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 الرمحة يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم خطبة بعنوان:
 م 8201 نوفمرب 9  - هـ4014 ربيع األول 1 بتاريخ:

 عناصر الخطبة:
 الرمحة يف اإلسالم منزلةالعنصر األول:

 العنصر الثاين: صور من رمحة الرسول صلى هللا عليه وسلم أبفراد األمة
 رة بني الواقع واملأمولالعنصر الثالث: الرمحة يف حياتنا املعاص

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 الرمحة يف اإلسالممنزلة العنصر األول:

ملناسبة نقف  مفع ؛ وهبذه ا -صلى هللا عليه وسلم  –استقبلنا شهراً عزيزاً كرمياً علينا أال وهو شهر ربيع األول شهر ميالد املصطفى  عباد هللا:
 حضراتكم مع خلق عظيم من األخالق النبوية أال وهو خلق الرمحة وكي  نطبقه على أرض الواقع ؟! .

تكففررة صفففة الرمحففة  قففابففع عففن أة صفففة أخالقيففة أخففر    لقففا انفففردة صفففة الرمحففة   القففرلص الكففرب الصففاار   وبفففارق ك أيهــا املمــلمو :
جففا ة صفففة الصففاق مفف الً ما ففة وشً ففا وأربءففص مففرً   وجففا ة صفففة الصفف  ت ففءص مففر   وجففا ة صفففة و ً   مبشففتقا ا مثالئا ففة وشفف  عشففر  مففر 

رً   الءفو مثالًًث وأربءص مر   وجا ة صفة الكرم امثنتفص وأربءفص مفرً   وجفا ة صففة األمانفة أربءفص مفرً   وجفا ة صففة الو فا  ت فًءا وعشفرين مف
 كل كلمة وحرف  يه نزل بَقَار وهلاف. املص  كوص هناك أمور عشوا ية   كتاب رب الء  وحاش هلل أص تهذا لي  مصاد ةو  وهكذا!
عبففا هللا بففن عمففرو بففن الءففا   تأكيففا عليففه   أحاديفف؛ عففا  ؛  ءففناهففتم نففر الرمحففة صففلى هللا عليففه وسففلم  بففذكر هففذا ا لففق الءظففيم وال لففذل 

َرمِض يفَففرممَحمكممم َمففنم ِ  ال  فَماِ   الففر ِحمم رضف  هللا عنهمففا أنففه صفلى هللا عليففه وسففلم  قففال    الر امِحمف َنة  وَص يفَففرممَحمهممم الففر محمَنم  ارممَحمفوا َمففنم ِ  األم ِمففنم شمففنم
ََ همَريفمفرََ  قَفاَل  َِءمف  اهِ  َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم يَفقمفولم   َجَءفَل تم َرسمفولَ الر محمَِن َ َمنم َوَصَلَها َوَصفَلهم اه م َوَمفنم َقطََءَهفا َقطََءفهم اه م  خالب(فارةن  وعفن َأ
َرمِض جمففزمً ا َواِحففاً  ففِءَص جمففزمً ا َوأَنفمففَزَل ِ  األم ففَءًة َوِت م َ ففَ  ِعنمففَاهم ِت م َففَة ِما َففَة جمففزمَ    ََأمم َلمففقم َحفف   تَفرم َففَع المَفففاه م الر محم ْممففزمِ  يَففَ َاَحمم ا م َرسم ا ؛ َ ِمففنم َللِففَ  ا

َيَة أَصم تمِصيَبهم  خالب(ارةن  وتوعا صفلى هللا عليفه وسفلم أولاف  الفذين ال يرمحفوص أدفم أبءفا النفاس  عفن رمحفة هللا سفبهانه َحاِ َرَها َعنم َوَلِاَها َخشم
َن ففِة مَثاَلمثَففة   لمو سمففلمطَاَص   أهففل اْنففة الففذين أخفف  عفف ق عليففهن  وقففالوتءففاف  قففال   اَل يفَففرمَحمم اه م َمففنم اَل يفَففرمَحمم الن ففاَس خمتف ْم ففلم ا نهم بقولففه   أَهم

ِلَم  َوَعِفي   ممتَفَءفِ    لمو   .ِعَياَل خم لمنممقمِ ط  ممَتَصاِ ق  ممَو  ق   َوَرجمل  َرِحيم  َرِقيقم المَقلمِب ِلكملِ  ِلة قفمرمََب َومم م
ح  لكر هللا عز وجل أنفه أوف املفنمنص مفن أنف فهم! قفال تءفاف   ؛وسلم  حق الرسول صلى هللا عليه  هذه الرمحة قا بلغت درجة متناهيةو 

ِمِنَص ِمنم أَنفمفمِ ِهمم.. ]األحزاب    بل إص الرسول صلى هللا عليه وسلم  لكر هذا املءىن تصرحًيا  ومح ل نف فه أعبفا  ضف(مة  [6 الن ِرُّ أَومَف ِالمممنم
تممم  نتينة هذه الرمحفة   وللف  عنفاما قال  َمفا ِخفرَِ  اقفمفَر موا ِإصم ِشفافم نفمَيا َوارم ِمِنَص ِمفنم أَنفمفمِ فِهمم }ِمفنم ممفنمِمَن ِإال  َوأََ  أَومَف بِفِه ِ  الفاُّ  {الن فِرُّ أَومَف ِالمممفنم

َا ممنمِمَن َماَة َوتَفَرَك َمااًل  َفلمَعمثمهم َعَصبَفتمهم َمنم َكانموا   وم َضَياًعا  َفلمَيأمِتِِن  ََأَ  َموماَلهم  خ متفق عليه ن.َوَمنم تَفَرَك َديفمًنا أَ ؛  ََأميُّ
صففلى هللا عليففه وسففلم   هففاف ش(صفف ؛ لقففا وهففب أو لففل لففي  مففن ورا هففا نفففع  دنيففوةعففن أة هففو   وا تنففرد إدففا الرمحففة امل أيهــا املمــلمو :

لكنفه لفل فا ظًفا علفى دنفه الفرحيم  وحرصفه الفا وب علفى  حياته لرعاية شاوص أمته  ولالهتمام ارخرين  مع أدم ك عًا ما خفالفوه وقفاوموه 
لَففهم َجَءففَل المَفففرَاشم َوَهففقول ي محففايتهم ورعففايتهم؛  ففا َأَضففاَ ةم َمففا َحوم َقَا َ رًا   َفَلم  ففتَفوم َففا َم َلِفف  َوَم َففلم الن ففاِس َكَم َففِل َرجمففَل اسم ِذِه الففا َوابُّ ال ففِل تَفَقففعم ِ   ِإَّن 

ففالن ففاِر يَفَقءمففَن  ِ  َتِهمم َن ِ يَهففا   َففَأَ  لخمففذم ِ مَنففزِكممم َعففنم الن ففاِر َوهمففمم يَفقم ففَتِهمم نَففهم  َفيَفقم ذا كانففت حياتففه وَص ِ يَها ]الب(ففارة[. هكففيَهففا  َ َنَءففَل يَفنمففزِعمهمن  َويَفغمِلبفم
[  ومفن قفال عنفه مفن   البيهقف  ب فنا صفهي الفاارم  و ]    .اي أيها الناس ! إَّنا أ  رمحة مهفاا    إدا رمحة من قال عن نف ه  ؛ عليه ال الم

 .ن107َوَما أَرمَسلمَناَك ِإال  َرمحمًَة لِلمَءاَلِمَص{ خ األنبيا   كتب على نف ه الرمحة  }
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لقا بلغفت رمحفة الرسفول صفلى هللا عليفه وسفلم  دمتفه حفايا ال يت(يلفه عقفل  حف  إص األمفر وصفل إف خو فه علفيهم مفن ك فر  الءبفاد !! ومفع أص 
قففرب إف هللا والتبتففل إليففه أمففر فمففود مر ففوب  بففل هففو مففأمور بففه  لكنففه صففلى هللا عليففه وسففلم  كففاص  شففى علففى أمتففه مففن املبالغففة   األمففر الت

لل والك ل  أو يصل هبم احلا إف اإلرهاق الزا ا عن طاقة اإلن اص  لفذل  رأينف
َ
 اه ك فعاً  يفتقاوص التوازص   حيا م  أو يصل هبم األمر إف امل

تقفول ما يمءِرضم عن عمَل من األعمال  ممقفر َب إف قلبفه  فبفَب إف نف فه  ال لشف   إال  و فه أص يمففَرض علفى أمتفه  يءنفتهم ويشفق علفيهم..؛ 
ففف فففبُّ أَصم يَفءمَمفففَل بِفففِه َخشم فففَو حيِم فففَرَض أم املفففنمنص عا شفففة    ِإصم َكفففاَص َرسمفففولم اهِ  صفففلى هللا عليفففه وسفففلم  لَيَفففاُّم المَءَمفففَل َوهم َيَة أَصم يَفءمَمفففَل بِفففِه الن فففاسم  َفيفمفم

ولذل  كاص ك عًا ما يقول كلمة   َلوماَل أَصم َأشمق  َعَلى أمم ِل   داللة على أنه حيفب األمفر  ولكنفه  شفى الفتنفة علفى  ؛ َعَليمِهمم ]الب(ارة وم لم[
 ا فروج   كفل مفر   وكيف  كفاص ال يفنخر صفال  الءشفا  إف منتصف  األمة   انظر كي  كاص ال  رج   كل املءارك لكف  ال يتهفر ج النفاس  

الليل  وكي  ر ض ا فروج إف قيفام الليفل ةاعفة   رمضفاص خشفيَة أص يمففَرَض علفى امل فلمص  وكيف   خفر   الفردِ  علفى مفن سفأل عفن تكفرار 
 له من ال نة .وكل  له دلي احلج   كل عام خشية  رضه هبذه الصور  على امل لمص  وهكذا.....

 صلى هللا عليه وسلم أبفراد األمةالعنصر الثاين: صور من رمحة الرسول 
صفور عايفا  تشفمل أ فراداً وأعمفاراً وألفوا ً متلففة مفن ضفءاف ا تمفع   -  حيفا  الرسفول صفلى هللا عليفه وسفلم  - لق الرمحة  أحبيت يف هللا:

 .لى أرض الواقع  والءظة ونطبقها عوسوف نذكرها لنأخذ منها الء  
فَر ِسفِنَص َ َمفا قَفاَل ِ   فمنها الرمحة ابخلدم والعبيد: أمفَ  َواَل ِلَ َصفنَفءمَت   ءن أََن   َرِضَ  اه م َعنمهم قَاَل   َخفَاممتم الن فِر  َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم َعشم

فرَأًَ  َواَل َخاِدًمفا ِإال  َواَل َأال  َصنَفءمَت  خالب(ارة م لمن  وَعنم َعاِ َشَة قَالَ  ًاا قَفطُّ بِيَفِاِه َواَل امم  أَصم تم   َما َضَرَب َرسمفولم اهِ  َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم َشفيفم
تَفَهَ  َش م   ِمنم  َتِقَم ِمنم َصاِحِبِه ِإال  أَصم يفمنفم فَتِقَم هِِ  َعفز  َوَجفل   خالب(فارة وم فلم ن ؛ ُيمَاِهَا ِ  َسِبيِل اهِ   َوَما نِيَل ِمنمهم َش م   َقطُّ  َفيَفنفم  َفَفارِِم اهِ   َفيَفنفم

وِل تكن هذه الوصية برمحة ا ام والءبيا  ف   مءينفة   حياتفه  أو عنفا لفروف مصوصفة  إَّنفا لفل كفذل  حف  حلظفاة موتفه األخفع .. وكفاص 
َانمكممم  ] من لخر وصاايه للم لمص   الص اَلَ  الص اَلَ  َوَما َمَلكَ   .[ أمحا ب نا صهي تم أميم

ََ همَريفمرََ  َرِضَ  اه م َعنمهم قَفاَل   قَفب فَل َرسمفولم اهِ  َصفل ى ومنها الرمحة ابألطفال والصبيا :   قا كاص صلى هللا عليه وسلم رحيماً األطفال   ءن َأ
َ َن بمَن َعِل َ  َوِعنمَاهم  َقفمفرُّم  ِإص  ِ  َعَشفرًَ  ِمفنم المَولَفِا َمفا قَفبف لمفتم ِمفنفمهم اه م َعَليمِه َوَسل َم احلَم َقفمفرُّم بمفنم َحفاِبَ  الت ِميِمف ُّ َجاِلً فا   َفَقفاَل األم مم َأَحفًاا   َفَنظَفَر  األم

عليففهن؛ وَعففنم أَنَففِ  بمففِن َمالِففَ   قَففاَل    َمففا رَأَيمففتم َأَحففًاا َكففاَص أَرمَحففَم  إِلَيمففِه َرسمففولم اهِ  َصففل ى اه م َعَليمففِه َوَسففل َم  م  قَففاَل  َمففنم اَل يفَففرمَحمم اَل يفمففرمَحمم  خمتفففق
َ مَضففًءا لَففهم ِ  َعففَواِ  الممَ  نًففا َ َكففاَص َ متِيففِالمِءيَففاِل ِمففنم َرسمففوِل اهِ  َصففل ى اه م َعَليمففِه َوَسففل َم   َكففاَص ِإبفمففرَاِهيمم مم م ففرمهم قَفيفم ِه َوِإص  المبَفيمففَت لَيمففا َخنم ِاينَففِة   وََكففاَص ِلافم

نمفهم قَفاَل َدَخلمنَفا َمفَع َرسمفوِل اهِ  َصفل ى  َفَيأمخمذمهم  َفيفمَقبِ لمهم  .خ رواه م لم ؛ وانظر كتاب  الءيال ؛ ابن أَ الانيا ن؛ وَعنم أَنَفِ  بمفِن َمالِفَ  َرِضفَ  اه م عَ 
بفمرَاِهيَم َعَليمِه ال  اَلم  ََأَخَذ َرسمولم اهِ  َصل ى اه م َعَليمِه َوَسل َم ِإبفمفرَاهِ اه م َعَليمِه َوَسل َم َعَلى أََِ َسيمَ  الم  رًا إِلِ ِ وََكاَص ِلافم يَم  َفَقبف لَفهم َوَم فهم  م  َدَخلمنَفا َعَليمفِه َقصم

نَفا َرسمفوِل اه ِ  ِ ِه َ َنَءَلتم َعيفم رِ َاِص  َفَقفاَل لَفهم َعبمفام الفر محمَِن بمفنم َعفومَف َرِضفَ  اه م َعنمفهم َوأَنمفَت ايَ بَفءمَا َلِلَ  َوِإبفمرَاِهيمم َُيمودم بِنَففم   َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم تَفذم
َر   َفَقاَل َصل ى اه م َعَليمِه َوَسفل   َا َرمحمَة   م  أَتفمبَفَءَها ِدمخم َمعم َوالمَقلمفَب حَيمفَزصم َواَل نَفقمفولم ِإال  َمفا يَفرمَضفى َربفُّنَفا  مَ َرسموَل اهِ   َفَقاَل اَي ابمَن َعومَف ِإد  َ تَفام ِإص  المَءفصم

زمونموَص خالب(ارةن؛ وعن أمَساَمةم بمنم َزيمَا َرِضَ  اه م َعنفمهمَما قَاَل   أَ  َعَليمفِه َوَسفل َم إِلَيمفِه ِإص  ابفمنًفا  رمَسَلتم ابفمنَفةم الن فِرِ  َصفل ى اه م َوِإ   بِِفرَاِقَ  اَي ِإبفمرَاِهيمم َلَمهم
ِ فمم َعَليمفِه ِ  قمِبَض  َأمتَِنا  ََأرمَسَل يفمقمرِئم ال  اَلَم َويَفقمولم ِإص  هِِ  َما َأَخَذ َوَلهم َما أَعمَطى وَكملٌّ ِعنمَاهم دَِ  َتِ فبم  ََأرمَسفَلتم إِلَيمفِه تفمقم فِ م َولمَتهم َجَل ممَ ميى  َفلمَتصم

  َفرم ِففَع ِإَف َرسمففوِل اهِ  َصففل ى اه م َعَليمففِه َوَسففل َم الص ففِرُّ تِيَفنف َهففا  َفَقففاَم َوَمَءففهم َسففءمام بمففنم عمبَففاَدَ  َوَمَءففالم بمففنم َجبَففَل َوأمََُّ بمففنم َكءمففَب َوَزيمففام بمففنم ًَثبِففَت َورَِجففال  لََيأم 
تمهم أَن فهم قَفالَ  َفة  َجَءَلَهفا اه م َونَففم مفهم تَفتَفَقءمَقفعم قَفاَل َحِ فبفم نَفاهم  َفَقففاَل َسفءما  اَي َرسمفوَل اهِ  َمفا َهفَذا  َفَقفاَل َهفِذِه َرمحم َفا َشفنٌّ  َفَفاَضفتم َعيفم ِ  قفملمفوِب ِعبَففاِدِه   َكَأد 

َا يَفرمَحمم اه م ِمنم ِعَباِدِه الرُّمَحَاَ  خالب(ارةن  .َوِإَّن 
ففِر   قَففاَل   َأالَ  َءفف ومنهــا الرمحــة ابلءــعفاا ولــني ا انــ   ــم: ففا َرَجَءففتم ِإَف َرسمففوِل هللِا َصففل ى هللا َعليمففِه وَسففل َم ممَهففاِجرَ م المَبهم نم َجففاِبَر   قَففاَل   َلم 

نَف يَفة  ِمفنفمهممم   بَفلَفى   اَي َرسمفوَل هللِا   بَفيفم ََبَشفِة ؟ قَفاَل ِ تفم مثموِن ِدََعاِجيِب َما رَأَيفمتممم ِدَرمِض احلم نم جملمفوس  َمفر ةم بِنَفا َعنمفوز  ِمفنم َعَنفا ِِز َرَهفابِيِنِهمم   ا َنمفُتمَاِ 
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َهفا    م   َ َكِتَفيفم فَا  يََايمفِه بَفصم َهفا    َانمَكَ فَرةم قفمل تفم َُتمِملم َعلَفى رَأمِسفَها قفمل فًة ِمفنم َمفاَ    َ َمفر ةم بَِففً  ِمفنفمهممم   َ َنَءفَل ِإحم بَفتَفيفم َهفا    َد َفَءَهفا َ َ(فر ةم َعلَفى رمكم
َع اأَلو لِفَص َوارِخفرِيَن   َوَتَكل َمفِت األَيمفِاة َواأَلرمجمفلم   مبَفا  َفَلم ا ارمتَفَفَءِت المتَفَفَتتم إِلَيمِه    َفَقاَلتم   َسومَف تَفءمَلمم اَي  مَارم ِإَلا َوَضَع اه م المكمرمِس     َوَةَف

ِ بموَص   َ َ ومَف تَفءمَلمم َكيمَ  أَ  اِ سم ممرِة َوأَممرمَك ِعنمَاهم َ ًاا. قَاَل   يَفقمفولم َرسمفولم هللِا َصفل ى هللا َعليمفِه وَسفل َم   َصفَاَقتم   َصفَاَقتم َكيمفَ  يفمَقفَكانموا َيكم
فرِكموَص اه م أمم ًة اَل يفمنمَخذم ِلَضِءيِفِهمم ِمنم َشِايِاِهمم ؟. خ سنن ابن ماجة ن؛ وَعنم َسءمَا قَاَل كمن ا َمَع الن ِرِ  َصف ل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم ِسفت َة نَفَففَر  َفَقفاَل المممشم

َنا قَاَل وَكمنمتم أََ  َوابمنم َم م  فتم أم لِلن ِرِ  َصل ى اه م َعَليمِه َوَسل َم  اطمرمدم َهنماَلِ  اَل َُيمَ ِ موَص َعَليفم َ ِ يِهَمفا  َفَوقَفَع ِ  ءموَد َوَرجمفل  ِمفنم همفَذيمَل َوبِفاَلل  َوَرجمفاَلِص َل م
َ فهم  َفأَنفمَزَل اه م  عموَص َرهب مفمم ِالمغَفَااِ  َوالمَءِشف ِ  نَففمِ  َرسموِل اهِ  َصل ى اه م َعَليمِه َوَسل َم َما َشاَ  اه م أَصم يَفَقفَع َ َهفا َ  نَففم َعفز  َوَجفل  } َواَل َتطمفرمدم ال فِذيَن يَفام

َههم   {خم لمن يمرِياموَص َوجم
 قا جتل ت مظاهر الرمحة   تءامل رسول هللا  مع األسر ؛  ها ه  سفانة ابنة حامت الطا   الفل أمِسفرة   حفرب  ومنها الرمحة مع األسرى:

رسفول هللا  هلف  مع قبيلة طيِ ئ   نمِءَلت   حظع  بباب امل نا   مر  هبا رسول هللا ؛  قامفت إليفه  وكانفت امفرأً  َجزملة]عاقلفة[؛  قالفت  اي 
نمنم عَل   َمن  هللا علي ...  قال رسول هللا    َقام  َفَءلمتم  َ ال تَفءمَنِل  ِِبمرموَج َح   جتَِ  ِاة ِمنم قَفومِمِ  َمنم َيكمفوصم لَفهم مثَِقفًة الوالا  و اب الوا ا   امم

ففب  مففن بَلِفف َ  أو قضففاعة  وإَّنففا أمرِيففا أص ل  أخفف  الشففام  َحفف   يفمَبلِ غَففِ  إَف بِففالِدِك   م  لِلنِيففِِن . تقففول ابنففة حففامت الطففا   ففتم حفف  قَففِاَم رَكم   وأقمم
 ناففتم  قلففتم  اي رسففول هللا  قففا قففام رهففط مففن قففوم     ففيهم مثقففة  وبففالين. قالففت   ك ففاِن  ومَحَلَففِن  وأعطففاِن نفقففة   (رجففتم مءهففم حفف  

  الءظفيم؛ نففر   يفه بوضففوا هفذا التءامففل اإلن فاِن الففرحيم مفن رسففول هللا مفع هففذه قَفِاممتم الشام خسفع  ابففن هشفامن؛ وهنففا وقففة مففع هفذا املوقفف
وكفاص   األسع ؛ حي؛ ِل يَفرمَض  هلا أص خترج منفرد  وحيا   بل طلب منها أال  تتءن ل ا روج ح  جتا من قومها َمفنم يكفوص مثقفة  ت فع مءفه.

أح ن إليفه{  يفنمثر علفى نف فه وأهلفه إمءفا    الءمفل بوصفية رسفول هللا  وأمفال صلى هللا عليه وسلم يا ع األسع إف بءض صهبه ويقول  }
   دخوله ضمن أبرار عباد هللا  }ويطءموص الطءام على حبه م كينا ويتيما وأسعا{.

فرِبموهم. قَفاَل أَبمفو همَريفمفرََ    َءنم أََِ همَريفمرََ  َرِضَ  اه م َعنمهم   أمِ َ الن ِرُّ َصفل ى اه م  ومنها الرمحة يف إقامة احلدود:  َعَليمفِه َوَسفل َم ِبَرجمفَل قَفام َشفِرَب قَفاَل  اضم
ففف فففا انمَصفففَرَف قَفففاَل بَفءمفففضم المَقفففومِم  َأخم بِفففِه؛  َفَلم   تمِءينمفففوا َعَليمفففِه زَاَك اه م. قَفففاَل  اَل تَفقمولمفففوا َهَكفففَذا اَل َ ِمن فففا الض فففاِربم بِيَفففِاِه َوالض فففاِربم بِنَفءملِفففِه َوالض فففاِربم بِ َفوم

 .الش يمطَاَص  خ الب(ارةن
تَفومصمفففففوا ِالنِ َ فففففاِ   ومنهـــــا الرمحـــــة ابلنمـــــاا:  كفففففاص رسفففففول هللا صفففففلى هللا عليفففففه وسفففففلم  دا فففففم الوصفففففية الن فففففا   وكفففففاص يقفففففول ألصفففففهابه   اسم

ًا ]الب(ارة[  بل إص هناك ما هو أعنب من لل   وهو رمحته صلى هللا عليه وسلم  اإِلمَ  ا   وهمن  الرقيق من الن ا    قفا رو  أنف  بفن َخعم
ِل المَمِايَنِة لََتأمخمذم بَِيِا َرسموِل اهِ  صلى هللا عليه وسلم  َفتَفنم  ََمةم ِمنم ِإَماِ  أَهم ! ] الب(ارة[مال  قال   ِإصم َكاَنتم األم  .طَِلقم بِِه َحيم؛م َشاَ ةم

ا  رسفول هللا صفلى هللا عليفه وسفلم  لل   يفه امفرأ  أو شفق  عليهفا  سفواً  مفن زوجاتفه أو مفن إننا نتها  الءاِل أةفع أص    لنفا مبوقف  مفن حيف
 ن ا  امل لمص  بل من ن ا  املشركص.. ويكف  أص ن رد بءض مواقفه مع الن ا  ف ولو دوص تءليق ف لنارك ما  رمحته هبن..

ففَر  َعلَفى الن فِرِ  صففلى هللا عليفه فَتأمَلَص أَبمفو َبكم فا َدَخففَل تَفَناَوهَلَفا لِيَفلمِطَمَهفا  َوقَففاَل َأاَل أَرَاِك  –ابنتففه  -وسفلم  َ َ ففِمَع َصفومَة َعاِ َشفَة    قفا اسم َعالِيًفا   َفَلم 
ِ صلى هللا عليفه وسفلم   َ َنَءفَل الن فِرُّ صفلى هللا عليفه وسفلم  حَيمِنفزمهم َوَخفرََج أَ  َتِ  َعَلى َرسموِل اه  فرَ تَفرمَ ِءَص َصوم ا  َفَقفاَل الن فِرُّ صفلى هللا ممغمَضفبً  بمفو َبكم

ًمف فَر أاي  تمِ  ِمفنم الر جمفِل؟  قَفاَل  َ َمَكفَ؛ أَبمفو َبكم فَر   َكيمفَ  رَأَيمتِفِِن أَنفمَقفذم فَتأمَلَص َعلَفى َرسمفوِل اهِ  صفلى هللا عليفه عليه وسلم  ِحَص َخرََج أَبمو َبكم ا  م  اسم
َا َقام اصمطََلَها  َفَقفاَل هَلم  لمنَفا قَفام َمفا  أَدمِخفاَلِن ِ  ِسفلمِمكمَما َكَمفا أَدمَخلمتمَمفاِن ِ  َحرمِبكمَمفا  َفَقفاَل الن فِرُّ  صفلى هللا عليفه وسفلم   قَفام  َفءَ وسلم   َفَوَجَاُهم
أراد  -ايق وهفو الصف - رمحفة رسفول هللا صفلى هللا عليفه وسفلم  هنفا قفا  اقفت رمحفة األب   فأبو عا شفة   َفَءلمَنا ] أبو داود  وأمحا  والن ا  [.

 أص يءاقبها على خطاها  ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم  لرمحته هبا حنز عنها أاها!
وأحيفاً  ختطفئ زوجتفه خطفأً كبفعًا  ويكفوص هفذا ا طفأ أمفام النفاس  وقفا ي فبب للف  اإلحفراج لفه صفلى هللا عليفه وسفلم  ومفع للف   مفن رمحتففه 

  وال ينفءفل أو يتنفاوز  إَّنفا يت فاهل ويءففو..  قفا رو  أنف  أص رسفول هللا صفلى هللا عليفه وسفلم   يمقاِ ر موقفها  ويرحم ضءفها  ويءفذر  ع فا
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فَءَة ِ يَهفا طََءفام  َ َضفَرَبتم يَفَا الر سمفوِل َ َ فقَ  َر  بَِقصم ِمِنَص  ََأرمَسَلتم أمخم َا  أمم َهاِة المممنم فَءةم  َانمَكَ فَرةم  ََأَخفذَ صفلىكاص ِعنمَا ِإحم هللا عليفه  َطتم المَقصم
فَر  َ َنَءفَل َُيمَمفعم ِ يَهفا الط َءفاَم  َويَفقمفولم   َ فاَرةم أممُّكمفمم  مخم َا ِإَف األم فَااُهم ِ َ َضفم  ِإحم فَرَتصم ففَءِتَها وسفلم  المِك م َ فَ  َحف   َجفاَ ةم بَِقصم  كملموا   َفَأَكلوا   ََأمم

ففَءَة الص ففِهيَهَة إِ  صففلى هللا عليففه وسففلم  هففذا  ا ]الب(ففارة[. لقففا أخففذَف الر سمففوِل َوتَفففَرَك المَمكم مففورََ  ِ  بَفيمففِت ال ففِل َكَ ففَر مَ ال ففِل ِ  بَفيمِتَهففا   َففَاَ َع المَقصم
املوق  بب اطة  وةع الطءام مفن علفى األرض  وقفال لضفيو ه   كلفوا   وعلفل  ضفب زوجتفه الغفع   وِل يفن  أص ير فع قفارها   قفال   فارة 

 !!حيا    البيوة وجع  الن ا   أة رمحة هذه الل كانت   قلبه صلى هللا عليه وسلم !! قارص بص لل  وبص أمكم   أة أم املنمنص!!
 قا جتاوزة رمحته صلى هللا عليه وسلم لل  كله إف احليواص والبهيمة؛  عوة عبا هللا بفن جءففر رضف  هللا عنهمفا أص  ومنها الرمحة ابحليوا :

دخل حا طاً لرجل من األنصار   إلا  يه ةل  لما رأ  النر صلى هللا عليه وسلم  حن  ولر ت عينفاه  فأ ه صفلى   النر صلى هللا عليه وسلم
هللا عليه وسلم   م   لفراه   فكت   قفال صفلى هللا عليفه وسفلم    مفن رب هفذا اْمفل؟ ملفن هفذا اْمفل؟   نفا   ف  مفن األنصفار  قفال  

يءمفهم   اي رسول هللا   قال له     أَ َ  َها  َِإن هم َشَكا ِإَ   أَن َ  جتِم َ ِ  َهِذِه المَبِهيَمِة ال ِل َمل َكَ  اه م ِإاي  ب فنا  أبفو داودأمحفا و  َوتمام ِبمفهم   خ اَل تَفت ِق  اه 
رِهفهم َوتفمتمِءبفهم َوزمً  َوَمءمفىًنن  وقفا َمفر  َرسمفولم اه ِ صهي  َ ِ  ن  خ َوتمام ِبفهم  َأةم تمكم فرمهم بَِبطمنِفِه  َفَقفاَل   اتف قمفوا اه   َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم بَِبءِفَع قَفام حَلِفَق َلهم

ِضففَ  اه م َعنفمهمَمففا  أَص  ن  وَعففنم َعبمففِا اهِ  بمففِن عمَمففَر رَ أبففو داود وابففن خزميففة ب ففنا صففهي َهففِذِه المبَفَهففا ِِم المممءمَنَمففِة  َارمَكبموَهففا َصففاحِلًَة وَكملموَهففا َصففاحِلًَة  خ
َها َحففف   َماتَفففتم  َفففَاَخلَ  فففرَأَ   ِ  ِهفففر َ  َسفففَننَفتفم َبتم امم َها ِإلم َرسمفففوَل اهِ  َصفففل ى اه م َعَليمفففِه َوَسفففل َم قَفففاَل    عمفففذِ  َهفففا َواَل َسفففَقتفم تم ِ يَهفففا الن فففاَر  اَل ِهفففَ  أَطمَءَمتفم

َهفا َها  َواَل ِهَ  تَفرََكتفم َرمِض خ متففق عليفهن  و  املقابفل  َعفنم أََِ همَريفمفرََ  َرِضفَ  اه م َعنمفهم قَفاَل  قَفاَل الن فِرُّ  َحَبَ تفم  َصفل ى اه م َعَليمفِه َ مكمفلم ِمفنم َخَشفاِش األم
تفملمففهم المَءطَفف م ِإلم رَأَتمففهم بَغِفف ٌّ ِمففنم بفَ  َنَمففا َكلمففب  يمِطيفف م ِبرَِكي ففَة َكففاَد يَفقم ففرَا ِيَل  َفنَفَزَعففتم مموقَفَهففا َ َ ففَقتمهم  َفغمِفففَر هَلَففا بِففِه خمتفق عليففهن  َوَسففل َم   بَفيفم غَففااَي بَففِِن ِإسم

موقم »و
البافر.  بشفربة مفا   ففرة لنوهبفا  وبشفربة مفا  سف ة عيوهبفا  وبشفربة مفا  رضف  عنهفا «  رَِكي فةَ »ياور حفول  «  يمِطي م »ا  . َو «  امل

 للبغااي  كي  مبن يرحم عباد رب ال ااي؟!! رهبا  بل بشربة ما   فر هللا ا طااي
   َمفنم وتتناوز رمحته البها م إف الطيور الصغع  الل ال ينتفع هبفا اإلن فاص كنفءفه البهفا م  ولننظفر إف رمحتفه بءصففور! حيف؛ يقفول رسفول هللا

َفَءَة  خِإَف اهِ  يَفومَم المِقَياَمِة يَفقمولم  ايَ  َعج   قَفَتَل عمصمفمورًا َعبَف ًا تفملمِِن ِلَمنفم  .نب نا ضءي  الن ا   وابن حباصأمحا  َربِ   ِإص   ماَلً  قَفتَفَلِِن َعبَف ًا  َوِلَم يَفقم
 قففا جففا  أبففو بكففر دبيففه عففام الفففت  يقففوده نففو رسففول هللا صففلى هللا عليففه وسففلم ورأسففه كال  غامففة بياضففا مففن شففا   ومنهــا الرمحــة ب بــار المــن:

صلى هللا عليفه وسفلم شفي(وخته وقفال   هفال تركفت الشفيه   بيتفه حف  أكفوص أ  لتيفه  يفه  قفال أبفو بكفر رضف  هللا عنفه  الشيب   رحم النر 
وهفو القا فل صفلى هللا عليفه وسفلم    لَفيمَ  ِمن فا َمفنم ِلَم ؛ [  ال ع  النبويفة البفن ك فعهو أحق أص ميش  إلي  اي رسول هللا من أص متش  إليه.  ] 

 .[أمحا وال مذة واحلاكم وصهههِغعََ  َويفمَوقِ رم َكِبعََ   ]يَفرمَحمم صَ 
 الرمحة   اإلسالم ِل تقتصر على امل لمص  ه ب؛ بل تءاة لتشمل الكفار كذل    ءناما قيل له صفلى هللا عليفه  ومنها الرمحة ابل فار:

   -ملفا جفا ه ملف  اْبفال ليفأمره مبفا شفا  –من   وقفال   أهفل مكفة وسلم ادُّ على املشركص قال  إِن ِل أبء؛ لءاً   وإَّنا بء ت رمحة  خم ل
   بل أرجو أص  رج هللا من أصالهبم من يءبا هللا وحاه ال يشفرك بفه شفياا   خالب(فارة وم فلمن  وملفا أصفيب   أحفا قفال لفه الصفهابة الكفرام

 لبيهق ن ادُّ على املشركص  قال  اللهم اها قوم   إدم ال يءلموص  خشءب اإلمياص ل
 ومنها رمحة النيب أبمته:

ٌ  َعلَفيمكممم ِالمممفنمِمِنَص وال ريب   لل  ألدا اهلاف الذة أرسل به وله  قال تءاف }َلَقام َجا َكممم َرسمول  ِمنم أَنفمفمِ كممم َعزِيز  َعَليمِه َما َعنِفتُّ   مم َحفرِي
ءفها يفرض هللا عليه ش فص صفال   مفا يفزال أمفل أمفل حف  ختفف  هفذه الصفال  ن  ومن مظاهر رمحته دمته لض128َر موف  َرِحيم ؟{خالتوبة  

ى حففر ص حفف  أوصففله إف إف شفف  رمحففة دمتففه  و مففره ج يففل أص يقففرئ أمتففه علففى حففرف  يقففول  إص أمففل ال تطيففق للفف    يقففول  أقففر هم علفف
وسفلم  تفال قفول هللا عفز وجفل   إبفراهيم عليفه الصفال  وال فالم    وعن عبا هللا بن عمرو بن الءفا     أص النفر صفلى هللا عليفه؛ سبءة أحرف
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ففَللمَن َك ِففعًا ِمففَن الن ففاِس َ َمففنم تَِبَءففِِن  َِإن ففهم ِمففِنِ   خ إبففراهيم   هبمممم  َففِإد ممم ِعبَففادمَك َوِإصم 36 َربِ  ِإد مففن  َأضم ن َوقَففاَل ِعيَ ففى عليففه الصففال  وال ففالم    ِإصم تفمَءففذِ 
ِكيمم  خ املا ا    تَفغمِفرم  ِيفلم المَهفبم إِ 118هَلممم  َِإن َ  أَنمَت المَءزِيزم احلَم َف ن؛  َفَرَ َع يََايمِه َوقَاَل   الل همفم  أمم فِل أمم فِل  َوَبَكفى   َفَقفاَل اه م َعفز  َوَجفل    اَي ِج م

ففَا َوَربُّففَ  أَعملَففمم َ َ ففلمهم َمففا يفمبمِكيففَ ؟   َففَأَ هم  ِيففلم عليففه الصففال  وال ففالم فمَم  َ َهم َ َ ففأَلَ  ِج م ففَو أَعملَففمم  َفَقففاَل اه م مبَففا قَففاَل وَ  عليففه ال ففالمهم  َففَأخم ِيففلم هم  اَي ِج م
  هل بءا لل  من رمحة؟!!ِتَ  َواَل َن مو مَك ] م لم [المَهبم ِإَف فمَم َا  َفقملم  ِإ   َسنفمرمِضيَ  ِ  أمم  

رام ! إدا الرمحة الل أسكنها هللا القلوب  و رج هبا الغموم واهلموم عن كل مهموم ومنكفوب  إدفا الرمحفة الفل يفرحم هللا هبفا نءم أيها اإلخو  الك
 الرمحا   ويفت  هبا أبواب ال كاة وا عاة من ال ما .

 اقع واملأمولالعنصر الثالث: الرمحة يف حياتنا املعاصرة بني الو 
ا عباد هللا ننزل سوايً إف أرض الواقفع لنءفرف واجبنفا نفو الرمحفة   حياتنفا املءاصفر  مفع كفل أ فراد ا تمفع حف   فرج مفن تءالوا بن أحبيت يف هللا:

 موضوعنا بفا ا  وتطبيق عمل   
 أص يتقففوا هللا   األجففرا  والءففاملص  وال فيجــ  علــى ور ســاا املصــا  ومــديرو املاسمــاا وأصــشاك املصــانع وال ــر اا يف  ــ  م ــا :

َنمَصفارِ  فءموَد األم ةِ  قَاَل  كمنمفتم يذيقودم الذل واهلواص والقهر واالستبااد  م تغلص ضءفهم وحاجتهم للمال  اهلل أقار علفيكم مفنهم   َءفنم أََِ َم م
فءموَد هَ م أَقمفَارم َعَليمفَ  ِمنمف َ   َعَليمفِه   َالمتَفَففتُّ  َفِإَلا همفَو َرسمفولم اهِ  َصفل ى اه م َعَليمفِه َوَسفل َم  َأضمِربم  ماَلًما ِ  َ َ ِمءمتم ِمفنم َخلمِفف  َصفومً   اعملَفمم أََا َم م

َءفلم لََلَفَهتمفَ  الن فارم أَوم َلَم  ف .  َفَقاَل  أََما َلوم ِلَم تَففم ِه اهِ  أص رجفالً سفأل تمَ  الن فارم  خم فلمن  وصف  عنفا أَ داود  َفقملمتم  اَي َرسموَل اهِ  همَو حمرٌّ ِلَوجم
    كفل يفوم سفبءص مفر    وإلا وجفب عليف  للف  مفع عبفَا ِملفَ  لف    مفن اب أوف ا فادم؟  قفال النر صلى هللا عليه وسلم  كم أعفو عن

َوانمكممم َخفَولمكممم َجَءَلهمففمم اه م َُتمفَت أَيمف ِايكممم  َ َمففنم َكفاَص َأخمففوهم ُت فن مءاملفة مففن هفم ُتففت يفاك  وقفا أوصففا  هبفم صففلى هللا عليفه وسفلم  قففال  ِإخم
هم ِم ا يَفلمَب م  َواَل تمَكلِ فموهممم َما يَفغمِلبفمهممم  َِإصم كَ  هم ِم ا َ مكملم َولميفملمِب م تممموهممم  ََأِعينموهممم َُتمَت يَِاِه  َفلميمطمِءمم  خالب(ارةنل فم

صففر   ءففن صففور التءففذيب والضففرب والفنيءففة حففا  وال حففرج  وال سففيما   ريفف  م وجيــ  علــى  ــ  مــن الــو البهــاام والــدواك وال يــور:
  ي تغلوص عام قار م على الكالم أو الا اُّ عن النف   ولكنها بل اص حاهلا تشكو إف رهبا  كما قال عن   بن شااد عن الَفَرس    

 لو  ا  يدرو ما احملاورة اشت ى......... ول ا  لو علم ال الم م لمي
ن ففا مففع رسففول هللا صففلى هللا عليففه وسففلم   سفففر   ففانطلق حلاجتِففه   رأينففا محم ففرًَ  خ عصفففور  ن مءهففا  رخففاص   أخففذ  وعففن ابففن م ففءود قففال  ك

ففر م  نءلففت تفففرِ ش   نففا   رخيهففا   نففا ة صففلى هللا عليففه وسففلم  قففال    مففن  نففع هففذه بولففِاها؟ ردُّوا ولففَاها إليهففا   ورأ  قريففة َّنففل قففا  احلم 
 ن.واحلاكم وصههه ر ق هذه؟ قلنا  نن اي رسول هللا  قال   إنه ال ينبغ  أص يءذ ب النار إال رب النار  خأبو داودحرقناها  قال    من ح

ََ همَريفمفرََ  َرِضفَ  اه م َعنمفهم قَفاَل   َِءمفتم َرسمفوَل اهِ  َصفل ى َم يَفقمفولم   قَفَرَصفتم اه م َعَليمفِه َوَسفل    ضاًل عن تءطيل أمة من النمل عن الت بي  هلل   ءفن َأ
.  ََأومَحى اه م إِلَيمِه  أَصم قَفَرَصتم َ  رَِقتم ِل  َأمحم َنمِبَياِ   ََأَمَر بَِقرميَِة الن مم مَمِم تمَ بِ  م! خالب(ارةن ََّنمَلة  نَِبييا ِمنم األم َرقمَت أمم ًة ِمنم األم  .ََّنمَلة  َأحم

 ! عليه وسلم رمحة  من هللا..  أين الناسم اليوم من إيذا  البها م؟ يا هلل  ح  البها م تءرف أص الرسول صلى هللا
أص يقضفف  حاجتففه وير ففق بففه   ءففن أنفف  رضفف  هللا عنففه  أص امففرأ  كففاص    وجيــ  علــى  ــ  مــن رأى أحــداال مــن توو اصحتيا ــاا اخلاصــة:

انظففرة َأة  ال  فَكِ  ِشففامِت  َحفف  َ أَقمِضفَ  لَففِ  َحاَجتَففِ    َ َ(ففاَل عقلهفا شفف     قالففت  اي رسفول هللا إص   إليفف  حاجففة!  َفَقفاَل   اَي أمم   مففاَلَص! 
اصفة    عفففوه َمَءَهفا ِ  بَفءمفِض الطُّففرمِق  َحف    َفَرَ فتم ِمففنم َحاَجِتَهفا خم فلمن. وجتلففت رمحفة احلبيفب صففلى هللا عليفه وسفلم بففذوة االحتياجفاة ا 

هفف[  ملففا توجففه الرسفول صففلى هللا عليففه وسفلم ديشففه صففوب أحفا  وعففزم علففى 3 عفن جففاهلهم  وحلمففه علفى سفففيههم   ففف  مءركفة أحففا ]شففوال
- املرور مبزرعة لرجل منا ق ضرير  أخذ هذا املنا ق الضرير   ي ب النر صلى هللا عليه وسلم وينال منه  وأخذ   ياه حفنة من تفراب وقفال

ا  فعك لرميتف  هبفا! َحف  هفم  أصفهاب النفر بقتفل هفذا األعمفى ا فرم  للنر صفلى هللا عليفه وسفلم  وهللا لفو أعلفم أِن ال أصفيب هبف -  وقاحة
وقال   دعوه!  خ ال ع  النبوية  ابن ك عن   لم ينتهز رسول هللا ضء  هذا الضفرير  وِل  مفر بقتلفه أو حف  دليتفه   -نر الرمحة- أَ عليهم 
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صاب متوتر   ومفع للف  ملفا وقف  هفذا الضفرير املنفا ق   طريفق اْفي   وقفال ر م أص اْي  اإلسالم    طريقه لقتال  والوضع متأزم  واألع
 . عنه والصف  هللا إال الءفو ما قال  و ءل وما  ءل  أَب رسول

ال تطردوا الصبياص من امل اجا أو تءنفوهم أو ت بوهم وتقهروهم  إدفم  لفذاة أكبفادكم أص  وجي  على    اآلابا والقاامني على املما د:
قفال  كفاص رسفول هللا صفلى  -رضف  هللا عنفه-هم بر ق ورمحة؛ وعلموهم واحتضنوهم  وليكن قاوتكم نبينا   لل    ءن أسامة بن زيفا  ءاملو 

هللا عليفففه وسفففلم  خفففذِن  يقءفففاِن علفففى  (فففذه  ويقءفففا احل فففن علفففى  (فففذه األخفففر     يضفففمهما   يقفففول    اللهفففم ارمحهمفففا   فففإِن أرمحهمفففا 
  لل ؟!!! قارص مبا حيا  ارص!!  خالب(ارةن  أين نن من

م  هفم   أهفوص درجفاة الضفء   وهفم أوف النفاس وأحقهفم الرمحفة   ب ُهفا تم فتنلب الرمحفاة هوالفاي وا  يف أص :األبنـاا والبنـاا وجي  على
ِفضم هَلمَما َجَناَا الذُّل  ِمَن الر محمَِة َوقمل ر ب  ارممَحمهمَما َكَمفا َربف يَفاِ   لفق ضفءيفاً   قفوايً 24 َصفِغًع{ خاإلسفرا  وال كاة }َواخم ن  واعلفم أص اإلن فاص  م

 َجَءفَل ِمفنم   ينهار إف درجة الضء  مر  أخر   وهذا ي مى خ امل ل؛ اهلرم ن وقا صور هللا لل   قال }اه م ال فِذة َخَلَقكمفمم ِمفنم َضفءمَ   م  
َبًة َ ملمقم َما َيَشا م َوهمَو المَءِليمم المَقِايرم {خالروم  بَفءمِا َضءمَ  قفمو ً   م  َجَءَل ِمنم بَفءمِا قفمو   ن  كم من أسر تفزوج شفباهبا وبنا فا   ينففرد  54َ  َضءمًفا َوَشيفم

 كل واحا مبءيشة وينءزل األبواص   كوخ متواضع يذكرُها مباضيهما  أما عن املءاملة  ها  وال حرج!!
يتقففوا هللا  ففيهن   ففاملرأ  ضففءيفة ملوقففة مففن ضففلَع أعففوج  وإِن أعلففم رجففاالً يءففاملوص الزوجففاة مءاملففة الرمحففة الن ففا  وأص  وجيــ  علــى األ:وا :

ِلهِ   هي  عن اإلهانة الءبيا ِل  وةيع صور الذل واهلواص  و فلوا عن قول النر   َخعممكممم َخعممكممم أِلَهم  .نوح نه خ ال مذة َوأََ  َخعممكممم أِلَهم
يتءهففا امففرأ  عميففا     ا هففو أبففو بكففر الصففايق   هففحملتففاجص وامل ففاكص والرمحففة هبففمتءهففا األرامففل والفقففرا  والضففءفا  وا يــاا:وجيــ  علــى األ ن

املاينففة يقضفف  هلففا حاجا ففا سففراً إاص خال تففه للم ففلمص  وكففاص حيلففب ألهففل احلفف  أ نففامهم   لمففا اسففت(ل  وصففار أمففع املففنمنص قالففت جاريففة 
بءا أص صار أبو بكر خليفة  ارص ال حيلبها. تقول  لقا صار قا ا الاولة وأمع املنمنص ي ع اْيفوش ويتهمفل  -حل يءِن من ن ا  ا-منهم 

ت امل اولياة هل يلتفت إف  نمنا وحيلبها؟ ارص ال حيلبها    مع بذل  أبو بكر رض  هللا عنفه  قفال  بلفى  وإِن ألرجفو أال يغفعِن مفا دخلف
جامع الءلوم واحلكم البن رجفبن   وكفاص عمفر يتءاهفا األرامفل ي فتق  هلفن املفا  الليفل  ورله طلهفة الليفل يفاخل  يه عن ش   كنت أ ءله.خ

بيت امرأ    اخل إليها طلهة داراً   إلا ه  عنوز عميا  مقءا     أهلا  ما يصنع هذا الرجل عنفاك؟ قالفت  هفذا مفذ كفذا وكفذا يتءاهفاِن 
 .ل    قال طلهة  مثكلت  أم  طلهة  ع راة عمر تتبع؟! خأبو نءيم   احلليةن تيِن مبا يصلهِن  و رج عِن األ

 كمففا كففاص يفءففل صففاحب الففذكر   مففع امل ففلمص و ففع امل ففلمص؛ أال مففا أحففوج البشففرية إف هففذه املءففاِن اإلسففالمية ال ففامية  أيهــا املمــلمو :
محفة الفل تضفم ا جفراا املنكفوبص  والفل تواسف  امل تضفءفص املغلفوبص  وال ومفا أشفا ا تقفار النفاس إف الت(لفق الر الءطر  صلى هللا عليه وسفلم؛ 

 فال ي فمع   هفذا الءصفر    فكوا دما  األبراي  األحرار املانيص؛  ن ان ل(ت منهم لدميتهمالءصر  الذة  قاة  يه الرمحة ِم سيما   هذا
الضففءفا   ال ي ففمع  يففه إال للغففة القففو   ومنطففق القففار    ففإلا اسففتهكم  لصففرخاة األطفففال  وال ألنففص ال كلففى  وال حلنففص الشففيوخ  وال لكلمففة

هفل الظالم   النفوس  وطغى طو اص املاد  اْا ة للنت الرمحة الرحيل  وقال قا لهم    إص ِل تكن ل با أكلتف  الفذا ب    و  إص ِل جتهفل ُيم
  . إص ِل تتغَا ِبَزيَا تءش ى ب    و علي 

اللهم اها  ألح فن األخفالق ال يهفاة ألح فنها وأص ُينبنا الفنت ما لهر منها وما بطن ؛ ر  من كل مكروه وسو ؛ ن أل هللا أص حيفظ مص
 إال أنت  واصرف عنا سياها ال يصرفم عنا سياها إال أنت.

                                   وأقم الصالة،،،،                             الدعاء،،،،          
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية         
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