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 فلتفرح برمحة اهلل أيها االنسان
 جوهر بن رباح احللويمشاركة: 

 أرسله رمحة للعاملني.  السالم على منو  الصالةو  احلمد هلل رب العاملني
رمحيت وسعت كل و "يقول تعاىل: و  سورة األنعام."كتب ربكم على نفسه الرمحة".يقول اهلل تعاىل: 

  سورة األعراف.شيء."
لقد و  اآلخرة.و  يصلحوا يف الدنياو  منتهى اإلحسان خللقه حىت يسعدوا تعاىل هيو  رمحة اهلل سبحانهو 

اهلل  لقد كان أول عهد آدم من كالمو  سبعني مرة.و  الرمحة يف القرءان الكرمي حوايل تسع ذكرت كلمة
ملا خلق اهلل آدم ": سلم قالو  ى الرتمذي أن رسول اهلل صلى اهلل عليهبكلمة "يرمحك اهلل". فقد رو 

: فقال: احلمد هلل، فقال اهلل له قل احلمد هلل،: دخلت الروح من رأس آدم فعطس، فقالت له املالئكة
  يرمحك اهلل".

ن الرحيم، حيث قال حتة كتابه بامسيه العظيمني الرمحخللقه يف فا تعاىل نفسهو  لقد عرف اهلل سبحانهو 
 تعاىل استفتاح كل سورة بكلمةو  . كما جعل اهلل سبحانهرب العاملني الرمحن الرحيم" "احلمد هللتعاىل: 

 كافرهم. فنعمة الوجودو  ن هو ذو الرمحة العامة لكل خملوقاته، مسلمهموالرمح بسم اهلل الرمحن الرحيم""
اهلواء، كلها رمحات مل خيتص و  نعمة املاءو  الشفاء،و  نعمة الصحةو  اإلطعام،و  نعمة األمنو  االمهال فيه،و 

"وربك الغفور ذو الرمحة كافرهم. قال اهلل تعاىل: و  فيها كل اخللق مؤمنهم اهلل هبا املؤمنني فقط، بل أشرك
النهار و  الليل من رمحته جعل لكمو "قال تعاىل: و  85الكهف يؤاخذهم مبا كسبوا لعجل هلم العذاب". لو

هو الذي ينزل الغيث و "تعاىل:  قالو  .37. القصص لعلكم تشكرون"و  تبتغوا من فضلهلو  لتسكنوا فيه
  .85الشورى  ينشر رمحته".و  من بعد ما قنطوا

 هو ذو الرمحة اخلاصة لعباده املؤمنني، فزيادة عن هذه الرمحات العامة، خص اهلل عباده الرحيمو 
"ذاق  االميان باهلل الرمحات اخلاصة، طمأنينة حالوةمن و  يف اآلخرة.و  املؤمنني برمحات خاصة يف الدنيا
راحة بال و  ،رسوال"و  سلم نبياو  اهلل عليه مبحمد صلىو  باالسالم دينا،و  حالوة االميان من رضي باهلل ربا،

الشعور بالقرب و  االحساس مبعية اهلل،و  بشرى التصديق بوعد اهلل،و  الرضا بقدر اهلل،و  التوكل على اهلل
 صحبة رسولو  جواره،و  ال أجل من النظر اىل وجه اهلل الكرميو  اآلخرة فليس هناك أعظم تأما رمحاو  منه.
جعل اهلل  -: خبلقه من مظاهر رمحة اهللو  النجاة من عذاب اجلحيم.و  الفوز جبنة النعيمو  صحابته،و  اهلل
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مسعت رسول : هريرة رضي اهلل عنه قال تعاىل الرمحة يوم خلقها مائة جزء. روى البخاري من حديث أيب
أنزل و  تسعني جزء،و  الرمحة يف مائة جزء، فأمسك عنده تسعة "جعل اهللسلم يقول: و  اهلل صلى اهلل عليه

ذلك اجلزء يرتاحم اخللق، حىت ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن  يف األرض جزء واحدا، فمن
 اجلنة".  من الرمحة، مل ييأس من"فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهللرواية أخرى للبخاري:  يفو  .تصيبه"
رمحة اهلل تعاىل تسبق  -القيامة".  تسعني رمحة يرحم هبا عباده يومو  "وأخر اهلل تسعايف رواية ملسلم: و 

ان ": سلمو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: عنه قال غضبه: روى البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهلل
 روى البخاريو  ان رمحيت سبقت غضيب، فهو عنده فوق العرش".اخللق،  اهلل كتب كتابا قبل أن خيلق

"قال رجل مل : سلمو  هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه مسلم من حديث أيبو 
قدر اهلل عليه،  نصفه يف الرب، فو اهلل لئنو  اذروا نصفه يف البحرو  خري قط لبنيه، فاذا مات فحرقوه، يعمل

أمر الرب فجمع ما فيه، مث قال: و  فيه  يعذبه أحدا من العاملني. فأمر اهلل البحر فجمع ماليعذبنه عذابا ال
روي أن أحد الصلحاء، ملا حضره املوت، و  له." أنت أعلم، فغفرو  مل فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك

ال االه اال  اهلل الذيو  حسنوا ظين بريب، فقال له أحد العلماء:هلم:  اخوانه يزورونه. فقالو  جاءه أصحابه
بني أن حياسبين أمي وأيب أو أن حياسبين ريب الخرتب حساب ريب، فرمحته وسعت كل  هو، لو خريت

 .شيء
قدم : قال هلل أرحم بعباده من األم بولدها: روى البخاري من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنها

وجدت صبيا يف السيب أخذته  اذاسلم سيب، فاذا امرأة من السيب تسعى و  على رسول اهلل صلى اهلل عليه
" أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟ سلم: و  فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

 بعباده من هذه بولدها ". اهلل، فقال: هلل أرحمو  قلنا ال
عنهما قال: ابن عباس رضي اهلل  مسلم من حديثو  مضاعفة احلسنات دون السيئات: روى البخاري

 السيئات،و  "ان اهلل كتب احلسناتتعاىل: و  تبارك سلم فيما يرويه عن ربهو  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
ان هم هبا فعملها، كتبها اهلل و  يعملها، كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، ملو  مث بني ذلك، فمن هم حبسنة

عنده  مل يعملها، كتبها اهللو  بسيئة ان همو  حسنات اىل سبعمائة ضعف اىل أضعاف كثرية، عنده عشر
أثاهبم على ذلك: و  بالرتاحم أمر عباده - ان هم هبا فعملها، كتبها اهلل سيئة واحدة".و  حسنة كاملة،
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 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: عنهما قال روى الرتمذي عن عبد اهلل بن عمر بن العاص رضي اهلل
  .يف األرض يرمحكم من يف السماء" ارمحوا من، "الرامحون يرمحهم الرمحن: سلمو 
 رمحته، ألجل أهنا رمحت كلبا عطشانا يف يوم حر، فسقته شربة ماء. جل امرأة بغيا يفو  قد أدخل هلل عزو 
 ال هي تركتها تأكل من خشاشو  مل ترمحها، ال هي أطعمتها،و  النار يف هرة حبستها أدخل اهلل امرأةو 

  األرض.
على حسناته حبسنة واحدة،  يوم القيامة فيقال: زنوا حسناته، فرتجح سيئاتهيروى يف األثر أنه يأيت رجل و 

أصدقائه كلهم يقولون نفسي و  اخوانهو  فيقول: من يقرضين حسنة واحدة ألدخل هبا اجلنة، فيذهب ألمه
واحدة، فيقول له الرجل: خذ هذه احلسنة ادخل  حسنةو  فيمر برجل عنده جبال من السيئات. نفسي

أنا أرحم و  تعاىل للذي أعطى احلسنة: لست أرحم به مينو  تبارك يفرح بذلك، فيقول اهللهبا اجلنة، ف
 كالكما اجلنة.  الرامحني، ادخال

 الرمحات،و  عليه باالحسان أن من خلقه قد تفضلو  فليفرح االنسان أن له ربا يدعى الرمحن الرحيم،
التوبة و  العمل الصاحلو  تقرب منه بالتقوىلن، و لنسارع يف التعرف عليه فهو خري من يعرف يف هذا الوجودو 

من و  خري من يتقرب منه، فانه من تقرب اليه شربا تقرب اليه ذراعا، فانه، تركهاو  املعاصيو  من الذنوب
 لنسعى جاهدين يف رضاه، فانه اذا رضيو  من أتاه ميشي أتاه هرولة،و  تقرب منه باعا، تقرب اليه ذراعا

صلى اهلل على و  جيمعون". برمحته فليفرحوا هو خري مماو  " قل بفضل اهللعن عبد أرضاه. يقول اهلل تعاىل: 
 .العاملني احلمد هلل ربو  صحبه أمجعني،و  على آلهو  سيدنا حممد


