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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
وىذا الباب يتفرع من الباب األصل الذي جاءت بعده ىذه  ،"العفو واإلعراض عن الجاىمين"فيذا باب 

  ."حسن الخمق"وىو باب  ،األبواب
 :أي ،الريح األثر : عفتوذلك مأخوذ من قوليم ،ال يبقى ليا أثرٌ  ،زوال أثر اإلساءة من النفس ىو:العفو 
 معالمو وأزاليا وأبطميا وأذىبيا. بمعنى طمس ،فتقول: ىذا عفا عميو الدىر ،محتو

وال  ،ةبمعنى أن اإلنسان يعرض عن اإلساء ،الصفح مأخوذ من صفحة العنق والفرق بينو وبين الصفح:
يبقى ذلك في  ، ولكنفإن اإلنسان قد يعرض عن إساءة المسيء ،وأن العفو أبمغ من ذلك ،يقف عندىا

 نفسو.
وأال يقابل  ،ذلك األثر من قمبو، وأما اإلعراض عن الجاىمين فيو أال يطاوليم فإذا عفا يكون قد انمحى
ساءتيم بمثميا نما يترفع عن ذلك ،جيالتيم وا  وما  ،الذين ال يقفون عند حدود ما يجب فإن الجاىمين ىم ،وا 

نما يتجاوزون ذلك ،والواجبات ،والحقوق ،واألخالق ،يمزم من اآلداب ويصدر منيم  ،فيفعمون ماال يميق ،وا 
الجاىل يعمم  وليس المقصود بو الذي ال يعمم، فقد يكون ىذا ،ماال يحسن وال يجمل، ىذا ىو الجاىل

ويشتم ىذا،  ،ويقذف ىذا ،ويسيء إلى ىذا ،فيظمم ىذا -عز وجل- ولكنو ال يقف عند حدود اهلل ،الحكم
َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُموَن َقاُلوا َسََلًما{ بقولو: -تبارك وتعالى-وىذا الذي عناه اهلل  ،فيذا جاىل ]الفرقان:  }َواِ 

 في صفة عباد الرحمن. ،[36
وال نستطيع أن  ،وال نقف معيم ،ال نطمبيم [55]القصص:  َن{}َسََلٌم َعَمْيُكْم ََل َنْبَتِغي اْلَجاِهِمي فيم يقولون:

ال  فيصدر منك ما ،وانحطت مرتبتك نزلت، نجارييم؛ ألنك إن جاريت ىؤالء السفياء فإنك تكون قد
 ، وال يميق من األقوال واألفعال.وال يجمل ،يحسن

فمعنى ذلك أن القضية  فإذا أردت مجاراتو ،ومستعد أن يفعل كل شيء ،يتكمم بكل شيء وى ،تنزل معو
حتى يصل إلى قعر وحضيض يصعب  ،وسبابو ،وكالمو و،ثم ال يزال يسفل وييبط في شتائم ،في انحدار
 .مجاراتو فيو

 األوحال والمستنقعات إذا مر بيا؟ وال يتموث بيذه ،يتمطخ ، واليتدنس اإلنسان أن الفما ىو الحل من أجل 
 .ىو اإلعراض

 :-اهللرحمو -كما جاء عن الشافعي 
 الجواب لباب الشر مفتاحُ  إن      ليم  قمتُ  وقد خوصمتَ  قالوا سكت             
 إلى أن قال:



  احُ سى لعمري وىو نب  خ  والكمب يَ      خشى وىي صامتةٌ د تُ س  ا ترى األُ أمَ           
 ،بطول اليد ةحسب لو حسابو، فميست العبر د وىو صامت يُ سَ أن الكمب ال يبالي بو أحد، بينما األَ  :يعني

نما يكون ذلك لنقص العقل يده؛ ألنو  ، وطالتفإذا نقص عقل اإلنسان طال لسانو ،وال بطول المسان، وا 
نما تعارك ،يتحول إلى مثل البييم، فالبييمة ال تعقل ن كانت من ذوات األنياب  ،وتناطح بقرونيا ،وا  وا 

ثم بعد  ،أخالقو ىويضعف دينو تتالش ،موويضعف عق ،وينحدر ،بأنيابيا ومخالبيا، واإلنسان حينما ييبطف
والقذف  ،والوقيعة في أعراض الناس ،واإلجرام ،فتطول اليد، فيحصل منو التعدي ،طول المسانيذلك 

وا ِكرَاًما{} قال اهلل تعالى: وليذا، ب منو لم يسمموالشتائم، فمن اقتر  ،والسباب وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ ]الفرقان:  َواِ 
27]. 

وا ِكرَاًما} :الوصفولم يحصل لك ىذا  ،ألنك إن طاولتو لم تسمم ؛اكريمً تمر  بل سيصيبك  ،ال يمكن {َمرُّ
 االتي ينبغي أن يترفع عني تنجر معو بتمك األوضار واألوحال واألقذار وتتموث بقدر ما ،شيء من أوضاره

 المؤمن.
سبق الكالم عمى و  ،[911]األعراف:  ِرْض َعِن اْلَجاِهِميَن{}ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأعْ  :-تعالى-قال اهلل 
 .بل أجمع آية في األخالق ،إنيا من أجمع اآليات :وقمنا ،ىذه اآلية

بحيث إن اإلنسان ال يطالبيم بأكثر مما تسمح بو  ،من أخالق الناس :يعني {}ُخِذ اْلَعْفوَ نا المراد بقولو: وبي  
وأن يتصرفوا معو من التصرفات بأكثر مما  ،أن يؤدوا لو من الحقوق ال يطالبيم ،فال يستقصي ،نفوسيم

وعن طيب نفس؛ ألنك إذا استقصيت معيم فإنيم قد يفعمون ذلك معك تكمفًا، قد  ،يحصل منيم طواعية
 اس من أحسن الناس إليو اتقاء شره.أو في ظنو أن شر الناس أو من شر الن ،يفعمو بعضيم وفي وىمو

وما  ،هال يحقد إذا ما أتينا ،ال يغضب ،يتكمم أن اليقول: من أجل  ،ذا المنطمقمن ى قد يتصرف معك
 ،تكمفاً ، وقد يأتي بعضيم [3]األنفال:  }َكَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َيْنُظُروَن{ فيأتون ،وما أكرمناه ،زرناه

ن كان ال يبمغ بو إلى ذلك الحد يعني ال يبمغ بو األمر إلى م ب يمن باب تطي :ولكنو يقول ،ا سبقوا 
زالة أسباب الشر والشحناء ،القموب  واحد.  ىالمؤد  و ونحو ذلك،  ،وا 

، {َوْأُمْر ِباْلُعْرفِ } ،ومحبة رضاوعن  ،ال تطالب الناس بأكثر مما تسمح بو نفوسيم طواعية {}ُخِذ اْلَعْفوَ 
 من األقوال واألفعال. بكل جميل وأمر  

حينما تكون بمثل فستصادف من يالسن، وستصادف من ال يتورع من شيء،  {اِهِمينَ َوَأْعِرْض َعِن اْلجَ }
 فما ىو الحل؟ ىل ،سيصادفك أناس من ىؤالء -واألمر بالعرف وبالعفاألخذ -ىذه المثابة من األخالق 

ذا صادف ىؤالء ينزل وييبط معيم؟   .يتمون اإلنسان ويتقمب ويكون كاماًل في بعض أحوالو، وا 
 .{َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِمينَ } ،ال :الجواب
ْفَح اْلَجِميَل{وقال:   .عرض عن اإلساءةتُ  ،صفحة العنق ،، وعرفنا معنى الصفح[55]الحجر:  }َفاْصَفِح الصَّ

يقول: أنا صفحت و  ،والصفح الجميل ىو الذي ال يحصل معو عتاب وال مالمة؛ ألن من الناس من يصفح
 ،وساعدت ،أنا قدمت ؟عل ىذا، ما الذي حممك عمى ىذا الفعل؟ لماذالكن ما كان ينبغي لك أن تف ،عنك

 ال.  ،ت عنكحأنا صف ،وأحسنت إليك ويعاتب، يقول: أنا مسامحك ،وخدمتك



 -األحبة اأيي-، وستمقى جزاء ذلك، ىذه صفحا ،وال تثريب ،الصفح الجميل ىو الذي ال عتاب معو
حينما ال  حينما ال نعاتب، ،حينما نصفح عن اآلخرين ،الذين ننتفع حينما نرتقي إلييا درجات ومراتب نحن

تمقاه ا ترون الرجل حينما نصعد، أمَ  ،نرتقي ،نحن نفعل ذلك ألنفسنا قبل كل شيء ،نكثر من المالمة
 بخالف ،؟وعظيماً  ،وسيداً ، أن ىذا يكون في نفوس الناس كبيرًا ومحبوباً  ،رف عنو ىذاوعُ  ،ويصفح ويعفو

 ،وخصومة مع ىذا ،حاقد عمى ىذا متحامل عمى ىذا، ومشكمة مع ىذا ،وال كبيرة ،الذي ال يفوت صغيرة
  وتصفية حسابات كثيرة عنده مع جممة من الناس.

، وعرفنا الفرق بين [77ر: ]النو  }َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَُّه َلُكْم َوالمَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم{قال: 
 .لإلساءة ال يبقى أثرٌ  ،فجمع لو بين األمرين ،العفو والصفح
 ،ذف عرضولما قُ  -رضي اهلل تعالى عنو-في أبي بكر  [77]النور:  {اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعةِ  }َوََل َيْأَتِل ُأوُلو

 ىل ىناك شيء أكثر من ىذا؟ -صمى اهلل عميو وسمم-وعرض رسول اهلل 
 -صمى اهلل عميو وسمم-أعظم من النبي  ليكإما ىي اإلساءة التي وصمت  :يعني {َوْلَيْعُفوا} :ومع ذلك
الذي أحسن إليو أبو بكر  ،طح؟ مسنومَ  ،؟ال يوحى إليو في كرب ،ىذه المدة الطويمة وىو باقٍ  ،وأبي بكر

، -عنيا رضي اهلل -ائشة بنتو عاوكان ينفق عميو، ثم بعد ذلك يقذفو في عرضو في  ،وىو من قرابتو
أطير العالمين، أطير  -صمى اهلل عميو وسمم-زوج النبي  ،الصديقة بنت الصديق ،الطاىرة المطيرة

فدل عمى أن العفو  ،فنحن الذين ننتفع {}َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَّهُ  :ومع ذلك ،عرض
ل أن يحص  لذي يغفر لمناس حري اوالجزاء من جنس العمل،  ،اب المغفرةوالصفح عن الناس يكون من أسب

 تبارك وتعالى.-مغفرة اهلل 
لعفو عن من صفتيم ا :يعني ،[961]آل عمران:  }َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالمَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{وقال: 
 العفو عن الناس من صفات أىل اإلحسان. فدل ذلك عمى أن  َوالمَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{}، الناس
، والتقصير في حقو، صبر عمى اإلساءة [16]الشورى:  }َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْلُُموِر{وقال: 
 إلى صبر.، كل ىذا يحتاج م غيظووكظ
الستر مع عدم  :رالغف   معنى فإن ىذا معنى الستر، ،ولم يعاقبو عمى ذلك ،ستر إساءة المسيء :وغفر

 ال يعاقب.و  ،فال يتكمم فيو ويقول: فالن أساء ،المؤاخذة
لية من المراتب العا ،أنيا من العظائم :يعني ،معناه األمور التي يعزم عمييا ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْلُُموِر{}

 .لتحصيميابأىل اليمم العالية أن يشمروا  التي حري  
 أو التي ال قيمة ليا.  ،أو التافية ،ومن األمور الدقيقة ،ليست من األمور الدنية ُموِر{َلِمْن َعْزِم اْْلُ }

 باب كثيرة معمومة.قال: واآليات في ال
-   فيما يتعمق بخاصة نفسو النبي  ،وبين حقوق العباد -عز وجل-بين حق اهلل  ففرقأما بالنسبة لمعفو 

وأما ما يتعمق ، -عميو الصالة والسالم-ن ىذا من أخالقو كا ،ما انتقم لنفسو قط -صمى اهلل عميو وسمم
}َلْوََل ِكتَاٌب ِمَن المَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما  وليذا نزلت فيو اآلياتشرعي  رى بدر فإن ذلك يتعمق بأمربأس

 .[35]األنفال:  َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم{



 ، فيذه قضية شرعية.وا الفداء من ىؤالء األسرىحينما أخذعنيم  ولكن اهلل عفا ،فكان عذابيم قريباً 
رضي اهلل -سبق الكالم عمى حديث أنس  فقد المراىقينوتربية األوالد  ،وأما ما يتعمق باألوالد المراىقين

ال لشيء لم لماذا فعمو، و  :فعمو ، وما قال لو لشيءما عاتبو -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  -تعالى عنو
 .عمو؟ف: لماذا لم ييفعمو

فإنو  ،ونحو ذلك ،وفعل المعاصي ،ترك الصالة -عز وجل-لكن إن صدر منو ماال يميق في حق اهلل 
 . وأحسن أسموب ،بأقرب طريق -عز وجل-ويحمل عمى طاعة اهلل  ،يعمم ويؤدب

 ،أو قصر في حق أمو ،قصر في حق أبيو أو قصر في الخدمة :الشخصية يعنيأما ما يتعمق بالحقوق 
وكثرت فيو  ،تفمت الشبابمثل ىذه األوقات التي كثر فييا سيما في فأنا أرى ال لخدمةأو قصر في ا

في طمب حقوقيم من  وأال يستقصوا ،الوالدةو أال ينقر الوالد  ،األمور التي تصرفيم عما يحسن ويجمل
من معاونتو وتثاقاًل عن القيام بما ينبغي  ،وتكاسالً  ،فإذا رأى في الولد تقاعداً  ،تاألوالد، ولكن يفو  

 ،ويشتري ليم ،كأن يكون الولد مثاًل يستطيع أن يذىب ويقضي حاجات أىمو ،تيفو   العمل فيومساعدتو 
 وال يعاتب. ،ويسكت ،ممكن يذىب األب ،فتقاعد وتثاقل وتكاسل

ونزول  ،وحاجات وأشياء تحتاج لربما لتردد صعود ،وأغراض ،حينما يأتي األب بما يحمل من أمتعة
 وأن تحثيم عمى ىذا. ،فيمكن أن تعمميم أميم ،قد يتثاقل بعض األوالد ،ج إلى سيارتووخرو  ،ودخول

فيم يرونو حينما  تأنو فو   لو :أنا أقول ؟ىل يضربيم ؟ىل يشتميم ،لكن لو فرضنا أنيم قعدوا عن ىذا
يكون ىناك  ،مواعم  لكن ليس معنى ذلك أال يُ  فال يستقصي، ،ىذا سيحرك شيئًا في نفوسيم يبذل ىذا الجيد

وما حصل من  ،حقوق األمبىو يعمميم وينصحيم ويرشدىم فيما يتعمق  ،تبادل أدوار بين األب واألم
وىذا  ،وىي تمثل دورًا آخر ،األم أيضًا تتحرك حينما ترى التقصير في حق األبتقصير بأحسن أسموب، و 

جاء من العمل، جاء من  ،عباً يقوم بأشياء بأعباء، انظروا إليو جاء مت ،يذىب من أجمكم ،يتعب ،أبوكم
 ،تستقبموه عند الباب، بأسموب جيدأن المفروض  ،يفترض أنكم تقومون بما ينبغي ،يحمل أمتعة ،السوق

 .كالم يجرحو  ، وشتم،وتقريع ،من غير تبكيت ،بأسموب حسن
 واهلل أعمم .  ،اهلل المستعانو 
  


