الرفق
الحمد هلل با ًرئ البريات كعالم ً
ضمائر
الخفيَّات ،المطَّلًع على ال ٌ
ٌ
ً
كعلما،
كالنيات ،أحمده سبحانو كأشكره كسع َّ
كل شيء رحمة ن
ً
يىػ ٍعلى يم ىما بىػ ٍي ىن أىيٍ ًدي ًه ٍم ىكىما
كحكما،
كقهر َّ
كل مخلوؽ عزةن ي
ىخ ٍل ىف يه ٍم ىكىَل يي ًحيطيو ىف بً ًو ًعل نٍما [ 110طو] ،كأشهد أف َل إلو
الفوز
إَل اهلل كحده َل شريك لو شهاد نة خالصة مخلىصة أرجو بها ى
بالجنات ،كأشهد َّ
محم ندا عبد اهلل كرسولو المؤيَّد
أف سيّْدنا كنبيَّنا َّ
بالمعجزات كالبراىين الواضحات ،صلٌى اهلل كسلَّم كبارؾ عليو،
ً
المكرمات ،كالتابعين
كعلى آلو السادات كأصحابو ذكم ال ىفضل ك ي
و
كالسموات ،كسلَّم تسليمان
كمن تبعهم بإحساف ما دامت األرض ٌ
ككيران.

َّأما بعد  :فأكصيكم  -أيها الناس -كنفسي بتقول اهلل عز

كجل ،فاتقوا اهلل رحمكم اهلل ،كتوبوا إلى ربّْكم كاستغفركه؛

التوابين كمفزع الخطٌائين ،أ ىىَل تي ًحبُّو ىف أىف يىػ ٍغ ًف ىر
فاَلستغفار ى
ملجأ ٌ
اللَّوي لى يك ٍم [النور ،]22 :أَل تى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف اهللى ل ىىعلَّ يك ٍم تيػ ٍر ىح يمو ىف؟!
ً
اإلصرار كما تحذركف
الذنوب
الذنوب ،كاحذركا مع
اح ىذركا
ى
ى
ً
بارتكاب
ط
معها اَلستصغار ،كاحذركا المجاىرةى؛ فويل لمن يغتب ي
ى
ً
ككيل ثم كيل لمن
كيل لمن يجد الحالك ىة بالظف ًر ب ق ،ه
الذنب ،ثم ه
ً
الماؿ في تحصيلًو ،كنعوذ باهلل من ال يخذَلف ،ىسنى ٍستى ٍد ًر يج يهم
ينفق ى
ً
ً ً
ين [القلم،44 :
ّْم ٍن ىح ٍي ي
ث ىَل يىػ ٍعلى يمو ىف ىكأ ٍيملي ل يىه ٍم إً َّف ىك ٍيدم ىمت ه
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أيها المسلًموف ،من أبصر عيوب ً
نفسو سلًم من تتبُّع مساكئ
ٌ
ى
ىى
و
خير
الناس ،كمن َّ
العلم ى
ظن بمسل ـ فتنة فهو المفتوف ،كإذا كاف ي
ميراث َّ
إحكامو
كحسن الخلق َل يتً ٌم
خير قرين،
ي
ي
فإف ى
حسن الخليق ي
ً
كقوة الشهوة.
ضب َّ
قوة الغ ى
إَل بضبط ٌ
ديث ً
كاسع
معاشر اإلخوة،
كالحديث عن يحسن الخليق ىح ه
ي
ى
ً
ً
ً
في
صره
كموطئ أىنيس ،كمن ى
ى
العسي ًر اإلحاطةي بو في ىكلمة أك ىح ي
ً
ً
ً
ىم و
قاـ ،غى ىير َّ
ثمةى صفةن عظيمةن جامعة لمكا ًرـ األخالؽ ضابطةن
أف ٌ

لحسن السلوؾ حاكمةن للتصرفاتً ،
صفةن طالما تحدَّث الناس
ٌ

السلوؾ
عنها ،كاستحسنتها نفوسهم ،كامتدح تىا منتدياتهم ،كلكنٌها
ي
الغائب كالخليق المفقود لدل ككير من الناس غي ًر قليل ،بل إنها

غائبةه عند بعض الناس حتى في أنفسهم ،ناىيكم بمن حولهم من
األىل كاألقربين.
ً
الجسد
صفةه كريمة كخليق جميل ،فيو ىسالمةي العرض كراحةي ى
أشهر ثما ًر يحسن الخلق كأشهاىا،
كاجتالب المحامد ،خلي هق من ى
ي
كمن أظهر ً
مظاىر جميل التعامالت كأبهاىا ،خلي هق يقوؿ فيو نبيُّنا
محم هد صلى ا هلل عليو كآلو كسلم (( :ما ىكا ىف في و
شيء إَل ىزانىو ،ىكىما
ى
و
نيز ً
فق رحمكم اهلل.
الر ي
ى
ًع م ٍن شيء إَل ىشانىو)) ركاه مسلم ،إنو ٌ
فالرفق ُّ
مل لها على
تحك هم في ىول النفس كرغباتها ،ى
كح ه
كالتجمل ،ك ّّ
كظم
كف لها عن العنف
كالتحمل
الصب ًر
ُّ
ُّ
ُّ
كالتعجل ،ك ه
يلقاه من تطاكؿ في و
قوؿ أك فعل أك تعامل.
عظيم لما قد ى
ي
الرفق  -حفظكم اهلل -أخ هذ لألمور بأحسن كجوىها كأيس ًر
ً
ً
كقوة الشخصية
مسالكها ،كىو رأس الحكمة كدليل كماؿ العقل ٌ

كالقدرةً القادرة على ً
التصرفات كاإلرادات كاعتداؿ النظر،
ضبط
ٌ
عجيب من مظاىر الرشد ،بل ىو ثمرةه كبرل
مظهر
ه
إنو ه

التديُّن الصحيح.

من ثمار

الرفق لين الجانب كلطافةي الفعل كاألخ يذ باأليسر كاألسهل،
فيو سالمةي ً
العرض كصفاءي الصدر كراحةي البدف كاستجالب الفوائًد
ً
كالتواد كبلوغ المراد.
كجميل العوائد ككسيلةي التواصل
ٌ
كيقهر عريكةى ذكم الطغياف ،
ورة عناد المعاندين ى
الرفق يلين ىس ى
البجلي رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ
كفي حديث جرير بن عبد اهلل
ٌ
رسوؿ اهلل (( :إف اهلل عز كجل ل ً
الر ً
فق ما َل يعطي
ىيعطي على ّْ
ٌ ٌ

ٍح ً
أحب اهلل عب ندا أعطاه الرفق ،كما
مق ،-كإذا َّ
على الٍ ىخ ىرؽ -أم :ال ي
و
الخير كلَّو )) ،كفي حد يث
حرمو ىف الرفق إَل يح ًريموا ى
أىل بيت يي ى
كا ىف ي
عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
الرفقً ،
كسلمَّ (( :
كيعطي على ً
الرفق ما َل ييعطي
إف اهلل رفي هق ُّ
يحب ّْ
العنف كما َل يعطي على سواه )) ركاه مسلم ،كعنها رضي اهلل
على ي

عنها قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم(( :يا عائشة،
قً
أراد ً و
الرفق)).
خيرا ىدلَّ يهم على باب ّْ
ارؼي؛ فإف اهلل إذا ى
بأىل بيت ن
محمد
معاشر اإلخوة ،ي
منهج نبيّْنا كحبيبنا كسيّْدنا ٌ
الرفق ىو ي
ى

كامتن بو عليو :فىبً ىما
صلى اهلل عليو كآلو كسلٌم ،منحو ذلك ربُّوَّ ،
رحم وة ّْمن ً
ظ الٍ ىقل ً
ٍب َلىن ىفضُّواٍ ًم ٍن
نت فىظِّا غى ًل ي ى
نت ل يىه ٍم ىكل ٍىو يك ى
اهلل لً ى
ىٍ ى ى
[آؿ
استىػغٍ ًف ٍر ل يىه ٍم ىك ىشا ًكٍريى ٍم فًي األ ٍىم ًر
ك فىا ٍع ي
ىح ٍولً ى
ف ىع ٍنػ يه ٍم ىك ٍ
ك لًم ًن اتَّػبػع ى ً
ًً
ين
عمراف ،]159 :ىكا ٍخ ًف ٍ
اح ى ى ى ى
ض ىجنى ى
ك م ىن ال يٍم ٍؤمن ى
[الشعراء.]215 :
المكل األعلى كاألسوةي األكلى في أفعالًو
ي
فرسوؿ اهلل ىو ي
ً
ً
كحبِّا كعطفا كًرف نقا ،يقوؿ أنس رضي اهلل عنو :
كأقوالو كمعامالتو ًرقٌةن ي
رسوؿ ً
قاؿ
اهلل عشر سنين ،كاهلل ما قاؿ لي أيفِّا قطٌ ،كَل ى
خدمت ى
ي
و
فعلت كذا؟ متفق عليو  .كعنو رضي
فعلت ىك ىذا؟ كىال ى
لشيء :لً ىم ى
اهلل عنو قاؿ  :ي ً
رسوؿ ً
مع ً
ظ
اهلل
كعليو بيػ ٍرهد غلي ي
كنت أمشي ى
نظرت إلى
أعرابي فجذبىوي جذبةن شديدة حتى
الحاشية ،فأدركو
ي
ٌ
رت بها حاشيةي ً
ص ً
رسوؿ ً
فحة عاتً ًق ً
البرد من ش ٌدة
اهلل
كقد أثَّ ٍ
ى

ماؿ ً
ج ٍذبتًو ،ثم قاؿ  :يا محمد ،يمر لي من ً
اهلل الذم عن ىدؾ،
ٍ
رسوؿ ً
كأمر لو بعطاء  .أخرجو البخارم.
اهلل
فالتفت ي
ً
كضح ىؾ ،ى
ً
ط
سلوؾ كريم في القوؿ
كتوس ه
الرفق ه
أيٌها المسلموف ،ي
كالعمل ٌ
ه
كاختيار لألسهل كاأللطف  .ليس
كاعتداؿ كتوافق ،
في المواقف ،
ه
ً
للرفق حدك هد تقيّْده كَل ه
كل
يحصره ،بل ىو
مطلوب في ّْ
ه
مجاؿ ي
الشؤكف كاألحواؿ كفي الحياة كلّْها كفي ً
شأف المسلم كلّْو .يأتي في
عز شأنو -رفيق ً
بخلقو
مق ٌدمة ذلك
المطلوبات الشرعية؛ فربٌنا َّ -
ي
عباده
رؤكؼ بعباده كريم في عفوه رفي هق في أمره كنهيوَ ،ل يأخذ ى
استىطى ٍعتي ٍم [التغابن،]16 :
بالتكاليف الشاقٌة ،فىاتَّػ يقوا اللَّوى ىما ٍ
ف
س ىع ىها [البقرةَ ،]286 :ل يي ىكلّْ ي
َلى يي ىكلّْ ي
سا إًَلَّ يك ٍ
ف اهللي نىػ ٍف ن
َّ
[الطالؽ:
اىا ىسيى ٍج ىع يل اللَّوي بىػ ٍع ىد عي ٍس ور يي ٍس نرا
سا إًََّل ىما آتى ى
اللوي نىػ ٍف ن
[البقرة:
 ،]7يي ًري يد اللٌوي بً يك يم الٍيي ٍس ىر ىكَلى يي ًري يد بً يك يم ال يٍع ٍس ىر
[الحج:
 ،]185ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم فًي الدّْي ًن ًم ٍن ىح ىر وج
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كأـ التكاليف َّ
خفف فيها
كتأتي الصالةي كىي عمود اإلسالـ ٌ
أجل ً
محمد من ً
تفتتن ٌأمو  .متفق
بكاء
نبيُّنا ٌ
الصبي خشيةى أف ى
ٌ
عليو .كقاؿ عليو الصالة كالسالـ (( :إذىا صلَّى أح يد يكم با ً
لناس
ف؛ َّ
فل ّْ
كالكبير كذا الحاجة )) ركاه
كالسقيم
الضعيف
فإف فيهم
ٍيخف ٍ
ى
ى
ى
عباداتً يكم
البر
ليس من ّْ
السفر )) ،كفي ى
ي
الصياـ في ٌ
مسلم .كقاؿ (( :ى
األعماؿ ما ً
ً
تطي يقوف؛ َّ
فإف اهلل َل
ّْدكا كقا ًربيوا ،كخ يذكا من
كلّْها(( :سد ي
يى ىم ُّل حتى تملُّوا)).
كمن أعظم صور الرفق  :الرفق باألىل كاألسرةً من ً
اآلباء
ي
ى
ً
ً
كالزكجات .يقوؿ الحافظ ابن حجر رحمو اهلل:
كاألمهات
كاألطفاؿ ٌ
" ًش ٌدة الوطأة على النساء مذموـ؛ َّ
ألف النبي أخ ىذ بسيرةً األنصار
كترؾ سيرةى قومو".
في نسائًهم ى

أيها األبناء ،ارفيقوا بآبائكم كأمهاتكمً ،
أحسنوا الصحبة ،كلينوا
ٌ
ً
ً
اح ُّ
ب
الر ٍح ىم ًة ىكقيل َّر ّْ
الذ ّْؿ م ىن َّ
في المعاملة ،ىكا ٍخف ٍ
ض ل يىه ىما ىجنى ى
ً
ص ًغ نيرا [اإلسراء.]24 :
ٍار ىح ٍم يه ىما ىك ىما ىربػَّيىاني ى

األمهات ،ارفقوا بأبنائكم كبناتًكم؛ فربكم
أيٌها اآلباء ،أيٌها ٌ
الرفق ما َل ً
ً
بأىل و
يعطي على ً
يعطي على ً
العنف ،كإذا أراد اهلل ً
بيت

خيرا أدخل عليهم الرفق.
ن
ً
ً
كالعماؿ ،كَل تكلّْفوىم ما َل يطيقوف ،كأحسنوا
ترفَّقوا
بالخدـ ٌ
ً
مواعيدىا كإذا
نفوسكم في
أجرىم طيّْبةن بها ي
مخاطبتىهم ،كأعطوىم ى
طلبوىاً ،
فقاؿ :
كأطعموىم مما تطعموف  .جاء رجل إلى النبي
يا رسوؿ اهلل ! كم أعفو عف الخادـ ؟ فصمت عنو رسوؿ اهلل

ثم قاؿ  :يا رسوؿ اهلل ! كم أعفو عن الخادـ  ،فقاؿ

،

 :كل

يوـ سبعين مرة
أيٌها المعلّْموف ،أيٌها ال ٌدعاة ،أيٌها المسؤكلوف ،ارفقوا كترفَّقوا؛
أثرا ،فهذا ىو المعلّْم األكؿ
فالرفق كاإلحساف أسرعي قبوَل
ي
كأعظم ن
ي
األعرابي في المسجد
حين باؿ
محمد
كسيّْد الدعاة سيٌ يدنا ٌ
ٌ
كتناكلو الناس ،فقاؿ لهم الرسوؿ الرفيق َ(( :ل تيػ ٍزًريموه ،ىد يعوه،
كأ ٍىى ًري يقوا على بىولًو ىس ٍجال من ماء أك ذىنوبنا من ماء؛ فإنما بيًعكتم
رجل في
ميس ًرين ،كلم تبعكوا يم ّْ
ّْ
عس ًرين )) أخرجو البخارم  .كعطس ه

الصالة ،فقاؿ لو الحكم بن معاكية السلمي  :رحمك اهلل ،قاؿ :
ً
ثكل ٌأـ اه ،ما شأنيكم تنظرك ىف
فرىماني الق ي
ى
كـ بأبصا ًرىم ،فقلت  :كا ى
ً
ً
ً
ً
فلما رأيتيػ يهم
إلي؟! فجعليوا يضربيوف بأيديهم على أفخاذىمَّ ،
َّ
ً
فىبأبي ىو كأمي ما
رسوؿ اهلل
ص ّْمتونىني،
فلما صلَّى ي
ٌ
يي ى
سكتٌ ،
ً
ىرنًي كَل
ي
رأيت معلّْ نما قبلىوي كَل بع ىدهي ٍ
أحسن ن
تعليما منو ،فواهلل ما ىف ى
ضربني كَل شتمني ،كلكنو قاؿَّ (( :
يصلح فيها
إف ىذه الصالةى َل
ي
شيءه من ً
كالتكبير كقراءةي القرآف ))
سبيح
كالـ الناس ،إنما ىو التٌ ي
ي
أخرجو مسلم.

كفي عموـ الوَليات كالمسؤكليات يقوؿ عليو الصالة
فارفق بو،
ٌهم ىم ٍن ىكلً ىي ًم ٍن أم ًر أمتي شيينا فىػ ىر ى
كالسالـ(( :الل َّ
ؼ ىؽ بهم ٍ
كم ٍن ىكلً ىي من أم ًر ٌأمتي شيينا َّ
فشق علي ًهم فاش يق ٍق عليو)) ركاه مسلم.
ى
و
عباد اهلل -على قدر عاؿ من األخالؽ
يكوف المسلم  -ى
متسامحا،
الحسنة كالتعامل الرفيق كالمسلىك الراقي حين يكوف
ن
ً
كيتجاكز
المعسر
كحين يتجنَّب المشاحة كغلظ المشاكسة ،يم ًهل
ى

ً
باع ،كإذا اشترل ،كإذا
سمحا إذا ى
رجال ن
عن المسيء(( ،رح ىم اهلل ي

ضى)) ركاه البخارم.
ضى ،كإذا اقٍت ى
قى

((إف خياركم أحاسنكم أخالقا )) .كيف كقد بلغ التوجيوي إلى
األعج يم البهيم حظَّو من الرفق،
الرفق في دينًنا حتى ناؿ الحيوا يف
ى
ً
لبه ً
عجمة؛ فى ٍاركبوىا
ففي الحديث (( :اتَّقوا اهلل في ىذه ا ى
ائم ال يٍم ى
صالحة)) ركاه أبو داكد.
صالحة ،ككليوىا ى
ألم تعلموا-رحمكم اهلل -أف النار كسوء العاقبة كانت َلمرأةو
ى
ىرة حتى ماتتَ ،ل ىي أطعمتها ،كَل ىي سقتها ،كَل ىي
حبست ٌ
تركتها تأكل من ىخشاش األرض ،كجنٌة ىعدف كوفيت بها ًبغ ٍّي س ىقت
كلبنا كاف يأكل الكرل من العطش.

منهي عنو
ىل علمتم-حفظكم اهلل -أف التحريش بين البهائم ّّ

كعنف ،بل حتى عند قتلو أك
في ديننا؛ ألنو إيذاء كقىسوة كعبىث ي
ذبحو أنتم مأموركف بأف (( :إذا قىتلتم فأح ًسنوا ً
ذبحتم
القتلىة ،كإذا
ٍ ٍ
ٍ
فأحسنيوا ّْ
الذبحة ،كل َّ
ًح ذبيحتىو)).
كم ش ٍفرتىو ،كلٍير ٍ
ٍيحد أح يد ٍ

أحسن
عباد اهلل ،فما
كبعد :ى
ى
أحسن اإليماف يزينيو العلم ! كما ى
أضيف شيء
العمل يزينو الرفق ! كما
ى
العمل ! كما أحسن ى
العلم يزينو ى
إلى شيء مكل ًحلم إلى ًعلم ،كمن ىحليم ساد ،كمن تفهَّم َّ
كتأف

حصد ثمر ة السالمة .كفي الحديث:
زرع شجرةى الرفق ى
ازداد ،كمن ى
كل
تحرـ عليو النار؟ على ّْ
كم ٍن ي
((أَل أخبريك ٍم بً ىم ٍن يى ٍح يريـ على النا ًر ى
و
قريب ىيّْ ون ىس ٍهل)) حديث حسن أخرجو الترمذم كقاؿ" :غريب".
عباد اهلل -بالتصبر ،كالحلم بالتحلُّم ،كالعلم
كالصبر  -ى
ي
كحسن الخلق كلٌو بالتخلٌق ،كمن يى َّ
توخ
بالتعلُّم ،كالرفق بالترفٌق ،ي
الخير ييعطىو ،كمن َّ
المودة طالقةي الوجو،
كأكؿ ٌ
يتوؽ الشر يوقىوٌ ،

كالتودد ،كالكالكة قضاء حوائج الناس.
الرفق
ٌ
كالكانيةي ي
يخ ًذ الٍع ٍفو كأٍمر بًالٍعر ً
ؼ
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم،
ى ى ى يٍ يٍ
كأى ٍع ًرض ع ًن ال ً ً
ك ًمن َّ ً
استى ًع ٍذ
ين ىكإً َّما يى ىنز ى
الش ٍيطىاف نىػ ٍزغه فى ٍ
ى ٍ ى ى
غنَّ ى ى
ٍجاىل ى
ً
ً
ً
َّ
ف ّْم ىن
يم
س يه ٍم طىائً ه
ين اتَّػ ىقواٍ إً ىذا ىم َّ
بًاللٌو إًنَّوي ىس ًم ه
يع ىعل ه
إً َّف الذ ى
اف تى ىذ َّكركاٍ فىًإذىا يىم ُّمب ً
الشيطى ً
ص يرك ىف [األعراؼ.]201-199 :
ٍ
َّ ٍ
ي

بارؾ اهلل لي كلكم ...نفعني اهلل كإياكم بالقرآف العظي ـ،

كبهدم محمد

.

كأقوؿ قولي ىذا ،كأستغفر اهلل لي كلكم كلسائ ًر المسلمين

كل ذنب كخطيية ،فاستغفركه إنو ىو الغفور الرحيم.
من ٌ

الحمد هلل ً
ً
كمجيب من ىدعاه ،أحمده
ىادم ىمن استهداه
سبحانو كأشكره على ً
جزيل ما أفضل ككريم ما أعطاه ،كأشهد أف َل
رب لنا سواه ،كأشهد
إلوى إَل اهلل كحده َل
شريك لوَ ،ل إلوى غيره كَل َّ
ى
محمدا عبد اهلل كرسولو كمصطفاه كمجتباه ،صلى
أف سيٌدنا كنبيٌنا ٌ

كنصره
اهلل كسلم كبارؾ عليو ،كعلى آلو كأصحابو ممن ىاجر معو ى
أثره كاتبىع ىداه ،كسلَّم
كآكاه ،كالتابعين كمن تبعهم بإحساف كاقتفى ى
دائما أب ندا َل َّ
حد لمنتهاه.
ن
ككيرا ن
تسليما ن
ٌأما بعد  :أيٌها المسلموف ،ال ىف ُّ
العنيف ُّ
يشق على
ظ الغلي ي
ظ ى
الناس صحبتو كتك يقل على ذ ًكم المركءات معاشرتوً ،
ً
ينفر منو
ي

كرًجيت فواضلو ،بل لعلٌهم َل يبالوف ما
اآلخركف كلو ككيرت فضائليو ي
المحركـ)) كما
ؼيىو
يفوتهم من منافعو؛ ذلكم أف (( ىم ٍن يح ًرـ الرفق ى
ي
ً
ً
ً
اإلدراؾ الذم
كمحدكد
المعرفة
صح في الحديث  .ناىيكم بقاص ًر
َّ

يظن ى ً
كاللطف
كسال كالمداراة نفاقنا
ى
ٌ
الرفق ذلٌة كالرحمة ضع نفا كاألناة ى
كالتزاما،
تمس نكا
غىفلة ،بل ربما َّ
ن
ظن الفظاظة رجولة ن
كحزما كالتش ٌدد ٌ
كىل ىذا إَل انقالب في المفاىيم ً
كغلظ في الفهم كغىلط في

اإلدراؾ؟!

كقد قاؿ أبو الدرداء رضي اهلل عنو كقد سمع من رجل كالما
ع للصلح موضعا؛ فإنَّا َل
قاسينا ( :يا ىذاَ ،ل ٍ
كد ٍ
تغرؽ في سبّْنا ،ى
ً
نطيع اهلل فيو ) ،كشتم رجل
نكافئ من ى
بأككر من أ ٍف ى
عصى اهلل فينا ى
قلت فغى ىف ىر اهلل لي،
الشعبي رحمو اهلل ،فقاؿ
كنت كما ى
الشعبي" :إ ٍف ي
ٌ
فغفر اهلل لك".
أكن كما ى
كإً ٍف لم ٍ
قلت ى
اَلحتماؿ كىكظم ً
نعم حفظكم اهلل ،الرفق ً
ً
الغيظ
يحمل على
ك ّْ
كف األذل  ،كاألناة كع ىدـ الطٌيش ،كم فات من سبيل النجاح

كالفالح على أىل العنف كالطيش كالعجلة ! يقوؿ عمر بن عبد

ً
العفو عند
العزيز رضي اهلل عنو  " :إ َّف ًم ٍن ّْ
أحب األعماؿ إلى اهلل ى
كالرفق ً
ً
رفق
الغضب عند الحدَّةً ،
كتسكين
المقدرة،
بعباد اهلل ،كما ى
ى
ى
عب هد و
يوـ القيامة".
بعبد في الدنيا إَل ى
رفق اهلل بو ى
الحزـ،
أَل فاتقوا اهلل رحمكم اهلل ،كاعلموا أ ٌف الرفق َل ييػنىافي ى
الفرص إذا سنحت،
فيكوف المرء رفي نقا في أمو ره متأنٌياَ ،ل ييػ ىف ّْوت
ى
العنف كاللين ،كلكن
عرضت،
ي
كسط بين ي
كالمحمود ى
كَل يهملها إذا ى
الحاجة إلى
الطباع إلى العنف كالح ٌدة أميل كانت
لما كانت
ي
ى
كشرؼ النفس أف ً
ترغيبهم في جانًب ً
تحمل المكاره
الرفق أككر،
ي

ً
كالكريم يلين
صو يف ا ألعراض،
كما تحمل المكارـ ،كفي
اإلعراض ى
ي
عطف ،كاللييم يقسو إذا أ ً
إذا است ً
يلطف.
ي
ىذا ،كصلُّوا كسلّْموا على الرحمة المهداة كالنٌعمة المسداة
نبيّْكم محمد رسوؿ اهلل...
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