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ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
أ.م.د .ميسون مرازيق
جامعة طيبة
المممكة العربية السعودية
مذكلة الدرادة :

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سىيد ابيايىاا والمرسىلين وعلى الى وصىحا جممعىين

واعد،

مل مالل  ،اها جرسل رسل إلى العاىاد ،وجيىزل علىيهم  ،اى  ،ورزعهىم يعمى ،
الرحمة سمة مليلة هلل َّ

وعىد وس َّىم مىن رسىل ال،ىرام اهىذة السىمة ى الرحمىة ى سىيديا محمىد ااىن عاىد

صىل

عليى وسىلم
سىاحاي

الذي ،ان رحيماً ااألمة في مميع جفعال و صرفا  ،فقد جخذ يحث اليىاس على عاعىة
و عال  ،واألمر االمعروف واليهي عن المي،ر...الخ.

فالرحمىىة مىىن جعقىىم القىىيم الروحيىىة ال ىىي يمىىب جن سىىود حيا يىىا فىىي معاملىىة مميىىع مخلوعىىات

ساحاي و عال  ،واال الي فقد ر،زت الد ارسىة على سىيميا ية الرحمىة ومنىامييها الدبليىة الخاصىة

اأفعال سيديا محمد صل

أهمية الدراسة :

علي وسلم في القرآن ال،ريم ،والشعر العراي القديم و الحديث.

جن الرحمة هي المحور األساس الذي دور حولها جفعال سيد الاشرية محمىد صىل

لذا ،من جهمية الاحث في :

ى محاولة ال عرف عل مفهوم سيميا ية الرحمة الخاصة اسيديا محمد صل

عليى وسىلم

عليى وسىلم الىواردة

في القرآن ال،ريم.

ى ،ما ،من جهمية الدراسة في ال عرف ومحاولة فسير و ونيح سيميا ية الرحمة ى الخاصة اسيديا

محمد صل

أسئمة الدراسة :

علي وسلم ى ال ي حدث عيها الشعراا في العراي القديم والحديث .

ى ما المنىامين الدبليىة لسىيميا ية الرحمىة الخاصىة اسىيديا محمىد صىل

ال،ريم ؟

ى ما الغاية من ارسال سيد الخلق محمد صل

عليى وسىلم فىي القىرآن

علي وسلم ومن اعث و ،ليف االرسالة ؟

ى ى ،يىىف وصىىف الشىىعر العراىىي القىىديم والحىىديث سىىيميا ية الرحمىىة الخاصىىة اسىىيديا محمىىد صىىل

علي وسلم .

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
أ.م.د .ميسون مرازيق

منهجية البحث :
ا اعى ىىت الااحثى ىىة الميهمى ىىين ابس ى ى ق ار ي وال حليلى ىىي فى ىىي هى ىىذة الد ارسى ىىة ،حيى ىىث اس ى ى خدمت المى ىىيه

ابس ق ار ي في ممع آيات القرآن ال،ريم ال ي حدثت عن سيميا ية الرحمة الخاصة اسىيديا محمىد ى

صىىل

عليى وسىىلم ى  ،والشىىعر العراىىي القىىديم والحىىديث ،ثىىم عامىىت ا حليلهىىا اىىالرمو إلى  ،ىىب

اللغة و ،ب فسير القرآن ال،ريم إل مايب ابس عاية ا ،ب األدب واليقد.

حدود الدراسة:

ياولت الدراسة اآليات ال ي علق االرحمة الخاصة اسىيديا محمىد صىل

عليى وسىلم ومىا ااثىق

عيهىىا مىىن المعىىايي والىىدببت ،فلىىم يىىاول الد ارسىىة اآليىىات الخاصىىة اسىىيديا محمىىد صىىل

عليى

وسلم ،املة وايما جخذت مىا يخىدمها، ،مىا جيهىا لىم يىاول اآليىات الخاصىة االرحمىة االهيىة لليىاس،
ِِ
ِ
ول ِّ
ي َر ْح َم ِت و ِ }
واً ُب ْيو ًا
ال ىىي ىىأ ي امعي ى المعىىر ،قول ى عىىال
الرَيو َ
ور َبو ْوي َن َيو َود ْ
َو ُهو َوو الوويي ُي ْرسو ُ
الر ْح َموو َة }
ووب َرُب ُك ْووم َىمَووس َه ْ ِسوو ِ ِ
(األع ىراف، )٘ٚ:او امعي ى المغف ىرة والعفىىو، ،قول ى عىىال َ :كتَ َ
ِ
ووووت ِِ
ين }
(األيع ى ىىام .)٘ٗ:جو امعيى ى ى الثى ى ىواب ،قولى ى ى ع ى ىىال ِ :إ ِن َر ْح َمو َ
وووون ا ْل ُم ْح ِسوووووه َ
ووووب ِمو َ
اَ بَ ِريو ٌ
عليى وسىلم ،قولى عىال { ُم َح ِمو ٌود
(األعىراف ،)٘ٙ:وايمىا اآليىات الخاصىىة اسىيديا محمىد صىىل
ِرسول ِِ ِ
ين مع ُ أ ِ
َيدِاء َىمَس ا ْل ُك ِ ِ
ار ُر َح َماء َب ْي َه ُه ْم } (الف ح.)ٕٜ:
اَ َوالِي َ َ َ
ُ ُ
و ياولىىت الد ارسىىة يمىىاذج مىىن الشىىعر القىىديم والحىىديث ل ونىىيح سىىيميا ية الرحمىىة الخاصىىة اسىىيديا
محمد صل

مخطط الدراسة:

علي وسلم

اع نت عايعة الدراسة جن ،ىون هيىاك مقدمىة اييىت فيهىا مشى،لة الد ارسىة وجهمي هىا والمىيه الم اىع

ثم الحديث عن م هوم سيميائية الرحمة ،وثالثة مااحث عل اليحو اآل ي.:
فيها ،ومن َّ

الماحث األول  :سيميائية الرحمة في القرآن الكريم.

الماحث الثايي :سيميائية الرحمة في اليعر القديم.

الماحث الثالث :سيميائية الرحمة في اليعر الحديث.
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ديميائية الرحمة في أفعال النبي محمد صلى الله رليه ودلم:
عود مذور المصعلح اليقدي الحديث ى السيميا ية ى إل

ف،ر اايسان االعالمات والدب ل ال،ويية

الدالىىة على ومىىود سىىاحاي و عىىال  ،فقىىد جخاريىىا فىىي  ،ااى العزيىىز عىىن ف،ىىر سىىيديا إاىراهيم
ِ
السماو ِ
ِ ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ين* َفمَ ِما
يم َممَ ُك َ
ون ِم َن ا ْل ُموِبه َ
ض َولِ َي ُك َ
وت ِ َ َ
علي السالم  ،اقولى َ :و َك َيل َك ُه ِري إ ْب َراه َ
ب ِ
ج ِن ىمَي ِ المِيل أرَى َكو َكبا بَال َه َيا رِبي َفمَ ِما أَ َفل بَال ال أ ِ
ين * َفمَ ِما َأرَى ا ْلقَ َم َر َب ِ
ال
ُح ُ
اآلفمِ َ
َّ
َ َ ْ ُْ َ
از ًغا بَ َ
َ َ
ْ ً َ
ين * َفمَ ِما َأرَى ِ
س َب ِ
از َغو ًة
ال لَ ِئن لِ ْم َي ْه ِد ِهي َرِّبي ُ
ألكوَه ِن ِم َن ا ْلقَ ْوِم الضِالِّ َ
الي ْوم َ
َه َيا َرِّبي َفمَ ِما أَ َف َل بَ َ
ِ
ِ
ت َو ْج ِه َي لِمِِيي
ِه ُ
يء ِّم ِما تُ ْي ِرُك َ
ون * ِإ ّهي َوج ْ
ال َيا بَ ْوِم ِإ ّهي َب ِر ٌ
ال َه َيا َرِّبي َه َيا أَ ْك َب ُر َفمَ ِما أَ َفمَ ْت بَ َ
بَ َ
ِ
ِ
ين}(سىىورة األيعىىام ،.)ٜٚ-ٚ٘:مىىا يمىىد هىىذة
فَطَو َور ِ
السو َوم َاوات َواأل َْر َ
ون ا ْل ُم ْيو ِورِك َ
ض َحهي ًووا َو َمووا أََه واْ ِمو َ
ِ
يما) منافة إل النمير ( هم )( ،ايقر ،سىورة
المفردة في  ،اب ساحاي و عال اال همز (س َ
ِ
اه ْم
ويم ُ
الاقىرة ،ٕٖٚ :سىىورة األعىراف ،ٗٙ :سىىورة محمىىد ،ٖٓ :سىىورة الىىرحمن .)ٗٔ :عىىال عىىال سو َ
ووج ِ
وون أَجَو ِ
ود}(س ىىورة الفى ى ح ،)ٕٜ :جي عالم ىىا هم وهي ىىأ هم" ف ىىي وم ىىوههم م ىىن
وور ُ
ِفوووي ُو ُجووووه ِهم ِّمو ْ
السو ُ
الونااة وااشراق والصفاا والشفافية " (جيور الااز :ال فسير ال راوي للقرآن ال،ريم  ،المملىد الثالىث

ٕٓٓٚ،م ،ص  )ٖٔٛهىذا المفهىوم" يعىااق ويسىاوي العالمىة فىي المفهىوم السىيميا ي" (سىي از عاسىم،
ويصر حامد جاو زيد :جيقمىة العالمىات فىي اللغىة واألدب والثقافىة ٜٔٛٙ،م ،ص )ٚٛالىذي ومىد

حىىت مسىىميات مخ لفىىة ميهىىا " :علىىم العالمىىات ،جو علىىم األدلىىة" (اسىىام ععىىوس :سىىيمياا العي ىوان،

ٕٔٓٓم ،ص ٕٔ) و ( السىىيميولميا ) ال ىىي فنىىلها األورايىىون ال ازمىىا مىىيهم اال سىىمية السويس ىرية،
و( السيميوعيقا ) ال ي ماا اها الفيلسوف األمري،ي شارلس سىايدرز ايىرس ى ى الىذي يعيى اد ارسىة

العالم ىىات( ااش ىىارات) د ارس ىىة ميقم ىىة .جم ىىا الع ىىرب ،خاص ىىة جه ىىل المغ ىىرب العرا ىىي فق ىىد دعى ىوا إلى ى

رمم هىا االسىيمياا محاولىىة مىيهم فىي عريىىب المصىعلح( .ميمىان الرويلىىي و سىعد الاىازعي ،دليىىل

الياع ىىد األدا ىىي ،د.ت ،ص  .)ٔٚٚوعي ىىد إن ىىافة مف ىىردة (الرحم ىىة ) للمص ىىعلح الس ىىيميا ي ملى ى

العالعة الممالية؛ لمىا لهىا مىن دببت مخ لفىة ،خ لىف اىاخ الف السىياق .فهىي علىق على  :الرعىة

وال ععف (اان ميقىور ،مىادة رحىم) ،وعىد يالمسىها األلىم والسىرور فىي آن واحىد ،ابلىم حييمىا يىدرك
جو ي صور األلم عيد شخص ،فيحاول مساعد و فري هم  ،اما السرور حييمىا يىدرك جو ي صىور
ومىىود المس ىرة عيىىد شىىخص فيحىىاول مشىىار ،المس ىرة .هيىىا ىىأ ي السىىيميا ية ل ى دي دور ابه ىىداا

والاحث بس مالا دببت الرحمة وعالع ها اغيرهىا مىن ال،لمىات المخفيىة والقىاهرة ،لمعرفىة رحمىة
علي ى وسىىلم ،ال ىىي فانىىت فىىي ُخلِّق ى وسىىلو ،وجفعال ى و علفىىت مىىع
الياىىي ال ،ىريم محمىىد صىىل
الرسالة السماوية.

و أ ي السيميا ية اصور م عددة ميها:

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
أ.م.د .ميسون مرازيق

المبحث األول  :سيميائية الرحمة في القرآن الكريم :
ورد مص ىىعلح الرحم ىىة ف ىىي  ،ىىاب

س ىىاحاي و ع ىىال امشى ى قات ،ثيى ىرة ميه ىىا ( :ال ىىرحمن ،ال ىىرحيم،

الرحمىىة )...وهىىي خاصىىة اىىذات االهيىىة ،ولعىىل هىىذة السىىمة ى الرحمىىة ى لىىم يشىىار ،فيهىىا جحىىد مىىن

عليى وسىلم ،فقىد وس َّىم الشىريعة ى ال ىي جرسىلها إليى عىن عريىق
مخلوعا ى إب سىيديا محمىد صىل
ين}( سىورة ابيايىاا:
اك ِإِال َر ْح َم ًة لِ ْم َعوالَ ِم َ
الوحي ماريل علي السالم ى اها ،عال عال َ :و َما أ َْر َس ْم َه َ
 .)ٔٓٚف،اي ىىت الاعث ىىة ألم ىىل رحم ىىة اايس ىىان والحيى ىوان وممي ىىع مخلوعا ى ى ع ىىز وم ىىل  .قه ىىر ه ىىذة
السيميا ية من خالل اللغة ،فلو َّ
نح المعي ،اآل ي :
معيا في إعراب المملة ي ّ
جوبً  :قدم يفي للرسالة اى (ما) " وما جرسلياك" وهيا ي وهم الم لقي اأن سيديا محمد صل
وسىىلم لىىم يىىأ ي ارسىىالة سىىماوية مىىن عيىىد

سىىاحاي و عىىال  .مىىا :يافيىىة  ،جرسىىل :فعىىل مىىا

نىىمير م صىىل مايىىي فىىي محىىل رفىىع فاعىىل ( عىىود عل ى

علي

 ،يىىا:

سىىاحاي و عىىال ) ،ك :نىىمير م صىىل

مايي في محل يصب مفعول ا ( عا دة عل سيديا محمد صل

علي وسلم).

ثايياً :ومود (إب ) جداة الحصر ى حرف اس ثياا ملغي ى واومودها يلغ عمل ما اليافية ،وهيا أ ي

المفام ة للم لقي اما يليها.

ثالثى ىاً :المفام ىىأة اع ىىد ح ىىذف (م ىىا )اليافي ىىة ،وح ىىرف ابسى ى ثياا (إب) فياقى ى المعيى ى مسى ى قيماً ل ي ىىة،

وال قىىدير فىىي ايىىر القىرآن ( جرسىىلياك رحمىىة) .فيصىىاح إعرااهىىا مفعىىوبً ألملى ميصىىوب  .وال قىىدير (

جرسل محمد رحمة) .

رااعاً :ال عريف في للعالمين يفيد ابس غراق ،جي :جن الشريعة ال ي ماا اها سيديا محمد صل

عرب الىاالد وجلّىف
علي وسلم َّ
عرفهم " اخالقهم ،لقد ّ
عمت واس غرعت مميع المخلوعات ،فهو الذي ّ
الشىىعوب وعنى على اخى الف األلسىىن "( عىىودة السىوالق  :م،ىىارم الىىرحمن الخاصىىة ارسىىول اليىىاس
والم ىىان محم ىىد ص ىىل
اع ريت اإخاار

عليى ى وس ىىلمٕٓٓٛ ،م ،ص ٖ .)ٚوه ىىذا يرش ىىديا إلى ى جن دبل ىىة الرحم ىىة

سىاحاي و عىال عىن سىاب اعثىة سىيديا محمىد صىل

عليى وسىلم ،وهىي جيى

رحمة للعالمين في الدين والدييا" فالاشرية ،لها أثرت االميه الذي ماا ا عا عة جو ،ارهىة ،ومىا
ىزال قىىالل هىىذة الرحمىىة وارفىىة لمىىن يريىىد جن يس ى قل اهىىا " ( جيىىور الاىىاز :ال فسىىير ال راىىوي للق ىرآن

ال،ريم ،المملد الثايي ،ص .)ٖٚٙ

ويمىد للرحمىة دببت وسىيميا يات مخ لفىة فىي جفعالى نىميت :الععىف ،والحيىان ،والرفقىة ،واللىىين
يوز َىمَ ْيو ِ َموا َى ِهوتُ ْم
االعااد في سير الععرة ،عال
وول ِم ْون أَ ْه ُ ِس ُوك ْم َى ِز ٌ
عال  :لَقَ ْد َج َ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ِ
ين رء ٌ ِ
ويم } (سىورة ال واىة  .)ٕٔٛ :يسى عيع معرفىة سىيميا ية الرحمىة
يص َىمَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِمه َ َ ُ
َح ِر ٌ
وف َرح ٌ
عن عريق راع هذة اآلية اعيات جخرى ،ىد المعيى يفسى ول،يهىا حمىل فىي عيا هىا جفعىال لسىيديا

محمىىد صىىل

علي ى وسىىلم اىىين رحم ى اعاىىاد

 .ففىىي عول ى عىىال  :لقوود جوواءكم رسووول موون
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أه سكم} خعاب موم من للم ميين ادليل عول  :لَقَ ْود م ِن اَْ ىمَس ا ْلمؤ ِم ِهي َن إ ْي بع َ ِ
هم
َ ّ َ
ُ ْ
ََ
وث ف ْوي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوالً ِم ْن أ ْه ُ ِس ِهم ي ْتمُواْ ىمَي ِهم ِ ِ ِ
وي
َ ُْ
آيات َوُي َزّك ْي ِه ْم َوُي َعمّ ُم ُه ْم ا ْلكتَ َ
َْ ْ َ
ْ َ
واب وا ْلح ْك َمو َة ْوا ْن َكوا ُهوا م ْون بَ ْبو ُل لَ ْ
ض ٍ
ويك ْم َر ُسووالً ِمو ْه ُك ْم َي ْتمُووو َىمَو ْوي ُك ْم
ولل ُمبو ْوي ٍن} ( سىىورة آل عمىران  ،)ٔٙٗ:و عولى َ ":ك َمووا أ َْر َسو ْم َها ِفو ُ
َ
ِ
ِ
وون}( سىورة الاقىرة .)ٔ٘ٔ :
آي ِات َها َوُي َزِّك ُ
واب َوا ْل ِح ْك َمو َة َوُي َعمِّ ُم ُك ْوم َموا لَ ْوم تَ ُكوُهووا تَ ْعمَ ُم َ
يك ْم َوُي َعمّ ُم ُك ُوم ا ْلكتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وعول جينىاًُ :هو الِيي بع َ ِ
اب
ُم ِّي َ
آيات َوُي َزّكي ِه ْم َوُي َعمّ ُم ُه ُم ا ْلكتَ َ
ين َر ُسوالً م ْه ُه ْم َي ْتمُو َىمَ ْي ِه ْم َ
ََ
َ
ث في األ ّ
ِ
ِ
ض ٍ
لل ُم ِب ٍ
ين }( سىورة الممعىة  .)ٕ :ففىي هىذة اآليىات سىيميا يات
َوا ْل ِح ْك َم َة َ ْوِا ْن َكا ُهوا م ْن بَ ْب ُل لَ ي َ
( عالمات ) دل عل رحمة ورسول ال،ريم ،وهي عل اليحو اآل ي :

أوالً :جن

ساحاي و عال مصدر الرسالة ااسالمية ال ىي مىاا اهىا سىيديا محمىد صىل

وسلم ،وفي هذا اعم يان لقلب اايسان .

عليى

علي وسلم ى اأي مىيهم ،وجيى ب يخ لىف عىيهم

الم ْرَّسل ى سيديا محمد صل
جاهياً :حديد هوية ُ
عليى ِإ ِه َموا أََهوا َب َي ٌور
االمايب اايسايي ويثات هذا عولى عىال على لسىان سىيديا محمىد صىل
ِمجمُ ُكم يوحس ِإلَ ِي أَِهما ِإلَه ُكم ِإلَ ٌ و ِ
اح ٌد} ( سورة ال،هف ،آية ٓٔٔ).
ُ َ
َ
ّ
َ ُ ْ
جالجاً :حديد الهدف من إرسال  ،وهو ( الرحمة ) ال ي مثل في جفعال ميها :

ى الوة آيات القرآن ال،ريم .
يك ْم } ى جي ُيعهىىر جخالع،ىىم ويفوسىى،م ،ا راي هىىا على األخىىالق المميلىىة  ،و ي ىزيهها عىىن
ى و َوُيو َوزِّك ُ
األخىىالق الرذيلىىة .علىىيمهم مىىا فىىي ال ،ىىاب مىىن جمىىور ديىىيهم ى ،الصىىالة والز،ىىاة والح ى واألعمىىال
المحرمة ...الخ ى وديياهم.

(ايقر) http://eihit.com/?url=2&tafszir_imam=4&ar_tafszir_id=158،
ى الح،مة وهي فهم  ،اب

ساحاي و عال .

الخلقي ( ال ز،ية ) عل المايب ال عليمي؛ ألن جساس الرسالة السماوية
وهيا يالحق قديم المايب ُ
هذيب اليفس اايسايية و راي ها عال ال عليم .

وعيدما يعود إلى اآليىة ال،ريمىة ىزيوز ىميو موا ىهوتم }يلمىح السىيميا ية الداخليىة المخفيىة ألفعىال
س ىىيديا محم ىىد ص ىىل

عليى ى وس ىىلم وه ىىي ال ىىألم المخف ىىي على ى ح ىىال األم ىىة ،يقهره ىىا

س ىىاحاي

الحرج والمشقَّة،
و عال في القرآن ال،ريم ،فالرسول -صل
علي وسلمُ -يحزي ُوعو ُ األمة في َ
ال .وهىو حىريص على جن ي ميىوا اىاهلل سىىاحاي و عىال  .هىىذة
وذلىك اسىاب مخالفىىة اعنىهم لشىىر ّ

المخالف ىىة ص ىىدر عم ىىن ق ى َّىل ع ىىن عري ىىق الهداي ىىة م ىىن المش ىىر،ين والمي ىىافقين  ،ي  ،ىىد ه ىىذا المعيى ى

سىىيميا ية عول ى اعىىد الخعىىاب بووالمؤمهين رءوف رحوويم}.فمىىاات ال جرفىىة والرحمىىة اصىىيغة الماالغىىة،
إن هللا بالهوواس لوورؤوف رحوويم}(سىىورة الحى  .)ٙ٘:وهيىىا
وهىىي جسىىماا خاصىىة اىىاهلل ،عىىال عىىال ّ :
يالحق جن الرجفة والرحمة ،لم ان م رادف ان ،ول،ن الرجفة ساق الرحمة ،ولعل رعة القلب هىي سىاب
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الرحمة ،فالرسول ال،ريم في ااية اليصح للم ميين ،ويشىق عليى األمىر الىذي يشىق علىيهم ،ويحىب
لهم الخير ،ويحرص عل هداي هم إل اايمان ،وهو شديد الرجفة والرحمة اهم ،فهو جرحىم اهىم مىن

قدماً عل سا ر الخلق ،ووامب علييا اايمان ا  ،و عقيم  ،و وعيرة.
والديهم؛ ولهذا ،ان ُم ّ
وك ب ِ
وك أَِال
ويقهر خوف عل األمة فىي ج،ثىر مىن مونىع، ،شىف
واخ ٌ ِه ْ َس َ
عىال اقولى  :لَ َعمِ َ َ
ِ
ين}(سورة الشعراا ،)ٖ:والاخع :هو ع ل اليفس اما ،وهي مرحلة خعرة عل اايسان
َي ُكوُهوا ُم ْؤ ِمه َ
اارك و عال اقول  :واص ِبر وما صوبر َك ِإالِ ِب ِ
وك ِفوي
 ،لذلكُ يسلّي
واَ َوالَ تَ ْح َوز ْن َىمَ ْوي ِه ْم َوالَ تَ ُ
ّ
َ ْ ْ َ َ َ ُْ
ض ْي ٍ
ون} (سىورة اليحىل .)ٕٔٚ :فهىذة اآليىات خعىاب للرسىول ال،ىريم يهىاة عىن الحىزن
ق ِّم ِما َي ْم ُك ُر َ
َ

المخفي في صدرة ال،ريم.

علي وسلّم ى جيناً جن ومودة اين الياس يميع عيهم العذاب ،لقول عال :
ومن رحم ى صل
بَالُوا المِه ِم ِإ ْن َكان َه َيا ُهو ا ْلح ِ ِ ِ ِ
السوم ِ
ِ
ِ
اء أ َِو ا ْئ ِت َهوا ِب َعو َي ٍ
اب
وارةً ِم َ
َ
َ َ
ُ
ق م ْن ى ْهد َك فَوَ َْمط ْر َىمَ ْي َهوا ح َج َ
ون ِ َ
اَ لِيع ِّيبهم وأَ ْهت ِفي ِهم  ،وما َكان ِ ِ
ون}(سىورة األيفىال :
ان ِ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ
اَُ ُم َع ّي َب ُه ْم َو ُه ْوم َي ْسوتَ ْف ِ ُر َ
ْ ََ َ
أَلِ ٍيم * َو َما َك َ
ٕٖ) .فإن سية

ال ي ب ادل جي ب ييزل عل المشر،ين عذااى وايىيهم رسىول ، ،مىا جن رحمىة

العقيمة دفع عذاا إن ،ان مسى حقو العىذاب ايىيهم مىن يسى غفر

.وللزمخشىري ايىان لعيىف

جن عىىذياهم وجيىىت اىىين جقهىىرهم ايىىر مس ى قيم فىىي
لىىذلك عىىال" :الىىالم ل أ،يىىد اليفىىي ،والدبلىىة عل ى ّ
الح،م ىىة ،ألن ع ىىادة وعن ىىية ح،م ى ى جن ب يع ىىذب عوم ىىا ع ىىذاب اس ص ىىال م ىىا دام يا ىىيهم ا ىىين

جقهىىرهم وفي ى إشىىعار اىىأيهم مرصىىدون االعىىذاب إذا هىىامر عىىيهم " ( الزمخشىىري ،ال،شىىاف ،جٕ،

ص.)ٕٔٚ

ساحاي و عال  ،لياين للياس جن العقواىة
ومن عالمات رحم إخاارة عن عقواة مخالفة شر
ت تَو ْورَك ُن ِإلَو ْوي ِه ْم َيو ْوي ًئا
للمخىىالف ولىىو ،ىىان رسىىول ال،ىريم ،لقولى عىىال َ :ولَو ْووَال أ ْ
واك لَقَو ْود ِكو ْود َ
َن جَِبتْ َهو َ
ِ
وك ىمَي َهووا َه ِ
واة و ِ
ِ
واك ِ
وير}(سىىورة ابسىراا
صو ًا
َبمِو ً
ضو ْوع َ
ضو ْوع َ
ويل * ِإ ًيا َألَ َي ْب َهو َ
ف ا ْل َم َمووات جُو ِم َال تَ ِجو ُود لَو َ َ ْ
ف ا ْل َح َيو َ
وض األباويوول أل َ
َخو ْي َها ِم ْهو ُ بوواليمين جُو ِم لَقَطَ ْع َهووا ِم ْهو ُ
 )ٚ٘-ٚٗ:وعولى جينىاًَ :ولَو ْوو تَقَو ِوو َل َىمَ ْي َهووا َب ْعو َ
الوتين} (سورة الحاعة .)ٗٙ-ٗٗ :
ممىىل الرسىىول ال ،ىريم وجصىىحاا ،عىىال عىىال ُ :مح ِموود ِرسووول ِِ ِ
إذن فالرحمىىة خلىىق َّ
ين َم َع و ُ
اَ َوالِووي َ
َ ٌ ُ ُ
أِ
ُّ
َيدِاء َىمَس ا ْل ُك ِ ِ
يرق آلبم
ار ُر َح َماء َب ْي َه ُه ْم } (الف ح )ٕٜ:والعايعة الاشرية ،فقد معل ى الرحمة ى
اليىىاس ،فيسىىع ازال ه ىىا، ،مىىا يح ىىزن ألخعىىاا الاش ىرية اابا ع ىىاد عىىن ال قي ىىد اال عىىاليم ااس ىىالمية،
مي هداي هم .وهياك ال،ثير من األمثلة وردت في القرآن ال،ريم دل على رحمىة الرسىول ال،ىريم
في ّ
اأم  ،فمن يق جر  ،اب يلمحها عن عرب.
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ذ،ىر الصىحااة والشىعراا مياعىىب الرسىول ال،ىريم ى محمىد صىل

عليى وسىلم ى مىن خىالل جفعالى

السىىوية  ،ال ىىي ،ايىىت فىىي اايىىة ال،مىىال ب يشىىواها يقىىص ،هىىدفها رحمىىة العىىالمين  ،وارشىىادهم إلى

هويش بون أُويوس الهخعوي (يقىالً عىن ااىن سىيد اليىاس :
عريق الحق والهدايىة ،وفىي ذلىك يقىول َ ،ج ُ
ِم َيح ِ
عليى وسىلم جو رثىاة ٜٔٛٛ ،م  ،ص
المدح جو شعراا الصحااة ممن مدح الرسىول صىل
ُ

: )ٙٛ

أال يووووووووووا رسووووووووووول ِ
وووووووووادق
هللا إهووووووووووك صو
ٌ

وووووووودياً ِ
ِ
ووووووووت هاديوووووووووا
وبوركو َ
فبوركو َ
ووووووووت مهو ّ

وووووون الحهي و ِ
ووووووة بعووووووودما
يووووووور َ
ىت لهوووووووا ديو َ

ِ
الحميوووووور  ،طواغيوووووووا
ىبوووووودها  ،كَمجووووووال

ووووودىو ويووووووا خيوووووور مر َسو ٍ
ووووول
ووووور مو ّ
َ ُْ
فيووووووا خيو َ

مووون ا هوووس بووول والجوووان  ،لبيوووك داىيوووا

ووووووت ببرهو ٍ
ووووووان مووووووون األمووووووور واضووووووو ٍ
اتيو َ

ِ
الوىووووود زاكيوووووا
ووووادق
فَصو
ووووبحت فيهوووووا صو َ
َ

نح سيميا ية الرحمة من خالل من خالل الدا رة السيميا ية اآل ية :

الدا رة األول :
مدىو
خير
ّ
صادق الوىد

دين الحهي ة

خير ُم ْر َسل

لعل الشىاعر جلمىح إلى سىيميا ية الرحمىة مىن خىالل العالعىة ال ،امليىة اىين ال را،يىب ،فسىيديا محمىد

رسىىل) ى مىىن
صىىل
(م َ
ىدعو) ،وخيىىر ُ
علي ى وس ىلّم عيىىدما ُ،لّىىف االىىدعوة ااسىىالمية ،ىىان خيىىر (مى ّ
اايس والمان ى فقد هدى الياس إل ديىن الحييفىة ،ولعىل الشىاعر هيىا يىاص اقصىد جم اغيىر عصىد
ِ
وك أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ين}(سىىورة
ون ا ْل ُم ْيو ِورِك َ
وان ِمو َ
يم َحهي ًووا َو َمووا َكو َ
مىىع عولى عىىال  :جُو ِم أ َْو َح ْي َهووا ِإلَ ْيو َ
َن اتِب و ْ مم و َة إ ْبو َوراه َ
الايِيىة الفاصىلة الوانىحة ،فأصىاح افعلى هىذا صىادق الوعىد
االحمَّىة ّ
اليحل :آية ٖٕٔ) واذلك ماا ُ
أليى جرشىدهم إلى عاىادة وحىدة ب شىريك لى اعىد عاىاد هم العواايىا ى ،ىل مىا ُعاِ َىد مىن دون
مىىن المىىن واايىىس واألصىىيام ى واال ىىالي ،ايىىت رحم ى ثايىىت عواعىىد الىىدين القىىويم و رسىىيخ جر،اي ى
ِ
بالطواغوت وي ْوؤ ِم ْن ِ
وك
بواَ فَقَ ِود
لسعادة العااد في الدييا واآلخرة ،عال عال  :فَ َم ْن َي ْك ُ ْور
استم َس َ
ُ
ْ
الوجْقَس} (الاقرة  :آية .)ٕ٘ٙ
الع ْرَوِة ُ
ِب ُ

ومىن رحم ى االعاىىاد جينىاً عىىدم ااسىىااة و قىىديم اليصىح واارشىىاد ،هىىذا مىىا جشىار إليى الحووارث بوون
ِ
ىبد ٍ
حم َير (يقالً عن اان سيد الياس ٜٔٛٛ ،م  ،ص ٘:)ٛ
كلل ُ
ملك ْ
وووووواجر
وووووور السوووووووم ُ دوَهووووووو
وي ْع َجو ُ
َ
وووووور ُ
ووووووز ىهووووووو المخبووووووورون المهو ُ
يقصو ُ
أتووووووواهي أمو ٌ
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ئ لوووووم تو ِ
رسوووووول امووووور ٍ
ووووَتهي ىهووووو ٌه ْط َووووو ٌة
ُ

وووووور
أُسو ُ
وووووواء بهوووووووا مهووووووو  ،لووووووو هللاُ هاصو ٌ

وودين هوووافعي
وولم  ،والو ُ
يقوووول  :اببووول األسو َ

ف وووي الو ِ
ووائر
وودين موووا تهووووى  ،وك ووورك ضو ُ

وووووووووووور الوووووووووووودين طَهو
ووووووووووووارةٌ
ُ
َ
وديهووووووووووووك خيو ُ

وأهتَبموووووووووا فيووووووووو مووووووووون الحووووووووو ِ ِ
وووووووور
ق آمو ُ

ووووواس بالفايو ِ
ْواهووووووي ألولووووووس الهو ِ
وووووة التووووووي

ِ
وووووور
َج َرْيو َ
ووووووت لهوووووووا موووووووادام لمزيوووووووت ىاصو ُ

مىىال الشىىاعر إل ى عريقىىة السىىرد القصصىىي ليخاريىىا ا،يفيىىة اع ياع ى االرسىىالة السىىماوية ،فاعىىد ذ،ىىر
مياعب ياي الرحمة محمد ى صل

علي وسلم ى اس عمل قيية الحوار الخارمي ليقهر عىدرة ياييىا

عل ى ااعيىىا  ،فياىىدج اعلىىب وم ى إلي ى مىىن الرسىىول ال ،ىريم جب وهىىو عاىىول الىىدين ااسىىالمي( اعاىىل

ىالم) ،والحمىة جن ال،فىر (نىا ر) ى جي نىار ااايسىان ،والىدين ااسىالمي هىو ديىن العهىارة ى
ااس َ
جي الي ازهىة والاىرااة والخلىىوص مىىن األديىىاس الم علقىىة االمسىىد والىىروح ى هدفى عاىىادة مى َّىل ماللى
وابس ى قامة الم علقىىة االسىىلوك واألخىىالق ،واعىىد هىىذا الح ىوار يخلىىص الشىىاعر إل ى اع ياع ى االحمىىة

ليعلن اسالم من خالل عول ( وايي ألول الياس االغاية ال ي مريت لها ) وسعيت ،ولل أ،يد مال
إل ى ال،يايىىة ( مىىا دام للزيىىت عاصىىر ) جي سأ مسىىك االىىدين ااسىىالمي ل اىىد .واىىذلك ،ىىون الىىدا رة

السيميا ية ،اآل ي :
الدا رة الثايية :

أمر
أتاهي ٌ

ضائر
ك رك
ُ
جما حسوان بون جابوت فأخىذ يعىدد اعى

اببل ا سلم
رسول امرئ

العالمىات الدالىة على رحمىة الياىي ال،ىريم و رجف ى االعاىاد،

يقول (ديوان حسان ان ثااتٜٔٛٙ ،م ،ص ٕ:)ٙ
وووون ي ْقتَو ِ
وووودي بووووو ِ
وووود ُل ىموووووس الو ِ
َيو ُ
وووورحمن َمو ْ َ

وووووود
ووووووو ِل َ
َوُي ْهقووووووو ُي ِمو ْ
الخ َز َايوووووووا َوُي ْر ِيو ُ
وووووون َهو ْ

ِ
يهم الحووووووو ِ
ق َجاهوووووووداً
ووووووام لَ ُهو ْ
ووووووم َي ْهووووووود ُ
إمو ٌ

ِ
ووووووود ٍ
وووووووع ُدوا
صو ْ
ق إن ُيطيعووووووووو َي ْسو َ
وووووووم ُ
ُمعمّو ُ

ِ
هجم
َى ُو ز
وووووول ُىوووووووي َْر ْ
ووووووو ىووووووون الوووووووزالّت َي ْق َبو ُ

وووووووووُد
َ ْوا ْن ُي ْح ِسوووووووو ُهوا فَوووووووواَ بووووووووا ْل َخ ْي ِر أ ْ
َج َ

وووودى
ىزيو ٌ
ووووز َىمَ ْيووووو ِ أ ْ
وووودوا ىووووون الهو َ
َن َي ِحيو ُ

َح ِ
ووووودوا
يص َىمَوووووس أ ْ
َن َي ْسوووووتَ ِقيموا َوَي ْهتَ ُ
ووووور ٌ
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ِ
ىطُو
ُ
احوووووووو ُ
ووووووووف َىموووووووويهم الَ ُيج ّهووووووووي َج َه َ

إلوووووووس َكهو ٍ
وووووود
ووووووف َي ْح ُهوووووووو ىمووووووويهم َوَي ْم ِهو ُ
َ

ييا الشاعر اليىاس إلى وسىيلة القىدوة ى االرسىول ال،ىريم ى ال ىي رشىدهم إلى الىرحمن مىل ماللى و
يقذهم من الوعو في العصيان ،والخزي يوم القيامة .هذة الوسيلة يا

ساحاي و عال

سىيديا

علي وسلم إليها في ميه الدعوة ى حيث عر علي عصص األياياا في القرآن
محمد صل
ِ
وك
ال،ىريم ليق ىدي اهىم فىي يشىر رسىال  ،و حمىل الصىعاب ،والثاىات على الحىق ،عىال عىال  :أ ُْولَئو َ
ِ
ور ِإ ْن ُهو َوو ِإالِ ِي ْكو َورى لِ ْم َعووالَ ِم ْي َن} (ابيعىىام :
َجو ًا
الِو ِوي ْي َن َهو َودى هللاُ فَ ِب ُهو َود ُ
َسو َلُ ُك ْم َىمَ ْيو ِ أ ْ
اه ُم ابْتَوود ْ ُبو ْول الَ أ ْ
وول ِِ
وان لَ ُكوم ِفوي ر ُس ِ
ِ
وان
ُس َووةٌ َح َسو َه ٌة ِلّ َمون َكو َ
اَ أ ْ
َ
ٓ )ٜواال ىالي فالشىاعر جيقىن عولى عىال  {:لقَ ْود َك َ ْ
ير } (سورة األحىزاب  )ٕٔ:وجدرك عايعىة اايسىان حيىث ُماىل
اََ َك ِج ًا
اََ َوا ْل َي ْوَم ْاآل ِخ َر َوَي َك َر ِ
َي ْر ُجو ِ
عل المحا،اة وال أثر .

ثم جعلن عن سيميا ية الرحمة في جفعال الياي ،فلمأ إلى ممموعىة مىن ال قييىات ميهىا  :قييىة
ومن َّ

يص،
الحذف ،فحذف الما دج و قديرة (هو) لي ،ىد الخاىر فىي ذهىن الم لقي(إمىامَ ،عفُ ٌىو ،عزيىز ،حىر ٌ
علي وسلم ى
وف) ،و قيية ال ي،ير فقد معل الخار ي،رة اهدف ال عقيم لسيديا محمد ى صل
ععُ ٌ
و قييىىة المقاالىىة ( يحيىىدوا ويه ىىدوا )  ،وجين ىاً ال ىرادف ( ليس ى قيموا ويه ىىدوا ) .ليلفىىت اي اىىاة الم لقىىي

الحق ) ،وهو حريص عل
يهديهم
(إمام
ألفعال الياي الدالة عل رحم فهو يهدي الحق للاشرية
َ
ٌ
ُ
اس ى قامة األمىىة (معلىىم صىىدق ) ،ول،ىىن هداي ى مر اعىىة ا حقىىق شىىرع(العاعة) ل ،ىىون الي يمىىة هىىي
ِ
هم) ى لعىىل
السىعادة، ،مىىا جيى رمىىز للعفىىو واللىىين وال سىىامح مىىع اآلخىرين (عفى اىو عىىن الىىزبت ،يقاى ُىل عذر ْ
ىاهلل ا ِ
ىالخير
الشاعر اعد هىذة العاىارة ي ،ىد على رحمىة اعاىادة  ،اأسىلوب الشىرع ْ
(إن يحسىيوا  ،ف ُ
جمود) ،ف،رم
ساحاي و عال َ :مون َجواء ِبا ْل َح َسو َه ِة َفمَو ُ َى ْي ُور أ َْمجَالِ َهوا َو َمون َجواء ِب ِ
الس ِّوي َئ ِة فَولَ
ُ
ووووووووووووووزى ِإالِ ِم ْجمَ َهوووووووووووووووا}(األيع ى ى ى ى ى ى ىىام  )ٔٙٓ:س ى ى ى ى ى ى ىىيغمر َمى ى ى ى ى ى ى ى ْن يحس ى ى ى ى ى ى ىىيوا  ،ع ى ى ى ى ى ى ىىال ع ى ى ى ى ى ى ىىال :
ُي ْجو
َ
ِ
ين}(الما دة )ٖٔ:ى
اص َ ْ ِإ ِن ِ
اََ ُي ِح ُ
اى ُ
ب ا ْل ُم ْح ِسه َ
فَ ْ
ف َى ْه ُه ْم َو ْ
ِ
وول
جن يحيىدوا عىن الهىدى) هىذا يىاص مىع عولى عىال  :لَقَ ْود َج ُ
جما عول (:وعزي ٌىز عليى ْ
واءك ْم َر ُس ٌ
ِِ
ِ
ين ر ُؤ ٌ ِ
ِ
ويم}(ال واىة  )ٕٔٛ :ى و
ِّم ْون أَه ُ ِس ُوك ْم َى ِز ٌ
يوز َىمَ ْيو َموا َىهوتُ ْم َح ِور ٌ
يص َىمَ ْوي ُكم ِبوا ْل ُم ْؤمه َ َ
وف ِرح ٌ
(ععوف عليهم  ،ب يثيي مياح إل ،ي ٍ
ىف َيحيىو علىيهم ويمه ُىد) جي جيى يعفىو عىن ّزبت اآلخىرين
ٌ
ُ
ْ
وهف ىوا هم ،وخلق ى هىىو الرحمىىة  ،عاىىر عيهىىا مىىن خىىالل الممىىاز المرسىىل ( مياح ى ) واال ىىالي فهىىذة
األفعىىال ع ا ىىر م ىىن الفن ىىا ل األخالعي ىىة ال ىىي ب يصىىل اايس ىىان إلى ى م ار ىىب ال،م ىىال دويه ىىا ،ع ىىال
عال ْ َ :وِا ِه َك لَ َعمَ ٰس ُخمُ ٍ
ق َى ِظ ٍيم}( ال واة  .)ٗ:وعد مثلت األفعال االدا رة السيميا ية اآل ية :
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الدا رة الثالثة:

ص ْد ٍ
ق
ُمعمّ ُم ُ

ووووو ىووووون الوووووزالّ ِت
َى ُو ز
َىميهم

وووووف
ىطُو ُ

ِ
يهم احلق
ٌ
إمام يـَـ ْهد ُ

الهدى
ٌ
ىزيز َىمَ ْي ِ أ ْ
يدوا ىن َ
َن َي ِح ُ
والى ىىدا رة السى ىىيميا ية الرااعى ىىة للرحمى ىىة قهى ىىر فى ىىي عى ىىول الزبربووووان بوووون بوووودر بوووون اموووورىء القوووويس

األه مٜٔٛٗ ،م ،ص ٖ٘) :
التميمي(سعود محمود َعاد الماار :شعر ّ
وعم ْر ان ْ
الزارعان ان ار َ
التموووووووووام
حيوووووووووي ليووووووووول
فيهوووووووووا ويوووووووووا ُم
ربوووووووووو
يووووووووووا ُم ْبموووووووووو ِ األخبووووووووووار ىوووووووووون ّ
ْ
َ
ِ
يووووووووووودهم
وهوووووووووووادي الهووووووووووواس إلوووووووووووس ُر

ع ِ
ِ
الحوووووووووووو ِل لهووووووووووووم والحوووووووووووور ْام
ويو
وووووووووووار َ

أهوووووووووووت الووووووووووويي اسوووووووووووتهقيْتها بعووووووووووودما

ٍ
ووووووووام
كهوووووووووا ىموووووووووس مهوووووووووواة ُجو ْ
وووووووورف بيو ْ

لعىىل الشىىاعر ي ،ىىد الرحمىىة مىىن خىىالل صىىدق الياىىي فىىي اليى األخاىىار االهيىىة ال ىىي أ ي ى

اواسعة الوحي ماريل علي السالم ،فاألخاار لم صدر من لقاا يفس و إيما ،ما عال عال  :يا

أيها الرسول بم ما أهزل إليك من ربك ْوان لم ت عل فما بمفت رسالت وهللا يعصومك مون الهواس

إن هللا ال يهدي القوم الكافرين}(الما دة ،)ٙٚ :ومهم ال ي مثلت فىي إصىالح اليىاس وهىداي هم
وارشادهم في دييهم وديياهم ،فقد ّاين لهم الحالل من الحرام ،لذا اع ارة الشاعر الميقذ للاشرية من
السقوع في المرف( ،ياية عن ال،فر والعصيان) و،ايت جفعال ،ما في الدا رة السيميا ية اآل ية :
الدا رة الرااعة:
مال األخاار عن راهم

املنقذ
شار َ ِ
ِ
الح َّل لهم والحر ْام

هادي الياس إل رشدهم
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وهىىو اهىىذة الصىىفات معىىل ىبوود هللا بوون الزبعووري جشىىد جعىىداا ااسىىالم جن يى من اىىاهلل ورسىىالة رسىىول
ال،ريم اقول ( يحي الماوري :شعر عاد

ان الزاعرئٜٛٚ ،م ،ص : )ٗٙ

ووووووادق
ووووووك صو
ت بوووووووَ ِ
ٌ
ولقووووووود َيووووووو ِه ْد ُ
َن دي َهو َ

ِ
ِ
َحووووووووو ز
وووووووويم
ق وأَهو َ
ووووووووك فوووووووووي العبووووووووواد جسو ُ

جمىا صو ية بهووت ىبود المطمووب ،فقىد ،ايىت ،ىد على صىفة ال جرفىة والرحمىة ال ىىي ايغرسىت فىي فى اد
الياي ال،ريم ،لذا دعوا ل اقولها (يقالً عن اان سيد الياس ،ص :)ٖٗٙ
فمقووووووووووووود كوووووووووووووان بالعبووووووووووووواد رؤوفووووووووووووواً

ِ
وووووووووووويد
وووووووووووور ريو
ولهوووووووووووووم رحمووووووووووووو ًة وخيو َ

رضووووووووووووي هللا ىهوووووووووووو حيوووووووووووواً وميتوووووووووووواً

ِ
وووووووووووود
وجوووووووووووو از الجهووووووووووووان يوووووووووووووم الخمو

ى اشى ٍ
ى،ل صىريح ىمووي بوون أحموود بوون محموود معصوووم ،الشىىهير ااىىن

وي ،ىىد هىىذة السىىمة ى الرحمىىة

معصوم ،اقول (ديوان اان معصوم ،صٖ:)ٔٚ
ِ
ِ
الجووودا
الهوووس
بحووور ال ِهووودى مهبووو ِ
َ
رسوووول ُ

ِ
ِ
مبيد ِ
الض ِّور
الصودى
العدى ُمروي ِ
كايوف ُ

الووووووووورحمن لمخموووووووووق رحمووووووووو ًة
وأرسووووووووومَ
ُ

فَهقوووووويهم بووووووال ُهور موووووون ظممو ِ
الك و ِ
ووووور
وووووة ُ

أودىووووووووووو ُ العووووووووووولِم أسووووووووووورار ىممووووووووووو ِ
و َ
ُ ْ
َ

السو ِّ
ووووور
وووووم ُمسو َ
وووووتودع ّ
فكووووووان ىميهووووووا هعو َ

فهىذة العالمىات دالىة على جخىالق سىيد الاشىرية ى ال ىي ىوحي االرحمىة ى فهىو مىواد ،ثيىر الععايىا،

ومهلىىك األعىىداا ،وجي ى رحمىىة للخلىىق "وب شىىك جن رحم ى الغىىامرة هىىي ال ىىي معل ى يىىألف عاىىاعهم،
مىا اسى عا جن ي لىف اىين هىذة

ويقرب اعيدهم .ولوب اشاش ال ي ب يعفئ ورعّ ال ىي ب فىي
ّ
مياشىاً
الممو  ...فال عمب إذا ،ايت رسىال رحمىة للعىالمين .و،ايىت عىاليم هىذة الرسىالة يياوعىاً ّ
ا،ىل مىا ح ىىاج إليى اايسىىايية مىن حىب واييىىاس ومىودة "( جحمىىد محمىد عسىاف  :عاسىىات مىن حيىىاة
الرسولٜٔٛ٘ ،م ،ص ٕ.)ٕٙ
ّ
الدا رة السيميا ية الخامسة:
احر اليدى

المدا
مياع َ

رمحة ( النور)
الصدى
مروي َّ

الن ّر
،اشف ُ

مايد ِ
العدى
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ومن رحم

جيناً العفو عمن جخعأ ،وآمن ااهلل ساحاي و عال  ،وفي ذلك يقول كعب بن زهير(

ديوان ،عب ان زهير ،ص ٘:)ٙٚ .ٙ
أن رسوووووووووووول ِ
وووووووووودهي ،
هللا أ َْوىو َ
أُْه ِب ْئو ُ
ووووووووووت ّ َ
َ

ِ
ووووووووول ِ
وووووووود رسو ِ
ووووووووَمول
هللا مو
الع ْو ُ
و َ
ووووووووو ى ْهو َ َ
ُ

ووواك هافموووة الووووو
َم ْهووولً د هوووداك الوووويي أى َ
ط َ

ِ
ِ
وووووووويل
ووووووووووقُ ْرآن فيهوووووووووا َمو َ
ووووووووواىيظٌ  ،وتَ ْصو ُ

وووووووم ِبووووووو ِ ،
لَقَو ْ
وووووووم َمقَامووووووواً لَو ْ
ووووووو َيقُو ُ
وووووود أبُو ُ

ِ
وووووول
ووووووم ُ موووووووا لَو ْ
َأرى َوأ ْ
ووووووم ُ ال يو ُ
ووووووو َي ْسو َ
َسو َ

وووووووووود  ،إالّ ْ
وووووووووون لَووووووووووو ُ
وووووووووول ُي ْر َىو ُ
أن َي ُكو َ
لَظَو َ

ِ
وووووووول
ِمو َ
وووووووون الرسوووووووووول بووووووووو ين هللا  ،تَ ْهويو ُ

ضوووووووواء ِبوووووووو ِ
إن ِ
وووووووي ٌ
ّ
وووووووول لَ َسو ْ
ف ُي ْستَ َ ُ
الرسو َ

ِ ِ
ول
وووووووود ِم ْ
ُم َه ِهو ٌ
ووووووووون ُسووووووووويوف هللا َم ْسووووووووومُ ُ
اليقىىر عىىن

ىت)؛ ألن الياىىأ هىىو المهىىم اغ ى
اس ى خدم ،عىىب اىىن زهيىىر الفعىىل المايىىي للممهىىول (جُيا ى ُ
فاعلى ولىم يسى خدم الخاىر الىذي يشىوا الشىك ،ولي ،ىد اعى اررة االحقيقىة ى جن سىيديا محمىد رسىول مىن
سىاحاي و عىال

) فىي الايىت األول مىر ين  ،اىالرام مىن جيى عىادر على

ى ،ىرر ،لمىة (رسىول

جعر اسيميا ية الرحمة الم مثلة اى (العفو) المأمول من
ااشارة الي االنمير في الشعر الثايي  .ثم َّ
سيديا محمد صل

علي وسلم.

ورحم ى ى االعا ىىاد ب عي ىىي الخن ىىو وابسى ى ،اية  ،ول ،ىىن ميحى ى

صورها ،عب ليا  ،يس عيع ونيحها من خالل األايات ،اآل ي :

س ىىاحاي و ع ىىال هيا ىىة عقيم ىىة

ى الخوف قاهر مىن خىالل ال،ىالم ،فالشىاعر يريىد الوصىول إلى ااي ى فىي جعىرب وعىت  ،ففىي عولى

(مهالً ) ،مفعول معلىق لفعىل محىذوف قىديرة جمهليىي إمهىابً ،فالشىاعر حىذف الفعىل ،وحىرفين مىن

المفعول المعلق .فالحذف يشير إل القلق والخوف .

ى اس خدام األفعال المنارعة ال ي دل عل الحر،ة والقلق ( جعوم ،يقوم ،جرى ،جسمع ،يسمع ).
ى ادج ال ودد في الخعاب ،من خالل عول

( هداك الذي جععاك يافلة القرآن ) ولعل يريد عول (ان

علمىىك علوم ىاً ثىىم جععىىاك الق ىرآن زيىىادة عل ى علمىىك ) لىىذا وصىىف االيافلىىة .ومىىن ثى َّىم يعلىىب مي ى

المسامحة وعدم سما عول الوشاة الذين يزييون ال،الم اعيداً عن الحقيقة .

صور الفيل األعمم ى االرام من نخام ى
ى ول ونيح حالة الرعب ال ي يعيشها ول أ،يد الصورةَّ ،

الذي ب يعي يخاف ويهاب من وعيد رسول

محمد صل

علي وسلم .

 ،وهذا دليل عل الهياة والقوة ال ي يم ل،ها سىيديا
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ى ول أ،يد صفة القوة وصف اأي سيف من سيوف
صىىل

مسلول عل األعىداا ،ول أ،يىد عىوة رسىول

علي ى وسىىلم مىىال الشىىاعر إل ى ال  ،ىرار وال ىرادف ،فشىىاه م ىرة (االسىىيف) ،وم ىرة جخىىرى اى ى

(مهيد ).

الدا رة السيميا ية السادسة :
القوة

السيف

العفو مثىىل االميقىىذ ،والعفىىو ،والهىىدى ،والايىىان ،والهياىىة ،والقىىوة عيىىد العىىزم
واىىذلك ف ىأن سىىيميا ية الرحمىىة
.وعايعىىي جن ي عىىر

شىىعراا ااسىىالم إليهىىا أليهىىا مثىىل "لشخصىىية الرسىىول ال،ىريم اوصىىف حامىىل

لواا الدين  ،صاار عل األذى واببم ل من الصىفات مىا يمعلى مىدي اًر احمىل الرسىالة "( مخيمىر

صالح  :المدا ح الياوية اين الصرصري والاوصيري ٜٔٛٙ،م  ،ص، .)ٔٚيف ب وعد جخاريىا
ِ
ت ىمَوي ُكم ِهعم ِتوي ور ِ
ويت لَ ُك ُوم
ض ُ
عال عل لسان ياي ،عول عال  :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
ت لَ ُك ْم دي َه ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ
اِْ ْس َل َم ِدي ًها }( سورة الما دة  ،آية ٖ).
المبحث الجالث :سيميائية الرحمة في اليعر الحديث :

اياهىر شىعراا العصىر الحىديث ى المسىلمون واليصىارى ى ارحمىة سىيد الخلىق محمىد صىل
وسىىلم  ،فىىي مميىىع جفعالى ،وعىىد جحسىىن الشىىاعر أحموود يوووبي فىىي عىىداد اعى

عليى

مىىن جخىىالق ى سىىيد

يم عن سيميا ية الرحمة ،فيمدة يقول( الشوعيات ،جٕٔٓٓٙ ،م ،ص ٖٖ:)ٖٗ-
ال،ون ى ال ي َّ
وووووت بووووووالجود الموووووودى
فوووووو يا َسو َ
وت بمفو َ
وووووخ َ

وووووووووووت موووووووووووواال ت عوووووووووووول األهووووووووووووواء
وفعمو
َ

ت فقوووووووووووووواد ارً ،
ومقوووووووووووووود ارً
ّ
وووووووووووووو َ
ْوايا َى و ْ

ووووووووووووولء
الجهو
ال يسووووووووووووووتهين بع وووووووووووووووك ُ
ُ

ِ
َب
ْوايا رحمووووووووووووووووووت فََهووووووووووووووووووت أُم  ،أَو أ ٌ

ووووووواء
هووووووويان فووووووووي الووووووودهيا همووووووووا ُ
الر َح َمو ُ

وووووووووود  ،أَو أَىطيتووووووووووو
ْوايا أَخو
وووووووووويت العهو َ
َ

ِ
ووفووووووووووواء
هووووووووووودك ِي ِمووووووووووو ٌة
فجميووووووووووو ُ َى
ُ

السىخاا والععىاا مىىن جفعىال الرسىىول ال،ىريم الدالىىة على رحم ى ااألمىىة ،فىاليموم الدالىىة على يىىزول
المعر ب صل إلي في المود .جما عفوة عن جخعاا المذياين ف،ان احزم وعىوة ،ح ى ب يسى هين

اهذا العفو المهالا الذين ب يدر،ون الحقا ق .وهذا ما صورة ليا ،عىب فىي القصىيدة السىااقة؛ ومىع
هذة القوة إب جن رحم ،ايت في ااية اايسايية ومي ه الععف ،ف،أن ،األم واألب ل مة؛ ولعل

الشاعر لمأ إل هذا ال صوير؛ أليهما ج،ثر الياس رحمة وععفاً .و إذا جخذ من الياس عهداً فإي
ون ِِ
اَ
يل زم ا من ميعلىق الذمىة والشىرف والوفىاا اىالعهود .وي ،ىد هىذا عولى عىال فَ ِب َموا َر ْح َم ٍوة ِم َ
ضوا ِم ْن َح ْولِ َك} ( ال عمران  ،آية .)ٜٔ٘
ت فَظّاً َغمِيظَ ا ْل َق ْم ِب َال ْه َ ُ
ت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْه َ
لِ ْه َ

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
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الدا رة السيميا ية األول :
العفو

رحمة

وفاا االعهد

السخاءل ىىدا رة الس ىىيميا ية ع ىىول مصوووط س ىكرموووة (يقى ىالً ع ىىن محم ىىد س ىىعيد رمن ىىان
وي  ،ىىد ه ىىذة ا

الاوعي  :محمد صل

علي وسلم عل جلسية الشعراا ٜٔٛٛ،م ،ص ٕ:)ٛ

دىوووووووووت بومووووووووك لمتوحيوووووووود يعصوووووووومهم

فموووووا اسوووووتجابوا  .ولكووووون رأسوووووهم ركبووووووا

أهوووت الحوووريص ىمووويهم  .والووورؤوف بهوووم

ومووووووووا يووووووووزال رحيموووووووواً بمبووووووووك الحوووووووودب

يوووووووزداد حمموووووووك فووووووويهم ىهووووووود كووووووول أيى

فَهوووووووووووت أم لهوووووووووووم  ،رغوووووووووووم األيى وأب

يووا أكموول الهووواس فووي بوووول  ،وفووي ىمووول

أمسووووووووس لهجرتووووووووك التوووووووواري يهتسووووووووب

تمضوووووي القووووورون وتبقوووووس أهوووووت بووووودوتها

فَهووووووووت موووووووون بهوووووووودا تمووووووووت الكتووووووووب

فالشاعر ي ،د الدا رة السيميا ية األول ،وي،ملها وان ،ان اغيىر عصىد؛ ألن رحمىة الرسىول ال،ىريم
وانحة في جفعال لمميع العااد ،فمهم دعوة الياس لعاادة

وحدة ب شريك ل  ،ول،ىن عومى لىم

يس ى مياوا لدعو ى  ،وراىىم ذلىىك فقىىد ،ىىان حريص ىاً علىىيهم ،ور وف ىاً ورحيم ىاً اهىىم ،وراىىم األذى الىىذي

وامه ى مىىيهم ،ف،ىىان لهىىم امثااىىة األم واألب؛ لىىذا فالرسىىول ال ،ىريم ج،مىىل اليىىاس فىىي جعوال ى وجفعال ى ،

وسياق عدوة للياس .
الحلم

الرحمة

الرجفة

اللعف

الدعوة

إذن ما زال الرسىول ال،ىريم ى صىل

عليى وسىلم ى صىورة حيىة ألخىالق و عىاليم ااسىالم السىامية،

رجى في الياس جعقم عدوة، ،يف ب ،وعد هامر من م،ة إل المديية لييقذ من آمن اىاهلل راىاً ،وفىي
هذا يقول خميل مطران (يقالً عن محمد سعيد رمنان الاوعي ،ص:)ٖٙ
فووووو يا غووووول القووووووم فوووووي إييائووووو خطووووولً

ويووووووووووووردوا تابعيوووووووووووو كوووووووووووول تيووووووووووووريد

دىووووووووووا الموووووووووووالين ازماىوووووووووواً لهجرتوووووووووو

فمووووووم يجبوووووو سوووووووى الوووووورهط الصووووووهاديد

مضووووس هووووو البوووودء والصووووديق يصووووحب

يفووووووامر الحووووووزن فووووووي تيهوووووواء صوووووويخود
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موليووووووواً وجهووووووو يوووووووطر المديهوووووووة فوووووووي

ليووووووول أغووووووور ىموووووووس األدهوووووووار ميوووووووهود

فمن رحم الهمرة من م،ة إل المديية لي ميب عذاب المشر،ين ألصحاا  ،فمن هو وجاو ا،ر
الصديق ،والحزن يرافق عل فراق م،ة ،واال الي ،ون الدا رة السيميا ية الثايية ،اآل ي:
األذى

الحزن

ال شريد
الهجرة

ولعىىل اليوواس بهصوول يىىرى رحمىىة الرسىىول ال ،ىريم اقولى (يق ىالً عىىن محمىىد سىىعيد رمنىىان الاىىوعي،
:)ٜٛ-ٜٚ

وحوووض ىموووس المعوووروف مووون غيووور مهوووة

يوووووزول بهوووووا األجووووور الووووويي كوووووان يربوووووب

وجبوووووووووووووووووت آالء األخووووووووووووووووووة جاليووووووووووووووووواً

آجوووووووووووور يهووووووووووووديها الوووووووووووووال والتحبووووووووووووب

وبووووووووووم أسوووووووووباب التعووووووووواون فاغتووووووووودى

هظاموووووواً ىمووووووس فوضووووووس الج ووووووا يتفمووووووب

ويطمووووووووووووووب رأي اآلخوووووووووووووورين ورأيوووووووووووووو

متووووووووس بوووووووودت اآلراء أىمووووووووس وأصوووووووووب

إيا جوووووووواء الممهوووووووووف فهووووووووو لوووووووو أ

ْوان جوووووووواء المحووووووووروم فهووووووووو لوووووووو أب

ويحهوووو ىموووس اليوووي الووويي جوووف ىزمووو

ويحبووووووو موووووو الط وووووول البووووووريء ويمعووووووب

ويووووورفض إال الصووووودق فوووووي كووووول موبوووووف

ولووووووو كووووووان فيوووووو مووووووا يضوووووور ويهكووووووب

صوووووووووو ات هبيووووووووووَ حسوووووووووون هللا خمقوووووووووو

ه وووووووس الووووووورى موووووون رفوووووودها تتهوووووويب

فذ،ر الشاعر مياعب رسوليا ال،ريم ال ي مثل فىي الحى

ح

ب ينيع األمر من

على عمىل المعىروف ول،ىن اغيىر ميىة،

ساحاي و عال ، ،ما جي ثات ماىدج األخىوة اىين اليىاس ،وعىوم جسىااب

ال عىاون وال ىعلف ح ى جصىاح يقامىاً اسىالمياً راىت عليى األمىة، ،مىا حىث على ماىدج الشىورى اىين
المسلمين ،ف،ان يأخذ االرجي األصوب ،ومن رحم ى االعاىاد إن مىااة الملهىوف فىي حامىة ،ىان لى

امثااىىة األخ ،وجن مىىااة المحىىروم ف،ىىان امثااىىة األب ل ى  .ومىىن إيسىىايي الععىىف عل ى ،اىىار السىىن
واألعفىىال ف،ىىان يلعىىب معهىىم ،وماىىدجة فىىي الحيىىاة الصىىدق ،لىىذا فرحم ى االعاىىاد مثلىىت فىىي هىىذيب

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
أ.م.د .ميسون مرازيق

اليفوس ،واال الي إن ،ان ياييا يمثل هذة الصفات فيمب علييا ابع داا ا ، ،يف ب ،وعد جمريا

اك ْم َى ْه ُ فَا ْهتَ ُهوا}(سورة الحشر. )ٚ :
ول فَ ُخ ُيوُ َو َما َه َه ُ
ساحاي و عال اعاع َو َما آتَ ُ
اك ُم ا ِلر ُس ُ
الشورى
عمل المعروف اغير مية
اااثة

مساعدة المحروم

الملهوف النفوس
تهذيب

الععف

الصدق

ويم ىىدح الرسىىول جين ىاً مىىن خىىالل إشىىاد اىىالقرآن المعمىىز ،والىىدين الىىذي جنىىاا قلمىىات ال،ىىون،
ويمزج اع ذارة الذي يشا الشى،وى االعلىب مىن

جن يمعىل اىالد العىرب للعىرب( يقىالً عىن حلمىي

القاعود ،ص ٖٗٔ: )ٖٔ٘ -
ِ
ووووووووووووووك إن ىوووووووووووووويلي
رسو
وووووووووووووول هللا ى و َ
َ

ِ
وووووووووووووووووس الفوووووووووووووووووافل ِت
لتهبيووووووووووووووووو اله ُو

وووووووووووك زيهوووووووووووو ُة األجيو ِ
وووووووووووال تَْزُهووووووووووووو
كتابو َ
ُ

ِ
ووووووووووووووووووة أم المُ َفوووووووووووووووووووا ِت
بمعجوووووووووووووووووووز آيو

ودي ُهووووووك هعموووووو ٌة فووووووي الكو ِ
وووووون ضوووووواءت

ِ
ووووووووووووووات
ووووووووووووووورت الهوووووووووووووووواحي المظممو
فهو
ّ

ِ
وووووووول
العو
وووووووورش و ْ
تكووووووووورم يوووووووووا ِإلَووووووووو ْ
اج َعو ْ

ِ
ووووووووووووواة
ووووووووووووور ِب األ َُبو
ووووووووووووور ِب ُ
بوووووووووووووول ُ
لمعو ْ
العو ْ

" وه،ذا يرى الشعراا اليصارى العرب  ،عد ياولوا الشخصية المحمدية من خالل مالمح م عددة ،
فقد جحاوا محمداً  ...و جروا في المصلح ابم ماعي جو الميقىذ القىومي للشىرق عىديماً وحىديثاً ااع اىار

مى ىىا هى ىىو مى ىىأمول"( حلمى ىىي القى ىىاعود  :محمى ىىد صى ىىل

ٜٔٛٚ،م ،ص ٕٕٖ)

علي ى ى وسى ىىلم فى ىىي الشى ىىعر العراى ىىي الحى ىىديث
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الخاتمة
وصلت الااحثة من خالل هذة الدراسة إل الي ا

اآل ية:

ى عيىي القىرآن ال،ىريم اسىيميا ية الرحمىة ،فونىح جن الرسىول ال،ىريم ى محمىد صىل

عليى وسىلم ى

رحمىىة مهىىداة للعىىالمين فىىي الىىدين والىىدييا  ،جمىىا فىىي الىىدين ف ي ى اعىىث لهدايىىة اليىىاس واخ ىرامهم مىىن

القلمىات إلى اليىور  ،فىىدعاهم إلى عريىق الحىىق والهدايىىة  ،وشىر للاشىرية األح،ىىام .جمىا فىىي الىىدييا
فقىىد قهىىرت مىىن خىىالل معامل ى مىىع األمىىة ، ،شىىفها

سىىاحاي و عىىال  ،فقىىد ،ىىان يحىىزن با عىىاد

األمة عن عريق الهداية  ،ااانافة إل معامل لهم ارجفة ،ورحمة ،ولين مع الحزم والقوة .

ى جه م الشعر العراي القديم والحديث ى من المسلمين واليصارى ى ا ونيح سيميا ية الرحمة الخاصة

ىالمية ىىدل عل ى عىىوة
اأفعىىال سىىيديا محمىىد صىىل
علي ى وسىىلم  ،فونىىحوا جن الرحمىىة فنىىيلة اسى ّ
علي وسلم ويال  ،وععف عل اآلخرين  ،و قديرة لمشاعرهم  ،ف،ان صل
سيديا محمد صل
علي وسلم ر وفاً رحيماً ا،ل ما يحيع ا  ،فععف عل األمة ،مثل األم واألب.

ى ى الرحمىىة حالىىة ومداييىىة شىىع مىىن القلىىب الرعيىىق العيىىب الىىذي يشىىعر افىىرح اآلخ ىرين ومصىىا اهم ،
ويحاول ادخال السرور إل علواهم .

ى ى مميىىع الىىدوا ر السىىيميا ية شىىير إل ى جن سىىيميا ية الرحمىىة ،ىىون فىىي  :الرعَّىىة والععىىف وال جرفىىة ،
والحلىم  ،والصىار  ،والقىىدرة على

حمىىل األذى  ،وعمىل المعىىروف  ،واااثىة الملهىىوف ،،...مىا جيهىىا

 ،واال الي فالرحمة سع ادخال الخير عل األمة.

التوصيات :

ى إن الاشرية اليوم جشد الحامة إل خلق الرحمة ويداها  ،فاها يممع الشمل و حقق الوحدة  ،واهىا
عريق اليماة إل ار األمان.

ى ى يمىىب عل ى األمىىة الرمىىو إل ى القىىيم ال ىىي مىىاات اهىىا الش ىريعة ااسىىالمية وال ىىي ونىىحها سىىيديا
محمىد صىل

عليى وسىلم؛ اسىعاد الاشىرية و حقيىق سىيميا ية الرحمىة ،و صىحيح مسىار الاشىرية

القا م عل ال خاع ،والقلم ،والعشوا ية .

وآخر دعوايا جن الحمد هلل رب العالمين

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
أ.م.د .ميسون مرازيق
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ى صىالح ،مخيمىر :المودائ الهبويوة بوين الصرصوري والبوصويري  ،دار الهىالل ،ايىروت ى لايىان ،
عٔ،ٜٔٛٙم.

األهوتم  ،م سسىة الرسىالة ،عٔ،
ى َعاد المىاار  ،سىعود محمىود :يوعر ّ
وىم ْور بون ْ
الزبربوان بون بور َ
ٜٗٔٛم.

الرسوول  ،دار إحيىاا العلىوم  ،ايىروت ى لايىان ،ع،ٚ
ى عسىاف ،جحمىد محمىد  :ببسوات مون حيواة ّ
ٜ٘ٔٛم .
ى فاعور ،علي  :ديوان كعب بن زهير  ،دار ال ،ب العلمية  ،ايروت ى لايان ،عٔ.ٜٔٛٚ ،

ى عاسم  ،سي از  ،جاو زيد ،يصىر حامىد  :أهظموة العلموات فوي المفوة واألدب والجقافوة  ،مودخل إلوس
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ى القاعود ،حلمي  :محمد صمس هللا ىمي وسمم في اليوعر العربوي الحوديث  ،دار الوفىاا للعااعىة
واليشر ،عٜٔٔٛٚ ،م.

ى ععوس  ،اسام  :سيمياء العهوان ،و ازرة الثقافة  ،عمان ى األردنٕٓٓٔ ،م.

ى ى ااىىن ميقىىور ،ممىىال الىىدين جاىىو الفنىىل محمىىد اىىن م،ىىرم  :لسووان العوورب  ،ىىح جمىىين محمىىد عاىىد
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ى الياس  ،اان سىيد ِ :م َه ِ
المدً أو يعراء الصحابة ممن مدً الرسول صمس هللا ىمي وسمم أو
ُ
رجا  ،ح عفت وصال حمزة  ،دار الف،ر  ،دمشق ى سوريا  ،عٜٔٔٛٛ ،م.

ى هادي ش،ر  ،شا،ر :ديوان ابن معصوم  ،عالم ال ،ب ،عٔ ٜٔٛٛ ،م.
ملخص البحث :

يقصىىد هىىذا الاحىىث ال عىىرف إل ى سىىيميا ية الرحمىىة فىىي جفعىىال سىىيديا محمىىد صىىل

علي ى وسىىلم،

محاوبً جن ي،شف عن دبب ها ،لما لها من جهمية ،ارى، ،يف ب  ،وهو الماعوث رحمة للعالمين،

فقد ميح

َّ
عز ومل علااً رحيماً ،يععف عل الخلق جممعين ويرجف لحالهم ،ب يميز في عامل

اين الم من وال،افر ،ح

والخصال.
و عر

جاهرت سير العدو والصديق ،فمعلت الشعراا يذ،روي اعقيم الشما ل

الاحث إل رصد سىيميا ية الرحمىة ودبب هىا ى ال ىي قهىرت مىن خىالل عامىل سىيديا

محمد صل

اآلخرين ح

علي وسلم اعريقة مليلة مع الياس فأخرمت ليا عرعاً ها لة من فيون ال عامل مع

في جصعب المواعف ال ي وامه ح

ال،ريم  ،والشعر العراي القديم والحديث.

وصل إل عمة ال،مال الاشري ى في القرآن
علي ى وسىىلم ،له ىىا رحمىىة ،فىىي ُخْل ِقى ى

وفىىي اليهايىىة ي ،ىىد الاح ىىث جن حيىىاة سىىيديا محم ىىد صىىل
وشريع  .وان الرحمة إذا ِ
جود َعت في القلب اع نت معان من ااحسان ،والشىفقة والحىرص على

ميفعة اآلخرين.

الكممات الم تاحية  :السيميا ية  ،الرحمة  ،األفعال .
The Semiotics of mercy in the acts of Prophet Muhammad
Abstract
This research is intended to identify the semiotics of mercy in the acts
of the Prophet Muhammad, peace be upon him, trying to reveal the
implications, because of its great importance. He is a mercy to the whole
world, for Allah has given him a merciful heart. He is kind and gracious to
all creatures. He does not discriminate in dealings between the believer
and the unbeliever, so that his biography has impressed his friends and
foes and made poets remember him with great merits and qualities.
The search displays the semiotics and implications of mercy that have
emerged through the Prophet Mohammed's dealing in a solemn
manner with the people leading to bringing to us tremendous ways of
dealing with others. Even in the most difficult situations he faced he
reached the perfect human summit, whether in the Quran, or ancient
and modern Arabic poetry.

ديميائية الرحمة في أفعال ديدنا محمد صلى الله رليه ودلم
 ميسون مرازيق.د.م.أ

In the end, the research confirms that the life of the Prophet
Muhammad, peace be upon him, is full of mercy and blessings, and that
if mercy dwells in the heart it embraces a sense of benevolence,
.compassion and concern for the benefit of others
Key Words : The Semiotics, the mercy, the acts

