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 أما بعد:         ..  للعادلُت  ادلبعوث رمحةن ، كالصبلة السبلـ على محد الشاكرين احلمد هلل
دى عى ، كتػى نيوي تػى كىثيرت فً   يف زمنو  للقوم فيو أٍف  عيبى فيو أٍف يىتصدَّر، كصى  منابريه، كسىهيل للضعيفً  للقوؿً  دَّ

أٍف نستمسك باحلبل القومي، كالصراط ادلستقيم، كسَتة خَت  -معشر األمة–ر، كاف لزامان علينا يؤثّْ 
ًكني من خبللو كاقعي ؽليٍ موجز بأسلوب  ضي سَتتو رٍ عدة، منها: عى ، كذلك بأساليب ادلرسلُت 

 تطبيق سَتتو بأسلوب عملي، يىصليحي يف كل زماف كمكاف، كْتسب الظركؼ كاألحواؿ.
جت لنا ىذه احلياة رى ا لكل حيكم من أحكاـ الشريعة، فخى كانت تطبيقنا عمليِّ   حياة رسولنا إف »

، مشل كل ادلتغَتات ، قاؿ اليت من ادلمكن أف تقابل الفرد أك اجلماعة، أك األمة ككل يف شكلو بديعو
ُلَها َكنَ َهارَِىا َقْد تَ رَْكُتُكْم َعَلى اْلبَ ْيَضاءِ : )رسوؿ اهلل  َها بَ ْعِدي ِإَلا َىاِلك   ،لَي ْ (1)(ََل يَزِيُغ َعن ْ

. 

بكل  رَّ حياتو مع كل الطوائف اليت من احملتمل أف يتعامل معها ادلسلموف، كمى  يف رسوؿ اهلل تعامل 
لم، كىذه ٘تر ّٔا األمة اإلسبلمية، فهذه ظركؼ حرب كىذه ظركؼ سً  الظركؼ اليت من ادلمكن أفٍ 

 فًتات قوة كىذه فًتات ضعف.
اث اليت من ادلمكن أف ا كاضحنا جلينا يف تكثيف كل األحدهدت السَتة النبوية إعجازنا إذليِّ كلقد ش

تواجو ادلسلمُت يف أم زماف كيف أم مكاف، كذلك يف ثبلث كعشرين سنة فقط؛ حىت يتحقق التوجيو 
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف اإلذلي احلكيم:
 .(ُِاألحزاب: )   جم

لنا كنوزنا خرجت مع كل األمور اليت كاجهتو بطريقة فذة، كبسينَّة مطهرة أى  كلقد تعامل الرسوؿ 
رز يف كل ذرة من ذرات حياتو العنصر األخبلقي،  ىائلة من فنوف التعامل، كمن آداب العبلقات، كبى 

من  أمُّ قوؿ أك فعل لو  -حقيقةن -، فبل ؼللو كعنصر مؤثر ٘تامنا على كل اختيار من اختياراتو 
  البشرم، األمر الذم قمة الكماؿ إىل -ببل مبالغة-إىل ىذه الذركة، ككصل  غى لى فيع، بػى خلقو كرمي، كأدب ر 

                                 
 (.ّْٗٔ) رقم: ر حديثنظى يي كصححو األلباين يف صحيح اجلامع، (، كغَته، ّْركاه ابن ماجو يف سننو ) (1)
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 .(2)«(1)(َم َمَكارََم اَِلْخََلقِ ِإناَما بُِعْثُت ِِلَُتمٍّ ): نستطيع أف نفهم منو قولو 
بُت أيدينا موضوعان من أىم ادلوضوعات اليت ضلتاج إليها يف زماننا ىذا، بل نتناكؿ يف ىذه الورقات 

 قُخلُ »النفوس، كيف أماف الدنيا، أال كىو  لسعادة األمم، كيف استقرار سببه كيف كل األزمنة، كىو 
ض أعلى مستول يف الرمحة عرفتو عرً ذلك أهنا تى ، فالرمحة ذلا شأف عظيم يف القرآف كالسنَّة، ك «الرحمة

 يسَتكف أمجعُت مقياسنا للناس اليت جعلها اهلل ، ك البشرية، أال كىي الرمحة يف حياة رسوؿ اهلل 
 .(َُٕاألنبياء: ) َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱقاؿ يف كتابو:  ، فإنو خلفها

انو يعػاين مػن فقػداف للرمحػة يف معظػم كَّ أف العامل اآلف بشىت طبقاتو، كببلده، كسيػ ذلككإذا أضفنا إىل »
 التعامبلت، كيف شىت آّػاالت، كأصػبحت القسػوة، كالعنػف، رػات رئيسػية مػن رػات احليػاة، إذا أضػفتى 

النبوية تيعد أمرنا ضركرينا للخركج من األزمات ادلتبلحقة اليت يعانيهػا العػامل يف   الرمحة أف دراسة تى لمذلك عى 
   كل مكاف.

، كالػيت يطلقهػا كيضيف إىل أعلية ادلوضوع، تلػك اذلجمػات الشرسػة الػيت تسػتهدؼ رسػولنا العظػيم 
يُت كالشػػرقيُت، بػػل كأحياننػػا مػػن أبنػػاء ادلسػػلمُت العلمػػانيُت، كالػػذين ػلػػزهنم أف غلػػدكا اآلف الكثػػَت مػػن الغػػرب

كمػػػا أشػػػد خسػػػارة البشػػػرية لػػػو ...  كلكػػػن للبشػػػر أمجعػػػُت –لػػػيس فقػػػط للمسػػػلمُت– قػػػدكة رسػػػوؿ اهلل 
 رض. ؿ، كأرحم من سار على ىذه األ، كأعظم رسو ت قيمة خَت سللوؽهلى جى 

، كإف كانت ىذه مهمػة إفَّ مهمة ادلسلمُت ثقيلة حقنا، كىي ال تكمن يف الدفاع فقط عن الرسوؿ 
، حػىت نسػتنقذ بػو ادلبليػُت جليلة، كلكن مهمة ادلسلمُت يف األساس ىي التعريف ّٔذا الرسوؿ الرحيم 

(3)«، فضىلَّ كأضلَّ كالببليُت شلن عاشوا حياهتم كىم ال يعرفونو، كشلن عىبىدى اهلل على غَت علم

. 
 

ى ذلػػك إىل نفػػع هم، كإظلػػا يتخطَّػػكمػػن ىنػػا فػػإفَّ دكر ىػػذا البحػػث ال يقتصػػر علػػى تعريػػف ادلسػػلمُت بنبػػيّْ 
 .البشرية مجعاء ّٔذا اجلانب الرائع من سَتتو 

 
                                 

رّْجُِِْ)يف ادلستدرؾ ركاه احلاكم  (1)  :اه، كأكرده األلباين يف السلسة الصحيحة برقم(، كقاؿ: صحيح على شرط مسلم كمل ؼلي
(ْٓ.) 
 ،، رابطة العامل اإلسبلمي، الرياضِط/ ،ُِ-ُُاحلنفي السرجاين، د. راغب  ، أ.: الرمحة يف حياة الرسوؿ نظريي  (2)

 .يف ىذه الورقات(كثَتان منو   م، أفدتي يّْ . )كىو ًسفره قػى قُُّْ
 .ِِ-ُِ، ادلرجع السابقينظر:  (3)
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ِأًالً:ِأىذافِانجحث:
 بياف سعة مفهـو الرمحة. -
 م.يف تعاملو مع ادلسلمُت بطبقاهت التعرؼ على رمحة النيب  -
 .إيذائهمكمستول يف تعاملو مع غَت ادلسلمُت بأحواذلم  التعرؼ على رمحة النيب  -

 
ِثبنيًب:ِحقيقةِانشمحة:

الرمحة: من رمحة يرمحو، رمحة كمرمحة، إذا رؽَّ لو، كتعطف عليو، كأصل ىذه ادلادة  :معنى الراْحَمة لغة  
: رحم بعضهم   .كمنها الرًَّحم: كىي عىبلقة القرابة .بعضنايدؿُّ على الرقة كالعطف كالرأفة، كتراحم القـو

(1)كقد تطلق الرَّمٍحىة، كيراد ّٔا ما تقع بو الرَّمٍحىة، كإطبلؽ الرَّمٍحىة على الرّْزؽ كالغيث  

. (1)  
، كقد تستعمل تارةن يف الرّْقَّة » :ا  معنى الراْحَمة اصطَلح     الرَّمٍحىة رقَّة تقتضي اإلحساف إىل اٍلمىٍرحيوـً
 .(2)«رَّدة، كتارة يف اإلحساف آّرَّد عن الرّْقَّةآّ

(3)«ىي رًقَّة يف النفس، تبعث على سوؽ اخلَت دلن تتعدل إليو»كقيل: 

. 
رًقَّة يف القلب، يبلمسها األمل حينما تدرؾ احلواس أك تدرؾ باحلواس، أك يتصور الفكر »كقيل: ىي 

نما تدرؾ احلواس أك تدرؾ باحلواس أك يتصور كجود األمل عند شخص آخر، أك يبلمسها السُّركر حي
 .(4)«الفكر كجود ادلسرة عند شخص آخر

 
ة:
َّ
ن
ُ
ِثبنثًب:ِفضمِانشمحةِيفِانكتبةًِانس

إال بالرجوع أكالن إىل ادلصدر  يف عُت رسوؿ اهلل  إننا لن نستطيع أف نستوعب مفهـو الرمحة
 ، كىو القرآف.عنده  الرئيسي الذم كىوَّف ىذا ادلفهـو

قد  -باستثناء سورة التوبة-يف كتاب رب العادلُت، أف كل السور فيو  إف أكؿ ما يلفت األنظار»
كليس ؼلفى على أحد أف تصدير كل السور  ،الرحيم صيدّْرت بالبسملة، كأيحًلق بالبسملة صفتا الرمحن

                                 
 ، مادة )رأؼ(.َِٖ، مادة )رحم(، كينظر سلتار الصحاح، للرازم، ّٕٓر: مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، ينظ (1)
 ق.ُُّْ، دار ادلعرفة، بَتكت، ُ، ط/ُٕٗردات يف غريب القرآف، الراغب األصفهاين، ٖتقيق زلمد خليل عيتاين، فادل (2)
 ـ.ُٕٗٗبدكف طبعة، دار سحنوف، تونس،  (،ِْ/ِٔالتحرير كالتنوير، الطاىر بن عاشور ) (3)
 ق.َُِْ، دار القلم، دمشق، ٓ(، ط/ٓ/ِاألخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، عبدالرمحن ادليداين ) (4)
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كال ؼلفى على أحدو أيضنا  ،ع اإلسبلمييف التشري ُت أمر لو داللتو الواضحة على أعلية الرمحةّٔاتُت الصفت
يف ادلعٌت بُت الرمحن كالرحيم، كالعلماء ذلم تفصيبلت كثَتة كآراء متعددة يف الفرؽ بُت  التقارب
مع صفة الرمحة صفة أخرل من صفاتو كالعظيم أك  مع اهلل ، ككاف من ادلمكن أف غلى (1)اللفظُت

احلكيم أك السميع أك البصَت، ككاف من ادلمكن أف غلمع مع الرمحة صفة أخرل ٖتمل معٌت آخر ػلقق 
اجلبار أك ادلنتقم أك القهار، كلكن  :ْتيث ال تطغى عنده صفة الرمحة، كذلك مثل القارئتوازننا عند 

ا، كىو  ُت ادلتقاربتُت يف كل بداية لسور القرآف الكرمي يعطي االنطباعاجلمع بُت ىاتُت الصفت الواضح جدن
أف الرمحة ميقدَّمىة ببل منازع على كل الصفات األخرل، كأف التعامل بالرمحة ىو األصل الذم ال ينهار 

ا، كال يتداعى أماـ غَته من األ نراىا يف ترتيب  هره أفَّ أكؿ السور اليتكيؤكد ىذا ادلعٌت كييظ ،صوؿأبدن
أف يرتب القرآف ىذا الًتتيب  أكحى لرسولو  كىذا الًتتيب توقيفي، ٔتعٌت أف اهلل -القرآف الكرمي 

صلد أف أكؿ السور يف ىذا الًتتيب  -(2)الذم بُت أيدينا اليـو مع أف اآليات كالسور نزلت بًتتيب سلتلف
مث ٕتد فيها  كبقية السور،  -كفيها صفتا الرمحن الرحيم-بسملة فتيًتحت بالالفاٖتة، كأف ىذه السورة قد ا

بالذات لو صفيت الرمحن الرحيم قد تكررتا يف السورة ذاهتا، كىذا التصدير للقرآف الكرمي ّٔذه السورة 
كل   ككما ىو معلـو فسورة الفاٖتة ىي السورة اليت غلب على ادلسلم أف يقرأىا يف ،داللتو الواضحة أيضنا

، كمعٌت ذلك أف ادلسلم يردد لفظ الرمحن مرتُت على األقل، كيردد لفظ  ركعة من ركعات صبلتو كل يـو
يف كل ركعة من ركعات  الرحيم مرتُت على األقل، فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رمحة اهلل 

مرة يف خبلؿ سبعة عشر ركعة ٘تثل الفركض اليت  (ٖٔ)يف كل يـو  ، كىذا يعٍت ترديد صفة الرمحةالصبلة
ا دلدل االحتفاؿ   ّٔذه الصفة اجلليلة: صفة الرمحة.على ادلسلم، شلا يعطيك تصورنا جيدن

كمل يكن ىذا االحتفاؿ ادلهيب ّٔذه الصفة يف أكؿ القرآف فقط، كال يف أكائل السور فحسب، كلكنو  
 لقرآنية، كبشكل الفت للنظر.سور اكاف كذلك يف كل ال

ٔتشتقاهتا ادلختلفة يف القرآف الكرمي،  بإحصاء عدد ادلرات اليت جاءت فيها صفة الرمحة كلقد قمتي  
لم كالعدؿ كغَتىا من عدد ادلرات اليت تكررت فيها صفة من الصفات األخرل كاحلً  ككذلك إحصاء

 جدتي عجبنا!!الصفات فو 
يف القرآف الكرمي بالصدارة، كبفارؽ كبَت عن أم صفة أخبلقية أخرل، فبينما  لقد انفردت صفة الرمحة

 مرةن، كجاءت صفة الصرب (ُْٓ)مثبلن  مرةن، جاءت صفة الصدؽ (ُّٓ)تكررت صفة الرمحة ٔتشتقاهتا 

                                 
 ق.ُّٕٗبدكف طبعة، دار ادلعرفة، بَتكت،  (،ّٗٓ-ّٖٓ/ُّ) ينظر: فتح البارم، البن حجر (1)
 ق.ُُّٗمد أبو الفضل إبراىيم، بدكف طبعة، دار ادلعرفة، بَتكت،ٖتقيق زل(، َِٔ/ُالقرآف، للزركشي )الربىاف يف علـو  (2)



8 
 

شكل ) 1 ( الرحمــــــــة في القـــــــــرآن الكـــــــــــريم
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الحلمالعدلالوفاءاألمانةالكرمالعفوالصبرالصدقالرحمة

مرة

 (َْ) مرةن، كجاءت صفة األمانة (ِْ) مرة، كجاءت صفة الكـر (ّْ) مرة، كجاءت صفة العفو (َٗ)
 .(1)انظر شكل: مرةن، كىكذا!  (ِٗ) مرةن، كجاءت صفة الوفاء

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

أف تكوف ىناؾ أمور عشوائية يف كتاب رب  صادفة ْتاؿ من األحواؿ، كحاش هلل إفَّ ىذا ليس م
(1)«العادلُت، فهو احلق الذم ال باطل فيو، ككل كلمة كحرؼ فيو نزؿ بقىدىر كذلدؼ

. 
 (ِْفصلت: )  َّ ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ

 الرمحة قاسم مشًتؾ بينهم مجيعنا.ب اءعت دعاء األنبياء يف القرآف لوجدت أف الدعكإذا تتبَّ »

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :-كمعو زكجتو حواء-مثبلن   فمن دعاء آدـ  

 (ِّاألعراؼ: ) َّ حن  جن يم

 (ْٕىود: ) َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱ:  كدعاء نوح

 (ُٓٓاألعراؼ: ) َّ جه هن من حنخن جن مم خم حم ُّٱ:  ء موسىكدعا

 ذلك يصعب كيطوؿ لكثرة تكراره. ري صٍ كحى 

                                 
 بعدىا. كما ْٓد. راغب السرجاين،  ، أ.الرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)
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  ،، كاليت تصف رمحة ربّْ العادلُتفسّْر لنا الكثَت من األحاديث اليت ذكرىا رسوؿ اهلل ىذا كلو يي  إفَّ 
ِإنا رَْحَمِتي َسبَ َقْت َغَضِبي، فَ ُهَو   :اْلَخْلقَ  ِكَتاب ا قَ ْبَل َأْن َيْخُلقَ َكَتَب    اللَ ِإنا )قاؿ:  رسوؿ اهلل  قاؿ

(1)(َمْكُتوب  ِعْنَدُه فَ ْوَق اْلَعْرشِ 

. 
 ، كليست ىذه الرمحةعلى الشدة ـه قدَّ فق مي الرّْ  ة على الغضب، كأفَّ مقدَّ مي  فهذا إعبلفه كاضح أف الرمحة

، كىذا ما بشَّرنا بو رسوؿ اهلل الغامرة يف الدنيا فقط، بل إف الرمحة األعظم كاألمشل ستكوف يـو القيامة
  :َما بَ ْيَن   ِطَباَق  َة رَْحَمٍة، ُكلُّ رَْحَمٍة ِمائَ  َخَلَق يَ ْوَم َخَلَق الساَماَواِت َواِْلَْرضَ  ِإنا اللاوَ )عندما قاؿ

َها ِفي اِْلَْرِض رَْحَمة  فَِبَها تَ ْعطِ  ُر  ،ُف اْلَواِلَدُة َعَلى َوَلِدَىاالساَماِء َواِْلَْرِض؛ َفَجَعَل ِمن ْ َواْلَوْحُش َوالطاي ْ
(2)(اْلِقَياَمِة َأْكَمَلَها ِبَهِذِه الراْحَمةِ  بَ ْعُضَها َعَلى بَ ْعٍض، فَِإَذا َكاَن يَ ْومُ 

. 
يـو خلق السموات كاألرض، أم أنو جعلها قبل أف  جعل الرمحة ف األمر غَت متخيَّل فعبلن، كاهلل إ

يىصديرى أمره إذليّّ بأفعاؿ العباد، بل قبل أف ؼللقهم أصبلن، كىذا من عظيم فضلو، ككاسع جوده، بل إف 
 ٰر  ٰذ  ٱُّٱٱٱٹٱٹٱ، الرمحة قد كتبها ربنا على نفسو النص القرآين العظيم يشَت إىل أف ىذه

 .(3)«احلقيقة اليت ال ريب فيهاإهنا ، (ْٓاألنعاـ: ) َّ ٍّ ٌّ ٰى
، ال يػىٍعجىل عليهم ى سبحانو أنو بعباده رحيمضى قى »يف تفسَت ىذه اآلية:   يقوؿ اإلماـ الطربم

 للميعًرضُت عنو إىل اإلقباؿ استعطاؼ -تعاىل ًذكريه-كالتوبة، كىذا من اهلل  بالعقوبة، كيقبل منهم اإلنابة
(4)«إليو بالتوبة

. 
للعادلُت، كذلك  رمحةكالبعثة بأنو  كضَّح اذلدؼ من الرسالة فإذا أضفنا إىل كل ما سبق أف اهلل »

ما إذا أضفنا ىذا ادلعٌت إىل كل (، َُٕاألنبياء: ) َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱحُت قاؿ: 
 ، كما ىي إال تطبيقما ىي إال ترسيخ دلعٌت الرمحة كأفعاؿ رسوؿ اهلل  سبق أدركنا حقيقةى أفَّ أقواؿ

(5)«، كيف كل حركة من حركاتوفريد ذلذا اخليليق العظيم يف كل كلمة من كلماتو 

. 

                                 
(، كاللفظ لو، ُُٕٓ)  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ ه البخارم: كتاب التوحيد، باب قوؿ اهلل تعاىل:ركامتفق عليو:  (1)
 (.ُِٕٓباب يف سعة رمحة اهلل تعاىل )مسلم: كتاب التوبة، ركاه ك 
 (.ِّٕٓمسلم: كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل )كاه ر  (2)
 كما بعدىا. ْٖ، د. راغب السرجاين ، أ.الرمحة يف حياة الرسوؿ  (3)
 .قَُِْ، مؤسسة الرسالة، لبناف، ُ(، ٖتقيق أمحد شاكر، ط/ِّٕ/ُُ)جامع البياف عن تأكيل آم القرآف  (4)
 .ْٗ، د. راغب السرجاين ، أ.الرمحة يف حياة الرسوؿ  (5)
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 ، قاؿ:َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱعند قولو تعاىل:  شور يقوؿ الطاىر ابن عا
، كذكر فيها -بدكف حرؼ العطف الذم عطفت بو-تشتمل ىذه اآلية على أربعة كعشرين حرفان 

الرسوؿ، كمرسلو، كادلرسل إليهم، كالرسالة، كأكصاؼ ىؤالء األربعة، مع إفادة عمـو األحواؿ، كاستغراؽ 
) رمحة ( للتعظيم؛ إذ ال مقتضى إليثار التنكَت يف ىذا ادلقاـ ادلرسل إليهم، كخصوصية احلصر، كتنكَت 

غَت إرادة التعظيم كإال لقيل: إال لنرحم العادلُت، أك إال أنك الرمحة للعادلُت، كليس التنكَت لئلفراد قطعان 
لظهور أف ادلراد جنس الرمحة، كتنكَت اجلنس ىو الذم يعرض لو قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عشر 

  خصوصيان ..معٌت
 كتفصيلي ذلك يظهر يف مظهرين:

 لق الرمحة.: ٗتىىلُّقي نفسو الزكية ٓتي اِلول
(1): إحاطةي الرمحة بتصاريف شريعتووالثاني

. 
(2)(يَا َأيُّها النااُس، إناما َأنا رَْحَمة  ُمْهَداة  : )النيب  قاؿ 

. 
تشمل ادلؤمنُت  يرجّْح أف ىذه الرمحة ربم بل إفَّ الط ،ذلذا األمر إالَّ ما بيًعثى  إفَّ رسوؿ اهلل 

نُت فقط أـ ادلؤمنُت لمؤملىذه الرمحة  اشتماؿختبلؼ العلماء يف قضية ال عرًضوكالكافرين، فيقوؿ بعد 
ا  كأىٍكىل القولُت يف ذلك بالصواب: أفَّ »: ، فيقوؿكالكافرين رمحة جلميع العامل،  اهلل أرسل نبيو زلمدن

مؤمنهم ككافرىم، فأما مؤمنهم فإف اهلل ىداه بو، كأدخلو باإلؽلاف بو، كبالعمل ٔتا جاء من عند اهلل اجلنةى، 
(3)«ؿ باألمم ادلكذبة رسلها من قبلوزً نٍ الذم كاف يػى  كأما كافرىم فإنو دفع بو عنو عاجل الببلء

. 
على -ُت دكف قوـو آخرين، إظلا بيًعث لقوـو معين مل ييبعىث كيؤكد على ىذا الفهم أف الرسوؿ 

 إىل الناس عامة. -ما حدث مع مىن قبلو من األنبياء خبلؼو 
َعُث ِإَلى قَ ْوِموِ ) :يقوؿ رسوؿ اهلل  (4)(َعاماة  ِإَلى النااِس  َوبُِعْثتُ  ،َخاصاة   وََكاَن الناِبيُّ يُ ب ْ

. 
ٖتوم مع قلة ألفاظها معافو ، عمومية شاملة من ىذا ادلنطلق أيضنا جاءت كلماتو يف قضية الرمحة

 كل من يعيش على ظهر األرض.  ىائلة، كتشمل مع إغلازىا ادلعجز
 

                                 
(1)

 (.ُٓٔ/ُٖالتحرير كالتنوير، ) 
(2)

 (.ِّْٓ(، كينظر: صحيح اجلامع رقم )َْٗيف السلسلة الصحيحة رقم ) (، كصححو األلباينُٓركاه الدارمي ) 
 (.ِٓٓ/ُٓجامع البياف عن تأكيل آم القرآف ) (3)
(4)

 .(ُِٓتاب ادلساجد كمواضع الصبلة )مسلم: كركاه ، ك ، كاللفظ لو(ّّٓارم: كتاب التيمم )البخمتفق عليو: ركاه  
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(1)(من َل يَ ْرَحم َل يُ ْرَحم): قاؿ رسوؿ اهلل 

.  
(2)(يَ ْرَحْمُكْم َمْن ِفي الساَماءِ  اْرَحُموا َمْن ِفي اِْلَْرضِ ): كيقوؿ 

. 
 تشمل كل مىن يف األرض. (َمنْ )مة ككل

(3)(اءَ ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحمَ  اللُ ِإناَما يَ ْرَحُم ):  كيقوؿ كذلك
. 

مل تكن رمحة ميتكلَّفة، ٖتدث يف بعض  كأعماؿ رسوؿ اهلل  اليت ظهرت يف كل أقواؿ إف الرمحة»
م ، إظلا كانت رمحة طبيعية تلقائية ميشاىىدة يف كل األحواؿ، برغادلواقف من قبيل التجمل أك االصطناع

د ادلناسبات  .اختبلؼ الظركؼ، كتعدُّ
مع الكبار كالصغار، كرأيناىا مع الرجاؿ كالنساء، كرأيناىا مع القريب كالبعيد، بل  لقد رأينا رمحتو 

 مع الصديق كالعدك. كرأيناىا
 كاحلشرات.. كإىل الطَت كاألنعاـ، بل إف رمحتو ٕتاكزت البشر لتصل إىل الدكاب

 !لقسوهتا على ىرة دخلت النار فييخرب أف امرأة  ،نرل يف سَتتو أنو يرحم اذلًرَّةإننا 
َها فَ َلْم ُتْطِعْمَها وَ  ؛ِفي ِىراةٍ  َدَخَلْت اْمَرَأة  الناارَ ):  يقوؿ َخَشاِش   َلْم َتَدْعَها تَْأُكُل ِمْن رََبطَت ْ

 الَبهائمِ  ىذهِ  في اللَ  اتاقوا) :فقاؿى  ،ببعَتو قد حًلقى ظىٍهريهي ببطًنوً   اللَّوً رَّ رسوؿي كمى ، (4)(اِْلَْرضِ   
ارَْكُبوَىا   : )كراسي، فقاؿ   ى أٍف تػيتَّخذ الدكابكهنى  ،(5)(وَُكلوىا صالحة   ،فارَكبوىا صاِلحة   ،المعَجمةِ 

(6)(َوََل تَ تاِخُذوَىا َكَراِسيا  َساِلَمة ، َوَدُعوَىا َساِلَمة ،

 اللَ  فَِإنا  ،َمَناِبرَ  َدَوابٍُّكمْ  ظُُهورَ  تَ تاِخُذوا َأنْ  ِإيااُكمْ )ك ،
َها  ،ْم اِْلَْرضَ َلكُ  َوَجَعلَ  ،اِْلَنْ ُفسِ  ِبِشقٍّ  ِإَلا  بَاِلِغيوِ  َتُكونُوا َلمْ  َلدٍ ب َ  ِإَلى لِتُب َلٍَّغُكمْ  َلُكمْ  َسخاَرَىا ِإناَما فَ َعَلي ْ

(7)(فَاْقُضوا َحاَجَتُكمْ 

، ؼُّ على رسوًؿ اهلًل ، فجاءٍت تىرً ضى محيَّرىةو ذى رجىله بػىيٍ فأخى  ،منزالن  النيب ؿى زى نػى ك  .

                                 
الفضائل، باب  كتابمسلم:  ركاه ، ك ، كاللفظ لو(َُّٔ: كتاب األدب، باب رمحة الناس كالبهائم )البخارممتفق عليو: ركاه  (1)

 .(ُِّٗبالصبياف كالعياؿ ) رمحتو 
 (.ِِّٓ(، كغَته، كصححو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر حديث رقم )ُِْٗركاه الًتمذم يف سننو ) (2)
 كتاب :(، كركاه مسلمُِْٖبكاء أىلو )بعض يعذب ادليت ب ركاه البخارم: كتاب اجلنائز، باب قوؿ النيب متفق عليو:  (3)

 (.ِّٗباب البكاء على ادليت ) ،اجلنائز
اه مسلم: كتاب ك (، كر َُّْباب مخس من الدكاب فواسق يقتلن يف احلـر ) ركاه البخارم: كتاب بدء اخللق،متفق عليو:  (4)

 (.ُِٗٔالتوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل كأهنا سبقت غضبو )
 (، كصححو األلباين يف صحيح أيب داكد.ِْٖٓأبو داكد )ركاه  (5)
(6)

 (.َٖٗ(، كصححو األلباين يف صحيح اجلامع رقم )ُْٔٔٓيف مسنده ) أمحدركاه  
(7)

 (، كصححو األلباين يف صحيح أيب داكد.ِٕٔٓيف سننو ) ركاه أبو داكد 
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: فقاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، أنا أخٍذتي بيضتها، فقاؿ النيب (، ؟َهايضتِ بب ىذهِ  َفِجعَ م أيُّكُ ): فقاؿى 
(1)(اْرُدْدُه، رَْحَمة  لها)

.            
(2)(، رَِحَمُو اللُ يَ ْوَم القياَمةَمْن رَِحَم وَلْو َذبِيَحَة ُعْصُفورٍ : )كقاؿ  

. 
 يف قلبها لكلب! ؾ الرمحةحرُّ اهلل ذلا لتى  رى فى غى  بىغيرب عن أنو ؼلي  نرل يف سَتتو ك 

َنَما َكْلب  ) :قاؿ  فَ نَ َزَعْت    بَِني ِإْسَرائِيلَ    بَِغيٌّ ِمْن بَ َغايَا َكاَد يَ ْقتُ ُلُو اْلَعَطُش ِإْذ رََأْتوُ  ِبرَِكياةٍ   يُِطيفُ   بَ ي ْ
(3)(َلَها ِبوِ  فَ ُغِفرَ  ُموقَ َها َفَسَقْتوُ 

. 
 

 مع ادلسلمُت كغَتىم. كفيما يلي نستعرض شيئان من مواقف رمحتو 

 

 

 (4) دِىَدِّـــــفٌ ثبنىُدِّ نهًُزَـــيزَؼَطِّ كٌــــــىٌ يُشْفِــــــــسَؤوفٌ ثأيَّزِوِ سحُ
 
 
 
 
* * * 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ِٓ(، كغَته، كصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة )ِّٖيف األدب ادلفرد )ركاه البخارم  (1)
 .(ٕٖٗٔسَّنو األلباين يف صحيح اجلامع )كحى  ،(ُٕٓٗ) الطرباين يف ادلعجم الكبَتركاه  (2)
ركاه ، ك ، كاللفظ لو(ّْٕٔ) ٱَّ مث زث رث يت  ىت نت ُّٱالبخارم: كتاب األنبياء، باب  هركامتفق عليو:  (3)

 .(ِِْٓلبهائم احملًتمة كإطعامها )مسلم: كتاب السبلـ، باب فضل ساقي ا
 ، كنىسىبىوي للشاعر عبدالرحيم الربعي.ُُٓ، ، للسرجاينالرمحة يف حياة الرسوؿ  (4)
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ِ:ِانفصمِاألًل
ِ
ُ
ِمعِاملسهمنيِسسٌلِاهللِِسمحة

 
 
 
 
 
 

                                           

 كبٌ حمًذٌ سحًُبً ثبنضؼفبء، ثشىشبً سهم ادلؼبيهخ، سلُك انمهت
 -مستشرؽ أدلاين–فلور أندريو 

 
 

 سجالً َزًُض ثألصً دسجبد انشفمخ، وسِلَّخ ادلشبػش كبٌ حمًذٌ
 -كاتبة بريطانية-ارين آرمسًتكنج      
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ف ىذا يعٍت أل ؛بادلؤمنُت ار العظيمة للحديث عن رمحتو دات الكبَتة، كال األسفال تكفي آّلَّ 

ت-احلديث عن كل جزئية  ص رمحتو يف لخّْ ني  ة عسَتة فعبلن أفٍ إهنا دلهمَّ  ،يف حياتو  -صىغيرت أـ كىربي
 بأمتو ادلسلمة. ، إظلا ضلتاج حقيقة إىل أعمار كأعمار لبلطبلع على مظاىر رمحتو كرقات زلدكدة
ٱٹٱٹٱ  مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱٱ
 (ُِٖالتوبة: ) َّ جح مج  حج

من ف، ادلشرقةكالصور كالنماذج السامية، العالية، بادلؤمنُت سقف الدرجات  ت رمحتو غى لى لقد بػى 
نْ َيا َواْْلِخَرةِ : )ذلك: ما قالو   مج حجُّٱ :اقْ َرُءوا ِإْن ِشْئُتمْ  ،َما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإَلا َوَأنَا َأْوَلى ِبِو ِفي الدُّ
َوَمْن تَ َرَك َديْ ن ا  ،فَأَيَُّما ُمْؤِمٍن َماَت َوتَ َرَك َماَل  فَ ْلَيرِْثُو َعَصَبُتُو َمْن َكانُوا ،َّجخ مح جح

(1)(َأْو َضَياع ا فَ ْلَيْأتِِني فَأَنَا َمْوََلهُ 

. 
َكَمَثِل رَُجٍل اْستَ ْوَقَد نَار ا، فَ َلماا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َجَعَل اْلَفَراُش   النااسِ  ِإناَما َمثَِلي َوَمَثلُ : )كقاؿ 

َنُو فَ يَ قْ  َتِحْمَن ِفيَها، فَأَنَا آُخُذ َوَىِذِه الداَوابُّ الاِتي تَ َقُع ِفي النااِر يَ َقْعَن ِفيَها، َفَجَعَل يَ ْنِزُعُهنا َويَ ْغِلب ْ
(2)(ِبُحَجزُِكْم َعْن النااِر َوُىْم يَ ْقَتِحُموَن ِفيَها

. 
 

مع ادلسلمُت، من خبلؿ أربعة  سأتناكؿ شيئان من ظلاذج رمحتو  مينَتةكيف حملات يسَتة، كمقتطفات 
 مباحث:

 بالضعفاء. ادلبحث األكؿ: رمحتو 
 .كادلذنبُت بادلخطئُت ادلبحث الثاين: رمحتو 

 باألمة يف جانب العبادات. ادلبحث الثالث: رمحتو 
 بعمـو األمة. ادلبحث الرابع: رمحتو 

 
 فبسم اهلل، كال حوؿ كال قوة إال باهلل، كعليو التكبلف ..

                                 
 (.ِِٗٔء الديوف كاحلجر كالتفليس، باب الصبلة على من ترؾ دىيٍػننا )ركاه البخارم: كتاب االستقراض كأدا (1)
 باب شفقتو  ،(، كركاه مسلم: كتاب الفضائلِْٖٔكاه البخارم: كتاب الرقاؽ، باب االنتهاء عن ادلعاصي )ر متفق عليو:  (2)

 .، كاللفظ لو(ِِْٖعلى أمتو )
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 بالضعفاء المبحث اِلول: رحمتو 
 
 

 «ًبئم، كثري انزىاضغانشَّ ٍَسَحَ كبٌ حمًذٌ»

 -باحث أرجنتيٍت–دكف بايركف 
 

 يتم تناكؿ ىذا ادلوضوع من خبلؿ ادلطالب التالية:س
 بكبار السن كالوالدين. ادلطلب األكؿ: رمحتو 
 باألطفاؿ. ادلطلب الثاين: رمحتو 

 بالنساء. ادلطلب الثالث: رمحتو 
 .كالرقيق باخلدـ  ادلطلب الرابع: رمحتو

 .بالفقراء  ادلطلب اخلامس: رمحتو
 

* * * 
 

 :ثكجبسِانسنًِانٌانذينِاملطهتِاألًل:ِسمحتوِ

َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي  ،ِإْكَراَم ِذي الشاْيَبِة اْلُمْسِلمِ  ِإنا ِمْن ِإْجََلِل اللاوِ : )قاؿ رسوؿ اهلل 
 .(1)(طِ َوِإْكَراَم ِذي السُّْلطَاِن اْلُمْقسِ  ،ِفيِو َواْلَجاِفي َعْنوُ 

كرىمًحىو، كقاؿ:  ييوسّْعوا لو، فػىرىؽَّ لو رسوؿ اهلل  ، فأبطأ القـو أفٍ كجاء شيخ ذات يـو يريد النيب 
(2)(، َويُ َوق ٍّْر َكِبيَرنَالَْيَس ِمناا َمْن َلْم يَ ْرَحْم َصِغيَرنَا)

. 

                                 
 (.ُِٗٗ: )رقم يح اجلامع،صحيب داكد، كينظر: يف صحيح أ (، كحسَّنو األلباينّْْٖكاه أبو داكد )ر  (1)
 (.ْْٓٓحديث: )، ينظر: يف صحيح اجلامع، كغَته، كصححو األلباين (ُُٗٗالًتمذم )ركاه  (2)
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اإلطالة يف الصبلة دلراعاة الضعيف كالكبَت كذا احلاجة، كما ركل أبو  إىل هنيو بل بػىلىغ األمر 
كفيو أف رجبلن قاؿ: كاهلل يا رسوؿ اهلل إين ألتأخر عن صبلة الغداة من أجل  ، مسعود األنصارم

يَا أيُّها النااُس، ) بنا منو يومًئذو، مث قاؿ:يف موعظة أشدَّ غض فبلف شلا يطيل بنا، فما رأيت رسوؿ اهلل 
(1)(َوَذا اْلَحاَجةِ  ،َواْلَكِبيرَ  ،فَِإنا ِفيِهْم الضاِعيفَ  ؛فَأَيُُّكْم َما َصلاى بِالنااِس فَ ْلَيَتَجوازْ  ،ِإنا ِمْنُكْم ُمنَ فٍّرِينَ 

. 
ياف، كً بٍ أبومَّ يػى  تي كٍ أبايعك على اذلجرة، كلقد ترى  إين جئتي يقوؿ لو:   كجاء رجل إىل رسوؿ اهلل

(2)(ماهُ ت َ يْ كَ بْ ما كما أَ هُ كْ حِ أضْ ، فَ ماهِ يْ إلَ  عْ جِ ارْ ): فقاؿ رسوؿ اهلل 

. 
 

 :ثبألطفبلِاملطهتِانثبني:ِسمحتوِ
َما رََأْيُت )باألطفاؿ إذ قاؿ:  ؿ اهلل كىو يصف رمحة رسو  بن مالك ما أىبلىغ ما قالو أنس 

ا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل اللاوِ  )(3) َأَحد 

. 

 بنت زينب ي كىو حامل أيمىامىةلّْ صى كاف يي   أف رسوؿ اهلل  كمن ذلك: ما ركل أبو قتادة 
(4)كضعها، كإذا قاـ محلها دى جى فإذا سى  بنت رسوؿ اهلل 

. 

 أٍف جعلتو يطيل أك ييقصّْر من صبلتو ْتسب راحتهم !باألطفاؿ  بل كزادت رمحتو 
 العشاء، كىو حامل يف إحدل صبلتى  خرج علينا رسوؿ اهلل :  الليثي شداد بن اذلادقاؿ 

فصلَّى فسجد بُت ظهراين صبلتو سجدة  ،فوضعو مث كرب للصبلة أك حسيننا، فتقدـ رسوؿ اهلل  حىسىننا
كىو ساجد، فرجعت إىل سجودم،  قاؿ أيب: فرفعت رأسي كإذا الصيب على ظهر رسوؿ اهلل  ،أطاذلا

إنك سجدت بُت ظهراين صبلتك سجدة  ،اس: يا رسوؿ اهللقاؿ الن الصبلة فلما قضى رسوؿ اهلل 
َوَلِكنا ابِْني  ،ُكلُّ َذِلَك َلْم َيُكنْ )أطلتها حىت ظننا أنو قد حدث أمر، أك أنو يوحى إليك، قاؿ: 

َلُو َحتاى يَ ْقِضَي َحاجَ  ؛اْرَتَحَلِني (5)(َتوُ َفَكِرْىُت َأْن ُأَعجٍّ

. 

                                 
، كركاه مسلم: ، كاللفظ لو(َْٕ، باب ٗتفيف اإلماـ يف القياـ كإ٘تاـ الركوع كالسجود )األذافركاه البخارم: كتاب متفق عليو:  (1)

 (.ْٔٔة، باب أمر األئمة بتخفيف الصبلة يف ٘تاـ )كتاب الصبل
 (.ُِْٖكصححو األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب، ينظر: حديث رقم: ) (،ِِٖٓركاه أبو داكد ) (2)
 (.ُِّٔبالصبياف كالعياؿ كتواضعو كفضل ذلك ) ركاه مسلم: كتاب الفضائل، باب رمحتو  (3)
 : كتابمسلمركاه ، ك ، كاللفظ لو(ُٔٓ، باب إذا محل جارية على عنقو يف الصبلة )لصبلةاالبخارم: كتاب  ركاهمتفق عليو:  (4)

 .(ّْٓ) باب جواز محل الصبياف يف الصبلة ،ادلساجد كمواضع الصبلة
 كغَته، كصححو األلباين يف صحيح النسائي. (،ُُُْالنسائي ) ركاه (5)
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عى بكاء طفل، فّْ كعلى النقيض من ىذا صلده ؼلي  ِإنٍّي َِلَْدُخُل : )قاؿ رسوؿ اهلل ف صبلتو إذا رًى
ِة َوْجِد ُأمٍِّو  ِمماا فَأََتَجواُز ِفي َصََلِتي ؛فََأْسَمُع ُبَكاَء الصاِبيٍّ  ،ِفي الصاََلِة َوَأنَا ُأرِيُد ِإطَالَتَ َها َأْعَلُم ِمْن ِشدا

(1)(ِمْن ُبَكائِوِ 

. 
كمل تكن مواقف اىتمامو كرمحتو لؤلطفاؿ بادلواقف العابرة اليت ٖتدث على فًتات متباعدة، بل كانت 

ا، لدرجة أف األطفاؿ بهم، ككأنو كانوا دائمنا يف استقبالو إذا جاء من سفر ليبلعبهم كيداع  متكررة جدن
َكاَن َرُسوُل ):  أيب طالببن  مامو من اذلمـو كادلشاغل غَتىم! يقوؿ عبد اهلل بن جعفرليس أى 

َياِن َأْىِل بَ ْيِتوِ  اللاوِ  َفَحَمَلِني  ،َوِإناُو َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفُسِبَق ِبي ِإلَْيوِ  :قَالَ  ،ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر تُ ُلقٍَّي ِبِصب ْ
(2)(فَأُْدِخْلَنا اْلَمِديَنَة َثََلَثة  َعَلى َداباةٍ  :قَالَ  ،ُثما ِجيَء بَِأَحِد ابْ َنْي فَاِطَمَة فََأْرَدَفُو َخْلَفوُ  ،بَ ْيَن َيَدْيوِ 

. 
اٖتنا استػيٍقًبل أيضنا باألطفاؿ، فلم ؽلنعو ادلوقف ادلهيب، كال الوضع ف بل إنو عندما دخل مكة

َلماا َقِدَم ) : عبد اهلل بن عباس يقوؿ  العسكرم اخلطَت، من أف يتلطف معهم، بل كػلملهم!
ا بَ ْيَن َيَدْيِو َوآَخَر َخْلَفوُ  ،طاِلبِ اْستَ ْقبَ َلْتُو ُأَغْيِلَمُة بَِني َعْبِد اْلمُ  ،َمكاةَ  الناِبيُّ  (3)(!َفَحَمَل َواِحد 

.  
كلطًفو بالصغار كشفقتو عليهم، كىو تعليمه منو لؤلمة الرمحة كالشفقة  كىذا ًمن كماؿ رمحًتو »

(4)«كاللطف بالصغار

. 
 

ِثبننسبء:ِاملطهتِانثبنث:ِسمحتوِ
ر ا اْستَ ْوُصوا بِالنٍَّساءِ )بالنساء، ككاف يقوؿ ألصحابو:  دائم الوصية  كاف رسوؿ اهلل ، (5)(َخي ْ

، كىو ؼلاطب اآلالؼ من أمتو، ككاف يوقن أف ىذه الوصية كتكررت منو نفس النصيحة يف حجة الوداع»

(6)«ا من خطبتو يف ىذا اليـو العظيممن األعلية ٔتكاف حىت ييفرد ذلا جزءنا خاصن 

. 

                                 
 (.ٕٕٔعند بكاء الصيب ) ، باب من أىخىفَّ الصبلةالصبلةركاه البخارم: كتاب  (1)
 (.ِِْٖ) ركاه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد اهلل بن جعفر  (2)
 (.َُْٕركاه البخارم كتاب أبواب العمرة، باب استقباؿ احلاج القادمُت كالثبلثة على الدابة ) (3)
(4)

 ق.ُّْٓالرياض، ، دار ابن اجلوزم، ّ، ط/َُْالصابرين كذخَتة الشاكرين، البن قيم،  ةدع 
استحباب نكاح (، كركاه مسلم: كتاب الرضاع، باب ُٖٔٓركاه البخارم: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء )متفق عليو:  (5)

 (.ُْٔٔ) البكر
 .َٗ، لسرجاينل، يف حياة الرسوؿ  الرمحة (6)
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رُُكْم ِِلَْىِلي: )كقاؿ  رُُكْم ِِلَْىِلِو َوَأنَا َخي ْ رُُكْم َخي ْ  .(1)(َخي ْ
اثًلن الرجاؿ يف القدر كادل يف مجلة ببلغية رائعة أف النساء كيوضح رسوؿ اهلل  كانة، كال ينتقص ؽلي

نَّ نساء  فيقوؿ:  ا كوهني (2)(ِإنا النٍَّساَء َشَقاِئُق الرٍَّجالِ )منهن أبدن

. 
(3)ٔتعٌت نظرائهم كأمثاذلم (َشَقاِئُق الرٍَّجالِ ):  كيقوؿ ابن األثَت

يأمر  بل إف رسوؿ اهلل  ،
 ََل يَ ْفَركْ )فيقوؿ:  ،حىت لو كانت ىناؾ بعض األخبلؽ ادلكركىة فيهن ىية النساءادلسلمُت بعدـ كرا

َها آَخرَ  َها ُخُلق ا َرِضَي ِمن ْ  .(4)(ُمْؤِمن  ُمْؤِمَنة  ِإْن َكرَِه ِمن ْ
الًينا، فػىلىمَّا دىخىلى عى  -ابنتو- فىسىًمعى صىٍوتى عىاًئشىةى  عىلىى النَّيبّْ  اٍستىٍأذىفى أىبيو بىٍكرو 

كىخىرىجى أىبيو  ،ػلىًٍجزيهي  ، فىجىعىلى النَّيبُّ  تػىنىاكىذلىىا لًيػىٍلًطمىهىا، كىقىاؿى أىالى أىرىاًؾ تػىٍرفىًعُتى صىٍوتىًك عىلىى رىسيوًؿ اللَّوً 
: فىمىكىثى  (،؟نْ َقْذُتِك ِمْن الراُجلِ َكْيَف رََأْيِتِني أَ )ًحُتى خىرىجى أىبيو بىٍكرو:  فػىقىاؿى النَّيبُّ  ،بىٍكرو ميٍغضىبنا قىاؿى

ا   ،فػىوىجىدىعليىا قىٍد اٍصطىلىحىا مثيَّ اٍستىٍأذىفى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ،أىبيو بىٍكرو أىيَّامنا ين يف ًسٍلًمكيمى فػىقىاؿى ذلىيمىا: أىٍدًخبلى
ٍرًبكيمىا كىمىا  .(5)(َقْد فَ َعْلَنا ،َقْد فَ َعْلَنا): فػىقىاؿى النَّيبُّ   ،أىٍدخىٍلتيمىاين يف حى

، كأحياننا ٗتطئ زكجتو خطأن كبَتنا، كيكوف ىذا اخلطأ أماـ الناس، كقد يسبب ذلك اإلحراج لو 
يتساىل  يتجاكز، إظلا كمع ذلك فمن رمحتو ييقدّْر موقفها، كيرحم ضعفها، كيعذر غَتهتا، كال ينفعل أك

فىأىٍرسىلىٍت أيٍخرىل  ،كاف ًعٍندى ًإٍحدىل أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنُتى   أف رسوؿ اهلل  فقد ركل أنس  ،كيعفو
ـه  اعليىا اٍلًكٍسرىتػىٍُتً فىضىمَّ ًإٍحدى   فىاٍنكىسىرىٍت فىأىخىذى  ،فىضىرىبىٍت يىدى الرَّسيوًؿ فىسىقىطىٍت اٍلقىٍصعىةي  ،ًبقىٍصعىةو ًفيهىا طىعىا

 : ـى، كىيػىقيوؿي فىأىكىليوا، فىأىٍمسىكى حىىتَّ جىاءىٍت  ،(ُكُلوا  ،َغاَرْت ُأمُُّكمْ )ًإىلى اأٍليٍخرىل فىجىعىلى غلىٍمىعي ًفيهىا الطَّعىا
فىعى اٍلقىٍصعىةى الصًَّحيحىةى ًإىلى  الرَّسيوًؿ كىتػىرىؾى اٍلمىٍكسيورىةى يف بػىٍيًت الَّيًت كىسىرىتٍػهىا ًبقىٍصعىًتهىا الَّيًت يف بػىٍيًتهىا، فىدى

(6)

. 

                                 
 .(ُّّْ، كصححو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر حديث: )(ّٖٓٗركاه الًتمذم ) (1)
 .(ُّٖٗ: )ديثح ينظر ،يف صحيح اجلامع األلباينكصححو  (،ُُّ) الًتمذمركاه  (2)
 ق.ُُْٓ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ِ، ط/(ِٕٓ/ُآبادم )، زلمد مشس احلق العظيم شرح سنن أيب داكد عوف ادلعبود (3)
 (.ُْٗٔمسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء ) اهرك  (4)
 .شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح على شرط مسلمكقاؿ (، ُُْٖٖكأمحد ) (،ْٗٗٗ) كاه أبو داكدر  (5)
 (.ِّْٗ) ا لغَتهإذا كسر قصعة أك شيئن البخارم: كتاب ادلظامل، باب  كاهر  (6)
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السااِعي َعَلى : )قاؿ كما ،  بعظيم الرعاية ّٔا -ٔتا يعًتيها من ظركؼ- للمرأة  ك٘تتدُّ رمحتو
(1)(َأْو اْلَقاِئِم اللاْيَل الصااِئِم الن اَهارَ  ،اِْلَْرَمَلِة َواْلِمْسِكيِن َكاْلُمَجاِىِد ِفي َسِبيِل اللاوِ 

. 
كاف ال يأنف كال يستنكف أف ؽلشي مع األرملة   النيب  أفَّ   عبد اهلل بن أيب أكىف كقاؿ

 .(2)ما حاجتهماكادلسكُت؛ فيقضي ذل
زلمد جهد طاقتو لتحرير النساء،  لى مً لقد عى : -ر مسيحي مصرمفكّْ مي –يقوؿ كاصف بطرس غايل 

 ككاف ذلك بالقدكة احلسنة اليت اٍستنَّها
(3)

. 
 

ِثبخلذوًِانشقيق:ِ:ِسمحتوِاملطهتِانشاثع
بضعيفو ظاىر، كىو  و ، كىو رمحتي و يف ىذا ادلطلب نلحظ لونان آخران ميهمَّا من ألواف رمحتً 

 .ضعيف اخلدـ كالرقيق
، َجَعَلُهْم اللاُو َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكمْ : )قاؿ رسوؿ اهلل 

(4)(، َوََل ُتَكلٍُّفوُىْم َما يَ ْغِلبُ ُهْم، فَِإْن َكلاْفُتُموُىْم فََأِعيُنوُىمْ فَ ْلُيْطِعْمُو ِمماا يَْأُكُل َوْليُ ْلِبْسُو ِمماا يَ ْلَبسُ 

. 

(5)(َمْن َلَطَم َمْمُلوَكُو َأْو َضَربَُو َفَكفاارَتُُو َأْن يُ ْعِتَقوُ كيقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ: )

. 
 يف حياة الناس يركم أبو مسعود األنصارم كيف موقف يثبت أف ىذا الكبلـ كبلـه كاقعي لو تطبيق

منا يل فىسىًمٍعتي ًمٍن خىٍلًفي صىٍوتنا  لاُو َأْقَدُر َعَلْيَك لَ  ،اْعَلْم َأبَا َمْسُعودٍ ): فيقوؿ: كيٍنتي أىٍضًربي غيبلى
: يىا رىسيوؿى اللَّوً  فىاٍلتػىفىتُّ فىًإذىا ىيوى رىسيوؿي اللًَّو  (،ِمْنَك َعَلْيوِ  َأَما َلْو ): فػىقىاؿى  اهلًل،ىيوى حيرّّ لًوىٍجًو  ،فػىقيٍلتي

(6)(-َأْو َلَمساْتَك الناارُ - ،ْل لََلَفَحْتَك الناارُ َلْم تَ ْفعَ 

. 
(7)(َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكمْ  ،الصاََلَة الصاََلةَ )ككاف من آخر كصاياه للمسلمُت: 

. 

                                 
الزىد : كتاب مسلمركاه ك  ،، كاللفظ لو(ّّٓٓ: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األىل )اه البخارمرك متفق عليو:  (1)

 (.ِِٖٗ) باب اإلحساف على األرملة كادلسكُت كاليتيم ،قاؽكالر 
 (.ََٓٓكصححو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر: حديث رقم: ) (،ُُْْ) كاه النسائير  (2)
 .َٗ، لسرجاينل، يف حياة الرسوؿ  الرمحة (3)
، كاللفظ (َّ) ر صاحبها بارتكأّا إال بالشرؾكال يكف ،باب ادلعاصي من أمر اجلاىلية: كتاب اإلؽلاف، اه البخارمرك متفق عليو:  (4)
 (.ُُٔٔ) باب إطعاـ ادلملوؾ شلا يأكل ،ؽلاف كالنذكراأل : كتابمسلمركاه ، ك لو
 (.ُٕٓٔ) باب صحبة ادلماليك ككفارة من لطم عبدهمسلم: كتاب األؽلاف،  ركاه (5)
 .(ُٗٓٔ) صحبة ادلماليك ككفارة من لطم عبده: كتاب األؽلاف، باب مسلم ركاه (6)
 (.ٖٖٔ) ، ينظر حديث رقم:السلسلة الصحيحةكغَته، كصححو األلباين يف  (،ُِٓٔ) ماجو ابن ركاه (7)
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َوََل َخاِدم ا ِإَلا َأْن  ،َوََل اْمَرَأة   ،َشْيئ ا َقطُّ بَِيِدهِ   اللِ َما َضَرَب َرُسوُل ): كتقوؿ عائشة 
(1)(ُيَجاِىَد ِفي َسِبيِل اللاوِ 

.  
 

ِثبنفقشاء:ِاملطهتِاخلبمس:ِسمحتوِ
 : عند رسوؿ اهللاليت ذلا عناية بالغة  الرمحاتكىذه من 

يَا َأبَا َذرٍّ، ِإَذا ، حُت قاؿ لو: )أليب ذر  ما أكصى بو رسوؿ اهلل : على ذلك من األمثلةف
(2)(طََبْخَت َمَرَقة  فََأْكِثْر َماَءَىا، َوتَ َعاَىْد ِجيَراَنكَ 

. 
َء اْلُمْسِلَماِت، يَا ِنَسا): قاؿ  ،دقن على جَتاهنن كلو بشيء قليلأف يتص يأمر النساء ككاف 

(3)(ََل َتْحِقَرنا َجارَة  ِلَجارَتَِها َوَلْو ِفْرِسَن َشاةٍ 

. 
 ،عليهم الصوؼ جاء ناس من األعراب إىل رسوؿ اهلل )فيقوؿ:   كيركم جرير بن عبد اهلل

، (؛ فحىثَّ الناس على الصدقة؛ فأبطؤا عنو حىت ريًؤمى ذلك يف كجهوفرأل سوء حاذلم قد أصابتهم حاجة
، مث جاء آخر، مث تتابعوا حىت عيًرؼى السركري يف كجهو؛  مث إف رجبلن من األنصار)قاؿ:  جاء بصيرَّةو من كىرًؽو

ْسََلِم ُسناة  ): فقاؿ رسوؿ اهلل  فَ َلُو َأْجُرَىا َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها بَ ْعَدُه ِمْن َغْيِر  َحَسَنة ؛َمْن َسنا ِفي اْْلِ
ْسََلِم ُسناة  َسيٍَّئة ؛ َكاَن َعَلْيِو ِوْزرَُىا َوِوْزرُ  ُقَص ِمْن ُأُجوِرِىْم َشْيء ، َوَمْن َسنا ِفي اْْلِ َمْن َعِمَل ِبَها  َأْن يَ ن ْ

ُقَص ِمْن َأْوزَاِرِىْم َشْيء   (4)(ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن َغْيِر َأْن يَ ن ْ

. 
(5)كاف زلمد ال يقصده فقَت أك بائس إال تفضَّل عليو ٔتا لديو

. 
 

* * * 

                                 
 (.ِِّٖلآلثاـ، كاختياره من ادلباح أسهلو، كانتقامو هلل عند انتهاؾ حيريمىاتو ) مسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدتو ركاه  (1)
 (.ِِٓٔباب الوصية إىل اجلار كاإلحساف إليو ) ه مسلم: كتاب الرب كالصلة كاألدب،ركا (2)
مسلم: كتاب الزكاة، باب ركاه (، ك ِٔٔٓ) ، باب فضل اذلًبىةالتحريض عليهاك  ة كفضلهابى كاه البخارم: كتاب اذلً ر متفق عليو:  (3)

 .(ََُّاحلث على الصدقة كلو بقليل )
 (.َُُٕا إىل ىدل أك ضبللة )كاه مسلم: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أك سيئة كمن دعر  (4)
 .ٔٔ، -شاعرة إصلليزية–، نقبل عن األخبلؽ، إيفلُت كوبولد ََُلسرجاين، ل، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (5)
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ِثبملخطئنيًِاملزنجنيِاملجحثِانثبني:ِسمحتوِ
 
 

 
 
 
 
 

 
ُر اْلَخطاائِيَن الت اواابُونَ  ،َخطااء   ُكلُّ اْبِن آَدمَ : ) قاؿ رسوؿ اهلل  .(1)(َوَخي ْ

نىا أىنىا أيصىلّْي مىعى رىسيوًؿ اللَّوً ميعىاًكيىةى ٍبًن احلٍىكىًم السُّلىًميّْ  يقوؿ  ؛      : بػىيػٍ ًإٍذ عىطىسى رىجيله ًمٍن اٍلقىٍوـً
: يػىٍرمحىيكى اللَّوي فػىرىمىاين  : كىاثيٍكلى فػىقيٍلتي ٍأنيكيٍم تػىٍنظيريكفى ًإيلىَّ؟ فىجىعىليوا يىٍضرًبيوفى  أيمّْيىاهٍ   اٍلقىٍوـي بًأىٍبصىارًًىٍم؛ فػىقيٍلتي مىا شى

؛ فػىلىمَّا بًأىٍيًديًهٍم عىلىى كىأيمّْي   ىيوى فىًبأىيب     صىلَّى رىسيوؿي اللًَّو  أىٍفخىاًذًىٍم؛ فػىلىمَّا رىأىيٍػتػيهيٍم ييصىمّْتيونىًٍت لىًكٍتّْ سىكىتُّ
لىوي كىالى بػىٍعدىهي أىٍحسىنى تػىٍعًليمنا :  كىهىرىين   ًمٍنوي؛ فػىوىاللًَّو مىا  مىا رىأىٍيتي ميعىلّْمنا قػىبػٍ ِإنا َىِذِه )كىالى ضىرىبىًٍت كىالى شىتىمىًٍت؛ قىاؿى

 .(2)(اْلُقْرآنِ  ِإناَما ُىَو التاْسِبيُح َوالتاْكِبيُر َوِقَراَءةُ  ،َكََلِم النااسِ  ِمنْ  الصاََلَة ََل َيْصُلُح ِفيَها َشْيء  
نىمىا ضلىٍ   يركم أبو ىريرة : يىا رىسيو    رىجيله   ًإٍذ جىاءىهي      ني جيليوسه ًعٍندى النَّيبّْ فيقوؿ: بػىيػٍ ؿى اللًَّو فػىقىاؿى

 : . قىاؿى : كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىًت كىأىنىا صىاًئمه فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  (؟َما َلكَ ) ىىلىٍكتي َىْل َتِجُد رَقَ َبة   ): قىاؿى
: الى  (؟تُ ْعِتُقَها :  ،قىاؿى : الى  (؟فَ َهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ )قىاؿى :  ،قىاؿى فَ َهْل َتِجُد )فػىقىاؿى

: الى  (؟ِإْطَعاَم ِستٍّيَن ِمْسِكين ا : فىمىكىثى النَّيبُّ  ،قىاؿى نىا ضلىٍني عىلىى ذىًلكى أيًتى النَّيبُّ    ، قىاؿى  ًفيهىا  ًبعىرىؽو   فػىبػىيػٍ
ٍره  :  -اٍلًمٍكتىلي  : كىاٍلعىرىؽي -٘تى : أىنىا (؟َأْيَن السااِئلُ )قىاؿى :  ،فػىقىاؿى   الرَّجيلي:    ؛ فػىقىاؿى (فَ َتَصداْق ِبوِ ُخْذَىا )قىاؿى

                                 
 (.ُّّٗ(، كغَته، كصححو األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب، ينظر حديث رقم: )ِْٗٗاه الًتمذم )رك  (1)
 (.ّٕٓلصبلة، باب ٖترمي الكبلـ يف الصبلة كنسخ ما كاف من إباحة )اه مسلم: كتاب ادلساجد كمواضع ارك  (2)

ارَحُموا تُ ْرَحُموا، واْغِفُروا : )قاؿ النيب 
 (.يَ ْغِفِر اللُ َلُكمْ 

 األلباين وي حى حَّ (، كصى ُْٓٔركاه اإلماـ أمحد )

 (.ٕٖٗيف صحيح اجلامع )



22 
 

 ،أىٍىلي بػىٍيتو أىفٍػقىري ًمٍن أىٍىًل بػىٍييًت    -احلٍىرَّتػىٍُتً   ييرًيدي  - البػىتػىيػٍهىا أىعىلىى أىفٍػقىرى ًمٍتّْ يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ فػىوىاللًَّو مىا بػىٍُتى  
: مثيَّ قى  ،حىىتَّ بىدىٍت أىنٍػيىابيوي    فىضىًحكى النَّيبُّ  (1)(َأْطِعْمُو َأْىَلكَ )اؿى

. 
 :كموقف آخر عجيب

ا خطَتنا للدكلة اإلسبلمية، كاف من ادلمكن أف يكوف لو أشد األثر ا عسكريِّ إنو موقف رجل أفشى سرِّ 
 على أمنها كاستقرارىا!
م أرسل رسالة إىل مشركي مكة ؼلربىم فيها أف رسوؿ اهلل الذ بن أيب بلتعة إنو موقف حاطب

  قد جهَّز جيشنا لفتحها، سلالفنا بذلك أكامر القائد األعلى للمسلمُت رسوؿ اهلل كميعرّْضنا جيش ،
 ادلسلمُت خلطر عظيم!!

 يف العامل؟! كيف يكوف رد الفعل ادلناسب يف أية دكلة
ا مهما كانت مبلبسات احلدث ا عقاب مقبوؿىن إف القتل   كىذا ما رأينا بعض الصحابة ،جدن

 ؟!لكن ماذا فعل رسوؿ اهلل  ،يقًتحو
  يَا  )، كسألو يف ىدكء:  إنو بعد أف أمسك باخلطاب اخلطَت، كعلم ما فيو أرسل إىل حاطب

: يىا رىسيوؿى ، (َما َىَذا؟   َحاِطُب،  ،  يف  ميٍلصىقنا  ًإينّْ كيٍنتي اٍمرىأن  ،الى تػىٍعجىٍل عىلىيَّ  اهللً قىاؿى حىاًطبي كىملٍى أىكيٍن   قػيرىٍيشو
أىٍموىاذلىيٍم؛ فىأىٍحبىٍبتي ًإٍذ ػلىٍميوفى ًّٔىا أىٍىًليًهٍم كى  ٔتىكَّةى    ذلىيٍم قػىرىابىاته  اٍلميهىاًجرًينى   ًمنٍ ًمٍن أىنٍػفيًسهىا، كىكىافى مىٍن مىعىكى 

ا ػلىٍميوفى ًّٔىا قػىرىابىيًت، كىمىا فػىعىٍلتي كيٍفرنا كىالى  ذى ًعٍندىىيٍم يىدن ادنا كىالى ًرضنا فىاتىًٍت ذىًلكى ًمٍن النَّسىًب ًفيًهٍم أىٍف أىٗتًَّ  اٍرًتدى
؛ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ـً ٍسبلى :    قىاؿى  ،)َصَدَقُكمْ  َلَقدْ ( :   بًاٍلكيٍفًر بػىٍعدى اإٍلً دىٍعًٍت أىٍضًرٍب  ،اهللً يىا رىسيوؿى   عيمىري

 : ا اٍلمينىاًفًق. قىاؿى   َأْن َيُكوَن َقْد اطاَلَع َعَلى َأْىِل َبْدرٍ  اللَ َوَما ُيْدرِيَك َلَعلا  َبْدر ا؛   ِإناُو َقْد َشِهدَ )عينيقى ىىذى
(2)(ُت َلُكمْ فَ َقاَل: اْعَمُلوا َما شئُتْم فَ َقْد َغَفرْ  

. 

                                 
، باب إذا جامع يف رمضاف كمل يكن لو شيء فتيصيدّْؽى عليو فلييكىفّْر )رك متفق عليو:  (1) ، كاللفظ (ُّٔٗاه البخارم: كتاب الصـو
 (.ُُُُ، كركاه مسلم: كتاب الصياـ، باب تغليظ ٖترمي اجلماع يف هنار رمضاف )لو
، كركاه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، كاللفظ لو ،(ََّٕاه البخارم: كتاب اجلهاد كالسَت، باب اجلاسوس )رك متفق عليو:  (2)

 (.ِْْٗباب من فضائل أىل بدر )
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 مي لى عٍ نا يػى لُّ ككي - بن اخلطاب  عمر قد ال يقبلو الكثَتكف، بل إفَّ  ره حاطبكى ر الذم ذى ادلربّْ  إفَّ »
، فكيف يسوغ أف ػلاكؿ محاية فٍ مل يقبلو، كرأل أ -كفطنتو كعدلوو عى كرى  أىلو على  ييقتىل ّٔذا اجليـر

 ؟!حساب جيش كامل، مث كيف يعصي أمرنا مباشرنا لرسوؿ اهلل 
ه، كمل رى ذى ذره يف صفح عجيب، كعى منو عي  لى بً ة كاسعة، كقى محٍ و رى مًحى رى  كمع كل ىذا إال أف رسوؿ اهلل 

ِإناُو َقْد ): -كعمر يعلم ذلك- عتاب، بل إنو رفع من قدره، كقاؿ لعمرأك  يوجو لو كلمة لـو
فَ َقاَل: اْعَمُلوا َما شئُتْم فَ َقْد  َبْدٍر  َأْىلِ  َعَلى اطاَلعَ  َوَما ُيْدرِيَك َلَعلا اللاَو َأْن َيُكوَن َقدْ   َبْدر ا؛  َشِهدَ 

 (َغَفْرُت َلُكمْ 
 شيءه، كالرمحة شيء آخر.. إف العدؿ
ضي النظر تقت بلتعة بصورة أك بأخرل، كلكنَّ الرمحةأيب بن  قد يقتضي أف يػيعىاقىب حاطب إف العدؿ

إىل األمر بصورة أمشل، فنرل مىن الذم فعل الفعل، كما ىو تارؼلو، كما ىي سوابقو ادلماثلة، كما ىي 
 كاخللفيات ذلذا احلدث. أعمالو السالفة، كىل ىو من أىل اخلَت أـ من أىل الشر، كما ىي ادلبلبسات

 ، كلكن البحث احلثيث عن كسيلة ٗترج صاحبالعقاب عدـ االنسياؽ كراء عاطفةتقتضي  إف الرمحة
 األزمة من أزمتو..

(1)« !أعظم .. كلكن الرمحة درجة عظيمة العدؿ

. 
د األخطاء كالفرح ّٔا، بل يتغاضى عن األمر ٘تامان إف مل إىل عدـ تصيُّ   إىل حرص النيبكتأمل 
، فالشريعة ال تتشوؼ إلقامة احلدكد، كال تتعجل بالتعزير، بل رأينا  يل كافيان لنة كاضحة، كالدتكن البيّْ 

 ، مع عظيم ذنبو. سلرجان حلاطب  كيف التمس رسوؿ اهلل 
ىو الذم دفع ماعز إىل االعًتاؼ ك - ،ىزَّاؿ مع صاحبو بن مالك  زماعً  كانظر مثبلن يف قصة

ماعزنا كاف زلصننا، لكن  ألفَّ  ؛، فلما أصرَّ ماعز على االعًتاؼ باجلرؽلة رمجو رسوؿ اهلل -ّترؽلة الزنا
َلْو ُكْنَت  ،َىزاالُ  يَا  َواللِ  )قائبلن:  -كاألمة من بعده-اؿ األمر ؽلر دكف أف ينصح ذلزَّ  مل يدع رسوؿ اهلل 

ْرَتُو بِثَ ْوِبكَ  ْعَت ِبوِ  َست َ ر ا ِمماا َصن َ (2)(َكاَن َخي ْ

.  
َنُكمْ تَ َعافَ ): قاؿ رسوؿ اهلل   .(3)(ِمْن َحدٍّ فَ َقْد َوَجبَ  َفَما بَ َلغَِني ،وا اْلُحُدوَد ِفيَما بَ ي ْ

                                 
 .ُِٔ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)
(، كقاؿ شعيب ُِْٓٗ(، كأمحد )ََٕن الشيباين )(، كبركاية زلمد بن احلسُْٗٗمالك يف ادلوطأ بركاية ػلِت الليثي ) ركاه (2)

 األرنؤكط: صحيح لغَته، كىذا إسناد حسن.
 أيب داكد.األلباين يف صحيح  كصحَّحو(، كغَته، ّْٕٔأبو داكد ) ركاه (3)
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فإين مىت علمتها  ؛أم ٕتاكزكا عنها كال ترفعوىا إيلَّ »تعليقنا على ىذا احلديث:   السيوطي قاؿ
(1)«أقمتها

. 
يف إغلاد سلرج لصنيع  كيف سعى رسوؿ اهلل   -ز ماع قصة دركسإ٘تامان ل–كتأمل أيضان 

: يىا رىسيوؿى اللًَّو  دلا جاءه، ماعز  :   طىهٍّْرين،   قىاؿى  (،اْرِجْع فَاْستَ ْغِفْر اللاَو َوُتْب ِإلَْيوِ  ،َوْيَحكَ )   فػىقىاؿى
: : يىا رىسيوؿى اللًَّو  قىاؿى رى بىًعيدو، مثيَّ جىاءى؛ فػىقىاؿى اْرِجْع  ،َ َوْيَحك) :  فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو   ،طىهٍّْرين  فػىرىجىعى غىيػٍ

رى بىًعيدو  (،َوُتْب ِإلَْيوِ  اللَ فَاْستَ ْغِفْر  : فػىرىجىعى غىيػٍ : يىا رىسيوؿى اللًَّو  قىاؿى   فػىقىاؿى النَّيبُّ  طىهٍّْرين؛  مثيَّ جىاءى؛ فػىقىاؿى
؛ (؟ِفيَم ُأَطهٍُّركَ ): اهللً لىوي رىسيوؿي الرَّاًبعىةي قىاؿى  حىىتَّ ًإذىا كىانىتٍ  ،ًمٍثلى ذىًلكى   : ًمٍن الزَّْنى   فىسىأىؿى رىسيوؿي اللَّوً  فػىقىاؿى
:   (  ؟َأِبِو ُجُنون)  (2)[اٍلعىٍقًل ًمٍن صىاحًلًينىا ًفيمىا نػيرىل  كىيفَّ  نػىٍعلىميوي ًإالَّ  مىا]قالوا:  فىأيٍخربى أىنَّوي لىٍيسى ٔتىٍجنيوفو، 

 : ـى رىجيله  (؟َخْمر ا َأَشِربَ )فػىقىاؿى ٍد ًمٍنوي رًيحى مخىٍرو فػى   فىاٍستػىٍنكىهىوي  فػىقىا : فػىقىاؿى رىسيوؿي  ،لىٍم غلًى :    اللَّوً  قىاؿى
: نػىعىمٍ  (؟َأزَنَ ْيتَ ) فػىقىاؿى

(3)

. 

 حىت بعد اعًتافو بالزَن، فقاؿ رسوؿ اهلل  ان أف غلد لو سلرج كيف ركاية أخرل حاكؿ رسوؿ اهلل 
ْلَت َأْو َغَمْزَت َأْو َنَظْرَت؟َلَعلاَك ق َ (لو:  : الى  (ب ا قىاؿى

(4)

. 
، ادلبُتخلف ىذا الصراط  كايسَت  أفٍ  الدعاة إىل اهللإننا أماـ قصة مليئة بالدركس كالعرب، فما أحوج 

 .الذم جعلو اهلل رمحة للعادلُت 
اس أف ينخرطوا يف طريق احلدكد شيرًعىٍت رمحةن بآّتمع، كترىيبنا لعمـو الن» كشلا ينبغي أف ييعلىم أف

الذم فعلو العبد، كمن مث يػيهىوّْف  اجلرؽلة، كىذه رمحة ّٔم أيضنا من كجو آخر، مث ىي كىفَّارة عن الذنب
(5) كىو أىشىقُّ كأىشىدُّ  عليو من حساب اآلخرة

ة رمحة باإلنسانية، كمل يكن الفرض من احلدكد قسو  فهي 
(6)«بإنساف، أك تشهَت ٔتذنب

. 

                                 
 (.ِٕ/ُِ)يف عوف ادلعبود يف شرح سنن أيب داكد ، لقوؿ زلمد مشس احلق العظيم آبادمىذا ا لى قى نػى  (1)
 (ُٓٗٔمسلم: كتاب احلدكد، باب من اعًتؼ على نفسو بالزَن )عند  يادةز  (2)
 (.ُٓٗٔاه مسلم: كتاب احلدكد، باب من اعًتؼ على نفسو بالزَن )رك  (3)
: لعلك دلست أك غمزت )رك  (4)  .(ِّْٔاه البخارم: كتاب احملاربُت من أىل الكفر كالرّْدَّة، باب ىل يقوؿ اإلماـ للميًقرّْ
 .ُِٖ، للسرجاين، سوؿ الرمحة يف حياة الر  (5)
 .ُّْرجع السابق، ادل (6)
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 ،كىعىلىٍيًو بػيٍرده صلىٍرىاينّّ غىًليظي احلٍىاًشيىةً  كيٍنتي أىٍمًشي مىعى النَّيبّْ )فيقوؿ:  بن مالك  يركم أنس
ةن حىىتَّ نىظىٍرتي ًإىلى صىٍفحىةً  بىوي جىٍذبىةن شىًديدى قىٍد أىثػَّرىٍت ًبًو حىاًشيىةي الرّْدىاًء ًمٍن  عىاًتًق النَّيبّْ  فىأىٍدرىكىوي أىٍعرىايبّّ فىجىذى

: ميٍر يل ًمنٍ  ،ًشدًَّة جىٍذبىًتوً  (1)(مثيَّ أىمىرى لىوي ًبعىطىاءو  ،فىاٍلتػىفىتى ًإلىٍيًو فىضىًحكى  !مىاًؿ اللًَّو الًَّذم ًعٍندىؾى  مثيَّ قىاؿى

.  
فتغافىلى عن ، فقط للدين ينتصرنتصار للنفس، بل اال عدـ  وي يى التفتى إليو كىو يضحك!؛ ألف ىدٍ 

 ُت.دلفلهذا ىو رمحة للعاجفاًء أسلوبو، كغٍلظىة كبلمو، كالتفت إىل ما يريد، بعُت الشفقة، كزاكية الرمحة، 
رجبلن  كر أفَّ حيث ذى  كلعل من ادلناسب أف طلتم ىذا ادلبحث ٔتوقف جليل ركاه أبو ىريرة

فَِإنا ِلَصاِحِب اْلَحقٍّ  ،َدُعوهُ ):  اهللً فػىقىاؿى رىسيوؿي  ،فػىهىمَّ ًبًو أىٍصحىابيوي  ،فىأىٍغلىظى  اضى رسوؿ اهلل تق
:  (،َمَقاَل   :  ،ًإالَّ أىٍمثىلى ًمٍن ًسنّْوً  ،للَّوً قىاليوا: يىا رىسيوؿى ا (،َأْعُطوُه ِسنًّا ِمْثَل ِسنٍّوِ )مثيَّ قىاؿى َأْعُطوُه فَِإنا )فػىقىاؿى

(2)(ِمْن َخْيرُِكْم َأْحَسَنُكْم َقَضاء  

. 
 للناس خطواتو يىشعُّ من كضوحها نور احلق، مع أف ادلتقاضي أغلظ عليو ! فانظر كيف يىرسم 

(3)قاـتي كاالنع كادلخالف بالرمحة كاإلحساف، ال بالتشفّْ ادلبتدً  ينبغي أٍف يؤخذى 

. 
 

 

 (4)وجـــــبء ثِنُىسٍ نألَبوِ وفُشلـــــبٌِ ــــخًً نهخَهْــكِ أَجًَْغ سَحـــــًَرَسَسىلٌ أَ
 
 

* * * 
 
 

                                 
(، ُّْٗ) يعطي ادلؤلفة قلؤّم كغَتىم من اخلمس كضلوه البخارم: كتاب اخلمس، باب ما كاف للنيب  ركاهمتفق عليو:  (1)

 (.َُٕٓ) الزكاة باب إعطاء من سأؿ بفحش كغلظة رقم كتابمسلم:  كركاه ، كاللفظ لو
  :مسلمركاه (، ك َِِٔرم: كتاب االستقراض كأداء الديوف كاحلجر كالتفليس، باب استقراض اإلبل )البخا ركاهمتفق عليو:  (2)

 .(َُُٔكتاب ادلساقاة، باب من استلف شيئا فقضى خَتنا منو )
(3)

 (.ِّٗ/ٓ: منهاج السُّنَّة النبوية، البن تيمية )نظريي  
 األندلسي إبراىيم بن احلاج النمَتم. . كيينسىب للشاعرٕٓ، لسرجاينل، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (4)
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ِثبألمةِيفِجبنتِانعجبداتِانثبنث:ِسمحتوِملجحثِا
 
 

 
 

 
 
ِ

ِ

سلم ادلتدين ادللتـز ىو ادل أفَّ  رً يف تصوُّ  -من ادلسلمُت كمن غَت ادلسلمُت-كثَت من الناس   ئطً ؼلي »
كالصـو كغَتعلا من جوانب العبادة ادلختلفة، كؼلطئوف كذلك يف اعتقاد  د يف جانب الصبلةمسلم ميتشدّْ 

ميقصّْر ػلتاج إىل تربية كإصبلح! إف أف ادلسلم الذم يأت رخصة من الرخص يف الدين ىو مسلم ميفرّْط 
  ،اليت بيًعثى ّٔا رسوؿ اهلل  خيلة على اإلسبلـ، كتتناىف مع مبدأ الرمحةد -كال شك-ىذه ادلفاىيم 

يف كتاب رب العادلُت كاضحة كالقاعدة الشرعية الرائعة اليت ٖتكم عبادات الناس كحياهتم ىي ما جاءت 

 (ُٖٓالبقرة: ) َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ، نقية
ت حياتو، كيف كل  عليو يف كل خطوا كاـ الشريعة، كلقد حرص الرسوؿ كىذا كاضح يف كل أح

(1)«كلماتو كأفعالو

. 
 كمن النماذج على ذلك:

:    دىخىلى النَّيبُّ  ؛ فػىقىاؿى ا حىٍبله ( َما َىَذا اْلَحْبُل؟!)   فىًإذىا حىٍبله شلىٍديكده بػىٍُتى السَّارًيػىتػىٍُتً ،    قىاليوا: ىىذى لًزىيٍػنىبى
(2)(فَِإَذا فَ تَ َر فَ ْليَ ْقُعدْ  ،لُِيَصلٍّ َأَحدُُكْم َنَشاَطوُ  ،ُ ُحلُّوه ،ََل  ):    النَّيًبُّ  فػىتػىرىٍت تػىعىلَّقىٍت؛ فػىقىاؿى فىًإذىا  

. 

                                 
 .ُْٕ،  لسرجاينل، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)
مسلم: كتاب ركاه ، ك ، كاللفظ لو(َُُٓكاه البخارم: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة )ر متفق عليو:  (2)

 .(ْٖٕ)و القرآف أك الذكر بأف يرقد أك يقعد أك استىعجم عليمن نعس يف صبلتو أىٍمر صبلة ادلسافرين كقصرىا، باب 

ى حَسٍْ وأَََدْكبٌ حمًذ أركً وأَ

 إَسبٌ ػشفو انزبسَخ

 -مستشرؽ كفيلسوؼ فرنسي-تيو إدكار مون
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، ا يَ ُقولُ مَ َعَلى ِلَسانِِو فَ َلْم َيْدِر  تَ ْعَجَم القرآنُ ِإذا قَاَم َأَحدُُكْم ِمْن الليِل فٍَاسْ : )كمنو قولو 
(2)(َأْدَوُمُو َوِإْن َقلا  اللِ َواْعَلُموا َأنا َأَحبا اْلَعَمِل ِإَلى ) كالقاعدة النبوية يف العبادات:، (1)(فَ ْلَيْضَطِجعْ 

.  
ة األمثل خلتم يستفسر منو يف ادلدَّ  إىل رسوؿ اهلل   بن العاص عبد اهلل بن عمركجاء 

: القرآف، فقاؿ:  : ًإينّْ أيًطيقي  ،(اْخِتْمُو ِفي َشْهرٍ ) يف كىٍم أىقٍػرىأي اٍلقيٍرآفى؟ قىاؿى :  ،أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى  قػيٍلتي قىاؿى
: ًإينّْ أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى  (،اْخِتْمُو ِفي ِعْشرِينَ ) :  ،قػيٍلتي : ًإينّْ  (،اْخِتْمُو ِفي َخْمَسَة َعَشرَ )قىاؿى قػيٍلتي

:  ،أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى  : (،اْخِتْمُو ِفي َعْشرٍ )قىاؿى :  ،أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى ًإينّْ  قػيٍلتي اْخِتْمُو ِفي )قىاؿى
: ًإينّْ  (،َخْمسٍ  : فىمىا رىخَّصى يل  ،أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى  قػيٍلتي قىاؿى

(3)

. 
بعُت الرمحة، ال بعُت العاطفة؛  إىل نشاط عبداهلل بن عمرك  رسوؿ اهلل  رى ظى فتأمل كيف نى 
لَّتو، ، فاستمرارية العمل مع قً لَّ قى  يريد من ىذا النشاط أف يغتنمو يف دكاـ العمل كإفٍ  ألف رسوؿ اهلل 

 أكىل من ًقصىر مدتو مع كثرتو.
 يف جانب العبادات: كمن النماذج على رمحتو 

، مثيَّ صىلَّى أنو رسوؿ اهلل  تًًو نىاسه لىةو يف اٍلمىٍسًجًد فىصىلَّى ًبصىبلى ، ًمٍن  صىلَّى ذىاتى لىيػٍ ثػيرى النَّاسي اٍلقىابًلىًة فىكى
لىةً  :  ،  الثَّالًثىًة أىٍك الرَّاًبعىًة فػىلىٍم ؼلىٍريٍج ًإلىٍيًهٍم رىسيوؿي اللًَّو  مثيَّ اٍجتىمىعيوا ًمٍن اللَّيػٍ الاِذي  رََأْيتُ  َقْد )فػىلىمَّا أىٍصبىحى قىاؿى

رىمىضىافى  كىذىًلكى يف   (،َخِشيُت َأْن تُ ْفَرَض َعَلْيُكمْ   َأنٍّيَصنَ ْعُتْم، َوَلْم َيْمنَ ْعِني ِمْن اْلُخُروِج ِإلَْيُكْم ِإَلا 
(4)

. 
إف ادلرء ال ؽللك عند رؤية ىذه ادلواقف كأمثاذلا إال أف يقوؿ ما قالو رب العادلُت سبحانو كتعاىل يف  

 (.َُٕ األنبياء:)سورة  َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ كتابو:
 

* * * 
                                 

مسلم: كتاب صبلة ادلسافرين كقصرىا، باب أىٍمر من نعس يف صبلتو أك استىعجم عليو القرآف أك الذكر بأف يرقد أك يقعد ركاه  (1)
(َُِّ.) 
 .(ُِٖٖعاىل )عملو بل برمحة اهلل تمسلم: كتاب صفات ادلنافقُت كأحكامهم، باب لن يدخل أحد اجلنة ب ركاه (2)
مسلم: كتاب الصياـ، باب النهي عن صـو الدىر دلن تضرر بو أك فوَّت بو حقِّا، أك مل يفطر العيدين كالتشريق، كبياف  ركاه (3)

 (.ُُٗٓتفضيل صـو يـو كإفطار يـو )
ركاه (، ك ُُِٗاب )على صبلة الليل كالنوافل من غَت إغل التهجد، باب ٖتريض النيب  كتابالبخارم:   ركاهمتفق عليو:  (4)

 .(ُٕٔيح )ك االًتغيب يف قياـ رمضاف كىو الًت  مسلم: كتاب صبلة ادلسافرين كقصرىا، باب
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ِثعمٌوِاألمةِاملجحثِانشاثع:ِسمحتوِ
 
 

   يب ثَهَغَ حمًذ ثمَأٌُّ إَسبٌٍ ثَهَغَ يٍ يشارت انكًبل يِ

 -شاعر كأديب فرنسي–الماتُت                   
 
 
ِ

بُّ أىٍف يػىٍعمىلى بًوً لىيىدى  ًإٍف كىافى رىسيوؿي اللًَّو ):  تقوؿ أـ ادلؤمنُت عائشة خىٍشيىةى  ؛عي اٍلعىمىلى كىىيوى ػلًي
بُّ مىا خىفَّ عىلىى النَّاًس ًمٍن  كىكىافى رىسيوؿي اهلل )، كيف ركاية: (1)(أىٍف يػىٍعمىلى ًبًو النَّاسي فػىيػيٍفرىضى عىلىٍيًهمٍ  ػلًي

 .(2)(اٍلفىرىاًئضً 

، كمن ذلك (3)(َِلََمْرتُ ُهْم بِالسٍَّواِك ِعْنَد ُكلٍّ ُوُضوءٍ  َلْوََل َأْن َأُشقا َعَلى ُأماِتي: )كمن ذلك قولو 
َوَِلَخاْرُت َصََلَة اْلِعَشاِء  ،َلْوََل َأْن َأُشقا َعَلى ُأماِتي َِلََمْرتُ ُهْم ِبالسٍَّواِك ِعْنَد ُكلٍّ َصََلةٍ ): أيضنا قولو 

(4)(ِث اللاْيلِ ثُ لُ  ِإَلى

. 
َكَقْوٍم نَ َزُلوا ِفي َبْطِن َواٍد َفَجاَء َذا ِبُعوٍد َوَجاَء َذا ِبُعوٍد   ِإيااُكْم َوُمَحقاَراِت الذُّنُوبِ : )كمنو قولو 

َزتَ ُهمْ  نُ  ،َحتاى َأْنَضُجوا ُخب ْ (5)(وِب َمَتى يُ ْؤَخْذ ِبَها َصاِحبُ َها تُ ْهِلْكوُ َوِإنا ُمَحقاَراِت الذُّ

. 
(6)(نا َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم اِْلَِئماُة اْلُمِضلُّونَ إِ : )ككذلك قولو 

. 
 رصو على توحيدىا كملّْ مشلها.، كحً كىذه بعض النماذج ادلشرقة لرمحتو بأمتو 

                                 
ركاه (، ك ُُِٖعلى صبلة الليل كالنوافل من غَت إغلاب ) التهجد، باب ٖتريض النيب  كتابكاه البخارم:  ر متفق عليو:  (1)

 .(ُٖٕبلة الضحى )باب استحباب ص ،مسلم: كتاب صبلة ادلسافرين كقصرىا
 (، كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح على شرط البخارم.َِّْٔ) كاه أمحدر  (2)
، باب السواؾ الرطب كاليابس للصائم، كمل يذكر لو رقمناركاه  (3)  .البخارم: كتاب الصـو
 (.ُّٔٓ، كصححو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر حديث رقم: )(ِٔالًتمذم يف سننو ) ركاه (4)
 (.ّٖٗ(، كصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة، ينظر حديث رقم: )َِِٖٔاه أمحد )رك  (5)
 (، كقاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغَته.ِِٕٓٓاه أمحد )رك  (6)
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ

 اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 (.َُّ)سورة آؿ عمراف: َّ  يك ىك مك لك

(1)ن سلتلف القبائل ادلتقاتلة أمَّة كاحدةد مً مَّ زلي  لى جىعى 

. 

 

 (2)بقِــــــــىدُ ثبسْزِحْمَــــــذَ احملًُْــــًَـــــحَب أ خٌــــًــــــخٌ ثَمْ سَحــفَهَأَْذَ فُِنب َِؼًَ

 
 
 

* * * 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ، عمل مديران دلكتبة اجلزائرمستشرؽ فرنسي-، نقبلن عن حياة زلمد، إميل درمنغم ُِٖ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)

 .ُّٖريب عادؿ زعيًت، تع -
 .-شاعر سورم–، كنىسىبىوي إىل إبراىيم األكرمي ُٕٗالسابق،  عادلرج (2)
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ِانفصمِانثبني:
ِغريِاملسهمنيمعِِِسمحةِسسٌلِاهللِ

 
 
 

 كبٌ حمًذ احلبكى ادلزسبيح واحلكُى

 -مستشرؽ فرنسي-مكسيم ركدنسوف 

 
 

 انزسبيح، ذ شذَذ حًَّكبٌ يُ

 وخببصخ حنى أرجبع األدَبٌ األخشي                                    
 -باحثة إيطالية-لورافيشيا فاغلَتم                                                                              

 
 

  ًني يزسبحمني يثم انؼشة،ـمل رَؼشِف فبحتني ساح  إٌَّ األُيَى

 وال دَِنبً مسحبً يثم دَنهى                                                                 
 غوستاؼ لوبوف                                                                                          
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كىذا األمر على عناية بالغة يف اإلسبلـ،  كذلاإف النفس اإلنسانية بصفة عامة ميكىرَّمةه كميعىظَّمىة، 

ٱٹٱٹٱإطبلقو، يشمل مجيع طوائف الناس كألواهنم،   يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱٱ

بل أيمرنا (، َٕاإلسراء: ) َّ ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 مض  خضٱُّٱ، كما قاؿ سبحانو: -باستثناء احلربيُت–باإلحساف إىل الناس باختبلؼ أدياهنم 

(1)!؟كالنصارل، فكيف باحلنيفيّْ  اليهودي  : دىخىلى يف ىذه اآليةً اء قاؿ عط، (ّٖالبقرة: ) َّ حط

. 

أىفَّ قػىٍيسى ٍبنى سىٍعدو كىسىٍهلى ٍبنى حينػىٍيفو كىانىا بًاٍلقىاًدًسيًَّة، فىمىرٍَّت ًًّٔمىا جىنىازىةه، فػىقىامىا،  ،عن ابن أيب ليلى
ـى، فىًقيلى: ًإنَّوي يػىهيوًدمّّ،  فَّ رىسيوؿى اللًَّو فىًقيلى ذلىيمىا: ًإنػَّهىا ًمٍن أىٍىًل األىٍرًض، فػىقىاال: إً  مىرٍَّت ًبًو جىنىازىةه فػىقىا

 : (ا  َألَْيَسْت نَ ْفس)فػىقىاؿى
(2)

. 
ليم البعض إىل أف يصل تعامل الناس بأطيافهم » إىل درجة األلفة  -كلو يف موقف من ادلواقف–قد ػلى

 جوّّ من اذلدكء النسيب كاألماف. ودسي كيى  -اذلداياكأحياننا -كالرمحة؛ فتيتىبادؿ االبتسامات كاإلحساف 
يصبح اإلحساف إىل ادلخالفُت، كالرب بادلعارضُت، كالرمحة ّٔم قانوننا أصيبلن يػيتَّبىعي يف غالب  لكن أفٍ 

 ة، فهذا ما ال ؼلطر على باؿ أحد!احليا مظاىر
(3)«د ال يعرفو كثَت من  ادلسلمُت!، بل قىذا ىو اإلسبلـ الذم ال يعرفو كثَت من العادلُت

. 
(4)ْتثنا عن زلمد إمجالياِّ صلده يتَّصف بالرمحة اخلالصةإذا 

. 
ادلبحثُت النبوية بغَت ادلسلمُت، كذلك من خبلؿ  الرمحة شيئان من سأتناكؿختاـ ىذه الورقات يف 
 :التاليُت

 سلمين.غير الممع  حمتو : رالمبحث اِلول
 بمن آذاه من غير المسلمين. المبحث الثاني: رحمتو 

                                 
 ق.ُّْْ، مؤسسة الرسالة، لبناف، ُ(، ٖتقيق د. عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي، ط/ِّّ/ُ)لقرطيب ل جلامع ألحكاـ القرآف،ا (1)
 (.ُٔٗرقم )كاه مسلم: كتاب اجلنائز، باب القياـ للجنائز حديث ر  (2)
 .ِّّ، ، للسرجاينالرمحة يف حياة الرسوؿ ينظر:  (3)
 ـ.ُٖٖٗ، ترمجة ّٔيج شعباف، عويدات، بَتكت، ٓٓ، -مستشرؽ فرنسي–ادلرجع السابق، نقبلن عن اإلسبلـ، ىنرم ماسيو  (4)
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ِثغريِاملسهمنيِاملجحثِاألًل:ِسمحتوِ
 

 م ػهً حمٍ انذِّيبءكبٌ يُحًَّذ دائًبً ََؼًَ
 ىيديل لورد إصلليزم              

 
 

 ُت.أهنا تشمل الناس أمجعُت، بل حىت من آذاه من ادلخالف أعظم ما ؽليز رمحتو  إفَّ 
: يىا رىسيوؿى  حيلَّةن    عيمىرى ٍبنى اخلٍىطَّاًب  رأل  لىٍو اٍشتػىرىٍيتى ىىًذًه  اهللً ًسيػىرىاءى ًعٍندى بىاًب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى

؛ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  فػىلىًبٍستػىهىا يػىٍوـى اجلٍيميعىًة كىلًٍلوىٍفًد ًإذىا قىًدميوا َلُو  َمْن ََل َخََلقَ  ِإناَما يَ ْلَبُس َىِذهِ ):  عىلىٍيكى
فػىقىاؿى  حيلَّةن؛   ًمنػٍهىا  عيمىرى ٍبنى اخلٍىطَّابً  فىأىٍعطىى  حيلىله  ًمنػٍهىا     اهللً  مثيَّ جىاءىٍت رىسيوؿى  ،(ِفي اْْلِخَرةِ 

 : ، قىاؿى رىسيوؿي  حيلًَّة   للًَّو كىسىٍوتىًنيهىا كىقىٍد قػيٍلتى يف يىا رىسيوؿى ا   عيمىري ِإنٍّي َلْم َأْكُسَكَها ):   اهللً عيطىارًدو مىا قػيٍلتى
ميٍشرًكنا   ٔتىكَّةى    لىوي   أىخنا     عيمىري ٍبني اخلٍىطَّاًب  ؛ فىكىسىاىىا (لِتَ ْلَبَسَها

(1). 
كيف ىذا دليله جلواز صلة األقارب الكفار »معلقنا على ىذا ادلوقف:   اإلماـ النوكم ؿيقو 

  .(2)«كاإلحساف إليهم، كجواز اذلدية إىل الكفار
ـي ، فييركم موقفان عجيبان من مواقف رسوؿ اهلل  كىذا أنس  ـه يػىهيوًدمّّ ؼلىٍدي قوؿ: كىافى غيبلى

؛ فىأىتىاهي ا    النَّيبَّ  ؛ فػىنىظىرى ًإىلى أىبًيًو كىىيوى ًعٍندىهي؛ (َأْسِلمْ )يػىعيوديهي؛ فػىقىعىدى ًعٍندى رىٍأًسًو؛ فػىقىاؿى لىوي:     لنَّيبُّ فىمىًرضى
:     فىأىٍسلىمى فىخىرىجى النَّيبُّ  ؛ أىبىا اٍلقىاًسًم  فػىقىاؿى لىوي: أىًطٍع  الاِذي َأنْ َقَذُه ِمْن  للِ اْلَحْمُد )كىىيوى يػىقيوؿي

(3)(ارِ النا 

. 

                                 
اللباس كالزينة، باب ٖترمي  كتاب :(، كركاه مسلمٖٖٔاه البخارم: كتاب اجلمعة، باب يلبس أحسن ما غلد )رك متفق عليو:  (1)

 .(َِٖٔاستعماؿ إناء الذىب كالفضة )
 ق.ُِّٗ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ِط/ (،ّٗ/ُْسلم بن احلجاج )ادلنهاج شرح صحيح م (2)
 .(َُِٗكاه البخارم: كتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلَّى عليو؟ كىل ييعرىض على الصيب اإلسبلـ؟ )ر  (3)
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ًإٍذ   ،قػيرىٍيشو   كىًىيى ميٍشرًكىةه يف عىٍهًد  أيمّْي ًدمىٍت عىلىيَّ قى  ٖتكي فتقوؿ: بنت أيب بكر  كىذه أراء
أيمّْي   ، ًإفَّ اهللً فػىقىالىٍت: يىا رىسيوؿى    فىاٍستػىٍفتىٍت رىسيوؿى اللًَّو  ،ٍم مىعى أىبًيهىاكىميدَّهتًً    عىاىىديكا رىسيوؿى اللًَّو 
(1)(نَ َعْم ِصِليَها ):  أىفىأىًصليهىا؟ قىاؿى  رىاًغبىةه  قىًدمىٍت عىلىيَّ كىًىيى 

. 

 

 (2)زُولُـــــو يَجْـــمُ انهَّـــنيَ وفَضـــــنِهؼبنًَِ ذــــــخٌ ثُؼِثَـــًَـــذٌ إِنَّب سَحـــب يُحًَّــوي

(3)ىلُـــــمُّ يشًــُهب انكـــنيَ ففــــنِهؼبدل    ًزوُــــمِ سحــــًذَ خريُ انشُّسْــوَأٌَّ أح
 

كإف آذكه،  بإخراجهم من الظلمات إىل النور،لناس أمجعُت لعلى منهج الرمحة  لَّ رسوؿ اهلل ظى 

 رن  مم ام ُّٱغ، ال باالستجابة، كما قاؿ سبحانو: كإف تركوه كأعرضوا عنو، فالعربة بالببل

 خل حل جل مك لك ُّٱ :كقولو (، ْٖالشورل: ) َّزي ري ٰى ين ننىن من زن

شرؾ بو شيئان؛ ٔتيٍلًك الدنيا، قبل ن آمن باهلل كمل يي مى  دى ككعى ، (ِِ – ُِ الغاشية:) َّ حم جم  هل مل
أىيب    كىًعٍندى   كىجىاءىهي النَّيبُّ   قػيرىٍيشه  ٍتوي فىجىاءى  أىبيو طىاًلبو  قاؿ: مىًرضى اٍبًن عىبَّاسو نعيم اآلخرة، فعن 

ـى  ،رلىًٍلسي رىجيلو   طىاًلبو  ٍوهي ًإىلى  أىبيو جىٍهلو    فػىقىا ٍنػىعىوي كىشىكى ؛  كىٍي ؽلى : أىيب طىاًلبو ًمٍن  يىا اٍبنى أىًخي مىا تيرًيدي  فػىقىاؿى
 : ؟ قىاؿى ُهْم َكِلَمة  َوا ِإنٍّي )قػىٍوًمكى :    ؛(اْلَعَجُم اْلِجْزيَةَ  َوتُ َؤدٍّي ِإلَْيِهْم   ،ُ َلُهْم ِبَها اْلَعَرب   َتِدينُ   ِحَدة  ُأرِيُد ِمن ْ قىاؿى
:  !؟كىًلمىةن كىاًحدىةن  :  (َكِلَمة  َواِحَدة  )قىاؿى ٍعنىا  ؛(اللُ يَا َعمٍّ ُقوُلوا: ََل ِإَلَو ِإَلا )قىاؿى ا مىا رًى فػىقىاليوا: ًإذلىنا كىاًحدن

ا يف ا ا ًإالَّ  ٍلًملًَّة اآٍلًخرىًة ًإفٍ ًّٔىذى ؛  ىىذى ؽه : فػىنػىزىؿى ًفيًهٍم اٍلقيٍرآفي:  اٍخًتبلى  مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱقىاؿى

(4)َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ إىل قولو: َّ  خن حن جن يم ىم

. 

ا بقسوهتم كظلمهم كصدّْ  و ن رمحتً كمً » ٕتنينا على حقوقهم ىم ليربر بو معهم أنو كاف ال يتعلَّل أبدن
، كذلك ال كالرمحة يف اإلسبلـ أمراف مطلقاف ال يتأثراف ّتنس أك لوف أك دين إف العدؿ .ك ظلمنا ذلمأ

                                 
الزكاة، : كتاب مسلمركاه (، ك َُِّ، ّْٔٓ، ِْٕٕالبخارم: كتاب اذلبة كفضلها، باب اذلدية للمشركُت ) ركاهمتفق عليو:  (1)

 (.ََُّباب فضل النفقة كالصدقة على األقربُت )
 .-شاعر مصرم–شرؼ الدين البوصَتم ، كنىسىبىوي إىل ُِِ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (2)
 .-شاعر فلسطيٍت–، كنىسىبىوي إىل يوسف النبهاين ُِٕ، رجع السابقال (3)
 (.َُْ/ٓ(، كصححو أمحد شاكر )ِِّّ) اه الًتمذمرك (، ك ََِٖركاه أمحد ) (4)
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ا للظلم، ككذلك ليس ىناؾ مربّْ نة، أك بظركؼ خاصة، فليس ىناؾ مربّْ يتأثراف بعاطفة معيَّ  ر أبدنا ر أبدن
(1)«للقسوة

. 

 (2)الــــــىٌَ فَزُِــــذُوُّه ال َُظْهًَُــــوػَ وُــــــذنُوُ فَصَذَِمُــــػَ ـِخـــــنجَشََِّشَ اــــــغًََ

(3)(َوِإْن َكاَن َكاِفر ا؛ فَِإناُو لَْيَس ُدونَ َها ِحَجاب   ات اُقوا َدْعَوَة اْلَمْظُلومِ )ألمَّتو:   ن كصاياهكمً 

. 
فَ ُفُج  ورُُه  ؛َوِإْن َك  اَن فَ  اِجر ا َدْع  َوُة اْلَمْظلُ  وِم ُمْس  َتَجابَة  ): قػػاؿ   أمحػػدئلمػػاـ كيف ركايػػة أخػػرل ل

 .(4)(َعَلى نَ ْفِسوِ 
 
 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ِّْ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)
 .إىل شرؼ الدين البوصَتمكنىسىبىوي ، ّْٗجع السابق، ادلر  (2)
 (.ٕٕٔاأللباين يف السلسلة الصحيحة: ) حسَّنوك (، ُُِٕٓأمحد ) ركاه (3)
 ( يف صحيح اجلامع.ِّّٖ(، كانظر )ِِِٗ(، كحسَّنو األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب )ُٖٕٖركاه أمحد ) (4)



35 
 

 مبنِآراهِمنِغريِاملسهمنيِ:ِسمحتوِاملجحثِانثبني

 ؼفى ػنذ ادلمذسحذ ََحًَّكبٌ يُ

 -مفكر كقانوين فرنسي-مارسيل بوازار        

 
 

، من غَت ادلسلمُت ، دلن آذل رسوؿ اهلل ةيف ىذا ادلبحث ضلن أماـ مواقف كثَتة، كأمثلة متعدد
 معها. يف كثرهتا، بل يف كيفية تعامل النيب  ليس كلكن العجب

يكظم غيظو، كيصفح عنو، كيقابل  أفٍ  -جسدياِّ دلن أيكذم خاصة –من النادر أف نرل من ييساء إليو 
 من رحم ريب، كما يلقَّها إال ذلك بإحساف، بل صلد سرعة االنتصار للنفس، كعدـ التغافل كالصفح، إالَّ 

 ذك حظٍّ عظيم.
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱٱٹٱٹٱ
 مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ٱُّٱ كقاؿ سبحانو:(، ُٗٓآؿ عمراف: ) َّ ٰر ٰذ

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 (.ّٓ – ّْفصلت: ) َّ حئ جئ يي ىي ني

كىاحٍلًٍلم ًعٍند  ،اٍلميٍؤًمًنُتى بًالصَّرٍبً ًعٍند اٍلغىضىب اهللي أىمىرى »: يف تػىٍفًسَت ىىًذًه اآٍليىة قاؿ ابن عباس 
كىخىضىعى ذلىيٍم عىديٌكىيٍم كىأىنَّوي كىيلٌ  ،كى عىصىمىهيٍم اللَّو ًمٍن الشٍَّيطىاففىًإذىا فػىعىليوا ذىلً  ،كىاٍلعىٍفو ًعٍند اإٍلًسىاءىة ،اجلٍىٍهل
يم (1)«محًى

. 
(2)العليا من شرؼ النفسكاف زلمد يف الدرجة 

. 
ـي عىلىٍيكيمٍ ، فػىقىالي فتقوؿ: دىخىلى رىٍىطه ًمٍن اٍليػىهيوًد عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو   تقوؿ عائشة قىالىٍت  ،وا: السَّا

ـي كىاللٍَّعنىةي. فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : كىعىلىٍيكيٍم السَّا ُيِحبُّ  اللَ ِإنا  ،َمْهَل  يَا َعاِئَشةُ ) :عىاًئشىةي: فػىفىًهٍمتػيهىا؛ فػىقيٍلتي

                                 
 ق.ُُْٔ، دار عامل الكتب، الرياض، ُ(، ط/ُُٗ/ْبن كثَت )الالعظيم، القرآف تفسَت  (1)
 .-مستشرؽ فرنسي–، نقبلن عن تاريخ العرب، كليماف ىوار ِْٕرجاين، ، للسالرمحة يف حياة الرسوؿ  (2)
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: يىا رىسيوؿى شَ حْ والفُ  فَ نْ اِك والعُ وإيا )كيف ركاية: ( الرٍّْفَق ِفي اِْلَْمِر ُكلٍّوِ  ٍع مىا قىاليوا؟!، اهللً (، فػىقيٍلتي  أىكىملٍى تىٍسمى
(1)(َقْد قُ ْلُت: َوَعَلْيُكمْ ): قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

. 

 (2)ىادِـــــتَ األَػـــخِ طَُِّـــحَ اخلَهُمَــسًَْ خٍـــًَــــــبسَكبً را سَحـــاللِ يُجــــمَ اذلِـــيِث
 

       جىاءى ابٍػنيوي عىٍبدي اهلًل ٍبني عىٍبًد اهلًل ًإىلى رىسيوًؿ  ،قىاؿى لىمَّا تػيوييفّْى عىٍبدي اهلًل ٍبني أييبىٍّ  عىًن اٍبًن عيمىرى 
ـى رىسيوؿي اهلًل  ،؟ فىسىأىلىوي أىٍف يػيٍعًطيىوي قىًميصىوي ييكىفّْني ًفيًو أىبىاهي فىأىٍعطىاهي اهلًل  ؟ مثيَّ سىأىلىوي أىٍف ييصىلّْيى عىلىٍيًو فػىقىا

ـى عيمىري فىأىخىذى بًثػىٍوًب رىسيوًؿ اهلًل  ،لًييصىلّْيى عىلىٍيوً  كىقىٍد نػىهىاؾى رىبُّكى  ؟تيصىلّْي عىلىٍيوً  ،يىا رىسيوؿى اهللً  :؟ فػىقىاؿى فػىقىا
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :فػىقىاؿى  ،ًإظلَّىا خىيػَّرىين اهللي ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل  ،أىٍف تيصىلّْيى عىلىٍيوً 
؟ فىصىلَّى عىلىٍيًو رىسيوؿي اهلًل  :قىاؿى  ،ًإنَّوي مينىاًفقه  :قىاؿى  ،كىسىأىزًيديهي عىلىى السٍَّبًعُتى  ، َّ  جن يم ىم مم
(3) َّجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱٱ:فىأىنٍػزىؿى اهللي 

. 
 :قصتو مع سهيل بن عمركن آذاه من ادلشركُت: من ظلاذج رمحتو ٔتك 
كاف من كبار زعماء قريش بل مكة، ككاف من الزعماء الذين ذلم تاريخ أسود كطويل مع رسوؿ اهلل »
 ككاف من كبار السن، كلو من األكالد الكثَت، ككاف معظم ىؤالء األكالد يف جيش ادلسلمُت الفاتح ،

علٌي  يف بييت، كأغلقتي  تي مٍ حى قى فانػٍ ، كدخل بيتو، ككما يقوؿ:  ، فرَّ من رسوؿ اهللدلكة، كبعد الفتح
أف  -اإلسبلمي الفاتح كىو من جنود اجليش- كأرسلتي إىل ابٍت عبد اهلل بن سهيلمث يقوؿ: ، !بايب

 يس أحد أسوأ أثرنا مٍت؛ فإين لقيت الرسوؿ اطلب يل جوارنا من زلمد، فإين ال آمن من أف أيقتل، فل
(4)«ٔتا مل يلقو أحد، ككنت الذم كاتبتو، مع حضورم بدرنا كأيحيدنا ضد ادلسلمُت يـو احلديبية

. 

                                 
اه ك ، كر -كركاه يف أكثر من موضع-، كاللفظ لو (َِْٔالبخارم: كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كلو ) ركاهمتفق عليو:  (1)

 .(ُِٓٔكتاب السبلـ، باب النهي عن ابتداء أىل الكتاب بالسبلـ ككيف يػيرىد عليهم ): مسلم
 .حساف بن ثابت  ، كيينسىب لشاعر الرسوؿ ّٔٔ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (2)
 َّىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كتاب التفسَت، باب بخارمركاه المتفق عليو:  (3)
 (.ََِْ) (، كركاه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر َْٕٔ)
 (، بدكف طبعة، دار الفكر، بَتكت، بدكف سنة الطباعة.ّْٔ/ِ) بن األثَتال، يف معرفة الصحابة ةالغاب دي سٍ أي ينظر:  (4)
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فقاؿ ، ٍنوي كقاؿ لو: يا رسوؿ اهلل، أىمّْ  ىل الرسوؿ إ بن عمرك: ذىب عبد اهلل بن سهيل يقوؿ سهيل
  :(1)(فَ ْلَيْظَهرْ  ،نَ َعْم، ُىَو آِمن  بَِأَماِن اللاوِ )دكف تردد

. 
بكلمة جارحة،  اجلميع على احًتامهم، كعدـ التعرُّض لو ػلىيضُّ ، بل لو يىٍكتىًفي بإعطاء األماف مل بل

:  ة، فيقوؿ كال حىت بنظرة مؤذي ، كيف أدبو رفيعو َمْن َلِقَي ُسَهْيَل ْبَن َعْمٍرو )ألصحابو يف ريًقيٍّ عجيبو
 !(2)(َفََل َيُشدا الناَظَر ِإلَْيوِ 

منو! بل  ان يبن عمرك مشاتةن فيو، أك تشفّْ  دكا النظر إىل سهيلشدّْ يي  ن أفٍ مً  ؽلنع الصحابة الرسوؿ  إفَّ 
فَ َلَعْمِري ِإنا ُسَهْيَل  )ألصحابو:  إنو يفعل ما ىو أعظم من ذلك، فيمدح سهيبلن، كييثٍت عليو، فيقوؿ 

، َوَما ِمْثُل ُسَهْيٍل َجِهَل اْْلِ   . (3)(ْسََلم ، َلَقْد رََأم َما َكاَن يُوَضُع ِفيِو َأنُّو َلْم َيُكْن َلُو بَِناِفعِ َلُو َعْقل  وَشَرف 
عنو، فلما ذكر لو ىذه الكلمات، قاؿ  إىل أبيو ليخربه بعفو الرسوؿ  كانطلق عبد اهلل بن سهيل

 (4)!! سهيل: كاف كاهلل بارِّا صغَتنا ككبَتنا
ت حيات بن عمرك إىل الرسوؿ  جو سهيلكتو  ، ككاف كأسلم بُت يديو، كتغىَتَّ -و كليَّةن بعد ىذا اليـو

ا يف سبيل اهلل، بل كاف أمَتنا على إحدل   -كما يقوؿ الركاة كثَت الصبلة كالصـو كالصدقة، كخرج رلاىدن
 .فرؽ ادلسلمُت يف موقعة الَتموؾ
، ككيف كاف ػلوّْؿ حياة الناس إىل ما ال يتخيلو أحد، كذلك ْتسن فانظر إىل رمحتو كمجيل فعلو 

(5)«ادلعاملة، كسعة الصدر، كنسياف الضغائن كاألحقاد

.  

 

 (6)شُــوِ ََفَـــشاً يٍِْ ػَذْنِـــكب ََفَـــفًب ش ذَنَخًـــــبدَ يَؼْـــخَ واألَجْنَــــىَّ انشَّػَُِّـــــػَ
 

(7)الصفات البشرية يف زلمد العدالة كالرمحة جلّْ ن أى مً  إفَّ 

. 

                                 
، طيًبعا سويان، دار الكتاب (ُِٗ/ّكاإلصابة، البن حجر ) (،ٕٓ/ّ، البن عبد الرب )يف معرفة األصحاب نظر: االستيعابي (1)

 العريب، بَتكت، بدكف سنة الطباعة.
 بقُت.ادلصدرين الساينظر  (2)
 (. ِِٗ/ِ(، ك االستيعاب، البن عبدالرب )ّْٔ/ِالغابة، البن األثَت ) دي سٍ أي  (3)
 (ٕٓ/ّالستيعاب، البن عبدالرب )ا (4)
 كما بعدىا. ِّٓ،  ، للسرجاينالرمحة يف حياة الرسوؿ  (5)
 ، كنسبو إىل شرؼ الدين البوصَتم.ُِّرجع السابق، ادل (6)
 .ُٖ، -مستشرؽ أدلاين-عن الشرقيوف كعقائدىم، برتلي سانت ىيلر ، نقبلن ّْٓرجع السابق، ادل (7)
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إىل الدرجة اليت  ، ككصل حقده على الرسوؿ ن أشدّْ أعداء الرسوؿ بن عمَت مً  ةي الى ضى كىذا في 
 !! د معها أف يقتلو يف كقت فتح مكةأرا

رَّ ّتوار الرسوؿ اإلسبلـ ليأمن ادلسلموف جانبو، مث محل السيف ٖتت مبلبسو، كمى  ضالةلقد ادَّعى في 
  كىو يطوؼ بالبيت، فلما دنا منو قاؿ الرسوؿ :(َأُفَضاَلُة؟) ،يا رسوؿ اهلل قاؿ: نعم، فضالة ،

، فضحك الرسوؿ ، اهلل ري كي ذٍ قاؿ: ال شيء، كنتي أى ، (َك؟َماَذا ُكْنَت ُتَحدٍُّث ِبِو نَ ْفسَ ): فقاؿ 
 ! فسكن قلبو يده على صدر فضالة مث كضع (، اْستَ ْغِفِر اللاَو يَا ُفَضاَلةُ )كقاؿ: 

 .(1)اهلل شيءه أحبُّ إيلَّ منو  قً لٍ يده عن صدرم حىت ما من خى  عى فى يقوؿ: كاهلل ما رى  فكاف فضالة

 (2)ىلُأيُيَ اهللِ ىلــــسس ىُ ػنذــــوانؼف ٍَذَــــػَأوْ ىل اهللِــــسُسَ أٌَّ ذُـــــَُجِّئْ

(3)ب عظيم اإلنسانيةكاف زلمد حليمان رقيق القل

.  

 (4)ىلُـــبٌِ يَججـــــذْلِ واإلِحســــانٍ ػَهًَ انؼَصَ كٌــــــذَي خُهُـــــشَ يِنوُ ثِبننَّـــــمُ انجِشـــــَُمَبثِ

 
كشلا ػلسن اإلشارة إليو أنو ال ييفهىم من رمحة ادلؤمنُت بالكافرين يف تعامبلهتم الدنيوية أهنا تنفعهم ّٔا 

  حل جل مك لك خك ُّٱ، فمصَتىم زلسـو يف كتاب اهلل، كما قاؿ سبحانو: يـو القيامة

 حي  جي  ُّٱ: ، كقاؿ (ِّالعنكبوت: ) َّ جن مم خم حم جم هل مل خل

 (.ُٔٓاألعراؼ: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي

 

                                 
 ق.َُْٖ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ُ، ٖتقيق علي شَتم، ط/(ِّٓ/ْالبداية كالنهاية، البن كثَت ) (1)
 .ب إىل كعب بن زىَت ، كيينسى ُّّ، للسرجاين، الرمحة يف حياة الرسوؿ  (2)
، دار العلم للمبليُت، ِتعريب: زعيًت ط/ ،-مستشرؽ فرنسي–إميل درمنغم  قبلن عن حياة زلمد،، نَِّالسابق،  عادلرج (3)

ُّٖ. 
 ، كنىسىبىو إىل شرؼ الدين البوصَتم.ُّٖرجع السابق، ادل (4)
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 ىك مك لك اك ُّٱكخَت ختاـ ذلذه ادلواقف العطرة من سَتتو النَّظرة، قولو تعاىل: 

 (.َُٕاألنبياء: ) َّ  يك

 (1)مُـــــنيَ يًُبثِـــــفَهَُسَ نَوُ يف ادلُشسَه خًـــًَـــٍُ سَحــــوُ ادلُهًَُِـــوُ انهَـــــوَأَسسَهَ

شىغىلى اإلسبلـ تفكَتم كليَّةن، كمل أكن كاذبان حُت قيلتي إنٍت أعتقد يف نبوة زلمد
(2)

. 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ، كنىسىبىوي البن حجر العسقبلين.ُّٔ،  ، للسرجاينالرمحة يف حياة الرسوؿ  (1)
(2)

 .ُٓٓزلمد عوين عبدالرءكؼ،  إغلناس جولدتسيهر، ترمجة ومياتي 
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  َجْلِب رحمة الل  وسائل من شيءو تم بو ىذا البحث اليسَت، ًذٍكري ؼلي  ن مجيل مامً ك  ْقللَخل ،
 :فهاؾى منها

 نت مت زت ُّٱ، كما قاؿ سبحانو:  رسولووُسناة  اَلستمساك بكتاب الل  -ُ
، كقولو (ٕٓيونس: ) َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت
: (.ٖٔاألنبياء: ) َّ  ىف يث ىث مثنث زث رث ُّٱٱٱ 

 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱالراسخُت يف العلم:  كمنو دعاء، الدعاء  -ِ

  ام يل ىل مل يك ُّٱ، كدعاء أصحاب الكهف: (ٖآؿ عمراف: ) َّ جل مك لك حكخك

 (.َُالكهف: ) َّ نن من زن رن مم

فنا، أصابى النَّيبُّ  ٍد ًعٍندى كىاًحدىةو ًمنػٍهينَّ،  ضىيػٍ فىأىٍرسىلى ًإىلى أىٍزكىاًجًو يػىٍبتىًغي ًعٍندىىينَّ طىعىامنا، فػىلىٍم غلًى
( : (، فىأيٍىًديىٍت إًلىٍيًو شىاةه ْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك َورَْحَمِتَك، فَِإناُو َل َيْمِلُكَها ِإَل َأْنتَ اللاُهما ِإنٍّي أَ فػىقىاؿى

( : (1)(، َوَنْحُن نَ ْنَتِظُر الراْحَمةَ اللِ َىِذِه ِمْن َفْضِل مىٍصًليَّةه، فػىقىاؿى

. 

(2)(ْرَقُة َعذاب  والفُ  ،الَجماَعُة رَْحَمة  ) :رسوؿ اهلل  ، قاؿجماعة المسلمينلزوُم  -ّ

. 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ، كما قاؿ تعاىل: الصبر عند المصائب -ْ
 – ُٔٓالبقرة: ) َّ مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

،يا حَ : )مّّ قاؿمّّ أك غى بًو ىى  ؿى زى إذا نػى  ككاف النيب  (،ُٕٓ (3)(أسَتغيثُ  بَرحمِتكَ  ،يا قيُّومُ  يُّ

. 

 ىي ني  ُّٱ: سبحانو، كما قاؿ -م الذىٍنبمهما كاف حج-  عدم القنوط من رحمة الل -ٓ
 حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

                                 
(1)

(، كينظر صحيح اجلامع ُّْٓ(، كصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة )َُّٕٗالطرباين يف ادلعجم الكبَت )ركاه  
كاحلديثي بػىوَّبى عليو (. ُّٗٓ(. كمعٌت )شاةه مىٍصليَّة(: أم مشوية. ينظر: مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، حديث رقم )ُِٖٕ)

 [.رٍّْزؽي مىا يىٍدعيو ًبوً الرَّجيلي ييًصيبيوي اجلٍيوعي أىٍك يىًضيقي عىلىٍيًو ال] يف ميصىنًَّفًو فقاؿ: ماـ ابن أيب شىيبىة اإل
 (.َُّٗ(، كحسَّنو األلباين يف صحيح اجلامع، رقم )ُِْٕٖ( رقم )ِٖٕ/ ْركاه عبد اهلل بن أمحد يف )زكائد ادلسند( ) (ِ)
 (.ُْٕٗ(، كحسَّنو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر حديث )ُٓا يف الفرج بعد الشدة )ابن أيب الدنيركاه  (3)
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ليست من صفات ادلؤمنُت، كما   من رمحة اهلل القنوطى  كذلك أفَّ (، ّٓالزمر: ) َّ  جح مج
(، ٔٓاحلجر: ) َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: قاؿ اهلل حكاية عن إبراىيم 

أىال  علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو قاؿ: ؿ، كما قاومنو عدم تقنيط الناس من رحمة الل
ٍرًء يف مىعىاًصي اهللً أيٍخربيكيٍم بًاٍلفىًقيًو حىقّْ اٍلفىًقيًو؟ الًَّذم ال يػيقىنّْطي النَّاسى ًمٍن رىمٍحىًة  ، اهللً ، كىال يػيرىخّْصي لًٍلمى

رى يف  يػٍ رى يف ًعٍلمو ال ًفٍقوى ًفيًو، كىال  كىال يىدىعي اٍلقيٍرآفى رىٍغبىةن ًإىلى غىٍَتًًه، ًإنَّوي ال خى يػٍ ًعبادىةو ال ًعٍلمى ًفيهىا، كىال خى
ا بػُّرى مىعىهى رى يف ًقرىاءىةو ال تىدى يػٍ خى

(1)

. 

كمنو النصح للناس بطبقاهتم، كالسعي يف ىدايتهم، مع ، اِلمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ٔ
خواف، كنشر خيليق العدؿ اإلنصاؼ، الرفق ّٔم، كاإلشفاؽ عليهم، كمنو التماس األعذار بُت اإل

ادلواالة للمؤمنُت كادلعاداة للكافرين،   كمنوكاجتناب سوء الظن كأمراض القلوب كاحلسد كالبغضاء، 
 رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّٱ كما قاؿ تعاىل:

 ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :كقاؿ (، ُٕالتوبة: ) َّ  جب  هئ مئ خئ حئ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم
 َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .(ُٓٔ – ُْٔاألعراؼ: )

 من زن رن مم ام يل ُّٱ، كما قاؿ تعاىل: ِبرُّ الوالدين، وَخْفض جناح الذل لهما -ٕ
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ىنين نن
  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب
  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ  كقاؿ (،ِْ – ِّاإلسراء: ) َّ حس جس
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن يمجن
 رت يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

                                 
 .ّٓ(، كركاه اآلجرّْم يف أخبلؽ العلماء، صُُٔ/ ِركاه اخلطيب يف الفقيو كادلتفقو ) (1)
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 يقاك  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
 (ُٔ – ُٓاألحقاؼ: ) َّ ىل مل يك ىك مك لك

يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث، ، كمنها قوؿ: )المحافظة على أذكار الصباح والمساء -ٖ
(1)(ْح ِلي َشْأِني ُكلاُو، َوََل َتِكْلِني ِإَلى نَ ْفِسي َطْرَفَة َعْينٍ َأْصلِ 

. 

َعَلْيِو ِبَها  اللُ َمْن َصلاى َعَليا َصََلة  َصلاى ): ، قاؿ النيب  كثرة الصَلة على النبي -ٗ
(2))َعْشر ا

ًة اٍلوىاحً : قاؿ صاحب ٖتفة األحوذم . ًة عىٍشرنا ًمنى الرَّمٍحىةً أىٍم أىٍعطىاهي اهللي بًًتٍلكى الصَّبلى دى
(3)

. 
ة كىمىا قىالىوي  ؛لىوي  اهللً  رىمٍحىةً  يلً لنى  نػَّهىا سىبىبه أى : ابن القيم  رى كى ذى ك   ،طىائًفىة أًلىف الرَّمٍحىة ًإمَّا ٔتىٍعٌت الصَّبلى

ًإمَّا مً  (4)ة تنالولٍلميصىلّْي عىلىٍيًو من رىمٍحى  فىبلى بيدَّ  ،ن لوازمها كموجباهتا على القىٍوؿ الصًَّحيحكى

. 
ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْليَ ُقِل: ):  اهللً رىسيوؿي ، قاؿ قول دعاء دخول المسجد -َُ

(5)(اللاُهما افْ َتْح ِلي َأبْ َواَب رَْحَمِتَك، َوِإَذا َخَرَج فَ ْليَ ُقِل: اللاُهما ِإنٍّي َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 

.  
ِإَذا َأَوم َأَحدُُكْم ِإَلى ِفَراِشِو، ): النَّيبُّ  منها: قوؿ، ك المحافظة على أذكار النوم -ُُ

ُفْض ِفَراَشُو ِبَداِخَلِة ِإزَارِِه؛ فَِإناُو ََل َيْدِري َما َخَلَفُو َعَلْيِو، ُثما يَ ُقوُل: بِاْسِمَك َربٍّ َوضَ  ْعُت فَ ْليَ ن ْ
َها، َوِإْن َأْرَسْلتَ َها فَاْحَفْظَها ِبَما َتْحَفُظ ِبِو ِعَباَدَك َجْنِبي َوِبَك َأْرفَ ُعُو، ِإْن َأْمَسْكَت نَ ْفِسي فَاْرَحمْ 

(6)(الصااِلِحينَ 

.  
 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ، كما قاؿ تعاىل: َعمُشكر الن ّ  -ُِ

 مت خت حت جت هب مب ُّٱ: (، كقاؿ ٕإبراىيم: ) َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت

 .(ٔٔ – ٓٔالزمر: ) َّ جض مص خص حص
 يف كل كقت كيف كل حاؿ. بي تيستجلى  كأهنا ، هللا ةمحر ل نمؤ دلا ةجاحتبُتَّ يكّٔذا   

                                 
 (.َِٖٓ(، كغَته، كحىسَّنو األلباين يف صحيح اجلامع، ينظر حديث: )ََُّّكاه النسائي )ر  (1)
عىو ) هكار  (2)  (.ّْٖمسلم: كتاب الصبلة، باب استحباب القوًؿ مثًل قوًؿ ادلؤذف دلن رًى
 .)ُّْٖٔتفة األحوذم يف شرح جامع الًتمذم، رقم ) (3)

 ـ.ََِّ، بدكف طبعة، دار احلديث، القاىرة، ِْٔيف الصبلة كالسبلـ على خَت األناـ،  ( جبلء األفهاـْ)
(5)

 (.ُّٕالصبلة، باب ما يقوؿ إذا دخل ادلسجد )مسلم: كتاب ادلساجد كمواضع  كاهر  
(6)

 (.َِّٔالبخارم: كتاب الدعوات، بدكف باب ) ركاه 
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  ُخُلق الراحمةمن معوقات تطبيق: 
ن يستعمل الرمحة يف بعض الشؤكف الدنيوية ضعيف!  مى  ق نظرة ضعف، فييظىن أفَّ إىل ىذا اخليلي  يينظىرى  أفٍ 

بعد اهلل –ألكؿ كمن يستعملها يف اجلانب السياسي يػيتَّهم بضعفو، كعدـ حنكتو! بينما ىي السبب ا
- .يف إصبلح الشؤكف السياسية، كغَتىا من الشؤكف 
َزُع : ) ادلصائب اليـو أف تيفصىل الرمحة عن كاقع احلياة، كقد قاؿ رسوؿ اهلل فمن أكرب  َل تُ ن ْ

 ة  مَ حْ رَ  ِبوِ لْ ق َ  يفِ الى عَ ت َ  اللُ  لِ َيجعَ  َلمْ  ،َخِسرَ و  د  بْ عَ  ابَ خَ : )، كقاؿ (1)(الَرحمة إَلا ِمْن َشِقيٍّ 
(2)(لِلَبَشرِ 

ما ضيرب عبده بعقوبة أعظم من قسوة القلب، كما غضب اهلل : قاؿ مالك بن دينار ، 
(3)على قـو إالَّ نػىزىعى الرمحة من قلؤّم

. 

 

 الُخُلق العظيم، والمبدأ النبيلآثار ىذه  ومن: 
 خَتمللعبد  بلً ٕتى  آنفان = لتحقيق كمالو بالوسائل ادلذكورة السعيك ىذا اخليلق  احملافظة علىصلد أف 

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱكما قاؿ تعاىل: الدنيا كاآلخرة،  

إىل جنة  كتأخذ بيده، (ٕٗ)سورة النحل:   َّ مم ام يل ىل مل  يك مكىك
 لك خك حك  جك مق حق مف خف ُّٱ: قاؿ عرضها السموات كاألرض، كما 

 (.َّ)سورة اجلاثية:  َّ  هل مل خل حل مكجل
 اقًتأّمك كالًتابط فيما بينهم،  : سعادهتم،للصحابة رَّثو ىذا اخليليق ن أبرز ما ك مً  أفَّ كذلك صلد  ك 
حابة من جاء بعد الصا من كأمَّ زلبتو كسرعة االستجابة لو، ك  ككسر احلواجز بينهم، نبيهم من 

، ِإنا ِمْن َأَحبٍُّكْم ِإَليا ): يـو القيامة، كما قاؿ   من رسوؿ اهلل منزلتو فًرْتيو اقًتابي ادلؤمنُت: 
َرِبُكْم ِمنٍّي َمْجِلس ا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخََلق ا (4)(َوَأق ْ

.  

                                 
 (، كغَته، كصححو األلباين يف صحيح أيب داكد.ِْْٗركاه أبو داكد ) (1)
 (.َِّٓ) (، كصحيح اجلامعْٔٓالسلسة الصحيحة ) (، كحسَّنو األلباين، يفْٕٗٔكاه أبو نعيم، يف معرفة الصحابة )ر  (2)
 ( من سورة الزمر.ِِية رقم )(، عند تفسَت اآلُُٔ/ُٓ) ألحكاـ القرآف، للقرطيب جلامعا (ّ)
(4)

 .كصححو األلباين يف صحيح الًتمذم ،(َُِٖالًتمذم )كاه ر  



44 
 

؛ حيث إف الزيادة يف استقرار الناس كأماهنم من أعدائهمعلى ادلستول العاـ فهذا اخليلق غللب كذلك ك 
 كبُت عدكىم. بينهم الرمحة ّٔم تضع مسافة

جتماعية القتصادية كاالسياسية كاال ، منها:يويةككذلك من أعظم اآلثار إصبلح الشؤكف الدن
 ًتبوية، كغَتىا.الك كاألخبلقية 

كصحَّة منهًجو،  ،وتو عد ةيلو مشك ، و ادلسلمُت، فمنها: معرفة صدؽ نبوتً ا آثارىا على غَت كأمَّ 
 كلو مل يستجيبوا لو !كعظيم حلًمو، و، ، كاحًتاـ رأيً أمرًهككضوح 

 
 جغ  مع جع مظ ُّٱعليو رمحاتو يـو القيامة، من كفَّقو اهلل لرمحتو كرضاه يف الدنيا حىلَّت ك 

َورَُجل   منهم[: ]كذىكىرى  َأْىُل اْلَجناِة َثََلثَة  : )، كقاؿ (َُٕآؿ عمراف: ) َّ مق حق مف حفخف جف مغ
(1)(رَِحيم  رَِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلٍّ ِذي قُ ْرَبى َوُمْسِلمٍ 

. 
 
 
 
 

 
 كعلى آلو كصحبو أمجعُت. ،كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد

 كأنتى خَتي الرامحُت .. مٍ حى كارٍ  اٍغًفرٍ  رىبّْ 
 
 
 

 ىػُّْٖفجر عرفة 
Abdulrhman4321@gmail.com 

 
 

                                 
 (.ِٖٓٔباب الصفات اليت يعرؼ ّٔا يف الدنيا أىل اجلنة كأىل النار ) كاه مسلم: كتاب اجلنة كصفة نعيمها كأىلها،ر  (1)
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 المصادر والمراجع:
 .قَُِْ، دار القلم، دمشق، ٓ، عبدالرمحن ادليداين، ط/كأسسهااألخبلؽ اإلسبلمية  -1
، دار الكتاب االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، كاإلصابة، البن حجر، طيًبعا سويان  -ِ

 العريب، بَتكت، بدكف سنة الطباعة.
 الغابة يف معرفة الصحابة، البن األثَت، بدكف طبعة، دار الفكر، بَتكت، بدكف سنة الطباعة. دي سٍ أي  -ّ
، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ُالبداية كالنهاية، البن كثَت، ٖتقيق علي شَتم، ط/ -ْ

 ق.َُْٖ
ٖتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم، بدكف طبعة، دار ادلعرفة،  ، للزركشي،القرآفالربىاف يف علـو  -ٓ

 ق.ُُّٗبَتكت،
 ـ.ُٕٗٗالتحرير كالتنوير، الطاىر بن عاشور، بدكف طبعة، دار سحنوف، تونس،  -ٔ
 ق.ُُْٔ، دار عامل الكتب، الرياض، ُالقرآف العظيم، البن كثَت، ط/تفسَت  -ٕ
 ق.َُِْ، مؤسسة الرسالة، لبناف، ُ/جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، ٖتقيق أمحد شاكر، ط -ٖ
 ـ.ََِّيف الصبلة كالسبلـ على خَت األناـ، بدكف طبعة، دار احلديث، القاىرة، جبلء األفهاـ  -ٗ

، مؤسسة ُألحكاـ القرآف، للقرطيب، ٖتقيق د. عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي، ط/ جلامعا -َُ
 ق.ُّْْالرسالة، لبناف، 

، رابطة العامل اإلسبلمي، ِب احلنفي السرجاين، ط/د. راغ ، أ.الرمحة يف حياة الرسوؿ  -ُُ
 ق.ُُّْالرياض، 

 السلسلة الصحيحة، زلمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ادلعارؼ، الرياض، بدكف سنة الطبعة. -ُِ
سنن ابن ماجو، زلمد بن يزيد القزكيٍت، ٖتقيق زلمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الًتاث العريب،  -ُّ

 .بَتكت بدكف سنة الطباعة
أيب داكد، ٖتقيق زلمد زليي الدين عبداحلميد، بدكف طباعة، دار الفكر، بَتكت، بدكف سنة سنن  -ُْ

 الطباعة.
الًتمذم، اجلامع الصحيح، زلمد بن عيسى السلمي الًتمذم، ٖتقيق أمحد زلمد شاكر، سنن  -ُٓ

 دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت بدكف سنة الطباعة.
، مؤسسة ُب النسائي، ٖتقيق حسن عبدادلنعم شليب، ط/سنن النسائي الكربل، أمحد بن شعي -ُٔ

 ق.ُُِْالرسالة، بَتكت، 
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كسننو  البخارم، ادلسمى: اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ اهلل صحيح  -ُٕ
، القاىرة، ُكأيامو، حملمد إراعيل البخارم، ط/  ق.َُّْ، دار ابن حـز

السنن بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ  صحيح مسلم، ادلسمى: ادلسند الصحيح ادلختصر من -ُٖ
، مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم، ٖتقيق زلمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الًتاث اهلل 

 العريب، بَتكت بدكف سنة الطباعة.
صحيح كضعيف اجلامع الصغَت كزيادتو، زلمد ناصر الدين األلباين، ادلكتبة اإلسبلمية، بدكف  -ُٗ

 سنة الطباعة.
 ق.ُّْٓ، دار ابن اجلوزم، الرياض، ّ، ط/برين كذخَتة الشاكرين، البن قيمالصاعدة  -َِ
، دار الكتب العلمية، ِعوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد، زلمد مشس احلق العظيم آبادم، ط/ -ُِ

 ق.ُُْٓبَتكت، 
 ق.ُّٕٗفتح البارم بشرح صحيح البخارم، البن حجر، بدكف طبعة، دار ادلعرفة، بَتكت،  -ِِ
 ق.ُِْٔ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ُُاح، للرازم، ط/سلتار الصح -ِّ
، ُادلستدرؾ على الصحيحُت، زلمد بن عبداهلل احلاكم، ٖتقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط/ -ِْ

 ق.ُُُْدار الكتب العلمية، بَتكت، 
 سند، أمحد بن حنبل الشيباين، مؤسسة قرطبة، القاىرة، بدكف سنة الطبعة.ادل -ِٓ
، دار ادلعرفة، ُراغب األصفهاين، ٖتقيق زلمد خليل عيتاين، ط/يف غريب القرآف، ال ادلفردات -ِٔ

 ق.ُُّْبَتكت، 
 ق.ُِْٗمقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، بدكف طبعة، دار احلديث، القاىرة،  -ِٕ
 ق.ُِّٗ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت،ِادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ط/ -ِٖ
بحي ادلدين، ٖتقيق زلمد فؤاد عبدالباقي، دار إحساء ادلوطأ، مالك بن أنس بن عامر األص -ِٗ

 .سنة الطبعة بدكفالًتاث العريب، بَتكت، 
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