مدخل الحكمة

الثانية بكالوريا

الدرس:1الرحمة والرفق

مفهوم الرحمة والرفق وداللتهما

الرحمة والرفق في القرآن

في القول والفعل

والسنة:التجليات والمظاهر

الرحمة بالمخلوق ات والرفق بها تجسيد للكمال النبوي وعالمية الرسالة
مفهوم الرحمة والرفق وداللتهما في القول
الرحمة صفة إنسانية يتعاطف بها الخلق ويتواد
بها ويشفق بها على غيره،أما الرفق فهو سلوك
يغلب عليه اليسر واللين في القول والفعل،الرحمة
أعم من الرفق

الرحمة والرفق في القرآن والسنة:التجليات
والمظاهر

يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية مصدران ال
ستلهام مذاهر الرحمة والرفق،فقد وردت العديد
من الىيات واألحاديث التي تحث على الرحمة
وتؤكد على الرفق،ومن تجليات ذلك

الرحمة
بالصغير
والكبير
قال عليه
الصالة
والسالم
":ليس منا
من لم يوقر
الكبير
ويرحم
الصغير
ويأمر
بالمعروف
وينهى عن
المنكر".

الرحمة
بالجار

الرحمة
بالحيوان

قال عليه
السالم ":من
كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر
فال يؤذ جاره
"

قال صلى
عليه
هللا
وسلم" ":في
كل ذي كبد
رطبة أجر
".

الرحمة بالمخلوق ات والرفق بها تجسيد للكمال النبوي وعالمية
الرسالة
للعالمين" فالرسول صلى هللا
قال تعال ":وما أرسلناك إال رحمة
عليه وسلم أرسله هللا رحمة للعالمين،ولفظ العالمين يشمل كل ما
خلقه هللا من إنس وجن وحيوانات...مسلمين وغير
مسلمين،صغارا وكبارا،وهذه الصفة تعتبر من تجليات الكمال
ٍِ
ن
البشري للرسول صلى هللا عليه وسلم،قال تعالى ":فَبِمَا َر ْحمَة م َ
ِ
هِ ِ
نت فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْ ِ
ك "ال عمران
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ُ
ب َالنفَضُّوا مِ ْن َح ْول َ
ك َ
اَّلل ل َ
159
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م
ت أَيْ مدينَا أَنْ َع ًاما فَ ُه ْم
قال تعالى ":أ ََوََلْ يََرْوا أَنَّا َخلَ ْقنَا ََلُ ْم ِمَّا َع مملَ ْ
م
ن ()72
اها ََلُ ْم فَ ممْن َها َرُكوبُ ُه ْم َوممْن َها يَأْ ُكلُو َ
ََلَا َمال ُكو َن (َ )71و َذلَّْلنَ َ
م
م
ن ( ")73سورة يس اآليات -71
ب أَفَ ََل يَ ْش ُك ُرو َ
َوََلُ ْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا مر ُ

73-72

من عظيم رحمة هللا عز وجل بأن سخر لهم األرض بما فيها من
خيرات ودواب وأنعام ولم يفرق في ذلك بين مؤمن وكافر،فكل
تناله سعة رحمة هللا تعالى.

قال

تعالى:

" وما أرسلناك إال رحمة للعالمين

"
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