
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َتَفَت َفِهَي َأَماَنٌة((   رسول اهلل  َقاَل   َِديَث ُثمَّ الح ُجُل اْلح َث الرَّ حيثنا رسول اهلل  ،  صىل اهلل عليه وسلم: ))إَِذا َحدَّ

الرس كتامن  عىل  وسلم  عليه  اهلل  األمانة،    صىل  حدثفوحفظ  ثم   كإذا  إخفاءه  يريد  الذي  باْلديث  رجل 

، وحكمه حكم األمانة ال جيوز إضاعتها  كاحتياطا، فاْلديث أمانة عند أو غاب عنك  التفت يمينا وشامال  

ألن التفاته إعالم ملن حيدثه أنه خياف أن يسمع حديثه أحد، وأنه قد خصه رسه، فكان االلتفات    .بإشاعتها

ث هبا غريه فقد خالف أمر اهلل    ((. ك أمانةاكتم هذا عني وهو عند )قائام مقام )  أدَّى األمانة إىل   ألنه   فإن حدَّ

آداب   الوجيز من اْلمل عىل  اللفظ  ملا يف هذا  الكلم،  العلامء: وهذا اْلديث من جوامع  غري أهلها، وقال 

، والتحذير من النَِّميَمة بني  ، وحفظ الودر  . اإلخوان العرشة، وحسن الصحبة، وكتم الرسر

الناسلقد   أعراض  بحفظ  الرشيعة اإلسالمية  األمانات،  ووحقوقهم،    جاءت  حفظ األرسار وكتامهنا من 

األمانة، وينقضون   فيخونون  يفشوهنا،  التغليظ عىل من  اْلفاظ عليها، وجيب  التي جيب  العهود  وهي من 

، كإفشاء الرس إىل    إذ منها ما يكون رضره عاما وعظيام   ومن املعلوم أن األرسار تتفاوت فيام بينها،  العهد، 

عليهم، النرص  فوات  أو  املسلمني  هزيمة  به  فيكون   ، يكون    الكفار  ما  مثل  من   : ذلك  دون  هو  ما  ومنها 

َد  }:لعهد، قال اهلل تعاىل ا رضره خاصا، إال أن كلَّها تشرتك يف كوهنا خيانة لألمانة و َعهح ِد إِنَّ الح َعهح بِالح ُفوا  َوَأوح

ُئوال  .[ 34اإلرساء ]{َكاَن َمسح

فقد أرسَّ النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أم املؤمنني    حرام،وإذا كان اْلفاظ عىل الرس واجبا فإن إفشاء الرس   

وائتمنهام    ريضعائشة وحفصة   تعاىل   فأظهرتاه،   عليه،اهلل عنهام بحديث  اهلل  إِىَل }  :فعاتبهام  النَّبِيُّ  َأرَسَّ  َوإِذح 

َواِجِه َحِديًثا   ِض َأزح َنبََّأَها بِِه َقاَلتح َبعح ٍض َفَلامَّ  َرَض َعنح َبعح َضُه َوَأعح َف َبعح َعَليحِه َعرَّ َنبََّأتح بِِه َوَأظحَهَرُه اهللَُّ   َمنح  َفَلامَّ 

َبرِيُ  َعلِيُم اْلح َبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِِنَ الح    .[3: التحريم] {َأنح

ومنها ما جاء يف ذمر من نرش أرسار    األرسار، نرشه من  ويف السنة النبوية نجد الرتهيب من نرش ما ال ينبغي  -

ِري    َأيبالقيامة، فعن  بل وجعله من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم    الزوجية، ُدح   ريض اهلل عنه قال:   َسِعيٍد اْلح

َرَأتِهِ : ))َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم ِِض إِىَل امح ُجَل ُيفح ِقَياَمِة الرَّ َم الح  إِنَّ ِمنح َأرَشر النَّاِس ِعنحَد اهللَِّ َمنحِزَلًة َيوح



 

 

 

َها  رِسَّ َينحرُشُ  ُثمَّ  إَِليحِه  ِِض  الذين ((َوُتفح أولئك  منزلة،  وأسوئهم  قدرا،  وأقلهم  وأرذهلم  الناس  أحط  فمن   ،

 . يتفكهون يف جمالسهم بأرسار بيوهتم 

إفشائه،  وق - بعدم  الرسر  يوصون صاحب  ين  الدر وأهل  العقالء  كان  اهللَِّ  فد  َرُسوُل  َعىَلَّ  َأَتى  َقاَل  َأَنٍس  َعنح 

ِغلحاَمنِ  الح َعُب َمَع  َألح ي َفَلامَّ ِجئحُت   َقاَل ،  صىل اهلل عليه وسلم َوَأَنا  َطأحُت َعىَل ُأمر َفَأبح َفَسلََّم َعَليحنَا َفَبَعَثنِي إِىَل َحاَجٍة 

َا رِسر   ؟ َقاَلتح َما َحاَجُتهُ  ،َقاَلتح َما َحَبَسَك ُقلحُت َبَعَثنِي َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم ِْلَاَجةٍ   : َقاَلتح .  ُقلحُت إِهنَّ

رِسر َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َأَحًدا
َثنَّ بِ در ثحُت بِِه َأَح  : َقاَل َأَنٌس  . الَ ُُتَ ُتَك َيا َثابُِت َواهللَِّ َلوح َحدَّ ثح  ((.ًدا َْلَدَّ

َرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل  ،  وإفشاء األرسار من عالمات النفاق، إذ إنه يدخل يف خيانة األمانة - فَعنح َأبِى ُهَريح

َقاَل  تُ ))  :اهلل عليه وسلم  ائح َوإَِذا  َلَف  َأخح َوَعَد  َوإَِذا  َكَذَب  َث  إَِذا َحدَّ َثاَلٌث  املحُنَافِِق  َخانَ آَيُة  من   وليس ((،ِمَن 

 ، بل يكفي أن تدلَّ القرينة عىل    أحدا،فال خترب به    رشوط األمانة أن خيرب املتكلُم السامَع بأن هذا الكالم رسر

ثه وهو يتلفَّت، خوفا من أن يسمع الناس حديثه ذلك، ثه، أو جعل حيدر   .كام لو أخذه بعيدا عن الناس ليحدر

وقد رضب لنا السلف الصالح أروع األمثلة يف حفظ الرس، وعدم إفشائه، ومن ذلك ما رواه البخاري يف 

َصُة بِنح َطَّاِب ِحنَي َتَأيََّمتح َحفح ُث َأنَّ ُعَمَر بحَن اْلح َن ُعَمَر  رىض اهلل عنهام  حُيَدر بح ُت ُعَمَر صحيحه : أن َعبحَد اهللَِّ 

َ بِاملحَِدينَِة  ِمنح ُخنَيحِس بحِن ُحَذاَفَة  ًرا ُتُوِّفر َحاِب َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َقدح َشِهَد َبدح ِمير َوَكاَن ِمنح َأصح هح السَّ

بِنحَت  َصَة  َحفح ُتَك  َأنحَكحح ِشئحَت  إِنح  َفُقلحُت  َصَة  َحفح َعَليحِه  ُت  َفَعَرضح اَن  َعفَّ َن  بح ُعثحاَمَن  َفَلِقيُت  ُعَمُر  َقاَل   َقاَل  ُعَمَر. 

َفَلِقي ُعَمُر  َقاَل  َهَذا.  ِمي  َيوح َج  َأَتَزوَّ َأنح الَ  ِِل  َبَدا  َقدح  َفَقاَل   ، َلَياِِلَ َفَلبِثحُت  ِرى.  َأمح يِف  إِنح َسَأنحُظُر  َفُقلحُت  ٍر  َبكح َأَبا  ُت 

ِجعح إِىَلَّ َشيحًئا، فَ  ٍر، َفَلمح َيرح َصَة بِنحَت ُعَمَر. َفَصَمَت َأُبو َبكح ُتَك َحفح َجَد ِمنرى َعىَل ُعثحاَمَن،  ِشئحَت َأنحَكحح ُكنحُت َعَليحِه َأوح

ٍر فَ  اُه، َفَلِقَينِي َأُبو َبكح ُتَها إِيَّ ، ُثمَّ َخَطَبَها َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َفَأنحَكحح َت َفَلبِثحُت َلَياِِلَ َقاَل َلَعلََّك َوَجدح

ِجعح  َصَة َفَلمح َأرح َت َعىَلَّ َحفح َت إِالَّ   َعىَلَّ ِحنَي َعَرضح ياَم َعَرضح
ِجَع إَِليحَك فِ نِي َأنح َأرح نَعح ح َيمح ُه ََل نَّ

. َقاَل َفإِ إَِليحَك ُقلحُت َنَعمح

ِشَى رِسَّ َرُسوِل اهللَِّ ص ُت َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َقدح َذَكَرَها، َفَلمح َأُكنح ألُفح مح
ىل اهلل عليه َأنرى َقدح َعلِ

 ((.َرَكَها َلَقبِلحُتَهاوسلم، َوَلوح تَ 

وإذا حفظ اإلنسان    ،من أصعب األمور حفظ األرسار، وكام قالوا: حفظ األموال أيرس من حفظ األرسار و

 رسه فإنه ال يندم عىل ذلك، ولكنه يعض أصابع الندم عندما يسمح لغريه باالطالع عىل أرساره، ممن  

 



 

 

 

ين  فتفشو أرساره، عند ذلك  بعدم حفظ األرسار،  عنه:    دم، يعرفون  اهلل  ايب طالب ريض  بن  قال عيل  وكام 

    .أسريهرسك أسريك فإذا تكلمت به رصت 

أنا كنت أضيق به حيث استودعته    وقال فلمته،  أفشاه عيل  العاص: ما وضعت رسي عند أحد  عمرو بن 

الوليد بن عتبة حديثا، فقال ألبيه ، إياه( اهلل عنه إىل  أبت، إن   :وأرسَّ معاوية ريض  املؤمنني أرسَّ إِل يا  أمري 

قال: فال ُتدثني به، فإن من كتم رسه كان اْليار له، ومن   .حديثا، وما أراه يطوي عنك ما بسطه إىل غريك

عليه اْليار  كان  بني،  . أفشاه  يا  واهلل  قال: ال  أبيه؟  وبني  الرجل  بني  ليدخل  وإن هذا  أبت،  يا  قلت:  قال: 

فأتيت معاوية ريض اهلل عنه فحدثته، فقال: يا وليد، أعتقك   .(تذلل لسانك بأحاديث الرس  أالولكن أحب  

ابن اجلوزي: رأيت أكثر الناس ال يتاملكون من إفشاء رسهم، فإذا ظهر، عاتبوا   وقال .اْلطأ أخي من رق  

فوا به.  أخربوا  أفشاه؟!(  من  من  الموا  ثم  ذرًعا،  بحبسه  ضاقوا  كيف  األصفهاِن:  عجًبا!  الراغب  وقال 

  ن قلة الصرب وضيق الصدر، وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء( )إذاعة الرس م

 واْلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


