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جامعة أم  ،كلية الدعوة وأصول الدين،  ةقسم الدعوة والثقافة اإلسالمي
 لكة العربية السعوديةــاملم، مكة املكرمة ،القرى

  aafilmban@uqu.edu.saالربيد االلكرتوين:
 :امللخص

السخحػم, وأصل قيسة  الخحسة رقة تقتزي اإلحدان إلى
الخحسة إما  رحسة إليية وىي صفة لمخحيع الخحسغ وىي عمى نػعان: 
رحسة عامة لجسيع السخمػقات, ورحسة خاصة لمسؤمشيغ , أو صفة 
إندانية وىي شعػر يججه السؤمغ في نفدو يجفعو إلى اإلحدان, كأن 
يخحع السؤمغ نفدو, أو والجيو, أو أبشاؤه, أو الحيػانات وغيخ ذلظ, 

كبيخ في الجعػة إلى هللا فيي تؤثخ في الجاعية  ولكيسة الخحسة أثخ
بحيث تجعمو متأسيا بالخسػل صمى هللا عميو وسمع, وتكدبو محبة 
السجعػيغ وثقتيع, وتؤثخ في السجعػيغ بأن تؤلف قمػبيع لمحق , 

 وتذيع األلفة والسػدة بيشيع. 
 الكلمات المفتاحية: الرحمة، ضوء، أثر، الدعوة

  

mailto:aafilmban@uqu.edu.sa


٘ٔٓ 

 

 

Mercy in the Holy Quran & Sunna and its 
Effect on Call to Allah 

Alia Bint Ali Bakr 
E-mail: aafilmban@uqu.edu.sa 

Abstract: 
mercy is a trait demanding to do good to the blessed person. 
The origin of mercy value is either heavenly or human. The 
first is a trait of the Most Merciful the Most Gracious. In this 
meaning, it is divided into two types: general mercy for all 
creatures and special mercy for the faithful. The latter is a 
feeling urging the faithful to have mercy with themselves, 
parents, children, animals, and other creatures. The mercy 
value has great impact on the call to Allah as it affects caller 
to make him having the example of Prophet Mohammed 
(Peace Be upon Him) and gaining the called persons' trust 
and affability. It also affects the called people through 
attracting their hearts to right and spreading affability and 
affection among them. 

Key words: mercy, light, effect, call 
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 املقدمة

الحسج هلل رب العالسيغ, والربلة والدبلم عمى السبعػث رحسة لمعالسيغ , سيج 
األوليغ واآلخخيغ , سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع تدميسا كثيخا إلى يػم 

 الجيغ , أما بعج ..

فإن بقاء األمع , وخمػد الحزارات , مبشيّّ عمى الكيع الخفيعة , واألخبلق 
ع بيغ أبشاء السجتسع الػاحج , وإن زوال األمع , وفشاء الحدشة , والتكافل والتخاح

الحزارات , سببُو انجثار الكيع الخفيعة , واألخبلق الحدشة , وتشاحخ الذعػب , 
 وفداد وقدػة القمػب.

والجيغ اإلسبلمي جاء ُمقخرا جسمة مغ األخبلق الحدشة , ومػصيا أبشاء 
ساس متيغ مغ الكيع الخفيعة السجتسع اإلسبلمي عمى التعامل فيسا بيشيع عمى أ

, وعمى رأس ىحه الكيع, قيسة )الخحسة( , التي ىي أساس األخبلق الفاضمة , 
 فستى ما تسكشت الخحسة مغ 

يقػل تعالى في ترػيخ سمػكيات السؤمغ مع أبشاء مجتسعو: }مَُّحسٌَّج      
اء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرحَ  ِ َوالَِّحيَغ َمَعُو َأِشجَّ ًجا َيْبَتُغػَن رَُّسػُل َّللاَّ َساء َبْيَشُيْع َتَخاُىْع ُركًَّعا ُسجَّ

ُجػِد {  ْغ َأَثِخ الدُّ ِ َوِرْضَػاًنا ِسيَساُىْع ِفي ُوُجػِىِيع مِّ َغ َّللاَّ , ومعشى قػلو  َٔفْزبًل مِّ
: أشجاء عمى الكفار : أي غميطة عمييع قمػبيع , قميمة بيع رحستيع , وقػلو : 

مػب بعزيع لبعس , ليشة أنفديع ليع , ىيشة عمييع رحساء بيشيع :  أي رقيقة ق
 . ٕليع (

كيف ال تكػن الخحسة سببا لتعاضج أبشاء السجتسع اإلسبلمي وتكاتفو       
وتآزره ؟! وىي صفة مغ صفات هللا تعالى جل وعبل الخحيع الخحسغ , فاهلل 

                                                           
 . 97الفتح :  1
جامع البيان يف أتويل القران , دمحم بن جرير الطربي , حتقيق : أمحد دمحم شاكر , مؤسسة الرسالة للنشر  9

 ( .99/141م , )9111ه/1291,  1والتوزيع , ط
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ىػ إال  أرحع الخاحسيغ , وكل ما نخاه ونتمسدو مغ آثار رحسة هللا في الجنيا ما
َجَعَل َّللاَُّ », يقػل صمى هللا عميو وسمع :  ٔجدء واحج مغ رحسات هللا تعالى

الخَّْحَسَة ِماَئَة ُجْدٍء، َفَأْمَدَظ ِعْشَجُه ِتْدَعًة َوِتْدِعيَغ ُجْدًءا، َوَأْنَدَل ِفي اأَلْرِض ُجْدًءا 
ْخَفَع الَفَخُس َحاِفَخَىا َعْغ َوَلِجَىا، َواِحًجا، َفِسْغ َذِلَظ الُجْدِء َيَتَخاَحُع الَخْمُق، َحتَّى تَ 

 . ٕ«َخْذَيَة َأْن ُتِريَبوُ 
 أىجاف البحث: 

تدعى الجراسة لغخس قيسة الخحسة في نفذ كل مدمع، السيسا الجاعية في 
دعػتو لمسجعػيغ، ألن ىحه الكيسة إذا ُغخست في نفذ السؤمغ فإنيا تيجف 

 إلى:

االجتساعي بيغ أبشاء السجتسع  االلتدام بتصبيق أسذ ونطع التكافل  -ٔ
اإلسبلمي الػاحج , تبعا لسا يججه السؤمغ في قمبو مغ رحسة ورأفة , ومغ صػر 
ذلظ التكافل وأساليبو : الدكاة , الرجقات , القخوض الحدشة , اليبة , الػقف 

 . ٖ.. وما في حكع ذلظ

ويكػن  التخمق بجسمة مغ األخبلق الحسيجة , التي يبعث بيا خمق الخحسة , -ٕ
دافعا لتبشييا , ألنشا حيغ نتأمل ضػاىخ ُخُمق الخحسة , يتبيغ لشا أن معطع 
الفزائل التي تتعجى آثارىا الشافعة لآلخخيغ , تخجع إلى ىحا الخمق , فيي إما 
فخوع لو , أو مجفػعة مغ قبمو , أو مػجية مشو , فسغ ىحا الخمق قج يشذأ العفػ 

                                                           
 ( . 113انظر : خلق املؤمن , د. مصطفى مراد , ) 1
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو ,  أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور 9

ابب : جعل هللا الرمحة ,ه 1299,  1حتقيق: دمحم زىًن بن انصر الناصر , دار طوق النجاة للنشر والتوزيع , ط
 ( .6/6( , )4111مائة جزء , حديث رقم ) 

رمحة يف اإلسالم , واملنعقد جبامعة انظر : مقصد الرمحة وأثره يف حياة املسلم , حبث مقدم للمؤدتر الدويل عن ال 1
ه , إعداد : حسٌن دمحم احمليميد , جملد حبوث 1215/ 2/  97-96امللك سعود , دبدينة الرايض , بتاريخ 

 ( .231املؤدتر , )
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, ومشو قج يكػن الحخص عمى جمب  والرفح , وقج يػلج العصاء والدخاء
 . ٔالسشافع ودفع السزار

التأسي بخسػل هللا صمى هللا عميو وسمع , الحي ُأرسل رحسة لمعالسيغ }َوَما   -ٖ
, فقج امتؤل قمبو رحسًة بأمتو , وبدبب تمظ الخحسة  َٕأْرَسْمَشاَك ِإالَّ َرْحَسًة لِّْمَعاَلِسيغ{

عميو وسمع مالكا قمػب أتباعو , محببًا إلى  التي ألقيت في قمبو , كان صمى هللا
 , حيث لدمو ىحا الخمق الفاضل حتى مع أعجائو. ٖنفػسيع

استذعار رحسة هللا سبحانو وتعالى , رجاء الجخػل تحت ىحه الخحسة ,  -ٗ
, فعغ أسامة  ٗألن الخحساء يخحسيع هللا تعالى , ويجخميع جشتو , ويخضى عشيع

رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع ُرفع إليو ابغ بغ زيج ر_رضي هللا عشو_ أن 
ابشتو وىػ في السػت , ففاضت عيشا رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع , فقال لو 

َىِحِه َرْحَسٌة َجَعَمَيا َّللاَُّ ِفي ُقُمػِب ِعَباِدِه، »سعج: ما ىحا يارسػل هللا ؟ فقال : 
 ٘«اءَ َوِإنََّسا َيْخَحُع َّللاَُّ ِمْغ ِعَباِدِه الخَُّحسَ 

تيحيب ما يججه السؤمغ مغ قدػة في قمبو , أو أخبلق سيئة , ومداحسة  -٘
تمظ األخبلق بخمق الخحسة فيػ دواء نافع لكثيخ مغ األمخاض القمبية , فالقاشع 
رحسو , والعاق لػالجيو , والطالع لغيخه , وشاىج الدور , وغيخىع , كل أولئظ 

مق التخاحع فيسا بيشيع , كمسا كمسا زادت قيسة الخحسة في نفػسيع , واستذعخوا خ
ضيخت تمظ الخحسة عمى سمػكيع وىحبتيع , حتى تتػارى تمظ األخبلق الديئة 

                                                           
,  6انظر : األخالق اإلسالمية وأسسها , عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين , دار القلم , دمشق , ط 1

 (.1/221م , )9111ه/ 1211
 . 115األنبياء :  9
 ( .1/221انظر : األخالق اإلسالمية وأسسها , عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين , ) 1
م , 9113ه/1294,  1انظر : خلق املؤمن , د. مصطفى مراد , دار الفجر للنشر والتوزيع , القاىرة , ط 2
(114. ) 
 : يضعبب امليل ببعي بكاء اىلو عليو , إ ا كان النوح أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو, ابب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 3

 ( .9/57( , )1962من سنتو , حديث رقم )
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بسجاىجة الشفذ , ويحل محميا التػاصل , والتعاون , والتزامغ , ومحبة الخيخ 
ِىْع، َوَتَخاُحِسيِ » لمغيخ , يقػل صمى هللا عميو وسمع :  ْع، َمَثُل اْلُسْؤِمِشيَغ ِفي َتَػادِّ

َيِخ  َوَتَعاُشِفِيْع َمَثُل اْلَجَدِج ِإَذا اْشَتَكى ِمْشُو ُعْزٌػ َتَجاَعى َلُو َساِئُخ اْلَجَدِج ِبالدَّ
 ٔ«َواْلُحسَّى 

تأليف قمػب غيخ السدمسيغ لمجخػل في ديغ اإلسبلم , ديغ الخحسة والدبلم  -ٙ
الخمق الخفيع  , حيشسا يعايشػن السدمسيغ الستخاحسيغ فيسا بيشيع , حيث كان ليحا

في عيج الخسػل صمى هللا عميو وسمع , أكبخ األثخ في اإلقبال عمى الجيغ 
اإلسبلمي , ألن الشبي صمى هللا عميو وسمع كان بعيجا كل البعج عغ أساليب 
العشف والذجة والغمطة , حتى مع أعجائو , ومع مخالفيو , فاستصاع بحدغ 

 ٕلخفيعة , أن يسمظ قمػب مغ حػلوعخضو لمجيغ اإلسبلمي , وتخّمقو باألخبلق ا
َغ َّللّاِ ِلشَت َلُيْع َوَلْػ ُكشَت َفطِّا َغِميَع اْلَقْمِب  , يقػل تعالى : }َفِبَسا َرْحَسٍة مِّ

ػْا ِمْغ َحْػِلَظ {  . ٖاَلنَفزُّ

فالجيغ الحي ارتزاه هللا لمشاس , ىػ ديغ الخحسة , والسحبة ,والعجل , والدبلم , 
 ظ الجماء .وليذ ديغ اإلرىاب وسف

 خطة البحح:

 تسييج بعشػان: حكيقة قيسة الخحسة وفزميا ومجاالتيا وأنػاعيا.

 ويحتػي عمى مصمبيغ:السصمب األول: أصل قيسة الخحسة وفزميا.

 السصمب الثاني: مجاالت قيسة الخحسة وأنػاعيا.

                                                           

1 ( , 9364أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  , ابب : تراحم املسلمٌن وتعاطفهم وتعاضدىم , حديث رقم ) 
(2 /1777. )  
ر الدين اإلسالمي , د. حيي بن عبد هللا الشهري , فهرسة وطباعة مكتبة انظر : أثر معاملة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف نش 9

 ( .91م , )9116ه/1297,  1امللك فهد الوطنية , الرايض , ط
 . 137آل عمران :  1



٘ٔ٘ 

 

 السبحث األول: أىع التصبيقات السعاصخة لكيسة الخحسة وأساليب غخسيا.

 ويحتػي عمى مصمبيغ:السصمب األول: أىع التصبيقات السعاصخة لكيسة الخحسة.

 السصمب الثاني: أساليب غخس قيسة الخحسة وتعديدىا.

 السبحث الثاني: أثخ الخحسة في الجعػة إلى هللا.

 ويحتػي عمى مصمبيغ:السصمب األول: أثخ الخحسة عمى الجاعي إلى هللا.

 السجعػ إلى هللا. السصمب الثاني: أثخ الخحسة عمى
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 : متويد

 حكيقة قيسة الخحسة وفزميا ومجاالتيا وأنػاعيا.

 الخحسة لغة :

)بسعشى الّخقة والتعّصف , وتخاحع القػم: رحع بعزيع بعزا, قال تعالى :       
ْبِخ َوَتَػاَصْػا ِباْلَسْخَحَسِة{ , ٕأي الخحسة( ٔ}ُثعَّ َكاَن ِمَغ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ

)والّخحع: عبلقة القخابة, ثع سسيت رحع األنثى رحسا مغ ىحا, ألن مشيا ما يكػن 
, فالخحع والخحسة مذتق بعزيا مغ بعس , وتأتي ٖما ُيخحع وُيخّق لو مغ ولج(

َقاَل َّللاَُّ: َأَنا الخَّْحَسُغ َوِىَي » , لقػلو صمى هللا عميو وسمع :  ٗبسعشى واحج
 .٘«ُت َلَيا اْسًسا ِمَغ اْسِسي، َمْغ َوَصَمَيا َوَصْمُتُو، َوَمْغ َقَصَعَيا َبَتتُُّو الخَِّحُع، َشَققْ 

 الخحسة في االصصبلح:

قيل في تعخيفيا: ) الخحسة رقة تقتزي اإلحدان إلى السخحػم, وقج      
 .ٙتدتعسل تارة في الخقة السجخدة , وتارة في اإلحدان السجخد عغ الخقة(

                                                           
 . 15البلد :  1
خمتار الصحاح, أليب بكر الرازي, زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر الرازي, حتقيق: يوسف الشيخ دمحم ,  9

 (1/191م , )1777ه/1291, 3املكتبة العصرية , بًنوت , ط
ون معجم مقاييس اللغة ,البن فارس, أبو احلسٌن, أمحد بن فارس القزويين الرازي, حتقيق: عبد السالم دمحم ىار  1

 (.9/276م , )1757ه/1177, دار الفكر للنشر والتوزيع, 
انظر: أيسر التفاسًن لكالم العلي الكبًن, جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر اجلزائري, مكتبة العلوم  2

 ( .1/956م, )9111ه/1292, 3واحلكم, املدينة املنورة, ط
ستاين , حتقيق: دمحم حميي الدين عبد احلميد , املكتبة سنن أيب داوود , أليب داوود سليمان بن األشعث السج 3

 (.9/111العصرية, بًنوت, )
املفردات يف غريب القران, الراغب األصفهاين, حتقيق: صفوان عدانن الداودي,  دار القلم للنشر والتوزيع ,  4

 (.1/125ه , )1219, 1دمشق, ط
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وقيل أيزا : الخحسة )صفة تقتزى إيرال السشافع والسرالح إلى العبج ،      
وإن كخىتيا نفدو ، وشقت عمييا , فيحه ىى الخحسة الحكيكية , فأرحع الشاس 

 .ٔبظ مغ شق عميظ فى إيرال مرالحظ ، ودفع السزار عشظ(

 .ٕوُعّخفت أيزا بأنيا : ) إرادة إيرال الخيخ(     

وقيل أيزا: )الخحسة اسع مرجر لرفة الخاحع , وىي مغ صفات      
 .ٖاإلندان , فيي رقة في الشفذ تبعث عمى سػق الخيخ لسغ تتعجى إليو(

وقيل في تعخيفيا: )الخحسة رقة في القمب , بيا يألع اإلندان لسراب كل      
مراب , ويفدع لقزاء حاجة كل محتاج , فيخحع الرغيخ, ويعصف عمى 

قيخ, ويداعج السحتاج, ويصعع السدكيغ, ويخق لمزعيف, ويذفق عمى الف
. وُعخفت أيزا بأنيا: ) رقة في القمب , ٗالسبتمى, ويفخج كخب السكخوب(

يبلمديا األلع حيشسا تجرك الحػاس أو يترػر الفكخ وجػد األلع عشج شخز 
 آخخ, أو يبلمديا الدخور حيغ تجرك الحػاس أو يترػر الفكخ وجػد السدخة

 .٘عشج شخز آخخ , فيي مذاركة الكائغ الحي لغيخه في مثل آالمو ومدخاتو(

 
  

                                                           
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , ابن قيم اجلوزية , حتقيق: دمحم حامد الفقي , مكتبة املعارف للنشر  1
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 .وفضلوا الرمحة قينة املطلب األول: أصل

 مفيػم الخحسة اإلليية:

الخحسة في أفقيا األعمى , وامتجادىا السصمق , صفة السػلى الخحيع      
مكػت , الخحسغ , فإن رحستو وسعت كل شيء, حيث شسمت الػجػد, وعّست الس

ولحلظ كان مغ صبلة السبلئكة لو : } َربََّشا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَسًة َوِعْمًسا 
, ويقػل تعالى أيزا :  ٕ َٔفاْغِفْخ ِلمَِّحيَغ َتاُبػا َواتََّبُعػا َسِبيَمَظ َوِقِيْع َعَحاَب اْلَجِحيع{

, عغ الحدغ وقتادة قاال: َٖيتَُّقػَن{ : }َوَرْحَسِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَدَأْكُتُبَيا ِلمَِّحيغَ 
, وىحه ٗ)وسعت في الجنيا البخ والفاجخ, وىي يػم الكيامة لمحيغ اتقػا خاصة(

 الخحسة العطيسة بيا يعير الخبلئق أجسعػن .

 وقج قال الذاعخ واصفا رحسة هللا بعباده:

 ـــاصي ويدتخهحي يخحع العـــــــــــــفيػ الحي أوجج األشياء وقجرىا ...*... وىػ ال

 خ العبج إحدانا ويذكـــــــــــــــــخهــــــيخفي القبيـــح ويبجي كل صالـحة ...*... ويغس

 ومغ يمػذ بو في دفع نائـــــــــــــبـــــــــــة ...*... يعصيو مغ فزمو عدا ويشــــــــــــــــــــــرخه

 ٘ػًا ال يـــــــــــــــــكّجرهــــــالسسات وصففشدأل هللا جسعًا حدغ خاتـســــــة ...*... عشج 

 مفيػم الخحسة اإلندانية:

مغ خبلل مجسػع تعخيفات الخحسة في االصصبلح , تبيغ لشا أن الخحسة      
في حكيقتيا ىي رقة في القمب , وشعػر يججه السؤمغ في نفدو يجفعو إلى 

أثخ ليا في الخارج  اإلحدان , وال يعشي ذلظ أن الخحسة مجخد عاشفة نفدية ال
                                                           

 (5غافر : ) 1
 ( .914م , )1771ه/1211,  11ار القلم للنشر والتوزيع, دمشق , طانظر: خلق املسلم , دمحم الغزايل , د 9
 . 134األعراف :  1
 ( .11/137جامع البيان يف أتويل القران , للطربي , ) 2
 ( .113خلق املؤمن , د. مصطفى مراد , ) 3
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, بل إنيا ذات آثار خارجية , ومطاىخ حكيكية تتجدع فييا في عالع الذيادة , 
فيي ُتَتخجع عادة بدمػكيات محسػدة , وأخبلٍق حدشة , كإغاثة السميػف , 
ومداعجة الزعيف , وإشعام الجائع , وكدػة العاري , ومػاساة الحديغ , 

 .ٔحسة وغيخىا الكثيخوعيادة السخيس , كل ىحه مغ آثار الخ 

ومغ صػر الخحسة التي ضيخ أثخىا في الدمػك الخارجي , ما رواه أبػ      
ىخيخة _رضي هللا عشو_ , أن الخسػل صمى هللا عميو وسمع قال: " َبْيَشا َرُجٌل 

ُىَػ ِبَكْمٍب  َيْسِذي، َفاْشَتجَّ َعَمْيِو الَعَصُر، َفَشَدَل ِبْئًخا، َفَذِخَب ِمْشَيا، ُثعَّ َخَخَج َفِإَذا
َيْمَيُث َيْأُكُل الثََّخى ِمَغ الَعَصِر، َفَقاَل: َلَقْج َبَمَغ َىَحا ِمْثُل الَِّحي َبَمَغ ِبي، َفَسؤَلَ 
ُخفَُّو، ُثعَّ َأْمَدَكُو ِبِفيِو، ُثعَّ َرِقَي، َفَدَقى الَكْمَب، َفَذَكَخ َّللاَُّ َلُو، َفَغَفَخ َلُو "، َقاُلػا: َيا 

 .ٕ«ِفي ُكلِّ َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجخٌ »، َوِإنَّ َلَشا ِفي الَبَياِئِع َأْجًخا؟ َقاَل: َرُسػَل َّللاَِّ 

فأصل الخحسة إذًا رقة يججىا السخء في نفدو , لكشيا إذا أضيفت إلى هللا      
فيي صفة الئقة بكسال ذاتو كدائخ صفاتو, ومعاذ هللا تعالى أن تقاس برفات 

صفة الخحسة عيجًا مشو , وسبقت رحستو غزبو , , ألن هللا قج جعل ٖالسخمػقيغ
 .ٗيقػل الحق تبارك وتعالى : } َكَتَب َربُُّكْع َعَمى َنْفِدِو الخَّْحَسَة {

 قيسة الخحسة في القخان الكخيع:

ولقج وردت مادة )ر. ح. م( في القخآن الكخيع ثبلثسائة وتدع وثبلثيغ مخة      
  :عمى الشحػ التالي

                                                           
 (.1/195, ) 1انظر: منهاج املسلم , أبو بكر جابر اجلزائري , دار السالم للطباعة والنشر , مصر , ط 1
 (1/111(, )9141أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو, ابب فضل سقي املاء , حديث رقم ) 9
انظر : روح املعاين يف تفسًن القران العظيم والسبع املثاين, شهاب الدين حممود األلوسي , حتقيق: علي عبد  1

 (.1/49ه , )1213, 1الباري عطية , دار الكتب العلمية , بًنوت , ط
 . 32عام: األن 2
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 –رحسشا  –رحسو  -(ٗرحع ) :الساضي ثساني مخاتوردت بريغة الفعل 
  .رحسشاىع –رحستو 

–( ٕ( _ يخحسكع)ٛتخحسػن ) :وردت بريغة الفعل السزارع أربع عذخة مخة
  .يخحع –تخحسشي  –يخحسشا  –تخحسشا 

  .ارحسيسا –ارحع  –(ٖارحسشا ) :وردت بريغة فعل األمخ خسذ مخات

  .ســيخحسيع :وردت بريغة السدتقبل مخة واحجة

( _ ٕ٘( _رحستو )ٜٚرحسة ) :وردت بريغة اسع مائة وأربع عذخة مخة
 ( .ٕ( _ رحستي)٘( _ رحستشا )ٖرحستظ )

  .رحسا –السخحسة  :وردت بريغة السرجر مختيغ

 أرحـع . :وردت بريغة اسع التفزيل أربع مخات

 ( _ٕ( _ أرحامكع )ٜاألرحام ) :وردت بريغة اسع الحات اثشتي عذخة مخة
 ( .ٔأرحاميغ)

 . ٔرحـساء :وردت بريغة السبالغة مخة واحجة 

وال نكاد نقخأ سػرة مغ سػر القخان الكخيع إال وفييا لفع الخحسة أو      
مذتقاتيا أو مجلػالتيا , وكل سػرة مغ سػر القخان الكخيع ُافتتحت بالبدسمة التي 

 تحتػي عمى لفطي : الخحسغ والخحيع , ماعجا سػرة بخاءة.

والخحسغ ىػ ذو الخحسة الػاسعة , ألن فعبلن في المغة العخبية تجل عمى الدعة 
واالمتبلء , أما الخحيع : فيػ اسع يجل عمى الفعل , فالخحسغ رحسة عامة , 

 .ٔوالخحيع رحسة خاصة بالسؤمشيغ

                                                           
,  1انظر : املعجم املفهرس أللفاظ القران الكرمي , دمحم فؤاد عبد الباقي , مطبعة دار الكتب املصرية , ط 1

 ( .112/113/114م , )1723ه/1142
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وال يخفى أن داللة جسمة اآليات الكخيسات التي وردت بيا ألفاظ الخحسة      
نسا ىي داللة  لتعطيٌع قيسة الخحسة في نفػس العباد , وبيان بريغ مختمفة, إ

أىسية ىحا الخمق القػيع , وحث السؤمشيغ عمى التخمق بو, وما أحػجيع إلى 
مثل ىحا الخمق الخفيع , لمعير بخخاء وسبلم , والبتغاء األجخ والخحسة مغ هللا 

 .ْٕع ُتْخَحُسػن{تبارك وتعالى , }َوَأِشيُعػْا َّللّاَ َوالخَُّسػَل َلَعمَّكُ 

ويكفي عطسًة ليحا الُخُمق أنو صفة هلل تبارك وتعالى , ونرػص القخآن      
 الكثخة تجل عمى سعة رحستو , ومشيا ما يمي :

َل َلُيُع اْلَعَحاَب { -ٔ  ٖ}َوَربَُّظ اْلَغُفػُر ُذو الخَّْحَسِة َلْػ ُيَؤاِخُحُىع ِبَسا َكَدُبػا َلَعجَّ

 ٗيُّ ُذو الخَّْحَسِة ِإن َيَذْأ ُيْحِلْبُكْع َوَيْدَتْخِمْف ِمغ َبْعِجُكع مَّا َيَذاء {}َوَربَُّظ اْلَغشِ  -ٕ

}َفِإن َكحَُّبػَك َفُقل رَّبُُّكْع ُذو َرْحَسٍة َواِسَعٍة َواَل ُيَخدُّ َبْأُسُو َعِغ اْلَقْػِم اْلُسْجِخِميغ{  -ٖ
٘ 

ِشَي  -ٗ خُّ َوَأنَت َأْرَحُع الخَّاِحِسيغ * َفاْسَتَجْبَشا َلُو }َوَأيُّػَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنِّي َمدَّ الزُّ
ْغ ِعشِجَنا َوِذْكَخى  َفَكَذْفَشا َما ِبِو ِمغ ُضخٍّ َوآَتْيَشاُه أَْىَمُو َوِمْثَمُيع مََّعُيْع َرْحَسًة مِّ

 ِٙلْمَعاِبِجيغ {

ِ َكَتَب عَ  -٘ َساَواِت َواأَلْرِض ُقل هللّ َمى َنْفِدِو الخَّْحَسَة }ُقل لَِّسغ مَّا ِفي الدَّ
 َٚلَيْجَسَعشَُّكْع ِإَلى َيْػِم اْلِكَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِو الَِّحيَغ َخِدُخوْا َأنُفَدُيْع َفُيْع اَل ُيْؤِمُشػن{

                                                                                                                                       
انظر : شرح العقيدة الواسطية , دمحم بن صاحل العثيمٌن , حتقيق: سعد فواز الصميل , دار ابن اجلوزي للنشر  1
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 قيسة الخحسة في الحجيث الشبػي الذخيف: 

حياة الخسػل صمى هللا عميو وسمع كانت تصبيقا عسميا لكل حكع مغ أحكام      
عة اإلسبلمية , فخخجت لشا حياتو بذكل بجيع , شسل كل الستغيخات التي الذخي

مغ السسكغ أن تقابل الفخد أو الجساعة , فقج تعامل صمى هللا عميو وسمع مع 
شتى الصػائف واألصشاف البذخية , ومخ بذتى الطخوف , ورغع ذلظ فقج كان 

لشا كشػزا ىائمة تعاممو مع تمظ الستغيخات بصخيقة فحة , وبدشة مصيخة أخخجت 
, وصجق تعالى إذ وصفو فقال جل وعبل : }َوِإنََّظ  ٔمغ األخبلق والكيع واآلداب

 .َٕلَعمى ُخُمٍق َعِطيع{

وكانت الخحسة مغ أعطع تمظ األخبلق الحسيجة , التي تخمق بيا صمى هللا      
غ عميو وسمع في حمو وتخحالو , إذ كان رحيسا بأمتو تسام الخحسة , ما ُخّيخ بي

أمخيغ إال اختار أيدخىسا ما لع يكغ إثسا , وكان كثيخ العفػ عسغ ضمسو , 
وحتى عسغ بالغ في ضمسو , وكان واصبل رحسو حتى لسغ قصع رحسو , وحتى 
لسغ بالغ في القصع, كل ذلظ انصبلقا مغ الخحسة التي امتؤل بيا قمبو صمى هللا 

 .ٖعميو وسمع

الخَّاِحُسػَن َيْخَحُسُيُع », ويقػل أيزا :  ٗ«ْخَحعُ َمْغ اَل َيْخَحُع اَل يُ : »يقػل      
َساِء   . ٘«الخَّْحَسُغ، اْرَحُسػا َمْغ ِفي اأَلْرِض َيْخَحْسُكْع َمْغ ِفي الدَّ

                                                           
انظر : الرمحة يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص , أ.د. راغب السرجاين , حبث منشور ومقدم جلائزة : معايل السيد حسن  1
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تجاوزت البذخ لترل إلى الجواب , حيث أخبخ صمى هللا عميو  ورحستو 
ا ألن رحستيا وسمع أن امخأة دخمت الشار لقدػتيا عمى ىخة , وزانية غفخ هللا لي

 دفعتيا لدكيا كمب .

َدَخَمِت اْمَخأٌَة الشَّاَر ِفي ِىخٍَّة َرَبَصْتَيا، َفَمْع »يقػل صمى هللا عميو وسمع :      
, وقال صمى هللا عميو وسمع  ٔ«ُتْصِعْسَيا، َوَلْع َتَجْعَيا َتْأُكُل ِمْغ َخَذاِش اأَلْرضِ 

، َكاَد َيْقُتُمُو الَعَصُر، ِإْذ َرَأْتُو َبِغيّّ ِمْغ َبَغاَيا َبْيَشَسا َكْمٌب ُيِصيُف ِبَخِكيَّةٍ »أيزا : 
 . ٕ«َبِشي ِإْسَخاِئيَل، َفَشَدَعْت ُمػَقَيا َفَدَقْتُو َفُغِفَخ َلَيا ِبوِ 

ومغ األحاديث التي تشاولت بعس مطاىخ الخحسة السيجاة , وفاتو صمى      
ِإنَّ »مى هللا عميو وسمع : هللا عميو وسمع قبل أمتو , ليكػن ليا سمفا , قال ص

هللَا َعدَّ َوَجلَّ ِإَذا َأَراَد َرْحَسَة ُأمٍَّة ِمْغ ِعَباِدِه، َقَبَس َنِبيََّيا َقْبَمَيا، َفَجَعَمُو َلَيا َفَخًشا 
، َفَأْىَمَكَيا وَ  ُىَػ َيْشُطُخ، َوَسَمًفا َبْيَغ َيَجْيَيا، َوِإَذا َأَراَد َىَمَكَة ُأمٍَّة، َعحََّبَيا َوَنِبيَُّيا َحيّّ

 . ٖ«َفَأَقخَّ َعْيَشُو ِبَيَمَكِتَيا ِحيَغ َكحَُّبػُه َوَعَرْػا َأْمَخهُ 

 قيسة الخحسة في أقػال الدمف وأقػال الخبخاء والحكساء وأبيات الذعخ:

عغ سفيان بغ عييشة قال: )صمى ابغ السشكجر عمى رجل, فقيل لو: ترمي  -
يعمع مشي: أن رحستو تعجد عغ  عمى فبلن، فقال: إني أستحي مغ هللا، أن

 ٗ .أحج مغ خمقو(

عغ عبج الخحسغ بغ جبيات قال: )قيل لعسخو بغ قيذ السبلئي: ما الحي   -
 .ٔنخى بظ مغ تغيخ الحال؟ قال: رحسة لمشاس، مغ غفمتيع عغ أنفديع(

                                                           
أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب : مخس من الدواب فواسق , يقتلن يف احلرم , حديث رقم  1
(1116( , )2/111. ) 
 ( .151/ 2( , )1245رواه اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب : حديث الغار , حديث رقم ) 9
 ( .2/1571نبيها قبلها , ) رواه اإلمام مسلم يف صحيحو , ابب إ ا أراد هللا رمحة أمة قبي 1
حلية األولياء وطبقات األصفياء , أبو نعيم , أمحد بن عبد هللا األصبهاين , دار السعادة للنشر والتوزيع ,  2

 ( .1/126م , )1752ه/ 1172مصر , 
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عغ أبي عسخان الجػني قال: )لع يشطخ هللا تعالى إلى إندان قط، إال رحسو  -
 )ٕ.أىل الشار، لخحسيع, ولكشو قزى أنو ال يشطخ إلييع, ولػ نطخ إلى 

عغ أبي سميسان الجاراني قال: )إنسا الغزب عمى أىل السعاصي: عشجما  -
حل نطخك إلييع عمييا؛ فإذا تفكخت فيسا يريخون إليو مغ عقػبة اآلخخة، 

 . ٖدخمت الخحسة ليع القمب(

رحسة وعمسا ولع  قال ابغ الكيع في رحسة هللا عد وجل : )وسع كل شيء -
يدع كل شيء غزبا وانتقاما , فالخحسة وما كان بيا ولػازميا وآثارىا غالبة 
عمى الغزب وما كان مشو وآثاره , فػجػد ما كان بالخحسة أحب ِإليو مغ وجػد 

 ٗما كان مغ لػازم الغزب , وليحا كانت الخحسة أحب إليو مغ العحاب(

قال السشفمػشي _رحسو هللا_ : )لػ تخاحع الشاس لسا كان بيشيع جائع, وال  -
شسأنت الجشػب في  قفخت الجفػن مغ السجامع , وال مغبػن, وال ميزػم, وأل

السزاجع , وَلسحت الخحسة الذقاء مغ السجتسع , كسا يسحػ لدان الربح 
 . ٘مجاد الطبلم(

 
  

                                                                                                                                       
 ( .3/119املرجع السابق , ) 1
 ( .9/112املرجع السابق , ) 9
 ( .7/951املرجع السابق , ) 1
 ( .194م,  )1751ه /1171,  9البن قيم اجلوزية , دار الكتب العلمية, بًنوت , طالفوائد ,  2
 ( .1/26م , )1775,  1النظرات , مصطفى لطفي املنفلوطي, دار صادر للنشر والتوزيع , بًنوت, ط 3
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 .نواعواوأ الرمحة قينة املطلب الجاني: دلاالت

 بالشدبة لخحسة هللا لعباده فيي نػعان:     

الخحسة العامة وىي التي تذسل جسيع السخمػقات , بسا فييع الكافخ , إال   -ٔ
أن رحسة هللا لمكافخ إنسا ىي رحسة بجنية جدجية دنيػية قاصخة غاية القرػر 

بالصعام بالشدبة لخحسة السؤمغ , فالحي يخزق الكافخ ىػ هللا الحي يخزقو 
والذخاب والمباس والسدكغ والسشكح وغيخ ذلظ , أما السؤمشػن فخحستيع رحسة 

 . ٔأخز مغ ىحه وأعطع، ألنيا رحسة إيسانية ديشية دنيػية

الخحسة الخاصة , وىي التي تخز السؤمشيغ , حيث يخحسيع هللا في   -ٕ
ي اآلخخة الجنيا بالتػفيق لؤلعسال الرالحة , ولفعل الخيخ والبخ , ويخحسيع ف

 بالرفح والغفخان , والشجاة مغ الشار , والفػز بالجشان.

أما بالشدبة لكيسة الخحسة كخمق إسبلمي فيي عمى أنػاع , وصػر متعجدة      
 , ومغ صػرىا :

الخحسة بالشفذ : ونعشي بيا أن يخحع السدمع نفدو بحيث يجشبيا السيالظ ,  -ٔ
تي تيػي بالسدمع إلى التيمكة , ومغ تمظ السيالظ كافة السعاصي والحنػب ال

فسغ رحستو بشفدو أن يجشبيا كل ما يؤدي إلى سخط هللا وعقابو , يقػل تعالى 
 .ٕ: }َواَل َتْقُتُمػْا َأنُفَدُكْع ِإنَّ َّللّاَ َكاَن ِبُكْع َرِحيًسا{

الخحسة بالػالجيغ : ورحستيع تقتزي البخ بيسا , وتقجيخىسا , واحتخاميسا ,  -ٕ
, يقػل الحق تبارك وتعالى : }َواْخِفْس َلُيَسا  ٖا أو ىجخىساوعجم عريانيس

 .ٗ َجَشاَح الحُّلِّ ِمَغ الخَّْحَسِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْسُيَسا َكَسا َربََّياِني َصِغيًخا{ 

                                                           
 ( .927انظر : شرح العقيدة الواسطية , دمحم بن صاحل العثيمٌن, ) 1
 . 97النساء  :  9
 ( .115املؤمن , د. مصطفى مراد , )انظر : خلق  1
 . 92اإلسراء :  2
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الخحسة باألبشاء : وتكػن رحستيع بالعصف عمييع , واإلحدان إلييع ,  -ٖ
لتعامل معيع , ولشا في رسػل هللا وحدغ رعايتيع , وتجشب القدػة والعشف في ا

صمى هللا عميو وسمع أسػة حدشة , حيث ضخب لشا أروع الرػر في رحستو 
 بالرغار.

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  فعغ أسامة بغ زيج _رضي هللا عشيسا_ قال : َكاَن َرُسػُل َّللاَّ
َغ َعَمى َفِخِحِه اأُلْخَخى، ُثعَّ َوَسمََّع َيْأُخُحِني َفُيْقِعُجِني َعَمى َفِخِحِه، َوُيْقِعُج الَحدَ 

 ٔ«المَُّيعَّ اْرَحْسُيَسا َفِإنِّي َأْرَحُسُيَسا»َيُزسُُّيَسا، ُثعَّ َيُقػُل: 

الخحسة بالشداء : ونقرج بيا حدغ معاشختيغ , وشيب التعامل معيغ ,  -ٗ
واإلحدان إلييغ ,وتجشب ضمسيغ , وأذيتيغ , يقػل صمى هللا عميو وسمع : 

َمِع اْسَتْػُص » ػا ِبالشَِّداِء، َفِإنَّ الَسْخأََة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع، َوِإنَّ أَْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
أَْعبَلُه، َفِإْن َذَىْبَت ُتِكيُسُو َكَدْخَتُو، َوِإْن َتَخْكَتُو َلْع َيَدْل أَْعَػَج، َفاْسَتْػُصػا 

 .ٕ«ِبالشَِّداءِ 

ل أىل بيتو وأىل وده وقخابتو , الخحسة باألىل واألقارب : بأن يخحع الخج -٘
بحدغ عذختيع , وتػجيو الشرح ليع , وتقػيسيع وإرشادىع لدبل الخيخ , يقػل 
تعالى : }َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُقػا َأنُفَدُكْع َوأَْىِميُكْع َناًرا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة 

 ُٖرػَن َّللاََّ َما َأَمَخُىْع َوَيْفَعُمػَن َما ُيْؤَمُخون{َعَمْيَيا َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَجاٌد اَل َيعْ 

الخحسة بالفقخاء والزعفاء : بتقجيع العػن ليع , وإشعام جائعيع , وكدػة  -ٙ
عارييع , يجخل ضسغ الخحسة بالزعفاء : الخحسة بالخجم , الخحسة بالسخضى , 

 .. وغيخىع الخحسة باأليتام , الخحسة بكبار الدغ , الخحسة بالسطمػميغ

                                                           
 ( .6/6( , )4111أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب : وضع الصيب على الفخب , حديث رقم ) 1
( , 1111أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب: خلق آدم عليو السالم و ريتو , حديث رقم ) 9
(2/111. ) 
 . 4التحرمي :  1
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ْػِط، َفَدِسْعُت َصْػًتا  فعغ أبي مدعػد البجري قال : ُكْشُت َأْضِخُب ُغبَلًما ِلي ِبالدَّ
ْػَت ِمَغ اْلَغَزِب، َقاَل: َفَمسَّا َدَنا «اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػدٍ »ِمْغ َخْمِفي،  ، َفَمْع َأْفَيِع الرَّ

اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػٍد، »ِو َوَسمََّع، َفِإَذا ُىَػ َيُقػُل: ِمشِّي ِإَذا ُىَػ َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَميْ 
ْػَط ِمْغ َيِجي، َفَقاَل: «اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػدٍ  اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػٍد، َأنَّ »، َقاَل: َفَأْلَقْيُت الدَّ

 .ٔ«هللَا َأْقَجُر َعَمْيَظ ِمْشَظ َعَمى َىَحا اْلُغبَلمِ 

ي بخحستيع سقييع وإشعاميع , وتجشب تعحيبيع الخحسة بالحيػان : ونعش -ٚ
 وإلحاق األذى بيع .

َلَعَغ هللُا »فقج مخ الشبي صمى هللا عميو وسمع بحسار قج وسع في وجيو فقال : 
 .ٕ«الَِّحي َوَسَسوُ 

 مدتػيات الخحسة: 

لمخحسة درجات ومدتػيات , قج يرل بعزيا إلى أن يذعخ الخاحع بسثل      
ا , وقج ترل إلى أن تكػن فعبل وسمػكا أكثخ مغ أن مذاعخ مغ يخحسو تسام

تكػن مجخد مذاعخ في الرجر  , وتتشازل ىحه السدتػيات حتى تكػن شفقة 
عابخة , أو رقة آنية ال تقػى عمى تحخيس صاحبيا تحخيزا مؤثخا في بحل 

 .ٖالسعػنة , أو تقجيع السؤونة

 الكيع والسعاني السشجرجة تحت قيسة الخحسة:
قج ذىب بعس أىل المغة إلى أن الخأفة بسعشى الخحسة , الخأفة : و  -

وبعزيع قال : الخأفة أكثخ مغ الخحسة , أي أن الخأفة مبالغة في 

                                                           
( , 1437أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو , ابب :صحبة املماليك , وكفارة من لطم عبده , حديث رقم ) 1
(1/1961. ) 
( , 9115أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو , ابب :النهي عن ضرب احليوان يف وجهو, حديث رقم )  9
(1/1451. ) 
 ( .9/4يداين , )انظر : األخالق اإلسالمية وأسسها , عبد الرمحن حسن حبنكة امل 1
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, وقج جاءت الخأفة مقتخنة بالخحسة في أكثخ مغ   ٔرحسٍة خاصة
ْغ َأنُفِدُكْع  مػضع في القخآن الكخيع , يقػل تعالى : }َلَقْج َجاءُكْع َرُسػٌل مِّ

 .َٕمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيٌز َعَمْيُكع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُؤوٌف رَِّحيع{َعِديٌد عَ 

الحشان : يقػل تعالى:  }َياَيْحَيى ُخِح اْلِكَتاَب ِبُقػٍَّة َوآَتْيَشاُه اْلُحْكَع َصِبيِّا*  -
, ذكخ بعس السفدخيغ أن الحشان   َٖوَحَشاًنا مِّغ لَُّجنَّا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِكيِّا{

ىحه اآلية ىػ بسعشى الخحسة , أي رحسة مغ عشجنا , ال يسمظ  في
 .ٗعصاءىا غيخنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .9/93انظر : التحرير والتنوير , دمحم الطاىر بن عاشور , ) 1
 . 196التوبة :   9
 . 11_  19مرمي :  1
 ( .16/134جامع البيان يف أتويل القرآن , للطربي , ) 2
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 املبحح األول:

 .تطبيقات قينة الرمحة يف العصر احلاضر وأساليب غرسوا وتعزيزها 
حيغ تتأصل الخحسة في الشفذ اإلندانية عغ شخيق التخبية الحدشة ,      

فإنيا تيّحب عبلقة اإلندان بسغ حػلو , فيتعاير مع أفخاد مجتسعو عمى أساس 
مغ العفػ والتدامح والتعاشف والذفقة والسػدة , مسا يشعكذ ذلظ بآثار إيجابية 

احع وتعاشف , يقػل عمى السجتسع السدمع , فيعير السؤمشيغ في تػاد وتخ 
ِىْع، َوَتَخاُحِسِيْع، َوَتَعاُشِفِيْع َمَثُل »صمى هللا عميو وسمع :  َمَثُل اْلُسْؤِمِشيَغ ِفي َتَػادِّ

َيِخ َواْلُحسَّى  . ٔ«اْلَجَدِج ِإَذا اْشَتَكى ِمْشُو ُعْزٌػ َتَجاَعى َلُو َساِئُخ اْلَجَدِج ِبالدَّ

مغ كبخ وحدج وبغس , وما  وبحلظ تقل الجخائع , وتخف أمخاض القمػب
أحػجشا في وقتشا الحاضخ , لسجتسع يقػم أساسو عمى األلفة والسحبة والتبلحع 

 ونبح الفخقة والذحشاء والبغزاء.

 
  

                                                           
( , 9464رواه اإلمام مسلم يف صحيحو , ابب: تراحم املؤمنٌن وتعاطفهم وتعاضدىم , حديث رقم )  1
(2/1777.) 
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 املطلب األول: أهه التطبيقات املعاصرة لقينة الرمحة.

 أىع الشساذج والتصبيقات والدمػكيات السعاصخة ليحه الكيسة:
والشاىي عغ السشكخ عمى العراة والسحنبيغ , رحسة اآلمخ بالسعخوف  -

فيػ حيغ يدجي ليع الشرح , والتػجيو , ويأمخىع بالسعخوف , أو 
يشياىع عغ السشكخ , ال يفعل ذلظ إال حخصا عمى مرمحتيع , ورحسة 
ورأفة بحاليع , وخػفا عمييع مغ مغبة الحنػب والسعاصي , وإنقاذا ليع 

مى ذلظ أن الذخيعة اإلسبلمية مغ غزب هللا وعقػبتو , ومسا يجل ع
حثت عمى الخحسة والخأفة أثشاء االحتداب , والتحمي بالخفق والميغ في 
الجعػة إلى هللا  , كسا أمخ هللا نبيو مػسى _عميو الدبلم_ في دعػتو 

 . ٔلفخعػن فقال : }َفُقػاَل َلُو َقْػاًل لَّيًِّشا لََّعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى{

عغ الصخيق , رأفة ورحسة بعسال الشطافة , ومداعجة ليع  إماشة األذى -
, وإشفاقا عمييع , إلى جانب أن إماشة األذى صجقة , كسا أشار بحلظ 

يَساُن ِبْزٌع َوَسْبُعػَن »السرصفى صمى هللا عميو وسمع :  َأْو ِبْزٌع  -اإْلِ
، َوَأْدَناَىا ِإَماَشُة اأْلََذى ُشْعَبًة، َفَأْفَزُمَيا َقْػُل اَل ِإَلَو ِإالَّ هللاُ  -َوِستُّػَن 

يَسانِ   ٕ«َعِغ الصَِّخيِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَغ اإْلِ

الخحسة بغيخ السدمسيغ , ومغ صػرىا : دعػتيع بمصف إلى الجيغ  -
اإلسبلمي , وعجم إرىابيع وتخػيفيع , أو االعتجاء عمييع , ومغ أخّل 

اإلرىاب , والقدػة ,  بحلظ فقج أساء لئلسبلم , وأضيخه لمشاس بسطيخ
والغمطة , والغجر , والخيانة , حيث ثبت عغ الشبي صمى هللا عميو 

                                                           
 . 22طو :  1
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َمْغ َقَتَل ُمَعاَىًجا َلْع َيِخْح َراِئَحَة الَجشَِّة، َوِإنَّ ِريَحَيا ُتػَجُج »وسمع أنو قال : 
 . ٔ«ِمْغ َمِديَخِة َأْرَبِعيَغ َعاًما

الخحسة باألبشاء , ألنيع أمانة في أعشاق اآلباء واألميات والسخبيغ ,   -
فبل يرح تعشيفيع أوتخػيفيع أوإرىابيع , أوالقدػة عمييع أثشاء العسمية 
التخبػية , بالزخب , والتجخيح , واإلىانة , ولشا في رسػل هللا أسػة 
حدشة , ففي الحجيث الحي روتو عائذة_رضي هللا عشيا_ : جاء 

خابي إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع فقال : أتقّبمػن الربيان ؟! فسا أع
َأَوَأْمِمُظ َلَظ َأْن َنَدَع َّللاَُّ ِمْغ َقْمِبَظ »نقبميع , فقال صمى هللا عميو وسمع : 

 .ٕ«الخَّْحَسةَ 

رحسة الػالي بقػمو,واألميخ بأفخاد شعبو, واإلمام بالسرميغ, وكل راٍع  -
وهللا  :قال عػد _رضي هللا عشو_ : أن رجبل،يخحع رعيتو, فعغ أبػ مد

يا رسػل هللا إني ألتأخخ عغ صبلة الغجاة مغ أجل فبلن مسا يصيل 
بشا، فسا رأيت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع في مػعطة أشج غزبا 

إن مشكع مشفخيغ، فأيكع ما صمى بالشاس «ثع قال:  مشو يػمئح،
 . »ٖلحاجةفميتجػز، فإن فييع الزعيف والكبيخ وذا ا

 شبية في أنػاع الخحسة:

                                                           
( , 1144يث رقم )أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب : إمث من قتل معاىدا بغًن جرم , حد 1
(2/77. ) 
 ( .6/5( , )3776أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب : رمحة الولد وتقبيلو ومعانقتو , حديث رقم ) 9
أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو , ابب ختفيف اإلمام يف القيام , وإدتام الركوع والسجود, حديث رقم )  1

519( , )1/129. ) 



ٖٕ٘ 

 

وال يجخل ضسغ أنػاع الخحسة الخضا والدكػت عغ تقريخ السقرخيغ      
, وإجخام السجخميغ , وفجػر الفاجخيغ , وضمع الطالسيغ , بل يجب تأديب 
ىؤالء , وإقامة العقػبة أو الحج عمييع  , ففي ذلظ دفٌع لذخىع , وزجٌخ لكل 

سجتسع مغ مغ تدػل لو نفدو أن يفعل فعميع , أو يححو ححوىع , وراحة لم
 شخورىع .
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 املطلب الجاني: أساليب غرس قينة اإلحشان وتعزيزها.

 أوال/ عمى مدتػى الفخد :

مجاىجة الشفذ في التخمق بخمق الخحسة , والقزاء عمى القدػة التي  -ٔ
يججىا السخء في نفدو , فاألخبلق الحسيج يسكغ اكتدابيا , كسا اشار لحلظ 

يِغ َوِإنََّسا » صمى هللا عميو وسمع حيشسا قال : َمْغ ُيِخِد َّللاَُّ ِبِو َخْيًخا ُيَفقِّْيُو ِفي الجِّ
 .ٔ«الِعْمُع ِبالتََّعمُّعِ 

تخقيق القمب , باإلكثار مغ سساع آيات الخحسة وتفديخىا , ومعخفة عدائع  -ٕ
مغفخة هللا ومػجبات رحستو , وقخاءة سيخة الخسػل صمى هللا عميو وسمع , 

يا الخحسة بالشداء , والربيان , والحيػانات , وفي ومػاقفو التي تتجمى في
العقػبات , وفي الحخوب , بل إنو صمى هللا عميو وسمع يخحع أمتو مغ كثخة 
السػعطة خذية تصخق الدآمة لقمػبيع , وكحلظ قخاءة سيخة الدمف الرالح , 

 وتمّسذ قيسة الخحسة في مػاقفيع ومعامبلتيع.

الشيي عغ السشكخ , ألنيسا سببان مغ تصبيق شعيخة األمخ بالسعخوف و  -ٖ
أسباب تشدل الخحسة , والحرػل عمى الدعادة األبجية , يقػل تعالى : 
}َواْلُسْؤِمُشػَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس َيْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَيْشَيْػَن َعِغ 

بَلَة َوُيْؤُتػَن الدَّ  َكاَة َوُيِصيُعػَن َّللّاَ َوَرُسػَلُو ُأْوَلـِئَظ َسَيْخَحُسُيُع اْلُسشَكِخ َوُيِكيُسػَن الرَّ
َّللّاُ{

ٕ . 

 ثانيا / عمى مدتػى الجساعة:

تزافخ جيػد السخبيغ بأن يجعمػا مغ الخحسة مشصمقا ال حجود لو في  -ٔ
العسمية التخبػية بكل أبعادىا السختمفة , وأن يبحلػا قرارى جيجىع في غخس 

واألخبلق الفاضمة , ألن السجرس الحي يتعامل مع تبلميحه  الكيع اإلسبلمية ,
                                                           

 ( .1/92( , )45ي يف صحيحو , ابب: العلم قبل القول والعمل , حديث رقم )اإلمام البخار أخرجو  1
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في ضػء الخحسة , الشظ أن درسو سيكػن ناجحا , وسيتسكغ مغ استسالة 
قمػب شبلبو , بحيث يجعميع متمقيغ لكل ما يقجمو ليع بكل يدخ وسيػلة , 
كيف ال وىػ الخحيع بيع , الحي قزى عمى الخػف مغ نفػسيع , وحقق ليع 

 .ٔستقخار الشفدياألمغ واال

عقج الجورات التجريبية , والشجوات الجيشية , والسحاضخات الكيسة , التي  -ٕ
تحث عمى التحمي باألخبلق الفاضمة بسا فييا خمق الخحسة , وتعديدىا لجى 
عامة الشاس عمى مختمف ثقافاتيع , وبيان اآلثار اإليجابية التي تشعكذ عمى 

 الفخد والسجتسع.

قخآنية , واألحاديث الشبػية, التي ترف الخحسة اإلليية , نذخ اآليات ال -ٖ
وتبيغ صفة الخحسة عشج نبي الخحسة صمى هللا عميو وسمع , وتحث عمى تخاحع 
السدمسيغ فيسا بيشيع , وذلظ بكتابة ىحه اآليات واألحاديث في األماكغ العامة , 

, لتحكيخ كأماكغ االنتطار في السدتذفيات , وساحات السجارس , والجامعات 
 الشاس بكيسة الخحسة, وتأصيميا في نفػسيع.

التفكخ في اآلثار اإليجابية التي يجشييا السجتسع السدمع مغ تخّمق أفخاده  -ٗ
بالتخاحع, حيث أن الخحسة قػام كثيخ مغ األخبلق الحدشة, فمػ تخاحع الشاس 

ساعي، فيسا بيشيع ستقل الخبلفات في السجتسع السدمع, وسيشتذخ التكافل االجت
وسيؤثخ كل مدمع أخاه السدمع عمى نفدو, وغيخىا مغ األخبلق التي امتجح هللا 
اَر  بيا صحابة رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع , قال تعالى : }َوالَِّحيَغ َتَبػَُّءوا الجَّ

يَساَن ِمغ َقْبِمِيْع ُيِحبُّػَن َمْغ َىاَجَخ ِإَلْيِيْع َواَل َيِجُجوَن ِفي ُصُجوِرىِ  سَّا َواإْلِ ْع َحاَجًة مِّ

                                                           
انظر : الدالالت الرتبوية يف بعي أمساء هللا احلسىن وصفاتو العليا , حبث مقدم لنيل درجة املاجستًن من  1

إعداد : علي مخيس علي آل رداد  ه ,1215جامعة أم القرى , مكة املكرمة , قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة , 
 ( .11الغامدي , )
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ُأوُتػا َوُيْؤِثُخوَن َعَمٰى َأنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَن ِبِيْع َخَراَصٌة ۚ َوَمغ ُيػَق ُشحَّ َنْفِدِو 
ِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػنَ   .ٔ}َفُأولَٰ
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 املبحح الجاني: أثر الرمحة يف الدعوة إىل اهلل, ومعوقاتوا.

جسيعا صمػات هللا وسبلمو عمييع، وىي الجعػة إلى هللا ىي ميسة الخسل 
 ميخاث الشبػة بعج انقصاع الػحي، وىي مغ أجّل األعسال.

ويعتبخ مجال الجعػة إلى هللا مغ أىع السجاالت التي تحتاج إلى قيسة الخحسة,  
لتأليف القمػب واستسالتيا لمجخػل في اإلسبلم, حيث أن ليحه الكيسة أثخ فاعل 

, ولشا في رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع أسػة حدشة في مجال الجعػة إلى هللا 
حيث اترف بالخحسة في تعاممو مع السجعػيغ , يقػل الحق تبارك وتعالى : 
ػْا ِمْغ َحْػِلَظ  }َفِبَسا َرْحَسٍة مَِّغ َّللّاِ ِلشَت َلُيْع َوَلْػ ُكشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلنَفزُّ

ْل َعَمى َّللّاِ ِإنَّ َفاْعُف َعْشُيْع َواْسَتْغِفْخ لَ  ُيْع َوَشاِوْرُىْع ِفي اأَلْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػكَّ
ِميغَ  َّللّاَ ُيِحبُّ اْلُسَتَػكِّ

ٔ{. 

حيث كان صمى هللا عميو وسمع مثاال لمخحسة في التعامل مع قػمو وصحابتو 
الكخام, حتى لػ تعمق األمخ بتخفيف الربلة, رحسة بالرغار، فعغ أنذ بغ 

إني ألدخل «  :_رضي هللا عشو_  : أن الشبي صمى هللا عميو وسمع قالمالظ 
في الربلة وأنا أريج إشالتيا، فأسسع بكاء الربي، فأتجػز في صبلتي مسا 

 .ٕ«أعمع مغ شجة وجج أمو مغ بكائو

 
  

                                                           
 . 137آل عمران :  1
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 يف الدعوة إىل اهلل. الرمحة أثر: األول املطلب

 أوال: أثخ قيسة الخحسة عمى الجاعية:

ان أثخ واضح يشعكذ عمى الجاعية عشج مسارستو الجعػة إلى هللا, لكيسة اإلحد
 مغ تمظ اآلثار:

اقتجاء الجاعية بشبي الخحسة صمى هللا عميو وسمع , حيغ وصفو هللا تعالى  -ٔ
ِ َوالَِّحيَغ َمَعُو {في القخآن الكخيع بالخحسة قال تعالى :  مَُّحسٌَّج رَُّسػُل َّللاَّ

اء َعَمى اْلُكفَّاِر  ِ َأِشجَّ جًا َيْبَتُغػَن َفْزبًل مَِّغ َّللاَّ ُرَحَساء َبْيَشُيْع َتَخاُىْع ُركَّعًا ُسجَّ
ُجػِد َذِلَظ َمَثُمُيْع ِفي التَّْػَراِة  ْغ َأَثِخ الدُّ َوِرْضَػانًا ِسيَساُىْع ِفي ُوُجػِىِيع مِّ

نِجيِل َكَدْرٍع َأْخَخَج َشْصَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغمَ  َع َفاْسَتَػى َعَمى ُسػِقِو َوَمَثُمُيْع ِفي اإْلِ
اِلَحاِت  رَّاَع ِلَيِغيَع ِبِيُع اْلُكفَّاَر َوَعَج َّللاَُّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ُيْعِجُب الدُّ

 } ِٔمْشُيع مَّْغِفَخًة َوَأْجخًا َعِطيساً 
اقتجاء الجاعية باألنبياء والخسل والجعاة السحكػرون في القخآن الكخيع  -ٕ

تجحيع هللا تعالى بالخحسة قبل العسل , ومشيع الخزخ قال ,والحيغ ام
ْغ ِعشِجَنا َوَعمَّْسَشاُه ِمغ لَُّجنَّا  ْغ ِعَباِدَنا آَتْيَشاُه َرْحَسًة مِّ تعالى : }َفَػَجَجا َعْبًجا مِّ

 ٕ{ ِعْمًسا

وكحلظ صاحب يذ الحي تجمت في دعػتو معالع الخحسة وىػ يجعػىع بيغ 
َوَجاَء ِمْغ َأْقَرى اْلَسِجيَشِة َرُجٌل  ياقػم" , قال تعالى : } الفيشة واألخخى بــ "

, وكحلظ رحستو بيع رغع أنيع قتمػه  ٖ{ َيْدَعٰى َقاَل َيا َقْػِم اتَِّبُعػا اْلُسْخَسِميغَ 
 .ٗ{ شخ قتمو , يقػل تعالى : }َقاَل َيا َلْيَت َقْػِمي َيْعَمُسػنَ 
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عمى كثيخ مغ خرال  إذا اترف الجاعية بالخحسة فإن ذلظ يبعثو -ٖ
الخيخ , وكخيع الدجايا, وحسيج األخبلق , فإذا كان رحيسا كان 
_ببل شظ_ محدشا ,ومغيثا لمسميػف , وباذال لمسعخوف , محبا 
لمخيخ, معيشا لمسعخوف, ناصخا لمزعيف, يفيس قمبو خيخا وبخا, 
وغيخىا مغ الرفات الحسيجة التي ال ترجر إال مغ امتؤل قمبو 

 بالخحسة.
ب تشفيخ السجعػيغ , ألن الغمطة والذجة, وقدػة القمب, وسيء تجش -ٗ

الخمق, مجعاة لمشفخة وكخه الجيغ بخبلف الخحسة , يقػل تعالى: 
ػْا { َفِبَسا َرْحَسٍة مَِّغ َّللّاِ ِلشَت َلُيْع َوَلْػ ُكشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلنَفزُّ

ُيْع َوَشاِوْرُىْع ِفي اأَلْمِخ َفِإَذا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َواْسَتْغِفْخ لَ 
ِميغَ  ْل َعَمى َّللّاِ ِإنَّ َّللّاَ ُيِحبُّ اْلُسَتَػكِّ يقػل الدعجي  }َٔعَدْمَت َفَتَػكَّ

النفزػا مغ {أي: سيئ الخمق  }ولػ كشت فطا{_رحسو هللا_ : )
ألن ىحا يشفخىع ويبغزيع لسغ قام بو ىحا الخمق  }حػلظ
الخئيذ في الجيغ، تجحب الشاس إلى  فاألخبلق الحدشة مغ.الديئ

ديغ هللا، وتخغبيع فيو، مع ما لراحبو مغ السجح والثػاب 
الخاص، واألخبلق الديئة مغ الخئيذ في الجيغ تشفخ الشاس عغ 
الجيغ، وتبغزيع إليو، مع ما لراحبيا مغ الحم والعقاب الخاص، 

 .ٕ(!فيحا الخسػل السعرػم يقػل هللا لو ما يقػل، فكيف بغيخه؟

 ثانيا: أثخ قيسة الخحسة عمى السجعػيغ:

                                                           
 . 137آل عمران :  1
تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم املنان , عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي , حتقيق: عبد الرمحن  9

 . 1/132م ,  9111-ىـ 1291,   1بن معال اللوحيق,  مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع , ط
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 لكيسة الخحسة أثخ واضح يشعكذ عمى السجعػيغ, مغ تمظ اآلثار:
شيػع األلفة والسحبة بيغ السجعػيغ , فجيششا ديغ الخحسة , وىػ  -ٔ

أبعج ما يكػن عغ اإلرىاب والتخػيف والقدػة , أشاع مبجأ الخحسة 
 حع والتعاون والتآزر ., وحث عمى ىحه الكيسة , ليعع التػاد والتخا

ىجاية السجعػ إلى شخيق الحق, وذلظ ألن مذاعخ الخحسة  -ٕ
بالسجعػ تؤلف الشفذ رغع إدبارىا بجاية, وتحببيا إلى اإلصغاء 
لمشرح, مسا يخترخ الصخيق عمى الجاعية في سخعة ىجاية 
السجعػ, ومغ ذلظ قرة الغبلم الييػدي, فعغ أنذ رضي هللا 

ان يخجم الشبي صمى هللا عميو وسمع، أن غبلما لييػد، ك»عشو: 
« أسمع»فسخض فأتاه الشبي صمى هللا عميو وسمع يعػده، فقال: 

 .ٔ«فأسمع

اقتجاء السجعػيغ بالجاعية, فبل شظ أن القجوة الحدشة ىي مغ أفعل  -ٖ
الػسائل وأقخبيا لمشجاح وأكثخىا فاعمية في حياة الجعاة, والجاعية 

اء مسارستيع لمخصأ , وال السحِدغ يجعػ السجعػيغ ويخحسيع أثش
يشطخ إلييع نطخة ازدراء وانتقاص وشساتة, فيرل إلى قمػبيع مغ 
دون أن يبحل أدنى مذقة في ذلظ, فبسجخد أن يكػن رحيسا بيع 
فإنو يدتسيل قمػب السجعػيغ إليو, وإنيع ببل شظ سيعجبػن بمصفو 

 ورحستو ويقتجون بو.

 
  

                                                           
 (.5/115( , )3435أخرجو البخاري يف صحيحو, ابب عبادة املشرك, حديث رقم ) 1



٘ٗٓ 

 

 املطلب الجاني: معوقات قينة الرمحة.

 / مػانع الخحسة اإلليية :أوال

الذخك باهلل , حيث أن السذخك باهلل أبعج ما يكػن مغ رحسة هللا ,   -ٔ
فالسذخك ُيحبط عسمو في الجنيا واآلخخة , ويحخم مغ دخػل الجشة , ويدتحق 
العقػبة والعحاب في الجنيا واآلخخة , وكل تمظ األمػر أبعج ما تكػن عغ رحسة 

نَّ َّللّاَ اَل َيْغِفُخ َأن ُيْذَخَك ِبِو َوَيْغِفُخ َما ُدوَن َذِلَظ ِلَسغ , يقػل تعالى : }إِ  ٔهللا
 َٕيَذاء َوَمغ ُيْذِخْك ِباهلّلِ َفَقِج اْفَتَخى ِإْثًسا َعِطيًسا{

اإلفداد في األرض , ونقرج بو االعتجاء عمى الشفذ والعخض والسال  -ٕ
قخارىع , وإثارة الفػضى واألمغ واألمان , وإرىاب السدمسيغ وزعدعة أمشيع واست

, وكل مغ كان ذلظ شأنو فيػ أبعج ما يكػن عغ رحسة  ٖ, وإىجار الحقػق 
الخحيع الخحسغ, يقػل تعالى : }ِإنََّسا َجَداء الَِّحيَغ ُيَحاِرُبػَن َّللّاَ َوَرُسػَلُو َوَيْدَعْػَن 

ْغ ِخبلٍف َأْو ِفي اأَلْرِض َفَداًدا َأن ُيَقتَُّمػْا َأْو ُيَرمَُّبػْا َأْو ُتَقصَّ  َع َأْيِجيِيْع َوَأْرُجُمُيع مِّ
ْنَيا َوَلُيْع ِفي اآلِخَخِة َعَحاٌب َعِطيع{  . ُٗيشَفْػْا ِمَغ اأَلْرِض َذِلَظ َلُيْع ِخْدٌي ِفي الجُّ

كثخة الحنػب والسعاصي , يقػل ابغ قيع الجػزية : )مغ وافق هللا في صفة  -ٖ
مغ صفاتو قادتو تمظ الرفة إليو بدمامو، وأدخمتو عمى رّبو، وأدنتو مشو، 
وقّخبتو مغ رحستو، وصّيختو محبػًبا لو , فإنو سبحانو رحيع يحب الخحساء , ولػ 

                                                           
انظر : الرمحة اإلهلية )دراسة قرآنية( , حبث مقدم لنيل درجة املاجستًن  من جامعة النجاح الوطنية بفلسطٌن   1

 (122م , إعداد : عمران عزت يوسف خبيل , )9117, كلية الدراسات العليا , 
 . 26النساء :  9
 .( 125انظر : الرمحة اإلهلية )دراسة قرآنية( , عمران عزت يوسف خبيل , )  1
 . 11املائدة :   2
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بيا ضج ىحه الرفات، لع يكغ في الحنػب والسعاصي إال أنيا تػجب لراح
 . ٔوتسشعو مغ االتراف بيا لكفى بيا عقػبة(

 ثانيا/ معػقات خمق الخحسة اإلندانية:

ضعف اإليسان , فإن اإليسان ىػ روح األعسال واألخبلق , وىػ الباعث  -ٔ
عمييا , واآلمخ بأحدشيا , والشاىي عغ أقبحيا , وعمى قجر قػة اإليسان يكػن 

, فإذا ضعف اإليسان , قل تخمق  ٕتساره وانتياؤهأمخه ونييو لراحبو , وائ
 السؤمغ باألخبلق الحسيجة , بسا في ذلظ خمق الخحسة.

قدػة القمب , وىي ضج الخحسة , وتعشي انعجام اإلحداس , وغيبة الزسيخ  -ٕ
, وإدمان الطمع , وىجخ الذفقة , ووفاة العػاشف , وسكػن السذاعخ  , 

عغ الخحسة والخأفة , لحلظ لع يحدنيع قتل وأصحاب ىحه الشعػت أبعج الخمق 
األنبياء , وتحخيف كبلم هللا , ونقس السػاثيق , والكفخ بآيات هللا , وأخح الخبا , 

 .ٖوأكل أمػال الشاس بالباشل

ِ ُأْوَلِئَظ ِفي َضبَلٍل  غ ِذْكِخ َّللاَّ يقػل هللا عد وجل : } َفَػْيٌل لِّْمَقاِسَيِة ُقُمػُبُيع مِّ
 .ُٗمِبيغ{

 

 

 

                                                           
الداء والدواء , اجلواب الكايف ملن سأل عن اجلواب الشايف , البن قيم اجلوزية , حتقيق : دمحم أمجل اإلصالحي  1

 ( .145 -144ه , )1297,  1, دار عامل الفوائد , جدة , ط
حتقيق: دمحم املعتصم ابهلل انظر : مدارج السالكٌن بٌن منازل إايك نعبد وإايك نستعٌن , البن قيم اجلوزية ,  9

 ( .1/943م , )1774ه/ 1214,  1البغدادي , دار الكتاب العريب , بًنوت, ط
 ( .121انظر : خلق املؤمن , د. مصطفى مراد , ) 1
 . 99الزمر :  2
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 اخلامتة

وأخيخا .. ىحا ما تيدخ جسعو عغ قيسة الخحسة , فكل خيٍخ وتدجيج فشعدوه إلى 
هللا , وكل تقريخ وخمل فسغ الشفذ والذيصان , وهللا ورسػلو مشو بخيئان , 

 أسأل هللا أن يكػن ىحا العسل خالرا لػجيو الكخيع .

 وصمى هللا عمى نبيشا دمحم عميو أفزل الربلة وأزكى الدبلم .  

 الشتائج
قيسة الخحسة أساس األخبلق الفاضمة , فستى ما تسكشت  -ٔ

الخحسة مغ فؤاد السؤمغ  ,كان أرق فؤادا , وأكسل إحدانا, وأعطع نفعا 
 لعباد هللا , وأكثخ تآزرا وتعاشفا وتعاونا .

ال يجخل ضسغ أنػاع الخحسة الخضا والدكػت عغ تقريخ  -ٕ
غ , وضمع الطالسيغ , بل السقرخيغ , وإجخام السجخميغ , وفجػر الفاجخي

 يجب تأديب ىؤالء , وإقامة العقػبة أو الحج عمييع.
تجشب تشفيخ السجعػيغ , ألن الغمطة والذجة, وقدػة القمب,  -ٖ

 وسيء الخمق, مجعاة لمشفخة وكخه الجيغ بخبلف الخحسة.

 التػصيات
تػصي الباحثة بتزافخ الجيػد في اإلعبلم والتعميع لشذخ ثقافة الخحسة  -ٔ

وأىسية ذلظ وانعكاسو عمى حياة الفخد والجساعة، مع ضخورة االستفادة 
 مغ معصيات العرخ في نذخ أثخ الخحسة وإبخاز إيجابياتو.

حث شبلب الجراسات العميا واألكاديسييغ بتأصيل مػضػع الخحسة في  -ٕ
 وتصبيقاتو في العرخ الحاضخ . الجعػة إلى هللا

إجخاء دراسات تعشي بسػضػعات قيسة الخحسة , والكذف عغ تحليل  -ٖ
 عكبات تصبيقو في السجتسع اإلسبلمي.
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 املراجع

أثخ معاممة الخسػل صمى هللا عميو وسمع في نذخ الجيغ اإلسبلمي ,  -ٔ
د. يحي بغ عبج هللا الذيخي , فيخسة وشباعة مكتبة السمظ فيج الػششية , 

 م.ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔ,  ٔالخياض , ط
األخبلق اإلسبلمية وأسديا , عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ,   -ٕ

 م .ٕٓٔٓه/ ٖٔٗٔ,  ٛدار القمع , دمذق , ط
إغاثة الميفان مغ مرايج الذيصان , ابغ قيع الجػزية , تحقيق: دمحم   -ٖ

 حامج الفقي , مكتبة السعارف لمشذخ والتػزيع, الخياض.
لكبلم العمي الكبيخ, جابخ بغ مػسى بغ عبج القادر أيدخ التفاسيخ   -ٗ

, ٘أبػ بكخ الجدائخي, مكتبة العمػم والحكع, السجيشة السشػرة, ط
 م .ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ

التحخيخ والتشػيخ, دمحم الصاىخ ابغ عاشػر, الجار التػندية لمشذخ ,  -٘
 ه .ٜٗٛٔ,  ٔتػنذ , ط

العمساء  التعخيفات , عمي بغ دمحم الجخجاني , تحقيق : جساعة مغ -ٙ
 م .ٖٜٛٔه / ٖٓٗٔ,  ٔبإشخاف الشاشخ , دار الكتب العمسية, بيخوت, ط

تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كبلم السشان , عبج الخحسغ بغ  -ٚ
ناصخ بغ عبج هللا الدعجي , تحقيق: عبج الخحسغ بغ معبل المػيحق,  

 م ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ,   ٔمؤسدة الخسالة لمشذخ والتػزيع , ط
في تأويل القخان , دمحم بغ جخيخ الصبخي , تحقيق : جامع البيان   -ٛ

,  ٔأحسج دمحم شاكخ , مؤسدة الخسالة لمشذخ والتػزيع , ط
 م .ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ
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حمية األولياء وشبقات األصفياء , أبػ نعيع , أحسج بغ عبج هللا   -ٜ
 م .ٜٗٚٔه/ ٜٖٗٔاألصبياني , دار الدعادة لمشذخ والتػزيع , مرخ , 

رصفى مخاد , دار الفجخ لمشذخ والتػزيع , خمق السؤمغ , د. م  -ٓٔ
 م .ٕ٘ٓٓه/ٕٙٗٔ,  ٔالقاىخة , ط

خمق السدمع , دمحم الغدالي , دار القمع لمشذخ والتػزيع, دمذق ,   -ٔٔ
 م .ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔ,  ٓٔط

الجاء والجواء , الجػاب الكافي لسغ سأل عغ الجػاب الذافي , البغ   -ٕٔ
قيع الجػزية , تحقيق : دمحم أجسل اإلصبلحي , دار عالع الفػائج , ججة , 

 ه .ٜٕٗٔ,  ٔط
الجالالت التخبػية في بعس أسساء هللا الحدشى وصفاتو العميا ,   -ٖٔ

السكخمة ,  بحث مقجم لشيل درجة الساجدتيخ مغ جامعة أم القخى , مكة
ه , إعجاد : عمي خسيذ عمي آل ٚٔٗٔقدع التخبية اإلسبلمية والسقارنة , 

 رداد الغامجي.
الجاللة السعجسية في اآليات الػاردة في الخحسة , بحث مقجم   -ٗٔ

لمسؤتسخ الجولي عغ الخحسة في اإلسبلم , إعجاد : د. إيسان دمحم أميغ بشي 
 عامخ , مجمج بحػث السؤتسخ .

أحسج سحشػن , مشذػرات الحبخ لمشذخ والتػزيع , ديػان الذيخ  -٘ٔ
 م .ٕٚٓٓ,  ٕالجدائخ , ط

ديػان دمحم العيج آل خميفة , دار اليجى لمشذخ والتػزيع , الجدائخ ,   -ٙٔ
 م .ٕٓٔٓ
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الخحسة اإلليية )دراسة قخآنية( , بحث مقجم لشيل درجة الساجدتيخ    -ٚٔ
م , ٜٕٓٓيا , مغ جامعة الشجاح الػششية بفمدصيغ , كمية الجراسات العم

 إعجاد : عسخان عدت يػسف بخيت .
الخحسة في حياة الخسػل صمى هللا عميو وسمع , أ.د. راغب   -ٛٔ

الدخجاني , بحث مشذػر ومقجم لجائدة : معالي الديج حدغ عباس شخبتمي 
 , بإشخاف رابصة العالع اإلسبلمي .

 روح السعاني في تفديخ القخان العطيع والدبع السثاني, شياب الجيغ  -ٜٔ
محسػد األلػسي , تحقيق: عمي عبج الباري عصية , دار الكتب العمسية , 

 ه .٘ٔٗٔ, ٔبيخوت , ط
سشغ التخمحي , تحقيق وتعميق : أحسج دمحم شاكخ , ودمحم فؤاد عبج   -ٕٓ

الباقي , وإبخاليع عصػة عػض , شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى البابي 
 م .ٜ٘ٚٔه/ ٜٖ٘ٔ,  ٕالحمبي , مرخ , ط

الػاسصية , دمحم بغ صالح العثيسيغ , تحقيق: سعج شخح العقيجة   -ٕٔ
,  ٘فػاز الرسيل , دار ابغ الجػزي لمشذخ والتػزيع , الخياض , ط

 ه .ٜٔٗٔ
صحيح البخاري , السعخوف بالجامع السدشج الرحيح السخترخ   -ٕٕ

مغ أمػر رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وسششو وأيامو , تحقيق: دمحم زىيخ 
 ه .ٕٕٗٔ,  ٔر شػق الشجاة لمشذخ والتػزيع , طبغ ناصخ الشاصخ , دا

صحيح مدمع , , السدسى بالسدشج الرحيح السخترخ بشقل العجل   -ٖٕ
عغ العجل إلى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع , تحقيق : دمحم فؤاد عبج 

 الباقي , دار إحياء التخاث العخبي , بيخوت.
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,  ٕبيخوت , طالفػائج , البغ قيع الجػزية , دار الكتب العمسية,   -ٕٗ
 م .ٖٜٚٔه /ٖٜٖٔ

لدان العخب , البغ مشطػر, أبي الفزل, جسال الجيغ بغ مشطػر   -ٕ٘
 ه .ٗٔٗٔ, ٖاألنراري , دار صادر لمشذخ والتػزيع , بيخوت , ط

مختار الرحاح, ألبي بكخ الخازي, زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ   -ٕٙ
عرخية , بيخوت , أبي بكخ الخازي, تحقيق: يػسف الذيخ دمحم , السكتبة ال

 م .ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ, ٘ط
مجارج الدالكيغ بيغ مشازل إياك نعبج وإياك ندتعيغ , البغ قيع   -ٕٚ

الجػزية , تحقيق: دمحم السعترع باهلل البغجادي , دار الكتاب العخبي , 
 م .ٜٜٙٔه/ ٙٔٗٔ,  ٖبيخوت, ط

السعجع السفيخس أللفاظ القخان الكخيع , دمحم فؤاد عبج الباقي ,   -ٕٛ
 م .ٜ٘ٗٔه/ٖٗٙٔ,  ٔدار الكتب السرخية , طمصبعة 

معجع مقاييذ المغة ,البغ فارس, أبػ الحديغ, أحسج بغ فارس   -ٜٕ
القدويشي الخازي, تحقيق: عبج الدبلم دمحم ىارون , دار الفكخ لمشذخ 

 م .ٜٜٚٔه/ٜٜٖٔوالتػزيع, 
السفخدات في غخيب القخان, الخاغب األصفياني, تحقيق: صفػان   -ٖٓ

 ه .ٕٔٗٔ, ٔدار القمع لمشذخ والتػزيع , دمذق, طعجنان الجاودي,  
مقرج الخحسة وأثخه في حياة السدمع , بحث مقجم لمسؤتسخ الجولي   -ٖٔ

عغ الخحسة في اإلسبلم , والسشعقج بجامعة السمظ سعػد , بسجيشة الخياض , 
ه , إعجاد : حديغ دمحم السحيسيج , مجمج ٖٚٗٔ/ ٗ/  ٜٕ-ٕٛبتاريخ 

 بحػث السؤتسخ .
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لسدمع , أبػ بكخ جابخ الجدائخي , دار الدبلم لمصباعة مشياج ا  -ٕٖ
 .ٔوالشذخ , مرخ , ط

الشطخات , مرصفى لصفي السشفمػشي, دار صادر لمشذخ والتػزيع ,   -ٖٖ
 م .ٜٜٚٔ,  ٔبيخوت, ط
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 فورس اآليات

 الصفحة رقمها اآلية ت

ِ َوالَِّحيَغ َمَعُو  ٔ اء َعَمى اْلُكفَّاِر }مَُّحسٌَّج رَُّسػُل َّللاَّ َأِشجَّ
 ُرَحَساء َبْيَشُيع..

ٕٜ ٘ 

 ٙ ٚٓٔ }َوَما َأْرَسْمَشاَك ِإالَّ َرْحَسًة لِّْمَعاَلِسيغ{ ٕ

َغ َّللّاِ ِلشَت َلُيْع َوَلْػ ُكشَت َفطِّا َغِميَع  ٖ }َفِبَسا َرْحَسٍة مِّ
ػْا ِمْغ َحْػِلَظ {  اْلَقْمِب اَلنَفزُّ

ٜٔ٘ ٚ 

ْبِخ  }ُثعَّ َكاَن ِمغَ  ٗ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 َوَتَػاَصْػا ِباْلَسْخَحَسِة{

ٔٚ ٛ 

} َربََّشا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَسًة َوِعْمًسا َفاْغِفْخ ِلمَِّحيَغ  ٘
 َتاُبػا َواتََّبُعػا َسِبيَمَظ .. 

ٚ ٜ 

ِلمَِّحيَغ }َوَرْحَسِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَدَأْكُتُبَيا  ٙ
 َيتَُّقػَن{

ٔ٘ٙ ٜ 

 ٔٔ ٕٖٔ }َوَأِشيُعػْا َّللّاَ َوالخَُّسػَل َلَعمَُّكْع ُتْخَحُسػن{ ٚ

}َوَربَُّظ اْلَغُفػُر ُذو الخَّْحَسِة َلْػ ُيَؤاِخُحُىع ِبَسا َكَدُبػا  ٛ
َل َلُيُع اْلَعَحاَب {  َلَعجَّ

٘ٛ ٔٔ 

َيَذْأ ُيْحِلْبُكْع }َوَربَُّظ اْلَغِشيُّ ُذو الخَّْحَسِة ِإن  ٜ
 َوَيْدَتْخِمْف ِمغ َبْعِجُكع مَّا َيَذاء {

ٖٖٔ ٔٔ 

بُُّكْع ُذو َرْحَسٍة َواِسَعٍة َواَل ُيَخدُّ  ٓٔ }َفِإن َكحَُّبػَك َفُقل رَّ
 َبْأُسُو َعِغ اْلَقْػِم اْلُسْجِخِميغ{ 

ٔٗٚ ٔٔ 

خُّ وَ  ٔٔ ِشَي الزُّ  ٔٔ َٖٛأنَت }َوَأيُّػَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنِّي َمدَّ



ٜ٘ٗ 

 

 َأْرَحُع الخَّاِحِسيغ ..

ِ َكَتَب  ٕٔ َساَواِت َواأَلْرِض ُقل هللّ }ُقل لَِّسغ مَّا ِفي الدَّ
 َعَمى َنْفِدِو الخَّْحَسَة..

ٕٔ ٕٔ 

 ٕٔ ٗ }َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيع{ ٖٔ

 ٗٔ ٜٕ }َواَل َتْقُتُمػْا َأنُفَدُكْع ِإنَّ َّللّاَ َكاَن ِبُكْع َرِحيًسا{ ٗٔ

}َواْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح الحُّلِّ ِمَغ الخَّْحَسِة َوُقل رَّبِّ  ٘ٔ
 اْرَحْسُيَسا َكَسا َربََّياِني َصِغيًخا{

ٕٗ ٔٗ 

}َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُقػا َأنُفَدُكْع َوأَْىِميُكْع َناًرا َوُقػُدَىا  ٙٔ
 الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة..

ٙ ٔ٘ 

ْغ َأنُفِدُكْع َعِديٌد َعَمْيِو َما  }َلَقْج َجاءُكعْ  ٚٔ َرُسػٌل مِّ
 َعِشتُّْع ..

ٕٔٛ ٔٙ 

}َياَيْحَيى ُخِح اْلِكَتاَب ِبُقػٍَّة َوآَتْيَشاُه اْلُحْكَع َصِبيِّا*  ٛٔ
 َوَحَشاًنا مِّغ لَُّجنَّا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِكيِّا{

ٕٔ ٔٙ 

 ٚٔ ٗٗ كَُّخ َأْو َيْخَذى{}َفُقػاَل َلُو َقْػاًل لَّيًِّشا لََّعمَُّو َيَتحَ  ٜٔ

}َواْلُسْؤِمُشػَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعٍس  ٕٓ
 َيْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَيْشَيْػَن َعِغ اْلُسشَكِخ..

ٚٔ ٔٛ 

يَساَن ِمغ َقْبِمِيْع ُيِحبُّػَن  }َوالَِّحيَغ َتَبػَُّءوا ٕٔ اَر َواإْلِ الجَّ
 َمْغ َىاَجَخ ِإَلْيِيْع..

ٜ ٜٔ 

ْغ ِعشِجَنا  ٕٕ ْغ ِعَباِدَنا آَتْيَشاُه َرْحَسًة مِّ }َفَػَجَجا َعْبًجا مِّ
 { َوَعمَّْسَشاُه ِمغ لَُّجنَّا ِعْمًسا

ٙ٘ ٕٓ 

 ٕٔ َٕٓقاَل َيا  َوَجاَء ِمْغ َأْقَرى اْلَسِجيَشِة َرُجٌل َيْدَعىٰ  }  ٖٕ



٘٘ٓ 

 

 { َقْػِم اتَِّبُعػا اْلُسْخَسِميغَ 

 ٕٔ ٕٙ { }َقاَل َيا َلْيَت َقْػِمي َيْعَمُسػنَ  ٕٗ

}ِإنَّ َّللّاَ اَل َيْغِفُخ َأن ُيْذَخَك ِبِو َوَيْغِفُخ َما ُدوَن َذِلَظ  ٕ٘
 ِلَسغ َيَذاء..

ٗٛ ٕٕ 

َوَرُسػَلُو َوَيْدَعْػَن }ِإنََّسا َجَداء الَِّحيَغ ُيَحاِرُبػَن َّللّاَ  ٕٙ
 ِفي اأَلْرِض َفَداًدا..

ٖٖ ٕٕ 

ِ ُأْوَلِئَظ ِفي  ٕٚ } َفَػْيٌل لِّْمَقاِسَيِة ُقُمػُبُيع مِّغ ِذْكِخ َّللاَّ
 َضبَلٍل ُمِبيغ{

ٕٕ ٕٖ 

 
  



٘٘ٔ 

 

 فورس األحاديح

 الصفحة الحديث ت

ِتْدَعًة َوِتْدِعيَغ َجَعَل َّللاَُّ الخَّْحَسَة ِماَئَة ُجْدٍء، َفَأْمَدَظ ِعْشَجُه » ٔ
 ُجْدًءا..

٘ 

 ٙ َىِحِه َرْحَسٌة َجَعَمَيا َّللاَُّ ِفي ُقُمػِب ِعَباِدِه..» ٕ

ِىْع، َوَتَخاُحِسِيْع، َوَتَعاُشِفِيْع َمَثُل »  ٖ َمَثُل اْلُسْؤِمِشيَغ ِفي َتَػادِّ
 اْلَجَدِج ِإَذا اْشَتَكى ِمْشُو ُعْزٌػ..

ٙ 

َقاَل َّللاَُّ: َأَنا الخَّْحَسُغ َوِىَي الخَِّحُع، َشَقْقُت َلَيا اْسًسا ِمَغ »   ٗ
 اْسِسي

ٛ 

 ٓٔ «ِفي ُكلِّ َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجخٌ » ٘

 ٕٔ « َمْغ اَل َيْخَحُع اَل ُيْخَحعُ » ٙ

الخَّاِحُسػَن َيْخَحُسُيُع الخَّْحَسُغ، اْرَحُسػا َمْغ ِفي اأَلْرِض » ٚ
َساِء َيْخَحْسُكْع   «َمْغ ِفي الدَّ

ٕٔ 

 ٖٔ َدَخَمِت اْمَخأٌَة الشَّاَر ِفي ِىخٍَّة َرَبَصْتَيا، َفَمْع ُتْصِعْسَيا..» ٛ

َبْيَشَسا َكْمٌب ُيِصيُف ِبَخِكيٍَّة، َكاَد َيْقُتُمُو الَعَصُر، ِإْذ َرَأْتُو » ٜ
..  َبِغيّّ

ٖٔ 

ُأمٍَّة ِمْغ ِعَباِدِه، َقَبَس ِإنَّ هللَا َعدَّ َوَجلَّ ِإَذا َأَراَد َرْحَسَة » ٓٔ
 َنِبيََّيا َقْبَمَيا..

ٖٔ 

 ٗٔ «المَُّيعَّ اْرَحْسُيَسا َفِإنِّي َأْرَحُسُيَسا»  ٔٔ

 ٘ٔ اْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء، َفِإنَّ الَسْخأََة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع..» ٕٔ



ٕ٘٘ 

 

 ٘ٔ «اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػٍد، اْعَمْع، َأَبا َمْدُعػدٍ » ٖٔ

 ٘ٔ «َلَعَغ هللُا الَِّحي َوَسَسوُ » ٗٔ

يَساُن ِبْزٌع َوَسْبُعػَن » ٘ٔ ُشْعَبًة،  -َأْو ِبْزٌع َوِستُّػَن  -اإْلِ
 َفَأْفَزُمَيا َقْػُل اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا..

ٔٚ 

َمْغ َقَتَل ُمَعاَىًجا َلْع َيِخْح َراِئَحَة الَجشَِّة، َوِإنَّ ِريَحَيا ُتػَجُج » ٙٔ
 «َمِديَخِة َأْرَبِعيَغ َعاًماِمْغ 

ٔٚ 

 ٛٔ «َأَوَأْمِمُظ َلَظ َأْن َنَدَع َّللاَُّ ِمْغ َقْمِبَظ الخَّْحَسةَ » ٚٔ

 ٛٔ إن مشكع مشفخيغ، فأيكع ما صمى بالشاس فميتجػز..« ٛٔ

يِغ َوِإنََّسا الِعْمُع » ٜٔ  ٛٔ «ِبالتََّعمُّعِ َمْغ ُيِخِد َّللاَُّ ِبِو َخْيًخا ُيَفقِّْيُو ِفي الجِّ

إني ألدخل في الربلة وأنا أريج إشالتيا، فأسسع بكاء « ٕٓ
 الربي..

ٕٓ 

أن غبلما لييػد، كان يخجم الشبي صمى هللا عميو وسمع، » ٕٔ
 فسخض..

ٕٔ 
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