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ميحرلا نمحرلا هللا

أمحد حممد جماهد

وبه نقتدي
إهــــــداء

أ ُهدي هذه الكلمات إلى كل صاحب قلب
مازال ٌنبض فٌه الحٌاة ......
ٌبحث أن ٌعٌش عٌشة راضٌة سعٌدة
بعٌدة عن الضغابن واألحقاد
فٌا كل صاحب عقل فطن
وٌا كل صاحب قلب ٌنبض
تعال معً نتناول هذه السطور سوًٌا

☼☼☼
☼☼
☼
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المقـــــــدمـة

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله
وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد :أخً الحبٌب  .....تمر علٌنا العدٌد من المواقف على
مدار الٌوم سواء فً معامالتنا مع الزمالء فً العمل أو األهل
فً البٌت أو فً اي مكان ذهبت إلٌه ٌكون لك فٌه احتكاك
ومعاملة مع اآلخرٌن....
أحببت أن أكتب جانبا من حٌاة رسولنا الكرٌم
ومن هذا المنطلق ْ
معلمنا األول دمحمﷺ وصحابت ِه الكرام .....وبالتحدٌد عن جانب
التسامح والعفو والتواضع التً قلّما نجدها فً خصال
المعاصرٌن.

إن حسن الخلق هً صفة من صفات المإمن الصادق الصحٌح
وسام شَرف على صدر ِه  ،وقد وصف
التَّـ ِقً ومن ٌَت َقلد ُها ٌتقلد
َ
هللا –عز وجل – حبٌِبَه ُ دمحمًا ﷺبهذه الصفة فً سورة القلم "
ع ِظ ٌٍم".
ق َ
َو ِإنَّ َك لَ َعلَ ٰى ُخلُ ٍ

و لقد جمعتُ فً الكتاب الدالبل من اآلٌات و األحادٌث و
قصص ومواقف وتطبٌقات عملٌة مباشرة فً حٌاتنا الٌومٌة،
هذا وأسؤل هللا أن ٌُ ْل ِهمنَا التوفٌق ،وأن ٌجعل لنا وللمسلمٌن من
4

أمحد حممد جماهد

وبه نقتدي

بالء عافٌة ،وأن
ق مخرجا ،ومن كل ٍ
كل ٍ
هم فرجا ،ومن كل ضٌ ٍ
ٌجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه ،نافعا ً لعباده ،وما كان فٌه من
صواب فمن هللا ،وما كان من خطؤ فمن نفسً والشٌطان ،وهللا
الموفق والهادي إلى سواء السبٌل.

أحمد دمحم مجاهد
2013/7/31
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واالن  ..تعال أخً القاريء نبحر فً هذا الموضوع الهام
ونَتقلد ونقتدي بصفات رسولنا ومعلمنا دمحم ﷺ...

أوال  :التســـــــامح
حثنا دٌننا الحنٌف على التسامح وهو معنى جمٌل نراه فً كل
زمان ومكان  ،فً جمٌع المعامالت بٌن الصدٌق وصدٌقه ،
واألخ بؤخٌه ،واالبن بوالدٌه ،والجار بجاره بتٌسٌر األمور
والمالٌنة فٌها وٌهدف إلى سمو الروح وصفاء النفس وطهارة
القلب ....

 األدلة م القاا الراٌ :
ع ِ ا ْل َجا ِهلٌِ َ ))
ض َ
ف َوأَع ِْا ْ
قال تعالى (( ُخ ِذ ا ْلعَ ْف َو َوأْ ُم ْا بِا ْلعُ ْا ِ
(االعراف)199:
ًِ
وقال أٌضا (( َو َال ت َ ْ
سنَةُ َو َال ال َّ
ست َ ِوي ا ْل َح َ
س ٌِّئ َة ُ ا ْدفَ ْع ِبالَّتًِ ه َ
ًِ حَمِ ٌ ٌ ))
س ُ فَ ِإذَا الَّذِي بَ ٌْنَكَ َوبَ ٌْنَه ُ َ
أ َ ْح َ
عد َ
َاوة ٌ َرؤَنَّهُ َول ٌّ
(فصلت)34:
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ٌوجه هللا – عز وجل – حبٌبه دمحم ﷺ إلى الحلم والصفح والعفو
والتسامح بغض النظر عما إذا كان المخطا فً حقك كان
ُمدركا أو جاهال كما ٌدعو الرسول ﷺ إلى تعلٌم ذللك للصحابة
ولجمٌع المسلمٌن ...قال تعالى
سؤَلُونَكَ َماذَا ٌُن ِفقُو َ ق ُ ِل ا ْلعَ ْف َو)) (البقرة)219:
(( َوٌَ ْ

ولم ٌخص هللا –عز وجل – بالتسامح مع مجموعة من البشر
ولكن شمل بها كافة الناس فلم ٌخص مسلما كان أو كافرا ..
سنًا)) (البقرة.)83:
اس ُح ْ
حٌث قال تعالىَ (( :وقُولُوا لِلنَّ ِ
وألن المشاعر الغرٌزٌة باالنسان تدفعه إلى اإلنتقام  ،وتغرٌه
بؤن ٌقابل السوء بمثله ،فقد أباحه االسالم للنفس البشرٌة ُمقٌدا
بعدم التجاوز فٌه كما قال تعالى:
علَ ٌْرُ ْ )
علَ ٌْ ِه ِبمِ ثْ ِل َما ا ْعتَد َٰى َ
علَ ٌْ ُر ْ فَا ْعتَد ُوا َ
(فَ َم ِ ا ْعتَد َٰى َ
( البقرة)194:
وكما ٌقول هللا –عز وجل –فً أوصاف المإمنٌن:
ً هُ ْ ٌَنت َِص ُاو َ ))
(( َوالَّذٌِ َ إِذَا أ َ َ
صابَ ُه ُ ا ْلبَ ْغ ُ
(الشورى)39:

7

أمحد حممد جماهد

وبه نقتدي

لكن االسالم بعد تقرٌر هذا الحق  ،أهاب بالمإمن أن ٌسمو إلى
منزله أعظم من ذلك وأكرم  ،منزلة ٌنالها المسلم بإٌمانه وتقواه
وله بها أعظم األجر من هللا ..وفً ذلك ٌقول تعالى:
اَّلل
علَى َّ ِ
صلَ َح فَؤ َ ْج ُاهُ َ
س ٌِّئ َةٌ ِ ّمثْلُ َها فَ َم ْ َ
عفَا َوأ َ ْ
س ٌِّئ َ ٍة َ
(( َو َج َزا ُء َ
ب ال َّ
(الشورى)40:
ظالِمِ ٌ َ ))
إِنَّهُ َال ٌُحِ ُّ
بذلك ٌثاب المسلم على كظم غٌظه وعدم إجابة نداء االنتقام ،
وبصفحه عن أخٌه ...وقد وصف هللا –عزوجل-هإالء
بالمحسنٌن  ،قال تعالى
ب
(( َوا ْلرَاظِ مِ ٌ َ ا ْلغَ ٌْ َظ َوا ْل َعافٌِ َ َ
ع ِ النَّ ِ
اس َو َّ
اَّلل ُ ٌُحِ ُّ
(آل عمران)134:
سنٌِ َ ))
ا ْل ُم ْح ِ

ومن االلتزام بالتسامح بفضل هللا انتشرت دعوة رسول هللا ﷺ
فً كل أنحاء األرض حٌث قال تعالى ((فَبِ َما َا ْح َم ٍة ِ ّم َ َّ ِ
اَّلل لِنتَ
لَ ُه ْ َولَ ْو رُنتَ فَ ًّ
غلٌِ َ
ظا َ
ْف َ
ب َالنفَضُّوا مِ ْ َح ْو ِلكَ فَاع ُ
ظ ا ْلقَ ْل ِ
ع ْن ُه ْ
(اّل عمران )159:
ست َ ْغف ِْا لَ ُه ْ ))
َوا ْ

☼☼☼
☼☼
☼
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 األدلة م السنة المطهاة :

عن أنس بن مالك قال:قال رسول هللاﷺ ((اأٌت قصواا مشافة
على الجنة  ،فقلت ٌاجباٌل لم هذه؟ قال للراظمٌ الغٌظ
والعافٌ ع الناس))
(رواه السٌوطً فً الدر المنثور)
وقال رسول هللا ﷺ مرغبـًا فً العفو والصفح (( ْ َر َظ َ َ
غ ٌْ ًظا
علَى
علَى أ َ ْ ٌُ ْن ِفذَهُ ،دَعَاهُ هللاُ سُب َحانَه ُ َوت َ َعالى َ
َوه َُو قَا ِد ٌا َ
وا ا ْلعٌِ ِ َما
ُاإ ِ
ِق ٌَ ْو َ ا ْلقٌِا َم ِة َحتَّى ٌُ َخٌِّ َاهُ مِ َ ا ْل ُح ِ
ُوس ا ْل َخ ََلئ ِ
(رواه أبو داود والترمذي)
شَا َء))

وقال واصفـًا فٌمن ٌسبق حلمه جهله وال ٌزٌده جهل الناس علٌه
إال حلمـًا –ملسو هيلع هللا ىلص – (( أال أنبئر بما ٌشاف هللا به البنٌا وٌافع
به الداجات؟) فقال الصحابة –رضً هللا عنهم – نعم ٌا رسول
هللا فقال( تحل على م جهل علٌك وتعفو عم ظلمك وتعطً
(رواه الطبرانً)
م حامك وتصل م قطعك))
فٌـــا لهــــا من مرتبة أٌها المسامح الصافً القلب ٌا من فعلت
ذلك لوجه هللا وحده.
☼☼
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 مواقف م حٌاة الاسول ﷺ:

إشااقات
م حٌاة
الاسول

نبدأ بسٌرة الحبٌب المصطفً وكفً بها شاهدًا ..
فً قصة عمه أسد هللا ورسوله سٌدنا حمزة بن عبد المطلب،
هذا االسم الذي إذا ذكر فً قرٌش آنذاك كان ٌرتعد منه
الفرسان  ،فكان صاحب كلمة وصاحب سلطان وقوة جسدٌة ،
فقد كان حمزة –رضً هللا عنهٌ -دافع عن رسول هللا فً بداٌة
دعوته التً كانت ملٌبة بالمشاق واالبتالءات والتعذٌب من كفار
قرٌش وغٌرهم ،حتً َهدَى هللا –عزوجل -سٌدنا حمزة لالسالم
لٌقف بجوار رسول هللاﷺ ولٌخفف عنه بعض العناء فً نشر
دعوته  ،حتً لقب بؤسد هللا ورسوله لمواقفه الحازمة مع كبار
قرٌش.

وفً غزوة أُحد :قاتل المسلمون المشركٌن واتفقت هند بنت
عى وحشً (ٌعرف عنه دقة التصوٌب
عتبة مع رجل حبشً ٌُد َ
بالرمح ) على قتل سٌدنا حمزة فً غزوة أحد.
وقُـتل حمزة أسد هللا ورسوله وسٌد الشهداء فً غزوة أحد على
ٌد حبشً  ،بل َوشُـقَ ْ
ت بطنه و أ ُكل كبده بعد أن أ ُخرج من جسده
.
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وهنا لنا وقفة  :فٌا أخً المسلم باهلل علٌك لو كنت أنت فً
موقف مثل هذا فماذا أنت فاعل بقاتل (عمك
ومساعدك)..............؟!
لقد كان موقف رسول هللا َم ْو ِقفَا رابعا ٌُضرب به المثل األعلى
للبشرٌة فً التسامح إلى ٌوم القٌامة.......
فلقد جاء وحشً إلى رسول هللا ﷺ ٌُرٌد ُ أن ٌدخل فً اإلسالم
أمام الصحابة (ٌدخل فً اإلسالم بعد أن كان دمه ُم َراقا من
رسول هللا) ،ودخل بفضل هللا فً اإلسالم ولم ٌمسه رسول هللا
بسوء ،ودخلت هند التً استؤجرت وحشً فً اإلسالم أٌضا ..
ولم تحاسب على صنٌعها كما
سنبٌن ذلك الحقا ...

ومثال آخَر فً التسامح  ::كان لرسول هللا بنت تسمً زٌنب-
رضً هللا عنها -وكانت حامال بجنٌنها فً ٌوم هجرتها من مكة
إلى المدٌنة وهً تركب ناقة فإذا ِب َر ُجل ٌسمً هَبار ٌهٌج الناقة
التً تركبها السٌدة زٌنب فوقعت على األرض فنَزَ فَت دما ً أدى
لوفاتها بعد ذلك ،وٌصل الخبر لرسول هللا ﷺ فٌؤمر بقتله وٌُراق
دم هبار بٌن الصحابة  ،فٌهرب هبار وٌتوارى عن األنظار
بعٌـــدا ً خوفا على حٌاته.
وفً ٌوم ٌدخل هبار بن األسود على الرسول ﷺ وٌعتذر إلٌه
 ،فٌقول ابن حجر" :فوقف هبار فقال :السالم علٌك ٌا نبً هللا
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أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحمًا رسول هللا ،ولقد هربت
منك فً البالد وأردت اللحاق باألعاجم ثم ذكرت عابدتك
وصلتك وصفحك عمن جهل علٌك ،وكنا ٌا نبً هللا أهل شرك
فهدانا هللا بك وأنقذنا من الهلكة فاصفح عن جهلً وعما كان
معترف بذنبً ،فقال رسول
مقر بسوء فعلً،
ٌبلغك عنً فإنً ٌ
ٌ
هللا « :قد عفوت عنك وقد أحسن هللا إلٌك حٌث هداك إلى
اإلسالم واإلسالم ٌَ ُجب ما قبله»".

02

وبه نقتدي

احمــــة
للعـــالمــٌ
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و فً السٌرة النبوٌة البن هشام جاء فً فتح مكة  :عندما دخل
طردوا منها وعذبوا من سادة
الرسولﷺ وأصحابه مكة بعدما ِ
رم اقترفوه ولكن لدخولهم فً دٌن االحق دٌن
قرٌش ال ِل ُجـ ٍ
التسامح واإلخاء دٌن المحبة والصفاء.....
وفً مشهد عظٌم وجمٌع األنظار تتجه إلى رسول هللا ﷺ
مإمنهم ومشركهم ،واقفون عند باب المسجد الحرام ٌنتظرون
النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم كٌف سٌحكم بهم  ،وكان قبل
ثمان سنٌن قد خرج من هذه البقعة ُم َ
طاردا ٌرٌدون قتله وعذبوه
إحدى وعشرٌن عاما وطاردوه وقاتلوه و قتلوا أحب الناس
إلٌه...و اآلن سٌنزل حكم هللا عز وجل فٌهم  ،وقف ﷺ عند
الباب مخاطبا ً الناس فقال لهم أٌها الناس ٌا معشر قرٌش إن هللا
قد أذهب عنكم فخركم باآلباء وطعنكم باألنساب الناس آلدم وآدم
اس إنَّا
من تراب ثم قرأ علٌهم قول هللا عز وجل {ٌَا أٌُّ َها النَّ ُ
اافُوا إ َّ
َخلَ ْقنَارُ مِ ْ ذَر ٍَا َوأ ُ ْنثَى َو َجعَ ْلنَارُ شُعُوبا ً َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
علٌِ ُ َخ ِبٌ ٌا{ (الحجرات )13 :
هللا َ
أر َْا َمرُ ِع ْندَ ِ
هللا أتْقَارُ إ َّ َ
وهاهم الناس ٌنتظرون حكم النبً فٌهم فقال لهم أٌها الناس ما
تظنون أنً فاعل بكم فقال المشركون أخ كرٌم وابن أخ كرٌم
]سبحان هللا ..اآلن أخ كرٌم؟! بعد أن طاردتموه سنوات طوال
بعد أن جرحتموه وشج وجهه وكسرت رباعٌته فً غزوة أ ُحد
وبعد أن قتلتم أحب الناس إلٌه !![  ،فقال ﷺ(( أقول كما قال
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اَّللُ لَكُ ْم َوه َُو أ َ ْر َح ُم
علَ ٌْكُ ُم ْالٌَ ْو َم ٌَ ْغ ِف ُر َّ
ٌب َ
أخً ٌوسف (ال تَثْ ِر َ
اح ِمٌنَ ) (ٌوسف ، )92:اذهبوا فؤنتم الطلقاء ))
الر ِ
َّ
(رواه البٌهقً)
وعفا النبً عنهم وهاهم الناس فرحون بعفو النبً عنهم فإذا
بالناس كل منهم ٌخرج من بٌته آمنا سالما إال بقاٌا من أكابر
المجرمٌن ٌعدون على األصابع أمر النبً بقتالهم وقتلهم وإن
تعلقوا بؤستار الكعبة ثم ٌؤمرالنبً بالل بن رباح بؤن ٌإذن ..
ومن ثم كان من أثر عفو النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشامل عن أهل مكة ،أن
دخلوا ـ رجاالً ونسا ًء ،وأحرارا ً وعبٌدا ً ـ فً دٌن هللا طواعٌة
واختٌاراً ،وبدخول مكة تحت راٌة اإلسالم دخل الناس فً دٌن
هللا أفواجاً.
وبدأ الرسول ﷺ فً تعلٌم المسلمٌن أمور دٌنهم  ،ثم بدأت بٌعة
الرجال والنبً ٌباٌعهم حتى قضى الرجال من البٌعة وبدأت
بٌعة النساء ..
بدأ النساء ٌباٌعن النبً ﷺ وجاء من النساء امرأة كانت خابفة ،
من هً؟ إنها هند بنت عتبة تلك التً تآمرت على قتل عم النبً
حمزة فً معركة أحد التً أرسلت وحشً لقتل حمزة ومثلت
بجسمه وأصابت النبً بحزن شدٌد اآلن ترٌد أن تدخل فً دٌن
هللا -جل وعال -لكنها كانت خابفة فتنكرت ولبست ما ٌغطٌها
جٌدا ثم دخلت بٌن النساء والنبً ٌ ُباٌعُهن فلما أمرهن "أال
ٌشركن باهلل شٌبا" باٌعن النساء  ،ثم أمرهن "أال ٌسرقن" فقالت
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هند معترضة قالت إن زوجً رجل شحٌح فهل على ضرر إذا
أخذت من ماله ؟
فلما سمع النبً صوتها علم أنها هند بٌن النساء مندسة متنكرة
لكن النبً ال ٌخطؤ صوتها وقال ( َو ِإنَّ َك لَ ُه ْند ُ ِب ْنتُ عُتْ َبةَ؟)
فاعف
فانكشف أمرها  ،فردت قابلة :نعم كن خٌر آخذ ٌا نبً هللا
ُ
ع َّما سلف عفا هللا عنك  ،فإذا بالنبً ﷺ ٌبتسم وٌعفو عنها
وأكمل البٌعة مع النساء  ....هذه أخالق النبوة ..هذا كرم النبً
دمحم ﷺ .
معل
اإلنسانٌة

بؤبً وأمً ٌا اسول هللا  ...أال ٌرفٌك أٌها القاائ عظة
وقدوة بال ُمعَل األول ُمعَ ِل اإلنسانٌة –صلً هللا علٌه وسل .-

وال عجب فً ذلك فالسٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت فً
رسول هللا :
(وهللا ما انتق لنفسه فً شًء ٌإتى إلٌه قط حتى تنتهك
حامات هللا فٌنتق هلل)
(رواه البخاري)
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وموقف اسول هللا مع أهل ثقٌف :

فً العام الثالث قبل الهجرة تكالبت األحزان على النبً صلى
هللا علٌه وسلم وزادت علٌه همومه وتضاعفت بوفاة أم
المإمنٌن خدٌجة رضً هللا عنها ،وعمه أبً طالب فً عام
واحد ولذلك سمى بعام الحزن وضاقت مكة على رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص واشتد به الحال ،فؤقبل على أهل الطابف ٌدعوهم لدٌن هللا
 ،فردوا علٌه ردا ً قاسٌاً ،و طردوه منها ،ولم ٌكتفوا بهذا األمر،
بل أغروا به سفهاءهم وعبٌدهم فتبعوه ٌسبونه وٌصٌحون
به وٌرمونه بالحجارة ،فؤصٌب علٌه الصالة والسالم فً قدمٌه
حتى سالت منها الدماء ،وأصاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من الهم والحزن
والتعب ما جعله ٌسقط على وجهه الشرٌف ولم ٌفق إال
و جبرٌل قابم عندهٌ ،خبره بؤن هللا بعث ملك الجبال برسالة
ٌقول فٌها :إن شبت ٌا دمحم أن أطبق علٌهم األخشبٌن ،فؤتى
الجواب منه علٌه السالم بالعفو عنهم قابالً(أرجو أن ٌخرج هللا
من أصالبهم من ٌعبد هللا وحده ال ٌشرك به شٌبا ) كما فً ورد
فً حدث السٌدة عابشة-:
عن عروة بن الزبٌر أن عابشة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص حدثته أنَّها قالَ ْ
ت
ُ
ً ِ ملسو هيلع هللا ىلصََّْ :
وم أ ُ ُحدٍ ،قا َل :لقَ ْد
علٌَ َْك ٌَ ْو ٌم كانَ أ َ
هل أت َى َ
شد َّ ِمن ٌَ ِ
للنب ّ
لَقٌِتُ مِ قَ ْومِ كِ ما لَقٌِتُ  ،ورا َ أ َ
شدَّ ما لَقٌِتُ منه ْ ٌَو َ
العَقَبَ ِة(مكان فً الطابف) ،إ ْذ ع ََا ْ
ضتُ نَ ْفسًِ علَى ا ْب ِ عب ِد ٌالٌِ َل
أكابر أهل ال َّ
ابف ِمن
ب ِ عب ِد رَُل ٍل(رجل من
ٍ
ط ِ
ثقٌف) ،فَلَ ْ
ِ
أادْتُ  ،فا ْن َطلَ ْقتُ وأنا َم ْه ُمو ٌ علَى ْ
ٌُ ِج ْبنًِ إلى ما َ
وج ِهً ،فَلَ ْ
سحابَ ٍة ق ْد
أ ْ
ب فَ َافَ ْعتُ َاأْسًِ ،فإذا أنا ب َ
ستَفِقْ َّإال وأنا بقَ ْا ِ الثَّعا ِل ِ
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اَّلل ق ْد
أ َظلَّتْنًِ ،فَنَ َظ ْاتُ فإذا فٌها ِج ْب ِاٌ ُل ،فَنادانًِ فقا َل :إ َّ َّ َ
علَ ٌْكَ  ،وق ْد َب َع َ
ث إلَ ٌْكَ َملَكَ
سمِ َع قَ ْو َل قَ ْومِ كَ لَكَ  ،وما َاد ُّوا َ
َ
ْ
َ
َ
ً،
سلَّ َ َ
الجبا ِل ِلتَؤ ُم َاهُ بما ِ
الجبا ِل ف َ
شئْتَ فٌه  ،فنادانًِ َملَكُ ِ
ِ
علَ َّ
شئْتَ  ،إ ْ ِ
ث ُ َّ قا َلٌ :ا مَحُمََُُّ ،فقا َل ،ذلكَ فٌِما ِ
شئْتَ أ ْ أ ُ ْطبِ َ
ق علٌه ُ
النبً َ
ْ
ج
األخ َ
أا ُجو أ ْ ٌ ُ ْخ ِا َ
ﷺََّ :بَ ْل ْ
شبَ ٌْ ِ ؟(جبالن فً مكة) ،فقا َل ُ ُّ
وحدَهُ ،ال ٌُش ِْاكُ به شٌئ ًا)).
اَّلل ْ
اَّللُ مِ أ ْ
َّ
صَلبِ ِه ْ َم ٌَ ْعبُد ُ َّ َ
(رواه البخاري 3231:ومسلم)1759:
المشركٌن
ً ملسو هيلع هللا ىلصََّ ِمن أذَى
وفً الحدٌ ِ
ِ
ث توضٌح ل ِشدَّة ُ ما لَ ِقً ُالنب ُّ
ُ
َّ
ُّعاء على أ َّم ِته أو
عجل ِته بالد ِ
ً ِ ملسو هيلع هللا ىلصَّ ِ
وحل ُمه ،وعد ُم َ
وفٌه َ
ع ُ
فو النب ّ
ثؤره لذاته فً سبٌل الدعوة إلى هللا ......
ق اسول هللا صلى
وعن عابشة رضً هللا عنها( :رٌف را ُخلُ ُ
هللا علٌه وسل فً أهله؟ قالت :را أحس الناس خلقًا؛ ل ٌر
فاحشًا ،وال متف ِّحشًا ،وال ص َّخا ًبا باألسواق ،وال ٌجزي بالسٌئة
(رواه الترمذي)
السٌئة ،ولر ٌعفو وٌصفح)

وتذكر أخً القارئ قول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا به سٌدنا
موسى وهارون – علٌهما السالم – فً سورة طه-:
" ا ْذ َهبَا إِلَ ٰى ف ِْاع َْو َ إِنَّه ُ َطغَ ٰى ( )34فَقُ َ
وال لَه ُ قَ ْو ًال لٌَِّّنًا لَّعَلَّهُ
ٌَتَذَ َّر ُا أ َ ْو ٌَ ْخش َٰى (" )33
وترشدنا االٌة الكرٌمة إلى أن المعاملة الحسنة والكالم اللٌن
همــــا أفضل وسٌلة للوصول إلى قلب كل إنسان.
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وقفـــة-:

صدد وهو أن
 ولكن ٌجب توضٌح نقطة هامة بهذا ال َّ
اإلنسان ٌتسامح عندما ٌكون فً موقف الحق
والقوة(القوة المستمدة من الحق) وبٌده العفو والتسامح
وٌختار التسامح فهذا هو عٌن التسامح وهذا هو ما أشار
كر َم هللا وجهه -قابال:
إلٌه اإلمام علً – َّ
"أولً الناس بالعفو أقداه على العقوبة "
ولكن الٌكون اإلنسان فً موقف المظلوم من ظالم
معروف بظلمه وٌتنازل عن حقه وٌسمً هذا تسام ًحا ،
فهذا خطؤ كبٌر ،كما ذكرنا سابقا فً تفسٌر االٌة
الكرٌمة:
س ٌِّئ َةٌ ِ ّمثْلُ َها فَ َم ْ َ
عفَا َوأ َ ْ
صلَ َح فَؤ َ ْج ُاهُ
س ٌِّئ َ ٍة َ
((و َج َزا ُء َ
ب ال َّ
ظالِمِ ٌ َ ))
علَى َّ ِ
َ
اَّلل ِإنَّه ُ َال ٌُحِ ُّ
(الشوري)40:
 وأٌضا عندما ٌكون اإلنسان فً موقف الخطؤ ( أي أنه
نفسه هو المخطا ) وٌتنازل  ..فال ٌُقال أن هذا تسامحا
ولَكـِ َّن هذا ٌسمً اعترافا ً بالخطؤ واعتذارا ً وتواضعا ً
وأدبـا ً.

08

أمحد حممد جماهد

وبه نقتدي

لٌر شعااك
أحب أ ٌغفا
هللا لــــً

حادثة اإلفك-:

ومن الجدٌر بالذكر اإلشارة إلى حادثة اإلفك التً قٌلت فً أم
المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها  ،وكان ِم َّمن خاض فً
عرضها الشرٌف مسطح بن أثاثة  ،ومسطح هو ابن خالة أبو
بكر الصدٌق  ،وعندما بعث ابو بكر الصدٌق إلى مسطح بعد
تبربة السٌدة عابشة من هذه الحادثة من فوق سبع سماوات
وأراد أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه أن ٌعاقب مسطح بن
أثاثة لخوض ِه فً عرض ابنته  ،فؤقسم أن ٌقطع علٌه النفقة ،
وسرعان ما نزل الوحً لٌدلّه على ما هو خٌر من ذلك :
(( وال ٌؤتل أولو الفضل منر والسعة أ ٌإتوا أولً القابى
والمسارٌ والمهاجاٌ فً سبٌل هللا ولٌعفوا ولٌصفحوا أال
تحبو أ ٌغفا هللا لر وهللا غفوا احٌ )) (النـور)22:
فقال أبو بكر  " :بلى وهللا إنً أحب أ ٌغفا هللا لً "  ،فرجع
إلى مسطح النفقة التً كان ٌنفقها علٌه " ،وقال وهللا ال أنزعها
(رواه البخاري)
منه أبدًا "
وكذلك سامح رسول هللا ﷺ من خاضوا فً عرض زوجته أم
المإمنٌن عابشة ولم ٌثؤر منهم ...
فال بؤس أخً الحبٌب بؤن تعفو وتتسامح  ،فال ٌمكن أن ٌعٌش
اإلنسان إذا تَعَقَب كل كلمة تُقال هنا وهناك ومن هذا و ذاك ..
فبهذه الطرٌقة لن تسٌر الحٌاة إال بصعوبة  ،ولكً ٌُرٌح اإلنسان
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ٌره فعلٌه أن ٌسامح وٌترك األمور هلل – عز
ض ِم ُ
نفسه وبَالـَه ُ و َ
وجل -فَلـ َ َع َّل نفسك هً من قد سمعت كلمة بالخطؤ ،ولـَعَ َّل
اإلنسان الذي أمامك لم ٌقصد التعبٌر الذي ٌَقُولُه فً حقك ألنه
ال ٌملك ُمفردات ومعانً دقٌقة ِل ِقل ِة ِع ِلمه  ،أو ألنه قد فهم األمر
خطـًؤ.
ع ِلّم نفسك أخً القاريء بؤن
فـَالت َِمس أٌها المسلم ألخٌك العذر و َ
ص ِفً قلبك أوال بؤول من كل ما ٌَشُوبُه ُ من
تتسامح وأن ت ُ َ
الد َّناٌا والحقد والغضب من اآلخرٌن.
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الغضب والمسماا

واحرص أخً القاريء على عدم الغضب بسرعة ألنه بغضبك
ضا  ،فقد ذهب رجل سرٌع الغضب إلى أحد
تإذي اآلخرٌن أٌ ً
األطباء ٌشكو له سرعة غضبه  ،فقال له الطبٌب كلما تحدث
مسمارا فً الحابط ثم
مشكلة ما وتغضب فإنك تدق فً كل مرة
ً
تؤتً إلى فً الٌوم التالً لتخبرنً بما حدث ،وبالفعل رجع
مسمارا،
الرجل إلى بٌته ودق فً ذلك الٌوم حوالً عشرٌن
ً
وعاد إلى عٌادة الدكتور فً الٌوم التالً وأخبره بما فعل  ،فرد
علٌه الطبٌب بؤن ٌذهب إلى بٌته وكلما تحدث مشكلة ما تخلع
مسمارا من التً د ْ
ُقت باألمس فً الحابط ثم ارجع لً غدا
ً
وأخبرنً بما حدث  ،فعاد الرجل إلى بٌته وفعل ما أخبره
الطبٌب ورجع إلى عٌادته فً الٌوم التالً وسرد له ما حدث،
فرد علٌه الطبٌب قابال :أرأٌت ما هو تؤثٌرالغضب الذي فعلته
فً نفوس اآلخرٌن بمن حولك ...إنه بمثابة الثقوب واآلثار التً
فً الحابط تظهر فً قلوبهم.
وتذكر قول الرسول ﷺ عندما جاء أحد أصحابه إلٌه قابال له
أوصنً فقال ﷺ:
((ال تغضب فادد ماااا ،قال :ال تغضب))
ي)
َار ُّ
( رواه ْالبُخ ِ
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علم نفسك أٌضا الكلمات والمعانً الجمٌلة وفً سبٌل ذلك تقوم
و َ
بقراءة كتب تحتوي على كلمات راقٌة فً اللغة العربٌة ت ُستخدم
مثالً لعمل رسالة لصدٌق...
وأن ٌكون أسلوب وألفاظ الحوارعلى مستوى جٌد ،وكما قال
تعالى فً كتابه العزٌز ((وقولوا للناس ُحسنا )) (البقرة) 83:
وكما أوصى علٌه الصالة والسالم صحابته بطٌب الكالم  ،فعن
عبد هللا بن عمرو ،عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال" :إِ َّ فً الجن ِة غُ َافًا ٌُ َاى
َظا ِه ُاها م باطِ نِها،و باطِ نُها م َظاه ِِاها" فقال أبو ما ِل ٍك
هً ٌا رسو َل ِ
هللا؟ قالِ ":ل َم ْ أ َ َط َ
اب الرََل َ
األ َ ْشعَ ِر ُّ
يِ :ل َم ْن َ
،وأ َ ْط َع َ ال َّ
الناس نٌِا ٌ " صححه األلبانً
ط َعا َ ،وباتَ قائِ ًما و
ُ
وتعلم أخً االبتسامة الصادقة والوجه البشوش فً كل وقت
ولكل إنسان وت ُـلقً السالم على من تعرف ومن ال تعرف ،فعن
أبً ذر ـ رضً هللا عنه ـ قال :قال رسول هللا ﷺ(( :تَبَسُّ ُمك فً
(رواه الترمذي)
َو ْجه أَخِ ٌك لك صدقة )) ..
وكان الرسول ﷺ بشوشا ً مع أصحابه  ..فهذا جرٌر بن عبدهللا
البجلً –رضً هللا عنهٌ -قول (ما َح َج َبنًِ ُ
ً ملسو هيلع هللا ىلصََّ ُم ْنذ ُ أ ْسلَ ْمتُ ،
النب ُّ
َ
( رواه مسلم)
وج ِهً)
وال َرآ ِنً َّإال تَبَسَّ َم فً ْ
وهذا عبدهللا بن الحارث ـ رضً هللا عنه ـ ٌصف رسول هللا ﷺ
سما من رسول هللا ﷺ)
فٌقول ( ما رأٌت أحدا أكثر تب ّ
(رواه الترمذي)
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ذرالغفاري -رضً هللا عنه -قال :قال لً النَّبً ﷺ:
وعن أبً ٍ ّ
((ال تحقا َّ م المعاوف شٌئ ًا ،ولو أ تلقى أخاك بوجه
(رواه مسلم)
َط ْلق))
وقال أبو الدرداء –رضً هللا عنه -إنً ألضحك حتى ٌكون
إجماما لقلبً.
فاعل أخً الحبٌب  :أ االبتسامة هً مفتاح بداٌة العمل
الطٌب.
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و
عـبـــاة

وإلٌك أخً القاريء هذه القصة المهمة :
(( كان ٌوجد رجل أعمال مشهور جدا ً فً بلده  ،وكان دابما ً ما
تحقق مجموعة شركاته أعلى األرباح وأعلى المبٌعات على
مستوى الشركات األخرى فً بلده  ،وكان دابما ما ٌحافظ على
السالم على موظفً الشركة فً صباح كل ٌوم عمل فً مكاتبهم
 ،وكان محبوبا بٌن موظفٌه لتواضعه لهم  ،وفً صباح ٌوم من
األٌام استٌقظ رجل األعمال وأخذ ٌتناول فطوره مع أوالده ثم
ع فً ارتداء مالبسه كالمعتاد كل ٌوم  ،وتوجه بسٌارته
ش ََر َ
لشركته ،وفً أثناء ِقٌادته للسٌارة فً الطرٌق  ،جاء شابٌ
بسٌارته وضٌق على سٌارة رجل األعمال فً عرض الطرٌق
غٌر مهتم بآداب الطرٌق  ،فتضاٌق رجل األعمال  ،ولكن
الشاب أطال فً مضاٌقته لَه ُ حتً غضب رجل األعمال غضبا
شدٌدا ً لوصوله إلى شركته متؤخرا ً  ،ودخل على موظفٌه وهو
غاضب وٌصرخ فً وجه كل موظف ٌرٌد أن ٌتكلم معه .

فـمــا كـــانت النتٌجة......................؟!
لقد خسرت الشركة فً ذلك الٌوم أعلى مستوي خسارة فً
تارٌخ الشركة التً لم تري لها مثٌالً من قبل  ،وعلى مستوي
الشركات األخري فً بلده.
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ب
كل هذا لماذا...؟! ألن صاحب الشركة غضب ِلفعلـ َ ِة شا ٍ
طابش أهوج الٌدري ماذا ٌفعل  ،ولو كان رجل األعمال ذا
در واسع وقلب متسامح لـَف َِطنَ عقلـُه ُ وألدرك أن غضبه إذا
ص ٍ
َ
استمر معه لن ٌتؤذى ِمنه ُ أحد إال هو.
 لذلك ٌجب علٌك أخً القاريء  :عندما تتعرض ألي
موقف مضاٌقة ،فإن من طبٌعة النفس البشرٌة أن
تحزن..وأنا ال أقول لك ال تحزن فهذا من حقك ولكنً
أقول بؤن تتحكم فً حزنك وفً باقً تعامالت ٌومك
،فال تجعل موقفــا مهما كان حجمه ٌفسد لك بقٌة ٌوم
عملك.
وأعلم أخً القاريء  :أنك أنت الخاسر األول من غضبك ..من
قلة تسامحك  ،فال تجعل لنفسك َم َمرا ً ِلتض ِلٌ ِلك  ،واستعن باهلل
دابما  ،واستقبل كل أمر سواء كان أمرا ً جمٌالً أو سٌبا ً
بصدر
ٍ
رحب  ..و بحمد هللا
 أخً المسل  :وقفة مع النفس
كم ضٌعنا من فرص للحق بتذمرنا و كبرٌبنا  ..فماذا
ٌساوي ذلك شٌبا أمام شعورك فً إتمام سعٌك هلل
بنجاح...؟!
بخٌوط م ذهب
"وأعلـ أ الشمس تشاق
ٍ
بٌنما ٌشاق الوجه بصحة م القلب"
☼
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فوائـــــد العفـــــــو :
ب ِللت َّ ْق َوى)
قال تعالى َ ( :وأَن ت َ ْعفُواْ أ َ ْق َر ُ

(البقرة) 237:

توجه اآلٌة إلى قاعدة العفو فً المعاملة فٌما بٌننا وإلى قاعدة
حفظ الجمٌل والفضل الذي كان بٌننا وأن ال ٌنسٌنا إٌَّـاه أي
خالف طارىء ،فاآلٌة ترشد إلى أن العفو أقرب للتقوى  ،وهذا
تنبٌه إلى ما هو أهم من حصول اإلنسان على حقوقه وهو
التقوى التً ٌنبغً أن تكون فً حس المإمن وهمه مقدمة على
الحرص على حقوقه.
ٌقول الشٌخ السعدي فً تفسٌر اآلٌة  :ر ّ
غب فً العفو وأن من
عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ،ولكون
اإلنسان ال ٌنبغً أن ٌهمل نفسه من اإلحسان والمعروف وٌنسى
الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة ألن معاملة الناس فٌما
بٌنهم على درجتٌن:
 /1إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء
الواجب .
 /2وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما لٌس بواجب والتسامح
فً الحقوق والغض عما فً النفس  ،فال ٌنبغً لإلنسان أن
ٌنسى هذه الدرجة ولو فً بعض األوقات خصوصا لمن بٌنك
وبٌنه معاملة ومخالطة فإن هللا ُمجاز المحسنٌن بالفضل والكرم
ٌر } (البقرة (110 :
ص ٌ
اَّلل ِب َما ت َ ْع َملُونَ َب ِ
ولهذا قال { ِإ َّن ّ َ
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وتتلخص فوائد العفو فً :

)1مظهر من مظاهر حسن الخلق.
)2دلٌل كمال اإلٌمان وحسن اإلسالم.
)3دلٌل على سعة الصدر وحسن الظن.
ٌ)4ثمر محبة هللا ثم محبة الناس.
(5أمان من الفتن وعاصم من الزلل.
)6دلٌل على كمال النفس وشرفها.
)7تهٌبة المجتمع والنشا الصالح لحٌاة أفضل
)8طرٌق نور وهداٌة لغٌر المسلمٌن.
)9الحصول على الخٌر الدنٌوي واألخروي ألن الناس ٌحبون
المتسامح صاحب العفو.
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ثـــانٌـــا  :التواضع و اللٌ

حثنا دٌننا الحنٌف على التواضع وهً صفة هامة من صفات
حسن الخلق  ،ومن الصفات التً اتصف بها رسولنا الكرٌم
وهً ال ِلٌّن والبساطة وأن ٌرى المرء نفسه دون غٌره فً صفة
الكمال.

 األدلة م القاآ الراٌ :
قال تعالى (( َو ْ
ِض َجنَا َحكَ ِل ْل ُمإْ مِ نٌِ َ ))
اخف ْ

(الحجر)88:

ض ه َْو ًنا
الا ْح ٰ َم ِ الَّذٌِ َ ٌَ ْمشُو َ َ
علَى ْاأل َ ْا ِ
وقال تعالى َ
((و ِعبَاد ُ َّ
(الفرقان)63:
س ََل ًما))
َوإِذَا َخا َطبَ ُه ُ ا ْل َجا ِهلُو َ قَالُوا َ
وقال تعالى ((تِ ْلكَ الدَّا ُا ْاْلخِ َاة ُ نَ ْجعَلُ َها ِللَّذٌِ َ َال ٌُ ِاٌد ُو َ عُلُ ًّوا
(القصص)83:
سادًا َوا ْلعَاقِبَةُ ِل ْل ُمتَّقٌِ َ ))
فًِ ْاأل َ ْا ِ
ض َو َال فَ َ
تحثنا اآلٌات الكرٌمة على التواضع وعدم التكبر وخصوصا ً
عندما نكون مع إخواننا المإمنٌن.
ووصف سبحانه وتعالى القوم الذٌن ٌحبهم وٌحبونه بقوله تعالى
علَى ا ْل ُمإْ مِ نٌِ َ ))
((أ َ ِذلَّ ٍة َ
والمقصود بؤذلة :أي متواضعٌن.
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 األدلة م السنة النبوٌة :

إلً أ تواضعوا
وقال رسول هللا ﷺ(( :إ هللا تعالى أوحً َّ
حتً الٌفخا أحد على أحد وال ٌبغً أحد على أحد ))
( رواه مسلم )

وكما حرص االسالم على عدم المفاخرة التً تإدي إلى حدوث
التكبر ونزاع بٌن المسلمٌن وخصومات وعداوات وكراهٌة
حرص على نشر التواضع وغرسه فً قلوب أبنابنا بل وقال ﷺ
محببـا ً فً التواضع -:
((وما تواضع أحد هلل إال افعه هللا )) (رواه مسلم)

فً ما قالت
وقال ﷺ ((ال تافعونً فوق قداي  ،فتقولوا ّ
النصااى فً المسٌح ،فإ هللا –عزوجل -اتخذنً عبدًا قبل أ
ٌتخذنً اسوالً))
(باب التواضع ولٌن الجانب فً كتاب المستطرف فً كل فن
مستظرف)
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وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم( :أال أخبار بم ٌحا على النَّاا ،وبم تحا النَّاا
علٌه؟ على ر ِ ّل ه ٌِّ ل ٌِّ قاٌب سهل)
(صححه األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي)
أما عن السٌدة عابشة رضً هللا عنها ،فقد قالت:
(إنَّر لتغفلو أفضل العبادة :التَّواضُع).
(رواه النسابً فً السنن الكبرى وأبو داود فً الزهد)
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 مواقف م حٌاة الاسول ﷺ -:

إشااقات
م حٌاة
الاسول

اَّلل ُ علٌَ ِه وسلَّ َم رج ٌل  ،فَ َكلَّ َمه ُ  ،ف َجع َل ترعد ُ
ً صلَّى َّ
أتى النَّب َّ
هو علٌكَ  ،فإنًِّ لستُ بمل ٍِك  ،إنَّما أَنا
فراب ُ
صه ُ  ،فقا َل لَه ُ (( ّ ِ
(صحٌح ابن ماجه)
اب ُ اماأ ٍة تؤرُ ُل القَدٌدَ ))
سبحان هللا  ..تؤخذ الرجل رعدة ممن ؟!  ..من رسول هللا ﷺ
فإذا برسول هللا ﷺ ٌُهدئ من خوفه وٌذكره بؤنه لٌَس ب َم ِل ٍك" أي:
الملوك
صفَ ِة
اس وٌخش َْونَ
ِ
الجبابر ِة الَّذٌن ٌَخافُهم النَّ ُ
لٌس على ِ
َ
ْ
بطشَهم وأذاهم  ،إنما ابن أم تؤكل القدٌد مثل الجمٌع.

وفً قصة السٌدة عابشة عندما سمعت ٌهودي ٌقول للرسول ﷺ
السام علٌكم  ،فغضبت السٌدة عابشة  ،فقال الرسول ﷺ ( إ
الافق ال ٌرو فً شًء إال زانه وال ٌنزع فً شًء إال شانه)
(رواه مسلم)
المقصود بالسام  :الموت
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لقد كان الرسول ﷺ مثال ٌحتذي به فً التواضع  ،فقد كان
متواضعا مع أصحابه وأزواجه فً كل مكان ولهذا انتشرت
دعوته ودخلت قلب كل من أنكر العبودٌة التً انتشرت أٌام
الجاهلٌة ،وصف هللا –سبحانه وتعالى – الرسول ﷺ فً كتابه
اَّلل لِنتَ لَ ُه ْ َولَ ْو رُنتَ فَ ًّ
غلٌِ َ
ظا َ
ب
العزٌز (فَ ِب َما َا ْح َم ٍة ِ ّم َ َّ ِ
ظ ا ْلقَ ْل ِ
َالنفَضُّوا مِ ْ َح ْو ِلكَ )
(اّل عمران )159:
وكان الرسول ﷺ ٌرفع ثوبه  ،وٌخصف نعله  ،وٌخدم فً مهنة
أهله ولم ٌكن متكبرا ً وال متجبرا بل كان أشد الناس حٌا ًء
وأكثرهم تواضعاً.

وقال هللا-عز وجل – لموسً علٌه السالم (( هل تعاف ل
رـَلّمتك م بٌ الناس  ،قال  :ال ٌااب  ،قال :ألنً اأٌتك
تَتَّماغ بٌ ٌدي فً التااب تواضعـًا لً )) (باب الحٌاء
والتواضع فً كتاب المستطرف فً كل فن مستظرف)
لذلك فإن مرتبة التواضع توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات ،
وتصنع لصاحبها القبول فً السماء و األرض ...

وعلى النقٌض فإن كل متعا ٍل مغرور بنفسه متكبر على غٌره
لٌس له إال الخاتمة التً تلٌق بغروره الفاحش  ،فاالستكبار
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((وقَا َل
ٌوصل صاحبه أحٌانا إلى الكفر معاذ هللا  ،قال تعالى َ
ع ْ ِع َبادَتًِ
ست َ ْر ِب ُاو َ َ
ست َِج ْب لَرُ ْ ۚ إِ َّ الَّذٌِ َ ٌَ ْ
َابُّرُ ُ ا ْدعُونًِ أ َ ْ
سٌَ ْد ُخلُو َ َج َهنَّ َ دَاخِ ِاٌ َ ))
َ
(غــافر)60:
((و ِإ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َم ََلئِ َر ِة
وكذلك استكبار إبلٌس فً قوله تعالى َ
ست َ ْربَ َا َورَا َ مِ َ
ٌِس أَبَ ٰى َوا ْ
ا ْ
س ُجد ُوا ِْلدَ َ فَ َ
س َجد ُوا إِ َّال إِ ْبل َ
(البقرة)34:
ا ْلرَاف ِِاٌ َ ))
وكما أدى عدم االستماع إلى كالم نبً هللا صالح –علٌه السالم-
فً قومه بعدم عقر الناقة إلى كفرهم الستكبارهم ..
ست َ ْربَ ُاوا إِنَّا بِالَّذِي آ َمنت ُ بِ ِه رَافِ ُاو َ ))
قال تعالى ((قَا َل الَّذٌِ َ ا ْ
(األعراف)76:
وعن عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول هللا ((ال ٌَ ْد ُخ ُل ال َجنَّةَ
ب
الا ُج َل ٌُحِ ُّ
َم را َ فً قَ ْلبِ ِه مِ ثْقا ُل ذَ َّا ٍة مِ ِر ْب ٍا قا َل َا ُج ٌل :إ َّ َّ
ب
سنًا ونَ ْعلُهُ َح َ
أ ْ ٌَرو َ ث َ ْوبُهُ َح َ
اَّلل جَمِ ٌ ٌل ٌ ُحِ ُّ
سنَةً ،قا َل :إ َّ َّ َ
ال َجما َل ،ال ِر ْب ُا بَ َ
ق ،و َ
اس)) (رواه مسلم)91:
غ ْمطُ النَّ ِ
ط ُا ال َح ّ ِ
ولهذا كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌكثر من دعاء :
( الله إنً أسؤلك رلمة الحق فً الغضب والاضا )
(رواه أحمد)
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ضع ،فقال:
وسُ ِبل الفضٌل بن عٌاض عن التَّوا ُ

ق ،وٌنقاد له ،وٌقبله م َّم قاله)
(ٌخضع للح ّ ِ
سالكٌن البن ق ٌِّم الجوزٌَّة .)329/2
(مدارج ال َّ
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عباة و عظة -:
كما تتجلً صورة تكبر فرعون فً غرقه هو وجنوده فً
البحر :عندما هرب سٌدنا موسى –علٌه السالم هو وأصحابه
من بطش فرعون وجنوده ولحق فرعون وجنوده بسٌدنا موسً
وأصحابه لردهم عن دٌنهم أو لقتلهم وفً طرٌق هروبهم رأوا
البحر أمامهم وٌوحً هللا –سبحانه وتعالى –لسٌدنا موسً بؤن
ٌضرب بعصاه البحر فإذا بالبحر ٌنشق نصفٌن لٌصبح لموسً
–علٌه السالم -وقومه طرٌقا سالما ٌستطٌعون عـبوره ولكن
فرعون لم ٌتؤثر بهذه المعجزة اإللهٌة ،فقد كان قلبه قاسٌا وأمر
جنوده بعبور البحر للحاق بسٌدنا موسً وقومه وبٌنما هم فً
منتصف البحر إذا بالماء ٌغرقهم ولما أدرك فرعون أنه سٌغرق
ال محالة فإذا به ٌنادي على موسً وقومه ٌستنجد بهم وٌقول
لهم أنه آمن ولكن تكبره الشدٌد منعه من أن ٌنطق لفظ الجاللة
بل اكتفً قابال آ َمنتُ أَنَّه ُ ال إِ ِلهَ ِإال َّ الَّ ِذي آ َمن ْ
َت بِ ِه بَنُو ِإ ْس َرا ِبٌل ،
ولهذا أصبح من المغرقٌن ..
س َاائٌِ َل ا ْل َب ْح َا َفؤَتْ َبعَ ُه ْ ف ِْاع َْو ُ
او ْز َنا بِ َبنًِ إِ ْ
((و َج َ
قال تعالى َ
ق قَا َل آ َمنتُ أَنَّه ُ ال إِ ِلهَ
َو ُجنُودُهُ بَ ْغًٌا َو َ
عد ًْوا َحتَّى إِذَا أَد َْا َره ُ ا ْلغَ َا ُ
سلِمِ ٌ ))
س َاائٌِ َل َوأَنَا ْ مِ َ ا ْل ُم ْ
إِال َّ الَّذِي آ َمنَتْ بِ ِه بَنُو إِ ْ
(ٌونس)90:
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العالقة بٌن

االتسامح
والعفو

التواضع
واللٌن

 عَلقة التسامح والعفـو بالتواضع واللٌ .-:
إن التسامح والتواضع هما صفتان عظٌمتان مرتبطتان
ومتماسكتان ومتكاملتان وٌٌتبٌن ذلك من الحدٌث الشرٌف  :فعن
أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال:
(ما نقصت صدقة م مال ،وما زاد هللا عبدا ً بعفو إال عزاً ،وما
تواضع أحد هلل إال افعه هللا عز وجل)
((رواه مسلم))
األخالق
بمكار ِم
صفًا
لقد كان َ
أحسنَ
النبً ملسو هيلع هللا ىلصَُّ ْ
ِ
الناس ُخلقًا ،ومت َّ ِ
ِ
ِ
والرفق بالنَّاس ،والتَّبسُّط مع
ك ِلّها ،ومنها التسامح و التَّوا ُ
ض ُع ِ ّ
قار وضرب أروع األمثلة فً
والو ِ
أصحا ِبه دون ت َضٌٌع لل َهٌب ِة َ
شتى مجاالت الحٌاة .....
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بعض تطبيق ات التسامح
والتواضع في حياتنا

أوالً :عَلقة الوالد مع ولده:
عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده
سلَّم:
صلَّى َّ
ً َّ
ع ْن ُهم قال ،قال َرسُول َّ ِ
اَّللُ َ
اَّلل ُ َ
َر ِ
علَ ٌْ ِه َو َ
اَّلل َ
ض َ
((لٌس منا م ل ٌاح صغٌانا ))....حدٌث صحٌح رواه أبو
داود والترمذي وقال الترمذي حدٌث حسن صحٌح.

علمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أروع األمثلة فً ذلك عندما كان أحفاده
(الحسن والحسٌن) وهم أطفال ٌركبون فوق ظهر الرسول صلى
هللا علٌه وسلم عندما ٌكون ساجدافً الصالة  ،وما كان من
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال أن ظل ساجدًا حتً ال ٌضٌع فرحة األطفال
من الركوب على ظهره حتً ٌقوموا من تلقاء أنفسهم ،ثم ٌقوم
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من السجود لٌكمل باقً صالته  ،وأٌضـًا كان
ٌُداعب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الحسن والحسٌن بلسانه فً فَ ِمهم .
وهذه الجزبٌة لها صور ومشاهد كثٌرة لكننا نوجزها  ،ثم نوجه
وأم  :إن معاملتكما مع أبنابكم فً صغرهم
كلمة إلى كُ ِل أ ٍ
ب ٍ
هً أساس تعلٌمهم و ِب ِ ّر ِهم بكم فً كبركم.
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هل تعلم أٌها الوالد:إن بوقوفك ِلتسلم على ولدك إذا دخل علٌك
أمام أحد ٌزورك (كضٌف أو أهل أو صدٌق) وتقبل ٌده ٌجعله
ٌفعل هذا معك أٌضا أمام الناس  ،فبهذه الطرٌقة اللطٌفة جعلت
من ولدك ٌحبك وتكبر فً نظره  ،على الرغم أن االبن مطالب
بهذا ولـ َ ِك َّن تعلٌم االبن لٌس كمادة علمٌة مجبر على مذاكرتها
بل هً أمور ٌجب غرسها فً قلب االبن بـِ ُحبه لها  ،و أرأف
بحال ابنك اذا أخطؤ دون تهوٌل للموضوع من تعنٌف أو توبٌخ
أو إحراج لالبن (ولو حتً أمام إخوته)  ،فلم ٌرد عن الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص أنه فعل ذلك مع أوالده.
وٌجب على الوالد أن ٌعلم ابنه من صغره تعلٌ ًما حسنًا فً شتى
مجاالت الحٌاه(فً الصحة والتعلٌم الدٌنً والتعلٌم الُدنٌوي)...
وال ٌعسر علٌه وٌكن به رحٌما فً صغره رفٌقا له فً ِك َب ِر ِه ،
وٌجعله ٌتحمل المسبولٌة وٌعَ ِلمه ُ على طرٌقة حملها وٌكن َمعه ُ
خطوة بخطوة بصبر وقلب واسعٌن وٌتذكر أن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم اختارالشاب الٌافع أسامة بن زٌد قابدًا لغزوة
تبوك و لم ٌتجاوز آنذاك الثامنة عشرة من عمره.

رج ِحه ُ على آراء
وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤخذ بآراء الشباب وأحٌانا ٌُ ِ
الشٌوخ  ،مثل رأي الشباب فً الخروج لغزوة أُحد خارج مكة
عن رأي الشٌوخ الذٌن كانوا ٌفضلون البقاء فٌها.
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وكان رسول هللا عادالً بٌن الصغٌر والكبٌر  :حٌث كان الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص فً مجلس مع أصحابه وكان ٌجلس على ٌمٌنه الشاب
وعلى ٌساره رجل أكبر ِسنـًا من الشاب  ،وكان رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ٌرٌد أن ٌقدم اللبن لضٌوفه  ،فبدأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باستبذان
الشاب الذي على ٌمٌنه بؤن ٌبدأ بتقدٌم اللبن للرجل األكبر سنا
(الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌستؤذن الصغٌر.......إنه قمة التواضع)  ،فرفض
الشاب قابال جملته المشهورة بؤنه ال ٌرضً بؤن ٌسبقه أحد فً
اإلناء إال أنت ٌا رسول هللا فوافق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الرحمة المهداة
بؤن ٌقدم للشاب أوالً ثم للرجل ثانٌاً.
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ثانٌا  :عَلقة االب بوالدٌه -:

قال تعالى:
سانًا إِ َّما ٌَ ْبلُغَ َّ
( َوقَضَى َابُّكَ أَال َّ ت َ ْعبُد ُواْ إِال َّ إٌَِّاهُ َوبِا ْل َوا ِلدَ ٌْ ِ إِ ْح َ
ف َوال َ ت َ ْن َه ْاهُ َما
عِندَكَ ا ْل ِربَ َا أ َ َحدُهُ َما أ َ ْو ِرَلَهُ َما فََلَ تَقُل لَّ ُه َمآ أ ُ ّ ٍ
َوقُل لَّ ُه َما قَ ْوالً ر َِاٌ ًما) (سورة اإلسراء)23:

ترشدنا اآلٌة الكرٌمة إلى أهمٌة طاعة الوالدٌن  ،فلقد قرن هللا –
سبحانه وتعالى -طاعته ببر الوالدٌن واالحسان إلٌهما وعدم
إٌذابهما ولو بكلمة (حتً ولو كانت صغٌرة مثل كلمة أف).
واعلم أٌها االبن أن نجاحك فً دنٌاك وآخرتك هً برضً
بت أم أبٌت فالجنة تحت قدَ َمٌهما ،وإذا رأٌت ما
الوالدٌن عنك ِش َ
ٌُ ْح ُزنك من والدٌك  ،فسامحهما ،وال تعتقد أنهما كبار الٌخطبون
 ،ال :فال ٌوجد إنسان معصوم من الخطؤ حتً الصحابة  ،وال
تـ َ ْنتـ َ ِظر منهم اعتذار إذا أخطبوا فً حقك بل بَا ِدر أنت بالذهاب
لهم وق ِبّل ٌَد ٌْ ِهم وقل لهم أنك لست تحمل أي ُحزن ِمن ُهم  ،وإذا
أنت أخطؤت فً َح ِقهم فؤسرع فً التؤسف واالعتذارلهم  ،وال
تدع للشٌطان مجاال للدخول فً قلبك أو فً قلب والدٌك فٌصبح
دك أٌها
الشًء الصغٌر مشكلة كبٌرة  ...ف ِل َم كل هذا مادام ب ٌَ َ
االبن (سواء كنت مخطبـًا أو مظلومـًا) إنهاء الموضوع بكل
سهولة إذا أسرعت باالعتذار لهما حتً ولو كنت مظلوما فتؤكد
أخً القاريء أنك أنت الفابز مبة بالمبة  ،أكررها أنت
الفابزأخً القارئ فسامح وانشر التسامح والصفاء والتواضع فً
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بٌتك  ، ..فكم من بٌوت ُخ َّربت وأسر تفككت وأطفال شُ ِ ّردت
لمجرد تمسك أحد الطرفٌن برأٌه أو بطلبه من اآلخر ،فلنُغلق
هذا الباب دابما ولنستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم.

وعلٌك أخً المسلم أن تختار و تتحري الوقت المناسب الذي
تتحدث فٌه مع والدٌك  ،فقد ٌكون عابدا من العمل متعبًا و قد
ٌكون غضب أو حزٌن من أمر أصابه  ...فال ٌجوز التحدث فً
ذلك الوقت .
ٌوم من األٌام أنه قد ت َّم التقصٌر فً َح ِقك من
وإذا اكتشفت فً ٍ
ض َك
ِقبَل أبوٌك فً أي شًء فال تحزن واطلب من هللا أن ٌُعَ ّ ِو َ
واعلم أن هللا –سبحانه وتعالى -ال ٌَ ْنسً أ َحدًا من ِعـبَا ِد ِه وال
اختبارا لٌري إن كنت تشكر أم
ٌظلم مثقا َل ذرة وإنما ٌجرى
ً
تكفر وسامح والدٌك والتمس لهما العذر فَلَعَلَّهم لم ٌكونوا
ٌعلمون بهذا األمر أو لم ٌستطٌعوا علمه وال تبحث مهما كان
األمر عن األسباب حتً ال تفت َح للشٌطان بابًا إلٌك وتذكر قول
هللا -سبحانه وتعالى -فً كتابه العزٌز:
شٌَاء إِ ت ُ ْبدَ لَرُ ْ تَسُإْ رُ ْ ))
ع ْ أَ ْ
سؤَلُواْ َ
((ٌَا أٌَُّ َها الَّذٌِ َ آ َمنُواْ الَ ت َ ْ
(سورة المابدة)101:
وأصبحت شابا ٌافعًا صاحب عقلٌة كبٌرة وطلبت
ت
َ
وإذا كبُ ْر َ
من والدٌك طلب ما ورفضوا فال تحزن وأطع كالمهما وتذكر
قول هللا عزوجل:
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ش ٌْئ ًا
ش ٌْئ ًا َوه َُو َخ ٌْ ٌا لَّرُ ْ َو َ
(( َو َ
سى أ َ تُحِ بُّواْ َ
سى أ َ تَر َْاهُواْ َ
ع َ
ع َ
اَّللُ ٌَ ْعلَ ُ َوأَنت ُ ْ الَ ت َ ْعلَ ُمو َ ))
َوه َُو َ
ش ٌّا لَّرُ ْ َو ّ
(سورة البقرة)216:
وتؤكد أنك أنت الفابز بطاعتك لهما فً الدنٌا واألخرة بإذن هللا
حتً ولو كنت تظن أنك إن فعلت ما ترٌده ستستفٌد
بنسبة ، %100فال بُد َّ من اطاعتهما مهما َكبُ َر اإلنسان واستعذ
باهلل من الشٌطان.
وصدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال ((اغ أنف ث اغ أنف ث
اغ أنف م أداك أبوٌه عند الربا أحدهما أو رلٌهما فل
(رواه مسلم) .
ٌدخل الجنة))
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ثالثا  :عَلقة الزوج بزوجته :

ع ْنه ُ عن النبً
ً َّ
اَّللُ َ
عن ابن عمر َر ِ
ض َ
سلَّم قال )) رلر ااع ،ورلر مسئول ع
صلَّى َّ
اَّلل ُ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َ
اعٌته ،واألمٌا ااع ،والاجل ااع على أهل بٌته ،والماأة
ااعٌة على بٌت زوجها وولده؛ فرلر ااع ورلر مسئول ع
اعٌته))
علَ ٌْ ِه)
(متفق َ
اَّلل ما
ً َّ
ع ْنه ُ قال قلتٌ :ا َرسُول َّ ِ
اَّللُ َ
وعن معاوٌة بن حٌدة َر ِ
ض َ
حق زوجة أحدنا علٌه؟ قال(( :أ تطعمها إذا طعمت ،وترسوها
إذا ارتسٌت ،وال تضاب الوجه ،وال تقبح ،وال تهجا إال فً
البٌت )) حدٌث حسن رواه أبو داود وقال معنى ال تقبح :ال تقل
اَّلل.
قبحك َّ
(حدٌث رقم  277فً باب الوصٌة بالنساء فً رٌاض الصالحٌن).

فالزوج هو الرجل هو صاحب السٌادة فً البٌت وكان الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص ٌساعد زوجاته فً البٌت وعن السٌدة عابشة قالت:
هللا  -ﷺََُِّ ٌ -خصف نعلَه ،وٌخٌطُ ثوبَه ،وٌعمل فً
(را اسو ُل ِ
بٌته رما ٌعمل أحد ُر فً بٌته)
(صحٌح البخاري)
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وهذا هو قمة التواضع  ،فلٌس عٌبًا أن ٌساعد الزوج زوجته
فإن هذا ال ٌقلل من قٌمته بل على العكس هو ٌزٌد من مكانته
و ُحبه فً قلب زوجته .
وعن انس بن مالك قال كانَ ُ
سا ِب ِه
ً ملسو هيلع هللا ىلصََّ ِع ْندَ َب ْع ِ
ض ِن َ
النب ُّ
ص ْحفَ ٍة ِفٌ َها َ
س َل ْ
ت
ض َر َب ِ
إحدَى أ ُ َّم َها ِ
ت ْ
ْ
ط َعا ٌم ،فَ َ
فؤر َ
ت ال ُمإْ ِمنٌِنَ ب َ
ُ
َ
سقَ َ
الَّتً ُ
ص ْحفَة فَا ْنفَلَقَ ْ
ت،
ط ِ
ت ال َّ
ً ملسو هيلع هللا ىلصَّ فً بَ ٌْ ِت َها ٌَدَ الخَا ِد ِم ،فَ َ
النب ُّ
ص ْحفَ ِة ،ث ُ َّم َجعَ َل ٌَ ْج َم ُع ِفٌ َها ال َّ
فَ َجمع ُ
ام الذي
ً ملسو هيلع هللا ىلصََّ ِفلَقَ ال َّ
النب ُّ
طعَ َ
ص ْحفَ ِة ،وٌقولَُ ( :
ااتْ أ ُ ُّمرُ )...
كانَ فً ال َّ
غ َ
(رواه البخاري)

فال عجب من رسول هللا ٌصحح خطؤ زوجته و ٌسترضٌها
لتهدأ غٌرتها وهو أطٌب الناس وأكثر الناس تواض ًعا وسماحة ،
وكما قال ملسو هيلع هللا ىلص ((خٌار خٌار ألهله وأنا خٌار ألهلً)) ...
(أخرجه الترمذي وابن حبان )

ضا :عندما تهمس فً أذن زوجتك (وأنت
ومن األفعال الطٌبة أٌ ً
جالس فً وسط أهلك وأقاربك أو أوالدك مثال) قابال لها إنً
بك  ،فهذا كله ٌُعَزز الحب والترابط بٌن الزوجٌن.
فخور ِ
وكان عبدهللا بن العباس -رضً هللا عنهٌ -قول إنً أحب أن
أتزٌن لزوجتً كما تحب أن تتزٌن لً .
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اابعا :عَلقة الزوجة بزوجها -:

الزوجة هً النبراس الذي ٌضاء به البٌت  ،كما أنها البد ّ أن
تكون حنونة عطوفة بزوجها رحٌمة به فً جمٌع متطلبات
الحٌاة  ،فقد كانت السٌدة أسماء بنت أبى بكر زوجة الزبٌر بن
العوام تطحن الشعٌر وتقوم بؤعمال الخبزوالمطبخ حتً أنها
برا وتواض ًعا
كانت تساعد زوجها بطحن الفول لحصانه  ،وهذا ً
منها لزوجها.
كما أن المرأة هً التً تصون للرجل بٌته وتحفظ أسراره
وتعـٌنه على الخٌر.
والبد من أن تشهد الزوجة لزوجها و تدعو له دابما بالتوفٌق
والسداد كما كانت تفعل السٌدة خدٌجة أم المإمنٌن للرسول
(متفق علٌه)
ملسو هيلع هللا ىلص (( :رَل وهللا ال ٌخزٌك هللا أبدًا))
سا :عَلقة الجاا بجااه :
خام ً
عن أبً هرٌرة قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
جااهُ ،و َم
وسلم (( َم را َ ٌُإْ مِ ُ َّ ِ
باَّلل والٌَو ِ اْلخِ ِا فَل ٌُإْ ِذ َ
ض ٌْفَهُ ،و َم را َ ٌُإْ مِ ُ
باَّلل والٌَو ِ اْلخِ ِا فَ ْلٌُر ِْا ْ َ
را َ ٌُإْ مِ ُ َّ ِ
ص ُمتْ ))
َّ ِ
باَّلل وال ٌَو ِ اْلخِ ِا فَ ْل ٌَقُ ْل َخ ٌْ ًاا ْأو ِل ٌَ ْ
(رواه البخاري)
وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(ما زال جباٌل ٌوصٌنً بالجاا حتى ظننت
(رواه البخاري)
أنه سٌواثه )
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سا :معاملة الولً لخادمه-:
ساد ً
عن عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما قال « :جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال :
ٌا رسول هللا ! كم نعفو عن الخدم ؟ فصمت ! ثم أعاد علٌه
الكالم فصمت ! فلما كان فً الثالثة قال "اعفوا عنه فً رل ٌو
(رواه أبو داود وصححه األلبانً ).
سبعٌ ماة" »

وٌحكً لنا أنس رضً هللا عنه ما القاه من النَّبً ملسو هيلع هللا ىلص من حسن
المعاملة فٌقول(( :خدمتُ النَّبً ﷺ عشا سنٌ  ،فما قال لً:
أف ،وال :ل صنعت؟ وال :أال صنعت؟))
(رواه البخاري)
وإٌاك وظلم خادمك فإن دعوة المظلوم لٌس بٌنها وبٌن هللا
حجاب وكما ٌقول الشاعر -:
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ً .....فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عٌنك والمظلوم منتبه ٌ.....دعو علٌك وعٌن هللا لم تنم

 ومن المواقف الجمٌلة  التً تدل على الرحمة والتسامح-:
موقف لعلً بن الحسٌن مع جارٌته  :حٌث جعل جارٌته تسكب
علٌه الماء  ،فَت َهٌَّؤ للصالة فسقط اإلبرٌق من ٌدها على وجهه
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فشجه ،فرفع علً بن الحسٌن رأسه إلٌها ،فقالت الجارٌة :إن هللا
عز و جل ٌقول « :و الكاظمٌن الغٌظ» ،فقال لها :قد كظمت
غٌظً  .قالت«  :والعافٌن عن الناس» فقال لها :قد عفا هللا
عنك  ،قالت « :وهللا ٌحب المحسنٌن» قال اذهبً فؤنت حرة ...
قال تعالى ((الذٌ ٌنفقو فً السااء والضااء والراظمٌ
الغٌظ والعافٌ ع الناس وهللا ٌحب المحسنٌ ))
(آل عمران )134 :
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سابعًا :عَلقة الصدٌق لصدٌقه-:

قال تعالى ((األخِ َلء ٌَ ْو َمئِ ٍذ بَ ْع ُ
عد ٌُّو إِال ا ْل ُمتَّقٌِ ))
ض َ
ض ُه ْ ِلبَ ْع ٍ
( سورة الزخرف)67:
كن طٌبا متواضعا متسامحا مع صدٌقك واختر الصدٌق الحسن
ذا خلق ودٌن ألنه سٌكون أمٌن أسرارك كما كان ابو بكر
الصدٌق صدٌقا ً ٌحتذي به مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،والصدٌق ٌعرف
وقت الشدة من مواقفه  ،والتكن قاسٌا فً توضٌح أمر لصدٌقك
معه وال ت ُ ْخطًء فٌه وال تنصحه أمام أحد ألن النصٌحة على
المأل فضٌحة  ،وإذا كنتم مجموعة من األصدقاء ال تكثر الكالم
أعط لكل صدٌق لك الفرصة بؤخذ
بهدف التكبرأو الغرور ولكن ِ
كاف له من الكالم واقبل آراء اآلخرٌن بصدر رحب وقلب
قسط
ٍ
صاف ♥♥
ٍ
و تذكر وصٌة رسول هللا –صلً هللا علٌه وسلم  -فعن أبً
أمامة قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :أنا زعٌ ببٌت فً ابض الجنة
لم تاك المااء وإ را محقا ،وببٌت فً وسط الجنة لم
تاك الرذب وإ را مازحا ،وببٌت فً أعلى الجنة لم حس
(حسنه األلبانً)

خلقه )
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الخـــاتمـــــة

اعلم أخً المسلم أنك أنت الفابز إذا طبقت كالم هللا-عزوجل-
ومقتدٌـًا بالنبً دمحم –صلً هللا علٌه وسلم ، -فال ٌوجد شًء فً
الكون مخالف للطبٌعة إال إذا كان باطال  ،وال ترضى كبرٌابك
عـ ِلّـم
و ِع َّزة نفسك على حساب منهج هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ،و َ
نفسك واغرس فً قلبك وقلب كل من حولك الحب والتسامح
والصفاء والتواضع وكل ماٌَ ُمت لهذه الصفات من امتدادات...

وصدق هللا –عزوجل -عندما قال فً كتابه القرآن الكرٌم
واصفًا رسوله صلى هللا علٌه و سلم -:
س ْلنَاكَ إِال َا ْح َمةً ِل ْلعَالَمِ ٌ َ ))
(( َو َما أ َ ْا َ
(األنبٌاء)107:
تـ بحمــــــــد هللا
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