بسم هللا الرحمن الرحيم

جاءىم أمر من الخوف
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فال مضل

لو ،ومن ُيضمل فال ىادي لو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى
اهلل وسمم وبارك عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:
فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

اء ُى ْم
في ىذه الميمة أييا األحبة :نتدارس قول اهلل -تبارك وتعالى -في ىذه السورة الكريمة سورة النساءَ { :وِا َذا َج َ
ِ
ِ
س ِ
ستَْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم
اعوا ِب ِو َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
ول َوِالَى أ ُْولِي األ َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
ين َي ْ
الر ُ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} [النساء.]ٖٛ:
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
َولَ ْوال فَ ْ
ط َ

ىذه اآلية أييا األحبة جاءت في سياق آيات تتحدث عن فئة غير ثابتة ،عن فئة ضعيفة مضطربة ،وذلك ابتداء
ِ
ِ
ُّ ِ
من قولو -تبارك وتعالى{ :-أَلَم تَر إِلَى الَِّذ َ ِ
الصلةَ َوآتُوا َّ
ب َعمَ ْي ِي ُم
يموا َّ
الزَكاةَ َفمَ َّما ُكت َ
ْ َ
ين قي َل لَ ُي ْم ُكفوا أ َْيد َي ُك ْم َوأَق ُ
ش ْو َن َّ
ال لَ ْوال أ َّ
َخ ْرتََنا
ش َّد َخ ْ
اس َك َخ ْ
ت َعمَ ْي َنا ا ْل ِقتَ َ
ش َي ِة المَّ ِو أ َْو أَ َ
يق ِم ْن ُي ْم َي ْخ َ
ش َي ًة َوقَالُوا َربَّ َنا لِ َم َكتَ ْب َ
ا ْل ِقتَا ُل إِ َذا فَ ِر ٌ
الن َ
الد ْنيا َقمِي ٌل و ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ت َولَ ْو
ون فَ ِت ً
يل * أ َْي َن َما تَ ُكوُنوا ُي ْد ِرُّك ُم ا ْل َم ْو ُ
اآلخ َرةُ َخ ْيٌر لِ َم ِن اتَّقَى َوال تُ ْظمَ ُم َ
يب ُق ْل َمتَاعُ ُّ َ
إِلَى أ َ
َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
شي َ ٍ
س ِّي َئ ٌة َيقُولُوا َى ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد َك ُق ْل
ُكنتُ ْم ِفي ُب ُرو ٍج ُم َ
س َن ٌة َيقُولُوا َىذه م ْن ع ْند المَّو َوِا ْن تُص ْب ُي ْم َ
َّدة َوِا ْن تُص ْب ُي ْم َح َ
ِ
ون ح ِديثًا * ما أَصاب َك ِم ْن ح ٍ ِ
ال َى ُؤ ِ
ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد المَّ ِو فَم ِ
َص َاب َك ِم ْن
الء ا ْلقَ ْوِم ال َي َك ُ
اد َ
َ ََ
ون َي ْفقَ ُي َ َ
س َنة فَم َن المَّو َو َما أ َ
َ َ
َ
ِ
ٍ ِ
اك لِ َّمن ِ
ع المَّ َو َو َم ْن تََولَّى فَ َما
يدا * َم ْن ُي ِط ِع َّ
س َ
سوًال َو َكفَى ِبالمَّ ِو َ
س ْم َن َ
ول فَقَ ْد أَطَا َ
ش ِي ً
الر ُ
اس َر ُ
س ِّي َئة فَم ْن َن ْفس َك َوأ َْر َ
َ
ِ
ون طَاع ٌة فَِإ َذا برُزوا ِم ْن ِع ْن ِد َك بي َ ِ ِ
ِ
ب َما
س ْم َن َ
َّت طَائفَ ٌة م ْن ُي ْم َغ ْي َر الَّذي تَقُو ُل َوالمَّ ُو َي ْكتُ ُ
َ
اك َعمَ ْي ِي ْم َحفيظًا * َوَيقُولُ َ َ
أ َْر َ
ََ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر المَّ ِو
ض َع ْن ُي ْم َوتََو َّك ْل َعمَى المَّ ِو َو َكفَى ِبالمَّ ِو َو ِك ً
َع ِر ْ
آن َولَ ْو َك َ
ون ا ْلقُ ْر َ
يل * أَفَل َيتَ َدب َُّر َ
ُي َب ِّيتُ َ
ون فَأ ْ
ِ
ِ
لَوج ُدوا ِف ِ
س ِ
ول َوِالَى أ ُْولِي
اخ ِتلفًا َك ِث ًا
اعوا ِب ِو َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
يو ْ
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
ََ
الر ُ
ير * َوِا َذا َج َ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل}
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم َولَ ْوال فَ ْ
ط َ
األ َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
[النساء ،]ٖٛ-ٚٚ:ىذه الفئة أييا األحبة :من أىل العمم من يقول :ىم أىل النفاق ،ومن أىل العمم من يقول :إن
المعنِي بيذه اآلية{ :وِا َذا جاء ُىم أَمر ِم َن األَم ِن أ َِو ا ْل َخو ِ
ف} [النساء ،]ٖٛ:ىم ضعفاء اإليمان.
ْ
ْ
َ َ َ ْ ٌْ
وفي اآليات التي ذكرتيا ما يصمح أن ينطبق عمى أىل النفاق ،وما يصمح أن ينطبق عمى ضعفاء اإليمان ،فإن

المممات ،وفي تمونيم،
ىؤالء جميعاً يشتركون في بعض األوصاف ،فيم يشتركون في قمة ثباتيم وفي ضعفيم في ُ
وفي تركيم ألمر اهلل -تبارك وتعالى -وألمر رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وفيما يقع ليم من شدة الخوف في

الحروب ،وذلك أن اهلل -تبارك وتعالى -وصفيم بأوصاف مشتركة كما قال اهلل -عز وجل{ :-إِ ْذ َيقُو ُل
ض َغ َّر َى ُؤ ِ
ا ْلم َن ِ
الء ِدينُ ُي ْم} [األنفال ،]ٜٗ:كما في آية األنفال ،وفي آية األحزابَ { :وِا ْذ
ين ِفي ُقمُوِب ِي ْم َم َر ٌ
ون َوالَِّذ َ
افقُ َ
ُ
يقُو ُل ا ْلم َن ِ
ور} [األحزاب ،]ٕٔ:فيؤالء يشكون في
سولُ ُو إَِّال ُغ ُر ًا
ين ِفي ُقمُوِب ِي ْم َم َر ٌ
ون َوالَِّذ َ
افقُ َ
َ
ض َما َو َع َد َنا المَّ ُو َو َر ُ
ُ
ِ
ب َعمَ ْي ِي ُم ا ْل ِقتَا ُل
وعد اهلل -جل جاللو ،-لكن طمبيم فيما يبدو من سياق ىذه اآليات أنيم طمبوا الجياد { َفمَ َّما ُكت َ

ش ْو َن َّ
ش َي ًة} [النساء ،]ٚٚ:فذلك يصدق عمى ضعفاء اإليمان،
ش َّد َخ ْ
اس َك َخ ْ
ش َي ِة المَّ ِو أ َْو أَ َ
يق ِم ْن ُي ْم َي ْخ َ
إِ َذا فَ ِر ٌ
الن َ
َّت
ولكن قولو -تبارك وتعالى -في وصفيم حينما يخرجون من مجمس رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسممَ { :-بي َ
ِ
َِ ِ
ض َع ْن ُي ْم َوتََو َّك ْل َعمَى المَّ ِو} [النساء ،]ٛٔ:ذلك أقرب في
َع ِر ْ
ب َما ُي َب ِّيتُ َ
ون فَأ ْ
طائفَ ٌة م ْن ُي ْم َغ ْي َر الَّذي تَقُو ُل َوالمَّ ُو َي ْكتُ ُ
حال وصفة أىل النفاق.
والجامع المشترك الوصف الذي يشمل ىؤالء جميعاً ىو االضطراب والضعف والخور والخفة والمسارعة في
ِ
ِ
اعوا ِب ِو}،
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
بعض المواقف التي ينبغي التأني فييا كما في ىذا المقام{ ،وِا َذا َج َ
إذا جاءىم خبر عن أمر يكون في مصمحة المسممين ،يصب في صالحيم ،أو جاءىم أمر من األمور المخوفة
إذا جاءىم خبر مما ُيكره فإن ىؤالء يسرعون بإذاعتو واشاعتو ونشره بين الناس ،إذا سمعوا خب اًر عن سرايا
المسممين من األمن االنتصار أو الظفر أو نحو ذلك من تحصيل الغنائم ،أو فتح البالد فإنيم يسارعون في نشره

من غير تريث ونظر فيما يصمح نشره وما ال يصمح نشره ،كذلك إذا جاءىم خبر عن ىزيمة ،أو عن مصيبة

وقعت لممسممين في شأن من شئونيم فإن ىؤالء يسارعون في نشرىا من غير نظر إلى ما ينبغي أن ُيستر أو ما
ويظير ،إذا بمغيم شيء عن تدبير أحوال المسممين في حال األمن أو في حال الخوف تحدثوا
ينبغي أن ُيشير ُ
ويوِرثون الخور واالضطراب
بيذه األخبار ونقموىا ،وأرجفوا بين الناس ،تارة يثبطون بذلك ،وتارة يضعفون العزائم ُ

وع ّجب رسولو -صمى اهلل
وقالة السوء في المجتمع وبين المسممين ،ىؤالء الذين أنكر اهلل -عز وجل -حاليمَ ،
ِ
ُّ ِ
عميو وسمم -في ابتداء ىذه اآليات منيم{ ،أَلَم تَر إِلَى الَِّذ َ ِ
الصلةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ}
يموا َّ
ْ َ
ين قي َل لَ ُي ْم ُكفوا أ َْيد َي ُك ْم َوأَق ُ

[النساء ،]ٚٚ:إلى أن صار حاليم إلى ىذه الحال التي أنكرىا اهلل -عز وجل -من المبادرة إلى األمور قبل

فيخبرون بكل ما يطرق آذانيم حتى إن ىؤالء صاروا كما قال اهلل -عز وجل -في سورة النور في ذكر
تحققياُ ،
ِ
س لَ ُك ْم ِب ِو ِع ْم ٌم}
مسارعة المسارعين في إفشاء قالة السوء{ :إِ ْذ تَمَقَّ ْوَن ُو ِبأَْل ِس َن ِت ُك ْم َوتَقُولُ َ
ون ِبأَف َْواى ُك ْم َما لَ ْي َ
[النور ،]ٔ٘:ومعموم أن التمقي إنما يكون باألسماع ،ولكن اهلل -تبارك وتعالى -أضافو إلى األلسن كأنيم يتمقون
بألسنتيم ،وذلك إما لكون ىؤالء يسارعون في النقل فكأن ذلك لم يمر عبر آذانيم فكأنو وقع عمى ألسنتيم مباشرة،

أو ألنيم إنما يتمقونو حينما يتمقونو إلذاعتو ونشره وافشائو فصار ذلك كالواقع عمى األلسن؛ ألن األلسن ىي التي
تبثو وتنشره وتفشيو بين الناس ،فيؤالء كذلك يفشون ىذه األخبار والمعمومات ،وقد ال يكون ليا أصل صحيح،

وقد جاء في حديث أبي ىريرة -رضي اهلل تعالى عنو ،-عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أنو قال(( :كفى

بالمرء كذباً أن ُيحدث بكل ما سمع))(ٔ) ،وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة -رضي اهلل تعالى عنو:-
"أن النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمم -نيى عن قيل وقال"(ٕ) ،أي :الذي ُيكثر من الحديث عما يقول الناس من
غير تثبت وال تدبر وال تبين ،وفي الحديث اآلخر الذي أخرجو أبو داود في سننو(( :بئس مطية الرجل

ٔ  -أخرجو مسمم في المقدمة ،باب النيي عن الحديث بكل ما سمع ،برقم (٘) ،وأبو داود ،كتاب األدب ،باب في التشديد في
الكذب ،برقم (ٕ ،)ٜٜٗوصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (ٕ.)ٗٗٛ
ٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب الرقائق ،باب ما يكره من قيل وقال ،برقم (ٖ ،)ٙٗٚومسمم ،كتاب األقضية ،باب النيي عن كثرة
المسائل من غير حاجة ،والنيي عن منع وىات ،وىو االمتناع من أداء حق لزمو ،أو طمب ما ال يستحقو ،برقم (٘ٔ.)ٔٚ

زعموا))(ٖ) ،يعني :أنو إنما يتكئ ويعتمد عمى ما ال يصح االعتماد واالتكاء عميو ،فيو يقول :زعموا أنو حصل
كذاُ ،ذكر أنو حصل كذا ،بمغنا أنو وقع كذا وكذا ،وقارنوا ىذه الحال بحال عمر -رضي اهلل تعالى عنو -كما

في الحديث المتفق عميو" :حين بمغو أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -طمق نساءه ،فجاء إلى منزل النبي -

صمى اهلل عميو وسمم -حتى دخل المسجد ،فوجد الناس يقولون ذلك ،فمم يصبر حتى استأذن عمى رسول اهلل -

أطمقت نساءك؟ قال(( :ال)) ،فقال :اهلل أكبر"(ٗ) ،وذكر الحديث ،وفي لفظ
صمى اهلل عميو وسمم ،-فاستفيمو:
َ
عند مسمم" :فقمت :أطمقتين؟ فقال(( :ال)) ،يقول :فقمت عمى باب المسجد فناديت بأعمى صوتي ،لم ُيطمق
ِ
ِ
اعوا ِب ِو
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -نساءه ،ونزلت ىذه اآليةَ { :وِا َذا َج َ
س ِ
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم} [النساء ،]ٖٛ:فكان عمر -رضي اهلل
َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
ول َوِالَى أ ُْولِي األ َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
الر ُ
تعالى عنو -يقول" :فكنت أنا استنبطت ذلك األمر"(٘).

فخوض الناس في كل باب من األبواب ،وفي كل شأن من الشئون مما ُيحسنون ومما ال ُيحسنون ،كما يقول
رشيد رضا -رحمو اهلل -في كتابو المنار في التفسير عن خوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسمم واألمن
والخوف يقول" :ىو أمر معتاد لكنو ضار ًّ
جدا إذا ُشغموا بو عن عمميم ،ويكون ضرره أشد إذا وقفوا عمى أسرار
ذلك وأذاعوا بو ،وىم ال يستطيعون كتمان ما يعممون ،وال يعرفون ُكنو ضرر ما يقولون ،وأضره ِعمم جواسيس
العدو بأسرار أمتيم ،وما يكون وراء ذلك ،ومثل أمر الخوف واألمن وسائر األمور السياسية والشئون العامة التي

تختص بالخاصة دون العامة"(.)ٙ

فيقع بسبب ذلك -كما ال يخفى أييا األحبة -الضرر من وجوه كثيرة ،وذلك أن ىذه اإلرجافات ال شك أنيا تُسبب
ضر اًر ،وتفتك بالمجتمع ،وىي ال تخمو من كذب كثير ،كذلك إذا كان ذلك في جية األمن ،فإنيم قد يزيدون عميو

زيادات ويركبون عمى خبر قد يكون لو أصل يركبون عميو أشياء ،ثم بعد ذلك إذا لم يتحقق ذلك كان سبباً

ألضرار ومفاسد ال تخفى ،ولربما نسب أولئك ذلك إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فإذا لم يتحقق ذلك

األمن الذي ُوعدوا بو شكوا في خبر المعصوم -عميو الصالة والسالم ،-وأرجف أولئك -أعني أىل النفاق-
بالمسممين وبرسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فوقع ضعفاء اإليمان في حيرة واضطراب أين ذلك الوعد المزعوم

الذي افتراه واختمقو أولئك الذين ينشرون األخبار وال يتثبتون فييا؟.

كذلك أيضاً ىذه اإلذاعة أييا األحبة إذاعة األخبار ،النشر بيذه الطريقة لما يصمح ،وما ال يصمح ما تيقنوا منو

وما لم يتيقنوا يكون ذلك سبباً لتوافر الدواعي من أجل البحث والتنقيب والسؤال والتفتيش فيكون ذلك حديث الناس

ٖ  -أخرجو أبو داود ،باب األدب ،باب في قول الرجل :زعموا ،برقم (ٕ ،)ٜٗٚوصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم
(.)ٕٛٗٙ

ٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب التناوب في العمم ،برقم ( ،)ٜٛومسمم ،كتاب الطالق ،باب في اإليالء ،واعتزال النساء،
اى َار َعمَ ْي ِو} [التحريم ،]ٗ:برقم ( ،)ٜٔٗٚوالمفظ لمبخاري.
وتخييرىن وقولو تعالىَ { :وِا ْن تَ َ
ظ َ
اىَار َعمَ ْي ِو} [التحريم ،]ٗ:برقم
٘  -أخرجو مسمم ،كتاب الطالق ،باب في اإليالء ،واعتزال النساء ،وتخييرىن وقولو تعالىَ { :وِا ْن تَ َ
ظ َ
(.)ٜٔٗٚ

 - ٙتفسير المنار (٘.)ٕٕٗ /

في مجالسيم ،فيبحثون عنو ،ويتطمبونو ويستقصون في ذلك مع أنو قد ال يكون لو أساس ،أو قد يكون العمم بو
ومعرفتو مما يضر ىؤالء جميعاً وال تحصل بو مصمحة لممسممين ،ىذا باإلضافة إلى وجود األعداء ،والعداوة

مستمرة بين المسممين والكفار ،وكل ما يكون أمناً لممسممين فإنو يكون خوفاً في حق األعداء ،وما يكون أمناً في

حق األعداء فإنو يكون خوفاً في حق المسممين ،وكل طائفة تنتيز الفرصة لتثب عمى األخرى ،فيم يتتبعون ذلك
ويبحثون عن مواطن الضعف ،ويبحثون عن أسباب اليزيمة النفسية ،وما يتموىا من اليزيمة العسكرية ،وتبقى

حرب في الشائعات ،واألخبار المكذوبة والمختمقات ،فيحصل بسبب ذلك إرجاف كبير فتوطأ األرض من أجل
تحقيق االنكسار والتراجع وبث الخوف والرعب في نفوس الناس فيكون ذلك سبباً ليزيمتيم العسكرية أمام عدوىم،

كل
ِم َن

اء ُى ْم أ َْمٌر
ىذا يقع بسبب ىذه األخبار التي نبثيا ىنا وىناك ،ويبثيا كثيرون من غير ترو وال نظرَ { ،وِا َذا َج َ
ِ
اعوا ِب ِو} [النساء ،]ٖٛ:أخبروا بو ،فيذا يرجع إلى ىؤالء المنافقين ،أو إلى ضعفاء
األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ

اإليمان ،وىم مشتركون في ىذه الصفة ،وىذه بموى عامة في مثل ىذه األوقات كما ال يخفى.

كذلك أيضاً ىذه اآلية قد سيقت مساق التوبيخ لمن يكون ىذا حاليم وىذه صفتيم ،ومن يقبل إذاعة ىذه األخبار

من المسممين األغرار ،فينبغي التحرز من مثل ذلك ،والمباعدة عنو.
{وِا َذا جاء ُىم أَمر ِم َن األَم ِن أ َِو ا ْل َخو ِ
ف} [النساء ،]ٖٛ:تخوفَيم العدو ،أصاب منيم ،وقع ليم شيء من المكروه،
ْ
ْ
َ َ َ ْ ٌْ
ف َذ َكر الخوف بعد األمن ،وذلك يدل عمى أن ىؤالء النقمة والرواحل ليذه األخبار يدورون دائماً في كل حال من
األمن والخوف مع ىذه الصفة ،والخمة الرديئة ،فيم يبثون ما وصل إلى مسامعيم أيًّا كانت ىذه األخبار ،فيم

يرجفون في حال الحروب والشدائد ،ويبثون المخاوف ،واذا جاءت أحوال الرخاء فيم أيضاً يبثون أشياء في

يحسن وال يصمح نشرىا إن كانت صحيحة ،وتأمل قول اهلل -تبارك
ويذيعونيا وقد ال
المجتمع وينشرونيا ُ
ُ
اعوا ِب ِو} [النساء ]ٖٛ:يعني :أفشوه ،وبثوه في الناس قبل رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-وقبل
وتعالى{ :-أَ َذ ُ
أولي األمر منيم ،ويدخل في أولي األمر منيم يدخل في ىؤالء أمراء السرايا ،ويدخل في ذلك الكبار من العمماء

وغيرىم ممن ُيرجع إلييم في ىذا الشأن ،فيتبينون حقيقة ما قيل ،ويعرفون صحتو من كذبو ،وما داخمو من
التمفيق ،والتزيد ،كما أنيم يعرفون أيضاً ما يصمح لمنشر وما ال يصمح لمنشر ،فيقف عندىم ،ثم بعد ذلك يستطيع

ىؤالء أن يخرجوا ىذا الخبر أو أن يقف عندىم ،ثم بعد ذلك يطوى وال يروى ،إذ ال مصمحة من إشاعتو واذاعتو،

أما ىؤالء فقد أذاعوا بو ،يفشونو ويتعدى ىؤالء إلى غيرىم ،فيذه الباء في "أذاعوا بو" مزيدة لتوكيد المصوق ،فيذا
ّ
فرق كما يقول بعض أىل العمم بين قولنا :أذاع الخبر ،يعني نشره ،لكن يمكن أن
يدل عمى شدة ىذه اإلذاعةٌ ،
يكون ىذا النشر مرة واحدة أن يفشيو أن يمقيو عمى غيره ،أن يذكره في مجمس ،أن يعمنو في مكان أو في موقع،
أو في حساب من ىذه الحسابات ووسائل التواصل ،وبين قولو" :أذاعوا بو" فيو يدل عمى أنو يقول ىذا الخبر،

ويعمنو ويبثو لكل من واجيو وقابمو ،فكأن ىذا الخبر بذاتو ىو الذي يذيع نفسو،
وينقمو بكل وسيمة مستطاعةُ ،
فيناك أمر تحكيو ثم ينتيي بعد ذلك ،تكون قد أذعتو ،ولكن أذاعوا بو ىؤالء ال يقفون عند نشر الخبر من أول

مرة ،وانما ما يفتأ الواحد منيم حينما يحضر في مجمس من المجالس حتى يبث ىذا الخبر وينشره ،وكل من
أما بمغك كذا وكذا؟ ،وكذلك في الوسائل التي نعرفيا في مثل ىذه األوقات يبث ىذه األخبار بكل
واجيو َ
مستطاع ،فيبقى ىذا النشر غير محدود فيصل إلى كل أذن حتى يتحدث عنو العجائز واألطفال ،الكبار

والصغار ،والذي بثو ونشره متسرع ،واحد لم يتريث ولم يتأن ولم يترو ولم ينظر في المصالح والمفاسد ولم يرجع
بحسن
إلى من يمكن أن يجد عنده ما يصمح أن ينتفع بو مما يتعمق بصحة ىذا الخبر من كذبو ،أو ما يتعمق ُ

بثو ونشره أو غير ذلك.

س ِ
ول َوِالَى أُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُي ْم} [النساء ،]ٖٛ:كما ىي عادة الشارع حينما ُينكر أم اًر وينيى عن
{ َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
الر ُ
يجمل مما ينبغي أن يكون من
يجمل وال ُ
يحسنُ -يبين في مقابل ذلك ما ينبغي وما يحسن وما ُ
أمر -ألنو ال ُ
أىل اإليمان ،فينا لما ذكر ىذه المسارعة في بث األخبار ذكر التصرف الصحيح الذي يحسن ويجملَ { ،ولَ ْو
س ِ
ول َوِالَى أُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُي ْم} ،ردوا ىذا األمر الذي طرق مسامعيم الذي وقفوا عميو إلى رسول اهلل
َردُّوهُ إِلَى َّ
الر ُ
-صمى اهلل عميو وسمم ،-أو إلى الكبار منيم ممن يميزون األخبار ،ردوه إلى مرجعيم في ىذا االختصاص ،أو

إلى عممائيم أو إلى قادتيم أو نحو ذلك فيؤالء ىم الذين يقدرون مثل ىذه القضايا التقدير الصحيح ،فقولو -
تبارك وتعالىَ { :-وِالَى أُوِلي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُي ْم} يشمل العمماء ،ويشمل كذلك أيضاً األمراء والقادة والكبراء الذين
يميزون ىذه األمور ،فيم أىل الرأي من المسممين ،أىل الحنكة والعمم والمعرفة والبصر باألمور ،فيذا عتاب أييا

األحبة لممؤمنين ،وان شئت أن تقول :ىذا إنكار عمى المنافقين في ىذا التسرع باإلذاعة ،وىو أمر بإنياء األخبار

إلى من ُيحسن فرزىا ،ومعرفة الصحيح من السقيم ،وما يصمح لإلذاعة مما ال يصمح لذلك ،فيضعون األمور في
مواضعيا ويوقعونيا في مواقعيا ،فاهلل -تبارك وتعالى -يموميم عمى ىذا الصنيع والتصرف واإلشاعة واإلذاعة،
كما يقول المفسرون كصاحب التحرير والتنوير ،والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغير ىؤالء ممن تطرق ليذه
اآلية ،وما ذكروه فيما ينبغي ألىل اإليمان إذا جاءىم أمر من األمور الميمة ،والمصالح العامة مما يتعمق

باألمن ،وسرور المؤمنين ،أو بالخوف الذي فيو مصيبة :عمييم أن يتثبتوا وال يستعجموا بإشاعة ذلك الخبر بل
يردونو إلى الرسول ،والى أولي األمر منيم ،أىل الرأي والعمم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون األمور

ويعرفون المصالح وضدىا ،فإن أروا في إذاعتو مصمحة ونشاطاً لممؤمنين ،وسرو اًر ليم وتحر اًز من أعدائيم فعموا

ذلك ،وان أروا أنو ليس فيو مصمحة ،أو فيو مصمحة ولكن مضرتو تزيد عمى مصمحتو لم يذيعوه ،وليذا قال:
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم} يعني :يستخرجونو بثاقب نظرىم ،ىكذا أىل اإليمان ،وىكذا أىل الجندية الحقة،
{لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
فإن الجندي قد يقف عمى بعض األمور وتحركات الجيش ،وما إلى ذلك فال يحسن أن ينشر ما شاىد ،أو ما

سمع أو ما وقف عميو ،ثم ُيبث ذلك في الناس ،بعد ذلك يصل إلى العدو فيحتاط ،ويأخذ المسممين عمى غرة،
والسبب ىو ىذه السذاجة والعجمة في نشر مثل ىذه األمور والمعمومات واألخبار التي قد ال ُيحسن مثل ذاك

تقديرىا التقدير الصحيح.
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم} ،يستخرجونو ويستعممونو من معادنو ،يقال :استنبط الرجل العين إذا حفرىا
{لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
واستخرجيا من قعورىا ،فاالستنباط كما قال المفسرون :حقيقتو طمب الن َبط ،وىو أول الماء الذي يخرج من البئر
عند الحفر ،والمقصود بذلك العمم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبو ،فيذا األمر يحتاج إلى بحث واستخراج وغوص

ومعرفة ،معرفة لمصادره ،ومعرفة لخمفياتو ،وتقدير لحجم ىذه القضايا وما داخميا من الكذب وما إلى ذلك ،كل

ىذا إنما ُيرجع فيو إلى أىمو من أىل االختصاص الذين يستطيعون تمييز ىذه األمور ،كما يقول أبو جعفر بن

جرير -رحمو اهلل" :-وكل مستخرج شيئاً كان مستت اًر عن أبصار العيون ،أو معارف القموب فيو لو مستنبط"(،)ٚ
وىذا يدل عمى أن المسألة تحتاج إلى ُعمق في النظر ،إلى ُعمق في الرأي ،إلى ُعمق في التفكير ،إلى شيء
يخفون مع الخبر ويسارعون في البث والنشر والنقل واإلذاعة
من الرزانة ،إلى شيء من األناةّ ،
أما ىؤالء الذين ّ
س ِ
ول َوِالَى أ ُْوِلي األ َْم ِر
فإن ىؤالء ال يصمحون في شيء من ذلك ،واهلل -عز وجل -يقولَ { :ولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
الر ُ
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم} ،أي :يستخرجونو ،يستخرجون حقيقتو وتدبيره بفطنتيم وذكائيم وايمانيم
ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
ومعرفتيم بمواطن األمن والخوف كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل ،-فيذا يدلنا عمى أىمية التثبت والتريث
ستَ ْن ِبطُوَن ُو} ولم يقل :يعرفونو أو يعممونو ،وانما
والتعمق في مثل ىذه األمور ،فيذا مأخوذ من قولو{ :الَِّذ َ
ين َي ْ
االستنباط استخراج الماء من الموطن الذي ُيحفر ،فيذا االستنباط ال يحسنو كل أحد ،ىذا يحتاج إلى عمق،

ويحتاج إلى بحث عن مواطن الماء ومعرفة مجاريو ،وما إلى ذلك مما ُيطمب في ذلك.
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} [النساء ،]ٖٛ:الحظوا
ان إَِّال َقمِ ً
ثم يقول اهلل -تبارك وتعالىَ { :-ولَ ْوال فَ ْ
الش ْيطَ َ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو} ،أي :واقعان{ ،ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل}" ،إال
ان إَِّال َقمِ ً
ىذا االستثناء في ىذه اآليةَ { :ولَ ْوال فَ ْ
الش ْيطَ َ
قميالً" َمن الذي يسمم من اتباع الشيطان لوال فضل اهلل ورحمتو -تبارك وتعالى-؟ ،ولذلك كان ىذا الموضع محل

سؤال عند المفسرين وىو موضع نظر وبحث في كتب التفسير ،فيذا االستثناء يدل بظاىره عمى أنو قد ينجو
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
ان
الش ْي َ
البعض ممن لم يشممو فضل اهلل ورحمتو فال يتبع الشيطانَ { ،ولَ ْوال فَ ْ
ط َ
يل} ،ومن الذي يحصل لو السالمة من اتباع الشيطان إذا كان عادماً لفضل اهلل ورحمتو؟ ،ىذا موضع
إَِّال َقمِ ً
السؤال ،ولذلك ذكر المفسرون -رحميم اهلل -في جواب ذلك وجوىاً :فمنيم من قال :إن االستثناء راجع إلى قولو

{أذاعوا بو} يعني :إذا جاءىم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا بو إال قميال ولوال فضل اهلل عميكم ورحمتو التبعتم

الشيطان ،فأخرج بعض المنافقين عن ىذه اإلذاعة ،يعني :واذا جاءىم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا بو إال

قميال ،يعني :أن بعضيم قد ال يذيعو لسبب أو آلخر ،قد يخاف من المسممين أو نحو ذلك ،وبعضيم يقول :إن
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم} ،ويكون المعنى :لعممو الذين يستنبطونو إال القميل ،يعني:
ذلك يرجع إلى قولو{ :لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
أنو ليس الكل من ىؤالء من أىل العمم والرأي والمشورة يستطيعون معرفة كل خبر ِ
يرد إلييم ،فقد يفوتيم بعض

األشياء ال يصمون معيا إلى شيء من النتائج المرجوة ،لكن بعضيم البد أن يقف عمى ذلك ،ويحتمل أن يكون
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُوُ} ،يعني :ولوال فضل اهلل عميكم ورحمتو واقعان التبعتم
ذلك عائداً إلى قولوَ { :ولَ ْوال فَ ْ
الشيطان إال قميال ،وىذا كأنو أقرب إلى السياق ،ولكن يحتاج إلى توجيو ،وذلك أن الفضل المذكور في ىذه اآلية
والرحمة ،ما المراد بو؟ فبعض أىل العمم يقول :إن المراد بفضل اهلل ورحمتو في ىذه اآلية إنزال القرآن وبعث

محمد -صمى اهلل عميو وسمم ،-ويكون المعنى :ولوال بعث محمد -صمى اهلل عميو وسمم -وانزال القرآن البتعتم
الشيطان وكفرتم إال قميالً منكمَ ،من ىؤالء القميل؟
ِ
ُّ ِ
الصلةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ َفمَ َّما
يموا َّ
ين ِق َ
{أَلَ ْم تََر إِلَى الَِّذ َ
يل لَ ُي ْم ُكفوا أ َْيد َي ُك ْم َوأَق ُ
ش ْو َن َّ
ال
ش َّد َخ ْ
اس َك َخ ْ
ت َعمَ ْي َنا ا ْل ِقتَ َ
ش َي ِة المَّ ِو أ َْو أَ َ
َي ْخ َ
ش َي ًة َوقَالُوا َرَّب َنا لِ َم َكتَ ْب َ
الن َ
 - ٚتفسير الطبري (.)ٕ٘٘ /ٚ

ِ
يق ِم ْن ُي ْم
ب َعمَ ْي ِي ُم ا ْل ِقتَا ُل إِ َذا فَ ِر ٌ
ُكت َ
َج ٍل قَ ِر ٍ
لَ ْوال أ َّ
يب ُق ْل َمتَاعُ
َخ ْرتََنا إِلَى أ َ

الد ْنيا َقمِي ٌل و ِ
َّد ٍة َوِا ْن
ت َولَ ْو ُكنتُ ْم ِفي ُب ُر ٍ
ون فَ ِت ً
وج ُم َ
شي َ
يل * أ َْي َن َما تَ ُكونُوا ُي ْد ِرُّك ُم ا ْل َم ْو ُ
اآلخ َرةُ َخ ْيٌر لِ َم ِن اتَّقَى َوال تُ ْظمَ ُم َ
ُّ َ
َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
س ِّي َئ ٌة َيقُولُوا َى ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد َك ُق ْل ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد المَّ ِو فَم ِ
ال
س َن ٌة َيقُولُوا َىذه م ْن ع ْند المَّو َوِا ْن تُص ْب ُي ْم َ
تُص ْب ُي ْم َح َ
َ
ِ
ِ
ون ح ِديثًا * ما أَصاب َك ِم ْن ح ٍ ِ
َى ُؤ ِ
س ِّي َئ ٍة فَ ِم ْن َن ْف ِس َك
الء ا ْلقَ ْوِم ال َي َك ُ
اد َ
َ ََ
ون َي ْفقَ ُي َ َ
َص َاب َك م ْن َ
س َنة فَم َن المَّو َو َما أ َ
َ َ
اك لِ َّمن ِ
اك َعمَ ْي ِي ْم
ول فَقَ ْد أَ َ
يدا * َم ْن ُي ِط ِع َّ
س َ
س ْم َن َ
سوًال َو َكفَى ِبالمَّ ِو َ
س ْم َن َ
ط َ
ش ِي ً
اع المَّ َو َو َم ْن تََولَّى فَ َما أ َْر َ
الر ُ
اس َر ُ
َوأ َْر َ
ِ
ون طَاع ٌة فَِإ َذا برُزوا ِم ْن ِع ْن ِد َك بي َ ِ ِ
ون
ب َما ُي َب ِّيتُ َ
َح ِفيظًا * َوَيقُولُ َ
َّت طَائفَ ٌة م ْن ُي ْم َغ ْي َر الَّذي تَقُو ُل َوالمَّ ُو َي ْكتُ ُ
َ
َ
ََ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر المَّ ِو لَ َو َج ُدوا
ض َع ْن ُي ْم َوتََو َّك ْل َعمَى المَّ ِو َو َكفَى ِبالمَّ ِو َو ِك ً
َع ِر ْ
آن َولَ ْو َك َ
ون ا ْلقُ ْر َ
يل * أَفَل َيتَ َدب َُّر َ
فَأ ْ
ِ
ِ
ِف ِ
س ِ
ول َوِالَى أ ُْولِي األ َْم ِر
اخ ِتلفًا َك ِث ًا
اعوا ِب ِو َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
يو ْ
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
الر ُ
ير * َوِا َذا َج َ
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} [النساء،]ٖٛ-ٚٚ:
الش ْي َ
ان إَِّال َقِم ً
ستَ ْن ِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم َولَ ْوال فَ ْ
ط َ
ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
قمة كالذين كانوا في الجاىمية عمى التوحيد كقُس بن ساعدة ،وكذلك أيضاً أولئك الذين نعرف خبرىم في األخبار
والسير كورقة بن نوفل ،وزيد بن عمرو بن ُنفيل وأمثال ىؤالء ،ىم أفراد كانوا عمى اإليمان والتوحيد ،بعضيم
تنصر وكان عمى التوحيد ،وبعضيم كان عمى ممة إبراىيم -عميو الصالة والسالم ،-فيؤالء نجوا من اتباع

الشيطان.

وبعض أىل العمم يقول :المراد بفضل اهلل وبرحمتو في ىذه اآلية ىو النصر الذي يكون ألىل اإليمان ،بمعنى

أنو لو لم يحصل النصر ألىل اإليمان ،وتتابعت اليزائم والمصائب عمييم لتضعضع الكثيرون ،وشكوا بصدق
النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-وبوعد اهلل -تبارك وتعالى -وتراجعوا ونكصوا عمى أعقابيم إال قمة من أىل

الثبات واليقين ،فيؤالء ال يتبعون الشيطان ،ولوال فضل اهلل عميكم ورحمتو بإدالتكم عمى الكفار ونصركم فإن
الكثيرين قد يتراجعون ويشكون بوعد اهلل -عز وجل -وصدق ما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-فيذا

ض ُل
وجو ،وبعض أىل العمم يقولون :إن ذلك خرج مخرج االستثناء في المفظ ،وىو دال عمى اإلحاطةَ { ،ولَ ْوال فَ ْ
المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} ،يعني :الجميع ،فإن ذلك القميل ىنا ُيراد بو العدم ،ولوال فضل
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
ط َ
ينج أحد من الضاللة ،فصار ذكر القميل ىنا يدل عمى اإلحاطة ،يدل عمى ىذا قول
اهلل عمينا ورحمتو لم ُ
الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن الميمب:

ال *** قمي ُل المثالب والقادح ْة
دي النو ْ
كثير َي ّ
أ َشم ُ
يمدح أمي اًر ،ومن القادة المشاىير والكرام واألجواد ،يقول :ىذا كثير العطاء ،قميل المثالب والقادحة ،يعني القوادح
التي فيو والمثالب والعيوب قميمة ،ىل يقصد بمدحو أنو يوجد فيو عيوب قميمة ،أو يقصد أن ذلك منعدم فيو؟ ىذا
-واهلل تعالى

ىو المراد ،وال يمدحو بقمة العيوب؛ فإن العرب تُعبر بمثل ىذا وتريد بو النفي ،وىذا ىو األقرب
أعمم ،-يعني :ال مثالب فيو وال معايب ،مع أن كبير المفسرين أبا جعفر بن جرير -رحمو اهلل -حمل ىذه اآلية
باعتبار أن استثناء القميل من اإلذاعة ،يعني :واذا جاءىم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا بو إال قميالً ،يعني:

إال القميل ال يذيعونو وال ينشرونو ،لكن ما ُذكر قبمو كأنو ىو األقرب إلى السياق ،والعمم عند اهلل ،وذكر ذلك

جمع من المفسرين ،واختيار صاحب التحرير والتنوير أنو استثناء من عموم األحوال المؤذن بو "التبعتم" ،أي:
في أحوال قميمةَ{ ،ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} [النساء ،]ٖٛ:فينا عمى ىذا القول ال يكون الذين يخرجون من اتباع
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
ط َ
الشيطان ىم قمة من األفراد ،ال ،وانما تتبعون الشيطان في عامة أحوالكم إال في قميل منيا ،تسممون من ذلك،

وي ذكر أنو إن كان المراد من فضل اهلل ورحمتو ما يشمل البعثة فما بعدىا فالمراد بالقميل األحوال التي تنساق
َ
إلييا النفوس في بعض األحوال بالوازع العقمي ،أو العادي ،يعني أن يكون لإلنسان عقل يردعو عن بعض

األمور ،أو بقايا الفطرة أو المروءات أو نحو ذلك ،وان كان المراد بالفضل والرحمة اإلرشاد والتوجيو من اهلل -
تبارك وتعالى -ورسولو -صمى اهلل عميو وسمم -فالمراد بالقميل ما ىو معموم من قواعد اإلسالم ،فيكون ذلك

حاج اًز في بعض األمور من اتباع الشيطان.

والمقصود أييا األحبة :أن العبد بحاجة إلى أن يمجأ إلى ربو -تبارك وتعالى ،-وأن يسألو ألطافو وىداه ،واال فإن

النتيجة ىي اتباع الشيطان.
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} ،فال يركن اإلنسان لعممو ،وال يركن لعقمو ،وال يركن
الش ْي َ
ان إَِّال َقمِ ً
{ َولَ ْوال فَ ْ
ط َ
لقدراتو المادية من مالو ،أو قدراتو العسكرية ،ونحو ذلك وال لخططو ،وانما يركن إلى اهلل -تبارك وتعالى،-
ويسأل ربو أن ييدي قمبو ،وأن يسدد لسانو ،وأن يوفقو ،وأن ُيميمو رشده وما إلى ذلك مما ال يستغني عنو العبد
بحال من األحوال.

كما تدل ىذه اآلية عمى أنو ليس أمامنا إال اتباع الرشاد والسنة ،واليدى الذي جاء من اهلل -تبارك وتعالى ،-أو
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُو ال تََّب ْعتُ ُم َّ
يل} ،فيحتاج العبد إلى أن يرجع إلى
الش ْي َ
ان إَِّال َقِم ً
اتباع الشيطانَ { ،ولَ ْوال فَ ْ
ط َ
ىدى اهلل الذي بعث بو محمداً -صمى اهلل عميو وسمم-؛ ليسمم من اتباع الشيطان ،ومن اليدى ومن ىذه
ِ
ِ
اعوا ِب ِو} ،وانظر إلى واقعنا اليوم
اء ُى ْم أ َْمٌر م َن األ َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
اإلرشادات ما جاء في ىذه اآليةَ { :وِا َذا َج َ
وقد أنزل اهلل -عز وجل -عمينا ىذه اليدايات والتوجييات الربانية ،وكأن الكثيرين منا لم يقرءوا ىذه اآلية ،مع ما
وجد من ىذه الوسائل في إذاعة األخبار ،وافشائيا ،فتحصل اإلذاعة بكل مستطاع في أمور تضر في العقائد

واألخالق ،ويكون ذلك أحياناً سبباً إلفشاء الفاحشة في الذين آمنوا ،ولو كان ذلك بدافع وداعي الغيرة ،اهلل -عز
الد ْنيا و ِ
ين آم ُنوا لَيم ع َذاب أَلِ ِ
اح َ ِ َِّ
َن تَ ِشيع ا ْلفَ ِ
اآلخ َرِة}
ُّون أ ْ
ين ُي ِحب َ
وجل -يقول{ :إِ َّن الَِّذ َ
َ
يم في ُّ َ َ
ش ُة في الذ َ َ
ُْ َ ٌ ٌ
[النور ،]ٜٔ:وقد ذكر جمع من أىل العمم أن التحدث عن الفواحش في المجالس ومجامع الناس أن ذلك من
إشاعة الفاحشة ،قد يتحدث عن ىذا الخطيب ،وقد يتحدث عن ىذا الواعظ ،وقد يتحدث عن ىذا الغيور في
بعض المجالس عمى سبيل ِ
الحسبة واإلنكار والغيرة الدينية ،ولكن ىذا التفصيل الذي ُيذكر مما ُيحرك دواعي
الفاحشة في النفوس ،ويجعل القموب فاقدة لتمك الشفافية تجاه المنكر حتى قال بعض أىل العمم :إن نسخ قول

اهلل -تبارك وتعالى(( :-والشيخ والشيخة)) ،يعني الثيب والثيبة(( ،إذا زنيا فارجموىما ألبتة نكاالً من اهلل))(،)ٛ

ُنسخ لفظيا وبقي حكميا ،قال بعض أىل العمم :إن الحكمة من نسخ المفظ مع بقاء الحكم ىو تنزيو األسماع،
باعتبار أن ىذا األمر الشنيع حينما يقع من أولئك الذين قد حصل ليم اإلحصان ،فيقع منيم الفاحشة والزنا فيذا

أمر بشع ،ال تطيقو األسماع ،وما وراء األسماع من القموب ،ىذا باإلضافة إلى األثر السمبي حينما تصل ىذه

األخبار -أخبار الفواحش المفصمة -التي تطرق األسماع فييون ذلك عمى السامعين فيكون ذلك سيل الوقع،
ثم يكون سيل الوقوع ،بصرف النظر عن الحكمة التي ذكرىا من ذكرىا من أىل العمم في نسخ المفظ لتمك
ومن ّ

 - ٛأخرجو ابن ماجو ،أبواب الحدود ،باب الرجم ،برقم (ٖٕ٘٘) ،والنسائي في السنن الكبرى ( ،)ٚٔٓٚوأحمد في المسند ،برقم
( ،)ٕٕٔٓٚوصححو األلباني في السمسمة الصحيحة (ٖٔ.)ٕٜ

اآلية مع بقاء الحكم ،ليس المقصود ىو ىذا ،وانما المقصود النظر إلى ما يذكره أىل العمم أو بعض أىل العمم،
وكيف يفكرون وكيف يستنتجون مثل ىذه االستنتاجات ،والعاقل يعتبر بما ِ
يرد عميو وما يجده من كالم أىل

العمم.

يون اإللحاد في نفوس الكثيرين ،قد يتكمم مغمور بكالم
ثم أيضاً في غير ىذا الباب إشاعة الفواحش أحياناً قد ت ّ
ويحاسب ويعاقب عمى
ىو إلحاد وكفر واستيزاء باهلل -عز وجل ،-ىذا يمكن أن ُيحال إلى محاكمة ونحو ذلكُ ،
ىذا الفعل ،ولكن ُيطيرىا مطير بعد أن كانت في حساب ال يتابعو إال بضعة أفراد فصار ذلك ُيبث في حسابات
ُيتابعيا عشرات الماليين ،وكل أحد ينشر ،وينقل ويبث ،حتى يتحدث عن ذلك العجائز في البيوت ،واألطفال
والصغار ثم بعد ذلك ييون ىذا اإللحاد والكفر العظيم الشنيع ،واالستيزاء باهلل وبرسولو وآياتو عمى النفوس،

فيتتابع آخرون ،ويتعاقبون عمى فعل ذلك والتفوه بو غير مبالين بيذه األمة الغاضبة المضطربة من مغربيا إلى

مشرقيا.

وكذلك أيضاً في غير ىذا الباب في مثل ىذه األوقات التي تواجو فييا األمة حرباً مع عدو متربص يريد الفتك

بيا ،والنيل منيا بكل مستطاع وعبر التاريخ الطويل يتحالف مع أعداء اهلل -عز وجل -من الييود والنصارى
وعبدة األوثان ،والمجوس ،وغير ىؤالء من أجل النيل من ىذه األمة ،عدو ال يفتأ وال يتوقف من أجل الوصول

إلى بيضتيا ،وىدم ما يستطيع ىدمو من مقدراتيا ومكتسباتيا ،ثم بعد ذلك نجد في مثل ىذه األوقات بث األخبار

التي لربما تثير الخوف في نفوس الناس ،لربما تُبث األخبار في تحركات الجيوش ،أو المقاتمين ،أو في إذاعة
الخطط العسكرية ،وما إلى ذلك مما يستفيد منو العدو ،والذي يبث ىذا يبثو بشيء من التبسط والسذاجة ،وما
ُ

يدري ما يبمغ ذلك البث ،وما يحصل لو من اآلثار واألضرار التي تحصل ليذه األمة ،كذلك أيضاً أحوال األمن

قد تحصل ىناك أشياء مفرحة لممسممين من أسمحة فتاكة ،وقوى وقُدر وامكانات وما إلى ذلك وىي أمور قد ال
يحسن اطالع العدو عمييا ،فيتكمم ىذا عمى سبيل الفرح والفخر ،ويبث ىذا الخبر فيتطاير ذلك الخبر ويصل إلى

فيعدون لو عدتيم ،قد يكون ذلك ببث أخبار يتمقفيا بعضيم ىنا وىناك في أروقة المحاكم في
مسامع األعداء ُ
سبق
قضايا أُوقعت عمى بعض من يستحق ذلك من المفسدين المغرضين ،ثم بعد ذلك ُينشر ىذا الخبر عمى أنو ٌ

وقف عميو ىذا المشتغ ُل بنقل األخبار ،ثم بعد ذلك يتطاير ىذا الخبر ،ويصل إلى جيات
قد وصل إليو أو َ
ومنظمات دولية وعالمية ثم تبدأ الوقيعة بأىل اإلسالم ،واإلرجاف بيذه البالد وأىميا وقضائيا وما إلى ذلك ،ثم
بعد ذلك يتكالب األعداء ويقفون مع ىذا المجرم ،وىذا المفسد يدافعون عنو ويطالبون بتركو فيكون ليذا المفسد

الجرأة ،ثم بعد ذلك يبدأ يستخف بالقضاء وأىمو ،ويستخف بالسمطة ومن وراءىا ،ويستخف
من الشأن والقوة و ُ
اع لشيء مما ينبغي مراعاتو ،وال
بالمجتمع ،ويستخف بالدين وكتاب اهلل -عز وجل ،-وكل ذلك ،يتكمم غير مر ٍ
ٍ
مبال
يقدس شيئاً من كتاب اهلل -تبارك وتعالى ،-أو مقدسات المسممين ،ويتفوه ويصرح ىنا وىناك غير
بغضبيم ،وال بدينيم وال بتحرقيم ،وما إلى ىذا.

وقل مثل ذلك في بث األخبار ونشرىا مما قد يقع من بعض أىل العمم من الزالت فقد ُيخطئ العالم ،قد ال يوفق

بعبارة قاليا في لقاء مباشر ،أو في غير ذلك مما يحصل لكل أحد ،ومن الناس من قد يصمح في لقاءات وبرامج

غير مباشرة ،ومن الناس من يصمح لمقاءات المباشرة ،ومن الناس من ال يصمح ليذا وال ليذا ،فالمقصود أن كل

ِ
الخيرين،
أحد ُيخطئ ،لكن حينما ُيقتص ويقتطع ىذا المقال ،أو ىذا المشيد ثم بعد ذلك ُيذاع ،وقد ُيذاع من قبل ّ
ما ىو اليدف الذي يريد ىؤالء الوصول إليو من نشر ىذه المقالة ،أو ىذا المشيد ،أو ىذا الخبر؟! ،النتيجة التي

الخير من الناس ،أو العالم ،أو
يصمون إلييا في النياية سواء كانوا يقصدون ذلك أو ال يقصدونو ىي إسقاط ىذا ّ
اعوا ِب ِو}
الداعية إلى اهلل -عز وجل -أو المصمح ،قد ال يقصدون ىذا ،ولكنيا المسارعة في بث األخبار {أَ َذ ُ
وىكذا أيضاً قد يوجد من التصرفات التي ىي خطأ في نظرك ،وقد يكون ذلك ليس كما تتصور لو أنك رجعت

إليو ،أو رجعت إلى غيره وحاورت ،واستوضحت األمر منو ،لكن اإلنسان ُيسارع في نشر مثل ىذه األمور ،ثم
يتبين لو بعد ذلك أو قد ال يتبين أن ىذا غير صحيح ،أخبار ،صور ،معمومات أن فالناً قد حصل لو كذا ،وقع
لو كذا ،أن العدو الفالني أُصيب بكذا ،ونحو ذلك ،ثم تُبث الصور وُيتبين أن ىذه الصور مدبمجة ،أن ىذه
الصور كانت قبل عشر سنوات في واقعة أخرى وىكذا ،ثم بعد ذلك نكون نحن نقمة ىذه األخبار المكذوبة التي

ال حقيقة ليا ،تُنشر أخبار أحياناً عن جموع غفيرة قد اجتمعت ألمر من األمور عمى أنيا ألمر آخر ،ثم يتبين
في حقيقة األمر أن ذلك ال عالقة لو بما ُربط بو من الخبر ،بعض ىؤالء قد يكذبون ويختمقون ىذه األخبار

ويربطون ىذا بيذا تضميالً لمناس ،أو أنيم يتضاحكون بيم ،ويتالعبون بيم ،وقد يكون ذلك بغير قصد ولكنيا
اعوا ِب ِو} [النساء ]ٖٛ:من غير أن يردوه إلى أولي األمر منيم ،الذين يحسنون استنباطو ،فكم يرد إلينا
العجمة{ ،أَ َذ ُ
في اليوم والميمة من أخبار الحرب والسمم ،األمن والرخاء والنعم وما إلى ذلك ،األخبار المبشرة التي تكون حقيقية

أو غير حقيقية مما يحسن نشره أو ال يحس ن نشره ،كم من مشروعات لربما أُلغيت بسبب أنو كان يراد ليا أن
تمر بصمت ،وأن ينتفع الناس بيا من غير أن تصل إلى مسامع من ال يراد أن تصل إلييم من المتربصين ،ثم

صرف النظر عنيا ،وقد تُو َءد وىي مجرد دراسة أو كانت في مبدئيا ولكن وجد من أذاعيا ونشرىا عمى
بعد ذلك ُ
أنيا بشرى سارة ترقبوا سيكون كذا وكذا وكذا ،ثم يكون بعد ذلك ُمسيئاً إلى ىذا المشروع ومسيئاً إلى المجتمع
واألمة بأكمميا بسبب ال تسرع ىذا ،انظروا عبر عشر سنوات كم من األخبار التي قيمت عن حروب ستقع ،وأنيا
وشيكة ولم يكن شيء من ذلك! ،كم قيل من أخبار عن مخاوف وشيكة وتبين أن األمر ليس كما قيل ،كم من

األخبار التي طرقت مسامعنا عن أمور حسنة ،أو سارة عن بعض الناس ،أو مشروعات نافعة وتبين أنو ال

حقيقة ليا ،إلى غير ذلك مما ُيبث ثم بعد ذلك يفقد الناس الثقة في كل شيء ،وال يبقى ليم كبير؛ ألنيم ال
يفيقون بيذه األخبار ،حتى الصور التي تصل إلييم ىذه الصور قد ال تكون حقيقية ،وقد تكون ألمور أخرى
ويذكر خب ًار
ُربطت بيذا الخبر ،والناس اليوم يركبون كل شيء ،ويضعون الحسابات عمى أنيا لفالن من الناسَ ،
من األخبار ويتبين أن ىذا الحساب ليس لو ،وانما تقمصو بعض الناس ،وصار يكتب فيو أشياء يتقوليا عميو،
فالكذب صار سمعة رائجة ،ومثل ىذه اآلية فييا العالج والدواء الناجع ،والقرآن جعمو اهلل -عز وجل -ىدى
آن َي ْي ِدي لِمَِّتي ِى َي أَق َْوُم} [اإلسراء ،]ٜ:ومن ىدايتو لمتي ىي أقوم أنو ييدي لمتي
وتبياناً لكل شيء {إِ َّن َى َذا ا ْلقُ ْر َ
ىي أقوم في باب األخبار ونشرىا ،وما ينبغي أن يوقف عنده.

فيالّ راجعنا أنفسنا أييا األحبة بعض المراجعة وتأنينا فيما ننشر عن أمور السمم والحرب ،عن قضايا تتعمق
بآخرين من األفراد والمؤسسات ،ولربما الدول أو الجيوش أو الحروب أو غير ذلك ،لربما يتضرر آخرون في

تجارتيم فتكون كاسدة لخبر مكذوب عن ىذه التجارة ،أو عن ىذه السمعة ،أو عن صاحبيا الذي افُتري عميو

بسبب تسرع في خبر ،أو لربما ظير خبر من مغرض يريد اإلساءة والنيل منو ،فخسر ىذا المسكين الذين قد
فيضرب ىذا المشروع بخبر مكذوب،
ّ
سخر لربما ما يجمع في عمره من أجل إنجاح مشروع تجاري أو نحو ذلكُ ،
وىكذا يكون كل صاحب نفس ضعيفة مريضة قاد اًر عمى إيذاء اآلخرين ،وايصال الضرر إلييم في أعراضيم
وأمواليم ،ولربما أيضاً في دينيم وما إلى ذلك ،فينبغي التريث والنظر في صحة األخبار فإذا كانت صحيحة
وثابتة ُينظر فيما وراء ذلك ىل يحسن نشر ىذا الخبر أو ال يحسن نشره؟ ما المصمحة من نشر ىذا الخبر؟ ىذا
مجرد خبر ماذا وراء ىذا الخبر؟ ،ماذا يستفيد الناس الذين يقرءون مثل ىذه المعمومة التي نشرتيا ،سواء كانت
يحصمون؟
قضية خاصة تختص بفالن من الناس أو كانت قضايا عامة ،وىذا ىو األخطر ،ماذا يستفيدون؟ ماذا
ّ
ما الذي ينتفعون بو حينما يسمعون أو يصل إلى مسامعيم مثل ىذا الخبر؟ ولكننا في أكثر األحيان ننشر

لمنشر ،فمو سألت ىذا اإلنسان ما ىي العواقب التي تؤمميا وترجوىا من نشرك ىذا؟ فإنو قد يقف دون جواب.

فالتريث التريث والنظر في األمور قبل إذاعتيا واذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يتحقق فال ينشر ،واذا استطاع

أن يتحقق لكنو ال يستطيع أن ُيمحص ىل المصمحة في نشر ىذا أو ليست فيو فإنو ال ينشر ،اهلل لم يأمرك
بيذا ،يمكن اإلنسان أن ُيقبل عمى شأنو ،ويشتغل بما ينفعو ،ويرفعو عند اهلل -تبارك وتعالى ،-ولم ُيكمف ولم

ُّيا
يؤمر بنشر مثل ىذه األخبار ،واهلل -تبارك وتعالى -لن يسألو عن ذلك ،وقد قال ربنا -تبارك وتعالىَ { :-يا أَي َ
ٍ
ق ِب َنبٍإ فَتَب َّي ُنوا أ ْ ِ
ِ
َن
اعمَ ُموا أ َّ
ص ِب ُحوا َعمَى َما فَ َع ْمتُ ْم َن ِاد ِم َ
الَِّذ َ
ين * َو ْ
َن تُص ُ
اء ُك ْم فَاس ٌ َ َ
يبوا قَ ْو ًما ِب َج َيالَة فَتُ ْ
آم ُنوا إِ ْن َج َ
ين َ
ِ
ِفي ُكم رس َ ِ
يع ُك ْم ِفي َك ِث ٍ
ير ِم َن األ َْم ِر لَ َع ِنتُّ ْم} [الحجرات ،]ٚ-ٙ:فيذا التعجل وىذا التسرع ال يحسن ،وال
ول المَّو لَ ْو ُيط ُ
ْ َ ُ
يجمل بحال من األحوال.

فيذه األخبار التي تكون عن مجاىيل في ىذه الحسابات ،أخبار أحياناً طبية ،أخبار عن عقاقير ،أخبار عن
مصحات ،أخبار من مطعومات ،أخبار عن مشروبات ،عن مصنوعات ،إلى آخره ،لربما ينقميا بسطاء وال

يعرفون في الطب قميالً وال كثي اًر ،أو ال يعرفون في أمور الحرب والسمم قميالً وال كثي اًر ،ولكنيم يسارعون فيما
يسارعون فيو ،والذمة ال تب أر بذلك ،واهلل -عز وجل -سيحاسب اإلنسان عمى عممو.

واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

