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    بعض ما جاء عن السمف في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

" ا انتيكت حرمات الشرعالغضب إذ"باب فيما يتصل ب -رضي اهلل تعالى عنيم-اآلثار المنقولة عن السمف  فمن
ن لم يكن أن المؤلف ذكر أثرًا  رضي -تعمق ظاىر بما نحن فيو، لكنو مفيد، وىو ما جاء عن اإلمام مالك لو وا 

، وكان يدخل عميو -يعني عمى أبي جعفر المنصور-دخمت عمى المنصور "قال:  ،-اهلل تعالى عنو ورحمو
 .(1)"اهلل من ذلك يقبمون يده ورجمو، قال مالك: عصمنيالياشميون، ف

ذا قرأتم في التاريخ تجدون كثيرًا ما يذكر في األخبار كما يذكر  الياشميون يدخمون عميو فيقبمون يده ورجمو، وا 
يدخل عمى  وغيره، القادة الكبار الذي يقود جيوش المشرق (البداية والنياية)في  -رحمو اهلل-الحافظ ابن كثير 

ذا شائع ذائع بال نكير عندىم، بل إذا قرأت في كتب بعض أىل العمم في الخميفة فيقبل األرض بين يديو، وى
حينما ييدونيا أحيانا لكبير من الكبراء، تجد فييا أحيانا من االستعطاف والمدح المبالغ فيو ماال  مقدماتيم لكتبيم

 يصمح أن يصدر عن أحد من أىل العمم.
و، ويرى أن الفساد والشر قد كثر في الناس، لكن سنة اهلل والمقصود بيذا أن الكثيرين ربما تظمم الدنيا في عين

في الخمق جارية، فيذه األمور التي تذكر في التاريخ في زمان شريف ويوجد فيو أئمة كبار ومع ذلك تجري 
األرض أرجميم أو قبل ل إذا دخل عمييم قبّ َمن حتى الكفار ال يوجد عندىم  ،وجد في زماننايومثميا قد ال  ،وتقع
ال نعممو أبدًا، فكل زمان فيو خير وشر، ونحن مطالبون بتكثير الخير  ،في ىذا العصرال يوجد  ،الدخولعند 

  وتقميل الشر.
والمأمون كان يميل إلى التشيع، وأمر بأن ينادى بإباحة المتعة، ومن أراد أن يتمطف مع مثل ىذا يحتاج أن يأتيو 

 يميل إلى التشيع دخل عميو أحد أىل العمم فذكر لو حديثاً بحديث عن جده، عن عبد اهلل بن عباس، ولما كان 
 في تحريم المتعة فقبل وأذعن وأعمن ثانية بتحريميا. -رضي اهلل عنو-عن عمي 

أما مسألة فتنة خمق القرآن فشأنيا مشيور، وليذا امتحن فييا العمماء ومات بعضيم في األغالل والقيود، يقول  
حضر، حضرنا إلى دار السمطان أيام المحنة، وكان أحمد بن حنبل قد أُ "لما أُ  :-رحمو اهلل-أبو معمر القطيعي 

 ا، فانتفخت أوداجو، واحمرت عيناه، وذىب ذلك المين.فمما رأى الناس يجيبون، وكان رجال لينً 
 فقمت: إنو قد غضب هلل، فقمت: أبشر، حدثنا ابن فضيل، عن الوليد بن عبد اهلل بن جميع، عن أبي سممة، قال:

من إذا أريد عمى شيء من أمر دينو، رأيت حماليق عينيو  -صمى اهلل عميو وسمم-كان من أصحاب رسول اهلل 
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 .(2)في رأسو تدور كأنو مجنون"
 تبارك وتعالى.-يعني من شدة الغضب غيرة عمى حرمات اهلل 

 رضي فمم يرَض غضب فمم يغضب فيو حمار، ومن استُ أنو قال: "من استُ  -رحمو اهلل-وما جاء عن الشافعي 
 .(3)فيو شيطان"

كان يغضب، فيي  -صمى اهلل عميو وسمم-، فاهلل يغضب، والنبي -تبارك وتعالى-صف بو الرب الغضب وُ ف
و صاحبو وال يكظمو صفة كمال وعادميا بالكمية ناقص،  لكن المقصود بالذم ىو سرعة الغضب الذي ال يزم  

ولذلك  ،نسان أثر ذلك في عقمو فتكون تصرفاتو غير موزونةفيصدر منو ما ال يميق، إذا غمب الغضب عمى اإل
؛ ألن ذلك يشوش فكره، وفيما يتعمق (4)أن يقضي القاضي وىو غضبان -صمى اهلل عميو وسمم-نيى النبي 

باإلشارة التي أشرت إلييا في حال بعض أولئك الخمفاء ولعل ىذا يأتي في العبر من التاريخ، انظر كيف 
وك قال ك  ، ىذا مثال من حال المأمون، ىذا رجل شاعر يقال لو العَ اعمى ىذا كثيرة جد  مثمة يعاقبون المسيء واأل

  قصيدة يمدح بيا أحد األمراء، يقول:
 ضرهْ حإلى بين باديو  *** من عربٍ  ن في األرضِ مَ  كل  
 َخِرهْ ُمفت مَ يو  اَيكتسيي  ***      ةً َمكُرم كَ من ِعيرٌ ُمست                       

 يقول: و 
 يا *** وتنقل الدىر من حال إلى حالِ نزل األيام منزلَ الذي تُ  أنتَ 

 بأرزاق وآجالِ  ف إلى أحد *** إال قضيتَ مدى طرْ  وما مددتَ 
  .ابالغ في مدحو جد  

فطمبوه قمم يقدروا عميو؛ ألنو كان مقيما بالجبل ففر إلى الجزيرة ثم  ،فالمأمون أخذتو الحمية والغيرة، فقال: اطمبوه
أنت القائل وذكر البيت، جعمتنا نستعير  ،فحمل مقيدًا إلى المأمون فقال: يا ابن المخناء ،فظفروا بو ،إلى الشامات

يعني أنتم خارجون عن ىذا الوصف ال - أنتم أىل بيت ال يقاس بكم ،منو المكارم؟ قال: يا أمير المؤمنين
نما أستحل دمك ب ،أحداً  ، قال: واهلل ما أبقيتَ -أقصدكم   كفرك حيث تقول: وا 

  نزل األيام منزليا... إلخ.أنت الذي تُ 
 .(5)ففعموا بو، فمات ،جوا لسانو من قفاهوذاك ىو اهلل، أخرِ 

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