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ُُ عل  األحام، ويُ األَناةُ والعَْقُل : بالَكْسرِ الِحْلُم ،  . ْجَم

تأنّ ، : مور، أيإنّه لَذُو أَناٍة، إذا كان ال يَْعَجُل في األُ : ويقال

، قال النابغة :فهو آٍن، أي متأّنٍ

ِِ نَجاحا   فتأَنَّ في رِ ... الّرفُق يُْمٌن واألَناةُ َسعادةٌ  ْفٍق تُا

:اْلُكَمْيتِ قَاَل 

يَاِر ُوقُوَف َزائِْر قِْف  رْ َوتَأَنَّ ... بِالدِّ َِ ا ََ ََْيُر   ََ  إِنَّ

: أما الِحلمُ الحاء، وهي مضمومة بمعن  الرؤيا : والُحْلمُ 

: التاج جاء في . التأني والَفح: مكسورة الحاء فهو

.«ا الرؤي: بالضم وبضمتينالُحْلُم، والُحلُُم » 



[58آية ( : 24)النور سورة ]وكما ورد في 

لَِّذيَن يَْستَأِْذْنُكُم اأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لِ يا ) 

ُحلَُم ِمْنُكمْ َن لَْم يَْبلُغُوا الْ َوالَِّذيَملََكْت أَْيمانُُكْم 

 ََ اٍت ِمْن قَْبِل  يَن اِة اْلفَْجِر َوحِ ثَاَث َمرَّ

ْعِد ِهيَرِة َوِمْن بَ تََضعُوَن ثِيابَُكْم ِمَن الظَّ 

(58)اْلِعشاٌء ََاِة 



اْلَمْرء : )بمن أَْمثَال اْلعَرَ : اْبن الّسكيتَعن األزهري في التهذيب ذكر 

يَْعلُو اأْلُُمور ويضبطها ، وأَغراه قلبه َولَسانه، َوَمْعنَاهُ أَن اْلَمْرء( بأَغريه

.بجنانِه ولسانِه

غَ : اللَّْيثَوقَاَل  ََ غَُر  َْ ِغَر فَان يَ ََ غَارا  فَُهَو َاَر، إِذا َرِض يُقَال  ََ ي را  و

.بالضيم َوأقر بِهِ 

ُرونَ َحتَّ  يُْعُطواْ اْلِجْزيَةَ عَ }: َوقَاَل هللا جلَّ وعزَّ  َِ ا ََ : بَةالتَّوْ ){ ن يٍَد َوُهْم 

.أَِذالَّءُ : ، أَي( 29

ََ قَْوله ََ }: َوَكذَِل يُب الَِّذيَن أَْجَرُمواْ  َِ ، ( 124: اأْلَْنعَام){ غَاٌر ِعندَ اّلَِّ َسيُ

غَاٌر ِعْند هللا، أَيأَراد أَنَُّهْم َوإِن َكانُوا أَكابَِر فِي الدُّْنيَا فسيُ  ََ .ةَمذلّ : َيبُهم 

ُروَحتَّ  يُْعُطواْ اْلجِ }: فِي قَول هللاَوقَاَل الشافعيُّ  َِ ا ََ { نَ ْزيَةَ َعن يٍَد َوُهْم 

غر ضدّ يُ : َوقَاَل اللَّْيث.يَجري َعلَْيِهم ُحكم اْلُمسلمين: أَي َِّ .الِكبَرقَال من ال



. «َوتَأَيَّ » : َويُْرَوى

ثِ َويُقَاُل  ُ ِللمتََّمّكِ .المتَّأَنِّي : ُمورِ فِي اأْل

َعمْت وتقول ز. الدّعيُّ : والّزعيم» : قال الخليل

َمتْني ال َزعَ : أَنّي ال أُِحبُّها، ويجوز في الشعر

( :أبو ذؤيب الهذلي)قال . أحبّها

..  .فإن تَْزُعميني ُكنُت أَْجَهُل فيكم 

َِ بالجهِل فإنّي َشَرْيُت الِحْلَم بع « دَ



ن بدأ قدام  اللغويين العرب ، في تدويوعندما 

وجدنا أنهم أخذوا تلَ اللغة من أربعة اللغة، 

:أقسام

.من القرآن الكريم  وقراءاته:  فاألول

.من الحديث النبوي الشريف: والثاني 

.من الشعر العربي: والثالث 

.من النثر العربي بأنواعه: والرابُ 



.ها جميعا  دخل في كّلِ هذه األقسام وضمَّ ( الِحلُم واألناة)فموضوعنا 

اهٌ إِنَّ إِبْ ﴿ : قوله تعال :الكريمالقرآن ورد فيمما ف َراِهيَم أَلَوَّ

»:في تفسير اآلية الكريمة الطبري قال (. 114آية/ التوبة (َحِليٌم 

جابر، حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن

فوَفه هللا. «.بلسان الحبشة، الموقن، "األواه": عن عطاء، قال

ْن َسِفه  عن عبد هللا » : بريوفي الط. َعليهبأنه دَّعاء لربه، حليٌم َعمَّ

ُُ :األّواهُ :  قال رسول هللا َل  هللا عليه وسلم: بن شداد، قال الخاش

ع  -سأل النبي ( رض)عمريروى أن » : الزجاج قال . «المتضّرِ

اه، فقال-َل  هللا عليه وسلم  اه : عن األوَّ أن ويروى..،اءُ الدَّعَّ األوَّ

اه الفقيه اه، ويروى أن األوَّ يروى و.  بلغة الحبشة،  المؤمن : األوَّ

اهأن  .الرحيم الرفيق: األوَّ



اه: )قال أبو عبيدة ه( األوَّ رقا ، المتضرع َشفَقا  وفالمتأّوِ

جابة يقينا ، يريد أن يكون  تضرعه عل  يقين باِل 

.ولزوما  للطاعة

اه، وقد انتظم قوُل أبي عبيدَةَ أكثَر ما ُرِوي ف ي األوَّ

:وأنشد أبو عبيدة

هُ آ. . . ما قُمُت أَْرَحلُها بليلٍ إِذا  ُجِل تأَوَّ «الَحِزينِ َهةَ الرَّ
. 474-2/473القرآن وإعرابه للزجاج معاني /

 * **



:َوقَاَل اْلُحَطْيئَةُ 

ْعَرى فََطاَل بَِي اأْلَ أَِو ال... َوآنَْيُت اْلِعَشاَء إِلَ  ُسَهْيٍل  نَاءُ ّشِ

:قَالَ . نَاةٍ َرُجٌل أَنِيٌّ ذُو أَ :  َويُقَاُل ِمَن اأْلَنَاِة 

أْيِ اأْلَنِيُّ  اأْلَْحلَمُ َواْحلُْم فَذُو الرَّ

: في أمرَ، أياستأنِ : ويقال.. لم أُْعِجْلهُ : فانا ، أيواستأنيت

:ال تعجل، قال

ََ ُكلِّها  ل  الهوى فَتََوكَّلِ وإذا عزمت ع... استأِن تَْظفَْر في أموِر

ويقال للمرأة . إدراَكهانتظرت : في الطعام، أيواستأنيت

قال أهل. األنوات: أناة، والجميُ: المباركة الحليمة المواتية

.الواووا إنّما هي من الَونَ  وهو الّضعف، ولكنّهم همز: الكوفة



ُ أنَّ َرُسوَل اّلَِّ : الشريفالحديث وأما ما ورد في  لَّ  اّلَّ ََ
ِِ يَْوَم اْلُجُمعَ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِللَِّذي تََخطَّ  رِ  :  ةِ قَاَب النَّا

ََ آذَْيَت َوآنَْيَت »  .ْرَت اْلَمِجيَء َوأَْبَطأْتَ ، يَْعنِي أَخَّ «َرأَْيتُ
وتمام 17697مسند االمام احمد  رقم :  الحديث كاما  في)( 

اِهِريَِّة، » : الحديث  :الَ قَ [ 240:ص]َعْن أَبِي الزَّ

ِ ْبنِ  َُ َعْبِد اّلَّ فََجاَء بُْسٍر يَْوَم اْلُجُمعَِة،ُكْنُت َجاِلس ا َم

، َورَ  ِِ لَّ  هللاُ َرُجٌل يَتََخطَّ  ِرقَاَب النَّا ََ  ِ  َعلَْيِه ُسوُل اّلَّ

ِْ » : َوَسلََّم يَْخُطُب، فَقَالَ  .«فَقَْد آذَْيَت، َوآنَْيتَ اْجِل
ِ رقم وهو  وفي السنن الكبرى 1115في سنن ابن ماجه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اّلَّ

أّخرت : أي( . أني)، وفي اللسان 554/ 15التهذيب « ..  5886للبيهقي رقم



ان ، وليستا اْلِحْلُم َواأْلَنَاةُ َفتان محمودتان لدى النسو 

لَّ  هللاُ مذمومتين  ََ ّجِ َعْبِد َعلَْيِه َوَسلََّم أِلَشَ ، فقد قَاَل نَبِيُّ هللِا 

 ِِ :اْلقَْي

لَتَْيِن يُِحبُُّهَما»  َْ ََ لََخ .«اْلِحْلُم َواأْلَنَاةُ : هللاُ إِنَّ فِي
: 1/247و في أسد الغابة .18رقم الحديث 1/48فقد ورد في  َحيح مسلم 

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكَرةَ، »  ،عن األَشَ عن َعْبِد الرَّ ِِ :)) قَالَ ّجِ، أََشجُّ َعْبِد اْلقَْي

ُ َعلَْيهِ  لَّ  اّلَّ ََ ََ لََخلَّ : َوَسلَّمَ قَاَل ِلي النَّبِيُّ  تَْيِن يُِحبُُّهَما إِنَّ فِي

ُ، قَلت ِ، َما ُهَما؟ قَا: اّلَّ اْلِحْلُم اْلِحْلُم، َواألَنَاةُ، أَوِ : لَ يَا َرُسوَل اّلَّ

بَْل : الَ ، َكانَا فِيَّ أَْم َحِديٌث؟ قَ يَا َرُسوَل اّلَِّ : قُْلتُ : َواْلَحيَاُء، قَالَ 

ِ الَّذِ : قُْلتُ : قَِديٌم، قَالَ  .«.يُِحبُُّهَماي َجبَلَنِي َعلَ  َخلَّتَْينِ اْلَحْمدُ ّلَّ



ال َل  هللا عليه ، قَوِلُسُمّوِ األناة التي أَحبَّها هللا عز وجل

  وسلم لألشج العبدي عندما وفد مُ عبد القيِ ووردوا عل

دَقاتُهُ ومعهم -َلّ  هللا عليه وسلم -رسول هللا  وكان . مََ

: فقال. رسوُل هللا من ذلَ المالارتزقهأول عطاء 

« لِحلُم واألناةُ ا: إنَّ فيَ خَلتين يحبهما هللاُ »أشجُّ يا )

َُ تَثَبُّ : أي( فاألناة.)وكف  برسول هللا شهيدا   ٍة  َعَجلَ ٌت وتَْر

لوا المدينةَ بادروا أنَّ الوفدَ لما وَ : وسبُب أَنَاِة األََشّجِ  ََ
دَ ِرحاِلهم النبي َل  هللا عليه وسلم، وأَقاَم األَشُج عن

َِ أَح .بَل إِليهِ َسَن ثِيابِِه ثُمَّ أَقفَجَمعها، وَعقََل نَاقَتَهُ، ولَبِ



مكانة كبيرة لذوي العقول وأَحابملسو هيلع هللا ىلص لقد أعط  رسول هللا 

  ، فقد ورد في المسند المستخرج علاألحام في المجتمُ 

:2/60َحيح مسلم ألبي نعيم 

ُ َعلَيْ دََخَل َرُسوُل اّلَِّ » : َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ  لَّ  اّلَّ ََ ِه َوَسلََّم  

ِر الْ  :  َمْسِجِد فَقَالَ اْلَمْسِجدَ فََرأَى أُنَاس ا فِي ُمَؤخَّ

ُرُكْم ، اَل يََزاُل أَْقوَ »  ُروَن َحتَّ َما يَُؤّخِ   اٌم يَتَأَخَّ

َرُهم هللاُ، تقدُموا  وايَؤّخِ ُكْم َمْن بِ َوْليَأْتَمَّ ي، بِ فائتَمُّ

«َوالنَُّه لُوا األَْحاِم ِمْنُكم أوبَْعدَُكْم، ِليَِليَنِّي 



ِ، فَِفي  ُ َعلَْيِه وَ َحِديِث النَّبِي  ََ،َصلَّى اَّللَّ :ال أنه قفِي َصََلِة اْلَجَماَعِة ََسلَّ

َْ أُولوا األَْحَلِم والنَُّهى»  ٌَ، ُوو األَلباِب َواْلعُقُوِل، َواِحدُ أَي ذَ « ِليَِليَن ِي ِمْنُك َها ِحْل

.  ََلءِ اْلعُقَ مور، َوذَِلَك ِمْن ِشعار بِاْلَكْسِر، وكأَنه ِمَن الِحْلَ األَناة والتثبُّت فِي األُ 

أنه ال بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف»( هـ804)ابن الملقن قال 

فضل األول بمن يليق به الصَلة فيه؛ ألن شأن الصف األول أن يقوم فيه أ

منه في ليحفظوا عنه ويعوا ما كان: -وهللا أعلَ-يعني .. ؛الناس علًما ودينًا

ألول من وكذلك يصلح أن يقوم في الصف ا، -صلى هللا عليه وَسلَ -صَلته 

. صَلةلللَلَستخَلفومن يصلح ، عليه من القراءةتعايايصلح أن يلقن ما 

وقد اختلف.دليل على جواز الفتح على اإلمام وتلقينه إذا أخطأ: وفيه

أجازه عثمان وعلي وابن عمر، وروي عن عطاء وممن العلماء فيه، فأجازه األكثرون، 

. وغيرهَ...والحسن وابن َسيرين، وهو قول مالك وأبي يوَسف والشافعي وأحمد وإَسحاق 



َل  هللا-كانت األخاِ الحسنة هي شعار رسول هللا  لقد

ٌُ الحسن والخلق الدائم ، -عليه وسلم ا جد  موضوٌع واس

، الِحلم، واألَناة، والجود والكرم، والعفو والَفح: يشمل

والرفق واللين، والَبر، والعزيمة، والثبات، والعدل 

، والوفاء بالعهد، واليثار، والنَاف، والَدِ، والبرَّ

والرحمة، والعفة، والتواضُ، والزهد، والكيِ، والنشاط، 

. . . والسماحة، والمروءة، والشجاعة، واألمانة، والخاص

ع وهذا هو الخلق الحسن في الدعوة إل  هللا تعال  وما يتفر

دٌ َرُسوُل َرحمةٌ : عن كتاب ./منه .115سعيد القحطاني.د: اّلَِّ للعَالَِمين ُمَحمَّ



لعجلة اوعدم عل  األناة، َل  هللا عليه وسلم ومن تربيته ألَحابه 

: 420ص 1وَحيح مسلم ج7ص2البخاري جفي َحيح : أنه قال، 

ْهِرّيِ، قَالَ  ْحَمنِ أَْخبََرنِي أَبُو َسلَمَ : َعِن الزُّ  أَبَا أَنَّ : ةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

لَّ : ُهَرْيَرةَ، قَالَ  ََ  ِ :ولُ   هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُ َسِمْعُت َرُسوَل اّلَّ

ََّاَةُ فَاَ إِذَا أُقِيَمِت » ْمُشوَن، َها تَْسعَْوَن، َوأْتُوَها تَ تَأْتُوال

لُّوا، َوَما فَاتَكُ َعلَْيُكُم السَِّكينَةُ، فََما أَْدَركْ  ََ واْم تُْم فَ « فَأَتِمُّ
.فشرب الماء وتمضمض فبَق بالحب وألق  القدح خارجهليأتمجاء احدهم مسرعا : لطيفة

ََّاَةُ، فَاَ تَ »»(ص: )وقوله قد يتََرْونِ قُوُموا َحتَّ  إِذَا أُقِيَمِت ال

.422ص/1ومسلم129ص/1في َحيح البخاريكما.«خرجت



.  لغَيظَكظُم ا: الِحلمُ : قيلالِحلُم، فقد هو : وَكظُم الغَيظِ 

:  لموسَل  هللا عليه -شريفتان، ولهذا قال منزلتان وهووالعفو

".ي أي الحور شاءخيَّره هللا فيَنِفذه أن يَقدُر وهو َكَظَم الغَيَظ من "

فَُحوا): قال تعال  َْ ، (ْقَوىأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّ وَ ): وقال، (َوْليَْعفُوا َوْليَ

:-َل  هللا عليه وسلم -وقال 

وم من كان له أجر عل  هللا فليقم، فيق: ينادي يوم القيامة مناد"

.، ثم تا هذه اآلية"العافون عن الناِ 

.  نفسهفي ن حال اِلنساراجُ إل  الِحلمأن:والعَفوالِحلم والفرِ بين 

841/ج1تفسير الراَب االَفهاني ./ َيرهإل  ما بينه وبين والعفو



(هـ151ت )وكَرُمهُ ِحْلُم َمعَِن بِن زائدةَ 
شهير انه عن َمعن بن زائدة  الشيباني القائد العربي الُعِرَف 

ِِ من  ُِ النا فحا  و أوس ََ فعندما . الناِ َزالَّتِ عن َعفوا  ِحلما  و 

هُ أبو جعفر المنَور عل  اليمن، تذاكَر جماعة فيما ب ينهم أخباَر َوالَّ

ينهم في ذلَ، وكان من بوبالغوا معن وحلَمه وسعةَ َدِره وكرِمه 

(  100)عدوهووأعرابي أخذ عل  نفسه أن يُغِضبَهُ فأنكروا عليه ذلَ 

.بعير إْن أَََضَب َمعنا  وفعل ذلَ 

طن و فعمد االعرابي إل  بعير فسلخه وارتدى جلده وجعل ظاهَره با

أنشأ باطنَه ظاهر و دخل عل  معن ولم يسلم فلم يعره معن انتباهه ف

:الرجل يقول



معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني ، مــن:زائدةمعن بن 

يزيد بن عمر بن العراقينكان من أمراء متولي . أكـرم و أجود الـناِ 

يحمله إليه هبيرة ، فلما تملَ آل العباِ َجدَّ المنَوُر في طلبه، وجعل لمن

هه، فاضطرر لشدّة الطلب إل  أن تعّرض للشمِ حت  لوحت وج. ماال  

فت عارضه، ولبِ جبـّة َوف، وركب جما ، وخرج متوجه   ا إل  وَخفَـّ

ان يوم البادية ليقيم بها، فاختف  معن مدة ، والطلب عليه حثيث ، فلما ك

والخراسانية عل  المنَور ، وحمي القتال ، وحار الريونديةخروج 

ه ، فكان النَر عل  يدالريونديةالمنَور في أمره ، ظهر معن ، وقاتل 

ثامه ، ويحَ ، من تكون ؟ فكشف ل: وهو مقنُ في الحديد ، فقال المنَور 
ن ولمع. فسر به ، وقدمه وعظمه ، ثم واله اليمن وَيرها . أنا طلبتَ معن : وقال 

.هـ151توفي .أخبار في السخاء ، وفي البأِ والشجاعة ، وله نظم جيد 



مْن جْلِد البعيرِ وإْذ نْعاَ... جْلدُ شاٍة ِلحافَُ إْذ أتْذُكُر 

:فقال األعرابي. أذكره وال أنساه و الحمد هلل: معن قال 

رالجلوِ عل  السريوعلمَ فسبحان الذي أعطاَ ملكا   

.  إن هللا يعز من يشاء ويذل من يشاء: فقال معن

:األعرابيفقال 

تسليِم األميرِ فلسُت ُمسلِّما ما عشُت دهرا      عل  َمعٍن ب

:فقال األعرابي. السام سنة يا أخا العرب: فقال معن

يرسأرحل عن باد أنت فيها    ولو جار الزمان عل  الفق



با  إن جاورتنا فمرحبا  بالقامة، وإن جاوزتنا فمَحو: فقال معن

:األعرابيفقال . بالسامة

فإني قد عزمت عل  المسيرناقٍَة بماٍل    يابنفجد لي 

:وقالاألسفار فأخذهاألف دينار تخفف عنه مشاِ أعطوه:َمعنفقال 

قليل ما أتيت به و إني    ألطمُ منَ في المال الكثير

منيرفثن قد آتاَ الملَ عفوا        با رأي وال عقل 

.أعطوه ألفا  ثانية ليكون عنَّا راضيا  : فقال معن

:  فتقدم األعرابي إليه وقال

سألت هللا أن يبقيَ دهرا         فما لَ في البرية من نظيرِ 

وفيض يديَ كالبحر الغزيرفمنَ الجود و الفضال حقا  



.عةأعطيناه لهجونا ألفين، أعطوه لمديحنا أرب: معنفقال 

وحدَ أيها األمير ونفسي ، فأنت نسيجبأبي : فقال األعرابي

َ بين فقد كنُت في َفات. في الِحلم، ونادرة دهرَ في الجود

عف وأذهب ضالَخبرمَدِ ومكذب، فلما بلوتَ َغر الُخبر 

بعير ( 100)الشَ قوة اليقين، وما بعثني عل  ما فعلت إالَّ 

.جعلت لي عل  إَضابَِ

بعير ( 200) ال تثريب عليَ فوَ  له بـ: فقال له األمير 

.له( 100)للرهان و( 100)

.ا  بأَناتِهِ بهباتِِه، ُمعَجبَ فانَرف األعرابي داعيا  له، ذاكرا  



هما واألناة ميزتان جيدتان وخَلتان مهمتان حث عليفالِحلم 

السام العظيم لما فيهما من ترٍو وثبات وتفكر وسيطرة عل 

ه فيعود الغضب الذي يحيق بالنسان فيكسران حدته ويقضا مضجع

.أحمد العود : ال  طبيعته الَافية النقية وكما يقولون 

:الِحْلمُ وقالوا في حدّ 

ُع الِحلُم  . عقلالِحلم دعامة ال: وقيل. الغَْيِظ تََجرُّ

. عن الغيظَمحجزةٌ الِحلُم : األفوه األوديوقال 

ولكن َر انتَحت  إذا قدر فحِلَم ليِ الَحليم من ظلم : وقيل

.من ظلم فحلم فإذا قدر َفرالحليَم 



 يحّركها الحلم فضيلة النفِ يكسبها الطمأنينة ال: وقالت الفاسفة

.  الغضب بسهولة وسرعة

ُعلُوُّ يُنتجهماَماِن توأَ . الِحْلُم واألناةُ : علّي رضي هللا عنه فقالُسئَِل 

ةِ  .الِهمَّ

ُُ الناِ؟ قال: وقيل لعمر بن االهتم .  هلَهُ ِحْلُمهُ من َردَّ جَ : َمْن أشج

:وقال سفيان

.جلُهُ محمودٌ عاجلُهُ وآفهو ِحلٍم، من قادة  أحسَن ما تقلد امرؤ 

لماء ليِ التاج الذي يفتخر به ع: حكيم من ملَ ترفأ، فقالورأى 

وأحمق. الملوَ فضة وال ذهبا لكنه الوقار المكلّل بجواهر الحلم

.الملوَ بالبسطة عند ظهور السقطة من اتّسعت قدرته



اآلخذ نفسه بالحلم من الملوَ

م عل  ثاثة كتب إل  رجل يقوبن بابَ أزدشيردفُ 

ألول، إذا رأيتني قد َضبت فادفُ إلّي ا: وقال لهرأسه، 

.  الثالثفإن لم أندم فالثاني ثم 

جسدٌ وإنما أنت بإلٍه، أمسَ فلست : األولفي وكان 

 َُ .  يأُكَل بعُضهُ بعضا  أن يوش

ََ هللاُ هللا عبادَ إرَحمْ : وفي الثاني . يَرَحْم

.َحقِّهِ عل  احِمْل عبادَ هللِا : وفي الثالث



الحّث عل  تكلّف الحلم واستعماله
:قال. إذا لم تحلم فتحالم فقّل من تشبّه بقوم إاّل كان منهم: قيل

مافلن تستطيُ الحلم حت  تحل... تحلّم عن األدنين واستبق ودّهم 

الممدوح بالحلم
:بن ثابت قال حسان 

وتزيد جاهلنا عل  الجّهال ... أحامنا تزن الجبال رزانة 

:أبو فراِقال 

انيوإحسكيما يدّل عل  حلمي ... يجني الخليل وأستحلي جنايته 

:قال المتنبي

يندممت  أجزه حلما عن الجهل ... وأحلم عن خلّي وأعلم أنّني 



من اجتهد في إَضابه فحلم
.  هُ أمَّ فجاءه فخطب إليه يغضب األحنف رجل آخر عل  أن بايُ 

َ، لسنا نردَ انتقاَا بحسبَ وال قلة رَبة في مَاهرت: فقال

ولكنها امرأة قد عا سنها وأنت تحتاج إل  امرأة ودود ولود، تأخذ 

من خلقَ وتستمد من أدبَ، ارجُ إل  قومَ وأخبرهم أنَ لم 

.تغضبني

هُ معاويةآخر إل  وخطب  هي ما الذي رَبَّ فيها و: فقال. أمَّ

ت لعلَ خاطر: بلغني أنها عجوز عظيمة العجز، فقال: عجوز؟ فقال

.نعم: سيد بني تميم قالتغِضَب أن 

.ارجُ فلست به: قال



فضُل كظِم الغيظِ 
﴿َواْلكاِظِميَن اْلغَْيَظ﴾: قال هللا تعال 

 أخبركم أال: وَمرَّ النبي َلّ  هللا عليه وسلم بقوم يربعون حجرا فقال

كم .الغََضبِ عند نفَسه من ملَ ؛ بأشدِّ

خيّره ذَه ينفوهو يقدر عل  أن كظَم الغيَظ من : َلّ  هللا عليه وسلموقال 

.  شاءهللا في أي حور 

.  الضرمحرَّ يطف ءكالماء الندم، الكظم يدفُ محذور : وقيل

. ِقيُخلُ في أجدهُ إل  من نقص َحلقي أَحبُّ يتردد في كظم : وقيل 

ما يسّكن به الغضب. وأفضل حلم حسبة حلم مغضب: قال

ن، سكمن َضب قائما فقعد سكن َضبه وإن كان قاعدا فاضطجُ : قيل

.فليستلقمن َضب : والعجم تقول



بن أمير المؤمنين عليبلغني أن : قال ابن الكلبي»

ء رضوان هللا عليه سأل كبيرا  من كبراأبي طالب 

: فارِ

ة السبق فضيلألردشير: ملوككم أحمد عندكم؟ فقالأيُّ 

.أنوشروانسيرة  أحَمدَهم في المملكة، َير أن 

األناة؛ والِحلم : كان أَلب عليه؟ قالأخاقِِه فأي : قال

علُو همايُنتجُ ُهما توأٌم : فقال علي رضوان هللا عليه

ةِ  «.الهمَّ



:3/518وفي مسند المام احمد 

دُّوَن ما تَعُ ":  -َل  هللا عليه وسلم -رسول هللا قال 

َرَعةُ؟  َُّ جاُل، يََال الذي : قلنا: ، قال"فيكم ال َرْعهُ الّرِ

َرَعةُ ال، ولكن : "قال: قال َُّ ه عند الذي يملَ نفسَ ال

.»الغضب

 ٍِ بُر عندَ : {نُ بالَّتي ِهَي أَْحسَ }: وقاَل ابُن عبَّا ََّ ال

َمُهُم هللاُ الغََضِب، والعَْفُو عندَ اِلساَءِة، فإذا فَ  ََ عَلوهُ َع

َُ لُهْم  ُهم وَخَض .{ َحميمٌ َكأنَّهُ َوِليٌّ }َعدُوُّ



:  5/1332وموطأ مالَ 4/85وفي مختَر َحيح البخاري 
:قالَ -هللا عليه وسلم َل -أَبي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه أَنَّ رسوَل هللِا َعْن 

( َِ َرَعِة، الشَِّديدُ لَْي َُّ َُ نَّما الشَِّديدُ الَّذي يَ إِ بِال ْمِل

َُّ : قوله(الغََضبِ نَْفَسهُ ِعْندَ  اد َوفبَِضم )َرَعةُ ال ََّ تح ال

اء َِ بقوَّ َوُهَو الَِّذي ( الرَّ َوقيل للَّذي يملَ نَفسه تِه يَََرُع النَّا

َرَعةٌ؛ ِعْند اْلغََضب  .  نَفَسه وشيطانَهُ دائه أِلَنَّهُ قهر أقوى أعَُ
َل  هللا - للنبّيِ أَنَّ َرُجا  قالَ : أَبي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنهوعْن 

نِي: -عليه وسلم  َِ :قالَ . أَْو

ا، قالَ "ال تَْغَضبْ " ".بْ ال تَْغضَ : "، فََردَّدَ ِمَرار 



القدر ، وشكرا نكتفي بهذا 

مة إلصغائكم والسالم عليكم ورح

.هللا وبركاته
*****

عدنان عبد الرحمن الدُّوري. د.أ


