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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 متهيد
ـُ َعَلى  اغبَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمنَي َوََل ُعْدَواَف ِإَلَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي َوالصَّاَلُة َوالسَّاَل

 وآلو وصحبو أصبعني: نبينا ؿُبَمٍَّد 
ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف َلَقْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسوِؿ اللَِّو :قاؿ تعاىل أما بعد:

 [.ٕٔ]األحزاب:ِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثريًايَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ اْلَ 
 ِف أقواؿ رسوؿ ا  -أيها اؼبؤمنوف-" لقد كاف لكم  قاؿ اؼبفسروف:

وأفعالو وأحوالو قدوة حسنة تتأسوف ّٔا, فالزموا سنتو, فإمبا يسلكها ويتأسى 
ف يرجو ا واليـو الخر, وأكثَر ِمن ذكر ا واستغفاره, وشكره ِف  ّٔا َمن كا

 كل حاؿ".
  النيبولقد سلطت الضوء ِف ىذا البحث على جانب من جوانب حياة 

ِف  وما ىو ىديو ِف توجيو أصحابو   أصحابو أخطاء كيف تعامل معو 
شارع على وربذيرىم من الوقوع ِف الظلم, وقد شّنع الالتعامل مع األخطاء 

َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاِِلُ َعَلى ))الظلمة ِف أكثر من موطن من القراف الكرمي فقاؿ: 
ْذ ُفاَلنًا  ,َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتِِن ازبََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل  يَا َويْػَلََت لَْيَتِِن ِلَْ َأزبَِّ

ْنَساِف َخُذوًَل  َلَقْد َأَضلَِِّن َعِن الذّْْكِر بَػْعدَ  ,َخِلياًل  (( ِإْذ َجاَءِن وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلْْلِ
 [.ٜٕ -ٕٚ]الفرقاف:
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سانك بل اؼبسلمنيمن تطاولت على  ويا ؟فعلكباؼبسلمني من ظلمت  ياف
من ظننت بآّاىدين  ياو  ,م وأكلت غبومهمهك واغتبتوجرحت قلؤّم بكالم

 ,مسلمنيوتكربت وما تواضعت للظن السوء 
َوَجَزاُء َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمثْػُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح ))ق يقوؿ لك: اظبع قوؿ اغب

َوَلَمِن انْػَتَصَر بَػْعَد ظُْلِمِو َفُأولَِئَك َما  ,َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّو ِإنَُّو ََل وبُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلمُ  ,َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  ُغوَف ِف اأْلَْرِض ِإمبَّ وَف النَّاَس َويَػبػْ

 ,َوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ  ,ِبَغرْيِ اغبَْقّْ أُولَِئَك ؽَبُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
ْلَعَذاَب َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َوِلٍّ ِمْن بَػْعِدِه َوتَػَرى الظَّاِلِمنَي َلمَّا َرَأُوا ا

َها َخاِشِعنَي ِمَن الذُّؿّْ , يَػُقوُلوَف َىْل ِإىَل َمَردٍّ ِمْن َسِبيلٍ  َوتَػَراُىْم يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
يَػْنظُُروَف ِمْن َطْرٍؼ َخِفيٍّ َوَقاَؿ الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ اػْبَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم 

َوَما َكاَف ؽَبُْم ِمْن َأْولَِياَء  ,َأََل ِإفَّ الظَّاِلِمنَي ِف َعَذاٍب ُمِقيمٍ  َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
اْسَتِجيُبوا ِلَربُّْكْم ِمْن  ,يَػْنُصُرونَػُهْم ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َسِبيلٍ 

َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يَػْوَمِئٍذ َوَما َلُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَ يَػْوـٌ ََل َمَردَّ َلُو ِمَن اللَِّو 
( َفِإْف َأْعَرُضوا َفَما أَْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيظًا ِإْف َعَلْيَك ِإَلَّ اْلَباَلُغ( ,َنِكريٍ 

 [.ٛٗ -ٓٗ]الشورى:
 

بني   إف أىل اغبق أىل السنة واعبماعة كما وصفهم رّٔموأعلم 
" وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا فقاؿ: , مورىمأ فسطاطني من الناس ِف جوانب

 [,ٖٗٔ]البقرة: لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس"
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وا اسبة واإلصالح فضاع أصحابو وطغفرط ِف جانب ااألوؿ:  القسم أما
  , فال حساب وَل رقيب,ِف ظلم البشر

وضيق عليهم وظلمهم صحابو نب ااسبة فضيع أِف جاأما الثاِن: أفرط و 
بقولو:" َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ  وىو ما حّذر ا منو نبيو  ,وا عنوضُّ حَت انف

 [,ٜ٘ٔ]آؿ عمراف: اْلَقْلِب ََلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك"
 أىل السنة واعبماعة يسريوف على هنج نبيهم وقدوهتم وإمامهم أما 

يم فنجوا من الظلم الّذي حرمو ا فكانوا على الطريق القومي والصراط اؼبستق
 على نفسو وجعلو بينهم ؿبرما.

َأِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارِيّْ, إذ َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِؿ اِ  وتأمل ِف حديث
  فَػَقاَؿ: ِإِنّْ أَلَتََأخَُّر َعْن َصاَلِة الصُّْبِح ِمْن َأْجِل ُفاَلٍف, فبَّا ُيِطيُل بَِنا َفَما

يَا أَيػَُّها »َغِضَب ِف َمْوِعَظٍة َقطُّ َأَشدَّ فبَّا َغِضَب يَػْوَمِئٍذ فَػَقاَؿ:  أَْيُت النَّيبَّ رَ 
َـّ النَّاَس, فَػْلُيوِجْز َفِإفَّ ِمْن َورَائِِو اْلَكِبرَي,  النَّاُس ِإفَّ ِمْنُكْم ُمنَػفّْرِيَن, َفأَيُُّكْم َأ

 يو.متفق عل« َوالضَِّعيَف َوَذا اغْبَاَجةِ 
 فإذا كاف ىذا حبق اإلطالة ِف الصالة فما بالكم دبا ىو أكرب منها؟! 

فإف اعبهل آفة  ,عبهل ِف الدينإَل  -أي الظلم– وَل أجد سببا لذلك
إَل أصبحت متوحشة و  ,فإف النفس َلبد ؽبا من ترويض بالعلم والدليل ,مةاأل

حيوانية  وةً والتعذيب شهالقهر إىل أف يصبح عندىا الظلم و  ,شيئًأ فشيئاً 
 الطواـ نسأؿ ا العفو والعافية.وىذه من  ,ن إشباعهاتبحث ع
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 كم ابن آدو خطاء :فصم
ألرض وعده اموات و كاف ِف جنة عرضها الس  فهذا أبو البشر آدـ 

ِإفَّ َلَك َأَلَّ ذَبُوَع ِفيَها َوََل تَػْعَرى َوأَنََّك ََل َتْظَمُأ ِفيَها َوََل ربو فيها فقاؿ:}
 .[ٜٔٔ, ٛٔٔ: طو]{َتْضَحى

ـُ اْسُكْن ِف اعبنة سوى الشجرة فقاؿ:" ولقد أحل ا عزوجل كل ما يَا َآَد
َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوََل تَػْقَربَا َىِذِه الشََّجَرَة فَػَتُكونَا  أَْنَت َوَزْوُجَك اعْبَنََّة وَُكاَل ِمنػْ

 [.ٖ٘:البقرة] ِمَن الظَّاِلِمنَي"
ـَ ِمْن قَػْبُل : }بني آدـ عهد فقاؿولقد جعل ا بينو و  َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإىَل َآَد

 .[٘ٔٔ :طو] {فَػَنِسَي وِلَْ قبَِْد َلُو َعْزًما
من اعبنة ويطرده من رضبة ا  وزوجو وحذره من عدو يرتبص بو ليخرجو

ـُ ِإفَّ َىَذا َعُدوّّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفاَل ىُبْرَِجنَُّكَما ِمنَ }فقاؿ: فَػَتْشَقى{  اعْبَنَّةِ  يَا َآَد
 .[ٚٔٔ :طو]

َما )) :مايقوؿ ؽبولزوجو حواء  لدـ وجاء ىذا الشيطاف اللعني 
نَػَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َىِذِه الشََّجَرِة ِإَلَّ َأْف َتُكونَا َمَلَكنْيِ أَْو َتُكونَا ِمَن اػْبَاِلِديَن, 

نُبَا ِبُغُرورٍ ِحنيَ َوَقاظَبَُهَما ِإِنّْ َلُكَما َلِمَن النَّاصِ   [.ٕٕ-ٕٓ]األعراؼ:((, َفَدَلَّ
َلى"  ـُ َىْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اػْبُْلِد َوُمْلٍك ََل يَػبػْ  [.ٕٓٔ:طو]وقاؿ:" يَا َآَد

فَػَبَدْت ؽَبَُما َسْوَآتُػُهَما َوَطِفَقا ىَبِْصَفاِف } ,أكال من الشجرةحَت  مافما زاؿ ّٔ
ـُ َربَُّو فَػَغَوى{ ] َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اعْبَنَّةِ   .[ٕٔٔ :طوَوَعَصى َآَد
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: }َأِلَْ أَنْػَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَُقْل َلُكَما ِإفَّ ولزوجولو ا فقاؿ 
 [.ٕٕالشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ ُمِبنٌي{ ]األعراؼ: 

ْف ِلَْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرضَبَْنا َقاََل َربػََّنا ظََلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوإِ } واإلنابة:فباشرا بالتوبة 
 .[ٖٕ :األعراؼ] {لََنُكوَننَّ ِمَن اػْبَاِسرِينَ 

 مث جاء بالعقوبة اؼبفروضة قبل وقوع اؼبعصية واػبطأ وىي األخراج من اعبنة.
َوقُػْلَنا اْىِبطُوا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِف اأْلَْرِض ُمْستَػَقرّّ : }قاؿ تعاىل

 .[ٕٗ,ٕ٘:األعراؼ] {اٌع ِإىَل ِحنيٍ َوَمتَ 
ـَ  مث أخذ ا من بِن آدـ العهد واؼبيثاؽ فقاؿ: }َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِِن َآَد
ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُّْكْم َقاُلوا بَػَلى َشِهْدنَا 

 [.ٗٚٔ_ِٕٚٔقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلنَي{ ]األعراؼ َأْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ الْ 
ـَ ََل يَػْفِتنَػنَُّكُم }: فقاؿ مث حّذرنا ا كما حّذر ابوانا من قبل يَا َبِِن َآَد

ُهَما لَِباَسُهَما ِلرُيِيَػُهَما َسْوآَ  هِتَِما ِإنَُّو الشَّْيطَاُف َكَما َأْخرََج أَبَػَوْيُكْم ِمَن اعْبَنَِّة يَػْنزُِع َعنػْ
يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ََل تَػَرْونَػُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطنَي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن ََل 

 .[ٕٚ :األعراؼ] {يُػْؤِمُنوفَ 
: }فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَػنػَُّهْم الشيطاف فقاؿ وبنّي لنا أف الشيطاف أقسم على فتنتنا

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]ص: َأصْبَِعنَي إِ   .[ٖٛ, َٕٛلَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 .[ِٙٔقيَم{ ]األعراؼ:وقاؿ: }فَِبَما َأْغَويْػَتِِن أَلَقْػُعَدفَّ ؽَبُْم ِصَراَطَك اْلُمْستَ 

ُهْم أَلَْمََلَفَّ  َها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا َلَمْن تَِبَعَك ِمنػْ فرّد ا عليو فقاؿ: ))اْخرُْج ِمنػْ
 [.ْٛٔنُكْم َأصْبَِعنَي(( ]األعراؼ:َجَهنََّم مِ 
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فإف اػبطأ موجود قاؿ عليو الصالة ومع ذلك التحذير وذلك العهد, 
ُر اػبَْطَّاِئنَي التػَّوَّابُوفَ » والسالـ  ِف اغبديث ـَ َخطَّاٌء َوَخيػْ َرَواُه  .«ُكلُّ َبِِن آَد

 ,تفيد العمـو كل  ولفظو التػّْْرِمِذيُّ وغريه بسند حسن.
ألنيباء وقعوا ِف أخطاء وصلت بعضها للقتل كسيدنا حَت إف بعض ا

فقاؿ: ))َوَدَخَل  , وقد ذكر ا لنا ما حصل مع موسى موسى 
اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها فَػَوَجَد ِفيَها َرُجَلنْيِ يَػْقَتِتاَلِف َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو 

لَِّذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّْه فَػوََكَزُه ُموَسى َوَىَذا ِمْن َعُدوِّْه َفاْستَػَغاثَُو ا
َقاَؿ َربّْ ِإِنّْ  ِإنَُّو َعُدوّّ ُمِضلّّ ُمِبنٌي,فَػَقَضى َعَلْيِو َقاَؿ َىَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف 

َقاَؿ َربّْ دبَا أَنْػَعْمَت  ُو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم,ظََلْمُت نَػْفِسي َفاْغِفْر ِل فَػَغَفَر َلُو ِإنَّ 
 [.ٚٔ-٘ٔ]القصص: ((ُكوَف َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ َعَليَّ فَػَلْن أَ 

 
)َوَىْل أَتَاَؾ نَػَبُأ اػبَْْصِم ِإْذ  ِف حقو: قاؿ تعاىل :سيدنا داود  وىذا

ُهْم َقاُلوا ََل زبََ  ,َتَسوَُّروا اْلِمْحَرابَ  ْف َخْصَماِف ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَػَفزَِع ِمنػْ
نَػَنا بِاغبَْقّْ َوََل ُتْشِطْط َواْىِدنَا ِإىَل َسَواِء  بَػَغى بَػْعُضَنا َعَلى بَػْعٍض َفاْحُكْم بَػيػْ

ِإفَّ َىَذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف نَػْعَجًة َوِلَ نَػْعَجٌة َواِحَدٌة فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها  ,الصَّْراطِ 
اَؿ َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإىَل نَِعاِجِو َوِإفَّ َكِثريًا ِمَن قَ  ,َوَعزَِّن ِف اػبِْطَابِ 

اػْبَُلطَاِء لََيْبِغي بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َوَقِليٌل َما 
َا فَػتَػنَّاُه َفاْستَػْغَفَر َربَُّو   . [ٕٗ-ٕٔص: ]َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَاَب ( ُىْم َوَظنَّ َداُووُد أمبَّ
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مسجده  فهذه اليات تشري إىل قصة اؼبلكني اللذين دخال على داود 
وذلك من أجل تنبيو داود , الطاعة ِف صورة خصمنيغٌل ِف العبادة و وىو منش
  صاحيب ىذا يبلك تسَع  إف فقاؿ أحدنبا ,من الذنبعلى ما وقع منو

لبِن , فطلب مِن جعلها ربت كفالتو وغنعجة واحدة تسعني نعجة وأنا أملكو 
وإف   ,لقد ظلمك ّٔذا الطلب قاؿ لو فِف اعبداؿ ووافقت على ذلك. 

من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض إَل اؼبؤمنني الذين يعملوف  اكثري 
 الصاغبات. 

َا عُ فقاؿ اؼبلكاف:  ِِنَ ِبِو َفَخرَّ َقَضى الرَُّجُل َعَلى نَػْفِسِو, َوَعِلَم َداُوُد أمبَّ
 فعل. وتاب إىل ا عزوجل وندـ على ما َساِجًدا أَْربَِعنَي يَػْوًما,

)َوَذا النُّوِف ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضًبا  ِف حقو: : قاؿ تعاىلأما سيدنا يونس 
َحاَنَك ِإِنّْ  َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيِو فَػَناَدى ِف الظُُّلَماِت َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت ُسبْ 

 . [ٚٛاألنبياء: ]ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي( 
النوف, أي صاحب اغبوت, وىو سيدنا  وفهذه اليات ُتشري إىل خروج ذ

من بلده مغاضبا لقومو ألنو ضجر منهم وِل يصرب على أذاىم  يونس 
وعلى تكذيبهم لو وعلى إصرارىم على الكفر فلم يكن لو العـز على 

قاؿ سبحانو وتعاىل َ)َفاْصربْ غِبُْكِم َربَّْك َوََل َتُكن َكَصاِحِب  مواجهتهم ولذلك
عن قومو  عندما خرج و , [ٛٗالقلم: ]اغبُْوِت ِإْذ نَاَدٰى َوُىَو َمْكظُوـٌ( 

على  ظن أي إعتقد أف ا لن يقضي عليو عقوبة وَل بالء بسبب غضبو 
 قومو وفراقو إياىم. 
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ي بَِيِدِه َلْو ِلَْ ُتْذنُِبوا َلَذَىَب اُ ِبُكْم, َوعَبَاَء َوالَِّذي نَػْفسِ : »وِف اغبديث
 رواه مسلم. «ِبَقْوـٍ يُْذنُِبوَف, فَػَيْستَػْغِفُروَف اَ فَػيَػْغِفُر ؽَبُمْ 
واستيقن اؼبسلم ذلك وجب عليو أف  ,فإذا ُعِلَم أف اػبطأ صفة مالـز للبشر

 .يرجع عن اػبطأ إذا ظهر لو اغبق
يرظبوف لنا منهجًا واضحًا مشرقًا ِف ىذه القضية فهذا والسلف الصاحل 

  :–رضي ا عنهما  –عمر بن اػبطاب يكتب إىل أِب موسى األشعري 
فهديت فيو  ,"وَل يبنعنَّك قضاٌء قضيت فيو اليـو فراجعت فيك رأيك

ومراجعة اغبق خري  ,فإف اغبق قدمي َل يبطلو شيء ,لرشدؾ أف تراجع فيو اغبقَّ 
 .ِف الباطل" من التمادي

 
"من آفات التعصب اؼباحقة لربكة العلم: أف  :وقاؿ الشوكاِن رضبو ا

 ,أو يصنّْف ,كما يصدر فبَّن يفيت  ,يكوف طالب العلم قد قاؿ بقوؿ ِف مسألة
فإنو قد يصعب عليو الرجوع عنو إىل  ,ويشتهر ذلك القوؿ عنو ,أو يناظر غريه

 ,و فساد ما قالووإف علم أنو اغبق وتبنيَّ ل ,ما ىبالفو
فإنو قد يسوّْؿ لو  ,وَل سبب ؽبذا اَلستصعاب إَل تأثري الدنيا على الدين

 ,وىبدش ِف ربقيقو ,ووبط من رتبتو,الشيطاف أو النفس األمارة أف ذلك ينقصو
فإف الرجوع إىل اغبق  ,وتسويل باطل ,وىذا زبيل ـبتل,ويغض من رئاستو

اء ما َل يكوف ِف تصميمو على يوجب لو من اعباللة والنبالة وحسن الثن
بل ليس ِف التصميم على الباطل إَل ؿبض النقص لو واإلزراء عليو  ,الباطل

 .باَلستصغار لشأنو"
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كاف َلبد من العالج فقد جاء ِف   مالزمة للبشر, األخطاءفلما كانت 
اِء بَػَرَأ بِِإْذفِ : »اغبديث رواه « اِ َعزَّ َوَجلَّ  ِلُكلّْ َداٍء َدَواٌء, َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
 مسلم.

  .فإف أصاب الدواء ذلك الداء وإَل زاد اؼبرض بالء 
وإف كثر  ,ماتو  النبات جفاؼباء فإف قل  ؛فإف داء العطش للنبات اؼباء

 .لكن إف سقي النبات دبقدار أشبر ونفع ,ومات َلفرجاء اؼبنفعة 
طغوا ِف حقوؽ  اباؼبراقبة واغبسوكذا األخطاء عن األصحاب فإف فقدت 

  العباد وافسدوا,
  ,وإف زاد التعزير واغبساب انفضوا وفقدوا

 حَت  ِف تعاملو مع أصحابو تتبع سرية اؼبصطفى من فكاف َلبد 
  ,ذوا حذوه فنفوز وننجوا ِف الدنيا والخرةكبنتبعو و 

يدري قاؿ  و َلل ذلك وقع ِف الظلم من حيث يدري أوإَل فإف من ِل يفع
الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِف اغْبََياِة  ,ْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَل قُ )) :تعاىل

ًعا نْػَيا َوُىْم وَبَْسُبوَف أَنػَُّهْم وُبِْسُنوَف ُصنػْ  [.ٗٓٔ, ٖٓٔ(( ]الدُّ
و عن الصراط اؼبستقيم فرييو يضلّ و  وويغوياِل لظلفإف الشيطاف يزين الظلم  

نْػَيا َوُىْم وَبَْسُبوَف أَنػَُّهْم  فُيِضلّ حقًا  اغبق باطاًل والباطل َسْعيُػُهْم ِف اغْبََياِة الدُّ
ًعا.  وُبِْسُنوَف ُصنػْ

َحقَّ  نفال يستدرجنك الشيطاف خبطواتو, فيقودؾ إىل النار, وتكوف من الذي
 َسُبوَف أَنػَُّهْم ُمْهَتُدوَف, وازبََُّذوا الشََّياِطنَي َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اللَِّو َووبَْ َعَلْيِهُم الضَّاَلَلُة 
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بيننا أكاف سريضى  فلتحرص على أف تسأؿ نفسك: "لو كاف الرسوؿ 
 ؟!", عن عملك

ىل سينفر منك الناس  هل لو كنت فعاًل تسري على هنج اؼبصطفى ف
 ويبغضونك؟!

ُفاَلنًا  ِإفَّ اَ ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجرْبِيَل فَػَقاَؿ: ِإِنّْ ُأِحبُّ : ))قاؿ 
َفَأِحبَُّو, َقاَؿ: فَػُيِحبُُّو ِجرْبِيُل, مُثَّ يُػَناِدي ِف السََّماِء فَػيَػُقوُؿ: ِإفَّ اَ وبُِبُّ ُفاَلنًا 

 َفَأِحبُّوُه, فَػُيِحبُُّو َأْىُل السََّماِء, َقاَؿ مُثَّ يُوَضُع َلُو اْلَقُبوُؿ ِف اأْلَْرِض, 
يَل فَػيَػُقوُؿ: ِإِنّْ أُْبِغُض ُفاَلنًا َفأَْبِغْضُو, َقاَؿ فَػُيْبِغُضُو َوِإَذا أَبْػَغَض َعْبًدا َدَعا ِجربِْ 

ِجرْبِيُل, مُثَّ يُػَناِدي ِف َأْىِل السََّماِء ِإفَّ اَ يُػْبِغُض ُفاَلنًا َفأَْبِغُضوُه, َقاَؿ: 
 , رواه مسلم ((فَػُيْبِغُضونَُو, مُثَّ ُتوَضُع َلُو اْلبَػْغَضاُء ِف اأْلَْرِض 

َوَما تَػَقرََّب ِإَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء يقوؿ ا تعاىل: )) قاؿ د البخاري وعن
َأَحبَّ ِإَِلَّ فبَّا افْػتَػَرْضُت َعَلْيِو, َوَما يَػَزاُؿ َعْبِدي يَػتَػَقرَُّب ِإَِلَّ بِالنػََّواِفِل َحَتَّ ُأِحبَُّو, 

َوَبَصَرُه الَِّذي يُػْبِصُر ِبِو, َوَيَدُه الَّيِت  َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت ظَبَْعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو,
ِن اْستَػَعاَذِن يَػْبِطُش َِّٔا, َورِْجَلُو الَّيِت يَبِْشي َِّٔا, َوِإْف َسأََلِِن أَلُْعِطيَػنَُّو, َولَئِ 

 , ((أَلُِعيَذنَّوُ 
الرَّضْبَُن ُودِّا  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َسَيْجَعُل ؽَبُمُ  وذلك قولو: 

. 
وب العباد وانت تسري ِف ظلمهم ُودِّا ِف قلفقلي با كيف هبعل ا لك 

 تكرب عليهم؟!تو 
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 : ))أنتم شهداء ا ِف األرض((؟النيب  حديثأَل زباؼ من 
أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو, يَػُقوُؿ: َمرُّوا ثبت عند البخاري ومسلم عن 

ًرا, فَػَقاَؿ النَّيبُّ ِِبََنا َها َخيػْ مُثَّ َمرُّوا بُِأْخَرى َفأَثْػنَػْوا « َوَجَبتْ : »َزٍة, َفأَثْػنَػْوا َعَليػْ
َها َشرِّا, فَػَقاَؿ:    .«َوَجَبتْ »َعَليػْ

رًا, »َما َوَجَبْت؟ َقاَؿ:  :فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن اػَبطَّاِب  َىَذا أَثْػنَػْيُتْم َعَلْيِو َخيػْ
عبَنَُّة, َوَىَذا أَثْػنَػْيُتْم َعَلْيِو َشرِّا, فَػَوَجَبْت َلُو النَّاُر, أَنْػُتْم ُشَهَداُء اللَِّو ِف فَػَوَجَبْت َلُو ا

 «.اأَلْرضِ 
 :ٜٕ٘/٘شيخ اإلسالـ ابن تيمية ِف منهاج السنة  قاؿ

َثاَلثَُة  -للمعني– ِف الشََّهاَدِة بِاعْبَنَّةِ  -أي ألىل السنة واعبماعة–َوؽَبُْم "
ُهْم َمْن ََل َيْشَهُد بِاعْبَنَِّة أِلََحٍد ِإَلَّ ِلَْلَنِْبَياِء. َوَىَذا قَػْوُؿ ؿُبَمَِّد اْبِن أَقْػَواؿٍ  : ِمنػْ

. . َوَىَذا  اغْبََنِفيَِّة َواأْلَْوزَاِعيّْ َوالثَّاِن: أَنَُّو َيْشَهُد ِباعْبَنَِّة ِلُكلّْ ُمْؤِمٍن َجاَء ِفيِو َنصّّ
َوالثَّاِلُث: َيْشَهُد بِاعْبَنَِّة ؽِبَُؤََلِء َوِلَمْن َشِهَد َلُو  غبَِْديِث.قَػْوُؿ َكِثرٍي ِمْن َأْىِل ا

. َوَقاَؿ: " « "ِف اأْلَْرضِ  أَنْػُتْم ُشَهَداُء اللَّوِ " » :اْلُمْؤِمُنوَف. َكَما َقاَؿ النَّيبُّ 
ِِبَ يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ َقاَؿ: " يُوِشُك َأْف تَػْعَلُموا َأْىَل اعْبَنَِّة ِمْن َأْىِل النَّاِر " َقاُلوا: »

 ."أخرجو ابن حباف وسنده حسن «بِالثػََّناِء اغبََْسِن َوالثػََّناِء السَّيّْئِ 
 

ويرد على من قاؿ أف تلك اغبادثة خاصة أف عمر بن اػبطاب رضى ا 
 .عنو قد وقع منو ىذا كما ىو عند البخاري
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ِديَنَة َوَقْد َوَقَع َِّٔا َمَرٌض, َقدِ ))َعْن َأِب اأَلْسَوِد, َقاَؿ: واغبديث 
َ
ْمُت اؼب

َفَجَلْسُت ِإىَل ُعَمَر ْبِن اػَبطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو, َفَمرَّْت ِِّْٔم َجَناَزٌة, َفأُْثِِنَ َعَلى 
ًرا, فَػَقاَؿ ُعَمُر  َوَجَبْت, مُثَّ ُمرَّ بُِأْخَرى َفأُْثِِنَ َعَلى َصاِحِبَها  :َصاِحِبَها َخيػْ

رً  َوَجَبْت, مُثَّ ُمرَّ بِالثَّالَِثِة َفأُْثِِنَ َعَلى َصاِحِبَها َشرِّا, فَػَقاَؿ:  :ا, فَػَقاَؿ ُعَمُر َخيػْ
ْؤِمِننَي؟ َقاَؿ: قُػْلُت  

ُ
َوَجَبْت, فَػَقاَؿ أَبُو اأَلْسَوِد: فَػُقْلُت: َوَما َوَجَبْت يَا أَِمرَي اؼب

َا ُمْسِلٍم, َشِهَد َلُو أَْربَػَعٌة خِبَرْيٍ, أَْدَخَلُو »َم: َكَما َقاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّ  أيبُّ
مُثَّ َِلْ « َواثْػَنافِ »فَػُقْلَنا: َواثْػَناِف, قَاَؿ: « َوَثالَثَةٌ »فَػُقْلَنا: َوَثالَثٌَة, َقاَؿ: « اللَُّو اعبَنَّةَ 

 ((َنْسأَْلُو َعِن الَواِحدِ 
 ليس للعقل فيها مدخل فهي الشهادة باعبنة أو النار ؼبعنيلكن اعلم أف 

 موقوفة على الشرع, فمن شهد لو الشارع بذلك شهدنا لو, ومن َل فال, 
ِ ؛ َفاَل قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: )) َا َقْد نَِقُف ِف الشَّْخِص اْلُمَعنيَّ َوِإمبَّ

ِنِو َوَما َماَت َعَلْيِو ََل كبُِيُط َنْشَهُد َلُو ِِبَنٍَّة َوََل نَاٍر ِإَلَّ َعْن ِعْلٍم, أِلَفَّ َحِقيَقَة بَاطِ 
 .((]منهاج السنة[ِبِو, َلِكْن نَػْرُجو لِْلُمْحِسِن َولَبَاُؼ َعَلى اْلُمِسيءِ 

 
والشاىد إف ثناء الناس على العبد خِبَري من عالمات التوفيق واؼببشّْرات 

ًدا عرْب كلّْ العاجلة, وِف ؿُبكم التْنزيل سأؿ إبراىيُم اػبليل أف يَبقى ذِْكرُه مرتدّْ 
[, ٗٛجيل, فنادى ربَّو: ﴿ َواْجَعْل ِل ِلَساَف ِصْدٍؽ ِف اْلِخرِيَن ﴾ ]الشعراء: 

[, قاؿ ٛٓٔفأجاب ا سْؤلو ﴿ َوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِف اْلِخرِيَن ﴾ ]الصافات: 
 ."ِف اْلِخرِيَن بعد موتو  فسرين: "وتركنا ثناء حسًنا عليوصبهور اؼب
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 ىو من صبلة الثار اغبَسنة اليت تْبقى للمرء بعد فباتو: وُحْسن الثناء
 َفالذّْْكُر ِلِْلْنَساِف ُعْمٌر ثَافِ    َفاْرَفْع لِنَػْفِسَك قَػْبَل َمْوِتَك ذِْكَرَىا 

فهناؾ أعالـ وُعظماء ُغيّْبوا ِف الثَّرى, لكن ما غاب ذِكرىم, وما ؿبُِي 
ذِكر كثرٍي من األحياء, وذلك فضل أثرىم, بل إفَّ ذْكَرىم بعد فَباهتم أكثر من 

  ا يؤتيو من يشاء.
َعْن َأِب َذرٍّ َقاَؿ: ِقيَل ِلَرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: أََرأَْيَت وِف اغبديث 

تِْلَك »َلْيِو َقاَؿ: الرَُّجَل يَػْعَمُل اػبَْرْيِ َووَبَْمُدُه النَّاُس َعَلْيِو. َوِف ِرَوايٍَة: وبُِبُُّو النَّاُس عَ 
 .َرَواُه ُمسلم« . َعاِجُل ُبْشَرى اْلُمْؤِمنِ 

ا بقْدر األثر  ْكث فيها, وإمبَّ
ُ
وإف الذّْكر اغبسن ِف الدنيا ليس بكثرة اؼب

 عليها, 
واؼبشهود ؽبم خبري باختصاٍر: ىم َمن عملوا ِف دنياىم بأوامر ا, يرجوف 

 -يا عبد ا  -ىبشوف عقابو, فإف كنت  ثواب ا, وىم من اتَّقوا ؿباـر ا,
ِف األرض  من ىذا الصّْنف, فاستمسك دبا أنت عليو, وأبشْر بثناٍء يَبقى لك

 الناس شهداء ا ِف أرضو.ف, بعد فباتك
َر ِفيَمْن ََل يَْأَلُف, » :َقاَؿ  وِف اغبديث اْلُمْؤِمُن يَْأَلُف َويُػْؤَلُف, َوََل َخيػْ
 .وإسناده جيد وغريهرواه أضبد  «ُر النَّاِس أَنْػَفُعُهْم لِلنَّاسِ َوََل يُػْؤَلُف, َوَخيػْ 

ومن عالمات الشَّقاء والنكد والبالء, أف ُتالحق العبَد شتائُم شهداِء ا 
 ِف أرضو ِف حياتو وبعد فَباتو, فالشرُّ والتَّشاـؤ َل يفرتقاف عن اظبو ورظبو.
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م شقوهُتم, وأحاطت ّٔم الذين غلَبْت عليه ىممن يُثََن عليهم شرِّا و 
, تفرَّقت فعاؽبم, وتلوَّنت قبائحهم, ولكن  خطيئتهم, وىم أصناٌؼ شَتَّ

م سبب كل بالء, وشرارة كل مصيبة.  صبَعْتهم خصلة واحدة؛ أهنَّ
ِإفَّ ِمَن النَّاِس نَاًسا َمَفاتِيَح لِْلَخرْيِ » :َعْن أََنٍس, َقاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

, َوِإفَّ ِمَن النَّاِس نَاًسا َمَفاتِيَح لِلشَّرّْ َمَغالِيَق لِْلَخرْيِ, َفطُوََب ِلَمْن  َمَغالِيَق لِلشَّ  رّْ
رواه « َكاَف َمَفاتِيُح اػبَْرْيِ َعَلى َيَدْيِو, َوَوْيٌل ِلَمْن ُجِعَل َمَفاتِيُح الشَّرّْ َعَلى َيَدْيوِ 

 البيهقي وسنده حسن.
ـَ دبَا ِف اْلَمْرِء ِمَن اػبَْرْيِ  : ))ِإفَّ لِلَِّو َماَلِئَكةً وقاؿ  تَػْنِطُق َعَلى أَْلِسَنِة َبِِن آَد

(( رواه اغباكم وقاؿ: َىَذا َحِديثٌ   .َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ  َوالشَّرّْ
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 اخلطأ انيسري يغتفر يف جانب اخلري انكثريفصم: 
سلم يوزف بسيئاتو عند أىل السنة واعبماعة: أف اؼب إف من القواعد الثابتة

}َفَمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو  :, كما قاؿ تعاىلوحسناتو, فأيهما غلب كاف اغبكم لو
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو فُأْولَػِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا أَنُفَسُهْم ِف  ,َفُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

 .[ٖٓٔ -ٕٓٔ]اؼبؤمنوف:َجَهنََّم َخاِلُدوَف{
 
انت حسناتو ىي الراجحة على سيئاتو مع الندـ على السيئات كاف من كف

من ومن مالت سيئاتو حبسناتو كاف  ,على سبيل النجاة وطريق الفوز والفالح
 .أصحاب اػبسارة واؽبالؾ

 
ويكوف غري مقصود , ولكن من الناس من يكوف خطؤه ة بشريةفاػبطأ طبيع

 اًل بالنسبة لصوابو,قلي
طأ قلياًل وأصاب  فمن أخ , يسلم العاِل من اػبطأ"َل :قاؿ ابن عبد الرب

 ., ومن أصاب قلياًل وأخطأ كثرياً فهو جاىل"كثرياً فهو عاِل
إذا كاف  ,"ليس يكاد يفلت من الغلط أحد :وكما قاؿ سفياف الثوري

وإف كاف الغالب عليو الغلط  ,الغالب على الرجل اغبفظ فهو حافظ وإف غلط
 .ترؾ"

أقيلوا َذوي اؽبيآت عثراهتم »بقولو:  النيب  ناهوىذا الصنف ىو الذي ع
 َرَواُه أَبُو َداُود وغريه وسنده صحيح. .«ِإَلَّ اغبُُْدود
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 .يعرفوف بالشر فيزؿ أحدىم الزلة" "ذوو اؽبيئات الذين ليسوا :قاؿ الشافعي
كتب لكفار قريش   حاطب بن أِب بلتعة حينما ؤّذا اؼبنهج عامل النيب 

 .عن ربركو لغزوىم
اْنطَِلُقوا »أَنَا َوالزُّبَػرْي واؼبقداد فَػَقاَؿ:  َقاَؿ: بَػَعَثِِن َرُسوُؿ اللَِّو  َعْن َعِليٍّ 

َها َفاْنطََلْقَنا « َحَتَّ تَْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ َفِإفَّ َِّٔا َظِعيَنًة َمَعَها ِكَتاٌب َفُخُذوا ِمنػْ
َنا الرَّوْ  ُلَنا َحَتَّ أَتَػيػْ َضة َفِإذا كَبن بِالظَِّعيَنِة قُػْلَنا ؽَبَا: َأْخرِِجي تَػتَػَعاَدى بَِنا َخيػْ

اْلكتاب َقاَلت: َما معي ِكَتاٍب. فَػُقْلَنا لَُتْخرِِجنَّ اْلِكَتاَب َأْو لَتُػْلِقنَيَّ الثػَّْياَب 
َنا ِبِو النَّيبَّ  ْلتَػَعَة ِإىَل َفِإَذا ِفيِو: ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِب بػَ  َفَأْخَرَجْتُو ِمْن ِعَقاِصَها َفأَتَػيػْ

. فَػَقاَؿ نَاٍس ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِمْن َأْىِل َمكََّة ىُبْربُُىْم بِبَػْعِض أََمَر َرُسوُؿ اللَِّو 
فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ََل تَػْعَجْل َعَليَّ ِإِنّْ « يَا َحاِطُب َما َىَذا؟: »َرُسوُؿ اللَِّو 

وِلَْ َأُكْن ِمْن أَنْػُفِسِهْم وََكاَف َمْن َمَعك من ُكْنُت اْمَرًأ ُمْلَصًقا ِف قُػَرْيٍش 
َة َفَأْحَبْبُت ِإْذ َفاَتِِن  اْلُمَهاِجرين من ؽَبُم قَػَرابَات وْبُموَف َّٔا أَْمَواؽبم وأىليهم دبَكَّ

ا َعن َذِلَك ِمَن النََّسِب ِفيِهْم َيًدا وَبُْموَف َِّٔا قَػَراَبيِت َوَما فَػَعْلُت كفرا َوََل اْرِتَدادً 
. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ْساَلـِ « ِإنَُّو َقْد َصَدَقُكمْ : »ديِن َوََل رضى بِاْلُكْفِر بَػْعَد اإْلِ

فَػَقاَؿ ُعَمُر: َدْعِِن يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأْضِرْب ُعُنَق َىَذا اْلُمَناِفِق. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 ِيَك َلَعلَّ اللََّو اطََّلَع َعَلى َأْىِل َبْدٍر فَػَقاَؿ: : " ِإنَُّو َقْد َشِهَد َبْدًرا َوَما يُْدر

 متفق عليو.« اْعَمُلوا َما ِشْئُتم فقد َغَفْرُت َلُكمْ 
 

ف من كثرت َحَسَناتو أالشرع َواغْبكَمة  من قواعد " :قاؿ ابن القيم رضبو ا
َتمل لغريه َماَل وبُْ  َتمل َلوُ وعظمت وََكاَف َلُو ِف اَلسالـ تَْأِثري ظَاىر َفِإنَُّو وبُْ 



 
 

17 

َفِإف اْلمْعِصَية خبث َواْلَماء ِإذا بلغ قُػلَّتَػنْيِ ِل  ,َعن َغريه ىعفَ َعنُو َماَل يُ  ىعفَ ويُ 
َومن َىَذا َقوؿ النَّيب لعمر َوَما يْدريك َلَعلَّ ا اطلع على اىل  ..وبمل اػْببث 

َو اْلَماِنع َلُو من قتل من بدر فَػَقاَؿ اْعَمُلوا َما ِشْئُتم فقد غفرت لكم َوَىَذا ىُ 
حس َعَلْيِو وَعلى اْلُمسلمني وارتكب مثل َذِلك الذَّنب اْلَعِظيم َفأْخرب انو شهد 
َبْدرًا َفدؿَّ على اف ُمْقَتضى ُعُقوبَتو َقاِئم َلِكن منع من تَرّتب اثره َعَلْيِو َمالو من 

رة ِف جنب َمالو من اؼبشهد اْلَعِظيم فَػَوَقعت تِْلَك السقطة اْلَعِظيَمة مغتف
 .[ٙٚٔص ٔ]مفتاح دار السعادة:ج" اغبََْسَنات

 
َىَذا َوكَبَْوُه ِمَن الشََّطَحاِت الَّيِت تُػْرَجى " :مدارج السالكني وقاؿ رضبو ا

ُة اْلُمَعاَمَلِة, َوقُػوَّةُ   َمْغِفَرتُػَها ِبَكثْػَرِة اغبََْسَناِت, َوَيْستَػْغرِقُػَها َكَماُؿ الصّْْدِؽ, َوِصحَّ
ْخاَلِص, َوذَبْرِيُد التػَّْوِحيِد, وِلَْ ُتْضَمُن اْلِعْصَمُة لَِبَشٍر بَػْعَد َرُسوِؿ اللَِّو  . إىل اإْلِ

أف قاؿ: فَػَلْو َكاَف ُكلُّ َمْن َأْخطََأ َأْو َغِلَط تُرَِؾ صُبَْلًة, َوأُْىِدَرْت ؿَبَاِسُنُو, َلَفَسَدِت 
 [.ٓٗص ٕ]ج.َوتَػَعطََّلْت َمَعاِلُمَها" اْلُعُلوـُ َوالصَّْناَعاُت, َواغبُْْكُم,

 
"واؼبنصف من اغتفر قليل خطأ اؼبرء ِف كثري  :قاؿ اغبافظ ابن رجب

 .صوابو"
"ما رأيت أحداً أقل خطأ من وبىي بن سعيد ولقد أخطأ  :وقاؿ اإلماـ أضبد
 .ومن يعرى من اػبطأ والتصحيف" :ِف أحاديث مث قاؿ
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من وىم ِف حديث اهتم لكاف ىذا "ولو كاف كل  :وقاؿ اغبافظ اؼبقدسي
 .َل يسلم منو أحد"

من  ويوكبب العاِل على ما ف ,"وكبب السنة وأىلها :الذىيب رضبو ا وقاؿ
وإمبا العربة  ,وَل كبب ما ابتدع فيو بتأويل سائغ ,اَلتباع والصفات اغبميدة

 .بكثرة ااسن"
 

ة فقد كاف رضبو ا "وباعبمل :وقاؿ اغبافظ ابن كثري ِف ترصبة شيخ اإلسالـ
ولكن خطأه بالنسبة إىل صوابو كنقطة  ,من كبار العلماء وفبن ىبطئ ويصيب

 .وخطؤه مغفور لو" ,ِف حبر عبي
 

فَػَلْيَس ِمْن َشْرِط أَْولَِياِء اللَِّو اْلُمتَِّقنَي َأَلَّ َيُكونُوا ـُبِْطِئنَي " :وقاؿ شيخ اإلسالـ
ورًا ؽَبُْم؛ َبْل َوََل ِمْن َشْرَطُهْم تَػْرُؾ الصََّغائِِر ُمْطَلًقا َبْل ِف بَػْعِض اأْلَْشَياِء َخطًَأ َمْغفُ 

 َٔٔوََل ِمْن َشْرِطِهْم تَػْرُؾ اْلَكَبائِِر َأْو اْلَكْفُر الَِّذي تَػْعُقُبُو التػَّْوبَُة"]مج الفتاوى: ج
 .[ٚٙص

 
"ليس هبب أف كبكم بفساد كتاب ػبطأ ما وقع فيو  :وقاؿ ابن األصفهاِن

احبو كصنيع العامة إذا وجدوا من أخطأ ِف مسألة حكموا على صنعتو من ص
 .بالفساد"
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 َويَْأََب اللَُّو ِإَلَّ َأْف يَػتَػَفرََّد بِاْلَكَماِؿ َكَما ِقيَل: " :وقاؿ ابن القيم رضبو ا
 دُ فَػبَػُنو الطَِّبيَعِة نَػْقُصُهْم ََل هُبْحَ     َوالنػَّْقُص ِف َأْصِل الطَِّبيَعِة َكاِمنٌ 

وََكْيَف يُػْعَصُم ِمَن اػبَْطَِأ َمْن ُخِلَق ظَُلوًما َجُهوًَل, َوَلِكْن َمْن ُعدَّْت َغَلطَاتُُو  
 [.ٕٛٗص ٖ]مدارج السالكني: ج" أَقْػَرُب ِإىَل الصََّواِب فبَّْن ُعدَّْت ِإَصابَاتُوُ 

طرىم اف من َلُو َوَىَذا اْمر َمْعُلـو ِعْند النَّاس ُمْسَتقر ِف ف"..  :قاؿ رضبو او 
الوؼ من اغبََْسَنات َفِإنَُّو يسامح بِالسَّيَّْئِة والسيئتني َوكَبْوَىا َحَتَّ انو ليختلج 
َداِعي ُعُقوبَتو على إساءتو وداعي شكره على إحسانو فيغلب َداِعي الشُّْكر 

 لداعي اْلعُقوبَة َكَما قيل:
 لف َشِفيع َجاَءت ؿباسنو بِأَ    اتى بذنب َواِحد بيبَوِإذا اغب

 َوَقاَؿ آخر:
ِت سررف كثري    َفِإف يكن اْلِفْعل الَِّذي َساَء َواِحًدا  فافعالو الالَّ

َوا ُسْبَحانَُو يوازف يَػْوـ اْلِقَياَمة َبني َحَسَنات الَعْبد وسيئاتو فايهما غلب  
ؿبابو ومراضيو َكاَف التَّْأِثري َلُو فيفعل بَاىل اغبََْسَنات اْلَكِثريَة َوالَّذين آثروا 

" وغلبتهم دواعي طبعهم احيانا من اْلَعفو واؼبساؿبة َماَل يَػْفَعلو َمَع َغريىم
 [.ٚٚٔص ٔ]مفتاح دار السعادة:ج
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 انسرت وػدو اإلشاػتاألصم فصم: 
ِإفَّ الَِّذيَن وبُِبُّوَف َأف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمُنوْا ؽَبُْم َعَذاٌب )) :قاؿ تعاىل

نْػَيا َوالِخَرِة َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ََل تَػْعَلُموفَ  "  :ابن كثري رضبو ا قاؿ ((.أَلِيٌم ِف الدُّ
ـَ ِبِذْىِنِو ِمْنُو َشْيٌء,  َع َشْيًئا ِمَن اْلَكاَلـِ السَّيِّْئ, فَػَقا َوَىَذا تَْأِديٌب ثَاِلٌث ِلَمْن ظبَِ

  .ُو َوُيِشيُعُو َويُِذيُعُو"َوَتَكلََّم ِبِو, َفاَل ُيْكِثُر ِمنْ 
"فإذا كاف ىذا الوعيد ّٓرد ؿببة أف تشيع الفاحشة  :وقاؿ السعدي

 ,واستحالء ذلك بالقلب فكيف دبا ىو أعظم من ذلك من إظهاره ونقلو
 .وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غري صادرة"

 
ََل َيْظِلُمُو َوََل اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم »: على السرت فقاؿ وقد حث النيب 

ُيْسِلُمُو َوَمْن َكاَف ِف َحاَجِة َأِخيِو َكاَف اللَُّو ِف َحاَجِتِو َوَمْن فَػرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة 
فَػرََّج اللَُّو َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكرُبَاِت يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوَمْن َستَػَر ُمْسِلًما َستَػَرُه اللَُّو يَػْوـَ 

 ُمتَّفق َعَلْيِو.«. ةِ اْلِقَيامَ 
اظبع يا من اطلقت لسانك ِف أعراض آّاىدين وتتبعت عوراهتم, فما أف ف

 وجدت سقطًة عند أحدىم بّت تذيع ّٔا, وفرحت كأنك حيزت لك الدنيا,
يبَاُف قَػْلَبُو ََل تَػْغَتابُوا : ))قاؿ  يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِو وِلَْ َيْدُخِل اإْلِ

ِلِمنَي َوََل تَػتَِّبُعوا َعْوَراهِتِْم؛ َفِإنَُّو َمْن يَػتَِّبْع َعْوَراهِتِْم يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتُو, َوَمْن يَػتَِّبِع اْلُمسْ 
 رواه اضبد وسنده صحيح. ((اُ َعْوَرَتُو يَػْفَضْحُو ِف بَػْيِتوِ 
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ة ِف التنبيو على األخطاء هبد أنو عليو الصال واؼبتأمل ِف منهج النيب 
ـٍ  " :ـ كقولومعظم أحوالو يكتفي بالبياف العا والسالـ ِف ما , أو َما بَاُؿ أَقْػَوا

 , باؿ رَِجاٍؿ" وكبو ذلك
ِإنػَُّهَما  " :فقاؿ ومن ذلك حديث القربين اللذين مر عليهما رسوؿ ا 

بَاِف ِف َكِبريٍ  بَاِف َوَما يُػَعذَّ  ِمَن اْلبَػْوِؿ َوأَمَّا اْلَخُر أَمَّا َأحدنبَا َفَكاَف ََل َيْسَترتُ  لَيُػَعذَّ
 .َفَكاَف يَبِْشي بِالنَِّميَمِة"

ًا من بل أشار إىل ما وقعا فيو من اػبطأ ؿبذر  ,الرجلني فلم يذكر اسم
 .فحصل اؼبقصود والغرض ,ذلك
 

ِلَْ يُػْعَرِؼ اْسُم اْلَمْقُبوَرْيِن  : "ابن حجر تعليقاً على ىذا اغبديث قاؿ اغبافظ
ا َوالظَّاِىُر َأفَّ َذِلَك َكاَف َعَلى َعْمٍد ِمَن الرَُّواِة ِلَقْصِد السَّرْتِ َعَلْيِهَما َوََل َأَحُدنبَُ 

َوُىَو َعَمٌل ُمْسَتْحَسٌن َويَػْنَبِغي َأْف ََل يُػَباَلَغ ِف اْلَفْحِص َعْن َتْسِمَيِة َمْن َوَقَع ِف 
ُـّ ِبِو"  .َحقِّْو َما يَُذ

 
نها شراء جارية اظبها بريرة رفض أىلها بيعها وؼبا أرادت عائشة رضي ا ع

ِف النَّاِس فَحِمَد اللََّو  َرُسوُؿ اللَِّو فلما علم  ,إَل بشرط أف يكوف الوَلء ؽبم
َوأَثْػََن َعَلْيِو مُثَّ َقاَؿ: )أَمَّا بعد ما باؿ رَِجاٍؿ َيْشرَتِطُوَف ُشُروطًا لَْيَسْت ِف ِكَتاِب 

ْرٍط لَْيَس ِف ِكَتاِب ا فهو باطل ػ وإف كاف مئة َشْرٍط ػ َقَضاُء اللَِّو َما َكاَف ِمْن شَ 
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اللَِّو َأَحقُّ َوَشْرُط اللَِّو َأْوَثُق وإمبا الوَلء ؼبن أعتق(. رواه ابن حباف وسنده 
 صحيح.

َها َقاَلْت: َصَنَع َرُسوُؿ اللَِّو   َوِف اؼبتفق عليو َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َفَخَطَب َفَحِمَد اللََّو  ا فَػَرخََّص ِفيِو فَػتَػنَػزََّه َعْنُو قَػْوـٌ فَػبَػَلَغ َذِلَك َرُسوَؿ اللَِّو َشْيئً 

َواـٍ يَػتَػنَػزَُّىوَف َعِن الشَّْيِء َأْصنَػُعُو فَػَواللَِّو ِإِنّْ ألعلمهم بِاللَّو »مُثَّ َقاَؿ:  َما بَاُؿ أَقػْ
 «.وأشدىم َلُو خشَية

َلِة   ُىَريْػَرَة, َأفَّ َرُسوَؿ اِ وعند مسلم من حديث َأِب  َرَأى لُبَاَمًة ِف ِقبػْ
َما بَاُؿ َأَحدُِكْم يَػُقوـُ ُمْستَػْقِبَل َربِّْو »اْلَمْسِجِد, َفَأقْػَبَل َعَلى النَّاِس, فَػَقاَؿ: 

؟ َفِإَذا تَػَنخََّع فَػَيتَػَنخَُّع أََماَمُو, َأوبُِبُّ َأَحدُُكْم َأْف ُيْستَػْقَبَل فَػُيتَػَنخََّع ِف َوْجِهوِ 
َوَوَصَف « َأَحدُُكْم فَػْلَيتَػَنخَّْع َعْن َيَسارِِه, رَبَْت َقَدِمِو, َفِإْف ِلَْ هبَِْد فَػْليَػُقْل َىَكَذا

 اْلَقاِسُم فَػتَػَفَل ِف ثَػْوِبِو, مُثَّ َمَسَح بَػْعَضُو َعَلى بَػْعٍض.
 

وعدـ  ,واألمثلة ِف ىذا الباب كثرية هبمعها استخداـ أسلوب التعريض
 .فضح صاحب اػبطأ

 
قصة  اؼبتفق عليو ِف ففي ,وعلى ىذا النهج سار الصحابة فمن بعدىم

اػبالؼ الذي وقع بني الزبري ورجل من األنصار ِف السقي, وفيو أهنما رباكما 
ُر مُثَّ أَْرِسِل اْلَماَء ِإىَل َجارِؾَ »فقاؿ للزبري  إىل النيب  فَػَقاَؿ  .«اْسِق يَا زُبَػيػْ

 ارِيُّ: َأْف َكاَف اْبَن َعمَِّتَك؟ اغبديث.اأْلَْنصَ 
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, ولكن ِل ترد رواية صحيحة معتمدة ِف تعيني اسم وىذا خطأ ِف حقو 
  ,ىذا األنصاري

" در أصحاب الصحاح حيث أّٔموا  :وِف ىذا يقوؿ القاظبي رضبو ا
وىكذا فليكن  ,من مقامو كي َل يغضي  ,ِف قصة الزبري اسم خصمو سرتاً عليو

 ألدب".ا
 

 ,ومن ىذا الباب ربذير الصحابة والتابعني من إشاعة الفاحشة والعيوب
احشة والذي يشيعها "الذي يعمل الف :ومن ذلك قوؿ علي بن أِب طالب 

 .دبنزلة واحدة"
 

"إيبا رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة ىو منها  :وقاؿ أبو الدرداء 
ّٔا يـو القيامة ِف النار حَت يأِت بريء ليشينو ّٔا كاف حقًا على ا أف يعذبو 

  .بنفاِد ما قاؿ"
َوَمْن َخاَصَم ِف بَاِطٍل َوُىَو يَػْعَلُمو ِلَْ يَػَزْؿ ِف : ))وِف اغبديث قاؿ 
َوَمْن َقاَؿ ِف ُمْؤِمٍن َما لَْيَس ِفيو َحَبَسُو اللَُّو ِف َرْدَغِة اػْبََباِؿ َسَخِط اِ َحَتَّ يَػْنزَِع,

 وغريه. َرَواُه اغْبَاِكمُ (( اَمِة َحَتَّ ىَبْرَُج فبَّا َقاَؿ, َولَْيَس خِبَارِجٍ يَػْوـَ اْلِقيَ 
"من ظبع بفاحشة فأفشاىا فهو فيها كالذي  :وقاؿ شبيل بن عوؼ

 .أبداىا"
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فإف  ,"من ظبع بفاحشة فأفشاىا كاف كمن أتاىا :وقاؿ الفضيل بن عياض
 . الصاغبني كانوا خزَّاهنا"الفاحشة لتشيع ِف الذين آمنوا حَت إذا بلغت إىل

"... أما اإلشاعة وإظهار العيوب فهو فبا حرمو  :وقاؿ اغبافظ ابن رجب
}ِإفَّ الَِّذيَن وبُِبُّوَف َأف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمُنوْا..{  :ا ورسولو قاؿ تعاىل

 . كثرية جداً رتواألحاديث ِف فضل الس ,اليتني
فإف  ؛"واجتهد أف تسرت العصاة :ؼبن يأمر باؼبعروؼوقاؿ بعض العلماء 

 .أحق شيء بالسرت العورةو  ,ظهور عورهتم وىٌن ِف اإلسالـ
ألف  ؛ونبا من خصاؿ الفجار ,فلهذا كانت إشاعة الفاحشة مقرتنة بالتعيري

 ,الفاجر َل غرض لو ِف زواؿ اؼبفاسد وَل ِف اجتناب اؼبؤمن للنقائص واؼبعايب
فهو يعيد ذلك  ,إشاعة العيب ِف أخيو اؼبؤمن وىتك عرضو إمبا غرضو ِف ؾبرد

ومقصوده تنقص أخيو اؼبؤمن ِف إظهار عيوبو ومساويو للناس ليدخل  ,ويبديو
 ...".عليو الضرر ِف الدنيا

 
وفبا يعني على ذبنب ىذا اػبلق الذميم التعود على التناصح ِف السر كما 

 :قاؿ اإلماـ الشافعي رضبو ا
 وجنبِن النصيحة ِف اعبماعة   حك ِف انفراٍد تعمَّدِن بنص

 من التوبيخ َل أرضى استماعو   فإف النصح بني الناس نوٌع 
 فال ذبزع إذا ِل تلق طاعة  فإف خالفتِن وعصيت أمري 
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وَل تلتبس  ,فشتاف بني من قصده النصيحة وبني من قصده الفضيحة
 .يحةإحدانبا باألخرى إَل على من ليس من ذوي العقوؿ الصح

كما ينبغي التنبيو على أف تعمد النصيحة ِف العلن للمسترت بذنبو فيو 
ة باإلمث بعد أف شهر بو ِف إذ تأخذه العز  ,إغالؽ لباب العودة والتوبة عليو

 .وِف ذلك إعانة للشيطاف عليو ,يات وآّامعلتقاؼب
األصل ربرمي أعراض اؼبسلمني وعدـ التعرض ؽبم بنقد أو جرح سواء كاف و 

 .إَل ما أبيح من ذلك فبا لو سبب شرعي ,بة أو سخريةغي
ـٌ: َدُمُو ومالُو وِف ىذا يقوؿ النيب  : ))ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرا

 َوعرضو(( َرَواُه ُمسلم.
ـٌ ُكلُُّو َسَواٌء َكاَف  قاؿ ابن تيمية رضبو ا: " َفاْلَكِذُب َعَلى الشَّْخِص َحَرا

ًما َأْو َكاِفًرا بَػرِّا َأْو َفاِجًرا َلِكنَّ اَِلْفرتَاَء َعَلى اْلُمْؤِمِن َأَشدُّ؛ َبْل اْلَكِذُب  الرَُّجُل ُمْسلِ 
ـٌ   [.ٖٕٕص ٕٛ.." ]مج الفتاوى: جُكلُُّو َحَرا

 
والفاجر يهتك  ,"اؼبؤمن يسرت وينصح :قاؿ الفضيل بن عياض رضبو ا

"  عنو. نيب وقد هنى ال ,فالتعيري بالذنب مذمـو .ويُػَعريّْ
وكاف ِف الباطن غرضو  ,و ِف قالب النصحوالسوء وأشاعومن أْظهِر التعيري 

 ,اؼبنافقني الذين ذمهم ا ِف كتابو ِف مواضعأشر التعيري واألذى فهذا من 
فقاؿ: ))َقْد َبَدِت اْلبَػْغَضاُء ِمْن أَفْػَواِىِهْم َوَما زُبِْفي ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر(( ]آؿ 

 [.ٛٔٔعمراف:
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 انىرع ػند نقم اخلطأ وػدو انتحايمفصم: 
َوََل هَبْرَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأَلَّ تَػْعِدُلوْا  )) :األصل ِف ىذا قولو تعاىل

 [.ُٛلواْ ُىَو أَقْػَرُب لِلتػَّْقَوى(( ]اؼبائدة:اْعدِ 
ِر, َوُىَو بُػْغٌض َوَىِذِه اْليَُة نَػَزَلْت ِبَسَبِب بُػْغِضِهْم لِْلَكفَّا " :قاؿ شيخ اإلسالـ

َأْف َيْظِلَم َمْن  َمْأُموٌر ِبِو. َفِإَذا َكاَف اْلبُػْغُض الَِّذي أََمَر اللَُّو ِبِو َقْد هنَُِي َصاِحُبوُ 
َهٍة َأْو ََِّٔوى نَػْفٍس؟ فَػُهَو َأَحقُّ َأْف  ,أَبْػَغَضوُ  َفَكْيَف ِف بُػْغِض ُمْسِلٍم بَِتْأِويٍل َوُشبػْ

 .[ٕٚٔص َ٘ؿ َعَلْيِو" ]منهاج السنة: جََل َيْظِلَم, َبْل يَػْعدِ 
وقد حـر ا الظلم على نفسو وجعلو  ,وبالعدؿ قامت السماوات واألرض

 .بني العباد ؿبرماً 
يَا ِعَباِدي ِإِنّْ َحرَّْمُت الظُّْلَم »اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل:  قاؿوِف اغبديث القدسي 

َنُكْم ؿبَُ    ..رًَّما َفاَل َتظَاَلُموا َعَلى نَػْفِسي َوَجَعْلُتُو بَػيػْ
يًعا َفاْستَػْغِفُروِن  يَا ِعَباِدي ِإنَُّكْم زُبِْطُئوَف بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر َوأَنَا َأْغِفُر الذُّنُوَب صبَِ

َفعُ  ُلُغوا نَػْفِعي فَػتَػنػْ ُلُغوا َضرّْي فَػَتُضرُّوِن َوَلْن تَػبػْ وِن َأْغِفْر َلُكْم يَا ِعَباِدي ِإنَُّكْم َلْن تَػبػْ
.. 

َا ِىَي َأعمالُكم أحصها َعَلْيُكْم مُثَّ أَُوفّْيُكْم ِإيَّاَىا َفَمْن َوَجَد  يَا ِعَباِدي ِإمبَّ
َر َذِلَك َفاَل يَػُلومن ِإَلَّ نَفسو ًرا فَػْلَيْحَمِد اللََّو َوِمْن َوَجَد َغيػْ  َرَواُه ُمسلم« . َخيػْ

 البخاري ِف األدب اؼبفرد.رواه و 
ؼبيزاف عندما ينقل أخطاء اؼبسلم أف يلتـز ىذا الذا فإف الواجب على 

 , إف كاف ىناؾ مصلحٌة ِف نقلها.الخرين
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"قاؿ ِل عمر بن  :يوضح لنا ذلك ما نقلو زيد بن أسلم عن أبيو قاؿو 
ََل َيُكْن ُحبَُّك َكَلًفا, َوََل بُػْغُضَك تَػَلًفا". فَػُقْلُت: َكْيَف يا أسلم  :اػبطاب 

ْحَبْبَت َكِلْفَت َكَلَف الصيب, وإذا أبغضت أحببت لصاحبو َذاَؾ؟ َقاَؿ: "ِإَذا أَ 
وىو الولوع بالشيء مع شغل  :الكلفو  ,رواه البخاري ِف األدب اؼبفرد التلف"

 .قلبال
" َأْحِبْب َحِبيَبَك َىْونًا َما, َعَسى  :علي بن أِب طالب  ويوضحو قوؿ

َك َىْونًا َما, َعَسى َأْف َيُكوَف َحِبيَبَك َأْف َيُكوَف بَِغيَضَك يَػْوًما َما, َوأَْبِغْض بَِغيضَ 
  .يَػْوًما َما "

 :قاؿ أبو األسود الدؤِل
 فإنك َل تدري مَت أنت نازع   باً قارِ وأحبب إذا أحببت ُحبَّاً مُ 

 فإنك َل تدري مَت أنت راجع   وأبغض إذا أبغضت غري مباين 
لتاـ اؼبعرفة تاـ "والكالـ ِف الرجاؿ َل هبوز إَل  :قاؿ الذىيب رضبو ا

 .الورع"
 

وََكَذِلَك بَػَياُف َمْن َغِلَط ِف َرْأٍي  " :وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو ا
ْنَساُف  يِن ِمَن اْلَمَساِئِل اْلِعْلِميَِّة َواْلَعَمِليَِّة ؛ فَػَهَذا ِإَذا َتَكلََّم ِفيِو اإْلِ َرآُه ِف أَْمِر الدّْ

النَِّصيَحَة, َفاللَُّو تَػَعاىَل يُِثيُبُو َعَلى َذِلَك, ََل ِسيََّما ِإَذا َكاَف  ِبِعْلٍم َوَعْدٍؿ, َوَقَصدَ 
ُهْم  اْلُمَتَكلُّْم ِفيِو َداِعًيا ِإىَل ِبْدَعٍة, فَػَهَذا هبَُِب بَػَياُف أَْمرِِه لِلنَّاِس, َفِإفَّ َدْفَع َشرِّْه َعنػْ

 [.ٙٗٔص ٘ج السنة: جَأْعَظُم ِمْن َدْفِع َشرّْ قَاِطِع الطَّرِيِق" ]منها 
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 ومن الورع أف ينقل اػبطأ باللفظ الصادر دوف تعرض للمعَن والتفسري.

بأقواؿ الناس نقل وقد ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف من سباـ اؼبعرفة 
وََكِثرٌي ِمَن النَّاِقِلنَي لَْيَس َقْصُدُه اْلَكِذَب, َلِكنَّ اْلَمْعرَِفَة  " :ؿاألفاظهم بدقة فق

َقِة أَقْػَواِؿ النَّاِس ِمْن َغرْيِ نَػْقِل أَْلَفاِظِهْم َوَسائِِر َما ِبِو يُػْعَرُؼ ُمَراُدُىْم َقْد حِبَِقي
 .."يَػتَػَعسَُّر َعَلى بَػْعِض النَّاِس, َويَػتَػَعذَُّر َعَلى بَػْعِضِهمْ 

ا لِلَِّو " َوَصاِحُب اؽْبََوى يُػْعِميِو اؽْبََوى َوُيِصمُُّو, َفاَل َيْسَتْحِضُر مَ  إىل أف قاؿ:
َوَرُسوِلِو ِف َذِلَك, َوََل َيْطُلُبُو, َوََل يَػْرَضى ِلِرَضا اللَِّو َوَرُسوِلِو, َوََل يَػْغَضُب ِلَغَضِب 
اللَِّو َوَرُسوِلِو, َبْل يَػْرَضى ِإَذا َحَصَل َما يَػْرَضاُه ََِّٔواُه, َويَػْغَضُب ِإَذا َحَصَل َما 

 يَػْغَضُب َلُو ََِّٔواُه, 
َهُة ِديٍن: َأفَّ الَِّذي يَػْرَضى َلُو َويَػْغَضُب َلُو أَنَُّو  َوَيُكوُف  َمَع َذِلَك َمَعُو ُشبػْ

َر َأفَّ الَِّذي َمَعُو ُىَو اغبَُْق اْلَمْحُض ِديُن  يُن, َفِإَذا ُقدّْ , َوُىَو الدّْ السُّنَُّة, َوُىَو اغبَْقُّ
ينُ  , وِلَْ َيُكْن َقْصُدُه َأْف َيُكوَف الدّْ ْساَلـِ ُكلُُّو لِلَِّو, َوَأْف َتُكوَف َكِلَمُة اللَِّو ِىَي   اإْلِ

اْلُعْلَيا, َبْل َقَصَد اغبَِْميََّة لِنَػْفِسِو َوطَائَِفِتِو َأِو الرّْيَاَء, لِيُػَعظََّم ُىَو َويُػثْػََن َعَلْيِو, أَْو 
نْػَيا ِلَْ َيُكْن لِ  ًعا, َأْو ِلَغَرٍض ِمَن الدُّ لَِّو, وِلَْ َيُكْن ؾُبَاِىًدا فَػَعَل َذِلَك َشَجاَعًة َوطَبػْ

ِف َسِبيِل اللَِّو. َفَكْيَف ِإَذا َكاَف الَِّذي َيدَِّعي اغبَْقَّ َوالسُّنََّة ُىَو َكَنِظريِِه, َمَعُو َحقّّ 
 .َوبَاِطٌل, َوُسنٌَّة َوِبْدَعٌة, َوَمَع َخْصِمِو َحقّّ َوبَاِطٌل, َوُسنٌَّة َوِبْدَعٌة؟

ِلِفنَي الَِّذيَن فَػرَُّقوا َديْػنَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعا, وََكفََّر بَػْعُضُهْم َوَىَذا َحاُؿ اْلُمْختَ 
 [.ٖٖٓص ٙ]منهاج السنة: ج" بَػْعًضا, َوَفسََّق بَػْعُضُهْم بَػْعًضا
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يَا أَيػَُّها وَلبد من التثبت ِف نقل األخبار وعدـ اإلشاعة لقولو تعاىل: ))
بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم َفاِسٌق 

 [.ٙ(( ]اغبجرات:َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمنيَ 
يَْأُمُر تَػَعاىَل بِالتَّثَبُِّت ِف َخرَبِ اْلَفاِسِق لُيحَتاَط َلُو,  قاؿ ابن كثري رضبو ا: "

َكاِذبًا َأْو ـُبِْطًئا, فَػَيُكوَف اغْبَاِكُم - نَػْفِس اأْلَْمرِ ِف -لَِئالَّ وُبَْكَم ِبَقْوِلِو فَػَيُكوَف 
 ِبَقْوِلِو َقِد اقْػتَػَفى َوَراَءُه, َوَقْد نَػَهى اللَُّو َعِن اتػَّْباِع َسِبيِل اْلُمْفِسِديَن, 

ِؿ َِلْحِتَماِؿ َوِمْن َىاُىَنا اْمتَػَنَع َطَواِئُف ِمَن اْلُعَلَماِء ِمْن قَػُبوِؿ رَِوايَِة ؾَبُْهوِؿ اغْبَا
َا أُِمْرنَا بِالتَّثَبُِّت ِعْنَد َخرَبِ اْلَفاِسِق,  ِفْسِقِو ِف نَػْفِس اأْلَْمِر, َوقَِبَلَها آَخُروَف أِلَنَّا ِإمبَّ

 ."َوَىَذا لَْيَس دبَُحقَِّق اْلِفْسِق أِلَنَُّو ؾَبُْهوُؿ اغْبَاؿِ 
 

ِإىَل  اْلَولِيَد ْبَن ُعْقَبة بَػَعثَ   َأفَّ النَّيبَّ  وذكر القرطيب ِف سبب نزوؿ الية: "
َع ِِّْٔم َخافَػُهْم,  ُعوا ِبِو رَِكُبوا ِإلَْيِو, فَػَلمَّا ظبَِ َبِِن اْلُمْصطَِلِق بَػْعَد ِإْساَلِمِهْم, فَػَلمَّا ظبَِ

َصَدَقاهِتِْم. فَػَهمَّ َفَأْخبَػَرُه َأفَّ اْلَقْوـَ َقْد نَبُّوا ِبَقْتِلِو, َوَمنَػُعوا  فَػَرَجَع ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو 
ـَ َوْفُدُىْم َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو  َرُسوُؿ اللَِّو  َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َقِد  ِبَغْزِوِىْم, فَػبَػيػْ

ْعَنا ِبَرُسوِلَك َفَخَرْجَنا ِإلَْيِو لُِنْكرَِمُو, َونُػَؤدَّْي ِإلَْيِو َما ِقبَػَلَنا  فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو, ظبَِ
الصََّدَقِة, َفاْسَتَمرَّ رَاِجًعا, َوبَػَلَغَنا أَنَُّو يَػْزُعُم ِلَرُسوِؿ اللَِّو أَنَّا َخَرْجَنا لِنُػَقاتَِلُو,  ِمنَ 

َواللَِّو َما َخَرْجَنا ِلَذِلَك, َفأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاىَل َىِذِه اْليََة, َوظُبَّْي اْلَولِيُد َفاِسًقا أي  
 ."كاذبا
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اؼ عند النقل لَلخطاء أف َل تتهم النيات بل ينقل واإلنصالعدؿ من ف إو 
 }َوِإَذا قُػْلُتْم َفاْعِدُلوْا{, :قاؿ تعاىلاػبطأ كما حدث وَل يتجاوزه إىل غريه, 

, وعلى أف القلوب علمها عند ا تعاىل فإف من قواعد اإلسالـ البينة
ر بذلك , وقد جاءت الثاإَل بالظاىر وا يتوىل السرائرالناس أَل يأخذوا 

  :فمنها
ِإىَل  بَػَعثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو "َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَؿ:  تفق عليواؼب وِف اغبديث

ُهْم َفَذَىْبُت َأْطَعُنُو فَػَقاَؿ: ََل ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو  َنَة َفأَتَػْيُت َعَلى َرُجٍل ِمنػْ أُنَاٍس ِمْن ُجَهيػْ
أقَتلَتو وقْد َشِهَد َأْف ََل إَِلَو »َفَأْخبَػْرتُُو فَػَقاَؿ:  ِإىَل النَّيبّْ َفَطَعْنُتُو فَػَقتَػْلُتُو َفِجْئُت 

َا فَػَعَل َذِلَك تَػَعوًُّذا"قُػْلُت: « ِإَلَّ اللَُّو؟ فَهالَّ شَققَت »َقاَؿ:  ",يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإمبَّ
  ."حَت سبنيت أِن أسلمت يومئذ ,رىافما زاؿ يكر " « َعن قلبو؟

 

 عن ذي اػبويصرة ؼبّا هناه النيب    َقاَؿ َخاِلد عليو أيضًا اؼبتفق وِف 
فردَّ  ,"وََكْم ِمْن ُمَصلٍّ يَػُقوُؿ بِِلَسانِو َما لَْيَس ِف قَػْلِبوِ ": عن قتلو حبجة أنو يصلي

: ) ِإِنّْ ِلَْ أُوَمْر َأْف أَنْػُقَب َعْن قُػُلوِب النَّاِس َوََل َأُشقَّ َرُسوُؿ اللَِّو  عليو
 ونَػُهْم ( متفق عليو.ُبطُ 

 

: "ِإفَّ أُنَاًسا َكانُوا يُػْؤَخُذوَف ِباْلَوْحِى ِِف َعْهِد قاؿ ُعَمَر ْبَن اػبَْطَّاِب 
َا نَْأُخذُُكُم الَف دبَا َظَهَر لََنا ِمْن َرُسوِؿ اللَِّو  , َوِإفَّ اْلَوْحَى َقِد انْػَقَطَع, َوِإمبَّ

َنا ِمْن َسرِيَرتِِو َشْىٌء, اللَُّو َأْعَماِلُكْم, َفَمْن َأْظَهَر لََنا  ًرا أَِمنَّاُه َوقَػرَّبْػَناُه, َولَْيَس ِإلَيػْ َخيػْ
ْقُو, َوِإْف َقاَؿ ِإفَّ َسرِيَرتَُو  وُبَاِسُبُو ِِف َسرِيَرتِِو, َوَمْن َأْظَهَر لََنا ُسوًءا ِلَْ نَْأَمْنُو وِلَْ ُنَصدّْ

 َحَسَنٌة".
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َن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإمْثٌ يَا أَيػَُّها الَِّذي))قاؿ تعاىل: 
َوََل ذَبَسَُّسوا َوََل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأوبُِبُّ َأَحدُُكْم َأْف يَْأُكَل غبََْم َأِخيِو َمْيًتا 

 [.ٕٔجرات:(( ]اغبَفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب َرِحيمٌ 
 

َقاَؿ اْلُقْرُطيبُّ ِف قولو تعاىل: }َوََل ذَبَسَُّسوا{ ُخُذوا قاؿ ابن تيمية رضبو ا: "
َما َظَهَر , َوََل تَػتَِّبُعوا َعْورَاِت اْلُمْسِلِمنَي , َأْي ََل يَػْبَحْث َأَحدُُكْم َعْن َعْيِب َأِخيِو 

اللَُّو فَػَلْيَس لِْلُمْحَتِسِب َأْف يَػَتَجسََّس َوََل َأْف َحَتَّ َيطَِّلَع َعَلْيِو بَػْعَد َأْف َستَػَرُه 
يَػْبَحَث َأْو يَػْقَتِحَم َعَلى النَّاِس ُدوَرُىْم ِبَظنّْ َأفَّ ِفيَها ُمْنَكًرا , أِلَفَّ َذِلَك ِمْن قَِبيِل 

َتتَػَر ِف َمْوِضٍع ََل َواسْ  ْن ابْػتَػَعَد َعْن اأْلَْنظَارِ َوِف ُحْكِمِو مَ تََّجسُِّس اْلَمْنِهيّْ َعْنُو ال
ُر َمْن َحَضَرُه َوَيكْ   .ُتُمُو َوََل وُبَدُّْث ِبوِ يَػْعَلُم ِبِو َغالًِبا َغيػْ

 َوالنَّاُس َضْربَاِف:
َأَحُدنُبَا: َمْسُتوٌر ََل يُػْعَرُؼ ِبَشْيٍء ِمْن اْلَمَعاِصي , َفِإَذا َوقَػَعْت ِمْنُو َىْفَوٌة َأْو 

َكْشُفَها َوَىْتُكَها َوََل التََّحدُُّث َِّٔا , أِلَفَّ َذِلَك ِغيَبٌة , َوِف َذِلَك   زَلٌَّة َفِإنَُّو ََل هَبُوزُ 
َقاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل: }ِإفَّ الَِّذيَن وبُِبُّوَف َأف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمُنوا ؽَبُْم َعَذاٌب 

نْػَيا َواْلِخَرِة َواللَُّو يَػْعَلمُ   , [ٜٔ:النور]َوأَنُتْم ََل تَػْعَلُموَف{  أَلِيٌم ِف الدُّ
َم ِبِو َوُىَو  َواْلُمَراُد إَشاَعُة اْلَفاِحَشِة َعَلى اْلُمْؤِمِن اْلُمْسَترتِ ِفيَما َوَقَع ِمْنُو أَْو اهتُِّ

 بَرِيٌء ِمْنُو.
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َها َوََل َمْن َكاَف ُمْشَتِهًرا بِاْلَمَعاِصي ُمْعِلًنا َِّٔا َوََل يُػَباِل دبَِ  :َوالثَّاِن  ا اْرَتَكَب ِمنػْ
دبَا ِقيَل َلُو , فَػَهَذا ُىَو اْلَفاِجُر اْلُمْعِلُن َولَْيَس َلُو ِغيَبٌة , َوِمْثُل َىَذا َفاَل بَْأَس 

ـَ َعَلْيِو اغبُُْدوُد.  بِاْلَبْحِث َعْن أَْمرِِه لِتُػَقا
َلى ُمْنَكٍر فَػَقْد أَْنَكَرُه اأْلَِئمَُّة أَمَّا َتَسوُُّر اعبُْْدرَاِف َعَلى َمْن َعِلَم اْجِتَماَعُهْم عَ 

ْظَهاُر ِف َحاَلِة َما إَذا أََتى  ,لتََّجسُِّس اْلَمْنِهيّْ َعْنوُ َوُىَو َداِخٌل ِف ا َويَػَتَحقَُّق اإْلِ
َواسّْ َمْعِصَيًة حِبَْيُث يَػَراُه النَّاُس ِف َذَىأِِّْم َوِإيَأِِّْم , َأْو يُػْعَلُم َِّٔا َعْن َطرِيِق اغبَْ 

اِر , َوَما َظَهَرْت َدََللَُتُو فَػُهَو  الظَّاِىَرِة حِبَْيُث ََل زَبَْفى َعَلى َمْن َكاَف َخارَِج الدَّ
ُر َمْسُتوٍر َبْل ُىَو َمْكُشوٌؼ.  َغيػْ

َقاَؿ اْلَماَوْرِديُّ: لَْيَس لِْلُمْحَتِسِب َأْف يَػْبَحَث َعمَّا ِلَْ َيْظَهْر ِمْن اْلُمَحرََّماِت , 
 ِإْف َغَلَب َعَلى الظَّنّْ اْسِتْسَراُر قَػْوـٍ َِّٔا أِلََماَرٍة َوآثَاٍر َظَهَرْت َفَذِلَك َضْربَاِف:فَ 

َأَحُدنُبَا: َأْف َيُكوَف َذِلَك ِف انِْتَهاِؾ ُحْرَمٍة يَػُفوُت اْسِتْدَراُكَها , ِمْثِل َأْف ىُبْربَُه 
ُجٍل لِيَػْقتُػَلُو , َأْو بِاْمَرأٍَة لِيَػْزِنَ َِّٔا , فَػَيُجوُز َلُو ِف َمْن يَِثُق ِبِصْدِقِو َأفَّ َرُجاًل َخاَل ِبرَ 

ـَ َعَلى اْلَكْشِف َواْلَبْحِث َحَذرًا ِمْن فَػَواِت َما  ِمْثِل َىِذِه اغْبَاِؿ َأْف يَػَتَجسََّس َويُػْقِد
ُر اْلُمْحَتِسِب ِمْن اْلمُ  َتَطوَّْعِة َجاَز ؽَبُْم ََل ُيْسَتْدَرُؾ , وََكَذا َلْو َعَرَؼ َذِلَك َغيػْ

ْنَكاِر. ـُ َعَلى اْلَكْشِف َواإْلِ ْقَدا  اإْلِ
َوالضَّْرُب الثَّاِن: َما َقُصَر َعْن َىِذِه الرُّتْػَبِة َفاَل هَبُوُز التََّجسُُّس َعَلْيِو َوََل َكْشُف 

َع َأْصَواَت اْلَماَلِىي اْلُمْنَكَرِة ِمْن دَ  اٍر َكاَف َلُو َأْف يُػْنِكَر اأْلَْسَتاُر َعْنُو , َفِإْف ظبَِ
اِر َولَْيَس َلُو َأْف َيْدُخَلَها؛ أِلَفَّ اْلُمْنَكَر ظَاِىٌر َولَْيَس َعَلْيِو َأْف  َذِلَك ِمْن َخارِِج الدَّ

 َيْكِشَف َعْن اْلَباِطِن.." 
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َوَأْف يُػبػََْن نَػْوٌع َمْذُموـٌ نَػَهى الشَّارُِع َعْن اتػَّْباِعِو : الظَّنُّ نَػْوَعافِ إىل أف قاؿ: "و 
َعَلْيِو َما ََل هَبُوُز بَِناُؤُه َعَلْيِو , ِمْثُل َأْف َيُظنَّ بِِإْنَساٍف أَنَُّو َزََن َأْو َسَرَؽ َأْو َقَطَع 
الطَّرِيَق َأْو قَػَتَل نَػْفًسا َأْو َأَخَذ َماًَل َأْو ثَػَلَب ِعْرًضا , َفَأَراَد َأْف يُػَؤاِخَذُه ِبَذِلَك ِمْن 

َها ظَنُُّو , َوأَرَاَد َأْف َيْشَهَد َعَلْيِو ِبَذِلَك بَِناًء َعَلى َىَذا َغرْيِ ُحجَّ  ٍة َشْرِعيٍَّة َيْسَتِنُد إلَيػْ
مْثُ لقولو تعاىل: ))يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مَّْن الظَّنّْ  الظَّنّْ فَػَهَذا ُىَو اإْلِ

ة, وغبديِث اأَلْعرَِج َقاَؿ: َقاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة يَْأثُػُر َعِن النَِّبّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإمْثٌ(( اَلي
  :ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ, َفِإفَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اغبَِْديِث, َوََل ذَبَسَُّسوا, َوََل » َقاَؿ

 ٔة: ج]اغبسبة َلبن تيمي متفق عليو.« رَبَسَُّسوا, َوََل تَػَباَغُضوا, وَُكونُوا ِإْخَوانًا
 [.ٜٗص

 
 ,والتجسس وتتبع العثرات والسقطات يدؿ على فساد القصد وسوء الطوية

ورحم ا الرافعي إذ يشبو أىل ىذا الصنف "بأف منهم من ذبدىم قومًا سوساً  
وقومًا دودًا كطبع الدود َل يقع  .كطبع السوس َل يناؿ شيئًا إَل لبره أو عابو

 .ِف شيء إَل أفسده أو قذَّره"
 

بع الدود والذباب الذي ارتضاه طائفة من البشر فأصبح نبهم إنو ط
ورحم  .وغرضهم وديدهنم تتبع السقطات والعثرات مع التغافل عن اغبسنات

ألخذوا  ,وأخطأت واحدة ,"لو أصبت تسعًا وتسعني :ا الشعيب إذ يقوؿ
 .الواحدة وتركوا التسع والتسعني"
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َقاُلوا: اللَُّو َوَرُسولُُو « َما اْلِغيَبُة؟أَُتْدُروَف »الصحابة:  ولقد سئل النيب 
َأْعَلُم. َقاَؿ: ذِْكُرَؾ َأَخاَؾ دبَا َيْكَرُه ". ِقيَل أَفَػَرأَْيَت ِإْف َكاَف ِف َأِخي َما أَُقوُؿ؟ 

 .«وُ ِإْف َكاَف ِفيِو َما تَػُقوُؿ فَػَقِد اْغَتْبَتُو َوِإْف ِلَْ َيُكْن ِفيِو َما تَػُقوُؿ فَػَقْد بَػَهتَّ »َقاَؿ: 
 َرَواُه ُمْسِلٌم. 

فأمسك عليك لسانك فإف أكثر ما يدخل الناس النار األجوفاف: الفم 
 والفرج,

 وىل يكب الناس على مناخرىم ِف النار إَل حصائد ألسنتهم,
وَل يستقيم إيباف عبد حَت يستقيم قلبو, وَل يستقيم قلبو حَت يستقيم 

 لسانو,
قوؿ لو: اتق ا فينا فإنك إف وإف أعضاء ابن آدـ إذا اصبح تكفره, ت

 استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا.
 وإف اغبكمة عشرة أجزاء تسعة منها ِف الصمت والعاشرة عزلة الناس.

ومن كثر كالمو كثر خطؤه, وقلت ىيبتو, وذىبت مرؤتو, وقل الوقار ِف 
 وجهو,

ًرا أَْو وِف اغبديث: ))َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْل  ِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ
َرَواُه أضبد  .«ِمْن ُحْسِن ِإْساَلـِ اْلَمْرِء تَػرُْكُو َما ََل يَػْعِنيوِ »لَِيْصُمْت((متفق عليو, 

 وغريه بسند صحيح,
يبَاُف قَػْلَبُو ََل تَػْغَتابُوا  )): وقولو  يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِو وِلَْ َيْدُخِل اإْلِ

نَي َوََل تَػتَِّبُعوا َعْوَراهِتِْم؛ َفِإنَُّو َمْن يَػتَِّبْع َعْوَراهِتِْم يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتُو, َوَمْن يَػتَِّبِع اْلُمْسِلمِ 
 رواه اضبد وسنده صحيح. ((اُ َعْوَرَتُو يَػْفَضْحُو ِف بَػْيِتوِ 
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 ومن لـز ما يعنيو أوشك أف يرتؾ ما َل يعنيو.
, ولوَل كثرة اؼبغتابني لشممنا تلك الريح, لكّنا أَل وإف للغيبة روبًا منتنة

 أنوفنا اعتادت تلك الريح فلم تعد تنكرىا.
َفِمْن النَّاِس َمْن يَػْغَتاُب ُمَوافَػَقًة عِبَُلَسائِِو : "َرضِبَُو اللَُّو تَػَعاىَل ابن تيمية َوَقاَؿ 

ٌء فبَّا يَػُقوُلوَف َأْو ِفيِو بَػْعُض َما َوَأْصَحاِبِو َوَعَشائِرِِه َمَع ِعْلِمِو َأفَّ اْلُمْغَتاَب بَرِي
يَػُقوُلوَف؛ َلِكْن يَػَرى أَنَُّو َلْو أَْنَكَر َعَلْيِهْم َقَطَع اْلَمْجِلَس َواْسَتثْػَقَلُو َأْىُل اْلَمْجِلِس 
َونَػَفُروا َعْنُو فَػيَػَرى ُمَوافَػَقتَػُهْم ِمْن ُحْسِن اْلُمَعاَشَرِة َوِطيِب اْلُمَصاَحَبِة َوَقْد 

 ْغَضُبوَف فَػيَػْغَضُب ِلَغَضِبِهْم فَػَيُخوُض َمَعُهْم.يػَ 
. َتاَرًة ِف َقاِلِب ِديَانٍَة َوَصاَلٍح فَػيَػُقوُؿ:  ُهْم َمْن ىُبْرُِج اْلِغيَبَة ِف قَػَواِلَب َشَتَّ َوِمنػْ

َا لَْيَس ِل َعاَدًة َأْف أَذُْكَر َأَحًدا إَلَّ خِبَرْيِ َوََل ُأِحبُّ اْلِغيَبَة َوََل اْلَكذِ  َب؛ َوِإمبَّ
ُأْخربُُكْم بَِأْحَواِلِو. َويَػُقوُؿ: َواَللَِّو إنَُّو ِمْسِكنٌي َأْو َرُجٌل َجيٌّْد؛ َوَلِكْن ِفيِو َكْيت 
َقاُصُو َوَىْضٌم  َا َقْصُدُه اْسِتنػْ َا يَػُقوُؿ: َدُعونَا ِمْنُو اللَُّو يَػْغِفُر لََنا َوَلُو؛ َوِإمبَّ وََكْيت. َوُردبَّ

. َوىُبْرُِجوَف اْلِغيَبَة ِف قَػَواِلَب َصاَلٍح َوِديَانٍَة ىُبَاِدُعوَف اللََّو ِبَذِلَك َكَما عِبَانِِبوِ 
ُهْم َمْن يَػْرَفُع  ُهْم أَْلَوانًا َكِثريًَة ِمْن َىَذا َوَأْشَباِىِو. َوِمنػْ ىُبَاِدُعوَف ـَبُْلوًقا؛ َوَقْد َرأَيْػَنا ِمنػْ

َرُه رِيَاًء فَػيَػْرَفُع نَػْفَسوُ  فَػيَػُقوُؿ: َلْو َدَعْوت اْلَبارَِحَة ِف َصاَلِت ِلُفاَلِف؛ َلَما بَػَلَغِِن  َغيػْ
َعْنُو َكْيت وََكْيت لِيَػْرَفَع نَػْفَسُو َوَيَضَعُو ِعْنَد َمْن يَػْعَتِقُدُه. َأْو يَػُقوُؿ: ُفاَلٌف بَِليُد 

ْىِن َقِليُل اْلَفْهِم؛ َوَقْصُدُه َمْدُح نَػْفِسِو َوِإثْػَباُت مَ  ُهْم الذّْ ْعرِفَِتِو َوأَنَُّو أَْفَضُل ِمْنُو. َوِمنػْ
: اْلِغيَبِة َواغبََْسِد.   َمْن وَبِْمُلُو اغبََْسُد َعَلى اْلِغيَبِة فَػَيْجَمُع بَػنْيَ أَْمَرْيِن قَِبيَحنْيِ
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ِديٍن َوِإَذا أَثْػََن َعَلى َشْخٍص أَزَاَؿ َذِلَك َعْنُو دبَا اْسَتطَاَع ِمْن تَػنَػقُِّصِو ِف َقاِلِب 
ُهْم َمْن ىُبْرُِج  َوَصاَلٍح َأْو ِف َقاِلِب َحَسٍد َوُفُجوٍر َوَقْدٍح لُِيْسِقَط َذِلَك َعْنُو. َوِمنػْ

َرهُ  بِاْسِتْهَزائِِو َوؿُبَاَكاتِِو َواْسِتْصَغاِر  اْلِغيَبَة ِف َقاِلِب سبسخر َوَلِعٍب لَُيْضِحَك َغيػْ
ُهْم َمْن ىبُْ  رُِج اْلِغيَبَة ِف َقاِلِب التػََّعجُِّب فَػيَػُقوُؿ تَػَعجَّْبت ِمْن اْلُمْستَػْهَزِأ ِبِو. َوِمنػْ

ُفاَلٍف َكْيَف ََل يَػْفَعُل َكْيت وََكْيت َوِمْن ُفاَلٍف َكْيَف َوَقَع ِمْنُو َكْيت وََكْيت وََكْيَف 
ُهْم َمْن ىُبِْر  ِبِو. َوِمنػْ ـَ فَػَعَل َكْيت وََكْيت فَػُيْخرُِج اظْبَُو ِف َمْعِرِض تَػَعجُّ ُج اَِلْغِتَما

فَػيَػُقوُؿ ِمْسِكنٌي ُفاَلٌف َغمَِِّن َما َجَرى َلُو َوَما ََتَّ َلُو فَػَيُظنُّ َمْن َيْسَمُعُو أَنَُّو يَػْغَتمُّ َلُو 
َا َيْذُكرُُه ِعنْ  َد َويَػَتَأسَُّف َوقَػْلُبُو ُمْنَطٍو َعَلى التََّشفّْي ِبِو َوَلْو َقَدَر َلَزاَد َعَلى َما ِبِو َوُردبَّ

رُُه ِمْن َأْعَظِم أَْمَراِض اْلُقُلوِب َواْلُمَخاَدَعاِت لِلَِّو  َأْعَدائِِو لَِيْشتَػُفوا ِبِو. َوَىَذا َوَغيػْ
ُهْم َمْن ُيْظِهُر اْلِغيَبَة ِف َقاِلِب َغَضٍب َوِإْنَكاِر ُمْنَكٍر فَػُيْظِهُر ِف َىَذا  َوػِبَْلِقِو. َوِمنػْ

ُر َما َأْظَهَر. َواَللَُّو اْلُمْستَػَعافُ اْلَباِب َأْشَياَء ِمْن َزَخارِ  " ]مج ِؼ اْلَقْوِؿ َوَقْصُدُه َغيػْ
 [.ٖٕٙص ٕٛالفتاوى: ج
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 يف انظهى وػقىبته :فصم
. ذنٌب عظيم.. وشٌر مستطري.. ىو منبع الرذائل .فالظلم

..وىو .ساد,سبب لكِل شٍر وفىو . ...ومصدر الشرور والسيئات.والفات
 . .وىو من كبائر الذنوب والثاـ ,..ءسبب لكِل عقاب وبال

ىو خلق ذميم, وذنب جسيم, وأذى عظيم, ووصف لئيم, وبلق الدين, 
وهبلب الويالت والنكبات,ويورث البغضاء واؼبشاحنات, ويسبب األحقاد 

 والعداوات, ويأكل اغبسنات, كما تأكل النار اغبطب.
إَل وأخرّٔا وَل حل فما شاع الظلم ِف أمة إَل أىلكها وَل انتشر ِف بلدة 

ِف قرية إَل ودمرىا قاؿ تعاىل ﴿ َوتِْلَك اْلُقَرى َأْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا 
 ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا ﴾.

يقوؿ ابُن القّيم رضبو ا: "وأصُل كلّْ شرٍّ ىو الظلم واعبهل والظاِل من 
يَػْوـَ َل ؿ ا سبحانو وتعاىل: ﴿ضبو, يقو أحرى الناس بلعنة ا تعاىل وناره وغ

ارِ يَنَفُع الظَّاِلِمنَي َمْعِذَرتُػُهْم َوؽَبُُم اللَّ   ﴾.ْعَنُة َوؽَبُْم ُسوُء الدَّ
ؿ وقا ﴾َوَما َربَُّك ِبَظالـٍ لِْلَعِبيدشناعتو نفاه ا عن نفسو فقاؿ: ﴿بل ومن 

اللََّو َل َيْظِلُم  ِإفَّ ﴿ [, وقاؿ:ٜٗ]الكهف:﴾﴿َوَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا :تعاىل
 [,ٓٗ]النساء:﴾ ِمثْػَقاَؿ َذرَّة 

)) يَا ِعَباِدي ِإِنّْ  :فقاؿنفسو,  نمن شدة قبحو حـر سبحانو وتعاىل ع بل
َنُكْم ؿُبَرًَّما َفاَل َتظَاَلُموا  ..َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي َوَجَعْلُتُو بَػيػْ
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َا ِىَي أَ  إىل أف قاؿ: ْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم مُثَّ أَُوفّْيُكْم ِإيَّاَىا يَا ِعَباِدي ِإمبَّ
َر َذِلَك َفاَل يَػُلوَمنَّ ِإَلَّ نَػْفَسُو(( ًرا فَػْلَيْحَمْد اللََّو َوَمْن َوَجَد َغيػْ  َفَمْن َوَجَد َخيػْ

: بالنكاؿ والعذاب األليم فقاؿوقد توّعد ا سبحانو وتعاىل الظاؼبني 
 ﴾. ِمنَي َعَذاباً أَلِيماً لظَّالِ َوَأْعَتْدنَا لِ ﴿

لفالح ِف الدنيا والخرة, قاؿ: وبنيَّ سبحانو وتعاىل أف الظاِل ؿبرـو من ا
 .﴾ُو ََل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف ِإنَّ ﴿ 

يَػْهِدي الَقْوـَ  ِإفَّ اللََّو َلَ قاؿ: ﴿داية ِف دينو ودنياه, فوصرؼ عنو اؽب
 ﴾.الظَّاِلِمنيَ 

َوَسيَػْعَلُم لب فقاؿ: ﴿بسوء العاقبة وشـؤ اؼبنق وىدد ا جل جاللو الظاؼبني
 ﴾.وا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ الَِّذيَن ظََلمُ 

َواللَُّو َل كثَر ما ذبُد ِف القرآف الكرمي ﴿والظاِلُ َل وببو ا, وَل يهديو, وما أ
﴿ ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروْا  , وقولو:﴾ ﴿ َوُيِضلُّ الّلُو الظَّاِلِمنَي ﴾يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمنيَ 

َوظََلُموْا ِلَْ َيُكِن الّلُو لِيَػْغِفَر ؽَبُْم َوََل لِيَػْهِديَػُهْم َطرِيًقا ِإَلَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن 
 ِفيَها أََبًدا وََكاَف َذِلَك َعَلى الّلِو َيِسريًا ﴾.

 .(َعَلى الظَّاِلِمنيَ  ُة اللَّوِ أَل َلْعنَ الظاؼبني فقاؿ: ) بحانو وتعاىلوقد لعن س
 (.للَُّو َل وبُِبُّ الظَّاِلِمنيَ )َواتعاىل أنو يبغض الظاؼبني فقاؿ:  وأخرب سبحانو  

يٍم َوَل َشِفيٍع مث قاؿ تعاىل) ( أي يـو ُٛٔيطَاع()غافر:َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن ضبَِ
 .القيامة
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وعيد, فقاؿ: الظاؼبني أشد العن الظلم, وتوعد  وقد هنى ا سبحانو وتعاىل
َا يُػَؤخُّْرُىْم لِيَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو  } َوََل رَبَْسََبَّ اللََّو َغاِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف ِإمبَّ

اأْلَْبَصاُر, ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ََل يَػْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُػُهْم َوأَْفِئَدتُػُهْم َىَواٌء, َوأَْنِذِر 
ْرنَا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب قبُِْب النَّاَس  يَػْوـَ يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فَػيَػُقوُؿ الَِّذيَن ظََلُموا َربػََّنا َأخّْ

َدْعَوَتَك َونَػتَِّبِع الرُُّسَل َأوِلَْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قَػْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍؿ, َوَسَكْنُتْم 
َ َلُكْم َكْيَف فَػَعْلَنا ِِّْٔم َوَضَربْػَنا َلُكُم ِف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُموا أَ  نْػُفَسُهْم َوتَػبَػنيَّ

اأْلَْمثَاَؿ, َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُىْم َوِعْنَد اللَِّو َمْكُرُىْم َوِإْف َكاَف َمْكُرُىْم لِتَػُزوَؿ ِمْنُو 
ُؿ اعْبَِباُؿ, َفاَل رَبَْسََبَّ اللََّو ـُبِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُو ِإفَّ ا , يَػْوـَ تُػَبدَّ للََّو َعزِيٌز ُذو انِْتَقاـٍ

َر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت َوبَػَرُزوا لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر, َوتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي  اأْلَْرُض َغيػْ
ُر, لَِيْجزَِي يَػْوَمِئٍذ ُمَقرَِّننَي ِف اأْلَْصَفاِد, َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍف َوتَػْغَشى ُوُجوَىُهُم النَّا

اللَُّو ُكلَّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت ِإفَّ اللََّو َسرِيُع اغبَِْساِب, َىَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولِيُػْنَذُروا ِبِو 
َا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ   [.ٕ٘- ٕٗ]الرعد:{ َولِيَػْعَلُموا أمبَّ

 
ذنبًا فيما بينك لقيت ا تعاىل بسبعني  سفياف الثوري رضبو ا: ))إف قاؿ

؛ أىوف عليك من أف تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبني وبني ا تعاىل
  ,العباد((

 ويقوؿ الشافعي رضبو ا: )بئس الزاد إىل اؼبعاد العدواف على العباد(.
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َبْل تلعنُػُهْم , تِ  األرِض وَمْن ِف السَّماوايلعنُػُهْم َمْن ِف  ؛َمُة والطُّغاةُ والظَّلَ 
والنَّْملُ فوَؽ ؛ صبيُع اؼبخلوقاِت, حَتَّ اغبيتاُف ِف البحاِر؛ والطيوُر ِف اأَلوْكارِ 

ـَ الظاُِل وأعنُي العظُهوِر األحجارِ  و , تدعُ باِد ساىرٌة ِف ُجَنِح األسحارِ , قْد نَا
, قْد َشرارٌة ِمَن نارِ  السماء كأهنا, فإذا بدعوهِتِْم تصَعُد إىَل عليِو الواحَد القهَّارَ 

 وِعزَِّت وجالِل )): بيَنها وبنَي العزيِز الغفَّاِر, فإذا خبطاِب اعببار ُكِشَف اغبجابُ 
 ألْنُصَرنَِّك وَلْو بعَد حنٍي((.

جرمنيَ ُطمِ و ؛ هْل َعِمَيْت أبصاُر الظَّاؼبنيَ ف
ُ
؛ عْن ُرؤيِة َما فَػَعَلُو َسْت بصائُِر اؼب

 َكْيَف فَػَعَل َربَُّك ِبَعاٍد, ِإَرـَ َذاِت الِعَماِد,  : } َأِلَْ تَػرَ الفنيَ  تعاىل باألَُمِم السَّ اُ 
ْوَف ِذي وِفْرعَ  َن َجابُوا الصَّْخَر بِالَواِد,وشَبُوَد الِذي َلْق ِمثْػُلَها ِف الِباَلِد,اليِت ِلَْ ىبُْ 

ْيِهْم َربَُّك َسْوَط َفَصبَّ َعلَ  َد,األْوتَاِد, الِذيَن َطَغْوا ِف الِباَلِد, َفَأْكثَػُروا ِفيَها الَفَسا
 [.ٗٔ – ٙفَّ َربََّك لَِباؼبِْرَصاِد { ]الفجر: إ َعَذاٍب,

وىْل ُصمَّْت آذاُف الظلمة َعْن معرفِة مصرِي الطُّغاِة والظاؼبني:} َفُكاًل َأَخْذنَا 
ُهْم َمْن  ُهْم َمْن َأَخَذْتُو ال أرسلنا عليوِبَذنِْبِو َفِمنػْ ُهْم َمْن َحاِصبًا َوِمنػْ صَّْيَحُة َوِمنػْ

ُهْم َمْن َأْغَرقْػَنا َوَما َكاَف اُ لَِيْظِلَمُهْم وَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم  َخَسْفَنا ِبِو اأَلْرَض َوِمنػْ
 .[ٓٗ]العنكبوت:َيْظِلُموَف { 

فَها  الُفجَّاِر,و فَحَذاِر مُثَّ َحَذاِر عباَد اِ األخياِر, ِمْن ُسلوِؾ سبيِل الظََّلَمِة 
اتُػُهْم َقْد َذَىَبْت و   , إَل الَعار ؽبُمْ  ِل يبقِىَي لذَّ

لعَذاِب َوَراِء , فَػرُتُِكوا بأَِّا األْقطَارَ  وَمَلَك غريُُىْم ُقُصوَرُىُم اليِت شيَُّدوَىا وملئوا
, قْد ُمِعنَي وَل َجارَ  , َفال ُمِغيَث وَلنْيَ أطباِؽ الثَّرى واألْحَجارِ ؛ بػَ األْسَتارِ 

 , َمِعِهْم على َشَفا ُجُرٍؼ َىارُدوا بُنياَف أَمِلِهْم وطَ َشيَّ 
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, فإذا على اؼبِْقدارِ  لبالءا زاد ُزوا ِ الَواِحِد الَقهَّاِر,الِقياَمِة َوبَػرَ  يـوفإذا َقاُموا 
َ } وَل رَبَْسََبَّ ا َشػػى ُوُجوَىُهػػػُم النَّاُر, قاؿ تعاىل:َسػػَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍف َوتَػغْ 

َا يُػَؤِخرُُّىْم لِيَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيوِ  األَْبَصاُر {  َغاِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف ِإمبَّ
 [.ٕٗ]إبراىيم: 

 
ىبرب البيوت العامرة,.. وهبعل الديار , . فالظلم.عباد ا: إياكم والظلم

 ..َل ديناردامرة, وِف اغبديث: ) لُتؤدَف اغبقوؽ قبل أف يأِت يـو َل درىم فيو و 
فإف ِل يكن .. إمبا ىي اغبسنات والسيئات, يعطى اؼبظلـو من حسنات الظاِل

 ووضعت على الظاِل مث طرح ِف النار(. ..و حسنات أخذ من سيئات اؼبظلـول
اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِو فَػَقْد َأْوَجَب اللَُّو َلُو النَّاَر  َمِن اقْػَتَطَع َحقَّ »:   وقاؿ

فَػَقاَؿ َلُو َرُجٌل: َوِإْف َكاَف َشْيئا يسري يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ َقاَؿ: « َوَحرَّـَ اللَُّو َعَلْيِو اعْبَنَّةَ 
 َرَواُه ُمسلم .«َوِإْف َكاَف َقِضيًبا من أَرَاؾ»

 
نني واؼبؤمنات ظلم... والغش ظلم... وكتماف فالسرقة ظلم.. وأذية اؼبؤم

وخداع والنميمة ظلم,  الشهادة ظلم... وطمس اغبقائق ظلم, والغيبة ظلم,
الغافل ظلم, ونقض العهود وعدـ الوفاء ظلم, والسكوت عن قوؿ اغبق ظلم, 

 وعدـ رد الظاِل عن ظلمو ظلم... 
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فقاؿ  ..ا ِبانبوره فرآه صبيال ورأى كوخروى أف أمريا طاؼ ذات يـو  بقص
نود منظر القصر فاىدموه واؿبقوه, فقاـ اعبيقبح  ىذا الكوخ إف: وأعوانو نودهعب

 فهدموا كوخ العجوز, 
توجهت إىل القوي اعببار العزيز القادر بيتها قد ىدـ, فلما رأت العجوز 

  بة, فأين كنت أنت يا رب العاؼبني؟!كنت غائ  ِنإ..يا رب :وقالت
ره إىل جنوده..إىل ىذا الظاِل  فقلب القصر على من فأرسل ملك اؼبلوؾ أم

 فيو رأسا على عقب.
 
ِه َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يُػْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبادِ  "

ُهمْ  لِيُػْنِذَر يَػْوـَ التَّاَلِؽ, َشْيٌء ِلَمِن اْلُمْلُك  يَػْوـَ ُىْم بَارُِزوَف ََل ىَبَْفى َعَلى اللَِّو ِمنػْ
فَّ اللََّو اْليَػْوـَ ذُبَْزى ُكلُّ نَػْفٍس دبَا َكَسَبْت ََل ظُْلَم اْليَػْوـَ إِ  لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر, اْليَػْوـَ 

َوأَْنِذْرُىْم يَػْوـَ اْلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اغْبََناِجِر َكاِظِمنَي َما َسرِيُع اغبَِْساِب, 
يٍم َوََل َشِفيٍع ُيطَاُع "لِلظَّ   [.ٛٔ- ٘ٔ]غافر: اِلِمنَي ِمْن ضبَِ

والقرب وظلمتو... واؼبيزاف ودقتو,   فتذكر أيها الظاِل: اؼبوت وسكرتو..
 . .والنشر وأىوالو واغبشر وأحوالو,.. والصراط وزلتو..

 َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعةٍ يـو ). .لربك إذا وقفت ِف ساحة القضاء؟! تقوؿسماذا 
َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت ضَبٍْل ضَبَْلَها َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم 

؟ ماذا ستقوؿ لربك يـو ُيطالبك اؼبظلـو ( ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديدٌ 
  !بأداء حقو؟
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لك وأنت َل سب كيف ستفدي نفسكماذا ستفعل وأنت رىني عملك ؟  
  إمبا ىي اغبسنات والسيئات؟! , ديناردرنبا وَل

.وتكلمت .ماذا ستقوؿ لربك إذا وقفت بني يديو.. وقد نطقت اعبوارح
 األركاف.. وخرس اللساف؟

َويَػْوـَ وُبَْشُر َأْعَداُء اللَِّو ِإىَل النَّاِر فَػُهْم يُوَزُعوَف, َحَتَّ ِإَذا َما َجاُءوَىا َشِهَد ))
اُرُىْم َوُجُلوُدُىْم دبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف, َوَقاُلوا عِبُُلوِدِىْم ِِلَ َشِهْدَُتْ َعَلْيِهْم ظَبُْعُهْم َوأَْبصَ 

َنا َقاُلوا أَْنَطَقَنا اللَُّو الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َوِإلَْيِو  َعَليػْ
َد َعَلْيُكْم ظَبُْعُكْم َوََل أَْبَصارُُكْم َوََل ُجُلودُُكْم تُػْرَجُعوَف, َوَما ُكْنُتْم َتْسَترتُوَف َأْف َيْشهَ 

َوَلِكْن ظَنَػْنُتْم َأفَّ اللََّو ََل يَػْعَلُم َكِثريًا فبَّا تَػْعَمُلوَف, َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَػْنُتْم 
َفالنَّاُر َمثْػًوى ؽَبُْم َوِإْف ِبَربُّْكْم أَْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اػْبَاِسرِيَن, َفِإْف َيْصربُوا 

 [.ٕٗ -َٜٔيْستَػْعِتُبوا َفَما ُىْم ِمَن اْلُمْعَتِبنَي(( ]فصلت:
ِف الدنيا قبل  و. بادر إليو وربلل من.بظلم أخيو اؼبسلم فيا من زالت قدمو

 الخرة,
ِو فَػَقاَؿ َرُجٌل: يَا َرُسوَؿ اللَّ  .«اْنُصْر َأَخاَؾ ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما»: قاؿ 

 .«سَبنعُو من الظُّلم َفَذاؾ نصرؾ ِإيَّاه»أَْنُصرُُه َمْظُلوًما َفَكْيَف أَْنُصرُُه ظَاِلًما؟ َقاَؿ: 
 ُمتَّفق َعَلْيوِ 
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: ))الظلم ثالثة: ظلم َل يغفره ا, وظلم يغفره قاؿ النيب  وِف اغبديث
  ىو الشرؾ,ا, وظلم َل يرتؾ ا منو شيًئا؛ فأما الظلم الذي َل يغفره ا

وأما الظلم الذي يغفره ا فظلم العباد ألنفسهم فهو بينهم وبني رّٔم, 
وأما الظلم الذي َل يرتكو فظلم العباد بعضهم بعًضا حَت يدين لبعضهم من 

 بعض((.
أَلَْيَس َذا »:  أصحابو النيب  سئلوِف حجة الوداع 

قُػْلَنا: بَػَلى. َقاَؿ: « ْيَس يَػْوـَ النَّْحِر؟أَلَ «..»ىذه اْلبَػْلَدَة؟ تأَلَْيسَ «..»اغبِْجَِّة؟
ـٌ َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة يَػْوِمُكْم َىَذا ِف َشْهرُِكْم َىَذا ِف » ِإفَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َحَرا

 , بَػَلدُِكْم َىَذا
ِجُعوا ِبْعِدي َستَػْلَقْوَف َربَُّكْم فَػَيْسأَُلُكْم َعْن َأْعَماِلُكْم َأََل َفاَل تَػرْ أَل وإنكم 

ًَل َيْضِرُب بَػْعُضُكْم رَِقاَب بَػْعٍض َأََل َىْل بَػلَّْغُت؟ اللَُّهمَّ اْشَهدْ  مث قاؿ: « ُضالَّ
 متفق عليو.« َأََل فَػْلُيبَػلِّْغ الشَّاِىُد اْلَغاِئَب فَػُربَّ ُمبَػلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ »

لَتُػَؤدَّفَّ اغْبُُقوُؽ ِإىَل »اَؿ: قَ  َرُسوُؿ اللَِّو أف  عن أِب ىريرة  ُمْسِلموعند 
  .«َأْىِلَها يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َحَتَّ يُػَقاَد لِلشَّاِة اعْبَْلَحاِء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرنَاءِ 

, تأمل كماؿ عدلو حَت ِف البهائم, وحكموا عّز وجّل فأنظر إىل عدؿ  
 .فالبد أف يقتص للمظلـو من الظاِلفكيف ببِن آدـ!! 

َمْن  , َقاَؿ: )), عن النَّيّب لبخاري عن َأِب ىريرة رضى ا عنووعند ا
, فَػْلَيَتَحلَّْلُو ِمْنُو اليَػْوـَ قْبَل َنْت ِعْنَدُه َمْظلَمٌة أَلِخيو, ِمْن ِعرِضِو َأْو ِمْن َشْيءٍ َكا

, َقْدِر َمْظلَمِتوِ َذ ِمْنُو بِ ؛ إْف َكاَف َلُو َعَمٌل َصاِلٌح ُأخِ َيُكوَف ِديَنار َوََل ِدْرَىمٌ  أْف َلَ 
 ((.اِت َصاِحِبِو َفُحِمَل َعَليوِ َوإْف ِلَْ َيُكْن َلُو َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيّْئَ 
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ْـّ َسَلَمَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو ق عليو وِف اغبديث اؼبتف  َا أَنَا »َقاَؿ:  َعْن ُأ ِإمبَّ
ِتِو ِمْن بَػْعٍض َبَشٌر َوِإنَُّكْم زَبَْتِصُموَف ِإَِلَّ َوَلَعلَّ بَػْعَضكُ  ْم َأْف َيُكوَف َأغبََْن حِبُجَّ

َفَأْقِضي َلُو َعَلى كَبِْو َما َأظْبَُع ِمْنُو َفَمْن َقَضْيُت َلُو ِبَشْيٍء ِمْن َحقّْ َأِخيِو َفاَل 
َا أَْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النَّار  .«يَْأُخَذنَُّو َفِإمبَّ

َفَمْن َقَضْيُت َلُو ِبَشْيٍء » :بغري حق فقاؿلو  قضىمن  النيب  فقد توعد 
َا أَْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النَّار  .«ِمْن َحقّْ َأِخيِو َفاَل يَْأُخَذنَُّو َفِإمبَّ

م حكم للمبطل يعِن أف ُحكم اغباكم َل يبيح اغبراـ, فلو أف اغباك
, فإف ذلك َل وبل لو ما حكم لو بو, بل إنو يزداد إشباً, دبقتضى ظاىر الدعوى

نو توصل إىل الباطل بطريق باطلة, فيكوف أعظم فبن أخذه بغري ىذه أل
 الطريق.

َلْن يَػَزاَؿ : »من حديث اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو وعند البخاري 
 «. اْلُمْؤِمُن ِف ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِو َما ِلَْ ُيِصْب َدًما َحَراًما

رَُّجُل آِخًذا بَِيِد الرَُّجِل, ))هبَِيُء ال:ـنسائي قاؿ عليو الصالة والسالوعند ال 
, فَػيَػُقوؿُ   . اللَُّو َلُو: ِِلَ قَػتَػْلَتُو؟(( قَػتَػَلِِن. فَػيَػُقوؿُ فيما َىَذا سل : يَا َربّْ
 

َنُو َوبَػنْيَ اللَِّو ِحَجافيا ايها الظاِل   ٌب.اتق َدْعَوَة اْلَمْظُلوـِ َفِإنَُّو َلْيَس بَػيػْ
َقاَؿ: "َثاَلُث   َأفَّ النَّيبَّ   رضى ا عنو  ُىَريْػَرَة روى أبو داود َعْن َأِب 

َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت ََل َشكَّ ِفيِهنَّ: َدْعَوُة اْلَواِلِد, َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر, َوَدْعَوُة 
"   ,اْلَمْظُلوـِ
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َغَماـِ َويَػْفَتُح ؽَبَا وِف رواية الرتمذي: "َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوـِ يَػْرفَػُعَها اللَُّو فَػْوَؽ الْ 
  ,ِك َوَلْو بَػْعَد ِحنٍي"َوِعزَِّت أَلَْنُصَرنَّ  :أَبْػَواَب السََّماِء َويَػُقوُؿ الرَّبُّ 

 .."."َدْعَوُة اْلَمْظُلوـِ ُمْسَتَجابٌَة َوِإْف َكاَف َفاِجًرا :ضبدأ وِف مسند اإلماـ
ن طعفيسوى الصفوؼ بقدح ِف يده,   الرسوؿكاف   وِف غزوة بدر

رسوؿ ا, وقد  قاؿ سواد: أوجعتَن ياف"سواد بن غزينة" بالقدح ِف بطنو, 
عن بطنو وقاؿ:  فكشف الرسوؿ  بعثك ا باغبق, فأقدِن من نفسك,

 ."اقتص لنفسك يا سواد"
قبل موتو يقوؿ: "يا أيها الناس! من ضربت لو جسداً  اىل الرسوؿ  واظبع

, ىذا جسدي فليقتص منو, من أخذت لو ماَلً   فهذا ماِل فليأخذ منو اليـو
 .قبل أَل يكوف درىم وَل دينار"

 
يت رجال مقطوع اليد من الكتف وىو ينادي من : رأقاؿ بعض الدعاة

 رآَن فال يظلمن أحدا, 
جل: اِن كنت من ؟ فقاؿ الر قصتك فتقدمت اليو وقلت لو يا أخي ماقاؿ: 

ذهتا خأففأعجبتِن,  ريةصيادا وقد اصطاد ظبكة كب اً يت يومأعواف الظلمة, فرأ
 منو قهرا ومضيت ّٔا, 

ا ا أنا أمفبين
ً
مشي ّٔا حاملها اذ عضت على أّامي عضة قوية, وآؼبتَن أؼب

 شديًدا, وورمت يدي, وِل امن ليلتها من شدة الوجع, 
, اميشار بقطع أّصبحت أتيت الطبيب وشكوت اليو األِل, فأفلما أ

ها, مث سرى السم تا بقطع كفي فقطعو شار ولكنِن ِل أسرتح واستمر األِل, فأ
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طعتها, وىكذا حَت ىل اؼبرفق فقبقطع ساعدي إ عليَّ  ىل الساعد, وأشارواإ
 ىل الكتف, يدي كلها إت عَ طِ قُ 

قصيت, فقاؿ ِل: لو كنت  ىل أحد العلماء وقصصت عليوت إمث ذىب
رضيتو رجعت ِف أوؿ ما أصابك األِل إىل صاحب السمكة واستحللت منو وأ

 األِل إىل بدنك, ف يصل قبل أ لُيِحلَّكفاذىب الف اليو , عضائكأت عَ طِ ؼبا قُ 
 سألتك با, فبكيت وقلت لو: زؿ اطلبو ِف البلد حَت وجدتوقاؿ فلم أ

منك خذت ؟ قلت: أنا الذي أنتعفوت عِن, فقاؿ ِل: ومن أ ما إَل
 حللتك.اخي قد أ يا :قاؿفلما رأى حاِل السمكة غصبا, 

  ؟!خذت السمكة منكؼبا أ ىل كنت قد دعوت عليَّ با قلت لو: ف
 .. ظهر عليَّ قوتو فأرِن فيو قدرتكقاؿ: نعم قلت اللهم انو أ

 فالظلم ترجع عقباه إىل الندـ   إذا مػا كنػَت ُمْقتَػػِدرًا  َل تظػػلمنَّ 
 يدعو عليك وعني ا ِل تنم  نامت عيونك واؼبظلـو منتبو 

 
ـَ بَن حكيٍم َمرَّ بِالشَّاـِ َعْن ِىَشاـِ بْ عند مسلم وَ  ِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِو َأفَّ ىشا

َعَلى أُنَاٍس ِمَن اأْلَنْػَباِط َوَقْد أُِقيموا ِف الشَّمِس وُصبَّ على ُرؤوِسِهُم الزَّْيُت 
ـٌ: َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَؿ  فَػَقاَؿ: َما َىَذا؟ ِقيَل: يُػَعذَّبُوَف ِف اػبَراِج فَػَقاَؿ ِىَشا

ِإفَّ اللََّو يُػَعذُّْب الَِّذيَن يُعذبوَف النَّاَس ِف »للَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: ا
نْػَيا  .«الدُّ
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 يف قبىل اننصيحت :فصم
يُن النَِّصيَحةُ »َقاَؿ:  َعن سَبِيم الدَّارِّي َأفَّ النَّيبَّ  َثاَلثًا. قُػْلَنا: ِلَمْن؟ « الدّْ

ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهمْ  لِلَّوِ »َقاَؿ:   َرَواُه ُمْسِلمٌ  .«َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسوِلِو َوأِلَِئمَّ
 

" َوَمْعََن اغبَِْديِث عماد الدين وقوامو النصحية َكَقْوِلِو : رضبو ا قاؿ النووي
يَحِة َوأَنْػَواُعَها فَػَقْد ذََكَر اغبَْجُّ َعَرَفُة َأْي ِعَماُدُه َوُمْعَظُمُو َعَرَفُة َوأَمَّا تَػْفِسرُي النَّصِ 

رُُه ِمَن اْلُعَلَماِء ِفيَها َكاَلًما نَِفيًسا أَنَا َأُضمُّ بَػْعَضُو ِإىَل بَػْعٍض ـُبَْتَصرًا  اػبَْطَّاِبُّ َوَغيػْ
يبَاِف ِبِو َونَػْفِي الشَّ  رِيِك َعْنُو َقاُلوا أَمَّا النَِّصيَحُة لِلَِّو تَػَعاىَل َفَمْعَناَىا ُمْنَصِرٌؼ ِإىَل اإْلِ

غْبَاِد ِف ِصَفاتِِو َوَوْصِفِو ِبِصَفاِت اْلَكَماِؿ َواعبَْاَلِؿ ُكلَّْها َوتَػْنزِيِهِو ُسْبَحانَُو  َوتَػْرِؾ اإْلِ
يِع النػََّقاِئِص َواْلِقَياـِ ِبطَاَعِتِو َواْجِتَناِب َمْعِصَيِتِو َواغبُْبّْ فيو والبغض  َوتَػَعاىَل ِمْن صبَِ

أطاعو ومعادة َمْن َعَصاُه َوِجَهاِد َمْن َكَفَر بِِو َواَِلْعرتَاِؼ بِِنْعَمِتِو فيو ومواَلة من 
يِع اأْلَْوَصاِؼ  َعاِء ِإىَل صبَِ يِع اأْلُُموِر َوالدُّ ْخاَلِص ِف صبَِ َها َواإْلِ َوُشْكرِِه َعَليػْ

يِع النَّاِس َأوْ  َها َوالتػََّلطُِّف ِف صبَِ َها قَاَؿ  اْلَمْذُكوَرِة َواغبَْثّْ َعَليػْ ُهْم َعَليػْ َمْن أَْمَكَن ِمنػْ
َضاَفِة رَاِجَعٌة ِإىَل اْلَعْبِد ِف ُنْصِحِو نَػْفَسُو َفاللَُّو  اػبَْطَّاِبُّ َرضْبَُو اللَُّو َوَحِقيَقُة َىِذِه اإْلِ

  ,تَػَعاىَل َغِِنّّ َعْن ُنْصِح النَّاِصحِ 
ـُ اللَِّو تَػَعاىَل َوتَػْنزِيُلُو ََل وأما النصيحة لكتابو سبحانو وتعاىل فاإليباف بأف َكاَل 

ُيْشِبهُو َشْيٌء ِمْن َكاَلـِ اػْبَْلِق َوََل يَػْقِدُر َعَلى ِمْثِلِو َأَحٌد ِمَن اػْبَْلِق مُثَّ تَػْعِظيُمُو 
َوالذَّبُّ  َوِتاَلَوتُُو َحقَّ ِتاَلَوتِِو َورَبِْسينُػَها َواػْبُُشوُع ِعْنَدَىا َوِإَقاَمُة ُحُروِفِو ِف التّْاَلَوةِ 

َعْنُو لَِتْأِويِل اْلُمَحرِّْفنَي َوتَػَعرُِّض الطَّاِعِننَي َوالتَّْصِديُق دبَا ِفيِو َواْلُوُقوُؼ َمَع َأْحَكاِمِو 
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َوتَػَفهُُّم ُعُلوِمِو َوأَْمثَاِلِو َواَِلْعِتَباُر دبََواِعِظِو َوالتػََّفكُُّر ِف َعَجائِِبِو َواْلَعَمُل دبُْحَكِمِو 
لتَّْسِليُم ِلُمَتَشأِِِّو َواْلَبْحُث َعْن ُعُموِمِو َوُخُصوِصِو َونَاِسِخِو َوَمْنُسوِخِو َوَنْشُر َوا

َعاُء ِإلَْيِو واىل ما ذكرناه ِمْن َنِصيَحِتوِ    ,ُعُلوِمِو َوالدُّ
يبَافُ  َوأَمَّا النَِّصيَحُة ِلَرُسوِؿ اللَِّو  ِِبَِميِع َما َجاَء  فَػَتْصِديُقُو َعَلى الرَّْساَلِة َواإْلِ

ِبِو َوطَاَعُتُو ِف أَْمرِِه وهنيو ونصرتو حيا وميتا ومعاداة عن َعاَداُه َوُمَواََلُة َمْن َواََلُه 
ـُ َحقِّْو َوتَػْوِقريُُه َوِإْحَياُء َطرِيَقِتِو َوُسنَِّتِو َوَبثُّ َدْعَوتِِو َوَنْشُر َشرِيَعِتِو َونَػْفُي  َوِإْعظَا

َها َوالتػََّلطُُّف ِف التػُّْهَمِة َعنػْ  َعاُء ِإلَيػْ َها َواْسِتثَاَرُة ُعُلوِمَها َوالتػََّفقُُّو ِف َمَعانِيَها َوالدُّ
ْمَساُؾ َعِن  تَػَعلُِّمَها َوتَػْعِليِمَها َوِإْعظَاُمَها َوِإْجاَلؽُبَا َوالتََّأدُُّب ِعْنَد ِقَراَءهِتَا َواإْلِ

َها َوالتََّخلُُّق بَِأْخاَلِقِو َوالتََّأدُُّب الكالـ فيها بغري علم واجالؿ أىلها َلنتسا ّٔا ِإلَيػْ
ِبآَداِبِو َوؿَبَبَُّة َأْىِل بَػْيِتِو َوَأْصَحاِبِو َوؾُبَانَػَبُة َمِن ابْػَتدََع ِف ُسنَِّتِو أوتعرض أِلََحٍد ِمْن 

  ,َأْصَحاِبِو َوكَبُْو َذِلكَ 
ِة اْلُمْسِلِمنَي فَ  ُمَعاَونَػتُػُهْم َعَلى اغبَْقّْ َوطَاَعتُػُهْم ِفيِو وأمرىم َوأَمَّا النَِّصيَحُة أِلَِئمَّ

ُلْغُهْم ِمْن  بو وتنبيهم َوَتْذِكريُُىْم ِبرِْفٍق َوُلْطٍف َوِإْعاَلُمُهْم دبَا َغَفُلوا َعْنُو وِلَْ يَػبػْ
ِتِهْم َقاَؿ ُحُقوِؽ اْلُمْسِلِمنَي َوتَػْرُؾ اػْبُُروِج َعَلْيِهْم َوتَأَلُُّف قُػُلوِب النَّاِس ِلطَاعَ 

اػبَْطَّاِبُّ َرضِبَُو اللَُّو َوِمَن النَِّصيَحِة ؽَبُُم الصَّاَلُة َخْلَفُهْم َواعبَِْهاُد َمَعُهْم َوأََداُء 
ُهْم َحْيٌف َأْو ُسوُء  الصََّدَقاِت ِإلَْيِهْم َوتَػْرُؾ اػْبُُروِج بِالسَّْيِف َعَلْيِهْم ِإَذا َظَهَر ِمنػْ

رُّوا بِالثػََّناِء اْلَكاِذِب َعَلْيِهْم َوَأْف يُْدَعى ؽَبُْم ِبالصَّاَلِح َوَىَذا ُكلُُّو ِعْشَرٍة َوَأْف ََل يُػغَ 
ُرُىْم فبن يقـو بأمور اؼبسملني ِمْن  ِة اْلُمْسِلِمنَي اػْبَُلَفاُء َوَغيػْ َعَلى َأفَّ اْلُمَراَد بِأَِئمَّ

  ,أَْيًضا اػبَْطَّاِبُّ  اْلَمْشُهوُر َوَحَكاهُ  َأْصَحاِب اْلوََِليَاِت َوَىَذا ُىوَ 
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يِن َوَأفَّ ِمْن  ِة الَِّذيَن ُىْم ُعَلَماُء الدّْ مُثَّ َقاَؿ َوَقْد يُػَتَأوَُّؿ َذِلَك َعَلى اأْلَِئمَّ
َنِصيَحِتِهْم قَػُبوُؿ َما َرَوْوُه َوتَػْقِليُدُىْم ِف اأْلَْحَكاـِ َوِإْحَساُف الظَّنّْ ِِّْٔم َوأَمَّا 

ْلُمْسِلِمنَي َوُىْم َمْن َعَدا ُوََلِة اأْلَْمِر َفِإْرَشاُدُىْم ِلَمَصاغِبِِهْم ِف َنِصيَحُة َعامَِّة ا
ُهْم فَػيُػَعلُّْمُهْم َما هَبَْهُلونَُو ِمْن ِديِنِهْم َويُِعينُػُهْم  آِخَرهِتِْم َوُدنْػَياُىْم وََكفُّ اأْلََذى َعنػْ

ُر َعْورَاهِتِمْ  ُهْم َوَجْلُب  َعَلْيِو بِاْلَقْوِؿ َواْلِفْعِل َوَستػْ هِتِْم َوَدْفُع اْلَمَضارّْ َعنػْ َوَسدُّ َخالَّ
اْلَمَناِفِع ؽَبُْم َوأَْمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َونَػْهيُػُهْم َعِن اْلُمْنَكِر ِبرِْفٍق َوِإْخاَلٍص َوالشََّفَقُة 

ِعَظِة اغبََْسَنِة َوتَػْرُؾ ِغشِّْهْم َعَلْيِهْم َوتَػْوِقرُي َكِبريِِىْم َوَرضْبَُة َصِغريِِىْم َوزَبَوُّؽُبُْم بِاْلَموْ 
َوَحَسِدِىْم َوَأْف وبُِبَّ ؽبم ما هبب لِنَػْفِسِو ِمَن اػبَْرْيِ َوَيْكَرُه ؽَبُْم َما َيْكَرُه لِنَػْفِسِو 
ُر َذِلَك ِمْن َأْحَواؽبِِْم بِاْلَقْوؿِ   ِمَن اْلَمْكُروِه َوالذَّبُّ َعْن أَْمَواؽبِِْم َوَأْعَراِضِهْم َوَغيػْ

َواْلِفْعِل َوَحثػُُّهْم َعَلى التََّخلُِّق ِِبَِميِع َما ذََكْرنَاُه ِمْن أَنْػَواِع النصيحة وتنشيط 
ُلُغ ِبِو  ,نبمهم ِإىَل الطَّاَعاتِ  ُهْم َمْن تَػبػْ َوَقْد َكاَف ِف السََّلِف َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ْضَراِر ِبُدنْػَياُه َواللَُّو َأْعَلمُ  َىَذا آِخُر َما تلخص ِف تفسري  النَِّصيَحُة ِإىَل اإْلِ
  ,النصيحة

قاؿ بن َبطَّاٍؿ َرضِبَُو اللَُّو ِف َىَذا اغبَِْديِث َأفَّ النَِّصيَحَة ُتَسمَّى ِديًنا َوِإْساَلًما 
يَن يَػَقُع َعَلى اْلَعَمِل َكَما يَػَقُع َعَلى اْلَقْوِؿ َقاَؿ َوالنَِّصيَحُة فَػْرٌض هُبْزِي ِفيِو  َوَأفَّ الدّْ

ـَ ِبِو َوَيْسُقُط َعِن اْلَباِقنَي َقاَؿ َوالنَِّصيَحُة ََلزَِمٌة َعَلى َقْدِر الطَّاَقِة ِإَذا َعِلَم مَ  ْن َقا
النَّاِصُح أَنَُّو يُػْقَبُل ُنْصُحُو َوُيطَاُع أَْمرُُه َوأَِمَن َعَلى نَػْفِسِو اْلَمْكُروَه َفِإْف َخِشَي َعَلى 

 َواللَُّو َأْعَلُم". نَػْفِسِو أًَذى فَػُهَو ِف َسَعةٍ 
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اللَُّهمَّ َمْن َوِلَ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم : »وعند مسلم قاؿ 
 «.َفاْشُقْق َعَلْيِو َوَمْن َوِلَ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت َشْيًئا فَػَرَفَق ّٔم فارُفْق ِبوِ 

قيامة مغلوَل حَت ما من أمري عشرة إَل وىو يؤتى بو يـو ال: »وجاء ِف األثر
 «. يفكو العدؿ أو يوبقو اعبور

َما ِمْن أَِمرٍي يَِلي أَْمَر اْلُمْسِلِمنَي, مُثَّ ََل هَبَْهُد ؽَبُْم َويَػْنَصُح, ِإَلَّ »وعند مسلم: 
 «.ِلَْ َيْدُخْل َمَعُهُم اعْبَنَّةَ 

ْعَناُه بَػنيٌّْ ِف قاؿ النووي ِف شرح اغبديث: " َقاَؿ اْلَقاِضي ِعَياٌض َرضِبَُو اللَُّو مَ 
التَّْحِذيِر ِمْن ِغشّْ اْلُمْسِلِمنَي ِلَمْن قَػلََّدُه اللَُّو تَػَعاىَل َشْيًئا ِمْن أَْمرِِىْم َواْستَػْرَعاُه 
َعَلْيِهْم َوَنَصَبُو ِلَمْصَلَحِتِهْم ِف ِديِنِهْم َأْو ُدنْػَياُىْم َفِإَذا َخاَف ِفيَما اْؤسبَُِن َعَلْيِو فَػَلْم 

ِفيَما قُػلَّْدُه ِإمَّا بَِتْضِييِعِو تَػْعرِيَفُهْم َما يَػْلَزُمُهْم ِمْن ِديِنِهْم َوَأْخَذُىْم ِبِو َوِإمَّا  يَػْنَصحْ 
َها لكل متصد َل دخاؿ  ُ َعَلْيِو ِمْن ِحْفِظ َشَرائِِعِهْم َوالذَّبّْ َعنػْ بِاْلِقَياـِ دبَا يَػتَػَعنيَّ

يَها َأْو ِإنْبَاِؿ ُحُدوِدِىْم َأْو َتْضِييِع ُحُقوِقِهْم َأْو تَػْرِؾ َداِخَلٍة ِفيَها َأْو رَبْرِيٍف ِلَمَعانِ 
 ضِبَايَِة َحْوَزهِتِْم َوؾُبَاَىَدِة َعُدوِّْىْم َأْو تَػْرِؾ ِسريَِة اْلَعْدِؿ ِفيِهْم فَػَقْد َغشَُّهْم.."

َأََل ُكلُُّكْم رَاٍع, »كما ِف اغبديث اؼبتفق عليو:   وِف ىذا يقوؿ النيب 
ُكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو, َفاأْلَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع, َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْن وَُكلُّ 

ُهْم, َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بَػْيِت  َرِعيَِّتِو, َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْىِل بَػْيِتِو, َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعنػْ
ُهْم, َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِؿ َسيِّْدِه َوُىَو َمْسُئوٌؿ  بَػْعِلَها َوَوَلِدِه, َوِىَي َمْسُئوَلةٌ  َعنػْ

 «.َعْنُو, َأََل َفُكلُُّكْم رَاٍع, وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ 
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َقاَؿ:  َعْن َعْوِؼ ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيّْ َعْن َرُسوِؿ اللَِّو وعند مسلم 
َووبُِبُّوَنُكْم َوُتَصلُّوَف َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَف َعَلْيُكْم َوِشَراُر ِخَياُر أئمتكم الَّذين وببوهنم »

ِتُكُم الَِّذي تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوىم ويلعنوكم َقاَؿ: قُػْلَنا: يَا َرُسوَؿ « أَِئمَّ
َما أََقاُموا  ََل َما أََقاُموا ِفيُكُم الصَّاَلَة ََل »اللَِّو أََفاَل نُػَناِبُذُىْم ِعْنَد َذِلَك؟ َقاَؿ: 

ِفيُكُم الصَّاَلَة َأََل َمْن ُوِلَّْ َعَلْيِو َواٍؿ فَػَرآُه يَْأِت َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّو فَػْلَيْكَرْه َما 
 .«يَػْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن طَاَعةٍ يَْأِت ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّو َوََل 

َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه » :اللَِّو  َأِب ُىَريْػَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوؿُ  َعنْ وعند مسلم 
نْػَيا َحَتَّ يَْأِت يَػْوـٌ ََل َيْدرِي اْلَقاِتُل ِفيَم قَػَتَل؟ َوََل اْلَمْقُتوُؿ ِفيَم  ََل َتْذَىُب الدُّ

 .«اؽْبَرُْج اْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُؿ ِف النَّارِ »َفِقيَل: َكْيَف َيُكوُف َذِلَك؟ َقاَؿ: , «قُِتَل؟
ََل »َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم:  َوَعنْ 

نْػَيا َحَتَّ يَبِْلَك اْلَعَرَب َرُجٌل ِمْن أىِل بَػْييِت يُواِطىُء اظبُو اظبِْي َرَواُه « َتْذَىُب الدُّ
نْػَيا ِإَلَّ يَػْوـٌ َلَطوََّؿ اللَُّو »التػّْْرِمِذيُّ َوأَبُو َداُوَد. َوِف ِرَوايٍَة َلُو:  َلْو ِلَْ يَػْبَق ِمَن الدُّ

َعَث اللَُّو ِفيِو َرُجاًل ِمِنّْ  يُػَواِطُئ اظْبُُو  -َأْو ِمْن َأْىِل بَػْييِت  -َذِلَك اْليَػْوـَ َحَتَّ يَػبػْ
َي َواْسُم أَبِيِو اْسَم َأِب يَبََْلُ اأْلَْرَض ِقْسطًا َوَعْدًَل َكَما مُ   .«ِلَئْت ظُْلًما وجورااظبِْ

َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه » :َأِب ُىَريْػَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َعنْ وعند مسلم 
نْػَيا َحَتَّ يَبُرَّ الرَُّجُل َعَلى اْلَقرْبِ فَػَيَتَمرَُّغ َعَلْيِو ويقوُؿ: يَا لَْيَتِن َمَكاَف  ََل َتْذَىُب الدُّ

يُن ِإَلَّ اْلباَلءَصاِحِب َىَذا اْلَقرْبِ   .«َولَْيَس ِبِو الدّْ
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كما أمره ا جل ِف عاله:   ,أصحابويشاور  ف النيب كا وكثريا ما
 .[ٜ٘ٔ: آؿ عمراف}َوَشاِوْرُىْم ِف اأَلْمِر{ ]

 وسار على هنجو صحابتو رضواف ا عليهم,
رب , صعد اؼبنالبيعة لو بعد أف سبت ,الصديقفهذا خليفة اؼبسلمني أبو بكر 

وقاؿ بعد أف ضبد الّلو وأثَن عليو: "أيها الناس قد ُولّْيت عليكم, ولست 
خبريكم, فإف أحسنت فأعينوِن, وإف أسأت فقوموِن, الصدؽ أمانة, والَكِذب 
خيانة, والضعيف فيكم قوي عندي حَت آخذ لو حقو, والقوي عندي ضعيف 

الّلو ورسولو فإذا أطيعوِن ما أطعت .. خذ منو اغبق إف شاء الّلو تعاىلحَت آ
 عصيت الّلو ورسولو فال طاعة ِل عليكم, قوموا إىل صالتكم رضبكم الّلو". 

 
 : ٘٘ٔاؼبؤمنني عمر بن اػبطاب " ص  قاؿ ابن اعبوزي ِف "مناقب أمري

وبني رجل   كاف بني عمر بن اػبطاب   :وعن اغبسن رضبو ا قاؿ"
ؼبؤمنني, فقاؿ لو رجل من كالـ ِف شيء, فقاؿ لو الرجل: اتق ا يا أمري ا

دعو فليقلها ِل نعم ما  :: أتقوؿ ألمري اؼبؤمنني اتق ا, فقاؿ لو عمر القـو
وَل خري فينا إذا ِل نقبلها : َل خري فيكم إذا ِل تقولوىا قاؿ. مث قاؿ عمر

 . اىػمنكم"
اَلِة َعَلى ِإَقاـِ الصَّ  َعن جرير بن عبد ا َقاَؿ: "بَايَػْعُت َرُسوِؿ اللَِّو و 

 َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوالنُّْصِح لكل ُمسلم". ُمتَّفق َعَلْيِو.
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بل كانوا يسألوف غريىم النصح والتوجيو كما قاؿ بالؿ ابن سعد ألحد 
 ."أي أخي بلغنا أف اؼبؤمن مرآة أخيو فهل تسرتيب من أمري شيئاً" :إخوانو
 

 :جر فيقوؿ لووكاف عمر بن عبد العزيز يطلب النصيحة من عمرو بن مها
مث قل  ,إذا رأيتِن قد ملت عن اغبق فضع يدؾ ِف تالبييب مث ىزِن ,"يا عمرو

 .ماذا تصنع؟" :ِل
 

 رتب ا عليو أشد العقوبات ِف الدنيا والخرة, من الكبائروؼبا كاف الظلم 
فإف اؼبعصية الوحيدة اليت وردت ِف القرآف وتوعد ا األمة إف وقعت فيها 

لكن إذا  ,عها َل يفّرؽ بني صاغبها وطاغبها ىي جريبة الظلمأف يهلكها صبي
زنت األمة أصاب الزناة األمراض واألسقاـ اليت ِل تكن ِف اسالفهم, وإذا  

 كذبت األمة وفسدت أخالقها أصأّم ا بعقوبة تزجرىم ليعودوا إليو, 
َنًة ََل ُتِصيََبَّ قاؿ تعاىل:"  :لكن ِف الظلم قاؿ تعاىل  الَِّذيَن ظََلُموا َواتػَُّقوا ِفتػْ

 [.ِٕ٘مْنُكْم َخاصًَّة " ]األنفاؿ:
وإمبا تصيب اعبميع, وأعظم صور الظلم حني يبارسو اغباكم ألف رب  

العمل إذا ظلم ظلم عمالو وإذا ظلم رب األسرة فإنو يظلم أبناءه واغباكم إذا 
  ,ظلم ظلم األمة
َرِفيَها فَػَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َوِإَذا أََرْدنَا َأف نػُّْهِلَك قَػرْ )  :قاؿ تعاىل يًَة أََمْرنَا ُمتػْ

َها اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا َتْدِمريًا( ]اإلسراء:  [, َٙٔعَليػْ
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 ,)َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمراً( أي زيادة ِف الظلم :أي زدنا مرتفيها كقولو تعاىل
َرِفيَهاَوِإَذا أََرْدنَا َأف نػُّْهِلَك قَػْريًَة أَمَّرْ وِف قراءة ) ( أي جعلنا أمرائهم الرويبضة  نَا ُمتػْ

) الرجل التافة يتكلم ِف أمر العامة (  :قيل يا رسوؿ ا وما الرويبضة ؟ قاؿ
 رواه أضبد وغريه بإسناد صحيح.

 
َنًة َلَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ) ,فإذا انتشر الظلم جاء ما حّذر ا منو الفتنة َواتػَُّقوْا ِفتػْ

[, َل تفرؽ بني التقاة والطغاة بل تعم ٕ٘( ]األنفاؿ:نُكْم َخآصَّةً ظََلُموْا مِ 
اعبميع أبواقهم اإلعالمية ورجاؿ أعماؽبم وـبانيث فقهائهم وجنود أمنهم 
وشرطتهم وجيشهم وأبعد من ذلك تصيب اؼبنشغلني بأمور الدين األخرى عن 

ألعظم الذي إصالح الظلم تصيب اؼبنشغلني بقياـ الليل عن تغيري ىذا اؼبنكر ا
  (.َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ ) ,بسببو سيحل باألمة الفتنة

 
َوَما َكاَف َربَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف ( ) :قاؿ تعاىل

يأمروف باؼبعروؼ وينهوف عن اؼبنكر ويأخذوف على يد [, أي ٚٔٔ]ىود:
  ,الظاِل

َهُوفَّ َعِن ): كما قاؿ  َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه, لََتْأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ, َولَتَػنػْ
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْن ِعْنِدِه, مُثَّ لََتْدُعنَُّو َفاَل  اْلُمْنَكِر, َأْو لَُيوِشَكنَّ اُ َأْف يَػبػْ

 رواه الرتمذي واضبد. ,(َيْسَتِجيُب َلُكمْ 
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 الظاِل ولذلك كاف اؼبيت ِف سبيل ى اغباكموأعظم النصح أف تنكر عل
َسيُّْد الشَُّهَداِء ضَبَْزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب, »: سيد الشهداء كما قاؿ  ذلك

أخرجو اغباكم وقاؿ إسناده  «َوَرُجٌل َقاَؿ ِإىَل ِإَماـٍ َجائٍِر َفَأَمَرُه َونَػَهاُه فَػَقتَػَلوُ 
 صحيح.

 
َوِإَذا َكاَف الرَُّجُل " ف ابتغاء وجو ا ِف النصح:قاؿ ابن تيمية رضبو ا ِف بيا

ُرُؾ الصََّلَواِت َويَػْرَتِكُب اْلُمْنَكَراِت َوَقْد َعاَشَرهُ  َ  يَػتػْ َمْن ىَبَاُؼ َأْف يُػْفِسَد ِديَنُو: بَػنيَّ
اِلُف اْلِكَتاَب أَْمَرُه َلُو لُِتتػََّقى ُمَعاَشَرتُُو. َوِإَذا َكاَف ُمْبَتِدًعا َيْدُعو إىَل َعَقاِئَد زبَُ 

َوالسُّنََّة َأْو َيْسُلُك َطرِيًقا ىُبَاِلُف اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة َوىُبَاُؼ َأْف ُيِضلَّ الرَُّجُل النَّاَس 
َ أَْمَرُه لِلنَّاِس لَِيتػَُّقوا َضاَلَلُو َويَػْعَلُموا َحاَلُو. َوَىَذا ُكلُُّو هبَُِب َأْف َيُكوَف  ِبَذِلَك: بَػنيَّ

ْنَساِف: ِمْثَل َعَلى َوجْ  ِو النُّْصِح َوابِْتَغاِء َوْجِو اللَِّو تَػَعاىَل ََل ؽِبََوى الشَّْخِص َمَع اإْلِ
نَػُهَما َعَداَوٌة ُدنْػَيِويٌَّة َأْو رَبَاُسٌد َأْو تَػَباُغٌض أَْو تَػَنازٌُع َعَلى الرّْئَاَسِة  َأْف َيُكوَف بَػيػْ

ْصِح َوَقْصُدُه ِف اْلَباِطِن اْلَغضُّ ِمْن الشَّْخِص فَػَيَتَكلَُّم دبََساِوئِِو ُمْظِهًرا لِلنُّ 
َا ِلُكلّْ  َا اأْلَْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت َوِإمبَّ َواْسِتيَفاُؤُه ِمْنُو فَػَهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف َو }إمبَّ

ْخَص َوَأْف اْمرٍِئ َما نَػَوى{ َبْل َيُكوُف النَّاِصُح َقْصُدُه َأفَّ اللََّو ُيْصِلُح َذِلَك الشَّ 
َيْكِفَي اْلُمْسِلِمنَي َضَرَرُه ِف ِديِنِهْم َوُدنْػَياُىْم َوَيْسُلُك ِف َىَذا اْلَمْقُصوِد أَْيَسَر 

ُنوُ   [.ٕٕٓص ٕٛ]مج الفتاوى: ج ."الطُُّرِؽ الَّيِت سُبَكّْ
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 فصم: اجلهاد وسيهت ألػظى غايت أال وهي اندػىة
لذاتو فأصبح ونبَّو القتاؿ  وداعبهلة اليـو يظن أف القتاؿ مقصكثري من 

ما ُشرع إَل لنشر الدين وإعالءاً لكلمة  القتاؿوالدماء, ونسي ىذا اؼبسكني أف 
 ا ِف األرض,

يُن لِّلِو فَِإِف  َنٌة َوَيُكوَف الدّْ قاؿ جل ِف عاله: }َوَقاتُِلوُىْم َحَتَّ ََل َتُكوَف ِفتػْ
 [ِٖٜٔلِمنَي { ]البقرة:انتَػَهوْا َفاَل ُعْدَواَف ِإَلَّ َعَلى الظَّا

يُن لِّلِو{  َنٌة َوَيُكوَف الدّْ فالحظ كيف أف ا فرض القتاؿ }َحَتَّ ََل َتُكوَف ِفتػْ
  وجب الكف عن القتاؿ.كلُّو فإف كاف الدين  

 إذ أف اؼبقصود أف يكوف الدين كلو .
اْليَػْوـِ الِخِر َوََل وُبَرُّْموَف وقاؿ سبحانو: }َقاتُِلوْا الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوََل بِ 

َما َحرَّـَ الّلُو َوَرُسولُُو َوََل َيِديُنوَف ِديَن اغبَْقّْ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحَتَّ يُػْعطُواْ 
 [ٜٕاعبِْْزيََة َعن َيٍد َوُىْم َصاِغُروَف { ]التوبة:

ا َعَلى َجْيٍش, َأْو َسرِيٍَّة,  أمره ِإَذا ِإَذا أَمََّر أَِمريً  وعند مسلم: أف َرُسوُؿ اِ 
 َلِقي اْلُمْشرِِكنَي, أف يْدُعُهْم ِإىَل َثاَلِث ِخَصاٍؿ:

ُهْم,  , َفِإْف َأَجابُوا, أمره بالُكفَّ َعنػْ ْساَلـِ  دعوهتم ِإىَل اإْلِ
ُهْم,   َفِإْف ُىْم أَبَػْوا فاعبِْْزيََة, َفِإْف َأَجابُوا, أمره بالُكفَّ َعنػْ

 ُىْم أَبَػْوا قاؿ: َفاْسَتِعْن بِاِ َوَقاتِْلُهْم ((. َفِإفْ 
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ُهَما, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ِف الصحيحني و   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ِإنََّك َسَتْأِت قَػْوًما َأْىَل ِكَتاٍب, َفِإَذا »ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحنَي بَػَعَثُو ِإىَل الَيَمِن: 

تَػُهْم, َفاْدُعُهْم ِإىَل َأْف َيْشَهُدوا َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو, َوَأفَّ ؿُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو, َفِإْف ِجئْ 
ُىْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك, َفَأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم طَبَْس َصَلَواٍت ِف ُكلّْ 

َلٍة, َفِإْف ُىمْ  َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك, َفَأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم  يَػْوـٍ َولَيػْ
َصَدَقًة تُػْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم فَػتُػَردُّ َعَلى فُػَقَراِئِهْم, َفِإْف ُىْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك, 

, فَإِ  ْظُلوـِ
َ
َنُو َوبَػنْيَ اللَِّو ِحَجابٌ َفِإيَّاَؾ وََكَراِئَم أَْمَواؽبِِْم َواتَِّق َدْعَوَة اؼب  «.نَُّو لَْيَس بَػيػْ

الصالة  يعلموف ما التوحيد وَل علىويفهم أف أىل اليمن آنذاؾ ِل يكونوا 
 وَل الزكاة, فلم يبدأىم بالقتاؿ بل باشرىم بالتعليم.

بل أنظر كيف أمر ا موسى وىاروف عليهما السالـ بدعوة الطاغية فرعوف 
 ق,عليو من ا ما يستح

طغى ِف األرض طغيانًا عظيمًا حَت وصل بو أف يقوؿ لقومو:  الذي رعوفف
يَا أَيػَُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغرْيِي, وقاؿ: َفَأْوِقْد ِل يَا َىاَماُف َعَلى 

 نُُّو ِمَن اْلَكاِذِبنَي.الطّْنِي َفاْجَعْل ِل َصْرًحا َلَعلّْي َأطَِّلُع ِإىَل ِإَلِو ُموَسى َوِإِنّْ أَلَظُ 
 فرعوف الذي قاؿ: أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعَلى.

موسى تعاىل أمر نبيو كل ىذا الطغياف وحربو لدين ا إَل أف ا مع  
: }اْذَىَبا ِإىَل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى, فَػُقوََل َلُو قَػْوًَل ؽبما فقاؿ عليهما السالـ وىاروف

 [ٖٗ,َٗٗتذَكَُّر َأْو ىَبَْشى{ ]طو:لَّيّْناً لََّعلَُّو يػَ 
, وقاؿ ؼبوسى: }اْذَىْب ِإىَل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى, فَػُقْل َىل لََّك ِإىَل َأف تَػزَكَّى

 .[ٕٓ -ٚٔ:النازعات] {َوَأْىِدَيَك ِإىَل َربَّْك فَػَتْخَشى, َفَأرَاُه اْليََة اْلُكبػَْرى
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   ,[ٙ٘]طو:((َنا ُكلََّها َفَكذََّب َوَأََب آيَاتِ )),فرعوفأي:(َوَلَقْد أََريْػَناهُ )وقاؿ تعاىل:

وأمرنبا أف يتلطفا ِتْسَع َآيَاٍت بَػيػَّْناٍت اف ومعهما فبعث ا ؽبذا الطاغية نبيَّ 
 ريجع عن طغيانو.أنو لو رب, فيخشاه وىبافو ف معو ِف الدعوة لعلو يتذكر

 
تكوف مع  فكيف -فرعوف-فإذا كانت ىذه تربية ا مع أعَت أىل األرض 

 طغياناً من فرعوف؟! من أقل
 

ترَب على ىذا اػبلق العظيم فيكوف نبّو األوؿ اخراج  لذا نرى النيب 
 العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد, 

 
ـُ النَّيبَّ ف  َفَمِرَض َفأَتَاُه النَّيبُّ  َعن أنس َقاَؿ: َكاَف ُغاَلـٌ يَػُهوِديّّ ىَبُْد

فَػَنَظَر ِإىَل أَبِيِو َوُىَو ِعْنَدُه فَػَقاَؿ:  .«َأْسِلمْ »َعَد ِعْنَد َرْأِسِو فَػَقاَؿ َلُو: يَػُعوُدُه فَػقَ 
اغبَْْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنْػَقَذُه »َوُىَو يَػُقوُؿ:  َأِطْع أَبَا اْلَقاِسِم. فََأْسَلَم. َفَخرََج النَّيبُّ 

 َرَواُه الُبَخارِيّ  .«ِمَن النَّارِ 
 
 
 



 

61 

ُتَّفق َعَلْيِو َعن َعاِئَشة أَنػََّها َقاَلت: َىْل أََتى َعَلْيَك يَػْوـٌ َكاَف وِف اغبدي
ث اؼب

ُهْم  َأَشدَّ ِمْن يَػْوـِ ُأُحٍد؟ فَػَقاَؿ: " َلَقْد َلِقيُت ِمْن قَػْوِمِك َفَكاَف َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنػْ
ٍؿ فَػَلْم هبُِْبِِن ِإىَل َما يَػْوـَ اْلَعَقَبِة ِإْذ عرضُت نَفِسي على اْبن عبد يَا لِيل ْبِن ُكاَل 

على َوْجهي َفلم أفق ِإَلَّ ِف قرف الثػََّعاِلِب  -َوأَنا مهمـو  -أََرْدُت َفاْنطََلْقُت 
فَػَرفَػْعُت َرْأِسي َفِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِِن فَػَنَظْرُت َفِإَذا ِفيَها ِجرْبِيُل فَػَناَداِن 

َع قَػْوَؿ قَػْوِمَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك َوَقْد بَػَعَث ِإلَْيَك َمَلَك فَػَقاَؿ: ِإفَّ اللََّو قَ  ْد ظبَِ
اعْبَِباِؿ لَِتْأُمَرُه دبَا ِشْئَت ِفيِهْم ". َقاَؿ: " فَػَناَداِن َمَلُك اعْبَِباِؿ َفَسلََّم َعَليَّ مُثَّ َقاَؿ: 

َع قَػْوَؿ قَػْوِمَك َوأَ  نَا َمَلُك اعْبَِباِؿ َوَقْد بَػَعَثِِن َربَُّك ِإلَْيَك يَا ؿُبَمَُّد ِإفَّ اللََّو َقْد ظبَِ
َبْل : »لَِتْأُمَرِن بَِأْمرؾ ِإف ِشْئت أطبق َعَلْيِهم األخشبني " فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 .«أَْرُجو َأْف ىُبْرَِج اللَُّو ِمْن َأْصاَلِِّْٔم َمْن يَػْعُبُد اللََّو َوْحَدُه َوََل ُيْشرُِؾ ِبِو َشْيئا

الذين قالوا: ))َيُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة(( اليهود  لقتاؿ إىل خيرب عليا  ويبعث
))الَِّذيَن َقاُلوا ِإفَّ اللََّو َفِقرٌي َوكَبُْن َأْغِنَياُء(( الذين قالوا عزير ابن ا, الذين قتلوا 

َك َحَتَّ تَػْنزَِؿ انْػُفْذ َعَلى رِْسلِ » : أف يذىب قاؿ لوعلي أراد فلما أَنِْبَياَء اللَِّو, 
ْساَلـِ َوَأْخربُْىْم دبَا هبَُِب َعَلْيِهْم ِمْن َحقّْ اللَِّو ِفيِو  ِبَساَحِتِهْم مُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل اإْلِ
ٌر َلَك ِمْن َأْف َيُكوَف َلَك ضُبُْر  فَػَواللَِّو أَلَْف يَػْهِدي اللَُّو ِبَك َرُجاًل َواِحًدا َخيػْ

  .َلْيوِ ُمتػََّفٌق عَ  .«النػََّعمِ 
 
 

مع من جاء ليقتلو مع تعامل تأمل كيف وانظر كيف وتأمل كيف تعامل 
 عمري بن وىب..
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قاؿ ابن إسحاؽ: وحدثيت ؿبمَّد بن جعفر بن الزبري قاؿ: "جلس عمري بن 
وىب اعبمحي مع صفواف بن أمية بعد مصاب أىل بدر من قريش ِف اغِبْجر 

ُر ْبُن َوْىٍب شَ  ْيطَانًا ِمْن َشَياِطنِي قُػَرْيٍش, َوفبّْن َكاَف يُػْؤِذي بَِيِسرٍي, وََكاَف ُعَميػْ
, َويَػْلَقْوَف ِمْنُو َعَناًء َوُىَو دبَّكَة, وََكاَف ابْػُنُو َوْىُب ْبُن  َوَأْصَحابَوُ  َرُسوَؿ اِ 

 ُعَمرْيٍ ِف ُأَساَرى َبْدٍر.
ْف ِف اْلَعْيِش قاؿ: فذكر أصحاب القليب ومصلبهم, فَػَقاَؿ َصْفَواُف: َوَاِ إ

ٌر: َصَدَقْت َوَاِ, أََما َوَاِ َلْوََل َدْيٌن َعَلّي لَْيَس َلُو  ٌر؛ َقاَؿ َلُو ُعَميػْ بَػْعَدُىْم َخيػْ
َعَة بَػْعِدي, َلرَِكْبُت إىَل ؿُبَّمٍد َحَّت  ِعْنِدي َقَضاٌء َوِعَياٌؿ َأْخَشى َعَلْيِهْم الّضيػْ

ّلًة: اْبِِن َأِسرٌي ِف أَْيِديِهْم؛ َقاَؿ: َفاْغتَػَنَمَها َصْفَواُف َوَقاَؿ: أَقْػتُػَلُو, َفِإّف ِل ِقبَػَلُهْم عِ 
َعَلّي َديْػُنك, أَنَا أَْقِضيِو َعْنك, َوِعَياُلك َمَع ِعَياِل أَُواِسيِهْم َما بَػُقوا, ََل َيَسُعِِن 

ٌر: فاكتم شأَن وشأنك؛ قاؿ: ُهْم, فَػَقاَؿ َلُو ُعَميػْ  أفعل. َشْيٌء َويَػْعِجُز َعنػْ
ـَ اْلَمِديَنَة؛  ٌر ِبَسْيِفِو, َفُشِحَذ َلُو َوُسّم, مُثّ اْنطََلَق َحَّت َقِد َقاَؿ: مُثّ أََمَر ُعَميػْ
َنا ُعَمُر ْبُن اػبَْطّاِب ِف نَػَفٍر ِمْن اْلُمْسِلِمنَي يَػَتَحّدثُوَف َعْن يَػْوـِ َبْدٍر, َوَيْذُكُروَف  فَػبَػيػْ

ا أَرَاُىْم ِمْن َعُدّوِىْم, إْذ َنَظَر ُعَمُر إىَل ُعَمرْيِ ْبِن َوْىٍب َما َأْكَرَمُهْم اُ ِبِو, َومَ 
ِحنَي أَنَاَخ َعَلى بَاِب اْلَمْسِجِد ُمتَػَوّشًحا الّسْيف, فقاؿ: ىذا الكلب عدّو ا 

نَػَنا, َوَحَزْرنَا لِْلقَ  ْوـِ عمري بن َوْىٍب, َوَاِ َما َجاَء إَّل ِلَشّر, َوُىَو اّلِذي َحّرَش بَػيػْ
فَػَقاَؿ: يَا َنيبّ اِ, ىذا عدّو ا  مُثّ َدَخَل ُعَمُر َعَلى َرُسوِؿ اِ  يَػْوـَ َبْدٍر.

عمري بن وىب قد جاء متوّشحا سيفو؛ َقاَؿ: َفَأْدَخَلُو َعَلّي, َقاَؿ: َفَأقْػَبَل ُعَمُر 
اَؿ ِلرَِجاٍؿ فبّْن َكانُوا َمَعُو ِمْن َحَّت َأَخَذ حِبَِماَلِة َسْيِفِو ِف ُعُنِقِو فَػَلّبَبُو َِّٔا, َوقَ 
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َفاْجِلُسوا ِعْنَدُه, َواْحَذُروا َعَلْيِو ِمْن َىَذا  اُْدُخُلوا َعَلى َرُسوِؿ اِ اأْلَْنَصاِر: 
ُر َمْأُموٍف؛ مُثّ َدَخَل ِبِو َعَلى َرُسوِؿ اِ   .اػْبَِبيِث, َفِإنُّو َغيػْ

َمُر آِخٌذ حِبَِماَلِة َسْيِفِو ِف ُعُنِقِو, َقاَؿ: أَْرِسْلُو يَا , َوعُ فَػَلّما َرآُه َرُسوُؿ اِ 
ّيُة َأْىِل اعْبَاِىِلّيِة  ُر؛ َفَدنَا مُثّ َقاَؿ: انْػَعُموا َصَباًحا, وََكاَنْت ربَِ ُعَمُر, اُْدُف يَا ُعَميػْ

ُر,  : َقْد َأْكَرَمَنا اُ بَِتِحّيِة َخرْيٍ نَػُهْم؛ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ بَػيػْ  ِمْن ربَِّيِتك يَا ُعَميػْ
ّيُة َأْىِل اعْبَّنِة: فَػَقاَؿ: أََما َوَاِ يَا ؿُبَّمُد إْف ُكْنُت َِّٔا غبََِديُث َعْهٍد؛  : ربَِ بِالّساَلـِ
ُر؟ َقاَؿ: ِجْئت ؽِبََذا اأْلَِسرِي اّلِذي ِف أَْيِديُكْم  َقاَؿ: َفَما َجاَء ِبك يَا ُعَميػْ

اَؿ: َفَما بَاُؿ الّسْيِف ِف ُعُنِقك؟ َقاَؿ: قَػّبَحَها اُ ِمْن ُسُيوٍؼ, َفَأْحِسُنوا ِفيِو؛ قَ 
 َوَىْل َأْغَنْت َعّنا َشْيًئا؟ َقاَؿ: ُاْصُدْقِِن, َما اّلِذي ِجْئَت َلُو؟

َقاَؿ: َما ِجْئُت إَّل ِلَذِلك, َقاَؿ: َبْل قَػَعْدَت أَْنَت َوَصْفَواُف ْبُن أَُمّيَة ِف 
َكْرسُبَا َأْصَحاَب اْلَقِليِب ِمْن قُػَرْيٍش, مُثّ قُػْلت: َلْوََل َدْيٌن َعَلّي َوِعَياٌؿ اغبِْْجِر, َفذَ 

ِعْنِدي ػَبََرْجُت َحَّت أَقْػُتَل ؿُبَّمًدا, فَػَتَحّمَل َلك َصْفَواُف ِبَدْيِنك َوِعَياِلك, َعَلى 
َنك َوبَػنْيَ َذِلَك؛ َقا ٌر: َأْشَهُد أَّنك َرُسوُؿ ا, َأْف تَػْقتُػَلِِن َلُو, َوَاُ َحاِئٌل بَػيػْ َؿ ُعَميػْ

وقد ُكّنا يَا َرُسوَؿ اِ ُنَكّذُبك دبَا ُكْنت تَْأتِيَنا ِبِو ِمْن َخرَبِ الّسَماِء, َوَما يَػْنزُِؿ 
َعَلْيك ِمْن اْلَوْحِي, َوَىَذا أَْمٌر ِلَْ وَبُْضْرُه إَل أنا وصفواف, فو ا إِّن أَلَْعَلُم َما 

, َوَساَقِِن َىَذا اْلَمَساَؽ, مُثّ  أَتَاؾ ِبوِ  ْساَلـِ إَّل اُ, َفاغبَْْمُد لِّلِو اّلِذي َىَداِن ِلْْلِ
رئوه القرآف, قوأ: فَػّقُهوا َأَخاُكْم ِف دينو َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َشِهَد َشَهاَدَة اغبَّْق. فػَ 

 ..". وىذا سند حسنوأطلقوا لو أسريه, ففعلوا.
الذي  -عبد ا بن أِب سلوؿ–كفر والنفاؽ مع رأس ال وتأمل فعلو 

". قاؿ: " َها اأْلََذؿَّ  لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنػْ
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 , لينزلوا من عزيبة اؼبسلمني,اعبيش وِف غزوة أحد انسحب مع ثلث
فربأىا ا نها عبزوجو عائشة رضي ا  طعن ِف عرض النيب ىو الذي و 

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ََل رَبَْسُبوُه م ن فوؽ سبع ظبوات فقاؿ: ))ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ
مثِْ َوالَِّذي تَػَوىلَّ   ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ ٌر َلُكْم ِلُكلّْ اْمرٍِئ ِمنػْ َشرِّا َلُكْم َبْل ُىَو َخيػْ

ُهْم(( أي ابن سلوؿ,  َرُه ِمنػْ  ِكبػْ
ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْػُفِسِهْم ))َلُو َعَذاٌب عَ  ِظيٌم, َلْوََل ِإْذ ظبَِ

ًرا َوَقاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبنٌي, َلْوََل َجاُءوا َعَلْيِو بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ ِلَْ يَْأُتوا  َخيػْ
, َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرضْبَُتُو ِف بِالشَُّهَداِء َفُأولَِئَك ِعْنَد اللَِّو ُىُم اْلَكاِذبُوفَ 

نْػَيا َواْلَِخَرِة َلَمسَُّكْم ِف َما أََفْضُتْم ِفيِو َعَذاٌب َعِظيٌم, ِإْذ تَػَلقَّْونَُو بِأَْلِسَنِتُكْم  الدُّ
ُىَو ِعْنَد اللَِّو َعِظيٌم, َوتَػُقوُلوَف بَِأفْػَواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعْلٌم َورَبَْسُبونَُو َىيػًّْنا وَ 

ْعُتُموُه قُػْلُتْم َما َيُكوُف لََنا َأْف نَػَتَكلََّم ََِّٔذا ُسْبَحاَنَك َىَذا بُػْهَتاٌف َعِظيٌم,  َوَلْوََل ِإْذ ظبَِ
ُ اللَُّو َلُكُم اْلَ  يَاِت يَِعُظُكَم اللَُّو َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلِو أََبًدا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي, َويُػبَػنيّْ

َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم, ِإفَّ الَِّذيَن وبُِبُّوَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن َآَمُنوا ؽَبُْم 
نْػَيا َواْلَِخَرِة َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ََل تَػْعَلُموَف, َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو  َعَذاٌب أَلِيٌم ِف الدُّ

ُو َوَأفَّ اللََّو َرُءوٌؼ َرِحيٌم, يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت َعَلْيُكْم َوَرضْبَتُ 
الشَّْيطَاِف َوَمْن يَػتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف َفِإنَُّو يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوََل َفْضُل 

ْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ اللََّو يُػزَكّْي َمْن َيَشاُء َواللَُّو اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرضْبَُتُو َما زََكا مِ 
يٌع َعِليٌم(( ]النور:  .مات صلى عليو النيب ومع ذلك ؼبا  [.ٕٔ- ٔٔظبَِ
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ُهْم أَنَُّو  جاء عند البخاري عن اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُعَمَر ْبِن اػبَْطَّاِب َرِضَي اُ َعنػْ
لُِيَصلَّْي َعَلْيِو؛  َت َعْبُد اِ ْبُن ُأَِبٍّ اْبُن َسُلوَؿ ُدِعَي َلُو َرُسوُؿ اِ َقاَؿ: َلمَّا َما

ـَ َرُسوُؿ اِ  َوثَػْبُت ِإلَْيِو فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ أَُتَصلّْي َعَلى اْبِن ُأَِبٍّ  فَػَلمَّا َقا
 ُد َعَلْيِو قَػْوَلُو؛ فَػَتَبسََّم َرُسوُؿ اِ َوَقْد َقاَؿ يَػْوـَ َكَذا وََكَذا َكَذا وََكَذا؟ أَُعدّْ 

َوَقاَؿ: َأخّْْر َعِنّْ يَا ُعَمُر. فَػَلمَّا َأْكثَػْرُت َعَلْيِو َقاَؿ: ِإِنّْ ُخيػّْْرُت َفاْختَػْرُت!! َلْو 
َها!! َقاَؿ: فَ  َصلَّى َعَلْيِو َأْعَلُم َأِنّْ ِإْف )َلْو( زِْدُت َعَلى السَّْبِعنَي فَػُغِفَر َلُو َلزِْدُت َعَليػْ

مُثَّ اْنَصَرَؼ؛ فَػَلْم يَبُْكْث ِإَلَّ َيِسريًا َحَتَّ نَػَزَلِت اْليَػَتاِف ِمْن بَػَراَءٌة  َرُسوُؿ اِ 
ُهْم َماَت أََبًدا(( ِإىَل ))َوُىْم َفاِسُقوَف(( َقاَؿ فَػَعِجْبُت  ))َوََل ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

 يَػْوَمِئٍذ َواُ َوَرُسولُُو َأْعَلُم. وِؿ اِ بَػْعُد ِمْن ُجْرَأِت َعَلى َرسُ 
 

" َوِفيِو قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو ا تعاىل معدداً ما يستفاد من اغبديث: 
َجَواُز الشََّهاَدِة َعَلى اْلَمْرِء دبَا َكاَف َعَلْيِو َحيِّا َوَميًّْتا ِلَقْوِؿ ُعَمَر ِإفَّ َعْبَد اللَِّو ُمَناِفٌق 

قَػْوَلُو َويُػْؤَخُذ َأفَّ اْلَمْنِهيَّ َعْنُو ِمْن َسبّْ اأْلَْمَواِت َما ُقِصَد ِبِو  يُػْنِكِر النَّيبُّ  وِلَْ 
ـَ  ْعاَل ْساَلـِ الظَّاِىَرُة َوَأفَّ اإْلِ ـُ اإْلِ ْتُم ََل التػَّْعرِيُف َوَأفَّ اْلُمَناِفَق ذُبَْرى َعَلْيِو َأْحَكا الشَّ

رًَّدا ََل َيْدُخُل ِف النػَّْعِي اْلَمْنِهيّْ َعْنُو َوِفيِو َجَواُز ُسَؤاِؿ اْلُموِسِر ِمَن ِبَوَفاِة اْلَميِّْت ؾبَُ 
اْلَماِؿ َمْن تُػْرَجى بَػرََكُتُو َشْيًئا ِمْن َماِلِو ِلَضُروَرٍة ِديِنيٍَّة َوِفيِو رَِعايَُة اغبَْيّْ اْلُمِطيِع 

ْحَساِف ِإىَل اْلَميِّْت اْلَعاِصي َوِفي ِو التَّْكِفنُي بِاْلَمِخيِط َوَجَواُز تَْأِخرُي اْلبَػَياِف َعْن بِاإْلِ
  ,َوْقِت النػُُّزوِؿ ِإىَل َوْقِت اغْبَاَجِة َواْلَعَمُل بِالظَّاِىِر ِإَذا َكاَف النَّصُّ ؿُبَْتِماًل 

َوتَػْنِبيُو  َوِفيِو َجَواُز تَػْنِبيِو اْلَمْفُضوِؿ لِْلَفاِضِل َعَلى َما َيُظنُّ أَنَُّو َسَها َعْنوُ 
اْلَفاِضِل اْلَمْفُضوَؿ َعَلى َما ُيْشِكُل َعَلْيِو َوَجَواُز اْسِتْفَساِر السَّاِئِل اْلَمْسُئوَؿ 
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نَػُهَما َوِفيِو َجَواُز التََّبسُُّم ِف ُحُضوِر اعْبَِناَزِة ِعْنَد  َوَعْكُسُو َعمَّا وَبَْتِمُل َما َداَر بَػيػْ
ـَ التََّبسُِّم ِمْن َأْجِل سَبَاـِ اػْبُُشوِع ُوُجوِد َما يَػْقَتِضيِو َوَقِد ا ْسَتَحبَّ َأْىُل اْلِعْلِم َعَد

 فَػُيْسَتثْػََن ِمْنُو َما َتْدُعو ِإلَْيِو اغْبَاَجُة َوبِاللَِّو التػَّْوِفيُق".
 

 فقاؿ: يا ؿبمد اعدؿ!! بوؼبا طعن  ةوع ذي اػبويصر  وانظر إىل تعاملو 
 فإنك ِل تعدؿ!

َأََل َأْضِرُب ُعنُػَقُو ؟ قَاَؿ: ) ََل, َلَعلَُّو  ,الَولِيِد: يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  َخاِلُد ْبنُ فيقوؿ 
 ,َأْف َيُكوَف ُيَصلّْي ( فَػَقاَؿ َخاِلٌد: وََكْم ِمْن ُمَصلٍّ يَػُقوُؿ بِِلَسانِو َما لَْيَس ِف قَػْلِبوِ 

ُلوِب النَّاِس َوََل َأُشقَّ ُبطُونَػُهْم : ) ِإِنّْ َِلْ أُوَمْر َأْف أَنْػُقَب َعْن قػُ َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 متفق عليو.( 
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, وروح الدعوة على حسن اػبلق  كيف يرِب أصحابو  وانظر إىل النيب 
 الذي باؿ  ِف اؼبسجد.عراِب األ مع تأمل ِف فعلو 

ـَ َأْعَراِبّّ فَػَباَؿ ِف اْلَمْسِجِد فَػتَػَناَوَلُو روى البخاري َعْن َأِب ُىَريْػَرَة َقاَؿ:  َقا
َدُعوُه َوَىرِيُقوا َعَلى بَػْوِلِو َسْجاًل ِمْن َماٍء َأْو َذنُوبًا : »النَّاُس فَػَقاَؿ ؽَبُُم النَّيبُّ 

َعُثوا ُمَعسّْرِينَ  َا بُِعْثُتْم ُمَيسّْرِيَن وِلَْ تُػبػْ  «.ِمْن َماٍء َفِإمبَّ
" ُأِتَ النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوآِلِو َوَسلََّم ِبَرُجٍل  :َقاؿَ  ,َأِب ُىَريْػَرةَ  َعنْ ولو أيضا 

َوِمنَّا الضَّاِرُب  ,َفِمنَّا الضَّاِرُب بَِيِدهِ  :َقاَؿ أَبُو ُىَريْػَرةَ  ,اْضرِبُوهُ  :فَػَقاؿَ  ,َشِربَ 
ََل  :َقاؿَ  ,َأْخزَاَؾ اللَّوُ  :َقاَؿ بَػْعُض اْلَقْوـِ فَػَلمَّا اْنَصَرَؼ  ,َوالضَّاِرُب بِثَػْوِبوِ  ,بِنَػْعِلوِ 

 .ِعيُنوا َعَلْيِو الشَّْيطَاَف "ََل تُ  ,تَػُقوُلوا َىَذا
 

أفَّ رجال اظبُو عبُد اللَِّو يُػَلقَُّب ضبارا   ولو أيضا َعْن ُعَمَر ْبِن اػبَْطَّاِب 
ُه ِف الشََّراِب َفُأِتَ ِبِو يَػْوًما َفَأَمَر َقْد َجَلدَ  وََكاَف النَّيبُّ  َكاَف ُيْضِحُك النَّيبَّ 

: اللَُّهمَّ اْلَعْنُو َما َأْكثَػَر َما يُػْؤَتى ِبِو فَػَقاَؿ النَّيبُّ  : ِبِو َفُجِلَد فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوـِ
 «.ََل تلعنوه فو ا َما َعِلْمُت أَنَُّو وبُِبُّ اللََّو َوَرُسوَلوُ »

وتنقص  حكمو اعبلد فال هبوز لك أف تزيد فيو وحكم شارب اػبمر    
عن  أصحابو  النيب  هنى ؛ فلو كاف ىذا من شرع ا ؼباأو تلعنو وفتشتم
 إياؾ فإف ىذا من عمل بِن اسرائيل.ذلك ف

ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويَةَ " :روى ابن أِب شيبة ِف مصنفو قاؿ َعْن َعْمرِو ْبِن  ,َحدَّ
ُأِتَ َسْعٌد بَِأِب ؿِبَْجٍن  :َقاؿَ  ,َعْن أَبِيوِ  ,َم ْبِن ؿُبَمَِّد ْبِن َسْعدٍ َعْن ِإبْػَراِىي ,ُمَهاِجرٍ 

وََكاَف ِبَسْعٍد ِجَراَحٌة ,  :َقاؿَ  ,َفَأَمَر ِبِو ِإىَل اْلَقْيدِ  ,يَػْوـَ اْلَقاِدِسيَِّة َوَقْد َشِرَب اػبَْْمرَ 
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 ,وا ِبِو فَػْوَؽ اْلُعَذْيِب لِيَػْنظَُر ِإىَل النَّاسِ َوَصِعدُ  :َقاؿَ  ,فَػَلْم ىَبْرُْج يَػْوَمِئٍذ ِإىَل النَّاسِ 
َقاَؿ أَبُو  ,فَػَلمَّا اْلتَػَقى النَّاسُ  ,َواْستَػْعَمَل َعَلى اػْبَْيِل َخاِلَد ْبَن ُعْرُفَطةَ  :َقاؿَ 

 :ؿِبَْجنٍ 
 ا.. َوأُتْػَرُؾ َمْشُدوًدا َعَليَّ َوثَاِقيَ .َكَفى ُحْزنًا َأْف تُػْرَدى اػْبَْيُل بِاْلَقَنا

َأْطِلِقيِِن َوَلِك َعَليَّ ِإْف َسلََّمِِنَ اللَُّو َأْف أَْرِجَع  :اْمَرأَِة َسْعدٍ  ,فَػَقاَؿ َِلبْػَنِة َخَصَفةَ 
َفَحلَّْتُو ِحنَي اْلتَػَقى  :َقاؿَ  ,َحَتَّ َأَضَع رِْجِلي ِف اْلَقْيِد , َوِإْف قُِتْلُت اْستَػَرْحُتمْ 

 النَّاُس.
مُثَّ َخرََج  ,مُثَّ َأَخَذ ُرؿْبًا ,َقاؿَ  ,اْلبَػْلَقاءُ  :ِلَسْعٍد يُػَقاَؿ ؽَبَا فَػَوَثَب َعَلى فَػَرسٍ  :َقاؿَ 

َوَجَعَل النَّاُس  :َقاؿَ  ,, َفَجَعَل ََل وَبِْمُل َعَلى نَاِحَيٍة ِمَن اْلَعُدوّْ ِإَلَّ َىَزَمُهمْ 
ُر  :يَػُقوؿُ  َوَجَعَل َسْعدٌ  :َقاؿَ  ,َىَذا َمَلٌك , ِلَما يَػَرْونَُو َيْصَنعُ  :يَػُقوُلوفَ  ُر َضبػْ الضَّبػْ
 َوأَبُو ؿِبَْجٍن ِف اْلَقْيِد. ,َوالطََّعُن َطَعُن َأِب ؿِبَْجنٍ  ,اْلبَػْلَقاءِ 
َرَجَع أَبُو ؿِبَْجٍن َحَتَّ َوَضَع رِْجَلْيِو ِف اْلَقْيِد ,  ,فَػَلمَّا ُىِزـَ اْلَعُدوَّ  ,َقاؿَ 

َواِ ََل  :فَػَقاَؿ َسْعدٌ  :َقاؿَ  ,اَف ِمْن أَْمرِهِ َفَأْخبَػَرْت بِْنُت َخَصَفَة َسْعًدا ِباَلَِّذي كَ 
َفَخلَّى  :َقاؿَ  ,َأْضِرُب اْليَػْوـَ َرُجاًل أَبْػَلى اللَُّو اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َيَدْيِو َما أَْباَلُىمْ 

ـُ َعَليَّ  :فَػَقاَؿ أَبُو ؿِبَْجنٍ  :َقاؿَ  ,َسِبيَلوُ   ,اغبَْدُّ َقْد ُكْنُت َأْشَربُػَها َحْيُث َكاَف يُػَقا
َها , َفَأمَّا ِإْذ بَػْهَرَجْتِِن َفاَل َواِ ََل َأْشَربُػَها أََبًدا  ."َفَأْظَهُر ِمنػْ

َرُجٌل َوُىَو ِف اْلَمْسِجِد  وِف اؼبتفق عليو َعْن َأِب ُىَريْػَرَة َقاَؿ: أََتى النَّيبُّ 
 فَػَناَداُه: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإِنّْ َزنَػْيُت. 
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فَػتَػَنحَّى ِلِشقّْ َوْجِهِو الَِّذي َأْعَرَض ِقبَػَلُو فَػَقاَؿ: ِإِنّْ  ,ْنُو النَّيبُّ َفَأْعَرَض عَ 
 َزنَػْيُت 

  ,َفَأْعَرَض َعْنُو النَّيبُّ 
  ,فَػَلمَّا َشِهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت َدَعاُه النَّيبُّ 

  .َقاَؿ: ََل « أَِبَك ُجُنوٌف؟»فَػَقاَؿ: 
  .اَؿ: نَػَعْم يَا َرُسوَؿ اللَّوِ قَ « ُأْحِصْنَت؟»فَػَقاَؿ: 

َىْل »َقاَؿ: نَػَعْم َقاَؿ: « َىْل َضاَجْعتَػَها؟: »وِف رواية أِب داود, َقاَؿ 
َؿ: َفَأَمَر ِبِو َأْف َقاَؿ: نَػَعْم َقا« َىْل َجاَمْعتَػَها؟»َقاَؿ: نَػَعْم َقاَؿ: « بَاَشْرتَػَها؟

َنِة فَػَلمَّا أَْذَلَقْتُو اغبَِْجاَرُة َىَرَب َحَتَّ أَْدرَْكَناُه يُػْرَجَم.. قاؿ َجاِبَر: فَػَرصَبَْناُه بِاْلَمِدي
 بِاغبَْرَِّة فرصبناه َحَتَّ َماَت..
 .«َىالَّ تَػرَْكُتُموُه َلَعلَُّو َأْف يَػُتوَب. فَػَيُتوَب اللَُّو َعَلْيوِ »َفذََكَر َذِلَك َلُو فَػَقاَؿ: 

 ا, ؿرسو  لعلو يذىب وىو يكررىا على فتأمل كيف أعرض النيب 
َىْل »َقاَؿ: نَػَعْم َقاَؿ: « َىْل َضاَجْعتَػَها؟»« أَِبَك ُجُنوٌف؟»مث يسألو 

لعلو يذىب وىو يكرر على « َىْل َجاَمْعتَػَها؟»َقاَؿ: نَػَعْم َقاَؿ: « بَاَشْرتَػَها؟
 إىل أف أقاـ عليو اغبد, ,رسوؿ ا 

الَّ تَػرَْكُتُموُه َلَعلَُّو ىَ »مث يقوؿ للصحابة الذين رصبوه ؼبا ىرب من حر اغبجارة 
 «.َأْف يَػُتوَب. فَػَيُتوَب اللَُّو َعَلْيوِ 

ُأَساَمَة  ففي اؼبتفق عليو أفوأسامة بن زيد يقتل رجاًل قاؿ َل إلو إَل ا... 
َنَة َقاَؿ: ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو. قاؿ َفِجْئُت ِإىَل النَّيبّْ   ْبِن َزْيٍد قتل رجال من ُجَهيػْ
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َا « أقَتلَتو وقْد َشِهَد َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو؟»بَػْرتُُو فَػَقاَؿ: َفَأخْ  قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإمبَّ
 فَػَعَل َذِلَك تَػَعوًُّذا أي خوفا من السالح, 

ماذا تفعل بال إَل ا  إذا  «َىالَّ شَققَت َعن قلبو؟: »فيقوؿ النيب 
ة: َفَما زَاَؿ ُيكرُّْرىا َحَتَّ سبنَّيت َأْف َِلْ جاءت رباجك يـو القيامة. قاؿ اسام

 ."َأُكْن أسلمُت قَػْبَل َذِلَك اليـو
 ره علىبل أمَّ َل , ؟!قتلو, أـ سجنو ونّبشوعد ذلك؟ ىل فكيف عاملو ب

.ِف قتاؿ  الصحابة   الرـو
باػبطأ وىم مسلموف فما يزيد إَل أف يقوؿ: َجِذيبَة وخالد يقتل بِن 

(( لكن ما فعل خبالد, ىل قتلو مكاهنم أـ  أَبْػَرأُ ِإلَْيَك فبَّا َصَنَع َخاِلدٌ اللَُّهمَّ ِإِنّْ ))
 لجيش وِل يعزلو من منصبو,أبقاه أمريا ل ماذا فعل بو؟!

 ؟!!أصحابو  أخطاء مع فأين كبن من تعامل نبينا 
 .أسرار  اؼبعركة للكفار سراً من ىفشالذي أحاطب عن ا فعف

 ,مسطح وضبنةحساف بن ثابت فعفا عن  عفا عمن طعن ِف عرضو,و 
روى مسلم عن عائشة أهنا قالت: وكاف الذين تكلموا بو مسطح وضبنة 

 وحساف.
 عما كاف منو وقاؿ يبدح عائشة دبا ىي أىل لو: وقد اعتذر حساف 

 وتصبح غرثى من غبـو الغوافل  بريبة          تزف  ما    رزاف   حصاف
 نيب اؽبدى واؼبكرمات الفواضل  صبا  ومن  دينا  حليلة  خري الناس 

 كراـ اؼبساعي, ؾبدىا غري زائل    غالب       بن  لؤي  عقيلة  حي من
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 خيمها           وطهرىا من كل سوء وباطل  ا   طيب   قد  مهذبة  
 فال رفعت سوطي إِل أناملي      فإف كنت قد قلت الذي قد زعمتم 

 ِب ماحل بل قوؿ امرىء الدىر     ّٔا  بالئط  وإف الذي قد قيل ليس 
 ونصرِت لؿ نيب ا زين اافلحييت            ما     وودي      فكيف

 اؼبتطاوؿ سورة  عنو   تقاصر       كلهم     الناس   على عاؿ  لو رتب 
 

ينفق علي مسطح بن اثاثة فاقسم أف َل ينفق  وكاف أبو بكر الصديق 
شة واشرتاكو ِف ىذا البهتاف فنزؿ قوؿ ا عليو ؼبوقفو من السيدة عائ

تعاىل:}َوَل يَْأَتِل أُوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعِة َأف يُػْؤُتوا أُوِل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكنَي 
ُ َواْلُمَهاِجرِيَن ِف َسِبيِل اِ َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ربُِبُّوَف َأف يَػْغِفَر اُ َلُكْم َوا

بلي وا إِن ألحب أف يغفر ا ِل  :فقاؿ أبو بكر [.ٕٕ:النور]َغُفوٌر رَِّحيٌم{
 .فأرجع إىل مسطح نفقتو اليت كاف ينفقها عليو وقاؿ وا َل أنزعها منو أبًدا

وأعلم أف من أخطأ ِف حق عائشة بعد ما جاء القرآف  برباءهتا, يعترب 
 مكذبا للقرآف, كافراً با. 

أف الناس على اختالؼ أمزجتهم وألواهنم إَل أهنم أربعة َل خامس واعلم 
ؽبم: أوؽبم: جاىل ضعيف اإليباف, وثانيهم: من عنده علم وإيبانو ضعيف, 

 وثالثهم: جاىل وذو أيباف, ورابعهم: فهو عاِل مؤمن.
أما أوؽبم فهو اإلعراِب الذي  وكل ىذه الفئات ؽبا واقع ِف حياة النيب  

فقاؿ  د فافزعو الصحابة رضواف ا عليهم وىدأىم النيب باؿ ِف اؼبسج



 
 

71 

اللني  الرجل: "اللهم ارضبِن وؿبمدا وَل ترحم معنا أحدا". فاستخدـ النيب 
 والرضبة.

وقاؿ يا رسوؿ ا ءاذف ِل بالزنا, فهو  وأما الثاِن: فالذي جاء للنيب 
 رخصة من الرسوؿ  لعلمو أف الزنا حراـ ِل يزِن لكن إيبانو قليل فجاء يأخذ

فقاؿ لو: )) أترضاه ألمك؟.. أترضاه لبنتك؟.. أترضاه..(( والرجل يقوؿ َل.. 
على صدره ودعا لو فقاـ الرجل والزنا ابغض شيء إليو.  َل.. فمسح النيب 

 اسلوب السؤاؿ وؿباكاة عقلو مع رقة ِف الدعوة. فاستخدـ النيب 
ه خاَت الذىب فهو رجل من يد وأما ثالثهم: فهو الرجل الذي نزع 

نوعاً  إيبانو عظيم لكنو ِل يكن عنده العلم حبرمة الذىب. فاستخدـ النيب 
 من الشدة معو بقدر ما عند ىذا الرجل من إيباف.

وأما رابعهم فكعب بن مالك وىو أحد الثالثة الذين زبلفوا عن غزوة تبوؾ 
سية ِف شدة قا فكاف األسلوب باؽبجر واؼبقاطعة. فاستخدـ النيب 

 األسلوب.
فاغبكمة: قوؿ ما ينبغي وقت ما ينبغي قدر ما ينبغي ِف اؼبكاف الذي 

 ينبغي على الوجو الذي ينبغي,
ًرا َكِثريًا َوَما َيذَّكَُّر )) يُػْؤِت اغبِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُػْؤَت اغبِْْكَمَة فَػَقْد أُوِتَ َخيػْ

 .((ِإَلَّ أُوُلو اأْلَْلَبابِ 
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ِإفَّ اللََّو تَػَعاىَل َرِفيٌق وبُِبُّ : » َقاؿَ يث الصحيح كما عند مسلم: وِف اغبد
الرّْْفَق َويُػْعِطي َعَلى الرّْْفِق َما ََل يُػْعِطي َعَلى اْلُعْنِف َوَما ََل يُػْعِطي َعَلى َما 

َف َواْلُفْحَش ِإفَّ َعَلْيِك بِالرّْْفِق َوِإيَّاِؾ َواْلُعنْ »َوِف ِرَوايٍَة: َقاَؿ ِلَعاِئَشَة: «. ِسَواهُ 
زَُع ِمْن َشْيء ِإَلَّ شانو  .«الرّْْفَق ََل َيُكوُف ِف َشْيٍء ِإَلَّ زَانَُو َوََل يُػنػْ

رَ : »لو أيضاً قاؿ  َوِف ِرَوايَةٍ   .«ِمْن وُبَْرـِ الرّْْفَق وُبَْرـِ اػْبَيػْ
 واياؾ إياؾ أف تكوف فبا يكلمو الناس اتقاء فحشو, 

ُ
ِو َعْن تػََّفق َعَليْ ففي اؼب

َها َأفَّ َرُجاًل اْسَتْأَذَف َعَلى النَّيبّْ  اْئَذنُوا َلُو ». فَػَقاَؿ: َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ِف َوْجِهِو َوانْػَبَسَط ِإلَْيِو. فَػَلمَّا  فَػَلمَّا َجَلَس َتطَلََّق النَّيبُّ « فَِبْئَس َأُخو اْلَعِشريَةِ 

َشُة: يَا َرُسوَؿ اللَِّو قُػْلَت َلُو: َكَذا وََكَذا مُثَّ َتطَلَّْقَت ِف اْنطََلَق الرَُّجُل َقاَلْت َعائِ 
ِإف َشّر النَّاس َمْنزَِلًة  يا عائشة: »َوْجِهِو َوانْػَبَسْطَت ِإلَْيِو. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

 «. َقاَء ُفْحِشوِ اتػّْ »َوِف ِرَوايٍَة: « يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َمْن تَػرََكُو النَّاُس اتػَّْقاَء َشرّْهِ 
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 الا تظهر انشًاتت ألخيك :فصم
))يُػْبِصُر َأَحدُُكُم  :َعْن َأِب ُىَريْػَرَة , َقاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ابن حباف  ىرو 

  .ويَػْنَسى اعِبذَْع ِف َعينو! ((الَقَذاَة ِف َعنْيِ َأخيو , 
َرَواُه التػّْْرِمِذيُّ «. َويَػْبَتِلَيكَ  ََل تظهر الشماتة ألخيك ِفريضبو ا: »وَقاَؿ 

 َوَقاَؿ: َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ 
ومن درر ما كتبو ابن حـز رضبو ا: "من امُتحن بالُعْجب فليفكر ِف 

فليفتش ما فيو من األخالؽ الدنيئة! فإف خِفَيت  ,عيوبو! فإف أعجب بفضائلو
وأنو  ,فليعلم أف مصيبتو إىل األبد ,عليو عيوبو صُبلًة حَت يظن أنو َل عيب فيو

 أَت الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً وأضعفهم سبييزاً!
ألف العاقل  ؛وأوؿ ذلك أنو ضعيف العقل جاىٌل وَل عيب أشد من ىذين

 .فغالبها وسعى ِف قمعها ؛ىو من ميز عيوب نفسو
وضعف  ,إما لقلة علمو وسبييزه :واألضبق ىو الذي هَبهل عيوب نفسو

ُر أف عيوبو خصاؿٌ  ,فْكرتو  .وىذا أشدُّ عيٍب ِف األرض!!" ,وإما ألنو يقدّْ
 

–حاشا األنبياء  ,وقاؿ أيضاً: "واعلْم يقينًا أنو َل َيْسلم إنسيّّ ِمْن نقص
وصار من  ,. فمن خفيْت عليو عيوب نفسو فقد سقط-صلوات ا عليهم

حبيث َل  ,فهمالسُّخف والضعة والرذالة واػبسة وضعف التمييز والعقل وقلة ال
فليتدارؾ  ,وحبيث ليس ربتو منزلة من الدناءة ,يتخلف عنو متخلف من األرذاؿ
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واَلشتغاؿ بذلك عن اإلعجاب ّٔا وعن عيوب  ,نفسو بالبحث عن عيوبو
 .غريه اليت َل تضره َل ِف الدنيا وَل ِف الخرة

 ,وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إَل اَلتعاظ دبا يسمع اؼبرء منها
 .جتنبها ويسعى ِف إزالة ما فيو منها حبوؿ ا تعاىل وقوتوفي

 ,والواجب اجتنابو ,َل يسوغ أصالً  ,وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبري
أو على سبيل تبكيت  ,إَل ِف نصيحة من يتوقع عليو األذى دبداخلة اؼبعيب

 ,ارجع إىل نفسك :مث يقوؿ للمعَجبِ  ,اؼبعَجب فقط ِف وجهو َل خْلف ظهره
وَل سُبَثّْل بني نفسك وبني من ىو أكثر  ,فإذا ميزت عيؤّا فقد داويت عجبك

َـّ تقليد أىل  ,عيوبًا منها فتستسهل الرذائل وتكوف مقلدًا ألىل الشر وقد ُذ
فكيف تقليد أىل الشر؟! ولكن مّثل بني نفسك وبني من ىو أفضل  ,اػبري
بيح الذي يُوّلد عليك وتفيق من ىذا الداء الق ,فحينئذ يتلُف ُعْجبك ,منك

فإذا  –من ىو خري منك  ,بال شك ,وفيهم –اَلستخفاؼ بالناس 
}َوَجَزآءُ  :ألف ا تعاىل يقوؿ ؛استخففت ّٔم بغري حق استخفوا بك حبق

بل  ,فُتوّلد على نفسك أف تكوف أىاًل لالستخفاؼ بك ,َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة مّْثْػُلَها{
 .وطمس ما فيك من فضيلة..." –وجل عز  –مع مقِت ا  ,على اغبقيقة

 
يبَاُف قَػْلَبُو ََل : " لذلك يقوؿ النيب  يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِو وِلَْ َيْدُخِل اإْلِ

, تَػْغَتابُوا اْلُمْسِلِمنَي َوََل تَػتَِّبُعوا َعْوَراهِتِْم؛ َفِإنَُّو َمْن يَػتَِّبْع َعْوَراهِتِْم يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتوُ 
 .رواه اضبد وسنده صحيح "َوَمْن يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتُو يَػْفَضْحُو ِف بَػْيِتوِ 
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فهذا عمر بن  .وقد حث الصحابة والتابعوف األمة على اتباع ىذا اؼبنهج
 ,"وَل تظنن بكلمة خرجت من أخيك اؼبؤمن إَل شراً  :يقوؿ اػبطاب 

 .وأنت ذبد ؽبا ِف اػبري ؿبماًل"
"إذا بلغك عن أخيك شيئاً تكرىو فالتمس لو عذراً  :عبرميوقاؿ أبو قالبة ا

 لعل ألخي عذراً َل أعلمو". :فإف ِل ذبد لو عذراً فقل ,جهدؾ
 ثبت عن معاوية  ,إف منهج تتبع األخطاء والعثرات مرفوض شرعاً و 
أَْو  ِإنََّك ِإِف اتػَّبَػْعَت َعْوَراِت النَّاِس؛ أَْفَسْدتَػُهْم ,  " :ظبعت رسوؿ ا  :قاؿ

 .رواه ابن حباف وغريه وسنده صحيح" ِكْدَت َأْف تُػْفِسَدُىمْ 
: ))يُػْبِصُر َأَحدُُكُم الَقَذاَة ِف ولو َعْن َأِب ُىَريْػَرَة , َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

 ((., ويَػْنَسى اعِبذَْع ِف َعينو! َعنْيِ َأخيو
 

سعادة عالمات ؼبن وفقو ِف كتابو مفتاح دار الوقد ذكر ابن القيم رضبو ا 
َها اف ا ُسْبَحانَُو ِإذا أَرَاَد ِبَعْبِدِه خريا انساه ُرْؤيَة طاعاتو  ا للتوبة:" َوِمنػْ
نَػْيِو ونسى طاعاتو  ورفعها من قلبو َولَسانو َفِإذا ابتلى بالذنب جعلو نصب َعيػْ

ـَ اَْو ق عد اَْو َغدا اَْو َراح فَيكوف َوجعل نبو ُكلو ِبَذنِبِو َفاَل يَزاؿ َذنبو امامو اف َقا
َكَما َقاَؿ بعض الّسلف اف الَعْبد ليْعَمل الذَّنب ,  َىَذا عني الرَّضْبَة ِف َحقو

قالوا وََكيف َذِلك َقاَؿ يْعمل  فَيْدخل ِبِو اعْبنَّة َويْعمل اغبََْسَنة فَيْدخل َّٔا النار
نَػْيِو كلما ذكرَىا َبَكى  اػبَِْطيَئة فال َوَندـ َوتَاَب واستغفر وتضرع تزاؿ نصب َعيػْ

وأناب اىل ا وذؿ َلُو وانكسر َوعمل ؽَبَا اعماَل فَتكوف َسَبب الرَّضْبَة ِف َحقو 
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نَػْيِو يبن َّٔا ويراىا ويعتد َّٔا على ربو وَعلى  َويْعمل اغبََْسَنة فال تزاؿ نصب َعيػْ
َها اػْبلق ويتكرب َّٔا ويتعجب من النَّاس َكيَف ََل يعظمونو ويكرم ونو وهبلونو َعَليػْ

َفاَل تَزاؿ َىِذه اَلمور ِبِو َحَتَّ تقوى َعَلْيِو آثارىا فتدخلو النَّار فعالمة السََّعاَدة 
نَػْيِو وعالمة الشقاوة اف  اف تكوف َحَسَنات الَعْبد خلف َظهره وسيئاتو نصب َعيػْ

نَػْيِو وسيئاتو خلف َظهره َوا اْلُمْستػَ   ,َعافهَبَْعل َحَسَناتو نصب َعيػْ
َها اف ُشُهود الَعْبد ذنُوبو وخطاياه ُموجب َلُو اف ََل يرى لَنفِسوِ  على  َوِمنػْ

ُاْحُد فضال َوََل َلُو على ُاْحُد َحًقا َفِإنَُّو يْشهد ُعُيوب نَفسو وذنوبو َفاَل يظّن انو 
ِلك خري من ُمسلم يُؤمن بِاللَّو َوَرُسولو َووبـر َما حـر ا َوَرُسولو َوِإذا شهد ذَ 

ـ يتقاضاىم اياىا ويذمهم على امن نَفسو ِل يرؽبا على النَّاس حقوقا من اَلكر 
ترؾ اْلقياـ َّٔا َفِإنػََّها ِعْنده اخس قدرا واقل قيَمة من اف يكوف َلُو َّٔا على عباد 
ا ُحُقوؽ هبب َعَلْيِهم مراعاهتا اولو َعَلْيِهم فضل يْسَتحق اف يكـر ويعظم 

ى اف من سلم َعَلْيِو اَْو لِقيو ِبَوْجو منبسط فقد احسن اليو َويقدـ َلجلها َفري 
وبذؿ َلُو َماَل يْسَتحّقُو فاسرتاح َىَذا ِف نَفسو وأراح النَّاس من شكايتو وغضبو 

عينو واين َىَذا فبَّن  على اْلُوُجود واىلو َفَما اطيب عيشو َوَما اْنعْم بالو َوَما اقر
شاكيا ترؾ قيامهم حِبقِّْو ساخطا َعَلْيِهم وىم َعَلْيِو ََل يَزاؿ عاتبا على اػْبلق 

َها انو َويُوجب َلُو اَلمساؾ َعن ُعُيوب النَّاس والفكر ِفيَها َفِإنَُّو  ..اسخط َوِمنػْ
شغل ِبَعْيب نَفسو فطوَب ؼبن شغلو َعيبو َعن ُعُيوب النَّاس وويل ؼبن نسي  ِف 

ة الشقاوة َكَما اف اَلوؿ من امارات َعيبو وتفرغ لعيوب النَّاس َىَذا من َعالمَ 
 [.ٜٕٛص ٔالسََّعاَدة.."]ج

 فارضبوا أىل البالء واضبدوا ا على العافية. ,فإمبا الناس مبتلى ومعاِف
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أَل  اؼبسلمنيأقوؿ لك يا من مشيت ِف ظلم َل يسعِن إَل أف  وختايًا:
 ذيفهو الفلتقف مع نفسك ورباسبها, قبل أف تقف بني يدي ا فيسألك 

 [.ٕٗقاؿ: ))َوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسُئوُلوَف(( ]الصافات:
" أَيػَُّها النَّاُس َمْهاًل َمْهاًل :َوذُِكَر َعْن وَبْىَي ْبِن ُمَعاٍذ الرَّازِيّْ َرضِبَُو اللَُّو, أنو َقاؿَ 

فَػْوًجا فَػْوًجا, َغًدا رُبَْشُروَف ِإىَل اْلَمْوِقِف, َحْشًرا َحْشًرا, َوتَْأُتوَف ِمَن اأْلَْطَراِؼ 
َوُتوقَػُفوَف بَػنْيَ َيَدِي اللَِّو فَػْرًدا فَػْرًدا, َوُتْسأَُلوَف َعمَّا فَػَعْلُتْم َحْرًفا َحْرًفا, َوتُػَقاُد 
اأْلَْولَِياُء ِإىَل الرَّضْبَِن َوْفًدا َوْفًدا, َويُػَردُّ اْلَعاُصوَف ِإىَل َعَذاِب اللَِّو ِوْرًدا ِوْرًدا, 

نََّم ِحْزبًا ِحْزبًا, وَُكلُّ َىَذا ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكِّا دَكِّا. َوَجاَء َربَُّك َوَيْدُخُلوَف َجهَ 
َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا, َوهُبَاُء ِِبََهنََّم يَػْوَمِئٍذ َوْياًل َوْياًل. ِإْخَواِن, اْلَوْيُل َلُكْم ِمْن يَػْوـٍ  

ْوـَ الرَّاِجَفِة, يَػْوـَ اْلزَِفِة, يَػْوـَ اْلِقَياَمِة, يَػْوـَ َكاَف ِمْقَدارُُه طَبِْسنَي أَْلَف َسَنٍة؛ يػَ 
اغبَْْسَرِة َوالنََّداَمِة, َفَذِلَك يَػْوـٌ َعِظيٌم يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربّْ اْلَعاَلِمنَي َوُىَو يَػْوـُ 

اَءَلِة َويَػْوـُ الزَّْلَزَلِة َويَػْوـُ اْلُمَناَقَشِة َويَػْوـُ اْلُمَحاَسَبِة َويَػْوـُ اْلُمَواَزنَِة َويَػْوـُ اْلُمسَ 
الصَّْيَحِة َويَػْوـُ اغْبَاقَِّة َويَػْوـُ اْلَقارَِعِة َويَػْوـُ النُُّشوِر, َويَػْوـَ يَػْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت 

يَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َيَداُه, َويَػْوـَ التػََّغاُبِن, َويَػْوـَ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُػَرْوا َأْعَماؽَبُْم, وَ 
ُهْم َكْيُدُىْم  َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه, َويَػْوـَ ََل يُػْغِِن َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشْيًئا, َويَػْوـَ ََل يُػْغِِن َعنػْ
َشْيًئا, َويَػْوـَ ََل هَبْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه, َوََل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا, يَػْوًما  

َفُع الظَّاِلِمنَي َمْعِذَرتُػُهْم, َوؽَبُُم اللَّْعَنُة, َكاَف  َشرُُّه ُمْسَتِطريًا, َأْي ُمْنَتِشًرا, يَػْوـَ ََل يَػنػْ
اِر, يَػْوـَ تَْأِت ُكلُّ نَػْفٍس ذُبَاِدُؿ َعْن نَػْفِسَها, يَػْوـَ َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  َوؽَبُْم ُسوُء الدَّ



 

78 

َذاِت ضَبٍْل ضَبَْلَها, َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم  َعمَّا أَْرَضَعْت, َوَتَضُع ُكلُّ 
 .َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديٌد " ,ِبُسَكاَرى

 
ُتَّفق َعَلْيِو:   وتذكر قوؿ النيب 

ِإف اللََّو لَُيْمِلي لِلظَّاِلِِ »كما ِف اغبديث اؼب
َأْخُذ َربَّْك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي  مثَّ قرأ: ))وََكَذِلكَ « َحَتَّ ِإَذا َأَخَذُه ِلَْ يفلتو

ظَاِلَمٌة ِإفَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد, ِإفَّ ِف َذِلَك َليًَة ِلَمْن َخاَؼ َعَذاَب اْلِخَرِة َذِلَك 
ْوـَ يَػْوـٌ ؾَبُْموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك يَػْوـٌ َمْشُهوٌد, َوَما نُػَؤخّْرُُه ِإَلَّ أِلََجٍل َمْعُدوٍد, يػَ 

ُهْم َشِقيّّ َوَسِعيٌد, َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر  يَْأِت ََل َتَكلَُّم نَػْفٌس ِإَلَّ بِِإْذنِِو َفِمنػْ
ؽَبُْم ِفيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق, َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإَلَّ َما َشاَء 

ٌؿ ِلَما يُرِيُد, َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اعْبَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َربَُّك ِإفَّ َربََّك فَػعَّا
َر ؾَبُْذوٍذ(( ]ىود:  -َٕٓٔداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإَلَّ َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء َغيػْ

ٔٓٛ .] 
ُعوَف َأْحَسَنُو أُولَِئَك الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَّبِ   :هبعلنا منأسأؿ ا أف 

وصلى ا وسلم على سيدنا   الَِّذيَن َىَداُىُم اللَُّو َوأُولَِئَك ُىْم أُوُلو اأْلَْلَبابِ 
 ؿبمد وآلو وصحبو أصبعني وآخر دعوانا أف اغبمد  رب العاؼبني.

 
 
 
 



 
 

79 

 انفهرس
 

 1............................................................ متهيد
 

 4...................................... كم ابن آدو خطاء :فصم
 

 11...... اخلطأ انيسري يغتفر يف جانب اخلري انكثريفصم: 
 

 02.......................... انسرت وػدو اإلشاػتاألصم فصم: 
 

 02.............. فصم: انىرع ػند نقم اخلطأ وػدو انتحايم
 

 73..................................... ىبتهيف انظهى وػق :فصم
 

 44..................................... يف قبىل اننصيحت :فصم
 

 13....... فصم: اجلهاد وسيهت ألػظى غايت أال وهي اندػىة
 

  ....22 أصحابه أخطاء يغ  كيف تؼايم اننبي :فصم
 

 37............................. فصم: الا تظهر انشًاتت ألخيك
 

 33...................................................... اخلامتت
 
 


