
  الرفق والتيسير في التعامل مع الناس 
ً دْ قَ  يءالحمد  الذي جعل لكل ش َ  يء، وأحاط بكل ش را ً ، وأ ُ ھ بِ قِ لْ على خَ  لَ بَ سْ خیرا رحمة  ھِ فِ ْط ل

ً ، وبَ تْ وسِ  ً وِر ھ لِ فَ صْ ل وَ مَّ ث رسولھ وكَ عَ را ً وبِ فْ ینا ً رّ قا   ..ا

ھ أستعین بھ وأأحمده سبحانھ وأشكره ، و ده ال شریك ل ھ إال هللا وح ستغفره ، وأشھد أن ال إل

یدنا ، أنزل كتابھ بالحق والھدى ، والنور والضیاء  دور ، وأشھد أن س ي الص ا ف فاء لم رحمة وش

ً عبده ورسولھ بعثھ بالرِّ  ِّ ونبینا محمدا   .ین والتیسیر في جمیع األمور ، صلى هللا علیھ وسلم فق والل

  -:ن ونخوة المؤمأما بعد أیھا اإل

ً صلى هللا ثَ عَ فإن هللا تعالى بَ  ُ خُ  عَ سِ علیھ وسلم رحمة وھدى ، وَ  نبیھ محمدا اس ُسل ھ الن ولة ھُ ق

ً ویُ وِر  ً ، ونَ فقا ً وبِ طَ بالعَ  داهُیَ  تْ حَ ضَ سرا ً وجودا َ رّ ایا كرما ً ، كان أ ً ، وأصدقھم لھجة ،  رَّ بَ ا الناس قلبا

 ً   . وأقربھم رحما

الق  ة ، واألخ ائل الزاكی ك الفض ھ تل جایاه ، أن الزمت رم س ھ وأك ص خصائص ن أخ وإن م

ھ  تْ رَ سِ رأسھ ، وكُ  جَّ العالیة ، في أشد األوقات وأحلك الظروف ، شُ  أسنانھ في غزوة أحد ، فقیل ل

  ؟ أال تدعو على المشركین : في ھذا الحال العصیب 

ون اللھم اھدِ :" ل ویقوھ ھ غضبَ رحمتُ  بلِ غْ وتَ ق رفّ تَ فإذا بھ یَ  إنھم ال یعلم ومي ف ي "  ق ال ف وق

ُ  رحمةً  عثتُ إنما بُ :" مقام آخر  ً ولم أ   ". بعث لعانا

  -: الكرامأیھا األحبة 

ُ إن الرفق مع الناس والتیسیر في التعامل معھم خُ  ن  تْ ثَّق حَ ل ھ م دت أھمیت ھ الشریعة وأك علی

  .الدین 

و  ل یخل ى سوء فقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم أن كل عم ھ إل ون مآل ق والسھولة یك ن الرف م

انھ يءإال زانھ وال ینزع من ش يءإن الرفق ال یكون في ش:" فقال صلى هللا علیھ وسلم  "  إال ش

  .رواه مسلم 

ھ ق وسیُ فِّ رَ تَ ق المُ وفِّ وأخبر أن هللا تعالى یُ  دنیا بتیسیر أعمال ي ال ي ، جازیھ أحسن الجزاء ف وف

لى هللا فقال، اآلخرة بالثواب الجزیل  لم  ص ھ وس ى : " علی ق ویعطي عل ق یحب الرف إن هللا رفی
  .رواه مسلم "  الرفق ما ال یعطي على العنف وما ال یعطي على سواه

ِّ  وسلم بل أخبر صلى هللا علیھ لى هللا یُ أن من لم یتحل بالرفق والل ال ص ھ فق ر كل ونة فاتھ الخی

  .رواه مسلم " حرم الخیر كلھحرم الرفق یُ من یُ .. "علیھ وسلم 

ُ :" وقال صلى هللا علیھ وسلم  ُ ظَّ حَ  يَ عطِ من أ ن حظَّ يَ طِ عْ ھ من الرفق فقد أ ر ، وم ن الخی ھ م
  .حسن  حدیث رواه الترمذي وھو"  ھ من الخیرظَّ م حَ ِر فق فقد حُ من الرِّ  ھُ ظَّ حَ  مَ ِر حُ 

لم فِ تَ كْ وألھمیة الرفق واللین في التعامل والتصرفات لم یَ  ھ وس ھ  صلى هللا علی أن حث علی ب

 َ و داود أن رسول  دَ كَّ في معاملة الناس بل أ ائم روى أب ة البھ ي معامل على الرفق والسھولة حتى ف

لتركبھا  إلى البادیة فأرسل إلى عائشة رضي هللا عنھا ناقةً  جَ هللا صلى هللا علیھ وسلم أراد أن یخرُ 

ً غیر مُ رً وكانت ھذه الناقة شَ  َّ ذَ وسا لم ، وقال لھا ة لَ ل ھ وس لى هللا علی ا تمّنعتْ ص ة  لم ا الناق :" علیھ

ً یا عائشة إن هللا یحب الرفق في األمر كلھ    " . فعلیك بالرفق.. مھال

لم  ھ وس لى هللا علی ان ص ل ك یر ب ین والتیس ق والل ر الرف ل أم ي أیجع ول الت ن األص ً م صال

ن أصحابھ يوصِ یُ  ً م دا ال  بھا أصحابھ فكان صلى هللا علیھ وسلم إذا بعث أح ره ق ض أم ي بع : ف

  .متفق علیھ "  رواسِّ عَ یروا وال تُ سِّ روا ویَ فِّ نَ روا وال تُ شِّ بَ "

اري  د روى البخ ار فق ع الكف ى م وكان صلى هللا علیھ وسلم یربي أھلھ على الرفق واللین حت

  :عن عائشة قالت 

یكم : من الیھود على النبي صلى هللا علیھ وسلم فقالوا  طٌ ھْ دخل رَ "  ام عل وت ( الس ي الم یعن

ت ، ا ھَ تُ مْ ھِ فَ فَ : قالت عائشة ) علیكم  ة : فقل ام واللعن یكم الس ھ ، وعل لى هللا علی ال رسول هللا ص فق

ً یا عائشة إن هللا یحب الرفق في األمر كلھ: "وسلم  ما  عْ مَ سْ أو لم تَ ، یا رسول هللا  : ، فقلت "مھال

  . "وعلیكم : قد قلت: "قالوا ؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم 



صلى هللا علیھ وسلم  ھمھانفي المسجد وقام الصحابة إلیھ لیمنعوه  الَ بَ  ولما دخل أعرابي و

ُ جَ عْ ال تَ : وقال  إن :" وقام لیذھب دعاه صلى هللا علیھ وسلم وقال  ھُ ولَ وا علیھ ، حتى إذا أنھى بَ ل
  " . الذكر والتسبیحوللصالة  یتْ نِ لھذا وإنما بُ  بنَ ھذه المساجد لم تُ 

  ..نعم 

َ فُّ رَ التَّ فَ  رُ افِ سَ وإذا یُ            قٌ افِ وَ مُ  ِم یقِ ــللمُ  قَ فُّ رَ إن التَ     قُ فَ وْ ق أ

َ  ارَ لو سَ  ِ ھَ ضِ قْ یَ  مْ لَ           ةٍ اجَ في حَ  ٍج جَّ دَ مُ  فَ لَ أ َّ ا إ   قُ فَّ رَ تَ ذي یَ ال ال

ي وروى مسلم في صحیحھ أن معاویة بن الحكم رضي هللا تعالى عنھ لمَّ ى النب ى إل لم أت ا أس

 َّ َّ فتعل   ..  "یرحمك هللا" م أنھ یقال لمن عطس م الدین وكان مما تعل

ً في الصالة خَ  لم فعَ  فَ لْ فكان یوما ھ وس لى هللا علی تَ  لٌ ُجرَ  سَ َطالنبي ص وم فالتف ن الق ھ  م إلی

ھ یَ  ، یرحمك هللا:" معاویة وقال لھ  ال نُظفجعل من حول ھ فق ُ  لَ ْیوَ :" رون إلی امِّأ نظرون لكم تَ ي م

  .. تُّ كَ ي سَ نِ ونَ تُ سكِّ فلما رأیت أنھم یُ : ھ قال ونَ تُ كِّ سْ ھم ویُ اذِ خَ فْ ون على أبُ ِر ضْ فجعلوا یَ  إليَّ 

م یَ .. فتأملوا عباد هللا  ھ ویَ فِرْ لو أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ل ب فَھلِق ب ھ الجان ان ل َكین ل

  ..في السؤال وتعلم الدین  طُ نشَ یَ 

ھ أن عالِ  رَ كِ ض في ذلك ما ذُ عرَ ومن جمیل ما یُ  دخل علی ً في حلقتھ ف ً من العلماء كان جالسا ما

الِ ، سأل یرید أن یَ  ھُ تُ بَ رْ رجل معھ حَ  ذا الع ى ھ ي األرض ف ھُ َتبَ رْ حَ  سَ رَ م َغفلما وقف عل ابتْ ف  أص

یُخ  تكلمَ یَ  مْ لَ فَ ،  ھُ حَ رَ فجَ م أصبع ھذا العالِ  فَ رَ طَ  ى الرَ ، ك حرَّ تَ أو یَ الش ى إذا انتھ ؤالھ ُجحت ن س ل م

ا علَ یَ  أنْ  شیتُ خَ : ھ ویقول حُ سَ مْ اھٌر على أصبعھ ، فأخذ یَ ظَ  مُ الدَّ فإذا  ھُ لَ جْ م ِر العالِ  عَ فَ رَ ،  بَ ھَ وذَ  م بم

ً بِ ظَ یَ ، فعلیھ السؤال  جُ تَ رْ یَ ل فَ عَ فَ    .. ھِ ینِ دِ ل جاھال

   -: معاشر المؤمنین

اب هللا عز وجل وَ إن  َ  دَ َجمن تأمل في كت ا سبحانھ  نّ أ لم ربن ھ وس لى هللا علی ھ ص ال لنبی : ق

  .} لھم ولو كنت فظاً غلیظاً غلیظ القلب ال نفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر{

موسى علیھ السالم إلى فرعون الطاغیة المتكبر الذي لیس بعد طغیانھ   تعالىولما أرسل هللا

ُ ادَّ .. طغیان  یانھ أنھ غْ من طُ  غَ لَ ل بَ بَ .. الناس بین یدیھ  رَ خَّ وسَ .. ل بني إسرائیل تَ وقَ .. لوھیة عى األ

ً لِ رْ نى صَ نوده وبَ ع جُ مَ جَ  ً عالیا ومع ذلك لما أرسل هللا موسى ، لھ قاتِ ى إلى إلھ موسى فیُ قَ رْ یَ حا

ً لعلھ یتذكر أو یخشى *  اذھبا إلى فرعون إنھ طغى{: وھارون إلیھ قال سبحانھ  فقوال لھ قوالً لّینا
{ ..  

ُ براھیم علیھ السالم إاللین في حال وایة الرفق انظروا إلى غبل   ف ْط ، فقد دعا أباه بكل ل

 َ ً كرِّ دب ، وھو یُ وأ یا إبراھیم لئن لم " ل وقیخ بھ أبوه الكافر وصرُ فیَ .. " یا أبِت .. یا أبِت " ر قائال

 ً ربي إنھ  علیك سأستغفر لك سالمٌ  {براھیم بكل رفق علیھ إ دّ رُ یَ فَ " تنتھ ألرجمنك واھجرني ملیا
 ً   ..}  كان بي حفیا

  .. لون بالرفق واللین إلى ما ال یصل إلیھ غیرھم صِ كان األنبیاء علیھم السالم یَ .. نعم 

  - :ل األصمعي اق

   َ َ      ھِ ینِ ـــق في لِ فْ الرِّ  لَ ثْ مِ  رَ لم أ   ا ھَ ِر دْ خِ  نْ مِ  اءِ رَ ْذ للعَ  جَ رَ خْ أ

َ  قِ فْ الرِّ بِ  نْ عِ تَ سْ یَ  نْ مَ      ا ھَ ِر حْ ن جُ ة مُ یَّ الحَ  جُ ِر خْ یُ  دْ قَ    هِ ِر مْ في أ

   -:معاشر المؤمنین 

ً أن یُ  نْ كُ وینبغي لمن لم یَ  ً حلیما ً لینا   بھــا علیھ ، رِّ دَ د نفسھ على ذلك ویُ وِّ عَ رفیقا

وهللا بحلیم لكني  لستُ :" سألھ بعضھم عن حلمھ فقال فاألحنف بن قیس من أحلم الناس ، كان 

 َ َّ حَ تَ أ   " .م ل

َ ھَ تُ لْ مَ تَ احْ  لٍّ ذُ  ةِ مَ لِ كَ  بَّ رُ "  :وقال عروة بن الزبیر  ً طَ ي عِ نِ تْ ثَ ورَ ا أ ً وِ زا   " .یال

   -:خوة األكارم أیھا اإل

ي آَف عَ َفتَ ق كلما ارْ فَّ وَ إن الرجل المسلم المُ  ال اتَّ  اقِ ف َّطَ وتَ ،  ھُ ُملْ حِ  دَّ َتوامْ ،  هُرُ دْ َص عَ َسالكم  بَ ل

َ  سَ مَ تَ اس األعذار ، والْ للنَّ    .. ات غَ وِّ سَ ھم المُ طِ َال غْ أل



وا بِ رْ یَ  لیات أنْ وأصحاب المسؤ كل على لْ بَ م وؤُ وإن على األب الشفیق واألم الرَّ    تَ ْحتَ  نْ َمفق

 َ ْ ى وال َینَ ْسإال بالحُ  ادفعووال یَ  قٍ حَ إال بِ  اأخذوال یَ  ، أنْ م یھِ یدِ أ ا یُ  ارومُ أ ف هللا ال یُ { اع طَ تَ ْسإال بم كل
ّ ما آتاھا سیجعل هللا بعد سنف ً إال ً ا   .}  عسٍر یسرا

ا یُ  ِر دْ وعلى قَ  ان نفْ مْ م یس َتلَ ِز نْ م مَ ُظعْ انھ ، تَ َسك لِ لِمْ ، ویَ  ھُ َظیْ م غَ ِظكْ سھ ، ویَ سك اإلنس ھ ، فل

لم أن یَ  ة المس ُوظیف اس ، ویَ  وكَ ل اء الن ن رُ عَمم ، ویَ ھِ اتِ رَ َثع عَ تتبَّأخط ة حَ ى ع ھ ال أنَّم وكَ ھِ اتِ نَ َسؤی

ـیئات عــرف وال َییَ  ل یَ .. رى إال الس وبِ ب عَ ھ ویَ نفِس نشغل بعی د وصف هللا .. ھا ى إلصالحِ س وق

  . } على الكافرین على المؤمنین أعزةً  أذلةً { :ه بقولھ وة عبادِ فْ تعالى صَ 

  ...بارك هللا لي ولكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخطبة الثانیة 
  ..الحمد  

   -: نونأما بعد أیھا اإلخوة المؤم

ذي یُ ال بد أن یُ ف ھِ عِ بْ طَ بِ  يٌّ نِ دَ فإن اإلنسان  مَ  اس ویَ خالط الناس والمؤمن ال الط الن ى خ صبر عل

  ..صبر على أذاھم خالط الناس وال یِ المؤمن الذي ال یُ  نَ مِ  أذاھم خیرٌ 

قبل الجلوس إلیھ ، فال تُ  وناشَ حَ تَ یَ ر الناس منھ ونفِ یَ ي ، صاحب القلب الغلیظ اسِ القَّ  ظَّ ن الفَ ال شك أو

ً  حتى.. رتاح إلیھ جلیس سمع منھ توجیھ ، وال یَ منھ دعوة وال یُ  ً تقیا  بل حتى لو.. وإن كان صالحا

 ّ م{ : فقد قال تعالى لخاتم األنبیاء وإمام األولیــاء ، كان نبیا ت  فبما رحمة من هللا لنت لھ و كن ول
  .}  فظاً غلیظ القلب النفضوا من حولك

  ، ل منزلتھ ِز نْ تَ ، تتبع الھفوات غلظ اإلنسان ویَ وعلى قدر ما یَ 

  دوم مودتھ عند البریات ، تَ ، جاوز عن العثرات تَ وعلى قدر ما یَ 

ً ون بُّ سُ قوم یَ أن أبا الدرداء رضي هللا عنھ مّر على  يورُ  ً قد أصاب ذنْ  رجال ال ، با تم : فق أرأی

ر  ي بئ دتموه ف وا مُ یغرق ، لو وج م تكون الو؟ یھ جِ ِر خْ تَ ْسأل ى ،: ا ق ال  بل اكم : ق بوا أخ ال تس ل ف ب

  .واحمدوا هللا الذي عافاكم انصحوه ، 

 ً    -:خوة األكارم أیھا اإلوأخیرا

ولكن .. ولكن في مواقف قلیلة معینة ال بد من الشدة والقوة ، ن الرفق ھو األصل واألساس إ

  ..والعاقل یعرف موضع ھذا وموضع ھذا ، وقوة من غیر تعدِّ .. شدة من غیر جھل 

  الندى في موضع السیف بالعالوضع و

  كوضع السیف في موضع الندى رٌّ ضِ مُ 

  ..نعم 

  



  

  ـلُھْ ھ جَ عِ وضِ مَ  یِر م الفتى في غَ لْ وحِ **   ع وضِ م مَ لْ للحِ قل فم لْ إذا قیل حِ 

  ..أسأل هللا تعالى أن یھدینا ألحسن األقوال واألعمال 

  ..وأن یجعلنا مباركین أینما كنا 

 ..اللھم 


