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قآآال:  -رضآآ  اهلل ع آآ - حآآديث عبآآد اهلل بآآن مسآآعود :"العفآآو وارعآآراض عآآن ال آآا مين"فآآرخر حآآديثين فآآ  بآآا  
 -صآآموات اهلل وسآآالم  عمآآي م-مآآن اب بيآآا   ايحكآآ   بي آآ -صآآمى اهلل عميآآ  وسآآمم-كآآي   أ ظآآر إلآآى رسآآول اهلل ))

 متفق عمي .  (1)((ال يعممون مفإ   ، م اغفر لقوم ويقول: الم ،و و يمسح الدم عن و    ،هو  ضرب  قوم  فيدم  
ولممسمم أن يقتصر عمى أحد ما كين يقول مثاًل:  ،م عمي مى عمي م ويسم  يصم   -عمي م الصموات والسالم-اب بيا  
، ولآآآ  أن -صآآمى اهلل عميآآ -أو موسآآى  ،-تعآآآالى عميآآ  صآآموات اهلل-أو يقآآآول: موسآآى  ،-عميآآ  السآآالم-موسآآى 

 .، ولكن ابكمل ال مع بي  ما-صمى اهلل عمي  وسمم-فيقول: ي مع بي  ما 
}ِإن  الل ههَ  َوَمَئِكَتهَههُ  فقآآال: فآآإن اهلل أمر آآا أن   مآآع لآآ  بآآين الصآآالة والسآآالم  -صآآمى اهلل عميآآ  وسآآمم-أمآآا ال بآآ  

، ف قآآول: صآآمى اهلل عميآآ   [65]ابحآآزا :  َهْسههِليم{ا ُيَصههل وَن َنَلههن اله ِبههيأ َيهها َأي َههها ال ههِايَن وَمُهههوا َصههل وا َنَلْيههِ  َوَسههلأُموا 
 .وسمم

رضآآ  اهلل -عمم آآا كمآآا فآآ  حآآديث قآآيس بآآن عبآآادة  -صآآمى اهلل عميآآ  وسآآمم-بن ال بآآ   ؛لآآ آو  :وابحسآآن أن يزيآآد
 .الحديث (2)....((وعمى آل محمد ،عمى محمد ل  الم م ص))قولوا: قال: ، ؟كيف  صم  عميك :وغيره -ع  

ولآآآك أن تقتصآآآر عمآآآى  ،لآآآك أن ت مآآآع بآآآين الصآآآالة والسآآآالم -عمآآآي م الصآآآالة والسآآآالم-ب بيآآآا  فالمقصآآآود أن ا
 .فت مع ل  بين  ذا و ذا -صمى اهلل عمي  وسمم-وأما ال ب   ،أحد ما

-   ولك أن ت مع فتقول:  بريل  ،ولك أن تقتصر عمى السالم ،و كذا ف  المالئكة لك أن تقتصر عمى الصالة
صآمى اهلل عميآ  -فآالن  :، أمآا غيآر اب بيآا  وغيآر المالئكآة فمآو قيآل ذلآك بحآدس مآن ال آاس-صمى اهلل عميآ  وسآمم

يقآول مآثاًل: ، كالآذي  خآص بآ  أحآد بعي آوال ي   ،فميس ذلك بمحآرم، لكآن ال يكآون ذلآك عمآى سآبيل المداومآة -وسمم
 ،البآآدع كالرافضآآة فآإن ذلآآك مآآن شآآعار بعآآض أ آآل ،أو  حآآو  آآذا ،-عميآآ  السآآالم-، عمآآ  -عمي آآا السآآالم-فاطمآة 

 لم آآم صآآل  اعمآآى فآآالن،  لم آآم صآآل  ا ،صآآمى اهلل عميآآك :صآآمى اهلل عميآآك، لآآو قمآآت لصآآاحبك :ولكآآن لآآو قآآال أحيا آآاً 
 ليس بمحرم.  ،ليس ذلك بممت ع ،ال إشكال ف   ذا ،عمي  وسمم

]التوبة: َها َوَصلأ َنَلْيِهْم ِإن  َصَئَهَك َسَتٌن َلُهْم  }ُخْا ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة{ ُهَطهأُرُهْم َوُهَزتأيِهْم بِ يقول:  -عز و ل-اهلل 
 .(3)((ىعمى آل أب  أوف الم م صل  )) :-صمى اهلل عمي  وسمم-وقد قال ال ب   ،[301

                                                 

(، ومسمم، كتا  ال  اد والسير، با  1477(، رقم: )4/376) البخاري، كتا  أحاديث اب بيا ، با  حديث الغار ( أخر  3)
 (.3791(، رقم: )1/3437غزوة أحد )

(، ومسمم، كتا  5167(، رقم: )8/77) -صمى اهلل عمي  وسمم-أخر   البخاري، كتا  الدعوات، با  الصالة عمى ال ب  ( 1)
 (.406(، رقم: )3/106بعد التش د ) -صمى اهلل عمي  وسمم-ة عمى ال ب  الصالة، با  الصال



 .ى((عمى آل أب  أوف الم م صل  ))فقال:  زو  ،وعمى  ،عم    صل ،لما قالت امرأت : يا رسول اهلل
وبال سبة لمصحابة  ،والمالئكة -عمي م الصالة والسالم-ى عمى اب بيا  صل أن يصم  فاب ،لكن ال يتخذ ذلك عادة

مآآى تقآآول: صآآمى اهلل عومآآن بعآآد م يتآآرحم عمآآي م، وأمآآا عمآآى سآآبيل التبآآع فآآابمر فآآ  ذلآآك أوسآآع  ،يترضآآى عآآ  م
 .إلى يوم الدين محمدس وعمى آل  وصحب  وأتباع 

 ،خآآرج م آآ  الآآدم، و آآذا يآآدل عمآآى أ آآ  مبآآرح ،ًا سآآال م آآ  الآآدمضآآربوه ضآآرب :يع آآ  ((ضآآرب  قومآآ  فآآيدموه))قآآول: ي
 .ضر  شديد مدمس 

 ،يمسآح الآدم عآن و  آ  ،و و و  آ  ورأسآ  ،وأن  ذا الضر  وقع بيشرف ابشيا  ((و و يمسح الدم عن و   ))
 عآآز-مؤيآآد مآآن قبآآل اهلل  ،و آآو  بآآ  ،فكآآان يمسآآح  عآآن و  آآ  إلآآى  آآذا الحآآد ،وأن  آآذا الآآدم الآآذي خآآرج دم كثيآآر

 ،من الع ا  وابذى من ال آاس مآا يكآون رفعآة لآدر ات م ويصيب م ،يبتم  الرسل -تبارك وتعالى-ولكن اهلل  -و ل
 وذلك أعظم ف  أ ور م. 

 ،والت آآاوز عآآن ارسآآا ة ،ل آآم بآآالمغفرة التآآ  تتضآآمن السآآتر دعآآا ((الم آآم اغفآآر لقآآوم  فآآإ  م ال يعممآآون))ويقآآول: 
، واعتآذر ل آم أيضآًا عمآى  آذه ((الم آم اغفآر لقآوم ))ل آم ب آذا و آذا، بقولآ :  دعآا ،عمي آا ونال يؤاخآذ مبمع ى أ  آ
 فمآو عممآوا م زلتآ  ع آد اهلل لآم ،لعآدم عمم آم ،أ  آم فعمآوا ذلآك ل  م آم ،فالفآا  لمتعميآل ((فآإ  م ال يعممآون))ارسا ة 
 ،ابذىه المثابة مآن احتمآال ب ذ -عمي م الصالة والسالم-عمي   ذا اال ترا ، فالمقصود إذا كان اب بيا   ي ترئوا

ويعتآذرون  ،و م كفار من المعا دين ابشآرار ،ومع ذلك يدعون ل ؤال  بالمغفرة ،العظيم ابذى ذا  عمي موأ   يقع 
 .ل م أيضًا بي  م ال يعممون

  ؟بي سب  من ابسبا  ،شح ا  ،فيقول: كيف بالمسمم لو أن أحدًا من المسممين حصل م    ذا بسب  خصومة
بيي أ واع ارسا ة، سرق  والك، سرق  عمآك وأ آت خآارج  ،أسا  إليك ،كسر سيارتك ،ضربك ،الولد فيدماه ضر 

 من المس د،  ل  قول: الم م اغفر ل  فإ   ال يعمم؟ 
الم آم  أو ولآد ال يآران؟ أو  قآول ل آم: ،أو ف  المدرسة ، ل  مسح الدمع عن و   الولد إذا ضرب  أحد ف  الطريق

 أحد يعمل  ذا اليوم؟   ل   اكم ال يعممون؟ اغفر ل م فإ  
 ،ويرمآل ال سآا ، وأن يفعآل بآ  ابفاعيآل ،، وأن ييآتم ابطفآالالعآروقوت ميد الدم فآ   ،شل ابركانب الدعا   ا ز

وأوالد  ،وا حآآدر إلآآى مسآآتويات يت آآارش في آآا مآآع ابطفآآال فآآ  المدرسآآةويصآآارع  ، آآذا إذا مآآا ذ آآ  اب  يعآآارك
 ،ابقآار  مآن أ آل ابطفآال ومشآاكل وأحيا آًا بآين ،وحصآل بي آ  وبآين اءبآا  خصآومات ،ال يران، ولربما طارد م

بسآآب   ،وقطيعآآة بآآين ال يآآران، وقطعيآآة بآآين ابصآآحا  ،قطيعآآة رحآآم !فكآآم مآآن قطيعآآة حصآآمت بسآآب  ابطفآآال
ثم يعتاد أوالده ذلك  ،رد ما يسمع الصوتفت د  ذا يفزع لولده إذا حصل ل  ش ار بم  ،بسب  ابطفال ،الصبيان

يعرفآآون أ آآ  سيغضآآ   ،يت آآافتون إليآآ  بصآآوت عآآالس ى، مآآا ي اشآآ م أحآآد ويطآآال م بآآيد ى أذ فبم آآرد ،يعرفو آآ  ،م آآ 
  . م ال اس لذلكافيتحاش ،وي تصر ل م ،ل م

                                                                                                                                                                  

 (.3497(، رقم: )1/319رمام، ودعائ  لصاح  الصدقة )ا أخر   البخاري، كتا  الزكاة، با  صالة( 1)



وأن بي  آا  ،ع آزه فسآ  عمآى المحآك أدرك ضآعف  و  لكآن إذا وضآع ار سآان -ابحبآة اأي - حن  سمع كثيرًا  :أقول
مثآآل  آآذا مثآآل ابمآآور  ،الآآ فس إلآآى مزيآآد مآآن التآآرويض والتربيآآة تحتآآاج ،بعيآآدة ،وبآآين  آآذه ابمآآور مسآآاحة طويمآآة

 ،لكآآن لآآو  آآا  ال آآد ،ايظآآن ار سآآان أحيا آآًا أن ع آآده صآآبرً  ،والصآآبر ،والتوكآآل ،والثبآآات ،والقآآوة ،ابخآآرى الشآآ اعة
 .أقدام  ال تحمم  عمى ابرض ،ي  ار ،لصبرأو حصل أمر يتطم  ا ،فيك مرض خطير :وقيل ل 

قآآد يظآآن أ آآ   ،و آآو يظآآن أ آآ  مآآن أكثآآر ال آآاس صآآبراً  ،تشآآل القآآوى ،ا  يآآار كامآآل ،حصآآمت  ازلآآة ،حصآآمت مصآآيبة
 ماذا يحصل ل ؟  ،براتب  ،لو  دد بوظيفت  -عز و ل-متوكل عمى اهلل 

مستقبم  بيده، تالشى ذلك كمآ ، وقآل مثآل ذلآك وأن  ،ويظن أن رزق  بيده ،ويتعمق بالمخموق ،تظمم الد يا ف  عي  
 ،أو لغيآره ،وي تصآر ل فسآ  ،ويآدفع ،يفعآلأن يسآتطيع  ،قآد يظآن ار سآان أ آ  قآوي ،حتى ف  القآوى البد يآة العاديآة

 .ما كان أضعف من ذلك بكثيرولك   لو  ر   فس  ف  موقف من المواقف لرب
ي شل  ،ويتوقف ،وا  ما تت اوى قواه ،ستطيع أن يصعد  بالل لو  ر  يمش  مسافة ربما يغمى عمي ، ولربما ال يب

بمآآور مآآن ا ، آآا تتحمآآل ذلآآكاوأن قو  ،عآآن الحركآآة تمامآآًا، كثيآآر مآآن ابشآآيا   حآآن  ظآآن أ  آآا  سآآتطيع أن  حقق آآا
 .لواقع أحيا ًا ي كشف عن حال أخرىولكن ا ،أو ابمور المع وية ،الحسية

ثآم  ،يعآرض  فسآ  عمآى  آذه المواقآفأن ار سان يحتاج دائمآًا  -حبةاب اأي - ذا مما يتعمق بابخالق  :المقصود
 يرى المسافة بي   وبين  ذه ابخالق العالية. 

لآآيس ))قآآال:  -صآآمى اهلل عميآآ  وسآآمم-أن رسآآول اهلل  -رضآآ  اهلل ع آآ -حآآديث أبآآ   ريآآرة  : آآو ابخيآآروالحآآديث 
ر ع ة (4)((عةر  الشديد بالص    .صرع ال اس كثيراً الذي ي :يع   -الرا  فتحب- الص 

ف آذا أمآر  ،ليس القوي  آو الآذي يغمآ  ال آاس بقوتآ  البد يآة :، يع  ((إ ما الشديد الذي يممك  فس  ع د الغض ))
 ،وابخآذ بزمام آا ،القآدرة عمآى ضآبط الآ فس :ة  آ يوالقوة الحقيق ،ةييكون لمحيوان الب يم أيضًا، وا  ما الشدة الحقيق

كمآا  ،ال يعقل ،ثم بعد ذلك ي طمق ي يم كي   حيوان ب يم ،صبره طر سان ال ي فر بحيث إن ا ،والتحكم باال فعاالت
وبعآآد ذلآآك ي آآدم  آآدمًا  ،يآآبطش ،يقتآآل ممكآآن ،يضآآر  ممكآآن ،يقآآول بعضآآ م: إذا غضآآبت مآآا أبصآآر شآآيئًا أمآآام 

   .شديداً 
 .لربما ما ت ساه المرأة ،وكالم ي رح ،وكم سمع ا أشيا  كثيرة مما يتعمق بتطميق ال سا 

مآآآن قآآآاموس الشآآآتائم والسآآآبا  وارغآآآالظ والت آآآريح  شآآآيئاال يتآآآرك  ،فآآآ  لحظآآآة غضآآآ  قمآآآت ل آآآا كآآآذا وكآآآذا :قآآآولي
ذا كمآ  فآ ،بالظ آار ،ك التحريم بآالطالق6ش    ،ما تدري ،أسئمة محيرة يعطيك اأحيا  ،والطالق والتحريم   لحظآة وا 

بآل بعضآ م ال  ،و آا  ذلآك  ميعآاً  ،غضآبت ،يقآول: واهلل مآا أدري عآن شآ   القضآايا، سيلت  تستفسآر عآن بعآض
 .فيكون كال مل ال ادر ،أ ت قمت كذا وكذا فيقال ل : ،يدري ماذا قال أصاًل، يخفى عمي  ما قال 

أو  ،ف آآذا لآآيس بالشآآديد، ار سآآان الآآذي ي فآآرط صآآبره، وار سآآان ع آآد الشآآ وات فيواقع آآا بم آآرد مآآا تآآدعوه الآآ فس
 آآذا ضآآعيف، ال  ،فيتصآآرف بمآآا ال يميآآق ع آآد الغضآآ  كآآالم  ون ،وا فعاالتآآ  ار سآآان الآآذي ي فآآرط ضآآبط  ل فسآآ 

                                                 

دا ، با  (، ومسمم، كتا  البر والصمة واء5334(، رقم: )8/18( أخر   البخاري، كتا  ابد ، با  الحذر من الغض  )4)
 (.1509(، رقم: )4/1034فضل من يممك  فس  ع د الغض  وبيي ش   يذ   الغض  )
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يقتل، يقذف ابعراض، يفعل ما  ،وأن يكبح  ماح ا، ممكن يصدر م   أي ش   ،يستطيع أن يضبط  ذه ال فس
 يخطر وماال يخطر عمى البال، فكما قيل: 

 ف  حال الغض  ** إ ما ابحالم   ف  حال الرضا ليست ابحالم  
لآآيس  آآذا  آآو، لكآآن حي مآآا  ،ويتبسآآم يقآآول: أ آآا حمآآيم ، سآآان أحسآآن المعاممآآة والخآآدمات و حآآو ذلآآكفحي مآآا يقآآدم لإ

ويضآبط يديآ  ور ميآ   ،ستفز ما الذي يصدر م  ؟  ل يضبط  فس ؟  ل يضبط لسا  ؟ ما يصدر م   ماال يميقي  
 .؟أو ال

 واهلل أعمم. 
 وعمى آل  وصحب . ،وصمى اهلل وسمم عمى  بي ا محمد


