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 الباب الرابع

 هللا كتب على نفسه الرمحة

 

 وعد هللا ان يرحم عباده مؤمنني ام كافرين .أ

َمَواِت َواْْلَْرِض ُقْل ّلِلَِّ َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحََة َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإىَل    فاىل تعاىل: "ُقْل ِلَمْن َماِف السَّ

 (. 12:  6/55)اْلنعام  ُرواأَنْ ُفسُهْم فَ ُهْم ََليُ ْؤِمُنوَن"َخسِ  يَ ْوِم اْلِقَياَمِةََلَرْيب ِفيِه الَِّذينَ 

)لِ َمن ماِف السماوات واْلرض(  مكة قد فسر ابن عباس هذه اآلية بقوله:")ُقل(ايحممدْلهل

( خلق السموات واْلرض من اخللق فإن أجابوك وإَل )ُقل )َكَتَب على نَ ْفِسِه الرْحة( أوجعلىن  ّلِلَِّ

ة حممد صلى هللا عليه وسلم بتأخريالعذاب)َلَيْجَمَعنَُّكْم()وهللا ليجمعنكم )إىل يَ ْو ِم نفسه الرْحة ْلم

خسروا( غبنوا )أَنُفَسُهْم( ومنازهلم وخدمهم  ِفيِه( َلشك فيه )الذين القيامة( ليوم القيامة )ََلَرْيبَ 

ِف حممد عليه الصالة والسالم ََليُ ْؤِمُنوَن( مبحمد والقرآن ونزل ِف مقالتهم  وأزواجهم ِف اجلنة )فَ ُهم

 . 1ارجع إىل دينناحىت نغنيك ونزوجك ونعزك ومنلكك على أنفسنا

قال اإلمام القرطيب مفسرا على )َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه  الرَّْْحََة( أيوعد هبا فضال منه وكرما فلذا 

عىن الكالم وذكرالنفس هنا عبارة عن وجود وأتكيد وعده، وارتفاع الوسائط دونه، وم لك أمهل،

اَلستعطاف منه تعاىل للمتولني عنه إىل اإلقبال إليه،وإخبارمنه سبحانه أبنه رحيم بعباده َليعجل 

                                     
 م ( 1995ه  /  1415)بريوت :  دار الفكر،  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، طاهر بن يعقوب الفريوز آابدي، 1 

    .129، ص 
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يرض من نفسه أبن َلينعم  تعاىل قال : إنه مل . فكأنه2عليهم ابلعقوبة، ويقبل منهم اإلانبة والتوبة

نعام ومع ذلك فقدكتب على نفسه وَلأبن يعد ابإلنعام، بل أبدًا ينعم وأبدًا يعد ِف املستقبل ابإل

ذلك وأوجبه إجياب الفضل والكرم. واختلفواِف املراد هبذه الرْحة فقال بعضهم : تلك الرْحة هي أنه 

 هلم ابلعقوبة ِف الدنيا. وقيل إن املراد وَليعاجل تعاىل ميهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم عذاابَلستئصال

 .3ب ابلرسل واتب وأانب وصدقهم وقبل شريعتهمأنه كتب على نفسه الرْحة ملن ترك التكذي

ملكه  وقال اإلمام السعدي )َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحََة(أي: العامل العلوي والسفلي حتت

بسط عليهم رْحته وإحسانه، وتغمدهم برْحته وامتنانه، وكتب على نفسه   وتدبريه، وهوتعاىل قد

إليه من املنع، وأن هللا قد فتح جلميع العباد أبواب كتاابأن رْحته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب 

. 4معاصيهم وعيوهبم متنعهم من طلبها ودعاهم إليها إن مل بذنوهبم، يغلقواعليهم أبواهبا الرْحة، إن مل

قليل وكالذرة ابلنسبة للجبال الفاهلل الذي برأ السموات واَلرض، وله كل ما فيهما َل نعلم عنه إَل 

أوجب الرْحة على عباده،  نفسه، وقوله )على نفسه( لتأكيد الوعد وحتقيقه. الشم، وقد كتب على

 . 5إذ هو الرْحن الرحيم

                                     
  . 306، ص 6، ج 3مج القرطيب، املرجع السابق،   2

تفسري فخر الرازي  املشتهر ابلتفسري حممد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر خبطيب الري,  3
 .174، ص. 6م (، مج. 1995/ ھ1425)بريوت : دار الفكر،   ،الكبري ومفاتيح الغيب

تفسري السعدي تيسري الكرمي الرْحن ىف تفسري أبو عبد هللا عبد الرْحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر السعدي،   4
 .11، ص. 2م (، ج. 1999/  ھ1420 ،)بريوت : دار إحياء الرتاث العريب ،املنان

 .593، ص. 1، ج 10، ط )م 1993/  ھ1314بريوت : دار اجليل (،  تفسري الواضححممد حممود حجازي،  5
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ِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِباَيتَِنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم ىف آية أخرى يقول تعاىل : " 
ِمْنُكْم ُسوًءا ِِبََهاَلٍة ُُثَّ اَتَب ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم"  َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحََة أَنَُّه َمْن َعِملَ 

، وأتخري هذا الوصف مع أنه كاملنشأ للوصف العلم والعمل( قال اْللوسي : 54  :6/55)اَلنعام 
سبق هو املداومة السابق ملا أن مدار الوعد ابلرْحة هو اإلميان كما أن مناط النهي عن الطرد فيما 

على العبادة ، وتقدم ِف رواية ابن املنذر عن عكرمة ما يشري إىل أهنا نزلت ِف عمر رضي هللا تعاىل 
. وأمر صيغة اجلمع على هذا ظاهر . ن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهماعنه ، وروي ذلك أيضًا ع

قال : أتى قوم النيب صلى وابن جرير وآخرون عن ماهان « مسنده»وأخرج عبد بن ْحيد ومسدد ِف 
هللا عليه وسلم فقالوا : إان أصبنا ذنواًب عظامًا فما رد عليه الصالة والسالم عليهم شيئًا فانصرفوا 

، وقيل أها عليهم . وروي عن أنس مثل ذلكفأنزل هللا تعاىل اآلية فدعاهم صلى هللا عليه وسلم فقر 
ياق اآلية . واملشهور اْلول وسقها واختاره اإلماممولة على إطال: مل تنزل ِف قوم أبعياهنم بل هي حم

) فَ ُقْل سالم َعَلْيُكْم ( أمر منه تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم أن يبدأهم ، يرجح ما روي عن ماهان
ابلسالم ِف حمل َل ابتداء به فيه إكرامًا هلم خبصوصهم كما روى عن عكرمة واختاره اجلبائي ، وقيل 

بلغهم حتيته عز شأنه وروي ذلك عن احلسن وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل : أمره سبحانه أن ي
عنهما : إن املعىن إقبل عذرهم واعرتافهم وبشرهم ابلسالمة مما اعتذروا منه . وعليه َل يكون السالم 
مبعىن التحية . وهو أيضاً مبين على سبب النزول عنده رضي هللا تعاىل عنه ، واختار بعضهم أنه هبذا 

عىن أيضًا على تقدير أن يراد ابملوصول ما روي عن عكرمة فيكون الكالم أمرًا له عليه الصالة امل
وقوله تعاىل : ) َكَتَب َربُُّكْم على ، بليهموالسالم أن يبشرهم ابلسالم من كل مكروه بعد إنذار مقا

سط شيء ) ما ( أصاًل نَ ْفِسِه الرْحة ( أي أوجبها على ذاته املقدسة تفضاًل وإحسااًن ابلذات َل بتو 
وفيه احتمال آخر تقدم تبشري هلم بسعة رْحة هللا تعاىل . ومل يعطف على مجلة السالم مع أنه حمكي 
ابلقول أيضًا قيل ْلهنا دعائية إنشائية ، وقيل : إشارة إىل استقالل كل من مضموين اجلملتني ومها 

لعنوان الربوبية مع اإلضافة إىل ضمريهم  السالمة من املكاره ونيل املطالب ابلبشارة . وِف التعرض
 .6إظهار للطف هبم وإشعار بعلة احلكم

فهذه اآلية املذكورة والشروح من املفسرين بينت لنا ابن هلل جل وعلى له رْحة كتب على نفسه 

  .الرْحة هذه وعد هللا لعباده

                                     
   239-238، ص 5، مج املرجع السابق  اْللوسي،6  
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 رمحة هللا هبااألسباب اليت تؤدى  .ب

بعباده من الوالدة بولدها فربْحته خلقنا وبرْحته رزقنا وبرْحته  هلل تعاىل أرحم الراْحني وهو أرحما 

عافاان وأطعمنا وسقاان وكساان وآواان وبرْحته هداان لإلسالم واإلميان والعمل الصاحل وبرْحته علمنا ما 

مل نكن نعلم، وبرْحته أنزل املطر وأنبت النبات. وبرْحته يدخل عباده املؤمنني العاملني الصاحلات 

ا، هنخبلقه أسباب كثرية وسيأيت بيا ة وبرْحته ينجيهم من النار فاْلشياء كلها برْحة هللا. ولرْحتهاجلن

 :ما يتسع له املقام حسب هيتعذر على الكاتب إيراد النصوص مجيعها، ولكنوقد 

 اإلميان .1

 ه  كما قال تعاىل ِف اآلايتأخرااثر ِف حياة الناس ِف دنياه و بني القرآن أن اإلميان له آ

َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َوَلَنْجزِيَ ن َُّهْم "منها : 

(. ذكر ابن كثري أن هذا وعد من 97:  16/70)النحل  "َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

مل املتابع لكتاب هللا وسنة رسوله من ذكر أو أنثى هللا جل وعال ملن عمل صاحلا، وهو الع

وقلبه مؤمن ابهلل ورسوهلل، أبن حييي حياة طيبة ىف الدنيا، واحلياة الطيبة تشمل الراحة من 

اآلمنة السعيدة ِف  . فهذه اآلية دلت أبن اإلميان هو السبيل إىل احلياة7أي جهة كانت

 الدنيا. 

                                     
 566، ص. 2املرجع السابق، مج.   ابن كثري، 7 
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ها اثبت وفرعها ِف لإلميان، فاإلميان شجرة طيبة أصإن من أعظم نعم هللا على البشرية ا

أملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اّلِلَُّ َمَثاًل َكِلَمًة طَيِ َبًة َكَشَجَرٍة طَيِ َبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ ْرُعَها ِف "السماء : 

 (.24:  14/72)إبراهيم  "السََّماءِ 

ُ يُ ثَ بِ ُت اّلِلَُّ الَِّذيَن آَمنُ "وقال تعاىل :   نْ َيا َوِف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اّلِلَّ وا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت ِف احْلََياِة الدُّ

(. فالثبات حاصل أهل اإلميان ِف 27: 14/72)إبراهيم  "الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اّلِلَُّ َما َيَشاءُ  

ىف اآلخرة( التوحيد وِف اآلخرة عند سؤال القرب، قال اْللوسي عند قوله )و  الدنيا بشهادة 

قال اْللوسي أي بعد املوت وذلك ِف القرب هو أول منزل من منازل اآلخرة وِف مواقف  

 .8القيامة، قال يتلعثمون إذا سألوا عن معتقدهم وَل تدهشهم اْلهوال 

َفِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاًَل أَْو "واإلميان اسم مشتق من اْلمن، الذي ضده اخلوف كما قال تعاىل :  

ُتْم َفاذُْكُروا اّلِلََّ َكَما َعلََّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ رُْكَباانً     2/87  )البقرة " َفِإَذا أَِمن ْ

 :239)9 . 

واإلميان بتهذيبه لسلوك اإلنسان وتنظيمه حلياة اجلماعة، ميثل صمام أمان للمجتمع من  

هين أو التصديق العقل غري اَلنزَلق ِف حل اَلحنالل والفساد، فهو ليس جمرد اإلدراك الذ 

                                     
 217، ص. 5ج. ، املرجع السابق  اْللوسي، 8 

)بريوت : دار الفكر،  املنهاج ِف شعب اإلميان،أبو عبد هللا احلسني بن احلسن احلليمي،  9 
 19، ص. 1، ج. م(1979ه/1399
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املتبوع أبثر عملي ِف احلياة، بل إنه اعتقاد وعمل وإخالص، من هنا ندرك احلكمة اليت من  

 . 10أجلها اقرتن اإلميان ابلعمل الصاحل ِف أكثر من سبعني آية ِف كتاب هللا 

ِذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم ُهَو الَّ "وبشر هللا عز وجل أهل اإلميان ابلرْحة ِف الدنيا و اآلخرة بقوله :  

: 33/90)اْلحزاب  "َوَماَلِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر وََكاَن اِبْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما 

 .11(   فاملراد ابلصالة هنا الرْحة والربكة43 

ْم ِف َرْْحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويَ ْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراطًا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا اِبّلِلَِّ َواْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُلهُ " 

( اي : عصموا به أنفسهم مما يريدها من زيغ الشيطان، 175:  4/92)النساء  "ُمْسَتِقيًما 

فسيدخلهم اجلنة ُث يتفضل عليهم بعد ذلك ابلنظر إىل وجهه الكرمي وغري ذلك من مواهبة  

 .12اجلليلة 

َوّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه "تعاىل أن صاحب اإلميان سيعطيه العزة قال تعاىل :  وِف آية أخرى ذكر 

(. فعزة هللا وهو قهره 8:  63/104)املنافقون  "َولِْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي ََل يَ ْعَلُمونَ  

نني نصر هللا إاي هم وغلبته ْلعدائه، وعزة رسوله إظهار دينه على اْلداين كلها، وعزة املؤم 

. فالنصر من هللا على اْلعداء من أهم مثار اإلميان، وكم  املسلمني حباجة  13على أعدائهم 

                                     
 43، ص. اإلميان واحلياةالقرضوي،  10 

 104ص.  11. ج ،نفس املرجع 11 

   688، ص. 5مج.  ، املرجع السابق،القامسي 12 

 152، ص. 14، ج. املرجع السابقالِقنَّوجي،   13 
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إليه اليوم، وهم يعيشون على أسوأ فرتات زماهنم من ذل وهوان وانكسار وتبيعة لألمم  

 اْلخرى.  

 .قضاء وقدرة هللا ا لن يتجنبو منوما من احد من الناس الذين يعيشون ِف احلياة الدني 

فباإلميان يعيش الناس آمن القلب ساكن النفس َل حيزن على ما مضى وَل خياف مما هو  

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإَلَّ ِبِِْذِن "آت، كيف يكون املؤمن كذلك وهو يقرأ قول هللا تعاىل :  

(. وسبب 11:  64/108)التغابن  "لِ  َشْيٍء َعِليمٌ اّلِلَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبّلِلَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه َواّلِلَُّ ِبكُ  

: لو كان ما عليه املسلمون حقا لصاهنم هللا عن املصائب نزول هذه اآلية أن الكفار قالوا 

 . 14ِف الدنيا 

ْم بُْشَراُكُم يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهنِِ ": وقال تعاىل 

57)احلديد  "اْليَ ْوَم َجنَّاٌت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اْْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  

(. يقول تعاىل خمربًا عن املؤمنني املتصدقني: أهنم يوم القيامة يسَعى نورهم بني 12: 94/ 

على قدر أعماهلم ميرون على الصراط، منهم و  هلمِف َعرصات القيامة، حبسب أعماأيديهم  

َمن نوره مثل اجلبل، ومنهم َمن نوره مثل النخلة، ومنهم َمن نوره مثل الرجل القائم،  

 .15وأدانهم نوًرا َمن نوره ِف إهبامه يتَّقد مرة ويطفأ أخرى 

 التقوى .2

                                     
   170 .ص 14 .ج ،نفس املرجع 14 

    309 .ص ،4 .، جاملرجع السابقابن كثري،  15 
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ابلتنزيل والرضا  لقد عرف علي رضي هللا عنه التقوى وقال : "اخلوف من اجلليل والعمل به 

 .16ابلقليل واستعداد ليوم الرحيل 

فالتقوى قيمة عظيمة ِف حياة الناس، فهي َل يرتبط ابلعبادات فحسب، وإمنا يدخل ِف  

كل جانب من جوانب احلياة، ِف جانب العبادات واملعامالت املالية والعالقات  

ىل : قال تعاىل:"َوَرْْحَيِت اإلجتماعية. وأما من هو أهل التقوي  فقد رْحه هللا قال تعا 

  "َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُ بُ َها ِللَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِِباَيتَِنا يُ ْؤِمُنونَ  

 (.157: 7/39)اْلعراف  

 : وللتقوى مثار كثرية تظهر ِف حياة الفرد واجملتمع كما بينتها اآلايت القرآنية منها 

َفَمِن ات ََّقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل "التقوى سبيل إىل حياة آمنة مطمئنة :  أوال.

 (.35: 7/39اْلعراف ) "ُهْم حَيَْزنُونَ 

:  2/87البقرة ) "َواْعَلُموا َأنَّ اّلِلََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ "التقوي سبب ملعينة هللا وأتييده :  اثنيا.

194 .) 

َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن َربِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت "ؤدي إىل اجلنة : تلتقوي ا اثلثا.

 (.133:  3/89)آل عمران  "َواْْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 

                                     
/ 1301دار الرتاث العريب،  :القاهرة (، من وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم العفيفي ، طه عبد هللا16 

 .776 .، ص1 .، د ط، ج)م1981
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"َوَمْن  : ت والشدائد، وسبب ِف زايدة الرزقالتقوي سبب ِف اخلروج من اْلزما .رابعا

:  65/99جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا * َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ََل حَيَْتِسُب" )الطالق  يَ تَِّق اّلِلََّ 

2-3. 

   َعْنُه َسيِ َئاتِِه َويُ ْعِظمْ  َوَمْن يَ تَِّق اّلِلََّ يَُكفِ رْ " التقوي سبب قي تكفري الذنوب : .خامسا

 (. 5:  65/99)الطالق  "َلُه َأْجًرا

 اإلحسان .3

 ِف إكماهلا وإتقاهنا ومراقبة هللا فيها أبن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل اإلحسان ِف عبادة هللا 

واإلحسان إىل الناس مبا تستطيع ابلقول والفعل واملال واجلاه قال  ،تكن تراه فإنه يراك 

 0(56: 7/39اْلعراف  ) "ِإنَّ َرْْحََة هللِا َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنني" تعاىل: 

 قيام الليل  .4

ل من أعظم القرابت عند هللا وأحبها إليه ْلن هللا أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم، قيام اللي 

َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه اَنِفَلًة َلَك َعَسى َأْن "مبينا أنه أحد أسباب املقام احملمود قال تعاىل :  

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا  الصاحلني وَتارة املؤمنني وهو دأب  (.79: 17/54)اإلسراء  "يَ ب ْ

وعمل الفائزين، ففي الليل خيلو املؤمنون بربه جل وعال ويتوجه إليه يشكر حاله ويسأل  

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم : محوائجه، فعن النيب صلى هللا عليه وسل 

 .17وهو قربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة لإلُث 

                                     
قال الرتمذي حديث  323 ص. ،5ج  كتاب الدعوات، ابب من دعاء النيب،، املرجع السابقالرتمذي،  17 

 صحيح.
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ِف الليل للعبادة وذكر أن قيام الليل من صفات عباد الرْحن املخلصيىن ملن أقام  هللا مدح و 

أَمَّْن ُهَو َقاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقائًِما حَيَْذُر اآْلِخرََة َويَ ْرُجو َرْْحََة َربِ ِه ُقْل َهْل "قال تعاىل : 

َا يَ َتذَكَُّر أُوُلو اْْلَْلَبابِ َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن إِ   (. 9:  39/59)الزمر "منَّ

 

 

 الصرب على الشدائد .5

خر، ومن فتنة إىل أخرى فاإلنسان ينتقل من بالء إىل بالء ومن امتحان إىل امتحان إىل آ

ْنَساَن ِف َكَبدٍ ": قال تعاىل (. اإلبتالء و احملن 4:   90/35)البلد  "َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

َأْن  ُيرْتَُكواَأْن  النَّاسُ ائد سنة من سنن هللا عز وجل ِف خلقه  قال تعاىل : " َأَحِسَب والشد

 (.   2: 29/85َوُهْم ََل يُ ْفتَ ُنوَن" )اْلنكبوت  آَمنَّا يَ ُقوُلوا

لذلك فال بد ملن أراد الفوز ِف الدنيا واآلخرة أن يتسلح بسالح الصرب والثبات على احملن، 

 ن واإلعرتاض على قدرهللا جل وعال.وعدم اجلزع واحلز 

فالصرب يرتبط إرتباطا وثيقا بنول الرْحات، فكلما نزل البالء واشتدت احملن، فصرب 

ُلَونَُّكْم اإلنسان وَتلد، كلما كان ذلك أدعى إىل نزول رْحت هللا وعونه وأتييده : " َوَلنَ ب ْ

ِر الصَّاِبرِيَن* الَِّذيَن ِبَشْيٍء ِمَن اخلَْْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْموَ  اِل َواْْلَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 

ْم َوَرْْحَةٌ ِإَذا َأَصابَ ت ُْهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإانَّ ّلِلَِّ َوِإانَّ ِإَلْيِه َراِجُعوَن * أُوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهب ِِ 

يقول رشيد رضا ِف هذه اآلية : . (157-155:  1/87البقرة ) َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن"

وأما رْحة هللا فهي ما يكون هلم ِف نفس املصيبة من حسن العزاء وبرد الرضى  وتسليم 
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للقضاء، فهي رْحة خاصة حيسد امللحدون عليها املؤمنني، فإن الكافر احملروم من هذه 

نفسه إذامل يعد له رجاء ِف الرْحة ِف املصيبة تضيق عليه الدنيا مبا رحبت حىت أنه ليجخل 

 .18اْلسباب اليت يعرفها ويتنحر بيده من اهلالكني

 إصالح ذات البني .6

إن من متام نعم هللا اليت أسبغ على عباده املؤمنني، أن جعلهم أمة واحدة مرتاْحة متعاطفة  

يًعا َما أَلَّْفَت َبنْيَ َوأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما ِف اْْلَْرِض مجَِ " : كأهنا جسد واحد

نَ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ( ويقول صلى هللا  63:  8/88)اْلنفال  "قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اّلِلََّ أَلََّف بَ ي ْ

إذا اشتكى  ،هم وتراْحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحدعليه وسلم "مثل املؤمنني ِف تواد

  . 19حلمىمنه عضو تداعى  له سائر اجلسد ابلسهر وا

اإلسالم حرص على وحدة املسلمني وأكد على أخوهتم وأن صالح ذات البني عاقبته 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اّلِلََّ َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن" )احلجر  ات الرْحة. "ِإمنَّ

50/106  :9 ) 

                                     
 41 .، ص2. املرجع السابق، جرشيد رضا،  18 

، قال الرتمذي 639 .، ص2 .، جصفة القيامة والرقائق، ابب صالح ذات البني، كتاب املرجع السابقذي، ، الرتم 19 
 .، ص4 .، جكتاب الرب والصلة واْلدب،  ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، املرجع السابق: حديث صحيح، ومسلم، 

1999 



47 

ا جاءت كقاعدة تشريعية عملية لصناية اجملتمع ويعلق سيد قطب على اآلايت مبينا أهن

املؤمن من اخلصام والتفكك واإلندفاعات، أتيت تعقيبا على تبني خرب الفاسق وعدم العجلة 

 واإلندفاع وراء احلمية واحلماسة، قبل التثبت واإلستيقان. 

ْلخوة أن ُث حتدث سيد عن اْلخوة اإلميانية بني املسلمني ذاكرا أنه ومما يرتتب على هذه ا

يكون احلب والسالم والتعاون والوحدة وهي اْلصل ِف اجلماعة املسلمة، وأن يكون 

 . 20اخلالف والفرقة هو طرف استثنائي َل يدوم

 ومن أسباب الرمحة: اهلجرة يف سبيل هللا .7

لقد كانت اهلجرة النبوية من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة من أهم املفاصل ِف اتريخ 

سالمية، ملا كان هلا من آاثر عظيمة ليس من عصر النيب صلى هللا عليه وسلم الدعوة اإل

فقط وإمنا لكل عصر من عصور الدعوة حيث إن احلياة اليت أنشأها النيب صلى هللا عليه 

وسلم قامت على أساس املساوة والعدل والرْحة واإلحسان إىل كل اْلمم والشعوب، 

حيدها زمان وَل مكان، فهو الذي أرسله رْحة وسرية النيب صلى هللا عليه وسلم َل 

 ابلعاملني.

واهلجرة مل تكن إنتقاَل بدنيا أو ماداي فحسب، وإمنا كانت انتقاَل ابلنفوس من حال إىل 

حال، من الضعف إىل القوة، ومن القلة إىل الكثرة، ومن العزلة إىل احلركة، ولذالك ما 

ليس املقصود  تكون ىف سبيل هللا، لكن احوج املسلمون اليوم إىل مثل هذه اهلجرة اليت

                                     
  3343 .، ص 6 .املرجع السابق،ج سيد قطب،  20
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هجرة من وطن إىل وطن، وإمنا اهلجرة من احلرام إىل احلالل، ومن املعصية إىل الطاعة، 

ومن الفرقة إىل اجلماعة، ومن الذلة إىل العزة والكرامة، فإذا فعل املسلمون هذه اخلطوة، 

 فقد سلكوا طريق الرْحة والعزة والتمكني. 

رة من معان سليمة ِف تربية النفوس، فقد عىن القرآن هبذا اْلمر عناية كبرية وملا حتمله اهلج

 حىت جاء احلديث عن هذا اْلمر ِف كتاب هللا أكثر من عشرين مرة.

ومن أمجل ما قرأت ِف هذا املوضوع ما خلصه سيد قطب وهو يتحدث عن قوله تعاىل : 

ْد ِف ا" ْْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجرًا َوَمْن يُ َهاِجْر ِف َسِبيِل اّلِلَِّ جيَِ

النساء ) "ِإىَل اّلِلَِّ َوَرُسوِلِه ُُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اّلِلَِّ وََكاَن اّلِلَُّ َغُفورًا َرِحيًما

يعاجل ِف هذه اآلية خماوف النفس (. مبينا أن املنهج الرابين القرآين 100 :4/92

هللا ِف سبيل املتنوعة؛ وهي تواجه خماطر اهلجرة؛ فهو حيدد أن هذه اهلجرة ِف سبيل 

هجرة من النجاة واملتاعب، وَل ْلي غرض من أغراض  تليسالشهوات وامللذات، 

الدنيا، فمن كانت نيته جيد ِف اْلرض فسحة ومنطلقا فال تضيق به اْلرض، وَل يعدم 

يلة والوسيلة للنجاة وللرزق واحلياة، صم ميضي بقوله : ومع ضمان هذا اْلجمر، كان احل

التلويح ابملغفرة للذنوب والرْحة ِف احلساب )وََكاَن اّلِلَُّ َغُفورًا َرِحيًما(، ومن تقاعس عن 

 . 21مثل هذا اخلروج فال أجر وَل مغفرة وَل رْحة، وشتان ما بني صقفة وأخرى

  اجلهاد يف سبيل هللا .8

                                     
 .745 .، ص2مج  املرجع السابق ،طب، سيد ق 21  
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حانه وتعاىل من أوصاف املادحة للمؤمنني وهي اجلهاد ِف سبيل هللا، فاهلل سب

 ذكر كلمة "جهاد" بعد اإلميان واهلجرة، هذه تدل على أن اجلهاد من أمر مهم ِف

َن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذي"سبب نزول رْحة هللا كما قال تعاىل : هو اإلسالم و 

ُ َغُفوٌر رَ     (.218 : 1/87البقرة ) "ِحيمٌ ِف َسِبيِل اّلِلَِّ أُوَلِئَك يَ ْرُجوَن َرْْحََت اّلِلَِّ َواّلِلَّ

فلم تكن دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم  مقصورة على معرفة العقائد  أمااجلهاد 

، واجلالبة حلبه ورضاه، وإمنا كان اجلهاد ركنا من أركان هذا الدين، والعبادات املقربة إليه

 وأحب اْلعمال إىل هللا. 

 ومن أسباب الرمحة: الدعاء  .9

الدعاء ىف اْلصل مصدر من قولك : دعوت الشيء أدعوه دعاء، وهو أن متيل الشيء 

تعاىل و . وحقيقة الدعاء : إظهار اإلفتقار إىل هللا 22إليك بصوت أو كالم يكون منك

 التربؤ من احلول والقوة، وهذا لب العبودية هلل تعاىل.

فقد أمر تعاىل ابلدعاء وتكفل ابإلجابة وهو سبحانه َلخيلف امليعاد "َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوين 

 ( ".60:  40/60املؤمن  َأْسَتِجْب َلُكْم")

، ويعتصم حببل هللا إن املسلم لتشرئب نفسه إىل رْحة من هللا هبا قلبه وتسكن هبا نفسه

 (10:  18/69الكهفاملتني "َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِ ْئ َلَنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا" )

                                     
 279 .ص ،2 .ج ،, مادة )دعو(معجم مقايس اللغةأنظر : ابن فارس,  22 
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لذالك فالدعاء من أهم املؤهالت إىل رْحة هللا وكرامه وعطائه، فكلما رفع اإلنسان يديه 

عيف والعجز، فكان ذلك أوىل سائال املوىل حوائجه، كلما كان ذلك إعرتافا منه ابلض

 بنزول رْحة هللا عز وجل.

وللدعاء مكانة عظيمة ىف اإلسالم أشار إليها النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله : "الدعاء 

. قال الشوكاين : "إن الدعاء ملا كان هو العبادة، وكان مخ العبادة كما 23هو العبادة"

 .24بادة هي اليت خلق هللا اخللق هلا"تقدم، كان أكرم على هللا من احليثية، ْلن الع

فكم من رْحة ظاهرة أوابطنة كانت بسبب الرْحة، أَل ترى أصحاب الكهف فروا بدينهم 

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف "من القهر والظلم، وجلأوا إىل هللا ابلدعاء كما قال تعاىل :  ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ

( 10: 18/69الكهف) "َوَهيِ ْئ َلَنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا فَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحَةً 

َفْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْْحَِتِه "فاستجاب هللا هلم وأنزل عليهم رْحاته  : 

 (.   16: 18/69 الكهف) "َويُ َهيِ ْئ َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمْرفَ ًقا

 عليه وسلم وأصحابه ىف أحلك الظروف وأصبعها جلأوا إىل أَل تري أن الرسول صلى هللا

"ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأين ِ ممُِدُُّكم هللا ابلدعاء، حىت تنزلت عليهم الرْحة 

 (9: 8/88)اْلنفال  أِبَْلٍف مِ َن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفنَي"

                                     
، )بريوت كتاب تفسري القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ومن سورة البقرة,  املرجع السابقالرتمذي,  23 
 452 .، ص4، مج م( 19888ه/1409: دار الفكر,

مؤسسة الكتب  :، )بريوت ، حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني لي الشوكاينحممد بن ع 24
 . 28 .، ص1 .، طم(1988ه/1408الثقافية، 
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ز وجل حلديث ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا وكما أن الدعاء سبيل إىل رْحة هللا ع

 .25: من فتح ابب الدعاء فتحت له أبواب الرْحةقالعليه وسلم 

 

 

 األمر ابملعروف والنهي عى املنكر .10

عث تم الذي إبهطب اْلعظم ِف الدين واملمن الق هو اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر

لمه وعمله لتفشت الضاللة وعمت النبيني أمجعني، فلو طوى  بساطه وأمهل ع لههللا 

وخرجت البالد، وهلك العباد، وكثرت الفساد، فهو سبيل الفالح قي الدنيا  ،اجلهالة

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهْوَن َعِن "واآلخرة، قال تعاىل : 

 .26(104: 2/89)آل عمران  "اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمْنَكِر َوأُوَلِئَك ُهمُ 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل "فمن ْحل اللواء حاز على شرف اخلريية من هللا عز وجل : 

: 2/89)آل عمران  "اخلَْرْيِ َوََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ُروا بِِه " : (، فكان ذلك سببا ِف جناته من عذاب هللا يوم القيامة103 فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكِ 

َنا الَِّذيَن يَ ن َْهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ    "َأجْنَي ْ

 (. 165: 7/39)اْلعراف 
                                     

   .166 .، ص5 .، جاملرجع السابق، كتاب الدعوات، ابب ِف الدعاء النيبالرتمذي،  25  

دار الفكر، : ، ) بريوت نني من إحياء علوم الدين، موعظة املؤمالقامسي، حممد مجال الدين الدمشقي 26   
   107. ، صم(1995ه/1415
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َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء "ني وصفاهتم فأهنم : أما من أخالق املؤمن

(، فبذلك 71:  9/113)التوبة  "بَ ْعٍض ََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

 9/113)التوبة  "أُوَلِئَك َسرَيَْْحُُهُم اّلِلَُّ "استحقوا رْحة هللا سبحانه وتعاىل : 

71). 

 ومن أسباب الرمحة اتباع القرآن الكرمي والعمل به .11

فقراءة القرآن سبب من اسباب الرْحة: "َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم 

 (.204: 7/39اْلعراف تُ ْرَْحُوَن" )

ه وسلم وأنزل معه لقد امنت هللا على عباده أن ارسل إليهم النيب اْلمي حممدا صلى هللا علي

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا مَيِْشي بِِه ِف النَّاِس َكَمن مَّثَ ُلُه ِف القرآن " ًتا َفَأْحيَ ي ْ َأَو َمن َكاَن َمي ْ

ن َْها َكَذِلَك زُيِ َن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ  :  6/55)اْلنعام " الظُُّلَماِت َلْيَس خِبَارٍِج مِ 

ابن كثري: هذا مثل ضرب هللا ملؤمن كان حائرا هالكا ىف الضاللة، فبعث هللا قال  (122

ىف قلبه اإلميان ووفقه إلتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، وجعل له ما يستدل به ىف 

 .27الطريق وهو القرآن

إنه كتاب َل َيتيه الباطل من بني يديه وَل من خلفه، وهو حبل هللا املتني وصراطه 

وهو الضياء والنور، من متسك جنا ورحم، ومن تنكبه هلك، فهو الشفاء  املستقيم،

 .28للصدور والرْحة للقلوب
                                     

 183 .، ص2، مج املرجع السابقانظر ابن كثري،  27 

  45. ، صاملرجع السابقالقامسي،  28 
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ولذالك من الواجب على املسلم أن جيعل هذا القرآن دستورا له ىف حياته، فيحل حالله 

وحيرم حرامه، ويعمل أبوامره وجيتنب نواهيه، حىت يكون سببا ىف رْحته.  قال تعاىل: 

 (.155:  6/55اْلنعام )اٌب أَنْ زَْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َوات َُّقوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن" "َوَهَذا ِكتَ 

كر ىف املعاىن و فوقراءة القرآن َل تنحصر بتالوت اْلحرف و السطور، وإمنا ابلتدبر والت

اآلايت، يقول الشهيد سيد قطب على هذه اآلية : "إن العكوف على هذا القرآن ىف 

وعي وتدبر َل جمرد التالوة و الرتمن، لينشئ ىف القلب و العقل من الرأية الواضحة البعيدة 

املدى، ومن املعرفة املطمئنة املستيقنة، ومن احلرارة واحليوية و اإلنطالق، ومن اإلجيابية 

والعزم والتصميم ما َل تدانيه رضاية اخلرى أو معرفة أو َتريب، وهذا كله أرجى إىل 

 .29الرْحة

 ومن أسباب الرمحة طاعة هللا ورسوله .12

أمر جل وعال املؤمنني ابإلستجابة هلل ولرسوله، مبينا أن هذه الطاعة هي الطريق إىل  

"َيَي َُّها الَِّذيَن  :احلياة احلقيقة، حياة العز والصالح والرشاد ْلنه يدعو إىل احلق واإلميان 

ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اّلِلََّ حَيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َءاَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل 

  (. 24:  9/88)اْلنفال " َوأَنَُّه ِإَلْيِه حُتَْشُرونَ 

 (.132: 89/ 2آل عمران قال تعاىل: "َوَأِطيُعوا هللَا َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن" ) 

                                     
 . 1426 .، ص3مج  ظالل القرآن،سيد قطب، ِف  29 
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قرآن الكرمي  أن الطاعة هلل ولرسوله سبب الرْحة من هللا جل وعال، فمن ولقد أخرب ال

 أطاع هللا والرسول فهو من أهل الرْحة. 

  .الرْحة إذا كان اإلنسان مستعدا هلذه الرْحة نزول إذا فالطاعة من أهم اسباب

 

 

 ومن أسباب الرمحة االستغفار وطلب املغفرة .13

الزائد على السرت، فمعناه الوقاية من شر الذنب  اإلستغفار هو طلب املغفرة، وهي الشيئ

حبيث َل يعاقب عليه العبد، فمن غفر ذنبه مل يعاقب، وأما جمرد سرته فقد يعاقب عليه ىف 

الباطن، ومن عواقب الذنب ابطنا وظاهرا فلم يغفر له، وإمنا يكون غفران الذنوب إذا مل 

 .30يعاقب عليه العقوبة املستحقة ابلذنب

أمهية عظمى ىف اإلسالم ملا له من آاثر طيبة ىف حياة اإلنسان ىف الدنيا  ولإلستغفار

واآلخرة. فاإلستغفار ابب واسع وسبب رئيس من أسباب الرْحة اإلهلية، قال تعاىل : 

( أي : "هال تتوبون إىل هللا من 46:  27/48النمل"َلْوَل َتْستَ ْغِفُروَن هللَا َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن" )

فرلكم ربكم عظيم جرمكم يصفح لكم عن عقوبته إايكم على ما قد أتيتم من كفركم فيغ

 .31عظيم اخلطيئة، وقوله : "َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن" يقول : لريْحكم ِبستغفاركم

                                     
دار الكتب العلمية،  :، )بريوت فتاوى الكربىالتقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،  30 

 .275 ص. ،5، مج 1، ط م(  1987 -م 1408

   .87 .، ص18 .املرجع االسابق،ج  الطربي، 31 
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 ومن أسباب رمحة هللا بعبده: رمحة خملوقاته من اآلدميني والبهائم .14

ويتأكد  32"اَْلْرِض يَ ْرَْحُْكْم َمْن ِف السََّماءِ من ِف وا الرَّاِْحُوَن يَ ْرَْحُُهُم الرَّْْحَُن اْرْحَُ قال: " 

 .ذلك ِف حق الفقراء واملساكني واحملتاجني واجلزاء من جنس العمل فكما تدين تدان

 

الرسول صلى هللا عليه وسلم هو املثل األعلى والقدوة احلسنة ملن يرحم الناس وينال رمحة  .ج

 هللا

لناس طريق احلق اأن أرسل إليهم الرسل واْلنبياء، ليكشفوا ن من متام رْحة هللا بعباده، إ 

َمِن اْهَتَدى "بددوا منها ظلمات الشر والضالل، وليقيموا احلجة على الناس يوم القيامة : يواخلري، ول

َا َيِضلُّ َعَلي َْها َوََل تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُ  َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإمنَّ ِبنَي َحىتَّ نَ ب َْعَث َفِإمنَّ ْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 

 (.15: 17/54)اإلسراء  "َرُسوًَل 

ولقد كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، فعيسى وموسى عليهما السالم، بعثا إىل بين  

إسرائيل، فكانت دعوهتم بركات ورْحة على أقوامهم ِف زماهنم ومكاهنم، أما الرسول حممد صلى هللا 

فلقد بعثه هللا للناس كافة إىل قيام الساعة مهما اختلفت أجناسهم وألواهنم وأعراقهم فقال  عليه وسلم

يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ََل ِإَلهَ "تعاىل :   ِإَلَّ قُْل اَي أَي َُّها النَّاُس ِإين ِ َرُسوُل اّلِلَِّ ِإَلْيُكْم مجَِ

                                     
سليمان .، ونظر 323، ص. 4ج.  لمني،سكتاب الرب والصلة، ابب ما جاء ِف رْحة امل، املرجع السابقالرتمذي،   32

،  م(1994ه/1414، دار الفكر :)بريوت بصيغة أخرى، ، ابب ىف الرْحة ،كتاب اْلدب  ،سنن أىب داودبن اْلشعث السجستاين، 
 .345 ص. ،4ج  ،1 .ط
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 "ونَ ُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسوِلِه النَّيبِ  اْْلُمِ يِ  الَِّذي يُ ْؤِمُن اِبّلِلَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتدُ ُهَو حُيِْيي َومُيِيُت َفآمِ 

 (.158: 7/39اْلعراف )

لقد كانت بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم رْحة عامة ْلهنا أهدت للبشرية مجلة من احلقائق  

رفتها، فوفرت عليهم عناء التيه ِف دروب من الباطل َل حصر هلا فهي مل تدع اليت يفتقرون إىل مع

الباطل يفسد على الناس عقائدهم وأعماهلم، سواء ِف اجملال السياسي أو النفسي أو اإلجتماعي،  

كما أن بعثة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم جاءت ِف أعقاب دايانت ونبوات أعطب الشيطان 

هللا عليه  ما أصاهبا من التحريف والتزوير والتبديل، إَل أن بعثة النيب حممد صلىمثارها، فأصاهبا 

اْلخرية إىل اإلنسانية مجعاء إىل يوم القيامة، لذلك كان هلا من الضماانت ما مينع وسلم كانت كلمة 

ّلِلَِّ اتَ "قال تعاىل :  ةصون مستقبل اإلنسانية الطويلتملاضي، لالعوج ويقي اإلحنراف، وتستفيد من ا

* َوَما  ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فَ َزيََّن هَلُُم الشَّْيَطاُن َأْعَماهَلُْم فَ ُهَو َولِي ُُّهُم اْليَ ْوَم َوهلَُ 

َ هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َورَ  :  16/70)النحل "ْْحًَة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَلَّ لِتُ َبنيِ 

63- 64)33. 

إن الناس قبيل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا احد صنفني، إما كافر ينكر اْللوهية أو  

مؤمن معتل الفكر ِف تصوره لقضية اْللوهية، وعال مة اإلنسان بربه، فجاءت البعثة احملمدية إنقاذا 

 .34ت اإلنسان ابهلل على أصدق وجه وأبقوى دليلمن هذ اإلحلاد ْلهنا عرف

                                     
 .201(، ص 2001دار الشروق،  :، )القاهرة ركائز اإلميان بني العقل والقلبحممد الغزايل، 33 
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إن املرء ليقف حائرا عند احلديث عن رْحة انيب صلى هللا عليه وسلم حيث كانت بعثة النيب 

رْحة ودعوته رْحة، وكان صفته رْحة ونطقه رْحة وسريته كلها  رْحة ، بل إن رْحته مشلت البشر 

: 21/73)اْلنبياء  "ْرَسْلَناَك ِإَلَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ َوَما أَ "واحلجر والشجر، وصدق هللا حيث قال : 

107) 

إن من أوائل آايت الرْحة، أنه صلى هللا عليه وسلم جاء آمرا ابملعروف وانهيا عن املنكر  

جاء ليحرم اخلبائث وحيل الطيبات، جاء صلى هللا عليه وسلم ليضع اْلغالل واآلصار كانت على 

ُمرُُهْم اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َيَْ "اْلمم السابقة : 

النُّوَر الَِّذي  بَ ُعواَوَيَضُع َعن ُْهْم ِإْصَرُهْم َواْْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّ 

 .(157: 7/39)اْلعراف  "أُْنزَِل َمَعُه أُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 قال : كنا قوم مابن أيب طالب أمام ملك احلبشة عندهذه املبادئ والقيم اليت أعلنها جعفر  

كل أهل جاهلية، ونعبد اْلصنام، وأنكل امليتة وأنيت الفواحش ونقطع اْلرحام، ونسيئ اجلوار، وَي

نسبه وصدقه وأمانته وعفافه،  ناعرفنا رسوَل منا، لف، فكنا على ذلك حىت بعث هللا منا الضعي

صدق فدعاان إىل هللا ونوحده ونعبده، وخنلع ما كنا نعبد حنن وآابؤان من احلجارة واْلوصان وأمران ب

 .35وأداء اْلمانة وصلة الرحم، وهناان عن الفواحش كالمال

يه وسلم حريصا على هداية الناس كافة، هذه هي الرْحة اليت ْحلته لقد كان صلى هللا عل 

على أن حيتمل من أجلها أشد أنواع العذاب والسخرية واإلستهزاء، هذه هي الرْحة اليت جعلته 

                                     
، ص 1، مج 1دار الصحابة للرتاث بطنطا، د ت(، ط  :، )بريوت السرية النبوية أبو حممد عبد املالك ين هشام، 35
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ذلك ييكافح ِف دعواته من غري ملل وَل فتور حىت كان يشق على نفسه ىف سبيل ذلك فأنزل هللا 

فَ َلَعلََّك اَبِخٌع نَ ْفَسَك َعَلى آاَثرِِهْم ِإْن ملَْ يُ ْؤِمُنوا هِبََذا احلَِْديِث َأَسًفا ":  آايت من التسلية واملواساة

 . (8: 53/43)فاطر  "، َفاَل َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ 6الكهق 

لقد آذاه قومه أشد اإليذاء، وحاكوا ضده كل مكر وخديعة وسخرية، ووضعوا اْلشواك  

ِف طريقته، وحاولوا أن يقتلوه وأن خينعوه، ووضعوا سال اجلزور على رأسه وهو يصلي، إن واْلوساخ 

النيب صلى هللا عليه وسلم ملا ذهب أن يدعو أهل الطائف إىل دين هللا، وأغروا به سفهاءهم حىت 

 رمجواه ابحلجارة، وسالت الدماء الطاهرة من قدميه صلى هللا عليه وسلم، وملا عرض عليه ملك

بال أن خيسف هبم اْلرض وأن يطبق عليهم اجلبال أىب وقال : بل أرجو أن خيرج من أصالهبم من اجل

 .36يعبد هللا وحده وَل يشرك به شيئا

وعندما طلب منه صلى هللا عليه وسلم أن يدعو على املشركني رفض صلى هللا عليه وسلم وقال : 

 .37إين مل أبعث لعاان وإمنا بعثت رْحة

كل عقل وتصور، كان أرحم هبم من   وسلم ابملؤمنني من أمته، فقد قامهللا عليه وأما رْحته صلى 

أنفسهم، ومن آابئهم وأمهاهتم الالئي ولدهنم، فكان صلى هللا عليه وسلم يتعهد احلاضر منهم 

ويسأل عن الغائب، كان يشيع امليت، ويزور املريض، كان يشمت العاطش، ويعني الضعيف 

                                     
، ج ، كتاب اجلهاد والسري، ابب ما لقي النيب صلى هللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقنياملرجع السابقمسلم ،  36
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اْلطفال، وميازح العجائز، فكان صلى هللا عليه وسلم ْلمته مبثابة اْلب  وجيالس الفقراء، ويالعب

 .احلاين ْلمته، فكان صلى هللا عليه وسلم كما قال جل وعال ِف شأنه

)التوبة  "َلَقد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيمٌ "

9/113  :128    .) 

إن "بل أن رْحته صلى هللا عليه وسلم امتدت لتشمل احليوان، فقال صلى هللا عليه وسلم :  

هللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ، وليحد 

 .38"أحدكم شفرته ، فلريح ذبيحته

يه وسلم على أصحابه الذين أخذوا فراخ بعض الطيور، وعد ذلك وأنكر النيب صلى هللا عل 

 . 39قجيعة لألم أبوَلدها فقال هلم حااث إايهم إرجاعها : من فجع هذه بولدها

هكذا رْحة النيب صلى هللا عليه وسلم  فهو يرحم املؤمنني كلهم حىت اْلعداء والبهائم.  

هللا عليه وسلم بتطبيق الرْحة ِف هذه احلياة،  فلذالك على املسلمني أن يقتدوا ما فعله النيب صلى

جنا اخلاصة، فمن يقتدى النيب صلى هللا عليه وسلم سلم رْحة هللا سيما لكي ينالوا رْحة هللا العامة وَل

 .ِف اآلخرة، وهللا اعلم ابلصواب الدنيا وسعدِف 
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