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J
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل َمن ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه.
أما بعد:
وهدْ ُي الصحابة
فقد دل الوحيان الرشيفان القرآن والسنةَ ،

M

ِّ
وكل من

اتبعهم بإحسان ،عىل أن الرفق باألطفال والتالميذ هو األصل األصيل يف تربيتهم،

وأن اللجوء إىل الشدة -وبخاصة العقاب البدين -استثنا ٌء ال يقع إال بعد استنفاد كل

السبل والوسائل املمكنة لتقويم سلوك الطفل ،وهو مرشوط برشوط كثرية ،أمهها عىل
ب يف مصلحة الطفل وإصالح سلوكه.
اإلطالق :أن َي ُص َّ

لينحرص يف حيز ضيق
ص دور العنف يف عالقتنا بأطفالنا؛
فالنصوص الرشعية ُت َق ِّل ُ
َ
ٍ
َ
دقيقة وصارمة.
وبضوابط
جدًّ ا ملعاجلة حاالت استثنائية
ٍ
مأثورة عن السلف واخللف ت ِ
ُظهر
ومواقف
 وقد حفل تراثنا اإلسالمي بنصوصَ

كيف ع َّظموا مبدأ الرفق مع املتعلمني واألوالد ،والتزموه يف واقع حياهتم.

 -ثم دلت الدراسات الرتبوية احلديثة عىل أن الرتبية املبنية عىل الرفق أنجع من

الرتبية القائمة عىل العنف والرضب واخلوف ،وعىل أن «األطفال ال يدركون الدنيا
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بعقوهلم الصغرية وأفهامهم املحدودة ،وإنام يدركون ذلك بمشاعرهم ،وبام ُي ْغ ِدقه عليهم
(((
كثريا من االنحرافات السلوكية
املربون من لطف ورفق وحب وعناية»  ،وعىل أن ً

لدى أبنائنا ،وضعف شوقهم نحو التفوق العلمي ترجع أسباهبا إىل جفاف ينابيع الرفق

واحلب والرمحة لدى من يقومون عىل تربيتهم.

إن الطفل ذا التحصيل الدرايس الضعيف هو أحوج إىل الرفق من الطفل املتفوق،

واملريب الناجح هو من يتتبع أسباب ضعف التحصيل ويعاجلها ،وليس من يرفع العصا

ليعاقبه.

الزبِيبيِ :
دخلت عىل املتوكل،
عت نرص بن عيل يقول:
ُ
«سم ُ
قال إبراهيم بن عبد اهلل َّ

فإذا هو يمدح الرفق ،فأكثر ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،أنشدَ ين األصمعي:
ل أَ َر ِم����� ْث َ
مَ ْ
������ق يف ِل���ي��� ِن��� ِه
�����ل ال ِّ
������رف ِ
َ���س��� َت��� ِع ْ
َم ْ
������ر ِه
����ق يف ْ
�����ن ي ْ
���ن ب����ال ِّ
����ر ْف ِ
أم ِ

أخ��������� َر َج ِل����� ْل����� َع ْ
ْ
�����ذ َرا ِء ِم ْ
������ن ِخ ْ
�����د ِر َه�����ا

���رج َ
ي ْ َ ْ
����ي���� َة ِم ْ
�����ن ُج ْح ِر َها
احل َّ
َ���س���ت���خ ِ ِ

فقال :يا غالم ،الدواة والقرطاس ،فكتبهام»(((.
(« )1مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد» (ص.)73
(« )2سري أعالم النبالء» (.)134/12
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ُ (((

مل ي ْ
��ض��ه��ا إال ال����ذي َي��َت��رََ َّف�����ق
َ��ق ِ

نص اإلعالن العاملي حلقوق الطفل عام (1959م) عىل رضورة التعامل برفق
لقد َّ

مع الطفل ،ونحن املسلمني جيب أال نتحرج من الرتحيب باملواثيق الدولية التي تتفق مع
رشيعتنا اإلسالمية ،بل نلتزمها؛ ألهنا قاسم مشرتك يتفق عليه كل البرش من أجل طفولة

نموا شاملاً وسليماً للطفل ،بعيدً ا
سعيدة تنعم بلني اجلانب ،ولطف التعامل ،بام يضمن ًّ
ي ُّل بالشخصية ،وي ِ
ع خُ ِ
فقدها توازنهَ ا السلوكي ،وسالمتها اخلُ ُلقية والعقلية.
ُ
ماَّ
إن املقصود من هذه الرسالة -يف املقام األول -هو ُّ
احلث عىل الرفق باألطفال يف

تربيتهم ،ألهنم أحوج الناس إليه ،وإن كان مضموهنا قد تعدَّ ى ذلك إىل بيان فضائل

الرفق عمو ًما وتبنيه كأسلوب حياة يسلكه املسلم يف تعامله مع اآلخرين.
واهلل وحده و ُّيل التوفيق.

اإلسكندرية
في االثنين  21من ربيع األول 1441هـ
الموافق 18 :من نوفمبر 2019م
سالح تا ٌّم.
(« )1روضة العقالء» البن حبان البستي (ص ،)216ومعنى ُمدَ َّججَ :من عليه
ٌ
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العقاب التربوي
استثناء يؤيد أن الرفق هو األصل
ٌ
يقول األستاذ حممد سعيد مريس« :العقاب يعني تقديم ُمنَ ِّب ٍه مؤمل إثر ظهور سلوك

والتسليم بأن العقاب أمر رضوري يف العملية الرتبوية خطأ كبري،
غري مرغوب فيه...،
ُ
فمعظم الناس ُي َس ِّلمون هبذا كأنه حقيقة ال حتتمل جدلاً  ،ويعتقدون أن األطفال ال يتم

توجيههم بغري العقاب ،فالعقاب هو رد الفعل الطبيعي جتاه أخطائهم! وينسى هؤالء أن
العقاب حالة استثنائية يف العملية الرتبوية ،وليس من أصول الرتبية وقواعدها ،فهناك ما

أمرا رضور ًّيا يف العملية الرتبوية ،بل إن علامء
ُي ْغني عن العقاب أو عىل األقل ال جيعله ً
السلوك أمثال سكينر وثورندايك ينظرون بشك إىل قيمة العقاب يف إضعاف السلوك

مواقف أخرى.
يض عادة ما يعاود الظهور يف
َ
يض ،فتأثريه مؤقت ،كام أن السلوك ا َمل َر َّ
ا َمل َر ِّ

فع ِّل ِم ابنك قبل أن تعاقبه ،حيث هناك أكثر من مخسني أسلو ًبا للمحاسبة واملعاجلة،
لكن :تقديم العقاب أمر فيه استسهال وابتعاد عن أصول الرتبية الصحيحة .وإن شعور
الصداقة مع األبناء هلو أفضل من أي سياسات أخرى يف التعامل يمكن وضعها ،هذا
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العقاب الوسيل َة اإلجيابية لردع أطفالنا عن
إن أردت لنفسك وألبنائك التميز ،فلم َي ُع ِد
ُ
ُ
تأثريا ينصح هبا علامء نفس الطفل من أجل
السلوك اخلاطئ ،وإنام هناك
وسائل أكثر ً

تطوير شخصياهتم.

ونحن نؤكد دائماً عىل أمهية اجلوانب اإلجيابية يف الرتبية ،حيث نقدم التوجيه عىل
العقاب ،ونقدم الثواب عىل العقاب ،ونتعامل بمبدأ املحبة واإلقناع والتحاور اهلادئ

العقالين ،فالطفل الذي خيطئ نع ِّلمه وال نعنفه ،ونصحح له وال نرضبه ،وعلينا أولاً أن نجعله
ويستمسك هبا ،وندربه عىل السلوك لفرتة تتجاوز َ
َ
ثالث السنوات»(((.
يؤمن بالقيم،

ومع وضوح هذه احلقائق إال أننا نضطر إىل التوقف عندها ،والتدليل عليها من

كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  Hوهدي السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان؛

ل ُيفيق بعض املربني اجلاهلني املتعسفني الذين ال يلتزمون مبدأ «الرتبية بالرفق» ،فيعاملون
األطفال بغلظة وقسوة وهم حيسبون أهنم حُي ِسنون ُصنْ ًعا!

مرب يف العامل» (ص.)158 ،157
( )1انظر« :كيف تكون أحسن ٍّ

الرفــــــق
ُ
أسلوب حيا ٍة
ُ

10

الرفــــق
الرفق لغ ًة :يدل عىل موافقة ومقاربة بال عنف.
ِ
الصنيع.
وح ْسن َّ
وهو لني اجلانب ،ولطافة الفعلُ ،

يقال :هو به رفيق؛ أي :لطيف.
عن أيب ِر ْمث َة  Iأنه قال للنبي َ « :Hأ ِرين هذا الذي بظهرك؛ فإين رجل

طبي�ب» ،فق�ال له رس�ول اهلل « :Hاهلل َّ
يب ،ب ْ
َ���ل أَ ْن َت َر ُج ٌل َر ِفي ٌ
���ق(((َ ،ط ِبي ُبهَا
الط ِب ُ

َّال ِذي َخ َل َقهَا»(((.

اصطالحا :فهو لني اجلانب بالقول والفعل ،واألخذ باألسهل ،وهو
أما الرفق
ً
ضد العنف ِ
واحلدَّ ة(((.

( )1أي :أنت ترفق باملريض وتتلطفه ،واهلل يربئه ويعافيه؛ ألنه العامل بحقيقة الداء والدواء ،القادر عىل الصحة
ُ
رسول اهلل َ Hف َو َض ْع ُت يدي عىل َصدْ ره،
والشفاء ،عن أم املؤمنني عائشة  ،Jقالتَ :م ِر َض
فقلتَ « :أ ْذ ِه ِ
ِ
وأنت َّ
الشايف».
أنت
رب
الطبيبَ ،
الناسَ ،
ُ
ُ
الباس َّ
ب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسول اهلل  Hيقولَ :
ُ
الرف ِيق أْالَ ْعل» أخرجه اإلمام أمحد رقم
( )2وكان
الرف ِيق أْالَ ْع ىَلَ ،و َأ حْل ْقني بِ َّ
«أ حْل ْقني بِ َّ
( ،)24774والنسائي ( ،)7531وغريمها ،وصححه حمققو «املسند» عىل رشط البخاري (.)291/41
( )3انظر« :فتح الباري» (.)449/10
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وقال القاري« :هو املداراة مع الرفقاء ،ولني اجلانب ،واللطف يف أخذ األمر

بأحسن الوجوه ،وأيرسها»(((.

والرفق ثمرة ال ُيثمرها إال حس ُن اخللق ،وال يتأتى حسن اخللق إال بضبط قوة

الغضب والشهوة واعتداهلا(((.

وأمر اهلل خليله حممدً ا  Hبالرفق باملؤمنني ولني اجلانب معهم ،فقال :D

[ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ] [الشعراء.]215:

وقال اهلل تعاىل يف معنى الرفق[ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] [آل عمران.]159:

الرفق واللني والرمحة باملؤمنني ،فكان يتلطف هبم،
هكذا وهب اهلل نبيه َ H

وخيفض هلم َجناحه ،فبادلوه ح ًّبا بحب ،وآثروه عىل آبائهم وأبنائهم وأنفسهم ،واجتمعوا عىل

تعزيره وتوقريه وتعظيمه ،واالنقياد له ،ولو كان ف ًّظا غليظ القلب -حاشاه -جلا َف ْوه ،وابتعدوا
(« )1مرقاة املفاتيح» (.)3170/8
( )2رواه أبو داود ( ،)4207واإلمام أمحد ( ،)17492وصححه األلباين عىل رشط مسلم ،كام يف «الصحيحة»
رقم (.)1537
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عنه؛ وهلذا قال تعاىل يف وصفه [ :Hﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [التوبة.]128:

مواقف كثري ًة ألنبيائه ورسله املص َط َفينْ َ تدل
قص اهلل  Fيف كتابه الكريم
َ
وقد َّ
عىل غاية رفقهم بأممهم ،كام يف قصة نوح وإبراهيم وموسى وغريهم -عليهم وعىل نبينا

الصالة والسالم.-

 -فهذا إبراهيم  Sيقابل جواب أبيه العنيف بغاية الرفق واللني ،قال تعاىل:

[ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] [مريم.]47 ،46:

َ
وهارون [ :Rﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
 -وقال اهلل  Dخماط ًبا موسى

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [طه.]44 ،43:

قال احلافظ ابن كثري « :Vهذه اآلية فيها عربة عظيمة ،وهو َّ
أن فرعون يف غاية
َ
فرعون
ال ُعت ُِّو واالستكبار ،وموسى صفو ُة اهلل من خلقه إ ْذ ذاك ،ومع هذا ُأ ِم َر أال خياطِب
إال باملالطفة واللني»(((.

(« )1تفسري القرآن العظيم» البن كثري ( )303/5ط .دار احلديث  -القاهرة.
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وقال القرطبي « :Vفإذا كان موسى ُ Sأ ِم َر بأن يقول لفرعون قولاً لينًا،
فمن دونه أحرى بأن ي ِ
قتدي بذلك يف خطابه وأمره باملعروف يف كالمه»(((.
َ
َ
وقال السعدي « :Vقوله تعاىل[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] أي :سهلاً لطي ًفا ،برفق
ٍ
ٍ
ولني وأدب يف اللفظ من دون ُف ْح ٍ
فظاظة يف
غلظة يف املقال ،أو
ش وال َص َلف((( ،وال
األفعال[ ،ﮬ] بسبب القول اللني [ﮭ] ما ينفعه فيأتيه[ ،ﮮ ﮯ] ما يرضه

فيرتكه ،فإن القول اللني دا ٍع لذلك ،والقول الغليظ ُمنَ ِّفر عن صاحبه»(((.

وقال سبحانه يف موضع َ
آخ َر[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] [النازعات.]19-17:

«ويف االستفهام ما ال خيفى من التلطف يف الدعوة ،واالستنزال عن العتو»(((.

 -ومن ذلك :ما جاء يف القرآن الكريم من رفق يوسف  Sبإخوته؛ قال تعاىل:

[ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [يوسف.]92 ،91:
()1
()2
()3
()4

«اجلامع ألحكام القرآن» (.)200/11
ِ
وصلف الشخص :ا َّدعى ما فوق َقدْ ِره ُع ْج ًبا وتكبرُّ ً ا.
َّ
الص َلف :التكبرُّ وال ُعجب ،والعجرفةَ ،
«تيسري الكريم الرمحن» (ص.)506
«روح املعاين» لآللويس (.)37/30
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وقوله تعاىل[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] أي« :ال تعيري وال توبيخ عليكم اليوم،

وال إفساد بيني وبينكم من احلرمة وحق األخوة ،ولكم عندي العفو والصفح ،وكان هذا

حليماً موف ًقا»(((.

فضل يوسف بمكارم األخالق ،وحماسن ِّ
وعزة النفس؛ فلم ينتقم من
الش َيم َّ
واهلل َّ

إخوته ،ورفق هبم ،وعفا عنهم ،وهو يقول هلم كر ًما وجو ًدا[ :ﮯ ﮰ ﮱ] ال
ُأ َث ِّر ُب عليكم وال ألومكم [ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] ،فسمح هلم

سامحا تا ًّما من غري تعيري هلم عىل ذكر الذنب السابق ،ودعا هلم باملغفرة والرمحة ،وهذا
ً
خواص اخللق وخيار املص َط َفينْ َ »(((.
هناية اإلحسان الذي ال يتأتى إال من
ِّ

* قال مالك بن دينار :أتينا منزل احلكم بن أيوب((( ليلاً وهو عىل البرصة أمري،

وجاء احلسن ،وهو خائف فدخلنا معه عليه ،فام كنا مع احلسن إال بمنزلة الفراريج(((،
فذكر احلس ُن قص َة يوسف  ،Sوما صنع به إخوته ،فقال :باعوا أخاهم وأحزنوا

()1
()2
()3
()4

«اجلامع ألحكام القرآن» (.)169/9
انظر« :تيسري الكريم الرمحن» (.)435/2
احلكم بن أيوب الثقفي زوج ابنة احلجاج ونائبه عىل البرصة.
الفراريج مجع فروج :وهو الفتى من ولد احلجاج.
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أباهم ،وذكر ما لقي من كيد النساء ومن احلبس ،ثم قال :أهيا األمري ،ماذا صنع اهلل به؟
أداله منهم ،ورفع ذكره ،وأعىل كلمته ،وجعله عىل خزائن األرض ،فامذا صنع يوسف
حني أكمل اهلل أمره ومجع له أهله؟ قال[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

للحكَم بالعفو عن أصحابه ،قال احلكم:
ﯚ ﯛ] [يوسفُ ،]92:ي َع ِّر ُض َ

«فأنا أقول :ال تثريب عليكم اليوم ،ولو مل أجد إال ثويب هذا لواريتُكم حتته»(((.

لقد تتابعت ُص َو ُر ِ
رفق اهلل  Dبعباده يف كل شؤوهنم؛ فقال [ :Dﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [احلج.]78:

وقال تعاىل[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [البقرة.]185:
وقال سبحانه[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [النساء.]28:
إىل مجلة عظيمة من اآليات الناطقة بنفي احلرج عن قضايا الدين ك ِّلها ،والتي تدل
أساس من الس ِ
ٍ
عة والرفق ،والتيسري والسامحة مع
بوضوح عىل أن الرشيعة مبن َّي ٌة عىل
َّ
الناس مجي ًعا؛ ألهنا مبنية عىل مصالح العباد ،وحتقيق اخلري هلم ،ودفع الرضر واحلرج

(« )1اإلحياء» للغزايل (.)184/3
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عنهم يف دينهم ودنياهم ،وعدم إعنات الناس وتكليفهم ما يشق عليهم ،بل كان متمش ًيا
مع طاقاهتم وقدراهتم وفِ َطرهم السوية التي خلقهم اهلل عليها(((.
كثر ثناء الشرع الشريف على الرفق؟
ملاذا ُ

قال سفيان الثوري  Vألصحابه« :تدرون ما الرفق؟» ،قالوا :قل يا أبا حممد،
ِ
مواضعها((( :الشدة يف َم ْو ِض ِعها ،واللني يف موضعه ،والسيف
األمور يف
تضع
قال« :أن َ
َ
يف موضعه ،والسوط يف موضعه»((( .وهذه إشارة إىل أنه ال بد من مزج الغلظة باللني،

والفظاظة بالرفق ،كام قيل:

َو َو ْض ُع َّ
الس ْي ِف ِبا ْل ُعل
الن َدى فيِ َم ْو ِض ِع َّ

َ ْ
الس ْي ِف َم ْو ِضع َّ
الن َدى
ِ
ُم ِض ٌّر ك َوض ِع َّ فيِ

وسط بني العنف واللني كام يف سائر األخالق ،ولكن ملا كانت الطباع
فاملحمود َ
إىل العنف ِ
واحلدَّ ة َ
أميل ،كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب الرفق أكثر؛ فلذلك ك ُثر ثناء

الرشع عىل جانب الرفق دون العنف(((.
()1
()2
()3
()4

انظر« :مبدأ الرفق يف التعامل مع املتعلمني» للدكتور صالح البقعاوي (ص.)61 ،60
ولذلك كان يقال« :الرفق رأس احلكمة» ،رواه عن عروة بن الزبري ابن أيب شيبة (،)25308( )209/5
ووكيع يف «الزهد» (ص ،)776وأمحد يف «الزهد» (ص ،)44وقال وهب بن منبه« :الرفق ثِنْي ِ
احل ْلم» كام
ُ
يف «اإلحياء» (.)186/3
«اإلحياء» (.)186/3
انظر« :موسوعة نرضة النعيم» (.)2158/6
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وقال العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي « :Vوالرفق من العبد ال ينايف
الفرص إذا َسن ََح ْت ،وال يهُ ْ ِم ُلها
يفو ُت
َ
احلزم ،فيكون رفي ًقا يف أموره متأن ًيا ،ومع ذلك ال ِّ
إذا َع َر َض ْت»(((.

(« )1توضيح الكافية الشافية» (ص.)123
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احلث على الرفق في السنة الشريفة

هلل َر ِف ٌ
ُح ُّب
عن عائشة  ،Jأن رسول اهلل  Hقال« :يَا َعا ِئ َش ُة ،إِ َّن ا َ
يق ي ِ
ُع ِطي َع َلى َما ِس َوا ُه»(((.
ُع ِطي َع َلى ا ْل ُع ْن ِفَ ،و َما لاَ ي ْ
الر ْف ِق َما لاَ ي ْ
الر ْف َقَ ،وي ْ
ُع ِطي َع َلى ِّ
ِّ

والرفق صفة من صفات اهلل تعاىل؛ ولذا فإنه سبحانه حيب الرفق يف األمر ك ِّله،

وحيب من يتصف به ،وجيزيه اجلزاء األوىف ،ويثيب عليه ما ال يثيب عىل غريه.

الر ْف َق ِفي َ
األ ْم ِر
قالت عائشة  :Jقال رسول اهلل « :Hإِ َّن ا َ
ُح ُّب ِّ
هلل ي ِ

ُ
ك ِّل ِه»(((.

الر ْف َق لاَ َي ُك ُ
ون ِفي َْش��ي ٍء إِلاَّ َزا َن ُه،
وعنها  ،Jعن النبي Hقال« :إِ َّن ِّ
َولاَ ُي ْن َز ُع ِم ْن َش ْي ٍء إِلاَّ َشا َن ُه»(((.

السا ُم((( عليكم! فقالت
النبي  Hفقالواَّ :
وعنها  ،Jأن هيو َد أت َُوا َّ

()1
()2
()3
()4

رواه مسلم (.)2593
رواه البخاري ( ،)6024ومسلم (.)2165
رواه مسلم ( ،)2594وشانه :ضد زانه ،أي :عابه.
السآمة أي :امللل،
فرس أبو عبيد السام باملوت ،وقال قتادة :تفسري «السام عليكم» :تسامون دينكم ،من َّ
الس َأ ُم عليكم ،خفف اهلمزة.
وأصلهاَّ :
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ِ
الر ْف ِق،
ب اهلل عليكم! قالَ « :م ْهلاً يَا َعا ِئ َش ُةَ ،ع َل ْي ِك ِب ِّ
عائشة :عليكم ،و َل َعنَكُم اهلل ،و َغض َ

تسمع ما قالوا؟ قال« :أَ َو َل ْم َت ْس َم ِعي َما ُق ْل ُت؟ َر َدد ُ
ْت
َّاك َوال ُع ْن َف َوال ُف ْح َش» .قالت :أو مل
َوإِي ِ
ْ

ُم ِف َّي»(((.
ُس َت َج ُ
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ُي ْس َت َج ُ
اب َله ْ
يه ْمَ ،ولاَ ي ْ
اب ِلي ِف ِ

وعنها  ،Jأن رسول اهلل  Hقال هلا« :يَا َعا ِئ َش ُة ،ا ْر ُف ِقي؛ َفإِ َّن اهللَ إِ َذا

أَ َرا َد ِب َأ ْه ِل َب ْي ٍت َخ ْي ًرا ،د َّ
الر ْف ِق»(((.
َله ْ
َاب ِّ
ُم َع َلى ب ِ

الر ْف َق
وعن عبيد اهلل بن َم ْع َمر ،أن رسول اهلل  Hقالَ « :ما أُ ْع ِط َي أَ ْه ُل َب ْي ِت ِّ

ُمَ ،ولاَ ُم ِن ُعو ُه إِلاَّ َض َّر ُه ْم»(((.
إِلاَّ َن َف َعه ْ

ُح َرم الخير»(((.
ُح َرم الرفق ي ْ
وعن جرير  Iعن النبي  Hأنه قال« :من ي ْ

الر ْف ِق
وعن أيب الدرداء  ،Iعن النبي  Hقالَ « :م ْن أُ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم َن ِّ
َ (((
الر ْف ِق َف َق ْد ُح ِر َم َح َّظ ُه ِم َن َ
الخ ْي ِر»(((.
َف َق ْد أُ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم َن
الخ ْي ِر َ ،و َم ْن ُح ِر َم َح َّظ ُه ِم َن ِّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

رواه البخاري (.)6030
رواه اإلمام أمحد ( ،)24734وصححه -عىل رشط البخاري -األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)523
رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)13261/12وصححه األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (.)942
رواه مسلم (.)2592
يعني :أن نصيب الرجل من اخلري عىل قدر نصيبه من الرفق ،وحرمانه منه عىل قدر حرمانه منه ،كام يف
«حتفة األحوذي» (.)190/7
رواه الرتمذي ( ،)2013وقال« :هذا حديث حسن صحيح».
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الر ْف ِقَ ،ف َق ْد أُ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم ْن
وعن عائشة  Jمرفو ًعا« :إِ َّن ُه َم ْن أُ ْع ِط َي َح َّظ ُه ِم َن ِّ
َ
َخ ْي ِر ُّ
احلديث(((.
الد ْن َيا َو آْال ِخ َر ِة»
وعن عبد اهلل بن مسعود  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hأَلاَ أُ ْخ ِب ُر ُ
ك ْم

النا ُر؟ َع َلى ُ
الن ِارَ ،و ِب َم ْن َت ْح ُر ُم َع َل ْي ِه َّ
َح ُر ُم َع َلى َّ
يب َه ِّي ٍن َس ْه ٍل»(((.
ِب َم ْن ي ْ
ك ِّل َق ِر ٍ

ويف رواية الطرباين عن أنس  Iقال :قيل :يا رسول اهللَ ،من حَي ُر ُم عىل النار؟

َي ُن َّ
يب»(((.
الس ْه ُل ا ْل َق ِر ُ
قال« :ا ْله ِّ
الل ِّين َّ

وعن أيب عنبة اخلوالين  ،Iقال رسول اهلل « :Hإن لهلِ آني ًة من أهل

وأحبها إليه ألي ُنها وأ َر ُّقها»(((.
األرض ،وآني ُة ربِّكم ُ
قلوب عبا ِد ِه الصالحينُّ ،

َ (((

الم ْؤ ِم ُن َ
ون َه ِّي ُنون
وعن ابن عمر  ،Lأن رسول اهلل  Hقالُ « :

()1
()2
()3
()4
()5

رواه اإلمام أمحد ( ،)25259وقال املحققون« :إسناده صحيح» (.)153/42
رواه الرتمذي ( ،)2488وقال« :حسن غريب» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)938
«املعجم الكبري» (.)352/20
أخرجه الطرباين يف «الكبري» ،وقال احلافظ العراقي« :إسناده جيد» «ختريج اإلحياء» ( ،)154/2وقال
اهليثمي« :إسناده حسن» ،وقال األلباين« :إسناده قوي» كام يف «الصحيحة» (.)1691
صرِ
ُت يف الدين
واملراد باهلني سهولته يف أمر دنياه ،و ُم ِهامت نفسه ،أما يف أمر دينه فكام قال عمر َ « :Iف
أصلب من احلجر» ،وقال بعض السلف« :اجلبل يمكن أن ُين َْح َت منه ،وال ُين َْح ُت من ِ
دين املؤمن يشء»،
َ
وانظر« :فيض القدير» للمناوي (.)258/6
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يق ا ْن َس َ
يد ا ْن َقادََ ،وإِ ْن ِس َ
َل ِّي ُن َ
ون(((ِ ،م ْث ُل ا ْل َج َم ِل الأَْ ِل ِف((( َّال ِذي إِ ْن ِق َ
اقَ ،وإِ ْن أَ َن ْخ َت ُه((( َع َلى

اس َت َنا َخ»(((.
َص ْخ َر ٍة ْ

وعن عائشة  ،Jقالتِ :
عت ِمن رسول اهلل  Hيقول يف بيتي هذا:
سم ُ

« َّ
ُم َم ْن َو ِل َي ِم ْن أَ ْم ِر أُ َّم ِتي َش ْي ًئا َف َش َّق َع َل ْي ِه ْم َف ْ
اش ُق ْق َع َل ْي ِهَ ،و َم ْن َو ِل َي ِم ْن أَ ْم ِر أُ َّم ِتي َش ْي ًئا
الله َّ

َف َر َف َق ِب ِه ْم َفا ْر ُف ْق ِب ِه»(((.

وهذا يشمل بعمومه َّ
كل من ويل شي ًئا من أمور املسلمني ،وقد قال َ « :Hما

ام ِة َي ُد ُه إِ َلى ُع ُن ِق ِه،
ِم ْن َر ُج ٍل َي ِلي أَ ْم َر َع َش َر ٍة َف َما َف ْو َق َذ ِل َك ،إِلاَّ أَ َتى اهللَ َ Dم ْغ ُلولاً َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َ
احلديث(((.
َف َّك ُه ِب ُّرهُ ،أَ ْو أَ ْو َب َق ُه إِ ْث ُم ُه»...
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اللني :لني اجلانب ،وسهولة االنقياد إىل اخلري ،واملساحمة يف املعاملة.
ِ
المواتى ،واملأنوف :الذي ع َقر اخلَشاش أنفه ،فهو ال يمتنع
ويف «اجلامع الصغري»« :األَنف» ،وهو الذليل ُ
عىل قائده للوجع الذي به ،واخلشاش :حرشات األرضِ ،
واخلشاش :ما يدخل يف عظم أنف البعري من
َ
خشب.
أنخت اجلمل :أبركتُه ،واملراد :أن املؤمن سهل يقيض حوائج الناس وخيدمهم ،وهو شديد االنقياد للشارع
يف أوامره ونواهيه.
انظر« :السلسلة الصحيحة» لأللباين رقم (.)936
رواه مسلم (.)1828
رواه اإلمام أمحد ( ،)22300وقال املحققون« :صحيح لغريه» (.)635/36
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ِ
األمور إىل اهلل ثالثة :العفو يف القدرة،
ب
وعن عمر بن عبد العزيز  Vقالَ « :أ َح ُّ
والقصد يف ِ
اجلدَ ة((( ،والرفق يف العبادة ،وما رفق أحد بأحد يف الدنيا إال رفق اهلل به يوم

القيامة»(((.

يختصهم ِّ
بالن َعم
أقواما
وعن ابن عمر  ،Lقال رسول اهلل « :Hإن لهلِ ِ تعالى ً
ُّ

فحولها إلى غيرهم»(((.
لمنافع العباد ،و ُي ِق ُّرها فيهم ما بذلوها ،فإذا منعوها َن َز َعها منهمَّ ،
ِ
بعباد اهلل َر َف َق اهلل به ،ومن
قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية َ « :Vمن َر َف َق
رمحهم رمحه ،ومن أحسن إليهم أحسن إليه ،ومن جاد عليهم جاد اهلل عليه ،ومن

( )1يقالَ :و َجد ِجدَ ةً :صار ذا مال.
(« )2روضة العقالء» البن حبان البستي (ص.)167
تنبيه :ليس معنى الرتفق بالناس موافقة أهوائهم وشهواهتم ،بل الرفق أن تسلك هبم وف ًقا للكتاب والسنة
أسهل الطرق وأيرسها ،وال تشق عليهم يف يشء ليس من أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله  ،Hأما حتمل
مشقة جماهدة النفس بالعبادات املرشوعة بدون تنطع وال غلو؛ فال ينايف الرفق.
يِ
فسمى بنته عائشة،
ش عىل مرسوق يف يوم صائف ،وكانت عائشة  Jقد تبنتهَّ ،
عن الشعبي قالُ :غ َ
ِ
أردت يل يا ُبنية؟ قالت:
وكان ال يعيص ابنته شي ًئا ،قال :فنز َل ْت إليه فقالت :يا أبتاه ،أفطر وارشب ،قال :ما
طلبت
مقداره مخسني ألف سنة» ،ويف رواية« :إنام
فق لنفيس يف يو ٍم كان
الرفق ،قال« :يا بنية ،إنام
الر َ
ُ
ُ
ُ
طلبت ِّ
ِّ
الرفق لتعبي».
ِّ
( )3أخرجه ابن أيب الدنيا يف «قضاء احلوائج» رقم ( ،)5والطرباين يف «األوسط» ( ،)5162وأبو نعيم يف
وحسنه األلباين لغريه يف «الصحيحة» (.)1692
«احللية» (َّ ،)115/6
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ٍ
بصفة
نفعهم نفعه ،ومن سرتهم سرته ،ومن منعهم خريه منعه خريه ،ومن عامل خلقه

الصفة بعينها يف الدنيا واآلخرة ،فاهلل تعاىل لعبده حسب ما يكون العبد
عامله اهلل بتلك ِّ
خللقه»(((.

وروي عن أيب بكر  Iمرفو ًعا« :لاَ ي ْ
الم َل َك ِة(((»(((.
َد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة َس ِّي ُئ َ
ُ

ويف حديث عائشة اآلنف الذكر :الدعاء عىل َمن َش َّق عىل الناس ،وعاملهم بعنف،

الر َعا ِء ا ْل ُح َط َم ُة»((( ،وهو العنيف يف رعيته ،ال يرفق
قال رسول اهلل « :Hإِ َّن َش َّر ِّ

هبا يف َس ْوقها و َمرعاها ،بل حيطمها يف ذلك ،ويف سقيها وغريه ،ويزحم بعضها ببعض،
بحيث يؤذهيا وحيطمها((( ،وقيل :هو الراعي الذي ال ُي َمكِّن رعيتَه من املراتع اخلصيبة،
ويقبضها ،وال يدعها تنترش يف املرعى(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

«الوابل الصيب» (ص.)35
قال ابن األثري يف «النهاية»« :هو الذي ُييسء إىل من حتت يده من اخلدم واملامليك» (.)358/4
ضعفه األلباين يف «ضعيف الرتمذي» رقم (( )330ص.)220
رواه -من حديث عائذ بن عمرو  -Iمسلم رقم (.)1830
«رشح النووي لصحيح مسلم» (.)216/12
«لسان العرب» البن منظور (.)139/12
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وعن أنس بن مالك  ،Iقال :كان رسول اهلل  Hيف مسري ،فحدا

ير»(((.
احلادي((( ،فقال رسول اهلل « :Hا ْر ُف ْق يَا أَ ْن َج َش ُة َ -وي َ
ْح َكِ -بال َق َو ِار ِ
َ
ير»(((.
ويف رواية« :يَا أ ْن َج َش ُةُ ،ر َو ْي َد َك َس ْو ًقا ِبا ْل َق َو ِار ِ

عنف ،فأمره أن يرفق باملطايا.
ألن أنجشة كان يف َس ْو ِق ِه ٌ

ٍ
حينئذ ،فأمر
وال��ق��واري��ر :كناية عن النساء الاليت ُك َّن عىل اإلبل التي تُساق

احلادي بالرفق باحلُداء؛ ألنه حيث اإلبل حتى ترسع ،فإذا أرسعت مل ُيؤ َمن عىل النساء
َ

ُ
السقوط(((.

وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hإِ ِّني أُ َحِّ����ر ُج َع�� َل�� ْي�� ُك ْ��م َح َّق
ْ
َّ َ
الم ْرأَ ِة»(((.
يمَ ،و َ
الض ِعيف ْي ِن :ال َي ِت ِ
()1
()2
()3
()4
()5

احلادي :قائد القافلة املسافر ليلاً  ،وحدا َ
اإلبل وهبا :ساقها وح َّثها عىل السري باحلُداء ،واحلادي :الذي
حلداء ،وهو الغناء هلا.
يسوق اإلبل با ُ
رواه البخاري (.)5856
رواه مسلم (.)2323
«فتح الباري» (.)545/10
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)1015
رواه ابن ماجه ( ،)3687وغريه،
َّ
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وعن أيب الدرداء  ،Iقالِ :
عت رسول اهلل  Hيقول« :ا ْب ُغو ِني
سم ُ

ون َو ُت ْر َز ُق َ
الض َع َفا َء؛ َفإِ َّن َما ُت ْن َص ُر َ
ُّ
ون ِب ُض َع َفا ِئ ُك ْم»(((.

ٍ

وعن أيب ُأمام َة بن سهل بن ُحنَ ْيف ،عن أبيه  Iقال« :كان رسول اهلل H

ويزورهم ،ويعو ُد مرضاهم ،ويشهد جنائزهم»(((.
يأيت ضعفا َء املسلمني،
ُ

وكسو ُته،
وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hللمملوك
ُ
طعامه ِ

وال ُي�� َك َّ��ل��ف إال م��ا يُطيق ،ف��إن كلفتموهم ف��أع ِ��ي�� ُن��وه��م ،وال ُت�� َع ِّ��ذب��وا -ع��ب��ا َد اهلل -خل ًقا

أمثا َلكم»(((.

( )1رواه أبو داود ( ،)2594والنسائي ( ،)45/6والرتمذي ( )1702وقال« :حسن صحيح» ،وابن
وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف
حبان ( )4767بلفظ« :ابغوا يل ضعفاءكم» ،واحلاكم
َّ
«الصحيحة» رقم (.)779
ومعنى «أبغوين الضعفاء» :اطلبوا رضائي ،وقيل :اطلبوا يل حفظ حقوقهم وجرب قلوهبم ،وتقربوا إ َّيل
بالتقرب إليهم ،وتفقد حاهلم ،واإلحسان إليهم قولاً وفعلاً .
«يف ضعفائكم» أي :فقرائكم باإلحسان إليهم من أغنيائكم ،والضعفاء :من يستضعفهم الناس لفقرهم
ورثاثتهم.
( )2أخرجه احلاكم ( ،)466/2وأورده األلباين يف« :السلسلة الصحيحة» رقم (.)2112
وحسنه الشيخ شعيب األرناؤوط يف «اإلحسان» (.)152/10
( )3رواه ابن حبان يف «صحيحه» (َّ ،)4313
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الرفق في التعبد واحلث على ترك التشدد
َّ
الرشع الرشيف عىل الرفق يف التعبد ،وهنى عن الغلو والتشدد؛ فقد قال اهلل
حث
ُ

تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [املائدة.]77:

ِّين َم ِت ٌ
وقال رسول اهلل « :Hإِ َّن َه َذا الد َ
ين(((َ ،ف َأ ْو ِغ ُلوا((( ِفي ِه ِب ِر ْف ٍق(((»(((.

وق���������ال « :Hإن
()1
()2
()3
()4
()5

َ
�������������������ن
ال�������������������دي

ي
ُ������������������������س������������������������ ٌر(((،
ْ

متنيُ :صلب شديد.
َ
َ
ٍ
داخل
ْغلوا :سريوا ،يقال :أوغل يف البالد والعلم :ذهب ،وبالغ ،وأ ْم َع َن يف السري ،وأبعد ،كتو َّغل ،وكل
فأو ِ
مستعجلاً م ِ
ِ
وغل.
ُ
برفق :يريد ِسريوا فيه من غري تكلف ،وابلغ الغاية القصوى منه بالرفق ،وال حتملوا عىل أنفسكم ما ال تطيقونه،
فتعجزوا ،وترتكوا العمل.
رواه من حديث أنس بن مالك  Iاإلمام أمحد ( ،)13052وقال املحققون« :حسن بشواهده»
( .)346/20وانظر« :صحيح اجلامع الصغري» رقم (.)2442
يرسا ،مبالغة بالنسبة إىل
قال احلافظ « :Vقوله( :الدين يرس) أي :دين اإلسالم ذو يرس ،أو سمى الدين ً
األديان قبله؛ ألن اهلل رفع عن هذه األمة اإلرص الذي كان عىل من قبلهم ،ومن أوضح األمثال له :أن توبتَهم
كانت بقتل أنفسهم ،وتوبة هذه األمة باإلقالع والعزم والندم» اهـ« .فتح الباري» حديث (.)1738
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(((

(((
(((
���������اد((( ال�������دي َ
���������ارب���������وا
ول��������ن يُ���������ش َّ
�������ن أح��������� ٌد إال غ������ل������ب������ه  ،ف����������س����������دِّدوا وق ِ

(((
وأب����������������ش����������������روا((( ،واس�������ت�������ع�������ي�������ن�������وا((( ب������������ال������������ ُغ ْ
����������������ر ْوح����������������ة(((،
������������دوة  ،وال َّ

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7
()8

املشادة يف الشيء :التشدد فيه واملبالغة ،قال احلافظ« :املشادة بالتشديد :املغالبة ،يقال :شاده يشاده مشادة،
إذا قاواه ،واملعنى :ال يتعمق أحد يف األعامل الدينية ويرتك الرفق؛ إال عجز وانقطع ،ف ُيغ َلب» اهـ« .الفتح»
(.)175/1
قال ابن املنري« :يف هذا احلديث َع َلم من أعالم النبوة ،فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع يف الدين
ينقطع ،وليس املراد منع طلب األكمل يف العبادة فإنه من األمور املحمودة ،بل منع اإلفراط املؤ ِّدي إىل
املالل ،أو املبالغة يف التطوع املفيض إىل ترك األفضل ،أو إخراج الفرض عن وقته ،كمن بات يصيل الليل
كله ويغالب النوم إىل أن غلبته عيناه يف آخر الليل فنام عن صالة الصبح يف اجلامعة ،أو إىل أن خرج الوقت
املختار ،أو إىل أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة .ويف حديث حمجن بن األدرع عند أمحد( :إنكم لن
تنالوا هذا األمر باملغالبة ،وخري دينكم اليرسة) ،وقد يستفاد من هذا اإلشارة إىل األخذ بالرخصة الرشعية،
فإن األخذ بالعزيمة يف موضع الرخصة تنطع ،كمن يرتك التيمم عند العجز عن استعامل املاء ،فيفيض به
استعامله إىل حصول الرضر» «فتح الباري» (.)175/1
قوله( :فسددوا) أي :الزموا السداد ،وهو الصواب من غري إفراط وال تفريط ،قال أهل اللغة :السداد
التوسط يف العمل.
قوله( :وقاربوا) أي :إن مل تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا بام يقرب منه.
قوله( :وأبرشوا) أي :بالثواب عىل العمل الدائم وإن َّ
قل ،واملراد تبشري من عجز عن العمل باألكمل بأن
العجز إذا مل يكن من صنيعه ال يستلزم نقص أجره ،وأهبم املبرش به تعظيماً له وتفخيماً .
قوله( :واستعينوا بالغدوة) أي :استعينوا عىل مداومة العبادة بإيقاعها يف األوقات ا ُملن َِّشطة.
ال ُغ ْدوة :البكرة ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس.
الروحة :الوقت ما بني زوال الشمس إىل الليل.
َّ
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وشي ٍء من ُّ
الد ْلجة(((»(((.

وعن ابن مسعود  ،Iقال رسول اهلل َ « :Hه َل َك ال ُم َت َن ِّط ُعو َن(((» قاهلا ثال ًثا(((.

وعن أنس بن مالك  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :لاَ َُت��ش ِّ��ددُوا َع َلى

أَ ْن ُف ِس ُك ْم َف ُي َش َّد َد َع َل ْي ُك ْم؛ َفإِ َّن َق ْو ًما َش َّددُوا َع َلى أَ ْن ُف ِس ِه ْم َف َش َّد َد اهلل َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ِت ْل َك َب َقاي ُ
َاه ْم ِفي

وها َما َ
ك َت ْب َن َ
َع َ
ام ِع َو ِّ
اها َع َل ْي ِه ْم»(((.
اتَ ،ر ْه َبا ِن َّي ًة ا ْب َتد ُ
َّ
الديَا َر ِ
الص َو ِ

��ار ُب��واَ ،و ْ
وحوا،
اغ��دُوا َو ُر ُ
َّ
ووجه النبي  Hأصحابه وأ َّمته قائلاً َ « :س ِّددُوا َو َق ِ
َو َش ْي ٌء ِم َن ُّ
الد ْل َج ِةَ ،وال َق ْص َد ال َق ْص َد((( َت ْب ُل ُغوا»(((.

إن التطرف صفة ذميمة يف كل األمور؛ هلذا نجد أن رسول اهلل  Hحيث

عىل االعتدال يف عمود الدين الصالة ،فام بالك يف سائر األمور احلياتية األخرى؟
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

الس َحر ِ
الد جْ
آخر الليل.
ُّلة :سري َّ
رواه من حديث أيب هريرة  Iالبخاري ( ،)39ومسلم (.)2816
املتنطعون :املتعمقون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم ،والتن ُّطع يف الكالم :التعمق فيه والتفاصح.
رواه مسلم ( ،)2670وأبو داود (.)4608
أخرجه أبو داود ( ،)4904وأبو يعىل يف «مسنده» ( ،)3694وقال حمققه« :إسناده حسن» (.)365/6
ال َق ْص َد ال َق ْصدَ :بالنصب عىل اإلغراء ،والقصد :األخذ باألمر األوسط.
رواه البخاري ( ،)6463ومسلم (.)1497

الرفــــــق
ُ
أسلوب حيا ٍة
ُ

29

عن أيب مسعود ُع ْقب َة ِ
بن َع ْم ٍرو البدري  ،Iقال :جاء رجل إىل النبي H

النبي
رأيت
أجل فالن؛ مما ُيطيل بنا ،فام
ُ
فقال :إين ألتأخر عن صالة الصبح؛ من ْ
َّ
ٍ
ٍ
ِ H
يومئذ ،فقال« :يَا أَ ُّيهَا َّ
اس ،إ َّن م ْن ُك ْم
موعظة َق ُّط ،أشدَّ مما غضب
غضب يف
الن ُ
ِ ِ

ينَ ،ف َأ ُّي ُك ْم أَ َّم َّ
ُم َن ِّف ِر َ
اج ِة»(((.
وج ْز؛ َفإِ َّن ِم ْن َو َرا ِئ ِه ا ْل َك ِبي َرَ ،و َّ
الص ِغي َر َ ،و َذا ا ْل َح َ
الن َ
اس َف ْل ُي ِ

وعن مخَ ْ َل ِد بن احلسني  ،Vقال« :ما ندب اهلل العبا َد إىل يشء إال اعرتض فيه

ِ
تقصريا عنه»(((.
غلوا فيه ،وإما
إبليس بأمرين ما يبايل بأيهِّ ام َظفر :إما ًّ
ُ
ً

دون الغلوَ ،
«و ِض َع ِدي ُن اهلل َ
وفوق التقصري»(((.
وعن احلسن البرصي  Vأنه قالُ :

كثريا؛
قال اإلمام املحقق ابن َق ِّي ِم اجلوزية « :Vالسلف يذكرون هذين األصلني ً

ومها :االقتصاد يف األعامل ،واالعتصام بالسنة؛ فإن الشيطان َي َش ُّم قلب العبد وخيتربه:

وإعراضا عن كامل االنقياد للسنة :أخرجه عن االعتصام هبا.
فإذا رأى فيه داعية للبدعة،
ً
( )1رواه البخاري ( ،)6110وابن حبان ( ،)2137وغريمها.
(« )2هتذيب حلية األولياء» (.)63/3
(« )3الزهد» لإلمام أمحد (ص .)477
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جل ْو ِر عىل النفس،
وإن رأى فيه
ً
حرصا عىل السنة ،وشد َة طلب هلا؛ أمره باالجتهاد وا َ
وجماوزة حد االقتصاد فيها ،قائلاً له :إن هذا خري وطاعة ،فال تفرت مع أهل الفتور،

وال َتن َْم مع أهل النوم»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيم َّي َة « :Vقول بعض الناس( :الثواب عىل قدر
طوائف عىل أنواع من الرهبانيات،
املشقة) ليس بمستقيم عىل اإلطالق كام قد َيستِدل به
ُ

والعبادات املبتدَ عة التي مل يرشعها اهلل ورسوله؛ من جنس حتريامت املرشكني وغريهم

ما َّ
أحل اهلل من الطيبات ،ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي  ،Hحيث قال:

الم َت َن ِّط ُع َ
ون»(((.
« َه َل َك ُ

وأما األجر عىل قدر الطاعة :فقد تكون الطاعة هلل ورسوله يف عمل ميرس((( ،كام

يرس اهلل عىل أهل اإلسالم الكلمتني ،ومها أفضل األعامل؛ ولذلك قال النبي :H
(« )1مدارج السالكني» ( )342/2بترصف.
( )2تقدم (ص.)28
أخف من بعض ،وهو أكثر فضلاً وثوا ًبا كقيام ليلة القدر بالنسبة لسائر ليايل
( )3وقد يكون بعض العبادة
َّ
ِ
رمضان ،وكصالة ركعتني يف املسجد احلرام بالنسبة إىل غريه من األماكن ،وكد ْره ٍم من الزكاة بالنسبة إىل
أكثر منه من صدقة التطوع.
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ان َع َلى ِّ
«َ
الر ْح َم ِنُ :س ْب َح َ
هلل
ان إِ َلى َّ
ان ا ِ
ان ِفي ِ
انَ ،ح ِبي َب َت ِ
المي َز ِ
انَ ،ث ِقي َل َت ِ
الل َس ِ
ان َخ ِفي َف َت ِ
ك ِل َم َت ِ
َو ِب َح ْم ِد ِهُ ،س ْب َح َ
يم» أخرجاه يف الصحيحني(((.
ان ا ِ
هلل ال َع ِظ ِ

صحيحا(((...
ولو قيل( :األجر عىل قدر منفعة العمل وفائدته)؛ لكان
ً

فأما كونه مش ًّقا ،فليس هو سب ًبا لفضل العمل ورجحانه ،ولكن قد يكون العمل
الفاضل مش ًّقا ،ففضله ملعنًى ِ
غري مشقته ،والصرب عليه مع املشقة يزيد ثوابه وأجره ،فيزداد

الثواب باملشقة ،كام أن من كان ُبعدُ ه عن البيت يف احلج والعمرة أكثر ،يكون أجره أعظم

من القريب؛ كام قال النبي  Hلعائشة يف العمرة« :أَ ْج ُر ِك َع َلى َق ْد ِر َن َص ِب ِك»(((؛
( )1رواه البخاري ( ،)7563( ،)6682( ،)6406ومسلم ( ،)2694وغريمها.
( )2وذلك ألن املشقة -وإن كانت سب ًبا للثواب واألجر -إال أهنا ليست هي املقصودة أصلاً للشارع من
ِ
مريضه باستعامل الدواء
الطبيب
األفعال التي كُلفنا هبا ،وإنام املقصود هو املصالح املرتتبة عليها ،كأمر
َ
غرضه إال الشفاء.
ا ُمل ِّر ،فإنه ليس ُ
وانظر« :قواعد األحكام» للعز بن عبد السالم ( ،)31/1و«جمموع الفتاوى» البن تيمية (،)313/22( ،)281/25
( ،)262/10و«املوافقات» للشاطبي ( ،)222/2و«فتح الباري» ( )611/3حديث رقم (.)1787
( )3رواه بنحوه البخاري ( ،)1787ومسلم (.)1211
واملعنى :أن الثواب يف العبادة يكثر بكثرة الن ََّصب أو النفقة ،ولقاعدة« :ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً »،
ففصل الوتر أفضل من الوصل لزيادة العمل ،وصالة النفل قاعدً ا عىل النصف من صالة القائم ،وإفراد
ْ
ِ
النسك أفضل من القران ،وكثرة اخلطا إىل املساجد سبب زيادة األجر كام يف «صحيح مسلم» ()460/1
(.)664( ،)663
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ِ
ب؛ فيكثر األجر ،وكذلك
ألن األجر عىل قدر العمل يف ُب ْعد املسافة ،وبالبعد يكثر الن ََّص ُ
اجلهاد...

وهلذا جتد هؤالء مع من شاهبهم من الرهبان يعاجلون األعامل الشاقة الشديدة

املتعبة من أنواع العبادات والزهادات ،مع أنه ال فائدة فيها ،وال ثمرة هلا ،وال منفعة

يسريا ال يقاوم العذاب األليم الذي جيدونه(((.
إال أن يكون شي ًئا ً

مدح بعض اجلهال بأن يقول( :فالن ما نكح،
ونظري هذا األصل الفاسد،
ُ
وال ذبح) .وهذا مدح الرهبان الذين ال ي ِ
نكحون وال َيذبحون ،وأما احلنفاء فقد قال
َ

آك ُل َّ
الن َسا َءَ ،و ُ
النبي َ ( :Hل ِك ِّني أَ ُصو ُم َوأُ ْف ِط ُرَ ،وأَ َت َز َّو ُج ِّ
الل ْح َمَ ،ف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُس َّن ِتي

َف َل ْي َس ِم ِّني)»(((.

إبليس عىل مجاعة من
وقال اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي « :Vوقد َل َّب َس
ُ
املتعبدين ،فأكثروا من صالة الليل ،وفيهم من يسهره ك َّله ،ويفرح بقيام الليل وصالة
األجر العظيم،
( )1وعليه فال ينبغي أن نقصد يف أعاملنا املشقات ونتحرى االستزادة منها ،ظانني أن وراء ذلك
َ
وأن الثواب عىل قدر املشقة ،فهذا خيالف قصد الشارع ،فمن ترك طري ًقا ُم َع َّبدً ا إىل املسجد ،وسلك
طري ًقا آخر فيه عقبات يبتغي بذلك زيادة األجر؛ فقد أخطأ القصد ،وال ثواب له ،وانظر« :املوافقات»
(.)222/2
(« )2جمموع الفتاوى» (.)307/10
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أكثر مما يفرح بأداء الفرائض ،ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة ،أو يقوم فيتهيأ
الضحى َ
َ
كسالن فال يقدر عىل الكسب لعائلته ،ولقد رأيت ً
شيخا
هلا فتفوته اجلامعة((( ،أو يصبح

كثريا من النهار يف جامع املنصور،
من املتعبدين -يقال له :حسني القزويني -يميش ً
فسألت عن سبب مشيه ،فقيل يل :لئال ينام ،فقلت :هذا جهل بمقتىض الرشع والعقل؛

أما الرشع فإن النبي  Hقال« :إِ َّن ِل َن ْف ِس َك َع َل ْي َك َح ًّقاَ ،ف ُق ْم َو َن ْم» ...وأما العقل
فإن النوم جيدد ال ُقوى التي قد ك َّلت بالسهر ،فمتى دفعه اإلنسان وقت احلاجة إليه أ َّثر يف

بدنه وعقله ،فنعوذ باهلل من اجلهل.

ْ
فإن قال قائل :فقد رو ْي َت لنا أن مجاعة من السلف كانوا حييون الليل؟

فاجلواب :أولئك تدرجوا حتى قدروا عىل ذلك ،وكانوا عىل ثقة من حفظ صالة

الفجر يف اجلامعة ،وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة املطعم ،وصح هلم ذلك ،ثم مل يبلغنا
فسنَّته هي املتبوعة»(((.
أن رسول اهلل َ Hس ِهر ليلة مل َين َْم فيهاُ ،
( )1روى اإلمام مالك يف «املوطأ» عن أيب بكر بن سليامن بن أيب َح ْثمة أن عمر بن اخلطاب  Iفقد
َ
سليامن بني السوق
سليامن بن أيب حثمة يف صالة الصبح ،وأن عمر بن اخلطاب غدا إىل السوق ،ومسك ُن
فمر عىل ِّ
الشفاء أ ِّم سليامن ،فقال هلا« :مل َأر سليامن يف الصبح» ،فقالت« :إنه بات يصيل،
واملسجد النبويَّ ،
أحب إ َّيل من أن أقوم ليلة».
فغلبته عيناه» ،فقال عمر « :Iألن أشهد صال َة الصبح يف اجلامعة ُّ
(« )2تلبيس إبليس» (ص .)159
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وق�ال عب�د اهلل ب�ن مس�عود « :Iاالقتص�اد يف الس�نة ،خير م�ن االجتهاد يف

البدعة»(((.

وعن عبد اهلل بن َع ٍ
مجعت القرآن ،فقرأتُه ك َّله يف ليلة ،فقال
مرو  ،Lقال:
ُ

ْ
قلت :يا رسول اهلل ،دعني أستمتع من ُق َّويت
ْر»ُ ،
رسول اهلل « :Hا ْق َرأ ُه في َشه ٍ

وشبايب ،قال« :ا ْق َر ْأ ُه ِفي ِع ْش ِر َ
ال»،
ين»ُ ،
قلت :دعني أستمتع ،قال« :ا ْق َر ْأ ُه ِفي َس ْب ِع َل َي ٍ

قلت :دعني يا رسول اهلل أستمتع ،قال :فأبى.

«صح أن رسول اهلل  Hنازله إىل ثالث ٍ
ليال،
ع َّلق الذهبي  ،Vفقال:
َّ
ٍ
وهنا ُه أن يقر َأ ُه يف َّ
ثالث ،وهذا كان يف الذي ن ََز َل من القرآن ،ثم بعدَ هذا القول
أقل من

فأقل مراتب النهي أن ُتك َْر َه تالو ُة القرآن ُك ِّله يف َّ
نزل ما بقي من القرآنُّ .
أقل من ثالث،
فام فقه وال تَدَ َّبر من تىل يف َّ
أقل من ذلك ،ولو تال ورت ََّل يف أسبوع ،والزم ذلك ،لكان
عملاً فاضلاً  ،فالدِّ ين ُيسرْ ٌ  ،فواهلل إن َ
ترتيل ُس ُب ِع القرآن يف هتجد قيام الليل مع املحافظة

عىل النوافل الراتبة ،والضحى ،وحتية املسجد ،مع األذكار املأثورة الثابتة ،والقول عند
ِ
خملصا هلل،
والس َحر ،مع النَّ َظر يف العلم النافع
واالشتغال به ً
النوم واليقظة ،و ُد ُب َر املكتوبة َّ
(« )1الزهد» لإلمام أمحد (ص .)293
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونحو ذلك ،مع أداء
وزجر الفاسق،
وتفهيمه،
اجلاهل
وإرشاد
مع األمر باملعروف،
ٍ
ٍ
ِ
واجتناب
وانكسار وإيامن ،مع أداء الواجب،
مجاعة بخشوع وطمأنينة
الفرائض يف
ِ
ِ
ِ
وصلة الرحم؛ والتواضع واإلخالص يف
الدعاء واالستغفار ،والصدقة
وكثرة
الكبائر،
ِ
ِ
مجيع ذلك؛ َل ُش ٌ
وأولياء اهلل املتقنيَّ ،
فإن سائر
أصحاب اليمني
عظيم جسيم ،ولمََقا ُم
غل
ٌ

ذلك مطلوب.

ٍ
بختمة يف ك ُِّل يوم ،فقد خالف احلنيف َّية السمح َة ،ومل ينهض
فمتى ت ََشا َغ َل العابدُ

بأكثر ما ذكرناه ،وال تَدَ َّبر ما يتلوه.

ِ
الصاحب كان يقول ملا َ
رسول اهلل
قبلت ُر ْخ َص َة
شاخ :ليتني
هذا السيدُ العابدُ
ُ
ُ

 ،Hوكذلك قال  Sيف الصوم ،وما َ
يناقصه حتى قال لهُ « :ص ْم َي ْو ًما،
زال
ُ
َوأَ ْف ِط ْر َي ْو ًماَ ،ص ْو َم أَ ِخي دَا ُو َد .»S

ِ
زاجه،
ب ويسوء م ُ
وكل من مل َي ُز َّم ن ْف َسه يف تعبده وأوراده بالسنة النبوية ،يند ُم ويترَ َ َّه ُ
ِ
ِ
احلريص عىل نفعهم،
الرؤوف الرحيم باملؤمنني،
خري كثري من متابعة سنة نبيه
ويفوتُه ٌ
َ
وآمرا هبجر التَّبت ُِّل والرهبانية التي
وما زال ُ Hمع ِّلماً لألمة
أفضل األعاملً ،
مل ُي ْبعث هبا؛ فنهى عن سرَ ِد الصوم ،وهنى عن ِ
الوصال ،وعن قيام أكثر الليل إال يف ال َعشرْ ِ
ْ
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األخري ،وهنى عن ال ُعزبة للمستطيع ،وهنى عن ترك اللحم ...إىل غري ذلك من األوامر

والنَّواهي.

ٍ
معرفة لكثري من ذلك معذور مأجور ،والعابدُ العامل باآلثار املحمدية
فالعابدُ بال
ِ
األعامل إىل اهلل تعاىل أدو ُمها وإن َّ
ٌ
وأحب
مغرور،
مفضول
املتجاوز هلا
قلَ .ألهْ َ َمنا اهلل
ُ
ُّ
ٌ

وإياكُم ُح ْس َن املتابعة ،وجنَّبنا اهلوى واملخالفة»(((.

ِ
حلضرَ ِ
والس َف ِر ،وكان يصو ُم
وعن حييى بن َأ ْك َث َم ،قالَ :
«صح ْب ُت وكي ًعا  Vيف ا َ
َّ
َ
القرآن ك َُّل ليلة».
الدهر ،وخيتِم
َ
قال الذهبي « :Vهذه عباد ٌة خُي َض ُع هلا ،ولكنها من مثل إما ٍم من األئمة األ َثرية

مفضولة ،قد صح هن ُيه  Sعن صوم الدهر ،وصح أنه هنى أن ُيقرأ القرآن يف َّ
أقل من ثالث،

السنة أوىل ،فريض اهلل عن وكيع  ،Vوأين ُ
مثل وكيع؟!»(((.
والدين ُيسرْ ٌ  ،ومتابع ُة ُّ

(« )1هتذيب سري أعالم النبالء» (.)339/1
(« )2نفسه» (.)809/2
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من مظاهر رفق رسول ا&  Hبأمته
عن أنس  ،Iقال :دخل النبي

H

املسجد فإذا حبل ممدود بني

الح ْب ُل» قالوا :هذا حبل
لزينب ،فإذا َفترَ َ ْت((( تع َّل َق ْت به ،فقال
ساريتني ،فقالَ « :ما َه َذا َ
َ
ُك ْم َن َش َ
النبي « :Hالُ ،ح ُّلوهُِ ،ل ُي َص ِّل أَ َحد ُ
اط ُهَ ،فإِ َذا َف َت َر َف ْل َي ْق ُع ْد»(((.

بنت تُوي ِ
ت بن حبيب بن أسد بن عبد
وعن أم املؤمنني عائشة  :Jأن احلوالء َ َ ْ
ٍ
ُ
تويت،
رسول اهلل  ،Hقالت :فقلت :هذه احلوالء بنت
العزى َم َّر ْت هبا ،وعندها
َّ

وزعموا أهنا ال تنام الليل ،فقال رسول اهلل « :Hال تنام َ
الليل؟ خذوا من العمل

ما ُتطيقون ،فواهلل ال يسأم اهلل حتى تسأموا(((»(((.

وعنها  ،Jأن النبي  Hدخل وعندها امرأة ،قالَ « :م ْن َه ِذ ِه؟» قالت:
()1
()2
()3
()4

فرتت :أي ِ
كس َل ْت عن القيام يف الصالة.
رواه البخاري ( ،)1150وأبو داود ( ،)1312والنسائي (.)218/3
سئم اليشء ،وسئم منه سآم ًةَ :م َّل.
رواه مسلم ( ،)785ومالك يف «املوطأ» ( ،)118/1والنسائي (.)218/3
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ُفالن ُة -تذكر من صالهتا -قالَ « :م ْه!((( َع َل ْي ُك ْم ِب َما ُت ِطي ُق َ
َم ُّل اهللُ َح َّتى
هلل لاَ ي َ
ون؛ َفَ��وا ِ

ِ
الدين إليه ما داوم عليه صاح ُبه(((.
أحب
َت َم ُّلوا» ،وكان َّ

قال احلافظ ابن حجر « :Vعليكم بام تطيقون :أي اشتغلوا من األعامل بام

تستطيعون املداوم َة عليه ،فمنطو ُقه يقتيض األمر باالقتصار عىل ما ُيطاق من العبادة،
ِ
أيضا « :Vال يتعمق يف
النهي عن
ومفهو ُمه يقتيض
تكلف ما ال ُيطاق»((( اهـ ،وقال ً
َ
الرفق ،إال عجز وانقطع ف ُيغ َلب»(((.
األعامل الدينية ويرتك ِّ
وقال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vهنى النبي  Hعن التشديد يف الدِّ ين

بالزيادة عىل املرشوع ،وأخرب َّ H
أن تشديد العبد عىل نفسه هو السبب لتشديد
اهلل عليه إما بال َقدَ ِر وإما بالرشع .فالتشديد بالرشع :كام ُي َشدِّ د عىل نفسه بالنذر الثقيل،

فيلزمه الوفاء به ،وبال َقدَ ر كفعل أهل الوسواس .فإهنم شددوا عىل أنفسهم فشدد عليهم

ال َقدَ ر ،حتى استحكم ذلك ،وصار صفة الزمة هلم»(((.

ف ،يقالَ :م ْه َم ْه ُت به أي :زجرته ،واملعنى :هنى عائشة عن مدح املرأة بام َذكَرت،
(َ )1م ْه :اسم فعل بمعنى :ا ْك ُف ْ
أو املراد النهي عن ذلك الفعل.
( )2رواه البخاري ( ،)1151 ،43ومسلم (.)785
(« )3فتح الباري» (.)187/1
(« )4نفسه» (.)175/1
						
(« )5إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (.)132/1
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خيطب إذا هو برجل قائم(((،
وعن ابن عباس  ،Lقالَ :ب ْينا النبي H
ُ

َّ
يستظل((( ،وال يتكلم،
فسأل عنه ،فقالوا :أبو إرسائيل ،نذر أن يقوم ،وال يقعدَ  ،وال

ويصو َم ،فقال النبي ُ « :Hم ْر ُه َف ْل َي َت َك َّل ْمَ ،و ْل َي ْس َت ِظ َّلَ ،و ْل َي ْق ُع ْدَ ،و ْل ُي ِت َّم َص ْو َم ُه»(((.

قال احلافظ« :وفيه أن كل يشء يتأذى به اإلنسان ولو مآلاً مما مل َي ِر ْد بمرشوعيته

كتاب أو سنة ،كامليش حاف ًيا ،واجللوس يف الشمس؛ ليس هو من طاعة اهلل؛ فال ينعقد به
ٌ
النذر» اهـ(((.

ً
شيخا يهُ َادى بني
وعن أنس بن مالك  ،Iأن رسول اهلل  Hرأى

ابنيه((( ،فقالَ « :ما ب ُ
يب َه َذا َن ْف َس ُه
َال َه َذا؟» ،قالوا :نذر أن َ
يميش ،قال« :إِ َّن اهللَ َع ْن َت ْع ِذ ِ

َل َغ ِن ٌّي» ،وأمره أن يركب(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

زاد أبو داود« :يف الشمس».
يف رواية اخلطيب« :ويقو َم يف الشمس».
رواه البخاري ( ،)6704وأبو داود (.)3300
«فتح الباري» (.)372/15
أي يميش بينهام معتمدً ا عليهام من ضعفه.
يميش إىل الكعبة،
رواه البخاري ( ،)6701 ،1865ومسلم ( )1642يف النذور ،باب من نذر أن
َ
وأبو داود ( ،)3301والرتمذي ( ،)1537والنسائي (.)30/7
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وعن ُع ْقب َة بن عامر  ،Iقال :ن ََذر ْت أختي أن متيش إىل ِ
بيت اهلل احلرام حافي ًة،
َ
َ

ش َو ْل َت ْر َ
َ
ك ْب»(((.
أستفتي هلا
فأمرتْني أن
َ
َ
رسول اهلل  ،Hفاستفتيتُه ،فقالِ « :ل َت ْم ِ

وعن أيب ُج َح ْي َفة ،عن أبيه  ،Iقال :آخى النبي  Hبني سلامن وأيب
ِ
ُ
شأنك؟ قالت:
سلامن أبا الدرداء ،فرأى أم الدرداء متبذلة ،فقال هلا :ما
الدرداء ،فزار

أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا .فجاء أبو الدرداء فصنع له طعا ًما ،فقال له:

ٍ
بآكل حتى َ
تأكل ،قال :فأكل ،فلام كان الليل ذهب
ك ُْل ،قال :فإين صائم ،قال :ما أنا

أبو الدرداء يقوم ،قال :ن َْم ،فنام ،ثم ذهب يقوم ،فقال :ن َْم ،فلام كان من آخر الليل ،قال
فص َّليا ،فقال له سلامنَّ :
سلامنُ :ق ِم َ
إن لربك عليك ح ًّقا ،ولن ْف ِسك عليك ح ًّقا،
اآلنَ ،
ِ
فأعط َّ
النبي  Hفذكر ذلك له،
وألهلك عليك ح ًّقا،
كل ذي َح ٍّق ح َّقه .فأتى َّ
فقال له النبي َ « :Hص َد َق َس ْل َم ُ
ان»(((.

وعن أنس بن مالك  ،Iقال« :جاء ثالث ُة ره ٍ
ط إىل بيوت أزواج النبي
َ ْ
 Hيسألون عن عبادته؛ فلام ُأخبرِ وا كأهنم َت َقا ُّلوها ،فقالوا :أين نحن من النبي
غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم :أما أنا فأصيل الليل
H؟ فقد َ

( )1رواه البخاري ( ،)1866ومسلم ( ،)1644وأبو داود (.)3299
( )2رواه البخاري ( ،)1968والرتمذي (.)2413
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أبدً ا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدً ا.

اك ْم للِهَّ َِ ،وأَ ْت َق ُ
فجاء رسول اهلل  ،Hفقال« :إِ ِّني لأََ ْخ َش ُ
اك ْم َل ُهَ ،ل ِك ِّني أَ ُصو ُم َوأُ ْف ِط ُر،
َوأُ َص ِّلي َوأَ ْر ُقدَُ ،وأَ َت َز َّو ُج ِّ
الن َسا َءَ ،ف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُس َّن ِتي َف َل ْي َس ِم ِّني»(((.

وعن أم املؤمنني عائش َة  ،Jقالت :كان رسول اهلل

H

إذا أمرهم،

أمرهم من األعامل بام يطيقون .فقالوا :إنا لسنا كهيئتك يا رسول اهلل؛ إن اهلل قد غفر لك

الغضب يف وجهه ،ثم يقول« :إِ َّن
ف
ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
فيغضب ،حتى ُي ْع َر َ
ُ
ُ
أَ ْت َق ُ
هلل أَ َنا»(((.
اك ْم َوأَ ْع َل َم ُك ْم ِبا ِ

***

الناس
ولقد ترك رسول اهلل  Hبعض األعمال الفاضلة؛ لئال يتكلفها
ُ
ََّ
فتشق عليهم:
فعن أيب صالح ،أنه ِ
سمع أبا هريرة  Iيقول :قال رسول اهلل :H

��ق َع َلى أُ َّم ِتي -أَ ْو َع َلى َّ
« َل ْولاَ أَ ْن أَ ُش َّ
اس -لأََ ْح َب ْب ُت أَلاَّ أَ َت َخ َّل َف َخ ْل َف َس ِر َّي ٍة َت ْخ ُر ُج ِفي
الن ِ
( )1رواه البخاري ( ،)5063ومسلم (.)1401
( )2رواه البخاري ر ْقم (.)20
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ونَ ،ف َو ِدد ُ
ون َع َل ْي ِه َف َي ْخ ُر ُج َ
ُون َما َي َت َح َّم ُل َ
َجد َ
ْت
هللَ ،و َل ِك ْن لاَ أَ ِج ُد َما أَ ْح ِم ُله ْ
يل ا ِ
َس ِب ِ
ُم َع َل ْي ِهَ ،ولاَ ي ِ

هلل َف ُأ ْق َت َلُ ،ث َّم أُ ْح َيا ُث َّم أُ ْق َت َلُ ،ث َّم أُ ْح َيا ُث َّم أُ ْق َت َل»(((.
يل ا ِ
أَ ْن أُ َقا ِت َل ِفي َس ِب ِ

رسول اهلل  Hليل ًة صال َة ِ
َ
العشاء،
انتظرنا
وعن أيب سعيد  ،Iقال:
ْ
اعد ُ
نحو من َش ْ
َك ْم(((،
ط ِر الليل ،قال :فجاء فصىل بنا ،ثم قالُ « :خ ُذوا َم َق ِ
حتى ذهب ٌ

َفإِ َّن َّ
ُمَ ،وإِ َّن ُك ْم َل ْن َت َزا ُلوا ِفي َصلاَ ٍة ُم ْن ُذ ا ْن َت َظ ْر ُت ُم َ
وهاَ ،و َل ْولاَ َض ْع ُف
اج َعه ْ
الن َ
اس َق ْد أَ َخ ُذوا َم َض ِ
الصلاَ َة إِ َلى َش ْط ِر َّ
َّ
الل ْي ِل»(((.
اج ِة؛ لأََ َّخ ْر ُت َه ِذ ِه َّ
اج ُة ِذي ا ْل َح َ
يمَ ،و َح َ
يفَ ،و َس َق ُم َّ
الض ِع ِ
الس ِق ِ

و ُيروى عن ابن عمر  ،Lقالَ :م َّسى رسول اهلل  Hبصالة العشاء،

املتهج َ
َ
دون ،ثم خرج ،فقال:
حتى صلىَّ املصليِّ ،
وهتجدَ
ِّ
واستيقظ املستيقظ ،ونام النائمونَّ ،
ُص ُّلوا َه َذا ا ْل َو ْق َت»((( أو هذه الصالة ،أو نحو ذا.
ُم أَ ْن ي َ
« َل ْولاَ أَ ْن أَ ُش َّق َع َلى أُ َّم ِتي أَ َم ْر ُته ْ

وعن أيب هريرة  ،Iعن رسول اهلل  Hأنه قالَ « :ل ْولاَ أَ ْن أَ َُّ
ش��ق َع َلى
اك َم َع ُ
ك ِّل ُو ُضو ٍء»(((.
أُ َّم ِتي ،لأََ َم ْر ُته ْ
ُم ِب ِّ
الس َو ِ

()1
()2
()3
()4
()5

وصححه املحققون عىل رشط الشيخني.
رواه اإلمام أمحد (،)10442
َّ
أي :اقعدوا مكانكم ،وال تتفرقوا؛ ألبرشكم بثواب االنتظار.
رواه اإلمام أمحد ( ،)11015وغريه ،وقال املحققون« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم».
رواه اإلمام أمحد ( ،)4826وقال املحققون« :إسناده ضعيف ،وأصل احلديث صحيح».
رواه اإلمام أمحد ( ،)9928وغريه ،وقال املحققون« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني».
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وعن حممد بن إبراهيم ،عن أيب َس َلم َة ِ
جل َهني
بن عبد الرمحن ،عن زيد بن خالد ا ُ

و َق َال محُ َ َّمدٌ َ :ل ْولاَ أَ ْن ي َُش َّقَ -ع َلى
 ،Iقال :قال رسول اهلل َ « :Hل ْولاَ أَ ْن أَ ُش َّق َ
أُ َّم ِتي لأََ َّخ ْر ُت َصلاَ َة ا ْل ِع َشا ِء إِ َلى ُث ُل ِث َّ
اك ِع ْن َد ُ
ك ِّل َصلاَ ٍة»(((.
الل ْي ِلَ ،ولأََ َم ْر ُته ْ
ُم ِب ِّ
الس َو ِ

َ
رمضان مجاع ًة
وامتنع رسول اهلل  Hعن اخلروج للناس ل َيؤ َّمهم يف قيام
ثالث ٍ
ليال ،وقال« :أَ ُّيهَا َّ
َ
هلل َما ب ُّت َوا ْل َح ْم ُد هلل َل ْي َل ِتي
بعد أن فعل ذلك هبم
الن ُ
اس ،أَ َما َوا ِ
ِ

َه ِذ ِه َغا ِفلاً َ ،و َما َخ ِف َي َع َل َّي َم َكا ُن ُك ْمَ ،و َل ِك ِّني َت َخ َّو ْف ُت أَ ْن ي ْ
ُف َت َر َ
ض َع َل ْي ُك ْم».

ض َع َل ْي ُك ْم َصلاَ ُة َّ
الل ْي ِل َف َت ْع ِج ُزوا َع ْنهَاَ ،ف ْ
يت أَ ْن ُت ْف َر َ
ويف روايةَ « :و َل ِك ِّني َخ ِش ُ
اك َل ُفوا

لأَْ
ال َما ُت ِطي ُق َ
َم ُّل َح َّتى َت َم ُّلوا»(((.
ون؛ َفإِ َّن اهلل لاَ ي َ
ِم َن ا ْع َم ِ

ومن رفق رسول اهلل  Hأنه مل يضرب إنسا ًنا َط َو َ
ال حياته ،ومل ُي َع ِّن ْف
يوما:
زوجة وال
خادما ،وما انتقم لنفسه ً
ً
 -عن أم املؤمنني عائشة  ،Jقالت« :ما رضب رسول اهلل H

بيده

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)17032وغريه ،وصححه املحققون لغريه.
خمترصا ،وقال
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)26307والطرباين يف «األوسط» ( ،)5277وأبو داود ()1374
ً
حمققو «املسند»« :حديث صحيح لغريه» (.)334/43
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امرأة ُّ
قط ،وال خاد ًما ،وال رضب شي ًئا قط إال أن جياهد يف سبيل اهلل»(((« ،وقد ُأ ِم َر

العفو من أخالق الناس»(((.
نبي اهلل  Hأن يأخذ
َ

ُ
رسول اهلل  Hبني أمرين ُّ
قط ،إال أخذ
 -وعنها  Jقالت« :ما ُخيرِّ َ

كان أبعد الناس منه ،وما انتقم رسول اهلل H

أيرسمها ،ما مل يكن إثماً  ،فإن كان إثماً
َ
لنفسه من يشء ُّ
قط إال أن ت َ
ُنتهك حرم ُة اهلل ،فينتقم هلل تعاىل»(((.

��أم ْ��ل ه��ذه امل��واق��ف العظيمة ال�تي جتلى فيها رف ُ
��ق رس��ول اهلل
وت َّ

H

لمه:
وح ُ
ِ

زوج النبي  Hحدثته أهنا قالت للنبي
 عن عروة أن عائشة َ J :Hهل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم ُأ ُح ٍد؟ قال« :لقد ُ
قومك ما
لقيت من ِ

عرضت نفسي على ابن عبد يَا ِل َ
ُ
ُ
يل بن
لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يو َم ال َع َقبة ،إذ
عبد ُ
كالل ،فلم يجبني إلى ما ُ
أردت ،فانطلقت وأنا مهمو ٌم على وجهي((( ،فلم أست ِف ْق

()1
()2
()3
()4

رواه مسلم ( ،)79وابن ماجه ( ،)1984والدارمي ( ،)147/2واإلمام أمحد (.)32/6
رواه البخاري ( ،)4644 ،4643وأبو داود (.)4787
رواه البخاري ( ،)6126( ،)3560ومسلم ( ،)2327وغريمها.
على وجهي :أي عىل اجلهة املواجهة يل.
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فرفعت رأسي ،فإذا أنا بسحاب ٍة قد َّ
ُ
ُ
فنظرت فإذا فيها
أظلتني،
الثعالب(((،
إال وأنا ب َق ْر ِن
ِ
جبريل ،فناداني ،فقال :إن اهلل قد سمع َ
قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك َم َل َك
قول ِ

شئت فيهم ،فناداني َم َل ُك الجبال َّ
الجبال((( لتأمره بما َ
عليُ ،ث َّم قال :يا محمد ،فقال:
فسلم َّ
شئت أن أُطب َق عليهم َ
شئت((( ،إن َ
ذلك((( فيما َ
األ ْخ َش َب ْي ِن؟((( فقال النبي  :Hبل
ِ

وحده ال ي ُ
ُشرك به شي ًئا»(((.
أرجو أن يُخرج اهللُ من أصالبهم من يعبد اهلل َ

 -وعن أيب هريرة  ،Iقال :بال أعرايب يف املسجد ،فقام الناس إليه ليقعوا فيه،

َعو ُه َوأَ ِري ُقوا َع َلى َب ْو ِل ِه َس ْجلاً ِم ْن َما ٍء -أَ ْو َذ ُنوبًا ِم ْن َما ٍء-؛ َفإِ َّن َما
فقال النبي « :Hد ُ
ينَ ،و َل ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِّس ِر َ
ُب ِع ْث ُت ْم ُم َي ِّس ِر َ
ين»(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

أيضا قرن املنازل ميقات أهل نجد.
هو ً
أي :ا ُمل َوكَّل هبا.
ذلك :مبتدأ ،وخربه حمذوف تقديره :كام علمت ،أو كام قال جربيل.
فعلت.
شئت
ُ
ما شئت :استفهام ،وجزاؤه َم َقدَّ ر ،أي :أن َ
جبال مكة ،أبو قبيس وقعيقعانُ ،س ِّميا األخشبني لصالبتهام وغلظ حجارهتام .واملراد بإطباقهام أن يلتق َيا عىل
َمن بمكة ،أو أهنام يصريان طب ًقا واحدً ا.
رواه البخاري ( ،)3231ومسلم (.)1795
رواه البخاري ( ،)221ومسلم ( ،)284وغريمهاَّ .
والس ْجل كالمها بمعنًى ،وهو الدلو اململوءة
والذنوب َّ
ما ًء.
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 -وعن أنس بن مالك  ،Iقال :كان رسول اهلل  Hيف املسجد ومعه

أصحاب رسول اهلل َ :Hم ْه َم ْه!
أصحابه ،إذ جاء أعرايب ،فبال يف املسجد ،فقال
ُ

اج َد لاَ َت ْص ُل ُح
فقال رسول اهلل « :Hلاَ ُت ْز ِر ُمو ُه(((» ،ثم دعاه ،فقال« :إِ َّن َه ِذ ِه َ
الم َس ِ
آنَ ،و ِذ ْ
الصلاَ ِة» ،ثم
هللَ ،و َّ
ك ِر ا ِ
ِل َش ْي ٍء ِم ْن َه َذا ا ْل َق َذ ِر َوا ْل َب ْو ِل َوا ْل َخلاَ ِءَ ،وإِ َّن َما ِه َي ِل ِق َرا َء ِة ا ْل ُق ْر ِ

ُ
فسنَّه((( عليه(((.
دعا
رسول اهلل  Hبِدَ ْل ٍو من ماءَ ،

الس َل ِم ِّي  ،Iقال :ب ْينا أنا أصيل مع رسول اهلل
 -وعن معاوية بن احلكم ُّ

 Hإذ عطس رجل من القوم ،فقلت :يرمحك اهلل! فرماين القوم بأبصارهم،
فقلت :وا ُثك َْل ُأ ِّم َيا ْه! ما شأنكم تنظرون إ َّيل؟ فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم،

فعرفت أهنم ُي َص ِّمتونني.

فلام صىل رسول اهلل  Hفبأيب هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحس َن

َص ُل ُح ِفيهَا
الصلاَ َة لاَ ي ْ
تعليماً منه؛ فواهلل ما رضبني ،وال ك ََهرين((( وال س َّبني ،قال« :إِ َّن َه ِذ ِه َّ
()1
()2
()3
()4

ال ُت ْز ِرموه :ال تقطعوا عليه بوله.
َس َّنه عليهَ :ص َّبه عليه.
رواه مسلم (.)285
ٍ
وال كهرني :أي :ما انتهرين ،يقال :كهره :إذا زبره واستقبله بوجه عبوس.
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َش ْي ٌء ِم ْن َ
يح َو َّ
اس ،إِ َّن َما ُه َو َّ
كلاَ ِم َّ
آن» أو كام قال رسول اهلل
الت ْس ِب ُ
الت ْك ِبي ُر َو ِق َرا َء ُة ا ْل ُق ْر ِ
الن ِ

.(((H

النبي  ،Hفقال :يا رسول اهلل
 -وعن أيب أمامة  Iقال« :إن فتًى شا ًّبا أتى َّ

ائذن يل بالزنا ،فأقبل القوم عليه فزجروه ،وقالوا :مه مه ،فقال« :ا ْد ُنه» ،فدنا منه قري ًبا،

قال :فجلس ،قال« :أتحبه ألمك؟» ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس

يحبونه ألمهاتهم» ،قال« :أفتحبه البنتك؟» ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل

فداءك ،قال« :وال الناس يحبونه لبناتهم» ،قال« :أفتحبه ألختك؟» ،قال :ال واهلل جعلني
اهلل فداءك ،قال« :وال الناس يحبونه ألخواتهم» ،قال« :أفتحبه لعمتك؟» ،قال :ال واهلل

جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس يحبونه لعماتهم» ،قال« :أفتحبه لخالتك؟» ،قال:

ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس يحبونه لخاالتهم» ،قال :فوضع يده عليه

وقال« :اللهم اغفر ذن َبهَ ،
فرجه» ،فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل
وح ِّص ْن َ
وط ِّه ْر قل َبهَ ،

يشء»(((.

( )1رواه مسلم ( ،)537وأبو داود ( ،)930والنسائي (.)18 ،14/3
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)22265والبيهقي يف «الشعب» ( ،)295/7وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم
(.)370
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 -وعن أنس  ،Iقال :كنت أميش مع رسول اهلل  ،Hوعليه ُب ْر ٌد

(((
ُ
غليظ احلاشية ،فأدركه أعرايب ،فجذبه جذبة
ن َْجراين
َص ْفحة ِ
عاتق النبي  Hقد أ َّثرت به حاشي ُة الرداء؛ ِمن شدة جذبته ،ثم قالُ « :مر
(((

شديدة ،حتى نظرت إىل

ِ
فضحك ،ثم أمر له بعطاء»(((.
فالتفت إليه
يل من مال اهلل الذي عندك»!
َ

ويف مسلم« :ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي اهلل  Hيف نَحر األعرايب»(((.
روى عن أيب هريرة  :Iأن أعراب ًّيا جاء إىل رسول اهلل  Hيستعينه
 -و ُي َ

ُ
رسول اهلل  Hشي ًئا ،ثم قال« :أَ ْح َس ْن ُت
يف يشء -قال عكرمةُ :أراه يف َد ٍم ،فأعطاه

أمجلت! ِ
بعض املسلمني ،وهمَ ُّ وا أن يقوموا إليه،
إِ َل ْي َك؟» ،قال األعرايب :ال ،وال
َ
فغضب ُ
فأشار النبي  Hإليهم أن ُك ُّفوا .فلام قام النبي  Hوبلغ إىل منزله ،دعا
فقلت ما َ
َ
قلت» ،فزاده
يب إىل البيت ،فقال له« :إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك،
األعرا َّ

رسول اهلل  Hشي ًئا ،فقال« :أَ ْح َس ْن ُت إِ َل ْي َك؟» فقال األعرايب :نعم ،فجزاك اهلل
()1
()2
()3
()4

برد جنراني :نوع من الثياب ُصنع يف نجران.
جذبهَ :شدَّ ه.
رواه البخاري رقم (.)2980
رواه مسلم رقم (.)1057

الرفــــــق
ُ
أسلوب حيا ٍة
ُ

49

ٍ
ك ْن َت ِج ْئ َت َنا َف َأ ْع َط ْي َن َ
ِمن ٍ
خريا ،فقال له النبي « :Hإِ َّن َك ُ
اكَ ،ف ُق ْل َت
أهل وعشري ً

جئت ف ُق ْل بين أيديهم ما َ
َما ُق ْل َت ،وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء؛ فإذا َ
قلت بين
َّ
يذهب عن صدروهم» .قال :فلام جاء األعرايب قال رسول اهلل « :Hإِ َّن
يدي؛ حتى
َ
ال َما َق َ
ان َجا َء َنا َف َس َأ َل َنا َف َأ ْع َط ْي َناهَُ ،ف َق َ
اح َب ُك ْم َ
كَ
َع ْو َنا ُه َف َأ ْع َط ْي َناهَُ ،ف َز َع َم أَ َّن ُه
الَ ،وإِ َّنا َق ْد د َ
َص َ
ك َذ َ
اك؟» ،قال األعرايب :نعم فجزاك اهلل من ٍ
َق ْد َر ِض َي ،أَ َ
خريا .قال أبو هريرة
أهل وعشري ً

ك َم َث ِل َر ُج ٍل َ
 :Iفقال النبي « :Hإِ َّن َم َث ِلي َو َم َث َل َه َذا الأَْ ْع َر ِاب ِّي َ
كا َن ْت َل ُه
ُوها إِلاَّ ُن ُفو ًراَ ،ف َق َ
اح ُب َّ
َت َع َل ْي ِهَ ،ف َّات َب َعهَا َّ
َنا َق ٌةَ ،ف َش َرد ْ
َزيد َ
النا َق ِةَ :خ ُّلوا
ال َله ْ
الن ُ
ُم َص ِ
اسَ ،ف َل ْم ي ِ
اح ُب َّ
النا َق ِة َف َأ َخ َذ َلهَا ِم ْن
َب ْي ِني َو َب ْي َن َنا َق ِتي؛ َف َأ َنا أَ ْر َف ُق ِبهَاَ ،وأَ ْع َل ُم ِبهَاَ ،ف َت َو َّج َه إِ َل ْيهَا َص ِ
َق َت ((( لأَْ
اس َت َجاب ْ
َع َ
واس َت َوى َع َل ْيهَاَ ،ل ْو أَ ِّني
ضَ ،ود َ
َتَ ،و َش َّد َع َل ْيهَا ْ
رحلها ْ
اها َح َّتى َجا َء ْت َو ْ
ام ا ْر ِ
ِ
ال َما َق َ
أَ َط ْع ُت ُك ْم َح ْي ُث َق َ
َخ َل َّ
ال د َ
النا َر»(((.

ُ
زورا
ابتاع
وعنعائشةJقالتَ :رسولاهللHمنرجلمناألعراب َج ً
ومتر ُُّ
ائرَ -بو ْس ٍق من متر ُّ
رسول اهلل
فرجع به
الذ ْخرة :العجوة -J
الذ ْخرة
َ
ُ
-أو َج َز َ

 Hإىل بيته ،فالتمس له
التمر فلم يجَ ِدْ ه ،فخرج إليه رسول اهلل ،H
َ
كسحاب :-ال ُغبار.( )1ال َقتام َ
( )2قال يف «جممع الزوائد»« :رواه البزار ،وفيه إبراهيم بن احلكم بن أبان ،وهو مرتوك» اهـ.)17 ،16/9( .
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هلل ،إِ َّن��ا َقد ا ْب َت ْع َنا ِم ْن َك َج��� ُزو ًرا -أَ ْو َج�� َزا ِئ�� َرِ -ب�� َو ْس ٍ��ق ِم ْ��ن َت ْم ِر ُّ
الذ ْخ َر ِة،
فقال له« :يَا َع ْب َد ا ِ

(((
َفا ْل َت َم ْس َناهَُ ،ف َل ْم َن ْ
جد ُه» .قال :فقال األعرايب :وا َغدْ را ُه .قالت :فن ََه َم ُه
الناس ،وقالوا:
ُ
ُ
َعوهُ؛
قاتلك اهلل! َأ َي ْغ ِد ُر
رسول اهلل H؟! قالت :فقال رسول اهلل « :Hد ُ

هلل إِ َّنا
َف��إِ َّن ِل َص ِ
اح ِب ا ْل َح ِّق َم َقال» .ثم عاد له رسول اهلل  ،Hفقال« :يَا َع ْب َد ا ِ
ا ْب َت ْع َنا ِم ْن َك َج َزا ِئ َر َك َو َن ْح ُن َن ُظ ُّن أَ َّن ِع ْن َد َنا َما َس َّم ْي َنا َل َكَ ،فا ْل َت َم ْس َناهَُ ،ف َل ْم َن ِج ْد ُه» .فقال

األعرايب :وا َغدْ راه ،فنهمه الناس ،وقالوا :قاتلك اهلل! أيغدر رسول اهلل H؟!

ُ
رسول اهلل
اح ِب ا ْل َح ِّق َم َقال» .فر َّد َد ذلك
فقال رسول اهلل « :Hد ُ
َعوهُ؛ َفإِ َّن ِل َص ِ

 Hمرتني ،أو ثال ًثا ،فلام رآه ال يفقه عنه ،قال لرجل من أصحابه« :ا ْذ َه ْب إ َلى
ول اهلل َ Hي ُق ُ
ْن أُ َم َّي َةَ ،ف ُق ْل َلهَاَ :ر ُس ُ
ول َل ِك :إِ ْن َ
ُ ََ ْ
كَ
ان ِع ْن َد ِك َو ْس ٌق
يم ب ِ
خ َو ْيلة ِبن ِت َح ِك ِ

ِم ْن َت ْم ِر ُّ
ُ
الرجل ،ثم رجع
الذخ َر ِةَ ،ف َأ ْس ِل ِفي َنا ُه َح َّتى ُن َؤ ِّد َي ُه إِ َل ْي ِك إِ ْن َشا َء اهللُ» .فذهب إليها

ُ
الرجل ،فقال :قالت :نعم ،هو عندي يا رسول اهلل ،فابعث من يقبضه ،فقال رسول اهلل

 Hللرجل« :ا ْذ َه ْب ِب ِهَ ،ف َأ ْو ِف ِه َّال ِذي َل ُه» .قال :فذهب به ،فأوفاه الذي له .قالت:
خريا؛
فمر األعرايب برسول اهلل  Hوهو جالس يف أصحابه ،فقال :جزاك اهلل ً

( )1فنهمه الناس :يقال نهَ َ َمه :إذا زجره ،وصاح به.
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هلل
فقد أو َف ْي َت و َأ ْط َي ْب َ
هلل ِع ْن َد ا ِ
ت .قالت :فقال رسول اهلل « :Hأُو َل ِئ َك ِخ َيا ُر ِع َبا ِد ا ِ

الم َط َّي ُب َ
المو ُف َ
ون»(((.
َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ون ُ
ام ِةُ :

***

 وعن عبد اهلل بن سالم  ،Iقال :إن اهلل ملا أراد ُهدى َز ْي ِد ِبن َس ْعنَ َة قال زيد

عرفتها يف وجه حممد  Hحني
ابن سعنة :ما من عالمات النبوة يشء إال وقد َ
نظرت إليه إال اثنتني مل َأ ْخبرَ ْ همُ ا منه :يسبق ِح ْل ُمه جه َله ،وال تَزيدُ ه شد ُة اجلهل عليه
ُ
فأعرف ِحلمه من جهله.
إال ِح ْلماً  ،فكنت ألطف له ألن أخالطه؛
َ
قال زيد بن سعنة :فخرج رسول اهلل  Hيو ًما من احلجرات ومعه عيل

ابن أيب طالب  ،Iفأتاه رجل عىل راحلته كالبدوي ،فقال :يا رسول اهلل ،إن برصى
ُ
الرزق
قرية بني فالن قد أسلموا ،ودخلوا يف اإلسالم ،وكنت حدثتُهم إن أسلموا أتاهم

َر َغدً ا ،وقد أصابتهم َسنَ ٌة وشدة وقحوط من الغيث ،فأنا أخشى يا رسول اهلل أن خيرجوا
رأيت أن ت َ
فعلت.
ُرسل إليهم بيشء تعينهم به
َ
من اإلسالم طم ًعا كام دخلوا فيه طم ًعا ،فإن َ
فنظر إىل رجل إىل جانب َه ُأراه :عل ًّيا  ،Iفقال :يا رسول اهلل ،ما بقي منه يشء.

( )1رواه اإلمام أمحد يف «املسند» رقم ( ،)26312وقال املحققون« :إسناده حسن» (.)339/43
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مترا معلو ًما من
قال زيد بن سعنة:
ُ
فدنوت إليه ،فقلت :يا حممد ،هل لك أن تبيعني ً

وما إِ َلى
حائط بني فالن إىل أجل كذا وكذا ؟ فقال« :لاَ يَا َيهُو ِد ُّيَ ،و َل ِك ِّني أَ ِبي ُع َك َت ْم ًرا َم ْع ُل ً

ك َذا َو َ
أَ ْج ِل َ
فأطلقت همِ ْ ياين(((،
ك َذاَ ،ولاَ ُت َس ِّمي َحا ِئ َط َب ِني فُلاَ ٍن» ،قلت :بىل ،فبا َي َعني
ُ

فأعطيته ثامنني مثقالاً من ذهب يف متر معلوم إىل ِ
أجل كذا وكذا ،فأعطاها الرجل ،فقال:

«ْ
ُم ِبهَا».
اغ ُد َع َل ْي ِه ْم َف َأ ِع ْنه ْ

ِ
األجل بيومني أو ثالثة ،أتيته فأخذت بمجامع
فقال زيد بن سعنة :فلام كان َق ْب َل محَ َ ِّل
ٍ
بوجه غليظ ،فقلت له :أال تقضيني يا حممدُ حقي؟ فواهلل ما
ونظرت إليه
قميصه وردائه،
ُ

مر ،وإذا
علمتُكم بني عبد املطلب لمَُ ْط ٌل ،ولقد كان يل بمخالطتكم علم!
ُ
ونظرت إىل ُع َ
عيناه تدوران يف وجهه كال َفلك املستدير ،ثم رماين ببرصه ،فقال :يا عدو اهلل ،أتقول

لرسول اهلل  Hما أسمع ،وتصنع به ما أرى؟! فوالذي بعثه باحلق لوال ما أحاذر
ُ
ورسول اهلل  Hينظر إىل عمر يف سكون وت َُؤ َد ٍة ،ثم
رأسك.
َف ْوتَه
ُ
لرضبت بسيفي َ

قال« :يَا ُع َم ُر ،أَ َنا َو ُه َو ُ
ك َّنا أَ ْح َو َج إِ َلى َغ ْي ِر َه َذا؛ أَ ْن َت ْأ ُم َر ِني ِب ُح ْس ِن الأَْدَا ِء ،و َت ْأ ُم َر ُه ِب ُح ْس ِن
ِّ
اعا ِم ْن َت ْم ٍر؛ َم َك َ
اع ِة((( ،ا ْذ َه ْب ِب ِه يَا ُع َم ُر وأَ ْع ِط ِه َح َّق ُهَ ،و ِز ْد ُه ِع ْش ِر َ
ان َما ُر ْع َت ُه».
الت َب َ
ين َص ً
( )1هِال ْميان :ال ِّتكَّة ،وكيس النفقة ُي َشدُّ يف الوسط.
(ِّ )2
التباعة :طلب الدَّ ْين.
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قال زيد :فذهب عمر  ،Iفأعطاين حقي ،وزادين عرشين صا ًعا من متر،

فقلت :ما هذه الزيادة يا عمر ؟ فقال :أمرين رسول اهلل  Hأن أزيدك مكان

ما ُر ْعت َُك ،قلت :وتعرفني يا عمر؟ قال :ال ،من أنت؟ قلت :أنا زيد بن سعنة ،قال:

وقلت
فعلت،
فعلت برسول اهلل  Hما
حلبرْ ؟ قلت :احلرب ،قال :فام دعاك أن
َ
َ
َ
ا َ
عرفتُه يف وجه
له ما َ
قلت؟ قلت :يا عمر ،مل تكن من عالمات النبوة يش ٌء إال وقد َ
ِ
لمه جه َله،
رسول اهلل  Hحني
ُ
نظرت إليه إال اثنتني مل أختربمها منه :يسبق ح ُ
اجلهل عليه إال ِحلماً  ،فقد اختربتهُ امُ ،فأ ِ
ُ
يت باهلل ر ًّبا،
وال َيزيده
شهدك يا عمر أين قد َر ِض ُ
وباإلسالم ِدينًا ،وبمحمد نب ًّيا ،و ُأ ِ
شهدك أن َش ْط َر مايل -وإين أكثرها مالاً  -صدق ٌة عىل
أمة حممد .فقال عمر َ :Iأ ْو عىل بعضهم؛ فإنك ال ت ََس ُعهم ،قلتَ :أ ْو عىل بعضهم.
فرجع عمر وزيد إىل رسول اهلل  ،Hفقال زيد« :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد
ِ
وصدَّ قه ،وبايعه،
وشهد معه مشاهدَ
أن حممدً ا عبده ورسوله  ،»Hوآمن بهَ ،
تبوك مقبِلاً غري مدْ بِرِ ،
كثريةً ،ثم ُتوفيِّ َ زيد يف غزوة َ
رحم اهلل زيدً ا(((.
َ ُ

( )1رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)222/5( )5147وقال حمققه الشيخ محدي عبد املجيد السلفي« :ورواه
املصنف يف األحاديث الطوال ( )6ويف مسند عبد اهلل بن سالم من املعجم ،وابن حبان ( )288واحلاكم
( ،)605 ،604/3وأبو الشيخ يف كتاب أخالق النبي ( Hص ،)81وقال احلافظ يف (اإلصابة)
(( :)607/2ورجال اإلسناد موثوقون ،وقد رصح الوليد فيه بالتحديث ،ومداره عىل حممد بن =
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 -وعن عباد بن رشحبيل قال :أصابنا عا ُم خممصة((( ،فأتيت املدينة ،فأتيت حائ ًطا

من حيطاهنا ،فأخذت سنبلاً ففركته((( فأكلته ،وجعلته يف كسائي ،فجاء صاحب احلائط،

فرضبني وأخذ ثويب ،فأتيت النبي  ،Hفأخربته ،فقال للرجل« :ما أطعم َته إذ

كان جائ ًعا ،أو ساغ ًبا ،وال َع َّلم َته إذ كان جاهل(((» ،فأمره النبي  ،Hفر َّد إليه
=أيب الرسي الراوي له عن الوليد :و َّثقه ابن معني ،ول َّينه أبو حاتم ،وقال ابن َع ِدي :حممد كثري الغلط،
واهلل أعلم) .قلت :قال احلاكم( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وهو من غرر احلديث ،وحممد
ابن أيب الرسي العسقالين ثقة) ،فتعقبه الذهبي بقوله قلت :ما أنك ََره و َأ َركَّه! ال سيام قوله( :مقبلاً غري

مدبر)؛ فإنه مل يكن يف غزوة تبوك قتال.
ورواه أبو نعيم يف «دالئل النبوة» ( )232قال يف «املجمع» ( :)240/8روى ابن ماجه ( )2281منه
طر ًفا ،رواه الطرباين ورجاله ثقات» اهـ.
يعقوب
وقد تابع اب َن أيب الرسي عبدُ الوهاب بن نجدة احلوطي -وهو ثقة -عن الوليد بن مسلم ،وكذا
ُ
ابن محيد بن كاسب عن الوليد بن مسلم ،انظر :حتقيق «اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان» للشيخ
شعيب األرناؤوط .)525 ،542/1( V
وقال احلافظ املِ ِّزي يف «التهذيب»« :هذا حديث حسن مشهور يف (دالئل النبوة)» (.)247-243/7

( )1خممصة :جوع وقحط.

( )2فركته :أخرجت ما فيه من احلبوب.

( )3أي إنه كان جاهلاً جائ ًعا ،فالالئق بك تعليمه أولاً  ،بأن لك ما سقط ،وإطعامه باملساحمة عام أخذ ثان ًيا ،وأنت
فعلت شي ًئا من ذلك.
ما
َ
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ثوبه ،وأمر له َبو ْس ٍق((( من طعام ،أو نصف وسق(((.

( )1ال َو ْس ُقِ :م ْك َي َلة معلومة ،وهي ستون صا ًعا ،والصاع :مخسة أرطال وثلث.
( )2رواه ابن ماجه ( ،)2298وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)2229
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واحللْم
من مواقف السلف في الرفق ِ
 كان أمري املؤمنني عمر  Iيذهب إىل العوايل َّكل يوم سبت ،فإذا وجد عبدً ا

يف عمل ال ُيطيقه؛ وضع عنه(((.

 -وعن زيد بن وهب قال :خرج عمر  Iويداه يف أذنيه وهو يقول :يا لبيكاه

هنرا حال بينهم وبني
يا لبيكاه ،قال الناس :ما له؟ قال :جاءه بريد من بعض أمرائه أن ً
ٍ
بشيخ ،فقال:
يت
العبور ومل جيدوا ُس ُفنًا ،فقال أمريهم :اطلبوا لنا رجلاً يعلم َغ ْو َر املاءُ .فأ َ

فأكره َه فأدخله ،فلم يلبثه الربد ،فجعل ينادي :يا عمراه
إين أخاف الرب َد ،وذاك يف الربد،
َ
يا عمراه! فغرق ،فكتب إليه ،فأقبل فمكث أيا ًما ُم ِ
عر ًضا عنه ،وكان إذا وجد عىل أحد
تعمدت
منهم فعل به ذلك ،ثم قال :ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال :يا أمري املؤمنني ،ما
ُ
قت َله ،مل نجد شي ًئا يعرب فيه ،وأردنا أن نعلم َغ ْو َر املاء ،ففتحنا كذا وكذا ،وأصبنا كذا وكذا،
كل ٍ
أحب إ َّيل من ِّ
جئت به ،لوال أن تكون ُسنَّ ًة
يشء
فقال عمر َ « :Iلرجل مسلم
َ
ُّ
ِ
واخرج فال أراك»(((.
فأعط أهله ِد َي َت ُه،
لرضبت عن َقك ،اذهب
ُ
ْ
( )1رواه اإلمام مالك (.)41( )980/2
( )2رواه البيهقي يف «الكربى» (.)17555( )559/8
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 وعن أيب املتوكل :أن أبا هريرة  Iكانت له زنجية قد َغ َّمتْهم بعملها ،فرفعِ
سأبيعك ممن يوفيني
القصاص ألغشيك((( به؛ ولكني
عليها السوط يو ًما ،فقال« :لوال
ُ
ثمنك ،اذهبي؛ ِ
ِ
فأنت هلل»(((.
 -وعن جويرية بن أسامء قال :قال عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز ألبيه عمر:

القدور يف
تغيل يب وبك
ما يمنعك أن تنفذ لرأيك يف هذا األمر؟ فواهلل ،ما ُ
ُ
كنت أبايل أن َ

مضيت
الص ْعب((( ،فإن أبقاين اهلل
إنفاذ األمر .فقال عمر« :إين أروض
ُ
الناس رياض َة َّ
َ
الناس بالتي تقول
عيل َمنِ َّي ٌة فقد علم اهلل نيتي؛ إين أخاف إن
ُ
بادهت َ
لرأيي ،وإن عجلت َّ
أن ُي ْل ِجؤوين إىل السيف ،وال خري يف خري ال جييء إال بالسيف»(((.
يصب له املاء بإبريق مصنوع من خزف،
 وروي أن غال ًما لزين العابدين كانُّ
وجرحت ِرج ُله؛ فقال الغال ُم عىل
فوقع اإلبريق عىل ِر ْجل زين العابدين ،فانكرسُ ،
الفور :يا سيدي يقول اهلل تعاىل[ :ﭣ ﭤ] [آل عمران ،]134:فقال زين

()1
()2
()3
()4

يِ
ِ
بالس ْوط :رضبه به رض ًبا شديدً ا.
ش فالنًا َّ
كذا باألصل ،ولعلهاَ :ل َغ َش ْيتُكُ ،يقالَ :غ َ
«حلية األولياء» (.)384/1
يب
الشاعر
يقال :راض ا ُمل ْه َر :ذ َّلله ،وجعله ُم َس َّخ ًرا مطي ًعا ،ويقال :راض
والص ْعب :األَ ُّ
القوايف الصعب َةَّ ،
َ
ُ
الس ْهل ،نقيض َّ
الذ ُلول.
خالف َّ
«نفسه» (.)281/5
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عفوت
كظمت غيظي»؛ ويقول[ :ﭥ ﭦ ﭧ] فقال« :لقد
العابدين« :لقد
ُ
ُ

حر لوجه اهلل».
عنك»؛ ويقول[ :ﭩﭪﭫ] فقال زين العابدين« :أنت ٌّ

كنت عند املأمون يو ًما ،فنادى اخلاد َم :يا غالم! فلم يجُ به
 -وقال عبد اهلل بن طاهرُ :

أحد؛ ثم نادى ثان ًيا ،وصاح :يا غالم! فدخل غالم تركي؛ وهو يقول :أما ينبغي للغالم

أن يأكل ويرشب؟ كلام خرجنا من عندك تصيح :يا غالم! يا غالم! إىل كم يا غالم!
ُ
شككت يف أن يأمرين برضب عنقه ،ثم نظر إ َّيل فقال:
رأسه طويلاً  ،فام
فنكَّس
ُ
املأمون َ
ُ
أخالق َخدَ ِمه؛ وإنا ال نستطيع أن ُنسيِ َء
حسن أخال َقه ساءت
«يا عبد اهلل ،إن الرجل إذا َّ
أخالق ِ
َ
خدمنا».
لنحس َن
أخال َقنا
ِّ
و ِل ْ
�����������ن يف ال������ك���ل��ام ل����ك����ل األن��������ام

��س ٌ
��ن ِم���ن ذوي اجل����ا ِه ِلني
��س�� َت ْ
ف ُ��م ْ
��ح َ

جل ْعفي ،قال :كنت عند عبد امللك بن َأ ْب َج َر ،وقد أ َبق((( غالم له،
 وعن حسني ا ُُ
«فالن ،وحيكَ ،أ َب ْق َت ؟
وكان له بابان ،فلم يعلم حتى جاء الغالم ،فقال له عبد امللك:

خريا
خري لك منا ؟ ما أحسبك جتد أحدً ا ً
مل ُت ْق َب ْل لك صالة ،من أي باب خرجت؟ أأحد ٌ
لك منا ،من أي باب خرجت حني ذهبت؟» قال :من هذا الباب ،قال« :ادخل منه،
ِ
واستغفر اهلل لك .يا فالنة ،أطعميه؛ فإنه أحسبه جائ ًعا»(((.

( )1أبق الرجل :هرب ،وتباعد ،واآلبق :الرقيق اهلارب الذي يفر ممن هو يف يده متر ًدا.
(« )2حلية األولياء» (.)85/5
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َ
َ
 وعن ميمون بن ِم ْه َران ،قال« :ال ُت َع ِّذ ْب
اململوك يف كل
اململوك ،وال تَضرْ ِ ب
ذنب؛ ولكن احفظ ذاك له ،فإذا عىص اهلل ِ D
فعاق ْبه عىل معصية اهلل تعاىل ،وذكِّره
الذنوب التي أذنب بينك وبينه».

يقول الدكتور عدنان باحارث :9

مواقف دون أخرى،
خيص به
َ
والعجيب يف مسلك الرفق أن النبي  Hمل َّ

وظرو ًفا دون غريها ،وإنام جعله سلوكًا دائماً وعا ًّما ،ال ينفك عنه املسلم يف ِّ
كل شؤون
حياته ،حتى يف الظروف االجتامعية التي يظ ُّن ال َّظ ُّ
ان أهنا تستلزم شي ًئا من العنف ،كحال

بعض اليهود حني دخلوا عىل رسول اهلل
عائشةِ :
السام واللعنة ،قالت :فقال رسول اهلل :H
ففهمتُها ،فقلت :وعليكم َّ
H

فقالوا« :السام عليكم ،قالت

الر ْف َق ِفي َ
األ ْم ِر ُ
ك ِّل ِه» ،فقلت :يا رسول اهلل ،أو مل تسمع ما
ُح ُّب ِّ
« َم ْهلاً يَا َعا ِئ َش ُة ،إِ َّن اهللَ ي ِ

قالوا ؟ قال رسول اهلل َ « :Hق ْد ُق ْل ُتَ :و َع َل ْي ُك ْم»(((.

بعريا مل َين َْل ح َّظه من الرتويض والتدريب:
وملا أهدى هلا رسول اهلل ً H

الر ْف ِق»(((.
أخذت عائشة  Jتشتدُّ عليه ،فقال رسول اهلل َ « :Hع َل ْي ِك ِب ِّ

( )1رواه البخاري ( ،)5678وانظر( :ص.)19 ،18
س�ألت عائش�ة ع�ن ال َبداوة =
( )2احلدي�ث رواه أب�و داود ( )2478ع�ن املِق�دام ب�ن رشي�ح ،عن أبيه قال:
ُ
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فإذا كان األمر بالرفق مستسا ًغا مع حيوان ضخم وقوي كالبعري ،ومطلو ًبا من فتاة

صغرية كعائشة J؛ فإن صغري البرش أوىل بالرفق وأحق به ،وقبيح جدًّ ا أن يغفل
ِ
السنة بجمع من
املربون عن الرفق بالصغار ،والتل ُّطف هبم يف الوقت الذي ِّ
توجه فيه ُّ
األحاديث النبوية إىل الرفق باحليوان ورمحته.
ويضع اإلمام السخاوي رسالة كاملة يف النهي عن رضب الدواب ،ووجوب

التل ُّطف هبا(((.

ومن أعجب ما جاء عن رسول اهلل  Hيف التل ُّطف بالدواب :ما رواه
النبي  ،Hفسألتُه ،فأمر يل بِ َذ ْو ٍد((( ،ثم قال
َس َوادة بن الربيع  ،Iقالُ :
أتيت َّ
=-أي اخل�روج إىل الب�دو واملق�ام ب�ه ،-فقالت :كان رس�ول اهلل  Hيبدو إىل ه�ذه التِّالع -وهي
َب،
جماري املاء من أعىل األرض إىل بطون األودية ،-وإنه أراد البداوة مرة ،فأرسل إ َّيل ناقة محُ َ َّرمة -مل تُرك ْ

ومل تُذ َّل ْ�ل -من إبل الصدقة ،فقال يل« :يا عائش�ة ،ار ُفق�ي؛ فإن الرفق مل يكن يف يشء قط إال زا َن ُه ،وال نُزع

من يشء قط إال شانه» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)524
ويف رواية« :إِ َّن اهللَ حُيِب الر ْف َق وير َضاه ،وي ِعني ع َلي ِه ما لاَ ي ِعني ع ىَل ا ْلعن ِ
ْف» ،وصححه يف «جممع الزوائد»
ُ
ُّ ِّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ

(.)18/8

( )1وهي« :جزء حترير اجلواب عن مسألة رضب الدواب» ط .دار ابن حزم ( 1415هـ1994 ،م).
( )2ب َذ ْو ٍد ،أي :بنُوق؛ مجع ناقة ،وهي اإلناث من اإلبل.
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َاع ِه ْم(((َ ،و ُم ْر ُه ْم َف ْل ُي َق ِّل ُموا أَ ْظ َفا َر ُه ْم؛
يل« :إِ َذا َر َج ْع َت إِ َلى َب ْي ِت َك؛ َف ُم ْر ُه ْم َف ْل ُي ْح ِس ُنوا ِغ َذا َء ِرب ِ
(((
يه ْم إِ َذا َح َل ُبوا»(((.
لاَ ي ْ
َع ِب ُطوا ِبهَا ُض ُرو َع َم َو ِ
اش ِ

يوجه إىل رعاية صغار اإلبل ،فال تحُ رم من حليب أمهاهتا،
فرسول اهلل ِّ H

ويأمر بتقليم األظفار حتى ال ختدش رضوع املوايش عند حلبها َفت َُش َّق وتجُ رح ،وال شك

أن اإلنسان املكرم أوىل هبذا الرفق ،وأحرى هبذه املعاملة اللطيفة ،وال سيام األطفال

الصغار»(((.

()1
()2
()3
()4

الرباع -بكرس الراء :-مجع َر ْبع ،وهو ما ُولد من اإلبل يف الربيع ،وقيل :ما ُولد يف أول النتاج ،وإحسان
ِّ
حلب أمهاهتا؛ إبقا ًء عليها.
غذائها :أي ال ُيستقىص
ُ
ال يَعبطوا :من َع َبط الضرَّ ع -كرضب -إذا أدماه.
رواه اإلمام أمحد ( ،)15961وقال املحققون« :إسناده حسن» (.)323/25
«عقوبة التالميذ البدنية» (ص ،)89 ،88وانظر للمؤلف« :فقه اإلحسان إىل احليوان» طبعة دار األمل -
1440هـ 2019 -م.
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صور من رفق السلف بطلبة العلم
تأ َّثر املسلمون األوائل بوصية رسول اهلل  Hبالرفق مع الناس ،ال سيام

طالب العلم:

 فعن أيب وائل شقيق بن سلمة ،قال :كان ابن مسعود ُ Iيذكِّرنا يف كل مخيسمرة ،فقال له رجل :يا أبا عبد الرمحنِ ،
لود ْد ُت أنك ذكَّرتنا َّ
كل يوم .فقال« :أما إنه يمنعني
ِ
من ذلك أين أكره أن ُأم َّلكم ،وإين أختولكم باملوعظة؛ كام كان رسول اهلل H
ِ
السآمة علينا»(((.
يتخولنا -أي :يتعهدنا -هبا؛ خماف َة

 -وكان عبد اهلل بن مسعود « Iإذا رأى الشباب يطلبون العلم قال :مرح ًبا

بكم ،ينابيع احلكمة ،ومصابيح الظلمة.(((»...

مبتهجا
 وكذلك كان أبو سعيد اخلُدْ ري  Iمع طالبه إذا حرضوا ،فيقولً
( )1رواه البخاري (.)6411( ،)68
(« )2شعب اإليامن» للبيهقي (.)271/2
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نوسع
هبم« :مرح ًبا بوصية رسول اهلل  ،Hأوصانا رسول اهلل  Hأن ِّ

نفهمكم احلديث؛ فإنكم خ ُلو ُفنا ،وأهل احلديث بعدنا.(((»...
لكم يف املجلس ،وأن َ

عيل
 ويقول عبد اهلل بن عباس  Lمع ًربا عن عظيم لطفه بطالبه« :أكرم الناس َّ
لفعلت»(((.
الذباب عليه
استطعت أال يقع
جلييس ،الذي يتخطى رقاب الناس إ َّيل ،لو
ُ
ُ
ُ
 -وعن حييى بن صالح العبدي ،قال :أتيت احلسن  Vوأنا غالم ،فقعدت

قعدت بعيدً ا؟ قال :قلت :يا أبا سعيد ،إين
بعيدً ا من احل ْلقة ،فقال يل :يا بني ،ا ْد ُن ،ما لك
َ

جئت فاجلس إىل جنبي ،قال :كنت آتيه فيقعدين
َح ُسن ُْت احلَصرْ َ ((( ،قال :ال تفعل ،إذا َ
عيل احلديث(((.
إىل جنبه ،ويمسح رأيس ،ويميل َّ
ُ
«األحداث ُير َفق هبم»(((.
 -وقال اإلمام أمحد (ت241 :هـ) :V

()1
()2
()3

()4
()5

نفسه (.)275/2
«تذكرة السامع واملتكلم» (ص.)49
صرِ
ِ
كذا! ومل ِ
يت احلَصرَ َ » ُيقالَ :ح القارئ واخلطيبَ :ع َّي يف منطقه،
أهتد إىل معناها ،وأظنها« :إين َخش ُ
ومل يقدر عىل الكالم ،وهكذا التلميذ اخلجول يتأخر عن الصفوف األوىل تحَ َ ُّر ًجا وهتي ًبا من سؤال املع ِّلم
وو َلدٌ َح ِصري :عاجز يف نطقه ،غري متمكن من الكالم.
إياهَ ،
وح ْب َسة تصيب املتكلم يف منطقه فينعقد لسانه.
واحلَصرَ ُ  :ضيق ُ
«موسوعة ابن أيب الدنيا» (.)133/8
«مسائل اإلمام أمحد» البنه عبد اهلل(ص.)448

64
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 -وقال اإلمام ُ

وباحلري
جيفو عليه فينفر عنه،
ِّ
غلط ال يعنفه ،وأن يرفق به ،وال جيفو عليه ،فإين ال آمن أن َ
أال يعود إىل املسجد»(((.

يرحب بالطلبة
 -وقال اإلمام ابن جمَ َاعة (ت733 :هـ) « :Vوكذلك ينبغي أن ِّ

ِ
يهم ،وعند إقباهلم عليه ،ويكر َم ُهم إذا جلسوا إليه ...وليعاملهم بطالقة الوجه،
إذا َلق َ

وحسن املودة ،وإعالن املحبة ،وإظهار الشفقة.(((»...
وظهور البِشرْ ِ ُ ،

 وقال اإلمام ابن َخ ْل َدون (ت808 :هـ)  Vيف «مقدمته»« :إن الشدة عىل

املتعلمني ُمضرِ َّ ٌة هبم ،وذلك أن إرهاف احلد بالتعليم ُمضرِ ٌّ باملتعلم سيام يف أصاغر
الو ْل ِد؛ ألنه من سوء ا َمل َلكة ،ومن كان َم ْرباه بالعسف والقهر من املتعلمني ...سطا به
ُ
وض َّي َق عن النفس يف انبساطها ،وذهب بنشاطها ،ودعاه إىل الكسل ،وحمَ َ َل عىل
القهرَ ،
الكذب واخلب ِ
ث ،وهو التظاهر بغري ما يف ضمريه؛ خو ًفا من انبساط األيدي بالقهر
ُْ

(« )1أخالق محلة القرآن» (ص.)60
(« )2تذكرة السامع واملتكلم» (ص.)65
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املكر واخلديع َة لذلك ،وصارت له هذه عاد ًة ُ
وخل ًقا ،و َف َسدت معاين
عليه ،وع َّلمه َ
اإلنسانية التي له»(((.

وهذا آخر ما تيسرَّ مجعه يف هذا الباب ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله

حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.

(« )1املقدمة» (ص )691ط .دار الفضيلة  -القاهرة.
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الفهــــارس
اً
أول :فهرس األحاديث
الراوي

احلديث
األلف واهلمزة
ابغوين الضعفاء فإنام

أحتبه ألمك؟
ِ
ِ
نصبك
أجرك عىل قدر
أحسنت إليك؟

رقم
الصفحة

أبو الدرداء

25

عائشة

31

أبو أمامة

أبو هريرة

47
48

إذا رجعت إىل بيتك فمرهم

سوادة بن الربيع

61

اقرأه يف شهر

عبد اهلل بن عمرو

34

ارفق يا أنجشة وحيك

أنس بن مالك

24
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أحلقني بالرفيق األعىل

اهلل الطبيب بل أنت

أبو ِر ْمثة

10
10

اللهم اغفر ذنبه ،وطهر قلبه

أبو أمامة

47

إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا

عائشة

41

إن الرفق ال يكون يف يشء إال

أبو هريرة

اهلل من ويل من أمر أمتي
إن الدين يرس ولن يشاد

إن رش الرعاء احلطمة

إنكم لن تنالوا هذا األمر بالغلبة
إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه
إن اهلل حيب الرفق ويرضاه

إن اهلل حيب الرفق يف

إن هلل آنية من أهل

إن هلل تعاىل أقوا ًما خيتصهم

عائشة

أبو هريرة

21
26
18
23

حمجن بن األدرع

27

عائشة

60

أنس بن مالك
عائشة

أبو عنبة اخلوالين
ابن عمر

39
18
20
22
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إن لنفسك عليك ح ًّقا

إن مثيل ومثل هذا األعرايب

إن هذه الصالة ال يصلح فيها
إن هذه املساجد ال تصلح

إين أحرج عليكم حق الضعيفني

معاوية بن احلكم
عائشة

20

أبو هريرة

إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له
أولئك خيار عباد اهلل

أال أخربكم بمن حيرم عىل النار

24

أنس بن مالك
عائشة

19

ابن مسعود
الباء

46

41

عائشة

أو مل تسمعي ما قلت؟

49
46

أنس بن مالك

إنه من أعطي حظه من

بل أرجو أن خيرج اهلل من

أنس بن مالك

26

أبو هريرة

إن هذا الدين متني

يا أهيا الناس أما واهلل ما بت

عبد اهلل بن عمرو

33

عائشة
عائشة

51
20
43
45
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اخلاء
خذوا مقاعدكم فإن الناس

الدال

دعوه فإن الصاحب احلق

دعوه وأريقوا عىل بوله سجل
سددوا وقاربوا واغدوا

السني
الصاد

صدق سلامن

صم يو ًما وأفطر يو ًما
عليك بالرفق
كان  Hيأيت ضعفاء

العني
الكاف

أبو سعيد

42

عائشة

50

أبو هريرة

45

أبو هريرة

28

أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل

40

عبد اهلل بن عمرو

35

عائشة

59

سهل بن حنيف

25
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كلمتان خفيفتان عىل اللسان

71

الالم

لتمش ولرتكب

لقد لقيت من قومك ما لقيت

أبو هريرة

31

عقبة بن عامر

40

أنس بن مالك

32

ابن عمر

42

عائشة

لكني أصوم وأفطر وأتزوج

أبو هريرة

للمملوك طعامه وكسوته

لوال أن أشق عىل أمتي أمرهتم

لوال أن أشق عىل أمتي ألحببت

أبو هريرة

لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك

أبو هريرة

لوال أن أشق عىل أمتي ألخرت
لوال القصاص ألغشيك به

ما أطعمته إذ كان جائ ًعا

ما أعطي أهل بيت الرفق إال

امليم

44
25
41

زيد بن خالد اجلهني

43

أبو هريرة

57

عباد بن رشحبيل

عبيد اهلل بن معمر

42

54
19
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ابن عمر

املؤمنون هينون لينون

20

ما من رجل ييل أمر عرشة

أبو أمامة الباهيل

21

من أعطي حظه من الرفق

أبو الدرداء

19

عائشة

38

ابن عباس

مره فليتكلم وليستظل

جرير

من حيرم الرفق حيرم اخلري

مه عليكم بام تطيقون
مهلاً يا عائشة عليك

اهلاء

هلك املتنطعون

اهلني اللني السهل القريب
ال تزرموه

ال تشددوا عىل أنفسكم فيشدد

ال تنام الليل؟ خذوا من العمل

عائشة
ابن مسعود

ال

39
19
59 ،19
30 ،28

أنس بن مالك

20

أنس بن مالك

46

عائشة

37

أنس بن مالك

28
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ِّ
ليصل أحدكم
الُ ،حلوه،

ال يدخل اجلنة سيئ امللكة

يا أنجشة رويدك سو ًقا

يا أهيا الناس إن منكم منفرين
يا عائشة ارفقي فإن الرفق

يا عائشة ارفقي فإن اهلل

يا عائشة إن اهلل رفيق

جزورا
يا عبد اهلل إنا قد ابتعنا منك
ً

يا عمر ،أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا

أنس بن مالك
الياء

أبو بكر

أنس بن مالك

37
23
24

أبو مسعود البدري

29

عائشة

19

عائشة
عائشة
عائشة

عبد اهلل بن سالم

60
18
50
52
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ثانيا :فهرس اآلثار
ً
القائل

األثر
األلف واهلمزة

رقم
الصفحة

أحب األمور إىل اهلل ثالثة

عمر بن عبد العزيز

22

ادخل منه ،واستغفر اهلل لك

عبد امللك بن أبجر

58

ابن مسعود

34

ابن مسعود

62

األحداث يرفق هبم

أذهب البأس رب الناس
االقتصاد يف السنة خري

عيل جلييس
أكرم الناس َّ

أما إنه يمنعني من ذلك أين أكره أن ُأ ِم َّلكم
أمر نبي هلل أن يأخذ العفو

أنت حر لوجه اهلل

اإلمام أمحد
عائشة

ابن عباس

عبد اهلل بن الزبري
زين العابدين

63
10
63
44
57
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عمر بن عبد العزيز

إين أروض الناس رياض الصعب

57

التاء
سفيان الثوري

تدرون ما الرفق؟

16

اجليم
بعض السلف

اجلبل يمكن أن ينحت منه

20

الراء
وهب بن منبه

الرفق ثني احللم

عروة بن الزبري

الرفق رأس احلكمة

16
16

الصاد
صحبت وكي ًعا يف احلرض والسفر
فأنا أقول ال تثريب عليكم

حييى بن أكثم

36

الفاء
احلكم بن أيوب

14
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عمر

فرصت يف الدين أصلب

20

الكاف
كان أمري املؤمنني عمر يذهب إىل العوايل

كنت أميش مع رسول اهلل  Hوعليه
برد

اإلمام مالك

56

أنس بن مالك

48

الالم

ألن أشهد صالة الصبح يف اجلامعة

لرجل مسلم أحب إ َّيل من كل يشء

عمر

33

عبد اهلل بن عمرو

35

عمر

ليتني قبلت رخصة رسول اهلل

56

امليم
ما خري رسول اهلل  Hبني أمرين

ما رضب رسول اهلل  Hبيده
ما ندب اهلل العباد إىل يشء

عائشة
عائشة

خملد بن احلسني

44
43
29
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