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ال  #حد�  �هللا  (ال  (له  ال   '� �شهد 
عبد�  �مًد�   '� #�شهد  له،  شريك 
من  باهللا  فأعو^  بعد  �ما  #Hسوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا' 
�لرِحيمِِ * �ْلَحْمُد ِهللا �Hَ �ْلَعاَلِمني * 
�لرْحمـِن �لرِحيِم * َماِلِك َيْو> �لديِن 
�هِدَنا  َنْسَتِعُني*   bَِيا)# َنْعُبُد   bَِيا)  *
�لِذيَن   àَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   àَلصَر��
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ�   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت 

َ#َال �لضالَني * 

(' شا| �هللا تعا& ~ خطبة �ليو> �يًضا 
تعا&  �هللا  صفة  بيا'  �تنا#_  سو� 
"�لر
ن" على ضو| �ألحا7يث �لنبوية 
�لشريفة. هناb �لكث� من �ألحا7يث 
"�لر
ن"..#لقد  �هللا  صفة  تبني   wل�
�ختر. بعًضا منها  #�لw من خال�ا 
هذ�   � �لن¿  لنا  #بيَّن  شر¥  قد 
�لصفة �إل�ية من ¢تلف �لز#�يا لكي 

ندHكها بشكل صحيح.
من  كانت   �^) �ألحا7يث  هذ�   ')
لالتصا�  �لرغبة  فينا  تولد  ناحية 

ته H #جذ�  #جل  عز  بصفاته 
�Hكعني  خاضعني  نظل   '� #تدفعنا 
هللا تعا&.. Õيث تبقى كل ^�H من 
فإoا  جالله؛  له جل  خاضعة  كياننا 
�لوقت  نفس   ~#  Jخر� ناحية  من 
لك �لن¿ �ألعظم  تدفعنا للصال� على̂ 
#بيَّن  �ملو�ضيع  هذ�  ر  فسَّ  aلذ�  �
�لز#�يا �ملختلفة �ذ� �لصفا. �إل�ية 
�هللا  عبا7  �ن..  ننشئ   '� �جل  من 
فالن¿  تعا&.  باهللا  �لصلة  �لضعفا|.. 
لنا  � بتقدمي �سوته �حلسنة قد بيَّن 
�حلقيقية  �لصلة  إلنشا|   Oلطر� تلك 

مع �هللا تعا&.  
�ألحا7يث  هذ�  لكم  �قد>   '� #قبل 
�Hيد �' �قد> لكم مقتبًسا من �قو�_ 
لكو'   �  aملهد� �إلما>  سيدنا 

وا"   وا ُتْرَ&ُ "اْرَ&ُ
خطبة �جلمعة 


د� H#مسر �Aلقاها حضر� مر� wل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهدa #�ملسيح �ملوعو7 �

 ~ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٠٧> مبسحد بيت �لفتو¥، لند' - بريطانيا

تعريب: قسم �لتر3ة باجلماعة
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�هللا  لر
انية  كامًال  مظهًر�   � �لن¿ 
�إلما>  سيدنا  يقو_  تعا&..حيث 

�ملهدa �  ما معنا�: 
�' �ملظهر �لتا> للر
انية هو ”�مد“ 
�مد“ ” كلمة  تع�  حيث   ..�
َد كثً��. #”�لر
ن“ �يًضا  �لذa ُحمِّ
سؤ�_   '#7 #يهب   OAير من  هو 
سابٍق #Çاًنا #7#' تفريٍق بني �ملؤمن 
#�لكافر.. فمن �لبّين �' �لذa ُيعطي 
 Ìُيث# ُيحمد  سو�  سؤ�ٍ_   '#7
عليه.. فإ' ”�مد“ � كا' ¦ظى 
بتجلي ”�لر
ن“. (جريد� �حلكم، 

١٧ ف�eير ١٩٠١)
هذ� هو ُحسن #3اُ_ (b�H7 �ملسيح 
سيدنا  ملقا>  #فهمه   � �ملوعو7 
�مد“ � #مدJ مكانته �لعليا.. ”
#هذ�  #مطاعه.  سيد�  كا'   aلذ�
بيانه ملكانة �لن¿ � #عظمته..حيث 

.��ال يدbH هذ� �ملكانة غ
 aلذ� ”�لر
ن“  صفة  جتلي   ')
سو�   � �ملوعو7  �ملسيح  ^كر� 
خال_  من  �لعديد�  جو�نبه  نلمس 
 wل� �لشريفة  �لنبوية  �ألحا7يث 
�خلطبة.  هذ�   ~ الحقا  سأتنا#�ا 
عندما   � �لرسو_   '� #سنالحظ 
�لربانية فإ'  بيا' هذ� �لصفة  يتنا#_ 
كلماته تصطبغ بن�e معينة. #سو� 

ما  �ألحا7يث  هذ�  بعض   ~ تر#' 
#كيف  �يًضا  باحليو�نا.  متعلق  هو 
#كيف  �ملخلوقا...  هذ�  نرحم 
جتلت صفة �لر
انية على �لذa كا' 

ًة للعاملني #كيف كا' يضطر� H

آلال> �حليو�نا..
 ~ لكم  ^كر.  �ملاضية  �خلطبة   ~
كا'  كيف  �ألحا7يث  �حد  ضو| 
�لن¿ � يضطر� #يقلق بسبب �' 
�لنا� يصبحو' �ل عذ�� �هللا تعا& 
بسبب شقا#ִדم Hغم كونه عز #جل 


اًنا.H
#~ هذ� �لصد7 هناb حديث؛ َفَعْن 
�ْلُمِغَ�ِ� ْبِن ُشْعَبَة َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � 
ٌد Hَُسوُ_  َقاَ_ َسِمْعُتُه َيُقوُ_ َقاَ_ ُمَحمَّ
َهِذِ�  َصاِحُب   � �ْلَقاِسِم  �َُبو  �هللا 
ِمْن  ِ(ال  �لرَّْحَمُة  ُتْنَزُ�  "ال  �ْلُحْجَرِ�: 

".(مسند �
د)    َشِقيٍّ
قد #7H ~ هذ� �حلديث �لشريف �' 
�لشقي؛  من  تنـز�  سو�  �لر
ة 
#~ �لوقت نفسه قد بشر � بر
ة 
ال  �لذين  فإ'  �يضا.  �لو�سعة  �هللا 
لن  تعا&؛  �هللا  حد7#   '#A#يتجا
(منا  تعا&.  �هللا  
ة H من  ُيحرمو� 
�حلرما' هو من نصيب �#لئك �لذين 
يتجا#A#' حد#7 �هللا. فاملؤمن �ب 
�' يكو' حريًصا على �' ينا_ حًظا 

#من  تعا&  �هللا  
انية H من  #�فًر� 
�هللا  ِنعم  ير³  لكي   Jألخر� صفاته 

تعا& �كثر فأكثر قدH �ملستطا�.
  #قد #7H ~ حديث �خر َعْن �َِبي 
"َلْو  َقاَ_:   � �لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ� 
َيْعَلُم �ْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد �هللا ِمَن �ْلُعُقوَبِة 
َيْعَلُم  َ#َلْو  َ�َحٌد  �ْلَجنَِّة  ِفي  َطِمَع  َما 
َما  �لرَّْحَمِة  ِمَن  �هللا  ِعْنَد  َما  �ْلَكاِفُر 
ِماَئَة  �هللا  َخَلَق  َ�َحٌد  �ْلَجنَِّة  ِمَن  َقَنَط 
َبْيَن  َ#�ِحَدً�  Hَْحَمًة  َفَوَضَع  Hَْحَمٍة 
َخْلِقِه َيَتَر�َحُموَ' ِبَها َ#ِعْنَد �هللا ِتْسَعٌة 

#تسعو' Hَْحَمًة".(مسند �
د)
فكل هذ� �لر
ة �لw �حاà �هللا تعا& 
ֲדا كل هذ� �خللق هي جز| #�حد من 

ته عز #جل. #لكن H مائة جز| من
هذ� ال يع� �' �ملؤمن سو� ُيحر> 
من هذ� �لر
ة بعد كونه مؤمًنا #بعد 
�' يعر� ما عند �هللا من �لعقوبة #�نه 
لن يطمع ~ �جلنة بناً| على ^لك.. 
#لعلمه  بتقو��  �ملؤمن   '� �ملر�7  #(منا 
بصفا. �خرJ هللا تعا& #(�H7كه �ا 
يكو'  �إلb�H7؛  هذ�   ~ يز7�7  #هو 
عند� خو� #خشية �' يصيبه غضب 
�هللا تعا& �# يتعر¸ لسخطه بسبب 
 '� �7ئًما  ¦ا#_  فهو  لذ�  ما.  خطأ 
#يدعو  �ملستقيم   àلصر�� على   �يس
 ') 
ته. H #يسأله  7#ًما  تعا&  �هللا 
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 wهللا تعا& قد علمنا تلك �أل7عية �ل�

ته. H ³ب �' ندعو� ֲדا لكي نر�
�ألعر��   �Hسو تعا& ~  علمنا  فقد 
�َْنُفَسَنا  َظَلْمَنا  ﴿Hَبََّنا  �لدعا|:  هذ� 
لََنُكوَننَّ  َ#َتْرَحْمَنا  لََنا  َتْغِفْر  َلْم   'ْ)ِ#َ
(�ألعر��:٢٤)..  �ْلَخاِسِريَن﴾  ِمَن 
�هللا  �شى   aلذ�# �حلقيقي  فاملؤمن 
تعا& على �لد#�> #�افه #Hغم علمه 
يبقى  #�سعة؛  #جل  عز  
ته H بأ' 

ته H عن  يبعد�   '� خائًفا  �7ئًما 
كانت  فإ^�  �عماله.  من  عمٍل   a�
تنـز_  فسو�  هكذ�  �ملؤمن  حالة 
عليه �مطاH فضل �هللا تعا& �كثر من 

�آلخرين.
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  يقو_ 
ما معنا�: ”(' �إلنسا' بكل ظر#فه 
#سو�|  خفية،   <� كانت  ظاهر� 
علَمها �> � يعلمها.. �ب �' يبقى 
لذ�  �لد#�>.  على  لذنوبه  مستغفًر� 
 :"<7�" سيدنا  7عا|  ندعو   '� ينبغي 
﴿Hَبََّنا َظَلْمَنا �َْنُفَسَنا َ#ِ(ْ' َلْم َتْغِفْر لََنا 
�ْلَخاِسِريَن﴾.  ِمَن  لََنُكوَننَّ  َ#َتْرَحْمَنا 
(' هذ� �لدعا| قد سبق �' �ستجيب. 
(' �ملؤمن (^� كا' �ب �' يقلق من 
 '� �ب   Jخر� ناحية  فمن  ناحية؛ 
حيث  تعا&  �هللا  لر
ة  ^�كًر�  يبقى 

ته. H# Hضو�نه  لنيل  �لدعا|  علمنا 

فإ' �هللا تعا& قد طمأ' �ملؤمن حيث 
قا_ تعا&: ﴿َيا ِعَباaَ7ِ �لَِّذيَن َ�ْسَرُفو� 
َعَلى �َْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطو� ِمْن Hَْحَمِة �هللا 
ُهَو  (ِنَُّه  َجِميًعا  ُنوَ�  �لذُّ َيْغِفُر  �هللا   َّ')ِ
#قا_  (�لزمر:٥٤).  �لرَِّحيم﴾   Hُْلَغُفو�
�هللا   ¥ِ#ْHَ ِمْن  َتْيَئُسو�  ﴿َ#ال  تعا&: 
�ْلَقْوُ>  ِ(ال  �هللا   ¥ِ#ْHَ ِمْن  َيْيَئُس  ال  (ِنَُّه 

�ْلَكاِفُر#َ'﴾ (يوسف:٨٨). 
ال  �لسابق  �لشريف  �حلديث  فإ' 
يدفع (& �ليأ� #�لقنوà؛ (منا يشر¥ 
�لر
ة #�' هناb عند �هللا تعا& تسعة 
#�نكم  �لر
ة..  من  جزً|�  #تسعو' 
سو� تنالو' حًظا منها عندما تؤ#7' 

ما عليكم من �عما_.
 � �لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ#َعْن 
ِمْنَها  َقَسَم  Hَْحَمٍة  ِماَئَة  هللا   َّ')ِ" َقاَ_: 
َفِبَها  �ْلَخالِئِق  َجِميِع  َبْيَن  Hَْحَمًة 
َ#ِبَها  َيَتَعاَطُفوَ'  َ#ِبَها  َيَتَر�َحُموَ' 
َر  َ#َ�خَّ َ�ْ#ال7َِها  َعَلى  �ْلَوْحُش  َتْعِطُف 
ِبَها  َيْرَحُم  Hَْحَمًة  َ#ِتْسعَني  ِتْسَعًة 
ِعَبا7َُ� َيْوَ> �ْلِقَياَمِة".(�بن ماجة-كتا� 

�لزهد)
تلك  ينا_  �ال  �إلنسا'  شقا#�  فمن 
�لر
ة.. لذ� �ب �' نسأ_ �هللا تعا& 
عن  منَّا   Hيصد #�ال  
ته.. H �7ئًما 
 &) بنا   a7يؤ قد  تصر�   a� عمٍد 


ة �هللا تعا&.H حلرما' من�

Ä كيف يرحم �هللا عبا�7.. �قد> لكم 
مثاال �خر ندbH منه كيف علمنا �لن¿ 

ة �هللا تعا& تسع كل شي|؛ H '� �
َفَعْن �َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدaHِِّ � َعِن �لنَِّبيِّ 
� �َنَُّه ََ̂كَر Hَُجًال ِفيَمْن َسَلَف َ�ْ# ِفيَمْن 
َكاَ' َقْبَلُكْم َقاَ_ َكِلَمًة َيْعِني َ�ْعَطاُ� �هللا 
َقاَ_  �ْلَوَفاُ�  َحَضَرِ.  ا  َفَلمَّ َ#َ#َلًد�  َماًال 
لَِبِنيِه َ�aَّ َ�ٍ� ُكْنُت َلُكْم َقاُلو� َخْيَر َ�ٍ� 
 #ْ�َ #يقد>)  (يدخر  َيْبَتِئْر  َلْم  َفِإنَُّه  َقاَ_ 
َلْم َيْبَتِئْز (يدخر #يقد>) ِعْنَد �هللا َخْيًر� 
 � َ̂ ْبُه َفاْنُظُر#� ِ( َ#ِ(ْ' َيْقِدHِ �هللا َعَلْيِه ُيَعذِّ
َ̂� ِصْرُ. َفْحًما  ُمتُّ َفَأْحِرُقوِني َحتَّى ِ(
 �َ̂ َفِإ َ�ْإلِْسَكْنَدHِيَّة  َقاَ_   #ْ�َ َفاْسَحُقوِني 
Hُ#ِني ِفيَها  ْ̂ َكاَ' َيْوُ> Hِيٍح َعاِصٍف َفَأ
َفَقاَ_ َنِبيُّ �هللا � َفَأَخَذ َمَو�ِثيَقُهْم َعَلى 
Hَْ#ُ� ِفي َيْوٍ>  ْ̂ َِ̂لَك َ#Hَبِّي َفَفَعُلو� ُثمَّ َ�
 � َ̂ َفِإ َفَقاَ_ �هللا َعزَّ َ#َجلَّ ُكْن  َعاِصٍف 
ُهَو Hَُجٌل َقاِئٌم َقاَ_ �هللا َ�aْ َعْبِدa َما 
َحَمَلَك َعَلى َ�ْ' َفَعْلَت َما َفَعْلَت َقاَ_ 
َمَخاَفُتَك َ�ْ# َفَرOٌ ِمْنَك َقاَ_ َفَما َتالَفاُ� 
َ�ْ' Hَِحَمُه ِعْنَدَها". (�لبخاaH-كتا� 
 &) åاف�  كنت   �^)  a�  ..(Oلرقا�
 w
بر �جزيك  فأنا  �لدHجة؛  هذ� 


ك.H�# غفر لك�#
َسِعيٍد  �َِبي  َعْن  �خر  حديث   ~#
�ْلُخْدaHِِّ � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ_: "َكاَ' 
ِتْسَعًة  َقَتَل  Hَُجٌل  ِ(ْسَر�ِئيَل  َبِني  ِفي 
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َ#ِتْسِعَني (ِْنَساًنا ُثمَّ َخَرÒَ َيْسَأُ_ َفَأَتى 
�Hَِهًبا َفَسَأَلُه َفَقاَ_ َلُه َهْل ِمْن َتْوَبٍة َقاَ_ 
ال َفَقَتَلُه َفَجَعَل َيْسَأُ_ َفَقاَ_ َلُه Hَُجٌل 
�ْئِت َقْرَيَة َكَذ� َ#َكَذ� َفَأHَ7َْكُه �ْلَمْوُ. 
ِفيِه  َفاْخَتَصَمْت  َنْحَوَها   �ِHِِبَصْد َفَناَ| 
�ْلَعَذ�ِ�  َ#َمالِئَكُة  �لرَّْحَمِة  َمالِئَكُة 
َتَقرَِّبي   'ْ�َ َهِذِ�  (َِلى  �هللا  َفَأْ#َحى 
 aَتَباَعِد  'ْ�َ َهِذِ�  (َِلى  �هللا  َ#َ�ْ#َحى 
َ#َقاَ_ ِقيُسو� َما َبْيَنُهَما َفُوِجَد (َِلى َهِذِ� 
-aHلبخا�) َلُه".  َفُغِفَر  ِبِشْبٍر  َ�ْقَرَ� 

كتا� �حا7يث �ألنبيا|)..#~ H#�ية 
 � ِّaHَِعْن �َِبي َسِعيٍد �ْلُخْد :Jخر�
ِمْن  َسِمْعُت  َما  ِ(ال  ُثُكْم  ُ�َحدِّ َقاَ_ ال 
َُ̂ناaَ َ#َ#َعاُ�  Hَُسوِ_ �هللا � َسِمَعْتُه ُ�
َ#ِتْسِعَني  ِتْسَعًة  َقَتَل  َعْبًد�   َّ'�َ" َقْلِبي: 
َنْفًسا ُثمَّ َعَرَضْت َلُه �لتَّْوَبُة َفَسَأَ_ َعْن 
Hَُجٍل  َعَلى  َفُد_َّ   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  َ�ْعَلِم 
َقَتْلُت ِتْسَعًة َ#ِتْسِعَني  َفَأَتاُ� َفَقاَ_ (ِنِّي 
َقاَ_  َتْوَبـٍة؟   ِمْن  ِلي  َفَهْل  َنْفًسا 
َقاَ_  َنْفًسا؟  َ#ِتْسِعَني  ِتْسَعٍة  َقْتِل  َبْعَد 
ِبِه  َفَأْكَمَل  ِبِه  َفَقَتَلُه  َسْيَفُه  َفاْنَتَضى 
ِماَئًة ُثمَّ َعَرَضْت َلُه �لتَّْوَبُة َفَسَأَ_ َعْن 
Hَُجٍل  َعَلى  َفُد_َّ   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  َ�ْعَلِم 
َفَأَتاُ� َفَقاَ_ (ِنِّي َقَتْلُت ِماَئَة َنْفٍس َفَهْل 
ِلي ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَ_ َ#َمْن َيُحوُ_ َبْيَنَك 
َ#َبْيَن �لتَّْوَبِة �ْخُرÒْ ِمَن �ْلَقْرَيِة �ْلَخِبيَثِة 
اِلَحِة  �لصَّ �ْلَقْرَيِة  (َِلى  ِفيَها  �َْنَت  �لَِّتي 

َقْرَيِة َكَذ� َ#َكَذ� َفاْعُبْد Hَبََّك ِفيَها َقاَ_ 
َ̧ َلُه  اِلَحِة َفَعَر َفَخَرÒَ (َِلى �ْلَقْرَيِة �لصَّ
ِريِق َقاَ_ َفاْخَتَصَمْت ِفيِه  َ�َجُلُه ِفي �لطَّ
َمالِئَكُة �لرَّْحَمِة َ#َمالِئَكُة �ْلَعَذ�ِ� َقاَ_ 
َفَقاَ_ (ِْبِليُس �ََنا َ�ْ#َلى ِبِه (ِنَُّه َلْم َيْعِصِني 
َساَعًة َقطُّ َقاَ_ َفَقاَلْت َمالِئَكُة �لرَّْحَمِة 
(ِنَُّه َخَرÒَ َتاِئًبا .. َفَبَعَث �هللا َعزَّ َ#َجلَّ 
َفَقاَ_  (ِلَْيِه..  َفاْخَتَصُمو�  َمَلًكا  َلُه 
(ِلَْيِه  َ�ْقَرَ�  َكاَ'  �ْلَقْرَيَتْيِن   ُّa�َ �ْنُظُر#� 
َثَنا  َفَحدَّ َقَتا7َُ�  َقاَ_  ِبَأْهِلَها.  َفَأْلِحُقوُ� 
ا َعَرَ� �ْلَمْوَ. �ْحَتَفَز  �ْلَحَسُن َقاَ_ َلمَّ
ِبَنْفِسِه َفَقرََّ� �هللا َعزَّ َ#َجلَّ ِمْنُه �ْلَقْرَيَة 
�ْلَخِبيَثَة  �ْلَقْرَيَة  ِمْنُه  َ#َباَعَد  اِلَحَة  �لصَّ
اِلَحِة".  �لصَّ �ْلَقْرَيِة  ِبَأْهِل  َفَأْلَحُقوُ� 

(مسند �
د)
#لكن  تعا&..  �هللا  
ة H هي  فهذ� 
�لذين   '� �لبا_  عن  يغينب  �الَّ  �ب 
قد  بعنا7  �لذنو�  على  يصر#' 
جذ�  �جل  فمن  بعذ�ٍ�.  بشرهم 

ته؛ ال بد من H# &فضا_ �هللا تعا�
�لسفر ~ هذ� �لطريق #حث �خلطى 
يشعر   '� �ب  حيث  ^لك..  على 
�إلنسا' بالذنب (^� �قترفه.. #لتتوّلد 
عند� �لرغبة ~ طلب �ملغفر� من �هللا 
تعا&. عندئٍذ ميكن �' يرجو �إلنساُ' 

ة Hبه..كما جا| ~ قوله تعا&: H
َعَلى  َ�ْسَرُفو�  �لَِّذيَن   aَ7ِِعَبا ﴿َيا 

�هللا  Hَْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطو�  ال  �َْنُفِسِهْم 
ُهَو  (ِنَُّه  َجِميًعا  ُنوَ�  �لذُّ َيْغِفُر  �هللا   َّ')ِ

�ْلَغُفوHُ �لرَِّحيم﴾ (�لزمر:٥٤).
 aنظر#� كيف كا' �سلو� �لذ� Ä

ًة للعاملني � مع صحابته..H 'كا

(�H7كهم  تقوية  ¦ا#_  كا'  #كيف 
لصفة �هللا ”�لر
ن“..َفَعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� 
 Ä Hألنصا� قا_ كا' Hجل من   �
قا_  له  ص¿  #معه   � �هللا  Hسو_ 
له  فقا_  #ير
ه  (ليه  يضمه  فجعل 
Hسو_ �هللا �: "�تر
ه".  قا_ نعم 
يا Hسو_ �هللا قا_ �: "فاهللا �Hحم به 
�لر�
ني".(ِشعب  �Hحم  #هو  منك 
Hقم  �ملفر7  �أل�7  �إلميا'-�لبيهقي، 

�لبا� ١٧٥)
�حد  يشعر  ال  قد  �أليا>  هذ�  ففي 
مع  ح·  �ملعاملة   ~ �لقسو�  ֲדذ� 
�ألبنا|.. #لكن �لذين يعرفو' �حو�_ 
�ملجتمع �لعر¡ ~ ^�b �لوقت؛ فإoم 
يدHكو' كيف كا' �لعنا7 #�لقسو� 
~ طبائعهم. فقبل بعثة �لن¿ � كا' 
�لر
ة  ֲדذ�  يشعر  ما   �Hً7نا �لرجل 
ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َفَعْن  �طفاله..  ُيَقبُِّل   #�
� َقاَ_ 7ََخَل ُعَيْيَنُة ْبُن ِحْصٍن َعَلى 
 #ْ�َ َحَسًنا  ُيَقبُِّل  َفَر�ُ�   � �هللا  Hَُسوِ_ 
ُحَسْيًنا َفَقاَ_ َلُه ال ُتَقبِّْلُه َيا Hَُسوَ_ �هللا 
َ�َحًد�  َقبَّْلُت  َما  َعَشَرٌ�  ِلي  ُ#ِلَد  َلَقْد 
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١٤

ِمْنُهْم َفَقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �: "ِ('َّ َمْن ال 
َيْرَحُم ال ُيْرَحُم".(مسند �
د)

Hَِضَي  َعاِئَشَة  َعْن   Jخر� H#�ية   ~#
�هللا َعْنَها َقاَلْت َقِدَ> َناٌ� ِمَن �ْألَْعَر�ِ� 
�َُتَقبُِّلوَ'  َفَقاُلو�   � �هللا  Hَُسوِ_  َعَلى 
َلِكنَّا  َفَقاُلو�  َنَعْم  َفَقاُلو�  ِصْبَياَنُكْم 
 :َ� �هللا  Hَُسوُ_  َفَقاَ_  ُنَقبُِّل  َما  َ#�هللا 
ِمْنُكُم  َنَزَ�  �هللا  َكاَ'   'ْ)ِ "َ#َ�ْمِلُك 

�لرَّْحَمَة".(مسلم-كتا� �لفضائل)
 Æِْلَعا� ْبِن  َعْمِر#  ْبِن  �هللا  َعْبِد  َ#َعْن 
 �َ �لنَِّبّي  َسِمَع  �َنَُّه  َعْنُهما  �هللا  Hَِضَي 
ُتْرَحُمو�  "�Hَْحُمو�  َيُقوُ_:  ِمْنَبِرِ�  َعَلى 
ِألَْقَماِ�  َ#ْيٌل  َلُكْم  �هللا  َيْغِفِر  َ#�ْغِفُر#� 
#ال  �لقو_  يسمعو'  (�لذين  �ْلَقْوِ_ 
�لَِّذيَن  لِْلُمِصرِّيَن  َ#ْيٌل  به)  يعملو' 
ُيِصرُّ#َ' َعَلى َما َفَعُلو� َ#ُهْم َيْعَلُموَ'". 
(مسند �
د بن حنبل، مسند �ملكثرين 

من �لصحابة)
Hسو_  ^كرها   wل� �لشقا#�  فهذ� 
لكم  ^كرִדا   '� سبق  #كما   � �هللا 
شر¥  ضو|  على  �لسابقة  �خلطبة   ~
�لكرمية:  لآلية   � �ملوعو7  �ملسيح 
Ĥٍََّ� َشرًّ� َيَرُ�﴾..  ﴿َ#َمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَ_ 
 ..Äإل� (منا هي بسبب �إلصر�H على 
من  ُيحر>  �إلنسا'  �عل  ما  #هذ� 


انية �هللا تعا&. H
 � �َِبيِه  َعْن  �هللا  عبد  بن  َجِريٍر  عن 

َيُقوُ_:   � �هللا  Hَُسوَ_  َسِمْعُت  َقاَ_ 
ال  َمْن  َيْرَحُم  ال  َ#َجلَّ  َعزَّ  �هللا   َّ')ِ"
 ،aHلبخا� �لنَّاَ�".(صحيح  َيْرَحُم 
كتا� �لتوحيد).. لذ� �ب �' تر�عو� 
صال.   a� بينكم..  فيما  �لعالقا. 
#صال.  �لصد�قة  #صال.  �لرحم 
هذ�   Oحقو تؤ�#7   '�#  Hجلو��
�لصال.. �ب �' يكو' ~ قلوبكم 

مشاعر �لر
ة.
�شر¥   '�  7ّ#�  Æخلصو� #ֲדذ� 
�تنا#_  عندما  ألن�  مسألًة  #�#ضح 
موضو� �لر
ة؛ فإ' �لذين يتعرضو' 
فإoم  �جلماعة  نظا>  ِقبل  من  للعقوبة 
عندما يسمعو' هذ� �ألحا7يث �لنبوية 
ملا^�  #يقولو'   َّÐ) يكتبو'  �لشريفة 
�ن ال ُنرحم Õسب هذ� �ألحا7يث؟ 
ينصح  كا'   � �لن¿   ') �م  فأقو_ 
بالر
ة  كله  #للمجتمع  عامة  بصفة 
فيما بني �لنا� #�يًضا فيما بني �خلليفة 
#�لنـا� #قا_: "تر�
ـو�"..#لكن 
ر#' على خطٍأ ما كما سبق  �لذين يصِّ
#بيَّنت؛ فإoم عندما يتعرضو' للعقوبة 
فال بد من �' يتحملو� تلك �لعقوبة.  
تأخر  عندما  �لغز#�.   Jحد)  ~
�لن¿  ند�|  تلبية  عن  �لصحابة  بعض 
عد>  Hغم   a�  - صحتهم  Hغم   �
 � �لن¿  عاقبهم  �م-؛   Hعذ #جو7 

معهم..  �إلجتماعية  �لعالقا.  بقطع 
 '� �A#�جهم  �مر  قد   � �نه  ح· 
ينقطعن عنهم. #من بني هؤال| �لثالثة 
هزيًال   Hصا# هرٌ>  شيٌخ   bهنا كا' 
#كا'  �لعقوبة  هذ�  بسبب  #ضعيًفا 
طو_  #يستغفر  يبكي  �لسرير   <Aيال
 � للن¿  A#جته  فحضر.  �ليو>.. 
#�ستأ^نته �' ִדيئ له �لطعا>.. فعندما 
#�نه  حاله  هذ�   '�  � �لن¿  عر� 
�لضعف #�نه  �لسرير من شد�   <Aيال
يبكي #يستغفر طو�_ �لوقت.. #ألنه 

ًة للعاملني.. لذ� فإنه � H 'كا �
َِ̂' �ا. #لكن �لن¿ � �بقى �لعقوبة  �
(& �' نز_ �لعفو عنهم من �هللا تعا&. 
عليهم  �ب  ُيعاقبو'  �لذين  فإ'  لذ� 
خطأهم؛  على  يصر#�  �الَّ  ير�عو�   '�
يتحملو�   '� فعليهم  �صر#�  فإ^� 
�لعقوبة #�ال يذكر#� هذ� �لر
ة ألoم 
بذلك يتكلمو' عن �حلقوO فقط #ال 
 bعليهم. فهنا wيذكر#' �لو�جبا. �ل
�حياًنا ¦د³ ¢الفا. لنظا> �جلماعة؛ 
لذ� ال بد لتد�bH مثل هذ� �خلرO من 
�لعقوبة ֲדد� �إلصال¥.. #�ب �' 

تفهمو� ^لك.
َعْن HْAَِبيٍّ َقا_ َسِمْعُت �ََنَس ْبَن َماِلٍك 
 � �لنَِّبيَّ  ُيِريُد  َشْيٌخ  َجاَ|  َيُقوُ_   �
َفَقاَ_  َلُه  ُعو�  ُيَوسِّ  'ْ�َ َعْنُه  �ْلَقْوُ>  َفَأْبَطَأ 



١٥
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َيْرَحْم  َلْم  َمْن  ِمنَّا  "لَْيَس   :� �لنَِّبيُّ 
-aَنا".(�لترمذ�َكِبَ َ#ُيَوقِّْر  َصِغَ�َنا 

نبهت  لقد  #�لِصلة)..  �لِبر  كتا� 
الحظت  حيث  قبل..  من  هذ�   &)
كانو�  �ملسنني   '� �ملجالس  �حد   ~
على  جالسني   Hلصغا�# #�قفني 
�ملقاعد. فهذ� �لنصح �لنبوa �ب �' 
 �Hًصغا#  �Hًكبا �أل
ديو'  (ليه  ينتبه 
Hجاًال #نساً|..�ب �' ُيرJ ~ 3يع 
�أل
ديني هذ� �ُخلُلق.. #عندئٍذ سو� 
ننا_ حًظا من 7عو�. �لن¿ �.. حيث 
قا_ �: "لَْيَس ِمنَّا"؛ فالذa ليس منه 
� كيف ميكن �' ير³ 7عو�ته. لذ� 
ينبغي �' نعمل #نستجيب لكل �#�مر� 
� #نصائحه لنر³ 7عو�ته #نستفيد 
منها �ألمر �لذa �لق ~ �ملجتمع جو 

�ملحبة #�ملو�7.
 Hٍِحَما ْبِن   ِ̧ ِعَيا َعْن  H#�ية   ~  Ä
َيْوٍ>   .َ�َ̂ َخَطَب   � �لنَِّبيَّ   َّ'�َ  �
َفَقاَ_ ِفي ُخْطَبِتِه: "ِ('َّ Hَبِّي َعزَّ َ#َجلَّ 
ا  ِممَّ َجِهْلُتْم  َما  ُ�َعلَِّمُكْم   'ْ�َ َ�َمَرِني 
َعلََّمِني ِفي َيْوِمي َهَذ� ُكلُّ َماٍ_ َنَحْلُتُه 
 a7ِِعَبا َخَلْقُت  َ#(ِنِّي  َحالٌ_   a7ِِعَبا
َياِطُني  �لشَّ �ََتْتُهُم  َ#(ِنَُّهْم  ُكلَُّهْم  ُحَنَفاَ| 
َعَلْيِهْم  َ#َحرََّمْت  7ِيِنِهْم  َعْن  َفَأَضلَّْتُهْم 
ُيْشِرُكو�   'ْ�َ َ#َ�َمَرْتُهْم  َ�ْحَلْلُت َلُهْم  َما 
ِبي َما َلْم �َُنزِّْ_ ِبِه ُسْلَطاًنا ُثمَّ ِ('َّ �هللا َعزَّ 

َفَمَقَتُهْم   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  (َِلى  َنَظَر  َ#َجلَّ 
َ�ْهِل  ِمْن  َبَقاَيا  ِ(ال  َ#َعَرِبيَُّهْم  َعَجِميَُّهْم 
ِألَْبَتِلَيَك  َبَعْثُتَك  (ِنََّما  َ#َقاَ_  �ْلِكَتاِ� 
ال  ِكَتاًبا  َعَلْيَك  َ#�َْنَزْلُت  ِبَك  َ#�َْبَتِلَي 
ُثمَّ  َ#َيْقَظاًنا  َناِئًما   �ُuَُتْقَر �ْلَماُ|  َيْغِسُلُه 
 Oََِّحر�ُ  'ْ�َ َ�َمَرِني  َ#َجلَّ  َعزَّ  �هللا   َّ')ِ
َْ̂' َيْثَلُغو� Hَْ�ِسي  )ِ ِّ�Hَ ُقَرْيًشا َفُقْلُت َيا
َفَقاَ_ �ْسَتْخِرْجُهْم َكَما  َفَيَدُعوُ� ُخْبَزً� 
َ#�َْنِفْق   bَُنْغِز َفاْغُزُهْم   bَْسَتْخَرُجو�
ُجْنًد�  َ#�ْبَعْث  َعَلْيَك  َفَسُنْنِفَق  َعَلْيِهْم 
َنْبَعْث َخْمَسًة ِمْثَلُه َ#َقاِتْل ِبَمْن َ�َطاَعَك 
 #ُ̂ َثالَثٌة:  �ْلَجنَِّة  َ#َ�ْهُل   bََعَصا َمْن 
ُمَوفٌَّق،   Oٌ ُمَتَصدِّ ُمْقِسٌط،  ُسْلَطاٍ' 
 âِ ِلُكلِّ  �ْلَقْلِب  Hَِقيُق  Hَِحيٌم  َ#Hَُجٌل 
َعِفيٌف   �َفِقٌ َ#Hَُجٌل  َ#ُمْسِلٍم،  ُقْرَبى 
ِعيُف  Oٌ َ#َ�ْهُل �لنَّاHِ َخْمَسٌة �لضَّ ُمَتَصدِّ
َتَبًعا  َلُه �لَِّذيَن ُهْم ِفيُكْم  �لَِّذa ال Aَْبَر 
َ�ْهًال  َيْبَتُغوَ'  ال  َيْحَيى  َشكَّ  ُتَبَعاَ|   #ْ�َ
َ#ال َماًال َ#�ْلَخاِئُن �لَِّذa ال َيْخَفى َعَلْيِه 
ال  َ#Hَُجٌل  َخاَنُه  ِ(ال   َّO7َ  'ْ)ِ#َ َطَمٌع 

ُيْصِبُح َ#ال ُيْمِسي ِ(ال َ#ُهَو ُيَخا7ُِعَك 
�ْلُبْخَل  ََ̂كَر  #َ َ#َماِلَك.  َ�ْهِلَك  َعْن 
�ْلَفاِحَش".(مسند   �ْنِظَ َ#�ْلَكِذَ� َ#�لشِّ


د)�
َقاَ_  َقاَ_   �  �َبِشٍ ْبِن  �لنُّْعَماِ'  َ#َعْن 
�لنَِّبيُّ � َعَلى �ْلِمْنَبِر: "َمْن َلْم َيْشُكِر 
�ْلَقِليَل َلْم َيْشُكِر �ْلَكِثَ� َ#َمْن َلْم َيْشُكِر 
³ُ ِبِنْعَمِة �هللا  �لنَّاَ� َلْم َيْشُكِر �هللا �لتََّحدُّ
ُشْكٌر َ#َتْرُكَها ُكْفٌر َ#�ْلَجَماَعُة Hَْحَمٌة 
َ#�ْلُفْرَقُة َعَذ�ٌ�".(مسند �
د).. فمن 
 '� �ب   wل� علينا  تعا&  �هللا  نعمة 
3اعة  من  جعلنا  �نه  عليها  نشكر� 
�لزمن  هذ�   ~  � �ملوعو7  �ملسيح 
للشكر على  �هللا. #(سد�ً|  
ة H فنلنا
نعمة �هللا علينا هذ� �ب �' نؤa7 ما 
لإلنسانية  �لر
ة  عو�طف  منا  تتطلبه 
#هو �' نوصل 7عو� �ملسيح �ملوعو7 
��ا|  كل   ~  ��لنا 3يع   &)  �
�م  ندعو   '� �ب  كذلك  �لعا�. 
 àيًضا �' يهديهم �هللا تعا& (& �لصر��

أوامره  لكل  ونستجيب  نعمل  أن  ينبغي  لذا 
منها  ونستفيد  دعواته  لنرث  ونصائحه   �
واملودة. احملبة  جو  اجملتمع   � kلق  الذي  األمر 
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#�لثبا.  �حلق  معرفة   &)# �ملستقيم 
عليه.

فيما  �ملؤمنني  Õب  يتعلق  فيما  �ما 
 '� �ب   wل�  ��ملعاي #تلك  بينهم 
كا'  #ما^�  �ملؤمنو'  عليها  يكو' 
�لن¿ � يتوقع منَّا.. يبد# ^لك من 
 �حديث �لن¿ � َعْن �لنُّْعَماِ' ْبِن َبِشٍ
 Jُسوُ_ �هللا �: "َتَرHَ َقاَ_  َقاَ_   �
َ#َتَو�7ِِّهْم  َتَر�ُحِمِهْم  ِفي  �ْلُمْؤِمِنَني 
َ̂� �ْشَتَكى  َ#َتَعاُطِفِهْم َكَمَثِل �ْلَجَسِد ِ(
َهِر  ُعْضو َتَد�َعى َلُه َساِئُر َجَسِدِ� ِبالسَّ
(�لبخاaH-كتا�  َ#�ْلُحمَّى". 
�أل�7).. هذ� ما �ب �' يكو' عليه 
�ملؤمنو' فيما بينهم.. #بدًال من (يذ�| 
مبصاعبهم   Hلشعو� #عد>  �آلخرين 
 ��إلحسا ينبغي  #مشاكلهم؛ 
مبشاكل #مصاعب �آلخرين #�لدعا| 
�إلسالمي  �ملجتمع  هو  #هذ�  �م. 
 � �هللا  Hَُسوُ_  سيدنا  علمنا   aلذ�
#نصحنا �' ننفذ� ~ �نفسنا بناً| على 


ة �هللا تعا&.H
تبني   wل� �ألحا7يث  بعض   bهنا  Ä
 � �لن¿  
ة H كانت  كيف  لنا 
�مامة   ç� َفَعْن  �يًضا..  باحليو�نا. 
�لباهلي � َقاَ_ َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �: 

ه �هللا يو> H حم #لو  ^بيحةH من"
 ..(aHملفر7-�لبخا� �لقيامة".(�أل�7 

�يًضا  بالذبيحة  �لر
ة  مقتضى  فمن 
ُتذبح   '�# حا7ًّ�  �لسكني  يكو'   '�

.J^لذبيحة بسرعة ح· ال تتأ�
َ#َعْن ُمَعاِ#َيَة ْبِن ُقرََّ� َعْن �َِبيِه َ�'َّ Hَُجًال 
اَ�  �لشَّ َبُح  ْ̂ أل (ِنِّي  �هللا  Hَُسوَ_  َيا  َقاَ_ 
ألHَْحُم  (ِنِّي  َقاَ_   #ْ�َ َ�Hَْحُمَها  َ#�ََنا 
اُ�  َبَحَها َفَقاَ_ �: "َ#�لشَّ ْ̂ اَ� َ�ْ' َ� �لشَّ
�هللا".(مسند  Hَِحَمَك  Hَِحْمَتَها   'ْ)ِ


د)�
َعْن  �هللا  َعْبِد  ْبِن  �لرَّْحَمِن  َعْبِد  َ#َعْن 
َمْنِزًال   � �هللا  Hَُسوُ_  َنَزَ_  َقاَ_  �َِبيِه 
(موضع  َغْيَضٍة  (َِلى  (ِْنَساٌ'  َفاْنَطَلَق 
يكثر فيه �لشجر) َفَأْخَرÒَ ِمْنَها َبْيَض 
 (Hكالعصفو  �صغ (طائر  ُحَمَرٍ� 
 �ِ�ْHَ َعَلى  َتِر�ُّ  �ْلُحَمَرُ�  َفَجاَ|ِ. 
َ�ْصَحاِبِه   �ِ#|ُHُ#َ  � �هللا  Hَُسوِ_ 
َفَقاَ_: "�َيُُّكْم َفَجَع َهِذِ�" َفَقاَ_ Hَُجٌل 
َلَها  (�خذ.)  َ�َصْبُت  �ََنا  �ْلَقْوِ>  ِمَن 
 �َُّ7Hُ"  :� �هللا  Hَُسوُ_  َقاَ_  َبْيًضا 

Hَْحَمًة َلَها".(مسند �
د)
كذلك هناH b#�ية مفا7ها �' �لن¿ � 
عر� �' هناb ناقة ¦ملها صاحبها 
فمنع صاحبها عن  طاقتها  من  �كثر 

^لك #نصحه �' يرفق ֲדا.
 ��لنا بعض  كا'   � �لن¿  Aمن   ~
يأتونه #بد#' �' ير�عو� مكانته من 
فكانو�  للعاملني  
ًة H #كونه  �لر
ة 

 '� �ألحيا'  بعض   ~ منه  يطلبو' 
يدعو على شخٍص معٍني �# قبيلة ما. 
#�لن¿ � كا' ال يع� �هتماًما ملثل 
هذ� �لطلب فحسب؛ بل كا' ينصح 
صاحب مثل هذ� �لطلب بكل حكمة 
�7ئًما..#كا'   �للخ #يوجهه  #تو77 
بالدعا|  �لطلب  كا'  ملن  يدعو   �
ِميَناَ| َمْوَلى َعْبِد �لرَّْحَمِن  َفَعْن  عليه. 
ْبِن َعْوٍ� َقا_ َسِمْعُت �ََبا ُهَرْيَرَ� � 
َيُقوُ_ ُكنَّا ِعْنَد �لنَِّبيِّ � َفَجاَ| Hَُجٌل 
َ�ْحِسُبُه ِمْن َقْيٍس َفَقاَ_ َيا Hَُسوَ_ �هللا 
َ̧ َعْنُه ُثمَّ َجاَ|ُ� ِمَن  �ْلَعْن ِحْمَيًر� َفَأْعَر
َ̧ َعْنُه ُثمَّ  قِّ (�جلهة) �ْآلَخِر َفَأْعَر �لشِّ
َعْنُه   َ̧ َفَأْعَر �ْآلَخِر  قِّ  �لشِّ ِمَن  َجاَ|ُ� 
 َ̧ َفَأْعَر �ْآلَخِر  قِّ  �لشِّ ِمَن  َجاَ|ُ�  ُثمَّ 
َعْنُه َفَقاَ_ �لنَِّبيُّ �: "Hَِحَم �هللا ِحْمَيًر� 
َ#ُهْم  َطَعاٌ>  َ#�َْيِديِهْم  َسالٌ>  َ�ْفَو�ُهُهْم 
َ#ِ(ميَاٍ'".(�لترمذa-كتا�  َ�ْمٍن  َ�ْهُل 

�ملناقب)
#موعظة  حكمة   aبأ فانظر#� 
 � �هللا  Hسو_  سيدنا  �صلح  حسنة 
يطلب  (ليه  �لقا7>  �لشخص  هذ� 
�لدعا| على قبيلة ما..#كيف نصحه 
##جهه للدعا| �م بدًال من �' يدعو 
عليهم أل' هذ� هي �حلسنة.. #هذ� 
هي �ملعاملة �لw �ب �' تكو' من 
�حلب  تز�يد   &)  a7تؤ  wل�# �ملؤمنني 
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بينهم.. فيما  �ملحبة  �#�صر   aتقّو#
 ~ �ملحبة  �إلنسا'  ينشر  #بذلك 

�آلخرين.
هناb 7عا| علمنا (يا� سيدنا Hسو_ �هللا 
� للفوA برضا �هللا تعا&.. َفَعْن َعْبِد 
�هللا ْبِن َمْسُعوHَ َّ'�َ � 7ٍُسوَ_ �هللا � 
َمَو�ِ.  �لسَّ َفاِطَر  �للهمَّ  َقاَ_  "َمْن  َقاَ_: 
(ِنِّي  َها7َِ�  َ#�لشَّ �ْلَغْيِب  َعاِلَم   ِ̧ Hَْْأل�#َ
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  َهِذِ�  ِفي  (ِلَْيَك  َ�ْعَهُد 
 bَْحَد#َ �َْنَت  ِ(ال  (َِلَه  َ�ْ' ال  َ�ْشَهُد  �َنِّي 
 bََعْبُد ًد�  ُمَحمَّ  َّ'�َ#َ َلَك  َشِريَك  ال 
َ#Hَُسوُلَك َفِإنََّك ِ(ْ' َتِكْلِني (َِلى َنْفِسي 
�ْلَخْيِر  ِمَن  َ#ُتَباِعْدِني  رِّ  ِمَن �لشَّ ُتَقرِّْبِني 
ِلي  َفاْجَعْل  ِبَرْحَمِتَك  ِ(ال  �َِثُق  َ#(ِنِّي ال 
ِعْنَدbَ َعْهًد� ُتَوفِّيِنيِه َيْوَ> �ْلِقَياَمِة (ِنََّك ال 
ِلَمالِئَكِتِه  �هللا  َقاَ_  ِ(ال  �ْلِميَعا7َ  ُتْخِلُف 
(َِليَّ  َعِهَد  َقْد   aَعْبِد  َّ')ِ �ْلِقَياَمِة  َيْوَ> 
َعْهًد� َفَأْ#ُفوُ� (ِيَّاُ� َفُيْدِخُلُه �هللا �ْلَجنََّة". 

(مسند �
د)
 &) يوجهنا  �لعهد   #� �لدعا|  هذ�   ')
ضر#�H �' �اسب �نفسنا �يًضا. فإ^� 
عفو�  تعا&  �هللا  يسأ_  �إلنسا'  كا' 
 '� من  له  بد  فال  #فضله؛  
ته H#
يتوجه (& �ألعما_ �لصاحلة �لw جتلب 
مرضا� �هللا تعا&.. Hغم �نه مما ال شك 
بعض  �ألحيا'  بعض  تبقى ~  �نه  فيه 
�لعيو� #�لنقائص ~ �عما_ �لعبد. �ما 

(^� كا' �إلنسا' من ناحية يسأ_ �هللا 
 Jته #من ناحية �خر
H# تعا& فضله
�لظلم #ال يكف عنه؛ فال  يصرَّ على 
ُتستجا� 7عو�.  مثل هذ� �لشخص 

ته. فإ^� H# &ال ينا_ فضل �هللا تعا#

ته #فضله H 7عومت �هللا تعا& #طلبتم
�لصاحلة  لألعما_  توفقو'  فسو� 

�يًضا.
�هللا  Hسو_  لسيدنا  �خر  7عاٌ|   bهنا#
�.. َعْن َخاِلِد ْبِن �َِبي ِعْمَر�َ' َ�'َّ �ْبَن 
َكاَ'  َقلََّما  َقاَ_  ُعَمَر Hضي �هللا عنهما 
Hَُسوُ_ �هللا � َيُقوُ> ِمْن َمْجِلٍس َحتَّى 
ِألَْصَحاِبِه:  َعَو�ِ.  �لدَّ ِبَهُؤالِ|  َيْدُعَو 
"�للهمَّ �ْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُ_ 
َما  َطاَعِتَك  َ#ِمْن  َمَعاِصيَك  َ#َبْيَن  َبْيَنَنا 
ِ َما ُتَهوُِّ' ِبِه  ُتَبلُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك َ#ِمَن �ْلَيِقني
ْنَيا َ#َمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا  َعَلْيَنا ُمِصيَباِ. �لدُّ
َ#�ْجَعْلُه  َ�ْحَيْيَتَنا  َما  ِتَنا  َ#ُقوَّ َ#�َْبَصاHَِنا 
َمْن  َعَلى  َثْأHََنا  َ#�ْجَعْل  ِمنَّا   ³َHِْلَو��
َ#ال  َعا�7ََنا  َمْن  َعَلى  َ#�ْنُصْرَنا  َظَلَمَنا 
َتْجَعِل  َ#ال  7ِيِنَنا  ِفي  ُمِصيَبَتَنا  َتْجَعْل 

ِعْلِمَنا  َمْبَلَغ  َ#ال  َنا  َهمِّ َ�ْكَبَر  ْنَيا  �لدُّ
َيْرَحُمَنا".  ال  َمْن  َعَلْيَنا  ُتَسلِّْط  َ#ال 

(�لترمذa-كتا� �لدعو�.)
به  يدعو   '� �ب  �لدعا|  هذ�   ')
�لذين  هؤال|  #خاصة   ��كثً �إلخو� 
ظاملو'  حكاٌ>  ¦كمها  بال7   ~ هم 
#يصبو' �ملصاعب #�ملشاكل #�ملظا� 
�أل
ديني.  على  #�الضطها�7. 
هذ�  من  ينجيهم   '� تعا&  �هللا  ندعو 
يستطيع  ح·  #�الضطها�7.  �ملظا� 
مقيمني  Õرية  يعيشو�   '� �أل
ديو' 

شعائر �هللا تعا&.
 wآل' �قد> لكم بعض �ألحد�³ �ل�#
حدثت ~ حيا� سيدنا Hسو_ �هللا � 
ْبِن  �َُبيِّ  َعْن  �لر
ا'..  صفة  تذكر 
َعَلى  َجِريًّا  َكاَ'  ُهَرْيَرَ�  �ََبا   َّ'�َ َكْعٍب 
َ�ْ' َيْسَأَ_ Hَُسوَ_ �هللا � َعْن َ�ْشَياَ| ال 
َيْسَأُلُه َعْنَها َغْيُرُ� َفَقاَ_ َيا Hَُسوَ_ �هللا َما 
 Jَفاْسَتَو �ِ َ�#َُّ_ َما Hَ�َْيَت ِفي َ�ْمِر �لنُُّبوَّ
"َلَقْد  َ#َقاَ_:  َجاِلًسا   � �هللا  Hَُسوُ_ 
َسَأْلَت �ََبا ُهَرْيَرَ� (ِنِّي َلِفي َصْحَر�َ| �ْبُن 

 lفبعد مشاهدة هذا الكشف � صغره �؛ فإن اهللا تعا
 qة الBقد مأل قلبه الطاهر � بعواطف احلب والر
ما زالت تتقوى إl أن بلغت ذروتها عند تلقيه النبوة.
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 Oََفْو ِبَكالٍ>   �َ̂ )ِ#َ َ#َ�ْشُهٍر  ِسِنَني  َعْشِر 
َ�ُهَو  ِلَرُجٍل  َيُقوُ_  Hَُجٌل   �َ̂ )ِ#َ Hَْ�ِسي 
َلْم  ِبُوُجوٍ�  َفاْسَتْقَبالِني  َنَعْم  َقاَ_  ُهَو 
َ�Hََها ِلَخْلٍق َقطُّ َ#َ�Hَْ#�ٍ¥ َلْم َ�ِجْدَها ِمْن 
َ�َحٍد  َعَلى  َ�Hََها  َلْم  َ#ِثَياٍ�  َقطُّ  َخْلٍق 
َقطُّ َفَأْقَبال (َِليَّ َيْمِشَياِ' َحتَّى َ�َخَذ ُكلُّ 
َ#�ِحٍد ِمْنُهَما ِبَعُضِدa ال َ�ِجُد ِألََحِدِهَما 
َ�ْضِجْعُه  ِلَصاِحِبِه  َ�َحُدُهَما  َفَقاَ_  ا  َمسًّ

َ#ال  َقْصٍر  ُفْسَتا'  َفَأْضَجَعاِني 
َهْصٍر َ#َقاَ_ َ�َحُدُهَما ِلَصاِحِبِه 
َ�َحُدُهَما   Jَفَهَو  �ُHََصْد �ْفِلْق 
 JHَ�َ َفَفَلَقَها ِفيَما aHَِِلى َصْد)
ُفْسَتا' 7ٍَ> َ#ال َ#َجٍع َفَقاَ_ َلُه 
 Òَْلِغلَّ َ#�ْلَحَسَد َفَأْخَر� Òِْخِر�َ
َنَبَذَها  ُثمَّ  �ْلَعَلَقِة  َكَهْيَئِة  َشْيًئا 

َفَطَرَحَها َفَقاَ_ َلُه َ�7ِْخِل �لرَّْ�َفَة َ#�لرَّْحَمَة 
َة ُثمَّ  َ̂� ِمْثُل �لَِّذa َ�ْخَرÒَ ُيْشِبُه �ْلِفضَّ َفِإ
َهزَّ (ِْبَهاَ> Hِْجِلَي �ْلُيْمَنى َفَقاَ_ �ْغُد َ#�ْسَلْم 
 ِ�ِغ �لصَّ َعَلى  Hِقًَّة  َ�ْغُد#  ِبَها  َفَرَجْعُت 
َ#Hَْحَمًة لِْلَكِبِ�". (مسند �
د).. فبعد 
مشاهد� هذ� �لكشف ~ صغر� �؛ 
فإ' �هللا تعا& قد مأل قلبه �لطاهر � 
بعو�طف �حلب #�لر
ة �لw ما �Aلت 
تتقوJ (& �' بلغت ^H#ִדا عند تلقيه 

�لنبو�.
َ#َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَ_ َما Hَ�َْيُت 
َ�َحًد� َكاَ' َ�Hَْحَم ِباْلِعَياِ_ ِمْن Hَُسوِ_ �هللا 

� َقاَ_ َكاَ' (ِْبَر�ِهيُم ُمْسَتْرِضًعا َلُه ِفي 
َعَو�ِلي �ْلَمِديَنِة َفَكاَ' َيْنَطِلُق َ#َنْحُن َمَعُه 
َخُن َ#َكاَ' ِظْئُرُ�  َفَيْدُخُل �ْلَبْيَت َ#(ِنَُّه لَُيدَّ
َقْيًنا َفَيْأُخُذُ� َفُيَقبُِّلُه ُثمَّ َيْرِجُع َقاَ_ َعْمٌر# 
ا ُتُوفَِّي (ِْبَر�ِهيُم َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �:  َفَلمَّ
 aِِْبَر�ِهيَم �ْبِني َ#(ِنَُّه َماَ. ِفي �لثَّْد) َّ')ِ"
ِفي  Hََضاَعُه  ُتَكمِّالِ'  َلِظْئَرْيِن  َلُه   َّ')ِ#َ

�ْلَجنَِّة". (مسلم-كتا� �لفضائل)

َ#َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ_ ِقيَل َيا Hَُسوَ_ 
َ َقاَ_ �: "(ِنِّي  �هللا �7ُْ� َعَلى �ْلُمْشِرِكني
Hَْحَمًة".  ُبِعْثُت  َ#(ِنََّما  َلعَّاًنا  �ُْبَعْث  َلْم 

(مسلم-كتا� �لِبر #�لِصلة)
�أليا>  هذ�  �ملسلمة  �ألمة  عملت   �^)
للعاملني  �ملهد��  للر
ة  �ألسو�  ֲדذ� 
#�الضطها7؛  �لظلم  من  #بدًال  �؛ 
 �^) �لد�خلية..  �حلر#�  من  #بدًال 
تعامل �فر�7 �ألمة �إلسالمية فيما بينهم 
هو  فهذ�  #�ملو�سا�  #�لشفقة  بالر
ة 

طريق �لنجا�.
ُطَفْيُل  َقِدَ>  َقاَ_   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َعْن 

َعَلى  َ#َ�ْصَحاُبُه  ْ#ِسيُّ  �لدَّ َعْمٍر#  �ْبُن 
�لنَِّبيِّ � َفَقاُلو� َيا Hَُسوَ_ �هللا ِ('َّ 7َْ#ًسا 
َفِقيَل  َعَلْيَها  �هللا  َفا7ُْ�  َ#�ََبْت  َعَصْت 
�ْهِد  "�للهمَّ   :� َقاَ_   �ٌ#ْ7َ َهَلَكْت 
ِبِهْم".(�لبخاaH-كتا�   .ِ�ْ#َ 7َْ#ًسا 
كانت  #هكذ�   ..(�#�لس �جلها7 

عاطفة �لر
ة عند �لن¿ �.
 ٌّa7َِعْن �ََنٍس � َقاَ_ َكاَ' ُغالٌ> َيُهو#َ
َفَأَتاُ�   َ̧ َفَمِر  � �لنَِّبيَّ  َيْخُدُ> 
�لنَِّبيُّ � َيُعو7ُُ� َفَقَعَد ِعْنَد Hَْ�ِسِه 
(َِلى  َفَنَظَر  "َ�ْسِلْم".  َلهُ:  َفَقاَ_ 
َ�ِطْع  َلُه  َفَقاَ_  ِعْنَدُ�  َ#ُهَو  �َِبيِه 
 Òََفَخَر َفَأْسَلَم   � �ْلَقاِسِم  �ََبا 
"�ْلَحْمُد  َيُقوُ_:  َ#ُهَو   � �لنَِّبيُّ 
 ."Hِلنَّا� ِمَن  �َْنَقَذُ�   aلَِّذ� هللا 
فالن¿  �جلنائز)..  (�لبخاaH-كتا� 
�لر
ة؛ �  � لكونه  مليًئا بعو�طف 
يتحمل �' ^لك �لشخص �لذa كا' 
تعا&.  �هللا  بعذ��  ُيعَذ�   '� �دمه 
فكا' � يعامله معاملة حسنة #يدعو� 
(& �إلسال> #لكنه عندما �#شك على 
�ملو.؛ 7عا� �لن¿ � لإلسال> خالصًة 
ليحسن عاقبته.. فأسلم. #عندئٍذ فر¥ 

�لن¿ � لنجا� هذ� �لشا�.    
يقولو'  �آل'  لإلسال>  �ملعاHضني   ')
�لسيف.  Õد  �نتشر  قد  �إلسال>   '�
(' ما يقولونه هو من �جل �العتر�¸ 

اًنا  �ْ أُْبَعْث َلعََّ ِّ�"ِإ
ًة" ا ُبِعْثُت َرْ$َ َ َوِإمنَّ
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من   � جدًّ  �#�لكث  ��لكث  bفقط..فهنا
شائبة   a� يشوֲדا  ال   wل� �ألحد�³ 
حياته   ~ �إلكر��   #� �لقسو�  من 
�لذين   ��لنا 3يع   ')#  .� �لطاهر� 
بسبب  (ليه  �نضمو�  قد  �إلسال>  َقبلو� 
 �^) #لكن  � #شفـقته.  �لن¿  
ة H
#قـست  �ملعاHضني  عيو'  عمـيت 
 aلذ� قلوبـهم #ُ�غلقت عقو�م فما 
سـو� يقـولونه عندئٍذ غ� ^لك. 
جتا�   � �لن¿  �سو�   &) لننظر   Ä
Hضي  Aَْيٍد  ْبِن  ُ�َساَمَة  َفَعْن   ..Hلصغا�
 � �هللا  َنِبيُّ  َكاَ'  َقاَ_  عنهما  �هللا 
َ#ُيْقِعُد  َفِخِذِ�  َعَلى  َفُيْقِعُدِني  َيْأُخُذِني 
 Jْألُْخَر� َفِخِذِ�  َعَلى  َعِليٍّ  ْبَن  �ْلَحَسَن 
َنا ُثمَّ َيُقوُ_: "�للهمَّ �Hَْحْمُهَما  ُثمَّ َيُضمُّ

َفِإنِّي َ�Hَْحُمُهَما".(مسند �
د)..
خال�ا  من   wل�  Ò^لنما� بعض  هذ� 
�هللا  معرفة   &)  ��لنا  � �لن¿  ه  #جَّ
يتعامل   '� �ب  ”�لر
ن“..#كيف 
�لنا� فيما بينهم بالر
ة #�لشفقة. (' 
ُمُثًال عليا  بأسوته  � قد ضر�  �لن¿ 
�7. (& (عطا| �لفهم #�ملعرفة �حلقيقية 
#أل'  تعا&.  �هللا  معرفة   &) �هللا  لعبا7 

ًة للعاملني؛ فإ' H سلهH� هللا تعا& قد�
�لو�جب  هذ�  حق   Jَّ7� قد   � �لن¿ 
�حلسنة  #�سوته  تعاليمه  خال_  من 
ֲדذ�  يتعلق   فيما  ليس  #هذ�  �يًضا.. 

�لصفة فحسب؛ بل ~ 3يع �لصفا. 
�ألخرJ �يًضا قد بلغت �سو� �لن¿ � 
 � كا'  �خر  جانب  من   Ä ^H#ִדا. 
Õيث   �كب حدٍّ   &) تعا&  �هللا  �شى 
�لنَِّبيَّ   َّ'�َ ُهَرْيَرَ� �  �َِبي  َعْن   7H# قد
َعَمُلُه  ُيْدِخُلُه  َ�َحٍد  ِمْن  "َما  َقاَ_:   �
�هللا  Hَُسوَ_  َيا  �َْنَت  َ#ال  َفِقيَل  �ْلَجنََّة". 
َدِني Hَبِّي  َقاَ_ �: "َ#ال �ََنا ِ(ال َ�ْ' َيَتَغمَّ
�جلنة  صفة  (مسلم-كتا�  ِبَرْحَمٍة". 

(Hلقيامة #�لنا�#
 aلك �إلنسا' �لعظيم �لذ فانظر#� (&̂ 
كانت كل حلظة من حياته تنقضي ~ 
(ليه  #�لوصو_  تعا&  �هللا  من  �لتقر� 
قد  تعا&  �هللا   '� ح·  Hضا�..  #نيل 
�علن ~ �لقر�' �لكرمي بلسا' Hسو_ 
َ#ُنُسِكي  َصالِتي   َّ')ِ ﴿ُقْل   :� �هللا 
�ْلَعاَلِمَني﴾   ِّ�Hَ هللا  َ#َمَماِتي   aََمْحَيا#َ
كل   '�  a� �ألنعا>:١٦٣)..   �Hسو)
تعا&.  حلظة من حياé هي #قٌف هللا 

وإن zيع الناس الذين َقبلوا اإلسالم قد انضموا 
إذا  ولكن  وشفقته.   � الن|  رBة  بسبب  إليه 
املعارضني وقست قلوبهم وأُغلقت  عميت عيون 
عقو�م فما الذي سوف يقولونه عندئٍذ غ_ ذلك. 

لك يقو_ �لن¿ �: "َ#ال  #بالرغم من̂ 
ِبَرْحَمٍة"..  Hَبِّي  َدِني  َيَتَغمَّ  'ْ�َ ِ(ال  �ََنا 
#عبا�7ته  صلو�ته   '� مع   � فإنه 
#3يع �عماله �حلسنة قد بلغت �على 
�لدHجا. Õيث � #لن يستطيع �حد 
 '� #مع  �ملكانة..  تلك   &) يصل   '�
�#صل  قد  بأنه  له  قد شهد  تعا&  �هللا 
^لك  #Hغم  ^H#ִדا..   &) �حلسنا. 
َدِني  َيَتَغمَّ  'ْ�َ ِ(ال  �ََنا  "َ#ال   :� يقو_ 

Hَبِّي ِبَرْحَمٍة"..
تعا&  �هللا  
ة H نيل  �جل  فمن  لذ� 
تعا&  �هللا  علمنا  قد  فضله  #جلب 
�أل7عية ~ �لقر�' �لكرمي #كذلك �لن¿ 
� قد علمنا تلك �أل7عية �لw �ب �' 
تعا& �ب  
انية �هللا H ') .ندعو ֲדا
�إلنسا'  خلضو�  مدعاً�  تكو'   '�
�ما> �هللا تعا&..#هذ� هي ميز� �ملؤمن 
�حلقيقي. #فقنا �هللا تعا& 3يًعا لذلك. 

�مني


