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خطىرة الجهر بالمعصية
الخطبة األولى

ِ
وجهنا بو عليو الصالة والسالـ في ىذه المسألة العظيمة التي
مما َّ
النور ّ
النبي ومن حديثو ننطلق ،ونأخذ َ
من سنّة ّ
ِ
البخاري رحمو اهلل تعالى عن أبي
وصيانة دينهم وعفافهم ،روى اإلماـ
المهمة في ِحفظ مجتمع المسلمين
ىي من األمور
ّ
ّ
يعمل الرجل
ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل يقوؿّ (( :
كل ّأمتي معافًى إالّ المجاىرين ،وإ ّف من المجاىرة أف َ
ِ
ِ
ستر
بالليل عمالً ثم يصبح وقد ستره اهلل فيقوؿ :يا فالف،
ُ
عملت البارحةَ كذا وكذا ،وقد بات يستره ربّو ،ويصبح يكشف َ
اهلل عليو)).

كل ّأمتي معافى إال المجاىرين))،
كل أمتي معافَى)) ِمن العافية وأ ّف اهلل سبحانو وتعالى يغفر
َ
الذنب ويقبل التوبَةّ (( ،
(( ّ

وجل،
العفو عن ذنوبها ،لكن
األمة يعفو ُّ
َ
ىؤالء ال يعافَوف ،المجاىروف بالمعاصي ال يعافَوفّ ،
الفاسق المعلن ال يعافيو اهلل عز ّ
يتركوف في الغيبة إالّ المجاىرين ،والعفو بمعنى الترؾ ،والمجاىر ىو
وقاؿ بعض العلماء :إ ّف
المقصود بالحديث ُّ
َ
كل ّأمتي َ
الذي أظهر معصيتو ،وكشف ما ستر اهلل عليو ،فيحدِّث بو ،قاؿ اإلماـ النووي رحمو اهلل" :من جاىر ِ
بفسقو أو بدعتو جاز
َ

ذكره بما جاىر بو".
ُ

ىذه المجاىرة التي ىي التحدُّث بالمعاصي ،يجلس الرجل في المجلس كما أخبر النبي ويقوؿِ :
لت البارحة
عم ُ
ُ
ِ
ألم
كذا وكذا ،يتح ّدث بما فعل ،ويكشف ما ُستر ،وقد قاؿ النبي (( :اجتنبوا ىذه القاذورات التي نهى اهلل عنها ،فمن ّ
بشيء منها فليستتر بستر اهلل)) رواه الحاكم ،وىو حديث صحيح.

عز
لماذا أيّها اإلخوة؟ ُّ
كل األمة معافى إال أىل اإلجهار؟ أوالً ألف في الجهر بالمعصية استخفافًا بمن ُعصي وىو اهلل ّ
وجل ،استخفافًا بح ّقو وبح ّق رسولو  ،واستخفافًا بصالحي المؤمنين ،وإظهار العناد ألىل الطاعة ولمبدأ الطاعة ،معاندة
نفسو ،ويفضحها في الدنيا قبل اآلخرة.
ذؿ أىلها ،وىذا ّ
الطاعة ،والمعاصي تُ ّ
يذؿ َ

والتبج َح بها بل والمفاخرة قد صارت سمةً من سمات بعض الناس في ىذا الزمن،
عباد اهلل ،إف المجاىرة بالمعصية
ُّ

يتوب ويستتر ،ولكن ىؤالء يجاىروف ،قاؿ النووي رحمو اهلل:
يفاخروف بالمعاصي ،تباىوف بها ،وينبغي على اإلنساف أف َ
شخصا واح ًدا ،بل يُقلع عنها وين َدـ ويعزـ أف ال يعود ،فإف أخبر بها
"يكره لمن ابتُلي بمعصية أف يُخبر غيره بها" ،يعني :ولو
ً
نحوه من صديق ٍ
مخرجا منها ،أو ما
عاقل صاحب دين مثالً ،يرجو بإخباره أف يعلّمو
ً
شي َخو الذي يعلّمو أو الذي يفتيو أو َ
حيث ال مصلحة؟ ألف
يعرفو
يحرـ اإلجهار ُ
َ
يَ ْسلَ ُم بو من الوقوع في مثلها ،أو ّ
السبب الذي أوقعو فيها ،فهو حسن ،وإنما ُ

فالكشف المذموـ ىو الذي يقع على وجو المجاىرة واالستهزاء ،ال على وجو السؤاؿ
المفسدةَ حينئذ ستكوف واقعة،
ُ
واالستفتاء ،بدليل خبر من واقَ َع امرأتو في رمضاف ،فجاء فأخبر النبي لكي يعلّمو المخرج ،ولم ينكر عليو النبي في
إخباره.

فيها.

الناس اآلخرين على التقليد والوقوع
عباد اهلل ،إف المجاىرةَ بالمعاصي ،إف إشاعةَ المعاصي ،إف
التباىي بها يحمل َ
َ
ِ
المجاىر يدعو غيره ،ويجذبو ويزيّن لو
إف الشريعةَ لما شدَّدت في المجاىرة بالمعصية وكلُّها حكمة ،والشارع يعلم أف
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ويغريو ،ولذلك كانت المجاىرة بالمعصية أمرا خطيرا ج ًدا .وقد ذكر العلماء إجر ٍ
اءات متعددة في الفتاوى واألحكاـ بشأف
ً
ً
عموما ،ما داـ فسقو ال ِّ
ثواب من
فنصوا على كراىية الصالة َ
المجاىرّ ،
يكفر فالصالة صحيحة لكنو ال يناؿ َ
خلف الفاسق ً
عمن يعمل
صلى خلف اإلماـ التقي ،وقاؿ بعضهم بإعادة الصالة خلف من جاىر بالمعصية ،وسئل ابن أبي زيد رحمو اهلل ّ
ِ
إماما ،وال َّ
يمكن من
إماما؟ فأجاب" :أما
ُّ
المصر المجاىر فال" ،ال يمكن أف يكوف إما ًما ،وال َ
يجعل ً
المعاصي :ىل يكوف ً
ذلك ،ويطالب بتغيره ويرفع أمره؛ ألنو ِ
مجاىرا
يؤمهم ويتق ّدمهم ،ثم يكوف
منصب
قيادي ّ
يؤـ فيو المسلمين ،كيف ّ
ّ
ً
يعرؼ منو الكذب العظيم أو القتّات النماـ الذي ينقل األخبار لإلفساد بين الناس ،ىل تجوز إمامتو؟
بمعصية؟! وسئل ّ
عمن َ

فأجاب" :ال يصلّى خلف المشهور بالكذب والقتات والمعلن بالكبائر ،مع صحة الصالة" ،أي :أنها ال تعاد ،ولكن يكره
الصالة وراء ىذا الرجل.

ّأما من تكوف منو الهفوة والزلّة فال تتّبع عورات المسلمين ،وقاؿ مالك رحمو اهلل" :من ىذا الذي ليس فيو شيء؟!"
كل إنساف يعصي ،وقاؿ مالك ِ
المصر والمجاىر.
المصر والمجاىر كغيره" ،المصيبة في
مردفًا" :وليس
ّ
ّ
ىذا في مسألة إمامتو ،وماذا عن عيادتو إذا مرض؟ وعيادةُ المريض المسلم أجرىا عظيم ،ومن ح ّق المسلم على
دع غيره ممن يمكن أف يقع
لكن العلماء قالوا :ال يعاد المجاىر بالمعصية إذا مرض ألجل أف يرتدع ويتوب ويرت َ
المسلمّ ،

في المعصية ،وإذا عاده من يدعوه إلى اهلل وينصحو فهو حسن ألجل دعوتو ،أما إذا خال عن ىذه المصلحة ،ليس ىناؾ

زجرا لو وألمثالو.
مصلحة شرعية ،فال يعاد ً

وماذا عن الصالة عليو؟ لقد ذكر أىل العلم رحمهم اهلل في ىذه المسألة مسألة المجاىر بالمعصية إذا مات فإنو ال

وردعا لمن يقع في ىذا ،وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل:
زجرا لو وألمثالوً ،
يصلّي عليو اإلماـ وال أىل الفضل ً
كف ألمثالو ،فيتركوف تشييع جنازتو" ،فمن جاىر بشيء
المظهر للمنكر ميتًا إذا كاف فيو ّ
"ينبغي ألىل الخير أف يهجروا ُ

مسلما لم يخرج من
عامة الناس ،ما َداـ
مصرا مات
مجاىرا يَػ ْت ُ
رؾ أىل الفضل والخير الصالة عليو ،ويصلي عليو ّ
ً
ً
فمات ً
اإلسالـ.
مسلما
قاؿ(( :من ستر
ً

عموما ألف النبي
وماذا بالنسبة َّ
للستر عليو؟ وما حكم غيبتو؟ يندب الستر على المسلم ً
ينسب ألىل الدين ،والطعن فيو طعن
علمت عن مسلم ذنبا فاستره،
ستره اهلل يوـ القيامة)) ،فإذا
َ
ً
وخصوصا إذا كاف ّ
ممن َ

في اإلسالـ ،والعيب عليو عيب في أىل اإلسالـ ،لكن المجاىر بالمعصية لو شأف آخر ،قاؿ العلماء" :وأما المجاىر

ظهر حالو للناس حتى يجتنبوه ،وينبغي رفع أمره للقاضي حتى يقيم عليو ما
والمتهتّك
فيستحب أف ال يستَر عليو ،بل يُ َ
ّ
ستر مثل ىذا الرجل أو المرأة يُطمعو في مزيد من األذى والمعصية ،وإذا كانت غيبة المسلمين حر ًاما فإف
يستح ّقو؛ ألف َ

الرجل قد أباح للناس أف يتكلّموا في شأنو بمجاىرتو ،فأجاز العلماء غيبةَ المجاىر بفسقو أو ببدعتو ،كالمجاىر بشرب
ىذا
َ
الخمر وغيره ،وكما قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل" :إذا كاف الرجل معلِنًا بفسقو فليس لو غيبة" ،لكن النووي رحمو اهلل أشار
يحذر الناس منو ،وأما ىجره فإذا كاف ِ
حذر من شأنوَّ ،
إلى أف غيبتَو فيما جاىر فيو فقط ،ويُهتَك فيما جاىر فيو ،ويُ َّ
يرتدع بو
ُ
فيجب الهجر ،والهجر بالمقاطعة وعدـ الكالـ وعدـ الزيارة وعدـ السالـ عليو ،قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل" :ليس لمن
يسكر ويقارب شيئًا من الفواحش حرمة وال ِ
صلة إذا كاف معلِنًا مكاش ًفا" ،إف قضية اإلجهار حساسة ج ًدا في الشريعة.
أيها اإلخوة ،وماذا عن وليمتو ودعوتو إلى العرس والنكاح؟ َّ
إف إجابة الوليمة واجبة بنص حديث النبي ((:ومن لم
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يجب الدعوة فقد عصى اهلل ورسولو)) ،ىذا في العموـ ،أما المجاىر فال تجاب دعوتو للعرس والنكاح ،وال تلبَّى وال تُؤتى
مجاىرا.
وليمتو ما داـ
ً
أيها المسلموف ،إف اهلل حيِ ٌّي ستِّير ،يحب الحياء والستر ،إنو سبحانو وتعالى يحب الستر ،فيجب على من ابتُلي

وأحل للناس
بمعصية أف يستتر ،ويجب عدـ فضحو ،فإذا جاىر لقد ىتك الستر الذي ستره بو الستِّير وىو اهلل عز وجل،
ّ
ِ
ممن لم يُعرؼ بالشر واألذى ولم يشتهر بالفساد
عرضو .وقد أجمع العلماء على أف من اطلع على عيب أو ذنب لمؤمن ّ
متخوفًا ِّ
للخاصة ،وال يُرفَع أمره إلى
فضحو ،وال كشفو للعامة وال
متخفيًا أنو ال يجوز
ولم يكن داعيًا إليو وإنما يفعلو ِّ
ّ
ُ
حث على ستر عورةِ المسلم ،وح ّذر من تتبُّع زالتو(( :من ستر عورة أخيو المسلم ستر اهلل
القاضي ،لماذا؟ ألف النبي
ّ
عورتو يوـ القيامة ،ومن كشف عورة أخيو المسلم كشف اهلل عورتو حتى يفضحو بها في بيتو)) رواه ابن ماجو وصححو في

يؤدي إلى غيبة
صحيح الجامع .وألف كشف ىذه العورات والعيوب والتح ّدث بما وقع من ىذا المؤمن أو المسلم قد ّ
وينصح ،والفاجر يهتك ويعيِّر ،كما قاؿ الفضيل رحمو اهلل.
َّ
محرمة وإشاعة للفاحشة وترويج لها ،المؤمن يستُر َ
أما من ع ِرؼ باألذى والفساد والمجاىرة بالفسق وعدـ المباالة بما يرتكب وال يكترث بما يقاؿ عنو فين َدب كشف

خش مفسدة أكبر؛ ألف الستر على ىذا
حالو للناس وإشاعة أمره بينهم ،ليحذروا منو وليرفعوا أمره إلى القاضي ما لم يُ َ
يُطمعو في اإليذاء ومزيد من الفساد وانتهاؾ الحرمات والجسارة على المعصية.

ىذا في المعاصي التي وقعت في الماضي ،أما من رأى إنسانًا يرتكب معصيةً فيجب عليو أف يُنكر عليو ،وال يقوؿ:

منكرا فليغيره بيده ،فإف لم يستطع فبلسانو ،فإف لم يستطع فبقلبو ،وذلك
أستره؛ ألف النبي قاؿ(( :من رأى منكم ً
أضعف اإليماف)) .واستثنى العلماء في مسألة الجرح الرواة ألجل سنة النبي  ،والشهود يُجرح الشهود عند القاضي إذا
َّ
يحل
كانوا من المجروحين لحفظ الحقوؽ ،وكذلك من أراد أف يتولى صدقات أو أوقافًا أو أمواؿ أيتاـ ونحو ذلك ال ّ
الستر عليهم عندئذ ،وإنما يخبر بأمرىم القاضي ،ألف المسألة تتعلق بها حقوؽ لمسلمين أو لعامة المسلمين.

ب
وينبغي على اإلنساف المسلم إذا وقعت ىفوة أو زلة أف يستر على نفسو
يستح ُّ
َ
ويتوب بينو وبين اهلل عز وجل ،وال َ
لو رفع أمره إلى القاضي وال يكشف شأنو ٍ
ألحد كائنًا ما كاف إال من مثل األمثلة التي تقدمت في االستفتاء واالستنصاح.
يعم ذكرىا في المجتمع ،وألجل أف تُكبت أخبارىا؛ ألف نشر أخبارىا
الستر ألجل أف ال تشيع الفاحشة ،وألجل أف ال َّ

عظيما الذين ينشروف أخبار الخنى والفجور والخالعة والمجوف والحفالت
إثما
ً
يجذب إليها ولذلك فإف من اآلثمين ً
المختلطة والغناء ونحو ذلك على المأل؛ ألنهم يريدوف إشاعةَ الفاحشة في المجتمع المسلم(( ،اجتنبوا ىذه القاذورات،

ألم فليستتر بستر اهلل وليتب إلى اهلل ،فإف من يُبدي لنا صفحتو نُقم عليو كتاب اهلل)) حديث صحيح رواه الحاكم
فمن ّ
وصححو ووافقو الذىبي وغيره.
صلت خفية ،إف النبي
أيها المسلموف ،إف النبي لما جاءه الرجل يقوؿ:
ُ
علي ،والمعصية َح َ
أصبت ح ًدا فأقمو ّ
أعرض عنو .فيو إرشاد إلى عدـ استحباب طلب إقامة الحد ،وأ ّف من وقع في شيء تكفيو التوبة فيما بينو وبين اهلل عز

وجل.

تتوب علينا ،وأف ترحمنا ،وأف تغفر لنا ،وأف تسترنا بسترؾ الجميل في الدنيا واآلخرة ،وأف تصفح
اللهم إنا نسألك أف َ

عنا الصفح الجزيل.
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أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم.

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،وال عدواف إال على الظالمين ،أشهد أف ال إلو إال اهلل الملك الحق المبين،

وأشهد أف محم ًدا رسوؿ اهلل البشير النذير والسراج المنير والنبي األمين ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين ،وعلى
أزواجو وذريتو الطيبين الطاىرين ،وعلى من تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين.

حاؿ الجماع وقبلو من مق ّدماتو ،إلى غير ذلك
عباد اهلل ،إف مما ينبغي حفظو ما يحصل بين الزوجين وتفاصيل ما يقع َ

من األسرار البيتية ،قاؿ النبي (( :إ ّف من أشر الناس عند اهلل منزلةً يوـ القيامة الرجل يفضي إلى امرأتو وتفضي إليو ،ثم
صف الرجاؿ بعد الصالة(( :ىل منكم إذا أتى على أىلو أرخى
ينشر َّ
أقبل على ّ
سرىا)) ،وقاؿ عليو الصالة والسالـ وقد َ
بابو وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقوؿ :فعلت بأىلي كذا ،وفعلت بأىلي كذا؟))فسكتوا ،فأقبل على النساء،

فقاؿ(( :ىل منكن من تحدِّث؟)) فقالت فتاة منهن :واهلل إنهم ليحدِّثوف ،وإنهن ليحدِّثن ،فقاؿ(( :ىل تدروف ما مثل من
فعل ذلك؟! إف مثل من فعل ذلك مثل شيطاف وشيطانة لقي أحدىما صاحبو بالسكةػ أي :في وسط الطريق ػ فقضى حاجتو

منها والناس ينظروف)) الحديث األوؿ أخرجو مسلم ،والثاني أخرجو أحمد وىو حديث حسن.

يحب الستر ويكره الكالـ بالكالـ الفاحش ،وإف مما يقع بين الرجل وامرأتو مع أنو في الحالؿ،
عباد اهلل ،إف اهلل ّ
مجرد ذكر الوقاع أنو قد حصل دوف تفصيل،
بأي شيء يثير الشهوات ،حتى َّ
لكنو ألنو خنى فإنو ال يتحدَّث بو ،ال يتحدَّث ّ
مجرد أف يخبر أنو قد حصل بينو وبين أىلو شيء لغير
إذا لم يكن لو حاجة كرىو العلماء ،وعدُّوه من خوارـ المروءة ،حتى ّ
مصلحة شرعية ،إنو مكروه ألنو من خوارـ المروءة.

مضرة
يحل لو أف يفشي ذلك إال إذا كانت ىناؾ ّ
عباد اهلل ،إف الطبيب وغيره ممن يطّلع على بعض أسرار الناس ال ّ
على المسلمين ،فإنو يبلّغ بها حتى ال تقع المضرة على المسلمين ،وقاؿ العلماء :إف اإلنسا َف إذا اطلع على شيء فيو ضرر

على أحد بلّغو بالحذر العاـ ،وال يتكلّم عن الشخص إذا كاف ذلك كافيًا ،فيقوؿ لو :انتبو واحذر وىناؾ من يريد إيقاع الشر
كف الشر ممكنًا إال باإلبالغ عن ىذا الشخص وجب اإلبالغ عنو ،ويجب اإلبالغ عن كل
بك ونحو ذلك ،فإذا لم يكن ّ
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من يحدث شيئًا فيو ضرر على المسلمين ،فالذين يعملوف أوكار الفجور والدعارة وتوزيع المخدرات ونحو ذلك يجب
اإلبالغ عن ىؤالء وعدـ الستر عليهم؛ ألف في ذلك مصلحة المجتمع المسلم.
كل من يعلِّق صورةً مخرمة
عباد اهلل ،انظروا فيما حولكم من الناس ،كيف صارت المجاىرة بالمعاصي شيئًا عاديًا ،إف ّ
المحرمات شفطًا وأخ ًذا لدخانو
تعلي ًقا يظهر للناس ،أو يلصق على سيارتو عبارةً بذيئة وىو يعلم معناىا ،أو يشرب شيئًا من
ّ
أيت من أىل الخير من
مجاىر بالمعصية ،فال
وسحبًا أو من السوائل التي يدخلها إلى جوفو أماـ الناس فهو
تستغربن إذا ر َ
ّ
ٌ
مر بو وىو ال يد ّخن فسلم عليو؛ ألف ذلك من فِقو معاملة من يجاىر.
مر بمدخِّن فلم يسلِّم عليو ،ثم َّ
َّ
كيف يجاىر بعض الناس برفع أصوات الغناء عند اإلشارات وزجاج باب السيارة منخفض فينشر الفسق؟! كيف بمن

يجلس على الشاطئ أو الرصيف وغيره فيعزؼ ،وبعضهم يرقصوف أماـ الغادي والرائح؟! وىذه المرأة المتهتّكة التي تنزؿ

متبرجة متعطّرة كاشفة عن األقداـ والسيقاف وعن الشعر وعن غيره تمشي أماـ الناس مجاىرة بالفسق
إلى السوؽ والشارع ّ

والمعصية ،كيف صار حاؿ بعض الناس في اإلجهار بالفسق والمعاصي في الدعايات التي ينشرونها على المأل ،وفيها فجور

يجهر بها على المأل ،لقد صارت مسألة
أو دعوة لفجور أو حفلة غناء أو اختالط أو قمار وميسر في معامالت تجارية؟! َ

اإلجهار من المسائل العظيمة أيها اإلخوة ،ولذلك تجب النصيحة ويجب القياـ بواجب األمر بالمعروؼ والنهي عن

المنكر ،لماذا النهي عن المنكر واجب ومحاربة المنكر؟ لمكافحة اإلجهار بالدرجة األولى ،الذي يجهر بالمعصية أماـ
الناس ،كم وكم من الناس قد وقعوا في اإلجهار ،وحديث النبي

خطير خطير((:كل أمتي معافى إال المجاىرين)) ال

معافاة لهم ،نفى المعافاة عنهم ،ومن نُفيت عنو المعافاة فكيف سيكوف حالو؟! نسأؿ اهلل السالمة والعافية.

