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 ابلعاملني صلى هللا عليه وسلَّمرمحة رسول هللا 
مشاهدينا الكرام السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ولقاء يتجدد مع : املذيع

حضراتكم يف قصة سورة، مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم يف هذه احللقة مع 
احملطة األخرية من سلسلة حلقاتنا عن احتفالنا ابملولد النبوي الشريف، يقول املوىل عز 

يسعدان أن ( األنبياء411)" َسل َناَك ِإال َرمح ًَة ِلل َعاَلِمنَي َوَما َأر  : " وجل يف كتابه الكرمي
 .فوزي دم أبو زيد الداعية اإلسالمي الكبري/ يكون ضيفنا يف هذه احللقة فضيلة الشيخ

 على اإلنسان واحليوان ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة الشيخ نتكلم يف هذه احللقة عن رمحة النيب 
 .واجلماد واجلن واإلنس

 :كما قال على لسان حضرته  سبحانه وتعاىلجعله هللا  صلى هللا عليه وسلَّملرسول ا
َا}  َداة   َرْحمَة   َأنَ  ِإَّنَّ   {ُمهم

" َوَما أَرمَسلمَناَك ِإال َرْحمًَة لِلمَعاَلِمنَي " : جلميع خلق هللا، واآلية الكرميةرْحة أهداها هللا 
يف رْحة رسول هللا  فكل ما سوى هللا له نصيبى هللا، والعاملني كل ما سو  (األنبياء01 )

 .صلى هللا عليه وسلَّم
اإلنسان أواًل من عبادة األصنام  صلوات ريب وتسليماته عليهبه  تبارك وتعاىلرحم هللا 

تبارك إىل عبادة هللا  م، ومن عبادة احليوانت واحلشراتواألواثن، ومن عبادة الكواكب والنجو 
 .اخلالص لدين هللا، وال جتده يف أي دين سواه، فهو التوحيد وتعاىل

عاقل، وجعلها كلها تؤمن  هذا الشرك الذي ال يرتضيه إنسان فحرر العقول كلها من
 .سبحانه وتعاىلابهلل اخلالق املصور 

 تشريعه رمحة
رحم به هللا عز وجل اإلنسان يف املعامالت والتشريعات اليت قننها حىت ال حتدث هناك 

َوحتُِبُّوَن " : لق أعمعني، وأي ر إىل تشريع واحد، فنن النا  عميعًا كما قال هللا اخلخالفات بني
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قاتلون توخيتلفون على املال ما الخيتلفون فيه على سواه، بل ي( الفجر00)" المَماَل ُحبًّا عَمًّا 
 للتوارثحيدد قوانني بسببه يف كل األحناء، فلو تُرك األمر كما كان يف األداين السابقة ومل 

هام  أمر عد هلا وال حد هلا، لكن ألن هذالكانت هناك مشدات وتناحرات ومنازعات ال 
كل صغ رة فتفصيالته يف القرآن هو املواريث،  تالتشريع الوحيد الذي ذُكر  لإلنسان فنن

 .وكب رة جتدها يف كتاب هللا حىت ال خيتلف النا  أبداً 
 البيع والشراء، كل األمور احلياتية مل ُتذكر  وهكذا يف الزواج وهكذا يف الطالق وهكذا يف

كاملة حىت ال خيتلف النا  فيها إال يف الداينة اإلسالمية، أما الداينت السابقة مل تكن فيها 
 .تبارك وتعاىلنور يريعة هللا  ؛هذه األمور هبذا التفصيل الذي جاء به النيب يف هذا النور

لكل مسلم على كل  يكون هناك حق أبنوأمر اإلنسان كذلك فيما بني بين البشر 
إذا مرض، وأن يشيع جنازته إذا  -أي يزوره  -أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يعوده ، مسلم

حتاج، وأن يقف اناً، وأن يعينه إذا يمات، وأن يسره إذا كان عنده فرح، وأن يعزيه إذا كان حز 
ة، حىت رسم جمتمع املؤمنني جتماعيعالقات االجبانبه إذا كان يف يدة، كل هذا لتقوية ال

 :فقال
ِهمم  يف  المُمؤمِمِننيَ  تَ َرى } َسِد، َكَمَثلِ  َوتَ َعاطُِفِهمم  َوتَ َوادِ ِهمم  تَ َراْحُِ َتَكى ِإَذا اجلَم ًوا ايم  َلهُ  َتَداَعى ُعضم

ُمَّى اِبلسََّهرِ  َجَسِدهِ  َسائِرُ   0{ َواحلم

ذ قطع توادهم وتعاطفهم، ومنتراْحهم و يف : مل يُقل يف صالهتم وصيامهم، ولكن قال
اخلالفات والصراعات يف داخل هذه  - كما نرى -نشبت  املسلمون هذه الصالت بينهم

 .اجملتمعات، فجاء بسعادة بين اإلنسان يف الدنيا، وفوزهم وجناهتم يف الدار اآلخرة
 رمحته لكل الكائنات

نذبح أن إذا أردن أوصى أننا رْحة لكل الكائنات،  صلى هللا عليه وسلَّمكذلك كان 
 :فقال ييئاً لنأكله

ِسُنوا َذََبمُتمم  َوِإَذا}  َرَتهُ  َأَحدُُكمم  َولمُيِحدَّ  الذِ َبمَةَ  فََأحم   { َذبِيَحَتهُ  َولم ُرِحم  َيفم
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وال تذَبها أمام أخواهتا فنن ذلك يؤذيها، وال تريها  ،كيف حُنسن الذَبة؟ تسقيها أوالً 
 .تذبحبلطف مث  السكني حىت ال تعرف أهنا سُتذبح، وترقدها على جانبها األمين

إذا نطق هبا اإلنسان وهو  (سم هللاب)األوروبيني يف أَباثهم أن كلمة وقد ذكر العلماء 
صلى هللا به من سيد بين اإلنسان  رْحةله فال يشعر أبمل الذبح،  تكون كمخدريذبح احليوان 
 .عليه وسلَّم

 :قالفللركوب، هذه احليوانت  وإذا استخدمنا
  { َكَراِسيَّ  الدََّوابَّ  تَ تَِّخُذوا اَل } 

على  هما يف الطريق، فال يتكلمان وكل واحد منهما جالسن مع بعضامثنني يتكلايعين 
 .ايركب انتهياا الركوبة، فنذا ويرحي ركوبته، فعند الكالم ينزال

ال جتيعوها وال حُتِ ملوها فوق طاقتها كما نرى من بعض من يستخدم العرابت كذلك 
عن موته قال  هنع هللا يضرالغفاري  لها ما تطيق، ولذلك ُروي أن أبو ذرالكارو هداهم هللا، وإَّنا حُيم ِ 

 .ُأْحِ لك فوق طاقتكأيها اجلمل ال تشُكين غداً إىل ربك، فنين مل ُأجيعك، ومل : لهمَ جلَ 
 :عن  السيدةعائشة اهنع هللا يضر قالتفنظر إىل رْحة هذا النيب، وا
رُّ  ِبهِ  مَيُرُّ  َوَسلَّمَ  َعَليمهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ }  َنءَ  هَلَا فَ ُيصمِغي اهلِم َربُ  اإلمِ  يَ تَ َوضَّأُ  مُثَّ  فَ َتشم

ِلَها   { ِبَفضم
قرَّب هلا املاء يوقف الوضوء و تريد أن تشرب في -قطة  -كان يتوضأ وجاءت ِهرة يعين  

 . هذه رْحته ابحليوانو كمل الوضوء، تشرب مث يرتكها حىت يو 
 :من احليوانت قال حىت املؤذي
َسانَ  َكَتبَ  اّللََّ  ِإنَّ }  ء   ُكل ِ  َعَلى اإلمِحم ِسُنوا قَ تَ لمُتمم  فَِنَذا َييم َلةَ  فََأحم   { المِقت م

 ويفقةمنه رْحة  يديد، سسوه أبملوال تصلبوه وال حت واقتله مرة واحدةيعين ال تعذبه 
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 .صلى هللا عليه وسلَّمهبذه احليوانت 
 الرفق ابحليوان

كذلك أبن يكون اإلنسان دائمًا وأبدًا رحيمًا بكل هذه   صلى هللا عليه وسلَّموأمر 
 :املخلوقات اليت خلقها خالق األرض والسماوات يف كل األماكن حىت قال

َرأَة   َدَخَلتم }  َها، ِهرَّة   يف  النَّارَ  امم َها، فَ َلمم  َرَبطَت م ِقَها، َوملَم  ُتطمِعمم  ِمنم  فَ َتأمُكلَ  تُ رمِسلمَها، َوملَم  َتسم
َرمِض  َخَشاشِ   1{األم

استوجبت هبا النار، وقال كوهنا حبستها وحرمتها الطعام والشراب   !؟أليست هذه رْحة
 :آخر يف حديث

 َحىتَّ  ِبهِ  َلهُ  يَ غمِرفُ  َفَجَعلَ  ُخفَُّه، الرَُّجلُ  فََأَخذَ  المَعَطِش، ِمنَ  الث ََّرى ََيمُكلُ  َكلمًبا َرَأى َأنَّ َرُجاًل } 
َنََّة  فََأدمَخَلهُ  َلُه، اّللَُّ  َفَشَكرَ  َأرمَواُه،   {اجلم

رفقًا كما أمر  لرفق بكلب  سقاهاجلنة يف ا ا دخلفهذه دخلت النار يف تعذيب ِهرة، وهذ
 .جبميع احليوانت صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

ابلرفق حىت يف اجلمادات، والرفق حىت بكل الكائنات اليت  صلى هللا عليه وسلَّمبل أمر 
جبل ُأحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان،  ىعل ذات يوم صلى هللا عليه وسلَّمحولنا، فقد كان 

 :صلى هللا عليه وسلَّمواهتز اجلبل فرحاً بوقوف هؤالء النجوم عليه، فقال 
َا ُأُحدُ  اث مُبتم  } يق   َنيبي  َعَليمكَ  َفِنَّنَّ   {َوَيِهيَداِن  َوِصدِ 

 :فعن أيب ذر هنع هللا يضرفعلم أصحابه أن كل ما يف األرض يسبح هللا، 
نَ  َحَصَيات   َيِدهِ  َويف  َحلمَقة   يف  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولِ  ِعنمدَ  َلَشاِهد   ِإين ِ  } ر   أَبُو َوِفيَنا َيِدِه، يف  َفَسبَّحم  َبكم

َمعُ  َوَعِليي، َوُعثمَمانُ  َوُعَمرُ  ِبيَحُهمم  َيسم َلمَقِة، يف  َمنم  َتسم ر ، َأيب  ِإىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ  َدفَ َعُهنَّ  مُثَّ  احلم  َبكم
نَ  ر   َأيب  َمعَ  َفَسبَّحم َمعُ  َبكم ِبيَحُهنَّ  َيسم َلمَقِة، يف  َمنم  َتسم  ُعَمَر، ِإىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ  َدفَ َعُهنَّ  مُثَّ  احلم
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نَ  َمعُ  َيِدهِ  يف  َفَسبَّحم ِبيَحُهنَّ  َيسم َلمَقِة، يف  َمنم  َتسم نَ  ُعثمَمانَ  ِإىَل  َدفَ َعُهنَّ  مُثَّ  احلم  مُثَّ  َيِدِه، يف  َفَسبَّحم
َنا َدفَ َعُهنَّ  نَ  فَ َلمم  ِإلَي م  0 {ِمنَّا  َأَحد   َمعَ  ُيَسبِ حم
ِبيَحُهمم وَ "  َقُهوَن َتسم ِدِه َوَلِكنم ال تَ فم ء  ِإال ُيَسبِ ُح َِبَمم ما دامت  ( األنبياء  )" ِإنم ِمنم َييم

ويفقة كما كان يفعل  وحنان عاملها برفقكل اجلمادات تسبح هللا، إذًا جيب علينا أن ن
 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

 يف اآلخرة رمحته للخلق
 ته للناس كافة يف اآلخرة كيف تكون رمح: املذيع

كانت عندما كل أمة  فللنا  يف الدنيا واآلخرة،  صلى هللا عليه وسلَّم رْحة رسول هللا
رفع هللا العذاب  صلى هللا عليه وسلَّمتكذب رسوهلا كان ينزل عليهم العذاب فوراً، فلما جاء 

بَ ُهمم "  :تبارك وتعاىلعن أمته، وقال  رفع عذاب ( األنفال  " ) َوأَنمَت ِفيِهمم َوَما َكاَن هللا لِيُ َعذِ 
وعذاب الغرق وعذاب احلرق وعذاب الصعق يف الدنيا عن الكافرين، ألنه ُوجد  الستئصاال

 . صلى هللا عليه وسلَّم
رون احلساب ويكونون يف يف املوقف العظيم ينتظ  اآلخرة فنن النا  عندما جيتمعونويف

ون اخلروج من احلساب ولو إىل النار، فيذهبون إىل ، ويتمنأيد اهلول؛ هول ال نستطيع وصفه
ذهبوا إىل نوح، فيذهبون ا: يذهبون إىل آدم فيقولو نيب لينقذوهم مما هم فيه، األنبياء نبيًا تل
ت هلا، لس: فيقول هبون إىل إبراهيمذهبوا إىل إبراهيم، فيذاولكن  ت هلالس: إىل نوح فيقول

ذهبوا إىل عيسى، فيذهبون إىل ست هلا ال: فيقولذهبوا إىل موسى، فيذهبون إىل موسى ا
 : فيقول صلى هللا عليه وسلَّملست هلا إذهبوا إىل دمحم، فيذهبون إىل حممد  : عيسى فيقول

   { هَلَا َأنَ } 
ويذهب إىل العرش ويسجد بني يدي ربه وحيمد هللا مبحامد يلهمه هللا هبا يف تلك 

 :الساعة، مث يقول هللا تعاىل
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َمعم  َوُقلم  رَأمَسَك، ارمَفعم  حُمَمَّدُ  ايَ }  َفعم  تُ عمَط، َوَسلم  َلَك، ُيسم  0 { ُتَشفَّعم  َوايم
 .فيشفع يف أهل املوقف أعمعني يف بداية احلساب لينقذهم من هذا العذاب

ال تُعد وال حُتد يف الدنيا ويوم الدين، ورْحته أبمته يف الدنيا ال ف أما يفاعته للمؤمنني
نستطيع عدها وهي كلها تنطوي حنو التخفيف عن املسلمني إن كان للمسافر يف الصالة، أو 

كل .. طاعة يف احلج ستأو للمريض يف الصيام، أو لعدم االللمريض يف الوضوء والصالة، 
 .غ رهاهذه رْحة  هبذه األمة يف الدنيا و 

 تراحم املسلمني
 وماذا عن رمحة األمة ببعضها البعض : املذيع

أبن ترتاحم فيما بينها، أبن يرحم  صلى هللا عليه وسلَّمهذه األمة اإلسالمية أوصاها النيب 
الكب ر الصغ ر، وأن يوقر الصغ ر الكب ر، وأن يرحم الزوج زوجته، وأن ُتشفق الزوجة على 
زوجها، وأن يرحم الوالدين صغارمها وهم يف يباهبم، وأن يرحم األوالد آابءهم عند كربهم 

 .ابلرْحة الدعاء مشروطةبة ليؤدوا بعض ما كان هلم عند صغرهم، ألن هللا عز وجل جعل إجا
فنن هللا عز وجل ال يستجيب الدعاء مبجرد قراءة الدعاء، أو الدعاء يف الصالة، أو 

صلى الدعاء يف عماعة، أو الدعاء يف حرم هللا، ولكن أقرب الدعاء إجابة إىل هللا ما قال فيه 
 :هللا عليه وسلَّم
َرمضِ  يف  َمنم  ارمَْحُوا الرَّْحمَُن، يَ رمَْحُُهمُ  الرَّاِْحُونَ }     {السََّماِء  يف  َمنم  يَ رمَْحمُكمم  األم

لكن مبجرد وجود الرْحة بني حىت ولو مل تتحرك أفواهكم بكالم،  ،حىت ولو مل تدعوا
 .سبحانه وتعاىلأتيت الرْحة من الرحيم الرْحن  األنم

نصل أي جعل هناك بيننا صلة رحم،  لق اجلميلولذلك حىت يُقرب هللا لنا هذا اخلُ 
 :تبارك وتعاىلأرحامنا وهم أقاربنا من الدرجة األوىل والثانية إىل آخره، وقال فيهم هللا 

ي، ِمنَ  اْسمًا هَلَا َيَققمتُ  الرَِّحمُ  َوِهيَ  الرَّْحمَنُ  َأنَ  }    {بَ تَ تُُّه  َقَطَعَها َوَمنم  َوَصلمُتهُ  َوَصَلَها َمنم  اْسِم
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وأُذكِ ر أحبايب وإخواين املسلمني أعمعني بتجديد صلة األرحام، وخاصة األرحام اليت 
تتعلق ابألب كاألعمام والعمات، واألرحام اليت تتعلق ابألم كاألخوال واخلاالت، فضاًل عن 

 . اإلخوة واألخوات
ى نن الذي قطع هذه األرحام كما نر فهذه أرحام جيب أن تتواصل، ويكون التواصل هلل، 

انقضى هذا الطلب يف بعض اجلهات أهنا تتواصل ملأرب دنيوي أو لطلب يخصي ذايت، فنذا 
 .قطع هذا التواصلوانقطع هذا املأرب ان

أن : ال تزور أخاك فالن، يقول نقر بنقرة، يعين ملَِ : وكذلك البعض جيعلها كما يقولون
أن أزوره هلل، وأنتظر األجر من  زرته مرة ومل يردها، وهذا ال ينبغي أن يكون بني ذوي األرحام،

إن وصلته مبعونة يف ، ِصُله هلل وال أنتظر ردَّ هذا الشيءهللا ال منه، سواء أتى أو مل َييت، أن أ
، وما كان ل دام واتصفما كان هلل ،أو وصلته يف عزاء، جيب أن يكون التعاون بيننا هلل فرح

 .نقطع وانفصللغ ر هللا ا
منا برْحاته، وأن جيعلنا واصلني ألرحامنا، متواصلني مع أقاربنا، ل هللا عز وجل أن يعنسأ

 .وأول أقاربنا املسلمني واملسلمات
 ابرك على سيدان دم وعلى آله وصحبه وسلَّمسلم و وصلى هللا و 
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