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مجيعها  الدين  مقاصد 
قوسني  بني  تنحصر 
على  مها  اثنني، 
اخلالق  مع  العالقة  إصالح  الرتتيب: 
اخللق،  مع  العالقة  إصالح  مث   ،
املوجز  املقال  هذا  يف  احلديث  ويدور 
عن إصالح عالقة املرء خبلق هللا تعاىل.

اء كل ابن آدم خطَّ
ال شك أن كل ابن آدم خطاء، هذا 
واملالحظة  التجربة  عليه  تشهد  أمر 
املوضوعية، وال يشذ عنه إنسان مهما 
والدهاء.  والكياسة  احلكمة  من  بلغ 
أحياان،  املرء  خيطئ  مل  لو  وحىت 
الفهم  سوء  أو  الظن  سوء  فسيصوره 
حال.  أية  على  خمطئا  البعض  لدى 
به  احمليطني  ظن  أو  اإلنسان،  وخطأ 
سوء  عن  يسفر  شيء  خاطئ،  أنه 
وبعضهم    هللا  خلق  بني  العالقة 

العالقة بني اخللق هو  البعض، وسوء 
مرض عضال، ووابء فتاك أابد شعواب 
  هللا  ُينزل  أن  األمر  وَلزََم  وقبائل، 
دواء ملعاجلته، بل والوقاية منه قبل أن 
يتفشى بني اخللق، أتدرون ماذا عسى 
التجاوز عن  إنه  يكون؟!  الدواء  هذا 

أخطاء اآلخرين.
املرور  أي  ي،  التخطِّ من  والتجاوز 
ابلشيء دون التوقف عنده مليًّا، أي 
ختطي هفوات اآلخرين وزالهتم حبقنا، 
مبعىن  الزالت،  تلــــــــك  عن  وتغاضــــــينا 
أخـــــــطاء  عن  التجاوز  وأمشــــــل،  أدق 
الطــــريق  أول  هو  حقنا  يف  اآلخـــــرين 
إىل ُخلــــُق العفــو الذي هو صــفة املوىل 

 وأحد أمسائه احلـــــــسىن. 
 

عن  العفو  إىل  حباجة  حنن  ملاذا 
الناس؟!  

 لو مل يتجاوز املرء أحياان عن أخطاء 

اآلخرين يف حقه ملا وجد حوله أخا أو 
صديقا ذا مودة، وقد أحسن الشاعر 
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وألن حب املرء ألخيه ما حيبه لنفسه 
هبا،  إال  اإلميان  يكتمل  ال  صفة  هو 
كما قال حضرة خامت النبيني : »اَل 
َما  أِلَِخيِه  حُيِبَّ  َحىتَّ  َأَحدُُكْم  ْؤِمُن  يـُ
ْفِسِه« )1( وإذا كان كل امرئ  حُيِبُّ لِنـَ
يرجو مغفرة هللا تعاىل له وعفوه عنه، 
ونغفر  اآلخرين،  عن  حنن  نعفو  أفال 
ْعُفوا  تقصرياهتم حبقنا؟! يقول : ﴿ليـَ
ْغِفَر اللَُّ َلُكْم  َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِبُّوَن َأْن يـَ

وَاللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾  )2(.
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حسني حممد - مايل
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العفو، فضيلة بني رذيلتني:
اإلفراط والتفريط

 يقول املسيح املوعود : »عليكم 
أن تعوِّدوا أنفسكم على العفو والصفح 
توجيه  وليس  األحيان«،  معظم  يف 
قبيل  من  هنا    املوعود  املسيح 
انفع  تعليم  وإمنا هو  اجلوفاء،  النصائح 
حكيم يعاجل مرضني اثنني يف آن، فهو 
إسراف  يف  يبدو  الذي  اإلفراط  يعاجل 
املرء يف مؤاخذة الناس على كل صغرية 
الضغائن،  لنفسه  يولد  حبيث  وكبرية، 
فيكون كمن يصنع عدوا له بيديه، أو 
كما يقول البعض: »يكون كمن يطبخ 
مسه، أو حيفر حلده«. كما يعاجل توجيه 
املسيح املوعود  لنا مرضا اثنيا، هو 
التفريط، والذي يبدو يف إمهال العقاب 
األحوال،  يف كل  العفو  والتزام  كلية، 
مفاسد،  من  ذلك  على  ترتب  مهما 
فالتوجيه الرابين الواضح يقول: ﴿َوَجزَاُء 
وََأْصَلَح  َعَفا  َفَمْن  ُلَها  ِمثـْ َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة 
اِلِمنَي﴾   َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّ إِنَُّه اَل حُيِبُّ الظَّ
)3( ، إًذا، فالعفو ال يكون حممودا إال 

إذا ترتب عليه إصالح مرجو، عدا هذا 
وإمنا صورة  عفوا حبال،  يكون  فإنه ال 

من صور الضعف واملداهنة والديوثية.

ملاذا ال يعفو البعض؟!
ال مييل املرء إىل مؤاخذة اآلخرين على 

إال  غالبا  عليها  وحماسبتهم  أخطائهم 
لسوء  اعتقاد لديه مفاده أنه ال خيطئ 
اخلطأ  هذا  يف  يقع  أن  له  ميكن  وال 
حتديدا مهما كانت الظروف.. أو لعل 
رغبة املرء يف مؤاخذة اآلخرين على ما 
منشؤها  يكون  أخطاء  من  منهم  يبدر 
ابألفضلية  الزائف  والشعور  الكرب 
عليهم.. فينبغي على اإلنسان قبل أن 
يفكر  أن  اآلخرين  مؤاخذة  يف  يفكر 
يف نفسه، أال ميكن أن يقع هو نفسه 
فريسة لذلك اخلطأ يوما ما؟! وليفكر 
تصرف  يكون  عساه  ماذا  ساعتها 

اآلخرين معه.
التسلط  هتوى  األمارة  النفس  إن 
فيها  مما  الرغم  على  األحكام  وإصدار 
العيوب، وهلذا كنا مأمورين بكبح  من 
وُعدَّ كبح  النفس كلية،  هذه  أهواء 
احلالة  من  ترقينا  سبيل  ذاك  األهواء 
الطبعية إىل احلالة األخالقية ومنها إىل 

احلالة الروحانية.
مجاح  كبح  مسألة  إىل  وابلعودة    
يسهل  ال  أنه  فمعلوم  النفس،  وأهواء 
العفو على كل إنسان ما مل يبلغ ذلك 
التواضع،  من  خاصة  درجة  اإلنسان 
الرفيعة  الدرجة  تلك  بلوغ  سبيل  ويف 
أن  أتباعه    املوعود  املسيح  علَّم 
يكونوا –وهم حمقون يف قضية –كأهنم 
هم امللومون. اي له من تعليم ال ميكن 

ملدَّع كاذب أن يتلفظ به!

خامت  حضرة  سرية  يف  العفو  مشاهد 
 النبيني

احلميدة  اخلصلة  هذه  استعرضنا  وإذا 
– التجاوز عن أخطاء اآلخرين – يف 
لوجدانها  التاريخ  عرب  العظماء  حياة 
سيدان  حياة  يف  جتلٍّ  أعظم  تتجلى 
ومطاعنا خري األانم حممد ، لقد عفا 
ذلك اإلنسان الكامل عمن بطشوا به 

كسب ذلك اإلنسان الكامل بصفحه صديقا جديدا. بل أصدقاء جددا  
كثيرين كما يروى التاريخ، بحيث انثنى أعداء األمس أصدقاء مقربين 
اليوم، كل هذا بصفح النبي الجميل، مصداقا لقوله : ﴿اْدَفْع بِالَِّتي 

ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذى بَْيَنَك َوبَْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َولِيٌّ َحِميٌم﴾
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وأبحبائه ومثَّلوا هبم. إننا ال نبالغ لو قلنا 
أن شيطان الثأر القابع يف دخيلة كل 
الكامل  اإلنسان  لذلك  أسلم  قد  منا 
التصورات  أحد  هذا  ولعل  القياد، 
ِمْنُكْم  »َما   : قوله  لفهم  احلميدة 
ِمْن  َقرِيُنُه  ِبِه  َل  وُكِّ َوَقْد  ِإالَّ  َأَحٍد  ِمْن 
َك اَي َرُسوَل اللَِّ. َقاَل:  اجْلِّنِ. َقاُلوا: َوِإايَّ
َي ِإالَّ َأنَّ اللََّ َأَعاَنيِن َعَلْيِه َفَأْسَلَم،  َوِإايَّ
َفاَل أَيُْمُريِن ِإالَّ خِبَرْي.« )4(، لنتذكر معا 
الذي  احلجيب  شيبة  عن  النيب  جتاوز 
قتله  نية  أضمر  بينما  اإلسالم  أظهر 
وكيف كسب  القتال،  غمرة  يف   
صديقا  بصفحه  الكامل  اإلنسان  ذلك 
جديدا. بل أصدقاء جددا  كثريين كما 
يروي التاريخ، حبيث انثىن أعداء األمس 
بصفح  هذا  اليوم، كل  مقربني  أصدقاء 
النيب اجلميل، مصداقا لقوله :﴿اْدَفْع 
َنَك  يـْ بـَ الَِّذي  َفِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي  اِبلَّيِت 

َنُه َعَداوٌَة َكَأنَُّه َويِلٌّ مَحِيٌم﴾  )5(  يـْ َوبـَ
 إن حياة املصطفى االعظم  سجل 

حافل ابلصفح اجلميل والعفو الذي ال 
يصدر إال عن إنسان نبيل. وجدير بنا 

أن نتخلق خبلقه ونقتدي أبسوته. 

يف  العفو  ظلم..  فما  أابه  شابه  من 
 سرية املسيح املوعود

 فقط  املوعود  املسيح  يكتِف   مل 
أبدى  وإمنا  العفو،  إىل  أتباعه  بدعوة 
منوذج العفو يف نفسه وسريته الناصعة، 
مواقف  يف  النموذج  هذا  أبدى  وقد 
من  املتون،  بطون  سجلتها  عديدة 
وغريها  رَي  والسِّ التواريخ  وكتب  اجلرائد 
حضرته  عفو  منها  نذكر  الواثئق،  من 
من  النيل  مرة   عمن حاولوا غري 
وهو  وعرضه،  وشرفه  حضرته  مسعة 
لكلمة  ما  بكل  قتال  يعد  الذي  األمر 
املادي  القتل  إن  بل  معىن،  من  القتل 
ألهون مما كان هؤالء املغرضون يسعون 
املوعود  املسيح  حضرة  عفا  لقد  إليه. 
 عن القس الدكتور »هنري مارتن 

كالرك« الذي سعى مرارا وتكرارا إىل 
وكان  القضاء،  أمام  حبضرته  اإلضرار 
»سالم  حبقٍّ  هو  عنه  حضرته  عفو 
من  التاريخ  أثبته  الذي  الشجعان« 
النبيني خري  قبل يف حق حضرة خامت 
الورى  حني عفا من قبل عن قاتلي 
أهله وصحبه، ومن سعوا إىل قتله هو 
حق  امتلك  ملا  هلم  فقال  شخصيا، 
القضاء: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، فال 
داعي لالستغراب من اتصاف املسيح 
إمنا  فهو  القومي،  اخُلُلق  هبذا  املوعود 
اكتسبه من أبيه الروحاين حضرة خامت 
النبيني، فلله در الشاعر العريب إذ قال:
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1 صحيح البخاري، كتاب اإلميان
2. )النور: 23(       3.)الشورى: 41(

4.ٍ  صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة 

والنار(       5. )فصلت: 35(

لم يكتِف المسيح الموعود  فقط بدعوة أتباعه إلى العفو، وإنما أبدي نموذج العفو في نفسه وسيرته 
الناصعة ... لقد عفا حضرته  عن القس الدكتور »هنرى مارتن كالرك« الذى سعى مرارا وتكرارا 
إلى اإلضرار بحضرته أمام القضاء، وكان عفو حضرته عنه هو بحق »سالم الشجعان« الذي أثبته 
التاريخ من قبل في حق حضرة خاتم النبيين خير الوري  حين عفا من قبل عن قاتلي أهله وصحبه، 

ومن سعوا إلى قتله هو شخصيا، فقال لهم لما امتلك حق القضاء: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«...




