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 2بعض ما جاء عن السمف في باب العفو واإلعراض عن الجاىمين 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
 بيععن عبد اهلل بن الر ما جاء  "العفو واإلعراض عن الجاىمين"في باب  -رضي اهلل عنيم-فمما ورد عن السمف 

فوثب  ،وأفسدوا ،فعاثوا في المدينة ،ومعو العسكر ،ما خرج منيا عيسى بن موسىالحارثي أنو أتى المدينة بعد
 .موا جندهتفق ،الغوغاء :يعني ،ودان المدينة والرعاعس   عمى الحارث

 ،وطردوىم ،ىؤالء الغوغاء ،وفتكوا بجنده ،فقاموا عميو ،اهلل بن الربيع الحارثي ىذا أمير من قبل الخميفةوعبد
وأخرجوا  ،وكسورا السجن ،ودانالعراق، فقام الس   يريد ،فخرج الحارث حتى نزل ببئر المطمب ،ونيبوا متاع الحارث

تل من وق   ،رد الحارثيفمما ط  ىذا سجن ابن أبي سبرة،  الحارثي :يعني ،حتى أجمسوه عمى المنبر ةابن أبي سبر 
حتى أجمسوه عمى  ،وأخرجوا ابن أبي سبرة من السجن ،ء الغوغاءجاء ىؤال ،خرجوا من المدينةوأ   ،قتل من جنده

دعوني حتى  ،كسر القيد ممحوق عميو ،اوت، يعني: ال تستعجمو يس عمى ذا ف  فقال: ل ،وأرادوا كسر قيده ،المنبر
و عنيم؛ ألنو كما ى المنصور رىم ما كانوا فيو، ووصف عفووذك   ،وحذرىم الفتنة ،أتكمم، فتكمم في أسفل المنبر

 ،وحفروا خندقًا حول المدينة ،بالنفس الزكية قاموا عمى المنصور ما يسمىأن أنصار حركة معروف في التاريخ 
 ،وكانت ىذه واقعة عظيمة وقعت ألىل المدينة ،تل خمق كثيروق   ،ثم انتصر عمييم المنصور ،وصارت بذلك فتن

 .ول خالفة بني العباسة، وىذه في أفي خالفة بني أمي ،ة في عيد يزيدر  الح   ةبعد وقع
فأقبل  ،وأمرىم بالطاعة ،فقام ىذا الرجل الذي ىو ابن أبي سبرة يذكرىم بعفو المنصور ،فالمنصور عفا عنيم
فخرجوا إلى عبد اهلل بن الربيع الذي ىو الحارثي األمير من قبل الخميفة  ،وتجمع القرشيون ،الناس عمى كالمو

 ،ثيق الزنجيو   :ر عمى السودانوكان قد تأم   ،وقالوا: نحن نعوضكم ،وضمنوا لو ما ذىب لو ولجنده ،خرجوا لو
حتى قدم  ،لباب الشر والفتنة اثم رجع ابن أبي سبرة إلى الحبس من نفسو، سد   ،يد، وأتى ابن الربيعمسك وق  فأ  

 .(1)فواله القضاء ،ثم صار إلى المنصور ،فأطمقو وأكرمو ،جعفر بن سميمان
 ،وابن أبي سبرة ىذا كان في الحبس ،ن يريد أن ينتقم، فيكون ذلك سببًا لشر عظيمفالمقصود أن من الناس م

فكان  ،رىموذك   ،ووعظيم ،ن الناسفسك   ،ومع ذلك كان ىذا موقفو ،عمى المنبر وهوأخرجو ىؤالء الغوغاء ووضع
فما  ،عموا، وفعمواوف ،ىؤالء سجنوني ،ويقول: ىذه الفرصة الثمينة ،سببًا لسد باب شر عظيم، ولم ينتصر لنفسو

 . لم يفعل ىذا ،جاءىم إنما ىو شيء مما يستحقونو
 ،جعفر بن سميمان أميرًا عمى المدينة وكان من جعفر بن سميمان، اً وىذا أبو جعفر المنصور لما حج أقاد مالك

فماذا  ،ووقال لو: اآلن تقتص من ،من جعفر بن سميمان اً وأمر بجمد اإلمام مالك، فمما جاء المنصور أقاد مالك
 .  ؟ىذه فرصة ذىبية ال تعوض :قال اإلمام مالك؟ ىل قال

                                                 

 (.7/333( سير أعالم النبالء )1)



 .(1)وقال: معاذ اهلل فأبى،
نحتاج في كل موقف أن نضع أنفسنا فيو، من أجل أن يعرف اإلنسان  -كما أذكر-نحن في ىذه القضايا دائمًا 

ًا قط، لو كان يجالس السفياء المسافة بينو وبين ىؤالء، فيذا ىو اإلمام مالك الذي كان يقول: ما جالست سفيي
 وحاشاه من ذلك. ،من أخالقيم يئاً يو شوظير عم ،لربما تأثر بيم

وابن معين  ،ىذا قال عنو األئمة الكبار مثل أحمدو  ،دل ىذا لقب لعمر بن قيس المكين  دل، وس  ن  س   وجاءه مرةً 
 .ةال قيمة لو في الرواي ،ال يحتج بو في الرواية، نو متروكإ :وأمثال ىؤالء

 :كيقول لإلمام مال ،فماذا قال سندل؟ قال: أنت من الناس ،لكافأجابو اإلمام م ،جاء لإلمام مالك فسألو مسألة
ال  :يعني ،ثم انظر التعقيب ،ما شاء اهلل، انظر السؤال ىذا ،وأحيانًا ال تصيب ئأنت من الناس، أحيانًا تخط

 .مام دار اليجرةإل؟ يقول: منليقول وأحيانًا ال تصيب،  ،أحيانًا تخطي ،ال من سفيوإيصدر 
 ظما تتغيلرب ،وأحيانًا ال تصيب ئال لك: أنت من الناس أحيانًا تخطثم ق ،وأجبتو لو جاءك إنسان وسألك سؤاال

 عميو أو نحو ذلك.
وقال: عيدت  ،لك؟ ففطن اإلمام مالك قالما  ىكذا الناس، فقيل لمالك: لم تدر   ،قال اإلمام مالك: صدقت  ف

نما أجيبو عمى جواب الناس ،ال يتكممون بمثل ىذا العمماء  .(2)وا 
 ،أىل العمم يصدر منيم مثل ىذاويصدر منو مثل ىذا، ما عيدنا  ،ىذا رجل اآلن يعتبر نفسو من الرواة :عنيي

 .وتصيب ئأنت رجل تخط ،لم أحمل كالمو عمى قصد اإلساءة :فأجبتو عمى جواب الناس، يعني
لدودًا نسأل اهلل  انسان وتذكره بخير؟ أو سيكون عدو  ى األقل ىل ستحب ىذا اإلعم ،ولو جاءك أحد وقال ىذا

 .العافية؟
 :يعني ،جر فيوؤ أ ن الوأخاف أ ،قال: لو عرف الناس حبي لمعفو لتقربوا إلي بالجرائمأنو وجاء عن المأمون 

إنما ليحصل  -عز وجل-ألنو يحب العفو، لربما ال يقصد بو التقرب إلى اهلل  لربما يعفو ،ولكثرة حبو ،هو لكثرة عف
 .لو شيء من التمذذ

نون أن ىذا ينبل عندي وقد ظفقال: أت ،حمال  مر  :قيل ،ناظن أكثم: يحمم حتى يغيبوكان المأمون كما قال يحيى 
 ؟نقتل أخاه األمي

، ن ابن حرة، والمأمون ابن أمة، فقدمو الرشيد في الخالفةىارون الرشيد، األمي اءروف أن المأمون واألمين أبنمع
نون أن ىذا ظفالمأمون قتل األمين، فيذا المالح ماذا يقول؟ يقول: أت ،فوقع بينو وبين أخيو شيء ،وضع األمين
وقال: ما الحيمة حتى أنبل في عين ىذا السيد  ،فتبسم ،وقد قتل أخاه األمين؟ فسمعيا المأمون ،ينبل عندي

  .(3)؟يلالجم
حتى يغمى عميو في  ،وكان يجمد في رمضان في الظير ،وضرب ،وحبس ،أوذي -رحمو اهلل-وىذا اإلمام أحمد 

 .ومن معو ،مسألة خمق القرآن عمى يد المعتصم
                                                 

 .(8/113) المصدر السابق (1)
 (.8/77) المصدر السابق( 3)
 (.11/379) المصدر السابق( 3)



}َفَمْن َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى  من ضربو إياي، ثم قال: مررت بيذه اآلية : لقد جعمت الميت في حلفكان يقول
بن فضالة قال: تفسيرىا فإذا ىو ما أخبرنا ىاشم بن القاسم أخبرنا المبارك فنظرت في ، [01]الشورى:  المَِّو{

 ن الأ ثم نودي ،األمم كميا بين يدي اهلل رب العالمين تسن يقول: إذا كان يوم القيامة جثأخبرني من سمع الح
رجٍل  ىثم قال: وما عم ،نيا، قال: فجعمت الميت في حلفال يقوم إال من عفا في الد ،يقوم إال من أجره عمى اهلل

 .(1)يعذب اهلل بسببو أحداً  ن الأ
 .؟من الناس اما عذب اهلل بسببك أحدً  يضرك إذا ما الذي :يعني

ورأيت اهلل  ،في حل -لمعتصما :يعني-وقد جعمت أبا إسحاق  ،وكان يقول: كل من ذكرني ففي حل إال مبتدعاً 
صمى اهلل -أمر النبي  [33]النور:  َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَُّو َلُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم{}َوْلَيْعُفوا يقول: 

 .أبا بكر بالعفو في قصة مسطح -عميو وسمم
 . (2)؟سببكفي اهلل أخاك المسمم أن يعذب وما ينفعك  -أحمد :يعني-قال: أبو عبد اهلل 
كما قمت إني إذًا لرجل  إن كنت   فيقول: فيشتمو، ،: كان أبو السوار يعرض لو الرجلقال ،وجاء عن ىشام

 .(3)سوء
 في غاية، وكان أخوه عبد الصمدوالحالوة واألدب وكان من الفقو والسكينة  ،ل شيخ المالكيةعذ  وكان ابن الم  

يعني  ،ركت شانتإن ت   ،لزائدةابن المعذل يقول ألخيو ىذا الذي يؤذيو: أنت كاألصبع افكان  ،يؤذيوالشاعر 
ن ق  تؤذينا وتشتمنا  .(4)ودينو ،لتعبده ؛نو بالراىبوقد كان أىل البصرة يسمو  ،طعت آلمت، وا 

يعني: بدأ يحاول أن يمزح معو  أحمد،ل خج  عاصم ي   ولمعذل في مجمس أبي عاصم، فمزح أببن احمد أوكان 
قال تعالى:  ،، فإن المستيزئ جاىلا، فال تيزلن  د  ك ج  إن اهلل خمق ،فقال: يا أبا عاصم ،ممازحة فييا تخجيل

قعد ابن ثم كان ي   ،، فخجل أبو عاصم[77]البقرة:  }َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُىُزًوا َقاَل َأُعوُذ ِبالمَِّو َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِميَن{
 . (5)المعذل إلى جنبو

 .(6)االنتقامأقبح فعال المقتدر أعذب من لذة التشفي، و  وكان بعضيم يقول: لذة العفو
قدم يحيى بن أكثم دمشق مع المأمون، فبعث إلى أحمد بن أبي الحواري، فجاء إليو وجالسو، فخمع يحيى عميو 

 ا، وأعطاه خمسة آالف درىم، وقال: فرقيا يا أبا الحسن حيث ترى.طويمة وممبوسً 
 أخذ دراىم المصوص، ولبس ثيابيم. معة، فقال قاسم الجوعي:فدخل بيا المسجد، وصمى صموات بالخ  

ذاه لطم القمنسوة، فسمم أحمد، وأعطى القمنسوة ابنو إبراىيم، اثم أتى الجامع، ومر بو وىو في التحيات، فمما ح
 ما فعل بك ىذا؟ فذىب بيا، فقال لو من رآه: ما رأيت  

                                                 

 .(11/357) المصدر السابق( 1)
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 .المصدر السابق (5)
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 .(1)فقال: رحمو اهلل
اهلل فى منزلو، فجاءتو جارية، وأرادت دخول المنزل،  كنت عند أبي عبدوىذا عبد اهلل بن محمد الصارفي يقول: 

 فعثرت عمى محبرة بين يديو، فقال ليا: كيف تمشين؟
 قالت: إذا لم يكن طريق، كيف أمشي؟

 ،تقول: أنا ما رأيتن أن م بدال ؟كبت ىذه المحبرة، ويقول ليا: كيف تمشين ،أراقت الحبر برجميا، ترد   :يعني
 يكن طريق، كيف أمشي؟ قالت: إذا لم ،آسفة ،معذرة

 فبسط يديو، وقال ليا: اذىبي فقد أعتقتك.
 قال: فقيل لو فيما بعد: يا أبا عبد اهلل، أغضبتك الجارية؟
 .(2)قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعمت  

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

                                                 

 (.13/78) قالمصدر الساب (1)
 (.13/053) المصدر السابق (2)


