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 حممد صلى اهلل عليه وسلم نبي الرمحة خطبة بعنوان:
 م2017نوفمرب  17 -هـ 1439صفر  28بتاريخ : 

 عناصر الخطبة:
 الرمحة يف اإلسالم منزلةالعنصر األول:

 العنصر الثاين: صور من رمحة الرسول صلى هللا عليه وسلم أبفراد األمة
 ع واملأمولالعنصر الثالث: الرمحة يف حياتنا املعاصرة بني الواق

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 الرمحة يف اإلسالممنزلة العنصر األول:

تكةررت صةفة الرمحةة قاةاقا ا  قةدبري عن أي صفة أخالقيةة أخةر ،  لقد انفردت صفة الرمحة يف القرآن الكرمي ابلصدارة، وبفارق ك عباد هللا:
جاءت صفة الصةدق مةًالً مائةة ومخً ةا وأربرةً مةرًة، وجةاءت صةفة الصةة ت ةرً مةرة، وجةاءت صةفة الرفة  ثةالً  و ائة ومخس عارة مرًة، ثالمث

 وأربرةةً مةةرة، وجةةاءت صةةفة الكةةرر اث اةةً وأربرةةً مةةرًة، وجةةاءت صةةفة اامانةةة أربرةةً مةةرًة، وجةةاءت صةةفة ال  ةةاء ت ةةًرا وعاةةر ن مةةرًة، و كةة ا 
 كل كلمة وحرف  يه نزل بَقَدر وهلدف. املً، ، وحاش هلل أن تك ن   اك أم ر عا ائية يف كااب رب الر ة  ا ليس مصادو 

عبةةد س بةةن عمةةرو بةةن الرةةا   اأكيةةد عليةةه يف أحاد ةة؛ عةةدة    رةةنا ةةان نةةر الرمحةةة صةةل  س عليةةه وهةةلن  بةة كر  ةة ا ا لةة  الر ةةين وال لةة ل 
نن   رضة  س ع ممةةا أنةةه صةل  س عليةةه وهةةلن ْو  ةَةةُرمَحُكنُن َمةةُن يفو ال ِحةَماءو، الةةرِححو نة َن  ةَةةُرمَحنمنُن الةةرِحمُحَنن، اُرمَحنة ا َمةةُن يفو اُاَُر ةةُن شنةةُنَ ة  قةةال" ا الرِحامحو مو

ََ  نَر ُةةرََة قَةالَ  " اَجَرةَل الرِحمُحَنو َ َمُن َوَصَلَما َوَصةَلهن اهِحن َوَمةُن َقعََرَمةا َقعََرةهن اهِحنا خالب(ةارين، وعةن َأ ُن َرهنة َل اهِحو َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن  َةقنة لن ُرة  َسَو
ةةدً  ةةُزًءا َواحو ْو جن ةةُزًءا َوأَنُةةةَزَل يفو اُاَُر ًَ جن ًن توُ ةةَرًة َوتوُ ةةرو ةةُزَء،  ََأُمَ ةةَ  عوُ ةةَد ائَةةَة جن ِّح اهِحن الرِحمُحَةةَة مو ُْنةةُزءو  َةةَ َاَحنن اُ َُلةة ن َحةة ةةُن َللوةةَ  ا  تَةُر َةةَ  اُلَفةةَر ن ا   َ مو

يَبهنا خالب(ارين، وت عد صةل  س عليةه وهةلن أولاة  الة  ن و  رمحة ن أدةن أبرةد ال ةا   عةن رمحةة س هةبهانه َحا وَرَ ا َعُن َوَلدوَ ا َخُاَيَة أَُن تنصو
َ ِحةةةو َثاَلثَةةة " لنو هنةةُلعَاَن يف أ ةةل ا   عليةةهن، وقةةالوترةةاف  قةةال"ا َو  ةَةةُرَحنن اهِحن َمةةُن َو  ةَةةُرَحنن ال ِحةةاَ اخماف ُْ ْ ةةة الةة  ن أخةةة عةة من بق لةةه" اأَُ ةةلن ا

ين  َرقوي ن اُلَقُلبو لوكنل و لوي قةنُرََب َومنُ لوَن، َوَعفويف  مناَةَرف وف  لنو  ط  منَاَصد وق  منَ  ِح  ، َوَرجنل  َرحو  عوَياَلاخم لننمنُق و
حّ لكر س عز وجل أنةه أوف ابملةنم ً مةن أنف ةمن  قةال ترةاف"   ل صل  س عليه وهلنيف ح  الره     ً الرمحة قد بلغُ درجة ما ا يةو 

موُن..ا]ااحزاب "  ًَ موُن أَنُةفن و ُلمنُنمو و ُّ أَُوَف ابو بل إن الره ل صل  س عليه وهلن  لكر   ا املرىن تصرحًيا، ومحِحل نف ةه أعبةاء ضة(مة  [6اال ِحرو
انُن ناينة   ً الرمحةة ، وللة ةاةُ ةرَةو اقُةةَرءنوا إوُن شو نُةَيا َواُةخو ََ أَُوَف بوةهو يفو الةدُّ ةُن منةُنموَن إووِح َوَأ ةمونُ }  ع ةدما قال"اَمةا مو ةُن أَنُةفن و ًَ مو ُلمنةُنمو و ُّ أَُوَف ابو  {ال ِحةرو

َا منُنموَن َماَت َوتَةَرَك َماًو  َةُلرَيوُثهن َعَصبَةانهن َمُن َكانن ا  ًنا خ ماف  عليه ن.َوَمُن تةَ    ََأُّيُّ ََ َمُ َو  َرَك َد ُةً ا أَُو َضَياًعا  َةُلَيُأتوِنو  ََأ
صةةل  س عليةةه وهةةلن    ةةدف ش(صةة   لقةةد و ةةب أو لةةل لةةيس مةةن ورائمةةا نفةة   دنيةة يعةةن أي  ةة  ، وا انةةردةإدةةا الرمحةةة امل أيهااا املماال و :

، لك ةه حمةل ًا  ًةا علة  دنةه الةرحين، وحرصةه الةدءوب علة   حياته لرعا ة شا ن أماه، ولال امار ابةخر ن، م  أدن كًريًا ما خةالفً  وقةاومً 
ةةا َأَضةةاَءُت َمةةا َحُ لَةةهن َجَرةةَل اُلَفةةرَاشن َوَ ةةق ل"ي محةةا امن ورعةةا امن   رًا،  َةَلمِح ََ َةةا َمًَلوةة  َوَمًَةةلن ال ِحةةا و َكَمًَةةلو َرجنةةَل اُهةةاَةُ َقَد  ًو الةةدِحَوابُّ الِحةةلو تَةَقةة ن يفو اإوَّنِح  و

نَنةةزوكنُن َعةةُن ال ِحةةارو ال ِحةة ََ آخنةة ن لو ُمَن  ويَمةةا،  َةةَأ منةة َن  ويَماا]الب(ةةاري[.  كةةارو  َةَقُرةةَن  ويَمةةا، َ َنَرةةَل  َةُ ةةزوعنمننِح َو َةُغلوبةُ َةةهن  َةيَةُقةةَاهو ةةُن  َةُقَاهو  ا كانةةُ حياتةةه َو ن
[، ومةن قةال ع ةه مةن   الةدارم  والبيمقة  ب ة د صةهي ]   ا. اي أ ما ال ا    إَّنا أَ رمحة ممةداة اإدا رمحة من قال عن نف ه"   عليه ال الر

ًَ{ خ اانبياء" كاب عل  نف ه الرمحة" }  .ن107َوَما أَُرَهُلَ اَك إووِح َرمُحًَة لوُلَراَلمو
ادة   ومة  أن لقد بلغةُ رمحةة الرهة ل صةل  س عليةه وهةلن  دماةه حةديا و  ا(يلةه عقةل، حةّ إن اامةر وصةل إف خ  ةه علةيمن مةن كًةرة الربة

 الاقةةرب إف س والاباةةل إليةةه أمةةر ًمةة د مر ةة ب، بةةل  ةة  مةةأم ر بةةه، لك ةةه صةةل  س عليةةه وهةةلن  كةةان  اةة  علةة  أماةةه مةةن املبالغةةة يف اامةةر



 (2) 

لل والك ل، أو  صل هبن احلد إف اإلر اق الزائد عن طاقة اإلن ان، لة
َ
 ل  رأ  ةاً كًةرياً  يفاقدون الا ازن يف حيا ن، أو  صل هبن اامر إف امل

ْن عن عمَل من ااعمال، منقةرِحَب إف قلبةه، ًبةَب إف نف ةه، و لاة ء إو    ةه أن  نفةَرْ علة  أماةه  ير ةامن و اة  علةيمن..   تقة ل ما  نررو
ةةةَ  حينوةةةبُّ أَُن  ةَ  َْ أر املةةةنم ً عائاةةةة " اإوُن َكةةةاَن َرهنةةة لن اهِحو صةةةل  س عليةةةه وهةةةلن  لَيَةةةدُّن اُلَرَمةةةَل َو ن ُرَمةةةَل بوةةةهو َخُاةةةَيَة أَُن  َةُرَمةةةَل بوةةةهو ال ِحةةةا ن  َةيةنُفةةةَر

ُنا]الب(اري وم لن[ ا، دولة عل  أنه حيةب اامةر، ولك ةه  اة  الفا ةة علة     َعَلُيمو ول ل  كان كًريًا ما  ق ل كلمة" اَلُ َو أَُن َأشن ِح َعَل  أنمِحلو
 اهةرِحج ال ةا  يف ا ةروج يف كةل مةرة، وكيةف كةان و  ةنخر صةالة الراةاء إف م اصةف  اامة،  ان ر كيف كان و  رج يف كل املرارك لكة  و

َْ علة  امل ةلمً، وكيةف  خةر يف الةرد و علة  مةن هةأل عةن تكةرار  الليل، وكيف ر ض ا ةروج إف قيةار الليةل ةاعةة يف رمخةان خاةيَة أن  نفةَر
 ....احلج يف كل عار خاية  رضه هب ً الص رة عل  امل لمً، و ك ا.

 صلى هللا عليه وسلم أبفراد األمةالعنصر الثاين: صور من رمحة الرسول 
صة ر عد ةدة تاةمل أ ةراداً وأعمةاراً وألة اًَ مالفةة مةن ضةراف ا امة ،  -يف حيةاة الرهة ل صةل  س عليةه وهةلن  - ل  الرمحة  أحبيت يف هللا:

 . اق ة والر ة ونعبقما عل  أْر الوه ف ن كر ا ل أخ  م ما الرة 
ًَ َ َمةا قَةاَل  و  ف نها الرمحة ابخلدم والعبيد: ة و ِح َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن َعُاةَر هو ُن ال ِحةرو َ  اهِحن َعُ هن قَاَل" اَخةَدُم َُ   رن أََنس  َرضو َ َصة َةُر أنفَ  َوَو ِلو

" اَما  ُُ ا خالب(اري م لنن، وَعُن َعائوَاَة قَاَل َُ ًو َوَو اُمةرَأًَة َوَو َخادوًمةا إووِح أَُن َوَو َأوِح َص َةُر ًاا قَةطُّ بويَةدو َضَرَب َرهنة لن اهِحو َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن َشةيةُ
اَةَمَ  َشُ ء  مونُ  بوهو إووِح أَُن  ةن ةُ َاقوَن موُن َصاحو ُ هن َشُ ء  َقطُّ  َةيَة ةُ َةارو  ُينَا وَد يفو َهبويلو اهِحو، َوَما نويَل مو ةَاقوَن هوِحو َعةزِح َوَجةلِح اخالب(ةاري وم ةلن ن   ًَ رو اهِحو  َةيَة ةُ

وِل تكن   ً ال صية برمحة ا در والربيد  ة ة مري ةة يف حياتةه، أو ع ةد حمةروف مص صةة، إَّنةا حمةل كة ل  حةّ حل ةات م تةه ااخةرية.. وكةان 
ُُ أُّيَُ   .[ أمحد ب  د صهي اننكنُنا ] من آخر وصاايً للم لمً" االصِحاَلَة الصِحاَلَة َوَما َمَلَك

َ  اهِحن َعُ هن قَةاَل"ا قَةبِحةَل َرهنة لن اهِحو َصةلِح  ومنها الرمحة ابألطفال والصبيا : ََ  نَر ُةرََة َرضو   قد كان صل  س عليه وهلن رحيماً اباطفال"  رن َأ
ًن اُاَقُةة  َ  َوعوُ َد

ة ةُمنُن َأَحةدً اهِحن َعَلُيهو َوَهلِحَن احلََُ َن ُبَن َعلو ُن مو ةُن اُلَ لَةدو َمةا قَةبةِحُلة ا،  َةَ  َةَر رُّن بُةنن َحةابوَس الاِحمويموة ُّ َجالوً ةا،  َةَقةاَل اُاَقُةةرُّن" إونِح  و َعَاةرًَة مو
ُن َأَحةةًدا َكةةاَن أَُرَحةةَن إولَُيةةهو َرهنةة لن اهِحو َصةةلِح  اهِحن َعَلُيةةهو َوَهةةلِحَن  نِح قَةةاَل" َمةةُن َو  ةَةةُرَحنن َو  ةنةةُرَحننا خمافةة  عليةةهن  و  َعةةُن أَنَةةسو بُةةنو َمالوةةَ ، قَةةاَل "ا َمةةا رَأَ ُةة
ةةُن َرهنةة لو اهِحو َصةةلِح  اهِحن َعَلُيةةهو َوَهةةلِحَن ، َكةةاَن إوبُةةةرَا وينن منُ َ َُضةةًرا لَةةهن يفو َعةةَ ا و اُلمَ  ُلرويَةةالو مو ُتويةةهو َوإونِح ابو ََ ةةرنًن قَةيةُ ًةةا َ َكةةاَن  َُ لَينةةدِحَخنن دو  َةةةو ، وََكةةاَن حمواةُ  اُلبَةُيةة

ةَ  اهِحن عَ  ًن  َةيةنَقب ولنهن ا.خ رواً م لن   وان ر كااب" الريال   ابن أَ الدنيا ن  وَعُن أَنَةسو بُةنو َمالوةَ  َرضو ُ ةهن قَةاَل َدَخُل َةا َمةَ  َرهنة لو اهِحو َصةلِح   َةَيُأخن ن
و َو  ًُ يَن  َةَقبةِح اهِحن َعَلُيهو َوَهلِحَن َعَل  أََو َهُيَف اُلَق يَن َعَلُيهو ال ِحاَلر  ََأَخَ  َرهن لن اهِحو َصلِح  اهِحن َعَلُيهو َوَهلِحَن إوبُةةرَا و بُةرَا و رًا إلوو لَةهن َوَمِحةهن  نِح َدَخُل َةا َعَلُيةهو َكاَن حمواةُ

ُُ َعيةُ َةا َرهنة لو اهِحو َصةلِح  هو َ َنَرَل َُ اَي  بَةُرَد َللوَ  َوإوبُةرَا وينن َُين دن بو َةُف و ةَ  اهِحن َعُ ةهن َوأَنُة اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن تَةُ رو َانو  َةَقةاَل لَةهن َعُبةدن الةرِحمُحَنو بُةنن َعةُ َف َرضو
َا َرمُحَة   نِح أَتُةبَةَرَما دونُخَر   َةَقاَل َصلِح  اهِحن َعَلُيهو َوَهةلِح  َ تَةُدَم ن َواُلَقُلةَب حَيُةَزنن َوَو نَةقنة لن إووِح َمةا  َةُرَضة  َربةُّ َةا َن إونِح الُ َرهن َل اهِحو  َةَقاَل اَي اُبَن َعُ َف إودِح ًُ َرة

َ  اهِحن َع ةُمنَما قَاَل"ا أَ  َِح بوفورَاقوَ  اَي إوبُةرَا وينن َلَمُهزنونن َن خالب(ارين  وعن أنَهاَمةن ُبنن َزُ َد َرضو ُُ ابُة َةةن ال ِحةرو و َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوإو َوَهةلِحَن إولَُيةهو إونِح ابُة ًةا  ُرَهَل
ًن دوَ  ةنن َعَلُيةهو  و قنبوَض  َُأتوَ ا  ََأُرَهَل  ةنُقروئن ال ِحاَلَر َو َةقن لن إونِح هوِحو َما َأَخَ  َوَلهن َما أَُعَع  وَكنلٌّ عوُ َد ُُ إولَُيةهو تةنُق و ةُب  ََأُرَهةَل ُ َوُلَاُهَا و َجَل منَ مي   َةُلَاُصةةو

َُ َوروَجةةال   َةرن وةة َ لََيُأتويَة ةِحَمةة ُّ ا  َةَقةةاَر َوَمَرةةهن َهةةُردن بُةةنن عنبَةةاَدَة َوَمَرةةالن بُةةنن َجبَةةَل َوأنََُّ بُةةنن َكُرةةَب َوَز ُةةدن بُةةنن َ بوةة  إوَف َرهنةة لو اهِحو َصةةلِح  اهِحن َعَلُيةةهو َوَهةةلِحَن الصِحةةرو
َة انهن أَنِحةهن قَةاَل َكَأدِح ةبةُ ًو َرمُحَةة  َجَرَلَمةا اهِحن يفو قةنلنةَونَةُف نةهن تَةاَةَقُرَقة ن قَةاَل َح و ًن  َةَقةةاَل َهةُرد  اَي َرهنة َل اهِحو َمةا َ ةَ ا  َةَقةاَل َ ة و ُُ َعيةُ َةا ًو ا َشةنٌّ  َةَفاَضة  بو عوبَةةادو

ًو الرُّمَحَاَءاخالب(ارين َا  َةُرَحنن اهِحن موُن عوَبادو  .َوإوَّنِح
رَةن اُلَبُهةةرو ، قَةةاَل " َأوَ  َرةةُن َجةةابو  ومنهااا الرمحااة ابلءااعفاا ولااني ا ا اا   اام: ُُ إوَف َرهنةة لو سو َصةةلِح  س َعلُيةةهو وَهةةلِحَن منَمةةاجو ةةا َرَجَرةة َر ، قَةةاَل " َلمِح

ة ةُمنُن " بَةلَة  ، اَي َرهنة َل سو ، بَةيةُ َة يَةة  مو ْو احُلََبَاةةو   قَةاَل  واةُ َُر يبو َما رَأَ ُةانُن دو ََعاجو ُن ، ا ََنُةنن جنلنة    ُتنَد وثن ِنو دو ةُن َعَنةائوزو َرَ ةابوي ومو  َمةرِحُت بو َةا َعننة ز  مو
َمةا ،  نِح  َ َكاوَفيةُ ًُ ة ةُمنُن ، َ َنَرةَل إوُحةَد   ََد ُةهو بَة ًّ مو ةُن َمةاَء ، َ َمةرِحُت بوَفة ةَما قةنلِحةًة مو َمةا ،  َاُنَكَ ةَرُت قةنلِحاةنَمةا ، َُتُمولن َعلَة  رَُأهو  َد َةَرَمةا َ َ(ةرِحُت َعلَة  رنُكبَةاَةيةُ

ُُ " َهُ َف تَةُرَلنن اَي  نَدرن إوَلا َوَضَ  اهِحن اُلكنُرهو ِح ، َوَةَةَ   َةلَ  ُُ إولَُيهو ،  َةَقاَل ُو اُلاَةَفَا َةا مِحا اُرتَةَفَر ُو ااَ ُةدوي َواَاُرجنةلن ، قو ةرو َن ، َوَتَكلِحَمة ًَ َواةخو اَاوِحلوة
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بن َن ، َ َ ُ َف تَةُرَلنن َكُيَف أَُمروي َوأَ  ُُ َكُيةَف  ةنَقةد و ن َكانن ا َ ُك و ُُ ، َصةَدَق ًن َ ًدا. قَاَل "  َةقنة لن َرهنة لن سو َصةلِح  س َعلُيةهو وَهةلِحَن " َصةَدَق ُمرنَك عوُ َد
ُن  . خ ه ن ابن ماجة ن  وَعُن َهُرَد قَاَل كن ِحا َمَ  ال ِحرو و َصة

ُن موُن َشدو دو و ةاِحَة نَةَفةَر  َةَقةاَل اُلمنُاةروكن َن لِح  اهِحن اهِحن أنمِحًة َو  ةنُنَخ ن لوَخرويفومو  َعَلُيةهو َوَهةلِحَن هو
ََ َواُبنن َم ُ  ُن َأ  ُ َ ا قَاَل وَكن ل ِحرو و َصلِح  اهِحن َعَلُيهو َوَهلِحَن" اُطرنُد َ ننَوءو َو َُيَُ وئن َن َعَليةُ

َمةلو ُن أنََس ويمو ةُن  نةَ ُ َل َوبوةاَلل  َوَرجنةاَلنو َلُ ة ا  َةَ قَةَ  يفو رن َد َوَرجنةل  مو
ة  و نَةُفسو َرهن لو اهِحو َصلِح  اهِحن َعَلُيهو َوَهلِحَن َما َشاَء اهِحن أَُن  َةَقةَ  َ َهةدِحَ  نَةُفَ ةهن  َةأَنُةَزَل اهِحن  ُلغَةَداةو َواُلَراو  َن  َةُدعن َن َرهبِحنةُن ابو

َعةزِح َوَجةلِح"} َوَو َتعُةرنُد الِحة و
  نرو دنوَن َوُجَمهن {خم لنن

ةرت يف حةرب  ومنها الرمحة مع األسرى:  قد جتلِحُ م ا ر الرمحة يف ترامل ره ل س  م  ااهر    ما    هفانة اب ة حامت العائ  الةل أنهو
،  لة  م  قبيلة طيو ئ،  ننروَلُ يف ح رية بباب امل ند،  مرِح هبا ره ل س    قامةُ إليةه، وكانةُ امةرأًة َجُزلة]عاقلةة[   قالةُ" اي رهة ل س

ِّح جتَو  نرنوَج َح ، َ ال تَةُرَنلو  ِبو ُن دوي موُن قَةُ مو و َمُن َ كنة نن لَةهن ثوَقةًة ال الد، و اب ال ا د،  اُم نُن عَل ِح َمنِح س علي ...  قال ره ل س " اَقُد  َةَرُل
ُن  ا. تقةة ل اب ةةة حةةامت العةةائ " وأقُمةة ،  نِح آلونويةةِنو ِّح  ةنَبلو غَةة و إَف بوةةالدوكو ةة َ  أو قخةةاعة، وإَّنةةا أنرو ةةد أن آ  أخةة  ابلاةةار،  َحةة

حةةّ قَةةدوَر رَُكةةب  مةةن بَلو
ُن مرمةةن حةةّ  " اي رهةة ل س، قةةد قةةدر ر ةةط مةةن قةة م     ةةيمن ثقةةة  وبةةالين. قالةةُ"  ك ةةاِن، ومَحَلَةةِن، وأععةةاِن نفقةةة،  (رجةة ُن ُن  قلةة  ناةة

ُن الااراخهةرية ابةةن  اةارن  و  ةةا وقفةة مةة   ة ا امل قةةف الر ةين  نةةر   يةه ب ضةة    ة ا الارامةةل اإلن ةاِن الةةرحين مةن رهةة ل س مة   ةة ً  قَةدوُم
َْ  هلا أن خترج م فردة وحيدة، بل طلب م ما أوِح تارنِحل اب روج حّ جتد من ق مما َمةُن  كة ن ثقةة  ا ةري مرةه. وكةان   ااهرية  حي؛ ِل  َةُر

{  يةنثر علة  نف ةه وأ لةه إمرةاَ يف الرمةل ب صةية رهة ل س، وأمةال صل  س عليه وهلن  د   ااهري إف برض صهبه و ق ل" }أح ن إليةه
 يف دخ له ضمن أبرار عباد س، }و عرم ن العرار عل  حبه م كي ا و ايما وأهريا{.

ُّ َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو  ومنها الرمحة يف إقامة احلدود: َ ال ِحرو َ  اهِحن َعُ هن"ا أن و  َوَهةلِحَن بوَرجنةَل قَةُد َشةروَب قَةاَل" اُضةروبن ًن. قَةاَل أَبنة   نَر ُةةرََة"  َرُن أََو  نَر ُةرََة َرضو
" َأُخةةة ةةةا اُنَصةةةَرَف قَةةةاَل بَةُرةةةضن اُلَقةةةُ رو َةُ بوةةةهو   َةَلمِح ًو َوالخِحةةةاروبن بو َةُرلوةةةهو َوالخِحةةةاروبن بًو  ا َعَلُيةةةهو زَاَك اهِحن. قَةةةاَل" َو تَةقن لنةةة ا َ َكةةةَ ا َو تنروي نةةةَ مو ِحةةةا الخِحةةةاروبن بويَةةةدو

 .الاِحُيعَاَنا خ الب(ارين
ل  وَ ةةةةةاءو  ومنهاااااا الرمحاااااة ابلنمااااااا:  كةةةةةان رهةةةةة ل س صةةةةةل  س عليةةةةةه وهةةةةةلن  دائةةةةةن ال صةةةةةية ابل  ةةةةةاء، وكةةةةةان  قةةةةة ل اصةةةةةهابه" ااُهاَةُ صنةةةةة ا ابو

َماء، و ننِح   الرقي  من ال  اء،  قةد رو  أنةس بةن َخرُيًاا]الب(اري[، بل إن   اك ما    أعنب من لل ، و   رمحاه صل  س عليه وهلن  ابإلو
ُُ اُاََمةن موُن إوَماءو أَُ لو اُلَمدو َ ةو لََاُأخن ن بوَيدو َرهن لو اهِحو صل  س عليه وهلن  َةاَة ُ   .عَلو ن بوهو َحُي؛ن َشاَءُت ا] الب(اري[مال  قال" اإوُن َكاَن

 صةل  س عليةه وهةلن  آل   يةه امةرأة أو شة ِح عليمةا، هة اًء مةن زوجاتةه أو مةن إن ا ناهد  الراِل أةة  أن َ  ل ةا ق قةف مةن حيةاة رهة ل س
 ن اء امل لمً، بل من ن اء املاركً.. و كف  أن ن رد برض م اقفه م  ال  اء ة ول  دون ترلي  ة ل درك مد  رمحاه هبن..

ةا َدَخةةَل تَةَ اَوهَلَةا لويَةُلعوَمَمةا، َوقَةةاَل َأَو أَرَاكو  –اب اةةه  -َ ةةموَ  َصةُ َت َعائوَاةَة   قةد اُهةَاُأَلَن أَبنة  َبُكةةَر  َعلَة  ال ِحةرو و صةةل  س عليةه وهةلن   َ  َعالويًةا،  َةَلمِح
ةزنًن َوَخةرََج أَ  ُّ صةل  س عليةه وهةلن  حَيُنو صل  س عليةه وهةلن ، َ َنَرةَل ال ِحةرو ًَ َصُ َت و َعَل  َرهن لو اهِح و ُّ صةل  س بنة  َبُكةَر منُغَخةبً تَةُرَ رو ا  َةَقةاَل ال ِحةرو

ًمة ةُن الرِحجنةلو  اقَةاَل" َ َمَكةَ؛ أَبنة  َبُكةَر أايِح ًَ َخرََج أَبن  َبُكةَر" اَكُيةَف رَأَ ُاوةِنو أَنُةَقةُ تن و مو ا  نِح اُهةَاُأَلَن َعلَة  َرهنة لو اهِحو صةل  س عليةه عليه وهلن  حو
َا َقُد اُصعََلَها  َةَقةاَل هَلن  ُّ  صةل  س عليةه وهةلن " قَةُد  َةرَ وهلن   َةَ َجَدُهن ةُلموكنَما َكَمةا أَُدَخُلانَمةاِنو يفو َحُربوكنَمةا  َةَقةاَل ال ِحةرو ةاَلِنو يفو هو ُل َةا قَةُد َمةا" أَُدخو
أراد  -و ة  الصةد    - رمحةة رهة ل س صةل  س عليةه وهةلن    ةا قةد  اقةُ رمحةة ااب،  ةأب  عائاةة   َةَرُلَ اا] أب  داود، وأمحد، وال  ائ [.

 أن  راقبما عل  خعاما، ولكن الره ل صل  س عليه وهلن  لرمحاه هبا حنز ع ما أاب ا 
ًَ ختعةئ زوجاةه خعةأً كبةريًا، و كة ن  ة ا ا عةأ أمةار ال ةا ، وقةد   ةبب للة  اإلحةراج لةه  صةل  س عليةه وهةلن، ومة  للة   مةن رمحاةةه وأحيةا

لن    نقد ور م قفما، و رحن ضرفما، و رة ر  ري ةا، وو   فرةل أو  انةاوز، إَّنةا  ا ةا ل و رفة ..  قةد رو  أنةس أن رهة ل س صةل  س عليةه وهة
ُُ أنُخَر  بوَقُصةَرَة  ويَمةا طََرةا ًَ  ََأُرَهَل ُُ اُلَقُصةَرةن  َاُنَكَ ةَرُت  ََأَخة َ صةل  س عليةه كان عوُ َد إوُحَد  أنمِحَماتو اُلمنُنمو و ُُ  َةَد الرِحهنة لو َ َ ةَقَع ر  َ َخةَرَب

" اَ ةاَرُت أنمُّكنةنُ  َا إوَف اُانُخةَر  َ َنَرةَل َُيَُمة ن  ويَمةا العِحَرةاَر، َو َةقنة لن و َ َخةنِح إوُحةَداُهن ًُ ِّح َجةوهةلن  اُلكوُ ةَرَت اَءُت بوَقُصةةَراوَما  كنلن اا، َةَأَكل ا،  ََأُمَ ةَ  َحة
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ُو الِحةةلو َكَ ةةَر َُ  يَهَة إوَف الرِحهنةة لو َوتَةةةَرَك اُلَمُك نةة رََة يفو بَةُيةة صةةل  س عليةةه وهةةلن   ةة ا  ا ]الب(ةةاري[. لقةةد أخةة الِحةةلو يفو بَةُياوَمةةا،  َةةَدَ َ  اُلَقُصةةَرَة الصِحةةهو
، وقةال لخةي  ه" اكلة اا، وع لةل  خةب زوجاةه ابلغةرية، وِل  ة س أن  ر ة  قةدر ا،  قةال ا ةارت امل قف بب اطة، وة  العرار مةن علة  ااْر

   حيد  يف البي ت وجرية ال  اء  أي رمحة   ً الل كانُ يف قلبه صل  س عليه وهلن    قارن بً لل  وبً أمكنا، أي أر املنم ً  
 ان والبميمة   ريوي عبد س بةن جرفةر رضة  س ع ممةا أن  قد جتاوزت رمحاه صل  س عليه وهلن لل  كله إف احلي ومنها الرمحة ابحليوا :

ل  ال ر صل  س عليه وهلن  دخل حائعاً لرجل من اانصار،  إلا  يه ةل  لما رأ  ال ر صل  س عليه وهلن  حن  ولر ُ عي ةاً  ةأ ً صة
مةل  ملةن  ة ا اْمةل ا  نةاء  ةّ مةن اانصةار  قةال" س عليه وهلن   م   حمفراً   ةكُ،  قةال صةل  س عليةه وهةلن  "امةن رب  ة ا اْ
َ ا  َإونِحهن شَ  يَمةو الِحلو َملِحَكَ  اهِحن إوايِح ًو اُلَبمو َ يفو َ  و ب ة د  أبة  داودأمحةد و  َوتنُدئوبنةهن ا خ َكا إوَ ِح أَنِحَ  جتنويرنةهن   اي ره ل س،  قال له " ا أََ اَل تَةاِحقو  اهِح

َ يفو ئوبةهن" َأُي تنُكرو ةهن َوتةنُاروبةهن َوُزًَ َوَمُرةىًنن، وقةد َمةرِح َرهنة لن اهِحو َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن بوَبروةرَي ن، خ َوتندُ صهي  قَةُد حلَوةَ  حَمُمةرنًن بوَبُع وةهو  َةَقةاَل" ااتةِحقنة ا اهِح
ًَة وَكنلن َ ةةا ًو اُلبَةَمةةائونو اُلمنُرَنَمةةةو  َارَُكبن َ ةةا َصةةاحلو ًَةا خ َ ةة و ةةَ  اهِحن َع ةُمنَمةةا" أَنِح أبةة  داود وابةةن خزُّيةةة ب ةة د صةةهي َصةةاحلو ن، وَعةةُن َعُبةةدو اهِحو بُةةنو عنَمةةَر َرضو

ُُ  َةةةَدَخلَ  ِّح َماتَةةة َما َحةةة ةةةرِحَة َهةةةَن َةاةُ ُُ اُمةةةرَأَة  يفو  و َما إوُل ُُ  ويَمةةةا ال ِحةةةاَر، َرهنةةة َل اهِحو َصةةةلِح  اهِحن َعَلُيةةةهو َوَهةةةلِحَن قَةةةاَل" ا عنةةة  وَب َمةةةا َوَو َهةةةَقاةُ ةةةَ  أَُطَرَماةُ َو  و
ةَ  ا اخ مافة  عليةهن، ويف املقابةل، َعةُن أََو  نَر ُةةرََة َرضو ْو ةُن َخَاةاشو اُاَُر َمةا َ ُكنةلن مو َما، َوَو  وَ  تَةرََكاةُ ُّ َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َحَبَ اةُ هِحن َعُ ةهن قَةاَل" قَةاَل ال ِحةرو

َ َمةةا َكُلةة ُُ من قَةَمةةاَوَهةةلِحَن"ا بَةيةُ ةةُن بَةغَةةااَي بَةةِنو إوُهةةرَائويَل  َة َةَزَعةة َ َ ةةَقُاهن  َةغنفوةةَر هَلَةةا بوةةهواخماف  عليةةهن،  ب   نعويةةفن بورَكويِحةةَة َكةةاَد  َةُقاةنلنةةهن اُلَرعَةةأن إوُل رَأَتُةةهن بَغوةة ٌّ مو
ن قن »و

وباةربة مةاء هة ت عي هبةا، وباةربة مةاء رضة  ع مةا الباةر.  باةربة مةاء  فةرت لن هبةا، «" رَكويِحةةَ » دور حة ل، «"  نعويفن »ا ف. َو «" امل
 رهبا، بل باربة ماء  فر س ا عااي للبغااي  كيف قن  رحن عباد رب الةااي   

" اَمةُن وتاناوز رمحاه البمائن إف العي ر الصغرية الل و   اف  هبةا اإلن ةان ك فرةه ابلبمةائن، ول   ةر إف رمحاةه برصةف ر  حية؛  قة ل رهة ل س
َفَرَةا خ َعجِح  َاَل عنُصفن رًا َعبَةًًاقةَ  ًَ قَةاَةَلِنو َعبَةًًا، َوَِلُ  َةُقاةنُلِنو لوَم ةُ ، إونِح  ناَل " اَي َربو   .نب  د ضريف ال  ائ  وابن حبانأمحد إوَف اهِحو  َةُ َر اُلقوَياَمةو  َةقن لن

  رهةة ل س صةةل  س عليةةه وهةةلن ورأهةةه كالِحغامةةة بياضةةا مةةن شةةدة  قةةد جةةاء أبةة  بكةةر دبيةةه عةةار الفةةا   قةة دً َنةة ومنهااا الرمحااة ب بااار الماان:
الايب،  رحن ال ر صل  س عليةه وهةلن شةي( خاه وقةال" ا ةال تركةُ الاةيه يف بياةه حةّ أكة ن أَ آتيةه  يةه، قةال أبة  بكةر رضة  س ع ةه" 

و ة  القائةل صةل  س عليةه وهةلن" ا لَةُيَس مو ِحةا َمةُن َِلُ   [  ن كًةريال رية ال ب  ةة وبة   أح  أن ُّيا  إلي  اي ره ل س من أن متا  إليه.ا ] 
ا ]  .[أمحد وال م ي واحلاكن وصههه َةُرَحُن َصغورَيََ َو ةنَ ق وُر َكبورَيََ

س عليةه   الرمحة يف اإلهالر ِل تقاصر عل  امل لمً  ه ب  بل تردت لاامل الكفار ك ل ،  ر دما قيل له صةل  ومنها الرمحة ابل فار:
، وإَّنا برًُ رمحةا خم لنن ، وقةال يف أ ةل مكةة  ًَ "  -ملةا جةاءً ملة  اْبةال ليةأمًر قةا شةاء –وهلن ادُّ عل  املاركً قال"اإِن ِل أبر؛ لرا

بة الكةرار ا بل أرج  أن  رج س من أصالهبن من  ربد س وحدً و  اةرك بةه شةياا ا خالب(ةاري وم ةلنن، وملةا أصةيب يف أحةد قةال لةه الصةها
 ادُّ عل  املاركً  قال"االلمن ا د ق م   إدن و  رلم نا خشرب اإلُّيان للبيمق ن 

 ومنها رمحة النيب أبمته:
كنُن َعزو ز  َعَلُيهو َما َع وةاُّ   ٌ  َعلَةيُ وو ر ب يف لل  ادا اهلدف ال ي أرهل به وله، قال تراف"}َلَقُد َجاءَكنُن َرهن ل  موُن أَنُةفن و ًَ ُن َحةرو  ُلمنةُنمو و كنُن ابو

ين  {خالا بة"  ن، ومن م ا ر رمحاه دماه لخرفما  فْر س عليه مخ ةً صةالة  مةا  ةزال أمةل أمةل حةّ ختفةف  ة ً الصةالة 128َرءنوف  َرحو
ّ أوصةةله إف   حةةر ً حةةإف مخةةس رمحةةة دماةةه، وَمةةًر جة ةةل أن  قةةرئ أماةةه علةة  حةةرف  يقةة ل" إن أمةةل و تعيةة  للةة ،  يقةة ل" أقةةرئمن علةة

وعن عبد س بن عمرو بن الرةا  "ا أن ال ةر صةل  س عليةه وهةلن  تةال قة ل س عةز وجةل يف إبةرا ين عليةه الصةالة وال ةالر "   هبرة أحرف
ا خ إبةةرا ين"  ةةِن و ةةَن ال ِحةةا و َ َمةةُن تَبوَرةةِنو  َإونِحةةهن مو عليةةه الصةةالة وال ةةالر " اإوُن تةنَرةة  وهُبنُن  َةةإودِحنُن عوبَةةادنَك َوإوُن ن َوقَةةاَل عويَ ةة  36اَرب و إودِحنةةنِح َأُضةةَلُلَن َكًوةةريًا مو

َُ اُلَرزو زن احلَُكويننا خ املائدة"  ُةو ةلن 118تَةُغفوُر هَلنُن  َإونِحَ  أَُن ا َوَبَكة ،  َةَقةاَل اهِحن َعةزِح َوَجةلِح" ااَي جو اُلَ ةُب إوَف  ن   َةَرَ َ   ََدُ هو َوقَاَل" االلِحمنةنِح أنمِحةلو أنمِحةلو
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ًن  ةةَد َوَربُّةةَ  أَُعلَةةنن َ َ ةةُلهن َمةةا  ةنُبكويةةَ  ا  َةةَأَ  ُةو ةةلن عليةةه الصةةالة وال ةةالرًنَمِح َةةا قَةةاَل وَ  عليةةه ال ةةالرهن  َةةَأُخَةًَن َ َ ةةأَلَ   جو ةةَ  أَُعلَةةنن  َةَقةةاَل اهِحن"قو ُةو ةةلن  ن ااَي جو
يَ  يفو  َِح َه ةنُرضو ًنَمِحَد  َةقنُل" إو   مل برد لل  من رمحة   اوَ  َوَو َن ن ءنَكا] م لن [ أنمِح اُلَ ُب إوَف 

حن س هبةا نرن أ ما اإلخ ة الكرار   إدا الرمحة الل أهك ما س القل ب، و رج هبا الغم ر واهلم ر عن كل ممم ر وم كة ب، إدةا الرمحةة الةل  ةر 
 الرمحاء، و فا  هبا أب اب الةكات وا ريات من ال ماء.

 اقع واملأمولالثالث: الرمحة يف حياتنا املعاصرة بني الو  العنصر
ترال ا ب ا عباد س ن زل ه ايً إف أْر ال اقة  ل رةرف واجب ةا َنة  الرمحةة يف حيات ةا املراصةرة مة  كةل أ ةراد ا امة  حةّ  ةرج مةن  أحبيت يف هللا:

 م ض ع ا بفائدة وتعبي  عمل  "
أن  اقةة ا س يف ااجةةراء والرةةاملً، وو  سماااو وأصااااص املصااا ع واليفاار او يف  اا  م ااا :فيجاا  علااى ور ساااا املصااا  وماادير  امل  

ُن    ق دن ال ل واهل ان والقمر واوهابداد، م اغلً ضرفمن وحاجامن للمال  اهلل أقدر علةيكن مة من،  َرةُن أََو َمُ ةرن َد اُاَُنَصةارو  ُ ة ي و قَاَل"اكن
ُن  ُر ُُّ  َةإوَلا  نةَ  َرهنة لن َأُضروبن  ناَلًما  و َ َ مو ُ ةَ  َعَلُيةهو،  َاُلاَةَفة ةُن َخُلفوة  َصةُ ً " اُعلَةُن أاََب َمُ ةرن َد هِحن أَقُةَدرن َعَلُيةَ  مو اهِحو َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن،  مو

" اَي َرهن َل اهِحو  نَ  حنرٌّ لوَ ُجهو اهِحو.  َةَقاَل" أََما َلُ  َِلُ تَةفُ  ُن ا خم ةلنن، وصة  ع ةد أَ داود أن رجةالً هةأل  َةقنُل َرةُل لََلَفَهُاةَ  ال ِحةارن أَُو َلَم ِحةُاَ  ال ِحةارن
لةَ  لة ،  مةن ابب أوف ا ةادر   قةال ال ر صل  س عليه وهلن" كن أعف  عن " ا كةل  ة ر هةبرً مةرةا، وإلا وجةب علية  للة  مة  عبةَد مو

َُ أَ ُةدو كنُن، َ َمةةُن َكةاَن َأخنةة ًن ُت ةن مراملةة مةةن  ةن ُتةةُ  ةدك، وقةد أوصةةاَ هبةن صةة ل  س عليةه وهةلن  قةةال"اإوُخَ اننكنُن َخةَ لنكنُن َجَرَلمنةةُن اهِحن َُتُة
، َوَو تنَكل وفن  نُن َما  َةُغلوبةنمنُن  َإوُن كَ  ََُكنلن َوُليةنُلبوُ هن ِموِحا  َةُلَبسن ِحا 

ًو  َةُلينُعروُمهن ِمو َُ  َدو  خالب(ارين  نُنالِحُفانمن  نُن  ََأعوي ن َُتُ
وو هةةيما يف ر ةةف مصةةر،  رةةن صةة ر الارةة  ب والخةةرب والفنيرةةة حةةد  وو حةةرج،  وجياا  علااى  اا  ماان الااو البهاااام والاادواص وال يااور:

  ي اغل ن عدر قدر ن عل  الكالر أو الد اُّ عن ال فس، ولك ما بل ان حاهلا تاك  إف رهبا، كما قال ع  ة بن شداد عن الَفَر "   
 يدر  ما احملاورة اشت ى......... ول ا  لو علم ال الم م ل ي لو  ا 

 وعةةن ابةةن م ةةر د قةةال" ك  ةةا مةة  رهةة ل س صةةل  س عليةةه وهةةلن يف هةةفر،  ةةانعل  حلاجاوةةه،  رأ  ةةا محنِحةةرًَة خ عصةةف رة ن مرمةةا  رخةةان،  أخةة َ
ةةرةن  نرلةةُ تفةةر وش،  نةةاء  رخيمةةا،  نةةاءت مةةن  نةة   ةة ً ب لةةدو ا  ردُّوا ولةةَد ا إليمةةا ا ورأ  قر ةةة َّنةةل قةةد صةةل  س عليةةه وهةةلن  قةةال" ا  احلمِح

 ن.واحلاكن وصههه حرق ا ا  قال" ا من حر ق   ً اقل ا" َنن اي ره ل س، قال"ا إنه و   بغ  أن  ر  ب ابل ار إو رب ال ارا خأب  داود
ة ََ  نَر ُةةرََة َرضو ُُ  خاًل عن ترعيل أمة من ال مل عن الا بي  هلل،  رةن َأ " اقَةَرَصة ُن َرهنة َل اهِحو َصةلِح  اهِحن َعَلُيةهو َوَهةلِحَن  َةقنة لن ُرة َ  اهِحن َعُ ةهن قَةاَل" َسَو

.  ََأُوَح  اهِحن إولَُيهو" أَُن قَةَرَصُا َ  ُُ َُ أنمِحةً  ََّنَُلة  نَبوييا موُن اُاَنُبوَياءو  ََأَمَر بوَقُر َةو ال ِحُملو  َأنُحروَق  .موُن اُانَمنو تنَ ب و ن اخالب(ارين ََّنَُلة  َأُحَرُق
   يا هلل، حّ البمائن تررف أن الره ل صل  س عليه وهلن رمحة  من س..  أ ن ال ا ن الي ر من إ  اء البمائن 

يف أن  قخةة  حاجاةةه و ر ةة  بةةه،  رةةن أنةةس رضةة  س ع ةةه" أن امةةرأة كةةان  وجياا  علااى  اا  ماان رأى أحااداال ماان تو  اصحتيا اااو اخلاصااة:
ةَ  لَةة و  ّ َ أَُقخو ، َحةة ُو ةةُا ا، َ َ(ةةاَل عقلمةا شةة ء،  قالةةُ" اي رهة ل س إن   إليةة  حاجةةة   َةَقةاَل" ااَي أنر   نةةاَلَن  ان ةةري َأي  ال  ةَك و شو َحاَجاَةة و

ةةُن َحاَجاوَمةا خم ةلنن. وجتلةةُ رمحةة احلبيةب صةةل  س عليةه وهةلن بةة ُُ مو ِّح  َةَرَ ة ، َحة  وي اوحاياجةات ا اصةة، يف عفةةً  َمَرَمةا يفو بَةُرةضو العُّةةرنقو
 ةة[، ملةةا ت جةةه الرهة ل صةةل  س عليةةه وهةلن دياةةه صةة ب أحةد، وعةةزر علةة  3عةن جةةا لمن، وحلمةةه علة  هةةفيممن،  فةة  مرركةة أحةةد ]شةة ال 

-ة من تةراب وقةال املرور قزرعة لرجل م ا   ضر ر، أخ    ا امل ا   الخر ر،    ب ال ر صل  س عليه وهلن و  ال م ه، وأخ  يف  دً حف 
لل ر صةل  س عليةه وهةلن" وس لة  أعلةن أِن و أصةيب هبةا  ةريك لرمياة  هبةا  َحةّ  ةنِح أصةهاب ال ةر بقاةل  ة ا ااعمة  ا ةرر،  -يف وقاحة

بقالةه أو حةّ دل اةه،  وقال" ادعً  ا خ ال رية ال ب  ة" ابن كًرين،  لن   امز ره ل س ضرف   ا الخةر ر، وِل َمةر -نر الرمحة- أَ عليمن 
ر ن أن اْيأ اإلهالم  يف طر قه لقاال، وال ض  ماأزر، وااعصاب ما ترة، ومة  للة  ملةا وقةف  ة ا الخةر ر امل ةا   يف طر ة  اْةيأ، وقةال 

 . ع ه والصف  س إو الرف  ما قال، و رل وما  رل، أَب ره ل
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دوا الصبيان من امل اجد أو تر ف  ن أو ت ب  ن وتقمرو ن، إدةن  لة ات أكبةادكن و تعر أن  وجي  على    اآلابا والقاا ني على املما د:
قةال" كةان رهة ل س صةل   -رضة  س ع ةه- رامل  ن بر   ورمحة  وعلم  ن واحاخ   ن، وليكن قدوتكن نبي ا يف لل ،  رن أهامة بن ز ةد 

ااخةةةر ،    خةةةممما    قةةة ل" ا اللمةةةن ارمحممةةةا،  ةةةإِن أرمحممةةةا س عليةةةه وهةةةلن َخةةة ِن  يقرةةةدِن علةةة   (ةةة ً، و قرةةةد احل ةةةن علةةة   (ةةة ً 
  اخالب(ارين، أ ن َنن من لل      قارن قا حيد  اةن  

ن  مةن يف أ ة ن درجةات الخةرف، و ةن أوف ال ةا  وأحقمةن ابلرمحةة،  بةُهةا تن ةانلب الرمحةات موالةد  واة  ة أن :األبنااا والبنااو وجي  على
لة  ضةريفاً   قة ايً 24َما َجَ اَ  ال ُّل  موَن الرِحمُحَةو َوقنل رِحب  اُرمَحُمنَما َكَمةا َربةِحيَةا و َصةغورًي{ خاإلهةراء"والةكات }َواُخفوُض هَلن  ن، واعلةن أن اإلن ةان  ن

ة ةُن     هدر إف درجة الخرف مرة أخر ، و  ا   م  خ املًل؛ اهلرم ن وقد ص ر س لل   قال"}اهِحن الِحة وي َخَلَقكنةُن مو ُن َضةُرَف  نِح َجَرةَل مو
َبًة َ ُلن ن َما َ َااءن َو نَ  اُلَرلوينن اُلَقدو رن { ن، كن من أهر تةزوج شةباهبا وب ا ةا     فةرد  54خالرور" بَةُردو َضُرَف قةن ِحًة  نِح َجَرَل موُن بَةُردو قةن ِحَة َضُرًفا َوَشيةُ

 قاضيمما، أما عن املراملة  هد  وو حرج   كل واحد قرياة و  رزل ااب ان يف ك خ ما اض    كرُها
الرمحةةة ابل  ةةاء وأن  اقةة ا س  ةةيمن،  ةةاملرأة ضةةريفة مل قةةة مةةن ضةةلَ  أعةة ج، وإِن أعلةةن رجةةاوً  رةةامل ن الزوجةةات مراملةةة  وجياا  علااى األ:وا :

َُ لوهو وةي  ص ر ال ل واهل ان، و فل ا عن ق ل ال ر"ا َخرُينكنُن َخرُين  َ ي  عن اإل انة الربيد َُ لو اكنُن او ََ َخرُينكنُن او  .نوح  ه خ ال م ي َوَأ
 ارمةةد امةةرأة عميةةاء يف  ا  ةة  أبةة  بكةةر الصةةد  ،  مةةحملاةةاجً وامل ةةاكً والرمحةةة هبةةنترمةةد اارامةةل والفقةةراء والخةةرفاء وا وجياا  علااى األءنياااا:

 ةةل احلةة  أ  ةةاممن،  لمةةا اهةةا(لف وصةةار أمةةري املةةنم ً قالةةُ جار ةةة املد  ةةة  قخةة  هلةةا حاجا ةةا هةةراً إابن خال اةةه للم ةةلمً، وكةةان حيلةةب ا
برد أن صار أب  بكر خليفة" اةن و حيلبما. تق ل" لقد صار قائد الدولة وأمري املنم ً   ري اْية ش و اهمةل  - رِن من ن اء احل -م من 

كر رض  س ع ةه  قةال" بلة ، وإِن ارجة  أو  غةريِن مةا دخلةُ امل ا ليات  ل  لافُ إف   م ا وحيلبما  اةن و حيلبما،   م  ب ل  أب  ب
 يه عن ش ء ك ُ أ رله.خجام  الرل ر واحلكن وبن رجةبن ، وكةان عمةر  ارا ةد اارامةل   ةاق  هلةن املةاء ابلليةل، ورآً طلهةة ابلليةل  ةدخل 

  ا الرجل ع ةدك  قالةُ"  ة ا مة  كة ا وكة ا  ارا ةدِن  بيُ امرأة،  دخل إليما طلهة داراً،  إلا    عن ز عمياء مقردة،   أهلا" ما  ص  
 .َتيِن قا  صلهِن، و رج عِن اال ،  قال طلهة" ثكلا  أم  طلهة، عًرات عمر تاب    خأب  نرين يف احلليةن

ال ةاعة  يةدع  ربةه   أن تقة رلكةل مةن تة ف شةياا مةن  ة ً اامةة إف ل ةر صةل  س عليةه وهةلنمن ا أنلك وركن ةيرا ابلدعاء ا الد أحبل يف س"
َ موُن أَُمرو أنمِحلو تبارك وتراف" ُن  َاُشقنُ  َعَلُيهو، َوَمُن َو و ًاا َ َا ِح َعَلُيمو َ موُن أَُمرو أنمِحلو َشيةُ ًاا  َةَرَ َ  هبووُن  َاُر نُ  بوهواخم لننا اللِحمننِح َمُن َو و  . َشيةُ

 ض  واملدر   ر   ابلالمي   وامل حمف  ر   ابل ا  و قخ  مصاحلمن .......إخل . احلاكن  ر   ابلرعية  والعبيب  ر   ابملر 
أو مةةةا أحةةة ج الباةةةر ة إف  ةةة ً املرةةةاِن اإلهةةةالمية ال ةةةامية، ومةةةا أشةةةد ا اقةةةار ال ةةةا  إف الا(لةةة  ابلرمحةةةة الةةةل تخةةةم د جةةةرا   أيهاااا املمااال و :

 ة ا الرصةر، الة ي  قةدت  يةه الرمحةة مةن أكًةر ا لة ،  ةال   ةم  يف  ة ا الرصةر امل ك بً، والل ت اه  امل اخرفً املغلة بً، وو هةيما يف 
لصةةرخات ااطفةةال، وو انةةً الًكلةة ، وو حل ةةً الاةةي خ، وو لكلمةةة الخةةرفاء، و   ةةم   يةةه إو للغةةة القةة ة، وم عةة  القةةدرة،  ةةإلا اهةةاهكن 

، وقةةال قةةائلمن" ا إن ِل تكةةن لئبةةا أكلاةة  الةة  ب ا، و ا إن ِل جتمةةل ال ةةالر يف ال فةة  ، وطغةة  ط  ةةان املةةادة اْا ةةة آلنةةُ الرمحةةة ابلرحيةةل
مل علي  ا، و ا إن ِل تاغَد بوَز َد تراِح  ب  ا.  ُين

 اللمن ا دَ اح ن ااخالق و  مدي اح  ما إو أنُ، واصرف ع ا هياما و  صرفن ع ا هياما إو أنُ.
                                                       وأقم الصالة؛؛؛؛؛؛؛؛؛       الدعاء؛؛؛؛؛؛؛؛                                 

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية  
 د / خالد بدير بدوي                                                                                                                                                             


