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 والجو البر منها فكان رحمته أبسييييطة وتعددت، والقهر القدرة بسيييييا  ملكه أحاط الذي هلل الحمد

 لقهبخ رحمانيته أطياف وتلون ، والدر للحصيي  إيجاده أسييرار غيبه مكنون في وتسييربل ، والبحر

 أن اعةضير إليه األكف ورفعنا، أقر بالحمد واللسيان بالشيكر إليه قلوبنا توجه ، والضير النفع فكان

  .الصبر البالء حين يرزقنا

 ما سيييواء خلقه عل  نعمائه سيييب أ، الفكر وأوهام العقل خواطر عن المنزه هللا إال إله ال أن وأشيييهد

 رحمته كف وبسط، الضيرر وسيبل الخير سيبيل عل  بالداللة عباده عل  متنوا، ظهر وما منها يخف

 .مقتدر مليك عند صدق ومقعد، ونهر بجنات المتقين بشرو، بالسحر للمستغفرين

 ه ن ما بيان لسانه عل  فأجرى عليه هللا تفضل، البشر خير ورسوله عبده محمدا سييدنا أن وأشيهد

 جنات ونهر. إل  سبيال طاعتهو ه رحمة للعالمينوجعل، أمر وما

 أو الشييم  أشييرق  وكلما والنهار الليل تعاقب ما وصييحبه آله وعل  عليه وبارك وسييلم صييل اللهم

 .القمر بزغ

 العناصر

: النبي صل  هللا عليه وسلم رحمة للعالمين  أوالا

 نماذ  من مظاهر رحمة النبي  :ثانياا

 بغير المسلمين رحمة النبي  :ثالثاا

 الموضوع
 

 : النبي صلى اهلل عليه وسلم رمحة للعامليأوّل  
 رحمة للعالمينأرسله هللا 

 األنبياء ({701) ِلْلعَالَِمينَ  َرْحَمةا  إِالَ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما}قال تعال : 

 افة،ك للناس وبعثتُه الرسل، خاتَم وسلم عليه هللا صل  دام وما: -رحمه هللا-يقول الشيخ الشعراوي 

 ولقوم محددة، زمنية لفترة عليه السييييابقون الرسييييل جاء وقد. السيييياعة تقوم أنْ  إل  كله وللزمن

ا؛ للعالمين رحمةا  فجاءتْ  وسلم عليه هللا صل  محمد رسيالة أما بعينهم،  سعَ تت أنْ  لها البد لذلك جميعا

 .القيامة يوم وإل  َخلَفُك، يعاصرها والتي أن ، تعاصرها التي الحياة أقضية لك
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  وعالم الجماد، وعالم اإلن ، وعالم الجن، عالمك: وجل عز هللا سوى ما ُكل   العالمين،: ومعن 

 . (7)النبات وعالم الحيوان،

را جاء المهداةُ  الرحمةُ   فأنذرا قــــــام األديان وألفضلِ ***  مبش ِ

ا جاء األخالق وألكرمِ  ما  المنكرا ويمحو ألحسنِها يدعو***  ُمتم ِ

 وكب را الصالة في عبد   قـــــام ما***  ملكوته في هللاُ  عليه صل 

ا  ُكْن َ  َولَوْ  لَُهمْ  ِلْن َ  اّلَلِ  ِمنَ  َرْحَمة   فَبَِماقال تعال : ﴿  مَن هللا عليه بالرحمة:  وااَلْنفَضيي   اْلقَْلبِ  َغِليظَ  فَظ ا

 آل عمران. (َحْوِلكَ  ِمنْ 

 أَْنتُمْ  فََهلْ  َواِحد   إِلَه   إِلَُهُكمْ  أَنََما إِلَيَ  يُوَح  إِنََما قُلْ }قال تعال :  للعالمين:رسييييييالته اإلسييييييالم رحمة 

ِلُمونَ   هذه واحد، إله إال لنا لي  سييواء، كلنا نكون أن بنا، رحمة أول هي فالوحدانية ({701) ُمسييْ

 آلهةا  كان  ولو غيره، عبادة عن تُغنينا فعبادته له، شيييريكَ  ال وحده نعبده أن هللا رحمات أعظم من

 .ينه  وإله يأمر، إله بين الحيرة ألصابتنا متعددة

 .األلوهية وبهذه الوحدانية، بهذه نفَخر وأنْ  نعتز   أنْ  منا يطلب وتعال  سبحانه فالحق لذلك؛

 َمنْ  كلل لَسجدت هلل سجودك ولوال لغيره، السجود من يحميك سبحانه له وجهك وتعفير هلل فسجودك

 ،البشييييير من لغيرك العبودية من تحميك ألنها هلل؛ بعبوديتك تعتز أن -إذن -فعليك منك، أقوى هو

 .مثلك ُحر   غيرك فعبد لك، عبداا  لس ُ  لكن عبد أنا نعم عبد، أن  شخص لك يقول ال وحت 

 َرَكءءُ شُ  فِيهِ  َرُجالا  َمثاَلا  هللا َضَربَ : }تعال  قوله في المسألة هذه في مثالا  سبحانه الحق لنا ضرب وقد

ونَ  اِكسيييُ ا  َوَرُجالا  ُمتَشيييَ لَما تَِويَانِ  َهلْ  ل َِرُجل   سيييَ  أسيييياد لعدة عبد يسيييتوي فهل[ 92: الزمر{ ]َمثاَلا  يَسيييْ

ا  وعبد بعض، مع بعضهم مختلفون ذلك مع وهم واحد، وق  في يتجاذبونه  واحد؟ لسيد َسلََما

 أما عبده، رخي السيد يأخذ للبشر البشر عبودية ألن للبشر، عبوديةا  تكون حين تُكره فالعبودية لذلك؛

 .سيده خير العبد فيأخذ هلل العبودية

 عل  الدخولَ  أردتَ  فإنْ . وجل عز ربك ومقابلة الدنيا، عظماء من عظيم مقابلة بين تقارن أنْ  ولك

ا،ش عناصيرها من تملك فال قبل  وإنْ  ترفض، أم تقبل ترى ويا المقابلة، تطلب أن البد هؤالء أحد  يئا

 .غيرك يحددها أمور كلها. الكالم وموضوع والمكان، فالزمان،

 تكونس بعدها أكبر هللا: قائالا  يديك وترفع تتوضأ أنْ  إال عليك فما -وجل عز -ربك مقابلة أردتَ  إن أما

                                                           
 تفسير الشعراوي بتصرف (7)
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 .اللقاء وإنهاء الحديث، وموضوع والمكان، الزمان، أن  اخترتَ  وقد هللا، معية في 

 هل بالعبودية وصيييفه بأنْ ( والمعرا  اإلسيييراء) رحلة في رسيييوله عل  تعال  هللا امتنَ  كيف ترى أاَلَ 

ْبَحانَ : }فقال سييبحانه،  يوح  إِنََمء قُلْ : }تعال  قوله جاء: إذن[ 7: اإلسييراء{ ]بِعَْبِدهِ  أسييرى الذي سييُ

ْلنَاكَ  َوَمء: }قوله بعد[ 701: األنبياء{ ]...ٌ   َواِحد إله إلهكم أَنََمء إِلَيَ  { ل ِْلعَالَِمينَ  َرْحَمةا  إِالَ  أَْرسييييييَ

 .لبعض بعضنا عبوديتنا من ترحمنا واحد إله عبادة إل  لنا هللا دعوة أن: ليدلنا[ 701: األنبياء]

بنا ثم ِلُمونَ  أَنتُمْ  فََهلْ : }فيقول العبودية، هذه في سييبحانه الحق يُرغ ِ سييْ  تحث كما[ 701: األنبياء{ ]م 

 وتجتهد تذاكر أال: له فتقول األول، المركز وأخذ تفَوق، الذي زميله مثلَ  يكون أن المتكاسيييل ولدك

ْسِلُمونَ  أَنتُمْ  فََهلْ } في وهكذا،  مثله؟ تكون حت   مصلحتكم ألن هلل؛ مسلمون: أي[ 701: األنبياء{ ]م 

كم اإلسالم في  .(7) هلل عبوديتكم في وعز 

ُكْم َعِزيز  َعلَْيِه َما َعنِت ْم َحِريص   : شيييهادة هللا لنبيه  ْن أَنفُسيييِ ول  م ِ قال هللا تعال  : } لَقَْد َجاءُكْم َرسيييُ

 التوبة َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوف  َرِحيم  {

ُكمْ  ِمنْ }   تهأم يَْعنَ ُ  الذي الشيييء عليه يعز: أي{  َعنِت مْ  َما َعلَْيهِ  َعِزيز  } ،  وبلغتكم منكم: أي{  أَْنفُسييِ

 .(9) إليكم واألخروي الدنيوي النفع ووصول هدايتكم عل : أي{  َعلَْيُكمْ  َحِريص  } ، عليها ويشق

 قَب ِلُ يُ  -وسلم عليه هللا صل - النَبِ َ  أَْبَصرَ  َحابِ    ْبنَ  األَْقَرعَ  أَنَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِ  َعنْ  بالرحمة: أمر النبي 

نَ  َرةا  ِل  إِنَ  فَقَالَ  اْلَحسييَ ولُ  فَقَالَ  ِمْنُهمْ  َواِحداا قَبَْل ُ  َما اْلَولَدِ  ِمنَ  َعشييَ  » -وسييلم عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

 الراحمون﴿ وسلم عليه هللا صل  النبي به يبل  عمرو بن هللا عبد عن، و(3)« يُْرَحمْ  الَ  يَْرَحمْ  الَ  َمنْ  إِنَهُ 

 (4)، .... ﴾السماء في من يرحمكم األرض أهل ارحموا الرحمن يرحمهم

ولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِ  َعنْ  شييفاعته ألمته يوم القيامة:      نَبِ  ِلُكل ِ »  -وسييلم عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

تََجابَة   دَْعَوة   فَاَعةا  دَْعَوتِ  اْختَبَأْتُ  َوإِن ِ  دَْعَوتَهُ  نَبِ     ُكل   فَتَعََجلَ  ُمسييْ  إِنْ  لَة  نَائِ  فَِه َ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  ألَُمتِ  شييَ

 .(5) « َشْيئاا بِاّلَلِ  يُْشِركُ  الَ  أَُمتِ  ِمنْ  َماتَ  َمنْ  اّلَلُ  َشاءَ 

ولِ  َعنْ  ُهَرْيَرةَ  وعن أبي ولُ  َوقَالَ  ِمْنَها أََحاِديثَ  فَذََكرَ . -وسيلم عليه هللا صيل - اّلَلِ  َرسيُ  صل - اّلَلِ  َرسيُ

تَْوقَدَ  َرُجل   َكَمثَلِ  َمثَِل »  -وسييلم عليه هللا ا اسييْ اَءتْ  فَلََما نَارا  الدََواب   َوَهِذهِ  اْلفََراشُ  َجعَلَ  َحْولََها َما أَضييَ

 آِخذ   َناأَ  َوَمثَلُُكمْ  َمثَِل  فَذَِلُكمْ  قَالَ  فِيَها فَيَتَقََحْمنَ  َويَْغِلْبنَهُ  يَْحُجُزُهنَ  َوَجعَلَ  فِيَها يَقَْعنَ  النَارِ  فِ  الَتِ 

 .(6) « فِيَها تَقََحُمونَ  فَتَْغِلبُونِ  النَارِ  َعنِ  َهلُمَ  النَارِ  َعنِ  َهلُمَ  النَارِ  َعنِ  بُِحَجِزُكمْ 
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 تفسير ابن كثير  (9)

 صحيح مسلم  (3)
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 والسراويل اإلزار معقد وه  حجزة جمع:  الحجزو

، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  تبشيييييير المؤمنين بالجنة: ِ  َمعَ  ُكنَا: قَالَ  اّلَلِ، َعْبدِ  َعنْ  َمْيُمون  ، فِي النَبِي   :فَقَالَ  قُبَة 

ْونَ » ْونَ : »قَالَ  نَعَْم،: قُْلنَا «الَجنَةِ  أَْهلِ  ُربُعَ  تَُكونُوا أَنْ  أَتَْرضييَ  :قُْلنَا «الَجنَةِ  أَْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أَنْ  أَتَْرضييَ

ْونَ : »قَالَ  نَعَْم، ْطرَ  تَُكونُوا أَنْ  أَتَْرضيييَ  إِن ِي بِيَِدِه، ُمَحَمد   نَْف ُ  َوالَِذي: »قَالَ  ْم،نَعَ : قُْلنَا «الَجنَةِ  أَْهلِ  شيييَ

فَ  تَُكونُوا أَنْ  أَلَْرُجو ِلَمة ، نَْف    إِالَ  يَْدُخلَُها الَ  الَجنَةَ  أَنَ  َوذَِلكَ  الَجنَِة، أَْهلِ  نِصيييْ  أَْهلِ  فِي أَْنتُمْ  َوَما ُمسيييْ

ْركِ   (7) «األَْحَمرِ  الثَْورِ  ِجْلدِ  فِي الَسْودَاءِ  َكالَشْعَرةِ  أَوْ  األَْسَوِد، الثَْورِ  ِجْلدِ  فِي البَْيَضاءِ  َكالَشْعَرةِ  إِالَ  الش ِ

ْلنَاك َوَما قوله تعال : ﴿ تفسييير في العلم أهل قال رحمة لألمة من العذاب:  ] ﴾ ِلْلعَالَِمينَ  َرْحَمة إِالَ  أَْرسييَ

 المصطف  سينة وكذلك ، للكافر بالنسيبة الرحمة من المقصيود بين  األخرى اآليات أن ، [ 701:  األنبياء

 يرةكث ذلك في واآليات التكذيب بمجرد العذاب بها يحل كان السييابقة فاألمم،  وسييلم عليه هللا صييل 

 بِءيَاتِنَا اَكذَبُو الَِذينَ  َوأَْغَرْقنَا اْلفُْلكِ  فِي َمعَهُ  َوالَِذينَ  فَأَْنَجْينَاهُ  فََكذَبُوهُ  ﴿:  نوح شأن في تعال  قال:  منها

ا َكانُوا إِنَُهمْ   ِمنَا بَِرْحَمة   َمعَهُ  َوالَِذينَ  فَأَْنَجْينَاهُ  ﴿:  هو شييأن في تعال  وقال،  [ 64:  األعراف]  ﴾ َعِمينَ  قَْوما

 .  كثيرة واآليات.  [ 19:  األعراف]  ﴾ ُمْؤِمنِينَ  َكانُوا َوَما بِءيَاتِنَا َكذَبُوا الَِذينَ  دَابِرَ  َوقََطْعنَا

 أُْبعَثْ  لَمْ  إِن ِي:  قَالَ  ، اْلُمْشِرِكينَ  َعلَ  اْدعُ  ؛ اّلَلِ  َرُسولَ  يَا:  قِيلَ :  قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ :  السنة من وأما

 .  والكافر ، والمنافق ، للمؤمن هي الرحمة وهذه،  (9).  َرْحَمةا  بُِعثْ ُ  َوإِنََما لَعَاناا

 للكافرين ورحمة ، القتل من باألمان رحمة وللمنافق ، بالهداية رحمة للمؤمن"  عياض القاضي قال

  (3)"  العذاب بتأخير

 َوَما: "  تعال  قوله وذلك ، فيهم السيييالم عليه حياته مدة العذاب من أعداؤه فأمن: نعيم أبو وقال

بَُهمْ  اّلَلُ  َكانَ   (4) . به نعته لما تحقيقا إياه استعجالهم مع يعذبهم قلم ، [ 33:  األنفال] "  فِيِهمْ  َوأَْن َ  ِليُعَذ ِ

 الُواقَ  َوإِذْ : )  تعال  هللا قول ، وسلم عليه هللا صل  محمد نبينا بإرسال العامة الرحمة هذه يبين ومما

 َكانَ  َوَما*  أَِليم   بِعَذَاب   ائْتِنَا أَوِ  الَسَماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةا  َعلَْينَا فَأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَ  ُهوَ  َهذَا َكانَ  إِنْ  اللَُهمَ 

بَُهمْ  اّلَلُ   بَُهمْ  اّلَلُ  َكانَ  َوَما فِيِهمْ  َوأَْن َ  ِليُعَذ ِ   . 33-39/األنفال(  يَْستَْغِفُرونَ  َوُهمْ  ُمعَذ ِ

أْنِ  ِمنْ  َكانَ  َوَما: "  هللا رحمه رضييا رشيييد محمد الشيييخ قال نَتِهِ  تَعَالَ  هللاِ  شييَ  ُمْقتَضييَ  ِمنْ  َوالَ  ، َوسييُ

بَُهمْ  أَنْ  ، ِحْكَمتِهِ  َوالَ  َرْحَمتِهِ  ولُ  أَي َها َوأَْن َ  يُعَذ ِ لَكَ  إِنََما َوُهوَ  ، فِيِهمْ  الَرسييُ  َونِْعَمةا  ، ِلْلعَالَِمينَ  َرْحَمةا  أَْرسييَ
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 حمد أبو عيدالشيخ ا                                                                                                      الخطب المنبرية                        اإلرشادات اإلسالمية في 

 

نَتِهِ  ِمنْ  يَُكنْ  لَمْ  بَلْ  ، َونِْقَمةا  َعذَاباا الَ  ا سييُ بَ  أَنْ  أَْيضييا بِي ِمنْ  أَْمثَالَُهمْ  يُعَذ ِ لِ  ُمَكذ ِ سييُ  َكانَ  بَلْ  ، فِيِهمْ  َوُهمْ  الر 

 .(7) "  َعبَاس   اْبنُ  قَالَ  َكَما أََوالا  ِمْنُهمْ  يُْخِرُجُهمْ 

 ابخقال قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم ﴿حبيب  بن عمرو عنالخيبة والخسيران لقاسي القلب: 

  (9)﴾ للبشر رحمة قلبه في تعال  هللا يجعل لم وخسر عبد

ا 
 
 مظاهر رمحة النبي مناذج من  :ثاني

يَ  أَنَ    َعنْ  رحمته وحرصييه عل  انقاذ الناس من النار:  يَْخدُمُ  يَُهوِدي   ُغالَم   َكانَ : قَالَ  َعْنهُ، اّلَلُ  َرضييِ

لَ  النَبِيَ  لََم، َعلَْيهِ  هللاُ  صيَ لَ  النَبِي   فَأَتَاهُ  فََمِرَض، َوسيَ  فَقَالَ  ِسِه،َرأْ  ِعْندَ  فَقَعَدَ  يَعُودُهُ، َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  صيَ

ِلمْ : »لَهُ  مِ  أَبَا أَِطعْ : لَهُ  فَقَالَ  ِعْندَهُ  َوُهوَ  أَبِيهِ  إِلَ  فَنََظرَ  ،«أَسيْ  َخَر َ فَ  فَأَْسلََم، َوَسلََم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَ  القَاسيِ

ِ  الَحْمدُ : »يَقُولُ  َوُهوَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَ  النَبِي    (3)«النَارِ  ِمنَ  أَْنقَذَهُ  الَِذي ّلِلَ

لَْيَمانَ  َعنْ  المذنبين:رحمته ب  ليهع هللا صييل - النَبِ  ِ  إِلَ  َماِلك   ْبنُ  َماِعزُ  َجاءَ  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  بَُرْيدَةَ  ْبنِ  سييُ

ْرنِ  اّلَلِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  -وسلم  بَِعيد   ْيرَ غَ  فََرَجعَ  قَالَ «.  إِلَْيهِ  َوتُبْ  اّلَلَ  فَاْستَْغِفرِ  اْرِجعْ  َوْيَحكَ »  فَقَالَ . َطه ِ

ولَ  يَا فَقَالَ  َجاءَ  ثُمَ  ْرنِ  اّلَلِ  َرسيُ ولُ  فَقَالَ . َطه ِ تَ  اْرِجعْ  َوْيَحكَ »  -وسيلم عليه هللا صيل - اّلَلِ  َرسييُ  ْغِفرِ فَاسييْ

ولَ  يَا فَقَالَ  َجاءَ  ثُمَ  بَِعيد   َغْيرَ  فََرَجعَ  قَالَ «.  إِلَْيهِ  َوتُبْ  اّلَلَ  ْرنِ  اّلَلِ  َرسييُ  عليه هللا صييل - النَبِ    فَقَالَ . َطه ِ

ولُ  لَهُ  قَالَ  الَرابِعَةُ  َكانَ ِ  إِذَا َحتَ  ذَِلكَ  ِمثْلَ  -وسييلم ُركَ  فِيمَ »  -موسييل عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ «.  أَُطه ِ

نَ  ِمنَ  فَقَالَ  أَلَ . الز ِ ولُ  فَسييَ . ن  بَِمْجنُو لَْي َ  أَنَهُ  فَأُْخبِرَ «.  ُجنُون   أَبِهِ »  -وسييلم عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

ِربَ »  فَقَالَ  ا أَشييَ تَْنَكَههُ  َرُجل   فَقَامَ «.  َخْمرا ولُ  فَقَالَ  قَالَ . َخْمر   ِريحَ  ِمْنهُ  يَِجدْ  فَلَمْ  فَاسييْ  هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

 لَقَدْ  لَكَ هَ  لَقَدْ  يَقُولُ  قَائِل   فِْرقَتَْينِ  فِيهِ  النَاسُ  فََكانَ  فَُرِجمَ  بِهِ  فَأََمرَ . نَعَمْ  فَقَالَ «.  أََزنَْي َ »  -وسيييلم عليه

لَ  تَْوبَة   َما يَقُولُ  َوقَائِل   َخِطيئَتُهُ  بِهِ  أََحاَط ْ   هعلي هللا صيييل - النَبِ  ِ  إِلَ  َجاءَ  أَنَهُ  َماِعز   تَْوبَةِ  ِمنْ  أَْفضيييَ

عَ  -وسيلم  َرُسولُ  اءَ جَ  ثُمَ  ثاَلَثَةا  أَوْ  يَْوَمْينِ  بِذَِلكَ  فَلَبِثُوا - قَالَ  - بِاْلِحَجاَرةِ  اْقتُْلنِ  قَالَ  ثُمَ  يَِدهِ  فِ  يَدَهُ  فََوضيَ

لَمَ  ُجلُوس   َوُهمْ  -وسيييلم عليه هللا صيييل - اّلَلِ  تَْغِفُروا»  فَقَالَ  َجلَ َ  مَ ثُ  فَسيييَ  قَالَ «.  َماِلك   ْبنِ  ِلَماِعزِ  اسيييْ

ولُ  فَقَالَ  - قَالَ  -. َماِلك   ْبنِ  ِلَماِعزِ  اّلَلُ  َغفَرَ  فَقَالُوا  لَوْ  ةا تَْوبَ  تَابَ  لَقَدْ »  -وسييلم عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

َم ْ  عَتُْهمْ  أَُمة   بَْينَ  قُسيييِ ولَ  يَا فَقَالَ ْ  األَْزدِ  ِمنَ  َغاِمد   ِمنْ  اْمَرأَة   َجاَءتْهُ  ثُمَ  قَالَ «.  لََوسيييِ ْرنِ  اّلَلِ  َرسيييُ . َطه ِ

تَْغِفِرى اْرِجِع  َوْيَحكِ »  فَقَالَ  دَنِ  أَنْ  تُِريدُ  أََراكَ  فَقَالَ ْ «.  إِلَْيهِ  َوتُوبِ  اّلَلَ  فَاسييْ  ْبنَ  زَ َماعِ  َردَْدتَ  َكَما تَُرد ِ

نَا ِمنَ  ُحْبلَ  إِنََها قَالَ ْ «.  ذَاكِ  َوَما»  قَالَ . َماِلك   ِع  َحتَ »  لََها فَقَالَ . نَعَمْ  قَالَ ْ «.  آْن ِ »  فَقَالَ . الز ِ  تَضييَ

                                                           
 صحيح البخاري  (3) السلسلة الصحيحة  (9) المنار تفسير (7)
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ارِ  ِمنَ  َرُجل   فََكفَلََها قَالَ «.  بَْطنِكِ  فِ  َما عَ ْ  َحتَ  األَْنصييَ  -لموسيي عليه هللا صييل - النَبِ َ  فَأَتَ  قَالَ  َوضييَ

ا َولَدََها َونَدَعَ  نَْرُجَمَها الَ  إِذاا»  فَقَالَ . اْلغَاِمِديَةُ  َوَضعَ ِ  قَدْ  فَقَالَ   ل  َرجُ  فَقَامَ «.  يُْرِضعُهُ  َمنْ  لَهُ  لَْي َ  َصِغيرا

 .(7)﴾ فََرَجَمَها قَالَ . اّلَلِ  نَبِ َ  يَا َرَضاُعهُ  إِلَ َ  فَقَالَ  األَْنَصارِ  ِمنَ 

وِل اّلَلِ َعْن أَنَ  :رحمته بالجاهين وعفوه عنهم َوَعلَْيِه ِردَاء   --ِ  ْبِن َماِلك  قَاَل ُكْنُ  أَْمشيييِ  َمَع َرسيييُ

- َرُسوِل اّلَلِ  نجران َغِليُظ اْلَحاِشيَِة فَأَْدَرَكهُ أَْعَرابِ   فََجبَذَهُ بِِردَائِِه َجْبذَةا َشِديدَةا نََظْرُت إِلَ  َصْفَحِة ُعنُقِ 

-  دَاِء ِمْن ِشدَِة َجْبذَتِِه ثَُم قَاَل يَا ُمَحَمدُ ُمْر ِل  ِمْن َماِل اّلَلِ الَِذى ِعْندَكَ َوقَدْ أَثََرْت بَِها فَاْلتَفََ  .َحاِشيَةُ الر ِ

" --إِلَْيِه َرُسوُل اّلَلِ  فََضِحَك ثَُم أََمَر لَهُ بِعََطاء 
(9) 

اَل فِيو اَم أَْعَرابِي  فَبيَ اَل: قيَ اَولَهُ النَاُس، فَقَاَل لَُهُم النَبِي   عن أَب  ُهَرْيَرةَ، قيَ ِد فَتَنيَ جيِ : " دَُعوهُ اْلَمسييييييْ

ِريَن َولَْم تُْبعَثُوا  ، فَِإنََما بُِعثْتُْم ُميَس ِ ِريَن "َوَهِريقُوا َعلَ  بَْوِلِه َسْجالا ِمْن َماء  أَْو ذَنُوباا ِمْن َماء   (3)ُمعَس ِ

 ل ص الكائنات خيرِ  لسان عل  جاءت التي التشريعات في المتأمل إن :ألمته التشيريع في  رحمته 

 لذا اقته؛وط قدرته ويعرف المسلم، إنسانية يقدر الذي اإلنساني الجانب فيها لَيلُم ُ  وسلم، عليه هللا

 ِريدُ يُ : ﴿ تعال  قال والرحمة والرفق والسهولة، اليسير في اإلنسياني المعن  تحمل التشيريعات جاءت

انُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  فَ يَُخف ِ  أَنْ  اّلَلُ  ْنسييَ ِعيفاا اإْلِ  ؛﴾ َعْنُكمْ  يَُخف ِفَ  أَنْ  اّلَلُ  يُِريدُ : ﴿ كثير ابن قال .[91: النسيياء]﴾  ضييَ

 مجاهد قال كما بشيييييروط؛ اإلماءَ  أباح ولهذا لكم؛ يقدره وما ونواهيه وأوامره شيييييرائعه في: أي

انُ  َوُخِلقَ ﴿  وغيره، ْنسييَ ِعيفاا اإْلِ ، (4)وهمته عزمه وضييعف نفسييه، في لضييعفه التخفيف؛ فناسييبه﴾  ضييَ

 مالك بن أن  فعن تُطيق؛ ما إال العمل من تتكلف أال أَمته وأمر بحل ِه، أمر ممدوداا حبالا  رأى عندماو

 ِن،الساريتي بين ممدود حبل   فإذا المسجد، وسيلم عليه هللا صيل  هللا رسيول دخل: قال عنه هللا رضيي

  هعلي هللا صل  النبي فقال تعلَق ، فَتََرتْ  فإذا لزينَب، حبل   هذا: قالوا ،((الحبل؟ هذا ما: ))فقال

 .(5)((فليقعُدْ  فتر فإذا نشاطه، أحدكم ليُصل ِ  ُحل وه ال،: ))وسلم

، ْبنِ  أَنَِ  عن  رحمته باألطفال:  أَنَاوَ  الَصالةِ  فِي ألَْدُخلُ  إِن ِي: قَالَ  وسلم، عليه هللا صل  النَبِيَ  أَنَ  َماِلك 

ِ  بَُكاءَ  فَأَْسَمعُ  إَِطالَتََها أُِريدُ  هِ  َوْجدِ  ِشدَةِ  ِمنْ  أَْعلَمُ  ِمَما َصالَتِي فِي فَأَتََجَوزُ  الَصبِي   (6)﴾ بَُكائِهِ  ِمنْ  أُم ِ

، ْبنِ  اّلَلِ  َعْبدِ  َعنْ و دَاد   تَيِ َصاَل  إِْحدَى فِي َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَ  اّلَلِ  َرُسولُ  َعلَْينَا َخَر َ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  شيَ

اءِ  ناا َحاِمل   َوُهوَ  اْلِعشيَ ْيناا، أَوْ  َحسيَ ولُ  فَتَقَدَمَ  ُحسيَ لَ  اّلَلِ  َرسيُ  َصاَلةِ ِلل َكبَرَ  ثُمَ  فََوَضعَهُ، َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  صيَ

لَ  َجدَ  فَصييَ اَلتِهِ  َظْهَرانَيْ  بَْينَ  فَسييَ ْجدَةا  صييَ ي فََرفَْع ُ : أَبِي قَالَ  أََطالََها، سييَ بِي   َوإِذَا َرأْسييِ  َظْهرِ  َعلَ  الصييَ
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ولِ  لَ  اّلَلِ  َرسيُ لََم، َعلَْيهِ  هللاُ  صيَ اِجد   َوُهوَ  َوسيَ ُجوِدي، إِلَ  فََرَجْع ُ  سيَ  هللاُ  َصلَ  اّلَلِ  َرُسولُ  قََض  فَلََما سيُ

لَمَ  َعلَْيهِ  اَلةَ  َوسييَ ولَ  يَا: النَاسُ  قَالَ  الصييَ َجْدتَ  إِنَكَ  اّلَلِ، َرسييُ اَلتِكَ  َظْهَرانَيْ  بَْينَ  سييَ ْجدَةا  صييَ  َحتَ  أََطْلتََها سييَ

 لَهُ أَُعج ِ  أَنْ  فََكِرْه ُ  اْرتََحلَنِي اْبنِي َولَِكنَ  يَُكنْ  لَمْ  ذَِلكَ  ُكل  : »قَالَ  إِلَْيَك، يُوَح  أَنَهُ  أَوْ  أَْمر   َحدَثَ  قَدْ  أَنَهُ  َظنَنَا

 (7)«َحاَجتَهُ  يَْقِضيَ  َحتَ 

اَمةَ  َعنْ و لَ ْ  -وسيييلم عليه هللا صيييل - النَبِ  ِ  ِعْندَ  ُكنَا قَالَ  َزْيد   ْبنِ  أُسيييَ  تَْدُعوهُ  بَنَاتِهِ  إِْحدَى إِلَْيهِ  فَأَْرسيييَ

ِ  إِنَ  فَأَْخبِْرَها إِلَْيَها اْرِجعْ »  ِللَرُسولِ  فَقَالَ  اْلَمْوتِ  فِ  - لََها اْبناا أَوِ  - لََها َصبِيًّا أَنَ  َوتُْخبُِرهُ   لَهُ وَ  أََخذَ  َما ّلِلَ

 َسَم ْ أَقْ  قَدْ  إِنََها فَقَالَ  الَرُسولُ  فَعَادَ «  َوْلتَْحتَِسبْ  فَْلتَْصبِرْ  فَُمْرَها ُمَسمًّ  بِأََجل   ِعْندَهُ  َشْ ء   َوُكل   أَْعَط  َما

ْعدُ  َمعَهُ  َوقَامَ  -وسيييلم عليه هللا صيييل - النَبِ    فَقَامَ  قَالَ . لَتَأْتِيَنََها  ْق ُ َواْنَطلَ  َجبَل   ْبنُ  َوُمعَاذُ  ُعبَادَةَ  ْبنُ  سيييَ

بِ    إِلَْيهِ  فَُرفِعَ  َمعَُهمْ   اّلَلِ  ُسولَ رَ  يَا َهذَا َما َسْعد   لَهُ  فَقَالَ  َعْينَاهُ  فَفَاَض ْ  َشنَة   فِ  َكأَنََها تَقَْعقَعُ  َونَْفُسهُ  الصيَ

َحَماءَ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اّلَلُ  يَْرَحمُ  َوإِنََما ِعبَاِدهِ  قُلُوبِ  فِ  اّلَلُ  َجعَلََها َمة  َرحْ  َهِذهِ »  قَالَ   .(9) « الر 

 ليهع هللا صل  هللاِ  َرُسولَ  أَنَ  عنه، هللا رضيي ُهَرْيَرةَ  أَبِيأمر باإلحسيان إليهم فعن  :لحيوانمته بارح

ي َرُجل   بَْينَا: قَالَ  وسييلم، تَدَ  يَْمشييِ ا، فَنََزلَ  اْلعََطُش، َعلَْيهِ  فَاشييْ ِربَ  بِئْرا  َكْلب  بِ  ُهوَ  فَِإذَا َخَرَ ؛ ثُمَ  ِمْنَها، فَشييَ

 َرقَِي، مَ ثُ  بِِفيِه، أَْمَسَكهُ  ثُمَ  ُخفَهُ، فََمألَ  بِي بَلَ َ  الَِذي ِمثْلُ  هذَا بَلَ َ  لَقَدْ : فَقَالَ  اْلعََطِش  ِمنَ  الثََرى يَأُْكلُ  يَْلَهثُ 

ا اْلبََهائِمِ  فِي لَنَا َوإِنَ  هللاِ  َرُسولَ  يَا: قَالُوا لَهُ  فَغَفَرَ  لَهُ  هللاُ  فََشَكرَ  اْلَكْلبَ  فََسقَ   َرْطبَة   َكبِد   كل ِ  فِي: قَالَ  أَْجرا

 (3) ﴾أَْجر  

بَ ِ »  قَالَ  -وسلم عليه هللا صل - اّلَلِ  َرُسولَ  أَنَ  اّلَلِ  َعْبدِ  عَنْ ف وحذرنا من اإلساءة إليهم:   فِ  اْمَرأَة   ُعذ ِ

 تَأُْكلُ  تََرَكتَْها ِه َ  َوالَ  َحبََستَْها إِذْ  َوَسقَتَْها أَْطعََمتَْها ِه َ  الَ  النَارَ  فِيَها فَدََخلَ ْ  َماتَ ْ  َحتَ  َسَجنَتَْها ِهَرة  

 .َخَشاَشة واحده وحشراتها األرض هوام:  الخشاش،  (4) « األَْرِض  َخَشاِش  ِمنْ  

امَ وعن  ى َمعَ  دََخْل ُ  قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أَنَِ   ْبنِ  َزْيدِ  ْبنَ  ِهشييَ  قَْوم   فَِإذَا أَي وبَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  دَارَ  َماِلك   ْبنِ  أَنَِ   َجد ِ

 .(5)ئِمُ اْلبََها تُْصبَرَ  أَنْ  -وسلم عليه هللا صل - اّلَلِ  َرُسولُ  نََه  أَنَ    فَقَالَ  قَالَ  يَْرُمونََها دََجاَجةا  نََصبُوا قَدْ 

 تموت حت  وترم  تحب :  تصبرومعن  

فَر   في - وسييلم عليه هللا صييل  - هللا رسييول َمعَ  كنَا:  قَالَ  - عنه هللا رضييي - مسييعود   ابن عن  ، سييَ

(( 7))تَْعِرشُ  فََجعَلَ ْ  الُحَمَرةُ  فََجاءتِ  ، فَْرَخْيَها فَأََخْذنَا ، فَْرَخانِ  َمعََها ُحَمَرةا  فََرأْينَا ، لَحاَجتِهِ  فاْنَطلَقَ 

 ورأَى(( .  إِلَْيها َولَدََها ُرد وا ، ؟ بَِولَِدَها هِذهِ  فََجعَ  َمنْ : ))  فَقَالَ  - وسييلم عليه هللا صييل  - النَبي   فََجاءَ 

                                                           
 صحيح سنن النسائي (7)

 صحيح مسلم  (9)

 صحيح البخاري  (3)

 صحيح مسلم  (4)

 صحيح مسلم  (5)
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بَ  أنْ  يَْنبَِغي ال إنَهُ : ))  قَالَ  نَْحنُ :  قُْلنَا((  ؟ هِذهِ  َحَرقَ  َمنْ : ))  فَقَالَ  ، َحَرْقنَاَها قَدْ  نَْمل   قَْريَةَ   ارِ بالنَ  يُعَذ ِ

 (7) (( النَارِ  َرب   إِالَ 

 يوم ذات خلفه وسييلم عليه هللا صييل  هللا رسييول أردفني:  قال عنه هللا رضييي جعفر بن هللا عبد عنو

 لموس عليه هللا صل  هللا رسول به اسيتتر ما أحب وكان الناس من أحدا به أحدث ال حديثا إلي فأسير

ا  فَدََخلَ  - نَْخل   َحائِشُ  أو هدفا لحاجته  - هللا َرسولَ  َرأى فَلََما ، َجَمل   فِيهِ  فَإذا ، األْنَصارِ  ِمنَ  ِلَرُجل   َحائِطا

حَ  - وسيلم عليه هللا صييل  - النَبي   فَأتَاهُ  ، َعْينَاهُ  وذََرفَ ْ  َجْرَجرَ  - وسييلم عليه هللا صيل  رَ  فََمسيَ  - اتَهُ سيَ

نَاَمهُ :  أيْ  َكنَ  َوِذْفَراهُ  - سييِ  لي هو:  فقال ، األنصييار من فت  فجاء"  ؟ اْلَجَملِ  ٰهذا ِلَمنْ : "  فَقَالَ  ، فَسييَ

كا فَِإنَهُ  ، إِي اها هللا َملََككَ  ال تي البَهيَمةِ  ٰهِذهِ  في هللا تَتقي أاَل: "  فقال ، هللا رسييول يا  جيعُهُ تُ  أَنَكَ  لي شييَ

 (9) " َوتُتعبه

دَادِ  َعنْ  ولِ  َعنْ  َحِفْظتُُهَما ثِْنتَانِ  قَالَ  أَْوس   ْبنِ  شييَ  َكتَبَ  اّلَلَ  إِنَ »  قَالَ  -وسييلم عليه هللا صييل - اّلَلِ  َرسييُ

انَ  ْ ء   ُكل ِ  َعلَ  اإِلْحسييَ نُوا قَتَْلتُمْ  فَِإذَا شييَ نُوا ذَبَْحتُمْ  َوإِذَا اْلِقتْلَةَ  فَأَْحسييِ  ْفَرتَهُ شييَ  أََحدُُكمْ  َوْليُِحدَ  الذَْبحَ  فَأَْحسييِ

  .(3)« ذَبِيَحتَهُ  فَْليُِرحْ 

 الرفق منظمات فأين ، والطير بالحيوان وسييييلم عليه هللا صييييل  رحمته من فيض من غيض هذا

 وضييربها ، الثيران كمصييارعة ، وقتل تعذيب من ، الكفر دول في للحيوانات يحصييل عما بالحيوان

ا غر والطير الحيوان بعض واتخاذ ، الديوك كمصيارعة الطيور بعض بين والتحريش ، بالسييوف  ضا

 الصيييعق عن ، بالحيوان الرفق منظمة أين ، السيييهام أو بالرصيييا  وترم  توقف حيث ، للتناف 

 ، لألضيييياحي المسييييلمين ذبح أن أم ، الممات حت  ، بالهراوات وضييييربها ، للحيوانات الكهربائي

 هللا شعائر من شيعيرة هذه ، المنظمات لتلكم الشياغل الشيغل هي ، بالهدي الحج في هللا إل  وتقربهم

 ألنها ، قصييير أم الزمن طال المسيييلمون عنها يتخل  ولن ، والمرسيييلين األنبياء سييينن من وسييينة ،

 .رباني وأمر ، إلهي تشريع

 قَالَ :  قَالَ  ، - عنه هللا رضي - هريرةَ  أبي عنف الطريق عن األذى بإماطة أمرنا ألنه: لجمادمته بارح

ول ع   اإليمانُ )  : - وسييلم عليه هللا صييل  - هللا َرسييُ بعُونَ  بِضييْ تُونَ  بِضييع   أَوْ  َوسييَ ْعبَةا  وسييِ  لَُهافَأْفضييَ :  شييُ

(  البِْضعُ )  . (4)(  اإليمان ِمنَ  ُشعبَة   والحياءُ  ، الَطريقِ  َعنِ  األذَى إَماَطةُ  َوأَْدنَاَها ، هللاُ  إالَ  إلهَ  ال:  قَولُ 

 .القطعة( :  الش ْعبَةُ )  وَ  ،تسعة إِلَ  ثالثة من

                                                           
 متفق عليه  (4) صحيح مسلم  (3) صحيح الترغيب والترهيب (9) صحيح سنن أبي داوود  (7)
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ول قَالَ :  قَالَ   فعن جابر ورغبنا في إحياء األرض:   ِمنْ  َما: )  - وسييلم عليه هللا صييل  - هللا َرسييُ

ِلم   ا  يَْغِرسُ  ُمسيْ  َكانَ  إالَ  أََحد   يَْرَزُؤهُ  َوالَ  ، َصدَقَةا  لَهُ  ِمنهُ  ُسِرقَ  َوَما ، َصدَقَةا  لَهُ  ِمْنهُ  أُِكلَ  َما َكانَ  إالَ  َغْرسيا

 .ينقصه أي(  يَْرَزُؤهُ )   (7)(  َصدَقَةا  لَهُ 

يَ  اّلَلِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و ارِ  ِمنَ  اْمَرأَةا  أَنَ : َعْنُهَما اّلَلُ  َرضيييِ ولِ  قَالَ ْ  األَْنصيييَ لَ  اّلَلِ  ِلَرسيييُ  َعلَْيهِ  هللاُ  صيييَ

ا ِلي فَِإنَ  َعلَْيِه، تَْقعُدُ  َشْيئاا لَكَ  أَْجعَلُ  أاَلَ  اّلَلِ  َرُسولَ  يَا: َوَسلَمَ  ا ُغالَما  عَِملَ ْ فَ : قَالَ  ،«ِشئْ ِ  إِنْ »: قَالَ  نََجارا

لَ  النَبِي   قَعَدَ  الُجُمعَةِ  يَْومُ  َكانَ  فَلََما الِمْنبََر، لَهُ  لَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  صييَ نَِع، الَِذي الِمْنبَرِ  َعلَ  َوسييَ ا صييُ  َح ِ فَصييَ

، َكادَتْ  َحتَ  ِعْندََها، يَْخُطبُ  َكانَ  تِيالَ  النَْخلَةُ  ق  لَ  النَبِي   فَنََزلَ  تَْنشيييَ لَمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  صيييَ  ،أََخذََها َحتَ  َوسيييَ

َمَها ِ  أَنِينَ  تَئِن   فََجعَلَ ْ  إِلَْيِه، فَضييَ بِي  َكُ ، الَِذي الصييَ تَقََرْت، َحتَ  يُسييَ َمعُ تَ  َكانَ ْ  َما َعلَ  بََك ْ : »قَالَ  اسييْ  سييْ

ْكرِ  ِمنَ   (9) «الذ ِ

ا
 
 بغري املسلمي رمحة النبي  :ثالث

بَْيرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ عن  :الدعاء بالهداية للمكذبين به  ةَ  أَنَ  الز   -وسلم عليه هللا صيل - النَبِ  ِ  َزْو َ  َعائِشيَ

 يَْومِ  نْ مِ  أََشدَ  َكانَ  يَْوم   َعلَْيكَ  أَتَ  َهلْ  اّلَلِ  َرُسولَ  يَا -وسلم عليه هللا صل - اّلَلِ  ِلَرُسولِ  قَالَ ْ  أَنََها َحدَثَتْهُ 

دَ  َوَكانَ  قَْوِمكِ  ِمنْ  لَِقي ُ  لَقَدْ »  فَقَالَ  أُُحد    ْبدِ عَ  اْبنِ  َعلَ  نَْفسييِ  َعَرضييْ ُ  إِذْ  اْلعَقَبَةِ  يَْومَ  ِمْنُهمْ  لَِقي ُ  َما أَشييَ

تَِفقْ  فَلَمْ  َوْجِه  َعلَ  َمْهُموم   َوأَنَا فَاْنَطلَْق ُ  أََرْدتُ  َما إِلَ  ْبنِ يُجِ  فَلَمْ  ُكالَل   َعْبدِ  ْبنِ  يَاِليلَ   ْرنِ بِقَ  إِالَ  أَسييييْ

َحابَة   أَنَا فَِإذَا َرأْسيييِ  فََرفَْع ُ  الثَعَاِلبِ   َعزَ  اّلَلَ  نَ إِ  فَقَالَ  فَنَادَانِ  ِجْبِريلُ  فِيَها فَِإذَا فَنََظْرتُ  أََظلَتْنِ  قَدْ  بِسيييَ

ِمعَ  قَدْ  َوَجلَ  ئْ َ  بَِما ِلتَأُْمَرهُ  اْلِجبَالِ  َملَكَ  إِلَْيكَ  بَعَثَ  َوقَدْ  َعلَْيكَ  َرد وا َوَما لَكَ  قَْوِمكَ  قَْولَ  سيييَ  قَالَ  فِيِهمْ  شيييِ

لَمَ  اْلِجبَالِ  َملَكُ  فَنَادَانِ  ِمعَ  قَدْ  اّلَلَ  إِنَ  ُمَحَمدُ  يَا قَالَ  ثُمَ . َعلَ َ  َوسييَ  َوقَدْ  اْلِجبَالِ  َملَكُ  َوأَنَا لَكَ  قَْوِمكَ  قَْولَ  سييَ

- اّلَلِ  لُ َرُسو لَهُ  فَقَالَ «.  األَْخَشبَْينِ  َعلَْيِهمُ  أُْطبِقَ  أَنْ  ِشئْ َ  إِنْ  ِشئْ َ  فََما بِأَْمِركَ  ِلتَأُْمَرنِ  إِلَْيكَ  َرب كَ  بَعَثَنِ 

 « ئااَشيْ  بِهِ  يُْشِركُ  الَ  َوْحدَهُ  اّلَلَ  يَْعبُدُ  َمنْ  أَْصالَبِِهمْ  نْ مِ  اّلَلُ  يُْخِر َ  أَنْ  أَْرُجو بَلْ »  -وسيلم عليه هللا صيل 

ولَ  يَا قِيلَ  قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِ  َعنْ ، و(3) ِرِكينَ  َعلَ  اْدعُ  اّلَلِ  َرسييُ   ُ بُِعثْ  َوإِنََما لَعَاناا أُْبعَثْ  لَمْ  إِن ِ »  قَالَ  اْلُمشييْ

 رة،كثي بجراحات( وسلم عليه هللا صل ) النبي فيها أصيب التي أحد، معركة في هذا كان، (4)« َرْحَمةا 

 .عليهم الدعاء رفض كله، هذا ومع أصحابه، أعز بعض وقتل

 أصييييحابه، وعل  عليه، ومارسييييوا يعذبهم، ولم أصييييحابه، وعذبوا عذبوه، فقد :بالمثل يعاملهم لم

 .أسراهم عن وعفا أسراه، قتلوا يخرجهم، ولم وأخرجوه، يمارسها، ولم التجويع، سياسة

                                                           
 صحيح مسلم  (4) صحيح مسلم  (3) صحيح البخاري  (9) صحيح مسلم   (7)
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 من النيل ، المنافقين هؤالء زعيم ، سييييلول بن هللا عبدلقد حاول  العفو عن من أسيييياء إليه منهم:

 اتهمها حين إليه، نسييائه أحب وكان   عائشييةالسيييدة   النبي زو  أتهم حت  ، النبوة بي  شييرف

ا  تعال  هللا فأنزل بالزنا،  قوله هذا في جاء مما فكان عائشيية،السيييدة  ويبرئ الفرية، هذه يكذب قرآنا

ْفكِ  َجاُؤوا الَِذينَ  إِنَ ) تعال  بَة   بِاإْلِ نُكمْ  ُعصييْ بُوهُ  الَ  م ِ اا  تَْحسييَ ر  ْنُهم اْمِرئ   ِلُكل ِ  لَُكمْ  َخْير   ُهوَ  بَلْ  لَُكم شييَ  امَ  م ِ

ثْمِ  ِمنَ  اْكتََسبَ   (. 77:  النور)( َعِظيم   َعذَاب   لَهُ  ِمْنُهمْ  ِكْبَرهُ  تََولَ  َوالَِذي اإْلِ

 وإنما عفا عنه . ومع ذلك لم يسئ إليه النبي 

 هللا صييل  النبي أن العلم أهل من واحد غير ذكر كان أشييجع الناس:  لم يقتل بيده إال واحدا مع انه

 . أحد يوم قتله ، خلف بن أبي إال بيده يقتل لم وسلم عليه

 لتيا الشجاعة هذه في الناس أكمل كان وسلم عليه هللا صل  والنبي"  : هللا رحمه اإلسالم شيخ قال

 أحدا هبيد يقتل ولم ، أحد يوم قتله ، خلف بن أبي إال بيده يقتل ولم ، الحرب أئمة في المقصيودة هي

 بيالن بيد يُقتل أن عليه فقد ر ، العذاب أشييد الشييقي لهذا أراد تعال  هللا ولعل، (7) "بعدها وال قبلها ال

 قَالَ  عنه هللا رضي َعبَاس   اْبنِ  عَنْ ف ؛ ولدينه له عداوة الناس أشد من كان فقد ، وسلم عليه هللا صل 

تَدَ : )  بُ  اشيْ تَدَ  ، نَبِي   قَتَلَهُ  َمنْ  َعلَ  اّلَلِ  َغضيَ بُ  َواشيْ ولِ  َوْجهَ  دََم  َمنْ  َعلَ  اّلَلِ  َغضيَ لَ  اّلَلِ  َرسيُ  اّلَلُ  صيَ

 .(9)(  َوَسلَمَ  َعلَْيهِ 

 يالذ هو - الشييقي هذا إال الشييريفة بيده يقتل لم وإن – وسييلم عليه هللا صييل  هللا رسييول أن شييك ال

 ويقتل ، به ويأمر الجهاد يشييرع أن بين منافاة وال ، عليه المؤمنين وحرض به وأمر الجهاد شييرع

(  للعالمين رحمة إال أرسلناك وما: )  ل اتع قوله وبين ، كله ذلك بين منافاة ال ، غيره أو الشقي هذا

 ، المستقيم صيراطه إل  ويهديهم ، النور إل  الظلمات من الناس ليخر  أرسيله إنما تعال  هللا فإن ؛

 اداا فسيي األرض في ويسييعون هللا نور إطفاء يريدون الذين أعدائه وقتال سييبيله في الجهاد له وشييرع

ا  ويبغونها  َجَهنَمُ  َوَمأَْواُهمْ  َعلَْيِهمْ  َواْغلُظْ  َواْلُمنَافِِقينَ  اْلُكفَارَ  َجاِهدِ  النَبِي   أَي َها يَا: )  تعال  قال،  عوجا

ِض  النَبِي   أَي َها يَا: )  تعال  وقال.  13/  التوبة(  اْلَمِصيرُ  َوبِئْ َ   . 65/ األنفال(  اْلِقتَالِ  َعلَ  اْلُمْؤِمنِينَ  َحر ِ

 ظلمات من الناس وإخرا  الدين نشيير أسييباب أعظم من هللا أعداء وقتال هللا سييبيل في الجهاد فكان

 ومن ، اإليمان إل  الكفر من هللا ينجيهم أن:  العباد نال  رحمة أعظم وهذه ، اإليمان نور إل  الكفر

 . النور إل  الظلمات

                                                           
 صحيح البخاري  (9) النبوية السنة منها (7)



 حمد أبو عيدالشيخ ا                                                                                                      الخطب المنبرية                        اإلرشادات اإلسالمية في 

 

 :  العالمين رب منها عجب فقد ، يظنون وال العباد يشعر ال حيث من ، الرحمة هذه قدر عظم وألجل

ِمْع ُ :  قال ُهَرْيَرةَ  أبي عن ولَ  سيَ  قَْوم   ِمنْ  َوَجلَ  َعزَ  َرب نَا َعِجبَ : )  يَقُولُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  اّلَلُ  َصلَ  اّلَلِ  َرسيُ

 . الَجنَةَ  فَيَْدُخلُونَ  يُْسِلُمونَ  ثُمَ  َويُقَيَدُونَ  يُْؤَسُرونَ :  معناهو (7)(  الَساَلِسلِ  فِي اْلَجنَةِ  إِلَ  يُقَادُونَ 

 أَوْ  نَُهمبَيْ  فَاْحُكم َجءُؤوكَ  فَِإن: )له فقال بهذا، هللا أوصاه وقد بكنفه منهم يعيش كان من بين العدل أقام

وكَ  فَلَن َعْنُهمْ  تُْعِرضْ  َوإِن َعْنُهمْ  أَْعِرضْ  ر  ا  يَضيييُ ْيئا طِ  بَْينَُهمْ  فَاْحُكم َحَكْم َ  َوإِنْ  شيييَ َ  إِنَ  بِاْلِقسيييْ  يُِحب   اّلل 

 (. 49:المائدة)(اْلُمْقِسِطينَ 

قال " َمْن قَتََل ُمعَاَهداا لَْم يَِرْح َرائَِحةَ  : عن النبي عن عبد هللا بن عمرو  الحفاظ عل  أرواحهم:

ا "  اْلَجنَِة، َوإَِن ِريَحَها تُوَجدُ ِمْن َمِسيَرِة أَْربَِعيَن َعاما
(9) 

)معيياهييدا( ذميييا من أهييل العهييد أي األمييان والميثيياق. )لم يرح( لم يجييد ريحهييا ولم يشييييييمهييا. ومعن  

 )مسيرة( مسافة يستغرق سيرها هذه المدة "

يقول " أَي َما َرُجل  أَِمَن َرُجال َعلَ  دَِمِه ثَُم قَتَلَهُ،  قال سييمع  رسييول هللا  وعن عمرو بن الحمق 

ا "فَأَنَا ِمَن اْلقَاتِِل بَِريء   ، َوإِْن َكاَن اْلَمْقتُوُل َكافِرا
(3) 

 فاللهم كما جعل  نبينا رحمة لكل شيء ارحمنا برحمتك التي وسع  كل شيء

 وعل  آله وصحبه وسلم وصل ِ اللهم وسلم وبارك عل  سيدنا محمد
 

                                                           
 صحيح الترغيب والترهيب  )3( صحيح البخاري  )9( صحيح البخاري  (7)


