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و" ْفَق ِفي اأَلْمِر ُكم  الر   اهلل رفيٌق ُيِحب   ُهَما اهلُل" وحديث عاِئشَة "ِإنّ فيَك َخْصَمَتْيِن ُيِحب   اٍس "ِإنّ حديث ابِن َعب  
 زَاَنُو" َيُكوُن في شيٍء ِإل لَ  فقَ الر   وحديثها "ِإنّ 

 تالشيخ/ خالد بن عثمان السب
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
قال:  -مارضي اهلل عني-حديث عبد اهلل بن عباس  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "الحمم واألناة والرفق"ففي باب 

، (1)واألناة(( ،الحمم :))إن فيك خصمتين يحبهما اهللألشج عبد القيس:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل 
 اه مسمم.رو 

وكذلك أيضًا اختمفوا في  ،لشجة فيو، وأما اسمو فقد اختمفوا فيو كثيراً  ؛ىذا لقب لو -رضي اهلل تعالى عنو-األشج 
 اسم أبيو.

 مر، إلى غير ذلك من األقاويل.فبعضيم يقول: ىو المنذر، وبعضيم يقول: ابن الحارث، وبعضيم يقول: ابن عا
وما  ،في منطقة اإلحساء ،زليم في ىذه الناحية شرق الجزيرة العربيةكانت منا -ىو معموم-وعبد القيس كما 

  متعددة اليوم. ااطق ممتدة تشمل مدنً ما يسمى بالبحرين، ىذه من ا،واالى
 :مع قومو من بني عبد القيس، وسبب ورود ىذا الحديث -صمى اهلل عميو وسمم-أشج عبد القيس وفد إلى النبي 

انطمقوا إلى رسول ف ،، لم يتمالكوا حينما وصموا المدينة-صمى اهلل عميو وسمم-ي عمى النبأنيم حينما قدموا  ىو
لفرط شوقيم لرؤية رسول اهلل  ؛وايتييئولم  ،ولم يغيروا مالبس السفر ،تاركين دوابيم -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
وتييأ لمقيا  ،وغير ثيابو ،وعقل راحمتو ،فبقي في رحاليم -رضي اهلل عنو-، أما األشج -عميو الصالة والسالم-

 وقربو. -صمى اهلل عميو وسمم-فأكرمو النبي  ،، ثم جاء إليو-عميو الصالة والسالم-رسول اهلل 
عرف ىذا لوفد دخل عمى النبي وال ي   -صمى اهلل عميو وسمم-وفد عبد القيس انكبوا يقبمون يديو ورجميو لما دخل 

 سوى ىذا الوفد. -صمى اهلل عميو وسمم-
صمى اهلل عميو -قال لو النبي  ،وتأخر عن أصحابو ليذا السبب -أعني األشج-صل منو ما حصل فمما ح
 .واألناة(( ،الحمم :))إن فيك خصمتين يحبهما اهلل :-وسمم

 أصحاب األحالم، أولو :ويقال ألصحاب العقول ،حمم :الحمم بعض أىل العمم فسره بالعقل، والعقل يقال لو
 : المب.يى، ويقال لوالن   :األحالم، ويقال لو

العقل، فيك عقل، رجاحة عقل، ومن  :أي ،ىنا الحمم -صمى اهلل عميو وسمم-فبعض أىل العمم يقول: إن قولو 
 ي يكون بكف النفس عن دواعي الغضب.الذ ،الحمم ىو المعروف :أىل العمم من يقول
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المقصود في ىذه الترجمة التي وليس  ،أورد ىذا الحديث ىنا في باب الحمم واألناة -رحمو اهلل-والمصنف 
و بمعنى كف واألناة، ال، إنما يقصد الحمم الذي ى وضعيا المؤلف في ىذا الباب باب الحمم أنو باب العقل

 النفس عن دواعي الغضب.
والنظر في األمور  ،والتروي ،وىي بمعنى التؤدة ،والمراد بيا خالف العجمة ،وأما األناة فسبق الكالم في معناىا

 ن عمى القول أو العمل، ال يستعجل.قبل أن ي قدم اإلنسا ،قبوالعوا
أخبره أن اهلل ي حب ذلك، وأن ىذه األوصاف متحققة فيو، وفي بعض  -صمى اهلل عميو وسمم-الشاىد أن النبي 

: ، قال))بل اهلل جبمك عمييما((أم اهلل جبمني عمييما؟ قال:  ،يا رسول اهلل، أنا أتخمق بيما أنو قال: الروايات
 (2)تين يحبيما اهلل ورسولوم  الحمد هلل الذي جبمني عمى خ  

وكما في الحديث اآلخر:  ،ومنيا ما يكون باالكتساب والترويض ،وكما سبق أن ىذه األخالق منيا ما ىو فطري
نما الحمم بالتحمم(( ،))إنما العمم بالتعمم  .(3)وا 

ذا كان اهلل  تبارك -م بمفيوم المخالفة أن خالف ذلك ال يحبو اهلل يحب الحمم واألناة فقد يفي -تبارك وتعالى-وا 
 وكذلك أيضًا الطيش وسرعة الغضب واالنفعال وما شابو ىذا. ،، يعني: العجمة في األمور، التسرع-وتعالى

إن اهلل رفيق )): -صمى اهلل عميو وسمم-أنيا قالت: قال رسول اهلل  -ارضي اهلل عني-ثم ذكر حديث عائشة 
 متفق عميو.، (4)مر كمو((يحب الرفق في األ

 ىو رفيق يحب الرفق. كما أنو جميل يحب الجمال، ))يحب الرفق((، -تبارك وتعالى-و ئىذا من أسما ))رفيق((
ىذا أن كل ما والقاعدة في  ،بمعنى أن الرفق في كل األمور مطموب ومحبوب، ))يحب الرفق في األمر كمو((

  يختار سواه.ن طريق الرفق فإنو اليمكن أن يتوصل إليو م
فقال ليا  ،-ارضي اهلل عني-لما كانت عمى راحمة لم تتروض كما ينبغي فضربتيا  -ارضي اهلل عني-وعائشة 
 .(5)((...ارفقي ،))يا عائشة :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ويعطي عمى الرفق ما ل  ،))إن اهلل رفيق يحب الرفق: -أيضاً -والرواية التي عند مسمم من حديث عائشة 
 .(6)عنف، وما ل يعطي عمى ما سواه((يعطي عمى ال

وأيضًا تستطيع أن تتوصل إلى المطموب بالرفق، وقد ال تستطيع  ،فإنو يجزي عميو ،فيذا كما أن اهلل يحبو
ون في البيع وىذا كما يكون في تربية األوالد والتعامل مع الزوجات كذلك أيضًا يك ،التوصل إليو بالعنف والشدة

يمكن أن بالرفق  ،وىكذا في حال التعامل معيم بأي لون من العامالت ،واستخراج الحقوق من الناس ،الشراءو 
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إذا كان أمامك ىذا وىذا  ،فال نختار طريق الشدة والعنف، يمكن أن نصل إلى ما نريد ، بالرفقتحل المشكالت
وال يصل إلى مطموبو  ،إن ذلك قد يقطع عميو الطريقف ،فال يصح بحال من األحوال أن اإلنسان يتخير الشدة

ولربما قابموا تمك الشدة بمثميا فوقع لو  ،بحال من األحوال، إضافة إلى ما تورثو ىذه الشدة من نفور لدى النفوس
   ويحصل عمى مقصوده. ،ال قموبيم بيذاما يكره، أما إذا عامميم بالمطف والرفق فإن الناس تستم

 رواه مسمم.، (7)ول ينزع من شيء إل شانو(( ،))إن الرفق ل يكون في شيء إل زانو وفي رواية ثالثة:
بل ىي أقوى صيغة من صيغ العموم، النفي واالستثناء التي جاءت بيا كممة  ،ىذا عام، ))ل يكون في شيء((
 ، أقوى صيغة من صيغ الحصر ىي ىذه.التوحيد ال إلو إال اهلل

بوية يقوليا البشر ليست فمسفات تر  -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا كالم المعصوم ، ((ل يكون في شيء إل زانو))
 من عند أنفسيم.

حتى في التعامل مع البيائم، وذكرت لكم بعض  ،حتى في التعامل مع الجمادات، ل يكون في شيء إل زانو(())
 ثوبو بالعنف فييتكو، أليس كذلك؟!وبعض النماذج في شرح ترجمة الباب، لربما اإلنسان يريد أن يصمح  ،األمثمة

معو جياز أو نحو  ،لربما يحاول اإلنسان بالعنف والشدة أن يصمح شيئًا قد اختل يحتاج إلى لطف في التعامل
وكأن ىذا الجماد يفيم  ،فبالشدة والعنف والرعونة يفسد ذلك عمى نفسو السيما إذا أخذتو دواعي الغضب ،ذلك

أو نحو ذلك لربما أخذ جيازه الجوال وضربو أمام الناس في  ،و كما نسمعأ ،لربما بعض الناس كما نشاىد
 ،أنت الذي خسرت اآلن ؟،المطار عمى األرض؛ ألنو غضب من شخص كان يحادثو أو نحو ذلك، ما ذنب ىذا

  وىل انحمت المشكمة أو ال؟! 
فيل ىذا مدح يمدح بو  لو عاسرتو يمينو لقطعيا، :وىكذا يصادفو أدنى األشياء كما يقال عن بعض الناس

 اإلنسان؟! 
وبعيدًا عن دواعي الشدة والغضب،  ،أن يتوصل إلى المطموب بالرفق والمطف -أييا األحبة-فيستطيع اإلنسان 

مع إذا كان يتعامل مع اآلخرين بشدة وعنف  ،المشرف عمى العمال ،الرئيس ،والنفوس ال تقبل ىذا، المدير
 وسين تنفر قموبيم منو.المرء
أو  ،أو الذي يبيع أو الذي يجمس في االستقبال في فندق ،ع إذا كان يتعامل مع الذين يشترون بعنف وقسوةالبائ

 فإنو يكسب.ما يأتونو مرة ثانية، ويخرجون وىم يذمونو، لكن إذا عامميم بالرفق  ،أو نحو ذلك ،في مكتب
 ،ينبغي أن يجعميا اإلنسان أمام ناظريو، ىذه قاعدة ول ينزع من شيء إل شانو(( ،))ل يكون في شيء إل زانو

 ال تنقضي، واهلل المستعان. ،ويتعامل مع كل األشياء بيذه الطريقة، واألمثمة في الحياة ال تنقضي عمى ىذا
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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