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ْزء   ماَئةَ  ْحَمةَ الر   اهلله  َجَعلَ " :-رضي اهلل عنه- هريرة أبي حديث شرح  "جه
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

- قال: سمعت رسول اهلل  -اهلل عنو رضي-حديث أبي ىريرة  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
وأنزل في األرض جزًءا  ،فأمسك عنده تسعة وتسعين ،جعل اهلل الرحمة مائة جزء)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم

 .(1)((حتى ترفع الدابة حافرىا عن ولدىا خشية أن تصيبو ،فمن ذلك الجزء يتراحم الخالئق ،واحًدا
وأنزل في األرض  ،فأمسك عنده تسعة وتسعين ،اهلل الرحمة مائة جزءجعل )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 

كما أن المخموق أيضًا يوصف  ،فيو الرحمن الرحيم ،-تبارك وتعالى-صفة ثابتة هلل  :الرحمة ،((جزًءا واحًدا
رحمة فرحمة اهلل ال يمكن أن تماثل  ،ولمخالق ما يميق بو منيا ،ولممخموق ما يميق بو من ىذه الصفة ،بالرحمة

فإن ذات اهلل  ا،ولممخموق ذاتً  ،افكما أن لمخالق ذاتً  ،كما أن ذات الخالق ال تماثل ذوات المخموقين ،المخموقين
ذا كان التفاوت واقعً  ،وىكذا أيًضا صفاتو ليست كصفات المخموق ،ليست كذات المخموق ا بين المخموقين وا 

انظر إلى الصفات التي يتفاوت فييا  ؟فكيف بالتفاوت الذي يكون بين الخالق والمخموق ،ابصورة كبيرة جد  
مخموق  وىو ،فيل وجو اإلنسان يشبو وجو النممة ،واإلنسان لو وجو ،النممة ليا وجوف، الوجو :حينما يقالف ،الخمق

وجو اإلنسان يشبو وجو ىل و  ،ال :الجواب ؟ىل وجو اإلنسان يشبو وجو دواب البحرو  ،ال :الجواب؟ ومخموق
فكل  ،جل مثالً الر  في وقل مثل ذلك  ،مخموقات :وىي ،فبينيا من التفاوت ما نشاىده ،ال :الجواب ؟الحيوان

والفرس لو  ،خف أو ،لو رجلوالجمل  ،ليا رجل ز  اإلو  و  ،البط ليا رجلو  ،اإلنسان لو رجلف ،مخموق لو رجل
وكل ذلك يرجع إلى  ،جلجل وىذه ر  فيذه ر   ،ال :الجواب ؟ز  فيل رجل الفرس كرجل البط واإلو   ،أو حافر ،رجل

 .ال وجو لممماثمة ؟فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخموق ،وبينيا ىذا التفاوت العظيم ،المخموق
ورحمة المخموق ثابتة لو أيضًا عمى ما يميق  ،صفة ثابتة عمى ما يميق بجاللو وعظمتو -عز وجل-إًذا رحمة اهلل 

 .بحالو وضعفو وعجزه وافتقاره
 ،وأنزل في األرض جزًءا واحًدا ،فأمسك عنده تسعة وتسعين ،جعل اهلل الرحمة مائة جزء)) :فيذا الحديث يقول

 ،وىي مخموقة ،ىي صفتيم ،ىذه الرحمة التي يتراحم بيا الخالئق ترجع إلييم ،((فمن ذلك الجزء يتراحم الخالئق
وصفاتو غير  ،وذاتو غير مخموقة ،وصفاتو مالزمة لذاتو ،ي ىي صفتوالت -عز وجل-ليست ىي من رحمة اهلل 

 .وبيت اهلل ،اهلل ق  خم   :فيقال ،أن اهلل خمقو ،خمًقا -تبارك وتعالى-لكن قد يضاف الشيء إلى اهلل  ،مخموقة
انظر  ،((فمن ذلك الجزء يتراحم الخالئق ،وأنزل في األرض جزًءا واحًدا ،أمسك عنده تسعة وتسعين)) :فينا

زعت كل ذلك إنما يشترك برحمة واحدة قد و   ،واليوام ،والطيور ،وأنواع الحيوانات ،ىؤالء الخالئق من اآلدميين
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تجد اإلنسان أحياًنا األب أو األم أو  ،وبينيم أيضا من التفاوت في ىذه الرحمة كما بين السماء واألرض ،عمييم
كأن قمبو قد  ،ومنيم من يكون في غاية القسوة والجفاء والغمظة ،غير ذلك في غاية الرحمة والشفقة عمى أوالده

وال يوجد فيو رحمة  ،وأحياًنا ال يبالي بشيء ،الولد أحياًنا يكون في غاية الرحمة ألبيو أو ألموو  ،قطع من الحجر
وأكثر الناس  ،فتصور أرق الناس ،بين العباد -عز وجل-وقسميا اهلل  ،ه الرحمة يتفاوت فييا الناسفيذ ،لوالديو
 .يؤالء يتراحمون يشتركون بجزء من مائة جزءف ؟الناس إليو كيف تكون حالو مع أقرب ،رحمة

حتى ترفع الدابة حافرىا عن ولدىا  ،فمن ذلك الجزء يتراحم الخالئق)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 
تطمق عمى ذوات  :وفي عرف االستعمال ،كل ما يدب عمى األرض: في المغةىي  :الدابة ،((خشية أن تصيبو

 .عمى نوع منيا كالحمار وقد تطمق في عرف خاص ،األربع
ترفع ف ،والبغل ،اروالحم ،الفرس مثل: ذوات الحوافر ،((ترفع الدابة حافرىا عن ولدىا خشية أن تصيبو ))حتى
ترفع رجميا عن  ،كالناقةوكذلك ذات الخف  ،ترفع أيضًا رجميا ،الغنم مثالً كوكذلك ذات األظالف ، حافرىا

 .صغيرىا خشية أن تصيبو
ولربما يكون ذلك بسبب أن ذوات الحوافر ىي أكثر ما يشاىدونو في ذلك  ،كمثالذكره  ؟لماذا ذكر الحافر ىنا

نما ينتقمون عمى ذوات الحوافر غالًبا ،الشاة عمى ونما يجمس ميف ،ألنيا ىي مراكبيم ؛الحين فيشاىدونيا كيف  ،وا 
وفي  ،وفي أسفارىم ،فيصاحبونيا في تنقالتيم ،كما نحن في السيارات ،ألنيا ىي مركبيم ؛ع صغيرىامتصنع 
 .حضرىم

فبيا  ،أنزل منيا رحمة واحدة بين الجن واإلنس والبيائم واليوام ،مائة رحمة -تعالى-إن هلل )) :وفي رواية
وأكثر ما يطمق ذلك  ،بيائم :يقال ليا ،بينىي الحيوانات التي ال ت   ((والبيائم)) ،(2)((وبيا يتراحمون ،يتعاطفون

فصح عما في ال ت   ،عجماوات ،بينألنيا ال ت   ؛فيذه بيائم ،مثل بييمة األنعام مثالً  ،والطير يعمى غير الوحش
 .ىوام :كميا يقال ليا ،العقاربو  ،الحياتو  ،الدوابو  ،الحشرات :ىي ((واليوام)) ،بييمة :يقال ليا ،نفسيا
 ،ذكر ىناك البيائمفقد  اآلن:الحظ  ،((وبيا تعطف الوحش عمى ولدىا ،وبيا يتراحمون ،فبيا يتعاطفون))قولو: 

يطمق في كثير من األحيان عمى غير  :لكن كما قمت ،بيننو ال ي  إحيث  ،مع أن الوحش في األصل بييمة
ال فكميا بيائم ،واليوام ،والوحش ،الطير كل حيوان  :والوحش ،((وبيا تعطف الوحش عمى ولدىا)) :فقال ىنا ،وا 

 ،والظباء ،وحمار الوحش ،فبقر الوحش ،أو غير مأكول المحم ،سواء كان مأكول المحم ،غير مستأنس فيو وحش
 .وحش :كميا يقال ليا ،والسباع بجميع أنواعيا

 .متفق عميو ((يرحم بيا عباده يوم القيامة ،ن رحمةوأّخر اهلل تعالى تسًعا وتسعي))قال: 
صمى اهلل عميو -قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو- سممان الفارسيا من رواية ورواه مسمم أيضً  :وقال
 .(3)((وتسع وتسعون ليوم القيامة ،فمنيا رحمة يتراحم بيا الخمق بينيم ،مائة رحمة -تعالى-إن هلل )) :-وسمم

كل رحمة طباق ما بين السماء  ،خمق يوم خمق السموات واألرض مائة رحمة -تعالى-إن اهلل )): وفي رواية
 .أنيا تمأل ما بين السماء واألرض :يعني ،غشاء :طباق يعني، (4)((واألرض
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 ،فبيا تعطف الوالدة عمى ولدىا ،فجعل منيا في األرض رحمة ،إلى األرضطباق ما بين السماء )) :قال
أن  -عز وجل-فنسأل اهلل  ،((فإذا كان يوم القيامة أكمميا بيذه الرحمة ،والوحش والطير بعضيا عمى بعض

  .وإلخواننا المسممين ،وأن يغفر لنا ولوالدينا ،وأن يجعمنا من عباده المرحومين ،يشممنا برحمتو
عز -وانتظار رحمة اهلل  ،فإن ذلك يؤثر فيو سعة الرجاء ،وعرفو ،إذا نظر إليو اإلنسان :ىذا الحديثمثل ف

ظمت اميما تع ،واهلل غفور رحيم ،فيبادر إلى التوبة ،إذا كان العبد مذنًبا فإنو ال يقنطف ،في أموره كميا -وجل
ذاو  ،ذنوب العبد صمى اهلل عميو -ألن النبي  ؛ب جانب الرجاءغم  كان العبد في حالة مفارقة الدنيا فينبغي أن ي ا 

 ،فيورثو ذلك الرجاء ،فيتذكر سعة رحمة اهلل ،(5)((ال يموتن أحدكم إال وىو يحسن الظن بربو)) :يقول -وسمم
نما يتذكر أن اهلل أرحم بعباده من  ،ما تسود الدنيا وتظمم في ناظره ،إذا أصيت اإلنسان بالمرض :وىكذا أيضاً  وا 
 ،أو في نفسو ،أو في ولده ،إذا نزلت بو ضائقة من بمية في مالو :وىكذا ،فينتظر فرج اهلل وعافيتو ،الوالدة بولدىا
قد يكون ىذا المكروه  ،حينما يقع لإلنسان أحياًنا مكروهف ،فإن اهلل رحيم ،فإنو ينتظر ألطاف اهلل ،أو غير ذلك

 ،وال يتشكك ،وال يتسخط ،ما يضجر ،ولكنو إذا تذكر أن اهلل أرحم بو من الوالدة بولدىا ،ع عمى نفسوشديد الوق
 :يقول ،كالًما ال يميق ؟ وبعض الناس يقوللماذا يا رب :وال يقول ،-تبارك وتعالى-وال يعترض عمى أقدار اهلل 

 ،حينما ابتاله ما ابتاله لييمكو -عز وجل-فيستحضر اإلنسان أن اهلل  ،؟لماذا يفعل لي ىذا ؟ماذا بيني وبينو
نما ابتاله ليرفعو ولو نظر  ،وال نرى إال الشيء الذي أمامنا القريب العاجل ،لكن نحن ال ندرك ،فيو أرحم بو ،وا 

 :قال -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛اإلنسان إلى العواقب البعيدة فإنو يدرك أن ذلك يكون من الخير لو
أو من األمور  ،سواء كان ذلك من المكاره ،(6)((قضاء إال كان خيًرا لوال يقضي اهلل لو  نعجًبا لممؤم))

أن العبد قد يكون لو مرتبة  :وكما جاء في األحاديث ،(7)ألنو إن وقع بو المكروه صبر فكان خيًرا لو ؛المحبوبة
فإذا جاء  ،ومتسخط ،والعبد متضايق ،ليرفعو إلى تمك الدرجة ؛فيسوق لو أمًرا يكرىو من البالء ،عند اهلل عالية

وما يصنع  :يعني-  حينما يرون أىل البالء  يتمنونأىل العافية  أن :يوم القيامة كما جاء في الحديث اآلخر
موا ىذه األجور من أجل أن يحص   ؛(8)رضت أجساميم بالمقاريضلو ق  ن أ -بيم من رفع الدرجات واألجور

 ،ولربما استعمل المشرط ،يذىب بو أبوه إلى الطبيب ،بعد   لكن ىذا مثل الولد الصغير الذي ال يدرك ،العالية
 ،واأللم ،والشدة ،وىو يرى أن ىذا في غاية القسوة ،أو قطع طرًفا من أطرافو ،أو لحمو ،ولربما قطع بعض جمده

نما فعل بو ذلك لمصمحتو، خير لو :وىو في الواقع في العاقبة ن ،وا  فنحن مثل ىذا  ،كان ىو ال يدرك اآلن وا 
 -صمى اهلل عميو وسمم-ولكن النبي  ،عمى الغيب ال نطمع عمى ما وراءه يناك حجابف ،الصغير الذي ال يدرك

                                                                                                                                                                                                 

 .المصدر السابق -4
 .(2877: )رقم الموت، عند تعالى باهلل الظن بحسن األمر باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب مسمم، أخرجو -5
، رقم: (277/ 1) :وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة في األلباني وصححو ،(26283: )رقم أحمد، وأخرج -6
(148). 
 .(2999: )رقم خير، كمو أمره المؤمن باب والرقائق، الزىد كتاب مسمم، أخرجو -7
 بيذا نعرفو ال غريب حديث وىذا: وقال ،(2462: )رقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، وأخرج -8

 (.8177، رقم: )(1358/ 2) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في يناأللبا وحسنو الوجو، ىذا من إال اإلسناد



وأن اهلل أرحم بو من نفسو  ،فاإلنسان يستحضر ىذا المعنى ،اإليمان أخبرنا عن عواقب األمور بالنسبة ألىل
 تعالى. باهللفيثق  ،ومن والدتو بو ،بنفسو


