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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:

ذا الباب بآيات كعادتو ى -رحمو اهلل-ر المصنف وصد   ،نا المراد بيذه األخالقبي   "الحمم واألناة والرفق"ففي باب 
 كريم.من القرآن ال

ىذه درجات  ،[431]آل عمران:  }َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّمُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{قال اهلل تعالى: 
الذي يكظم غيظو، أي: ال ينفذه، فيو يكبح جماح النفس ، {َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ } :-تبارك وتعالى-ثالث ذكرىا اهلل 

الغضب إذا  نارفإن  ،ويمنعيا من أن يصدر منو شيء من مقتضى ىذا الغيظ والحنق والغضب ،ويحجزىا
أو إلى أن يصدر منو ما يتشفى بو ممن  ،اضطرمت في النفس واشتعمت فإن ذلك يدفع اإلنسان إلى االنتقام

 .تبارك وتعالى-ة محمودة يحبيا اهلل م  فكظم الغيظ خ   ،أو ممن كان سببًا في ذلك ،أغضبو
، (1)ولكن الشديد الذي يممك نفسه عند الغضب(( ،))ليس الشديد بالصرعةقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

ويحمميا عمى ما يجمل ويميق، قد تجد اإلنسان مفتول  ،ىذا الذي يستطيع أن يسيطر عمى زمام النفس
 ،ينقاد مع دواعي الغضب ،خرلكنو إذا غضب تحول إلى شيء آ ،لربما في غاية القوة ،عظيم البدن ،العضالت

 ،وانتقد قولو وفعمو ،ثم ىو أيضًا إذا رجع إلى صوابو عاب نفسو ،يعيبيا عميو العقالء ،فيتصرف تصرفات مشينة
وال أدري ماذا أفعل،  ،أنا إذا غضبت فال أدري ما أقول :ذر لآلخرين يقولتعلكنو ي ،وتمنى أنو لم يصدر منو ذلك

 كمما؛ ألنو وىو يبكي، اعتبروني طفال اعتبروني طفال :لربما قال لآلخرين وبعضيم ،وىذا ال شك أنو نقص
ونحو ذلك  ،ويفسد عالقتو مع زوجتو، ويفسد ما بناه سنوات مع أوالده ،غضب مزق األواصر والروابط والعالئق

قذف، فيقول وشتم و  ،وأنو أزبد ،وأنو طمق امرأتو ،رأى آثارىاثم بعد ذلك إذا أفاق  ،فتتحطم ىذه العالئق والوشائج
، ال تؤاخذوني، ىل يميق بالعاقل أن يقول ىذا الكالم؟ كيف يكون حالو س: اعتبروني طفالليم في النياية لما يئ

، عامموني عمى أني طفل، أنا أتحدث عن أشياء واقعة ؟أمام أوالده وىو يعتذر بمثل ىذا االعتذار ،أمام امرأتو
 ،ولماذا ال يكون الحال غير ىذه فيتصرف بتصرفات العقالء ،؟سانموجودة حاصمة، ىذا يميق أن يصدر من إن

 ، واهلل المستعان.؟ويضبط نفسو
 فيذه المرتبة األولى: كظم الغيظ.

ىذه أعمى منيا، قد يكظم اإلنسان غيظو لكن يقول: سأنتقم في الوقت المناسب، ، {َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ }قال: 
 ،ناسب، واإلنسان ال يأثم وال ُيالم حينما يرد المظممة ويجازي عمييا بمثمياسأرد ىذه المظممة في الوقت الم

 ،لكن ىناك ما ىو أعمى من ىذا وىو العفو، [14: الشورى] }َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْمِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَمْيِهم مِّن َسِبيٍل{
                                                 

(، ومسههمم، كتههاب البههر والصههمة وابداب، بههاب 4441(، رقههم:  8/88أخرجههو البخههاري، كتههاب األدب، بههاب الحههذر مههن الغضههب   -4
 .(8412(، رقم:  1/8141فضل من يممك نفسو عند الغضب وبأي شيء يذىب الغضب  



أثر  ،أنو يذىب أثر ذلك فالذي يعفو معناهتو، والعفو مأخوذ من قولك: عفت الريح األثر، بمعنى مح ،أن يعفو
 ،أو ظممو أو أساء إليو ،ويتجاوز عن ىذا اإلنسان الذي أخطأ في حقو ،ال يبقى ليا أثر ،اإلساءة من نفسو

 .{َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ }، -تبارك وتعالى-ويرجو ثواب ذلك عند اهلل 
بل يحسن إليو، وىذا  ،من ظمموويعفو ع ،فيكظم الغيظ، ْحِسِنيَن{َوالّمُه ُيِحبُّ اْلمُ }اإلحسان،  :وأعمى من ذلك

وقد ذكرت ىذا في درس بعنوان: أخالق الكبار، يقدم ليذا اإلنسان الذي أساء إليو شيئًا، يقدم لو ىدية،  ،كثير
  من األمثمة عمى ىذا.كثيًرا وذكرت  يقدم لو معروفًا،

حتى ذىب بصره، عفا عنو، ثم لما  ،رجل فضربو عمى عينو القاضي المعروف: جاءه -رحمو اهلل-ابن ىبيرة 
جاء بو إخوان المقتول، و  ،اتل إنسانً ق ،جاء ىذا اإلنسان فيما بعد في قضية تستوجب القصاص ،صارت لو الوزارة

 لمعنى.أراد أن يحقق ىذا ا ،ثم أكرمو وأعطاه ،حتى أرضاىم ليعفو عنو ،فصار يعطييم ويعطييم
ىل ىو يكظم الغيظ؟ ىل ىو يعفو؟ ىل يرتقي  ،وينظر إلى الذين يسيئون إليو ،نفسو فيل اإلنسان رجع إلى

 من أساء إليو من الناحية العممية؟درجة فُيحسن إلى 
فكظم غيظو  ،أو زوجتو أخطأت وأساءت في تصرف من التصرفات ،أو صاحبك في العمل ،كإنسان أخطأ جار 

، ويقول لو: ىذا الشيطان يأتي إلى اإلنسان ،ية، واهلل المستعانل: خذي ىذا ىدقا ،ثم أحسن إلييا ،ثم عفا عنيا
  ضعف.

ىذه ابية أصل كبير من أصول ، [422: األعراف] }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِميَن{: تعالى قال
نتو من المعنى عمى سبيل أشير إشارة إلى ما تضمأن لكن ال بأس  ،وقد مضت في بعض األبواب ،األخالق
 .اإليجاز

 ،وال تدقق ،وال تنقر ،مما يصدر منيم، بمعنى: ال تستقص   المقصود بو من أخالق الناس، العفو، {ُخِذ اْلَعْفوَ }
ن ابخرين أن دون أن تطمب منيم ما يكمفيم ويثقل عمييم، ال تطمب م ،بشيء من سعة الصدرالناس  تعامل مع

أو نحو ذلك،  ،أو من المعارف ،اأو قريبً  ،اأو جارً  ،اأو ولدً  ،كان ىذا المقابل ىو زوجة سواء ،يأتوا بحقوقك كاممة
حاسب ىؤالء الناس حسابًا عسيرًا، مرضت فما زارني، حصل عندنا عزاء ما جاء، الزوجة ثم بعد ذلك تبدأ ت

 ،متأخر، ال تستقص   ة، أتيت والغداءوىي نائم ،ات إفطارً وما ىيأ ،وما قامت ،قصرت كذا، ذىبت إلى العمل
ما استقصى كريم قط، يقول ابن عباس: ما أحب أن أستوفي حقي منيا، من الزوجة يعني، فالبد من وليذا قالوا: 

 البد من الترك، البد من التغاضي. التفويت،
 سيد قومو المتغابي *** لكن  في قومو بسيد   ليس الغبي  

مائة بالمائة  ،ويريد منيم أن يؤدوا الحقوق كاممة ،لناسيصاحب اأن  ام  أويعرض عن بعض األشياء،  ،تفيفو  
فيذا  ،أو ما قدم الواجب ،أو ما جاء ،أو ما اتصل ،أو تأخر في عزاء ،ومن أخفق في يوم من األيام في قضية

 يذا غمط.ف حقد،إلى  وربماوتحول المسألة إلى عداوة  ،والحساب العسير ،البد من محاسبتو ومجازاتو
الحمد هلل، جاءك زائر  ،يعطونك إياه طواعية الذي، ، ال تستقص  ، معناه خذ العفو من أخالق الناس{ُخِذ اْلَعْفوَ }

نك إذا مرضت في المستشفى وما  ،هر  ش  محبة الحمد هلل، لكن ال يفيم الناس منك في يوم من األيام أنك ت   وا 



 ، وما جاءوا يا ويميم، ثمسفريا ويميم، أو صار عندك مناسبة وما جاءوا يا ويميم، أو قدمت من جاءوك 
 ، كأنيم يمشون عمى وجوىيم.اسحبً يسحبون أنفسيم  لمستشفى، ال نفتضح، ويأتوكا ىيا نروح لويقولون: 

، وأنا المذنب ،، الحق كمو لكم، وأنا المقصروال أنتظر من أحد شيًئا ،لي حق عند أحد ا، أنا ماأبدً  ما في داع  
 وأنا الذي جفوت.

و الفطر السميمة والعقول تواستحسن ،جميل ،ىو كل ما دل عميو الشرع أنو أمر طيب :العرف، {ْرفِ ْأُمْر ِباْلعُ }و 
  قدر المستطاع. ر الخيرلمشر، كث   وال تدعُ  ،ال تأمر بالشر ،بو ر  أمُ ف ،المستقيمة

ال يتصرفون  استجد أناسً  لم يتمقوا تربية كافية، استجد سفياء في المجتمع، ستجد أناسً ، {َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِمينَ }
أو أن تحمميم عمى ما يميق معنى  ،أو معيم أو أن تؤدبيم ،بالصورة الصحيحة، ىؤالء إذا أردت أن تقف عندىم

، األحوال من إطالق عبارات شتائم ذلك أنك ستنزل إلى المستوى الذي ىم فيو، وىؤالء لن يتورعوا بحال من
ذا كنت ستقابميم بالمثل فمعنى ذلك أنك استويت وصرت ق   ،تطمع منيم قذائف  .وىذا غمط ،رنًا ليموا 

 *** فمضيُت ُثمَّت  قمُت ال يعنيني  عمى المئيم يسبني قد أمر  لو 
وا ِكرَاًما{ وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ َذا َسِمُعوا المَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوَقاُلوا لَ ، [28]الفرقان:  }َواِ  ، َنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم{}َواِ 
 .[55]القصص:  }َسََلٌم َعَمْيُكْم ََل َنْبَتِغي اْلَجاِهِميَن{يقولون ألىل الجيل ىؤالء: 

َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُموَن َقاُلوا َسََلًما{ ال فإنو سييبط  ،ويتجاوز ىؤالء الناس ،مم اإلنسان بيذاويس  ، [43]الفرقان:  }َواِ  وا 
 ال محالة، وليس ذلك من مصمحتو، سيتدنس وسيتموث إذا نزل في األوحال.

 َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم{ }َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ وقال:  
 .[31]فصمت: 

بمعنى: أن الحسنة خير من السيئة، وبعض أىل العمم يقولون: ال تستوي ، {َحَسَنُة َوََل السَّيَِّئةُ َوََل َتْسَتِوي الْ }
الحسنة وال السيئة أيضًا بمعنى أن الحسنات عمى مراتب ليست عمى مرتبة واحدة متساوية، والسيئات عمى 

 عمى دركات ليست عمى وتيرة واحدة. أو ،مراتب
، الحسنات مراتب اختر أعمى مرتبة من -عمى ىذا القول- الحسنات، يعني: بأحسن {ْحَسنُ اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَ }

 ، وادفع بيا.الحسنات
يعني: ، [31: فصمت]}اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{ ادفع بالحسنة، أي الحسنة خير من السيئة  :وعمى القول ابخر

 اذا؟ تدفع اإلساءة.دفع مت
ىذا أثر الدفع بالحسنة أن األمر ينقمب وىذا ، [31]فصمت:  َك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم{}َفِإَذا الَِّذي َبْينَ 

فتتحول ىذه العداوة  ،وُيحرج ،وما قابمتو باإلساءة يستحي عمى نفسو ،ا عاممتو بيذه الطريقةاإلنسان المعادي لم  
ويكون  ،ل بالمثلتصرفات غير الئقة، ويظن أنو سيقاب   وىذا أمر مشاىد، كثير من الناس يتصرف ،إلى إحسان

فإن ذلك يجذب قمبو  ،ولكنو إذا قوبل باإلحسان والمعروف واإلفضال ،جاىز ،متييئًا لمرد بأعظم مما قوبل
 ، فيتحول إلى ولي حميم.ونفسو



أن ىذه الخصمة الدفع  :بمعنى، [35]فصمت:  َعِظيٍم{ }َوَما ُيَمقَّاَها ِإَلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَها ِإَلَّ ُذو َحظ  قال: 
لكن لو قيل لو فعاًل  ،ولذلك بعض الناس ابن يسمع ىذا الكالم الجميل ،ياالناس يطيق ا كلبالتي ىي أحسن م

  حقيقة ما أقدر. ،واهلل صعبال، ، وتسمم عميو ،وتعطيو ىدية ،لو ذىبممكن ت ،تفضل ،فالن الذي تعاديو :عمميًّا
 ،وتحسن إليو ،تذىب إليو ،الموقف الفالني وفعل لكوسبك وشتمك قدام الناس  ،فالن الذي أخذ مالك ىذا

ولماذا ال  ؟أنا أدعو عميو كل وقت، إذا قمت لو: لماذا ال تدعو لو ،ما أستطيع يقول: وتدعو لو، ،وتعطيو معروفاً 
 .و، قال: ىذا شيء ما أستطيع؟ وتذكر لو النماذج وابياتتحسن إليو

تحتاج إلى ترويض وتربية عالية حتى  ،ما تحتمل ىذه المستويات العالية ،ما يستطيع؟ ألن نفسو صغيرةلماذا 
 ،النفس تطمب االنتصار، {}َوَما ُيَمقَّاَها ِإَلَّ الَِّذيَن َصَبُرواتصل، فما كل الناس يستطيع ىذا، ولذلك قال: 

 أصحاب النفوس الكبيرة.، َمقَّاَها ِإَلَّ ُذو َحظ  َعِظيٍم{َوَما يُ }والشيطان يأتيو ويستفزه والناس من حولو، 
مَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزغٌ وليذا قال بعدىا:  الشيطان ليحركو بقوة  ءيجي، [34]فصمت:  {َفاْسَتِعْذ ِبالمَّهِ  }َواِ 

فيما عدوان: ، {َتِعْذ ِبالمَّهِ َفاسْ }أمامو كأنك منيزم، كأنك خائف،  ر، ويقول لو: أنت ضعيف، أنت تبدولينتص
وىو اإلحسان إليو والعفو، مقابمة سيئتو  ،طريق الخالص اهللُ  عدو إنسي، وعدو جني، العدو اإلنسي ذكر  

خمق من  -صمى اهلل عميو وسمم-آدم  اهلل باإلحسان؛ ألن كريم األصل يرجع إلى أصمو، أصل اإلنسان أبوه نبي
صمى -تكون شجرة ذات ثمر، ثم أبونا الثاني وىو نوح فوتوضع فيو الحبة  ،انةوالتراب والطين فيو من الرز  ،تراب

، ثم أبونا الرابع نحن معاشر العرب -صمى اهلل عميو وسمم-، ثم أبونا الثالث وىو إبراىيم -اهلل عميو وسمم
 إسماعيل، نحن أوالد أربعة أنبياء.

يتحول إلى فاإلحراق واإلتالف، تضع فييا الشيء  وشأنيا ،تمف وتحرقتُ  ،لكن الجن والشياطين خمقوا من النار
 ، رأس الشر وعنوانو.رماد، وأبوىم إبميس

نك تعطيو ىدية، ما ىو الحل إذًا أو من الجن الشيطان ما في سبيل فالعدو من اإلنس يؤثر فيو اإلحسان، والعد
 ىو الذي يكفيك شره.، {َفاْسَتِعْذ ِبالمَّهِ }ما ىو المخرج؟ االستعاذة 

صبر فمم يسترسل مع دواعي النفس، ، [13: الشورى] }َوَلَمن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْلُُموِر{: تعالى قالو 
غفرت إلنسان أو  ر يتضمن شيئين: إذاالغف   ،روغف   وىذا يحتاج إلى مجاىدة، ،حمل نفسو عمى األخالق الفاضمة

 يسير يفضح فيو في الناس.األمر األول: الستر، ما ربي اغفر لي،  :قمت
أي: األمور التي يعزم ، ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْلُُموِر{}قال: ، األمر الثاني: الوقاية، ما يوصل إليو المكروه والشر

 ،وتعزم عمييا الكبيرة، عمييا، األمور العظام، األمور الكبار، أصول األخالق، ىذه التي فعاًل تنبعث إلييا النفوس
وليست  ،وليست حقيرة ،والتحمل، ىذه أشياء ليست تافية ،وبذل الجيد ،النفوس فييا التربية والترويضوتستحق 

 .ال معنى ليا وال شأن اوليست أمورً  ،سيمة
من إذا عاممتو طمبت وليذا يتفاوت الناس تفاوتًا كبيرًا في أخالقيم، يتفاوتون كما بين السماء واألرض، من الناس 

وال  ،تقول: الميم حوالينا ،لمخالص منو، بعض الناس فقط بمجرد الوقوف عند اإلشارة وتركت حقك ،العافية
ال تتعامل معيم،  فقط وحوش متوحشة، تطمب العافية متى تفتح اإلشارة حتى نمضي بسالم؟، معمينا، الميم سم
 ، شيء ىائل.المسان جاىز عمى طرفالشتم والمعن 



وما دريت إال يخرجون من النوافذ يا  ،ىمأن يسعفو  أتوا يريدونالناس و  ،انقمبوا ،ار ليم حادثص ارأيت مرة ناسً 
ذا ىم ينقضون عميو ،متسبب بالحادث ،يا لطيف! ابخر المتسبب مسكين عامل ،لطيف ثالثة  ،يتيافتون ،وا 

تم كم م بالسيارة، انقمباسجدوا سجود الشكر أن اهلل عافاكم ما مت   ،كأنيم سباع ضرب من كل ناحية، احمدوا اهلل
النعمة أن اهلل  بال أحذية يتيافتون عمى ىذا العامل الضعيف وضرب، ىذا شكرُ  اقمبة، يقطعون الطريق ركضً 

   فاهلل المستعان. !،وحوش ،، سباع؟عافاكم ونجاكم
  نا عمى أنفسنا.نوأن يعي ،وأن يمطف بنا ،نسأل اهلل العافية واليداية لمجميع

  حبو. وآلو وص ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


