
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

إرساُل نبي    البرشية  ب ته رمح يف مواضع كثرية، ومن عظيم   كتابه   اهلل هبا نفَسه يف  وصف ، ربانية الرمحة صفٌة      

ل ْلَعاَلَ يَ } تعاىل:   الرمحة صىل اهلل عليه وسلم قال َرمْحًَة  إ َّلا  َأْرَسْلنَاَك  م الصغرَي والكبريف  {َوَما  ريب والق  رح 

                                                                                                                                         واجلامد.  والعدو والصديق؛ بل احليوانَ  والبعيد

تعاىل:   هتال قول  وسلماهلل بن عمرو بن العاص: أن النبي صىل اهلل عليه    روى مسلم يف صحيحه، عن عبد 

رحيم } غفور  فإنك  عصاين  ومن  نِّي  م  ُه  َفإ نا َتب َعن ي  َفَمن  النااس   َن  مِّ ريًا 
َكث  َأْضَلْلَن  ُنا  إ َّنا :                      وقوله {َربِّ 

يُز احلَك  }  ْر ََلُْم َفإ ناَك َأْنَت الَعز  َباُدَك َوإ ن َتْغف  ُْم ع  هْبُْم َفإ َّنا اللهم أمتي أمتي((،  ، فرفع يديه وقال: )) {يمُ إ ن ُتَعذِّ

والسالم الصالة  عليه  يا جربيل،  وبكى  وجل:  عز  اهلل  حممد    فقال  إىل  أعلم    -اذهب  ما    -وربُّك  فسْله: 

اذهب   فقال اهلل عز وجل: يا جربيل،  يبكيك؟ فأتاه جربيل فسأله، فأخربه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

تك وَّل إىل حممد، فقل: إنا سنُرضي   .نسوؤكك يف أما

إن  وإين   هبل  دعوَته،  نبي  كلُّ  ل  فتعجا مستجابة،  دعوٌة  نبيٍّ  ))لكل  فقال:  ته  ألما اَلستجابَة  دعوَته  جعل 

 .    من مات من أمتي َّل يرشك باهلل شيئا((-إن شاء اهلل  -دعويت شفاعًة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلةٌ  اختبأُت 

لاٌق هبا، خشيَة أن ُتفَرض عىل أمته، تقول أم واألعامل الصاحلات، وقلُبه معوكان يرتك أحياًنا بعض السنن   

صىل اهلل عليه وسلم َليدُع العمل وهو حيب أن يعمل   إْن كان رسول اهلل ))اَلؤمني عائشُة ريض اهلل عنها:  

   .به؛ خشية أن يعمل به الناس، فُيفرض عليهم((

ة عينه يف الصالة،  ُجعلت ق  ز لكنه    ه، كان حيب إطالَتهابي يدي رب حينام يقف  فرا يسمع بكاء الصبي، فيتجوا

ه؛ َلا يعلم من شدة وْجدها عليه   .يف صالته؛ رمحًة ورأفة بأمِّ

و  رأفته  ا  بأما عنه  خادُمهفالصغار  رمحته  اهلل  مالك ريض  بن  من  )):  قال  أنُس  بالعيال  أرحم  أحًدا  رأيت  ما 

ا ما يقبِّل األطفال وحيملهم، ويالعبهم ويمسح عىل رؤوسهم، كثريً كان  ،  ((رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم

رآه األقرع بن حابس يقبِّل احلسَن بن عيل، فقال يف جفاء: إن يل عرشة من الولد، ما قبالُت واحًدا منهم، 

 .رحم(( صىل اهلل عليه وسلم: ))إنه َمن َّل َيرحم َّل يُ  فقال رسول اهلل



 

 

 

أجلسه يف حجره، فبال الصبيُّ عىل ثوبه فلم يتذمر بل دعا بامء فنضحه عىل  ف  هأم قيس بابٍن َلا صغري  هجاءت 

    .ثوبه

 .رأى حمموَد بَن الربيع وهو ابن مخس سني، فجعل يامزحه ويمج اَلاء عليه

ا، حتى إن أحد  جاء احلسن أو احلسي فامتطى ظهره، فأطال الس صىل بأصحابه يوًما، فلام سجد،  جود جدًّ

اهلل عليه وسلم فلام قىض النبي صىل اهلل عليه وسلم  أسه من السجود؛ قلًقا عىل النبي صىل  الصحابة رفع ر 

حتى  أعجله  أن  فكرهت  ارحتلني،  هذا  ابني  ))إن  فقال:  الطويلة،  السجدة  هذه  الناس عن  سأله  صالته، 

  .يقيض حاجته(( 

واَلساكي، وكان دائاًم ما ُيوِص   قلبه عىل اليتامى واألرامل والضعفة    ينكرس  -عليه الصالة والسالم    -كان  

قال سهل ،  م، وبالعناية بشؤوَّنم، فقال: ))أنا وكافل اليتيم كهاتي يف اجلنة وأشار بالسبابة والوسطى((هب

النبي كان  حنيف:  ويشهد    بن  مرضاهم،  وَيُعود  ويزورهم،  اَلسلمي  ضعفاء  يأيت  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

  .جنائزهم 

وخصص َلن يوًما ألسئلتهن   كان يستمع لشكاوى النساء ويقيض حاجاهتن،فقد    أما رمحته ورأفته بالنساء

به  إوحوائجهن؛ بل   نا األَمة من إماء أهل اَلدينة كانت تأخذ بيد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  فتنطلق 

 .حيث شاءْت 

خدوًما   أهله،أما  و  عليهم،  عطوًفا  حيلفكان  فكان  العمل،  بعَض  أهَله  يكفي  كان  وخييط َلم،  الشاة،  ب 

 .الثوب، وخيصف النعل، وخيدم نفسه، وكان يقول: ))خرُيكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل(( 

َعْن  ف الُعَصاَة واَلقرصين وَمن وقعوا يف الكبائر، كان يغضُّ الطرف عن زَّلات اَلخطئي وهفواهتم،    ورحم

ُهَرْيَرَة   الناب ىِّ صىلَأب ى  إ ىَل  َرُجٌل  َيا َرُسوَل اهللا   َقاَل: َجاَء  َهَلْكُت  َفَقاَل:  َأْهَلَكَك   ، اهلل عليه وسلم  َوَما  ؟!  َقاَل 

اْمَرَأيت   َعىَل  َوَقْعُت  َرَقَبةً .  َرَمَضانَ   يف  َقاَل:  ُتْعت ُق  َما  ََت ُد  َفَهْل  َتُصوَم   ؟َقاَل:  َأْن  َتْسَتط يُع  َفَهْل  َقاَل:  َّلَ  َقاَل: 

ُمَتَتاب َعْي   َقاَل:  َقاَل: ؟  َشْهَرْين   ْسك ينًا    َّلَ  تَِّي م  َما ُتْطع ُم س  ََت ُد  َى الناب ىُّ صىل  ؟َفَهْل 
َفُأت  ُثما َجَلَس  َقاَل:  َقاَل: َّلَ 

ْق   اهلل عليه وسلم ب َعَرٍق ف يه  ََتٌْر َفَقاَل : ََذا  َتَصدا ناا َفاَم َبْيَ َّلََبَتْيَها َبْيٌت َأْحَوُج إ َلْيه   .  هب 
َك َفَقاَل: َأْفَقُر م  ناا َفَضح  م 

ْمُه َأْهَلَك   َحتاى َبَدْت َأْنَياُبُه، ُثما َقاَل َلُه:  الناب ىُّ صىل اهلل عليه وسلم . فلم يعنفه بل رمحه وجاء يف  اْذَهْب َفَأْطع 

ر  اهللَأْطع  يات: )) ابعض الرو   ((.  ْمُه َأْهَلَك َوَيْوٌم َمَكاَن َيْوٍم َواْسَتْغف 



 

 

 

قدميه  رَضبرمحهم  اَر  ف الك  حتى من  الدم  سال  وبُ حتى  وجهه،،  يف  اجلبال   صق  وملك  جربيل  فجاءه 

أمره َّل    ينتظرون  اهلل وحده  يعبد  َمن  بي أصالهبم  اهلل من  ج  خُير  أن  ))أرجو  ورأفة وشفقة:  فقال يف رمحة 

، يف أحد شج رأسه وكرست رباعيته ودخلت حلقتا اَلغفر يف وجنتيه ووصل له من األذى ما  رشيك له(( 

 ه عليه فلم يزد أن قال: ))اللهم اغفر لقومي..(( اهلل ب

أويف      ُيقاب ل  مكة  فتح  فيقول:  عاَم  قلبه،  هبا  ُمل ئ  التي  بالرمحة  ُيقاب لهم  وحاَربوه  طردوه  الذين  عداءه 

   ))اذهبوا فأنتم الطلقاء(( 

وقال له  ال ذبحها،أَمَر باإلحسان إليها حتى يف ح ،  البهائمَ   شمللتوتعدْت رمحة النبي صىل اهلل عليه وسلم  

ببعري قد    ومرا ،  (( شاة إن رمحَتها، رمحك اهللرجل: يا رسول اهلل، إين ألرحم الشاة أن أذبحها، فقال: ))وال 

 .حلق ظهره ببطنه من اجلوع، فقال: ))اتقوا اهلل يف هذه البهائم اَلعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة(( 

فأخذ الصحابة فرَخيها، فجعلت احلمرة   معها فرخان،أمحر اللون(    )نوع من العصافريرأى الصحابة مُحارة   

ش جناحيها   وترفرف، فلام جاء النبي صىل اهلل عليه وسلم وأبرصها، رقا حلاَلا وقال: ))من فجَع هذه  تفرِّ

 .بولدها؟! ردُّوا ولدها إليها((

عىل جذع نخلة، ثم بنى له    خيطب بأصحابه أول أمره  ما ستسمع أنه عليه الصالة والسالم كانأعجب    ومن

ة، حنا اجلذع وبكى، حتى    -صىل اهلل عليه وسلم    -الصحابُة بعد ذلك منرًبا، فلاما صعد عليه النبي   أول مرا

الرحيم من منربه وقطع خطبته، فضما اجلذع   -ريض اهلل عنهم    -سمع الصحابة   الرؤوف  فنزل  صياحه، 

ى  .سكن، وقال: ))لو مل أعتنقه، حلنا إىل يوم القيامة(( كام ُُيدى الصبي، حتى   إليه، وجعل ُُيدا

 

 

 

    ي َل ا ع ل واحلمد هلل رب ا 


