بسم اهلل الرحمن الرحيم
آداب المحتسبين

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعين،

أما بعد:

فيسعدني كثي اًر أن نجتمع في ىذا المكان الطيب الطاىر لنتحدث عن شعيرة كبيرة من شعائر اإلسالم ،وىي
األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.

وأظن أن ىذا الموضوع يطرح ألول مرة في دورة عممية في ىذه المنطقة ،طُرحت بعض الدورات ألعضاء

الحسبة -وفقيم اهلل وبارك في جيودىم -في مقر الييئة ،ولكن طرحو لعامة الناس ىو من األىمية بمكان.

ونحن نتحدث عن وظيفة كبيرة من وظائف العبودية ،نحن نتحدث عن عمل شرعو اهلل -عز وجل ،-وىو من
شرائع اإلسالم الكبرى التي ليا آثار متعدية ،فيو عمل يتصل بالغير ،عمل لو مساس باآلخرين ،لو مساس بمن

حولك من جيرانك ،ولو مساس بالباعة باألسواق ،ولو مساس بشيوات الناس ورغباتيم.

وال ريب أن من يممس ىذا الجانب فإنو سيواجو صعوبات ،وعراقيل ،وعقبات؛ ألن فطام النفوس عن شيواتيا

أمر يصعب عمييا.

وحديثنا في ىذه الموضوعات عن قضية اإلصالح ،إصالح المجتمع ،إصالح النفوس ،وحمميا عمى طاعة اهلل
-عز وجل.

وحينما نتحدث عن اإلصالح ينبغي أن نتحدث عمن يقوم بيذا اإلصالح ،فإنو ال يمكن أن يتحقق المقصود إذا
تولى ىذا اإلصالح من ال يحسنو ،إذا قام بو من ال يفقو التراتيب ،واآلداب ،واألمور التي ينبغي أن تراعى في

نفسو وفي عممو ،في سموكو ،في خطابو الذي يوجيو ،في أولوياتو التي ييتم بيا ،في طريقة التغيير ،في حسن

االختيار والتدبير ،في التمطف بالناس في مواضع المطف ،واإلغالظ حيث يحسن ذلك.

فتصوروا ىذا البناء الذي اجتمعنا فيو ،لو أنو اختل شيء في نظامو ،لو اختل ىذا الجياز ،أو اختل ىذا الطالء،
أو اختمت الكيرباء ،أو غير ذلك فغار بعض أىل المسجد ،وأراد أن يصمح ما اختل فيو ،وىو ال يحسن ،ماذا

تظنون لو ق ام بعضيم بطالء ما اختل من طالئو ،وقام اآلخر بإصالح ما اختل من إضاءتو ،وثالث قام

بإصالح ىذه األجيزة؟ ،أليس المتوقع أن يكون الخمل في ازدياد؟ أو أن يرقع ذلك عمى خمل ،وضعف ،وتقصير؛
ألن اليد التي باشرت ىذا اإلصالح ليست حصيفة ،وال تحسن تعاطي ىذا الجانب ،وال شك أن التخبط في

التعامل مع النفوس يورث أض ار اًر وآثا اًر غائرة في نفوس الناس قد ال ينسونيا أبداً ،كممة واحدة لربما تجعل ىذا

اإلنسان ينتكس ،لربما تجعل ىذا اإلنسان ال يدخل في المسجد أصالً بعد يومو ىذا ،كممة واحدة لم يحسب
حسابيا لربما تجعل ىذا اإلنسان ينقم عمى الدين ،وعمى كل متدين ،وداعية إلى اهلل -عز وجل ،-ويحكم عمى

الجميع بحكم واحد.

ف نحن بحاجة إلى نظر وتفكير ،نحن بحاجة إلى أن نفكر ماذا نريد ،أن نفكر إلى أي شيء نريد أن نصل مع
ىؤالء الناس ،سواء كان ىؤالء من أبنائنا في البيت ،أو كان ىؤالء من جيراننا ،أو من جماعة المسجد ،أو كان
ىؤالء من زمالئك في الدراسة ،أو من تدرسيم ،أو من زمالئك في العمل ،أو غير ىؤالء ممن تحتف وتختمط بيم

في األسواق والمجامع العامة ،وصاالت األفراح ،أو من تخاطبيم من المسئولين وذوي الوجاىات ،ماذا تريد؟

حدد ،ثم بعد ذلك كن عمى حال توافق ىذا اليدف الذي أردت أن تصل إليو ،ماذا تريد؟
ىل تريد التعنيف؟ ىل تريد كسر ىذا اإلنسان؟ ىل تريد أن تتحدث أنك لم ِ
تبال بو أصالً ،وأنك قمت بحضرتو

كذا وكذا وأسمعتو ما يكره ،وما ال يتوقع أن يصك سمعو ،ىل تريد أن تتشفى وتنتقم؟ ىل تريد أن تبرز نفسك

أنك ال تبالي بأحد ،وأنك جريء في الحق؟ ىل تريد أن تمارس أمو اًر تحقق لنفسك شيئاً من اإلشباع لدى بعض

من لدييم بعض العور في نفوسيم واألمراض حيث يحب أن ُيمكن بأن يأمر ىذا ،وينيى ىذا ،ويفسد عمى ىذا،
ويضيق عمى اآلخر؟ ماذا نريد؟
أقول :ينبغي أن يكون اليدف محدداً ،واألصل أن المؤمن حينما يقوم بيذه الوظيفة من وظائف العبودية أنو يريد
ت وما تاوِف ِ
يد إَِّل ِ
يقي إَِّل ِبالمَ ِو} [ىود.]ٛٛ:
اإلصالح {إِن أ ُِر ُ
اْلص اَل اح اما استاطاع ُ ا ا
ومن كان بيذه المثابة ويستشعر جيداً أنو يقوم ويقعد في عمل يطمب فيو مرضاة المعبود -جل جاللو ،-فينبغي

أن يصحح قصده أوالً بأن يكون مخمصاً هلل -عز وجل ،-ىذا ىو اإلكسير الذي يجعل لعممو القبول عند اهلل -
عز وجل ،-ويجعل لعممو القبول عند الناس.

كممات صادقة يقوليا اإلنسان المخمص ،فتتغمغل في أعماق النفس ،وتجد من القبول واالنقياد في قموبيم ما ال

يقادر قدره.

والناس يعرفون ويميزون ،يعرفون من يريد عموا في األرض وفساداً ،وان تدثر بدثار األمر بالمعروف والنيي عن

المنكر.

ويعرفون من يريد أن ينسب إليو الناس أمو اًر يحصل بيا الفخر والرئاسة ،ويقال :فالن لو إنجازات ،وأعمال،

وغير كذا ،وأنكر عمى كذا ،وكتب لفالن ،وجرى عمى يده كذا وكذا من األعمال ،الناس يفرقون ،ولربما أحسنوا
ّ
اتقاء لفحشو.
اتقاء لشره ،وشر الناس من أحسن الناس إليو ً
إليو ً

فإذا كان المقصود ىو تحصيل رضا اهلل -جل جاللو ،-فينبغي أن يكون القصد بذلك ىو إصالح حال ىؤالء

الناس.

ىؤالء الناس الذين قصروا في الواجبات ،أو فيما أمرىم اهلل -عز وجل -بو ،أو ارتكبوا بعض المخالفات ،ىؤالء

الناس مرضى ،وبالتالي فيم يحتاجون إلى أخذ باليد ،يحتاجون إلى عالج.

إذا رأيت من يقيم عمى المنكر فاعمم أنو مريض عميل ،يحتاج إلى من يأخذ بيده ،فال يحسن أن تمر بو،
وتطأطئ رأسك ،وتدع ىذا اإلنسان يواجو الحتوف واآلفات دون أن تكترث بو ،ىذا خطأ.

وانما تسعى لعالجو وانتشالو من ىذه الحالة المرضية إلى حال الصحة والعافية ،ىذا من المقاصد الصحيحة

التي يرضى اهلل -عز وجل -عنيا ،أو أن يكون القصد ىو إبراء الذمة؛ ألن اإلنسان أحياناً ال يتوقع القبول،
ومن ثَّم فإن ذلك ال ُيسقط التبعة عنو ،بل ىو مطالب أن يأمر وينيى عمى األرجح.

فيو كما قال أولئك الذين أمروا ونيوا أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت { امع ِذ ارة إِلاى ارِّب ُكم} [األعراف،]ٔٙٗ:
أي :أن قولنا ،وأمرنا ،ونيينا من أجل اإلعذار إلى اهلل -عز وجل ،-ىذا قصد صحيح أن يقصد اإلنسان الخروج
سكت ولم تنكر؟
من التبعة ،والمطالبة؛ ألنو سيقف بين يدي اهلل -عز وجل ،-وسيسأل عن ىذا المنكر ،لماذا
ّ
نحن نشتغل كثي اًر في توصيف أفعال الفاعمين ،والحكم عمييا ،وكل من أدلى بكالم أو مقال يأتي الشباب

لست بصدد ذلك.
الصغار والكبار ويسألون كأن الجميع مطالبون بأن يحكموا عمى كل قول وعمى كل فعلَ ،
وأقوال الناس وأفعال الناس ال يمكن حصرىا وتتبعيا ،فيذا أمر ينقضي بو الزمان والعمر من غير طائل.

أنت عميك القيام بوظائف العبودية ،ومن ذلك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،ىذا خير من أن تشتغل بقول

فالن ما رأيك فيو؟ ،الموضوع الذي كتبو ما رأيك فيو؟ ،الرد الذي رد بو فالن ما رأيك فيو؟ ،الفعل الذي فعمو

فالن ما رأيك فيو؟!.

لست بحاجة ولست بمضطر ،واهلل لن يسألك عن فالن ىل ىو جيد أو رديء ،سيسألك عما تعبدك بو وخاطبك
َ
بو ،و ِمن ىذا ىذا العمل ،فيكون من المقاصد الصحيحة االعتذار ،وابراء الذمة ،والخروج من العيدة ،عيدة

التكميف.

لن نسمم ولن نستريح ،ولن نتخمص من العقوبة والمؤاخذة ،العقوبة الخاصة والعقوبة العامة إال بالقيام بيذا العمل،
نعم فيو مشقة السيما من لم يعتد ذلك ولم يتدرب عميو؛ ألن اآلخرين قد يستثقمونو ،ويرون أن ىذا من الفضول

والتدخل في شئونيم ،لكنو إن عرف الطريق إلى ذلك فإنو بإذن اهلل -عز وجل -يوفق ،ويسدد ،ويحصل لو من

القبول ما ال يخطر لو عمى بال.

فقضية القصد ((إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى))(ٔ) ،فيو شرط في قبول سائر األعمال ،ومن
ياء وسمعة وال يحصل لو من جراء ذلك إال الخيبة ،وقموب الناس تمعنو مع ما يقوم بو من
الناس من يقوم بيذا ر ً
أعمال كبيرة ،وقد يسمط عميو كما ذكر ذلك بعض أىل العمم :أن الرجل لربما قام حسبة يأمر بالمعروف وينيى
عن المنكر وفي قمبو شيء ،قمبو ممتفت إلى المخموقين يريد أن يحمدوه ،وأن ُيذكر ،فيعاقبو اهلل -عز وجل-
ويعجل لو العقوبة أحياناً فيسمط عميو من يظممو ،وييينو ،ويذلو ،ولربما انكسر ،ولربما تحول من ذلك الشق إلى

نييت.
شق آخر ،فيقال في حقو :فميتك ثم ليتك ما
َ

فالعبد يحتاج دائماً إلى مراقبة القصد والنية ،يحتاج دائماً إلى التفتيش عن خمجاتو وحركات نفسو وقمبو ،ويفتش
في سكناتو ماذا أراد؟ ماذا يعني بيذه الكممة؟ ماذا يعني بيذا الفعل؟

واهلل -عز وجل -ال تخفى عميو خافية.

وثقوا أنو م تى صح القصد انفتح أمام اإلنسان من أبواب القبول والتسديد ما ال يقادر قدره ،نحن بحاجة فقط إلى

نية ،نية صحيحة أن نصمح ،وأن نكثر المعروف ،وأن نقمل الشر ،أن يكون قصدنا ىو رضا اهلل -عز وجل،-

وبالتالي فنحن ال نبالي أثنى الناس أم ذموا ،رضوا أم غضبوا ،لكننا نسمك الطريق الصحيحة ،وما وراء ذلك فإن

اهلل -عز وجل -ال يكمفنا بو ،والطريق الصحيحة -وىذا ىو األدب الثاني -ىي التي شرعيا اهلل -عز وجل،-
ٔ  -أخرجو البخاري ،باب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-برقم (ٔ) ،ومسمم ،كتاب
اإلمارة ،باب قولو -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إنما األعمال بالنية)) ،وأنو يدخل فيو الغزو وغيره من األعمال ،برقم (.)ٜٔٓٚ

ِ
َِ
ِ
ِِ
ِ
يرة أاانا او ام ِن اتَاب اع ِني}
وأمر بيا ،تأمموا قول اهلل -عز وجلُ { :-قل اىذه ا
س ِبيمي أاد ُعو إلاى المو اعماى ابص ا
[يوسف.]ٔٓٛ:
فأتباعو –صمى اهلل عميو وسمم– ىم أىل البصائر ،وىم الدعاة من بعده ،فكل ىذه المعاني صحيحة ،والقرآن
يعبر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة.

س ِب ِ
يل ارِّب اك} [النحل ]ٕٔ٘:ففيو إشارة إلى
واإلنسان ال يدعو إلى نفسو ،ال يأمر وينيى بحظ نفسو{ ،ادعُ إِلاى ا
اإلخالص ،بل فيو أمر باإلخالص.
ونحن ال ندعو من أجل أن نرتفع في قموب اآلخرين ،ال ندعو ونأمر وننيى من أجل أن نفرض سيطرة وسمطة
عمى ىؤالء الناس.

نحن ندعو إلى سبيل اهلل -عز وجل ،-ندعو إلى اهلل ،فتكون وجيتنا محددة ،النفس ليس ليا شيء ،جزاؤىا

وأجرىا عند اهلل -عز وجل ،-فال يقف اإلنسان عندىا ،واذا حصل لو ىذا المعنى استراح من ىموم كثيرة.

كثير من الناس ينقطع إذا اصطدم بمن يؤذيو ،ويذمو ،ويشتمو؛ ألن إخالصو ضعيف ،فإذا ُمدح فإنو ينشط،
ويشمر ،ويحصل لو من قوة القمب الشيء الكثير ،وىذا ضعف في اإلخالص ،واهلل -عز وجل -يقول { :او اكأ ِّاين
ِ
ِ
ِمن ان ِبي قااتا ال مع ُو ِرِّبي ا ِ
س ِب ِ
ب
ض ُعفُوا او اما استا اكا ُنوا اوالمَ ُو ُي ِح ُّ
يل المَ ِو او اما ا
اص ااب ُيم في ا
ُّون اكثير فا اما او اى ُنوا ل اما أ ا
اا
ين} [آل عمران.]ٔٗٙ:
ال َ
صا ِب ِر ا
فيو يسير في ىذا الطريق؛ ألنو يتعبد هلل -عز وجل -بيذا العمل ،ىل استشعرنا ىذا المعنى أم أننا نطمب رضا

الناس ،ومحمدة الناس ،وثناء الناس؟!.

الرجل ال ُيمدح حقيقة حينما يثني عميو جيرانو جميعاً ويحبونو جميعاً ،الغالب أن ىذا ال يحصل إال إذا كان
مقص اًر في أمرىم ونيييم ،ىذا ىو الغالب ،فإذا أمرىم ونياىم تحركت نفوسيم وبدءوا يذكرون عيوبو وينتقصونو،
ولربما آذوه بأكثر من ىذا.

س ِب ِ
يل ارِّب اك} وما ىي سبيمو -سبحانو وتعالى-؟ سبيمو ىي التي خطيا ،ورسميا ،وبينيا ،فال مجال ألن
{ادعُ إِلاى ا
نختمق ونبتدع الطرائق التي ال توصمنا إليو -سبحانو وتعالى ،-ومن ثَّم فينبغي أن نكون من أىل االتباع لمنبي
-صمى اهلل عميو وسمم ،-فالعمل الذي نقوم بو في ىذه الشعيرة يكون عمالً مشروعاً؛ من أجل أن يكون

صحيحاً ،صالحاً ،مقبوالً ،أما إذا اخترعنا وابتكرنا طرقاً مخالفة؛ ألنيا تشتمل عمى محرمات ،عمى بدع ،عمى
منكرات ،عمى مفاسد أعظم -وان كانت في ذاتيا صحيحة -فإن ىذا ليس من العمل المشروع بل ىو من

المنكر ،ومن الصد عن سبيل اهلل -عز وجل.

((لعن اهلل من لعن والديو))َ ،أويمعن الرجل والديو؟
قال(( :نعم ،يسب أبا الرجل فيسب أباه ،ويسب أمو فيسب أمو))(ٕ).

ون ِمن ُد ِ
ون المَ ِو
ين ايد ُع ا
س ُّبوا الَِذ ا
لما كان متسبباً بسب والديو كان كمن لعنيما" ،لعن اهلل من لعن والديو" { ،اواّل تا ُ
سبُّوا المَ او اعدوا ِب اغي ِر ِعمم} [األنعام ]ٔٓٛ:كما سيتضح -إن شاء اهلل -في الكالم عمى المصالح والمفاسد.
فا اي ُ
ٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب األدب ،باب ال يسب الرجل والديو ،برقم (ٖ ،)ٜ٘ٚومسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان الكبائر وأكبرىا،

برقم (ٓ.)ٜ

وفي وصف أولئك الذين ذكرىم النبي –صمى اهلل عميو وسمم -في حديث حذيفة قال(( :وفيو دخن)) ،فمما سأل
حذيفة النبي -صمى اهلل عميو وسمم :-وما دخنو؟

قال(( :قوم ييدون بغير ىديي ،ويستنون بغير سنتي))(ٖ).

والمقصود -كما قال الشيخ تقي الدين –رحمو اهلل– أن الصالح يتحقق باألمر والنيي عمى الصراط المستقيم(ٗ)،
والصراط المستقيم ىو الطريق الموصل إلى اهلل -عز وجل ،-ىو ما خطو اهلل لسموك عباده.

واذا كان ىذا األمر يتطمب ىذه المتابعة فيذا يقتضي أنو بحاجة إلى عمم ومعرفة ،كيف تتحقق المتابعة من غير
عمم؟ ال بد من العمم ،وىذا ىو األمر الثالث الذي يطمب فيمن يتصدى ليذه الوظيفة ،لمقيام بيذا العمل الشريف،
يحتاج إلى عمم ،عمم بما يأمر ،وعمم بما ينيى ،ويكون لو عمم بمواقع االحتساب ،يعرف متى يقدم ،ومتى يحجم،

متى يصمح األمر ،ومتى يصمح النيي ،ومتى يصمح السكوت ،ىذا كمو من العمم والفقو ،ال يأمر كيفما اتفق في
كل األحوال ،شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -فيما ذكره ىو ،وذكره الحافظ ابن القيم -تمميذه -لما مر بقوم
من التتار يشربون الخمر ،فبعض أصحابو وقفوا ،وطالبوه أن يقوم هلل -عز وجل -في ىذا المنكر ،وأن ينكر

عمى ىؤالء التتار شرب المسكر ،فنياىم شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -أن ينكروا عمى التتار شرب الخمر ،وبين ليم

شيخ اإلسالم – رحمو اهلل – أن من الناس من يكون السكر خي اًر ليم(٘).

لماذا؟ ىو منكر ،ولكن ىؤالء إذا أفاقوا أخذوا المال الحرام ،وانتيكوا العرض الحرام ،وسفكوا الدم الحرام ،فأي

غائبا عن عقمو ،أو أنو يفيق ثم يقتل ،ويسرق ،وينيب ،ويغتصب األعراض،
الجرمين أعظم؟ أن يبقى سكران ً
فيذا من الفقو.
الشباب الذين يقضون أوقاتيم بمعب الورق ،ويصابحون الصبح بيذا العمل ،ىؤالء ُينظر في حاليم قد يكون
األفضل أن ال ينكر عمييم ،دعو يشتغل بيذا المعب حتى يتعب ويدوخ ثم ينام؛ ألنو إن تركو سينتقل إلى ما ىو

شر وضر اًر مما ضرره يتعدى إلى اآلخرين.
أعظم ا

لكن إذا كنا نستطيع أن ننقمو إلى حال أفضل فيذا ىو المطموب.

فميست القضية أن اإلنسان يأمر وينيى ويقول :النتائج عمى اهلل -عز وجل ،-ال ،تأمر بعمم وفقو في ىذا الباب.

وفي كثير من الحاالت فيما نسمع ،وقد نشاىد بعض المواقف نجد من ينيى من يفعل سنة من السنن؛ ألنيا

غريبة عميو ،جديدة بالنسبة إليو فينيى عنيا ،وقد يأمر بأمور فييا مخالفة ،فيذا يأمر وينيى من غير عممُ { ،قل
ِ
َِ
اى ِذ ِه ِ
ِ
يرة أاانا او ام ِن اتَاب اع ِني} [يوسف.]ٔٓٛ:
ا
س ِبيمي أاد ُعو إلاى المو اعماى ابص ا
ِ
صُ ِ
فالجاىل ينبغي لو أن يتوقف فيما يجيمو فال يأمر وال ينيى ،واهلل يقول{ :واّل تاقُولُوا لِما تا ِ
ب
ف أالس انتُ ُك ُم ال اكذ ا
ا
ا
ِ ِ
ِ
ب} [النحل.]ٔٔٙ:
اى اذا اح اَل ل او اى اذا اح ارام لتافتاُروا اعماى المَو ال اكذ ا
ٖ  -أخرجو البخاري ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم ،برقم ( ،)ٖٙٓٙومسمم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بمزوم
الجماعة عند ظيور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر ،برقم (.)ٔٛٗٚ
ٗ  -مجموع الفتاوى (.)ٖٓٙ /ٕٛ
٘  -انظر :الحسبة البن تيمية (ص ،)ٖٔٚ :ونقل ذلك عنو تمميذه ابن القيم -رحمو اهلل -في كتابو القيم إعالم الموقعين عن رب
العالمين (ٖ.)ٖٔ /

وفي ىذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز -رحمو اهلل" :-من عمل في غير عمم كان ما يفسد أكثر مما

يصمح"(.)ٙ

وىذا صحيح ،وليس معنى ذلك أن اإلنسان ال يأمر ،وال ينيى ،وال يدعو إلى اهلل -عز وجل -إال إذا كان عالماً

وصل إلى مرتبة كبيرة بالتحصيل العممي ،أبداً.

وانما المقصود أنو يأمر في حدود ما يعمم ،ىناك أمور ال تخفى عمى أحد ،فمن منا يخفى عميو أن الصالة
واجبة؟ وكم عدد الذين ال يصمون؟

اذىب إلى األسواق وانظر أبواب المتاجر تجد أكداساً من البشر ينتظرون انصراف الناس من الصالة.

مثل ىذا ىل يخفى عمى أحد أن ىذه الصالة واجبة ،وأن ىذا الجموس عنيا من المنكرات ،بل من أعظم

المنكرات؟ ىذا ال يخفى.

فحينما نقول :العمم ،يعني العمم بيذه القضية التي يأمر بيا أو ينيى عنيا فقط ،وأما إذا كان ال يأمر إال العمماء،
وال ينيى إال العمماء فمعنى ذلك أن ىذا العمل سيبقى محصو اًر في فئة قميمة وقد يتالشى.

كم عدد العمماء؟ في بعض البالد اإلسالمية لربما يصل العدد إلى مائتي مميون ما فييم عالم واحد ،فماذا يصنع

الناس؟

كل من يعمم أن ىذا من المعروف أو أن ىذا من المنكر يجب عميو أن يتحرك ويقوم هلل -عز وجل ،-وبيذا
يكثر الخير ويعم ،أما أن تبقى ىذه الجموع الغفيرة من طالب العمم ،ومن الدعاة ،ومن الشباب الصالح ،وحتى

الفساق ،أن تبقي ىذه الجموع تتفرج والذين يأمرون وينيون قمة -أفراد -فيذا غير صحيح ،ومن شأنو أن تموت

ىذه الشعيرة ،وأن تفشو المنكرات ،وأن يقل المعروف.

فالبد أن يقوم كل مسمم بما افترض اهلل -عز وجل -عميو وان كان مقص اًر في نفسو -كما سيأتي.

تكمم في حدود ما تعمم ،واذا تكممت أو تحركت إزاء ىذا المنكر فإنك ينبغي أن تراعي الطريقة التي تتعامل بيا

مع ىذا اإلنسان.

وىنالك أساليب ووسائل ،ىناك ألوان من المعامالت من شأنيا أن تأسر قموب الناس ،وىناك أساليب من شأنيا
أن تنفرىم وتبغضيم في ىذه الشعيرة وفيمن يقوم بيا.

نحن بحاجة إلى الرفق ،وىذا ىو األدب الرابع ،أن نرفق بيؤالء الناس ،إذا استشعرت أنيم مرضى بحاجة إلى
عالج ،ونظرت إلييم بعين القدر فإنك ترحميم ،وتشفق عمييم ،وتحاول بكل مستطاع أن تنتشميم من ىذا

المستنقع.

إذا ذىبت إلى مقيى ،إذا رأيت شباباً يرقصون في الطريق فال شك أن غيرة اإلنسان تتحرك ،ولربما غمى الدم في

عروقو غيرة هلل -عز وجل ،-ولكن ينبغي أن يقف قميالً قبل أن يتحرك وينكر ،ما ىي الطريقة المالئمة في
تحقيق المطموب؟

ىل ىي العنف أو الرفق؟ ف ّكر قبل أن تقدم.
 - ٙأخرجو ابن عبد البر في جامع بيان العمم وفضمو (ٔ ،)ٖٔٔ /برقم (ٕٖٔ).

من الناس من ال يصمح لو إال العنف ،والشدة ،واإلغالظ ،وأظن أن ىؤالء قمة إما لمؤميم ،يعني أنو ال يجدي
معيم مكارم األخالق ،اإلحسان ،واإلفضال ،والمطف ،فيتطاولون عمى ىذا اإلنسان ويستضعفونو.

واما أن يعمد اإلنسان إلى الشدة والغمظة ألن المقام يقتضي إيصال رسالة قوية تدل عمى عظم ىذا األمر الذي

ارتكب ،أو منزلة ذلك األمر الذي ترك.

ولكن ينبغي أن يكون ىذا عند من يحتممك ،فينبغي أن تعمم جيداً أن ىذا اإلغالظ ،وىذه الكممات التي تقال قد

تصدر من إنسان فتكون بمسماً عمى القموب ،ولربما يرددونيا في مجالسيم فرحاً بيا وافتخا اًر مع أنيا قوية،

ُيحتمل منو ما ال ُيحتمل من غيره.
ورأينا بعض الناس لربما عدوا الكممة الغميظة من رجل كبير عظيم القدر ،لربما عدوىا منقبة يرددونيا ويحكونيا
في مجالسيم ،أنو قال ليم كذا ،وىذا معروف.

فأقولُ :يحتمل من إنسان ما ال ُيحتمل من غيره.
فما كل الناس تُحتمل منو الغمظة والشدة ،والكممات القوية.

اآلن الشاب الذي لربما لم يبمغ الخامسة عشرة قد يقول لو أبوه كممات قوية يقبميا ،أليس كذلك؟

لكن لو قاليا أستاذه في المدرسة ،أو قاليا جاره ،أو قاليا إمام المسجد لربما ال تُحتمل ،أليس كذلك؟ ولربما ترك
الصالة في المسجد ،ولربما شتمو ،وسبو ،وترك العمل الذي ىو فيو إذا كان يشتغل معو بحسبة ،بدعوة ،بعمل
صالح ،فينفر منو غاية النفور.

لماذا احتمميا من أبيو ولم يحتمميا من ىذا؟ ىو ما ذكرت.
وىكذا الرجل الكبير.

أقول :ينبغي أن يكون األصل ىو المطف ،والرفق ،والمين ،إال إذا اقتضى المقام خالف ذلك ،اهلل -عز وجل-

يقول في حق نبيو –صمى اهلل عميو وسمم– وىو أكمل الخمق ،وأشرف الخمق ،وىو الكبير -صمى اهلل عميو
شِ
اورُىم ِفي اْلام ِر}
ت فاظًّا اغمِيظا ال اقم ِب اّل نفا ُّ
ف اعن ُيم اواستاغ ِفر لا ُيم او ا
ضوا ِمن احولِ اك فااع ُ
وسمم ،-يقول { :اولاو ُكن ا
[آل عمران.]ٜٔ٘:
ذكر ثالثة أشياء تطيب بيا النفوس والقموب ،نحن بحاجة مع الزوجات ،ومع األبناء ،ومع الطالب ،ومع

المتسوقين ،ومع الباعة ،ومع غيرىم ،نحن بحاجة إلى شيء من المداراة -وليست المداىنة -والمالطفة.

ولربما نفوت أحياناً في سبيل تحصيل مطموب أكبر ،أو في سبيل تحصيل جذب القموب واصالح عمل ىؤالء
الناس ،فقد ال نقف عند كل عمل خطأ ،وكل تقصير ،وانما نراعي الحال والمقام ،ىناك أمور تؤخر ال تحسن

اآلن إما ألنيا بالحضرة -حضرة اآلخرين ،-أو ألنيا ال يحتمميا عقل ىذا اإلنسان أو عممو ،أو قمبو.

بعض الناس لو جمس يردد بعض األذكار في غير موضعيا ،وقمت لو :ىذا ال يشرع ،أقام الدنيا وال أقعدىا،

قال :تنيى عن المعروف ،تنيى عن ذكر اهلل -عز وجل-؟ ،وال يمكن أن تصل معو إلى نتيجة.
مثل ىذا قد يؤخر اإلنكار عميو حتى يفقو ،يعمم بعض األمور قبل ذلك ،وىكذا.

فإذا كان النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أخبره اهلل أن الناس يتفرقون من حولو إذا كان فظا غميظ القمب فثقوا أن
غيره ممن دونو بمراحل –عميو الصالة والسالم– من باب أولى.

إذا كان ىؤالء أقرب الناس إليك ،إذا كنت غميظًا ،جافا ،جمفًا في التعامل معيم فسيتفرقون ،وينفرون ،ويقع في
نفوسيم من ألوان الوحشة ،والبغض ،بل والحقد ما يعرفو من خالط الناس.

فأقول :ىذه قضية نحتاج أن نتأمميا ،النبي –صمى اهلل عميو وسمم– وىو بتمك المنزلة أخبرنا اهلل -عز وجل-
شِ
اورُىم ِفي اْلام ِر}.
عن ىذه النتيجة
ف اعن ُيم اواستاغ ِفر لا ُيم او ا
ابتداء ،إذن {فااع ُ
ً
العفو حيث يحسن العفو ،ما ىو دائماً ،واالستغفار ،ىذا اإلنسان وقع بذنب ،أسأل اهلل أن يغفر لك ،وأن يرفع
درجتك في الجنة ،وأن ال يؤاخذك بيذا العمل ،وأن يغسمك بالماء ،والثمج ،والبرد وأن يمحو عنك الخطايا ،وتقول

لو ىذا الكالم يذوب أمامك كما يذوب السكر في الماء ،يذوب! ويدعو لك ،وان لم ينفذ لكنو سيقبل رأسك -وأنت
لست بحاجة إلى ىذا ،-ويدعو لك ويشتط في ىذا ،ويعتذر.

بينما لو جئتو ،وأمرتو ،ونييتو لطماً في الوجو ،صككت الكالم الغميظ في وجيو صكا ،ماذا ستكون النتيجة؟

فالناس بحاجة إلى شيء من التمطف.

الحيوانات :أنا أتأمل كثي اًر من األشياء التي أراىا ،تأمل القط اآلن إذا أجمستو وجمست تمسح عميو ،ماذا يصنع؟
يغمض عينيو ويجمس بطريقة معينة في غاية المطافة ،واليدوء ،والمسالمة ،حيوان! ،فإذا زجرتو انتفش ،وحدق

بعينيو ،وظيرت مخالبو ،واستعد لممنازلة ،والنفور ،وجرى الدم في عروقو ،أليس كذلك؟

الناس ىكذا.

الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل -حينما كان مدي اًر لمجامعة اإلسالمية حصل معو موقف ،أحد العمماء

الكبار في بعض العموم قال ألحد الطالب :والنبي افتح النافذة.

فالطالب لم يحسن الرد وال التصحيح ،فقال :قل واهلل ،من حمف بغير اهلل فقد كفر أو أشرك ،فسبو ىذا الشيخ سبا

عنيفاً ،وأقذع في سبو وشتمو ،وقال كالماً ال يميق أن أقولو في ىذا المسجد ،فسب ما ُي َنبز بو ىذا الطالب من
ظيرني ىؤالء الناس.
ا
مذىب ،وخرج يريد أن يسافر إلى بالده ،وأن يترك الجمل وما حمل ،وال يقعد بين
فيقول لبعض المشايخ الذين أخذوا بيده وذىبوا بو إلى أحد المشايخ الفضالء األخيار في الجامعة ،رجل لطيف

معروف غير الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة اهلل عميو ،-فقال :ىؤالء كذا وكذا يكفرون الناس -يعني

الوىابية ،-فقال :يا شيخ ،أنا وىابي وما أكفرك.
قال :أنت تكروني ،ما أنت وىابي!

قال :أنا من وىابية التكارنة.

الشيخ ىذا من األفارقة ،فالحاصل أنو أبى أن يقبل منو أو أن يسمع منو ،فذىبوا بو إلى الشيخ عبد العزيز ،يبدو
أنو وصمو خبر أو ال أدري ،فمنذ أن دخل وجمس بدأ الشيخ يثني عميو ،وأنت البقية ،وأنتم قمة وندرة في عالم

اإلسالم ،وقد جمع اهلل لكم أبناء المسممين ينيمون من عممكم ،وفضمكم ،وأدبكم ،وأخالقكم ،كثر اهلل أمثالكم في
المسممين ،وبارك في جيودكم ،يقول من حضر :فكان ىذا الشيخ يطأطئ رأسو شيئاً فشيئاً حتى كاد أن تممس
جبيتو ركبتيو ،وما تكمم بكممة.

فمما انتيى الشيخ –رحمو اهلل– من كالمو ،قام وخرج ،فمما ركب في السيارة طمب كتباً ليق أر فييا عن ىذا المذىب
كما يقول ،وبدأ يتكمم.

فيذا مثال لمطف والرفق ،ما قيل ليذا اإلنسان :افعل ما شئت ،وان قمت كممة رددنا عميك بعشر ،وان كنت ريحاً
فنحن إعصار ،ما قال :إن كنت ريحاً فنحن إعصار ،ال.
وانما تمطف بو فحصل المقصود.

واهلل -عز وجل -كما ثبت عن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -من حديث عائشة من صحيح مسمم(( :رفيق
يحب الرفق في األمر كمو ،ويعطي عميو ما ال يعطي عمى العنف))(.)ٚ

وفي الحديث اآلخر(( :إن الرفق ال يكون في شيء إال زانو ،وال ينزع من شيء إال شانو))(.)ٛ
في كل شيء ،التعامل مع السيارة ،مع الحيوانات ،مع اآلدميين ،مع اآلالت ،اإلنسان الغضوب العنيف لربما
يريد أن يصمح آلو فيغضب فيكسرىا كأنو ينتقم من نفسو ،ولربما لطم نفسو ،وشق جيبو لفرط غضبو وسوء

أخالقو ،فيتأذى بو من حولو.

عائشة –رضي اهلل عنيا– حينما تعاممت بشيء من العنف مع ناقة لم تروض ،قال ليا النبي -صمى اهلل عميو

وسمم(( :-يا عائشة ،ارفقي فإن الرفق ال يكون في شيء إال زانو ،وال ينزع من شيء إال شانو)).

وفي حديث جرير البجمي -رضي اهلل عنو -مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-من يحرم الرفق يحرم

الخير كمو))(.)ٜ

ىذه أحاديث نسمعيا دائماً ،لكن المشكمة أننا ال نفكر غالباً ،ال نفكر ،من يحرم الرفق يحرم الخير كمو!

فيل نحن نتعامل بيذا الرفق؟ ،ال تقل :إن ىذا اإلنسان شرير ،وسيئ ،ىل ىو أسوأ من فرعون؟ أبداً.
واهلل -عز وجل -حينما أمر موسى وىارون -عمييما السالم -أن يذىبا إلى فرعون ،قال{ :اذ اى ابا إِلاى ِفر اعو ان إِنَ ُو
طا اغى} [طو.]ٖٗ:
"طغى" ماذا فعل؟ كان يقول :أنا ربكم األعمى.

يوجد أحد من أصحاب المنكرات اليوم يقول :أنا ربكم األعمى؟
يوجد أحد يقول لمناس :ما عممت لكم من إلو غيري؟

أبداً ،فاهلل -عز وجل -يقول{ :فاقُواّل لا ُو قاوّل لا ِّينا} [طو.]ٗٗ:
قول لين ،بعض العمماء يقول :أن ينادى بكنيتو.

بغض النظر ،ىذا من القول المين ،فموسى يتكمم مع فرعون ،ال خوفاً منو ،ولكن من أجل أن يقبل ،يا أبا فالن،

مثمك ينبغي أن يكون الحق جارياً عمى يده ،وأن تكون سبباً لمخير ،واإلحسان إلى الناس ،واإلرفاق بيم ،ال تكون

لعنة عمييم ،سبباً ألذيتيم ،فتبغضك قموبيم ،أنت ال تخسر شيئاً باإلحسان ،ىذا كالم يمكن أن يوجو إلى فرعون
والى غير فرعون من الناس السيئين.

نحن ال نخسر شيئاً حينما نوجو ىذه الكممات الطيبة ،انظر إلى ذلك الرجل الذي جاء ألحد الخمفاء ،قال لو :إني

سأغمظ عميك.

 - ٚأخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب فضل الرفق ،برقم (ٖ.)ٕٜ٘
 - ٛأخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب فضل الرفق ،برقم (ٗ.)ٕٜ٘
 - ٜأخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب فضل الرفق ،برقم (ٕ.)ٕٜ٘

ولست بأفضل من
لست بأسوأ حاالً من فرعون،
يعني تحممني ،سآمرك وأنياك وأشدد عميك ،فقال :ميالً،
َ
ُ
عمي؟ ،أوصل ىذه الرسالة التي تريد إيصاليا بطبق من ذىب بدالً من أن توصميا بطبق
موسى ،لماذا تشدد ّ

مشوه وعبارة غميظة تورث الوحشة في النفوس ،أنت ماذا تريد؟ ألست تريد القبول؟ ألست تريد تكثير الخير؟
ألست تريد اإلصالح؟ فاتخذ لذلك سبيالً إلى قموب الناس.

ىذا الولد أجمسو بجانبك ،وكممو بالكالم الطيب ،وبالكممات والعبارات التي تدل عمى إشفاق ومحبة وكذا ،ثم بين

لو الممحوظة التي تريد إيصاليا.

فالطالب نفس القضية ،صحح األخطاء ،قوم االنحرافات ،لكن ال تجرح ،السيما بحضرة اآلخرين ،كثير من

النفوس ليا عزة وأنفة ،فال يقبل أن يذل وييان بحضرة زمالئو أو من يعتد بيم ،ويحفظ مروءتو بحضرتيمُ ،فيمطم

عمى قفاه ،يضرب ،وييان ،ويشتم ،ىذا ال يجوز ،فينفر ،وينقطع ،انظروا إلى مؤمن آل فرعون ،ماذا قال ليم لما
ول رِّبي المَ ُو وقاد جاء ُكم ِبالب ِّي ان ِ
ات} [غافر.]ٕٛ:
أرادوا قتل موسى؟ تمطف بيم{ :أاتاقتُمُ ا
ا
ا ا ا
ون ار ُجَل أان ايقُ ا ا ا
يقول ليم{ :يا قاوِم لا ُكم المم ُك اليوم ظا ِ
ين ِفي اْلار ِ
ص ُرانا} [غافر.]ٕٜ:
اى ِر ا
ا
ض فا امن اين ُ
ُ ُ
ا ا

ما قال :من ينصركم؟ جعل القضية ىمو ،وأن مصمحتيم من مصمحتو ،وأنو يريد نفعيم ،ويخاف عمييم ،كالم
مشفق{ ،فامن ينصرانا ِمن بأ ِ ِ
اء انا} [غافر.]ٕٜ:
ا
س المَو إِن اج ا
ا ا ُُ
اف اعماي ُكم ِمث ال ايوِم اْلاح از ِ
اف اعماي ُكم ايوام التَان ِاد}
اب} [غافر { ،]ٖٓ:اوايا قاوِم إِ ِّني أ ا
يقول ليم { :ايا قاوِم إِ ِّني أ ا
اخ ُ
اخ ُ
[غافر.]ٖٕ:
أقول :لو أن صبيا في ىذا المسجد اآلن أخذ عمبة من العصير ثم جمس يطوف بيذا المسجد ويعصره عمى

األرض ،ماذا نتوقع من ردود أفعال الناس؟

لربما ىذا تمّو ،ولربما ىذا ضربو ،ولربما ىذا شتمو ،ولربما أُلحق ذلك بأبيو -يعني الشتم ،-لربما لم يستطع ىذا
األب أن يبقى في المسجد ،أين نحن؟

ىذا رجل كبير أعرابي دخل المسجد ،في بعض الروايات أنو جاء فرفع يديو وقال(( :الميم اغفر لي ولمحمد ،وال

(ٓٔ)
رت واسعاً.
تحج َ
تغفر ألحد معنا))  ،فضحك النبي –صمى اهلل عميو وسمم– وقالّ :
تحجرت واسعاً.
أو :قد
َ

فشج يبول في ناحية من المسجد ،ذىب إلى جية في المسجد ،زاوية ،وجمس يبول في المسجد! ،ضاقت
ثم ذىب ّ
األرض بما رحبت ،حرار المدينة الثالث ضاقت عميو فجاء يبول في المسجد ،فقام إليو الناس ونيروه ،فنياىم

النبي –صمى اهلل عميو وسمم– وقال(( :ال تزرموه بولو)) ،ال تقطعوا عميو البول؛ ألنو يتألم ويتضرر إذا توقف

عن التبول –أعزكم اهلل ومن يسمع -في المنتصف ،حتى انتيى ،فمما فرغ أمر النبي –صمى اهلل عميو وسمم–

بس ْجل من ماء فأريق عميو ،وعممو – صمى اهلل عميو وسمم – قال(( :إن ىذا المسجد ال يبال فيو)).
َ
(ٔٔ)
ىذا ليس دورة مياه(( ،إن ىذا المسجد ال يبال فيو وانما بني لذكر اهلل ولمصالة)) .

ٓٔ  -أخرجو ابن ماجو ،كتاب الطيارة وسننيا ،باب األرض يصيبيا البول كيف تغسل ،برقم ( ،)ٕٜ٘وأخرجو أحمد في المسند،
برقم (ٓ ،)ٜٙ٘وقال محققوه" :حديث صحيح لغيره ،وىذا إسناد حسن" ،وصححو األلباني في صحيح األدب المفرد ،برقم (.)ٜٗٛ
ٔٔ  -ىو تمام الحديث في التخريج السابق.

ولو جاء اآلن أحد يبول في المسجد ،ماذا يصنع بو الناس؟!
النبي –صمى اهلل عميو وسمم– مع أُمامة -وىي بنت ابنتو -يصمي فإذا قام حمميا ،واذا ركع أو سجد
وضعيا(ٕٔ).

لو اإلمام يحضر بنتو ويحمميا إذا قام ،واذا سجد وضعيا في كل ركعة! ،يصمي –صمى اهلل عميو وسمم– فيسجد
ويطيل السجود فيأتي بعض الصحابة ويرفع رأسو لينظر فيجد أن الحسن أو الحسين ارتحمو ،ركب فوق ظيره،

فمما فرغ النبي –صمى اهلل عميو وسمم -من صالتو أخبرىم(( :إن ابني قد ارتحمني فكرىت أن أعجمو))(ٖٔ).
يعني حتى يقضي حاجتو ،ينبسط ويمعب عمى ظير النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وىو اإلمام.

لو أن اإلمام يأتي أطفالُو ويفعمون ىذا ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعمون؟ يذىبون إلى األوقاف ولو حبواً يشتكونو،
ىذا إذا سممت عظامو ،ونفسو ،أليس كذلك؟

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يخطب عمى المنبر ثم يجد الحسن أو الحسين يقوم ويقع ،وعميو برد أحمر ،فينزل
النبي –صمى اهلل عميو وسمم– ويضمو ثم يحتممو معو ثم يقول(( :صدق اهلل{ :إِ َن اما أام اوالُ ُكم اوأاواّل ُد ُكم ِفت انة}
[التغابن ]ٔ٘:لما رأيت ابني ىذا يقوم ويقع لم أحتمل حتى نزلت .)ٔٗ())...
أو كما قال -عميو الصالة والسالم ،-لو اإلمام في الخطبة يفعل ىذا ،ينزل من الخطبة ويقطعيا من أجل طفل
صغير من أطفالو جاء يقوم ويقع فاحتممو وأخذه ،ماذا سيقول الناس عنو؟

نحن لدينا قدر كبير من العنف ،والشدة ،والغمظة ،لم تكن عند رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم.

لما صمى بأصحابو –صمى اهلل عميو وسمم– وصمى معيم معاوية بن الحكم السممي ،وعطس رجل من القوم

فقال :الحمد هلل.

ونظر إليو معاوية بن الحكم وقال :يرحمك اهلل.

إلي؟
تكمم في الصالة ،يقول :فجعموا يرمقونني بأبصارىم ،فقمت :واثُكل أمّياه ما بالكم تنظرون ّ
إلي؟ وىو في الصالة!
ماذا عممت حتى تنظروا ّ

يقول" :فجعموا يمطخون أفخاذىم ،فعممت أنيم يسكتونني فسكت ،فمما فرغ النبي –صمى اهلل عميو وسمم– من

صالتو قال(( :إن ىذه الصالة ال يصمح فييا شيء من كالم الناس))(٘ٔ).

ٕٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب الصالة ،باب إذا حمل جارية صغيرة عمى عنقو في الصالة ،برقم ( ،)٘ٔٙومسمم ،كتاب المساجد

ومواضع الصالة ،باب جواز حمل الصبيان في الصالة ،برقم (ٖٗ٘).

ٖٔ  -أخرجو النسائي ،كتاب التطبيق ،باب ىل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ،برقم (ٔٗٔٔ) ،وأحمد في المسند ،برقم
(ٖٖٓ ،)ٔٙوقال محققوه" :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيو لم يخرج لو سوى النسائي".
ٗٔ  -أخرجو أبو داود ،تفريع أبواب الجمعة ،باب اإلمام يقطع الخطبة لؤلمر يحدث ،برقم ( ،)ٜٔٔٓوالترمذي ،أبواب المناقب

عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب مناقب أبي محمد الحسن بن عمي بن أبي طالب والحسين بن عمي بن أبي طالب -
رضي اهلل عنيما ،-برقم (ٗ ،)ٖٚٚوالنسائي ،كتاب الجمعة ،باب نزول اإلمام عن المنبر قبل فراغو من الخطبة ،وقطعو كالمو
ورجوعو إليو يوم الجمعة ،برقم (ٖٔٗٔ) ،وابن ماجو ،كتاب المباس ،باب لبس األحمر لمرجال ،برقم (ٓٓ ،)ٖٙوصححو األلباني
في صحيح أبي داود ،برقم ( ،)ٔٓٔٙوفي صحيح الجامع ،برقم (.)ٖٚ٘ٚ
٘ٔ  -أخرجو مسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب تحريم الكالم في الصالة ،ونسخ ما كان من إباحتو ،برقم (.)ٖ٘ٚ

معاوية يقول :فبأبي ىو وأمي وواهلل ما ضربني ،وال كيرني ،وال نيرني ،وانما قال كذا وكذا وكذا.
ما نظر إليو بعين يتطاير منيا الشرر ،أو وبخو أمام اآلخرين.

الشاب الذي جاء لمنبي –صمى اهلل عميو وسمم– واستأذنو في الزنا ،أن يزني ،أن يرخص لو ،فزجره الناس،
وقالوا" :مو ،مو ،فقال(( :ادنو)) ،فدنا منو قر ًيبا ،قال :فجمس قال(( :أتحبو ألمك؟)) ،قال :ال واهلل ،جعمني اهلل
فداءك ،قال(( :وال الناس يحبونو ألمياتيم)) ،قال(( :أفتحبو البنتك؟)) ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعمني اهلل

فداءك ،قال(( :وال الناس يحبونو لبناتيم)) ،قال(( :أفتحبو ألختك؟)) ،قال :ال واهلل ،جعمني اهلل فداءك ،قال:
((وال الناس يحبونو ألخواتيم)) ،قال(( :أفتحبو لعمتك؟)) ،قال :ال واهلل ،جعمني اهلل فداءك ،قال(( :وال الناس
يحبونو لعماتيم)) ،قال(( :أفتحبو لخالتك؟)) ،قال :ال واهلل ،جعمني اهلل فداءك ،قال(( :وال الناس يحبونو

بعد ذلك
لخاالتيم)) ،قال :فوضع يده عميو وقال(( :الميم اغفر ذنبو ،وطير قمبو ،وحصن فرجو)) ،قال :فمم يكن ُ
الفتى يمتفت إلى شيء"(.)ٔٙ
وىكذا في أمثمو كثيرة ،فاألمر كما قال اإلمام مالك –رحمو اهلل" :-من الناس من ُيرفق بو فيطيع"(.)ٔٚ
وقد قال بعض الفضالء من المعاصرين كالماً جيداً ،يقول" :ىؤالء الناس ميما بدا لنا أنيم في غاية السوء
والجفاء فإن ىؤالء إن وجدوا يداً حانية ،ووجدوا من ينصت إلييم ،وييتم بشئونيم وأحواليم ،واطمأنوا إلى ىذا

اإلنسان ،وكانوا واثقين بو وبحنوه عمييم وبشعوره بآالميم ،فسرعان ما تتبدى تمك القشرة الصمبة إلى ثمرة شيية
حموة".

ىذه القشرة تغطييم فيبدون قساة ،أجالفًا ،سيئين جدا.
يقول " :وذلك ألنيم يعافسون الحياة وما فييا من صمف ،يعافسون الناس وىم يشعرون أنو إن لم َيسرق ُيسرق،
وان لم َيظمم ُيظمم ،وان لم َيغتصب ُيغتصب ،وان لم يأخذ حقو بالقوة أُخذ منو واستضعف ،يعيش في حياة يشعر

أنو في غابة ،فتتبدى أخالقو السيئة ،ورعونتو ،وجفاؤه ،وجالفتو ،فإذا وجد من يحنو عميو ،ويمسح عميو ،وييتم
بآالمو ،وىمومو ،وشئونو ،ومشكالتو واطمأن إليو ووثق بو تكشفت ىذه القشرة الصمبة عن ثمرة شيية حموة.

فالناس ميما بدوا في غاية السوء إذا وجدوا من يرحميم وييتم بيم أذعنوا لو غالباً وأحبوه من كل قموبيم".

وأنت تقصد اإلصالح ،فإذا كان ىذا الطريق إليو فعميك أن تسمكو ،وقد قال الثوري –رحمو اهلل" :-اؤمر
بالمعروف في رفق ،فإن قبل منك حمدت اهلل -عز وجل -واال أقبمت عمى نفسك"(.)ٔٛ

وكان يقول" :ال يأمر بالمعروف وال ينيى عن المنكر إال من كان فيو خصال ثالث :رفيق فيما يأمر ،رفيق فيما
ينيى ،عدل بما يأمر عدل بما ينيى ،عالم بما يأمر عالم بما ينيى"(.)ٜٔ

 - ٔٙأخرجو أحمد في المسند ،برقم (ٕٕٕٔٔ) ،وقال محققوه" :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الصحيح" ،وقال األلباني" :وىذا
سند صحيح رجالو كميم ثقات رجال الصحيح" في السمسمة الصحيحة ،برقم (ٓ.)ٖٚ
 - ٔٚموطأ مالك ت األعظمي (ٔ.)ٕٕٙ /
 - ٔٛالجرح والتعديل البن أبي حاتم (ٔ.)ٕٔٗ /
 - ٜٔاألمر بالمعروف والنيي عن المنكر لمخالل (ص.)ٕٗ :

وكان اإلمام أحمد –رحمو اهلل– يقول" :والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في األمر بالمعروف بال غمظة إال

رجالً مبايناً معمناً بالفسق"(ٕٓ).

وكان أصحاب ابن مسعود -رضي اهلل عنو -إذا مروا بقوم يرون منيم ما يكرىون ،يقولون" :ميال رحمكم

اهلل"(ٕٔ).

أغضبت رجالً فقبل منك"(ٕٕ).
ىذا األسموب الذي يخاطبون فيو صاحب المنكر؛ ألنو كما قال اإلمام أحمد" :ما
َ
أنت كأنك تقول لو :ال تقبل ،وال تمتثل.

أنا أقول لبعض اإلخوان أحياناً :تصوروا يا إخوة أن بمداً أتاىا اثنان من المنصرين ،حتى نعرف نحن ماذا نفعل
مع الناس ومع طالبنا أحياناً ،ولربما نتوجو في المجالس في بطوالت لربما قصدنا فييا إيذاء ىؤالء لسبب أو

آلخر ،لسوئيم ،لفحشيم ،لكذا.

لو جاء اثنان من المنصرين إلى بمد أحدىما سيئ ،وكالىما سيئ ،لكن ىذا أرعن ،غضوب ،يضرب التالميذ
واأليتام ،ويتفنن في أذيتيم ،وشتميم ،وسبيم ،واآلخر يمسح عمى رءوسيم واذا أساء إليو أحد ابتسم ،ويعطييم،

جيبو ال يخمو من الحموى ،واأللعاب ،واألشياء التي تحبب التالميذ بو ،فصاروا ال يعدلون بو أحداً.

من ىو الخطير؟ من ىو األخطر؟ األول أو الثاني؟ الثاني ىذا ىو الداىية الذي استطاع أن يممك قموبيم فينفث

باطمو وسمومو في نفوسيم.

بينما اآلخر أرعن ،أحمق ،خفيف العقل ،سرعان ما يغضب فيفرغ غضبو وينتقم من ىؤالء التالميذ ،فيمطم ىذا،

ويكسر سن ىذا ،ويمكم ىذا ،ويشتم اآلخر ،ىذا ال يحبونو وينفرون منو ،وىو يقول بأعمى صوتو :ال تقبموا مني

شيئاً ،ال قميالً وال كثي اًر ،فيكرىونو ويكرىون الدين الذي يدعو إليو.

أغضبت رجالً فقبل منك" ،وكان يقول :يأمر بالرفق
فنحن إذن بحاجة إلى أن نفكر في ىذا الجانب" ،ما
َ
والخضوع ،فإن أسمعوه ما يكره ال يغضب ،فيكون يريد أن ينتصر لنفسو.

أحياناً تتحول قضية الحسبة إلى خصومة شخصية يكون ىو طرفاً فييا ،يريد أن ينتقم ،صار بينو وبين اآلخرين
مشاكل ،وأحقاد ،وحسابات ،فيذا ال يصمح لمحسبة ،الحسبة تحتاج إلى قمب كبير.

اآلن نحن نسمع أحياناً في بعض الحاالت في المستشفيات :الطبيب لربما من شدة األلم يعضو المريض ،أليس
كذلك؟ لكنو يتحمل ذلك منو.

وقد سمعت بعجائب مما يفعمو بعض المرضى في بعض الحاالت من ضرب لمطبيب في حال شدة األلم أو غير

ذلك.

وذاك يصبر ويتمطف ،ىذا الواجب ،لكن تصوروا لو أن الطبيب يبادلو بالمكمات وضربة بضربة وشتمة بشتمة،

ىذا ال يصمح طبيًبا ،ىذا أضحوكة ،ال يصمح أن يعالج.

ٕٓ  -المصدر السابق (ص.)ٕ٘ :
ٕٔ  -المصدر السابق.
ٕٕ  -المصدر السابق (ص.)ٕٙ :

كذلك إصالح عمل الناس ،وسموك الناس ،وأخالق الناس ،اآلمر بالمعروف والناىي عن المنكر ما يتحول إلى
إنسان ينتقم لنفسو ،فيكون كالذي يغسل الدم بالدم ،أو الدم بالبول -أكرمكم اهلل ومن يسمع.

ىذا ال يميق ،ثم إن الناس ينظرون بالمجير فيزنون حركاتو وسكناتو بدقة ،فيو بحاجة إلى أدب خامس ،وىو أن

يكون منضبطاً بأحكام الشريعة ،وىذا الذي يكون لو التأثير البميغ في نفوسيم ،إذا جاء إنسان يأمرىم وينياىم

وىو فاسق ،مقصر ،منحرف ،المعصية ظاىرة عميو ،فمثل ىذا الناس ييزءون بو ويقولون لو :أصمح نفسك ثم

بعد ذلك توجو إلى اآلخرين لتصمحيم.

ُخالِفا ُكم إِلاى اما أان ايا ُكم اعن ُو} [ىود.]ٛٛ:
يد أان أ ا
وقد قال شعيب -صمى اهلل عميو وسمم– لقومو { :او اما أ ُِر ُ
ون ال َناس ِبال ِبِّر وتانسو ان أانفُس ُكم وأانتُم تاتمُ ا ِ
ون} [البقرة.]ٗٗ:
اب أافا اَل تاع ِقمُ ا
واهلل يقول{ :أاتاأ ُم ُر ا
ون الكتا ا
ا ا
ا ا
ا
ون} [الصف.]ٖ:
أي أن ىذا ال يفعمو من يعقل { اك ُب ار امقتا ِعن اد المَ ِو أان تاقُولُوا اما اّل تاف اعمُ ا
وقد أخرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -خبر الرجل الذي يمقى
في النار فتندلق أقتابو – أي أمعاؤه – فيدور فييا كما يدور الحمار في الرحى –في النار– فيجتمع إليو أىل
النار ويقولون :يا فالن ،ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنيانا عن المنكر؟

يقول :بمى ،كنت آمركم بالمعروف وال آتيو ،وأنياكم عن المنكر وآتيو(ٖٕ) ،وقد قيل:

ال تنوَ عن خم ٍ
عظيم
عار عميك إذا فعمت
ق
وتأتي مثمو *** ٌ
ُ
َ
(ٕ٘)
سقيم
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ***
ٌ
ُ
طبيب يداوي الناس وىو ُ
(ٕٗ)

وقد أحسن أيضاً أبو العتاىية في وصف ىذا المعنى بقولو:

()ٕٙ

وصفت التقى حتى كأنك ذو تُقى *** وريح الخطايا من ثيابك تصبغ
َ
وليس معنى ذلك أن المقصر ال يأمر وال ينيى ،انتبيوا ليذه القضية ،الكمال هلل وحده ،وال يخمو اإلنسان من

تقصير وذنوب ،وانما نحن نتحدث عن األدب الالئق بيذا اإلنسان حتى ُيقبل ،ويؤثر ،وينتفع الناس بقولو.
لكن نحن عندنا واجبان :االمتثال في النفس ،واألمر والنيي.

ىذا اإلنسان يجب عميو أن يكون ممتثالً في ذاتو ،في نفسو ،ال يدخن مثالً وينيى الناس عن التدخين.

لكن لو أنو يدخن ىل معنى ىذا أنو يسقط عنو األمر والنيي؟

ال ،ىما واجبان ،فترك أحد الواجبين ال يعفيو عن اآلخر ،وترك واجب أسيل من ترك الواجبين ،وىذه قضية
يغمط فييا كثير من الناس ،يقول :أنا غير مستقيم ،غير ممتثل وبالتالي كيف آمر وأنيى؟

ٖٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب بدء الخمق ،باب صفة النار ،وأنيا مخموقة ،برقم ( ،)ٖٕٙٚومسمم ،كتاب الزىد والرقائق ،باب عقوبة

من يأمر بالمعروف وال يفعمو ،وينيى عن المنكر ويفعمو ،برقم (.)ٕٜٜٛ

ٕٗ  -أدب الدنيا والدين (ص ،)ٖٗ :واحياء عموم الدين (ٔ ،)٘ٛ /ولطائف المعارف البن رجب (ص.)ٔٛ :
ٕ٘  -لطائف المعارف البن رجب (ص ،)ٔٛ :وغذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب (ٔ ،)ٕٔٛ /ومجموعة القصائد الزىديات
(ٕ.)ٖٖ٘ /
 - ٕٙانظر :البصائر والذخائر ( ،)ٗٚ /ٛولطائف المعارف البن رجب (ص.)ٜٔ :

نقول :يجب عميك أن تأمر وتنيى ،واال اجتمعت عميك األوزار ،اجتمع عميك وزر ترك االمتثال في نفسك ،ووزر
ترك أمر الناس ونيييم.

فكل إنسان يجب عميو أن يأمر وينيى بحسب استطاعتو وان كان مقص اًر.

ِ
محمد(.)ٕٚ
الناس بعد
الناس من ىو مذنب *** فمن يعظ َ
إذا لم يعظ َ
ثم عميو أن يراعي بعض األمور الدقيقة التي قد نغفل عنيا ،وىو أدب سادس :أن توجو الخطاب إلى ىؤالء

الناس ،وتتمطف بيم ،وتمتثل بنفسك في نفسك ،فال يكون ليؤالء الناس سبيل إلى رد دعوتك بسبب تقصيرك،
فتكون صادا عن سبيل اهلل -عز جل ،-وفتنة ليؤالء الناس عن سموك الصراط المستقيم.

أنت بحاجة أن تراعي أيضاً أم اًر آخر نغفل عنو كثي اًر وىو أن ىذا الخير الذي نقدمو نحن نؤمن بحقيتو ،أنو حق

ثابت ،نحن نقدم ىداية لمناس ،فمن أولى الناس بيذه اليداية؟
ِ
ِ
ين} [الشعراء.]ٕٔٗ:
يرتا اك اْلاق ارِب ا
أقرب الناس إليك { اوأانذر اعش ا
أما أن يبقى اإلنسان يوجو الخطاب إلى البعيد وينتفع بو الناس البعداء ،وأىمو ،وأوالده ،وزوجتو ،وأبوه ،واخوانو
ال يسمعون منو كممة واحدة ،فيذا يدل عمى خمل عند ىذا اإلنسان ،خمل في األولويات ،خمل في التصور ،خمل

في التربية ،نفعو لغيره ،نفعو لمبعيد ،والقريب محروم ال ينتفع منو.

وأيضاً نحن بحاجة أن نراعي بعض األمور الميمة ألننا أمام منكرات كثيرة جدا وواجبات متروكة ،تجد الرجل

الواحد يتقمب بألوان المنكرات ،فيال نأتي الناس لنصمح الواقع أي كل ما عند الناس من منكر ،فنأتي دفعة واحدة

لنطالب الناس بإصالح الحال جممة وتفصيالً؟

ال يمكن ىذا ،إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ،ولذلك يجب عمينا أن نقدم األىم واألخطر في المنكرات

العامة والمنكرات الخاصة ،الواجبات التي تُترك نبدأ باألىم.
()ٕٛ
المبيب إذا بدا من جسمو *** مرضان مختمفان داوى األخط ار
إن
ّ
َ

ابدأ باألخطر ،باألشد ،والقرآن كما في حديث عائشة في الصحيح" :إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من
المفصل فييا ذكر الجنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ،ولو نزل أول شيء "ال

تشربوا الخمر" لقالوا :ال ندع الخمر أبداً".

ولو نزل "ال تزنوا"؛ لقالوا :ال ندع الزنا أبداً."..

فخوطبوا أوالً باإليمان ،بالتوحيد ،حتى ارتاضت نفوسيم ،والنبي –صمى اهلل عميو وسمم– لما أرسل معاذاً إلى

اليمن قال(( :ليكن أول ما تدعوىم إليو شيادة أن ال إلو إال اهلل))(.)ٕٜ

 - ٕٚانظر :لطائف المعارف البن رجب (ص ،)ٜٔ :وغذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب (ٔ.)ٕٜٔ /
 - ٕٛالدر الفريد وبيت القصيد (ٗ.)ٖٔ٘ /
 - ٕٜأخرجو أبو داود ،كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ،برقم (ٗ ،)ٔ٘ٛوالترمذي ،أبواب الزكاة عن رسول اهلل -صمى اهلل
عميو وسمم ،-باب ما جاء في كراىية أخذ خيار المال في الصدقة ،برقم (ٕ٘ ،)ٙوابن ماجو ،كتاب الزكاة ،باب فرض الزكاة ،برقم
(ٖ ،)ٔٚٛوصححو األلباني في صحيح أبي داود ،برقم (ٕٔٗٔ) ،وىو في الصحيحين بمفظ(( :إنك تقدم عمى قوم أىل كتاب،

فإصالح الخمل في عقائد الناس مقدم عمى إصالح الخمل الواقع في سموكيم من حيث الجممة ،فإذا أردنا أن نقدم
الدعوة لمناس ننظر :ىؤالء الناس ما ىي المخالفات عندىم؟ ونحن ال نستطيع أن نصمحيا دفعة واحدة ،فنبدأ
باألىم ،باألعظم.

ذىبا ،وتقول لو :ال تمبس ىذا الخاتم ،ىذا غير جيد ،كممو عن التوحيد،
خاتما ً
إنسان بوذي يعمل عندك و ٌ
البس ً
عن شيادة ال إلو إال اهلل ،ادعو إلى اإلسالم.

فيذا ىو الذي ينبغي ،إنسان يعمل بعض المنكرات ،يدخن ويشرب الخمر ،ولكنو يطوف بالقبور ،ويدعو غير اهلل
عز وجل ،-ىذا اإلنسان بحاجة إلى أن تصحح ىذه القضية عنده حتى ينجو من الخمود في النار ،ثم بعد ذلكيخاطب باألمور األخرى.

فنبدأ باألمور األساسية ،األمور الميمة ،عندنا مجتمع من المجتمعات فيو منكرات كثيرة جدا ،ما ىي األشياء

األساسية التي تؤثر؟ نحن نالحظ األمور التي تأثيرىا عام؛ فيي أخطر من التي تكون قاصرة عمى نفس
الشخص المعين.

مشروعا فيو منكرات ،ىذه المنكرات تفسد المجتمع ،ىذا أخطر من إنسان عامل استراحة لنفسو فقط
إنسان عام ٌل
ً
فييا منكرات ،يغمق عميو بابو.
ىذا إنسان أحضر بضاعة فييا أشياء محرمة تفسد التوحيد ،والدين ،والعقيدة ،فيذه قضية خطيرة نحن بحاجة إلى
معالجتيا ،ىذا مشروع ٍ
عمل من شأنو أن يفسد المرأة ،ىذا أخطر من أن نشتغل بشيء دونو.
نعم يجب أن تتضافر الجيود لكن يكون التركيز عمى األمور األساسية األىم ،بحسب متعمقيا كالتي تتعمق

باالعتقاد ،تتعمق بالضرورات الخمس ،األشياء األساسية أو األشياء التي أثرىا كبير وواسع عمى المجتمع،

األشياء التي تسارع في إفساد المجتمع وتذويبو ،ونشر االنحالل ،ىذه أشياء يجب أن يبدأ بيا ،ثم إذا استعان
باهلل -عز وجل ،-ورفق بيذا ،وخاطب ذاك ،وكتب إلى ىذا فإنو البد أن يواجو ردود األفعال ،لماذا؟ ألنو يممس
شيوات الناس ،والشيوات مركوزة ومغروزة في أعماق النفس البشرية ،اتباع اليوى ،فعميو أن يصبر ،وأن يروض

نفسو عمى الصبر ،وأن يعمم أنو سمك طريقاً األذية فيو أصل إال ما كان استثناء ،األصل األذية.
ِ
اص ااب اك} [لقمان ،]ٔٚ:ألنو يتوقع
وليذا في وصية لقمان البنو { :اوأ ُمر ِبال امع ُروف اوان او اع ِن ال ُمن اك ِر اواص ِبر اعماى اما أ ا
األذى غالباً.
ُّيا ال ُم َدثُِّر} [المدثر ]ٔ:أول سورة نزلت عمى النبي –صمى اهلل عميو وسمم– في الرسالة{ ،قُم فاأان ِذر}
{ ايا أاي ا
[المدثر ،]ٕ:ابتدأىا باألمر باإلنذار ،وختم ذلك { اولِ ارِّب اك فااص ِبر} [المدثر.]ٚ:
اصبر لربك ،أنت بحاجة إلى الصبر هلل ،ومع اهلل ،وباهلل ،تصبر باهلل :أي تستعين بو -سبحانو وتعالى -عمى
تحمل المشاق ،وتصبر هلل :ما تصبر ليقال :جمد ،صبور ،حميم لو استفز ،ال ،تصبر هلل طمباً لمرضاتو ،وتصبر

مع اهلل :تدور حيث دار األمر الشرعي ،فتكون مع اهلل في كل حاالتك ،ال تخرج عن طورك ،فتفعل ما ال يميق
محتسبا؟
بأمثالك من المحتسبين ،ولماذا كان
ً

فميكن أول ما تدعوىم إليو عبادة اهلل -عز وجل ،))... -البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ،برقم
( ،)ٔٗ٘ٛومسمم ،كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى الشيادتين وشرائع اإلسالم ،برقم (.)ٜٔ

صب ُر اك إَِّل ِبالمَ ِو} [النحل.]ٕٔٚ:
ألنو يحتسب ما عند اهلل -عز وجل { :-اواص ِبر او اما ا
ِ
ِ
{و اكأ ِّاين ِمن ان ِبي قااتا ال مع ُو ِرِّبي ا ِ
س ِب ِ
ض ُعفُوا او اما استا اكانُوا اوالمَوُ
يل المَ ِو او اما ا
اص ااب ُيم في ا
ُّون اكثير فا اما او اى ُنوا ل اما أ ا
اا
ا
ِ
ِ
صرانا
ُي ِح ُّ
ب ال َ
ين * او اما اك ا
صا ِب ِر ا
ان قاولا ُيم إَِّل أان قاالُوا ارَب انا اغفر لا انا ُذ ُن ا
ام انا اوان ُ
وب انا اوِاس اارفا انا في أام ِرانا اوثاِّبت أاق اد ا
عماى القاوِم ال اك ِ
اب الدُّن ايا او ُحس ان ثااو ِ
ين} [آل عمران-ٔٗٙ:
اب اْل ِخ ارِة اوالمَ ُو ُي ِح ُّ
ين * فاآتا ُ
ب ال ُمح ِس ِن ا
اف ِر ا
اى ُم المَ ُو ثااو ا
ا
.]ٔٗٛ
ِ
وقال -سبحانو{ :-ولاقاد ُك ِّذبت ر ِ
اىم انص ُرانا} [األنعام.]ٖٗ:
ص اب ُروا اعماى اما ُك ِّذ ُبوا اوأُوُذوا احتَى أاتا ُ
سل من قابم اك فا ا
ا ُُ
ا
ضرب وشج ،فيو يمسح الدمع عن وجيو ويقول:
والنبي –صمى اهلل عميو وسمم– أخبرنا عن نبي من األنبياء ُ

((الميم اغفر لقومي فإنيم ال يعممون))(ٖٓ).

ضرب وأصحابو في أمرىم بالمعروف ونيييم عن المنكر(ٖٔ)،
محمد بن المنكدر من أكابر السمف عمماً وعبادة ُ
الفساق وكسر ما معيم
وعمماء كثير ،عماد الدين الجماعيمي المقدسي –رحمو اهلل– احتسب عمى قومو من ّ

فضربوه حتى أغمي عميو(ٕٖ).

عالم يضرب حتى اإلغماء! وأنت ما تريد أن يقال لك كممة! فيذا يتعمق بالصبر ،حبس النفس عن الجزع،
والتسخط ،وحبس النفس عن الضجر ،فال تخرج إلى ما ال يميق من األقوال واألفعال المشينة.

فالمسمم الذي يقوم بالحسبة سيواجو ألواناً من أخالق الناس ،وسيواجو أمو اًر قد ينفرط معيا صبره ،سيسمع ما
يؤذيو ،وقد يرى ما ال يسره ،وربما طالتو أيدييم أيضاً.

فأقول :ىو مأمور بالصبر ،ومن مقتضى ىذا الصبر أن يحبس نفسو فال يخرجو ذلك االستفزاز إلى حد الغضب

الذي يتصرف معو بما ال يميق ،وذلك أنو بحاجة إلى الحمم ،وىو األدب التاسع.
بحاجة إلى الحمم ،وكما قيل:

(ٖٖ)

األحالم في حال الغضب
األحالم في حال الرضا *** إنما
ليست
ُ
ُ
ليس الحمم حينما ُيستقبل اإلنسان باالبتسامات والدعوات ،إنما الحمم حينما يسمع كالماً يجرح مشاعره ،حينما
ُيشتم ،حينما يعامل معاممة سيئة ،حينما يرى أمو اًر تستفزه ،فينا يأتي الحمم ،ويستطيع اإلنسان أن يروض نفسو

عمى ىذه الخصمة الكريمة إن لم يكن قد ُجبل عمييا.
من الناس من ييبو اهلل -عز وجل -حمماً ،كما قال النبي – صمى اهلل عميو وسمم – ألشج عبد القيس(( :إن فيك
خصمتين يحبيما اهلل :الحمم واألناة))(ٖٗ).

ٖٓ  -أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،برقم ( ،)ٖٗٚٚومسمم ،كتاب الجياد والسير ،باب غزوة أحد،

برقم (ٕ.)ٜٔٚ

ٖٔ  -الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخ ،لمقيرواني (ص.)ٔ٘٘ :
ٕٖ  -انظر :سير أعالم النبالء (ٕٕ.)٘ٓ /
ٖٖ  -الرسائل األدبية (ص ،)ٖٛٗ :والرسائل لمجاحظ (ٔ ،)ٖٕٙ /والدر الفريد وبيت القصيد (.)٘ٛ /ٜ
ٖٗ  -أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب األمر باإليمان باهلل ورسولو ،وشرائع الدين ،والدعاء إليو ،برقم (.)ٔٚ

فمما سأل النبي –صمى اهلل عميو وسمم– :ىل ىو شيء تخمق بو أو أنو شيء جبمو اهلل عميو؟ ،أخبره النبي –
صمى اهلل عميو وسمم – أنو قد جبمو عمى ذلك.

فأحياناً يكون الحمم جبمّة ،وأحياناً يتوارثو الناس ،تجد أىل البيت يتصفون بو ،وأحياناً ال يكون كذلك ،فالناس
يتفاوتون في تحصيمو واالتصاف بو.

فكما أن التعمم يحصل بالتعميم ،فكذلك التحمم.

ومن أنجع ما ينفعو في ىذا التخمق بالحمم أنو يروض نفسو أن كل موقف يحصل فيو استفزاز أنو مقامات من

مقامات االختبار ،كيف يروض نفسو عمى الحمم؟ ،إذا قابمو الناس بالكممات الجميمة؟ ،ال ،إنما في المحك ،في
حال اإلغضاب ،وىذا يفيد في تعامل اإلنسان مع الزوجة ،مع األوالد ،مع الطالب ،مع الباعة ،مع المشترين،

مع كل أحد ،ىذا ىو الميدان الذي يمكن فيو أن يتعمم ىذه الصفة والخصمة ،فروض نفسك عمى ىذا ،قدر في
نفسك أن كل مقام يحصل فيو استفزاز أن ىذا موطن اختبار تفمح فيو أو تخفق.

لكن اإلنسان أحياناً يطيش فينسى ،الكالم النظري يختمف عن التطبيق العممي ،فيتصرف تصرفات تحسب عميو،
ِ ِ ِ
يم اْل َاواه احمِيم}
وال تميق بو ،واهلل قد وصف أبا األنبياء -عميو الصالة والسالم -إبراىيم الخميل بقولو{ :إ َن إب اراى ا
[التوبة.]ٔٔٗ:
ألقوه في النار ،وجاء المالئكة إليو وأخبروه عن ىالك قوم لوط وىم يفعمون فاحشةً ما فُعمت قبميم ،فجعل
يجادليم في ىؤالء ،بعدم إىالكيم واإلميال لعمّيم ،ولعميم ،ولعميم.

فسادا وافساداً ،لو
بينما اآلن نحن لو فكرنا في أنفسنا لربما خير اإلنسان بيالك أىل الشر ومن ممئوا األرض ً
المثُالت ،أليس كذلك؟
كان اليالك بيديو ما أميميم لحظة ،وألوقع بيم أشد العقوبات و َ

إبراىيم –صمى اهلل عميو وسمم– يجادل المالئكة في قوم لوط ،وذكرت لكم ذلك النبي الذي ضربو قومو فيو يدعو

ليم(( :الميم اغفر لقومي فإنيم ال يعممون))(ٖ٘).

نحن بحاجة إلى الحمم ،والحمم إنما يكون في وقت االستفزاز واإلغضاب ،ما ُيعرف اإلنسان أنو حميم في وقت
الرضا ،والراحة ،وسماع ما يحب ،أبداً!.

ثم ىو بحاجة أيضاً مع رفقو ،وحممو ،وصبره أن يتممس األرفق ،واأللطف ،واألسيل في ىداية الناس ،اآلن ىو

لطيف ،وحميم ،ورفيق ،وصبور ،ويبدأ باألىم ،فأراد أن يعالج جانباً معيناً وأمامو إزاء ىذه المعالجة طريقان،
الطريق األول لربما يحتاج فيو إلى شيء من البتر أو المعاقبة ،أو في ىذا الطريق شيء من الوعورة ،والطريق

اآلخر ألطف ،وأقرب ،فعنده قواعد :الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

دائماً التعامل مع الناس أيا كانوا الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ،أنت ال تدري ىذا المقام األفضل
فيو المعاقبة أو العفو.

قد تعفو تم تكتشف أن ىذا اإلنسان ال يستحق ،فما ىو األفضل؟

ٖ٘  -أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،برقم ( ،)ٖٗٚٚومسمم ،كتاب الجياد والسير ،باب غزوة أحد،
برقم (ٕ.)ٜٔٚ

نقول :إذا ترددت فأن تخطئ في عفوك أفضل من أن تخطئ في عقوبتك ثم تكتشف أن المقام ال يحتاج ىذا،
ىذه واحدة.

أمر آخر :إذا تمجمج في نفسك أمران من القول أو العمل ،تمجمج المطف وغير المطف ،تمجمج أن تغمظ عمى ىذا
اإلنسان أن تقول كممة فييا صعوبة ،فييا شدة ،أو تقول كممة طيبة ،قل الكممة الطيبة ،قل الكممة المطيفة ،قل

العبارة المحببة إلى النفس ،إذا ترددت.

ف أنت اآلن أمام موقف معين ،فمؤلت فمك تريد أن تتكمم اآلن ثم بدأت تريد اختيار األلفاظ ،ىل تختار لفظة فييا
خشونة ،أو لفظة لطيفة؟ ،ما ىو األفضل؟

نقول :اختر المفظة المطيفة في كل شيء ،في كل شيء.

عمي الزواج،
عمي الطالق،
وعمي الحرام وكذا ،قلّ :
ّ
دائماً كثير من الناس يقول :قصدت زجر الزوجة قمتّ :
وعمي الحالل ،ال يضرك.
ّ
أحد الكبراء من السمف كان الناس ال يعدلون بو قيل لو :بماذا حصمّت ىذه المنزلة؟

قال :بال ثمن.

دعا الجارية فقيل :نائمة.
فقال :أنام اهلل عينيا عن الشر.

فدعا الغالم ،قيل لو :مشغول.
فقال :شغمو اهلل بطاعتو.

فالتفت ،فقال :أضحك اهلل سنك.
فتبسمت،
يقول السائل:
َ
ُ
يوزع كممات طيبة ،ما دعا عمى الجارية النائمة ،وال عمى الغالم المشغول ،وال عمى ىذا الذي يضحك ،وقال :ما

يضحكك؟ تشمت بي؟ ،أنا أضحوكة أمامك؟! ،أبداً" ،أضحك اهلل سنك" ،وما خسر شيًئا.

وزميا ،وخطميا ،ىذا
المشكمة أن النفس أحياناً تغمبنا ،ولكن الموفق من وفقو اهلل -عز وجل ،-فغمب نفسوّ ،
يحتاج إلى مجاىدة وترويض ،ثم بعد ذلك شيئاً فشيئاً حتى يصبح سجية وعادة لك ،تخمق بيذه األخالق الناس
يقبمون منك ،ويحبونك.

ط ِائفاتا ِ
ين اقتاتامُوا} [الحجرات ]ٜ:فماذا نصنع؟
انظروا كيف عممنا اهلل -عز وجل { :-اوِان ا
ان ِم ان ال ُمؤ ِم ِن ا
{فاأاصمِ ُحوا ابي ان ُي اما} [الحجرات ]ٜ:البدء باألرفق.
اى اما اعماى اْلُخ ارى} [الحجرات ]ٜ:بعد اإلصالح {فاقا ِاتمُوا}.
{فاِإن اب اغت إِح اد ُ
فالبداية ليست بالقتال.
وى َن} [النساء ]ٖٗ:في البداية وعظ ،ما تبدأ بالضرب ،ثم اليجر؛
وكذلك في تأديب الزوجات ،الزوجة الناشز {فا ِعظُ ُ
ألنو أشد عمى المرأة.

ض ِ
اج ِع}.
اىجروىن أين؟ في المضاجع ،يدير ليا ظيره فقط ،في الفراش { اواى ُج ُر ُ
وى َن ِفي ال ام ا

ال يضربيا ،يشتميا ،ينام في طرف البيت وىي في طرف آخر ،سنوات وأحقاد فيما نسمع من كالم بعض النساء
ض ِ
وى َن
اج ِع اواض ِرُب ُ
عمى كممة قالتيا ،أو يطمق ،ال ،يدير ظيره ،اىجروىن لتحس بالخطأ { ،اواى ُج ُر ُ
وى َن ِفي ال ام ا
س ِبيَل} [النساء.]ٖٗ:
فاِإن أا ا
طع ان ُكم فا اَل تاب ُغوا اعماي ِي َن ا
بالترتيب ،من الناس من تكفي النظرة ،ومنيم اإلشاحة ،ومنيم الكممة الطيبة المؤثرة ،ومنيم من يحتاج إلى كممة
فييا شيء من الغمظة ،لكن ينبغي أن تقدر أن ىذه الكممة التي تقال في حقو أنيا تبني وال تيدم ،وأنيا تنفع

وتعالج ،ما تزيد الجرح فينقطع الحبل والصمة مع ىذا اإلنسان ،ثم يسرح في أودية اليمكة ،ليس ىذا ىو الطريق.

الولد ال يصميِ ،
أخر ْجو من البيت ،لماذا أُخرجو من البيت؟ وأين يذىب إذا أخرجتُو من البيت؟ إذا كان سيذىب
إلى بيت اهلل الحرام ويجمس تحت سواري الحرم فيذا جيد ،لكن المشكمة إذا أخرجتو من البيت ووقع في أحضان
الشمل ،فميس ىذا ىو العالج ،ليس ىذا ىو العالج ،وىكذا.

وىذه األمور جميعاً تتطمب من اإلنسان أن يكون طبيباً حاذقاً وىو األدب الحادي عشر :تقدير المصالح

والمفاسد.

أحياناً تجتمع أكثر من مفسدة والبد من فعل واحدة منيا ،وأحياناً تجتمع أكثر من مصمحة البد من إىدار واحدة

منيا ،وأحياناً تجتمع مصمحة ومفسدة ويحصل التزاحم ،ماذا نصنع؟ نفعل المصمحة أو ند أر المفسدة ونفوت

المصمحة؟.

طُمب منك أن تكون مدي اًر في شركة لمؤسسة في مدرسة وفييا منكرات كثيرة ،وتستطيع أنت أن تقمل ىذه
المنكرات ،ولكنك ال تستطيع القضاء عمييا ،وترك ذلك والتخمي عنو بحجة أن ىناك بعض المنكرات ال تستطيع

تغييرىا سيؤدي إلى فساد أعظم وتضييع مصالح ،ماذا تصنع؟
نقول :يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعالىما.

نرتكب أدنى المفسدتين ،سيأتيك إنسان ال يفكر بطريقة صحيحة ،يستعجل ،ويقول لك :كيف ترضى وأنت
اإلنسان المتدين طالب العمم أن تبقى في ىذا المكان ويوجد عندك المنكر الفالني والمنكر الفالني؟

نقول :ىذا اإلنكار في غير محمو ،ليس ىذا من الفقو.
يوسف -صمى اهلل عميو وسمم -قال{ :اج اعم ِني اعماى اخ ازِائ ِن اْلار ِ
ض} [يوسف.]٘٘:
نفعا
وىل استطاع يوسف –صمى اهلل عميو وسمم– أن يفعل كل ما يريد في مصر؟ ال يستطيع ،لكنو نفع اهلل بو ً
عظيما جدا ،ود أر اهلل بو شرو اًر عظيمة ،وىكذا.
ً
المصمحة والمفسدة ،الدعوة إلى اهلل -عز وجل -وتبميغ دين اهلل -عز وجل -لآلفاق ،ألسنا إذا ذىبنا نجد
المنكرات في الطائرات ،الموسيقى في الطائرات في البالد التي ال تعرف اهلل -عز وجل ،-نجد النساء العاريات
في األسواق ،في الشوارع ،في كل مكان ،شعوب تمشي عمى الموسيقى ،تعيش عمى الموسيقى ،وتفعل ما ال

يميق في الشوارع...؟ ،ىذه كميا منكرات ،فيل يعني ىذا ترك ىذا المجال؟ ال.
نرتكب ىذا الضرر األدنى في سبيل حفظ الدين وتبميغو إلى العالمين.

القنوات الفضائية ،نحن نعتقد أن التصوير بجميع أنواعو حرام بال استثناء ،لكن ماذا يصنع الناس؟

نقول :يجب أن تخرج فئة ،طائفة تصمح لمقنوات ،ما ىو لجميع طالب العمم ،وىؤالء يخرجون مع حرمة
منكر ،يعتبر معروفًا
ًا
التصوير؛ لئال يتالعب بالناس شياطين اإلنس والجن فيضمموىم ،وفعميم ىذا ال يعتبر
وطاعة ويؤجرون عميو ،وىو من الجياد في سبيل اهلل.
من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعالىما.

ىذا اإلنسان الذي يأتي إلى المسجد وقد لبس لباس العمل والمينة ،وينفر المصمين في المسجد ب ارئحتو وقذارة

ممبسو وما إلى ذلك ،انظر قبل أن تتكمم معو اآلن ،ىذا اإلنسان لو قمت لو :ال تفعل ىذا وكذا.
ىل سيترك الصالة بالكمية أو ماذا يصنع؟ ىل سيرتد عن اإلسالم؟

البد أن نحسب ىذه الكممات التي نقوليا ،ما ىي آثارىا؟ إلى أي حد يمكن أن تصل.
أحيانا تفسد عمى اآلخرين عمميم ودعوتيم ،يقول لك :يا أخي ،قطعنا
فأحياناً أنت تيدم بيذا األمر والنيي،
ً
شوطًا في إصالح ىذا الجانب وكمماتك ىذه ىدمت كل ما بنيناه خالل سنوات.
فتندم وتعض أصابع الندم ،وتقول :لم أكن أدري.

إذن احسب تصرفاتك ،حينما تصرفت ىل فكرت؟

فالمصالح تارة تتزاحم ،ال يمكن أن نفعميا جميعاً ،فنفعل واحدة ونيدر األخرى ،ونكون مأجورين ،وال يكون ذلك

من تضييع ما أمر اهلل بو؛ إذ ال نستطيع أن نعمل بكل ىذا.

وأحياناً نكون في حال أمام مفسدة ومصمحة ،نحتاج أن ننظر ىذه المفسدة في أي جانب ،الضرورات مثال ،وان

كانت في الضرورات الخمس :الدين ،النفس ،العرض ،المال ،العقل ،إلى آخره.

في أي جانب من ىذه الضرورات ،ىي عمى مراتب ،ىذا الذي كنت سأشرحو في ىذا العرض ،ىي مراتب فنحن

كيف نقارن بينيا؟ كيف نرجح؟ كيف نعرف أن ىذه مقدمة وىذه مؤخرة ،ىذه تتعمق بالدين مقدمة عمى النفس،

فيذه أمور تحتاج إلى تأمل.

ىذا الشاب الذي لربما يعمل ضوضاء في ىذا المخيم الدعوي مثالً ،إذا طردتو ماذا سيحصل؟ واذا صبرت عميو

ماذا سيحصل؟

ىذه المرأة التي أسممت حديثاً ،ولربما تأتي بمباس غير الئق ،واألخوات يسألن عن المراكز الصيفية ،ترى المراكز

أحياناً يدخميا نساء بمباس ،عباءات كتف ،وألبسة ال تصمح ،ونقابات ال تصمح ،ما ىذا؟

قالوا :ىؤالء بنات في المجتمع سمعوا عن ىذا البرنامج وجاءوا إليو ،ىل نردىم بسبب لباسيم ونقول :البسوا واال

ما تأتون ،أو أننا نصبر عمييم ونوجييم ونعمميم فيخرجون من ىذا المركز بإذن اهلل -عز وجل -صالحات
مصمحات؟.

ماذا نصنع؟ نزجرىا ،ونغضب عمييا ،ونشتميا ،نوبخيا أمام الطالبات ونخرجيا ،ال ،نحتاج إلى دراسة ننظر إذا

جاءت ما المفسدة التي تحصل؟ ىل يتأثر بيا الطالبات أو ال؟ ىل نستطيع أن نعزليم في مكان لوحدىم ،نضع
ليم برامج مناسبة ليم ،ال يتأثرون باألخريات ،ىذه كميا تحتاج إلى دراسة عميقة دون أن نتعجل ونمقي األحكام
والكالم عمى عواىنو ،فيي سيام نرشق بيا كل من يعمل لدين اهلل -عز وجل -دون حساب.

ىذا اإلنسان الذي لربما يتصرف تصرفات ال تعجبك ،لو سألتو قال لك :يا أخي أنا أدري أن ىذا الشيء فيو
مخالفة ،ولكنني أدفع بو أم اًر أعظم من ىذا عن المسممين ،أنا أعرف.

خاصة أننا في زمان ،في حال ،في وقت قد ضعفت فيو سمطة المربي ،ضعفت فيو سمطة البيت ،ضعفت فيو

سمطة المعمم.

في السابق لربما المعمم يأخذ الطالب ويضربو ضرباً مبرحاً ،وأبوه يقول لو :لك المحم ولنا العظم ،ىذه العبارة

الشييرة عند الطالب قديماً ،عند اآلباء.

اآلن الوضع يختمف ،اآلن األستاذ لو أنو تكمم بكممة لربما ضربو الطالب ،ضعفت سمطتو ،ضعفت سمطة البيت،

مفسدا يموح المنكر
فاسدا
يحاول أن يحمل بنتو عمى ما يميق ال تطيعو ،الولد ال يطيعو ،تجد األب
ً
صالحا والولد ً
ً
عمى وجيو.

طيب ما ىو الحل؟

أحد الطالب رأيتو بحال يرثى ليا ،فعجبت لما رأيت والده في حال من البياء ونضارة الوجو ،وأمارة الصالح
بادية عميو ،ىذا ابنك؟

قال :نعم.

سألتو عن حالو معو وكذا ،تبين أنو إذا غضب أخرجو من بيتو ،يقول الولد :أنا أنام في مؤخرة السيارة -في

الونيت ،-في البرد.

يقول :أنا أنام فييا ،وآتي لممدرسة ليس معي كتاب ،وليس معي ثوب نظيف ،يخرجني من البيت! ،ىل ىذا ىو

الحل؟ ىل عالج المشكمة؟

فأقول :نحن حينما نأمر وننيى البد أن نراعي ىذه القضية ،المصالح والمفاسد ،قاعدة درء المفاسد مقدمة عمى

جمب المصالح ليست عمى إطالقيا ،فييا تفصيل.

وىناك آداب أخرى إذا استطعنا نفعميا واال فيي ليست ضرورية ،لكنيا تعين عمى تكثير الخير وتقميل الشر،

مثل :إيجاد البديل ،اهلل نيانا عن أعياد المشركين وشرع لنا الفطر واألضحى ،تعظيم السبت واألحد عند الييود
والنصارى عندنا الجمعة ،والبوق والناقوس عندنا األذان.

فنيانا اهلل -عز وجل -عن أشياء وعوضنا خي اًر منيا ،فنحن إن استطعنا أن نوجد لمناس بديال عن المنكر والشر
نوجد ليم ولو فيو توسع في المباح ،الناس يتفاوتون.

من كانوا يتمرغون في المنكر ،والمعصية ،والحفالت الماجنة نضع ليم حفالت فييا مباح وتوسع في المباح من

الشعر ،والقصائد ،واألمور المضحكة المباحة ،والطرائف ،والنكت ،وما أشبو ذلك وان كان ىذا ال يميق بأىل

الكماالت ،لكن ىذا يصمح ليذا.

وىؤالء الذين يقومون بيذا العمل مأجورون وىم في عمل صالح وجياد يشكرون عميو ،لكن ىذا اإلنسان طالب

العمم ،أو الداعية ،أو غير ذلك ال يصمح لو مثل ىذا المقام وقضاء الميل بمثل ىذه األشياء ،لكن ىؤالء ماذا

تصنع ليم؟ إن تركتيم افترسيم شياطين اإلنس والجن.
ين آمنُوا اّل تاقُولُوا ر ِ
اهلل يقول لنا{ :يا أاي َِ
اع انا اوقُولُوا انظُرانا} [البقرة.]ٔٓٗ:
ا ا
ا
ُّيا الذ ا ا

نيانا عن شيء وأمر بشيء.

لوط -صمى اهلل عميو وسمم -ماذا قال لقومو؟ { اى ُؤاّل ِء اب ان ِاتي ُى َن أاط اي ُر لا ُكم} [ىود.]ٚٛ:
عرض عمييم الزواج من بناتو مقتضى الفطرة.

وكذلك النبي –صمى اهلل عميو وسمم– لما استعمل رجالً عمى خيبر وجاء بتمر َجنيب وسألو النبي – صمى اهلل
عميو وسمم – :ىل كل تمر خيبر ىكذا؟

قال :ال ،نشتري الصاع بالصاعين ،إلى آخره.

فعممو النبي –صمى اهلل عميو وسمم– كيف يبيع الجمع بالدراىم ثم يشتري بالدراىم جنيباً(.)ٖٙ

الرجل المصور الرسام الذي جاء البن عباس وسألو عن عممو ،فأخبره ابن عباس بأن أصحاب ىذه الصور
يعذبون يوم القيامة ،يقال ليم :أحيوا ما خمقتم.

فربا الرجل ربوة ،انتفخ ،رسام وعيشتو عمييا ،اليوى والمعيشة في ىذا الباطل المنكر ،فربا ربوة ،احمر وجيو،
انتفخ ،فقال ابن عباس" :ويحك إن كنت فاعالً ال محالة فعميك بيذا الشجر وما ال روح لو"(.)ٖٚ

غ ىذه اليواية والطاقة في رسم البيوت القديمة ،واألشجار ،والوديان ،والمياه ،والخضرة ،وما إلى ذلك
رسام ،فر ْ
مما ال روح فيو.
وىكذا كان يفعل بعض أىل العمم.

ىذا ابن كثير –رحمو اهلل – يذكر في حوادث سنة اثنتين وثالثين بعد الستمائة ،يقول" :وفييا خرب الممك

األشرف بن العادل خان الزنجاري الذي كان فيو خواطئ وأمور ومنكرات متعددة ،فيدمو وأمر بعمارة جامع مكانو
سمي "جامع التوبة"(.)ٖٛ

الخمَصة -صنم لدوسُ -بني جامع مكانو.
وكذلك لما أمر النبي –صمى اهلل عميو وسمم– بيدم ذي َ
وفي حوادث بعض السنين في كتب التواريخ :توجو رجل من أىل الصالح يقال لو" :عبد اهلل الزيمعي" إلى الجيزة
في مصر ،فبات بقرب أبي النمرس ،وسمع صوت ناقوس كنيسة ،فسأل ،فقالوا :ىذا كل يوم ،حتى وقت صالة

ووضع مكانيا مسجد(.)ٖٜ
الجمعة ،فسعى في ىدميا حتى ىدمتُ ،
وفي حوادث سنة سبع وثالثين وسبعمائة كانت ىناك دار في مصر عمى النيل تجري فييا ألوان المنكرات حتى
الخطيري ،وىدميا ،وبنى مكانيا جامعاً سماه "جامع التوبة"(ٓٗ).
عرفت بدار الفاسقين ،فاشتراىا األمير عز الدين َ

 - ٖٙأخرجو البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب إذا اجتيد العامل أو الحاكم فأخطأ خالف الرسول من غير عمم،
فحكمو مردود ،برقم (ٖٓ٘ ،)ٚومسمم ،كتاب المساقاة ،باب بيع الطعام مثال بمثل ،برقم (ٖ.)ٜٔ٘

 - ٖٚأخرجو البخاري ،كتاب البيوع ،باب بيع التصاوير التي ليس فييا روح ،وما يكره من ذلك ،برقم (ٕٕٕ٘) ،ومسمم ،كتاب

المباس والزينة ،باب ال تدخل المالئكة بيتا فيو كمب وال صورة ،برقم (ٕٓٔٔ).
 - ٖٛالبداية والنياية (.)ٕٕٓ /ٔٚ
 - ٖٜالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار (ٗ.)ٖٕٗ /
ٓٗ  -المصدر السابق (ٗ.)ٔٔ٘ /

سر ،تأخذه عمى
ومن اآلداب التي تعين وتقوي ويحسن مراعاتيا أن يكون ذلك -أي النصيحة واألمر والنيي -ا
سر فقد
جنب ،تنتظر حتى يخرج الناس ثم تخبر ىذا اإلنسان ،كما قال الشافعي –رحمو اهلل" :-من وعظ أخاه ا

زانو ،ومن وعظو عالنية فقد فضحو وخانو"(ٔٗ).

عم ْدني بنصحك في انفرادي *** وجنبني النصيحةَ في الجماع ْو
تَ ّ
استماعو
فإن النصح بين الناس نوعٌ *** من التوبيخ ال أرضى
ْ
ّ

ط طاع ْو
وا ْن خالفتَني
وعصيت قولي *** فال تجزع إذا لم تُع َ
َ
وأخي اًر :من األشياء التي يحسن العناية بيا ومراعاتيا :تنويع األساليب.

(ٕٗ)

نحن نستطيع أن نواجو المنكرات وأن نقمميا بطرق كثيرة جدا ،تارة عن طريق رجال الحسبة ،ىذه طريقة،
وتارة عن طريق الرسالة ،عن طريق الكممة الطيبة ،عن طريق توسيط بعض الناس ،تارة عن طريق إقامة

مشاريع وأعمال خيرية تزاحم ىذا الشر فتصرف أنظار الناس عنو ،وىذه المخيمات الدعوية التي تقام في
الصيف ىنا وىناك ىي نموذج رائع لمدعوة إلى اهلل -عز وجل ،-وتكثير الخير ،وتقميل الشر ،واألمر بالمعروف،

والنيي عن المنكر.

نحن ممكن أن نأمر بطريقة مباشرة ،وممكن بطريقة غير مباشرة.
وأسأل اهلل -عز وجل -أن يتقبل منا ومنكم ،وأن يعيننا واياكم عمى ذكره ،وشكره ،وحسن عبادتو.

ٔٗ  -حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)ٔٗٓ /ٜ
ٕٗ  -ديوان اإلمام ،الشافعي (ص.)ٖٙ :

