
 هللا الرفيق

احلمد هلِل األوِل اآلخر، الظاهِر الباطن، والشكر هلِل الوهاِب الغين، املتنِي القوي، وأشهد أال إله إال هللاُ 
الغفوُر الودوُد القريب، الرؤوُف الرفيُق اجمليب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خامت األنبياء وأعظم 

 .ريًااألتقياء، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كث

 :أما بعد 

َر الزَّاِد الت َّ  فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا، فما تزود متزود مبثلها ﴿ ﴾ ]البقرة:  ْقَوىَوتَ َزوَُّدواْ فَِإنَّ َخي ْ
 .[62األعراف: ]﴾  َولَِباُس الت َّْقَوَى َذِلَك َخي ْر   [، وال جتّمل مكتٍس بأحسن منها ﴿791

لَّى هللا عنها قالت: اْسَتْأَذَن َرْهط  ِمَن اليَ ُهوِد عَلى النبِّ صَ  أخرج الشيخان عن عائشة رضي :عباد الرمحن
يا عاِئَشُة، إنَّ اَّللََّ َرِفيق  »هللاُ عليه وسلََّم، فقالوا: السَّاُم َعَلْيَك، فَ ُقلُت: َبْل َعَلْيُكُم السَّاُم واللَّْعَنُة، فقاَل: 

 .«قُلُت: وعَلْيُكم»َلَْ َتْسَمْع ما قاُلوا؟ قاَل: ، قُلُت: أوَ «ُيُِبُّ الرِّْفَق يف األْمِر ُكلِّهِ 

هللا أكرب.. كم يف هذا املوقف من عربة.. إن من أعظم دروس هذا املوقف أن الرِّفَق بالنَّاِس واللِّنَي معهم  
 .ِمن َجواِهِر ُعقوِد األخالِق اإلسالميَِّة، وهو ِمن ِصفاِت الَكمالِ 

 إثبات اسٍم من األمساء احلسىن هلل عز وجل وهو اسم :يثكما أن من أعظم فوائد هذا احلد
 .«الرفيق»

ومن « فيقالر »يقول أهل العلم كل اسم هلل سبحانه يستلزم صفة، فمن أمسائه سبحانه:  :أيها األحبة 
 .، فتعالوا نتأمل بعض ما يتعلق هبا االسم الكرمي«الرفق»صفاته عز وجل: 

ومن تدبر »، وقال أيضا: «أمسائه ) الرفيق ( يف أفعاله وشرعه ومن»قال الشيخ السعدي رمحه هللا: 
خل كالمه ا« املخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأيت هبا شيئا بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجاب

 .رمحه هللا



نعم.. فمن رِْفِقِه سبحانه أن خلق املخلوقاِت كِلها بالتدرج شيًئا فشيًئا حبسب حكمته، وخلق اخللق  
ا مع أنه قادر على خلقهم دفعًة واحدة يف حلظٍة واحدة! وهو دليل على حلم هللا وحكمِته وعلِمه أطوار 
 .ولطِفه

 !رِْفقه هبم يف أحكامه وأمره وهنيه، وقد جاء التشريع يف ثالث وعشرين سنة :ومن رفق هللا بعباده

 .ومن رِْفِقِه تعاىل يف شرعه: أنه ال يكلُف نفًسا فوق طاقتها 

 .أن شرع هلم الرخص الشرعية اليت ترفع عنهم احلرج واملشقة :رِْفِقِه عز وجل بعباده ومن

إمهالُه مرتكب اخلطيئة ومقرتف الذنب بل واملسرَف بالذنوب وعدم معاجلته  :ومن رِْفِقِه سبحانه 
ِة َلْو يُ َخاِخُذُهم مبَا  محَْ َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ  بالعقوبة لينيب إىل ربه وليتوب من ذنوبه ويعود إىل رشده، ﴿

 .[85الكهف: ]﴾  َكَسُبوا َلَعجََّل هَلُُم اْلَعَذابَ 

وسلم يقول   ى هللا عليهأن أمر عباده بالرفق ورغبهم فيه فهذا رسوله الرفيق صل :ومن رِْفِقِه تبارك وتعاىل
 إنَّ الرِّْفَق ال َيكوُن يف شيٍء إالَّ زانَُه، وال يُ ن ْزَُع ِمن شيٍء إالَّ »كما روت عنه عائشة رضي هللا عنها: 

، رواه مسلم، قاله مرة يف قصتها مع اجلمل الصعب وهذا يدل على مشروعية الرفق باحليوان، وقاله «شانَهُ 
مسلم، ويف حدي   ؛ رواه«َمن ُُيَْرِم الرِّْفَق، ُُيَْرِم اخلَي ْرَ » حدي  آخر: مرة يف قصة رهط اليهود. وجاء يف

اللُهمَّ َمْن وِل »)راوه أمحد وصححه األلباين( ويف حدي  رابع: « إن هللا رفيق ُيب أهل الرفق»ثال : 
؛ رواه «َفَق هِبْم فاْرُفْق ِبهِ  شيًئا فَ رَ من أْمِر أُمَّيِت شيًئا َفَشقَّ عليهم فاْشُقْق عَليِه، وَمْن وِلَ من أمِر أُمَّيِت 

 .مسلم. وغريها من األحادي 

 ..أما مواقف نبينا مع الرفق فكثرية 

 ..نفعين هللا وإياكم بالكتاب والسنة ومبا فيهما من اهلدى واحلكمة، واستغفروا هللا إنه كان غفارًا

 اخلطبة الثانية 



احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أما بعد إخوة اإلميان: فإن لإلميان 
 :باسم هللا الرفيق آثار على املسلم فمنها

درته وغناه ق حمبته سبحانه وتعظيمه وإجالله حي  ظهرت آثار لطِفِه ورِْفِقِه بعباده يف خلقه وشرعه مع •
 .عن خلقه

واب فيتدرّج معها يف أب التخلق بصفة الرفِق والتأيِن مع النفس :ومن آثار اإلميان باسم هللا الرفيق • 
العبادات ويف احلدي : " ِإنَّ هذا الديَن متني ، فأْوِغُلوا فيه ِبرِْفٍق " حسنه األلباين. ويف حدي  آخر: " إنَّ 

، وَلْن ُيشَ   ادَّ الدِّيَن أَحد  إالَّ َغَلَبُه، َفَسدُِّدوا وقَارِبُوا، وأَْبِشُروا " أخرجه البخاريالدِّيَن ُيْسر 

التخلق بالرفق مع الناس مخمنهم وكافرهم رفقا باألقوال و  :ومن آثار اإلميان باسم هللا الرفيق • 
ال َيكوُن يف شيٍء  رِّْفقَ إنَّ ال»وقد سبق ذكر خرب النب صلى هللا عليه وسلم مع اليهود! وقوله:  األفعال

 ؛ رواه مسلم، وأوىل الناس بالرفق األهُل وذوو األرحام، قال عليه«إالَّ زانَُه، وال يُ ن ْزَُع ِمن شيٍء إالَّ شانَهُ 
حه ؛ رواه أمحد صح«إذا أراَد هللاُ عز وجَل بأهِل بيٍت خريًا أدخَل عليِهم الرفقَ »الصالة والسالم: 

 .األلباين

وال خيفى خرب املرأة اليت  !التخّلق بالرفق مع احليوان وجتنب ظلمه :إلميان باسم هللا الرفيقومن آثار ا • 
فإذا قَتلُتم، »دخلت النار بسبب هرة حبستها، بل إنه قد ُشرع لنا الرفق حىت عند التذكية والقتل! 

 .«ذ ْْح ذبيحَتهشفرَته، و لريُِ  فأحِسنوا الِقتلَة، و إذا ذحبُتم فأحسنوا الذحَبَة، و لُيِحدَّ أحدُكم، إذا ذبحَ 

 ..ومن آثار اإلميان باسم هللا الرفيق: شكر هللا ومحده على شريعته السمحة ورفقه بعباده • 

وختاًما: فربنا سبحانه رفيق وديننا رفق ويسر، ونبينا صلى هللا عليه وسلم إمام أهل الرفق وقدوهتم وواجبنا 
 .أنفسنا على ذلك وهللا املوفق وحده ال شريك لهأن نتحلى بالرفق يف شخوننا وأن جناهد 

 ...مث صلوا وسلموا 


