الرفق يف منظور الشريعة
اإلسالمية

بقلم
حممد مهدي نذير قشالن
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إن احلمد هلل نحمده ،ونستعني به ونسرتشده ،ونعوذ باهلل
اهلل فهو
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده ه
املهتد ،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً...
وأشهد أن ال إهل إال اهلل :أوحى إَِل نبيه إِبر ِ
اهيم عليه السالم
ْ
ْ
وقال يا خلِ ِيل«:ح ِّس ْن هخ هلقك ،ول ْو مع ا ْلكافِ ِر ت ه
دْخ هل مدْخل
ِ
األبْر ِ
ت مل ْن ح هسن هخ هل هق هه أ ْن هأظِل هه َتْت
ار ،ف ِإن كلِمتِي سبق ْ

عر ِِش ،وأ ْن أس ِقيه ِمن حظِريةِ هق ِ
دِْس ،وأ ْن هأ ْدنِي هه ِم ْن
ْ ه ْ
ْ
ِجو ِ
اري( .»)1إهلي:
أنت الذي هتب الكثري ..وجتري القلب الكسري وتغفر الزالت
وتقول هل من تائب مستغفر  ..أو سائل أقيض له احلاجات
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا حممداً رسول اهلل :يقول
اب ا ْملس ِ
مذكرا ً وحمذراً« :ت ْق هعده ا ْملالئِك هة عَل أبْو ِ
اج ِد _أي يوم
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اجلمعة_ في ْكته هبون ْاألول والث ِاِن والثال ِث حتى إِذا خرج
ِ
ِْ
الص هحف(»)2
اْلما هم رفعت ُّ
ثم اسمع إليه وهو يقول مذكرا ً ببعض أعامل يوم اجلمعة:
« أكثروا عل من الصالة يف كل يوم مجعة ،فإن صالة أمتي
تعرض عل يف كل يوم مجعة ،فمن كان أكثرهم عل صالة،
كان أقرهبم مني منزلة( »)3سيدي أبا القاسم يا رسول اهلل:
ِ
ه
والنفوس فداء
واملال منا
القلوب حمب ٌة ووفاء...
لك يف
ه
يا سيد األكوان إن لقاءكم ....يوم القيامة فرح ٌة وهنا هء.
أما بعد إخوة اْليامن واْلسالم :إن من أرقى األخالق
الفاضلة التي أوىص هبا احلبيب املصطفى ،والتي تعدُّ دوا ًء
ناجعاً وبلسامً شافي ًا ْلصالح الفرد واملجتمع "خلق الرفق"،
ذلك اخللق الكريم الرفيع الذي يضع األمور يف نصاهبا،
ويقوم السلوك واألخالق،
فيصحح األخطاء والعثراتِّ ،
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وهيدي إَل الفضائل بألطف عبارة وأحسن إشارة.
والرفق":هو لني اجلانب بالقول ،والفعل ،واألخذ
باألسهل( ")4وقيل هو :اللطف والدربة وحسن الترصف.
وال شك أن الرفق واللني ثمرة ال يث ِّمرها إال حسن اخللق
كام قال اْلمام أبو حامد الغزايل _رمحه اهلل_ِ .أل ْج ِل هذا
ِ
ِ
أث ْنى ر هس ه
الرفْ ِق وبالغ فيه
ول اَّلل صَل اهلل عليْه وسلم عَل ِّ
ِ
ِ
الر ْف ِق
حتى قال صلوات اهلل عليه« :م ْن هأ ْعطي حظ هه من ِّ
هأ ْعطِي حظ هه ِم ْن خ ْ ِ
ري الدُّ نْيا و ْاْل ِخرةِ ،وم ْن هح ِرم حظ هه ِمن
الر ْف ِق هح ِرم حظ هه ِم ْن خ ْ ِ
ري الدُّ نْيا و ْاْل ِخرةِ(»)5
ِّ
وال يكا هد ميدا ٌن من ميادين اْلسالم إال وللرفق فيه
ُّ
واحلظ األوفر ،سواء ذلك يف الدعوة إَل
النصيب األكرب
ه
اهلل ،أو يف جانب الترشيع الفقهي ،أو يف جانب العالقات
االجتامعية ،أو يف أبواب املعامالت اليومية حتى وإن كانت
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مع اخلصوم واألعداء..
واسمحوا يل معارش األحبة أن أسلط األضواء عَل أهم
جماالت الرفق يف احلياة التي حثنا عليها كتاب اهلل وسنة
رسوله ،وهي واضحة شاخصة يف"الدعوة إَل اهلل ،ويف
العبادات ،واملعامالت ،والعالقات األرسية ،واحلياة
العامة"حتى نحرص عَل َتقيق هذه السجية الفاضلة
واخلصلة النبيلة التي تعد من شعب اْليامن التي أوىص
برعاهتا النبي العدنان..
أما الرفق يف الدعوة إَل اهلل :فهو مما هيميِّ هز رشيعة اْلسالم
عن ما دوهنا من الرشائع والنُّظم  .ولقد حث القرآن الكريم
عَل اعتامد (الرفق) خياراً مبدئياً يف هنج الدعوة إَل اْلسالم،
واعتربه ركناً وأساساً مهامً يقوم عليه رصح الدعوة هلذا
الدين العظيم .ولقد خاطب اهلل سبحانه نبيه األكرم
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صلوات اهلل عليه قائ ً
ال﴿ :فبِام ر ْمح ٍة ِّمن اهللِ لِنت هل ه ْم ول ْو
كهنت ف ًّظا غلِيظ ا ْلق ْل ِ
ف عنْ هه ْم
ب النف ُّضوا ِم ْن ح ْولِك فا ْع ه
است ْغ ِف ْر هل ْم وش ِ
او ْر هه ْم ِيف األمر ف ِإذا عز ْمت فتوك ْل عَل
و ْ
ه
اهلل ِ ﴾ [ ِ
آل ِعمران]151 :
ْ

دققوا يف قوله تعاَل﴿ :فبِام ر ْمح ٍة ِّمن اهللِ لِنت هل ه ْم﴾ أي أن
لينك هلم يا حممد مما يوجب دخوهلم يف الدين؛ ألنك تأتيهم
باحلجج والرباهني الساطعة مع سامحة أخالقك وكرم
سجيتك.
وهذا اخللق يف الدعوة ينبغي أن يتحَل به اليي واملري
ِ
رشوا وال
والداعية إَل اهلل ..قال صَل ه
اهلل عليْه وسلم « :ب ِّ ه
تهن ِّف هروا ،وي ِِّّسوا وال تهع ِّ (ِ )6
ِّس ،ول ْن هيياد
ِّسوا » «إن الدِّ ين هي ْ ٌ
ه
ه
ِ
ِ
ِ
رشوا»)7( ..
الدِّ ين أحدٌ إال غلب هه ،فسدِّ هدوا وقار هبوا ،وأب ْ ه
قلت مرة ألحد اليباب املقرصين يف صالهتم بعد
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موعظة حسنةِ :ل تقرص يف صالتك؟! قال يل :عمل ال
يسمح يل باخلروج لوقت كل صالة.
قلت لهِّ :
ه
حيث كنت؛ يف معملك ..يف حملك ..يف
صل
ِر ْحلتك .قال يل :وتصح الصالة يف غري املسجد.
ت
اهلل عليْ ِه وسلم«:و هج ِعل ْ
قلت:نعم .فلقد قال النبي صَل ه
ِ
ورا فأيُّام ر هج ٍل ِم ْن أهمتِي أ ْدركتْ هه
ِيل األ ْر هض م ْسجدً ا وط هه ً
الصال هة ف ْليهص ِّل( »)8ففرح الياب فرحاً كبريا ً وكأِن أزلت
عنه عقبة كؤود من طريقه ،وقال يل :عهداً عل لن أترك
الصالة بعد اليوم إن شاء اهلل.
نعم الرفق يف الدعوة هي بحق؛ كالنسيم الساري الذي
يدفع الرشاع دون أن يغرق املركب ،وكالنار اهلادئة التي
تقتل اجلراثيم دون أن َترق املريض.
قال اهلل تعاَل لنبيه ومصطفاه﴿ :و ْ
اخ ِف ْض جناحك
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ل ِ ْلم ْؤ ِمنِني﴾ [ ْ ِ
احل ْج ِر ]88 :وقال يف آية أخرى﴿ :و ْ
اخ ِف ْض
ه
ِِ
ِ
اليعر ِ
جناحك ِمل ِ
ن اتبعك من ا ْمل ه ْؤمنني﴾ [ ُّ
اء] 215 :

وخفض اجلناح تعبري آخر عن الرفق واللني واللطف
واليِّس التي حيرص القرآن املجيد عَل أن يتخلق هبا محلته
ومب ِّلغو تعاليمه .فإذا كان الرسول األعظم صلوات اهلل
عليه قد خوطب بمثل هذا اخلطاب (و ْ
اخ ِف ْض جناحك
ل ِ ْل هم ْؤ ِمنِني) فمن باب أوَل أن يقتدي الداعية إَل اهلل بتلك
األخالق العالية ويتحَل هبا ،جتسيداً لقوله تعاَل﴿ :لقدْ كان
ِ ِ
ِ
سو ٌة حسن ٌة﴾ [األ ْحز ِ
اب]21 :
لك ْهم يف ر هسول اهلل هأ ْ
"وخفض اجلناح" كام قلنا كناية عن التواضع ولني اجلانب.
وأصل معناه أن الطائر إذا ضم فرخه إليه بسط جناحه ثم
قبض عَل الفرخ ،فجعل ذلك وصفاً لتواضع اْلنسان
ألتباعه ...واجلناحان من ابن آدم :جانباه(.)1وهلل در القائل:

9
لناظر*عَل صفحات ِ
ٍ
املاء وهو رفيع
تواضع تكن كالنجم الح
وال ه
تك كالدخان يرفع نفسه * إَل طبقات اجلو وهو وضي هع

ورحم اهلل من قال:
تواضع إذا ما نلت يف الناس رفع ًة ..فإن رفيع القو ِم من يتواض هع

فالتواضع والرفق جيعل الداعية حمبوباً مؤثرا ً يف قومه
وبيئته ،وإحساس أوئلك العصاة باحلنان والعطف من قبل
الدعاة إَل اهلل تعاَل هلو نِ ْعم املعني هلم عَل ترك املنكر؛ ألن
طردهم من املجتمع ،هيوجب توغلهم يف عال اخلطيئة..ومن
هنا ينبغي عَل الدعاة التعامل مع العصاة بحذر ورفق ،مع
التحل بروح الرتبية.
انظروا إَل أسلوب رسول اهلل ورفقه يف دعوته وهدايته..
بينام هو جالس ذات يوم بني كوكبة من أصحابه الكرام إذا
بياب يدخل عَل النبي ونار اليهوة تتأجج يف أضالعه،
والغريزة اجلنسية قد تغ ّلبت عَل نفسه وعقله وقلبه .ويقول
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بأعَل صوته :يا رسول اهلل "ائذن يل بالزنا  ،ائذن يل بالزنا "،
ياهلا من كلمة !!..كيف جرؤ الياب أن ي ِ
قدم عَل قوهلا بني
ه
ه
يدي رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم ؟! كيف جترأ أن ي ِ
قدم
ه
عَل قوهلا بني يدي قائد املسلمني ورسول رب العاملني؟!
مهوا بزجره
ثار اجلالسون ،..غضب الصحابة الكرامّ ،
وطرده..لكن صاحب اخللق العظيم قال هلم :دعوه وخ ّلو
بيني وبينه ،وقال للياب" :ادن يا هذا" أي:اقرتب.تعال
ِ
ِِ
يم)فأدناه
إَل جوار من قال فيه ر ّبه(بِا ْمل ه ْؤمنني ر هءوفٌ رح ٌ
اهلل عليْ ِه وسلم وقربه .وقال له برفق ولني يا
النبي صَل ه
هذا«:أت ِهحبه ِ
أل ِّمك؟» قال :ال واَّلل جعلنِي اهلل فِداءك،
ُّ ه
ألمه ِاهتِم»،قال« :أفت ِهحبه ِ
قال«:وال الناس ُّحيِبونه ِ
ال ْبنتِك؟»
ُّ ه
ه ُّ ه
ْ
قال :ال ،واَّلل يا ر هسول اهلل جعلنِي اهلل فِداءك،قال«:وال
الناس ُّحيِبونه لِبن ِاهتِم» ،قال« :أفت ِهحبه ِ
أل ْختِك؟» قال:ال
ُّ ه
ُّ ه
ه
ْ
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ِ
ِ
اس ُّحيِ ُّبون هه
واَّلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الن ه
ِ
ألخو ِاهتِ ْم» ،قال« :أفت ِهحبُّ هه لِعمتِك؟» قال :ال ،واَّلل جعلنِي
ِ
اس ُّحيِ ُّبون هه لِعام ِهتِ ْم» ،قال« :أفت ِهح ُّب هه
اهلل فداءك ،قال« :وال الن ه
ِ
ِ
ِ ِ
اس
خلالتك؟» قال :ال واَّلل جعلني اهلل فداءك ،قال«:وال الن ه
ُّحيِ ُّبون هه ِخلاال ِهتِ ْم»..وإذا باحلبيب يمد يده الرشيفة الكريمة

التي ملئت رمحة وعطفاً وحناناً وخوفاً عَل صدر ذلك
الياب .ويدعو اهلل قائ ً
ال «اللهم ا ْغ ِف ْر ذنْب هه ،وط ِّه ْر ق ْلب هه،
وح ِّص ْن ف ْرج هه(.»)11
ثالث دعوات مباركات تفتّحت هلا أبواب السموات.
ثالث دعوات نحن بحاجة أن نصدق اهلل يف دعائنا هبا
ليبابنا وبناتنا ،فتلهج األلسن مع القلوب صباح مساء إَل
رب األرض والسامء بأن يغفر اهلل ذنبهم وأن يط ِّهر قلوهبم،
ِّ
وأن حيصن فروجهم.
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فقام الياب من بني يدي رسول اهلل وهو يقول" :واهلل ما
برحت مكاِن إال وكان الزنا من أبغض األشياء إيل قلبي "
نعم إنه الرفق واللني وخفض اجلناح ملن تدعوه وتريد
اخلري به .أما
ه
العنف يف الدعوة فهو هيق ِّّس القلوب ،وي هسدُّ
ِ
الطريق إَل اهلداية ،وال ه
بالداعية إَل مرادِه .بل ربام كان
يصل
بأسلوبه سبب شقاية ال هداية .كام قال النبي" :إن منكم
همن ِّف ِرين(.")12
أهيا األحبة :وإذا كان اللني واللطف والتامس األعذار
منهج أصيل يف الرشيعة اْلسالمية؛ فإن هذه الصفات تعد
ٌ
مطلباً الزماً يف حقل الدعاة واملربني ،وكل من كان مهه
اْلصالح والتغيري.

ٌ
واعظ عَل بعض امللوك .وقال له :إِن سأعظك
ولقد دخل
وأغلظ عليك .فقال له امللك :وكان أفقه من الواعظ ،وملا
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خري منك إَل من هو
الغلظة يا أخي ؟ لقد أرسل اهلل من هو ٌ
رش مني( ،)13أرسل موسى إَل فرعون فقال له وهلارون:
ر
﴿ف هقوال ل هه ق ْوالً ليِّن ًا لعل هه يتذك هر أ ْو َيْيى﴾ [طه] 44 :

ولذلك عندما قرأ أحد الصاحلني هذه اْلية قال :سبحانك
ري ما أحلمك وما أعظمك وما أرفقك .فإذا كان هذا
ت لكهم ِمن إِ ٍ
هل غ ْ ِ
ريي)
حلمك بفرعون الذي قال( :ما علِ ْم ه
ْ ْ
فكيف حلمك بعبد قال":ال إهل إال اهلل" وإذا كان هذا
حلمك ورفقك بفرعون الذي قال":أنا ر ُّبك ههم األ ْعَل "،
فكيف حلمك بعبد قال" :سبحان ري األعَل".؟
ت مذ ِ
ت الرجا ِمنِّي لِع ْف ِوك هسلام
اهبِي..جع ْل ه
وملا قسا ق ْلبِي وضاق ْ
تعاظمنِي ذنْبِي فلام قرنْته هه  .....بِع ْفوك ر ِّي كان ع ْف هوك أ ْعظام

ِ
ِ
ِ
الر ْفق،
اهلل عليْه وسلم«:إِن اَّلل رف ٌيق هحي ُّ
ب ِّ
قال صَل ه
ويعطِي عَل الر ْف ِق ما ال يعطِي عَل ا ْلعن ِ
ْف وما ال هي ْعطِي عَل
ه
هْ
هْ
ِّ

ما ِسوا هه (.»)14
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أهيا السادة الكرام :ولقد حث اْلسالم عَل الرفق يف
العبادات ،واملعامالت ،والعالقات األرسية ،ويف كل مناح
ِ
الرفق ال يكو هن
اَّلل عليْه وسلم« :إِن ِّ
احلياة ..حتى قال صَل ه
يف ِشء إِال زان هه ،وال هينْز هع ِمن ِشء إِال شان هه(.»)15
أهيا اْلخوة الكرام :كنت أود أن أواصل احلديث معكم
لكن الوقت مر رسيعاً..وعقارب الساعة قد رصخت
وولولت..فإَل أن جيمعني اهلل بكم يف لقاء آخر...لنكمل
_بمييئة اهلل_مواطن الرفق يف رشيعتنا السمحة...أقول
قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم فيا فوز املستغفرين(.)16

بقلم
حممد مهدي نذير قشالن
_رجاء دعوة صاحلة_

05

ختريج خطبة
الرفق يف منظور الشريعة اإلسالمية



()1رواه احلكيم الرتمذي يف "نوادر األصول" والطرباِن يف
األوسط عن أبى هريرة.

(انظره يف الرتغيب والرتهيب من احلديث

الرشيف)407/3

( )2قال احلافظ اهليثمي :رواه أمحد والطرباِن يف الكبري بنحوه
ورجال أمحد ثقات( .جممع الزوائد ومنبع الفوائد )177/2

( )3قال املنذري :رواه البيهقي بإسناد حسن إال أ ّن مكحوالً
قيل :ل يسمع من أي أمامة" (الرتغيب ) 503 /2

وقال الفريوزآبادي يف "الصالت والبرش" :إسناده جيد
ورجاله ثقات"
وقال السخاوي :رواه البيهقي بسند حسن ال بأس به إال أ ّن
مكحوال قيل :ل يسمع من أي أمامة يف قول اجلمهور ،نعم
يف "مسند الياميني" للطرباِن الترصيح بسامعه منه ،وقد
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رواه الديلمي يف "مسند الفردوس" له فأسقط منه ذكر
مكحول وسنده ضعيف" (القول البديع ص )158
ِ
يس الساري يف ختريج وَتقيق األحاديث التي ذكرها احلافظ ابن
(انظر أن ه
حجر العسقالِن يف فتح الباري )1782 /3
() 4

قال اْلمام أبو حامد الغزايل _رمحه اهلل_ (املتوىف:

ْف و ْ ِ
احلدةه،
حم همو ٌد ،و هيضا ُّد هه ا ْل هعن ه
الر ْفق ْ
505ـه) :ا ْعل ْم أن ِّ
ِ
ْف نتِيج هة ا ْلغض ِ
الر ْف هق واللني نتيجة
وا ْل هعن ه
ب وا ْلفظاظة ،و ِّ
حسن اخللق والسالمة .وقد يكون سبب احلدة الغضب وقد
يكون سببها شدة احلرص واستيالءه بحيث يدهش عن
التفكر ويمنع من التثبت .فالرفق يف األمور ثمرة ال يثمرها
اخل هل هق إِال بِضب ِ
ط هقوةِ ا ْلغض ِ
ب
ْ
حي هس هن ْ ه
إال حسن اخللق وال ْ
وقوة اليهوة وحفظهام عَل حدِّ ِاال ْعتِد ِ
ال و ِأل ْج ِل هذا أث ْنى
رس ه ِ
ِ
الر ْف ِق وبالغ فيه فقال يا
اَّلل عليْه وسلم عَل ِّ
ه
ول اَّلل صَل ه
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ِ
ِ
الر ْف ِق فقدْ هأ ْعطِي حظ هه ِم ْن
عائية" :إنه م ْن هأ ْعطي حظ هه من ِّ
ِ
ِ ِ
خِْ
الرفْ ِق فقدْ هح ِرم
ري الدُّ نْيا و ْاْلخرة وم ْن هح ِرم حظ هه من ِّ
حظ هه ِم ْن خ ْ ِ
ري الدُّ نْيا

ِ ِ

و ْ
اْلخرة" ا.ـه ـ (إحياء علوم الدين - 184/3

)185

( )5أخرجه أمحد يف املسند  ،151 /6وأخرجه أبو نعيم يف
احللية  ،151 /1ضمن ترمجة اْلمام اليافعي (،)415
واللفظ له ،وذكره املتقي اهلندي يف كنز العامل ،46 /3
احلديث ( ،)5401وعزاه للحكيم الرتمذي ،وأخرجه
البغوي يف رشح السنة  ،74 /13احلديث ( )3411واللفظ
له.
( )6صحيح مسلم . 1358/3برقم (َ.)1732تقيق  :حممد
فؤاد عبد الباقي
( )7صحيح البخاري . 23/1برقم (َ.)31تقيق:د.مصطفى
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ديب البغا
( )8صحيح البخاري . 128/1برقم ()328
() 1

التفسري الوسيط للقرآن الكريم  .71/8حممد سيد

طنطاوي
()11

مسند اْلمام أمحد بن حنبل .545 /36قال اليي

شعيب_رمحه اهلل_ :إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال
الصحيح.
( )12صحيح البخاري . 241/1برقم (.)672
( )13أورد اليافعي يف كتابه " :مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف
معرفة حوادث الزمان" عن األصمعي قوله :بينام أنا مع
الرشيد بمكة ،إذ عارضه العمري فقال :يا أمري املؤمنني ،إِن
أريد أن أكلمك بكالم غليظ ،احتمله هلل عز وجل ،فقال:
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أفعل ،فو اهلل لقد بعث اهلل تعاَل من هو خري منك إَل من
هو رش مني ،فقال :فقوال له لين ًا)241 /1( .
( )14صحيح مسلم . 2003 /4برقم (.)2513
( )15صحيح مسلم . 2004 /4برقم (.)2514
()16

ألقيت هذه اخلطبة يف أحد مسجد عامن عام

1438ـه ـ 2017م .كام ألقيت يف بعض املراكز اْلسالمية
الدعوية.

