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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

 : قال اإلمام رمحه اهلل
احلمد هلل رب العاملني، وصالته وسالمه على إمام املتقني، وخامت النبيني وآله وصحبه 

 : حسان إىل يوم الدين أما بعدأمجعني، والتابعني هلم بإ
فإهنما يشتركان يف أن  -فهذه كلمات خمتصرة جامعة يف الفرق بني النصيحة والتعيري 

وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثري من الناس  ِذْكُر اإلنسان مبا يكره ِذْكَره،: كًلا منهما
 . واهلل املوفق للصواب

 . ن املقصود منه جمرد الذِم والعيب والنقصاعلم أن ِذكر اإلنسان مبا يكره حمرم إذا كا
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة املسلمني خاصة لبعضهم وكان املقصود منه حتصيل 

 . تلك املصلحة فليس مبحرم بل مندوب إليه
وقد قرر علماء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل وذكروا الفرق بني جرح 

 . من سَوى بينهما من املتعبدين وغريهم ممن ال يتسع علمه الرواة وبني الغيبة ورُدوا على
وال فرق بني الطعن يف رواة حَفاظ احلديث وال التمييز بني من تقبل روايته منهم ومن 
ال تقبل، وبني تبيني خطأ من أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة وتأَوَل شيئًا منها على 

ِذر من االقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أمجع غري تأويله ومتسك مبا ال يتمسك به لُيح
 . العلماء على جواز ذلك أيًضا

وهلذا جند يف كتبهم املصنفة يف أنواع العلوم الشرعية من التفسري وشروح احلديث 
والفقه واختالف العلماء وغري ذلك ممتلئة باملناظرات ورِد أقوال من ُتَضَعُف أقواله من أئمة 

 . صحابة والتابعني ومن بعدهمالسلف واخللف من ال
ومل يترك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعنًا على من رَد عليه قوَله وال ذَمًا 
وال نقصًا اللهم إال أن يكون املصِنف ممن ُيفحش يف الكالم وُيسيُء األدب يف العبارة 

ج الشرعية واألدلة فُينَكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رِده وخمالفته، إقامًة للحج
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وسبب ذلك أن علماء الدين كُلهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بعث اهلل . املعتربة
وألْن يكون الدين كله هلل وأن تكون كلمته هي العليا، وكُلهم معترفون بأن   به رسوله

من اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم وال ادعاه أحد 
املتقدمني وال من املتأخرين فلهذا كان أئمة السلف اجملمع على علمهم وفضلهم يقبلون 
احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغريًا ويوصون أصحاهبم وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر 

 . يف غري قوهلم

  }: يف مهور النساء ورَدت املرأة بقوله تعاىل  كما قال عمر         
                               

   } ( ) (22:النساء)، وروي ( أصابِت امرأٌة ورجٌل أخطأ) :فرجع عن قوله وقال

 (. كل أحد أفقه من عمر: )عنه أنه قال
هذا رأينا فمن جاءنا برأي ) :وكان بعض املشهورين إذا قال يف رأيه بشيء يقول

 (. أحسَن منه قبلناه
وكان الشافعي يبالغ يف هذا املعىن ويوصي أصحابه باتباع احلق وقبول السنة إذا 

ال ) :رت هلم على خالف قوهلم وأن يضرب بقوله حينئٍذ احلائط، وكان يقول يف كتبهظه
   }: بد أن يوجد فيها ما خيالف الكتاب والسنة ألن اهلل تعاىل يقول        

                     } (2) (22:النساء ) وأبلغ من

 (. ما ناظرين أحد فباليت أظهرت احلجة على لسانه أو على لساين) :هذا أنه قال
ن وهذا يدل على أنه مل يكن له قصد إال يف ظهور احلق ولو كان على لسان غريه مم

 . يناظره أو خيالفه
ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن ُيرَد عليه قوُله ويتبني له خمالفته للسنة ال يف 

                                                 
 .  22:  سورة النساء آية(  )
 .  22:  سورة النساء آية( 2)
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وهذا هو الظن بغريه من أئمة اإلسالم، الذابني عنه القائمني بَنْصِره من . حياته وال يف مماته
َض له ولو مل يكن السلف واخللف ومل يكونوا يكرهون خمالفة من خالفهم أيضًا بدليل َعَر

 . ذلك الدليل قويًا عندهم حبيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له
وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يذكر إسحاق بن راهويه وميدحه ويثين عليه 

 . أو كما قال( وإن كان خيالف يف أشياء فإن الناس مل يزل بعضهم خيالف بعضا) :ويقول
كالم إسحاق وغريه من األئمة، ومأخذهم يف أقواهلم فال وكان كثريًا ُيعرُض عليه 

يوافقهم يف قوهلم وال ُينِكر عليهم أقواهلم وال استدالهلم وإن مل يكن هو موافقًا على ذلك 
أنت رجل أعجمي : كله وقد استحسن اإلمام أمحد ما حكي عن حامت األصم أنه قيل له

أفرح إذا : خصمك؟ فقال بثالث ال تفصح وما ناظرك أحد إال قطعته فبأي شيء تغلب
أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ لساين عنه أن أقول له ما يسوؤه أو معىن هذا 

 (. ما أعقله من رجل) :فقال أمحد
فحينئٍذ رد املقاالت الضعيفة وتبيني احلق يف خالفها باألدلة الشرعية ليس هو مما 

 . ويثنون عليه يكرهه أولئك العلماء بل مما حيبونه وميدحون فاعله
فال يكون داخاًل يف الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحدًا يكره إظهار خطئه املخالف 
للحق فال عربة بكراهته لذلك فإن كراهة إظهار احلق إذا كان خمالفًا لقول الرجل ليس من 
اخلصال احملمودة بل الواجب على املسلم أن حيب ظهور احلق ومعرفة املسلمني له سواٌء 

 . لك يف موافقته أو خمالفتهكان ذ
وهذا من النصيحة هلل ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة املسلمني وعامتهم وذلك هو الدين 

 .  كما أخرب به النيب
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب يف اخلطاب وأحسن يف الرد 

ار مبقالته فال حرج عليه واجلواب فال حرج عليه وال لوم يتوجه إليه وإن صدر منه االغتر
ومن هذا ( كذب فالن) :وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول
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ها إذا كانت ملا بلغه أنه أفىت أن املتوىف عنها زوج " كذب أبو السنابل "  قول النيب }

 . ( ) { حاماًل ال حتل بوضع احلمل حىت ميضى عليها أربعة أشهر وعشر

وقد بالغ األئمة الَوِرعون يف إنكار مقاالت ضعيفة لبعض العلماء ورِدها أبلغ الرِد كما 
كان اإلمام أمحد ينكر على أيب ثور وغريه مقاالت ضعيفة تفردوا هبا ويبالغ يف ردها عليهم 

 . الظاهر هذا كله حكم
فإن كان مقصوده يف ذلك جمرد تبيني احلق ولئال يغتر الناس : وأما يف باطن األمر

بقاالت من أخطأ يف مقاالته فال ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا هبذه النية يف 
 . النصح هلل ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم

وة مبن رد من العلماء مقاالت ابن وسواء كان الذي بني اخلطأ صغريًا أو كبريًا فله أس
 . عباس اليت يشذ هبا وُأنكرت عليه من العماء مثل املتعة والصرف والعمرتني وغري ذلك

ومن رَد على سعيد بن املسِيب قوله يف إباحته املطلقة ثالثًا مبجرد العقد وغري ذلك مما 
املتوىف عنها زوجها، خيالف السنة الصرحية، وعلى احلسن يف قوله يف ترك اإلحداد على 

وعلى عطاء يف إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله يف مسائل متعددة شَذ هبا عن 
العلماء، وعلى غري هؤالء ممن أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم وحمبتهم والثناء 

 . عليهم
 عيبًا ومل يعد أحد منهم خمالفيه يف هذه املسائل وحنوها طعنًا يف هؤالء األئمة وال

وقد امتألت كتب أئمة املسلمني من السلف واخللف بتبيني هذه املقاالت وما أشبهها هلم، 
مثل كتب الشافعي وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه واحلديث 
وغريمها ممن ادعوا هذه املقاالت ما كان مبثابتها شيء كثري ولو ذكرنا ذلك حبروفه لطال 

  .األمر جدًا

                                                 
، أبو داود الطالق  (2 35)، النسائي الطالق  (424 )، مسلم الطالق  (3772)البخاري املغازي (  )

 .  (2/432)، أمحد  (2222)، ابن ماجه الطالق  (2322)
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وأما إذا كان مراُد الراِد بذلك إظهاَر عيب من رَد عليه وتنقَصه وتبينَي جهله وقصوره 
يف العلم وحنو ذلك كان حمرمًا سواء كان رُده لذلك يف وجه من رِد عليه أو يف غيبته 
وسواء كان يف حياته أو بعد موته وهذا داخل فيما ذَمه اهلل تعاىل يف كتابه وتوعد عليه يف 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يؤمن بقلبه ال  }  مز واللمز وداخل أيضًا يف قول النيباهل

تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يتبع عوراهتم يتبع اهلل عورته ومن يتبع اهلل 
وهذا كله يف حق العلماء املقتدى هبم يف الدين . ( ) { يفضحه ولو يف جوف بيته عورته

فأما أهل البدع والضاللة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار 
 . وليس كالمنا اآلن يف هذا القبيل واهلل أعلم. عيوهبم حتذيرًا من االقتداء هبم

                                                 
 .  (4/424)، أمحد  (4222)أبو داود األدب (  )
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 فصل يف أنواع النصيحة
منه أنه أراد برِده على العلماء النصيحة هلل ورسوله فإنه جيب أن ُيعاَمل  ومن ُعرف

باإلكرام واالحترام والتعظيم كسائر أئمة املسلمني الذين سبق ذكرهم وأمثاهلم ومن تبعهم 
 . بإحسان

ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن 
 . ع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل احملرمةيقابل بالعقوبة لريتد

وُيعرف هذا القصد تارة بإقرار الراِد واعترافه، وتارة بقرائن حتيط بفعله وقوله، فمن 
ُعرف منه العلم والدين وتوقري أئمة املسلمني واحترامهم مل َيذكر الرَد وتبيني اخلطأ إال 

 . على الوجه الذي يراه غريه من أئمة العلماء
على &التصانيف ويف البحث وجب محل كالمه على األول ومن محل كالمه  وأما يف
فهو ممن َيظن بالربيء الظن السوء وذلك من الظن  -واحلال على ما ُذكر  -[ غري ذلك

  }: الذي حرمه اهلل ورسوله وهو داخل يف قوله سبحانه             

                    } ( ) (2  :النساء) فإن الظن السوء ،

ممن ال تظهر منه أمارات السوء مما حرمه اهلل ورسوله فقد مجع هذا الظاّن بني اكتساب 
 . طيئة واإلمث ورمي الربيء هبااخل

أمارات السوء  -أعين هذا الظان  -ويقوي دخوله يف هذا الوعيد إذا ظهرت منه 
كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطالق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان واحلسد : مثل

ات قبل للناس على ما آتاهم اهلل من فضله واالمتنان وشدة احلرص على املزامحة على الرئاس
 . األوان

فمن ُعرفت منه هذه الصفات اليت ال يرضى هبا أهل العلم واإلميان فإنه إمنا حيمل َتْزمنة 
رُده عليهم على الوجه الثاين فيستحق حينئٍذ مقابلته باهلوان ومن مل [ وإذا كان]العلماء 

                                                 
 .  2  :  سورة النساء آية(  )
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َمالِتِه تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه جيب أن حيمل كالمه على أحسن ُمْح
ال تظن بكلمة ) :وقد قال عمر رضي اهلل تعاىل عنه. وال جيوز محله على أسوأ حاالته

 (. خرجت من أخيك املسلم سوءًا وأنت جتد هلا يف اخلري حمماًل



 الفرق بني النصيحة والتعيري 

 9 

 فصل يف كيفية النصيحة
ومن هذا الباب أن يقال للرجل يف وجهه ما يكرهه فإن كان هذا على وجه النصح 

ال تنصحين حىت تقول يف وجهي ما ) :ض السلف لبعض إخوانهفهو حسن وقد قال بع
 (. أكره

فإذا أخرب أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنًا ملن ُأخرب بعيب من عيوبه أن يعتذر 
 . منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم

إن كان يريد أن يوخبين ) :ك؟ فقالأحتُب أن خيربك أحد بعيوب: وقيل لبعض السلف
 (. فال

أن ُتَثَرَب األمة الزانية مع أمره   فالتوبيخ والتعيري بالذنب مذموم وقد هنى النيب
 . جبلدها فتجلد حدًا وال تعري بالذنب وال توبخ به

. ( ) { عَير أخاه بذنب مل ميت حىت يعملهمن  }: ويف الترمذي وغريه مرفوًعا

املؤمن يستر وينصح ) :قال الفضيل. وُحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه
 (. والفاجر يهتك وُيعِير

فهذا الذي ذكره الفضيل من عالمات النصح والتعيري، وهو أن النصح يقترن به الستر 
 . والتعيري يقترن به اإلعالن

 . أو هبذا املعىن( مر أخاه على رؤوس املأل فقد عَيرهمن أ) :وكان يقال
وكان السلف يكرهون األمر باملعروف والنهي عن املنكر على هذا الوجه وحيبون 
أن يكون سرًا فيما بني اآلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصح فإن الناصح ليس 

وأما . اليت وقع فيهاله غرض يف إشاعة عيوب من ينصح له وإمنا غرضه إزالة املفسدة 
  }: إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه اهلل ورسوله قال اهلل تعاىل      

                                                   

                                                 
 .  (2525)الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (  )
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               } ( ) (9 :النور ) واألحاديث يف فضل السر كثريٌة

 . جَدًا
واجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراهتم ) :وقال بعض العلماء ملن يأمر باملعروف

 (. ةالعور: وهن يف اإلسالم أحُق شيء بالستر
فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيري ومها من خصال الفجار ألن الفاجر ال 
غرض له يف زوال املفاسد وال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب إمنا غرضه يف جمرد 
إشاعة العيب يف أخيه املؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبديه ومقصوده تنقص أخيه 

 . مساويه للناس لُيدخل عليه الضرر يف الدنيااملؤمن يف إظهار عيوبه و
وأما الناصح فغرُضه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن واجتنابه له وبذلك وصف اهلل تعاىل 

  }: فقال  رسوله                     

            } (2) (22 :التوبة ) ووصف بذلك أصحابه

  }: فقال                              
                            

                                
                                   

      } (3) (29:الفتح) . 

 . ووصف املؤمنني بالصرب والتواصي باملرمحة
وأما احلامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة وحمبته إيذاء أخيه 
املؤمن وإدخال الضرر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزِين لبين آدم الكفر والفسوق 

                                                 
 .  9 :  ر آيةسورة النو(  )
 .  22 :  سورة التوبة آية( 2)
 .  29:  سورة الفتح آية( 3)
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   }: والعصيان ليصريوا بذلك من أهل النريان كما قال اهلل          

                      } ( ) (2:فاطر .) 

 اهلل آدم عليه السالم ومكَره به حىت توصل إىل وقال بعد أن قص علينا قصته مع نيب
   }: إخراجه من اجلنة                 } (2) (من اآلية : األعراف

27 .) 
من قصده النصيحة وبني من قصده الفضيحة وال تلتبس إحدامها باألخرى فشتان بني 

 . إال على من ليس من ذوي العقول الصحيحة

                                                 
 .  2:  سورة فاطر آية(  )
 .  27:  سورة األعراف آية( 2)
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 فصل يف العقوبة
وعقوبة من أشاع السوء على أخيه املؤمن وتتبع عيوبه وَكَشَف عورته أن يتبع اهلل 

ه وقد أخرجه من غري وج  عورته ويفضحه ولو يف جوف بيته كما ُروي ذلك عن النيب
 . اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة

ال ُتْظِهر الشماتة  }: قال  وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن األسقع عن النيب

 . حسن غريب: وقال. ( ) { بأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك

من عَير أخاه بذنب مل ميت حىت  }: أيضًا من حديث معاذ مرفوعًا وخَرج

 . وإسناده منقطع (2) { يعمله

  " من عَير أخاه بذنب تاب منه مل ميت حىت يبتليه اهلل به: كان يقال " :وقال احلسن

البالء موكل باملنطق فلو أن  }: فيه ضعفوُيروى من حديث ابن مسعود بإسناد 

 . { رجاًل عَير رجاًل برضاع كلبة لرضعها

 . وقد ُروي هذا املعىن عن مجاعة من السلف
إين أعرف الذنب الذي أصابين هذا ) :وملا ركب ابن سريين الَدْين وحبس به قال

 (. يا مفلس: عَيرت رجاًل منذ أربعني سنة فقلت له

                                                 
 .  (2522)الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (  )
 .  (2525)الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2)
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 فصل يف التعييـر
إظهاُر السوء وإشاعُته يف قالب النصح وزعُم أنه إمنا حيمله : وِمن أظهِر التعيري

على ذلك العيوب إما عامًا أو خاصًا وكان يف الباطن إمنا غرضه التعيري واألذى فهو 
من إخوان املنافقني الذين ذمهم اهلل يف كتابه يف مواضع فإن اهلل تعاىل ذم من أظهر 

أراد به التوصل إىل غرض فاسد يقصده يف الباطن وعَد ذلك من فعاًل أو قواًل حسنًا و
خصال النفاق كما يف سورة براءة اليت هتك فيها املنافقني وفضحهم بأوصافهم 

  }: اخلبيثة                                        
                                                     

              } ( ) (27 :التوبة .) 

   }: وقال تعاىل                    

                   } (2) (22 :آل عمران) وهذه ،

وه بغريه وقد أروه أن قد عن شيء فكتموه وأخرب  اآلية نزلت يف اليهود ملا سأهلم النيب
. أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا مبا أتوا من كتمانه وما سأهلم عنه

 . كذلك قال ابن عباس رضي اهلل عنهما وحديثه بذلك خمّرج يف الصحيحني وغريمها
إىل   أن رجااًل من املنافقني كانوا إذا خرج رسول اهلل: وعن أيب سعيد اخلدري

فإذا قِدم رسول اهلل اعتذروا إليه   غزو ختَلفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللال
 . وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فزنلت هذه اآلية

فهذه اخلصال خصال اليهود واملنافقني وهو أن يظهر اإلنسان يف الظاهر قواًل أو فعاًل 
ده بذلك التوصل إىل غرض فاسد فيحمده وهو يف الصورة اليت ظهر عليها حسن ومقصو

على ما أظهر من ذلك احلسن ويتوصل هو به إىل غرضه الفاسد الذي هو أبطنه ويفرح 
                                                 

 .  27 :  سورة التوبة آية(  )
 .  22 :  سورة آل عمران آية (2)
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هو حبمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن ويف الباطن شيء وعلى توصله يف الباطن إىل 
 . غرضه السيء فتتم له الفائدة وُتَنَفُذ له احليلة هبذا اخلداع

ذه مهته فهو داخل يف هذه اآلية وال بد فهو متوعد بالعذاب األليم، ومن كانت ه
أن يريد اإلنسان ذَم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه إما حمبة : ومثال ذلك

لعداوته أو خمافة من مزامحته على مال أو رئاسة أو غري ذلك من األسباب [ أو]إليذائه 
أن يكون قد رَد قواًل : ظهار الطعن فيه بسبب ديين مثلاملذمومة فال يتوصل إىل ذلك إال بإ

ضعيفًا من أقوال عامل مشهور فيشيع بني من يعِظم ذلك العامل أن فالنًا ُيبِغُض هذا العامل 
ويذُمه ويطعن عليه فيغُر بذلك كل من يعِظمه ويومههم أن بغض الراد وأذاه من أعمال 

فيجمع هذا ألذى عنه وذلك ُقربة إىل تعاىل وطاعته العرب ألنه ذٌب عن ذلك العامل ورفع ا
 : املظهر للنصح بني أمرين قبيحني حمَرمني

أن حيمل رُد العامل القول اآلخر على البغض والطعن واهلوى وقد يكون إمنا : أحدمها
 . أراد به النصح للمؤمنني وإظهار ما ال له كتمانه من العلم

ل بذلك إىل هواه وغرضه الفاسد يف قالب النصح أن يظهر الطعن عليه ليتوص: والثاين
والذب عن علماء الشرع ومبثل هذه املكيدة كان ظلم بين مروان وأتباعهم يستميلون 
الناس إليهم وينِفرون قلوهبم عن علي بن أيب طالب واحلسن واحلسني وذريتهم رضي اهلل 

 . عنهم أمجعني
فبايعوه فتوصل من توصل إىل   ليمل تَر األمة أحق من ع  وأنه ملا ُقِتل عثمان

التنفري عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وُقبحه وهو يف نفس األمر كذلك ُضَم إىل ذلك أن 
حيلف   وكان علي. وهذا كان كذبًا وهبتًا  املؤَلب على قتله والساعي فيه علي

قتاله ديانًة وتقُربًا  وبادروا إىل  ويغِلظ احللف على نفي ذلك وهو الصادق الباُر يف ميينه
مث إىل قتال أوالده رضوان اهلل عليهم واجتهد أولئك يف إظهار ذلك وإشاعته على املنابر يف 
أيام اجُلَمع وغريها من اجملامع العظيمة حىت استقر يف قلوب أتباعهم أن األمر على ما قالوه 

بثأره فتوصلوا  وأن بين مروان أحق باألمر من علي وولده لقرهبم من عثمان وأخذهم
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بذلك إىل تأليف قلوب الناس عليهم وقتاهلم لعلي وولده من بعده ويثُبت بذلك هلم امللك 
 . واستوثق هلم األمر

مل يكن أحد من الصحابة ) :وكان بعضهم يقول يف اخللوة ملن يثق إليه كالًما ما معناه
 (. ن امُللك ال يقوم إال بذلكإ) :ِلَم يسُبونه إًذا؟ فيقول: فيقال له( أكفأ عن عثمان من علي

ومراده أنه لوال تنفري قلوب الناس على علي وولده ونسبُتهم إىل ظلم عثمان ملا مالت 
قلوب الناس إليهم ملا علموه من صفاهتم اجلميلة وخصائصهم اجلليلة فكانوا يسرعون إىل 

 . متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم
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 ل يف العـــالجفـص
كما . ومن ُبلي بشيء من هذا املكر فليتق اهلل ويستعن به ويصرب فإن العاقبة للتقوى

بعد أن قَص ِقَصة يوسف وما حصل له من أنواع األذى باملكر : قال اهلل تعاىل
  }: واملخادعة                   } ( ) (2من اآلية : يوسف ) ،

  }: وقال اهلل تعاىل حكاية عه أنه قال إلخوته                  

        } (2) (92من اآلية : يوسف) وقال تعاىل يف قصة موسى عليه ،

  }: السالم وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده قال لقومه      

           } (3) (22 من اآلية : رافاألعـ) وقد أخرب اهلل تعاىل أن ،

  }: املكـر يعود وبالـه على صاحبه قال تعاىل                 

       } (4) (43من اآلية : فاطر)تعاىل ، وقال :{                 

                        } (5) (23 من اآلية : األنعام) والواقع ،

ريخ العامل وقف على أخبار من مكر يشهد بذلك فإن من سرب أخبار الناس وتوا
ا يف جناته وسالمته على العجب العجاب  . بأخيه فعاد مكره عليه وكان ذلك سبًب

لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع اخلطاب واهلل املوفق للصواب 
وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم 

 . اتسليًم

                                                 
 .   2:  سورة يوسف آية(  )
 .  92:  سورة يوسف آية( 2)
 .  22 :  سورة األعراف آية( 3)
 .  43:  سورة فاطر آية( 4)
 .  23 :  سورة األنعام آية( 5)
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