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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى للله و لحبه وملن تلبعهم حسسلا إ

يوم الدين ،أما بعد:
الرفق ُخلُق النيب لى هللا عليه وسلم
معاويلة بلن احلكلم -رضل هللا عنله -كللا علايع ملن النليب  -للىى هللا عليله وسلللم -يف مكلة وكلا يف األ ل دلداا كللا

جيوز اإلنسا يتكلم يف الصالة ،يعين للو أحم بصلل يف يلوم ملن األ م وعل ىدى علل ى سلد دلال يل السلالم علليكم ورمحلة
هللا ،أدول له :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،لو سد عطس أدول له :يرمحكم هللا..
ملا ازداد ضغط املشركني على املسلمني يف مكة هاجر معاوية -رض هللا عنه -من من هلاجر

احلبشلة ،يف الودله د

ومللوا ىه دللانتني" البقللرة ،238:دومللوا يف الصللالة
كللا نللرل اللرم الكللالم يف الصللالة يف د لول هللا -سللبحانه وتعللا " :-ودُ ُ

دانتني أي ال تتكلموا ،فنسخ احلكم د  ،احلكم الل كا جائر دب ذلك الل هو الكالم يف الصالة..

معاوية بن احلكلم مللا علرف أ النليب  -للىى هللا عليله وسللم -هلاجر للمدينلة ،خلرن ملن بلالد احلبشلة وراا عللى املدينلة
فللدخ مسللجد النلليب  -للىى هللا عليلله وسلللم ،-والنلليب  -للىى هللا عليلله وسلللم -كللا بيصللل ابلنللان يف للالة مللن
الصلوات ،فمعاوية -رض هللا عنه -بيقول:
له :يرمحُلك ى
اه لىى ى
يه من رسول ى
اهُ "..ملا هلو عللى احلكلم القلدم
اهُ عليه وسلىم ،فعطس رج ٌ ملن القلوم ،ف ُقل ُ
" لى ُ
لوم ربصللارهم "..اللس فيهللا شلدة ،غلظللة
ميعللرفع فيلله نسللخ سصل  ،دللله للله :يرمحللك هللا ،دللال .." :فرمللاا القل ُ

يلأب فجعل للوا ي للربو ري للديهم عل للى
له :واُْكل ل أُمي للا ُ ،م للا ش للإنُ ُكم تنظ للرو ى
ش للوية .." ،فرم للاا الق للوم ربص للارهم ،فقل ل ُ
فه ىأَّنم يُصمتوا -فقال عثما ُ  :فل ىما رأيتُل ُهم يسكتوا لكين سكه"..-
أفخاذهم ،فعر ُ
فلما أَّنى النيب  -لىى هللا عليه وسلم -الته ريب هو وأم  -لىى هللا عليه وسللم ،-فلوهللا ملا رأيله معلملا دبلله وال
اه للىى ى
رسول ى
اهُ عليله وسللىم ،ريب وأمل ملا ضلربين ،وال كهلرا ،وال سلبىين ،ى دلال:
بعد مثله .." ،دال :فل ىما لىى ُ
صالة ال حي فيها ش ءٌ من كالم النىان هذا ،منلا هلو التسلبيا والتكبلر ودلراءة القلرل " لححه األلبلاا .منلا
ى هذ ال ى

ه لذكر هللا ودراءة القرل .
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الرفق ،أكل ساجلة أْىلرت يف سليدحم معاويلة -رضل هللا عنله ،-أد يله النليب  -للىى هللا عليله وسللم -كلا رفيلق بله ،وأد
يه النيب  -لىى هللا عليه وسلم -تعام معا برفق.
عوادب غياب الرفق من تعامالتنا
دارنوا النموذن د بني كتر من األوالد والبنات يف سن ملا شلاء هللا ال دلوة ال ابهلل  17و 18و 19سلنة ،البنله دابلناهلا
يف مستشفى من مستشفيات اجلامعة رمه نفسها من الدور السابن وشلاء هللا -سلبحانه وتعلا -

هل سبلال الغسلي

دي تكو سبب من األسباب الل ه تنقذها ،ف له تعدي على احلبلال فاحلبلال تتقطلن تتقطلن حللد ملا ودعله اله،
فكانه خففه شوية من شدة الصدمة ابألرض..
دابلناها فاشتكه من دسوة ابابها وشدة ابابها وغلظة ابابها معاها ،كتر من الشباب احنرفوا عن الطريلق بسلبب الشلدة
الل كانه موجودة من األه يف بعض األودات.
يعين ربنلا رب يعلافيين و كلم ،يف ملرة جلاتل وردلة لواسلدة كانله بله

هللا -سلبحانه وتعلا  -جلات يف درن ملن

الدرون وبعته الوردة دي وكانه الوردة تعليقلا عللى اللدرن اللل أحم اديتله ،درن الرفلق ،ودالله :أحم مشليه يف احللرام
وعمله ساجات غلط كتر جدا رغم

أحم متروجة ،بس وهللا ما دفعلين لكلد ال

أحم لقيله يف يلوم ملن األ م واسلد

رفيق بيا جدا جدا جدا ،وزوج كلا داسل عليلا جلدا جلدا ،عبعلا د ملع ُملربر ،هل مع فلة هلو غللط ،ولكلن فعلال
لدق النليب  -للىى هللا عليله وسلللم -مللا دللال" :ملا كللا الرف ُلق يف شل إء ال زانلله ،وملا نلُلرش ملن شل إء ال شلانه" للححه
األلباا.
مهم جدا

األخله تلرين سياهتلا ابلرفلق ،الرفلق ابلتعامل ملن نفسلها ،والرفلق يف التعامل ملن النلان ،والرفلق يف التعامل

من ك اخللق سىت احليواحمت والبهائم.
هللا رفي ٌق حيب الرفق يف األمر كله

ربنا -سبحانه وتعا  -رفيق ،وهو حيب الرفق -سبحانه وتعا  ،-ملا اليهلود يف يلوم ملن األ م علدوا عللى النليب  -للىى
لام عليللك "..السللام :يعللين
هللا عليلله وسلللم" -دخل رهل ٌ
ط مللن اليهللود علللى رسللول هللا للىى هللاُ عليلله وسللىم ،فقللالوا :ال ى
سل ُ
لام واللعنلة ،دالله:
ليكم ال ى
سُ
املوت ،فسمعه عائشة هذ الكلمة وفطنله الا .." ،دالله عائشلةُ :ففهمتُهلا ،فقلله :وعل ُ
رسول هللا لىى هللاُ عليله وسللىم  :مهلال عائشلة  "..اسلتين عائشلة " ..هللا رفيل ٌق حيلب الرفلق يف األملر كلله،
فقال ُ

فقله :رسول هللا ،أومل تسمن ما دالواأب" أنه ما مسعتع ُه ىم دلالوا يلهأب " ..دلال رسلول هللا للى هللا عليله وسللم :دلد
دله وعليكم "..حيا البخاري .أحم دله ام وعليكم.
يف" للحيا
جاب اللم ى
له ،ردد ُ
ويف روايللة أخللرى ،دللال .." :أو مل تسللمع مللا دلل ُ
جاب يل فلليهم ،وال يُسللت ُ
ت عللليهم ،فيُسللت ُ
البخاري .املوضوش انتهى عامل األمور برفق وسكمة عائشة.
الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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الرفق ابلقوارير
النليب -للىى هللا عليلله وسلللم -علمنللا يف احللديد أد يلله كللا النلليب  -للىى هللا عليلله وسللم -رفيللق وكلا بياخللد ابللله مللن
ساجات بسيطة جدا ممكن يف كتر من األودات النان مبتاخدش اباا منها.
النيب كا يف سفر وكا فيه سادي حيلدو ،احللادي د اللل كلا بيقعلد يغلين ويلتكلم ابألشلعار كلد  ،يقلول أشلعار واإلبل
عبيعتها أَّنا ملا كانه بتسلمن الشلعر للو لر الشلعر لر سلرين بتكلو النتيجلة

هل بتجلري شلوية ،أملا ذا كلا البحلر

ر بط ء فاإلب بتمش شوية..
فالنيب  -للىى هللا عليله وسللم -مللا مسلن احللادي اللل هلو أجنشلة بيقلول شلعر سلرين فبلدأت اإلبل يشل بسلرعة بسلرعة
بسرعة فكانه النتيجة أ النيب تذكر أ نساء راكبني عللى اجلملال ،واجلملال مللا تكلو سركتهلا سلريعة هتكلو النتيجلة
د هيؤذي النساء؛ فنادى النيب رعلى وته " :أجنشلةُ رويلد ،،سلودا ابلقلوارير" لحيا مسللم .وحيلك أجنشلة،
رويدا ،روايدا ،رويد ،أجنشة ،رفقا ابلقوارير.
سنا ممكن نتحم سركة اإلب السريعة منا -سبحا هللا -النساء ميتحملوش.
مني فينا مرة يف يوم من األ م للو هننلرل احللديد د عللى وادعنلا ،ملني فينلا يف يلوم ملن األ م وهلو راكلب عربيتله وماشل
بسلرعة أخللد مطللب وهللو مللع واخللد ابللله ،أول ساجلة اعىملن علللى زوجتلله ،دللال اللا نلله أخبللار ،يلله ،عامللله يلله ،زي مللا
النيب كا بيعم أب
د هو شافها بعد ما أخدت املطب نرله اه يف الد ىواسة بقه دماغها فوق ورجليها اه وع ىمال ي حك عليها.
النيب  -لىى هللا عليه وسلم -ما كانع كد  ،النيب  -لىى هللا عليه وسلم -كا بيقول له :رويد ،،رفقا ابلقلوارير ،بعلد
ما أخد املطب دال الا معللع سقلك علل ى أحم لسل ،،ملني فينلا عنلد الرفلق د اللل كلا موجلود عنلد النليب  -للىى هللا

عليه وسلم-أب

اخلر كله يف الرفق ..فلنرين بيوتنا به
النلليب  -للىى هللا عليلله وسلللم -بيقللول" :مللن أُعطللى سظىلهُ مللن الرفللق ،فقللد أُعطللى سظىللهُ مللن اخلللر ،ومللن ُسللرم سظىللهُ مللن
الرفللق ،فلقللد ُسللرم سظىللهُ مللن اخلللر" للححه األلبللاا ،كل اخلللر يف الرفللق يف التعامل مللن النللان ،اخلللر كللله سنللا فعللال
نتعام من النان بطريقة مليانة رفق سواء زوجاتنا ،أوالدحم ،أبنائنلا ،أمهاتنلا ،جراننلا ،علول ملا سنلا بنتعامل معلاهم برفلق
يكو األمر د عايل أوي عند ربنا -سبحانه وتعا .-
عالمة رادة ربنا -سبحانه وتعا  -ابلبيه خرا ربنا يُدخ الرفلق عللى أهل البيله ،يف يلوم ملن األ م تبقلى داعلد يف
بيتللك وتالدل البنلله الكبللرة ع ىماللة ترعللق ألخواهتللا ،والولللد الصللغر ع ىملال يرعللق يف والدتلله ،واألوالد ع ىملالني يرعقللوا يف
بعض ،سبحا هللا.
" ذا أراد هللا ره إ
بيه خرا أدخ عليهم الرفق" ححه األلباا.
الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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تالد الرون بيقول لروجته :وهللا لو دادرة تعمليلى ُكبىاية شاي يبقى جرا ،هللا خرا ،لو مع دلادرة خليلك وأحم أعمللك،

عب نه مع دتاجة ساجة أعملهالك.

بتمر ك ف ة كد ابملرأة ظروف معينة بتمنعها من الصالة ،وده بتبقى امللرأة فيله تعبانلة شلوية ،سلالم مللا يكلو اللرون
ُ
رفيق زي ما كلا النليب -للىى هللا عليله وسللم -بيعمل  ،كلا عائشلة -رضل هللا عنهلا -النليب بيق ىرهبلا جلدا يف الفل ة دي

وي ن رأسها على سجر  -لىى هللا عليه وسلم -ويقرأ عليها القرل ؛ رفقا هبا يف هذ الف ة.
ب كا تعام النيب  -لىى هللا عليه وسلم -من عائشة يف الف ة دي تعام راد جدا ،كانه عائشة تقول:

ليب ل للىى ى
اهُ عليل لله
"كنل ل ُ
ض "..العردل للة العظمل للة الل ل ل عليهل للا شل للوية حلل للم " ..فإعطيل لله النىل ل ى
له أتع ل ل ىر ُق العظل للم وأحم سل للائ ٌ
ب ال ى
لرب منلهُ"
شراب فإُحمولُهُ في ُن فمهُ يف املوضلن الىلذي كن ُ
له أش ُ
وسلىم في ُن فمهُ يف املوضن الىذي فيه وضعتُهُ ،وأشر ُ
ححه األلباا.

عارف الظروف الل بتمر بيها عائشة فكا بيتعام معاها تعام راد جدا.
د الرفق الل الزم يكو موجود يف بيتنا.
األم اللل كل دديقلة يف األربعللة وعشلرين سللاعة يف اليللوم ع ىماللة ترعىلق وتشل ُخط وتنطُلر وت للرب ،للدديين هتللدور األ م
وهتبق كبرة يف السن وأوالد ،مع هيتعلاملوا معلا ،ال بلنفس الطريقلة :الرعيلق ،وال ى
شلخط ،والنىطلر ،زي ملا نله كنله
بتتعامل معاهم زما .
الرفق يف التعام من األوالد أمر مهم جدا جدا جدا.
النيب  -لىى هللا عليه وسلم -بيقول لنا يف احلديد الذي روا عبد هللا بن مسعود:
"أال أُخربُكم مبن ارُم عليه النار غداأب على ك إ
هني ،لني ،در إ
يب ،سه " ححه األلباا ،اإلنسا ملا بيتعام ملن النلان
ُ
بيتعام معهم بلني ورفق ومودة ودبة.

لول هللا للىى هللاُ عليله وسللىم
عائشة رض هللا عنها بتحك لينا سال النيب  -لىى هللا عليه وسلم -بتقول" :ملا ُخلر رس ُ
بني أمرين ىال اختار أيسر ُُها" ححه األلباا .ألنه كا بيحب الرفق.
الرفق ابحليوا
النيب  -لىى هللا عليه وسلم -كا سابلب يغلرن داالا يف دللوب الصلحابة

الرفلق ملع معنلا

أحم أكلو رفيلق بكل

الل سواليىا الالال ،د أحم رفيق مع ملن البشلر بلس ،وملن احليلواحمت أي لا ،يف يلوم النليب  -للىى هللا عليله وسللم -كملا

يروي لنا سه بن سعد -رض هللا عنه ،-فبيقول:
اه لىى ى
رسول ى
اهُ عليه وسلىم ببع إر دد حلق ظه ُرُ ببطنه "..البعر د من ُك ما هو بقا ضعي ،وهريل بطنله بقله
"م ىر ُ
متساوية من ظهر خالص أو التصقه بظهر كد مفيع له بطن أ ال ،فقال النيب  -لىى هللا عليه وسلم:-
الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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"اتىقلوا ى
اه يف هلذ البهلائم املعجمللة "..ملا هل ملع دللادرة ،معجملة يعلين مللع دلادرة تعلرب علن اللل جواهلا ،ملع هتقللول
لك أ ىكلين "اتىقوا ى
اه يف هلذ البهلائم املعجملة فاركبوهلا لاحلة وُكلوهلا لاحلة" لححه األلبلاا ،اركبوهلا بلس أععموهلا
وأسسنوا ليها ،ولو هتذ وها بردو أسسنوا ليها ماتسيبوهاش كد  ،سبحا هللا.

رفق هللا سبحانه وتعا بعباد
يف كتر من األودلات ربنلا -سلبحانه وتعلا  -مللا حيلب يعلمنلا ُخلُلق معلني بيعلمنلا هلذا اخلُلُلق ملن خلالل أفعالله -سلبحانه

وتعا  ،-يعين هو علمنا الرفق من خالل أوامر .

يعين املرأة احلائض ربنا -سبحانه وتعا  -وضن عنها الصالة؛ أل ربنا يعللم هل أد يله تعبانلة وملع دلادرة تقليم ظهرهلا
يف الصالة.
ولو ه سائض ربنا -سبحانه وتعا  -منعها من الصيام أل هللا يعلم أ الرفق ابملرأة

ه الزم تفطر.

ربنللا -سللبحانه وتعللا  -ألنلله يعلللم أ السللفر دطعللة مللن العللذاب وأ فيلله مشللقة علللى اإلنسللا  ،فرفللق هللا -سللبحانه
صالة" النساء ،101:لوا الصالة الرابعية اتنني.
ص ُروا من ال ى
اا أ تلق ُ
وتعا  -بنا فقال لنا" :فلليس علي ُكم ُجن ٌ
وربنللا ألنلله يعلللم -سللبحانه وتعللا  -أد يلله اإلنسللا املسللافر د تعبللا رفللق هللا -سللبحانه وتعللا  -بلله فقللال" :فمللن كللا
من ُكم ىمري ا أو عل ٰى سف إر فع ىدةٌ من أ ى إم أُخر" البقرة.184:
لللو دخل علينللا شللهر رم للا وعنللدحم أب كبللر أو املرأة عجللوز ،ربنللا -سللبحانه وتعللا  -رفللق هبمللا فقللال" :وعلللى الىللذين
ام مسك إ
ني" البقرة.184:
يُطي ُقونهُ فديةٌ عع ُ

الرفق ابملإمومني يف الصالة
وييج النيب  -لىى هللا عليه وسلم -يكمل نفلس املسلرة ابل لبط ،يكمل لينلا نفلس الوضلن؛ فيقلول لنلا النليب  -للىى
هللا عليه وسلم -على مبدأ الرفق ويؤكد على مبدأ الرفق ،ملا اشتكى له يف يوم من األ م واسد من الصلحابة يقلول لله
رسول هللا معاذ لى بينا الفجر أو العشاء امبارا فخلص فيها البقرة كلها ،النيب جاب معاذ ودال:
معللاذ أفتللا ٌ أنلله معللاذ ،فللني رفقللك ابلنللان" ،أتري ل ُد أ تكللو فلتىللاحم معللاذأب ذا أمملله النللان فللادرأ بل ل الشللمس

وضحاها ،وسبا اسم ربك األعلى ،وادرأ ابسم ربك واللي ذا يغشى" حيا مسلم.
ويقول لنا  -لىى هللا عليه وسلم " :-ذا أ ىم أس ُدكم النان فليخف .،فإ فيهم الصغر والكبلر وال لعي ،وامللريض وذا
احلاجة" ححه األلباا .فني الرفق ابلنانأب

الرفق ابلعُصاة
النيب  -لىى هللا عليه وسلم -أكد لينلا عللى نفلس املعل فلني رفقكلم ابلنلان ،رفقكلم فلني ابلنلان وخبا لة ملن اإلنسلا
اجلاه  ،أو من اإلنسا العا
الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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بيدي درن يف دلب املسجد ودخ واسد عليه بيقول له شيخ أحم عاير -والعياذ ابهلل -أرتكب الفاسشلة ،يله رأيلكأب
شوف النلان هتتعامل معلا زاي النهلارد  ،بل شلوفوا النلان يف املسلاجد بتتعامل ملن األعفلال الصلغرين اللل ممكلن يف
بعض األودلات عمللوا هيصلة يف املسلجد شلوف النلان بتتعامل معلاهم زاي أ لال ،سلبحا هللا شلوف النليب  -للىى هللا

عليله وسلللم -أد يلله بعللد ياملا عللن مللنهج النللان يف التعامل مللن الشللاب د بغلظللة وشلدة ،وأخللد النلليب -للىى هللا عليلله
وسلم -ود ىربُه ،وخ ىر ُجه من املسجد وهو فعال مرض .
الرج ل الل ل دللام يف املسللجد عشللا يتبللول يف املسللجد وهللو ميعللرفع

د غلللط فه ل ىم بلله النللان ،فقللال النلليب :دعللو ،

سيبو خالص أ يفرغ من ساجته" ،ال تُررمو  ،دعو  "..أي ال تقطعوا عليه بوله..
" ..ى دعا فقال له :ى هذ املساجد ال تصلُ ُا لش إء من هذا البلول وال القلذر ،ىمنلا هل للذكر هللا علر وجل والصلالة

ودراءة ال ُقرل " حيا مسلم.

شوف -سلبحا هللا -عبلد هللا بلن محلار العا ل  ،ل سل ،سنلا معنلدحمش مبلدأ الرفلق يف التعامل ملن العا ل  ،العا ل
د نسا جمرم يف جهنم وبئس املصر ،النيب  -للىى هللا عليله وسللم -ملا كلانع بيتعامل ملن العا ل كلد  ،النليب للىى
هللا عليه وسلم -كا بيتعام من العا

بقمة الرفق.

عبللد هللا بللن محلار اللل كللا كتللر مللا بيشللرب اخلمللر وييجل للنلليب ويُقللام عليلله احلللد ،يف يللوم مللن األ م سللد مللن الصللحابة
له ىال أنله ُحيلب هللا
دال" :اللى ُه ىم العنهُ ،ما أكثلر ما يُؤتى به فقلال النليب للىى هللاُ عليله وسللىم :ال تللعنُلو  ،فلوهللا ملا علم ُ
ورسوله" حيا البخاري .الكلمة دي أْىرت جدا يف عبد هللا بن محار ملا لقى سد رفيق بله والول عبلد هللا بلن محلار
نسا بعيد ك البُلعد عن اخلمر.
ختي لو دابله يف يوم من األ م مغين من الل بيطلن على املسرا ومعا رادصات نه ممكن تقول له يهأب
عبد هللا بن مسعود يف يوم من األ م مر على سد من التابعني بس كا مغين كا بعيد جدا عن ربنلا ،كل االالس بتاعتله
جمالس غناء واو وبنات ونساء ،فمر عليه ابن مسعود وهو يغين فقال" :وهللا ما أمج هذا الصلوت للو كلا بكتلاب هللا
عر وج  ."-رفق سىت ابإلنسا العازازا د املغين د ب

..

هللا -سبحانه وتعا  -وبطى غناء وأ با عامل من أكرب علماء األمة يف علم القلراءات ،عللم

القرل  ،ويف علم احلديد ،سبحا هللا ،حيهأب ابلرفق يف التعام من هذا اإلنسا العا

.

وه ىم برمجوها ملا جه دمها عللى بعلض النلان ،شلتمها ،فلالنيب دلال" :ال تسلبها ،فواللذي نفسل بيلد لقلد بله
الغامدية ُ
توبة لو هبا اسب إ
مكس لغُفر له" سسنه األلباا.
ويف سل إ
لديد لخللر" :تصللل عليهللا نلليب هللا ودللد زنللهأب فقللال :لقللد بلله توبللة لللو دُسللمه بللني سللبعني مللن أهل املدينللة
لوسعتل ُهم" حيا مسلم.

الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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فني رفقنا أ ال ره املعصية ،ريه نفتكر "ك ٰذلك ُكنتُم من دلب ُ فم ىن ى
اهُ علي ُكم" النساء.94:
الرفق ابلنفس
من الرفق أي ا املهم الل اسنا عايرين نتعلمله

سنلا يكلو عنلدحم أ لال رفلق بنفسلنا ،بعلض النلان يف بعلض األودلات

بتحم نفسها ما ال تطيق ود بيتناىف ياما من مبدأ الرفق الل اسنا بنتعلمه.

يف يوم ملن األ م النليب كلا رايلا حيلج فلرأى رجل كبلر متعكلر عللى اتنلني يف علر احللر ،فلالنيب  -للىى هللا عليله وسللم-
سإل هو الراج د مالله ،دلالوا لله رسلول هللا نلذر أ حيلج ماشليا يف احللر وال يسلتظ وال يركلب ،فقلال النليب  -للىى
هللا عليه وسلم " :-هللا غين عن تعذيب هذا نفسهُ ،مرُ فلركب" ححه األلباا.
مرو فليستظ ومرو فلركب.
ريه يكو عندحم رفق يف التعامل ملن نفسلنا ،بعلض النلان بيشلد عللى نفسله أوي يف الطاعلة والعبلادة فلوق الطادلة زي
ما كهمس اااليل عم -رض هللا عنه ،-جه ابين النليب عللى اإلسلالم ،رجلن لقومله دعلد سلنة كامللة لام ملافطرش وال
يل و ىلوب بصلر  ،فقلله :أال تعلرفين
يوم ،رجن للنيب  -لىى هللا عليه وسلم -ضعي ،حني هري فبيقلول :فنظلر النليب ى
رسول هللاأب دلال :ملن أنلهأب دلال :رسلول هللا أحم كهملس االاليل ،دلال :وملن محللك عللى أ هتللك نفسلكأب دلال ملا

أفطرت بعد ،يوما ،دال وما محلك على أ تعذب نفسكأب ما ام من ام األبد.
الل ام السنة كلها ومه عند ربنا -سبحانه وتعا  -غر مقبول أبدا ،ما ام من ام األبد.
ت وحنل ل ل ل
له س ل ل للوال ود ل ل للد ض ل ل ل ُلمر ُ
ليب ل ل ل للىى هللاُ علي ل ل لله وسل ل ل للىم فإخربتُل ل لله حس ل ل للالم  ،فمكث ل ل ل ُ
للمه فإتي ل ل ل ُ
" أس ل ل ل ُ
له الن ل ل ل ى

لس االاليل ،دلال :فملا
جسم  ،أتيتُله فخفلض ى
له أملا تعلرفُينأب دلال :وملن أنلهأب دل ُ
يف البصلر رفعله ،دل ُ
له أحم كهم ُ
له ل لليال ،فق للال :وم للن أم للر ،أ تُع للذب نفس للكأب ُ للم ش للهر
له :م للا أفط ل ُ
لرت بع للدَّ ،ن للارا وال من ل ُ
بل للك ب للك م للا أرىأب دل ل ُ
له :زدا أجل ُد دُلوة ،دلال ُلم
دله :زدا ،دالُ :م شهر ال ى
ال ى
صرب ومن ك شه إر يلومني ،دل ُ
صرب ،ومن ك شه إر يوماُ ،
صرب ومن ك شه إر ْالْة أ إم" له شاهد.
شهر ال ى

ويف سديد البخاري من سديد عبدهللا بن عمرو وفيه" :ال ام من ام األبد مرتني".
الرفق ابلرعية

مللن الرفللق اللل اسنللا عللايرين نقللول عليلله رفللق الر سللاء واألملراء وامللللو ،والللوزراء واحملللافظني واملسللئولني ،ارفقللوا ابلنللان،
اتقوا هللا يف النان ،اتقوا هللا يف األسلعار ،ارفقلوا ابلنلان؛ أل اللل هرفلق ابلنلان ربنلا هرفلق بله ،دا كلالم النليب  -للىى
هللا عليلله وسلللم ،-الكللالم د أحم بوجهلله لكل رئلليس دولللة ،وبوجهلله لكل أمللر ولكل ملللك ،وبوجهلله لكل نسللا  ،ابهلل
عليكم ارفقوا ابلنان.

اللهل ىم مللن ويل مللن أمللر أُىمللَ شلليئا فشل ىق عللليهم فاشل ُقق عليلله ،ومللن ويل مللن أمللر
النلليب  -ىلللى هللا عليلله وسلللم -يقللولُ " :
أُىمَ شيئا فلرفق هبم فارفُق به" حيا مسلم.

الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"

( صفحة  7من ) 10

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

اللهم من ش ىق على أمة دمد فاشلقق عليله يف اللدنيا واشلقق عليله عنلد موتله ،واشلقق عليله ابألملراض ،واشلقق عليله عنلد
موته ،دعوة النيب  -لىى هللا عليه وسلم.-
الرفق ابألبناء
ريه يكو عندحم رفق روالدحم يف التعام معاهم ويف نصيحتهم ،عشا كتر من اآلابء واألمهات بييجلوا يسلإلوا ابننلا
مع عاير يقعد معاحم وبيكلمنلا بكل دسلوة ،القسلوة دي أخلدها ملنكم أ لال ،مللا انتلوا زملا وهلو لغر مل تتعلاملوا معله
برفق وال برمحة ،منا تعاملتم معه بقسوة وغلظة ،أوالدحم هم أكثر النان يف ساجة ننا نتعام معهم برفلق ،ونتعامل معهلم
بلني ،ونتعام معاهم برمحة مع ك ساجة ضرب ،وال ك ساجة هانة.
سللادوا وهللا أحم أعللرف سللد كللا زمللا بي للرب أوالد ويهيللنهم ويشللتمهم ،فكنلله دااللا ملللا أنصللحه وأذكلر ابهلل وأدللول
له :أخ اتق هللا ،سرام عليك أوالد ،،سادوا يف اللفظ الل هقوله يقول يل" :ابين عام زي اجلرملة مللا أتل ،عليهلا
تلمللن" د كللا مبللدأ يف التعام ل مللن أوالد  ،أُ لليب ابلكانسللر وكللا دتللان سللد يرعللا  ،كانلله النتيجللة أوالد أُهلللو
وتركو  ،لدرجة

هو سىت مات يف البيه بتاعه دعد ْالْة أ م النان ماعرفوش

هو مات ال ملا الرحية بلدأت تظهلر،

هو ليه أوالد عملوا كد أب هو مبدأ نه كنه عايع بيه من األوالد مسعو منك كتر فطبقو معا.،
ريه ك أم النهارد يكو مبدئك يف التعام من أوالد ،هو الرفق يف التعام من األبناء.
 الرفق مع خاص ابلبشر ،الرفق كما خاص ابحليواحمت ،خاص ابلبهائم.الرفق يف النصيحة
ريله بللردو ساجلة مهملة جللدا يكللو عنللدحم رفللق يف نصلليحتنا ،لللو يف يللوم مللن األ م عللايرين ننصللا ريلله يكللو برفللق،
سصل معلا مودل ،النهلارد زوجلَ كانله مري لة جلدا ،اديله موعلد حللد ،زوجلَ أُغملى عليهلا ،اايموجللوبني يف اللدم
كللا حمزل تقريبللا سللتة ونللص ،وعلعلله ج لري بيهللا علللى املستشللفى واتعلللق اللا دالي ل  ،ول سلل ،يف الودلله د دُص لاد
للرخات أوالدي ،األوالد والبنللات ع ىم لالني يعيطللوا احل لق مامللا ودعلله مامللا ماتلله ،علعلله ج لري أخللدهتا وعلعلله علللى

املستشفى ويعلم هللا الل كا يف الواسد والظروف الل كا بيملر بيهلا الواسلد ،أحم كلا عنلدي موعلد يف اليلوم د اللل

كا زوجَ فيه يف املستشفى ،فقابلين اسب املوعلد د النهلارد ودلال يل :عللى فكلرة نله ادتلين موعلد وليلة املنلافق
ْالث ،والسالم ،ودام سابين ودام ماش  ،نه متعرفع ظرويف ،متعرفع الظروف الل أحم مريه بيها
ليلله بعللض النللان ملللا بييج ل ينصللا بيبقللى دااللا رافللن شللعار هديللله كلمت لني يف ع لمه ،هللو اسنللا مللاينفعع ننصللا واسنللا
رافعللني شللعار هديللله كلمتللني يف دلبلله أذك لر ابهلل -سللبحانه وتعللا  ،-ليلله النصللايا عنللدحم بقلله مبللدأ هديللله كلمتللني يف
عظمهأب ليه النصلائا عنلدحم بقله مبلدأ
الرفق من سلسلة "أخالقك عنوانك"
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أحم ..ليللهأب عللب ا للرب عل ل ى أدللول لللك أحم الوضللن يلله ،أبللدا ،أ ل نلله شلليخ بقللا وكللد فإنلله ميللنفعع ،عللب معلللع
سادين وهللا ،ال وهللا ،وهللا كد نصا كد دال يل :نله اديتلين موعلد و"ليلة املنلافق ْلالث ..و ذا وعلد أخلل "،لحيا
البخاري.
ليه األخه النهارد ملا اب تنصا أختها بتبقى النصيحة بك غلظة وبك ش ىدةأب
أخه من األخوات امللترمات القو ت جدا يف اللدعوة

هللا -سلبحانه وتعلا  -دالله يل :أحم كلدت

أحم أنلتكس يف

يوم من األ م ،أحم كنه ب ربنلا أوي بلس كنله بشلعري ،وكنله بللبس للبس ضليق ،بلس كنله لب أجيللك املسلجد،
وكنه عايرة أمسن الدرن ،ب أمسن الدرن أوي ،إلا كنه س داالا

نله عنلد ،بتو ل النصليحة برفلق ،يف يلوم

صلايل مللن فللوق لتحلله ،وداللله يل امسعل د  ،وداملله
ملن األ م جلاتل بنلله منتقبللة معاهللا شلريط عللن احلجللاب دامله ب ى
راميلة الشلريط يف وشل  ،للددين وأحم خارجلة دللله
امللترمات..

دي لخللر مللرة أ ُخلع فيهللا املسللجد ،وكرهلله املنتقبللات ،وكرهلله

بللس سللبحا هللا روسلله البيلله لقيتللك شلغىال يف درن مللن الللدرون علللى القنللاة علللى
لربنا -سبحانه وتعا  -عقبلات ،علدي العقبلة وكمل  ،فلإحم سسليه

ممكللن الواسللد يقابللله يف عريقلله

األخله دي كانله عقبلة ،رسله اللدرن وكملله

مرة والثانية والتالتة ،احلمد هلل األخه انتقبه وبقه من النلان اللل أسسلبها بف ل هللا ملن الصلاحلات ،ملا شلاء هللا ال
دوة ال ابهلل.
ريه و سنا بننصا النان شيلوا مبدأ أحم هديلها كلمتني يف عظمها ،ال وهللا سنا عايرين نو ى اا كلمتني يف دلبها.
ابلرفق تص لبُغيتك
الرفللق ،الرفللق مبللدأ كبللر أوي يف سياتنللا الزم يكللو موجللود ،للددوا عللول مللا هللو موجللود د داللللة

ربنللا -سللبحانه

وتعا  -بيحب لينا اخلر.
واسفظوا احلديد د الل أحم سابب أختم به درس  ،بقول احللديد د لكل أب ولكل أم ،ولكل معللم ولكل ُملدرن،
ولك داعية هللا -سبحانه وتعا  ،-دال رسول هللا  -لىى هللا عليه وسلم:-
" ى هللا رفي ٌق حيب الرفق ،ويُعط على الرفق ما ال يُعط على العن "،حيا مسلم.

لللو يف يللوم مللن األ م عللاير تعل لم ابنللك و نلله بتعلملله برفللق هتو ل لنتيجللة ،منللا ابل للرب واإلهانللة عمللر ،مللا هتو ل
لنتيجة ،لو عايرة تعلم بنتلك الصلالة ملا ت لربيع وتشلتم وهتردل وتعلاديب ،وتظلين

البنله هتصلل  ،هل ممكلن ملن

ال رب والشدة واإلهانة الل نه عمالها هتقلوم تصلل  ،بلس هتصلل وهل كارهلة ،أو هتقلوم تبل شلعرها كلد وختلع
أوضة وتقول لك أحم ليه وه ما لتع ،أو هتصلل دلدامك سركلات ومبجلرد ملا خرجله ملن األوضلة هل أ لال ملا
بتصليع ،يف سني عول ما نه بتتعامل معاها برفق ولني وسب ورمحة ،نه هتو ل لل نه عايرا .
هللا ليعط على الرفق ما ال يعط على العن.،
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

اخلاية
من ُحيرم الرفق فقد ُسرم ك خر.
جراكم هللا خرا ،هذا و لىى هللا على نبينا دمد ولله و حبه وسلم.
مت مد هللا
شاهدوا الدرن للنشر على النه يف دسم تفريك الدرون يف منتد ت الطريق

هللا وتف لوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36ن
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