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انًقذية:
 احلمد هلل ادلوصوف بالعزة والكربياء ،الذي لو العلو واالستواء ،وكان عرشو على ادلاء ،وأحاط علمو بكل شيء يف
األرض والسماء.
لو الكمال من كل وجو ولو احلسٌت من األمساء.
أرسل رسلو واألنبياء ،فهدى ُّم من شاء ،وأخرجهم من الظلماء ،فعليهم الصالة والسالم وأحسن الثناء.
خلق آدم وزوجو حواء ،وجعل من ذريتهم مجيع البنات واألبناء ،وقدر فيهم الذنوب فكل بٍت آدم خطاء ،ورمحهم فقبل
توبة من تاب منهم بعد أن أساء ،فمن اعًتف بذنبو كان كأبيو آدم وأمو حواء ،ومن مل يعًتف بو فقد وقع يف داء
الشيطان وبئس ذلك الداء من داء.
 أهَّا بعد /فقد سألٍت بعض إخواننا األفاضل أن أكتب حول مسألة اعًتاف العامل ٓتطئو واعتذاره يف حق من أخطأ
عليو ،ىل صحيح َّ
أن اعًتافو ٓتطئو واعتذاره يف حق من أخطأ عليو ُمذىب ذليبتو يف أوساط الناس.
أن ىنالك من أخذىا بأوسع من ذلك وىو َّ
وبلغٍت َّ
أن العامل إذا أخطأ يكفيو أن يقرر الصواب وال يعًتف ٓتطئو حىت ال
تسقط مكانتو يف أوسط الناس.
البُت وىو من أسباب الفرقة دلا فيو من إصرار ادلخطئ على خطئو ،وعدم إصالح ما بينو
ودلا كان ىذا القول من اخلطأ َّ
وبُت من أخطأ عليو باالعتذار منو والتحلل من خطئو ،وقد اغًت ُّذا القول كثَت من الفضالء فأحببت أن أكتب يف ذلك
ما يزيل بو اللبس يف ىذه ادلسألة بياناً للحق ونصيحة لنفسي أوالً وإلخواين الفضالء ثانياً ،وليس غرضي الرد على أحد
بعينو َّ
وإَّنا غرضي بيان احلق وإزالة اللبس كما قلت آنفاً ،وال آذن ألحد أن حيمل كالمي على شخص معُت يسميو،

وكالمي ىذا ادلسطور من الكالم العام فمن كان ىذا األمر يف نفسو أو تلفظ بو فهذا بيان لو ولغَته.
ًأقٌل هستعيناً باهلل تعاىل:
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انفصم األٔل :فً بٍبٌ أٌَّ ْذا انقٕل يخبنف ألدنة انحٕبة
 ومن ذلك :قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂ ﭼ [البقرة.]ٔٙٓ – ٜٔ٘ :
 ذكس احلافظ ابي زجب رمحو اهلل يف [ذيل طبقات احلنابلة] (ٔ:)ٖٓٓ /
ال (( :ولقد ذكر أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل رجل من أىل العلم ،كانت لو زلة،
من طريق أَيب حامت زلمد بن إدريس قَ َ
ال مقالتو كيت
وأنَّو تاب من زلتو ،فقال :ال يقبل اهلل ذلك منو حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالتو ،وليعلمن أنو قَ َ
وكيت ،وأن و تاب إلى اهلل تعالى من مقالتو ،ورجع عنو ،فإذا ظهر ذلك منو حينئذ تقبل ،مث تال أَبُو عبد اهلل ﭽ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﯂ ﭼ )).

أن اإلمام أمحد َّبُت َّ
 فتأهل كيف َّ
أن توبة صاحب الزلة ال تقبل َّإال بأمور ثالثة:
 األول :إظهار التوبة والرجوع عن ادلقالة اخلاطئة.
 الثانيَّ :
أن يبُت ادلسألة اليت أخطأ فيها فال يكفي أن يقرر الصواب وال يبُت اخلطأ الذي وقع فيو.
 الثالثَّ :
أن يبُت توبتو من تلك ادلسألة اليت أخطأ فيها على سبيل التعيُت.

والفرق بُت ىذا واألمر األولَّ :
أن الشخص قد جيمل الكالم يف التوبة وال يفصل كأن يقول :قلت مقالة خاطئة يف بعض
مسائل اإلديان وأنا تائب منها ومًتاجع عنها وال يعينها ومثل ىذا ال يقبل.
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انفصم انثبًَ :فً بٍبٌ يخبنفة ْذا انقٕل ألدنة انحٕاضع 

ص َدقَةٌ ِم ْن َم ٍ
ال
ص ْ
ت َ
 فقد روى مسلم ( )ٕ٘ٛٛعن أيب ىريرة :عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قالَ (( :ما نَ َق َ
َح ٌد لِل ِو إِال َرفَ َعوُ اللوُ )).
اد اللوُ َع ْب ًدا بِ َع ْف ٍو إِال ِع ًّزا َوَما تَ َو َ
َوَما َز َ
اض َع أ َ
 وروى مسلم (٘ )ٕٛٙعن عياض بن محار عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:
اضعوا حتى َال ي ْف َخر أَح ٌد َعلَى أ ٍ
َح ٍد )).
َح ٌد َعلَى أ َ
َحد َوَال يَ ْب ِغ أ َ
َ
َ َ َ
(( َوإِن الل َو أ َْو َحى إِلَي أَ ْن تَ َو َ ُ َ
 فتأهل كيف أخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم َّ
أن التواضع رفعة فالذي يعتذر للمخطئ وإن كان صغَتاً ،ويعًتف ٓتطئو
ويقبل احلق شلن جاء بو فهو متواضع لربو فهو يف رفعة وإن ظن خالف ذلك َّ
فإَّنا أيت من جهلو.

 قال العالهت ابي القين رمحو اهلل يف [السوح] (ص:)ٕٖٖ :

اضع يتَ َولَّد من بَُت الْعلم بِاللَّو ُسْب َحانَوُ َوَم ْع ِرفَة أ َْمسَائِِو َو ِص َفاتو ونعوت َج َاللو
اضع وادلهانة أَن الت ََّو ُ
(( فصلَ :والْفرق بَُت الت ََّو ُ
ِ
ِ ِِ
اضع
ملها وآفاهتا فيتولد من بَُت ذَلك ُكلو خلق ُى َو الت ََّو ُ
وتعظيمو وزلبتو وإجاللو َومن َم ْعرفَتو بنَفسو وتفاصيلها وعيوب َع َ
الر ْمحَة بعباده فَ ََل يرى لَوُ على أحد فضَلً َوَال يرى لَوُ ِع ْند أحد َح ًقا بل
َوُى َو انكسار الْقلب هلل وخفض جنَاح الذل َو َّ
يرى الْفضل للناس َعلَْي ِو والحقوق لَ ُهم قبلو َوَى َذا خلق إََِّّنَا يُ ْع ِط ِيو اهلل عز َوجل من ُِحيبوُ ويكرمو ويقربو )).
ً تأهل يف قولو( :فَ ََل يرى لَوُ على أحد فضَلً َوَال يرى لَوُ ِع ْند أحد َح ًقا بل يرى الْفضل للناس َعلَْي ِو والحقوق
أن العامل إذا أخطأ على طالب من طالبو أو غَته فال يلزمو االعتذار لو َّ
لَ ُهم قبلو) .ترى أن من يقولَّ :
أن ذلك خالف
التواضع فإنَّو ناشئ من نظر اإلنسان لنفسو بالعلو والرفعة ولغَته ٓتالف ذلك.

ً قال العالهت أبٌ حامت ابي حباى رمحو اهلل يف [زوضة العقالء] (ص:)ٜ٘ :
(( الواجب على العاقل لزوم التواضع ورلانبة التكرب ولو مل يكن يف التواضع خصلة ٖتملو َّإال َّ
أن ادلرء كلما كثر تواضعو
ازداد بذلك رفعة دلكان الواجب عليو أن ال يتزيا بغَته )).
ً قال رمحو اهلل (ص (( :)ٙٓ :التواضع يرفع ادلرء قدراً ويعظم لو خطراً ويزيده نبالً )).
ً قال رمحو اهلل (ص (( :)ٙٔ :ال ديتنع من التواضع أحد والتواضع يكسب السالمة ويورث األلفة ويرفع احلقد
ويذىب الصد ومثرة التواضع احملبة كما َّ
أن مثرة القناعة الراحة وإن تواضع الشريف يزيد يف شرفو كما أن تكرب الوضيع يزيد
يف ضعتو وكيف ال يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وىو بينهما حيمل العذرة )).
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انفصم انثبنث :فً بٍبٌ أٌَّ انًقبنة انسببقة أصهٓب جبء يٍ انكبز 
ٍ
ِ ِ
ْجنةَ َم ْن َكا َن ِفي
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
 وقد روى مسلم (َٔ )ٜع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َم ْسعُود َع ْن النِ ٍّ
الَ (( :ال يَ ْد ُخ ُل ال َ
َّيب َ
ِ
ِ
قَ ْلبِ ِو ِمثْ َق ُ
الر ُج َل ُِحيب أَ ْن يَ ُكو َن ثَ ْوبُوُ َح َسنًا َونَ ْعلُوُ َح َسنَةً .قَ َ
ال ذَرٍة ِم ْن كِْب ٍر )) .قَ َ
ال َر ُج ٌل :إِ َّن َّ
ال (( :إن الل َو َجميلٌ
ي ِحب الْجم َ ِ
ط الن ِ
اس )).
ْح ٍّق َوغَ ْم ُ
ال الْك ْب ُر بَطَ ُر ال َ
ُ
ََ
 قلت :بطر احلق رده ،وغمط الناس احتقارىم.
والعامل الذي يأنف أن يقول أخطأت بكذا ،أو يأنف أن يعتذر لطالب من طالبو أو غَته إن أخطأ عليو َّ
فإَّنا أيت من
الكرب الذي يف قلبو.
 قال العالهت ابي القين رمحو اهلل يف [مدازج السالكني] (ٕ:)ٖٖٖ /
(( فصل :قال صاحب ادلنازل :التواضع :أن يتواضع العبد لصولة احلق.
يعٍت :أن يتلقى سلطان احلق باخلضوع لو والذل واالنقياد والدخول ٖتت رقو ْتيث يكون احلق متصرفاً فيو تصرف ادلالك
ِ
ط الن ِ
اس" فبطر
ْح ٍّق َوغَ ْم ُ
يف شللوكو فبهذا حيصل للعبد خلق التواضع وذلذا فسر النيب الكرب بضده فقال" :الْك ْب ُر بَطَ ُر ال َ
احلق :رده وجحده والدفع يف صدره كدفع الصائل وغمط الناس احتقارىم وازدراؤىم ومىت احتقرىم وازدراىم :دفع
حقوقهم وجحدىا واستهان ُّا ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة :كانت النفوس المتكبرة ال تقر لو بالصولة على
تلك الصولة التي فيها وال سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرىا وباطلها فكان حقيقة التواضع:
خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها فَل يقابلها بصولتو عليها )).
ً قال رمحو اهلل يف [مدازج السالكني] (ٕ:)ٖٖٖ /
(( وكما َّ
أن من تواضع هلل رفعو فكذلك من تكرب عن االنقياد للحق أذلو اهلل ووضعو وصغره وحقره ومن تكرب عن االنقياد
للحق ولو جاءه على يد صغَت أو من يبغضو أو يعاديو َّ
فإَّنا تكربه على اهلل َّ
فإن اهلل ىو احلق وكالمو حق ودينو حق واحلق
صفتو ومنو ولو فإذا رده العبد وتكرب عن قبولوَّ :
فإَّنا رد على اهلل وتكرب عليو واهلل أعلم )).
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انفصم انزابع :فً بٍبٌ يخبنفة انًقبنة انسببقة ألدنة انححهم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 فروى البخاري (َ )ٕٜٗٗع ْن أَِيب ُىَريْ َرةََ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلمَ (( :م ْن َكانَ ْ
ت لَوُ
ض ِو ،أَو َشي ٍء فَ لْيتحللْو ِم ْنو الْي وم قَ بل أَ ْن الَ ي ُكو َن ِدينار ،والَ ِدرىم إِ ْن َكا َن لَو عمل صالِح أ ِ
مظْلَمةٌ ألَح ٍد ِمن ِعر ِ
ُخ َذ
ُ ََ ٌ َ ٌ
َ
َ ٌ َ َْ ٌ
َ َ َ ْ ْ
ْ ْ ََ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
تص ِ
ِم ْنو بَِق ْد ِر مظْلَمتِ ِو وإِ ْن لَم تَ ُكن لَو حسن ٌ ِ ِ
ِ
احبِ ِو فَ ُح ِم َل َعلَْي ِو )).
َ َ َ ْ ْ ُ َ ََ
ُ
ات أُخ َذ م ْن َسيٍّئَا َ
َن رس َ ِ
ال" (( :أَتَ ْد ُرو َن َما
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّو َ
 وروى مسلم (َٔ )ٕ٘ٛع ْن أَِيب ُىَريْ َرة رضي اهلل عنو أ َّ َ ُ
الْم ْفلِس" قَالُوا :الْم ْفلِ ِ
ِ
ال" :إِن الْم ْفلِس ِمن أُمتِي يأْتِي ي وم ال ِْقيام ِة بِص ََلةٍ و ِ
صيَ ٍام
اع .فَ َق َ
س فينَا َم ْن َال د ْرَى َم لَوُ َوَال َمتَ َ
ُ َ ْ
َ َْ َ َ َ َ َ
ُ ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سنَاتو َو َى َذا م ْن
ف َى َذا َوأَ َك َل َم َ
َوَزَكاةٍ َويَأْتي قَ ْد َشتَ َم َى َذا َوقَ َذ َ
ال َى َذا َو َس َف َ
ك َد َم َى َذا َو َ
ض َر َ
ب َى َذا فَيُ ْعطَى َى َذا م ْن َح َ
ضى ما علَي ِو أ ِ
ُخ َذ ِمن َخطَاياىم فَطُ ِرح ْ ِ
ِح فِي النا ِر" )).
سنَاتِِو فَِإ ْن فَنِيَ ْ
ت َح َسنَاتُوُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ َ َ ْ
َُْ َ
ْ
ت َعلَْيو ثُم طُر َ
َح َ
 قلت :فالواجب على العبد أن يتحلل من أخيو ادلسلم إن كانت لو عليو مظلمة وأوىل من حيرص على ذلك ىم أىل
العلم والفضل فهم قدوة الناس وأحق الناس أن يعملوا بعلمهم.
والتحلل يكون بأداء احلقوق إىل أىلها إن كانت من احلقوق ادلالية.

وإن مل تكن من احلقوق ادلالية كالغيبة والشتم والسب وضلو ذلك فإن كان ذلك يف وجهو أعٍت الشتم والسب فليعتذر منو
ويطلب عفوه ،وإن كان يف غيبتو وبلغو ذلك فالواجب ما سبق ،وإن كان مل يبلغو فاألظهر االكتفاء بالتوبة بينو وبُت ربو
ويذكر من سبو وشتمو باجلميل يف ادلوضع الذي تنقصو فيو ويدعو لو باخلَت.
 قال العالهت ابي القين رمحو اهلل يف [مدازج السالكني] (ٔ:)ٕٜٔ-ٕٜٛ /
(( فصل :ومن أحكامهاَّ :أّنا إذا كانت متضمنة حلق آدمي :أن خيرج التائب إليو منو َّإما بأدائو وإما باستحاللو منو بعد
إعالمو بو ،وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنو أو بدن موروثو كما ثبت عن النيب أنَّو قال" :من كان ألخيو عنده
مظلمة من مال أو عرض فليتحللو اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درىم إال الحسنات والسيئات".

وإن كانت ادلظلمة بقدم فيو بغيبة أو قذف  :فهل يشًتط يف توبتو منها إعالمو بذلك بعينو والتحلل منو أو إعالمو قد نال
من عرضو وال يشًتط تعيينو أو ال يشًتط ال ىذا وال ىذا بل يكفي يف توبتو أن يتوب بينو وبُت اهلل تعاىل من غَت إعالم

من قذفو واغتابو على ثالثة أقوال ،وعن أمحد روايتان منصوصتان يف حد القذف ىل يشًتط يف توبة القاذف :إعالم
ادلقذوف والتحلل منو أم ال وخيرج عليهما توبة ادلغتاب والشامت وادلعروف يف مذىب الشافعي وأيب حنيفة ومالك اشًتاط
اإلعالم والتحلل ىكذا ذكره أصحاُّم يف كتبهم والذين اشًتطوا ذلك احتجوا َّ
بأن الذنب حق آدمي :فال يسقط َّإال
بإحاللو منو وإبرائو مث من مل يصحح الرباءة من احلق اَّهول شرط إعالمو بعينو ال سيما إذا كان من عليو احلق عارفاً بقدره
فال بد من إعالم مستحقو بو ألنَّو قد ال تسمح نفسو باإلبراء منو إذا عرف قدره واحتجوا باحلديث ادلذكور وىو قولو:

"من كان ألخيو عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحللو اليوم" .قالواَّ :
وألن يف ىذه اجلناية حقُت :حقاً هلل وحقاً
لآلدمي فالتوبة منها بتحلل اآلدمي ألجل حقو والندم فيما بينو وبُت اهلل ألجل حقو .قالوا :وذلذا كانت توبة القاتل ال تتم
َّإال بتمكُت و ي الدم من نفسو إن شاء اقتص وإن شاء عفا وكذلك توبة قاطع الطريق.
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والقول اآلخر :أنَّو ال يشًتط اإلعالم ٔتا نال من عرضو وقذفو واغتيابو بل يكفي توبتو بينو وبُت اهلل وأن يذكر ادلغتاب
وادلقذوف يف مواضع غيبتو وقذفو بضد ما ذكره بو من الغيبة فيبدل غيبتو ٔتدحو والثناء عليو وذكر زلاسنو وقذفو بذكر
عفتو وإحصانو ويستغفر لو بقدر ما اغتابو وىذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس اهلل روحو واحتج أصحاب
ىذه ادلقالة َّ
بأن إعالمو مفسدة زلضة ال تتضمن مصلحة فإنَّو ال يزيده َّإال أذى وحنقاً وغماً وقد كان مسًتحياً قبل مساعو
فإذا مسعو رٔتا مل يصرب على محلو وأورثتو ضرراً يف نفسو أو بدنو كما قال الشاعر:
فإن الذي يؤذيك منو مساعو َّ ...
َّ
وإن الذي قالوا وراءك مل يقل.
وما كان ىكذا َّ
فإن الشارع ال يبيحو فضالً عن أن يوجبو ويأمر بو.

قالوا :ورٔتا كان إعالمو بو سبباً للعداوة واحلرب بينو وبُت القائل فال يصفو لو أبداً ويورثو علمو بو عداوة وبغضاء مولدة
لشر أكرب من شر الغيبة والقذف وىذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والًتاحم والتعاطف والتحابب.

قالوا :والفرق بُت ذلك وبُت احلقوق ادلالية وجنايات األبدان من وجهُت:

أحدىما :أنَّو قد ينتفع ُّا إذا رجعت إليو فال جيوز إخفاؤىا عنو فإنَّو زلض حقو فيجب عليو أداؤه إليو ٓتالف الغيبة
والقذف فإنَّو ليس ىناك شيء ينفعو يؤديو إليو َّإال إضراره وهتييجو فقط فقياس أحداما على اآلخر من أفسد القياس.
والثاني :أنَّو إذا أعلمو ُّا مل تؤذه ومل هتج منو غضباً وال عداوة بل رٔتا سره ذلك وفرح بو ٓتالف إعالمو ٔتا مزق بو عرضو

طول عمره ليالً وّناراً من أنواع القذف والغيبة واذلجو فاعتبار أحداما باآلخر اعتبار فاسد وىذا ىو الصحيح في القولين
كما رأيت واهلل أعلم )).

8

انفصم انخبيس :فً بٍبٌ يخبنفة انًقٕنة انسببقة ألدنة انًُٓ عٍ انظهى 
ِ
ِ
يما َرَوى َع ْن اللَّ ِو تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل
 قال اهلل تعالى :فقد روى مسلم (َ )ٕ٘ٚٚع ْن أَِيب ذَر َع ْن النِ ٍّ
َّيب َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ف َ
ت الظلْم َعلَى نَ ْف ِسي وجعلْتُوُ ب ي نَ ُكم محرما فَ ََل تَظَالَموا يا ِعب ِ
ال (( :يا ِعب ِ
ض ٌّ
ال إِال َم ْن
أَنَّوُ قَ َ
ادي ُكل ُك ْم َ
ادي إِنٍّي َحرْم ُ
ُ َ َ
َ َ
َ َ َ َْ ْ ُ َ ً
َ
ادي ُكل ُكم جائِع إِال من أَطْعمتُوُ فَاستَط ِْعمونِي أُط ِْعم ُكم يا ِعب ِ
ى َدي تُوُ فَاستَ ْه ُدونِي أ َْى ِد ُكم يا ِعب ِ
ادي ُكل ُك ْم َعا ٍر إِال َم ْن
ْ
َ ْ
ْ َْ َ
ْ َ ٌ َ ْ َْ
َْ َ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
استَ ْك ِ
استَ غْ ِف ُرونِي أَ ْغ ِف ْر
وب َج ِم ًيعا فَ ْ
س ُك ْم يَا عبَادي إِن ُك ْم تُ ْخطئُو َن بِالل ْي ِل َوالن َها ِر َوأَنَا أَ ْغف ُر الذنُ َ
سوني أَ ْك ُ
س ْوتُوُ فَ ْ ُ
َك َ
ِ
ِ ِ ِ
لَ ُكم يا ِعب ِ
ِ
ض ٍّري فَ تَ ُ ِ
ِ
س ُك ْم
ادي إِن ُك ْم لَ ْن تَ ْب لُغُوا َ
َْ َ
ضروني َولَ ْن تَ ْب لُغُوا نَ ْفعي فَ تَ ْن َفعُوني يَا عبَادي لَ ْو أَن أَولَ ُك ْم َوآخ َرُك ْم َوإنْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اد َذلِ َ ِ
ِ
َو ِجن ُك ْم َكانُوا َعلَى أَتْ َقى قَ ل ِ
س ُك ْم
ْب َر ُج ٍل َواح ٍد م ْن ُك ْم َما َز َ
ك في ُملْكي َش ْيئًا يَا عبَادي لَ ْو أَن أَولَ ُك ْم َوآخ َرُك ْم َوإنْ َ
ادي لَو أَن أَولَ ُكم و ِ
ِ
ْكي َشيئًا يا ِعب ِ
ك ِمن مل ِ
ٍِ
َو ِجن ُك ْم َكانُوا َعلَى أَفْ َج ِر قَ ل ِ
آخ َرُك ْم َوإِنْ َس ُك ْم
ْ َ َ
ْ
ص َذل َ ْ ُ
ْب َر ُج ٍل َواحد َما نَ َق َ
ْ َ
ان مسأَلَتَوُ ما نَ َقص ذَلِ َ ِ ِ ِ
و ِجن ُكم قَاموا فِي ِ ٍ ِ ٍ
ت ُكل إِنْ ٍ
ص
سأَلُونِي فَأَ ْعطَْي ُ
َ
س َْ َ
َ ْ ُ
ك مما ع ْندي إِال َك َما يَ ْن ُق ُ
َ
َ
صعيد َواحد فَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ُح ِ
الْ ِم ْخيَ ُ
اىا فَ َم ْن َو َج َد َخ ْي ًرا فَلْيَ ْح َم ْد اللوَ
ص َيها لَ ُك ْم ثُم أ َُوفٍّي ُك ْم إِي َ
ط إِذَا أُ ْدخ َل الْبَ ْح َر يَا عبَادي إِن َما ى َي أَ ْع َمالُ ُك ْم أ ْ
ومن إِال نَ ْف َسوُ )).
َوَم ْن َو َج َد غَْي َر ذَلِ َ
ك فَ ََل يَلُ َ
 قلت :القول َّ
بأن العامل إذا أخطأ يف حق بعض طالبو ال يلزمو أن يعتذر منو ويتحلل من مظلمة الظلم الذي ّنى عنو
اهلل عز وجل ورسولو الكرمي عليو الصالة والسالم.

والواجب األخذ على يد الظامل وإن كان رفيعاً ونصرة ادلظلوم.
ال رس ُ ِ
 وقد روى البخاري (ٕٗٗٗ)َ ،ع ْن أَنَ ٍ
اك
َخ َ
سَ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ،قَ َ
ص ْر أ َ
ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( :انْ ُ
ال :قَ َ َ ُ
ظَالِما ،أَو مظْلُوما قَالُوا :يا رس َ ِ
ْخ ُذ فَ ْو َق يَ َديْ ِو )).
ص ُرهُ ظَالِ ًما قَ َ
وما فَ َك ْي َ
ال تَأ ُ
ف نَ ْن ُ
ول اهلل َى َذا نَ ْن ُ
ص ُرهُ َمظْلُ ً
َ َُ
ً ْ َ ً
ِ
س أُمةٌ ال
 وروى البزار (ٖٕٕ) عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمَ (( :ال يُ َقد ُ
ِ
لضعيفها َم ْن قَ ِويٍّها )).
يُ ْؤ َخ ُذ
 ورواه ابن ماجة (ٓٔٓٗ) من حديث جابر .وجاء عن غَتاما ًىٌ حديث حسي بشٌاىده.

9

انفصم انسبدس :فً بٍبٌ يخبنفة انًقٕنة انسببقة ألدنة انًُٓ عٍ انبغً 
 قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [األعراف .]ٖٖ :
 قال شيخ اإلسالم ابي تيويت رمحو اهلل كما يف [جمموع الفتاوى] (ٗٔ :)ٗٚٓ /
(( فهذه األشياء زلرمة يف مجيع الشرائع وبتحرديها بعث اهلل مجيع الرسل ومل يبح منها شيئاً قط وال يف حال من األحوال
)).
ً قال العالهت السعدي رمحو اهلل يف [تفسريه] (:)ٕٛٚ
(( ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮝ ﭼ أي :الذنوب اليت تؤمث وتوجب العقوبة يف حقوق اللّو ،والبغي على الناس يف
الذنوب ادلتعلقةُ ْتق اللّو ،وادلتعلقةُ ْتق العباد )).
دمائهم وأمواذلم وأعراضهم ،فدخل يف ىذا
ُ

 وقال اهلل تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﭼ [النحل .]ٜٓ :
 وروى أمحد (ٕٗٔٗٓ) ،وأبو داود (ٕٓ ،)ٜٗوالًتمذي (ٕٔٔ٘) ،وابن ماجة (ٕٔٔٗ) من طريق إمساعيل بن علية
أنا عيينة بن عبد الرمحن عن أبيو عن أيب بكرة قال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمَ (( :ما ِم ْن ذَنْ ٍ
َج َد ُر أَ ْن يُ َع ٍّج َل
بأْ
احبِ ِو الع ُقوبةَ فِي الدنْ يا مع ما يد ِخر لَو فِي ِ
اللو لِص ِ
اآلخ َرةِ ِم َن البَ غْ ِي َوقَ ِط َيع ِة الرِح ِم )).
َ ََ َ َ ُ ُ
ُ َ
ُ َ
 قلت :ىرا حديث صحيح.

بأن العامل إذا أخطأ على بعض طالبو فال يلزمو االعتذار لو َّ
 قلت :القول َّ
فإن ذلك إعانة لو على البغي وقد جاء
النهي عن ذلك.
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انفصم انسببع :فً بٍبٌ أٌَّ انقٕل بأٌَّ االعحذار ٌكٌٕ يٍ انطبنب دٌٔ انعبنى خالف انعذل
 قلت :ويشبو ىذا من بعض الوجوه ما رواه البخاري (٘ ،)ٖٗٚومسلم (َ )ٔٙٛٛع ْن َعائِ َشةََ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْن َها:
ِ
ول ِ
ِِ
(( أ َّ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَ َقالُواَ :وَم ْن
الَ ،وَم ْن يُ َكلٍّ ُم فِ َيها َر ُس َ
ت فَ َق َ
َن قَُريْ ًشا أ ََامَّ ُه ْم َشأْ ُن الْ َم ْرأَة الْ َم ْخ ُزوميَّة الَِّيت َسَرقَ ْ
ِ ِ
ٍ ِ
َْجي ًَِت ُ ِ ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم:
ال َر ُس ُ
ُس َامةُ ،فَ َق َ
ُس َامةُ بْ ُن َزيْد حب َر ُسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَ َكلَّ َموُ أ َ
ئ َعلَْيو إالَّ أ َ
ِ
ال إِنما أ َْىلَ َ ِ
ِ
ِ ِ
يف
ين قَ ْب لَ ُك ْم أَن ُه ْم َكانُوا إِذَا َس َر َق فِي ِه ُم الش ِر ُ
"أَتَ ْش َف ُع في َح ٍّد م ْن ُح ُدود اهلل ثُم قَ َ
ب ثُم قَ َ َ
ك الذ َ
ام فَا ْختَطَ َ
اهلل لَو أَن فَ ِ
ِ
ِ
يف أَقَاموا َعلَْي ِو الْحد وايْم ِ
ت يَ َد َىا" )).
اط َمةَ ابْ نَةَ ُم َحم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
ْ
تَ َرُكوهُ َ ،وإِذَا َس َر َق في ِه ُم الضع ُ ُ
َ َ ُ

 قال العالهت القسطيب رمحو اهلل يف [املفهم] (:)ٗ /ٔٙ
(( قولو " :إِنما أ َْىلَ َ ِ
يف أَقَ ُاموا َعلَْي ِو
يف تَ َرُكوهُ َ ،وإِ َذا َس َر َق فِي ِه ُم الض ِع ُ
ين قَ ْب لَ ُك ْم أَن ُه ْم َكانُوا إِ َذا َس َر َق ِفي ِه ُم الش ِر ُ
َ
ك الذ َ
ْحد"؛ هتديد ،ووعيد شديد على ترك القيام باحلدود ،وعلى ترك التسوية فيما بُت الدينء والشريف ،والقوي والضعيف.
ال َ
وال خالف يف وجوب ذلك )).
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انفصم انثبيٍ :فً بٍبٌ أٌَّ انقٕل بأٌَّ االعحذار ٌكٌٕ يٍ انطبنب دٌٔ انعبنى خالف أدنة حسٍ
انخهق
 قلت :وأىل العلم والفضل ىم أوىل بالتخلق باألخالق الفاضلة.
 وقد روى البخاري ( ،)ٖٜ٘٘ومسلم (ٕٖٕٔ) عن عب ِد ِ
الَ (( :ملْ يَ ُك ِن النَِّيب
اهلل بْ ِن َع ْم ٍروَ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما ،قَ َ
َْ
ِ ِ
صلى اهلل عليو وسلم فَ ِ
سنَ ُك ْم أَ ْخَلَقًا )).
اح ًشاَ ،والَ ُمتَ َف ٍّح ًشاَ ،وَكا َن يَ ُق ُ
ول (( :إِن م ْن خيَا ِرُك ْم أ ْ
َح َ
ِ
سنَ ُك ْم أَ ْخَلَقًا )).
َحبٍّ ُك ْم إِلَي أ ْ
 ويف لفظ يف البخاري ( (( :)ٖٜٚ٘إِن م ْن أ َ
َح َ
 وروى أمحد ( ،)ٕ٘ٓ٘ٚوأبو داود (ٓٓ )ٗٛعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليو
وسلم -يقول (( :إِن ال ُْم ْؤِم َن لَيُ ْد ِر ُك بِ ُح ْس ِن ُخلُ ِق ِو َد َر َج َة الصائِ ِم الْ َقائِ ِم )).
 قلت :ىرا حديث حسي بشٌاىده.

 وروى البزار يف [مسنده] (٘ ،)ٙٔٚواحلاكم يف [املستدرك] (ٖٕ ،)ٛٙوالطرباين يف [األوسط] (ٔ ،)ٗٙٚويف
[مسند الشاميني] ( ،)ٔ٘٘ٛوالبيهقي يف [شعب اإلميان] (ٕٖٗٓ) من طريق اذليثم بن محيد ،حدثٍت حفص بن غيالن،
ِ
ِِ
ُخِربُ َك َع ْن
َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن أَِيب َربَ ٍ
صَرةِ ،فَ َسأَلَوُ َع ْن َش ْي ٍء ،فَ َق َ
اح ،قَ َ
الَ :سأ ْ
الُ (( :كنَّا َم َع ابْ ِن ُع َمَر ٔت ًٌت ،فَ َجاءَهُ فَ ًىت م ْن أ َْى ِل الْبَ ْ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الُ :كْن ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :أَبُو بَ ْك ٍر،
ك ،قَ َ
ذَل َ
ُ
صلَّى اهلل َعلَْيو َو َسلَّ َم َعاشَر َع َشَرةٍ ِيف َم ْسجد َر ُسول اهلل َ
ت عْن َد َر ُسول اهلل َ
ود ،ومعاذ ،وح َذي َفةُ ،وأَبو سعِ ٍ
وعمر ،وعثْما ُن ،وعلِي ،وابن مسع ٍ
ِ
صا ِر
يد ْ
اخلُ ْد ِريَ ،وَر ُج ٌل َ
آخ ُر َمسَّاهَُ ،وأَنَا ،فَ َجاءَ فَ ًىت م َن األَنْ َ
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ٌّ َ ْ ُ َ ْ ُ
َُ ْ َُ َ
ِِ
ال :يا رس َ ِ
ول ِ
فَسلَّم َعلَى رس ِ
ِ َّ
اهلل َ َّ
سنُ ُه ْم ُخلًُقا"
ض ُل؟ قَ َ
ُت أَفْ َ
ال" :أ ْ
ول اهلل ،أَي الْ ُم ْؤمن َ
س فَ َق َ َ َ ُ
َُ
َح َ
َ َ
صلى اهلل َعلَْيو َو َسل َمُ ،مثَّ َجلَ َ
)) .احلديث.

 قلت :ىرا حديث حسي.
وليس من اخللق احلسن أن يظلم ادلعلم تلميذه ويسيء إليو مث ال يعتذر لو ويتحلل منو.
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انفصم انحبسع :فً بٍبٌ أٌَّ انقٕل بأٌَّ االعحذار ٌكٌٕ يٍ انطبنب دٌٔ انعبنى خالف ْذي رسٕل
هللا صهى هللا عهٍّ ٔسهى فً حزصّ عهى جطٍٍب انُفٕس
 قلت :فقد كان النيب صلى اهلل عليو وسلم حريصاً على تطييب نفوس أصحابو وإن مل حيصل منو خطأ يف حقهم.
َن نَ ِ
ٍِ
 ومن أمثلة ذلك :ما روى البخاري ( ،)ٖٔٗٚومسلم ( )ٜٔٓ٘عن أَنَ ِ
صا ِر قَالُوا
اسا م َن األَنْ َ
س بْ ِن َمالك (( :أ َّ ً
ِ
لِرس ِ ِ
ُت أَفَاءَ اللَّوُ َعلَى َر ُسولِِو صلى اهلل عليو وسلم ِم ْن أ َْم َو ِال َى َوا ِز َن َما أَفَاءَ فَطَِف َق يُ ْع ِطي
ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ح َ
َُ
ش الْ ِمئَةَ ِمن ا ِإلبِ ِل فَ َقالُوا ي ْغ ِفر اللَّو لِرس ِ
ِر َجاالً ِم ْن قَُريْ ٍ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم يُ ْع ِطي قَُريْ ًشا َويَ َدعُنَا َو ُسيُوفُنَا تَ ْقطُُر ِم ْن
َ ُ ُ َُ
َ
ٍِ
ٍّث رس ُ ِ ِ ِ
َح ًدا َغْي َرُى ْم فَلَ َّما
ِد َمائِ ِه ْم قَ َ
صا ِر فَ َج َم َع ُه ْم ِيف قُبَّة م ْن أ ََدٍم َوَملْ يَ ْد ُ
ول اهلل ٔتََقالَت ِه ْم فَأ َْر َس َل إِ َىل األَنْ َ
ع َم َع ُه ْم أ َ
س فَ ُحد َ َ ُ
ال أَنَ ٌ
ول ِ
ال لَوُ فُ َق َه ُاؤُى ْم أ ََّما َذ ُوو َآرائِنَا يَا
يث بَلَغَنِي َع ْن ُك ْم" قَ َ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَ َق َ
اجتَ َمعُوا َجاءَ ُى ْم َر ُس ُ
الَ " :ما َكا َن َح ِد ٌ
ْ
ول اهللِ فَلَم ي ُقولُوا َشيئًا وأ ََّما أُنَاس ِمنَّا ح ِديثَةٌ أَسنَانُهم فَ َقالُوا ي ْغ ِفر اللَّو لِرس ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم يُ ْع ِطي قَُريْ ًشا
َر ُس َ
َ
ْ َ
َ ُ ُ َُ
ْ ُْ
ٌ
ْ َ
يث َع ْه ُد ُى ْم
ال َر ُس ُ
ص َار َو ُسيُوفُنَا تَ ْقطُُر ِم ْن ِد َمائِ ِه ْم ،فَ َق َ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم" :إِنٍّي أُ ْع ِطي ِر َجاالً َح ِد ٌ
َويَْت ُرُك األَنْ َ
ول ِ
ض ْو َن أَ ْن يَ ْذ َىب الناس بِاأل َْمو ِال وتَرِجعُو َن إِلَى ِر َحالِ ُكم بِر ُس ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَ َوالل ِو َما
بِ ُك ْف ٍر أ ََما تَ ْر َ
َ َْ
َ
ُ
ْ َ
ِ
ِ
اصبِ ُروا
ول اهللِ قَ ْد َر ِضينَا فَ َق َ
تَ ْن َقلِبُو َن بِ ِو َخ ْي ٌر ِمما يَ ْن َقلِبُو َن بِ ِو" قَالُوا بَلَى يَا َر ُس َ
ال َذلُ ْم" :إِن ُك ْم َستَ َرْو َن بَ ْعدي أُثْ َرًة َشدي َد ًة فَ ْ
ْح ْو ِ
صِ ْرب.
ض" )) .قَ َ
س فَلَ ْم نَ ْ
َحتى تَ ْل َق ُوا الل َو َوَر ُسولَوُ صلى اهلل عليو وسلم َعلَى ال َ
ال أَنَ ٌ
س ب ِن مالِ ٍ
الَ (( :مجَ َع النَِّيب صلى اهلل
كَ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ،قَ َ
 ويف لفظ للبخاري (ٖٖٗٗ) ،ومسلم (َ )ٜٔٓ٘ع ْن أَنَ ِ ْ َ
يث َع ْه ٍد بِج ِ
عليو وسلم نَ ِ
اىلِي ٍة وم ِ
َجبُ َرُى ْم َوأَتَأَل َف ُه ْم أ ََما
صا ِر فَ َق َ
شا َح ِد ُ
ال" :إِن قُ َريْ ً
صيبَ ٍة َوإِنٍّي أ ََر ْد ُ
ت أَ ْن أ ْ
َ
َُ
اسا م َن األَنْ َ
ً
ول ِ
ض ْو َن أَ ْن يَرِج َع الناس بِالدنْيَا وتَرِجعُو َن بِر ُس ِ
ك
اهلل صلى اهلل عليو وسلم إِلَى بُيُوتِ ُك ْم" قَالُوا بَلَى قَ َ
ال" :لَ ْو َسلَ َ
تَ ْر َ
َْ
ْ
ُ
َ
ِ
ت األَنْصار ِشعبا لَسلَ ْك ُ ِ
الناس و ِاديا وسلَ َك ِ
صا ِر" )).
ب األَنْ َ
ي األَنْ َ
ُ َ ً ََ
صا ِر ،أ َْو ش ْع َ
ت َواد َ
َ ُ ًْ َ
 وروى البخاري (ٖٖٓٗ) ،ومسلم (ٔ )ٔٓٙعن عب ِد اهللِ ب ِن زي ِد ب ِن ع ِ
ال (( :لَ َّما أَفَاءَ اللَّوُ َعلَى َر ُسولِِو صلى
اص ٍم قَ َ
ْ َْ ْ َ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
اهلل عليو وسلم يَوَم ُحنَ ْ ٍ
ُت قَ َس َم ِيف الن ِ
اب
ص َار َشْيئًا فَ َكأَن َُّه ْم َو َج ُدوا إِ ْذ َملْ يُصْب ُه ْم َما أ َ
َّاس ِيف الْ ُم َؤلََّفة قُلُوبُ ُه ْم َوَملْ يُ ْعط األَنْ َ
َص َ
ْ
ِ
شر األَنْصا ِر أَلَم أ ِ
ِ
َّاس فَ َخطَبَ ُه ْم فَ َق َ
ين فَأَل َف ُك ُم اللوُ بِي َو َعالَةً
َج ْد ُك ْم ُ
َ ْ
ضَلالً فَ َه َدا ُك ُم اللوُ بي َوُك ْنتُ ْم ُمتَ َف ٍّرق َ
ال" :يَا َم ْع َ َ
الن َ
ول ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم"
الَ " :ما يَ ْمنَ عُ ُك ْم أَ ْن تُ ِجيبُوا َر ُس َ
ال َشْيئًا قَالُوا :اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ ََمن قَ َ
فَأَ ْغنَا ُك ُم اللوُ بِي"ُ .كلَّ َما قَ َ
ضو َن أَ ْن ي ْذىب الناس بِالشاةِ
ِ
ِ
ال َشْيئًا قَالُوا اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ ََمن قَ َ
الُ :كلَّ َما قَ َ
قَ َ
ال" :لَ ْو ش ْئتُ ْم قُلْتُ ْم ج ْئتَ نَا َك َذا َوَك َذا أَتَ ْر َ ْ
َ َ َ
ُ
ِ
اس
صا ِر َولَ ْو َسلَ َ
َوالْبَ ِعي ِر َوتَ ْذ َىبُو َن بِالنبِ ٍّي صلى اهلل عليو وسلم إِلَى ِر َحالِ ُك ْم لَ ْوالَ الْ ِه ْج َرةُ لَ ُك ْن ُ
ت ْام َرًءا م َن األَنْ َ
ك الن ُ
ِ
ت و ِادي األَنْصا ِر و ِشعب ها األَنْصار ِشعار والن ِ
ِ ِ
اصبِ ُروا َحتى
ار إِن ُك ْم َستَ ْل َق ْو َن بَ ْعدي أَثَ َرًة فَ ْ
َ َ َْ َ
اس دثَ ٌ
سلَ ْك ُ َ َ
َُ ٌَ َ ُ
َواديًا َوش ْعبًا لَ َ
ِ
ْح ْو ِ
ض" )).
تَ ْل َق ْوني َعلَى ال َ
 وروى أمحد (ٖ٘ )ٔٔٚعن أَِيب سعِ ٍ
ال (( :لَ َّما أ َْعطَى رس ُ ِ
ك
يد ْ
ي قَ َ
اخلُ ْد ِر ٍّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َما أ َْعطَى ِم ْن تِْل َ
ول اهلل َ
َْ
َُ
َ
ِ
ب ،وَمل ي ُكن ِيف األَنْصا ِر ِمْن ها َشيء وج َد ى َذا ْ ِ
الْعطَايا ِيف قُري ٍ ِ
ِ
ت
صا ِر ِيف أَنْ ُفس ِه ْمَ ،ح َّىت َكثَُر ْ
َ ٌْ ََ َ
َْ
احلَي م َن األَنْ َ
َ
ش َوقَبَائ ِل الْ َعَر َ ْ َ ْ
َ َ
ِ
ال قَائِلُهم :لَقي رس ُ ِ
ِِ
ول اهللِ،
ال :يَا َر ُس َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ ْوَموُ ،فَ َد َخ َل َعلَْي ِو َس ْع ُد بْ ُن عُبَ َادةَ ،فَ َق َ
ول اهلل َ
فيه ُم الْ َقالَةُ َح َّىت قَ َ ُ ْ َ َ ُ
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ِ ِ
ِ ِ
ت َعطَايَا
إِ َّن َى َذا ْ
ت ِيف قَ ْوِم َ
احلَ َّي قَ ْد َو َج ُدوا َعلَْي َ
كَ ،وأ َْعطَْي َ
ت ،قَ َس ْم َ
َصْب َ
صنَ ْع َ
ت ِيف َى َذا الْ َف ْيء الَّذي أ َ
ك ِيف أَنْ ُفس ِه ْم ل َما َ
ك ِيف ى َذا ْ ِ
ِعظَاما ِيف قَبائِ ِل الْعر ِ
ول اهللِ،
ال :يَا َر ُس َ
ك يَا َس ْع ُد"؟ قَ َ
صا ِر َش ْيءٌ ،قَ َ
ت ِم ْن َذلِ َ
ال" :فَأَيْ َن أَنْ َ
بَ ،وَملْ يَ ُ َ
احلَ ٍّي م َن األَنْ َ
ً
َ ََ
ال" :فَاجمع لِي قَ وم َ ِ ِ ِ
ص َار ِيف
ْح ِظ َيرةِ" ،قَ َ
َما أَنَا إِالَّ ْام ُرٌؤ ِم ْن قَ ْوِميَ ،وَما أَنَا؟ قَ َ
َْْ
ك في َىذه ال َ
َْ
ال :فَ َخَر َج َس ْع ٌد ،فَ َج َم َع األَنْ َ
ِ
تِْلك ْ ِ ِ
ال :فَجاء ِرج ٌ ِ
ال :قَ ِد
اجتَ َمعُوا أَتَاهُ َس ْع ٌد فَ َق َ
َ
آخ ُرو َن ،فَ َرَّد ُى ْم ،فَلَ َّما ْ
ين ،فَتَ َرَك ُه ْم ،فَ َد َخلُوا َو َجاءَ َ
احلَظ ََتة ،قَ َ َ َ َ
ال م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ ِ
ِ
ال :فَأَتَاىم رس ُ ِ
ك ى َذا ْ ِ
ِ
صا ِر ،قَ َ
اجتَ َم َع لَ َ َ
ْ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَ َحم َد اللَّوَ َوأَثْ ٌَت َعلَْيو ،بِالَّذي ُى َو لَوُ
ول اهلل َ
احلَي م َن األَنْ َ
ُْ َُ
ضَلالً فَ َه َدا ُك ُم اللوُ؟
أ َْى ٌلُ ،مثَّ قَ َ
ال" :يَا َم ْع َ
وىا فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم ،أَلَ ْم آتِ ُك ْم ُ
صا ِر َما قَالَةٌ بَلَغَْتنِي َع ْن ُك ْم َو ِج َدةٌ َو َج ْدتُ ُم َ
ش َر األَنْ َ
ال" :أَالَ تُ ِجيبُونَنِي يَا َم ْع َش َر
ض ُل .قَ َ
اء فَأَل َ
ف اللوُ بَ ْي َن قُلُوبِ ُك ْم"؟ قَالُوا :بَ ِل اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ ََمن َوأَفْ َ
َو َعالَةً فَأَ ْغنَا ُك ُم اللوُ؟ َوأَ ْع َد ً
ِ ِ ِ
ِ ِ
ص َدقْتُ ْم
ض ُل .قَ َ
ك يَا َر ُس َ
ول اهللَِ ،وللَّ ِو َولَر ُسول ِو الْ َمن َوالْ َف ْ
صا ِر" قَالُواَ :ؤِتَا َذا ُِصليبُ َ
ال" :أ ََما َواللو لَ ْو ش ْئتُ ْم لَ ُقلْتُ ْم فَ لَ َ
األَنْ َ
ِ
اك ،أ ََو َج ْدتُ ْم فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم يَا
آس ْي نَ َ
آويْ نَ َ
ص ْرنَ َ
صدقْنَ َ
اكَ ،وَم ْخ ُذوالً فَ نَ َ
صدٍّقْتُ ْم ،أَتَ ْيتَ نَا ُم َكذبًا فَ َ
َو ُ
اكَ ،و َعائَلً فَ َ
اكَ ،وطَ ِري ًدا فَ َ
ش َر
ض ْو َن يَا َم ْع َ
َم ْع َ
ت بِ َها قَ ْوًما لِيُ ْسلِ ُمواَ ،وَوَكلْتُ ُك ْم إِلَى إِ ْسَلَِم ُك ْم؟ أَفََلَ تَ ْر َ
اع ٍة ِم َن الدنْ يَا ،تَأَل ْف ُ
صا ِر فِي لُ َع َ
ش َر األَنْ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
األَنْصا ِر أَ ْن ي ْذ َىب الن ِ ِ ِ
س ُم َحم ٍد بِيَ ِدهِ لَ ْوالَ الْ ِه ْج َرةُ
َ
َ َ
ُ
اس بالشاة َوالْبَعي ِرَ ،وتَ ْرجعُو َن ب َر ُسول اهلل في ر َحال ُك ْم؟ فَ َو الذي نَ ْف ُ
ِ
ت األَنْصار ِشعبا لَسلَ ْك ُ ِ
ك الناس ِش ْعبا ،وسلَ َك ِ
صا ِر ،الل ُهم ْار َح ِم
صا ِرَ ،ولَ ْو َسلَ َ
لَ ُك ْن ُ
ب األَنْ َ
ت ْام َرأً م َن األَنْ َ
ُ ً ََ
ت ش ْع َ
َ ُ ًْ َ
ِ
ضلُوا ِحلاىم ،وقَالُوا :ر ِضينَا بِرس ِ
ول اهللِ قِ ْس ًما
صا ِر" قَ َ
ال :فَبَ َكى الْ َق ْوُمَ ،ح َّىت أ ْ
اء أَبْنَاء األَنْ َ
اء األَنْ َ
األَنْ َ
صا ِرَ ،وأَبْ نَ َ
ص َارَ ،وأَبْنَ َ
َُ
َ
َخ َ َ ُ ْ َ
ف رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َوتَ َفَّرقُوا )).
ول اهلل َ
َو َحظًّاُ ،مثَّ انْ َ
صَر َ َ ُ
 قلت :ىرا حديث حسي.
ال:
 ومن ذلك ما رواه البخاري (َ )ٕٜٜٙع ِن الْبَ َر ِاءَ ،ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ  -يف حديث صلح احلديبية الطويل وفيو  ،-قَ َ
ِ
ال لَِف ِ
السالَ ُم
َخ َذ بِيَ ِد َىا َوقَ َ
اط َمةَ َعلَْي َها َّ
(( فَ َخَر َج النَِّيب صلى اهلل عليو وسلم فَتَبِ َعْت ُه ُم ابْنَةُ محََْزَة يَا َع ٍّم يَا َع ٍّم فَتَ نَ َاوَذلَا َعل ٌّي فَأ َ
امحلِيها فَاختصم فِيها علِي وزي ٌد وجع َفر فَ َق َ ِ
ِ ِ
ِ
ال َج ْع َفٌر ابْنَةُ َع ٍّمي
َحق َُِّا َوْى َي ابْنَةُ َع ٍّمي َوقَ َ
ال َعل ٌّي أَنَا أ َ
ُدونَك ابْنَةَ َع ٍّمك ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌّ َ َ ْ َ َ ْ ٌ
ِ
ال لِ َعلِي:
ال" :الْ َخالَةُ بِ َم ْن ِزلَ ِة األ ٍُّم" َوقَ َ
ضى َُِّا النَِّيب صلى اهلل عليو وسلم ِخلَالَتِ َها َوقَ َ
َو َخالَتُ َها َْٖت ِيت َوقَ َ
ال َزيْ ٌد ابْنَةُ أَخي فَ َق َ
َخونَا َوَم ْوالَنَا" )).
ت َخل ِْقي َو ُخلُ ِقي" َوقَ َ
ك" َوقَ َ
ت ِمنٍّي َوأَنَا ِم ْن َ
تأُ
ال لَِزيْ ٍد" :أَنْ َ
ال ِجلَ ْع َف ٍر" :أَ ْشبَ ْه َ
"أَنْ َ
 فتأهل كيف طيب النيب صلى اهلل عليو وسلم نفس علي وزيد دلا فاهتما ما أراداه من كفالة ابنة محزة.
 ومن ذلك ما رواه البخاري ( ،)ٗٗٔٙومسلم (ٕٗٓٗ) َع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقَّ ٍ
اص :أ َّ
ول اهللِ صلى اهلل عليو
َن َر ُس َ
ِ ِ ِ
ال :أ َُٗتَلٍّ ُف ٍِت ِيف ٍّ ِ
ارو َن
ٍّس ِاء قَ َ
ف َعلِيًّا فَ َق َ
وسلم َخَر َج إِ َىل تَبُ َ
ال (( :أَالَ تَ ْر َ
استَ ْخلَ َ
وك َو ْ
ضى أَ ْن تَ ُكو َن منٍّي ب َم ْن ِزلَة َى ُ
الصْب يَان َوالن َ
ِم ْن ُم َ ِ
س نَبِ ٌّي بَ ْع ِدي )).
وسى إال أَنو لَْي َ
 قال شيخ اإلسالم ابي تيويت رمحو اهلل يف [منهاج السنة النبىية] (٘:)ٕٔ /

(( ليس من خصائصو فإنَّو استخلف على ادلدينة غَت واحد ومل يكن ىذا االستخالف أكمل من غَته وذلذا قال لو علي:
أٗتلفٍت مع النساء والصبيان َّ
ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم كان يف كل غزاة يًتك بادلدينة رجاالً من ادلهاجرين واألنصار
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َّإال يف غزوة تبوك فإنَّو أمر ادلسلمُت مجيعهم بالنفَت فلم يتخلف بادلدينة َّإال عاص أو معذور غَت النساء والصبيان وذلذا كره
علي اإلستخالف وقال :أٗتلفٍت مع النساء والصبيان يقول تًتكٍت سللفاً ال تستصحبٍت معك فبُت لو النيب صلى اهلل عليو
أن اإلستخالف ليس نقصاً وال غضاضة َّ
وسلم َّ
فإن موسى استخلف ىارون على قومو ألمانتو عنده وكذلك أنت
استخلفتك ألمانتك عندي لكن موسى استخلف نبياً وأنا ال نيب بعدي وىذا تشبيو يف أصل اإلستخالف َّ
فإن موسى

استخلف ىارون على مجيع بٍت إسرائيل والنيب صلى اهلل عليو وسلم استخلف علياً على قليل من ادلسلمُت ومجهورىم
استصحبهم يف الغزاة )).
ول اللَّ ِو أَين أَِيب قَ َ ِ
 ومن ذلك ما رواه مسلم (ٖٕٓ) َع ْن أَنَ ٍ
س (( :أ َّ
ال يَا َر ُس َ
َن َر ُج ًال قَ َ
ال" :في النا ِر" فَلَ َّما قَفَّى َد َعاهُ
َْ
اك فِي النا ِر" )).
ال" :إِن أَبِي َوأَبَ َ
فَ َق َ
 قال العالهت النًٌي رمحو اهلل يف [شسح مسلم] (ٔ:)ٖٜٗ /

اك فِي النا ِر" ىو من حسن العشرة للتسلية باالشًتاك يف ادلصيبة )).
(( وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :إِن أَبِي َوأَبَ َ

 قلت :فانظر كيف كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يُطَيٍّب قلوب أصحابو إن حصل فيها شيء من األمل واحلزن أو غَت

ذلك مع أنَّو مل حيصل من قبلو أي إساءة ذلم عليو الصالة والسالم ،فكيف يأنف فرد من أفراد أمتو ولو كان من العلماء
أن يُطَيٍّب قلوب طالبو إن أساء إىل بعضهم بغَت حق.
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انفصم انعبشز :فً بٍبٌ أٌَّ أحق انُبس ببنحٕاضع ٔاالعحذار ٔانححهم ْى أْم انعهى ٔانفضم
 أقول :وادلتأمل يف السنة واآلثار جيد األمثلة الكثَت لذلك.

ِ
ٍ
صْ ٍ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب
ُتَ ،ع ْن َعْب ِد َّ
 فمن ذلك :ما رواه أبو داود (ٕٕٗ٘) َحدَّثَنَا َع ْم ُرو بْ ُن َع ْون ،أ ْ
َخبَ َرنَا َخال ٌدَ ،ع ْن ُح َ
لَي لَى ،عن أ ِ
ِِ ِ
ِ
ض ِح ُك ُه ْم فَطَ َعنَوُ النَِّيب
صا ِر قَ َ
اح بَْي نَا يُ ْ
ال (( :بَْي نَ َما ُى َو ُحيَد ُ
ُسْيد بْ ِن ُح َ
ض ٍَْتَ ،ر ُج ٍل م َن األَنْ َ
ٍّث الْ َق ْوَم َوَكا َن فيو مَز ٌ
ْ َْ َ
اصرتِِو بِع ٍ
ِ
ال :إِ َّن علَي َ ِ
ِ
يص ،فَ َرفَ َع
اصطَبِ ْر" قَ َ
َصِ ْربِين .فَ َق َ
ود فَ َق َ
الْ " :
ال :أ ْ
َْ
س َعلَ َّي قَم ٌ
ك قَمي ً
صلى اهلل عليو وسلم ِيف َخ َ ُ
صا َولَْي َ
ِ ِِ
ول اللَّ ِو )).
ت َى َذا يَا َر ُس َ
ضنَوُ َو َج َع َل يُ َقبٍّ ُل َك ْش َحوُ ،قَ َ
احتَ َ
ال :إََِّّنَا أ ََرْد ُ
النَِّيب صلى اهلل عليو وسلم َع ْن قَميصو ،فَ ْ
 قلت :ىرا حديث صحيح.
 قال العالهت ابي القين رمحو اهلل يف [هتريب سنن أبي داود] (ٕ:)ٖٜٓ /

اصطَبِ ْر" أي استقد .واالصطبار :االقتصاص .يقال :أصربتو بقتيلو :أقدتو منو )).
َصبِ ْرنِي" أي أقدين من نفسك و" ْ
(( "أ ْ

 ومن ذلك ما رواه ابن قانع يف [معجم الصحابة] (ٓ ،)ٖٙوالبيهقي يف [الكربي] (ٕٗٗ )ٔٙمن طريق ُزلَ َّم ِد بْ ِن
َّيب صلى اهلل عليو
ب بْ ُن َج ِري ٍرَ ،حدَّثَنَا أَِيبَ ،ع ِن ْ
الَ :ح َّدثٍَِت َس َّو ُاد بْ ُن َع ْم ٍرو ،قَ َ
احلَ َس ِن ،قَ َ
ت النِ َّ
ال (( :أَتَْي ُ
سَ ،حدَّثَنَا َوْى ُ
يُونُ َ
ِ
ِِ
ال" :ورس ورس ،حط حط" و َغ ِشي ٍِت بَِق ِ
ِ ٍ
ض ٍ
اص
يب ِيف يَده ِيف بَطٍِْت ،فَأ َْو َج َع ٍِت ،قُ ْل ُ
ت :الْق َ
وسلمَ ،وأَنَا ُمتَ َخلٍّ ٌق ٓتَلُوق ،فَ َق َ َ ْ ٌ َ ْ ٌ ُ ُ َ َ
ص ُ
ِ
ول اللَّ ِو ،فَ َك َشف ِ ي عن بطْنِ ِو ،فَأَقْ ب ْلت أُقَبٍّ لُو ،فَ ُق ْلت :يا رس َ ِ
اعةً ِ ي يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة )).
يَا َر ُس َ
ول اللَّوَ ،د ْع ٍِت أ ََّدخ ُرَىا َش َف َ
َ ُ ُ
َ َْ َ
ُ َ َُ
 قلت :ىرا حديث صحيح.
ِ
احلَ َس ِن ،ثنا ُزلَ َّم ُد بْ ُن َْحي َِت الْ َم ْرَوِزي ،ثنا
يب بْ ُن ْ
 ومن ذلك ما رواه أبو نعيم يف [معسفة الصحابة] (ٖٓ٘٘) َحدَّثَنَا َحب ُ
ِ ِ
ِ
اخ ِم ْن قَ ْوِم ِو:
اقَ ،ع ْن َحبَّا َن بْ ِن َو ِاس ٍعَ ،ع ْن أَ ْشيَ ٍ
أْ
يم بْ ُن َس ْع ٍدَ ،ع ْن ُزلَ َّم ِد بْ ِن إِ ْس َح َ
َمحَ ُد بْ ُن ُزلَ َّمد بْ ِن أَي َ
وب ،ثنا إبْ َراى ُ
ِ
َن رس َ ِ
َص َحابِِو يَ ْوَم بَ ْد ٍرَ ،وِيف يَ ِد ِه قَ َد ٌح يُ َعد ُ
ص ُف َ
ٍّل بِِو الْ َق ْوَم ،فَ َمَّر بِ َس َو ِاد بْ ِن َغ ِزيَّةَ
وف أ ْ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َع َد َل ُ
ول اهلل َ
(( أ َّ َ ُ
ف ،فَطَعن رس ُ ِ
حلِ ِ
ال:
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بِالْ َق َد ِح ِيف بَطْنِ ِوَ ،وقَ َ
َّجا ِر قَ َ
الَ :وُى َو ُم ْستَ ْنتِ ٌل ِم َن ال َّ
ي بْ ِن الن َّ
يف بٍَِت َع ِد ٍّ
ول اهلل َ
َ
ص ٍّ َ َ َ ُ
ال لَو رس ُ ِ
ول ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ك اهللُ بِالْ َع ْد ِل ،فَأَقِ ْدِين قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
اد" فَ َق َ
استَ ِو يَا َس َو ُ
اهلل أ َْو َج َعْت ٍِت َوقَ ْد بَ َعثَ َ
" ْ
ول اهلل َ
ال :فَ َق َ ُ َ ُ
ال :فَ َك َشف رس ُ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َع ْن بَطْنِ ِو،
يص قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
استَ ِق ْد" قَ َ
ول اهللِ إِن َ
" ْ
س َعلَ َّي قَم ٌ
ول اهلل َ
َ َُ
َّك طَ َعْنتٍَت َولَْي َ
ال :يا رس َ ِ
ضَرِين َما تَ َرى،
اعتَ نَ َقوَُ ،وقَبَّ َل بَطْنَوَُ ،وقَ َ
استَ ِق ْد" قَ َ
َوقَ َ
الَ " :ما َح َملَ َ
ك َعلَى َى َذا يَا َس َو ُ
ال :فَ ْ
ول اهللَ ،ح َ
الْ " :
اد ؟" قَ َ َ َ ُ
ِ
س ِج ْل ِدي ِج ْل َد َك ،فَ َدعا رس ُ ِ
وَمل آم ِن الْ َقْتل ،فَأَرْدت أَ ْن ي ُكو َن ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم لَوُ ِٓتٍََْت،
ك أَ ْن َديَ َّ
آخَر الْ َع ْهد بِ َ
ول اهلل َ
َ َ ُ َ
َْ َ
َ َُ
َوقَالَوُ )).
 قلتً :قد ذكس العالهت األلباًي رمحو اهلل يف [الصحيحة] (ٖ٘ )ٕٛتصريح ابن إسحاق بالتحديث وقال:
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(( وىذا إسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل َّ
ألن األشياخ من قوم حبان من األنصار ،فإن كانوا من الصحابة فال إشكال ،وإن
كانوا من التابعُت فهم من كبارىمَّ ،
ألن حبان تابعي من اخلامسة عند احلافظ ،وىم مجع ال يضر جهالتهم كما ىو
معروف عند أىل العلم .وروايتهم ذلذه القصة تدل على َّأّنا كانت مشهورة عندىم ،متداولة بينهم )).
احلا ِر ِ
ثَ ،ع ْن
 وما رواه أمحد (ٕ٘ٗٔٔ) ،وأبو داود ( ،)ٖٗ٘ٙوالنسائي (ٖ )ٗٚٚٗ،ٗٚٚمن طريق َع ْم ٍرو يَ ْع ٍِت ابْ َن َْ
ب َك َِت ب ِن األَش ٍّج ،عن عب يد َة ب ِن مسافِ ٍع ،عن أَِيب سعِ ٍ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم يَ ْق ِس ُم
يد ْ
ال (( :بَْي نَ َما َر ُس ُ
ي ،قَ َ
اخلُ ْد ِر ٍّ
ُ ْ ْ
َْ
َ
َ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ
ول ِ
ول ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم بِعرج ٍ
اهلل
ال لَوُ َر ُس ُ
ون َكا َن َم َعوُ ،فَ ُجر َِح بَِو ْج ِه ِو ،فَ َق َ
ب َعلَْي ِو ،فَطَ َعنَوُ َر ُس ُ
قَ ْس ًما أَقْ بَ َل َر ُج ٌل فَأَ َك َّ
ُْ ُ
ول اللَّ ِو )).
صلى اهلل عليو وسلم" :تَ َع َ
ت يَا َر ُس َ
استَ ِق ْد" .فَ َق َ
ال فَ ْ
ال :بَ ْل َع َف ْو ُ
 قلتً :فيو عبيدة بي هسافع جميٌل ًال يدزٍ ىل مسع هي أبي سعيد أً ال كوا قالو ابي ادلديين.

 فتأهل يف ىدي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وتواضعو حيث أذن باالقتصاص من نفسو وىو خَت اخللق وأكرم
اخللق ،واالقتصاص أبلغ من رلرد االعًتاف باخلطإ واالعتذار للمخطئ ،ومل يكن فيما فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم
منقصة يف حقة ،ومل يكن ذلك ُمذىباً ذليبتو يف أوساط الناس بل ازداد النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك شرفاً وعزاً ورفعة.
فمن ظن أنَّو باعتذاره وٖتللو واعًتافو باخلطإ قد أذىب ىيبتو عند الناس َّ
فإَّنا أيت من قبل الوسواس اخلناس الذي يوسوس
يف صدور الناس من اجلنة والناس ،وىذا القول ليس لو من السنة وال من الواقع أساس ،بل من ٗتلق بذلك فإنَّو مرفوع فوق
الرأس ،ليس عليو يف اعتذاره كبَت بأس.

وىب أن األمر كذلك فما تنفعك ىيبتك عند الناس وأنت بعيد عن ربك ،ورٔتا تلقاه وأنت من أىل الفالس.

فالواجب على العبد أن يسعى يف مرضات ربو وال يبا ي إن أرضى ربو بسخط الناس ،فإرضاء الناس غَت مقدور وال مأمور،
وإرضاء اهلل مقدور ومأمور.
ص َهْي ٍ
 ومن ىذا الباب رواه مسلم (ٕٗٓ٘) َع ْن َعائِ ِذ بْ ِن َع ْم ٍرو (( :أ َّ
ب َوبَِال ٍل ِيف نَ َف ٍر
َن أَبَا ُس ْفيَا َن أَتَى َعلَى َس ْل َما َن َو ُ
ِ
ال أَبُو بَ ْك ٍر :أَتَ ُقولُو َن َى َذا لِ َشْي ِخ قَُريْ ٍ
ش َو َسيٍّ ِد ِى ْم
ال :فَ َق َ
وف اللَّ ِو ِم ْن عُنُ ِق َع ُد ٍّو اللَّ ِو َمأْ َخ َذ َىا .قَ َ
ت ُسيُ ُ
َخ َذ ْ
فَ َقالُواَ :واللَّو َما أ َ
ِ
ك"
َخبَ َرهُ فَ َق َ
ت َرب َ
ض ْبتَ ُه ْم لََق ْد أَ ْغ َ
ت أَ ْغ َ
ك أَ ْغ َ
ال" :يَا أَبَا بَ ْك ٍر لَ َعل َ
ض ْب َ
ض ْبتَ ُه ْم لَئِ ْن ُك ْن َ
فَأَتَى النِ َّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَأ ْ
َّيب َ
ِ
ك يَا أ َِخي )).
اى ْم أَبُو بَ ْك ٍر فَ َق َ
ضْبتُ ُك ْم .قَالُواَ :ال يَ ْغف ُر اللَّوُ لَ َ
ال :يَا إِ ْخ َوتَ ْاه أَ ْغ َ
فَأَتَ ُ
 قلت :ومل يكن يف ذلك منقصة أليب بكر الصديق رضي اهلل عنو بل ُعد ما فعلو من مناقبو رضي اهلل عنو.
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انفصم انحبدي عشز :فً بٍبٌ أٌَّ أحق انُبس ببنحٕاضع ٔاالعحزاف ببنخطإ ْى أْم انعهى
ٔانفضم
ً اًظس فيما رواه اخلطيب رمحو اهلل يف [تازيخ بغداد] (ٓٔ )ٖٓٛ /أخربنا العتيقي حدثنا زلمد بن العباس حدثنا
حيِت بن زلمد بن صاعد أخربنا احلسُت بن احلسن ادلروزي من حفظو قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول (( :كنا يف
جنازة فيها عبيد اهلل بن احلسن وىو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حولو قال فسألتو عن مسألة
أين مل أرد ىذه َّإَّنا أردت أن أرفعك إىل ما ىو أكرب
فغلط فيها فقلت :أصلحك اهلل القول يف ىذه ادلسألة كذا وكذا َّإال َّ
منها فاطرق ساعة مث رفع رأسو فقال :إذاً أرجع وأنا صاغر إذاً أرجع وأنا صاغر ألن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من

أن أكون رأساً في الباطل )).

ٍِ
الصْي َرِيف ،ثنا أَبُو الْ َعبَّ ِ
اس ُزلَ َّم ُد
وسى َّ
 وروى اخلطيب رمحو اهلل يف [الكفاية] (ص )ٔٗٙ :أ ْ
َخبَ َرنَا أَبُو َسعيد ُزلَ َّم ُد بْ ُن ُم َ
ٍ ِِ
َصم ،ثنا الْ َعبَّاس بْن ُزلَ َّم ٍد الدوِري ،ثنا َْحيِت بْن َمعِ ٍ
صَر فَ َج َع َل يَ ْقَرأُكِتَابًا
ُت ،قَ َ
الَ (( :ح َ
ض ْر ُ
ت نُ َعْي َم بْ َن َمحَّاد ٔت ْ
وب ْاأل َ
بْ ُن يَ ْع ُق َ
َ ُ
ُ ُ
ِ
ِ
َّث َع ِن ابْ ِن الْ ُمبَ َار ِك َع ِن ابْ ِن َع ْو ٍن
اعةًُ ،مثَّ قَ َ
صنِ ِيف ِو ،قَ َ
ال :ثَنَا ابْ ُن الْ ُمبَ َار ِك َع ِن ابْ ِن َع ْو ٍن  ،فَ َحد َ
ال :فَ َقَرأَ مْنوُ َس َ
م ْن تَ ْ
أ ِ
ِ
ِ
ك،
ال :تَ ُرد َعلَ َّي؟ قَ َ
ب َوقَ َ
يث ،قَ َ
ت :إِي َواللَّ ِو ،أُِر ُ
َحاد َ
يد َزيْنَ َ
ال :قُ ْل ُ
ال َْحي َِت :فَ ُق ْل ُ
َ
س َى َذا َع ِن ابْ ِن الْ ُمبَ َارك ،فَغَض َ
ت لَوُ :لَْي َ
ِ
ِ ِ
ت َى َذا َع ِن ابْ ِن الْ ُمبَ َار ِك َ ،وَال َِمس َع َها ابْ ُن الْ ُمبَ َار ِك
فَأ َََب أَ ْن يَ ْرِج َع ،قَ َ
ت أَنْ َ
تَ :ال َواللَّو َما َمس ْع َ
ال :فَلَ َّما َرأَيْتُوُ َى َك َذا َال يَ ْرج ُع قُ ْل ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اب ْ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َصح ِ
ف،
ص َحائ َ
ت ،فَأ ْ
احلَديثَ ،وقَ َام نُ َعْي ٌم فَ َد َخ َل الْبَ ْي َ
َخَر َج َ
ب ُكل َم ْن َكا َن عْن َدهُ م ْن أ ْ َ
ب َو َغض َ
م ِن ابْ ِن َع ْون قَط ،فَغَض َ
َّ ِ
فَجعل ي ُق ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ُت لَي ِ
احل ِد ِ
ٍِ
َّ
ْت،
يث؟ نَ َع ْم ،يَا َزَك ِريا غَلِط ُ
س بِأَم َِت الْ ُم ْؤمن َ
ُت ِيف َْ
ََ َ َ
ول َوى َي بيَده :أَيْ َن الذ َ
ين يَ ْز ُع ُمو َن أَن َْحي َِت بْ َن َمع ْ َ
يث اب ِن الْمبار ِك َع ِن اب ِن َعو ٍن ،وإِنما روى ى ِذ ِه ْاألَح ِ
ْت أَ ْكتُ ِ ِ ِ
يث َع ِن ابْ ِن
اد َ
ص َحائِ َ
َوَكانَ ْ
ْت ،فَ َج َعل ُ
ف فَ غَلِط ُ
ْ ْ َ َ ََ َ
ت َ
َ
ب م ْن َحد ْ ُ َ َ
ُ
َع ْو ٍن غَْي ُر ابْ ِن ال ُْمبَ َار ِك ،فَ َر َج َع َع ْن َها ))

 وروى اخلطيب رمحو اهلل يف [الكفاية] (ص :)ٔٗٚ :أَخب رنَا أَبو ب ْك ٍر الْب رقَ ِاين ،أنا ُزل َّم ُد بن عب ِد اللَّ ِو ب ِن َِ
َخ ََتَويِْو
ْ
َ ْ ُ َْ
ْ ََ ُ َ َْ
اَف ب ِن ِعمرا َن حرفًا ِيف ْ ِ ِ
احلُس ْ ُ ِ ِ
ِ
ت ،فَلَ َّما
ال :قَ َ
يس ،قَ َ
ال ابْ ُن َع َّما ٍرَ (( :رَد ْد ُ
احلَديث فَ َس َك َ
ت َعلَى الْ ُم َع َ ْ ْ َ َ ْ
ا ْذلََروي ،أنا ْ َ
ُت بْ ُن إ ْدر َ
ِ
ِ
ِ
ت ِحينَئِ ٍذ غُ َال ًما أ َْمَرَد َما
يث َك َما قَ َ
ال الْغََُل ُم ،قَ َ
ٍّث ،قَ َ
ْح ِد َ
س ِيف َْرلل ِس ِو ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن ُحيَد َ
الَ :وُكْن ُ
ال :إِن ال َ
َكا َن م َن الْغَد َجلَ َ
ِيف ِحلْيَِيت طَاقَةٌ )).
 قلت :فهذا ىو طريق العلماء العقالء الذين ال يأنفون من االعًتاف باخلطإ والرجوع إىل احلق.

ولي س يف الرجوع إىل احلق واالعًتاف باخلطأ والتوبة منو وشكر من نبو على اخلطإ أي منقصة للعامل بل ذلك رفعة لو عند
ربو ويف أعُت الناس ،وخالف ذلك منقصة للعامل عند ربو ويف أعُت الناس.
وقد كان نبينا عليو الصالة والسالم يتواضع للحق وإن جاءه من العدو.
فروى أمحد (٘ٗ ،)ٕ٘ٛوالنسائي يف [اجملتبً] (ٖ ،)ٖٚٚو[ الكربي] (ٕٕ )ٔٓٛمن طريق َم ْعبَ ِد بْ ِن َخالِ ٍدَ ،ع ْن َعْب ِد
ِ ِ
ِ
ت صي ِفي ْ ِ ِ
ِ
ِ
ال :يَا
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَ َق َ
اجلُ َهنيَّة قَالَ ْ
ت (( :أَتَى َحْب ٌر م َن األ ْ
اهلل بْ ِن يَ َسا ٍرَ ،ع ْن قُتَ ْي لَةَ بِْن َ ْ
َحبَا ِر إِ َىل َر ُسول اهلل َ
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ِ
ِ
ال" :س ْبحا َن ِ
ت :فَأ َْم َه َل
اهللَ ،وَما ذَ َ
اك"؟ قَ َ
ال :تَ ُقولُو َن إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َوالْ َك ْعبَة ،قَالَ ْ
ُزلَ َّم ُد ،ن ْع َم الْ َق ْوُم أَنْتُ ْم ،لَ ْوالَ أَنَّ ُك ْم تُ ْش ِرُكو َن ،قَ َ ُ َ
رس ُ ِ
ال :يَا ُزلَ َّم ُد ،نِ ْع َم
ال" :إِنوُ قَ ْد قَ َ
ف بَِر ٍّ
ب الْ َك ْعبَ ِة"ُ ،مثَّ قَ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َشْيئًا ُمثَّ قَ َ
ف فَ لْيَ ْح ِل ْ
ال :فَ َم ْن َحلَ َ
ول اهلل َ
َُ
ِ
ِِ ِ
ال" :س ْبحا َن ِ
ال :فَأ َْم َه َل
اهللَ ،وَما ذَ َ
ت ،قَ َ
اك"؟ قَ َ
ال :تَ ُقولُو َن َما َشاءَ اللَّوُ َوشْئ َ
الْ َق ْوُم أَنْتُ ْم ،لَ ْوالَ أَنَّ ُك ْم َْٕت َعلُو َن للَّو ندًّا ،قَ َ ُ َ
رس ُ ِ
ال ما َشاء اللوُ فَ لْي ْف ِ
ت" )) .ىذا
ال" :إِنوُ قَ ْد قَ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َشْيئًا ُمثَّ قَ َ
ص ْل بَ ْي نَ ُه َما ثُم ِش ْئ َ
َ
ول اهلل َ
ال ،فَ َم ْن قَ َ َ َ
َُ
لفظ أمحد.
 قلت :ىرا حديث صحيح.
ً أذكس وأنا يف أول طليب للعلم س ألٍت أحد مشاخيي يف الدرس العام عن مسألة فأجبتو ّتواب فقال  ي :أخشى أن
تكون قد خالفت اإلمجاع ،مث أوقفتو على بعض من قال بذلك من أىل العلم ووقف ىو أيضاً على نزاع فيها ألىل العلم

وبينت لو َّ
أن شلن يقرر ذلك األمَت الصنعاين يف "العدة حاشيت العودة" فما كان منو َّإال أنَّو اعتذر يف الدرس العام وقال
يف معٌت كالمو :أخطأنا يف حق فالن حُت قلنا لو :لعلك خالفت اإلمجاع ،وبُت ما يف ادلسألة من النزاع .فشكرت لو
تواضعو.
وىذا ىو الذي عهدناه من أىل العلم والفضل.
أين كتبت إىل الشيخ حيِت احلجوري وفقو اهلل يف بعض السنُت رسالة نبهتو فيها على بعض األخطاء يف
ً هي ذلك َّ
كتابو "اجلوعت" اليت ال يسلم منها أحد شلن يكتب يف العلم ،مهما حرص على سالمة كتابو منها ،فما كان منو وفقو اهلل
إالَّ أن تقبلها بانشراح صدر ،وأثٌت عليها خَتاً يف درسو العام أمام الطالب ،مث بادر وفقو اهلل إىل تصحيح األخطاء يف أول
طبعة للكتاب ،وأثٌت على الرسالة أيضاً جزاه اهلل خَتاً يف الكتاب ،فقال ص (ٓ:)ٕٚ

(( وأيضاً أرسل إ ي أخ طالب باحث فاضل أفاده اهلل ومل يذكر امسو يف الرسالة مجلة فوائد تتعلق ُّذا الكتاب بعد
طبعو.))...
أين مل أكتب امسي يف الرسالة إليو ،وىذا ىو عُت التوفيق والسداد،
قلت :فانظر كيف تعامل مع رساليت بالقبول والثناء مع ٍّ
ومن كان كذلك من أىل العلم فال يزداد َّإال رفعة وعلواً.
وقد نبهت غَته كاإلمام والوصايب عن بعض األخطاء الكبَتة ادلخلة بالعقيدة وادلنهج السلفي شلا سطروه يف كتبهم ومل أجد
لذلك قبوالً منهم فرفع اهلل الشيخ حيِت بسبب تواضعو ورجوعو للحق وعدم أنفتو من قبول احلق شلن جاء بو ،وشتان ما
بينو ،وبُت غَته شلن ذكرنا.
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انفصم انثبًَ عشز :فً بٍبٌ أٌَّ عذو اعحزاف انعبنى بخطئّ إٌ َبّٓ عهٍّ جهًٍذِ دنٍم عهى عذو
فالحّ 
 قال احلافظ أبٌ حمود الساهيسهزي رمحو اهلل يف [احملدث الفاصل] (ص:)ٖٜٚ :
ِ
امل ي ُق ُ ِ
اسم بن نَص ٍر الْمخٍّرِمي ،قَ َ ِ
ِ
ِ
ول:
َس ٍد يَ ُق ُ
ت َخلَ َ
ولَ :مس ْع ُ
الَ :مس ْع ُ
َحدَّثَنَا عُبَ ْي ُد اللَّو بْ ُن َى ُارو َن ،ثَنَا الْ َق ُ ْ ُ ْ ُ َ
ف بْ َن َس ٍ َ
ت بَ ْهَز بْ َن أ َ
(( خرجت أَنَا وعفَّا ُن ،وحبَّا ُن بن ِى َال ٍل ،نُِري ُد الْ ُكوفَةَ ،فَمررنَا بِو ِاس ٍط ،فَ َدخ ْلنَا علَى علِي ب ِن ع ِ
اص ٍم فَ َسأَلْتُوُ ،فَ َح َّدثٍَِت َع ْن
َ َ َ ٍّ ْ َ
ََ ْ ُ َ َ
َ َ ُْ
َ َْ َ
ِ
ال :وما ي ْد ِريك؟ قُ ْلت :حدَّثَنَا أَبو عوانَةَ عن مطٍَّر ٍ
ٍ
يث أ ِ ِ
ف ِْت ِد ٍ
ك
ف قَ َ
الَ :وَما يَ ْد ِري َذل َ
ت قَ َ َ َ ُ َ
ت :أ ْ
ْ
َخطَأْ َ
َخطَأَ فيو ،فَ ُق ْل ُ
ُمطٍَّر َ
ُ ََ َ ْ ُ
ُ َ
ٍ
ِِ
ت:
ت يَا َشْي ُخ قَ َ
الَ :وَما يُ ْد ِر َ
اس ُك ْ
ت ،أ ْ
س بْ ِن عُبَ ْيد ،فَأ ْ
َخطَأْ َ
يك؟ قُ ْل ُ
َخطَأَ فيو فَ ُق ْل ُ
الْ َعْب ُد؟ َما َى َذا؟ ْ
ت ُمثَّ َحدَّثَنَا َع ْن يُونُ َ
ِ
يث ،ع ِن اب ِن خثَي ٍم أ ِ ِ
الصِيب؟ ما ى َذا؟ اس ُكت ُمثَّ حدَّثَنَا ِْت ِد ٍ
ت:
يد بْ ُن ُزَريْ ٍع قَ َ
َحدَّثَنَا يَِز ُ
الَ :وَما يَ ْد ِري َذل َ
َ ْ ُْ ْ
َخطَأَ فيو ،فَ ُق ْل ُ
ك َّ َ َ
َ
ْ ْ َ
ال :فَ َخَر ْجنَا ِم ْن ِعْن ِدهِ،
ال :نَ َع ْم ،أ َْع ِرفُوُ غُ َال ًما َكيٍّ ًسا قَ َ
ب بْ ُن َخالِ ٍد قَ َ
ت يَا َشْي ُخ قَ َ
الَ :وَما يُ ْد ِر َ
أْ
َخطَأْ ُ
يك؟ قُ ْل ُ
ت :ثَنَا َوَىْي ُ
فَ ُق ْل ِ
َص َحابِنَاَ :ى َذا الش ْي ُخ َال يُ ْف ِل ُح )).
ت أل ْ
ُ
قال كاتبو /أبو بكر بن عبده بن عبد اهلل بن حامد الحمادي :ىذا ما أردت كتابتو ،وكان االنتهاء منها في يوم
االثنين  /11من شهر صفر1112 /ى .
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