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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد:

( الفرق بني النصيحة والتعيريالة: )فقد طالعت تفريًغا لدرس علمي يف رشح رس

بعض اإلخوة  ، قام بإعداده-رمحه اهلل تعاىل- لإلمام احلافظ ابن رجب احلنبيل

 ووضعوا له فهرًسا، وأسميته:

 (النفح العبري يف رشح الفرق بني النصيحة والتعيري)

 الرحيم.واهلل أسأل أن جيعله مبارًكا نافًعا لعباده خالًصا لوجهه الكريم، إنه الرمحن 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies 

 املرشف العام عىل موقع اإلسالم العتيق
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 مقدمة:

 أن ( مع اختصارها إالالفرق بني النصيحة والتعيريإن رسالة احلافظ ابن رجب )

فيها فوائد دقيقة ومسائل مهمة حيتاج إليها طالب العلم بصفة خاصة، وعامة 

هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن  مثلالناس بصفة عامة يف كل زمان، السيام يف 

 عىل طريف نقيض:-من حيث اجلملة-الناس يف النصيحة كان و

فر    .والغيبةبني النصيحة ق قسم  جفا وتراه يحسمي النصيحة غيبة وال يح

عرفاقسم غال حتى جعل الغيبة    ننصيحًة، والضابط يف التفريق بينهام: هو أهنام يح

 بمعرفة ما اجتمعا فيه.

أخرج اإلمام مسلم من فقد اجتمعت النصيحة والغيبة يف ذكر اإلنسان بام يكره، 

وَن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-رة حديث أيب هري َأَتْدرح

؟ ، َقاَل: « َما اْلِغيَبةح هح َأْعَلمح ولح وا: اهللح َوَرسح َك َأَخاَك باَِم َيْكَرهح »َقالح َأَفَرَأْيَت إِْن  :ِقيَل « ِذْكرح

؟ َقاَل:  ، َفقَ  إِنْ »َكاَن يِف َأِخي َما َأقحولح ولح ْن فِيِه َفَقْد َكاَن فِيِه َما َتقح ، َوإِْن مَلْ َيكح ِد اْغَتْبَتهح

ت هح   .«هَبَ

َوال ﴿، أما الكتاب فقوله تعاىل: والغيبة حمرمة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع

وا اهلل َ قح وهح َوات  َل حَلَْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهتحمح ْم َأْن َيْأكح كح بُّ َأَحدح
ِ
ْم َبْعضًا َأحيح كح إِن   َيْغَتْب َبْعضح

اب  َرِحيم    .[12احلجرات: ] ﴾اهلل َ َتو 
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فإن العلامء ، وأما اإلمجاع -ريض اهلل عنه-أما السنة فقد تقدم حديث أيب هريرة 

جممعون عىل أن الغيبة ليست حمرمة فحسب، بل جممعون عىل أن الغيبة كبرية من 

 .، ذكر اإلمجاع القرطبي يف تفسريهكبائر الذنوب

ولعلهم حمجوجون باإلمجاع الذي حكاه  يف أهنا كبرية ينوخالف بعض املتأخر

 .-رمحه اهلل تعاىل-القرطبي 

ما يكره، هذا أواًل، وثانًيا أن يكون ما جتمع بني أن تذكر يف أخيك املسلم والغيبة 

فإنه زاد مع الغيبة أن يكون كذًبا، ذكرته فيه حًقا، فإن كان ما ذكرته فيه ليس حًقا 

 فيكون هبتاًنا.

إال مما هو حق ومما يكرهونه، يف ذكر ما يف اآلخرين اجتمعت مع الغيبة والنصيحة 

فإذا كان هناك مصلحة دنيوية، النصيحة تكون ملصلحة دينية أو أن الفرق بينهام أن 

فإهنا فإن مل تكن هناك مصلحة ، حةنصيلذكر ما يف اآلخرين فإهنا دينية أو دنيوية 

 تكون غيبة.

 -رمحه اهلل تعاىل-وقد توارد العلامء يف بيان ذلك، وممن بني  ذلك اإلمام ابن القيم 

 أن الغيبة ليس فيها ،يف أواخر كتابه: )الروح(، وذكر أن الفرق بني النصيحة والغيبة

 نية أو دنيوية.، أما النصيحة ففيها مصلحة ديمصلحة ال دينية وال دنيوية

ملصلحة بام أخرج مسلم  بام يكرهون الكالم يف اآلخرينواستدل العلامء عىل جواز 

أنه تقدم وخطبها ثالثة، معاوية بن  -ريض اهلل عنها-من حديث فاطمة بنت قيس 
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ريض -، وأسامة بن زيد -ريض اهلل عنه-، وأبو جهم -ريض اهلل عنه-أيب سفيان 

 .-اهلل عنه

ا »: -اهلل عليه وسلم صىل-فقال النبي  ، َفاَل َيَضعح َعَصاهح َعْن َعاتِِقِه، َوَأم  ا َأبحو َجْهم  َأم 

، ْعلحوك  اَل َماَل َلهح َعاِوَيةح َفصح  .«اْنكِِحي أحَساَمَة ْبَن َزْيد   -هذا يف أول حياته- مح

فدل هذا احلديث عىل جواز ذكر ما يف اآلخرين مما يكرهون يف مصلحة دنيوية 

، وقد استدل هبذا احلديث ابن ازه يف مصلحة دينية عامة من باب أوىلخاصة، فجو

 عبد الرب، وابن القيم، وابن رجب، ومجاعة من أهل العلم.

بون هذه النصيحة،  وكثري من العامة وأشباه العامة ويذموهنا، وقد نقل اخلطيب ال حيح

ح البغدادي يف كتابه )الكفاية( عن مجع من العامة أهنم عابوا عىل علامء اجلر

 والتعديل ذكرهم ما يف اآلخرين.

تغلبهم من الناس  األن كثريً  عىل أهل العلم الكالم يف اآلخرين؛فهم يعيبون 

وقد يعيبون عىل الناصحني جترحيهم ، األمور بميزان املصالح العاطفة، وال يزنون

فرق بني األمرين.بلآلخرين   حجة أن هذا غيبة، وهذا خطأ، فالبد أن يح

واألرضار  الشبهات، بخالف الشهواتإذا كانت يف تزداد هذه العاطفة ثم 

 بسببها. يقبلون الكالم يف اآلخرين فإهنمالدنيوية، 
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من العامة ، فإن العاطفيني رجل أو داعية أو غريه يف خطأ دينيفلو تكلم أحدهم يف 

 تنكرون مثل هذا، لكن لو تكلم يف غريه ملصلحة دنيوية مل يستنكروأشباههم يس

 .كالمه

فاحذروه وال جتالسوه، فإن  مريًضا مرًضا معدًيا: إن هناك رجاًل هلم فلو قيل

 .املرضجالستموه انتقل إليكم 

 أحسن نصحك وما أعظمه، وليس لك منا إال الدعاء.قالوا: جزاك اهلل خرًيا، ما ل

 يرسق من األطفال ذهبهم أو غري ذلك، فاحذروا إن هناك رجاًل أو إذا قيل هلم: 

 وانتبهوا ألوالدكم.

 لقالوا: جزاك اهلل خرًيا أهيا الناصح.

الف رشيعة  رف الدين، وينرش لكم ما ُيح لكن يف املقابل لو قيل: إن هناك رجاًل حيح

رفً  لبًسا وحمح  ا ...حممد بن عبد اهلل باسم الدين والدليل من الكتاب والسنة، مح

 لرأيتهم يتعاطفون ويقولون: هؤالء يتكلمون يف الدعاة واملصلحني!

وثق  هذه كلمة جمملة، البد فيها من التفصيل، فمن تكلم يف غريه بكالمفيقال:  مح

من الرد عىل املخالف، وهو هو و، وبخطأ موثق ليحذره الناس، فهذا عمل صالح

نْتحْم َخرْيَ ﴿قال تعاىل:  رشعي،وهو مطلب  ،من األمر باملعروف والنهي عن املنكر كح

وِف َوَتنَْهْوَن َعْن امْلحنَكرِ  وَن بِامْلَْعرح رح ة  أحْخِرَجْت لِلن اِس َتْأمح  .[110]آل عمران:  ﴾أحم 
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أما من تكلم بكالم غري موثق، أو لغري مصلحة دينية أو دنيوية، ولو كان موثًقا، 

 .فهذا ال جيوز

، ومنها: أن -رمحه اهلل تعاىل-فظ ابن رجب ثم هناك قيود أخرى سيذكرها احلا

ال وباطن يكون الدافع يف الكالم النصح وإرادة اهلل والدار اآلخرة، لكن هذا أمر 

إن كالم فالن صحيح يف فالن، لكن ليس دافعه اهلل والدار يصح ألحد أن يقول:

 اآلخرة.

ر ودع عنك ؟ وليس لك إال الظاهيةفيقال: وما يحدريك عن دافعه وهذه أمور باطن

 وبي نة. ظاهرةً  الباطن داللةً التنقيب عىل البواطن ما مل يدل الظاهر عىل 

أن الكالم يف اآلخرين البد فيه من التفصيل، فقد يكون حًقا وواجًبا فاملقصود 

 رشعًيا وقد يكون حمرًما وغيبة وكبرية من كبائر الذنوب.

التبليغيني أو الرسوريني،  من اإلخوان املسلمني أوبعض الدعاة احلزبيني ثم ترى 

، وكالم أهل السنة فيهمأهل السنة السلفيني كالمهم أو املتأثرين هبم، يعيبون عىل 

 غيبة. هذه بي نة وبرهان، ومع ذلك يعيبون ويقولون:ببحق وبدليل و

يف الوقت نفسه يتكلمون يف أهل السنة، تارة باسم الوهابية، ثم يتناقضون؛ ألهنم 

 ، وهذه غيبة!يةوتارة باسم اجلام

  ؟ممطلًقا، فلامذا تناقضت واينبغي أال تتكلم :ممبدئكفعىل 
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وغيبة احلاكم والتناقض اآلخر: تراهم ال يتورعون يف الكالم يف حكام املسلمني، 

تعلق بشخصه، وإنام ي احلاكم ال يتعلق الكالم يف أشد من غيبة عامة املسلمني، ألن

يحسبب زعزعة وضعًفا واختالاًل لألمن،  والكالم فيه ،واليتهبمن حتته ومن يف 

 وشحن النفوس عليه، إىل غري ذلك.

وغيبة احلكام والعلامء أشد إثاما من  :-رمحه اهلل تعاىل-لذا قال شيخنا ابن عثيمني 

هبم وإنام ، ألن ما يتعلق هبم ليس خاًصا -رمحه اهلل تعاىل-وصدق  غيبة عامة الناس.

 متعد  إىل غريهم.

 الفرق بني الغيبة والنصيحة.بط فإذن البد من ض

يف نب ه فيها احلافظ ابن رجب عىل قواعد مهمة ودقيقة  ويف هذه الرسالة العظيمة

 يف ثنايا قراءهتا. -إن شاء اهلل تعاىل-يأيت التنبيه عليها والنصيحة والغيبة، 
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 :-ىلرمحه اهلل تعا-قال احلافظ ابن رجب 

احلمد هلل رب العاملني، وصالته وسالمه عىل إمام املتقني، وخاتم النبيني وآله 

 وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:

فإهنام يشرتكان يف أن  -فهذه كلامت خمترصة جامعة يف الفرق بني النصيحة والتعيري 

ه، وقد يشتبه الفرق بينهام عند كثري من الناس كالا منهام: ِذْكُر اإلنسان بام يكره ِذْكر  

 واهلل املوفق للصواب.

 اعلم أن ِذكر اإلنسان بام يكره حمرم إذا كان املقصود منه جمرد الذمِّ والعيب والنقص.

فأما إن كان فيه مصلحة لعامة املسلمني خاصة لبعضهم وكان املقصود منه حتصيل 

 .تلك املصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه

وقد قرر علامء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل وذكروا الفرق بني جرح 

ى بينهام من املتعبدين وغريهم ممن ال يتسع  وا عىل من سوَّ الرواة وبني الغيبة وردُّ

 علمه.

اظ احلديث وال التمييز بني من تقبل روايته منهم  وال فرق بني الطعن يف رواة حفَّ

ل  شيئاا ومن ال تقبل، وبني تب يني خطأ من أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة وتأوَّ

ر من االقتداء به فيام أخطأ فيه،  منها عىل غري تأويله ومتسك بام ال يتمسك به لُيحذِّ

ا.  وقد أمجع العلامء عىل جواز ذلك أيضا

وهلذا نجد يف كتبهم املصنفة يف أنواع العلوم الرشعية من التفسري ورشوح احلديث 

ُف أقواله والفق عَّ ه واختالف العلامء وغري ذلك ممتلئة باملناظرات وردِّ أقوال من ُتض 

 من أئمة السلف واخللف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم.
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اا  ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعناا عىل من ردَّ عليه قول ه وال ذمَّ

فحش يف الكالم وُييسُء األدب يف العبارة وال نقصاا اللهم إال أن يكون املصنِّف ممن يُ 

ه وخمالفته، إقامةا للحجج الرشعية  ر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّ فُينك 

 واألدلة املعتربة.

وسبب ذلك أن علامء الدين كلُّهم جممعون عىل قصد إظهار احلق الذي بعث اهلل به 

ن تكون كلمته هي العليا، رسوله صىل اهلل عليه وسلم وألْن يكون الدين كله هلل وأ

وكلُّهم معرتفون بأن اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ يشء منه ليس هو مرتبة 

أحد منهم وال ادعاه أحد من املتقدمني وال من املتأخرين فلهذا كان أئمة السلف 

املجمع عىل علمهم وفضلهم يقبلون احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغرياا 

 اعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم.ويوصون أصحاهبم وأتب

ْدُتُم }كام قال عمر ريض اهلل عنه يف مهور النساء وردَّت املرأة بقوله تعاىل:  إِْن أ ر  و 

ت   ُه هُبْ ْأُخُذون  ْيئاا أ ت  ْأُخُذوا ِمنُْه ش  ا ف ال  ت  اُهنَّ ِقنْط ارا ْيُتْم إِْحد  آت  ْوٍج و  ان  ز  ك  ْوٍج م  ال  ز  ا اْستِْبد  انا

[، فرجع عن قوله وقال: )أصابِت امرأٌة ورجٌل أخطأ( 20]النساء:  {إِْثاما ُمبِينااو  

 وروي عنه أنه قال: )كل أحد أفقه من عمر(.

وكان بعض املشهورين إذا قال يف رأيه بيشء يقول: )هذا رأينا فمن جاءنا برأي 

 أحسن  منه قبلناه(.

اتباع احلق وقبول السنة إذا وكان الشافعي يبالغ يف هذا املعنى ويويص أصحابه ب

ظهرت هلم عىل خالف قوهلم وأن يرضب بقوله حينئٍذ احلائط، وكان يقول يف كتبه: 

بَُّرون  })ال بد أن يوجد فيها ما خيالف الكتاب والسنة ألن اهلل تعاىل يقول:  ت د  ال  ي  أ ف 
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ُدوا فِيِه  ج  رْيِ اهللَِّ ل و  ان  ِمْن ِعنِْد غ  ل ْو ك  ااْلُقْرآن  و  ثرِيا ا ك  فا [ وأبلغ من 82]النساء:  {اْختاِل 

 هذا أنه قال: )ما ناظرين أحد فباليت أظهرت احلجة عىل لسانه أو عىل لساين(.

وهذا يدل عىل أنه مل يكن له قصد إال يف ظهور احلق ولو كان عىل لسان غريه ممن 

 يناظره أو خيالفه.

ُله ويتبني له خمالفته للسنة ال يف ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن ُيردَّ عليه قو

حياته وال يف مماته. وهذا هو الظن بغريه من أئمة اإلسالم، الذابني عنه القائمني 

ه من السلف واخللف ومل يكونوا يكرهون خمالفة من خالفهم أيضاا بدليل  بن رْصِ

ض  له ولو مل يكن ذلك الدليل قوياا عندهم بحيث يتمسكون به ويرتكون دليله ر  م ع 

 له.

وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه 

ويقول: )وإن كان خيالف يف أشياء فإن الناس مل يزل بعضهم خيالف بعضا( أو كام 

 قال.

وكان كثرياا ُيعرُض عليه كالم إسحاق وغريه من األئمة، ومأخذهم يف أقواهلم فال 

ُينكِر عليهم أقواهلم وال استدالهلم وإن مل يكن هو موافقاا عىل  يوافقهم يف قوهلم وال

ذلك كله وقد استحسن اإلمام أمحد ما حكي عن حاتم األصم أنه قيل له: أنت رجل 

أعجمي ال تفصح وما ناظرك أحد إال قطعته فبأي يشء تغلب خصمك؟ فقال 

أقول له ما  بثالث: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ لساين عنه أن

 يسوؤه أو معنى هذا فقال أمحد: )ما أعقله من رجل(.
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فحينئٍذ رد املقاالت الضعيفة وتبيني احلق يف خالفها باألدلة الرشعية ليس هو مما 

 يكرهه أولئك العلامء بل مما حيبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه.

هار خطئه املخالف فال يكون داخالا يف الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحداا يكره إظ

للحق فال عربة بكراهته لذلك فإن كراهة إظهار احلق إذا كان خمالفاا لقول الرجل 

ليس من اخلصال املحمودة بل الواجب عىل املسلم أن حيب ظهور احلق ومعرفة 

 املسلمني له سواٌء كان ذلك يف موافقته أو خمالفته.

املسلمني وعامتهم وذلك هو وهذا من النصيحة هلل ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة 

 الدين كام أخرب به النبي صىل اهلل عليه وسلم.

وأما بيان خطأ من أخطأ من العلامء قبله إذا تأدب يف اخلطاب وأحسن يف الرد 

واجلواب فال حرج عليه وال لوم يتوجه إليه وإن صدر منه االغرتار بمقالته فال حرج 

ره عىل قائله يقول: )كذب فالن( ومن عليه وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينك

ملا بلغه أنه أفتى أن  "كذب أبو السنابل  "قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »هذا 

عليها أربعة  املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامالا ال حتل بوضع احلمل حتى يميض

 «.أشهر وعرش

ِرعون يف إنكار مقاالت ضعيفة لبعض العلامء ها أبلغ الردِّ  وقد بالغ األئمة الو  وردِّ

كام كان اإلمام أمحد ينكر عىل أيب ثور وغريه مقاالت ضعيفة تفردوا هبا ويبالغ يف 

 ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر.
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وأما يف باطن األمر: فإن كان مقصوده يف ذلك جمرد تبيني احلق ولئال يغرت الناس 

ودخل بفعله هذا هبذه  قاالت من أخطأ يف مقاالته فال ريب أنه مثاب عىل قصدهمب

 النية يف النصح هلل ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم.

وسواء كان الذي بني اخلطأ صغرياا أو كبرياا فله أسوة بمن رد من العلامء مقاالت 

تني يامء مثل املتعة والرصف والعمرلابن عباس التي يشذ هبا وُأنكرت عليه من الع

 وغري ذلك.

سيِّب قوله يف إباحته املطلقة ثالثاا بمجرد العقد وغري ذلك ومن ردَّ عىل سعيد بن امل

مما خيالف السنة الرصحية، وعىل احلسن يف قوله يف ترك اإلحداد عىل املتوىف عنها 

ة الفروج، وعىل طاووس قوله يف مسائل متعددة رزوجها، وعىل عطاء يف إباحته إعا

مون عىل هدايتهم ودرايتهم شذَّ هبا عن العلامء، وعىل غري هؤالء ممن أمجع املسل

 وحمبتهم والثناء عليهم.

ومل يعد أحد منهم خمالفيه يف هذه املسائل ونحوها طعناا يف هؤالء األئمة وال عيباا 

هلم، وقد امتألت كتب أئمة املسلمني من السلف واخللف بتبيني هذه املقاالت وما 

دهم من أئمة الفقه أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور ومن بع

واحلديث وغريمها ممن ادعوا هذه املقاالت ما كان بمثابتها يشء كثري ولو ذكرنا ذلك 

 بحروفه لطال األمر جداا.

ه وتبيني  جهله  وأما إذا كان مراُد الرادِّ بذلك إظهار  عيب من ردَّ عليه وتنقص 

ه لذلك يف  وجه من ردِّ عليه وقصوره يف العلم ونحو ذلك كان حمرماا سواء كان ردُّ

ه اهلل تعاىل يف كتابه  أو يف غيبته وسواء كان يف حياته أو بعد موته وهذا داخل فيام ذمَّ
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يا »وتوعد عليه يف اهلمز واللمز وداخل أيضاا يف قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

معرش من آمن بلسانه ومل يؤمن بقلبه ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من 

 «. يتبع عوراهتم يتبع اهلل عورته ومن يتبع اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف بيته

وهذا كله يف حق العلامء املقتدى هبم يف الدين فأما أهل البدع والضاللة ومن تشبه 

بالعلامء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوهبم حتذيراا من االقتداء هبم. 

 واهلل أعلم. وليس كالمنا اآلن يف هذا القبيل

---------------------------------------------- 

فإهنام يشرتكان  -فهذه كلامت خمترصة جامعة يف الفرق بني النصيحة والتعيري )قوله: 

ه، وقد يشتبه الفرق بينهام عند كثري من  يف أن كالا منهام: ِذْكُر اإلنسان بام يكره ِذْكر 

 .(الناس واهلل املوفق للصواب

 .-إن شاء اهلل تعاىل-هذه الرسالة قواعد أحنبه عىل بعضها يف 

 النصيحة والغيبة جيتمعان يف ذكر اإلنسان بام يكره مما هو فيه.: القاعدة األوىل

يبًة، وإذا كان أمامه فليس إنه يكون غِ يبة اإلنسان فوالتعيري إذا كان كذلك وكان يف غَ 

 .من التنابز باأللقاب، ألنه غيبة ولكنه حمرم

أمر ُيشتبه عىل  -ومن ذلك الغيبة-أن التفريق بني النصيحة والتعيري : الثانيةالقاعدة 

 لناس.كثري من ا
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اعلم أن ِذكر اإلنسان بام يكره حمرم إذا كان املقصود منه جمرد الذمِّ والعيب )قوله: 

 .(والنقص

 اآلخرين.ر يف الكالم بالنيات هلا أث :الثالثةالقاعدة 

النصيحة أن يكون دافعه اهلل والدار  فالبد ملن أراد أن يتكلم يف اآلخرين بحجة

، األمور بمقاصدهاأن  :فإن النيات مؤثرة، ومن القواعد اخلمس الكليةاآلخرة، 

ميت هذه القاعدة  األعامل "قال ابن السبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(: ولو سح

 ، ملوافقة اللفظ النبوي.أبلغلكان  "بالنيات

صىل -من حديث عمر أن النبي خاري ومسلم ويدل عىل هذه القاعدة ما أخرج الب

ل  اْمِرئ  َما َنَوى »قال:  -اهلل عليه وسلم اَم لِكح اَم األَْعاَملح بِالن ي اِت، َوإِن   .احلديث «...إِن 

كام يحستفاد من قول مجهور املتقدمني هو قوله:  -عىل األصح-والشاهد من احلديث 

ل  اْمِرئ  َما َنَوى» اَم لِكح  .«َوإِن 

سواء كان فعلني أو قولني، ومها مستويان يف الظاهر وُيتلف  يوجد عمالنفقد 

، ومن ذلك الفرق بني النصيحة والتعيري، والنصيحة حكمهام باختالف النية

 والغيبة، فإذن النية مؤثرة.

فأما إن كان فيه مصلحة لعامة املسلمني خاصة لبعضهم وكان املقصود منه )قوله: 

 .(ة فليس بمحرم بل مندوب إليهحتصيل تلك املصلح
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، وما مل يكن كذلك النصيحة مشتملة عىل مصلحة خاصة أو عامة :الرابعةالقاعدة 

فهو  من ورائهكان  ، فإن كان يف وجهه فهو تنابز باأللقاب وإنفهو تعيري بصفة عامة

 غيبة.

وقد قرر علامء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل وذكروا الفرق بني )قوله: 

ى بينهام من املتعبدين وغريهم ممن ال  وا عىل من سوَّ جرح الرواة وبني الغيبة وردُّ

 .(يتسع علمه

ألن العاطفة هي  عاطفيني ال يتنبَّهون هلذا الفرق؛تعبدين والأن امل :اخلامسةالقاعدة 

 التي تدفعهم ال الرشع.

فقد روى ابن أيب حاتم يف مقدمة )اجلرح غاية اإلرضار، والعابد اجلاهل يرض 

قال: اتقوا فتنة "والتعديل( عن سفيان الثوري أنه قال:  اجر، والعابد العامل الفكان يح

 ."اجلاهل، فإهنام فتنة لكل مفتون

وسبب ضالل بني آدم يرجع إىل أحد أمرين، إما لعدم العمل بالعلم، أو للعمل 

وِب َعَلْيِهْم َوال ﴿بدون علم، والثاين هو اجلاهل، لذا قال تعاىل:  َغرْيِ امْلَْغضح

ال نيَ  م ومل يعملوا به، ، واملغضوب عليهم هم الذين عندهم عل[7]الفاحتة:  ﴾الض 

، ويف مقدمهم اليهود، والضالون هم الذين عملوا بال علم، ويف مقدمهم النصارى

هح َكاَن ﴿لذا قال تعاىل يف أواخر سورة األحزاب يف بيان سبب ضالل بني آدم:  إِن 
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والً  عمل الظلم: عنده علم ومل يعمل به، واجلهل:  [.72]األحزاب:  ﴾َظلحومًا َجهح

 بال علم.

اظ احلديث وال التمييز بني من تقبل روايته )قوله:  وال فرق بني الطعن يف رواة حفَّ

ل   منهم ومن ال تقبل، وبني تبيني خطأ من أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة وتأوَّ

ر من االقتداء به فيام أخطأ  شيئاا منها عىل غري تأويله ومتسك بام ال يتمسك به لُيحذِّ

ا فيه، وقد أمجع العلامء عىل  .(جواز ذلك أيضا

ا بالرواة :السادسةالقاعدة  ، بل هو شامل حتى ملن أن اجلرح يف اآلخرين ليس خاصا

ه بإمجاع أهل العلم.   .-رمحه اهلل تعاىل-كام حكاه ابن رجب حرف الدين وغريَّ

قول بانتهاء الرواة، إن اجلرح والتعديل قد انتهى  فالقول:ة، وهذه قاعدة مهمة للغاي

الف لألدلة الرشعية من الكتاب والسنة يف األمر باملعروف والنهي عن  غلط وُمح

الف لصنيع السلف ملا تكلموا عن املفسدين واملبدلني واملحرفني لدين املنكر ، وُمح

 اهلل، ثم لإلمجاع الذي حكاه ابن رجب هاهنا.

ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعناا عىل من ردَّ عليه قول ه )قوله: 

اا وال نقصا  أن الرد عىل املخالف شامل  من هذا يحؤكد اإلمجاع املتقدم  (ا ...وال ذمَّ

 للنصيحة وليس خاًصا بالرواة باإلمجاع.

م يرتك أحد من أهل العلم الرد عىل املخالف وختطئة املخطئ، سواء  كان يف لف

أو يف املسائل التي  -وتسمى باملسائل االجتهادية- املسائل التي يسوغ اخلالف فيها
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أن  ذكر مجع  من أهل العلموقد  -وتسمى باملسائل اخلالفية-ال يسوغ اخلالف فيها 

ها وتسمى اجتهادية، ومسائل ال يسوغ املسائل نوعان، مسائل يسوغ اخلالف في

 اخلالف فيها وتسمى خالفية.

كام ذكر ذلك ابن تيمية يف كتابه: )بيان الدليل يف بطالن التحليل( وتبعه ابن مفلح 

يف كتابه: )اآلداب الرشعية(، وذكر نحًوا من كالمه ابن القيم يف )أعالم املوقعني(، 

 )القواطع(، والنووي يف رشح مسلم. وأشار هلذا أبو املظفر السمعاين يف كتابه

اإلنكار يف املسائل التي ال يسوغ أن  ،وابن مفلح وابن القيم ابن تيمية بني  وقد 

، أما اإلنكار يف املسائل التي يسوغ اخلالف اخلالف فيها إنكار  عىل القول والقائل

ل، بأن يكون اإلنكار عىل القول دون القائ فيها والتي تسمى باملسائل االجتهادية

بني  ضعفه بالدليل الرشعي، فتقول يف املسألة قوالن وهذا القول ضعيف، لقول  :يح

 كذا وكذا ...إلخ. -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

، وقد قال ابن القيم يف "ال إنكار يف مسائل اخلالف"وهبذا يحدرك خطأ من يقول: 

يف املسائل االجتهادية كتابه )أعالم املوقعني( أنه مل يقل بذلك فقيه، بل اإلنكار 

يكون عىل القول دون القائل، واإلنكار يف املسائل اخلالفية يكون عىل القول 

 عي.والقائل، هذا هو التأصيل الرش

 بينهام؟ يف التفريق فإن قيل: ما الضابط
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أو  أن املسائل اخلالفية ما خالفت النص : ذكر ابن تيمية أن الضابط هو:فيقال

قال: ما خالف اإلمجاع. ،خالفت اإلمجاع القديم  فإذن الضابط األدق أن يح

ألن املخالفة قد تكون ُمالفة للنص من كل  ن ُمالفة النص أمر نسبي واجتهادي؛أل

وضح من ذلك أن يحضبط لكن األ -ولعل هذا مراد ابن تيمية-وجه فال تحقبل 

 بمخالفة اإلمجاع.

الًفا لإلمجاعهو أن القول الشاذ  -رمحه اهلل تعاىل-لذا أفاد ابن قدامة  ، ما كان ُمح

فالقول الشاذ اخلالف فيه من اخلالف يف املسائل اخلالفية التي ال يسوغ اخلالف 

فيها، بخالف املسائل التي فيها قوالن معتربان فال يسمى القول املخالف بأنه قول 

 شاذ.

قول ه ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعناا عىل من ردَّ عليه )قوله: 

اا وال نقصاا اللهم إال أن يكون املصنِّف ممن ُيفحش يف الكالم وُييسُء األدب  وال ذمَّ

ه وخمالفته، إقامةا للحجج  ر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّ يف العبارة فُينك 

 .(الرشعية واألدلة املعتربة

فيقبل أو فحش يف قوله من رّد عىل غريه وشدد شدة غري مرضية  :السابعةالقاعدة 

 .وفحشه رده دون شدته

وهذا مقتىض العدل وُيطئ يف هذا طائفتان من وافق عىل الشدة أو مل يقبل الرد  

 مطلًقا.



 

19 

 

جممعون عىل قصد إظهار احلق الذي بعث  وسبب ذلك أن علامء الدين كلُّهم)قوله: 

اهلل به رسوله صىل اهلل عليه وسلم وألْن يكون الدين كله هلل وأن تكون كلمته هي 

 .(ا ...العلي

بتغى بالرد اهلل والدار اآلخرة، فإذا كان اجلهاد وهو  ؤكد ملا تقدم، من أنه يح هذا مح

ع ألجل  وَن فِْتنَة  وَ ﴿أن تكون كلمة اهلل هي العليا اجلهاد قد رشح ْم َحت ى ال َتكح َقاتِلحوهح

ينح هللِ ِ وَن الد   .من اجلهاد يف سبيل اهلل نوع والرد عىل املخالف [193البقرة: ] ﴾َوَيكح

وا بِاْسِم ا»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرج مسلم من حديث بريدة أن النبي  ْغزح

وا، َواَل ََتْثحلحوا، َواَل اهللِ يِف َسبِيِل اهللِ، َقاتِلحوا َمْن َكَفَر بِاهللِ لُّوا، َواَل َتْغِدرح وا َواَل َتغح ، اْغزح

 ، فإذن املراد من اجلهاد إعالء كلمة اهلل.احلديث «...َتْقتحلحوا َولِيًدا 

رمحه -ابن تيمية  ذلكجهاد اخلاصة كام ذكر والرد عىل املخالف من اجلهاد، إال أنه 

فهو جهاد العامة ويقوم به أما جهاد السيف  كتابه: )منهاج السنة(، يف -اهلل تعاىل

 كل مستطيع.

ثم ليحعلم أن الرد عىل املخالف قد أمجعت عليه األنبياء واملرسلون واملصلحون، 

، فلم يحؤمر أكثر األنبياء بجهاد السيف لكنهم أحمروا بجهاد بخالف جهاد السيف

 اللسان والرد عىل املخالف.

ؤمروا بجهاد  إذا تأملنا أويل العزم من الرسلو وجدنا أن إبراهيم ونوًحا وعيسى مل يح

ة والرد عىل املخالف وبيان خطأ املخطئني، وإنام لكنهم أحمروا بجهاد الكلمالسيف، 
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تابعه قومه، أما النبي  -عليه السالم-أحمر بجهاد السيف موسى  صىل اهلل عليه -ومل يح

ع له األمران وتابعه قومه عىل  -وسلم  ذلك.فقد مجح

وكلُّهم معرتفون بأن اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ يشء منه ليس هو ) قوله:

 .(مرتبة أحد منهم وال ادعاه أحد من املتقدمني وال من املتأخرين

مام الشافعي يف كتابه ذكر هذا اإلمل حُيط أحد بالسنة النبوية كلها،  :الثامنةالقاعدة 

)الرسالة(، وابن تيمية يف كتابه )رفع املالم عن األئمة األعالم( وقال إذا مل يكن 

اخللفاء الراشدون حميطني بالسنة كلها فغريهم من باب أوىل، وذكر عىل ذلك أمثلة، 

 وذكر ذلك ابن رجب هنا.

احلق ممن أورده فلهذا كان أئمة السلف املجمع عىل علمهم وفضلهم يقبلون )قوله: 

عليهم وإن كان صغرياا ويوصون أصحاهبم وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري 

 .(قوهلم

أن احلق ُيقبل من كل أحد، وأن أهل السنة يدورون مع احلق حيث  :التاسعةالقاعدة 

 دار.

هذا املعنى ويويص أصحابه باتباع احلق وقبول السنة  وكان الشافعي يبالغ يفقوله: )

إذا ظهرت هلم عىل خالف قوهلم وأن يرضب بقوله حينئٍذ احلائط، وكان يقول يف 

أ ف ال  }كتبه: )ال بد أن يوجد فيها ما خيالف الكتاب والسنة ألن اهلل تعاىل يقول: 

رْيِ  ان  ِمْن ِعنِْد غ  ل ْو ك  بَُّرون  اْلُقْرآن  و  ت د  ا ي  ثرِيا ا ك  فا ُدوا فِيِه اْختاِل  ج   [82]النساء:  {اهللَِّ ل و 
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وأبلغ من هذا أنه قال: )ما ناظرين أحد فباليت أظهرت احلجة عىل لسانه أو عىل 

 .(لساين(

، والعصمة ملن عصمه -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام الشافعي وصدق وهذا من تواضع 

أحد، والناس فيه ما بني مستقل اهلل سبحانه وتعاىل، أما اخلطأ فال ُيلو منه 

 .ومستكثر، لذا ال جيوز التعصب ألحد وإنام يحتعصب للحق

يف تنزيله وتطبيقه  هميذكرونه تأصياًل، لكن مجيع املسلمني العظيم وهذا األصل

مالكًيا أو شافعًيا أو  رتى أحدهم يتعصب ملذهبه سواء كان حنفًيا أوفيتفاوتون، 

 ، وهذا تناقض.حنبلًيا، ويدور مع املذهب حيث دار، مع زعمه أنه ال أحد معصوم

وجيعل شيخه معصوًما، لشيخه،  من يتعصبصفوف أهل السنة  بعض ثم ترى يف

 حتى أذكر أن أحدهم قيل له: هل شيخك معصوم يف كذا وكذا؟

فظ له خطأ. اقال: ليس معصومً   لكن ال حيح

 النتيجة أنه معصوم! فإذن 

أهل السنة يدورون مع احلق حيث دار وال يتعصبون ألحد، إال فغلط،  وهذا

 عىل فهم سلف هذه األمة. -صىل اهلل عليه وسلم-لكتاب اهلل وسنة النبي 

 وإذا رضبت مثاًل عىل- وهو من أهل السنة أحدث حدًثا جديًداثم ترى بعضهم 

ؤد -أهل السنة فغريهم من باب أوىل ى هذا اإلحداث تأصيل وتقنني التعصب، ومح
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ا فينبغي أن ُيفرق بني قبول خرب الثقة واجتهاد الثقة، " فيقول: إذا قال شيخنا إن فالنا

 .ضال، فيجب أن ُيؤخذ قوله، وهذا من باب قبول خرب الثقة

، ف ب أن تقبل قوله بام أنه ثقة، بخالف اجتهاده يجفلو قال لك ثقة: إن هناك رجالا

 ."وقد ال تقبلهفقد تقبله 

، هذا حكم واجتهاد وليس نقاًل إن فالناا ضالفيحقال: هذا غلط، فقول شيخك 

حلدث، وإنام حكم عىل هذا الرجل بالضالل بناًء عىل أمور فعلها، وللعلامء قواعد 

عد   قبل اجلرح فيه جمماًل يف ذلك، فإن كان الرجل مح البد أن يكون مفرًسا بل اًل فال يح

قنًعا بينًا مح ، كام بني  هذا املتكلمون يف علم املصطلح كابن حجر وغريه من أهل مح

 العلم.

ل، فالبد أن يكون مفرًسا مقنًعا، فمثل هذا ينبغي  د  قبل اجلرح املجمل فيمن عح فال يح

لتفت إىل هذه  عتنى به وأال يح  التأصيالت الدخيلة عىل أهل السنة.أن يح

بينهم خصومة، ورجعوا إىل  وهلل احلمد قد أفاق طائفة منهم بعد أن حصل

، ونعوذ باهلل أن نشمت بأعدائنا فضاًل التأصيالت التي كانوا يردون هبا عىل غريهم

نريد أن نستفيد من هذا أال تحرتك أصول أهل السنة وال قواعد عن إخواننا، لكن 

أهل العلم، سواء باسم السنة أو بغري ذلك، وأن نجعل الكتاب والسنة بفهم سلف 

دثة يف مجيع الدين، وأال نقبل أصواًل  رائدنا هذه األمة  تعظياًم للرجال. حمح
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ري  بسبب تعظيم الرجال ف وغح ر  وتقليدهم ورد احلق تقليًدا  فكم أحفسد الدين وحح

ومل  قلد من يثق بهللرجال، فإن رد احلق تقليًدا للرجال مذموم رشًعا، بخالف من 

 .يعلم احلق، فإنه معذور

ا َأَطْعنَا ﴿يًدا للرجال فهذا هو املذموم، قال تعاىل: أما من ترك احلق تقل نَا إِن  وا َرب  َوَقالح

بِيَل  اَءَنا َفَأَضلُّوَنا الس  رَبَ  .[67]األحزاب:  ﴾َساَدَتنَا َوكح

وأبلغ من هذا أنه قال: )ما ناظرين أحد فباليت أظهرت احلجة عىل لسانه أو )قوله: 

لذا جعل اهلل له ذكًرا الشافعي وصدقه،  وهذا من عظيم نحصح اإلمام (عىل لساين(

ومع ذلك شاع صيته ومل يبلغ الستني،  -رمحه اهلل تعاىل-وقد مات يف اآلخرين، 

 وتناقل الناس علمه، وعظمه األكابر كاإلمام أمحد وغريه، فضاًل عمن دونه.

فقد مجع اإلمام الشافعي زيادة عىل حتقيق العلم وضبطه وتنقيحه، الصدق 

لنصح، وإال فالشافعي من أميز رجاالت األمة يف الذكاء واملناظرة، واإلخالص وا

ا ناظر الشافعي إال رمحتهحتى يقول الربيع بن سليامن:  . وهذا لقوة ما رأيت أحدا

 .-رمحه اهلل تعاىل-الشافعي 

يف مقدمة كتابه )املجموع رشح املهذب( مناظرة  -رمحه اهلل تعاىل-حتى ذكر النووي 

فأجلب الشافعي باحلجج القوية عىل ن راهويه والشافعي، حصلت بني إسحاق ب

إسحاق، حتى أصبح موقف إسحاق عىل جاللة قدره وعلمه ضعيًفا عند الشافعي، 

وإسحاق ممن حيفظ سبعامئة ألف حديث بني عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، 
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ن ُتعرك أنت الذي ُيقال عنك فقيه خرسان؟ ما أحوج أفلام انتهى الشافعي قال: 

أو كالًما نحو  س؟وأذنك، أقول لك قال اهلل وقال رسوله، وتقول قال جماهد وطاو

 ذلك.

فاملقصود أن اإلمام الشافعي من أفراد هذه األمة يف قوة املناظرة واحلجة، لكنه كان 

 .ناصًحا وال يريد العلو يف األرض

ونفوسنا فيها  املناظرات واملجادالت يريد علًوا يف األرض،وأكثر من ُيوض باب 

، وأن يحطهرها من الفساد ما اهلل به عليم، أسأل اهلل برمحته وكرمه وفضله أن يحصلحها

زكيها وهو خري من زكاها سبحانه وتعاىل.  وأن يح

العلو يف األرض، ويريد أن باب املناظرات واملجادالت يريد  يف فأكثر من ُيوض

أيت التأويل، فقد يظهر له احلق فيحكابر قوله ولو بالباطل، املهم أال يحكرس، ثم يينترص ل

ا قوالا  قد ُيظهرون يلفلو قبلت اآلن ف، فيقول: باسم التأويل فاضطر أن  باطالا  غدا

 .أقبله بحجة أين قبلت هذا

من الدين، وقد قال ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(:  اوالتأويل قد أفسد كثريً 

فك دم عثامن إال بالتأويل؟ مفاسد التأويل عىل  -رمحه اهلل تعاىل-ر ثم ذك وهل سح

األمة اإلسالمية، فأسأل اهلل أن يحصلحنا وأن يتوب علينا وأن يمن علينا باإلخالص 

  وبالصدق، وأن يرىض عنا وهو أرحم الرامحني.
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ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن ُيردَّ عليه قوُله ويتبني له خمالفته للسنة )قوله: 

 .(يف مماتهال يف حياته وال 

ا هلل والدار اآلخرة فإن مهه ظهور احلق، يف حياته أو  :القاعدة العارشة من كان مريدا

 أسأل اهلل أن جيعلنا منهم يا رب العاملني.ه، بعد مماته، ويف قوله أو قول غري

ه من )قوله:  وهذا هو الظن بغريه من أئمة اإلسالم، الذابني عنه القائمني بن رْصِ

ض  له ولو  ر  السلف واخللف ومل يكونوا يكرهون خمالفة من خالفهم أيضاا بدليل ع 

 .(همل يكن ذلك الدليل قوياا عندهم بحيث يتمسكون به ويرتكون دليلهم ل

ألنه خالفهم، وإنام يكرهون  ؛يكرهون غريهمأهل احلق ال  :احلادية عرشةالقاعدة 

فرق بني اخلالف الذي يسوغ واخلالف الذي غريهم ملخالفته للرشيعة،  وينبغي أن يح

 وغ، عىل ما تقدم تقريره.ال يس

وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني )قوله: 

عليه ويقول: )وإن كان خيالف يف أشياء فإن الناس مل يزل بعضهم خيالف بعضا( أو 

 .(كام قال

ي يف  إسحاق ه، وما ذكره يف-رمحه اهلل تعاىل-وهذا يدل عىل إنصاف اإلمام أمحد 

املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها كالعقائد املسائل التي يسوغ اخلالف فيها، ال يف 

فإن ما ال يسوغ اخلالف فيه يحشدد يف اإلنكار عىل املخالف، وهذا هو األصل، مثاًل، 

 لكن مع مراعاة املصالح واملفاسد، وقد يحضلل إذا استحق تضلياًل.
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فرقونكالم أهل العلم وجدهم أمل يف ومن توكثري من الناس ُيلط بينهام،  بينهام،  يح

الف إلمجاع أهل العلم، وقد تواردوا عىل ذمه وأمجعوا  فعلم الكالم علم  مذموم ُمح

قد أمجع العلامء عىل ضالله، قال ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(: 

، وأن  م أصحاب األهواء، املتكلمني ليسوا علامء، وهعىل أن علم الكالم ليس علاما

 إىل غري ذلك.

وأن ُيطاف حكمي يف أهل الكالم أن جُيلدوا باجلريد والنعال، قال اإلمام الشافعي: 

 هبم بني العشائر والقبائل وُيقال هذا جزاء من أقبل عىل الكالم وترك الكتاب والسنة.

ملسائل ألنه مما ال يسوغ اخلالف فيه، لكن يف ا ؛ففي مثل هذا شدد اإلمام الشافعي

 نى أن احلق يظهر عىل لسان أخيه.األخرى التي يسوغ اخلالف فيها، َت

وقد استحسن اإلمام أمحد ما حكي عن حاتم األصم أنه قيل له: أنت رجل )قوله: 

أعجمي ال تفصح وما ناظرك أحد إال قطعته فبأي يشء تغلب خصمك؟ فقال 

عنه أن أقول له ما  بثالث: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ لساين

 .(يسوؤه أو معنى هذا فقال أمحد: )ما أعقله من رجل(

رجل  صالح حكيم، حتى قيل إنه لقامن هذه األمة، ذكر هذا الذهبي  حاتم األصم

 يف كتابه )تاريخ اإلسالم( و)سري أعالم النبالء(.
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أعقله ما  ،، وصدق اإلمام أمحد-رمحه اهلل تعاىل-ومن مجيل كالمه وحكمته ما ذكره 

من رجل وما أعظمه من كالم، وما أسهله قواًل وأصعبه فعاًل وتطبيًقا، أسأل اهلل أن 

عيننا عىل ما يرضيه وهو أرحم الرامحني.  يح

فحينئٍذ رد املقاالت الضعيفة وتبيني احلق يف خالفها باألدلة الرشعية ليس )قوله: 

وقد  (ه ...ويثنون عليهو مما يكرهه أولئك العلامء بل مما حيبونه ويمدحون فاعله 

تقدم الكالم عىل هذا، واملراد باملقاالت الضعيفة أي املسائل التي ال يسوغ اخلالف 

رد فيه عىل القول دون القائلفيها، أو يسوغ اخلالف فيها ل  ، وذلك ببيان ضعفكن يح

 باألدلة الرشعية.القول 

يكره إظهار خطئه فال يكون داخالا يف الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحداا )قوله: 

املخالف للحق فال عربة بكراهته لذلك فإن كراهة إظهار احلق إذا كان خمالفاا لقول 

الرجل ليس من اخلصال املحمودة بل الواجب عىل املسلم أن حيب ظهور احلق 

 .(ومعرفة املسلمني له سواٌء كان ذلك يف موافقته أو خمالفته

رفون عليه، ينبغي أن نعلم أن العلم دين، وأننا مؤَتن لم ذلك فال جيوز أن حيح  فإذا عح

اؤَتنت عليها،  يشء من الدين ألجل مصلحة خاصة، فهذه خيانة لألمانة التي

 بحمله. وللدين الذي أحمرنا
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لًكا له وال ألبيه فإذا استشعر الرجل أن هذا العلم أمانة، فليتق اهلل وليعلم أنه ليس مح 

رفه لينرص نفسه، فهذا دين اهلل وأنت حتى يتكلم فيه بجهل وبغري علم،  أو أن حيح

 مستأمن عليه، نسأل اهلل أن يعيننا يا رب العاملني.

وأما بيان خطأ من أخطأ من العلامء قبله إذا تأدب يف اخلطاب وأحسن يف الرد )قوله: 

هذا فيام يسوغ اخلالف فيه، أما ما ال يسوغ اخلالف  (ه ...واجلواب فال حرج علي

نتقل عن هذا األصل ملصلحة راجفاألصل فيه   .ة كام تقدمحالتشديد، وقد يح

فال حرج عليه وقد كان بعض السلف إذا  وإن صدر منه االغرتار بمقالته)قوله: و

أي صدر من املتكلم بالقول  (بلغه قول ينكره عىل قائله يقول: )كذب فالن(

غريه، فهنا يحشدد  االغرتار بمقالته واغرت يف نفسه وأغر  املرجوح الضعيف أو بالقول 

 .عليه ولو كان يف املسائل التي يسوغ اخلالف فيها ملصلحة خارجية، كام تقدم تقريره

قال: إن  قالوقد يح ( أو وإن صدر منه من التغيري: )يف قوله يف النسخة خطأ، ويح

املراد من أخطأ ال أن  أنو أوىل عبارات نحو هذه، لكن محلها عىل صحة النسخة

مل عىل  اد يرد عىل وجه االغرتار؛أن احيح أنه ال يرد عىل املخالف إال ألنه قد تقدم  لر 

مل هذا االغرتار عىل املخطئ نفسه.  هلل والدار اآلخرة، فإذن حيح

يف  ("كذب أبو السنابل  "قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ومن هذا )قوله: 

، وهو عند اإلمام أمحد، وهذه اللفظة "كذب أبو السنابل"حني بدون لفظ الصحي

 .ضعيفة ال تصح كام بي نه اإلمام أمحد وغريه
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موجود يف السنة النبوية وكالم السلف، وهي لغة أهل  "كذب"لكن استعامل لفظ 

 :احلجاز كام بي نه احلافظ ابن رجب يف رشحه عىل البخاري، فيقولون ملن أخطأ

ب ذ   -رمحه اهلل تعاىل-وقد بني  شيًئا من ذلك وأطال الكالم فيه احلافظ ابن حجر  ،ك 

 يف رشحه عىل البخاري.

ها أبلغ )قوله:  ِرعون يف إنكار مقاالت ضعيفة لبعض العلامء وردِّ وقد بالغ األئمة الو 

 الردِّ كام كان اإلمام أمحد ينكر عىل أيب ثور وغريه مقاالت ضعيفة تفردوا هبا ويبالغ

، وقد تقدم أن األصل يف مثل هذا عدم املبالغة (يف ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر

تكلم عىل القائل، إال ملصلحة خارجية. بني  ضعف القول بدليله وأال يح  وأن يح

ففي بعض املسائل قال اإلمام أمحد يف أيب ثور: ثور كاسمه! فشدد عليه ملصلحة، 

له، حتى مل أبا ثور تحويف وأنه قد جاء ا أخربه ابنه عبد اهلل أن لكن اإلمام أمحد كان جيح

ربين حتى أصيل عليه؟قد من جنازته و  صىل عليه، عاتبه أمحد وقال: ملَ مل ختح

ولإلمام أمحد كلامت طيبة يف الثناء عىل أيب ثور، ومع ذلك شدد عليه، وهذا التشديد 

 صلحة خارجية كام تقدم ذكره.مل

اخلطأ صغرياا أو كبرياا فله أسوة بمن رد من العلامء وسواء كان الذي بني  )قوله: 

مقاالت ابن عباس التي يشذ هبا وُأنكرت عليه من العلامء مثل املتعة والرصف 

من ردَّ عىل سعيد بن املسيِّب قوله يف إباحته املطلقة ثالثاا ووالعمريتني وغري ذلك.

ن يف قوله يف ترك بمجرد العقد وغري ذلك مما خيالف السنة الرصحية، وعىل احلس
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ة الفروج، وعىل راإلحداد عىل املتوىف عنها زوجها، وعىل عطاء يف إباحته إعا

طاووس قوله يف مسائل متعددة شذَّ هبا عن العلامء، وعىل غري هؤالء ممن أمجع 

 .(املسلمون عىل هدايتهم ودرايتهم وحمبتهم والثناء عليهم

ا يف اإلسالم والدين والعلم إذا : القاعدة الثانية عرشة ُيرد عىل املخالف ولو كان كبريا

 استحق الرد.

ففيه  - اهلل عنهامريض-ترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس ابن رجب عن أما ما ذكره 

 ثالث مسائل:

قد أجاز املتعة، وقد  -ريض اهلل عنه-املتعة، فإن ابن عباس املسألة األوىل:  -

دلت األدلة عىل أن املتعة أحجيزت ثم نحسخت، لكن ابن عباس أخطأ وظن  

أن األدلة دلت عىل استمرارها، وقد أمجع العلامء عىل أن ابن عباس قال ذلك 

 اه ابن بطال وابن عبد الرب.كام حكوأخطأ فيه، 

وقد قيل إن ابن عباس رجع عن وقال ابن بطال يف رشحه عىل البخاري: 

ريض -، وقد أخطأ يف ذلك أي أنه استمر عىل هذا القول ذلك، وال يصح.

 .-اهلل عنه

 يرى أن الربا إنام -ريض اهلل عنهام-فكان ابن عباس الرصف، املسألة الثانية:  -

ا احتد اجلنس والعلة جيب التقابض، كالتمر بالتمر، إذفيف النسيئة،  يكون
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يز التفاضل، فلو أن عند رجل  صاًعا من َتر جيد، يصح أن يحعطى لكنه جيح

يز التفاضل.  بصاعني من َتر رديء، فابن عباس جيح

خالفه، ويف صحيح مسلم ما يدل عىل ابن وهذا حمرم وقد أمجع العلامء عىل 

عيد وغريه األحاديث يف إنكار هذا، عباس رجع عن ذلك، فقد روى أبو س

 ونقل أبو الصهباء عن ابن عباس يف آخر أمره أنه رجع عن ذلك واحلمد هلل.

ميت بالعمريتني نسبة  وهاتان مسألتانن، العمريتا املسألة الثالثة: - فرضيتان سح

 : وهي، -ريض اهلل عنه-إىل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 

o :أو أن َتوت وأم وأب، عن زوجة  أن يموت زوج املسألة األوىل

فإذا مات الزوج عن زوجة فللزوجة وأب، عن زوج وأم زوجة 

 ولألب الباقي. ولألم ثلث الباقيقال عمر: الربع، 

o :وأم وأب، قال عمر: إذا ماتت الزوجة عن زوج  املسألة الثانية

ولألم ثلث الباقي، ولألب الباقي، وخالف ابن فللزوج النصف، 

 الثلث مطلًقا َتسًكا بظاهر القرآن.ال: لألم عباس يف ذلك وق

وشذ  يف ذلك، أما  -ريض اهلل عنهام-قد أخطأ ابن عباس  :فيقول ابن رجب

أنه قد ذهب إىل أن املرأة إذا  -رمحه اهلل تعاىل-ما نقله عن سعيد بن املسيب 

وبانت عن زوجها، ذكر أهنا ال  -أي ثالث طلقات-طحلقت البينونة الكربى 

 تنكح زوًجا غريه. حتل حتى
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، ثم طلقها حل ت لزوجها ومل يدخل هبا فيقول سعيد: لو عقد عليها رجل

الف للنص واإلمجاع، ففياألول،  حديث عائشة  مسلم من وهذا القول ُمح

َسْيَلَتهح »: -صىل اهلل عليه وسلم- قال وِقي عح َسْيَلَتِك، َوَتذح وَق عح  .«اَل، َحت ى َيذح

يف رشحه عىل مسلم،  -رمحه اهلل تعاىل-نووي وحكى اإلمجاع عىل ذلك ال

 وقد خالف سعيد أهل العلم وقوله يف هذه املسألة قول  شاذ.

، أن حتد احلدادال جيب عليها زوجها أما احلسن فإنه ذهب إىل أن املتوىف عنها 

وقد خالف يف ذلك أهل العلم وخالف القرآن، وحكى ابن القيم اإلمجاع 

 اهلدي(.عىل خالف قوله يف كتابه )

إىل أن فقد ذهب كام رواه ابن حزم،  قال بإباحة إعارة الفروجفأما عطاء 

إعارًة،  ألخيه أو ولده ليتمتع هباالرجل إذا ملك أمًة فيجوز له أن يحعري األمة 

 يف األمة ويف قريب الرجل. تكون هيو، وهذه تسمى بإعارة الفروج

عىل أي األمرين فإن القول ، وقيل إنه يقول هبا، ووقيل إن عطاء ال يقول هبا

شاذ يف هذه املسألة، وليس املقام مقام إثبات قوله أو نفيه، لكن املراد بيان 

 .-رمحه اهلل تعاىل-مراد املصنف 

ومل يعد أحد منهم خمالفيه يف هذه املسائل ونحوها طعناا يف هؤالء األئمة وال )قوله: 

ف واخللف بتبيني هذه املقاالت عيباا هلم، وقد امتألت كتب أئمة املسلمني من السل

وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور ومن بعدهم من أئمة 
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الفقه واحلديث وغريمها ممن ادعوا هذه املقاالت ما كان بمثابتها يشء كثري ولو 

 .(ذكرنا ذلك بحروفه لطال األمر جداا 

ال ُيوجب تبديعه وال إخراجه من السنة  زلاةإذا زلَّ عامل السنة : القاعدة الثالثة عرشة

وذلك يف املسائل التي يسوغ اخلالف فيها،  ُيطعن فيه وال ُيضلل وال ُيبدع.فإنه ال 

طئ خطأ جزئًيا مل يشتهر  أو ما ال يسوغ اخلالف فيه مما ال يستوجب التبديع، كأن ُيح

 اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة.

والقايض رشيح أول صفة العجب وأنكر : ع الفتاوى(قال ابن تيمية كام يف )جممو

ِجْبُت ﴿قراءة:  . ألن خطأه وإن كان ، ومع ذلك هو إمام من األئمة باالتفاق﴾ب ْل ع 

 جزئًيا لكنه مما مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة فلم يحضلل.

ل حديث الصورة، ومثل ذلك أبو أمحد ا لقصاب، ملا ومثل ذلك ابن خزيمة ملا أو 

قر  ، ونقل ال يرى استمرارهعذاب القرب لكنه بقال إن عذاب القرب ال يدوم، فهو يح

يف هذا األمر وأن أهل العلم  القصاب وابن خزيمة أخطآ أنابن تيمية عن الكرجي 

 مل يبدعوهم.

ه وتبيني  جهله )قوله:  وأما إذا كان مراُد الرادِّ بذلك إظهار  عيب من ردَّ عليه وتنقص 

ه لذلك يف وجه من ردِّ عليه و قصوره يف العلم ونحو ذلك كان حمرماا سواء كان ردُّ

وقد تقدم ذكر هذا يف املقدمات  (ه ...أو يف غيبته وسواء كان يف حياته أو بعد موت

رد به اهلل والدار اآلخرة  -صىل اهلل عليه وسلم-، والنبي وأنه حمرم ال جيوز، ألنه مل يح
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اَم لِكح »يقول:  أسأل اهلل أن يحصلح نياتنا وأعاملنا وأن يتوب علينا  .«ل  اْمرئ  َما َنَوىَوإِن 

عاملنا برمحته وهو أرحم الرامحني.  وأن يح

وهذا كله يف حق العلامء املقتدى هبم يف الدين فأما أهل البدع والضاللة ومن )قوله: 

ن االقتداء تشبه بالعلامء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوهبم حتذيراا م

 .(هبم. وليس كالمنا اآلن يف هذا القبيل واهلل أعلم

فال حترم غيبتهم باإلمجاع، حكاه أئمة ليس ألهل البدع غيبة، : الرابعة عرشة القاعدة

يف كتب االعتقاد، وأن الرد عىل أهل البدع وهجرهم أصل من أصول أهل  السنة

 السنة.

املفهم يف رشح صحيح بي يف كتابه ) العباس القرطأبو عىل ذلك وممن حكى اإلمجاع 

 .مسلم(
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

 ]فصل يف أنواع النصيحة[ 

ل  ه عىل العلامء النصيحة هلل ورسوله فإنه جيب أن ُيعام  ومن ُعرف منه أنه أراد بردِّ

م كسائر أئمة املسلمني الذين سبق ذكرهم وأمثاهلم باإلكرام واالحرتام والتعظي

 ومن تبعهم بإحسان.

من عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن 

 يقابل بالعقوبة لريتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل املحرمة.

ط بفعله وقوله، فمن وُيعرف هذا القصد تارة بإقرار الرادِّ واعرتافه، وتارة بقرائن حتي

ُعرف منه العلم والدين وتوقري أئمة املسلمني واحرتامهم مل ي ذكر الردَّ وتبيني اخلطأ 

 إال عىل الوجه الذي يراه غريه من أئمة العلامء.

وأما يف التصانيف ويف البحث وجب محل كالمه عىل األول ومن محل كالمه ]عىل 

ي ظن بالربيء الظن السوء وذلك من فهو ممن  -واحلال عىل ما ُذكر  -غري ذلك[

طِيئ ةا أ ْو }الظن الذي حرمه اهلل ورسوله وهو داخل يف قوله سبحانه:  ْكِسْب خ  ْن ي  م  و 

إِْثاما ُمبِيناا ا و  ت انا ل  هُبْ ِد اْحت م  ق  ِريئاا ف  ْرِم بِِه ب  [، فإن الظن السوء 112]النساء:  {إِْثاما ُثمَّ ي 

ء مما حرمه اهلل ورسوله فقد مجع هذا الظاّن بني ممن ال تظهر منه أمارات السو

 اكتساب اخلطيئة واإلثم ورمي الربيء هبا.

أمارات السوء  -أعني هذا الظان  -ويقوي دخوله يف هذا الوعيد إذا ظهرت منه 

مثل: كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطالق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان 
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 من فضله واالمتنان وشدة احلرص عىل املزامحة عىل واحلسد للناس عىل ما آتاهم اهلل

 الرئاسات قبل األوان.

فمن ُعرفت منه هذه الصفات التي ال يرىض هبا أهل العلم واإليامن فإنه إنام حيمل 

ه عليهم عىل الوجه الثاين فيستحق حينئٍذ مقابلته باهلوان  ْزمنة العلامء ]وإذا كان[ ردُّ ت 

الكلية تدل عىل يشء فإنه جيب أن حيمل كالمه عىل أحسن ومن مل تظهر منه أمارات ب

التِِه وال جيوز محله عىل أسوأ حاالته. وقد قال عمر ريض اهلل تعاىل عنه: )ال تظن  حُمْم 

 بكلمة خرجت من أخيك املسلم سوءاا وأنت جتد هلا يف اخلري حممالا(.

---------------------------------------------- 

ه عىل العلامء النصيحة هلل ورسوله فإنه جيب أن ومن )قوله:  ُعرف منه أنه أراد بردِّ

ل باإلكرام واالحرتام والتعظيم كسائر أئمة املسلمني الذين سبق ذكرهم  ُيعام 

 .(وأمثاهلم ومن تبعهم بإحسان

ألنه قائم  ؛من ردَّ عىل املخالف بحق فيجب أن ُيشكر: ةالقاعدة اخلامسة عرش

، واألصل يف بحق ولدين اهللالسيام إذا كان ممن يرد بشعرية ال يقوم هبا إال اخلاصة، 

، وأال نعتقد فيه خالف كل من قام بأمر ديني أنه يريد اهلل والدار اآلخرة فيام يظهر لنا

ثبت ذلك  ثر اخلائضني يف هذا الباب بغري حق.، وما أكذلك إال ببينة أو برهان يح

من عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق )قوله: 

 .(أن يقابل بالعقوبة لريتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل املحرمة
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فيجب أن ُيردع وأن ُيكف  أو لغري اهلل ودينه من ردَّ بغري حق: رشةالقاعدة السادسة ع

 .ومقتىض إنكار املنكر أن يحردععن ذلك ألنه قائم بمنكر، 

وُيعرف هذا القصد تارة بإقرار الرادِّ واعرتافه، وتارة بقرائن حتيط بفعله )قوله: 

ريد اهلل والدار اآلخرة إما باعرتافه أو بالقرائن، عرف فإذن يح  (وقوله من الراد أنه ال يح

ا"قول كثريين: فدل  هذا عىل أن   وأنك إذا قلت : "ال تتكلموا يف بواطن الناس مطلقا

 ."هذا كالم يف النيات": فالن يريد كذا وكذا، قالواإن 

قال فيه ت القدح يف النياتلكن  رد مطلًقا، وإنام يح إذا دل  عليه الظاهر ففصيل، ال يح

ال ينفكان،  ألن الظاهر والباطن متالزمان يحعمل بام دل  عليه الظاهر؛داللة بي نة فإنه 

، أما إذا مل يكن كذلك فال -رمحه اهلل تعاىل-كام بني  ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 جيوز اخلوض يف النيات بال دليل رشعي.

صىل اهلل عليه -يث النعامن بن بشري أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حد

، َوإَِذا َفَسَدْت »قال:  -وسلم هح لُّ ْضَغًة: إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََسدح كح َأالَ َوإِن  يِف اجلََسِد مح

، َأالَ َوِهَي الَقْلبح  هح لُّ  .«َفَسَد اجلََسدح كح

بي نة فيححكم عىل باطنه، ال  دل  الظاهر عىل أنه ال يريد اهلل والدار اآلخرة بقرائنفإذا 

أن األصل أال عىل ألننا نعلم ما يف الباطن وإنام لداللة الظاهر عليه، مع التأكيد 

اض يف الباطن  ألنه باطن وخفي إال لدليل يدل عليه. ؛ُيح
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فمن ُعرف منه العلم والدين وتوقري أئمة املسلمني واحرتامهم مل ي ذكر الردَّ )قوله: 

 .(عىل الوجه الذي يراه غريه من أئمة العلامءوتبيني اخلطأ إال 

ردَّ عىل ُعرف بالدين والتقوى ممن  من األصل أن حُيمل كالم: القاعدة السابعة عرشة

 تقل عن هذا األصل إال بدليل.، أنه ردَّ هلل ولدينه، وال ُيناملخالفني

أمارات  -أعني هذا الظان  -ويقوي دخوله يف هذا الوعيد إذا ظهرت منه )قوله: 

السوء مثل: كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطالق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان 

واحلسد للناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله واالمتنان وشدة احلرص عىل املزامحة عىل 

 .(لرئاسات قبل األوانا

جدت يف الرجل جتعل تغليب أحد اجلانبني صحيًحا،  لم وهذه القرائن إذا وح فإذا عح

فهذا من أسباب دخول النار، قال  من الرجل احلسد والبغي واملنافسة عىل الرئاسة

ْلَطانَِيهْ  *َما َأْغنَى َعن ي َمالَِيْه ﴿اهلل عز وجل:   [.29-28]احلاقة:  ﴾َهَلَك َعن ي سح

، وأن يكون له قدر  ر أو كربح واملراد بالرئاسة هنا ليس امللك، وإنام املراد هبا اجلاه، صغح

ر أو كربح   .ورشف، صغح

اإلمامة واألذان، ثم قال: عن املفاضلة بني  -رمحه اهلل تعاىل-وقد تكلم ابن تيمية 

ا وتعظياما وإجالالا  ويف اإلمامة نوع رئاسة؛ عيذنا من  أسأل اهلل .ألن فيها تقديرا أن يح

 رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا يا رب العاملني.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

 ]فصل يف كيفية النصيحة[ 

ومن هذا الباب أن يقال للرجل يف وجهه ما يكرهه فإن كان هذا عىل وجه النصح 

السلف لبعض إخوانه: )ال تنصحني حتى تقول يف  فهو حسن وقد قال بعض

 وجهي ما أكره(.

فإذا أخرب أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسناا ملن ُأخرب بعيب من عيوبه أن 

يعتذر منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك عىل وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح 

 مذموم.

فقال: )إن كان يريد أن وقيل لبعض السلف: أحتبُّ أن خيربك أحد بعيوبك؟ 

 يوبخني فال(.

ب  األمة  فالتوبيخ والتعيري بالذنب مذموم وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم أن ُتث رَّ

 الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حداا وال تعري بالذنب وال توبخ به.

ا:   «.من عريَّ أخاه بذنب مل يمت حتى يعمله»ويف الرتمذي وغريه مرفوعا

عىل الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: )املؤمن يسرت وينصح  ومُحل ذلك

.)  والفاجر هيتك وُيعريِّ

فهذا الذي ذكره الفضيل من عالمات النصح والتعيري، وهو أن النصح يقرتن به 

 السرت والتعيري يقرتن به اإلعالن.

ه( أو هبذا املعنى.  وكان يقال: )من أمر أخاه عىل رؤوس املأل فقد عريَّ
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وكان السلف يكرهون األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل هذا الوجه وحيبون أن 

يكون رساا فيام بني اآلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصح فإن الناصح ليس له 

 غرض يف إشاعة عيوب من ينصح له وإنام غرضه إزالة املفسدة التي وقع فيها.

إِنَّ الَِّذين  }اهلل ورسوله قال اهلل تعاىل:  وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه

ْعل   اهللَُّ ي  ِة و  اآْلِخر  ْني ا و  اٌب أ لِيٌم يِف الدُّ ذ  ْم ع  نُوا هل ُ ُة يِف الَِّذين  آم  اِحش  ُم حُيِبُّون  أ ْن ت ِشيع  اْلف 

ْعل ُمون   ْنُتْم ال  ت  أ  اا.19]النور:  {و   [ واألحاديث يف فضل الرس كثريٌة جدَّ

بعض العلامء ملن يأمر باملعروف: )واجتهد أن تسرت العصاة فإن ظهور عوراهتم  وقال

 وهن يف اإلسالم أحقُّ يشء بالسرت: العورة(.

فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقرتنة بالتعيري ومها من خصال الفجار ألن الفاجر ال 

ضه يف غرض له يف زوال املفاسد وال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب إنام غر

جمرد إشاعة العيب يف أخيه املؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبديه ومقصوده 

 تنقص أخيه املؤمن يف إظهار عيوبه ومساويه للناس لُيدخل عليه الرضر يف الدنيا.

وأما الناصح فغرُضه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن واجتنابه له وبذلك وصف اهلل 

ْيِه }قال: تعاىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم ف ل  ِزيٌز ع  ُسوٌل ِمْن أ ْنُفِسُكْم ع  ُكْم ر  اء  ْد ج  ل ق 

ِحيمٌ  ُءوٌف ر  ْيُكْم بِامْلُْؤِمننِي  ر  ل  ِريٌص ع  نِتُّْم ح  ا ع  [ ووصف بذلك 128]التوبة:  {م 

اُء ب  }أصحابه فقال:  اِر ُرمح   ىل  اْلُكفَّ اُء ع  ُه أ ِشدَّ ع  الَِّذين  م  ُسوُل اهللَِّ و  ٌد ر  اُهْم حُم مَّ ر  ْين ُهْم ت 

ُجوِد  ِر السُّ ُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أ ث  ا ِسيام  انا ِرْضو  ْبت ُغون  ف ْضالا ِمن  اهللَِّ و  ا ي  دا ا ُسجَّ عا ُركَّ

اْست ْغل ظ   ُه ف  ر  آز  ْطأ ُه ف  ج  ش  ْرٍع أ ْخر  ز  ْنِجيِل ك  ث ُلُهْم يِف اإْلِ م  اِة و  ث ُلُهْم يِف التَّْور  لِك  م  ذ 
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اْست   ِمُلوا ف  ع  نُوا و  د  اهللَُّ الَِّذين  آم  ع  ار  و  اع  لِي ِغيظ  هِبُِم اْلُكفَّ رَّ ىل  ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ ى ع  و 

ظِياما  ا ع  ْجرا
أ  ةا و  ْغِفر  اِت ِمنُْهْم م  احِل   [.29]الفتح:  {الصَّ

 ووصف املؤمنني بالصرب والتوايص باملرمحة.

هتكه فهو القوة والغلظة وحمبته إيذاء أخيه وأما احلامل للفاجر عىل إشاعة السوء و

املؤمن وإدخال الرضر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزيِّن لبني آدم الكفر 

ْيط ان  ل ُكْم }والفسوق والعصيان ليصريوا بذلك من أهل النريان كام قال اهلل:  إِنَّ الشَّ

ُه لِي   ْدُعو ِحْزب  ام  ي  ا إِنَّ ُدوا ُذوُه ع 
ِ اَّتَّ ُدوٌّ ف  ِعريِ ع  اِب السَّ  [.6]فاطر:  {ُكوُنوا ِمْن أ ْصح 

ه به حتى توصل إىل  وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي اهلل آدم عليه السالم ومكر 

ْوآهِتاِم  }إخراجه من اجلنة:  ُام  س  هي 
ُهام  لرُِيِ نُْهام  لِب اس  نِْزُع ع   [.27]األعراف:  {ي 

الفضيحة وال تلتبس إحدامها فشتان بني من قصده النصيحة وبني من قصده 

 باألخرى إال عىل من ليس من ذوي العقول الصحيحة.

---------------------------------------------- 

فإذا أخرب أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسناا ملن ُأخرب بعيب من عيوبه )قوله: 

بالذنب فهو قبح  أن يعتذر منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك عىل وجه التوبيخ

 .(مذموم

 ملن ُنوصح وظهر له صحة ما ُنصح فيه أن يقبله. جيب :القاعدة الثامنة عرشة
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وقيل لبعض السلف: أحتبُّ أن خيربك أحد بعيوبك؟ فقال: )إن كان يريد أن )قوله: 

ولو بتوبيخ وكان الكالم  إذا نحوصح نية هلا أثر يف هذا، والعاقلفإذن ال (يوبخني فال(

فقد نفعك وهو خري حًقا فليقبله وليصرب عىل التوبيخ، وواهلل من نصحك بتوبيخ 

مع بني خطأك ومل يذكر لك عليك ويثنيممن جاملك لك  ، وإن كان األكمل أن جيح

 األمرين، بني النصح واألسلوب احلسن الذي تقبله النفوس.

إن احلق ثقيل، فال ومن كلامت العالمة املجدد حممد نارص الدين األلباين أنه قال: 

 .تزيدوه ثقالا 

فالتوبيخ والتعيري بالذنب مذموم وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم أن )قوله: 

ب  األمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حداا وال تعري بالذنب وال توبخ به وهذا  (ُتث رَّ

ْب َعَلْيَها»، فقال: أخرجه البخاري ومسلماحلديث  َثر  دَها َواَل يح
 .«َفْلَيْجلِ

ا، : القاعدة التاسعة عرشة بل الواجب أن حيمد املسلم التعيري بالذنب مذموم رشعا

بادر بال ويف من هذا الذنب، وأن يح  نصح.ربه عىل أن عح

ا: قوله: ) ، «من عريَّ أخاه بذنب مل يمت حتى يعمله»ويف الرتمذي وغريه مرفوعا

لكنه  ه متلبًسا بهأو ال زال صاحب( ومُحل ذلك عىل الذنب الذي تاب منه صاحبه

لذات الرجل ال للذنب، وانتقاًما للنفس أو لغري ذلك  يحعريه ال للنحصح وإنام انتقاًصا

 الدوافع غري الرشعية.من 
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()قوله:  هذا يف األخطاء  (قال الفضيل: )املؤمن يسرت وينصح والفاجر هيتك وُيعريِّ

التي تتعلق بالشخص من املعايص الشهوانية وغريه مما يتعلق به، ال فيام ينرشه ويرض 

ردالناس، فإنه جيبه  ، فإن القاعدة الرشعية التي ذكرها شيخ اإلسالم عليه ب أن يح

أن من ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وشيخنا ابن باز يف جمموع فتاواه ومقاالته: 

 هذا أصل رشعي.فُيرد عليه عالنية. أخطأ عالنية 

ة  ﴿أدلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويدل لذلك  نْتحْم َخرْيَ أحم   أحْخِرَجْت كح

وِف َوَتنَْهْوَن َعْن امْلحنَكرِ  وَن بِامْلَْعرح رح  .[110]آل عمران:  ﴾لِلن اِس َتْأمح

إِنَّ }وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه اهلل ورسوله قال اهلل تعاىل: )قوله: 

ذ   ْم ع  نُوا هل ُ ُة يِف الَِّذين  آم  اِحش  اهللَُّ الَِّذين  حُيِبُّون  أ ْن ت ِشيع  اْلف  ةِ و  اآْلِخر  ْني ا و  اٌب أ لِيٌم يِف الدُّ

ْعل ُمون   ْنُتْم ال  ت  أ  ُم و  ْعل  اا 19]النور:  {ي   .([ واألحاديث يف فضل الرس كثريٌة جدَّ

ا ملا مل يظهر ومل يشع، أمالتشهري : القاعدة العرشون ا ما شاع وظهر فإن إنكاره رشعا

ا، بل هو رد عىل املخالف ا.ال ُيسمى تشهريا  ، وهو مطلوب رشعا

ا وداخل يف قوله أن نرش املنكرات والعيوب : القاعدة احلادية والعرشون حمرم رشعا

ْني ا إِنَّ الَِّذين  حُيِ ﴿تعاىل:  اٌب أ لِيٌم يِف الدُّ ذ  ْم ع  نُوا هل ُ ُة يِف الَِّذين  آم  اِحش  بُّون  أ ْن ت ِشيع  اْلف 

ةِ  اآلِخر   [.19]النور:  ﴾و 

ون من تناقلهم للمنكرات واملعايص والذنوب يف فلذا من اخلطأ ما يفعله كثري

املنكرات ، فإن أقل مفاسد تناقل هذه والواجب أن تحسرتوسائل التواصل وغريها، 
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ويظن أن فعله ليس نشاًزا وال غريًبا، فتسهل يف  ،فعل املعصيةبأن يستهني العايص 

 نفسه.

قد الناس للشعوب املسلمة أهنا ثم من مفاسد نرش املنكرات واملعايص أن ينظر 

سن الظن باملسلم، حتى يصبح املسلم ييسء الظن  ت وتركت دين اهلل، وأال حيح قرص 

إىل غري ذلك من املفاسد  -عافاين اهلل وإياكم-ذه املنكرات بأخيه املسلم لكثرة ه

 الكثرية.

وقال بعض العلامء ملن يأمر باملعروف: )واجتهد أن تسرت العصاة فإن ظهور )قوله: 

هي  -رمحه اهلل تعاىل-صدق  (عوراهتم وهن يف اإلسالم أحقُّ يشء بالسرت: العورة(

 أعدائه.عند  وهن يف اإلسالم، فتحضعف اإلسالم وأهله
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

 ]فصل يف العقوبة[ 

ف  عورته أن يتبع اهلل عورته  من أشاع السوء عىل أخيه املؤمن وتتبع عيوبه وك ش 

ويفضحه ولو يف جوف بيته كام ُروي ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من غري 

 ه وقد أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي من وجوه متعددة.وج

وأخرج الرتمذي من حديث واثلة بن األسقع عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 وقال: حسن غريب.«. ال ُتْظِهر الشامتة بأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك»

ج أيضاا من حديث معاذ مرفوعاا:  « حتى يعمله من عريَّ أخاه بذنب مل يمت»وخرَّ

 وإسناده منقطع.

 "كان يقال: من عريَّ أخاه بذنب تاب منه مل يمت حتى يبتليه اهلل به  "وقال احلسن: 

البالء موكل باملنطق فلو أن »وُيروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: 

 وقد ُروي هذا املعنى عن مجاعة من السلف. «.رجالا عريَّ رجالا برضاع كلبة لرضعها

ْين وحبس به قال: )إين أعرف الذنب الذي أصابني هذا  وملا ركب ابن سريين الدَّ

ت رجالا منذ أربعني سنة فقلت له: يا مفلس(.  عريَّ

---------------------------------------------- 

ف  عورته أن يتبع اهلل )قوله:  من أشاع السوء عىل أخيه املؤمن وتتبع عيوبه وك ش 

 اجلزاء من جنس العمل.ألن وهذا  (يف جوف بيتهعورته ويفضحه ولو 
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 اجلزاء من جنس العمل.: القاعدة الثانية والعرشون

بمثل خريه من جنسه، ومن عمل سوًء جازاه اهلل بمثل فمن عمل خرًيا جازاه اهلل 

 .ه اهلل يف الدنيا واآلخرةفمن سرت مسلاًم سرتسوئه من جنسه، 

وهذه قاعدة عظيمة يحكررها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع وكذلك ابن القيم 

 .-رمحه اهلل تعاىل-

البالء موكل باملنطق فلو »وُيروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: )قوله: 

ريض اهلل -والذي ثبت عن ابن مسعود  («أن رجالا عريَّ رجالا برضاع كلبة لرضعها

ل  بِاْلَقْولِ "عند ابن أيب شيبة أنه قال:  -عنه َوك   ."اْلَباَلءح مح
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

 ]فصل يف التعيري[ 

ىل وِمن أظهِر التعيري: إظهاُر السوء وإشاعُته يف قالب النصح وزعُم أنه إنام حيمله ع

ذلك العيوب إما عاماا أو خاصاا وكان يف الباطن إنام غرضه التعيري واألذى فهو من 

إخوان املنافقني الذين ذمهم اهلل يف كتابه يف مواضع فإن اهلل تعاىل ذم من أظهر فعالا 

أو قوالا حسناا وأراد به التوصل إىل غرض فاسد يقصده يف الباطن وعدَّ ذلك من 

رة براءة التي هتك فيها املنافقني وفضحهم بأوصافهم خصال النفاق كام يف سو

ا ملِ ْن }اخلبيثة:  ادا إِْرص  نْي  امْلُْؤِمننِي  و  ا ب  ْفِريقا ت  ا و  ُكْفرا ا و  ارا ا ِِض  ْسِجدا ُذوا م  الَِّذين  اَّتَّ  و 

ْسن ى و   ا إاِلَّ احْلُ ْدن  ل ي ْحلُِفنَّ إِْن أ ر  ْبُل و  ُسول ُه ِمْن ق  ر  ب  اهللَّ  و  ار  اِذُبون  ح  ُْم ل ك  ُد إهِنَّ ْشه   {اهللَُّ ي 

 [.107]التوبة: 

ال  }وقال تعاىل:  ُلوا ف  ْفع  ْ ي  ُدوا باِم  مل  ْن حُيْم 
حُيِبُّون  أ  ْوا و  ت  ُحون  باِم  أ  ْفر  ب نَّ الَِّذين  ي  س  ْ ال  حت 

اٌب أ لِيمٌ  ذ  ْم ع  هل ُ اِب و  ذ  ٍة ِمن  اْلع  از  ف  ب نَُّهْم بِم  س  ْ  .[188ان: ]آل عمر {حت 

وهذه اآلية نزلت يف اليهود ملا سأهلم النبي صىل اهلل عليه وسلم عن يشء فكتموه 

وأخربوه بغريه وقد أروه أن قد أخربوه بام سأهلم عنه واستحمدوا بذلك عليه 

وفرحوا بام أتوا من كتامنه وما سأهلم عنه. كذلك قال ابن عباس ريض اهلل عنهام 

 ني وغريمها.وحديثه بذلك خمّرج يف الصحيح

وعن أيب سعيد اخلدري: أن رجاالا من املنافقني كانوا إذا خرج رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم إىل الغزو َّتلَّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خالف رسول اهلل صىل اهلل عليه 
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وسلم فإذا قِدم رسول اهلل اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا بام مل يفعلوا فنزلت 

 ة.هذه اآلي

فهذه اخلصال خصال اليهود واملنافقني وهو أن يظهر اإلنسان يف الظاهر قوالا أو فعالا 

وهو يف الصورة التي ظهر عليها حسن ومقصوده بذلك التوصل إىل غرض فاسد 

فيحمده عىل ما أظهر من ذلك احلسن ويتوصل هو به إىل غرضه الفاسد الذي هو 

أنه حسن ويف الباطن يشء وعىل  أبطنه ويفرح هو بحمده عىل ذلك الذي أظهر

ُذ له احليلة هبذا اخلداع.  توصله يف الباطن إىل غرضه اليسء فتتم له الفائدة وُتن فَّ

 ومن كانت هذه مهته فهو داخل يف هذه اآلية وال بد فهو متوعد بالعذاب األليم.

ا ومثال ذلك: أن يريد اإلنسان ذمَّ رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه إم

حمبة إليذائه ]أو[ لعداوته أو خمافة من مزامحته عىل مال أو رئاسة أو غري ذلك من 

األسباب املذمومة فال يتوصل إىل ذلك إال بإظهار الطعن فيه بسبب ديني مثل: أن 

يكون قد ردَّ قوالا ضعيفاا من أقوال عامل مشهور فيشيع بني من يعظِّم ذلك العامل أن 

ه ويطعن عليه فيغرُّ بذلك كلفالناا ُيبِغُض هذا العا من يعظِّمه ويومههم أن  مل ويذمُّ

بغض الراد وأذاه من أعامل العرب ألنه ذبٌّ عن ذلك العامل ورفع األذى عنه وذلك 

 .ُقربة إىل تعاىل وطاعته

مني: أحدمها: أن حيمل ردُّ العامل  فيجمع هذا املظهر للنصح بني أمرين قبيحني حمرَّ

ض والطعن واهلوى وقد يكون إنام أراد به النصح للمؤمنني القول اآلخر عىل البغ

 له كتامنه من العلم. حيل وإظهار ما ال
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والثاين: أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إىل هواه وغرضه الفاسد يف قالب 

النصح والذب عن علامء الرشع وبمثل هذه املكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم 

رون قلوهبم عن عيل بن أيب طالب واحلسن واحلسني يستميلون الناس إليهم وين فِّ

 وذريتهم ريض اهلل عنهم أمجعني.

وأنه ملا ُقتِل عثامن ريض اهلل عنه مل تر  األمة أحق من عيل ريض اهلل عنه فبايعوه فتوصل 

من توصل إىل التنفري عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثامن وُقبحه وهو يف نفس األمر 

ن املؤلَّب عىل قتله والساعي فيه عيل ريض اهلل عنه وهذا كان كذلك ُضمَّ إىل ذلك أ

 كذباا وهبتاا.

وكان عيل ريض اهلل عنه حيلف ويغلِّظ احللف عىل نفي ذلك وهو الصادق البارُّ يف 

باا ثم إىل قتال أوالده رضوان اهلل  يمينه ريض اهلل عنه وبادروا إىل قتاله ديانةا وتقرُّ

 .عليهم

ع وغريها من املجامع واجتهد أولئك يف إظ هار ذلك وإشاعته عىل املنابر يف أيام اجُلم 

العظيمة حتى استقر يف قلوب أتباعهم أن األمر عىل ما قالوه وأن بني مروان أحق 

باألمر من عيل وولده لقرهبم من عثامن وأخذهم بثأره فتوصلوا بذلك إىل تأليف 

ت بذلك هلم امللك واستوثق قلوب الناس عليهم وقتاهلم لعيل وولده من بعده ويثبُ 

 هلم األمر.

ا ما معناه: )مل يكن أحد من الصحابة  وكان بعضهم يقول يف اخللوة ملن يثق إليه كالما

ا؟ فيقول: )إن امُللك ال يقوم إال  أكفأ عن عثامن من عيل( فيقال له: مِل  يسبُّونه إذا

 بذلك(.
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ُتهم إىل ظلم عثامن ملا مالت ومراده أنه لوال تنفري قلوب الناس عىل عيل وولده ونسب

قلوب الناس إليهم ملا علموه من صفاهتم اجلميلة وخصائصهم اجلليلة فكانوا 

يرسعون إىل متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أمية وينرصف الناس عن 

 طاعتهم.

---------------------------------------------- 

ء وإشاعُته يف قالب النصح وزعُم أنه إنام وِمن أظهِر التعيري: إظهاُر السو)قوله: 

حيمله عىل ذلك العيوب إما عاماا أو خاصاا وكان يف الباطن إنام غرضه التعيري واألذى 

 .(فهو من إخوان املنافقني

بإظهار فعل أمٍر هلل وهو الكذب عىل اهلل وعىل املسلمني : القاعدة الثالثة والعرشون

ا، دنيويإنام أظهره لغرض  هلل كمن يحظهر التعيري بمظهر النصح  فإنه يزداد إثاما وُجرما

 .أنه عىل خالف ذلكواهلل يعلم ولدينه، 

إلنسان ذمَّ رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه ومثال ذلك: أن يريد ا)قوله: 

إما حمبة إليذائه ]أو[ لعداوته أو خمافة من مزامحته عىل مال أو رئاسة أو غري ذلك من 

 .(ي ...األسباب املذمومة فال يتوصل إىل ذلك إال بإظهار الطعن فيه بسبب دين

خط ئب أنصاره فيتعص  ئ رجل  رجاًل ذا مكانة بدليل رشعي، ط  أن ُيح وذلك  ، للمح

واألمر عىل خالف ذلك، . إن هذا يريد انتقاصه وذمه وإسقاطه: فريدون عليه قائلني

 مقامه، ودافعه اهلل والدار اآلخرة، وخط أه ببينة وبرهان.خط أه مع حفظ وإنام 
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فيحتمي معه من حيتمي، وبعبارة ابن رجب: بأن حيتمي معه من حيتمي لظنه أن 

حيتمي بأن الرجل  ية وشجاعة حممودة يف ظنه كام هو فعل العربمح ،األمر كذلك

حتامء وينرصه لظنه أنه يريد إسقاطه، والواقع ، فيحتمي معه هبذا االمع أخيه يف احلق

 عىل خالف ذلك.

ط ئ رجاًل بدليل و، وما أكثر الذين يفعلون هذا بي نة وبرهان، فال جيد أنصاره بفقد ختح

رفونفيل، ملواجهة التخطئة بدلحجة  تكلم أن فالًنا  بدعوى القول يحغريون األمر وحيح

، كام هي صفة الناس حيتمون معه ويفزعون له ليجعلوا إسقاطه؛ يف فالن إلرادة

الفزعة واحلمية لصاحبهم بحق، ومن العرب من يفعل خالف ذلك، العرب يف 

 لكن هذه الصفة العامة أهنم أهل شجاعة وشهامة ومحية بحق.

اين: أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إىل هواه وغرضه الفاسد يف والث)قوله: 

قالب النصح والذب عن علامء الرشع وبمثل هذه املكيدة كان ظلم بني مروان 

رون قلوهبم عن عيل بن أيب طالب واحلسن  وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفِّ

 .(واحلسني وذريتهم ريض اهلل عنهم أمجعني

عيل عىل مثل حب تمون بحمية الناس وجيمعوهنم حيإن هؤالء ون: فبنو مروان يقول

، ومن خالف فإنه يريد طعنهم وانتقاصهم، واألمر عىل خالف -ريض اهلل عنه-

 ذلك.
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فيجمعون الناس عليهم، ، إن علياا واحلسن واحلسني يطعنون يف عثامن :فيقولون

ضد يتعاطفون معهم جيعلوا الناس واألمر ليس كذلك، وإنام أرادوا بمثل هذا أن 

، وليلتف الناس ، ليثبت احلكم هلمعيل بن أيب طالب واحلسن واحلسني ومن معهم

 عليهم.

وكان عيل ريض اهلل عنه حيلف ويغلِّظ احللف عىل نفي ذلك وهو الصادق )قوله: 

باا ثم إىل قتال أوالده رضوان  البارُّ يف يمينه ريض اهلل عنه وبادروا إىل قتاله ديانةا وتقرُّ

 .(اهلل عليهم

لظنهم أن  ديانةً وأبناءه ومن معه  -ريض اهلل عنه-خدعوا الناس فقاتل الناس علًيا 

 .-ريض اهلل عنه-علًيا كذلك، وقد كذبوا عليه 

بني  إذا خط أ رجل  عامًلا، فهذا العامل أو أنصاره مثل كوهذا  في خطأه فال يح يريد أن ُيح

فيجعل من  إسقاطي ويريد عداويت ...،يريد هو اخلالف معه يف املسألة وإنام يقول: 

دافعون عنه، وكل هذا من الظلممعه حيتمون   .معه ويح

ا ما معناه: )مل يكن أحد من )قوله:  وكان بعضهم يقول يف اخللوة ملن يثق إليه كالما

ا؟ فيقول: )إن امُللك ال يقوم  الصحابة أكفأ عن عثامن من عيل( فيقال له: مِل  يسبُّونه إذا

أمر يريده، لكن ال يدوم له، وقد يسلك الرجل مسلًكا باطاًل لتحصيل  (إال بذلك(

بتىل وحيصل له العربة بالعواقب ، لكن ال يدوم له، فإن ليزداد إثمه مراده وقد يح

 .والنهايات ال االبتداء
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قد دل عليها وقال: يف ذلك شوكاين يف كتابه )البدر الطالع( قصًصا وقد ذكر ال

يكون له الظفر  وأن املبغي، الرشع والواقع، أن من بغى عىل غريه فإن األمر يعود عليه

 .والعاقبة، وإن ابُتيل وُأوذي لكن العاقبة له

ذلك، فراجعها وأن بها  أحدهم أو غري أو حسدإذا حدثتك نفسك ببغي فلذلك 

 فها عن ذلك بسياط الرشع والواقع.وكح 

َوال حَيِيقح ﴿ فاألدلة كثرية يف النهي عن ذلك، وأن املكر يعود عىل صاحبه ،أما الرشع

ي ئح إاِل  بَِأْهلِهِ   .[43]فاطر:  ﴾امْلَْكرح الس 

نك أنك ظفرت ببعض ما تريد إلشباع و أما الواقع، فالشواهد كثرية، فال يغر 

السوء، فإن األمر يعود عليك ويكون أشد وأشد، بخالف رغبات نفسك األمارة ب

لو صربت عىل ما جتد ودافعت وجاهدت نفسك األمارة بالسوء، فإنك تظفر بأجر 

 عظيم، وقد جيعل اهلل لك ما تريده.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ ابن رجب 

 ]فصل يف العالج[ 

 بيشء من هذا املكر فليتق اهلل ويستعن به ويصرب فإن العاقبة للتقوى.ومن ُبيل 

ة يوسف وما حصل له من أنواع األذى باملكر  كام قال اهلل تعاىل: بعد أن قصَّ ِقصَّ

نَّا لُِيوُسف  يِف اأْل ْرضِ } واملخادعة: كَّ لِك  م  ذ  ك   .[21]يوسف:  {و 

ْين اأ  }ه أنه قال إلخوته: نوقال اهلل تعاىل حكاية ع ل  نَّ اهللَُّ ع  ْد م  ا أ ِخي ق  ذ  ه  ا ُيوُسُف و   {ن 

 .[90]يوسف: 

وقال تعاىل يف قصة موسى عليه السالم وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده 

وا}قال لقومه:  اْصرِبُ  .[128]األعراف:  {اْست ِعينُوا بِاهللَِّ و 

يُِّئ }ال تعاىل: وقد أخرب اهلل تعاىل أن املكر يعود وباله عىل صاحبه ق ِيُق امْل ْكُر السَّ ال  حي  و 

 .[43]فاطر:  {إاِلَّ بِأ ْهلِهِ 

ا}وقال تعاىل:  ا لِي ْمُكُروا فِيه  ابِر  جُمِْرِميه  ٍة أ ك  ْري  ْلن ا يِف ُكلِّ ق  ع  لِك  ج  ذ  ك  ]األنعام:  {و 

123]. 

بار من والواقع يشهد بذلك فإن من سرب أخبار الناس وتواريخ العامل وقف عىل أخ

 العجب العجاب. منمكر بأخيه فعاد مكره عليه وكان ذلك سبباا يف نجاته وسالمته 
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لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع اخلطاب واهلل املوفق للصواب 

وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه 

.  وسلم تسلياما

---------------------------------------------- 

عالج من جيد يف نفسه مثل هذا مما مراده من هذا الفصل:  (فصل يف العالج)قوله: 

 تقدم ذكره.

فإذا مكر ماكر برجل، فاملمكور به قد نزلت به مصيبة هذا املاكر، فالواجب عند 

نسأل اهلل ، ، وأرفع من الرضا الشكرالرضا الصرب من املصائب الصرب، واألفضل

أن يرزقنا درجة الشكر يا رب العاملني، وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

 كتابه )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(.

ذا مكر بك أحد فهذه فأعىل درجة هي الشكر، وهي مستحبة ودرجة عظيمة، فإ

ئب، كأن يكون اإلنسان يميش يف طريق فيحصاب بحادث ثم مصيبة من مجلة املصا

 رتتب عىل ذلك شلل أو غري ذلك، فهي مصيبة من املصائب، فليصرب.ي

أنه ما أحصيب إال بذنبه، وقد قال ابن القيم: والعاقل  ثم أمر آخر مهم: ليعلم كل أحد

رفع فليتب من ذنبه حتبسبب الظلم وهو الذنب، وإنام يشتغل ال يشتغل بظامله  ى يح

 .عنه الظلم
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سن الظن بنفسه، فإن النفس  ذلك وقد يكون ابتالًء لرفع درجاته، واإلنسان ال حيح

أمارة السوء، بل ييسء الظن بنفسه حتى ينجو، فمع نفسه ييسء الظن هبا ومع 

سن الظن هبم، وهذا هو األصل.  اآلخرين حيح

نححسن الظن بأنفسنا نفوسنا األمارة التي غلبت علينا قد عكسنا األمر، مع ونحن 

باآلخرين، وهذا كله بل ونحبالغ ونرفعها فوق منزلتها ونزيد، ويف املقابل نيسء الظن 

من فساد النفس وحب العلو يف األرض، أسأل اهلل أن يعاملنا مجيًعا برمحته وأن 

 يحصلح نفوسنا وأن يزكيها فهو خري من زكاها سبحانه وتعاىل.

ة يوسف وما حصل له من أنواع األذى )قوله:  كام قال اهلل تعاىل: بعد أن قصَّ ِقصَّ

نَّا لُِيوُسف  يِف اأْل ْرضِ } باملكر واملخادعة: كَّ لِك  م  ذ  ك  وقال اهلل ، [21]يوسف:  {و 

ْد م  }ه أنه قال إلخوته: نتعاىل حكاية ع ا أ ِخي ق  ذ  ه  ا ُيوُسُف و  ْين اأ ن  ل  ]يوسف:  {نَّ اهللَُّ ع 

90]). 

ومن  ابتحيل فصرب فكانت العاقبة حسنة. ألنه ؛عربة -عليه السالم- قصة يوسف ففي

ل قصص األنبياء  ع اهلل ما عربة، ال يكاد جيد شيًئا إال وله يف نبي  ورسول  تأم  فقد نو 

 .ألنبياء وما حصل من خصومهم ليكون عربة لناحصل ل

قحتل كام حصل لزكريا وحييى، ومن األنبياء من عاداه قومه عداًء من فمن األنبياء 

وموسى وشعيب، إىل ، وهذا حصل ألكثرهم، كام حصل لنوح دينًيا ألجل الدين
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ودي حسًدا وبحغًضا ألمور ، -صىل اهلل عليه وسلم-نبينا حممد  ومن األنبياء من عح

 ، وهكذا.-عليه السالم-أخرى كام حصل ليوسف 

يف األمور  جتد أن أحواهلم ُمتلفة من عاداه قومه ألجل الدين لت يف أحوالإذا تأمثم 

ودوا من أجلها، وجتد أن كثرًيا منها  سلًفا ملن تأمل حال األنبياء، وهذا الدينية التي عح

ْم ﴿لنصرب ولنأخذ العربة من حال أولئك األنبياء،  َداهح ِذيَن َهَدى اهلل ح َفبِهح أحْوَلِئَك ال 

 [.90]األنعام:  ﴾اْقَتِدهِ 

ِيُق }وقد أخرب اهلل تعاىل أن املكر يعود وباله عىل صاحبه قال تعاىل: قوله: ) ال  حي  و 

يُِّئ إاِلَّ بِأ ْهلِهِ  ودي من  -عليه السالم-الحظ أن موسى  ([43]فاطر:  {امْل ْكُر السَّ عح

ودي من  -صىل اهلل عليه وسلم-أما النبي والسلطان،  ألجل الواليةفرعون  قومه عح

 معبوداهتم وأصنامهم وتعصبهم.ألجل تعظيم 

ِحكاًم وأصناًفا وأنواًعا تنفع للمتعبد واملتنسك وهكذا قصص األنبياء لو تأملتها جتد 

 .والداعي إىل اهلل

سرب أخبار الناس وتواريخ العامل وقف عىل  والواقع يشهد بذلك فإن من)قوله: 

العجب  منأخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه وكان ذلك سبباا يف نجاته وسالمته 

 وقد ذكر نحًوا من ذلك كام تقدم الشوكاين يف كتابه )البدر الطالع(. (العجاب

ل: وقد أخرج اإلمام مسلم عن ابن مسعود أنه قاوهذه عربة ملن أراد أن يعترب، 

هِ " ِعَظ بَِغرْيِ ِعيدح َمْن وح إن سبقك يف ، فإذا وجدت يف نفسك شيًئا عىل أخيك "َوالس 
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ال حتسده، فإن حقيقة وفراجع نفسك، علم أو يف مال، أو يف دنيا بشتى أصنافها، 

 .-رمحه اهلل تعاىل-احلسد اعرتاض عىل فعل اهلل وقدره، كام بي نه ابن اجلوزي 

فعلت بفالن كذا وفعلت يب كذا؟ فهو اعرتاض عىل اهلل!  كأنك تقول: يا رب، ملاذا

يحعطي كل أحد ما يناسبه، وهو احلكيم فراجع نفسك، واعلم أن اهلل حكيم عليم، 

هو بسبب ذنبك العليم سبحانه، واعلم أن ما فاتك من الفضائل الدينية أو الدنيوية 

 يف السعي بفعل األسباب. أو تقصريك

قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث أيب هريرة أن النبي لذا أخرج اإلمام مسلم من 

ْل َلْو َأين  » ، َفاَل َتقح ء  َك، َواْسَتِعْن بِاهللِ َواَل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَك يَشْ اْحِرْص َعىَل َما َينَْفعح

ْل َقَدرح اهللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِن  َلوْ  ْن قح
ْيَطانِ  َفَعْلتح َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِ  .«َتْفَتحح َعَمَل الش 

، فال تفوت فضيلة دينية أو دنيوية باحلرص والعمل -صىل اهلل عليه وسلم-فأمر 

أو أننا نعلم لكن ال نسعى إال بسبب ذنوبنا أو لتقصرينا يف فعل األسباب، إما جلهلنا 

 إليها بسبب العجز والكسل، نعوذ باهلل من العجز والكسل.

له إال هو أن يغفر لإلمام ابن رجب احلنبيل السلفي مغفرًة يحدخله أسأل اهلل الذي ال إ

هبا جنة الفردوس يا رب العاملني، وأسأل اهلل أن جيمعنا به ووالدينا وأحبابنا يف 

لئت بالعلم مع صغرها فهذه الرسالة ، الفردوس األعىل يا رب العاملني إال أهنا قد مح

علمنا ما ينفعنا وأن الكثري، وقد تقدم وأخذنا أكثر من عرشين ق اعدة، أسأل اهلل أن يح

 ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خرًيا.


