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     السر حفظ باب في السلف عن جاء ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

من  "،حفظ السر"في باب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فيذه نماذج قميمة اخترتيا من كثير مما جاء عن السمف 
ال  ًا:إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثالث :قال لي أبي": قال -رضي اهلل تعالى عنيما-ذلك ما جاء عن ابن عباس 

 -رضي اهلل عنو-الخميفة عمر  ،ثالثة أشياء ،(1)ًا"عميك كذب وال يجربن   ًا،عنده أحد وال تغتابن   ،الو سر   تفشين  
صمى اهلل -وىو شاب صغير مع األشياخ من أصحاب رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-دخل ابن عباس كان ي  

   .ينبغي لإلنسان أن يعتبر بيا ،فأوصاه بيذه الثالث ،وحسن نظره ،لكمال عقمو -عميو وسمم
  .ونحو ذلك ،وقمت لو كذا واستشارني في كذا ،قال كذا :إذا دخمت عميو فال تخرج وتقول ًا"لو سر  ال تفشين  "
تبارك -وجراءتو عمى اهلل  ،وبيا ينكشف عوار اإلنسان ،فإن غيبة الناس أمر مذموم ًا"،أحدعنده  وال تغتابن  "

وفي كثير من األحيان يتسمل الشيطان إلى نفس اإلنسان فيذكر  ،وعمى عرض إخوانو المسممين ،-وتعالى
  .اآلخرين بالنقائص من أجل أن يرتفع

إذا " :وليذا كان بعضيم يوصي من يدخل عمى السمطان يقول ،ةفإن ىذا تنعدم معو الثق ًا"،عميك كذب وال يجربن  "
ورأيت عنده  ،وشاىدت كذا ،ال تخرج وتتكمم رأيت كذا ًا،كأنك ما رأيت شيئ "،أو كاألعمى ،خرجت فكن أعمى

ذا خرجت فكن كاألصم أو األبكم" ،كذا أن فال يحسن لإلنسان إذا دخل  ،في مجمسو اً كأنك لم تسمع شيئ "،وا 
السيما من  ًا،فإن ىذا ينزع الثقة تمام ،السيما في األمور الخاصة ،شاىد وما رأى وما قال وما قيل لويخبر عما 

األمر بالمعروف  ،-عز وجل-والدعوة إلى اهلل  ،يريد أن يكرر الزيارة بحسب قصده إن كان يريد اإلصالح
فإن ذلك قد  ،وفعمت ونحو ذلك ،لوفع ،وقمت ،قال ،يتكممأن فال يحسن إذا خرج  ،والنصح ،والنيي عن المنكر

إذا كان ىذا في  ،ألنو يعمم أن كل ما سيقال سينقل ؛وال يطمئن إليو ،وال يثق بو ،يبمغ المحدث عنو فيزىد فيو
فالناس  ،إذا كنت تعرف من الناس من إذا جمست معو كل ما يقال في المجمس سينقل إلى اآلخرين ،آحاد الناس

   .ذا جمسوا معو ال يتكممونوا   ،يتحرزون منو ومن مجالستو
لما مرض سميمان بن عبد الممك الخميفة األموي قال لرجاء بن حيوة وىو من العمماء ممن كان  :وىذا مثال آخر

ن سميمان بن عبد الممك مرض اآل "،ستخمف ابني؟يا رجاء أ" :قال ،يدخل عميو ويثق بو سميمان بن عبد الممك
فمن  :قال ،صغير :قال ،؟قال فاآلخر ،ابنك غائب :قال" ،مرض بدابق ،عن موطن إقامتو اً مرض الموت بعيد

 ،أوالد عبد الممك بن مروان ىؤالء ،(2)"أتخوف بني عبد الممك أال يرضوا :قال ،عمر بن عبد العزيز :ترى؟ قال
أربعة  وأوالده ،لكن عبد الممك بن مروان ىو أقوى خمفاء بني أمية ،أبناء عم ،بن عبد العزيز بن مروانوعمر 
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في  "ما تقول في رجل رأى أنو يبول :قال ،إلى ابن سيرين وبعث بيا رجالً  ،وكان قد رأى رؤيا ،تولوا الخالفة
 ،ال يكون ،ال :قال ،أنا :قال ؟،أخبرني من ىو :قال ،من ىو؟ فالرجل ارتبك :قال ،محراب المسجد أربع مرات؟

أبول في المحراب ظاىرىا غير  ،ني أنا: إال تقل لو :وعبد الممك قال لو ،افيو كان خائفً  ،ما أنت صاحب الرؤيا
يمي الخميفة من أوالده  ،نعم :قال ،عبد الممك بن مروان :قال ،لست أنت صاحب الرؤيا ،أخبرني :قال ،جيد
       .وىذا الذي كان ،(3)أربعة أوالد يبول فيو أربع مرات يعني من صمبو ،عمى الناس م  تقد   ،محراب ،أربعة

أتخوف بني عبد الممك أال " :فقال ،فالشاىد أن ىؤالء لن يتنازلوا عن الممك البن عميم عمر بن عبد العزيز
 ،وىشام ،الوليدو  ،يزيد "،بن عبد الممكومن بعده يزيد  وفول   :فقال ،وىذا أخوىم سميمان بن عبد الممك ،يرضوا

 ،وتختمو اً وتكتب كتاب ،من بعدهيزيد ول ،الممك فييم من بني عبد الممكحتى يضمنوا أن يكون  :قال ،وسميمان
 :قال ،لي في ىذا الكتابعوا من و  باي   ،وتدعوىم إلى بيعة مختوم عمييا ،أحمر اضع عميو شمعً تتقفل الكتاب 
وال زال  ،أن تبايعوا لمن في ىذا الكتاب يأمركم إن أمير المؤمنين :وقال ،فخرج رجاء ،وختمو ،فكتب العيد

 ،فرجع إلى سميمان ،فامتنعوا ،روا بمن فيو حتى يموتخب  مختوم ولن ت   :؟ قالفسئل من فيو ،سميمان لم يمت بعد  
 ،ففعل ،ومرىم بالبيعة فمن أبى فاضرب عنقو ،الصالة جامعة وناد   ،رطانطمق إلى أصحاب الش   :فقال ،وأخبره

 :فقال ،-ىشام بن عبد الممك-فمما خرجوا أتاني ىشام في موكبو  :رجاء بن حيوة يقول ،فبايعوا ،وىذا قرار حازم
 ،وأنا أتخوف أن يكون أمير المؤمنين أزاليا عني ،وال نصمح لك ،نك ما تبغاناأأنا عارف  ،ت موقفك مناملقد عم

 ،عمى أساس نستدرك ونغير ىذا الخطاب ،نإلى اآل ما دام أن الرجل ما مات ،سفأعممني ما دام في األمر نف  
وىذا جيد  ًا،ال يكون ىذا أبد ،؟يستكتمني أمير المؤمنين وأطمعك !سبحان اهلل :فقال رجاء ،ووالية العيد ،والكتاب

، فبينا أنا فانصرف ،حاول فأبيت عميو ،وشماالً  اً يعني قمبني يمني ،فأدارني وأالصني، يقول: نو ما خاف منوأ
قد وقع في نفسي أمر كبير من ىذا  ،يا رجاء :فإذا عمر بن عبد العزيز فقال ،سمعت جمبة خمفي أسير إذ
لو قال  ،أنا خائف أن تكون والية العيد ،أتخوف أن يكون جعميا إلي   ،يعني من سميمان بن عبد الممك ،الرجل

 :و ويقولتتحول القضية إلى شيء آخر عمر سيذىب إليأن ويمكن  ،كان خرج الخبر ،ال يدري أحد لكنأنت  :لو
أتخوف أن يكون قد  :فعمر بن عبد العزيز يقول   ،أنا ليا ،أنا ليا ،ال :ويقول اً وىشام سيأتي مسرع ،أنا ال أريد

ىذا الفرق بين ىشام وبين  ،س لعمي أتخمصفأعممني ما دام في األمر نف   ،جعميا إلي  ولست أقوم بيذا الشأن
كان الناس يتساءلون كم حفظت من القرآن؟ حديث  في وقتوعمر بن عبد العزيز  ،عمر بن عبد العزيز

 ،والمطاعم ،األكل وكثرة األكل والترف ؟وفي عيد سميمان نفسو أو ىشام كان كم دجاجة أكمت ،المجالس
قال رجاء لعمر بن  ،وىذا يأكل ويثنون عميو بكثرة األكل ويغبطونو ،يتحدثون بيذا ويتساءلون ،والمشارب وكذا

فمما مات سميمان أخرج الكتاب وقرأه عمى الناس عمى  "،؟أطمعك عميو اً يستكتمني أمر  !سبحان اهلل :عبد العزيز
وكان  ،وأظيرت األرض ألوان البركات ،والعدل ،فكان من الخير العظيم ،المنبر بوالية عمر بن عبد العزيز

في بعض خزائن بني أمية فييا وجدوا صرة " :وكما قال اإلمام أحمد ،الرجل يخرج بصدقتو فال يجد من يقبميا
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يخرج أيام العدل فيذا  ،بر النواةالواحدة ك   ،رب   "،ىذا يخرج أيام العدل :بر النواة مكتوب فييا رقعةر ك  حبة الب  
   .وىناك نماذج أخرى متنوعة أكتفي بواحد ،نموذج

يعني السر  "،طريقك وعم   ،وعاءكأوك  " :إلى حماد بن إسحاق فمما ولي قال لو اأسر العباس بن أحمد الوزير سر  
 ،نسيت سقائي فكيف أوكيو" ،يحتاج أني أربطو ما "،سقائي نسيت  ": فماذا قال؟ قال ،يخرجأن دعتك انتبو الذي أو 

السقاء بكبره  :تريدني أن أربط السقاء أنا أقول تإذا كن ،أنا أحرص منك :يقول ،(4)"يو؟وضممت طريقو فكيف أعم  
وىي خصمة من خصال  ،فيكذا ينبغي حفظ السر ،فسرك مصون محفوظ ،ونسيتو وال أعرف طريقو ،انتيى
أو جمس معو  ،هعند ويخبر عن كل من خرج من ،ويتكمم مع كل من دخل عميو ،والذي ال يمسك السر ،الكمال

أو كان من  ،العمماء أو من ،سواء كان من السالطين ًا،ولو كان كبير  ،فإن الناس ال يطمئنون إليو ،أو تكمم معو
 ،ي سيدخل عميو سيقول لو كل ما دارذن تخرج اليتعارفون فالن تجمس معو اآلالناس  ،غيرىم من وجياء الناس

ما  ،ألن الناس ما يطمئنون ؛وال ينتظر منو القيام والنيوض بأعمال ،مثل ىذا ال يجري عمى يده إصالح
 ؛ون العامة من أجل النصيحة واإلصالحأو من الشئ ،ونيمشئأن يأتوا إليو ويتكمموا معو في أمر من يستطيعون 

ذا فشا حصل بسبب ذلك من ألوان الفشل والمضار ما ال يخفى ،ألن ذلك يفشو وقل مثل ذلك في األمور  ،وا 
ويخبر  ،اإنسان يريد أن يتزوج ويذىب ويخبر ىذا سر   ،ونوة اإلنسان الخاصة في أي شأن من شئحيا ،الخاصة
لى أىميا ،يجد أن الخبر انتشر ووصل إلى زوجتو ذلك بعد ثم ،اىذا سر   لى كذا ،وا  ثم بعد ذلك تبدأ المشكالت  ،وا 

لو أنو سكت وصمت وحفظ ذلك ولم  ،فكان ىو المخطئ ،قبل أن يتخذ أي إجراء عممي واقعي بيذا الصدد
اد تصبر عمى حفظ لكن معروف أن المرأة ال تك ،وليس كل النساء ،وغالب ما يكون ذلك في النساء ،يفشو
   .ويمكن أن تراجع في مظانيا ،والعرب ليم أخبار في ىذا ووقائع وأمور عجيبة في حكاياتيم ،السر

فتكشفت عن مصائب لو كانت  ،وبعضيم لربما اختبر أقرب الناس إليو أمو أو نحو ذلك في أمور غير حقيقية
 وصحبو. وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،-واهلل أعمم ،حقيقية
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