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 1شرح مقدمة الباب 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

قبمو الذي ، ىذا الباب يتصل بالباب "الحمم واألناة والرفق"وىو باب  ،فيذا باب جديد في ىذا الكتاب المبارك
لرفق أن ذلك جميعًا من ن الحمم واألناة واوال يخفى أ ،ذلك أن الباب السابق في حسن الخمقو  ؛اتصااًل ظاىراً 
 حسن الخمق. 

أو  .فيقال: الحمم ىو ترك دواعي الغضب، ال تترك فيو لبسًا، ب معناه بعبارة سيمة واضحةيمكن أن يقر   :الحمم
أن  ،النفس، السيطرة عمى المشاعر كبح جماح ،أو عند حصول الغضب ،زم النفس عند وجود دواعي الغضب

 نفسك حينما تطيش النفس حال الغضب.وأن تروض  ،تتحكم فييا
صمى اهلل -ن النبي أخبر أن الغضب جمرة يمقييا الشيطان في قمب ابن آدم، وبيّ  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 

 .(ٔ)، وحمرة الوجوأثر ذلك من انتفاخ األوداج -عميو وسمم
فانطمق لسانو بالكالم الذي لربما ال  ،ولم يستطع السيطرة ،إذا حصل لو ىذا طاش عقمو من الناس فالكثير

-نسأل اهلل العافية-بمعنى أنو ُيغمق عقمو  ،اإلغالق :بل ربما ال يشعر بو، وىذا الذي يقال لو ،يحسب لو حساباً 
 .ويصير إلى حال ال يعي معيا ،

بل يمكن  ،يمكن أن يصدر منو كل شيء بال استثناء ،عراضيمكن أن يقذف األ ،في ىذه الحال يمكن أن يقتل
جاء  عصرًا في المسجد الحرام العشر األواخر في وال زلت أذكر في أحد األيام في رمضان كمم بالكفر،أن يت

فبعد الصالة قالوا: عندنا شخص تكمم ىذا اليوم بالكفر، وقال  ،ليست بعيدة منا ،البالد ىحدمن إ بعض الرجال
 ،وشتم اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-وأنو إذا رجع إلى بمده سيمبس نجمة داود، وشتم النبي  ،بأنو ييوديعن نفسو 

 م ماذا فعمتم لو حتى صدر منو ىذا؟جاء لمعمرة، قمت ليم: أنت ،في رمضان ،وشتم اإلسالم
لكن ىكذا رأوا  ،بمفتٍ  ، أصاًل لستُ حكم يريدون انتزاع كأنيم ؟فقال ما قال، ما حكمو ،قالوا: نحن كنا نتجادل

فسألوا، فقمت ليم: ىذا اإلنسان أين ىو اآلن؟ قالوا: ىو  ،أو نحو ذلك ،شخصًا لربما ظنوا أنو يمكن أن يجيبيم
ذا بو في غاية  ،ونجمس نتحدث، فجاء الشخص ،موه يأتي معكماجعفي الفندق، قمت: إذا جئتم لإلفطار  ، النفوروا 
 ،ويقول كذا وكذا، يسخر منو ،فقال: نعم، ىذا يسخر مني ،لعميم أغضبوكقمت: ىؤالء يقولون كذا وكذا وكذا، 

وقال ما قال، يقول: نعم  ،فغضب ،ويسخر من لباسو، ويسخر من طريقتو، ويسخر من كل شيء في شخصيتو
فالغضب حممك  -عز وجل-ما عند اهلل تريد  وأتيتلمعمرة،  ، وأتيتفقمت: أنت إنسان مسمم ،أنا قمت ىذا الكالم

                                                 
(، رقرم: ٖٛٗ/ٗأصرحابو بمرا ىرو كرائن إلرى يروم القيامرة ) -صرمى اهلل عميرو وسرمم-أخرجو الترمذي، باب ما جاء ما أخبرر النبري  -ٔ
 .[ٖٕٗٔ/ ٖ]مشكاة المصابيح  ،قال األلباني: ضعيف، وبعض فقره صحيحة األسانيدو (، ٜٕٔٔ)



، وأنت لكن أغضبوني، قمت ليم: أنتم الذين تسببتم في ىذا ،ى ما قمت وكذا، كيف تجدك اآلن؟ قال: أنا نادمعم
 أيضًا كان ينبغي أن تكبح.

واهلل، كل ىذا بسبب  ،-صمى اهلل عميو وسمم-والرسول  ،قال: إنو ييودي، وسيرجع يمبس نجمة داود، وشتم الدين
 غضبت يصدر مني كل شيء.: أنا إذا طاش عقمو، فيقول ،الغضب ،االستفزاز

فمن الناس  ،لكن الناس يتفاوتون في ىذا ،وأن ذلك ليس من الكماالت إطالقاً  ،خفة بعقل اإلنسان ال شك أن ىذه
متين يحبهما ))إن فيك خ  قال: ف ،األشج عبد القيس أخبر -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،من يوىب الحمم موىبة

، ))بل اهلل جبمك عميهما((أم اهلل جبمني عمييما؟ قال:  ،أنا أتخمق بيما ،ال: يا رسول اهللق اهلل، الحمم واألناة((
 .(2)متين يحبيما اهلل ورسولوقال: الحمد هلل الذي جبمني عمى خَ 

بل  ،مةوامتن عميو بو، ومن الناس من يكون ُحمَ  ،ىذا شيء اهلل أعطاه إياه ،الحمم تارة يكون موىبة من اهللف
لربما  ،وقوة الغضب عنده ،لشدة ثوران النفس ،كيناج من البر تخر  ؟ب بيذا ُحممة، تعرفون الُحمممق  يوجد من يُ 

 .فمثل ىذا يحتاج إلى ترويض لمنفس ومجاىدة ،وتحمر عيناه ،ألتفو األسباب يغضب
تبارك -ومنيا ما يكون موىبة من اهلل  ،منيا ما ىو مكتسب -كما سبق في بعض المناسبات-واألخالق 

وأن ُيعمل فكره في الطرق  ،وأن يروضيا ،فمن ُحرم شيئًا من ىذه األخالق فإنو ينبغي أن يجاىد نفسو ،-تعالىو 
يناك عدة أشياء يفعميا اإلنسان حتى يتحمى فواألسباب التي من شأنيا أن تخفف غمواء ىذا الخمق في النفوس، 

 بالحمم، من ىذه األشياء:
فيخف أثر  ،، فالغضب جمرة(ٖ)أن يتوضأ الغضبان في حال الغضب أرشدنا -صمى اهلل عميو وسمم-أواًل: النبي 

 اذىب وتوضأ. ،الغضب
ويقتل ويضرب، فإن كان  ،شطأجل أن ال تنطمق رجاله فيذىب ويبمن  ؛يجمس ااألمر الثاني: إن كان واقفً 

، وال رجل منو يدفال تتحرك  ،باألرض لصوقويكون ذلك أدعى إلى  من أجل أن ؛يضطجع ،يستمقي ،جالسًا ينام
 في العدوان عمى اآلخرين.

ولذلك تجد  ،وىو نقص في الكماالت ،وىو أن اإلنسان يتذكر أن ىذا الخمق ىو نقص في العقل :أمر آخر
 ،ولربما يحتاج إلى االعتذار ،يندم ويفقد توازنو ،فيندم عمييا فيما بعد ،اإلنسان يصدر منو تصرفات مثل المجنون

   ذلك منو أمام اآلخرين.تحي أن صدر ولربما يس
يعامل الناس بحسب ما عرف من حاليم، ىو يعرف أن ىذا وىو أن  :وىناك أيضًا أمر آخر مما يعينو عمى ىذا

 عواىنو،يمقي الكالم عمى  ،اإلنسان كثير االستفزاز، أن ىذا اإلنسان ال يحسب حسابًا لمكممة التي تصدر منو
 ىو ىكذا. ،وىذه تجرح، وىذه تضرب ،تقتل وىذه ،ىذه تصيب بسيم

                                                 
وأصرمو عنرد مسرمم بمفرظ: ))إن فيرك  ،( بيرذا المفرظٕٕ٘٘(، رقرم: )ٖٚ٘/ٗأخرجو أبو داود، كتراب األدب، براب فري قبمرة الرجرل ) -ٕ

  (.ٚٔباب األمر باإليمان باهلل ورسولو، وشرائع الدين، والدعاء إليو رقم: )، خصمتين يحبيما اهلل: الحمم، واألناة((، كتاب اإليمان
فري  (، وضرعفو األلبرانيٜ٘ٛٚٔ(، وأحمرد )ٗٛٚٗ(، رقرم: )ٜٕٗ/ٗاب األدب، باب ما يقال عند الغضرب )أخرجو أبو داود، كت -ٖ

 (.ٗٔٗٔ/ٖمشكاة المصابيح )



، غضب عميو وتضربو، وىذا شتمٌ وىو أن يدرك اإلنسان أنو ال يستطيع أن يؤدب الناس جميعًا، ىذا ت :أمر آخر
ال فإن اإلنسان سييبط من  وميما ىبط سيجد آخرين أكثر استعدادًا لميبوط منو  حفرة إلى حفرة،ما يمكن، وا 

 ما ىو الحل؟ ففيصل إلى دركات، 
 وز.التجا :الحل

 ال يعنيني قمتُ  تَ م  ثُ  فمضيتُ  *** عمى المئيم يسبني قد أمر  لو 
 فيترفع اإلنسان ويحمق. ،عني اليبوطىذا ي فإن لكن إذا وقفت

فيتأثر  ،والطبع سراق ،ليكتسب من أخالقيم ؛فييم حمم اأناسً  يصحب ،ن الصحبة ليا أثرأوىو  :أمر آخر
 والبد. ب أىل طيش وسرعة غضب سيتأثرفإذا كان اإلنسان يصاح ،اإلنسان بمن ُيصاحب

 الحمم.وغيرىا مما يعين عمى  ،ىذه
في األمور؛ ألن الذي  لٍ الحمم كبح جماح النفس عند وجود دواعي الغضب، واألناة ىي التؤدة، اإلنسان غير عجِ 

 ميرًا أحسن وأفضل من كونو فطيرًا.يستعجل قد يندم، الرأي حينما يكون خ
 ، ىذاما يمكن ،اهللمباشرة توكل عمى  ،أو غير ذلك ،أو مشروع زواج ،و مشروع تجاريأ ،ُطرحت عميو فكرة كمما

  ت المصمحة.، بما ال يفوّ وحسابات معينة ،وتبصر ،القضية تحتاج إلى نظر
وكثير من الناس  ،ويحسب ،ولكن بالطريقة المعقولة، فينظر ،فتفوت الفرص ،يعني: بعض الناس قد ُيبالغ

 و قال لو: عندي أخت أزوجك إياىا، يقول: ما فكرت.، زميميندمون بيذه الطريقة
ىذا ممتاز وجيد، والبنت  :كميم ،أخوىا وأبوىا وأخوىم الثاني والثالث ،، مباشرةألخييا ىذه امرأة خطبيا صديقٌ 

ا وىل فعاًل ىذ ،الحساباتو  ،لدراسة الموضوع والتفكير والنظر ؤخذ بالَعّجة، لم يكن ىناك وقت كافٍ كما يقال ت
المفروض أن ُيترك ىناك مجال  ،مناسب ليا، كل واحد يمقي كممة من ىنا بمجرد ما ُطرح الموضوع، ىذا غمط

ثالثة  ،، تفكر أسبوعينايا تفكر أسبوعً ، فكري في الموضوع، واتركْ الفكرة أو نحو ذلك ل ليا أمياوصّ ت ،لمتفكير
 .تقمب الموضوع من جميع جوانبو ،أسابيع

وقل مثل ذلك في كثير من األعمال التي تقوم ثم بعد ذلك يذا كالم غير صحيح، ف !أما اآلن يرد عميو مباشرة
 يحصل ليا الفشل.

يريد أن يفعل كذا،  اجاءه خبر غير سار، ُنقل لو عن فالن كذا، مشكمة كذا، أن فالنً  ،كذلك في ردود األفعال
 ،، فيريد أن يذىب ويؤدب فالناً رة، أو عن زوجتو أحياناً ون مباشفيالتم أخرجَ  ،يتوعد وييدد ويذىب ويتصل عميو

  و وجده لربما فتك بو، لربما قتمو.ل ،وأحيانًا يغمي
ياكم وعافى كل مبتمى-لو ذىبتم  وعنده ما شاء اهلل  ،انادمً بعضيم  تجد -مثالً -القتمة  ،لمسجون -أعاذنا اهلل وا 

؟ قالوا: ىذا قاتل، قاتل لمن؟ أحيانًا ما قضيتوىذا ما شاء اهلل،  :قولوأطمق لحيتو وتراه ت ،إقبال عمى اهلل ومتدين
، قد وكذااتصمت قالت: ضربني  ،لمجرد مشكمة معينة ،وبينو نسب لرجل بينو ، أولقريبو ، أولصديقو يكون قاتال

؟ بغض النظر عن أنت بو حتى ضربك تكون المعمومات دقيقة، طيب ضربك، لماذا ضربك؟ ماذا فعمِت  ال
 أو ،في البداية لربما في بالو تخويف ،يأخذ المسدس ويذىب ،م القضيةلكن مباشرة تحتد ،أو غمط وابوقفو صم

 ، وال ينفعو الندم عندئذ.عند حده، حتى ال يمد يده، ثم تنتيي القضية بقتل، ويندم يوقفو



و، ما ئتقطعت قموبنا من بكا ما ينام الميل، وأمو تقول: إذا زرناه ، يبكيأحدىم كان يبكي كالطفل الذي فقد أمو
فاستغاث بو فجاء  ،رآهحصل لصديق لو  ،، السبب شجار عند محطة بنزينعاًما عمره تسعة عشر ،ىو صغير

وبقي  ،وصديقو ذاك مشى ،أخذ ووضع وفي ظير الشخص الثاني وجاء ،ع السكين من درج السيارةطمّ  ،البطل
إلى أن  ،يرى السيف فوق رأسو، طول الميل بكاء ،وابيسويبكي طول الميل، ىو طول الميل ك ،ىو الذي يكابد

 بنزين.السبب شجار بين صديقو وبين شخص آخر عند محطة  ،انتيى األمر بالقصاص، حياة وحسرة
ويوقف الثاني عند  ،يريد أن يذىب يؤدب ىذا ،اويتخذ قرارً  ،ال يستعجل ،شيء ، جاءهخبر ، جاءهيتريث اإلنسانف

ولربما  ا،أو ألبيي ،أو لفالنة ،أو لزوجتو ،يريد أن يقولو لفالن ار بنفسو كالمً إلنسان يزوّ حده، كثير من األحيان ا
الحمد هلل أني ما قمت ىذا، وما صار شيء من  :وىدأ قال ،ما وجده، فإذا بقي إلى الغد ،يمنعو من ذلك مانع

التخاذ الناس قد ال يؤىل  كثير منالو  ،والموضوع ما كان يستحق، لكن عقمو ما كان يستطيع أن يتحكم ،ىذا
أن يستشير، قد تظمم الدنيا في عينو إذا كان في الحفرة، لكن يحتاج أن يحتاج  ،القرار في نفس القضية والمشكمة

في المحظات الحاسمة؟ وكم من  ىل ىذا التصرف صحيح أو ال؟ ما ىو الموقف الصحيح ،يستشير آخرين
اكتشفت  ،وكذا وكذا ،آلن في وضع كذا، وأنا اآلن تحطمت آماليوأنا ا ،الدنيا أظممت الناس يقول في رسائل:

 ، أو في الماسنجر ُتحادث شخصًا.لمتو أن زوجتي في جواليا رسالة
الحل  ،د إلى الطريق الصحيحيستشير من أجل أن ُيرشَ ف، أن أقتليمكن  ،أفعل كل شيءأن يقول: يمكن 

ال تعالج مشكمة وأنت  ،ال المفترض أنو ما يفعل شيًئال انفعالصحيح لمموضوع، ولذلك إذا كان اإلنسان في حا
؛ ولن يكون ىناك حل، ال ُتعاقب وأنت منفعل ،ستزيد في ىذه المشكمة، سيصدر منك كالم يزيد المشكمة ،منفعل

 (4)م بين اثنين وهو غضبان(())ال يقضين حك  : -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي 
يدافعه  وهوال صالة بحضرة طعام، وال ))كما أنو  ،بحال من الييجان ،ب العقلألنو ال يممك مقومات الحكم بسب

 .ألن عقمو مشوش، فمن يريد حل المشكالت وىو مشوش الفكر ما يستطيع، (5)األخبثان((
عالج المشكمة بمطف، عالج القضية بشيء من حسن النظر في  ،وأما الرفق فيو ضد العنف ،فاألناة ىي التؤدة

 ى أثر ىذا.، وستر األمور
 ،وىذه الرياح تنازع المعطف، يعني: يكاد ينخمع منو ،وعميو معطف ،يمشي في رياح شديدة اشخصً أن ُيذكر 

ماذا فعل؟ ىو بطواعيتو أزال ىذا  ،يمسك بو، ينازع الريح، فمما جاءت أشعة الشمس والحرارة ،وىو يجذبو بقوة
 ما أفمح في نزع معطفو. ينازع بقوة لكن اليواء الذي كان ،وخمعو، أشعة شمس ىادئة ،المعطف

وىي تأبى فمما  ،وأن تخرج أطرافيا ،يريد منيا في البرد أن تخرج رأسيا ،آخر جاء لولده وعنده سمحفاة يضربيا
وأخرجت  ،أخرجت رأسيا ،فمما شعرت بالدفء ،وجمس يتحدث معو ،وجاء بالمدفئة ،رآه أبوه نياه عن ىذا

 ، وجمست تمشي عندىم.أطرافيا
                                                 

(، ومسرمم، براب كراىرة ٛ٘ٔٚ(، رقرم: )٘ٙ/ٜأخرجو البخاري، كتاب األحكام، باب: ىل يقضي القاضي أو يفتي وىو غضبان ) -ٗ
 .(ٚٔٚٔ) (، رقم:ٕٖٗٔ/ٖقضاء القاضي وىو غضبان )

أخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب كراىة الصالة بحضرة الطعام الذي يريد أكمو في الحال وكراىة الصالة مع  -٘
 (.ٓٙ٘(، رقم: )ٖٜٖ/ٔمدافعة األخبثين )



حقق ما ال أن نستميل القموب، ونستطيع أن ن  يعطي عمى الرفق ما ال يعطي عمى العنف، بالرفق نستطيعفاهلل
من العقبات، ونستطيع أن نتفاىم  انحقق بالعنف، ونستطيع أن نحل المشكالت، ونستطيع أن نتجاوز كثيرً 

ألماكن صدر منو تصرف ما مكان من ا ول في، أو مسئول، أو مسئونتحاور، ىذا إنسان معك في العمل زميل
أو تذىب إليو وتتكمم وتتيجم عميو لن  ،ا تكتب لو رسالة عنيفةمّ أو نحو ذلك لبشيء ال يصمح، أو قام  ،يميق

 ترد عمى المطاع أمره أمام الناس. : من الحماقة أن-رحمو اهلل-يقبل منك، كما قال ابن القيم 
، ولذلك كثير من أن ُيقبل تقبمو القموب فإن ىذا من شأنو وبكالم ،وبكالم لطيف ،لكن لو أنك تكممت بكالم لبق

 ق الخردلنش  بالجندل، ويُ  : يصك  -رحمو اهلل-كما قالوا عن ابن حزم  ،ضع اليدف، ماذا تريد؟ويَ  ،الناس يتحدث
  بالمخالفين.

بكالم جميل بكالم تكمم معو  اقبل مني، ما يمكن، :بالوجو وتقول اقبموا مني، لطمٌ  :ما يمكن أن تفعل ىذا وتقول
 لطيف.

 ،وال ىي بالتي تصمح ،ثم نتصرف تصرفات ال ىي التي تبني ،أمرنا أن ننزل الناس منازليم، ونحن أحيانًا ننفعل
 ما الذيأنا سويت الذي عمّي،  ،أنا خالص :كأن اإلنسان يقول ،دون تفكير ،وال بالتي توصل إلى المطموب

  .ح؟!عميك؟ عميك اإلصالح، وىل ىذا ىو اإلصال
 واهلل المستعان

 وآلو وصحبو.  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد 


