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الميينمإ ساسيياإ لو قحيي، رحيييله اإ مىحيي  االحييأ الإ يتتحييى  يينتالى   ت ييالأه والإ  
التييي « الرحميية»  حييم مييإ السييماس  الحسيياأ ه ومييإ الوضييي ااتييالى اإلل ييية يكييوإ ليي

وسييي ل كييي  شيييياه وشيييمحل المييينمإ والكيييافره وال ييير وال ييياجره واسيييتول ل الييي ايا 
 . واآلترة

، الرسو  اصحا   هلا الم اأ   لحأ طريقت  في اات از ااح اث والمااس ال -وق  قرَّ
ل لسييرم الم ييا مه والم ييااي التييي يرييي ه حيييإ قيي موا لحييي  مييرة  سيي يه وسلا  -افرصييا

ل فييي السيي يه فنتلتيي  فنلزقتيي    طا ييا  امييرالة تسيي أه قيي  تححيي، ىيي ي اه سل وجيي ل صيي يا
التيروإ هيلا الميرالة طارحية ولي ها : "فنرض ت ؛ فقا  رسو    صيحأ   لحيي  وسيحل

فيياأ الرحييل    ييا ا مييإ هييلا : قييا  -وهييي تقيي ر لحييأ الال تطرحيي -ال : فييي الاييارل قييالوا
 .رواا ال تاري" ول ها 

وهميا الشي ر ااسيماا   ي  ل يم « الرحمإ اليرحيل»مإ ال رز السماا   الحساأ اسما  
والميينمإ  ييالقرلإ كحمييا تييال كتييا،   الو  يي ال سييورة مايي ه افتتح ييا  يي  «  »الجالليية 

 .في ماسة وىالث لشرة سورة ما «  سل   الرحمإ الرحيل»

في صالت  المكتو ة ما ال يق  لإ الر ع وىالىيإ ميرة وحس اا الإ ير   هليإ االسميإ  
ِحيل )في اليول ف و كحما ال ى رك ة قيرال فاتحية الكتيا،  ْحِمِإ اليرَّ ِ اليرَّ ِ *ِ ْسيِل  َّ اْلِحْمي   ِأَّ

ِحيلِ *ِر،ِّ اْلِ اِلِميإِ  ْحِمِإ الرَّ وهي س ع لشرة رك ة في الصيحوال ( 3 - 1: ال اتحة( )الرَّ
أ المسحل في يوم ه فإلا ال ى الساإ زا  ض ف للكه فإلا رغي، التمم الم روضة لح

 .في الاافحةه زا  ما شاا   الإ يزي 

سيحياا قيوي فيي ا يم المينمإه فضيالل « الرحمإ اليرحيل»ول ليإ االسميإ الكريميإ  
 .لما توج   لحي  ل و يت  أ الإ يكوإ ل  حم مإ السماس  ت الأ

 حم المنمإ مإ الرحمة 

ه يشيرح «المقص  ااساأ في شرح السماا   الحسياأ»الي كتا، سماا ولإلمال السز 
في  االسل اإلل ي ىل ي قي،  ميا يمكيإ الإ يكيوإ حيم اإلاسياإ ميإ هيلا االسيله و  ي  الإ 

الإ « الييرحمإ»وحييم ال  يي  مييإ اسييل : قييا « الييرحمإ الييرحيل»شييرح م اييأ االسييميإ 
  يالولم والاصيي  طرييى يرحل ل ا    السافحيإه فيصرف ل لإ طريى الس حة سليأ  

الحطف  وإ ال افه والإ يامر سليأ ال صياة   ييإ الرحميةه ال   ييإ اإلييلااه والإ ييرى 
ك  م صية تجري في ال يالل كم صيية لي  فيي ا سي ه فيال يينلو ج ي ال فيي سزالت يا  قي ر 
وس  ه رحمة ليللك ال اصيي ميإ الإ يت يرخ لسيتط   ت يالأه الو يسيتحى ال  ي  ليإ 

  .جوارا
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الال ييي ف فاقيية لمحتيياي سال ويسيي ها  قيي ر طاقتيي ه وال : «الييرحيل»ل  يي  مييإ اسييل وحييم ا
يترك فقيرال في جوارا الو في  ح اه سال ويقول  ت   ا و فيع فقيراه سميا  مالي  الو جاهي ه 
الو الش الة سلأ غييراه فيإإ لجيز ليإ جمييع لليكه في ياي   الي لااه وسم يار الحيزإه 

 ".في ضرا وحاجت رقة لحي  ولط اله حتأ كنا  مساهل ل  

 مإ ال ِيرحل ال ي رحل

والمنمإ ي تق  الا   اسمال فقير سلأ رحمة   ت الأه ف  لا الرحمة اإلل يية ي ييف فيي  
سامييا "ولكاي  يييوقإ الإ رحمية   ال تايا  سال  رحميية الايام . الي ايا وي يوز فييي اآلتيرة

ا ميإ فيي اارخ ارحميو"ه "وميإ ال ِييرحل ال ي يرحل"ه "يرحل   ميإ ل يا ا الرحمياا
 ".يرحمكل مإ في السماا

وسإ كياإ  افيع اإليمياإ المشيترك -ورحمة المينمإ ال تقتصير لحيأ ستوااي  المينمايإ  
وق  قيا  . وساما هو يا وف ي يخ  الرحمة لحأ الاام جمي ال  -يج ح ل الولأ الاام   ا
. رحييل ييا رسيو   ه كحايا: قيالوا. لإ تنماوا حتأ ترحموا: "رسو  اإلسالل اصحا  

وميإ (. رواا الط راايي". )سا  ليم  رحمية الحي كل صياح   ولكا يا رحمية ال امية: قا 
ْ ِر ِوِتِواِصْوا ِ اْلِمْرِحِمةِ )ص ال المنمايإ في القرلإ   (.11: ال ح ( )ِوِتِواِصْوا ِ الصَّ

   هي رحمة تتجاوز اإلاساإ الااطى سليأ الحييواإ االجيله فيالمنمإ يرحمي  ويتقيي  
وق  اللحإ الا ي اصحا   الإ . وي حل الا  مسسو  المال ر   لإ هلا ال جماوال   في ه

الجاية فتحيل ال وا  يا ل سيي سيقل كح ييال فس ير   ل ياه والإ الايار فتحيل ال وا  يا المييرالة 
. ح سل هرة حتأ ماتله فال هيي الط مت ياه وال هيي تركت يا تنكي  ميإ تشياف اارخ

فمييالا يكييوإ لقييا، الييليإ يح سييوإ  فييإلا كيياإ هييلا لقييا، مييإ حيي م هييرة  سييير لايي،ه
 !ر اا  ل: لشرال االوف مإ  اأ اإلاساإ  سير حى سال الإ يقولوا

سإ رحمت يا رحمييك : "فقيا . ييا رسيو   ه سايي ارحيل الشياة الإ الل ح يا: وقيا  رجي  
.. ويحيك : "ورالى لمر رجالل يسح، شاة  رجح ا لييل ح ا فقيا  لي ( رواا الحاكل" ) 

 ".ول قو ال جميالل ق ها سلأ الم

-ويييروي المنرتييوإ الإ لمييرو  ييإ ال يياص فييي فييتي مصيير ازلييل حماميية   سييطاط   
اله وحيإ الرا  لمرو الرحيي  رلهياه فحيل يشين الإ ي يج يا  -تيمت  شَّ فاتتلل مإ اللالا ل 

 ".ال سطاط" تقويض ه فترك  وتكاىر ال مراإ مإ حول ه فكاال م ياة 

لراش  لمر  إ ل   ال زيز الا  ا أ ليإ ركيخ ويروي ا إ الحكل في سيرة التحي ة ا 
الإ ال يحمحيوا الحي ال  حجيال ىقيي ه وال : والا  كت، سلأ صياح، السيكك. ال رم سال لحاجة

الاي   حسايي الإ  مصير س يال : وكت، سلأ واليي   مصير. ياتم  مقرلة في الس ح ا ح ي ة
الاي  يحمي   اقاالل يحم  لحأ ال  ير ما ا اللف رط ه فإلا التياك كتيا ي هيلاه فيال الليرفإ

 .لحأ ال  ير الكىر مإ ستماسة رط 

 الرحمة مع اال اا 

هلا الرحمة ال افقة الشامحة الىير ميإ لىيار اإليمياإ  ياأ واآلتيرةه لليك اإليمياإ اليلي  
 .يرقى  ا حات  القحو، السحيمةه ويحيإ اافس ة القاسية

اع اإليمياإ كييف صي -وق  كاإ م روفال  الش ة والقسيوة فيي جاهحيتي -الراليل سلأ لمر  
ر ياا يع الرحمة والرقة في قح   سا  وال   اتال ل  في الجاهحيةه فحميا : لق  قالوا.   ه ف جَّ
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 .ولي سمارة المنمايإ كاإ يرى ا س  مسسوالل المال   لإ  سحة ت ىر  نقصأ ال ح اإ

ولق  غح ل هلا ال قي ة وهلا التحى لحأ اللما  المسحميإ ااوليإه ووضيحل لىارهيا  
في سحوك ل حتيأ ميع االي اا المحيار يإه فاجي  رسيو  اإلسيالل يسضي، حييإ مير فيي 

ما كاال هلا لتقات ه ويا أ لإ قت  الاسياا : سح ى غزوات ه فوج  امرالة مقتولة فقا 
 .في القتا والشيوخ والص ياإه ومإ ال مشاركة ل  

ف يلا ال يو  كير ييو ف : ويسير الصحا   لحأ ا م الا ج ال رارال رحمياا ال فجيارال قسياة 
ال تقتحوا امرالةل وال شيتال وال ط الله وال ت قيروا : "جيف السامة  إ زي  ويوصي ل قاسالل 

اتييالله وال تقط ييوا شييجرة مىمييرةه وسييتج وإ رجيياالل فرغييوا الا سيي ل فييي الصييوامعه 
اتقييوا   فييي ال الحيييإ الييليإ ال : "ويقييو  لميير". ا الا سيي ل ليي فيي لوهل ومييا الفرغييو
 ".ياص وإ لكل الحر،

فيسيتاكر هيلا ال مي ه . وي حم  سلأ ال ي  كر رالم مقتو  مإ ك راا اال اا المحار يإ 
: فقيي  لي . ال ي حم  سلي رالم     اليول: وي حإ ستط  لحي  ويقو  لمإ جااا  الرالم

  يارم واليرولل ساميا يك يي الكتيا، ( الي اقتي اا)فاسيتااإ  :فقا . سا ل ي  حوإ  اا للك
 .والت ر

وهكيلا كاايل الحير، اإلسيالمية حر يال رحيمية رفيقيةه ال ي يراى في يا الي ل سال ميا تي لو  
ميا : الضرورة القاهرة سلي ه وق  الحم للك ال يحسوف ال راسي غوستاف لو يوإ فقيا 

 !لرف التاري  فاتحال الل   وال الرحل مإ ال ر،

 الرحمة المنماة 

اليإ هيلا القسيوة الرجيميةه والقحيو، الصيترية ميإ تحيك القحيو، الرقيقية الحياية التيي  
تتشييأ   وترجييو اآلتييرةه وتيينمإ الا ييا سإ سييحمل مييإ حسييا، اليي ايا فحييإ تسييحل مييإ 

وسإ الفحتيل ميإ يي  االاتقيال هاياه فحيإ ت حيل ميإ يي  ال ي   هاياكل . حسا، ييول القيامية
في مرت ة ال   ه والقصاص  المى ه ولكا ا تتطحيع سليأ  رجية  والا ا ال تكت ي الإ تقف

ييِو ِتْييير  . )ال ضيي  وال  ييو ييوقِْ ت ْل ِ ييِ  ِوِلييِسْإ ِصييِ ْرت ْل ِل   ِوسِْإ ِليياِقْ ت ْل ِفِ يياقِ  وا ِ ِمْىييِ  ِمييا ل 
اِ ِريإِ  ِسة  ِمْىح ِ يا ِفِميْإ ِلِ يا ِوالِْصيحِ )ه (121: الاح ( )لِحصَّ ِسٍة ِسييِّ ا  ِلِحيأ ِوِجِزاا  ِسيِّ ِي ِفينِْجر 

الِِميإِ  ِ سِاَّ   ال ي ِح،ُّ المَّ  (.04: الشورى! )ل( َّ

وسلا كيياإ لاييا الإ اضيير، المىحيية مييإ تيياري  ال قييي ة الزاهييرةه ولمح ييا فييي ااا ييم  
 والقحو، فإاا اكت ي في هلا المقال  مىحيإ اىايإ مإ تح اا المسحميإ

 المى  ااو  

 إ ل ياإه وقي  حاصير  ارا الىياسروإه اليليإ لمحيل ما صا   المير المنمايإ لىماإ  
فيي ل ال لايية الي و يية السي سية لمح ياه و ف يت ل سليأ الىيورة المسيححة لحيأ التحي يية 
الشي ه ولكإ التحي ة ال أ الإ يقا   القوة  القوةه والسالح  السالحه وسإ ال ى للك سلأ 

وهيو -« ييول الي ار»  لكروا الإ ل ي     يإ لمير لي م  رلي  وتقحَّي  سيي . سراقة  م 
ف يزل لىمياإ لحييي  الإ  -االسيل اليلي الطحيى لحيأ ييول محاصييرة لىمياإ فيي  ارا لقتحي 

 .يتريه ويضع سالح ه ويكف ي اه ف   

سإ شيسل كايا الاصيار : سإ هلا اااصار  ال ا،ه واقو : و ت  لحي  زي   إ ىا ل فقا  
 .ال حاجة ليه ك وا: قا .   مرتيإ
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اليزل لحيأ كي  ميإ رالى : كال مع لىماإ فيي الي اره فقيا :  ولإ لامر  إ ر ي ة قا 
 .فنلقأ القول السححت ل… الإ لي لحي  سم ال وطالة الإ يكف ي اه ويحقي سالح  

ولو اللإ لاا لىمياإ فيي ل لضير ااهل ( الىوار)ا ااا لىماإ لا ل : وقا    خ الاصارا 
 .حتأ اترج ل مإ القطاراا

كاإ للك فيي اصيرت ه والي فاف لاي ه وحياو   وهكلا رفخ التحي ة سراقة ال مااه ولو 
 .الإ ير هل  الحكمة والمولمة الحساةه والج ا   التي هي الحسإ

: سا  ال يح  س ك  ل اميرمه مسيحل سال فيي سحي ى ىيالث: الشرف لحي ل يومال وقا  ل ل 
ف يي  الاييا فييي واحيي ة . ك يير   يي  سيميياإه الو زاييا   يي  سحصيياإه الو قتيي  ا ييم  سييير ا ييم

 .لقول ل  جوا ال ما إل فما وج  ا

الي ا الاام سإ وج تل في الحى الإ تض وا رجحيي فيي القيي  فضي وهاه : وقا  ل ل مرة 
ل  السييتس ر   سإ كايل ِمحمييله وقيي  غ ييرل سإ كاييل : ىييل قييا . فميا وجيي  القييول ليي  جوا يا

حمل   (!!ااولأ   تي الماا والىااية  ضم ا: محمل)م 

تنيي ال ل  حتأ ضري الىيوار اارخ  والتصل التحي ة  الص ره وال أ الإ تس  السيوف 
 .  م ه كراهة الإ يحقأ     ل الح  في لاق 

الت راي الي مازلة وس تك سل ق تي  لىمياإ وليل : قا  م    التزالي ل حي  إ ال ي طال، 
ميإ سي  سيي   فحييم : سإ لىماإ كاإ سماماه والا  ا أ لإ القتا ه وقا : قا . تاصرا

 .مايه فحو قاتحاا  وا  لصياا

المازلية التيي وسي ل ا يإ : فني مازلة وس ل لىماإه سل استسحل حتأ قت ل قيا :  قا 
يي : )ل له سل قا  اتي  ِحيِك سِاِّ ِحِايي ِميا الِِايا ِ ِ اِسيٍط ِييِ ِي سِِلْييِك ِاِْقت  ِلِسْإ ِ ِسْطِل سِِليَّ ِيِ ِك لِِتْقت 

ِ ِر،َّ اْلِ اِلِميإِ   (.22: الماس ة( )الِِتاف   َّ

 يالمى  الىاا 

والما المى  الىااي ف و المير المينمايإ لحيي  يإ ال يي طالي،ه سل يتير ص  ي  اىاياإ ميإ  
وقيي  تييري ق ييي  ال جيير ( شيي ي، ااشييج يه ول يي  الييرحمإ  ييإ محجييل)طاس يية التييواري 

يوقم الاام لحصالةه فترق اا   ا، المسج  حتأ  ت  فضر   ش ي، فنتطيناه وضير   
: الي  الشي ا ة" فيزل ور، الك  ية: "وج  ا إ محجل لحأ صح ت ه فقا  لحي كرل   

. وتجمع الاام  سرلة لحأ الرجحيإه فنما ش ي، فاسيتطاف الإ ياسي  ميإ  ييإ الايام
والما ا إ محجل فحل يكتف  جريمت  الشا اا حتأ حم   سي   لحأ الايام فينفرجوا لي ه 

 قطي ية فرميأ   يا لحيي ه واحتمحي  فضير،  -التو ال اشمييإ-وتحقاا المسيرة  إ اوف  
ل اليي اه فق ي  لحيأ صي را ىيل الق ي  الايام لحيأ لحيي رضيي   .    اارخه وكاإ قوييا

فمالا قيا  لحيي فيي شينإ قاتحي  ال سييخ وهيو التحي ية . لا ه يسنلوا  ما يصا وا    
 اآلمر المطافل

  

سإ اللييف فيياامر سلييه وسإ الصيي ل فيياامر لكييله فيإإ لىييرتل الإ تقتصييوا فضيير ة : "قيا 
 ".لحتقوى  ضر ةه والإ ت  وا القر،
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ضير ة  ضيير ةه والإ ت  يوا القيير، لحتقيوىه الال مييا الروف ومييا : هيلا هييو ماطيى اإليميياإ
اللمييللل تييرى كييل كيياإ يييله، ضييحية مييإ قييول هييلا القاتيي  وحز يي  لييو كيياإ ااميير  ييي  

 !!الما ييإ الليإ ال يتشوإ التالى وال يرحموإ المتحوىل

 2441-3-21/ موقع القرضاوي  
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