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 خاطبهم الجاهلون قالوا سالماإذا  – 2 –عباد الرحمن صفات 
 

 عمر الخذراويكتبها 
 

بعد ،، فيا أيها اإلخوة المسلمون ، كّنا تحدثنا في جمعة ماضية عن صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم هللا أما 
 .{يمشون على األرض هونا  عن الصفة األولى من صفاتهم وهي أنهم }وتحدثنا عالى في أواخر سورة الفرقان. 

 
صفتهم في أنفسهم: . {خاطبهم الجاهلون قالوا سالما .. وإذاذكر هللا الصفة الثانية من صفاتهم فقال: }... ثم 

 تواضع أحد هلل إال رفعه هللا.وما متواضعون غير مستعليين وال مستكبرين.  التواضع، أنهم هيِّنون ليِّنون،
 

 .{وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما}مع أهل الجهل والسفه! وخاصة  الثانية: حالهم مع الّناس والصفة 
 

ون على السيِّئةال قوال  يسلمون فيه من اإلثم، ويسلمون فيه من اللوم، ويسلمون فيه من سوء العاقبة. قالوا   يردُّ
وا اللطمة لطمتين. وأن ا من حقِّهم، وإن كانوا يقدرون على أن يكيلوا الصاع صاعين. كان هذوإن بالسيِّئة.  يردُّ
د على الجهَّال والسفهاء. ولكنهم  لوا قا. {قالوا سالما .. إذا خاطبهم الجاهلون ..إنهم: } ،الال يشغلون أنفسهم بالرَّ

ينبحالهم مع اآلخرة، يليق بما نيليق . ويليق بحالهم مع هللاقوال  سديدا  يليق بهم   صبوا أنفسهم له من نصؤرة الدِّ
 وإقامة الحق في األرض.

 
وام.اإلنسان تحيط به الكدرات إن   والمنغِّصات من كل جانب، وتضطرب عليه أمور الحياة على الدَّ
 

نمط من األخالق يخفف وإلى هذه الحقيقة الماثلة يحتاج المسلم إلى نوع من التعامل يجنِّبه مزالق الطريق. وأمام 
ب  "خلق المسلمأرشد اإلسالم إلى هذا الخلق "ولذلك عنه الصدمات، ويسري عنه حين الشدائد واألزمات.  ورغَّ

 .{إّن فيك خصلتين يحبهما هللا، الحلم واألناةقال النبي صلى هللا عليه وسلم ألشج عبد القيس }حتى فيه. 
 
وإذا حكى هللا تعالى عن جماعة من المؤمنين }كما قالوا لهم سالٌم عليكم.  {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما}

ولكم  لنا طريقأي . {سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سالٌم عليكم ال نبتغي الجاهلين
وإذا خاطبهم الجاهلون }هو شأن عباد الرحمن هذا ال نحب أن نتنازل عن طريقنا لنمشي في طريقكم.  طريق

الجاهل السفيه قد يحمل شهادة  ل ضد الحلم .ولكنه الجه ،الجهل ضد العلمهو ليس هنا والجهل . {قالوا سالما
تكون له أرفع المناصب، ولكّنه جاهل في نفسه، سيئ الخلق، سليط اللسان، يخوض في أعراض عالية، وقد 

 اس.الّناس بلسانه أو بقلمه، ويطعن في الشرفاء من النّ 
 

قال هم الجاهلون. هؤالء . {هلينسالٌم عليكم ال نبتغي الجا، }{}قالوا سالماإذا خاطبوا عباد الرحمن هؤالء 
 الشاعر الجاهلي:

 
 فنجهل فوق جهل الجاهلينا  ال يجهلنَّ أحد علينا أال
 

كل من عصى هللا عّز وجل ، كل من غلب الهوى على الحق، كل من غلب الشهوة  في نظر القرآن هوهل فالجا
 على العقل.

 
وإال تصرف عنِّي كيدهن أصُب إليهنَّ وأكن من  ...عليه السالم لما راوده النسوة عن نفسه قال: }يوسف 
 {... الجاهلين



 2 

قالوا أتتخذنا هزؤا  قال أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلين .. عليه السالم حينما أمر قومه أن يذبحوا بقرة }وموسى 
هٌ عن فإّن ، أي أن يهزأ في موضع الجد، وأن يتكلم بسخرية في موضع الحق. {.. ذلك شأن الجاهلين، وهو منزَّ

 م.ذلك عليه الصالة والسال
 

 فكل من عصى هللا ـ كما قال السلف ـ فهو جاهل، وكل سيئ الخلق فهو جاهل.إذا  
 

أنفسهم عن الرد عليهم وإن كان وينزهون . معركة دائمة مع هؤالء الجاهلينال يشغلون أنفسهم ب الرحمنعباد 
وا  ينضح. فيه بالذي ءإنافكل يعفون ويصفحون وال يقولون إال حقا . ولكنهم السّيئة بمثلها.  لهم الحق في أن يردُّ

 
له: يقولون فيك فقالوا إن المسيح عليه السالم مرَّ على جماعة من اليهود فقالوا فيه شّرا ، وقال فيهم خيرا . قالوا 

 ا عنده.مَّ لهم كلٌّ ُينفق م  قال شّرا  وتقول فيهم خيرا !! 
 

ما قاله وهذا ث. ر والخبث أنفق الّشرَّ والخبكان عنده الخير أنفق الخير، ومن لم يكن في جعبته إالّ الشّ من 
 :الشاعر العربي قديما  

 
 فلما ملكتم سال بالدم أبطح فكان العفة منَّا سجيَّة  ملكنا 

 وكلُّ إناٍء بالذي فيه ينضح اوت بينناـهذا التففحسبكم 
 

ث باللغو من الكالم. تزهو . {خاطبهم الجاهلون }قالوا سالما  إذا  الرحمنعباد  المؤمن جدير فلسان ألسنتهم أن ُتلَوَّ
تهليل، بالتكبير باإلستغفار، بشٍئ ل، وبتالوة القرآن، وبالتسبيح، بالحمد، با عّز وجلأن يمأله ويرطبه بذكر هللا

على الجّهال، وما أكثرهم، فيز  أما من هذا.  دِّ هُ لسانه عنه، ويحرص على وقته، وعلى عمره أن يضيع في بالرَّ
 هذا الباطل.

 
فة، صفة الحلم واإلعراض عن الجاهلين يريدون أن يكونوا أصحاب إّن  عباد الرحمن الذين يتصفون بهذه الصِّ

جاء في الحديث الذي يرويه البيهقي في ُشعب اإليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن فقد الفضل يوم القيامة. 
ه: } ا  س هم يسير)أعداد قليلة ليسوا جمّ ى: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناإذا جمع هللا تعالى الخالئق نادى منادٍ جدِّ
ا نراكم سراعا  إلى الجّنة، فمن أنتم؟ فيقولون نحن المرئكة فيقولوفتلقاهم ( فينلقون سراعا  إلى الجّنة. غفيرا   ن: إنَّ

َل علينا  :فيقولونأهل الفضل.  ما كان فضلكم؟ فيقولون كنَّا إذا ُظل منا صبرنا، وإذا أُسيئ إلينا غفرنا، وإذا ُجه 
 لوا الجّنة فنعم أجر العاملين{.لهم: أدخفيقال حلمنا. 

 
 لفضل.ة افهناك مرتبتان: مرتبة العدل ومرتبالرحمن يريدون أن يكنوا من أهل الفضل هؤالء . عباد 

 
بالحسنة، كما قال تبارك  الّسيِّئةالفضل: أن ترتفع عن ذلك فتقابل ومرتبة العدل أن تقابل الّسيِّئة بمثلها. مرتبة 

ي أ .{، إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنَّه وليٌّ حميمالّسيِّئةستوي الحسنة وال وال توتعالى: }
ه إليه إذا ألنَّ اإلنسان أسير اإلحسان. وذلك كأّنه صديق قويُّ الصداقة.  أحسنت إلى إنساٍن فإنَّ إحسانك إليه يشدُّ

به منك.   قال الشاعر:كما ويقرِّ
 

 إحسانُ الما استعبد اإلنساَن فط  إلى الّناس تستعيد قلوبهمأحسن 
 

 هذه الصفة سمَّى هللا تعالى نفسه بالحليم. ولفضل خلقية عظيمة يتحلى بها عباد الرحمن.  ة صفةوخأيها اإلفالحلم 
 235البقرة  {حليمواعلموا أن هللا غفوٌر تعالى: }ل قا



 3 

 155آل عمران  {ولقد عفا هللا عنهم إنَّ هللا غفوٌر حليمأيضا: } وقال
 12النساء  {وصّية من هللا وةاللهه عليم حليمسبحانه: }وقال 

 
إنَّ إبراهيَم بالحلم فقال: }قد وصف هللا إبراهيم الخليل فهللا عليهم الصالة والسالم . كذلك حلبة أنبياء والحلم 

 ويكونه كذلك بإبن حليم. بُّ رويبشِّره . 75هود  {ه منيباأوَّ لحليم  إنَّ إبراهيمَ  } :وقال. 114التوبة  {اب حليمألوَّ 
 . {فبشَّرناه بغالم حليمتعالى: }قال الحلم من صفات إسماعيل عليه السالم. 

 
 . 87 هود {إّنك ألنت الحليم الرشيدتعالى: }فقال عليه السالم بالحلم والرشد من قومه.  شعيباويوصف 

 
يه ربُّه بكمال األخالق ويقول: }أما   .4القلم  {عظيم لعلى خلقٍ إّنك  صفوة الخلق وخيرة المرسلين فيزكِّ
 

، وأن نبتعد عن الغضب واإلنتصار بهذه الصفةفين ص  أحرانا أيها اإلخوة بأن نكون من عباد الرحمن المتَّ فما 
 بالتدريب والتمرين يكون اإلنسان منَّا حليما .أي . كما يقال بالتحلّمفالحلم للنفس. 

 
ابن العّباس إلى مواله فنظر رجٌل إلى ترجمان القرآن وحبر األّمة عبد هللا بن عّباس، فسبَّه وتطاول عليه. جاء 

 رأسه واستحى وانصرف. لجُ فنكس الرَّ عكرمة وقال: يا عكرمة أنظر هل للرجل من حاجة فتقضيها له؟ 
 

يِّئة بالحسنة. كان األفاضل اهكذا   أنس بن مالك خادم رسول هللاُسئ ل لشرفاس األبرار من الّناس يقابلون السَّ
ما . {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأّنه وليٌّ حميم.. : }ية عليه وسلم عن هذه اآلصلى هللا

 !!{با  فغفر هللا لكدقا  فغفر هللا لي، وإن كنت كاصا كنتَ  : إن  هو الرجل يشتمه أخوه فيقول لهمعناها؟ قال: }
 

دقا  صا كنتَ  إن  ": يا مرائي أو يا كّذاب فيرد عليه له ياظالم أو يا فاسق أويقول إلى هذه النفس الكبيرة. أنظروا 
 ".با  فغفر هللا لكفغفر هللا لي، وإن كنت كا

 
بالحلم  هائدم، فعليه أن يطفان في جوف ابن آقيها الشيطجمرة من النَّار يلوالغضب ار الغضب. نتنطفئ وبهذا 

 وبكف النفس واللسان.
 

ال تطع  "ال تغضب"ومعنى . {ال تغضبصلى هللا عليه وسلم لكثير من الصحابة: } يّ هنا كانت وصيَّة النبومن 
َفهاء. طع شتال إذا غضبت فألجم نفسك بلجام التقوى. أي الغضب.  هو ذا هيطان الغضب فتتصرف تصرف السُّ

ض نفسه للغضب.   يتكلم أال بخير.فال غضب أمسك لسانه ويده. ا وإذشأن اإلنسان المسلم ال يغضب وال ُيعرِّ
 

كلما شتمه: عليك السالم، عمال  بهذه اآلية:  سابِّهلرجٌل رجال  عند النبّي صلى هللا عليه وسلم فقال المسبوب سبَّ 
ا إنَّ ملكا  بينكالنبّي صلى هللا عليه وسلم }فقال . {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما} بُّ عنك، كلما أمَّ ما يذ 

 رواه أحمد. {أنت أحق بهلك له عليك السالم قال: ال بل  لبل أنت وأنت أحق به، وإذا قا: له لقايشتمك هذا 
 

 لى الجهل بمثله.ولم يرد عوغضبه،  أنَّ هللا يبعث من المالئكة من يذوذ عن هذا المظلوم الذي كفَّ لسانهأي 
 

أنَّ  فُرُويَ ى هللا عليه وسلم أن ُيعلِّم أصحابه هذا الدرس في األناة والحلم وضبط النفس. د رسول هللا صلأراوقد 
! فغضب ، وال أجملتاألعرابي: القال . {أحسنت إليك؟رابيا جاء يطلب منه شيئا  فاعطاه ثم قال له:}أع

أحسنت :}قال لهم ق .قام ودخل إلى منزله فأرسل إليه وزاده شيئا  م ث إيلهم أن  ُكفُّوا.أشار المسلمون وقاموا إليه. ف
إنَّك قلت ما قلت آنفا  وفي نفس له النبّي: }قال فجزاك هللا من أهٍل وعشيرٍة خيرا . ف ،نعماألعرابي: قال . {إليك؟
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ال ق .{ما في صدورهم عليكأصحابي من ذلك شئ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدّي حتى يذهب 
ضى، إنَّ هذا األعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أّنه ركان الغد جاء فقال النبّي صلى هللا عليه وسلم: }فلّما نعم. 

َمَثلي وَمَثل هذا يه وسلم: }رسول هللا صلى هللا علنعم فجزاك هللا من أهٍل وعشيرٍة خيرا . فقال قال . {أكذلك؟
لهم: خلّوا بيني  صاحبها فقال مفناداهفلم يزيدوها إال نفورا .  بعها النَّاسالرجل كمثل رجٍل ناقة شردت عليه فأتَّ 

ها حتى جاءت  لما بين يديهافتوّجه أرفق بها منكم وأعلم. فإنَّي وبين ناقتي.  فأخذ من تمام األرض فردَّ
 .{لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل الّناروإنَّي عليها رحلها واستوى عليها. وشدَّ واستناخت. 

 
ل األمر. لم تأخذه الدهشة لكنو لكريماالرسول  إنَّ  مردو على  فيه طبيعة صنف من النَّاسوعرف د األعرابي أوَّ

 .واللين ق، فعالجه بالحلم والرقرِّ ير واإلسراع بالشَّ الجفوة في التعب
 

من والمحفوظ ود التكرم واإلغضاء. أحيانا  غير أنَّه ما ُيجاوز حد كان النبّي صلى هللا عليه وسلم ُيستغضبوقد 
َتهك حرمة هللا فينتقم هلل بها.  سيرته نَّه ما إنتقم لنفسه قط، إال أن ُتن 

 
مشغول بما هو أعظم إّنه ينبغي أن يكون اإلنسان المؤمن: يعرض عن الجاهلين، ال يشغل نفسه بهم. وهكذى 
 هللا تبارك وتعالى ، وليذكر الحساب والجزاء يوم القيامة.ليذكر من ذلك. 

 
ا، ثم أغلظ  ر عمر وأطرق ملّي  رجٌل لمعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة وأمير المؤمنين، أغلظ له في القول ففكَّ

ة  عل قال له: أردت أن يستفزني الشيطان  ، ال وهللا.دا  غ، فأنال منك اليوم ما تناله مني السلطان زَّ
 

ة علم. ا هكذ ة حلم وأمَّ تنا أمَّ م إذا خاطبه( الرحمن يقولون )سالما  عباد  ال يشغلون أنفسهم بالتوافه.انوا ككانت أمَّ
تهم، وليسوا ألنهم الجاهلون.  مشغولون بما هو أعظم، مشغولون بدينهم، مشغولون بآخرتهم، مشغولون بأمر أمَّ

 غولين باإلنتصار للنَّفس.مش
 

ينتصرون ألنفسهم، الذين يدورون حول ذواتهم، الذين جعلوا من أنفسهم أصناما  ُيطاف بها، هؤالء هم الذين 
قلبه  أجل لفظٍة يقولها هذا أو ذاك يمتلئمن كلمة يقيم أحدهم حربا .  أجلمن الذين يعيشون في معارك دائما . 

. يتَّخذ حقدا ، وُيدير الحياة من وراء ذلك على هذا األساس.  من هذا خصما ، ومن هذا عدّوا  من أجل كلمٍة قيلت 
غضبوا فإّنما يغضبون هلل، يغضبون لذات هللا، إذا الرحمن ليسوا كذلك. عباد قيلت في ثورة غضب. ا ولعله

ة.  يغضبون لحق العقيدة، يغضبون لحق الشريعة، يغضبون لحق األمَّ
 

إثنين: إبن مالك عشر سنين، وقال في ذلك: خدمه كان نبيُّ الرحمة والمرحمة صلى هللا عليه وسلم. وهكذا 
خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين، وهللا ما قال لي أُّفا  قط، وال قال لي لشيئ ل َم فعلت كذا، "

 ."وهالّ فعلت كذا
 

 ال تزن عند هللا جناح بعوضة.إنَّها وهللا أهون من أيتعارك عليها الّناس. فادنيا 
 

 يها التراب الذي يمشي على التراب، ويصير إلى التراب.ينتصر النَّاس ألنفسهم؟ من أنت أيها اإلنسان؟ ألماذا 
 
 ك.تغضب لنفسك، ولكن إغضب لربِّك، ال تغضب لدنياك ولكن اغضب لدينال 
 

 منَّا من يغضبون لربهم؟ وأين مّنا من يغضبون لدينهم؟فأين 
 منَّا من يتنازلون من حقوقهم إلخوانهم؟وأين 
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ة على الكافرين؟أين   األذلّة على المؤمنين، األعزَّ
 

أحسنه، أولئك الذين هداهم  الذين يستمعون القول فيّتبعونفقِّهنا في ديننا، واجعلنا اللهم من عباد الرحمن }اللهم 
 {هللا وأولئك هم أولو األلباب

 
 قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.أقول 

 
 
 
 
 
 
 


