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Abstract 

Because Muslims were drifted away from the divine way and the prophetic guidance, the 

Muslim community nowadays confronts a wave of moral behaviours which are not part 

of Islam by any means such as rudeness and harshness, particularly among the affiliates 

of the Islamic Movements and between the ruler and the ruled. Consequently, Muslims 

became apart and separated situation which has no precedence. Here lies the problem of 

research.  By understanding this inclusive and verse which we are trying to explore its 

content and extract its meanings, we find that this verse contains Qur’anic insights and 

divine precepts which help the ruler and the citizens be in a condition of harmony, love 

and obedience. Here lies the importance of the research.   This study aims to state the 

divine guidance in the way the ruler and the ruled, and the members of the Muslim nation 

should deal with each other. He followed the analytical methodology which analyzes the 

Qur’anic and Prophetic texts that clarify the relationship between the ruler and the ruled 

and among the members of the Muslim nation in general. I found some conclusions. Our 

religion of inclination to truth called us to mercy, kindness and leniency in treatment 

contrary to what many young Muslims understand nowadays. Rudeness and harshness 

cause people to shun avoid us while mercy and leniency cause us to win people’s hearts 

and gain their amicability. This is the way of the Prophets (Peace be upon them). In 

addition, Shura is a significant principle in the critical issues of the Muslim Nation 

because as the principle of Shura was a commandment the Prophet Mohammed (Allah’s 

Blessings and Peace be upon him) stuck to it, we should be more concerned about 

fulfilling it. A lot of the fatal mistakes that happened to Muslims were caused by the 

absence of the principle of Shura in Muslims’ reality. 
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 امللخص 

األايم يواجه موجة من نظرا البتعاد املسلمني عن املنهج الرابين واهلدي النبوي فإن اجملتمع املسلم يف هذه  

األخالق اليت ال متت لإلسالم بصلة كالفظاظة والغلظة السيما بني أبناء احلركات اإلسالمية وبني احلاكم 

واحملكوم حىت صار املسلمون يف حالة من التفرق والتمزق مل يسبق إليها وهنا تكمن مشكلة البحث، ومن 

يف أعماقها واستخراج معانيها جند أن يف هذه اآلية املباركة خالل فهم هذه اآلية اجلامعة املانعة اليت نغوص 

من اهلداايت القرآنية والتوجيهات الرابنية والفوائد ما جتعل الوايل والرعية يف حالة آتلف وحمبة وطاعة وهنا 

اد  تظهر أمهية البحث، والذي يهدف إىل بيان اهلدي الرابين يف طريقة التعامل بني الراعي والرعية وبني إفر 

األمة املسلمة، متبعا يف ذلك املنهج التحليلي والذي يقوم على حتليل النصوص القرآنية والنبوية اليت تبني 

العالقة بني احلاكم واحملكوم وبني األمة عموما،  وقد ظهر لنا من النتائج:  أن ديننا احلنيف دعاان إىل الرمحة 

باب املسلمني اليوم، وأن الفظاظة وغلظ القلب والعطف واللني يف التعامل بعكس ما يفهمه كثري من ش

سبب لنفور الناس، وأن الرمحة واللني سبب للوصول إىل قلوهبم وكسب ودهم، وهذا هو شأن األنبياء عليهم 

السالم، وأن الشورى مبدأ مهم يف قضااي األمة املصريية ألنه إذا  كان األمر للنيب صلى هللا عليه وسلم، فنحن 

ثري من األخطاء الكارثية اليت حلت ابملسلمني اليوم سببها تغييب مبدأ الشورى عن واقع من ابب أوىل، وك

 املسلمني. 

 الرمحة، اللني، الغلظة، الشورى، التوكل. الكلمات املفتاحية:  
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 املقدمة 

واملرسلني احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء  

سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وأشهد أن إله إال هللا وحده الشريك له، وال ند له وال كفء له ، 

الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل ويولد، ومل يكن له كفوا أحد، سبحانه ريب ال مثيل له، يطاع 

ل، واحلرام ما حرم، والدين ماشرع، فله احلمد فيشكر، ويعصى فيغفر، السر عنده عالنية، احلالل ما أح 

واملنة، وأشهد أن حممدا عبدهللا ورسوله، وخريته من خلقه وخليله، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله، 

أرسله هللا رمحة للعاملني، فأدى األمانة، ونصح األمة، وكشف هللا به الغمة، وحمى به الظلمة، وتركنا على 

ا كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، نسأل هللا أن جيزيه عنا خري ما جازى نبيا عن أمته، احملجة البيضاء، ليله

 ورضي هللا عن أهل بيته، وصحابته والتابعني هلم إبحسان اىل يوم الدين.

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلمُ   ونا". "ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واال متا

ٍة واخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ُْهما  ا رِجااالً كاِثرياً واِنسااًء "ايا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا

 يباً".واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راقِ 

أما بعد فإن هللا أنزل كتابه على نبيه صلى هللا عليه وسلم هداية للناس ورمحة للعاملني، فيه نبأ من قبلنا وخرب 

ما بعدان، املنبع الصايف من متسك به جنا، ومن تركه ضل وغوى، وحنن هبذا الصدد حناول أن تناول من هذا 

من فوائدها، ونستهدي هبداايهتا، وهي قوله عز وجل:  البحر العميق، آية ننهل من عذهبا الصايف، ونستفيد 

فااْعُف عان ُْهمْ  اْلقاْلِب النْ فاضُّوا ِمْن حاْوِلكا  ُْم والاْو ُكْنتا فاظًّا غاِليظا  لِْنتا هلا ُْم   "فاِبما رامْحاٍة ِمنا اَّللَِّ  وااْست اْغِفْر هلا

 ، مبتدئني بعونه عز وجل مبعانيها. (1) اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ اْلُمت اواكِ ِلنيا"  واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر فاِإذا عازاْمتا ف ات اواكَّْل عالاى

 التحديد املفاهيمي اللغوي 
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 . (2) لغة: )الرَّمْحاُة( الر ِقَُّة واالت َّعاطُّفُ   الرمحة

واترة يف اإلحسان اجملرد الرمحة اصالحاً: رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم، وقد يستعمل اترة يف الرقة اجملردة  

واترة يف اإلحسان اجملرد عن الرقة، حنو: رحم هللا فالان. وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان 

 .  (3) اجملرد دون الرقة

ُما لنت ٌ( وا )لانْيٌ(  لِيًنا( واشاْيٌء )لانيِ  الشَّْيُء )ياِلنُي  نا(  ُشوناِة واقاْد )الا ِمْنهُ : )اللِ نُي( ِضدُّ اْلُْ . واللنْيُ: (4)فٌَّف 

الرفق. ومعىن الكالم. فربمحة من هللا لنت هلم، أي: سهلت هلم أخالقك، وكثر احتمالك، ومل تسرع إليهم 

 . فيما كان منهم يوم أُُحدٍ 

 : الفظاظة اجلفوة يف املعاشرة قوال وفعال. قال الشاعر يف ابنة له:فظا

، وقيل: الفظ: الغليظ اجلانب، (5) ى عليها من أذى الكلمأخشى فظاظة عم أو جفاء أخ ... وكنت أخش

 . (6) السيء اْللق، يقال: فظظت تفظ فظاظة، فأنت فظ

 . (7) : غاِليظا اْلقاْلِب قاسيه حبيث ال يتأثر عن شيء يوجب الرقة والعطفغليظ القلب

نْ فاضُّوا ِمْن حاْوِلكا لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم وانفضالنفضوا وا، أي فرقتهم فتفرقوا، قال أبو : الا

 النجم يصف إبال: 

 مستعجالت القبض غري جرد ... ينفض عنهن  احلصى ابلص مد

 (8) وأصل الفض الكسر

 . (9) : فاعف عنهم أي: عن الشيء يكون منهم، واستغفر هلم من ذلك الذنب استغفر هلمفاعف عنهم و

 األمهية؛ كمسائل احلرب والسلم.: اطلب مشورهتم يف األمر ذي  وشاورهم يف األمر
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ُيب املعتمدين عليه، املفوضني أمورهم   - تعاىل   - أي اعتمد عليه يف الوصول إىل غايتك، فإن هللا:  فتوكل

 . (10)إليه مع مباشرة األسباب اليت شرعها هلم لكي يصلوا إىل مطلوهبم

 املطلب األول: مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها 

اآلايت السابقة تتحدث عن غزوة أحد وما أصاب املسلمني فيها من هم وغم وبالء، حيث قتل ملا كانت  

فيها مجع من خرية أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، وشجت رابعيته عليه االسالم، بسبب مالفة الرماة 

كان قبلها أن أوامر النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت وصل حاهلم كما قال عزوجل "فأصابكم غما بغم"، و 

انشق ثلث اجليش، فكانت كلها أحداث مزلزلة جاء القرآن الكرمي هبذه اآلية بعد أن حتدث عن املوت 

والقتل، فجاء مذكرا للقائد الفذ صلى هللا عليه وسلم يف هذا املوقف العصيب ابلرمحة اليت ألقاها هللا عز 

 مثل هذه الظروف، قال الصابوين رمحه هللا وجل يف قلبه، وما الذي ينبغي على القيادة اجلكيمة فعله يف

تعاىل: "ال تزال اآلايت تتحدث عن غزوة أُحد، فقد ذكر تعاىل فيما سبق اهنزام املسلمني وما أصيبوا به من 

ابلقيادة  اشادة  الكرمية  اآلايت  هذه  ويف  الدواء،  هلم  ووصف  الداء  موطن  ِإىل  وأرشدهم  واضطراب،  غم  

ُ عالاْيِه واسالَّم فقد وسعهم عليه السالم خبلقه احلكيمة، فمع مالفة بعض   الصحابة ألوامر الرسول صالَّى اَّللَّ

الكرمي وقلبه الرحيم، ومل خياطبهم ابلغلظة والشدة وِإمنا خاطبهم ابللطف واللني، وذلك اجتمعت القلوب 

مى ببعثة الرسول حول دعوته، وتوح دت حتت قيادته، واآلايت تتحدث عن أخالق النبوة، وعن املن ة العظ

الغزوة" تلك  اهلامة يف  األحداث  بقية  وعن  احلكيم  والقائد  تعاىل: (11) الرحيم  الطنطاوي رمحه هللا  وقال   ،

"فبسبب رمحة عظيمة فياضة منحك هللا إايها اي حممد كنت لينا مع أتباعك يف كل أحوالك، ولكن بدون 

يف غزوة أحد موقف القائد احلكيم امللهم فلم إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم اليت وقعوا فيها  
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تعنفهم على ما وقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم احلزن واهلم ... بل كنت لينا رفيقا معهم، وهكذا القائد 

احلكيم ال يكثر من لوم جنده على أخطائهم املاضية، ألن كثرة اللوم والتعنيف قد تولد اليأس، وإمنا يلتفت 

منه العربة والعظة حلاضره ومستقبله ويغرس يف نفوس الذين معه ما ُيفز مهتهم ويشحذ   إىل املاضي ليأخذ 

، وكذلك بعد أن فرغ (12) عزميتهم وجيعلهم ينظرون إىل حاضرهم ومستقبلهم بثقة واطمئنان وبصرية مستنرية

من وعظ الصحابة رضي هللا عنهم يف اآلايت قبلها ذكر ما منَّ به عليهم من الصفات اليت تدعوا إىل حب 

النيب صلى هللا عليه وسلم، قال البقاعي رمحه هللا: "وملا فرغ من وعظ الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم أتبعه 

فيما فعل هبم من الرفق واللني مع ما سبب الغضب املوجب للعنف والسطوة   حتبيب النيب صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما 

من اعرتاض من اعرتض على ما أشار به، مث مالفتهم ألمره يف حفظ املركز والصرب والتقوى، مث خذالهنم له 

ام من وتقدمي أنفسهم على نفسه الشريفة، مث عدم العطف عليه وهو يدعوهم إليه وأيمر إبقباهلم عليه، مث اهت

اهتمه. إىل غري ذلك من األمور اليت توجب لرؤساء اجليوش وقادة اجلنود اهتام أتباعهم وسوء الظن هبم املوجب 

للغضب واإليقاع ببعضهم ليكون ذلك زاجراً هلم عن العود إىل مثله فقال تعاىل: }فبما رمحة من هللا{ أي 

اْلارق للعادة ورفقت هبم هذا الرفق بعدما فعلوا   الذي له الكمال كله }لنت هلم{ أي ما لنت هلم هذا اللني 

احلائز جلميع الكمال، فقابلتهم ابجلميل ومل تعنفهم ابهنزامهم عنك بعد هللا بك إال بسبب رمحة عظيمة من 

، وأما مناسبة اآلية ملا بعدها هو أنه عز وجل بعد أن أمر (13) إذ خالفوا رأيك، وهم كانوا سبباً الستخراجك

إن ينصركم هللا فال غالب لكم " عليه وسلم مبشاورهتم والتوكل عليه، التفت إليهم ماطبا هلم  نبيه صلى هللا

وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده" وهذا التفات، إذ هو خروج من الغيبة إىل اْلطاب. وملا أمره 

ملا يشاء. وأنه مىت نصركم  مبشاورهتم وابلتوكل عليه، أوضح أن ما صدر من النصر أو اْلذالن إمنا هو راجع 
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النصر، أو بكم من اْلذالن  فيما وقع لكم من  ال ميكن أن يغلبكم أحد، ومىت خذلكم فال انصر لكم 

 . (14) كيومي: بدر وأحد، فبمشيئته. ويف هذا تسلية هلم عما وقع هلم من الفرار

 اآلية املطلب الثاين: اهلداايت القرآنية يف  

باركة، لريى أبن كل مجلة يف هذه فيها من اهلداايت القرآنية واملعاين التفسريية، إن املتأمل يف هذه اآلية امل

واإلرشادات الرابنية ما يكفي لكتابة اجمللدات الضخمة، وفيها من املعاين البالغية والتعبري الرابين، واالمتنان 

ز وجل فبما رمحة من هللا لنت اإلهلي ما جيعل العني تدمع، والقلب خيشع، ففي مطلعها الرمحة اليت ذكر هللا ع

هلم، ف"ما" يف هذه اآلية على الراجح أبهنا للتوكيد، وأفادت احلصر، فوجود "ما" هنا أفادت أبن سبب لني 

النيب صلى هللا عليه وسلم على أصحابه يف ذلك املوقف العصيب إمنا هي رمحة هللا عز وجل، ولو كانت 

ل املعىن الرمحة وغريها، ومن اهلداايت القرآنية يف اآلية الكرمية ما اآلية "فربمحة" أي من غري لفظ "ما" الحتم

 يلي:

. التنوين يف كلمة رمحة هو للتعظيم، والتكثري، فهذا يعين أبن الرمحة اليت كانت يف قلب النيب صلى هللا 1

 عليه وسلم كانت يف غاية العظمة.

شجاعة والرمحة، ورزانة العقل وغاية احلكمة يف . دلت هذه اآلية أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني ال2

 مثل هذا املوقف العصيب، حيث كان تعامله صلى هللا عليه وسلم جامعا بني الرمحة واللني ومجع الكلمة. 

. ينبغي على الداعية أن يكون رحيما أبتباعه متحليا أبخالق النيب صلى هللا عليه وسلم لكونه إمام الدعاة، 3

سبيلي أدعوا إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين، ولكونه قدوة للمؤمنني قال تعاىل: لقد  قال تعاىل: قل هذه

 كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة.
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. يف قوله: )رمحة من هللا(: داللة أبنه لوال رمحة هللا عز وجل الواسعة ملا الن النيب صلى هللا عليه وسلم 4

 حرج الذي لوال تلك الرمحة واحلكمة لعاملهم يف منتهى القسوة.  ألصحابه وعاملهم يف منتهى الرمحة يف وقت

. كان النيب صلى هللا عليه وسلم وسطا يف لينه من غري إفراط وال تفريط ولذا جاء اللني يف هذه اآلية يف 5

مقام االمتنان، قال: فبسبب رمحة عظيمة فياضة منحك هللا إايها اي حممد كنت لينا مع أتباعك يف كل 

أحوالك، ولكن بدون إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم اليت وقعوا فيها يف غزوة أحد موقف القائد 

رفيقا  لينا  بل كنت  واهلم..  احلزن  استغرقهم  قد  تراهم  وأنت  منهم  وقع  ما  تعنفهم على  فلم  امللهم  احلكيم 

 . (15) معهم

اللني يكون إذا مل يكن فيه تفريط يف حق،   . وهنا مسألة مهمة هل يكون اللني دائما يف مجيع املواضع،6

وكذلك خاطب هللا عز وجل يف هذه اآلية نبيه عليه الصالة والسالم ابلرمحة ألن املقام يتعلق ابملؤمنني وهنا 

يكون اجلمع بني اآلايت القرآنية. قال الرازي رمحه هللا تعاىل: هاهنا دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل منعه من 

ية، وأمره ابلغلظة يف قوله: واغلظ عليهم فههنا هناه عن الغلظة على املؤمنني، وهناك أمره الغلظة يف هذه اآل

وقوله: "أشداء على الكفار   (16)ابلغلظة مع الكافرين، فهو كقوله: "أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين"

فضيلة يف الوسط، فورود األمر وحتقيق القول فيه أن طريف اإلفراط والتفريط مذمومان، وال  (17) رمحاء بينهم"

ابلتغليظ اترة، وأخرى ابلنهي عنه، إمنا كان ألجل أن يتباعد عن اإلفراط والتفريط، فيبقى على الوسط الذي 

من أساليب   (19( ) 18) هو الصراط املستقيم، فلهذا السر مدح هللا الوسط فقال: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"

القيادة احلكيمة عدم تعنيف األتباع على أخطائهم املاضية، ألن كثرة اللوم يوغر القلب، ويولد اليأس، بل 

يبعث فيهم األمل كي يفتح هلم آفاق املستقبل، ويغرس يف نفوس الذين معه ما ُيفز مهتهم ويشحذ عزميتهم  

 . (20) صرية مستنريةوجيعلهم ينظرون إىل حاضرهم ومستقبلهم بثقة وإطمئنان وب
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. الناس أيلفون الشخص السهل الذي أيلف ويؤلف؛ ألن عاقبة الشدة والفظاظة والغلظة نفور الناس 7

وتفرقهم، يقول عبد الكرمي يونس رمحه هللا تعاىل: وىف هذا كشف للطبيعة البشرية، وأن الناس إمنا أيلفون من 

على غري هذا من كان حاد  الطبع، شرس اْللق، غليظ يتألفهم، وُيسن إليهم، ويلقاهم ابلصفح اجلميل.. و 

 .  (21) القلب، ال يقيل عثرة، وال يغفر زلة.. إنه لن جيد من الناس إال  املقت والنفور 

. أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد وصل إىل أعلى درجات الكمال البشري، يف تعامله مع أصحابه 8

وإنك لعلى خلق عظيم" قال البغوي رمحه هللا تعاىل: "لنت هلم" أي: وأتباعه وكان كما قال هللا عز وجل: "

، خاطب هبا (22)سهلت هلم أخالقك، وكثرة احتمالك، ومل تسرع إليهم ابلغضب فيما كان منهم يوم أحد

هللا سبحانه نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم مثنيا فيها على أخالقه السمحة ولينه منبها إىل أنه لو مل يكن 

ك ولو كان فظ ا غليظ القلب ال نفض الناس من حوله، حاّث  إايه على االستمرار يف معاملتهم ابلعفو كذل 

نْ فاضُّوا ِمْن   ُْم والاْو ُكْنتا فاظًّا غاِليظا اْلقاْلِب الا حاْوِلكا والصفح والتأل ف. وهي هذه فاِبما رامْحاٍة ِمنا اَّللَِّ لِْنتا هلا

ُهْم وااْست اْغِفرْ  ُْم واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر فاِإذا عازاْمتا ف ات اواكَّْل عالاى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ اْلُمت اواكِ ِلنيا   فااْعُف عان ْ ، قال (23) هلا

، وقال الرازي رمحه هللا تعاىل: اعلم أن (24)احلسن البصري: هذا خلق حممد صلى هللا عليه وسلم بعثه هللا به

قوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعاىل: "واخفض جناحك ملن اتبعك لينه صلى هللا عليه وسلم مع ال 

 (26)وقال: خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني، وقال: "وإنك لعلى خلق عظيم"  (25) من املؤمنني" 

 .(28)   (27)وقال: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤف رحيم"

. الشدة سبب للتفرق ونفور الناس، وهدي األنبياء عليهم الصالة والسالم هو اللطف واللني فإن املتأمل 9

 عرض الدعوة على قومهم، ينادوهنم  يف اآلايت القرآنية جيد األنبياء عليهم الصالة والسالم يف غاية اللطف يف

ايقومي، ومن أعظمها لطفا إبراهيم عليه السالم حني دعا أابه إىل عبادة هللا عز وجل، فقد كان نداه له 
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بلفظ األبوة يف كثري من املواضع يقول اي أبت نداء فيه غاية اللني وغاية األدب وغاية اللطف، انداه بلفظ 

 وتكون النفس أشد طواعية يف قبول احلق.   األبوة ليكون أقرب إىل القلب، 

. أمر هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلعفو عن أصحابه فيما بدر منهم ولكن هللا عز وجل بدأ 10

بذكر حمامد النيب صلى هللا عليه وسلم ليذكره أبخالقه آمرا له ابحلفاظ على منزلته اليت عند ربه جل يف عاله، 

 تعاىل: وكان على النىب  أيضا أن يصفح ويغفر.. فجاء أمر هللا سبحانه وتعاىل، يدعوه قال اْلطيب رمحه هللا

إىل الصفح ويغريه به، بعد أن يرى النىب  الصورة الكرمية اليت له عنده هللا، واليت ينبغى أن يكون عليها، وأن 

 .(29) ُيتفظ هبا على هذا الوضع العلوى  الوضيء

عليه وسلم ألصحابة بعد العفو عنهم أبلغ يف النفس فإن النيب صلى هللا عليه . استغفار النيب صلى هللا  11

وسلم بعد أن عفى عنهم عما بدر يف حقه استغفر هلم هللا عز وجل ملا بدر منهم؛ ألن صاحب الذنب قد 

قط يكون عفا ولكن هللا عز وجل مل يغفر له، وكذلك يف نفس النيب صلى هللا عليه وسلم أقوى فإنه مل يعف ف

بل طلب املغفرة من هللا عز وجل، كما أنه يبعث االطمئنان يف نفس أصحابه ويشعرهم أبن النيب صلى هللا 

عليه وسلم مبثابة األب هلم، واآلية عربت ابلعفو ومل تعرب بكظم الغيظ قال الشعراوي رمحه هللا تعاىل: ألن 

ظم الغيظ يعين أن تكون املسألة موجودة يف العفو حماْو الذنب حموا اتماً وهو خيتلف عن كظم الغيظ؛ ألن ك

نفسك أيضا إال أنك ال تعاقب عليها؛ ألنك كففت جوارحك وصنت لسانك، أما املسألة فما زالت يف 

نفسك، لكن العفو هو أن متحو املسألة كلها هنائيا، وأتكيدا لذلك العفو فأنت قد تقول: أان من انحييت 

 . (30) عفوت

الء والصاحلني، أمر هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم هبا، وترشد اآلية . الشورى من أخالق العق 12

إىل أشياء منها أن األمر مبشاورهتم ال ألجل أنه صلى هللا عليه وسلم حمتاج إليهم، ولكن ألجل أنه إذا شاورهم 
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متطابقة متوافقة يف األمر اجتهد كل واحد منهم يف استخراج الوجه األصلح يف تلك الواقعة فتصري األرواح  

على حتصيل أصلح الوجوه فيها، وتطابق األرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعني على حصوله. وهذا 

، ومنها (31)هو السر عند االجتماع يف الصلوات، وهو السر يف أن صالة اجلماعة أفضل من صالة املنفرد

ينبغي التنبه إليها وهو أن املشاورة تكون يف ما   أن رأي اجلماعة عن اْلطأ أبعد من رأي الواحد، وهنا مسألة 

ال دليل فيه، أما ما ورد فيه الدليل فليس أمامنا إال التسليم، قال ابن سعدي رمحه هللا تعاىل: األمور اليت 

ميكن  ال  ما  والدنيوية  الدينية  واملصاحل  الفوائد  من  االستشارة  يف  فإن  وفكر،  ونظر  استشارة  إىل  حتتاج 

 .(32) حصره

. املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله، وإن أخطأ أو مل يتم له مطلوب، فليس مبلوم، فإذا كان هللا يقول لرسوله 13

 . (33) وهو أكمل الناس عقال وأغزرهم علما، وأفضلهم رأاي   - صلى هللا عليه وسلم-

حلال وهذا من عظيم . من رمحة هللا تعاىل ابملؤمنني أنه أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يعفوا عنهم يف ا14

رمحته بعباده املؤمنني، حيث جاءت كلمة العفو مقرونة ابلفاء والذي يفيد الرتتيب والتعقيب، قال الرازي  

رمحه هللا تعاىل: ظاهر األمر للوجوب، والفاء يف قوله تعاىل: فاعف عنهم يدل على التعقيب، فهذا يدل على 

وهذا يدل على كمال الرمحة اإلهلية حيث عفا هو عنهم، مث أنه تعاىل أوجب عليه أن يعفو عنهم يف احلال،  

 .(34) أوجب على رسوله أن يعفو يف احلال عنهم

. تشري اآلية القرآنية إىل أن القائد عليه أن يكون لينا، وأن يعفوا ويستغفر ويشاور، فليس دخول معركة 15

ثريون زوابع. فال بد أن يكون الصف يرتتب عليه ما يرتتب أمرا سهال، خاصة وأن الكافرين واملنافقني سي

, (35) اإلمياين على غاية من الوعي والتالحم، وذلك لن يتم إال إذا كان على رأس األمر قائد هذه صفاته
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تشري اآلية إىل أن هللا عز وجل يغفر الكبرية فإن مالفة الرماة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ليس ابألمر 

 أمر رسوله ابالستغفار هلم.اهلني، ولكن هللا عز وجل  

. قال بعض العلماء أبن معىن قوله عز وجل "وشاورهم يف األمر"، املقصود به احلرب، وقال البعض بل 16

 كل أمر يصح فيه االجتهاد، والثاين أوىل حلمل الكالم على العموم. 

تشاوروا على شيء فليبادروا  . قوله عز وجل: "فإذا عزمت فتوكل" هنا يفيد أبن املسلمني واملؤمنني إذا  17

 وقد جاءت اآلية "فتوكل" مقرونة ابلفاء اليت تفيد السرعة. 

. مث ختم اآلية بقوله إن هللا ُيب املتوكلني كان املشايخ يقولون وجود اجلملة املؤكدة يف هناية اآلية يفيد 19

 التعليل، ملاذا أمركم هللا عز وجل ابلتوكل؟ ألن هللا ُيب املتوكلني . 

فاد منها أبن اإلنسان إذا كان عازما يف فعل اْلري فليبادر، فخري الرب عاجله، وهذا الشيء ُيب هللا ويست

 ويرضاه. 

 مالحظة: اهلداايت القرآنية يف هذه اآلية تكفي حبثا كامال، ونظر لضيق املقام حناول ذكر ما تيسر.

 هداايت اآلية يف واقع األمة  حتقيق املطلب الثالث: سبل  

ابألمة ال سيما العصاة منهم فإن هذا مما ُيبب الناس إىل دين   ة يف قلوب الدعاة واملصلحني أوال: الرمح

هللا عز وجل، وهو طريق الرسل، فينبغي على الداعية أن يكون لينا رحيما مقتداي أبخالق الرسول صلى هللا 

 رحيم لني. عليه وسلم، فإننا نفور كثري من الناس يف واقعنا املعاش، وحبا لكل داعية  

، وال تستطيع الناس االجتماع حول من ُيمل الشدة ، ولذا قال تعاىل يف اثنيا: الشدة سبب لنفور الناس

أانْ ُفِسُكْم عازِيٌز عالاْيِه ما عاِنتُّْم حارِيٌص عالاْيُكْم  ِمْن  "لاقاْد جاءاُكْم راُسوٌل  الصالة، والسالم:  نبيه عليه  وصف 

ُ ال إِلها ِإالَّ ُهوا عالاْيِه ت اواكَّْلُت واُهوا رابُّ اْلعاْرِش اْلعاِظيِم"اِبْلُمْؤِمِننيا راُؤٌف راِحي ، (36) ٌم * فاِإْن ت اوالَّْوا ف اُقْل حاْسيبا اَّللَّ
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عن عائشة ، قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : السام عليكم ، 

لعنة ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة إن هللا ُيب فقالت عائشة : بل عليكم السام وال

 . (37) الرفق يف األمر كله قالت : أمل تسمع ما قالوا ؟ قال : قد قلت وعليكم

الكرام العفو والصفح صفات  تعاىل يف حق اثلثا:  قال  الصالة والسالم، ولذا  األنبياء عليهم  ، وأخالق 

ُ لاُكْم واُهوا أاْرحاُم الرَّامِحِنيا"يوسف عليه الصالة والسالم: "ق ، ولذا جيد (38)الا ال ت اْثرِيبا عالاْيُكُم اْلي اْوما ي اْغِفُر اَّللَّ

الناس الرجل صاحب العفو واألخالق الرفيعة حمبواب، ولذا قال تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم: "ُخِذ اْلعاْفوا 

 ِلنيا".واأُمْر اِبْلُعْرِف واأاْعِرْض عاِن اجْلاهِ 

، قال تعاىل: "واشاِوْرُهْم يف اأْلاْمِر"، ووصف املؤمنني بقوله رابعا: الشورى مبدأ عظيم يف الشريعة اإلسالمية

"وأمرهم شورى بينهم"، وحني ينظر اإلنسان العمل يف ماليزاي يف كثري من اجملاالت يعقدون له املشاورات 

 هلم جناحا كبريا يف شىت جماالت حياهتم.واللقاءات ال سيما بني أهل االختصاص، وهذا سبب  

إذا عزم يف أمره بعد االستشارة، واملبادرة واملسارعة ال سيما يف أعمال خامسا: التوكل على هللا عز وجل  

 اْلريات، فإن اإلنسان إذا أتخر قد يتكاسل ويرتك ما عزم عليه، ولذا خري الرب عاجله. 

من أسباب النصر، ومعصيته من أسباب اهلزمية، والنيب   لم سادسا: طاعة أوامر النيب صلى هللا عليه وس 

صلى عليه وسلم قد أفضى إىل ربه عز وجل، ولكنه ترك السنة بني أيدينا، وتركنا على احملجة البيضاء ليلها 

كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فامتثال أوامره سبب للنصر، واالبتعاد عنها سبب للهالك واهلزمية واْلذالن، 

ما ابتلي به املسلمون اليوم، فال عزة لنا وال نصر وال متكني، إال بطاعة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا   وهذا

 عليه وسلم. 
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 اخلامتة

ويف اْلتام أشكر هللا تعاىل أن أعانين على هذا اجلهد املتواضع والذي تكلم حول موضوع اهلداايت القرآنية 

تكون كل مجلة منها رسالة علمية مستقلة، ففيها من اإلرشادات واألوامر  يف هذه اآلية الرابنية، واليت ميكن أن  

الرابنية ما يصلح به أحوال املسلمني يف دينهم ودنياهم لو التزموها، تناولت فيه موضوع الرمحة واللني، وعاقبة 

 وقد توصل الباحث إىل بعض النتائج أمهها ما يلي: الفظاظة وغلظ والقلب، والشورى وغريه،

ن ديننا احلنيف دعاان إىل الرمحة والعطف واللني يف التعامل بعكس ما يفهمه كثري من شباب املسلمني . أ1

 اليوم.

. الفظاظة وغلظ القلب سبب لنفور الناس، والرمحة واللني سبب للوصول إىل قلوهبم وكسب ودهم، وهذا 2

 شأن األنبياء عليهم السالم. 

صريية ألن األمر كان للنيب صلى هللا عليه وسلم، وحنن من ابب . الشورى مبدأ مهم يف قضااي األمة امل 3

 أوىل، وكثري من األخطاء الكارثية اليت حلت ابملسلمني اليوم سببها تغييب مبدأ الشورى عن واقع املسلمني. 

                                                                                                                  footnote اهلوامش
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