
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 1بعض ما جاء عن السمف في باب العفو واإلعراض عن الجاهمين 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

   الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
منا اناع عنن ابينر بنن مطعنم  "العفو واإلعراض عنن الانايمين"في باب  -رضي اهلل عنهم-فمما ورد عن السمف 

}ِإَّلا َأْن ينن ا اةينن :  فننتال ،هننا  بننل النندخولثننم طم  ،أننن  تنناوج امننرأة فسننمى لهننا صنندا ها -ي اهلل تعننالى عننن رضنن-
 .[737]الب رة:  َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الاِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِلمتاْقَوى{

 مالً فسمم إليها الصداق كا ،ف ال: أنا أحق بالعفو
(1). 

فيتنرك لهنا المهنر  ، إال أن يعفنو،تسنتحق نصنف  اسمى لهنا صندا ًا فهنهن و دألن الرال إ ا طمق المرأة  بل الدخول 
 فيراع إلي  المهر.  ،الولي أو يعفو ،يي أو تعفو ،كامالً 

 ،جفندخل كنيفنًا ثنم خنر  ،فني خخنر أيامن  دخنل عمين  بعنض أصنحاب  -رضي اهلل تعالى عن -وي ا الحسن بن عمي 
ننني  نند  مّ  ،ف ننال: إننني واهلل  نند لفظننت طابفنن  مننن كبنندي، -أعنناكم اهلل-والكنيننف الم صننود بنن  الحمننام  بتهننا بعننود، واق

  .مثل ي ا سقَ فمم أُ  ، يت السم مراراً سُ 
ف نال:  ،فاناع الحسنين ،االحتضنارفني  ،فني النناع :يعنني ،يسنوقينو فمما كان الغند أتيتن  و ي ول عمر بن إسحاق: 

بي الن ي أظنن حاإن يكنن صن ، ال: نعم،  ال: ما أنا بمحدثكم شيباً  ،لت تم ؟ ؟ن س اك؟  ال: لمَ أنببني م ،أي أخي
ال فو  ،فاهلل أشد انت اماً   . (2) تل بي بريعاهلل ال يُ واق

ن  منننت واحننندة بلننن :ف نننال الرانننل ل حننننف -رأ  فننني الحمنننم األحننننف بنننن  ننني و -وخاصنننم رانننل األحننننف بنننن  ننني  
 .الشتابم ، أي منكمم  سأرد عميك بعشرب  ا تكممتإ :يعني ،لتسمعن عشراً 

 .(3)لن تسمع واحدة ،ف ال األحنف: لكنك إن  مت عشراً 
 . لهم ارنً ال يااري يؤالع السفهاع، وال يكون  ِ 

فنثننر دما،نن ،  ،وأصنناب ولنندا ،-لهننا رأ  منندبب ةود حدينندف  والس نن-ود فأخطننأا ف  رمننى عبنندًا لنن  بَسنن نابننن أم بننرث وينن ا
ألني كنت  ،يمكت ك لكنتُ فمو  تمتُ  ،ا يب فأنت حر :نف ال ل  ابن أم برث -اف الممموكخ :يعني-فخاف الغالم 

 . (4)عمي بعديا ومرضثم بعد  لك  ،أوأصبت ابني خط ،متعمداً 
 خير منا ب الممك العفو.  ،أب ى لمممك من العفو شيعوكان المهمب بن أبي صفرة ي ول: ما 

                                                 

 .(3/98سير أعالم النبالع ) (1)
 .(7/38حمي  األولياع وطب ات األصفياع ) (7)
 (.4/93سير أعالم النبالع )( 3)
 .(4/753) المصدر السابق( 4)



 يعفنو عنن والٍ وأن ال  ،ال فني الحندود ،يكنون العفنو منن الممنك عنن ال تنل ي ول ال يبي تعمي ًا عمى ين ا: ينبغني أن
 ،اهلل واإ ا مننا ات نن ،فحمننم الممننوك محمننود ،ويعا ننب المننتهم بالسننان ،بننل يعاننل بننالعال ،وال عننن  نناٍض مننرت ٍ  ،ظننالم

 .(1)وعمموا بطاعت 
ف نام حسنن وشنتم ابنن  بنن الحسنين اينن العابندين،وبنين ابنن عمن  عمني  ،وي ا وا ع  حصمت بنين حسنن بنن حسنن

 فنن يب حسننن بننن حسننن فممننا كننان فنني الميننل أتنناا عمنني   ،ومننا تننرك شننيبًا إال  النن ، وعمنني بننن الحسننين سنناكت ،عمنن 
بنن وعمني  ، حاببنن الحسنين بنين أصنحسنن بنن حسنن شنتم عمني  ،بنن الحسنين اناع فني المينلعمني  :يعنني ،فخرج

فاناعا حسنن بنن حسنن وشنتم  شنتمًا شنديدًا  ،ديماعّبنوأانواديم و  ،ومنن ف هنابهم ،الحسين سيد من سادات التنابعين
فخنرج عمين   ،بن الحسنين إلنى بينت حسنن بنن حسنناع الميل ااع عمي فمما ا ،وما رد عمي  ،وسكت ،م  عًا بينهم

 فما ظنكم ما ا يتو ع؟  ،الحسن
 إن كننتَ  ،عمني ينا ابنن :وينت م لنفس ، فمما خرج حسن  ال ل  عمي بنن الحسنين ًا،يحمل مع  سالح ربما لو اليوم

 .(2)ثى ل فالتام  حسن، وبكى، حتى رَ  ،كا بًا فغفر اهلل لك، السالم عميك ن كنتَ اق صاد ًا فغفر اهلل لي، و 
وكثير منن الننا  الينوم لربمنا يع ند بسنبب  ،وراع عن إساعت  ،فأثر  لك في  ، ابل اإلساعة به ا المطف واإلحسان

   لك عداوة ال تن ضي. 
 نال:  ،في مرض  ال ي منات فين  :؟ يعنيما ي ول النا  فيّ  اسأل ماايدً  -رحم  اهلل-يا وي ا عمر بن عبد العا 

منا حممنك عمنى  ،ف ال ل : ويحك ،من المماليك :يعني ،،الماً  ثم دعا ،أنا بمسحورما  ،مسحور،  ال: ال :ي ولون
و ننال:  ،ل ايننا فنني بيننت المننالق،  ننال: ياتهننا، فانناع بهننا فأعتَننوأن أُ  ،هنناعطيتُ أن سنن يتني السننم؟  ننال: ألننف دينننار أُ 

 .(3)ا يب حيث ال يراك أحد
وتاننناوا لمالننن   ،و،فنننر ،والبننند لانسنننان منننن عفنننو ، ينننب حينننث ال ينننراك أحنننداوي نننول لننن :  ،يننن ا خميفننن  ،سننن اا السنننم
  .والخطأ

مننن صنندي   إال  ال عيننب فين   ننل صنندي  ، ومننن لنم يننرَض إال مننن  بنن حيننوة  ننال: مننن لنم يننؤا ِ و ند انناع عننن رانناع 
 فكل النا  فيهم عيوب.  .(4)عدوا رإخوان  عمى كل  نب كث ومن عاتبص ل  دام سخط ، باإلخال

من ف هاع  بن أبي بكر الصديق ال اسم بن محمد ،في الشيع ةل اسم بن محمد وبين الرال مداراوكان يكون بين ا
 .التابعين
 ،فني بينع ،في  ضي  من ال ضايا حك والمما ،والمماحم  ،الماادل من  عي ع بين  وبين أحد من النا  شيفأحيانًا 
أنننا أعطيتننك نصننفها، أنننا مننا  ،دفعننت ثمننن ينن ا األرض، وينن ا ي ننول: ال ،أعطيتننني تأننن ،ينن ا ي ننول: ال ،أو شننراع
أراعتنن  إليننك، فمننا ا كننان ي ننول؟  ،أنننا مننا أخ تنن  منننك ،أنننت أخنن ت مننني ينن ا الشننيع؟ ي ننول: ال ،أنننا كنن ا ،أعطيتننك

                                                 

 (.4/385) المصدر السابق (1)
 .(4/397) المصدر السابق( 7)
 .(4/453) المصدر السابق( 3)
 .(4/558) المصدر السابق( 4)



ن كنان لني  افهن كنان ح  ن ،ي ول: ي ا ال ي كنت تريد أن تخاصمني في  يو لك فهنو لنك فخن ا وال تحمندني فين ، واق
  .(1)ويو لك ،فأنت لي من  في حل

  خ ا.  ،؟صم معكوأتخا ،، ي ول: أام  أتهار  معك؟ا ا تريدم
فو نع  ،وفين  خفن  ،وين ا الرانل فين  عامن  ،رانل ي نودا ، كنانلنانودوي ا ال نارئ المعنروف اإلمنام عاصنم بنن أبني ا

 ما ،ضب عمى ي ا ال ي ي ودا.  ،(2) ال ل  شيباً  وال ،فما نهرا ،اإلمام عاصم س ط ،شديدة  و ع
 ،الف ين  المعننروف منن ف هناع المديننن  مالنكوكننان سنببًا فني امنند ربيعن  شنيخ اإلمننام  ،و عنت  ضني  ،وين ا أبنو الاننناد

فأرسنل إلنى  ،فنأراد أن يننت م لربيعن  ،اد أيضًا من عمماع أيل المدين ، ثم بعد  لك ولي المدينن  رانٌل تيمنيوأبو الان
يمنوت  ،منا عناد فين  مانال لمخنروج ،طنين البناب :يعنني ،ن عمي  بيتناً فطيّ  ،-طرَ الش   :أرسل إلي  يعني- ،أبي الاناد

 .(3)ربيع  ؟فمن ال ي شفع في  ،ومال رأس  ،في البيت، حتى إن أبا الاناد أشرف عمى الموت
 :يعننني ،فانناع الغننالم ،فننأمر ،المننًا يسننت ي عميهننا ،وكننان بهننا معابنناً  ،عمينن  ويحنن  اوغننوكننان البننن عننون نا نن  ي

ف ننال النننا : إن كننان مننن ابننن عننون شننيع  ،يافسننالت عينهننا عمننى خنند ،فانناع و نند ضننربها عمننى واههننا ،المممننوك
أفنال ،يننر  !فممنا نظنر إلنى النا ن   نال: سنبحان اهلل ،فمنم يمبنث أن ننال ،اةن تظهنر أخال ن  الح ي ين  :يعنني ،فناليوم

   .اشهدوا أن  حر ،ي ا ممموك عندا ،(4)شهدوا أن  حرا ،خرج عنيا ،؟الوا  بارك اهلل فيك
 اشنتريتَ  ،األثناث  طعن  ،لنكأو نحنو   ،من التحنف ًباأو  مع شي ،أو مايري  في البيت ،اليوم لو الطفل كسر تحف 

 .نسأل اهلل العافي  ؟ما ا ستكون النتيا  ،ا بالطفل  د خر هاكنب  واق 
ثننالث  ربمننا ،تاننرب فنناحترق ،مابنن  وعشننرةمننن  بنندال ،عمننى مننابتين وعشننرينالاوانن  لننو اشننتريت اهننااًا فوضننعت  

  واهلل المستعان.  ،ويستعامون ،عند كثير من النا  ال ين يسرع إليهم الغضب -واهلل أعمم- طم ات ما تكفي
مننن أحنند  و نع ،ويننو أيضنًا لطيننف طريننف ،ياع لكنن لعمنني أخننتم لكنم بهنن ا المو ننف الن ي ينندخل بهن ا البننابب ينت أشنن

 .المصوص مع أحد أيل العمم
إلننى حننابطي  خراننتُ  ،أعاوبنن  ،ف ننال: يننا أبننا مننروان ،ينن ا فنني السننير انناع راننل ويننو مننن امسنناع ابننن المااشننون

 ،ف ننال: اخمننع ثيابننك ،سننارق لننص ينن ا الراننل :يعننني ،لفعننرض لنني رانن ،حنندبالغابنن ، الغابنن  فنني المديننن  مننن اهنن  أُ 
 ،وال منال ،وال طعنام ،ال عنندا لبنا  ،منا عنندا شنيع ،وأنا عرينان، ين ا المنص عرينان ،ألني أخوك  ال: ؟لمَ  : مت

ها وأننا عرينان،  منت: فالمواسناة؟  نال:  ند لبسنتَ  ،لمنا ا؟  نال: ألنني أخنوك ،و ال: اخمنع ثيابنك ،فم ي ي ا ،وال شيع
وأنننا  ،أعطينك نصنفها ،أنننت أخني :ت نولأننت والنصننف لنك،  ،يعنني النصنف لني ؟عنني ي نول لن : فالمواسنناةي ،برين 
 .ما أخمعها كمها ،نصفها

ها برينن   نند لبسننتَ  ،فمننا يكفنني تعطيننني نصننفها ،سألبسننها منندة ها اةنأنننا مننا لبسننتُ  :يعننني ،ها برينن ف ننال لنن :  نند لبسننتَ 
عن مالك أن   ال: ال بأ  لمرانل أن يغتسنل عرياننًا، ين ا لنص وف ين ،  -يناأو ُرو  -وينا  مت: فتعريني؟  ال:  د رَ 

                                                 

 .(5/57) المصدر السابق( 1)
 .(5/758) المصدر السابق( 7)
 (.5/448) المصدر السابق( 3)
 .(6/371) المصدر السابق( 4)



منا تعرضنت لنك، منا فني أحند، رى عورتي؟  نال: لنو كنان أحند يم ناك يننا ال بأ  لمرال أن يغتسل عريانًا،  مت: تُ 
أن توانن   أردتَ  ،وأبعننث بهننا إليننك، أدخننل مارعتنني ينننا وأبعننث بهننا إليننك،  ننال: كننال ، مننت: دعننني أدخننل حننابطي

ف منا تمنام بيعنني ي نول: اليمنين ين ا يمنين خنا !ف ين  ،مسك،  مت: أحمف لنك،  نال: ال تمنام يميننك لمنصبيدك فأُ ع
تمنام يميننك لمنص، فحمفنت لن  ال  ،ياوا أن تك ب فيها وتحننث ،ألن  يريد أن يأخ  بالباطل، ال تمام يمينك ؛لمص

 -صنمى اهلل عمين  وسنمم-ن عهند النبني ثنم  نال: تصنفحت أمنر المصنوص من ،فنأطرق ،ألبعثن بها طيبن  بهنا نفسني
 .يات اةن ،أخ  بنسيب  اأاد لص   إلى و تنا فمم

 ،تعطيني إياينا  لك بعد :يعني ،إلى اليوم أخ  باةال -صمى اهلل عمي  وسمم-ي ول: ما في لص من عهد النبي 
 .ي ول: فأكرا أن أبتدع ،يات اةن ناااة ،ترسمها لي، ال

 .(1)فخمعت ثيابي ل  ،تدعبأي ا المص ي ول: أكرا أن 
 .وعمى خل  وصحب  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

 

                                                 

 (.11/571) المصدر السابق( 1)


