بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ضا} [الحجرات]21 :
ض ُك ْم َب ْع ً
وقفات مع قولو تعالىَ { :وَل َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
الشيخ /خالد بف عثماف السبت

إف الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فال مضؿ
لو ،ومف يضمؿ فال ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى
اهلل وسمـ وبارؾ عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد:

فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو.

مرحباً بكـ جميعاً أييا األحبة ،وأسأؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -أف يعيننا عمى ذكره ،وشكره ،وحسف عبادتو.
الميـ اجعؿ القرآف ربيع قموبنا ،ونور صدورنا ،وذىاب أحزاننا ،وجالء ىمومنا.

الميـ ذ ّكرنا منو ما ُن ّسينا ،وعمّمنا منو ما جيمنا ،وارزقنا تالوتو آناء الميؿ وأطراؼ النيار عمى الوجو الذي
عنا.
يرضيؾ ّ

وتقدست أسماؤه-
أييا األحبة ،في ىذه الساعة نتدارس آية مف كتاب اهلل -تبارؾ وتعالى ،-فاهلل -جؿ جاللو ّ
سوا َوَل
اجتَِن ُبوا َك ِث ًا
ض الظَّن إِثْم َوَل تَ َج َّ
ير ِم َن الظَّن إِ َّن َب ْع َ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا ْ
يقوؿ مخاطباً أىؿ اإليمافَ { :يا أَي َ
سُ
ين َ
َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو َم ْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّن المَّ َو تََّواب َر ِحيم} [الحجرات:
ضا أ َُي ِح ُّ
ض ُك ْم َب ْع ً
َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب أَ
َ
ٕٔ].

خطاب موجو ألىؿ اإليماف؛ ألنيـ المتأىموف لمقبوؿ عف اهلل -جؿ جاللو وتقدست أسماؤه ،-يخاطبيـ بذلؾ،
فيذ
ٌ
فإف إيمانيـ يقتضي استجابتيـ لربيـ وخالقيـ -تبارؾ وتعالى.
آم ُنوا} يا أييا الذيف أذعنت قموبيـ ،وانقادت ،وصدقت ،وأقرت بما يجب اإلقرار بو مف وحدانية
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ
اهلل -تبارؾ وتعالى -مف إلييتو ،وربوبيتو ،وأسمائو ،وصفاتو ،وأنو -تبارؾ وتعالى -ىو المشرع الذي يشرع
لعباده ،فيذا ربكـ ،وخالقكـ ،ومميككـ يخاطبكـ بيذا الخطاب ،ويأمركـ أم اًر واضحاً ،صريحاً ،ال شبية فيو وال

امتراء.
ير ِم َن الظَّن} ىذا أمر مف اهلل -تبارؾ وتعالى ،-واألصؿ أف األمر يقتضي الوجوب إال لصارؼ،
اجتَِن ُبوا َك ِث ًا
{ ْ
فال يجوز ألحد مف أىؿ اإليماف وال لغيرىـ أف يسرح ذىنو كيؼ شاء ،فيظف بالناس ما تمميو عميو نفسو ،فيسيء
الظنوف بإخوانو المسمميف.

ير ِم َن الظَّن} مع قولو{ :إِ َّن
اجتَِن ُبوا َك ِث ًا
وقد قاؿ بعض أىؿ العمـ :إف المراد بذكر الكثير ىنا في ىذه اآلية { ْ
ض الظَّن إِثْم} أف ىذا الكثير ىو الظف الذي ال تب أر ذمة صاحبو منو ،مف الظنوف السيئة.
َب ْع َ
ض الظَّن إِثْم} وأف الذي يخرج عف ذلؾ مما ال تمحقو بو مالمة،
وأنو ىو المراد بقولو -تبارؾ وتعالى{ :-إِ َّن َب ْع َ
وال تبعة ىي الظنوف الحسنة بإخوانو المؤمنيف.

ض
وأف الظنوف السيئة جميعاً ممنوعة ،ومرفوضة ،وأنيا ىي البعض المشار إليو بقولو -تبارؾ وتعالى{ :-إِ َّن َب ْع َ
الظَّن إِثْم}.
عمى ىذا المعنى يكوف العبد ممنوعاً مف أف يظف بإخوانو إال خي اًر.
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إذاً ما الذي يخرج عف ذلؾ؟ ،ىو إحساف الظف بإخوانو المسمميف ،أما الظنوف الكاذبة والظنوف السيئة فيذه ىي
ض الظَّن إِثْم}.
المرادة بقولو{ :إِ َّن َب ْع َ
ىكذا قاؿ بعض المفسريف ،وىو معنى لو وجو ظاىر ،واهلل تعالى أعمـ.

ويحتمؿ أف يكوف المراد بذلؾ أف الظنوف التي ال تبنى عمى أصؿ صحيح ،وتكوف مف غير موجب أف ذلؾ يكوف

فسمى ذلؾ إثماً ،واإلثـ ما يحصؿ بو المؤاخذة ،ويمحؽ العبد منو تبعة ،فيكوف ذلؾ سبباً
مف قبيؿ اإلثـّ ،
ض الظَّن إِثْم}.
لمحاسبتو ومعاقبتو إف لـ يغفر اهلل -تبارؾ وتعالى -لو ويتجاوز عنو {إِ َّن َب ْع َ

سماه "إثماً" واإلثـ يقاؿ لما يوجب العقوبة ،ويقاؿ لممؤاخذة نفسيا.

وقد يقاؿ اإلثـ لبعض المقارفات عمى سبيؿ الخصوص ،كما يقاؿ ذلؾ لشرب الخمر؛ ألنيا أـ الخبائث ،كما قاؿ

الشاعر:
يقصد بذلؾ الخمر.

ِ
بالعقوؿ
اإلثـ تفعؿ
شر ُ
اإلثـ حتى ض ّؿ عقمي *** كذاؾ ُ
بت َ

فاإلثـ يقاؿ لما يوجب العقوبة مف اإلساءات ،فيقاؿ :إف الغيبة إثـ ،وسوء الظف إثـ ،واالعتداء عمى الناس إثـ،

ويقاؿ أيضاً :مف فعؿ كذا لحقو اإلثـ -يعني :المؤاخذة والتبعة ،-وكاف مستحقاً لمعقوبة ،إف لـ يتجاوز اهلل -
تبارؾ وتعالى -عنو.

ثـ ىذا الذي ساءت ظنونو فإف ذلؾ يحممو عمى أف يتجسس ،ويبحث عف عورات الناس ويتتبع ذلؾ؛ ألف ظنو قد

سوا} ،ألف الناس إنما ُيحمموف عمى ظواىرىـ ،وتوكؿ بواطنيـ إلى اهلل ،فيو
ساء بيـ ،فنياه عف ذلؾ { َوَل تَ َج َّ
سُ
الذي يحاسبيـ عمى ذلؾ.
ضا}.
ض ُك ْم َب ْع ً
ثـ قاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -بعد ذلؾَ { :وَل َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ىذه آداب يؤدب اهلل -عز وجؿ -بيا أىؿ اإليماف ،فإف مف ساءت ظنونو بالناس ،ثـ راح بعد ذلؾ يتتبع

العورات ،ويبحث عف الزالت ،فمثؿ ىذا مف شأنو أف يطمؽ لسانو ،فيتكمـ في معايبيـ وذميـ ،ويذكرىـ بما
يكرىوف ،ويقع في أعراضيـ ،وىذه حقيقة ِ
الغيبة.
ىي(( :ذكرك أخاك بما يكره))( .)1كما قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ.
وذلؾ يكوف في َغيبتو ،فقيؿ لياِ :غيبة.

أف يتكمّـ خمؼ المرء المستور بما يغمو لو أنو سمعو ،فإف كاف ذلؾ القوؿ ثابتاً صحيحاً مف األوصاؼ التي
تمحؽ المقوؿ فيو فإف ىذه ىي الغيبة ،واف لـ يكف ذلؾ فيو فيذا ىو البيتاف.
ألف النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– قاؿ(( :فإن لم يكن فيو فقد بيتّو)).

ىي ذكر العيب بظير الغيب بمفظ ،أو إشارة ،أو محاكاة يحاكيو في حركتو ،في تصرفاتو ،في م ازوالتو ،وما إلى
ذلؾ ،فكؿ ىذا داخؿ في ىذه الغيبة ،كما سيأتي بإذف اهلل -تبارؾ وتعالى.
َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو َم ْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ}.
وتأمموا في ىذه اآلية{ :أ َُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب أَ
َ
(ٔ) أخرجو مسمـ ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب تحريـ الغيبة (ٗ ،)ٕٓٓٔ/رقـ.)ٕٜ٘ٛ( :
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َح ُد ُك ْم} ؟
فيذا مثؿ ضربو اهلل -عز وجؿ -لمغيبة وأىميا {أ َُي ِح ُّ
ب أَ
مف الذي يحب أف يأكؿ لحـ أخيو؟ وليس ذلؾ فحسب ،بؿ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتاً؛ ألف ذكر لحـ األخ ال شؾ

أنو منفر غاية التنفير عف مثؿ ىذه المقارفة؛ ألنو أمر ينفر منو الطبع والفطرة ،فضالً عف مقتضى العقؿ ،فضالً
عما دؿ عميو النقؿ.

فالشرع كمو بدالئمو المتنوعة مف النقؿ -الكتاب والسنة ،-والدالئؿ التابعة مف العقؿ والفطرة ،كؿ ذلؾ يمنع مف
ىذا ،ويضاده ،فيذه مف المقررات المسممة التي دؿ عمييا مثؿ ىذا الدليؿ الواضح ،القاطع ،ومع ذلؾ فإنو ال يكاد

أف يسمـ مف ذلؾ أحد.

لكف الناس فيو بيف مقؿ ومكثر ،وانما يخمص مف ذلؾ وينجو مف خمصو اهلل -تبارؾ وتعالى -ووفقو ونجاه.

يسمييا بعضيـ بػ"فاكية المجالس" لما يجدوف فييا مف المذة صور اهلل -عز وجؿ -حاؿ ىؤالء
ىذه الغيبة التي ّ
المتفكييف باآلكميف لمحوـ إخوانيـ الموتى.

فيذا الذي يقع في عرضو ىو أخ لو ،واهلل -تبارؾ وتعالى -لما ذكر اإلفؾ في سورة النور قاؿ{ :لَ ْوَل إِ ْذ
بيف،
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
س ِم ْعتُ ُموهُ} ىال إذ سمعتموه {ظَ َّن ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار َوقَالُوا َى َذا إِفْك ُم ِبين} [النورٌ ،]ٕٔ :
َ
ظاىر ،فعمميـ وأدبيـ بأدبيف اثنيف:
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار} ،ولمسمؼ في ىذا الموضع قوالف ال ثالث ليما يمكف أف يمتئـ
األوؿَ { :
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
منيما معنى تفسر بو ىذه اآلية واهلل تعالى أعمـ.
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار} ،يعني :أف يرجع إلى نفسو ،فيقوؿ :لو كنت مكانو ىؿ أفعؿ فعمو؟
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
{ظَ َّن ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
فإذا كاف الجواب :ال ،فيقوؿ :فأخي كذلؾ.

لما سألتو امرأتو –رضي اهلل عنيما وأرضاىما :-أما بمغؾ ما قيؿ في عائشة –
كما قاؿ أبو أيوب األنصاري ّ
رضي اهلل عنيا -؟
فقاؿ :لو ِ
كنت مكانيا ىؿ تفعميف ذلؾ؟
فقالت :كال.

ِ
خير مني(.)1
فقاؿ :ولو كنت مكاف صفواف لـ أفعؿ ذلؾ ،وواهلل إف عائشة خير منؾ ،واف صفواف ٌ
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار} ،أف يرجع إلى نفسو ،فيقوؿ :أنا ال أفعؿ ،إذاً أخي
فيذا المعنى األوؿَ { ،
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
كذلؾ.

ات ِبأَ ْنفُ ِس ِيم} ،أي :بإخوانيـ ،فيذه النفوس المجتمعة عمى ديف ٍ
وممة ىي
المعنى الثانيَ { :
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ْ
بمنزلة النفس الواحدة ،كما قاؿ اهلل -عز وجؿ{ :-وَل تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل} [البقرة.]ٔٛٛ :
َْ ْ َ ْ َ
َ
يعني :ال يأكؿ بعضكـ ماؿ بعض ،وقاؿ اهلل -عز وجؿ -لبني إسرائيؿ في توبتيـ المشيورة لما عبدوا العجؿ:
س ُك ْم} [النساء.]ٙٙ :
{اقْتُمُوا أَ ْنفُ َ

(ٔ) أخرجو الطبري في تفسيره جامع البياف (.)ٕٜٔ/ٜٔ
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يعني :فميقتؿ بعضكـ بعضاً ،وليس المراد أف يعمد اإلنساف إلى نفسو فيقتميا ،وانما أمرىـ أف يقتؿ بعضيـ

س ُك ْم} [النساء.]ٙٙ :
بعضاً{ ،اقْتُمُوا أَ ْنفُ َ
ظنوا بإخوانيـ.
إذاًَ { :
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار} أيّ :
ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو َم ْيتًا} [الحجرات ،]ٕٔ :فيذا أخوؾ ،كيؼ تجترئ عمى مثؿ ىذا الفعؿ الذي
ىنا {أ َُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب أَ
َ
ىو في غاية القبح؟

أخ لؾ ،وأيضاً ىو ميت ،فيذا المغتاب ُينيش لحمو وىو ال يستطيع أف يدفع عف نفسو ،فيو بمنزلة الميت ،كما
الميت ال يستطيع أف يدافع عف نفسو ،وال أف يرد تمؾ الجنايات ممف يأكموف لحمو وىو عاجز عف ردىـ
أف ّ
ودفعيـ ،فكذلؾ ىذا المغتاب الذي تقع عميو الغيبة ىو بمنزلة الميت الذي ال يستطيع أف يدفع عف نفسو فيو
غائب ال يسمعيـ ،وليس بحضرتيـ.

َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو
إذاً ىو جنازة يقمبونيا ،وينيشونيا ،فصورىـ بيذا التصوير {أ َُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب} مف الذي يحب؟ {أ َ
َ
َم ْيتًا}.
فذكر الجواب؛ ألنو أمر معموـ تكرىو النفوس وتعافو ،فكيؼ تستطيب الغيبة؟ ،وكيؼ يقاؿ عنيا بأنيا فاكية
المجالس ،وىي بيذه الصورة؟

والعرب كانوا يقولوف لمغيبة :إنيا أك ٌؿ لمحوـ ،كما قاؿ شاعرىـ:

بنيت ليـ مجدا
ت
لحوميـ *** واف ىدموا مجدي ُ
فإف أكموا لحمي َوفَ ْر ُ
َ
"أكموا لحمي" يعني بالغيبة.

{فَ َك ِرْىتُ ُموهُ} كراىة استقذار واشمئزاز ،فينبغي أف تكوف ىذه الكراىة حاضرة ومتحققة فيما يتصؿ بالغيبة.
إذا كنت تكره ىذا الصنيع ،أف تأكؿ لحـ أخيؾ وىو جنازة ،ومف عادة النفوس كما قاؿ الحافظ ابف القيـ –رحمو

اهلل– أنيا تأنؼ ،وتستوحش مف البقاء مع الميت في موضع واحد يبيت اإلنساف فيو ليمة واحدة(.)1

لو بات اإلنساف مع ميت في ليمة في حجرة واحدة فإنو يجد وحشة ،ويستيقظ في كؿ لحظة ينظر إلى ىذا

الميت ،مع أنو يعمـ أنو ال حراؾ بو ،لكف كأنو يشعر أنو سيصدر عنو شيء في كؿ حيف ،فكيؼ لو كاف ذلؾ
بيذه الصورة التي ذكرىا اهلل -تبارؾ وتعالى ،-يجتمعوف عميو فيأكموف مف لحمو وىو جنازة بينيـ ،فيذا أمر ال

يمكف أف يقبمو ذو فطرة ،أو ذو عقؿ ،أو ذو ديف ،أو ذو مروءة.

ثـ يذكرىـَ { :واتَّقُوا المَّ َو} ،اجعموا بينكـ وبيف عذاب اهلل وقاية ،واذا اتقى العبد ربو فإنو ينكؼ وينزجر عف مثؿ
ىذه المقارفات ،لو أف العبد اتقى ربو -تبارؾ وتعالى -فإنو ال يجترئ عمى الوقيعة في أعراض الناس ،والقدح

فييـ ،وذكر معايبيـ في المجالس.

فإذا حضر مجمساً بدأ يتحدث في ثمب ز ٍيد أو عمرو ،يسمي فالناً وفالناً ،وىذا فيو كذا ،وىذا فيو كذا ،وىذا فعؿ
كذا ،وىذا ترؾ كذا ،وىذا ال خير فيو ،ونحو ذلؾ ،فيكوف كمف قاؿ اهلل -عز وجؿ -متوعداً لوَ { :وْيل لِ ُكل ُى َم َزة
لُ َم َزة} [اليمزة.]ٔ :
(ٔ) مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة (ٕ.)ٗٚ/
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فالػ " ُى َم َزة" ىو كثير اليمز ،والػ "لُ َم َزة" ىو كثير الممز { َوْيل لِ ُكل ُى َم َزة لُ َم َزة}.
المفسريف.
ىو الطعاف المغتاب الذي إذا غاب عنو الرجؿ اغتابو مف خمفو كما قاؿ بعض
ّ
وكما قاؿ قتادة –رحمو اهلل :-ييمزه ،ويممزه بمسانو وعينو ،ويأكؿ لحوـ الناس ،ويطعف عمييـ(.)1
ِ
فدؿ عمى أف مف كاف
فيذا متوعَّد { َوْيل لِ ُكل ُى َم َزة لُ َم َزة} والحظوا صيغة العموـ ىنا {لِ ُكل ُى َم َزة} فمـ
يستثف أحداًّ ،
ُى َمزة لُ َمزة فيو متوعَّد بعذاب اهلل -تبارؾ وتعالى ،-واهلل ىو الذي يقوؿ :ويؿ لو.
يتوعد مف يكوف بيذه المثابة ،ويقوؿَ { :وْيل لِ ُكل ُى َم َزة
لو أف أحداً مف أىؿ الدنيا ممف بسط اهلل -عز وجؿ -يده ّ
النكؼ الناس ،وانزجروا ،وصار الواحد يحسب ألؼ حساب قبؿ أف يتكمـ في أعراض إخوانو المسمميف.
لُ َم َزة}،
ّ
كيؼ لو كانت ىذه الوقيعة بأىؿ الفضؿ ،والعمـ ،والديف ،والصالح ،أىؿ الكماالت ،والمروءات ،أصحاب
األيادي البيضاء ،الذيف بذلوا جيودىـ وأوقاتيـ ووفروىا في نصح األمة وبياف ديف اهلل -تبارؾ وتعالى -ليا ،ثـ
بعد ذلؾ ييمزىـ ،ويممزىـ ،وليس لو شغؿ ،أو عمؿ ،أو اشتغاؿ إال بالثمب ،واليمز ،والممز ،وبئست البضاعة

أييا األحبة ،وبئس الزاد إلى المعاد الوقيعة في أعراض العباد.

فذلؾ مرعى وخيـ لربما تيش لو الدابة ويستيوييا ،ولكنو ما يمبث أف يفتؾ بيا فيردييا ،ىذا مرعى وخيـ ،ىذا
مرعى قد يجد ِغّبو في الدنيا قبؿ اآلخرة.
ان َع ْن ُو
س لَ َك ِب ِو ِع ْمم إِ َّن َّ
واهلل -تبارؾ وتعالى -يقوؿَ { :وَل تَ ْق ُ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ف َما لَ ْي َ
س ُئ ًول} [اإلسراء.]ٖٙ :
َم ْ

تقؼ" فسره بعض السمؼ بالغيبة ،قالوا :ألنيا تقاؿ في القفا.
"وال ُ
وفسره بعضيـ بالنميمة ،قالوا :ألف السعاية تكوف فييا بالقفا.
ّ

واألقرب –واهلل تعالى أعمـ– أف ذلؾ جميعاً مما يدخؿ فيو ،كما يقاؿ في اآلية التي أشرت إلييا آنفاً ،وذلؾ في
ات ِبأَ ْنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار} [النور.]ٕٔ :
قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ف}.
يظف بنفسو ،ويرجع بذلؾ عمى إخوانو ،فيظف بيـ الظنوف الحسنة ،وىناَ { :وَل تَ ْق ُ
"والقَ ْفو" ىو االتباع ،فيدخؿ فيو قالة السوء مف الغيبة والنميمة خمؼ ظير أخيو ،ويدخؿ في ذلؾ كؿ ٍ
لوف مف

بصر ،وال ٍ
ألواف االتباع بغير ٍ
عمـ ،وال ىدى ،وانما يتّبع الظنوف الكاذبة "إف السمع والبصر والفؤاد".
إف" تفيد التعميؿ ،كأنو يقوؿ :ألف السمع ،والبصر ،والفؤاد.
فينا " ّ

ابيف يصباف في القمب ،فيتأثر بيذه المشاىدات والمسموعات.
فذكر ىذه الثالثة ،السمع والبصر وىما كالميز ْ
س ُئ ًول} [اإلسراء.]ٖٙ :
{إِ َّن َّ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
الس ْم َع َوا ْل َب َ

سيسأؿ عنيا ،كيؼ استعممتيا؟
عمى قوليف لمسمؼ -رضي اهلل عنيـ– فمف بعدىـ بأف الضمير "عنو" أف اإلنساف ُ
ىؿ استعممتيا في الغيبة؟

في النظر إلى الحراـ واالشتغاؿ بالحراـ؟.

(ٔ) تفسير ابف كثير (.)ٗٛٔ/ٛ
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ان ع ْن ُو} ،أي :عف اإلنساف ،فيي تُسأؿ عف صاحبيا ،ماذا فعؿ ِ
ِ
بؾ؟ كيؼ
والمعنى الثانيُ { :ك ُّل أُولَئ َك َك َ َ
استغمّ ِؾ؟

فيي تُسأؿ ،الجوارح تُسأؿ ،واإلنساف ُيسأؿ ،فيشيد عميو لسانو وتشيد جوارحو.
ان
وىذه المعاني كميا صحيحة ،وكؿ معنى منيا د ّؿ عميو دالئؿ مف الكتاب والسنة كما ىو معموـُ { ،ك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
س ُئ ًول}.
َع ْن ُو َم ْ

سنسأؿ عنيا ،وىي ستُسأؿ عنا ،والسؤاؿ ىنا يقتضي المحاسبة ،فذلؾ يحتاج إلى جواب.
نحف ُ
واذا أراد العبد أف يكوف مسدداً في جوابو فينبغي أف ي ِ
حضر ذلؾ قبؿ أف يتكمـ في أحد مف إخوانو المسمميفُ { .ك ُّل
ُ
س ُئ ًول} ،فيذا يدخؿ فيو البيت ،واإلفؾ ،والغيبة ،والنميمة ،وما إلى ذلؾ مف الظنوف السيئة.
أُولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
َّ
متوعد عميو ،فيذا الذكر إلخواننا المسمميف بألسنتنا ىو حراـ قطعاً ال شبية في ذلؾ ،ومع ذلؾ نجد
ىذا كمو

التفريط الكبير ،والتضييع.

ىذا الذي ُيعرؼ اآلخريف بطريقة أو بأخرى أف ىؤالء قد وقعوا بشيء مف النقائص والعيوب ،وما إلى ذلؾ مف
الرذائؿ ،ىذا كمو داخؿ في ىذه الغيبة ،سواء كاف ذلؾ تصريحاً ،أـ تعريضاً ،والفعؿ فيو والقوؿ سواء.
كذلؾ اإليماء ،واإلشارة ،الغمز ،اليمز ،الكتابة ،الحركة ،المحاكاة ،كؿ ذلؾ داخؿ في ىذا المعنى ،وقد مر النبي
–صمى اهلل عميو وسمـ– عمى قبريف يعذباف ،قاؿ(((( :يعذبان ،وما يعذبان في كبير)) ثـ قاؿ(( :بمى ،كان

أحدىما ل يستتر من بولو ،وكان اآلخر يمشي بالنميمة))(.)1

ٍ
والنميمة قريف لمغيبة؛ ألنيا تقاؿ مف خمفو ،لكنيا تزيد عمى ذلؾ ٍ
طرؼ آخر يكره المقو ُؿ فيو ذلؾ النقؿ.
بنقؿ إلى
وىكذا أييا األحبة النصوص الواردة في ىذا المعنى ،كما قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ– في حديث عائشة –

صفية كذا وكذا.
صفية –رضي اهلل عنيا :-حسبؾ مف ّ
رضي اهلل عنيا– لما قالت في ّ
يعني أشارت إلى أنيا قصيرة ،فقاؿ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ(( :-لقد ُق ِ
ِ
البحر
مت كممة لو مزجت بماء
لمزجتو))(.)2

"لو مزجت بماء البحر" ماء البحر عمى كثرتو ،ما الذي يكدره؟ وما الذي يغيره؟ كممة واحدة "حسبؾ منيا أنيا
قصيرة" ،فقط.

قصيرة ،ومع ذلؾ قاؿ(( :لقد ِ
قمت كممة لو مزجت بماء البحر لمزجتو)).

شيئا مف
قاؿ اإلماـ النووي –رحمو اهلل– :ىذا الحديث مف أعظـ الزواجر عف الغيبة أو أعظميا ،وما أعمـ ً
األحاديث بمغ في ذميا ىذا المبمغ(.)3
ففي كتاب اهلل -تبارؾ وتعالى :-كأكؿ لحـ األخ ميتاً ،وىنا ذكر النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -أف ىذه الكممة لو
مزجت –خمطت -بماء البحر لمزجتو.

(ٔ) أخرجو البخاري ،كتاب الوضوء ،باب :مف الكبائر أف ال يستتر مف بولو (ٔ ،)ٖ٘/رقـ ،)ٕٔٙ( :ومسمـ ،كتاب الطيارة ،باب
الدليؿ عمى نجاسة البوؿ ووجوب االستبراء منو (ٔ ،)ٕٗٓ/رقـ.)ٕٜٕ( :
(ٕ) أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب في الغيبة (ٗ ،)ٕٜٙ/رقـ.)ٗٛٚ٘( :
(ٖ) فيض القدير (٘.)ٗٔٔ/
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يتغير بيا طعمو ،ولونو ،وريحو لنتف ىذه الكممة وقبحيا ،كممة يسيرة :حسبؾ منيا أنيا قصيرة.
فكيؼ باليتاف؟ ورمي الناس بالظنوف الكاذبة ،الوقيعة في أعراضيـ ،وصؼ ىؤالء باألوصاؼ التي تسيء إلييـ
غاية اإلساءة سواء كاف ذلؾ يقولو قائمو في مجمس ،أو كاف يناجي بو غيره ،أو كاف يكتب ذلؾ في تغريدة ،أو

كاف يذيع ذلؾ بوسيمة مف الوسائؿ المتنوعة المختمفة.

ورجمو ،فالف فيو كذا ،وفالف فيو
يفتح حساباً ،أو يفتح ما يسمى بػ "ىاشتاج" ثـ بعد ذلؾ يجمب عمى ىؤالء بخيمو َ
كذا ،وفالف فيو كذا { َوْيل لِ ُكل ُى َم َزة لُ َم َزة} [اليمزة.]ٔ :
{ َوَل تُ ِط ْع ُك َّل َح ََّّلف َم ِيين} [القمـ ،]ٔٓ :يمينو تسبؽ قولوَ { ،ى َّماز} كثير اليمزَ { ،م َّ
شاء} [القمـ ،]ٔٔ :كثير المشي
بالنميمة.

يذىب إلى ىؤالء ،ويحرض عمى ىؤالء ،ويتكمـ في عرض ىؤالء عند ىؤالء ،ليس لو دأب ،وال انتقاؿ ،وال حركة،
َجمِ ْب َعمَ ْي ِي ْم ِب َخ ْيمِ َك َو َر ِجمِ َك} [اإلسراء.]ٙٗ :
ورجموَ { ،وأ ْ
وال ذىاب ،وال مجيء ،فيو مف خيؿ الشيطاف َ
يقوؿ الحافظ ابف القيـ –رحمو اهلل– :كؿ ٍ
ماش في مساخط اهلل -تبارؾ وتعالى -فيو مف َرجمو(.)1

الذيف يمشوف عمى األقداـ في طاعة الشيطاف ،واتباع ما تمميو عمييـ نزغاتو ونزواتو ،وكؿ راكب في مساخط اهلل
-تبارؾ وتعالى -فيو مف خيمو ،فيتممس العبد وينظر إلى أيف يتجو ،والى أي شيء يسعى ،وماذا يعمؿ ،وما

ىي جناياتو ،وما ىي مكتسباتو ،وما ىي مدخراتو آلخرتو.

والعاقؿ يوجو ىذا الخطاب لنفسو ،ويتذكر ذنوبو ،وتقصيره ،فيكوف ذلؾ مذاكرة ومناصحة ،وأعوذ باهلل مف أف
يقوؿ اإلنساف ما ال يفعؿ ،وأف يظف اإلنساف أنو منزه عف ذلؾ كمو.

فميس ذلؾ ىو المقصود ،إنما ىذا مجمس تذكير لنفوسنا الغافمة المقصرة ،مف أجؿ أف ال نستمرئ ذلؾ ،وأف ال
نتسارع في مثؿ ىذه الموبقات التي دلت ىذه الدالئؿ عمى أنيا مف كبائر الذنوب.

وقد قرف النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– األعراض بالدماء واألمواؿ ،كما قاؿ في ذلؾ المجمع الكبير في ذلؾ

اليوـ الشريؼ في خطبتو الشييرة في يوـ الحج األكبر(( :إن دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم حرام عميكم ،كحرمة
يومكم ىذا ،في شيركم ىذا ،في بمدكم ىذا))(.)2

فمف أيف جاء ىذا االستثناء باستحالؿ أعراض المسمميف والوقيعة فييا؟!.

في ذلؾ المشيد العظيـ يقوؿ(( :إن دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم حرام عميكم)).
أصرح ما يكوف في التحريـ ،فكيؼ يستحؿ ذلؾ؟

وفي حديث أبي برزة –رضي اهلل عنو– قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-يا معشر من آمن

بمسانو ،ولم يدخل اإليمان قمبو ،ل تغتابوا المسممين ،ول تتبعوا عوراتيم ،فإنو من اتبع عوراتيم يتبع اهلل

عورتو ،ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو في بيتو))(.)3

(ٔ) انظر :مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف (ٔ.)ٔٗٔ/

(ٕ) أخرجو البخاري ،كتاب العمـ ،باب قوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ :-رب مبمَّغ أوعى مف سامع (ٔ ،)ٕٗ/رقـ،)ٙٚ( :

ومسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)ٛٛٙ/ٕ( -رقـ.)ٕٔٔٛ( :

(ٖ) أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب في الغيبة (ٗ ،)ٕٚٓ/رقـ ،)ٗٛٛٓ( :وأحمد (ٖٖ ،)ٕٓ/رقـ.)ٜٔٚٚٙ( :
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َّ
ومتوعد أف يفضحو اهلل -عز وجؿ ،-أف يوقعو
ىذا مف المزالؽ ،ىو مرتعٌ نيايتو تعيسة في الدنيا وفي اآلخرة،
ٍ
بأمر يحصؿ لو بسببو الفضيحة والخزي في الدنيا قبؿ اآلخرة ،وانظر إلى ىذا التعبير(( :يا معشر من آمن

بمسانو ولم يدخل اإليمان قمبو)).

واليوـ أصبحنا في ٍ
البيف بمبوس الشبية ،فيكوف ذلؾ استحالالً لو.
حاؿ نمبس فييا الحراـ الواضح ّ
ىذا يستحؿ الربا ويجادؿ بشبيات ،وىذا يستحؿ المعازؼ ويجادؿ بشبيات ،وىذا يستحؿ ألواناً مما حرـ اهلل -
تبارؾ وتعالى ،-ويغمفيا بمبوس الشبيات ،ما عاد الناس كما كانوا قبؿ ذلؾ يفعؿ اإلنساف المعصية ويقع في

مقصر.
التقصير ،ثـ يرجي نفسو أف يتوب ،ويعرؼ أنو
ّ

أما اليوـ فأصبح يكابر ،فإذا اغتاب الناس واشتغؿ بأعراضيـ عد ذلؾ مف الديف ،ومف قبيؿ الجرح والتعديؿ،
ويتقرب إلى اهلل -عز وجؿ -بيذا القوت الذي ال يورثو خي اًر ال في الدنيا ،وال في اآلخرة.

أيضا يقدـ
في الدنيا الميانة ،والصغار ،والذؿ ،وانحطاط المرتبة ،وبغض أىؿ اإليماف ،فتبغضو قموبيـ ،وىكذا ً
عمى اهلل -عز وجؿ -ببضاعة مزجاة ،واآلخرة دار ال تصمح لممفاليس.
نحف حينما نتكمـ بمثؿ ىذا في مثؿ ىذا المجمس ،ىذا المجمس سيكوف شاىداً لنا أو شاىداً عمينا ،فينبغي أف

يكوف ذلؾ تمقيناً لمنفوس ،ويكوف ذلؾ أوؿ ما يكوف لممتحدث ،فالبد أف ُيسأؿ اإلنساف عما يقوؿ ،وكذا يسأؿ عما
يفعؿ ،وال يكوف ذلؾ مف أجؿ أف يحضر اإلنساف مجمساً مف مجالس الذكر يرجو بركتو وعائدتو مف األجر فقط.

إنما يسأؿ ربو دائماً أف يجعمو ممف يستمع القوؿ فيتبع أحسنو.

أف يكوف ىذا المجمس بداية لمتغيير مف أجؿ أف يكوف العبد ذا ٍ
لساف عؼ ،يطيره وينزىو مف الوقيعة في أعراض
إخوانو المسمميف.

كما أنو ال يرضى بحاؿ مف األحواؿ أف يتناولو الناس في مجالسيـ ،وأف يتكمموا في حقو ،فكذلؾ أيضاً ينبغي أف
يضع إخوانو في موضعو ،فإذا رأى مف أحد تقصي اًر جاء إليو ،وكممو ،ونصحو بالتي ىي أحسف ،ىذا إذا كاف

ناصحاً ،محبا ،مشفقاً ،يريد الخير وتكثير الخير.

أما إشاعة المعايب ،والمثالب واألخطاء -إف كانت مف قبيؿ المعايب ،واألخطاء ،والمثالب ،وقد تكوف مف

المناقب والمحامد ،فيحوليا إلى معايب ومثالب -فيذا مف إشاعة الفاحشة في الذيف آمنوا.
َن تَ ِشيع ا ْلفَ ِ
آم ُنوا لَ ُي ْم َع َذاب أَلِيم ِفي ُّ
الد ْن َيا
اح َ
ُّون أ ْ
ش ُة ِفي الَِّذ َ
ين ُي ِحب َ
واهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :إِ َّن الَِّذ َ
َ
ين َ
َو ْاآل ِخ َرِة} [النور.]ٜٔ :
وقد قاؿ جمع مف السمؼ فمف بعدىـ بأف الذيف يتحدثوف بيا في المجالس أنيـ يدخموف في ذلؾ ،يشيعونيا،

فتذىب تمؾ الشفافية التي في القموب ،والحساسية التي تكوف في األسماع تجاه المنكر ،والمعصية ،والمخالفة،

فتألفيا النفوس وتفشو في المجتمع.

الصحيح أف اإلنساف يعالج مثؿ ىذه القضايا بأقرب طريؽ دوف أف يذاع ذلؾ ،فيتحدث عنو في المجالس ،ىذا
لمف كاف ناصحاً ،مشفقاً ،محبا ،يريد أف يصؿ إلى الخير ،ويكثر المعروؼ في المجتمع.

لكف حينما يتحدث اإلنساف بمؿء فيو عف زيد وعمرو أيا كاف موقع ىذا المتحدث ،فإف ذلؾ لف يغير مف الواقع
شيء يوغر الصدور.
شيئاً ،إنما ىو
ٌ
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ىذه الرسائؿ التي نرسميا عبر ىذه الوسائط فيما نعتقد أنو جنايات ،سواء كاف ذلؾ يصدر عمف بسط اهلل -عز
وجؿ -يده ،أو كاف ذلؾ مما يصدر عف المنتسبيف لمعمـ ،أو كاف ذلؾ يصدر عف الدعاة إلى اهلل -تبارؾ

وتعالى ،-أو كاف ذلؾ يصدر عف عموـ المسمميف ،فما الذي يغيره مثؿ ىذا الصنيع إال أنو ال ُيبقي لمناس
أحداً؟.
ال يبقي لمناس أحداً فأنت تشنأ ىذا فترسؿ ،والثاني يشنأ ذاؾ فيرسؿ ،والثالث يشنأ ذلؾ فيرسؿ ،والرابع ،والعاشر،
والمائة ،واأللؼ ،والنتيجة ىي تحطيـ جميع القامات ،ال يبقى لمناس أحد ،لف يسمـ ىذا وال ذاؾ ،ثـ بعد ذلؾ يبقى

الناس تقودىـ أىواؤىـ ،وال يكوف فييـ كبير ينقادوف لو ،وينتفعوف بو ،ويستعينوف برأيو ،أو بعممو ،أو بفيمو ،أو
بخبرتو ،أو بعقمو ،تتجارى بيـ األىواء كما يتجارى ال َكمَب بصاحبو.
وقد قاؿ ابف عباس –رضي اهلل عنيما :-اذكر أخاؾ إذا غاب عنؾ بما تحب أف يذكرؾ بو ،ودع منو ما تحب

أف يدع منؾ(.)1

إف كاف لؾ لساف فممناس ألسف ،إذا كاف بيتؾ مف زجاج فال ِ
ترـ الناس بالحجارة ،صف ىذا المساف عف معايب

الناس والوقيعة في أعراضيـ ،فممناس ألسف كما أف لؾ لساناً.

دار بيف سعد بف أبي وقاص –رضي اهلل عنو– وبيف خالد بف الوليد –رضي اهلل عنو– كالـ ،يأتي مف يتبرع
بالوقيعة ،فجاء رجؿ في مجمس سعد –رضي اهلل عنو– ليقع في خالد -رضي اهلل عنو وعف جميع أصحاب

النبي -صمى اهلل عميو وسمـ– فقاؿ سعدَ :م ْو ،إف ما بيننا لـ يبمغ ديننا(.)2
ما وصمت األمور إلى ىذا الحد ،استحالؿ األعراض.

وقد جاء عف ابف سيريف –رحمو اهلل– أنو قاؿ :إف أكثر الناس خطايا أكثرىـ ذك اًر لخطايا الناس(.)3

إف أكثر الناس خطايا أكثرىـ ذك اًر لخطايا الناس ،وانما يكوف العبد كما ينبغي إذا كاف حافظاً لمسانو ،حافظاً
لجوارحو عف كؿ ما يشيف.

وقد قاؿ بعض السمؼ :ما اغتبت أحداً منذ عممت أف الغيبة تضر بأىميا(.)4

وكاف اإلماـ البخاري –رحمو اهلل– يقوؿ :إني ألرجو أف ال يحاسبني اهلل عمى أني اغتبت أحداً(.)5

ىؿ نحف كذلؾ؟ ،لو جمس اإلنساف يقمب في أعمالو ،وأقوالو ،وما صدر عنو ال أقوؿ في أياـ العمر أجمع ،وانما

في أياـ األسبوع الذي مضى ،ىؿ يكوف سالماً مف التبعة مف الوقيعة بأعراض إخوانو المسمميف؟ ،أف ال يحاسبو
اهلل -عز وجؿ -عمى شيء مف ذلؾ؟

وقد قاؿ رجؿ لمربيع بف ُخثيـ –رحمو اهلل :-أال تذكر الناس؟ ،قاؿ :ما أنا عف نفسي بر ٍ
اض فأتفرغ مف ذميا إلى
ذـ الناس ،إف الناس خافوا اهلل تعالى في ذنوب الناس وأمنوا عمى ذنوبيـ(.)1
(ٔ) العقد الفريد (ٕ.)ٔٛٗ/
(ٕ) عيوف األخبار (ٕ.)ٕٓ/
(ٖ) المجالسة وجواىر العمـ (٘ ،)ٔٙٙ/رقـ.)ٜٜٕٔ( :
(ٗ) التوبيخ والتنبيو ألبي الشيخ األصبياني (ص ،)ٖٛ :وتاريخ دمشؽ البف عساكر (ٕٗ.)ٖٖٙ/
(٘) سير أعالـ النبالء (ٕٔ.)ٖٜٗ/
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يعني :اشتغموا بذـ اآلخريف وعيب اآلخريف ،وتفرغوا لذلؾ ،فأنا مشغوؿ بذنوبي.
فيذه الغيبة كما قاؿ بعض أىؿ العمـ :ميمكة ،ومثؿ مف يغتاب كمف ينصب منجنيقاً فيو يرمي بو حسناتو شرقاً
وغرباً ،ويميناً وشماالً.

ىذه الحسنات يقدميا لآلخريف ،ىو ييدميا عمى قمتيا.

كـ عندنا مف األعماؿ قياـ الميؿ ،وصياـ النيار ،وتالوة القرآف ،والصدقات ،والنفقات ،وما إلى ذلؾ؟ ،أعمالنا

قميمة ،ومع ذلؾ نقدميا لآلخريف ،ولو أف اإلنساف استبدؿ بذلؾ ذك اًر ،وتسبيحاً وتكبي اًر هلل -تبارؾ وتعالى -لكاف
خي اًر لو.

الغيبة محرمة باإلجماع ،وقد نقؿ ىذا اإلجماع جمعٌ مف أىؿ العمـ ،وىو ال يحتاج إلى نقؿ ،بؿ اعتبرىا بعضيـ
مف كبائر الذنوب ،لما جاء في فاعميا مف الوعيد.
ىذا عمرو بف عتبة لو مولى رآه عمرو مع ٍ
رجؿ ،وىو يقع في آخر ،فقاؿ لو :ويمؾ ،نزه سمعؾ عف استماع
الخنا كما تنزه لسانؾ عف القوؿ بو ،فإف المستمع شريؾ لمقائؿ ،وانما نظر إلى شر ما في وعائو فأفرغو في
وعائؾ(.)2

يعني :لماذا تسمح ليذا أف يتكمـ بحضرتؾ بمثؿ ىذا الكالـ القبيح؟
ىذا ،وقد يتحاشى اإلنساف التصريح بالغيبة بصورة جمية ،ولكف ذلؾ قد يقع بصور خفية تخفى عمى كثيريف،
ولكف اهلل -تبارؾ وتعالى -ال يخفى عميو شيء مف ذلؾ.

وكما أسمفنا أف ذلؾ كما يكوف في القوؿ يكوف أيضاً بالفعؿ ،واإلشارة ،والمحاكاة ،فإذا عابو في أي صفة مف

الخمُقية وشأف مف شئونو فإف ذلؾ يكوف مف الغيبة ،سواء ذكره بنقص في بدنو ،أو نسبو ،أو ُخمُقو ،أو
صفاتو ُ
كاف ذلؾ في دينو ،أو في دنياه ،أو في ثوبو ،أو في داره ،أو في دابتو ،في البدف.
يقوؿ :فالف قصير ،فالف طويؿ ،فالف أسود ،فالف أسمر ،وىكذا مما يقصد بو انتقاصو وعيبو.

فالنة طويمة ،فالنة قصيرة ،فالنة بدينة ،ونحو ذلؾ مما قد يقاؿ كاألعرج ،واألعمش ،واألعور ،إف كاف يقصد بو
عيبو وتنقصو.

فيذا يدخؿ في الغيبة ،بخالؼ مف كاف ال ُيعرؼ إال بيذا ،وىكذا حينما يتنقص اإلنساف في نسبو ،فالف ال ُيعرؼ
لو نسب ،فالف ال يعرؼ إال األب الثالث ،فالف وضع شجرة في مجمسو ،وال يثبت نسبو ،فالف ال ينتسب إلى
دعي إلى القبيمة الفالنية ،فالف مف قبيمة ضعيفة ،مف قبيمة ىزيمة ،ىذا كمو مف الغيبة.
قبمية ،فالف ّ
وىكذا ما يتعمؽ بناحيتو ،أو بمده ،أو نحو ذلؾ ،كأف يقوؿ :فالف مف الناحية الفالنية ،فالف مف البادية ،فالف مف
الحاضرة ،فالف مف الشرؽ ،فالف مف الغرب ،فالف مف المصر الفالني ،يقصد بو عيبو ،وتنقصو ،فيذا ال
يجوز ،ىذه غيبة {إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْم} [الحجرات ،]ٖٔ :والعاقؿ ال يعيب الناس ،وال يتنقّصيـ بيذه
األمور.
(ٔ) حمية األولياء وطبقات األصفياء (ٕ.)ٔٓٚ/

(ٕ) ذـ الغيبة والنميمة البف أبي الدنيا (ص.)ٖٖ :
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وحينما يتحدث عف شيء مف أخالقو :فالف شديد ،فالف فظ ،فالف بخيؿ ،فالف مغرور ،فالف معجب بنفسو،
فالف شديد الغضب ،فالف جباف ،فالف متيور ،ونحو ذلؾ.

وحينما يعاب في دينو فيقاؿ :فالف صاحب ىوى ،فالف ضاؿ ،ونحو ذلؾ مف العبارات مف أجؿ اجتيادات

اختمفنا معو فييا ،وقد يكوف ىذا اإلنساف لـ يق أر لو كتاباً ،ولـ يسمع لو درساً وال لقيو ،ولكف يتكمـ بالظنوف

الكاذبة ،جمست معو؟ سمعت منو؟

فكيؼ تضممو؟ وكيؼ تحكـ عميو بمثؿ ىذه األحكاـ؟

فالف ٍ
غاو ،فالف ىالؾ في الديف ،ىذا ال يجوز ،وىكذا فيما يتعمؽ بأوصافو األخرى ،فالف كثير األكؿ ،فالف
نئوـ ،فالف كثير الكالـ ،ونحو ذلؾ مما قد يقاؿ ،حتى ما يقاؿ في ثوبو ،وعيبو في ذلؾ :ثيابو طويمة ،ثيابو

قصيرة ،ثيابو ضيقة ،ثيابو واسعة.

إف كاف لديؾ نصيحة فاذىب إليو وقدـ لو ىذه النصيحة ،وقؿ :رأيت عمى ثوبؾ كذا وكذا.
البس ثوباً ضيقاً ،أو البس ثوباً واسعاً ،أو البس ثوباً طويالً ،أو البس ثوباً قصي اًر ،لكف ىذا الكالـ في غيبتو لف
يغير مف الواقع شيئاً ،ولـ تقدـ لو نصحاً إنما قدمت لو الحسنات.

إلي بعض حسناتؾ ،فأحببت
وقد قيؿ لمحسف :اغتابؾ فالف ،فبعث إليو بطبؽ فيو رطب وقاؿ :أىديت ّ
مكافأتؾ( .)1ىكذا كانوا يفيموف.
وقاؿ رجؿ لوىب بف منبو :إف فالناً شتمؾ ،فقاؿ :ما وجد الشيطاف بريداً غيرؾ؟(.)2

ما وجد الشيطاف مركبا يركبو غيرؾ؟

وىكذا أيضاً اإلصغاء لمغيبة مف باب التعجب ،ولربما يكوف ذلؾ عمى سبيؿ التألـ لحالو ،والدعاء لو أماـ

اآلخريف ،ولربما بعضيـ تحممو الجيالة والحماقة فيقوؿ :أنا مستعد أف أقوؿ ىذا الكالـ في وجيو.
ىذا ال يغير الحكـ ،وال يحوؿ ىذه الغيبة إلى شيء آخر.

ىو يتحدث ،ويتكمـ في عرضو ،ويقع في أخيو ،فإذا قيؿ لو :ىذا ما يجوز ،ىذه غيبة.
يقوؿ :أنا مستعد أف أقوؿ ىذا الكالـ في وجيو.

مستعدا أف تقوؿ ىذا الكالـ في وجيو فإف ذلؾ ال يخرجؾ عف ىذا الحد وىذا الوصؼ ،وىكذا حينما ال
كنت
ً
واذا َ
يذكر اسماً بعينو لكنو يذكر أوصافاً يفيـ السامعوف أف المراد بيا ىو فالف ،مثؿ ىذا ال يجوز.
ؾ اهلل ست اًر عف مساويكا
ال تمتمس مف مساوي الناس ما َستروا *** فييت ُ
تعب أحداً منيـ بما فيكا
واذكر محاسف ما فييـ إذا ُذكروا *** وال ْ

طاىر مف ىذه األدناس المدنسة مف الوقيعة في
ًا
ىذا ىو الالئؽ بالمؤمف ،أف يكوف عؼ المساف ،أف يكوف نقيا
َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو َم ْيتًا
أعراض إخوانو المسمميف ،فذلؾ كما وصؼ اهلل -تبارؾ وتعالى{ :-أ َُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب أَ
َ
فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّن المَّ َو تََّواب َر ِحيم} [الحجرات.]ٕٔ :
(ٔ) فيض القدير (ٖ.)ٕٜٔ/

(ٕ) مختصر منياج القاصديف (ص.)ٔٛٗ :
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مف تاب تاب اهلل عميو ،ولكف تبقى حقوؽ الناس ،لقد سمعت مف بعضيـ أنو يريد أف يتصدؽ عف اآلخريف ما
بقي؛ لكثرة مف كاف يغتابيـ ،ما حاجة العبد بيذا؟

وبعضيـ يدعو ليـ في سجوده ،وفي أوقاتو ،وأحوالو ،ويتحرى أوقات اإلجابة ليكفر ذلؾ الفعؿ السيئ الذي كاف

يصدر عنو.

ما حاجة اإلنساف بيذا؟ الذنوب التي تكوف بيف اهلل وبيف العبد تكفرىا الصدقة ،يكفرىا الوضوء ،تكفرىا الصالة

إلى الصالة ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضاف إلى رمضاف ،وغير ذلؾ مف المكفرات.

لكف أعراض المسمميف ،حقوؽ المسمميف ،المظالـ التي تكوف لمناس ىذه ال تكفرىا الصدقة ،وال يكفرىا مجرد
االستغفار ،فيذه بعض أىؿ العمـ يقوؿ :البد مف االستحالؿ ،ما لـ يترتب عميو مفسدة.

وبعض أىؿ العمـ يقوؿ :إف ذلؾ يؤدي عادة إلى الشحناء ،والشريعة جاءت بما يجمع القموب ،ويؤلؼ بيف

النفوس ،فيدعو ليـ بظير الغيب ،ويذكرىـ في المجالس التي كاف يعيبيـ فييا بالذكر الجميؿ ،وينفي ذلؾ عنيـ.
اف ََّل ِت ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ات ا ْل َغ ِ
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ات} [النور.]ٕٖ :
انظروا في خبر اإلفؾ{ :إِ َّن الَِّذ َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
ُ
توبة ىؤالء ،لما حكـ اهلل -عز وجؿ -عمى أولئؾ القاذفيف ألعراض المحصنات حكـ عمييـ بالفسؽ ،وعدـ قبوؿ
ين تَ ُابوا} [النور.]٘ :
الشيادة ،وأيضاً الجمد ،إقامة الحد ،ثالثة أمور ،قاؿ{ :إَِّل الَِّذ َ
فإذا تاب قطعاً ال يرتفع عنو الحد ،لكف ىؿ يرتفع عنو الحكـ بالفسؽ وتقبؿ شيادتو؟
أما عمر بف الخطاب –رضي اهلل عنو– فما كاف يقبؿ شيادتو ،وما كاف يرفع عنو ىذا الوصؼ بالفسؽ إال إذا
ّ
أكذب نفسو.

الحد وىو ثمانوف
شاى َد الفاحشة ،شيد ثالثة ،بقي الرابع ،فيحكـ عمييـ بالفسؽ وترد الشيادة ،ويقاـ عمييـ ّ
ىو َ
جمدة ،وحكـ اهلل عمييـ أنيـ كذبة؛ ألنيـ تكمموا في أمر ال يجوز ليـ الكالـ فيو.
فعمر –رضي اهلل عنو– كاف يشترط مف أجؿ قبوؿ شيادتو أف يكذب نفسو ،أف يقوؿ :كذبت عميو.

إلى ىذا الحد ،فما الحاجة أف يطوؼ في المجالس ،ويقوؿ :أنا كنت أتكمـ في عرض فالف ،وليس كما قمت ،بؿ

ىو مف أىؿ الخير ،والفضؿ ،والصالح ،والديف ،ىو يب أر إلى اهلل مف ىذا الذي قمتُو فيو ،وأنا أب أر إلى اهلل مما
قمتُو.

فيزري بنفسو ،ويكوف معرضاً ليا لمذـ والعيب ،فيشتغؿ الناس بانتقاصو وعيبو كما كاف يشتغؿ بعيب أخيو ،ما

الحاجة لمثؿ ىذا؟ ما الحاجة لتوزيع الحسنات؟

لو أف أحداً أخرج ما يممؾ عمى طبؽ ،ثـ جعؿ في كؿ يوـ كمما جمع شيئاً مف الماؿ ال ُيبقي وال يذر ،يعطي
ىذا وىذا ،ويعطي مف يكرىيـ ،لقيؿ :مف ىذا صاحب الفضائؿ والمكارـ الذي يعطي خصومو وأعداءه ومف
يبغضيـ؟ مف الذي يفعؿ ىذا؟

ولكف ىذا المغتاب ىو ال يقدـ الماؿ ،ىو يقدـ ما ىو أعظـ مف الماؿ ،ىو يقدـ الحسنات عمى طبؽ ،وتصير
ىذه الحسنات واصمة إلى ىؤالء وىـ ال يشعروف بو ،عمى فرشيـ يتقمبوف ،وىو يسير ليالً في الوقيعة في

أعراضيـ.
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العاقؿ لو تبصر ،ونظر ،وتفكر ألدرؾ أف مثؿ ىذا يعود عميو بالضرر ،واال فإف ىؤالء قد ال يتضرروف مف
ون لِ ْم َخ ِبيثَ ِ
ات لِ ْم َخ ِب ِ
ات[ }...النور.]ٕٙ :
ذلؾ ،كما قاؿ اهلل -عز وجؿ -في سورة النور{ :ا ْل َخ ِبيثَ ُ
ين َوا ْل َخ ِبيثُ َ
يث َ
قاؿ ابف جرير الطبري –رحمو اهلل" :-الخبيثات مف القوؿ لمخبيثيف مف الرجاؿ ،والخبيثوف مف الرجاؿ لمخبيثات

مف القوؿ ،والطيبات مف القوؿ لمطيبيف مف الناس ،والطيبوف مف الناس لمطيبات مف القوؿ"(.)1

مظنة ليا ،ىو ىذا المتوقع منيـ ،فالف ليس لو بضاعة ،وليس لو شغؿ إال الوقيعة في
يعني :ىـ معدف ليا ،ىـ ّ
أعراض الناس ،فمو ُسمع منو الثناء عمييـ ،وذكر الناس بالجميؿ الستغرب الناس ،ما الذي حصؿ؟ ما الذي

تغير؟ ما الذي قمبو؟ ماذا أصابو؟ وىكذا في كتاباتو المحمومة ،المسمومة في أعمدتو ،في تغريداتو ،في حسابو،
ّ
الوقيعة في أعراض الناس بالثمب ،والممز ،والعيب ،والغمز ،فمو أنو أخطأ يوماً فأثنى عمييـ لتعجب الناس وقالوا:
ما الذي حصؿ؟ كتب فالف مقالة جميمة يثني عمى أىؿ الفضؿ ،والخير ،والصالح ،والديف ،لماذا؟
ات} مف األقواؿ {لِ ْم َخ ِب ِ
ون} مف الناس
ألنو كما قاؿ اهلل -عز وجؿ{ :-ا ْل َخ ِبيثَ ُ
ين} مف الناسَ { ،وا ْل َخ ِبيثُ َ
يث َ
{لِ ْم َخ ِبيثَ ِ
ات} مف األقواؿ.
ين} مف الناس ،فيـ مظنتيا ،ال يصدر عنو إال كؿ قوؿ طيب.
{ َوالطَّي َب ُ
ات} مف األقواؿ {لِمطَّي ِب َ
ون} مف الناس {لِمطَّيب ِ
ات} مف األقواؿ.
{ َوالطَّي ُب َ
َ
ويدخؿ في ذلؾ عمى األرجح -واهلل تعالى أعمـ -القوؿ اآلخر :أف ذلؾ يمحؽ أيضاً األوصاؼ والذوات،

فالخبيثوف مف الناس لمخبيثات مف النساء ،واألوصاؼ ،واألقواؿ ،واألعماؿ.
والخبيثات مف النساء واألوصاؼ ،واألقواؿ ،واألعماؿ لمخبيثيف مف الناس.
وكذلؾ الطيبوف مف الناس لمطيبات مف األقواؿ ،واألوصاؼ ،والنساء.

وكذلؾ الطيبات مف النساء ،واألوصاؼ ،واألقواؿ ،واألعماؿ لمطيبيف مف الناس.
كما قاؿ ابف جرير :فإذا قالوىا –يعني أىؿ الشر والفساد– ضرتيـ.

فإذا قالوىا في أىؿ الفضؿ والديف لـ تضر ولـ تؤثر ،وانما يزدادوف بيا رفعة وتألقاً.

كما تشاىدوفُ ،يجمب أىؿ الشر أحياناً عمى بعض أىؿ الفضؿ ،والخير والديف ،بوسائؿ مختمفة ،وال يزيد ذلؾ
ىذا المقوؿ فيو إال رفعة عند أىؿ اإليماف ،وذاؾ ينسفؿ ،ويسقط.
وىكذا أيضاً أييا األحبة :األقواؿ السيئة تكوف لمسيئيف مف الناس ،واألقواؿ الطيبة تكوف لمطيبيف مف الناس.

كما يقوؿ ابف جرير :إذا قالوىا -الطيبوف قالوا األقواؿ الطيبة– نفعتيـ ،واذا قيمت فييـ فيي صادقة عمييـ(.)2

أسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يجعمنا واياكـ مف الطيبيف ،وأف يعيننا عمى أنفسنا ،وأف يرينا الحؽ حقا ويرزقنا اتباعو،
وأف يرينا الباطؿ باطالً ويرزقنا اجتنابو ،وأف ال يجعمو ممتبساً عمينا فنضؿ ،وأف يعيذنا واياكـ مف مضالت الفتف،

ما ظير منيا وما بطف.

(ٔ) تفسير الطبري (.)ٔٗٔ/ٜٔ

(ٕ) المصدر السابؽ (.)ٔٗٗ/ٜٔ
13

أشكر اإلخواف في المكتب التعاوني بيذه المدينة الطيبة والمحافظة الكريمة ضبا ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف
يجعميـ مباركيف حيثما كانوا.

وأشكر أخي فضيمة الشيخ أنور ،ومف معو في ىذا المكتب الذي أسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يجعمو مباركاً إنو

سميع مجيب.

وأشكر لكـ عمى حسف إنصاتكـ ،وأسأؿ اهلل لي ولكـ القبوؿ واإلعانة ،والمغفرة والتوبة ،واهلل أعمـ.

وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.
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