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 ادلهخص 

كصكره فأحسف  ،الحمد هلل  الذم خمؽ اإلنساف كلـ يكف شيئا مذككرا
رسمو، كأقاـ عميو حجتو، كىداه صكرتو؛ فجعمو سميعا بصيرا، كأرسؿ إليو 

ما كفكرا .  السبيؿ إما شاكرا كا 
، كأشكره، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ تعالىأحمده سبحانو ك 

معمـ  ،كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو المصطفي ،إنو كاف حميما غفكرا لو؛
 كىادم األمة إلي الصراط المستقيـ .     ،الحكمة

 وبعد
كأعطاه  ، تعالى اإلنساف عمى كرير ممف خمؽ  تفضي فقد فٌضؿ اهللي 

كشرفو بالتكاليؼ الشرعية ) أكامر كنكاىي (؛  ،كمٌيزه بنكر الفطرة ،نعمة العقؿ
 رحمة مٍنو كفض .

مف المصدريف األساسيف :  كلممجتمع المسمـ أخ قو، كضكابطو النابعة
ؽ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة ؛ فمكاـر األخ  ،الكريـالقرآف 

متمما لمكاـر األخ ؽ، كأدبو فأحسف تأديبو  ،تجسدت في شخص الرسكؿ 
 .أساس الًقيىـ في المجتمع المسمـ عمى اإلط ؽ. كاألخ ؽ ىي

 كالحمـ كالصفح :ىما خمقاف محمكداف شرعا، محبكباف هلل كرسكلو 
، إذ يحم ف كىذاف الخمقاف يرمراف أحسف الرمرات، كيكرداف أحسف المكارد

صاحبيما عمى فعؿ الحسف، كترؾ القبيح. كلك لـ يكف في الحمـ إاٌل أف اهلل 
 تعالىتعالى كصؼ بو نفسو كجعمو مف أسمائو، ككصؼ بو أنبياءه لكفى، يقكؿ 

ًميـه } ًنيّّ حى ....ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم ََلَوَّاهٌ }:(. كقكلو ِّٔسكرة البقرة) {... كىالمَّوي غى
 (.  ُٕالتغابف:) { َوالمَُّو َشُكوٌر َحِميمٌ  ....}(. كقكلو :ُُْة)التكب {َحِميمٌ 

 {...  َفاْعُفوا َواْصَفُحوا...}:  تعالىكعند الحديث عف الصفح يقكؿ 

ْفَح اْلَجِميلَ ... }.كقكلو :(َُٗ(سكرة البقرة  (.   ٖٓالحجر: ){َفاْصَفِح الصَّ
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تحث عمي فضيمة كقد كرد في السنة النبكية العديد مف األحاديث التي 
"ما مف :  الحمـ كالصفح كتشجع  المسمميف عمي االلتزاـ بيما .يقكؿ النبي 

 جرعة أعظـ أجرا عند اهلل مف جرعة غيظ، كظميا عبد ابتغاء كجو اهلل".
 أخرجو اإلماـ ابف ماجو  في سننو المحقؽ: شعيب األرنؤكط  كقاؿ 

(. أخرجو الطبراني ِِٖ/ ٓأبكاب الزىد )-عنو : إسناده صحيح. باب الحمـ  
في المعجـ األكسط  باب الميـ مف اسمو أحمد كقاؿ عنو : لـ يرك ىذا الحديث 

 (.َِٓ/ ٕعف نافع إال أبك أمية، تفرد بو: الشاذككني " )
كما أحكجنا في ىذه األياـ إلشاعة خمؽ الحمـ كالصفح   مع تسارع 

سمككو كعدـ التسرع أحدارو الكريرة كحكادرو المتعددة التي تحتاج إلي ضبط  
 كالعجمة عند التعامؿ مع مف حكلو في مرؿ ىذه الظركؼ كاألحكاؿ .
  -كتمييد -كقد اقتضت طبيعة البحث أف يككف في مقدمة 

عرضت في  -كفيرس لممكضكعات كالمراجع  –كخاتمة  -كر رة مباحث 
كأسباب ،كمصادره-المقدمة : لمحة سريعة عف مضمكف ىذا البحث كمحتكاه 

 كمنيجي في البحث . ،رم لممكضكعاختيا
 التعريؼ بخمؽ الحمـ كالصفح  كالفرؽ بينيما. فقد احتكم عمي : أيا انرًهيذ

 وأيا  ادلثاحس عهي انُحى اآلذي :
 .: الترغيب في الحمـ كالصفح ادلثحس األول

 .: نماذج عممية عف الحمـ  كالصفح  ادلثحس انصاَي
 ىما في بناء المجتمع كتقدمو. فضؿ الحمـ كالصفح كأرر  : ادلثحس انصانس

 ممخصة ألىـ النتائج؛ ليذا المكضكع . شى ظاءخ اخلامتح
كأف يجعمو خالصا لكجيو  ،كاهلل أسأؿ أف يتقبؿ عممي ىذا بقبكؿ حسف

 كىك نعـ المكلي كنعـ النصير. ،الكريـ؛ إنو كلي  ذلؾ كالقادر عميو
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Summary 
 Praise be to God, the creation of man and he was not a thing 

mentioned, and his image was perfect, so he made him hearer and 
insight, and I bear witness that there is no god but God alone, with 
no partner, because he was kind and forgiving. These two creatures 
bear the best fruits, and cite the best resources, as they carry their 
owner to do good and leave the ugly. And if it was not in the dream 
except that God Almighty described himself by it and made it one of 
his names, and described his prophets with it, it would be sufficient. 
The Almighty says: {... And God is rich and dear} Al-Baqarah: ِّٔ 
{... Abraham is a pitiful pagan} At-Tawbah: ُُْ When talking about 
forgiveness, the Almighty says: .... Pardon and pardon ...} Al-
Baqarah: َُٗ {.... The Glorious Amenity} The Stone: ٖٓ 

And when we contemplate these noble verses, we find that 
they remember the dream and remember it as an attribute of God 
the Exalted and then to his prophets - may God’s prayers and 
peace be upon them - and that they often associate it with 
forgiveness, and this gives others the opportunity to obtain pardon 
and forgiveness for his offense. It is a sublime attribute with which 
God Almighty described Himself, the Most High, and then described 
His prophets, may God’s prayers and peace be upon them. 

Many hadiths were mentioned in the Prophet’s Sunnah that 
urge the virtue of dreaming and forgiveness and urge Muslims to 
adhere to them. 

The Prophet - may God’s prayers and peace be upon him - 
says: “There is no dose of greater reward for God than a dose of 
anger that a servant repels in order to seek the face of God. 
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 It was included by Imam Ibn Majah in his Sunan Al-Muhaqiq: 
Shuaib Al-Arna`ut, and he said on him: Its chain of transmission is 
authentic. The dream door - the doors of asceticism (ٓ/ِِٖ). 

And on the authority of Abu Hurairah; The Messenger of God, 
may God bless him and grant him peace, said: “The severe is not an 
epilepsy. But the strong who possesses himself when anger ». It was 
included by Imam Malik in his Muwatta Ta al-'Azma (ٓ/ُِّّ) with 
the number ّّّٔ/َٔٗ - 

In these noble hadiths and others they urge the virtue of 
dreaming, tempt Muslims to adhere to it, and the Prophet - may God 
bless him and grant him peace - warned of anger that takes its 
owner beyond the limit of moderation By contemplating the attribute 
of the dream, we find that it brings goodness and happiness to its 
owner in this world and the hereafter, and as for haste and haste, 
they are blameworthy in most cases, and most of the cases. This is 
because they are the fruit of passion and desire as they prevent their 
owner from thinking about the matter, and consider the 
consequences, and even deprive their owner of a lot of useful 
knowledge and righteous deeds, and in the hadith that the 
Messenger of God - may God’s prayers and peace be upon him - 
said: It was not desirable for me) 

It was included by Imam Malik in his Muwattah T. Abd al-Baqi 
No. ِٗ Chapter of what was mentioned in the supplication Book of 
the Qur’an (ُ/ُّّ). 

See how haste was a reason for denying the answer and 
leaving supplication, and if he had patience, it would have been good 
for him. 
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For the successful servant, if the temptation occurred, he 
should have a dream and not be in a hurry, because that is a reward 
for the punishment. 

How much we need in this time to spread dream creation and 
forgiveness with the acceleration of its many events and numerous 
accidents that need to control its behavior and not to rush and 
hasten when dealing with those around him in such circumstances 
and conditions. This was one of the reasons for my choice of the 
topic The research will be divided into an introduction, three chapters, 
a conclusion, an index of topics, and another for references. As for 
the introduction, it contains a quick overview of the content of this 
research, its content, the limits of the research, its sources, the 
reasons for choosing The topic, and the chapters are as follows: 

Chapter One: Definition of dream creation and forgiveness, and 
the difference between them. It includes: 

Encouraging dreams and forgiveness in the Holy Quran. 
Desire to dream and forgive in the purified Sunnah. 
The second chapter: Practical examples of dreaming and 

forgiveness 
It includes: 
The dream of the prophets with their people - the dream of the 

Prophet - may God bless him and grant him peace  
- The dream of the Righteous Caliphs - the dream of the 

righteous scholars. 
Chapter Three: The Virtue of Dreaming and Forgiveness and 

their effect on building and advancing society.
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مذيحادل  
كالص ة كالس ـ عمى نبي  ،الحمد هلل الذم خمؽ فسكل كقٌدر فيدل

  عمى آلو كصحبو كمف بيدييـ اقتدل.ك  ،اليدل
 ؛كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشكره ،تعالىأحمده سبحانو  

، معمـ د أف محمدان عبده كرسكلو المصطفيكأشي إنو كاف حميما غفكرا .
 األمة إلي الصراط المستقيـ . كىادم ،الحكمة

 وبعد
كأعطاه  ،تفضي  فٌضؿ اهللي تعالى اإلنساف عمى كرير ممف خمؽ فقد 
؛ () أكامر كنكاىيكشرفو بالتكاليؼ الشرعية ، كمٌيزه بنكر الفطرة ،نعمة العقؿ

  .رحمة مٍنو كفض 
يف : يكضكابطو النابعة مف المصدريف األساس ،كلممجتمع المسمـ أخ قو

المطيرة ؛ فمكاـر األخ ؽ في القرآف الكريـ  النبكية  كالسنة ،الكريـف القرآ
فأحسف ربو  كأدبو ،متمما لمكاـر األخ ؽ ،تجسدت في شخص الرسكؿ 

 تأديبو عمى اإلط ؽ. كاألخ ؽ ىي أساس الًقيىـ في المجتمع المسمـ .
ف أعماؿ القمب كالعقؿ كالجكارح كالمسافك   ، ؛ مرؿ : صدؽ الحديث ا 

 كاألمر  ،كالكفاء بالعيكد ،كصمة األرحاـ ،الكالديف كبر ،أداء األمانةك 
كالحمـ كالصفح  كالعفك كالمغفرة  ،كالرفؽ كالرأفة  ،بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

خ ص الديف لو ،كخشية اهلل تعالى كاإلنابة إليو كمو ،كا    ،كالصبر ًلحي
، كخكؼ عذابو .. رجاء رحمتوك  ،كالتككؿ عميو ،ئوكالرضا بقضا ،كالشكر ًلًنعىًمو

كأمراؿ ذلؾ ؛ كميا أخ ؽ فاضمة داخمة في مفيكـ العبادة في قكلو تعالى : 
ْنَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدونِ }  ،. كمف ىنا فإف فضائؿ األخ ؽ(ُ){ َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 .أساس مف أركانو كركف ،كمكارميا داخمة في إطار الديف
                                                           

 [.ٔٓالذاريات: سكرة ]( ُ)
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 مقاف محمكداف شرعا، محبكباف هلل كرسكلو الحمـ كالصفح :ىما خ
كىذاف الخمقاف يرمراف أحسف الرمرات، كيكرداف أحسف المكارد، إذ يحم ف 
 صاحبيما عمى فعؿ الحسف، كترؾ القبيح. كلك لـ يكف في الحمـ إاٌل أف اهلل 

عمييـ  - كجعمو مف أسمائو، ككصؼ بو أنبياءه لكفى ،كصؼ بو نفسو -تعالى-
 . -ـ الص ة كالس 
َأًذى َوالمَُّو َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا }:  تعالىيقكؿ 

  .(ُ){َغِنيّّ َحِميمٌ 

َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبرَاِىيَم َِلَِبيِو ِإَّلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه َفَممَّا }:كقكلو 

   .(ِ){وّّ ِلمَِّو َتَبرََّأ ِمْنُو ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم ََلَوَّاٌه َحِميمٌ َتَبيََّن َلُو َأنَُّو َعدُ 

َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو  }:  تعالىكعند الحديث عف الصفح يقكؿ 
 َن َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ 

 َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمرِِه ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلّْ 
   .(ّ){ َشْيٍء َقِديرٌ 

 اْلُقْرَبى ُأوِلي ُيْؤُتوا َأنْ  َوالسََّعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  ُأوُلو َيْأَتلِ  َوََّل }:كقكلو 
 َيْغِفرَ  َأنْ  ُتِحبُّونَ  َأََّل  َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَياِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ 

 . (ْ){َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالمَّوُ  َلُكمْ  المَّوُ 
                                                           

 [.ِّٔسكرة البقرة: ] (ُ)
 [.ُُْسكرة التكبة: ] ِ))
 [ .َُٗسكرة البقرة: ]( ّ)
 .[ِِ]سكرة النكر: ( ْ)



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٔٓ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

كقد كرد في السنة النبكية العديد مف األحاديث التي تحث عمي فضيمة 
 المسمميف عمي االلتزاـ بيما .شجع كت،الحمـ كالصفح

ٍرعىةو  ًمفٍ  امى  ":  يقكؿ النبي  ـي  جي ٍرعىةً  ًمفٍ  اهللً  ًعٍندى  أىٍجرنا أىٍعظى  غىٍيظو  جي
ٍبده  كىظىمىيىا  .(ُ)" اهللً  كىٍجوً  اٍبًتغىاءى  عى
 : فىقىاؿى   اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى أىتىى  رىجي ن  أىفَّ ركم عبد الرحمف بف عكؼ؛ ك 

مٍّْمًني اهللً  رىسيكؿى  يىا مىيَّ  ًرٍر تيكٍ  كىالى . ًبًيفَّ  أىًعيشي  كىًممىاتو  عى  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  .فىأىٍنسىى عى
 « : تىٍغضىبٍ  الى»..(ِ). 

ا معمي صاحبي ما يعكداف نجدىكالصفح   الحمـ  تي في صفبالتأمؿ 
كأما العجمة كالتسرع فخمقاف مذمكماف في ،بالخير كالسعادة في الدنيا كاآلخرة

كالشيكة إذ يمنعاف ألنيما رمرة اليكل  ؛غالب األحياف، كأكرر األحكاؿ؛ كذلؾ
صاحبيما مف التفكر في األمر، كالنظر في العكاقب، بؿ كيحرماف صاحبيما 

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ مف كرير مف العمـ النافع كالعمؿ الصالح، كفي الحديث  أف  ىيرى
ابي : " قىاؿى  رسكؿ اهلل  ًدكيـٍ  ييٍستىجى ٍؿ، لىـٍ  مىا أًلىحى  فىمىا دىعىٍكتي  قىدٍ : فىيىقيكؿي  يىٍعجى
ابي   .(  ّ)"  ًلي ييٍستىجى

                                                           

ؽ: شعيب األرنؤكط  أبكاب الزىد .المحق-( أخرجو اإلماـ ابف ماجو  في سننو. باب الحمـ  ُ)
(. أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  باب ِِٖ/ ٓكقاؿ عنو : إسناده صحيح  )

الميـ مف اسمو أحمد كقاؿ عنو : لـ يرك ىذا الحديث عف نافع إال أبك أمية، تفرد بو: 
 (.َِٓ/ ٕالشاذككني " )

كتاب ،ضبباب ما جاء في الغ – ٖٗٔ/ ِّّٔأخرجو اإلماـ مالؾ في مكطئو  برقـ  (ِ)
 (.ُُّّ/ ٓحسف الخمؽ. المحقؽ: محمد مصطفى األعظمي )

مسند أبي ىريرة رضي اهلل  - َُُِّ( ركاه اإلماـ أحمد  في مسنده ط الرسالة برقـ  ّ)
( ُُِ/ ُٔعنو مسند المكرريف مف الصحابة كقاؿ عنو المحقؽ: إسناده صحيح. )

اب ما جاء في الدعاء ب -ِٗ-أخرجو اإلماـ مالؾ في مكطئو ت عبد الباقي برقـ 
كأخرجو اإلماـ ابف ماجو  في سننو تحقيؽ األرناؤكط باب  ،(ُِّ/ ُكتاب القرآف  )

ٍؿ أبكاب الدعاء برقـ  ـٍ يىٍعجى ا لى ـٍ مى ًدكي ابي أًلىحى : ييٍستىجى ابي  - ّّٖٓبىابه بمفظ" ييٍستىجى
ؿي يىا رىسيكؿى  كىٍيؼى يىٍعجى : كى ٍؿ" ًقيؿى ـٍ يىٍعجى ا لى ـٍ مى ًدكي ـٍ  أًلىحى : قىٍد دىعىٍكتي المَّوى، فىمى : يىقيكؿي المًَّو؟ قىاؿى

 (.ِِ/ ٓيىٍستىًجٍب المَّوي ًلي" كقاؿ عنو المحقؽ: إسناده صحيح. )
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كلك  ،كترؾ الدعاء،فانظر كيؼ كانت العجمة سببا في حرماف اإلجابة
 صبر لكاف خيرا لو. 

فإف ذلؾ  ؛كال يعجؿ،بالحمـ ىأف يتحم،فعمى العبد المكفؽ إذا كقعت الفتف
 أحمد لمعاقبة ....

 .(ُ){َْلُُمورِ َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم ا}  تعالىفقاؿ 
 ويٍ األسثاب انري دفعرُي إيل اخرياس هزا ادلىضىع : 

 ؛الحمـ كالصفح مف اآلداب التي يجب عمي المسمـ أف يتحمى بيا في حياتو -
 كاألدب الجـ . ،صاحب الخمؽ الرفيع اقتداء برسكؿ اهلل 

كأحاديث نبكية شريفة تحث عمي  ،كجكد آيات كريرة مف القرآف الكريـ -
 كبياف فضيمتيما . ،اـ بالحمـ كالصفحااللتز 

تغرس المكدة خمؽ الحمـ كالصفح مف أخ ؽ  اإلس ـ العظيمة التي  -
كالمحبة بيف أفراد المجتمع المسمـ ؛فيككف ليا االرر الطيب في بناء 

  المجتمع، كقكتو، كترابط أفراده .
حداث كما أحكجنا في ىذه األياـ إلشاعة خمؽ الحمـ كالصفح  مع تسارع أ -

كعدـ  ،السمكؾكحكادرو المتعددة التي تحتاج إلي ضبط   ،المجتمع الكريرة
في مرؿ ىذه الظركؼ  ،التسرع كالعجمة عند التعامؿ مع مف حكلو

 في المادية تكرس - منيا كالسريعة الحديرة لمحياة أنماط لكجكد .كاألحكاؿ
 ظيكرك ،كاالخت فات المشك ت مف الكرير إلي فتؤدم البشر، بعض نفكس

 . العامة ك المؤسسات كالمكاص ت، العمؿ في مشك ت
 سمة ىي أصبحت  كالتكتر، كالقمؽ االكتئاب أمراض الم حظ أف ظيكر -

 ... كغيرىا،مكاف أم في،إنساف أم،منيا يعاني العصر،
                                                           

 .[(ّْسكرة الشكرم آية)]( ُ)
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 بشكؿ معيا كالتعامؿ المسمـ، نفسية عمي بالسمب تنعكس المشك ت ىذه -
 صحتو عمي المسمـ يحافظ أف أجؿ فمف ،الغضب إلي يؤدم مما عصبي؛
 بربو ع قتو لتككف قكيا؛ يبقي أف تساعده التي الصحية، كحالتو النفسية،
 الرجكع خ ؿ مف ،كالصفح الحمـ بصفتي  يتحمى أف عميو قكية، كبدينو
 لنصكص فيمو أىمية تبرز حيث. كالسنة المطيرة  ،تعالى اهلل لكتاب
 . المكضكع ىذا في  المصطفي كأحاديث  الكريـ القرآف

 -ويُهعي يف هزا انثحس :
االلتزاـ عند الكتابة في البحث بالمنيج العممي المتبع في كتابة مرؿ ىذه 

 البحكث العممية المتمرؿ في النقاط التالية :
 جمع اآليات الكريمة التي تتحدث عف صفتي الحمـ كالصفح . -
 تي الحمـ كالصفح .جمع األحاديث النبكية الشريفة التي تتحدث عف صف -
 كضع عنكاف لكؿ مبحث  مف المباحث . -
 كضع عنكاف لكؿ مطمب مف المطالب . -
 الحديث عف المطمب بطريقة عممية مف خ ؿ الكتاب كالسنة كأقكاؿ العمماء  -
 عزك اآليات القرآنية إلي سكرىا . -
لحكـ كا ،كاآلرار مف مصادرىا المعتمدة ،تخريج األحاديث النبكية الشريفة -

 عمييا مف خ ؿ أقكاؿ أىؿ العمـ .
 تكريؽ األقكاؿ المنقكلة عف العمماء . -
 شرح غريب األلفاظ كالمصطمحات إف كجدت. -
 التعريؼ باألع ـ قدر المستطاع . -
 إخراج مكضكع )الحمـ كالصفح ( في صكرة متكاممة . -
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 -:خطري يف هزا انثحس
-كر رة مباحث -ييد كتم-اقتضت طبيعة البحث أف يككف في مقدمة 

 عرضت في المقدمة : لمحة  -لممكضكعات كالمراجع  سر كفي –كخاتمة 
كمنيجي  ،كأسباب اختيارم لممكضكع-سريعة عف مضمكف ىذا البحث كمحتكاه 

 .في البحث 
 التعريؼ بخمؽ الحمـ كالصفح  كالفرؽ بينيما.فقد احتكم عمي :انرًهيذ أما 

 كأما  المباحث عمي النحك اآلتي :
 -:المطالب اآلتية: الترغيب في الحمـ كالصفح كيشتمؿ عمي  ادلثحس األول

 كالصفح. الحمـ مكجبات : ادلطهة األول
 مكتسب. أـ جبمي كالصفح الحمـ خمؽ:  ادلطهة انصاَي
 الحمـ كالصفح في القرآف الكريـ .:. ادلطهة انصانس

 الحمـ كالصفح في السنة النبكية المطيرة . : طهة انشاتعادل
 : نماذج عممية عف الحمـ  كالصفح كيشتمؿ عمي  دلثحس انصاَيا

 -المطالب اآلتية :
 .  النبي حمـ : ادلطهة األول

 مع أقكاميـ  -عمييـ الص ة كالس ـ  - : حمـ األنبياء انصاَي ادلطهة
 -رضي اهلل عنيـ -: حمـ الخمفاء الراشديف  ادلطهة انصانس

 أررىما في بناء المجتمع كتقدمو.:فضؿ الحمـ كالصفح ك  ادلثحس انصانس
 -كيشتمؿ عمي المطالب اآلتية :

 :فضؿ الحمـ كالصفح . ادلطهة األول
 .الدنيا كاألخرة :فكائد  كرمرات الحمـ  كالصفح في ادلطهة انصاَي
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 : أرر الحمـ كالصفح في بناء المجتمع كتقدمو . ادلطهة انصانس
كأىـ ،كضكع الذم تكصمت إليوممخصة ألىـ النتائج ليذا الم شى ظاءخ اخلامتح

التكصيات كالمقترحات التي رأيت فييا إرراءن لمكتبة العمكـ 
 .كسنة حبيبو ، كخدمتو لكتاب اهلل العزيز،التفسيرية

 شى خرًد حبصي تفهاسس وهي عهي انُحى اآلذي : 
 فيرس المصادر كالمراجع مرتبة عمي حركؼ المعجـ . -
 مكضكعات الكاردة في البحث فيرس المكضكعات مرتبة عمي حسب ال -

كأخيران، أسأؿ اهلل لي كلسائر المسمميف أف يجعؿ القرآف الكريـ ربيع 
كما أسألو أف يجعمنا مف  ،كذىاب ىمكمنا ،كج ء أحزاننا،كنكر أبصارنا ،قمكبنا

 كأف  ،كاهلل أسأؿ أف يتقبؿ عممي ىذا بقبكؿ حسف،أىؿ القرآف كحممتو
 كىك نعـ المكلي  ،كلي  ذلؾ كالقادر عميو إنو ؛يجعمو خالصا لكجيو الكريـ

 كنعـ النصير.
 
 

* * * * * * 
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 انرًهيذ
 .تيُهًا وانفشق  وانصفح احلهى خبهك انرعشيف

  -ذعشيف احلهى وانصفح نغح واصطالحا :
ـى( يىٍحميـي الحمـ لغة :  مى ميـي( بضـ ال ـ كسككنيا ما يراه النائـ كقد )حى )اٍلحي

ٍممنا( كى  الضـ ب ( أى )حي ـى ميمنا( كى )اٍحتىمى ( ي)حي ـى مى ا. كى )حى ـى )كى بكذا ضن مى ( كذا بمعني حى
ـي( أم رآه في النكـ ( بكقد اأٍلىنىاةي بالكسر  . كى )اٍلًحٍم ميـى مَّـى(  الضـ )حى )ًحٍممنا( كى )تىحى

( تكمؼ الحمـ  ـى الى  .(ُ)أرم مف نفسو ذلؾ كليس بو كى )تىحى
  ،لطمأنينة عند سكرة الغضببالكسر كسككف ال ـ، كىك ا اٍلحمـ:

قيؿ  كيطمؽ عمى ،. كبالضـ ما يراه النائـ في نكمو: تأخير مكافأة الظالـ كى
 .(ِ)بمكغ الصغير
 .ع القدرة كالقكة األناة كالسككف م بالكسر ىك :كاٍلحمـ 

 كىك الحمـ. ،كاألناة: التأني فقكلو ذا أناة: خبر أخص مما قبمو  

                                                           

مختار الصحاح المؤلؼ : محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم الناشر : مكتبة لبناف  (ُ)
 (.َٖتحقيؽ : محمكد خاطر )ص:  ُٓٗٗ – ُُْٓ ،بيركت الطبعة طبعة جديدة -

التعريفات الفقيية :لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي الناشر: دار الكتب العممية ِ) )
عة: األكلى، ـ(.الطبُٖٔٗ -ىػ َُْٕ)إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف 

(  كينظر :دستكر العمماء = جامع العمـك في ُٖـ )ص: ََِّ - ىػُِْْ
ط حات الفنكف المؤلؼ: القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم اص

ىػ( عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص الناشر: دار الكتب ُِ)المتكفى: ؽ 
 (.ّٗ/ ِـ )َََِ -ىػ ُُِْلبناف / بيركت الطبعة: األكلى،  -العممية 
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  ،فح، فالحميـ الذم ال يستفزه غضبالحمـ "بالكسر": األناة كالص
كال يستحؽ الصافح مع العجز  ،جيؿ جاىؿ، كال عصياف عاص وكال يستخف
 .(ُ)اسـ الحمـ

كقاؿ الراغب األصفياني :الحمـ ىك ضبط النفس كالطبع عف ىيجاف 
  ،كجمعو أح ـ ،الغضب

كليس  ،قكليـع: قيؿ معناه  (ِ){ َأْحاَلُمُيمْ  تَْأُمُرُىمْ  َأمْ }قاؿ اهلل تعالى : 

 .(ّ)لككنو مف مسببات العقؿ؛لكف فسركه بذلؾ  ؛الحمـ في الحقيقة ىك العقؿ
المييجة  كربات عند األسباب  ،كضبط  لمنفس ،الحمـ ىك حالة تكقر

 لمغضب كاالنتقاـ .
 -ذعشيف انصفح نغح واصطالحا:

فيكح، كالمفعكؿ ،صفىحى الصفح لغة :   ا، فيك صاًفح كصى ٍفحن يىصفىح، صى
و كرقةن كرقةن.  :يقاؿحه مىٍصفك  : عرضى  فىح عف ذنبو:كمعني صصفىح ف فه الكتابى

                                                           

لفضؿ البعمي، أبك عبد اهلل، المطمع عمى ألفاظ المقنع :لمحمد بف أبي الفتح بف أبي ا ُ))
ىػ( المحقؽ: محمكد األرناؤكط  ياسيف محمكد الخطيب َٕٗشمس الديف )المتكفى: 

 ـ  ََِّ -ىػ ُِّْالناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع الطبعة: الطبعة األكلى 
 (.ْْٖ)ص: 

 [.ِّالطكر: سكرة  ] ِ) )
المعركؼ بالراغب  المفردات في غريب القرآف ألبي القاسـ الحسيف بف محمد  (ّ)

ىػ( تحقيؽ محمد سيد كي ني الناشر دار المعرفة مكاف َِٓاألصفيانى )المتكفى: 
 (.ُِٗالنشر لبناف )ص: 
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و   - ٍف رمكؾ بجفكةو ...  -صفىح عف الشَّخصك عفا عنو كسامحى ـى كا  ًصًؿ الكرا كى
فح عنيـ كالتَّجاكز أصكبي   (ُ){َساَلمٌ  َوُقلْ  َعْنُيمْ  َفاْصَفحْ }:تعالىقاؿ  -فالصَّ

نَّ }: تعالىقاؿ أعرض عف المؤاخذة "   - ْفحَ  َفاْصَفحِ  ََلِتَيةٌ  السَّاَعةَ  َواِ   الصَّ

 .( ْ)(،ّ){َصْفًحا الذّْْكرَ  َعْنُكمُ  َأَفَنْضِربُ } :  تعالىكقكلو  – .(ِ){اْلَجِميلَ 

 َفاْعُفوا}تعالى كلذلؾ قاؿ ؛كىك أبمغ مف العفك.(ٓ)كالصفح ترؾ الترريب

   .(ٔ){ِبَأْمرِهِ  المَّوُ  َيْأِتيَ  َحتَّى َواْصَفُحوا
كصفحت عنو أكليتو منى صفحة جميمة  ،كال يصفح،د يعفك اإلنسافكق

 .(ٕ)معرضا عف ذنبو 
                                                           

 [.ٖٗ]سكرة الزخرؼ:  ُ))
 [.ٖٓسكرة الحجر: ] (ِ)
 [.ٓ]الزخرؼ: سكرة ] (ّ)
: معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر  أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى( ْ)

 (.ُِٗٗ/ ِـ ) ََِٖ -ىػ  ُِْٗىػ( الناشر: عالـ الكتب الطبعة: األكلى، ُِْْ
( معناه ) شبيو بالتقريع كالتكبيخ المـك كالتقرير بالذنب(.معجـ الفركؽ المغكية = الفركؽ ٓ)

ىػ( المحقؽ: ّٓٗالمغكية بترتيب كزيادة أبك ى ؿ الحسف العسكرم )المتكفى: نحك 
 لناشر: مؤسسة النشر اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيفالشيخ بيت اهلل بيات، ا

(، مجمؿ المغة البف فارس :ألحمد بف ُُٔىػ )ص: ُُِْالطبعة: األكلى، « قـ»بػ 
ىػ( راسة كتحقيؽ: زىير ّٓٗفارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 

ىػ  َُْٔ -عة الرانية بيركت الطب –عبد المحسف سمطاف دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 (.ُٖٓـ )ص:  ُٖٔٗ -

 [.َُٗ]سكرة البقرة: ( ٔ)
 (.ِِٖالمفردات في غريب القرآف ألبي القاسـ  المعركؼ بالراغب األصفياني  )ص:  (ٕ)
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ٔٛ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 انفشق تني انعفى وانصفح : -
 ىما بمعنى في المغة. قيؿ :

 ،: الصفح: ترؾ الترريب، كىك أبمغ مف العفكاألصفياني  الراغب يقكؿ ك 
 .(ُ)كقد يعفك االنساف كال يصفح

 رؾ عقكبة المذنب، كالصفح: البيضاكم: العفك تالع مة  يقكؿ ك 
 .(ِ)ترؾ لكمو 

ني انصفح وانغفشاٌ -
َ
فشق ت

ْ
 :ان

 تجاكزتيا،التجاكز عىف الذَّنب مف قىٍكلؾ صفحت الكرقة ًإذا : الصفح 
قيؿ يٍستىٍعمؿ ًفي كليذا  ؛صفحة جميمىة وتبدم لكأف ترؾ ميؤىاخذىة المذنب ىك  :كى
 المؤمنيف .فيك الكريـ الصفكح عف ذنكب عباده   ،تعالىاهلل 

يجكز أىف يستر ًفي الدٍُّنيىا عمى  ،استحقاؽ الركابعىف  ينبئاف كالغفر  كى
الكافر كىاٍلفىاًسؽ
(ّ). 

 
                                                           

 (.ِِٖالمفردات في غريب القرآف )ص:  (ُ)
رار التأكيؿ :  تفسير البيضاكم  المسمي بػ أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ أنكار التنزيؿ كأس (ِ)

لإلماـ ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى: 
 –ىػ( المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي الناشر: دار إحياء التراث العربي ٖٓٔ

كينظر في معجـ الفركؽ المغكية ،(ََُ/ ُىػ  ) ُُْٖ -بيركت الطبعة: األكلى 
بي ى ؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف بترتيب كزيادة ا: أل

المحقؽ: الشيخ بيت اهلل بيات، الناشر: مؤسسة  ىػ(ّٓٗالعسكرم )المتكفى: نحك 
 (.ِّٔىػ )ص: ُُِْالنشر اإلس مي الطبعة: األكلى، 

مـ الفركؽ المغكية لمعسكرم: حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ الناشر: دار الع( ّ)
 (.ِّٔمصر )ص:  -كالرقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة 
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ٜٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 انفشق تني انعفى وادلغفشج :-
قد فرؽ بينيما بأف العفك: ترؾ العقاب عمى الذنب، كالمغفرة: تغطية 

 الذنب بإيجاب المركبة.
دكف صفات العباد، ف  يقاؿ:  كلذلؾ كررت المغفرة مف صفات اهلل تعالى

 استغفر السمطاف كما يقاؿ: استغفر اهلل.
 كقيؿ: العفك: إسقاط العذاب.

 فالعفك: إسقاط العذاب الجسماني.
 .(ُ)كالمغفرة: إسقاط العذاب الركحاني، كالتجاكز يعميما 

اإلماـ أبك حامد الغزالي  : في العفك مبالغة ليست في الغفكر، فإف يقكؿ 
الًَّذم يمحك السَّيّْئىات كاهلل  ىك كالعفك ينبئ عف المحك، ،بئ عف السترالغفراف ين

قد يحصؿ مع  لمشيءف الستر أل ؛كىك أبمغ مف الستر ،كيتجاكز عىف المعاًصي
 .(ِ)إبقاء أصمو، بخ ؼ المحك فإنو إزالتو جممة كرأسا

 انفشق تني انصفح واحلهى :-
كجماؿ  ،(ّ){اْلَجِميلَ  ْفحَ الصَّ  َفاْصَفحِ }كالصفح: اإًلعراض عف الشيء

 .كترؾ العتاب كالشككل كاإلحساف إلى المسيء ،الصفح يتحٌقؽ بالصبر
ؿ بالعقكبة  كالحميـ: اسـ مف أسماء اهلل الحسنى، كمعناه: الذم ال يعجّْ
كاالنتقاـ، كالذم ال يحبس إنعامىو عف عباده ألجؿ ذنكبيـ، بؿ يرزؽ العاصي 

                                                           

 (.ّّٔمعجـ الفركؽ المغكية لمعسكرم  )ص:  (ُ)
المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى :ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي ( ِ)

ىػ( المحقؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي الناشر: الجفاف كالجابي َٓٓالطكسي )المتكفى: 
 ( بتصرؼ.َُْ)ص:  ُٕٖٗ - َُْٕقبرص الطبعة: األكلى،  –

 [.ٖٓ]الحجر: سكرة ]( ّ)
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ٕٓ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

فح   َحِميًما َكانَ  ِإنَّوُ }مع القدرة عمى العقاب كما يرزؽ الميطيع، كذك الصَّ

 .(ِ)(ُ){َغُفورًا

ُخِذ اْلَعْفَو }: فقاؿ تعالى:  بو نبيو  -تعالى –كىذا كمو مما أدب اهلل 

  .(ّ){َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمينَ 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 

                                                           

 [.ْْ]سكرة اإلسراء:  ُ))
شمس العمـك كدكاء ك ـ العرب مف الكمـك المؤلؼ : نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني  (ِ)

 -مطير بف عمي اإلرياني  -ىػ(المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ّٕٓ)المتكفى: 
لبناف(، دار الفكر  -ؼ محمد عبد اهلل، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت د يكس

  ،(ّّٕٕ/ ٔـ . ) ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسكرية(،الطبعة: األكلى،  -)دمشؽ 
 (.ّٗٗ/ ُمعجـ المغة العربية المعاصرة ) كينظر :

 [.ُٗٗسكرة األعراؼ: ] (ّ)
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ٕٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 األول ادلثحس
 وانصفح احلهى يف انرتغية

 ولادلطهة األ
 وانصفح احلهى يىظثاخ
أدب الدنيا  )خصيا اإلماـ الماكردم في.األسباب الداعية لمحمـ كريرة 

كأحقيا بذكم األلباب؛  ،الحمـ مف أشرؼ األخ ؽ " :بعشرة أمكر فقاؿ  (كالديف
 .(ُ)كاجت ب الحمد ،كراحة الجسد ،رضلما فيو مف س مة العً 

 ج : أسثاب احلهى انثاعصح عهى ضثط انُفس عشش -
كقد قيؿ في منركر الحكـ : مف أككد الحمـ رحمة  ،: الرحمة لمجياؿ األول

  .(ِ){َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمينَ }:  تعالىقكلو  الجياؿ .
يكما برجؿ  (ّ)رمف رحمة الجٌياؿ: قكؿ سفياف بف عيينة: مر عمر بف ذك 

إنا ف ،ك دع لمصمح مكضعا،يا ىذا أال تغرؽ في شتمنا:يقع فيو فقاؿ لو 
 .(ْ)ال نجد مكافأة مف عصى اهلل فينا بمرؿ أف أطيع اهلل فيو

                                                           

بف حبيب البصرم البغدادم،  الدنيا كالديف المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد( ُ)
ـ ُٖٔٗىػ( الناشر: دار مكتبة الحياة تاريخ النشر: َْٓالشيير بالماكردم )المتكفى: 

 .(ِِٓ)ص: 
 .[ُٗٗاألعراؼ: سكرة (]ِ)
 عمر بف ذر بف عبد اهلل اليمداني أحد بني مرىبة كيكنى أبا ذر ككاف قاصا. تكفي ( ّ)

ة أبي جعفر ، ككاف مرجيا فمات فمـ عمر بف ذر سنة ر ث كخمسيف كمائة في خ ف
يشيده سفياف الركرم كال الحسف بف صالح، ككاف رقة . الطبقات الكبرل ألبي عبد اهلل 

 (.ِّٔ/ ٔمحمد بف سعدط دار صادر )
فصؿ في الحمـ كالتؤدة  - ْْٖٔ( برقـ ّْٕ/ ٔ) -ركاه البييقي في شعب اإليماف  ْ))

ىك باب في الخسمكف مف شعب اإليماف ك لسابع ك اكتاب  -الرفؽ في األمكر كميا ك 
 حسف الخمؽ .
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ٕٕ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 .كحسف الرقة ،كذلؾ مف سعة الصدر،: القدرة عمى االنتصار انصاَي
 بعض الحكماء : ليس مف الكـر عقكبة مف ال يجد امتناعا يقكؿ 

 مف السطكة .
 كجكد المفتقر . ،كقاؿ بعض البمغاء : أحسف المكاـر عفك المقتدر

 كعمك اليمة . ،كذلؾ مف شرؼ النفس ؛: الترفع عف السباب انصانس
 كما تحمؿ المكاـر .،المكىاًرهالحكماء : شرؼ النفس أف تحمؿ يقكؿ كما 

 لحممو . ؛سيدا -عميو الس ـ-سمى يحيى   -تعالى-كقد قيؿ : إف اهلل 
 .كذلؾ عف ضرب مف الكبر كاإلعجاب ؛: االستيانة بالمسيء انشاتع
أنو لما كلي العراؽ جمس  (مصعب بف الزبير)حكي عف  مف ذلؾ : ما  

كىك  ،(عمرك بف جرمكز)كأمر مناديو فنادل أيف  ،لعطاء الجند ؛يكما
إنو قد تباعد في األرض  :فقيؿ لو : أييا األمير ،الذم قتؿ أباه الزبير

ليأخذ  ؛قيده بأبي عبد اهلل ؟ فميظير آمنايظف الجاىؿ أني أي  .فقاؿ : أك
 .فعد الناس ذلؾ مف مستحسف الكبر .عطاءه مكفرا 

 : االستحياء مف جزاء الجكاب . كىذا يككف مف صيانة النفس اخلايس
 ككماؿ المركءة .

 ،بعض الحكماء : احتماؿ السفيو خير مف التحمي بصكرتويقكؿ 
  .كاإلغضاء عف الجاىؿ خير مف مشاكمتو

   .ؼلآ: التفضؿ عمى السباب .فيذا يككف مف الكـر كحب التانسادس
كقد حكي عف األحنؼ بف قيس أنو قاؿ : ما عاداني أحد قط إال أخذت 

ف  ،في أمره بإحدل ر ث خصاؿ : إف كاف أعمى مني عرفت لو قدره كا 
ف كاف نظيرم تفضمت عميو . ،كاف دكني رفعت قدرم عنو  كا 
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 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

أم بمعني : "جعؿ السككت كالصبر  السباب كقطع السباب .استنكاؼ : انساتع
 .(ُ)لجاىؿ"سببا لكٌؼ ا

كما حكي أف رج  قاؿ لضرار بف القعقاع : كاهلل  ،كىذا يككف مف الحـز
 لك قمت كاحدة لسمعت عشرا .

 فقاؿ لو ضرار : كاهلل لك قمت عشرا لـ تسمع كاحدة .
قاؿ لعامر بف مرة  -كـر اهلل كجيو-طالب كحكي أف عمي بف أبي 

 ناس . الزىرم : مف أحمؽ الناس ؟ قاؿ : مف ظف أنو أعقؿ ال
 ، فمف أعقؿ الناس ؟ قاؿ مف لـ يتجاكز الصمت في قاؿ : صدقت
 عقكبة الجياؿ .

 كلكف ال أسب أحدا فيسبيا . ،كقاؿ الشعبي : ما أدركت أمي فأبرىا
 كقاؿ بعض الحكماء : في إعراضؾ صكف أعراضؾ .

: الخكؼ مف العقكبة عمى الجكاب . كىذا يككف مف ضعؼ النفس كربما انصايٍ
 رأم كاقتضاه الحـز أكجبو ال

 كقد قيؿ في منركر الحكـ : الحمـ حجاب اآلفات .
 كحرمة الزمة . ،: الرعاية ليد سالفةانراسع

كقد قيؿ في منركر الحكـ : أكـر  ،كىذا يككف مف الكفاء كحسف العيد
 الشيـ أرعاىا لمذمـ .

 : المكر كتكقع الفرص الخمفية .كىذا يككف مف الدىاء .انعاشش
 منركر الحكـ : مف ظير غضبو قؿ كيده .كقد قيؿ في 

 كغضب العاقؿ في فعمو  ،كقاؿ بعض األدباء : غضب الجاىؿ في قكلو

                                                           

منتيى السؤؿ عمى كسائؿ الكصكؿ إلى شمائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  (ُ)
المؤلؼ: عبد اهلل بف سعيد بف محمد عبادم الٌمحجي الحضرمٌي الشحارم، رـ 

ة: الرالرة، جدة الطبع –ىػ( الناشر: دار المنياج َُُْالمراكعي، رـ المكي )المتكفى: 
 (.َّٖ-َّٕ/ص ِـ ) ََِٓىػ /  ُِْٔ
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 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 كقاؿ بعض الحكماء : إذا سكت عف الجاىؿ فقد أكسعتو جكابا 
 كأكجعتو عقابا .

 فيذه عشرة أسباب تدعك إلى الحمـ . كبعض األسباب أفضؿ مف 
ف عرم عف أحد ىذه األسباب  بعض ..  قد ذكر وألن ،كاف ذال كلـ يكف حمماكا 

فإذا فقد الغضب لسماع  ،أنو ضبط النفس عف ىيجاف الغضب :في حد الحمـ
 ما يغضب كاف ذلؾ مف ذؿ النفس كقمة الحمية .

الحكماء : ر رة ال يعرفكف إال في ر رة مكاطف : ال يعرؼ الجكاد كيقكؿ 
كمف فقد ،في الغضب  كالحميـ إال ،كالشجاع إال في الحرب ،إال في العسرة

فقد  ؛الغضب في األشياء المغضبة حتى استكت حالتاه قبؿ اإلغضاب كبعده 
كاألخذ ،، كالدفاعالغيرةك  ،كالحمية ،الشجاعة، كاألنفة.عدـ مف فضائؿ النفس 

كلـ يكف  ،فإذا عدميا اإلنساف ىاف بيا، بالرأر ؛ألنيا خصاؿ مركبة مف الغضب
  .كال لكفكر حممو في القمكب مكقع ،لباقي فضائمو في النفكس مكضع

 كقاؿ بعض الحكماء : العفك يفسد مف المئيـ بقدر إص حو مف الكريـ .
 .فإنيـ يقكنكـ؛ كقاؿ عمرك بف العاص : أكرمكا سفياءكـ 

، كجو الصكاب فيو عزب عنو الحمـ حتى انقاد لغضبو ضؿ عنو كلك
 ،مغمكر الركية ،أمحتى يصير بميد الر  ،كضعؼ رأيو عف خيرة أسبابو كدكاعيو

مع ما ينالو مف أرر ذلؾ في نفسو  ،قميؿ الحيمة ،مسمكب العزاء ،مقطكع الحجة
 كجسده حتى يصير أضر عميو مما غضب لو .

 كقد قاؿ بعض الحكماء : مف كرر شططو كرر غمطو .
أف يتمقى قكة الغضب بحممو  .فينبغي لذم المب السكم كالحـز القكم

ليحظى بأجؿ الخبرة كيسعد بحميد  ،و بحزمو فيردىاكيقابؿ دكاعي شرت ،فيصدىا
  .(ُ)راحة أعصابؾ ءؾبعض األدباء : في إغضا يقكؿ العاقبة .ك 

                                                           

أدب الدنيا كالديف المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  (ُ)
 ـ ُٖٔٗىػ( الناشر: دار مكتبة الحياة تاريخ النشر: َْٓالشيير بالماكردم )المتكفى: 

سائؿ الكصكؿ إلى شمائؿ كينظر في منتيى السؤؿ عمى ك  ( باختصار.ِٓٓ-ِِٓ)ص: 
 باختصار. (َّٖ-َّٕ/ ِالرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ )
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 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 انصاَي ادلطهة
 يكرسة؟ أو ظثهي وانصفح احلهى خهك

 هم احلهى ظثهي أو يكرسة ؟
ٍمؽي،  . (ُ)لغة :السجية كالطبع كالمركءة كالديف الخي
 كمعانييا كأكصافيا نفسو، كىي اطنة،الب اإلنساف لصكرة : أنو كحقيقتو

 كليما كمعانييا، كأكصافيا الظاىرة، لصكرتو الخمؽ بمنزلة بيا المختصة
 .(ِ)كقبيحة حسنة أكصاؼ

"الخمؽ حاؿ لمنفس داعية ليا إلى أفعاليا مف غير فكر كال ركية. كىذه 
 الحاؿ تنقسـ إلى قسميف:

لذم يحركو أدنى شيء ما يككف طبيعيا مف أصؿ المزاج كاإلنساف ا -يُها 
كيييج مف أقؿ سبب ككاإلنساف الذم يجبف مف أيسر شيء  ،نحك غضب

أك يرتاع مف خبر ،كالذم يفزع مف أدنى صكت يطرؽ سمعو
ككالذم يضحؾ ضحكا مفرطا مف أدنى شيء يعجبو ككالذم ،يسمعو

 يغتـ كيحزف مف أيسر شيء ينالو، 
رـ  ،كاف مبدؤه بالركية كالفكر كربما ،ما يككف مستفادا بالعادة كالتدرب -ويُها

                                                           

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلؼ: أحمد بف محمد بف ،أبك العباس ( ُ)
( القامكس المحيط  َُٖ/ ُبيركت ) -ىػ( الناشر: المكتبة العممية َٕٕ)المتكفى: نحك 

 ق، ُٕٖمد بف يعقكب الفيركزآبادم المتكفى سنة لمع مة المغكم مجد الديف مح
 .(ُٖٖـ )ص:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔالطبعة: الرامنة، 

المؤلؼ: مجد الديف أبك السعادات الشيباني الجزرم  النياية في غريب الحديث كاألرر( ِ)
 ـ،ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت،  -ىػ(،الناشر: المكتبة العممية َٔٔابف األرير )المتكفى: 

 .(َٕ/ ِمحمكد محمد الطناحي  ) -ر أحمد الزاكل تحقيؽ: طاى
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 .(ُ)فأكال ؛حتى يصير ممكة كخمقا ،يستمر عميو أكال
أما السمكؾ : سيرة اإلنساف كمذىبو كاتجاىو يقاؿ ف ف حسف السمكؾ أك 

 .(ِ)سيء السمكؾ
كالسمكؾ دليؿ الخمؽ ،كىك المظير الخارجي لمخمؽ ،كالسمكؾ عمؿ إرادم

فذا كاف السمكؾ حإكرمز لو، كعنكانو، ف  كاف  سنا دؿ عمي خمؽ حسف، كا 
فكذلؾ الخمؽ  ؛كما أف الشجرة تعرؼ بالرمر،قبيحخمؽ السمكؾ سيئا دؿ عمي 

 .(ّ)الحسف يعرؼ  باألعماؿ الطيبة 
فإف البعض منيـ أخ قو فطرية.  ،كالناس مختمفكف فى طبائعيـ الخمقية
فطرل  كمنيـ مف يككف عنده استعداد،تظير فييـ منذ أكؿ حياتيـ كمنذ نشأتيـ

الكتساب األخ ؽ .عف طريؽ الكسب كالمركنة، كعمى ذلؾ يمكف تقسيـ 
 األخ ؽ إلى قسميف :

 -األول : األخالق انفطشيح :
كىى مكاـر جبمَّية جبؿ عمييا اإلنساف. تككف سجية كطبيعية لو، ف  
يحتاج  في ممارستو إلى تكمؼ كال يحتاج  في استدعائو إلى عناء كمشقة، كقد 

يتفاضؿ بيا الناس في أصؿ  ،ث كريرة عمي أف األخ ؽ فطريةدلت أحادي

                                                           

تيذيب األخ ؽ كتطيير األعراؽ تيذيب األخ ؽ كتطيير األعراؽ المؤلؼ: أبك عمي ( ُ)
ىػ( حققو كشرح غريبو: ابف ُِْأحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو )المتكفى: 

 (ُْالخطيب الناشر: مكتبة الرقافة الدينية الطبعة: األكلى )ص: 
معجـ الكسيط ػ المؤلؼ: إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد ال( ِ)

 (.ْْٓ/ ُالنجار دار النشر : دار الدعكة،تحقيؽ: مجمع المغة العربية )
األخ ؽ اإلس مية في ضكء الكتاب كالسنة كأرار الصحابة المؤلؼ د سعيد بف عمي بف  (ّ)

 (ُِ-ٔ-ٓ/صُ)ج ـ.َُِٓىػُّْٔكىؼ القحطاني الطبعة األكلي 
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 تككينيـ الفطرم كمف ذلؾ :
مىى  قكؿ الرسكؿ ًمقيكا عى ـى خي فيما ركاه اإلماـ  الترمذم" أىالى ًإفَّ بىًني آدى
ـٍ سىًريعي   طىبىقىاتو شىتَّى،... ًمٍنيي ًب سىًريعى الفىٍيًء، كى فَّ ًمٍنييـي البىًطيءى الغىضى  أىالى كىاً 

ًب بىًطيءى الفىٍيًء، أىالى  فَّ ًمٍنييـٍ سىًريعى الغىضى ، أىالى كىاً  ًب سىًريعي الفىٍيًء، فىًتٍمؾى ًبًتٍمؾى الغىضى
ًب بىًطيءي  ـٍ سىًريعي الغىضى شىرُّىي ًب سىًريعي الفىٍيًء، أىالى كى ـٍ بىًطيءي الغىضى ٍيريىي كىخى

 .(ُ)الفىٍيًء..."
سيء كالرذائؿ القبيحة أسرع غضبان يقكؿ أبك حامد الغزالي :"كذك الخمؽ ال

بؿ القكم  ،مف صاحب الفضائؿ، حتى أنو يغضب عمى أىمو ككلده كأصحابو
ًة، » كما قىاؿى رىسيكؿي المًَّو (ِ)مف يممؾ نفسو عند الغضب  رىعى لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ

بً  ا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى الغىضى  .(ّ)«ًإنَّمى
ٍيرىةى كعىٍف  :  عف النبي  -رضي اهلل عنو  -أىًبي ىيرى النَّاسي مىعىاًدفي »قىاؿى

ـً ًإذىا فىقيييكا،  ٍس ى ـٍ ًفي اإٍلً اًىًميًَّة ًخيىاريىي ـٍ ًفي اٍلجى ًة كىالذَّىىًب، ًخيىاريىي كىمىعىاًدًف اٍلًفضَّ
، كى  ا تىعىارىؼى ًمٍنيىا اٍئتىمىؼى نَّدىةه، فىمى نيكده ميجى ا تىنىاكىرى ًمٍنيىا اٍختىمىؼى كىاأٍلىٍركىاحي جي  .(ْ)«مى

                                                           

أصحابو  باب ما جاء ما أخبر النبي   - ُُِٗركاه اإلماـ الترمذم في سننو برقـ ( ُ)
سىفه ) ًديثه حى ىىذىا حى  (.ْٓ/ ْبما ىك كائف إلى يـك القيامة  أبكاب الفتف كقاؿ عنو :ى

لممؤلؼ: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: ،إحياء عمـك الديف( ِ)
 (.باختصار.ُِٕ/ ّبيركت ) -ىػ(،الناشر: دار المعرفة َٓٓ

باب الخذر مف  - ُُْٔ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  برقـ صحيح البخارمّ)
 (.ِٖ/ ٖالغضب كتاب األدب )

(  باب األركاح جنكد ِّٖٔ) -( برقـ  َُِّ/ ْركاه  اإلماـ مسمـ في صحيحو )( ْ)
 .مجندة كتاب البر كالصمة كاآلداب
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أف خيار الناس ىـ أكرميـ خمقا، كىذا التككيف  ففيو يربت الرسكؿ 
 الخمقي الفطرم يرافؽ اإلنساف كيصاحبو عمي جميع أحكالو.

ٍبًد اٍلقىٍيسً  كقكؿ رسكؿ اهلل  ٍصمىتىٍيًف   (ُ)ًلٍْلىشىجّْ أىشىجّْ عى " ًإفَّ ًفيؾى خى
ـي، كىاأٍلىنىاةي "ييًحبُّييمىا اهللي  : اٍلًحٍم

(ِ)  :  كفي مسند أبي يعمي المكصمي زاد "قيٍمتي
 : ًديرنا؟ قىاؿى مىى «. بىٍؿ قىًديـه »أىقىًديمنا كىانىا ًفيَّ أىٍك حى بىمىًني عى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى : اٍلحى قيٍمتي

ا" ميقىٍيًف ييًحبُّييمى خي
(ّ). 

                                                           

ىك المنذر بف عائذ بف المنذر بف الحارث بف النعماف بف زياد كيقاؿ لو أشٌج عبد القيس، (ُ)
كيقاؿ لو األشٌج العبدٌم كأشٌج بني عمر. مشيكر بمقبو ىذا،. كاف سيد قكمو كفد عمى 

في كفد عبد القيس ككاف قدـك األشٌج كمف معو سنة عشر مف اليجرة، ككاف  النبي 
 المؤلؼ: -ؿ البصرة كمات بيا. ينظر :الطبقات الكبرل لو شجة في كجيو. نز 

أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ 
الناشر: دار الكتب -ىػ(تحقيؽ: محمد عبد القادر عطاَِّبابف سعد )المتكفى: 

معجـ   ،( ُٖ-َٖ/ ٔـ )َُٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: األكلى،  بيركت –العممية 
الصحابة ألبي القاسـ البغكم المؤلؼ: أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف 

ىػ(المحقؽ: محمد األميف بف ُّٕالمىٍرزيباف بف سابكر بف شاىنشاه البغكم )المتكفى: 
 -ىػ  ُُِْبعة: األكلى، الككيت الط –محمد الجكني الناشر: مكتبة دار البياف 

 (.ِِٗ/ ِ)ـ  َََِ
( ى باب األمر باإليماف باهلل كرسكلو، ُٕ) -أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو برقـ ( ِ)

 . (ْٖ/ ُكشرائع الديف، كالدعاء إليو"  كتاب اإليماف ")
باب حديث أشج عبد القيس كقاؿ  - ْٖٖٔعمي المكصمي في مسنده برقـ ركاه أبك ي ّ))

جع :مسند أبي يعمى (. المر ِِْ/ ُِعنو :]حكـ حسيف سميـ أسد[ : إسناده صحيح )
المؤلؼ: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المرينى بف يحيى بف عيسى بف ى ؿ التميمي، 

 –ىػ(،المحقؽ: حسيف سميـ أسد الناشر: دار المأمكف لمتراث َّٕالمكصمي )المتكفى: 
 .ُْٖٗ – َُْْدمشؽ، الطبعة: األكلى، 
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ًفيوً  مىى دىًليؿه  كىذا الحديث :ى ٍبًدهً  ًمفٍ  ييًحبُّ  مَّوى ال أىفَّ  عى بىمىوي  مىا عى مىٍيوً  جى  ًمفٍ  عى
اؿً  ٍيًر، ًخصى اعىةً  كىالذَّكىاءً  اٍلخى  .كىاٍلًحٍمـً  كىالشَّجى
عبد اهلل ىك المنقكؿ عف ك صرحت مف أف الخمؽ غريزةه أحاديث أخرم  ك 

: ا ـٍ : " أىٍربىعه قىٍد فيًرغى ًمٍنيي ميؽي كىالرّْ »بف مسعكد، قىاؿى ٍمؽي كىاٍلخي ؿي اٍلخى  .(ُ)«ٍزؽي كىاأٍلىجى
؛ لقكلو: "إف المَّو قسـ بينكـ أخ قكـ كما قسـ  بؿ ىك الكارد عنو  

: "المَّييَـّ كىمىا أىٍحسىٍنتى يقكؿ في بعض دعائو كىافى  النبي كأىفَّ ،(ِ)بينكـ أرزاقكـ"
ميًقي" سٍّْف خي ٍمًقي فىحى  .(ّ)خى

                                                           

باب الميـ مف اسمو:  – ِّٕٓ( برقـ َِِ/ ٕ( ركاه الطبراني في المعجـ األكسط )ُ)
محمد كقاؿ عنو :لـ يرك ىذا الحديث عف القاسـ بف عبد الرحمف إال عيسى بف 

( برقـ ِّّ/ ٓالمسيب، تفرد بو: صفكاف بف ىبيرة " ركاه الدارقطني في سننو  )
ٍزًؽ كىاأٍلىجى  - َّْٗ ميًؽ كىالرّْ ٍمًؽ كىاٍلخي ًؿ فىمىٍيسى كتاب الرضاع  بمفظ " فيًرغى ًمٍف أىٍربىعىةو: اٍلخى

ـٍ تيٍقبىٍض "ركاه ابف بطة في اإلبانة  ٍت أىٍك لى اًئزىةه قيًبضى دىقىةي جى دو ، كىالصَّ ده اٍكتىسىبى ًمٍف أىحى أىحى
باب ما ركم عف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  - ُْٗٓ( برقـ َُٓ/ ْالكبرل )

" : ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو :  رضي اهلل عنو  بمفظ  عىٍف عى ـٍ ٍمؽي »أىٍربىعه قىٍد فيًرغى ًمٍنيي اٍلخى
ؿي  ٍزؽي كىاأٍلىجى ميؽي كىالرّْ  - َُُّٗ( برقـ ِٕٔ/ ٔركاه البييقي في السنف الكبرل )«.كىاٍلخي

ف لـ تقبض كتاب الكقؼ  .باب جكاز الصدقة المحرمة كا 
 باب حسف الخمؽ – ِٕٓ( برقـ ُْْركاه البخارم في األدب المفرد بالتعميقات )ص: ( ِ)

كركاه  المؤلؼ: أبك نعيـ األصبياني  في  -كقيؿ عنو صحيح مكقكؼ في حكـ المرفكع
( كمركم في السمسمة ُٓٔ/ ْحمية األكلياء كطبقات األصفياء باب مرة بف شراحيؿ )

 . ُِْٕ( برقـ  ُِٕ/ ٔالصحيحة )
 بف باب :ما أسند عبد اهلل  - ِّٕ( برقـ ُِٗ/ ُركاه أبك داكد الطيالسي في مسنده )( ّ)

 باب : –ّٕٔبرقـ ( ِْٔ/ ُمسعكد رضي اهلل عنو  كركاه ابف أبي شيبة في مسنده  )
ميًقي»بمفظ  ما ركاه عبد اهلل بف مسعكد، عف النبي  ٍمًقي، فىأىٍحسىٍف خي «. المَّييَـّ أىٍحسىٍنتى خى

-مسند المكرريف مف الصحابة  - ِّّٖ( برقـّّٕ/ ٔركاه اإلماـ أحمد  في مسنده )
 اهلل بف مسعكد رضي اهلل تعالى عنو، كركاه ابف حباف في صحيحو  مسند عبد

باب ذكر ما يستحب لممرء أف يسأؿ اهلل جؿ كع  تحسيف  – ٗٓٗ( برقـ ِّٗ/ ّ)
كقاؿ عنو  المحقؽ: شعيب األرنؤكط : حديث  ،خمقو كما تفضؿ عميو بحسف صكرتو

سناده حسف.  كركاه البييقي في شعب اإليماف  ( برقـ ُٔ/ ُُ)صحيح بشاىده، كا 
كقاؿ عنو : كلـ يرفعو ،باب فصؿ في الحمـ كالتؤدة كالرفؽ  في األمكر كميا  – ُّٖٖ

 عرماف بف أبي شيبة.
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 انصاَي : األخالق ادلكرسثح . 
كذلؾ بإمكاف اإلنساف اكتساب بعض  ،فطرية ان قفكما أف ىناؾ أخ 

كذلؾ؛ بالتربية المقترنة باإلرادة كالقيـ كالتصميـ . كالناس  ،الفضائؿ كاألخ ؽ
 كىذا التفاكت ،في ذلؾ متفاكتكف بمدل سبقيـ كارتقائيـ  في سمـ الفضائؿ

 ال ينافى كجكد استعداد عاـ صالح الكتساب مقدار مف الصفات الخمقية، 
  ،ذا االستعداد جاءت التكاليؼ الشرعية بالتزاـ فضائؿ األخ ؽككفؽ ى

 كاجتناب الرذائؿ.
كطرؽ اكتساب الخمؽ الحسف: يككف بالتدريب العممي كالممارسة 
التطبيقية لْلخ ؽ الحسنة، كلك مع التكمؼ في أكؿ األمر كقسر النفس عمي 

 .(ُ)غير ما تيكم
ـي  ؿي اهلًل قاؿ رسك  ا اٍلًعٍم ٍف يىتىحىرَّ  : " ًإنَّمى مى مُّـً ، كى ـي  ًبالتَّحى ، كىاٍلًحٍم ًبالتَّعىمُّـً

مىٍف يىتًَّؽ الشَّرَّ ييكقىوي  ٍيرى ييٍعطىوي، كى  . (ِ) "اٍلخى
                                                           

األخ ؽ اإلس مية في ضكء الكتاب كالسنة كأرار الصحابة المؤلؼ د سعيد بف عمي ( ُ)
 (.ُِ/ص/ُـ جَُِٓىػُّْٔابف كىؼ القحطاني الطبعة األكلي 

كتاب األلؼ -باب مف اسمو إبراىيـ  - ِّٔٔني في المعجـ األكسط برقـ (أخرجو الطبراِ)
 -( برقـُٖ( الترغيب في فضائؿ األعماؿ كركاب ذلؾ البف شاىيف )ص: ُُٖ/ ّ)

ا ًفيوً  - ِّْ مى فىٍضًمًو كى ره ًمٍف ًكتىاًبي ًكتىاًب اٍلًحٍمـً كى  أخرجو   أبك نعيـ -بىابه ميٍختىصى
( باب ُْٕ/ ٓفي حمية األكلياء كطبقات األصفياء )  أحمد بف عبد اهلل األصبياني 

يٍ  اءي ٍبفي حى مىفىاًء ًكاأٍليمىرىاًء، رىجى ـي، ميًشيري اٍلخي ـي اٍلًمٍطعىا ٍفًي ًمٍنييـي اٍلفىًقيوي اٍلمي ٍيكىةى كى اءي ٍبفي حى كىةى أىبيك :رىجى
ٍبًد الٍ  ، عىٍف عى ًديًث الرٍَّكًرمّْ سىًف اٍلًمٍقدىاـً  كقاؿ عنو غىًريبه ًمٍف حى مَّدي ٍبفي اٍلحى دى ًبًو ميحى ًمًؾ، تىفىرَّ مى

فصؿ فيما بمغنا  -  َُِْٓ( برقـ ِّٔ/ ُّ.أخرجو البييقي في  شعب اإليماف )
كحكـ عميو  في معني ما تقدـ عف رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنيـ  –عف الصحابة 

 .) حسف ( - ِّْ( َٕٔ/ ُالسمسمة الصحيحة )في 
 يماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، المعجـ األكسط المؤلؼ: سم

 ىػ( المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، َّٔأبك القاسـ الطبراني )المتكفى: 
 القاىرة. -عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني الناشر: دار الحرميف 



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٖٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

كالحمـ عبارة عف التأني في األمكر المقمقة، كالمعنى: أف المرء ال يكصؼ 
بالحمـ حتى يجرب األمكر، كقيؿ: إف مف جرب األمكر كعرؼ عكاقبيا آرر 

 .(ُ)الحمـ كصبر عمى قميؿ األذل ليدفع بو ما ىك أكرر منو
النًَّبيُّ  ـى ًإالَّ ذيك تىٍجًربىةو : » كيقكؿ ى ًمي ـى ًإالَّ ذيك عىٍررىةو كىالى حى ًمي  . (ِ)«الى حى

يقكؿ  ابف األرير معناه: ال يحصؿ الحمـ حتى يرتكب األمكر كيعرر فييا 
ا. كقاؿ غيره: ال حميـ كام ن إال مف فيعتبر بيا، كيستبيف مكاضع الخطأ كيجتنبي

كقع في زلة كحصؿ منو خطأ، فحينئذ يخجؿ ؛فيجب لذلؾ أف يستر مف رآه 
عمى عيبو فيعفك عنو، فإذا أحب ذلؾ عمـ أف العفك عف الناس كالستر عمى 
عيكبيـ محبكب لمناس كمرضي هلل تعالى. ككذلؾ مف جرب األمكر عمـ نفعيا 

فإذا عمـ مصالح األمكر كمفاسدىا ال يفعؿ ما كضرىا كالمصالح كالمفاسد، 
 يفعؿ إال عف الحكمة. 

                                                           

المؤلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ُ))
ىػ(الناشر: دار ٖٓٓمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )المتكفى: أح

 .(ُِٕ/ ِِ) بيركت -إحياء التراث العربي 
ًديًث عىٍمًرك ٍبًف  (ِ) أخرجو أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني كقاؿ عنو :غىًريبه ًمٍف حى

ٍبدي اهلًل باب ٍنوي ًإالَّ عى ـٍ يىٍرًكًه عى اًرًث لى عبد اهلل بف كىب  كأخرجو البخارم في صحيحو   اٍلحى
باب: ال يمدغ المؤمف مف جحر « ال حكيـ إال ذك تجربة»( بمفظ كقاؿ معاكية: ُّ/ ٖ)

مرتيف كقد عمؽ) مصطفى البغا( بقكلو :المعنى ال تحصؿ الحكمة لدل اإلنساف إال بعد 
اية )ال حكيـ إال التجربة ألنو يككف قد أدرؾ األمكر كعرؼ كيؼ يتصرؼ فييا. كفي رك 

بتجربة(. كفي أخرل )ال حمـ إال بتجربة(. كفي رابعة )ال حميـ إال ذك تجربة( كالمعنى 
أف المرء ال يكصؼ بالحمـ حتى يجرب األمكر. كأخرجو البخارم في األدب المفرد  

ـى ًإالَّ ذيك عىٍررىةو، كى  - ٓٔٓ( برقـ ُٗٗ)ص:  ًمي : الى حى ٍف أىًبي سىًعيدو  بمفظ قىاؿى ًكيـى عى الى حى
ًإالَّ ذيك تىٍجًربىةو كقاؿ عنو المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ]قاؿ الشيخ األلباني[ :  

 ضعيؼ اإلسناد.
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كيمكف أف يككف تخصيص الحميـ بذم في شرح المشكاه " قاؿ الطيبي 
يـ بخ فو، كأف الحميـ الذم ليس لو تجربة قد مالتجربة لإلشارة إلى أف غير الح

 .(ُ)يعرر في مكاضع ال ينبغي لو فييا الحمـ بخ ؼ الحميـ المجرب
كفي ركضة العق ء " الغالب عمى المرء أف ال يككف حميما حتى يككف ذا 

 .اسـ الحميـ عمف لـ يكف بذم عررة لنقصو عىف الكماؿ عررة نفى النًَّبيٌ 
كلك لـ .مرضي الفعؿ  ،محمكد األمر،رفيع المكاف ،فالحميـ عظيـ الشأف

  كالدخكؿ في،إال ترؾ اكتساب المعاصي؛يكف في الحمـ خصمة تحمد 
أف ال يفارؽ الحمـ مىا كجد إلى ،لكاف الكاجب عمى العاقؿ الذميمة ؛المكاضع 

 .استعمالو سبي 
كمف استطاع أف يمنع نفسو مف أربعة أشياء فيك خميؽ أف ال ينزؿ بو 

كرمرة ،فرمرة العجمة الندامة ي،كالعجب كالتكان،كالمجاجة ،العجمة ،كبير مكركه
العجمة  :كيقكؿ أيضان  ،كرمرة التكاني الذؿ ،ضةكرمرة العجب البغ ،المجاجة الحيرة

ألف الزلؿ مع  ؛كاستفاد مذمة ،مككؿ بيا الندـ كما عجؿ أحد إال اكتسب ندامة
 العجؿ كاإلقداـ عمى العمؿ بعد التأني فيو أحـز مف اإلمساؾ عنو بعد اإلقداـ 

كـ في كالعاقؿ يعمـ أف العجز في األمكر يق،كال يككف العجكؿ محمكدا أبدا عميو،

                                                           

شرح كينظر في   (َّٓ/ َُفتح البارم مع ىدم السارم البف حجر ط المعرفة )( ُ)
 المؤلؼ: شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل،المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف

ىػ(،المحقؽ: د. عبد الحميد ىنداكم، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ّْٕالطيبي )
 (.ِِّّ/ َُـ ) ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالرياض(،الطبعة: األكلى،  -)مكة المكرمة 
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 .(ُ)كيجعؿ لنفسو مسمكا بينيما ،النقص مقاـ اإلفراط في السعي فيتجنبيما معا
 التفكر -القرآف قراءة  -العبادات األخ ؽ : اكتساب كأيضا مف كسائؿ

 :الخمؽ حسف عمى المترتبة اآلرار في
 كالتكاصي المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر:الخمؽ سكء عكاقب في النظر  -

 ليمة.ا عمك-بالحؽ
 مرآة الناس يتخذ أف - الخمؽ بحسف التكاصي -كالنصح المكعظة: الصبر  -

 .الحسنة القدكة -: لنفسو
 :الفاضمة األخ ؽ كأىؿ األخيار مصاحبة-
  : الصالحة البيئات االنغماس  في –
  .المركءات كذكم كالفضؿ الحمـ أىؿ الرجكع إلى -
رضي اهلل  - الكراـ الصحابة سير في النظر -النبكية السيرة في النظر إدامة -

 قالت : قاؿ  رسكؿ اهلل  ،. كعف عائشة(ِ)كالحمـ الفضؿ كأىؿ -عنيـ 
ـٍ ًبأىٍىًمًو" ميقنا كىأىٍلطىفييي ـٍ خي اننا أىٍحسىنييي "ًإفَّ ًمٍف أىٍكمىًؿ الميٍؤًمًنيفى ًإيمى
عف عائشة، ، ك (ّ)

                                                           

ركضة العق ء كنزىة الفض ء المؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، ( ُ)
 ىػ(،المحقؽ: محمد محي الديف ّْٓرمي، البيستي )المتكفى: التميمي، أبك حاتـ، الدا

 (.ِِْ -َِٖبيركت )ص: -الناشر: دار الكتب العممية  ، عبد الحميد
 .(ِّ/ ُالدرر السنية ) -مكسكعة األخ ؽ اإلس مية ( ِ)
 كقاؿ عف الحديث كفي الباب عف – ُِِٔ( برقـ ٗ/ ٓركاه  الترمذم في سننو  ت شاكر )( ّ)

رة، كأنس بف مالؾ: "ىذا حديث حسف " باب ما جاء في استكماؿ اإليماف كزيادتو أبي ىري
في صحيح مكارد الظمآف إلى . ركاه ابف حباف  أبكاب اإليماف عف رسكؿ اهلل  -كنقصانو 

ميقنا". كقاؿ  – ُِٔٗ - ُُٕٔ( برقـ ِْٕ/ ِ)زكائد  بمفظ "أىكمؿ المؤمنيف ًإيماننا أىحسنيـ خي
باب ما جاء في حسف الخمؽ.   -(.  كتاب األىدب ِْٖلصحيحة" )"ا -عنو حسف صحيح 

باب ابتداء مسند أبي ىريرة   – ّٕٔٗ( برقـ َِٖ/ ٕركاه اإلماـ  أحمد في مسنده  ت شاكر )
باب الدليؿ عمى زيادة اإليماف   -ِْٖٔ( برقـ َٕ/ ٕكركاه أبك داكد في سننو ت األرنؤكط )

المحقؽ شعيب األرنؤكط : حديث صحيح، كىذا إسناد كتاب السنة    كقاؿ عنو   -كنقصانو 
فمف رجاؿ أصحاب السنف،  -كىك ابف عمقمة بف كقاص الميري -حسف، محمَّد بف عمرك 

 كركل لو البخارم مقركنان، كمسمـ متابعةن، كىك حسف الحديث.
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ميًقوً  لىييٍدًرؾي  اٍلميٍؤًمفى  ًإفَّ  " :قالت: قاؿ رسكؿ اهلل  ةى  ًبخي اًئـً  دىرىجى   الصَّ
ا: " :  كقكلو(.ِ)كتسبمالداؿ عمى أنو . (ُ) "اٍلقىاًئـً  ـى  بيًعٍرتي  ًإنَّمى   أًليتىمّْ
ؽً  مىكىاًرـى   . (ّ)"اأٍلىٍخ ى

 مكتسبة، أنيا عمى األخ ؽ إلى اإلس مية النظرة أف عمى يدؿ فيذا
 حاصؿ. تحصيؿي  فإنَّوي  عميو؛ طيًبعى  بما يؤمر ال كالدليؿ عمي أنيا مكتسبة، فالعبد

 

* * * * * * 

                                                           

 ُِٕٗ - ُُٗٔ( برقـِْٕ/ ِركاه  ابف حباف في صحيح مكارد الظمآف إلى زكائد ) (ُ)
باب ما جاء في  -(.  كتاب األىدب ٕٓٗ، ِِٓ"الصحيحة" ) -عنو صحيح  كقاؿ –

 حسف الخمؽ.
الفتح المبيف بشرح األربعيف المؤلؼ: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم ( ِ)

ىػ(عني بو:أحمد  ْٕٗاألنصارم، شياب الديف شيخ اإلس ـ، أبك العباس )المتكفى: 
كرس الح ؽ أبك حمزة أنكر بف أبي بكر الشيخي جاسـ محمد المحمد قصي محمد ن

المممكة العربية السعكدية الطبعة: األكلى،  -الٌداغستاني الناشر: دار المنياج، جدة 
 (.ُّٔ -َّٔـ )ص:  ََِٖ -ىػ  ُِْٖ

باب: بياف مكاـر األخ ؽ  - َِِٖٕ( برقـ ِّّ/ َُركاه البييقي في السنف الكبرل ) (ّ)
متخمقا بيا كاف مف أىؿ المركءة التي ىي شرط في قبكؿ كمعالييا التي مف كاف 

 كتاب الشيادات. -الشيادة عمى طريؽ االختصار 
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 انصانس ادلطهة
 انكشيى. انمشآٌ يف وانصفح احلهى

  -تعالى-ككصؼ اهلل  ،كردت آيات قرآنية كريرة  تشير إلي صفة الحمـ
تدعك المسمميف إلي التحمي بيذا الخمؽ ك  ،كسمي نفسو الحميـ،نفسو بالحمـ

كالحث عمي الدفع  ،اإلساءة باإلساءة كمقابمة ،كعدـ المعاممة بالمرؿ  ،النبيؿ
 ة.كالترغيب في الصفح  عف األذل كالعفك عف اإلساء،بالتي ىي أحسف

ََّل ُيَؤاِخُذُكُم المَُّو ِبالمَّْغِو } : تعالى وقكلتعالى :  كما في  هلل صفة كالحمـ

: كالمعنى (.ُ){ِميمٌ َغُفوٌر حَ  ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َكَسَبْت ُقُموُبُكْم َوالمَّوُ 
ال يعاقبكـ بما أخطأتـ فيو مف األيماف، كلكف يعاقبكـ بما تعمدتـ الكذب فيو. 

ًميـه )حيث لـ يؤاخذ بالمغك  (كىالمَّوي غىفيكره ) حيث لـ يعجؿ بالمؤاخذة عمى يميف (حى
ًميـه( (ِ)الجد تربصان لمتكبة ذىًة،  رحذيًكرى ًمٍف طصفتاف الئقتاف بما .)غىفيكره حى اٍلميؤىاخى

 . (ّ)رفؽ كتكسعةإذ ىك باب 
َوََّل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِو ِمْن ِخْطَبِة النَّْساِء }: تعالىفي قكؿ ك 

 َأنْ  َأْو َأْكَنْنُتْم ِفي َأْنُفِسُكْم َعِمَم المَُّو َأنَُّكْم َسَتْذُكُروَنُينَّ َوَلِكْن ََّل ُتَواِعُدوُىنَّ ِسرِّا ِإَّلَّ 

                                                           

 .[ِِٓسكرة البقرة: ]( ُ)
تفسير البيضاكم = أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المؤلؼ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل  ِ))

لناشر: دار إحياء التراث ىػ( آٖٔبف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى: ا
 .(َُْ/ ُىػ ) ُُْٖ -بيركت الطبعة: األكلى  –العربي 

تفسير القرطبي المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم ( ّ)
 –ىػ( الناشر: دار الكتب المصرية ُٕٔالخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: 

 .(َُِ/ ّـ  ) ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة الطبعة: الرانية، 
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َتُقوُلوا َقْوًَّل َمْعُروًفا َوََّل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَّْكاِح َحتَّى َيْبُمَغ اْلِكتَاُب َأَجَمُو َواْعَمُموا َأنَّ 
 .( ُ){ المََّو َيْعَمُم َما ِفي َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َغُفوٌر َحِميمٌ 

كىاٍعمىميكا أىفَّ ): ختـ اآلية بالتيديد فقاؿ الىتع يقكؿ الع مة الرازم :"إنو ً 
كهي  ـٍ فىاٍحذىري ا ًفي أىٍنفيًسكي ـي مى اًلمنا   تعالىكىك تنبيو عمي أنو   (المَّوى يىٍعمى عى لما كاف ى

كجب الحذر في كؿ ما يفعمو اإلنساف في السر كالع نية رـ  ،بالسر كالع نية
:  ،ذكر بعد الكعيد الكعد ًميـه كىاٍعمىمي "فىقىاؿى   .(ِ)"كا أىفَّ المَّوى غىفيكره حى

أم اعممكا أف اهلل غفكر لما يستعجمو اإلنساف، ألنو خمؽ عجكال، كمع 
 .؛ ألنو حميـ سرائركـ يفضح كال يعاجمكـ ذلؾ ف 

َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى َوالمَُّو }: تعالىكقكلو 

                     .(ّ) { َغِنيّّ َحِميمٌ 

قكؿ معركؼ أم: ك ـ حسف، كرد عمى السائؿ جميؿ، كقاؿ معني : 
كمغفرة أم: تجاكز عف السائؿ إذا استطاؿ عميو عند رده،  عطاء: عدة حسنة.

ف كتعيير لمسائؿ بالسؤاؿ، كاهلل غني أم: مى  {َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى }

                                                           

 [.ِّٓ]سكرة البقرة:  (ُ)
تفسير الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف عمر ( ِ)

ىػ( َٔٔبف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: ا
 (ّْٕ/ ٔىػ ) َُِْ -لرة بيركت الطبعة: الرا –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 [.ِّٔ]سكرة البقرة: ( ّ)
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 .(ُ)يـ إذ لـ يعجؿ بالعقكبة عمى مف يمف كيؤذم بصدقتوعف صدقة العباد، حم
ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْسَتَزلَُّيُم }: تعالىكقكلو 

 .(ِ){الشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا المَُّو َعْنُيْم ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َحِميمٌ 
يـك  إٌف الذيف كلَّكا عف المشركيف، مف أصحاب رسكؿ اهلل كالمعني: 

. كانيزمكا عنيـ. (أحد)  ، ككلقد عفا اهلل عنيـ إنما دعاىـ إلى الٌزلة الشيطافي
فصفح ليـ عنو "إف اهلل غفكر"، يعني بو: مغٌط عمى  ،تجاكز عف عقكبة ذنكبيـ

اىـ عمييا "حميـ"، يعني كاتبع رسكلو، بعفكه عف عقكبتو إي ،ذنكب مف آمف بو
 .(ّ)أنو ذك أناة ال يعجؿ عمى مف عصاه كخالؼ أمره بالنقمة

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُينَّ َوَلٌد َفِإْن }: تعالىكقكلو 
ُبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي َن ِبَيا َأْو َدْيٍن َوَلُينَّ َكاَن َلُينَّ َوَلٌد َفَمُكُم الرُّ

ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَمُينَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتْم  الرُّ
ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمرََأةٌ  َوَلُو  ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَيا َأْو َدْيٍن َواِ 

َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلّْ َواِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُيْم ُشَرَكاُء ِفي 
الثُُّمِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَيا َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن المَِّو َوالمَُّو 

  .(ْ) {َعِميٌم َحِميمٌ 
                                                           

التفسير الكسيط لمكاحدم المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي ( ُ)
ىػ( الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ْٖٔالكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 

 (.ّٕٕ/ ُـ ) ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف الطبعة: األكلى،  –
 [.ُٓٓآؿ عمراف: رة سك ] ِ))
تفسير الطبرم = جامع البياف ت شاكر المؤلؼ: محمد بف جرير أبك جعفر الطبرم ( ّ)

ىػ( المحقؽ: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: َُّ)المتكفى: 
 (.باختصار.ِّٕ/ ٕـ ) َََِ -ىػ  َُِْاألكلى، 

 [.ُِسكرة النساء: ]( ْ)
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 بعقكبتكـ يعجؿ أم :"ال {َحِميمٌ  َعِميمٌ  َوالمَّوُ }ية الكريمة بقكلو :ختمت اآل
 أف لكـ يبيح ال كما تتكبكا؛ أف عسى مخالفتيا عمى بالجزاء كال أحكامو، بمخالفة
 بحرماف لكـ يرضى ال كما الكصية، في فتضاركه تبغضكنو، مف بعقكبة تعجمكا
 كىك فرضيا، قد تعالى أنو ىإل إشارة ىذا كفي. اإلرث مف كاألطفاؿ النساًء،
 لكصاياه، نذعف أف الكاجب فمف لنا، كالمصمحة الخير، مف فييا ما يعمـ

 في الطامع يغر أف ينبغي ال كما ىدايتو؛ مف عمينا ينزؿي  بما كنعمؿ كفرائضو،
 أنيـ فيظف بالباطؿ، أكمكا بما المعتديف بعض تمتع الحقكؽ كأكؿ االعتداء،
 إمياؿ فإنو االعتداء، مف عميو تجرؤكا ما مرؿ عمى فيتجرأ العذاب، مف بمنجاة
 .(ُ")العمـ كعدـ العجز، مف إىماؿي  ال الحمـ، يقتضيو

نْ  ِفيِينَّ  َوَمنْ  َواَْلَْرُض  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلوُ  ُتَسبّْحُ } كقكلو :  َشْيءٍ  ِمنْ  َواِ 

  .(ِ){ َغُفورًا َحِميًما َكانَ  ِإنَّوُ  مْ َتْسِبيَحيُ  َتْفَقُيونَ  ََّل  َوَلِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبّْحُ  ِإَّلَّ 
. أف الككف كمو يسبح تعالىففي ىذه اآلية الكريمة: يبيف اهلل سبحانو ك 

بحمده ؛كلكنو أخفي ذلؾ عف سمع اإلنساف ككعيو، كلك سمعو لما استطاع أف 
 أك يستقر في حياتو، كىذا مف حمـ اهلل عمي عباده .،يناـ

كلسعتو يقرنو  ،ف في أكرر مف مكضعجاء اسمو )الحميـ( في القرآك 
 .سبحانو باسـ العميـ 

                                                           

يحاف في ركابي عمـك القرآف المؤلؼ: الشيخ الع مة محمد تفسير حدائؽ الركح كالر  ُ))
األميف بف عبد اهلل األرمي العمكم اليررم الشافعي إشراؼ كمراجعة: الدكتكر ىاشـ 

لبناف الطبعة:  –محمد عمي بف حسيف ميدم الناشر: دار طكؽ النجاة، بيركت 
 (.ْْٓ/ ٓـ  ) ََُِ -ىػ  ُُِْاألكلى، 

 .[ْْكرة اإلسراء: س]( ِ)
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نَّ المََّو َلَعِميٌم َحِميمٌ }:في قكلو   .(ُ) { َلُيْدِخَمنَُّيْم ُمْدَخاًل َيْرَضْوَنُو َواِ 

  .(ِ){ َحِميًما َعِميًما المَّوُ  َوَكانَ  ُقُموِبُكمْ  ِفي َما َيْعَممُ  َوالمَّوُ }كقكلو :

 ِذيَن آَمُنوا ََّل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َيا َأيَُّيا الَّ }:كقكلو 
ُل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا المَُّو َعْنَيا َوالمَُّو  ْن َتْسأَُلوا َعْنَيا ِحيَن ُيَنزَّ  َتُسْؤُكْم َواِ 

 .(ّ){َغُفوٌر َحِميمٌ 
ف تسألكا عف ىذه التكاليؼ الصعبة ف  ،حىزماف الك  يكمعناىا : أم كا 

بيف أظيركـ تبدلكـ تمؾ التكاليؼ التي تسكؤكـ أم تغمكـ   كىك ماداـ الرسكؿ
 كتشؽ عميكـ تؤمركف بتحمميا فتعرضكف أنفسكـ لغضب اهلل بالتفريط 

ٍنيىا}فييا  فىا اهلل عى ف  تعكدكا إلى مرميا  ،عفا اهلل عما سمؼ مف مسألتكـ {عى

 .(ْ)إلنذارال يعاقبكـ إال بعد ا {واهلل َغُفوٌر َحِميمٌ }

ِإْن ُتْقِرُضوا المََّو َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُو َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم }: تعالىقكلو 

 .(ٓ) { َوالمَُّو َشُكوٌر َحِميمٌ 

                                                           

 [.ٗٓسكرة الحج: ]( ُ)
 [.ُٓسكرة االحزاب: ] (ِ)
 [.َُُسكرة المائدة: ]( ّ)
 تفسير النسفي = مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ المؤلؼ: أبك البركات عبد اهلل بف  ْ))

ىػ( حققو كخرج أحاديرو: يكسؼ َُٕأحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى: 
لديف ديب مستكالناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت عمي بديكم راجعو كقدـ لو: محيي ا

 (.ْٕٗ/ ُـ ) ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: األكلى، 
 [.ُٕسكرة التغابف: ]( ٓ)
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إف  : يعني .القرض الحسف ىك التصدؽ مف الح ؿ مع طيبة نفس
أم يجزكـ  (ـٍ ييضاًعٍفوي لىكي )تقرضكا أم تنفقكا في طاعة اهلل متقربيف إليو باإلنفاؽ 

 .بالضعؼ إلى سبعمائة إلى ما يشاء مف الزيادة 
ًميـه )يعني يحب المتقربيف إليو  (َوَيْغِفْر َلُكْم َوالمَُّو َشُكورٌ ) أم ال يعاجؿ  (حى

 .(ُ)بالعقكبة مع كررة ذنكبيـ 
 -معنى" منيا :  " الحمـ في الكاردة كاآليات
لَ  َكَسُبوا ِبَما ُيَؤاِخُذُىمْ  َلوْ  ْحَمةِ الرَّ  ُذو اْلَغُفورُ  َوَربُّكَ }: تعالىقكلو   َلَعجَّ

  .(ِ){َمْوِئاًل  ُدوِنوِ  ِمنْ  َيِجُدوا َلنْ  َمْوِعدٌ  َلُيمْ  َبلْ  اْلَعَذابَ  َلُيمُ 
 َظْيرَِىا َعَمى َتَركَ  َما َكَسُبوا ِبَما النَّاَس  المَّوُ  ُيَؤاِخذُ  َوَلوْ }: تعالىكقكلو 

ُرىُ  َوَلِكنْ  َدابَّةٍ  ِمنْ   ِبِعَباِدهِ  َكانَ  المَّوَ  َفِإنَّ  َأَجُمُيمْ  َجاءَ  َفِإَذا ُمَسمِّى َأَجلٍ  ِإَلى مْ ُيَؤخّْ
  .(ّ){ َبِصيرًا

  -:عهيهى انصالج وانسالو األَثياء صفح يٍ احلهى-
 اْسِتْغَفارُ  َكانَ  َوَما}-عميو الس ـ -في حؽ سيدنا إبراىيـ  تعالىيقكؿ 

 ِإنَّ  ِمْنوُ  َتَبرَّأَ  ِلمَّوِ  َعُدوّّ  َأنَّوُ  َلوُ  َتَبيَّنَ  َفَممَّا ِإيَّاهُ  َوَعَدَىا ْوِعَدةٍ مَ  َعنْ  ِإَّلَّ  َِلَِبيوِ  ِإْبرَاِىيمَ 
  .(ٓ){ُمِنيبٌ  َأوَّاهٌ  َلَحِميمٌ  ِإْبرَاِىيمَ  ِإنَّ }.وقوله:(4){َحِميمٌ  ََلَوَّاهٌ  ِإْبرَاِىيمَ 

                                                           

تفسير الخازف = لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ المؤلؼ: ع ء الديف عمي بف محمد ( ُ)
ىػ( ُْٕبف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: ا

بيركت الطبعة:  –المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف الناشر: دار الكتب العممية 
 (.َّْ/ ْىػ ) ُُْٓ -األكلى 

 .[ٖٓسكرة الكيؼ: ] ِ))
 .[ْٓفاطر: سكرة ] (ّ)
 [.ُُْسكرة التكبة: ] (ْ)
 [.ٕٓىكد:  سكرة] (ٓ)



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٗٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 : تعالىقكلو  في  بالحمـ -عميو الس ـ  -إسماعيؿ سيدنا ككصؼ
  .(ُ){َحِميمٍ  ِبُغاَلمٍ  شَّْرَناهُ َفبَ }

 فمـ الذبح، أبكه عميو عرض حيف حممو، مف ذلؾ عمى أدؿ حمـ كأم
 ُتْؤَمرُ  َما اْفَعلْ  َأَبتِ  َيا َقالَ }: قاؿ بؿ يعترض كلـ يتخاذؿ، كلـ يضطرب،

اِبِرينَ  ِمنَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإنْ  َسَتِجُدِني  لذلؾ. استسمـ رـ ،(ِ){ الصَّ

 آَباُؤَنا َيْعُبدُ  َما َنْتُركَ  َأنْ  تَْأُمُركَ  َأَصاَلُتكَ  ُشَعْيبُ  َيا َقاُلوا} -: كقكلو تعالى

فالحمـ خمؽ  .(ّ){الرَِّشيدُ  اْلَحِميمُ  ََلَْنتَ  ِإنَّكَ  َنَشاءُ  َما َأْمَواِلَنا ِفي َنْفَعلَ  َأنْ  َأوْ 
 جاءتً  :فقد «الصفح» في الكاردة أما عف  اآليات -عمييـ الس ـ -األنبياء 
اًفرةن  اآليات    .العفك كبيف بينو كالجمعً  الصفح ذكرً  في متضى

 ُأوِلي ُيْؤُتوا َأنْ  َوالسََّعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  ُأوُلو َيْأَتلِ  َوََّل  }: تعالى قكًلو في كما
 َأنْ  ِحبُّونَ تُ  َأََّل  َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَياِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلُقْرَبى
 ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}: تعالىكقكلو  ،(ْ){َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالمَّوُ  َلُكمْ  المَّوُ  َيْغِفرَ 
نْ  َفاْحَذُروُىمْ  َلُكمْ  َعُدوِّا َوَأْوََّلِدُكمْ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ   المَّوَ  َفِإنَّ  َوَتْغِفُروا َوَتْصَفُحوا َتْعُفوا َواِ 

 المسمميف. مف المذنبيف عف حالصفالصفح ىنا   .(ٓ){  يمٌ َرحِ  َغُفورٌ 
 ِإيَماِنُكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُردُّوَنُكمْ  َلوْ  اْلِكتَابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َودَّ }: تعالىكفي قكلو 

                                                           

 [.َُُسكرة الصافات: ] (ُ)
 .[َُِسكرة الصافات: ] (ِ)
 .[ٕٖىكد: سكرة ] ّ))
 .[ِِ]سكرة النكر: ( ْ)
 .[ُْسكرة التغابف: ] (ٓ)
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وا َحتَّى َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفحُ  ِمنْ  َأْنُفِسِيمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا ُكفَّارًا
َفِبَما َنْقِضِيْم }:كقكلو  .(ُ){َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمرِِه ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر 

ِميثَاَقُيْم َلَعنَّاُىْم َوَجَعْمَنا ُقُموَبُيْم َقاِسَيًة ُيَحرُّْفوَن اْلَكِمَم َعْن َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظِّا 
َتزَاُل َتطَِّمُع َعَمى َخاِئَنٍة ِمْنُيْم ِإَّلَّ َقِمياًل ِمْنُيْم َفاْعُف َعْنُيْم ِممَّا ُذكُّْروا ِبِو َوََّل 

 الصفح عف أىؿ الكتاب.كالصفح ىنا  (ِ){َواْصَفْح ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
 ْلَحقّْ ِبا ِإَّلَّ  َبْيَنُيَما َوَما َواَْلَْرَض  السََّماَواتِ  َخَمْقَنا َوَما} : تعالىكفي قكلو 

نَّ  ْفحَ  َفاْصَفحِ  ََلِتَيةٌ  السَّاَعةَ  َواِ   ِإنَّ  َربّْ  َيا َوِقيِموِ }:كقكلو .(ّ){ اْلَجِميلَ  الصَّ
كالصفح  (ْ){َيْعَمُمونَ  َفَسْوفَ  َساَلمٌ  َوُقلْ  َعْنُيمْ  َفاْصَفحْ  . ُيْؤِمُنونَ  ََّل  َقْومٌ  َىُؤََّلءِ 

 .(ٓ)المشركيف عف ىنا الصفح
 -آيات كريرة منيا : لو صفح  مف القرآف الكريـ الحمـ كالفي كالترغيب  

َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت }: تعالىقكلو 
رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ  َواَْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيَن .الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

 .(ٔ) {َعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ َوالْ 

                                                           

 .[َُٗ]سكرة البقرة: ( ُ)
 .[ُّ]سكرة المائدة: ( ِ)
 .[ٖٓ]سكرة الحجر:  (ّ)
 .[ٖٗ، ٖٖ]الزخرؼ:  (ْ)
نضرة النعيـ في مكاـر أخ ؽ الرسكؿ الكريـ عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ/ صالح ( ٓ)

حـر المكي الناشر : دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، بف عبد اهلل بف حميد إماـ كخطيب الا
 .(ُِّٓ/ ٔجدة الطبعة : الرابعة )

 .[ُّْ، ُّّآؿ عمراف: سكرة ] ٔ))
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سارعكا كبادركا إلى ما يكصمكـ إلى ما بو تظفركف المعني في ذلؾ : 
بمغفرة ربكـ كرحمتو كرضكانو كجنتو، بأف تقكمكا بأداء ما كمفكـ بو مف كاجبات، 

ناس ىاتاف ككظـ الغيظ كالعفك عف ال كتنتيكا عما نياكـ عنو مف محظكرات.
عند ما تككف اإلساءة  محبكبتيف هلل كرسكلو  الصفتاف إنما تككناف محمكدتيف 

متعمقة بذات اإلنساف، أما إذا كانت اإلساءة متعمقة بالديف بأف انتيؾ إنساف 
حرمة مف حرمات اهلل ففي ىذه الحالة يجب الغضب مف أجؿ حرمات اهلل، كال 

 يصح العفك عمف انتيؾ ىذه الحرمة.
وا اْلَقْمبِ  َغِميظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َوَلوْ  َلُيمْ  ِلْنتَ  المَّوِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  ِبَمافَ }  ِمنْ  ََّلْنَفضُّ

 َعَمى َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإَذا اَْلَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُىمْ  َلُيمْ  َواْسَتْغِفرْ  َعْنُيمْ  َفاْعفُ  َحْوِلكَ 
  .(ُ){ اْلُمَتَوكِّْمينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ 

 اهلل بعرو محمد خمؽ ىذا البصرم الحسف يقكؿ اإلماـ ابف كرير "كقاؿ
 َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ } تعالى بقكلو شبيية الكريمة اآلية كىذه بو،

  .(ِ){ َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َعَمْيُكمْ  َحِريٌص  َعِنتُّمْ  َما َعَمْيوِ  َعِزيزٌ 
ًميظى  ذلؾ بعد لقكلو الك ـ غميظ ىاىنا بو كالمراد ميظ،الغ كالفظ  اٍلقىٍمًب( )غى

 اهلل كلكف كترككؾ، عنؾ النفضكا عمييـ القمب قاسي الك ـ، سيء كنت لك أم
 .(ّ)لقمكبيـ تأليفا ليـ جانبؾ كأالف عميؾ، جمعيـ

                                                           

 [.ُٗٓسكرة آؿ عمراف: ] (ُ)
 .[ُِٖسكرة التكبة: سكرة ]( ِ)
تفسير القرآف العظيـ )ابف كرير( المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كرير ( ّ)

المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف الناشر: دار الكتب العممية، ،(ىػْٕٕالمتكفى: 
 (.َُّ/ ِىػ ) ُُْٗ -بيركت الطبعة: األكلى –مي بيضكف منشكرات محمد ع
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 .(ُ){ اِىِمينَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلجَ }: تعالى كقكلو 
: "  "أيكتيت  بعض أىؿ المعاني: في ىذه اآلية بياف قكؿ النبييقكؿ 

كاًمعى الكىمـ ..."  جى
بمطفو معاني  تعالىجمع المَّو   ،الكريـأف القرآف كمعناه :  (ِ)

،  فيذه اآلية قد جمعت معاني كريرة، كفكائد عظيمة، (ّ)كريرة في ألفاظ يسيرة 
ميؽو حسف؛ أل ف في " أخذ العفك ": صمة القاطعيف، كالصفح عف كجمعت كؿ خي
عطاء المانعيف.  الظالميف، كا 

كطاعتو، )جمت   ،كفي " األمر بالمعركؼ ": تقكل اهلل ) عز كجؿ(
 ـ، كصكف المساف عف الكذب، كغض الطرؼ حعظمتو(، كصمة الر 

ريمات.   عف الحي
 كفي اإلعراض عف الجاىميف ": الصبر، كالحمـ، كتنزيو النفس عف

يَّةً (ْ)مخالطة السفيو، كمنازعة المَّجيكج ، كغير ذلؾ مف األفعاؿ المىٍرضى
(ٓ). 

                                                           

 [.ُٗٗسكرة األعراؼ: ] ُ))
كقاؿ عنو المحقؽ  إسناده   - ّٕٕٗأخرجو اإلماـ أحمد بف حنبؿ  في مسنده   برقـ( ِ)

 (.َِٖ/ ٕ، رضي اهلل عنو )باب ابتداء مسند أبي ىريرة -صحيح
( شرح السنة لمبغكم المؤلؼ: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف ّ)

محمد زىير -ىػ( تحقيؽ: شعيب األرناؤكطُٔٓالفراء البغكم الشافعي )المتكفى: 
 -ىػ َُّْدمشؽ، بيركت الطبعة: الرانية،  -الشاكيش الناشر: المكتب اإلس مي 

 ( بتصرؼ .ُٖٗ/ ُّـ )ُّٖٗ
ةه  مبالغة إذا الـز الشيء ككاظبو .قاؿ ابف  معناىا : (ْ) لىجيكجى لىجَّ ًفي اأٍلىٍمًر فىييكى لىجيكجه كى

اجي  تماحؾ الخصميف ةي ب بالفتح كررة األصكات. كلجَّ ،فارس المَّجى كىك تمادييما كىالمَّجَّ
لجكج: كرير المجاجة. رجؿ  ،في األمر: تمادل فيو معاندنا، الزمو كأبى أف ينصرؼ عنو

(، شمس العمـك كدكاء ك ـ العرب مف ْٓ/ ْأم  كرير اإللحاح . تيذيب المغة )
(، المصباح المنير في ُْٗٗ/ ّ(، معجـ المغة العربية المعاصرة )ْٔٗٓ/ ٗالكمـك )

 (.ْٗٓ/ ِغريب الشرح الكبير )
ىػ( ا ّْٕ)المتكفى: اليداية الى بمكغ النياية المؤلؼ: أبك محمد مكي بف أبي طالب  (ٓ)

جامعة  -كمية الشريعة كالدراسات اإلس مية  -الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 
 (.ِٖٖٔ/ ْـ ) ََِٖ -ىػ  ُِْٗالشارقة الطبعة: األكلى، 
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َوََّل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََّل السَّيَّْئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي }: تعالىكفي قكلو 
قَّاَىا ِإَّلَّ الَِّذيَن َوَما ُيمَ  .َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليّّ َحِميٌم 

 . (ُ){َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
كالمعنى: أم ادفع سفاىتيـ كجيالتيـ بالطريؽ التي ىي أحسف الطرؽ، 
فقابؿ إساءتيـ باإلحساف إلييـ، كالذنكب بالعفك، كالغضب بالصبر كاإلغضاء 

مى سكء أخ قيـ مرةن بعد عف اليفكات كاحتماؿ المكاره، فإنؾ إف صبرت ع
أخرل، كلـ يقابؿ سفييـ بالغضب، كال أذاىـ بمرمو .. استحيكا مف ذميـ 

 .(ِ)أخ قيـ، كترككا قبيح أفعاليـ
ما يمقى ىذه الخصمة  {َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ الَِّذيَن َصَبُروا}كمعنى قكلو: 

اإلساءة  كىي مقابمة -كيقكـ بحقيا، أك ما يمترؿ ىذه الكصية كيعمؿ بيا
مؽ، عمى غرار قكلو تعالى: خى إال مف تعكد عمى الصبر في معاناة ال -باإلحساف

َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ } :كمعنى ،(ّ){َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اَْلُُمورِ }

 .(ْ): ما يمقاىا إال ذك نصيب كافر مف الخير كالتكفيؽ{ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

                                                           

 .[ّٓ، ّْ( ]سكرة فصمت: ُ)
 .(َّٕ/ ِٓتفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف ) (ِ)
 [ّْ( ]سكرة الشكرل: ّ)
ىػ( ُُْْالتيسير في أحاديث التفسير المؤلؼ: محمد المكي الناصرم )المتكفى: ( ْ)

ـ  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓلبناف الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الغرب اإلس مي، بيركت 
(ٓ /ِْٔ.) 



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٗٙ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

فقاؿ لي: " يا عقبة بف  ، قاؿ: لقيت رسكؿ اهلل (ُ)قبة بف عامرعف عك 
عامر، صؿ مف قطعؾ، كأعط مف حرمؾ، كاعؼ عمف ظممؾ "قاؿ: رـ أتيت 

فقاؿ لي: " يا عقبة بف عامر، أممؾ لسانؾ، كابؾ عمى خطيئتؾ،  رسكؿ اهلل 
 . (ِ)"تؾكليسعؾ بي

مكر مف العداكة فتنقمب األ ،غيره بشيء إال بعد التخمؽ بو كما أمر 
 بينيـ . اإلي المحبة كمف البغض إلي المكدة  كالتسامح فيم

اْدَفْع ِبالَِّتي }ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى:  -رضي اهلل عنيما  –كعف ابف عباس 

ًب،  {ِىَي َأْحَسنُ  ًبًر ًعٍندى اٍلغىضى ٍؤًمًنيفى ًبالصَّ تىعىالىى اٍلمي انىوي كى : " أىمىرى اهللي سيٍبحى قىاؿى
مىييـي اهللي ًمفى كىاٍلحً  سىاءىًة، فىًإذىا فىعىميكا ذىًلؾى عىصى ٍيًؿ، كىاٍلعىٍفًك ًعٍندى اإٍلً ٍمـً ًعٍندى اٍلجى

                                                           

عقبة بف عامر بف عبس بف عمرك بف عدم بف عمرك بف رفاعة بف مكدعة بف عدم بف ُ))
 بف قيس بف جيينة، كيكنى أبا حماد، سكف مصر، كقيؿ:  غنـ بف ربعة بف رشداف

أبك أسد، كقيؿ: أبك عمرك، كقيؿ: أبك عبس، كلي الجيش لمعاكية بعد مكت عتبة بف 
ركل عنو مف الصحابة: أبك أمامة الباىمي، كعبد اهلل بف عباس، كأبك  ،أبي سفياف،

بف المسيب تكفي كحدث عنو: أبك الخير، كعمي بف رباح، كسعيد  ،أيكب األنصارم،
بمصر آخر خ فة معاكية سنة رماف كخمسيف ينظر: معرفة الصحابة ألبي نعيـ 

ىػ( تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ َّْالمؤلؼ: أبك نعيـ أحمد األصبياني )المتكفى: 
ـ  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالعزازم الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض الطبعة: األكلى 

(ْ /َُِٓ.) 
باب :حديث عقبة بف عامر  – ُِْٕٓبف حنبؿ في مسنده برقـ  أخرجو اإلماـ أحمد ِ))

كقاؿ عنو المحقؽ شعيب األرناؤكط:  إسناده حسف، المؤلؼ:  الجيني  عف النبي 
ىػ( ُِْأبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ى ؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 

اهلل بف عبد المحسف عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد  -المحقؽ: شعيب األرنؤكط 
 (.ْٓٔ/ ِٖـ) ََُِ -ىػ  ُُِْالتركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األكلى، 
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ًميـه " ًليّّ حى ، كىأىنَّوي كى ـٍ ـٍ عىديكُّىي عى لىيي الشٍَّيطىاًف، كىخىضى
(ُ). 

 باإلحساف إلى مف أساء« اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي »فيا أييا اإلنساف الكامؿ 
كالعفك عند ،كالحمـ عند الجيؿ ،كالتأني عند الغضب ،كالصبر عمى أذاه ،إليؾ
كشتاف بيف مف تحمى  ،فيذه ىي الحالة التي كصفيا الٌمو باألحسف ،قدرةمال

كاآلية عامة في كؿ فعؿ  ،كمف تقمص بالخ ؿ المذمكمة ،بالخصاؿ الممدكحة
عمى العاقؿ أف يحسف ف ،خطيرا كاف أك حقيرا ،حسف كسيئ قمي  كاف أك كريرا

 ،كيعطي مف حرمو ،كيعرض عمف آذاه ،كيصؿ مف  قطعو ،لمف أساء إليو
 .(ِ)كيدعك لمف شتمو ،كيمدح مف يذمو

 :قائ ن  المبرد كأنشد
 مف التقصير عذر أخ مقر(    )إذا اعتذر الصديؽ إليؾ يكما 
 .(ّ)فإف الصفح شيمة كؿ حر(    )فصنو عف عتابؾ كاعؼ عنو 

                                                           

وِر َفَصِعَق َمْن }( باب قكلو :ُِٖ/ ٔركاه اإلماـ البخارم في صحيحو ) ُ)) َوُنِفَخ ِفي الصُّ
ِفيِو ُأْخَرى َفِإَذا ُىْم ِقَياٌم  ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اََلْرِض، ِإَّلَّ َمْن َشاَء المَُّو، ثُمَّ ُنِفخَ 

 - ُِّٗٗأخرجو  البييقي في السنف الكبرل  برقـ كتاب تفسير القرآف.  {َيْنُظُرونَ 
اْدَفْع ِبالَِّتي  }باب ما أمره اهلل تعالى بو مف أف يدفع بالتي ىي أحسف السيئة، فقاؿ:

أبيو عف أبي صالح    ركاه ابف أبي حاتـ عف  (.ُٕ/ ٕكتاب النكاح ) { ِىَي َأْحَسنُ 
ينظر في تغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف 

ىػ( المحقؽ: سعيد عبد الرحمف ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسق ني )المتكفى: 
 -األردف –بيركت ، عماف  -مكسى القزقي الناشر: المكتب اإلس مي ، دار عمار 

 (.   َّّ/ ْ) َُْٓالطبعة: األكلى، 
( بياف المعاني لمؤلؼ : م  حكيش آؿ غازل عبد القادر الناشر مطبعة الترقى بدمشؽ ِ)

 .(ُٕ/ ْؽ ) ُِّٖسنة الطبع : 
البيت مف البحر ]كافر[ . ينظر في :عيكف األخبار المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف ( ّ)

بيركت تاريخ النشر: -العممية ىػ(الناشر: دار الكتب ِٕٔبف قتيبة الدينكرم )المتكفى: 
 (.ُُٖ/ ّىػ ) ُُْٖ
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 شاتعان ادلطهة
 ادلطهشج انُثىيح انسُح يف وانصفح احلهى

 ك،الحمـ التي كردت في فضؿالنبكية الشريفة مف األحاديث العديد ىناؾ 
كمف ذلؾ ما ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو  ،كالعفك عف الناس،كظـ الغيظ

ا الشَّ »أنو قاؿ:  عف أبى ىريرة عف النبي  ًة، ًإنَّمى رىعى ًديدي الًَّذم لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ
بً   .(ُ)«يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى الغىضى

: اٍستىبَّ رىجي ىًف ًعٍندى النًَّبيّْ (ِ)سميماف بف صيرد كعف  نىٍحفي ًعٍندىهي  ، قىاؿى كى
بنا قىًد اٍحمىرَّ كىٍجييوي، فىقىاؿى النًَّبيُّ  اًحبىوي، ميٍغضى ديىيمىا يىسيبُّ صى ، كىأىحى ميكسه  :  جي

ىعٍ  : أىعيكذي ًبالمًَّو ًمفى " ًإنّْي ألى ٍنوي مىا يىًجدي، لىٍك قىاؿى مىـي كىًممىةن، لىٍك قىالىيىا لىذىىىبى عى
ًؿ: أىالى تىٍسمىعي مىا يىقيكؿي النًَّبيُّ  : ًإنّْي لىٍستي الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً " فىقىاليكا ًلمرَّجي ؟ قىاؿى

ًبمىٍجنيكفو 
(ّ). 
ا  ":  يقكؿ النبي ك  ٍرعىةو  ًمفٍ  مى ـي  جي ٍرعىةً  ًمفٍ  اهللً  ًعٍندى  أىٍجرنا أىٍعظى  غىٍيظو  جي
ٍبده  كىظىمىيىا  .(ْ)" اهللً  كىٍجوً  اٍبًتغىاءى  عى

                                                           

باب الخذر مف   - ُُْٔ(أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  برقـ صحيح البخارمُ)
 (.ِٖ/ ٖالغضب كتاب األدب )

ككاف  سميماف بف صرد بف الجكف بف سعد كيكنى سميماف أبك مطرؼ صحب النبي  ِ))
نزؿ الككفة  ميماف فمما قبض النبي س اسمو يسارا فمما أسمـ سماه رسكؿ اهلل 

كشيد مع عمي الجمؿ كصفيف ككاف ممف طمب بدـ الحسيف فقتمو أىؿ الشاـ كىك ابف 
 (.ُٔٓ/ ّر ث كسبعيف سنة. معجـ الصحابة لمبغكم )

ًب  كتاب  ّ)) ذىًر ًمفى الغىضى أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو صحيح البخارم بىابي الحى
 (.ِٖ/ ٖ)  - ُُٓٔاألدب برقـ 

أخرجو اإلماـ ابف ماجو  في سننو المحقؽ: شعيب األرنؤكط  كقاؿ عنو : إسناده  (ْ)
(. أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط  ِِٖ/ ٓأبكاب الزىد )-صحيح.باب الحمـ  

باب الميـ مف اسمو أحمد كقاؿ عنو : لـ يرك ىذا الحديث عف نافع إال أبك أمية، تفرد 
 (.َِٓ/ ٕبو: الشاذككني " )
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ٍبًد اٍلقىٍيًس  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمىا :ًلٍْلىشىجّْ أىشىجّْ عى " ًإفَّ ًفيؾى خى
ـي، كىاأٍلىنىاةي " اهللي: اٍلًحٍم
(ُ). 

لحمـ فيك العقؿ كأما األناة فيي التربت كترؾ العجمة ا: اإلماـ النككميقكؿ 
ذلؾ لو ما جاء في حديث الكفد أنيـ لما كصمكا المدينة  كسبب قكؿ النبي؛

بس أحسف كل ،عند رحاليـ فجمعيا كعقؿ ناقتو (األشج)كأقاـ  بادركا إلى النبي
 يـ رـ قاؿ ل ،كأجمسو إلى جانبو فقر بو النبي يرـ أقبؿ إلى النب، ريابو

  (األشج)فقاؿ  ،فقاؿ القـك نعـ،تبايعكف عمى أنفسكـ كقكمكـ النبي 
يا رسكؿ اهلل إنؾ لـ تزاكؿ الرجؿ عف شيء أشد عميو مف دينو نبايعؾ عمى 

صدقت  :قاؿ .كمف أبى قاتمناه ،كنرسؿ مف يدعكىـ فمف اتبعنا كاف منا ،أنفسنا
صو حتى نظر في فاألناة ترب(ِ)إف فيؾ خصمتيف الحديث قاؿ القاضي عياض

                                                           

( ى  باب األمر باإليماف باهلل ُٕ) - ِٓ(برقـ ْٖ/ ُأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو )( ُ)
 . كرسكلو، كشرائع الديف، كالدعاء إليو"  كتاب اإليماف "

بي السٍَّبتي المالكي (ِ) كلد  ،اإلماـ أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى بف عىيىاض اليىٍحصي
ىػ،نشأ في طمب العمـ كأخذ عف أبي عمي  ْٕٔبرغر سبتة في منتصؼ شعباف سنة 

بف سيكَّرة كتفٌقو بأبي عبد اهلل الٌتميمي كغيره كرحؿ إلى األندلس، فسمع بيا كبىرىعى في 
، فأجمسو عمماء بمده لممناظرة كىك ابف رمانية كعشريف، رـ كلي قضاء سىٍبتىة كىك  العمـك

س ، رـ إلى مٌراكش  ابف خمس كر ريف، رـ نيقؿ إلى قضاء غرناطة، رـ رحؿ إلى
 كمات بيا. في جمادل اآلخرة سنة أربع كأربعيف كخمسمائة، عف رماف كستيف سنة.

سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ لممؤلؼ: مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني ينظر في:
المحقؽ:  ىػ( َُٕٔ)المتكفى « حاجي خميفة»كبػ « كاتب جمبي»العرماني المعركؼ بػ 
( التاج المكمؿ ِّْ/ ِ)،ـ ََُِاألرناؤكط إشراؼ عاـ النشر:  محمكد عبد القادر

مف جكاىر مآرر الطراز اآلخر كاألكؿ لممؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف الًقنَّكجي 
الطبعة: األكلى، -ىػ( الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلس مية، قطرَُّٕ)المتكفى: 

 (.ِٖـ)ص:  ََِٕ -ىػ  ُِْٖ
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الداؿ عمى صحة عقمو كجكدة  ،كالحمـ ىذا القكؿ الذم قالو ،مصالحو كلـ يعجؿ
 كال يخالؼ ىذا ما جاء في مسند أبي يعمى كغيره أنو ،نظره لمعكاقب

إف فيؾ خصمتيف الحديث قاؿ يا رسكؿ اهلل  (لْلشج)  لما قاؿ رسكؿ اهلل 
هلل الذم جبمني عمى خمقيف  الحمد :قاؿ قمت .كانا في أـ حدرا قاؿ بؿ قديـ

 .(ُ) يحبيما قكلو
كضدىما الطيش ،كأف اهلل يحبيما ،صفتي الحمـ كاألناة مدح النبي 

كىما خمقاف مذمكماف مفسداف لْلخ ؽ كاألعماؿ. كفيو دليؿ عمي أف  ،كالعجمة
 يحب مف عبده ما جبمو عميو مف خصاؿ الخير كالصدؽ  تعالىاهلل 

 كالشجاعة كالحمـ .
 دليؿ عمي أف الخمؽ قد يحصؿ  بالتخمؽ كالتكمؼ  لقكلو في "كفيو 
: " بىٍؿ : ) »ىذا الحديث مىٍيًيمىا؟ "، فىقىاؿى بىمىًني المَّوي عى ا، أىٍك جى مٍَّقتي ًبًيمى ميقىٍيًف تىخى خي
مىٍيًيمىا ًبٍمتى عى  .(ِ)"«جي
ميًؽ  ،رضي اهلل عنياعائشة السيدة  سئمت كعندما  رسكؿ اهلل عىٍف خي

ابنا ًفي األىٍسكىاًؽ، كىالى يىٍجًزم ًبالسَّيّْئىًة ": فىقىالىتٍ  خَّ شنا كىالى صى ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ لى
يىٍصفىحي  لىًكٍف يىٍعفيك كى السَّيّْئىةى، كى

(»ّ ). 
 

                                                           

 يح مسمـ بف الحجاج  المسمي شرح النككم عمى مسمـ لممؤلؼ: المنياج شرح صح( ُ)
ىػ(الناشر: دار إحياء ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 

 (ُٖٗ/ ُ) ُِّٗبيركت الطبعة: الرانية،  -التراث العربي 
لمتكفى: زاد المعاد في ىدم خير العباد لممؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية )ا (ِ)

 -مكتبة المنار اإلس مية، الككيت  -ىػ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت ُٕٓ
 (.ِّٓ/ ّـ )ُْٗٗىػ /ُُْٓالطبعة: السابعة كالعشركف ، 

  – َُِٔبرقـ أخرجو الترمذم  في سننو ت شاكر باب ما جاء في خمؽ النبي  ّ))
ًحيحه ) سىفه صى ًديثه حى  (.ّٗٔ/ ْكقاؿ عنو : ىىذىا حى
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 انصاَي ادلثحس
 وانصفح.  احلهى عٍ عًهيح منارض

 األول ادلطهة
  انُثي حهى

دعكة عممية إلي  كانت سيرتو بقكلو لمحمـ كما  الرسكؿ  –دعانا 
 -مشيكرة منيا :ك الحمـ في مكاقؼ كريرة معمكمة 

كلٌما مٌكنو   ،كما بالغكا معو في األذل قكالن كفع ن ،قكمومع  حمـ محمد 
ؿى  مىفٍ »  منيـ يكـ الفتح قاؿ تعالىاهلل   ، فىييكى  سيٍفيىافى  أىًبي دىارى  دىخى مىفٍ  آًمفه  كى
حى  أىٍلقىى ، فىييكى  السّْ ى مىفٍ  آًمفه مع شٌدة ما  ،كنحك ذلؾ  .(ُ)«آًمفه  فىييكى  بىابوي  أىٍغمىؽى  كى

 ،قابميـ بيذا الحمـ الكافر ،كما أبدكه في حٌقو مف األذل ،أسمفكه مف العداكة
 .كاإلحساف العظيـ

: ىرير أىًبي  فكعى  مىى اٍلميٍشًرًكيفى قىاؿى : يىا رىسيكؿى اهلًل اٍدعي عى : ًقيؿى ًإنّْي »ةى، قىاؿى
ا بيًعٍرتي رىٍحمىةن لى  نَّمى  .(ِ)«ـٍ أيٍبعىٍث لىعَّاننا، كىاً 

شيجَّ  كيًسرىٍت رباعيتو  كركم لىمَّا ٍبيىًتوً  ًفي في " غزكة أحد"، كى عىمىتً  جى  فىجى
مىى تىًسيؿي  الدّْمىاءي  مىٍيًيـٍ  اهللى  اٍدعي  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى  كىٍجًيوً  عى  اهللى  ًإفَّ : "   فىقىاؿى  عى
لىًكفٍ  لىعَّاننا، كىالى  طىعَّاننا يىٍبعىٍرًني لىـٍ  تىعىالىى  قىٍكًمي اٍىدً  المييَـّ  كىرىٍحمىةو، دىاًعيىةى  بىعىرىًني كى
 .(ّ)" يىٍعمىميكفى  الى  فىًإنَّييـٍ 

                                                           

( باب فتح مكة  كتاب الجياد َُٖٕ( برقـ  )َُْٕ/ ّركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو )( ُ)
 .كالسير

ٍيًرىىا   ِٗٗٓأخرجو  اإلماـ مسمـ  في صحيحو  برقـ ) ِ)) ( بىابي النٍَّيًي عىٍف لىٍعًف الدَّكىابّْ كىغى
 .(ََِٔ/ ْكتاب البر كالصمة كاآلداب )

 فصؿ في بياف النبي  –ُّٕٓ( برقـ ْٓ/ ّي شعب اإليماف )ركاه البييقي ف (ّ)
 .كقاؿ عنو : ىىذىا ميٍرسىؿه " كفصاحتو . حب النبي 
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مف جماع الفضؿ كحسف الخمؽ، ككـر النفس، كغاية  :ففي ىذا القكؿ
عف أم اإلبعاد عف كقكلو: )لـ أبعث لعانا(، أم مبالغا في المالصبر كالحمـ. "

 (ادع عمى المشركيف)كىذا قالو لما قيؿ لو  ،الرحمة كالمراد نفي أصؿ الفعؿ
كلصرت قاطعا عف الخير إني ،يعني لك كنت أدعك عمييـ لبعدكا عف رحمة اهلل

 . أم: لـ أبعث ألىمؾ الخمؽ، ألف المعنة إذا كقعت منو (ُ)لـ أبعث ليذا"
ظان سيئان بسباب أك شتائـ طكاؿ حياتو لف أىمكت. كلذلؾ لـ يتمفظ النبي 

؛ كائنان مف كاف، كما جاء في الحديث،. فتمرؿ  عميو -الشريفة عمى أًم شخصو
أف  بالمسمـ ىذا اليدؼ الكبير في حياتو قكالن كعم ن، فحرم  -الص ة كالس ـ

  .حياتو  يقتدم بو، فيجعؿ ىذا اليدؼ مف أىـ أىداؼ
ئو جبذة شديدة  فعف أنس براد نبي كفي قصة األعرابي الذم جبذ  ال-
:  " كيٍنتي أىٍمًشي مىعى رىسيكًؿ اهلًل  -رضي اهلل عنو  -بف مالؾ  مىٍيًو  ،يىقيكؿي كىعى

ٍبذىةن شىًديدىةن، نىظىٍرتي  بىذىهي ًبًردىاًئًو جى ، فىجى اًشيىًة، فىأىٍدرىكىوي أىٍعرىاًبيّّ ًميظي اٍلحى ًردىاءه نىٍجرىاًنيّّ غى
ًة عي  ٍفحى ٍبذىًتًو، ريَـّ  نيًؽ رىسيكًؿ اهلًل ًإلىى صى دىاًء، ًمٍف ًشدًَّة جى اًشيىةي الرّْ قىٍد أىرَّرىٍت ًبيىا حى كى

، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍيًو رىسيكؿي اهلًل  اًؿ اهلًل الًَّذم ًعٍندىؾى مَّدي ميٍر ًلي ًمٍف مى : يىا ميحى  قىاؿى
، ريَـّ أىمىرى لىوي ًبعىطىاءو " ًحؾى  .(ِ)فىضى

                                                           

فيض القدير شرح الجامع الصغير لمؤلؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ ( ُ)
مصر الطبعة:  –ىػ( ناشر: المكتبة التجارية الكبرل َُُّالمناكم القاىرم )المتكفى: 

المؤلؼ: ، ينظر في : اإلفصاح عف معاني الصحاح  (.ُّ/ ّ) ُّٔٓاألكلى، 
ىػ( المحقؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد الناشر: دار الكطف َٔٓيحيى بف ىيبىٍيرىة  )المتكفى: 

 .(ُّٗ/ ٖىػ )ُُْٕسنة النشر: 
( باب إعطاء مف سأؿ بفحش كغمظة َُٕٓأخرجو اإلماـ  مسمـ في صحيحو برقـ ) ِ))

 (.َّٕ/ ِكتاب الزكاة  )



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٖ٘ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ،الحافظ بف حجر :   بياف حممو اإلماـ  يث يقكؿ كفي ىذا الحد
كصبره عمى األذل في النفس كالماؿ، كالتجاكز عمى جفاء مف يريد تألفو عمى 

مقو الجميؿ مف الصفح كاإلغضاء، كالدفع اإلس ـ، كليتأسى بو الكالة بعده في خي 
  .(ُ)بالتي ىي أحسف

ميًقًو  ٍسف خي  ره عمى سكء أىدب كصب كفي ىذا الحديث أيضان: مزيد حي
فإنو عفا عف جنايتو عميو، كزاد عمى العفك   ىذا األىعرابي الجافي، كحممو

 بالبشر كالعطاء. 
 كصفحو، كىك يعمـ العمماء الصفح  رسكؿ الياف حمـ و :بكفي

 .(ِ)عف الجياؿ
نائـ فاخترىط سيفو  ككما جرل في قٌصة غىٍكرىث الذم جاء كالنبي 

ث قائـ عمى رأسو بالسيؼ صمتان فقاؿ لو: مىف يمنعؾ كغىكرى  فانتبىو النبي 
 .يؼ مف يده فمـ يؤاخذه كلـ يعاقبوفألقى الس« ، اهلل»مٌني؟ ، فقاؿ: 

:" أىنَّوي غىزىا مىعى  رىسيكًؿ  ا، أىٍخبىرى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى ركم أىفَّ جى
، فىمىمَّا قىفىؿى  المًَّو  كىٍتييـي القىاًئمىةي ًفي  رىسيكؿي المًَّو  ًقبىؿى نىٍجدو  قىفىؿى مىعىوي، فىأىٍدرى

اًه، فىنىزىؿى رىسيكؿي المًَّو  ًر،  كىادو كىًريًر الًعضى تىفىرَّؽى النَّاسي يىٍستىًظمُّكفى ًبالشَّجى  كى

                                                           

البارم شرح صحيح البخارم المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  فتح (ُ)
قـ كتبو كأبكابو كأحاديرو:  ُّٕٗبيركت،  -العسق ني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب 
 (.َٔٓ/ َُبف باز  ) عميو تعميقات الع مة: عبد العزيز بف عبد اهلل

كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف ( ِ)
ىػ( المحقؽ: عمي حسيف البكاب الناشر: دار ٕٗٓعمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

 .(َِٓ/ ّالرياض ) -الكطف 
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ًنٍمنىا نىٍكمىةن  فىنىزىؿى رىسيكؿي المًَّو  مَّؽى ًبيىا سىٍيفىوي، كى  ، فىًإذىا رىسيكؿي المًَّو تىٍحتى سىميرىةو كىعى
مىيَّ سىٍيًفي، كىأىنىا نىاًئـه،  : " ًإفَّ ىىذىا اٍختىرىطى عى ، فىقىاؿى ذىا ًعٍندىهي أىٍعرىاًبيّّ يىٍدعيكنىا، كىاً 

ٍمتنا فىاٍستىٍيقىٍظتي كىىيكى ًفي يىًدًه صى
: المَّوي، (ُ) ٍف يىٍمنىعيؾى ًمنّْي؟ فىقيٍمتي : مى  -رى ىرنا  -، فىقىاؿى

لى  "" كى مىسى ـٍ ييعىاًقٍبوي كىجى
(ِ). 

 .(ّ)كذكر في شرح صحيح البخارم : اسـ الرجؿ غكرث بف الحارث
اؽ أىف ذىًلؾ كىافى ًفي غزكتو ًإلىى غطفاف لرنتي عشرىة  ذكر اٍبف ًإٍسحى كى

قيؿ: ًفي ربيع األكؿ سنة ا   لما نزؿ رسكؿ اهللٍرنىتىٍيًف، ك مىضىت مف صفر، كى
عمى الشجرة ليجفا مف مطر أصابو، كاضطجع كنشرىما ،تحت شجرة نزع ركبيو

ككاف سيدىـ ككاف شجاعا: قد انفرد محمد فعميؾ  ،تحتيا، فقاؿ الكفار لغكرث
:  بو، فأقبؿ كمعو صاـر حتى قاـ عمى رأسو فقاؿ: مف يمنعؾ مني؟ فقاؿ 

فدفع جبريؿ، عميو الص ة كالس ـ، في صدره فكقع السيؼ مف يده، فأخذه 
؟ قؿ: ال أحد، فقاؿ: قـ فاذىب كقاؿ: مف  النبي  يمنعؾ أنت مني اليـك

: أنا أحؽ بذلؾ منؾ، رـ أسمـ  لشأنؾ، فمما كلى قاؿ: أنت خير مني، فقاؿ 
بعد. كفي لفظ، قاؿ: كأنا أشيد أف ال إاله إال اهلل كأنؾ رسكؿ اهلل، رـ أتى قكمو 

 فدعاىـ إلى اإلس ـ. 

                                                           

غمده. يقاؿ: أصمت  أم: مجردنا مف-بفتح الميممة، كسككف ال ـ، بعدىا مرناة  -صمتا ( ُ)
ٍمتا.انظر: النياية في غريب  ٍمتا كصي بىوي بالسَّيؼ صى رى السيؼ: إذا جرده مف غمده. كضى

 (.ْٓ/ ّالحديث كاألرر )
أخرجو البخارم في صحيحو باب مف عمؽ سيفو بالشجر في السفر عند القائمة  كتاب ( ِ)

 (.ّٗ-َْ/ ْ) - َُِٗالجياد كالسير برقـ 
 .(ِّٓ/ ُِجامع الصحيح )التكضيح لشرح ال ّ))
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لسيؼ مف يد األعرابي، : فسقط ا(ُ)كفي ركاية اإلماـ أحمد بف حنبؿ
كقاؿ: مف يمنعؾ مني؟ قاؿ: كف خير آخذ. قاؿ: فتسمـ؟  فأخذه رسكؿ اهلل، 

قاؿ: ال، كلكف أعاىدؾ عمى أف ال أقاتمؾ كال أككف مع قكـ يقاتمكنؾ، فخمى 
 و فقاؿ: جئتكـ مف عند خير الناس.سبيمو، فأتى أصحاب

جاعتو كحممو كصفحو عف الجياؿ. كفيو: ش كفيو: صبر الرسكؿ 
كيقينو أف اهلل ينصره كيظيره عمى الديف كمو.  كبىيىاف  كبأسو كربات نفسو 

بىيىاف عىفكه  ،كىحسف تككمو ًبالمَّو كىصدؽ يقينو شجاعة النًَّبي  ٍظيىار معجزتو كى كىاً 
 .  (ِ)كصفحو عىمَّف يىٍقًصدهي ًبسكء

 
 
 

* * * * * * 

                                                           

 أخرجو اإلماـ  أحمد في مسنده  باب مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو  برقـ ُ))
 (.ّٗٔ/ ِّ( كتاب مسند المكرريف مف الصحابة ط الرسالة  )َُُٗٓ) 

 .(ُٖٗ/ ُْعمدة القارم شرح صحيح البخارم )( ِ)
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 انصاَي ادلطهة
 . ألىايهى يع - نسالووا انصالج عهيهى - األَثياء حهى

يحرصكف في التعامؿ مع أقكاميـ  –عمييـ الص ة كالس ـ -األنبياء 
 .ليـ ئيـ يشفقكف عمييـ بالرغـ مف إيذاف ،كالشفقة عمييـ ،عمي الرحمة بيـ

 اْلَقْمبِ  َغِميظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َوَلوْ  َلُيمْ  ِلْنتَ  المَّوِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  َفِبَما}: تعالىيقكؿ  
واََّلْنفَ   َعَزْمتَ  َفِإَذا اَْلَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُىمْ  َلُيمْ  َواْسَتْغِفرْ  َعْنُيمْ  َفاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  ضُّ

 َرْحَمةً  ِإَّلَّ  َأْرَسْمَناكَ  َوَما}.كقكلو :(ُ){اْلُمَتَوكِّْمينَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ  َعَمى َفَتَوكَّلْ 

 بعرو اهلل بو؛ رحمة ميداه  د فيذا خمؽ سيدنا محم .(ِ){ ِلْمَعاَلِمينَ 
 لمخمؽ أجمعيف .

 نبيا يحكي  اهلل رسكؿ إلى أنظر كأني: قاؿ ،اهلل بف مسعكد عبد كعف
 لقكمي اغفر رب: »كيقكؿ كجيو، عف الدـ يمسح كىك قكمو، ضربو األنبياء مف

 .(ّ)«يعممكف ال فإنيـ
اَن َوَما كَ }-عميو الس ـ -في كصؼ نبي اهلل إبراىيـ : تعالىيقكؿ 

 اْسِتْغَفاُر ِإْبرَاِىيَم َِلَِبيِو ِإَّلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه َفَممَّا َتَبيََّن َلُو َأنَُّو َعُدوّّ ِلمَّوِ 
 .(ْ){َتَبرََّأ ِمْنُو ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم ََلَوَّاٌه َحِميٌم 

                                                           

 [.ُٗٓ]سكرة آؿ عمراف: ( ُ)
 .[َُٕ]سكرة األنبياء: ( ِ)
( باب غزكة أحد  كتاب ُِٕٗ( برقـ  )ُُْٕ/ ّأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ) (ّ)

 .الجياد كالسير
 .[ُُْ]سكرة التكبة: ( ْ)
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 كالمعنى: ال حجة لكـ في استغفار إبراىيـ ألبيو، فإف ذلؾ لـ يكف إال
.. ىٍستىٍغًفرىفَّ لىؾى ا تىبىيَّفى لىوي أىنَّوي عىديكّّ ًلمًَّو بأف مات عمى  لكعد تقدـ بقكلو: ألى الخ. فىمىمَّ

 كقكلو : الكفر، أك أكحى إليو بأنو لف يؤمف، تىبىرَّأى ًمٍنوي بأف قطع استغفاره لو،
رحمو، أك كرير أم: لكرير التأكه، كىك كناية عف فرط ت {ِإنَّ ِإْبراِىيَم ََلَوَّاهٌ }

ًميـه صبكر   الدعاء، أك كرير الذكر هلل، أك كرير التأكه مف خكؼ اهلل، حى
 .(ُ)عمى األذل

ْوُع َوجاَءْتُو اْلُبْشرى ُيجاِدُلنا }: تعالىكقكلو  َفَممَّا َذَىَب َعْن ِإْبراِىيَم الرَّ

 .(ِ){ِفي َقْوِم ُلوٍط .ِإنَّ ِإْبراِىيَم َلَحِميٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ 
، راىيـ الخكؼي الذم أكجسو في نفسوأم فمما ذىب عف إب :المعنيك 

 كجاءتو البشارة بالكلد كأخذ . حيف عمـ أنيـ م ئكة ،كاطمأف قمبو لضيكفو
و تأخير العذاب عنيـ ،في شأف إى ؾ قكـ لكطالم ئكة يجادؿ   ؛كغرضي

 .(ّ)لعميـ يؤمنكف 
 إبراىيـسيدنا ىذا رناء عمى {يبٌ ِإْبراِىيَم َلَحِميٌم َأوَّاٌه ُمنِ  ِإنَّ } :كقكلو

بيذه الصفات الر رة: الحميـ: كىك غير العجكؿ عمى كؿ مف  -عميو الس ـ  –

                                                           

 المؤلؼ: أبك العباس أحمد بف محمد بف  البحر المديد في تفسير القرآف المجيد( ُ)
ف الناشر: ىػ( المحقؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رس ُِِْالميدم بف عجيبة )المتكفى: 
 ( .ّْٓ/ ِىػ ) ُُْٗالقاىرة الطبعة:  –الدكتكر حسف عباس زكي 

 .[ٕٔلى إ ْٕ]سكرة ىكد: اآليات ( ِ)
الناشر :دار صابكف  لمطباعة كالنشر ،صفكة التفاسير ػ المؤلؼ : محمد عمي الصابكني( ّ)

 كينظر في : تفسير (ّٕ/ ِـ. )ُٕٗٗ-ىػُُْٕكالتكزيع  القاىرة الطبعة : األكلي 
 .(ْْٗ/ ِالخازف = لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )
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أساء إليو، أك كرير االحتماؿ ممف آذاه، الصفكح عمف عصاه، كاألكاه: كىك 
كرير التأكه مف خكؼ اهلل، كالمنيب: كىك التائب الراجع إلى اهلل، كىذه الصفات 

القمب كالرأفة كالرحمة، بينت اآلية أف ذلؾ ىك الذم حممو عمى  دالة عمى رقة
 .(ُ)رفع العذاب، كيميمكا لعميـ يتكبكفالمجادلة فييـ رجاء أف يي 

 .(ِ){َفَبشَّْرَناُه ِبُغاَلٍم َحِميمٍ } -عميو الس ـ-كقاؿ عف نبيو إسماعيؿ 
 كىك بمكغ الصبي مبمغ الرجاؿ الحكماء (الحمـ)كيدخؿ في معنى الحمـ 

 ،( يعني لديو أناة كبصيرة كحكمة مف صغره َفَبشَّْرَناُه ِبُغالٍم َحِميمٍ العق ء : )
 غ ـ الكلد أف عمى ر ث عمى البشارة انطكت" يقكؿ اإلماـ النسفي في تفسيره

 كأم حميمان، يككف كأنو بالحمـ يكصؼ ال الصبي ألف الحمـ؛ أكاف يبمغ كأنو ذكر
 ًمفى  اهلل شىاء ًإف سىتىًجديًنى فقاؿ الذبح أبكه عميو عرض حيف حممو مف أعظـ حمـ

 .(ّ)لذلؾ" استسمـ رـ الصابريف
 كاالستيزاء بالسخرية قكمو يقابمو - الس ـ عميو - سيدنا شعيبك  -  
 : كيحتسب فيصبر

َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو }: تعالىيقكؿ 

 .(ْ){ْن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك ََلَْنَت اْلَحِميُم الرَِّشيدُ أَ 

                                                           

 –ىػ( الناشر: دار الس ـ  َُْٗاألساس في التفسير . المؤلؼ: سعيد حٌكل )المتكفى  (ُ)
 (.ِْٖٓ/ ٓىػ. ) ُِْْالقاىرة الطبعة: السادسة، 

 .[َُُالصافات: سكرة ]( ِ)
 (.َُّ/ ّتفسير النسفي )( ّ)
 .[ٕٖ]سكرة ىكد: ( ْ)
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كفي كؿ  ،كرد إى ؾ قكـ شعيب في أكرر مف  مكضع في القرآف الكريـ 
مرة عرض فيو نكع مما أصابيـ، يقكؿ اإلماـ ابف كرير "كقد ذكر اهلل تعالى 

 .فة تناسب ذلؾ السياؽصفة إى كيـ في ر رة مكاطف، كؿ مكطف بص
فأصبحكا في دارىـ  ،كر أنيـ أخذتيـ الرجفةاألعراؼ ذي سكرة ففي   

َلُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا }ألنيـ قالكا  ؛جارميف، كذلؾ
الرجفة، كفي كمف اتبعو فأخذتيـ ،فأرجفكا بنبي اهلل(ُ) {َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَنا 
ْيَحُة ُمْشِرِقينَ }:سكرة  الحجر قاؿ ْيَحُة } (ِ){ َفَأَخَذْتُيُم الصَّ َفَأَخَذْتُيُم الصَّ

َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن  }:ألنيـ استيزءكا بنبي اهلل في قكليـ ؛كذلؾ (ّ){ُمْصِبِحينَ 
ا َنَشاُء ِإنََّك ََلَْنَت اْلَحِميُم َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا مَ 

كاالزدراء، فناسب أف تأتييـ صيحة ،قالكا ذلؾ عمى سبيؿ التيكـ (ْ) {الرَِّشيدُ 
َفَأْسِقْط َعَمْيَنا ِكَسًفا ِمَن }تسكتيـ، فقاؿ فأخذتيـ الصيحة اآلية، كىاىنا قالكا 

اِدِقينَ  التعنت كالعناد، فناسب  اآلية، عمى كجو (ٓ){السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُىْم َعَذاُب َيْوِم الظُّمَِّة ِإنَُّو َكاَن }أف يحقؽ عمييـ ما استبعدكا كقكعو 

 .(ٕ( )ٔ){َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ 
 

                                                           

 .[ٖٖة األعراؼ: ( ]سكر ُ)
   .[ّٕ]سكرة  الحجر: ( ِ)
 .[ّٖ]سكرة الحجر: ( ّ)
 .[ٕٖسكرة ىكد: ]( ْ)
 .[ُٕٖ( ]سكرة الشعراء: ٓ)
 .[ُٖٗ]سكرة الشعراء: ( ٔ)
 .(ُْْ-ُْٓ/ ٔتفسير ابف كرير ط العممية )( ٕ)
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كعندما استنكر قكـ شعيب دعكتو في العبادة كفي إص ح المعام ت، 
أم تدفعؾ ألف  {الُتَك تَأُمُركَ قالوا َأصَ }كلما كاف كرير الص ة كالضراعة 
كترؾ عبادة األكراف، كما يستنكركف دعكتو  ،تدعكنا إلى عبادة المَّو تعالى كحده

 .(ُ)إلص ح معام تيـ، كذلؾ مف مبادئ األخ ؽ الكريمة 
(، كصفكه بكصفيف عظيميف فقالكا ِإنََّك ََلنَت اْلَحِميُم الرَّشيدُ رـ يقكلكف: )
  .رشيد( عند نفسؾ كفي اعتقادؾ)إنؾ ألنت الحميـ ال

أف ىذا الذم نييتنا عنو كأمرتنا بو يخالؼ ما نعتقده في نفسؾ  :كمعناه 
أنيـ قالكا ذلؾ ال عمى طريؽ االستيزاء بؿ ىك عندىـ  :مف الحمـ كالرشد، كقيؿ

كذلؾ، كأنكركا عميو األمر كالنيي منو ليـ بما يخالؼ الحمـ كالرشد في 
ف  يحمد بؾ شؽ عصا قكمؾ  ،فينا حميـ رشيدكالمعنى إنؾ  .اعتقادىـ

 .(ِ)كمخالفتيـ في دينيـ
فيصبر  كاالستيزاءيقابمو قكمو بالسخرية  -عميو الس ـ  -كىذا شعيب 

َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد }كيحتسب قاؿ اهلل عنيـ : 
يقكلكف ىذا  {ْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك ََلَْنَت اْلَحِميُم الرَِّشيدُ آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي أَ 

عمى سبيؿ االستيزاء  كالسخرية كالتنقص كالتيكـ  "مف باب قكليـ في 
كقكلو: (ّ)المخاصمة: أنت الحميـ الكامؿ، يعنكف السفيو، فيي مف التيكـ "

                                                           

المؤلؼ: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة  زىرة التفاسير ُ))
 (.ُّْٕ/ ٕىػ( دار النشر: دار الفكر العربي )ُّْٗفى: )المتك 

المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ،فتح البياف في مقاصد القرآف (ِ)
ىػ(،عني بطبعًو كقٌدـ لو َُّٕابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 
ارم  الناشر: المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

يدىا   .(ُِّ/ص ٔ)ج ، ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت،عاـ النشر:  –كالٌنٍشر، صى
عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ،المؤلؼ: أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف  (ّ)

ىػ(،المحقؽ: محمد  ٕٔٓيكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 
ـ  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة: األكلى، ،  الناشر: دار الكتب العممية،سؿ عيكف السكدبا
(ُ /ْْٗ.) 
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تكصؼ بيننا بالتأني  -إنؾ ألنت الذم  . أم(ُ){اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ُذقْ }
 كالتريث في معالجة األيمكر، فأيف ىذه األكصاؼ مما تدعكننا إليو، يريدكف 

الحمـ كالرشد، بدعكل أف ما دعاىـ إليو ال يصدر عف  يبذلؾ تجريده مف صفت
 حميـ رشيد.

 -: -عهيه انسالو-حهى وصفح سيذَا يىسف 
ما فعمكا، كعندما اعتذركا قًبؿ يكسؼى سيدنا لقد فعؿ إخكة يكسؼى مع 

عذرىـ كصفىح عنيـ الصفحى الجميؿ، كلـ يكبّْخيـ، بؿ دعا ليـ كسأؿ اهلل المغفرةى 
 .(ِ){َقاَل ََّل َتْثِريَب َعَمْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر المَُّو َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ } ليـ،:

ر عمى الب ء، كذلؾ ففييا  الحمـ كالصفح الجميؿ كسعة الصدر كالصب
كجعمو عمى خزائف األرض، كاجتمع بإخكتو لـ ينتقـ لنفسو،  ،بعد أف مكف اهلل لو

بؿ صفح عف الزلة، كعفا عند القدرة، كاكتفى باإلشارة في إشعارىـ بما سبؽ مف 
 َقاَل َىْل َعِمْمُتْم َما َفَعْمُتْم ِبُيوُسَف َوَأِخيِو ِإذْ }:  تعالىبقكلو  سكء صنيعيـ معو،

َأْنُتْم َجاِىُموَن .َقاُلوا أَِإنََّك ََلَْنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَىَذا َأِخي َقْد َمنَّ المَُّو 
َعَمْيَنا ِإنَُّو َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ المََّو ََّل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن . َقاُلوا تَالمَِّو َلَقْد 

ْن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن .َقاَل ََّل َتْثِريَب َعَمْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر المَُّو َلُكْم آَثَرَك المَُّو َعَمْيَنا وَ  اِ 
 .(ّ){ َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 

 أىف بعد ًإخكتو ييخجؿ لئ  الجب؛ مف خركجو -الس ـ عميو - يذكر كلـ
مىٍيكيـ تىٍرًريبى  الى : "ليـ قاؿ إلي مصر  -الس ـ عميو -كلما جاء سيدنا يعقكب  ".عى

 ألىبيو حديرو أىتـ كالده بالرؤية التي راىا  رـ -عميو الس ـ -ذىكر سيدنا يكسؼ 

                                                           

 [.   ْٗ]سكرة الدخاف: ( ُ)
 [.ِٗ]سكرة يكسؼ: ( ِ)
 [.ِٗ - ٖٗ]سكرة يكسؼ: ( ّ)
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 َشاءَ  ِإنْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا َوَقالَ  َأَبَوْيوِ  ِإَلْيوِ  آَوى ُيوُسفَ  َعَمى َدَخُموا َفَممَّا} :قائ ن 
ًدا َلوُ  واَوَخرُّ  اْلَعْرشِ  َعَمى َأَبَوْيوِ  َوَرَفعَ  . آِمِنينَ  المَّوُ   تَْأِويلُ  َىَذا َأَبتِ  َيا َوَقالَ  ُسجَّ

 السّْْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسنَ  َوَقدْ  َحقِّا َربّْي َجَعَمَيا َقدْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُرْؤَيايَ 
 َربّْي ِإنَّ  ِإْخَوِتي َوَبْينَ  َبْيِني الشَّْيَطانُ  َنَزغَ  َأنْ  َبْعدِ  ِمنْ  اْلَبْدوِ  ِمنَ  ِبُكمْ  َوَجاءَ 
  .(ُ){ اْلَحِكيمُ  اْلَعِميمُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َيَشاءُ  ِلَما َلِطيفٌ 

 أم: (ِ){ِإْخَوِتي َوَبْينَ  َبْيِني الشَّْيَطانُ  َنَزغَ  َأنْ  َبْعدِ  ِمنْ } كمعني قكلو :
 كبيف بيني الشيطاف أىفسد ما بعد مف النعـ بيذه عمى كأىنعـ ربي، بي أىحسف كقد

 حديث مف ترل فأىنت القربي، مكدة كقطع األىخكة، عاطفة أىتمؼ حيث ًإخكتي،
 بيف مشتركنا كالقطيعة بالشر اإًلغراءى  جعؿ أىنو -الس ـ عميو- سيدنا يكسؼ

 عمى بالندـ شعكرىـ بذلؾ ليخفؼ كعمييـ، عميو تبعتو فتقع ًإخكتو كبيف الشيطاف
 .(ّ)ككرمو كتكاضعو أىدبو كماؿ مف كىذا حقو، في اقترفكه ما

الكريـ بف الكريـ بف الكريـ بف  -عميو الس ـ - هلل يكسؼفيذا نبي ا
كناؿ منيـ ألكانان مف األذل. رـ ىك يقكؿ  ،كألقكه في الجب،الكريـ حسده إخكتو

 كىك أرحـ الراحميف. ،ليـ: ال ترريب عميكـ اليـك يغفر اهلل لكـ

* * * * * * 
                                                           

 [.ََُ، ٗٗ]سكرة يكسؼ: ( ُ)
 [.ََُسكرة يكسؼ: ] ِ))
العمماء بإشراؼ مجمع البحكث المؤلؼ: مجمكعة مف ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ( ّ)

اإلس مية باألزىر،الناشر: الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية،الطبعة: األكلى، 
 (.بتصرؼ .ّٕٖ/ ٓـ( ) ُّٗٗىػ =  ُُْْ) -ـ(  ُّٕٗىػ =  ُّّٗ)



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٖٙ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 انصانس ادلطهة
 -سضي اهلل عُهى - انشاشذيٍ اخلهفاء حهى

 -سضي اهلل عُه -تكش انصذيك  اخلهيفح أتي  حهى-
كاف نصيب الخمفاء الراشديف مف تمؾ الصفات النصيب األكفر كالحظ 

كمف اطمع عمى تاريخيـ عرؼ ذلؾ فالخميفة  أبك بكر الصديؽ  ،األعمى
كفي غاية  ،كاف مف أشد الناس شفقة كرحمة بالمخالفيف لو صاحب النبي

 بادر بالعفك إذا ذيٌكر بو ميما كاف الحاؿ.ي ،التسامح مع كؿ مف أساء إليو
فإنو حيف غضب  ؛خير داللة عمى ذلؾ (ُ)أرارة بف مسطحكقصتو مع 

آلى عمى نفسو أف ال  ،ككاف ينفؽ عميو ،عميو لمشاركتو مع أصحاب اإلفؾ
 َوََّل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعةِ }فمما أنزؿ اهلل تعالى:  ؛يينفؽ عميو بعدىا

َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَياِجِريَن ِفي َسِبيِل المَِّو َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا 
فرجع ينفؽ عميو حبان في  (ِ){ َأََّل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَُّو َلُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 مغفرة اهلل.

                                                           

مسطح بف أرارة بف عباد بف المطمب بف عبد مناؼ كنيتو أبك عبادة كقد قيؿ أبك عباد  ُ))
ي سنة أربع كر ريف كىك بف ست كخمسيف سنة كقد قيؿ إف مسطح لقب شيد بدرا تكف

ككاف اسمو عكؼ كليس ذلؾ بمشيكر كأمو بنت أبي رىـ بف المطمب بف عبد مناؼ. 
ٍعبدى،  الرقات البف حباف  المؤلؼ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

طبع بإعانة: كزارة المعارؼ  ىػ(ّْٓالتميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى: 
لمحككمة العالية اليندية الناشر: دائرة المعارؼ العرمانية بحيدر آباد الدكف اليند 

 (.ّّٖ/ ّ) ُّٕٗ=   ى ُّّٗالطبعة: األكلى، 
 .[ِِ]سكرة النكر:  ِ))
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دّْيؽي كذكر البخارم في صحيحو  في ح ديث اإلفؾ "...قىاؿى أىبيك بىٍكرو الصّْ
فىٍقًرًه: كىالمًَّو الى أيٍنًفؽي  مىى ًمٍسطىًح ٍبًف أيرىارىةى ًلقىرىابىًتًو ًمٍنوي كى كىافى ييٍنًفؽي عى ٍنوي كى رىًضيى المَّوي عى

، فىأىٍنزىؿى  ا قىاؿى مىى ًمٍسطىحو شىٍيئنا أىبىدنا بىٍعدى الًَّذم قىاؿى ًلعىاًئشىةى مى َوََّل َيْأَتِل }المَّوي: عى
ُأوُلو الَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي الُقْرَبى َوالَمَساِكيَن َوالُمَياِجِريَن ِفي 
َسِبيِل المَِّو، َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا، َأََّل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَُّو َلُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر 

عى ًإلىى ًمٍسطىحو قىاؿى أى  {َرِحيمٌ  : بىمىى كىالمًَّو ًإنّْي أيًحبُّ أىٍف يىٍغًفرى المَّوي ًلي، فىرىجى بيك بىٍكرو
: كىالمًَّو الى أىٍنًزعييىا ًمٍنوي أىبىدنا... قىاؿى مىٍيًو، كى النَّفىقىةى الًَّتي كىافى ييٍنًفؽي عى
(ُ). 

مف  خير الناس بعد األنبياء، كاف-رضي اهلل عنو  - كأبك بكر الصديؽ 
قرابتو مسطح بف أرارة ككاف أبك بكر ينفؽ عميو كيحسف إليو فمما خاض مسطح 

كما كاف يحسف في ،فيمف خاض في حادرة اإلفؾ، حمؼ أبك بكر أال يحسف إليو
فقاؿ: بمى، أحب أف يغفر اهلل  ،السابؽ فعاتبو ربو عز كجؿ كأنزؿ اهلل ىذه اآلية
 ككٌفر عف يمينو.لي، كعاد إلى ما كاف عميو مف اإلحساف إليو 

دّْيًؽ  حيف -رضي اهلل عنو - ىذه اآليةي نزلىٍت في شأًف أبي بكرو الصّْ
حمؼى أٍف ال ييٍنًفؽى عمى ًمسطىحو ابًف خالًتو لخكًضو في أٍمًر عائشةى، ككاف مسكيننا 

: بمى أًحبُّ أٍف يغفرى اهللي  النبي  بدريِّا مياًجرنا، فممَّا ت ىا  عمى أبي بكرو قاؿى
 .مسطح نفقتو  ردَّ عمىلي، ك 

 َواهلُل َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَّل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اهلُل َلُكْم }: كقىٍكليوي 
 . { ِحيمٌ َغُفوٌر رَ 

                                                           

ميٍؤًمنيكفى لىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ ال}بىابي  -َْٕٓالبخارم في صحيحو  برقـ  أخرجو اإلماـ( ُ)

ٍيرنا ـٍ خى ، ًبأىٍنفيًسًي [   َُٓ]النحؿ:  {الكىاًذبيكفى }[ ًإلىى قىٍكًلًو:ُِ]سكرة النكر:  {كىالميٍؤًمنىاتي
 .في سياؽ حديث اإلفؾ الطكيؿ (َُٓ/ ٔكتاب تفسير القرآف )
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تيـ التي اقترفكىا، كالمراد يا")كليعفكا( عف ذنبيـ الذم أذنبكه عمييـ، كجنا
جنايتو،  محك الذنب )كليصفحكا( بإغضاء عف الجاني كاإلغماض عف

كاإلعراض عف لكمو، فإف العفك أف يتجاكز عف الجاني، كالصفح أف يتناسى 
 .قيؿ: العفك بالفعؿ كالصفح بالقمبجرمو. ك 
بسبب عفككـ كصفحكـ عف الفاعميف  {َأََّل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر المَُّو َلُكْم  }

ب أف بمى أنا أح -رضي اهلل عنو  –الصديؽ  لإلساءة عميكـ، قاؿ أبك بكر
يغفر اهلل لي، كرجع إلى مسطح ما كاف ينفقو عميو )كاهلل غفكر رحيـ( أم كرير 
المغفرة كالرحمة لعباده مع كررة ذنكبيـ، فكيؼ ال يقتدم العباد بربيـ في العفك 

 .(ُ)كالصفح عف المسيئيف إلييـ"؟
فًح كالعفك :ففي ىذه اآلية   فالعبد إذا عفا كصفح عف  ؛ً الحثُّ عمى الصَّ

كىذه نزلت في ،يغفر لو -جؿ كع  -فإف اهلل  ؛نب الذم أذنب في حقوالمذ
 ،مف النفقة عمى قريبو مسطح -رضي اهلل عنو  -الصديؽ امتناع أبي بكر 

 كذلؾ رغبة فيما  ؛عفا بعد ذلؾ أبك بكر عف مسطحك ، كنزؿ فييا ىذه اآلية
 بو في ىذه اآلية . -جؿ كع -كعد اهلل 

َوََّل َيْأَتِل }بكر فإف اهلل تعالى امتدحو بقكلو "كاآلية دالة عمى فضؿ أبي 

 - أرضاهرضي اهلل عنو ك  –ككفى بو دلي ن عمى فضؿ الصٌديؽ  {ُأْوُلوْا الفضل

 مع كماؿ قدرتو ،أم مبالغ في المغفرة كالرحمة {واهلل َغُفوٌر رَِّحيمٌ }
 .(ِ)عمى العقاب"

                                                           

 .(َُٗ/ ٗفتح البياف في مقاصد القرآف ) ُ))
 .(َّٓ/ ِصفكة التفاسير ػ ) ِ))
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و، كمرؿ كمكاقؼ أخرل عديدة كميا تدؿ عمى تأصؿ ىذه الصفة في نفس
عمى  فغضب الرسكؿ  مكقفو حيف تشاجر مع عمر كشكى إلى النبي 

عمر كاحمر كجيو كأخذ يعاتبو حتى أشفؽ أبك بكر عمى عمر كىٌدأ مف غضب 
 يىقيكؿي  ففي صحيح اإلماـ البخارم  شفقة بعمر رضي اهلل عنيما. الرسكؿ 

اكىرىةه، كىعيمىرى  رو بىكٍ  أىًبي بىٍيفى  "كىانىتٍ :  -رضي اهلل عنو  –أبك الدرداء   فىأىٍغضىبى  ميحى
رىؼى  عيمىرى  بىٍكرو  أىبيك بنا، عيمىري  عىٍنوي  فىاٍنصى  يىٍستىٍغًفرى  أىفٍ  يىٍسأىليوي  بىٍكرو  أىبيك فىاتَّبىعىوي  ميٍغضى
تَّى يىٍفعىؿٍ  فىمىـٍ  لىوي،  فىقىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى بىٍكرو  أىبيك فىأىٍقبىؿى  كىٍجًيًو، ًفي بىابىوي  أىٍغمىؽى  حى
نىٍحفي  الدٍَّردىاءً  أىبيك اًحبيكيـٍ  أىمَّا: »  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : ًعٍندىهي  كى  «غىامىرى  فىقىدٍ  ىىذىا صى
ـى : قىاؿى  نىًد مىى عيمىري  كى تَّى فىأىٍقبىؿى  ًمٍنوي، كىافى  مىا عى مَّـى  حى مىسى  سى قىصَّ  ، النًَّبيّْ  ًإلىى كىجى  كى
مىى ،الخى   المَّوً  رىسيكؿً  عى عىؿى  ، المَّوً  رىسيكؿي  كىغىًضبى : الدٍَّردىاءً  أىبيك قىاؿى  بىرى  أىبيك كىجى
ىنىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا كىالمَّوً : يىقيكؿي  بىٍكرو  ، كيٍنتي  ألى ـى  أىٍنتيـٍ  ىىؿٍ : "   المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  أىٍظمى

اًحًبي، ًلي تىاًركيكفى  اًحًبي، ًلي تىاًركيكفى  أىٍنتيـٍ  ىىؿٍ  صى ، أىيُّيىا يىا: قيٍمتي  نّْيإً  صى  النَّاسي
ًميعنا، ًإلىٍيكيـٍ  المَّوً  رىسيكؿي  ًإنّْي ،: فىقيٍمتيـٍ  جى قىاؿى  كىذىٍبتى دىٍقتى : بىٍكرو  أىبيك كى  أىبيك قىاؿى "  صى
ٍبدً   .(ُ)" بالخير سىبىؽى : غامر : "المَّوً  عى

 -سضي اهلل عُه -انفاسوق  عًش تٍ اخلطاب   اخلهيفح  حهى -
يخشي في  قكيا في الحؽ  ال-رضي اهلل عنو  –كاف عمر  عمي قدر ما

 كاف حميما  عفكا يتجاكز عمف أساء إليو . إال أنو  ،اهلل لكمة الئـ

                                                           

ُقْل: َيا َأيَُّيا النَّاُس }باب - َْْٔ( برقـ ٗٓ/ ٔالبخارم في صحيحو )ركاه اإلماـ ( ُ)
ِإنّْي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْمُك السََّمَواِت َواََلْرِض، ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو ُيْحِيي 

ِذي ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَكِمَماِتِو، َواتَِّبُعوُه َلَعمَُّكْم َوُيِميُت َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو، النَِّبيّْ اَُلمّْيّْ الَّ 

 كتاب تفسير القرآف. {َتْيَتُدونَ 
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قدـ عيينة بف حصف »قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-ركم أف ابف عباس   
، ككاف مف النفر الذيف (ِ)فنزؿ عمى ابف أخيو الحر بف قيس ،(ُ)بف حذيفة

القراء أصحاب مجالس عمر كمشاكرتو، كيكال كانكا أك يدنييـ عمر، ككاف 
، فقاؿ عيينة البف أخيو: يا ابف أخي، ىؿ لؾ كجو عند ىذا األمير، «شبانا

فاستأذف الحر »فاستأذف لي عميو، قاؿ: سأستأذف لؾ عميو، قاؿ ابف عباس: 
، فمما دخؿ عميو قاؿ: ىي يا ابف الخطاب، فكاهلل ما «لعيينة فأذف لو عمر

ا الجزؿ كال تحكـ بيننا بالعدؿ، فغضب عمر حتى ىـ أف يكقع بو، فقاؿ تعطين
ُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر  }: لو الحر: يا أمير المؤمنيف، إف اهلل تعالى قاؿ لنبيو 

ف ىذا مف الجاىميف، ُٗٗ]األعراؼ:  { ِبالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن الَجاِىِمينَ  [، كا 

                                                           

ٍحبىة كىك مف  ُ)) يَّة الفىزىارم، لو صي كى ذىٍيفىة بف بدر بف عىٍمرك بف جي عييىٍينة بف حصف بف حي
رضي اهلل -ماف ًمئىة مف اإلبؿ كتزكج عر المؤلفة قمكبيـ كشيد حنينا كأعطاه النًَّبٌي 

 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف ،ابنتو. المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني -عنو
أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 

 –ىػ( تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادرالناشر: دار الغرب اإلس مي ّٖٓ
 (.َْٔ/ ُـ )ُٖٔٗ -ىػ َُْٔبيركت الطبعة: األكلى، 

حر بف قيس بف حصف الفزارم ابف أخي عيينة بف حصف كانكا في كفد فزارة مرجع  (ِ)
المؤلؼ: أبك محمد عبد الرحمف بف ،الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ مف تبكؾ. النبي 

محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
 اليند، –بحيدر آباد الدكف  -ر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العرمانية الناش،ىػ(ِّٕ

 (.ِٕٕ/ ّ)ـ ُِٓٗ/ىػ ُُِٕالطبعة: األكلى،بيركت، –دار إحياء التراث العربي 
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 .(ُ)«و، ككاف كقافا عند كتاب اهللكاهلل ما جاكزىا عمر حيف ت ىا عمي»
ككاف الحر بف قيس   كاف مف الكفد الذيف قدمكا عمى رسكؿ اهلل "الحر"

مف الطائفة: الذيف يدنييـ عمر أم: يقربيـ ككاف القراء أصحاب مجمس عمر 
فدؿ ذلؾ عمى أف الحر المذككر كاف يتصؼ بذلؾ،  ؛كأراد بالقراء العمماء كالعباد

و. قكلو: كمشاكرتو أم: كأصحاب مشاكرتو، يعني: كاف فمذلؾ كاف عمر يدني
أصحاب مجمسو كأصحاب مشكرتو  كف يشاكرىـ في األمكر. كىؤالء المذككر 

ألف كميـ كانكا عمى خير. قكلو: ىؿ لؾ كجو أم:  ؛سكاء فييـ الكيكؿ كالشباف
كجاىة كمنزلة. قكلو: عند ىذا األمير أراد بو أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب، 

اهلل تعالى عنو، لكف لـ يقؿ ىذا األمير إال مف قكة جفائو كعدـ معرفتو  رضي
بمنازؿ األكابر. قكلو: فتستأذف لي بالنصب أم: فتطمب منو اإلذف في خمكة، 
ألف عمر كاف ال يحتجب إال عند خمكتو كراحتو كألجؿ ذلؾ قاؿ: الحر 

يضا مف ىذا أ "يا ابف الخطاب"سأستأذف لؾ حتى تجتمع بو كحدؾ. قكلو: 
جفائو حيث لـ يقؿ: يا أمير المؤمنيف، أك يا عمر بف الخطاب،: فمما دخؿ 
عميو قاؿ: ىي يا ابف الخطاب بكسر الياء كسككف الباء، كىذه كممة تقاؿ في 
االستزادة، كبمعنى التيديد، قكلو: الجزؿ بفتح الجيـ كسككف الزام بعدىا الـ، 

الخطب... قكلو: فكاهلل ما أم: العطاء الكرير، كأصؿ الجزؿ ما عظـ مف 
جاكزىا قيؿ: إنو مف ك ـ ابف عباس، كقيؿ: مف ك ـ الحر بف قيس، كمعنى: 
ما جاكزىا، ما عمؿ بغير ما دلت عميو اآلية، بؿ عمؿ بمقتضاىا، فمذلؾ قاؿ: 

 .(ِ)ككاف كقافا عند كتاب اهلل أم: يعمؿ بما فيو كال يتجاكزه "

                                                           

ُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر ِبالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن }أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو بىابي  ُ))
 (.َٔ/ ٔ)كتاب تفسير القرآف   -ِْْٔ -برقـ  [ "ُٗٗ]األعراؼ:  {الَجاِىِمينَ 

 باختصار . (ُّ-َّ/ ِٓعمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ِ))
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ر لك حصمت لبعضنا قد يركر فكاف مكقفا فيو الصبر كالتحمؿ ألمك 
الحمـ ك كالصفح كالتخمؽ الخطاب كيخرج مف طكره، لكف كاف عند عمر بف 

رـ عند الناس.  ،المرء عند عند اهلل رفعةالتي تزيد  بيذه األخ ؽ العظيمة  
 . كفعمو  كيجعؿ لو القبكؿ في قكلو

 لى معاكية إ -رضي اهلل عنو-قاؿ: كتب عمر (ُ)عف عطاء بف مسمـ ك 
: أما بعد فانؾ لـ تؤٌدب رعيتؾ بمرؿ أف تبدأىـ بالغمظة  -رضي اهلل عنو -

كالشدة عمى أىؿ الريبة، بعدكا أك قربكا. كاف الميف بعد الشدة أمنع لمرعية كأحشد 
 .(ِ)ليا، كاف الصفح بعد العقكبة أرغب ألىؿ الحـز

 -سضي اهلل عُه -عصًاٌ تٍ عفاٌ اخلهيفح  حهى -
كاف يتصؼ بو مف الرقة ما  –رضي اهلل عنو  -سيدنا عرماف  بف عفاف

ال ينتقـ  ،فقد كاف سريع العفك ،كالحياء كالكـر أمر مشيكر في كتب التاريخ
ابتغاء مرضاة  ،فقد كاساىـ في زمف المجاعة؛لنفسو محبان لمعافية تجاه رعيتو 

                                                           

( عطاء ٍبف مسمـ، أىبيك مخمد الخفاؼ الحمبي قدـ بغداد كحدث عىٍف سميماف األعمش، ُ)
كجعفر ٍبف برقاف، كالع ء ٍبف المسيب. ركل عنو مكسى ٍبف داكد الضبي، كالحسف ٍبف 

كقيؿ ضعيؼ مات  ،سجادة، كاختمؼ فيو فقيؿ ىك  رقة، كقيؿ  مضطرب الحديث حماد
عطاء ٍبف مسمـ سنة تسعيف كمائة في شير رمضاف صبيحة ر ث كعشريف. تاريخ 
بغداد كذيكلو ط العممية .المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف رابت بف أحمد بف ميدم 

بيركت دراسة  –الكتب العممية ىػ( الناشر: دار ّْٔالخطيب البغدادم )المتكفى: 
 (.ُِٗ/ ُِىػ ) ُُْٕكتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا  الطبعة: األكلى، 

 أخرجو ابف شبو في تاريخ المدينة باب : تقدير الدية في عيد عمر رضي اهلل عنو ( ِ)
ينظر في مجمكعة الكرائؽ السياسية لمعيد النبكم كالخ فة الراشدة  .  (ٕٔٓ/ِ)

 ىػ( الناشر: ُِْْحميد اهلل الحيدر آبادم اليندم )المتكفى:  المؤلؼ: محمد
 (.ِْٕ)ص:  َُْٕ -بيركت الطبعة: السادسة  –دار النفائس 
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بؿ عفا عف  -رضي اهلل عنيما-كقعد لتمريض زكجتو  ،اهلل بقافمة مف الشاـ
خرج المصٌريكف كغيرىـ عمى "كلما  الذيف أتكا لمنقمة عميو في المدينة.البغاة 

ىؿ مصر الجحفة، كأتكا أكنزؿ  عرماف كصاركا إليو ليخمعكه مف الخ فة.
يعاتبكف عرماف صعد عرماف المنبر فقاؿ: جزاكـ اهلل يا أصحاب محمد عني 

مى عكـ يذىب شرا: أذعتـ السيئة ككتمتـ الحسنة، كأغريتـ بي سفياء الناس، أي
ىؤالء القكـ فيسأليـ ما نقمكا كما يريدكف؟ قاؿ ذلؾ ر را كال يجيبو أحد. فقاـ 
عمي فقاؿ: أنا. فقاؿ عرماف: أنت أقربيـ رحما فأتاىـ فرحبكا بو، فقاؿ: ما الذم 

يعني ككنو جمع األمة عمى -نقمتـ عميو؟ قالكا: نقمنا أنو محا كتاب اهلل 
كتناكؿ  ،لؼأأقرباءه، كأعطى مركاف مائة كحمى الحمى، كاستعمؿ  -مصحؼ

قاؿ: فرد عمييـ عرماف: أما القرآف فمف عند اهلل، إنما  أصحاب رسكؿ اهلل 
نييتكـ عف االخت ؼ فاقرؤكا عمى أم حرؼ شئتـ، كأما الحمى فكاهلل ما حميتو 
نما حميتو إلبؿ الصدقة. كأما قكلكـ: إني أعطيت مركاف  إلبمي كال لغنمي، كا 

ؼ، فيذا بيت ماليـ فميستعممكا عميو مف أحبكا كأما قكلكـ: تناكؿ مائة أل
. فإنما أنا بشر أغضب كأرضى، فمف ادعى قبمي حقا أصحاب رسكؿ اهلل 

ف شاء عفكا. فرضي الناس كاصطمحكا  أك مظممة فيا أنا ذا، فإف شاء قكدا كا 
 كدخمكا المدينة.

أمره، قاؿ: انطمؽ كحج معاكية، فقيؿ: إنو لما رأل ليف عرماف كاضطراب 
معي إلى الشاـ قبؿ أف ييجـ عميؾ مف ال قبؿ لؾ بو، فأىؿ الشاـ عمى الطاعة 

ف كاف فيو قطع خيط عنقي.  فقاؿ: أنا ال أبيع جكار رسكؿ اهلل  بشيء كا 
قاؿ: فأبعث إليؾ جندا. قاؿ: أنا أقتر عمى جيراف رسكؿ اهلل األرزاؽ بجند 

  لتغتالف كلتغزيف قاؿ: حسبي اهلل تساكنيـ! قاؿ: يا أمير المؤمنيف كاهلل
 .(ُ)كنعـ الككيؿ"

                                                           

سير أع ـ النب ء المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عرماف بف ( ُ)
الشيخ ىػ( المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ ْٖٕقىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

ـ  ُٖٓٗىػ /  َُْٓشعيب األرناؤكط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الرالرة، 
(ُْٖ /ُٖٗ.) 
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" أنو دخؿ عمى :كأخرج البخارم في صحيحو عف عبد اهلل بف خيار
فقاؿ: إنؾ إماـ عامة،  -كىك محصكر  -عرماف بف عفاف رضي اهلل عنو، 

الص ة أحسف ما »كنزؿ بؾ ما نرل، كيصمي لنا إماـ فتنة، كنتحرج؟ فقاؿ: 
ذا أساءكا فاجتنب يعمؿ الناس، فإذا  أحسف الناس، فأحسف معيـ، كا 

 .(ُ)«إساءتيـ
كقد عفكت إف كنت  ،ممتكيقكؿ عرماف بف عفاف أستغفر اهلل إف كنت ظى 

ممت  كيقكؿ: إف كجدتـ في كتاب اهلل أف تضعكا رجمي في القيكد ظي 
 .(ِ)فضعكىما

الكؼ عف القتاؿ امتراال كاف الصبر ك  -رضي اهلل عنو  -منيج عرماف 
 .ككضع مصمحة الرعية في المقاـ األكؿ  ة الرسكؿ لكصي

 -وظهه اهلل كشو –عهي تٍ أتي طانة  اخلهيفح  حهى-
 ،مف أحمـ الناس  -كـر اهلل كجيو –كاف الخميفة عمي بف أبي طالب 

بؿ يقابميا بالصفح ،فمـ يقابؿ اإلساءة باإلساءة ؛كمف أكررىـ كظما لمغيظ
مف كاف قبمو مف الخمفاء كسيد المرسميف  كما كاف منيج  .كاإلحساف   ،الجميؿ
  كما ميزه بو اهلل مف األخ ؽ الطيبة كالرحمة  -كـر اهلل كجيو-كمرميـ عمي

كتقديـ نفسو في المعارؾ حماية لممسمميف ،كالعطؼ عمى رعيتو ،بالمساكيف
 كدفاعان عنيـ.

                                                           

باب :  إمامة المفتكف كالمبتدع  -ٓٗٔ -أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  برقـ( ُ)
 (.ُُْ/ ُكتاب األذاف )

 المعركؼ تاريخ دمشؽ البف عساكر  المؤلؼ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل( ِ)
ىػ( المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم الناشر: دار الفكر ُٕٓبابف عساكر )المتكفى: 

 (.ّٖٓ/ ّٗـ ) ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلمطباعة كالنشر كالتكزيع عاـ النشر: 
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ٍيري أىٍف يىٍكريرى -كـر اهلل كجيو  -مف ك مو  : لىٍيسى اٍلخى ، : قىاؿى لىديؾى اليؾى كىكى مى
، فىًإٍف  بّْؾى ، كىأىٍف تيبىاًىي النَّاسى ًبًعبىادىًة رى ـى ًحٍمميؾى يىٍعظي ٍيرى أىٍف يىٍكريرى ًعٍمميؾى كى لىًكفَّ اٍلخى كى
ًد  ٍيرى ًفي الدٍُّنيىا ًإالَّ أًلىحى ٍف أىسىٍأتى اٍستىٍغفىٍرتى المَّوى، كىالى خى ًمٍدتى المَّوى، كىاً  أىٍحسىٍنتى حى

مىيٍ  ٍيرىاًت، رىجي ؿو ييسىاًرعي ًفي اٍلخى ؿو أىٍذنىبى ذينيكبنا، فىييكى يىتىدىارىؾي ذىًلؾى ًبتىٍكبىةو، أىٍك رىجي ًف: رىجي
ا ييتىقىبَّؿي  كىٍيؼى ييًقؿُّ مى كىالى ييًقؿُّ عىمى ن ًفي تىٍقكىل كى
(ُ). 

 .(ِ): مف حمـ ساد، كمف تفٌيـ ازداد -كـر اهلل كجيو -كقاؿ عميٌ 
م كانت تركبو أـ المؤمنيف ذلجمؿ" )نسبة لمجمؿ الكأحداث "مكقعة ا

بتكريـ أمو عائشة -كـر اهلل كجيو  –(، كقاـ عمي -رضي اهلل عنيا  –عائشة 
رجاعيا إلى المدينة. كبعد ذلؾ جاء الصحابي الجميؿ معاكية بف أبي سفياف  كا 

بجيش الشاـ نحك العراؽ ليقتؿ الخكنة مف أىؿ العراؽ،  -رضي المَّو عنيما-
ما فعمكه مف قبؿ في إشعاؿ نار الفتنة بيف الطرفيف،  (ابف سبأ)عؿ أتباع فف

كابف عمو معاكية ،(الياشمي)فكقعت أحداث "مكقعة صفيف"، كلكف عمينا 
أدركا أف ىناؾ أصابعنا خارجية ال تريد لمفتكحات اإًلس مية أف  (األمكم)

إلى الشاـ، كرجع  كقبكؿ التحكيـ، فرجع معاكية ،تستمر، فاتفقا عمى كقؼ القتاؿ
-عمي إلى الككفة، لتبدأ بذلؾ أصعب مرحمة في حياة عمي بف أبي طالب 

 .(ّ)عمى اإلط ؽ، كىي مرحمة إقامتو بأرض العراؽ  -رضي المَّو عنو
                                                           

سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني المؤلؼ: إسماعيؿ بف محمد بف  ُ))
تيمي األصبياني، أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي ال

ىػ( تحقيؽ: د. كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد الناشر: دار الراية ّٓٓ)المتكفى: 
 .(َِٔلمنشر كالتكزيع، الرياض )ص: 

 (.َّٕ/ ِمنتيى السؤؿ عمى كسائؿ الكصكؿ إلى شمائؿ الرسكؿ )( ِ)
التاريخ  المؤلؼ: جياد التيرباني تقديـ: الشيخ مائة مف عظماء أمة اإلس ـ غيركا مجرل ( ّ)

 -محمد بف عبد الممؾ الزغبي الناشر: دار التقكل لمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة 
 (.َُِـ )ص:  ََُِ -ىػ  ُُّْجميكرية مصر العربية الطبعة: األكلى، 
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 انصانس ادلثحس
 وذمذيه اجملرًع تُاء يف وأششهًا وانصفح احلهى فضم

 األول ادلطهة
 وانصفح احلهى فضم

 كالسعادة في ،عكداف عمي صاحبيما بالخيرتالحمـ كالصفح صفتاف -
  .خرةالدنيا كاآل

كاصفا سيدنا إبراىيـ  تعالىالحمـ كالصفح مف صفات األنبياء كالمرسميف يقكؿ -
ْوُع َوجاَءْتُو }: تعالىفي قكلو  -عميو الس ـ - َفَممَّا َذَىَب َعْن ِإْبراِىيَم الرَّ

 .(ُ){ِإْبراِىيَم َلَحِميٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ  اْلُبْشرى ُيجاِدُلنا ِفي َقْوِم ُلوٍط .ِإنَّ 

 .(ِ){ َفَبشَّْرَناُه ِبُغاَلٍم َحِميمٍ }:-عميو الس ـ-كقاؿ عف نبيو إسماعيؿ 
 ف خمؽ رسكؿ اهلل ع ،رضي اهلل عنياعائشة  السيدة سئمت  كعندما

ابنا ًفي األى »فىقىالىٍت:  خَّ شنا كىالى صى ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ ٍسكىاًؽ، كىالى يىٍجًزم ًبالسَّيّْئىًة لى
يىٍصفىحي  لىًكٍف يىٍعفيك كى  .(ّ)«السَّيّْئىةى، كى

ٍبًد  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  -كرسكلو  تعالىىما صفتاف يحبيما اهلل - ًلٍْلىشىجّْ أىشىجّْ عى
ـي، كىاأٍلىنىاةي " ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمىا اهللي: اٍلًحٍم  : تعالىكيقكؿ  (ْ)اٍلقىٍيًس: " ًإفَّ ًفيؾى خى

                                                           

 .[ٕٔالى  ْٕ]سكرة ىكد: اآليات ( ُ)
 .[َُُ]الصافات: سكرة ]( ِ)
  – َُِٔبرقـ لترمذم  في سننو ت شاكر باب ما جاء في خمؽ النبي أخرجو ا( ّ)

ًحيحه ) سىفه صى ًديثه حى  (.ّٗٔ/ ْكقاؿ عنو : ىىذىا حى
باب األمر باإليماف باهلل ( ى ُٕ) -ِٓ(برقـ ْٖ/ ُي صحيحو )أخرجو اإلماـ مسمـ ف( ْ)

 كرسكلو، كشرائع الديف، كالدعاء إليو"  كتاب اإليماف ".
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وْا ِمْن } َفِبَما َرْحَمٍة مَّْن اهلِل ِلنَت َلُيْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلنَفضُّ
  قىاؿى  ، أف رسكؿ اهلل كعف عائشة، زكج النبي  .(ِ()ُ){َحْوِلكَ 

اًئشىةي  يىا ًفيؽه  المَّوى  ًإفَّ  عى ٍفؽى  ييًحبُّ  رى ييٍعًطي الرّْ مىى كى فٍ  عى مىى ييٍعًطي الى  مىا ؽً الرّْ  عى
ا اٍلعيٍنؼً  مى مىى ييٍعًطي الى  كى   .(ّ)"ًسكىاهي  مىا عى

 .يـك القيامة ليخيره مف الحكر العيف ما شاء تعالىكاظـ الغيظ يدعكه اهلل -
ـى  مىفٍ : "   ولقكل ٍيظنا كىظى مىى قىاًدره  كىىيكى  غى اهي ،  ييٍنًفذىهي  أىفٍ  عى مىى اهللي  دىعى  عى

تَّى،  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًئؽً اٍلخى ى  ريءيكسً  يّْرىهي  حى ا اٍلًعيفً  اٍلحيكرً  ًمفٍ  ييخى  .(ْ)"شىاءى  مى
 كليس مف ع مات الضعؼ ،الحمـ كالصفح مف ع مات القكة تعالىجعؿ اهلل -

ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم  َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفرَ }قاؿ اهلل تعالى: كالعجز
دىقىةه  نىقىصىتٍ  مىا » :لقكؿ رسكؿ اهلل  (ٓ){اَْلُُمورِ  مىا مىاؿو  ًمفٍ  صى  زىادى  كى

                                                           

 . [ (ُٗٓ)( ]آؿ عمراف ُ)
ًحيح ميٍسًمـً ًلمقىاًضى ًعيىاض الميسىمَّى ًإكمىاؿي الميٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ المؤلؼ:  (ِ)  شىٍرحي صى

عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 
اًعيؿ الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر ك ْْٓ التكزيع، ىػ( المحقؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمى
 .(ّٔ/ ٖـ ) ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلطبعة: األكلى، ، امصر 

( باب فضؿ الرفؽ  كتاب ِّٗٓ( برقـ  )ََِّ/ ْركاه اإلماـ مسمـ في  صحيحو )( ّ)
 .البر كالصمة

مسند  المكييف   - ُّٕٔٓ( برقـ ّٖٗ/ ِْأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ط الرسالة ) ْ))
عادؿ مرشد،  -المحقؽ: شعيب األرنؤكط  باب حديث معاذ بف أنس الجيني كقاؿ 

(برقـ  َِٖ/ ٓكآخركف بأف إسناده حسف،كركاه ابف ماجو في  سننو تحقيؽ  األرنؤكط )
 أبكاب الزىد كقاؿ عنو المحقؽ : إسناده صحيح. كركاه  -باب الحمـ   - ُْٖٔ

ـى غيظان كتاب األدب ُٕٓ/ ٕأبك داكد  في سننو ت األرنؤكط ) ( باب  باب مف كىظى
 .كقاؿ عنو المحقؽ: إسناده حسف- ْٕٕٕبرقـ 

 . [ّْ]سكرة الشكرل: ٓ) )
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ٍبدنا المَّوي  مىا ًعزِّا ًإالَّ  ًبعىٍفكو  عى عى  كى ده  تىكىاضى فىعىوي  ًإالَّ  ًلمَّوً  أىحى ففيو  .(.ُ)« المَّوي  رى
  استحباب ترؾ االنتقاـ لمنفس.

َسَنُة َوََّل َتْسَتِوي اْلحَ } : تعالىفي قكلو  محبة  الحمـ كالصفح يجعؿ العداكة-
َوََّل السَّيَّْئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليّّ 

 (ِ){ َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  .َحِميٌم 
لعفك مف صفات المتقيف الذيف يسارعكف في الحمـ كالصفح كا- تعالىجعؿ اهلل -

لي مغفرة اهلل كالفكز بالجنة فقاؿ  :  تعالىالخيرات كاألعماؿ الصالحة كا 
َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت َواَْلَْرُض ُأِعدَّْت }

رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن ِلْمُمتَِّقيَن . الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّ  اِء َوالضَّ
َعِن النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن . َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا 

مَُّو َوَلْم َأْنُفَسُيْم َذَكُروا المََّو َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّلَّ ال
وا َعَمى َما َفَعُموا َوُىْم َيْعَمُموَن . ُأوَلِئَك َجزَاُؤُىْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِّْيْم  ُيِصرُّ

 .(ّ){َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اَْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِمينَ 

* * * * * * 
                                                           

باب ما جاء في  - ُِ( برقـ َََُ/ ِركاه اإلماـ مالؾ  في المكطأ ت عبد الباقي ) (ُ)
مىا زىادى المَّوي »التعفؼ عف المسألة كتاب الصدقة  بمفظ   ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى ا نىقىصى مى

ٍبدنا ًبعىٍفكو ًإالَّ  فىعىوي المَّوي عى ٍبده ًإالَّ رى عى عى مىا تىكىاضى اًلؾه: «  ًعزِّا، كى الى أىٍدًرم أىييٍرفىعي ىىذىا »قىاؿى مى
ًديثي عىًف النًَّبيّْ  ـٍ الى  اٍلحى  - ٗٔ(برقـ ََُِ/ ْركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو  )« أى

 .( باب استحباب العفك كالتكاضع كتاب البر كالصمة كاآلدابِٖٖٓ)
 . [ّٓ، ّْة فصمت:آية: ]سكر ( ِ)
 [.ُّٔ - ُّّ]سكرة آؿ عمراف: ( ّ)
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 انصاَي ادلطهة
 يف انذَيا واألخشج  وانصفح  ىاحله ومثشاخ  فىائذ

 -فىائذ احلهى وانصفح :
عف  -لو حفظ اهلل اهلل كرحمتو ك  محٌبة مف الصفات التي تكسب المرء

جالسه كمعو أصحابيو، كقع  سعيد بف الميسيَّب، أنو قاؿ: بينما رسكؿي اهلل 
مىتى عنو أبك بكر، رـ آذاه الرانية، فصمتى عنو   رجؿه بأبي بكر، فآذاه، فصى

رى منو أبك بكر، فقاـ رسكؿي اهلل  رى  أبك بكر، رـ آذاه الرالرة، فانتصى  حيف انتصى
ٍدتى عميَّ يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ رسكؿي اهلل  :"نزؿى  أبك بكر، فقاؿ أبك بكر: أىكىجى

، فمـ أكمف  ، فمما انتصرتى كقىعى الشَّيطافي ممؾ مف السماء يكذّْبيوي بما قاؿى لؾى
ف كاف -رضي اهلل عنو  -أبك بكر الصديؽ  .(ُ)يطاف"ألجًمسى إذ كقىعى الشَّ  كا 

لكف لما كاف  ،كبيف الصبر عف بعضو،جمع بيف االنتقاـ عف بعض حقو
المطمكب منو الكماؿ المناسب لمرتبتو مف الصديقية ما استحسنو 

(ِ).  
 يَّْئٍة َسيَّْئٌة َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُيُم اْلَبْغُي ُىْم َيْنَتِصُروَن .َوَجزَاُء سَ }:كقكلو 

  (ّ){ِمْثُمَيا َفَمْن َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى المَِّو ِإنَُّو ََّل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ 

                                                           

كتاب األدب   -( باب في االنتصار ِٕٓ/ ٕأخرجو أبك داكد في سننو ت األرنؤكط ) ُ))
حديث حسف لغيره، كىذا إسناد  -كقاؿ عنو المحقؽ: شعىيب األرنؤكط  – ْٖٔٗبرقـ 

يب، رـ إنو مرسؿ،  ضعيؼ لجيالة حاؿ بشير بف المحرر راكيو عف سعيد بف المس
فصؿ ػ فيما كرد مف  - ٗٔٔٔ -( برقـِْٖ/ ٓكأخرجو البييقي في شعب اإليماف )

 األخبار في التشديد عمى مف اقترض مف عرض أخيو المسمـ شيئا بسب أك غيره.
عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد المؤلؼ: أبك الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ( ِ)

لمحقؽ: عبد الرحمف محمد عرماف دار النشر: المكتبة السمفية شيرتو: العظيـ آبادم ا
 .(ُِٕٓ/ ٗـ )ُٖٔٗىػ، ُّٖٖالبمد: المدينة المنكرة الطبعة: الرانية سنة الطبع: 

 . [َْ، ّٗ]سكرة الشكرل: ( ّ)
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ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِو َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُيَو َخْيٌر } كقكلو : َواِ 
اِبِرينَ   . (ُ){ِلمصَّ

يحتاج المرء كقد  -كماؿ العقؿ كسعة الٌصدر، كامت ؾ الٌنفس. دليؿالحمـ   - 
 أحيانا إلى الخركج عنو لردع الٌسفيو.

اٌل فيك ضعؼ كذٌؿ. - قميؿ ك  -ال يككف إاٌل مع القدرة عمى إنزاؿ العقكبة كا 
 مف الخمؽ مف يٌتصؼ بو.

 ؿ.قد يكتسبو اإلنساف بالٌتعٌكد كبالٌرغبة فيما عند اهلل مف الٌركاب الجزي -
 صفة مف صفات اهلل سبحانو، كىي مف صفات أكليائو أيضا. -
تعمؿ عمى تآلؼ القمكب كنشر المحٌبة بيف الٌناس. تزيؿ مف الصفات التي   -

يستحٌؽ صاحبيا الٌدرجات العمى ك  البغض كتمنع الحسد كتميؿ القمكب.
الس مة مف تشكش القمب، كمرض البدف، كسائر  ك.ى كالجزاء األكف
 لناجمة عف الغضب.المشك ت ا

أما أعظـ فكائد الحمـ فيي الفكز برضا الخالؽ _ جؿ كع  _ فإنو قد 
َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس }قاؿ تعالى:فدعا إليو في آيات كريرة، 

َذا َخاَطبَ } كأرنى عمى عباده المؤمنيف بقكلو: ،(ِ){َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  ُيْم َواِ 

كالمؤمنكف حقَّان يضبطكف أنفسيـ عند الغضب؛  .(ّ){اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسالماً 

                                                           

 . [ُِٔ]سكرة النحؿ: ( ُ)
 .[ُّْ]سكرة آؿ عمراف: ( ِ)
 .[  ّٔسكرة الفرقاف:]( ّ)
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ألف الغضب عند رؤية المعاصي كالمنكرات ."-جؿ كع  -ابتغاء رضا الخالؽ 
 .مديف كصيانة ؛كلكف بشرط االعتداؿكحمية ل تعالىفمحمكد ؛ألنو غضب هلل 

 .(ُ)"كعدـ التجاكز
يّْرى  مىا »رضي اهلل عنيا، أنيا قالت:  : عف عائشةكمف أكصافو   خي

ٍيفً  بىٍيفى   المَّوً  رىسيكؿي  ذى  ًإالَّ  أىٍمرى ا أىٍيسىرىىيمىا، أىخى ا، يىكيفٍ  لىـٍ  مى  كىافى  ًإٍرمنا كىافى  فىًإفٍ  ًإٍرمن
ا ًمٍنوي، النَّاسً  أىٍبعىدى  مى ـى  كى رٍ  تيٍنتىيىؾى  أىفٍ  ًإالَّ  ًلنىٍفًسوً   المَّوً  رىسيكؿي  اٍنتىقى ـى  المًَّو، مىةي حي  فىيىٍنتىًق
 .(ِ)« ًبيىا ًلمَّوً 

لـ ما ففي ىذا الحديث: استحباب األىخذ باألىيسر في أيمكر الديف كالدنيا 
 يكف فيو معصية.

 نىقىصىتٍ  مىا » :لقكؿ رسكؿ اهلل  ؛كفيو: استحباب ترؾ االنتقاـ لمنفس
دىقىةه  مىا مىاؿو  ًمفٍ  صى ٍبدنا المَّوي  زىادى  كى مىا ًعزِّا الَّ إً  ًبعىٍفكو  عى عى  كى ده  تىكىاضى   ًلمَّوً  أىحى

فىعىوي  ًإالَّ    .(ّ)« المَّوي  رى

                                                           

 رح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية المؤلؼ: بريقة محمكدية في ش( ُ)
محمد بف محمد بف مصطفى بف عرماف، أبك سعيد الخادمى الحنفي )المتكفى: 

 .(ِٖٖ/ ِىػ. )ُّْٖىػ(،الناشر: مطبعة الحمبي،الطبعة: ُُٔٓ
 باب صفة النبي  - َّٔٓ( برقـ ُٖٗ/ ْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )( ِ)

 ب.كتاب المناق
( باب استحباب العفك ِٖٖٓ) - ٗٔ(برقـ ََُِ/ ْركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو ) ّ))

 ركاه اإلماـ مالؾ  في المكطأ ت عبد الباقي ،كالتكاضع كتاب البر كالصمة كاآلداب
باب ما جاء في التعفؼ عف المسألة كتاب الصدقة  بمفظ   - ُِ( برقـ َََُ/ ِ)
دىقىةه ًمٍف مىاؿو » ٍت صى ا نىقىصى فىعىوي مى ٍبده ًإالَّ رى عى عى ا تىكىاضى مى ٍبدنا ًبعىٍفكو ًإالَّ ًعزِّا، كى مىا زىادى المَّوي عى ، كى

: « المَّوي  اًلؾه ًف النًَّبيّْ »قىاؿى مى ًديثي عى ـٍ الى  الى أىٍدًرم أىييٍرفىعي ىىذىا اٍلحى  .« أى
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محمد فؤاد عبد الباقي المحقؽ في صحيح اإلماـ مسمـ  األستاذ/   كشرح
 : -فقاؿ  فيو أيضا كجياف" كما زاد اهلل عبدا بعفك إال عزا" :قكلو 
 القمكب كزاد  عمى ظاىره كمف عرؼ بالعفك كالصفح ساد كعظـ في:  األول

كرامو   .عزه كا 
 .(ُ):  أف المراد أجره في اآلخرة كعزه ىناؾ انصاَي

مف الحمـ كالصبر كالقياـ بالحؽ، كالص بة في  كفيو: ما كاف عميو 
نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ }قاؿ تعالى: ف (ِ)الديف. كىذا ىك الخمؽ الحسف  . (ّ){َواِ 

َذا َما َوالَِّذيَن َيْجتَ }كقاؿ اهلل تعالى:  ْثِم َواْلَفَواِحَش َواِ  ِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ
فيجتمع ليـ ليف الجانب مع األكلياء كالغمظة مع  (ْ){َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُرونَ 

ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر }األعداء، قاؿ اهلل تعالى: 
 .  (ٔ){َأِذلٍَّة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِرينَ } (ٓ){ُرَحَماُء َبْيَنُيْم 

                                                           

ى رسكؿ اهلل صحيح مسمـ  الكتاب: المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إل ُ))
  :ىػ( ُِٔالمؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى

 بيركت  -الناشر: دار إحياء التراث العربيالمحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي 
(ْ /ََُِ.) 

المؤلؼ: فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ ،تطريز رياض الصالحيف( ِ)
ىػ(،المحقؽ: د. عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبراىيـ ُّٕٔلمتكفى: الحريممي النجدم )ا

 الطبعة: األكلى،، الزير آؿ حمد،الناشر: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الرياض
 (.ُْٕـ )ص:  ََِِ -ىػ  ُِّْ 

 ( [ .ْ]سكرة القمـ )( ّ)
 [.ّٕ]سكرة الشكرل:  ْ))
 .[ِٗسكرة الفتح: ]( ٓ)
 [.ْٓ]سكرة المائدة: ( ٔ)
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ف  كالتساىؿ في بعض المكاضع مندكب إليو، كأف االنتقاـ  التحمـكا 
 .(ُ)كاالنتصار مف أعداء الديف مأمكر بو

العفك عف جفاء الخصكـ، ما لـ يؤٌد إلى ىتؾ حرمة الشرع، كاالستيانة  -
ذلؾ أيٌدب المرتكب، كىذا ىك الذم صدر مف  بأحكامو، فإف أٌدل إلى

خصـ الزبير، عف عركة، قاؿ: خاصـ الزبير رج  مف األنصار في 
اسؽ يا زبير، رـ أرسؿ الماء إلى : » شريج مف الحرة، فقاؿ النبي 

، فقاؿ األنصارم: يا رسكؿ اهلل، أف كاف ابف عمتؾ، فتمكف كجو «جارؾ
رـ احبس الماء حتى يرجع إلى اسؽ يا زبير، »رـ قاؿ:  رسكؿ اهلل 

لمزبير حقو في  ، كاستكعى النبي «الجدر، رـ أرسؿ الماء إلى جارؾ
صريح الحكـ حيف أحفظو األنصارم، كاف أشار عمييما بأمر ليما فيو 
 سعة، قاؿ الزبير: فما أحسب ىذه اآليات إال نزلت في ذلؾ: 

فقد آذل  (ِ){ َك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيمْ َفاَل َوَربَّْك ََّل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُّْمو  }
 كلكنو لـ يقتمو؛ لعظيـ حممو، ككريـ صفحو؛ امتراالن ألمر اهلل  ،النبٌي 

                                                           

 شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف، المؤلؼ: شرؼ الديف الحسيف بف ( ُ)
المحقؽ: د. عبد الحميد ىنداكم،الناشر: مكتبة نزار ،  ىػ(ّْٕعبد اهلل الطيبي )

 ـُٕٗٗ-ىػُُْٕالرياض(الطبعة: األكلى،  -ةمصطفى الباز )مكة المكرم
(َُ/ِِِّ.) 

َفاَل َوَربَّْك ََّل  }باب - ْٖٓٓ(برقـ ْٔ/ ٔبخارم )ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو ال ِ))
[ كتاب تفسير القرآف  قكلو ٓٔ]النساء:  {ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُّْموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم 

َفاَل َوَربَّْك ََّل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُّْموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ثُمَّ ََّل َيِجُدوا ِفي } تعالي :
 [.ٓٔ]النساء:  {ْنُفِسِيْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموا َتْسِميًماأَ 
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ْفَح اْلَجِميلَ }لو بقكلو: -عز كجؿ - َوَأْعِرْض }كقكلو: ( ُ){َفاْصَفِح الصَّ

كلئ  يككف قتمو منٌفرنا لغيره عف الدخكؿ في ديف  ،(ِ){َعِن اْلَجاِىِمينَ 
في "المفيـ": فمك صدر اليـك  -رحمو اهلل تعالى -اإلس ـ. قاؿ القرطبي 

  .(ّ)لقيتؿ ًقٍتمىةى زنديؽ مرؿ ىذا مف أحد في حٌؽ النبٌي 
ْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا }:تعالىكمف الفكائد في قكلو  - َواِ 

َعَمى اَْلُْخَرى َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى  َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىَما َبْيَنُيَما
َأْمِر المَِّو َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ 

مف  ، بيلناكاف عميو  ففي ىذه اآلية الكريمة بياف ما  (ْ){اْلُمْقِسِطينَ 
صبر عمى األذل كالدعاء إلى اهلل تعالى، كتأليؼ الصفح كالحمـ كال
 .(ٓ)القمكب عمى ذلؾ

 
                                                           

 .[ٖٓالحجر: ]سكرة ( ُ)
 .[ ُٗٗ]سكرة األعراؼ:  (ِ)
مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار البياجة في شرح سنف اإلماـ ابف ماجو ( ّ)

المممكة  -لرياض المؤلؼ: محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى الناشر: دار المغني، ا
(، المفيـ لما أشكؿ ِّٗ/ ُـ ) ََِٔ -ىػ  ُِْٕالعربية السعكدية الطبعة: األكلى، 

ـي العامؿ، المحدّْثي الحافظ،  مف تمخيص كتاب مسمـ المؤلؼ / الشيخي الفقيوي اإلماـ، العال
ٍفصو عيمىرى  ـى  بقيَّةي السمؼ، أبك العبَّاس أحمىدي بفي الشيًخ المرحكـً الفقيًو أبي حى بًف إبراىي

، رحمو اهلل كغىفىر لو الطبعة األكلي سنة النشر  الحافظ، األنصارمُّ القرطبيُّ
 (.ٕٓ/ ُٗـ. )ُٔٗٗىػُْٕ

 . [ٗسكرة الحجرات: ] (ْ)
 (.ِٖٔ/ ُّعمدة القارم شرح صحيح البخارم  )( ٓ)
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 كمف الفكائد الصفح عف عررات المئاـ سنة قديمة في األنبياء كالمرسميف  -
ـى  ": ركم أف النبي  -عمييـ الص ة كالس ـ- ؿه  فىقىاؿى  قىٍسمنا، قىسى : رىجي
ا لىًقٍسمىةه  ىىًذهً  ًإفَّ  ،  النًَّبيَّ  فىأىٍخبىٍرتي  المًَّو، كىٍجوي  ًبيىا أيًريدى  مى تَّى فىغىًضبى  حى

قىاؿى  كىٍجًيًو، ًفي الغىضىبى  رىأىٍيتي  ـي : »كى  ًمفٍ  ًبأىٍكرىرى  أيكًذمى  لىقىدٍ  ميكسىى المَّوي  يىٍرحى
بىرى  ىىذىا  .(ُ) "فىصى

في الحمـ كالصفح كالعفك تكريؽ لمركابط كالع قات االجتماعية  التي تتعرض  -
كاف كالتباعد بسبب إساءة البعض إلي البعض كجناية إلي الضعؼ كالي

  بعضيـ عمي بعض .
َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َوََّل } تعالىالحمـ كالعفك كالصفح سبب لمتقكم  فقاؿ  -

 . (ِ){َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ المََّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيرٌ 
 بيؿ إلي األلفة كالمكدة بيف أفراد المجتمع .العفك كالحمـ كالصفح ىـ س -
بالحمـ كالصفح تشعر بالطمأنينة كالسكينة كالراحة النفسية كبالعزة  كالقكة  -

 .(ّ)كعند الناس  تعالىكتفكز بالمحبة عند اهلل 
 :احلهى وانصفح  مثشاخ

فمف كاف حالو الرفؽ كالميف كالصفح  في كؿ مف تحريمو عمي النار،  :األول -
 .(ْ)بو فيحـر عميو الناريصاح

                                                           

باب حديث الخضر مع  – َّْٓ( برقـ ُٕٓ/ ْركاه البخارم في  صحيحو البخارم )( ُ)
 .سى عمييما الس ـ كتاب أحاديث األنبياءمك 

 .[ِّٕ]سكرة البقرة: ( ِ)
-إعداد: مجمكعة مف الباحريف ّْٓ/ ُمكسكعة األخ ؽ اإلس مية. الدرر السنية ) ّ))

مكم بف عبد القادر السقاؼ َْٖ/ ُمنيـ عبد الرحمف الميداني ) (  بإشراؼ الشيخ عى
 .dorar.netالناشر: مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  

 .(بتصرؼ ْْٖ/ ّبريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية )( ْ)
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ـي النَّاري :رسكؿ اهلل قىاؿى  مىٍف تىٍحري مىى النَّاًر كى ـي عى ٍف يىٍحري ـٍ ًبمى " أىالى أيٍخًبريكي
مىٍيًو؟ كيؿُّ ىىيّْفو لىٍيفو قىًريبو سىٍيؿو "  .(ُ)عى

اًنًب "ليف"؛ أم: حميـ، ًميـو لىيًّْف اٍلجى مىى كيؿّْ سىٍيؿو طىٍمؽو حى ـي عى ضد  أىٍم: "تىٍحري
الخشكنة، "قريب" مف الناس بمجالستيـ كم طفتيـ. "سيؿ"؛ أم: في 

عانتيـ.  قضاء حكائجيـ كتمشية أمكرىـ كا 
في ىذا الحديث: استحباب م طفة الناس، كتسييؿ الجانب ليـ كقضاء ك   

. كيخدميـ كينقاد لمشرع في أمره كنييو كبيف ىذا الحديث "أف (ِ)حكائجيـ"
 جنة كيحرمو عمى النار فإف حسف الخمؽ حسف الخمؽ يدخؿ صاحبو ال

 عبارة عف ككف اإلنساف سيؿ العريكة ليف الجانب طمؽ الكجو 
 .(ّ)قميؿ النفكر طيب الكممة"

                                                           

باب :  ما ركاه عبد اهلل بف مسعكد عف   - َْٗركاه ابف أبي شيبة في مسنده  برقـ ( ُ)
(، ركاه البييقي في شعب اإليماف  ِِٕ/ ُمسند خزيمة بف رابت ) النبي 
سر  كالتجاكز عنو كالرفؽ بالمكسر كالكضع باب في فضؿ انظار المع – َُّٕٗبرقـ

(، ُِّ/ َُ) - َُِٔٓ(، ركاه الطبراني في المعجـ الكبير  برقـ ّْٓ/ ُّعنو  )
ًديثه حىسىفه   - ِْٖٖركاه اإلماـ الترمذم  في سننو ت بشار  برقـ  كقاؿ عنو ىىذىا حى

( .  .(ِّٓ/ ْغىًريبه
 عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المؤلؼ:  (ِ)

 –ىػ(،الناشر: دار الفكر، بيركت َُُْنكر الديف الم  اليركم القارم )المتكفى: 
( ينظر في شرح مصابيح ُّٕٗ/ ٖـ )ََِِ -ىػ ُِِْلبناف،الطبعة: األكلى، 

أميف  السنة لإلماـ البغكم،المؤلؼ: محمَّدي بفي عزّْ الدّْيًف عبًد المطيؼ بًف عبد العزيز بف
مىؾ )المتكفى:  ، المشيكر بػ ابف المى كميُّ الكىرمانٌي، الحنفيُّ  ىػ(، ْٖٓالدّْيف بًف ًفًرٍشتىا، الرُّ

تحقيؽ كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ: نكر الديف طالب،الناشر: إدارة 
( تطريز رياض ّْٓ/ ٓـ ) َُِِ -ىػ  ُّّْالرقافة اإلس مية، الطبعة: األكلى، 

 .(ُْٕيف )ص: الصالح
 .(ِِٗ/ ِبريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية )( ّ)
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ـٍ لىٍف تىسىعيكا النَّاسى  اهلًل قاؿ رسكؿ كفي الحديث اآلخر:  : " ًإنَّكي
ـٍ بىٍسطي اٍلكىٍجًو كى  ـٍ ًمٍنكي لىًكٍف يىسىعييي ، كى ـٍ ميًؽ "ًبأىٍمكىاًلكي ٍسفي اٍلخي  .(ُ)حي

:  رسكؿ اهلل  كعىف ، »أىنَّوي قىاؿى اًئًؿ أىٍف تىًصؿى مىٍف قىطىعىؾى ؿي اٍلفىضى أىٍفضى
تىٍصفىحى عىمٍَّف شىتىمىؾى  ، كى نىعىؾى تيٍعًطيى مىٍف مى  .(ِ)«كى

كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ "أال أعممؾ خص ت ينفعؾ اهلل 
المؤمف كالحمـ كزيره كالعقؿ دليمو  بيف؟ عميؾ بالعمـ فإف العمـ خميؿ

 .(ّ)كالعمؿ قيمو كالرفؽ أبكه كالميف أخكه كالصبر أمير جنده" 
" ألف الحمـ : المناكم في فيض القدير يقكؿ اإلماـ  كمعني )كالحمـ كزيره(

أبصرت  ،فإذا اتسع الصدر كانشرح بالنكر،سعة الصدر كطيب النفس
نما تطيب  ،فطابت ،الشرالنفس رشدىا مف غييا كعكاقب الخير ك  كا 

نما تتسع كلكج النكر اإلليي فإذا أشرؽ نكر اليقيف  ،النفس بسعة الصدر كا 
                                                           

فصؿ: في تكقير  – ِْٖ(برقـ ُِِ/ ُركاه الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف )( ُ)
"،كركاه الترمذم  في سننو ت  -كتاب العمـ -العالـ  ًحيحه ًديثه صى كقاؿ عنو :" ىىذىا حى
باب ما جاء في حسف الخمؽ  بمفظ عف عبد اهلل بف  – ََِٓ( برقـ ّّٔ/ ْشاكر )

ىك بسط الكجو، كبذؿ المعركؼ، ككؼ »المبارؾ، أنو كصؼ حسف الخمؽ فقاؿ: 
يىنىًة ًلمنَّاًس ُِْ/ ِ) -كركاه ابف حباف في صحيحو  ،«األذل ( باب ًذٍكري اأٍلىٍمًر ًباٍلمي ى

ٍحسىاًف برقـ  -ـٍ ًفي اٍلقىٍكًؿ مىعى بىٍسًط اٍلكىٍجًو لىيي   كبمفظ قىاؿى  - ًْٖٔكتىابي اٍلًبرّْ كىاإٍلً
ـٍ تجد ف يف الناس ككجيؾ إلييـ  ":  رىسيكؿي المًَّو  كًؼ شىٍيئنا فىإٍف لى الى تىٍحًقرىفَّ ًمفى اٍلمىٍعري

 " حديث صحيح ". .منبسط"كقاؿ عنو : شعيب األرنؤكط 
باب مسند  معاذ بف أنس  الجيني كقاؿ  – ُُٖٔٓ -ركاه اإلماـ أحمد في مسنده برقـ ِ))

راني في  المعجـ (.كركاه الطبّّٖ/ ِْعنو المحقؽ شعيب األرنؤكط إسناده ضعيؼ )
 .(ُٖٖ/ َِباب معاذ بف أنس الجيني كتاب مف اسمو معاذ ) –ُّْالكبير برقـ 

ركاه ع ء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم كنز العماؿ في سنف األقكاؿ ( ّ)
 ـ ُُٖٗىػ/َُُْ،األفعاؿ الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسةك 
كتاب العمـ باب  في الترغيب فيو  كحكـ ]حكـ األلباني[  -ِِّٕٖ( برقـ ُْْ/ َُ)

( كقاؿ المناكم في التيسير بشرح الجامع ُُِ/ ّبأنو  )ضعيؼ(  في  فيض القدير )
  س ( ) بإسناد ضعيؼ(.(  ) عف ابف عباُُٖ/ ُالصغير ػ لممناكل )
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في صدره ذىبت الحيرة كزالت المخاكؼ كاستراح القمب كىي صفة 
فإذا  ،يؤازره عمى أمر ربو عمى ما يقتضيو العمـ ،فيك كزير المؤمف،الحمـ

كالرفؽ أبكه( فاألب لو تربية نفد الحمـ ضاقت النفس كانفرد ب  كزير ) )
كمع التربية عطؼ كحنك كتمطؼ بالكلد فكذا الرفؽ يحكطو كيتمطؼ لو 
في أمكره كيعطؼ عميو في الراحة )كالميف أخكه( فكما أف األخ معتمد 
ذا أعيا استند إليو فاستراح فكذا الميف راحة المؤمف  أخيو بو استراحتو كا 

مف الحدة كالشدة كالغضب ييدم نفسو كيطمئف قمبو كيستريح بدنو 
ألف الصبر ربات القمب عمى  ؛كعذاب النفس )كالصبر أمير جنكده(

ذا أتت النفس بمذاتيا،عزمو فإذا ربت األمير ربت الجند لحرب العدك  ،كا 
فقد ذىب الصبر كىك  ؛فغمبت القمب حتى تستعمؿ الجكارح في المنيي

الحمـ كالعمـ كالرفؽ فانيـز العقؿ ك  ،ذىاب العـز فبقي القمب أسيرا لمنفس
 .(ُ)كالميف كجميع جنكده الذم أعطييا"

)اليمف ( بضـ فسككف ضد الشؤـ فالرفؽ سبب لميمف كاليمف البركة  :انصاَي-
: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى ٍرؽي : »عىٍف عى ، كىاٍلخى ٍفؽي ييٍمفه الرّْ

ٍفؽي: ب (ِ)«شيٍؤـه  مع الرفقاء كليف  اٍلميدىارىاةي عنؼ، كىك الكسر  ضد الالرّْ
 .(ّ) الجانب، كالمطؼ في أخذ األمر بأحسف الكجكه كأيسرىا

                                                           

 (.ُُّ-ُُِ/ ّفيض القدير  )( ُ)
مف اسمو  -)باب العيف – َْٕٖ( برقـ ُِْ/ ْركاه الطبراني في المعجـ األكسط ) ِ))

اًعيؿي "كركاه  مَّده، تىفىرَّدى ًبًو: ًإٍسمى ًف اٍلميعىمَّى ًإالَّ ميحى ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى عمي( كقاؿ عنو :لى
باب الحياء كقاؿ المناكم في  – ِّٕٔ( برقـ ُّٔ/ َُب اإليماف )البييقي في  شع
( كىذا الحديث قد عده العسكرم مف األمراؿ كالحكـ. كضعفو ْٕ/ ْفيض القدير )

المنذرم كقاؿ الييرمي : فيو المعمى بف عرفات كىك متركؾ كقاؿ شيخو العراقي : ركاه 
ضعيؼ. ك]حكـ األلباني[ بأنو  الطبراني عف ابف مسعكد كالبييقي عف عائشة كك ىما 

    . َٔٗٔ( برقـٕٓ/ ْي فيض القدير ))ضعيؼ(  ف
 .(َُّٕ/ ٖمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( ّ)
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عف النبي  -رضي اهلل عنيا - عائشةالسيدة  :زيف صاحبو  فعف  انصانس -
،  :ٍفؽى  ًإفَّ  »قاؿ  ًإالَّ  شىٍيءو  ًمفٍ  ييٍنزىعي  كىالى  زىانىوي  ًإالَّ  شىٍيءو  ًفي يىكيكفي  الى  الرّْ

 .(ُ)« شىانىوي 
 كالرفؽ ىك ليف الجانب بالقكؿ كالفعؿ كاألىخذ باألىسيؿ، كىك ضد 
العنؼ كاالقتصاد في جميع األمكر كاألخذ بالتي ىي أحسف ) أف الرفؽ 
ال يككف في شيء إال زانو ( إذ ىك سبب لكؿ خير ) كال ينزع مف شيء 

 .إال شأنو ( أم عابو
 مف يحـر الرفؽ، »قاؿ:  فقاؿ  الخيرمف عدـ الحرماف  :انشاتع-

 .(ِ)«يحـر الخير
فإف ،الرفؽ رأس الحكمة أم التخمؽ بو يصير اإلنساف في أعمى درجاتيا

كقاؿ سفياف الركرم ألصحابو: الخمؽ.  كيصمح حاؿ،بو ينتظـ األمكر
أتدركف ما الرفؽ؟ ىك أف تضع األمكر مكاضعيا الشدة في مكضعيا 

 . (ّ)سكط في مكضعوكال،كالميف في مكضعو كالسيؼ في مكضعو

   

                                                           

(   باب فضؿ الرفؽ  كتاب ِْٗٓ( برقـ )ََِْ/ ْركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو )( ُ)
 .البر كالصمة كاآلداب

 المرجع السابؽ.( ِ)
ًغيًر المؤلؼ: محمد بف ٔٓ/ ْفيض القدير )( ّ) اًمع الصَّ ( كينظر في التَّنكيري شىٍرحي الجى

 إسماعيؿ بف ص ح بف محمد الحسني، الكح ني رـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، 
ىػ( المحقؽ: د. محمَّد إسحاؽ ُُِٖعز الديف، المعركؼ كأس فو باألمير )المتكفى: 

 -ىػ  ُِّْالطبعة: األكلى،  محمَّد إبراىيـ الناشر: مكتبة دار الس ـ، الرياض
 (.َُّ/ ٔ) ـ َُُِ
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فقيو ىذه األحاديث الشريفة الحث عمى الرفؽ  كالتمسؾ بالحمـ كالصفح 
كمف رمة قيؿ الرفؽ في ،في جميع األمكر، "كفيو فضؿ الرفؽ كشرفو

 . (ُ)األمكر كالمسؾ في العطكر" 
لو  : قيؿ المحبة مكاطأة القمب عمى ما يرضي  تعالى: محبة اهلل  اخلايس-

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن }". (ِ)فنحب ما أحب، كنكره ما يكره الرب سبحانو،
المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم المَُّو َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم . ُقْل 

 . (ّ){ِرينَ َأِطيُعوا المََّو َوالرَُّسوَل َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ المََّو ََّل ُيِحبُّ اْلَكافِ 
المراد مف محبة اهلل تعالى لمعبد إرادتو الخير كرحمتيو ليـ، كرضاه عنيـ -

 .يـ كالتكفيؽ كالمطؼ ب
لعبده .ىي إرادتو الخير  تعالىقاؿ العمماء محبة اهلل  "النككماإلماـ  يقكؿ 

نعامو عميو، كرحمتو كبغضو ،لو .ك اهلل (ْ)أك شقاكتو" ،إرادة عقابوكىدايتو كا 
تعالى يعطي عبده عمي ا لحمـ كالصفح  الرفؽ مف األجر كالركاب ما ال يعطي 

َفِبَما َرْحَمٍة مَّْن اهلِل ِلنَت َلُيْم َوَلْو }قاؿ تعالى:   .عمى الشدة كالص بة كالغمظة

                                                           

 .(ْْٗ/ ّبريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية )( ُ)
التكضيح لشرح الجامع الصحيح المؤلؼ: ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف ( ِ)

ىػ( المحقؽ: دار الف ح لمبحث َْٖعمي بف أحمد الشافعي المصرم )المتكفى: 
 سكريا الطبعة: األكلى، –لتراث الناشر: دار النكادر، دمشؽكتحقيؽ ا العممي

 .(ِٖٓ/ ِـ ) ََِٖ -ىػ  ُِْٗ 
 . [ِّ، ُّ]سكرة آؿ عمراف:  (ّ)
تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم المؤلؼ : محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ( ْ)

 .(ّْٖ /ٖبيركت ) -المباركفكرم أبك الع  الناشر : دار الكتب العممية 
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وْا ِمْن َحْوِلكَ  فمحبة اهلل تعالى، كمحبة   .(ُ){ُكنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلنَفضُّ
  فاتو أفضؿي المطمكبات.ص

مع أكالده  الحمـ يحتاج إليو عميد األسرة في منزلو :القكؿمجمؿ ك 
 كالتاجر في محؿ تجارتو، كالعالـ في مجمس دراستو، كالمعمـ  ،كزكجتو

داخؿ فصمو كمع ط بو، كالقاضي في مقطع أحكامو، كالرئيس األعمى في 
 سياسة رعيتو.

ال يمكنو  ،يعيش في مجتمعإلنساف بؿ يحتاج إليو كؿ إنساف ما داـ ا 
 أف يعتزؿ الناس جممة، كيعيش في كحدة مطمقة.

كلئف كانت الحاجة إلى الحمـ ماٌسة في كؿ كقت فإنيا في ىذا الزماف 
 أشدُّ مسيسان؛ لكررة ضغكط الحياة، كقمة احتماؿ كرير مف الناس ألتفو األمكر.

 
 

* * * * * * 
 

                                                           

 .[  (ُٗٓ( ]سكرة آؿ عمراف )ُ)
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 ادلطهة انصانس
 هيف تُاء اجملرًع وذمذي احلهى وانصفح أشش 
 كما، المجتمع كحاجات، األفراد بحاجات يعنى اإلس مي إف المنيج

. المجتمع كقيـ الفرد حاجات بيف كالتكفيؽ، المجتمع مشك ت حؿ عمى يعمؿ
عادة ،كالعامة،الخاصة  الحياة إص ح في كاإلسياـ  الديف قكاعد إلى الفرد كا 
شاعة،كمبادئو عف طريؽ مف يؤرر في  الناس بيف كاإلص ح المكدة ركح كا 

 اهلل خشية النفس  في كيبعث ،اإلنسانية نفكس في المجتمع  فيحدث كقعان 
ص ح الناس كمعاكنة العدؿ كقبكؿ ،الحؽ كحب ،تعالى يقاظ ،الضمائر كا   كا 

 عمى الركح كتربية ،الحية الضمائر كبناء األمة، نفكس في النبيمة العكاطؼ
 يستقي كىك،  النفكس كتيدئة الفتف، كتسكيف لحميدة،ا كاألخ ؽ الفاضمة اآلداب

 . رسكلو كسنة اهلل كتاب مف التكجييات
 كيتحكـ مشاعره، يضبط الذم الفرد إلى بحاجة اإلس مية األمة إف
 التي العجمة عف كيحجـ خطكاتو، في كيتبصر أقكالو، في كيتعقؿ بتصرفاتو

ف عميو تجر   العاقؿ تجر ال ئب،المصا كتتابع الفتف كررة الدكاىي، كا 
 خير العكاقب كربما كاألناة، الحمـ تينسي كال العجمة، خطر تييكّْف كال التيكر، إلى
 .المنظكر مف

 مف بد كال التأني مف بد ف  الفتف أك المصائب مف بالشخص حؿ فميما
 .كالتيكر لمغضب أرر أم إبعاد

 كقبؿ أكالن، اهلل إلى يمجأ أف يغضبو ما يرل عندما المسمـ مف كالمطمكب
 لو، لمشيطاف المحظة تمؾ فإف، الرجيـ الشيطاف مف باهلل كيستعيذ شيء، كؿ
ف .كجكلة كصكلة نصيب فييا  كاألناة الحمـ ىك بو كنذكر إليو ندعك الذم كا 

 .الغضب أرناء التصرؼ عف كالبعد
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 كتعادل أرحاـ كتقطعت أسر كتفرقت بيكت ىدمت الغضب بسبب ككـ
 صكلة. كلمشيطاف مرتع، لمندـ فييا ككاف أحباب،

كال يكجد تعاكف إال إذا عمت ،كال يتـ ذلؾ إال بالتعاكف بيف أبناء المجتمع
كما أحكجنا في ىذه األياـ إلشاعة خمؽ الحمـ  ،األلفة كالمحبة بيف أفراد المجتمع

كالصفح  مع تسارع أحداث المجتمع  الكريرة كحكادرو المتعددة التي تحتاج إلي 
كعدـ التسرع كالعجمة عند التعامؿ مع مف حكلو في مرؿ  ،افضبط  سمكؾ اإلنس

 ىذه الظركؼ كاألحكاؿ.
كقد أشار القرآف الكريـ إلى ما أرمره القكؿ الميف مف نجاح دعكة النبي 

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو }كتأريرىا في الناس. قاؿ تعالى:  محمد 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ الْ  َقْمِب ََّلْنَفضُّ

 . (ُ){ِفي اَْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى المَِّو ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّْمينَ 
ميؽ خشف الك ـ، كلـ يكف غميظ فرسكؿ اهلل   لـ يكف فظَّان؛ أم سيئ الخي

ـً »رفيقان داعيان إلى الرفؽ، فقاؿ:  القمب؛ أم قاسيو كشديده. بؿ كاف  ٍف ييٍحرى مى
ٍيرى  ـً اٍلخى ٍفؽى، ييٍحرى  (ِ)«الرّْ

  النًَّبيُّ  يىكيفً  لىـٍ قاؿ: "  -رضي اهلل عنيما-كعف عبد اهلل بف عمرك 
شنا، كىالى  فىاًحشنا كىافى  ميتىفىحّْ ـٍ  ًمفٍ  ًإفَّ : »يىقيكؿي  كى ـٍ أى  ًخيىاًركي  .(ّ) «أىٍخ ىقنا ٍحسىنىكي

                                                           

 [.ُٗٓ]سكرة آؿ عمراف: ( ُ)
( باب فضؿ الرفؽ كتاب  ِِٗٓ( برقـ )ََِّ/ ْاإلماـ مسمـ في صحيحو )ركاه ( ِ)

مىًة كىاآٍلدىاًب.  كتاب اٍلًبرّْ كىالصّْ
  - ّٗٓٓكتاب المناقب  برقـ  أخرجو البخارم في صحيحو باب صفة النبي ( ّ)

(ْ /ُٖٗ.) 
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فاهلل يدعك نبيو إلى الرفؽ بيـ، كمقابمة جيميـ بالحمـ، كسفاىتيـ بالمغفرة 
كالصفح. كأنيـ كمما قالكا فحشان كىجران، قاؿ ليـ س مان كمغفرة، كما يقكؿ 

َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى اَْلَْرِض }سبحانو في كصؼ عباد الرحمف: 
َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َساَلًما ككما يقكؿ جٌؿ شأنو لنبيو  (ُ){َىْوًنا َواِ 

 . (ِ){ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمينَ }الكريـ: 
 :فًٍ فىائذ )انصفح(

بالعفك  "كقد أمر اهلل ،الٌصفح أبمغ مف العفك. إذ يزيؿ اهلل بو أرر الٌضغائف. -
كالصفح، كالعفك ىك التجاكز عف الذنب، كترؾ العقاب عميو كالصفح ىك 

 .(ّ)ترؾ الترريب، كاإلعراض عف الذنب"
أمر اهلل المؤمنيف بالٌصفح حٌتى عف ألٌد األعداء كي يذكقكا ح كة اإليماف،  -

 فيدخمكا فيو.
 الٌصفح مف مستمزمات اإلحساف، كاإلحساف أعمى درجات اإليماف. -
 لٌصفح يقٌكم رابطة التٌآخي بيف أفراد المجتمع كيجعميـ متحاٌبيف مٌتحديف.ا -
األٌمة اٌلتي يتحٌمى معظـ أفرادىا بالٌصفح، تككف أٌمة سعيدة في الٌدنيا  -

 .(ْ)كاآلخرة. كذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء
  كظـ غيظان، كما قاؿ اهلل تعالى: الرغبة فيما عند اهلل تعالى، لمف  -

رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الَّذِ } يَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
 . (ٓ){ النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
                                                           

 [ّٔ]الفرقاف:  (ُ)
 [.ُٗٗ]األعراؼ: ( ِ)
 (ّْ/ ّالنياية في غريب الحديث كاألرر )( ّ)
ط: دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة  نضرة النعيـ في مكاـر أخ ؽ الرسكؿ الكريـ  ْ))

 .(ِّٓٓ/ص ٔالطبعة : الرابعة  )
 [.ُّْ( ]سكرة آؿ عمراف: ٓ)
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قاؿ : ) الميؤمفي الذم ييخالطي النَّاس كيىصبري  عف ابف عمر عف النبي ك 
يره ًمف الذم ال ييخاًلطي النَّاسى  مى أىذاىيـ خى مى أذىاىيـ ( عى  .(ُ)كال يىصبري عى

 فقد كاف مف دعاء  ،بالصفح  يذىب ما في القمب مف الحقد  كالحسد -
،  النبي  بَّاسو ٍف اٍبًف عى اًئًو: "رىبّْ أىًعنّْي أنو كما ركم عى كىافى يىقيكؿي ًفي ديعى

، كىاٍمكيٍر ًلي كىالى  مىيَّ ٍر عى ٍرًني كىالى تىٍنصي ، كىاٍنصي مىيَّ ، كىالى تيًعٍف عى مىيَّ  تىٍمكيٍر عى
مىيَّ، رىبّْ اٍجعىٍمًني لىؾى  ٍف بىغىى عى مىى مى ٍرًني عى يىسٍّْر اٍلييدىل ًلي، كىاٍنصي كىاٍىًدًني كى
ًنيبنا، رىبّْ  شىكَّارنا، لىؾى ذىكَّارنا، لىؾى رىىَّابنا، لىؾى ميًطيعنا، ًإلىٍيؾى ميٍخًبتنا، ًإلىٍيؾى أىكَّاىنا مي

سىدٍّْد ًلسىاًني، تىقىبٍَّؿ تىٍكبىًتي، كىاغٍ  ًتي، كىاٍىًد قىٍمًبي، كى ٍكبىًتي، كىأىًجٍب دىٍعكى ًسٍؿ حى
ًتي، كىاٍسميٍؿ سىًخيمىةى قىٍمًبي" جَّ رىبٍّْت حي كى
 . (ّ)السخيمة: الحقد في النفس .(ِ)

أم غشو كغمو كحقده كحسده كنحكىا  بمعني أم  أخرج ) سخيمة قمبي (

                                                           

باب مسند عبد اهلل  – َِِٓ( برقـ  ْٖٔ/ ْركاه  اإلماـ أحمد في مسنده  ت شاكر )( ُ)
- َِّْ(  برقـ  َُٔ/ ٓعمر بف الخطاب  ركاه ابف ماجو في سننو ت األرنؤكط )

باب الصبر عمى الب ء  أبكاب الفتف كقاؿ عنو المحقؽ :  حديث صحيح. كىذا إسناد 
ضعيؼ لجيالة عبد الكاحد بف صالح، كىك متابع. كركاه اإلماـ البخارم في األدب 

باب الذم يصبر عمى أذل الناس كقاؿ عنو  -ّٖٖ( برقـ ٖٖالمفرد بالتعميقات )ص: 
 صحيح . -المحقؽ 

مسند عبد اهلل بف  – ُٓٗٗ( برقـ ْٖٕ/ ِركاه اإلماـ أحمد في مسنده  ت شاكر )( ِ)
باب دعاء   – َّّٖ( برقـ ٔ/ ٓكركاه  ابف ماجو  في سننو ت األرنؤكط ) -عباس 

لدعاء كقاؿ عنو المحقؽ إسناده صحيح. كركاه أبك  داكد  في أبكاب ا رسكؿ اهلل 
باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سٌمـ  أبكاب   - َُُٓ( برقـ ِِٔ/ ِسننو ت األرنؤكط )

 فضائؿ القرآف كقاؿ عنو المحقؽ :  إسناده صحيح.
 (.ُّٓ/ ِالنياية في غريب الحديث كاألرر )( ّ)
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 . كقد سأؿ (ُ)ئ األخ ؽمما ينشأ مف الصدر كيسكف في القمب مف مساك 
ربو أف يخرج ىذا الداء مف قمبو ف  يبقى فيو شيء منو .فيجب طيارة  النبي 

كىذا يضمف الس مة  ،ألنيا صفات مذمكمة؛القمب كس متو مف الغؿ كالحسد  
 لْلفراد كالمجتمع .

بأف تطيع اهلل فيو،  .مف عصى اهلل فيؾ عامؿ ككما قاؿ بعض السمؼ:
 كجمع عمى الحؽ، كلعؿ اهلل أف ييدييـ، كليذا  ،تأليؼ كبيذا يحصؿ ليـ

يعني بو  (ِ){َفاْعُف َعْنُيْم َواْصَفْح ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ }قاؿ تعالى:
 .(ّ)الصفح عمف أساء إليؾ

أف يطير قمبو  -عز كجؿ-كىذا كمو يؤكد عمى كؿ مسمـ أف يسأؿ اهلل 
يف، كأف يطير لسانو مف قكؿ الزكر، كمف مف الحقد، كالحسد، كالبغضاء لممسمم

 كؿ ما يغضب اهلل عز كجؿ.
ذا كانت الحياة ال تخمك مف منغصات كمشاكؿ كمشاحنات قد تؤدم  ؛كا 

 ،كقطع صمة الرحـ  كالعداكة كالكراىية بيف  األفراد في المجتمع ،إلي الخصكمة
فيما بيف  كيسكد المحبة كاأللفة كالتعاكف ،فاتباع الحمـ كالصفح قمب األحكاؿ

 األفراد جميعان.
فبخمؽ الحمـ كالصفح يتـ تكريؽ الع قات كالركابط  بيف األفراد كالعائ ت  

التي قد تتعرض لمكىف كالضعؼ بسبب إساءة الناس بعضيـ إلي  ،في المجتمع
بعض .كتحقيؽ األلفة  كالمحبة كالمكدة بيف أفراد المجتمع .فنشعر بالمكانة 

 كعند الناس . تعالىكالمحبة عند اهلل 
                                                           

النشر: المكتبة السمفية البمد: المدينة المنكرة عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد. ط:دار ( ُ)
 (.ّٕٕ/ ْـ )ُٖٔٗىػ، ُّٖٖالطبعة: الرانية سنة الطبع: 

 [.ُّ]سكرة المائدة:  ِ))
 (.َٔ/ ّتفسير ابف كرير ط العممية  )( ّ)
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فتخيؿ لك أف المجتمع يتعامؿ أفراده فيما بينيـ بخمؽ الحمـ كالصفح  
أف  يككف ىذا المجتمع ىك المدنية الفاضمة  المرالية المتصفة  ،المتبادؿ 

 خرة .السعادة ألفرادىا في الدنيا كاآل فقد كتبت،بمكاـر األخ ؽ
إنساف حميـ إال  ،كمع ذلؾ لف يقدر عمي تطبيؽ خمؽ الحمـ كالصفح

فجعؿ الدنيا  -تعالىكامتْل فمبو بالرضا كالخكؼ مف اهلل  ،يصفح عمف أساء إليو
 .ةحيث النعيـ المقيـ كالركاب العظيـ كالفكز بالجن ،مجرد سبيؿ إلي األخرة

فيناؾ لخمؽ الحمـ كالصفح العديد كالعديد مف الفكائد كالرمرات التي يناليا 
التي أرشدنا إلييا القرآف  ،ف األخ ؽ الكريمةإذا ما تخمؽ بيما فيما م ،المسمـ
فيما مف الصفات التي تؤدم إلي  –كما ذكرت ،كالسنة النبكية المطيرة  ،الكريـ

كعدـ النزكؿ  ،كالمحافظة عمي األخريف ،كحسف الرقة في الناس،سعة الصدر
 ،كالحـز في األمكر  ،كىذا يتطمب الحكمة كضبط النفس ،إلي مستكم السفياء

د تؤدم إلي الغضب  فكأنؾ بالحمـ كالصفح تطفي نيرانان قد تشتعؿ في التي ق
 المجتمع بيف األفراد.

 
 

* * * * * * 
 
 
 
 



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٜ٘ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 اخلامتح
حسانو ،الحمد هلل حمدان يكافي نعمو الميـ لؾ الحمد  ،كيكافئ مزيد فضمو كا 

 ،كأسألؾ المزيد مف فضمؾ،عمي ما أنعمت بو عمي مف حسف تماـ ىذا البحث
 .يا أكـر مسئكؿ كخير مأمكؿ كدكاـ تكفيقؾ

 وبعد
 -كاٌ يٍ َرائط كراتح يىضىع )احلهى وانصفح ( انرىصم إيل انُرائط اآلذيح :فمذ 
 ،يحدث عبر التأكيد عمي التسامح ،التماسؾ داخؿ كياف المجتمع المسمـ -

  كذلؾ مف خ ؿ صفتي الحمـ كالصفح . ،كالرفؽ باألمكر
قالةي  عتذار،اال كقىبكؿ باآلخريف، الظفٌ  حسفي   -  كالعفكي  الغيظ، ككىظـ العررة كا 

 تعاميؿ في اإلس ـ عميو حضَّ  ما أىْـّ  مف يعىدٌ  ذلؾ كؿُّ  الناس. عف
 يككفى  بأف خميؽه  فيك صفىتو ىذه كانت كمىف. البعض بعًضيـ مع المسمميف

دىقىةه  نىقىصىتٍ  مىا» يقكؿ :  ، النبيَّ  ألفَّ  كالرفعة؛ العزَّة أىؿ مف  مىاؿو  ًمفٍ  صى
مىا ٍبدنا المَّوي  زىادى  كى مىا ًعزِّا ًإالَّ  ًبعىٍفكو  عى عى  كى ده  تىكىاضى فىعىوي  ًإالَّ  ًلمَّوً  أىحى  . (ُ)« المَّوي  رى

كىي تتطمب مف الفرد أف ،البيئة االجتماعية  ذات طبيعة متغيرة كمتطكرة -
حتي يمكنو التكيؼ معيا بسبؿ مشركعة تجعمو راضيا عف  ؛يعدؿ سمككو

ىذا عمي مجتمعو الذم يتعامؿ معو كحينيا يككف راضيا كينعكس  ،نفسو
كالتي مف أىميا  ،كذلؾ مف خ ؿ تطبيؽ مكاـر األخ ؽ ،كسعيدا بو،عنو

كيسعي لتعديؿ األساليب كالكسائؿ الغير مقبكلة بعيدان عف ،الحمـ كالصفح
 التعصب كالغضب كالقسكة .

                                                           

( باب استحباب العفك ِٖٖٓ) - ٗٔبرقـ  (ََُِ/ ْركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو  ) (ُ)
 .الصمة كاآلدابكالتكاضع كتاب البر ك 
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لمضعؼ كالعجز ال يظف البعض أف العفك كالحمـ كالصفح كالتسامح غطاء  -
بالحكمة كرصانة العقؿ  كسمة  فعندما يمتزجك  ،بؿ ىـ مف ع مات القكة
كنبؿ أخ قة كمف دكاعي العز كالفخر كال ندعك  ،مف سمات المؤمف القكم

أك التنازؿ عف الحؽ أك التبرير لممخطئ بؿ الغرض  ،الغير إلي قبكؿ الذؿ
يج لصفح أف يككف منكالتي مف أىميا  الحمـ كا،مف تطبيؽ مكاـر األخ ؽ

 .حياة في حياة الفرد كالمجتمع
فإنو يؤدم إلي الغضب كحب  ،عدـ الحمـ كالصفح كالعفك في المجتمع -

كمفتاح شر  ،كىي حالة نفسية ضارة  لإلنساف المسمـ ،االنتقاـ مف اآلخريف
 كبير لو مما يؤدم إلي حدكث عكاقب ال تحمد عقباىا.

مركنة في مكاجية الكاقع المميء اإلس ـ يعزز في نفس المؤمف ال -
 بالصبر كالحمـ  كالصفح .  ،بالمشك ت المتعددة

رادة  ،الحمـ كالصفح مف الصفات التي تحتاج إلي شخصية قكية كخمقية - كا 
 .حازمة كضبط االنفعاؿ العنيؼ فيما صعب المناؿ 

 القيمة الخمقية لمحمـ كالصفح ترتيف بنية الفكز برضا اهلل كقصد  -
 . تعالى كجو اهلل

  ،كالتكافؽ معو ،اإلس ـ يعزز في نفسية المؤمف التراحـ مع اآلخر -
كأف الحمـ كالصفح ىك الطريؽ  ،فالحياة مبنية عمي التعاكف بالبر كالتقكم

  ،كيبعد البغضاء كالغضب كالعداكة ،الذم يزيد المكدة كاأللفة كالمحبة
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ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّ } تعالىفقاؿ  ْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
َوََّل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة }:  تعالىكقكلو  ،(ُ){ َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقابِ 

َأنَُّو َوِليّّ َوََّل السَّيَّْئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة كَ 
مَّا  َحِميٌم . َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم . َواِ 

 . (ِ){ َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ 
أسأل اهلل انعهي انمذيش أٌ يعني وخ ركشها سدأ أهى انرىصياخ وادلمرتحاخ انري

 -عهي ذُفيزها :
نشر رقافة الحمـ كالعفك كالصفح في المعام ت اليكمية التي يتعرض ليا  -

 ،فيقـك  بياف اآليات القرآنية المتعددة ،كالمحيطيف بو،الفرد مف خ ؿ مجتمعو
 ففي   تعالىالتي تحث عمي خمقي الحمـ كالصفح  في كتابو سبحانو ك 

َوََّل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى }:  تعالىقكلو 
َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَياِجِريَن ِفي َسِبيِل المَِّو َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََّل ُتِحبُّوَن َأْن 

َفاْعُف َعْنُيْم َواْصَفْح }:  تعالىكقكلو  (ّ){َيْغِفَر المَُّو َلُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
َفاْصَفْح َعْنُيْم َوُقْل َساَلٌم َفَسْوَف }:كقكلو  (،ْ){ ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

، كىذا ىك مظير القكة الحقيقة، كالسيطرة عمى المشاعر (ٓ){َيْعَمُمونَ 
  .كاالنفعاالت العدكانية

                                                           

 .[ِ]سكرة المائدة:  ُ))
 .[ّٔ - ّْفصمت:  ]سكرة( ِ)
 [.ِِ]سكرة النكر: ( ّ)
 .[ُّ]سكرة المائدة: ( ْ)
 .[ٖٗالزخرؼ:  ]سكرة( ٓ)
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التي كردت في فضؿ كظـ الغيظ كالعفك عف  كىناؾ جممة مف األحاديث -
الناس  منيا ما ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو عف أبى ىريرة عف النبي 

  :ا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي »أنو قاؿ ًة، ًإنَّمى رىعى  لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ
 .(ُ)«ًعٍندى الغىضىبً 

كأف  ،ما تسكف حرارة الغضب فمـ ال أجٌرب العفك عمف ظممني، كلك بعد -
 أسامحو حيث يعمـ الناس أك ال يعممكف، كميما تكف دكافعو ليذا الظمـ؟!

 ،تطبيؽ كممارسة خمؽ "الحمـ كالصفح"، بيف الناس بشرائحيـ كتياراتيـ -
يككف مف خ ؿ  الخطب كالدركس كالمحاضرات   ،كأشكاليـ ،كصنكفيـ

كالتدرب عمى  ،التسامح كالندكات كالع قات؛ لنككف مضرب المرؿ في
 ىذا الخمؽ النبيؿ.

إف مف الميـ أف نتحدث عف الحمـ كالصفح مع الذيف نتفؽ معيـ، كأيضان مع  -
 .أك ننتقدىـ، فيجب أف نعفك كنصفح أكلئؾ الذيف نختمؼ معيـ

أنت محتاج إلى خمؽ الحمـ كالصفح مف نفسؾ كمف اآلخريف، ككرير مف  -
يظؿ يحمميا، ف  بد أف يككف متسامحان الناس يتألـ ألخطائو الماضية ك 

مع نفسو، كقادران عمى نسياف أخطائو الماضية، كمسامحة كؿ الناس، 
كجٌرب أف تتصدؽ بعرضؾ عمييـ؛ فسكؼ تجد أف قمبؾ يتسع كيمتمئ 
بالسركر، كال تأنؼ مف قكليـ، فقد ال يقابمكنؾ بالمرؿ، فيممؾ اإلنساف 

الطيش ر ك يبتعد عف الحدة ك حمـ ك الكقانفسو عند الغضب كيؤرر   ال

                                                           

باب الخذر مف   - ُُْٔ( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  برقـ صحيح البخارمُ)
 (.ِٖ/ ٖالغضب كتاب األدب )



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٜٜ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

َوََّل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََّل السَّيَّْئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي }:  تعالىكالغركر فقاؿ 
َوَما ُيَمقَّاَىا ِإَّلَّ  َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليّّ َحِميٌم .

مَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّ  اَىا ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم .َواِ 
 . (ُ){َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ 

ٌياؾ أف تنسيؾ الٌدنيا كغركرىا ىكؿ اآلخرة فتتياكف  يقكؿ ابف خمدكف " كا 
لتٌفريط يكرث البكار. كليكف عممؾ بما يحٌؽ عميؾ فإٌف الٌتياكف يكرث التٌفريط كا

كارج الٌركاب فيو فإٌف اهلل سبحانو قد أسبغ عميؾ فضمو.  -عٌز كجؿٌ -لمَّو 
حسانا فإٌف اهلل   -عٌز كجؿٌ -كاعتصـ بالشكر كعميو فاعتمد يزدؾ اهلل خيرا كا 

حساف المحسنيف"  . (ِ)يريب بقدر شكر الٌشاكريف كا 
 كالذم ب  شؾ عمؿ بشرم  ،كأخيران فإنني أقدـ ىذا العمؿ المتكاضع

مع أنني بذلت كسعي إلخراجو   ،ألف الكماؿ هلل كحده ؛ال يخمك مف نقص
ف قصرت  ،فإف أحسنت فمف اهلل ،بالصكرة المرضية كلو الفضؿ أكالن كأخران، كا 

 فذلؾ مني ...
كفي الختاـ : أسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعؿ عممي ىذا خالصا ن لكجيو 

كصمي اهلل كبارؾ  ،إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو،ي بو دنيا كأخرمكأف ينفعن ،الكريـ
 عمي سيدنا كنبينا محمد كعمي  آلو كصحبو كسمـ.

 واحلمد هلل رب العاملني

                                                           

 .[ّٔ - ّْ]سكرة فصمت:  ُ))
ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر ( ِ)

المسمي بػتاريخ ابف خمدكف المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك 
ىػ( المحقؽ: خميؿ شحادة الناشر: َٖٖزيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي )المتكفى: 

 (.ِّٖ/ ُـ ) ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالرانية،  دار الفكر، بيركت الطبعة:
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 فهشس ادلشاظع
 ادلصذس أو ادلشظع و
 -جؿ مف أنزلو -القرآف الكريـ   ٔ
لممؤلؼ: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ،إحياء عمكـ الديف  ٕ

 بيركت . -ىػ(،الناشر: دار المعرفة َٓٓتكفى: )الم
األخ ؽ اإلس مية في ضكء الكتاب كالسنة كأرار الصحابة المؤلؼ د سعيد   ٖ

 ـ.َُِٓىػُّْٔبف عمي بف كىؼ القحطاني الطبعة األكلي ا
أدب الدنيا كالديف المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب   ٗ

ىػ( الناشر: دار َْٓماكردم )المتكفى: البصرم البغدادم، الشيير بال
 (.ِٓٓ-ِِٓـ )ص: ُٖٔٗمكتبة الحياة تاريخ النشر: 

األدب المفرد المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم،   ٘
ىػ( المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ِٔٓأبك عبد اهلل )المتكفى: 

 .ُٖٗٗ/َُْٗلرة، : الراطبيركت  –الناشر: دار البشائر اإلس مية 
ىػ( الناشر:  َُْٗاألساس في التفسير . المؤلؼ: سعيد حٌكل )المتكفى   ٙ

 ىػ.  ُِْْالقاىرة الطبعة: السادسة،  –دار الس ـ 
المؤلؼ: يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف  اإلفصاح عف معاني الصحاح .  ٚ

 ىػ(،َٔٓىبيرة الذىمي الشيبانٌي، أبك المظفر، عكف الديف )المتكفى: 
المحقؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد،الناشر: دار الكطف،سنة النشر: 

 .ىػُُْٕ
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المؤلؼ: ناصر   ٛ

الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم 
ر: ىػ( المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي الناشٖٓٔ)المتكفى: 

 ىػ . ُُْٖ -بيركت الطبعة: األكلى  –دار إحياء التراث العربي 
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 ادلصذس أو ادلشظع و
باب التأكيؿ في معاني التنزيؿ المؤلؼ: ع ء الديف عمي بف محمد بف   ٜ

إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 
ىػ( المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف الناشر: دار الكتب ُْٕ

 ىػ . ُُْٓ -الطبعة: األكلى بيركت  –العممية 
المؤلؼ: أبك العباس أحمد بف محمد  البحر المديد في تفسير القرآف المجيد  ٓٔ

بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي )المتكفى: 
ىػ( المحقؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رس ف الناشر: الدكتكر ُِِْ

 ىػ  . ُُْٗالقاىرة الطبعة:  –حسف عباس زكي 
بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة   ٔٔ

المؤلؼ: محمد بف محمد بف مصطفى بف عرماف، أبك سعيد ،أحمدية
ىػ(،الناشر: مطبعة الحمبي،الطبعة: ُُٔٓالخادمى الحنفي )المتكفى: 

 ىػ.ُّْٖ
بياف المعاني لمؤلؼ : م  حكيش آؿ غازل عبد القادر الناشر مطبعة   ٕٔ

 . ُِّٖمشؽ سنة الطبع : الترقى بد
التاج المكمؿ مف جكاىر مآرر الطراز اآلخر كاألكؿ لممؤلؼ: أبك الطيب   ٖٔ

محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم 
ىػ( الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف َُّٕالًقنَّكجي )المتكفى: 

 ـ.  ََِٕ -ىػ  ُِْٖالطبعة: األكلى، -اإلس مية، قطر
 تاريخ بغداد كذيكلو ط العممية .المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف   ٗٔ

ىػ( ّْٔرابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى: 
 بيركت دراسة كتحقيؽ: مصطفى  –الناشر: دار الكتب العممية 

 .ىػ ُُْٕلطبعة: األكلى، عبد القادر عطا  ا
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 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
ـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل تاريخ دمشؽ البف عساكر  المؤلؼ: أبك القاس  ٘ٔ

ىػ( المحقؽ: عمرك بف غرامة ُٕٓالمعركؼ بابف عساكر )المتكفى: 
العمركم الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع عاـ النشر: 

 ـ . ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ
 تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم المؤلؼ : محمد عبد الرحمف بف   ٙٔ

 .بيركت –:دارالكتب العمميةالناشر، ع  عبد الرحيـ المباركفكرم أبك ال
الترغيب في فضائؿ األعماؿ كركاب ذلؾ المؤلؼ: أبك حفص عمر بف   ٚٔ

أحمد بف عرماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم 
ىػ(تحقيؽ: محمد حسف محمد ّٖٓالمعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: 

لبناف الطبعة:  – حسف إسماعيؿ الناشر: دار الكتب العممية، بيركت
 ـ ََِْ -ىػ  ُِْْاألكلى، 

 المؤلؼ: فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ،تطريز رياض الصالحيف  ٛٔ
 ىػ(،المحقؽ: ُّٕٔابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم )المتكفى: 

د. عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبراىيـ الزير آؿ حمد،الناشر: دار 
 -ىػ  ُِّْطبعة: األكلى، ال،  العاصمة لمنشر كالتكزيع، الرياض

 ـ . ََِِ
التعريفات الفقيية المؤلؼ: محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي الناشر:   ٜٔ

ىػ َُْٕدار الكتب العممية )إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف 
 .ـ ََِّ -ىػ ُِْْـ(.الطبعة: األكلى، ُٖٔٗ -

أحمد بف عمي بف  تغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم المؤلؼ: أبك الفضؿ  ٕٓ
ىػ( المحقؽ: ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسق ني )المتكفى: 

سعيد عبد الرحمف مكسى القزقي الناشر: المكتب اإلس مي ، دار 
 .ق َُْٓاألردف الطبعة: األكلى،  –بيركت ، عماف  -عمار 
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 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
تفسير القرآف العظيـ )ابف كرير( المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف   ٕٔ

ىػ( المحقؽ: محمد ْٕٕالقرشي البصرم رـ الدمشقي )المتكفى:  كرير
حسيف شمس الديف الناشر: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي 

 ىػ.  ُُْٗ -بيركت الطبعة: األكلى  –بيضكف 
تفسير القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف ( المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف   ٕٕ

الخزرجي شمس الديف القرطبي أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم 
براىيـ أطفيش الناشر: ُٕٔ)المتكفى:  ىػ( تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ  ُْٔٗ -ىػُّْٖالطبعة: الرانية،  القاىرة –دار الكتب المصرية 
المؤلؼ: مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  ٖٕ

ة العامة لشئكف المطابع البحكث اإلس مية باألزىر، الناشر: الييئ
ىػ =  ُُْْ) -ـ(  ُّٕٗىػ =  ُّّٗاألميرية، الطبعة: األكلى، )

 ـ( . ُّٗٗ
التفسير الكسيط لمكاحدم المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف   ٕٗ

ىػ( تحقيؽ ْٖٔعمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
عمي محمد معكض، كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ 

الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر 
عبد الرحمف عكيس قدمو كقرظو: األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم 

 لبناف الطبعة: األكلى، –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ . ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ 

كـ القرآف المؤلؼ: الشيخ تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عم  ٕ٘
الع مة محمد األميف بف عبد اهلل األرمي العمكم اليررم الشافعي 
إشراؼ كمراجعة: الدكتكر ىاشـ محمد عمي بف حسيف ميدم الناشر: 

 -ىػ  ُُِْلبناف الطبعة: األكلى،  –دار طكؽ النجاة، بيركت 
 ـ . ََُِ
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ٔٓٗ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
ًغيًر المؤلؼ:   ٕٙ اًمع الصَّ محمد بف إسماعيؿ بف ص ح بف التَّنكيري شىٍرحي الجى

محمد الحسني، الكح ني رـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، 
ىػ( المحقؽ: د. محمَّد ُُِٖالمعركؼ كأس فو باألمير )المتكفى: 

إسحاؽ محمَّد إبراىيـ الناشر: مكتبة دار الس ـ، الرياض الطبعة: 
 . ـ َُُِ -ىػ  ُِّْاألكلى، 

األعراؽ تيذيب األخ ؽ كتطيير األعراؽ  تيذيب األخ ؽ كتطيير  ٕٚ
المؤلؼ: أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو )المتكفى: 

ىػ( حققو كشرح غريبو: ابف الخطيب الناشر: مكتبة الرقافة ُِْ
 الطبعة: األكلى .، الدينية

 التكضيح لشرح الجامع الصحيح المؤلؼ: ابف الممقف سراج الديف   ٕٛ
ف أحمد الشافعي المصرم )المتكفى: أبك حفص عمر بف عمي ب

ىػ( المحقؽ: دار الف ح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث الناشر: َْٖ
 ـ  ََِٖ -ىػ  ُِْٗسكريا الطبعة: األكلى،  –دار النكادر، دمشؽ 

التيسير في أحاديث التفسير المؤلؼ: محمد المكي الناصرم )المتكفى:   ٜٕ
لبناف الطبعة:  –ركت ىػ( الناشر: دار الغرب اإلس مي، بيُُْْ

 .ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓألكلى، ا
الرقات البف حباف  المؤلؼ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف   ٖٓ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  ىػ( طبع ّْٓمى
بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية الناشر: دائرة المعارؼ 

=   ى ُّّٗبحيدر آباد الدكف اليند الطبعة: األكلى،  العرمانية
ُّٕٗ . 
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ٔٓ٘ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
جامع البياف ت شاكر المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كرير بف غالب   ٖٔ

ىػ( المحقؽ: أحمد محمد َُّاآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 .ـَََِ-ىػَُِْسة الرسالة الطبعة: األكلى، شاكر الناشر: مؤس

كسننو كأيامو  لصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل الجامع المسند ا  ٕٖ
المسمى بػ صحيح البخارم المؤلؼ : محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ 

المحقؽ : محمد زىير بف ناصر ،بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل
 :  ىػ.ُِِْالناصر الناشر : دار طكؽ النجاة،الطبعة : األكلى 

 لمؤلؼ: أبك محمد عبد الرحمف بفا،الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  ٖٖ
محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ  

 -الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ العرمانية ،ىػ(ِّٕ)المتكفى: 
 بيركت، –اليند،دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكف 

 .ـُِٓٗ/ ىػ ُُِٕالطبعة: األكلى، 
لياء كطبقات األصفياء المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف حمية األك    ٖٗ

ىػ( َّْأحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: 
 .ـُْٕٗ -ىػ ُّْٗبجكار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة 

الدنيا كالديف المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب    ٖ٘
ىػ( الناشر: دار َْٓالماكردم )المتكفى: البصرم البغدادم، الشيير ب
 .ُٖٔٗمكتبة الحياة تاريخ النشر: 

دستكر العمماء = جامع العمكـ في اصط حات الفنكف المؤلؼ: القاضي   ٖٙ
ىػ( عرب ُِعبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم )المتكفى: ؽ 

 -عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص الناشر: دار الكتب العممية 
 ـ .َََِ -ىػ ُُِْ/ بيركت الطبعة: األكلى،  لبناف
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ٔٓٙ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف   ٖٚ

األكبر المسمى: بػتاريخ ابف خمدكف المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد 
بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي 

شحادة الناشر: دار الفكر، بيركت  ىػ( المحقؽ: خميؿَٖٖ)المتكفى: 
 .ـ  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الرانية، 

ركضة العق ء كنزىة الفض ء المؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف   ٖٛ
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  بف معاذ بف مى

تب ىػ(،المحقؽ: محمد محي الديف عبد الحميد الناشر: دار الكّْٓ
 بيركت . -العممية 

زاد المعاد في ىدم خير العباد لممؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف   ٜٖ
ىػ( الناشر: مؤسسة ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

الطبعة: السابعة -مكتبة المنار اإلس مية، الككيت  -الرسالة، بيركت 
 ـ .ُْٗٗىػ /ُُْٓكالعشركف ، 

المؤلؼ: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ  زىرة التفاسير  ٓٗ
 دار النشر: دار الفكر العربي.،  ىػ(ُّْٗبأبي زىرة )المتكفى: 

سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ لممؤلؼ: مصطفى بف عبد اهلل   ٔٗ
« حاجي خميفة»كبػ « كاتب جمبي»القسطنطيني العرماني المعركؼ بػ 

القادر األرناؤكط إشراؼ ىػ(المحقؽ: محمكد عبد  َُٕٔ)المتكفى 
 –كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف أكغمي الناشر: مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ 

 ـ .  ََُِتركيا عاـ النشر: 
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ٔٓٚ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
 -كماجة اسـ أبيو يزيد  -المؤلؼ: ابف ماجة ،سنف ابف ماجو ت األرنؤكط  ٕٗ

ىػ(،المحقؽ: ِّٕأبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى: 
بد الٌمطيؼ -محمَّد كامؿ قره بممي -ادؿ مرشد ع -شعيب األرنؤكط  عى

 -ىػ  َُّْحرز اهلل الناشر: دار الرسالة العالمية،الطبعة: األكلى، 
 ـ. ََِٗ

سنف أبي داكد المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير   ٖٗ
ىػ( المحقؽ: ِٕٓبف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني )المتكفى: 

مَّد كاًمؿ قره بممي الناشر: دار الرسالة العالمية  -رنؤكط شعىيب األ محى
 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكلى، 

سير أع ـ النب ء المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف   ٗٗ
ىػ( المحقؽ: مجمكعة مف ْٖٕعرماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

ط الناشر: مؤسسة الرسالة المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤك 
 ـ . ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة: الرالرة، 

سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني المؤلؼ: إسماعيؿ   ٘ٗ
بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني، 

ىػ( تحقيؽ: د. كـر بف ّٓٓأبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 
 حات بف أحمد الناشر: دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض حممي بف فر 

شرح السنة لمبغكم المؤلؼ: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف   ٙٗ
ىػ( تحقيؽ: شعيب ُٔٓمحمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى: 

دمشؽ،  -محمد زىير الشاكيش الناشر: المكتب اإلس مي -األرناؤكط
 ـ .ُّٖٗ -ىػ َُّْلرانية، بيركت الطبعة: ا
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ٔٓٛ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
المؤلؼ: شرؼ الديف ،شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف   ٚٗ

ىػ(،المحقؽ: د. عبد الحميد ّْٕالحسيف بف عبد اهلل الطيبي )
 -ىنداكم،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 .ـ  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالرياض(،الطبعة: األكلى، 
ًحيح مي   ٛٗ ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ شىٍرحي صى ٍسًمـً ًلمقىاًضى ًعيىاض الميسىمَّى ًإكمىاؿي المي

المؤلؼ: عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، 
ىػ( المحقؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿ ْْٓأبك الفضؿ )المتكفى: 

لطبعة: األكلى، ا ،الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر
 .ـُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ

 شرح مصابيح السنة لإلماـ البغكم، المؤلؼ: محمَّدي بفي عزّْ الدّْيًف   ٜٗ
كميُّ  عبًد المطيؼ بًف عبد العزيز بف أميف الدّْيف بًف ًفًرٍشتىا، الرُّ

، المشيكر بػ ابف المىمىؾ )المتكفى:  ىػ(،تحقيؽ  ْٖٓالكىرمانٌي، الحنفيُّ
راؼ: نكر الديف طالب، كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف بإش

 ـ .َُِِ-ىػ ُّّْاإلس مية،الطبعة: األكلى،  الناشر: إدارة الرقافة
ٍكًجردم   ٓ٘ ٍسرى شعب اإليماف المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ( حققو كراجع نصكصو ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى: 
حامد أشرؼ عمى  كخرج أحاديرو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد

تحقيقو كتخريج أحاديرو: مختار أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية 
اليند الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض  –ببكمبام 

ىػ  ُِّْبالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند الطبعة: األكلى، 
 ـ. ََِّ -
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ٜٔٓ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
، المؤ    ٔ٘ لؼ: نشكاف بف سعيد شمس العمكـ كدكاء ك ـ العرب مف الكمـك

ىػ(المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل ّٕٓالحميرل اليمني )المتكفى: 
د يكسؼ محمد عبد اهلل،  -مطير بف عمي اإلرياني  -العمرم 

 -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت 
 ـ .  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسكرية(،الطبعة: األكلى، 

دار صابكف   الناشر :،لؼ : محمد عمي الصابكنيصفكة التفاسير ػ المؤ   ٕ٘
 ـ.  ُٕٗٗ-ىػُُْٕلمطباعة كالنشر كالتكزيع  القاىرة الطبعة : األكلي 

المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي -الطبقات الكبرل   ٖ٘
 ىػ(َِّبالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

بيركت  –الناشر: دار الكتب العممية -ر عطاتحقيؽ: محمد عبد القاد
 ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْالطبعة: األكلى، 

 عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ، المؤلؼ: أبك العباس،   ٗ٘
كؼ بالسميف شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعر 

الناشر: ،عيكف السكد ىػ(،المحقؽ: محمد باسؿٕٔٓالحمبي )المتكفى: 
 ـ .  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالعممية الطبعة: األكلى،  دار الكتب

المؤلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف  عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ٘٘
مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى 

 بيركت . -ىػ(الناشر: دار إحياء التراث العربي ٖٓٓ)المتكفى: 
ؤلؼ: أبك الطيب محمد شمس الحؽ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد الم  ٙ٘

العظيـ آبادم شيرتو: العظيـ آبادم المحقؽ: عبد الرحمف محمد 
عرماف دار النشر: المكتبة السمفية البمد: المدينة المنكرة الطبعة: 

 ـ .ُٖٔٗىػ، ُّٖٖالرانية سنة الطبع: 
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ٔٔٓ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
عيكف األخبار المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم   ٚ٘

بيركت تاريخ النشر: -ىػ(الناشر: دار الكتب العممية ِٕٔتكفى: )الم
 ىػ . ُُْٖ

 فتح البارم شرح صحيح البخارم المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر   ٛ٘
بيركت،  -أبك الفضؿ العسق ني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

قـ كتبو كأبكابو كأحاديرو: محمد فؤاد عبد الباقي قاـ ر  ق،ُّٕٗ
كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب عميو بإخراجو كصححو 
 .عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز تعميقات الع مة:

 المؤلؼ : ، ط المعرفة  ، فتح البارم مع ىدم السارم البف حجر   ٜ٘
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسق ني 

از كمحب ىػ( المحقؽ : عبد العزيز بف عبد اهلل بف بِٖٓ)المتكفى : 
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديرو كذكر أطرافيا : محمد فؤاد ، الديف الخطيب

 عبد الباقي الناشر : دار الفكر.
المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف ،فتح البياف في مقاصد القرآف  ٓٙ

حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 
كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف  ىػ(،عني بطبعًو كقٌدـ لوَُّٕ

يدىا  ارم الناشر: المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى  –إبراىيـ األنصى
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت، عاـ النشر: 

الفتح المبيف بشرح األربعيف المؤلؼ: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر   ٔٙ
أبك العباس الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ اإلس ـ، 

ىػ(عني بو: أحمد جاسـ محمد المحمد قصي محمد  ْٕٗ)المتكفى: 
نكرس الح ؽ أبك حمزة أنكر بف أبي بكر الشيخي الٌداغستاني 

ة السعكدية الطبعة: المممكة العربي -الناشر: دار المنياج، جدة 
 ـ. ََِٖ -ىػ ُِْٖاألكلى، 
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ٔٔٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
 بف عبد اهلل بف الفركؽ المغكية لمعسكرم المؤلؼ: أبك ى ؿ الحسف   ٕٙ

ىػ( ّٓٗسيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )المتكفى: نحك 
حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ الناشر: دار العمـ كالرقافة لمنشر 

 مصر . -كالتكزيع، القاىرة 
 فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلؼ: زيف الديف محمد المدعك   ٖٙ

بف عمي بف زيف العابديف الحدادم رـ  بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف
ىػ( الناشر: المكتبة التجارية الكبرل َُُّالمناكم القاىرم )المتكفى: 

 . ىػ ُّٔٓمصر الطبعة: األكلى،  –
القامكس المحيط  لمع مة المغكم مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز   ٗٙ

 ىػ تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة ُٕٖآبادم المتكفى سنة 
الناشر: مؤسسة الرسالة  ،الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي

 -ىػ  ُِْٔ: الرامنة، ، طلبناف  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ . ََِٓ

 كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج    ٘ٙ
ىػ( المحقؽ: ٕٗٓعبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

 الرياض . -حسيف البكاب الناشر: دار الكطف  عمي
كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ المؤلؼ : ع ء الديف عمي بف    ٙٙ

 ىػ(ٕٓٗحساـ الديف المتقي اليندم البرىاف فكرم )المتكفى : 
صفكة السقا الناشر : مؤسسة الرسالة  -المحقؽ : بكرم حياني  

 .ـُُٖٗىػ/َُُْ،الطبعة : الطبعة الخامسة
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ٕٔٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
لى بمكغ النياية ليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف إداية ليا  ٚٙ

 كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو المؤلؼ: أبك محمد 
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني رـ  مكي بف أبي طالب حى

ىػ( المحقؽ: مجمكعة ّْٕاألندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 
جامعة  -ة بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي رسائؿ جامعي

الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي الناشر: مجمكعة بحكث 
جامعة الشارقة  -كمية الشريعة كالدراسات اإلس مية  -الكتاب كالسنة 

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗالطبعة: األكلى، 
ؼ: جياد التيرباني مائة مف عظماء أمة اإلس ـ غيركا مجرل التاريخ  المؤل  ٛٙ

تقديـ: الشيخ محمد بف عبد الممؾ الزغبي الناشر: دار التقكل لمطبع 
لطبعة: األكلى، جميكرية مصر العربية ا -كالنشر كالتكزيع، القاىرة 

 .ـ ََُِ -ىػ  ُُّْ
مجمؿ المغة البف فارس المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني   ٜٙ

ىػ( راسة كتحقيؽ: زىير عبد ّٓٗالرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 
الطبعة الرانية بيركت  –المحسف سمطاف دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 .ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -
مجمكعة الكرائؽ السياسية لمعيد النبكم كالخ فة الراشدة  المؤلؼ: محمد   ٓٚ

ىػ( الناشر: دار ُِْْحميد اهلل الحيدر آبادم اليندم )المتكفى: 
 .ىػ َُْٕ -طبعة: السادسة بيركت ال –النفائس 

 مختار الصحاح المؤلؼ : محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم   ٔٚ
 ،بيركت الطبعة طبعة جديدة –الناشر : مكتبة لبناف ناشركف 

 تحقيؽ : محمكد خاطر .ـ ،  ُٓٗٗ  –ق ُُْٓ 
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ٖٔٔ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ المؤلؼ: أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف   ٕٚ

ىػ( حققو كخرج أحاديرو: َُٕد حافظ الديف النسفي )المتكفى: محمك 
يكسؼ عمي بديكم راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك الناشر: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗدار الكمـ الطيب، بيركت الطبعة: األكلى، 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المؤلؼ: عمي بف )سمطاف( محمد،   ٖٚ

 ىػ(،َُُْالم  اليركم القارم )المتكفى: أبك الحسف نكر الديف 
 -ىػ ُِِْلبناف،الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الفكر، بيركت 

 .ـ ََِِ
المستدرؾ عمى الصحيحيف،المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل   ٗٚ

بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني ا
ىػ(،تحقيؽ: مصطفى َْٓ)المتكفى: النيسابكرم المعركؼ بابف البيع 

بيركت  الطبعة:  –ة عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العممي
 ـ .َُٗٗ –ىػُُُْاألكلى، 

مسند أبي يعمى المؤلؼ: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المرينى بف يحيى بف   ٘ٚ
ىػ(،المحقؽ: َّٕعيسى بف ى ؿ التميمي، المكصمي )المتكفى: 

دمشؽ،الطبعة:  –دار المأمكف لمتراث حسيف سميـ أسد الناشر: 
 .ـ ُْٖٗ –ىػ َُْْاألكلى، 

تحقيؽ محمد أحمد  شاكر المؤلؼ: أبك عبد اهلل ، مسند أحمد بف حنبؿ   ٙٚ
بف محمد بف حنبؿ بف ى ؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: اأحمد 
القاىرة  –ىػ( المحقؽ: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث ُِْ

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔالطبعة: األكلى، 
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ٔٔٗ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
 المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل   ٚٚ

المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
ىػ( المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث ُِٔ

 بيركت . -العربي 
البياجة في شرح سنف اإلماـ ابف مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار   ٛٚ

ماجو المؤلؼ: محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى الناشر: دار المغني، 
 -ىػ  ُِْٕالمممكة العربية السعكدية الطبعة: األكلى،  -الرياض 
 ـ .  ََِٔ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلؼ: أحمد بف محمد بف عمي    ٜٚ
ىػ( الناشر: َٕٕ)المتكفى: نحك  الفيكمي رـ الحمكم، أبك العباس

 .بيركت  -المكتبة العممية 
المطمع عمى ألفاظ المقنع المؤلؼ: محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ   ٓٛ

ىػ( المحقؽ: محمكد َٕٗالبعمي، أبك عبد اهلل، شمس الديف )المتكفى: 
األرناؤكط  ياسيف محمكد الخطيب لناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع 

 ـ . ََِّ -ىػ ُِّْة األكلى الطبعة: الطبع
المعجـ األكسط المؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي   ٔٛ

ىػ( المحقؽ: طارؽ بف َّٔالشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى: 
عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني الناشر: دار 

 .القاىرة –الحرميف 
البغكم المؤلؼ: أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد  معجـ الصحابة ألبي القاسـ  ٕٛ

بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف شاىنشاه البغكم )المتكفى: ا
المحقؽ: محمد األميف بف محمد الجكني الناشر: مكتبة دار  ىػ(ُّٕ
   .ـ  َََِ -ىػ  ُُِْالككيت الطبعة: األكلى،  –البياف 
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ٔٔ٘ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
لمؤلؼ: د أحمد مختار عبد الحميد عمر معجـ المغة العربية المعاصرة ا   ٖٛ

ىػ  ُِْٗىػ( الناشر: عالـ الكتب الطبعة: األكلى، ُِْْ)المتكفى: 
 .ـ ََِٖ -

القادر مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد المعجـ الكسيط ػ المؤلؼ: إبراىيـ  ٗٛ
 ػ محمد النجار دار النشر : دار الدعكة،تحقيؽ: مجمع المغة العربية .

ة ألبي نعيـ المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف معرفة الصحاب  ٘ٛ
ىػ( تحقيؽ: َّْإسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: 

عادؿ بف يكسؼ العزازم الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض الطبعة: 
 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗاألكلى 

حمد بف عمر بف مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير المؤلؼ: أبك عبد اهلل م  ٙٛ
الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب 

بيركت  –ىػ( الناشر: دار إحياء التراث العربي َٔٔالرم )المتكفى: 
 ىػ. َُِْ -الطبعة: الرالرة 

المفردات في غريب القرآف أبك القاسـ الحسيف بف محمد  المعركؼ    ٚٛ
ىػ تحقيؽ َِٓىػ( المتكفي  سنة َِٓبالراغب األصفيانى )المتكفى: 

 محمد سيد كي ني الناشر دار المعرفة مكاف النشر لبناف .
المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ المؤلؼ / الشيخي الفقيوي اإلماـ،   ٛٛ

ـي العامؿ، المحدّْثي الحافظ، بقيَّةي السمؼ، أبك العبَّاس أحمىدي بفي  العال
فٍ  ـى الحافظ، األنصارمُّ الشيًخ المرحكـً الفقيًو أبي حى  صو عيمىرى بًف إبراىي
، رحمو اهلل كغىفىر لو  - ىػُُْٕالطبعة األكلي سنة النشر  .القرطبيُّ

 ـ.ُٔٗٗ



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٔٔٙ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى المؤلؼ: أبك حامد    ٜٛ

ىػ( المحقؽ: بساـ َٓٓمحمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: 
قبرص الطبعة:  –الناشر: الجفاف كالجابي عبد الكىاب الجابي 

 ـ. ُٕٖٗ -ىػ َُْٕاألكلى، 
منتيى السؤؿ عمى كسائؿ الكصكؿ إلى شمائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو   ٜٓ

كسمـ المؤلؼ: عبد اهلل بف سعيد بف محمد عبادم الٌمحجي الحضرمٌي 
 ىػ( الناشر: َُُْالشحارم، رـ المراكعي، رـ المكي )المتكفى: 

 ـ . ََِٓىػ /  ُِْٔجدة الطبعة: الرالرة،  –نياج دار الم
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  المسمي شرح النككم عمى مسمـ   ٜٔ

لممؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
بيركت الطبعة: الرانية،  -ىػ(الناشر: دار إحياء التراث العربي ٕٔٔ
 .ق ُِّٗ

 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف ،لمدارقطني المؤتمؼ كالمختمؼ  ٕٜ
أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني 

لقادرالناشر: ىػ( تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد آّٖ)المتكفى: 
 ـ.ُٖٔٗ-ىػ َُْٔبيركت الطبعة: األكلى،  –دار الغرب اإلس مي

إعداد: مجمكعة مف  ّْٓ/ ُر السنية )مكسكعة األخ ؽ اإلس مية. الدر   ٖٜ
مكم بف عبد  -الباحريف منيـ عبد الرحمف الميداني بإشراؼ الشيخ عى

 dorar.netمكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت القادر السقاؼ الناشر: 
المكطأ المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني   ٜٗ

عظمي الناشر: ىػ(المحقؽ: محمد مصطفى األُٕٗ)المتكفى: 
  -مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لْلعماؿ الخيرية كاإلنسانية 

 ـ ََِْ -ىػ ُِْٓاإلمارات الطبعة: األكلى،  –أبك ظبي 



  ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

                                                                  

 

ٔٔٚ 
 

 الحلم والصفح في ضوء القرآن والسنة وأثرهما في بناء المجتمع

 ادلصذس أو ادلشظع و
المؤلؼ : عدد مف  نضرة النعيـ في مكاـر أخ ؽ الرسكؿ الكريـ   ٜ٘

يخ/ صالح بف عبد اهلل بف حميد إماـ كخطيب شالمختصيف بإشراؼ ال
 ، لناشر : دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة الحـر المكي ا
 .الطبعة : الرابعة

 المؤلؼ: مجد الديف أبك السعادات  النياية في غريب الحديث كاألرر  ٜٙ
المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم 

بيركت،  - الناشر: المكتبة العممية ىػ(،َٔٔابف األرير )المتكفى: 
محمكد محمد  -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل  ـ،ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

 الطناحي.  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 


