
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

تعاىل:  قال  َفُتْصبُِحوا } اهلل  بَِجَهاَلٍة  َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأْن  َفَتَبيَّنُوا  بِنََبأٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه َما    َيا  َعََل 

 .[6احلجرات: ]{َفَعْلُتْم َناِدِميَ 

اآلية   وقر   القراء   مجهور  هاقرأاألوىل    :قراءتان هلا  هذه  وخلفأها  )فتبّينوا(،  والكسائي  )فتثّبتوا(    محزة 

وثابتتان، صحيحتان  بف  وكالمها  اهلل  أمر  اخلرب والتثبت  التبيقد  صحة  من  التيُقن  به  ُيقصد  وعدم   الذي 

 .االستعجال يف نقله وإشاعته، أو بناء احلكم عليه قبل تيقن صحته 

ِذيَن  } الَّ َا  َأُّيه ونواهيه،    {آَمنُوا َيا  بأوامره  يلتزمون  الذين  املؤمني  لعباده  اهلل  من  بِنََبإٍ  }نداء  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن 

  {َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلةٍ }  ملاذا؟تثبتوا من هذا اخلرب،  و  َفَتَبيَّنُوا  إن جاءكم شخص بخرب من األخبار   {َفَتَبيَّنُوا

فتم ترصًفا من الترصفات، فأدَّى بكم إىل اخلطأ وإىل   الترسع  لربام بنيتم عَل هذا اخلرب أمًرا من األمور، وترصَّ

العجلةوالغلط،   هذه  من  فعلتم  ما  عَل  تصبحون  أن    حينئٍذ  يرضكم  فامذا  نادمي؛  املترسع  املوقف  وهذا 

 !تتثبتوا وأن تتبيَّنوا قبل أن تتعجلوا؟

منا  وهذا األمر حيتاجه يأخذ اخلرب عَل    كل واحد  إليه، فال  أن يكون عنده ضبط وتصفية لكل خرب يصل 

ظاهره، وال يبني عليه ألول وهلة، وإنام يتثبت مهام كان هذا الذي أخربك من الناس موثوًقا عندك، وتأمل 

هذا واهلل أعلم إشارة إىل ، و{إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ }:أن اآلية جاءت مقيدة املجيء باخلرب عَل لسان الفاسق

الطاعة واخلروج  الفسق وهو اخلروج عن  الوصف وهو  يتصفون هبذا  الكاذبة  األخبار  الذين حيملون  أن 

 .عن االستقامة، وإال فإن املؤمن ال ينقل إال األخبار الطيبة، وال يروي إال األحاديث الصادقة 

التي مل يتثبت منها! بل كم من األرواح قد أزهقت كم من األوارص واألرحام التي قطعت بسبب األخبار   

التي هي   العظيمة  اآلية  هذه  نزول  سبب  اهلل  العلامء رمحهم  يورد  املقام  هذا  ويف  منه!  يتثبت  مل  بسبب خرب 

يها، وتلقِّ األخبار  نقل  يف  عظيم  وأصل  ))أن أساس  اهلل:  بن حنبل رمحه  أمحد  اإلمام  ْبَن   جاء عن  احْلَاِرَث 

اٍر اخْلُ  ِه َزاِعّي َقاَل َقِدْمُت َعََل َرُسوِل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم َفَدَعاِِن إِىَل اإِلْساَلِم َفَدَخْلُت فِيِه َوَأْقَرْرُت بِ ِِضَ

َكاِة َفَأْقَرْرُت هِبَا، َوُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َأْرِجُع إِىَل َقْوِمي َفَأْدُعوُهْم إِىَل اإِلْس  َكاِة َفَمِن  الَ َفَدَعاِِن إِىَل الزَّ  الزَّ
ِ
 ِم َوَأَداء



 

 

 

اِن َكَذا َوَكَذا ِسُل إِىَلَّ َرُسوُل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم َرُسوالً إِلبَّ اي وقت كذا )  اْسَتَجاَب ِِل مَجَْعُت َزَكاَتُه َفُُيْ

ِمَّ   (وكذا َكاَة  الزَّ احْلَاِرُث  مَجََع  َفَلامَّ  َكاِة  الزَّ ِمَن  مَجَْعُت  َما  َأَراَد َرُسوُل لَِيْأتَِيَك  الَِّذى  اَن  اإِلبَّ َوَبَلَغ  َلُه  اْسَتَجاَب  ِن 

ُه قَ  ُسوُل َفَلْم َيْأتِِه َفَظنَّ احْلَاِرُث َأنَّ ْد َحَدَث فِيِه َسْخَطٌة  اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم َأْن ُيْبَعَث إَِلْيِه اْحَتَبَس َعَلْيِه الرَّ

َواِت َقْوِمِه)أي أرشافهم( َفَقاَل هَلُْم: إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم  ِمَن اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولِِه َفدَ  رَسَ
َعا بِ

اهللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  َوَلْيَس  َكاِة  الزَّ ِمَن  ِعنِْدي  َكاَن  َما  لَِيْقبَِض  َرُسوَلُه  إِىَلَّ  ُيْرِسُل  َوْقتًا  ِِل  َوقََّت  اهلل عليه َكاَن   صَل 

َفنَْأِِتَ َرُسوَل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم   وسلم اخْلُْلُف َوالَ  َفاْنَطلُِقوا  َكاَنْت  َأَرى َحْبَس َرُسولِِه إِالَّ ِمْن َسْخَطٍة 

ِمَّا مَجَ  ِعنَْدُه  َكاَن  َما  لَِيْقبَِض  احْلَاِرِث  إِىَل  ُعْقَبَة  ْبَن  اْلَولِيَد  َكاَوَبَعَث َرُسوُل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم  الزَّ ِمَن  ِة  َع 

 .َفَلامَّ َأْن َساَر اْلَولِيُد َحتَّى َبَلَغ َبْعَض الطَِّريِق َفِرَق)أي خاف وفزع( َفَرَجعَ 

َكاَة َوَأَراَد َقْتَِل   .َفَأَتى َرُسوَل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ إنَّ احْلَاِرَث َمنََعنِي الزَّ

ْيَطاُن  ويف رواية َفَسِمَع بَِذلَِك اْلقَ  َثُه الشَّ ْوُه ُيَعظُِّموَن َأْمَر َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَلْت: َفَحدَّ ْوُم، َفَتَلقَّ

ُْم ُيِريُدوَن َقْتَلُه َفَرَجَع إِىَل َرُسوِل اهللَّ َب َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ  َفَقاَل: إِنَّ َبنِي املُْْصَطلِِق َقْد َمنَُعوِِن َصَدَقاِِتِْم َفَغِض  َأَّنَّ

َفَأْقَبَل  احْلَاِرِث  إِىَل  اْلَبْعَث  وسلم  عليه  اهلل  صَل  اهللَِّ  َرُسوُل  َب  َفرَضَ َواملُْْسلُِموَن  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  احْلَاِرُث    اهللَُّ 

اُلوا َهَذا احْلَاِرُث َفَلامَّ َغِشَيُهْم َقاَل هَلُْم إِىَل َمْن  بَِأْصَحابِِه إِِذ اْسَتْقَبَل اْلَبْعَث َوَفَصَل ِمَن املَِْدينَِة َلِقَيُهُم احْلَاِرُث َفقَ 

 .ُبِعْثُتْم َقاُلوا إَِلْيَك 

َأنََّك  َفَزَعَم  ُعْقَبَة  ْبَن  اْلَولِيَد  إَِلْيَك  َبَعَث  َكاَن  اهلل عليه وسلم  اهللَِّ صَل  َرُسوَل  إِنَّ  َقاُلوا  َومِلَ  َكاَة   َقاَل  الزَّ َمنَْعَتُه 

دًا بِاحْلَقِّ َما َرَأْيُتُه َبتًَّة َوالَ َأَتاِِن َوَأَرْدَت  ِذى َبَعَث ُُمَمَّ  .َقْتَلُه. َقاَل الَ َوالَّ

قَ   َرُسوِِل؟   َقْتَل  َوَأَرْدَت  َكاَة  الزَّ َمنَْعَت  َقاَل:  وسلم  عليه  اهلل  صَل  اهللَِّ  َرُسوِل  َعََل  احْلَاِرُث  َدَخَل  الَ  َفَلامَّ  اَل 

بِاحْلَ  َبَعَثَك  عليه َوالَِّذى  اهلل  صَل  اهللَِّ  َرُسوِل  َرُسوُل  َعََلَّ  اْحَتَبَس  ِحَي  إِالَّ  َأْقَبْلُت  َوَما  َأَتاِِن  َوالَ  َرَأْيُتُه  َما  قِّ 

 .وسلم َخِشيُت َأْن َتُكوَن َكاَنْت َسْخَطًة ِمَن اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولِهِ 

هذه اآلية ترسم  ، فأتت  من هنا أو كلمة من هناك كم من األحكام نصدرها عَل الناس بمجرد سامع كلمة  

اآلية تقول   إَّنا قاعدة قرآنية ربانية عظيمة الصلة بواقع الناس،  لنا الطريق الصحيح يف التعامل مع األخبار 

 . قبل أن تسمع منهم  وال تتحامل وال تغضب عَل اآلخرين لك: ال تصدر أحكاما قبل أن تتثبت من األمر

 .نترصف إذا ما سمعنا خربا أو إشاعة فيها إساءة إىل اآلخرينيعلمنا القرآن كيف  



 

 

          

عنه  :أوال سمعنا  بمن  اخلُي  نظن  بل  اإلشاعة  أو  اخلرب  نصدق  كذب   ال  هذا  تعاىل  ونقول  إِْذ }:  قال  َلْواَل 

ا  [12]النور/{يٌ َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبِ  َسِمْعُتُموُه َظنَّ املُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخُْيً

أبدا  :ثانيا  به أحدا  ننقله إىل غُينا وال نحدث  أبدا وال  به  نتكلم  قلَت   .ال  ل ِل فالن أو فالنة. فقد  اق   :فإن 

ال تقل كل ما تسمع خاصة لو ف  شاركت أنت يف نقل اخلرب واالشاعة وارتكبت ذنبا عظيام وأنت ال تدري. 

َنَتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا  }:  كان فيه إساءة لآلخرين قال اهلل تعاىل  إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلنَا َأْن  َوَلْواَل 

 .[16النور  ]{هُبَْتاٌن َعظِيمٌ 

 : )) َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم  
ِ
َث بُِكلِّ َما َسِمعَ  َكِذًبا َكَفى بِاملَْْرء  ويف رواية  (( َأْن حُيَدِّ

(( 
ِ
َث بُِكلِّ َما َسِمعَ  إِْثاًم  َكَفى بِاملَْْرء  ((  َأْن حُيَدِّ

منه يتثبت  مل  بام  تكلم  من  ذنب  عظم  وتعاىل  تبارك  احلق  لنا  به  ويبي  له  علم  تعاىل:  وال  قال  َوَتُقوُلوَن  }، 

َسُبوَنُه َهيِّنًا   [ 15النور  ]{َوُهَوِعنَْد اهللَِّ َعظِيمٌ بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوََتْ

  حتى ال   أقول لكم ناصحا ال تصدقوا كل ما تسمعوا وال تتناقلوا كل ما تقرأوا أو تسمعوا قبل أن تتثبتوا.  

 .تشاركوا يف نقل خرب كاذب وتقعوا بسبب ذلك يف املعصية وأنتم ال تقصدون

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

                                      


