
 فقه الحدیث
 للطعن في أعراض الناس »أنتم شهداء هللا في أرضه«التذرع �حدیث 

 
اتخذه �عض الناس  »أنتم شهداء هللا في أرضه«: -صلى هللا علیه وسلم-: حدیث الرسول السؤال

 للنیل من أعراض اآلخر�ن والكذب علیهم والحط من قدرهم فما توجیهكم؟

علیه -�جنازة فأثنوا علیها خیًرا فقال النبي  -علیه الصالة والسالم-النبي   علىرَّ لما مُ  :الجواب
علیه الصالة -�جنازة أخرى فأثنوا علیها شًرا فقال  رَّ مُ ثم  »ْت بَ وجَ  ْت بَ وجَ « :-الصالة والسالم

ا، فوجبت هذا أثنیتم علیه خیرً « :قال ؟ما وجبت وجبت :ثم قیل له ،»ْت بَ وجَ  ْت بَ وجَ « :-والسالم
[البخاري:  »ا، فوجبت له النار، أنتم شهداء هللا في األرضالجنة، وهذا أثنیتم علیه شر� له 

هذا إذا �ان القصد منه بیان الواقع لإلنسان السیما من ُ�خشى منه  ،]٩٤٩ومسلم:  /١٣٦٧
و�ال فاألصل  ،لئال یتعدى ضرره ومخالفته و�دعته إلى الناس ؛الضرر فهذا ُیتكلم فیه �ما �ستحقه
وا عن مساو�هم« ،النهي عن إبداء مساوئ األموات [أبو داود:  »اذ�روا محاسن موتاكم، وُ�فُّ

ن العلماء أحوال الرواة ه فال مانع من تبیینه �ما بیَّ ه و�دعتُ خشى تعدي شرُّ ن �ُ أما مَ  ،]٤٩٠٠
ن یتصدى لهذا األمر مَ  -جل وعال-لكن یتقي هللا  ،فمثل هذا من �اب النصیحة ،جرًحا وتعدیًال 
و�ذا  ؟هل ال �سعه السكوت في مثل هذا؟ إلى مثل هذا الكالم هل الحاجة داعیةو�سأل نفسه: 

 ،ذ�ر األوصافإنما تُ  ،أمكن بیان الحكم متعلًقا �الوصف أغنى عن بیان الحكم المتعلق �الشخص
لألشخاص �أعیانهم تعرض وال یُ  ،ذم األوصاف المذمومة من الشرع وُتمدح األوصاف الممدوحةوتُ 

أهل العلم فحینٍذ خشى من ضرره المتعدي اللهم إال إذا لم یتم البیان إال بذ�ر الشخص الذي �ُ 
 ،]٦٠٣٢البخاري: [ »بئس أخو العشیرة« :قال -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،فعلوا ذلك

قدحه مصلحة في ن مَ قدح في سترسل فیه فیُ توسع فیه و�ُ تخذ ذر�عًة و�ُ مثل هذا ال یُ  المقصود أنَّ 
، �ما قال ابن دقیق ال شك أن أعراض المسلمین محفوظةف ،ن جراء قدحهن ال مصلحة مِ ومَ 

نهم هم أل ؛)على شفیرها العلماء والحكام فأعراض المسلمین حفرة من حفر النار وق: (العید
هذا فهم لبعض  ،فعلیهم أن �حتاطوا لهذه األعراض ،لكالم في الناسالذین �حتاجون في الغالب ل

فهم �قفون على  ،ن یتكلم فیهم الناسهم هم أكثر مَ نَّ إ :ومنهم من �قول ،أهل العلم لمثل هذا الكالم
 .�هللا المستعان ،ن یتكلم فیهم في هذه الحفرةدفعون مَ شفیر هذه الحفرة یَ 

شك أنه من  وأكل لحوم المسلمین ال ،وأشدُّ منها النمیمة ،على �ل حال الغیبة محرمة
 ظائم األمور ومن الكبائر التي جاء الوعید علیها.ع

 هـ٢٧/٩/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة واألر�عون المصدر: 


