التاريخ2018 .12 .21 :

أ ِعزائِي المؤ ِم ِنين!
الرحمة ِهي نعومة القل ِب وطراوة الفؤا ِدِ .هي
اسية تِجاه ك ِل مخلوق حي .حب الول ِد واح ِترام
الحس ِ
الس ِن والفقراءِ
المه ِ
ات والباءِ ومساعدة ال ِكبا ِر ِفي ِ
اجين والشفقة على
والمرضى واليتامى والمحت ِ
وان أيضا هو ِعبارة عن نوع ِمن أنو ِاع
النباتا ِت والحي ِ
الف ِضيل ِة .تتجلى لنا الرحمة الخ ِميرة اإلل ِهية ِفي اس ِم ِه

الرحمة ِهي الخ ِميرة اإلل ِهية لِلوجو ِد
أيها المس ِلمون المحترمون!
ول ا ِ
لل
أصاب ابن زينب ر ِضي الل عنها ابن ِة رس ِ
صلى الل علي ِه وسلم مرض س ِقيم .أرسلت زينب ر ِضي
الل عنها خبرا لِرسولِنا الكر ِم صلى الل علي ِه وسلم
وشك أن يموت ،هل أتيتنا؟" .فجاء
قائِلة" :اب ِني ِعلة ي ِ
رسول ا ِ
لل صلى الل علي ِه وسلم دارها مع جماعة ِمن
أصحابِ ِه .ولما رأى أن ح ِفيده ل حول له ول قوة وهو
على وش ِك المو ِت ِعندما احتضنه بدء الدمع يج ِري
ِفي مقلتي ِه .فقال له أحد أصحابِ ِه" :يا رسول ا ِ
لل لِما هذا
الدمع؟" .فرد علي ِه رسول ا ِ
لل صلى الل علي ِه وسلم" :ه ِذ ِه
وب من يشاء ،وإنما يرحم الل
رحمة جعلها الل ِفي قل ِ
ِمن ِعبا ِد ِه الرحماء" .1

اض
تعالى الرحم ِن .أفضل ِعل ِج م ِادي ومعن ِوي لِلمر ِ
يع المشا ِك ِل
هو الرحمة ال ِتي تخ ِلص الف ِئدة ِمن ج ِم ِ
وم ال ِتي تش ِغلها.
والهم ِ
اضل!
أيها المس ِلمون الف ِ
كان رسول ا ِ
لل صلى الل علي ِه وسلم هو من جاء
بِالرحم ِة لِلمجتمع الجا ِه ِلي وجعل لِلرحم ِة مكانة ِفي
يع مجال ِت الحيا ِة وهو ال ِمثال الفضل على ذلِك.
ج ِم ِ
فقد كان ر ِحيما ومش ِفقا لِلغاي ِة على المؤ ِم ِنين.
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وقد تصرف بِرحم ِة ربِ ِه تِجاه من ي ِحيط بِ ِه ِمن
اس  .3واستطاع أن ي ك ِسب قلوبهم ِبفض ِل ك ِلماتِ ِه
الن ِ
ال ِتي تجتاح الف ِئدة ولم يؤ ِذ أحدا .وإن كان يعا ِقب
أحدهم فقد كان يتصرف بِعدل وإنصاف ولم يظ ِلم
أحدا أبدا .وأوصى ِبمعامل ِة المس ِل ِمين بعضهم
البعض بِالمحب ِة والشفق ِة والرحم ِة.

أ ِعزائِي المؤ ِم ِنين!

الرحمة ِهي زرع غ ِرسة ِفي الر ِض ولو كنا نعلم أن

تحتاج اإلنسانِية ِفي يو ِمنا الحالِ ِي إلى الشفق ِة

ال ِقيامة ستقوم .الرحمة ِهي تق ِديم ِوعاء ِمن الطع ِام

والرحم ِة والض ِمي ِر والحقانِي ِة أكثر ِمما كانت تحتاجه

الشتاءِ
والماءِ لِلحيوان ِ
ات الجائِع ِة والعطشى ِفي أي ِام ِ

اع
سا ِبقا .فهناك الك ِثير ِمن الن ِ
اس ِفي مخت ِل ِف ِبق ِ

البا ِرد ِة ه ِذ ِه .ف ِفي نِهاي ِة الم ِر الرحمة ِهي ال ِتي تجعل

الر ِض ي ِعيشون ب ِعيدا عن الرحم ِة ويتعرضون لِلقسو ِة

ات الحي ِة.
يع الكائِن ِ
الدنيا مكانا آ ِمنا لِج ِم ِ

ان فحسب بل
والظل ِم .ول يقت ِصر ذلِك على اإلنس ِ
ات على سط ِح الر ِض
يع المخلوق ِ
يتخطاه إلى ج ِم ِ
حيث يتعرض كل كائِن حي ومستقبلنا أيضا لِلضر ِر.
مع ال ِعل ِم أن رسول ا ِ
لل صلى الل علي ِه وسلم أمرنا
يم:
يع المخلوق ِ
ات وقال ِفي ح ِدي ِث ِه الك ِر ِ
بِرحم ِة ج ِم ِ
احمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا من ِفي الر ِض
"الر ِ
يرحمكم من ِفي السماءِ ".4
أيها المس ِلمون المحترمون!
يدين
الرحمة ِهي عدم تر ِك أمهاتِنا وآبائِنا و ِح ِ
اح الرحم ِة .الرحمة ِهي إبداء
والرأفة ِب ِهم وض ِم ِهم ِبجن ِ
اجنا و ِ
التفه ِم و ِ
الب ِتسام بِوج ِه ِهم
الح ِتر ِام تِجاه أزو ِ

أ ِعزائِي المؤ ِم ِنين!
يتوجب علينا أن ننظر إلى ك ِل مخلوق خلقه الل
تعالى على أنه أمانة ا ِ
لل ِفي أعنا ِقنا وهو فرد ِمن أفرا ِد
ات .دعونا نحول القسوة إلى الرحم ِة والرأف ِة.
الكائِن ِ
دعونا ن ِعيد نشر الرحم ِة ِفي ض ِمي ِر العص ِر.
و ِفي نِهاي ِة خطب ِتي أقرأ الية الك ِريمة ال ِتي
باسم ا ِ
يم
افتتحت ِفيها خطب ِتي ه ِذ ِه:
لل الرحم ِ
ان الر ِح ِ
ِ
"وما أدراك ما العقبة ،فك رقبة ،أو إطعام ِفي يوم ِذي
مسغبة ،ي ِتيما ذا مقربة ،أو ِمس ِكينا ذا متربة ،ثم كان ِمن
ال ِذين آمنوا وتواصوا بِالصب ِر وتواصوا بِالمرحم ِة" .5

أسر القلوب .والعفو
والكلم الج ِميل أمامهم ال ِذي ي ِ

 1البخاري ،المردا .9

عن أول ِدنا والتصرف بِعدل وتسامح معهم .الرحمة

 2التوبة.128/9 ،

ين بِرأفة .ومساعد ِة
يم وال ِمس ِك ِ
ِهي مداعبة الي ِت ِ
ين .وتقاسم اللقم ِة مع الجا ِئ ِع أو
المحتا ِج وال ِمس ِك ِ
ات.
اج .ل تؤثِر الرحمة على تواز ِن الكائِن ِ
المحت ِ

 3آل عمران.159/3 ،
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أبو داود ،الدب.58 ،

 5البلد.17-12/90 ،
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