
 

 وإَذا َخاَصَم فََجر

 

. الحمد هلل   

 .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ، وأشهد أن محمداً عبد هللا ورسوله

هي تقوى هللا ولزوم الجماعة  -عباد هللا-فإن وصيتي المبذولة لكم : أما بعد

وصفاء القلوب، والفكاك من العوالق البغيضة التي تورث اإلحن وتوقظ الفتن 

وتذهب بلُبِّ المسلم، وإياكم واالختالف والفرقة فإنهما يهلكان األمم ويأكالن 

) :األخالق كما تأكل النار الحطب  َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى هللَاِ 

ِه تََوَكْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ َذلُِكُم هللَاُ َربِّي َعلَي ) [ 01:الشورى ] 

بين الناس أمٌر واقٌع ال محالة بينهم إال من رحم ربي؛ ألن إن الخصومة 

كثيرا من الخلطاء لَيبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا 

 .الصالحات وقليل ما هم

عدم االختالف والخصومة غير أن ذلك قد طرأ منذ أن  -واألصل في الناس 

والخصومات أمراً ال قتل أحد ابني آدم اآلخر، فانقلبت الحال ليصبح الخالف 

مناص منه، ثم إن النسبية تحكمه بين الحين واآلخر بحسب قرب الناس من 

 .شريعتهم وبعدهم عنها

أشد منها مع األصدقاء، وهي بين األقران أشد منها والخصومة مع األعداء 

مع األبعدين، وفي الجيران أشد منها بين األسرة الواحدة، وبين أبناء العمومة 

ين األشقاء، وهكذا بين األقرب فاألقربأشد منها ب . 

جاءت الشريعة الغراء ذامةً للخصومة فاَضةً للنزاع محذرةً من  -وألجل هذا 

التجاوز فيهما والخروج عن اإلطار المشروع لهما؛ وهو طلب الحق؛ لتجعل 

َمْن تجاوز ذلكم ممن التاث بسمة من سمات المنافقين؛ وهي الفجور في 

الميل وتجاوز الحد والحقالخصومة الذي هو  . 

" إذا حَدَث َكَذب، وإَذا وَعَد أْخلَف، وإذا اؤتِمَن َخان: آيةُ المنافِِق ثالث " 

رَخاَصَم فَجَ   :  رواه   البخاري ومسلم،    . 



فالفجور في الخصومة هو ثلث المعامالت؛ ألن القول يقابله الكذب والفجور 

الوعد، والعمل يقابله خيانة األمانةفي الخصومة، والنية يقابلها إخالف  . 

هو من يعلم أن الحق ليس معه فيجادل بالباطل؛ فيقع  -الفاجر في الخصومة 

بقوله -جل وعال-فيما نهى عنه هللا  والَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوْا ) :

ْن أَْمَواِل النَاِس بِاإِلْثِم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ بِهَا إِلَى اْلُحَكاِم لِتَأُْكلُوْا فَِريقاً مِّ  ) 

[ قال بعض السلف[ 011:البقرة هذا في الرجل يخاصم بال بينة ويعرف أن " :

 ."الحق عليه

يسبق لسانه عقله وطيشه حلمه وظلمه عدله، لسانه الفاجر في الخصومة  

 .بذيء وقلبه دنيء، يتلذذ بالتهم والتطاول والخروج عن المقصود

 

يزيد على الحق مائة كذبة، وترونه كالذباب ال يقع إال الفاجر في الخصومة 

على المساوئ، ينظر بعين عداوة لو أنها عين الرضا الستحسن ما استقبح، 

 .ال يعد محاسن الناس إال ذنوبا

 

ترونه آكاالً لألعراض هَماًزا مشاًء بنميم ! كيف يعتذر من هذا الغر؟: فياهلل

أثيماً، له طبع كطبع الدود ال يقع على شيء إال أفسده أو قَذرهمعتدياً  . 

 

ال أمان له وال ستر لديه، فيه طبع اللئام؛ فإن اختلفت لفاجر في الخصومة  ا

معه في شيٍء حقير كشف أسرارك وهتك أستارك وأظهر الماضي 

 .والحاضر

فكم من صديٍق كشف ستر صاحبه بسبب خلف محتقر، وكم من زوجة لم 

ا لزوجها ولم تذر بسبب خلف على نقصان ملح في طعام أو كسوة أو تُ  بِق سر ً

 نحو ذلك

ولما كان النفاق لؤماً صار الفجور في الخصومة ثلث هذا اللؤم؛ فيجمع 

 .دمامة طبع ولؤم لسان، وكذلك اللؤم تتبعه الدمامة

ليس العيب في مجرد الخصومة؛ إذ هي واقٌع ال مناص منه في النفوس 



عقول واألموال واألعراض والدين؛ إذ من ذا الذي سيرضى عنه الناس وال

 كلهم؟ ومن ذا الذي إذا رضي عنه كرام الناس لم يغضب عليه لئامهم؟

أن بعض الناس يهون عليه التحفظ واالحتراز  -عباد هللا-والعجب كل العجب 

من من أكل الحرام والزنا والظلم والسرقة وغير ذلكم ويصعب عليه التحفظ 

 .لسانه

وكم نرى من مترفع عن تلكم الفواحش واآلثام ولسانه يفري في األعراض 

يقول -جل وعال-وال يبالي ما يقول؛ فيبغي على خصمه، وهللا  َ يَأُْمُر ) : إَِن هللا 

 بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى َويَْنهَى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ 

] (يَِعظُُكْم لََعلَُكْم تََذَكُرونَ  01:النحل ] 

فإن الفاجر في الخصومة ليس لديه حدٌّ وال ضابط فيها، غايته تبرر  -ولذا 

وسيلته؛ سواء أكان هذا الفاجر في الخصومة في باب الحقوق أو العقائد أو 

 .األخالق

الرضا التي ويصبح الحاكم الوحيد على مثل هذه القلوب المريضة هو عين 

يَا أَيُّهَا الَِذيَن آَمنُوا اَل ) :تستر القبيح أو عين العداوة التي تستقبح اإلحسان

ن نَِّساء َعَسى أَن  ْنهُْم َواَل نَِساء مِّ ن قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخْيراً مِّ يَْسَخْر قَوٌم مِّ

ْنهَُن َواَل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل   تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق يَُكَن َخْيراً مِّ

يَماِن َوَمن لَْم يَتُْب فَأُْولَئَِك هُُم الظَالُِمونَ  ] (بَْعَد اإْلِ 00:الحجرات ] 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

المسجد امام ابوعبداللة  

 


