بسم هللا الرحمن الرحٌم
من شمائل الرسول صلى هللا علٌه كراهٌته إطالق بعض الكلمات بغرض إبهامها

أٌها اإلخوة الكرام  ...مع شمائل النبً صلى هللا علٌه وسللم ،كراهٌتله صللى هللا علٌله وسللم بلض ب ل
الكلمات مخافة ٌهامِها .
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن ِبًِّ َ
س ْت ان ْفسِ ً
اَل اٌقُولانَّ أا اح ُد ُك ْم اخ ُب اث ْت ان ْفسِ ً ،اولاكِنْ لِ اٌقُلْ  :لاقِ ا
( متفق علٌه)

فإذا ش ر باضبرابات فً أم ائه فض ٌقولنّ أحدكم  :خبثت نفسً ،ولكلن لٌقلل  :لقسلت نفسلً ،أي ن النبلً
علٌه الصضة والسضم كره أن ٌوصف المإمن بالخبث ،فاإلنسان كلما ارتقى ٌمانه ارتقى مستوى ت بٌره ،وأحسلن
اختٌار كلماته ،فالنبً علٌه الصضة والسضم ٌقول  :اَل اٌقُولانَّ أا اح ُد ُك ْم اخ ُب اث ْت ان ْفسِ ً ،...فإذا ش رت باضلبرابات فلً
الهضم واألم اء ،فهو لٌس خبٌثا ،والمر

لٌس خبثلا ،كلان ٌبلدو فلً عهلد النبلً علٌله الصلضة والسلضم ذا شل ر

اإلنسان بآالم فً م دته ،أو باضبراب ،أو ب ُتخمة ٌقول  :خبثت نفسً ،فالنبً ما أراد أن ٌوصف المإمن بالخبث
س ْت ان ْفسِ ً
قال  :اَل اٌقُولانَّ أا اح ُد ُك ْم اخ ُب اث ْت ان ْفسِ ً اولاكِنْ لِ اٌقُلْ لاقِ ا
و ذا أردنا أن نستنبب من هذا الحدٌث الشرٌف قاعدة فإنها  :حسن اختٌاار الكلماات ءا نم مان دٌنا  ،وكلملا
ارتقى ٌمانك اخترت الكلمة التً ال تخ ُدش ،وال توهم بشًء،
بقوم ٌش لون نارا فقال :
وسٌدنا عمر تؤسٌا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مر ٍ
السالم علٌكم ٌا أهل الضوم
ولم ٌقل  :السضم علٌكم ٌا أهل النار ،و أٌضا هذا من حسن اختٌار المإمن للكلمات ،فلٌس غرٌبلا أن ت لٌش
مإمن سنوا ٍ
ت بوٌلة ،ثضثٌن عاما ،ال تسمع منه كلمة نابٌة ،وال كلملة ترلرا الحٌلاء ،وال كلملة تلوهم بخلضف
مع
ٍ
ما أردت،
كان علٌه الصضة والسضم ٌقول :
ارهاا َل اٌ ِ ٌ ُغ اع ْن اها اب ْعدِي إَل هاالِ ن
ض ِ
ات ار ْك ُت ُك ْم اعلاى ا ْل اب ٌْ ا
ام لا ٌْل ُ اها اك ان اه ِ
( من مسند أحمد  :عن العرباض بن سارٌة)

كان علٌه الصضة والسضم ال ٌرٌد أن ٌتوهم متوه ٌم شٌئا لٌس واق ا،

صلَّى َّ
ْن َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسللَّ َم أَ ْخ َب َر ْتل ُه أَ َّن َهلا َرلا َء ْ
ت ِلَلى
صفِ ٌَّ َة َز ْو َج ال َّن ِبًِّ َ
هللا ُ َع ْن ُه َما :أَنَّ َ
َف َ نْ َعلًِِّ ِبنُ ْال ُح َسٌ ِ
صلَّى َّ
لان َف َت َحل َّد َث ْ
ت عِ ْنل َدهُ
ُول َّ ِ
ض َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسللَّ َم َتل ُزو ُرهُ فِلً اعْ ِت َكافِل ِه فِلً ْال َمسْ ل ِر ِد فِلً ْال َ ْش ِلر ْاألَ َواخ ِِلر ِملنْ َر َم َ
هللا َ
َرس ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َم َ َها ٌَ ْقلِ ُب َها َح َّتى ِ َذا َبلَ َت ْ
َسا َعة ُث َّم َقا َم ْ
ب أ ُ ِّم َسلَ َم َة َملرَّ
اب ْال َمسْ ِر ِد عِ ْن َد َبا ِ
ت َب َ
ت َت ْن َقلِبُ َف َقا َم ال َّن ِبًُّ َ
صالَّى َّ
صللَّى َّ
َرر َ
سالَّ ام اعلاااى
لول َّ ِ
هللا َ
ُلض ِن ِمللنْ ْاألَ ْن َ
هللا ُ اعلا ٌْا ِه او ا
اً ا
هللا ُ َعلَ ٌْل ِه َو َسللَّ َم اف اقااال ا لا ُه اماا ال َّن ِبا َّ
لار َف َسللَّ َما َعلَلى َر ُسل ِ
ص ِ
صالَّى َّ
صفِ ٌَّ ُة ِب ْن ُ
سالَّ ام
سول ا َّ ِ
س ْب احان َّ ِ
هللا ُ اعلا ٌْا ِه او ا
اً ا
هللا او اك ُب اار اعلا ٌْ ِه اماا اف اقاال ا ال َّن ِب َّ
هللا اٌا ار ُ
ت ُح اًٌ اف اق ااَل ُ
ِر ْسلِ ُك اما إِ َّن اما ه اًِ ا
وب ُك اما ا
إِنَّ ال َّ
ان ام ْبلا اغ الد َِّم اوإِ ِّنً اخشِ ُ
ش ٌْ ًئا
ٌت أانْ اٌ ْقذ ا
ش ٌْ اطانا اٌ ْبل ُ ُغ مِنْ ْاْلِ ْن ا
ِف فًِ قُل ُ ِ
س ِ
( متفق علٌه)

ت َ َّو ْد أن تبٌِّن ،فإنّ البٌان ٌبرد الشٌبان ،وقِسْ على هذا الحلدٌث الالف الحلاالت ،وضِّلْْ أٌلن كنلت ،ولملاذا
أتٌت فً هذا الوقت ،وما قصدك من هذه الكلمة ،وما قصدك من هلذه الزٌلارة ،ولملاذا أعبٌلت ،ولملاذا من لت ،ال
تكن مُبهما ،هناك شخصٌات مبهمة ،ال ت رف ،وقد ٌسئ الناس بها الظن،
وسٌدنا علً ٌقول :
من وضع نفسه موضع التهمة ،فال ٌلومنَّ الناس إذا اتهموه
خبثت نفسً ،كٌف خبثت ؟ هل ارتكبت الم اصً ؟ ال ،ال م ً اضبراب فً األم لاء ،ففلً هلذه ال تقلل :
خبثت نفسً ،قل  :لقست نفسً ،أعانً من اضبرابات هضمٌة.
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن ِبًِّ َ
اَل اٌقُولانَّ أا اح ُد ُك ْم اءا ا
س ْت ان ْفسِ ً
ش ْت ان ْفسِ ً اولاكِنْ لِ اٌقُلْ لاقِ ا
( متفق علٌه)

وب ضللهم ٌسللتخدم كلمللات سللوقٌة ،أو كلمللات لٌسللت مسللت ملة فللً المرتمللع الراقللً ،فلإذا قللال واحللد  :دخللل
الحمام ،وهللا كلمة لبٌفة ،وهناك كلمات أخرى تخدش الحٌلاء ،نسلان قضلى حارلة ،فقلل  :دخلل الحملام ،والقلرالن
علمنا الكناٌات اللبٌفة ..
قال ت الى :
صعٌِداً اط ٌِّبا ً
سا ام افلا ْم ات ِءدُوا اما ًم اف ات اٌ َّم ُموا ا
أا ْو اَل ام ْس ُت ُم ال ِّن ا
( سورة النسام  :من آٌة ٖٗ )

وقال أٌضا :
افلا َّما ات اغ َّ
شاهاا اح املا ْت اح ْمالً اخفٌِفا ً
( سورة األعراف  :من آٌة ) ٔ81

تتشاها ،المستم النساء .
وقال عزورل :
اف ام ِن ا ْب ات اغى او ارا ام اذلِ ا افأُولائِ ا ُه ُم ا ْل اعادُونا
( سورة المؤمنون )

فٌرب أن ت د كضمك رزءا من عملك ،واإلنسان كٌلف ٌترمَّللٌ ،للبس ،وٌت بلر ،وٌرتلب بٌتله ،فكملا ت تنلً
ببٌتك ،وبؤثاث بٌتك ،وبهندامك ،وبمركبتك ،ف لٌك أن ت تنً بؤلفاظك .
أحدهم رأى شابا ٌرتدي أرملل الثٌلاب ،وٌلتكلم أقلبْ الكلملات ،فقلال لله  :ملا أن ترتلدي ثٌابلا تشلبه كضملك،
و ما أن تتكلم كضما ٌشبه ثٌابك ،ففً سٌرته تناق ٌ .
قال ال لماء  :م نى لقست وراشت أي غثٌت ،وهو الش ور بالتثٌان ،و نما كره النبً صلى هللا علٌله وسللم
كلمة خ ُبثت ألنه ما أحب أن ٌوصف المإمن بالخبث .
هل هناك ٌ
الٌة فً القرالن الكرٌم تشٌر لى هذا الم نى ،أن ٌختار اإلنسان أرمل الكلمات وأحسنها ؟
قال ربنا عزورل :
سنُ
ًِ أا ْح ا
ادْ اف ْع ِبالَّتًِ ه ا
( سورة المؤمنون  :من آٌة )1ٙ

أي اختر أحسن الكلمات ،فلو اعتدى علٌك نسان ،وقسا علٌك بالكلماتُ ،ر َّد علٌله بؤحسلن الكلملات ،ملثض :
من ذلك نهٌه صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول ال بد لسٌده ٌ :ا ربً ،ربك هو هللا ،فهذا سٌّدك ،وم لمك ،ولٌس ربك،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن ِبًِّ َ
اي
ي او اَل اٌقُلْ أا اح ُد ُك ْم اع ْبدِي أا امتًِ او ْل اٌقُلْ اف ات ا
س ٌِّدِي ام ْو اَل ا
اس ِق ار َّب ا او ْل اٌقُلْ ا
ض ْئ ار َّب ا ْ
اَل اٌقُلْ أا اح ُد ُك ْم أا ْط ِع ْم ار َّب ا او ِّ
او اف اتاتًِ او ُغ االمًِ
( من مسند أحمد )

كلمة عبدي فٌها است ضء ،وكلمة ربلً فٌهلا تلذلل ،فلالنبً علٌله الصلضة والسلضم نهلى أن ٌقلول ال بلد لسلٌِّده
ربً ،بل ٌقول  :سٌدي وموالي ،ونهى أن ٌقول السٌد لتضمه  :عبدي أو أمتً ،ولٌقل  :غضمً ورارٌتً ،وفتلاي
وفتاتً ،ذا فالكلمات لها أثر فً هانة المخابب ،أو فً تؤلٌه المخابب ،فض تإلِّله َملن هلو فوقلك ،وال تسلت بد ملن
هو دونك .
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
اي
سا ِئ ُك ْم إِ اما ُم َّ ِ
اَل اٌقُولانَّ أا اح ُد ُك ْم اع ْبدِي اوأا امتًِ ُكلَّ ُك ْم اع ِبٌ ُد َّ ِ
ار اٌتًِ او اف ات ا
هللا او ُكل َّ نِ ا
هللا اولاكِن لِ اٌقُلْ ُغ االمًِ او اء ِ
او اف اتاتًِ
( مسلم )

لمخلو ٍ ٌاك أن تقول له  :ربً ،ولو قلت له  :سٌدي ،وأنت تراه ربا لك ،فؤٌضا هذا خبؤ ،واآلن دعنا من
األلفللاظ ،ذا رأٌللت أن فضنللا الكبٌللر بإمكانلله أن ٌنف للك أو أن ٌضللرك ،أو أن ٌقربللك أو أن ٌب للدك ،ولللو قلللت للله ٌللا
سٌدي ،فقد ارتكبت ثما أكبر ،ألنك ألَّهته بالم نى ،وأنت ال تدري،
َ
ٌع :
ولذلك َع ِن ْاألسْ َو ِد ب ِ
ْن َس ِر ٍ

ُ
صلَّى َّ
صالَّى
أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
اً ا
وب إِلااى ُم اح َّماد اف اقاال ا ال َّن ِب َّ
وب إِلا ٌْ ا او اَل أا ُت ُ
ٌر اف اقال ا اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أا ُت ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أت ًَِ ِبؤَسِ ٍ
َّ
ف ا ْل اح َّق ِألاهْ لِ ِه
سلَّ ام اع ار ا
هللا ُ اعلا ٌْ ِه او ا
( مسند أحمد )

الحكمة أنه منع السادة أن ٌتؤلَّهوا ،وٌتربروا ،ومنع الصتار أن ٌُست َبدوا وٌهانوا .
ومن ذلك أٌضا تحذٌره صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول  :هلك الناس ،الناس ال ٌورد فلٌهم خٌلر ،النلاس كلهلم
فسقوا ،الناس كلهم فسدوا ،ال ٌورد غٌرنا ،من السذارة أن تظن ذلك،
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
اس اف ُه او أاهْ لا ُك ُه ْم
الر ُءل ُ اه ال ا ال َّن ُ
إِ اذا اقال ا َّ
( من صحٌح مسلم  :عن أبً هرٌرة)

أي هو أشدهم هضكا ،من قال هلك الناس ،الدنٌا بخٌر ،وهنلاك أُنلاسٌ بٌِّبلون ،وفلً كلل بللد ٍة أنلاس بٌبلون،
نسلان الخلر ،هلذا نسلان
فهذا الذي ٌنظر لى الدنٌا بمنظار أسود ،وٌلقً على نفسه كل فضلٌلة ،وٌنزعهلا ملن كلل
ٍ
غٌر سويٌ ،حتاج لى م الرة ،ولذلك نهى ف لٌه الصضة والسضم وحذر أن ٌقلول الررلل هللك النلاس ،وهلو ٌرٌلد
بذلك انتقاصهم واحتقارهم ،و تنزٌه نفسه وتفضٌلها علٌهم ،ال تقل  :هلك الناس .
فسبحان هللا هناك أشخاص ال ٌرون الكمال ال فٌهم ،ومهما رأوا من كملال فلً غٌلرهم ٌرونله نقصلا ،فهلذا
نسان ٌحتاج لى ببٌب نفسً ،ألنه هو مرٌ

نقص شدٌد .
 ،وٌرى الكمال فً نفسه وحدها ،وما سواه كلهم فً ٍ

وسبحان هللا هذا الذي ٌ َك ِّفر الناس وٌفسِّقهم ٌقع فً شر عمله ،ربما فُضِ َْ فً عقر داره،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْال ِم ْن َب َر َف َقا َل :
ص ِ َد َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
َ
اٌااا ام ْع ا
اض ْاْلٌِ امااانُ إِلاااى اق ْل ِب ا ِه اَل ُتا ْاؤ ُذوا ا ْل ُم ْس الِمٌِنا او اَل ُت اع ٌِّ ا ُرو ُه ْم او اَل ات َّت ِب ُعااوا
سااانِ ِه اولا ا ْم ٌُ ْفا ِ
شا اار اماانْ أا ْس الا ام ِبلِ ا
هللا ُ اع ْو ار ات ُه او امنْ ات ات َّب اع َّ
اع ْو اراتِ ِه ْم افإِ َّن ُه امنْ ات ات َّب اع اع ْو ار اة أاخٌِ ِه ا ْل ُم ْسلِم ات ات َّب اع َّ
ض ْح ُه اولا ْو فًِ اء ْو ِ
ف ار ْحلِ ِه
هللا ُ اع ْو ار ات ُه اٌ ْف ا
ِ
(رواه الترمذي)

هللا ِم ْن ِ
َو َن َظ َر ابْنُ ُع َم َر ٌَ ْوما ِلَى ْال َك ْ َب ِة اف اقال ا اما أا ْع اظ ام ِ اوأا ْع اظ ام ُح ْر ام ات ِ اوا ْل ُم ْؤمِنُ أا ْع اظ ُم ُح ْر ام ًة ِع ْن اد َّ ِ
ودائما ٌوزع تهما على الناس ،وٌقٌِّمهم تقٌما سٌِّئا ،وٌسئ الظن باآلخرٌن ،وٌحسن الظن بذاته ،وربما وقلع
هذا اإلنسان فً شر عمله ،وزلت قدمه فوقع فً حماق ٍة ٌتر َّفع عنها م ظم الناس الذٌن اتهمهم بالسفه .
وبالمناسبة اللهم ص ِّل علٌه هو أعظم نسان ،هو الببل الذي رملع كلل نلواحً ال ظملة ،وملع ذللك ملا غفلل
أبدا عن ببولة أصحابه ،أعبى كل صحابًٍ حقله ،فلإذا كنلت فلً عملل وللك زمٌلل ،وأنلت مهنلدس وثملة مهنلدس
غٌرك ،أو كنت مدرسا وثمة مدرس غٌرك ،ووردت من صدٌقك أو زمٌلك تفوقا ،فما اللذي ٌمن لك أن تلذكر هلذا
التفللو  ،وأال ّ تحسللده ،عللوِّ د نفسللك أن ت تللرف لبخللرٌن بالفضللل ،و ُتثنللً علللى أعمللالهم ،وأال ّ تكللون ذا أثللرة ،وأن
تكون موضوعٌا ،فؤنت مهندس وقدم لك مهندس مشروعا رائ ا فقل له  :وهللا هذا شًء رائلع ،بلارك هللا بلك ،نله
شًء ٌرفع اللرأس ،هنٌئلا للك عللى هلذه الملكلات ،علود نفسلك أن تقل ِّدر عملل اآلخلرٌن ،أملا َملن كلان أفقله ضلٌقا،

والحسد ٌؤكل قلبه فض ٌستبٌع أبدا أن ٌق ِّدر اآلخرٌن ،بل ٌنتقصهم ،وٌبحث عن زالتهم ،وأحٌانا ٌورلد نسلان ٌقلرأ
كتابا ال لشًء ال لٌبحلث علن نقلاب ضل فه ،للٌس هلذا مثقفلا ،أملا الملت لم الحقٌقلً فٌقلرأ الكتلاب لٌسلتفٌد منله ،وقلد
ٌ ُت ُّ البرف عن ب

زالت المإلف ،وٌقول لك  :ال صمة هلل ،وما منا ال ملن َر َّد و ُر ّد علٌله ،فخلذ ملا ٌ ربلك

ودع ما ال ٌ ربك ،وخذ ما تستفٌد منه ودع ما ال تستفٌد منه ،وخذ األشٌاء المشرقة ،ودع األقل شراقا.
أما الحقٌقة فهناك أناس كثٌرون ذا أمسك أحدهم كتابا فقب لٌبحلث علن ال للل ،واألخبلاء ،والثتلرات ،فهلذا
نسان مرٌ

ٌ ،ت امى عن ٌرابٌات الكتاب ،وٌت امى عن فكلره ال مٌل  ،وعلن أسللوبه الرفٌلع ،لكنله ورلد خبلؤ،

كؤنه فاز بشًء ،فالنقد رٌد ،ولكنه النقد الم تدل ،والنقد الب َّناء ،والذي فٌه ثناء .
أنا كنت أذكر لكم ذلك الذي دخل لى المسرد ،وأحدث رلبة وضرٌرا ،وشوش على المصلٌن ،فالنبً علٌله
الصضة والسضم قال له  :ا ا اد ا َّ
صا اوَل ات ُعدْ
هللا ُ ح ِْر ً
( من سنن البخاري  :عن أبً بكرة )

و ذا كنلت ملدٌر دائللرة ،أو ملدٌر ثانوٌللة ،أو ملدٌر مستشللفى ،بمنصلب قٌللادي ،وورلدت نسللانا أخبلؤ م للك،
فؤساء ،أو َّ
فحاو ْل أنْ تق َّدم له شٌئا من مٌزاته ،و ٌرابٌَّاته ،لكً ٌبمئن ،وتربر قلبه ،وب لد ذللك اذكلر ب ل
تؤخر،
ِ
عٌوبه ،وال تذكر ال ٌب ال ب د أن تذكر الحسن ،ولذلك فً أد ت لارٌف النقلد الحلدٌث ذكلر الحسلنات والسلٌئات،
وذكللر اإلٌراب ٌَّللات والسلللبٌات ،وذكللر المنللائْ والمثالللب ،أمللا أن تكتفللً بالمثالللب وبنقللاب الض ل ف فهللذا ب ٌللد عللن
االستقامة .
قضٌة ٌسمونها سمة باإلنسان ،نسان دخل بٌته فورده نظٌفا ،والببخ راهز ،وغرف النوم نظٌفة ،واألوالد
منتظمون ،ورد غلبة واحدة ،فت لامى علن كلل اإلنرلازات ،ونظلر للى هلذا الخبلؤ وكبَّلره ،فهلذا نسلان شلق ًٌ فلً
حٌاته ،و ٌَشقً َمن م ه ،كن ٌرابٌا ،وخذ النواحً اإلٌرابٌلة وكبَّرهلا ،كلان ٌحسِّلن الحسلن علٌله الصلضة والسلضم،
ولذلك فؤنرْ األزواج هإالء الذٌن ٌثنون على زوراتهم بما ُهو فٌهن ،أما وٌبت دون عن النقص ،والتلب .
وهناك شخص ربار فً البٌت ،ووروده فٌه مخٌف ،ذا خرج من البٌت تلنفس أهلله الصل داء ي وٌقوللون :
ارتحنللا منلله ،و ذا مللر

ورللاء الببٌللب وقللال لهللم  :حالللة بسللٌبة عرضللٌة ،انزعرللوا كثٌللرا ،مللا هللذه ال رضللٌة،

ظنناها القاضٌة ،فلم تكن القاضٌة ،فشتان بٌن من ٌتمنى الناس بقاءه وحٌاته ،وبٌن ملن ٌتمنلى النلاس موتله ،ارهلد
أن ٌتمنى الناس بقاءك ،وأن ٌتمنى الناس حٌاتك .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
لو لم تذنبوا لخشٌت علٌكم ما هو أشد من ذل ال ُعءب ال ُع ْءب
(القضاعً عن أنس)

فهناك نسان م رب بنفسه ،وبشخصلٌته ،وببٌتله ،وبلؤوالدهٌ ،لرى النلاس كلهلم أمامله ال شلًء ،فهلذا نسلان
مرٌ

 ،فمن ظن أن الناس أغبٌاء فهو أغباهم ،فالناس أذكٌاء ،وٌ رفون التث من الثمٌن ،وٌ رفون الصلالْ ملن

برج علارً
البالْ ،والخٌر من الشر ،والمتواضع من المتكبِّر ،وٌ رفون الوقائع ،أما ذا أردت أن تكون أنت فً
ٍ

بم للزل عللن المللإمنٌن البٌِّبللٌن ،وظننللت أنهللم ال ٌفقهللون وال ٌ رفللون ،فمللن ظللن أن النللاس أغبٌللاء فهللو أغبللاهم،
"ولٌحذر المسلم أن ٌ كً نفسه وأن ٌحتقر غٌره " .
فٌا أٌها األخ اتهم نفسك بالتقصٌر دائما وأبلدا ،وأحسلن الظلن بؤخٌلك الملإمن ،فهلذا أكملل ُخلُل  ،والم لاكس
دائما تحسن الظن بنفسك ي وال ترى األخباء الكبٌرة فلً شخصلٌتك ،وتبحلث علن أخبلاء صلتٌرة فلً اآلخلرٌن،
وهذا موقف مرضً ،ومثل هذا اإلنسان ٌحتاج لى م الرة نفسٌة ،وللذلك فلإنّ النبلً علٌله الصلضة والسلضم علَّمنلا
ذا رأى الرر ُل أخاه وقع فً ذنب ماذا ٌف ل ؟
قال فً الحدٌث الشرٌف :
الذنب شؤم على غٌر فاعله ،إن ع ٌّره ابتلً ،وإن اغتابه أثم ،وإن رضً به شاركه
(كن العمال عن أنس)

ٌرب أال ت ٌِّر ،وأال تذكر ،وأال تقره على عمله ،وٌرلب أن تقلول  :الحملد هلل اللذي عافلانً ،وأررلو هللا أن
ٌهدٌه ،فقب من دون أن تسم ه ذلك ،ذا قلت  :الحمد وهذا هو الموقف الصحٌْ،
ان ٌَقُو ُل:
ورد فً األثر َعنْ َمالِكٍ أَ َّن ُه َبلَ َت ُه أَنَّ عِ ٌ َسى اب َْن َمرْ ٌَ َم َك َ
هللا او الكِانْ اَل ات ْع ال ُماونا او اَل ات ْن ُظا ُروا
اً ابعٌِا ند مِانْ َّ ِ
اَل ُت ْك ِث ُروا ا ْل اك اال ام ِب اغ ٌْ ِر ذ ِْك ِر َّ ِ
س او قُلُو ُب ُك ْم افإِنَّ ا ْل اق ْل اب ا ْل اقاسِ ا
هللا اف ات ْق ُ
فًِ ُذ ُنو ِ
اار اح ُموا أاهْ ال ا ا ْلا اب اال ِم
ااس ُم ْب اتلًاى او ُم اعاا ًفى اف ْ
وب ُك ْم اكأ ا َّن ُك ْم اع ِبٌا ند افإِ َّن اماا ال َّن ُ
اس اكأ ا َّن ُك ْم أا ْر اب ن
اب اوا ْن ُظ ُروا فًِ ُذ ُن ِ
ب ال َّن ِ
هللا اعلاى ا ْل اعافِ اٌ ِة
او ْ
اح امدُوا َّ ا
(رواه مال فً الموطأ)

فهل أنت وصً علٌهم ؟ نحن دعاةٌ ،ولسلنا قضلاة ،أنلت لسلت قاضلٌا ،سلبحان هللا هنلاك كثٌلر مملن ٌُنصِّلب
ِّ
فٌوزع ال ُتهم ،وٌقٌِّم الناس ،وهو ال ٌ رف قدر نفسه،
نفسه وص ٌّا على الناس،
ال أن المإمن لو رأى عاصٌا فض ٌحتقره ،نها م صٌة ،ولكن لٌقل  :أررو هللا أن ٌتوب منهلا ،وربملا تلاب
ال اصً وسلب اللذي انتقلده ،الص ُْلل َحة بلمحلة ،فؤنلا لفلت نظلري سلحرة فرعلون ،هلإالء أعلوان فرعلون ،وأعلوان
بلان
الظلمة ،كادوا لسٌدنا موسى ،وأرادوا أن ٌبفئلوا نلور هللا ،وأنْ ٌلردوا الحل  ،فلملا رأوا ال َ َ
صلا انقلبلت للى ث ٍ
مبٌن ..ماذا حصل ؟
قال هللا ت الى:
ساى (ٓ )0اقاال ا آا ام ْنا ُت ْم لاا ُه اق ْبال ا أانْ آا اذنا لا ُكا ْم إِ َّنا ُه لا اك ِبٌا ُر ُك ُم
اءداً اقاالُوا آا ام َّناا ِب اار ِّب هااا ُرونا او ُمو ا
س َّ
س اح ارةُ ُ
افأ ُ ْلق اًِ ال َّ
صالِّ اب َّن ُك ْم فِاً ُءا ُذو ِ ال َّن ْخ ِال اولاا ات ْعلا ُمنَّ أا ٌَّ اناا أا ا
شا َّد اعا اذابا ً
س ْح ار اف اَل ُ اق ِّط اعنَّ أا ٌْا ِد اٌ ُك ْم اوأا ْر ُءلا ُكا ْم مِانْ خ اِاالف او األ ُ ا
الَّذِي اعلَّ ام ُك ُم ال ِّ
ض اماا أا ْن ا
اوأا ْب اقى (ٔ )0اقالُوا لانْ ُن ْاؤث اِر ا اعلااى اماا اءا ام اناا مِانا ا ْل اب ٌِّ اناا ِ
ات اقااض إِ َّن اماا ات ْقضِ اً هاا ِذ ِه
ت اوالَّاذِي اف اط ار اناا افاا ْق ِ
س ْحر او َّ
هللا ُ اخ ٌْ نر اوأا ْب اقى
ا ْل اح اٌا اة ال َّد ْن اٌا (ٕ )0إِ َّنا آا ام َّنا ِب ار ِّب انا لِ اٌ ْغف اِر لا انا اخ اطا اٌا انا او اما أا ْك ارهْ ات انا اعلا ٌْ ِه مِنا ال ِّ ِ
( سورة طه )

فلو رأى مإمن قبل دقٌقة سحر َة فرعون ٌصن ون الحبال ،وٌهٌئون الكٌد لسٌدنا موسى ،وٌ اونون فرعلون
لقال  :هإالء كفار ،ولكن ب د دقٌقة صاروا صل ِّدٌقٌن ،وهلذا الكلضم أقولله لكلم ،فهلل تلرى نسلانا أسلوأ ملن سلحرة
فرعون ؟ نهم سحرة ،ومن سحر فقد كفر ،والساحر عون للظالمٌ ،رٌلد أن ٌكٌلد لهلذا النبلً الكلرٌم ،ولكلن عنلدما
أررى محاكمة دقٌقة ردا ،ورأى أن هذا الذي راء بهذه الم رلزة هلو رسلول هللا ،انتهلى األملر ،والمنلوا بله خلضل
دقائ .
ولللذلك قلللت إلخواننللا الٌللوم  :ال بللرة ال لمللن سللب بللل لمللن صللد  ،وهنللاك شللًء فللً اإلسللضم اسللمه حللر
المراحل ،فً نظام الت لٌم ال ب َّد أن تمضً أربع سنوات كً تؤخذ اإلرازة فً فرع م ٌن ،وفً ب

الدول ثلضث

سنوات لألذكٌاء والمتفوقٌن ،لكن ٌمكن عند هللا َّ
عز ورل أن تؤخذ هذه اإلرازة فلً سلاعة ،ألنّ المراحلل ُتضْ ل َتب،
زمن قٌاسلًٍ وصللوا للى ملا وصللوا لٌله فلً أعللى دررلة،
فكلَّما ازداد الصد قصُر الزمن ،فسحرة فرعون فً
ٍ
هذا الكضم الذي ذكرته اآلن ال تحتقر حتى ال اصً ،فل لَّه ٌتوب وٌتفو علٌلك ،واسلؤل هللا السلضمة ،فال بلد شلؤنه
التواضع ال التكبُّر .
او اَل ات ْن ُظ ُروا فًِ ُذ ُنو ِ
س ُم ْب اتلًى او ُم اعا ًفى
وب ُك ْم اكأ ا َّن ُك ْم اع ِبٌ ند افإِ َّن اما ال َّنا ُ
اس اكأ ا َّن ُك ْم أا ْر اب ن
اب اوا ْن ُظ ُروا فًِ ُذ ُن ِ
ب ال َّن ِ
هللا اعلاى ا ْل اعافِ اٌ ِة
ار اح ُموا أاهْ ل ا ا ْل اب اال ِم او ْ
اف ْ
اح امدُوا َّ ا
(رواه مال فً الموطأ)
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