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الخصمتان الحبيبتان

ممخص الخطبة

 -1خصمتان يحبيما اهلل ورسولو :الحمم واألناة  -2الحمم صفة األنبياء  -4صفة الرفق واألناة -5
تبمد األحاسيس ليس من الحمم واألناة

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد فاتقوا اهلل أييا المسممون ،وراقبوه واعمموا بطاعتو واجتنبوا معاصيو ،وتخمقوا باألخالق

الفاضمة ،وجاىدوا أنفسكم عمى االتصاف بالصفات الحميدة فإنيا سبيل إلى التقوى وطريق موصل

إلى السعادة في الدنيا واآلخرة.

إخوة اإلسالم :وتضطرب عمى الدوام أمور الحياة ،وتكثر في ىذه الدار المنغصات والمكدرات،
ويصور الشاعر طرفا من ىذه المعاناة حين يقول لبيد بن ربيعة العامري:
بمينا وما تبمى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع

فال جزع إن فرق الدىر بيننا فكل امرئ يوما لو الدىر فاجع
وما الناس إال كالديار وأىميا بيا يوم حموىا وتغدو بالقع

ويمضون ارساال وتخمف بعدىم كما ضم إحدى الراحتين األصابع

وما المرء إال كالشياب وضوئو يحور رمادا بعد إذ ىو ساطع

وما المرء إال مضمرات من التقى وما المال إال عاريات ودائع

أليس ورائى إن تراخت منيتي لزوم العصا تحني عمييا األصابع

 ..القصيدة ()1

وأبمغ من ذلك قولو تعالى :لقد خمقنا اإلنسان في كبد [البمد .] 4 :وقولو جل ذكره :وما الحياة الدنيا

إال متاع الغرور [آل عمران. ]185 :

وأمام ىذه الحقيقة الماثمة يحتاج المسمم – بل العامل – إلى نوع من التعامل يجنيو مزالق الطريق،

ويجاوزه العقبات ،والى نمط من األخالق يخفف عنو الصدمات ويسري عنو حين الشدائد واألزمات،

ويرشد اإلسالم – فيما يرشد – إلى الخروج من المأزق بالتزام اليدوء وعدم العجمة والطيش في

التصرفات ،وييدي النبي صمى اهلل عميو وسمم ألشج عبد القيس ((إن فيك خصمتين يحبيما اهلل الحمم

واألناة (.))2

وما أعز ىاتين الخصمتين في الناس ،وما أشد الحاجة إلييا ،أما الحمم فيو العقل ،وأما األناة فيى
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التثبت وترك العجمة (.)3

والحمم أفضل من كظم الغيظ ،ألن كظم الغيظ عبارة عن التحمم أى تكمف الحمم ،وال يحتاج إلى كظم

الغيظ أي من ىاج غيظو ،ويحتاج فيو إلى مجاىدة شديدة ،ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك

اعتيادا ،فال يييج الغيظ ،وان ىاج فمن يكون في كظمو تعب ،وىو الحمم الطبيعى.
وكذلك تدرب النفس عمى الحمم بالتحمم ،كما حكاه الغزالي يرحمو اهلل(.)4

معاشر المسممين :ويكفى الحمم عزة ورفعة وعمو شأن أنو من أسماء اهلل وصفاتو.

قال تعالى :واعمموا أن اهلل غفور حميم [ البقرة.] 235 :

ولقد عفا اهلل عنيم إن اهلل غفور حميم [ آل عمران.] 155 :
وصية من اهلل واهلل عميم حميم [.النساء.]12 :

والحمم حمية أنبياء اهلل عمييم الصالة والسالم ،والخميل عميو السالم يصفو ربو بالحمم ويقول :إن

إبراىيم ألواه حميم [التوبة  .]114:إن إبراىيم لحميم أواه منيب [ىود.]75:

ويبشره ربو كذلك بابن حميم ،ويكون الحمم من صفات إسماعيل عميو السالم .قال تعالى :فبشرناه
بغالم حميم [الصافات .]101:

ويوصف شعيب عميو السالم بالحمم والرشد من قومو ،وان كان عمى سبيل التيكم واالستيزاء منيم،

قال تعالى :إنك ألنت الحميم الرشيد [ىود.]87:

لكنو كذلك وان رغمت أنوف المأل ويكفيو حمما وعمما أن يقول ليم :وما أريد أن أخالفكم إلى ما
أنياكم عنو إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو أنيب

[ىود.]88:

أما صفوة الخمق وخيرة المرسمين ،فيزكيو ربو بكمال األخالق ويقول :وانك لعمى خمق عظيم

[القمم.]4:

ويجمع اهلل بو القموب بعد فرقتيا ،ويجمع بو شمل النفوس بعد شرودىا وضياعيا ،ويقول لو ربو :فبما

رحمة من اهلل لنت ليم ولو كنت فظًا غميظ القمب ال نفضوا من حولك فاعف عنيم واستغفر ليم
وشاورىم في األمر [آل عمران .]159:

أييا المسممون :ويوصي اهلل بالحمم والرفق ومجاىدة النفس عمييما وبين آثارىما ،ويقول تعالى :وال
تستوى الحسنة وال السيئة ادفع بالتي ىي أحسن فإذا الذى بينك وبينو عداوة كأنو ولي حميم وما
يمقاىا إال الذين صبروا وما يمقاىا إال ذو حظ عظيم [فصمت .]25-24:

قال ابن كثير رحمو اهلل :أى وما يقبل ىذه الوصية ويعمل بيا إال من صبر عمى ذلك ،فإنو يشق

عمى النفوس  ..ويقول جل ذكره :ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم األمور [الشورى.]43:

ويعمق اإلمام الطبري عمى اآلية بقولو :ولمن صبر عمى إساءة من أساء إليو ،وغفر لممسيء إليو
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جرمو ،فمم ينتصر منو ،وىو عمى االنتصار منو قادر ابتغاء وجو اهلل عز وجل وثوابو ،إن ذلك لمن

عزم األمور ،ندب اهلل إلييا عباده ،وعزم عمييم العمل بو.

إخوة اإلسالم :ونتيجة جيل اإلنسان وضعفو ،فقد يبدو لو أحيانًا أن أسموب الشدة ىو أقصر الطرق
لموصول إلى ىدفو ،وأن ممارسة العنف قد تعجل لو حصول النتائج التى يرنو إلييا  ..وليس األمر

كذلك فما يحصل بالحمم والرفق واألناة خير في اآلخرة واألولى ،كذلك ييدي المصطفى صمى اهلل

عميو وسمم أمتو ويقول(( :إن اهلل رفيق يحب الرفق ،ويعطي عمى الرفق ما ال يعطي عمى العنف،
وما ال يعطي عمى ما سواه( .))5بل يؤكد النبي صمى اهلل عميو وسمم أن الرفق واألناة سبب لكل

خير ،ويقول(( :إن الرفق ال يكون في شئ إال زانو ،وال ينزع من شئ إال شانو)).

ويحذر عميو الصالة والسالم من فقد الرفق بفقد الخير كمو وىو القائل(( :من يحرم الرفق يحرم

الخير( .))6ومن ثم قيل(:الرفق في األمور كالمسك في العطور( .)7وقديمًا قيل :الحمم سيد
األخالق.

وما فتئ العارفون يتمثمون الحمم في حياتيم ،واألناة في تصرفاتيم ،وييدون بيا غيرىم ،وقد ورد أن

سب ابن عباس رضى اهلل عنيما ،فمما فرغ قال :يا عكرمة ىل لمرجل حاجة فنقضييا؟ فنكس
رجالً ّ
الرجل رأسو واستحى(.)8

وقال أنس بن مالك رضي اهلل عنو في قولو تعالى :فإذا الذى بينك وبينو عداوة كأنو ولي حميم .ىو

الرجل يشتمو أخوه فيقول :إن كنت كاذباً فغفر اهلل لك ،وان كنت صادقاً فغفر اهلل لى(.)9
وما أجمل ما قال الشافعي رحمو اهلل:

يخاطبنى السفيو بكل قبح فأكره أن أكون لو مجيبا

يزيد سفاىة فأزيد حمما كعود زاده اإلحراق طيبا()10

أخوة اإليمان :واذا كانت الحاجة تدعو الحمم واألناة في كل حال في ىذه الحياة الدنيا ،فيي في زمن
الشدائد والفتن أحرى وأولى ،ففييا تطيش العقول ،وتضطرب القموب ،وتختل المواقف ،وال يسعف

المرء إال التثبت واألناة والحمم والرفق في المدليمات ،لكن ذلك محتاج إلى صبر ومصابرة ،وتغميب

حظوظ اآلخرة عمى الدنيا ،ويضرب ابن عمر رضى اهلل عنيما أروع األمثمة في ىدوئو وأناتة ورفقو

وحممو في الفتنة ويقول ( :دخمت عمى حفصة ،ونسواتيا تنطف – أى ذوائبيا تقطر – قمت :قد كان
من الناس ما ترين ،فمم يجعل لى من األمر شىء ،قالت :الحق فإنيم ينتظرونك ،وأخشى أن يكون

في احتباسك عنيم فرقة .فمم تدعو حتى ذىب ،فمما تفرق الناس خطب معاوية قال :من كان يريد أن
يتكمم في ىذا األمر فميطمع لنا قرنو ،فنحن أحق بو ومن أبيو ،قال حبيب بن مسمم البن عمر :فيال

أجبتو؟ قال عبد اهلل :فحممت حبوتي ،وىممت أن أقول :أحق بيذا األمر من قاتمك وأباك عمى

اإلسالم ،فخشيت أن أقول كممة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عنى غير ذلك ،فذكرت ما أعد
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اهلل في الجنان ،قال حبيب( :حفظت وعصمت(.)11

وسواء وقعت ىذه الحادثة حين تفرق الحكمان في (صفين) فمم يتفقوا عمى أمير المؤمنين ،أم كانت

في زمن معاوية حين أراد أن يجعل والية العيد البنو يزيد ،فيي تصور أناة ابن عمر ورغبتو في
تسكين األمور وعدم إثارة الفتن بين المسممين ،والحرص عمى جمع الكممة ،وىو ما وافقو عميو

الصحابي حبيب بن مسممة حين قال :حفظت وعصمت.

وكذلك ينبغى أن تكون األناة والرفق والحمم منيجا لممسمم في كل حال ،وتتحتم أكثر حين تكون الفتن
والفرقة والخالف ،فتمك خير وسيمة لمراغمة الشيطان وجمع كممة المسممين ،ومن يرد اهلل بو خي ار

يفقيو في الدين ،ومن يحرم الرفق يحرم الخير كمو.

أقول ما تسمعون....

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين قدر أرزاق العباد ،وقسم أخالقيم ،والمغبوط حقا من وفقو اهلل عمما وحمما ،قال

عمي رضي اهلل عنو :ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ،ولكن الخير أن يكثر عممك ويعم حممك،

وأن ال تباىي الناس بعبادة اهلل ،واذا أحسنت حمدت اهلل تعالى ،واذا أسأت استغفرت اهلل تعالى(.)12
وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،يعطى الدنيا من أحب ومن لم يحب ،ولكن ال يعطى

الدين إال من أحب ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو وخيرتو من خمقو ،عمم األمة بسموكو القولي
والفعمي العمم والحمم والرفق واألناة ،والخير كل الخير في اتباع سنتو واقتفاء أثره.

أييا المسممون :ولم يكن األناة والرفق وتسكين األمور في الفتن سموكا خاصا بابن عمر رضي اهلل

عنيم ،بل كان ذلك ديدن الصحابة والتابعين ليم بإحسان رضى اهلل عنيم ،وىذا سعد بن أبى وقاص

رضي اهلل عنو وىو أحد المبشرين بالجنة ،ثبت عنو أنو قال البنو حين حثو في القيام ببعض األمور

في الفتنة قال البنو( :يا ىذا! أتريد أن أكون رأسا في الفتنة ،ال واهلل (.)13

بل وصل األمر بسعد رضى اهلل عنو إلى أن أعتزل الناس حين وقعت الفتنة.

وال شك أن سعدا وابن عمر وغيرىما من الصحابة رضوان اهلل عمييم تعمموا سموك األناة والرفق

والنظر في األمور من محمد صمى اهلل عميو وسمم الذى أدبو ربو فأحسن تأديبو ،وزكاه في محكم

تنزيمو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عميو ما عنتم حريص عميكم بالمؤمنين رءوف رحيم [التوبة

.]128:

ومحمد صمى اهلل عميو وسمم ألناتو وحسن تقديره لم يتعجل في تغيير بناء الكعبة ،وىو القائل لعائشة

رضي اهلل عنيا(( :لوال حدثان قومك بكفر ليدمت الكعبة ،ولبنيتيا عمى قواعد إبراىيم ،ولجعمت ليا
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بابين(.))14

والبخاري رحمو اهلل بوب عمى ىذا الحديث بابا عظيما فقال( :باب من ترك بعض األخبار مخافة أن

يقصر الناس عن فيمو فيقعوا في أشد منو).

معاشر المسممين :وىل عممتم أن الحمم واألناة سبب لمحفظ والبقاء ،حتى وان كان المحفوظ فاسقا أو

كافرا؟

تأمموا في ىذا الحديث الذى رواه اإلمام مسمم رحمو اهلل في صحيحو ،وقد جاء فيو أن المستورد

القرشي رضى اهلل عنو – وعنده عمرو بن العاص رضى اهلل عنو – ((سمعت رسول اهلل صمى اهلل
عميو وسمم يقول :تقوم الساعة والروم أكثر الناس! قال لو عمرو :أبصر ما تقول ،قال المستورد:

ومالي أنا ال أقول ما قالو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،قال عمرو :إن كان كذلك فألن في الروم

خصاال أربعا ،وعد منيا :أنيم أحمم الناس عند الفتنة ،وانيم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة)) … وعد

بقية الخصال األربع.

قال أىل العمم :ىذا كالم من عمرو بن العاص رضي اهلل عنو ،ال يريد أن يثني عمى الروم

والنصارى الكفرة  ..كال ،ولكن ليبين لممسممين أن بقاء الروم وكونيم أنيم أكثر الناس إلى أن تقوم

الساعة ،ألنيم عند وقوع الفتن أحمم الناس فيم ال يحممون وال يعجمون وال يغضبون ،فيقوا أنفسيم
ويقوا أصحابيم القتل (.)15

ومن العجب أن يتساىل المسممون فيما نص عميو دينيم ويتشبث بيا من حرفت كتبيم ونسخت

أديانيم؟

أييا المؤمنون ،وتشتد الحاجة لمحمم كذلك حين تستأثر المشاعر ،فتحتاج إلى التيدئة والتسكين،

وحين تشعر النفوس بالضيم ،فتتطمع إلى االنتصار وحين يشيع المنكر ،فترتفع أسيم الغيرة لدين اهلل.

لكنيا يجب أن تضبط بميزان الشرع وأن تحكم بالعقل ،وأن تحمى بالحمم ،وأن تجمل بالرفق ( وما

كان الرفق في شىء إال وزانو ).

وعمى مسممي اليوم أن يتذكروا أن االستفزاز قديم ،وأن العاقبة لممتقين إن ىم صبروا وصابروا
ورابطوا واتقوا رب العالمين.

واقرؤوا القرآن الكريم وستجدون فيما أوحي إلى محمد صمى اهلل عميو وسمم قولو تعالى :وان كانوا

ال ُسنة من قد أرسمنا قبمك من
ليستفزونك من األرض ليخرجوك منيا واذا ال يمبثون خالفك إال قمي ً
رسمنا وال تجد لسنتنا تحويالً [اإلسراء.]77-76:
وقال تعالى – في معرض الحديث عن صراع الحق والباطل بين موسى عميو السالم وفرعون –

فأراد أن يستفزىم من األرض فأغرقناه ومن معو جميعاً وقمنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا األرض

فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفاً [اإلسراء .]104-103:
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أخوة اإلسالم :وال يعني الحمم واألناة تبمد اإلحساس عن مصائب المسممين ،وال موت المشاعر عن
واقعيم الميين ،ففئة تقتل أو تيجر – كما يحصل اليوم عمى أرض البوسنة والشيشان وغيرىا –

وربما مات الكثير من فقد الطعام والشراب ،وفئة تؤذى أو تنفى أو تسجن أو تعذب كما في بالد

كثيرة من بالد المسممين.

وليس من الحمم واألناة إضاعة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،والتكاسل في الدعوى إلى اهلل

بالحسنى ،وال القعود عن نصرة المظمومين ،ومحبة المؤمنين ،والبراءة من الكافرين ،وبغض

المنافقين ،ولكن الحمم واألناة تريث وتعقل في الحركات ،وتأن وعدم عجمة في التصرفات ،ونظر

محمود في العواقب ،وتقدير وتغميب لممصالح والمفاسد ،إنو كبح جماح ،النفس واليوى ،واستشارة

لذوي العمم والفضل والنيى ،بالحمم واألناة يسود العمماء ،وبالحمم واألناة والرفق يصمح شأن الوالة

واألمراء(( .الميم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عمييم فاشقق عميو ،ومن ولي من أمر أمتى شيئا
فرفق بيم فارفق بو)).

كذلك قال المصطفى صمى اهلل عميو وسمم(.)16

وتأمموا في عظيم ىذه الحكمة التى أسداىا واحد من سادات الحكماء ومن يضرب بحممو وسؤدده

المثل.

إنو األحنف بن قيس رحمو اهلل ،الذي يقال أنو كمم مصعب بن الزبير في محبوسين ،وقال :أصمح

اهلل األمير إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعيم ،وان كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعيم.
وىو القائل :ال ينبغى لألمير الغضب ،ألن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة(.)17

وبالحمم والرفق واألناة ينبغى أن يربى األباء واألميات البنين والبنات ،وأن يكون جزءا ميما من

وظيفة المربين ،وأسموبا عمميا لممعممين ،ونيجا متبعا لمقادة والمسؤولين ،الميم ىيء لممسممين من

أمرىم رشدا ،وارزقيم الحمم واألناة والرفق في األمور كميا.
__________
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