال غموض، من كان عنده شيء من  ،ىذه األعمال تكشف عن حال أصحابياو 

أو ترددًا أو لبسًا  يكشف وُيبين عن حال ال تُبقي شكًّاالتردد أن المسألة مجرد اجتيادات أو أخطاء، كل حدث 
ىذا  :فيقول قائمون ،في قمب من لو أدنى بصيرة، لربما يسمع الناس األخبار من بعيد في بالد الشام أو غيرىا

ذلك مما قد يتممسون فيو المعاذير، ولكن حينما ُيبين اإلنسان عن نفسو بأفعالو فإن ذلك  ونحو ،كالم الخصوم
يكشف الحقيقة جمية كما ىي من غير غبش وال لبس وال غموض، فيذه األعمال إن كان فييا مصمحة لألمة 



وأىل ، اطلأن ينكشف الب ،مثل ىذه األفعالفيي كشف باطل ىؤالء، ىذا ىو الوجو الوحيد الذي رأيتو في 
  .الباطل

واضحًا كالشمس ولكن في مثل ىذه األعمال يكون األمر  ،ميما قيل قد يبقى في بعض النفوس شيء من التردد
  في رابعة الظييرة.

 يكون عمى ناحيتين: والحديث في ىذه القضية في نظري 
وقتل النفوس  ،دماءالخطباء ُبحت أصواتيم وىم ُيوردون النصوص من الكتاب والسنة في وعيد من سفك ال

المحرمة المعصومة، والواقع أن ىؤالء ال ُيجدي معيم مثل ىذا الخطاب، وال إيراد مثل ىذه النصوص، والسبب 
ىو أنيم بنوا ىذه األفعال عمى مقدمة فاسدة، ىذه المقدمة الفاسدة أن ىؤالء كفار، ثم بنوا عمى ذلك حكمًا وىو 

نفيذ، فيذه النصوص في وعيد من قتل النفوس ونحو ذلك ال يرون أنيا أن دماءىم حالل، ثم بعد ذلك قاموا بالت
نما يقتمون الكفار، فيذا الوعيد ال  ،يعتقدون أنيم أحرص الناس عمى حقن دماء المسممين متتوجو إلييم؛ ألني وا 

وىذا  ،ال يجوز قتل المؤمن ،نعم :ويقول ،ىكذا يتصورون، فميما أوردت من النصوص فيو ييز رأسو ،يمحقيم
 .ىم يعتقدون أنيم يقتمون الكفار الوعيد متوجو لمن قتل أىل اإليمان، ولكن

بطال ليذه المقدمة الفاسدة التي بنوا عمييا ىذه األحكام، ىذا ىو  نإذ نحتاج مع ىؤالء إلى معالجة ومناقشة وا 
نحرفة بناء عمى فساد الصحيح، فيؤالء قد فسدت تصوراتيم فجاءت أحكاميم فاسدة، فجاءت أفعاليم في الواقع م

أسرى ألفكارىم ومعتقداتيم، ولذلك ترونيم يموتون ىذه الميتة ميتة السوء بيذه  :التصورات، والناس كما قيل
حيث استحموا قتل  ،الطريقة التي اجتمع فييا كراىة المنظر وسوء الميتة وسوء الخاتمة مع سوء وفساد القصد

مثل ىذا يحتاج إلى فبذلك، وأن ىذا ىو الطريق إلى مرضاتو وجنتو،  وىو يرى أنو يتقرب إلى اهلل ،أىل اإليمان
م السموك المبني عمى ىذا التصور، فإذا صحت نستطيع بعد ذلك أن نقوّ  معالجة في ىذه التصورات ومن ث مّ 

ذا فسدت التصورات والمعتقدات جاءت األعمال فاسدة معوجة بقدر ما يكون من  تصوراتنا صحت أعمالنا، وا 
  وىذا أصل كبير البد من الوقوف معو. ،اج في األفكار والعقائد والتصوراتاالعوج

والذكرى تنفع المؤمنين  ،ورد عمييم ما يذكرىمفيؤالء يُ  ،أما المُعافى من الناس فيؤالء يحتاجون إلى التحصين
ن ال يقعوا بحرمة الدماء واألعراض وخطورة الخوض في مسائل التكفير وما إلى ذلك، ىذا من جية، من أجل أ

 -الىإن شاء اهلل تع-التحصين في أمور أخرى أذكرىا في شيء من ىذه الباليا، كما يحتاجون إلى شيء من 
 في آخر الحديث عن ىذه القضية.

وىذا يحتاج  ،حديث وخطاب يوجو إلى من وقع في مثل ىذه االنحرافات :ينبغي أن يكون الحديث عمى شقينف
ويرعوي العبد  ىذه األذىان من أجل أن ُيكف الشرلتُفكك ىذه العقائد التي رسخت في  ؛إلى عمم وبصر وُحجج

وييتدي بعد انحرافو وضاللتو، يحتاج إلى ىذا، والخطاب اآلخر يوجو إلى األصحاء كما  ،وُيفيق من سكرتو
 ذكرت، وما ينضاف إلى ذلك من أمور أذكرىا في آخر ىذا الحديث.

وطمب ما عنده  ،مون وُيغرر بيم باسم الجياد في سبيل اهللالذين ُيضم  ىؤالء الشباب وجييا إلى وسأورد أسئمة أُ 
والتقرب إليو بمسائل ِكبار يصير معيا الواحد منيم حربًا عمى أقرب الناس إليو، حربًا عمى أىمو وعشيرتو وقومو 



ب الذين ال ينقصو الصدق ُتيمك وال ُتصمح، ونحتاج مع ىذا إلى شيء من الخطا ،ومجتمعو، آفة تُفسد وتدمر
  .بعيدًا عن العبارات الموحشة التي قد تصرف السامع عن قبول النصيحة

فالمسألة ليست مقابمة لمسباب بالسباب، واأللقاب القبيحة بمثميا، فإن ذلك ال ُيرد بو الباطل، وال ُيستعاد بو 
نما نحن بحاجة إلى أن ننصح انطالقًا من ىذا المبدأ أن الد ،مسموب ين النصيحة، وأن يكون المقصود بذلك وا 

وال يصمح ألحد أن يتكمم فييا ُيريد بذلك شيئًا  ،، فيذه مصالح األمة وقضاياىا الكبار-تبارك وتعالى-ما عند اهلل 
أو غير ذلك من  ،أو أن يفعل ذلك من أجل عداوة بينو وبين أحد من الناس يتشفى بما يقول في حقو ،لنفسو

 األغراض الفاسدة.
فاألمر أكبر من ىذا، ىذا  ،وليست القضية في مثل ىذه األمور أن يتحدث اإلنسان من أجل أن ُيسجل حضوراً 

مي بشيء من ىذه اآلفات، وأن بتُ صادقة لعل اهلل أن ينفع بيا من اولكن نحتاج إلى ُمعالجة  ،العمل نعم منكر
 يكون ذلك حاجزًا لمن ُعوفي.

أن ىذه الخطوات واألعمال ىي طريق في غاية الخطورة،  : ىيفي النيايةوالرسالة التي ُأريد أن أصل إلييا 
 والكالم في مثل ىذه المسائل الكبار من التكفير ىي دحض مزلة ليست بالسيولة التي يتصورىا ىؤالء الشباب.

لعميا ُتحرك في النفوس أشياء يتوصل معيا  ؛-تبارك وتعالى-ولذلك سأورد أسئمة موجية يسمعيا من أراد اهلل 
يتوقف عن ىذا  ،السامع إلى ما ُقصد من ىذا الحديث وىو أن ُيراجع نفسو ويتوقف عن الخوض فيما ال ُيحسنو

، ودراسة العموم الشرعية عمى أىل العمم الثقات، وقضاء -عز وجل-ويشتغل بما ينتفع بو من حفظ كتاب اهلل 
الموثوقة وما الخيرية ، واألعمال الخيرة والجمعيات -جل جاللو-فعة من الدعوة إلى اهلل األوقات في األمور النا

كانت ىذه المعصية، فإذا كان ال  بالمعصية أيًّافيذه النفس إن لم ُتشغل بالطاعة شغمت صاحبيا  ،أشبو ذلك
فإن أبى فميشتغل بشيء من الميو الُمباح  ،يصمح لشيء من ذلك فمن الناس من يكون نومو خيرًا من يقظتو

لو اخير من اشتغ غال المرء بالميو والغفمة مع أنو مذموموال شك أن اشت ،ويستغرق ويستنفذ فيو جيده وطاقتو
بالولوغ بالدماء وتكفير المسممين، بل إن حال الزاني والسارق وشارب الخمر أفضل من حال ىذا، مع أنيا من 

 والدنيا كما ذكرت في أول ىذا الكالم. عمى الدين ا أسوأ وأعظم شرًّال ىذولكن حا ،الكبائر
ياكم  -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم ىداة ميتدين، وأن يجنبنا وا  ياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعمنا وا  أن ينفعنا وا 

 ُمضالت الفتن، وأن ييدي ضال المسممين، واهلل أعمم.
  وصمى اهلل عمى نبينا محمد، وآلو وصحبو.

 


