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  المستخلص

إّن الذنب من طبیعة البشر، ودعوة الم�ذنبین إل�ى التوب�ة واج�ب ش�رعي، وق�د تباین�ت                  

طرق الناس في التعامل مع المذنبین، ما بین متعسف ومتساھل؛ لذا لزم بیان قواعد القرآن                

في التعامل معھم، فال أعلم بما ُیصلح العباد، إال رّب العباد، فكان كالمھ سبحانھ ھو المنھل،     

اتبع�ُت فی�ھ الم�نھج      ). القواعد القرآنی�ة ف�ي التعام�ل م�ع الُم�ذنبین          : (جاء ھذا البحث بعنوان   و

االستنباطي، وذلك باستنباط القواع�د م�ن ن�صوص الق�رآن، والم�نھج التحلیل�ي ف�ي اإلی�ضاح                  

وقسمتھ إلى مقدم�ة وس�تة مباح�ث، أم�ا المبح�ث األول فج�اء لبی�ان القاع�دة األول�ى                 . والبیان

 ینطلق منھا كل ُمصلح وھي الرحمة، وأّن نصحھ للمذنبین إنما باعثھ رحمتھ       التي ینبغي أن  

بھم من الوقوع ف�ي ع�ذاب اهللا، أم�ا المبح�ث الث�اني فك�ان ع�ن القاع�دة الثانی�ة وھ�ي التحل�ي                

ب�األخالق الح�سنة وأّنھ�ا س�بب رئ�یس ف�ي قب�ول الن�صیحة، أم�ا المبح�ث الثال�ث وھ�ي قاع�دة              

ثب��ت، وع��دم قب��ول ق��ول الفاس��ق ف��ي اتھ��ام أح��د ب��ذنب م��ا،     مھم��ة ج��ًدا أال وھ��ي التب��ین والت 

والقاعدة التي تلیھا جاءت في المبحث الرابع وھي حسن الظن وترك التجسس، فاألصل في            

المسلم السالمة، أما المبحث الخ�امس فھ�و الع�دل عن�د المؤاخ�ذة، ف�ال یح�ل ظلم�ھ أو تج�اوز                    

و نح�وه، وأخی�را المبح�ث ال�سادس     الحد المشروع عند معاقبتھ وذل�ك بزی�ادة ع�دد الجل�دات أ       

ث�م  . اإلنصاف بعد التوبة، وذلك بحفظ مكانة المذنب بعد توبت�ھ وع�دم تعیی�ره بم�ا س�لف من�ھ           

  .ختمت البحث بأبرز النتائج والتوصیات
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Abstract 
The sin of the nature of human beings, and calling the 
sinners to repentance is a legitimate duty, and the ways of 
people in dealing with the guilty have varied, between the 
arbitrary and lenient; so it is necessary to explain the rules 
of the Koran in dealing with them, I do not know what works 
slaves, but the Lord of slaves, Al-Manhal, and this research 
came under the title: (Koranic rules in dealing with 
offenders). Followed by the deductive approach, by 
devising rules from the texts of the Koran, and the analytical 
method in the clarification and the statement. And divided 
him into an introduction and six questions, and the first 
section came to the statement of the first rule, which should 
be launched from each reformer is mercy, and to advise the 
guilty but inspired his mercy from falling into the torment of 
God, the second section was the second rule is to 
demonstrate good ethics and it caused In the third section 
is a very important rule, namely, identification and 
verification, and not accept the words of the wrongdoer in 
accusing one of the guilt, and the next rule came in the 
fourth section is good thinking and leave espionage, the 
origin in the Muslim safety, the fifth section is justice When 
it is done, it can not be wronged or exceeded the legitimate 
limit when punished by increasing the number of flashes or 
the like. Finally, the sixth topic is fairness after repentance, 
by keeping the position of the culprit after repentance and 
not reproving it with what preceded it. The research 
concluded with the main findings and recommendations. 
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  المقدمة
  ..باسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما بعد

خلق اهللا الخلق لعبادتھ، وحّذر من الزی�غ واالنح�راف ع�ن الطری�ق؛ لك�ّن ال�ذنب والخط�أ م�ن                     

، إال أّن )١( "ُكلُّ َبِني آَدَم َخطَّاٌء، َوَخْی�ُر اْلَخطَّ�اِئیَن التَّوَّاُب�ونَ        : " ملسو هيلع هللا ىلصطبیعة البشر، فقد قال     
من رحمة اهللا بخلقھ ولطفھ بھم، أن جع�ل لھ�م طریق�ا للع�ودة والرج�وع إلی�ھ، وذل�ك بالتوب�ة            

َوَم��ْن َیْعَم��ْل ُس��وًءا َأْو َیْظِل��ْم َنْف��َسُھ ُث��مَّ َی��ْسَتْغِفِر اللَّ��َھ َیِج��ِد اللَّ��َھ َغُف��وًرا       : "واالس��تغفار، فق��ال 
  .)٢("َرِحیًما

بة واإلصالح واجٌب ش�رعي، وھ�و ح�ق هللا أوًل�ا، ث�م ح�ق               ونصح المذنبین ودعوتھم إلى التو    
لھ��ذا الم��ذنب، فق��د ذم اهللا تع��الى م��ن ت��رك التن��اھي ع��ن المنك��رات وجعل��ھ م��ن المعاص��ي            

ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا ِم�ْن َبِن�ي ِإْس�َراِئیَل َعَل�ى ِل�َساِن َداُووَد َوِعی�َسى اْب�ِن                  : "واالعتداء، قال تعالى  
َك�اُنوا َل�ا َیَتَن�اَھْوَن َع�ْن ُمْنَك�ٍر َفَعُل�وُه َلِب�ْئَس َم�ا َك�اُنوا          *  َعَصْوا َوَك�اُنوا َیْعَت�ُدوَن   َمْرَیَم َذِلَك ِبَما    

  .)٣("َیْفَعُلوَن
 فإنھ البد من االلتزام – وھي توبة المذنب وإقالعھ –ولكي ُتحقق النصیحة والدعوة غایتھا 

دونھا لن َتْنفذ إلى قلب المذنب، ولن ببعض القواعد واألخالق الُمعینة على إنجاح الدعوة، فب
یستجیب، بل قد ینفر وی�زداد عن�اًدا وتمادًی�ا ف�ي ال�ذنب؛ ف�إّن ُح�سن النی�ة بالرغب�ة ف�ي توب�ة                   

  .المذنب، ال تكفي وحدھا، ومن ھنا برزت أھمیة البحث
یلح��ظ واقعن��ا تب��این أس��الیب الم��صلحین ف��ي تق��ویمھم للم��ذنبین، مم��ا أدى       : م��شكلة البح��ث 
التنفی��ر والظل��م أحیاًن��ا، فك��ان س��بًبا ف��ي ع��دم توب��ة الم��ذنبین وإص��رارھم عل��ى   ببع��ضھم إل��ى 

م��ا ھ��ي القواع��د القرآنی��ة الت��ي ینبغ��ي    : ال��ذنب؛ وس��یجیب ھ��ذا البح��ث عل��ى ال��سؤال الت��الي   
  االنطالق منھا في التعامل مع المذنبین؟

صلح ف�ي  وھذه القواعد التي س�نتناولھا ھ�ي بمثاب�ة األص�ل ال�ذي ینطل�ق من�ھ ال�داعي أو الم�                 
تعاملھ مع المذنب، أًی�ا ك�ان األس�لوب ال�ذي سی�ستخدمھ مع�ھ، وم�ن ھ�ذا المنطل�ق، ك�ان ھ�ذا                
البح�ث ف�ي القواع�د القرآنی�ة ف��ي التعام�ل م�ع الم�ذنبین؛ ف��ال أعل�م بم�ا ُی�صلح العب��اد، إال رّب           
العباد، فكان كالمھ سبحانھ ھو المنھل، ومن وحیھ نستقي الطریقة واألسلوب األمثل، وھ�ذا               

  .ھدف البحثھو 
  :تشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة وفھارس: وخطة البحث على النحو التالي

أھمی�ة الموض�وع، وھ�دف البح�ث وم�شكلتھ، وم�نھج البح�ث،             : المقدمة وتشتمل عل�ى   
  .والخطة

  .الرحمة: المبحث األول
  .التحلي باألخالق الحسنة: المبحث الثاني
  .التبّین والتثبت: المبحث الثالث

  .حسن الظن وترك التجسس: ث الرابعالمبح
  .العدل عند المؤاخذة: المبحث الخامس

                                                           

 .، وحسنھ األلباني"باب صفة القیامة والرقائق والورع"، ٢٤٩٩   أخرجھ الترمذي في سننھ، ح )١(
 .١١٠:    سورة النساء، اآلیة)٢(
 .٧٩ – ٧٨:    سورة المائدة، اآلیة)٣(
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  .اإلنصاف بعد التوبة: المبحث السادس
  .وتحتوي على أھم النتائج، والتوصیات: الخاتمة

تمیزت ھذه الدراسة عن غیرھا كونھا دراسة تف�سیریة متخص�صة،   : طریقة البحث ومنھجھ  
 اإلی�ضاح والبی�ان، وذل�ك باس�تنباط ال�شواھد الالزم�ة        وقد اتبعت فیھا المنھج االستنباطي في     

: أما منھجي في تخریج األحادیث    . من اآلیات، والتعلیق علیھا بما یناسب الموضوع ویقویھ       
إن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما، فإنھ یكُتفي بھما، فإن لم أجد فب�اقي كت�ب ال�سنة،      

ملتزم�ة  . م�ن كت�ب اللغ�ة أو كت�ب الغری�ب     بیان غریب الح�دیث  . وبیان درجة الحدیث إن ُوجد    
قواع���د البح���ث العلم���ي ف���ي اإلحال���ة إل���ى الم���صادر والمراج���ع، وق���د اس���تخدمت عالم���ة           

حتى یكون البحث وفق ضوابط الُملتقى، مع عمل فھ�رس المراج�ع، واالكتف�اء              "" التنصیص
  .بذكر معلومات الكتاب كاملة فیھ؛ طلبا لالختصار
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  املبحث األول

  الرمحة

سمات المجتمع المسلم أنھ�م متراحم�ون كالج�سد الواح�د، ی�رحم بع�ضھم بع�ًضا، كم�ا                   إّن من   

ت��رى الم��ؤمنین ف��ي ت��راحمھم وت��وادھم     : "ملسو هيلع هللا ىلص، وق��ال )١("ُرَحَم��اُء َبْی��َنُھمْ : "ق��ال تع��الى 
، وعل�ى   )٢("وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى           

 ینبغي أن یكون خلف مناصحة المذنب وتوجیھ�ھ، ھ�و الرحم�ة             ھذا فإّن الدافع الحقیقي الذي    

إنما مثلي ومث�ل الن�اس   : " حینما قالملسو هيلع هللا ىلصوالخوف علیھ من عذاب اهللا، كما كانت رحمتھ         
كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولھ جعل الفراش وھذه الدواب التي تقع في النار         

أن��ا آخ��ذ بحج��زكم ع��ن الن��ار، وھ��م     یقع��ن فیھ��ا، فجع��ل ین��زعھن ویغلبن��ھ فیق��تحمن فیھ��ا، ف     
  .)٣("یقتحمون فیھا

لھ��ذا ك��ان األس��اس األول ال��ذي ینبغ��ي أن یك��ون علی��ھ ال��دعاة والم��صلحون، ومن��ھ ینطلق��ون  
ناص��حین للم��ذنبین وُمق��وِّمین م��شفقین، أس��اس الرحم��ة، ق��ال تع��الى مخاطًب��ا نب��ّي الرحم��ة       

 ُكْنَت َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِم�ْن َحْوِل�َك َف�اْعُف      َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلوْ      : "ملسو هيلع هللا ىلص
 إذ إّن المخالفین من الُرماة یوم ُأحد جمیعھم م�ستحقون المالم�ة م�ن      )٤("َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھمْ  

، فإنھ لن تمیل )٥(، ولكن رِحم اهللا الجمیع فأالن لھم النبي صلى هللا علیھ وسلم        ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
لی�ھ ص��لى اهللا علی�ھ وس�لم لتقب��ل دعوت�ھ إال إن ك��ان رحیًم�ا ش�فیًقا ھّیًن��ا لّیًن�ا، غی��ر        النف�وس إ 

  .)٦(غلیظ وال قاس، كثیر التجاوز والعفو والصبر علیھم والصفح عنھم

 بع�دما أعرض�ت عن�ھ القبائ�ل حینم�ا داعھ�م إل�ى توحی�د اهللا،                 ملسو هيلع هللا ىلصویؤكد ذلك موقف الّنبّي     

َب�ْل َأْرُج�و   : "ملسو هيلع هللا ىلصه بما یشاء، فقال النبي ال�رحیم      فأرسل اهللا لھ ملك الجبال نصرة لھ یأمر       
  .)٧("َأْن ُیْخِرَج اللَُّھ ِمْن َأْصَالِبِھْم َمْن َیْعُبُد اللََّھ َوْحَدُه، َال ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئا

 وأخالقھ مع الكفار المشركین الُمعاندین، فكیف بالمذنبین ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كانت ھذه رحمة النبي 
  .وة حسنةمن المسلمین؟ فلنا فیھ أس

فالرحم��ة أس��اس التعام��ل م��ع الم��ذنبین، الت��ي ت��دفع الُمق��ّوم والناص��ح إل��ى توجھی��ھ ون��صحھ   
ودعوتھ، فیكون رحیًما شفیًقا، غیر غلیظ القلب، تدفعھ رحمتھ إلى الخوف على المذنب م�ن         
ع��ذاب اهللا وغ��ضبھ وس��وء العاقب��ة، وأّن تقویم��ھ وتوجھی��ھ ش��فقة علی��ھ م��ن الع��ذاب، ال أن    

                                                           

 .٢٩:    سورة الفتح، اآلیة)١(
 ).٨/١٠(، " الناس والبھائمباب رحمة"، كتاب األدب، ٦٠١١   أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح)٢(
 ).٨/١٠٢(، "باب االنتھاء عن المعاصي"، كتاب الرقاق، ٦٤٨٣   أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح)٣(
 .١٥٩:    سورة آل عمران، اآلیة)٤(
 ).١/٥٣٣(، "المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"ابن عطیة، :    ُینظر)٥(
 ).٩/٤٠٧(، "لتفسیر الكبیرمفاتیح الغیب أو ا"الرازي، :    ُینظر)٦(
، )٤/١١٥(، "باب إذا قال أحك�م آم�ین  "، "كتاب بدء الوحي"، ٣٢٣١   أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح     )٧(

 م�ن أذى الم�شركین   �باب ما لقي النبي    "،  "كتاب الجھاد والسیر  "،  ١٧٩٥وأخرجھ مسلم في صحیحھ، ح    
 ).٣/١٤٢٠(، "والمنافقین
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 ما ی�شاء ُم�دعًیا رحمت�ھ ب�ذلك، وأّن�ھ ُیرفھ�ھ وُیریح�ھ، ف�إّن ھ�ذه رحم�ة مقرون�ة                       یتركھ لیفعل 
  .)١(بجھل، فإّن الرحمة الحقیقیة ھي إیصال المصالح ودفع المضار وإن كره ذلك وشّق علیھ

  املبحث الثاني

  التحلي باألخالق احلسنة

نََّم�ا ُبِعْث�ُت   ِإ: "حث اإلسالم على التحل�ي ب�األخالق الح�سنة، ق�ال ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               

، كم�ا أعل�ى م�ن أج�ر ص�احب الخُل�ق الح�سن فق�ال ص�لى اهللا علی�ھ                      )٢("ِلُأَتمَِّم َصاِلَح اْلَأْخَلاقِ  

؛ ف�إّن األخ�الق الح�سنة م�ن      )٣" (َأَنا َزِعیٌم ِبَبْیٍت ِف�ي َأْعَل�ى اْلَجنَّ�ِة ِلَم�ْن َح�سََّن ُخُلَق�ھُ              : "وسلم
األسباب التي أدخلت الناس في اإلسالم، مع ما لصاحبھا من األجر وعظ�یم المنزل�ة، وس�وء                 

  .)٤(قابالخلق مما ُینّفر الناس عن دین اهللا وُیبغضھم فیھ، مع ما لصاحبھ من اإلثم والع
وتتأك��د أھمی��ة التحل��ي ب��األخالق الح��سنة كقاع��دة م��ن القواع��د األساس��یة الت��ي ینبغ��ي    
مراعاتھا عند التعامل مع المذنبین، خاصة سعة الصدر والحلم والعف�و وال�صفح والب�شاشة؛        
وذلك حتى تصل النصیحة والدعوة إلى قلب الم�ذنب فُیقل�ع ویت�وب، ویح�ذر الجف�اء والغلظ�ة             

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْن�َت  {: ك ُینّفر الناس وُیبغضھم، قال تعالى   والقسوة فإّن ذل  
 فلیعلم المربي واآلمر ب�المعروف أّن ال�ذكاء وغ�زارة           )٥(}َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ     

  .)٦(صاحب خلق كریمالعلم وعظم الثروة ال تكسبھ القبول عند الناس، إال أن یكون 
وینبغي التنبیھ عل�ى أھمی�ة التحل�ي بال�صبر وع�دم الغ�ضب وكظ�م الغ�یظ، وذل�ك ألن الغ�ضب                       
والُحْنق قد یؤدي إل�ى مفاس�د أعظ�م م�ن ال�ذنب الواق�ع م�ن الم�ذنب، وق�د یك�ون انتقاًم�ا لح�ظ                  

ِھ، ِم�ْن ُجْرَع�ِة   َما ِم�ْن ُجْرَع�ٍة َأْعَظ�ُم َأْج�ًرا ِعْن�َد اللَّ�            : "ملسو هيلع هللا ىلصنفسھ ولیس هللا، قال رسول اهللا       
ُخِذ اْلَعْف�َو َوْأُم�ْر ِب�اْلُعْرِف َوَأْع�ِرْض َع�ِن          : "، وقال تعالى  )٧("َغْیٍظ َكَظَمَھا َعْبٌد اْبِتَغاَء َوْجِھ اللَّھِ     

وھ�ذه اآلی�ة فیھ�ا جم�اع األخ�الق الكریم�ة؛ ف�إن اإلن�سان م�ع                  : (  قال ابن تیمی�ة     )٨(}اْلَجاِھِلیَن
 أو ما یكره، فأمر أن یأخذ منھم ما یحب ما سمحوا بھ وال  الناس إما أن یفعلوا معھ ما یحب      

  .)٩ ()یطالبھم بزیادة، وإذا فعلوا معھ ما یكره أعرض عنھم وأما ھو فیأمرھم بالمعروف
ولیح��ذر الناص��ح والُمق��وِّم ال��ذي ُیباش��ر التعام��ل م��ع الم��ذنب م��ن الِكْب��ر والُعج��ب واالغت��رار      

 أس��لم وأكث��ر قرًب��ا هللا ب��أن یك��ون نادًم��ا خائًف��ا  بال��سالمة م��ن ال��ذنب، فق��د یك��ون قل��ب الم��ذنب 
                                                           

 ).٢/١٧٤(، "من مصاید الشیطانإغاثة اللھفان "   ابن القیم، )١(
حدیث صحیح وھ�ذا إس�ناد ق�وي رجال�ھ رج�ال ال�صحیح غی�ر        : "قال األرناؤوط . ١٤/٥١٣  مسند أحمد،     ) ٢(

 ).١٤/٥١٣(تحقیق المسند، : ُینظر ". محمد بن عجالن فقد روى لھ مسلم متابعة وھو قوي
ح��دیث : ق��ال األلب��اني . ٤/٢٥٣، "ب��اب ف��ي ح��سن الخل��ق  "، كت��اب اآلداب، ٤٨٠٠  س��نن أب��ي داود، ح  ) ٣(

 ).١/٢٣٥(، "صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ"، ٢٣٤٤األلباني، ح: ُینظر. حسن
 ).١٥٤: ص(، "تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان"السعدي، :    ُینظر)٤(
 .١٥٩:   سورة آل عمران، اآلیة)٥(
 ).١٤١(، )"لتدبر سنوات من ا٧حصاد (لیدبروا آیاتھ "  مركز تدبر، )٦(
: ، وق��ال المحقق��ون )٢/١٤٠١(، كت��اب الزھ��د، ب��اب الحل��م،   ٤١٨٩   أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ، ح   )٧(

 .إسناده صحیح
 .١٩٩:    سورة األعراف، اآلیة)٨(
 ).٣٧١ – ٣٠/٣٧٠(   ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، )٩(
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، فق�د ُروي  )١(منكسًرا فیكون سبًبا لغفران ذنبھ، وُتعجب أن�ت بعمل�ك وت�ستكبر فُیح�بط عمل�ك           

: َواِهللا َل�ا َیْغِف��ُر اُهللا ِلُفَل�اٍن، َوِإنَّ اَهللا َتَع�اَلى َق��الَ   : َأنَّ َرُجًل��ا َق�الَ : "  ح�ّدث ملسو هيلع هللا ىلصأّن رس�ول اهللا  
  .)٢(" ي َیَتَألَّى َعَليَّ َأْن َلا َأْغِفَر ِلُفَلاٍن، َفِإنِّي َقْد َغَفْرُت ِلُفَلاٍن، َوَأْحَبْطُت َعَمَلَك َمْن َذا الَِّذ

ومع ما لألخالق من أھمیة ومكانة، فإّنھا تتأكد عند التعامل مع المذنبین كقاعدة ینطلق منھا 
  .المصلح والُمقّوم

  املبحث الثالث

التبين والتثبت
ّ

  

اءة والسالمة أصل في المسلمین، فال ُیقبل قول من اتھم غیره ب�الوقوع ف�ي ذن�ب إال               إّن البر 
َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ِإْن َج�اَءُكْم َفاِس�ٌق ِبَنَب�ٍإ        : "أن یكون عدًلا ال فاس�ًقا وال ف�اجًرا، ق�ال تع�الى            

  ف�أمر س�بحانھ وتع�الى    )٣("ا َفَعْل�ُتْم َن�اِدِمینَ  َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَھاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَل�ى َم�     
؛ وذل�ك ل�ضعف إیمان�ھ،    )٤(بالتثبت والتبّین إن كان الذي جاء بالخبر فاسًقا، فشھادتھ مردودة    

فإّن الذي جّرأه على االستخفاف بحرمات اهللا وارتكابھ�ا، ُیج�رؤه عل�ى االس�تخفاف بال�شھادة       
قبل كالمھ بال تثبت وتأكد، ألّنھ إن ُأخذ بكالمھ كما  فال ُی)٥(والكذب على غیره بما فیھ إضرار    

ُیؤخذ بقول ال�صادق الع�دل، وأقیم�ت العقوب�ة عل�ى الم�ذنب بمقت�ضى قول�ھ، ح�صل م�ن تل�ف                        
، وتتأك�د أھمی�ة التثب�ت ووجوب�ھ، كلم�ا           )٦(النفوس واألموال بغیر حق، ما یكون سبًبا للندامة       

  .)٧(كان الخبر أعظم
 عدم التثبت، وإن لم یكن ھو قائلھ، فإّن الناقل شریك في حكای�ة       وناقل الخبر ال ُیعفى من إثم     

  .)٩("كفى بالمرء إثما أن ُیحدث بكل ما سمع: "ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال )٨(األقوال بال تثبت
فعلى الدعاة والموجھین والُمقّومین أن یتثبتوا ویتبّینوا قبل قب�ول األخب�ار الت�ي ت�تھم مؤمًن�ا       

ا إال بع��د التثب��ت، حت��ى ال ُی��صیبوا أح��ًدا ب��سوء ب��دون  ب��ذنب، وعل��یھم أن ال یعمل��وا بمقت��ضاھ
موجب لھ، فإّن التثبت م�ن خب�ر م�ن ل�م ُیع�رف عن�ھ التق�ى واالس�تقامة واج�ب، وذل�ك ص�وًنا                  

  .)١٠(لُحرمات المؤمنین وأرواحھم وأموالھم

    

                                                           

، ٤، ط"ف��ي ض��وء الكت��اب وال��سنة   األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر    "س��لیمان الحقی��ل،  :    ُینظ��ر)١(
 ).١٤٤: ص(،   )ھـ١٤١٧(
باب النھ�ي ع�ن تقن�یط اإلن�سان     "، "كتاب البر والصلة واآلداب"، ٢٦٢١   أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح    )٢(

 ).٤/٢٠٣٣(، "من رحمة اهللا
 .٦:    سورة الحجرات، اآلیة)٣(
 ).٧/٤١١ (،"أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن"الشنقیطي، :    ُینظر)٤(
 ).٢٦/٢٣١(ابن عاشور، التحریر والتنویر، :    ُینظر)٥(
 ).٨٠٠: ص(، "تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان"السعدي، :    ُینظر)٦(
 ).٤/٢٠٦٤(، "التفسیر والبیان ألحكام القرآن"الطریفي، :    ُینظر)٧(
 ).٤/٢٠٦٥(المرجع السابق، :    ُینظر)٨(
 ). ١/١١(، "باب النھي عن الحدیث بكل ما سمع"، ٥ في صحیحھ، ح   أخرجھ مسلم)٩(
 ).٢٦/٢٢٧(الزحیلي، التفسیر المنیر، : ، وُینظر)٥/١٢٥(الجزائري، أیسر التفاسیر :    ُینظر)١٠(
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  املبحث الرابع  

  حسن الظن وعدم التجسس

بنیة على الظواھر الواضحة، ال الظنون  إّن أحكام الشریعة المتعلقة بالتعامل مع المذنبین، م
 .والشكوك، وھذا مما یقطع على الناس باب الترصد والتنقیب عن البواطن

كما أّن إطالق األحكام على المذنبین وإقامة الحدود والعقوبات، ال یكون إال بعد التثبت 
  .والتبین من حال المذنب، دون تجسس وال تتُبع

غ�ي االنط�الق منھ�ا ف�ي التعام�ل م�ع جمی�ع الم�ذنبین، ح�سن          ولھذا كان من القواعد التي ینب  
  .الظن وعدم التجسس

َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا      : "فقد نھى اهللا تعالى عن إساءة الظن ونھى عن التج�سس، ق�ال تع�الى              
هللا ع�ن جمی�ع الظ�ن،     ول�م ین�َھ ا  )١("اْجَتِنُبوا َكِثیًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْث�ٌم َوَل�ا َتَجسَّ�ُسوا       

حت��ى ال ی��شمل النھ��ي الظ��ن الح��سن؛ ف��إن اهللا أم��ر بإح��سان الظ��ن بالن��اس، وحم��ل أق��والھم      

ِإیَّاُكْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْك�َذُب الَح�ِدیِث وال    : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال    )٢(وأفعالھم على محامل حسنة   
، وتقدم النھي عن الظن عل�ى النھ�ي ع�ن التج�سس؛ وذل�ك ألّن         )٣("..تحسسوا وال تجسسوا    

  .)٤(الظّن ھو دافع التجسس، وُیرید أن یؤكد ظّنھ بتجسسھ
فاألصل البراءة والسالمة حتى یثبت غیر ذلك بوضوح بال تجسس وال سوء ظ�ن، وال یكف�ي     

ألسرار والعورات، حتى في الجرائم والكب�ائر،   الظن لتتبعھم وكشف حالھم وانتھاك حرمات ا      
  .)٥(فالناس على ظواھرھم، ولیس ألحد أن یتعقب بواطنھم وحسابھم على اهللا

فالتجسس كبیرة من كبائر الذنوب، حیث إّن األصل فیما نھى اهللا عنھ صریحا في القرآن أنھ 

ل�و اطل�ع ف�ي     " : ق�ال ملسو هيلع هللا ىلصكبیرة، ما لم تدخل علیھ قرینة تصرفھ عن ذلك، كم�ا أّن النب�ي            
 وال تھدر العین )٦("بیتك أحد ولم تأذن لھ خذفتھ بحصاة ففقأت عینھ ما كان علیك من جناح        

  .)٧(إال بفعل كبیرة من الكبائر
والنھي ع�ن الظ�ن نھ�ي ع�ن االتھ�ام ب�ال س�بب وال قرین�ة، كم�ن ی�تھم أح�ًدا بالزن�ا أو ب�شرب               

یتحقق م�ن ص�حة تھمت�ھ، فیبح�ث      الخمر ولم یظھر علیھ ما یدل على ذلك، ویأتي التجسس ل          
  .)٨(ویتسّمع

                                                           

 .١٢:    سورة الحجرات، اآلیة)١(
 ).٤/٢٠٧٥(، "التفسیر والبیان ألحكام القرآن"الطریفي، :    ُینظر)٢(
، "ب���اب م���ا ُینھ���ى ع���ن الح���سد والت���دابر "، كت���اب األدب، ٦٠٦٤لبخ���اري ف���ي ص���حیحھ، ح    أخرج���ھ ا)٣(
)٨/١٩.( 
 ).٤/٢٠٧٥(، "التفسیر والبیان ألحكام القرآن"الطریفي، :    ُینظر)٤(
، "الح�سبة ف�ي اإلس�الم   "، واب�ن تیمی�ة،   )٣٣٤٦ – ٦/٣٣٤٥(، "في ظالل الق�رآن  "سید قطب،   :    ُینظر   )٥(
 ).٥٩٣( التربیة النبویة، ، ومحمد الدویش،)٤٨: ص(
، "باب من أخذ حقھ أو اق�تص دون ال�سلطان  "، كتاب الدیات، ٦٨٨٨   أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح    )٦(
)٩/٧.( 
 ).٤/٢٠٧٥(، "التفسیر والبیان ألحكام القرآن"الطریفي، :    ُینظر)٧(
 ).١٦/٣٣١(، "الجامع ألحكام القرآن"القرطبي، :    ُینظر)٨(
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َل��ا ُت��ْؤُذوا الُم��ْسِلِمیَن َوَل��ا ُتَعیِّ��ُروُھْم َوَل��ا َتتَِّبُع��وا َع��ْوَراِتِھْم، َفِإنَّ��ُھ َم��ْن َتَتبَّ��َع : " ملسو هيلع هللا ىلص فق��د ق��ال
ْحُھ َوَل��ْو ِف��ي َج��ْوِف  َع��ْوَرَة َأِخی��ِھ الُم��ْسِلِم َتَتبَّ��َع اللَّ��ُھ َعْوَرَت��ُھ، َوَم��ْن َتَتبَّ��َع اللَّ��ُھ َعْوَرَت��ُھ َیْف��ضَ       

  .)١("َرْحِلِھ
وضابط الظنون الواجب اجتنابھا واالحتراز عنھا، ھو ما كان المظنون بھ م�ن أھ�ل ال�صالح             
والستر وعدم المجاھرة، وُعرفت عنھ األمانة في الظاھر، فإّن ظن السوء بھ محرم؛ بخالف  

  .)٢(من اشتھر بتعاطي الخبائث والوقوع في الذنوب والمجاھرة بھا
فقاع��دة ح��سن الظ��ن وع��دم التج��سس م��ن القواع��د الكب��رى الت��ي یق��وم علیھ��ا التعام��ل م��ع        
المذنبین، وبإعمالھا لربما استتر عدد من الم�ذنبین ب�ستر اهللا لھ�م، ول�م ینك�شف ح�الھم، ب�ل          

  .ربما لم نضطر لمواجھتھم أو نصحھم لخفاء ذنبھم واستتاره

  املبحث اخلامس

  العدل عند املؤاخذة

 المذنب ومعاقبتھ قد تصدر من انفعال شخصي، وانت�صار لح�ق ال�نفس، فیتج�اوز       إّن مؤاخذة 
المربي أو الناصح الح�د الم�أمور ب�ھ ش�رًعا ف�ي تق�ویم ھ�ذا الم�ذنب؛ ل�ذلك ك�ان م�ن القواع�د                        

  .الركیزة التي ینبغي اعتبارھا في التعامل مع المذنب، العدل واإلنصاف
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن ِللَِّھ ُشَھَداَء : "ىفقد أمر اهللا تعالى بالقسط والعدل، قال تعال      

ِباْلِقْسِط َوَلا َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّق�وا اللَّ�َھ ِإنَّ اللَّ�َھ                
م بالقسط والعدل وعدم مجاوزة حدود اهللا حتى م�ع األع�داء        فأمر بالقیا  )٣("َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلونَ  

، وأن ال یحملنكم بغض قوم وإن أساؤوا إلیكم وب�الغوا ف�ي ذل�ك، عل�ى أن تج�وروا         )٤(والكفار
، فإن كان ھذا األمر بالعدل حتى )٥(علیھم أو تتجاوزوا الحد فیھم، وال تعاملوا أحًدا إال بالعدل

  .)٦(لمذنبین من المؤمنین؟مع الكفار والظالمین، فكیف مع ا
فیجب العدل مع الجمیع بال محاباة ألحد لقرابة أو مال أو جاه أو م�سكنة، ال لم�شھود ل�ھ وال              
لم��شھود علی��ھ، ملتزًم��ا أم��ر اهللا بالع��دل والق��سط ف��وق حظ��وظ ال��نفس ورغ��م ك��ل محب��ة أو        

 ِباْلِقْسِط ُشَھَداَء ِللَِّھ َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن: "، قال تعالى)٧(عداوة
ْن َغِنیا َأْو َفِقیًرا َفاللَُّھ َأْوَلى ِبِھَما َفَلا َتتَِّبُعوا اْلَھَوى َأْن َتْعِدُلوا َوِإْن         َأِو اْلَواِلَدْیِن َواْلَأْقَرِبیَن ِإْن َیكُ    

  وھذه اآلیة نزلت تأمر بالقی�ام بالق�سط   )٨("َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا  
وإن كانت ال�شھادة    _  بھتاًنا من ِقَبِل أحد المسلمین    في حادثة اتھام الیھودي ظلًما و     _والعدل  

عل��ى الوال��دین واألق��ربین، ف��ال ُیراَع��ْون، ال غن��ي لغن��اه وال ش��فقة عل��ى فقی��ر لفق��ره، ف��اهللا         
                                                           

، )٤/٣٧٨(، "ب�اب م�ا ج�اء ف�ي تعظ�یم الم�ؤمن      "، "أبواب البر وال�صلة "، ٢٠٣٢ترمذي في سننھ، ح   أخرجھ ال )١(
 ".حدیث حسن صحیح: "وقال الترمذي

 ).٣٣٢ – ١٦/٣٣١(، "الجامع ألحكام القرآن"   القرطبي، )٢(
 .٨:    سورة المائدة، اآلیة)٣(
مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر "البغ��وي، : ، وُینظ��ر)١٠/٩٥(، "ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن "الطب��ري، :    ُینظ��ر)٤(

 ).٢/٢٨(، "القرآن
 ).١١/٣٢٠(الرازي، مفاتیح الغیب، :    ُینظر)٥(
 ).٣/١٢(، "إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم"أبو السعود، : ، وُینظر)١١/٣٢٠(   المرجع السابق، )٦(
 ).٦/٦٨(المراغي، تفسیر المراغي، :    ُینظر)٧(
 .١٣٥:    سورة النساء، اآلیة)٨(
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یتوالھم، بل تجب الشھادة ب�الحق وإن ع�اد ض�ررھا عل�یھم، ف�إن الح�ق ح�اكم عل�ى ك�ل أح�د،                   
  .)١(وھو مقدم على كل أحد

، ومتى ما اختل میزانھ انتشر الفساد في األمة وتقطعت فالعدل ھو میزان الحقوق
، فلیس كونھ ُمذنًبا یسلبھ أي اعتبار لھ، ویجعلھ مستباح العرض والدم، فقد قال )٢(روابطھا

ن  فحتى ولو كا)٣("َوَلا َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى: "تعالى
  . ظالًما فینبغي العدل عند مؤاخذتھ والتعامل معھ
ِإنَّ اللَّ�َھ َی��ْأُمُر ِباْلَع�ْدِل َواْلِإْح�َساِن َوِإیَت��اِء ِذي    : "ف�إّن اهللا س�بحانھ وتع��الى ق�د أم�ر بالع��دل فق�ال     
وإیت�اء ذي  ق�رن اهللا الع�دل واإلح�سان    (، ف�ـ  )٤("اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َع�ِن اْلَفْح�َشاِء َواْلُمْنَك�ِر َواْلَبْغ�يِ         

  .)٥()القربى بالنھي عن الفاحشة والبغي؛ ألنھ إذا حضر العدل غاب البغي والفواحش
فیجب على المصلحین والمقومین أن ال یأخذھم الغضب والُحنق من المذنب فیؤدي بھم إلى 
ظلمھ، كزیادة عدد الجلدات أو قوتھا في الحدود، وأن ال یتجاوزوا الحد الشرعي في التوبیخ 

وبة أو المؤاخذة بال وجھ حق، فیفسدون من حیث أرادوا أن ُیصلحوا، فیقع أو العق
  .المصلحون في إثم الظلم والتجاوز، وقد یجعل المذنب یعود إلى ذنبھ وتأخذه العزة باإلثم

  املبحث السادس

  اإلنصاف بعد التوبة

ب، فإذا تاب إّن الغایة من مناصحة المذنب ومؤاخذتھ بالعقوبة، ھي التوبة واإلقالع عن الذن    
َواللَّ�َذاِن  : "وأقلع وندم على ما فات، فینبغي التوقف عن توبیخھ أو معاقبتھ، كم�ا ق�ال تع�الى               
 فقول�ھ  )٦("َیْأِتَیاِنَھا ِمْنُكْم َفآُذوُھَما َفِإْن َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوا َعْنُھَما ِإنَّ اللََّھ َكاَن َتوَّاًبا َرِحیًما           

وا التعنی�ف والت�وبیخ بع�د التوب�ة، ألن التائ�ب م�ن ال�ذنب كم�ن ال                   فأعرضوا عنھم�ا، أي اترك�     
، ف��إّن ت�وبیخھم بع�د ت��وبتھم م�ن أق�بح الخ��الل، وق�د یك�ون س��بًبا ف�ي ع�ودتھم إل��ى         )٧(ذن�ب ل�ھ  

  .)٨(الذنب
فإّن الذي أمر بالعقوبة ھو الذي أمر بالكف عنھا عند التوبة واإلصالح، فلھ األمر في األولى 

  .)٩(بل التوبة ویرحم التائبینواآلخرة ولھ الحكم یق

ِإَذا َزَنِت اَألَمُة َفَتَبیََّن ِزَناَھا َفْلَیْجِلْدَھا َوَال : "  قالملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت في الصحیحین أّن النبي 
 فال یعیرھا بما صنعت بعد الحد، الذي ھو )١١("، ُثمَّ ِإْن َزَنْت َفْلَیْجِلْدَھا، َوَال ُیَثرِّْب)١٠(ُیَثرِّْب

                                                           

 ).٢/٤٣٣(، "تفسیر القرآن العظیم"ابن كثیر، :    ُینظر)١(
 ).٦/٦٨(المراغي، تفسیر المراغي، :    ُینظر)٢(
 .٨:    سورة المائدة، اآلیة)٣(
 .٩٠:    سورة النحل، اآلیة)٤(
 ).٤/١٦٧٦(، "التفسیر والبیان ألحكام القرآن"   الطریفي، )٥(
 .١٦: ة النساء، اآلیة   سور)٦(
 ).٢/٢٣٥(، "تفسیر القرآن العظیم"ابن كثیر، :    ُینظر)٧(
 ).١٥٥(، )" سنوات من التدبر٧حصاد (لیدبروا آیاتھ "   مركز تدبر، )٨(
 ).١/٦٠٠(، "في ظالل القرآن"سید قطب، :    ُینظر)٩(
 .)١/٩٤(، "فتح الباري شرح صحیح البخاري"   أي ال ُیوبخ، ابن حجر، )١٠(
، وأخرج�ھ  )٣/٧١(، "باب بی�ع العب�د الزان�ي   "، كتاب البیوع، ٢١٥٢   أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح    )١١(

 ).٣/١٣٢٨(، "باب رجم الیھود أھل الذمة في الزنا"، كتاب الحدود، ١٧٠٣مسلم في صحیحھ، ح
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 لما حلف أال ینفق على مسطح -كما أنزل اهللا في أبي بكر رضي اهللا عنھ كفارة لما صنعت، 
َوَلا َیْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم : " قولھ تعالى-رضي اهللا عنھ بعد قذف عائشة رضي اهللا عنھا

ِھ َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصَفُحوا َأَلا َوالسََّعِة َأْن ُیْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَھاِجِریَن ِفي َسِبیِل اللَّ
 ولم ُیشر اهللا إلى ذنب مسطح رضي اهللا عنھ )١("ُتِحبُّوَن َأْن َیْغِفَر اللَُّھ َلُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

حیث تم إقامة الحد علیھ فّطھره، وھذا ما ینبغي في التعامل مع أصحاب الذنوب بمثل ذلك إذا 
  .)٢(رھم بسوٍء أبًداتابوا أو طھروا؛ فال نذك

َواللَّاِتي َتَخاُفوَن : "كما قال اهللا لألزواج بعد أن مّكنھم من تأدیب زوجاتھّن إذا نشزوا
ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْیِھنَّ َسِبیًلا 

 یعني إذا تابت المرأة عن نشوزھا بالطریق األخف، وجب االكتفاء )٣("َن َعِلیا َكِبیًراِإنَّ اللََّھ َكا
  .)٤(بھ، وقبول توبتھا، وترك معاقبتھا بما ھو أشق، فضًلا عن لومھا أو تذكیرھا بما فعلت

وبھذه القاعدة تظھر سماحة اإلسالم بالتائبین المتطھرین المصلحین، فأوصت المجتمع 
لھم وحفظ مكانة المذنبین بعد توبتھم باإلنصاف، وترك تعییرھم وتذكیرھم بما وأفراده بقبو

سلف منھم من ذنوب تابوا منھا، و، ُیعینھم على استئناف حیاة طیبة، ونسیان جرائمھم، 
  .)٥(مما یبعدھم عن االنتكاسة أو نقمتھم على المجتمع، 

َللَّ�ُھ  "  :ملسو هيلع هللا ىلص وقال )٦("اِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطھِِّریَنِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ التَّوَّ: "وقد قال تعالى في كتابھ
َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه اْلُم�ْؤِمِن ِم�ْن َرُج�ٍل ِف�ي َأْرٍض َدوِّیَّ�ٍة َمْھِلَك�ٍة َمَع�ُھ َراِحَلُت�ُھ َعَلْیَھ�ا َطَعاُم�ُھ              

َأْرِج�ُع ِإَل�ى َمَك�اِنَي الَّ�ِذي     : ى َأْدَرَكُھ اْلَعَطُش ُثمَّ َقاَلَوَشَراُبُھ َفَناَم َفاْسَتْیَقَظ َوَقْد َذَھَبْت َفَطَلَبَھا َحتَّ   
ُكْنُت ِفیِھ َفَأَناُم َحتَّى َأُموَت َفَوَضَع َرْأَسُھ َعَلى َساِعِدِه ِلَیُموَت َفاْسَتْیَقَظ َوِعْن�َدُه َراِحَلُت�ُھ َوَعَلْیَھ�ا     

ق�ال   .)٧( " ِبَتْوَبِة اْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن ِمْن َھ�َذا ِبَراِحَلِت�ِھ َوَزاِدِه   َزاُدُه َوَطَعاُمُھ َوَشَراُبُھ َفاُهللا َأَشدُّ َفَرًحا
ولكن وده وحبھ بحسب ما یتقرب إلیھ العبد بعد التوبة؛    : "ابن تیمیة معلًقا على ھذا الحدیث     

فإن كان ما یأتي بھ من محبوبات الحق بعد التوبة أف�ضل مم�ا ك�ان ی�أتي ب�ھ قب�ل ذل�ك كان�ت                     
د التوبة أعظم من مودتھ لھ قبل التوبة؛ وإن كان أنقص كان األمر أنقص؛ ف�إن               مودتھ لھ بع  

، ف�إذا ك�ان العب�د بع�د توبت�ھ محبوًب�ا عن�د        )٨("الجزاء من جنس العمل؛ وما ربك بظالم للعبی�د   
  .اهللا، فال ینبغي تذكیره وتوبیخھ بما انتھى عنھ وأقلع

  . بالكف عنھ بعد توبتھفلیحذر الناصح من أن یتشفى لنفسھ وینسى حق اهللا فیھ
  

                                                           

 .٣٤:    سورة النساء، اآلیة)١(
 ).٤١٥(، )"ن التدبر سنوات م٧حصاد (لیدبروا آیاتھ "مركز تدبر، :   ُینظر)٢(
 .٢٢:    سورة النور، اآلیة)٣(
 ).١٠/٧٢(الرازي، مفاتیح الغیب، :    ُینظر)٤(
 ).١/٦٠٠(، "في ظالل القرآن"سید قطب، :    ُینظر)٥(
 .٢٢٢:    سورة البقرة، اآلیة)٦(
، "ب��اب ف��ي الح��ض عل��ى التوب��ة والف��رح بھ��ا  "، كت��اب التوب��ة، ٢٧٤٤   أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، ح )٧(
)٤/٢١٠٣.( 
 ).٥/٢٦٦(   ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، )٨(
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  الخــــاتمة

  :الحمد هللا الذي أعان على إتمام ھذا البحث، وأبرز نتائجھ

                    ضرورة مراعاة االنطالق م�ن ھ�ذه القواع�د عن�د التعام�ل م�ع الم�ذنبین ب�أي أس�لوب

كان، وذلك استجابة ألمر اهللا بھا أوًلا، واقتداء بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، ورغبة           

  .لمذنبین ومناصحتھم وذلك بتوبتھم وإقالعھمفي ثمرة دعوة ا

     إن الت�ساھل ف��ي ع��دم الت�زام ھ��ذه القواع��د وتجاھلھ��ا، ق�د ی��ؤدي بالُم��صلح والناص��ح

  .الوقوع في الذنب، بعد أن كان ُیرید اإلصالح والخیر؛ وذلك كوقوعھ في الظلم مثًلا

                    ب�الكف ع�ن    االنتباه إلى أن اآلمر ب�األمر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، ھ�و اآلم�ر

المذنب بعد توبتھ، وحفظ مكانتھ وعدم تعیی�ره، ف�إّن ھ�ذا مم�ا یغف�ل عن�ھ بع�ض م�ن                   

  .المصلحین والمقومین

  :التوصیات

       إع��داد دراس��ة اس��تقرائیة م��ستقلة ف��ي القواع��د واألس��س القرآنی��ة ف��ي التعام��ل م��ع

  .المذنب

    م�رین  تفعیل ھذه القواعد وذلك بإقامة الدورات والمحاضرات خاصة للم�صلحین واآل

 .بالمعروف والناھین عن المنكر
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  الـــــــــمراجـــــــــع
 

                   محم�د  : ابن القیم، محمد ابن أبي بك�ر، إغاث�ة اللھف�ان م�ن م�صاید ال�شیطان، تحقی�ق
 ).مكتبة المعارف: الریاض(الفقي، 

  ح��سنین مخل��وف، : اب�ن تیمی��ة، أحم��د اب��ن عب��د الحل��یم، الفت��اوى الكب��رى، تحقی��ق
 ).ھـ١٣٨٦ دار المعرفة،: بیروت(
        ٢عل�ي ال�شحود، ط   : الحسبة، تحقی�ق  ) ھـ٧٢٨(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ،

  .ھـ١٤٢٨
     مجم��وع )  م١٩٩٥ -ھ��ـ ١٤١٦(اب��ن تیمی��ة، تق��ي ال��دین أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم

: عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن قاس��م، المدین��ة المن��ورة   : ، تحقی��ق١٣الفت��اوى، ج
 .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

 م�سند اإلم�ام احم�د ب�ن حنب�ل،          )  م ٢٠٠١- ھـ   ١٤٢١(ن حنبل، أحمد الشیباني     اب
 .مؤسسة الرسالة: شعیب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، بیروت: تحقیق

         ،برن�امج منظوم�ة   (األلباني، محمد ناصر الدین، صحیح وضعیف س�نن أب�ي داود
بح��اث الق��رآن م��ن إنت��اج مرك�ز ن��ور اإلس�الم أل  : اإلس�كندریة ) التحقیق�ات الحدیثی��ة 

 ).مرقم آلي. (والسنة
          ،ال�دار التون�سیة للن�شر،    : ت�ونس (ابن عاشور، محمد الطاھر، التحری�ر والتن�ویر

 ).م١٩٨٤
       المح�رر ال�وجیز ف�ي تف�سیر الكت�اب      )  ھ�ـ ١٤٢٢(ابن عطیة، عبد الحق بن غالب

  .دار الكتب العلمیة: عبد السالم عبد الشافي محمد، بیروت: العزیز، تحقیق
  ،٢تفسیر الق�رآن العظ�یم، ط     )  م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠( إسماعیل بن عمر   ابن كثیر ،

 . دار طیبة للنشر والتوزیع: سامي سالمة، الریاض: تحقیق
   س��نن اب��ن ماج��ة، تحقی��ق)  م٢٠٠٩ - ھ��ـ ١٤٣٠(اب��ن ماج��ة، محم��د ب��ن یزی��د :

دار : شعیب األرنؤوط وعادل مرشد ومحمد بللي وعبد اللطیف حرز اهللا، بی�روت           
 .میةالرسالة العال

          ،أب��و ال��سعود، محم��د العم��ادي، إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الكت��اب الك��ریم
 .دار إحیاء التراث العربي: بیروت

       محمد محیي ال�دین عب�د   : أبو داود، سلیمان السِِّجْستاني، سنن أبي داود، المحقق
 .بیروت، المكتبة العصریة-الحمید، صیدا

      ،امع المسند الصحیح المختصر من     الج) ھـ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعیل
أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ المعروف بصحیح البخاري، 

 .دار طوق النجاة: محمد الناصر، بیروت: تحقیق
        القشیري النیسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند ال�صحیح المخت�صر بنق�ل الع�دل

: عروف بصحیح مسلم، تحقی�ق عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الم       
 .دار إحیاء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت

     مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن    )  ھ��ـ١٤٢٠(البغ��وي، الح��سین ب��ن م��سعود 
 .  دار إحیاء التراث العربي: عبد الرزاق المھدي، بیروت: تحقیق



 - ٤٠٦٨ -

  تحقیق٢ طسنن الترمذي،)  م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥(الترمذي، محمد بن عیسى ، :
 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: إبراھیم عطوة عوض، مصر

  أی��سر التفاس��یر لك��الم ) م٢٠٠٣ -ھ��ـ ١٤٢٤(الجزائ��ري، أب��و بك��ر ج��ابر ب��ن موس��ى
 . مكتبة العلوم والحكم: ، المدینة المنورة٥العلي الكبیر، ط

         ٤لكتاب وال�سنة، ط الحقیل، سلیمان، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في ضوء ا 
  ).ھـ١٤١٧(
    التف��سیر المنی��ر ف��ي العقی��دة وال��شریعة    ) ھ��ـ١٤١٨(الزحیل��ي، وھب��ة ب��ن م��صطفى

 . دار الفكر المعاصر: ، دمشق٢والمنھج، ط
         تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي     )  م٢٠٠٠-ھ�ـ   ١٤٢٠(السعدي، عبد الرحمن ب�ن ناص�ر

مؤس��سة : روتعب��د ال��رحمن ب��ن مع��ال اللویح��ق، بی��    : تف��سیر ك��الم المن��ان، تحقی��ق  
  .الرسالة

  دار :  الق��اھرة-، بی��روت١٧ف��ي ظ��الل الق��رآن، ط)  ھ��ـ١٤١٢(ال��شاربي، س��ید قط��ب
 . الشروق

        أضواء البیان في   ) م١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥(الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار
 . دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع: إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت

       ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق�رآن،          )  م ٢٠٠٠ - ھ�ـ    ١٤٢٠(الطبري، محمد بن جری�ر
 .مؤسسة الرسالة: أحمد شاكر، بیروت: تحقیق

    ،ھ��ـ، دار ١٤٣٨: الری��اض(عب��د العزی��ز الطریف��ي، التف��سیر والبی��ان ألحك��ام الق��رآن
  ).المنھاج

  ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري، بی�روت      ) ھـ١٣٧٩(العسقالني، أحمد بن حجر :
 .دار المعرفة

   التف�سیر الكبی��ر (مف��اتیح الغی�ب  )  ھ�ـ ١٤٢٠(دین ال�رازي، محم��د ب�ن عم�ر    فخ�ر ال�( ،
 . دار إحیاء التراث العربي: ، بیروت٣ط

     ٢الج��امع ألحك��ام الق��رآن، ط  )  م١٩٦٤ -ھ��ـ  ١٣٨٤(القرطب��ي، محم��د ب��ن أحم��د ،
 . دار الكتب المصریة: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، القاھرة: تحقیق

 مرك���ز البی���ان للبح���وث والدراس���ات، : الری���اض(لنبوی���ة، محم���د ال���دویش، التربی���ة ا
  ).ھـ١٤٣٧

  شركة : تفسیر المراغي، مصر)  م١٩٤٦ - ھـ ١٣٦٥(المراغي، أحمد بن مصطفى
 . مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده

   دار : الری���اض (٢، ط) س���نوات م���ن الت���دبر ٧ح���صاد (مرك���ز ت���دبر، لی���دبروا آیات���ھ
 ).ھـ١٤٣٨ الحضارة للنشر والتوزیع،

  
  
  
 


	وقد قال تعالى في كتابه: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"(�) وقال ﷺ: " لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ " (�). قال ابن تيمية معلقًا على هذا الحديث: "ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة؛ فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة؛ وإن كان أنقص كان الأمر أنقص؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ وما ربك بظلام للعبيد"(�)، فإذا كان العبد بعد توبته محبوبًا عند الله، فلا ينبغي تذكيره وتوبيخه بما انتهى عنه وأقلع.



