
 

 الحديث المسلسل باألولية

 َيرحُمهُمَالرحمنَ،َارحمواَمنَفيَاألرضَيرحمكمَمنَفيَالسماءَالراحمون
(1). 

  توطئة

الحمددد َبَرلَالمدددالمينَالمحددداَالدددرحمنَالدددرحيمَوالأددد  َوالسددد مَ حددد َ رحدددمَ

َن.المرسحينَوآلهَوأحبهَ جممينَومنَسارَ ح َ ربهمَواقتف َ ثرهمَإل َيومَال ي

ََ ماَبم َ:

ألولَيحمدلَالحلداءَاوَ،َ هميةَكبير َفيَتشدكيلَ لدلَاللالدلَذاَال رسَاألولفتم َ

لحدلََتكويندهَفيمداَبمد َ،َإذَإنَلالدلَالمحدمَمهمداَ ردذَفديَرححتدهَفدي وًراَمهًماَفديَ

هًماَمحفددوًراَفدديَذاكرتددهَمدد ثًراَفدديَ  مددا َذاتددهَمسددايبلدد َالحلدداءَاألولَفدد نَالمحددمَ

ذاَ مددرَاتفلدديَ حيددهَكددلَناريددايَلرا دد َمسدداهمةَفمالددةَفدديَتكددوينَشرأدديته.َوهدد

ءَالت ريسَ،َلذاَفلد َ كد َ حمداءَلرا د َالتد ريسَ حد َوجدولَاسدتم ا َالمد رسَلحلدا

يلدةَتكونَالكحمايَاألول َ سمةَفديَمحتواهداَشديلةَفديَلريجلَ نَف،َاألولَباللحبةَ

هددذاَالبدد َمددنَاالسددتم ا َحتدد َ حدد َمسددتوذَماهددرَاألسددتاذَالرددارجيَ،َو رضددها.َو

يكدددونَ حددد َاردددت  َالمراحدددلَال راسددديةَمدددنََاألولَ رس َواالهتمدددامَبالدددالسدددتم اا

َالت ريسَفيَرياضَاأللفالَإل َالت ريسَفيَمراحلَال كتوراه.

)الحد ي َالمسحسدلََوق َ  لَالمحماءَ ح َتلحي َللي َوهوَ نَيكدونَهدذاَالحد ي 

فيتفتد ََ،(2)الحد ي َ حدملحدلَ ولَح ي َيتحلاهَاللاللَمنَشيرهَفيَرححتهَلَباألولية(

هذهَالكحمايَ،َوق َب  َهذاَالمر َ ن َالمحماءَمنَاإلمامَسفيانَبنَ ييندةَ ح َسممهَ

هـ(َالذيَتنتهيَ ن هَسحسحةَاألوليةَ،َبممن َ نَسفيانَبنَ ييندةَهدوَالدذي198ََ)يَ

هـ(َمن260ََب  َ ر َالب ءَبتمحيمَهذاَالح ي َ،َإذَسممهَ ب َالرحمنَبنَبشرَ)يَ

وهددوَ ولَحدد ي َسددممتهَمددنَسددفيان.َو رددذَ بدد َالددرحمنََ:َسددفيانَبددنَ يينددةَ،َوقددال
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يمحمهَلت ميذهَ ولَماَيمحمهم.َوق َتحل َسفيانَهذاَالح ي َمنَشيرهَ مروَبنَ ينارَ

))إنَسحسدحةَهدذاَالحد ي َتنتهديََ،َ يَ:َهح ي َتحلاهَمندهـ(،َولمَيكنَ ول125ََ)يَ

ومدددنَرواهَمسحسددد ًَإلددد َمنتهددداهَفلددد ََإلددد َسدددفيانَبدددنَ ييندددةَفلدددلَ ونَمدددنَفوقدددهَ،

ددوَ  ((مَ ه 
.َوهددذاَمددنَبددالَللددا  َاإلسددنا .َوقدد َوأددحيَإليندداَهددذهَالسحسددحةَالمباركددةَ(3)

َسنوأحهاَإل َ نَيشاءَهللاَتمال .َ-إنَشاءَهللاَتمال ََ-باألوليةَ،َونحنَ

ذاَهددَوجدد يرَبالددذكرَ نددهَالَ رددلَلهددذهَاألوليددةَبالممددلَبحدد ي َالرحمددةَ،َإذَإن

 ددنَواجددلَالممددلَبددهَسددواءَ َكددانَ ولَحدد ي َتحليندداهَََالنبدديَابدديَ ددنثَالحدد ي 

َحد ي لنسبةَلحمملَمدنَفر يدايَتحلديَال مَتحليناهَآررَح ي .َوهذهَاألوليةَبا ساتذتناَ

((منَُمح حَالمحمَالَمنَأحبه))الَمنَ ساسياتهاَ،َفاألوليةَ
(4)َ.َ

َاألهميةَاال تلا يةََ:َالمبح َاألولَ

نَلدربلَبديالحب ءَبهذاَالح ي َ هميةَكبير َفيَالبناءَاال تلا يَ،َإذَيتمَمنَر لهَ

النداسَ،ََالرحمنَ،َوترتلَآثارَهذاَاالسمَ ح َالمب َالدذيَيدرحمَاإليمانَباسمَهللاَ

َ:َمااهرَ همهاَفييةَلحح ي َوي عَالش  َوالغحاة.َوتتجح َاألهميةَاال تلا 

 اإليمان بالرحمن سبحانه

ومدنَملتضديايَاإليمدانَ،َوهيَأدفةَالدرحمنََ،َبأفةَمنَأفايَهللاَاإليمان

لَ حد َمدنَيمدر َبهذهَالأفةَ نَنتمثلَالحأةَالبشريةَمنَهذهَالأفة.َفمنَالواجد

السددميَفدديَاكتسددالَالممكددنَمددنَتحدداَالأددفايَوالترحدد َبهدداَ))َأددفايَالرددال َ

((رلَقريًبدداَمددنَالددَ:َ يوالتححدديَبمحاسددنهاَ،َوبددهَيأدديرَالمبدد َربانًيدداَ،َ
،َفمددنَ(5)

َوهددي،َثمدرايَاإليمدانَباسدمَهللاَالدرحمنَ نَنترحد َباللد رَالبشدريَمدنَهدذهَالأدفةَ

َ نَأددفايَالرددال َليسدديََهللاَالرحمددةَ،َفنددرحمَمرحوقددايَأددفة .َولدديسَبرددا  

فدددالفر َبدددينَأدددفايَهللاََ؛َوإنَكدددانَبينهمددداَتشدددابهَفددديَاالسدددم،َكأدددفايَالمرحدددو َ

.َوذكرَالغزاليَ نَحداَالمبد َالمد منَمدنَأدفةَوأفايَالمب َكالفر َبينَهللاَوالمب 

فيأددرفهمَ ددنَجحدديمَالغفحددةَإلدد َجنددايَ،َالماأددينََ بددا َهللاَالددرحمنَ نَيددرحمَ
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والَيد ررَجهدً اَفديَالنأدحَواإلرشدا َلد  َ،َاللا ايَبدالرف َوالحلد َ ونَتمنيد َ

يتمرضواَلسرلَهللاَ
(6).َ

 سير السنة على منهج القرآن

إنَإذََالب ءَبهذاَالح ي َيمد َتسدييًراَلحسدنةَالملهدر َ حد َمدنهآَاللدرآنَالكدريمَ،

دبَ :ََرحمدةَفديَقولدهَكتابهَبالَب  َهللاَ ،َ[1]الفاتحدةَ:َََيمَ حالدرَ َنَ مَ حَ الدرَ َهللاَ َمَ س 

لمحديءَاتب  َبهدذاَالحد ي ََلسنة هَي النَ ح َالرحمة.َوكذلاَافارتارَاسمينَمنَ سما

اَيزيد َمدبالرحمةَسيًراَ ح َسنةَاللرآنَالكريمَفديَالبد ءَبالرحمدةَفديَالتمحديم.َوهدذاَ

لد ينَ،َاوهمداَ  امتداَهدذاَ،َمنَثلةَالمسحمَبوح  َالمنهآَالذيَيندتامَالكتدالَوالسدنةَ

 َلَحد ياألمرَالذيَيوحيَبدهَانسدجامَ وَ،َبلَهوَاالنسجامَالتام،َوالَتناقضَبينهماَ

نَاَمدمدفد ذاَاتفد َالوحيدانَ حد َالرحمدةَ يشدذَ نهَ؛َحرحمدةمعَ ولَآيةَفيَذكرهمداَل

َترب َ ح َمنهجهما.

 الرحمة المهداة

سدحَ :ََقولدهَفديََلنبديَامدعَوأد ََينسجمَالب ءَبهذاَالحد ي  داَ  ر  م  َإالَنو  اا 

نَ  ًةَلحمال مي  م  ح  لرحمدةَالمهد ا َا نَيب  َمنهآَهدذاَالرسدولََ[َ فيجوز107]األنبياءَََر 

وَهدد،َألنَبمثتددهَرحمددةَومنهجددهَرحمددهَبددلََبالغحاددةَالَالَبددلَالَبدد َ نَيبدد  َبالرحمددة

َ.َوهذهَفا   َ ل يةَتجمحنداَنمدر َ هدمَأدفةَمدنَأدفايَهدذاَالنبديَالرحمةَبمينها

انَالكددريمين.َولمدداَكددَمددنَجهددةَ،َونددز ا َثلددةَبددالترابلَالوثيدد َبددينَممددانيَالددوحيين

َ همَأفةَمنَأفاته.َستكونَالرحمةف نهَ،َق و َو سو ََالمسحمَيترذَالنبيَ

 الرجاء في رحمة هللا 

 نََهددوَرجدداءَمندداَ:َيمدد َالبدد ءَبهددذاَالحدد ي َاسددتملاًراَلرحمددةَهللاَتمددال َ،َ يَ

رحمتدهَةَإالَبف نهَالَ ح َمناَيد رلَالجندَيمامحناَهللاَسبحانهَوتمال َبرحمتهَالَبم لهَ،

َمحنداَهللاالَبممحهَ،َف ذاَاستحضرناَاسمهَالرحمنَفيَ ولَماَن رسهَف نناَنرجوَ نَيما

َيَلحمبد تمال َبه.َوهذاَماَيلدويَالرجداءَفديَرحمدةَهللاَتمدال َالدذيَيمد َالجنداحَالثدان

َبم َالرو َمنَهللاَتمال .
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َاألهميةَالحغويةََ:َالمبح َالثانيَ

لحب ءَبهذاَالح ي َ هميةَلغويةَكبير َفيَاالبتمدا َ دنَالتلدر َالحفاديَ،َفلد َ

تضددمنَالحدد ي َجوانددلَجماليددةَ قيلددةَمددنَالناحيددةَالأددوتيةَوالأددرفيةَوالنحويددةَ

َوالب غيةَتزي َمنَرقةَالرلالَوتبم هَ نَالرلالَالمتشنآَالمتلر .

 الناحية الصوت

 أوايَالح ي َمنَ جملَاألأوايَمنَناحيدةَالتنداغمَالأدوتيَإذَشداعَفيدهَ

ث ثةَ أوايَ كثرَمنَغيرهاَبشكلَالفديَوهديَالمديمَوالدراءَوالندونَفأدويَالمديمَ

مدرايَ،َثدمَأدوي8ََمرايَوبم هَفديَالشديوعَأدويَالدراءَالدذيَتكدرر10ََتكررَ

يَالمربيددةَمددرايَوهددذهَاألأددوايَالث ثددةَمددنَ جمددلَ أددوا4َالنددونَالددذيَتكددررَ

لتضمنهماَأدفةَالغندةَبالنسدبةَلحمديمَوالندونَوالتكريدرَلحدراء.َولمداَكدانَهدذاَالحد ي َ

 ولَمدداَيملددرَسددمعَلالددلَالمحددمَف نددهَيمدد َتربيددةَذوقيددةَلحذا لددةَالنغميددةَللالددلَالمحددمَ

بحيدد َينشددىَ حدد َسددماعَالكدد مَالرقيدد َالرفيدد َاألمددرَالددذيَيجمحددهَينفددرَمددنَسددماعَ

شَاألسددماعَبىأددواتهاَالنشددازَالتدديَالَتنسددجمَمددعَالتربيددةَالكحمددايَالربيثددةَالتدديَتردد 

الذوقيةَالتيَتحلاهاَمنَالح ي َ،َوبالنتيجةَف نَمنَترب َ ح َسماعَالكحمايَالجميحدةَ

الَيستليعَالتحفاَبالكحمايَالربيثدةَألنهداَسدتر شَلسدانهَ،َوهدذاَمدنَالحدينَفديَاللدولَ

 لغد َاللغدا َفر دون.َوبدذلاََالذيَ ُمرَفيهَنبيَهللاَموس َ حيهَالس مَفيَمرالبدة

يكونَلاللَالمحمَ بم َماَيكونَ نَالمن َالحفاديَواال تد اءَ حد َايردرينَبالحسدانَ

َفهوَقضاءَ ح َ ش َماَيمكنَ نَيفضيَلحمن َوهوَاإلرهالَالحفاي.َ

 الصرف 

اسددتمملَالحدد ي َاسددمَالفا ددلَ)الددراحم(َمددعَالمبدد َ،َولددمَيسددتمملَالددرحمنَ وَ

 ندهَلمدلَرحمدةَمنداَواحد  َتجمحنداَنأديلَرحمدةَهللاَتمدال َ،ََالرحيمَفكىنهَتحميحَإل 

ولذلاَ برَباسدمَالفا دلَالَبالأدفة.َوالشدواه َ حد َذلداَكثيدر َ،َولدوَ بدرَبأديغةَ

المبالغةَلترتبيَرحمةَهللاَتمال َلمنَكانيَلهَالرحمةَسجيةَ وَكدانَمكثدًراَمنهداَولدمَ

اَاإليهامَفحهَالحمد َوالمندة.َتشملَمنَيرحمَمر َ وَمرتينَفىت َباسمَالفا لَليزيلَهذ



وهذاَ مرَيلر َشبحَالتلر َفل َتكونَرحمةَواح  َكافيةَألنَنأيرَإلد َ نَنكدونَ

َمرحومين.

ََالنحو

اسدددتممالَ سدددحولَالشدددرلَوالجدددزاءَإممدددانَفددديَالدددربلَبدددينَالممدددلَوثوابددده.َ -

َفالتركيلَالحغويَيبم َ ح َاللمىنينةَفيَحأولَرحمةَهللاَتمال َلحراحم.َ

دـُكم(َ،َفهدوَفديَحالدةَالسدكونَالح ي َقرئَ - بسكونَالميمَوبضدمهاَمدنَ)يرحم 

،َ(7)يكونَمجزوًماَ ح َ نهَجدوالَاللحدلَ،َ مداَفديَحالدةَالرفدعَفهدوَ حد َاالسدت نا 

 وبذلاَتكونَالجمحةَمفي  َلح  اء.

 البالغة

اللبا َبذكرَالشيءَوض هَفيَ بدار َواحد  َ،َوقد َوقدعَاللبدا َفديَالحد ي َ

َبينَالسماءَواألرض.َ

اسَاالشتلا َلتضمنَالحد ي َاشدتلاقايَمرتحفدةَبدينَاسدمَوفمدلَوبدينَفمدلَجن

َوفملَوبينَاسمَواسمَلما  َ)رحم(.

الكنايددةَ ددنَالموأددو َ)مددنَفدديَالسددماء(َوفيهدداَتكنيددةَ ددنَهللاَتمددال َ وَ ددنَ

َ.ََ(8)الم  كة

َفض ًَ نَذلاَفل َحوذَالح ي َمجمو دةَمدنَاألسداليلَالحغويدةَمنهداَالربدر

 َلتديَتفيداميةَواإلنشاءَفديَالجمحدةَالفمحيدةَاألمريدة.َوالجمحدةَاالسدميةَفيَالجمحةَاالس

ذلداََالثبايَوالجمحةَالفمحيةَالتديَتفيد َالتجد  َوالحد و َوجمحدةَالشدرلَوجوابدهَوكدل

ينَحددمددنَالتنددوعَالمبلددريَفدديَاسددتممالَإمكانيددايَالحغددةَالتمبيريددةَممدداَيتدديحَلحلالددلَ

َرَ دنَمدامبيرَبداللرا  َالمرتحفدةَلحتمبيديسممهاَريارايَتمبيريةَمرتحفةَتمكنهَمنَالت

نَفدديَ ارحددهَوارتيددارَاللوالددلَالحفايددةَالمنسددجمةَمددعَالهدد  َالددذيَيريدد هَمددنَ ونَ 

نَير شَ ذنَالسامعَبمبار َمز جةَوكلَذلاَيلويَالرحمةَفيَقحبدهَليدرحمَالنداسَمد

َاأللفااَالبذي ةَالتيَق َيكونَتىثيرهاَ قوذَمنَتىثيرَالسي .
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َاألهميةَالفلهيةَ:َالمبح َالثال َ

َ:َلحب ءَبالح ي َالمسحسلَباألوليةَ هميةَفلهيةَتتجح َفيَمااهرَ همهاَ

 وجوب الرحمة 

 وجددلَالحدد ي َالرحمددةَرحمددةَمرحوقددايَهللاَتمددال َ،َإذَور َاألمددرَبالرحمددةَ

بأدديغةَفمددلَاألمددرَ)ارحمددوا(َ،َواتفلدديَكحمددةَ حمدداءَاألأددولَ حدد َ نَاألأددلَفدديَ

َ ليلَيأرفهَ دنَالوجدولَإلد َغيدره.َوهدذاَالفمدلَاألمرَ نهَيفي َالوجولَماَل مَيىي 

جاءَبأيغةَاألمرَ،َولمَيىت ناَ ليلَيأرفهَ نَالوجولَ،َفد لَذلداَ حد َ نَالرحمدةَ

واجبةَ ح َكلَمسحم.َوذكرَكحمدةَ)مدن(َيممدمَالرحمدةَلتشدملَ مدومَالملد ءَ،َوهديَ

)) تدد ََ:َريَهندداَتشددملَغيددرَالملدد ءَمددعَالملدد ءَمددنَبددالَالتغحيددلَ،َقددالَالمبدداركفو

بأدديغةَالممددومَليشددملَجميددعَ أددنا َالرحدد َفيددرحمَالبددرَوالفدداجرَوالنددال َوالددبهمَ

َ.ََ(9)والوحوشَواللير((

 الجزاء على األعمال

ومدنََ،إنَهللاَتمال َيجازيَالناسَ ح َ  مالهمَإنَريًراَفريرَوإنَشًراَفشرَ

ح مدواَُرح مدواَ، فهدوَمدنََذلاَالجزاءَنزولَرحمةَهللاَتمال َ ح َالراحمين.َفألنهمَر 

بددالَالجددزاءَمددنَجددنسَالممددل.َومددنَجهددةَثانيددةَفدد نَاالرددت  َبددينَأددفايَالرددال َ

لممدلَوأفايَالمرحو َكاالرت  َبينَالرال َوالمرحو َ،َلذلاَفالجزاءَالَيلدارنَبا

َيمرفهاَغيرَهللاَتمال .،َفهوَيفوقهَ ضماًفاَمضا فةَالَ

َاألهميةَالنفسيةَ:َالمبح َالرابعَ

الحدد ي َفيددهَإ رددالَلحرحمددةَفدديَاللحددلَلتحددلَمحددلَ كسددهاَفهددوَمددنَبددالَإذاَ

حضدريَالم  كددةَفغابدديَالشديالين.َوتتجحدد َايثددارَالنفسدديةَفديَالحدد ي َ حدد َشددكلَ

َ:َمااهرَ همهاَ

 

 الصداقة مع الكون

                                                           
 َ:َتحفةَاألحوذيَبشرحَجامعَالترمذي9ََ



ا َخلَقَ  ))َ:َقالَرسولَهللاَ وو    لَمَّ ُُ ُ اْلَخْلَق َكَتَب فِي ِكَتاِب َكَتَبُه َوُهوَو َمْو هللاَّ

ووبِي "  : َتْحووَت اْلَرووْرِ   َُ فرحمددةَهللاَلمدداَكاندديَسددابلةََ.(10)((" إِنَّ َرْحَمتِووي َسووَبَقْت َغ

وهيَ ولَماَكتدلَاللحدمَجمدلَالحد ي َالممتحدرَبالرحمدةَ ولَمداَي رسدهَلالدلَالمحدمَ

فيكتبهَبلحمه.َفهوَتناغمَالمب َمعَ ولَمرحوقايَهللاَتمال َاللحمَ،َإذَيكونَبهذاَالتنداغمَ

عَأ يًلاَلحكونَمماَيشمرهَبجوَمنَاإليد  َواألمدنَيبمد َ ندهَ شدباحَالمند َ،َويشدي

 فيَقحبهَ حاسيسَالرحمة.

 ذكر الجزاء يسهل الرمل

ءَالتذكيرَبالجزاءَاألررويَيسهلَالمملَ حد َالمامدلَ،َألنَاستحضدارَالجدزا

َيرف َمنَولى َالش  َالموجو  َفيَاألمر.

َاألهميةَاألر قيةَ:َالمبح َالرامسَ

لددذيَإنَلحبدد ءَبهددذاَالحدد ي َ هميددةَكبيددر َفدديَالبندداءَاألر قدديَللالددلَالمحددمَا

َ ءَبهددذاسيأددبحَبتوفيدد َهللاَتمددال َ الًمدداَيوًمدداَمدداَ؛َوتتجحدد َاألهميددةَاألر قيددةَلحبدد

َ:َالح ي َفيَمجمو ةَمااهرَ همهاَ

 إدخال الرحمة نز  للغلظة 

َإنَفدديَتمحددمَحدد ي َالرحمددةَإ رددالَلحرحمددةَفدديَاللحددلَلتكددونَرحًلدداَلحلالددلَ،

مدهَالرأدحةَسدتكبرَمَوتحلَمحدلَاللسدو َوالشد  .َوإذاَتحلداهَفديَ ولَشدبابهَفد نَهدذه

َحت َإذاَشالَ ضحيَهذهَالرأحةَمتىأحةَفيهَالَتفارقه.

َالرحمة لرباد هللا ترالى 

لهدمََهذاَالح ي َيربيَلاللَالمحمَ ح َالرحمدةَلمبدا َهللاَتمدال َببدذلَالنأدح

رحمدةََ امةَكانواَ وَ  مةَ،َوإرشا همَإل َالريرَوتوأيلَالمحمَلهدمَالدذيَيمد َ كبدر

َالذيَيور َتماسةَال نياَوايرر .َََلهمَمنَولى َالجهل

َالحهمَاجمحناَمنَ با اَالرحماء.

                     

                                                           
َ(7021برقمَ)ََرواهَالبراريَ:10َ


