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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش: 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َعْبِد اهللاَّ

َ َمَع اْلَقاِضي َما َلْم َيُجْر، َفِإَذا َجاَر َوَكَلُه ِإَلى َنْفِسِه»  «ِإنَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َعْبِد اهللاَّ

َ َمَع اْلَقاِضي َما َلْم َيُجْر، َفِإَذا َجاَر َوَكَلُه ِإَلى َنْفِسِه»  «ِإنَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ العبادة هي السعادة، والصالح هو النجاح، ومن َعْن َعْبِد اهللاَّ

لزم األذكار وأدمن االستغفار فهو أحد األبرار.

َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ  ا�خَّ
ْ�ُظ َأِ�غ َس�ِطٍ�

َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ  ا�خَّ
ْ�ُظ َأِ�غ َس�ِطٍ�

َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ  ا�خَّ

 َرِ�َغ ا� َسْظُ�
ْ�ُظ َأِ�غ َس�ِطٍ�

 َرِ�َغ ا� َسْظُ�
ْ�ُظ َأِ�غ َس�ِطٍ�

د. أت�ث إدرغج سعدة
أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش

 وسطعط� ا����سث

َحْنَظَلــُة ْبــُن َأِبي َعاِمر بــن صيفي بن 
مالــك األنصــاري األوســي، المعــروف 
َحْنَظَلــُة ْبــُن َأِبي َعاِمر بــن صيفي بن 
مالــك األنصــاري األوســي، المعــروف 
َحْنَظَلــُة ْبــُن َأِبي َعاِمر بــن صيفي بن 

بغسيل المالئكة. 
كان أبوه أبو عامــر ُيعرف بالراهب في 
الجاهليــة، وكان أبو عامر وعبد اهللا بن 
ُأبي بن ســلول قد حســدا رســول اهللا 
الجاهليــة، وكان أبو عامر وعبد اهللا بن 
ُأبي بن ســلول قد حســدا رســول اهللا 
الجاهليــة، وكان أبو عامر وعبد اهللا بن 

َم على ما َمنَّ اهللا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ
ُأبي بن ســلول قد حســدا رســول اهللا 
َم على ما َمنَّ اهللا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اهللاَّ
ُأبي بن ســلول قد حســدا رســول اهللا 

ا عبــد اهللا فأضمر النفاق،  به عليه؛ فأمَّ
وأّما أبو عامر فخــرج إلى مكة، ثم قدم 
مــع قريش يــوم أحــد محارًبا فســماه 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم:  رســول اهللا َصلَّــى اهللاَّ
مــع قريش يــوم أحــد محارًبا فســماه 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم:  رســول اهللا َصلَّــى اهللاَّ
مــع قريش يــوم أحــد محارًبا فســماه 

الفاســق. وأقام بمكة فلّما ُفتحت هرب 
إلى هرقــل والروم فمــات كافًرا هنالك 

سنة تسع، وقيل: سنة عشر هجرية.
وأّما َحْنَظَلة ابنه َرِضَي اهللا َعْنُه فهو من 
المســلمين وفضالئهم، أسلم  سادات 
فحســن إســالمه واستشــهد يوم أحد 
ال يختلــف أصحــاب المغــازي في ذلك، 
وقصة استشــهاده مشهورة يقول عبد 
ْعُت  اهللا بــن الزبير َرِضَي اهللا َعْنُه: َســمِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل  ِ َصلَّى اهللاَّ َرُسوَل اهللاَّ
ْعُت  اهللا بــن الزبير َرِضَي اهللا َعْنُه: َســمِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل  ِ َصلَّى اهللاَّ َرُسوَل اهللاَّ
ْعُت  اهللا بــن الزبير َرِضَي اهللا َعْنُه: َســمِ

َوَقــْد َكاَن النَّــاُس اْنَهَزُموا َعْن َرُســوِل 
َم َحتَّى اْنَتَهى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
َوَقــْد َكاَن النَّــاُس اْنَهَزُموا َعْن َرُســوِل 
َم َحتَّى اْنَتَهى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
َوَقــْد َكاَن النَّــاُس اْنَهَزُموا َعْن َرُســوِل 

َبْعُضُهْم ِإَلى ُدوِن اَألْعــَراِض َعَلى َجَبٍل 
َم َحتَّى اْنَتَهى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
َبْعُضُهْم ِإَلى ُدوِن اَألْعــَراِض َعَلى َجَبٍل 
َم َحتَّى اْنَتَهى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ

ِبَناِحَيــِة اْلَمِديَنِة، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلى َرُســوِل 
َبْعُضُهْم ِإَلى ُدوِن اَألْعــَراِض َعَلى َجَبٍل 
ِبَناِحَيــِة اْلَمِديَنِة، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلى َرُســوِل 
َبْعُضُهْم ِإَلى ُدوِن اَألْعــَراِض َعَلى َجَبٍل 

َم، َوَقْد َكاَن  ُ َعَلْيــهِ َوَســلَّ ِ َصلَّــى اهللاَّ اهللاَّ
ِبَناِحَيــِة اْلَمِديَنِة، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلى َرُســوِل 
َم، َوَقْد َكاَن  ُ َعَلْيــهِ َوَســلَّ ِ َصلَّــى اهللاَّ اهللاَّ
ِبَناِحَيــِة اْلَمِديَنِة، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلى َرُســوِل 

َحْنَظَلــُة ْبُن َأِبــي َعاِمٍر اْلَتَقــى ُهَو َوَأُبو 
َم، َوَقْد َكاَن  ُ َعَلْيــهِ َوَســلَّ ِ َصلَّــى اهللاَّ اهللاَّ
َحْنَظَلــُة ْبُن َأِبــي َعاِمٍر اْلَتَقــى ُهَو َوَأُبو 
َم، َوَقْد َكاَن  ُ َعَلْيــهِ َوَســلَّ ِ َصلَّــى اهللاَّ اهللاَّ

ا اْسَتْعالُه َحْنَظَلُة  ُســْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َفَلمَّ
َحْنَظَلــُة ْبُن َأِبــي َعاِمٍر اْلَتَقــى ُهَو َوَأُبو 
ا اْسَتْعالُه َحْنَظَلُة  ُســْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َفَلمَّ
َحْنَظَلــُة ْبُن َأِبــي َعاِمٍر اْلَتَقــى ُهَو َوَأُبو 

اٌد  اُد ْبــُن اَألْســَوِد، َفَعالُه َشــدَّ َرآُه َشــدَّ
ا اْسَتْعالُه َحْنَظَلُة  ُســْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َفَلمَّ
اٌد  اُد ْبــُن اَألْســَوِد، َفَعالُه َشــدَّ َرآُه َشــدَّ
ا اْسَتْعالُه َحْنَظَلُة  ُســْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َفَلمَّ

ــْيِف َحتَّى َقَتَلُه، َوَقــْد َكاَد َيْقُتُل َأَبا  ِبالسَّ
اٌد  اُد ْبــُن اَألْســَوِد، َفَعالُه َشــدَّ َرآُه َشــدَّ
ــْيِف َحتَّى َقَتَلُه، َوَقــْد َكاَد َيْقُتُل َأَبا  ِبالسَّ
اٌد  اُد ْبــُن اَألْســَوِد، َفَعالُه َشــدَّ َرآُه َشــدَّ

ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ ُسْفَياَن، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ــْيِف َحتَّى َقَتَلُه، َوَقــْد َكاَد َيْقُتُل َأَبا  ِبالسَّ
ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ ُسْفَياَن، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ــْيِف َحتَّى َقَتَلُه، َوَقــْد َكاَد َيْقُتُل َأَبا  ِبالسَّ

ــُلُه  َوَســلََّم: (ِإنَّ َصاِحَبُكــْم َحْنَظَلَة ُتَغسِّ
اْلَمالِئَكــُة، َفَســُلوا َصاِحَبَتــُه)، َفَقاَلْت : 
ــُلُه  َوَســلََّم: (ِإنَّ َصاِحَبُكــْم َحْنَظَلَة ُتَغسِّ
اْلَمالِئَكــُة، َفَســُلوا َصاِحَبَتــُه)، َفَقاَلْت : 
ــُلُه  َوَســلََّم: (ِإنَّ َصاِحَبُكــْم َحْنَظَلَة ُتَغسِّ

ا َسِمَع اْلَهاِئَعَة، َفَقاَل  َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب َلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َفَذاَك  ِ َصلَّى اهللاَّ َرُسوُل اهللاَّ
ا َسِمَع اْلَهاِئَعَة، َفَقاَل  َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب َلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َفَذاَك  ِ َصلَّى اهللاَّ َرُسوُل اهللاَّ
ا َسِمَع اْلَهاِئَعَة، َفَقاَل  َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب َلمَّ

ــَلْتُه اْلَمالِئَكُة). "رواه ابن حبان  َقْد َغسَّ
في صحيحه".

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َحْنَظَلة الغســيل 
في صحيحه".

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َحْنَظَلة الغســيل 
في صحيحه".

وعــن َصَحاِبــة النَِّبــّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َحْنَظَلة الغســيل 
وعــن َصَحاِبــة النَِّبــّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َحْنَظَلة الغســيل 

َوَسلََّم والتَّابعين.
وعــن َصَحاِبــة النَِّبــّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 

َوَسلََّم والتَّابعين.
وعــن َصَحاِبــة النَِّبــّي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه 

ئ  َأَطَظئ اُفطَّ

أجئ�ب طد�س�ئ أ�عر افطئ ا�جقطغئ

فهذه سلســلة مهمة جدًا من المقاالت المفيدة اقتطفتها 
من رســالة دكتوراة في الحديث الشريف بعنوان " مضاعفة 
األجور في السنة النبوية دراسة موضوعية"  للباحث محمد 
كالب حيث شــرفت باإلشراف عليها فأحببت أن أفيد وأنشر 
هــذا العلــم النافع المفيــد الذي فيــه بيــان لمكانة األمة 
اإلسالمية عند اهللا تعالى وفضلها على األمم ، حيث عوض 
اهللا تعالــى قلــة أعمــار أمة محمــد صلى اهللا عليه وســلم 
بالنســبة لألمم السابقة بأعمال قليلة وأجور عظيمة تجعل 
من قام بها يســبق األمم الســابقة كلها،  وهذا الموضوع 
من األهمية بمكان حيث يحيي في المسلمين روح التنافس 

في اإلقبال على اهللا تعالى من خالل االلتزام بأوامره .
إن مــن أســباب مضاعفة األجور : ُحْســُن إســالم المؤمن 

في اإلقبال على اهللا تعالى من خالل االلتزام بأوامره .
إن مــن أســباب مضاعفة األجور : ُحْســُن إســالم المؤمن 

في اإلقبال على اهللا تعالى من خالل االلتزام بأوامره .

وفْضله وقّوة إيمانه وإخالصه:
حيــث أخرج البخاري في صحيحه عن أبــي هريرة رضي اهللا 
عنه قال: قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ِإَذا َأْحَسَن 
حيــث أخرج البخاري في صحيحه عن أبــي هريرة رضي اهللا 
عنه قال: قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ِإَذا َأْحَسَن 
حيــث أخرج البخاري في صحيحه عن أبــي هريرة رضي اهللا 

َأَحُدُكْم ِإْســَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها 
عنه قال: قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ِإَذا َأْحَسَن 
َأَحُدُكْم ِإْســَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها 
عنه قال: قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ِإَذا َأْحَسَن 

ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها".
َأَحُدُكْم ِإْســَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها 
ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها".

َأَحُدُكْم ِإْســَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها 

قال ابن رجب الحنبيلي: "جاءت األحاديث بفضل من َحُسن 
ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها".

قال ابن رجب الحنبيلي: "جاءت األحاديث بفضل من َحُسن 
ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها".

إســالمه، وأنه تضاعف حسناته وتكّفر سيئاته، والظاهر أن 
قال ابن رجب الحنبيلي: "جاءت األحاديث بفضل من َحُسن 
إســالمه، وأنه تضاعف حسناته وتكّفر سيئاته، والظاهر أن 
قال ابن رجب الحنبيلي: "جاءت األحاديث بفضل من َحُسن 

كثرة المضاعفة تكون بحســب ُحســن اإلســالم"، ثم قال: 
"فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها ال ُبّد منه، والزيادة على 

ذلك تكون بحسب إحسان اإلسالم".
ومما يشــهد لهذا األصــل العظيم المتمثــل في أن فضل 
المؤمن وقوة إيمانه سبٌب عظيم لمضاعفة أجره: "ما خّص 
اهللا ســبحانه أفضل البشر بعد األنبياء إيماًنا، وأبّرهم قلوًبا 
بمزيــد فضلــه؛ فضاعف حســناتهم، وكّثــر أجورهم بما ال 
يدركهم فيه أحٌد بعدهم". ومما يدلل على ذلك قول النَِّبّي 
وا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم  َم: "ال َتُســبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
يدركهم فيه أحٌد بعدهم". ومما يدلل على ذلك قول النَِّبّي 
وا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم  َم: "ال َتُســبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
يدركهم فيه أحٌد بعدهم". ومما يدلل على ذلك قول النَِّبّي 

َأْنَفــَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمــدَّ َأَحِدِهْم، َوَال َنِصيَفُه"(متفق 
وا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم  َم: "ال َتُســبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
َأْنَفــَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمــدَّ َأَحِدِهْم، َوَال َنِصيَفُه"(متفق 
وا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم  َم: "ال َتُســبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

عليه ).
فهــذا دليٌل صريٌح على أّن "العمل القليل من أحد الصحابة 
يفضل العمل الكثير من غيرهــم؛ وذلك لكمال إخالصهم، 

وصادق إيمانهم"(شرح العقيدة الواسطية لهراس).
وقال ابن القيم: "واهللا يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب 
حال المْنِفق وإيمانه وإخالصه وإحســانه، فإن ثواب اإلنفاق 
يتفاوت بحســب ما يقــوم بالقلب من اإليمــان واإلخالص 

والتثبيت عند النفقة".
ويقول الشــيخ عبد الرحمن الســعدي: "أما الحســنة، فأقّل 
التضعيف أّن الواحدة بعشــٍر، وقد تزيد على ذلك بأسباٍب، 
منها: قــوة إيمــان العامل، وكمــال إخالصــه، فكّلما قوي 
التضعيف أّن الواحدة بعشــٍر، وقد تزيد على ذلك بأسباٍب، 
منها: قــوة إيمــان العامل، وكمــال إخالصــه، فكّلما قوي 
التضعيف أّن الواحدة بعشــٍر، وقد تزيد على ذلك بأسباٍب، 

اإليمان واإلخالص تضاعف ثواب العمل".
ومن أسباب مضاعفة األجور : نْفع الحسنة والحاجة إليها:

قال ابن رجب أثناء حديثه عن أســباب المضاعفة: "الحاجة 
إلى ذلك العمــل وفضِلِه، كالنفقة في الجهــاد، وفي الحّج، 
وفي األقارب، وفي اليتامى والمساكين، وأوقات الحاجة إلى 

النفقة".
ويقــول ابن القيــم: "واهللا يضاعف فوق ذلك بحســب حال 
المنفق وإيمانه وإحســانه، ونْفع نفقتــه وقدرها، ووقوعها 
موقعها؛ فــإن ثواب اإلنفاق يتفاوت بحســب نفــع اإلنفاق 

ومصارفه بمواقعه، وبحسب طيب المنَفق وزكاته".
لذلك ضوعــف أجر الصحابــة رضوان اهللا عليهــم، وأصبح 
القليل الذي ينفقه أحدهم أكثر ثواًبا من الكثير الذي ينفقه 
غيرهــم، "وســبب تفضيــل نفقتهم : أنها كانــت في وقت 
الضرورة وضيق الحال؛ بخــالف غيرهم؛ وألّن إنفاقهم كان 
فــي نصرته صلى اهللا عليه وســلم وحمايته، وذلك معدوٌم 
بعده، وكذا جهادهم وســائر طاعتهم، هذا كله مع ما كان 
في أنفســهم من الشــفقة، والتوّدد، والخشوع، والتواضع، 
واإليثار، والجهاد في اهللا حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو 
لحظة ال يوازيها عمٌل، وال تنال درجتها بشيٍء، والفضائل ال 
واإليثار، والجهاد في اهللا حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو 
لحظة ال يوازيها عمٌل، وال تنال درجتها بشيٍء، والفضائل ال 
واإليثار، والجهاد في اهللا حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو 

تؤخذ بقياٍس، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء"
فحسن إسالم المرء وقوة إيمانه ونفع حسنته والحاجة إليها 

كل ذلك من األسباب التي تؤدي لمضاعفة األجور  .
 للموضوع تتمة.

�صطط افجا�ذ ا�ثضاعر 
ظسغط أجسث ا�خ�ثي

ا�ت�ث � رب ا�س���غظ، وا�خقة وا��ـــقم سط� أح�ف افظئغ�ء وا���جطغظ جغثظ� 
طت�ث خط� ا� سطغ� وجطط وسط� آ�� وختئ� وطظ �ئ� عثاعط ��ت��ن إ�� 

غعم ا�ثغظ أط� �سث: 

�ص�غ�/ ش�ذ�ئ أ�ع تغئ:

غتثث شغ �سخ افتغ�ن أن ُظ���� �سئ�رات �ئثو ت�طاع� وا�تئ 
���ًط�، غ�ددع� أحث�ص سط� صثر ضئغ� طظ ا�سطط واق�اجام، وصث 
غضعظعن دس�ة وغ�ـــاثثطعن عثه ا�سئـــ�رات شغ ا�ثسعة شغ 

ا�ضاإ وا��ص�قت وا�ظـــثوات، ش�غ إذ�ر طت�وق�عط �اع�غ� 
�سخ افشض�ر ا�ثسعغئ غتثث أن غ�غؤعا افدب شغ ا�تثغ� سظ 

ا� (سّج و�ّض)، شغ�� غئثو ض�ظ� "ح�ت�ت" وصسعا شغع�.

ال عذر
يقــول رئيــس لجنــة اإلفتــاء في رابطــة علماء فلســطين 
األســتاذ الدكتــور ماهر الحولــي: "اهللا (ســبحانه وتعالى) 
متصٌف بصفات الكمال والجالل، منزٌه عن النقص (سبحانه 
األســتاذ الدكتــور ماهر الحولــي: "اهللا (ســبحانه وتعالى) 
متصٌف بصفات الكمال والجالل، منزٌه عن النقص (سبحانه 
األســتاذ الدكتــور ماهر الحولــي: "اهللا (ســبحانه وتعالى) 

وتعالى) رب األرباب، متصــٌف بصفات األلوهية والربوبية، 
وليس كمثله شيء".

ويضيف لـ"فلســطين": "من يكتب مقــاًال أو كتاًبا أو ينظم 
وليس كمثله شيء".

ويضيف لـ"فلســطين": "من يكتب مقــاًال أو كتاًبا أو ينظم 
وليس كمثله شيء".

قصيــدة أو يلقــي ندوة يجــب عليه أن يحســن األدب في 
كتابته مع اهللا (عز وجل)، وأن يحرص على استخدام كلمات 
مثل (جل جالله)، و(وعز وجل)، وغيرها مما تدل على حسن 

التأدب معه (تعالى) بالفعل".
ويؤكد الحولي أنه ال يجوز على اإلطالق أن يســيء شخص 
األدب مع اهللا (عز وجل)، وال أن يشــبهه (تعالى) بمخلوق؛ 
فهــو المتصف بالجالل الكمال، مشــدًدا على أنه "حتى إن 

كان المقصــد من الكتابة جيًدا ودعويًّــا؛ فهذا ليس مبرًرا 
لإلساءة".

ويقول: "الوســائل تأخذ حكم المقاصد، فإذا كان المقصد 
شــريًفا فالبد أن تكون الوسيلة الموصلة له شريفة أيًضا، 
وينبغي االلتزام باألدب وعدم اإلســاءة، واســتحضار األدب 
هــو المقدم على توصيــل الفكرة"، مبينًا أنــه ال ُيعذر أحد 
وينبغي االلتزام باألدب وعدم اإلســاءة، واســتحضار األدب 
هــو المقدم على توصيــل الفكرة"، مبينًا أنــه ال ُيعذر أحد 
وينبغي االلتزام باألدب وعدم اإلســاءة، واســتحضار األدب 

في استخدام أساليب تسيء هللا (عّز وجل) من أجل توصيل 
رســالة أو فكرة؛ فال يمكن أن يســيء الشخص ويخّرب في 

جانب، ليصلح في جانب آخر.
ويرى د.الحولي أن من أسباب اإلساءة غير المقصودة: قلة 
المعرفــة، أو عدم توافر الثقافة الواســعة في هذا الجانب، 
أو عدم التحقــق من األمثلة المطروحــة، واالكتفاء بالنقل 
الحرفي عن بعض الدعــاة والمتحدثين ممن ليس لديهم 
المعرفة أيًضا، أو سيطرة فكرة معينة على الشخص ورغبته 
الحرفي عن بعض الدعــاة والمتحدثين ممن ليس لديهم 
المعرفة أيًضا، أو سيطرة فكرة معينة على الشخص ورغبته 
الحرفي عن بعض الدعــاة والمتحدثين ممن ليس لديهم 

بتوصيلهــا للنــاس؛ فيغفل عــن انتقاء الطريقــة األفضل 
للتوصيل.

ويلفــت إلى أنه يتعين على المحيطين بالشــخص صاحب 
اإلســاءة أن ينصحــوه، وذلــك في إطــار األمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، إذ ال يجوز لمن علم وعرف أن يســكت 
عن اإلساءة، وعليه أن يتقبل النصح، وأن يتوب عن خطئه، 
وتبيان أنه قد أخطأ وأنه لم يكن يقصد اإلســاءة، مشــيًرا 
إلــى أن إصرار بعض على موقفهــم، وتبريرهم ألقوالهم، 
وتأكيدهم أنها ليســت إســاءة أمر غير مقبــول، خاصة أن 
الخطأ من هذا النوع يكون واضًحا تماًما؛ فاألجدر بالشخص 

أن يعترف بالحق فور معرفته به، ويتراجع عن خطئه.
ويبّيــن د.الحولــي أن تجّنــب الوقــوع في هذه المشــكلة 
يتحقق باســتحضار عظمــة اهللا (تعالى) في أثنــاء الكتابة، 

وفي كل وقت.

تغظ "غح��" ا�ض��إ سظث ا�تثغ� 
سظ "ا�ثات ا��عغئ" شغ�غء افدب

 د.ا�تع�غ: ق غةعز إذقصً� �حئغ� ا� ��ي 
طثطعق وغةإ ا�ا�ا�� سظ ��� ضعثا 


