رحمة الرحمن الرحيم
معناها و�آثارها

إعداد:
منيرة العقال
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املقدمة

«إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محم ًدا
عبده ورسوله.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [�آل عمران]102:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [الن�ساء ( ]1:ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ) [االحزاب ]72-71:له احلمد أنعم

على املؤمنني ببعثة الرسول محمد ،Sوأنزل الكتاب ،وجعله سنة الرسول
 Sاملرجع ألمورهم قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [النور ]62:قال تعالى ( :ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ) [االعراف ]180:اهلل أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء،
وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص ،وأعظم العلم هو العلم به
وبأسمائه وصفاته.
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ذكر ابن تيمية أن امل��راد بالعلم به هو العلم به نفسه ،ومبا هو
متصف به من نعوت اجلالل واإلكرام ،وما دلت عليه أسماؤه احلسنى،
وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية اهلل المحالة.
وشرف العلم من شرف املعلوم ،قال ابن القيم“ :شرف العلم تابع
لشرف املعلوم ،وال ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو اهلل الذي ال
إله إال هو رب العاملني ،وقيوم السماوات واألرضيني ،امللك احلق املبني،
املوصوف بالكمال كله ،املنزه عن كل عيب ونقص ،وعن كل متثيل وتشبيه
في كماله ،وال ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم،
وأفضلها ،ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر املعلومات،
وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها”(((.
وتعالى ،معناها وآث��اره��ا،
وف��ي ه��ذا البحث صفة الرحمة هلل
وسأتناول ما يتعلق بالعلم بها واإلميان بها وإثباتها ،وآثار هذه الصفة في
اخللق والشرع ،وثمار اإلميان بها في حياة العباد.

أهداف البحث:
-1بيان معنى اسمي اهلل الرحمن والرحيم ،والفرق بينهما.
-2التعرف على أنواع الرحمة.

-3إثبات صفة الرحمة هلل

املبتدعة في ذلك.

كما يليق بجالله باألدلة ،والرد على

-4توضيح آثار اإلميان برحمة اهلل على علم العباد وسلوكهم.
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منهج البحث:
سأسير في البحث -بإذن اهلل -وفق املنهج االستقرائي االستداللي،
وسأتبع فيه ما يلي:
االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية في التخريج والتحرير
والتوثيق واجلمع.
التركيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد.
ترقيم اآليات وبيان سورها.
تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في
الصحيحني أو أحدهما ،فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما.
العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.
تكون اخلامتة عبارة عن ملخص البحث يعطي فكرة واضحة عن ما
تضمنه البحث ،مع إبراز أهم النتائج.

خطة البحث (املباحث واملطالب):
املقدمة.
املبحث األول :اسما اهلل الرحمن الرحيم ،وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :معنى الرحمن ،والرحيم.
املطلب الثاني :الفرق بني الرحمن والرحيم.
املطلب الثالث :أسماء اهلل احلسنى املتعلقة واملقترنة بهاذين االسمني.
املطلب الرابع :إثبات صفة الرحمة هلل.
املبحث الثاني :أنواع الرحمة.
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املبحث الثالث :آثار رحمة اهلل

 ،وحتته مطلبان:

املطلب األول :آثار رحمة اهلل

في اخللق.

املطلب الثاني :آثار رحمة اهلل

في الشرع.

املبحث الرابع :ثمار اإلميان برحمة اهلل.
اخلامتة.
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املبحث األول

اسما اهلل الرحمن الرحيم
وحتته أربعة مطالب:

املطلب األول
معنى الرحمن والرحيم
الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ،والرحمة مصدر رحم

يرحم رحمة ومرحمة ،الراء واحلاء وامليم أصل واحد يدل على الرقة
والعطف والرأفة((( ،فالرحمة :الرقة والتعطف ،وتأتي مبعنى املغفرة،

وتأتي مبعنى الرزق(((.

قال تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ)[هود ]9:رخاء وسعة في الرزق والعيش(((.
وقال

( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ) [يون�س ]11:راحة ورخاء من بعد شدة وبالء.وقيل :القطر بعد

(((
(((
(((

مقاييس اللغة .498 /2
لسان العرب  ،230 /12تاج العروس .233 /32
تفسير الطبري .255 /15
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القحط((( .وهذه املعاني ،الرزق الرخاء املطر ،من آثار رحمته

.

قال ابن األثير« :الرحمن والرحيم من أبنية املبالغة ،ورحمان أبلغ من
رحيم وهو خاص هلل ال يسمى به غيره وال يوصف»(((.
شرعا :صفة كمال هلل كما يليق بذاته وسبحانه كسائر
الرحمة
ً
صفاته ،ومن آثارها أنها تقتضى إيصال املنافع واملصالح إلى العبد ،وإن
كرهتها نفسه ،وشقت عليها .وهذا معنى الرحمة احلقيقية فأرحم الناس
بك من شق عليك في إيصال مصاحلك ،ودفع املضار عنك(((.
والرحمن والرحيم ،اسمان من أسماء اهلل بنيت الصفة األولى على
فعالن الذي يدل على االمتالء؛ ألن معناه الكثرة ،وبنيت الصفة الثانية
على فعيل ،وكالهما مشتق من الرحمة.

املطلب الثاني
الفرق بني الرحمن والرحيم
الكالم على الفرق بينهما من وجوه:
الوجه األول :من ناحية الداللة اللغوية :الرحمن أكثر مبالغ ًة.
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(((
(((
(((

الوجه الثاني :من ناحية جواز التسمي بهما :الرحمن اسم مختص باهلل ،ال
يجوز أن يسمى به غيره ،بخالف الرحيم .فالرحمن معادل ومساو
السم اهلل ،قال تعالى( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ) [االحزاب.]43:
تفسير البغوي .415 /2
النهاية في غريب احلديث واألثر .210 /2
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .176 /2

الوجه الثالث :في الفرق بني معنيهما :الرحمن يدل على سعة رحمة اهلل،
والرحيم يدل على إيصالها خللقه ،فالرحمن :ذو الرحمة الواسعة،
والرحيم :ذو الرحمة الواصلة.
فاملعنى في الرحمن يكون صفة الزمة ذاتية قائمة به على الوجه
الذي يليق به ،وفي الرحيم يدل على الفعل املتعدي إلى اخمللوق.
ولعل هذا أوجه قول في هذه املسألة .قال ابن القيم« :الرحمن دال على
الصفة القائمة به  ،والرحيم دال على تعلقها باملرحوم ،فكان األول للوصف
والثاني للفعل ،فاألول دال أن الرحمة صفته ،والثاني دال على أنه يرحم
خلقه برحمته ،وإذا أردت فهم هذا ،فتأمل قوله( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ) [التوبة]117:

ولم يجىء قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو املوصوف بالرحمة
ورحيم هو الراحم برحمته»(((.
وقال الشيخ ابن عثيمني « :الرحمن :هو ذو الرحمة الواسعة؛
ألن َف ْعالن في اللغة العربية تدل على السعة واالمتالء ،كما يقال :رجل
غضبان ،إذا امتأل غض ًبا .والرحيم :اسم يدل على الفعل؛ ألنه فعيل
مبعنى فاعل ،فهو دال على الفعل ،فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة
اهلل واسعة ،وتؤخذ من الرحمن ،وأنها واصلة إلى اخللق ،وتؤخذ من
الرحيم ،وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله :الرحمن رحمة عامة ،والرحيم
رحمة خاصة باملؤمنني»(((.
وبعض العلماء يفرق بني الرحمن والرحيم من جهة سعة الرحمة
(((
(((

بدائع الفوائد .24 /1
شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 22/1
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وخصوصها ،وهي إما في الدنيا أو في اآلخرة ،أو للمؤمنني أو لغير املؤمنني،
فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخالئق في الدنيا وللمؤمنني في اآلخرة،
والرحيم خاص باملؤمنني.
وهذا عند التأمل فيه إشكال؛ فقد ورد اسم الرحيم عا ًما للمؤمنني
ولغيرهم ،قال تعالى( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ) [الأح�������زاب ]43:وقوله تعالى( :ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ) [اال�سراء.]66:

املطلب الثالث
أسماء اهلل احلسنى
املتعلقة واملقترنة بهذين االسمني
ورد اسم الرحمن> في القرآن الكرمي في سبعة وخمسني موضعا ،وورد
اسم الرحيم> في القرآن الكرمي في مائة وثالثة وعشرين موضعا ،واقترن
هذين االسمني في القرآن الكرمي في ستة مواضع ،قال تعالى( :ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ) [ال���ف���احت���ة] ،ق��ال تعالى:

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚﮛ) [البقرة ]143:وقوله تعالى:

( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)

[ف�صلت ،]2:ولم يقترن اسم الرحمن إال بالرحيم وذكر ابن القيم في تأمل رائع
أن اسم الرحمن اقترن باالستواء على العرش ،قال تعالى ( :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ) [طه ]5:وقال تعالى( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [القرقان ]59:فاستوى على عرشه
باسم الرحمن؛ ألن العرش محيط باخمللوقات ،قد وسعها ،والرحمة محيطة
باخللق واسعة لهم قال تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)[الأعراف.]156:
قال ابن القيم“ :الرحمن اسمه ووصفه ،ال تنافي اسميته وصفيته،
فمن حيث هو صفة جرى تاب ًعا على اسم اهلل ،ومن حيث هو اسم ورد في
مختصا به
القرآن غير تابع ،بل ورود االسم العلم ،وملا كان هذا االسم
ً
حسن مجيئه مفر ًدا غير تابع ،كمجيء اسم اهلل كذلك ،وهذا ال ينافي
داللته على صفة الرحمن كاسم اهلل  ،فإنه دال على صفة األلوهية ،ولم
متبوعا ،وهذا بخالف العليم والقدير والسميع
يجئ قط تاب ًعا لغيره ،بل
ً
والبصير ونحوها ،ولهذا ال جتيء هذه مفردة بل تابعة”(((.
واقترن اسم الرحيم> ببعض أسماء الله ،وهي:
 .1الرحمن:

اق��ت��رن اس��م الرحيم بالرحمن كما ف��ي ق��ول��ه( :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ) [الفاحتة ]3-2:وجاء هذا االقتران
في ستة مواضع من القرآن.

قال ابن القيم« :وأما اجلمع بني الرحمن الرحيم ،ففيه معنى هو أن
الرحمن دال على الصفة القائمة به  ،والرحيم دال على تعلقها باملرحوم،
فكان األول للوصف والثاني للفعل ،فاألول دال أن الرحمة صفته ،والثاني
دال على أنه يرحم خلقه برحمته ،وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله( :ﯙ
(((

بدائع الفوائد 24 /1
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ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ) [لتوبة ]117:ول��م يجئ قط رحمن بهم ،فعلم أن الرحمن هو
املوصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته ،وهذه نكتة ال تكاد جتدها
في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها”(((.
 .2الغفور:
اقترن اسم الرحيم باسم الغفور في خمسة وسبعني موض ًعا في القرآن
الكرمي ،منها قوله تعالى( :ﭷ ﭸ ﭹ) [يو�سف .]98:عن ابن عمر
أنه قال :سمعت رسول اهلل Sيقول« :إن اهلل يدني املؤمن ،فيضع
عليه كنفه ويستره ،فيقول :أتعرف ذنب كذا ،أتعرف ذنب كذا؟ فيقول:
نعم إي رب ،حتى إذا قرره بذنوبه ،ورأى في نفسه أنه هلك ،قال :سترتها
عليك في الدنيا ،وأنا أغفرها لك اليوم ،فيعطى كتاب حسناته»(((.
فاقتران هذين االسمني يدل على أن مغفرة اهلل من آثار رحمته
التي كتبها على نفسه ،فاملغفرة تسقط الذنوب وتقي العبد العقوبة.
 .3العزيز:
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اقترن اسم الرحيم> باسم العزيز في ثالثة عشر موض ًعا في القرآن
الكرمي ،منها قوله تعالى( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [الن�ساء ]106وقال
تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [ال�شعراء ،]9:وقال تعالى( :ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ) [ال�شعراء ]217:فرحمته عن عزة وغلبة وقوة ال عن ضعف وعجز
اهلل عن ذلك ،فجاء اقتران االسمني لبيان أنه مع كونه عزيزًا قو ًيا
قاه ًرا ،فإنه كذلك رحيم بر محسن.
(((
(((
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أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب املظالم والغصب ،باب قول اهلل تعالى( :أال لعنة اهلل على
الظاملني)12/3 ،

 .4التواب:

اقترن اسم الرحيم> باسم التواب ،في تسعة مواضع من القرآن الكرمي،
منها قوله تعالى( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [البقرة]37:
وقوله( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [الن�ساء .]16:والتوبة من آثار رحمته  ،إذا
وفق العبد للتوبة إليه ويسرها له ،ثم تقبلها منه برحمته وفضله ،بل وفرح
بها  ،قال تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ) [الن�ساء.]37:
وفي الصحيح عن أبي هريرة ،عن رسول اهلل  Sأنه قال« :قال اهلل عز
وجل :أنا عند ظن عبدي بي ،وأنا معه حيث يذكرني ،واهلل هلل أفرح بتوبة
عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة ،ومن تقرب إلي شب ًرا ،تقربت إليه
باعا ،وإذا أقبل إلي ميشي ،أقبلت
ذراعا ،تقربت إليه ً
ذراعا ،ومن تقرب إلي ً
ً
إليه أهرول»(((.
 .5الرؤوف:

اقترن اسم الرحيم> باسم الرؤوف في ثمانية مواضع في القرآن
الكرمي ،منها قول اهلل تعالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ) [ البقرة.]143:
واقتران هذين االسمني يدل على أن رأفة اهلل ،من آثار رحمته ومقتضاها.

قال ابن القيم« :وأقرب اخللق إلى اهلل

أن أبعدهم منه ،من اتصف بضد صفاته»(((.

أعظمهم رأفة ورحمة ،كما

 .6البر:
(((
(((

اقترن اسم البر مع الرحيم في آية واح��دة ،قال تعالى( :ﯨ ﯩ
أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب التوبة2102/4 ،
الروح .557
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ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [الطور ]28:والبر هو العطوف على عباده
احملسن إليهم ،عم ببره جميع خلقه ،فلم يبخل عليهم برزقه ،وهو البر
احملسن في مضاعفته الثواب له ،والبر باملسيء في الصفح والتجاوز عنه.
واقتران البر بالرحيم لعله من اقتران املس ّبب بالسبب.
 .7الرب:
واقترن به في موضع واحد ،قال تعالى:
ومن آث��ار اسم ال��رب أنه رحيم كما في قوله تعالى( :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ) [الفاحتة] ،فصفة الرحمة من آثار ربوبيته.
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [ي�س]58

قال الشيخ السعدي« :فمن ربوبيته رحمته ،فالرب ال ميكن اال أن
يكون رحي ًما ،قال تعالى(:ﮱ ﯓ) [الفرقان ]63:ثم ذكر أوصافهم
اجلميلة التي إمنا نالوها برحمته ،وتبوؤوا منازلها برحمته ،وجازاهم
مبحبته وقربه ورضوانه،وثوابه وكرامته برحمته»(((.
 .8الودود:

واقترن به في موضع واحد ،قال تعالى( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [هود.]90 :

والودود هو :الذي يحب عباده املؤمنني.

70

قال ابن القيم« :وما ألطف اقتران اسمه (ال��ودود) بـ (الرحيم) وبـ
(الغفور) ،فإن الرجل قد يغفر ملن أساء إليه وال يحبه ،وكذلك قد يرحم
من ال يحب ،و(الرب) يغفر لعبده إذا تاب إليه ،ويرحمه ويحبه مع ذلك،
فإنه يحب التوابني ،وإذا تاب إليه عبده أحبه ،ولو كان منه ما كان»(((.
(((
(((

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي عند قوله تعالى( :ﭯ ﭰ ﭱ
فتح الرحيم امللك العالم 22-21
التبيان في أقسام القرآن 59

ﭲ) [هود ]90:أي :ملن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ،ويتقبل توبته ويحبه.
ومعنى الودود من أسمائه  :أنه يحب عباده املؤمنني ويحبونه ،فهو فعول
مبعنى فاعل ومعنى مفعول»(((.

املطلب الرابع
إثبات صفة الرحمة لله
صفة الرحمة من الصفات الثابتة هلل  ،دل على ثبوتها :الكتاب والسنة
والعقل ،وهي صفة تليق بذاته  ،ال يجوز نفيها أو تأويلها أو حتريفها أو
تكييفها ،كما هو مقرر في مذهب أهل السنة واجلماعة،كسائر الصفات.
فأما ثبوتها في الكتاب :فجاءت اآلي��ات بذكر الرحمة في مواضع
كثيرة ،منها:
•قول اهلل تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [طه.]5:
•وقوله تعالى( :ﰑ ﰒ ﰓ) [الأحزاب.]43:

•قوله تعالى ( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [الأنعام.]54:

•وقوله تعالى( :ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [يو�سف.]64:

ومن السنة:

جاء إثبات صفة الرحمة في أحاديث عدة ،منها:
•عن عمر بن اخلطاب  :قدم على النبي  Sسبي ،فإذا امرأة من
السبي قد حتلب ثديها تسقي ،إذا وجدت صب ًيا في السبي أخذته،
فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا النبي « :Sأترون هذه طارحة
(((

تفسير السعدي 2/385
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ولدها في النار؟» قلنا :ال ،وهي تقدر على أن ال تطرحه ،فقال« :هلل

أرحم بعباده من هذه بولدها»(((.

•وفي الصحيح عن أبي هريرة ،عن النبي  ،Sقال« :ملا خلق اهلل
اخللق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على
العرش إن رحمتي تغلب غضبي»(((.

•وفي الصحيح عن أبي هريرة  ،ق��ال :سمعت رس��ول اهلل S
يقول« :إن اهلل خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ،فأمسك عنده
تس ًعا وتسعني رحمة ،وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ،فلو يعلم
الكافر بكل الذي عند اهلل من الرحمة لم ييئس من اجلنة ،ولو يعلم
املؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب لم يأمن من النار»(((.
•وفي الصحيح ً
أيضا عن جرير بن عبداهلل ،قال :قال رسول اهلل :S
«ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس»(((.
وأما العقل:
إن ما نراه من اخليرات واإلحسان إلى العباد ونفعهم ،يدل على ثبوت
صفة الرحمة ،كما قد دل عليها تفريج الضر ،وكشف الكربات ،واندفاع
النقم بأمر اهلل ،كل ذلك دال على إثبات صفة الرحمة عقل(((.
قال ابن القيم« :وال��رب يستحيل أن يكون إال رحي ًما ،فرحمته من
لوازم ذاته ،ولهذا كتب على نفسه الرحمة ،ولم يكتب على نفسه الغضب،
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(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته8/8 ،
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى( :ويحذركم اهلل نفسه)120/9 ،
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب الرجاء مع اخلوف99/8 ،
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى( :قل ادعوا اهلل أو ادعوا
الرحمن أ ًيا ما تدعو فله األسماء احلسنى)115/9 ،
ينظر :مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 30

فهو لم يزل وال يزال رحي ًما ،وال يصح نفي صفة الرحمة ،أو تأويلها ،أو
حتريفها ،أو تكييفها ،أو تفويض معناها»(((.
قال ابن القيم« :وأم��ا من قال :إن معنى الرحمة:اإلحسان احملض
والعطف والرقة التي في الشاهد ،فال يوصف اهلل بها ،وإمنا رحمته
مجرد إحسانه .فنقول :تثبت هلل الرحمة حقيقة ،كما أثبتها لنفسه
منزهة مبرأة عن خواص صفات اخمللوقني ،كما نقوله في سائر صفاته
من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته وعلمه وحياته،وسائر صفات
كماله ،والرحمة ال تنفك عن إرادة اإلحسان ،فهي مستلزمة لإلحسان ،أو
إرادته استلزام اخلاص للعام ،فكما يستحيل وجود اخلاص بدون العام،
فكذلك الرحمة بدون اإلحسان ،أو إرادته يستحيل وجودها»(((.

(((
(((

مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 271
بدائع الفوائد 23 /3
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املبحث الثاني
أنواع الرحمة
أنواع رحمة اهلل:

اً
أول :رحمة اهلل لعباده نوعان ،هما:
1 .1الرحمة العامة :وهي التي ال تشمل جميع اخلالئق بإيجادهم
وتربيتهم ورزقهم وغير ذلك من النعم التي تعد وال حتصى.
قال الشيخ ابن عثيمني“ :الرحمة العامة وهي التي تشمل جميع
اخمللوقات حتى الكفار ،ألن اهلل قرن الرحمة هذه مع العلم ،فكل
ما بلغه علم اهلل ،فقد بلغته رحمته ،فكما يعلم الكافر ،يرحم الكافر
ً
أيضا .لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية
القصور بالنسبة لرحمة املؤمن ،فالذي يرزق الكافر هو اهلل الذي
يرزقه بالطعام والشراب واللباس واملسكن واملنكح وغير ذلك”(((.
2 .2الرحمة اخلاصة :وهي التي يرحم اهلل بها املؤمنني فيوفقهم إلى
الهداية والطريق املستقيم ،ويرزقهم احلياة الطيبة في الدنيا،
وك��ذل��ك يرحمهم ف��ي اآلخ���رة فيتجاوز عنهم ويدخلهم جناته
وينجيهم من عذابه ونقمته.
قال ابن عثيمني« :أما املؤمنون ،فرحمتهم رحمة أخص من هذه
وأعظم ،ألنها رحمة إميانية دينية دنيوية .ولهذا جتد املؤمن أحسن
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حالاً من الكافر ،حتى في أمور الدنيا ،ألن اهلل يقول( :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [النحل]97:

احلياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار ،حياتهم كحياة البهائم،
إذا شبع ،روث ،وإذا لم يشبع ،جلس يصرخ هكذا هؤالء الكفار إن
شبعوا ،بطروا وإال جلسوا يصرخون وال يستفيدون من دنياهم،
لكن املؤمن إن أصابته س��راء ،شكر ،فهو في خير في هذا وفي
هذا ،وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر ،ال جزع عند
البالء ،وال بطر عند النعماء ،بل هو متوازن مستقيم معتدل»(((.

ثانيا :الرحمة باعتبار إضافتها إلى اهلل ،نوعان هما:
ً
1 .1رحمة هي صفة اهلل يوصف بها على الوجه الذي يليق به كسائر صفاته؛
فيجب إثباتها من غير حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل.

فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من اهلل ع َّز َّ
وجل؛ مثل قوله تعالى:
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [الكهف ،]58:وال يطلب نزولها(((.

2 .2رحمة مخلوقة ،لكنها أثر من آثار رحمة اهلل .فأطلق عليها الرحمة(((؛
مثل قوله تعالى( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ) [الروم ]50:وقوله تعالى في احلديث القدسي عن اجلنة« :أنت
رحمتي أرحم بك من أشاء»(((.
وهذه الرحمة من باب إضافة املفعول إلى فاعله ،وهذه الرحمة
ليست صفة هلل ،بل هي من أثر رحمته التي هي صفته الفعلية.

(((
(((
(((
(((

شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 249 /1
ينظر :شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 39 /2
ينظر :شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 39 /2
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب قول اهلل تعالى( :وتقول هل من مزيد)6/138 ،
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املبحث الثالث
آثار رحمة اهلل
وحتته مطلبان:

املطلب األول
آثار رحمة اهلل في اخللق
تظهر آثار رحمة اهلل في كل ما خلق ،فرحمته قد وسعت كل شيء فال
يحيطها عقل وال حصر.
قال ابن القيم« :وإذا كان كل مخلوق قد انتهت إليه الرحمة ،ووسعته،
فال بد أن يظهر أثرها فيه آخ ًرا ،كما ظهر أثرها فيه أولاً »(((.
وأسوق اآلن ً
بعضا منها على سبيل التمثيل:
1 .1تسخير اخللق لبعضهم ،واحتياج كل منهم لآلخر ،مما يعود عليهم
بتحقيق املصالح وامل��آرب((( ،قال تعالى( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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(((
(((

ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ) [الزخرف.]32:

مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 260
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2 .2إنزال املطر وانتفاع الناس به ،وقد جاءت تسمية املطر في القرآن
رحم ًة ،في قوله تعالى( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ) [الأعراف.]57:
3 .3خلق اهلل للذكر أنثى يسكن إليها وتسكن إليه ،وما يكون بينهما من
املودة والرحمة ،وغير ذلك من التناسل واالنتفاع((( ،قال تعالى:

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الروم.]21:

4 .4تسخير ال��دواب وتذليلها للركوب واحلمل وال��در((( ،قال تعالى:
(ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

[النحل.]5:

ﯡ)

5 .5تعاقب الليل والنهار لتتم معيشة العباد على وجه سوي ،فيسعون
إلى معاشاتهم نها ًرا ،ويتحقق سكنهم ليلاً  ،قال تعالى( :ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ) [الق�ص�ص.]13:

ً
وفراشا (((،قال
6 .6تسخير السماوات ،وتذليل األرض ،وجعلها مها ًدا
تعالى( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔﰕ) [احلاثية.]13:
وقال تعالى( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ) [الزخرف.]1:

7 .7جعل الرحمة بني العباد ليتراحموا بها((( ،فقد جاء عن النبي :S
(((
(((
(((
(((

ينظر :مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
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77

«جعل اهلل الرحمة مائة جزء ،فأمسك عنده تسعة وتسعني جز ًءا،
وأنزل في األرض جز ًءا واح ًدا ،فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق،
حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها ،خشية أن تصيبه»(((.
ومن أعظم ذلك ما يضعه في قلوب األمهات من الرحمة ،فعن عمر بن
اخلطاب  :قدم على النبي  Sسبي ،فإذا امرأة من السبي قد حتلب ثديها
تسقي ،إذا وجدت صبيا في السبي أخذته ،فألصقته ببطنها وأرضعته،
فقال لنا النبي « :Sأترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا :ال ،وهي
تقدر على أن ال تطرحه ،فقال« :هلل أرحم بعباده من هذه بولدها»»(((.

املطلب الثاني
آثار رحمة اهلل في الشرع
1 .1إرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،وإيصال معاني خطابه إلى خلقه(((،
قال تعالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [الأنبياء.]107:
قال ابن القيم« :فمن أعطى اسم الرحمن حقه،عرف أنه متضمن
إلرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،أعظم من تضمنه إنزال الغيث،
وإنبات الكأل ،وإخراج احلب ،فاقتضاء الرحمة ملا حتصل به حياة
القلوب واألرواح ،أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة األبدان
واألشباح ،لكن احملجوبون إمنا أدركوا من هذا االسم حظ البهائم
والدواب ،وأدرك منه أولو األلباب أم ًرا وراء ذلك»(((.
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2 .2مضاعفة احلسنة إلى عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب جعل اهلل الرحمة مائة جزء8/8 ،
سبق تخريجه.
ينظر :مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 32 /1

كثيرة((( ،ثبت في الصحيح عن أبي هريرة :أن رسول اهلل  Sقال:
«يقول اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه حتى
يعملها ،فإن عملها فاكتبوها مبثلها ،وإن تركها من أجلي فاكتبوها له
حسنة ،وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ،فإن
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف»(((.

3 .3مغفرة اهلل

للذنوب وتكفيره للسيئات ،قال تعالى( :ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الزمر.]53:

4 .4ستر اهلل للعبد ،وإمهاله وعدم معاجلته بالعقوبة إذا عصى.
5 .5الشفاعة وعدم تخليد من في قلبه مثقال ذرة من إميان((( ،ففي
الصحيح عن أبي سعيد اخل��دري  :أن النبي  Sقال « :إذا
دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،يقول اهلل :من كان في
قلبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجوه ،فيخرجون قد
امتحشوا وعادوا حم ًما ،فيلقون في نهر احلياة ،فينبتون كما تنبت
احلبة في حميل السيل»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

6 .6دخول األبناء اجلنة بعمل اآلباء((( ،قال الثوري عن ابن عباس
قال :إن اهلل ليرفع ذرية املؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل
لتقر بهم عينه ،ثم قرأ( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [الطور. ]21:
مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى(:يريدون أن يبدلوا كالم اهلل)،
144/9
مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب صفة اجلنة والنار115/8 ،
مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
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7 .7دخول اجلنة من ينشئه اهلل فيها((( ،ففي الصحيح عن أبي هريرة
 ،قال :قال النبي  « Sحتاجت اجلنة والنار ،فقالت النار:
أوثرت باملتكبرين واملتجبرين ،وقالت اجلنة :ما لي ال يدخلني
إال ضعفاء الناس وسقطهم ،قال اهلل تبارك وتعالى للجنة :أنت
رحمتي أرح��م بك من أش��اء من عبادي ،وق��ال للنار :إمن��ا أنت
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منهما ملؤها،
فأما النار :فال متتلئ حتى يضع رجله فتقول :قط ،قط ،فهنالك
متتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ،وال يظلم اهلل عز وجل من خلقه
أح ًدا ،وأما اجلنة :فإن اهلل عز وجل ينشئ لها خل ًقا »(((.
8 .8رفع احل��رج عن أهل األع��ذار كاملريض ونحوه ،وتخفيف بعض
العبادات عليهم ،من ذلك قوله تعالى( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [النور.]61:
9 .9كون األصل في األشياء اإلباحة ،وكون احلرام ضي ًقا محصو ًرا.

1010الرحمة باخملطئني ووعظهم باللني ،كما جاء في الصحيح أن أبا
هريرة ،أخبره :أن أعراب ًيا بال في املسجد ،فثار إليه الناس ليقعوا
به ،فقال لهم رسول اهلل « :Sدعوه ،وأهريقوا على بوله ذنو ًبا من
ماء ،أو سجلاً من ماء ،فإمنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»(((.
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(((
(((
(((

مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب قول اهلل تعالى(:وتقول هل من مزيد)،
138/6
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب قول النبي « :Sيسروا وال تعسروا»30/8 ،

املبحث الرابع
ثمار اإلميان برحمة اهلل
1 .1محبة اهلل وتعظيمه املوجبان للقيام بأمره واجتناب نهيه .فإن العبد
إذا نظر في آثار رحمة اهلل فإن هذا يثمر محبته والعبودية
الصادقة له واملسارعة إلى مرضاته.
قال ابن القيم“ :فعلى قدر املعرفة يكون تعظيم ال��رب
القلب”(((.

في

2 .2سعي العبد إلى االتصاف بالرحمة والتحلي بها ،فإن من املعلوم أن
احملب يحب أن يتصف بصفات محبوبه كما أن احملبوب يحب أن
يتحلى محبه بصفاته(((.
وقد امتدح القرآن أشرف رسله فقال(:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ) [التوبة.]128:
وفي الصحيح عن جرير بن عبداهلل ،قال :قال رسول اهلل « :Sمن
ال يرحم الناس ،ال يرحمه اهلل عز وجل»(((.
(((
(((
(((

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 463 /2
ينظر :صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34
أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل1809/4 ،
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وقال « :Sإمنا يرحم اهلل من عباده الرحماء»((( ،فب ّين أن الرحمة
إمنا تنال من عباده الرحماء.
قال ابن القيم« :وال��رب هو ال��رؤوف الرحيم وأق��رب اخللق
إليه أعظمهم رأفة ورحمة ،كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد
صفاته»(((.
قال الشيخ السعدي« :فرحمة العبد للخلق من أكبر األسباب التي
تنال بها رحمة اهلل ،التي من آثارها خيرات الدنيا ،وخيرات اآلخرة،
وفقدها من أكبر القواطع واملوانع لرحمة اهلل ،والعبد في غاية
الضرورة واالفتقار إلى رحمة اهلل ،ال يستغني عنها طرفة عني ،وكل
ما هو فيه من النعم واندفاع النقم ،من رحمة اهلل»(((.
3 .3توبة العبد إذا وقع في الذنب ورجوعه وأوبته،حياء من اهلل،ورجاء
إحسانه ورحمته ،فال يجد اليأس إلى قلبه سبيلاً  ،بل يدعو اهلل
أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه فهو الذي يغفر الذنوب جمي ًعا(((.
قال تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الزمر.]53:
4 .4فعل األسباب اجلالبة لرحمة اهلل ،ومن أعظمها :فعل األوامر
واجتناب النواهي.
وقال تعالى( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)

[النور.]56:
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(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اجلنائز ،باب قول النبي « :Sيعذب امليت ببعض بكاء أهله
عليه إذا كان النوح من سنته»79/2 ،
الروح 251
بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار 188
ينظر :صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34

قال الشيخ السعدي« :فطاعة اهلل وطاعة رسوله ،من أسباب حصول
الرحمة كما قال تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ) [االعراف.]156:
ومما تستجلب به رحمة اهلل :رحمة اليتامى والفقراء والضعفاء
والرفق بهم ،جاء في الصحيح عن النبي « :Sإن إخوانكم خولكم
جعلهم اهلل حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده ،فليطعمه مما
يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم
ما يغلبهم فأعينوهم»(((.
ومن ذلك :االستغفار ،قال اهلل تعالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ) [النمل.]46:

ومن ذلك ً
أيضا :حضور مجالس الذكر ،قال « :Sوما اجتمع
قوم في بيت من بيوت اهلل ،يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم،
إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحمة وحفتهم املالئكة،
وذكرهم اهلل فيمن عنده»(((.
ومن ذلك تدبر القرآن واإلنصات إليه ،قال تعالى( :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [الأعراف.]204:

ومن الطرق التي تستجلب بها رحمة اهلل :دعاء اهلل وسؤاله الرحمة
ألنفسنا ،كما جاء عن أيوب قال تعالى(:ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [الأنبياء.]83:
وقال
(((
(((

(:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [امل�ؤمنني.]118:

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب العتق ،باب قول النبي « :Sالعبيد إخوانكم فأطعموهم مما
تأكلون»149/3 ،
أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار2074 /4 ،
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5 .5التعلق برحمته  ،ورجاؤه ،وحسن الظن به ،وعبادته حق العبادة،
والتوكل عليه ،والرضى مبا قدر عليه ،واليقني بأن اختيار اهلل خير
وأفضل من اختيار العبد لنفسه.
قال الشيخ السعدي“ :واألم��ل بالرب الكرمي ،الرحمن الرحيم،
أن ي��رى اخلالئق منه ،من الفضل واإلح��س��ان ،والعفو والصفح
والغفران ،ما ال تعبر عنه األلسنة ،وال تتصوره األفكار ،ويتطلع
لرحمته إذ ذاك جميع اخللق ملا يشاهدونه فيختص املؤمنون به
وبرسله بالرحمة ،فإن قيل :من أين لكم هذا األمل؟ وإن شئت قلت:
من أين لكم هذا العلم مبا ذكر؟
قلنا :ملا نعلمه من غلبة رحمته لغضبه ،ومن سعة جوده ،الذي عم
جميع البرايا ،ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا ،من النعم
وخصوصا في فصل القيامة ،فإن قوله:
املتواترة في هذه الدار،
ً
(ﮪ ﮫ ﮬ) [طه.]108:
وقوله تعالى (:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [طه ]109:مع قوله( :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ) [الفرقان ]26:مع قوله « :Sجعل اهلل الرحمة مائة جزء،

فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا ،وأنزل في األرض جز ًءا واح ًدا،
فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق ،حتى ترفع الفرس حافرها عن
ولدها ،خشية أن تصيبه»(((»(((.

6 .6أن العبد إذا آمن بصفة الرحمة هلل فإنه يستأنس لهذا الرب
ويطمئن له(((.
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قال أبو القاسم األصفهاني « :فينبغي للمسلمني أن يعرفوا أسماء
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب جعل الله الرحمة مائة جزء8/8 ،
تفسير السعدي 513
ينظر :صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34

اهلل وتفسيرها فيعظموا اهلل حق عظمته ،ولو أراد رجل أن يتزوج
إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته ،واسم
أبيه وجده ،وسأل عن صغير أمره وكبيره ،فاهلل الذي خلقنا ورزقنا
ونحن نرجوا رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه
ونعرف تفسيرها”(((.
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احلجة في بيان احملجة 134 /1

اخلامتة
1 .1الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ،بني الرحمن على
وزن فعالن ،والرحيم على وزن فعيل.
2 .2تعددت األقوال في الفرق بني الرحمن والرحيم على ثالثة أقوال:
 .أالرحمن أكثر مبالغة من الرحيم.

.بالرحمن مختص باهلل

يجوز أن يسمى به غيره.

ال يجوز أن يسمى به غيره ،والرحيم

 .جالرحمن صفة الزم��ة ذاتية هلل
املتعدي للمخلوق.

 ،والرحيم تدل على فعله

3 .3اقتران اسم الرحمن باالستواء على العرش ،واقترن اسم الرحيم
بالرحمن والغفور والعزيز والتواب والرؤوف والبر والرب والودود.
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4 .4ثبتت صفة الرحمة هلل بالكتاب والسنة والعقل ،وهي صفة كمال
كما يليق به .
5 .5للرحمة نوعان:
 .أعامة تشمل جميع اخلالئق ،وخاصة للمؤمنني.

.برحمة صفة هلل

 ،ورحمة مخلوقاته من آثار رحمته

.

6 .6للرحمة آثار في اخللق منها تسخير اخللق لبعضهم وخلق السماوات
وإنزال املطر ،وخلق الذكر واألنثى ،وتسخير الدواب وجعل الرحمة
بني العباد ليتراحموا بها.
 7 .7من آثار رحمة اهلل في الشرع:

إرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،ومضاعفة احلسنات ،ومغفرة اهلل

للذنوب ،وستره للعبد وإمهاله ،والشفاعة وعدم تخليد أهل
التوحيد في النار ،ودخول األبناء اجلنة بعمل اآلباء ،ورفع احلرج
عن أهل األعذار ،وكون األصل في األشياء اإلباحة.

 8 .8من ثمار اإلميان برحمة اهلل:
محبة اهلل وتعظيمه ،وسعي العبد لالتصاف بالرحمة ،والتوبة
وفعل األسباب اجلالبة لرحمة اهلل ،والتعلق برحمته واالطمئنان
له ،ورجاؤه وحسن الظن به ،وعبادته ،والرضى مبا قدر.
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قائمة املصادر واملراجع
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7
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.8

1بدائع الفوائد ،محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.
2بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار،
أبو عبداهلل ،عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي ،حتقيق :عبدالكرمي
ابن رسمي الدريني ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى
1422هـ 2002 -م.
3تاج العروس من جواهر القاموس ،مح ّمد بن مح ّمد احلسيني،
ال َّزبيدي ،حتقيق :مجموعة من احملققني ،دار الهداية.
4التبيان في أقسام القرآن ،محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم
اجلوزية ،حتقيق :محمد حامد الفقي ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان.
5معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،محيي السنة ،أبو
محمد احلسني البغوي الشافعي ،حتقيق :عبدالرزاق املهدي ،دار
إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة األولى 1420هـ.
6تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان ،عبدالرحمن بن ناصر
السعدي ،حتقيق :عبدالرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى 1420هـ 2000-م.
7جامع البيان في تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير اآلملي ،أبو جعفر
الطبري ،حتقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األولى1420 ،هـ 2000 -م.
8احلجة في بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ،إسماعيل بن محمد
التيمي األصبهاني ،أبو القاسم ،حتقيق :محمد بن ربيع املدخلي ،دار
الراية  -السعودية  /الرياض ،الطبعة الثانية1419 ،هـ 1999 -م.

9 .9حادي األرواح إلى بالد األفراح ،محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن
قيم اجلوزية ،مطبعة املدني ،القاهرة.
1010حادي األرواح
1111خطبة احلاجة التي كان رس��ول اهلل  Sيعلمها أصحابه ،محمد
ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الرابعة1400 ،هـ.
1212الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب
والسنة ،محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب
العلمية بيروت.
1313سنن الترمذي املؤلف :محمد بن عيسى الترمذي ،أبو عيسى ،حتقيق
وتعليق:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي  -مصر ،الطبعة
الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
1414شرح العقيدة الواسطية ،محمد بن صالح بن محمد العثيمني ،خرج
أحاديثه واعتنى به :سعد بن فواز الصميل ،دار ابن اجلوزي للنشر
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة السادسة 1421 ،هـ.
1515اجلامع املسند الصحيح اخملتصر من أمور رسول اهلل  Sوسننه
وأيامه (صحيح البخاري) ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،حتقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة،
الطبعة األولى1422 ،هـ.
1616صحيح اجلامع الصغير وزياداته ،أبو عبدالرحمن محمد ناصر
الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي.
الس َّقاف،
1717صفات اهلل الواردة في الكتاب والسنة ،علوي بن عبدالقادر َّ
الدرر السنية  -دار الهجرة ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ 2006 -م
1818فتح الرحيم امللك العالم في علم العقائد والتوحيد واألخ�لاق
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واألحكام املستنبطة من القرآن ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي،
دار املنهاج.
1919لسان العرب ،محمد بن مكرم ،جمال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعي اإلفريقي ،دار صادر  -بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 -هـ.
2020مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية احلراني،
حتقيق :عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ-
1995م.
2121مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،محمد بن أبي بكر
شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،اختصار :محمد بن محمد البعلي شمس
الدين ،ابن املوصلي ،حتقيق :سيد إبراهيم ،دار احلديث ،القاهرة -
مصر ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2001 -م.
2222مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،محمد بن أبي بكر
شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية  -بيروت.
2323مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،محمد بن أبي بكر
شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :محمد املعتصم باهلل البغدادي،
دار الكتاب العربي  -بيروت ،الطبعة الثالثة1416 ،هـ 1996 -م.
2424معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني ال��رازي ،حتقيق:
عبدالسالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
2525النهاية في غريب احلديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات املبارك
الشيباني اجلزري ابن األثير ،حتقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود
محمد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م.

