
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وقولوا لمناس حسنا

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصبلة والسبلم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

 -تبارك وتعالى-عم العظيمة نعمة البيان، حيث إن اهلل عمى عباده كثيرة جدًّا، ومن ىذه الن -عز وجل-نعم اهلل ف
 {َعمََّمُو اْلَبَيانَ * َخَمَق اإِلنَساَن * َعمََّم اْلُقْرآَن * الرَّْحَمُن }قد امتن عمى عباده بذلك بقولو في أول سورة الرحمن: 

ويستطيع أن يتعامل مع الناس ا في ضميره، مّ فصح عمكنونات نفسو، ويبين عن ، وذلك أن اإلنسان يُ [ٗالرحمن:]
نودىا ستنكر كُ ستوجب شكرىا ويُ ويُ  ،عظم حقيافيي نعمة تحتاج إلى شكر، وعمى قدر النعمة يَ  ،فيميم مرادهوأن يُ 

  وجحودىا.
واألسموب الذي نؤدي بو ىذا الكبلم، وكبلم اإلنسان  ،واإلسبلم قد اعتنى عناية كبيرة بما يتعمق بالكبلم والمسان

وُيبين عن عقمو، لربما يكون اإلنسان صامتًا فإذا تكمم عرف الناس قدره، وعرفوا ما يحممو من  ،قوُيبين عن خم
وذلك حينما عبر بمسانو وتكمم، وليذا ينبغي عمى اإلنسان أن يسأل نفسو قبل أن  ؛أخبلق وقيم ومفاىيم ومبادئ

ال عيتكمم ىل ىناك ما يستد ، ولذا (ٔ)((، أو ليصمتاآلخر فميقل خيراً فمن كان يؤمن باهلل واليوم ))ي لمكبلم وا 
من الصمت، وزين حديثك بالوقار سن المخزون، وخير الكبلم الموزون، فحدث إن حدثت بأفضل خير األل"قيل: 
 .(ٕ)"سن السمتوح

إن الطيش في الكبلم ُيترجم عن خفة األحبلم، وما دخل الرفق في شيء إال زانو، وما زان المتكمم إال الرزانة كما 
والذي ال إلو غيره ما عمى ظير األرض ": -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-قالت الحكماء، يقول ابن مسعود 

وال يقودونيا إنما تقودىم إلى مصارعيم،  ، إن الذين تقودىم ألسنتيم(ٖ)"شيء أحوج إلى طول سجن من لسان
يقود الشيطان بو العبد حيث شاء، والبعد عن المغو من  ،ولذلك فإن المسان السائب حبل ُمرخى في يد الشيطان

َقْد َأْفَمَح } الصبلة والزكاة ،فرائض اإلسبلم جلّ بين فريضتين من أ -عز وجل-اهلل  هولذا ذكر  ؛أركان الفبلح
 {َوالَِّذيَن ُىْم ِلمزََّكاِة َفاِعُمونَ *  المَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َوالَِّذيَن ُىْم َعنِ * الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِيْم َخاِشُعوَن * اْلُمْؤِمُنوَن 

راعوا ىذه و وقدره، فينبغي عمى العباد أن يومنزلت ،، فجعمو بينيما مما يدل عمى أىمية ذلك[ٗ-ٔالمؤمنون:]
 القضية.

                                                           

 اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٛٔٓٙ) برقم جاره، يؤذ فبل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من باب األدب، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
 (.ٚٗ) برقم اإليمان، من كمو ذلك وكون الخير عن إال الصمت ولزوم والضيف، الجار إكرام عمى الحث باب
 (.ٕٛ: ص) والخطب المواعظ في الذىب أطواق - ٕ
 ،(ٗٗٚٛ) الكبير، المعجم في والطبراني ،(ٜٗٔ) برقم الزىد، في داود وأبو ،(ٕٕٔ) برقم األدب، في شيبة أبي ابن أخرجو - ٖ

 (.ٖٗٔ/ٔ) الحمية في نعيم وأبو



 .(ٗ)جلِ من عثرة الر   بمسانو *** وليس يموت المرءُ  عثرةٍ يموت الفتى من 
، يجُمل مع األصدقاء واألعداء جميعًا، ولو ثماره الحموة، عالكبلم المين يجُمل مع الجمي ،فالكبلم الطيب العف

تعالى رضي اهلل -وُيدفع كيد الشيطان، وقد قال عمي  ،الصداقةبو و ُتستدام فإنة، أما مع األصدقاء فبللو الوار ظو 
 مفالناس يحبون ويميمون إلى من يتمطف بي ،، وىذا شيء مشاىد(٘)"من النت كممتو وجبت محبتو": -عنو

 ويزجرىم في المخاطبة ،بالقول، وينفرون غاية النفور ممن يخاشنيم في الكبلم
 .(ٙ)في فؤاد الكريمِ  نبت الود  يُ  *** مما كيف أمسيتَ  كيف أصبحتَ 

َوُقْل }اهلل يقول: و  ،أو عمى األقل يوقف تطور الشر ،تيانار العداوة ويكسر حدّ  يطفئوأما مع األعداء فإنو 
، فإذا تكمم العبد بكممة قد تُنتقد وُتعاب فإن [ٖ٘اإلسراء:] {ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُيمْ 

ثارة النفوس فيحصل من الشر والعداوات ما ال يقادر قدره، وقد  ،الشيطان قد يتخذ ذلك مدخبًل إلثارة الضغائن وا 
صمى اهلل -     مرفوعًا إلى النبي -رضي اهلل تعالى عنيما-أخرج اإلمام أحمد من حديث عبد اهلل بن عمرو 

-، فقال أبو موسى األشعري ((وباطنيا من ظاىرىا ،رفة ُيرى ظاىرىا من باطنياإن في الجنة غ)): -عميو وسمم
وبات هلل  ،وأطعم الطعام ،لمن أالن الكبلم))وكان حاضرًا: لمن ىي يا رسول اهلل؟ قال:  -رضي اهلل تعالى عنو

بالميل والناس  قمو  ،وصل األرحام ،السبلم وأفشِ  ،ب الكبلمأطِ ))، وفي الحديث اآلخر: (ٚ)((ا والناس نيامقائمً 
في سورة البقرة في الميثاق الذي أخذه عمى بني  -وتعالى تبارك-، وقد قال اهلل (ٛ)((ثم ادخل الجنة بسبلم ،نيام

ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني ِإْسرَاِئيَل ال َتْعُبُدوَن ِإالَّ المََّو َوِباْلَواِلَدْيِن }: -والمراد بالميثاق ىو العيد المؤكد-إسرائيل  َواِ 
الَة َوآُتوا الزََّكاَة ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِمياًل ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن  َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصَّ

 .[ٖٛالبقرة:] {ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ 
وعبادتو وحده ال شريك لو، وىذا ىو األصل الكبير الذي  ،ذكر في ىذا الميثاق التوحيد -تبارك وتعالى-فاهلل 
 ،، ثم ذكر ليم الحق اآلخر وىو حق الوالدين، ثم ذكر القرابات-عمييم الصبلة والسبلم-مدار بعث الرسل عميو 

، وىذا أمر {َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا}والمساكين، ثم أمر باإلحسان إلى سائر الناس،  ،ثم ذكر الضعفاء من األيتام
فقضية إحسان القول والمبلطفة بالقول ليست قضية اختيارية  ،، واألصل أن األمر لموجوب-عز وجل-من اهلل 

ن شاء تخمى عنيا ،إن شاء اإلنسان تخمق بيا بو،  -تبارك وتعالى-قد أمر اهلل  ،بل ىي شيء الزم واجب ،وا 
                                                           

 عساكر البن دمشق وتاريخ ،(ٖٛٙٚ/ٛ) حمب تاريخ يف الطمب وبغية ،(ٜٔ/ٕٔ) الذىبي النببلء، أعبلم سير: انظر - ٗ
 (.ٜٜٖ/ ٙ) األعيان فياتو و  ،(ٖٛٔ/ٛٔ)
كمال ،(ٗٚٔ/ٕ) لمجاحظ والتبيين، البيانو  ،(ٖٙ٘/ٔ) مفمح البن المرعية، والمنح الشرعية اآلدابانظر:  - ٘  الكمال تيذيب وا 
(ٜ/ٖٗٗ.) 
 (.ٜٕٕ/ ٕ) الفريد العقد: انظر - ٙ
 برقم المستدرك، في والحاكم ،"ضعيف إسناد وىذا لغيره، حسن حديث: "محققوه وقال ،(٘ٔٙٙ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٚ
 (.ٖٕٕٔ) مقبر  الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٕٓٚ)
 فقد ميمونة، أبي غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، إسناده: "محققوه وقال ،(ٕٖٜٚ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٛ

 ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا: "قالو  ،(ٕٛٚٚ) برقم المستدرك، في والحاكم ،"ثقة وىو األربعة، السنن أصحاب لو روى
 (.ٜٔٓٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو



طعام ،الحقوق العممية من بر -عز وجل-تأمموا في ىذه اآلية بعد أن بين اهلل   ؛أعقب ذلك بالقول الحسن ،وا 
العممي وبين اإلحسان القولي، وذلك أن اإلنسان ميما بذل وفعل ليجمعوا بين اإلحسانين، يجمعوا بين اإلحسان 

واألموال فإنو ال يستطيع أن يستوعب الجميع بمالو، ولن يستطيع أن يستوعب  ،وميما أوتي من الُقدر واإلمكانات
لك، وطاقة اإلنسان تعجز عنو، ولكن ىناك أمر ال الجميع بخدماتو التي يقدميا ببدنو، فإن الوقت يضيق عن ذ

 يعجز عنو إنسان لجميع الخمق وىو اإلحسان بالقول، ولذا قال المتنبي: 
 .(ٜ)د الحالُ إن لم ُتسعِ  د النطقُ فمُيسعِ *** 

حتى الكافر نؤمر أن نقول لو قواًل حسنًا  ،ظاىرىا العموم {َوُقوُلوا ِلمنَّاسِ }في ىذه اآلية:  -تبارك وتعالى-وقولو 
في مخاطبة أعتى أىل  -عمييما الصبلة والسبلم-لموسى وىارون  -تبارك وتعالى-ا، كما قال اهلل لطيفًا لينً 

، [ٗٗطو:] {َفُقوال َلُو َقْواًل َليًّْنا}أنا ربكم األعمى، قال اهلل تعالى:  :األرض وأكفر أىل األرض ممن ادعى الربوبية
وىذا فيو  {ًناسَ َوُقوُلوا ِلمنَّاِس حَ } :، في قراءة حمزة والكسائي{َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا}ىنا:  -تبارك وتعالى-وقولو 

موضع االسم، كما يقال: رجل عدل  "اُحسنً "وضع فيو المصدر  -عز وجل-تأكيد عمى إحسان القول؛ ألن اهلل 
 ويشمل ذلك جممة من األمور:  ،أو الدنيا ،النافع في الدين ن ىوسَ رجل عادل، والحَ  :من أن تقول بدالً 

بينيم، ويدخل فيو الكبلم الطيب العف الذي ال عيب فيو، ويدخل فيو كل فيما يشمل ذلك ما يتخاطب بو الناس 
وأن نعمميم العمم، وفي  ،أن نبذل السبلم ،ى بوحب أن ُنجازَ يشمل ذلك أن نجازييم بأحسن ما ن ،ُخمق حسن

 {َوال ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكتَاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ }ضمن ذلك أيضًا النيي عن الكبلم القبيح حتى لمكفار 
، ويدخل فيو أيضًا النزاىة في القول فبل يكون فاحشًا وال بذيئًا، ىذا فيما نتحدث ونتخاطب بو مع [ٙٗالعنكبوت:]

ذ فإنو  ،ا تردد اإلنسان بين كممتين إحداىما حسنة واألخرى قوية فينبغي أن يتخير الكممة الحسنةاآلخرين، وا 
-، كما يدخل في قولو [ٖ٘اإلسراء:] {َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُيمْ }مأمور بذلك: 
مما جاء بو الرسول  دعوىم إليو بحيث يكون صوابًا حقًّا، يدخل فيو ما ن{ِلمنَّاِس ُحْسًناَوُقوُلوا }: -تبارك وتعالى

إلى  وال ندعوىم إلى فجور، ال ندعوىم إلى منكر، ال ندعوىم ،، ال ندعوىم إلى ضبللة-صمى اهلل عميو وسمم-
 .عز وجل-بدعة، ال ندعوىم إلى معصية اهلل 

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك }يقول:  -عز وجل-الدعوة بو إلى الناس، فاهلل  نقدمذا أيضًا أسموب الدعوة الذي وىك
فينبغي أن يكون ، حينما ندعو المؤمنين [ٕ٘ٔالنحل:] {ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ 

وىو أكمل الخمق عقبًل  -صمى اهلل عميو وسمم-يقول في حق نبيو  -عز وجل-واهلل  ،ذلك بغاية المطف
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم }وأحرصيم عمى ىداية الخمق:  ،وأفصحيم لساناً  َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب الْنَفضُّ

لو كان  -صمى اهلل عميو وسمم-، فإذا كان ىذا في حق النبي [ٜ٘ٔآل عمران:] {َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمرِ 
 .تبارك وتعالى؟!-النفض الناس من حولو، فكيف بمن دونو من الدعاة إلى اهلل  -وحاشاه من ذلك- فظًّا

                                                           

 : رهصدو  ،(ٖٖٚ:ص) شعره ونقد وخصومو المتنبي بين ةوالوساط ،(ٖٙٗ:ص) الماوردي والدين، الدنيا أدب: انظر - ٜ
 *** مالُ  وال تيدييا عندك خيلَ  ال

 (.ٕٙ٘/ٕ) األدب وجواىر ،(ٚ٘ٔ/ٚ) األدب فنون في األرب نياية



لمن في المسجد، لمن في الشارع، لمن في النادي، في أي مكان ينبغي  ،إذا أردنا أن نقدم الدعوة لمن في بيتنا
يأسر القموب الذي  نة بالقول الجيد، القول الطيب، والكبلم الحسنحسّ أن نقدميا بطبق من ذىب، أن نقدميا م

فإن ذلك يكون سببًا لنفرة القموب وبعدىا ومجانبتيا ومجافاتيا ليذا الذي  ، أما أن ُيقدم ذلك بأسموب فظأسراً 
، ىل ىي ؟والزجر اإلغبلظىل المقصود بذلك ىو  ،يدعوىا، وىكذا حينما نأمرىم بالمعروف وننياىم عن المنكر

أم أننا نقصد بذلك ىداية  ،-تبارك وتعالى-قضية نمقييا عن كواىمنا من أجل أن نسمم من التبعة أمام اهلل 
 ؟وتقميل الشر ،الناس، وتقريبيم لمحق، وتكثير المعروف في المجتمع

ا ال يكون فإذا كان ىذا ىو المقصود فينبغي أن نسمك لو الطريق المناسب الذي يوصل إلى ىذا المطموب، وىذ
قيم الخردل فإن نش  وأن نُ  ،يم صك الجندل، أما أن نصكّ نبحال من األحوال إال بالكبلم الطيب، إال بالقول الحس

-يقول ألنبيائو  -تبارك وتعالى-وكراىيتيم ونفرة قموبيم، ومع الكفار فاهلل  ،وُبعدىم ،لتركيم اذلك يكون سببًا أكيدً 
، ىذا مع فرعون، [ٗٗطو:] {َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى َفُقوال َلُو َقْواًل َليًّْنا}لموسى وىارون:  -عمييم الصبلة والسبلم

بمراحل، وأن ىؤالء الذين ندعوىم  -عمييما الصبلة والسبلم-وال شك أن كل داعية منا فإنو دون موسى وىارون 
مبمغ الذي وصل إليو فرعون، ولذلك فإن طمب القول ونأمرىم وننياىم ال يمكن أن يبمغوا بحال من األحوال ال

فقاال لو:  -عمييم الصبلة والسبلم-المين مع ىؤالء الناس ال شك أنو من باب أولى، وقد امتثل موسى وىارون 
 {َىْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزكَّى}، بأسموب العرض وليس بأسموب األمر، [ٛٔالنازعات:] {َىْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزكَّى}
{ َوَأْىِدَيَك ِإَلى َربَّْك َفَتْخَشى}، واختاروا لفظ التزكية الذي يدل عمى النماء والبركة والزيادة، [ٛٔالنازعات:]
نعم المتفضل فيو حري بأن الخالق الرازق الم ، فكأنو دليل بين يديو، وذكر الرب؛ ألن الرب ىو[ٜٔالنازعات:]

براىيم وأن ُيشكر فبل ُيكفر، وال ت ،ُيطاع فبل ُيعصى حينما  -صمى اهلل عميو وسمم-صرف العبادة ألحد سواه، وا 
َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال }كان ُيبلطفو ويخاطبو بألطف عبارة يقول:  -وكان كافرًا معانداً -دعا أباه 

 :، ما قال لو[ٖٗمريم:] {اْلِعْمِم َما َلْم َيْأِتكَ  َيا َأَبِت ِإنّْي َقْد َجاَءِني ِمنَ }، جاء بأسموب االستفيام، [ٕٗمريم:] {ُيْبِصرُ 
 َيا َأَبِت ِإنّْي َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعَذاٌب ِمنَ }، [ٗٗمريم:] {الشَّْيَطانَ  َيا َأَبِت ال َتْعُبدِ }أنت جاىل ما تفيم، وقال لو: 

ليكون ذلك أدعى إلى قبولو وانقياده  ؛، واختار ىذا االسم الكريم الدال عمى صفة الرحمة[٘ٗمريم:] {الرَّْحَمنِ 
 .وتسميمو

وىكذا في غير الدعوة في األمور الدنيوية ميما أمكن التوصل إلى المطموب بمطف فإنو ال يحسن سواه، إذا كنت 
في ىذا تتقاضى من إنسان دينًا وتستطيع أن تتوصل إليو بألطف عبارة فبل داعي لمكبلم الجارح، إذا كان 

نبغي أن تفعل ما يميق في ،خل باآلداب الواجبةفيمكن أن تتوصل إليو من غير أن تفي البيع والشراء  المماكسة
  وما يجُمل.

ذا كان لِ  ،ينبغي أن يكون ذلك بالقول الجميل العف الحسنوىكذا في سائر المطالبات والمعامبلت  ين الكبلم وا 
عز -ق، ومن أعظم ىؤالء الوالد والوالدة، اهلل ُيطمب مع الجميع فإنو يكون من باب أولى مع أصحاب الحقو 

َما َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدىُ }يقول في سورة اإلسراء:  -وجل
بر" الوالد يجب إما يبمغن عندك الكِ "، [ٖٕاإلسراء:] {ُىَما َوُقْل َلُيَما َقْواًل َكِريًماَأْو ِكالُىَما َفال َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َوال َتْنَيرْ 

واهلل -بر ألمور وحكم ومن ذلك ذكر حالة الكِ  -عز وجل-ا، ولكن اهلل أو كان شيخًا ىرمً  بره سواء كان شابًّا



و كما قام أبوه عميوقد يحتاج الولد إلى أن يقوم  ،: أن الكبير بحاجة إلى مزيد من الرعاية لضعفو-تعالى أعمم
عميو حينما كان صغيرًا، كما أن الكبير لربما لفراغو يكثر منو الضجر، ولربما يسوء خمقو في تعاممو مع أوالده 

ما ال يعنيو، من عاه الفراغ إلى أن يسأل كثيرًا عومع الناس، فيم بحاجة إلى مزيد من التمطف معو، ولربما د
ند الباب؟ ومن الذي ُيكممك؟ ومن الذي اتصل بالياتف؟ ومن الذي يطرق الباب؟ وما ىذا الذي تحممو الذي ع

ولربما ُيخرج  ،ال تعنيو لك ىذا المتاع؟ أسئمة كثيرة جدًّا بيدك؟ ومن الذي كان يركب معك في السيارة؟ ومن أين
ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك }قال:  -عز وجل-اهلل وُيفضي بو إلى الضجر فيزجر أباه، وليذا فإن  عن شعوره ىذا الولدَ 

 ،باآلخر، قد تكون عبلقتو بأبيو سيئة لد قد يقوم ببر أحد الوالدين برًّافإن الو  {َأَحُدُىَما َأْو ِكالُىَما}وقال:  ،{اْلِكَبرَ 
بأبيو أو بأمو؛ ألنو أمره ببر صاحبو، وىذا ال يصح وليس  العكس فيقوم ببر الطرف اآلخر برًّاوأمو تأمره ببره أو 

 بل إن حق البر ثابت لكل واحد منيما عمى سبيل االستقبلل. ،من البر
ل عميو القيام ن عمى قيد الحياة، ولكنو قد يسيوىكذا فإن اإلنسان قد يتثاقل القيام بحق األبوين معًا حينما يكونا

، أدنى ما ُيتصور [ٖٕاإلسراء:] {َأَحُدُىَما َأْو ِكالُىَما َفال َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ }قال:  -عز وجل-بحق واحد منيما، فاهلل 
، والنير كأن [ٖٕاإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َوال َتْنَيْرُىَما}منيي عنيا،  "ُأف"من األذية وما فوقو من باب أولى، 

الكممات مكيربة العبارات و عمى سبيل الزجر واإلغبلظ فتخرج  ينفض يده في وجو أبيو وأمو، أو أن يأتي بالكبلم
تدل عمى نفس قد امتؤلت حنقًا عمى ىذا الوالد أو الوالدة، وىذا ال يجوز بحال من  ،تدل عمى نفس محتدمة

َفال َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َوال }وىذا ال يميق  ،ه الزجرؤُ ولكنو يؤدييا بمفظ ممْ  ،األحوال، قد يتخير اإلنسان العبارات الحسنة
قول عاب، فالالكممة الجيدة التي ال ت ،، فيتخير اإلنسان الكممة المطيفة[ٖٕاإلسراء:] {َتْنَيْرُىَما َوُقْل َلُيَما َقْواًل َكِريًما
يقول:  -عز وجل-ويشمل أيضًا األسموب الذي تؤدى بو ىذه األلفاظ، واهلل  ،خيرالكريم يشمل األلفاظ التي تُت

تذلل ليما تذلبًل ناشئًا من  ،، اخفض ليما جانبك الذليل[ٕٗاإلسراء:] {الرَّْحَمةِ  َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلّْ ِمنَ }
أو قد يتذلل ألبويو طعمًا وذلك كأن يريد من أبيو حاجة من حاجات  ،الرحمة؛ ألن اإلنسان قد يتذلل ألبويو خوفاً 

فيتمطف ويتذلل بالقول معو، لكن ذلك ال  ،أو نحو ذلك ،أو يشتري لو مركبة ،أو يعطيو ماالً  ،الدنيا كأن يزوجو
 َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلّْ ِمنَ }إنما المطموب أن يكون ذلك ناشئًا من الرحمة بيذا الوالد أو الوالدة،  ،يسوغ

ا، وليس ذلك فحسب بل ُيعقب ذلك بالدعاء وىذا ، اخفض ليما جناحك الذليل رحمة بيم[ٕٗاإلسراء:] {الرَّْحَمةِ 
، رحمة [ٕٗاإلسراء:] {َوُقْل رَّبّْ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا} ،يدل عمى تأصل البر وتأكده في نفس ىذا الولد

   راسخة ثابتة كما ربياني في حال الصغر، وىذا يدل عمى أصالة ىذا الولد.
متأكد ثابت؛ ألن حق ىؤالء بعد الوالدين، فيكون ليم من المبلطفة ما ال يكون لغيرىم وىكذا القرابات فإن حقيم 

من الناس، المبلطفة بالقول، المحاسنة بالكبلم، وىكذا أيضًا من لو حق كالعمماء فإن اإلنسان يتخاطب معيم 
ذا أراد أن يسأليم فإنو يتمطف بالسؤال، كثير من الناس قد يضجر ألنو يشعر  ،بأدب أن سؤالو لم ُيجب عميو، وا 

قدر أن ىؤالء ؤااًل وال يجد ردًّا، ينبغي أن يولربما يرسل رسالة يبعث بيا س ،وال ردًّا ،جواباً لربما يتصل وال يجد 
غوا أنفسيم لمجواب لما استطاعوا أن يقضوا عمبًل من األعمال الناس تنيال عمييم األسئمة صباح مساء، ولو فرّ 

وال يتكمم مع الكبراء والعظماء بكبلم ال  ،أن يتمطف إذا أراد أن يتكمم مع ىؤالء العمماء األخرى، فينبغي لئلنسان



رضي اهلل تعالى -وعائشة  ،يدل عمى عقمو -كما ذكرنا-يصمح لصغار الناس، فإن كبلم اإلنسان مع اآلخرين 
  .(ٓٔ)"نزل الناس منازليمُأمرنا أن نُ "تقول:  -عنيا

 -صمى اهلل عميو وسمم-الذين جاءوا إلى داود  ،خبرىم في القرآن -عز وجل-انظروا إلى ىؤالء الذين قص اهلل 
نما تسوروا المحراب ،الباب ولم يستأذنوا ولم يدخموا من ،وتسوروا عميو المحراب أساءوا األدب في الدخول وما  ،وا 

، وىل سيحكم بغير [ٕٕص:] {َعَمى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحقّْ  َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا}بل قالوا:  ،أحسنوا مخاطبتو
رَاطِ }، ؟الحق  ،، فوجيوه وكأنيم يعممونو ويرشدونو كيف يكون الجواب[ٕٕص:] {َوال ُتْشِطْط َواْىِدَنا ِإَلى َسَواِء الصّْ

  .والحكم بين الخصوم، وىذا ال شك أنو ال يميق
وىكذا حينما يخاطب اإلنسان أحدًا من المطاعين فإنو ينبغي أن يتمطف معو بالخطاب، أن يتكمم معو بكبلم 
يصل بو إلى قمبو، اإلنسان أحيانًا قد تأخذه العزة باإلثم أو قد يمتبس عميو األمر ويظن أنو إن خاطب الكبراء 

ئم، وىذا غير صحيح، انظروا إلى خطاب موسى بمون من الفوقية أن ىذا يدل عمى أنو ال يخشى في اهلل لومة ال
 .؟من المسممين المخاَطبمع فرعون، فكيف إذا كان  -عمييما الصبلة والسبلم-وىارون 

وأن يزول  ،ل قولو وأن يكثر المعروف والخيرفينبغي لئلنسان أن يحدد ىدفو ابتداء، إذا كان مقصوده أن ُيقبَ 
 والمطموب. ،المنكر فينبغي أن يتمطف غاية التمطف لموصول إلى ىذا المعنى

عوا وتقوى جشوأن ُيتمطف معيم بالكبلم، وأن يُ ستقبموا أحسن استقبال، وىكذا التخاطب مع طمبة العمم، ينبغي أن يُ 
ويتكمم معيم  ،م منذ أول مجمسعميي صادفوا المعمم األرعن الذي يقسو فإذا ،فقد يستوحشون في البداية ،قموبيم

فإن ىذا ينفرىم عن العمم، ويكرىيم في أىل العمم، ولؤلسف فإن من طمبة بكبلم فظ غميظ يجرح فيو مشاعرىم 
رح السنان، قد ُيجرح إنسان بكممة ال ينساىا حتى من ال يراعي ىذه القضايا، إن الجرح بالكبلم أشد من جالعمم 

ومكارم  ،تحمسًا يريد العمم وىو يرى في ىذا المعمم أن فيو من األخبلق والمثاليةيموت، فيذا اإلنسان الذي جاء م
وال يميق فإن ذلك يزىده بما عنده من خير  ،ملفإذا رأى منو شيئًا مما ال يج ،ومحاسن الخمق ما ال يقادر قدره

وأن ُيتمطف بيؤالء المتعممين غاية التمطف، وأن ال يعامموا بأخبلق  ،ى ىذاوعمم ودعوة، ولذلك ينبغي أن ُيراعَ 
 .أو فيو وعيد وتيديد وتنفير لمقموب ،وفيو مغاضبة ،، وأن ال يعامموا بكبلم فيو مكاشرةصحراوية

لربما أرىف وأرق من المشاعر التي يحمميا الكبير، في كثير من  ا الصغار ىذا الصغير يحمل مشاعروىكذ
حطم نفوس ىؤالء الصغار، ىؤالء الصغار صدر بعض العبارات الجارحة التي تنتمطف بيذا، ون األحيان ال

ذا أردتم أن تعرفوا ذلك تذكروا أيام  يفحصون الكممات والنظرات والمعامبلت التي نعامميم بيا فحصًا دقيقًا، وا 
ومن قراباتنا، ونتذكر  ،ومن معارفنا ،االطفولة، إننا نتذكر جيدًا أولئك الذين كانوا يتبسمون في وجوىنا من جيرانن

جيوبيم قط من  فية، ونتذكر أولئك الذين لم تخلُ أولئك الذين كانوا لربما يشاوروننا في بعض األمور ولو كانت تا
ولربما شاب اإلنسان وىو يتذكر بعض المواقف من أولئك الذين كانوا  ،ولو كانت حقيرة ،حموى أو ىدية

ولربما تصرف اإلنسان وىو يشعر أو ال يشعر بيذه الطريقة مع أوالده أو مع  ،رونوويحق ،وينيرونو ،يزجرونو
أو جيرانو أو غير ذلك، ولربما تكمم ببعض العبارات التي تدل عمى تيميش وتحقير وأنفة  ،أو قراباتو ،أوالد إخوانو

                                                           

 وطبقات األولياء حمية في نعيم وأبو ،(ٜٛٗٓٔ) برقم اإليمان، شعب في والبييقي ،(ٙ/ٔ) صحيحو مقدمة في مسمم أخرجو - ٓٔ
 (.ٖٓٙ) برقم الصالحين، رياض تحقيق في األلباني وضعفو ،(ٜٖٚ/ ٗ) األصفياء



عو، ولربما طردىم من يأنف أن يجمسوا م ،منيم، لربما طردىم طردًا وزجرىم زجرًا وقد جمسوا عمى الطعام
  .المجمس أمام اآلخرين بكبلم يجرح مشاعرىم، ىؤالء ُيحسون ويشعرون ويتألمون ويؤثر فييم ذلك أبمغ التأثير

عمى مقابمة اآلخرين واستقبال  ؤىذه التصرفات من شأنيا أن ُتخرج نفوسًا ميزومة، نفوسًا منكسرة، نفوسًا ال تجر 
خرج نفسًا منخزلة صغيرة كون الجراءة فيو، إنما تُ تالضيوف، والتحدث مع الرجال والجراءة فيما ينبغي أن 

متقوقعة ال تصمح لقميل وال لكثير من المروءات والرجولة واألمور الحميدة، نحن الذين نصنع بيم ذلك وقد ال 
 نشعر في كثير من األحيان.

الزوجة وىي من أولى الناس بالكبلم الطيب، بالمعروف، لربما تشتكي كثير من الزوجات أنيا منذ تزوجت  وىكذا
وماذا يحب، من النساء من تقول: تزوجتو  ،ال تدري عن مشاعره ،ىذا اإلنسان وىي تعيش معو في حياة مبيمة

 .منذ عشرين سنة ولم أسمع منو كممة واحدة تدل عمى مشاعر طيبة نحوي
إذا دخل بيتو، يتكمم بالعبارات المطيفة، إذا رأى أنيا  ،؟ول: ما الذي يخسره اإلنسان حينما يتكمم بالكبلم الطيبفأق

وعمى ىنداميا وىيئتيا ومظيرىا، إذا صنعت لو طعامًا ُيثني  ،قد تزينت لو أثنى عمى ىذا، وأثنى عمى لباسيا
 ، ىذا من أفضل ما يكون، كيف صنعتِ ذقت مثل ىذا ما :وىو ال يخسر شيئًا، يمكن أن يقول ،عمى ىذا الطعام

ر عممو، وأن ُيشكر عمى ىذ الجيد الذي قد بذلو، نحن حب أن ُيقد  ذلك يسرىا، واإلنسان من طبيعتو يىذا؟ فإن 
ال نخسر شيئًا حينما نقول مثل ىذه الكممات، ولكنيا النفس التي تتثاقل في كثير من األحيان أن تبذل كبلمًا ال 

دخال المطف والسرور عمييم. ،يو مااًل من أجل مؤانسة اآلخرينتدفع ف  وا 
صمى اهلل -يقول لنبيو  -عز وجل-واهلل  ،وىكذا أصحاب الحاجات المنكسرة قموبيم من الضعفاء في المجتمع

وىي قراءة ابن  {فال تكير} :، وفي قراءة أخرى غير متواترة[ٜالضحى:] {َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفال َتْقَيرْ }: -عميو وسمم
، فالقير ىو اإلذالل والغمبة، وأما الكير فيو [ٜالضحى:] {َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفال َتْقَيرْ }، -رضي اهلل تعالى عنو-مسعود 

، ال ُتذل ىذا [ٜالضحى:] {َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفال َتْقَيرْ }واإلغبلظ عمى ىذا اإلنسان، وزجره غاية الزجر،  الدفع والدع  
، ويكون أيضًا بالقول بالزجر واستخدام [ٕ:الماعون] {َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيمَ } ،ويكون ذلك بالفعل كالدع   ،اليتيم

ظمم الوجو أمام ىذا والتقطيب في ،العبارات الغميظة العنيفة التي تجرح مشاعره، وىكذا أيضًا يكون بالييئة بالعبوس
 عر بذلك.اليتيم، واليتيم قمبو منكسر وقد ال نش

تبارك -إن الصغير يشعر أن أباه ىو سنده في ىذه الحياة، يشعر أن أباه ىو كل شيء في ىذا العالم بعد اهلل 
ذا تأخر أبوه لسبب غامض ال  -عز وجل-، يشعر أن أباه ىو الذي يحميو بعد اهلل -وتعالى من اآلخرين، وا 

أو أن ال ُيظير  ،يريد أن يجامل اآلخرينيعممو فبل تتصور الوحشة التي تقع في قمب ىذا الصغير، إنو حينما 
ويحمل نفسو حمبًل عمى األكل معيم أو الشرب فكأنما يتجرع الحجارة، ويشعر بمشاعر غريبة ال  ،ىذه الوحشة

يكون كالغنمة الذليمة في الميمة الشاتية المطيرة، يرى  ،؟عبر عنيا، فكيف إذا مات أبوهيوأن  ،يمكن أن يصفيا
ذا جاء وقد  ،ويرتمون بأحضانيم ،ىؤالء الصغار يفرحون ويمرحون وينطمقون ثم بعد ذلك يفيئون إلى آبائيم وا 

ىذا الولد يرمق أباه بين و  ،أو من المرحمة االبتدائية أو غير ذلك فكل واحد قد حضر أبوه ،تخرج من الروضة
ويستمم  ،بارك لورق في عينو ليس لو أحد يأتي فيالفينة والفينة، وأما ىذا الصغير فيو منكسر القمب دموعو ُترق

و، قد ال نشعر كما يفعل الصغار اآلخرون من زمبلئأو يأتي بشيادتو إليو ليرييا إياه  ،ىذه الشيادة عنو أو يينئو



وسيم، إلى أن ُنشعرىم أننا سند ليم مة، إلى رأفة، إلى أن نمسح عمى رءة إلى رحىؤالء بحاج ،بمشاعر ىؤالء
 -عز وجل-وليذا فإن اهلل  ،وممن يظمميم ،أن نحمييم من ذئاب البشر ،، أن نواسييم-تبارك وتعالى-بعد اهلل 

شد فإنو يقال ليم القول ولم يصموا إلى سن الر  ،أمر بأن يقال ليم القول المعروف، ىؤالء األيتام إذا طمبوا أمواليم
 ،ولن يضيع منيا شيء ،بعد حين -إن شاء اهلل-، سندفع لكم أموالكم [٘النساء:] {َوُقوُلوا َلُيْم َقْواًل َمْعُروًفا}الطيب 

   وما إلى ذلك. ،وىي محفوظة
َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َقْوٌل }يقول:  -عز وجل-واهلل  ،الفقراء :وىكذا أيضًا من ىؤالء الضعفاء

فإذا جاء  ،وجيو يتمفع وكأن الناس يمطمونو عمى وجيو ،، ىذا اإلنسان الفقير منكسر القمب[ٖٕٙالبقرة:] {َأًذى
ل يسأل فيو يتوقع كل شيء، يتوقع الزجر، يتوقع اإلغبلظ، يتوقع القير والكير والدفع وجرح المشاعر، يكفيو ذ

عز -أن ُنذلو بما ُنسمعو من القول الجارح، وليذا قال اهلل  ،المسألة والحاجة فبل يحتاج معو إلى إذالل آخر
إن جاءنا شيء أعطيناكم، أبشر، سيكون لك ما  :، قول كبلم طيب تقول لو[ٖٕٙالبقرة:] {َقْوٌل َمْعُروفٌ }: -وجل

 {َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ }تبع ذلك بقول نجرح بو مشاعره، ، أحسن من أن نعطيو وأن نُ -عز وجل-تحب بإذن اهلل 
، قد يأتي إليك في وقت غير مناسب، قد يطرق ، ألن ىذا الفقير قد يحصل منو شيء من اإللحاح[ٖٕٙالبقرة:]

قد وبإلحاح، و الظييرة في وقت ارتياح الناس، قد يطرق بابك وأنت نائم، قد يأتيك بأساليب مختمفة في وسط بابك 
 .فبل ينبغي زجره ،بعد الصبلة، ال ُيحسن كيف يسأليقوم أمام الناس خطيبًا والناس يقولون األذكار 

 {َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى}، نغفر لو ىذا الخمل والخطأ والتجاوز، [ٖٕٙالبقرة:] {َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ }
خذ وال ترجع مرة أخرى، أو أنك تعطيو وتُتبع ذلك بالمن أن  :يعني أنك تعطيو وتقول "يتبعيا أذى"، [ٖٕٙالبقرة:]

أنا أعطيتك ذلك اليوم، أن يعطيو شيئًا يعطيو طعامًا أن يعطيو قوت سنة،  :نمن عميو، كأن يعطيو عطية ويقول
يو ثوبًا ثم يقول: ما أجمل يعط وه من الطعام، أايذكره بما أعط ،قد تحسنت حالك وعافيتك ،ثم يقول: ما شاء اهلل

بماذا تغسمون  ،ىذا الثوب عميك، يذكره بيذا الثوب الذي أعطاه إياه، أن يعطيو غسالة مثبًل ثم يقول: ما شاء اهلل
مَّا ُتْعِرَضنَّ }قال:  -عز وجل-، ثيابكم ناصعة، ىو يريد أن يذكره بعطيتو التي أعطاىا إياه، واهلل ؟ىذه الثياب َواِ 

، يعني: ما عندك شيء [ٕٛاإلسراء:] {اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَّْك َتْرُجوَىا}، يعني: المحتاجين، [ٕٛاإلسراء:] {َعْنُيمُ 
مَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُيمُ } ،-عز وجل-تعطييم وأنت تنتظر توسعة اهلل  اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَّْك َتْرُجوَىا َفُقْل َلُيْم َقْواًل  َواِ 

  .[ٕٛاإلسراء:] {َمْيُسورًا
، السائل [ٓٔالضحى:] {َوَأمَّا السَّاِئَل َفال َتْنَيرْ }لوا، وأن ال ُيذَ  ،فيؤالء أصحاب الحاجات ينبغي أن ُيتمطف بيم

بنوعيو الذي يسأل المال فبل ُينير، والسائل الذي يسأل عن العمم؛ ألنو كذلك أيضًا حينما يأتي ويرفع السماعة 
 -كما يقال-غمق السماعة أشياء، قد يتوقع منو الزجر، قد يا يأتي إليو فيو يتوقع منو ويسأل ىذا العالم، أو حينم

ى مثل ىذا، حسن السؤال فينبغي أن ُيراعَ ىذا اإلنسان مسكين قد ال يعاممو معاممة غميظة عنيفة، في وجيو، قد ي
و أو لم أعطيتَ  ،فقيرًا فتكمم معو بالكبلم الطيب، إذا كان [ٓٔالضحى:] {َوَأمَّا السَّاِئَل َفال َتْنَيرْ }فالسائل بنوعيو، 

 تعطو 
 ن العودِ لمسائمين فإني ليّ     ***  بيا يومًا أجود  قٌ رِ وَ إال تكن 



ما ُحسنُ  ***من خمقي  ال يعدم السائمون الخيرَ         .(ٔٔ)مردودِ  إما نوالي وا 
سن فميسعيم منكم بسط الوجو، وح، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم))وفي الحديث:  الفضة،ق يعني رِ وَ ال

 .(ٕٔ)((الخمق
ومطالبيم فينبغي أن يتمطف بيم،  ،وىكذا حينما يكون اإلنسان موظفًا يواجو الناس ويترددون عميو في حوائجيم

ىؤالء الناس قد ال يحسنون الدعوى، وقد ال يحسنون المطالبة، وقد ال يحسنون اإلبانة عن حقوقيم القاضي مثبًل 
وأن يحكم بينيم  ،وأن يحصموا عمى حقوقيم ،بغي أن يتمطف بيم، وأن يعامميم معاممة كريمةوقضاياىم، فين

بأخبلق نزيية لطيفة طيبة دون أن يزجر ىذا ويجرح مشاعر ىذا، أو أن يتعامل معيم بشيء من الفوقية والعمو 
   .وكأن ىؤالء الناس ليسوا بشيء أمامو، ىذا أمر ال يميق

بل إن معاممة  ،اإلنسان مديرًا فإن الييبة ال تعني السبلطة مع الناس، وال تعني سوء الخمقوىكذا حينما يكون 
كون سببًا ألسر قموبيم، ما الذي يضر ىذا اإلنسان حينما يكون مديرًا أن يتعامل بأخبلق تالناس معاممة طيبة 

أو كانوا من الموظفين في  ،معممينأو كانوا من ال ،فاضمة كريمة مع ىؤالء الذين تحت يده، إن كانوا من الطبلب
اْدَفْع ِبالَِّتي }يقول:  -عز وجل-ىذا اإلنسان السفيو اهلل  ،أو في ىذه الدائرة، بل حتى مع السفياء ،ىذه الشركة

: -عز وجل-كما قال اهلل  ،، ولكنيا أخبلق[ٖٗفصمت:] {ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليّّ َحِميمٌ 
َوَما ُيَمقَّاَىا }ة، ، يعني: ىذه الخصمة والخمّ [ٖ٘فصمت:] {َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ }

، ال [ٜٜٔاألعراف:] {اْلَجاِىِمينَ  َوَأْعِرْض َعنِ }: -عز وجل-وىكذا يقول اهلل  ،[ٖ٘فصمت:] {ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
وال ال يحجزه عن المباذل يقين،  ،شرس الطبع ،وال تقف معيم؛ ألن من الناس من يعيش صفيق الوجوتطاوليم 

زقة الجيول بالي أن يتعرض لآلخرين بما يكرىون، فإذا وجد مجااًل ُيشبع بو طبيعتو الن  ُتمزمو المكارم مروءة، وال ي
، والرجل النبيل ال ينبغي أن يشتبك في حديث مع ةرّ ال ينتيي لو صياح، وال تنحبس لو شِ  انطمق عمى وجيو،
ة السفياء، وىذا مسمك تصدقو اشرع اإلسبلم مدار  قيم فساد كبير وسد ذريعتو واجب، ومن ثمّ زَ ىؤالء فإن استثارة نَ 

سان شغل نفسو بتأديب كل جيول التجارب، والرجل منا ال يسوغ أن يفقد خمقو مع من ال خمق لو، ولو أن اإلن
يمقاه ألعيتو الحيل من كثرة ما سوف يمقى من ىؤالء الناس، ىذا ال يتأدب في سيره في سيارتو، وىذا يمقي عميو 

ق، وىذا لربما تصرف معو تصرفًا وىذا يعطمو في ىذا المكان، وىذا ال يتعامل معو معاممة حسنة في السو كممة، 
وىذا الذي ألقى عميو كممة فيطارده  ،ال ُيحسن قيادة السيارة الذيدب ذلك اإلنسان سيء إليو، فإذا أراد أن يؤ ي

، يتيارش مع ىذا، ويتخاصم مع ىذا، ويشتبك مع نو سيتحول إلى سفيو بل إلى مجنونليؤدبو ويوقفو عند حده فإ
َذا َخاَطَبُيمُ }، {اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ } :ىذا، فيفقد مروءتو وكرامتو وأخبلقو ونبمو ولكن  {اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسالًما َواِ 

وا ِكرَاًما}، [ٖٙالفرقان:] وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ  .[ٕٚالفرقان:] {َواِ 

                                                           

 (.ٜٕٗ/ ٓٔ) القرطبي تفسير: انظر - ٔٔ
 لم أنيما غير األول من يقرب معناه صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٕٛٗ) وبرقم ،(ٕٚٗ) برقم المستدرك، في الحاكم أخرجو - ٕٔ

 برقم الجامع، ضعيف وفي ،(ٖٗٙ) برقم الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،(ٗٗ٘ٛ) برقم مسنده، في والبزار ،"يخرجاه
(ٕٖٓٗ.) 



قال: لبيك،  ،يا أبا سعيد": -رحمو اهلل-مع زمبلئنا، قال رجل لمحسن البصري  ،مع إخواننا ،حابناوىكذا مع أص
 .ميع الناس، الكبلم ال نخسر بو شيًئا، يقول: أنا أقوليا لج(ٖٔ)"لبيك، قال: إني أقوليا لخادمي :قال: تقول لي

نال مرتبة عالية بين قومو، فجاءه رجل سمع بو، فقال لو: بماذا نمت ىذا  ،كبير ،ىذا رجل سيد من السادةو 
يتو، فقيل: نائمة، فقال: أنام اهلل قاعد في مجمسو إذ دعا ىذا الرجل جار  سائلالشرف؟ قال: ببل ثمن، فبينما ال

وقال:  ، فمتفت إليّ عينيا عن الشر، فدعا غبلمو، فقيل: مشغول، قال: شغمو اهلل بطاعتو، يقول السائل: فتبسمتُ 
اإلنسان عمى ىذا، ويسب ذاك،  في مجمسو، لماذا يدعو، ىذا إنسان يوزع الكممات الطيبة (ٗٔ)أضحك اهلل سنك

   :ويشتم اآلخر، ىل يستفيد شيئًا؟
من الناس يخرج من طوره ويغضب في أماكن الزحام ويتصرف  افي الحج، تجد كثيرً  :أنا أقول لمناس مثبلً 

بتصرفات غير الئقة حتى إن اإلنسان من ذوي المروءات يخجل أنو ابتمي بصحبة ىؤالء مما يسمع من مياترات 
بداًل من  :يارش اآلخرين وعميو إحرامو، نحن نقول ليؤالء الناسبما أراد الواحد منيم أن ينزل ويولر  ،تموسب وش

حينما تتكممون بيذه العصبية وتزجرون الناس  ؟!لو قمتم لمناس كبلمًا طيبًا، ما الذي يضركم لسيئىذا الكبلم ا
ىل ينفرج عنكم ذلك كمو؟ ىل يذىب الزحام؟  وتفسدون اإلحرام، ،وتشتمون ىذا وتسبون ىذا وتتحممون األوزار

  .عن عرفة ومزدلفة ومنى وتصمون بمحظات إلى مطموبكم؟ ةتفضموا وتنقشع الزحم :ىل يقول الناس
، النتيجة واحدة ؟أبدًا، ال يحصل شيء من ذلك، فمماذا اإلنسان يتخير العبارات السيئة وال يتخير العبارات الطيبة

ممن ويكون  ،وترتقي مرتبتو ،ويجاىد نفسو ،لكنو يؤجر ،ذلك األمر الذي أغضبو جيةال يحصل مطموبو من 
 .أخبلق األنبياء ونيحمم

م منو الباطل، ىذا الربيع بن سميمان من ُيفيَ  وىكذا نبتعد دائمًا عن الكممات الموىمة، قد يتكمم اإلنسان بكبلمٍ 
، فقال: لو قوى ضعفي لقتمني، كاهلل ضعفأتيتو وىو مريض، فقمت لو: قوى "أخص أصحاب الشافعي، يقول: 

، يعني: أنا لم أقصد ىذا المعنى السيء، فقال "ت إال الخيرديعني: لو زاد ضعفي لمت، فقال: واهلل ما أر 
 .(٘ٔ)"رد إال الخيرأعمم أنك لو شتمتني لم تُ " :لثقتو بو -رحمو اهلل-الشافعي 

المناسبة، جاء أحد األبناء وىو أكبر أبناء ذلك الرجل المريض فاإلنسان يتكمم بالعبارات التي ال تجرح، العبارات 
ياكم وسائر المسممين-الذي قد أعياه المرض في جوفو، أصيب بالسرطان  فجاءه ابنو الكبير يزوره  -عافانا اهلل وا 

حسن ، فيذا االبن أراد أن يواسيو لكنو لم يُ ؟في المستشفى، فقال لو األب: انظر إلى ىذا المرض كيف بمغ مني
استعمال العبارة، فقال لو: إن تركك الموت ما تركك اليرم، يريد أن يعزيو، يقول لو: صبرًا عمى المرض فإن 

بالي بو، األب فيميا عمى شيء آخر أنو ال يإن لم يمت بالمرض جاءه اليرم،  ،اإلنسان مفارق ليذه الحياة الدنيا
 .انظر ماذا يقول ىذا الولد العاق :لكبلم، قال لووغير مكترث، فصار كمما دخل عميو إنسان قال لو نفس ا

وىكذا رجل آخر جاء ألبيو وىو في المستشفى وقد ُنقل من منطقة بعيدة، فاألب مودع، يشعر أن أيامو قريبة 
إذا مت فبل تدفنوني ىاىنا، يقول: ىذه األرض رممية، ادفنوني ىناك في نجد من أجل  ،قميمة فقال لو: يا بني

                                                           

 (.ٖٕٙ/ ٕ) الفريد العقد: انظر - ٖٔ
 لم أقف عميو. - ٗٔ
 (.ٖ٘ٔ/ٕ) لمسبكي الكبرى الشافعية وطبقات ،(ٜٕٓ:ص) ومناقبو الشافعي آداب: انظر - ٘ٔ



، أي صمبةبلب صَ  :بلب، الثقبة تعرفونيا، الثقبة يقولونقبة صَ مبة، فقال لو: أنا سمعت أن الث  وأرض ص ،المحد
وعاش  ،ئبر  ،قبة، األب حزن من ىذه الكممة وجرحتو جرحًا عميقًا، األب ما ماتسندفنك في الث   يقول: إذا مت  

قبة، الولد ما وفق في ي بالث  نىذا الولد العاق انظروا يريد أن يدفن :سنين فكان دائمًا يذكر ىذا لمناس ويقول
  .ما تكمم بكبلم لطيف الئق جيد، وغير ىذا ،العبارة

ويأتون من قرى بعيدة من الفبلحين  ،القرى الصغيرة ىحدإكانوا في القرى قديمًا يجتمعون لصبلة الجمعة في و 
فقال  ،يظن أنيا تموت في وقت صبلة الجمعة، فما ماتت وىذا أمو في حال صعبة من المرض، كان ،وغيرىم

الوالدة عمى وشك أن تفارق، فنريد منكم  ،لمناس الذين حضروا يريد أن يكثر المصمين عمييا، فقال: ال تبرحوا
ر المصمون عمييا، فانتظروا إلى العصر ما ماتت، انتظروا إلى المغرب ما ماتت، ثم االنتظار من أجل أن يكثُ 

ت ىذه الوالدة بعد ذلك فكانت تذكر ذلك من صنيع ولدىا، تقول: حبس الناس من أجل أن يتخمص ئبر  تفرقوا،
  .مني من أجل أن يصموا عمّي، ىي ما فيمت مراده

ال يقصده اإلنسان، الصغار اجتمعوا عند جدتيم وأغضبوىا فغضبت قد واألمثمة عمى ىذا كثيرة من الكبلم الذي 
وقالت: واهلل إنِك تساوين  ،، فصاحت إحدى الُبنيات-نواة التمر-ساوي عندكم نواة وال عبسة، وا ال أوقالت: اذىب

وقالت: اآلن عرفت قدري عندكم، مائة نواة من التمر ىذا قدر الجدة، البنت ما  ،مائة عبسة، فازداد غضبيا
أو  ،محبتيا ليذه الوالدة برىن عمىوت بينواندفعت فقالت مثل ىذه الكممة لتقصدت ىذا الكبلم، إنما تحمست 

-يبتعد عن العبارات الموىمة، وانظروا إلى األدب القرآني اهلل ذكر لنا خبر إبراىيم أن الجدة، فعمى اإلنسان 
َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفينِ }ماذا قال؟  -صمى اهلل عميو وسمم عز -، فما نسب المرض إلى اهلل [ٓٛالشعراء:] {َواِ 

َذا َمِرْضتُ }مع أن المرض من اهلل، قال:  -وجل ، فنسب المرض إلى نفسو، ونسب الشفاء إلى اهلل [ٓٛالشعراء:] {َواِ 
، [ٖالضحى:] {َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَمى}قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-، واهلل حينما خاطب نبيو -تبارك وتعالى-

ىذا عمى قول بعض المفسرين،  {َوَما َقَمى}قال:  ،ينسبيا إليو كممة قوية لم {قمى}التوديع نسبو إليو، وكممة 
َوَوَجَدَك َعاِئاًل *  َفَيَدى َوَوَجَدَك َضاالِّ * أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى }وليس ىذا محل اتفاق، وكذلك أيضًا في قولو: 

َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُموَن }، وكذلك قول الخضر: فأغناك واك فيداكآف :، ما قال[ٛالضحى:] {َفَأْغَنى
َفَأرَاَد َربَُّك َأْن َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما }، نسب العيب إلى نفسو، وفي الكنز قال: [ٜٚالكيف:] {ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَيا

-، إلى آخر ما قال، فأضاف ذلك إلى اهلل [ٕٛالكيف:] {َعْن َأْمِري َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُىَما َرْحَمًة ِمْن َربَّْك َوَما َفَعْمُتوُ 
وجعمتو  ،إني حرمت الظمم عمى نفسي ،يا عبادي))يقول في الحديث القدسي:  -عز وجل-، واهلل -تبارك وتعالى
، مع شرًّا، ما قال: فمن وجد (ٙٔ)((فمن وجد خيرًا فميحمد اهلل، ومن وجد غير ذلك :-إلى أن قال-بينكم محرمًا، 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا رَاِعَنا }يقول:  -عز وجل-لكن راعى العبارة، راعى المفظة، واهلل  ،أنو نفس المعنى
  .ومعنى سيًئا ،اكممة تحتمل معنيين معنى جيدً  "راعنا"، [ٗٓٔالبقرة:] {َوُقوُلوا انُظْرَنا
- إلى الرعونة، ينسبونو إلى الرعونة -صمى اهلل عميو وسمم-كان يستعممو الييود نسبة لمنبي  المعنى السيئ

صمى - يا أرعن يصفونو بالرعونة، وحاشا النبي :، يقولون: راعنا، يعني: يقولون لمبعيد-الجفاء والغمظة والشدة

                                                           

 (.ٕٚٚ٘) برقم الظمم، تحريم باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - ٙٔ



جاء بمفظة  -عز وجل-عجل عمينا، فاهلل يعني ال ت ،راعنا :من ذلك، ويمكن لئلنسان أن يقول -اهلل عميو وسمم
ألميات  -عز وجل-ىذه ال غضاضة فييا، وكذلك لما قال اهلل  {َوُقوُلوا انُظْرَنا}بديمة ال تحتمل المعنى الباطل، 

الواحدة أنيا تتكمم مع ، فقد تتوىم [ٕٖاألحزاب:] {َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض }المؤمنين: 
، ولذلك أقول: ينبغي أن [ٕٖاألحزاب:] {َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفا}بدليل: الرجال األجانب بغمظة كأنيا مغضبة، ال، 

  نراعي ىذا دائمًا.
وقراباتيم يتميزون بالكبلم الذي ىو في غاية المطف،  ،سرة بكامميامن الناس من تجد األ ،والناس منابت لؤلخبلق

يا جفاء سرة فيي الكبلم، ومن الناس من تكون األويخجل الكبير حينما يقف مع أصغرىم مما يسمع من لطفو ف
يستحي من ىذا، ومن الناس من  ،خاهأكني بل يستحي أن ي ،عبر بالكممة الطيبةويستحي الواحد منيم أن ي

لكن النبي  ،أو أن يقبل رأس أمو؛ ألنو لم يعتد عمى ىذا، أخبلق جافة، الناس منابت ،أبيو يستحي أن يقبل رأس
نما الحمم بالتحمم))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-   .(ٚٔ)((إنما العمم بالتعمم، وا 

ال يخسر اإلنسان منيا لكنيا النفس تحتاج إلى مجاىدة، فما الذي يضر اإلنسان إذا أراد  -كما قمت-وىذه أشياء 
ذا كان لم يعتد ىذا أبدًا والدرب نفسو عمييا، و مم أن يتخير العبارات المطيفة ويأن يتك  عمى فعمو قوى نفسوت ا 
طبق ىذا مع ة المطف، ثم يبدأ يعبارات في غاي، يتخير اإذا جمس لوحده يجمس يتكمم كأنو يخاطب إنسانً فيمكنو 
 ،ومع الكبير، يجمس مع األطفال ويتمطف معيم ويسأليم عن حاليم بكبلم لطيف رقيق وما أشبو ذلك ،الصغير

ويتأثر  ،ر القموبؤسَ صبح ىذا سجية راسخة لو، وبيذا تُ بما يميق بو، ثم بعد ىذا ي كل   ،ويتكمم مع الكبار كذلك
الناس بيذه المعاممة أكثر مما يتأثرون من كبلمنا، وىذا شيء مشاىد، والناس من طبيعتيم ال يحبون الغميظ 

ذا رأوهوال يحب ،ويتحاشونو ،وينفرون منو ،الجافي الذي يجفوىم بالقول في طريق سمكوا  ون االحتكاك بو أبدًا، وا 
  طريقًا آخر.
ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو.أن يميمنا رشد -عز وجل-فأسأل اهلل   نا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا وا 

من دنيانا، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا  امبتبلنا، واجعل آخرتنا خيرً  الميم ارحم موتانا، واشِف مرضانا، وعافِ 
  وعمى آلو وصحبو. ،محمد

 

                                                           

 ،(ٕٗ٘ٓٔ) برقم اإليمان، شعب في والبييقي ،(ٜٕٜ) برقم الكبير، وفي ،(ٖٕٙٙ) برقم األوسط، في الطبراني أخرجو - ٚٔ
 (.ٕٖٕٛ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وحسنو


