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 نبي الرمحة صلى اهلل عليه وسلم يف ذكرى مولده   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م2020  أكتوبر  23  –ه  1442  ربيع األول  6بتاريخ:  

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول:منزلة الرحمة في اإلسالم
 العنصر الثاني: صور من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأفراد األمة

 في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول العنصر الثالث: الرحمة
 وضــــــــــوعـــالم

شهد وأ ؛  وأشهد أن َّل إله وحده َّل شريك له  . (107ْلَعاَلِمنَي{ ) األنبياء:  }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْْحًَة لِ   :القائل يف كتابه الكرمياحلمد هلل  
أما   . عليه وعلى آله وأصحابه أمجعنيصلى هللا  اس ! إمنا أان رْحة مهداة ". نعن نفسه: " اي أيها الأن حممدا عبده ورسوله القائل  

 :بعد
إن مننن أ ننص ال ننفاا الننا اب نن  لننا نبينننا صننلى هللا عليننه وسننلص صننفة الرْحننة ؛ ولقنند انفننر ا صننفة الرْحننة يف القننرآن    عباد الله:

الرْحننة تقننتقاالا ئق ائننة وةننر عقننرة مننرًةف لنن لك  الكننرمي صل نندارةف وبفننارع كبننص عننن أي صننفة أفقديننة أفننر ف  قنند بكننررا صننفة  
ا تص نيب الرْحة صلى هللا عليه وسلص  ب كر  نن ا اقلننع العوننيص والتلكينند عليننه يف أحا يننع عنندة ؛  عننن عبنند هللا بننن عمننرو بننن العننا   

ْرَْحْْهْص الننراْْحَْنف اْرْحننَْ  ْوَن ينننَ َماِءف الننراِحْص  رضننهللا هللا عنهمننا أنننه صننلى هللا عليننه وسننلص  دننال: " الرااْحننِ ْن يف السننا ْرَْحْْكْص مننَ ْن يف اأْلَْرِ  ينننَ وا مننَ
َرَة دنَناَل  َِ ْشْجَنٌة  ْ" )البينناري(ف وعننن َأَل ْ َرينننْ ْه انا ا َدطَعننَ ْن َدطََعهننَ ْ َومننَ َلْه انا َلَها َوصننَ ْن َوصننَ ِه  ِمْن الننراْْحَِن َ مننَ ْ َعَليننْ لاى انا وَل انِا صننَ ْ  َرسننْ عننْ

ْ الراْْحََة ِمائََة ْجْزٍءف  َلَْمَسَك ِعْنَدْه ِبْسَعًة َوِبْسِعنَي ْجْزًءا َوأَنْنَزَل يف اَوسَ  أْلَْرِ  ْجْزًءا َواِحًدا ؛ َ ِمْن َذلنِنَك اُننْْْزِء ينَنَمَاَحْص  لاَص يَنْقوْل: "َجَعَل انا
يَ  يَبْه" )البينناري(ف وبوعنند صننلى هللا عليننه وسننلص أولرننك النن ين َّل يرْحننون أ ننص  اْقَْلْع َحَّتا بَنْرَ َع اْلَفَرْس َحاِ َرَ ا َعْن َوَلِدَ ا َفقننْ َة َأْن ْب ننِ

ْ َمْن ََّل يَنْرَحْص النننااَس")متفع عليننه(ف ودننال يف أ ننل اُنننة ا لنن ين أفننه عنننهص  أبعد الناس عن رْحة هللا سبحانه وبعاىل  قال:" ََّل يَنْرَحْص انا
َناِة َئَقئننَ  ُْ ِلٍصف َوَعِفينن ٌ بقوله: "َأْ ْل ا ْرَِ َوْمسننْ لُِ ِذي دنننْ ِ  ِلكننْ يٌص رَِديننْع اْلَقلننْ ٌل رَحننِ دٌُِع ْمَو نناٌعف َورَجننْ ٌُ ْمَت ننَ ْلطَاٍن ْمْقسننِ ٌ  ْذو  ٌة: ْذو سننْ  ْمتَنَعفننُِ

 .  ِعَياٍل")مسلص(
بيهقننهللا بسننند صننحي   ف  إ ننا رْحننة مننن دننال عننن نفسننه: " اي أيهننا الننناس ! إمنننا أان رْحننة مهننداة ".    النندارمهللا وال أيها المسلمون:

 (.107ومن دال عنه من كت  على نفسه الرْحة: }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنَي{ ) األنبياء: 
لقد بلغ  رْحة الرسول صلى هللا عليه وسلص  أبمته حدًّا َّل يتييلننه عقننلف حننَّت إن األمننر وصننل إىل فو ننه علننيهص مننن ك ننرة العبننا ة!!  و 

رب إىل هللا والتبتننل إليننه أمننر حممننو  مرهننوبف بننل  ننو مننلمور بننهف لكنننه صننلى هللا عليننه وسننلص  كننان  قننى علننى أمتننه مننن  ومننع أن التقنن 
املبالغة يف األمر  يفتقدون التوازن يف حياالصف أو ي ل لص األمننر إىل املَلننل والكسننلف أو ي ننل لننص احلنند إىل ا ر نناع الزائنند عننن  ادننة  

ما يْعننِرْ  عننن عمننٍل مننن األعمننالف ْمقننراٍب إىل دلبننهف حمبننٍ  إىل نفسننهف َّل لقننهللاء إَّل قو ننه أن يْفننَر  علننى    ا نسانف ل لك رأيناه ك صاً 
وَ  َل َو ننْ َْ اْلَعمننَ وْل انِا صننلى هللا عليننه وسننلص  لَينَنَد اَن َرسننْ َل    أمته  يعنتهص ويقع عليهص..؛ بقول أم املؤمنني عائقننة : "ِإْن كننَ ُيننِْ أ َأْن يَنْعمننَ

عا بِِه َفقْ  ِا"ف  َّللننة    َيَة َأْن يَنْعَمَل بِِه النااْس  َنيْنْفَرَ  َعَلْيِهْص" البياري ومسلص  ؛ ول لك كان ك صًا ما يقول كلمننة: "لنَنْوََّل َأْن َأشننْ َعلنَنى أْمننا
اقننروج يف كننل    على أنه ُي  األمرف ولكنه  قى الفتنة على األمةف  انور كي  كان َّل  رج يف كل املعارك لكننهللا َّل يتحننراج الننناس يف
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مننرةف وكينن  كننان َّل يننؤفر صننقة العقنناء إىل منت نن  الليننلف وكينن  ر ننل اقننروج إىل ديننام الليننل مجاعننة يف رم ننان فقننيَة أن يْفننَرَ   
علنننى املسنننلمنيف وكيننن  دفنننر يف النننر ُِ علنننى منننن سنننلل عنننن بكنننرار احلنننل يف كنننل عنننام فقنننية  رضنننه لننن ه ال نننورة علنننى املسنننلمنيف  

 و ك ا.....
صننور عدينندة بقننمل أ ننرا اً وأعمنناراً وألننواانً  تلفننة مننن    -يف حينناة الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلص   -قلننع الرْحننة  ه:أحبتي في الل

 ضعاف اجملتمعف وسوف ن كر ا لنلف  منها العهة والعوة ونطبقها على أر  الوادع.
ْ َعْنْه دَاَل: "َفَدْم ْ   فمنها الرحمة بالخدم والعبيد: ا دنَناَل ِ    عن أََنٌر َرِضهللَا انا ِننَي َ مننَ َر سننِ لاَص َعقننْ ِه َوسننَ ْ َعَليننْ لاى انا  النايبا صننَ

هِ  ْ َعَليننْ لاى انا وْل انِا صننَ َرَب َرسننْ ا ضننَ َة دَالننَْ : "مننَ ْن َعاِئقننَ نَنْعَ "ف وعننَ نَنْعَ  َوََّل َأَّلا صننَ َرَأًة وَ ْأفٍُ َوََّل ِلَ صننَ ِدِه َوََّل امننْ ُأ بِيننَ ًرا دننَ ينْ لاَص شننَ ََّل   َوسننَ
اِحِبِه ِإَّلا َأْن ينْ  ْن صننَ َتِقَص مننِ ُأ  َنيَنننننْ ف َوَما نِيَل ِمْنْه َشهللْاٌء َد لا  َفاِ ًما ِإَّلا َأْن ُْيَاِ َد يف َسِبيِل انِا زا َوجننَ َتِقَص ِنِا عننَ ْن حمننََارِِم انِا  َنيَنننننْ هللْاٌء مننِ َك شننَ تَنهننَ ننْ

 ")أفرجهما البياري ومسلص (.  
ْه دنَناَل:"    لصبيان:ومنها الرحمة باألطفال وا ْ َعنننْ هللَا انا َرَة َرضننِ  قنند كننان صننلى هللا عليننه وسننلص رحيمنناً صأل فننال:  عننن َأَل ْ َرينننْ

َْ ْبْن َحاِبٍر التاِمي َر ْ َعَلْيِه َوَسلاَص احلََْسَن ْبَن َعِلهللاٍُ َوِعْنَدْه اأْلَدنْ ْن اْلَولنَنِد  ِمهللاأ َجاِلًساف  َنَقاَل اأْلَ دَنباَل َرْسوْل انِا َصلاى انا َرًة مننِ َْ: ِإنا ِ  َعقننَ َر دنننْ
ْ َعَلْيِه َوَسلاَص ُثْا دَاَل: َمْن ََّل يَنرْ  ْهْص َأَحًداف  َنَنَوَر ِإلَْيِه َرْسوْل انِا َصلاى انا ْن أَننَنِر بنْنِن َمالنِنٍكف  َما دَنبناْلْ  ِمننْ َحْص ََّل يْنْرَحْص" )متفننع عليننه(؛ وعننَ

دً  ًعا لنَنْه  دَاَل :" َما رَأَْيْ  َأحننَ َراِ يْص ْمْسَمْضننَ اَن ِإبنننْ لاَص ف كننَ ِه َوسننَ ْ َعَليننْ لاى انا وِل انِا صننَ ْن َرسننْ َص ِصْلِعينَناِل مننِ اَن َأْرحننَ اَن  ا كننَ َواِ  اْلَمِديننَنِة ف وَكننَ يف عننَ
ًنا َ َكاَن َيَْبِيِه َوِإنا اْلبَنْيَ  لَْيداَفْن  َنَيْلْفْ ْه  َنيْنَقبُِْلْه ".) ْرْه دَنينْ  رواه مسلص ؛ وانور كتاب: العيال ؛ ابن أل الدنيا (.  ِظرنْ

رِْكوَن    ومنها الرحمة بالضعفاء ولين الجانب لهم: اَل اْلْمقننْ ٍر  َنقننَ تاَة نَنفننَ لاَص سننِ ِه َوسننَ ْ َعَليننْ لاى انا َع النننايبُِ صننَ  َعْن َسْعٍد دَاَل ْكناا مننَ
ْ َعَلْيِه َوَسلاَص: اْ رْ  َقنِ لِلنايبُِ َصلاى انا َ ْيٍل َوبنِنَقٌل َورَجننْ ْن  ننْ ٌل مننِ َنا دَاَل وَْكْنْ  َأاَن َواْبْن َمْسْعوٍ  َورَجننْ ا    ْ  َ ْؤََّلِء ََّل َُيَْمِئْوَن َعَلينْ يِهمننَ ْ  ْأ َُِ َلسننْ

ْ َأْن يَنَقَع َ َحداثَ  ْ َعَلْيِه َوَسلاَص َما َشاَء انا ْ َعزا َوَجلا:} َوََّل َبطنْنْرْ  النناِ يَن ينَنْدْعوَن َرلنناْْص     َنَوَدَع يف نَنْفِر َرْسوِل انِا َصلاى انا نَنْفَسْه  َلَنْنَزَل انا
 ِصْلَغَداِة َواْلَعِقهللاُِ يْرِيْدوَن َوْجَهْه {)مسلص( .

حيدود: مية ال فيي ققا ْ  ومنها الرحمة  لاى انا ْه:" ْأِبَ النننايبأ صننَ ْ َعنننْ هللَا انا َرَة َرضننِ ْن َأِل ْ َرينننْ ِرَب دنَناَل:   عننَ ٍل دنَنْد شننَ لاَص ِبَرجننْ ِه َوسننَ َعَليننْ
ا انْ  اِرْب بِ َنْوبنِنِه؛  َنَلمننا ِه َوال ننا اِرْب بِنَنْعلننِ ْ. دنَناَل: ََّل  اْضرِبْوْه. دَاَل أَبْو ْ َريْنَرَة: َ ِمناا ال ااِرْب بَِيِدِه َوال ننا َزاَك انا ْوِم: َأفننْ ْل اْلقننَ َرَف دنَناَل بَنعننْ  ننَ

 بِْعيْنوا َعَلْيِه القاْيطَاَن" ) البياري(.بَنْقوْلوا َ َكَ ا ََّل 
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلص   ائص الوصية صلنساءف وكان يقول ألصحابه: "اْستَنْوْصوا ِصلنَُِساِء    ومنها الرحمة بالنساء:

ف وْ نا الرديع مننن النسنناءف  قنند رو   َفْصًا" البياري ف بل إن  ناك ما  و أعج  من ذلكف و و رْحته صلى هللا عليه وسلص  صِ َماء
وِل انِا صنننلى هللا علينننه وسنننل  ِد َرسنننْ ْ  بِينننَ ِة لََتْلفنننْ ِل اْلَمِديننننَ اِء َأ نننْ ْن ِإمنننَ ْة منننِ ْ  اأْلَمنننَ ْع  أننننر بنننن مالنننك دنننال: "ِإْن َكاننننَ ِه َحينننْ ْع بنننِ ص  َنتَنْنطَلنننِ

 َشاَءْا!"  البياري .
رسول هللا صلى هللا عليننه وسننلص  آذ   يننه امننرأة أو شننعا عليهنناف سننواًء مننن زوجابننه    إننا نتحد  العاِل أمجع أن َيِب لنا تود  من حياة

 أو من نساء املسلمنيف بل من نساء املقركني.
 قنند ونناوزا رْحتننه صننلى هللا عليننه وسننلص ذلننك كلننه إىل احليننوان والبهيمننة؛  ننصوي عبنند هللا بننن جعفننر   ومنها الرحمة بالحيوان:
ى هللا عليه وسلص   فل حائطاً لرجل مننن األن ننارف  ننهذا  يننه مجننل  لمننا رأ  النننيب صننلى هللا عليننه وسننلص   رضهللا هللا عنهما أن النيب صل 

هللا عليننه وسننلص  :"مننن رب  نن ا اُمننل  ملننن  نن ا    حُن وذر   عيناه  لاته صلى هللا عليه وسننلص   مسنن  ظفننراه  سننك ف  قننال صننلى
ِة النناِا َملا  ِ ِه اْلَبِهيمننَ هللا اناَ يف  ننَ َكا  اُمل "  جاء  َّت من األن ار  قال:   اي رسننول هللاف  قننال لننه : " َأ نَنَق بَنتاقننِ ا  َِهننناْه شننَ ْ ِإايا ننَ َك انا كننَ
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ْه   لاى اناْ َوبْْدئِبنْنْه " ) أْحنن   ِإَ ا أَننناَك وِْيعننْ وْل انِا صننَ را َرسننْ ًر(ف ودنند مننَ   د وأبننو  او  بسننند صننحي (ف ) َوبْْدئِبننْه: َأْي ْبْكرِ ننْه َوبْنْتِعبننْه َوْزاًن َوَمعننْ
ةِ  ائِِص اْلْمْعَجمننَ ِ ِه اْلبَنهننَ وا اناَ يف  ننَ اَل: "ابناقننْ ْرْه بَِبْطننِنِه  َنقننَ ٍص دنَنْد حلننََِع َظهننْ لاَص بَِبعننِ ِه َوسننَ احِلًَة" )أبننو  او  وابننن   َ   َعَليننْ ا صننَ احِلًَة وَْكْلو ننَ ا صننَ ارَْكْبو ننَ

ِه وَ  ْ َعَليننْ لاى انا وَل انِا صننَ ا: َأنا َرسننْ ْهمننَ ْ َعننْ هللَا انا َر َرضننِ ِن ْعمننَ ِد انِا بننْ ْن َعبننْ راٍة  فزميننة بسننند صننحي (ف وعننَ َرَأٌة يف  ننِ َبْ  امننْ اَل: " عننْ ُِ لاَص دننَ سننَ
َها َحَّتا َمابَ  نْ َسَجنَنتنْ ْل مننِ ا دَْكننْ هننَ هللَا بَنرََكتنْ َهاف َوََّل  ننِ تنْ َها ِإْذ َحَبسننَ َقتنْ ا َوََّل سننَ هننَ هللَا َأْ َعَمتنْ ا النننااَرف ََّل  ننِ اِ  اأْلَْرِ ") متفننع    ْ  َ َدَفَلْ  ِ يهننَ َفقننَ

 عليه(.
ه بع ننفور! حيننع يقننول رسننول  وبتجاوز رْحته البهننائص إىل الطيننور ال ننغصة الننا َّل ينتفننع لننا ا نسننان كنفعننه صلبهننائصف ولننوننر إىل رْحتنن 

ْفورًا َعبَن نًنا ْن دَنتننََل ْع ننْ ٍة" )أْحنن   عننَلا   هللا: "مننَ َفعننَ ِا ِلَمننْ ف ِإنا  نْنَقاًن دَنتَنلننَِا َعبَن نًناف َوَِلْ يَنْقتْنلننْ وْل: اَي َربُِ ِة يَنقننْ ْوَم اْلِقَيامننَ د النسننائهللا وابننن  ِإىَل انِا ينننَ
 حبان بسند ضعي (.

جنناء أبننو بكننر أببيننه عننام الفننت  يقننو ه هللاننو رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلص ورأسننه كال اغامننة     قنند  ومنها الرحمة بكبار السن:
بياضا من شدة القي ف  رحص النيب صلى هللا عليه وسلص شييوفته ودننال: " ننق بركنن  القننيخ يف بيتننه حننَّت أكننون أان آبيننه  يننهف دننال  

ن أن متقننهللا إليننه."   السننصة النبويننة َّلبننن ك ننص   ؛ و ننو القائننل صننلى  أبو بكر رضهللا هللا عنه:  و أحع أن ميقننهللا إليننك اي رسننول هللا منن 
 هللا عليه وسلص: " لَْيَر ِمناا َمْن َِلْ يَنْرَحْص َصِغصاََن َويْنَودُِْر َكِبصاََن"  أْحد والمم ي واحلاكص وصححه .

لتقننمل الكفننار كنن لكف  عننندما ديننل     الرْحة يف ا سقم ِل بقت ر على املسلمني  حسنن ؛ بننل بعنندا ومنها الرحمة بالكفار:
ملننا جنناءه ملننك    –"إين ِل أبعع لعااًنف وإمنا بع   رْحة" )مسلص( ف ودال يف أ ل مكة    له صلى هللا عليه وسلص اَ  على املقركني دال:

ومسننلص(ف وملننا أصنني     : " بل أرجو أن  رج هللا من أصقلص من يعبد هللا وحده َّل يقرك به شيرا " )البينناري -اُبال ليلمره تا شاء
 ."اللهص ا د دومهللا  ه ص َّل يعلمون" )شع  ا ميان للبيهقهللا(   يف أحد دال له ال حابة الكرام اَ  على املقركني  قال:

ْكْص   نن  :ومنها رحمة النبي بأمته ْن أَنْنْفسننِ وٌل مننِ اءَْكْص َرسننْ ْد جننَ ق رينن  يف ذلننك أل ننا اذنندف النن ي أرسننل بننه ولننهف دننال بعاىل:}لَقننَ
(ف ومن موا ر رْحته أبمتننه ل ننعفها يفننر  هللا عليننه ةسننني  128ٌز َعَلْيِه َما َعِنتأْص َحرِيٌص َعَلْيْكْص ِصْلْمْؤِمِننَي رَْءوٌف رَِحيٌص {)التوبة:  َعزِي

َّل    صقة  ما يزال أما أما حَّت ختف    ه ال قة إىل ةر رْحة أبمتهف وَيمننره جهيننل أن يقننر  أمتننه علننى حننرف  يقننول: إن أمننا
بطيع ذلكف  يقول: أدرئهص على حر ني حَّت أوصله إىل سبعة أحرف؛ وعن عبد هللا بننن عمننرو بننن العننا  :" أن النننيب صننلى هللا عليننه  

ِا  ْن بَِبعننَ َن النننااِس َ مننَ َلْلَن َك نِنصًا مننِ " ) إبننرا يص:      َِهننناهْ وسلص  بق دول هللا عز وجل يف إبننرا يص عليننه ال ننقة والسننقم : "َربُِ ِإ نناْنا َأضننْ اُِ مننِ
َ  اْلعَ 36 ْر ذننَْْص  َِهننناَك أَنننْ اْ َك َوِإْن بَنْغفننِ ْْص ِعبننَ ِه ا ْلْْص  ننَ ى عليننه ال ننقة والسننقم : "ِإْن بْنعننَ ُِ اَل ِعيسننَ يْص" ) املائنندة:  ( َودننَ (؛  118زِيننْز احْلَكننِ

الَ  ىف  َنقننَ ِا" َوَبكننَ ِا أْمننا صا أْمننا ا يْنْبِكيننَك "  نَنَلاَتْه   َنَر نَنَع يََدينْنِه َودنَناَل: "اللاهننْ ْلْه مننَ ٍد َورَبننأَك َأْعلنَنْص َ سننَ ْ  ِإىَل حْمَمننا لا: "اَي ِجْهِيننْل اْذ ننَ زا َوجننَ ْ عننَ  انا
ْ:"اَي ِجْهِيننْل   اَل انا ْ  ِإىَل ِجْهِيْل عليه ال قة والسقم َ َسلَلَْه  ََلْفَهَْه عليه السقم ِتَا دَاَل َوْ َو َأْعَلْص  َنقننَ يَك    اْذ ننَ ْل: ِإانا َسنْنْرضننِ ٍد  َنقننْ حْمَمننا

 يف أْماِتَك َوََّل َنْسوْءَك"  مسلص   هل بعد ذلك من رْحة !!
نعص أيها ا فوة الكرام ! إ ننا الرْحننة الننا أسننكنها هللا القلننوبف و ننرج لننا الغمننوم واذمننوم عننن كننل مهمننوم ومنكننوبف إ ننا الرْحننة الننا  

 بواب الهكاا واقصاا من السماء.يرحص هللا لا الرْحاء, ويفت  لا أ
بعالوا بنا عبا  هللا ننزل سوايً إىل أر  الوادع لنعرف واجبنا هللاننو الرْحننة يف حيابنننا املعاصننرة مننع كننل أ ننرا  اجملتمننع   أحبتي في الله:

 حَّت خنرج من موضوعنا بفائدة وبطبيع عملهللُا:  



  (4  ) 

ِرْب   يج  على كل  ر  أن يرحص كل من  ننو  نن  يننده ؛ ولننيعلص أن هللا ْ  َأضننْ اِريُِ دَاَل:"ْكنننْ ْعوٍ  اأْلَْن ننَ ْن َأِل َمسننْ  أدنندر عليننه منننهف  عننَ
ِهف  َاْلتَنفننَ أ  َك َعَليننْ َك ِمنننْ ْ َأْدَدْر َعَليننْ هِ   ْهَقًما ِ  َ َسِمْعْ  ِمْن َفْلِفهللا َصْواًت: اْعَلْص َأَص َمْسْعوٍ  َنا ْ َعَليننْ لاى انا وْل انِا صننَ َو َرسننْ لاَصف     نَنِهَذا  ننْ َوسننَ

.  َنَقاَل: َأَما َلْو َِلْ بَنْفَعْل لََلَفَحْتَك النااْر َأْو َلَمسا   ْتَك النااْر" )مسلص( . َنْقْلْ : اَي َرْسوَل انِا ْ َو ْحرٌّ ِلَوْجِه انِا
دننال: كننُنا مننع رسننول هللا صننلى  عننن ابننن مسننعو   كما ُي  على اُميع الرْحة صلطيور والدواب ؛ ولنمك عا ابنا القبيحة يف بع يبها؛  

رْة  جعلنن  بفننرُِ ف   هف  رأينننا ْحننْاَرًة ) ع ننفورة ( معهننا  رفننانف  لفنن ان  رفيهنناف  جنناءا احلمننا هللا عليننه وسننلص يف سننفرف  ننانطلع حلاجتننِ
  جاء صلى هللا عليه وسلص  قال: " من  جع   ه بولِد ا  ر أوا ولَد ا إليها ".

ي اَّلحتياجاا اقاصة أن يق ننهللا حاجتننه وير ننع بننهف  عننن أنننر رضننهللا هللا عنننه: أن امننرأة كننان يف  وُي  على كل من رأ  أحداً من ذو 
هللَا لنَنِك   َُّتَ َأْد ننِ ْرِ ف حننَ َكِك شننِ اَل: "اَي ْأُم  نْنَقٍن! انوننري َأُي السننُ َحاَجتنَنِك"ف  عقلها شهللاءف  قال : اي رسننول هللا إن   إليننك حاجننة!  َنقننَ

 َحَّتا  َنَرَهْ  ِمْن َحاَجِتَها )مسلص(. َ َيَق َمَعَها يف بَنْعِل الطأْرِعف
الرْحة صلنساء وأن يتقوا هللا  يهنف  املرأة ضعيفة  لودة من ضلٍع أعوجف وإين أعلننص رجنناَّلً يعنناملون الزوجنناا   ُي  على األزواجكما 

ْصْ  ْصْْكْص فننننَ ْصْْكْص  معاملننننة العبينننند ان يننننك عننننن ا  انننننة ومجيننننع صننننور النننن ل واذننننوانف وهفلننننوا عننننن دننننول النننننيب:" فننننَ ِه َوَأاَن فننننَ ْكْص أِلَْ لننننِ
 أِلَْ ِلهللا") المم ي وحسنه(.

ُينن  علننى األهنينناء بعهنند األرامننل والفقننراء وال ننعفاء واوتنناجني واملسنناكني والرْحننة لننصف  هننا  ننو أبننو بكننر ال ننديع يتعهنند امننرأة  كما 
أل ل احلهللا أهنامهصف  لما استيل  وصننار أمننص املننؤمنني    عمياء يف املدينة يق هللا ذا حاجاالا سراً إصن فق ته للمسلمنيف وكان ُيل 

بعد أن صار أبو بكننر فليفننة: ا ن َّل ُيلبهننا. بقننول: لقنند صننار دائنند الدولننة وأمننص املننؤمنني   -يعا من نساء احلهللا-دال  جارية منهص 
و بكننر رضننهللا هللا عنننه  قننال: بلننىف  يسص اُيو  ويتحمل املسرولياا  ننل يلتفنن  إىل هنمنننا وُيلبهننا  ا ن َّل ُيلبهنناف  سننمع بنن لك أبنن 

وإين ألرجو أَّل يغصين ما  فل   يه عن شهللاء كن  أ عله.)جامع العلوم واحلكص َّلبن رج ( ف وكان عمر يتعا د األرامل يستقهللا ذننن  
 نننع  نن ا  املاء صلليننلف ورآه  لحننة صلليننل ينندفل بينن  امننرأةف  نندفل إليهننا  لحننة  نناراًف  ننهذا  ننهللا عجننوز عمينناء مقعنندةف  سننلذا: مننا ي

الرجل عندك  دال :   ا م  ك ا وك ا يتعا دين َيبيا تا ي لحاف و ننرج عننا األذ ف  قننال  لحننة: ئكلتننك أمننك  لحننةف ع ننراا  
 عمر بتبع ! )أبو نعيص يف احللية(.

لرْحننة الننا ب ننُمد  أَّل ما أحوج البقرية إىل   ه املعاين ا سقمية السنناميةف ومننا أشنند ا تقننار الننناس إىل التيلننع ص أيها المسلمون:
جراح املنكوبنيف والا بواسهللا املست عفني املغلوبنيف وَّل سيما يف  نن ا الع ننرف النن ي  قنندا  يننه الرْحننة مننن أك ننر اقلننعف  ننق يسننمع  
يف   ا الع ر ل رفاا األ فالف وَّل ألنننني ال كلننىف وَّل حلنننني القننيولف وَّل لكلمننة ال ننعفاءف َّل يسننمع  يننه إَّل للغننة القننوةف ومنطننع  

قدرةف  هذا استحكص الوقم يف النفوسف و غى  و ان املا ة اُا ة آذن  الرْحة صلرحيننلف ودننال دننائلهص: " إن ِل بكننن ذئبننا أكلتننك  ال
 ال ائب "ف و " إن ِل وهل ُْيهل عليك "ف و " إن ِل بتغَد ِبَزيٍد بعقاى بك ".

 يجعلنا من أهل الرحمة في الدنيا واآلخرة ؛؛؛نسأل الله أن 
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