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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
حديث عائذ  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "أمر والة األمور بالرفق برعاياىم ونصيحتيم والشفقة عمييم"ففي باب 
-سمعت رسول اهلل  يإن ،ني  ب : أنو دخل عمى عبيد اهلل بن زياد فقال لو: أي  -رضي اهلل تعالى عنو-بن عمرو 

 متفق عميو. ،(1)((فإياك أن تكون منيم ،طمةعاء الح  شر الر   ))إن   يقول: -صمى اهلل عميو وسمم
صمى اهلل -قال لو: سمعت رسول اهلل  ،وعبيد اهلل بن زياد ولي في العراق بعد أبيو ،دخل عمى عبيد اهلل بن زياد

 عاة.عاء ور  الراعي يجمع عمى ر  و  ،عاء: جمع راع  الر   ((طمةعاء الح  شر الر   إن  ))يقول:  -عميو وسمم
الذي يكون فيو صمف وعنف وذلك في رعاة اإلبل ىو الذي يسوقيا بشدة وقوة  بمعنى ))إن شر الرعاء الحطمة((

وىذا  ،الماء وتحتدم وىو يدفعيا إليو دفعًا ويسوقيا إليو سوقًا عنيفًا فتصطك عند ،فيوردىا الماء ،دون مراعاة ليا
وكيف تحتاج إلى شيء من الرفق في رعايتيا  ،من عرف اإلبل وكيف ترد الماء عمى أمر معروف ال يخفى

 ،جد من يسوقيا سوقًا عنيفًا فإنيا لربما يكاد يطحن بعضيا بعضًا من شدة اصطكاكيا ببعضوأنو إن و   ،وسوقيا
وكذلك أيضًا الذي  ،مع ىذه الدواب والبيائم وىو من يكون عنيفاً  ))الحطمة(( ،عاةيعني شر الر   ))شر الرعاء((

فإذا كان معيم في سفر فإنو  ،والغمظة فإن ىذا مذموم يكون واليًا ويتعامل مع الناس بشيء من الصمف والعنف
نما يمشي بيم مشيًا يستنفذ فيو قواىم ،ال يترك ليم مجااًل يستريحون فيو ونحو  ،وينيكيم بالتعب واإلرىاق ،وا 

ذا كاو  ،ذلك وال يراعي  ،ويطحنيم فيو ،ن يشرف عمى عمال مثاًل فإنو يعامميم بصمف ويسوقيم سوقًا إلى العملا 
وىكذا إذا كان يتعامل  ،ونحو ذلكوما يرد عميو ويعرض لو من تعب  ،وال يراعي ما يحتاجو اإلنسان ،ضعفيم

 ،بعضيم لربما يتحدث ىكذا ،حتى إنو لربما ال ينادييم بأسمائيم ،يتعامل بعنف وقوة وشدة وصمف ،مع تالميذ
فيتعامل مع الناس  ،وقل مثل ذلك فيمن كانت لو والية عامة ،وبطريقة تنفر منيا النفوس وال تتقبميا ،أنت ،أنت

نما الناس بحاجة إلى من يتجاوز عن الزلة ويعفو ويصفح  ،بشيء من الشدة والغمظة والعنجيية والصمف وا 
يجازي المحسن و  ،ويراعي أحواليم ،ضعفيم وعجزىم وما إلى ذلك ويحتوي ،ويحتوييم ،ويتسع صدره لمجميع

 .وينظر في حال المسيء ،بإحسانو
لطالما سمعت من أبناء أو من زوجات من يعمن بغضو  ،أو مع أوالده وكذلك أيضًا الرجل في تعاممو مع زوجتو

 ،والسبب أنو يعامميا بصمف وشدة ،شديداً  مرًّا وتدعو عميو دعاءً  ،أو المرأة التي تعمن بغضيا لزوجيا ،ألبيو

                           
ئر، والحث عمى الرفق بالرعية، والنيي عن إدخال المشقة أخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلمام العادل، وعقوبة الجا - 1

 (.1331عمييم، برقم )



وال يمكن أن يغتفر تقصيرًا أو  ،ولربما أخرجيا من البيت ليالً  ،وييينيا ويذل أىميا ويشتميم ،ال يرحميا ،وقسوة
وىكذا األوالد  ،من مصالحو فال يغتفر ليا ذلكيسير فيفوتو شيء  ،يوًا أو ما يعرض لممرأة من ضعفخطًأ أو س

حصل مقصوده من وال ي ،فيبغضونو وينفرون منو ،كره عميوالقمب إذا أ   ،قسوةيتعامل معيم بشيء من ال
ولو كان الدافع لو عمى ذلك ىو الغيرة أو المحبة أو إخراج ىؤالء األوالد عمى حال مرضية من  ،استصالحيم

ال يتخرج فيطحنيم ف ،فيحطميم ،))شر الرعاء الحطمة((لكن  ،االستقامة والتعمق بمعالي األمور وما أشبو ذلك
ن في فيم يعيشو  ،والسبب أن نفوسيم قد ىشمت وكسرت ،وال يكون أحدىم كبيراً  ،منيم أحد في شيء من المعالي

ولوال أن اإلنسان  ،ويشعر الواحد منيم أنو ال يستطيع أن ينيض بشيء ،التحطيم واإلذاللمن حال كما يقال: 
 -ذلك فيو إشارة إلى صاحبيا فقد يعرفو أحدلئال يكون -فصيل يكره أن يذكر بعض الحاالت بشيء من الت

 مؤلمة جدًّا ،ال يتمالك اإلنسان أحيانًا إال أن يبكي وىو يسمعيا ذكرت أحواالو  ،سكب فييا العبراتت   الذكرت أمورً 
 ،ويعاني مع أوالده ،يعاني إذا تزوج ،وتستمر مع ىذا الشخص يبمغ الثالثين واألربعين وىو يعاني ،في التربية

وأشياء  ،ىذا إذا صمحت حالو ،معمم والكتبويعاني مع قراءتو ل ،ويعاني مع قراءتو لكتاب اهلل ،ويعاني مع نفسو
تحطيم  ،جرح لممشاعر ،إحراج ،عنيفت المعمم مثال:أسموب  ،والسبب ىو ىذا الطحن في التربية ،جدًّامؤلمة 

ليست تربية  ،تربية العبيد باختصارو معاممة  يعامميم ،ال يراعي الكممات التي تخرج منو ،ليؤالء الطالب والتالميذ
فيحول المحاضن التربوية إلى  ،يربي من معو تربية صمفة ،وىكذا يكون أحيانًا الداعية وىو ال يشعر ،القادة

الناس بحاجة إلى طريقة  ،وىذا الكالم غير صحيح ،قاسيةيعامميم معاممة  ،عساكر ،أماكن تجنيدكأنيا  ،عسكرة
   واهلل المستعان. ،التعامل والتربيةأخرى في 

: سمعت رسول -رضي اهلل تعالى عنو-أنو قال لمعاوية  -رضي اهلل تعالى عنو-وىذا حديث أبي مريم األزدي 
كان يعني أي شيء صغيرًا  :شيئاً  ،((..))من واله اهلل شيئًا من أمور المسممينيقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

ة م  وخمتيم: الخ   ،أي حاجة تعرض ليمبمعنى  :دون حاجتيم ،تيم وفقرىم((م  دون حاجتيم وخ  ))فاحتجب  ،أو كبيراً 
)دون ) ،الذي يظير أن ىذه ألفاظ متقاربة في المعنىو  ،والفقير بعضيم يقول: ىو أشد من الخمة ،ي الفقرأ

 والفقر بمعناه. ،يعني فقرىم (()وخمتيم) ،ما يعرض ليم من حاجات (حاجتيم(
فمن ولي من أمر المسممين  ،الجزاء من جنس العمل و وفقره يوم القيامة((دون حاجتو وخم ت تجب اهلل))احقال: 

 قال: "فجعل معاوية ،أو أن يضع ليم من يقوم عمى حاجاتيم عمى الوجو المطموب ،شيئًا يجب أن يفتح بابو
 رواه أبو داود والترمذي. ،(2)رجاًل عمى حوائج الناس"
وأن  ،اوأنيا أمانة وليست تشريفً  ،ولية كبرىئكانت صغيرة أو كبيرة أنيا مس أيًّا ة الواليةىذا كمو يؤكد أن قضي

 -عز وجل-وأن ذلك سيسأل اهلل  ،أنو تيافت في غير محمو تيافت الكثيرين عمى الرئاسات والواليات ونحو ذلك
فإذا كان ال يجد  ،وتضييعوما حصل من تفريط  ،والقميل والكثير ،ويحاسب عمى الصغير والكبير ،عنو صاحبو
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ا من عرف عن نفسو أم   ،ليذا عمى الوجو المطموب من كل وجو فينبغي أن ينأى بنفسوفي نفسو األىمية 
وأحيانًا ببذل الدين فيذا أمر في  ،بأي طريقة ،ل واليةالضعف ولكنو مع ذلك يكابر ويصارع ويعارك حتى يحص  

إما  ،وما تنفعو الوالية وما تغني عنو في ىذه الدنيا القصيرة ،نفسو رورحم اهلل امرًأ عرف قد ،غاية السوء والقبح
ما أن يذىب عن ىذا الكرسي ،أن يذىب عن ىذا الكرسي تغير ولم يحصل  وكثير من الناس إذا ولي والية ،وا 

نو من فيكون فييا وينتقل منيا وقموب أىل اإليمان لربما تمعنو لما يجدون م ،عمى يده نجاح وال فالح وال إصالح
الذي ال يستطيع أن يقوم عمى الوجو المطموب و  ،والتضييق عمييم وما أشبو ذلك ،اإلساءة والتضييع لمصالحيم

وما تمقيناه في كثير من األحيان  ،افالمسألة ليست تشريفً  ،ر المصالح ويقمل المفاسد فينبغي أن ينأى بنفسوويكث  
و أىمو ومن حولو إذا حصل لو رئاسة أو نحو ذلك ىذا من التربية أن ىذا أمر جيد يحصل لإلنسان ويفتخر ب

واهلل  ،سأل عنيا في الدنيا ويسأل عنيا في اآلخرةوتكاليف ي   ،ىي أمانات ،ىذا غير صحيح ،خطأ في التربية
 أعمم.

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


