
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بعض ما جاء عن السلف في باب الحلم واألناة والرفق

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 في ىذا الباب. -مرضي اهلل تعالى عني-نورد ما جاء عن السمف  "الحمم واألناة والرفق"ففي باب 

 .(ٔ)وال أبعد أناة منو ،وال أبطأ جيالً  ،: صحبت معاوية فما رأيت رجاًل أثقل حمماً يقول قبيصة بن جابر
 ،أنو يتعدى بقول أو فعل عمى غيره بمعنىالذي يجيل  :أنو صاحب حمم كثير، وال أبطأ جيالً  أثقل حممًا: يعني

ما بمقابمة اإلساءة. ،إما ابتداء  وا 
 .(ٕ)نفسي أن يكون ذنب أوزن من حمميع يقول: إني ألرف -رضي اهلل عنو-وكان معاوية 

 ي: أن يكون ذنب أثقل من حممي.يعن
ل لو: زياد بن أبي سفيان؛ ألنو استمحق في النسب، كان وقي ،حاكمًا عمى العراق -يعني: ابن أبيو- وكان زياد

أخر بيد اهلل تغير أمر األحنف، بمعنى: أن عُ  ،فمما ولي بعده ابنو ُعبيد اهلل بن زياد ،معظمًا لألحنف بن قيس
وقدم عميو من ىو دونو، ثم وفد عمى معاوية في األشراف، يعني: من أىل العراق، فقال لُعبيد اهلل:  ،األحنف

يعني:  ،وقال: يا أبا بحر ،فمما رآه معاوية أكرمو لمكان سيادتو ،أدخميم عمّي عمى قدر مراتبيم، فأخر األحنف
المجموعة  ذهى ،ُعبيد اهلل، يعني: جمسوا يثنون عمى ُعبيد اهلل فأخذوا في شكر ،وأعرض عنيم ،كناه وأجمسو معو

قال: إن تكممت  فقال لو: لَم ال تتكمم؟ ،سكت األحنفو  ،التي دخمت، جعموا يثنون عمى ُعبيد اهلل بن زياد
زلت عبيد خالفتيم، ففيم معاوية أنو ال يوافقيم عمى الثناء عمى ُعبيد اهلل بن زياد، فقال معاوية: اشيدوا أني قد ع

كل واحد شخصًا، وذكر  ،ثم أتوا معاوية بعد ثالث، نزلوا في الشام ،اهلل، فمما خرجوا كان فييم من يروم اإلمارة
لإلمارة بعد ُعبيد اهلل، وتنازعوا، فقال معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ وىو ساكت، قال: إن وليت  ويعني: يرشحون

وقال: كيف ضيعت مثل ىذا  ،معاوية بُعبيد اهلل ُتو، فخالد، فقال: قد أعبيد اهللأحدًا من أىل بيتك لم تجد مثل عُ 
وىو ساكت؟ فمما رجع ُعبيد اهلل جعل األحنف صاحب سره، وكان األحنف يقول:  ،الرجل الذي عزلك وأعادك

  .رحمو اهلل-وىذا من تواضعو  ،(ٖ)، ولكني أتحالملست بحميم
  .(ٗ)لحممو، وسخائو، وعقمو ؛كة في زمانووكان عبد اهلل بن صفوان بن أمية سيد أىل م

وصحب أبا  -مارضي اهلل عني-فقد كان صحب ابن عباس  -وىو من التابعين-وأما أبو سممة بن عبد الرحمن 
 .(٘)عباس الستخرجت منو عممًا كثيراً  وكان يقول: لو رفقت بابن ،ىريرة

                                                 
 (.ٖ٘ٔ/ٖسير أعالم النبالء ) -ٔ
 المصدر السابق. -ٕ
 (.ٕٜ/ٗ) المصدر السابق -ٖ
 (.ٔ٘ٔ/ٗ) المصدر السابق -ٗ
 (.ٕٛٛ/ٗ) المصدر السابق -٘



أو  ،يكتم ،باس ال يعطيو كما يعطي غيرهعفكان ابن  ،ال يتمطف بو ،يعني: كان ُيكثر من مجادلة ابن عباس
 و.يخزن عنو بعض عمم

 .(ٙ)عيارَ قْ يخرج عمى راحمتو إلى مكة، ويرجع ال يَ زين العابدين وكان عمي بن الُحسين 
، ويرجع ما وىو يذىب إلى مكة ،وأن تمشي ،والدابة تحتاج إلى ضرب من أجل أن ُتسرع ،بمعنى ما يضربيا

 ضربيا.
 ن الحاكم بن أبي العاص:وجاء في شعر يزيد ب

 عُ جعت عقمي والحميم يراجِ اور  ***الصبا والجيل بالحمم والتقى تُ شريْ 
 يعني: استبدلت ىذا بيذا. 

 (ٚ) وفي الشيب واإلسالم لممرء وازعُ  *** ع اليوىبَ أن أتْ  واإلسالمُ  الشيبُ  أبى
أن يعجل في أول كراىية  ،ثم عاقبو ،ثاً إذا أراد أن ُيعاقب رجاًل حبسو ثال -رحمو اهلل-وكان عمر بن عبد العزيز 

 .(ٛ)غضبو
 ،يعاقب أكثر مما يستحق، وبعد ثالثة أيام ييدأ اإلنسانف ،أو نحو ذلك ،يعني: يخشى أن يظممو في فترة الغضب

 .لمين ثالثة أيام؛ ألن أثر ذلك يزو وليذا ُرخص في اليجر بين المسم ؛وتذىب عنو نوازع الغضب
 .(ٜ)قال: بارك اهلل فيك ،ذا أغضبو رجلفإ ،يغضب وكان عبد اهلل بن عون ال

 بارك اهلل فيك. :، إذا قال لمرجلأنو غضببيا يعني: ىذه الكممة التي ُيعرف 
فإذا ىو يمدح الرفق فأكثر، فقال لو: يا أمير المؤمنين  ،ودخل نصر بن عمي عمى المتوكل الخميفة العباسي

 أنشدني األصمعي:
 درىامعذارء من خِ لأخرج  *** في لينومثل الرفق  لم أرَ 

 يستخرج الحية من جحرىا *** من يستعن بالرفق في أمره
 .(ٓٔ)الدواة والقرطاس ،فقال: يا غالم

 يعني: أعجبتو ىذه الفائدة.
 .(ٔٔ)نبياء: الحمم واألناة، وقيام الميلوكان الفضيل بن عياض يقول: من أخالق األ

 ويقول ابن المغربي األديب: 
 ***لسانًا أمام المجد يبني وييدمُ لي وحسبي أنت تعمم أنّ  وأنتَ 

 (ٕٔ)مُ فيحمُ  ض  عَ ولكن من تُ  فيرضى ***و ل كف  قب  ن تُ وليس حميمًا مَ 

                                                 
 (.ٖٛٛ/ٗ) المصدر السابق -ٙ
 (.ٕٓ٘/ٗ) المصدر السابق -ٚ
 (.ٖٖٔ/٘) المصدر السابق -ٛ
 (.ٖٙٙ/ٙ) المصدر السابق -ٜ

 (.ٖٗٔ/ٕٔ) المصدر السابق -ٓٔ
 (.ٖٚٗ/ٛ) المصدر السابق -ٔٔ



نما الحميم ىو  ،ليس الحميم الذي يكون حميمًا إذا الناس أكرموه وقدروه ونحو ذلك الذي يكظم حينما يؤذى وا 
 ويساء إليو.

 كناني: وكان من نظم ابن جبير ال
 فمن تأنى أصاب أو كادا ***ال جِ في األمر ال تكن عَ  تأن  

 تأمن من بغي كيد من كادا ***وكن بحبل اإللو معتصما 
 (ٖٔ)لنفسو كادا مسيءٌ  عبدٌ  ***و غيتَ فكم رجاه فنال بُ 

 : واهلل لقد ىممت أن أضربك سوطًا.فقال ،ىشام بن عبد الممك عمى رجلغضب و 
وماذا  ،ي حال غضبوىذا ف ،(ٗٔ)، ممك، قال: ىممت أن أضربك سوطاً خميفة ،قتمكىممت أن أ :يعني: ما قال

 يعني؟ شيء يسير.
كان لو أوقات ال يريد  -رحمة اهلل عميو-، الشيخ -رحمو اهلل-ىذا يذكرني بموقفين لمشيخ محمد الصالح العثيمين 

مذتو ال أحد يسأل في ىذه األوقات، ويكرر عمى تال ،ويتضايق ويظير ىذا عميو ،من أحد أن يسألو فييا إطالقاً 
ويرجع عمى األقدام، في الذىاب من البيت إلى  ،وىو يذىب عمى األقدام ،ففي ذىابو من بيتو إلى المسجد

 ،سمموا عميو رأوهإذا  ،ما يمشي معو بعض الصبيان ايراجع القرآن، وغالبً  ،فقط يرد السالم ،المسجد ال يكمم أحداً 
وال يكمم  ،ومن جاء إليو يريد أن يسأل أو نحو ذلك فقط يرد السالم ،وىو ال يتكمم ،دومشوا حتى يصل إلى المسج

 رآن.ويراجع الق ا،أحدً 
ذىب إلييم  ،وىم في الجزيرة الوسطى في الطريق ،أذن المغرب ،وقت صالة المغرب ماالفذات يوم وجد عُ 

وىو يقول:  ،إلييم والغضب في وجيولماذا تعممون اآلن وقت الصالة؟ وصل و وغضب، يعني: لماذا ال تصمون؟ 
فمما اقترب تمامًا عندىم ابتسم وجمس يداعبيم ويضاحكيم ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ وأنت ما  ،؟لماذا ال تصمون
 و غير مسمم؟ وأنت كذا ويالطفيم.أيسأليم ىل أنت مسمم اسمك؟ وبدأ 

ذا ىو عند المسجد ،وفي يوم آخر جاء ذا بولدين  ،نزول قميل في الرصيفوفيو مكان أظن لمعربات في  ،وا  وا 
ذا بالشيخ أماميم تماماً في حال من ا ،عمى سيكل واحد وأراد أن  ،، فجاء وأخذ بقود السيكل وغضبلسرعة وا 
اسمك؟  ماراكب معو  الذياسمك؟ وأنت  ماثم مباشرة قمب ذلك وتمطف بو، كيف حالك؟  ،يزجر ىذا الولد
 فة ونحو ذلك.يت الغضبة بضحك، ومالطوتمطف بيم، وانت

بما يطالبيم بو أن ال يسألوا في بعض األوقات، بعض األوقات يكون عنده  ونويبقى بعض الطالب ال يمتزم
فيأتي أناس ال يعرفون يقول: ما أحد يسأل فييا،  ،ابعد العشاء مثاًل، فكان يحدد ليم أوقاتً  ،أو برنامج محدد ،لقاء

ويأتون ويسألون، فغضب ذات  ،فرصةال، وبعض الطالب يستغمون يصمون معو ،ويسألون ،من خارج البمد أحياناً 
وىو في غاية الغضب، وقال: أنا كم مرة قمت  ،وجاء وجمس عمى الدكة التي يدرس عمييا ،اشديدً  ايوم غضبً 

وجمس  ،ما أحد يسأل، ورددت عميكم ىذا مراراً  ،ما أحد يسأل في الوقت الفالني، بعد الصالة الفالنية :لكم
                                                                                                                                                                  

 (. ٜٖٙ/ٚٔ) المصدر السابق -ٕٔ
 .(ٙٗ/ٕٕ) المصدر السابق -ٖٔ
 (.ٕٖ٘/٘) المصدر السابق -ٗٔ



ثم  ،رى إذا سأل أحد بعد ىذه المرةتُ  ،قال: اسمعوا يا جماعة ذلك وسيم الطير، ثم بعدكأن عمى رءو  ا،ساكت
 فجمسوا يضحكون.مجاوبك،  ا، ثم قال: ما أنسكت

 غيره قد يقول: اضربوا رأسو بالسيف.سأضربك سوطًا، يعني:  ،فأقول: ىذا مثال ذكرني بو فعل ىذا الخميفة
 واهلل المستعان.
 وآلو وصحبو. ،مى نبينا محمدوصمى اهلل ع

 


