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الرفقَ
خطبة الجمعة عن ِّ
!

ِ
الرؤوف الرحيم ِ ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له اإلل ُه العظي ُم ،وأشهد أن نبيَّنا
الحمد هلل
خ ُلق الكريم ،اللهم ِّ
صف بال ُ
خير من اتَّ
صل وس ِّلم وبا ِرك عليه وعلى آله
محم ًدا عب ُده ورسو ُله
َ
ُ
وأصحا ِب ِه إلى يوم الدين ،يَا أَيُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا اتَّ ُقوا اهللََّ َحقَّ تُ َق ِ
سلِ ُمونَ .إخوة
ات ِه َو َال تَ ُموتُ َّن إِ َّال َوأَنْت ُ ْم ُم ْ
ِ
والخصال النبيلة في منظومة مكارم ِ األخالق في اإلسالمُ :
خ ُلق
السجايا الجميلة
اإلسالم :من َّ
الرفقُ الذي يعني :االتِّ
والسهولة في
صاف بال ِّلني
ُّ
َ
الرفق بأشم ِل معانيه وأوسع مضامينه ،إنه ِّ
ِّ
ت َل ُه ْم َو َل ْو
األقوال واألفعال ،واألخذ باألسهل ،والدفعَ
باألخف ،قال جل وعال :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن اهللَِّ لِن ْ َ
ِّ
ظ ا ْل َق ْل ِ
ت فَظًّا َغلِي َ
است َ ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو َ
شا ِو ْر ُه ْم ِفي ْ
ب َالنْفَ ُّ
الرفقُ
ُكن ْ َ
ف َعن ْ ُه ْم َو ْ
ضوا ِم ْن َح ْولِ َك فَا ْع ُ
األ َ ْم ِر .إنه ِّ
الرفقَ
الذي
َّ
يتضم ُن الرحم َة باملؤمنني ،و ُل َ
طف الرعاية لهم ،والبَشاش َة والسماح َة في التعا ُمل ،إنه ِّ
ص من ِ
ب البُع َد عن ال ُع ِ
الغل َ
ظة في املقال،
نف بشتَّى أشكالِه و ُمخت َلف ُ
صو ِره ،والتخ ُّل َ
الذي يجلِ ُ
والفَظاظَة في األفعال ،والفُ َ
حش في جميع األحوالَ ،وا ْ
خ ِف ْ
ني .يقول صلى اهلل
اح َك لِ ْل ُمؤ ِْم ِن َ
ض َجن َ َ
عليه وسلم :إن أحبَّكم إليَّ يوم القيامة ،أحسنُكم أخال ًقا ،املُوطِّئون أكنافًا ،الذين يأ َلفون ويُؤ َلفون.
ِ
َ
الر ْح َم ِن ا َّل ِذي َن
هني التعا ُمل ،رقيقُ
املؤم ُن رفيقٌ في أقواله وأفعاله وفي جميع أحوالهُ ِّ ،
املعشرَ ،وعبَا ُد َّ
خاطَبَ ُه ُم ا ْل َج ِ
األ َ ْر ِ
يَ ْم ُ
شو َن َع َلى ْ
ض َه ْونًا َو إِذَا َ
القلوب
س ب ُلطفه
اه ُلو َن َقا ُلوا َ
يم ُّ
َ
الرفقُ الذي َ
س َال ًما .إنه ِّ
وجفوتها إلى تعاطُفها وتجاذُبها ،ومن ش َّدتها ِ
ِ
وغلظَتها إلى ر َّقتها
القاسية فيُح ِّو َلها من قسوتها َ
ثماره الط ِّيبة،
أهم َّيتَه وعظي َم شأنه ،وأوضحَ
و ُلطفها ،لقد ح َّ
الرفقَّ ،
وبني ِّ
َ
ث صلى اهلل عليه وسلم على ِّ
يحب
سبب ملُضاعفَة الحسنات ،ورفع الدرجات ،فقال عليه الصالة والسالم :إن اهلل رفيقٌ
وأنه
ُّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ب
تصرفًا وال مس َل ًكا إال
الرفقُ ما
َ
صاح َ
ُّ
الرفق ما ال يُعطي على ما سواهِّ .
الرفقَ  ،ويُعطي على ِّ
ِّ
زيَّنَه ،وال نُ ِزع من ٍ
الرفق ال يكون في
قول وال فع ٍل إال شانَه وك َّد َره ،يقول صلى اهلل عليه وسلم :إن ِّ
ٍ
ٍ
ِ
كسب محبَّة اهلل
سبب عظي ٌم في
الرفقُ
ٌ
شيء إال زانَه ،وال يُنزَع من شيء إال شانَه .إخوة اإلسالمِّ :
الرفق في
جل وعال ،فلقد قال صلى اهلل عليه وسلم :إن اهلل رفيقٌ
ُّ
الرفقَ في األمر ك ِّله .وبدون ِّ
يحب ِّ
خير
كثير ،ومغن َ ٌم
كبير ،فلقد قال صلى اهلل عليه وسلم :من
التصرفات
األقوال أو األفعال أو
يفوت
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُّ
ً
الخير ك َّله .فكن أيها املسلم رفي ًقا رقي ًقا مع اآلخرين ،هيِّنًا في تعا ُمالتك،
حرم
سهال
َ
الرفقَ يُ َ
حرم ِّ
يُ َ
ِ
ِ
وعطائك ،تجنَّب ِ
الغلظَ َة وال ُ
والرعونَة ،وانأ َ بنفسك عن الفَظاظَة
خشونة،
أخذك
ل ِّينًا في
َ
والجف َوة ُ
ِّ
والش َّدة ،ولو كان ذلك في الجوانب الخيِّ َرة؛ كالدعوة إلى اهلل جل وعال ،واألم ِر باملعروف والنهيِ عن
ً
التصرفات الحيات َّية ،والتعا ُمالت االجتماعية .يقول صلى اهلل عليه وسلم :أال
فضال عن
املُنك ِر،
ُّ
ِ
ٍ
معاش َر
لنيٍ.
تحر ُم على كل
تحرم عليه النار؟
يحرم على النار أو بمن
أُخ ِب ُركم بمن
هنيٍ سه ٍل ِّ
قريب ِّ
ُ
ُ
ُ
مطلوب من كل
الرفقُ بهذا املعنى الواسعِ الجميل واملفهوم الشامل لكل مجاالت الحياة
ٌ
املُسلمنيِّ :
ِ
ٍ
قضائهِ ،رفقُ املسؤول ملن هو تحت مسؤول َّيتهِ ،رفقُ
أحدِ ،رفقُ الوالي برع َّيتهِ ،رفقُ القاضي في
الوالد ِ
ِ
بولدهِ ،رفقُ الزوج ِ بزوجتهَ ،و ُقو ُلوا لِلن َّ ِ
بالرف ِق
اس ُح ْ
سنًا .يقول صلى اهلل عليه وسلم :عليك ِّ
ٍ
ُ
نف والفُ َ
شيء
أثقل في ميزان املؤمن يوم
حش .ويقول صلى اهلل عليه وسلم :ما من
وإياك وال ُع َ
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خ ُلق وإن اهلل يُ ِ
ِ
َ
القيامة من ُحسن ال ُ
بغ ُ
الرفق:
الفاحش البَ ِذي َء .إخوة اإلسالم :من
ض
أوجب أنواع ِّ
الش َّدة ِ
ُ
يعمل لديه وأن يتجنَّب ِّ
والغلظ َة مع العاملني معه ،قال أنس رضي اهلل
رب العمل بمن
ِرفقُ ِّ
ٍ
عشر سنني ،فما قال لي ق ٌّ
لشيء فعلتُه:
ف وال قال لي
خدمت النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم
عنه:
ُ
ط :أ ُ ّ
َ
ٍ
لشيء لم أفعله :إفعل كذا .وصحَّ عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :إذا أرا َد اهلل بأهل
لم فعلتَه وال
ٍ
َ
الخير والسعادةُ والصال ُح والنجا ُح في تقوى اهلل جل
الرفقَ  .إخوة اإلسالم:
خيرا
بيت
ُ
أدخل عليهم ِّ
ً

ونهارا إلى املمات .إن من أسوأ األخالق وأقبَح الصفات :الفُ ُ
وجهراً ،
حش
وعال وطاعته س ًرّا
ليال
ً
ً
بالقول أو ِ
الفع ِل ،أو في املُزاح ِ ونحو ذلك ،قال صلى اهلل عليه وسلم :ليس املؤم ُن بالل َّعان وال
فكل تصر ٍ
ِ
الفاحش وال البَ ِذيءُّ .
ف قارنَه الفُ ُ
ً
وعقال ،قال صلى
حش فهو قبيحٌ شر ًعا وطب ًعا
الط َّعان وال
ُّ
ٍ
ٍ
اهلل عليه وسلم :ما كان الفُ ُ
شيء إال زانَه .يا َمن
شيء إال شانَه ،وما كان الحيا ُء في
حش في
واملناصب! ترفَّقوا باملُسلمنيِ ،
ِ
بالرفق وال ِّلني ،وال َو ُ
عاملوهم
ابتُليتُم بالواليات
يل
ُ
بالحسنىُ ،
سوسوهم ِّ
ثم ال َو ُ
أمرا ثم أطلقَ عليهم ي َده أو لسانَه بالظُّلم واإلضطهاد والفُحش في
يل ملن تو َّلى ُ
للمسلمني ً
القول أو الفع ِل ،يقول صلى اهلل عليه وسلم :اللهم من ولِيَ من أمر أ َّمتي شيئًا فشقَّ عليهم فاش ُقق
عليه .فيا أيها املسلم :إلت ِزم تلك األخالقَ الجميلة ،والشمائل النبيلة تفُز بالجنات ،ورضا رب
س ِئل عن أكثر ما يُ ِ
دخل
الناس
األرض والسماوات؛ ففي الحديث :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ُ
َ
وحسن ال ُ
خ ُلق .يقال أن ملكا أمر بتجويع  10كالب لكي يرمي لهم كل
الجنة ،فقال :تقوى اهلل ُ
وزير يخط Ÿفيأكلوه ،فقام أحد الوزراء بإعطاء رأي خاط Ÿلم يعجب امللك  ،فأمر برميه للكالب،
فقال له الوزير :أنا خدمتك  10سنوات وتعمل بي هكذا؟ أمهلني  10أيام قبل تنفيذ الحكم .فقال
له امللك :لك ذلك ،فذهب الوزير إلى حارس الكالب وقال له  :أريد أن أخدم الكالب فقط ملدة 10
أيام ،فقال الحارس :لك ذلك .فقام الوزير باإلعتناء بالكالب والترفق بهم واطعامهم وتغسيلهم
وتوفير لهم جميع سبل الراحة وبعد مرور  10أيام جاء تنفيذ الحكم بالوزير وزج به في سجن
الكالب ،وامللك ينظر اليه والحاشية  ،فاستغرب امللك مما رآه! وهو أن جاءت الكالب تنبح تحت
قدميه! فقال له امللك :ماذا فعلت بالكالب؟ فقال الوزير :خدمت هذه الكالب  10أيام فلم تنسى
الكالب هذه الخدمة وأنت خدمتك  10سنوات فنسيت كل ذلك .هذا لكل الذين ينكرون العشرة
بسبب موقف عابر ويمحون املاضي الجميل مقابل موقف لم يعجبهم.
ِ
ُ
وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائ ِر املسلمني من كل ٍ
َ
فاستغفروه ،إنه هو الغفور
ذنب،
القول،
أقول هذا
ُ
الرحيم.
----------------------------------------------------------------------------------َ
شريك له ،وأشهد أن نبيَّنا وسي َدنا محم ًدا عب ُده
الحمد هلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
ورسو ُله ،اللهم ِّ
صل وس ِّلم وبا ِرك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
أما بعد إخوة اإلسالم :في عهد اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه جاء ثالثة أشخاص
ممسكني بشاب وقالوا يا أمير املؤمنني نريد منك أن تقتص لنا من هذا الرجل فقد قتل والدنا .قال
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علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ملاذا قتلته؟ قال الرجل :إني راعى إبل وماعز وأحد جمالي أكل
شجرة من أرض أبوهم فضربه أبوهم بحجر فمات .فأمسكت نفس الحجر وضربت أبوهم به
فمات .قال علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه  :إذا ً سأقيم عليك الحد .قال الرجل :أمهلني ثالثة
أيام فقد مات أبي وترك لي كنزا ً أنا وأخي الصغير فإذا قتلتني ضاع الكنز وضاع أخي من
بعدي .فقال علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه :ومن يضمنك؟ فنظر الرجل في وجوه الناس فقال
هذا الرجل .فقال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه :يا أبا ذر ! هل تضمن هذا الرجل؟ فقال أبو
ذر :نعم يا أمير املؤمنني! فقال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه :إنك ال تعرفه وإن هرب أقمت
عليك الحد .فقال أبو ذر :أنا أضمنه يا أمير املؤمنني .ورحل الرجل ومر اليوم األول والثاني
والثالث والناس قلقلة على أبى ذر حتى ال يقام عليه الحد وقبل صالة املغرب بقليل جاء الرجل وهو
يلهث وقد اشتد عليه التعب واإلرهاق ووقف بني يدي أمير املؤمنني علي بن ابي طالب .قال
الرجل  :لقد سلمت الكنز وأخي ألخواله وأنا تحت يدك لتقيم علي الحد ! فاستغرب علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه وقال :ما الذي أرجعك؟ وكان يمكنك الهرب؟ فقال الرجل :خشيت أن يقال لقد
ذهب الوفاء بالعهد من الناس!
فسأل علي بن أبي طالب :أبو ذر ملاذا ضمنته؟ فقال أبو ذر :خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من
الناس! فتأثر أوالد القتيل فقالوا :لقد عفونا عنه .فقال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ملاذا؟
فقالوا :نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس!
ٍ
محمد وعلى
سيِّ ِدنا
ص ِّل على َ
وأما أنا فذكرتها لكم كي اليقال ذهبت دعوة الخير من الناس! اَل َّل ُه َّم َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سيدنا إبراهي َم وعلى ِ
ِ
سيدنا إبراهي َم إنك حميد مجيد،
ت على
سيدنا
ءال
ءال
ص َّليْ َ
محمد َك َما َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
سيدنا إِبراهي َم وعلى ِ
محمد وعلى ِ
سيدنا
ت على
سيدنا
وبا ِر ْك على
ءال
بار ْك َ
ءال سيدنا محمد َك َما َ
إبراهي َم فى العاملني إِنَّ َك َح ِمي ٌد َمجِي ٌد .اللهم اجعل نُطقنا ذكرا وصمتنا فكرا ونظرنا عبرا وال تجعلنا
ممن أطال األمل وأساء العمل وأكثر الجدل واجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى وسمع القرآن فدنا
واتبع الصراط فنجا ،يا سميع الدعاء يا مجيب الرجاء نسألك عيش السعداء وموت الشهداء
والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر على البالء والفوز يوم اللقاء ومرافقة األنبياء
والنصر على األعداء ،نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ودرك الشقاء وشماتة األعداء والسلب بعد
العطاء ونعوذ بك من كيد السفهاء

