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الرفؽ
ممخص الخطبة

 -1فضؿ الرفؽ -2 .الرفؽ مطموب في كؿ شيء -3 .مف مظاىر العنؼ في المجتمع.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :إف الرفؽ صفة مف صفات الرحمف ،واهلل تعالى رفيؽ كما قاؿ نبينا (( :إف اهلل تعالى رفيؽ
يحب مف عباده أيضا أف يزدانوا
يحب الرفؽ ،ويعطي عميو ما ال يعطي عمى العنؼ)) .واهلل تعالى ّ
بيذا الخمؽ الكريـ ،كما قاؿ نبينا (( :إف اهلل تعالى يحب الرفؽ في األمر كمو)).

ومجتنبا لمحرماتو
مؤديا لحقوؽ اهلل
ً
مقيما لمصالة ً
والرفؽ ػ عباد اهلل ػ ضد العنؼ ،فإف كاف العبد ً
وكاف فيو ىذا الخمؽ المبارؾ خمؽ الرفؽ فإف ذلؾ عالمة عمى حب اهلل تعالى لو ،قاؿ النبي (( :إف

اهلل إذا أحب أىؿ بيت أدخؿ عمييـ الرفؽ)).

أف
والرفؽ يكوف في كؿ شيء ،فالرفؽ مطموب حتى مع الحيواف ،جاء في الصحيحيف عف أبي ىريرة ّ
ِ
ط ِري ِ
ب ثُّـ َخ َرَج،
رسوؿ المّو قاؿَ (( :ب ْي َن َما َر ُج ٌؿ َي ْمشي بِ َ
ؽ ا ْشتَ َد َعَم ْي ِو اْل َعطَ ُ
شَ ،ف َو َج َد بِ ْئ ًار َف َن َز َؿ فييَا َف َش ِر َ
ِ
ش ،فَقَا َؿ الرج ُؿ :لَقَ ْد بمَ َغ َى َذا اْل َكْمب ِمف اْلعطَ ِ ِ
ط ِ
اف
ى ِم َف اْل َع َ
ب َيْميَ ْ
فَإ َذا َكْم ٌ
َ
ُّ
ش مثْ ُؿ الّذي َك َ
َ َ َ
ث َي ْأ ُك ُؿ الثّر َ
ِ
ِ
بَ ،ف َش َك َر المّوُ َلوُ َف َغ َف َر
َم َس َكوُ بِفيو َحتّ َى َرِق َيَ ،ف َس َقى اْل َكْم َ
َبَم َغ مّني ،فََن َز َؿ اْلبِ ْئ َر َف َمألَ ُخفَوُ َم ً
اء ،ثُّـ أ ْ

لَوُ)).
بؿ إف الرفؽ يتعدى ذلؾ إلى قتؿ الحيوانات والبيائـ ،فحتى في ىذه العممية المؤلمة التي ال بد منيا
فإف المسمـ مطالب بالرفؽ ،جاء في صحيح مسمـ عف شداد بف أوس أف النبي قاؿَّ (( :
إف المَّ َو تَعالى
ِ
َّ
الق ْتمَةَ ،وِا َذا َذب ْحتُـ ْ ِ
فأح ِس ُنوا ِ
ب ِ
أح ُد ُك ْـ
ساف عمى ُك َؿ َش ْي ٍء ،فإ َذا قَتَْمتُ ْـ ْ
فأحس ُنوا الذ ْب َحَ ،وْل ُيح َّد َ
َكتَ َ
اإل ْح َ
َ َ ْ
يحتَوُ)) .فإف كاف الرفؽ مع البيائـ مطموبا فيو مع البشر عامة والمسمميف خاصة
َش ْف َرتَوَُ ،وْل ُي ِرْح َذبِ َ
مف باب أولى.

والرفؽ مطموب مع النفس أيضا ،فيجب عمى اإلنساف أف يرفؽ بنفسو؛ ألف اهلل تعالى يقوؿَ :وال تَ ْقتُمُوا
أَنفُ َس ُك ْـ [النساء ،]22:وأولى ما يكوف رفؽ اإلنساف بنفسو عند األخذ بتعاليـ الديف وتطبيقيا؛ ألف مف
أخذ ىذا الديف بعنؼ وبصورة غير طبيعية كانت نيايتو محزنة مؤلمة وسريعة ،لذلؾ حذرنا نبينا مف

ذلؾ فقاؿ(( :إف ىذا الديف متيف فأوغموا فيو برفؽ)) .وىذا الحديث ليس فيو حجة لمف يستمر في

فعؿ المحرمات بحجة الرفؽ ،أو يترؾ صالة الفجر مع الجماعة بحجة أف ذلؾ أرفؽ بو؛ ألف النبي

يقوؿ(( :ما نييتكـ عنو فاجتنبوه ،وما أمرتكـ بو فافعموا منو ما استطعتـ)) .فما حرمو اهلل تعالى
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فور وبدوف تردد ،وما أمرنا اهلل تعالى ورسولو بو فعميؾ أف تفعمو
ورسولو فأنت مطالب باالمتناع عنو ًا
بحسب استطاعتؾ.
فالعنؼ الذي يخالؼ النفس والفطرة يضر وال ينفع ،ولذلؾ عندما قاؿ ثالثة مف أصحاب النبي  :أنا

أصوـ الدىر وال أفطر ،وقاؿ اآلخر :أنا أصمي الميؿ وال أناـ ،وقاؿ الثالث :أنا ال أنكح النساء،

عندما بمغ ذلؾ رسوؿ اهلل غضب وقاؿ(( :أما ػ واهلل ػ إني ألخشاكـ هلل وأتقاكـ لو ،ولكني أصوـ
وأفطر وأصمي وأرقد وأتزوج النساء ،فمف رغب عف سنتي فميس مني)).

والرفؽ يكوف أيضا في تعميـ العباد ودعوتيـ إلى الحؽ ،يقوؿ اهلل تعالى لسيد المرسميف َ :فبِ َما َر ْح َم ٍة
النفَ ُّ
ضوا ِم ْف َح ْوِل َؾ [آؿ عمراف .]152:فيذا رجؿ يبوؿ
ت فَظِّا َغِمي َ
ظ اْل َقْم ِب ْ
ت لَيُ ْـ َوَل ْو ُك ْن َ
ِم ْف المَّ ِو ِل ْن َ
في مسجد النبي  ،فيتعالى صياح الناس ومنيـ مف يريد أف يقوـ إليو ،والنبي يقوؿ(( :ال تزرموه،
دعوه)) ،فمما فرغ دعاه فقاؿ لوِ(( :إ ّف َىِذ ِه اْلم َس ِ
صمُ ُح ِل َش ْي ٍء ِم ْف َى َذا ِاْل َب ْو ِؿ َواْل َق َذ ِرِ ،إّن َما ِى َي
اج َد َ
ال تَ ْ
َ
ِ
ِِ
اء ِة اْلقُ ْر ِ
آف)).
لذ ْك ِر اهلل َع ّز َو َج ّؿ َو ّ
الصالَة َوِق َر َ
أقوؿ قولي وأستغفر اهلل لي ولكـ فاستغفروه.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :إف أرفؽ الناس بالناس ىو نبينا  ،ومنو نتعمـ الرفؽ بأقرب األقربيف منا ،مف والديف وزوجات
وأوالد ،ولألسؼ فإف ىذه سنة أخرى ىجرىا بعض المسمميف ،فما يكاد يخمو يوـ إال ونسمع بعراؾ

خارج أسوار المدارس بؿ وداخميا ،ونتممس ىذا العنؼ في تعامالت األوالد في الشارع والمدرسة،

والذي في الغالب اكتسبوه مف الوالديف ،حيث ينتشر العنؼ المنزلي ،وعمى الرغـ مف أف اهلل تعالى
ؾ بِمعر ٍ
يح بِِإ ْح َس ٍ
اف [البقرة .]222:إال أننا كثي ار ما نسمع عف طاغية جبار
وؼ أ َْو تَ ْس ِر ٌ
يقوؿ :فَ ْ
إم َسا ٌ َ ْ ُ
الم َب ِّرح كؿ يوـ عمى أتفو األمور ،بجانب استخدامو لكؿ مفردات
ُي َ
صبِّح امرأتو ويمسييا بالضرب ُ
البذاءة والشتـ وعمى مرأى مف أوالده وبناتو ،وليتو أظير رجولتو عمى أخييا أو أبييا أو عمى رجؿ

يرد لو الكيؿ كيميف ،ولكنو كما قاؿ الشاعر:

عمي وفي الحروب نعامة
أسد َّ
شيرا ،حتى تردت صحتيا وأدى
بؿ إف العنؼ انتشر حتى قرأنا عمف ضرب وعذب خادمتو وحبسيا ً
ِ
ت،
ام َأرَةٌ ِفي ِى ّ ٍرةَ ،س َج َنتْيَا َحتّ َى َماتَ ْ
إجرامو إلى بتر أطرافيا األربعة ،وقد أخبرنا النبي ُ (( :ع ّذ َبت ْ
ط َع َمتْيَا و َسقَتْيَا ِإ ْذ ِىي َح َب َستْيَا ،والَ ِىي تََرَكتْيَا تَْأ ُك ُؿ ِم ْف َخ َش ِ
اش
الن َار ،الَ ِى َي أَ ْ
ت ِفييَا ّ
فَ َد َخمَ ْ
َ
َ
َ
َ
األ َْر ِ
ض)) .وأما ضرب األوالد وشتميـ واىانتيـ والتقتير عمييـ وتحريـ كؿ شيء عمييـ بسبب وبال
سبب فحدث وال حرج ،وما عمى ىذا ربى النبي أىؿ بيتو ،وصدؽ النبي إذ يقوؿ(( :إف اهلل إذا أحب

أىؿ بيت أدخؿ عمييـ الرفؽ)).
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فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وراجعوا أنفسكـ ومعامالتكـ ،وعميكـ بالرفؽ في جميع أموركـ ،عميكـ بالرفؽ مع

األىؿ واألقارب والصدقاء ،وعميكـ بالرفؽ مع الصغار والكبار ومع الطالب والمراجعيف وكؿ مف

تحتكوف بو في حياتكـ اليومية ،ألف النبي يقوؿ(( :إف الرفؽ ال يكوف في شيء إال زانو ،وال ينزع مف

شيء إال شانو)).

نفعني اهلل واياكـ بالقرآف العظيـ...

