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الشيخ /خالد بن عثمان السبت

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

حرم الخير كم ))( ،)1رواه مسمم.
حرم الرفق ُي َ
((من ُي َ
سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يقولَ :
ىذا الحديث يدل داللة ظاىرة عمى منزلة الرفق ،وما ينتج عنو من تحصيل المنافع والمطالب ،وما يحصل من
تركو من الفوت والخسران.

((يحرم الخير كم )) ،و"كل" ىنا تدل عمى العموم ،فظاىره أنو ُيحرم الخير كمو ،في كل شيء ،ىذا ظاىره ،ومن
ُ
((يحرم الخير)) ،أن "أل" ىذه ليست لمجنس ،وانما لمعيد ،الخير الذي
أىل العمم من قال :إن المقصود بقولوُ :
((يحرم الخير كم )).
ينتج ويحصل من جراء الرفق ،وينشأ عنو ،قال :وىذا ىو المراد بقولوُ :
مع أن ىذا خالف ظاىر الحديث ،ولكن الذي يظير -واهلل تعالى أعمم -أن العرب تُعبر بذلك إذا كان يترتب

عمى فوات ىذا المطموب المحدث عنو خسارة كبيرة في جوانب مختمفة متنوعة ،إذا كانت خسارتو كبرى قيل فيو

ذلك.

تقول مثالً :الذي ُيحرم البر ُيحرم الخير كمو ،الذي ُيحرم الصبر ُيحرم الخير كمو؛ ألن الصبر يدخل في كافة
األبواب ،في فعل الطاعات تحتاج إلى صبر ،في ترك المعاصي تحتاج إلى صبر ،أقدار اهلل المؤلمة تحتاج إلى
صبر ،النعم التي تنزل عمى اإلنسان تحتاج إلى صبر؛ من أجل أن ال تُستعمل فيما ال يرضيو ،وأن ال يطغى
اإلنسان بسبب ذلك ،كل ىذا يحتاج إلى صبر ،وقل مثل ذلك حينما يقال :من ُيحرم الرضا أو القناعة ُيحرم
الخير كمو؛ ألنو يبقى مشتت القمب ،ييفو قمبو لكل ما يسنح ،فيو دائماً يفكر ويشغل نفسو بالنظر في تحصيل

مزيد من المكاسب إلى غير ذلك مما ال يخفى.

فينا الرفق يدخل فيو كل األشياء ،الرفق مع الوالدين واألقربين ،والرفق مع الجيران ،مع الناس ،الرفق مع

الزوجات ،الرفق مع األوالد ،الرفق مع المعمم ،الرفق مع التمميذ ،الرفق مع الموظفين ،الرفق مع الرؤساء

والكبراء ،الرفق في العمل الذي يؤديو اإلنسان ،اآلن لو أردت أن تُصمح ىذه بشيء من العنف ،ما الذي يحصل
من جراء ىذا؟.
يعني :لعل أحدكم ُيحدث قبل أسبوعين أو نحو ىذا أنو جاء بعامل ليكسر شيئاً في الدور الثاني ،ثم فوجئ أن
العامل يدعوه ،واذا ىو ينظر إلى الدور األرضي ،ىذا العامل قد خرق السقف لفظاظتو وجفائو وسوء صنيعو،
 -1أخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب فضل الرفق ( ،)2003/4رقم.)2592( :

من ُيحرم الرفق ُيحرم الخير كمو ،جمف ،جاف ،غميظ فخرق السقف بدالً من أن يكسر البالط ،بالغ وأفرط ،وىكذا
في كل شيء ،حتى في صالة اإلنسان وعبادتو إذا ُحرم الرفق ُحرم شيئاً كثي اًر.

في حل المشكالت ،في معالجتيا ،في التغمب عمييا ،نحتاج إلى شيء من الرفق ،الذين يعالجون األمور بشيء
من القسوة والعنف ،أو الفظاظة والشدة يعقدون المشكمة ،ولذلك بعض النساء قد تستنجد بأخ أىوج مثالً فتزيد

المشكمة ،تقول :جاء أخي فضرب زوجي ،جاء أخي وحمل السالح ووضعو عمى رأسو ،وقال :تمفظ بالطالق
اآلن ،ثم أخذني معو ،فاألىوج ال يمكن أن ُيعالج مشكمة.
الرفق مع الحيوانات ،مع البيائم ،وذكرت لكم ما جاء عن عائشة -رضي اهلل عنيا -لما ضربت الدابة ،فقال ليا

النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-يا عائشة ،ارفقي)) (.)2

وليذا قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إن الرفق ال يكون في شيء إال زاه )) في شيء من األشياء ((وال

يهزع من شيء إال شاه )) (.)3

فحرمنا كل
قال(( :من ُيحرم الرفق ُيحرم الخير كم )) ،تأمل ىذا المعنى ،وانظر ،ال نقول :إننا ُحرمنا كل الرفقُ ،
أقدار من الرفق ،نتفاوت فييا ،فيا تُرى كم ُحرمنا بسبب ذلك من الخير؟
الخير ،لكن ُحرمنا عمى تفاوت ًا
إذا كان من ُيحرم الرفق ُيحرم الخير كمو ،إذاً يفوتو من الخير بقدر ما يفوتو من الرفق ،فيقال لإلنسان الذي فيو
عنف وشدة وقسوة :قد فاتك من الخير بقدر ما ُبميت بو من ىذه الفظاظة والشدة والعنف والقسوة.
فالناس بين مقل ومكثر ،وبيذا نعمم أن من رزقو اهلل الرفق فقد رزقو خي اًر كثي اًر.

ثم ذكر الحديث اآلخر ،حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو(( :-أن رجالً قال لمهبي -صمى اهلل عمي وسمم:-

أوصهي ،قال :ال تغضب ،فردد م ار ارً يقول :أوصهي ،قال :ال تغضب))( ،)4رواه البخاري.

ىذا الرجل ال فائدة من تحديده ،وقد حاول بعض أىل العمم أن يعينو ،بعضيم يقول :ىو أبو الدرداء ،وبعضيم
يقول :ابن عمر ،وبعضيم يقول :جارية بن قدامة ،وبعضيم يقول :جابر ،لكن فائدة من ىذا.

الشاىد أن رجالً قال لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أوصهي)) ،الوصية ىي األمر والنيي الذي يؤكد ،افعل

كذا ،ال تفعل كذا ،مع التأكيد ،ىذه ىي الوصية ،أوصى ألوالده بكذا ،وأوصى بكذا.

شيئا آخر ،فكان النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
قال :أوصني ،قال(( :ال تغضب)) ،فالرجل ُيكرر :أوصني ،يريد ً
يرد عميو(( :ال تغضب)) ،ىذا الرجل قد يكون ممن يتصف بسرعة الغضب ،فقال لو النبي -صمى اهلل عميو
وسمم -ذلك.

تدعن أن
والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -يذكر لكل واحد ما يناسبو ،قال لمعاذ -رضي اهلل تعالى عنو(( :-ال
ّ
وحسن عبادتك))(.)5
تقول ُدبر كل صالة :المهم أعهي عمى ذكرك ،وشكركُ ،

 -2أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب في الرفق ( ،)255/4رقم.)4808( :

 -3أخرجو مسمم ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب فضل الرفق ( ،)2004/4رقم.)2594( :
 -4أخرجو البخاري ،كتاب األدب ،باب الحذر من الغضب ( ،)28/8رقم.)6116( :

 -5أخرجو أبو داود ،كتاب الصالة ،باب في االستغفار ( ،)86/2رقم ،)1522( :والنسائي ،كتاب السيو ،نوع آخر من الدعاء
( ،)53/3رقم.)1303( :

وكذلك أيضاً قال البن عباس -رضي اهلل عنو(( :-احفظ اهلل يحفظك ،)6())...وىكذا قال النبي -صمى اهلل عميو

وسمم -آلخرين أمو اًر أخرى.

ىنا قال لو(( :ال تغضب)) ،إذا كان اإلنسان يسرع إليو الغضب فمعنى ذلك أنو قد يوقعو ذلك في كل مكروه

حتى الكفر باهلل -عز وجل ،-إذا ُعرف عن الرجل مثل ىذا.
((ال تغضب)) ،ليس معناه أن يبقى اإلنسان ال يغضب إطالقاً ،بمعنى أنو يكون في موات ،النبي -صمى اهلل
عميو وسمم -كان يغضب ،وليذا سيأتي باب يتعمق بالغضب إذا انتيكت حرمات اهلل -تبارك وتعالى ،-فالشريعة
ال تطمب من الناس أن يتخموا عما جبميم اهلل -عز وجل -عميو أصالً ،وذلك أن اإلنسان يفرح ويغضب

ويرضى ،واهلل -تبارك وتعالى -من صفاتو الغضب ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -كان يغضب إذا انتيكت

حرمات اهلل -جل جاللو ،-ولكن المقصود أن ال يكون ذلك غالباً عمى اإلنسان ،وأن ال يوضع ذلك في غير

محمو ،أن ال يكون ىذا اإلنسان انفعاليا ،كما يقال :سريع االنفعالُ ،يسرع إليو الغضب ،فيتالعب بو الشيطان،
فيقوده كما يشاء ،فيتمفظ بما ال يميق ،ويصدر منو من الفعال ما ال يميق ،ثم يكون في حال لربما أشبو
بالمجنون ،يفقد عقمو ،الذي يقولون لو :اإلغالق ،أُغمق عمى عقمو تماماً فما يعي ما يصدر منو فيطمق امرأتو،
ويشتم ربو ،ودينو ،ويشتم ولده ،ولربما قذفو ،أو قذف من غضب بسببو ،أو نحو ذلك ،فيوقعو في كل رزية وأمر

ُمرد.

وليذا يقال :إ ن اإلنسان ينبغي عميو أن يغضب في المواضع التي يحسن فييا الغضب ،وما عدا ذلك فينبغي
عميو أن يتحمى بالحمم ،واهلل أعمم.

وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

 -6أخرجو الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،)667/4( -رقم.)2516( :

