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التلطف والعطف والشفقة مع العصاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التلطف والعطف والشفقة مع العصاة - 008القصة: 

2020 -10-11  

  التلطف والعطف والشفقة مع العصاة.

  الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمٍد الصادق الوعد األمین .

  أیھا األخوة الكرام ؛

  

رأى رجالً مخموراً، في قصة لھا مغزى ومؤثرة، قال اإلمام مالك بن دینار: بینما ھو ماشي في الطریق 

طرحتھ الخمرة أرضاً، والزبد على شفتیھ، ویقول: هللا، هللا وھو في حالة الھذیان، فعظم على ھذا اإلمام 

أن یخرج ھذا االسم (اسم الجاللة) من فم نجس ، فتلطف معھ، ومسح فمھ، وأكرمھ على الرغم من 

ك واھتم بحالك ؟ إنھ اإلمام مالك، یبدو أن سكره، وبعد أن صحا قیل لھ لھذا السكران: أتدري من اعتنى ب

  ھذه العنایة اللطیفة بھذا العاصي أثارت حساسیتھ.
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ً العصاة عندھم رقة، مغلوبون، یعصون هللا ویبكون ویتألمون فالداعیة الناجح إخوانا  الكرام، أحیانا

  یتلطف مع ھؤالء، یحتویھم، یأخذ بیدھم.

ھذا المغني الذي أزعج أبا حنیفة سنوات طویلة بغنائھ وعوده في اللیل، ولھ أغنیة مشھورة، أضاعوني 

لم أن بھ مكروھاً تفقد أحوالھ فإذا ھو في السجن، ذھب وأي فتًى أضاعوا، فلما غاب عنھ ھذا الصوت ع

إلى المسؤول عن السجن لیخلصھ من السجن، أبو حنیفة بمكانتھ، بعلمھ، بشأنھ، فصاحب السجن إكراماً 

لھ أطلق سراحھ، أركبھ على دابتھ أردفھ خلفھ، قال: یا فتى، ھل أضعناك ؟ ذاب بكاًء، وعاھد هللا أن یدع 

  الغناء.

  

الشیطان علیھ، تلطف بھ، یعني أنت إن رأیت عاصیاً، بدل أن تعنفھ، وأن تحتقره، وأن تشتمھ، وأن تعین 

أره عطفاً، وشفقة، وعندئٍذ تعینھ على الشیطان، والفرق كبیر جداً أن تعین الشیطان على العاصي، وبین 

أن تعین العاصي على الشیطان، بكى تأثراً وندماً، وتاب إلى هللا عز وجل، وعاھد أبا حنیفة على أن یدع 

  الغناء.
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یعني أحیاناً كما قال ابن عطاء هللا السكندري: رّب معصیة أورثت ذالً وانكساراً خیر من طاعة أورثت 

  عزاً واستكباراً، یعني في قصة أرویھا كثیراً:

أن شاباً سمع من شیخھ قوالً: یا بني إن لكل معصیة عقاباً، ھكذا سمع، یبدو أنھ زلت قدمھ في مخالفة، 

فحسب كالم شیخھ توقع المصیبة، فانتظرھا، زلت قدمھ واآلن ینتظر المصیبة، مضى أسبوع، أسبوعان، 

ففي أثناء صالتھ ناجى  ثالثة أسابیع، لم یحدث شيء ال في بیتھ، وال في صحتھ، وال في أوالده، فتعجب،

ربھ، قال: یا رب لقد عصیتك فلم تعاقبني، قال: وقع في قلبھ أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدِر، ألم أحرمك 

  لذة مناجاتي ؟.

أیام یكون أكبر عقاب للمؤمن أن یحجبھ هللا عنھ، الناس ال یرون شیئاً، إنسان بكامل صحتھ، أموره كلھا 

  ز وجل، ھذا من تأدیب هللا ألولیائھ، الذنب یحجب، واآلیة الكریمة:صحیحة، لكن محجوب عن هللا ع

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

  بعضھم قال: من أطاع عصاك فقد عصاك.

األب البطل، المعلم البطل الذي یجعل من إعراضھ عن ابنھ، أو عن تلمیذه أكبر عقاب لھ، أما من 

  ضرب والتعنیف ذھبت ھیبتھ وكان حاجزاً كبیراً بینھ وبین من یربیھ.استخدم ال

 


