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تقدمي
بقلم رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر
�سم� الأمري الدكت�ر �سع�د �سلمان بن 

حممد اآل �سع�د
احلمد هلل رب العاملني، كتب على نفسه الرحمة، فقال تعالى: )  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ( ]الأنعام:12[.

والصالة والسالم على نبينا محمد S، الذي أرسله  رحمة للعاملني، 
قال تعالى: )ک  ک  گ گ  گگ( ]الأنبياء.

أما بعد:
فإن النهج الذي تنتهجه هذه البالد الطاهرة، اململكة العربية السعودية، 
وما سارت عليه منذ عهد اإلمام محمد بن سعود � ثم في عهد اإلمام 
اهلل ثراه- وسار على ذلك  عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب 
من بعده بنوه البررة إلى هذا العهد الزاهر امليمون: عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- من نهج اعتمد فيه 
تطبيق الكتاب والسنة على فهم سلف األمة، وهيأت كل سبيل أو وسيلة 
أو طريًقا يخدم قضايا املسلمني في كل مكان، وال سيما ما يتعلق بنشر 

تعاليم هذا الدين.
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وإدراًكا من قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بجامعة امللك سعود 
لواجبه الشرعي والعلمي، وحتقيًقا لرسالته، فقد ارتأى عقد مؤمتر )الرحمة 

في اإٍلسالم ليؤكد على املعاني واملقاصد السامية للرحمة في اإلسالم.
من خالل النصوص الشرعية في القرآن والسنة واملتمثلة في الشعائر 
التعبدية والتكاليف الشرعية مع التعرف على جوانب الرحمة في سيرة 
املصطفى S، ورصد التطبيقات العملية للرحمة في الشريعة اإلسالمية.
ويعد هذا املؤمتر إضافة مهمة، ويحقق جزًءا من أهداف قسم الدراسات 
اإلسالمية من خالل نشر تأصيل خلق الرحمة في اإلسالم، ويصحح الصورة 
اجلوانب  على  التركيز  خالل  من  اإلسالم  في  الرحمة  خلق  عن  املغلوطة 

العملية خللق الرحمة في اإٍلسالم.
وهذا األبحاث املقدمة للمؤمتر والتي تعد معلمة للرحمة في اإلسالم 
نظًرا ألهميتها، وملا لها من قيمة كبرى في موضوعها على اعتبار أنها 
هذه  مضامني  أن  كما  وشرعّيًا،  علمّيًا  مراجعة  محكمة  عميقة  بحوث 

األبحاث مادة عميقة تتناول الرحمة في اإلسالم.
وفي اخلتام نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به على هدي 

الكتاب الكرمي والسنة النبوية. إنه نعم املولى ونعم املعني.

رئيس اللجنة اإلستشارية بقسم الدراسات اإلسالمية

د. سعود سلمان بن محمد آل سعود
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تقدمي
بقلم عميد كلية الرتبية

عبده  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
بعد:  أما  أجمعني،  وصحِبه  آله  وعلى  للعاملني،  رحمة  املبعوث  ورسوله 
فمن خصائص الشريعة اإلسالمية الرحمة، فقد وصف اهلل نفسه بصفة 

)ڄ   الرحمة في آيات كثيرة في القرآن الكرمي، ومن ذلك قوله تعالى: 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الأنعام:12[ .

كما وصف رسول اهلل S ربه بصفة الرحمة في جملة من األحاديث، 
منها ما ورد عن أبي هريرة  أنه قال: قال رسول اهلل S: “ملا قضى اهلل 
اخللق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي” 

صحيح البخاري ج 3/ ص 1166- صحيح مسلم ج4/ص 2107.
والسيرة النبوية مليئة بالرحمة، فالرسول S من أرحم اخللق، رحيًما 
بالطفل واملرأة والضعيف، وبلغت رحمته الطير وسائر احليوان، بل تعدت 

إلى النبات واجلماد.
وهذا املؤمتر املبارك، مؤمتر الرحمة، يسلط الضوء على هذا األمر 
اإلسالم،  في  للرحمة  السامية  واملقاصد  املعاني  إبراز  من خالل  املهم، 
 S بعباده، ورحمة رسوله  اهلل   وبيان رحمة  الرحمة،  وتأصيل خلق 
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بأمته في الشعائر التعبدية، وفي سائر أمور حياتهم؛ كما يهدف املؤمتر 
ورصد   ،S املصطفى  سيرة  في  الرحمة  جوانب  على  التعرف  إلى 

التطبيقات العملية للرحمة في الشريعة اإلسالمية.
ونعتز بأن حتتضن كلية التربية، ممثلة بقسم الدراسات اإلسالمية، 
هذا املؤمتر املهم انطالًقا من دورها في تأصيل القيم التربوية اإلسالمية 

في اجملتمع.
تلمسه الحتياجات اجملتمع،  ُعرف عنه  الدراسات اإلسالمية  وقسم 
نه اهلل من قدرات علمية.  وما يشغله من قضايا، ويسعى ملعاجلتها مبا مكَّ
وفي اخلتام: أسأل اهلل تعالى أن يجعلنا جميًعا من أهل العلم واإلميان، 

ومن أهل الفضل واإلحسان، وأن يجعلنا مباركني حيثما كنا.

عميد كلية التربية
أ. د. يوسف بن عبدالرحمن الشميمري
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تقدمي
بقلم رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

احلمد هلل رب العاملني، القائل في كتابه: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  
األنبياء  خامت  على  والصالة  ]الأنعام:12[،  ڇ(  ڇ   ڇ   ڇ   چچ    چ  
واملرسلني، نبينا محمد القائل: “من ال يَرحم ال يُرحم”، وعلى آله وصحبه 

أجمعني، أما بعد:
فمن معالم هذا الدين الرحمة التي وصف اهلل نفسه بها في آيات كثيرة 

 . S في القرآن الكرمي، ووصف بها نبيه
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ   تعالى:  من ذلك قوله 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]الأعراف:156[، وقال تعالى: 

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأنعام:133[.  

وقال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆۈ( ]الزمر[. 

ْحَمة،  أما السنة النبوية: فقد استفاضت بنصوصها الداعية إلى الرَّ
ا أو مفهوًما.  ا نًصّ بة فيها: إمَّ احلاثَّة عليها، املرغِّ

من ذلك قوله S: »ملا قضى اهلل اخللق، كتب في كتابه، فهو عنده فوق 



12

العرش: إن رحمتي غلبت غضبي«. صحيح البخاري 1166/3- صحيح 
فأمسك  مئة جزء،  في  الرحمة  اهلل  »جعل   : وقوله  مسلم 2107/4 
ذلك  فمن  واحًدا،  جزًءا  األرض  في  وأنزل  جزًءا،  وتسعني  تسعة  عنده 
اجلزء يتراحم اخللق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن 

تصيبه«. صحيح البخاري 2236/5 
وعماًل بهذه النصوص الشرعية الصريحة وغيرها من كتاب اهلل عز 
وجل، وسنة نبيه S، وحتقيًقا ألهداف قسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

التربية بجامعة امللك سعود. 
فقد سعى قسم الدراسات اإلسالمية إلى عقد مؤمتر عاملي بعنوان: 
)الرحمة في اإلسالم( في رحاب جامعة امللك سعود، لنشر قيمة الرحمة 

في اإلسالم من خالل:
إبراز املعاني واملقاصد السامية للرحمة في اإلسالم. 	 
تأصيل خلق الرحمة في التعامل من خالل النصوص الشرعية في 	 

القرآن والسنة. 
التعبدية 	  الشعائر  خالل  من  اإلسالم  في  باخللق  الرحمة  بيان 

والتكاليف الشرعية. 
 	 .S التعرف على جوانب الرحمة في سيرة املصطفى
رصد التطبيقات العملية للرحمة في الشريعة اإلسالمية. 	 

وقد مثلت هذه األهداف في خمسة محاور للمؤمتر، وهي:
احملور األول: تأصيل خلق الرحمة في اإلسالم 

الرحمة في القرآن الكرمي. 	 
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الرحمة في السنة النبوية. 	 
العقائد  اإلسالم من خالل  في  باخللق  الرحمة  الثاني:  احملور 

اإلميانية.
إليه 	  والتقرب  ومراضيه،  ومحابه  وصفاته  اهلل  بأسماء  املعرفة 

بذلك، وطلب رحمته ورضوانه. 
أوجه 	  وبيان  الغيبية،  احلقائق  مع  التعامل  في  الشرعي  املنهج 

الرحمة فيها. 
منهج الصحابة  في الترغيب مبا أعده اهلل لعباده من الرحمة 	 

والتحذير من ضده. 
الشعائر  الرحمة باخللق في اإلسالم من خالل  الثالث:  احملور 

التعبدية، والتكاليف الشرعية
أوجه الرحمة في تشريع العبادات الشرعية. 	 
املقارنة بني رحمة التشريع اإللهي والتشريعات الكتابية احملرفة أو 	 

التشريعات الوضعية. 
الرحمة باخللق في تطبيق الشعائر التعبدية، بال إفراط وال تفريط. 	 

احملور الرابع: الرحمة في سيرة املصطفى S ورحمته بأمته
 	 . رحمة الرسول S بأصحابه 
رحمة الرسول S بأمته وطلبه من ربه التخفيف في الشرائع. 	 
رحمة الرسول S بأمته من بعده. 	 
رحمة الرسول S باخملالفني. 	 
رحمة الرسول S باحليوانات والطير وسائر اخللق. 	 
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 احملور اخلامس: مناذج وتطبيقات املسلمني للرحمة مع املسلمني 
ومع غير املسلمني. 

مناذج لرحمة املسلمني بعضهم بعًضا. 	 
تطبيقات املسلمني للرحمة مع اخملالفني لهم في أثناء دعوته إلى 	 

اإلسالم. 
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف وجندة املكروب. 	 

ومنذ صدور املوافقة على تنظيم هذا املؤمتر واإلعالن عنه وعن أهدافه 
خمس  من  أكثر  امللخصات  قبول  مرحلة  في  للمؤمتر  قدمت  ومحاوره، 
حتكيم  وبعد  املؤمتر،  محاور  جميع  في  بحثي  ملخص  وستني  وثمان  مئة 
امللخصات مت تقدمي ما يقرب من مئتي بحث، قبل منها مئة وثمان وثالثني 
بحًثا، مقدمة من مناطق مختلفة من العالم، وأخضعت هذه األبحاث لقواعد 
إضافات  وهي  املناسبات،  هذه  مثل  في  املعتاد  العلمي  التحكيم  ومعايير 
تستحق اإلشادة، ويدل وهلل احلمد على أهمية هذا املؤمتر واحلاجة املاسة 

إلى انعقاده. 
االستعدادات  استكمال  وبعد  ومنته،  وفضله  وتسديده  اهلل  وبتوفيق 
الالزمة، مت طبع أبحاث املؤمتر التي تعد موسوعة علمية ألبحاث الرحمة 
في اإلسالم، ومرجًعا في هذا اجلانب الدقيق. وتشرف بشرف موضوعها، 

ومتعلقها، وما يؤمل منها من نشر مفهوم الرحمة في اإلسالم. 
وفي اخلتام أشكر إخواني املشاركني في املؤمتر، الذين قدموا أبحاثهم 

العلمية، وكذلك املدعوين على إجابتهم الدعوة وحضور املؤمتر. 
ورؤساء  املؤمتر  جلان  في  العاملني  اإلخوة  جلميع  موصول  والشكر 
اإلدارات على ما بذلوا من جهد، إلجناح هذا املؤمتر في جوانبه العلمية، 
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مبنه  اهلل  وأسأل  والتنظيمية،  اإلدارية  جوانبه  في  عمل  من  أجنزوا  وما 
وكرمه أن يبارك في اجلهود ويسدد اخلطى، وأن يجعل ذلك خالًصا لوجهه 
الكرمي، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. 

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية
نائب رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر

أ. د. عبدالعزيز بن سعود الضويحي
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م�سامني الرحمة
يف القراآن الكرمي

إعداد: 
د. سلطان بن مسفر بن مبارك الصاعدي

معلم بوزارة التعليم – اململكة العربية السعودية
عضو رابطة املتخصصني في الدراسات القرآنية
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ملخ�ص البحث

أهداف البحث: 
يهدف البحث لألهداف التالية: 

الوقوف على مفهوم الرحمة وسياقاتها في القرآن الكرمي.	 
بيان املضامني التربوية للرحمة في القرآن الكرمي.	 
القرآن 	  في  للرحمة  االجتماعية  املضامني  على  الضوء  تسليط 

الكرمي.
إيضاح املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي. 	 

منهج البحث: 
اتبع البحث املنهج الوصفي 

خطة البحث: 
تشمل خطة البحث مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، على النحو التالي: 

مقدمة، وتشمل أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطة البحث.
املبحث األول: الرحمة في القرآن الكرمي.
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املبحث الثاني: املضامني التربوية للرحمة في القرآن الكرمي.
املبحث الثالث: املضامني االجتماعية للرحمة في القرآن الكرمي.

املبحث الرابع: املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي.
خامتة البحث، وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

أهم نتائج البحث: 
القرآن الكرمي كتاب رحمة، وقد وردت كلمة الرحمة فيه أكثر من . 1

ثالث مائة مرة في سياقات ومبعاٍن متعددة.
للرحمة مضامني تربوية متعددة، مثل الرفق واللني، والتربية على . 2

الفأل وحسن الظن، ومعرفة النفس البشرية.
والرحمة . 3 األسرية،  الرحمة  على  االجتماعية  املضامني  تشمل 

باألقارب واألرحام، والرحمة بعموم املؤمنني.
الدعوية . 4 الرحمة  في  املرسلني  دعوات  في  الرحمة  خلق  يتمثل   

بالوالد والرحمة بالولد، والرحمة بعموم األمة.

أهم التوصيات واملقترحات: 
الرحمة، . 1 ثقافة  بنشر  يعنى  اإلسالم  في  للرحمة  كرسي  إنشاء 

ويهدف لدعم مسيرة البحث العلمي.
إطالق "جائزة" عن الرحمة لإلنتاج العلمي واإلعالمي على املستوى . 2

احمللي والدولي.
االهتمام بطالب اجلامعات احمللية وباملبتعثني للدراسة في اخلارج . 3

من خالل دورات ولقاءات عن خلق الرحمة.
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املقدمة

يواجه العالم اليوم موجة عنف أتت على األخضر واليابس، في تسارع 
محموم، وتزايد غير مسبوق، تغيب فيه بوادر االنفراج، ومتوج فيه األفهام 
واألفكار، وتكثر فيه اخلصام واللجاج، يتولى كبرها فئام من الناس غيُر 

ذوي أفهام، ُغّذوا بسم زعاف، ويحسبونه سلسبياًل وسالًما. 
اتصال  وسائل  من  مطيرة  غير  رعدية  عاصفة  املوجة  هذه  تقابل 
اتهام، وكأن  وإعالم، منها محرض، ومنها مؤجج، ومنها مشير بأصابع 
خصمها اللدود دين الرحمة والسالم، يقابلها جانب خافت على استحياء: 
إما لهول الصدمة، أو الضطراب الفكر واألفهام، وإما لقلة علم أو عدم 
امتالك وسائل إعالم مماثلة في القوة مغايرة في االجتاه، تقارع باحلجة، 

وتكون على احملجة.
في ظل ذلك كله ينصع كتاب ربنا باحلق والبيان، ويبعث حياة الرحمة 
واألمان، في بيان بديع يبهر الفكر ويأخذ باأللباب، محفوظ من الزيادة 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   األلباب،  ورحمة ألولي  والنقصان، هداية 
پ  پ  پ  پ    ڀڀ( ]الأعراف[، كتاب ميسر، قريب من األفهام: 

)ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ( ]القمر[.
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العنوان  هذا  اختيار  في  العاملي  املؤمتر  لهذا  املنظمون  أحسن  ولقد 
الرحمة  معاني  من  شيء  على  الضوء  وتسليط  اإلسالم،  رحمة  لبيان 
وعليه  والسالم،  الصالة  عليه  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  في  ومضامينها 
ومنه انبثق عنوان هذا البحث، لبيان الرحمة ومضامينها من كتاب اهلل 

عز وجل، راجًيا من اهلل التوفيق والسداد.

مشكلة البحث:
الرحمة خلق رباني، ومطلب شرعي وإنساني لإلنسانية، وتكمن مشكلة 
ومضامينها  للرحمة،  القرآني  واملدلول  املفهوم  بيان  عدم  في  البحث 

التربوية واالجتماعية والدعوية. 

أهمية البحث: 
تظهر أهمية البحث من خالل النقاط التالية: 

ِعظم خلق الرحمة في القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة.	 
وجود مادة علمية واضحة املعالم عن الرحمة في السياق القرآني، 	 

والتطبيق النبوي.
الهجمات الشرسة لتشويه دين الرحمة، ووصفه بالعنف واإلرهاب.	 
ضعف واضح في تطبيق خلق الرحمة في امليدان التربوي واالجتماعي 	 

والدعوي.

أهداف البحث:
الوقوف على مفهوم الرحمة وسياقاتها في القرآن الكرمي.	 
بيان املضامني التربوية للرحمة في القرآن الكرمي.	 
تسليط الضوء على املضامني االجتماعية للرحمة في القرآن الكرمي.	 
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إيضاح املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي. 	 

منهج البحث:
الوصفي،  املنهج  هو  البحث  في هذا  الباحث  عليه  الذي سار  املنهج 
والذي يعتمد على جمع املعلومات من املصادر واملراجع املرتبطة مبوضوع 

الدراسة، ووصفها، وتوظيفها خلدمة موضوع البحث. 

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، موزعة على النحو 

التالي: 
وخطة  ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  مشكلة  وتشمل  البحث،  مقدمة 

البحث.
املبحث األول: الرحمة في القرآن الكرمي.

املبحث الثاني: املضامني التربوية للرحمة في القرآن الكرمي.
املبحث الثالث: املضامني االجتماعية للرحمة في القرآن الكرمي.

املبحث الرابع: املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي.
خامتة البحث، وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
الرحمة في القرآن الكرمي

وردت لفظة )الرحمة( في القرآن الكرمي بجميع اشتقاقاتها، مفردة 
ومضافة أكثر من 300 مرة)1(، وقد وردت على عدة ألفاظ، منها: 

رحمة والرحمة، وقد ورد في القرآن )66( مرة.. 1
رحمة ربك ورحمة ربي ورحمة ربه ورحمتك ورحمته، وقد ورد في . 2

القرآن )35( مرة.
الرحمن والرحيم والراحمني وأرحم الراحمني ورحيًما، وقد ورد . 3

في القرآن )182( مرة.
وسيرحمكم . 4 ويرحمكم  وترحمني  وترحمنا  وترحمون  يرحم 

وارحمنا، وقد ورد في القرآن )20( مرة.
الكرمي،  القرآن  في  والبر شيوًعا  اخلير  أكثر صفات  الرحمة  ولفظ 

حيث وردت على النحو التالي مقارنة ببعض الصفات)2(: 

)1( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ص 481 - 486.
)2( موقع نبي الرحمة: رابط )www.mercyprophet.org/mul/ar/3301(، تاريخ التصفح 2015/7/14م.
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الرحمة  صفة  وردت 
الكرمي  القرآن  في 

أكثر من 300 مرة

مرات التكرار يف القراآنال�صفة

145ال�صدق
90ال�صرب
43العفو
42الكرم
40الأمانة
29الوفاء

وفي املطالب التالية يتم تناول معنى الرحمة من خالل بيان معانيها 
في االستعمال القرآني، وأيًضا من خالل بيان اللفظات املضادة، واملقارنة 

للرحمة في القرآن الكرمي.
: معاني الرحمة في االستعمال القرآني. أوالاً

كما أن معاني الرحمة تعددت في االستعمال القرآني للفظة الرحمة، 
وجاءت الرحمة على عدة معاٍن منها: 

)ٱ  ٻ  . 1 تعالى:  قال  بالرحمة،  كتابه  اهلل   القرآن، وصف 
وسبب  ]الأعراف[،  ڀڀ(  پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
تخصص الهداية والرحمة باملؤمنني: “ألنهم املنتفعون منه، وإن كان 

من جهة أخرى رحمة للعاملني”)1(.
النبوة والرسالة، قال اهلل تعالى: )ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  . 2

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ( ]الزخرف[، جاء 
عند النسفي )ورحمة َربَِّك( “أي النبوة، أو دين اهلل، وما يتبعه من 

الفوز في املآب”)2(.
)1( شهاب الدين محمود اآللوسي: روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني، 371/4.

)2( أبو البركات عبداهلل بن أحمد النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 271/3.
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ۆئ  . 3 ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ       ائ   )ائ   تعالى:  قال  اجلنة، 
ۆئۈئ( ]اآل عمران[، وإذا كانوا خالدين في الرحمة، فاجلنة أثر 
من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها مبا فيها من النعيم املقيم 

والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمني)1(.
املطر، قال تعالى: )ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  . 4

ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئىئ( ]الأعراف[، جاء 

عن الطبري رحمه اهلل تعالى تأويل الرحمة باملطر)2(.
مبعنى . 5 يتصل  القرآن  في  ورد  ما  “وأكثر  والتوفيق،  اإلحسان 

)ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   تعالى:  اإلحسان”)3(، قال 
ەئ  ەئوئ( ]الأنعام[، ومعنى )فقد رحمه( أي: قد أجناه اهلل مما 

يخاف، وأكرمه مبا يحب، وأدخله اجلنة دار كرامته)4(.
النعمة والرزق، ومن شواهده، قول اهلل تعالى: )ھ  ھ ھ  ھ  ے  . 6

ے  ۓۓ( ]�ص[  وقوله تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[، وجاء في 
معنى اآلية: لو تقدرون على مفاتيح رزق ربي لبخلتم، وامتنعتم عن 

الصدقة، مخافة الفقر. وكان اإلنسان قتوًرا، أي ممسًكا بخيال)5(.
ا: أضداد لفظة الرحمة في االستعمال القرآني. ثانياً

يوحي  الكلمات، مما  الرحمة في مقابل عدد من  لفظة  و قد جاءت 
بتعدد معاني الرحمة في االستعمال القرآني، منها: 

)1( عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، ص 142.
)2( ابن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن، 492/12. 

)3( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ص 481.
القرآن،  علوم  روابي  في  والريحان  الروح  حدائق  تفسير  الشافعي:  عبداهلل  بن  األمني  )4( محمد 

 .)237/8(
)5( نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي: بحر العلوم، 330/2.
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پ  . 1 ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   تعالى:  قال  العذاب،  مقابل  في  الرحمة 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڄڄ( ]الأعراف[. 
الرحمة في مقابل الهالك، قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   . 2

ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ ( ]امللك[.
الرحمة في مقابل الضر، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  . 3

پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹٹ( ]يون�ص[.

الرحمة في مقابل السوء، قال تعالى: )ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  . 4
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎڎ ( ]الروم[.

الرحمة في مقابل الشدة والغلظة، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  . 5
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ( ]الفتح:29[.

ا: اقترانات لفظة الرحمة في االستعمال القرآني. ثالثاً
وقد جاءت لفظة الرحمة أيًضا مقرونة ببعض األلفاظ، منها: 

الرحمة واملغفرة، قال اهلل تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  . 1
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ( ]الأعراف[.

الرحمة)2(، . 2 والرأفة، و“الرأفة مودة ورحمة”)1(، وهي أشد  الرحمة 
وجاء في محكم التنزيل: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ        ژ   ڈ   ڈ  
ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    
ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہھ( ]احلديد[.

)1( عبدالله بن أحمد النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 442/3.
)2( محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، 202/23.
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ک   . 3 ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ   تعالى:  قال  واملودة،  الرحمة 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڱ    ڱں( ]الروم[، وجاء في تفسير املودة في اآلية بالرحمة، 

والرحمة بالشفقة)1(.
ڦڄ  . 4 ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    )ڤ   تعالى:  قال  والذكرى،  الرحمة 

چچ(  چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ  
]الأنبياء[، أي: رحمة به من فضل اهلل، وتذكيًرا لغيره ممن يعبدوننا، 

ليصبروا كما صبر، ويطمعوا في رحمة اهلل كما طمع نبي اهلل)2(.
چ  . 5 چ   چ   چ   )ڃ   تعالى:  قال  والصلوات،  الرحمة 

ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ( ]البقرة[، واملراد بالصلوات من 
اهلل في هذه اآلية املغفرة)3(، فجمع اهلل لهم بني املغفرة والرحمة. 

ڑ  . 6 ڑ    ژ   ژ   )ڈ   تعالى:  قال  والتخفيف،  الرحمة 
ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہھ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ( ]البقرة:178[.

الرحمة والفضل، قال تعالى: )چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  . 7
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎڈ( ]البقرة:64[.

، فهو الرحمن، قال تعالى:  كما أن الرحمة جاءت في وصف الباري 
)ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻڻ( ]الإ�صراء[، وهو سبحانه الرحيم، قال تعالى: 
)گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  

)1( وهبة بن مصطفى الزحيلي: التفسير الوسيط، 1993/3، ومحمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، 
.438/2

)2( جلنة من علماء األزهر: املنتخب في تفسير القرآن، ص 483.
)3( ابن أبي زمنني املالكي: تفسير القرآن العزيز، 190/1.
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ( ]الن�صاء[، وجمع اهلل بينما في قوله تعالى في سورة 
الفاحتة: )ڀ  ڀ  ڀ( ]الفاحتة[.
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املبحث الثاني
املضامني التربوية للرحمة في القرآن الكرمي

يتضمن مصطلح التربية عدة دالالت لغوية، فالتربية إصالح ورعاية، 
ُق أََحٌد ِبتَْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب ِإالَّ أََخَذَها  يقول رسول اهلل S:  » الَ يَتََصدَّ
ِمثَْل  تُكوَن  َحتَّى  َقلُوَصُه،  أَْو  هُ  َفلُوَّ أََحُدُكْم  يَُربِّي  َكما  َفيَُربِّيَها  ِبَيِميِنِه،  اللَُّه 

الَْجَبِل أَْو أَْعَظمَ « )1(. واملربي ساع في إصالح من يتولى تربيته.
ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   )ھ   تعالى:  اهلل  يقول  وزيادة،  مناء  والتربية   
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ  
ۉې( ]الروم[، وقال تعالى: )ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]احلج:5[.
 كما يقصد بها النشأة والترعرع)2(، يقول اهلل تعالى على لسان فرعون 
)ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئجب(   : مخاطًبا موسى 

]ال�صعراء[، وقال تعالى على لسان نبيه يوسف : )ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  

ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤڤ( ]يو�صف:23[.

 و»أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية«)3( هي كلمة التزكية، وهي 
)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   لفظة قرآنية، قال تعالى: 
)1( مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، 

حديث رقم 64.
)2( ابن منظور: لسان العرب، 399/1. 

)3( محمد الغزالي: نظرية التربية اإلسالمية للفرد واجملتمع، ص 1.
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]البقرة[،  ڌڌ(  ڍ     ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ   چ  
)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ       وقال تعالى: 

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھھ( ]التوبة[.
واهلل  رب العاملني، )پ  پ  پ  پڀ( ]الفاحتة[، 
قال البيضاوي: “الرب في األصل مبعنى التربية، وهو تبليغ الشيء إلى 
كماله شيًئا فشيًئا”)1(، وجاء عند األصفهاني: “الرب في األصل، التربية 

وهو انشاء الشيء حااًل فحااًل إلى حد التمام”)2(.
 وعليه فالتربية “تنشئة االنسان شيًئا فشيًئا في جميع جوانبه ابتغاء 
سعادة الدارين، وفق املنهج اإلسالمي”)3(، القائم على التصور الصحيح 
لكتاب اهلل وسنة نبيه S، وفي هذا املبحث ذكر شيء من مظاهر الرحمة 

في التربية في التقسيمات التالية. 

: الرفق واللني في التربية. أوالاً
)ٱ  ٻ   تعالى:  قال  بينهم،  رحماء  أنهم  املؤمنني  في وصف  جاء 
التي  الرحمة  وهذه  ]الفتح:29[،  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ( 
يقذفها اهلل في قلوب عباده املؤمنني تتجلى في تعامل تربوي قائم على 
الرفق واللني واليسر والسماحة، بعيًدا عن الفظاظة والغلظة، داع لأللفة 

)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ   واحملبة، قال تعالى: 
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]اآل عمران[.
وقد وصف اهلل نفسه بالرحمة في غير ما آية، قال تعالى: )ڀ  
ڀ  ڀ( ]الفاحتة[، ورحمته باملؤمنني سبقت غضبه، قال تعالى: )حب  

)1( عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ص 3.
)2( األصفهاني: املفردات في غريب القرآن، ص 148.
)3( خالد احلازمي: أصول التربية اإلسالمية، ص 19.
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خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  
ىثيث( ]الأحزاب[. 

وهي رحمة باحملسنني واملذنبني، قال تعالى: )ٹ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ       ڦ   ڤڤ  
قال  رحمة،  رسوله  وسنة  كتابه  في  وتشريعاته   ]الن�صاء[،  ڃڃ( 
تعالى: )ی  ی  ی  ی  جئحئ( ]اآل عمران[، وقال تعالى: 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      )ٹ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ( ]الن�صاء[.
وهذه الرحمة كانت حاضرة في تعامله S في جميع شؤونه، فها هو 
النبي S يضرب لنا أعظم األمثلة في تربيته ألصحابه بالرفق واللني، 
فلم  الصالة؛  يتكلم في  اهلل عنه  السلمي رضي  بن احلكم  فهذا معاوية 
يُعنفه S أو يُوبخه بل قال له بكل رفق: »إنَّ هذه الصالةَ ال يَصلُُح فيها 
القرآِن«، يقول  شيءٌ من كالِم الناِس، إمنا هو التسبيُح والتكبيُر وقراءةُ 
تَعليًما  بعَده أحسَن  ُمَعلًِّما قبلَه وال  رأيُت  ي! ما  معاوية: “فِبأبي هو وأمِّ

منه، فواهللِ! ما كَهَرني وال ضَربَني وال شتََمني”)1(.
وتكبح  قلبه،  تستلني  للصواب  واجملانب  واملذنب  باخملطىء  والرحمة 
جماح نفسه، وتطفىء نار الشهوة والشبهة في قلبه، فاهلل  يدعو عباده 
باب  لهم  ويفتح  العبودية،  بخطاب  أنفسهم  على  املسرفني  بل  املذنبني، 

الرحمة، ويذكرهم بأنه هو الغفور الرحيم، قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  
ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ۆ          ۆۈ( ]الزمر[.

إن القول اللني والكالم من قلب مشفق مفتاح من مفاتيح القلوب، وهي 
وصية اهلل لنبيه موسى  في دعوته ملن أدعى الربوبية، وطغى وجتبر 
)1( مسلم بن احلجاج: صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم في الصالة 

ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم 537.
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وعادي أولياء اهلل، وحارب شريعته في األرض، رجاء التذكرة واملوعظة، 
قال تعالى: )ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ےۓ( ]طه[.

ا: التربية على الفأل وحسن الظن. ثانياً
إن تربية الفرد على التفاؤل وعدم اليأس أو القنوط أمر محمود في 
چچ(  چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   تعالى:  قال  التربية، 
]احلجر[، فالقنوط ضالل يتبعه في الدنيا واآلخرة، ومن لم تسعه رحمة 

كل  بيمينه، واخلسارة  وإن طويت  أمثالها  الدنيا وعشرة  فلن تسعه  اهلل 
تعالى:  قال  الراحمني،  أرحم  تكتب ممن شملتهم رحمة  أن ال  اخلسارة 

ڎ    ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   )چ  

ڎڈ( ]البقرة[.
وهذه التربية تربية ربانية، داعية حلسن الظن مع اجلد في العمل، وعدم 
التواني أو التكاسل فيه، فحسن الظن ليس مدعاة للتكاسل والبطالة، جاء 
عن احلسن البصري: )إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأن 

الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل()1(.

ا: معرفة طبيعة النفس البشرية واستعداداتها. ثالثاً
إن فهم النفس البشرية واستعداداتها اخللقية والنفسية والعقلية أمر 
مهم في حتقيق التربية السليمة، وقد راعت الشريعة الربانية تلك الطبيعة 
الرحمة دائرة ال  في تشريعات كثيرة، فهي من لدن حكيم خبير، وهذه 
فالشريعة  عنا،  خفي  أو  بذلك  علمنا  الربانية،  التشريعات  مع  محالة 
قال  األبدية،  والسعادة  والسالمة  النجاة  فيها  إذ  رحمة،  كلها  الربانية 

تعالى: )چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   
ڎڈ( ]البقرة[.

)1( رواه أحمد في كتاب الزهد، ص348.
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فاهلل  خفف في القصاص من القاتل تخفيًفا على املؤمنني ورحمة 
بهم، فالنفس تنشد البقاء وتسعى للحياة، وفي القصاص حياة للمؤمنني 
بردع املعتدي، ولكن التشريعات جعلت من العفو عن القاتل تخفيًفا عليه 

ورحمة، قال تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  
ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ    گ   گ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  

ۓڭ( ]البقرة[.
اإلنفاق  وخشية  والتقتير  والبخل  الشح  البشرية  النفس  طبيعة  ومن 
مما متلك، وعليه ال بد من مراعاة ذلك في التربية، فال نكلف النفس وال 
من نقوم بتربيتهم اإلنفاق اجملحف، بل نتدرج معهم بالترغيب والترهيب 

)ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   تعالى:  قال  املقسط،  اإلنفاق  في 
ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[.

وبعض النفوس البشرية مجبولة على الطغيان، وال تنفع معها التربية 
مبا  والرشاد،  الهداية  مقومات  النفوس  تلك  متلك  فال  الترويض،  وال 

)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   تعالى:  قال  واالستكبار،  العلو  من  قلوبها  في  وقر 
وإن  حالهم،  فهي  ]املوؤمنون[،  ڀڀ(  ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   تعالى:  قال  بالعذاب،  أُخذوا 
ٿٹ( ]املوؤمنون[.
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املبحث الثالث
املضامني االجتماعية للرحمة في القرآن الكرمي

خلق اإلنسان اجتماعيَّا بطبعه، يألف اجلماعة ويكره االنفراد، وُخلُق 
الرحمة داٍع للتآلف واالجتماع، نابذ للتنافر والفرقة، وال ميكن جملتمع ال 
تسوده الرحمة أن يرتقي بأفراده، وأن يكون خير أمة أخرجت للناس، قال 

تعالى عن أمة الرحمة أمة محمد S: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃڃ( ]اآل عمران[.
الرحيم،  الرحمن  باهلل  باإلميان  حصلت  اجملتمع  لهذا  اخليرية  وهذه 
وباألمر باملعروف اجلامع لكل خير ورحمة، وبالنهي عن املنكر اجلالب لكل 
بلية ونقمة، وهذا الطريق طريق الرحمة ال يزال باملؤمن حتى يكون ممن 

)ائ  ائ   تعالى:  قال  اآلخر،  في  اهلل  برحمة  وفازوا  وجوههم،  ابيضت 
ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ( ]اآل عمران[.

وفي هذه املبحث ميكن تناول العالقات االجتماعية على دوائر ثالث: 
دائرة األسرة، ثم دائرة األقارب، وأخيًرا دائرة عموم املؤمنني.

: الرحمة األسرية. أوالاً
العالقة بني الزوجني عالقة مودة ورحمة، قال تعالى: )ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱں( ]الروم[، فالرحمة في العالقة الزوجية 
رحمة مقصودة لتستقر احلياة الزوجية وتستمر ويسعد بها أفرادها. 

من  والتزكية  للرحمة  أقرب  وبعضهم  الرحمة،  أسباب  من  والذرية  واألبناء 
بعض، قال تعالى: )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ( ]الكهف[، 
قال  الصاحلني،  مطلب  صالحه  في  والسعي  الولد  طلب  في  السعي  كان  لذا 

تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   
ے    ےۓ( ]الفرقان[.

وتستمر الرحمة األسرية لتشمل رحمة األبناء بالوالدين، رحمة يرّدون 
اجلناح  خفض  تستوجب  رحمة  عليها،  ويؤجرون  التربية  معروف  بها 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   )ڭ    تعالى:  قال  لهم،  والدعاء 
ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋۋ( ]الإ�صراء[.

ا: الرحمة باألقارب واألرحام. ثانياً
األرحام من الرحم، والرحمة موصولة مبن وصل حقهم، وراع قرابته، قال 
تعالى في احلديث القدسي: »أنا اهلل، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت 
لها إسًما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته«)1(، ونهى  عن 

قطع الرحم، وقرنها بالفساد في األرض، قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]حممد[. 

وأوصى  اجلاهلية،  في  العرب  تعظمه  كانت  عظيم،  حقهم  واألرحام 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   اإلسالم بحفظ حقهم، قال تعالى: 
پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦڦ( ]الن�صاء[.
كما حذر  من الركون لألرحام، واالتكال على القرابة والنسب وعدم 
)1( أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، برقم )1907(، 

والطبراني في األوسط، 430/3.
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االستعداد لليوم اآلخر بالعمل الصالح، فقال تعالى: )گ  گ   گ     ڳ       
ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ( ]املمتحنة[.

ا: الرحمة بعموم املؤمنني. ثالثاً
بينهم،  رحماء  بأنهم  واملؤمنني   S محمد  الرسول  وصف  في  جاء 

قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   
دائرة  فالرحمة  ]الفتح[  ڑڑ(  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
بينهم، حالة في كل حال كانوا عليه، وهي رحمة تستوجب جمع الكلمة، 
والرفق بالصغير، واحترام الكبير، وجلب اخلير للغير، ودفع الضر عنه.

وهذه الرحمة هبة ربانية، يجعلها اهلل في قلوب أتباع أنبيائه، كما قال 
تعالى عن أتباع عيسى : )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    
گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہھ( ]احلديد[.
واجملتمع املؤمن مجتمع الرحمة والسالم، تولى أمرهم أرحم الراحمني، 
)ٺ    ٿ  ٿٿ( ]يو�صف:64[، وجنبهم والية املفسدين  قال تعالى: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   والطاغني في األرض، قال تعالى: 
پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ( 

]البقرة[.

فيهم  تسري  وتتآلف،  القلوب  فيه  تتراحم  مجتمع  املؤمن  واجملتمع 
الرحمة كما يسري الدم في العروق، لتحيا وتبقى، ويوصي بعضهم بعًضا 
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باملرحمة، قال تعالى: )ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ىى( 
]البلد[، فهي مرحمة ورحمة حتقق اإلميان في القلوب، وتتدثر بدثار الصبر 

واالحتساب.
وقد وصف رسول اهلل S هذا اجملتمع باجلسد الواحد، الذي تسري 
فيه الرحمة من القلب، لتتصل بكل عضو من أعضاء اجلسد، وتتداعى 
»مثل   :S قال  واأللم،  والضر  الشكوى  صاحب  ملواساة  األعضاء  فيه 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«)1(.
إن مجتمًعا يتخذ من الرحمة شعار التالقي والتآخي، جملتمع تتربع 
الرحمة فيه على قلب كل فرد من أفرادها، كيف ال، وحتية املؤمنني إذا 

مئ    حئ          جئ   )ی   تعالى:  قال  والرحمة،  بالسالمة  الدعاء  التقوا 
ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  متىت( ]الن�صاء[، فال تزال به 
هذه الرحمة حتى جتعله ميشي على األرض هوًنا، ومنطقه إذا خاطبه 

ڭ   ڭ    )ۓ   تعالى:  قال  والسالم،  الرحمة  منطق  اجلاهلون 
ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]الفرقان[.

وأهل اإلحسان هم أهل رحمة اهلل، وال يجتمع اإلحسان والفساد في 
قلب واحد إال أخرج أحدهما اآلخر، قال تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ( 
]الأعراف[، ومن صور اإلحسان السعي في األرض باإلصالح، وال إصالح 

بال رحمة.

وتعاطفهم  املؤمنني  تراحم  باب  واآلداب،  والصلة  البر  كتاب  مسلم،  صحيح  احلجاج:  بن  )1( مسلم 
وتعاضدهم، حديث رقم 2586.
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املبحث الرابع
املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي

الدعوة هلل مهمة األنبياء واملرسلني والصاحلني من عباده، جعل اهلل 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  قال  الفالح،  أهل  أهلها 
فازوا  عمران[،  ]اآل  ۀۀ(  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ  

باخلير والفالح، وجنوا من اخلسران والتحسر والندامة.
اهلل عليهم أجمعني  اهلل صلوات  أنبياء  وفي هذا املبحث نبني رحمة 
في دعوة قومهم حتى نهتدي بهديهم ونسنت بسنتهم، كما قال تعالى لنبيه 

S: )ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی  یی( ]الأنعام[.

وهذه الرحمة نعمة اهلل على عباده، أنزلها في قلوب أنبيائه، حتى تصل 
دعوتهم وتْألَُفُهم القلوب، )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]اآل عمران[.
وهذه النماذج دائرة في مجاالت عدة من الدعوة، فمن دعوة الوالد ولده 
كـ )نوح  مع ابنه(، ومن دعوة الولد والده كـ )إبراهيم  مع أبيه(، ومن 
دعوة الفرد قبيلته وأمته كـ )محمد S مع أقاربه وأمته()1(، وعليه جرى 

التقسيم على النحو التالي: 
)1( وهم  في ذلك كله أنبياء ودعاة توحيد وملة حسنة، وهم حجة على أهل زمانهم، والتقسيم هذا 

ألغراض البحث والتقصي، ولبيان القدوة في مجاالت الدعوة اخملتلفة.
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. : إبراهيم  أوالاً
إبراهيم  كان أمة قانًتا هلل حنيًفا )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ( ]النحل[، وكان  صديًقا نبيًٌا، قال تعالى: )ٹ  
سمحة،  حنيفية  ملة  وأوتي  ]مرمي[،  ڦڦ(  ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ  

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    )ۓ   تعالى:  قال 
ۋۅ( ]اآل عمران[.

، كما حكى القرآن عن  وقد متثلت الرحمة في شخصه ودعوته 
رحمته مع أبيه، وكيف كانت دعوته إياه بالتلطف والتودد، لكن )ک  ک  
ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ( ]الق�ص�ص[.

إن رحمة إبراهيم  بأبيه رحمة جمعت رحمة الطامع في اإلجابة، 
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   )ڇ    تعالى:  قال 
ڑک( ]مرمي[، ورحمة املشفق عليه من العذاب، قال تعالى: )ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ( ]مرمي[.
 وهذه الرحمة لم تنقطع حتى بعد عدم قبول الدين والتوعد بالرجم، 

قال تعالى: )ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  
ڭڭ( ]مرمي[، بل جتسدت في صورة أخرى من صور الرحمة، أال وهي 
عنوان  السالم  أبيه  على  وألقى   ، إبراهيم  فتولى  باملغفرة،  له  الدعاء 

التراحم والسالمة )ڭ   ۇ  ۇ( ]مرمي:47[، ثم قال: )  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]مرمي:47[.

إن هذه الرحمة من النبي الكرمي  لم تكن لتجعل إبراهيم يداهن في 
احلق أو يكتم أمًرا أنزله اهلل إليه، أو يكون معهم في شركهم وعبادتهم، كال 

وحاشاه، بل اعتزلهم وشركهم، قال تعالى: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  
معيار  ]مرمي[، وهذه -واهلل-  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  جئحئ( 
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الرحمة الصادقة املستمدة ممن كتب على نفسه الرحمة، تفضاًل وإنعاًما، 
)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الأنعام:12[.

. ا: نوح  ثانياً
تتجلى  والرحمة،  الصبر  فيها  يرى  لقومه    نوح  دعوة  في  املطالع 
في أبهى صورة، فقد لبث في قومه ألف سنة إال خمسني عاًما، يدعوهم 

)ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ   اهلل،  لتوحيد 
ۆئ( ]العنكبوت:14[، فما استجابوا )ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ(.

وفي دعوته  تطالعك رحمة الوالد بولده، فبعد أن أوحى له ربه: 
)ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ( ]هود:36[، وبعد 

أن شاهد عذابه باملكذبني وجناته للمصدقني في الفلك )ڱ   ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ( ]هود:42[، أخذته شفقة األب بابنه ورحمته إياه، وطمع في 

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   مغفرة أرحم الراحمني، فكان أن 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ( ]هود:42[.

وهذه الرحمة التي قذفها اهلل في قلوب عباده، ال حتيد وال متيل بالنبي 
طريق  البنه  فبني  والرشاد،  الهدى  طريق  وبيان  احلق،  قول  عن  الكرمي 
العصمة من عذاب اهلل: )ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]هود:43[، 

في الرد على ابنه عندما بحث عن طريق النجاة وأضله هواه وما هداه: ) 
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]هود:43[. 

الكرمي البنه تستمر حتى  النبي  الرحمة في دعوة هذا  إن فصول  ثم 
وئ    ەئ   ەئ   ائ   )ائ   الظاملني:  وهالك  العذاب  حصول  بعد 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئی( 
]هود[، فما إن استقر نوح  واستوى به فلك النجاة، حتى نادى ربه ودعاه 

البنه، )ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  
جتحت( ]هود[. 
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العبد عند ربه ال  إنها رحمة فطرية، ال تثريب عليه فيها، ولكن ال ينفع 
نسب وال قرابة إال العمُل الصالح، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ( ]هود[. 
وسأله  ربه  فاستغفر  الناجني  من  ليس  ابنه  أن  نوح  علم  وعندها 

چ   چ    ڃ    ڃڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ        ڤ   )ڤ   الرحمة: 
ذكر  هنا  للرحمة    وذكره  ]هود[،  ڇڇ(  ڇ   چ   چ  
برحمة  العبد  أن جناة  وبيان  ابنه،  ربه في جناة  ملناجاة  الداعي  للسبب 

ربه، وخسارته بحرمانه منها.

. ا: محمد  ثالثاً
لقد امنت اهلل على هذه األمة ببعثة محمد عليه الصالة والسالم الرؤوف 

الرحيم، فقال اهلل تعالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ۆۈ(  ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
]التوبة[، فحرصه S على أمته وشفقته عليه مبا وقر في قلبه من الرأفة 

والرحمة بهم. 
والبعيد، احلاضر  منهم  القريب  كلهم  املؤمنني  الرحمة شملت  وهذه 

منهم والغائب، قال تعالى: )ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئوئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ( ]التوبة[. 
)ک  ک  گ  گ   تعالى:  قال  للعاملني،  رحمة   S مبعثه  كان  بل 
گگ( ]الأنبياء[، “فاهلل أرسل نبيه محمًدا S رحمة جلميع العالم، 
به  اإلميان  وأدخله  به،  هداه  اهلل  فإن  مؤمنهم  فأما  وكافرهم،  مؤمنهم 
وبالعمل مبا جاء من عند اهلل اجلنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل 
البالء الذي كان ينزل باألمم املكذبة رسلها من قبله”)1(، وفي هذا إمهال 

)1( ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 154/5.
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له للتوبة واإلنابة، ومن تاب تاب اهلل عليه، )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ( ]الفرقان[.
في  ولعلنا  متعددة،  ومجاالتها  كثيرة   S دعوته  في  الرحمة  وصور 
التعريج على بعض األمثلة يتجلى خلق الرحمة في دعوته S، وقد أجمل 

اهلل خلقه فقال اهلل تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ںں( ]القلم[.
بنوره، وال  إال  تُرى  كنفه، فكانت ال  القلوب حتت  وهي رحمة جمعت 

تَستنير إال بهداه، قال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]اآل عمران[.
قلوب أصحابه، فاستضاءت  وباملؤمنني، المست  للمؤمنني  وهي رحمة 

برحمة من اهلل وفضل، وحصل بها التراحم بينهم، قال تعالى: )ٱ  ٻ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ  
ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ           
ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ( ]الفتح[.
ومن صور رحمته بأمته أن نصح لهم، وبني لهم شرائع دينهم، وتركهم على 
احملجة البيضاء: ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، وشهد بذلك رب العاملني 

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ   تعالى:  فقال  املبني،  كتابه  في 
ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ( ]املائدة:3[.
وإدخرها  املستجابة  دعوته  َخبَّأ  أنه  أجمعني  بأمته   S رحمته  ومن 
لتكون شفاعة لهم يوم القيامة، وقد قال S: »لكل نبي دعوة مستجابة 

يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي في اآلخرة«)1(.
مستجابة،  دعوة  نبي  لكل  باب  الدعوات،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري:  إسماعيل  بن  )1( محمد 
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وكان S الرحمة املهداة إذا رأى الريح والغيم في السماء تغير وجهه 
خوًفا وشفقة ورحمة بأمته، فإذا أمطرت سري عنه، فعن عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل S إذا كان يوم الريح والغيم ُعرف ذلك 
في وجهه، وأقبل وأدبر فإذا مطرت ُسرَّ به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: 

فسألته فقال: »إني خشيت أن يكون عذاًبا سلط على أمتي«)1(.

حديث رقم )6304(.
والغيم،  الريح  رؤية  عند  التعوذ  باب  االستسقاء،  صالة  كتاب  مسلم،  صحيح  احلجاج:  بن  )1( مسلم 

والفرح باملطر، حديث رقم )899(
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يف القراآن الكرمي

إعداد: 
أ. حمدان بن الفي بن جابر العنزي

احملاضر في قسم الدراسات اإلسالمية
 جامعة احلدود الشمالية
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مقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيـئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله 

أما بعد: 
فإن اهلل  جمع لنبيه S أنواع الفضائل، وجميل األخالق والشمائل، 
ووصفه بصفات الكمال، وأبعد عنه صفات النقص واملعايب، ومن أخص 
صفاته التي وصفه بها وله منها احلظ األوفى، صفة الرحمة؛ فإن اهلل 

 أرسله لذلك، فقال: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء[.
وإلبراز هذه الرحمة التي وصف اهلل بها  نبيه في آيات من كتابه؛ 
رأيت الكتابة عنها في هذ البحث اخملتصر الذي جعلت عنوانه: »رحمة 
مة إلى املؤمتر الدولي  النبي S في القرآن الكرمي«؛ كأحد البحوث املقدَّ
عن الرحمة في اإلسالم؛ والذي سيعقد في رحاب جامعة امللك سعود في 

مدينة الرياض، خالل الفترة 28-1437/4/30هـ.
فما كان فيه من صواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه من خطأ فمن 

نفسي والشيطان، واهلل ورسوله بريئان.
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى حتقيق األهداف التالية: 

في . 1 بالرحمة   S نبيه  بها  اهلل  التي وصف  اآليــات  على  التعرف 
القرآن الكرمي. 

2 . S تأصيل خلق الرحمة من خالل اآليات التي وصف اهلل بها نبيه
أم من  التي وردت فيها،  أكان من خالل األلفاظ  بالرحمة، سواء 

خالل املعاني التي تضمنتها. 
إخراج دراسة قرآنية جتلي صفة الرحمة عند نبي الرحمة S؛ . 3

ليأخذ منها القارئ الكرمي الدروس والعبر. 

مشكلة البحث:
بالرحمة،   S نبيه  اهلل  بها  وصف  آيــات  عدة  وردت  أنه  في  تتمثل 
بألفاظ متنوعة، وبأساليب مختلفة، مما يستلزم معه جمع تلك اآليات، 
ومحاولة التعرف على تلك األلفاظ، وتلك األساليب التي وردت في تلك 

اآليات، وتأصيل وبيان داللتها على الرحمة. 

حدود البحث:
فيها  سأقتصر في هذا البحث على دراسة اآليات، التي وصف اهلل 

نبيه S بالرحمة في القرآن الكرمي، وهي أربع آيات )1(: 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   )پ   تعالى:  قوله  األولى: 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[ . 
الثانية: قوله تعالى: )ائ  ەئ   ەئ  وئ( ]التوبة:61[.

)1(  اقتصرُت على موضع الشاهد من اآلية؛ وسيأتي ذكر اآلية بتمامها في موضعها من البحث. 
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الثالثة: قوله تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ( ]التوبة:128[.
الرابعة: قوله تعالى: )ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء[. 

أهمية البحث وأسباب اختياره:
دفعني الختيار املوضوع األسباب التالية: 

1 ..S شرفه؛ لكونه متعلًقا بالقرآن الكرمي، وبنبي الرحمة
اشتمال عدد من آيات القرآن الكرمي على وصف النبي S بالرحمة؛ . 2

مما يستدعي جمع تلك اآليات، وإفرادها في بحث مستقل. 
S؛ هذا من . 3 الرحمة  الواجب جتاه نبي  البحث من أقل  أن هذا 

 S ويصفه ،S حيث العموم، فكيف إذا سمعنا من ينتقص منه
ودينه بالغلظة وعدم الرحمة. 

منهج البحث:
سلكت في هذا البحث املنهج االستقرائي االستنباطي.

خطة البحث: 
وخامتة،  ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة،  إلى  البحث  هذا  قسمُت  وقد 

وفهارس علمية، على النحو التالي: 
املقدمة: وتشتمل على: أهداف البحث، ومشكلة البحث، وحدود البحث، 
وأهمية البحث وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطة البحث، 

وإجراءات البحث. 
التمهيد: ويشتمل على ما يلي: 

أواًل: تعريف الرحمة في اللغة واالصطالح.
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ثانًيا: إنعام اهلل  وتفضله على نبيه S بالرحمة.
التي  اآليــات  في  الــواردة  بالرحمة،  الصلة  ذات  األلفاظ  األول:  املبحث 
وصف اهلل بها نبيه S بالرحمة، واملعاني التي تضمنتها، وحتته 

ثالث مطالب: 
.S املطلب األول: لفظ اللني املوصوف به

.S املطلب الثاني: الفظاظة والغلظة املنفية عنه
 .S املطلب الثالث: الرأفة والرحمة اجملتمعة في وصفه

القرآن  في   S نبيه  بها  اهلل  التي وصف  الرحمة  أنواع  الثاني:  املبحث 
الكرمي، وحتته مطلبان: 

املطلب األول: رحمته S للعاملني.
املطلب الثاني: رحمته S للمؤمنني خاصة.

اخلامتة.
فهرس املصادر واملراجع.

إجراءات البحث.
ميكن تلخيص إجراءات البحث في التالي: 

جمع اآليات التي تتعلق مبوضوع رحمة النبي S، وتوزيعها حسب . 1
خطة البحث.

S في تلك اآليات، دراسة حتليلية . 2 النبي  دراسة موضوع رحمة 
مقارنة، وذلك من خالل جمع كالم املفسـرين وغيرهم على تلك 

اآليات، ومحاولة تأصيل خلق الرحمة من خالل ذلك. 
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عزو اآليات وترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية، ووضعها . 3
نسخ  في  وسأعتمد  املنقولة،  اآلية  نهاية  بعد  وذلك  قوسني،  بني 

نص اآلية على مصحف املدينة. 
تخريج األحاديث الواردة في البحث، ونقل أقوال العلماء في احلكم . 4

عليها تصحيًحا أو تضعيًفا؛ إذا كان احلديث في غير الصحيحني. 
إيضاح الكلمات الغريبة، وذلك بالرجوع إلى املصادر املعتمدة. . 5
ختم البحث بخامتة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.. 6
تزويد البحث بالفهارس التالية: فهرس املصادر واملراجع، وفهرس . 7

املوضوعات. 
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التمهيد

ويشتمل على ما يلي: 

: تعريف الرحمة في اللغة واالصطالح. أوالاً
أ. تعريف الرحمة في اللغة: 

ة، والعطف.  تدور مادة: )ر ح م( حول معنى الرقَّ
اء واحلاء وامليم أصل واحد، يدل على: الرقة  قال ابن فارس �: »الرَّ
ف عليه،  والعطف والرأفة. يقال من ذلك: رحمه يرحمه إذا رقَّ له، وتعطَّ

حمة مبعًنى« )1(. ْحم واملرحمة والرَّ والرُّ
وقال ابن منظور �: »الرحمة: الرقة والتعطف...، والرحمة في بني 

آدم: رقة القلب وعطفه« )2(. 
ب. تعريف الرحمة في االصطالح: 

ذكر أهل العلم في تعريف الرحمة في االصطالح عدة تعريفات، مأخوذة 
من داللة املعنى اللغوي للكلمة، ومن هذه التعريفات: 

إلى  اإلحسان  تقتضـي  رقة  »الرحمة   :� األصفهاني  الراغب  قول 
املرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة اجملردة، وتارة في اإلحسان اجملرد 

عن الرقة، نحو رحم اهلل فالًنا«)3(.
)1(  مقاييس اللغة، مادة رحم )398/3(. 

)2(  لسان العرب )231/12(. 
)3(  املفردات في غريب القرآن، مادة )رحم( )191(. 
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�: »الرحمة حالة وجدانية تعرض غالًبا ملن به رقة  وقال الكفوي 
القلب، وتكون مبدأ لالنعطاف النفساني، الذي هو مبدأ اإلحسان«)1(.

القلب  لني  هي  »الرحمة   :� الدوسري  عبدالرحمن  الشيخ  وقال 
ودماثته، وحتننه على املرحوم«)2(.

وعرفها بعض الباحثني بقوله: »رقة يجدها اخمللوق في قلبه، حتمله 
على العطف واإلحسان إلى سواه، ومواساته، وتخفيف آالمه«)3(. 

هذا ما يتعلق بتعريف الرحمة في حق اخمللوق. 
، فهي صفة من صفاته الذاتية الثابتة  وأما الرحمة بالنسبة للخالق 
أيًضا  وهي  ]الكهف:58[،  ے(  ھ   ھ   )ھ   تعالى:  قال  كما  له<، 

صفة فعلية يوصلها من شاء من خلقه كما قال<، )ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   
ۋ  ۋ( ]العنكبوت:21[، وهي رحمة عامة جلميع اخللق، كما قال<: )ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]البقرة:143[، ورحمة خاصة باملؤمنني، كما قال<: 

)جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[)4(.

ا: إنعام اهلل  وتفضله على نبيه  بالرحمة.  ثانياً
باملؤمنني،  ــا  رؤوًف رحيًما  جعله  بأن   S نبيه  على  منته  اهلل   ذكر 
؛ ألنه  فقال: )پ  ڀ  ڀ   ڀ( ]اآل عمران:159[)5(؛ فأسند الرحمة إليه 
املتفضـل بهـا؛ وألن إسنادهـا إليه يفيد عظمتهـا، وأنهـا رحمـة عظيمـة)6(. 
قال الراغب األصفهاني �: »َونبَّه بقوله: )پ  ڀ  ڀ   ڀ( ]اآل عمران:159[ 

)1(  الكليات )ص471(. 
)2(  صفوة اآلثار واملفاهيم )387/4(.

)3(  الرحمة في القرآن الكرمي ملوسى عسيري )ص21، 22(.
)4(  انظر: تنوير العقول واألذهان في تفسير مفصل القرآن )24/1(.

)5(  انظر: بحر العلوم )285/1(. 
)6(  انظر: تفسير القرآن الكرمي )362/2(. 
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ھ   )ھ   كقوله:  ثانًيا،  أّمته  وعلى  أواًل،   S النبي  على  نعمته  على 
گ   گ          ک   )ک   وقوله:  اآليــة،  ]التوبة:128[.  ۓ(  ے   ے  

گگ( ]الأنبياء[«)1(.
فبسب الرحمة العظيمة التي أنزلها على قلبه وخصه بها، كان على 
جانب عظيم من اللني واللطف بصحابته، بحيث لم يروا منه توبيًخا وال 
 ،S املتمثلة في أخالق رسوله  الرحمة اإللهية  تعنيًفا، بل جتد حقيقة 
بحيث عمت جميع املؤمنني، وال شك أن اهلل منحه رحمة عظيمة بجانب 

ما حصل منهم يوم أُحد)2(. 
وقد جاء في آيات أخر ما يؤيد هذا اإلنعام والتفضل من اهلل  على 
نبيه بهذه الرحمة؛ وذلك مبا أوحاه اهلل إليه من الوحي؛ فكان ذلك رحمة 

من اهلل له وألمته، قال تعالى : )ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ( ]الق�ص�ص:46[.

فبعثة الرسول مبا أوحاه اهلل إليه من الوحي رحمة من اهلل له ولهم)3(؛ 
فثبت بالدليل القطعي صحة رسالته، ورحمة اهلل به للعباد)4(.

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعالى:  ــال  وق
ڦ( ]الق�ص�ص:86[.

يتعلق  لم  وأنه  رحمه رحمة  لنعمه  على رسوله،  فاآلية تذكير 
)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( استثناء منقطع؛ ألن  بها رجاؤه)5(، فاالستثناء في 
النبي S لم يكن يرجو أن يبعثه اهلل بكتاب من عنده، بل كان ذلك مجرد 

)1(  تفسير الراغب )590/2(. 
)2(  انظر: صفوة اآلثار واملفاهيم )387/4(.

)3(  انظر: جامع البيان )586/19(. 
)4(  انظر: تيسير الكرمي الرحمن )ص617(.

)5(  انظر: البحر احمليط )132/7(.
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رحمة من اهلل  به واصطفاء له)1(، فأرسله بهذا الكتاب، الذي رحم به 
العاملني، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب واحلكمة، 

وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني)2(.

)1(  انظر: التحرير والتنوير )20/ 194(. 
)2(  انظر: تيسير الكرمي الرحمن )ص625(.
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املبحث األول
األلفاظ ذات الصلة بالرحمة، الواردة في اآليات

 التي وصف اهلل بها نبيه  بالرحمة،
واملعاني التي تضمنتها

ورد في اآليات التي وصف اهلل فيها نبيه S بالرحمة ألفاظ مقاربة 
لها: كلفظي  مـَُقاِبلة  والرأفة، وأخرى  اللني  للرحمة في معناها: كلفظي 
الفظاظة والغلظة املنفية عنه S، وسأعرض ملعاني تلك األلفاظ وداللتها 

على الرحمة من خالل املطالب التالية: 

املطلب األول
لفظ اللني املوصوف به 

جعل اهلل لني نبيه S مصاحًبا لرحمة أودعها فيه)1(، كما قال تعالى: 
)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( ]اآل عمران:159[ واللني ضد اخلشونة، ويستعمل 

ذلك في األجسام، ثم يستعار للُخلق وغيره من املعاني)2(.
وعبر بالفعل املاضي في قوله: )ڀ(؛ للداللة على أن ذلك وصف تقرر 

)1(  انظر: التحرير والتنوير )145/4(
)2(  املفردات، مادة )لني( )ص457(. 
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وعرف من ُخلُِقه، وأن فطرته على ذلك برحمة من اهلل، إذ خلقه كذلك، واهلل 
أعلم حيث يجعل رسالته)1(. 

أثنى اهلل  في هذه اآلية على نبيه باللني للمؤمنني)2(؛ إذ لم يؤاخذهم، 
ولم يفرط في القول معهم، ولم يسـرع إليهم فيما كان منهم يوم أُُحٍد)3(.

لهم  فُسهلت  وأصحابك،  ألتباعك  أي  »)ڀ  ٺ(   :� الطبري  قال 
أذاه،  منهم  نالك  من  أذى  احتملت  لهم أخالقك، حتى  خالئقك، وحسنت 
وعفوت عن ذي اجلرم منهم جرَمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به 
وأغلظت عليه لتركك، ففارقك ولم يتَّبعك وال ما بُعثت به من الرحمة، ولكن 

اهلل رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من اهلل لنت لهم«)4(. 

ومنشأ هذه الرحمة أن اهلل العليم احلكيم يعلم خائنة األعني وما تخفي 
الصدور، هو الذي أعلمه بسالمة صدورهم، وأن ما حصل منهم ليس عن 
منها  شيطانية،  مالبسات  بسبب  حصل  وإمنا  ورسوله،  اهلل  لدين  خيانة 
الغرور باالنتصار بادىء األمر؛ مما حدا ببعضهم إلى الطمع في الغنيمة 
وهم أهل الثغر، ثم صيحة الشيطان بقتل رسول اهلل S، وما حصل عليهم 

من اإلرجاف من جهة املنافقني)5(. 
ومعاملته لهم S بذلك؛ يدل على أنه ينبغي ملن له سيادة في قومه أن 
يكون ليًنا ليتعرض لرحمة اهلل<؛ فهذا رسول اهلل S سيد قومه بل سيد 

األمة جميًعا، فَأالَنه اهلل لهم)6(. 
قال ابن سعدي �: »فاألخالق احلسنة من الرئيس في الدين، جتذب 

)1(  انظر: التحرير والتنوير )145/4(
)2(  انظر: أضواء البيان )136/2(. 

)3(  انظر: اللباب في علوم الكتاب )17/6(. 
)4(  جامع البيان )186/6(. 

)5(  انظر: صفوة اآلثار واملفاهيم )387/4(.
)6(  انظر: تفسير القرآن الكرمي )367/2(، والعذب النمير )2/ 176(. 
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الناس إلى دين اهلل، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من املدح والثواب اخلاص، 
الدين، وتبغضهم  الناس عن  الدين تنفر  الرئيس في  واألخالق السيئة من 
إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب اخلاص، فهذا الرسول املعصوم يقول 
اهلل له ما يقول، فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواجبات، وأهم املهمات، 
اللني  من   ،S به  يعاملهم  مبا  الناس  ومعاملة  الكرمية،  بأخالقه  االقتداء 

وحسن اخللق والتأليف، امتثااًل ألمر اهلل، وجذًبا لعباد اهلل لدين اهلل«)1(. 

املطلب الثاني
الفظاظة والغلظة املنفية عنه 

من رحمة اهلل في حق نبيه S أنه أعلمه مفاسد الفظاظة والغلظة، 
فقال  له: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ( ]اآل عمران:159[)2(.
جاء القرآن الكرمي بنفي الفظاظة والغلظة عنه S، كما في هذه اآلية 
الكرمية، وهوأيًضا ما جاء في صفته S في الكتب السابقة للقرآن؛ فعن 
الكتب  في  : »أنه رأي صفة رسول اهلل  العاص  عبداهلل بن عمرو بن 
املتقدمة: أنه ليس بَفظٍّ وال غليظ، وال َسّخاب)3( في األسواق، وال يجزي 

بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح«)4(.
قال ابن حجر � قوله: »ليس بفظ وال غليظ«: هو موافق لقوله تعالى: )پ  

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[ «)5(.
واستأذن عمر بن اخلطاب  على رسول اهلل S والنساء حوله: فأذن 

)1(  تيسير الكرمي الرحمن )ص154(. 
)2(  انظر: صفوة اآلثار واملفاهيم )388/4، 387(.

)3(  الّسَخب والّصَخب: مبعنى الصياح. انظر: النهاية في غريب احلديث واألثر، مادة سخب )884/2(. 
)4(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب كراهية السخب في األسواق )747/2(، ح )2018(. 

)5(  فتح الباري )586/8(. 
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اهلل  »أضحك  عمر:  فقال  S يضحك،  اهلل  ورســول   ،S اهلل  رســول  له 
سنك يا رسول اهلل)1(، قال: عجبُت من هؤالء الالتي كن عندي، فلما سمعن 
صوتك ابتدرن احلجاب، قال عمر: فأنت يا رسول اهلل كنت أحق أن يهنب، 
ثم قال: أي َعُدوات أنفسهن، أتهبنني وال تهنب رسول اهلل ؟ قلن: نعم، أنت 
أفظ وأغلظ من رسول اهلل S، قال رسول اهلل S: والذي نفسي بيده ما 

ا غير فجك«)2(. ا إال سلك فّجً لقيك الشيطان قط سالًكا فّجً
وفي سر اجلمع بني الفظاظة والغلظة في اآلية الكرمية، وفي احلديث 

الشريف رأيان ألهل العلم: 
الرأي األول: أن الفظاظة والغلظة مبعنىاً واحد، وجمع بينهما 

للتأكيد.
قال ابن اجلوزي �: »فأما الغليظ القلب فقيل: هو القاسي القلب، 

فيكون ذكر الفظاظة والغلظة وإن كانا مبعنًى واحد توكيًدا« )3(.
الفظاظة  بني  اجلمع  سر  في  أيًضا  العلم  أهل  بعض  ذكره  ما  وهذا 

 . والغلظة، فيما وصف به النساء عمر بن اخلطاب 
قال النووي �: »قوله: »قلن: أنت أفظ وأغلظ من رسول اهلل«، الفظ 

والغليظ مبعنى، وهو عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب«)4(.
الرأي الثاني: أن الفظاظة والغلظة ليسا مبعنى واحد، واجلمع 

بينهما ليس للتأكيد.
وهذا يستدعي عرض أقوال أهل العلم في املراد بكل منهما، فأقول 

وباهلل التوفيق: 
)1(  قال ابن حجر �: »»قوله: أضحك اهلل سنك«: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك؛ بل الِزُمه، وهو 

السرور، أو نفي ضد الِزِمه وهو احُلزن« فتح الباري )47/7(.
أبي  باب مناقب عمر بن اخلطاب  النبي،  كتاب فضائل أصحاب  البخاري في صحيحه  )2(  أخرجه 
حفص القرشي الَعَدِويِّ  )1347/3(، ح )3480( ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، 

، )1863/4(، ح )2396(.  باب من فضائل عمر 
)3(  زاد املسير )486/1(. وانظر: النكت والعيون )433/1(، والبحر احمليط )104/3(. 

)4(  شرح النووي على مسلم )165/15(. 
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ا قوله: )ٿ(.  أمَّ
ه. من  فيقول ابن فارس �: »الفاء والظاء كلمٌة تدلُّ على كراهٍة وتكرُّ
ذلك الَفظ: ماءُ الَكِرش. وافتُظَّ الكِرش، إذا اعتُِصر، قال بعُض أهل اللُّغة: 
: كريه اخُللُق. وهو من َفظِّ الَكِرش،  ِإنَّ الَفظاظَة من هذا. يقال رجٌل فظٌّ

ألنه ال يُتناول ِإالَّ ضرورًة على كراهة«)1(.
والفظاظة في اآلية راجع إلى عدم اللني في الكالم، وإلى سوء األخالق؛ 
وهو ما ذكره املفسـرون بقولهم: الفظاظة اجلفوة في املعاشرة قواًل وفعال)2(. 

ا قوله: )ٿ  ٿ( . وأمَّ
فيقول ابن منظور �: »الُغلُْظ والِغلُْظ: ضد الرقة في اخللق والطبع 
وفظاظة  غلظة  فيه  غليظ:  ورجل  ذلك،  ونحو  والعيش  واملنطق  والفعل 

وقساوة وشدة. وفي التنزيل: )ٿ  ٿ  ٿ(«)3(. 
فاملراد بقوله: )ٿ  ٿ( أي: قاسي القلب. وعلى هذا القول جمهور 

املفسرين)4(.
أنهما  القول  من  أولى  املعنى  في  والغلظة  الفظاظة  بني  التفريق  إن 
مبعنى واحد واجلمع بينهما للتأكيد، وهو الذي تعضده قاعدة من قواعد 

الترجيح عند املفسرين وهي: قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد )5(.
قال ابن كثير �: »والفظ الغليظ، واملراد به هاهنا غليظ الكالم لقوله 
القلب عليهم،  الكالِم؛ قاسي  لو كنت سيَِّئ  أي:  )ٿ  ٿ(  بعد ذلك: 
النفضوا عنك وتركوك، ولكن اهلل جمعهم عليك، واالَن جانبك لهم تأليًفا 

لقلوبهم« )6(.
)1(  مقاييس اللغة، مادة فظ )441/4(. 

)2(  انظر: احملرر الوجيز )533/1(، والبحر احمليط )104/3(، وإرشاد العقل السليم )105/2(.
)3(  لسان العرب، مادة غلظ )449/7(. 

)4(  انظر: جامع البيان )151/5(، وتفسير القرآن للسمعاني )372/1(، والكشاف )459/1(.
)5(  انظر: قواعد الترجيح عند املفسرين )2 /473(. 

)6(  تفسير القرآن العظيم )148/2(.
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وقال السمني احللبي �: »الفظاظة: اجلفوة في الِعْشَرة قواًل وفعاًل، 
والِغلُْظ: قساوة القلب، وهذا أحسن ِمْن قول من جعلهما مبعنًى، وجمع 

بينهما تأكيًدا« )1(.
)پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   تعالى:  قوله  أن  هنا  إليه  اإلشارة  ينبغي  ومما 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]اآل عمران:159[ ال يعارض قوله 

تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀڀ  
ڀ  ڀ( ]التوبة:73، والتحرمي:9[.

بن  عمرو  بن  عبداهلل  حلديث  شرحه  معرض  في   � حجر  ابن  قال 
: »إنه رأى صفة رسول اهلل S في الكتب املتقدمة: أنه ليس بَفظٍّ  العاص 

وال غليظ«: »قوله: »ليس بَفظٍّ وال غليظ«: هو موافق لقوله: )پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]اآل عمران:159[، وال يعارض 
الذي  النفي محمول على طبعه  ]التوبة:73[؛ ألن  )پ  پ(  تعالى:  قوله 
جبل عليه، واألمر محمول على املعاجلة، أو النفي بالنسبة للمؤمنني واألمر 

بالنسبة للكفار واملنافقني، كما هو مصرح به في نفس اآلية«)2(.
: »أنت أفظ وأغلظ من رسول اهلل«  وكذلك في قول النساء لعمر 
فإنه يفهم منه االشتراك بني النبي S وعمر  في أصل الفعل، وهو 

)پ  ڀ  ڀ   ڀ   الفظاظة والغلظة، وهذا أيًضا يعارض قوله تعالى: 
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[. 

قال ابن حجر � »قوله: »أنت أفظ وأغلظ« صيغة أفعل التفضيل من 
الفظاظة والغلظة؛ وهو يقتضي الِشْركة في أصل الفعل، ويعارضه قوله 
تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( إنه يقتضي أنه لم يكن 
ا وال غليًظا، واجلواب: أن الذي في اآلية يقتضي نفي وجود ذلك له  فّظً

)1(  الدر املصون )463/3(.
)2(  فتح الباري )586/8(. 
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صفة الزمة فال يستلزم ما في احلديث ذلك، بل مجرد وجود الصفة له 
في بعض األحوال وهو عند إنكار املنكر مثاًل -واهلل أعلم-«)1(. 

: »وفي هذا احلديث فضل  وقال النووي � في شرحه حلديث عمر 
لني اجلانب واحللم والرفق ما لم يفوت مقصوًدا شرعّيًا، قال اهلل تعالى: 

)ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]احلجر:88[، وقال تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

)ۇ  ۆ  ۆ(  تعالى:  ]اآل عمران:159[، وقال  ٿ  ٹ   ٹ( 
]التوبة:128[«)2(.

وقال ابن كثير � عند تفسير قوله تعالى: )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( 
التفضيل  أفعل  باب استعمال  )ۈ  ۈ  ٴۇ( من  ]املائدة:8[:“»وقوله: 

تعالى:  قوله  كما في  منه شيء،  اآلخر  ليس في اجلانب  الذي  في احملل 
)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ( ]الفرقان[، وكقول بعض 

.)3(”»S أنت أَفظُّ وأغلظ من رسول اهلل« : الصحابيات لعمر 
وحمل ابن عطية غلظة عمر  على الشدة في دين اهلل، فقال �: 
أَفظُّ وأغلظ من رسول اهلل  »أنت   : »قال اجلواري لعمر بن اخلطاب 
S«؛ احلديث، وفظاظة عمر بن اخلطاب  إمنا كانت مستعملة منه آلة 

لعضد احلق، والشدة في الدين«)4( -واهلل تعالى أعلم-. 
S ال يقاربه فيها أحد من اخللق، وهذه الرحمة ظهرت  النبي  فرحمة 
أصبر  كان  فقد  وصبره،  القلب  قوة  تنافي  وال  للخلق،  معاملته  في  آثارها 
اخللق وأشجعهم وأقواهم قلًبا مع كمال رحمته، فقوة القلب من آثارها الصبر 
واحللم والشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر اهلل، واألمر باملعروف 
والنصيحة،  واحلنو  الشفقة  آثارها:  من  القلب  ورحمة  املنكر،  عن  والنهي 

)1(  فتح الباري )586/8(.
)2(  شرح النووي على مسلم )165/15(. 

)3(  تفسير القرآن العظيم )62/3(. 
)4(  احملرر الوجيز )396/3(. 
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اجللية.  السامية  األخالق  هذه  تقارب  أخالق  فأي  املتنوع،  اإلحسان  وبذل 
فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف واخلور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة 

والشراسة)1(.

املطلب الثالث
الرأفة والرحمة اجملتمعة في وصفه  

الكتاب  وأهــل  املشركني  على  وغلظة  شــدة  ســورة  التوبة  ســورة  كانت 
واملنافقني من أهل املدينة ومن األعراب، وأْمًرا للمؤمنني باجلهاد، وإنحاء 
املؤمنني  بتذكير  السورة  هذه  خامتة  فجاءت  شأنه،  في  املقصرين  على 
باملنة ببعثة محمد S، ومن مظاهر الرحمة التي جعلها اهلل  مقارنة 
لبعثة رسوله S بقوله: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء[؛ أن 
وعوملوا  الشدة،  آيات  فيهم  نزلت  الذين  قلوب  من  احلرج  يزيل  جاء مبا 

)ھ   تعالى:  فقال  بالرحمة،  وللغلظة  بالرفق،  للشدة  تعقيًبا  بالغلظة، 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆۈ( ]التوبة[)2(. 

العلى، وسماه باسمني من  وصف اهلل  رسوله بصفتني من صفاته 
أسمائه احلسنى، فإنه قال: )ۇ  ۆ  ۆ( وقال: )ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ( ]البقرة:143[ وهذا نهاية الكرامة)3(.

أفة أخص من الرحمة، ومما ذكروه على  وجمهور أهل العلم على أن الرَّ
هذا املعنى قولهم: 

من  املستنبطة  واألحكام  واألخالق  والتوحيد  العقائد  علم  في  العالم  امللك  الرحيم  فتح  )1(  انظر: 
القرآن )ص114(. 

)2(  انظر: التحرير والتنوير )70/11(. 
)3(  انظر: تفسير القرآن للسمعاني )363/2(، واجلامع ألحكام القرآن )442/10(. 
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أفة:  أفة: أعلى معاني الرحمة)2(، أو الرَّ أفة: أشد الرحمة)1(، أو الرَّ الرَّ
ألطف الرحمة وأرقها)3(.

أفة هي املنزلة الثانية، يقال: فالن رحيم، فإذا  قال الزجاج �: »الرَّ
اشتدت رحمته فهو رءوف«)4(. 

فهي  الرحمة  أما  والضر،  األذى  بدفع  تتعلق  خاصة،  رحمة  فالرأفة 
أشمل وأعم؛ ألنها عطف وشفقة على كل من كان في حاجة إليها)5(. 

وتقدمي الرأفة باعتبار أن آثارها دفع املضار؛ وتأخير الرحمة باعتبار 
أن آثارها جلب املنافع واألول أهم من الثاني؛ فهو S يسعى بشدة في 

إيصال اخلير والنفع للمؤمنني، وفي إزالة كل مكروه عنهم)6(.
قوله:  وهــو  ا  خاّصً متعلقها  جــاء  خاصة  والرحمة  الرأفة  كانت  وملــا 
صفتي  توجه  في  باملؤمنني  لالهتمام  )7(؛  ۆ(  ۆ   )ۇ  

رأفته ورحمته بهم، وأما رحمته العامة الثابتة بقوله تعالى: )ک  ک  
گ    گ  گگ( ]الأنبياء[، فهي رحمة مشوبة بشدة على غير املؤمنني، 

فهو بالنسبة لغير املؤمنني رائف وراحم، وال يقال: بهم رؤوف رحيم)8(.
باملؤمنني   S �: »وتخصيص رأفته ورحمته  قال محمد رشيد رضا 
كون  يعارض  - ال  واملنافقني  الكفار  الغلظة على  به من  أمر  ما  في مقابلة 
جلميع  مبذولة  الرحمة  هذه  فإن  ظاهر،  هو  كما  للعاملني،  رحمة  رسالته 
بينَّا  وقد  ها،  ردَّ من  ومنهم  قبلها،  من  منهم  ولكن   ،S بعثته  لعموم  األمم، 

)1(  انظر: مجاز القرآن )59/1(، وتفسير القرآن للسمعاني )379/5(، ومعالم التنزيل )124/1(. 
)2(  انظر: جامع البيان )18/2(، واحملرر الوجيز )221/1(. 

)3(  انظر: مدارج السالكني )518/1(. 
)4(  تفسير أسماء اهلل احلسنى )ص62(. 
)5(  انظر: التحرير والتنوير )421/27(. 

)6(  انظر: روح املعاني )52/11(
)7(  انظر: البحر احمليط )120/5(. 

)8(  انظر: التحرير والتنوير )73/11(. 
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في تفسير )پ  پ( ]التوبة:73[ أنه إمنا أُمر بذلك S، ألن الغالب على 
طبعه الشريف الرقة والرحمة واألدب في املقابلة واملعاشرة، وقد قال تعالى: 

)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]اآل عمران:159[«)1(.

وقد تنوعت عبارات املفسرين في معنى رأفته ورحمته S باملؤمنني. 
فقيل: رؤوف باملطيعني، رحيم باملذنبني، وقيل: رؤوف مبن رآه، رحيم 

مبن لم يره، وقيل: رؤوف بأقربائه، رحيم بغيرهم)2(. 
والظاهر تعلق الصفتني بجميع املؤمنني دون تخصيص)3(. 

قال اآللوسي �: »وزعم بعضهم أن املراد: رؤوف باملطيعني منهم، 
رحيم باملذنبني، وقيل: رءوف بأقربائه، رحيم بأوليائه، وقيل: رؤوف مبن 

يراه، رحيم مبن لم يره، وال مستند لشيء من ذلك«)4(.
-واهلل تعالى أعلم-.

)1(  تفسير املنار )72/11(. 
)2(  انظر: الكشف والبيان )114/5(، والبحر احمليط )122/5(. 

)3(  انظر: البحر احمليط )122/5(. 
)4(  روح املعاني )53/11، 54(. 
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املبحث الثاني
أنواع الرحمة التي وصف اهلل بها نبيه 

في القرآن الكرمي

التي وردت  S في اآليات  نبيه  بها  التي وصف اهلل  الرحمة  تنوعت 
فيها، وسيكون احلديث عنها من خالل املطالب التالية: 

املطلب األول
رحمته  للعاملني

أعظم حكمة  وفيه  اخللق،  على  النعمة  أعظم  من   S النبي  إرســال 
گ   گ    ک   )ک   تعالى:  قــال  كما  لعباده،  منه  ورحمة  للخالق، 

گگ( ]الأنبياء[)1(.
ومدح   ،S الرسول  مدح  على  ألفاظها  بَوَجازة  اآلية  هذه  اشتملت 
، ومدح رسالته؛ بأن كانت مظهر رحمة اهلل  للناس كافة،  ُمرسله 

وبأنها رحمة اهلل  بخلقه)2(.
والرحمة على عمومها)3( في اآلية الكرمية، وهذا العموم يحتمل وجهني: 

)1(  انظر: مجموع الفتاوى )93/8(.
)2(  انظر: التحرير والتنوير )165/17(. 

)3(  وذهب عبدالرحمن بن زيد إلى أن املراد بالعاملني: املؤمنون خاصة، فهو رحمة للمؤمن. انظر معالم 
التنزيل )359/5(.  قال الشوكاني �: »)ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء[ أي: =
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أحدهما: أن عموم العاملني حصل لهم النفع برسالته)1(؛ ألن الناس كانوا 
ثالثة أصناف: مؤمن، وكافر، ومنافق، وكان رحمة للمؤمنني، حيث هداهم 
للكافرين  ورحمة  القتل،  أمنوا  حيث  للمنافقني،  ورحمة  اجلنة،  طريق 

بتأخير العذاب)2(.
قال ابن القيم �: »وأصح القولني في قوله تعالى: )ک  ک  گ   
گ  گگ( ]الأنبياء[، أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وجهان: 
أحدهما: أن عموم العاملني حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا واآلخرة، وأما أعداؤه احملاربون له، فالذين عجل قتلهم 
وموتهم خير لهم من حياتهم؛ ألن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب 
عليهم في الدار اآلخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم 
فعاشوا  له  املعاهدون  وأما  الكفر،  في  أعمارهم  طول  من  لهم  خير 
العهد من  بذلك  ا  أقل شّرً وذمته، وهم  الدنيا حتت ظله وعهده  في 
حقن  به  اإلميــان  بإظهار  لهم  فحصل  املنافقون  وأمــا  له،  احملاربني 
دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها، وجريان أحكام املسلمني عليهم 
في التوارث وغيرها، وأما األمم النائية عنه، فإن اهلل  رفع برسالته 
العذاب العام عن أهل األرض، فأصاب كل العاملني النفع برسالته«)3(. 
الوجه الثاني: أنه رحمة للناس كلهم، فمن َقِبل هذه الرحمة وشَكر هذه 
النعمَة، َسعد في الدنيا واآلخرة، ومن َرّدها وجحدها خسر في 

الدنيا واآلخرة)4(.
بالعاملني:  املراد  وقيل  الناس...،  رحمة جلميع  إال  واألحكام  بالشـرائع  يا محمد  أرسلناك  وما   =
]الأنفال:33[«  )ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ(   : قوله  بدليل  أولى؛  واألول  املؤمنون خاصة، 

فتح القدير )587/3(. 
)1(  وهو الذي رجحه الطبري �. انظر: جامع البيان )552/18(. 

)2(  انظر: بحر العلوم )445/2(. 
)3(  جالء األفهام )ص289، 288(.

حه ابن كثير، والشنقيطي، وابن سعدي -رحمهم الله-.  )4(  وهذا الوجه رجَّ
انظر: تفسير القرآن العظيم )385/5(، وأضواء البيان )288/4(، وتيسير الكرمي الرحمن )ص532(. 
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قال ابن القيم �: »الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد، لكن املؤمنون 
قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها، فلم يخرج 
بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال: هذا دواء لهذا 

املرض، فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك املرض«)1(.
وقال ابن ُجزي �: »فإن قيل رحمة للعاملني عموم، والكفار لم يرحموا 
به؟ فاجلواب: أنهم كانوا معرضني للرحمة به لو آمنوا، فهم الذين تركوا 

الرحمة بعد تعريضها لهم«)2(.
)ائ  ەئ   ەئ   �: عند تفسير قوله تعالى:  وقال الشنقيطي 
وئ( ]التوبة:61[ »في هذه اآلية سؤال معروف؛ وهو أن اهلل  قال في آية 
براءة هذه: )ائ  ەئ   ەئ  وئ( فقيد كونه رحمة للذين آمنوا، وفي 
سورة األنبياء قال: )ک  ک  گ   گ  گگ( ]الأنبياء[ فلم يقيد 

كونه رحمة باإلميان، بل قال جلميع العاملني.
واجلواب عنه: أن اهلل< أرسله  S رحمة جلميع اخلالئق، إال أن بعضهم 

قبل من اهلل التفضل بتلك الرحمة فحازها، فخص في قوله: )ائ  ەئ   
ەئ  وئ( وبعضهم لم يقبلها ولم يـَُحْزها، وال ينافي ذلك أن اهلل أعطاه تلك 

الرحمة إال أنه لم يقبلها ولم يـَُحْزها.
وضرب العلماء لهذا مثاًل، قالوا: لو أن سلطان البلد مثاًل -وهلل املثل األعلى- 
تأتيهم، وأجرى  الـمياه  لهم  كثيًرا كأن أجرى  إنعاًما  البلد  أرسل جلميع سكان 
عليهم األرزاق والنعم، وبعضهم امتنع أن يأخذ، وبعضهم أخذ، فال ينافي أنه 
أنعم على اجلميع. فاهلل أرسله رحمة للعاملني، بعض الناس قبل من اهلل فضله، 

.)3(»S وبعضهم لم يقبل فضله، وال ينافي ذلك أنه تفضل عليهم ببعثه
)1(  جالء األفهام )ص289(.

)2(  التسهيل لعلوم التنزيل )34/3(. 
العظيم )385/5(،  القرآن  الكشاف )139/3(، وتفسير  وانظر:  النمير )601/5، 600(.  )3(  العذب 

وأضواء البيان )288/4(. 
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فالرحمة صفة متمكنة من إرساله S، كما أخبر اهلل عنه في قوله: 
ک  ک  گ   گ  گگ(؛ وكما أخبر S عن نفسه بقوله: »إمنا 

أنا رحمة مهداة«)1(.
بخلق  الزكية  نفسه  تـخلق  األول:  مظهرين:  في  الرحمة  هذه  وظهرت 
الرحمة، ولهذا خص اهلل محمًدا S في سورة األنبياء بوصف الرحمة ولم 
يصف به غيره من األنبياء، والثاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته ففيها 

من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم )2(.-واهلل تعالى أعلم-.
 

املطلب الثاني
رحمته  للمؤمنني خاصة

مع  املنافقني،  إلى  والرحمة  اخلير  إيصال  في  يسعى   S النبي  كان 
كونهم في غاية اخلبث واخلزي، ثم إنهم بعد ذلك يقابلون إحسانه باإلساءة 

وخيراته بالشرور)3(، كما قال تعالى: )ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  

وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ( ]التوبة[.

وقد جرأهم على ذلك إغضاؤه S عن إجرامهم وإمهالهم حتى يتمكن من 
اإلميان من وفقه اهلل لإلميان منهم)4(؛ فإنه لو أمره اهلل  أن يعاملهم مبا 
يُْخُفون من الكفر، لكان ذلك أمًرا بقطع رقابهم، وبقاؤهم خير لهم بالـمعنى 
الذي يعتقدونه من لفظ اخلير، وخير لهم في نفس األمر؛ ألنه إمهال لهم، 
، وقال: »هذا حديث  )1(  أخرجه احلاكم في املستدرك ])91/1(، ح )100([ من حديث أبي هريرة 

صحيح على شرطهما«، وصححه األلباني في صحيح اجلامع )463/1(. 
)2(  انظر: التحرير والتنوير )165/17(. 

)3(  انظر: التفسير الكبير للرازي )94/16(. 
)4(  انظر: التحرير والتنوير )243/10(. 
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يرجى أن يتوب بسببه من فيه استعداد لإلميان منهم مبا يراه من آيات اهلل 
وتأييده لرسوله وللمؤمنني)1(.

كان رحمة  وإن  )ائ  ەئ   ەئ  وئ(  قوله:  املؤمنني في  وخص 
للعاملني؛ ألن ما حصل لهم باإلميان بسبب الرسول لم يحصل لغيرهم، 
وخصوا هنا بالذكر، وإن كانوا قد دخلوا في العاملني حلصول مزيتهم)2(. 
وعلى هذا يكون املراد بالذين آمنوا في قوله: )ائ  ەئ   ەئ  وئ( 
ق مبا جاء به من عند ربه؛ ألن اهلل استنقذهم  من اتبعه واهتدى بهداه، وصدَّ

به من الضاللة، وأورثهم باتِّباعه جّناته)3(.
)  ەئ     ەئ   � في قواه تعالى:  الليث السمرقندي  أبو  ولذا قال 

وئ( في السر والعالنية«)4(.

ويؤيد هذا القول: قوله تعالى: )ائ  ەئ   ەئ  وئ( يدل على أن 
إيذاء الرسول S بالقول أو الفعل ينافي اإلميان الذي هو سبب الرحمة، 

فجزاؤه ضد جزائه، وهو العذاب الشديد اإليالم)5(. 
وقيل املراد بالذين آمنوا هنا: املتظاهرون باإلميان املبطنون للكفر، وهم 

املنافقون)6(.
وكونه رحمة لهم؛ ألنه َقِبل منهم اإلميان الظاهر، ال تصديًقا لهم، بل 
رفًقا بهم، ولم يكشف أسرارهم ولم يهتك أستارهم، وأنه رحمة لهم بقبول 

ظواهرهم ومعاملتهم بها معاملة املؤمنني)7(.
)1(  البحر احمليط )5/ 64(. وانظر: العذب النمير )601/5(. 

)2(  انظر: البحر احمليط )64/5(. 
حه ابن عاشور، ومحمد رشيد رضا وانتصـر له.  )3(  انظر: جامع البيان )552/18(. وهو الذي رجَّ

انظر: التحرير والتنوير )244/10(، وتفسير املنار )448/10( 
)4(  بحر العلوم )69/2(

)5(  انظر: تفسير املنار )449/10(. 
)6(  انظر: التحرير والتنوير )244/10(. 

)7(  وهو الذي اختاره: الزمخشري، وأبو السعود، والشوكاني، واآللوسي. انظر: الكشاف )271/2(، 
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يقل  ولم  بالفعل،  )ەئ   ەئ( فعبر عنهم  قال:  ويؤيد هذا أن اهلل 
املؤمنني بالوصف)1(. 

وهذا القول لم يرتضه عدد من أهل العلم؛ ألن النبي S إمنا بعث رحمة 
ملن آمن به حًقا، وأما غير املؤمنني فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها، 

فخسروا دنياهم وآخرتهم)2(.
وأما قولهم: أن اهلل قال: )ەئ   ەئ( فعبر عنهم بالفعل، ولم يقل 
املؤمنني بالوصف؛ فهذا القول ضعيف؛ ألن كثيرا ًما ناط التنزيل اجلزاء 

على اإلميان بالتعبير عن أهله بالفعل املاضي)3(.
وأما تفسيرهم كونه رحمة باملنافقني بستره عليهم وقبول اإلميان منهم 
ظاهًرا؛ فهو خطأ أيًضا؛ ألن ذلك يعتبر استدراًجا من اهلل لهم، وكيف يكون 
رحمة لهم، وهم يعيشون في الدنيا في أسوأ حال، وهم يتوقعون في كل يوم 
أن يوقع بهم النبي S إذا انكشفوا وظهرت حقيقتهم، وسيؤول أمرهم في 
اآلخرة إلى أسوأ حال، حيث يكونون في الدرك األسفل من النار؟)4( -واهلل 

تعالى أعلم-.

وإرشاد العقل السليم )4/ 77(، وفتح القدير )429/2(، وروح املعاني )127/10(. 
)1(  انظر: تفسير املنار )448/10(. 

)2(  انظر: تيسير الكرمي الرحمن )ص341(، وتفسير املنار )448/10(، وتفسير املراغي )148/10(، 
واملنافقون في القرآن الكرمي )ص419(. 

)3(  انظر: تفسير املنار )448/10(. 
)4(  انظر: املنافقون في القرآن الكرمي )ص419(.
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اخلامتة

أحمد اهلل  الذي َمنَّ عليَّ بإمتام هذا البحث، وفيما يأتي أوجز ما 
توصلت إليه من نتائج: 

ة، والعطف. . 1 الرحمة في اللغة: هي الرقَّ
على . 2 وحتننه  ودماثته،  القلب  لني  هي  االصطالح:  في  الرحمة 

املرحوم. 
الرحمة بالنسبة هلل< صفة من صفاته الذاتية الثابتة له، وهي . 3

أيًضا صفة فعلية يوصلها من شاء من خلقه، وهي رحمة عامة 
جلميع اخللق، ورحمة خاصة باملؤمنني. 

امنت اهلل  على نبيه S بالرحمة، وَرَحَم أمته به كما قال تعالى: . 4
)پ  ڀ  ڀ   ڀ( وفي إسنادها إليه يفيد عظمتها، وأنها رحمة 

عظيمة. 
يستعار . 5 ثم  األجسام،  في  ذلك  ويستعمل  اخلشونة،  ضد  اللني 

للُخلق وغيره من املعاني.
ينبغي ملن له سيادة في قومه أن يكون ليًنا ليتعرض لرحمة اهلل . 6
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<؛ فهذا رسول اهلل S سيد قومه، بل سيد األمة جميًعا فأالنه 
اهلل لهم.

الفظاظة . 7 مفاسد  أعلمه  أنــه   S نبيه  حق  في  اهلل  رحمة  من 
)پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   والغلظة، فقال  له: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]اآل عمران:159[.
S، والفظاظة . 8 جاء القرآن الكرمي بنفي الفظاظة والغلظة عنه 

والغلظة  األخــالق،  وإلى سوء  الكالم،  اللني في  إلى عدم  راجعة 
قساوة القلب. 

وصف اهلل  رسوله بصفتني من صفاته العلى، وسماه باسمني . 9
ۆ(  ۆ   )ۇ   قــال:  فإنه  احلسنى،  أسمائه  من 

وهذا نهاية الكرامة.
أفة: أعلى معاني الرحمة.. 10 الرَّ
تقدمي الرأفة على الرحمة في قوله: )ۇ  ۆ  ۆ( . 11

]التوبة:128[ باعتبار أن آثارها دفع املضار؛ وتأخير الرحمة باعتبار 

أن آثارها جلب املنافع واألول أهم من الثاني.
ۆ( . 12 ۆ   )ۇ   قوله:  في  الصفتني  تعلق  الظاهر 

]التوبة:128[ بجميع املؤمنني دون تخصيص.

گ  . 13 گ   ک   )ک   تعالى:  قوله  في  عمومها  على  الرحمة 
گگ( ]الأنبياء[ وهذا العموم يحتمل وجهني: أن عموم العاملني 
حصل لهم النفع برسالته؛ ألن الناس كانوا ثالثة أصناف: مؤمن، 
وكافر، ومنافق. وكان رحمة للمؤمنني، حيث هداهم طريق اجلنة، 
بتأخير  للكافرين  ورحمة  القتل،  أمنوا  حيث  للمنافقني  ورحمة 
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هذه  َقِبل  فمن  كلهم،  للناس  رحمة  أنه  الثاني:  والوجه  العذاب، 
َرّدَها  ومن  واآلخرة،  الدنيا  في  َسعد  النعمَة،  هذه  وشَكر  الرحمة 

وجحدها خسر في الدنيا واآلخرة
الرحمة في . 14 S، وظهرت هذه  إرساله  الرحمة صفة متمكنة من 

مظهرين: األول: تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، والثاني: إحاطة 
العامة  الرحمة  مقومات  من  ففيها  شريعته؛  بتصاريف  الرحمة 

للخلق كلهم. 
خص اهلل املؤمنني بالرحمة في قوله: )  ائ  ەئ     ەئ  وئ( . 15

وإن كان رحمة للعاملني؛ ألن ما حصل لهم باإلميان بسبب الرسول 
لم يحصل لغيرهم، وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قد دخلوا في 

العاملني حلصول مزيتهم. 
)ک  . 16 تعالى:  قوله  من  أخــًذا  للمنافقني   S النبي  رحمة  ثبوت 

ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء:107[، وأما حمل الرحمة في 
 S قوله: )  ائ  ەئ     ەئ  وئ( ]التوبة:61[، على املنافقني، وأنه
فلم  املؤمنني؛  معاملة  بها  ومعاملتهم  ظواهرهم  بقبول  لهم  رحمة 
يرتضه عدد من أهل العلم؛ وأن الرحمة في اآلية الكرمية للمؤمنني 

دون غيرهم. 
واهلل تعالى أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
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فهرس املصادر واملراجع:

بن . 1 بن محمد  الكرمي، محمد  القرآن  إلى مزايا  السليم  العقل  إرشاد 
مصطفى العمادي احلنفي أبو السعود، ط4، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت: 1414هـ/1994م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمني بن محمد . 2

اخملتار اجلكني الشنقيطي، إشراف: بكر بن عبداهلل أبو زيد، ط1، 
دار عالم الفوائد، مكة املكرمة: 1426هـ / 2006م. 

بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، حتقيق د. محمود . 3
مطرجي، دار الفكر، بيروت: بدون. 

البحر احمليط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي حتقيق: . 4
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املقدمة

احلمد هلل الغني ذي الرحمة الواسعة، كتب على نفسه الرحمة، ووسع 
كل شيء رحمة وعلًما، والصالة والسالم على من أرسله اهلل رحمة للعاملني، 
الرحمة املهداة، والنعمة املسداة، وعلى آله وصحابته الرحماء، ومن تبعهم 

واقتفى أثرهم إلى يوم اجلزاء، أما بعد: 
فقد عني القرآن الكرمي بأمر الرحمة عناية عظمى، ومما يدل على 
هذه العناية ورود ألفاظ الرحمة في القرآن الكرمي كثيًرا، إذ ربت على 

الثالث مائة، وجاءت بصيغ متعددة. 
فنزول  وثيًقا،  ارتباًطا  يجده  والقرآن  الرحمة  بني  الترابط  في  واملتأمل 
القرآن رحمة، وإنزاله مفرًقا رحمة، وتنوع علومه من قصص، وأمثال، ونسخ 
القرآن  رحمة، والتوسيع بجواز قراءته بأحد األحرف السبعة رحمة، وأمر 
التوحيد رحمة، وأصول الشريعة  إلى  إلى اخللق رحمة، ودعوته  باإلحسان 

وفروعها مبنية على الرحمة، فالقرآن الكرمي بهذا كله رحمة )ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  (  ]يون�ص[. 
ومن هذا الترابط، وتلكم العناية القرآنية بالرحمة تتأكد دعوة القرآن 
البحث في  إلى  تبرز احلاجة  وبهذا  بُخلقها.  التخلق  وإلى  الرحمة،  إلى 
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هذا اخللق العظيم، واستنباط منهج القرآن في الترغيب فيه من خالل 
هذا البحث الذي جعلت عنوانه: 

)ُخُلق الرحمة، ومنهج القرآن الكرمي في الترغيب فيه(. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 
تظهر أهمية هذا البحث، وأسباب اختياره من وجهني: 

األول: ارتباط هذا البحث بالقرآن الكرمي، الذي عني بكل خلق كرمي 
فاضل، يحقق السعادة للعبد في الدنيا واآلخرة. 

له عظيم األثر في حياة  ُخلُق قرآني عظيم،  الثاني: كونه يبحث في 
بهذا  والبحث  اخمللوقني،  من  غيرهم  مع  وتعامالتهم  الناس، 

يستمد أهميته من أهمية الرحمة. 

أهداف البحث: 
به، . 1 الكرمي  القرآن  عناية  بيان  خالل  من  الرحمة  ُخلُق  تأصيل 

والترغيب فيه. 
التأكيد على أن اإلسالم دين الرحمة، وأن الرحمة مقصد قرآني. . 2
استنباط منهج القرآن في الترغيب في ُخلُق الرحمة. . 3

الدراسات السابقة: 
لم أقف على دراسة أفردت )منهج القرآن في الترغيب في ُخلق الرحمة( 
بالبحث، وإن كانت الدراسات حول الرحمة في القرآن كثيرة)1(، ولها فضل 
إشراف:  بخيت،  عزت  لعمران  قرآنية(  )دراسة  اإللهية  الرحمة  بعنوان:  ماجستير  رسالة  )1( منها: 
د.محسن اخلالدي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطني، 2009م. ورسالة ماجستير بعنوان: 
الرحمة في القرآن الكرمي ملوسى بن عبده العسيري، إشراف: د. صديق عبد العظيم أبو احلسن، 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1402هـ/ 1403هـ.
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على هذا البحث، فقد أفدت منها في جوانب عدة، لكنها لم تدرس املقصود 
األول من بحثي هذا، وهو املنهج القرآني في الترغيب في ُخلق الرحمة. 

مشكلة البحث: 
املفاهيم  فيه  انعكست  زمن  وفي  للتراحم،  احلاجة  تبرز  زمن  كل  في 
األخالقية، وظهرت آثار االبتعاد عن التخلق بُخلق الرحمة في حياة الناس، 
تأتي هذه الدراسة لتؤصل هذا اخُللُق القرآني من خالل بيان عناية القرآن 

الكرمي بهذا اخُللُق، وإبراز منهجه في الترغيب فيه. 
ويجيب البحث عن هذه األسئلة: 

ما املقصود بُخلق الرحمة. 	 
ما منزلة ُخلق الرحمة في األخالق السلوكية. 	 
هل الرحمة مقصد من مقاصد القرآن. 	 
ما املنهج القرآني في الترغيب في ُخلق الرحمة. 	 

منهج البحث: 
يقتضي املنهج العلمي اتباع جملة من املناهج البحثية: 

املنهج التحليلي: ويتناول جميع مباحث البحث. 	 
املنهج املوضوعي، واالستقرائي: جلمع مواطن الرحمة في القرآن. 	 
املنهج االستنباطي: في استنباط منهج القرآن في الترغيب في ُخلُق 	 

الرحمة. 
هذا، مع عزو اآليات، وتخريج األحاديث من مصادرها، وتوثيق النقول 

من مصادرها. 
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خطة البحث: 
على  وتفصيلها  وخامتة،  ومبحثني،  مقدمة،  في  البحث  هذا  انتظم 

النحو التالي: 
وأهــدافــه،  اخــتــيــاره،  وأســبــاب  املــوضــوع،  أهمية  بيان  وفيها  املقدمة: 
وخطة  البحث،  ومنهج  البحث،  ومشكلة  السابقة،  والــدراســات 

البحث. 
األخــالق  فــي  منزلته  وبــيــان  الرحمة،  بُخلق  التعريف  األول:  املبحث 

السلوكية. وفيه أربعة مطالب: 
املطلب األول: تعريف اخُللُق لغة، واصطالًحا. 

املطلب الثاني: تعريف الرحمة لغة، واصطالًحا. 
املطلب الثالث: تعريف ُخلُق الرحمة. 

املطلب الرابع: منزلة ُخلُق الرحمة في األخالق السلوكية. 
املبحث الثاني: منهج القرآن الكرمي في الترغيب في ُخلُق الرحمة. وفيه 

عشرة مطالب: 
املطلب األول: اعتبار الرحمة مقصًدا من مقاصد القرآن. 

نفسه  وتسمية  الرحمة،  بصفة  اهلل   اتصاف  ذكر  الثاني:  املطلب 
بالرحمن، والرحيم، والرؤوف. 

املطلب الثالث: تكرار الرحمة بتكرار البسملة. 
بلفظ  ونفع  خير  فيه  ما  كل  الكرمي  القرآن  تسمية  الرابع:  املطلب 

الرحمة أو مشتقاتها. 
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املطلب اخلامس: التنويه باتصاف صفوة خلق اهلل، وخيرة عباده، وهم 
األنبياء واملرسلون  بُخلق الرحمة. 

املطلب السادس: امتداح املتخلقني بُخلق الرحمة، والثناء عليهم. 
املطلب السابع: األمر بالتخلق بُخلق الرحمة، وبيان فضل ذلك، وآثاره. 

املطلب الثامن: ذكر شمول الرحمة واتساعها، لتعم كل اخمللوقات. 
املطلب التاسع: ندب القرآن املؤمنني إلى طلب رحمة اهلل. 

املطلب العاشر: ذم من لم يتخلق بالرحمة. 
اخلامتة: وفيها أهم النتائج. 

هذا، وأسأل اهلل الرحيم الكرمي أن مين عليَّ برحمته، وأن يجعل عملي 
هذا خالًصا متقباًل، وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل، رب اغفر وارحم 

وأنت خير الراحمني. 
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املبحث األول
التعريف بُخلق الرحمة،

وبيان منزلته في األخالق السلوكية

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول 
تعريف اخُلُلق لغة، واصطالًحا

تعريف اخُلُلق لغة: 
اخُللُق واخُللْق -بضم الالم وسكونها-: مبعنى الطبع، والدين، والسجية، 

و)اخلاء، والالم، والقاف( أصالن: 
أحدهما: تقدير الشيء. واخُللُق مأخوذ من هذا األصل؛ ألن صاحبه 
كل  في  مقدرة  غريزة  األصــل  في  اخُللُق  وألن  عليه،  ر  ُقــدِّ قد 

إنسان. 
والثاني: َمالَسة الشيء)1(. واخُللُق مأخوذ أيًضا من املالسة، مبعنى اللني 
والنعومة؛ ألن اخُللُق احلسن قائم على اللني وعدم اخلشونة)2(، أو 

)1( انظر: مقاييس اللغة البن فارس ج2، ص214، ولسان العرب البن منظور، ج10، ص86.
)2( املصباح املنير للفيومي، ج2، ص245.
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هو من اخلالقة مبعنى املالسة، فكأنه اسم ملا مرن عليه اإلنسان، 
فأصبح عادة له؛ فيكون شاماًل للُخلُق بنوعيه: احلسن والقبيح)1(. 

ا:  تعريف اخُلُلق اصطالحاً
جاء في معنى اخُللُق في االصطالح تعريفات عدة)2(، أفضلها: 

تنزع بها في يسر وسهولة  النفس راسخة،  أو قوة في  )اخُللُق: هيئة 
إلى اختيار ما هو خير وصالح، أو شر وجور، وذلك مبعيار الشرع اإللهي، 
والفطرة السليمة(. فإن كان ذلك الفعل الصادر عن القوة الراسخة في 
النفس موافًقا للشرع اإللهي والفطرة السليمة كان خلًقا حسًنا، وإن لم 

يكن كذلك كان خلًقا سيًئا)3(. 

املطلب الثاني
ْحَمة لغة، واصطالًحا تعريف الرَّ

ْحَمة لغة:  تعريف الرَّ
)الراء، واحلاء، وامليم( أصل واحد، يدل على الرقة والعطف والرأفة، 
ْحم، واملـَْرَحمة،  يقال من ذلك: َرِحَمه، يَْرَحمه: إذا رق له، وتعطف عليه، والرُّ

ْحمة مبعنى)4(.  والرَّ

ا:  ْحَمة اصطالحاً تعريف الرَّ
)الرحمة: رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم()5(. 

)1( انظر: إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، ج7، ص328.
)2( وقد تتبع د. أحمد احلداد هذه التعريفات بالنقد، انظر: أخالق النبي S في القرآن والسنة، ج1، 

ص32-29.
)3( أخالق النبي S في القرآن والسنة، ج1، ص33.

)4( انظر: مقاييس اللغة البن فارس ج2، ص498، ولسان العرب البن منظور، ج12، ص230.
)5( املفردات في غريب القرآن لألصفهاني، ص197.
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وقيل: )هي رقة في النفس تبعث على سوق اخلير ملن تتعدى إليه()1(. 
وقيل: )الرحمة حالة وجدانية تعرض غالًبا ملن به رقة القلب، وتكون 

مبدأ لالنعطاف النفساني، الذي هو مبدأ اإلحسان()2(. 
وقال ابن القيم: )الرحمة صفة تقتضي إيصال املنافع واملصالح إلى 
احلقيقية،  الرحمة  هي  فهذه  عليها،  وشقت  نفسه،  كرهتها  وإن  العبد، 
فأرحم الناس بك من أوصل إليك مصاحلك، ودفع املضار عنك، ولو شق 

عليك في ذلك...()3(. 

رحمة اهلل صفة حقيقية ال مجازية: 
الرحمة صفة حقيقية له  على ما يليق بجالله، وال يجوز القول بأن 
املراد بها الزمها؛ كإرادة اإلحسان واإلنعام، ونحوه)4(، إذ من أعظم احملال 
ورحمة  مجاًزا،  شيء  كل  وسعت  التي  الراحمني  أرحم  رحمة  تكون  أن 
آثار  من  هي  التي  ربه،  من  املستعارة  القاصرة  اخمللوقة  العبدالضعيفة 

رحمته حقيقة)5(. 
اخمللوقني،  رحمة  تشبه  أن  هلل  حقيقية  صفة  إثباتها  من  يلزم  وال 
فالرحمة صفة الرحيم، وهي في كل موصوف بحسبه، فإن كان املوصوف 
حيواًنا له قلب، فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه؛ وإن كان ملًكا فرحمته 
يلزم أن  بالرحمة حقيقة، لم  الراحمني  تناسب ذاته، فإذا اتصف أرحم 

تكون رحمته من جنس رحمة مخلوق خمللوق)6(. 
)1( التحرير والتنوير البن عاشور، ج26، ص21.

)2( الكليات للكفوي، ص471.
)3( انظر: إغاثة اللهفان، ج2 ، ص174.

)4( انظر: شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس، ص79.
)5( انظر: مختصر الصواعق املرسلة، ابن املوصلي، ج3، ص870.

)6( انظر: املصدر السابق ج3، ص868، 869.
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املطلب الثالث 
تعريف ُخُلق الرحمة

ُخلُق الرحمة مركب من: اخُللُق، والرحمة. ولم أقف على تعريف راعى 
معنى  في  بالنظر  الرحمة  ُخلُق  تعريف  في  اجتهدت  لذا  التركيب؛  هذا 

اخُللُق، وفي معنى الرحمة؛ للوصول إلى تعريف يجمع املعنيني. 
وبالرجوع إلى تعريف اخُللُق في االصطالح: )هيئة أو قوة في النفس 
راسخة، تنزع بها في يسر وسهولة إلى اختيار ما هو خير وصالح، أو شر 
وجور، وذلك مبعيار الشرع اإللهي، والفطرة السليمة( ميكن تعريف ُخلُق 

الرحمة بأنه: 
ة في النفس راسخة، تنزع بها في يسر وسهولة إلى الرفق باملرحوم،  )ِرقَّ
والشفقة عليه، واإلحسان إليه بسوق اخلير له، ومنع الشر عنه، وذلك 

مبعيار الشرع اإللهي، والفطرة السليمة(. 
فإذا كان اخُللُق )هيئة أو قوة في النفس راسخة(؛ فالهيئة التي تناسب 

ة.  قَّ الرحمة هي الرِّ
وإذا كانت تلك القوة والهيئة )تنزع بالنفس في يسر وسهولة إلى اختيار 
يسر  بالنفس في  تنزع  ة  قَّ الرِّ فإن  وجــور(؛  أو شر  ما هو خير وصــالح، 
وسهولة إلى ما تقتضيه من الرفق باملرحوم، والشفقة عليه، واإلحسان 

إليه بسوق اخلير له، ومنع الشر عنه. 
ويشترط أن يكون ذلك )مبعيار الشرع اإللهي، والفطرة السليمة(، ليكون 
ُخلُق الرحمة ُخلًُقا حسًنا، إذ من الرحمة ما فيه مضيعة لدين اهلل، ومفسدة 

للمرحوم. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإن دين اهلل طاعته وطاعة رسوله، املبني 
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على محبته ومحبة رسوله، وأن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ 
وقال:  اهلل()1(،  لدين  ُمضيِّعة  تكن  لم  ما  اهلل  يحبهما  والرحمة  الرأفة  فإن 
بها مرض القلوب، وهي  )العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة، يصلح اهلل 

من رحمة اهلل بعباده، ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: )ک  ک  
لرأفة  النافعة  الرحمة  هذه  ترك  فمن  ]الأنبياء:107[،  گگ(  گ   گ  
الذي أعان على عذابه وهالكه، وإن كان ال يريد إال  يجدها باملريض فهو 
ال  اخلير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال اجُلهَّ
مبرضاهم ومبن يربونه من أوالدهم، وغلمانهم، وغيرهم، في ترك تأديبهم 
بهم؛ فيكون  رأفة  ويتركونه من اخلير  الشر  يأتونه من  ما  وعقوبتهم، على 

ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهالكهم()2(. 

املطلب الرابع
منزلة ُخُلق الرحمة في األخالق السلوكية

الرحمة من األخالق القرآنية العظيمة التي كانت لها العناية الكبرى 
لها من عظيم  ملا  والتنويه بشأنها؛  الكرمي من حيث ذكرها،  القرآن  في 

األثر في احلياة)3(. 
وما من معاملة من املعامالت، أو رابطة من الروابط االجتماعية أو 

اإلنسانية، إال وأساسها وقوام أمرها الرحمة. 
فمن عالقة اإلنسان بنفسه، وعالقته بذويه وأهله، إلى عالقته مبجتمعه 
احمليط به، إلى معاملته جلميع خلق اهلل من إنسان أو حيوان، كل ذلك مبني 

على هذا اخللق الرفيع، والسجية العظيمة)4(. 
)1( مجموع الفتاوى، ج15 ، ص291.

)2( املصدر السابق ج15، ص290.
)3( انظر: أخالق النبي S في القرآن والسنة، أحمد احلداد، ج2، ص611.

)4( انظر: موسوعة األخالق، ج1، ص504.
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والرحمة ُخلُق شامل لكل قيم السلوك الفاضل في التعامل، فهي صفة 
كرمية، وعاطفة إنسانية نبيلة، تبعث صاحبها على كل خير، وحتبسه عن 
كل شر، فتحمله على بذل املعروف، وإغاثة امللهوف، وإعانة احملروم، وكف 
الَعْسف والظلم، ومنع التعدي والبغي، وهي بهذا رأس األخالق السلوكية 

سواء أكانت رحمة غريزية، أم مكتسبة. 
قال الشيخ السعدي: -في بيان نوعي الرحمة-: )والرحمة التي يتصف 

بها العبد نوعان: 
النوع األول: رحمة غريزية، قد جبل اهلل بعض العباد عليها، وجعل في 
قلوبهم الرأفة والرحمة واحلنان على اخللق، ففعلوا مبقتضى هذه 
الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم، بحسب استطاعتهم، 
فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا 
عنه، ورمبا كتب اهلل لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 
النوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، جتعل قلبه 
ل مكارم  أجِّ الوصف من  أن هذا  العبد  الوصف، فيعلم  على هذا 
األخالق وأكملها، فيجاهد نفسه على االتصاف به، ويعلم ما رتب 
اهلل عليه من الثواب، وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في 
فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك. ويعلم أن اجلزاء من 
جنس العمل. ويعلم أن األخوة الدينية واحملبة اإلميانية، قد عقدها 
اهلل وربطها بني املؤمنني، وأمرهم أن يكونوا إخواًنا متحابني، وأن 

ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء، والعداوات، والتدابر()1(. 

)1( بهجة قلوب األبرار، ص270.
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املبحث الثاني
منهج القرآن الكرمي

في الترغيب في ُخُلق الرحمة

وفيه عشرة مطالب: 

املطلب األول 
اعتبار الرحمة مقصًدا من مقاصد القرآن

املقاصد في اللغة: 
جمع َمْقَصد، وتدور مادة )َقَصَد( على معاني االستقامة، واالعتدال، 
والتوسط، واالعتماد، وأَمُّ الشيء)1(، واملعنى املتصل مبعنى املقاصد هنا 

هو الدال على التوجه نحو الشيء وإرادته. 

تعريف مقاصد القرآن: 
من أفضل التعريفات التي وقفت عليها ملقاصد القرآن أنها: )الغايات 
التي أنزل اهلل القرآن ألجلها حتقيًقا ملصالح العباد في العاجل واآلجل()2(. 

)1( انظر: مقاييس اللغة البن فارس، ج2، ص95-، ولسان العرب البن منظور، ج3، ص353-. 
)2( مقاصد القرآن من تشريع األحكام، عبدالكرمي حامدي، ص29. 
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وللقرآن الكرمي مقاصد عامة جامعة، أنزل القرآن ألجل بيانها للناس، 
وتوجيههم إليها، وحثهم على إقامتها ورعايتها، والرحمة مقصد من تلكم 
املقاصد، التي جاء التنصيص عليها في القرآن نفسه في آيات عدة، منها 

قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ( ]الإ�صراء[)1(. 

وفي قوله تعالى: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء:107[ ما 
يدل داللة واضحة على أن الرحمة مقصد من مقاصد القرآن؛ ألن إرسال 
النبي S بهذا الكتاب العظيم رحمة، وال يكون كذلك إال إن كانت الرحمة 
من مقاصد القرآن، التي جاء بها ودعا إليها، ويؤكد هذا األمر كون أصول 

الشريعة وفروعها مبناها على الرحمة. 
مثااًل  ذلك  على  ولنأخذ  وآياته،  القرآن  سور  في  مقصودة  والرحمة 
الرحمة  معنى  أن  وأعلم-  أجل  -واهلل   لي  فقد ظهر  الكهف،  سورة 

تكرر فيها في مواطن عدة، ومن تلكم املواطن: 
كذلك، . 1 رحمة  والنذارة  البشارة  من  فيه  وما  رحمة،  القرآن  إنزال 

قال تعالى: )ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېېې   
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ( ]الكهف:2-1[. 
تعالى: . 2 قال  هدايتهم،  على  وحرصه  بقومه،   S الرسول  رحمة 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   )ٿ  

ڦڦ( ]الكهف:6[. 
، قال تعالى: )ک  . 3 أول ما سأل أصحاب الكهف الرحمة من اهلل 

ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   گ  ڳ  ڳ   گ  گ   گ   ک   ک   ک  
ڱں( ]الكهف:10[. 

)1( انظر: جهود األمة في مقاصد القرآن الكرمي، د. أحمد الريسوني، ص5-3. 
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الظاملني، . 4 الكهف، حيث جناهم من قومهم  رحمة اهلل  بأصحاب 
وحفظهم في الكهف، يتقلبون في رحمة اهلل ونعمه، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ( ]الكهف:16[. 

ھ  . 5 ھ   )ھ   فــقــال:  الرحمة،  ذو  أنــه  لنفسه  اهلل   أثبت 
ے( ]الكهف:58[.

قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  . 6
من  رحمة  اهلل  آتاه  اخَلِضر  واملقصود  ]الكهف:65[،  ژژ(  ڈ  ڈ  

عنده على خالف: هل هي النبوة أو النعمة)1(. 
ما تعجب منه موسى  من أفعال اخَلِضر في حقيقتها رحمة، . 7

رحمة  كان  الغالم  وقتل  بهم،  رحمة  كان  املساكني  سفينة  فخرق 
)ۓ   تعالى:  قال  باليتيمني،  رحمة  كان  اجلدار  وبناء  بوالديه، 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ( ]الكهف:82-81[ . 
بناء السد من غير . 8 الرحمة في قصة ذي القرنني، حيث أعان على 

أجر، قال تعالى: )ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  
ىئيئ( ]الكهف:95[، وكان بناء السد رحمة من اهلل، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ( ]الكهف:98[. 

ختمت السورة باألمر بتوحيد اهلل، وهو رحمة، قال تعالى: )يئ   جب      . 9
حب  خب    مب  ىب  يب  جت  حت    خت    متىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  

مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جسحس( ]الكهف:110[. 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير، ج5، ص174، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، ج11، ص18. 
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)ھ  ھ   كما أن الرحمة مقصودة في األحكام التشريعة، قال تعالى: 
القيم: )إن  ھ  ھ ے  ے ۓ( ]احلج:78[، فالشريعة رحمة كلها، قال ابن 
واملعاد،  املعاش  العباد في  الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصالح 
مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها،  ورحمة  كلها،  عدل  وهي 
خرجت عن العدل إلى اجلـَور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن املصلحة إلى 
إنك  حتى  الشريعة...()1(،  من  فليست  العبث،  إلى  احلكمة  وعن  املفسدة، 
الكرمي)2(،  القرآن  العقوبة في  الرحمة ظاهًرا ضمن مقاصد  لترى مقصد 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح 

اهلل بها مرض القلوب، وهى من رحمة اهلل بعباده ورأفته...()3(. 
ُدها عليه في  والقرآن بهذا كله يزرع مفهوم الرحمة في النفوس، ُويعوِّ

كل حال. 
أيًضا،  القرآن  مقاصد  من  مقصد  الرحمة  بُخلق  الناس  تخلق  أن  كما 
وبيان ذلك: أن ابن عاشور: ذكر من مقاصد القرآن األصلية، مقصد تهذيب 
األخالق)4(، وتخلق الناس بُخلق الرحمة، وجه من وجوه تهذيب األخالق، بل 

هو رأسها وعمادها. 

املطلب الثاني 
ذكر اتصاف اهلل  بصفة الرحمة،

وتسمية نفسه بالرحمن، والرحيم، والرؤوف

وصف اهلل نفسه بالرحمة، فقال: )ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( 
]الأنعام:54[، وهي رحمة واسعة شاملة، قال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)1( إعالم املوقعني، ج3، ص3. 
)2( انظر تفصيل هذا في الرحمة اإللهية )دراسة قرآنية(، عمران بخيت، ص120-. 

)3( مجموع الفتاوى، ج15، ص290. 
)4( انظر: التحرير والتنوير، ج1، ص38. وانظر: مقدمة تفسير ابن باديس، ص4. حيث ذكر هذا املقصد. 
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پ( ]الأنعام:147[، وقال تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[. 

ڀ(:  ڀ   ڀ    ( ومعنى:  ]مرمي:13[،  ڀ(  ڀ   ڀ   )ڀ   تعالى:  وقال 
ورحمة من عندنا)1(. وقد تقدم بيان أن الرحمة صفة حقيقية هلل على ما 

يليق بجالله، وال يجوز القول بأن املراد بها الزمها)2(. 
كما سمى اهلل  نفسه بالرحمن والرحيم، فقال: )پ  پ  پ  
پڀ   ڀ  ڀڀ( ]الفاحتة:2-3[، وهما اسمان كرميان 
ابن  قال  الرحمة،  بصفة  اتصافه   على  داالن  احلسنى،  أسمائه  من 
القيم: )أسماء الرب  هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، 
ال  ووصفه  اسمه   فالرحمن  والوصفية،  العلمية  بني  فيها  تنافي  فال 
تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابًعا على اسم اهلل، ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود االسم العلم(. واالسمان 

مشتقان من الرحمة، وفي الفرق بينهما قوالن: 
األول: الرحمن: ذو الرحمة الشاملة جلميع اخلالئق في الدنيا، وللمؤمنني 
في اآلخرة، والرحيم: ذو الرحمة للمؤمنني يوم القيامة، ولكن يشكل 

عليه قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]البقرة:143[)3(. 
على  دال  والرحيم   ، به  القائمة  الصفة  على  دال  الرحمن  الثاني: 
تعلقها باملرحوم، فكان األول للوصف، والثاني للفعل، فاألول دال 
برحمته،  خلقه  يرحم  أنه  على  دال  والثاني  صفته،  الرحمة  أن 
ىث(  مث   )جث   قــولــه:  فتأمل  هــذا  فهم  أردت  وإذا 
]الأحزاب:43[، )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]التوبة:117[، ولم يجىء قط 

بالرحمة، ورحيم هو  املوصوف  الرحمن هو  أن  بهم، فعلم  رحمن 
الراحم برحمته، وهذا قول ابن القيم)4(. 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير، ج5، ص212. 
)2( انظر: البحث ص11. 

)3( انظر: النهج األسمى في شرح أسماء اهلل احلسنى، محمد احلمود، ج1، ص78. 
)4( انظر: بدائع الفوائد، ج1، ص28. 
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واتفاق  الرحمة)1(،  معاني  أعلى  والــرأفــة  الـــرؤوف،  نفسه  اهلل  وسمى 
األسماء بني اخلالق واخمللوق ال يوجب متاثل املسميات؛ فإن اهلل سمى نفسه 
]البقرة:143[،  ڱڱ(  ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   فقال:  الرحيم،  بالرؤوف 

وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: )ھ  ھ  ے ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆۈ( ]التوبة[، وليس الرؤوف كالرؤوف، وال الرحيم كالرحيم)2(. 

وقد تكرر كثيًرا في القرآن الكرمي ورود اسم الرحمن، والرحيم، وكذلك 
اهلل،  رحمة  في  للعباد  ترغيب  التكرار  هذا  وفي  بالرحمة،  اهلل  اتصاف 
وترغيب لهم أيًضا في التراحم بينهم؛ ألن اهلل  يحب موجب أسمائه 
فهو  وصفاته،  أسمائه  موجب  يحب  وهو    : القيم:  ابن  قال  وصفاته، 
الوتر، جميل يحب  عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب 
اجلمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب احلياء وأهله، بر يحب األبرار، 
شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل احللم)3(. 

واملقصود هنا أن يتصف العباد مبقتضيات صفات اهلل وأسمائه)4(، فمن 
)1( انظر: جامع البيان للطبري، ج2، ص654. 

)2( انظر: التدمرية، ابن تيمية، ص23. 
)3( انظر: مدارج السالكني، ج1، ص420. 

)4( وال يقال: )االتصاف بصفات اهلل، والتخلق بأخالق اهلل وصفاته وأسمائه(، قال ابن القيم: )مراتب 
إحصاء أسماء اهلل: املرتبة األولى: إحصاء ألفاظها وعددها، املرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها، 
]الأعراف:180[ وهو مرتبتان:  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(  تعالى:  قال  كما  بها،  الثالثة: دعاؤه  املرتبة 
احلسنى  بأسمائه  إال  عليه  يثنى  فال  ومسألة،  طلب  دعاء  والثاني:  وعبادة،  ثناء  دعاء  إحداهما: 
لي  اغفر  ذات  يا  أو  شيء،  يا  أو  موجود،  يا  يقال:  فال  بها،  إال  يسأل  ال  وكذلك  العلى،  وصفاته 
متوساًل  السائل  فيكون  املطلوب،  لذلك  مقتضًيا  يكون  باسم  مطلوب  كل  في  يسأل  بل  وارحمني، 
إليه بذلك االسم، ومن تأمل أدعية الرسل وال سيما خامتهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه 
العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء اهلل، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول 
الفالسفة بالتشبه باإلله على قدر الطاقة، وأحسن منها عبارة أبي احلكم بن برهان، وهي التعبد، 
وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن وهي الدعاء املتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة: أشدها 
إنكاًرا عبارة الفالسفة، وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من 

قال التعبد، وأحسن من اجلميع الدعاء، وهي لفظ القرآن(. بدائع الفوائد ج1، ص172، 173. 
، بناء على القاعدة  فال يجوز قول: )التخلق بأخالق اهلل( إن قصد االتصاف بكل صفات اهلل 
، كالعلم، والرحمة،  الفلسفية، وجتوز العبارة إن قصد اتصاف العبد مبا يناسبه من صفات اهلل 

واحلكمة، ونظائرها، كما في حديث: )إن اهلل طيب ال يقبل إال طيًبا( =
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كان من العباد رحيًما راحًما �، قال ابن القيم: : سمعت شيخ اإلسالم ابن 
تيمية � يقول: ... وأحب اخللق إليه من اتصف مبقتضيات صفاته، فإنه 
كرمي يحب الكرمي من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، 
من  يرحم  وإمنا  الرحماء،  يحب  رحيم  وهو   اجلمال...  يحب  وجميل 
عباده الرحماء. إلى أن قال: ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجوًدا 
له، ومن سامح سامحه، ومن  وعدًما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر 
حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه... ومن عامل 
خلقه بصفة عامله اهلل  بتلك الصفة بعينها في الدنيا واآلخرة، فاهلل  

لعبده على حسب ما يكون العبد خللقه)1(. 

املطلب الثالث
 تكرار الرحمة بتكرار البسملة

من  تتضمنه  آتية مبا  الكرمي  القرآن  في  للبسملة  العظمى  املكانة  إن 
أسماء اهلل احلسنى، حيث تبدأ باسم اجلاللة »اهلل«، ثم تتضمن اسمني 
البسملة  ففي  والرحيم،  الرحمن  هما  واحــد،  لغوي  جذر  لهما  آخرين، 

الرحمة البالغة، وفي مضمونها الرحمة التامة)2(. 
ومن الدالالت الواضحة على أهمية الرحمة في القرآن الكرمي أن أولى 
الرحمن،   : بالبسملة املشتملة على اسمي اهلل  افتتحت  القرآن  سور 
= وحديث: )إن اهلل جميل يحب اجلمال(. وتقييد الصفات مبا يناسب العبد يخرج الصفات التي 
، ال يجوز أن  ال يجوز للعبداالتصاف بها، كاأللوهية، والكبر، واجلبروت، فإن هذه خاصة بالله 
يشاركه فيها أحد. انظر: مقالة )حملة عن عقيدة التخلق بأخالق اهلل(، د. عيسى السعدي، ملتقى 

أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية. 
)1( انظر: الوابل الصيب، ص53، 54. 

)2( من مفاهيم الرحمة في القرآن الكرمي: رحمة الهداية، رحمة العلم، رحمة التمكني، من مفاهيم الرحمة 
في القرآن الكرمي، ص1. 
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والرحيم، فهي آية من هذه السورة، وتكرر ذكرهما في هذه السورة في 
اآلية الثالثة منها؛ لتكون الرحمة أول ما يصل إلى سمع القارئ. 

رت كل  ويتكرر ذكر هذه الرحمة أول كل سورة في القرآن)1(، حيث ُصدِّ
سوره -عدا سورة التوبة- بالبسملة؛ للتأكيد على أهمية الرحمة. 

بها في  النفوس، ويَُرغِّ الرحمة في  الكرمي بهذا يعزز مفهوم  والقرآن 
التخلق بهذا اخللق الكرمي، إذ إن تكرار الرحمة في أول كل سورة يجعل 
الرحمة حاضرة في وعي الناس، وفي حياتهم، وأخالقهم، وتعاملهم مع 

غيرهم من اخللق. 

املطلب الرابع 
تسمية القرآن الكرمي كل ما فيه خير ونفع

بلفظ الرحمة أو مشتقاتها

جاءت الرحمة في القرآن الكرمي مبعان مختلفة، بلغت أربعة وعشرين 
وجًها)2(، منها: 

)1( ال نزاع بني العلماء في أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وال نزاع أنها ليست آية من سورة براءة، 
والنزاع إمنا هو في قرآنيتها في كل موضع، كتبت فيه بني سورتني، وللعلماء في ذلك أقوال، هي: 

قول الشافعي: هي آية في أول كل سورة، الفاحتة وغيرها. 
وقول مالك: ليست آية من القرآن مطلًقا. 

وقول أبي حنيفة وأحمد: آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاحتة وال من غيرها، وإمنا هي 
للفصل بني السور. 

وأحكام  ص19،  ج1،  العربي،  البن  القرآن  وأحكام  ص334،  ج3،  املهذب،  شرح  اجملموع  انظر: 
القرآن للجصاص، ج1، ص7، واملغني في الفقه البن قدامة، ج2، ص151. 

وذهب ابن تيمية إلى أنها من القرآن، حيث كتبت أول كل سورة، وليست من السورة، وقال: وهذا 
أعدل األقوال. انظر: الفتاوى الكبرى ج1، ص102، وانظر بسط جميع األقوال وأدلتها والقول 
اخملتار )أنها آية من القرآن للفصل بني السور( في بحث اخلالف األصولي في قرآنية البسملة 

وأثره في األحكام، د. موسى فقيهي، ص172-. 
ج2،  الضالع،  فهد  ود.  البريدي،  أحمد  د.  الكرمي،  القرآن  في  والنظائر  الوجوه  موسوعة  )2( انظر: 

ص535-531. 
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الرحمة مبعنى اإلسالم: قال اهلل تعالى: )ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  . 1
ېئ( ]البقرة:105[، وقال تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الإن�صان:31[. 

مبعنى القرآن: قال تعالى: )ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( . 2
]يون�ص:58[. 

مبعنى النبوة: قال تعالى: )ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]الزخرف:32[. . 3
]البقرة:218[، . 4 )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  تعالى:  قال  اجلنة:  مبعنى 

وقال تعالى: )ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ(  ]الن�صاء 175[. 
مبعنى النصر والفتح: قال تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( . 5

]الأحزاب:17[. 

مبعنى العصمة: قال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  . 6
ڀ  ڀ  ڀ    ڀ(  ]يو�صف:53[. 

مبعنى املطر: قال تعالى: )ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  . 7
ائ( ]الأعراف:57[. 

مبعنى الرزق: قال تعالى: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  . 8
]فاطر: من 2[، وقال تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ   ڻ( ]الإ�صراء:100[.)1(. 
)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  . 9 تعالى:  قال  الثبات: 

ېئ( ]اآل عمران:8[)2(. 
وفي تسمية القرآن الكرمي كل ما هو جليل وعظيم، وكل ما فيه نفع 
الوجوه  وإصالح  ص42-39،  سليمان،  بن  ملقاتل  والنظائر  الوجوه  وغيرها:  املعاني  هذه  )1( انظر 

والنظائر للدامغاني، ص199-202، ونزهة األعني النواظر البن اجلوزي، ص334-331. 
)2( انظر: موسوعة الوجوه والنظائر في القرآن الكرمي، د. أحمد البريدي، ود. فهد الضالع، ج2، ص534. 
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وخير بلفظ الرحمة أو مشتقاتها، تنبيه إلى كون هذه املعاني اجلليلة في 
أصلها رحمة. 

)ۆ   ۆ  ۈ  ۈ(   قال ابن عاشور: في تفسير قوله تعالى: 
]الزخرف:32[: )وملا كان االصطفاء للرسالة رحمة ملن يُصطَفى لها، ورحمة 

اهلل  لرحمة  منهم  قسمة  ذلك  في  حتكمهم  جعل  إليهم،  املرسل  للناس 
باختيارهم من يُختار لها، وتعيني املتأهل إلبالغها إلى املرحومني()1(. 

واملتأمل في هذه التسمية تتأكد له عناية القرآن بتعزيز مفهوم الرحمة 
وتأكيده في النفوس، من خالل ذكر هذه املعاني اجلليلة في مواطن عدة 

بلفظ الرحمة أو مشتقاتها. 

املطلب اخلامس 
التنويه باتصاف صفوة خلق اهلل، وخيرة عباده،

وهم األنبياء واملرسلون  بُخلق الرحمة

احلديث عن األنبياء مقرون بالرحمة، فنبوتهم رحمة، ودعوتهم أقوامهم 
رحمة، وتنجية اهلل لهم من القوم الظاملني برحمة منه، قال تعالى عن صالح 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    :
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ(  ]هود[، وقال: )ڈ  
ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    

ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ(  ]هود: 66[. 
وعامة  أحوالهم،  جميع  وعنوان  األنبياء،  سمات  من  سمة  والرحمة 

أقوالهم وأفعالهم. 
)1( التحرير والتنوير، ج25، ص244. 



110

ومن أبلغ الدالالت على ترغيب القرآن في التخلق بُخلق الرحمة وصفه 
)ەئ   تعالى:  قوله  في  بهم  باالقتداء  وأمــره  بالرحمة،  اهلل   أنبياء 
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ( ]الأنعام:90[، واحلديث عن رحمة األنبياء 

يطول، ولكن أشير هنا إلى بعض معالم الرحمة في حياتهم، ومن ذلكم: 
 : بعض مظاهر الرحمة عند نبي اهلل إبراهيم

خلق الرحمة في دعاء إبراهيم ، )ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  . 1
ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب   يب   جت     
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   حت  خت  مت  ىت  يت  جثمث  ىث   يثحج   
ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ( 

]البقرة:129-126[. 

ڃ  . 2 ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   )ڦ    : لوط  بقوم  رحمته 
ڃ  ڃ  ڃ  چچ(  ]هود: 74[ 

ڃ  . 3 ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    )ڦ   بالعاصني:    رحمته 
الشيخ  قال  ]اإبراهيم:36[.  ڇ  ڇڍ(  ڇ   ڇ   چ   چ  چچ  
باملغفرة  للعاصني  ، حيث دعا  السعدي: )هذا من شفقة اخلليل 
والرحمة من اهلل، واهلل تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، ال يعذب إال 

من مترد عليه()1(. 
رحمته بأبيه: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  . 4

ڻ  ۀۀ(  ]مرمي: 45[. 
)1( تيسير الكرمي الرحمن، ص427. 
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رحمة األنبياء  في دعوتهم أقوامهم: 
جاء في القرآن الكرمي في مواضع كثيرة بيان رحمة األنبياء بأقوامهم، 

واملتدبر في دعوة األنبياء أقوامهم للحق يجد هذه الرحمة من وجهني: 
إطالة احلوار في دعوتهم أقوامهم: وخذ مثااًل لذلك سورة األعراف، . 1

ففيها بيان طول محاورات األنبياء أقوامهم رحمة بهم، وحرًصا على 
نفعهم: كهود، وصالح ، وشعيب ، وموسى. وفي سورة 

)ۓ  ڭ  ڭ       تعالى:  لقومه، قال   ما يدل على طول محاورته  نوح 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ      
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ  
ىئىئ(  ]نوح:5-9[، حتى قال قومه: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ(  ]هود:32[. 
يأتي في دعوة األنبياء لقومهم بيان خوفهم عليهم، وشفقتهم بهم، ومن . 2

ذلك ما كان في دعوة نوح ، وهود ، وشعيب ، قال تعالى: 
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ( ]الأعراف:59[، وقال تعالى: )ٻ   
ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤڤ(  ]الأحقاف:21[، وقال 

تعالى: )ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ     ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ( ]هود:84[. 
 :S نبي الرحمة محمد

S بالرحمة العامة لكل اخللق، فقال تعالى:  امتدح اهلل رسوله محمًدا 
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باللني  عليه  وأثــنــى  ]الأن���ب���ي���اء:107[،  گگ(  گ   گ   ک   )ک  

للمؤمنني، فقال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
)ھ   تعالى:  فقال  رحيًما  رؤوًفــا  وسماه  عمران:159[،  ]اآل  ٹ(  ٹ    ٿ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ۇ    ۆ  ۆۈ( ]التوبة[ ، ووصف القرآن حرص النبي S على 

هداية قومه، فقال تعالى: )پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ(  ]ال�صعراء:3[. 
أبي  الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث  نبي  أنه  وحسبك 
أسماء؛  نفسه  لنا  يسمي   S اهلل  »كان رسول  قال:  األشعري   موسى 
فقال: أنا محمد، وأحمد، واملقفي، واحلاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة«)1(. 

املطلب السادس
امتداح املتخلقني بُخلق الرحمة، والثناء عليهم

أنبياء  من  خلقه  لصفوة  ، وصفة  اهلل  من صفات  الرحمة صفة  أن  كما 
ومرسلني، فإنه  أثبتها لعباده املؤمنني، وأثنى عليهم بها، فقال تعالى: )ۅ  
عاشور:  ابن  قال  ]البلد:17[،  ىى(  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
باملرحمة؛  وتواصيهم  بالصبر،  تواصيهم  املؤمنني  أوصاف  من  بالذكر  )وخص 
الصاحلة  األعمال  مالك  الصبر  فإن  اإِلميــان،  بعد  صفاتهم  أشرف  ذلك  ألن 
هوة النفسانية وذلك من الصبر. واملرحمة مالك  كلها؛ ألنها ال تخلو من كبح الشَّ
والتواصي  ]الفتح:29[،  ڀ(  )ڀ   تعالى:  قال  اإلسالمية،  اجلماعة  صالح 
بالرحمة فضيلة عظيمة، وهو أيًضا كناية عن اتصافهم باملرحمة؛ ألن من يوصي 

باملرحمة، هو الذي َعَرف قدرها وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يُوصي بها()2(. 
)1( أخرجه في كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه S، رقم: 2355، ج4، ص1828. 

)2( التحرير والتنوير، ج30، ص319. 
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وامتدح اهلل بها صحابة رسوله محمد S، فقال: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ( ]الفتح[. 
كما أثبتها بالزمها لهم، وملن اتصف بصفاتهم بقوله تعالى: )ڱ   ڱ  ں  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  
ۉ  ۉې( ]املائدة[ إذ الذلة التي يتحلون بها فيما بينهم مسببة عن التراحم 
السائد بينهم، وهذا دليل على أن الرحمة من أَجل صفات املؤمنني، حيث كان 

حديث القرآن عن الرحمة لديهم في معرض االمتنان والثناء واملدح البليغ)1(. 
رحمتهم  من  كان  وما  األنبياء،  أتباع  بعض  ذكر  الكرمي  القرآن  وخلَّد 
ُمْؤِمِن  عن  فقال   لهم،  واخلير  احلق  إيصال  على  وحرصهم  بأقوامهم 

آل فرعون: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    

ے  ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
لقومه  نداؤه  تكرر  ثم  ]غافر:30-28[،  ېې(   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       

ثالث مرات، وأطال في نصحهم حرًصا عليهم ورحمة بهم. 
وذكر اهلل  -في قصة أصحاب القرية التي أرسل اهلل إليهم ثالثة 
تعالى  فقال  بقومه)2(،  رحيم  مؤمن  رجل  قصة  فكذبوهم-  رسله،  من 

)1( انظر: أخالق النبي S في القرآن والسنة، د. أحمد احلداد، ج2، ص614. 
)2( عن ابن عباس  قال: “اسم صاحب يس حبيب النجار”. انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير، 

ج6، ص334. 
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)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ   عنه: 
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ۇئ    ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ىى   ې     ې   ې  
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئجب(  ]ي�ص:27-20[. 
فما زال يدعوهم حتى قتلوه، قال قتادة: )جعلوا يرجمونه باحلجارة، 
حتى  به  يــزالــوا  فلم  يعلمون.  ال  فإنهم  قومي،  اهــد  اللهم  يقول:  وهــو 

أقعصوه)1(، وهو يقول كذلك، فقتلوه، �()2(. 
وفي ثناء اهلل على املتصفني بالرحمة، وامتداحه  املتحلني بها ما 

ب كل أحد على التخلق بها.  يَُرغِّ

املطلب السابع
 األمر بالتخلق بُخلق الرحمة،

وبيان فضل ذلك، وآثاره 

: أمر القرآن بالتخلق بُخلق الرحمة:  أوالاً
بُخلق  التخلق  في  املؤمنني  ــب  رغَّ القرآن  أن  على  أدل  شــيء  من  ما 

الرحمة، من أمره بالتخلق بهذا اخُللق العظيم، ومن ذلكم: 
أن اهلل  أمر باإلحسان للوالدين، وقرنه باألمر بطاعته وبالدعاء . 1

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   لهما بالرحمة؛ فقال تعالى: 
)1( أقعصه أي: أجهز عليه، وقتله مكانه. انظر لسان العرب البن منظور، ج7، ص78. 

)2( جامع البيان للطبري، ج19، ص424، وتفسير القرآن العظيم البن كثير، ج6، ص335. 
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ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋۋ( ]الإ�صراء:23-24[، فالرحمة 
املأمور بها نحو الوالدين رحمتان، إحداهما: أن طاعة الوالدين هي 
 ، في حد ذاتها رحمة بهما، ثانيهما: الدعاء لهما بالرحمة من اهلل 
فاألولى رحمة لطف ورقة ومحبة ووفاء، والثانية رحمة إحسان لهما 

من اهلل  على ما قدماه من تربية حسنة ألوالدهما)1(. 
ې  . 2 )ې   تعالى:  قــال  للمؤمنني،  اجلــنــاح  بخفض  نبيه  أمــر  اهلل  أن 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  
ۆئۈئ(  ]احلجر:88[. ومثله قوله تعالى: )ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
ڈڈ(  ]ال�صعراء:215[، واملقصود التواضع لهم، والرفق بهم، وإالنة 
S خطاب ألمته ما لم يرد  اجلانب لهم)2(، ومعلوم أن اخلطاب للنبي 
ما يخصصه. قال ابن كثير: )ۇئ  ۆئ  ۆئ( ألن لهم جانبك، 

كقوله: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ( ]التوبة:128[)3(. 

ا: بيان القرآن لفضل التخلق بُخلق الرحمة:  ثانياً
امتداح  ابتدأ  اهلل   أن  الرحمة:  بُخلق  التخلق  فضل  على  يدل  مما 

املؤمنني املتبعني لنبي الرحمة S باتصافهم بصفة الرحمة، فقال: )ٱ  
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   
)1( انظر: من مفاهيم الرحمة في القرآن الكرمي: رحمة الهداية، رحمة العلم، رحمة التمكني، عمران 

نزال، ص6، 7. 
)2( انظر: التفسير الكبير للرازي، ج19، ص167. 

)3( تفسير القرآن العظيم ج4، ص658. 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ(  ]الفتح[. 
ويدل على فضله أيًضا ارتباط هذا اخُللق العظيم بالعلم والهدى، فكلما 
اتسع علم العبد اتسعت رحمته، قال ابن القيم: )وملا كان نصيب كل عبد 
من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى؛ كان أكمل املؤمنني إمياًنا أعظمهم 

ٻ   ٻٻ   ٻ   )ٱ    :S اهلل  رسول  أصحاب  في  قال   كما  رحمة، 
پ  پ  پ  پ  ڀ( ( إلى أن قال: )وهكذا الرجل كلما اتسع علمه؛ 
اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلًما، فوسعت رحمته كل 

شيء، وأحاط بكل شيء علًما...()1(. 

ا: بيان القرآن آلثار التخلق بُخلق الرحمة:  ثالثاً
)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ذكر القرآن الكرمي في قوله تعالى: 
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[، أثًرا جمياًل من آثار 
التخلق بُخلق الرحمة، إذ بني اهلل  أن االتصاف بالرحمة، ولني اجلانب 

سبب الجتماع القلوب، ووحدة الصف. 
ۇ               ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    )ۓ   تعالى:  لقوله  املتدبر  أن  كما 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ(  ]الفرقان: 63[ ميكن أن يستنبط 
-واهلل أعلم- أثًرا من آثار التخلق بُخلق الرحمة، فإن الرحمة التي اتصف 
بها هؤالء املمدوحون، كان لها أثر في تواضعهم، وسالمة ألسنتهم، وجميل 
أفعالهم وأقوالهم، يدل على ذلك إضافة العباد السم اهلل  الرحمن، 

والذي يفهم منه أنهم متصفون بهذه الصفة العظيمة. 
الرحمن دون غيره  إلى اسمه  الفريق من عباده  هذا  وقد أضاف اهلل 

)1( إغاثة اللهفان، ج2، ص173. 
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من  األوفــر  أن حظهم  إلى  املوضع، لإلشارة  أسماء اهلل  في هذا  من 
أسماء اهلل احلسنى هو من اسمه الرحمن)1(، اتصاًفا بصفة الرحمة، ونياًل 

لرحمة الرحمن. 
بُخلق  التخلق  ب في  رغَّ الكرمي  القرآن  أن  تقدم يظهر جلّيًا  ما  وبكل 
الرحمة، من خالل األمر بهذا، وبيان فضل التخلق بُخلق الرحمة، والتنبيه 

إلى آثاره في األقوال واألفعال. 

املطلب الثامن
 ذكر شمول الرحمة واتساعها لتعم كل اخمللوقات

احلديث عن شمول الرحمة في القرآن يظهر من جوانب عدة: 
أولها: رحمة اهلل الشاملة لكل شيء، والتي وسعت كل شيء، فقد ذكر القرآن 
الكرمي في مواطن عدة سعة رحمة اهلل وشمولها لكل اخمللوقات، 
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[،  ومن ذلك: قوله تعالى: 
وقال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]الأنعام:147[، وجاء ذكر 

)ۋ   قالت:  إذ  املالئكة،  من  العرش  دعاء حملة  السعة في  هذه 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  ]غافر:7[. 

ويدل على سعة رحمته -عز وجل- أن رحمته سبقت غضبه، قال 
تعالى: )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  
الرازي: )ثم ختم  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ېې( ]اآل عمران[. قال 
الكالم بقوله: )ې  ې  ې( واملقصود بيان أنه وإن حسن 
كل ذلك منه، إال أن جانب الرحمة واملغفرة غالب ال على سبيل 

)1( انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر، عبدالرحمن حبنكة، ج6، ص604. 
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الوجوب، بل على سبيل الفضل واإلحسان()1(. وثبت في الصحيح 
من حديث أبي هريرة  عن النبي S قال: »إن اهلل ملا قضى 

اخللق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي«)2(. 
وهذه الرحمة الشاملة تظهر في إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وفي 
أصول الشريعة وفروعها املبنية على الرحمة، فهداية اخللق جميًعا 
مججح(   حج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت   )مت   رحمة،  ينفعهم  ملا 

]طه:50[. 

ومن صور هذه الرحمة الشاملة األمر باإلحسان إلى الوالدين، 
واخلادم،  واألجير،  واملسكني،  والفقير،  واليتيم،  القربى،  وذوي 
والرحمة بني الزوجني، ليتعدى األمر بالرحمة إلى غير املسلمني 
ٹٹ(  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   )ٺ   ــر:  أســي مــن 

]الإن�صان:8[، وغير مقاتل: )ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کک(  
)ې  ې    الناس؛ ولذا قال تعالى:  إذ املقصود هداية  ]املمتحنة[، 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ( ]التوبة[. 

ورحمة اهلل عز وجل شاملة لكل اخللق، برهم وفاجرهم، الطائع 
والعاصي؛ ولذا كثيًرا ما يأتي في القرآن الكرمي اسم اهلل الرحيم، 
وعصيانهم  عباده  ذنوب  ذكر  عند  اهلل   رحمة  بطلب  واألمر 
وتقصيرهم؛ ليدل ذلك على أن رحمته  تشملهم أيًضا، قال 

تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ         ۈ( ]الزمر:53[. 

)1( التفسير الكبير، ج8، ص193. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على املاء رقم: 6986، ج6، ص2700. 
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ورحمته عز وجل تسع املؤمن والكافر، فنعم اهلل على عباده رحمة 
بهم، وهي تشمل املؤمن وغير املؤمن، حتى تعم كل حي في اجلو والبر 
والبحر)1(، ولوال سعة رحمته ومغفرته وعفوه ملا قام العالم، قال ابن 
القيم: )فلوال سعة رحمته ومغفرته وعفوه ملا قام العالم، ومع هذا 
فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار، وأنزله بني اخلالئق جزء 
من مئة جزء من الرحمة، فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه 
الدار، ونالت البر والفاجر واملؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة 
به، ومباشرته له، ومتكنه من إغضاب ربه، والسعي في مساخطته، 
فكيف ال يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة 

على ما في هذه الدار تسعة وتسعني ضعًفا()2(. 
تعالى:  قال  خلقه،  عن   > غناه  مع  اإللهية  الرحمات  هذه  كل 
)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأنعام:133[، وفي هذا ما يؤكد مفهوم 

فكيف  عنهم،  غناه  مع  خلقه  يرحم  فاهلل  النفوس،  في  الرحمة 
حديث  بلغهم  وقد  رحمته،  إلى  حاجتهم  مع  بينهم  يتراحمون  ال 
الرسول S: »وإمنا يرحم اهلل من عباده الرحماء«)3(، وكذا حديث 

الرسول S: »من ال يَْرحم ال يُْرحم«)4(. 
القرآنية،  مشتقاتها  تــردد  حيث  من  الرحمة  قرآنية  شمول  ثانيها: 

)1( انظر: الرحمة في القرآن الكرمي، موسى بن عبده العسيري، ص190. 
)2( حادي األرواح، ص273. 

عليه  أهله  بكاء  ببعض  امليت  “يعذب   :S النبي  قول  باب:  اجلنائز،  كتاب:  في  البخاري  )3( أخرجه 
إذا كان النوح من سنته”، رقم: 1224، ج1، ص431، وفي كتاب: األميان والنذور، باب: قول اهلل 
التوحيد، باب قول اهلل  ، رقم: 6279، ج6، ص2452، وفي كتاب:  )ک  ک  ک  گ(  تعالى: 
تبارك وتعالى: )ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ(، رقم: 6942، ج6، ص2686، 
وأيًضا في باب: ما جاء في قول اهلل تعالى: )ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(، رقم: 7010، ج6، 

ص2711. ومسلم في كتاب: اجلنائز، باب: البكاء على امليت، رقم: 923 ج2، ص635. 
)4( أخرجه البخاري في كتاب: األدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم: 5651، ج5، ص 2235، 
وأيًضا في باب: رحمة الناس والبهائم، رقم: 5667، ج5، ص2239. ومسلم في كتاب: الفضائل، 

باب: باب رحمته S بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم: 2318، ج4، ص1808. 
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فالقرآن  اخمللوقات.  أنــواع  لكل  وسعتها  الداللية،  ومضامينها 
يخاطب بها الناس جميًعا، ال قوًما وال جنًسا وال طبقة وال قبيلة 

ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   )ڍ   محظوظة:  مخصوصة 
ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  ک  گ    گ  گ   
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱڱ(  ]يون�ص[، إنها رحمة واسعة 

تسع كل العاملني. 
ثالثها: البعد اإليجابي للرحمة في القرآن الكرمي، التي تشمل كل خير، 
أو فضل، أو بر، أو عمل صالح، أو نعمة إلهية، أو توفيق رباني، أو 
صدقة، أو حسنة، أو طاعة في معروف يسميها القرآن رحمة، 

أو يعللها بالرحمة، أو يجعل غايتها الرحمة. )1(. 

املطلب التاسع
 ندب القرآن املؤمنني إلى طلب رحمة اهلل

فقال:  الرحيم،  أنه  فأعلمهم   ، رحمته  لطلب  عباده  اهلل   ندب 
فقال:  الرحمن،  وأنه  ]احلجر[،  ىئىئ(   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   )ۈئ  

)ڃ  ڃ  ڃ(  ]طه:90[، وأنه هو أرحم الراحمني، فقال تعالى: )ڀ  

ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ(  ]يو�صف:64[. 
كما أخبرهم أن أنبياء اهلل ورسله يسألون اهلل رحمته؛ ليقتدي بهم في 

ذلك كل أحد، قال تعالى عنهم: )ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  
ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  

حب  خب  مبىب( ]الأعراف[. 
نعمان، بحث  بو  للنهوض احلضاري، سلمان  والعاملية اإلسالمية مدخاًل  القرآنية  الرحمة  )1( انظر: 

على الشبكة العنكبوتية، موقع: مركز مناء للبحوث والدراسات. 
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وكذا أخبر عن أتباع األنبياء أنهم يسألون اهلل رحمته، قال تعالى: )ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک  

ڱں(  ]الكهف[. 
كما علم اهلل عباده كيف يسألونه رحمته، فقال: )ې  ې  ې  ى    
ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  
مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ  

ىب  يب  جت  حت  خت( ]البقرة:286[. 

ب عباده في طلب رحمته، فقال:   وأثنى على السائلني اهلل رحمته؛ ليَُرغِّ
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ  

ڇڇ(  ]املوؤمنون:109[. 
واملتأمل في )ندب القرآن املؤمنني إلى طلب رحمة اهلل( يظهر له أن 
ب في التخلق بُخلق الرحمة من وجهني:  القرآن من خالل هذا الندب رغَّ
أولهما: أن استمرار العبد في طلب رحمة اهلل في كل حال يرسخ في 
نفسه أهمية الرحمة اإللهية من وجه، وأهمية الرحمة والتراحم 

في حياة اخللق جميًعا من وجه آخر. 
ثانيهما: أن رحمة العبد باخللق من أكبر األسباب التي تنال بها رحمة 
)رحمة  السعدي:  قال  اخللق،  فليرحم  ربه  رحمة  أراد  فمن  اهلل، 
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 الِنّعم واندفاع 
النقم من رحمة اهلل. فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل 
جميع األسباب التي تنال بها رحمته، وجتتمع كلها في قوله تعالى: 
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)ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الأعراف:56[، وهم احملسنون 

في عبادة اهلل، احملسنون إلى عباد اهلل. واإلحسان إلى اخللق أثر 
من آثار رحمة العبد بهم()1(. 

املطلب العاشر 
ذم من لم يتخلق بالرحمة

بأمر  العظمى  القرآن  عناية  على  يــدل  ما  السابقة  املطالب  في  مر 
وثمراتها،  وآثارها  وأهميتها  مكانتها  وبيان  بها،  األمر  من خالل  الرحمة 
بل  فحسب،  ذلكم  على  العناية  تلكم  تقتصر  ولم  بها،  املتصفني  وامتداح 
تعدته إلى ذم كل من لم يتخلق بالرحمة؛ ليكون في ذلك مزيد تأكيد على 

وجوب التخلق بها. 
واملتدبر للقرآن الكرمي يجد أن اهلل  ذكر في سورة كاملة آثار انتزاع 
الرحمة من النفوس، وما تَُخلِّفه من شرور كثيرة، فقص علينا في سورة 
يوسف  ما كان من شأن إخوته معه حني غلبت عليهم غيرتهم؛ فأزالت 

 . من قلوبهم كل رحمة بيوسف وأبيه
وقد ذم القرآن كل نقيض للرحمة؛ فذم القسوة والقساة في غير ما آية)2(، 

منها قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  
)1( بهجة قلوب األبرار، ص269. 

)ۀ   ہ  ہ  ہ   تعالى:  وقوله  ذكرها،  اآلتي  البقرة  آية  آيات،  في ست  الذم  هذا  )2( جاء 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     ھ   ھھ    ھ   ہ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ( ]املائدة[، وقوله تعالى: )ى 
تعالى:  وقوله  ]الأنعام:43[،  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 
)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ( 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  وقوله  ]احلج:53[، 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ( ]الزمر:22[، وقوله تعالى: 

ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ( ]احلديد[. 
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ڭ    ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]البقرة:74[، كما ذم 

الغلظة والفظاظة، فقال عز وجل: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[، ومعنى الغلظ: خشن اجلانب، فهي 

ضد قوله تعالى: )ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈڈ( ]ال�صعراء[)1(. 
ب في  ب القرآن من هذه الصفات الذميمة، وليَُرغِّ كل هذا الذم ليَُرهِّ

ضدها من لني ورحمة. 

)1( انظر: احملرر الوجيز البن عطية، ص376. 
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اخلامتة

احلمد هلل الرؤوف الرحيم الرحمن، والصالة والسالم على نبي الرحمة، 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد: فإن خامتة هذا البحث جاءت 

متوجة بجملة من النتائج، هي: 
ب  أواًل: ُخلُق الرحمة ُخلُق قرآني عظيم، عني به القرآن، ودعا له، ورغَّ
فيه؛ ملا له من عظيم األثر في حياة الناس وتعامالتهم مع غيرهم 
من اخللق. وفي عناية القرآن به ما يؤكد أن اإلسالم دين الرحمة. 
ثانًيا: ُخلُق الرحمة ُخلُق شامل لكل قيم السلوك الفاضل في التعامل، 
يحمل صاحبه على كل خير، ويحبسه عن كل شر، وهو بهذا رأس 

األخالق السلوكية. 
ثالًثا: يشترط في التخلق بُخلُق الرحمة أن يكون مبعيار الشرع اإللهي، 
فيه  ما  الرحمة  من  إذ  حسًنا،  ُخلًُقا  ليكون  السليمة؛  والفطرة 

مضيعة لدين اهلل، ومفسدة للمرحوم. 
رابًعا: للقرآن الكرمي منهج في الترغيب في ُخلُق الرحمة، وذلك من 

خالل:
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1 . S اعتبار الرحمة مقصًدا من مقاصد القرآن، فإرسال النبي
بهذا الكتاب العظيم رحمة، وال يكون كذلك إال إن كانت الرحمة 
مقصد  أن  كما  إليها.  ودعا  بها  جاء  التي  القرآن،  مقاصد  من 
تهذيب األخالق من مقاصد القرآن األصلية، وتخلق الناس بُخلق 
الرحمة وجه من وجوه تهذيب األخالق، بل هو رأسها وعمادها. 

تكرار ورود الرحمن، والرحيم، وكذلك اتصاف اهلل بالرحمة . 2
في القرآن الكرمي كثيًرا؛ ترغيًبا للعباد في رحمة اهلل من وجه، 
وترغيًبا لهم أيًضا في التراحم بينهم من وجه آخر؛ ألن اهلل 

يحب أن يتصف العباد مبقتضيات صفاته وأسمائه. 
رت . 3 تكرار ذكر الرحمة في أول كل سورة من القرآن، حيث ُصدِّ

كل سوره -عدا سورة التوبة- بالبسملة؛ للتأكيد على أهمية 
الرحمة، ولتعزيز مفهوم الرحمة في النفوس، ولتبقى حاضرة 

مع كل تالوة. 
تسمية القرآن الكرمي كل ما هو جليل وعظيم، وكل ما فيه نفع . 4

وخير كالقرآن والتوراة واجلنة والنبوة واملطر بلفظ الرحمة أو 
مشتقاتها. 

سماتهم، . 5 أبرز  من  أنها  وبيان  بالرحمة،  اهلل   أنبياء  وصف 
وعنوان جميع أحوالهم، وعامة أقوالهم وأفعالهم، واألمر باالقتداء 

بهم )ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ( ]الأنعام:90[. 
امتداح املتخلقني بُخلق الرحمة -كالصحابة وغيرهم- والثناء . 6

ب كل أحد على التخلق بها.  عليهم مبا يَُرغِّ
به، . 7 التخلق  فضل  وبيان  الرحمة،  بُخلُق  بالتخلق  القرآن  أْمُر 
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وذكر اآلثار العظيمة لذلك في أقوال الناس وأفعالهم، واجتماع 
قلوبهم، ووحدة صفهم. 

إنزال . 8 في  تظهر  الشاملة  اهلل  فرحمة  الرحمة،  شمول  ذكر 
الكتب، وإرسال الرسل، وفي أصول الشريعة وفروعها املبنية 
وفاجرهم،  برهم  اخللق،  بكل  الرحمة  وفــي  الرحمة،  على 

مؤمنهم وكافرهم، وهي رحمة تسع كل أنواع اخمللوقات. 
ندب القرآن العباد إلى طلب رحمة اهلل، وفي ذلك ترغيب في . 9

التخلق بُخلق الرحمة من وجهني: 
كل حال  في  اهلل  رحمة  في طلب  العبد  استمرار  أن  أولهما: 
يرسخ في نفسه أهمية الرحمة اإللهية من وجه، وأهمية 

الرحمة والتراحم في حياة اخللق جميًعا من وجه آخر. 
ثانيهما: أن رحمة العبد باخللق من أكبر األسباب، التي تنال 

بها رحمة اهلل. 
ب . 10 ذم القرآن كل نقيض للرحمة من قسوة وغلظة وفظاظة؛ ليَُرهِّ

ب في ضدها من رفق ولني  من هذه الصفات الذميمة، وليَُرغِّ
ورحمة. 

هذا، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني، 
وعلى آله وصحبه أجمعني. 
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله 
وصحبه أجمعني.

خصال  من  حميدة  وخصلة  رفيع،  وخلق  عظيمة،  إنسانية  قيمة  الرحمة 
األشقياء،  القساة  منه  وحرم  اخللق،  من  السعداء  حازه  كبير  ومقام  اخلير، 
اهلل في فطرته،  زرعها  الرحمة،  من  تركيبه نصيب  أعماق  في  ولكل مخلوق 
ليتواصل بها مع بني جنسه. قال رسول اهلل S: »إن هلل مئة رحمة، أنزل منها 
رحمة في األرض، فبها يتراحم اخللق، حتى إن الفرس لترفع حافرها، والناقة 
لترفع خفها، مخافة أن تصيب ولدها، وأمسك تسعة وتسعني رحمة عنده ليوم 
القيامة« ]رواه البخاري[. وتشير معاجم اللغة إلى أن الرحمة تعني الرقة والعطف، 
ونبله، ألنه ال يحتكر اخلير  تدل على قوة صاحبها  وفي االصطالح: فضيلة 
لنفسه، وال يهمل التفكير في سواه، وهي اسم من أسماء اهلل احلسنى، وصفة 
من صفاته<. وهي في بني آدم كمال في اخُللُق، جتعل اإلنسان يرق آلالم 

الناس، ويسعى إلزالتها، وتقتضي إيصال املنافع واملصالح إلى العباد.

أهمية املوضوع:
والرحمة مصطلح قرآني بامتياز، فقد تكرر ذكره 332 مرة بصيغ االسم 
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والفعل اخملتلفة، ومبعاٍن متباينة، فالرحمة صفة من صفات اهلل عز وجل 
إذ هو مصدر الرحمة كلها، ورحمته واسعة ال حتدها حدود، وال تنتهي عند 
غاية، ومعانيها تتغّير بتغّير السياق الذي وردت فيه، فقد تأتي مبعنى اجلنة، 
أو  الرزق،  أو مبعنى  الغيث،  أو مبعنى  القرآن،  أو مبعنى  النبوة،  أو مبعنى 
مبعنى املغفرة والعفو، وغيرها من املعاني واألبعاد الكثيرة، التي استنبطها 

املفسرون، والتي تشمل كل خير ونفع، يعم اإلنسان في الدنيا واآلخرة.
اخلطاب  تضمنها  كثيرة،  جتليات  الشاملة  الربانية  الرحمة  ولهذه 
القرآني، منها إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومنها تسخير جميع الكائنات 
ملنفعة اإلنسان، ومنها رفع البالء وتفريج الكرب، ومنها إنزال املطر، ومنها 
رفع احلرج في أحكام الشريعة، ومنها قبول التوبة. ويندرج هذا البحث 
في إطار التفسير املوضوعي للقرآن الكرمي، وتكمن أهميته في أن القرآن 
البحث  وهذا  وبارًزا،  الفًتا  اهتماًما  الرحمة  مبوضوع  اهتم  قد  الكرمي 
محاولة للكشف واإلحاطة مبختلف اجلوانب املتعلقة مبقام الرحمة في 

اخلطاب القرآني.

مشكلة البحث:
من أبرز ما يلفت االنتباه في واقعنا الراهن ما شاع عن اإلسالم من أنه 
اآلخر،  وإقصاء  الكراهية  مبنية على  تعاليمه  وأن  واإلرهاب،  العنف  دين 
ومما كرَّس هذه الشبهات ورّسخها أيًضا انتشار مظاهر التطرف والغلو، 
املفضي إلى العنف بني املسلمني، وهو ما يؤكد أن خلق الرحمة الذي احتل 
مساحة مهمة ال ميكن إغفالها في اخلطاب القرآني، قد فقد معناه وعمقه 
في حياتهم، ولم يعد له تأثير يذكر في سلوكهم، باإلضافة إلى أن موضوع 
األكادميي.  يستحقه في اجملال  ما  واالهتمام  العناية  يلق من  لم  الرحمة 
ويطمح هذا البحث إلى اإلجابة عن جملة من التساؤالت احملورية منها: 
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الدالالت  هي  وما  الرحمة؟  القرآني مبصطلح  اخلطاب  اهتمام  مدى  ما 
املقاصد  هي  وما  املصطلح؟  هذا  يكتسيها  التي  واالصطالحية  اللغوية 
السامية واإليحاءات واألبعاد الكبرى املرتبطة بالرحمة اإللهية؟ وما هي 

التمثالت والتجليات اخملتلفة واملتنوعة لهذه الرحمة؟ 

الدراسات السابقة:
في  الرحمة  موضوع  يكتسيها  التي  الكبيرة  األهمية  من  الرغم  على 
القرآن الكرمي، إال أن الدراسات التي اهتمت به ال تزال قليلة ومحدودة، 
وكثير منها تناولت الرحمة في إطار موضوع األخالق اإلسالمية. ومن ثَمَّ 

كانت معظم املعاجلات جزئية وسريعة. ومن األمثلة على ذلك: 
خلق املسلم حملمد الغزالي. طبع الكتاب بالدار الشامية للطباعة . 1

مجموعة  صاحبه  فيه  تناول  وقد  2010م.  عام  بدمشق  والنشر 
الرحمة  خلق  ومنها  والسنة،  القرآن  في  اإلسالمية  األخالق  من 

بطريقة مختصرة.
موسوعة أخالق القرآن ألحمد الشرباصي. طبع الكتاب في طبعته . 2

في  تناول  وقد  1981م.  عام  ببيروت  العربي  الرائد  بدار  األولى 
هذه املوسوعة بأجزائها الستة عدًدا كبيًرا من األخالق اإلسالمية 

ومنها خلق الرحمة.
جواهر األخالق واآلداب اإلسالمية. عادل العوضي. طبع الكتاب . 3

2004م.  عام  والتوزيع.  والنشر  للطباعة  الكويتية  الشركة  بدار 
وفيه حتدث عن معاني الرحمة بشكل عام، وأورد عدًدا من األمثلة 

عن الرحمة بني الناس والرحمة باحليوان وغيرها.
الكتاب . 4 السرجاني. طبع  لراغب   S الرسول  الرحمة في حياة   
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برابطة العالم اإلسالمي مبكة املكرمة. وقد عالج فيه مؤلفه خلق 
الرحمة في حياة النبي S بصفة خاصة، وضمنه بعض اإلشارات 

السريعة للرحمة في القرآن. 

أهداف البحث:
السامية  املقاصد  إبراز  في  تتلخص  فهي  منه،  املتوخاة  األهداف  أما 
التي  الكبرى،  والدالالت  األبعاد  وجتلية  القرآني،  اخلطاب  في  للرحمة 
يحملها مصطلح الرحمة، والعكوف على معانيه اجلليلة املبثوثة بكثرة ملفتة 
للنظر بني آياته، والتعرف إلى املكانة املتميزة التي يحتلها خلق الرحمة في 
منظومة القيم اإلسالمية، وتأصيل خلق الرحمة في املعامالت بإحياء قيمة 
عالقاتهم  في  دستوًرا  لتغدو  اليوم،  املسلمني  حياة  في  والتراحم  الرحمة 
على مستوى الذات وعلى مستوى العالقة مع اآلخر، والسعي لتجاوز كل 
بالتأكيد على أن رسالته  الشبهات واالفتراءات التي حتوم حول اإلسالم، 

رحمة للعاملني.

منهج البحث:
وقد اعتمدت في هذا البحث على املنهج االستقرائي من خالل جمع 
ثم  ومشتقاتها،  صيغها  بجميع  الرحمة  موضوع  في  الواردة  اآليات  كل 
باملالحظة  ثم االستعانة  بها،  املتعلقة  الكبرى  املفردات  تصنيفها بحسب 
واالستناد  اخملتلفة،  والدالالت  واملعاني  األبعاد  الكتشاف  والتحليل 
ملوضوع  تؤسس  التي  العامة،  القواعد  من  بجملة  للخروج  كله  ذلك  إلى 
الرحمة في اخلطاب القرآني في جوانبه العديدة. واستعنت في إعداد 
اخلمسني  قاربت  واملراجع  املصادر  من  كبيرة  مبجموعة  البحث  هذا 
كتاًبا، أغلبها من كتب التفسير وعلوم القرآن القدمية واحلديثة مبختلف 
مناهجها واجتاهاتها، قصد اإلحاطة بأطراف املوضوع من جميع جوانبه، 
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واكتشاف أكبر قدر ممكن من اإليحاءات واألبعاد املرتبطة باملوضوع. في 
هذا  في  متخصصة  دراسات  إلى  نهتِد  لم  الدراسة  لهذه  إعدادنا  أثناء 
أن  الرغم من  املوضوع، وإمنا هي إشارات سريعة ومقاربات عامة على 
موضوع الرحمة يستدعي وقفات طويلة وحتليالت عميقة جتلِّي أسراره 

وخباياه.

خطة البحث: 
مقدمة.

املبحث األول: الرحمة املصطلح واملفهوم، وفيه مطلبان.
املطلب األول: مصطلح الرحمة قراءة في اإلطار املفاهيمي.

املطلب الثاني: مصطلح الرحمة في اخلطاب القرآني.
املبحث الثاني: خصائص الرحمة اإللهية، وفيه خمسة مطالب.

املطلب األول: ارتباط الرحمة بالذات اإللهية.
املطلب الثاني: سعة رحمة اهلل وشمولها لكل شيء.

املطلب الثالث: رحمة اهلل مبذولة جلميع اخللق في الدنيا.
املطلب الرابع: الرحمة كلها بيد اهلل.

املطلب اخلامس: رحمة اهلل عامة في الدنيا جلميع اخللق، وخاصة 
في اآلخرة باملؤمنني.

املبحث الثالث: مقام الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني، وأبرز معامله.
املبحث الرابع: معاني الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني، وفيه عشرة 

مطالب.
املطلب األول: الرحمة مبعنى النبوة.
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املطلب الثاني: الرحمة مبعنى القرآن.
املطلب الثالث: الرحمة مبعنى اجلنة.
املطلب الرابع: الرحمة مبعنى الرزق.

املطلب اخلامس: الرحمة مبعنى النصر.
املطلب السادس الرحمة مبعنى األلفة واحملبة بني أهل اإلميان.

املطلب السابع: الرحمة مبعنى املغفرة.
املطلب الثامن: الرحمة مبعنى إجابة الدعاء.

املطلب التاسع: الرحمة مبعنى العصمة.
املطلب العاشر: الرحمة مبعنى السعة والتخفيف.

املبحث اخلامس: جتليات الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني، وفيه 
سبعة مطالب.

املطلب األول: إرسال الرسل واألنبياء.
املطلب الثاني: إنزال الكتب.
املطلب الثالث: إنزال املطر.

املطلب الرابع: تسخير الكائنات للخلق.
املطلب اخلامس: رفع البالء عن اخللق.
املطلب السادس: رفع احلرج عن الناس.

املطلب السابع: قبول التوبة.
اخلامتة ونتائج البحث.
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املبحث األول
الرحمة املصطلح واملفهوم

وفيه مطلبان:

املطلب األول
مصطلح الرحمة قراءة في اإلطار املفاهيمي

يرحم  الفعل رحم  لغة مشتقة من  الرحمة  أن  العربية  املعاجم  جاء في 
ف عليه، قال اجلوهري: الرحمة الرقة والتعطف)1(.  مرحمة، إذا رقَّ له وتعطَّ
وأصل املادة يدل على الرقة والعطف والرأفة، والرحمة في بني آدم عند 
ومنها  بعًضا،  بعضهم  رحم  القوم:  وتراحم  وعطفه)2(،  القلب  رقة  العرب 
الرحم وهي عالقة القرابة، ثم سميَّت َرِحُم األنثى َرِحًما من هذا، ألن منها 

ما يكون ما يُْرَحُم ويَُرقُّ له من ولد)3(، ورحمة اهلل عطفه وإحسانه ورزقه. 
أما في املصطلح فقد َعرضت طائفة من القدماء للفظ الرحمة، ووضعوا 
لها تعاريف مختلفة، ومنهم اجلاحظ الذي وصف الرحمة بأنها شعور يجمع 
له  اخلير  إرادة  إلى  الراحم  يدفع  للمرحوم،  وُحبٌّ  ُودٌّ  واجلزع،  الود  بني 
للماليني.  العلم  دار  1997م.  ط2.  العربية.  وصحاح  اللغة  تاج  اجلوهري.  حماد  بن  )1(  إسماعيل 

بيروت. ج5. ص1929.
)2(  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. مادة رحم. دار صادر. بيروت. ج12. ص230.
)3(  أبو احلسني أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. حتقيق: عبدالسالم هارون. دار الفكر العربي. 

بيروت. 1978م.ج 2. ص498.
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والسعي في إيصاله إليه، وَجَزٌع وخوف على املرحوم من أن يقع في مكروه أو 
حمة، ال تكون إاّل ملن  حمة خلق مركَّب من الودِّ واجلزع، والرَّ يصيبه أذى: “الَرّ
تظهر منه لراحمه خلّة مكروهة، فالّرحمة هي محّبة للمرحوم مع جزع من 
احلال اّلتي من أجلها ُرِحم”)1(. وعرفها ابن القيم على أنها: “صفة تقتضي 
ت عليها، فهذه  إيصال املنافع واملصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقَّ
هي الرحمة احلقيقية، فأرحم الناس بك من أوصل إليك مصاحلك، ودفع 
األصفهاني:  الراغب  عند  وهي  ذلك”)2(،  في  عليك  شقَّ  ولو  عنك  املضار 
“رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة اجملردة، 
وتارة في اإلحسان اجملرد عن الرقة نحو رحم اهلل فالنا”)3(، وذهب الكفوي 
إلى أن الرحمة: “حالة وجدانية تعرض غالًبا ملن به رقة القلب، وتكون مبدأ 

لالنعطاف النفساني، الذي هو مبدأ اإلحسان”)4(. 
كما عرفتها طائفة من احملدثني، ومنهم محمد الطاهر بن عاشور الذي 
فها بقوله إنها: “رقة في النفس تبعث على سوق اخلير ملن تتعدى إليه،  َعرَّ
واسم الرحمة موضوع في العربية لرقة اخلاطر وانعطافه نحو حّي، بحيث 
الضر  ودفع  إليه،  واإلحسان  باملرحوم  الرفق  على  بها  اتصف  من  حتمل 
عنه وإعانته على املشاق”)5(، وهي عند أحمد الشرباصي: “فضيلة تدل 
على قوة صاحبها ونبله، ألنه ال يحتكر اخلير لنفسه، وال يهمل التفكير في 
سواه، بل يحس بآالم اآلخرين، ويقدر مشاعرهم، ويسهم في معاونتهم، 
ويخفف عنهم حينما يستحقون التخفيف”)6(، وعند عبدالرحمن امليداني: 
)1(  عمرو بن بحر اجلاحظ. تهذيب األخالق. دار الصحابة للتراث بطنطا. مصر. 1410هـ-1990م. ص24.
)2(  محمد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. حتقيق: محمد حامد 

الفقي. دار املعرفة. بيروت. ط 2. 1395هـ - 1975م. ج2. ص174.
)3(  الراغب األصفهاني. معجم مفردات ألفاظ القرآن. حتقيق: ندمي مرعشلي. دار الكتاب العربي. 

بيروت. 1972م. ص196.
)4(  أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. الكليات. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 2. 1993م. ص471.

)5(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر. تونس. 1984م. ج26. ص21.
)6(  أحمد الشرباصي. موسوعة أخالق القرآن. دار الرائد العربي. بيروت. ج1. ص122.
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الفكر  يتصور  أو  احلواس  تدرك  حينما  األلم  يالمسها  القلب  في  “رقة 
وجود األلم عند شخص آخر، أو يالمسها السرور حينما تدرك احلواس 

أو يتصور الفكر وجود املسرة عند شخص آخر”)1(.
ق العلماء في تعريفهم ملصطلح الرحمة بني نوعني منها: الرحمة  وقد فرَّ
اإللهية والرحمة اإلنسانية، ونبَّهوا إلى ذلك حتى ال تختلط املفاهيم، ملا بني 
اإللهية صفة من صفات  الرحمة  أن  إلى  وأشاروا  كبير،  فرق  من  النوعني 
املصدر  فهو  وكماله،  جالله  مع  وتتناسب  له،  الوجود  ثابتة  وجل  عز  اهلل 
الوحيد إلفاضة النعم بال حد، واإلحسان إلى جميع مخلوقاته بسعة وجتدد، 
يتناهي  الذي ال  الفيض  تدّل على  فإنها  إليه  فإذا أضيفت  لهما،  ال منتهى 
والكرم الذي ال ينقطع، إذ إنها رحمة وهبية ليست مربوطة بشرط، يتفّضل 
اهلل بها دون اكتساب، بكل ما حتمله من االتساع والفتوح والكرم، أما الرحمة 
فيندفع  النقص  للقلب عند مشاهدة  يعرض  انفعال خاص  فهي  اإلنسانية 

اإلنسان لرفع ذلك.
وقد أفاض العلماء واملفسرون في توضيح هذه الفروق، فقال أبو حامد 
الغزالي: “والرحمة تستدعي مرحوًما، وال مرحوم إال هو محتاج. ورحمة 
احملتاجني  حاجات  قضاء  أراد  حيث  فمن  متامها  أما  عامة،  تامة  اهلل 
وقضاها، وأما عمومها فمن حيث شمولها املستحق وغير املستحق، وعمَّ 
الدنيا واآلخرة، وتناول الضرورات واحلاجات، هو الرحيم املطلق حًقا”)2(، 
إال  بها  يراَُد  فليس  الباري  بها  ُوِصَف  “وإذا  األصفهاني:  الراغب  وقال 
إنعام  اهلل  من  الرحمة  أن  ُرِوَي  هذا  وعلى  الرقة،  دون  د  اجملرَّ اإلحسان 
ف... فذلك إشارة إلى ما تقدم وهو أن  وإفضال، ومن اآلدميني رقة وتعطُّ
)1(  عبدالرحمن حبنكة امليداني. األخالق اإلسالمية وأسسها. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 

بيروت. ط8. 2010م. ج2. ص3.
)2(  أبو حامد الغزالي. املقصد األسنى في شرح أسماء الله احلسنى. دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة. القاهرة. 1428هـ - 2008م. ص14و15.
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ز  في طبائع الناس  الرحمة منطوية على معنيني: الرقة واإلحسان، فركَّ
د باإلحسان”)1(.  الرقة، وتفرَّ

كما ذكر اآللوسي في التفرقة بني الرحمتني: أن الرحمة في العباد ناشئة 
من االنفعاالت وتقلبات املزاج، لكنها إذا نسبت إلى اهلل عز وجل كانت صفة 
تتناسب مع كماله وجالله: “فألنَّ كون الرحمة في اللغة رقة القلب إمنا هو 
، ألنها حينئذ صفة  فينا، وهذا ال يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها هلل 
الئقة بكمال ذاته كسائر صفاته”)2(، وذهب الشيخ محمد عبده في تفسيره 
لفاحتة الكتاب املذهب نفسه، فقال: “الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، 
غيره،  إلى  اإلحسان  على  ويحمله  صاحبه  فيبعث  بالقلب،  يلم  معنى  وهي 
وهو محال على اهلل  باملعنى املعروف عند البشر، ألنه في البشر ألم في 
هٌ عن اآلالم واالنفعاالت”)3(، فالرحمة  النفس شفاؤه اإلحسان، واهلل  ُمنَزَّ
إذا أضيفت إلى اهلل  ال يراد بها إال املنتهى الذي هو الفعل دون املبدأ الذي 
هو االنفعال: “فالرحمة التي جعلها اهلل في قلوب عباده من صفات الفعل، 

هٌ عن الوصف بذلك”)4(.  وهي رقة على املرحوم، واهلل عز وجل منزَّ
وقد ذهب العلماء إلى أن رحمة اهلل على صنفني: رحمة عامة شاملة في 
الدنيا جلميع اخمللوقات من اإلنس واجلن والطير والوحش وسائر ما خلق 
اهلل في هذا الكون الشاسع، ورحمة خاصة تقتضي سعادة الدنيا واآلخرة 

بّين اهلل مستحقيها في قولـه تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  
قال  ]الأعراف:156[،  ڄ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

)1(  الراغب األصفهاني. معجم مفردات ألفاظ القرآن. ص196.
)2(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني. دار الفكر. بيروت. 

1978م. ج1. ص27.
)3(  محمد رشيد رضا. تفسير القرآن احلكيم )تفسير املنار(. الهيئة املصرية العامة للكتاب. القاهرة. 

1990م. ج4. ص25.
املعرفة. بيروت.ج  البخاري. دار  الباري شرح صحيح  العسقالني. فتح  )4(  أحمد بن علي بن حجر 

13. ص414.
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السعدي في تفسير هذه اآلية: “)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ(  من العالم 
العلوي والسفلي، البر والفاجر، املؤمن والكافر، فال مخلوق إال وقد وصلت 
إليه رحمة اهلل، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة اخلاصة املقتضية 

)ڤ   عنها  قال  ولهذا  أحد،  لكل  ليست  واآلخرة  الدنيا  لسعادة 
ڤ  ڤ( املعاصي صغارها وكبارها...”)1(. 

وملصطلح الرحمة في اللغة العربية نظائر وأشباه عديدة، وإن كنا نؤكد أن 
لكل كلمة في القرآن الكرمي معناها اخلاص وظاللها املتميزة التي ال تشاركها 
فيها لفظة أخرى، فإن القرآن: “يستخدم كل كلمة بدقة، بحيث تؤدي معناها 
بإحكام شديد، حتى يكاد السامع يؤمن أن هذه الكلمة إمنا خلقت لهذا املكان 
بعينه، وأي كلمة أخرى ال تؤدي املعنى الذي أفادته أختها من األلفاظ”)2( غير 
أن هناك ما يوحي بالقرابة في الداللة بينها. وأقرب هذه النظائر: الرأفة 

واحلنان والشفقة والعطف والرقة والرفق واللني. 
القرآن  في  لورودهما  خاص،  بوضع  واحلنان  الرأفة  كلمتا  وتنفرد 
الرأفة  الكرمي للداللة على شكل من أشكال الرحمة، حيث وردت كلمة 

في موضعني، املوضع األول قوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
قوله  في  الثاني  واملوضع  ]النور:2[،  ڤ(  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ  

)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   عز وجل: 
گ(  گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
الرحمة  معناها  اآليتني  في  الرأفة  إن  املفسرين:  بعض  قال  ]احلديد:27[، 

واللني)3(، وذهب ابن منظور إلى أن الرأفة هي أشد الرحمة أو أرقها)4(. 
)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. حتقيق: عبدالرحمن بن 

معال اللويحق. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1. 1423هـ - 2002 م. ص305.
)2(  عمار ساسي. املدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القرآن الكرمي. عالم الكتب احلديث. األردن. 

ط 1. 2006م. ص201.
)3(  محمد علي الصابوني. صفوة التفاسير. دار الصابوني. القاهرة. ط1. 1997م. ج2. ص298.

)4(  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. مادة رأف. ج9. ص112.
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أما في باقي املواضع التي وردت فيها بصيغة فعيل )رؤوف(، وهي أحد 
بكلمة رحيم )رؤوف  ثمانية مواضع منها  اقترنت في  عشر موضًعا)1(، فقد 
ل فيها املفسرون، واستنبطوا منها جملة من املعاني. ففي  رحيم(، وقد فصَّ
حني ذهب ابن عاشور إلى أن: “الرؤوف الرحيم صفتان مشبهتان، مشتقة 
رة بالرحمة في إطالق  أوالهما من الرأفة، والثانية من الرحمة، والرأفة مفسَّ
الرأفة هي  أن  الطبري في تفسيره:  رأى  اللغة”)2(،  أهل  كالم اجلمهور من 
أعلى معاني الرحمة)3(، وقال األزهري: “الرأفة أخص من الرحمة وأرق”)4(، 
حه في قوله: “قد تكون  أما اخلطابي فيرى فيهما فرًقا من نوع آخر، وضَّ
فهذا  الكراهة،  في  الرأفة  تكون  تكاد  وال  للمصلحة،  الكراهة  في  الرحمة 
موضع الفرق بينهما”)5(، ووافقه في ذلك القرطبي الذي ذكر أن: “الرأفة 
ة من جميع الوجوه، والرحمة قد تكون مؤملة في احلال، ويكون في  نعمة ُملذَّ
عقباها لذة... ألن صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه”)6(، 

واستشهدوا لذلك بقوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
فالرحمة في جلدهما حاصلة فعاًل، ألن  ]النور:2[،  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( 
اجللد يطّهر الزاني من ذنبه، وينتهي به إلى جنات النعيم، على الرغم من أن 
ظاهره عذاب، إال أن باطنه رحمة، ونهى  عن الرأفة بهما، ألن الرأفة خير 

في أولها وآخرها، ولو حصلت الرأفة ملا أمكَن تنفيذ حدِّ اجللد. 
)1(  البقرة )143،207(، آل عمران )30(، التوبة )117،128(، النحل )7،47(، احلج )65(، النور )20(، 

احلديد )9(، احلشر )10(.
)2(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير.ج 18. ص123.

البيان في تفسير القرآن. دار املعرفة. بيروت. ط 3. 1978م.  )3(  محمد بن جرير الطبري. جامع 
ج3. ص171.

)4(  محمد بن أحمد األزهري. تهذيب اللغة. حتقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. ط 1. 2001م. ج15. ص238.

)5(  حمد بن محمد البستي اخلطابي. شأن الدعاء. حتقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية 
للنشر والتوزيع. القاهرة. ط 3. 1412هـ - 1992م. ص91.

الله احلسنى وصفاته. حتقيق:  القرطبي. األسنى في شرح أسماء  بن أحمد األنصاري  )6(  محمد 
عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. املكتبة العصرية. بيروت. ط 1. 2012م. ص115.
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وذهب اآللوسي مذهبهما، فقد ذكر هو أيًضا أن املشهور عند العلماء 
أن الرأفة تأتي مبعنى الرحمة: “لكن إذا اقترنتا في سياق الكالم فلكل 
واحدة مكان من الكالم، حيث يراد بالرأفة درء املفاسد، ويراد بالرحمة 
جلب اخلير واملصالح”)1(، ودعموا هذا الرأي بأننا نقول ملن أصابه بالء 
في الدنيا في ضمنه خير له في اآلخرة: إن اهلل قد رحمه بهذا البالء، 
ونقول ملن أصابته عافية في الدنيا في ضمنها خير في اآلخرة، واتصلت 
له العافية أواًل وآخًرا وظاهًرا وباطًنا: إن اهلل قد رأف به، وهذا ما قصده 
ابتالء اخللق باألوامر والنواهي  القيم حني قال: “ومن رحمته   ابن 
َص  رحمة لهم وحمّية، ال حاجة منه إليهم مبا أمرهم به، ومن رحمته أن نغَّ
رها لئال يسكنوا إليها، وال يطمئنوا إليها، ويرغبوا عن  عليهم الدنيا وكدَّ
النعيم املقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط االبتالء واالمتحان، 
فمنعهم ليعطَيهم، وابتالهم ليعافيهم”)2(، فالرحمة تسبق الرأفة، والرأفة 
هي املنزلة التي تعُقبُها، فإذا رقَّ القلب دعاه ذلك إلى الرحمة، وإذا رِحَم 

ت رحمته وامتأل القلب بها كانت الرأفة. واشتدَّ
)ڀ  ڀ   تعالى:  قوله  في  واحدة  مرة  وردت  فقد  كلمة حنان  أما   
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺٺ( ]مرمي[ ، وقد ذهب كثير من املفسرين واللغويني 

أمثال الفراء واألزهري إلى أنها تعني الرحمة والعطف واحملبة)3(، ومنهم 
لإلشفاق،  متضمًنا  احلنني  كان  “وملا  قال:  الذي  األصفهاني  الراغب 
واإلشفاق ال ينفكُّ من الرحمة، ُعبَِّر عن الرحمة به في نحو قوله تعالى: 

)ڀ  ڀ  ڀ(”)4(. 

)1(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني. مج 9. ج27، ص190.
)2(  محمد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ج2. ص175.

)3(  راجع: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن. مج 8. ج16. ص43. و: إسماعيل 
ابن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج4. ص442. و: برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. 

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور. دار الكتاب اإلسالمي. القاهرة. 1984م.ج4. ص524.
)4(  الراغب األصفهاني. معجم مفردات ألفاظ القرآن. ص132.
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ومن أضداد الرحمة في اللغة: القسوة، العنف، التعسير، اجلفاء، الطغيان، 
بقسوة  توحي  التي  املفردات  من  وغيرها  واالستبداد  القهر  الظلم،  العتّو، 
القلب وجفاف الروح وموت الضمير ودناءة األخالق وخراب الذمة، وما ينتج 
عن ذلك كله من اعتداء على حقوق العباد، وأكل أموال الضعفاء، واستحالل 

الدماء واألعراض، ونشر الفساد في األرض وإهالك احلرث والنسل.

املطلب الثاني
مصطلح الرحمة في اخلطاب القرآني

السور  مجمل  عن  يغيب  يكاد  ال  أصيل،  قرآني  مصطلح  الرحمة 
اآليات  ثنايا  في  واملكثف  القوّي  بحضوره  نظرنا  يلفت  وهو  القرآنية، 
الكرمية، وقد تعددت تعاريفه وتنوعت بحسب ما تلقيه هذه الكلمة من 
الظالل الكثيفة، وما تكتنزه من املعاني الثرية. وأكثر ما يثير االنتباه أن 
صفة الرحمة قد انفردت في القرآن الكرمي بالصدارة وبفارق كبير عن 
من  واضح  هو  كما  مرة   332 مبشتقاتها  تكررت  فقد  أخرى،  صفة  أي 

اجلدول اآلتي: 

ال�صورالعددالنوعال�صيغة#

1
رحم)4 مرات(
رحمه رحمنا 

رحمته رحمناهم

�صيغة 
املا�صي

 8
مرات

رحم: هود )43()119(، يو�صف )53(، 
الدخان )42(،

رحمه: الأنعام )16(،
رحمنا: امللك )28(،
رحمته: غافر )9(،

رحمناهم: املوؤمنون )75( 
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ال�صورالعددالنوعال�صيغة#

2

ترحمون)8 مرات( 
يرحمكم)2 

مرتان( ترحمنا 
يرحمنا ترحمني 

يرحم

�صيغة 
امل�صارع

 14
مرة

ترحمون: اآل عمران )132(، الأنعام 
)155(، الأعراف )63()204(، 

النور )56(، النمل )46(، ي�ص )45(، 
احلجرات )10(،

يرحمكم: الإ�صراء )8()54(، 
ترحمنا: الأعراف )23(،

يرحمنا: الأعراف )149(، ترحمني: 
هود )47(.

ارحمنا )3 مرات( 3
ارحم ارحمهما

�صيغة 
الأمر

 5
مرات

ارحمنا :البقرة )286(، الأعراف 
)155(، املوؤمنون )109(،

ارحم: املوؤمنون )118(،
ارحمهما: الإ�صراء )24(.

�صيغة �صريحمهم 4
امل�صتقبل

1 مرة 
التوبة )71(.واحدة

5

رحمة )79 مرة(- 
رحمته )25 

مرة( رحمتك )3 
مرات( رحمتنا 

)5 مرات( رحمتي 
)2 مرتني(

�صيغة 
ال�صم 

 114
مرة

رحمة: وردت )79( مرة يف )31( �صورة،
رحمته: وردت )25( مرة يف )18(�صورة،
رحمتك: الأعراف )151(، يون�ص )86(، 

النمل)19(،
رحمتنا: يو�صف )56(، مرمي )50(

)53(، الأنبياء )75()86(،
رحمتي: الأعراف )156(، العنكبوت 

.)23(

�صيغة املرحمة رحًما 6
امل�صدر

 2
مرتان

املرحمة: البلد )17(،
رحًما: الكهف )81(.
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ال�صورالعددالنوعال�صيغة#

اأرحم )4 مرات(7
�صيغة 
ا�صم 

التف�صيل

 4
مرات

اأرحم: الأعراف)151(، 
الأنبياء)83(، يو�صف)64()92(.

8

الأرحام )9 مرات( 
اأرحامكم )2 

مرتان( اأرحامهن 
)1 مرة واحدة(

�صيغة 
ا�صم 
الذات

 12
مرة

الأرحام: اآل عمران)6(،الن�صاء)1(، 
الأنعام )143، 144(، الأنفال )75(، 

الرعد )8(، احلج )5(، لقمان )34(، 
الأحزاب )6(،

اأرحامكم: حممد )22(، املمتحنة )3(، 
اأرحامهن: )البقرة، 228(. 

�صيغة رحماء9
املبالغة

1 مرة 
 الفتح، 29واحدة

57الرحمن10
وردت يف 18 �صورة منها: الفاحتة، 

البقرة، الرعد، الإ�صراء، مرمي، ي�ص، 
الزخرف، امللك وغريها.

114الرحيم 11
وردت يف 42 �صورة منها: الفاحتة، 

البقرة، الن�صاء، التوبة، النحل، النور، 
ال�صعراء، الأحزاب وغريها.

ويبرز من بني هذه الصيغ جميًعا اسم الرحمن الرحيم، الذي تكرر في 
أوائل كل سور القرآن ما عدا سورة التوبة، والذي عده العلماء من أجّل أسماء 
اهلل  وأعظمها وأشهرها بعد اسم اجلاللة )اهلل(، وكالهما مشتق من 

الرحمة، عّرف اهلل بهما نفسه إلى اخللق، فقال عز وجل: )ی  ی   یجئ  
حئ   مئ   ىئ   يئ  جب  حبخب( ]البقرة[، وقال تعالى: )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      
ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھھ( ]احل�صر:22[، قال ابن القيم: 
أظهر  القرآن، وهي من  أم  في  كتابه  بها  اهلل  افتتح  التي  األسماء  “أظهر 
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شعائر التوحيد، والكلمة اجلارية على ألسنة أهل اإلسالم، وهي بسم اهلل 
الرحمن الرحيم، التي هي مفتاح الّطهور، والصالة وجميع األفعال...”)1(.

وقد اقترن هذان االسمان بعضهما ببعض في ستة مواضع في القرآن 
الكرمي، ذهب بعض العلماء إلى أن االسمني مبعنى واحد، وإمنا جمع اهلل 
 بينهما للتوكيد)2(، حيث ورد عن القرطبي قوله: “قال قطرب: يجوز أن 
يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا قوٌل حسن، وفي التوكيد 
أعظم الفائدة، وهو كثير في كالم العرب، ويستغنى عن االستشهاد، والفائدة 
ٌل بعد تفّضل، وإنعام بعد إنعام،  في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إّنه تَفضُّ
وتقوية ملطامع الراغبني، ووْعٌد ال يخِيُب آِملُُه”)3(، وقد عقب اإلمام محمد 
عبده على ذلك قائاًل: “وأنا ال أجيز ملسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن 
في القرآن كلمة تغاير أخرى، ثم تأتي جملرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها 
في نفسها معنى تستقل به. نعم، قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى 
األخرى تقريًرا أو إيضاًحا، ولكن الذي ال أجيزه هو أن يكون معنى الكلمة 
هو عني معنى األخرى بدون زيادة، ثم يؤتى بها جملرد التأكيد ال غير بحيث 
تكون من قبيل ما يسمى باملترادف في عرف أهل اللغة. فإن ذلك ال يقع إال 

في كالم من يرمي في لفظه إلى مجرد التنميق والتزويق”)4(.
العلماء واملفسرين على وجود فروق في معانيهما،  اتفق كثير من  بينما 
صفة  عن  انفردت  الرحمن  صفة  أن  وأبرزها:  الفروق،  هذه  في  لوا  وفصَّ
ى به غيره، قال تعالى:  يَُسمَّ اهلل الذي ال يجوز أن  باقترانها باسم  الرحيم 
)1(  محمد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية. مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة. اختصره: 
ابن املوصلي. حتقيق: سيد إبراهيم. دار احلديث. القاهرة. ط 1. 1422هـ - 2001م. ج2. ص112.
)2(  أحمد بن محمد النحاس. معاني القرآن. حتقيق: محمد علي الصابوني. جامعة أم القرى. مكة 

املكرمة. ط 1. 1409هـ. ج1. ص54.
)3(  محمد بن أحمد األنصاري القرطبي. األسنى في شرح أسماء الله احلسنى وصفاته. حتقيق: عرفان 

ابن سليم العشا حسونة الدمشقي. املكتبة العصرية. بيروت. ط 1. 1426هـ - 2005م. ص400.
)4(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج1. ص33.
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ب  )ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ( ]الإ�صراء:110[ ، وعقَّ

فيه  يشركه  ال  الذي  االسم  به  بقوله:”فعادل  اآلية  هذه  على  اجلوهري 
غيره”)1(، وقال ابن دريد: “فكما أن اهلل اسم ليس ألحد فيه شركة كذلك 
البدء بالرحمن الرحيم،  الرحمن”)2(، وقال سيد قطب: “ووصفه  في 
هاتني  باجتماع  وحده  وهو اخملتص  وحاالتها،  الرحمة  معاني  كل  يستغرق 
الصفتني، كما أنه اخملتص وحده بصفة الرحمن. فمن اجلائز أن يوصف 
عبد من عباده بأنه رحيم؛ ولكن من املمتنع من الناحية اإلميانية أن يوصف 

عبد من عباده بأنه رحمن، ومن باب أولى أن جتتمع له الصفتان”)3(. 
مبالغة:  صيغة  في  جاءت  الرحمن  صفة  أن  أيًضا  الفروق  هذه  ومن 
“الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة، 
ولو  رحم  ملن  يقال  راحًما  ألن  فاعل،  من  أبلغ  وفعيل  فعيل،  من  أبلغ  وهي 
مرة، ورحيما يقال ملن َكثَُر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة”)4(، وقال 
ابن اجلوزي: “وخالصة األمر أن الرحمن مشتق من الرحمة، مبنيٌّ على 
املبالغة، ومعناه ذو الرحمة التي ال نظير له فيها”)5(، ورأى بعضهم أن صفة 
واملعادي،  املوالي  تشمل  التي  العامة،  اإللهية  الرحمة  إلى  ترمز  الرحمن 
ى  يسمَّ ال  لذلك  مبالغة  صيغة  وهي  واملسيء،  واحملسن  والكافر،  واملؤمن 
التي خص  إلى الرحمة اخلاصة اإللهية،  ، والرحيم ترمز  اهلل  به غير 
املتقني احملسنني: “ولعل  املؤمنني، وجعلها من نصيب  اهلل  عباده  بها 
الرحمة  بزيادة  املؤمنني  تخصيص  يفيد  ما  الرحمن  بعد  الرحيم  ذكر  في 

)1(  إسماعيل بن حماد اجلوهري. تاج اللغة وصحاح العربية. مادة رحم. ج5. ص1929.
)2(  محمد بن احلسن بن دريد. جمهرة اللغة. حتقيق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للماليني. بيروت. 

ط1. 1987م. ج1. ص524.
)3(  سيد قطب. في ظالل القرآن. دار الشروق. بيروت. ط 7. 1398هـ - 1978م. ج1. ص21 - 22.

)4(  عبدالرحمن بن محمد الثعالبي. اجلواهر احلسان في تفسير القرآن. مؤسسة األعلى. بيروت.ج1. 
ص21.

)5(  عبدالرحمن بن علي بن اجلوزي. زاد املسير في علم التفسير. املكتب اإلسالمي. بيروت. ط 3. 
1404هـ. ج1. ص9.
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ورحيم  الدنيا  رحمن  اهلل   فإن  واآلخرة،  الدنيا  في  رحمته  عموم  بعد 
املنار:  تفسير  وفي  اجلنة”)1(،  وإدخالهم  باملغفرة  املؤمنني  يرحم  اآلخرة، 
“واجلمهور على أن معنى )الرحمن( املنعم بجالئل النعم، ومعنى )الرحيم( 
تشمل  عامة  بنعم  املنعم  هو  الرحمن  إن  يقول:  وبعضهم  بدقائقها،  املنعم 
الكافرين مع غيرهم، والرحيم هو املنعم بالنعم اخلاصة باملؤمنني. وكل هذا 

حتكم في اللغة، مبني على أن زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى”)2(. 
القرآن  من  مواضع  ثالثة  في  مفردة  وردت  فقد  الرحيم  صيغة  أما 
باهلل  الصفات اخلاصة  من  بجملة  أخرى  آيات  في  اقترنت  كما  الكرمي)3(، 
عز وجل منها: الغفور، العزيز، التواب، الرؤوف، الودود، البر. فاسم الغفور 
التي  املعاني  أكثر  من  وهي   ،)52( مرة  وخمسني  اثنتني  بالرحيم  اقترن 
اقترنت ببعضها في القرآن الكرمي، وقد علق محمد الطاهر بن عاشور على 
ذلك بقوله: “إن الرحيم يؤكد معنى الغفور، ليطمئن أهل العمل الصالح إلى 
مغفرة اهلل ورحمته، وليستدعي أهل اإلعراض والصدوف إلى اإلقالع عما 
هم فيه”)4(. ولم تأت صفة الرحمة سابقة على املغفرة إال في موضع واحد 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   )ٿ   وجل:  عز  قوله  في 
ذلك  السامرائي  فاضل  وعلل  ]�صباأ:2[،  ڃڃ(  ڄ   ڄ    ڄڄ   ڦ   ڦ  
بتعليل لطيف، فقال: “وسبب تقدمي الغفور على الرحيم: أن املغفرة سالمة، 
والرحمة غنيمة والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة، وإمنا تأخرت في سورة سبأ، 
ألن الرحمة شملتهم جميًعا واملغفرة تخص بعًضا، والعموم قبل اخلصوص 
واحليوان  واجلن  اإلنس  من  اخلالئق  جميع  أن  ذلك:  وإليضاح  بالرتبة. 
وغيرهم محتاجون إلى رحمته، فهي برحمته حتيا وتعيش وبرحمته تتراحم 
للمكلَّفني  ، واملغفرة ال تأتي إال  وأما املغفرة فتخص املكلفني فالرحمة أعمُّ

)1(  عبدالرحمن بن محمد الثعالبي. اجلواهر احلسان في تفسير القرآن. ج1. ص21.
)2(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج1. ص40.

)3(  النساء، 29. اإلسراء، 66. األحزاب، 43.
)4(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج6. ص157.
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األولى  اآليتني  بعد  ذكرهم  جاء  وإمنا  لهم،  اهلل   يغفر  الذين  واملذنبني 
والثانية لذا اقتضى تأخير الغفور لتأخر املغفور لهم في سياق اآلية. أما في 
باقي سور القرآن الكرمي فقد وردت الغفور الرحيم؛ ألنه تقّدم ذكر املكلَّفني 

فيذنبون فيغفر اهلل  لهم، فتطلّب تقدمي املغفرة على الرحمة”)1(. 
واقترن اسم العزيز بالرحيم أربع عشر مرة )14(، وقد ذكر العلماء من 
لطائف هذا االقتران: أن الرحمة اإللهية نابعة من العزة والقوة والقدرة، 
بعزته، ونصر من يطيعه برحمته)2(،  قادر على قهر من يعصيه  فهو  
واقترن اسم التواب بالرحيم عشر مرات، قال الشعراوي: “والتواب صيغة 
مبالغة، فكلما تكررت التوبة من العبد بتكرار ذنبه، كلما تكرر القبول من 
 ،)9( مرات  تسع  بالرحيم  الرؤوف  اسم  برحمته”)3(.واقترن  لعباده  اهلل 
“وما  القيم:  ابن  قال  واحدة.  مرة  الودود  واسم  واحدة،  مرة  البر  واسم 
ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر ملن أساء 
إليه وال يحبه، وكذلك قد يرحم من ال يحب، والرب  يغفر لعبده إذا 

تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك”)4(.
ومما سبق يتضح لنا أن الرحمة مصطلح قرآني واسع احلضور، شديد 
الصلة بكثير من الصفات اإللهية التي اقترنت به وأنبأت عن سعته وشموله 

لكل دقائق الوجود وشؤون احلياة. 

)1(  فاضل السامرائي. ملسات بيانية في نصوص من التنزيل. دار عمار. عمان. األردن. ط 3. 1423هـ - 
2003م. ص315.

العربي.  الكتاب  القرآن. دار  الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. اإلتقان في علوم  )2(  جالل 
بيروت. 1419هـ - 1999م. ج2. ص113.

)3(  محمد متولي الشعراوي. أسماء الله احلسنى. املكتبة التوقيفية للتراث. القاهرة. 2010م. ص278.
والنشر.  للطباعة  املعرفة  دار  القرآن.  أقسام  في  التبيان  اجلوزية.  قيم  بن  بكر  أبي  بن  )4(  محمد 

القاهرة. 2004م. ج1. ص93.



155

املبحث الثاني
خصائص الرحمة اإللهية

وفيه خمسة مطالب:
يدرك  الرحمة  مصطلح  فيها  ورد  التي  الكثيرة  اآليات  في  املتأمل  إن 
أن هذه الصفة الربانية متغلغلة في كل ذرة من ذرات الوجود، تتراءى لنا 
مظاهرها في كل حركاته وسكناته، وتتجلى في جميع مظاهر هذا الكون 
برأفته ورفقه  ويَُسيِّر شؤونه  بعنايته،  الرحيم  الرحمن  الذي يرعاه  البديع 
التي  الرحمة،  هذه  في خصائص  تأملنا  من  نستخلصه  ما  وهذا  ولطفه. 
ح فيما يلي: تؤكد شمولها وسعتها واستيعابها جلميع اخلالئق، كما سنوضِّ

 
املطلب األول

ارتباط الرحمة بالذات اإللهية

نستشف من اخلطاب القرآني أن من أخص خصائص الرحمة اإللهية 
، وصف بها  ارتباطها باخلالق عز وجل، فالرحمة صفة ثابتة من صفاته 
نفسه العلية في مواضع كثيرة من القرآن الكرمي، وأكد أنه مصدر الرحمة 
كلها )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأنعام:133[، جاء في تفسير الطبري: “يقول 
جل ثناؤه )وربك( الذي أمر عباده مبا أمرهم به، ونهاهم عما نهاهم عنه، 
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وأثابهم على الطاعة، وعاقبهم على املعصية )الغني(، عن عباده الذين أمرهم 
احملتاجون  وهم  إياه،  وعبادتهم  أعمالهم  وعن  نهى،  عما  ونهاهم  أمر،  مبا 
وضرهم.  ونفعهم  وأقواتهم،  وأرزاقهم  ومماتهم،  حياتهم  بيده  ألنه  إليه، 
يقول عز ذكره: فلم أخلقهم، يا محمد، ولم آمرهم مبا أمرتهم به، وأنههم 
عما نهيتهم عنه، حلاجة لي إليهم، وال إلى أعمالهم، ولكن ألتفضل عليهم 
برحمتي، وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا، فإني ذو الرأفة والرحمة”)1(.

: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الأنعام:54[، قال الطبري:  وقال 
“قضى  أنه بعباده رحيم، ال يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم اإلنابة 
والتوبة، وهذا من اهلل  ذكره استعطاف للمعِرضني عنه إلى اإلقبال 
إليه بالتوبة”)2(، وقال ابن كثير:” أوجبها على نفسه الكرمية، تفضاًل منه 

وإحساًنا وامتناًنا”)3(.
فهذه الرحمة ذات املصدر اإللهي تفيض باخلير وتِسحُّ بالعطاء، ألنها 
نابعة من إله غنيٍّ بيده خزائن السموات واألرض، ينفق منها كيف يشاء، 
ويغمر بها مخلوقاته، وهو يعاملهم مبا عنده من الرحمة الواسعة، وليس 
مبا يستحقونه من املعاملة، إذ في كثير من أعمالهم وأقوالهم الظلم والبغي 
والفساد والعدوان واإلسراف، وغيرها من املنكرات واملوبقات، ولو أنه  

)ھ   ھ  ھ   الناس:  لهلك  وضع ميزان عدله ورفع موجبات رحمته 
ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( ]الكهف:58[، قال السعدي: 
اهلل  “ثم أخبر  عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب، ويتوب 
العباد  آخذ  لو  وأنه  بإحسانه،  ويشمله  برحمته،  فيتغمده  يتوب،  من  على 
ل لهم العذاب. ولكنه  حليم ال  على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجَّ

)1(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج12. ص126.
)2(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج5. ص154.

)3(  إسماعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج3. ص263.
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يعجل بالعقوبة، بل ميهل وال يهمل. وهذه سنته في األولني واآلخرين، أن ال 
يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة واإلنابة. فإن تابوا وأنابوا غفر 
لهم ورحمهم، وأزال عنهم العقاب”)1(. لذلك قال الفيروز آبادي: “الرحمة 
سبب واصل بني اهلل وبني عباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، 

وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم”)2(.
هي  وإمنا  القاصرة،  العباد  مبعايير  تَُقاُس  ال  الربانية  الرحمة  وهذه 
تبدو  البشر. فقد  به  يحيط  الذي ال  الواسع،  وعلمه  اهلل  خاضعة حلكمة 
األوامر والنواهي والزواجر وسيرورة األحداث للناس كأنها عقاب أو تشديد 
من اهلل، بينما هي حتمل في باطنها الرحمة والرأفة واللطف اإللهي. يقول 
لهم،  رحمًة  والنواهي  باألوامر  اخللق  ابتالء  رحمته   “من  القيم:  ابن 
وحميًة ال حاجة منه إليهم مبا أمرهم به، ومن رحمته أْن نَغَّص عليهم الدنيا 
رها، لئال يسكنوا إليها، وال يطمئنوا إليها، ويرغبوا عن النعيم املقيم في  وكدَّ
داره وجواره، فساقهم إليها بسياط االبتالء واالمتحان، فمنعهم ليعطيهم، 
نفسه  رهم  أن حذَّ بهم  ليحييهم، ومن رحمته  وأماتهم  ليعافيهم،  وابتالهم 

لئال يغتروا به، ومن رحمته أن أنزل لهم كتًبا، وأرسل لهم الرسل”)3(.

املطلب الثاني
سعة رحمة اهلل وشمولها لكل شيء

أيًضا شمولها  اهلل  القرآني أن من خصائص رحمة  وينبئنا اخلطاب 
وسعتها سعًة ال حدود لها، يدبر بها  شؤون العاملني، ويسبغها بلطفه 

)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص481.
العزيز.  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر  الفيروزآبادي.  يعقوب  بن  محمد  الدين  )2(  مجد 

حتقيق: محمد النجار.املكتبة العلمية. بيروت. ج3. ص54.
)3(  محمد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ج2. ص244.
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على جميع خلقه البرَّ والفاجر، والطائع والعاصي، واملؤمن والكافر، فال 
مخلوق إال وقد شملته هذه الرحمة، ووصلت إليه منَّة اهلل، وغمره فضله، 
ه إحسانه، من حلمه على عباده ورزقه إياهم، وتوفيقه لهم في أمور  وعمَّ
معاشهم ودنياهم، فاجلميع يتقلبون في رحمته آناء الليل وأطراف النهار، 
تتمثل في مظاهر ال  اهلل  ونظامه: “ورحمة  العالم  قوام  الرحمة  وبهذه 
يحصيها العد، ويعجز اإلنسان عن مجرد مالحقتها وتسجيلها في ذات 
نفسه وتكوينه، وتكرميه مبا كرمه، وفيما سخر له من حوله ومن فوقه 
ومن حتته، وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما ال يعلمه، وهو كثير”)1(. 
أنها  شأنها  أي  ]الأعراف:156[،  ٹ(  ٹ   ٹ   )ٿ    تعالى:  قال 
واسعة تبلغ كل شيء، ما من مسلم وال كافر وال مطيع وال عاص وال حيوان 
وال جماد، إال وهو متقلب في الدنيا برحمته. قال اآللوسي: “ورحمتي 
وسعت كل شيء: إنساًنا كان أو غيره، مطيعا كان أو غيره، فما من شيء 
إال وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها، بل ما من معذب 

إال ويرشح عليه ما يرشح منها”)2(. 

املطلب الثالث
رحمة اهلل مبذولة جلميع اخللق في الدنيا

فأبوابه مفتوحة لكل من أراد أن يستظل بظل رحمته، وينعم بجواره، 
وينال موجبات مغفرته، ويعود إلى حظيرة عفوه، ويحظى بستره وإحسانه، 
وقد بيَّن لنا  في كتابه الكرمي أنه عفوٌّ كرمي، يغفر الذنوب، ويتجاوز عن 
السيئات ويقيل العثرات، وميحو الزالت، ويتوب على التائبني ويفرح بعودة 

)1(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2921.
)2(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني. ج9. ص78.
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السيئات  من  أسلفوا  ما  ل  ليبدِّ إنه  حتى  إكرامهم  في  ويبالغ  اخملطئني، 
واتباعهم  واملنكرات،  للمعاصي  تركهم  على  لهم  مكافأة  لهم،  حسنات 
اهلل في متناول كل من أراد أن  اهلل املستقيم. لذلك فإن رحمة  لصراط 
ى الوسائل املوصلة إليها “وما  يعيش في كنفها، فيطلبها بأسبابها، ويتحرَّ
بني الناس ورحمة اهلل إال أن يطلبوها مباشرة منه، بال وساطة وبال وسيلة 

إال التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسالم.)1(”
وينبئنا اخلطاب القرآني أن رحمة اهلل ال تعزُّ على طالب في أيِّ مكان 
  يوسف  ووجدها  النار.  في    إبراهيم  “وجدها  حال:  أّي  في  وال 
 في بطن احلوت  في اجلب كما وجدها في السجن. ووجدها يونس 
في ظلمات ثالث. ووجدها موسى  في اليم، وهو طفل مجرد من كل 
قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص 
افتقدوها في  الكهف حني  الكهف في  ويبحث عنه. ووجدها أصحاب  به 

)پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   لبعض:  بعضهم  فقال  والدور.  القصور 
والقوم  الغار،  في  وصاحبه   S اهلل  رسول  ووجدها  ]الكهف:16[  ٺ( 
ما  كل  من  يأًسا  إليها  آوى  من  كلُّ  ووجدها  اآلثار،  ون  ويُقصُّ بونهما  يتعقَّ
سواها، منقطًعا عن كل شبهة في قوة، وعن كل مظنَّة في رحمة، قاصًدا 

باب اهلل وحده دون األبواب”)2(.

املطلب الرابع
الرحمة كلها بيد اهلل

فهو  مصدرها األول واألخير، من فضله تنبع، ومن إحسانه تفيض، 
)1(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2923.
)2(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2923.
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ورحمة العباد بعضهم ببعض فيض من رحمته، وليس مبقدور أحد أن ميسك 
هذه الرحمة إذا أرسلها رب األرباب، وال مبقدوره أن يرسل منها مثقال ذرة 

)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   إذا أمسكها العزيز الوهاب. قال تعالى: 
ۉې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئۇئ( ]فاطر:2[: “ثم إنه متى فتح 
اهلل أبواب رحمته فال ممسك لها، ومتى أمسكها فال مرسل لها، ومن ثَمَّ فال 
مخافة من أحد، وال رجاء في أحد، وال مخافة من شيء، وال رجاء في شيء، 
وال خوف من فوت وسيلة، وال رجاء مع الوسيلة، إمنا هي مشيئة اهلل، ما يفتح 
اهلل فال ممسك له، وما ميسك اهلل فال مرسل له، واألمر مباشرة إلى اهلل 
ب على اإلرسال واإلمساك. ويرسل وميسك  ر بال ُمَعقِّ )ەئ  وئ   وئ(، يَُقدِّ

وفق حكمة تكمن وراء اإلرسال واإلمساك”.)1( وهذه احلقيقة اجلميلة تبعث 
في نفوس املؤمنني االطمئنان، وتنشر فيها الراحة واالستسالم لرب العاملني، 
يتسلل  وال  النوائب،  تغلبها  وال  املصائب،  تكسرها  فال  باألمان،  وتشعرها 

اليأس إليها، وهي موقنة أن رحمة اهلل ترعاها بعنايتها.

املطلب اخلامس
رحمة اهلل عامة في الدنيا جلميع اخللق

وخاصة في اآلخرة باملؤمنني

وفيه ثالث مسائل: 
املسألة األولى: 

أجمع كثير من العلماء واملفسرين على أن من خصائص رحمة اهلل أنها عامة 
البشر جميًعا على اختالف أجناسهم  يتفّيؤ ظاللها  الدنيا،  جلميع اخللق في 

)1(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2923.
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ومللهم ونحلهم واعتقاداتهم، ال مينعهم اهلل من االنتفاع بشمسه وال قمره وال 
رزقه، وال يبخل عليهم باألمن والصحة والعافية واألقوات الوفيرة والنعم الكثيرة: 
)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ( ]الإ�صراء[، ألن 

الدنيا دار ابتالء، تتساوى فيها فرص اجلميع في العطاء، ليتنافس الناس أيُّهم 
أحسن عمال. يقول عبداحلميد بن باديس: “وأما في الدنيا فإنهم قد أُْعُطوا 
وفي  البشرية،  اخللقة  في  تساووا  فقد  أسبابها.  من  نُوا  وُمكِّ احلياة،  ِنَعم  من 
ر، وفي اإلرادة احلرة. وقد أظلَّتهم السماء، وأصابتهم نعمة  العقل املميِّز املفكِّ
الشمس والقمر والكواكب وما ينزل من السماء. وقد أقلَّتهم األرض وشملتهم 
نعمة الهواء واملاء والغذاء والدواء والنبات واحليوان واجلماد، وكلَّ ما يخرج من 
األرض، وجاءتهم كلهم رسل اهلل بآياته السمعية داعية إليه، فاختار كلٌّ بعقله 

- وهو حرٌّ في إرادته حرية ال ميكن ألحد أن يكابر فيها ما اختار لنفسه”)1(.

املسألة الثانية:
أما في اآلخرة التي هي دار حساب وجزاء، فإن الرحمة التي تقتضي 
دخول اجلنة ستكون من نصيب املؤمنني فقط، أولئك الذين آمنوا واتقوا، 
اهلل،  طريق  على  لتستقيم  أنفسهم،  وجاهدوا  والعمل،  القول  وأحسنوا 
وخالفوا أهواءهم، وقتلوا نوازع الشر واالستكبار فيها، وزرعوا اخلير بني 
الناس، وأمروا باملعروف، ونهوا عن املنكر، وكانوا حراًسا أوفياء لقيم العدل 
واجنرفوا  املستقيم،  الصراط  تنكبوا  العصاة، ألنهم  منها  ويُْحَرم  واخلير. 
مع تيارات الكفر واجلحود والنفاق والهوى، وعاثوا في األرض فسادا. قال 

تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]الأعراف:156[.

)1(  عبداحلميد بن باديس. تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كالم احلكيم اخلبير. جمع وترتيب 
وإعداد وتعليق: توفيق محمد شاهني ومحمد الصالح رمضان. ط3. 1399هـ - 1979م. دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. ص79.
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املسألة الثالثة:
وهناك فئات محرومة من رحمة اهلل يوم القيامة حرماًنا مطلًقا، خصها 
اخلطاب القرآني بالذكر، ملا ألصحابها من أثر بالغ في الفساد واإلفساد، 
وهم الكافرون والطغاة والظاملون واجملرمون. وإذا كانت أسماؤهم تختلف 
رؤوس  كونهم  في  جميًعا  يشتركون  فإنهم  معاصيهم،  أنواع  باختالف 
الشر ومصدر الفساد في األرض. ومما جتدر اإلشارة إليه أن الكافرين 
أو  اهلل لكفرهم به وجحودهم لوجوده  إمنا استحقوا احلرمان من رحمة 
شركهم وعدم إفراده بالعبودية، ونال الطغاة واجملرمون والظاملون اجلزاء 
نفسه، ألنهم جمعوا إلى الكفر باهلل أو الشرك به صفات الطغيان والظلم 

واإلجرام، كما يتضح ذلك من سياق اآليات، وفيما يأتي توضيح لذلك: 

أ. الفئة األولى الكافرون:
الذين يكفرون باهلل، ويتخبطون في الشك والريب، ويجحدون وحدانيته، 
ويرفضون احلق الذي جاء به األنبياء، وينكرون البعث واحلساب، ويرفضون 
االستماع إلى الوحي، ويعطلون عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، فال يقلِّبونها 
في آيات اهلل الظاهرة، ويحاربون اهلل ورسوله، ويوالون الطواغيت للقضاء 

على املؤمنني، ويصدون عن سبيل اهلل. قال تعالى: )ېئ  ېئ        ىئ  
ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ( ]العنكبوت[، قال 
الرازي: “)ی  ی  ی  ی( ملا أشركوا أخرجوا أنفسهم عن محل 
الرحمة، ألن من يكون له جهة واحدة تدفع حاجته ال غير يُْرَحم، وإذا كان 
له جهات متعددة ال يبقى محاّلً للرحمة، فإذا جعلوا لهم آلهة لم يعترفوا 

باحلاجة إلى طريق متعني، فييأسوا من رحمة اهلل”)1(.
)1(  فخر الدين محمد بن عمر الرازي. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية. بيروت. 

1425هـ-2004م. ج20. ص45.
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وفي تفسيرها أيًضا قال السعدي: “يخبر  من هم الذين زال عنهم 
اخلير، وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله، ومبا جاؤوهم 
الدنيا، فلذلك قدموا على ما  إال  اهلل، فليس عندهم  بلقاء  به، وكذبوا 
أقدموا عليه من الشرك واملعاصي، ألنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من 
عاقبة ذلك، ولهذا قال: أولئك يئسوا من رحمتي، أي: فلذلك لم يعلموا 
لعملوا  رحمته،  في  فلو طمعوا  وإال  الرحمة،  به  يحصلون  واحًدا  سبًبا 
ويعقب  أعظم احملاذير”)1(،  اهلل من  واإلياس من رحمة  أعمااًل،  لذلك 
سيد قطب على هذه اآلية قائاًل: “ذلك أنه ال ييأس اإلنسان من رحمة 
اهلل إال حني يكفر قلبه، وينقطع ما بينه وبني ربه، وكذلك هو ال يكفر إال 
وقد يئس من اتصال قلبه باهلل، وجفت نداوته، ولم يعد له إلى رحمة اهلل 

سبيل، والعاقبة معروفة: وأولئك لهم عذاب أليم”)2(.

ب. الفئة الثانية الطغاة:
وهم الذين جمعوا إلى الكفر أو الشرك صفة الطغيان، فقست قلوبهم 
وجاوزوا  الدماء،  وسفك  الظلم  في  وأسرفوا  وحاربوه،  احلق  وأنكروا 
احلد في البغي في األرض، فأهلكوا احلرث والنسل، فهؤالء محرومون 
من هذه الرحمة، ألنهم ليسوا أهاًل لها، وقد جزم اهلل  أنه لو رحمهم 
وكشف عنهم الضر لبالغوا في الفساد، ومللؤوا الدنيا طغياًنا وظلًما، قال 
ڀڀ(  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   تعالى: 
]املوؤمنون:75[ “وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس، القاسية قلوبهم، 

الغافلني عن اهلل، املكذبني باآلخرة”)3(.

ج. الفئة الثالثة اجملرمون:
احلق  أهل  من  ويسخرون  أتباعهم،  ويؤذون  األنبياء،  يعادون  الذين 

)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ج6. ص1310.
)2(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2732.
)3(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج4. ص2477.
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والصالح وميكرون بهم ويصدون عن سبيل اهلل، ويغرقون في مظاهر 
الترف. وقد دل سياق اآليات الكرمية أنه ليس املراد باجملرمني كل 
تعالى:  قال  واملشركون.  الكافرون  به  املراد  بل  معصية،  ارتكب  من 

ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

بنا  رحمة(  ذو  ربكم  “)فقل  الطبري:  قال  ]الأنعام[،  ڀٺ( 

ومبن كان به مؤمًنا من عباده، وبغيرهم من خلقه، )واسعة( تسع جميع 
خلقه، احملسن واملسيء، ال يعاجل من كفر به بالعقوبة، وال من عصاه 
بالنقمة، وال يدع كرامة من آمن به وأطاعه، وال يحرمه ثواب عمله، 
رحمة منه بكال الفريقني، ولكن بأسه وسطوته وعذابه ال يرده إذا أحله 
عند غضبه على اجملرمني، و)اجملرمون( هم الذين أجرموا فاكتسبوا 

الذنوب واجترحوا السيئات. )1(”

د. الفئة الرابعة الظاملون:
هزًؤا،  ويتخذونها  عنها،  ويعرضون  اهلل،  آيات  يجحدون  الذين  وهم 
ويتعدون حدوده ويتبعون الهوى، ويضلون الناس بغير علم، قال تعالى: 

)ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ال  الذين  الظاملون  السعدي: “وأما  قال  ]ال�صورى[،  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ( 
يصلحون لصالح، فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون اهلل من 
وليٍّ يتوالهم، فيحصل لهم احملبوب، وال نصير يدفع عنهم املكروه”)2(. 
کک(  ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ    ڎ   )ڌ    تعالى:  وقال 
]الإن�صان[، فكل من تلبَّس بظلم فهو مطرود من رحمة اهلل، وأعظم الظلم 

تشمل  ال  واآلية  باآلخرة،  والتكذيب  اجلزاء  وإنكار  والشرك،  الكفر 
التوحيد.  دائرة  في  يظلون  لكنهم  ظلًما  يقترفون  قد  الذين  املؤمنني 

)1(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن. ج12. ص207.
)2(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص1582.
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قال السعدي: “يدخل من يشاء في رحمته، فيختصه بعنايته، ويوفقه 
ألسباب السعادة، ويهديه لطرقها. والظاملني الذين اختاروا الشقاء على 

الهدى أعد لهم عذاًبا أليًما بظلمهم وعدوانهم”)1(.
ومما سبق يتضح لنا أن رحمة اهلل في الدنيا عامة للجميع، أما في 
، والذي يضع  اآلخرة فإنها خاصة باملؤمنني، كما يقتضيه عدل اهلل 

املوازين القسط لتُْجَزى كل نفس مبا عملت. 

)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص903.
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املبحث الثالث
مقام الرحمة اإللهية

في اخلطاب القرآني، وأبرز معامله

ال نبالغ إذا قلنا: إن صفة الرحمة قد حازت في اخلطاب القرآني قصب 
السبق، وانفردت بالصدارة وبفارق كبير عن أي صفة أخرى، حيث تكررت 
أن  إلى  الباحثني يذهب  إن بعض  بل  مبشتقاتها -كما أسلفنا- 332 مرة، 
عددها يبلغ 340 مرة: “فهي تتوزع تقريًبا صفحات املصحف كلها، لتصل 
نسبة  تبلغ  أن  لتوشك  حتى  السنة  أيام  بعدد  تكون  تكاد  موقًعا،   340 إلى 
 32 على  يتوزع  الرقم  أن هذا  رسوًخا  األمر  ويزيد  يوم!  كل  قرآنية  رحمة 
تصريًفا واشتقاًقا، مما يدل على سعة تداول القرآن الكرمي للفظة الرحمة 
وِعَظِم تصرفها في ثناياه أفعااًل وأسماء وصفات، باملفرد واجلمع، باإلسناد 
واإلطالق”)1(. وفي املقابل فقد جاءت كثير من الصفات التي زكاها القرآن 
في منزلة تالية ملنزلة الرحمة، حيث وردت صفة الصدق مثاًل )145مرة(، 
والصبر )90 مرة( والعفو )43 مرة( والكرم )42 مرة( واألمانة)40 مرة( كما 

هو مبيَّن في الرسم البياني التالي)2(: 

)1(  أبو زيد املقرئ اإلدريسي. عموم الرحمة وعاملية اإلسالم. مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألبحاث 
والدراسات. الدار البيضاء. املغرب. ط1. مارس 2014م. ص15.

)2(  راغب السرجاني، الرحمة في حياة الرسول S، رابطة العالم اإلسالمي. مكة املكرمة. ص45.
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ويتضح لنا مقام الرحمة في اخلطاب القرآني جلًيا في كثير من املعالم 
التي تقابلنا في أثناء تصفحنا لكتاب اهلل، ومن أبرز هذه املعالم: 

أ. تكرار البسملة في كل السور:
فجميع سور القرآن الكرمي -ما عدا سورة التوبة- تبتدئ بالبسملة التي 
اإللهية  الصفات  دون سائر  بالذات  والرحيم  الرحمن  تتضمن صفتي 
املبثوثة في ثنايا اآليات، وهذا دليل على متيَّزها وعلوِّ مقامها، إذ هي 
القرآن  هذا  أنزل  الذي  أن  على  لتدل  وأبعادها،  مبعانيها  مقصودة 
ر سوره بهاتني الصفتني إمنا يرعى مخلوقاته بهما ويدبر شؤونهم  وصدَّ
بهاتني  السور  كل  تصدير  أن  أحد  على  يخفى  “وليس  مبقتضاهما: 
الصفتني )الرحمن الرحيم( أمر له داللته الواضحة على أهمية الرحمة 
اهلل عز وجل مع  في التشريع اإلسالمي... وكان من املمكن أن يجمع 
صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو احلكيم أو السميع أو 
البصير، وكان من املمكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى حتمل معنى 
الرحمة،  بحيث ال تطغى عنده صفة  القارئ،  توازًنا عند  يحقق  آخر، 
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وذلك مثل اجلبار أو املنتقم أو القهار، ولكن اجلمع بني هاتني الصفتني 
املتقاربتني في كل بداية لسور القرآن الكرمي يعطي االنطباع الواضح 
َمة بال منازع على كل الصفات األخرى، وأن  ا، وهو أن الرحمة ُمقدَّ جّدً
التعامل بالرحمة هو األصل الذي ال ينهار أبًدا، وال يتداعى أمام غيره 

من األصول”)1(.

ب. العدد الكبير من اآليات الواردة في الرحمة:
فقد أسلفنا أن لفظ الرحمة قد ورد في القرآن الكرمي بصيغه اخملتلفة 
ومشتقاته 332 مرة، واستوعب من املعاني اجلليلة واإلشارات اللطيفة 
من شيوع  ليعجب  الكرمي  القرآن  في  الناظر  إن  الكثير، حتى  الشيء 
الرحمة بلفظها ومعانيها ومرادفاتها في ثنايا آياته؛ فهي تتوزع نسيج 

القرآن الكرمي وتزيِّنه مبعانيها الغنية، وتؤكد حقيقة كونه فعاًل )پ  
لكتابه  اهلل  تكرار وصف  إلى  ]الأعراف:52[، إضافة  پ  پ    ڀ( 

بأنه )الرحمة(، وما يالبسها من شفاء ونور وهداية.

ج. طلب الرحمة في دعوات املالئكة واألنبياء واملؤمنني:
مكانة  واملؤمنني  واألنبياء  املالئكة  دعوات  في  للرحمة  أن  جند  حيث 
في  وملجؤهم  جميًعا،  مقصدهم  فهي  القرآني،  اخلطاب  في  متميزة 

امللّمات، ومطلبهم األسمى في الدنيا واآلخرة. 
ففي دعوات املالئكة املقربني الذين يحملون العرش توسل إلى اهلل أن 

ۋ   )ۋ   برحمته:  يشملهم  وأن  سبيله،  واتبعوا  تابوا  للذين  يغفر 
ائ    ى   ى   ې   ې   ې    ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ائەئ   
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  

)1(  راغب السرجاني. الرحمة في حياة الرسول S. ص33.
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]غافر:9-7[،  ڦڦ(  ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ  
معرفتهم  كمال  املالئكة  من  الدعاء  هذا  تضمن  “وقد  السعدي:  قال 
بربهم، والتوسل إلى اهلل بأسمائه احلسنى، التي يحب من عباده التوسل 
بها إليه، والدعاء مبا يناسب ما دعوا اهلل فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول 
الرحمة وإزالة ما اقتضته النفوس البشرية، التي علم اهلل نقصها توسلوا 

بالرحيم العليم”)1(.
بينهم:  بالرحمة قاسم مشترك  وفي دعوات األنبياء جند أن الدعاء 
“فالرحمة من آثارها التوفيق، والدوام على الهدى في الدنيا، والنعيم 
لهذا املطلب  اللَّه  األبدي في اآلخرة؛ ولهذا كثرت األدعية في كتاب 
اجلليل، وهذا من حسن دعائهم، وأدبهم مع ربهم”)2(. فمن دعاء آدم 

وحواء  بعد أن أزلهما الشيطان وذاقا من الشجرة: )ٱ  ٻ  ٻ  
ومن  ]الأعراف[  ڀڀ(  ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ  

دعاء نوح  عن توبته من سؤاله النجاة لولده الكافر: )ڃ  چ  چ  
  چ  چ  ڇ  ڇ( ]هود:47[، ومن دعاء موسى وهارون
ڭڭ(  ڭ   ۓ    ۓ   )ے    وظلمه:  فرعون  بطش  التقاء 
برحمته  يشمله  أن  ربه  يستعطف    موسى  دعاء  ومن  ]يون�ص:86[، 

)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   العجل:  بعبادة  أن فنت قومه  بعد  هو وأخاه 
دعاء  ومن  ]الأعراف[،  ڎڈ(  ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ  
ومن  اِلِحيَْن{،  الَصّ ِعبَاِدَك  ِفْي  ـَِرْحَمِتَك  ب }َوأَْدِخلِْنْي   : سليمان 

ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       )ٺ    : أيوب  دعاء 
ٹڤ( ]الأنبياء[.

العفو  بعد طلب  اإللهية  الرحمة  يرجون  الذين  املؤمنني  دعوات  وفي 
)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص733.

)2(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني. ج3. ص147.
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حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   )مئ   واملغفرة: 
خت( ]اليقرة:286[، فاملؤمن مهما حاول الوفاء بواجبات دينه 
اهلل أن يعامله برحمته، لينجو من  -يجد نفسه مقصًرا، فيطلب من 
بهما  يحصل  واملغفرة  “فالعفو  السعدي:  قال  وغفلته.  ذنوبه  تبعات 
دفع املكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صالح األمور”)1(، والذين 
الفنت  من  والنجاة  الثبات على احلق  بعد طلب  الرحمة  يرجون هذه 

وسالمة القلب من الزيغ: )ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
رّبهم  “سألوا  اآللوسي:  قال  عمران[،  ]اآل  ىئىئ(  ىئ   ېئ    ېئېئ  
رحمة  أي:  والتعظيم،  التفخيم  على  داللة  والتنكير  بالتنوين  رحمة 
عظيمة واسعة شاملة، تقتضي حصول نور اإلميان والتوحيد واملعرفة 
الكهف،  أصحاب  الصاحلني  املؤمنني  هؤالء  ومن  القلب”)2(،  في 
الكفار  فتنة  بها من  ليثبتِّهم ويحفظهم  اهلل،  الذين استمطروا رحمة 

)گ  گ    والرشد:  بها أسباب اخلير  لهم  وييّسر  لهم،  ومالحقتهم 
گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الكهف:10[.

ومما ال شك فيه أن لهذه املساحة الكبيرة التي احتلها خطاب الرحمة 
ا ينبئ عن أثرها الكبير في حياة اإلنسان  في القرآن الكرمي شأًنا مهّمً
واجملتمع، ويحيل إلى أن الرحمة نظام عملي شامل للحياة يتجلى في كل 

دقائقها وميّيز كل خصائصها. 

)1(  املرجع نفسه، ص121.
)2(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني. ج3. ص147.
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املبحث الرابع
معاني الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني

وفيه عشرة مطالب: 
قد  القرآني،  اخلطاب  في  للرحمة  واملكثف  املتميز  هذا احلضور  إن 
لفت أنظار املفسرين والعلماء والباحثني، ودفعهم إلى التدقيق في معانيه 
وإيحاءاته، ومحاولة استجالء أبعاده من خالل استقراء اآليات القرآنية 
من  ألواًنا  ثناياه  في  يختزن  املصطلح  هذا  أن  فوجدوا  أغوارها،  وسبر 
املعاني وأشكااًل من اإليحاءات اخملتلفة، التي متتد لتشمل كثيًرا من النعم 
التي تفضل اهلل بها على عباده ثم أضفى عليها صفة الرحمة، لينبه إلى 
أن مطلق عطاء اهلل عز وجل بشتى أشكاله، وألوانه، وأنواعه، وصفاته، 
مقدمه ومؤخره يَُعدُّ من الرحمة: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[. 

ومن جملة املعاني التي يتضمنها مصطلح الرحمة في القرآن نذكر: 

املطلب األول
الرحمة مبعنى النبوة

كما وردت كلمة الرحمة، لتدل على النبوة. فقد عّبر اهلل  عن النبوة 
التي خصَّ بها الصفوة من خلقه بأنها رحمة من عنده، ينقذ بها العباد من 
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الضالل، ويعيدهم بها إلى سواء الصراط كلما غلبتهم أهواؤهم فنسوا عهد 
اهلل، أو أغواهم الشيطان فضلوا السبيل. قال  مستنكًرا على املشركني 

)ۆ    عظيم:  القريتني  من  لرجل  وتفضيلهم   ،S الرسول  لنبوة  جحودهم 
املراد  يكون  أن  “ويجوز  اآللوسي:  قال  ]الزخرف:32[.  ۈ(  ۈ   ۆ  
بالرحمة في اآلية النبوة، وهو األنسب، وعليه أكثر املفسرين”)1(، وقال ابن 

عاشور: “ورحمة اهلل هي اصطفاؤه عبده للرسالة عنه إلى الناس”)2(.
تعالى:  قوله  النبوة  مبعنى  الرحمة  كلمة  فيها  وردت  التي  اآليات  ومن 
)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]البقرة:105[، قال 

بنبوته  يشاء  من  يختص  واهلل  يشاء،  من  برحمته  يختص  “واهلل  الطبري: 
ورسالته، فيرسله إلى من يشاء من خلقه، واختصاصه إياهم بها: إفرادهم 
إليه من  أرسل  إلى من  اهلل رسالته  بها دون غيرهم من خلقه، وإمنا جعل 
رضاه  إلى  بها  ليَُصيَِّرهُ  له،  منه  رحمة  عباده  من  هدى  من  وهدايته  خلقه 
اهلل  ثناءه، وكل ذلك رحمة من  بها  باجلنة، واستحقاقه  بها  ومحبته وفوزه 

له”)3(.
ومنها أيًضا قوله  على لسان صالح : )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی( ]هود:28[، قال الطبري: “وآتاني رحمة من 
عنده: رزقني التوفيق والنبوة واحلكمة”)4(، وقال القرطبي: “وآتاني رحمة 
من عنده أي: نبوة ورسالة، عن ابن عباس: وهي رحمة على اخللق”)5(، وقال 
الوحي  وتعاليم  النبوة  وهي  عنده:  من  رحمة  “وآتاني  رضا:  رشيد  محمد 

)1(  محمود شكري اآللوسي. روح املعاني. مج 9. ج25. ص78.
)2(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج25. ص246.

)3(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج1. ص378.
)4(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج15. ص298.

)5(  محمد بن أحمد األنصاري القرطبي. اجلامع ألحكام القرآن. حتقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب املصرية. القاهرة. ط2. 1384هـ - 1964م. ج9. ص25.
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التي هي سبب رحمة اهلل اخلاصة ملن يهتدي بها فوق رحمته العامة لعباده 
كلهم”)1(، وقال محمد األمني الشنقيطي: “على يقني ونبوة صادقة ال شك 

فيها، وأعطاني رحمة منه مما أوحى إليَّ من التوحيد والهدى”)2(.

املطلب الثاني
الرحمة مبعنى القرآن

اهلل عز وجل  الكرمي، حيث وصف  القرآن  وردت كلمة الرحمة مبعنى 
بهذا  عباده  على  فيها  منَّ  عديدة،  مواضع  في  رحمة  بأنه  الكرمي  كتابه 
الفضل العظيم، وهذه الرحمة الواسعة التي أكرمهم بإنزالها عليهم، ليكون 
لهم وللبشرية إلى قيام الساعة نوًرا وهدى. قال  داعًيا املؤمنني إلى أن 

يستشعروا فضله الكبير عليهم مبا خّصهم به من آيات الذكر احلكيم: )ک  
گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱڱ( ]يون�ص[. ذهب كثير 
ورحمته  اإلسالم  اهلل  بفضل  املقصود  أن  إلى  والتأويل  التفسير  أهل  من 
لكم  فبّينه  اإلسالم،  وهو  عليكم  به  تفضل  “الذي  الطبري:  قال  القرآن، 
ودعاكم إليه، وبرحمته التي رحمكم بها، فأنزلها إليكم فعلمكم ما لم تكونوا 

تعلمون من كتابه، وبصركم بها معالم دينكم، وذلك القرآن”)3(.
يتصف  اللتني  والرحمة  الهداية  صفتي  على  مؤكًدا  وجل  عز  وقال 

ىت   مت   خت   حت     جت    يب   ىب   مب       خب        حب   )جب   الكرمي:  القرآن  بهما 
)ٻ    : وقال  ]النمل:77-76[،  ٻٻ(  ٻ   ٻ   ٱ   يتجث   

لهم  “هدى  ]لقمان:3-2[:  ڀڀ(  پ    پ   پپ   ٻ   ٻ  
)1(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج12. ص55.

دار  بالقرآن.  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء  الشنقيطي.  بن اخملتار  بن محمد  األمني  )2(  محمد 
الفكر. دمشق. 1415هـ - 1995م. ج2. ص178.

)3(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج11. ص87.
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يهديهم بها إلى الصراط املستقيم، ويحذرهم من طرق اجلحيم، و)رحمة( 
والثواب  الكثير،  واخلير  واآلخرة،  الدنيا  في  السعادة  به  لهم  حتصل 

اجلزيل”)1(، وقال عّز من قائل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ    ڀڀ( ]الأعراف[: “أي: ولقد جئنا هؤالء الناس بكتاب عظيم الشأن، 
كامل التبيان، وهو القرآن. فصلنا آياته تفصياًل على علم منا مبا يحتاج إليه 
املكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم، وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في 
معاشهم ومعادهم، حال كونه أو ألجل أن يكون بذلك منار هداية عامة وسبب 
به،  أمر  العمل مبا  على  يبعث  إذعان،  إميان  به  يؤمنون  لقوم  رحمة خاصة 
واالنتهاء عما نهى عنه، وهو بهذا التفصيل العلمي حجة على من ال يؤمنون 

به إذا لم يهتدوا به، ولم يرضوا ألنفسهم أن تكون أهاًل لرحمته)2(”. 

املطلب الثالث
الرحمة مبعنى اجلنة

ونعيمها  اجلنة  على  لتدلَّ  اآليات  بعض  في  الرحمة  كلمة  وجاءت 
املؤمنني في  اهلل  عباده  بها  التي يخص  الرحمة احملضة،  باعتبارها 
اآلخرة، جزاء لهم على مسارعتهم في اخليرات، وما أسلفوا في دنياهم 

من الصاحلات، وما كابدوا من الصبر واجلهاد. قال تعالى: )ەئ  ەئ  
]الن�صاء:175[،  ېئ(  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
تفسير  في  قال  الذي  كثير  ابن  مثل  املفسرين  من  جماعة  أكده  ما  وهو 
ورفًعا  ومضاعفة  ثواًبا  ويزيدهم  اجلنة  فيدخلهم  يرحمهم  “أي:  اآلية: 
“في  البغوي:  وقال  إليهم”)3(،  وإحسانه  عليهم  فضله  من  درجاتهم  في 

)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص646.
)2(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج8. ص393.

)3(  إسماعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج3. ص174.
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رحمة منه، يعني اجلنة”)1(، وقال الفخر الرازي:“قال ابن عباس الرحمة: 
اجلنة، والفضل: ما يتفضل به عليهم مما ال عني رأت وال أذن سمعت. 
والرحمة والفضل محموالن على ما في اجلنة من املنفعة والتعظيم”)2(.
وقال صاحب املنار: “فالذين يعتصمون بهذا القرآن يدخلهم اهلل  في 
رحمة خاصة منه، ال يدخل فيها سواهم، وفضل خاص ال يتفضل به على 
غيرهم، ويدل على هذا التخصيص تنكير الفضل والرحمة، ورحمة اهلل 
أنواعهما،  وفضله غير محصورين، ولكنه يختص من يشاء مبا شاء من 
وقد فسرت الرحمة هنا باجلنة، والفضل مبا يزيد اهلل به أهلها على ما 

يستحقون من اجلزاء”)3(. 
وجاء في سورة البقرة قوله عز وجل: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]البقرة[، 

قال الطبري في تفسيرها: “أي: يطمعون أن يرحمهم اهلل فيدخلهم جنته 
بفضل رحمته إياهم”)4(. وفي سورة آل عمران: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  
اهلل  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ( ]اآل عمران[، قال البغوي: “ففي رحمة 
جنة اهلل”)5(، وقال السعدي: “وأما الذين ابيضت وجوههم فيهنئون أكمل 
تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول اجلنات ورضى 
ربهم ورحمته )وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( وإذا كانوا خالدين في الرحمة، 
، فهم خالدون فيها مبا فيها من النعيم املقيم  فاجلنة أثر من آثار رحمته 

والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمني”)6(.
النمر  عبداهلل  محمد  حتقيق:  البغوي(.  )تفسير  التنزيل  معالم  البغوي.  مسعود  بن  )1(  احلسني 

وآخرون. دار طيبة. الرياض. 1409هـ - 1989م. ص316.
)2(  فخر الدين محمد بن عمر الرازي. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية. بيروت. 

2004م - 1425هـ. ج11، ص274.
)3(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج6. ص85.

)4(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج2. ص355.
)5(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج2. ص89.

)6(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص143.
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املطلب الرابع
الرحمة مبعنى الرزق

التي  األرزاق،  على  القرآن  آيات  بعض  في  أيًضا  الرحمة  كلمة  ودلَّت 
يتفضل اهلل بها على مخلوقاته. قال تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[، قال القرطبي: 
البغوي:  النعم وهذا أعم”)1(، وقال  األرزاق، وقيل: خزائن  “أي: خزائن 
ميلكون  كانوا  لو  آدم  بني  “إن  الشنقيطي:  وقال  ربي”)2(،  نعمة  “أي: 
خزائن رحمته -أي: خزائن األرزاق والنعم- لبخلوا بالرزق على غيرهم، 

وألمسكوا عن اإلعطاء”)3(.

املطلب اخلامس
الرحمة مبعنى النصر

مدافعتهم  في  املؤمنني  عباده  على  به  مينُّ  الذي  النصر  اهلل  وصف 
لقوى الكفر والظلم والطغيان بأنه رحمة منه. قال تعالى: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦ( ]الأحزاب:17[ ، قال البغوي: 
بكم  )أراد  أو  بكم سوًءا( هزمية،  أراد  )إن  “أي: من مينعكم من عذابه 

رحمة( نصرة”)4(. 

)1(  محمد بن أحمد األنصاري القرطبي. اجلامع ألحكام القرآن. دار الفكر. بيروت. ج10. ص301.
)2(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج5. ص133.

بالقرآن. ج3.  القرآن  البيان في إيضاح  الشنقيطي. أضواء  )3(  محمد األمني بن محمد بن اخملتار 
ص187.

)4(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج6. ص334.
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املطلب السادس
الرحمة مبعنى األلفة واحملبة بني أهل اإلميان

وجاء لفظ الرحمة في بعض اآليات مبعنى احملبة واملودة واأللفة التي 
تربط بني املؤمنني، فتشّد أواصر القرب بينهم. قال اهلل  عن أتباع عيسى 
: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]احلديد:27[، قال القرطبي: 
“أي مودة فكان يَُوادُّ بعضهم بعًضا”)1(، وقال السعدي: “وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه على دينه ليًنا وشفقة، فكانوا متوادين فيما بينهم”)2(. وقال عز 

وجل عن الرسول S وأتباعه من املؤمنني: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ( ]الفتح:29[ قال الطبري: “رقيقة قلوب بعضهم لبعض، 
لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم”)3(، وفي تفسير اجلاللني: “متعاطفون 

متوادُّون: كالوالد مع الولد”)4(. 

املطلب السابع
الرحمة مبعنى املغفرة

يتفضل  التي  املغفرة،  مبعنى  الكرمية  اآليات  بعض  في  الرحمة  ووردت 
بها اهلل  على عباده عندما تزل أقدامهم، فيقترفون الذنوب، ويجترحون 
املعاصي، ومتيل بهم أهواؤهم، وتغلب عليهم غرائزهم، ثم يعودون إليه نادمني، 

تائبني فيرحم ضعفهم مبغفرته الواسعة. قال تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
وإحساًنا  منه  تفضاًل  الكرمية،  نفسه  على  أوجبها  أي  ]الأنعام:54[  ڦ( 

)1(  محمد بن أحمد األنصاري القرطبي. اجلامع ألحكام القرآن. ج17. ص237.
)2(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص843.

)3(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج22. ص262.
السيوطي. تفسير  بكر  أبي  بن  الدين عبدالرحمن  الدين محمد بن أحمد احمللي وجالل  )4(  جالل 

اجلاللني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ص681.
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)ۀ   ا:  ووّدً أماًل  ينادي عباده نداء رقيًقا ميتلئ  وامتناًنا. وقال عز من قائل 
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ۇ     ۇ   ۆ    ۆۈ( ]الزمر[، وقد وصف كثير من السلف هذه اآلية بأنها 

أرجى آية في كتاب اهلل، ملا فيها من الوعد الصادق من اهلل الكرمي بالتجاوز 
اآلية:  تفسير  في  الشوكاني  قال  واملغفرة.  بالعفو  والسيئات  اخلطايا  عن 
“التقنطوا: ال تيأسوا، من رحمة اهلل: من مغفرته”)1(، وقال سيد قطب:”إنها 
الرحمة الواسعة، التي تَسع كلَّ معصية كائنة ما كانت، وإنها الدعوة لأَلْوبة، 
دعوة الُعصاة املُسرفني الشاردين املُبعدين في تيه الضالل، دعوتهم إلى األمل 
والرجاء والثقة بعفو اهلل. إنَّ اهلل رحيم بعباده، وهو يعلم َضعفهم وعجَزهم... 
في  له  ويُوسع  العون،  في  له  فَيُمدُّ  هذا،  كلَّ  اخمللوق  هذا  اهلل  عن  يعلم 
ليُصِلح خطَأه،  الوسائل،  له جميع  يُهيِّئ  يأخذه مبعصية، حتى  وال  الرحمة، 
الذنب،  ويُسرف في  املعصية،  يَِلجَّ في  أن  وبعد  راط،  الصِّ ويُقيم ُخطاه على 

ويَحسب أنه قد ُطِرد وانتهى أمُره، ولَم يَُعد يقبل وال يستقبل”)2(.

املطلب الثامن
الرحمة مبعنى إجابة الدعاء

كما في قوله  عن زكريا  حينما طلب الولد وقدم بني يدي ربه 
مظاهر ضعفه: ككبر سنه، ووهن عظمه، وعقم امرأته، ولكن رحمة اهلل 
 : يحيى  الصالح  بالنبّي  املالئكة  وبّشرته  دعاؤه،  فاستجيب  أدركته، 
)ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ( ]مرمي:2[، قال الشوكاني: “رحمته يعني: 

بيروت.  املعرفة.  دار  والدراية.  الرواية  فني  بني  القدير اجلامع  فتح  الشوكاني.  بن علي  )1(  محمد 
1423هـ - 2004م. ج1. ص1288.

)2(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص3058.
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إجابته إياه حني دعاه وسأله الولد”)1(، وفي تفسير القاسمي: “أي: ذكر 
اهلل لنا ما رحم به زكريا  مبقتضى كمال ربوبيته. فأعطاه ولًدا كاماًل 
في باب النبوة. فبشره بنفسه تارة ومبالئكته أخرى. وتولى تسميته، ولم 

يشرك فيها من تقدمه”)2(.

املطلب التاسع
الرحمة مبعنى العصمة

ومن املعاني الكثيرة التي تختزنها كلمة الرحمة، جند أن القرآن الكرمي 
يعّبر بها عن العصمة، التي ميّن اهلل بها على من يشاء من عباده فيصرف 
بها همتَّه عن إتيان الذنوب أو الوقوع في اخلطأ رفًقا به وإحساًنا إليه، 

كما في قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  
في  بالرحمة  املقصود  إن  كثير:  ابن  قال   ، ]يو�صف[  ٿٿ(  ٺ   ٺ   ٺ     
إن  الزلل،  نفسي من  أبرئ  تفسير اجلاللني: “وما  العصمة، وفي  اآلية 
النفس كثيرة األمر بالسوء إال من رحمه ربي فعصمه”)3(، وقال الطاهر 
أو  السوء،  فعل  عن  يصرفه  ما  له  يقّيض  بأن  رحمته  عاشور:”أي:  بن 
يقّيض له حائاًل بينه وبني السوء... لذلك ذّيله بجملة: إن ربي غفور رحيم 
ثناًء على اهلل بأنه شديد املغفرة ملن أذنب، وشديد الرحمة لعبده إذا أراد 

صرفه عن الذنب”)4(.
ومثلها في ذلك قوله عز وجل على لسان نوح  وهو ينادي ابنه ليركب 

)1(  محمد بن علي الشوكاني. تفسير فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية. ج1. ص882. 
)2(  محمد جمال الدين القاسمي. محاسن التأويل. دار إحياء الكتب العربية. بيروت. ط 1. 1376هـ-

1957م. ج11. ص4125.
السيوطي. تفسير  بكر  أبي  بن  الدين عبدالرحمن  الدين محمد بن أحمد احمللي وجالل  )3(  جالل 

اجلاللني. ص317.
)4(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج14. ص5.
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أن ال أحد سيعصمه من  والده:  له  فيؤكد  إلى اجلبل،  ويأوي  فيأبى  معه 
أمر اهلل، إال إذا أدركته رحمته: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( 
]هود:43[، قال البغوي: “معناه ال معصوم إال من رحمه اهلل”)1(، وفي تفسير 

اجلاللني: “من رحم اهلل فهو املعصوم”)2(.

املطلب العاشر
الرحمة مبعنى السعة والتخفيف

ومن معاني الرحمة في اخلطاب القرآني أيًضا التخفيف في التكليف، 
والتيسير في األحكام الشرعية، والتوسعة على العباد، رحمة بهم ومراعاة 

: )ڈ  ژ  ژ  ڑ   لضعفهم، كما في آية القصاص، التي يقول فيها 
ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة:178[، 
فقد ذهب بعض املفسرين إلى أن املقصود بالرحمة في هذه اآلية السعة 
والتخفيف عن األمة اإلسالمية، قال ابن كثير في بيان معنى الرحمة في 
اآلية: “إمنا شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيًفا من اهلل عليكم ورحمة 
وأوضح  العفو”)3(،  أو  القتل  من  قبلكم  األمم  على  محتوًما  كان  مما  بكم، 
الطبري أنه: “كان على بني إسرائيل قصاص في القتل، ليس فيهم دية في 
نفس وال جرح... وخففه اهلل  عن أمة محمد S، فقبل منهم الدية في 

النفس واجلراحة، وذلك قوله: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(”)4(.
التي وردت مبعنى الرحمة في اخلطاب  املعاني  هذا غيض من فيض 

)1(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج4. ص179.
)2(  تفسير اجلاللني. ص297.

)3(  إسماعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج1. ص216.
)4(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج2. ص77.
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ا وافًرا  القرآني، ومنه يتبّين لنا أن هذه الكلمة قد اختزنت في طياتها كّمً
هذا  به  يتمتع  ما  إلى  حتيلنا  التي  املفاهيم  من  شتى  وألواًنا  املعاني،  من 
التوقف  من  مزيد  إلى  حتتاج  أبعاد،  من  يحمله  وما  سعة،  من  املصطلح 
والتدبر، ألن النص القرآني نص مفتوح ال يفتأ ميّدنا باجلديد في كل آن.

إليه أن معاني الرحمة في القرآن ال تقتصر على  ومما جتدر اإلشارة 
هذه اللفظة وحدها، بل هناك - إلى جانبها - حشد كبير من التعابير، التي 
الرحمة  أن  أسلفنا من  ما  تأكيًدا على  إليها  الرحمة، وحتيل  حتمل معنى 
تسري في ثنايا اخلطاب القرآني سريان الروح في اجلسد. فالهداية رحمة 
عمران:159[،  ]اآل  ٺ(  ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   )پ   رحمة  واللني  رحمة  والوحي 
التي  الربانية  والنعم  السامية  املعاني  من  “وغيرها  رحمة:  والتسخير 
توصف في القرآن بأنها رحمة أو أن سببها رحمة، أو أن الغاية منها إنزال 

الرحمة وتعميمها على العباد”)1(. 

)1(  أبو زيد املقرئ اإلدريسي. عموم الرحمة وعاملية اإلسالم. ص18.
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 املبحث اخلامس
جتليات الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني

وفيه سبعة مطالب: 
 هذه املعاني والدالالت الثرية التي يكتنزها مصطلح الرحمة، والتي تُلْقي 
بظاللها على جميع مظاهر احلياة تنبهنا إلى أن هذه النعمة اإللهية تكاد 
تكون هي سر الوجود وجوهر الكون والروح، التي تسري فيه، فتبعث في 
جوانبه األمن والسكينة. وقد تضّمن هذا املصطلح إلى جانب هذا احلشد 
من املعاني اخملتلفة صوًرا لتجليات رحمة اهلل ومظاهرها في كونه الفسيح، 
وآثارها في حياة الناس، فاآليات القرآنية تؤكد أن الرحمة اإللهية ظاهرة 
احتياجاتنا  إلى  ما ميّت  كل  في  متغلغلة  تفاصيل حياتنا،  في جميع  جلّية 
الكبيرة والصغيرة بصلة، وميكن أن نلمس آثارها املباركة إذا تأملنا واقعنا 

ببصيرة وتدبر. ويرشدنا اخلطاب القرآني إلى أن من أهم جتلياتها:

املطلب األول
إرسال الرسل واألنبياء

وصف اهلل  إرسال الرسل واألنبياء بأنه رحمة من عنده، ملا في ذلك 
الضالل،  سبل  في  يتمادوا  أن  من  بهم  ورأفة  عباده،  ملصالح  مراعاة  من 
وتضّيع  الفواحش،  واقتراف  والظلم  باجلور  دنياهم  عليهم  تفسد  التي 
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عليهم آخرتهم، فيكون مصيرهم إلى النار، فأرسل أنبياءه ورسله مبشرين 
ومنذرين، ليخرجوا الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد، 
ويطّهروا أخالقهم من الرجس والفجور، ويصلحوا أمور دنياهم بالشريعة 

العادلة، التي تضمن احلقوق، وتقيم العدل. قال تعالى: )ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  
قال  ]الدخان:6-5[،  ڄڃ(  ڄ    ڄ    ڄ     ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ        
بعثنا  ونعمتي عليهم مبا  بخلقي،  رأفة مني  ربك  ابن عباس: “رحمة من 
إليهم من الرسل”)1(، وجاء في تفسير التحرير والتنوير: “ورحمة من ربك 
مفعول له من )ڤ  ڤ  ڤ(، أي: كنا مرسلني ألجل رحمتنا، أي: بالعباد 
املرسل إليهم، ألن اإلرسال باإلنذار رحمة بالناس، ليتجنبوا مهاوي العذاب 
جلملة  تعليل  العليم  السميع  هو  إنه  وجملة  الثواب...  مكاسب  ويكتسبوا 
إنا كنا مرسلني رحمة من ربك، أي: كنا مرسلني رحمة بالناس، ألنه َعِلَم 
ضجيج  وَعِلَم  لألمم،  الكفر  أئمة  إغواء  وَعِلَم  لألصنام،  املشركني  عبادة 
الناس من ظلم قويِّهم ضعيفهم، وَعِلَم ما سوى ذلك من أقوالهم، فأرسل 
الرسل لتقوميهم وإصالحهم، وَعِلَم أيًضا نوايا الناس وأفعالهم وإفسادهم 
وإصالح  الفساد  عن  الناس  لكّف  بالشرائع،  الرسل  فأرسل  األرض،  في 
اآلية: “وكان  تفسير هذه  في  وقال سيد قطب  وأعمالهم”)2(،  عقائدهم 
الرسل للفصل والتبيني،  اهلل وأمره، ومشيئته في إرسال  بإرادة  ذلك كله 

وكان ذلك كله رحمة من اهلل بالبشر إلى يوم الدين”.)3(
كما وصف اهلل عز وجل إرسال عيسى  لبني إسرائيل رحمة بهم 
واستحلوا  حدودها،  وضّيعوا  التوراة،  وحّرفوا  ضلوا  أن  بعد  وبالناس، 
وفسدت  امليثاق،  ونقضوا  فساًدا،  األرض  وملؤوا  وبغوا،  وطغوا  احملارم، 
قال  ]مرمي:21[،  ڭ(  ڭ     ڭ   ڭ   )ۓ   تعالى:  قال  عقائدهم. 

)1(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج7. ص227.
)2(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج26. ص282.

)3(  سيد قطب. في ظالل القرآن. دار الشروق. بيروت. ط 7. 1398هـ - 1978م. ج5. ص3209.
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ڭ(  )ڭ    قدرتنا،  على  وداللة  للناس  “عالمة  تفسيرها:  في  البغوي 
ونعمة ملن تبعه على دينه”)1(، وقال الطنطاوي: “ولنجعل هذا الغالم الذي 
وهبناه لك من غير أب رحمة عظيمة منا ملن آمن به، واتبع دعوته)2(، وجاء 
في ظالل القرآن: “والروح يخبرها بأن ربها يخّبرها بأن هذا هّين عليه. 
وأنه أراد أن يجعل هذا احلادث العجيب آية للناس، وعالمة على وجوده 
وقدرته وحرية إرادته. ورحمة لبني إسرائيل أواًل وللبشرية جميًعا، بإبراز 

هذا احلادث الذي يقودهم إلى معرفة اهلل وعبادته وابتغاء رضاه”)3(.
م بها على  ووصف اهلل عز وجل بعثة الرسول S بأنها رحمة محضة، تكرَّ
العاملني ملا في رسالته من الهداية والنور، وملا تضمنته من األحكام والشرائع 
املادية  البشرية  حاجات  وتستوعب  واملكان،  الزمان  حدود  تتجاوز  التي 

والروحية واالجتماعية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: )ک  ک  گ  
گ  گگ( ]الأنبياء[، وفي تفسير هذه اآلية يقول محمد الطاهر ابن 
 ،S عاشور: “فجاءت هذه اآلية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد
كونها  وذلك  ودوامها،  عمومها  تناسب  مزية  الشرائع  سائر  على  ومزيتها 
رحمة للعاملني... وصيغت بأبلغ نظم ِإِذ اشتملت هاذه اآلية بوجازة ألفاظها 
، ومدح رسالته بأن كانت مظهر  S ومدح مرسله  الرسول  على مدح 
اهلل  بخلقه... وتفصيل ذلك  اهلل  للناس كافة وبأنها رحمة  رحمة 
يظهر في مظهرين: األول تخلُّق نفسه الزكية بخلق الرحمة، والثاني إحاطة 
الرحمة بتصاريف شريعته”)4(. ويقول محمد األمني الشنقيطي: “ذكر جل 
وعال في هذه اآلية الكرمية أنه ما أرسل هذا النبي الكرمي S إلى اخلالئق 

)1(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج5. ص225.
والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  دار  الكرمي.  للقرآن  الوسيط  التفسير  طنطاوي.  سيد  )2(  محمد 

والتوزيع. الفجالة. القاهرة. ص306.
)3(  سيد قطب. ج6. ص3259.

)4(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج18. ص165.
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خيري  من  خير  كل  به  وينالون  يسعدهم،  مبا  جاءهم  ألنه  لهم،  رحمة  إال 
الدنيا واآلخرة إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيَّع على نفسه 

نصيبه من تلك الرحمة العظمى”)1(.

املطلب الثاني
إنزال الكتب

ومثلما جتلت رحمة اهلل في إرسال الرسل إلخراج الناس من الظلمات 
إلى النور وإعادتهم إلى نهج احلق بعد أن ضلوا وتاهوا، جتلّت هذه الرحمة 
وتهذيب  النفس،  تطهير  قواعد  تتضمن  التي  الكتب،  إنزال  في  أيًضا 
الضمير، وتزكية األخالق، وحتوي الشرائع الربانية، التي تنظم العالقات، 

وتضع األحكام، وحتمي حقوق العباد، ومتنع عنهم البغي والعدوان: )ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ېې( ]احلديد[.
وقد ذكر اهلل  من بني الكتب التي أنزلها صحف إبراهيم وزبور داود 
والتنويه،  بالذكر  الكرمي  والقرآن  التوراة  خص  لكنه   ، عيسى  وإجنيل 
وربطهما برحمته في كثير من اآليات، باعتبارهما ميثالن مفصلني مهمني 
القرآن  بني  الصلة  إلى  اإلشارة  وكرر  البشرية،  وحياة  األنبياء  تاريخ  في 
والكتب قبله، وبخاصة كتاب موسى، باعتبار أن كتاب عيسى تكملة وامتداد 

له، ألن أصل التشريع والعقيدة في التوراة)2(. قال تعالى عن التوراة )ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ںں( ]الأنعام[، قال الطبري: “تقومًيا لهم على الطريق 

)1(  محمد األمني بن اخملتار الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ج4. ص251.
)2(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج6. ص3259.
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ورأفة،  بهم  منا  ورحمة  يضلوا  لئال  الرشاد،  ُسبُل  لهم  وبياًنا  املستقيم، 
املنار: “أي: علًما  لننجيهم من الضاللة َوعمى احليرة”)1(، وقال صاحب 
من أعالم الهداية وسبًبا من أسباب الرحمة ملن اهتدى به”)2(. وقال عز 
وجل في سورة األحقاف: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الأحقاف:12[، 
قال البغوي في تفسير اآلية: “ومن قبله أي: ومن قبل القرآن كتاب موسى 
وقال  به”)3(.  آمن  ملن  اهلل  من  )ېئ(  به  يُقتَدى  )ېئ(  التوراة  يعني 
الرازي: “وآتينا الذي قبله التوراة، ومعنى إماًما أي: قدوة يؤمت به في دين 
)ېئ( ملن آمن به وعمل مبا فيه”)4(.  اهلل وشرائعه كما يؤمت باإلمام، 
ى كتاب موسى  وجاء في ظالل القرآن تعقيًبا على هذه اآلية: “من ثَمَّ سمَّ
في  ومن  لألرض  رحمة  السماء  رسالة  وكل  رحمة،  بأنه  ووصفه  )ېئ( 

األرض، بكل معاني الرحمة في الدنيا واآلخرة”)5(.
أما القرآن الكرمي فقد قرنه اهلل بالرحمة في مواضع كثيرة، َمنَّ فيها 
على عباده بهذه النعمة العظيمة، وبيَّن ما حملته من آثار رحمته الواسعة 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    : فقال  ومعادهم،  معاشهم  في  للعباد 
ليُْهَدى  “بيَّناه  الطبري:  قال  ]الأعراف[.  ڀڀ(  پ     پ   پ   پ  
ويُْرَحم به قوٌم يصدقون به، ومبا فيه من أمر اهلل ونهيه، وأخباره، ووعده 
رشيد  محمد  وقال  الهدى”)6(،  إلى  الضاللة  من  به  فينقذهم  ووعيده، 
رضا: “ولقد جئنا هؤالء الناس بكتاب عظيم الشأن، كامل التبيان، وهو 
لنا آياته تفصياًل على علم منا مبا يحتاج إليه املكلفون من  القرآن. فصَّ

)1(  محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج12. ص233.
)2(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج8. ص180.

)3(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج7. ص256.
)4(  فخر الدين محمد بن عمر الرازي. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية. بيروت. 

1425هـ - 2004م. ج27. ص12.
)5(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج6. ص3259.

)6(  محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج12. ص477.
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العلم والعمل لتزكية أنفسهم، وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في معاشهم 
يكون بذلك منار هداية عامة، وسبب  أن  أو ألجل  ومعادهم، حال كونه 
رحمة خاصة لقوم يؤمنون به إميان إذعان، يبعث على العمل مبا أمر به 
واالنتهاء عما نهى عنه، وهو بهذا التفصيل العلمي حجة على من ال يؤمنون 
لرحمته”.)1(  أهاًل  تكون  أن  ألنفسهم  يرضوا  ولم  به،  يهتدوا  لم  إذا  به 
وقال السعدي في تفسيره: “أي: حتصل للمؤمنني بهذا الكتاب الهداية 
من الضالل، وبيان احلق والباطل، والغّي والرشد، ويحصل أيًضا لهم به 
الرحمة، وهي اخلير والسعادة في الدنيا واآلخرة، فينتفى عنهم بذلك 

الضالل والشقاء”)2(.
وقال عز وجل في سورة العنكبوت مذّكًرا بنعمة إنزال القرآن، وكأنها 
لوحدها من أجّل النعم، التي تستحق احلمد والشكر، ملا حتمله في طياتها 

ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   )ڭ   الرحمة:  من 
السعدي:  قال  ]العنكبوت[،  ېې(  ې   ۉ   ۉ   ۅ  
لون فيه  “)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( وذلك ملا يُحصِّ
من العلم الكثير، واخلير الغزير، وتزكية القلوب واألرواح، وتطهير العقائد، 
في  وجاء  الربانية”)3(،  واألسرار  اإللهية،  والفتوحات  األخالق،  وتكميل 
الذين يجدون مس هذه الرحمة في  القرآن: “فالذين يؤمنون هم  ظالل 
نفوسهم، وهم الذين يتذكرون فضل اهلل وعظيم منته على البشرية بهذا 
التنزيل؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو 
العلي الكبير، وهم الذين ينفعهم هذا القرآن، ألنه يحيا في قلوبهم، ويفتح 
لهم عن كنوزه ومينحهم ذخائره، ويشرق في أرواحهم باملعرفة والنور”)4(.

)1(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج8. ص394.
)2(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص291.
)3(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ص634.

)4(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج5. ص2747.
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املطلب الثالث
إنزال املطر

مما ال شك فيه أن إنزال الغيث من أكبر جتليات الرحمة اإللهية، ومن 
أجلِّ نعم اهلل على عباده، ففي مائه حياة أبدانهم وطهارة أجسامهم، ومنو 
ه القرآن الكرمي من أعظم آيات اهلل في  زروعهم، وقوام أنعامهم، لذلك عدَّ
وكبير  لهم،  نفعه  يدل على عظيم  بإنزاله، مما  العباد  وامنتَّ على  الكون، 
احتياجهم إليه، ووصفه في كتابه الكرمي بأنه رحمة منه: “فإن الغيث سبب 
رزق عظيم، وهو ما ينزله اهلل بَقدر هو أعلم به، وفيه تذكير بهذه النعمة 
وألنعامهم. لهم  احلقيقي  رزقهم  معظم  منها  التي  الناس،  على  العظيمة 
وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية، ألنها نعمة ال يختلف الناس 

فيها، ألنها أصل دوام احلياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب”)1(. 
وقد قرن إنزاله رحمته بالغيث في عدد من اآليات الكرمية، ليدل على 

أنه صورة من صور هذه الرحمة الربانية الواسعة. قال تعالى: )ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک    ک   ڑ  
ڱ   ڱڱ( ]الروم[ قال ابن كثير: “يذكر  نعمه على خلقه، في 
إرساله الرياح مبشرات بني يدي رحمته، مبجيء الغيث عقيبها، ولهذا قال 
)ک  گ  گ( أي: املطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبالد”)2(، 

أي:  ذكرنا،  ما  على  عطف  گ(  گ   “)ک   الرازي:  الفخر  وقال 
ليبشركم بصالح الهواء وصحة األبدان “)ک  گ  گ( باملطر”)3(. 
الذي  فالغيث  رحمته،  جتليات  أحد  املطر  نزول  أن  مؤكًدا  وقال  

)1(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج26. ص95.
)2(  إسماعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج6. ص322.

)3(  فخر الدين الرازي. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ص115.
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والقنوط  اليأس  منها  ويطرد  الناس،  نفوس  في  والسعادة  الفرح  يبعث 
)ۈ  ٴۇ  ۋ   يأتي دائًما مصحوًبا برحمته، التي تنشر ظاللها عليهم: 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ىائ( ]ال�صورى[، جاء في 
تفسير السعدي: “وهو الذي ينزل الغيث أي: املطر الغزير الذي به يغيث 
البالد والعباد، من بعد ما قنطوا، وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه ال يأتيهم، 
وأيسوا وعملوا لذلك اجلدب أعمااًل، فينزل اهلل الغيث وينشر به رحمته 
عظيًما،  موقًعا  عندهم  فيقع  وبهائمهم،  لآلدميني  األقوات  إخراج  من 

ويستبشرون بذلك ويفرحون)1(”.

املطلب الرابع
تسخير الكائنات للخلق

ومن أبرز جتليات الرحمة اإللهية تسخيره جميع الكائنات لفائدة اخللق، 
وتيسير االنتفاع بها، وتذليلها لهم. فرحمة هذا التسخير ظاهرة في كل ما 
يحيط بالناس: في تعاقب الليل والنهار، وتوالي الفصول، وفي البحر، وفيما 
في البحر من السمك واحللّي، وفي البر وفي الصحراء، وفي اجلبال، وفي 
الوديان، وفي األغوار، وفي السهول وفي األنهار، وفي البحيرات وفي األطيار 
وفي األسماك، وفي األزهار وفي النباتات، وفي احملاصيل، وفي األشجار 
املثمرة، وفي األنعام، وفي ثروات األرض الباطنة، وفي خلق اإلنسان، فكل 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ   وجل.  عز  اهلل  رحمة  مظاهر  من  هذا 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ( ]الق�ص�ص:73[، قال ابن عاشور: 

“و)چ( تبعيضية، فإن رحمة اهلل بالناس حقيقة كلية لها حتقق في وجود 
أنواعها وآحادها العديدة، واجملرور بـ )چ( يتعلق بفعل )ڇ  ڇ  ڇ(، 

)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان. ج25.ص 759.
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وكذلك يتعلق به )ڇ(، واملقصود إظهار أن هذا رحمة من اهلل، وأنه بعض 
من رحمته، التي وسعت كل شيء، ليتذكروا بهما نعًما أخرى”)1(.

للبحر بكل ضخامته وجبروته، وتسهيل سير  وقال عز وجل عن تسخيره 
بها جتارتهم،  تنشط  فعالة،  مواصالت  وسيلة  للبشر  فيه، مبا يضمن  الفلك 
وتسهل، بها طرق انتقالهم من مكان إلى آخر، وعدَّ ذلك صورة حّية من صور 

رحمته، التي تشملهم في جميع تقلباتهم: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  
ۈئ       ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ    ىئ         ی  یی( ]الإ�صراء[، قال الطبري: “إن 
اهلل كان بكم رحيًما، حني أجرى لكم الفلك في البحر، تسهياًل منه بذلك عليكم 
التصّرف في طلب فضله في البالد النائية، التي لوال تسهيله ذلك لكم لصعب 
بنعم  لهم  تذكير  اآلية  الشوكاني: “وفي هذه  وقال  إليها”)2(،  الوصول  عليكم 
اهلل  عليهم، حتى ال يعبدوا غيره، وال يشركوا به أحًدا، وجملة إنه كان بكم 

رحيما تعليل ملا تقدم، أي: كان بكم رحيًما، فهداكم إلى مصالح دنياكم”.)3(
وقال  معدًدا نعمه اجلليلة ومنبها إلى صور التسخير التي خص 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   )ۆ   به:  منه  رحمة  اإلنسان  بها 
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ   ٱ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
املنافع، ألنه  لهذه  ابن عاشور: “أي: خلقها  قال  ]النحل:7-5[  ٺٺ( 

رؤوف رحيم بكم”)4(.
بعباده  اهلل  رحمة  سعة  يدرك  الكائنات  تسخير  نعمة  في  املتأمل  إن 
ورأفته بهم، ولو كلَّف اإلنسان نفسه تدّبر هذا األمر، وتخّيل عكسه لذهل 
من نتائجه: “إنه ليبدو شيًئا في غاية الُعسر إذا نزع اهلل هذا التسخير 

)1(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج11. ص172.
)2(  الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج17. ص497.

)3(  محمد بن علي الشوكاني. فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية. ج1. ص834.
)4(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج15. ص107.
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ة، تستطيع بها أن تعاكس  من الكون، وأصبحت لكل الكائنات إرادات ُحرَّ
يستطيع  ال  اإلنسان  أصبح  إذا  األقلِّ  على  أو  أرادت،  لو  اإلنسان  إرادة 
يُصبح  كيف  تَُرى  واتفاق؛  توافق  إلى  معه  ل  توصَّ إذا  إال  استعمال شيء، 
احلال لو أن األرض َعنَّ لها أال تكون مهاًدا، وأن تكون صخوًرا أو جبااًل 
أو قطًعا من اجلزر املنتثرة؟! أو إذا خطر للسماء أن متطر حيًنا، وترسل 
َدت اخليل  شهًبا حيًنا، وتُنْزل الصواعق حيًنا؟! كيف يُصبح احلال لو مترَّ
لإلنسان  تسمح  فلم  والطائرات،  والقطارات  والسفن  واحلمير،  والبغال 

باستعمالها؟!”)1(.

املطلب اخلامس
رفع البالء عن اخللق

ومن جتليات رحمة اهلل رفع البالء، وتفريج الكربات، وتيسير كل معسر، 
بهم  تضيق  حني  برحمته  وإدراكهم  آالمهم  من  بالتخفيف  العباد  ورعاية 
املذاهب وتَُسدُّ في وجوههم األبواب. قال  حكاية عن هود  كيف رفع 
وجّلوا في طغيانهم وجحودهم،  تكذيبه،  بالغ قومه في  البالء حينما  عنه 

وحاربوا دعوته وآذوا أصحابه فنزل بهم العذاب: )ہ  ہ  ہ  
وكذلك  للتعظيم،  رحمة  “وتنكير  ابن عاشور:  قال  ]الأعراف:72[،  ہ  ھ( 
وصفها بأنها من اهلل للداللة على كمالها... أي: فأجنيناه ورحمناه، فكانت 
إلى  حلوا  حيثما  والرفق  اللطف  مبحل  كانوا  إذ  لهم،  مصاحبة  الرحمة 

انقضاء آجالهم”)2(. 
وتكررت اآليات التي تتحدث عن رحمة اهلل بأنبيائه ورعايته لهم، سواء 

.http://ar.islamway.net/article/42291 .1(  راغب السرجاني. نظرة اإلسالم إلى الكون(
)2(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج9. ص215.
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بتيسير سبل النجاة لهم من العذاب الذي أصاب أقوامهم برحمة من اهلل، 
)ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    : قوله  عن هود  كما في 
وجل عن صالح  عز  وقوله  ]هود:58[،  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ( 

گ   ک    ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     )ڈ    :
أصحاب  عن  وحكايته  ]هود:66[،  ڱڱ(  ڳ   ڳ    ڳ   ڳ     گگ   گ  

الكهف حينما طاردهم جنود امللك ليفتنوهم عن دينهم: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿٿ( ]الكهف:16[ “أي: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم”)1(، 
أم برفع البالء الذي أصابهم، كما هو حال أيوب  الذي أدركته رحمة 

)ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   البالء. قال عز وجل:  اهلل، فأذهبت عنه 
ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  
]الأنبياء:84-83[،  چچ(  چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    
يقول سيد قطب: “وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة 
وبذلك األدب كانت االستجابة، وكانت الرحمة، وكانت نهاية االبتالء، رحمة 
من عندنا، فكل نعمة فهي رحمة من عند اهلل وِمنَّة. )چ  چ( 

تذكرهم باهلل وبالئه، ورحمته في البالء وبعد البالء”)2(.
وعبر القرآن الكرمي عن رفع البالء بالرحمة في عدد من اآليات القرآنية، 
منها قوله  عن الكفار واملشركني، الذين يبتليهم بأنواع البالء: كالقحط 
برفعه  البالء  ذلك  يعقب  ثم  منيبني،  تائبني  ربهم  إلى  ليعودوا  واجلوع، 
)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ(  رحمة بهم: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   وجل:  عز  وقوله  ]املوؤمنون:75[، 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ( ]الروم[.
)1(  إسماعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم.ج 5. ص142.

)2(  سيد قطب. في ظالل القرآن. ج4. ص2392.
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املطلب السادس
رفع احلرج عن الناس

وتبدو رحمة اهلل جلّية فيما شرعه لعباده من األحكام التي تنظم أمور 
معاشهم، وحتفظ عليهم حقوقهم، والعبادات التي تزّكي نفوسهم، وتطّهر 
أرواحهم، وتهّذب أخالقهم، وما أعقبه من رخص تعفيهم من االلتزام بها 

إذا اضطروا إلى ذلك حتت ضغط الظروف، فقال تعالى: )ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]البقرة:173[، قال البغوي: “إن اهلل 
غفور ملن أكل في حال االضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك”)1(. 
وقال القرطبي: “فإن اهلل غفور رحيم، أي: يغفر املعاصي، فأولى أال يؤاخذ 

املنار “)ڻ  ۀ   أنه رخص.)2(” وقال صاحب  مبا رخص فيه، ومن رحمته 
ۀ  ہ( إذ حرم على عباده الضار، وجعل الضرورات بقدرها، لينتفي 
احلرج والعسر عنهم، ووكل حتديدها إلى اجتهادهم، فهو يغفر لهم خطأهم 
غفور  اهلل  إن  “وقوله:  عاشور:  بن  الطاهر  وقال  ضبطه”)3(.  لتعذر  فيه 
رحيم تذييل َقَصَد به االمتنان، أي: أن اهلل موصوف بهذين الوصفني، فال 
جرم أن يغفر للمضطر أكل امليتة، ألنه رحيم بالناس، فاملغفرة هنا مبعنى 
التجاوز... ومعنى اآلية: أن رفع اإلثم عن املضطر حكم يناسب من اتصف 

باملغفرة والرحمة”)4(.
وقد تكررت هذه الرخصة في عدد من اآليات، واقترنت كلها برحمة اهلل 
وغفرانه)5(، رفًقا منه  وإشفاًقا على عباده من أن يهلكوا لضعفهم أمام 
]الن�صاء:28[.  ٹٹ(  ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   )ٺ   الشدائد: 

)1(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج1. ص184.
)2(  محمد بن أحمد األنصاري القرطبي. اجلامع ألحكام القرآن. ج2. ص220.

)3(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج2. ص81.
)4(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج2. ص122.

)5(  البقرة، 182. النساء، 29. املائدة، 3. األنعام، 145. التوبة، 91ـ 92. النحل، 115. األحزاب، 50.
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قال السعدي منوًها برحمة اهلل في أحكامه وتشريعاته: “إن الشريعة كلها 
مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي األمر بأداء احلقوق، سواء 
كانت هلل أو للخلق، فإن اهلل لم يكلف نفًسا إال وسعها، وإذا تدبرت ما شرعه 
اهلل عز وجل في املعامالت واحلقوق الزوجية وحقوق الوالدين واألقربني 

واجليران وسائر ما شرع وجدت ذلك كله مبنّيًا على الرحمة”)1(. 

املطلب السابع
قبول التوبة

تعجيل  وعدم  لهم،  وإمهاله  عباده  على  حلمه  اهلل  رحمة  جتليات  من 
العقوبة لهم إن هم أخطأوا أو أذنبوا أو اقترفوا املعاصي، وجرفتهم األهواء 
إلى تيار الفواحش واحملرمات، منتظًرا منهم يقظة الضمير وحياة الروح، 
ليعودوا إليه، ويتوبوا عما فعلوه، فيقبل توبتهم، ويتجاوز عن إساءتهم، ويفتح 
ولعل  بداية سعيدة.  من جديد  ليبدؤوا  لألمل،  واسًعا  باًبا  رحمته  من  لهم 
ذلك ما يفسر اقتران اآليات التي مين فيها اهلل بالتوبة على عباده بصفتي 
الغفور أو التواب متبوعة بصفة الرحيم، قال  عن أبينا آدم  بعد أن 

أدرك ذنبه وعصيانه ألمر ربه: )ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  
مب(  خب   )حب   عنه  فتجاوز  يئ(  “)ىئ   البغوي:  قال  ]البقرة[.  ىبيب( 
َقِبَل  “أي:  رضا:  رشيد  محمد  وقال  بخلقه”)2(،  )ىب(  عباده  توبة  يقبل 
توبته، وعاد عليه بفضله ورحمته، وبيََّن سبب ذلك بأنه  هو التواب؛ أي: 
عليه،  الربُّ  يَتُِب  ويَتُْب  ويندم  العبد  يذنب  فمهما  كثيرا،  التوبة  يقبل  الذي 
)1(  عبدالرحمن بن ناصر السعدي. الرياض الناضرة واحلدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون 
املتنوعة الفاخرة. اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رقم 5. ثقافة 
إسالمية. مركز صالح بن صالح الثقافي. العنيزة. السعودية. 1411هـ-1990م. مج 1.ص 406.

)2(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج1. ص86.
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، ويرجع  وبأنه هو الرحيم بعباده مهما يسئ أحدهم مبا هو سبب لغضبه 
ه برحمته”)1(. إليه، فإنه يحفُّ

وقال  مخاطًبا بني إسرائيل الذين عبدوا العجل بعد أن أسبغ عليهم 
البغوي:  )ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ( ]البقرة:54[، قال  الكثيرة:  اهلل نعمه 
التوبة الرحيم بخلقه”)2(،  “فتاب عليكم فتجاوز عنكم إنه هو التواب القابل 
أنه هو  أي:  الرحيم،  التواب  إنه هو  وقال محمد رشيد رضا: “فتاب عليكم 
وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لها وقبولها منهم، وإن تعددت قبلها 
جرائمهم، الرحيم بهم، ولوال رحمته لعجل بإهالكهم ببعض ذنوبهم الكبرى”)3(.
وقال عز وجل: )ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
اهلل  “وأن  رضا:  رشيد  محمد  قال  ]التوبة[،  ٴۇۋ(  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    
هو التواب الرحيم، أي: أنه هو الذي يقبل التوبة بعد التوبة من كل مذنب 
يشعر بضرر ذنبه، ويتوب عنه منيًبا إلى ربه مهما يتكرر ذلك. )ٴۇ( 
التائبني،  بكثرة  تتحقق  )ۈ(  املبالغة  فصيغة  يثيبهم.  الذي  بالتائبني 
وبتكرار التوبة من املذنب”)4(. وقال ابن عاشور: “وقوله وأن اهلل هو التواب 
الرحيم. عطف على أن اهلل هو يقبل التوبة، تنبيًها على أنه كما يجب العلم 
بأن اهلل يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلى أنه التواب الرحيِم، أي: 
املوصوف باإلكثار من قبول توبة التائبني، الرحيم لعباده. وال شك أن قبول 

التوبة من الرحمة، فتعقيب )ۈ( بـ )ٴۇ( في غاية املناسبة”)5(.

)1(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج1. ص232.
)2(  احلسني بن مسعود البغوي. معالم التنزيل )تفسير البغوي(. ج1. ص96.

)3(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج1. ص267.

)4(  محمد رشيد رضا. تفسير املنار. ج11. ص27.
)5(  محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ج12. ص25.
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اخلامتة

من  القرآني  اخلطاب  في  الرحمة  موضوع  أن  إلى  نخلص  سبق  ومما 
املوضوعات احملورية واملركزية، التي سجلت حضوًرا الفًتا في مجمل النسيج 
القرآني، وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة توضيح اإلطار املفاهيمي لهذا 
املصطلح القرآني في جانبيه: اللغوي والداللي، وسعينا إلى بيان اخلصائص 
واملميزات، التي تنفرد بها الرحمة اإللهية، ووقفنا عند مقام الرحمة ومكانتها 
بهذا  املرتبطة  الثرية  الغزيرة  والدالالت  األبعاد  وحلّلنا  الكرمي،  القرآن  في 
املصطلح، وتطرقنا ألهم التجليات التي تظهر فيها الرحمة اإللهية، وعرضنا 
وقد  منها.  بها  ويُْستَزاد  هذه،  بها  تُْستنَزل  التي  واألسباب  السبل  خملتلف 

توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي: 
أن الرحمة مصطلح قرآني أصيل، يلفت األنظار بحضوره القوّي . 1

ومشتقاته  اخملتلفة  بصيغه  القرآنية  اآليات  ثنايا  في  والكثيف 
الكثيرة، وال يكاد يغيب عنها، وهو وثيق الصلة بكثير من الصفات 
دقائق  لكل  وشموله  سعته  عن  وأنبأت  به  اقترنت  التي  اإللهية 

الوجود وشؤون احلياة. 
وكمال . 2 اهلل،  بجالل  تليق  ومميزات  خصائص  اإللهية  للرحمة  أن 

صفاته، وكرمه الواسع، وهي تختلف عن الرحمة البشرية، التي ال 
تعدو أن تكون جزًءا ضئياًل من بحر هذه الرحمة. ومن خصائصها 
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أنها صفة ثابتة من صفاته، وصف بها نفسه العلية في مواضع كثيرة 
من القرآن الكرمي، وأكد أنه مصدر الرحمة كلها، ومن خصائصها 
ويسبغها  العاملني،  بها  شؤون  يدبر  وشاملة،  واسعة  أنها  أيًضا 
بلطفه على جميع خلقه، ومن هذه اخلصائص كذلك أنها مبذولة 
للخلق جميًعا ال مينعهم عنها إال كفرهم أو غفلتهم، وأنها بيد اهلل 
في  عامة  رحمة  وأنها  واألخير،  األول  مصدرها  فهو   وحده، 

الدنيا جلميع اخللق وخاصة في اآلخرة باملؤمنني.
أن استقراء آيات الذكر احلكيم أثبت لنا أن للرحمة مقاًما كبيًرا . 3

في اخلطاب القرآني، وال نبالغ إذا قلنا إنها حتتل الصدارة مقارنة 
عدة  خالل  من  ذلك  على  الوقوف  وبإمكاننا  األخرى،  بالصفات 
مظاهر، منها تكرار البسملة التي تتضمن اسم الرحمن والرحيم 
في كل سور القرآن، ما عدا سورة التوبة، ومنها العدد الكبير من 
َرت بـ 332 مرة، ومنها طلب  اآليات الواردة في الرحمة والتي ُقدِّ
الرحمة في دعوات املالئكة واألنبياء واملؤمنني باعتبارها مطلبهم 

األسمى في الدنيا واآلخرة. 
أن للرحمة في اخلطاب القرآني إيحاءات وأبعاًدا كثيرة تستوعب . 4

حشًدا من املعاني الغنية والدالالت الثرية، التي جتعل الرحمة على 
رأس الصفات الربانية األكثر شيوًعا فيه. فهي تضم معاني النبوة 
الدعاء  وإجابة  واملغفرة  واأللفة  والنصر  والرزق  واجلنة  والقرآن 
الدالالت  من  وغيرها  احلرج  ورفع  والتخفيف  والسعة  والعصمة 

التي تصعب على احلصر.
أن الرحمة في اخلطاب القرآني ال تقتصر على التعابير املباشرة . 5

املتولدة من اجلذر )رحم( فقط، بل تتعداها إلى كثير من التعابير 
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أو  جوانبها،  من  جانب  في  بالرحمة  تتلّبس  والتي  املباشرة،  غير 
والرفق  كالهداية  أسبابها  من  سبًبا  أو  نتائجها  من  نتيجة  تكون 

واللني والتسخير واإلنعام والتكرمي والتوازن في الكون وغيرها.
أن للرحمة في اخلطاب القرآني جتليات كثيرة، ال نكاد نحصيها . 6

لتغلغلها في كل ذرات الكون من حولنا، ومتظهرها في أدق تفاصيل 
إنزال  واألنبياء،  الرسل  إرسال  التجليات:  هذه  أبرز  ومن  حياتنا. 
الكتب السماوية، إنزال املطر، وتسخير الكائنات للخلق، رفع البالء 
قبول  الشريعة،  أحكام  في  الناس  عن  احلرج  رفع  املكروبني،  عن 
توبة اخملطئني والعاصني، وغيرها من التجليات التي ال نستطيع 

اإلحاطة بها من كل أطرافها.
والظاملون . 7 الطغاة  هم  اهلل  رحمة  من  حرماًنا  األكثر  الفئات  أن 

على  صراحة  القرآني  اخلطاب  ينص  إذ  والكافرون،  واجملرمون 
أنهم مطرودون من رحمة اهلل، وُمبَْعدون عنها. وإذا كانوا قد تقلبوا 
بقائهم  مع  عليهم  اهلل  بنعم  واستمتعوا  الدنيا  في  اهلل  رحمة  في 

على فسادهم وشرورهم، فإنها في اآلخرة مقطوعة عنهم حتًما.
أن نظام احلياة كلها قائم على الرحمة اإللهية، وأن وجود اخمللوقات . 8

مرتبط أشد االرتباط بهذه الرحمة التي ال غنى لهم عنها، سواء 
شعروا بها أم لم يشعروا.

أن أكثر الفئات حصواًل على رحمة اهلل هم املؤمنون احملسنون الذين . 9
وطرقوا  عليها،  وأقبلوا  إليها،  فسارعوا  ربهم،  رحمة  سعة  علموا 
من  وهي  الدنيا،  في  بأفيائها  فاستظلوا  أسبابها،  وطلبوا  أبوابها، 

نصيبهم الوافر في اآلخرة.
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مقدمة 

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، أّما بعد: 
العلوم وأنبلها، وإنَّ  الكرمي من أشرف  القرآن  البحث في مجال  يُعّد 
معرفة دالالت اسم »الرحمة« في آيات القرآن الكرمي، يقتضي مّنا البحث 
عنها عند جمهور املفسرين، باعتبار أن الكلمة حينما توّظف في سياق ما 
حتًما تختلف داللتها وهي ُمنتظمة في سياق آخر، نتيجة تغّير القرائن، 
التي توجه الكلمة من داللة إلى أخرى، مثل هذه املعرفة في حقل التنوع 
البحث  إلى وجوب  الكرمي، يدعونا  القرآن  »الرحمة« في  الّداللي السم 

والّتدّبر في كثير من استعماالتها في القرآن الكرمي.
بالبحث  جديرة  الكرمي  القرآن  في  الــواردة  اللّسانية  احلقائق  هذه   
والتنقيب، وذلك بغية بيان تضّمن القرآن الكرمي لكثير من القضايا، التي 
طرحها ويطرحها البحث اللساني، وهو ما جاء ُمبّيًنا في القرآن الكرمي 
من خالل تعامله مع كثير من املدخالت املعجمية وتنّوع دالالتها، كما هو 
الشأن بالنسبة السم »الرحمة«، ولعّل ُمتتّبعها في القرآن الكرمي تتبادر 

إلى ذهنه جملة من التساؤالت منها: 
الكرمي؟ 	  القرآن  الرحمة في  الداللية السم  ما هي أشهر احلقول 
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وما هي أبرز الصيغ التي جاءت عليها؟ 
هل رحمة اهلل للعباد يترتب عليها تراحم العباد فيما بينهم؟ كيف 	 

ذلك؟ وأين يتجلى؟
البحث  هذا  في  اإلشكاالت  لهذه  مناقشتي  أثناء  في  حرصت  لقد 
أّن  كما  الّتحليل،  يتخلّله  الذي  الوصفي،  املنهج  اعتماد  على  املتواضع 
مباحث،  وأربعة  مقّدمة،  التالي:  التوزيع  ِمّني  اقتضت  املوضوع  طبيعة 
ا حول موضوع الّرحمة،  أّما املقّدمة فقد ضّمنتها مدخاًل عاّمً وخامتة، 
وفيما يتعلّق باملبحث األول حرصت على أن أضبط فيه اإلطار املفاهيمي 
للّرحمة، حيث تناولت فيه املفهوم اللغوي، واملفهوم االصطالحي، وذلك 

من باب تأكيد ما سأناقشه في املباحث املوالية.
 وفيما يخص املبحث الثاني تعّرضت فيه ألهّم دالالت اسم الّرحمة في 
القرآن الكرمي، ُمرّكًزا على جهود املُفسرين من خالل النصوص القرآنية، 

قصد بيان أّن اسم الرحمة متنّوع الداللة.
القرآن  في  الرحمة  اسم  صيغ  فيه  تناولت  فقد  الثالث  املبحث  أّما 
الكرمي، وبيان دالالتها، ألقف في املبحث الرابع على عنوان جتليات فعل 
التراحم بني املسلمني في القرآن الكرمي، حيث تعرضت فيه جملموعة من 
اآليات املتضمنة لهذا املعنى، ألصل في ختام بحثي إلى خامتة بّينت فيها 

أهّم النتائج املُتوّصل إليها.
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املبحث األول
اإلطار املفاهيمي للّرحمة 

أ. املفهوم اللغوي:
من خالل إطاللة عابرة على بعض املعاجم اللغوية يتضح لنا أن معنى 
واحلاء  »الراء  والتوضيح،  اإلبانة  في  املعجميني  من  أخذ حظه  »الرحمة« 
من  وغيرها  واالنشراح  فالفسحة  واالنبساط«،)1(  السعة  على  يدّل  أصل 
واحلاء«،  »الراء  حلرفي  الداللي  احلقل  يتضمنه  الذي  اجملال  هو  املعاني 
ومرحمة  رحمة  رحمته  »رحم:  قوله:  البالغة  أساس  صاحب  أورده  ومما 
وُرحًما... وتراحموا تعاطفوا«،)2( فهي في مطلق معناها تدّل على العطف، 
كما خّصها ابن منظور في قوله: »رحم. الّرحمة: الّرّقة والّتعّطف، واملرحمة 
مثلُه، وقد رِحمتُه وترحمُت عليه، وتراحَم القوُم: رِحَم بعُضهم بعًضا،)3( ومما 
سبق عرضه في شأن املعنى اللغوي السم الرحمة عند بعض املعجميني، 
القلب  هو  بها  يُعرفون  َمن  عند  العطف  ذات  الّرحمة  محّل  أّن  لنا  يّتضح 

الواسع املُفعم بها، ومن ذلك قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أحمد بن فارس بن زكريا ت:395هـ، حتقيق عبدالسالم محمد   )1(

هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1979م، اجلزء الثاني، ص385.
أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ت 538هـ، حتقيق محمد باسل   )2(

عيون السود، دار الكتب العلمية لبنان بيروت، باب الراء، اجلزء األول ص344.
الراء  القاهرة، باب  املعارف  الكبير وآخرون، دار  علي  ابن منظور، حتقيق عبداهلل  العرب،  لسان   )3(

اجلزء 18، ص1611.
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ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
ڄڄ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ  
]األعراف[ ومما جاء في تفسيرها: »قوله: )ٿ   ٹ  ٹ   ٹ( عموم 

ال نهاية لها، أي: من دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل: )ٹ  ٹ   ٹ( من 
اخللق حتى إّن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. قال بعض املفسرين: 
طمع في هذه اآلية كل شيء حتى إبليس، فقال: أنا شيء، فقال اهلل تعالى: 
ُمتقون. فقال  والنصارى: نحن  اليهود  . فقالت  )ڤ  ڤ  ڤ( 

اهلل تعالى: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ( ]األعراف:157[ فخرجت اآلية 
عن العموم، واحلمد هلل«.)1( 

الرحيم  »الرحمن  تعالى:  املعنى قوله  الدالة على هذا  إّن من األمثلة 
يعني  اآلخــر«  من  أرفــق  أحدهما  رقيقان  اسمان  »هما  عباس:  ابن  قال 
أنهما يدالن على الرقة واالنعطاف في أصل اللغة«،)2( ضمن هذا اجملال 
املفهوم  عن  فماذا  الرحمة،  اسم  كنه  يتموقع  اللّغوي  املعنى  شأن  في 

االصطالحي لها؟

ب - املفهوم االصطالحي: 
ال ميكن حسم وضبط املفهوم االصطالحي السم »الرحمة« في مفهوم 
واحد، األمر الذي يوحي بعدم محدودية الداللة االصطالحية لهذا االسم، 
ومن باب الوقوف على ما هو عام كمفهوم اصطالحي له استوقفني هذا 
التعريف، الذي جاء فيه »الرحمن الرحيم. كناية عن إنعامه وإحسانه على 
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن   )1(
أبي بكر القرطبي )ت 671هـ(، حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

األولى 1427هـ - 2006ـ، اجلزء التاسع، ص351-350.
بن  يوسف  بن  أحمد  الكرمي،  القرآن  أللفاظ  لغوي  معجم  األلفاظ  تفسير  في  احلفاظ  عمدة   )2(
عبدالدائم، )ت 756هـ(، حتقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيوت لبنان، الطبعة 

األولى 1417هـ - 1996م، ج2، ص80.
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خلقه، والرحمة مأخوذة من الرحم، وذلك ألن الرحم منعطفة على ما فيها، 
والرحمن أبلغ من الرحيم، ولذلك قيل: رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة؛ ألنه 
في الدنيا يرحم املؤمن والكافر إلنعامه بالرزق واإلفضال عليهم مؤمنهم 
وكافرهم، وفي اآلخرة رحمته ُمختصة باملؤمنني، والرحمن مختص باهلل 

تعالى... وأّما الرحيم فيطلق على غيره.
قال تعالى في صفة نبيه بذلك: )ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة:128[،)1( 
وحتى ال أطيل في التعريف االصطالحي باعتبار أّن اسم الرحمة ُوّظف 
في كثير من اآليات القرآنية، التي حتًما تخرج داللته في أثناء االستعمال 
ما  وهو  خاص،  مبحث  في  أُفّصله  أن  رأيت  ِلذا  آخر،  إلى  مفهوم  من 

سأتناوله في اآلتي.

املصدر نفسه، ج2، ص81.  )1(
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املبحث الثاني
دالالت اسم الّرحمة

في القرآن الكرمي

داللتها  حيث  من  الرحمة  السم  املتضمنة  القرآنية  لآليات  املتتبع  إّن 
في إطارها العام يقف على أّنها تخرج إلى تأدية دالالت عّدة، تبًعا لسياق 
اآلية العام، وفي تتبعي لهذا املبحث سأتناول بقدر اإلمكان ما تعّرض له 
املفسرون؛ ألّن »األلفاظ املوجودة في القرآن واحلديث إذا عرف تفسيرها، 
وما أريد بها من جهة النبي S لم يحتج في ذلك إلى االستدالل بأقوال 
أهل اللغة وال غيرهم«)1( فالسنة النبوية اعتمدها املفسرون بعد أن نظروا 
السم  تتبعي  كان  وملا  بعضا،  بعضه  يُفّسر  باعتباره  الكرمي،  القرآن  إلى 
الرحمة في القرآن الكرمي يقتضي ِمني أْن ألتفت بني احلني واآلخر إلى 
التفسير، حرصت على ذلك قصد توفية هذا املبحث حّقه؛  ما جاء في 
ألّن من كالم العرب ما يعرف في وقوع اسم واحد على أشياء مختلفة،)2( 
بغية  التفاسير  من  بجملة  ُمستعيًنا  داللتها  أشهر  بيان  على  سأرّكز  لذا 
الرحمة  السم  دالالت  من  عليه-  وقفت  -ما  رّتبت  وقد  التنويع،  ضمان 

ترتيًبا راعيت فيه احلرف األول للعنوان على النحو التالي:
دار  واإلعالم  الدراسات  مركز  الفنيسان،  عبداهلل  بن  سعود  وآثاره،  أسبابه  املفسرين  اختالف   )1(

إشبيليا، الطبعة األولى 1418هـ، 1997م، ص302.
فقه اللغة وِسّر العربية، ألبي منصور الثعالبي، حتقيق فايز محمد، دار الكتاب العربي بيروت لبنان،   )2(

الطبعة األولى 2006م، ص286.
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اإلسالم:
إّن القارئ لقوله تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
الرحمة  اسم  فداللة  ]الشورى[،  ۈۈ(  ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  
في هذه اآلية يدّل على اإلميان، وهو ما وقف عليه الرازي في تفسيره، حيث 
أدخلهم في  الذي  تعالى هو  أّنه  يدّل على  »)ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ(  قال: 
اإلميان والطاعة، وقوله )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ( يعني أنه تعالى ما 
أدخلهم في رحمته، وهذا يدّل على أّن األولني إّنما دخلوا في رحمته، ألّنه 
كان لهم ولّي ونصير أدخلهم في تلك الرحمة، وهؤالء ما كان لهم ولي وال 

نصير يدخلهم في رحمته«.)1(
إّن املالحظ لتغّير داللة اسم »الرحمة« وتأديته لداللة اإلسالم في هذه 
التركيبية لنّص اآلية، األمر الذي  اآلية حتكمت فيه جملة من املعطيات 

أّدى إلى متّيزها عن سابقتها، والحقتها. 

اجلنة: 
مّما وقفت عليه من دالالت السم »الرحمة« في آيات الذكر احلكيم ما 

)ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   تعالى:  قوله  بها اجلنة نحو  يراد 
ۆئ  ۆئۈئ( ]آل عمران[ والرحمة هنا معرفة بلفظ اسم اجلاللة مضاف 
»قوله  داللتها  شأن  في  البغوي  عليه  وقف  ومما  للتعظيم)2(،  مجرور  إليه 

ۇئ   ۇئ   وئ   )وئ   الطاعة،  أهل  هؤالء  ەئ(،  ەئ       ائ   )ائ   تعالى: 
ۆئ  ۆئ( جنة )  ۇئ  ۆئ  ۆئ(«)3( وهو ما أّكده ابن كثير »اجلنة، ماكثون 
تفسير الفخر الرازي املشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لإلمام محمد الرازي فخر الدين   )1(
ابن العالمة ضياء الدين  املشتهر بخطيب الدين )204هـ - 544م(، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة األولى 1401هـ - 1981م، ج28، ص149.
إعراب القرآن الكرمي، بهجت عبدالواحد الشيخلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1،   )2(

2006م، ج2، ص143.
تفسير البغوي معالم التنزيل، لإلمام محيي السنة أبي محمد احلسني بن مسعود البغوي املتوفى   )3(
516هـ، حتقيق محمد عبداهلل النمر، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة األولى1409هـ-

1989م، اجلزء الثاني، ص88.
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فيها أبًدا«،)1( ولعل القرينة اللفظية املعتمدة في تفسير الرحمة باجلنة بياض 
الوجه، »فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل اجلنة..«)2( دّل داللة قطعية على 

أّن املراد باسم »الرحمة« هنا هو اجلّنة.
املتضمنة السم  القرآنية  اآليات  نار، فمن  أو  إما جنة  أّن اآلخرة  ومبا 
ونعيم  الرحمة  بها احلرمان من  وتركيبها، يقصد  نتيجة سياقها  الرحمة 

ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   )ېئ   تعالى:  قوله  نحو  اجلنة، 
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ( ]العنكبوت[ فحديثه عن الذين 
كفروا ونعته إياهم باليأس قرينتان دالتان على غير النعيم واإلقصاء من 
للضمير »ي«  اآلية، فإضافته  تركيب  تعالى من خالل  أثبتها  التي  رحمته 
في »رحمتي« داللة قطعية على أّنه ال راحم سواه، ومن التفسيرات التي 
ُخّصت بها هذه اآلية ما جاء في تفسير الطبري: »والذين كفروا بحجج 

اهلل، وأنكروا أدلته، وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة )ی  
ی  ی  ی( »يقول تعالى ذكره: أولئك يئسوا من رحمتي في اآلخرة؛ ملا 

عاينوا ما أعّد لهم من العذاب، فأولئك لهم فيها عذاب موجع«.)3(
ڭ    ۓ   ۓ   )ے   تعالى:  قوله  للجنة  كداللة  عليه  نقف  ومّما 
ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ( ]األعراف[ 
ڭ(  ڭ   ڭ    ڭ    ۓ   ۓ   »)ے   تفسيرها،  في  جاء  حيث 
إشارة لهم إلى أهل اجلنة، الذين كان الرؤساء يستهينون بهم، ويحتقرونهم 
تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700-774هـ(   )1(
الثانية 1430هـ-1999م،  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  دار طيبة  السالمة،  بن محمد  حتقيق سامي 

اجمللد الثاني، ص92.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد األمني بن محمد اخملتار اجلكني الشنقيطي   )2(
أبوزيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، اجمللد  )1325هـ - 1393هـ(، إشراف بكر بن عبداهلل 

الثاني، ص355.
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري )224هـ-  )3(
310هـ، حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالم، الطبعة 

األولى القاهرة1422هـ-2001م، ج18، ص380.
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لفقرهم، وقلّة حظوظهم من الدنيا«،)1( ولعّل الّدال على معناها هذا ما جاء 
بعد كلمة رحمة، وهو قوله: )ۇ  ۆ(، وهو ما أّكده البغوي في تفسيره 
)ے  ۓ  ۓ(، حلفتم، )ڭ   ڭ   ڭ  ڭ(، أي: حلفتم أنهم 

ال يدخلون اجلنة«)2( هذه اآليات ومثلها كثير في تضمنها لداللة اجلنة. 

اخلير والعافية: 
إّن املفردة قد تخرج إلى تأدية معاني شتى، إال أّن الذي يُحدد هذا التنوع 
في املعاني ويتحكم فيه، تركيب الكلمات املشكلة للجملة، حيث ترسم داللتها 

)ژ  ڑ   من خالل التأليف الذي أبحث عليه، فاملتأمل لقوله تعالى: 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  
أحُلق  كما  »أذقناه«  بالفعل  سبق  هنا  »الرحمة«  فاسم  ]فصلت[  ھھ( 
»العافية  الّداللة  إلى ضبطه في هذه  أّدى  الذي  اء« األمر  بَْعِد َضرَّ »ِمن  بـ 

والنعمة«، وهو ما وقف عليه الكثير من املفسرين نحو قول البغوي: »)ژ  
اآلية  في  الرحمة  فمعنى  وغنى،)3(  وعافية  وآتيناه خيرا  ڑ  ڑ  ک(، 
أفاد العافية والغنى، وهو ما أّكده الرازي في تفسيره« ثم بني تعالى أّن هذا 
الذي صار آيسا قانطا لو عاودته النعمة والدولة، وهو املراد من قوله تعالى 

)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ(«.)4(

ولعّل املتأّمل لقوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
ھ  ے  ے  ۓ    ۓڭ( ]اإلسراء[ يستنبط داللة العافية، »فالقرآن 
الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، جار اهلل أبو القاسم محمود بن   )1(

عمر الزمخشري، ج2، ص446.
تفسير البغوي معالم التنزيل، أبو محمد احلسني بن مسعود البغوي، ج3، ص233.  )2(

تفسير البغوي معالم التنزيل، ألبي محمد احلسني بن مسعود البغوي، ج7، ص178.  )3(
تفسير الفخر الرازي املشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين)544هـ-   )4(
604هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى 1401هـ - 1981هـ، ج27، ص138.
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يشفي من ذلك كله، وهو أيًضا رحمة، يحصل فيها اإلميان واحلكمة، وطلب 
اخلير، والرغبة فيه، وليس هذا إال ملن آمن به وصدقه واتبعه، فإّنه شفاء 

في حّقه ورحمة«.)1(

الرأفة:
داللة  على  دّل  ما  »الرحمة«  الســم  املتضمنة  القرآنية  ــات  اآلي ومــن 

»الرأفة«، ومنها ما نقف عليه في قوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ    ڱں( ]الروم[، ومما جاء في حّق تفسيرها أّن »الرحمة 
التي بها يدفع اإلنسان املكاره عن حرمي حرمه هي من عند اهلل، وال يعلم 
ذلك إال بفكر«،)2( فاملودة والرأفة بني الزوجني ما كان لها أن حتصل بينهما 

لوال رحمة اهلل.
كما يأخذ اسم الرحمة في القرآن الكرمي داللته من االسم الذي يسبقه، 

نحو قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺٿ( ]الكهف[، وهو ما بّينه صاحب التنوير في قوله: »واإلشارة بهذا 
إلى الردم، وهو رحمة للناس ملا فيه من رّد فساد أّمة يأجوج ومأجوج عن 
أّمة أخرى صاحلة«،)3( واسم اإلشارة »هذا« يعود إلى فعل الّردم، وبذلك 

يصبح الّردم برغم ضرره في إطاره العام متضمًنا للرأفة والّرحمة. 
ومّما نقف عليه في هذا االجتاه الّداللي قوله تعالى: )ھ   ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
)ے( باسم من األسماء  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]الكهف[ فتسبيق اسم 
تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700 - 774هـ(   )1(

حتقيق سامي بن محمد السالمة، ج5، ص112.
تفسير الفخر الرازي املشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين، ج25،   )2(

ص112.
تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج16، ص39.  )3(
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املوصوف  ے(:  »)ھ   أّن  باعتبار  الداللة،  من  له  )ھ(  اخلمسة 
بالرحمة، ثم استشهد على ذلك بترك مؤاخذة أهل مّكة عاجال من غير 

)1(.»S إهمال، مع إفراطهم في عداوة رسول اهلل

الرخاء:
)ژ   تعالى:  لقوله  تفسيره  في  البيان  أضواء  عليه صاحب  وقف  إنَّ 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ھ  ھھ( ]فصلت[ يتضمن في مضمونه العام ملعنى اخلير والنعمة،)2( 

ومما ذهب إليه في تفسير اآلية التركيز على القرينتني: )ڑ( و)ک( 
)ک(، وهو  )ے(  يأخذ من ضّد  ، األمر الذي جعل من داللة اسم 
ما يُعني على استنباط الداللة الفعلية للكلمة في اآلية، ويجلي معناها؛ ألّن 
»غموض املعنى اللغوي يجني على الفكرة، إذ يعوقه ويجّر إلى أخطاء فيه«،)3( 

وفي ظّل ورود مثل هذه القرائن والتركيز عليها يّتضح املعنى. 

الشفقة:
إنَّ من دالالت اسم الرحمة في القرآن الكرمي ما يدلُّ على طلب العطف 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   تعالى:  قوله  في  عليه  نقف  ما  وهو  والشفقة، 
ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  
تأمالت  ومن  ]األنعام[  ک(  ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
القرطبي في شأن فحوى هذه اآلية )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ(: أي: وعد 
وهذا  إليه،  اإلقبال  إلى  مدعوون  عنه  املتولني  حتى  وكرًما  منه  فضاًل  بها 
إخبار منه  بأّنه رحيم بعباده، ال يُعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم اإلنابة 

الكشاف، الزمخشري، ج3، ص595.  )1(
ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ج7، ص155- 156.  )2(

املعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، مكتبة اآلداب القاهرة، الطبعة األولى 2005م، ص96.  )3(
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والتوبة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل S: »ملّا 
قضى اهلل اخللق، كتب في كتاٍب على نفسه، فهو موضوع عنده: إّن رحمتي 

تغلب غضبي«،)1( األمر الذي يجعل من عباده طامعني في عطفه ورحمته. 
مثل هذه الداللة السم »الرحمة«، التي وقفت عليها في قوله تعالى، هي 

من باب التمثيل ال احلصر.

الغيث:
إذا أردنا بيان داللة اسم الرحمة في قوله تعالى: )ې  ې  ې   ې  
ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ( ]األعراف:57[ 
وقف  املنطلق  هذا  ومن  طبيعي،  مظهر  حول  يــدور  لآلية  العام  »فالسياق 
الغيث  وهي  رحمته،  أمام  )ى  ائ  ائ(:  إّياها:  مفسًرا  الزمخشري 
واحليوان  اإلنسان  على  أثــًرا«)2(  وأحسنها  وأجلّها،  الّنعم،  أمّت  من  الذي هو 

والطبيعة، نتيجة تأثيره في تغيير وجه هذه العناصر تغييًرا إيجابّيًا. 
كما نقف على داللة اسم »الرحمة« مبعنى »الغيث« في قوله تعالى: )ۈ  
]الشورى[  ىائ(  ى   ې    ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
ومن التفاسير الواردة في شأنها ما نّصه: »وقوله:  )ې  ې( أي: يعّم 
بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية«،)3( وبتعميم ذلك يسود اخلير.

الفضل واإلحسان:
ڇ   ڇ   چچ    چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   تعالى:  قوله  نقرأ  حينما 
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، ألبي عبداهلل محمد بن   )1(

أحمد بن أبي بكر القرطبي، ج8، ص330-329.
الكشاف، الزمخشري، ج2، ص451 - 452.  )2(

تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700 - 774هـ(   )3(
حتقيق سامي بن محمد السالمة، ج7، ص206.
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ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  کک( ]األنعام[ فاملتأمل لداللة اسم »الّرحمة »يقف على تأديتها لداللة 
في  لها، حيث ضبطها  تفسيره  في  البغوي  أّكده  ما  وهو  واإلحسان،  الفضل 
وإخباره  عليه،  اإلقبال  إلى  عنه  للمتولني  تعالى  منه  استعطاف  »هذا  قوله: 
بأّنه رحيم بالعباد، ال يعجل بالعقوبة، ويقبل اإلنابة والتوبة«،)1( وهل من فضل 

وإحسان كهذا؟

القرآن:
ا ثبت لدينا جلّيًا في الواقع االستعمالي للكلمات أّنه »ال يوجد بني  إّذً
وإّنما  محدد،  مشترك  عنصر  الواحدة  للكلمة  اخملتلفة  االستخدامات 
يوجد فقط بني هذه االستخدامات تشابهات أسرية كمثل التشابهات التي 
نلحظها بني أفراد األسرة الواحدة«،)2( فاملراد من ذلك أّن لكّل كلمة مجالها 
الداللي الذي تُعرف به، وهو ال مينعها من التحّرك في نفس اجملال لتُشكل 
دالالت أُخرى يفرضها السياق والترتيب، والكلمات املُشكلة معها للجملة، 
وما سنقف عليه من دالالت السم »الرحمة« في القرآن الكرمي دليل على 

ذلك، وهو ما نقف عليه في قوله تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ        ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
ىئ  ی  ی  یی( ]األنعام[، حيث جاء في تفسيرها »فقد جاءكم 
من اهلل على لسان محمد S النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحالل 
يتبعونه  الذين  بعباده،  اهلل  من  ورحمة  القلوب،  في  ملا  وهدى  واحلــرام، 

ويقتفون ما فيه«،)3( فالقرآن كلّه رحمة من اخلالق.
تفسير البغوي معالم التنزيل، ألبي محمد احلسني بن مسعود البغوي، ج3، ص130.   )1(

في فلسفة اللغة، محمود فهمي زيدان، دار النهضة العربية بيروت، 1405هـ، 1985م، ص111.  )2(
تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700 - 774هـ(   )3(
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امللك والغنى:
من اآليات القرآنية التي تُجلي هذه الداللة، وتُثبتها قوله تعالى: )ڇ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  
ک    کک( ]يوسف[، فاسم »الرحمة« هنا مسبوق بفعل يدّل على 
التجدد واالستمرارية، وهو: »)ڈ   ڈ(؛ أي: بعطائنا في الدنيا من 
امللك والغنى وغيرهما من النعم َمن نََّشاء من عبادنا، مبقتضى ما وضعنا 
من السنن في األسباب الكسبية مع موافقتها لألحداث الكونية«،)1( فعطاء 
رحمة منه لعباده؛ ألّن عطاءه ال يشعر العبد فيه بالنقص وال باملّن،  اهلل 

األمر الذي يترّتب عليه تضمن الرحمة. 
ومما يؤكد هذه الداللة قوله تعالى: )ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎڎ( ]الروم[، لعّل لفعل انبساط 
»وإذا  لرحمة اهلل،  ذوقهم  وهو  ينتج عنه من فرح سبب،  وما  الناس  أنفس 

أصاب الناَس مّنا ِخصٌب ورخاءٌ في األبدان واألموال، فِرحوا بذلك«.)2( 

النبوءة:
إّن اصطفاء اهلل لعباده، واختيار بعضهم، وتكليفهم بالرسالة والنبوءة، 
هو جتسيد فعلي لرحمة من رحماته؛ ألّن ترك البشرية في تيه وضالل 
بعيدة عما رسم  وتصبح اخلالئق  للمخلوق وظيفته في حياته،  يجلي  ال 
ومن  ومنذرين،  مبشرين  رســاًل  يبعث  أن  اقتضت  اهلل  رحمة  ولكن  لها، 

اآليات القرآنية املبّينة لذلك قوله تعالى: )مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  
حتقيق سامي بن محمد السالمة، ج3، ص370.

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد األمني بن عبداهلل األرمي العلوي   )1(
الطبعة  النجاة،  طوق  دار  مهدي،  حسني  بن  محمد  هاشم  ومراجعة  إشراف  الشافعي،  الهرري 

األولى 1421هـ - 2001م، ج14، ص16
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )224هـ -   )2(

310هـ، حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن التركي، ج28، ص501.
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مب  ىب  يبجت( ]مرمي[، فاألنبياء والرسل مؤيدون برحمة من اهلل، 
َوَهبْنَا لهم بعض رحمتنا، وهي النبوءة، ألنها رحمة لهم  »)مئ(، أي: 
وملن أرسلوا إليهم«)1(، فالنبوة رحمة من اهلل، بفعل ما ينتج عنها من صالح 

وخير للمبعوث لهم. 
كما يقول عّز من قائل في مقام آخر: )ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک  
ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہھ( ]النساء[، 
فاملراد برحمة اهلل في هذه اآلية »فضل اهلل ورحمته، ما يشمل البعثة فما 
بعدها، وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح واإلرشاد، فاملراد بالقليل ما 
هو معلوم من قواعد اإلسالم«،)2( ومهما يكن من أمر فاسم »الرحمة« في 

كثير من اآليات القرآنية يؤدي داللة »النبوة«.
إّن املتأّمل لنّص اآلية السالف وباألخص ملا نحن بصدد البحث فيه في 
مجال تنّوع داللة اسم »الرحمة«، ففضل اهلل على العباد هو توفيقهم لعبادة 

اهلل، وطاعة رسوله، لذا جاء في تفسيرها »)ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
إذ  بكم،  ورحمته  عليكم  اهلل  فضل  ولــوال  ہ(أي:  ہ   ہ   ہ     
هداكم لطاعة اهلل والرسول ظاهًرا وباطًنا، ورّد األمور العامة إلى الرسول 
وإلى أولي األمر منكم، التبعتم وسوسة الشيطان«،)3( فرحمة اهلل هنا الدالة 
جاءت  التي  الشرط  جــواب  جملة  معاملها  حــّددت  والطاعة  الهداية  على 

مباشرة بعد كلمة )ۀ(، وهي قوله: )ہ     ہ  ہ  ہ(.
في ختام هذا املبحث ال أّدعي أّنني قد أحطت بجميع اآليات املتضمنة 

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج16، ص125.   )1(
تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج5، ص143.  )2(

البابي احللبي مصر، الطبعة األولى  )3(  تفسير املراغي، أحمد مصطفى املراغي، مكتبة مصطفى 
1365هـ - 1946م، ج5، ص106.
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السم »الرحمة« في القرآن الكرمي، بل كّل ما في األمر أنني قد اعتمدت 
على مجموعة منها كعينة، كما حرصت على استجالء داللتها من تفاسير 
تنّوعها  في  ولعّل  املوضوعية،  عنصر  وحتقيق  ضمان  قصد  متنوعة، 
احلقل  توسيع  في  البالغ  األثــر  له  كان  الكرمي  القرآن  أّن  على  تأكيًدا 
الداللي لأللفاظ، كما كان له األثر من جوانب أخرى في التوسع، وهو ما 

سأتناوله في املبحث املوالي.
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املبحث الثالث
أهم صيغ اسم الرحمة في القرآن الكرمي

تنّوع  على  يقف  الكرمي  القرآن  في  الرحمة  اسم  لصيغ)1(  املتتبع  إّن 
بنائها، ولعّل تتبعنا لبنية)2( هذه الكلمة في القرآن الكرمي يساعدنا على 
كثير  للكلمة في  الداللي  اآلية؛ ألّن معرفة احلقل  وفهم مضمون  معرفة 
من احملطات، تقتضي مّنا معرفة البناء، كون أّن »املعنى املعجمي ليس كّل 
شيء في إدراك معنى الكالم،)3( ومن هذا املسلّم يتضح لنا أّن معرفة أبنية 
الكلمة عامل مساعد على معرفة داللته، وقصد اإلحاطة مبختلف دالالت 

كلمة الّرحمة رأيت أن أتتّبع صيغها، وأبنيتها الصرفية:

أ. صيغة فعالن 
هي  والتي  الّرحمن،  صيغة  تتضمن  التي  القرآنية  اآليات  هي  كثيرة 

ڑ   ژ        )ژ   تعالى:  قوله  ومنها  الرحمة،  ذو  »فعالن«  مبالغة  صيغة 
 ، ڑ  ک  ک  ک           کگ( ]مرمي[ هذا ما جاء على لسان مرمي

من  له  املقام  هذا  في  ْحَمن(  )الرَّ لصيغة  الكرمي  القرآن  توظيف  ولّعل 
مصطفى  اللغة،  قضايا  )من  عليها«  يعتمد  مهمة  قرينة  الصرف  في  و»الصيغة  صيغة،  جمع   )1(

النحاس، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة األولى1995م، ص186.(
تتناول  أن  الدراسة  »Morphologie ومن طبيعة هذه  بعلم الصرف  بالبنية هو ما يعرف  املقصود   )2(
اللغة، متام حسان،  في  البحث  )مناهج  الصرفية«.  واملوازين  للصيغ  التركيبية  الشكلية  الناحية 

مكتبة األجنلو املصرية 1990م، ص170(.
علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية بيروت، ص263.  )3(
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الداللة واحلكمة باعتبارها صيغة تفيد املبالغة، ولقد »خصت الرحمن 
بالذكر، ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه«.)1( 

إّن توظيف صيغ املبالغة في مثل هذه املقامات يُجلي املعنى املستهدف 
ويبّينه، ومن أمثلة ما ورد في القرآن الكرمي قوله تعالى: )مت  ىت  يت  
صاحب  وهــو  اهلل<  هــو  فالرحمن  ]ق[  يثحج(  ىث    مث   جث  

الرحمة التي ال تُضاهيها رحمة ولتحقيق اكتسابها والعيش في أجوائها 
يقتضي ذلك من عباده أن يخافوه لذا جاء في تفسيرها: »وإذا نظرت إلى 
استعمال اخلوف وجدته مستعماًل خلشية من ضعف اخلائف وهذا في 
اإلكثار، ورمبا يتخلف املدعى عنه لكن الكثرة كافية«)2(، وهو بذلك واسع 

الرحمة ملن خشيه بالغيب. 

ب. صيغة فعيل 
تعالى:  قوله  في  ورحيم  فعيل،  وزن  على  وهو  املبالغة،  على  يدّل  اسم 
تعني  ]البقرة[  ىبيب(  مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ          حئ   جئ   ی   )ی  

عظيم الرحمة، وهي تفيد املبالغة في الشيء؛ ألّن »صيغ املبالغة ال تكون 
إال من الفعل املتعدي الثالثي، ولها أوزان كثيرة، اشتهر منها خمسة: فعال- 

فعيل- فعول- ِفعل- مفعال.
ليست  والتي على وزن فعل  التي على وزن فعيل،  الصفات  إّن بعض 
هذا  الزم«،)3(  فعلها  ألّن  املشبهة؛  الصفة  قبيل  من  هي  وإمنا  للمبالغة، 
االستثناء لبعض الصفات التي ترد على وزن فعيل قد تخرج عن وظيفة 

املبالغة في حالة لزوم فعلها. 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد األمني بن عبداهلل األرمي، إشراف   )1(

ومراجعة هاشم محمد بن حسني مهدي، ج17، ص102.
مفاتيح الغيب، الرازي، ج29، ص178.  )2(

دراسات في علم الصرف، عبداهلل درويش، مكتبة الطالب اجلامعي، مكتبة مكة املكرمة العزيزية،   )3(
الطبعة الثالثة 1987م، ص52- 53.
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ومن هذه الصيغ ما نقف عليه في قوله تعالى: )حب  خب  مب  ىب(، 
»أي: أنه يتوب على من تاب إليه وأناب«،)1( فالذي يرجع إلى اهلل ويتوب 

إليه يجد قبول توبته من اهلل، كما يلمس وافر رحمته. 
مثل هذه اآليات بهذه الداللة في هذا املنحى تعكس تطابًقا كلّيًا بني 
مكوناتها، واملعنى الذي تقصده، لذا »فالصورة املنطقية للجملة هي صورة 
من تركيب معني، يُحّدد العالقات بني املعاني القائمة بني األلفاظ الواردة 
)ۀ(  تعالى:  قوله  من  نستنبط  أن  يُمكن  وعندئذ  اجلملة«،)2(  في 

التناسب بني تركيب اآلية وصيغة فعيل ألداء داللة املبالغة. 

ج. صيغة فعلة 
مثل هذه الصيغ التي ترد على وزن َفْعلَة كثيرة في القرآن الكرمي، ومنها 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   )ەئ   تعالى:  قوله  في  عليه  نقف  ما 
ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ( ]النساء:175[، 
داللة  وهي  معناها،  في  والزيادة  املبالغة  تفيد  أّنها  »رحمة«  داللــة  فمن 
هذا  ضوء  وعلى  التفسير،  بعلم  ذلك  ربط  مع  الصرفية  بنيتها  اقتضتها 
التناسب بني »املعرفة والثقافة اللغوية، فإنه سوف يدرك كثيًرا من معاني 
آيات القرآن الكرمي، وال شّك في أّن إدراكه ذاك سوف يزداد إذا نظر في 
كتب التفسير اخملتلفة، وكلما أطال النظر في تلك الكتب وأمعن التفكير 
الذكر احلكيم«،)3( مع ربط  إدراكه ملعاني  آفاق  اتسعت  في معاني اآليات 

ذلك ببنية الكلمة ووزنها، الذي له األثر البالغ في حتديد املعنى وإبانته. 
)ے  ۓ  ۓ   تعالى:  قوله  في  عليه  نقف  ما  الصيغ  ومن هذه 
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700 - 774هـ(   )1(

حتقيق سامي بن محمد السالمة، ج1، ص240.
في فلسفة اللغة، محمود فهمي زيدان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 1985م، ص21.  )2(
محاضرات في علوم القرآن، غامن قدوري احلمد، دار عمار، الطبعة األولى 1423هـ - 2003م،   )3(

ص220 - 221.
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ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅۅ( ]البقرة[. 

البناء الصرفي في قوله تعالى  املبالغة في  التي تفيد  إّن صيغة فعلة 
مشدودة بقضية القتل، حيث »ُروي أّن عبداهلل بن جحش وأصحابه حني 
قتلوا احلضرمي، ظّن قوم أّنهم إن سلموا من اإلثم فليس لهم أجر، فنزلت 
)ۆ  ۆ  ۈ   ۈ(، وعن قتادة: هؤالء خيار هذه األمة، ثم جعلهم 

اهلل أهل رجاء كما تسمعون، وإنه من رجا طلب، وَمن خاف هرب«)1( وهي 
واسعة وتشملهم. 

الصيغة حاصل في قوله  املتضمنة ملثل هذه  اآلية  أّن مثيالت هذه  كما 
خب   حب   يئجب   ىئ     مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   )ىئ   تعالى: 
بالربط  يقوم  الذي  ولعّل  ]الروم[،  ىتيت(  مت   خت          حت   جت   ىبيب   مب  
بني تفسير اآلية وصيغتها يُمكن أن يتصور فهًما لها، حيث جاء في تفسيرها 
»فانظر يا محمُد إلى آثار الغيث، الذي يُنزل اهلل من السحاب، كيف يُحيي 
به األرض امليتة، فيُنبتُها ويُعِشبُها من بعد موتها ودثورها«)2(. وملا كان  اهلل 
القصد من )ۈ   ۈ( هنا هو الغيث، فاملشهور في شأنه: أّن الغيث بحّد 
ذاته رحمة فيها من الكثرة، لبلوغ فعل االرتواء، الذي تُقّر به األرض، فيتجلى 

ذلك في خضرتها وجمالها. 

د. صيغة فاعل 
وهي ما ترد على وزن َفاعل نحو قوله تعالى: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ( ]األعراف:151[، فاسم الفاعل 
على  رحمته  أثر  بيان  في  الداللة  من  له  »راحم«  تعالى:  قوله  في  املتجلّي 

عباده، فال راحم خمللوقاته، الذين يرجون رحمته إاّل هو.
الكشاف، الزمخشري، ج1، ص425.  )1(

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )224هـ -   )2(
310هـ، حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن التركي، ج18، ص523.
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البنيات،  من  غيرها  له متّيزها عن  يتجلّى  الكلمة  لبنية  الــدارس  إّن 
االشتقاقي  »املعنى  أّن  باعتبار  داللتها  ينتج عنه خصوصية  الذي  األمر 
للمفردة، هو امللحظ الالفت الذي حتقق في مسماها«، وهو ما يُمثل بحّق 

لفت انتباه القارئ أو املستمع لهذا املنحى التعبيري.)1(
مثل هذه الصيغة ما نقف عليه في قوله تعالى: )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی  یجئ( ]املؤمنون[، وهي بإفادتها للّدعاء، فإّن تضمّنها لصيغة فاعل 
»راحم«، وربط داللته بالغفران والّرحمة الواسعة يكون ملثل هذا البناء األثر 
البالغ في الذي يطلب املغفرة والرحمة من مالكها وصانعها، فأّنى له أن 

يرجع خائًبا؟ 

هـ. صيغة مفعلة 
في  مفعلة  وزن  التي جاءت على  الرحمة،  اسم  املشتقة من  الصيغ  من 

)ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ې  ې    تعالى:  الكرمي ما نقف عليه في قوله  القرآن 
ې    ې  ىى( ]البلد[، ومما وقف عليه صاحب معالم التنزيل في 
تفسيره )ې  ى( أي: »برحمة الّناس«)2( ولعّل في اآليتني السابقتني 

ٴۇ   ۈ   )ۈ   ]البلد[،  ۆۆ(  ۇ   )ۇ   رحمتهم  جتب  َمــن  إلــى  التفاًتا 
ۋۋ( ]البلد[.

إّن البنية الصرفية السم املرحمة، التي جاءت على وزن مفعلة تُعرف 
باملصدر امليمي، الذي من داللته في اآلية العطف والّرّقة، وهي مشتقة من 

»رحمه رحمة ومرحمة وُرحًما: رّق له قلبه، وعطف عليه«.)3( 

و. صيغة أفعل 
من املسلّم به أّن الصيغة الصرفية ألّي اسم في اللغة العربية وغيرها 

املعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل، مكتبة اآلداب القاهرة، الطبعة األولى 2005م، ص194.  )1(
معالم التنزيل، البغوي، ج8، ص433.  )2(

الطبعة  الثقافية،  الفاروق لالستثمارات  دار  الزواوي،  ربيع  الكرمي،  القرآن  ألفاظ  معاني  معجم   )3(
األولى 2008م، ص40.
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متتاز بخصوصية داللتها عن األخرى، األمر الذي يُعمل على ترقية األداء 
الداللي في اللغة ذاتها، وهي في اللغة العربية أوسع، وصيغة أفعل تُفيد 
التفضيل، ومن اآليات القرآنية املُجّسدة لذلك ما نقف عليه في قوله تعالى: 
)ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ( 

]يوسف[، فالذنب املُقترف مغفور بالندم والتوبة، وما يؤكد ذلك ما انتهت به 

اآلية كصيغة صرفية دالة على التفضيل. 

ز. صيغة فعالء 
من الصيغ الصرفية في اللغة العربية ما يأتي على وزن فعالء، وهي 

صفة مشبهة،)1( ومن اآليات القرآنية املتضمنة لداللتها قوله تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ( ]الفتح:29[، وقد جاء في 
تفسيرها أّنها صفة للمؤمنني، حيث ينبغي أن يكون أحدهم شديًدا عنيًفا 

ا باألخيار.)2(  على الكفار، رحيًما بّرً
إّن البحث في مجال داللة الصيغة في آيات الذكر احلكيم يكتسي طابًعا 
ا في مجال التأمل والتّدبر، نتيجة ما يقّدمه من عون للقارئ، فيأخذ  مهّمً

بيده إلى الفهم القومي، وهو ما حرصت على بيانه في هذه اإلطاللة.

واملراد  والدوام،  الثبات  وأفادت  وصاحبه،  وصف  على  ودّلت  الالزم،  الثالثي  »من  تشتق  كونها   )1(
بالالزم هنا ما كان على وزن فُعل بضم العني مثل كُرم، نبُه، أو ما كان على وزن فِعل بكسر العني 
مكة  اجلامعي،  الطالب  مكتبة  درويش،  عبداهلل  الصرف،  علم  في  )دراسات  وبِخل«.  فِرح،  مثل 

املكرمة العزيزية، الطبعة الثالثة 1987م، ص63.(
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )700 - 774هـ(   )2(

حتقيق سامي بن محمد السالمة، ج7، ص360
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املبحث الرابع
جتليات فعل التراحم بني املسلمني

في القرآن الكرمي

إذا ُكّنا قد بّينا في املبحثني السابقني ما يرتبط باسم »الرحمة« كأداء 
داللي في القرآن الكرمي، وهو ما وقفنا عليه من خالل مناذج من آيات 
الذكر احلكيم مؤكدين تلك الرؤى مبا وقف عليه مفسرو القرآن الكرمي 
داللتها  سعة  لنا  تبّين  حيث  »الرحمة«،  السم  الفعلية  الداللة  الستجالء 
وتنّوعها، األمر الذي يوحي بأثر القرآن الكرمي في توسيع الداللة للمدخل 

املعجمي الواحد.
بيان  قصد  صرفية  كبنية  »الرحمة«  اسم  مشتقات  بعض  تتبعنا  كما 
التوّسع الداللي لها، وبُغية ضمان تتّمة هذا املنحى في مجال اسم »الرحمة« 
فرض عليَّ املسار البحثي أْن أبقى في احلقل نفسه، ولكن معّرًجا على ما 
يستعمل في التراحم بني املسلمني، باعتبار أّن »الرحمة تقتضي اإلحساَن 
إلى املرحوم«،)1( ومن اآليات الدالة على أفعال التراحم في القرآن الكرمي:
تعالى:  قوله  نحو  املسلمني،  على  والعطف  الكافرين  على  الشدة  أ.  
)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ( ]الفتح:29[.

املفردات في غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهاني 502هـ،   )1(
حتقيق: محمد سيد كيالني، ص191.
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پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   )ٱ   تعالى:  قوله  نحو  واإلنــفــاق،  البّر  ب. 
پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ( ]آل عمران:92[.

ج.  الكّف عن األذى، نحو قوله تعالى: )ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  
ٴۇ   ۈۈ   ۆ    ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۋ  ۋ   ۅ        ۅۉ( ]اجملادلة:9[.
ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله  نحو  اخلير،  فعل  د.  
ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ  

ڇڇ( ]البقرة[.

هـ. األمر باملعروف والنهي عن املنكر، نحو قوله تعالى: )ڳ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ڻ  ۀۀ( ]آل عمران[.
هذه بعض من اآليات الدالة على تنبيه املسلمني إلى وجوب التراحم 

فيما بينهم، ليبلغوا بتطبيق ذلك ما بلغه الصاحلون من السلف السابق.
فإّنه حينما  »الرحمة«،  اسم  الّداللي في شأن  املنحى  بهذا  إذا سلّمنا 
وجند  اللغوي،  اإلعجاز  من  أســرار  على  نقف  القرآن  في  النظر  نُقلّب 
ذلك في ألفاظه، التي تفي بحق كل معنى في موضعه، ال ينبو منها لفظ 
يقال إّنه زائد،)1( ومن هذا املنطلق فداللة اسم »الرحمة« بني اآلدميني ال 
تتجاوز الّرقة والعطف، ومن اآليات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعالى: 
)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ( ]الفتح:29[ وهي في 

الّزمخشري  أورده  وْمّما  احلسنة،  املعاشرة  ُخلق  تعكس  العام  مضمونها 
: بلغ من تشّددهم على الكفار: أنهم  في تفسيرها قوله: »عن احلسن 
2000م،  عشرة  احلادية  الطبعة  القاهرة،  وهبة  مكتبة  القّطان،  مّناع  القرآن،  علوم  في  مباحث   )1(

ص259.
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كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن متس أبدانهم، 
إاّل صافحه،  مؤمًنا  مؤمن  يرى  ال  كان  أنه  بينهم  فيما  تراحمهم  من  وبلغ 
...ومن حّق املسلمني في كّل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف: 
فيتشددوا على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه، ويعاشروا إخوتهم 
في اإلسالم متعطفني بالبر والصلة، وكّف األذى، واملعونة واالحتمال...«)1( 
ومّما يُستنبط من ذلك أّن أهّم األفعال التي يترّتب عليها فعل التراحم بني 

املسلمني الكّف عن آذاهم، واحلرص على مساعدتهم... 
لواقعهم  إجرائّيًا  فهًما  منهم  يقتضي  املسلمني  بني  التراحم  فعل  إّن 
مع بعضهم البعض، بل ما يتطلب منهم جتاوز ذلك إلفادة البشرية مبا 
نّصت عليه الشريعة اإلسالمية »كما أّن رحمتهم بالناس هي التي جعلتهم 
يُريدون الهداية واخلير والسعادة للناس كّل الناس، ويضحون بأنفسهم 

من أجل خير البشرية، وإعالمها باحلّق الذي اصطفاهم اهلل لتبليغه.
وكونهم رحماء بينهم، له ظواهر في سلوكهم، منها: إرادة اخلير لكّل 
املسلمني، والتعاون على البّر والّتقوى، واألمر باملعروف والّنهي عن املنكر، 
والبذل والعطاء، واملوّدة واإلخاء، ومساعدة ذوي الضرورات واحلاجات، 
الــروابــط  كــّل مــا فيه شــّد أواصـــر  إلــى  واإليــثــار على األنــفــس أحيانا، 

االجتماعية«.)2(
إّن أثر الّرحمة حينما يتشّبع به الواحد ِمّنا يُترجم في واقعه الفعلي، 
فيتجلّى في سلوك فيه من القيم اخللقية الراقية، حيث يصير على درجة 
من اإلحساس بالغير، األمر الذي يُرّقي في ذات الفرد فعل التراحم، وِمّما 

ې     ې    ې   ۉ    ۅ  ۉ   )ۅ   قوله:  املنحى  هذا  في  اهلل<  قاله 
الكشاف، الزمخشري، ج5، ص550.  )1(

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، عبدالرحمن حسن حبنكة امليداني، دار القلم دمشق، الطبعة   )2(
الثانية 1412هـ - 1992م، ص370.
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ې  ىى( ]البلد[، واملرحمة من التراحم، التي ينتج عنها صالح 
كناية  أيًضا  وهو  عظيمة،  فضيلة  بالرحمة  والتواصي  واجملتمع،  الفرد 
عن اتصافهم باملرحمة، ألّن من يوصي باملرحمة هو الذي عرف قدرها 

وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يوصي بها«.)1(

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج 30، ص361.  )1(
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اخلامتة

في  بحثي  نتائج  أحصر  أن  ميكن  املوضوع  لهذا  دراستي  خالل  من 
النقاط التالية:

-في . 1 الواحد  للفظ  اللّفظية  الداللة  تنّوع  مجال  في  البحث  إّن 
والّدوافع  األسباب  من  جلملة  باالهتمام  جدير  الكرمي-  القرآن 

منها:
أّواًل: للرّد على َمن يرون أّن اللفظ الواحد بحروفه بنفسها يأخذ 

الداللة نفسها.
احلقل،  هــذا  في  التأمل  إلــى  املسلمني  أبناء  بيد  األخــذ  ثانًيا: 
الستنباط الداللة احلقيقية للكلمة الواحدة الواردة في عدد 

معتبر من اآليات القرآنية.
إطارها . 2 في  بدت  وإن  الكرمي،  القرآن  في  »الّرحمة«  اسم  داللــّة 

االستعمال  في  أّنها  إاّل  ُمحّدد،  معنى  عن  تعّبر  احملض،  اللّغوي 
القرآني تنوعت داللتها ألسباب منها:

تنّوع اجملال الذي يتحكم فيه سبب النزول.
اختالف بناء اآليات القرآنية املتضمنة السم »الّرحمة«.
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وجود قرائن لفظية حتمل سمات مختلفة عن غيرها تتحكم في 
التوجيه الداللي.

تنّوع بنيات اسم »الّرحمة« الواردة في القرآن الكرمي بدوره، يؤدي . 3
إلى استنباط داللة يضيفها هذا التركيب للكلمة نفسها.

إذا سلّمنا أّن داللة اسم »الّرحمة« في القرآن الكرمي تأخذ مناحي . 4
من  وُمقتبس  مستنبط  العباد  بني  التراحم  ففعل  متنّوعة،  داللية 
رحمة اهلل للعباد، ومهما حاول العباد االرتقاء بذلك تبقى رحمة 
بينهم مجّرد محاولة من  العباد فيما  أوسع وأشمل، وتراحم  اهلل 

اإلنسان لالرتقاء باإلنسانية، واخلروج من حّب الّذات. 
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مصادر ومراجع البحث:

القرآن الكرمي	 
أ. املصادر

الزمخشري . 1 أحمد  بن  بن عمر  القاسم محمود  أبو  البالغة،  أساس 
ت538هـ، حتقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية لبنان 

بيروت.
تفسير البغوي معالم التنزيل، لإلمام محيي السنة أبي محمد احلسني . 2

ابن مسعود البغوي املتوفي 516هـ، حتقيق محمد عبداهلل النمر، دار 
طيبة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة األولى 1409هـ - 1989م.

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية . 3
للنشر 1984م. 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد األمني بن . 4
عبداهلل األرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة هاشم محمد 

ابن حسني مهدي، دار طوق النجاة، الطبعة األولى 1421هـ-2001م.
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن ألبي جعفر محمد . 5

ابن جرير الطبري )224هـ -310هـ، حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن 
األولى  الطبعة  واإلعالم،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  التركي، هجر 

القاهرة 1422هـ -2001م.
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، . 6

القرطبي )ت 671هـ(،  أبي بكر  محمد بن أحمد بن  ألبي عبداهلل 
حتقيق عبداهلل بن عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

األولى 1427هـ - 2006م.



236

الغيب، محمد . 7 ومفاتيح  الكبير  بالتفسير  املشتهر  الرازي  الفخر  تفسير 
الرازي فخر الدين )544هـ-604هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

الطبعة األولى 1401هـ-1981هـ.
تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . 8

الدمشقي )700 - 774هـ( حتقيق سامي بن محمد السالمة، دار 
طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1430هـ - 1999م.

البابي . 9 املراغي، مكتبة مصطفى  املراغي، أحمد مصطفى  تفسير 
احللبي مصر، الطبعة األولى 1365هـ - 1946م.

فقه اللغة وِسّر العربية، ألبي منصور الثعالبي، حتقيق فايز محمد، . 10
دار الكتاب العربي بيروت لبنان، الطبعة األولى 2006م.

التأويل، . 11 وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  الكشاف عن 
جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )467هـ - 538هـ(، 

حتقيق الشيخ عادل أحمد عبداملوجود وآخرون، مكتبة العبيكان.
معجم مقاييس اللغة، ألبي احلسني أحمد بن فارس بن زكريا 395هـ، . 12

والنشر  للطباعة  الفكر  دار  هـــارون،  محمد  عبدالسالم  حتقيق 
والتوزيع، طبعة 1979م.

محمد . 13 بــن  احلسني  القاسم  ألبــي  الــقــرآن،  غريب  فــي  املــفــردات 
املعروف بالراغب األصفهاني 502هـ، حتقيق: محمد سيد كيالني.

القرآن . 14 أللفاظ  لغوي  معجم  األلفاظ  تفسير  في  احلفاظ  عمدة 
الكرمي، أحمد بن يوسف بن عبدالدائم، ت 756هـ، حتقيق محمد 
باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة األولى 

1417هـ - 1996م.
ب. املراجع

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد األمني بن . 15
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إشراف  )1325هـــ-1393هـــ(،  الشنقيطي  اجلكني  اخملتار  محمد 
بكر بن عبداهلل أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

اختالف املفسرين أسبابه وآثاره، سعود بن عبداهلل الفنيسان، مركز . 1
الدراسات واإلعالم دار إشبيليا، الطبعة األولى 1418هـ، 1997م.

الفكر . 2 دار  الشيخلي،  عبدالواحد  بهجت  الكرمي،  القرآن  إعــراب 
للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2006م.

حبنكة . 3 حسن  عبدالرحمن  الرفيع،  أدبه  من  وصور  القرآن  أمثال 
امليداني، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية 1412هـ-1992م.

دراسات في علم الصرف، عبداهلل درويش، مكتبة الطالب اجلامعي، . 4
مكتبة املكرمة العزيزية، الطبعة الثالثة 1987م.

النهضة . 5 دار  السعران،  محمود  العربي،  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم 
العربية بيروت.

في فلسفة اللغة، محمود فهمي زيدان، دار النهضة العربية بيروت، . 6
1405هـ، 1985م.

لسان العرب، ابن منظور، حتقيق عبداهلل علي الكبير وآخرون، دار . 7
املعارف القاهرة.

مباحث في علوم القرآن، مّناع القّطان، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة . 8
احلادية عشرة 2000م.

القاهرة، . 9 اآلداب  مكتبة  جبل،  حسن  حسن  محمد  اللغوي،  املعنى 
الطبعة األولى 2005م. 

عمار، . 10 دار  احلمد،  قــدوري  غــامن  الــقــرآن،  علوم  في  محاضرات 
الطبعة األولى 1423هـ-2003م.

املصرية . 11 األجنلو  مكتبة  حسان،  متــام  اللغة،  في  البحث  مناهج 
1990م.
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الكويت، . 12 جامعة  مطبوعات  النحاس،  مصطفى  اللغة،  قضايا  من 
الطبعة األولى1995م.
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الدللة املعجمية
يف الآيات ال�اردة يف الرحمة

إعداد: 
 د. إميان »محمد أمني« حسن بني عامر
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املقدمة

احلمد هلل ربِّ العاملني، القائل في محكم تنزيله: )ٿ   ٹ  
ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( 

]الأعراف:156[.

ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ    چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   والقائل: 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک( 

]الأنعام:12[.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ سيدنا محمد 
عبده ورسوله.

أما بعد: 
فإن علم الداللة من العلوم األساسية في الدراسات اللغوية، ولقد اهتم 

به العلماء قدمًيا وحديًثا اهتماًما كبيًرا، وذلك الرتباطه بفهم الكالم.
وظهر هذا العلم في كثير من التفاسير، لبيان معاني اآليات القرآنية، 
وتسهيل فهمها على الناس، ومن اآليات التي استخدم في تفسيرها علم 

الداللة اآليات الواردة في الرحمة.
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وإن مما دفعني للكتابة في هذا املوضوع هو أهمية التعريف بالرحمة، 
التي  املعجمية  ودالالتها  الرحمة  على  الدالة  األلفاظ  معاني  ومعرفة 
لبيان  ووقتي  جهدي  بعض  أوجه  أن  رأيت  لذا  الناس،  من  كثير  يجهلها 
الداللة املعجمية لآليات الواردة في الرحمة، ذلك ملا لها من أثر في تقوية 

اإلميان، والتوصل إلى عبادة الرحمن.

إشكالية الدراسة: 
تكمن اإلشكالية األساسية للبحث في اإلجابة عن السؤال التالي: 

ما اآلثار املترتبة على استخدام الدالالت املعجمية في تفسير اآليات 
الواردة في الرحمة؟

واإلجابة عن هذه اإلشكالية تتم من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية 
اآلتية: 

ما أبرز املعاني املعجمية، التي اعتمد عليها املفسرون في تفسير آيات 
الرحمة؟

بيان  في  املعجمية  الــدالالت  هذه  استخدام  على  املترتبة  اآلثــار  ما 
اآليات الواردة في الرحمة؟

أسباب اختيار املوضوع: 
هناك عدة أسباب دفعتني الختيار هذا املوضوع: 

فهم . 1 على  تعني  التي  العلوم  أهم  من  هو  إذ  التفسير،  علم  أهمية 
القرآن الكرمي والعمل به.

بيان أهمية الداللة املعجمية في توضيح املعنى.. 2
بيان اهتمام املفسرين بالداللة املعجمية في تفاسيرهم.. 3
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التعريف بعلم الداللة.. 4
خالل . 5 من  املعجمية  الداللة  في  االختالف  عن  الناجت  األثر  بيان 

عرض بعض اآليات الواردة في الرحمة.

أهمية الدراسة: 
لفهم معاني  وذلك  املفسرين،  كبيرة عند  أهمية  املعجمية  للداللة  إن 
القرآن، فلكل مفسر موقفه اخلاص من الداللة املعجمية للكلمة القرآنية، 
مما أدى إلى االختالف في استنباط األحكام الفقهية، والفوائد التربوية 
والعلمية واألخالقية وغير ذلك من اآلثار املترتبة على الداللة املعجمية 

للكلمات القرآنية.

الدراسات السابقة في املوضوع: 
هناك عدة دراسات جاءت؛ لبيان علم الداللة وأنواعها، ودراسات أخرى 
اهتمت بدراسة اآليات الواردة في الرحمة، ولم أجد شيًئا من الدراسات 
الرحمة،  في  ــواردة  ال اآليــات  في  املعجمية  الداللة  ببيان  اختصت  التي 

فجاءت هذه الدراسة لبيان ذلك.

خطة البحث: 
املقدمة  أما  وخامتة،  ومبحثني  ومتهيد  مقدمة  إلى  البحث  قسمت 
فقد اشتملت على إشكالية الدراسة، وأسباب اختيار املوضوع، وأهمية 

الدراسة، والدراسات السابقة في املوضوع، وخطة البحث.
أما التمهيد، فقد اشتمل على تعريفات الدراسة، وهي: 

أواًل: التعريف بالداللة املعجمية.
ثانًيا: التعريف بالرحمة.
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ثالًثا: األلفاظ الدالة على الرحمة الواردة في القرآن الكرمي.
القرآنية  اآليات  في  املعجمية  الداللة  على  اشتمل  األول  املبحث  أما 

الواردة في الرحمة.
املعجمية  الداللة  على  املترتبة  اآلثــار  على  اشتمل  الثاني:  واملبحث 

للرحمة.
واخلامتة، فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا 

البحث.
والفهارس، اشتملت على فهرس املراجع وفهرس املوضوعات.

ولقد حتريت في موضوعي هذا الدقة والصواب ما أمكنني وبذلت 
فيه كل جهدي وغاية طاقتي حتى وصلت به إلى هذا املستوى.

وبيان  البحث  هذا  عرض  في  وفقت  قد  أكون  أن  اهلل  أرجو  وأخيًرا 
مصطلحاته، وما توفيقي إال باهلل العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، 

وهو حسبي ونعم الوكيل.
واحلمد هلل رب العاملني
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متهيد
تعريفات الدراسة

: التعريف بالداللة املعجمية. أوالاً
الداللة لغة: جاء في لسان العرب: َدلَّه على الشيء يُدلُّه داّلً وداللًة 

: سدده إليه، ودللته فاندل. فانَدلَّ
. والدليلي: ما يُستدلُّ به، والدليل: الدالُّ

وقد دله على الطريق يُدلُّه َداللة وِداللة وُدلولة، والفتح أولى.
اللة  الدِّ وأِدالء، واالسم  أدلة  الذي يدلك، واجلمع  ليلي:  والدَّ والدليل 

ليلي. لُولة والدَّ اللة، بالكسر والفتح، والدُّ والدَّ
والدليلي علمه بالداللة ورسوخه فيها، وفي حديث علي  في صفة 
: »ويخرجون من عنده أدلــة«)1(، هو جمع دليل أي مبا قد  الصحابة 
فجعلهم  فقهاء،  عنده  من  يخرجون  يعني  الناس،  عليه  فيُدلُّون  علموا، 

أنفسهم أدلة مبالغة.
الل)2(. اللة: ما جعلته للدليل أو الدَّ والدِّ

اجلزري، ابن األثير مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد، النهاية في غريب احلديث واألثر،   )1(
حتقيق: رضوان مامو، مؤسسة الرسالة، دمشق-سوريا، ط1، 1432هـ- 2011م، حرف الدال، باب 

الدال مع الالم، ص315.
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت،   )2(

حرف الالم، فصل الدال املهملة، ج11، ص249-248.
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والداللة هي اإلرشاد، وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه، جمعها دالئل 
ودالالت)1(.

اللة)2(. اللة والدِّ والداللة: األمارة، وهو بني الدَّ
الَُّة: ما تَِدلُّ به على َحِميِمك)3(. والدَّ

واإلرشــاد  الهدي  عناصر  توفر  املعجمي  التصور  هذا  على  ويترتب 
إليه،  وأمر مرشد  إرشاد،  وُمرَشد، ووسيلة  ُمرِشد  توفر:  أي:  والتسديد 

وحني يتحقق اإلرشاد حتصل الداللة)4(.
فاملعنى اللغوي للداللة يوحي باإلرشاد، والهداية، والتسديد، أو التوجيه 
نحو الشيء، واألمارة أي: العالمة، وعلى هذا تُجمع كتب اللغة؛ فدله على 

الشيء أرشده وهداه.
أما الداللة املعجمية: 

فهي عبارة عن املعنى الذي يستقل به اللفظ في املعاجم اللغوية أو في 
أثناء التخاطب، وهذا غير داللته الصرفية، فلفظ )غفور( مثاًل يدل على 
شخص متصف بالغفران، غير أن هذه الصيغة الصرفية تزيد معنى أزيد 

وهو الكثرة واملبالغة)5(.
أو هو املعنى الذي تسجله املعاجم للمفردة اللغوية مراعى فيه حروفها 
بترتيبها وصيغتها، سواء كانت تلك املفردة في صورة لفظ مستقل مبعنى، 
(، ج1، ص294. مجموعة من املؤلفني، املعجم الوسيط، ط2، 1380هـ- 1960م، باب الدال، مادة )دلَّ  )1(
أنس محمد  اللغة، حتقيق:  مقاييس  معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  أبو احلسني  فارس،  ابن   )2(

(، ص286. الشامي، دار احلديث، القاهرة، ط1429هـ- 2008م، كتاب الدال، مادة )دلَّ
القاموس، حتقيق:  العروس من جواهر  تاج  بن محمد احلسيني،  السيد محمد مرتضى  الزبيدي،   )3(
ط1،  لبنان،  بيروت-  العلمية،  الكتب  دار  محمود،  محمد  سيد  وكرمي  إبراهيم،  خليل  عبداملنعم 

1428هـ- 2007م، باب الالم، فصل الدال املهملة مع الالم، ج28، ص288.
عبداجلليل، منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   )4(

2001م، ص26.
لبنان،  مكتبة  واألدب،  اللغة  في  العربية  املصطلحات  معجم  وكامل،  مجدي،  واملهندس،  وهبة   )5(
بيروت، ط2، 1984، ص169، والعبود، جاسم محمد عبد، مصطلحات الداللة العربية دراسة في 

ضوء علم اللغة احلديث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1428هـ- 2007م، ص115.
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كما تقول: النطاق بوزن كتاب: كل ما يشد به املرء وسطه، أو كانت في صورة 
لفظ يختلف معناه، حسب ما نسميه سياق إسناده، كما يقال قصف البعير: 
صرف أنيابه أي: صوت بها ملا حك بعضها ببعض، وقصف العود: كسره، 
أو كان في صورة تركيب من أكثر من كلمة واحدة وله بذلك معنًى خاص، 
مما ميكن أن يسمى عبارات سبيكة )أو متالزمة( مثل نسيج َوحده، وقويُّ 

الشكيمة، فهذه الصور كلها تدخل تفسيراتها ضمن املعنى املعجمي)1(.
ولهذا املصطلح تسميات أخرى، مثل: الداللة اللغوية، والداللة االجتماعية، 

التي تؤخذ من املعاجم التي تبحث في معاني األلفاظ لغة)2(.

ا: التعريف بالرحمة ثانياً
ْمُت  ُف واملْرَحَمُة مثله، وقد َرِحْمتُُه وتََرحَّ ُة والتََّعطُّ قَّ الرحمة لغة: هي: الرِّ
ْحَمُة املغفرة، وقوله  في  َرِحَم بعضهم بعًضا، والرَّ عليه، وتَراَحَم القوُم، 
هادًيا  لْناه  َفصَّ أَي:  ]الأعراف:52[،   ) پ  ڀ   )پ  پ   القرآن:  وصف 

وذا َرْحَمٍة، وقوله تعالى: )ائ  ەئ     ەئ  وئ( ]التوبة:61[)3(.
ٻ   ٻ   )ٱ   العزيز:  التنزيل  وفي  والنعمة،  اخلير  مبعنى:  وتأتي 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ( ]يون�ص:21[)4(.

والرحمة رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة 
اجملردة، وتارة في اإلحسان اجملرد عن الرقة، نحو: رحم اهلل فالًنا، وإذا 
وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان اجملرد دون الرقة، وعلى هذا 

روي أن الرحمة من اهلل إنعام وإفضال، ومن اآلدميني رقة وتعطف)5(.
انظر: جبل، محمد حسن حسن، املعنى اللغوي دراسة عربية مؤصلة نظرّيًا وتطبيقّيًا، مكتبة اآلداب،   )1(

القاهرة، ط1، 1426هـ- 2005م، ص171-170.
العبود، مصطلحات الداللة العربية دراسة في ضوء علم اللغة احلديث، ص115.  )2(

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط1، ج12، ص230.  )3(
مجموعة من املؤلفني، املعجم الوسيط،حتقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ج1، ص335.  )4(

الراغب، احلسني بن محمد بن املفضل، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،حتقيق: صفوان عدنان داودى،   )5(
دار العلم الدار الشامية، دمشق- بيروت، 1412هـ، ص389، وانظر: اجلرجاني، علي بن محمد بن علي، 
التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405، ص146، والتهانوي، محمد 

علي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1996م، ج1، 1463.
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ا: األلفاظ الدالة على الرحمة في القرآن الكرمي ثالثاً
جاء لفظ الرحمة في القرآن الكرمي في نحو ثالث مائة وتسع وثالثني 

مرة، على النحو التالي: 
وردت بصيغة الفعل املاضي ثماني مرات: رحم )4(، رحمه، رحمنا، 	 

رحمته، رحمناهم.
 	 ،)8( ترحمون  مــرة:  عشرة  ــع  أرب املــضــارع  الفعل  بصيغة  وردت 

يرحمكم )2(، ترحمنا، يرحمنا، ترحمني، يرحم.
وردت بصيغة فعل األمر خمس مرات: ارحمنا )3(، ارحم، ارحمهما.	 
وردت بصيغة املستقبل مرة واحدة: سيرحمهم.	 
وردت بصيغة اسم املرة مئة وأربع عشرة مرة: رحمة )79(، رحمته 	 

)25(، رحمتك )3(، رحمتنا )5(، رحمتي)2(.
وردت بصيغة املصدر مرتني: املرحمة، ُرحًما.	 
وردت بصيغة اسم التفضيل أربع مرات: أرحم.	 
وردت بصيغة اسم الذات اثنتي عشرة مرة: األرحام )9(، أرحامكم 	 

)2(، أرحامهن )1(.
وردت بصيغة املبالغة مرة واحدة: رحماء.	 
الــرحــمــن ســبــع وخــمــســني مـــرة، ولــفــظ الرحيم 	  لــفــظ  كــمــا ورد 

خمسةوتسعني مرة، ولفظ رحيًما عشرون مرة)1(.
وهناك بعض األلفاظ التي تكون مبعنى الرحمة، ولكن القرآن عدل 
تناسب  أو  لها من داللة خاصة  ملا  األلفاظ،  إلى هذه  الرحمة  عن لفظ 
خاص مع السياق، بحيث ال ينوب لفظ الرحمة عنها، ألن املفردات إذا 
انظر: عبدالباقي، محمد فؤاد، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، مطبعة دار الكتب املصرية،   )1(

القاهرة، 1364، ص304- 309.
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تنوب عنها غيرها، بحيث تكون داللتها على  فال  اهلل  وضعت في كتاب 
في  تساويها  أنها  اجلاهل  يظن  التي  مثيالتها،  من  وأفصح  أبلغ  املــراد 
الداللة والتعبير، ومن هذه األلفاظ التي وردت في القرآن، وحتمل في 

طياتها معنى الرحمة الرأفة واحلنان)1(.
بحيث ورد لفظ الرأفة ومشتقاتها في كتاب اهلل عز وجل ثالث عشرة 

مرة، أما لفظ احلنان فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكرمي.
وجاء لفظ الرأفة في قوله تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہھ( ]احلديد:27[.
أما لفظ َحنَانًَا فقد جاء بقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  

پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺٺ( ]مرمي[.

في  والذي  حاِح،  الصِّ في  كما  َها،  أََرقُّ أَو  ْحَمِة  الرَّ أََشــدُّ  هي:  والرأفة 
ْحَمُة  ، وال تكاُد تََقُع في الكراِهَيِة، والرَّ ْحَمِة وأََخصُّ املُْجَمِل: أَنََّها ُمْطلَُق الرَّ
: الرأَْفُة: ُمبالََغٌة في  اِزيُّ قد تََقُع في الَكراِهَيِة ِللَْمْصلحِة، وقال الَفْخُر الرَّ

ّر)2(. َرْحَمٍة َمْخُصوَصٍة، من َدْفِع املَْكُروِه، وِإزالَِة الضُّ
)ڀ   العزيز  التنزيل  وفي  والرحمة،  القلب  رقة  أما احلنان فهي: 
موصولة  منك  رحمة  حنانيك  ويقال:  رحمتك.  حنانك  ويقال:  ڀ  ڀ(، 

برحمة، وأثر الرحمة من رزق وبركة، ويقال: حنان اهلل، معاذ اهلل)3(.

استكمااًل  الرسالة  هذه  قدمت  قرآنية،  دراسة  اإللهية  الرحمة  يوسف،  عزت  عمران  بخيت،   )1(
للحصول على درجة املاجستير في أصول الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 

في نابلس، فلسطني، 2009م، ص15.
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، باب الفاء، فصل الراء، ج23، ص322- 323.  )2(

مجموعة من املؤلفني، املعجم الوسيط، ج1، باب احلاء، مادة )حن(، ص203.  )3(
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املبحث األول
الداللة املعجمية في اآليات القرآنية

الواردة في الرحمة

الرحمة،  لفظ  فيها  الوارد  الكرمي  القرآن  آيات  لبعض  الدراسة  بعد 
وبعد االطالع على أقوال املفسرين الواردة في معنى لفظ الرحمة، فإننا 
بالدراسة  سنستعرضها  والتي  التالية،  املعان  عليها  أطلقوا  قد  جندهم 

والبيان.

تعالى:  قوله  عــز وجــل، مثل  اهلل  التي هــي صفة  الرحمة   : أوالاً
)ٿ   ٹ  ٹ  ٹ(.

وردت في قوله تعالى من سورة األعراف: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿ    ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ( ]الأعراف:156[.
قوله تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( عموم، أي: ال نهاية لها، أي: من 
دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل: وسعت كل شي من اخللق، حتى إن البهيمة 
لها رحمة وعطف على ولدها، قال بعض املفسرين: طمع في هذه اآلية كل 
شي حتى إبليس فقال: أنا شيء، فقال اهلل تعالى: )ڤ  ڤ    ڤ( 
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فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون، فقال اهلل تعالى: )ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ( ]الأعراف:157[، فخرجت اآلية عن العموم)1(.

وهذه الرحمة هي في مقابل قول موسى: )مئ  ىئ  يئ(، وهو وعد 
ملا  ألنها  اخملتارين،  من  معه  وملن  له  املسؤولة  الرحمة  بحصول  تعريض 
وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بها، وان العاصني هم أيضا مغمورون 
بالرحمة، فمنها رحمة اإلمهال والرزق، ولكن رحمة اهلل عباده ذات مراتب 

متفاوتة)2(.
والتفريع في قوله: )ڤ( تفريع على سعة الرحمة، ألنها ملا 
وسعت كل شيء كان منها ما يكتب أي: يعطى في املستقبل، للذين أجريت 
عليهم الصفات، ويتضمن ذلك وعًدا ملوسى ولصلحاء قومه، لتحقق تلك 
الصالت فيهم، وهو وعد ناظر إلى قول موسى: )ڀ   ڀ  ڀ(، والضمير 
املنصوب في )أَْكتُبَُها( عائد إلى )ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( فهو ضمير 
جنس، وهو مساٍو للمعرف بالم اجلنس، أي: اكتب فرًدا من هذا اجلنس 
ألصحاب هذه الصفات، وليس املراد أنه يكتب جميع الرحمة لهؤالء، ألن 
هذا غير معروف في االستعمال في اإلخبار عن األجناس، لكن يعلم من 
السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعلقها 
لهذا  أن  تؤذن باستحقاقها، وبقرينة السكوت عن غيره، فيعلم  بصفات 
عموم  مراتب  بعض  في  داخل  غيره  وأن  عظيمة،  خاصة  رحمة  املتعلق 
الرحمة املعلومة من قوله: )ٹ  ٹ  ٹ(، وقد أفصح عن هذا املعنى 

احلصر في قوله في آخر اآلية )ں  ں  ڻ( )3(.
الدين،  شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبداهلل  أبو  القرطبي،   )1(
اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

ط1423هـ- 2003م، ج7، ص296.
التاريخ  مؤسسة  والتنوير،  التحرير  الطاهر،  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن   )2(

العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1420هـ-2000م، ج8، ص311.
املرجع السابق، ج8، ص311.  )3(
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واملعنى: أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد اهلل بإعطائها 
ملن كان منهم متصًفا بأنه من املتقني واملؤتني الزكاة، وملن كان من املؤمنني 

بآيات اهلل)1(.
وعبر عن الرحمة هنا بالكتابة وأعرض عن لفظ العطاء، ألن الكتابة قيٌد 
للعطاء احملقق حصوله املتجدد مرة بعد مرة، فالذي يريد حتقيق عطاء 
يتجدد في املستقبل يكتب به في صحيفة ليصونه عن النكران، ويصونه 
 ، واهلل ال يخلف عهده  الكتابة عهًدا،  والرجوع، وتسمى  النقصان  من 

ولو كان العطاء ملرة واحدة لم يحتج للكتابة كقوله: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې( ]البقرة:282[)2(.

وهي  والسنة،  بالكتاب  هلل   الثابتة  الصفات  من  الرحمة  وصفة 
صفة كمال الئقة بذاته  كسائر الصفات، ال يجوز أن تنفيها أو تؤولها 
أهل  كما هو مقرر في مذهب  تكيفها،  أو  تفوض معناها  أو  أو حترفها 

السنة واجلماعة في جميع الصفات)3(.

ـــا: الــرحــمــة مبــعــنــى الـــنـــبـــوة، مــثــل قــولــه تــعــالــى: )ۆئ  ۆئ   ثـــانـــياً
ۈئ  ۈئ  ېئ(.

ورد لفظ الرحمة دااّلً على النبوة إما: 
أواًل: مبعنى نبّوة املرسلني: )ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]الزخرف:32[.

ُسل سيدنا محمد S: )ک  ک  گ   گ   ثانًيا: مبعنى نبوة سّيد الرُّ
گگ( ]الأنبياء:107[ .

)ۅ  ۉ  ۉ   تعالى:  بالرحمة في قوله  املراد  التالي يوضح  واملثال 
املرجع السابق، ج8، ص312.  )1(

السامرائي، فاضل صالح، ملسات بيانية لسور القرآن الكرمي، ج1، ص135.  )2(
اجلليل، عبدالعزيز بن ناصر، ولله األسماء احلسنى، ص91.  )3(
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ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی( ]البقرة:105[.

فَيْعِني ِبَقْوِلِه َجلَّ ثَنَاُؤهُ: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( َواللَُّه يَْختَصُّ 
ُل ِباإِلمَياِن  ِتِه َوِرَسالَِتِه َفيُْرِسلُُه ِإلَى َمْن يََشاءُ ِمْن َخلِْقِه، ويَتََفضَّ َمْن يََشاءُ ِبنُبُوَّ
ُدوَن  ِبَها  ِإْفَراُدُهْم  ِبَها  ِإيَّاُهْم  َواْخِتَصاُصُه  لَُه،  َفَيْهِديِه  أََحبَّ  َمْن  َعلَى  به 
َخلِْقِه  ِمْن  ِإلَيِْه  أَْرَسَل  َمْن  ِإلَى  ِرَسالَتَُه  اللَُّه  َجَعَل  َوِإنََّما  َخلِْقِه،  ِمْن  َغيِْرِهْم 
ِبَها ِإلَى ِرَضاهُ َوَمَحبِِّتِه  َوِهَدايَتَُه َمْن َهَدى ِمْن ِعَباِدِه َرْحَمًة ِمنُْه لَُه ِليَُصيَِّرهُ 

َوَفْوِزِه ِبَها ِبالَْجنَِّة َواْسِتْحَقاِقِه ِبَها ثَنَاَءهُ؛ َوُكلُّ َذِلَك َرْحَمًة ِمَن اللَِّه لَُه)1(.
وخص بالنبوة محمًدا S)2(، ومعنى االختصاص جعلها ألحد دون غيره، 
ألن أصل االختصاص والتخصيص راجع إلى هذا املعنى أعني جعل احلكم 
ا غير عام، سواء خص واحًدا أو أكثر، ومفعول املشيئة محذوف، كما  خاّصً
هو الشأن فيه إذا تقدم عليه كالم أو تأخر عنه، أي: من يشاء اختصاصه 

بالرحمة.
فاهلل يختص برحمته من علم أنه حقيق بها ال سيما الرحمة املراد منها 
لها، فهو يخلقه على صفاء  قاباًل  بها من خلقه  يختص  اهلل  فإن  النبوءة، 

سريرة وسالمة فطرة صاحلة، لتلقي الوحي شيًئا فشيًئا، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]الق�ص�ص:14[، وقال: )ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ۈئ( ]الأنعام:124[، )3(. 
والرحمة املضافة إلى اهلل  أمر أعلى من ذلك الفضل، فإن هذه الرحمة 
رمبا بلغت في الشرف وعلو الرتبة إلى أن ال تكون من جنس ما آتاهم، بل 
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: مكتب التحقيق   )1(

بدار هجر، دار هجر، ط1، ج2، ص387.
القرطبي، اجلامع الحكام القرآن، ج2، ص61، وانظر: أبو حيان، محمد بن يوسف الشهير، تفسير   )2(

البحر احمليط، حتقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ، ج1، ص547.
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص635- 636.  )3(
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اآليتني  آتاهم، ويحصل من مجموع  إلى ما  تقاس  أن  أعلى وأجل من  تكون 
أنه ال نهاية ملراتب إعزاز اهلل وإكرامه لعباده وإن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة وعلى أشخاص معينني، جهل بكمال اهلل في القدرة واحلكمة)1(.

ا: الرحمة مبعنى الكتب املنزلة ثالثاً
أواًل: جاء مبعنى القرآن املنزل على محمد S: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ   ھ  ھ( ]الإ�صراء:82[.
ۈئ   ۆئ   )ۆئ    : موسى  على  املنزل  الكتاب  مبعنى  جاء  ثانًيا: 

ۈئ   ېئ  ېئ( ]الأحقاف:12[.

ولتوضيح ذلك نبني ما في قوله تعالى:  )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    
ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  ک  گ    گ  گ   

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱڱ( ]يون�ص:57-58[، من معان.
ولقد اختلفت أقوال العلماء في حتديد رحمة اهلل  في هذه اآلية 

على أقوال منها: 
القرطبي في تفسيره، فقال:  هي اإلسالم، ذكر ذلك  اهلل  أواًل: رحمة 
 : وابن عباس  أبو سعيد اخلدري  قال  )ک  گ   گ  گ( 

اهلل  فضل  أيضا:  وعنهما  اإلسالم،  ورحمته  القرآن،  اهلل  فضل 
القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله)2(.

ثانًيا: رحمة اهلل هي القرآن، فيقول الطبري في ذلك: يَُقوُل تََعالَى ِذْكُرهُ 
ُد ِلَهُؤالَِء الُْمْشِرِكنيَ ِبَك َوِبَما أُنِْزَل  ٍد S: )ک( يَا ُمَحمَّ ِلنَِبيِِّه ُمَحمَّ
َل ِبِه َعلَيُْكْم،  ِإلَيَْك ِمْن ِعنِْد َربَِّك: )گ  گ( أَيَُّها النَّاُس الَِّذي تََفضَّ
الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ-   )1(

2000م، ط1، ج8، ص88.
القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص353.  )2(
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َوُهَو اإِلْساَلُم، َفَبيَّنَُه لََكْم َوَدَعاُكْم ِإلَيِْه، )گ( الَِّتي َرِحَمُكْم ِبَها، 
َرُكْم ِبَها  َفَأنَْزلََها ِإلَيُْكْم، َفَعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن ِمْن ِكتَاِبِه، َوبَصَّ
َمَعاِلَم ِديِنُكْم؛ َوَذِلَك الُْقْرآُن، )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( 
يَُقوُل: َفِإنَّ اإِلْساَلَم الَِّذي َدَعاُهْم ِإلَيِْه، َوالُْقْرآَن الَِّذي أَنَْزلَُه َعلَيِْهْم، 
نَْيا، َوأَْمَواِلَها َوُكنُوِزَها)1(، وهو قول  ا يَْجَمُعوَن ِمْن ُحَطاِم الدُّ َخيٌْر ِممَّ

عند القرطبي)2(.
ورحمة  ــدًى  ه الــقــرآن  كــون  عــن  فــرع  هنا  اهلل   رحمة  أن  ثالًثا: 
للمؤمنني، قال ابن عاشور: يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة 
للمؤمنني، تنبيههم إلى أن ذلك فضل من اهلل عليهم ورحمة بهم، 
يحق لهم أن يفرحوا بهما، وأن يقدروا قدر نعمتهما، وأن يعلموا 
أنها نعمة تفوق نعمة املال التي حرم منها أكثر املؤمنني، ومنحها 

أكثر املشركني)3(.
وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على عدم حتديد معنى معني للرحمة 
في هذه اآليات، وإن ما ذكر فيها من معاٍن إمنا هو أثر من آثار رحمة اهلل  
بعباده بأن أنزل عليهم القرآن، ودعاهم لإلسالم، وجعلهما سبًبا من أسباب 

الرحمة املنزلة عليهم من اهلل.

)ۆ  ۆ   تعالى:  قوله  الرحمة مبعنى اجلنة، مثل  ــا:  رابــعاً
ۈ  ۈ(.

وردت في قوله تعالى )ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]البقرة:218[.

ِإيَّاُهْم  َرْحَمِتِه  ِبَفْضِل  َجنَّتَُه  َفيُْدِخلَُهْم  اللَُّه،  يَْرَحَمُهُم  أَْن  يَْطَمُعوَن  أَْي: 
الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج12، ص194.  )1(

انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص353.  )2(
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج11، ص112-111.  )3(
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ْحَمِة)1(. ٌل َعلَيِْهْم ِبالرَّ )ۋ  ۋ( أَْي َساِتٌر ُذنُوَب ِعَباِدِه ِبَعْفِوِه َعنَْها، ُمتََفضِّ

وهنا جند بأن الرحمة ليس مبعنى اجلنة، كما قال بعضهم: وإمنا هي 
، بأن يرحمهم فيدخلهم اجلنة. أثر من آثار رحمة اهلل 

ا: الرحمة مبعنى املطر، مثل قوله تعالى: )ې  ې  ې    خامساً
ې  ى  ى  ائ  ائ( ]الأعراف:57[.

والرحمة هذه أريد بها املطر، فهو من إطالق املصدر على املفعول، ألن 
اهلل يرحم به، والقرينة على املراد بقية الكالم، وليست الرحمة من أسماء 
املطر في كالم العرب، فإن ذلك لم يثبت، وإضافة الرحمة إلى اسم اجلاللة 
في هذه اآلية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء املطر، واملقصد األول من 
وتبعه  وتفنيد إشراكهم،  للمشركني  تقريع  )ې  ې  ې   ې(  قوله 
معلومة  الصلة  أن  على  دل  املوصول  ألن  اعتبارهم،  وإثارة  املؤمنني  تذكير 
للمطر  وأن  مصرًفا  للرياح  أن  يعلمون  املشركني  ألن  للموصول،  االنتساب 
منزاًل، غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيني ذلك الفاعل، ولذلك يجيئون 
في الكالم بأفعال نزول املطر مبنية إلى اجملهول غالًبا، فيقولون: مطرنا بنوء 
الثريا ويقولون: غثنا ما شئنا مبنّيًا للمجهول أي أغثنا، فأخبر اهلل  بأن 
فاعل تلك األفعال هو اهلل، وذلك بإسناد هذا املوصول إلى ضمير اجلاللة 
في قوله )ې  ې  ې   ې( أي الذي علمتم أنه يرسل الرياح وينزل 
]البقرة:16[،  ېئ(  ېئ      ېئ   ۈئ   )ۈئ   كقوله:  اهلل   وهو  املــاء، 
فاخلبر مسوق لتعيني صاحب هذه الصلة، فهو مبنزلة اجلواب عن استفهام 
مقصود منه طلب التعيني في نحو قولهم: أراحل أنت أم ثاو، ولذلك لم يكن 
في هذا اإلسناد قصر ألنه به رد اعتقاد، فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير 
اهلل يرسل الرياح، ولكنهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره، 

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج3، ص667.  )1(
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فروعي في هذا اإلسناد حالهم ابتداء، ويحصل رعي حال املؤمنني تبًعا، ألن 
السياق مناسب خملاطبة الفريقني)1(.

ا: الرحمة مبعنى النعمة والرزق وسعة العيش، مثل قوله  سادساً
تعالى: )ٴۇ   ۋ  ۋ( .

أواًل: جاءت مبعنى نعمة الِعرفان: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
جبحب(  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  

]هود:28[، )ی  ی    ی    ی( أَى معرفة.

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    )ڳ   واحليوان،  اإِلنسان  أَرزاق  مبعنى  جاءت  ثانًيا: 
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء:100[، 

ْحَمِة ِفي َهَذا الَْمْوِضِع: الَْماَل)2(. َوَعنَى ِبالرَّ
ثالًثا: جاءت مبعنى سعة العيش، والرخاء والعافية في البدن

قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائەئ( ]الزمر:38[.

)ٴۇ   ۋ  ۋ( يَُقوُل: ِإْن أََراَدِني َربِّي أَْن يُِصيَبِنَي َسَعًة ِفي َمِعيَشِتي، 

َوَكثَْرًة في َماِلي، َوَرَخاًء َوَعاِفَيًة ِفي بََدِني، َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاٌت َعنَِّي َما أََراَد 
ْحَمِة)3(. أَْن يُِصيَبِنَي ِبِه ِمْن ِتلَْك الرَّ

وقال القرطبي الرحمة هنا مبعنى: نعمًة ورخاًء)4(.
وقال السعدي: يوصل إليَّ بها منفعة في ديني أو دنياي)5(.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص139.  )1(
الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج15، ص98.  )2(

املصدر السابق، ج20، ص212.  )3(
القرطبي، اجلامع إلحكام القرآن، ج15، ص259.  )4(

السعدي، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، حتقيق:   )5(
عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ -2000م، ج1، ص725.
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وجند هنا بأن الرحمة املقصودة هي أثر من آثار الرحمة العامة التي 
يوصل بها اهلل عز وجل لعباده الرزق واملال والسعة في العيش والزيادة 

في املعرفة.

ٿ    ٿ   ٿ   )ٺ   تعالى:  قــولــه  مثل  النصر،  مبعنى  الرحمة  ــا:  ســابــعاً
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦ( ]الأحزاب:17[.

ُد ِلَهُؤالَِء الَِّذيَن يَْستَْأِذنُونََك َويَُقولُوَن: }ۈ   يَُقوُل تََعالَى ِذْكُرهُ: ُقْل يَا ُمَحمَّ
ٴۇ  ۋ{ َهَرًبا ِمَن الَْقتِْل: َمْن َذا الَِّذي يَْمنَُعُكْم ِمَن اللَِّه ِإْن ُهَو أََراَد ِبُكْم 
ُسوًءا ِفي أَنُْفِسِكْم ِمْن َقتٍْل أَْو باََلٍء أَْو َغيِْر َذِلَك، أَْو َعاِفَيٍة َوَساَلَمٍة؟ َوَهْل 

َما يَُكوُن ِبُكْم ِفي أَنُْفِسِكْم ِمْن ُسوٍء أَْو َرْحَمٍة ِإالَّ ِمْن ِقَبِلِه؟!)1(
قوله تعالى: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ( أي: مينعكم منه، )ٹ     ٹ  ڤ  
)ڦ  ڄ     )ڤ    ڤ   ڦ    ڦ( أي: خيًرا ونصًرا وعافية،  ڤ( أي هالًكا، 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ( أي: ال قريًبا ينفعهم، وال ناصًرا ينصرهم)2(.

وذكر املاوردي أن فيها ثالثة أوجه: 
أحدها: إن أراد بكم هزمية أو أراد بكم نصًرا.

الثاني: إن أراد بكم عذاًبا، أو أراد بكم خيًرا.
الثالث: إن أراد بكم قتاًل أو أراد بكم توبة)3(.

إًذا هنا فسر العلماء الرحمة على أوجه كما بينا ذلك، ونالحظ بأن هذه 
األوجه ما هي إال من آثار الرحمة، التي منَّ اهلل بها على عباده من نصر أو 

عافية أو خير أو غير ذلك، مما يترتب على رحمة اهلل عز وجل.
الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، ص49.  )1(

القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج14، ص151.  )2(
املاوردي، أبو احلسن علي بن محمد بن حبيب، النكت والعيون، حتقيق: السيد بن عبداملقصود بن   )3(

عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج4، ص384.
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ا: الرحمة مبعنى املغفرة والعفو، مثل قوله تعالى: )ڤ   ثامناً
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ(.

وردت بقوله تعالى: )ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ( ]الأنعام:54[.
والرحمة هنا مختلف بها على أوجه منها: 

أواًل: دليل على سعة رحمة اهلل.
ْحَمَة{ مأمور بقولها، تبشيًرا  فجملة }َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ

لهم بسعة رحمة اهلل، وتفريًحا لقلوبهم)1(.
وهذه اجلملة مستأنفة استئناًفا ابتدائّيًا وهي أول املقصود من 
تكون  أن  بعضهم  وجوز  للكالم،  فمقدمة  السالم  وأما  املقول، 
كالًما ثانًيا، .... فقوله هنا: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( 

متهيد لقوله: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( الخ)2(. 
أي: الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم، وصفهم باإلميان بالقرآن 
واتباع احلجج، بعدما وصفهم باملواظبة على العبادة، وأمره بأن يبدأ 
اهلل  إليهم، ويبشرهم بسعة رحمة  اهلل   بالتسليم أو يبلغ سالم 
 وفضله، بعد النهي عن طردهم إيذاًنا بأنهم اجلامعون لفضيلتي 
العلم والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب وال يطرد، ويعز وال 

يذل، ويبشر من اهلل بالسالمة في الدنيا والرحمة في اآلخرة)3(
بيروت،  الفكر،  دار  جميل،  محمد  صدقي  حتقيق:  احمليط،  البحر  يوسف،  بن  محمد  حيان،  أبو   )1(
الكشاف عن حقائق  بن عمر،  القاسم محمود  أبو  الله  جار  والزمخشري،  ج4، ص528،  1420هـ، 
غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ، ج2، ص29.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص125.  )2(
البيضاوي، ناصرالدين أبو سعيد عبداهلل بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،   )3(

دار الفكر، بيروت، ج2، ص413.
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ثانًيا: الرحمة مبعنى املعونة.
ثالًثا: الرحمة مبعنى العفو )1(.

منك  هم  ولَقِّ بهم،  ب  ورحِّ فَحيِّهم  املؤمنون،  جاءك  إذا  املعنى:  فيكون 
اهلل،  رحمة  من  وهممهم،  عزائمهم  ينشط  وبشرهم مبا  وسالًما،  حتية 

وَسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق، يوصل لذلك.
بْهم من اإلقامة على الذنوب، وأُْمْرهم بالتوبة من املعاصي، لينالوا  وَرهِّ

مغفرة ربهم وجوده)2(.
وهذا يدل على أن الرحمة أيًضا هنا هي أثر من آثار رحمة اهلل  

الواسعة، فيعفو عنهم ويغفر لهم.

ا: الرحمة مبعنى العطف واملودة، مثل قوله تعالى: )ٱ   تاسعاً
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ( ]الفتح:29[.

)ڀ  ڀ( يَُقوُل: َرِقيَقٌة ُقلُوُب بَْعِضِهْم ِلَبْعٍض، ِلينٌَة أَنُْفُسُهْم لَُهْم، َهيِّنٌَة 

َعلَيِْهْم لَُهْم)3(.
وقيل: متعاطفون متوادون)4(.

أو متحابون متراحمون متعاطفون، كاجلسد الواحد، يحب أحدهم ألخيه 
ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع اخللق)5(.

وهذه صفة املؤمنني أن يكون أحدهم شديًدا عنيًفا على الكفار، رحيًما 
ا باألخيار، غضوًبا عبوًسا في وجه الكافر، ضحوًكا بشوًشا في وجه  بّرً

أخيه املؤمن)6(.
املاوردى، النكت والعيون، ج2، ص119.  )1(

السعدي، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، ج1، ص258.  )2(
الطبري، جامع البيان عن تآويل آي القرآن، ج21، ص321.  )3(

القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج16، ص293.  )4(
السعدي، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، ج1، ص795.  )5(

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن محمد السالمة، =  )6(
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وإذا بحثنا عن العطف واملودة جند بأنها من الشفقة والرفق واللني 
والرقة، والعطف بالقلب، أي: جعله رحيًما عطوًفا، وهذا من آثار رحمة 
ومــودة  عطًفا  قلوبهم  في  جعل  بــأن  لعباده  منحها  التي  الواسعة،  اهلل 

يتعاطفون بها فيما بينهم.

ا: الرحمة مبعنى العصمة، مثل قوله تعالى: )پ  پ  پ   عاشراً
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ(.

وردت في قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    
ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿٿ( ]يو�صف:53[.

َيَها )پ  پ   لَِل َفأَُزكِّ يَُقوُل يُوُسَف : )ٻ  ٻ  ٻ( ِمَن الَْخَطِأ َوالزَّ
پ  پ( يَُقوُل: ِإنَّ النُُّفوَس نُُفوَس الِْعَباِد تَْأُمُرُهْم ِبَما تَْهَواهُ، َوِإْن َكاَن 
َهَواَها ِفي َغيِْر َما ِفيِه ِرَضا اللَِّه )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ( يَُقوُل: ِإالَّ أَْن يَْرَحَم َربِّي َمْن 
وِء)1(. َشاَء ِمْن َخلِْقِه، َفيُنِْجَيِه ِمِن اتَِّباِع َهَواَها َوَطاَعِتِه ِفيَما تَْأُمُرهُ ِبِه ِمَن السُّ
وهي في موضع نصب باالستثناء، و»ما« مبعنى َمْن، أي إال َمْن رحم 

ربي فعصمه)2(.
واالستثناء متصل أو منقطع، وفيه وجهان: 

األول: أنه متصل، وفي تقريره وجهان: األول: أن يكون قوله: )ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ( أي: إال البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كاملالئكة.

 الثاني: إال ما رحم ربي، أي: إال وقت رحمة ربي، يعني أنها أمارة بالسوء 
في كل وقت إال في وقت العصمة.

= دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ- 1999م، ج7، ص360.
الطبري، جامع البيان عن تآويل آي القرآن، ج13، ص209.  )1(

القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج9، ص210، وانظر: البغوي، محيي السنة أبو محمد احلسني   )2(
النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم  عبداهلل  التنزيل، ت: محمد  معالم  ابن مسعود، 

احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4، 1417هـ - 1997م، ج4، ص249.
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والقول الثاني: أنه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف 
اإلساءة كقوله: )جئ  حئ  مئ( ]البقرة:48[، )ڤ  ڤ  ڤ( ]ي�ص:44[، )1(.

وقيل: هو استثناء من عموم األزمان، أي: أزمان وقوع السوء، بناء على 
أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل األوقات، إال وقت رحمة اهلل 
أو يقيض  السوء،  له ما يصرفه عن فعل  بأن يقيض  عبده، أي: رحمته 
حائل بينه وبني فعل السوء، كما جعل إبَايََة يوسف  من إجابتها إلى 
ما دعته إليه حائاًل بينها وبني التورط في هذا اإلثم، وذلك لطف من اهلل 

بهما)2(.
والعصمة من اهلل للعبد هي جزء من رحمة اهلل الواسعة، التي وسعت 

كل شيء.

احلادي عشر: الرحمة مبعنى الثواب، مثل قوله تعالى: )ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(.

ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   )ڭ   تعالى:  قوله  في  وردت 
ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ( ]الأعراف:56[.

ذكر في معنى الرحمة هنا عدة معان، منها: هي مبعنى العفو والغفران، 
أو مبعنى اإلحسان، أو مبعنى املطر، أو مبعنى الرحم والترحم)3(.

 ، )ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(  تعالى:  قوله  في  الرازي  وذكر 
مسائل، فقد ذكر أن اختالف العلماء في معنى الرحمة هنا على وجهني، 
هما: في أن الرحمة عبارة عن إيصال اخلير والنعمة أو عن إرادة إيصال 
ج9،  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،  وانظر:   ،471 ص470-  ج18،  الغيب،  مفاتيح  الرازي،   )1(

ص210، وانظر: البغوي، معالم التنزيل، ج4، ص249.
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج12، ص79.  )2(

ج5،  احمليط،  البحر  حيان،  وأبو   ،228 ص227-  ج7،  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،  انظر:   )3(
ص71، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص136.
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اخلير والنعمة، فعلى التقدير األول تكون الرحمة من صفات األفعال، وعلى 
هذا التقدير الثاني تكون من صفات الذات.

فقوله: )ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(  مبعنى إنعام اهلل قريب، 
وثواب اهلل قريب، فأجرى حكم أحد اللفظني على اآلخر)1(.

والثواب هو من رحمة اهلل الشاملة الواسعة التي وسعت كل شيء.

الثاني عشر: الرحمة مبعنى إجابة الدعاء، مثل قوله تعالى: )ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پپ( ]مرمي[ .

فذكر رحمته حني أجابه إلى ما سأله، فاحتمل وجهني: 
أحدهما: أنه رحمه بإجابته له.
الثاني: أنه أجابه لرحمته له )2(.

)ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ( سنقصه عليك، ونفصله  أي: هذا 
تفصياًل، يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصاحلة، ومناقبه اجلميلة، 
فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، وألن في تفصيل رحمته 
، واإلكثار  ألوليائه، وبأي سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة اهلل 

من ذكره ومعرفته، والسبب املوصل إليه)3(.

الثالث عشر: الرحمة مبعنى التوفيق إلى الطاعة واإلحسان:
وردت بقوله تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]اآل عمران:159[.
الرازي، مفاتيح الغيب، ج14، ص285- 286.  )1(

املاوردى، النكت والعيون، ج3، ص354.  )2(
السعدي، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، ج1، ص489.  )3(
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أي: أنه  ملا رفق مبن تولى يوم أُُحد ولم يعنفهم، بَيَّن الرب  أنه 
إمنا فعل ذلك بتوفيق اهلل  إياه)1(.

اهلل  من  فبرحمة  فاملعنى:  املؤمنون،  الرحمة  متعلق  يكون  أن  إما  وهنا 
عليهم لنت لهم، فتكون الرحمة امنت بها عليهم، أي: دمثت أخالقك والن 
جانبك لهم، بعد ما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة، وذلك برحمة 
إياك  اهلل  برحمة  أي:   ،S اخملاطب  الرحمة  متعلق  وقيل:  إياهم،  اهلل 
تؤاخذهم  ولم  لهم،  وِلنْت  َفَرِحْمتَهم  األكناف،  موطأ  اجلانب  لني  جعلك 
بالعصيان والفرار وإفرادك لألعداء، ويكون ذلك امتناًنا على رسول اهلل 
S. ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي S بأن جعله على خلق عظيم، 

وبعثه بتتميم محاسن األخالق واملؤمنني، بأن لينه لهم)2(.
وكل هذا من باب رحمة اهلل عز وجل بعباده.

خالصة
بعد دراسة املعاني الواردة في الرحمة، وبعد اإلطالع على أقوال العلماء 
فيها، وبعد استعراضها في الدراسة السابقة، فإنني أصل إلى القول بإن 
كل ما ورد في لفظ الرحمة من معان، إمنا هو يعود إلى املعنى األساسي 

للرحمة، وهو إيصال اإلحسان إلى املرحوم.
وفي الدراسة السابقة جند أنها من باب إحسان اهلل عز وجل للمخلوقات 
األنبياء والرسل،  إليهم  بأن بعث  الدنيا رحمهم  الدنيا واآلخرة، ففي  في 
وأنزل إليهم الكتب، وأنزل عليهم املطر، وأنعم عليهم ورزقهم، ووسع لهم 
فيما  يتعاطفون  وجعلهم  عنهم،  وعفا  لهم  وغفر  ونصرهم  معيشتهم،  في 
أجاب  رحمته  باب  ومن  واإلحسان،  للطاعة  ووفقهم  ويتراحمون،  بينهم 

القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج4، ص248.  )1(
أبو حيان، البحر احمليط، ج3، ص407.  )2(
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دعاء أنبيائه وعصمهم.
فها لهم. ومن رحمته لهم في اآلخرة بأن يدخلهم اجلنة عرَّ

التي  وجــل،  عز  باهلل  اخلاصة  الرحمة  لصفة  تعود  املعاني  هذه  وكل 
وسعت كل شيء. 
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املبحث الثاني
اآلثار املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة

بعد دراسة اآليات الدالة على الرحمة، وما فيها من معان معجمية، 
جند بأنه يترتب عليها العديد من اآلثار، التي ميكن حصرها في اجلوانب 

التالية: 
أواًل: اآلثار العقدية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة.

ثانًيا: اآلثار االجتماعية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة.
ثالًثا: اآلثار السلوكية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة.
رابًعا: اآلثار الفقهية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة.

خامًسا: اآلثار التربوية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة.
ولطول البحث في هذه اجلوانب فإنني سأترك البحث فيها لغير هذا 
املكان، وسأقتصر على بحث اآلثار التربوية املترتبة على الداللة املعجمية 

للرحمة فقط، راجًيا من اهلل العون والتوفيق والسداد.

اآلثار التربوية املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة
التربوية  اآلثار  الكثير من  للرحمة، سيرى  املعجمية  للداللة  الدارس  إن 
املترتبة على هذه الداللة، وسأذكر هنا أبرز هذه اآلثار املترتبة عليها على 

هيئة نقاط منها: 
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تربية املؤمن على الرحمة.. 1
الرحمة، . 2 بخلق  تخلقه  قدر  على  اهلل  عند  العبد  درجــات  ارتفاع 

قال تعالى: )ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ( 

]احلديد:28[.

أن الرحمة تفتح أبواب الرجاء واألمل، وتثير مكنون الفطرة، وتبعث على . 3
صالح العمل، وتغلق أبواب اخلوف واليأس، وتشعر املؤمن باألمن، واألمان 

ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   )ک   تعالى:  قال 
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھ( ]التوبة:71[.

اهلل . 4 طريق  إلــى  بأيديهم  باألخذ  واملذنبني  باخملطئني  الرحمة 
باملوعظة احلسنة، قال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]اآل عمران:159[ .

من آثار الرحمة االنقطاع هلل عز وجل، واإلعراض عما سواه، قال . 5
تعالى: )ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ( ]الن�صاء[.
من آثار الرحمة الوصول إلى رضا اهلل ومحبته، وفوزه باجلنة، وجناته . 6

من النار، قال تعالى: )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  
ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئوئ( ]الأنعام:16-15[.

استحقاق صاحب خلق الرحمة الثناء، قال تعالى: )ک  ک  . 7
گ   گ  گگ( ]الأنبياء:107[ .
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حصول التوفيق والعناية من اهلل بعبده سبب من أسباب الرحمة، . 8
قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ( ]الكهف[.
الشماتة . 9 وعــدم  العيوب،  وستر  العثرات،  إلقالة  سبب  الرحمة 

والتشهير عند ارتكاب الهفوات، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀڀ( ]الإ�صراء:28[.

بينهم، قال تعالى: . 10 إلى مجتمع متراحم متعاطف فيما   الوصول 
)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ىى( ]البلد:17[.

قال . 11 الرحمة،  آثــار  من  أثــر  إليهما  واإلحــســان  بالوالدين  العناية 
تعالى: )ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋۋ( ]الإ�صراء:24[.
الرحمة خلق يوفق اهلل له من يشاء من عباده، قال تعالى: )ۆئ  . 12

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئ  جبحب( ]هود:28[.

العديد من  الرحمة، فهناك  املترتبة على  هذا جزء بسيط من اآلثار 
اآلثار املترتبة على الرحمة، وهي بحاجة إلى دراسة متمعنة متخصصة 

وافية، إلعطاء هذا املوضوع حقه.
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اخلامتة

احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم على سيد األنام واملرسلني، 
سيدنا محمد S وعلى آله وصحبه أجمعني.

أما بعد: 
فبعد الدراسة للداللة املعجمية في اآليات الواردة في القرآن الكرمي، 

فإننا نصل إلى النتائج التالية: 
أواًل: الرحمة تأتي مبعنى إيصال اإلحسان إلى املرحوم، وهو املعنى 
الرئيس لهذه اللفظة، أما ما ذكره العلماء من معاٍن لهذه اللفظة، 
فهو ليس إال أثر من آثار الرحمة اخلاصة باهلل عز وجل، والتي 

)ىئ  ی  ی    تعالى:  لقوله  وسعت كل شيء، وهذا مصداق 
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت  

خت         مت  ىتيت( ]الروم[.

ثانًيا: جند بأن اختيار العلماء لبعض املعاني للرحمة، ال يتناسب مع 
سياق اآليات الواردة فيها.

ثالًثا: من أبرز اآلثار املترتبة على الرحمة منها ما هو خاص بجانب 
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ومنها  والسلوكي،  االجتماعي  باجلانب  خاص  ومنها  العقيدة، 
خاص باجلانب الفقهي، ومنها خاص باجلانب التربوي.

أخيًرا، فإنني أوصي بدراسة اآلثار املترتبة على الرحمة دراسة علمية 
خلق  نشر  على  وتساعد  حقه،  من  شيًئا  املوضوع  هذا  تعطي  متعمقة 

الرحمة بني العباد والتخلق به.
أن  اهلل  أرجو  البحث،  هذا  في  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  هذه 
أكون قد وفقت في دراسة هذا املوضوع وإعطائه حقه، وبيانه حق البيان.

واحلمد هلل ربِّ العاملني
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الرحمة
يف القراآن الكرمي

إعداد: 
د. أنور محمود املرسي خطاب
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد؛ 

فمما ال يشك فيه مسلم أن اهلل تعالى أنزل القرآن الكرمي لهداية البشرية 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الإ�صراء:9[ وهو  إلى الصراط املستقيم 
ومن  بأنه رحمة،  أكثر من موطن  تعالى في  اهلل  لإلنسانية، وصفه  رحمة 
ذلك قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]النمل[، وقد أكد على صفة 
الرحمة في أكثر من موطن، وإذا نظرنا إلى واقع املسلمني اليوم جند كثيًرا 
خاصة،  القرآن  وأخالق  عامة،  اإلسالم  أخالق  من  كثير  عن  ابتعد  منهم 
وتلكم  أذهانهم، ومن هذه األخالق  كادت متحى من  فباتت هناك صفات 
الصفات خلق الرحمة، فنجد كثيًرا منهم يتصف بالغلظة والقسوة مما أدى 
إلى إظهار اإلسالم مبظهر الدين الفظ الغليظ، الذي يقسو على الناس، 
ذلك،  عن  تختلف  األمــر  حقيقة  أن  حني  في  القسوة،  إلى  أتباعه  ويدعو 
فالدين رحمة كله، حتى ما فيه من تشريعات قد تبدو فيها قسوة بالتأمل 

الدقيق جندها رحمة عظيمة، على حد قول أبي متام: 
َفَقسا ليزدجروا ومن يك حازًما  فليْقُس أحياًنا على من يرحم
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القرآن  من  اخللق  هذا  تأصيل  إلى  اخملتصني  يدعو  مما  وغيره  هذا 
الكرمي ومن سنة النبي S، وملا كان األمر كذلك رأيت أن أكتب هذا البحث 
مؤمتر  في  به  ألشــارك  الكرمي(،  القرآن  في  )الرحمة  بعنوان  املتواضع، 
بكلية  اإلسالمية  الــدراســات  قسم  ينظمه  الــذي  اإلســالم«  في  »الرحمة 

التربية في جامعة امللك سعود.

أهداف البحث: 
تأصيل خلق الرحمة من خالل القرآن الكرمي.	 
بيان معنى الرحمة، وأوجهها في القرآن الكرمي.	 
بيان أنها صفة من صفات اهلل<.	 
بيان أبرز مظاهر رحمته تعالى.	 
بيان موجبات هذه الرحمة.	 
أسباب اليأس من رحمة اهلل.	 
بيان من ُوِصف بالرحمة.	 

مشكلة البحث: 
الصفة، ظّنًا  بهذه  التحلي  تخلوا عن  الذين  املسلمني  كثير من  وجود 
منهم أنها ليست من اإلسالم، مما أدى إلى إظهار اإلسالم بغير صورته 
احلقيقية، مما يستدعي التأصيل لهذا اخللق من القرآن الكرمي، املصدر 

األول للتشريع اإلسالمي.

أسئلة البحث: 
يجيب البحث عن عدة أسئلة، أهمها: . 1
ما مفهوم الرحمة لغة واصطالًحا.. 2
ما األوجه التي جاءت عليها الرحمة في القرآن الكرمي؟ . 3
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ما األلفاظ التي لها عالقة بالرحمة؟ . 4
ما معنى الرحمة في حق اهلل تعالى؟ . 5
ما موجبات الرحمة؟ وما أسباب اليأس من رحمة اهلل؟ . 6
هل ورد وصف الرحمة بحق غير اهلل تعالى؟ . 7

أهمية املوضوع: 
تأتي أهمية هذا املوضوع من ارتباطه باإلسالم نفسه ارتباًطا وثيًقا، إذ 
إن اإلسالم دين الرحمة، ونبيه S نبي الرحمة، واإلله الذي يدعو الناس 
لعبادته إله الرحمة، ومتصف بالرحمة، فهو  الرحمن الرحيم، وكتابه 
الوجه  يبرز  الصفة  هذه  وإبــراز  رحمة،  كلها  وتشريعاته  الرحمة،  كتاب 

احلقيقي لإلسالم، مما يدعو الناس للدخول فيه.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة.

أما املقدمة، فتشمل بيان أهمية املوضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث.
وأما املباحث فهي كالتالي: 

املبحث األول: مفهوم الرحمة، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: املعنى اللغوي واالصطالحي

املطلب الثاني: الرحمة في االستعمال القرآني. 
املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة.

املبحث الثاني: الرحمة صفة من صفات اهلل تعالى، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: معنى الرحمة في حق اهلل تعالى، وأدلة كونها من صفاته 

تعالى.



280

املطلب الثاني: عموم رحمة اهلل تعالى.
املطلب الثالث: من مظاهر رحمته تعالى وآثارها.

رحمة  من  والقنوط  اليأس  وأسباب  الرحمة،  موجبات  الثالث:  املبحث 
اهلل، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: موجبات الرحمة. 
املطلب الثاني: أسباب اليأس والقنوط من رحمة اهلل.

املبحث الرابع: من ُوِصف بالرحمة في القرآن الكرمي، وفيه خمسة مطالب: 
املطلب األول: الكتب السماوية.

ُسل. املطلب الثاني: الرُّ
املطلب الثالث: املؤمنون.

املطلب الرابع: الغيث.
املطلب اخلامس: التشريعات اإللهية.

منهج البحث: 
فأذكر  املوضوعي،  املنهج  تعالى  اهلل  بإذن  البحث  هذا  في  سأسلك 
اآلية أو اآليات التي تدل على الفكرة، وأبني موطن الشاهد منها، والنكات 
ال  تفسيرية،  لتفاصيل  أتعرض  ولن  باملوضوع،  تتعلق  التي  التفسيرية 

يقتضيها املقام، وال تخدم فكرة املوضوع كثيًرا.
واهلل املوفق والهادي إلى سواء السبيل.
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املبحث األول
مفهوم الرحمة

املطلب األول
املعنى اللغوي واالصطالحي

بالنظر في املعاجم اللغوية جند أن »الراء واحلاء وامليم أصٌل واحٌد، يدلُّ 
َف  على الّرّقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك: َرِحَمه يَْرَحُمه، إذا َرقَّ له وتعطَّ

ْحمة مبعنًى«)1( ْحم واملَْرَحَمة والرَّ عليه. والرُّ
في  وِوعــاؤه  الَولَد،  َمنِبت  بيُْت  ِحُم:  »والرَّ ِحم)2(،  الرَّ مشتقة  والرحمة 
الَبْطن«)3(، ومنه استعير الرحم للقرابة خلروجهم من رحم واحدة)4(، وقد 
عكس ابن فارس، فجعل القرابة هي األصل، ومنه أُِخذ رحُم األنثى، فقال: 
يت َرِحُم األنثى َرِحًما من هذا، ألّن منها  ِحم: َعالقة القرابة، ثم سمِّ »والرَّ

ما يكون ما يُْرَحُم َويَُرّق له ِمن ولد«)5(.

ا:  واصطالحاً
عرفها اجلرجاني بأنها »إرادة إيصال اخلير«)6( وقيل: هي »إفاضة اخلير 

)1(  معجم مقاييس اللغة مادة )رحم(: 498/2.
)2(  االشتقاق صـ: 59.

)3(  العني باب احلاء والراء وامليم: 224/3.
)4(  ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف صـ: 360.

)5(  معجم مقاييس اللغة مادة )رحم(: 498/2.
)6(  التعريفات صـ: 146.
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»النعمة  بأنها  لها  ابن اجلوزي  تعريف  إيصاله«)1( وقريب من ذلك  وإرادة 
على احملتاج«)2( وقيل: هي »رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم، وتستعمل 
تارة في الرقة اجملردة، وتارة في اإلحسان اجملرد عن الرقة... وإذا وصف 
به الباري فليس املراد به إال اإلحسان اجملرد دون الرقة، فالرحمة منطوية 
وتفرد  الرقة،  الناس  اهلل في طباع  الرقة واإلحسان، فركز  على معنيني: 

باإلحسان«)3(

املطلب الثاني
الرحمة في االستعمال القرآني

إذا نظرنا في القرآن الكرمي جند أن الرحمة ذكرت مبادتها ومشتقاتها 
نحو  من  ومستتبعاتها  مرادفاتها  وذكرت  مرًة،  والثالثني  مائة  الثالث  نحو 
تضمنه  عما  فضاًل  مرًة،  مائة  األربع  نحو  واملغفرة  والعفو  والرأفة  النعمة 
القرآن الكرمي من معاٍن للرحمة، وتشريعات كلها غاية في الرحمة باإلنسانية 
كلها، ونظًرا لضيق املقام، فسأذكر مادة الرحمة فقط، فأقول: إنها ذكرت 
في القرآن الكرمي بصيغة الفعل واالسم، فأما الفعل فوردت بصيغة املاضي، 

)ې  ې  ې  ې  ى   ى( ]الأنعام:16[، وبصيغة املضارع )ی  ی  

ی  ی  جئحئ( ]اآل عمران[ وصيغة األمر -الطلب- )مئ  
ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت( ]البقرة:286[.

]البقرة:64[  ڎ(  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ( االسم  أما 
وبصيغة املبالغة )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ( ]الفاحتة:1[، وبصيغة التفضيل )ڀ  

ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ( ]يو�صف:64[.

)1(  جامع العلوم في اصطالحات الفنون: 95/2.
)2(  نزهة األعني النواظر صـ: 331.

)3(  التوقيف على مهمات التعاريف صـ: 360.



283

]الأنعام:157[  )ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ(  ووردت نكرة 
ومعرفة باإلضافة في مثل )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الأعراف:56[ 

ومعرفة بـ )ال( )ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الإ�صراء:24[.
وذكرت في القرآن على أوجه كثيرة، تزيد عن العشرين وجًها: 

أحدها: اجلنة، ومنه قوله تعالى: )ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]اآل عمران[.

الثاني: اإلسالم، ومنه قوله تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  

ۈئ  ېئ( ]البقرة:105[.

الثالث: اإلميان، ومنه قوله تعالى: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
جبحب(  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  

]هود:28[.

الرابع: النبوة، ومنه قوله تعالى: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ( 
]�ص[.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ(  اخلامس: القرآن، ومنه قوله تعالى: 
]النمل[.

السادس: املطر، ومنه قوله تعالى: )ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ائ  ائ( ]الأعراف:57[.

السابع: الرزق، ومنه قوله تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[.

الثامن: النعمة، ومنه قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ( ]الكهف:65[. 
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التاسع: العافية، ومنه قوله تعالى: )ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ( ]الزمر:38[.

العاشر: النصر، ومنه قوله تعالى: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الأحزاب:17[.

احلادي عشر: املنة، ومنه قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ( ]الق�ص�ص:44[.

الثاني عشر: الرقة، ومنه قوله تعالى: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ( ]احلديد:27[.

الثالث عشر: املغفرة، ومنه قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ  
ڇڇ(  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

]الأنعام[.

الرابع عشر: السعة، ومنه قوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( 
]البقرة:178[.

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   تعالى:  قوله  ومنه  املودة،  اخلامس عشر: 
پ  پ  پ       ڀ  ڀ( ]الفتح:29[.

السادس عشر: العصمة، ومنه قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( ]يو�صف:53[ .)1(

السابع عشر: التوفيق، ومنه قوله تعالى: )ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ہ     ہ  ہ  ہ( ]الن�صاء:83[.

)  ۓ  ڭ  ڭ   تعالى:  قوله  ومنه    عيسى  الثامن عشر: 
ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]مرمي:21[.

)1(  ينظر: نزهة األعني النواظر صـ: 331.
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گ   گ   ک   )ک   تعالى:  قوله  ومنه   S محمد  عشر:  التاسع 
گگ( ]الأنبياء[ )1(.

)ۆئ   تعالى:  قوله  ، ومنه  املنزل على موسى  الكتاب  العشرون: 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الأحقاف:12[.

احلادي والعشرون: الثناء على إبراهيم  ومنه قوله تعالى: )ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]هود:73[ )2(.

املطلب الثالث
األلفاظ ذات الصلة

هناك العديد من األلفاظ لها صلة بالرحمة، نذكر أبرزها، وهي: 

الرأفة: 
يقال: »رأْفُت به أرءف رأًفا ورأَفة وأنا رءوٌف وَرُؤٌف - عطْفت عليه«)3( 

قال تعالى: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]احلديد:27[.
ا: »أشد الرحمة«)4( »وأبلغها، فاملرؤوف به تقيمه عناية  والرأفة اصطالحاً
الرأفة، حتى حتفظ مبسراها في سره ظهور ما يستدعي العفو، وتارة يكون 
هذا احلفظ بالقوة بنصب األدلة، وتارة يضم إلى ذلك الفعل بخلق الهداية 
في القلب وهذا خاص مبن له باملنعم نوع وصلة. ذكره احلرالي في موضع، 
وقال في آخر: الرأفة عطف العاطف على من يجد عنده منه وصلة، فهي 

رحمة ذي الصلة بالراحم، تعم من ال صلة له بالرحم«)5(.
)1(  الوجوه والنظائر: 261/1.

)2(  بصائر ذوي التمييز: 55/3.
)3(  اخملصص: 381/3.

)4(  الصحاح، مادة )رأف(: 48/5، وينظر: الفائق، الراء مع الهمزة: 416/1..
)5(  التوقيف على مهمات التعاريف ص: 353.
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»وقيل: الرحمة أكثر من الرأفة، والرأفة أقوى منها في الكيفية، ألنها 
عبارة عن إيصال النعم صافية عن األلم، والرحمة: إيصال النعم مطلًقا، 

وقد يكون مع الكراهة واأللم للمصلحة، كقطع العضو اجملذوم«)1(
وعلى هذا فالعالقة بني الرحمة والرأفة هي العموم واخلصوص املطلق، 

فالرحمة أعم من الرأفة عموًما مطلًقا.

النعمة: 
ٍه وِطيب عيش  النون والعني وامليم »راجعٌة إلى أصٍل واحٍد، يدلُّ على ترفُّ
وصالح«)2(. وهي »في أصل وضعها احلالة التي يستلذها اإلنسان«)3( قال 

تعالى: )گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ( ]املائدة:20[.

ا: »هي ما قصد به اإلحسان والنفع، ال لغرض وال لعوض«)4(،  واصطالحاً
قال تعالى: )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]النحل:18[.

إليه،  احملتاج  على  اإلنعام  الرحمة:  أن  والنعمة:  الرحمة  بني  ُق  ويَُفرَّ
وليس كذلك النعمة، ألنك إذا أنعمت مبال تعطيه إياه فقد أنعمت عليه 

وال تقول: إنك رحمته«)5(.

املغفرة: 
تعالى:  قال  تر)6(  السَّ فالَغْفر:  تْر،  السَّ باِبه  ُعْظُم  والراء  والفاء  الغني 

)ڱ  ڱ  ں  ں( ]نوح:4[.

)1(  الفروق اللغوية ـ: 246.
)2(  معجم مقاييس اللغة، مادة )نعم(: 446/5.

)3(  كتاب الكليات ص: 1474.
)4(  التعريفات ص: 311.

)5(  الفروق اللغوية صـ: 253.
)6(  ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة )غفر(: 385/4.
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قال أبو منصور: “أصل الغْفر: الّستر والتغطية”)1(.
ا: »أن يستر القادُر القبيَح الصادَر ممن حتت قدرته، حتى إن  واصطالحاً
العبد إن ستر عيب سيده مخافة عتابه، ال يقال: غفر له«)2( أو هي: »وقاية 

شر الذنب، بحيث ال يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه«)3(.
قال ابن القيم: هي »محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ال كما ظنه 
بعض الناس أنها الستر، فإن اهلل يستر على من يغفر له ومن ال يغفر له 

ولكن الستر الزم معناها«)4(.
وبناًء على ذلك ميكن التفرقة بني الرحمة واملغفرة بأن املغفرة ستر، 
املغفرة درأ مفسدة،  الرحمة، ألن  إنعام، فاملغفرة مقدمة على  والرحمة 

ودرأ املفاسد مقدم على جلب املصالح.

العفو: 
لغة: »القصد لتناول الشيء«)5( و»العفو ما جاء بغير تكلف وال كره«)6( 

و»عفوت عن ذنبه، إذا تركته ولم تعاقبه«)7(
)چ   تعالى:  قال  الذنب«)8(،  العقاب على  »ترك  ا:  والعفو اصطالحاً

چ  چ( ]التوبة:43[.
وعلى هذا فالعفو قريب من املغفرة، فالبد من وجود ذنب حتى يقال 

عفا عنه، أما الرحمة فهي محض إنعام.
)1(  تهذيب اللغة، مقلوبة )غ ر ف(: 112/8.

)2(  التعريفات صـ: 286.
)3(  مجموع فتاوى ابن تيمية: 317/10.

)4(  مدارج السالكني: 307/1.
)5(  مفردات ألفاظ القرآن، مادة )عفا(: 104/2.

)6(  التوقيف على مهمات التعاريف ص: 518.
)7(  الصحاح مادة )عفو(283/7.

)8(  الفروق اللغوية صـ: 363.
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الرقة: 
والثاني  للجفاء،  الراء والقاف أصالن: أحدهما صفٌة تكون مخالفًة 
ة فهو رقيق. ومنه  ّقة؛ يقال: رّق يِرّق ِرقَّ اضطراُب شيٍء مائع. فاألّول الرِّ
يءُ، إذا  َقاُق، وهي األرض الليِّنة... واألصل الثاني: قولهم: ترْقَرَق الشَّ الرَّ

لََمَع«)1(.
الفرق بني الرقة والرحمة: أن الرقة والغلظة يكونان في القلب وغيره 
ِخلْقة، والرحمة فعل الراحم، والناس يقولون: رق عليه فرحمه، يجعلون 

الرقة سبب الرحمة«)2(.

القسوة: 
اَلبَُة في كلِّ َشْيٍء«)3(. واصطالًحا: »غلظ القلب«)4(، قال  الَقْسَوة: »الصَّ
تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ( ]البقرة:74[ 

وعلى هذا فالعالقة بينها وبني الرحمة عالقة تضاد.

)1(  معجم مقاييس اللغة، مادة )رق(: 376/2.
)2(  الفروق اللغوية صـ: 259.

)3(  العني، باب القاف والسني: 189/5، تهذيب اللغة، باب القاف والسني: 179/9، احمليط في اللغة، 
)القاف والسني ا وي(: 471/5.

)4(  مفردات ألفاظ القرآن، مادة )قسو(: 243/2.
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املبحث الثاني
الرحمة صفة من صفات اهلل تعالى

املطلب األول
معنى الرحمة في حقه تعالى
وأدلة كونها من صفاته تعالى

ْحَمَة: صفة من صفات اهلل،  مما ال شك فيه عند جميع املسلمني أن »الرَّ
اشتق لنفسه منها اسم )الرحمن( و)الرحيم(، و)الرحمن( هو: ذو الرحمة 
عباده  يرحم  الذي  هو  و)الرحيم(.  اخمللوقني،  جلميع  الدنيا  في  الشاملة 
املؤمنني في اآلخرة«)1(، وهي صفٌة كرميٌة من صفاِت اهلل  تظهُر آثاُرها فيمن 
شاء أن يرحَمه ِمْن َخلِْقِه، ونحُن نُثِْبُت هلل ما أثبتَه لنفِسه على أكمِل الوجوِه 
وأنزِهها وأقدِسها وأليِقها باهلل، وأبعِدها عن ُمَشابََهِة صفاِت اخمللوقني«)2(.
واختلف العلماء في هذه الصفة؛ أهي صفة ذات أم صفة فعل؟ فرجح 
بعضهم أنها صفة فعل، ألنه تعالى يرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، وحيث 
صفات  من  عدها  من  وأما  فعل.  صفة  فهي  والقدرة  املشيئة  بها  تعلقت 
الذات، فباعتبار أن اهلل لم يزل متصًفا بالرحمة، فالرحمة مالزمة لذاته 

تعالى وإن جتددت أفرادها.
)1(  العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: 403/2.
)2(  العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: 408/3.
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يقول الشنقيطي: “واحلق أنها صفة ذات من صفات املعاني القائمة 
بذات اهلل، وال تُْشِبُه َشيًْئا ِمْن ِصَفاِت اخمْللُوِقني، ليس فيها رقة مخلوقية، 
برب  الئقة  وجالل  كمال  بل هي صفة   ، ــالَّ َوَك ال  مخلوقي،  انعطاف  وال 
من  شيًئا  تشبه  لم  التقديس،  كل  مقدسٌة  التنزيه،  كل  منزهٌة  العاملني، 

صفات اخللق”)1(.
وبالتأمل جند أن للرحمة شقني: األول داللتها على ذاته تعالى. والثاني 
وصفي  بني  اجلمع  سر  بيان  في  القيم  ابن  يقول  لذلك  باملرحوم.  تعلقها 
الرحمن والرحيم في القرآن الكرمي: »وأما اجلمع بني الرحمن الرحيم ففيه 
، والرحيم دال على  معنى؛ وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
أن  دال على  فاألول  للفعل،  والثاني  للوصف،  األول  فكان  باملرحوم،  تعلقها 
الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم 

هذا فتأمل قوله: )جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[ )ۇئ   ۆئ  ۆئ  
ۈئ( ]التوبة:117[ ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو املوصوف 

بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته«)2(
يستحيل  صفة  »كــل  الـــرازي:  قــال  فقد  بغايتها،  ــُة  لَ ُــَؤوِّ امل فسرها  وقــد 
النفسانية أعني  اهلل  تفسر بالزمها، فجميع األعراض  حقيقتها على 
أوائل  لها  واالستهزاء،  واملكر  واحلياء  والغضب  والسرور  والفرح  الرحمة 
ولها غايات، مثاله الغضب، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة إيصال 
الضرر إلى املغضوب عليه، فلفظ الغضب في حق اهلل ال يحمل على أوله 

الذي هو غليان دم القلب، بل على غرضه الذي هو إرادة اإلضرار..«)3(
أقول: ال أريد اخلوض في اخلالف في مسألة التأويل والتفويض، ويكفي 
أن أقول: إننا ندين هلل تعالى مبذهب السلف  من اإلميان بهذه الصفات، 

)1(  العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: 202/4.
)2(  بدائع الفوائد: 28/1.

)3(  ينظر: مفاتيح الغيب: 211/1، اإلتقان في علوم القرآن: 23/3، نواهد األبكار وشوارد األفكار: 240/1.
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متصف  فهو   تعالى،  هلل  بالنسبة  الكيف  مجهولة  املعنى،  معلومة  وأنها 
وال  الكون،  في  الرحمة  هذه  آثار  ندرك  ونحن  رحيم،  رحمن  فهو  بالرحمة، 
يلزمنا العلم بكيفية اتصافه تعالى بهذه الصفات، والواجب على العقل أن ال 
يتخطى املساحة املتاحة له من التفكير، وإذا كان من مخلوقات اهلل تعالى ما ال 
ميكن للبشر أن يتخيله، وهو اجلنة، فهي كما قال S: )فيها ما ال عني رأت، 
وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر()1(. فكيف يخطر اخلالق  على 
قلب بشر؟! إن محاولة العقل البشري الوصول إلى الكيفية أمر عبثي، يجب 
أن يكف عنه، ويجب علينا أن نوقن بأن كل ما خطر ببالك فاهلل بخالف ذلك، 
اهلل إشراك، يقول الشيخ  إدراك، والبحث في كنه ذات  والعجز عن اإلدراك 
الغزالي: »ويَُخيَّل إليَّ أن جهازنا العقلي، ال يزيد عن أجهزة االستقبال املتداولة 
في األسواق، فلو تسلط عليه تيار ذو قوة أعلى الحترق لفوره.. إن عظمة اهلل 

فوق العقول...«)2( نسأل اهلل أن يدخلنا في رحمته، وأن يبعدنا عن النار.
تواترت  مــتــوافــرة، جتــل عــن احلــصــر،  الصفة  هــذه  ثبوت  ــة  أدل إن  ثــم 
وتضافرت بذلك آي الكتاب العزيز، وسنة املصطفى S، بل وبذكرها افتتح 
بها كتابه، فقال: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ( ]الفاحتة:1[ وثنى بها في أم الكتاب 

)ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   نفسه  وكتبها على  ]الفاحتة:3[  )ڀ  ڀ( 

ڦ( ]الأنعام:54[. 
وقد ورد اسم الرحمن في القرآن الكرمي ثمان وأربعني مرة، وورد اسمه 
الرحيم أربًعا وثالثني مرة، وورد وصفه بالرحمة وبيان اتصافه تعالى بها 

خمس مرات، منها: )ھ   ھ  ھ  ےے( ]الكهف:58[.
وورد نسبة الرحمة إليه في مواطن كثيرة، منها )ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ( 

]الإن�صان:31[.

)1(  أخرجه مسلم ك/ اجلنة وصفة نعيمها: 2175/4 رقم )2825(
)2(  احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي صـ: 11.
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ومن األحاديث في ذلك ما ورد في احلديث القدسي )قال اهلل: أنا اهلل، 
وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن 
إال  مئة  اسًما،  وتسعني  تسعة  هلل  )إن  النبوي:  احلديث  وفي  بتته()1(  قطعها 
إله  الذي ال  اهلل  الوتر؛ هو  إنه وتر يحب  واحــدة، من أحصاها دخل اجلنة؛ 
يرحمهم  )الراحمون   :Sوقال القدوس...()2(  امللك  الرحيم  الرحمن  هو  إال 
: أنه قال لرسول اهلل S: علمني دعاء أدعو  الرحمن...()3( وعن أبي بكر 
به في صالتي. قال: )قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلًما كثيًرا، وال يغفر الذنوب 

إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم()4(.

املطلب الثاني
عموم رحمة اهلل تعالى

اهلل   رحمة  عموم  على  يؤكد  جنــده  الكرمي  القرآن  في  بالتأمل 
وشمولها، للمؤمن والكافر، واإلنسان وغير اإلنسان، فنجد قول اهلل تعالى 

)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[ وقوله: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   )ھ    وقوله:  ]غافر:7[،  ۉ(  ۉ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( ]الكهف:58[.

)1(  أخرجه الترمذي ك/ البر والصلة ب/ قطيعة الرحم: 315/4 رقم )1907( وقال: حديث صحيح.
)2(  أخرجه احلاكم ك/ اإلميان: 62/1 رقم )41( وقال: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحني بأسانيد 
صحيحة دون ذكر األسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر 
أسامي فيه ولم يذكرها غيره. وليس هذا بعلة، فإني ال أعلم اختالًفا بني أئمة احلديث أن الوليد بن 
مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب 
شعيب، ثم نظرنا فوجدنا احلديث قد رواه عبدالعزيز بن احلصني عن أيوب السختياني وهشام بن 
لم يخرجا  الذهبي:  S بطوله. قال  النبي  أبي هريرة عن  حسان جميًعا عن محمد بن سيرين عن 

األسامي لتفرد الوليد بها وليس ذا بعلة فالوليد أوثق وأحفظ من أبي اليمان وعلي بن عياش.
)3(  أخرجه الترمذي ك/ البر والصلة ب/ رحمة املسلمني: 323/4 رقم )1924( وقال: حديث حسن صحيح.
)4(  أخرجه البخاري -واللفظ له- ك/ صفة الصالة ب/ الدعاء قبل السالم: 286/1 رقم )799(، 

مسلم ك/ الذكر والدعاء ب/ استحباب خفض الصوت بالذكر: 2078/4 رقم )2705(
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وقال رسول اهلل S: »خلق اهلل مئة رحمة، فوضع رحمة واحدة بني 
خلقه يتراحمون بها، وعند اهلل تسع وتسعون رحمة«)1( وقال: »ملا قضى اهلل 
اخللق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي«)2(.
ثم إن من هذه الرحمة العامة ما يشمل اخللق والرزق واملطر والدعوة 
الدنيا، إلى غير ذلك من  الذنوب في  إلى اإلميان، وعدم املؤاخذة على 
رحمات تتعلق بأمور الدنيا، فأما الرحمة مبعانيها اخلاصة، فهي خاصة 

مبن خصه اهلل بها، ومن ذلك: 
الرحمة مبعنى اجلنة خاصة باملؤمنني، قال تعالى: )ائ  ائ  ەئ      	 

املؤمنني  »يعني  عمران[   ]اآل  ۈئ(  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
»يريد:  عباس:  ابن  قال  ۇئ(  وئ   )وئ   وجــل«)3(  عز  هلل  املطيعني 
ال  العبَد  أن  إعالًما  اهلل؛  رحمُة  للَجنَِّة:  قيل  وإمنا  اهلل..  جنة  ففي 
يدخلها إال برحمته، وإن اجتهد في طاعته«)4(. »فجعلهم مستقرين 

في الرحمة، فهي ظرف لهم وشاملتهم«)5(.
ۈئ    ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   )ەئ   وقــال: 
: هي اجلنة وما يتفضل  ۈئ  ېئ( ]الن�صاء:175[ »قال ابن عباس 
عليهم مما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر«)6( 
تَْرَحْم  َوالَ  ًدا،  َوُمَحمَّ اْرَحْمِنى  اللَُّهمَّ  اَلِة:  الصَّ في  األعرابي  قال  وملا 
ْرَت  ا َسلََّم َرُسوُل اهلل  S َقاَل لألعرابي: »لََقْد تََحجَّ َمَعنَا أََحًدا. َفلَمَّ

َواِسًعا« يُِريُد َرْحَمَة اهلل<.)7(
)1(  أخرجه الترمذي ك/ الدعوات بـ/ خلق اهلل مئة رحمة: 549/5 رقم )3541( وقال: حديث حسن صحيح.
)2(  أخرجه البخاري ك/ بدء اخللق بـ/ ما جاء في قول اهلل تعالى )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ( 

1166/3 رقم )3022(
)3(  لباب التأويل: 283/1.

)4(  التفسير البسيط: 490/5.
)5(  البحر احمليط: 28/3.

)6(  إرشاد العقل السليم: 263/2.
)7(  أخرجه أبو داود ك/ الصالة ب/ الدعاء في الصالة: 329/1 رقم )882( قال األلباني: صحيح.
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الرحمة مبعنى الهداية اخلاصة باملؤمنني، قال تعالى: )ڍ  ڍ  ڌ  	 
کک(  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ  
واملنافع،  الفوائد  لهذه  جامع  »كتاب  بأنه  القرآن  وصف  فهنا  ]يون�ص:57[ 

فإنه كاشف عن أحوال األعمال حسناتها وسيئاتها، مرغب في األولى، 
ورادع عن األخرى، ومبني للمعارف احلقة التي هي شفاء ملا في الصدور 
من األدواء القلبية كاجلهل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد 
الزائغة، وهاد إلى طريق احلق واليقني باإلرشاد إلى االستدالل بالدالئل 
املنصوبة في اآلفاق واألنفس، وفى مجيئه رحمة للمؤمنني حيث جنوا به 
من ظلمات الكفر والضالل إلى نور اإلميان وتخلصوا من دركات النيران، 
الهداية والرحمة من  لهم  إلى درجات اجلنان«)1(، فهو يحصُل  وارتقوا 

اهلل تعالى، وإمنا ذلك للمؤمنني به واملصدقني املوقنني مبا فيه)2(.

الرحمة مبعنى الرسالة، خاصة بالرسل، قال تعالى: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  	 
مئ   حئ   جئ   ی   ی     ی     ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ            ېئ  
ىئ  يئ  جبحب( ]هود:28[ فاآلية تأتي في سياق احلديث عن نوح 
 ودعوته لقومه، َفتَْذُكر هذه اآلية أنه قال لهم: أخبروني، ِإْن ُكنُْت 
على حجة شاهدة بصحة دعواي الرسالة أو معجزة. َوآتاِني النبوة، 
فخفيت عليكم، فال أقدر على أن ألزمكم ما أنتم كارهون له، فاملراد 

ة«)3(  الة على النبوَّ ا املعجزة الدَّ ا النبوة، وإمَّ بالرحمة هنا »إمَّ
ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    : صالح  قصة  في  تعالى:  قوله  ذلــك  ومثل 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ( ]هود:63[ إال أنه هنا قدم اجلار واجملرور على 

)1(  إرشاد العقل السليم: 155/4.
)2(  ينظر: تفسير القرآن العظيم: 274/4.

)3(  اللباب في علوم الكتاب: 470/10.
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)ڀ( وأخر في قصة نوح  اجلار واجملرور )ی    ی    ی( عن 

)ڀ( )ی    ی    ی( لنكتة ذكرها ابن عاشور، فقال: »إن ذلك مع 

ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكالم املتماثل، 
هو أيًضا أسعد بالبيان في وضوح الداللة ودفع اللبس. فلما كان مجرور 
»من« االبتدائية ظرًفا وهو »عند« كان صريًحا في وصف الرحمة بصفة 
تدل على االعتناء الرباني بها ومبن أوتيها. وملا كان اجملرور هنا ضمير 
اجلاللة كان األحسن أن يقع عقب فعل )ڀ( ليكون تقييد اإليتاء 
بأنه من اهلل مشيًرا إلى إيتاٍء خاٍص ذي عناية باملؤتى، إذ لوال ذلك لكان 
كونه من اهلل حتصياًل ملا أفيد من إسناد اإليتاء إليه، فتعني أن يكون 
أن  السامع  لتوهم  )ڀ(  )ڀ( عقب  أوقع  ولو  ا،  إيتاًء خاّصً املراد 

ذلك عوض عن اإلضافة، أي: عن أن يقال: وآتاني رحمته«)1(.
وقال: )ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ   ۆ  
ۈ  ۈ( ]الزخرف:31-32[  »الظاهر املتبادر أن املراد بـ: )ۈ  ۈ( 
النبوة وإنزال الوحي«)2(، وذلك أنه ُذكر هذا الرد عقب ِذكر اعتراض 
كفار مكة على نزول القرآن على محمد اليتيم الفقير دون أكابر قريش 
وثقيف، فكان الرد اإللهي عليهم )ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( أي: النبوة 

والرسالة.

املطلب الثالث
من مظاهر رحمته  وآثارها

إذا نظرنا إلى رحمة اهلل تعالى جند لها مظاهر كثيرة جتل عن احلصر، 
)1(  التحرير والتنوير: 290/11.

)2(  أضواء البيان: 111/7.
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وسوف أوجز القول في بعض هذه املظاهر، مبا لََعلَُّه يفي باملقام، فأقول: 
هذه املظاهر ميكن تقسيمها إلى مظاهر دنيوية وأخرى أخروية: 

أواًل: املظاهر الدنيوية، وهي إما عامة لكل اخللق، وإما خاصة باألنبياء، 
وإما خاصة باملؤمنني، فالعامة لكل اخللق منها: 

إرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذا رحمة لكل الناس، ألن هذه الرساالت 	 
يستفيد منها الناس كلهم، لذلك يقول تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ( 
)ې(  أنه  أولها:  أوصاف؛  بأربعة  الكتاب  »وصف   ]الأنعام:157[  

لها، وأَْحَكَم  أي: هو بَيٌِّن في ذاته، وفيما دل عليه من شرائع بَيَّنَها وفصَّ
يُْصِلح  ما  ويعرف  خلقكم  الــذي  ى(  )ې   بأنه  ثانيها:  بيانها. 
أموركم، وينفعكم في معاشكم ومعادكم. وثالثها: أنه فيه الهداية إلى 
الصراط املستقيم وإصالح نفوسكم، وهداية جمعكم. ورابعها: أن فيه 
الرحمة بكم؛ ألن فيه الشريعة احملكمة وهي رحمة للعاملني، وألنه هو 
نبي الرحمة، قد جاءكم القرآن مبا تطلبون أو مبا تتمنون، أو مبا يكون 
فيه ادعاؤكم، فهل آمنتم؛ كال، لم يؤمنوا«)1( وهذه الرحمة عامة لكل 

اخللق، حيث وضح الطريق ملن أراد أن يهتدي.
عدم مؤاخذة الناس بذنوبهم في الدنيا، حتى يَكون أمامهم فرصة للتوبة 	 

، كما قال تعالى: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ   ٿ     والرجوع إليه 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ            ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦڦ( ]الأنعام[ فقد بني  في اآلية السابقة لهذه اآلية 
أن لكل عامل بطاعة أو معصية درجًة على قدر عمله، َفَبيَّن هنا أن ذلك 
ليس ألنه محتاج إلى طاعة املطيع أو منتقص مبعصية العاصي، بل هو 

)1(  زهرة التفاسير: 2749/5.
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الغني على اإلطالق وأن جميع اخللق فقراء إليه )ٺ  ٺ( قال ابن 
عباس: بأوليائه وأهل طاعته، وقال الكلبي: بخلقه، ذو التجاوز عنهم، 
ويرجعون)1(،  يتوبون  لعلهم  املذنبني  عن  العذاب  تأخير  رحمته  فمن 
فاملقُصود من الوصف بذي الّرحمة هنا متهيد ملعنى اإلمهال اّلذي في 
قوله: )ٺ  ٿ   ٿ( ، أي: أنَّه لرحمته أمهلهم إعذاًرا لهم، فما 

إمهاله إياهم إال ألنه الغني ذو الرحمة )2(.
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ    : ويقول 
ڀ  ڀ  ڀٺ( ]الأنعام[ يخاطب املولى< نبيه S آمًرا إياه 

أن يرد على تكذيب املشركني له بأن يقول لهم: )ٻ  ٻ  پ( 
“بتأخير العقوبة عنكم، فإن رحمته تسع املسيء واحملسن، فال يعجل 
بالعقوبة على من كفر به أو عصاه”)3( )پ  پ   ڀ(  »عذابه إذا جاء 
الوقت )ڀ  ڀ  ڀ( يعني: الذين كذبوك مبا تقول«)4( وفي 
اآلية »تنبيه لهم بأن تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة 

اهلل رحمة مؤقتة، لعلهم يسلمون«)5(

خلق الليل والنهار، كما قال تعالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  	 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ( ]الق�ص�ص:73[ فهو  يذكر بعض مظاهر 

رحمته على جميع خلقه، فإن »)چ( تبعيضية، فإن رحمة اهلل بالناس 
حقيقة كلية، لها حتقق في وجود أنواعها وآحادها العديدة... واملقصود 
التي وسعت كل  وأنه بعض من رحمته  اهلل،  أن هذا رحمة من  إظهار 
شيء، ليتذكروا بهما نعًما أخرى«)6(، ويا لها من نعمة؛ نعمُة تَعاُقِب الليل 

)1(  ينظر: لباب التأويل: 159/2.
)2(  ينظر: التحرير والتنوير: 65/7.

)3(  لباب التأويل: 169/2.
)4(  التفسير البسيط: 510/8.
)5(  التحرير والتنوير: 108/7.

)6(  التحرير والتنوير: 101/20.
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والنهار، يستراح بالليل، ويسعى اإلنسان لتحصيل العيش بالنهار، ولو 
كان الزمان كله نهاًرا أو لياًل لكان فيه عنًتا ومشقة على اإلنسان، وال 
يستطيع ذلك األمَر إال اهلل تعالى برحمته، ولو شاء ألدام الزمان على 

هيئة واحدة )ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  
كبرى،  نعمة  فهذه  ]الق�ص�ص[  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿٿ(  ٺ   ٺ  

نعمُة َخلِْق الليل والنهار متخالفني مختلفني حتى تستمر احلياة.
ڻ  	  ڻ   ڱ  ں  ں   ڱ  ڱ   )ڳ  ڱ    تعالى:  قال  الـــرزق، 

 S ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[ يأمر اهلل تعالى نبيه
ا  أن يخبرهم بأنهم لو كانوا ميلكون خزائن األرزاق ألمسكوا بخاًل وشّحً
وخوًفا من الفقر، واخلطاب في اآلية للناس كلهم، وهذا الرزق عام 

لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، فهو  يرزق من يشاء بغير حساب.
ائ  	  ى   ى   ې   ې    ې   )ې   تعالى:  قــال  املطر،  إنـــــزال 

ائ( ]الأعراف:57[ وقال: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  
ک    ک  ک  گ  گگ( ]الفرقان[ تتضمن اآليتان »ذكر نعمة من 
النعم التي أنعم بها على عباده مع ما في ذلك من الداللة على وحدانيته 
فـ  السماء،  من  املطر  إنزال  نعمة  هي  النعمة  هذه  إلهيته«)1(،  وثبوت 
يُنْبته من  للناس واحليوان مبا  بـ }َرْحَمِتِه{ املطر، ألنه رحمة  »املراد 

الشجر واملرعى«)2( وقد »جاء مبيًنا في غير هذا املوضع، كقوله: )ۈ  
وقوله:  ]ال�صورى:28[،  ې(  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
]ال����روم:50[«)3(  يئ(  ىئ     مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   )ىئ  

فاآليات دالة على أن املراد بالرحمة في مثل هذه اآليات املطر، واملطر 
ينزل رحمة من اهلل تعالى بكل الناس.

)1(  فتح البيان في مقاصد القرآن: 381/4.
)2(  التحرير والتنوير: 69/19.

)3(  أضواء البيان: 33/2.
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رفع الضر عنهم، وشمولهم بالنعم، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  	 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( ]يون�ص:21[ فاآلية حتكي حال 

اإلنسان، فإنه في حال الضر يلجأ إلى ربه ليكشف عنه هذا الضر، 
فإن  الضراء،  أخفته  الذي  السيُئ  املكُر  »بدا  تعالى  يكشفه  وعندما 

 )1(» تدبير اللَّه ورده عليهم أقوى وأحدُّ

وأما اخلاصة باألنبياء فمنها: 
ۈئ  	  )ۆئ    : نوح  عن  حكاية  تعالى:  قال  بالرسالة،  تخصيصهم 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  
نوح  في سياق قصة مجادلة  اآلية  هذه  ]هود:28[  ىئ  يئ  جبحب( 

 لقومه، فعندما قال له قومه: )ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
بيان  على  كنُت  إن  أخبروني  لهم:  قال  ]ه����ود:27[  ۇئ(  ۇئ   وئ  
ويقني من ربي، وأعطاني نبوة من عنده، فخفيت عليكم، ال أقدر على 
إلزامكم إياها مع كراهتكم لها، أي: »ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى، 
وإن كان واضًحا جلًيا ال لبس فيه، إن لم يهدكم اهلل< إليه«)2(، فاملراد 
-)3(، فهي الرحمة العظمى  بالرحمة هنا النبوة -كما قال ابن عباس 
بهم وباإلنسانية كلها، وإمنا جعلت رحمة؛ ألن اهلل<  يتناول بها اخللق 
من العطب والهلكة، »وذكر الرحمة هاهنا نقًضا عليهم فيما اّدعوه من 
من  احلق  إلى  والهداية  بالنبوة  ذلك  فبني  فضل،  عليهم  له  ليس  أنه 
ال  بهم،  النبوة خاصة  أن  وال شك  العلم«)4(  إلى  املؤدي  البرهان  جهة 

تتخطاهم إلى عوام الناس.
)1(  زهرة التفاسير: 3543/7.

)2(  أضواء البيان: 177/2.
)3(  ينظر: النكت والعيون: 466/2، زاد املسير: 97/4. وروي ذلك عن ابن جريج. ينظر: جامع البيان: 

.299/15
)4(  التفسير البسيط: 398/11.
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حفظهم من إضالل الناس، قال تعالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  	 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  
تعالى حفظ  اهلل  أن  الداللة على  واآلية واضحة  ]الن�صاء:113[  ۇئ  ۇئ( 

رسله من إضالل الناس، برحمته 
)ہ  ہ  ہ  ہ  	  تعالى:  قال  الكافرين:  كيد  إجناؤهم من 

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ( ]الأعراف[ اآلية 
جاءت في سياق ذكر هود  فتذكر أن اهلل تعالى أجناه واملؤمنني معه 
من العذاب الذي نزل بقومه عاد، وهذا اإلجناء إمنا هو برحمة من اهلل 
تعالى، واملراد بالرحمة رحمة خاصة منه تعالى، ال تتم إال ملثلهم، وهذه 

)ے   ۓ  ۓ   ڭ   ربه   من  التي طلبها موسى  الرحمة هي 
ڭڭ( ]يون�ص:86[ والتعبير عن هذا اإلجناء بالرحمة للداللة على 

أن هذه النجاة بفضل اهلل تعالى وليس باستحقاق.
متكينهم ومن اتبعهم في األرض، قال تعالى: )ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  	 

کک(  ک     ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
]يو�صف[ فيوسف  بعدما أوذي أشد اإليذاء من أقرب الناس إليه إخوته 

حني ألقوه في اجلب، وأوذي من امرأة العزيز، وسجن ظلًما وعدواًنا، ولكن 
ۆئ(  ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   )ائ   غالبة  اهلل  إرادة 
بفضله  اتبعهم  ومــن  ينصرهم  أن  رسله  في  اهلل  سنة  وهكذا  ]يو�صف:21[ 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   )ے   ورحمته 
ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   )ڤ   ]ال�صافات:173-171[  ۈٴۇ( 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  
تعالى  اهلل  من  وعد  فهذا  ]النور[  گگ(  گ   ک   ک   ک    ک  
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ووعده حق ال يتخلف، وإذا لم نر املوعود في الواقع فذلك لتخلف شرط من 
شروط الوعد، ال لتخلف الوعد.

واخلاصة باملؤمنني منها: 
)ائ  ەئ  ەئ  	  دائًما يطلبون من ربهم ذلك  تثبيتهم على اإلميان، وهم 

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ( ]اآل عمران[ 
بعد  احلق  عن  قلوبهم  مييل  ال  أن  تعالى  اهلل  من  يطلبون  فاملؤمنون 

الهداية إليه، ويسألونه الثبات على اإلميان، إذ معنى )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
من  عليه  نحن  للذي  وتثبيًتا  وتوفيًقا  رحمة  لدنك  من  »وآتنا  ېئ( 

الهدى واإلميان«)1(
ۀ  	  ۀ   ڻ   ڻ    )ڻ   تعالى:  قــال  الشيطان،  مــن  حفظهم 

وتلك  الفضل  هذا  »لوال  أي:  ]الن�صاء:83[  ہ(  ہ   ہ   ہ     
سبيل  باتباع  أبناِئها  من  الكثير  لضل  األمــة  بهذه  اهلل  من  الرحمة 
في  الثقة  وضعف  واالنــهــزام،  الضياع  مصيرها  ولكان  الشيطان، 
قليلة،  طائفة  إال  الكفر،  على  أبنائها  من  الكثير  ولبقي  النفوس«)2(، 
اتباع  من  املولى<  حفظهم  حيث  باملؤمنني،  خاصة  رحمة  فهذه 
أن  تعالى  اهلل  نسأل  واخلير.  اإلميان  إلى  ووفقهم  وكيده،  الشيطان 

يدمي علينا رحمته.
)ک  ک  ک  گ  	  تعالى:  الدنيا، قال  بالذنوب في  عدم مؤاخذتهم 

]النور[هذه  ڱں(  ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   
جماعة  فيه  خاض  وقد  اإلفــك،  عن  احلديث  سياق  في  جاءت  اآلية 
من املؤمنني، مع من خاض فيه من املنافقني، فجاءت هذه اآلية لتخبر 
وأنه  العذاب،  نزول  واستوجبوا  العقوبة،  استحقوا  هذا  بفعلهم  أنهم 

)1(  الكشف والبيان: 17/3، معالم التنزيل: 11/2.
)2(  التفسير الوسيط: 864/2.
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اهلل تعالى ورحمته ألصابهم بسبب ما فعلوا عذاب  لوال وجود فضل 
عظيم، وهذا من رحمة اهلل بهم، رحمة في الدنيا، حيث لم يُنِْزل بهم 
العذاب في الدنيا، ورحمة في اآلخرة، ألنه لو عاجلهم بالعذاب قبل أن 
يتوبوا فسوف يكون مصيرهم إلى النار، فلذا أمهلهم في الدنيا، ليكون 

أمامهم فرصة للتوبة.
تخفيفه في التشريعات عليهم، فالناظر في تشريعات اإلسالم كلها 	 

يجدها رحمة باملسلمني، بل وبالبشرية كلها، بل وبكل العاملني، وقد 
أشار القرآن إلى هذه الرحمة في تشريع القصاص، فقال: )ڈ  
ہ   ہ   ہ   )ۀ    ... ک(  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ہ( ]البقرة178[  »وأضاف هذا التخفيف إلى الرب، ألنه املُْصلح 
الدينية  سعادتهم  فيه  ما  حتصيل  في  لهم  الناظر  عبيده،  ألحــوال 
تشريعات  في  الرحمة  بيان  في  نفصل  أن  أردنــا  وإذا  والدنيوية)1( 
اإلسالم ملا استطعنا أن نحصيها، وتفصيل الكالم فيها له مقام آخر.

قال 	  للمؤمنني،  اجلانب  لني  وجعله  عليهم،   S الــرســول  قلب  ترقيق 
)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   تعالى: 
ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[ فأثنى تعالى على رسوله S بأنه لني اجلانب 
للمؤمنني، »ومعنى )پ  ڀ  ڀ   ڀ( هو توفيق اهلل< نبيه محمًدا 
S للرفق والتلطف بهم، وأن اهلل تعالى ألقى في قلب نبيه S داعية 
الرحمة واللطف، حتى فعل ذلك معهم«)2( وإمنا أخبر  أن لينه معهم 
برحمة اهلل تعالى، ألن »لينه في ذلك كله لنٌي ال تفريط معه لشيء من 
التساهل في أمر الدين، فلذلك كان  مصاحلهم، وال مجاراة لهم في 
حقيًقا باسم الرحمة«)3( واآلية وإن كانت في سياق احلديث عن غزوة 

)1(  البحر احمليط: 17/2.

)2(  لباب التأويل: 311/1.
)3(  التحرير والتنوير: 265/3.
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والناس  خاصة  املؤمنني  مع  اجلانب  ولني  اخللق  حسن  أن  إال  أحد، 
عامة صفة مالزمة لرسول اهلل S وهذا رحمة من اهلل تعالى 

وأما املظاهر األخروية فهي خاصة باملؤمنني، وهي تتمثل في: 
إجناؤهم من النار، قال تعالى: )ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  	 

ۅ   ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى( ]الأنعام:15-16[ هذه 
اآليات في سياق االحتجاج على الكفار، بإثبات أدلة وجود اهلل تعالى 
ووحدانيته، فيأمر  نبيه S أن يقول لهم: إني أخاف أن أعصي 
العظيم، فأكون  العذاب  القيامة في  يوم  تعالى، فيكون مصيري  اهلل 
قد ُحِرْمُت من رحمته الواسعة، ألن من مظاهر هذه الرحمة دفع هذا 
العذاب عن اإلنسان، وهذا هو الفالح الظاهر، كما قال تعالى: في 
آية أخرى: )ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ( ]اآل عمران:185[ 
ومما ال شك فيه أن النجاة من هذا العذاب تكون للمؤمنني الصادقني 

في إميانهم مع اهلل تعالى. 
إدخالهم اجلنة، قال تعالى: )ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  	 

ۆئ  ۆئۈئ( ]اآل عمران[ أي: »ففي جنة اهلل«)1(، ومعلوم أن املؤمنني 
هم الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، والدليل على ذلك أنه قابل 

بينهم وبني الطرف اآلخر بقوله: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ( ]اآل عمران:106[، وإمنا ذكر سبب تعذيب الكفار ولم يذكر 
أعمال املؤمنني إشارة إلى أن تعذيب اهلل لهم عدل وجزاء عن كفرهم، 

ورحمته باملؤمنني محض تفضل اَل جزاء عملهم بوجه)2(.
)ٱ  ٻ  	  تعالى:  األعــذار لألصحاء في األجر، قال  مساواة أصحاب 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( 
)1(  التفسير البسيط: 490/5.

)2(  ينظر: تفسير ابن عرفة: 394/1.



304

]الن�صاء:95[ فهذه اآلية الكرمية تتحدث عن فضيلة اجملاهدين، وتبني 

أنهم ال يتساوون في األجر مع من لم يجاهد، فاجملاهدون لهم فضل 
عظيم وثواب جزيل، وهذه اآلية نزلت ابتداًء بدون )پ  پ  پ( 
فشكا أصحاب األعذار لرسول اهلل S أنهم ما منعهم إال عذرهم، 

فنزلت هذه اجلملة االعتراضية، فعن البراء  قال: ملا نزلت )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( قال النبي S: »ادعوا فالًنا« فجاءه ومعه 

الدواة واللوح أو الكتف فقال: »اكتب )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ(« وَخلَْف النبي S ابُن أم مكتوم، فقال: 

يا رسول اهلل أنا ضرير، فنزلت مكانها )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
تعالى  اهلل  رحمة  من  فهذا   )1( ڀ(  ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ  
باملؤمنني يوم القيامة أنه يعطي أصحاب األعذار من املؤمنني الذين 
يستطيعون  ال  التي  األعمال  على  الثواب  من  ورسوله  هلل  ينصحون 
لعذرهم مثل من فعل هذه األعمال من األصحاء، لذلك قال  فعلها 
النبي S ملا رجع من غزوة تبوك فدنا من املدينة: »إن باملدينة أقواًما 
يا رسول  كانوا معكم« قالوا:  وادًيا إال  ما سرمت مسيًرا، وال قطعتم 
اهلل وهم باملدينة؟ قال: »وهم باملدينة، حبسهم العذر«)2( وهذه اآلية 
وإن كانت في اجلهاد إال أن العلماء استنبطوا منها “أّن املعذور يكتب 
يقدر  يفعل، وقد عمل ما  أن  نّيته  كانت  إذا  الصحيح،  ثواب  له مثل 

عليه”)3( وهذا من رحمة اهلل تعالى باملؤمنني في اآلخرة.

)1(  أخرجه البخاري -واللفظ له- ك/ التفسير ب/ سورة النساء: 1677/4 رقم )4318(، مسلم ك/ 
اإلمارة ب/ سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين: 1508/3 رقم )1898(

)2(  أخرجه البخاري ك/ املغازي ب/ نزول النبي S احلجر: 1610/4 رقم )4161(
)3(  مجموع الفتاوى: 236/23.
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املبحث الثالث
موجبات الرحمة،

وأسباب اليأس والقنوط من رحمة اهلل

املطلب األول
موجبات الرحمة

ملا كانت رحمة اهلل تعالى واسعة وشاملة فال بد لإلنسان أن يتعرض 
لها حتى يستوجب هذه الرحمة، هذا الوجوب وجوب تفضل من اهلل تعالى 
لوعده بذلك، ووعده ال يتخلف، وليس وجوب قصٍر وإجلاء، وقد ُذِكر في 

القرآن الكرمي أشياء كثيرة موجبة لهذه الرحمة، منها: 
)ی  ی  ی  	  S، قال تعالى:  اهلل تعالى وطاعة رسوله  طاعة 

ی  جئحئ( ]اآل عمران:132[ بعد أن نهى املولى  املؤمنني 
أعدها  التي  النار  من  ينجيهم  ما  يفعلوا  بأن  وأمرهم  الربا،  أكل  عن 
للكافرين، يأمرهم في هذه اآلية بطاعته  وطاعة رسوله S، راجني 
بهذه الطاعة أن يفوزوا برحمة اهلل تعالى، وقد »ذكر الرسول ليعلم أن 
أوامره شريعة واجبة، وإن لم ينطق بها الكتاب«)1( و)لعل( إما أن تكون 
مبعنى الرجاء، ويكون الرجاء من جانب اخملاطبني، أو مبعنى التوقع، 
وأطعتم  أطعتموه  إن  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  تصلوا  أن  يُتوقع  واملعنى: 

)1(  درج الدرر: 529/2.
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رسوله S، أو يكون )لعل( من اهلل تعالى وعد محقق الوقوع، ويكون 
أتى بلفظ الرجاء مع أن طاعة اهلل والرسول الزمة للرحمة، على عادة 
األمراء والسالطني في وعدهم أنهم يعبرون عن األمر الثابت احملقق 
وأنه  املكلف،  نية  باعتبار  أنه  وإما  الرجاء،  بلفظ  فعله  يلتزمون  الذي 
يفعل العبادة غير معتقد للثواب والرحمة بل يترجى ذلك، ويطمع فيه 

فقط، وال ينبغي له أن يكتفي بعمله، وال يقطع بذلك بوجه)1(.
ۀ  	  ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ   تعالى:  قال  الكرمي،  الــقــرآن  اتــبــاع 

الكرمي  القرآن  ۀ  ہ  ہہ( ]الأنعام[ مما ال شك فيه أن 
والعمل مبا  بتالوته،  والتعبد  والتحدي،  اإلعجاز  ثالثة،  أُنزل ألموٍر 
فيه، فهو منهاج تسير عليه البشرية إلى يوم القيامة، ولم ينزل ليهجره 
كثير  القرآن  أن  تخبر  فهي  األمــر،  هذا  توضح  اآليــة  وهــذه  الناس، 
األوامر  فيه من  فاعملوا مبا  يعني:  )ۀ(  والبركة  والنفع  اخلير 
والنواهي واألحكام، َواتَُّقوا مخالفته وترَك العمِل به، وليكن الغرض 
القرآن  اتباع  اجتمع  إذا  »أي:  اهلل)2(،  التقوى رحمة  ومن  اتباعه  من 
الرحمة  فإن  قلوبكم،  في  التقوى  وكانت  وشريعته،  بهدايته  واألخذ 

ترجى لكم«)3( فهذا سبب من أسباب نزول رحمة اهلل تعالى. 
االســتــمــاع لــلــقــرآن الــكــرمي واإلنـــصـــات لـــه، قــال تعالى: )ۆ  ۆ  	 

تعالى  يأمر  ]الأعراف[  ۅۅ(  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   
إلى  يصلوا  لكي  القرآن،  قراءة  عند  واإلنصات  باالستماع  املؤمنني 
رحمة اهلل تعالى، فهذا سبب للوصول إلى هذه الرحمة. واالستماع: 
بني  و“جمع  لالستماع()4(  السكوت  و)اإلنــصــات  السماع،  طلب 

)1(  ينظر: تفسير ابن عرفة: 410/1.
)2(  ينظر: لباب التأويل: 174/2.

)3(  زهرة التفاسير: 2747/5.
)4(  التفسير البسيط: 563/9.
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االستماع واإِلنصات، ألنهما مًعا أَعون على الفهم والتدبر، وأمَتُّ في 
، فضاًل عما فيه من األَدب مع اهلل،  االنتفاع، وأَرجى لرحمة اهلل 
واحترام كالمه<”)1(، واملقصود أن ال ينشغل اإلنسان عن سماع 
القرآن، حتى يصل إلى فهمه وتدبره والعمل مبا فيه، وإال فاالستماع 

واإلنصات بدون العمل ال يؤدي إلى رحمة اهلل تعالى 
إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، قال تعالى: )گ  ڳ  ڳ  ڳ  	 

ثالثة  اآلية  هذه  جمعت  ]النور[  ڱڱ(  ڱ    ڱ   ڳ  
واملعنى:  الرسول،  وطاعة  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  إقامة  أشياء؛ 
اهلل ما أطمعهم  »افعلوا هذه األشياء على رجاء الرحمة«)2(، »ألن 
بتلك الرحمة عند عملهم مبوجبها إال ليرحمهم، ملا هو معلوم من 

فضله وكرمه«)3( وقد تقدم القول في طاعة الرسول. 
في  والشروط  والهيئات  األركــان  كاملة  بها  اإلتيان  الصالة:  وإقامة 
الوجه  على  الــزكــوات  أنــواع  جميع  إخــراج  الــزكــاة:  وإيــتــاء  أوقاتها. 
املطلوب شرًعا وإعطاؤها ملستحقيها. ونظير هذه اآلية قوله تعالى: 

)ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھ( ]التوبة[.

ٿٹ  	  ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ    )ٺ   تعالى:  قال  االستغفار، 
اآليــة  حتكي  ]النمل[  ڤڤ(  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ  
نزول  استعجالهم  فيها  يستنكر  لقومه    لصالح  مقولًة  الكرمية 
العذاب، حيث عقروا الناقة وطلبوا نزول العذاب، كما قال تعالى: 

)1(  التفسير الوسيط: 1575/3.
)2(  لباب التأويل: 304/3.
)3(  أضواء البيان: 554/5.
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ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   )ک  

ڱ  ڱ  ڱڱ( ]الأعراف[، وكان األجدر بهم أن يطلبوا احلسنة، 
وأن يطلبوا مغفرة اهلل تعالى ويتوبوا من ذنوبهم، وأولها الشرك رجاء 
أن يُرحموا في الدنيا واآلخرة، فرحمة اآلخرة ال تكون إال للمؤمنني.

ڃ  	  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڄ   تعالى:  قال  املعاصي،  عــن  البعد 
في  املشركني  »عن متادي  تعالى  يخبر  ]ي�ص[  چ  چ  چچ( 
هم  ومــا  أسلفوها،  التي  بذنوبهم  اكتراثهم  وعــدم  وضاللهم،  غيهم 

يستقبلون بني أيديهم يوم القيامة )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ( قال مجاهد: من الذنوب، )چ  چ( لعل اهلل باتقائكم 
ذلك يرحمكم ويَُؤمنكم من عذابه«)1(، وقيل املعنى: »احذروا ما مضى 
قبلكم  األمم  من  به  ذلك  حّل  مبن  َومثاُلته  اهلل  نقم  من  أيديكم  بني 
َخلَْفُكْم{ وما بعد  أن يحّل مثله بكم بشرككم وتكذيبكم رسوله }َوَما 
هالككم مما أنتم القوه إن هلكتم على كفركم الذي أنتم عليه«)2(، وهو 
يؤول إلى املعنى األول، إذ اتقاء هذه األمور إمنا يكون بترك املعاصي. 
عليه  يدل  أعرضوا،  أي:  »محذوف،  القولني-  -على  )إذا(  وجــواب 
بعده )ِإالَّ َكانُوا َعنَْها ُمْعِرضنَي(«)3(، وفي اآلية إشارة واضحة إلى أن 

الذنوب تؤدي إلى العذاب، وأن تركها يؤدي إلى رحمة اهلل تعالى.
اإلصالح بني املؤمنني وتقوى اهلل تعالى )ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  	 

حقيقة  املولى<  يقرر  ]احلجرات[  ېې(  ې   ې    ۉ   ۅۉ  
التي  اإلميانية  األخوة  حقيقة  وهي  كلهم،  املؤمنني  بني  تسود  أن  يجب 
اإلميانية،  واألخــوة  اإلنسانية،  وأخــوة  النسب،  أخوة  فهناك  جتمعهم، 
ُم على  وهذه هي التي ينبغي أن تسود بني أبناء اجملتمع اإلمياني، وتَُقدَّ

)1(  تفسير القرآن العظيم: 580/6.
)2(  جامع البيان: 525/20.

)3(  اللباب في علوم الكتاب: 232/16.
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تنَي األخريني، فاملؤمنون كلهم أخوة، وإن وقع شقاق بني جماعتني  األُُخوَّ
اإلصالح  بواجب  يقوم  أن  اإلمياني  اجملتمع  على  فيجب  املؤمنني،  من 
من فساد،  وقع  ما  يصلح  وأن  بينهما من صدع،  ما  يرأب  وأن  بينهما، 
ولو كانت إحداهما باغية أخذوا على يديها، حتى ترجع إلى حكم اهلل 
تعالى، ويجب عليهم أن يتقوا اهلل  في القيام بهذا التكليف وغيره 
من التكليفات، فإن هم قاموا بواجب اإلصالح بني املتخاصمتني وحتلوا 
اهلل<، رحمة  اهلل تعالى فإنه يرجى لهم أن يصلوا إلى رحمة  بتقوى 
اهلل في الدنيا واآلخرة، فإنهم إن تركوا الطائفتني في خالفهما، فسوف 
تسال الدماء في اجملتمع املسلم، وتُزهق األرواح، فاإلصالح بينهما يرحم 
الرحمة  إلى  ويؤدي  ودمارها،  احلروب  ويالت  من  الدنيا  في  اجملتمع 
في  واملقتول  فالقاتل  بسيفيهما  املسلمان  التقى  )إذا  فإنه  اآلخرة،  في 
حيث  للُمْصلح،  اآلخرة  في  الرحمة  تُرجى  بينهما  فباإلصالح  النار()1( 

امتثل أمر اهلل تعالى، وللمقتتلني حيث يخرجان من هذا الوعيد.

املطلب الثاني
أسباب اليأس والقنوط من رحمة اهلل

مع سعة رحمة اهلل تعالى إال أننا جند بعض الناس ييأس من هذه الرحمة، 
واليأس من رحمة اهلل كبيرة من الكبائر، نهى اهلل تعالى عنها مهما كثرت 

ذنوب العبد، فقال<: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  
ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆۈ( ]الزمر[ بل ذهب بعض 

العلماء إلى أنه كفر، قال الرازي: »واعلم أنَّ اليأس من رحمة اهلل ال يحصُل 
)1(  أخرجه البخاري ك/ الديات ب/ قول اهلل تعالى: )ٹ  ٹ  (: 2520/6 رقم )6481(، مسلم 

ك/ الفنت وأشراط الساعة ب/ إذا تواجه املسلمان بسيفيهما: 2213/4 رقم )2888(
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عالم  غير  أو  الكماِل،  على  قادر  غير  العالم  إله  أنَّ  اإلنسان  اعتقد  إذا  إالَّ 
بجميع املعلوماِت، أو ليس بكرمٍي، بل هو بخيٌل، وكل واحد من هذه الثالثة 

يوجب الكفر«)1(
هذا اليأس له أسباب كثيرة، وهي على كثرتها ترجع إلى البعد عن منهج 
اهلل تعالى، وقد أشار إلى ذلك يعقوب  عندما طلب من بنيه أن يبحثوا 

ٻ   )ٱ   الكرمي-:  القرآن  حكى  -كما  فقال  وأخيه،    يوسف  عن 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿٹ( ]يو�صف[ فنهاهم عن اليأس من رحمة اهلل، و«جعل اليأس 
من رحمة اهلل وتفريجه من صفة الكافرين، إذ فيه إما التكذيب بالربوبية، 
وإما اجلهل بصفات اهلل تعالى«)2(، ومن املالحظ أن هذا اخلبر جاء بصيغة 
أبعد  اهلل، فما  اليأس من رحمة  رئيس من أسباب  فالكفر سبب  احلصر، 
املؤمن عن هذه الصفة، وال يتصف بها إال مرضى القلوب، لذلك عندما نهى 
اهلل  املؤمنني عن مواالة الكافرين أخبر أن بعض أصحاب أمراض القلوب 

)ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   يوالونهم خوًفا منهم، ويأًسا من رحمته تعالى، فقال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ  ڄ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ( ]املائدة[ فاملؤمن يرجو 
باهلل، واهلل  اهلل على كل حال، وفي كل مكان وزمان، ويحسن الظن  رحمة 

تعالى عند ظنه، كما قال: )أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء()3(.
وهذا إبراهيم  حني أتته مالئكة ربه تبشره بإسحاق ، يسألهم 
عن كيفية هبة هذا الغالم بعد أن صار عجوًزا وانقطع حمل زوجه، فتخبره 
املالئكة أن هذا خبر صدق، ال ينبغي أن يرتاب فيه، وال يجوز ألحد أن ييأس 

من رحمة اهلل تعالى فيخبرهم أنه ليس به يأس من رحمة اهلل )ڄ  ڄ  
)1(  مفاتيح الغيب: 159/18.
)2(  احملرر الوجيز: 274/3.

)3(  أخرجه أحمد: 491/3 رقم )16059( قال األرناؤوط: إسناده صحيح.
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رذيلة  نفسه  عن  فيدفع  ]احلجر[،  چچ(  چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
اليأس من رحمة اهلل »أي: ليس بي قنوط من رحمته تعالى، وإمنا الذي 
أقول لبيان منافاة حالي لفيضان تلك النعمة اجلليلة«)1(، فإنه ال ييأس من 
رحمة اهلل تعالى إال الضالون عن طريق احلق والصواب، الذين ال يدركون 

سعة رحمته  ونفاذ قدرته.
وأخبر  عن الكفار أنهم يائسون من رحمته، فقال: )ېئ  ېئ  
ىئيئ(  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ  
]العنكبوت[ والتعبير باالسم املوصول يفيد ِعلِّية ما في حيز الصلة، فكأن 

كفرهم بآيات اهلل وتكذيبهم لقاءه  سبب يأسهم من رحمة اهلل تعالى، 
)ی(  اإلشــارة  باسم  هذا  ويقوي  األليم،  العذاب  دخولهم  وسبب 
فـ»اسم اإلشارة يفيد أن ما سيذكره بعده نالهم من أجل ما ذكر قبل اسم 
اإلشارة من أوصاف، أي: أنهم استحقوا اليأس من الرحمة، وإصابتهم 
بالعذاب األليم ألجل كفرهم بالقرآن وإنكارهم البعث«)2(، ويأسهم هذا 
ينقطع  منزلهم،  ويتحققون  مصيرهم،  يتيقنون  حني  اآلخــرة  في  إمــا 
ينجح  الدنيا، فال  وإما في  الرحمة،  إلى  بهم  يؤدي  رجاؤهم ألي سبب 

فيهم وعظ وال تذكير، وال يؤثر فيهم كتاب اهلل تعالى.
فبالنظر في هذه اآليات وغيرها ندرك أن أسباب اليأس من رحمة 
اهلل تعالى ترجع إلى الكفر به  والبعد عن منهجه، وضعف اليقني به 
تعالى، نسأله  أن يزيدنا يقيًنا، وأن يثبتنا على دينه القومي ومنهجه 

املستقيم.

)1(  إرشاد العقل السليم: 82/5.

)2(  التحرير والتنوير: 156/20.



312

املبحث الرابع
من ُوِصف بالرحمة في القرآن الكرمي

املطلب األول
الكتب السماوية

بالنظر في القرآن الكرمي جند أن الكتب السماوية ُوِصَفت بالرحمة، 
فالتوراة وصفت بالرحمة في قوله تعالى: )ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں( 
]الأنعام[، واملراد بالكتاب هنا التوراة، أنزلت تامة إمتاًما للنعمة على موسى 

 إلحسانه، وفيها بيان كل شيء يحتاجون إليه من أمور الدين، وفيها 
هدى من الضاللة، وإنزالها رحمة من اهلل< عليهم، لكي يؤمنوا بالبعث، 
اهلل تعالى حيث  التوراة رحمة من  ويصدقوا بالثواب والعقاب)1(. فنزول 

أنزل عليهم ما به يهتدون، وعن طريقه يصلون للرحمة.
وقوله: )ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
قبل  ألقاها  كان  التي  التوراة  ألواح  أي:  ]الأعراف[  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ( 
ألواح  أن  تعالى  اهلل  فأخبر  العجَل،  قوُمه  عبد  حيث  غضب،  عندما  ذلك 
التوراة هذه تشتمل على هداية ورحمة، ملن خاف اهلل  وأراد االنتفاع بها. 

وقوله )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]هود:17[ وقوله: )ې  ې   ې  
)1(  ينظر: لباب التأويل: 174/2.



313

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  
ېئ(  ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   )ۆئ   وقوله:  ]الق�ص�ص[  ۆئۈئ(  ۆئ  

]الأحقاف:12[، فهذه اآليات وغيرها تخبر أن التوراة كتاب رحمة وهداية.

والقرآن الكرمي ُوِصَف بالرحمة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: )ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې      ې  ى  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   وقوله:  ]الأنعام:157[  ائ(  ى  
پ  پ    ڀڀ( ]الأعراف[ وقوله: )ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   )ڍ   وقوله:  ]الأعراف:203[  ۇ(  ڭ  
ەئ   )ائ   وقوله:  ]يون�ص[  کک(  ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ      ڈ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
وقوله:  ]يو�صف[  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئىئ( 

حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   )جئ  

خت  متىت( ]النحل[ وقوله: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ہ   ہ   ہ   ۀ   )ۀ   وقوله  ]النحل:89[  ڃ(  ڃ   ڃ   ڄ   
ہ  ھ  ھ( ]الإ�صراء:82[ وقوله )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]النمل[ 
وقوله )پ  پ   ڀڀ( ]لقمان[، فهذا القرآن مبا اشتمل عليه من 
احلجج الواضحة والدالالت الظاهرة يوصلكم ِإلى أَعلى درجات اإِلميان، 
واملسلمني  املؤمنني  خص  ولكنه  اخللق،  لكل  شاملة)1(،  رحمة  كذلك  وهو 
واحملسنني، ألنهم املنتفعون بهداياته الراجون للرحمة العظمى يوم القيامة.

وهكذا كل الكتب السماوية تشتمل على هدايات ملن أراد أن يهتدي بها، 
وهي رحمة ملن أراد أن يرحمه اهلل تعالى.

)1(  ينظر: التفسير الوسيط: 1575/3.



314

املطلب الثاني
ُسل الرُّ

مما ال شك فيه أن الكتب السماوية أنزلت عن طريق الرسل ، وإذا 
كانت الكتب اإللهية رحمة فال ريب أن من هو وسيلة لوصول هذه الكتب 
رحمة عظمى -أيًضا- وقد وصف نبينا S بأنه رحمة في آيات كثيرة، 
منها قوله تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( ]اآل عمران:159[ واملراد »توفيق 
اهلل< نبيه محمًدا S للرفق والتلطف بهم، وإن اهلل تعالى ألقى في قلب 
نبيه S داعية الرحمة واللطف، حتى فعل ذلك معهم«)1(، فالرحمُة من 
اهلل، واملتصف بها هنا نبيه S »قال احلسن البصري: هذا ُخلُُق محمد 

S بعثه اهلل به«)2( 
وقوله: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء[، قال ابن عباس: 
ب أهلك اهلل من  »يريد للبر والفاجر؛ ألن كل نبي غير محمد S إذا ُكذِّ
به، ومحمد أُخر من كّذبه إلى موٍت أو قيامٍة، والذي صدقه ُعجلت له  كذَّ
الرحمة في الدنيا واآلخرة«)3(، قال ابن عطية: »ويحتمل الكالم أن يكون 
معناه: وما أرسلنك للعاملني إال رحمة، أي: هو رحمة في نفسه، أخذ به 

من أخذ: وأعرض عنه من أعرض«)4(
ې    ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   )ۈ    وقــولــه: 
]التوبة:61[  وئ(  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
النار،  من  وجناتهم  لهدايتهم  سبًبا  كان  حيث  للمؤمنني،  رحمة   S فهو 
وهو يشفع لهم في اآلخرة، و»خص املؤمنني وإن كان رحمة للعاملني، ألن ما 

حصل لهم باإلميان بسبب الرسول لم يحصل لغيرهم«)5(.
)1(  لباب التأويل: 311/1.

)2(  تفسير القرآن العظيم: 148/2.
)3(  التفسير البسيط: 229/15.

)4(  احملرر الوجيز: 104/4.
)5(  البحر احمليط: 64/5.
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)ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ  قوله:  اآليات  ونظير هذه 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆۈ( ]التوبة[.

ووصف عيسى  بأنه رحمة في قوله تعالى: )ہ  ھ  ھ  ھ  
ۆۈ(  ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    

]مرمي[ وذلك أن السيدة مرمي  ملا بشرتها املالئكة بأنها ستحمل بعيسى 

 سألْت عن كيفية احلمل به، وهي لم تتزوج ولم يقربها بشٌر، فأخبرها 
جبريل  أن احلمل به بأمر اهلل تعالى دون َذَكٍر، وهذا أمر هني في قدرة 
كمال  على  كلهم  للناس  آية  سيكون  به  احلمل  أن  أخبرها  ثم  تعالى،  اهلل 
، ثم أخبر أن هذا املولود سيكون رحمة من اهلل<. قال ابن  قدرة اهلل 
كثير: »وقوله: )ڭ  ڭ( أي: وجنعل هذا الغالم رحمة من اهلل، نبّيًا من 
مقام  أن  ذلك  من  فيعلم  وتوحيده«)1(،  تعالى  اهلل  عبادة  إلى  يدعو  األنبياء 
النبوة والرسالة رحمة من اهلل تعالى بالبشرية، فهي الطريق الهتداء كثير 

. من الناس، فاألنبياء كلهم رحمة من اهلل 

املطلب الثالث
املؤمنون

املؤمنون من أتباع جميع األنبياء األصل فيهم أنهم موصوفون بالرحمة، 
وإن تخلوا عن خلق الرحمة في أي وقت فإن ذلك خالف األصل، كما حدث 
من بني إسرائيل حني قست قلوبهم، فأصبحت أشد قسوة من احلجارة، 
أما املؤمن احلق فال يتصور منه إال االتصاف بالرحمة املقتبسة من رحمة 
املنهج الذي معه، ورحمة النبي الذي يتبعه، الرحمة املستمدة من رحمة 
اإلله الذي يعبده، وصف اهلل تعالى بهذه الرحمة املؤمنني من أتباع عيسى 

)1(  تفسير القرآن العظيم: 220/5.
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، فقال: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]احلديد:27[ أي: وجعلنا 
في قلوب الذين اتبعوه مودة وليًنا يجمعهم على اخلير، ويدفع عنهم الشر، 

وتعطًفا ومحبة جتلب لهم املنافع، وتقيهم املضار)1(.
)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         S واملؤمنني من أتباع محمد 
ڀ  ڀ( ]الفتح:29[ يخبر اهلل تعالى برسالة نبينا S ثم يخبر عن أتباعه 
)ڀ  ڀ(  أنهم »)پ  پ  پ( غالظ عليهم كاألسد على فريسته 
لوالده،  كالولد  منهم  للرجل  الرجل  عباس:  ابن  قال  اآلخــر،  أحدهم  يرحم 
والعبد لسيده«)2(، و»كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة اإلميان بينهم 
في نفوسهم. وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن 
وكالم الرسول S«)3(، وال نطيل بذكرها اآلن، وإمنا الذي يعنينا أن املؤمنني 
وصفوا بالرحمة في القرآن الكرمي، وقد شبههم رسول اهلل S في رحمتهم 
باجلسد الواحد، فقال: )مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 

اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى()4(.

املطلب الرابع
الغيث

وقد أُطلق على الغيث رحمة في القرآن الكرمي، فهو رحمة من اهلل بخلقه، 
ومواطن وصفه بالرحمة كثيرة، منها: )ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  
ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   )ڎ   وقوله:  ]الأعراف:57[  ائ( 

)1(  ينظر: التفسير الوسيط: 1308/9.
)2(  التفسير البسيط: 326/20.
)3(  التحرير والتنوير: 173/26.

)4(  أخرجه مسلم ك/ البر والصلة ب/ تراحم املؤمنني وتعاطفهم: 1999/4 رقم )2586(
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وئ     وئ   ەئ    ەئ   )ائ   ]الفرقان[   گگ(  گ   ک   ک   ک    
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئ( ]النمل:63[  »يعني: أمام املطر 

الذي هو رحمته، وإمنا سماه رحمة ألنه سبب حلياة األرض امليتة«)1( )ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   )ىئ   ]ال���روم[،  ڱڱ(  ڱ    ڳ  
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   )ۈ   ]الروم:50[   يئ(  ىئ     مئ  
ېې  ې   ى  ىائ( ]ال�صورى[، وقد سبق أن املراد بالرحمة في مثل 
هذه اآليات املطر، فهو مظهر من مظاهر رحمة اهلل وقدرته، لذلك سيقت 
هذه اآليات في سياق االستدالل على قدرته تعالى وانفراده باخللق والتكوين، 
فمما يذكرهم به رحمته بهم، ومن ذلك أنهم في جدبهم وقحطهم تتداركهم 
امليتة،  األرض  اهلل  يحيي  أن  آثــاره  من  فيكون  املطر،  فينزل  الرحمة  هذه 
ويجري األنهار، وينبت الزرع وتخرج الثمار، فيحيا الزرع واحليوان واإلنسان، 
وتتحول البقعة التي نزل بها املطر إلى حياة تامة فيها جميع مظاهر احلياة.

املطلب اخلامس
التشريعات اإللهية

تعالى  اهلل  من  رحمة  هي  إمنا  اإللهية  التشريعات  أن  فيه  شك  ال  مما 
بعباده، حيث إنه  وضع لهم منهًجا يسيرون عليه، منهًجا ال يصلح لهم 
هي  وقسوة،  شدة  فيها  تبدو  قد  التي  تشريعاته  حتى  سواه،  يُْصلحهم  وال 
الفهم،  حق  وفهمها  تأملها،  حق  تأملها  ملن  بهم  رحمة  األمــر  حقيقة  في 

: )ڈ  ژ  ژ  ڑ    يظهر ذلك جلّيًا في آية القصاص، حيث يقول 
ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

)1(  لباب التأويل: 212/2.
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ہ(  ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
]البقرة:178[، فبعد أن ذكر القصاص يقول: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(، 

ورحمة  تخفيًفا  فيه  أن  إال  اجلاني  على  وقسوة  شــدة  فيه  كــان  وإن  فهو 
باجملتمع كله، لذلك كان التعقيب اإللهي في اآلية التالية )ڭ  ڭ  ڭ  
كله  للمجتمع  حياة  إنه  ]البقرة[،  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ( 
ورحمة باجملتمع كله أن يأخذ على يد الظالم الباغي، ليردعه حتى يرعوي 
تشريع  في  عما  فضال  اجملتمع،  على  وتعديه  جرمه  عن  وينتهي  غيه،  عن 
القصاص من رحمة باجلاني أيًضا، “قال املفسرون: إن اهلل تعالى كتب على 
أهل التوراة أن يُِقيُدوا، وال يأخذوا الدية، وال يعفوا؛ وعلى أهل اإلجنيل أن 
يعفوا وال يقيدوا وال يأخذوا الدية؛ وَخّير هذه األمة بني القصاص والدية 
والعفو، فقال: )ۀ  ہ  ہ  ہ(، أي: التخيير بني هذه األشياء”)1(. 
فقد  ورحمة،  تخفيف  القصاص  تشريع  أن  ذكر  املولى<  كان  وإذا 

ذكر في غيره أنه يسٌر، كما ذكر في احلديث عن الصيام )ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]البقرة:185[، وهل إرادة اليسر إال رحمة من اهلل 

تعالى، وذكر في تشريع اجلهاد أنه رفع عن هذه األمة احلرج، فقال: )ہ  
يقول:  الوضوء  وفي  ]احلج:78[،  ۓ(  ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ   ہ  
)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املائدة:6[، وهل رفع احلرج إال 

مظهًرا من مظاهر رحمته تعالى، هذا فضاًل عما في بقية التشريعات 
من رحمة يدركها املنصف بأدنى تأمل.

)1(  التفسير البسيط: 540/3.
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اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد: 

فبعد هذه اجلولة التي حاولت فيها التأصيل خللق الرحمة من القرآن 
الكرمي، يطيب لي أن أسجل أهم النتائج، وهي: 

أن الرحمة خلق إسالمي أصيل، ورد التأكيد عليه في القرآن الكرمي 	 
والسنة النبوية املطهرة.

أنها استعملت في القرآن بصيغ كثيرة، منها الفعل واالسم واملصدر، 	 
ونكرة ومعرفة.

واإلسالم، 	  اجلنة،  منها:  كثيرة،  أوجه  على  القرآن  في  وردت  أنها 
والنبوة، والقرآن، واملطر، واملغفرة...

أن هناك ألفاًظا قريبة في املعنى من الرحمة، منها الرأفة، والنعمة، 	 
واملغفرة، والعفو، والرقة.

أن الرحمة صفة من صفات اهلل تعالى، فهو الرحمن الرحيم، وهي من 	 
صفات املعاني القائمة بذات اهلل، وال تُْشِبُه َشيًْئا ِمْن ِصَفاِت اخمْللُوِقني.
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اهلل تعالى عامة لكل اخللق، وإن كان هناك أنواًعا منها 	  أن رحمة 
تخص بعًضا دون بعض.

الكتب، عدم 	  اهلل مظاهر كثيرة، منها، إرسال الرسل وإنزال  لرحمة 
خلق  بالعذاب،  معاجلتهم  وعدم  الدنيا  في  بذنوبهم  الناس  مؤاخذة 
الليل والنهار، الرزق، إنزال املطر، رفع الضر عنهم، وشمولهم بالنعم.

أن موجبات رحمة اهلل تعالى كثيرة، منها؛ طاعة اهلل تعالى وطاعة 	 
الزكاة،  وإيتاء  الصالة  إقامة  الكرمي،  القرآن  اتباع   ،S رسوله 

االستغفار، اإلصالح بني املؤمنني، وتقوى اهلل تعالى. 
أن اليأس من رحمة اهلل منهيٌّ عنه شرًعا، وأن له أسباًبا ترجع في 	 

مجملها إلى البعد عن منهج اهلل تعالى.
اهلل تعالى، ومن ذلك: الكتب 	  أنه ورد وصف الرحمة في حق غير 

ُسل، املؤمنون، الغيث، التشريعات اإللهية.  السماوية، الرُّ
لذا فإني أوصي الباحثني والدعاة بأن يبرزوا هذا اخللق الرفيع من 
اإلسالمي،  الدين  في  أصالته  ويبينوا  عليه،  ويؤكدوا  اإلســالم،  أخالق 
الذي طاملا  اإلسالمي،  اخللق  بهذا  يتحلوا  أن  املسلمني جميًعا  وأوصي 

كان االتصاف به من وسائل الدعوة إلى اهلل تعالى 
وبعد، فهذه محاولة مني للتأصيل للرحمة من خالل آيات القرآن الكرمي، 
فإن أكن قد وفقت فمن اهلل وحده، وله احلمد واملنة، وإن تكن األخرى فمن 
نفسي، وأسأل اهلل تعالى أن يغفرها لي، إنه سميع قريب مجيب، واحلمد 

هلل أواًل وآخًرا، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني.
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الرحمة يف القراآن الكرمي
درا�سة تاأ�سيلية م��س�عية

إعداد: 
د. محمد حامد محمد سعيد

األستاذ املساعد بكلية أصول الدين
جامعة اإلنسانية بوالية قدح ماليزيا
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املقدمة

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، ورحمة 
اهلل للعاملني، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعني لهم بإحسان إلى 

يوم الدين. 
أما بعد،،،

األجر  وأعطانا  بتالوته،  تعبدنا   ، اهلل  كتاب  الكرمي  القرآن  فإن 
والثواب على قراءته، وبعث به رسولنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   تعالى:  قال  ونتأمله،  لنتدبره  إلينا  وأنزله 
ڃ  ڃ  ڃ  چچ( ]�ص[. 

ومن هذا املنطلق -التدبر والتأمل- نعيش في رحاب املؤمتر الدولي 
عن الرحمة في اإلسالم الذي ينظمه قسم الدراسات اإلسالمية بكلية 

التربية جامعة امللك سعود -تغمده اهلل برحماته-. 
وقد استخرت اهلل  في الكتابة في احملور األول من محاور املؤمتر، 
هو  بحثي  عنوان  ليكون  اإلسالم(،  في  الرحمة  خلق  )تأصيل  وعنوانه 

)الرحمة في القرآن الكرمي دراسة تأصيلية موضوعية(. 
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ونعني بالدراسة التأصيلية املوضوعية أمرين: 
القرآن  في  ومشتقاتها  الرحمة  للفظة  القرآني  التأصيل  أولهما: 

الكرمي. 
وثانيهما: التأصيل اللغوي للفظة الرحمة ومشتقاتها في ضوء املعاجم 

اللغوية. 
وقد جاء البحث مشتماًل على أهداف البحث، ومشكلته وخطته ومنهجه.

أما األهداف:
فهي كما يلي: 

أواًل: دراسة هذا اخللق من منظور جديد، منظور التأصيل القرآني 
أللفاظه وكلماته. 

الدراسة  ملثل هذه  املعاصر  الواقع  األمة اإلسالمية في  ثانًيا: حاجة 
لالستفادة بها في احلياة العملية والعلمية، التي تدل على رحمة 

اإلسالم من خالل كلماته وعباراته. 
لها  خاصة،  بصفة  والرحمة  عامة،  بصفة  األخالق  أن  إظهار  ثالثًا: 
دور أساسي وثابت في بناء أجيال األمة اإلسالمية، فما تفوق 
املسلمون على غيرهم إال بُحسن أخالقهم، واقتدائهم برسولهم 

 .S الكرمي
وأتباعه،  اإلسالم  إلي  املوجهة  االفتراءات  ورد  الشبهات  دفع  رابًعا: 
بأنه دين يدعو إلى العنف والتطرف واإلرهاب، فالبحث في هذا 
دفع  على  وواضح  دامغ  رد  للرحمة  القرآني  والتأصيل  اجلانب 

تلك الدعوات التي تظهر بني احلني واآلخر وتفنيدها. 
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مشكلة البحث:
وتعدد مشتقاتها،  الرحمة  مادة  ألفاظ  كثرة  في  البحث  تتمثل مشكلة 
التي قربت من 300 لفظة، حيث جعلت نطاق البحث ضيًقا، وال أحتدث إال 
عن مناذج من األلفاظ وليس كلها، وهذا يجعل البحث من الصعوبة مبكان. 

وأما اخلطة:
فقد تضمنت مقدمة، ومتهيًدا، وأربعة مباحث، وخامتة. 

أما املقدمة -وهي ما نحن بصددها- فتشمل: أهداف البحث، وخطته، 
ومنهجه. 

وأما املبحث األول: فعنوانه التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها 
في القرآن الكرمي، التي وردت بصيغة الفعل. 

وأما املبحث الثاني: فعنوانه التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها 
في القرآن الكرمي، التي وردت بصيغة االسم واملصدر. 

وأما املبحث الثالث: فعنوانه التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها 
في القرآن الكرمي، التي وردت بصيغة أفعل التفضيل. 

وأما املبحث الرابع: فعنوانه التأصيل اللغوي أللفاظ الرحمة ومشتقاتها 
في ضوء املعاجم اللغوية. 

ثم  املراجع،  فهرس  ثم  والتوصيات،  النتائج  أهم  وبها  اخلامتة،  ثم 
الفهرس العام. 

وأما املنهج:
فقد سرت فيه على النحو التالي: 
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 أواًل: جمع كل األلفاظ املتعلقة بلفظة )الرحمة( ومشتقاتها، ودراستها 
دراسة تأصيلية موضوعية، مع مراعاة ذكر اسم السورة ورقم 

اآلية القرآنية الكرمية. 
الكرمي من خالل  القرآن  الرحمة ومشتقاتها في  ألفاظ  تناول  ثانًيا: 

املباحث الثالثة األولى. 
املعاجم  الرحمة ومشتقاتها في ضوء  اللغوي أللفاظ  التأصيل  ثالًثا: 

اللغوية، وذلك في املبحث الرابع. 
رابًعا: تخريج األحاديث النبوية الشريفة من كتبها الصحيحة، مع ذكر 

الكتاب والباب، واجلزء والصفحة، ورقم احلديث. 
خامًسا: عزو األقوال لقائليها. 

سادًسا: معايشة اآليات القرآنية معايشة موضوعية من خالل أقوال 
علمائنا. 

واهلل املوفق، وهو الهادي إلى سواء الصراط. 
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متهيد

)رحم(  مادته  وأصل  الرحمة  ُخلق  أن  يرى  الكرمي  للقرآن  القارئ  إن 
ُذكر في أغلب سوره وأكثر آياته ما يقرب من واحد وثالثني موضًعا )31(، 
بعدد ألفاظ بلغت ثالث مائة وتسع وثالثني لفظة )339(، وفي ذلك ما فيه 

من الداللة الواضحة على أصالة املادة، وقوة ساقها، وصالبة فروعها. 
وسوف نتناول -بعون اهلل تعالى- التأصيل املوضوعي للفظة الرحمة 
ومشتقاتها في القرآن الكرمي واملعاجم اللغوية من خالل املباحث األربعة 

التالية: 
التي  ومشتقاتها،  الرحمة  أللفاظ  القرآني  التأصيل  األول:  املبحث 

وردت بصيغة الفعل. 
التي  ومشتقاتها،  الرحمة  أللفاظ  القرآني  التأصيل  الثاني:  املبحث 

وردت بصيغة االسم واملصدر. 
التي  ومشتقاتها،  الرحمة  أللفاظ  القرآني  التأصيل  الثالث:  املبحث 

وردت بصيغة أفعل التفضيل. 
املبحث الرابع: التأصيل اللغوي أللفاظ الرحمة ومشتقاتها، في ضوء 

املعاجم اللغوية. 
 ونستعني اهلل  في بيان ذلك وتوضيحه، من خالل املباحث التالية.
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املبحث األول
التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها

التي وردت بصيغة الفعل

ونعني بذلك ورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها فعاًل ماضًيا أو 
مضارًعا أو فعل أمر، سواء جاءت بصيغة املتكلم أو اخملاطب أو الغائب، 

أو بصيغة اإلفراد أو اجلمع. 
وهاك توضيح ذلك -بعون اهلل تعالى- فيما يلي

أما ورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها فعاًل ماضًيا: فقد جاءت 
بصيغة املتكلم والغائب، وبصيغة اإلفراد واجلمع، وجنلي ذلك فيما يلي: 
لفظة )ٺ( ُذكرت بصيغة املاضي أربع مرات، استعملها سيدنا نوح 

في أثناء حواره مع ابنه مرة في رحاب سورة هود )ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]هود:43[، ومرة ثانية استعملها ربنا  في أثناء احلديث 
تعالى  اهلل  رحمهم  من  مستثنًيا  اختالف  في  زالوا  ما  وأنهم  الناس،  عن 

بقوله: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ( 
النفس األمارة بالسوء،  ثالثة في رحاب احلديث عن  ]هود:118-119[، وتارة 

من خالل سورة يوسف  في قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿٿ( ]يو�صف[، واملوضع الرابع من خالل 
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سورة الدخان، حيث يقول اهلل تعالى فيها: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ      ٹ      
ڤڤ( ]الدخان[ وفي هذا املوضع جاء احلديث عن الرحمة من خالل 
“إال  رحمة:  فال   ، اهلل  يرحمهم  ملن  القيامة  يوم  أهوال  من  االستثناء 
اهلل بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه، وهم املؤمنون، فإنه يشفع  من رحم 
بعضهم لبعض بإذن اهلل العزيز الغالب في انتقامه من الكفار، فال يُنصر 

من أراد تعذيبه الرحيم”)1(. 
ولفظة )ڤ(، وذلك في سياق موضع واحد من خالل سورة غافر 

)ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ربنا فيها:  يقول  التي  باآلية رقم 9، 
ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦڦ( ]غافر[ حيث وردت الرحمة 
هنا في رحاب “جملة )ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته(، أي: وكل من 
وقي السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة اهلل، أي نالته الرحمة كاملة، 

ففعل رحمته مراد به تعظيم مصدره”)2(. 
ولفظة )ٹ( الواردة في سورة امللك اآلية 28 )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ( وهذه اللفظة وردت 
مرة واحدة في أثناء حديث رسول اهلل S مع الكافرين، وبيان رحمة اهلل 

به وبأمته في النجاة من النار، فقوله تعالى: “)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ( يعني: إن عذبنا اهلل أو رحمنا يعني: غفر لنا، }َفَمْن يُِجيُر الَْكاِفِريَن{ 
يعني: من ينجيهم ويغيثهم )ڤ  ڤ  ڤ( يعني: إن النبي S قال لهم: 
على معصيته،  عذابه  نأمن  ال  إليه،  بعبادته  ونتقرب  باهلل،  مؤمنون  نحن 
الكافرين  يجير  فمن  وعقوبته؟،  عذابه  من  به،  كفركم  مع  تؤمنون  فكيف 
بفضله  الرحمن  هو  قل  يعني:  به،  آمنا  الرحمن  هو  قل  أليم؟  عذاب  من 

وبرحمته، إن شاء عذبنا، وإن شاء رحمنا”)3(. 
التفسير املنير في العقيدة والشريعة واملنهج، للدكتور وهبة الزحيلي233/25.    )1(

حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسير الكتاب اجمليد، للطاهر بن عاشور 94/24.    )2(
بحر العلوم، للسمرقندي 456/3، 457.    )3(
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ولفظة )ٻ( حيث وردت مرة واحدة في سورة املؤمنون في آية 
رقم 75 من قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ڀڀ( ونالحظ هنا أن اآلية تتحدث عن رحمة اهلل  بالعصاة 
غيهم  من  وجناتهم  بهم  اهلل   رحمة  بعد  حتى  وكأنهم  واملذنبني، 
وضاللهم، بعد أن يفيقوا نراهم يرجعون مرة ثانية إلى أصلهم اخلبيث، 
يقول:  حينما  الظالل،  صاحب  املعنى  هذا  ويؤكد  والغي،  الضالل  وهو 
“هذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس، القاسية قلوبهم، الغافلني عن 
اهلل، املكذبني باآلخرة، ومنهم املشركون الذين كانوا يواجهون رسول اهلل 
S باالستكانة والتضرع عند مس الضر، فهو الدليل على الرجوع إلى 
اهلل، والشعور بأنه امللجأ واملالذ، والقلب متى اتصل باهلل على هذا النحو 
رق والن، واستيقظ وتذكر، وكانت هذه احلساسية هي احلارس الواقي 
من الغفلة والزلل، وأفاد من احملنة وانتفع بالبالء”)1(، ويُدلل على الكالم 

السابق بقوله تعالى: )يث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   خس  
مس  حص  مص  جض  حضخض   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺٿ( ]الأنعام:27-28[ “قال الضحاك عن 

ابن عباس: “كل ما فيه )لو( فهو مما ال يكون أبًدا”)2(. 
وفي سورة األنعام يأتي املوضع اخلامس، حيث وروده مرة واحدة في 

القرآن الكرمي )ى( والذي متثله اآلية رقم 16 بقوله تعالى: )ې  
يُبني  اآلية  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئوئ( ففي هذه 
اهلل تعالى: “أن النجاة من هول هذا اليوم غنيمة ليس بعدها غنيمة فقال: 
“َمْن يُْصَرْف َعنُْه يَْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحَمُه َوذِلَك الَْفْوُز الُْمِبنُي” أي: من يُصرف 
عنه عذاب هذا اليوم فإنه يكون ممن شملتهم رحمة اللّه ورعايته، وذلك 

في ظالل القرآن، لسيد قطب 2476/4.    )1(
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، للبقاعي 171/13.   )2(
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هو الفوز الذي ليس بعده فوز، والضمير الذي يعتبر نائب فاعل ليصرف، 
يعود على العذاب العظيم الذي سيحل باجملرمني يوم القيامة”)1(. هذه 
هي املواضع اخلمسة التي وردت فيها لفظة الرحمة، أو إحدى مشتقاتها 

بصيغة الفعل املاضي، والتأصيل القرآني لها. 
فقد  مضارًعا:  فعاًل  مشتقاتها  إحدى  أو  الرحمة  لفظة  ورود  وأما 
جاءت بصيغة املتكلم واخملاطب والغائب، وبصيغة اإلفراد واجلمع، وبيان 

ذلك فيما يلي: 
من  السادس  املوضع  تُعد  حيث  )پ(  لفظة  األلفاظ  هذه  أول 
مشتقات الرحمة في القرآن الكرمي، نراها في سورة األعراف آية رقم 23 

ترد مرة واحدة على لسان آدم وزوجه من خالل قوله: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ( ]الأعراف[، حيث جاءت هذه 
اآلية على نسق طلب الدعاء من آدم وزوجته، وذلك بعد إقرارهما بالظلم 
ألنفسهما بعد األكل من الشجرة، التي نهاهما اهلل عن األكل منها، فنراهما 
يطلبان من اهلل  املغفرة والرحمة، وهذا دأب املذنب دائًما سؤال اهلل 
 املغفرة والرحمة بعد الوقوع في الذنب. ومعنى اآلية: “أي أضررناها 
باملعصية “َوِإْن لَْم تَْغِفْر لَنا” أي ما سلف “َوتَْرَحْمنا” أي بالتوبة وقبولها 
“لَنَُكونَنَّ ِمَن الْخاِسِريَن” أي: لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من 
الكماالت. قال الضحاك بن مزاحم في قوله: »َربَّنا َظلَْمنا.... اآلية« هي 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، ويقال: إن آدم  سِعد بخمسة أشياء: 
اعترف بالذنب، وندم عليه، والم نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من 
الرحمة، وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلم 

نفسه، ولم يتب، وقنط من الرحمة«)2(. 
التفسير الوسيط للقرآن الكرمي 49/5.   )1(

محاسن التأويل، للقاسمي 26/5.    )2(
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وفي املوضع السابع نرى قوله تعالى )چ( على لسان سيدنا نوح 
 يرد مرة واحدة في القرآن، وذلك حني يسأل اهلل  املغفرة والرحمة: 

)ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇڇ( ]هود:47[، وفي تعليق لصاحب كتاب السراج املنير على هذه 
اآلية نراه يقول: »)ڤ( نوح )ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ( أي: من أن )ڄ( 

في شيء من األشياء )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ( تأدًبا بأدبك واتعاًظا بوعظك )ڃ   
چ   چ(  أي: اآلن ما فرط مني، وفي املستقبل ما يقع مني )چ( 
أي: تستر زالتي ومتحها وتكرمني )چ  ڇ  ڇ( أي: الغريقني في 
من  الزلة  لوقوع هذه  األنبياء  على عصمة  يدل  قيل: هذا  فإن  اخلسارة، 
نوح ؟ أجيب: بأّن الزلة الصادرة من نوح إمنا هي كونه لم يستقص ما 
يدل على نفاق ابنه وكفره؛ ألّن قومه كانوا على ثالثة أقسام: كافر يظهر 
كفره، ومؤمن يخفي إميانه، ومنافق ال يعلم حاله في نفس األمر، وقد كان 
معلوًما،  ذلك  وكان  الغرق،  الكافرين هو  النجاة، وحكم  املؤمنني هو  حكم 
وأما أهل النفاق فبقي أمرهم مخفّيًا، وكان ابن نوح منهم، وكان يجوز فيه 
كونه مؤمًنا، وكانت الشفقة املفرطة التي تكون لألب في حق االبن حتمله 
على حمل أعماله وأفعاله ال على كونه كافًرا، بل على الوجوه الصحيحة، 
فأخطأ في ذلك االجتهاد، كما وقع آلدم  في األكل من الشجرة، فلم 
يصدر عنه إال اخلطأ في االجتهاد، فلم تصدر منه معصية -وهذا مخالف 
ملذهب أهل السنة واجلماعة، حيث إنهم يرون أن األنبياء معصومون من 
الكبائر فقط، وليسوا معصومني من الصغائر، وهذ ما ندين هلل  به- 
، وخشع له ودعاه، وسأله املغفرة والرحمة، ألّن حسنات  فلجأ إلى ربه 

األبرار سيئات املقّربني«)1(. 
الرحمة،  الثامنة من مشتقات لفظة  اللفظة  )ې( فهي  أما لفظة 
السراج املنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا احلكيم اخلبير، للخطيب الشربيني 61/2.    )1(
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حيث وردت في القرآن الكرمي ثماني مرات في سبع سور مختلفة، فمن 
 ،155 رقم  بآيتها  األنعام  وسورة   ،132 رقم  بآيتها  عمران  آل  سورة  ذلك 
وسورة األعراف بآيتيها رقم 63، 204، وسورة النور بآيتها رقم 56، وسورة 
النمل بآيتها رقم 46، ثم سورة يس بآيتها رقم 45، ثم ِمسك اخلتام بسورة 
احلجرات بآية رقمها 10، وبنظرة تأملية في هذه املواضع نرى أنها جميًعا 
جاءت بعد ذكر عدة أخالق طيبة؛ حيث وردت آية آل عمران بعد احلديث 
عن الطاعة، ثم آية األنعام وذلك بعد احلديث عن التقوى، ثم املوضع األول 
وكذلك  والتقوى،  اإلنذار  عن  احلديث  بعد  يرد  نراه  األعراف  سورة  من 
املوضع الثاني يرد بعد احلديث عن االستماع واإلنصات للقرآن الكرمي، ثم 
موضع سورة النور نراه يأتي بعد الصالة والزكاة والطاعة، وآية النمل بعد 
احلديث عن االستغفار، وآخر املواضع يأتي بعد اإلصالح بني املتخاصمني 

في ضوء سورة احلجرات. 
وتقوى،  املسلم من طاعة،  بها اجملتمع  يتخلق  فهذه عدة أخالق طيبة 
فتلكم  للمتخاصمني  وإصالح  واستغفار،  للقرآن،  وإنصات  واستماع 
األخالق كلها نرى ثمرتها احلقيقية املرجوة هي )ې  ې(، واجلملة 
تعليلية، أي: لكي ترحموا، فالرحمة هنا متوقفة على فضل اهلل  وإرادته 
أرًضا  يُعد  النفوس  في  األخالق  هذه  وجود  إن  عباده، حيث  على  وكرمه 

خصبة لنزول رحمات اهلل  على من يشاء من عباده. 
سورة  آية  وخاصة  بالرحمة،  الذكر  سالفة  اآليات  ختم  في  والسر 
احلجرات وضحه صاحب التحرير والتنوير حني قال: “وإمنا اختيرت 
إثر تقرير حقيقة األخوة بني املؤمنني،  بالتقوى واقع  الرحمة ألن األمر 

وشأن تعامل اإلخوة الرحمة، فيكون اجلزاء عليها من جنسها”)1(. 
 .245/26   )1(
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املواضع  أغلب  في  ترحمون  لفظة  أن  كذلك  مالحظته  ينبغي  ومما 
األمر  أو  بالطاعة،  األمر  أو  بالتقوى  كاألمر  إلهي  أمر  ما يسبقها  دائًما 
أو  للترجي  موضوعة  لعل  أن  فنلحظ  ذلك،  غير  إلى  باإلصالح....... 
يكون  أن  دائًما  ينبغي  املؤمن  أن  يفيد  باألمر  الرجاء  واقتران  لإلشفاق، 
بني الرجاء واخلوف، يخضع ألوامر اهلل ويستجيب لها، ويحذر اخملالفة 
اهلل، فيرجو  الوقت نفسه يطمع في كرم  املنهي عنه، وهو في  فيتجنب 

الفالح، ويرجو رحمة ربه. 
وفي املوضع التاسع جاء السياق القرآني مرة واحدة من خالل لفظة 

ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ    ۈ    ۈ    )ۆ   تعالى:  قوله  رحاب  في  )ٴۇ( 

املباركة  اآلية  في  تأملية  وبنظرة  العنكبوت21،  سورة  في  ۉۉ( 
نرى أنها جاءت بعد حديث اهلل  عن سيدنا إبراهيم وقومه ومن يعبدون 
، وبيان قدرة اهلل  في إيجادهم من عدم، ثم يلفت اهلل  إلًها غير اهلل 
النهاية  إلى أن عذابه ورحمته  ملن يشاء من عباده، وفي   األنظار 
املرجع واملصير إليه وحده، ويالحظ كذلك في هذه اآلية أن اهلل  قدم 
اإلمام  عنها  التي حتدث  األولى  املسألة  وهي  هنا،  الرحمة  على  العذاب 
الرازي، حيث قال ما نصه: ” قدم التعذيب في الذكر على الرحمة، مع 
غضبي”)1(  رحمتي  “سبقت  عنه  حاكًيا   S قال  كما  سابقة،  رحمته  أن 
فنقول: ألن السابق ذكر الكفار، فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقيه بحكم 
وحده،  مذكوًرا  العذاب  يكون  لئال  تبًعا  وقع  الرحمة  وذكر  اإليعاد....... 
كان  حيث  اهلل  ألن  وذلك  غضبي(،  رحمتي  )سبقت  قوله:  يحقق  وهذا 
املقصود ذكر العذاب لم يخصه في الذكر وحده، بل ذكر الرحمة معه«)2(. 

أخرجه البخاري ك/ التوحيد، ب/ قول اهلل تعالى: }بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ{160/9،    )1(
برقم )7553(. 

مفاتيح الغيب للرازي 42/25.    )2(
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قط  مرتني  وردت  حيث  الرحمة،  مشتقات  من  العاشر  املوضع  ونرى 
قوله  في  األولى  )ٻ(  بلفظ  واحدة  سورة  في  الكرمي  القرآن  في 
ڀٺ(  ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ    )ٱ   تعالى: 

]الإ�صراء[، والثانية في قوله تعالى: )گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

بني  الفرق  ونالحظ  ]الإ�صراء:54[،  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ( 
املوضعني: أن األول يتحدث عن بنى إسرائيل، ورحمة اهلل بهم بعد انتقامه 
منهم فإن عادوا مرة ثانية للمعصية أعاد اهلل عليهم عذابه وعقوبته، أما 
املوضع الثاني فيتحدث عن معاملة املؤمنني بالرفق واللني مع املشركني 
واستمالتهم  لقلوبهم  ألني  فذلك  ومحاوراتهم،  مخاطباتهم  أثناء  وذلك 
أيها  ربكم  أي  ڳ(  ڳ    ڳ   گڳ   گ   )گ   اآلية:  ومعنى  لإلسالم... 
الناس أعلم مبن يستحق منكم الهداية والتوفيق لإلميان ومن ال يستحق، 
فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضاللة، ووفقكم للطاعة واإلنابة إليه، وإن 

شاء عذبكم، فال يهديكم لإلميان، فتموتوا على شرككم...”)1(.
اهلل  ليست قاصرة على أمة معينة، وإمنا  ويستنبط هنا أن رحمة 
نبّيًا ورسواًل، فبفضل من  رّبًا وباإلسالم ديًنا ومبحمد  باهلل  كل أمة آمنت 
بني إسرائيل  أن  الرحمن، ودليل ذلك  الرحيم  الرحمة من  تنالها  اهلل  
حلظة ندمهم وتوبتهم تاب اهلل عليهم ورحمهم، وكذلك من رحمة اهلل  
وهذه  باحلسنى،  ومجادلتهم  معاملتهم  بُحسن  املؤمنني  أمر  أن  بالكافرين 
هي أخالق إسالمنا، التي نحن في أمس احلاجة إليها في واقعنا املعاصر. 
من  واحدة  مرة  ُذكر  )ۇئ(  قوله  نرى  عشر  احلادي  املوضع  وفي 

)ې   فيها:  ربنا  يقول  التي  األعراف،  سورة  من   149 رقم  اآلية  خالل 
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ       وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   

التفسير املنير في العقيدة والشريعة واملنهج، للدكتور وهبة الزحيلي100/15.    )1(
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سبيل  على  وردت  اآلية  وهذه  ]الأعراف[  ېئېئ(  ۈئ   ۈئ  
ورأوا  العجل،  إسرائيل، حينما عبدوا  بني  من  والتقصير  باخلطأ  اإلقرار 
أنهم قد ضلوا أنفسهم، وأضلوا غيرهم، ببُعدهم عن املنهج القومي، لعبادة 
اهلل  بطلب  والسؤال من  والندم  الدعاء  اهلل وحده، فقالوا على سبيل 
: )وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( واملعنى: لئن لم  الرحمة واملغفرة منه 
يتعطف علينا ربنا بالتوبة برحمته، ويتغمد بها ذنوبنا، لنكونن من الهالكني، 

الذين حبطت أعمالهم”)1(. 
الكرمي  القرآن  في  واحدة  مرة  الوارد  عشر  الثاني  املوضع  وفي 
)ۀ( الذى متثله سورة التوبة بآيتها رقم 71، وفيها قوله تعالى: 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   )ک  

ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

أن:  اآلية  في  ونالحظ  ]التوبة[  ھھ(  ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ  

“الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك األعمال الصاحلة من الثواب 
والعقاب في اآلخرة، أتى بالسني التي تدل على االستقبال: إن اهلل عزيز 
وعلة  موضعه”)2(،  كاّلً  واضع  حكيم  عليه،  قادر  شيء،  كل  على  غالب 
فاهلل عزيز  الوعد  »للمبالغة في إجناز  أنها جاءت:  بالسني هنا  التعبير 
ال يغالب، حكيم في أقواله وأفعاله«)3(. فأصحاب هذه الصفات هم من 

 . يستحقون الرحمة دون غيرهم من خلق اهلل 
تلك سبعة مواضع لورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها بصيغة الفعل 
والتأصيل  الكرمية،  القرآنية  اآليات  في  ورودها  حسب  وذلك  املضارع، 

القرآني لها. 
جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري 449/10.    )1(

البحر احمليط في التفسير، ألبى حيان 460/5.    )2(
فتح القدير، للشوكاني 435/2.    )3(
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جاءت  فقد  أمر:  فعل  مشتقاتها  إحدى  أو  الرحمة  لفظة  ورود  وأما 
بصيغة املتكلم والغائب، وبصيغة اإلفراد واجلمع، وهاك بيان التأصيل 

القرآني لها فيما يلي: 
)ی( الوارد كذلك مرة واحدة في  الثالث عشر  ثم يأتي املوضع 
قوله  ورقمها 118 من خالل  منها  األخيرة  باآلية  املؤمنون  رحاب سورة 
تعالى: )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ(، حيث ورد اللفظ هنا على 
باملغفرة والرحمة، فهو  خير من  اهلل   الدعاء والطلب من  سبيل 
، “والظاهر أن طلب كل من املغفرة  يرحم عباده، فال راحم لهم غيره 
والرحمة على وجه العموم له S وملتبعيه، وهو أيًضا أعم من طلب أصل 
الفعل واملداومة عليه فال إشكال، وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما 
يدل على أهمية ما فيه، وقد علّم S أبا بكر الصديق  أن يقول نحوه 
: أنه قال  في صالته، فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي بكر الصديق 
لرسول اهلل S: علمني دعاء أدعو به في صالتي، قال: “ قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلًما كثيًرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من 

 .)2 عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”)1(
القرآن  في  وردت  الرابعة عشر، حيث  اللفظة  هي  )حب(  لفظة 
بآيتها  البقرة  سورة  هي  مختلفة،  سور  ثالث  في  مرات،  ثالث  الكرمي 
األخيرة منها رقم 286، وسورة األعراف بآيتها رقم 155، وسورة املؤمنون 
بآيتها رقم 109، فهذه املواضع الثالثة، وردت بصيغة اجلمع على سبيل 
)مئ  ىئ  يئ   جب  حب(، وفي  الدعاء بألفاظ متقاربة، ففي البقرة 
األعراف واملؤمنون بلفظ واحد وهو )مئ  ىئ  يئ( إال أن تذييل اآليتني 
مختلف، ففي األعراف )مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب(، وفي املؤمنون 

أخرجه البخاري ك/اآلذان، ب/الدعاء قبل السالم 166/1، برقم )834(.    )1(
روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني، لآللوسي 270/9.    )2(
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أنهم  الثالثة  املواضع  في  ويالحظ  ڇ(،  چ   چ   چ   چ   )ڃ  

اشتركوا في لفظتني، هي لفظة املغفرة، ولفظة الرحمة، ثم زادت البقرة 
اآلية  هذه  على  الفتاوى  صاحب  ويعلق  العفو،  لفظة  وهي  ثالثة،  لفظة 
بقوله: إنهم: “سألوه العفو واملغفرة والرحمة والنصر على األعداء؛ فإن 
بهذه األربعة تتم لهم النعمة املطلقة، وال يصفو عيش في الدنيا واآلخرة إال 
بها، وعليها مدار السعادة والفالح، فالعفو متضمن إلسقاط حقه ِقبلهم 
ومسامحتهم به، واملغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله عليهم، 
والعطف  اإلحسان  زيادة  مع  لألمرين  متضمنة  والرحمة  عنهم،  ورضاه 
والبر، فالثالثة تتضمن النجاة من الشر والفوز باخلير، والنصرة تتضمن 
أعدائه،  وقهر  كلمته،  وإعالء  دينه،  وإظهار  عبادته  إعالن  من  التمكني 
نفوسهم،  وحزازات  قلوبهم،  غيظ  وإذهاب  منهم،  صدورهم  وشفاء 
الذى  أنه موالهم احلق  باعترافهم  إليه  الدعاء  وتوسلوا في خالل هذا 
ال مولى لهم سواه، فهو ناصرهم، وهاديهم، وكافيهم، ومعينهم، ومجيب 

دعواتهم، ومعبودهم”)1(. 
ثم يأتي املوضع اخلامس عشر )ۈ(، حيث ورد مرة واحدة بني 
ثنايا اآليات القرآنية في سورة اإلسراء بآيتها رقم 24 في سياق قوله تعالى: 
ۋۋ(  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   )ڭ  

]الإ�صراء[، وفي تعليق على هذه اآلية نرى أن اهلل  أمر: “عباده بالترحم 

على آبائهم والدعاء لهم، وأن يرحم كل ولد والديه كما رحماه، ويترفق 
بهما كما رفقا به، إذ ولياه صغيًرا جاهاًل محتاًجا، فآثراه على أنفسهما، 
وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاه، وتعريا وكسواه، فال يجزيهما إال أن يبلغا 
من الكبر احلد الذي كان فيه من الصغر”)2(. هذه هي الرحمة احلقيقية 

مجموع الفتاوى البن تيمية 140/14.    )1(
اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي 244/10)بتصرف(.    )2(
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التي يطلبها ربنا  من عباده جتاه اآلباء واألمهات، ليتنا نلتزم بها في 
األقوال واألفعال والسلوكيات، وذلك من خالل صيغة فعل األمر الوارد 

ثالث مرات بني ثنايا اآليات املباركة. 



348

املبحث الثاني
التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها

التي وردت بصيغة االسم واملصدر

ونعني بذلك ورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها اسًما أو مصدًرا، 
أو  املتكلم  بصيغة  جاءت  أو  مضافة،  أو  نكرة  أو  معرفة  جاءت  سواء 
اخملاطب أو الغائب، أو جاءت بصيغة اإلفراد أو اجلمع، وهاك توضيح 

ذلك -بعون اهلل تعالى- فيما يلي: 
 ، َوَرْحَمةاً )َرْحَمٌة،  من خالل املوضع السادس عشر، الذى متثله لفظة 
َرْحَمٍة( باحلركات اإلعرابية الثالثة: الضم والنصب واجلر، وقد وردت 

في كثير من آيات القرآن الكرمي، وفي أغلب سوره وآياته. 
تارة  التخفيف  ومع  تارة،  الصالة  مع  وردت  أنها  نرى  فيها  وبالتأمل 
اهلل   ثانية، ومع الرجاء تارة ثالثة، ومع الدعاء تارة رابعة، ومع معية 
تارة خامسة، ومع املغفرة تارة سادسة، ومع لني اجلانب تارة سابعة، ومع 
التفضل من اهلل  على عباده تارة ثامنة، ومع الهدى والبيان، ومع النجاة 
اهلل  باجلنات لعباده املؤمنني،  من الهالك والدمار، ومع البشارة من 
إلى  األنظار  ولفت  لألمة،  الكرمي  الرسول  إرسال  في  اهلل   ورحمة 
، ومع الرأفة تُذكر الرحمة فهما  عدم اليأس والقنوط من رحمة اهلل 
قرينان ال يفترقان أبًدا... إلى غير ذلك من املواضع القرآنية التي تدلل 
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على أصالة اللفظة -الرحمة- التي هي محل حديثنا واشتمالها على كل 
مناحي احلياة. 

أخذها  التي  النعم،  ربه على هذه  أن: “يحمد  عليه  ينبغي  العبد  إن   
برحمة اهلل  في ربوبيته، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر 
ما فيها من الرحمة، فاهلل  رب للمؤمن والكافر، فهو الذي استدعاهم 
مبا  وليس  برحمته،  النعم  من  يعطيهم  فإنه  ولذلك  الوجود،  إلى  جميًعا 
يستحقون، فالشمس تشرق على املؤمن والكافر، وال حتجب أشعتها عن 
من  على  ينزل  واملطر  رحمته،  من  وهذا  فقط،  للمؤمن  وتعطيها  الكافر 
والهواء  اهلل، وهذا من رحمته،  أوثاًنا من دون  يعبدون  اهلل ومن  يعبدون 
يتنفسه من قال ال إله إال اهلل ومن لم يقلها وهذا من رحمته، وكل النعم 
التي هي من عطاء الربوبية هلل، هي في الدنيا خللقه جميًعا، وهذا من 
رحمته، فاهلل رب اجلميع من أطاعه ومن عصاه، وهذا من رحمته، واهلل 
قابل للتوبة، وهذا من رحمته”)1(... إلى غير ذلك من النماذج الدالة على 
القرآنية سالفة  اآليات  عليها  دللت  التي  مخلوقاته،  بكل  اهلل   رحمة 
الذكر، والرحمة من اهلل صفة ثابتة له عز وجل، تليق بذاته تعالى، ومن 
الرقة  معنيني:  على  منطوية  الرحمة  إن  حيث  وتعطف،  رقة  اآلدميني 

واإلحسان، فوضع في طبائع الناس الرقة، وتفرد باإلحسان. 
ثم يأتي املوضع السابع عشر التي متثله لفظة )ڍ(، حيث وردت 
ثالث مرات في ثالث سور مختلفة، حيث جاءت على سبيل طلب الدخول 
الكافرين،  القوم  من  النجاة  وواحدة على سبيل طلب  الرحمة مرتني،  في 
األول منها في سورة األعراف بآيتها 151 وفيها يطلب سيدنا موسى من ربه 
، فهو أرحم بنا من أنفسنا   له وألخيه هارون  الدخول في رحمته 

خواطر الشعراوي، حملمد متولي الشعراوي 54/1.    )1(
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ڎڈ(  ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   )چ  

]الأعراف[، أما اآلية الثانية فهي على سبيل طلب النجاة أيًضا لسيدنا موسى 

وقومه من فرعون وبطشه، وفيها يقول اهلل تعالى: )ے   ۓ  ۓ   ڭ  
ڭڭ(، أما اآلية الثالثة فهي على سبيل طلب الدخول في الرحمة 

من سيدنا سليمان ، ففي سورة النمل رقم 19 يقول اهلل تعالى: )ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ(، ومعنى اآلية: “أدخلني في جملتهم، وأثبت 
اسمي في أسمائهم، واحشرني في زمرتهم، قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيني، فإن قيل: درجات األنبياء أفضل 
من درجات الصاحلني واألولياء، فما السبب في أّن األنبياء يطلبون جعلهم 

)ى     ائ  ائ  ەئ    بقوله:  من الصاحلني، وقد متنى يوسف 
وقال  ]يو�صف:101[،  ۈئ(  ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  
أجيب:  ]ال�صعراء[،  مبىب(  خب   حب   جب   يئ   )ىئ   إبراهيم: 
، وال يفعل معصية، وال يهم  بأّن الصالح الكامل هو الذي ال يعصي اهلل 
مبعصية، وهذه درجة عالية، ثم إّن سليمان  ملا وصل إلى املنزل الذي 
قصده، تفقد أحوال جنوده، كما تقتضيه العناية بأمور امللك، وهذا أدعى 

لطلب الدخول في الصاحلني”)1(. 
ويستفاد من هذه اآلية: أّن دخول اجلنة برحمته وفضله  ال باستحقاق 
العبد، فمهما عمل املسلم من طاعات، فهي ال تؤدي به إلى اجلنة، وإمنا 
اهلل ومّنه على عبده، يؤكد هذا ما روي في صحيح  دخول اجلنة بفضل 
منكم  أحًدا  يدخل  »لن   :S اهلل  رسول  قال  قال:  أبي هريرة،  مسلم عن 
عمله اجلنة«، قالوا: وال أنت؟ يا رسول اهلل قال: »وال أنا، إال أن يتغمدني 

اهلل منه بفضل ورحمة«)2(. 
تفسير السراج املنير، للشربيني 62/3.    )1(

أخرجه مسلم في صحيحه ك/ صفة القيامة واجلنة والنار، ب/لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل    )2(
برحمة اهلل تعالى 2170/4، رقم )2816(. 
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ثم يأتي املوضع الثامن عشر، ومتثله لفظة )ڃ(، حيث وردت هذه 
اللفظة خمس مرات في ثالت سور متتالية، ففي سورة يوسف بآية رقم 56، 
الدنيا  واملعنى: “بعطائنا في  )ڈ   ڈ  ژ  ژ(  تعالى:  قوله  وفيها 
من امللك والغني، وغيرهما من النعم”)1(، وفي سورة مرمي مرتني بآية رقم 
50، 53 قوله تعالى: )مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبجت(، 
)پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ( وفي كلتا املرتني نرى أن الرحمة وردت 

في سياق الهبة من اهلل  على سيدنا إبراهيم وأبنائه إسحاق ويعقوب، 
ولذا جاء التعبير بالضمير “لهم”، الذى يفيد اجلمع، وكذلك الهبة تتمثل 
في جعل لسانهم متحلًيا بالصدق على الدوام واالستمرار، أما الهبة الثانية 
  هارون  أخيه  في  متمثلة   ، موسى  لسيدنا  اهلل   من  فجاءت 
فهارون كان هو الرحمة التي مّن اهلل  بها على موسى، ولذا جاء التعبير 
بالضمير “له” الذى يفيد اإلفراد، ثم تأتي السورة الثالثة أال وهي سورة 
األنبياء، وفيها موضعان أيًضا: كالهما بصيغة الدخول في الرحمة أحدهما 
مفرد أيًضا، واآلخر جمع، املفرد يتحدث عن سيدنا لوط ، ودخوله في 
رحمة اهلل فهو من الصاحلني )ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    ڃ  چچ(، 
في  بإدخالهم  عليهم  ربنا  يتفضل  األنبياء  من  جمع  عن  يتحدث  والثاني 
ثم  إسماعيل  ثم  أيوب  ثم  سليمان  ثم  داود  ثم  نوح  سيدنا  من  رحمته  
إدريس فهم من الصابرين الداخلني في رحمة اهلل  حيث إنهم جميًعا من 
علة  وفي  ڑڑ(،  ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   )ڎ   الصاحلني 
الوصف بالصالح هنا أيًضا يعلق صاحب مفاتيح الغيب، فيقول: “أولئك 
املوصوفون مبا وصفوا به من جملة الصاحلني، الذين صلحت أحوالهم عند 
اهلل  ورضيهم، واعلم أن الوصف بذلك غاية املدح، ويدل عليه القرآن 
 ، واملعقول، أما القرآن: فهو أن اهلل  مدح بهذا الوصف أكابر األنبياء

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي 119/2.    )1(
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ومدح كذلك املؤمنني، حيث قال: )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( 
]التحرمي:4[، وأما املعقول فهو أن الصالح ضد الفساد، وكل ما ال ينبغي أن 

يكون فهو فساد، سواء كان ذلك في العقائد، أو في األعمال، فإذا كان كل 
ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون، فقد حصل الصالح، فكان الصالح 
اهلل  من  بالهبة  اختصت  مرمي  سورة  وكأن   .)1( الدرجات«  أكمل  على  دااًل 
 لعباده، وسورة األنبياء اختصت بالدخول في الرحمة، أال وهي اجلنة 

-نسأل اهلل  أن نكون جميًعا من أهلها-.
)َرْحَمُتُه،  لفظة  التاسع عشر، ومتثله  املوضع  إلى  بنا احلديث  وينتقل 
َرْحَمَتُه، َرْحَمِتِه( باحلركات اإلعرابية الثالث: الضم والنصب واجلر، حيث 
وردت هذه األلفاظ الثالث بني آيات القرآن الكرمي وسوره، ما يقرب من 
البقرة  سورة  الترتيب:  على  سورة  عشرة  تسع  في  مرة  وعشرين  خمس 
مرتني، سورة آل عمران مرة واحدة، سورة النساء مرتني، سور األعراف، 
النور أربع مرات،  والتوبة، ويونس، واإلسراء، والكهف مرة واحدة، سورة 
واحدة، وسورة  مرة  والزمر  والروم،  القصص،  والنمل،  الفرقان،  ثم سور 
الشورى مرتني، وسور اجلاثية والفتح، واحلديد، واإلنسان مرة واحدة)2(. 
إسرائيل،  بني  عن  يتحدث  ما  منها  أن  نرى  املواضع،  هذه  على  وباملرور 
للرسول  احلديث  فيه  يتوجه  ما  ومنها  املؤمنني،  عن  يتحدث  ما  ومنها 
الكرمي S... إلى غير ذلك، فعلى سبيل املثال نرى قوله تعالى في سورة 

البقرة:  )چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   
ڎڈ(، يتحدث عن بني إسرائيل، وفيه: “تصريح مبا حباهم به  
من رأفة بهم، وقبول لتوبتهم، وعفو عن خطيئاتهم، فكأن،   يقول لهم: 

مفاتيح الغيب 334/8.    )1(
يراجع: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن 147/1 وما بعدها، ويالحظ هنا أنى أخذت مناذج فقط    )2(
من التعليق على اآليات، وذلك منًعا لإلطالة، وكذلك اقتصرت على أسماء السور ولم أذكر نص 

اآليات لعدم اإلطالة في البحث. 
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إنكم بإعراضكم عن طاعتي، ونقضكم لعهدي، وإهمالكم العمل بكتابي، 
ونُذري، قد استحققتم غضبي وعذابي، ولكن حال  بآياتي  تأثركم  وعدم 
دون حلولهما بكم فضلي الذي تدارككم، ورحمتي التي وسعتكم، ولطفي 
وإمهالي لكم، ولوال ذلك لكنتم من اخلاسرين في دنياكم وآخرتكم، بسبب 
ما اجترحتم من نقض ميثاقكم، وبذلك تكون اآلية قد ذكرت بني إسرائيل 
املعاصرين للعهد النبوي مبا كان من أسالفهم من جحود النعمة، ونقض 
للعهد، وفي هذا التذكير حتذير لهم من السير على طريقتهم، ودعوة لهم 

 .)1(”S إلى الدخول في اإلسالم واتباع محمد
وفي آية ثانية نقرأ قوله تعالى: )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ېې  ې   ى  ىائ( ]ال�صورى[، ومعنى قوله: )ې  ې( 
أي: “بركات الغيث ومنافعه، وما يحصل به من اخلصب في كل مكان، 
من السهل، واجلبل، والنبات، واحليوان، أو رحمته الواسعة املنتظمة ملا 
ذكر وغيره، )ى  ى(، الذي يتولى عباده باإلحسان ونشر الرحمة، 

املستحق للحمد على ذلك ال غيره”)2(. 
وفي آية ثالثة نرى اهلل تعالى يقول: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  
عليها  وبتعليق  ]الق�ص�ص[،  ژ(  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ      ڌ   ڍ  

يُرى أن من رحمته  بكم: »أيها اخللق تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما، 
النفس من  واالستقراء وهدوء  والسكن  للراحة  الليل ظالًما  لكم  فجعل 
منافعكم،  فيه  لتبصروا  النهار مضيًئا،  لكم  وجعل  النهاري،  العمل  عناء 
وميتلئ  آلخر،  بلد  من  باألسفار  فيه  وتتنقلوا  معايشكم،  فيه  وحتصلوا 
بأنس  احلاجات  وقضاء  الرزق،  موارد  عن  بحًثا  واألشغال،  باحلركات 
العبادات  بأنواع  اهلل  فتشكروا  الليلي،  العمل  في  يتوافران  ال  ومتعة، 

التفسير الوسيط 160/1.    )1(
البحر املديد في تفسير القرآن اجمليد، البن عجيبة 217/5.    )2(
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لياًل ونهاًرا، على ما أنعم به عليكم من هذه النعم، دون أن يشاركه فيها 
شريك؟«)1(. 

هذه مناذج ثالثة للفظة )َرْحَمُتُه، َرْحَمَتُه، َرْحَمِتِه( بحركاتها الثالثة: 
الضم والنصب واجلر، والكلمات الثالث نراها قد ختمت بضمير الهاء 
، حيث إنه   ، فال راحم للناس غير اهلل  العائد على رب العزة 

وحده مصدر الرحمة في الكون كله. 
بياء  )َرْحَمِتي(  تعالى:  قوله  فيأتي في سياق  العشرون،  املوضع  أما 
أولهما في سورة األعراف  لهما،  ثالث  اإلضافة، وذلك في موضعني ال 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   )ٿ    156 رقم  بآيتها 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( هذه اآلية فيها »عموم، أي: ال 
نهاية لها، أي: من دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل: وسعت كل شيء من 

اخللق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. 
قوله  وفيها   ،23 رقم  بآية  العنكبوت  سورة  رحاب  في  والثاني: 

حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   )ېئ    :
مئ  ىئيئ( يالحظ في هذه اآلية أن اهلل  حصر اليأس من رحمته 
حذر  ما  وهذا  غيرهم،  دون  الكافرين،  طائفة  وهي  خلقه،  من  طائفة  في 
نراه  وأخيه،  يوسف  عن  بالبحث  أمرهم  حينما  أبناءه،  يعقوب  سيدنا  منه 

)پ  پ   پ   لهم:  ، حيث قال  اهلل  اليأس من رحمة  بعدم  أوصاهم 
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ( ]يو�صف:87[، وفي تعليق على 

شاهدنا نرى أن اهلل تعالى: »بّين مصير الكافرين، فقال: )ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ( الدالة على وحدانيته وقدرته وعلى ذاته وصفاته، وكفروا أيًضا 
باألدلة الدالة على}ِلَقاِئِه{بأن أنكروا البعث واحلساب واجلزاء، )ی( 

التفسير املنير، للزحيلي154/20.    )1(
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رحمتي  في  أملهم  انقطع  أي:  ی(  ی   )ی   ذلك  بكل  كفروا  الذين 
ا، وعبر  باملاضي لداللة علمه التام على حتقق وقوع  إياهم انقطاًعا تاّمً
يديه  يقفوا بني  أن  الكافرين، وقت  األمل عند هؤالء  اليأس، وفقدان  هذا 
للحساب، بسبب كفرهم وسوء أعمالهم، وأضاف  الرحمة إليه لإلشارة 

إلى سبقها لغضبه، وأنها تشمل عباده املؤمنني”)1(. 
اِحِمنَي( هي اللفظة احلادية والعشرون في سياق بحثنا، حيث وردت  )الرَّ

هذه اللفظة بني ثنايا اآليات القرآنية ست مرات في أربع سور قرآنية، ثالث 
اِحِمنَي{في ثالث سور، وهي سورة  منها بلفظ واحد، وهو: }َوأَنَْت أَْرَحُم الرَّ

األعراف بآيتها رقم 151، حيث قال: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
رقم 83، حيث  بآيتها  األنبياء  ، وسورة  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ( 
قال: )ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ(، وسورة 

املؤمنون بآيتيها رقم 109، 118، حيث قال: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ(، ومرة واحدة قال: )ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی   ی  یجئ(، وفي ثالث آيات من هذه اآليات، نرى املغفرة 
تسبق الرحمة، كدأب القرآن الكرمي دائًما في عرضه للمغفرة والرحمة، إال 
آية سورة األنبياء نرى أن طلب الرحمة سبقه مس الضر، ومس الضر سبب 
الرازي على ذلك  من أسباب كونه  أرحم الراحمني، حيث علق اإلمام 
: )ٹ  ٹ( أمور: أحدها: أن كل من  بقوله أما: »الدليل على أنه 
رحم غيره: فإما أن يرحمه طلًبا للثناء في الدنيا، أو الثواب في اآلخرة، أو 
دفًعا للرقة اجلنسية عن الطبع، وحينئذ يكون مطلوب ذلك الراحم منفعة 
: فإنه يرحم عباده من غير وجه من هذه الوجوه، ومن  نفسه، أما احلق 
غير أن يعود إليه من تلك الرحمة زيادة وال نقصان من الثناء ومن صفات 
الكمال، فكان  أرحم الراحمني. وثانيها: أن كل من يرحم غيره فال يكون 

التفسير الوسيط، لطنطاوي 26/11.    )1(
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، ألن من أعطى غيره طعاًما أو ثوًبا أو دفع  ذلك إال مبعونة رحمة اهلل 
عنه بالء، فلوال أنه  خلق املطعوم وامللبوس واألدوية واألغذية، وإال ملا 
قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء، ثم بعد وصول تلك العطية إليه، فلوال 
أنه  جعله سبًبا للراحة ملا حصل النفع بذلك، فإذا رحمة العباد مسبوقة 
، فوجب أن يكون  هو أرحم الراحمني. وثالثها:  وملحوقة برحمة اهلل 
الدواعي واإلرادات الستحال  العبد تلك  لو لم يخلق في قلب  اهلل   أن 
، من حيث إنه هو الذي  صدور ذلك الفعل عنه، فكان الراحم هو احلق 

أنشأ تلك الداعية، فثبت أنه أرحم الراحمني«)1(. 
ثم مرتني بلفظ )ٺ    ٿ  ٿ( في سورة يوسف بآيتيها رقمي64، 

92، )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  
ٺ    ٿ  ٿٿ(، )ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  
ۈۈ( وهذان املوضعان نرى أنهما حدثا من نبيني كرميني من 
األب ومن ابنه من يعقوب، حينما طلب إخوة يوسف أخاه بنيامني للذهاب 
معهم إلى مصر من أجل إحضار الطعام، فهو يذكرهم بخيانتهم بأخيهم 
اهلل   يوسف، وال يريد تكرار احلادثة مرة ثانية، فيجعل ابنه في معية 
وذلك   ، يوسف  االبن وهو  والثانية من  برحمته،  يتواله  وحفظه، حيث 
حينما تعرف إخوته عليه، وطلبوا منه مسامحتهم بعد إقرارهم بذنبهم فقال 
)ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ(  لهم ما أخبرنا به القرآن: 
أي: “قال يوسف إلخوته على سبيل الصفح والعفو يا إخوتي: ال لوم وال 
تأنيب وال تعيير عليكم اليوم، فقد عفوت عما صدر منكم في حقي وفي 
حق أخي من أخطاء وآثام، وأرجو اهلل  أن يغفر لكم ما فرط منكم من 

ذنوب، وهو أرحم الراحمني بعباده”)2(. والبداء بقوله: )ڭڭ  ڭ  ڭ  
مفاتيح الغيب، للرازي 175/22، 176.    )1(
التفسير الوسيط، لطنطاوي 413/7.    )2(
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ۇ(: «بشارة بعاجل غفران اهلل، ملا جتّدد يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئتهم«)1(. وهنا نرى أن كاّلً من يعقوب ويوسف  عبرا بالضمير »هو« 

، فهو وحده من يتولى املغفرة والرحمة.  العائد على اهلل 
في  والعشرون  الثانية  اللفظة  هي  ْحَمِن(  الرَّ ْحَمَن،  الرَّ ْحَمُن،  )الرَّ

من  يقرب  ما  ومجرورة،  ومنصوبة  مرفوعة  وردت  حيث  بحثنا،  سياق 
سبع وخمسني مرة في القرآن الكرمي)2( في كثير من آياته وسوره، وأكثر 
هذه املواضع نراها في رحاب سورة مرمي، حيث وردت تلك اللفظة ست 
عشرة مرة، ولعل السر في ذلك أن سورة مرمي تتحدث عن سيدنا عيسى 

وأحوال حمله ووالدته وقصة أمه مع قومه، ونسبتهم سيدنا عيسى هلل 
ا كبيًرا- فأراد اهلل  أن  ، حيث جعلوه ابن اهلل -تعالى اهلل عن ذلك علّوً
تكون لفظة الرحمن أكثر ذكًرا في هذه السورة دون غيرها للداللة على 
، وعدم اتخاذه صاحبة وال ولًدا، هذا أمر. أما األمر الثاني  وحدانيته 
فيكمن في رحمة اهلل  مبرمي وابنها في كونه، ُولد بغير أب، وعناية اهلل 

 به وبأمه، فناسب ذلك ذكر لفظة الرحمن هنا أكثر من غيرها. 
وميكن لنا أن نالحظ في األلفاظ الثالثة أنها برغم وجودها في القرآن 
ْحَمُن(  )الرَّ لفظة  فنرى  القرآني،  الشكل  ناحية  من  واحد  بعدد  ترد  لم 
ْحَمَن( ترد منصوبة ثالث  ترد مرفوعة إحدى وعشرين مرة، ولفظة )الرَّ
ْحَمِن( ترد مجرورة ثالًثا وثالثني مرة هذا من ناحية،  مرات، ولفظة )الرَّ
، مشتق من  ومن ناحية أخرى نرى أن لفظة الرحمن اسم من أسماء اهلل 
الرحمة، دال على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا واآلخرة، حيث إنها على 
وزن فعالن الدال على معنى املبالغة في الرحمة، وهو يطلق على صاحب 
إنسان، وحيوان،  التي شملت كل اخمللوقات من  الشاملة،  العامة  الرحمة 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري 503/2.    )1(
هذا على رأي من قال: إن البسملة ليست آية من القرآن، إال من سورة النمل، وفقط.    )2(
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، وال  ومؤمن، وكافر، وصغير، وكبير... وغيرهم، وهو اسم خاص باهلل 
يُوصف به غيره، وهذا أحد الفروق بني لفظة الرحمن ولفظة الرحيم. 

لعباده،  الراحم  والرحيم:  الرحمة وصفه،  الذي   » كذلك:  والرحمن   
ۆئ   )ۇئ   ]الأحزاب:43[،  ىث(  مث   )جث   تعالى:  يقول  ولهذا 
ۆئ  ۈئ( ]التوبة:117[ ولم يجىء رحمان بعباده، وال رحمان باملؤمنني، 
مع ما في اسم »الرحمن« الذي هو على وزن فعالن من سعة هذا الوصف، 
وثبوت جميع معناه املوصوف به، أال ترى أنهم يقولون: غضبان: للممتلئ 
فعالن  فبناء  بذلك؟  ملئ  ملن  ولهفان،  وسكران  وحيران  وندمان  غضًبا، 
كثيًرا  االسم  بهذا  العرش  على  استواؤه  يُقرن  ولهذا  والشمول،  للسعة 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ]طه[،  )ڈ  ژ  ژ  ڑڑ(  تعالى:  كقوله 
العرش  ألن  الرحمن،  باسم  عرشه  على  فاستوى  ]الفرقان:59[  ڍ( 
محيط باخمللوقات قد وسعها، والرحمة محيطة باخللق واسعة لهم، كما 
قال تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ   ٹ( ]الأعراف:156[ فاستوى على أوسع 

اخمللوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وسعت رحمته كل شيء«)1(. 
ِحيِم(  الرَّ ِحيُم،  )الرَّ لفظ  في  فيتمثل  والعشرون،  الثالث  املوضع  أما 
بالرفع واجلر دون النصب، حيث وردت هذه اللفظة بني آيات وسور القرآن 
الكرمي ما يقرب من خمس وتسعني مرة، بالرفع في تسع وثمانني موضًعا، 
بداية  تارة أخرى  وبدونها  تارة  بألف والم  وباجلر في ستة مواضع فقط، 
تأملية  وبنظرة   ،20 رقم  بآيتها  املزمل  بسورة  ونهاية  الفاحتة  سورة  من 
اللفظة في القرآن الكرمي، نرى أنها كثيًرا ما تُذيل  موضوعية لورود تلك 
بها اآليات القرآنية في أغلب املواضع، ويالحظ كذلك أن هذا التذييل قد 

)ڀ   تعالى:  بقوله  القرآني  التذييل  نرى  فتارة  الرحيم،  لفظ  مع  تنوع 
ڀ( في ست آيات، وتارة يأتي التذييل على هذا النسق القرآني )مب  

تفسير القرآن الكرمي، البن قيم اجلوزية 36/1، 37.    )1(
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ىب( باأللف والالم وبدون األلف والالم في سبع آيات أيًضا، وتارة ثالثة 
يأتي التذييل بهذا الشكل من خالل قوله تعالى )ہ  ھ( ، وهذا التذييل 
موضًعا،  وأربعني  اثنني  في  ورد  فقد  الكرمي،  القرآن  في  ذكًرا  األكثر  هو 
ڃ(  )ڃ   تعالى:  قوله  وكذلك  مرات،  سبع  ٿ(  )ٿ   وقوله: 
)ک  ک( نراه  سبع مرات أيًضا، ثم ننتقل إلى تذييل آخر، أال وهو 
يُذكر تسع مرات بإضافة الالم لرءوف تارة، وحذفها تارة أخرى، ثم يأتي 
مرة  )ۇئ    ۇئ(  آية،  يُذكر في ثالث عشرة  فنراه  )ڤ   ڤ(  قوله:  

واحدة، )ڦ  ڄ( مرة واحدة، )ڤ  ڤ( مرة واحدة. 
الرحمن  أما  الكرمي،  وللرسول  هلل   وصف  الرحيم  أن  ويالحظ 
ي عن أبي مالك عن ابن عباس  دِّ ، حيث “روى السُّ فوصف خاص باهلل 
: )ڀ  ڀ(... الرحمن: املترحم على خلقه، الرحيم  في قوله 
بعباده فيما ابتدأهم به من كرامته، ويروى عنه أيًضا أّنه قال: الرحمن 
الرحيم اسمان رقيقان: أحدهما أرق من اآلخر، فالرحمن مبعنى املترحم 
بالرزق، وقيل في اجلمع  املتعطف على خلقه  والرقيق، والرحيم مبعنى 
بينهما: إنَّ الرحمن أشد مبالغة، والرحيم أخص منه؛ فالرحمن جلميع 
اخللق، والرحيم للمؤمنني خاصة، قال محمد بن يزيد: هو تفضل بعد 

تفضل، وإنعام بعد إنعام، ووعد ال يخيب آمله”)1(. 
لفظ}َرِحيًما{ في  واملتمثل  والعشرين  الرابع  املوضع  مع  اآلن  ونعيش 
حيث ورد هذا اللفظ في عشرين موضًعا في سور القرآن الكرمي، بداية من 
بآيتها رقم 14، ونالحظ  الفتح  بآيتها رقم16، وختاًما بسورة  النساء  سورة 
على هذه املواضع أن أغلبها ورد في سورة النساء، حيث ورد 10 مرات في 
السورة املباركة، ثم في سورة األحزاب 6مرات، وفي سورة الفرقان مرتني، 
وفي سورة اإلسراء مرة واحدة، وفي سورة الفتح مرة واحدة، وبالتأمل في 

إعراب القرآن، لألصبهاني 4/1.    )1(
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هذه املواضع نرى أنها غالًبا ما تأتى بعد ذكر ذنب أو معصية أو إقرار بذنب، 
وإبداء توبة وندامة على ما مضى، فآية احملرمات مثاًل جاء ختامها بقوله: 
)ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ( ]الن�صاء:23[ »أي أن هذا األمر 

ما دام قد سلف قبل أن يشرع اهلل، فهو  من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا 
بالقانون الرجعي، فال جترمي إال بنص، وال عقوبة إال بتجرمي، وما دام احلكم 
لم يأت إال اآلن فيطبق من اآلن«)1(، حيث ورد هذا اخلتام بعد احلديث عن 
احملرمات من النساء على الرجال، وآية أخرى نراها جاءت على هذا النسق 

)گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   اهلل تعالى:  في نفس السورة رقم110 وفيها يقول 
هنا:  باالستغفار  املراد  إن  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ(، 
ومعنى  التوبة،  قبل  الذنوب  من  مضى  عما  اهلل،  من  العفو  وطلب  »التوبة 
}يَِجِد اللََّه َغُفوًرا َرِحيًما{ يتحقق ذلك، فاستعير فعل يجد للتحقق، ألن فعل 
وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته، فأطلق على حتقيق العفو واملغفرة 
على وجه االستعارة، ومعنى )ں   ڻ( شديد الغفران وشديد الرحمة، 
وذلك كناية عن العموم والتعجيل، فيصير املعنى: يجد اهلل غافًرا له راحًما 
له؛ ألنه عام املغفرة والرحمة، فال يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه، وال 
)ڄ  ڃ( مع  يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمًنا، فكانت صيغة 
)ڱ( دالة على القبول من كل تائب بفضل اهلل«)2(، وفي سورة األحزاب 

قوله  خالل  من  إليه  نرمي  الذى  املعنى،  نفس  على  دااًل  ثالًثا  منوذًجا  نرى 
تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ، أي: 
يعذبهم  أن  يشأ  لم  وإن  للتوبة،  يوفقهم  لم  يعذبهم  أن  شاء  إن  اآلخرة  »في 
تاب عليهم قبل املوت«)3(، فهذه النماذج وغيرها نرى أن اهلل  حينما يأتي 

باملغفرة والرحمة غالًبا ما يسبقها الذنب أو املعصية أو غيرهما...
)ڀ( هي اللفظة اخلامسة والعشرون في بحثنا وبنظرة سريعة نرى 

خواطر الشعراوي 2109/4.    )1(
حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسير الكتاب اجمليد، للطاهر بن عاشور 196/5.   )2(

اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي 159/14.   )3(
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أنها ُذكرت في موضع واحد في سورة الفتح باآلية األخيرة منها ورقمها 29، 
أال وهي: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ( يعلق صاحب 
الظالل على هذه اآلية بقوله: »وتبدأ اآلية بإثبات صفة محمد S صفته 
)ٱ  ٻ  ٻ(، ثم  التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من املشركني 
ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك األسلوب البديع، واملؤمنون لهم حاالت 
االرتكاز  ونقط  حياتهم،  في  الثابتة  احلاالت  تتناول  اللقطات  ولكن  شتى، 
في  العريضة  اخلطوط  منها  وتصوغ  وتبرزها  احلياة،  هذه  في  األصيلة 
الصور الوضيئة، وإرادة التكرمي واضحة في اختيار هذه اللقطات، وتثبت 
املالمح والسمات التي يصورها التكرمي اإللهي لهذه اجلماعة السعيدة: أن 

إرادة التكرمي واضحة، وهو يسجل لهم في اللقطة األولى أنهم: )  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ( أشداء على الكفار، وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم 
وصحابتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميًعا، رحماء بينهم، وهم فقط 
هلل، وهي احلمية للعقيدة، والسماحة  هلل والرحمة  إخوة دين، فهي الشدة 
للعقيدة، فليس لهم في أنفسهم شيء، وال ألنفسهم فيهم شيء، وهم يقيمون 
عواطفهم ومشاعرهم، كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم 
جتردوا  قد  فيها،  إلخوتهم  ويلينون  فيها،  أعدائهم  على  يشتدون  وحدها، 
تربطهم  التي  والوشيجة  اهلل،  لغير  االنفعال  ومن  الهوى،  ومن  األنانية  من 

 . باهلل”)1( هذه هي حقيقة املؤمنني الصادقني في إميانهم باهلل 
اللفظة السادسة والعشرون، ممثلة في قوله: )ى( حيث وردت 

)ې  ې  ې   وفيها   ،17 رقم  بآيتها  البلد  في سورة  واحدة  مرة 
الطاعة،  على  بالصبر  بعًضا  بعضهم  ونَصح  »أَوصى  واملعنى:  ى( 
أصحاب  هم  الصفات،  بهذه  املوصوفون  أولئك  الناس،  على  بالرحمة 

امليمنة، وأصحاب طريق النجاة والسعادة«)2(. 
بالرفع  والعشرون  السابعة  اللفظة  هي  األْرَحاِم(  األْرَحاَم،  )األْرَحاُم، 

في ظالل القرآن 3332/6.    )1(
التفسير املنير، للزحيلي 249/30.    )2(
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الكرمي  القرآن  في  تسع مرات  الكلمة  ُذكرت هذه  واجلر، حيث  والنصب 
بألف والم وبدون ألف والم، ست منها تتحدث عن الرحم باعتباره العضو 

اخلاص باملرأة، وثالث تتحدث عن صلة األرحام باعتبارها قربة لله 
)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ    :1 رقم  بآية  النساء  أولها: سورة   ،
)ىئ  ىئ   ىئ   آية رقم 75:  ثانيهما سورة األنفال  ڤ        ڤ  ڦ(، 
آية  األحزاب  سورة  ثالثها  حب(،  جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی   ی  

ائ   ى   ى    ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   )ۅ    6 رقم 
ائ( فهذه اآليات الثالث ُفهم من سياق حديثها: أن املقصود هنا 
هو صلة الرحم التي تعنى اإلحسان إلى األقربني والعطف عليهم، وإيصال 

ما أمكن من اخلير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. 
املوضع،  باعتبار  الرحم  نراها تتحدث عن  الباقية  الست  املواضع  أما 
فيأتي في سورة آل عمران بآية رقم 6، ثم سورة األنعام بآيتيها رقمي 143، 
ثم سورة  بآية رقم 5،  ثم سورة احلج  بآية رقم 8،  الرعد  ثم سورة   ،144
لقمان بآية رقم 34، وفي تعليق على آية سورة لقمان نرى أنه: »قد تقرر 
أن اهلل  أحاط علمه بالغيب والشهادة، والظواهر والبواطن، وقد يُطِلع 
اهلل عباده على كثير من األمور الغيبية، وهذه األمور اخلمسة، من األمور 
التي ُطوي علمها عن جميع اخمللوقات، فال يعلمها نبي مرسل، وال ملك 
الذي  فهو  ]لقمان:34[،  ۈئ(  ۈئ   ۆئ   )ۆئ   غيرهما...  عن  فضاًل  مقرب، 
أنشأ ما فيها، وعلم ما هو، هل هو ذكر أم أنثى؟ ولهذا يسأل امللك املوكل 
باألرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي اهلل ما يشاء،... وملا خصص 
َخِبيٌر{  َعِليٌم  اللََّه  }ِإنَّ  فقال:  األشياء،  بجميع  علمه  عمم  األشياء  هذه 
حكمته  ومن  والسرائر،  واخلبايا،  واخلفايا  والبواطن،  بالظواهر  محيط 
التامة: أن أخفى علم هذه اخلمسة عن العباد؛ ألن في ذلك من املصالح ما 

ال يخفى على من تدبر ذلك«)1(. 
تيسير الكرمي الرحمن، للسعدي 653/1)بتصرف(.    )1(
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)ڎ( نراها ترد مرتني: األولى  الثامنة والعشرون  اللفظة  أما 
)ڇ  ڇ  ڇ   تعالى:  قوله  من خالل   22 رقم  بآية  في سورة محمد 
سورة  في  والثانية  ڎڈ(،  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ    ڳ        گ      گ   )گ   رقم3:  بآية  املمتحنة 
ں  ں  ڻ  ڻڻ(، وبدراسة لسياق اآلية األولى نفهم أنها تتحدث 
عن صلة األرحام حيث إن الفساد في األرض سبب من أسباب قطيعة 

: )ڇ  ڇ  ڇ   األرحام، حيث يعلق اإلمام ابن كثير، فيقول: »قوله 
ڇ(  أي عن اجلهاد ونكلتم عنه، )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
تسفكون  اجلاهلية اجلهالء  من  فيه  كنتم  ما  إلى  تعودوا  أي   ، ڎ( 
اللَُّه  لََعنَُهُم  الَِّذيَن  }أُولَِئَك  تعالى:  قال  ولهذا  األرحام،  وتقطعون  الدماء 
ُهْم َوأَْعَمى أَبَْصاَرُهْم{، وهذا نهي عن اإلفساد في األرض عموًما،  َفَأَصمَّ
وعن قطع األرحام خصوًصا، بل قد أمر اهلل  باإلصالح في األرض 
وبذل  واألفعال  املقال  في  األقارب  إلى  اإلحسان  وهو  األرحام،  وصلة 
األموال«)1(، أما اآلية الثانية فتتحدث عن يوم القيامة وأهواله، وأنه لن 

ينفع أحد أحًدا، ال األهل وال املال، فيوم القيامة يوم الفصل واجلزاء. 
أما اللفظة التاسعة والعشرون فنراها تأتي في قوله )ڎ( في 
سورة البقرة بآية رقم 228، حيث وردت هذه اللفظة مرة واحدة في قوله: 
)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ(، حيث 

تبني أن من عالمات إميان املرأة عموًما واملطلقة خصوًصا عدم كتمان 
من  ويقصد  أو حمل،  هناك حيض  كان  إن  احلمل،  أو  احليض  وإخفاء 
اآلية » أنه ملا دار أمر العدة على احليض واألطهار وال اطالع إال من جهة 
أو عدمها، وجعلهن  العدة  انقضاء  ادعت  إذا  قولها  القول  النساء، جعل 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   تعالى:  قوله  مقتضى  وهو  ذلك،  على  مؤمتنات 
تفسير القرآن العظيم 293/7.    )1(
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النساء  نفتح  أن  نؤمر  لم  يسار:  بن  سليمان  وقال   ،) ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
فننظر إلى فروجهن، ولكن ُوكل ذلك إليهن إذ كن مؤمتنات، ومعنى النهي 

عن الكتمان النهي عن اإلضرار بالزوج وإذهاب حقه«)1(. 
أما قوله تعالى )ۆ( فهي اللفظة الثالثون املتعلقة مبشتقات لفظة 
بآيتها  الكهف  سورة  في  القرآن  في  واحدة  مرة  وردت  حيث  )الرحمة( 

ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   )ۓ  ۓ  ڭ   تعالى:  قوله  وفيها   ،81 رقم 
بأبويه،  ورحمة  عطًفا  أقرب  البدل  هذا  يكون  »أي  واملعنى:  ۆۆ( 
عن  احلديث  ينتهي  اللفظة  بهذه  عليهما«)2(  وأشفق  بهما  أبر  يكون  بأن 
املبحث الثاني والذى عنونت له بعنوان التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة 
ومشتقاتها، التي وردت بصيغة االسم واملصدر، ونالحظ أن هذا املبحث 
احتوى على خمس عشرة لفظة من ألفاظ الرحمة ومشتقاتها في القرآن 

الكرمي. 

اجلامع ألحكام القرآن118/3.    )1(
مفاتيح الغيب492/21.    )2(
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املبحث الثالث
التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها

التي وردت بصيغة أفعل التفضيل

وبحصرنا أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي لم جند إال 
إنها  حيث  التفضيل،  أفعل  بصيغة  وردت  التي  -قط-  )ڎ(  لفظة 
اللفظة احلادية والثالثون ملشتقات لفظة الرحمة، وبتفحص وتدبر لسور 
القرآن الكرمي، نرى أنها ُذكرت أربع مرات في ثالث سور، األولى منها 

ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   )چ    :151 بآيتها  األعراف  سورة  في 
بآيتيها  مرتني  يوسف  سورة  وفي  ڎڈ(،  ڎ   ڌ   ڍڌ  

)ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ   )ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ(،   92 ،64
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ(، ثم في سورة األنبياء بآية 
)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ(،  رقم 83: 
وميكن لنا أن نقف مع اآليات سالفة الذكر وقفة، حيث نرى أن اثنتني منها 
جاءت بلفظ واحد، وذلك على لسان سيدنا موسى وأخيه هارون، والثاني 
جاء على لسان سيدنا أيوب، فكالهما عبرا بضمير اخملاطب )ڌ( ، 
أما اآليتان التاليتان، فوردتا بلفظ واحد أيًضا على لسان سيدنا يعقوب 
وابنه يوسف، حيث عبرا بضمير الغائب )ۆ(، فموسى وهارون وأيوب 
 طلبوا من اهلل  املغفرة والرحمة، وكشف الضر مباشرة، والتجأوا 
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اهلل  وبني  بينهم  وساطة  فال  الغائب،  بضمير  فعبروا  بالدعاء،  إليه  
 في الدعاء، أما يعقوب ويوسف  فكان احلوار بني يعقوب وأبنائه 
تارة، وبني يوسف وإخوته تارة أخرى فعبرا بضمير الغائب )ۆ(  ،فهما 
يريدا أن يلفتا النظر إلى مدى حفظ ورعاية اهلل  ومغفرته ورحمته 
مبن أساء وعصى، وذلك بعد توبته وندمه، فهما ال يتحدثان إلى اهلل  
مباشرة، وإمنا حديثهما موجه إلى األبناء، والتعبير بضمير الغائب هنا 
وإرادته  بعلمه  اإلدراك احلسي، احلاضر  أنه  غائب عن  يُوجه على 
نرى  موسى  دعاء  على  تعليق  وفي   ، ونعمه  بآالئه  مشاهد  وقدرته، 
من  خافه  ما  أخيه  عن  ليزيل  ثانًيا،  وألخيه  أواًل  له  املغفرة  أنه: “طلب 
أنه ال وجه له، وطلب  الشماتة، فكأنه قد ندم مما فعله بأخيه، وأظهر 
املغفرة من اهلل مما فرط منه في جانبه، ثم طلب املغفرة ألخيه إن كان قد 
وقع منه تقصير فيما يجب عليه من اإلنكار عليهم، وتغيير ما وقع منهم 
)ڇ  ڍ   ڍ(، التي وسعت كل شيء )ڌ  ڎ  ڎ(، 

فيه ترغيب في الدعاء، ألن من هو أرحم الراحمني، تؤمل منه الرحمة، 
)ڎ(  وردت  وفيه تقوية لطمع الداعي في جناح مطلبه”)1(. فلفظة 
بصيغة أفعل التفضيل أربع مرات في القرآن الكرمي، حيث إنها اللفظة 

الوحيدة الواردة بهذه الصيغة. 

فتح البيان في مقاصد القرآن، حملمد صديق خان 25/5.    )1(
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املبحث الرابع
التأصيل اللغوي أللفاظ الرحمة ومشتقاتها

في ضوء املعاجم اللغوية

إن لفظة الرحمة من األلفاظ التي احتوت عليها كل املعاجم اللغوية، 
فهي لفظة أصيلة في القرآن الكرمي، أصيلة في لغتنا العربية، لم يخل 

منها معجم من املعاجم اللغوية أبًدا. 
فنراها تأتي بصيغة املاضي )رحم(، )رحمته(، )رحمنا(، )رحمناهم(، 

)رحمه( تارة باإلفراد وتارة أخرى باجلمع، وتفيد هنا الدعاء. 
)يرحم(،  )ترحمني(،  )ترحمنا(،  املضارع  بصيغة  كذلك  وترد 
فيها  األلفاظ  وهذه  )ترحمون(  )سيرحمهم(،  )يرحمنا(،  )يرحمكم(، 
والسني،  املضارع  الفعل  يعبر عنه  الذى  االستقبال،  الداللة على صيغة 
التعبير  وأيًضا  اإلضافة،  ياء  عليه  الدال  باإلفراد  التعبير  أيًضا  وفيها 

باجلمع من خالل كاف اخلطاب.... إلخ. 
وهذا  )ارحمهما(،  )ارحمنا(،  )ارحم(،  األمر  فعل  بصيغة  ثالًثا  وترد 
األمر حينما يرد فهو طلب من األدنى لألعلى، فيراد به الدعاء أو الرجاء 
، حيث ورد هذا األمر من خالل  العبد لربه  أو املسألة)1(، وهذا من 

املفرد، وكذلك من خالل اجلمع للمخاطب. 
يراجع: البحر احمليط في أصول الفقه، للزركشي 280/3   )1(
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وترد كذلك لفظة )رحمة( معرفة تارة بألف والم، وتارة أخرى بدون ألف 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   والم باعتبار املصدر، ونرى معناها اخلير والنعمة 
ٻ  پ  پ  پ( ]يون�ص:21[، ومعناها أيضا الرزق)1( )ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہہ( ]هود:9[، وقوله كذلك 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀڀ( ]الإ�صراء[، 

اللفظ مشترًكا، وسياق اجلملة هو الذى يحدد املعنى  وتارة رابعة يأتي 
املراد مثل لفظة )الرحم(، فهي من األلفاظ املشتركة، حيث إنها: »موضع 
تكوين اجلنني ووعاؤه في البطن، والقرابة أو أسبابها )يذكر ويؤنث( )ج( 
ذوي  من  وال  العصبة،  من  ليسوا  الذين  األقارب،  األرحام  وذوو  أرحام، 
الفروض: كبنات اإلخوة وبنات األعمام«)2(، ونرى كذلك أيًضا لفظة من 
مشتقات )رحم( وتكون خاصة بالنساء وحدهن، حيث إن الضمير فيها 

عائد على النساء، وهو ما يفهم من سياق احلديث )أرحامهن(. 
وبنظرة لغوية إلى الفرق بني لفظ )الرحمن( ولفظ )الرحيم(، نرى أن 

الرحمن جاءت على وزن فعالن، والرحيم جاءت على وزن فعيل. 
حيث إن: »صيغة فعالن تفيد احلدوث والتجدد، وصيغة فعيل تفيد 
الثبوت، فجمع اهلل  لذاته هذين الوصفني، إذ لو اقتصر على رحمن 
اقتصر  ولو  وريان،  كعطشان  تزول  قد  أن هذه صفة طارئة،  لظن ظان 
على رحيم، لظن أن هذه صفة ثابتة، ولكن ليس معناه استمرار الرحمة 
على  وقد متر  فيها،  يكرم  ال  أوقات  الكرمي  على  قد متر  إذ  وجتددها، 
الرحيم أوقات ال يرحم فيها، واهلل  متصف بأوصاف الكمال، فجمع 
بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي الرحمة، وأن رحمته مستمرة 

لسان العرب، البن منظور 230/12.    )1(
لسان العرب، البن منظور 230/12، تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي230/32، املعجم    )2(

الوسيط، تأليف/ مجموعة من الباحثني335/1. 
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ومتجددة ال تنقطع، حتى ال يستبد به الوهم بأن رحمة اهلل  تعرض 
، فجمع اهلل كمال االتصاف  ثم تنقطع، أو قد يأتي وقت ال يرحم فيه 

بالرحمة لنفسه«)1(. 
هذه أهم األلفاظ املتعلقة بلفظة الرحمة ومشتقاتها وداللتها اللغوية، 
التي إن دلت على شيء، فإمنا تدل على اجلذور الثابتة ملوضوع بحثنا، 

ومدى أصالته ومتانته في املعاجم اللغوية. 

معجم الفروق الداللية في القرآن الكرمي، للدكتور/ محمد محمد داود ص444.    )1(
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اخلامتة

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا محمد، الرحمة 
املهداة، والسراج املنير األمني، وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد،،، 

بحثنا  موضوع  مع  بالقصيرة  ليست  الزمن  من  ملدة  معايشة  فبعد 
أن  لنا  ميكن  موضوعية«  تأصيلية  دراسة  الكرمي  القرآن  في  »الرحمة 

نستنبط بعض ثمار هذه الدراسة، ومتثلها النتائج التالية: 
أواًل: اشتمال القرآن الكرمي على كل ما حتتاج إليه البشرية من أخالق 
وعبادات ومعامالت، تسمو باجلانب الروحي داخل اإلنسان هو 

في أمس احلاجة إليها. 
ثانًيا: مدى أصالة لفظة الرحمة وكل مشتقاتها املتعلقة بها، سواء كان 
هذا في القرآن الكرمي، أو في املعاجم اللغوية، فهي أصل أصيل 

ال خالف في ذلك. 
ثالثًا: كثرة املعاني الدالة عليها لفظة الرحمة ومشتقاتها، حيث تنوعت 
الكلمات وتعددت املعاني والعبارات مع أن األصل واحد غير مكرر 
)رحم(، وهذا يُعد من إعجاز القرآن الكرمي في استعماله للفظ 

القرآني الواحد بطرق شتى ومعاني متعددة. 
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رابًعا: ورود لفظة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي خمس مرات 
األمر  وبصيغة  مرات،  سبع  املضارع  وبصيغة  املاضي،  بصيغة 
ثالث مرات، وبصيغة االسم واملصدر خمس عشرة مرة، وبصيغة 

أفعل التفضيل مرة واحدة فقط. 
أما عن التوصيات فتتمثل فيما يلي: 

أواًل: يوصى الباحث اجلامعات عموًما بأن حتذو حذو جامعة امللك 
وفرصة  فهي سنة حسنة  املؤمترات،  مثل هذه  في عقد  سعود 
العلماء واملفكرين واملثقفني، وفيها داللة على مدى  للقاء  طيبة 

ترابط األمة العربية اإلسالمية وقوة مركزها. 
املؤمترات  في  تتبنى  أن  خصوًصا  اجلامعة  الباحث  يوصي  ثانًيا: 
مؤمتًرا  يكن  لم  -إن  تدارس  املؤمتر  هامش  على  ولو  القادمة 
مستقاًل- سلسلة اجلانب األخالقي في الدين اإلسالمي، فهذه 
وأصالة  وتوضيح  لبيان  الدعوية  الوسائل  إحدى  املؤمترات 
أخالقنا اإلسالمية، التي أصبحنا في حاجة ملحة لها كحاجتنا 
يليه مثاًل الصبر،  الرحمة،  العام  للطعام والشراب، فمثاًل هذا 

يليه مثاًل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.... وهكذا. 
قواًل  بينهم  فيما  يترحموا  بأن  اإلسالم  أبناء  الباحث  يوصي  ثالًثا: 
أرسل  الذى  األساس  هي  الرحمة  لكون  وذلك  وفعاًل،  وسلوًكا 
اهلل  الرسول من أجلها، حيث خلص اهلل  رسالة رسولنا 

الكرمي في قوله: )ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء[. 
رابًعا: دراسة األخالق اإلسالمية من منظور جديد منظور التأصيل 
القرآني للفظة ومشتقاتها في سياق ورودها في اآليات والسور، 
واحلوارات  املؤمترات  في  به  يهتم  قلما جتد من  املنظور  وهذا 
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منهجه  وعلى  حياتنا،  دستور  الكرمي  القرآن  إن  حيث  العلمية، 
تسير أوطاننا. 

ونشر  تعكف على طبع  امللك سعود  إنشاء جلنة من جامعة  خامًسا: 
سلسلة األخالق، لتكون زاًدا لألمة اإلسالمية عموًما - والدعاة 
إلى اهلل خصوًصا- تستضيء بنورها، وتسير في ضيائها، فال 
اهلل  للمستقبل، وإال ملا قال  شك أن املاضي فيه أعظم اإلفادة 

تعالى: )ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]يو�صف-111[. 
اهلل  بها علّي؛ فإن كنت  هذه بعض النتائج والتوصيات، التي مّن 
قد ُوفقت فهذا من فضل اهلل علي وعلى الناس، وإن كانت األخرى فمن 
ذلك  ولّي  إنه  برحمته،  يرحمنا  أن  اهلل  وأسأل  الشيطان،  ومن  نفسي 

والقادر عليه. 
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكرمي	 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرمي، لإلمام/ أبي السعود . 1

العمادي محمد بن مصطفى )ت: 982هـ(، نشر: دار إحياء التراث 
العربي، بيروت )بدون(. 

إعراب القرآن، لإلمام/إسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني . 2
)ت: 535هـ(، تقدمي وتوثيق: د/فائزة بنت عمر املؤيد، فهرسة مكتبة 

امللك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة: األولى، 1415هـ - 1995م. 
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املقدمة

ليس خافًيا أنه ليس بوسع أي باحث اإلملام بكل ما ورد في القرآن الكرمي 
في  واملوضوعات  املواقف  بتنوع  تنوعت  سياقاتها  أن  والسيما  الرحمة،  عن 
املوضوعات  هذه  من  جانًبا  تناول  على  الباحثة  حرصت  هنا  من  القرآن، 
وحتديًدا تلك التي اقترنت بالفعل )ُقْل(، والهدف من اختيار هذه السياقات ملا 
 S في فعل األمر من قوة إجنازية أواًل، وظاهرة خطاب اهلل لرسوله الكرمي
بالفعل )ُقْل( التي جندها في مواضع كثيرة من القرآن الكرمي ثانًيا، وسنحاول 

أن نتبني األغراض واملقاصد من اقتران آيات الرحمة بهذا الفعل. 

مشكلة البحث
لكل خطاب إستراتيجية مناسبة يعمد إليها املرسل في خطابه، لتعبر عن 
قصده وحتقق هدفه، ولقد متيز القرآن الكرمي بإعجازه اللغوي وبأنساقه 
محاولة  في  البحث  مشكلة  تولدت  هنا  ومن  بها،  انفرد  التي  التركيبية 
)ُقْل( بسياقات الكالم  الفعل  اقتران  الكشف عن الدالالت واملقاصد من 
عن الرحمة التي وجدناها متنوعة، وسنحاول الكشف عما بوسعنا كشفه 
من دالالت ومقاصد من خالل البنى التركيبية لهذه اآليات، واملوضوعات 
التي  العالقة  وأوجه  الصياغة،  هذه  خالل  من  عليها  التنبيه  أُريد  التي 
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جمعت الفعل )ُقْل( مبا يليه من خطاب، وغير خاٍف ما في هذا الفعل من 
قوة إجنازية تتحقق مبجرد النطق به، وتوظيف هذا الفعل يلمح إلى أهمية 

ما يليه من خطاب، والسيما أن اهلل هو اآلمر، والرسول S هو املأمور. 

منهج البحث:
عمدت الباحثة إلى توظيف منهج التحليل اللغوي والتداولي. 

خطة البحث:
التمهيد  في  فعمدنا  ومبحثني،  متهيد  بني  البحث  خطة  توزعت 
)ُقْل(  الفعل  ووظائف  وأبعادها،  اإلقناع  إستراتيجية  مفهوم  بيان  إلى 
اللغوي  اللغوية والتداولية، فضاًل عن تأصيل ملفهوم الرحمة في احلقل 
تقسيم  جاء  آليات  من  إستراتيجية  تتضمنه  ملا  وفًقا  واالصطالحي. 
البحث على مبحثني. تخصص املبحث األول بالبعد احلجاجي الستعمال 
األدوات اللغوية في آيات الرحمة. وتصدى املبحث الثاني للبعد احلجاجي 
الستعمال العالقات شبه املنطقية )السلم احلجاجي( في آيات الرحمة. 
هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج. ومن اهلل التوفيق. 

إستراتيجية اإلقناع: املفهوم واألبعاد
مقتضيات  مع  تتناسب  ومتناسقة  منظمة  بكيفيات  اللغة  تستعمل 
السياق، وهنا تبرز سمة التخطيط عبر تََبني إستراتيجية معينة للوصول 

بهذه الكيفيات اللغوية إلى حتقيق أغراضها ومقاصدها. 
بالعلوم  تداوله  يكثر  إذ  حربية،  مرجعية  ذو  )اإلستراتيجية(  ومصطلح 
احلربية، فدخول املعركة البد من أن يسبقه تخطيط، وأن نستعني بإستراتيجية 
في  أقوال  إجناز  وفقها  يتم  وأساليب  بطرائق  وذلك  الهدف،  لبلوغ  محكمة 
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املقام  في  خطة  فاإلستراتيجية  اخلطاب)1(،  بقواعد  محكمني  ونسق  سياق 
البعد  أولهما:  بعدين:  ذات  خطة  وهي  املنشود،  الغرض  إلى  للوصول  األول 
التخطيطي، وهذا البعد يتحقق في املستوى الذهني. وثانيهما: البعد املادي 
الذي يجّسد اإلستراتيجية لتتبلور فيه فعاًل على أرض الواقع، ومتثله اللغة)2(. 
وتعني  اخلطاب،  إستراتيجيات  حتت  تنضوي  اإلقناع  وإستراتيجية 
مستمرة،  بصفة  له  مخطًطا  خطاًبا  يكون  املنجز  اخلطاب  أن  األخيرة 
عن  تعبر  مناسبة  إستراتيجية  توظيف  إلى  خطابه  في  املرسل  يعمد  إذ 
مقصده وحتقق هدفه)3(. وهي إستراتيجية تداولية، تكتسب اسمها من 
هدف اخلطاب، وينبني فعل اإلقناع وتوجيهه دوًما على افتراضات سابقة 
بشأن عناصر السياق خصوًصا املرسل إليه، وتستعمل هذه اإلستراتيجية 
من أجل حتقيق أهداف املرسل. وهناك عدة مسوغات ترجح استعمال 

إستراتيجية اإلقناع من أهمها)4(: 
• أن تأثيرها التداولي في املرسل إليه أقوى ونتائجها أثبت ودميومتها 	

أبقى، ألنها تنبع من حصول اإلقناع عند املرسل إليه غالًبا. 
• ا حتققه من نتائج تربوية، إذ تستعمل هذه اإلستراتيجية في 	 فضاًل عمَّ

الدعوة، وهذا ما جنده ماثاًل في دعوة الرسول S سواء في القرآن 
أو في السنة النبوية. 

• األخذ بتنامي اخلطاب بني طرفيه )املرسل واملرسل إليه( عن طريق 	
استعمال احلجاج، فاحلجاج شرط في ذلك، ألن من شروط التداول 
ينظر: إستراتيجية اخلطاب في أخبار الثقالء مقاربة تداولية، رسالة تقدمت بها صفية حمادو    )1(
لنيل  العربية  اللغة  واللغات، قسم  اآلداب  كلية  وزو/ اجلزائر-  مولود معمري-تيزي  إلى جامعة 

شهادة املاجستير: 80 
ينظر: إستراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدالهادي بن ظافر الشهري: 53.    )2(

ينظر: املصدر نفسه: 56.    )3(
ينظر: املصدر نفسه: 447-444.    )4(
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شرط اإلقناعية، فاملرسل عندما يطالب غيره مبشاركته اعتقاداته، 
فإن مطالبته ال تكتسي صفة اإلكراه، وال تندرج على منهج القمع، 
وإمنا تتبع في حتصيل غرضها سباًل استداللية متنوعة جتر الغير 

إلى االقتناع برأي احملاور. 
وللوصول إلى مستويات إقناعية في أي خطاب البد من آليات نستعني 
املرسل  يستعمل  التي  األبرز  اآللية  ويعد احلجاج  الغاية،  هذه  لتحقيق  بها 
تعاريف كثيرة،  اللغة فيها، وتتجسد عبرها إستراتيجية اإلقناع، وللحجاج 
بيد أن أكثرها شمواًل التعريف الذي وضعه بيرملان وتيكيتاه، إذ يجمع بني 
شكل احلجاج والغاية منه، إذ يريان أن “إذعان العقول بالتصديق ملا يطرحه 
املرسل أو العمل على زيادة اإلذعان هو الغاية من كل حجاج، فأجنع حجة 
هي تلك التي تنجح في تقوية ِحّدة اإلذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه 
إلى املبادرة سواء باإلقدام على العمل أو باإلحجام عنه، أو هي على األقل 

ما حتقق الرغبة عند املرسل إليه في أن يقوم بالعمل باللحظة املالئمة”.
واملالحظ أن هذا التعريف يولي اإلقناع مكانته بأن جعل منه لُبَّ العملية 
احلجاجية، كما اعتبره أثًرا مستقبلّيًا يتحقق بعد التلفظ باخلطاب، لينتج 
أو  باإلقدام  سواء  ما  موقف  اتخاذ  أو  معني  عمل  مبمارسة  القرار  عنه 
باإلحجام، وبهذا فدور احلجاج يقف عند حتقيق اإلقناع. وهذا احلد هو ما 
مينحه صالحية الستعماله آلية في السياقات املتنوعة مثل الدعوة إلى اهلل، 

وطلب احلقوق، واإلقالع عن اخملدرات، وما إلى ذلك)1(. 
إن اللغة بوصفها عنصًرا تواصلّيًا فعااًل تعد الوسيلة املثلى لتجسيد الفعاليات 
احلجاجية، بأساليب تخضع للمقتضيات السياقية، وهذه )الفعالية احلجاجية، 
بالغية،  وتأثيرات  أسلوبية  مبهارات  إال  تظهر  ال  خطابية  فعالية  باعتبارها 
متطلبات  باعتبارها  واالبتكارية  اإلبداعية  للشروط  تخضع  العوامل  فهذه 

ينظر: إستراتيجية اخلطاب في أخبار الثقالء مقاربة تداولية،: 457-456.    )1(
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جمالية وألبسة يتلبسها مسار احلجاج وعالقاته الداخلية، هكذا تتفاوت قيمة 
والتبيني  البيان  إلى آخر، فاألساليب ومهارات  العوامل من نص حجاجي  هذه 
التأثير واإلقناع()1(. ولقد  تقوي احلجج وتزيد من فعاليتها، أي تعمل ملصلحة 
حرص البيان القرآني في خطابه ملتلقيه على تعزيز دعوة الرسول S باحلجج 
واالقتناع  والتصديق  واإلذعان  التسليم  إلى  بهم  دفعت  طاملا  التي  والبراهني 

بصدق دعوته عليه الصالة السالم، بل وتبنيها بدخولهم في اإلسالم.

ُقْل: وظائفها اللغوية والتداولية 
بادئ ذي بدء إن هذا الفعل أخذ حيًزا الفًتا لالنتباه في االستعمال القرآني، 
في  تتزاحم  وهنا   ،S الرسول  إلى  موجه  خطاب  وهو  وروده،  لكثرة  نظًرا 
الذهن تساؤالت عن األغراض واملقاصد، التي تستدعي توظيف هذه املادة 
املعجمية، وبهذه الصياغة النحوية واستحضارها في سياقات دون غيرها، 
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن الرسول S مكلف بقول كل آية تُوحى إليه، فلماذا 

يُستحضر الفعل )ُقْل( في آيات وال جنده في آيات أخرى؟ 
وللشيخ محمد متولي الشعراوي وقفة عند هذا الفعل وبواعث توظيفه 
نعرف  أن  »ولنا  يقول:  وذلك حني   ،S الرسول  لسان  بذكره على  والتبليغ 
أن كل »قل« إمنا جاءت في القرآن كدليل على أن ما سيأتي من بعدها هو 
بالغ من الرسول S َ عن ربه، بالغ لألمر وللمأمور به، إن البعض ممن في 

قلوبهم زيغ يقولون: كان من املمكن أن يقول الرسول: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ( ]اآل عمران:31[ لهؤالء نقول: لو فعل الرسول S  ذلك لكان قد أدى 

»املأمور به« ولم يؤد األمر بتمامه. ملاذا؟ ألن األمر في »قل«.. واملأمور به )ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ( وكأن الرسول S في كل بالغ عن اهلل بدأ بـ»قل« إمنا يبلغ 
»األمر« ويبلغ »املأمور به« مما يدل على أنه مبلغ عن اهلل في كل ما بلغه من 
االستدالل احلجاجي التداولي وآليات اشتغاله، رضوان الرقبي، عالم الفكر، العدد2، اجمللد 40-    )1(

.69 :2011
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اهلل. إن الذين يقولون: يجب أن حتذف »قل« من القرآن، وبداًل من أن نقول: 
نقول:  لهؤالء  ٻ(.  )ٻ   فلننطقها:  ]الإخال�ص[  ٻٻ(  ٻ   ٻ   )ٱ  

إنكم تريدون أن يكون الرسول قد أدى »املأمور به« ولم يؤد »األمر««)1(. 
ولعل في استعمال هذا الفعل تبليغ مزدوج وتكرار ملا بعد فعل القول، إذ إن 
أمر اهلل لنبيه الكرمي أن يقول، هو إخبار وتبليغ أول من اآلمر إلى املأمور بأن 
يقول: كذا وكذا، والتبليغ الثاني يتمثل في إشهار هذا اخلطاب بني الناس، 
القرآن هو  تنبيه وتذكير للمخاطبني أن  الفعل  الفعل، وكأن في هذا  وبذكر 
، وليس من عند الرسول يقوله من ذات نفسه، وهذا  وحي من عند اهلل 
تفنيد لتلك املقوالت التي وجهت إلى الرسول S من لدن الكفار بأن القرآن 
S، فمجيء هذا الفعل يومئ إلى وجود  ليس منزاًل، وأنه ابتدعه الرسول 

سلطة عليا آمرة، فال قول وال فعل يكون إال مبقتضى هذه السلطة. 
فالَقْول:  املعجمية،  ودالالتها  اللغوية  باملادة  األخرى على صلة  والقضية 
َكاَن  تَاما  اللَِّسان  ِبِه  َقاَل  لفظ  كل  َوُهَو  )قول(  وأصله  التَّْقِريب،  الَْكاَلم على 
أَو نَاِقًصا. َو » قلت« ِفي َكاَلم الَْعَرب: ِإنََّما َوقعت على أَن حتكي بَها َما َكاَن 
كاَلًما اَل قوال. يَْعِني بالْكاَلم: الْجمل، َكَقْوِلك: زيد منطلق َوَقاَم زيد. والكالم 
البد من أن يكون مقترًنا بالفائدة، وإال ال يعد كالًما. َفَأما التجوز ِفي تسمية 
االعتقادات واآلراء قواًل، َفأِلَن ااِلْعِتَقاد يخفى َفاَل يعرف ِإالَّ بالَْقْول، أَو ِبَما 
بالَْقْول، سميت  ِإالَّ  اَل تظهر  َكانَت  ا  َفلَمَّ الَْحال،  الَقْول من َشاهد  يقوم مَقام 
باسم  ْيء  الشَّ يُسمى  َكَما  َعلَيَْها،  َدِليال  الَقْول  َوَكاَن  لََها،  َسببا  َكانَت  ِإْذ  قواًل، 
َغيره ِإذا َكاَن مالبسا لَُه َوَكاَن الَقْول َدِلياًل َعلَيِْه)2(. من هنا ومن خالل هذا 
التفسير املعجمي لفعل القول ميكن أن نستنتج املقتضى املعجمي الذي يشير 
متضمن  اهلل  كالم  ألن  االعتقاد،  معنى  فيه  )ُقْل(  األمر  فعل  وجود  أن  إلى 
شرائعه وأحكامه، والرسول مؤمن بكل ما يُوَحى إليه، فعندما يجهر الرسول 

تفسير الشعراوي: 1418-1417/3.    )1(
ينظر: احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده 6/ 561.    )2(
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S بهذا الفعل يكون قد جهر مبعتقده ورأيه الذي يؤمن به، فمنطوق الفعل 
)ُقْل( يحيل إلى مقتضاه املعجمي وهو االعتقاد، فضاًل أن الرسول S ملزم 
ُمَبلغ   S فهو  نقصان،  أو  زيادة  دون  من  عليه  يتنزل  كما  القرآن  بتوصيل 
للرسالة اإللهية. وهنا تبرز الوظيفة التداولية لهذا الفعل التي تخدم مهمة 
الرسول ودعوته، ألن في األصل الفعل قال ومشتقاته تستعمل ليُحكى بها، 
يُحكى  أن  على  العرب  كالم  في  وقعت  إمنا  »قلْت«  أن  »واعلم  قال سيبويه: 
فعل  من  الضرب  هذا  يُخرج  استعمال  وهو  القول،  بها  يُحكى  أي:  بها«)1(. 
»قال« عن سائر األفعال املوجودة في اللغة، ويفرده بحكم ال يتوّفر في سواه، 
اللغة لإلنسان، فاستعملها  توفرها  التي  الطبيعية  التسجيل  آلة  فهو مبثابة 
لنقل الكالم من دون أن ينتظر اختراع اآلالت التي تستعمل لهذا الغرض)2(. 

يتضح ملتأمل السطور السابقة أن املقتضى املعجمي لفعل القول يفضي 
إلى أنه ال بد من أن يتلفظه اللسان أي: ينطقه، وهذا الفعل اللغوي يكتنز 
قوة إجنازية تتحقق مبجرد القيام بهذا العمل، وهو فعل القول انطالًقا من 
املقتضى املعجمي له الذي مفاده أن القول )كل لفظ َقاَل ِبِه اللَِّسان( فهذه 
الكلمة لها في ذاتها مقتضى معجمي، حتى إذا ما أقحمت في التركيب غدت 
املعجمي،  انطالًقا من معناها  التركيب،  ذلك  مسؤولة عن ظهور مقتضى 
وبناء عليه يكون من شأن املقتضى املعجمي أن يسم امللفوظ الذي يحمله 

مبسمى داللي وحجاجي خاص، أو ما يسمى )بوقع الكلمة املعنوي()3(. 
التي  النحوية  الوظيفة  فيها هي  النظر  من  البد  التي  األخرى  واملسألة 
الصياغة  لهذه  أن  شك  وال  أمر،  فعل  كونه  وهي  )ُقْل(،  الفعل  بها  ينهض 
النحوية وظائف تواصلية إبالغية أو أغراض ومقاصد، ال ميكن أن تتحقق 
املتكلم ومنزلته  إلى أحوال  النظر  بد من  الصياغة، وفي األمر ال  بهذه  إال 
الكتاب: 122/1. وينظر: أصول حتليل اخلطاب في النظرية النحوية العربية، محمد الشاوش: 623/2.    )1(

ينظر: أصول حتليل اخلطاب في النظرية النحوية العربية: 2/ 622.    )2(
ينظر: احلجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، عبداهلل صولة: 88 و90.    )3(
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مقارنة مع اخملاطب، وهذه رؤية تداولية )1(، ألن األمر بصيغته هذه يعد فعاًل 
ذا قوة إجنازية، إنه فعل ال يستعمل للوصف واإلخبار، وليس خاضًعا للصدق 
أو الكذب، فمن خالل هذه األفعال ميكن إجناز أفعال، فمجرد النطق بها 
يشكل في حد ذاته فعاًل معيًنا، أي: نشاًطا يهدف إلى تغيير واقع، وللتأثير 
وقوته  وسلطانه  الكالم  سلطة  تتجلى  هنا  ومن  األشياء،  وفي  الغير  في 
اإلجنازية، وفعل األمر يتمثل إجنازه في محاولة دفع اخملاطب للقيام بفعل 
معني، ومعلوم أن املتكلم ال يصدر أمًرا إال إذا كان راغًبا فعاًل في أن ينفذه 
اخملاطب، فهو إلزام من قبل املتكلم، والتزام من قبل اخملاطب)2(، وعندما 
إن  من حيث  اإلجنازية،  قوته  اهلل  ستتضاعف  من  األمر صادًرا  يكون 

القصد من ورائه حتقيق مصلحة للعباد، وإحداث التأثير ومن ثَمَّ اإلقناع. 

تأصيل مفهوم الرحمة في احلقل اللغوي واالصطالحي. 
لن نأتي بجديد إذا قلنا: إن الرحمة مبدأ راسخ في اإلسالم، إنها متماهية 
بدعوته وشرائعه، وليس بالضرورة ذكر لفظ الرحمة أو إحدى مشتقات هذا 
اجلذر للتدليل على رحمة اإلسالم، إذ كثيًرا ما نستشعرها بكل ما جاء في 

 .S القرآن الكرمي، واألفعال واألقوال التي صدرت عن الرسول
ُف، واملْرَحَمُة ِمثْلُُه، َوَقْد َرِحْمتُُه  ُة والتََّعطُّ قَّ ْحمة: من رحم، وتعني: الرِّ والرَّ
املرأة،  »َرِحُم  ِحُم:  والرَّ بَْعًضا.  بَْعُضُهْم  َرِحَم  القوُم:  وتَراَحَم  َعلَيِْه.  ْمُت  وتََرحَّ
للقرابة، لكونهم خارجني  ِحُم  الرَّ َرُحوٌم تشتكي رحمها. ومنه استعير  وامرأة 
]الكهف:81[،  )ۇ  ۆ(  تعالى:  قال  وُرْحٌم«)3(.  َرِحٌم  يقال:  واحدة،  رحم  من 
ْحَمُة رّقة تقتضي اإلحسان إلى الَْمْرُحوِم، ودوافع الرحمة متعددة، فقد  والرَّ

ينظر: التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي: 105.    )1(
ينظر: سلطة الكالم وقوة الكلمات، أبو بكر العزاوي، مجلة املناهل، السنة 25- العدد: 63-62،    )2(

1422ه-2001م: 140-135. 
املفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني: 347.    )3(
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تستعمل تارة في الّرّقة اجملّردة، وتارة في اإلحسان اجملّرد عن الّرّقة، نحو: 
ِحيُم فِإمنا ُذِكَر بَْعَد  ْحَمُة: الَْمْغِفَرةُ؛ َوَقْولُُه تََعالَى.. فَأما الرَّ َرِحَم اهلل فالًنا. والرَّ
ِحيَم َقْد يَُكوُن ِلَغيِْرِه؛ َقاَل  ،. َوالرَّ ْحمن َمْقُصوٌر َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ْحمن ألَن الرَّ الرَّ
ِحيِم بَْعَد اْسِتْغَراِق  ِحيِم. َفِجيَء ِبالرَّ ْحمن الرَّ : ِإمنا ِقيَل: ِبْسِم اللَِّه الرَّ الَْفاِرِسيُّ
ْحمُن اْسٌم ِمْن أَسماء اللَِّه  اُج: الرَّ جَّ ْحمِن َمْعنَى الرْحَمة ِلتَْخِصيِص. َقاَل الزَّ الرَّ
َعزَّ َوَجلَّ َمْذُكوٌر ِفي الُْكتُِب األَُول، َولَْم يَُكونُوا يَْعِرُفونَُه ِمْن أَسماء اللَِّه؛ ويَْعِني 
أَصحاب الُْكتُِب األَُوِل، َوَمْعنَاهُ ِعنَْد أَهل اللَُّغِة ُذو الرْحمِة الَِّتي اَل َغايََة بَْعَدَها 
ْحمِة، ألَن َفْعالن ِبنَاءٌ ِمْن أَبنية الُْمَبالََغِة، وَرِحيٌم َفِعيٌل ِبَمْعنَى فاعٍل)1(.  ِفي الرَّ

ْحَمُن إاّل على اهلل  ، وال يطلق الرَّ ِحيُم من صفات اهلل  ْحَمُن والرَّ  والرَّ
تعالى، من حيث إّن معناه ال يصّح إاّل له، إذ هو الذي وسع كّل شيء َرْحَمًة، 

ِحيُم يستعمل في غيره، وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   والرَّ
ے   ھ   )ھ    :S النبّي  صفة  في  وقال  ]البقرة:182[،  ٺ( 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۆۈ( ]التوبة:128[، وقيل: إّن اهلل تعالى: هو رحمن الّدنيا، ورحيم اآلخرة، 
يختّص  اآلخرة  وفي  والكافرين،  املؤمنني  يعّم  الّدنيا  في  إحسانه  أّن  وذلك 

ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   )ٿ   تعالى:  قال  هذا  وعلى  باملؤمنني، 
والكافرين،  للمؤمنني  عاّمة  الّدنيا  في  أنها  تنبيًها  ]الأعراف:156[  ڤ  ڤ( 
وفي اآلخرة مختّصة باملؤمنني)2(. إن اسم الرحمن يستغرق ُكل رحمة تالزم 
واللطف  والعناية  والتقومي،  والتقدير  الوجود  حيث  من  كافة،  اخمللوقات 
برحمته،  عليه  تفضل  وتعالى  تبارك  واهلل  إال  مخلوق  من  فما  واإلحسان، 

عندما أوجده بعد أن لم يكن، وعندما خلقه باتزان وقدر وعدل وتسوية)3(. 
ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/ 231-230.    )1(

ينظر: املصدر نفسه: 348-347.    )2(
التمكني،  رحمة  العلم..  رحمة  الهداية..  رحمة  الكرمي:  القرآن  في  الرحمة  مفاهيم  من  ينظر:    )3(

http://almarefh. net/ ،عمران نزال
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وما  والرحيم(،  )الرحمن  تعالى  اهلل  اسمي  في  نظرات  القيم  والبن   
ْحَساِن، َوالُْجوِد  اختص بكل اسم من صفات، وذلك حني يقول: َوِصَفاُت اإْلِ
ْحَمُن  َفالرَّ ْحَمِن.  الرَّ ِباْسِم  أََخصُّ  َواللُّْطِف  أَْفِة  َوالرَّ َوالِْمنَِّة،  َوالَْحنَاِن   ، َوالِْبرِّ

اِحُم ِلِعَباِدِه، َوِلَهَذا يَُقوُل تََعالَى: )جث   ِحيُم الرَّ ْحَمُة َوْصُفُه، َوالرَّ الَِّذي الرَّ
مث  ىث( ]الأحزاب:43[، )ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]التوبة:117[ َولَْم يَِجْئ: 
ْحَمِن الَِّذي ُهَو َعلَى  َرْحَمُن ِبِعَباِدِه، َواَل َرْحَمُن ِبالُْمْؤِمِننَي، َمَع َما ِفي اْسِم الرَّ
َوْزِن َفْعاَلِن ِمْن ِسَعِة َهَذا الَْوْصِف، َوثُبُوِت َجِميِع َمْعنَاهُ الَْمْوُصوِف ِبِه. َفِبنَاءُ 
ُموِل، َوِلَهَذا يَْقِرُن اْسِتَواَءهُ َعلَى الَْعْرِش ِبَهَذا ااِلْسِم َكِثيًرا،  َعِة َوالشُّ َفْعاَلِن ِللسَّ

ڇڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    ، ]طه[  ڑڑ(  ژ   ژ   )ڈ      تََعالَى:  َكَقْوِلِه 
ْحَمِن،  الرَّ ِباْسِم  َعْرِشِه  َعلَى  َفاْستََوى  ]الفرقان:59[  ڎ(  ڍ  ڌ  ڌ   
ْحَمُة ُمِحيَطٌة ِبالَْخلِْق َواِسَعٌة  أِلَنَّ الَْعْرَش ُمِحيٌط ِبالَْمْخلُوَقاِت َقْد َوِسَعَها، َوالرَّ
لَُهْم، َكَما َقاَل تََعالَى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[، َفاْستََوى َعلَى 
َوِفي  َشْيٍء،  ُكلَّ  َرْحَمتُُه  َوِسَعْت  َفِلَذِلَك  َفاِت،  الصِّ ِبَأْوَسِع  الَْمْخلُوَقاِت  أَْوَسِع 
ا َقَضى  ِحيِح ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه S: »لَمَّ الصَّ
اللَُّه الَْخلَْق َكتََب ِفي ِكتَاٍب، َفُهَو ِعنَْدهُ َمْوُضوٌع َعلَى الَْعْرِش: ِإنَّ َرْحَمِتي تَْغِلُب 
َبُب  ْحَمُة ِهَي التََّعلُُّق، َوالسَّ َغَضِبي«. َوِفي لَْفٍظ: »َفُهَو ِعنَْدهُ َعلَى الَْعْرِش«. َوالرَّ
ْحَمُة  ُة ِمنُْه لَُهْم، َوالرَّ بُوِبيَّ الَِّذي بَيَْن اللَِّه َوبَيَْن ِعَباِدِه، َفالتَّْأِليُه ِمنُْهْم لَُه، َوالرُّ
َسَبٌب َواِصٌل بَيْنَُه َوبَيَْن ِعَباِدِه، ِبَها أَْرَسَل ِإلَيِْهْم ُرُسلَُه، َوأَنَْزَل َعلَيِْهْم ُكتَُبُه، َوِبَها 
َهَداُهْم، َوِبَها أَْسَكنَُهْم َداَر ثََواِبِه، َوِبَها َرَزَقُهْم َوَعاَفاُهْم َوأَنَْعَم َعلَيِْهْم، َفَبيْنَُهْم 

ْحَمِة)1(.  َوبَيْنَُه َسَبُب الُْعبُوِديَِّة، َوبَيْنَُه َوبَيْنَُهْم َسَبُب الرَّ
جتد  تكاد  فال  وواسعة،  عظيمة  قيمة  الكرمي  القرآن  في  وللرحمة   
سببها  ومقصدها،  علتها  الرحمة  وكانت  إال  القرآن  تناولها  قضية 
لكانت  أخرى  بكلمة  الدين اإلسالمي  اسم  استبدال  أمكن  ولو  وغايتها، 

ينظر: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني: 36-34.    )1(
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كلمة الرحمة هي الكلمة األولى، ولكان اسم الدين هو دين الرحمة، وقد 
أثبت اهلل تعالى هذا املعنى في ذكره ملهمة الرسول عليه الصالة والسالم 
بالرحمة للعاملني كافة، بقوله تعالى: )ک  ک  گ  گ  گ گ( 

]الأنبياء:107[)1(. 

ينظر: من مفاهيم الرحمة في القرآن الكرمي.    )1(



392

املبحث األول
البعد احلجاجي الستعمال األدوات اللغوية

في آيات الرحمة

عمدنا في تقسيم البحث إلى اعتماد تقنيات احلجاج منطلًقا في هذا 
التقسيم، من هنا سنرصد في املبحث األول األدوات اللغوية. ويندرج حتت 
هذه األدوات ألفاظ التعليل، مبا فيها الوصل السببي والتركيب الشرطي، 
احلاصل،  والوصف، وحتصيل  بالتبادل  واحلجاج  اللغوية  األفعال  وكذلك 
حججه،  وبناء  احلجاجي  خطابه  لتركيب  األدوات  هذه  املرسل  ويستعمل 
بحسب مقتضيات السياق وظروف اخلطاب)1(، من هنا تعد هذه األدوات 
وسائل توظف في خطاب يقصد املرسل إلى إقناع املرسل إليه بقضية ما. 

التركيب الشرطي: 
يبرز الشرط بوصفه تقنية حجاجية من خالل ذلك التعالق، الذي يتشكل 
التعالق تتولد طاقة حجاجية  بني جملتي الشرط واجلزاء، فبواسطة هذا 
احلوار  طرفا  فيها  يحرص  التي  واجلدال،  احملاورة  سياقات  في  تستعمل 
على إقناع الطرف اآلخر بقوة حجته. وتعد أداة الشرط )إْن( أّمْ هذا الباب، 
واستعملت في القرآن الكرمي في مواضع كثيرة، على نحو ما جنده في قوله 

ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى: 
ڀٺ( ]الأنعام[.

ينظر: إستراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية: 477.    )1(
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تتنوع سياقات ذكر الرحمة بتعدد األغراض واملقاصد، فما اللغة إال وسيلة 
توظف فيها املهارات األسلوبية واملؤثرات البالغية، إلحداث التأثير واإلقناع، 
ومن ثَمَّ حتقيق املقاصد. ولقد استعمل البيان القرآني التركيب الشرطي في 
مواضع كثيرة، كالذي نشهده في هذه اآلية الكرمية، فاآلية تَْفِريٌع َعلَى الَْكاَلِم 
ُمه اليهود، ابِْتَداًء ِمْن َقْوِلِه: )ٱ  ٻ(  اِبِق الَِّذي أَبَْطَل تَْحِرميَ َما َحرَّ السَّ

]الأنعام:143[ والرحمة مستعملة في هذا السياق لإلمهال، فقوله تعالى: )ٻ  

ُهَو  َعنُْهْم  الَْعَذاِب  تَْأِخيَر  ِبَأنَّ  لَُهْم  تَنِْبيٌه  ]الأنعام:147[  ٻ  ٻ  پ  پ( 

تًَة، لََعلَُّهْم يُْسِلُموَن. َوَعلَيِْه يَُكوُن َمْعنَى  ِإْمَهاٌل َداِخٌل ِفي َرْحَمِة اللَِّه َرْحَمًة ُمَؤقَّ
وا َعلَى التَّْكِذيِب بَْعَد َهِذِه الُْحَجِج)1(.  بُوَك ااِلْسِتْمَراَر، أَْي: ِإِن اْستََمرُّ ِفْعِل: َكذَّ
واستعمال أداة الشرط )إْن( يفيد أن هذا التكذيب محتمل الوقوع، فهي لتعليق 
أمر بغيره)2(. »والتعبير بأداة الشك مشير إلى أن احلال يقتضي أن يستبعد أن 
يقع منهم تكذيب بعد هذا«)3(، ولفظ )واسعة( من وسع: ومن أَْسماِئه ُسبَْحانَُه 
َوتََعالَى الواِسُع: ُهَو الَِّذي َوِسَع ِرْزُقه جميَع َخلِْقه وَوِسعْت رحمتُه ُكلَّ َشْيٍء وِغناه 
ُكلَّ َفْقر. والواسع ضد الضيِّق)4(، وجاء لفظ )واسعة( باسم الفاعل لبيان أن 
هذه السعة سمتها الثبات، والذي يعزز هذا الثبات أن موقعها اإلعرابي نعت 
لـ )رحمة( والنعت عنصر ُمَبيِّن ملاهية الرحمة ومدياتها لتنهض هذه الكلمة 
املعجمي، ومن صيغتها الصرفية،  بسلطة حجاجية تكتسبها من مقتضاها 
إلقناع  كافًيا  يكون  لن  رحمة(  ذو  )اهلل  فالقول:  اإلعرابية،  وظيفتها  ومن 
املرسل إليه، وضامًنا له مبديات هذه الرحمة، من حيث إنها تستوعب سلوك 
خصوم الرسول بالصبر عليهم وإمهالهم، لعلهم في نهاية املطاف يؤمنوا، من 
هنا كان اقتران الرحمة بأنها )واسعة( عنصر إقناع وحجة على املقصودين 

ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور: 145-144/8.    )1(
ينظر: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي: 59/4.    )2(

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي: 310/7.    )3(
ينظر: لسان العرب: 8/ 392.    )4(
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باخلطاب -وهم اليهود أو املشركون- وأّيًا كان املقصود من هذا اخلطاب، 
وتضعهم في منطقة آمنة. وهذا مظهر من مظاهر رحمة اهلل بخلقه. بل حتى 
التهديد والوعيد هو مظهر من مظاهر رحمة اهلل بخلقه، وحجة على عدله 
: )پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ(، ألننا نلمس  ، وذلك حني يقول 
حتقق  على  والبراهني  احلجج  تقيم  رحيمة  إلهية  إرادة  الترهيب  ذلك  من 
ثَمَّ رغبة تلح عليهم إلنقاذهم، مما ينتظر املكذب من أهوال،  العذاب، ومن 
فاهلل  خلقنا ويعلم ميول النفس اإلنسانية، وهذه النفوس ُجِبلْت على حب 
من يرحمها وينعم عليها واتباعه، ومتيل بالفطرة إلى حتاشي ما يؤدي بها إلى 
مهاوي العذاب، فحق على هذه النفس أن تكون ممتنة ملن ينذرها ويرهبها، بل 
وحق عليها اتباعه والفوز برضاه، ألن في اإلنذار دلياًل على أن اهلل ال يريد 
تفصيل  فيه  كتاًبا  عليهم  وأنزل  أنذرهم،  أن  بهم  بل من رحمته  يعذبهم،  أن 
لكل شيء، وفيه كشف للغيب، لتتحصل لهم النجاة بذلك، من هنا كان إنذار 
الكافرين بدعوة اإلسالم استدالاًل على رحمة اهلل والسيما أنهم ما زالوا في 
دار األمن والسالمة، وحري بصاحب الفطرة السليمة االقتناع واالتباع بأن 
ثَمَّ في ذلك دليل على أن من مترد  يتدارك ما هو عليه من الضاللة، ومن 
وعصى فقد عدل عن الفطرة، وانسلخ من إنسانيته، فكان حًقا عليه وصف 

: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   احلق 
ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ( ]الأنفال:23-22[. 

ألسلوب  واضًحا  حضوًرا  يلمس  القرآن  في  التركيبية  للبنى  واملتأمل 
آلية حجاجية،  منه  يجعل  بآخر،  أمر  تعليق  ميزة  ولعل  واجلزاء،  الشرط 
وتضع املتلقي أمام وضع يكون فيه للمرسل سلطة وأثر، إذ إن جملة الشرط 
فهمه  فيوجه  يعود  اجلزاء  وهذا  اجلزاء،  إلى  املتلقي  توجيه  بدور  تنهض 
حملتوى الشرط، وهو ما يعني أن التأثير متبادل بني الشرط واجلزاء)1(. 

ينظر: احلجاج في القرآن: 405-404.    )1(
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وهو ما يعني بنية حجاجية متتلك وسائل إقناعية بالقضية املطروحة، من 
ذلك قوله تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  

چ  چچ( ]اآل عمران:31[.
 هذا تركيب لغوي آخر صيغ بأسلوب الشرط يجسد مظاهر رحمته 

 ،S ُسوِل ْرِط ِفي َمَقاِم تَْعِليِق اأْلَْمِر ِباتَِّباِع الرَّ ، َفَجْعُل َمَحبَِّة اللَِّه ِفْعاًل ِللشَّ
ٍق، ثُمَّ ُرتَِّب َعلَى الَْجَزاِء َمْشُروٌط آَخُر َوُهَو  َفالتَّْعِليُق َعلَيِْه تَْعِليُق َشْرٍط ُمَحقَّ
َوتَْعِليُق  ِمَن الُْمَخاَطِبنَي،  ْغَبِة  ِلَكْوِنِه أَيًْضا َمْقُطوَع الرَّ )ڄ  ڄ(  َقْولُُه: 

ڄ(  ڦ   ڦ   )ڦ   َقْوِلِه:  َعلَى  الُْمَعلَِّق  )ڄ(  َعلَى  ِإيَّاُهْم  اللَِّه  َمَحبَِّة 
، َويَُدلُّ َعلَى الُْحبَّ  ِإْن ُكنْتُْم تُِحبُّوَن اللََّه يَنْتَِظُم ِمنُْه ِقَياٌس َشْرِطيٌّ اْقِتَراِنيٌّ
ُسوِل َفُهَو ُحبٌّ َكاِذٌب، أِلَنَّ الُْمِحبَّ ِلَمْن  الَْمْزُعوَم ِإَذا لَْم يَُكْن َمَعُه اتَِّباُع الرَّ
ِه)1(.  يُِحبُّ ُمِطيٌع، َوأِلَنَّ اْرِتَكاَب َما يَْكَرُهُه الَْمْحبُوُب ِإَغاَظٌة لَُه َوتَلَبٌُّس ِبَعُدوِّ
بطريقة  اللغوية  األدوات  استعمل  قد  القرآن  أن  إلى  اإلشارة  من  والبد 
تفضي إلى إقناع املتلقي وإفحامه، وذلك ببيان أن محبة اهلل تستلزم أموًرا 
البد من التقيد بها، بل واحلرص على متامها، ومتثل ذلك بالتركيب الشرطي 
فمحبة  الشرطي،  التسلسل  عبر  حجاجية  بوظيفة  ليقوم  استعمل  الذي 
اتباع الرسول، والنتيجة في هذا  اهلل مقدمة، مرتبطة مبقدمة أخرى، هي 
اخلطاب هي محبة اهلل التي تقتضي غفرانه، التي عبر عنها بالفعل املضارع 
)يغفر(، للتدليل على أن دوام هذه املغفرة واستمرارها، فضاًل عن أن هذا 
وجاء  بالفعل،  النطق  تتحقق مبجرد  التي  الكالمية،  األفعال  من  يعد  الفعل 
متعلًقا بالفعل )يحببكم( بالعطف، وهو األثر الثاني الذي يترتب على اتباع 
الرسول  فاتباع  چ(  چ   )چ   تعالى:  بقوله  عقب  ثَمَّ  ومن  الرسول، 
اهلل رحمته، واستعمل  لوازم محبة  اهلل ومغفرته، ومن  لوازم محبة  S من 
القرآن التركيب االسمي، ألنه قد يتبادر لألذهان أن هذه احملبة واملغفرة قد 

ينظر: التحرير والتنوير: 3/ 228-225.    )1(
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تتغير، فجاءت هذه اآلية بالصياغة االسمية دلياًل على ثبات هذه املغفرة، 
للمؤمنني  الرحمة  أن هذه  إلى  يومئ  ولفظ )رحيم(  بالرحمة،  واقترانها  بل 
خاصة، من هنا نلمح أن هذه الرحمة مرهونة أيًضا باتباع الرسول S. لذا 
جاء هذا التتابع اللغوي وعبر تالزم بعضه ببعض، ليولد بنية حجاجية لكل 

من يدعي محبة اهلل، واضًعا له املنهج الرباني مسالك الظفر بهذه احملبة. 
وسياق اآلية يشير إلى أن اخملاطبني ال بد قد ادعوا أنهم يحبون اهلل، 
ولكنهم لم يتبعوا اهلل فيما جاء به رسول اهلل S، فكأنهم جعلوا احلب لله 
وإمداد،  إيجاد،  له على خلقه  واهلل   آخر،  التكليف شيًئا  واتباع  شيًئا، 
وتلك نعمة، ولله على خلقه فضل التكليف، واحلق  ال يحتاج إلى أحد 
وال من أحد. وهو  عندما كلفنا إمنا يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة 
اإلنسان رحمة به، ولو لم يعطنا نظام حركة احلياة في »افعل« و »ال تفعل« 
من  أيًضا  عليه  ربه  فضل  العبد  فليعرف  واإلمداد.  اإليجاد  علينا  لفسد 
ناحية قبول التكليف، وأن يحب العبد ربه، ألنه كلف بالتكاليف اإلميانية، 
وأن يتحسس احلكمة واملنفعة من وراء التكليف، حتى وإن خالفت ميوله، 
من هنا حري باإلنسان أن يبحث عن تكاليف اهلل ليقوم بها، طاعة منه وحّبًا 

هلل، ليتلقى محبة اهلل له بآثارها، من عفو، ورحمة، ورضا)1(. 
 واحملبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه، بحيث يحملها على 
ما يقربها إليه، والعبد إذا علم أن الكمال احلقيقي ليس إال هلل، وأن كل ما 
يراه كمااًل من نفسه أو غيره فهو من اهلل وباهلل وإلى اهلل لم يكن حبه إال 
هلل وفي اهلل، وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه، فلذلك 
فسرت احملبة بإرادة الطاعة، وعبر عن ذلك باحملبة على طريق االستعارة 

أو املقابلة)2(. 
ينظر: تفسير الشعراوي: 1419-1418-1417/3.    )1(

ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي: 2/ 13.    )2(
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وقد يأتي الشرط في القرآن الكرمي في سياق حجاجي، يكشف لإلنسان 
والعطاء،  اإلنفاق  مناطه  األمر  يكون  عندما  البشرية،  جبلته  حقيقة  عن 

يقول تعالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  
ۀ  ہ  ہہ( ]الإ�صراء[.

تشير اآلية الكرمية إلى مدلول آخر لرحمة اهلل بخلقه، الذي يتوزع بدوره 
على جانبني األول: مدلول عام على صلة مبشيئة اهلل في إدارة شؤون الكون، 
التي تفضي إلى جعل كل أمر الرزق واملقدورات التي منعها الناس، ألن اخلزن 
ضرب من املنع، وقيل: جوده الواسع وقدرته )1(. فمشيئة اهلل اقتضت أن يكون 
متحكًما بأرزاق اخللق، وهذه رحمة منه بخلقه، واجلانب اآلخر متعلق مبنطوق 
اآلية الكرمية، حيث اقترنت اخلزائن بالرحمة اقتران إضافة، للتدليل على 
أن الرزق والنعم واملقدورات مقيدة بالرحمة، وهذا التقييد يورث طمأنينة 
وأَمنَة، إذ يكون حجة على أنه دائم غير منقطع، ولتتولد املقارنة فيما لو كانت 
خزائن الرزق بيد اهلل أو بيد اإلنسان، وهنا تتصدى األدوات اللغوية لتسوق 
املتلقي إلى االقتناع والتسليم بأن من قرن عطاءه بالرحمة أحق أن يتبع من 
الذي حظه إن ملك الرزق املنع والبخل، وهو إفحام خلصوم النبي في عدم 

قدرتهم على البذل والعطاء. 
القضية  مع  متسقة  جاءت  التي  »لَْو«  باألداة  الشرط  جملة  وتصدرت   
َغيِْرِه«)2(،  اِلنِْتَفاِء  ْيِء  الشَّ انِْتَفاَء  »تُِفيُد  املطروحة الستحالة حتققها، والتي 
َوَشْأُن )لَْو( أَْن يَِلَيَها الِْفْعُل َماِضًيا ِفي اأْلَْكثَِر أَْو ُمَضاِرًعا ِفي اْعِتَباَراٍت، َفِهَي 
َر  َوأُخَّ الَْكاَلِم  ِفي  بَْعَدَها  ااِلْسُم  َوقَع  َفِإَذا  اأْلَْفَعاِل،  َعلَى  ُخوِل  ِبالدُّ ٌة  ُمْختَصَّ
ا ِلَقْصِد التََّقوِّي َوالتَّْأِكيِد  الِْفْعُل َعنْها َفِإنََّما يَْفَعُل الَعرُب َذِلَك ِلَقْصٍد بَِليٍغ: ِإمَّ
ثَاِنَيًة  ًة  َمرَّ الِْفْعِل  ِذْكَر  ثُمَّ  َفاِعِلِه  ِذْكَر  ثُمَّ  اأْلََداِة  بَْعَد  الِْفْعِل  ِذْكَر  ِبَأنَّ  ْشَعاِر  ِلإْلِ
ينظر: املفردات في غريب القرآن: 135. وينظر: فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني: 311/3.    )1(

ينظر: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: 413/21.    )2(
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ية ِإلَى ااِلْخِتَصاِص، ِبنَاًء َعلَى أَنَُّه َما  ا ِلاِلنِْتَقاِل ِمَن التََّقوِّ تَْأِكيٌد َوتَْقِويٌَة، َوِإمَّ
َم الَْفاِعُل ِمْن َمَكانَُه ِإالَّ ملقصد َطِريٍق َغيِْر َمْطُروٍق)1(. َو»)ِإَذا( َدالٌَّة َعلَى  ُقدِّ
ُم الُْمْقتَِرنَُة  َدةٌ ِلَمْعنَى الَْجَواِب، الَِّذي تَُدلُّ َعلَيِْه الالَّ الَْجَواِب َوالَْجَزاِء، َفِهَي ُمَؤكِّ
اْمِتنَاِع  أِلَْجِل  َجَواِبَها،  اْمِتنَاِع ُحُصوِل  َعلَى  الَِّة  الدَّ ااِلْمِتنَاِعيَِّة،  ِبَجَواِب )لَْو(، 
ُوُقوِع َشْرِطَها، َوَزاِئَدةٌ ِبَأنََّها تُِفيُد أَنَّ الَْجَواَب َجَزاءٌ َعِن الَْكاَلِم الُْمَجاِب«)2(. 

َفالَْمْقُصوُد ااِلْسِتْداَلُل َعلَى شدة الشح الذي اختصت به أنفسهم. 
 لقد تضمنت اآلية الكرمية أكثر من تقنية حجاجية، فإلى جانب أسلوب 
الشرط يبرز املفعول ألجله )خشية اإلنفاق(عنصًرا لغوّيًا حجاجّيًا، فهو 
احلجاجي،  خطابه  لتركيب  املرسل  يستعملها  التي  التعليل  أدوات  من 
ودلياًل آخر على شح اخملاطبني وبخلهم، وذلك لبيان علة اإلمساك، إذ 
»اخلشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا يُْخشى 
منه«)3(، فاملقتضى املعجمي لهذه اللفظة يضع اإلنسان أمام حقيقة نفسه 
التي تستعظم اإلنفاق خوًفا، لذلك يسلك السلوك الذي يتماشى مع هذا 

الشعور، وهو البخل واإلمساك. 
اجلملة  هذه  فجاءت  ہ(  ہ   )ۀ   تعالى:  بقوله  اآلية  وختمت 
)جملة التذييل( متضمنة معنى اجلملة السابقة لها )ڻ  ڻ   ڻ( 
تكرر  قد  األولى  اجلملة  مضمون  معه  يبدو  نحو  على  األصلية(  )اجلملة 
مرتني: مرة باملطابقة ومرة بالتضمن، ذلك أن جملة التذييل تفهمنا معنى 
اجلملة األصلية، فهي تتضمنه وتزيد عليه، مع ما فيها من تعميم وشمول، 
التذييل. ومن  اللذين عبرت عنهما طرائق أسلوبية مختلفة احتوتها جملة 
هذه الطرائق ما هو صرفي يتعلق بصيغة بعض الكلمات الواردة في التذييل 

ينظر: التحرير والتنوير: 15/ 223.    )1(
املصدر نفسه: 15/ 111.    )2(

املفردات في غريب القرآن: 155.    )3(
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مثل صيغة املبالغة املفيدة تكثيًرا ومبالغة وزيادة)1(، على نحو ما جنده في 
اآلية )ہ( على وزن فعول، وهي صيغة مبالغة أكدت مع اجلملة الواردة 
فيها مضمون السابقة، فخشية اإلنفاق جزء من القتر، ويعني تقليل النفقة، 

وهو بإزاء اإلسراف، واآلية تنبيه على ما جبل عليه اإلنسان من البخل)2(. 

االستفهام: 
طبيعة  من  انطالًقا  تبرز  أهمية  احلجاجية  الناحية  من  لالستفهام 
إثارة السؤال  إذ ملا كان الكالم  اللغوية ووظائفه الداللية،  بنية االستفهام 
أو استدعاء له فإنه يولد نقاًشا، ومن ثَمَّ حجاًجا، فإذا بالكالم واحلجاج 
متصالن على نحو عميق، وإذا باحلجاج ماثل في كل نوع من أنواع اخلطاب. 
على هذا النحو ندرك خطورة طرح األسئلة، إنها وسيلة من وسائل اإلثارة، 
ودفع الغير إلى إعالن موقفه إزاء مشكل مطروح، على أن طاقة االستفهام 
الصريح، وهي  الضمني ال على  األحيان على  أغلب  تنبني في  اإلقناعية 
استعمل  الكرمي  والقرآن  حجاجّيًا)3(.  أسلوًبا  االستفهام  من  جتعل  التي 
االستفهام بأنواعه احلقيقية واجملازية، وذلك بحسب مقتضيات السياق، 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ    )ٺ   تعالى:  قوله  تأملنا  فإذا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ( ]امللك:29-28[.

يطالعنا موقف حجاجي آخر، كان للفعل )ُقْل( دور بارز في سوق احلجج 
والبراهني، عبر تتابع حواري قصد من ورائه الرد على مشركي مكة، الذين 
ٍد S)4(. فكان جواب الرسول S بصيغة تساؤالت:  كانُوا يَتََمنَّْوَن َمْوَت ُمَحمَّ

ينظر: احلجاج في القرآن: 376-374.    )1(
ينظر: املفردات في غريب القرآن: 394-393.    )2(

ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 221/18.    )3(
ينظر: احلجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي: 142-141.    )4(
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، أَنَْكَر انِْدَفاَعُهْم ِإلَى أُْمِنيَاٍت َوَرَغاِئَب  َفااْلْسِتْفَهاُم ِفي )ٺ( ِإنَْكاِريٌّ
ِمَن  الَْخِبيثَُة  النُُّفوُس  َعلَيِْهُم  تُْمِليِه  ا  ِممَّ َولَِكنََّها  نَْفًعا  ِمنَْها  يَْجتَنُوَن  اَل 
 . ِإنَْكاِريٌّ ِإلَْخ  الْكاِفِريَن(  ِبَقْوِلِه: )َفَمْن يُِجيُر  َوااْلْسِتْفَهاُم  َوالَْحَسد.  الِْحْقِد 

 .)1( َوااْلْسِتْفَهاُم ِفي َقْوِلِه: )َفَمْن يَْأِتيُكْم ِبماٍء( اْسِتْفَهاٌم ِإنَْكاِريٌّ
االستفهام،  ألسلوب  نسقّيًا  تتابًعا  الكرمية  اآلية  لهذه  القارئ  يرصد 
وتكراًرا لفعل األمر )ُقْل(، واالستفهام في اآلية هو حجج بذاته، عبر ما 
يثير في املتلقي من تساؤالت، ال حتتاج إلى إجابة أحياًنا، وإمنا حتتاج إلى 
إعمال الفكر في املستفهم عنه، فاالستفهام هنا هو فعل حجاجي بالقصد 
املضمر فيه، والسيما بهذا الترتيب الوارد في اآليات، الذي يؤدي باملرسل 
فشيًئا،  شيًئا  معتقداته  عن  للتنازل  األخرى  بعد  املرة  التسليم  إلى  إليه 
إليه أن هذه األسئلة ليست استفهاًما  واملرسل يدرك كما يدرك املرسل 
عن مجهول، ولهذا فهي حجج باعتبار قصد املرسل ال باعتبار الصياغة، 

واملعنى احلرفي فقط)2(، من هنا جاءت في سياق اإلنكار. 
ِبالَْحَياِة،  َرِحْمنَا  أَْو  الُْمَراَد:  أَنَّ  َعلَى  يَُدلُّ  )ِبَرِحَمنا(  )أَْهلََكِنَي(  َوُمَقابَلَُة 
ِر اللَُّه أَْجَل  َفيُِفيُد أَنَّ الَْحَياةَ َرْحَمٌة، َوأَنَّ تَْأِخيَر اأْلََجَل ِمَن النَِّعِم، َوِإنََّما لَْم يَُؤخِّ
ى الَْحَياةَ َرْحَمًة لَُه  ُسِل ِلِحَكٍم أََراَدَها. َوِإنََّما َسمَّ نَِبيئَِه S َمَع أَنَُّه أَْشَرُف الرُّ
ًرا َحَياتَُه، َوَحَياةُ  َوِلَمْن َمَعُه، أِلَنَّ ِفي َحَياِتِه ِنْعَمًة لَُه َوِللنَّاِس، َما َداَم اللَُّه ُمَقدِّ

اِلَحِة)3(.  مَياِن َواأْلَْعَماِل الصَّ الُْمْؤِمِن َرْحَمٌة أِلَنَُّه تَْكثُُر لَُه ِفيَها بََرَكُة اإْلِ
َوَجاَء َهَذا اأْلَْمُر ِبَقْوٍل يَُقولُُه لَُهْم ِبُمنَاَسَبِة َقْوِلِه: )أَْو َرِحَمنا( َفِإنَُّه بَْعَد أَْن 
اَل  ُفِرَض  الَْحالَيِْن  أَيَّ  أَنَّ  ِفي  َوِإْحَياِئِهْم  الُْمْسِلِمنيَ  ِإْهاَلِك  َفْرِض  بَيَْن  ى  َسوَّ
يُِجيُرُهْم َمَعُه أََحٌد ِمَن الَْعَذاِب، أَْعَقَبُه بحجة بالغة أن عالمات رحمة اهلل، ومن 

ينظر: التحرير والتنوير: 56-52/29.    )1(
ينظر: إستراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية: 485.    )2(

ينظر: التحرير والتنوير: 56-52/29.    )3(
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ْحَمِن،  ثَمَّ جناتهم تتمثل باإلسالم واإلميان بالرحمن، ِبَأنَّ الُْمْسِلِمنَي آَمنُوا ِبالرَّ
َواآْلِخَرِة)1(.  نْيَا  الدُّ اللَُّه ِفي  َفَيْرَحَمُهُم  َفُة،  َهِذِه الصِّ ِبِهْم  تَتََعلََّق  أَْن  َمِظنَُّة  َفُهْم 
إن القرآن وهو يستعمل أسماء اهلل احلسنى يفيد من البعد احلجاجي لهذه 
األسماء، ويتمثل في العالقة التي تقيمها مقتضيات هذه األسماء بني املتكلم، 
القرآن  ُمتلقي  وبني  والصفات  األسماء  بهذه  املتصفة  اإللهية  الذات  وهو 
الكرمي. إن هذه األسماء إذ تكشف عن قوة املتكلم )الذات اإللهية( بواسطة 
السمات الداللية املنطوقة، وتكشف بواسطة سماتها الداللية املقتضاة عن 
ا في عملية التخاطب بني املتكلم  ضعف املتلقي، بحيث يبدو البون شاسًعا جّدً
واقًعا حتت سلطة  املتلقي  يجعل  التخاطب  في  الوضع  هذا  إّن  واخملاطب؛ 
االقتناع  على  ترغمه  التي  احلجاجية  الوسائل  عبر  القرآني)2(،  اخلطاب 
والتسليم، والسيما عندما يضع بني يديه النتيجة واألثر، الذي يترتب على 
الطرح وإمنا  بهذا  اقتناع  اإللهي، ليس عن  التوجيه  به  تبنيه طرًحا يخالف 
كبر وتعنت، لذا يأتي التعقيب في قوله تعالى: )ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ( 
واالستفهام هنا أفاد التهديد والوعيد، فأثر الكفر ال محالة واقع باحلرمان 
عمى  يقتضي  وهذا  املبني،  الضالل  احلرمان  وعلة  )الرحمن(،  رحمة  من 
بصيرتهم عن استشعار ضاللتهم، وهنا تقام عليهم احلجة، َفَيْعلَُم الُْمْشِرُكوَن 
ْحَمِة َعلَى الُْمْسِلِمنَي،  ِعلَْم الَْيِقنِي أَيَّ الَْفِريَقيِْن ِفي َضاَلٍل، ِحنيَ يََرْوَن أَثََر الرَّ
ًة ِفي اآْلِخَرِة. َوأَْصُل الَْغْوِر: َذَهاُب  نْيَا، َوَخاصَّ َوانِْتَفاَءهُ َعِن الُْمْشِرِكنَي ِفي الدُّ
َعِن  ِبِه  ْخَباُر  َواإْلِ اأْلَْرِض،  ِفي  َذَهَب  ِإَذا  الَْماءُ  َغاَر  َمْصَدُر  اأْلَْرِض،  ِفي  الَْماِء 
َوالَْمِعنُي:  َوِرًضى.  َعْدٍل  ِمثَْل:  ِللُْمَبالََغِة،  ِبالَْمْصَدِر  الَْوْصِف  بَاِب  ِمْن  الَْماِء 
اِهُر َعلَى َوْجِه اأْلَْرِض، َوالِْبئُْر الَْمِعينَُة: الَْقِريَبُة الَْماِء على َوجه التََّشبُّه)3(.  الظَّ
وهذا من عظيم رحمته بعباده املؤمن والكافر، وهو بذل املاء وتسهيل مهمة 

ينظر: املصدر نفسه: 56-52/29.    )1(
ينظر: احلجاج في القرآن: 114.    )2(

ينظر: التحرير والتنوير: 56-52/29.    )3(
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احلصول عليه، ويعرف اإلنسان حق املعرفة جسامة فقدان الذي فيه قوام 
حياته، فعندها ستشرئب األعناق إلى السماء طلًبا لغوث اهلل. 

وقد يخرج االستفهام عن معناه احلقيقي إلى معنى مجازي، وذلك لتقوية 
حجة املتكلم، وهدم قضية اخلصم ومعتقده، على نحو ما جنده في قوله تعالى: 

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک( ]الأنعام:12[.

تأتي اآلية في سياق طغى عليه منط األمر املتمثل بالفعل )ُقْل(، وُجْملَُة )ڄ  
ااِلْسِتْداَلَل  َهَذا  َفِإنَّ  ااِلْسِتْداَلِل،  َمَقاِم  ِفي  تَْكِريٌر  ڃ(  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ِبَأْن  ِباأْلَْمِر  الَْكاَلِم  َهَذا  تَْصِديُر  يُْجَعَل  أَْن  َويَُجوُز  تَْقِريِرّيًا،  اْسِتْفَهاًما  َن  تََضمَّ
يَُقولَُه S َمْقُصوًدا ِبِه ااِلْهِتَماُم ِبَما بَْعَد ِفْعِل اأْلَْمِر ِبالَْقْوِل، َوااِلْسِتْفَهاُم ُمْستَْعَمٌل 
الُْمْشِرِكنَي  تَبِْكيُت  َوُهَو  َمْعنَاهُ،  اَلِزُم  ِبِه  ُمَراٌد  َهنَا  َوالتَّْقِريُر  التَّْقِريِر.  َمَجاًزا ِفي 
ْرَك، َفُهَو ُمْستَْعَمٌل  ْقَرار ِبَما يُْفِضي ِإلَى ِإبَْطاِل ُمْعتََقِدِهُم الشِّ َوِإلَْجاُؤُهْم ِإلَى اإْلِ
ويعد   . الِْكنَاِئيُّ الَْمْعنَى  ُهَو  َوالَْمْقُصوُد  ِريِح،  الصَّ َمْعنَاهُ  َمَع  الِْكنَاِئيِّ  َمْعنَاهُ  ِفي 
لَْجاءُ ِإلَى  االستفهام من أجنع أنواع األفعال اللغوية حجاًجا، ِلَكْوِنِه ُمَراًدا ِبِه اإْلِ
اَل  ًقا  ُمَحقَّ الَْمْسؤوِل  ِإْقَراِر  ِمْن  اِئُل  السَّ يُِريُدهُ  ِبَما  َعنُْه  الَْجَواُب  وَكاَن  ْقَراِر،  اإْلِ
اِئُل  َمِحيَص َعنُْه، ِإْذ اَل َسِبيَل ِإلَى الَْجْحِد ِفيِه أَِو الُْمَغالََطِة، َفِلَذِلَك لَْم يَنْتَِظِر السَّ
َجَوابَُهْم َوبَاَدَرُهُم الَْجَواَب َعنُْه ِبنَْفِسِه ِبَقْوِلِه: )هلل( تَبِْكيًتا لَُهْم، أِلَنَّ الَْكاَلَم َمُسوٌق 

َرًة ِفيِه ُمَحاَوَرةٌ، َولَيَْس ُهَو ُمَحاَوَرًة َحِقيِقيًَّة)1(.  ِة ُمَقدَّ َمَساَق ِإباَْلِغ الُْحجَّ
كل  ملك  أن  وإثبات  الكفار  ضاللة  بإثبات  املشحون  السياق  هذا  وفي 
ْحَمَة{،  شيء عائد إلى اهلل وحده، يأتي قوله تعالى: }َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ
ِبَأْن يَُقولَُه.   S ُسوُل َوهي ُجْملَُة ُمْعتَِرَضٌة، َوِهَي ِمَن الَْمُقوِل الَِّذي أُِمَر الرَّ

والبد من الوقوف عند هذه اجلملة، من حيث إنها أعقبت قوله تعالى: )ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ(. 

ينظر: املصدر نفسه: 6/ 150.    )1(
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وتتجلى مزية هذا االعتراض، ألن مع عظمة خلقه واستغنائه عنهم جاءت 
اهلل عهد والتزام، فداللة هذه اجلملة  هذه اجلملة، لتقرر مفهوم أن رحمة 
املعترضة تتسق مع داللة سابقتها، من حيث إنه قد يخطر خاطر في النفس 
ملوك  عند  نعهده  كالذي  وجور،  ظلم  امللك  بهذا  يلتبس  قد  أنه  اإلنسانية 
البشر، وتبرُز هنا ميزة توظيف الفعل )َكتََب( وهو في اللغِة: َضمُّ الَشيِء إلى 
الَشيء، نحو ضّم أدمٍي إلى أدمي باخلياطِة، يقال: َكتَبُْت الّسقاء)1(، ومن اجملاز 
على  وكتب  والرزق،  األجل  اهلل  وكتب  عليه.  قضي  كذا:  عليه  »كتب  قولنا: 
عباده الطاعة وعلى نفسه الرحمة«)2(، ويقال: اإلرادة مبدأ، والِكتَابَُة منتهى. 
تََعلًُّقا  ُمتََعلَِّقًة  اِت  ِبالذَّ ِبَها  الَْمْوُصوَف  َرْحَمتَُه  َجَعَل  ِبَأْن  ِإَراَدتُُه،  تََعلََّقْت  ولقد 
ا ِبالنِّْسَبِة ِإلَى اأْلَْزَماِن  ِرًدا ِبالنِّْسَبِة ِإلَى الَْمْخلُوَقاِت، َوِإْن َكاَن َخاّصً ا ُمطَّ َعاّمً
ِفْعُل  لََها  َفاْستُِعيَر  لَْزاِم،  ِباإْلِ ِإَراَدتُُه  ُشبَِّهْت  ِرًدا  ُمطَّ َذِلَك  َكاَن  ا  َفلَمَّ َوالِْجَهاِت. 
يَجاِب، »َفُخوِطَب الِْعَباُد َعلَى َما يَْعِرُفونَُه ِمْن أَنَُّه  )َكتََب(، الَِّذي ُهَو َحِقيَقٌة ِفي اإْلِ
َمْن َكتََب َشيًْئا َفَقْد أَْوَجَبُه َعلَى نَْفِسِه«)3(. َفِإنَُّهْم َكانُوا ِإَذا أََراُدوا تَْأِكيَد َوْعٍد أَْو 
ْحَمُة  َعْهٍد َكتَبُوهُ، َوالَْمْقُصوُد أَنَّ َذِلَك اَل يَتََخلَُّف َكاأْلَْمِر الَْواِجِب الَْمْكتُوِب. َوالرَّ
َفَة، أَْي: َكتََب  ُهنَا َمْصَدٌر، أَْي: َكتََب َعلَى نَْفِسِه أَْن يَْرَحَم، َولَيَْس الُْمَراُد الصِّ
ْحَمِة، أَْي: ِبَكْوِنِه َرِحيًما، َوِفي الَْمْقُصوِد ِمْن ُشُموِل  َعلَى نَْفِسِه ااِلتَِّصاَف ِبالرَّ
َغيَْرهُ.  ُملِْكِه  ِفي  لَُه  َوالُْمْشِرِكنيَ  ُشْكِرِه،  َحقِّ  َعْن  الُْمْعِرِضنَي  ِللَْعِبيِد  ْحَمِة  الرَّ
نَْعاِم، بَْل  َفَكَأنَُّه تََعالَى َقاَل: ِإنَُّه لَْم يَْرَض ِمْن نَْفِسِه ِبَأْن اَل ينعم، وال بأن يَِعَد ِباإْلِ
نَْعاِم، َوَمَع َذِلَك َفَقْد َكتََب َعلَى نَْفِسِه  أَبًَدا يُنِْعُم، َوأَبًَدا يُِعُد ِفي الُْمْستَْقَبِل ِباإْلِ
َذِلَك، َوأَْوَجَبُه ِإيَجاَب الَْفْضِل َوالَْكَرِم )4(. َوِمْن َمَعاني َهَذا ااِلْعِتَراِض، أَنَّ ِفيِه 
ااِلْسِتئَْصاِل،  َعَذاِب  ِمْن  ِديَِّة  الُْمَحمَّ ْعَوِة  الدَّ َة  أُمَّ ى  نَجَّ َقْد  اللََّه  أَنَّ  ِإلَى  ِإمَياًء 

ينظر: املفردات في غريب القرآن: 699.    )1(
أساس البالغة، الزمخشري: 2/ 121.    )2(

اجلامع ألحكام القرآن: 6/ 435.    )3(
ينظر: مفاتيح الغيب: 12/ 489.    )4(
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 S ٍد بََة ُرُسلََها ِمْن َقبُْل، َوَذِلَك ِبَبَرَكِة النَِّبيِء ُمَحمَّ َب ِبِه اأْلَُمَم الُْمَكذِّ الَِّذي َعذَّ
ِإْذ َجَعلَُه َرْحَمًة ِللَْعاِلِمنَي ِفي َساِئِر أَْحَواِلِه ِبُحْكِم َقْوِلِه تََعالَى: )ک  ک  
گ  گ  گ       گ( ]الأنبياء:107[، َوِإْذ أََراَد تَْكِثيَر تَاِبِعيِه َفِلَذِلَك لَْم يَْقِض َعلَى 
ِبيِه َقَضاًء َعاِجاًل، بَْل أَْمَهلَُهْم َوأَْملَى لَُهْم، ِلَيْخُرَج ِمنُْهْم َمْن يُْؤِمُن ِبِه، َكَما  ُمَكذِّ
َرَجا َرُسوُل اللَّه S. َوَقْد َحَصَل َما َرَجاهُ َرُسوُل اللَِّه S، َفلَْم يَلَْبْث َمْن بَِقَي ِمَن 
َة َوَدَخلُوا ِفي ِديِن اللَِّه أَْفَواًجا،  الُْمْشِرِكنَي أَْن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه بَْعَد َفتِْح َمكَّ
ْساَلِم ِفي آَفاِق اأْلَْرِض.  َوأَيََّد اللَُّه ِبِهْم بَْعَد َذِلَك ِدينَُه َوَرُسولَُه، َونََشُروا َكِلَمَة اإْلِ
املرة  هذه  اختص  آخر،  سياق  في  بالرحمة  الوعد  هذا  ورد  وقد   
باملؤمنني، وإن لم يكن بأسلوب االستفهام، بل بأسلوب خبري، وذلك في 

قوله تعالى: )ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ( ]الأنعام:54[.
ًدا S ِبَأْن يَُقوَل لَُهْم: )ٹ  ٹ(، والقصد  َفِعنَْدَها أََمَر اللَُّه نَِبيَُّه ُمَحمَّ
ا أَْن يَُكوَن أُِمَر ِبَأْن يَبَْدأَُهْم  ا أَْن يَُكوَن أُِمَر ِبتَبِْليِغ َساَلِم اللَِّه ِإلَيِْهْم، َوِإمَّ منه ِإمَّ
َعاءُ  الدُّ ُهنَا  اَلِم  السَّ َمْعنَى  وقيل:  ِلُقلُوِبِهْم،  َوتَْطِييًبا  لَُهْم  ِإْكَراًما  اَلِم،  ِبالسَّ
اَلُم ِفي اللَُّغِة اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه تََعالَى، َفَيُكوُن  بالسالمة ِمَن اآْلَفاِت، السَّ
اَلَمِة َوالنََّجاِة ِمْن بَْحِر  َهَذا التَّْسِليُم ِبَشاَرًة ِبُحُصوِل الَْكَراَمِة، َعِقيَب ِتلَْك السَّ
واليسر في احلساب،  نعمة اإلميان  التكرمي -بعد  لَُماِت)1(. وهو  الظُّ َعالَِم 
والرحمة في اجلزاء، حتى ليجعل اهلل  الرحمة كتاًبا على نفسه للذين 
آمنوا بآياته، ويأمر رسوله S أن يبلغهم ما كتبه ربهم على نفسه. واسند 
الفعل )كتب( إلى الفاعل )ربكم(، فصفات »الفعل والقدرة والتفرد بالضر 
والنفع، والعطاء واملنع، ونفوذ املشيئة وكمال القدرة، وتدبير أمر اخلليقة«)2( 

ينظر: البحر احمليط، أبو حيان األندلسي: 527/4.    )1(
التفسير القيم، ابن القيم: 27.    )2(
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أخص بالربوبية، وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو واملغفرة الذنب كله، 
مالزمة  بأنها  اجلهالة  بعضهم  يفسر  إذ  وأصلحوا-  بعده  من  تابوا  متى 
الرتكاب الذنب، فما يذنب اإلنسان إال عن جهالة، وعلى ذلك يكون النص 
شاماًل لكل سوء يعمله صاحبه متى تاب من بعده وأصلح. ويؤيد هذا الفهم 
النصوص األخرى التي جتعل التوبة من الذنب -أّيًا كان- واإلصالح بعده، 

مستوجبة للمغفرة مبا كتب اهلل على نفسه من الرحمة)1(. 

ينظر: في ظالل القرآن، سيد قطب: 2/ 1101.    )1(
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املبحث الثاني
البعد احلجاجي الستعمال العالقات شبه

املنطقية )السلم احلجاجي( في آيات الرحمة

يعرف السلم احلجاجي بأنه: مجموعة غير فارغة من األقوال مزودة 
بعالقة ترتيبية قوامها الشرطني التاليني)1(: 

كل قول يقع في مرتبة ما من السلم احلجاجي يلزم عنه ما يقع أ. 
جميع  األعلى  الطرف  في  املوجود  القول  عن  تلزم  بحيث  حتته، 

األقوال التي دونه. 
كل قول كان في السلم دلياًل على مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة ب. 

دلياًل أقوى عليه. 
ويعتمد السلم احلجاجي على الوصف الداللي للملفوظ، ويستندأوزوفالد 
ديكرو في الوصف الداللي للملفوظ على أفعال االقتضاء بالدرجة األولى، 
ذلك ألن االستعمال التداولي للغة غالًبا ما يلجأ إلى اإلشارات والتلميحات 
في التعبير بعبارات غير التي وضعت له في األصل اللغوي، وفعل االقتضاء 
للملفوظات. فاحلجاج يدل على  تداولّيًا  لنا وصًفا داللّيًا  يقدم  الذي  هو 
اللغة،  في  واملدرجة  اخلطاب  في  املتضمنة  العالقات  من  خاص  صنف 
أن  احلجاجية  للعالقة  األساسية  واخلاصية  الداللية.  احملتويات  ضمن 

ينظر: اللسان وامليزان العقلي أو التكوثر العقلي، طه عبدالرحمن: 270.    )1(
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تكون تدرجية أو قابلة للقياس بالدرجات، أي: أن تكون واصلة بني ساللم، 
حيث يؤمن ديكرو بفكرة وجود قوة حجاجية لكل امللفوظات، أّما ترتيبها 
احلجاجي فمرتبط مبلفوظ ما يسميه »موّجه القوة«؛ لذلك وضع أمنوذج 
السلم احلجاجي)1(.  ويتحقق احلجاج بالسلم احلجاجي باستعمال أدوات 

لغوية، وآليات شبه منطقية، ميكن تلخيصها التالي: 
• )بل، لكن، حتى، ليس كذا 	 كالروابط احلجاجية  اللغوية،  األدوات 

فحسب، فضاًل عن...( السمات الداللية، أدوات التوكيد. 
• الصيغ الصرفية )أفعل التفضيل، صيغ املبالغة(.	
• )املفهوم: املوافقة، اخملالفة(.	
• حجة الدليل. 	

على هذا النحو تتشكل عناصر السلم احلجاجي، إذ تبرز في أي سياق 
بوصفها عنصًرا أساسّيًا يوجه اخلطاب وجهة تصب في حتقيق مقاصد 
املرسل، من جهة، وحتقيق االقتناع لدن املرسل إليه من جهة أخرى. وسنقف 
احلجاجي،  وقعها  لنشهد  )إمنا(  باألداة  وتتمثل  العناصر،  هذه  أحد  عند 

)ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ   وذلك في قوله تعالى: 
ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ( ]الأعراف[.

ا على املشركني في قوله تعالى:  هذه آية أخرى تقرر ملفهوم الرحمة، رّدً
)ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ(  وحكي عن الفراء أنه قال: العرب 

تقول: اجتبيت الكالم، واختلقته، وارجتلته: إذا افتعلته من قبل نفسك. 
والثاني: هاّلً طلبتها لنا قبل مسألتك؟ واألول أصح)2(. واهلل أعلم. 

ينظر: احلجاج في اللسانيات التداولية.. دراسة لنماذج من القرآن الكرمي، ابن أحمد عالم فايزة،    )1(
 http://kalema. net/

ينظر: زاد املسير في علم التفسير، ابن اجلوزي: 2/ 182.    )2(
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بعده من كالم،  ملا سيأتي  )ُقْل( حتقيًقا  األمر  بفعل  والرد جاء مصّدًرا 
ومن  الواقع،  أرض  منجًزا على  الفعل عماًل  الرسول سيجعل من هذا  ألن 
على  احلال  وستنسحب  املشركني،  افتراءات  على  تنقض  قوة حجاجية  ثم 
الفعل )أتبع(. والعنصر احلجاجي اآلخر هو أداة القصر )إمنا(، التي “تفيد 
إثباًتا ملا بعدها ونفًيا ملا سواه”، فصنف هذا اخلطاب أن ما يتبعه في أعلى 
درجات السلم احلجاجي، وكل ما عداه خارج هذا الترتيب السلمي، إذ كل 
ما يتبعه الرسول S هو من اهلل وليس اختالًقا، وكل ما دون ذلك مما يتبعه 
املشركون هو إفك وبدع والذي يدعم هذا كله التفصيل الذي يلي هذا الكالم 
)ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ(، إذ جاء  في قوله تعالى: 
هذا التفصيل ليرفع من سقف األدلة والبراهني في كون ما يتبعه الرسول 
ليس باختالق، ألنه بصائر »أَْي: َهَذا الُْموَحى ِإلَيَّ الَِّذي أَنَا أَتَِّبُعُه اَل أَبْتَِدُعُه 
َوُهَو الُْقْرآُن بَصاِئُر، أَْي: ُحَجٌج َوبَيِّنَاٌت يُبَْصُر ِبَها، َوتَتَِّضُح اأْلَْشَياءُ الَْخِفيَّاُت، 
ْشِد،  ِإلَى الرُّ َداَللٌَة  ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن، أَْي:  َوَرْحَمٌة  َوِهَي َجْمُع بَِصيرة، وهو ُهدًى 
الَِّذيَن  أِلَنَُّهُم  الُْمْؤِمِننيَ  َوَخصَّ  نَْيا،  َوالدُّ يِن  الدِّ َوِفي  اَريِْن،  الدَّ ِفي  َوَرْحَمٌة 
يَْستَبِْصُروَن، َوُهُم الَِّذيَن يَنْتَِفُعوَن ِبالَْوْحِي، يَتَِّبُعوَن َما أََمَر ِبِه ِفيهِ، َويَْجتَِنبُوَن 
أَْصُل   : اِزيُّ الرَّ اللَِّه  َعبِْد  أَبُو  َوَقاَل  نَُه،  تََضمَّ ِبَما  َويُْؤِمنُوَن  ِفيِه،  َعنُْه  يُنَْهْوَن  َما 
التَّْوِحيِد  َداَللَِة  ِفي  الُْعُقوِل  ِلَبَصاِئِر  َسَبًبا  الُْقْرآُن  َكاَن  ا  لَمَّ بَْصاُر  اإْلِ الَْبِصيَرِة 
َبِب ِباْسِم الُْمَسبَِّب)1(.  ِة َوالَْمَعاِد أُْطِلَق َعلَيِْه اْسُم الَْبِصيَرِة، تَْسِمَيًة ِللسَّ َوالنُّبُوَّ

وميكن تصنيف احلجج الواردة في اآلية على النحو التالي: 
 :S الذي يتبعه الرسول

• الذي اتبعه من ربي هو احلق. 	
• الذي أتبعه بصائر. 	

ينظر: البحر احمليط: 5/ 261.    )1(
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• الذي أتبعه هدى.	
• الذي أتبعه رحمة.	
• كل ما دون ذلك مما يتبعه املشركون هو إفك، إذن هو باطل.	

أن  إلى  عائد  السياق  هذا  في  ورحمة  هدى  بكونه  القرآن  ووصف 
استشعار كون القرآن هدى ورحمة ال يكون من أي بشر، ولذلك قيد هذا 
الوصف بقوله تعالى: )ڭ  ۇ(. ولفظ الرحمة هنا يستمد داللته من 
القرآن نفسه بكل ما جاء به من أحكام وقصص وترغيب وترهيب مبخاطبته 
للنفس البشرية، وهو شفاء للنفس السقيمة، التي حط بها الكفر والضاللة 
في الدرك األسفل من مستويات النفس اإلنسانية، وعندما يوصف القرآن 
بكونه )بصائر( فهو رحمة، وعندما يوصف بكونه )هدى( فهو رحمة، من 
إلى  يُوحى  ما  كل  أن  اخملاطب  روع  في  ويترسخ  يتقرر  أن  من  بد  ال  هنا 

الرسول S ويتبعه -وهو القرآن- هو رحمة بحججه وبراهينه وَهْديِه. 
إن الرحيم وباملفهوم الذي حتمله هذه الصفة لن يشّرع حكًما، أو مينح 
رزًقا، أو يوحي وحًيا، إال وحتفه رحمة فيها مصلحة للعباد وسعادة لهم في 
الدارين، من هنا كان االحتجاج ميحو ما دونها من أسباب السعادة الفانية، 

التي يعتدُّ بها الكافرون، وفي هذا السياق يأتي قوله تعالى: )ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  کک  ک  

گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱڱ( ]يون�ص:58-57[.
َكْوِن  َعلَى  ُع  ويَتََفرَّ رحمة،  بكونه  فيه  القرآن  يوصف  آخر  مقام  هذا 
الُْقْرآِن ُهًدى َوَرْحَمًة ِللُْمْؤِمِننَي، تَنِْبيُهُهْم ِإلَى أَنَّ َذِلَك َفْضٌل ِمَن اللَِّه َعلَيِْهْم 
َوَرْحَمٌة ِبِهْم، يَِحقُّ لَُهْم أَْن يَْفَرُحوا ِبِهَما، َوأَْن يقدروا قدر نعمتها، َوأَْن يَْعلَُموا 
ِنْعَمَة الَْماِل، الَِّتي ُحِرَم ِمنَْها أَْكثَُر الُْمْؤِمِنني، َوُمِنَحَها أَْكثَُر  ِنْعَمٌة تَُفوُق  أَنََّها 
ِباأْلَْمِر  َوِجيَء  التَّْفِريِع.  ِبَفاِء  تُْفتَتََح  ِبَأْن  َحِقيَقًة  الُْجْملَُة  َفَكانَِت  الُْمْشِرِكنَي، 
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ِع َعلَيَْها تَنِْويًها ِبالُْجْملَِة  َعِة َوالُْجْملَِة الُْمَفرَّ ِبالَْقْوِل ُمْعتَِرًضا بَيَْن الُْجْملَِة الُْمَفرَّ
ا ِبَأْن يَُقولََها، َوِإْن َكاَن َجِميُع  ُسوُل S أَْمًرا َخاّصً َعِة، ِبَحيُْث يُْؤَمُر الرَّ الُْمَفرَّ
ُل َعلَيِْه ِمَن الُْقْرآِن َمْأُموًرا ِبَأْن يَُقولَُه)1(، بيد أنه هناك مواضع كهذه  َما يُنَزَّ
اآلية وغيرها كثير في القرآن جاء اخلطاب فيها مبدوًءا بالفعل )ُقْل(، وال 

يخفى ما في الصيغة األمرية من التنبيه. 
 يبرز في هذه اآلية الكرمية ضرب من املقارنة بني ما عند اهلل  وما 
عند املشركني بني فضل اهلل ورحمته، وما يجمع املشركون من أموال وما لهم 
من أوالد، وال شك أن األخير هو مظهر من مظاهر الفرح والبهجة للنفس 
اإلنسانية، ألنها جبلت على حبه، ناهيك عن التباهي والتفاخر، بيد أن البيان 
القرآني يضع من قيمة كل هذه املظاهر املبهجة، عندما يقابلها بفضل اهلل 
ورحمته، محاجًجا املشركني عبر منظومة لغوية صيغت بأسلوب، يجعل من 
فضل اهلل ورحمته مصدًرا للفرح، »َفالَْفاءُ ِفي َقْوِلِه: )َفلَْيْفَرُحوا( َفاءُ التَّْفِريِع، 
ُمتََعلَِّقِه  َعلَى  َم  ُقدِّ )َفلَْيْفَرُحوا(  ِبِفْعِل  ُمتََعلٌِّق  َمْجُروٌر  َوِبَرْحَمِتِه(  اهلل  و)ِبَفْضِل 
َفاَدِة الَْقْصِر، أَْي: )ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه( ُدوَن َما  ِلاِلْهِتَماِم ِبِه ِللُْمْسِلِمنَي َوإِلِ
ا يَْجَمُعوَن(، َفُهَو َقْصُر َقلٍْب تَْعِريِضيٌّ  ا َدلَّ َعلَيِْه َقْولُُه: )ُهَو َخيٌْر ِممَّ ِسَواهُ ِممَّ
دِّ َعلَى الُْمْشِرِكنيَ، الَِّذيَن ابْتََهُجوا ِبَعَرِض الَْماِل َفَقالُوا: نَْحُن أَْكثَُر أَْمَوااًل  ِبالرَّ
َوأَْواَلًدا«)2( من هنا يظهر ما للقصر من قوة حجاجية تُْقصي كل ما دونه، وعزز 
هذا التوجه استعمال افعل التفضيل )خير( لتحيل كل سبب لفرح املشركني 
َشاَرةُ ِفي َقْوِلِه: )َفِبذِلَك( ِللَْمْذُكوِر، َوُهَو َمْجُموُع الَْفْضِل  هباء ال قيمة له. َواإْلِ
اَللَِة َعلَى التَّنِْويِه  َشاَرِة ِلَما ِفيِه ِمَن الدَّ ْحَمِة، َواْخِتيَر ِللتَّْعِبيِر َعنُْه اْسُم اإْلِ َوالرَّ
ا َقَصَد تَْوِكيَد الُْجْملَِة ُكلََّها ِبَما  َوالتَّْعِظيِم َمَع ِزيَاَدِة التَّْمِييِز َوااِلْخِتَصاِر. َولَمَّ
َشاَرِة ِبالَْفاِء تَْأِكيًدا ِلَفاِء التَّْفِريِع الَِّتي ِفي  ِفيَها ِمْن ِصيَغِة الَْقْصِر َقَرَن اْسَم اإْلِ

التحرير والتنوير: 11/ 204-203   )1(
املصدر نفسه: 11/ 204-203   )2(
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ْظَهاِر التَّْفِريِع ِفي ابِْتَداِء  َم َعلَى ُمتََعلَِّقِه ُقِرَن ِبالَْفاِء إِلِ ا ُقدِّ )َفلَْيْفَرُحوا( أِلَنَُّه لَمَّ
ُمتََماِثلَتَيِْن  ُجْملَتَيِْن  ُمَفاَد  ُمِفيًدا  َفَصاَر  )ِلَيْفَرُحوا(  ِفْعُل  ُحِذَف  َوَقْد  الُْجْملَِة، 
َمَع ِإيَجاٍز بَِديٍع. َوتَْقِديُر َمْعنَى الَْكاَلِم: ُقْل َفلَْيْفَرُحوا ِبَفْضِل اهلل َوِبَرْحَمِتِه، اَل 

ُروِر)1(.  ةُ السُّ ِسَواُهَما، َفلَْيْفَرُحوا ِبَذِلَك اَل ِسَواهُ. َوالَْفَرُح: ِشدَّ
وجاء قوله تعالى: )ڳ   ڳ  ڳ   ڱ( ليلخص حال املشركني، ويتضح 
التي تسبقها تعالًقا، يؤدي  التعالق بني هذه اجلملة واجلملة  من ذلك مدى 
وظيفة اإلقناع وبسط احلجة وإقامتها على املتلقني من اخلصوم، وذلك عبر 
من  أخرى  مفاهيم  وإقصاء  وتعيينه  السابقة  اجلملة  من  باملفهوم  التصريح 
اهلل ورحمته،  شأنها: أن جتعل ما يجمعون مصدًرا للفرح إلى جانب فضل 
فهذه اجلملة سدت سبل كون ما عندهم سبب من أسباب فضل اهلل ورحمته. 
ألفوا  مبا  يخاطبهم  هو  إمنا  الناس،  خاطب  حني  القرآني  البيان  إن 
اثنان على أن شفاء الصدر هو خلوه من كل عاهة  وعهدوا، فال يختلف 
كل  مطمح  وهذا  وطمأنينتها،  النفس  راحة  تورث  بدورها  التي  نفسية، 
إنسان، ولقد عزز اختيار العناصر اللغوية اجلانب احلجاجي في اخلطاب، 

ليتولد اإلقناع والتأثير. 
القرآن، وهي في مجملها  بها  التي جاء  والنواهي  األوامر  وكثيرة هي 
يُراد من ورائها مصلحة العباد وسعادتهم في الدارين، ومن ثمراتها أيًضا 
راحة النفس وطمأنينتها، وخلق اهلل اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، 
وما يثقلها وما يشق عليها، وباملقابل فرض عليها ما فيه خيرها وسعادتها، 
ومن حكمته  أن جعل من هذه الطاعات بعد عبادته وتوحيده، على نحو 

ما نشهده في أدب معاملة الوالدين، وذلك في سياق قوله تعالى: )ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ   ڭ  

التحرير والتنوير: 11/ 204-203   )1(
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ( ]الإ�صراء:24-23[. 
التي  باإلنسان،  الرحمة  مظاهر  من  مظهًرا  الكرمية  اآلية  هذه  تعد   
اقتضتها احلكمة اإللهية، وهي من آثار رحمة اهلل باإلنسان، وهو في أشد 
مبدأ  يكون  أن  على  اإلسالم  حرص  على  استدالل  وهي  ضعفه،  أحوال 
التراحم ركًنا في النواة األولى لتأسيس اجملتمع وهي األسرة، من هنا جاء 
هذا االقتران بني عبادة اهلل وبر الوالدين. ولقد عمد البيان القرآني إلى مد 
هذه القضية بأدوات لغوية، تلح على منزلة البر وتفصل أحوال الوالدين، 
وتضع له أسس التعامل وكيفيتها، فكان أن استهلت اآلية الكرمية بالفعل 
)ڳ  ڳ( بكل ما في هذا الفعل من قوة إجنازية، حتيل إلى أن األمر 

مقطوع فيه وفي إجنازه، لتتولد بذلك طاقة حجاجية ترغم املتلقي على 
اخلضوع والتسليم بهذا القضاء، والسيما إذا علمنا أن املقتضى املعجمي 
ِليُل َعلَيِْه،  ، الَِّذي اَل يَْقَبُل النَّْسَخ َوالدَّ لكلمة الَْقَضاِء ُهَو الُْحْكُم الَْجْزُم الَْبتُّ
ْيِء َوانِْقَطاِعِه، ومن هذا  َولَْفُظ الَْقَضاِء ِفي أَْصِل اللَُّغِة يَْرِجُع ِإلَى ِإتَْماِم الشَّ
املعنوي،  الكلمة ووقعها  البعد احلجاجي والتداولي لهذه  املقتضى يتضح 
املتلقي  معها  ال ميلك  الكالم سلطة  الذي مينح  واجلزم  احلزم  نشهد  إذ 
ِباأْلَْمِر  أَتَْبَعُه  ثُمَّ  تََعالَى،  اهللِ  ِبِعَباَدتِه  أََمَر  إال االمتثال، أما املُقَضى به فهو 
اَعاِت الَِّتي  اَعَة ِمْن أَُصوِل الطَّ ِبِبرِّ الَْواِلَديِْن،)1( َوَذِلَك يَُدلُّ َعلَى أَنَّ َهِذِه الطَّ
تُِفيُد َسَعاَدةَ اآْلِخَرِة. َوأَنَُّه تََعالَى بََدأَ ِبِذْكِر اأْلَْمِر ِبالتَّْوِحيِد َوثَنَّى ِبَطاَعِة اللَِّه 
تََعالَى، َوثَلََّث ِبالِْبرِّ ِبالَْواِلَديِْن، َوَهِذِه َدَرَجٌة َعاِلَيٌة َوُمَبالََغٌة َعِظيَمٌة ِفي تَْعِظيِم 

اَعِة. َوأَنَُّه تََعالَى لَْم يَُقْل: َوِإْحَساًنا ِبالَْواِلَديِْن، بَْل َقاَل: )ڱ   َهِذِه الطَّ
ِبلَْفِظ  ِإْحساًنا  وَقاَل:  ااِلْهِتَماِم.  ِة  ِشدَّ َعلَى  يَُدلُّ  ِذْكِرِهَما  َفتَْقِدمُي  ں( 
التَّنِْكيِر، َوالتَّنِْكيُر يَُدلُّ َعلَى التَّْعِظيِم، َوالَْمْعنَى: َوَقَضى َربَُّك أَْن تُْحِسنُوا ِإلَى 
ا َكاَن ِإْحَسانُُهَما ِإلَيَْك َقْد بَلََغ  الَْواِلَديِْن ِإْحَساًنا َعِظيًما َكاِماًل، َوَذِلَك أِلَنَُّه لَمَّ

ينظر: مفاتيح الغيب: 323/20.    )1(
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الَْغايََة الَْعِظيَمَة َوَجَب أَْن يَُكوَن ِإْحَسانَُك ِإلَيِْهَما َكَذِلَك)1(. 
َوانْتََصَب ِإْحساًنا َعلَى املفعولية الُْمطلَقة مصدر نَاِئًبا َعْن ِفْعِلِه. َوالتَّْقِديُر: 
َوأَْحِسنُوا ِإْحَساًنا ِبالَْواِلَديِْن، َكَما يَْقتَِضيِه الَْعْطُف َعلَى )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( 
ْحَساِن ِإلَى الَْواِلَديِْن َعلَى  أَْي: َوَقَضى ِإْحَساًنا ِبالَْواِلَديِْن. َوَعْطُف اأْلَْمِر ِباإْلِ
الِْعَباَدةَ،  َفاْستََحقَّ  الَْخاِلُق  ُهَو  اللََّه  أِلَنَّ  اللَِّه،،  ِبِعَباَدِة  اأْلَْمِر  َمْعنَى  ُهَو ِفي  َما 
ْحَساِن  ا َجَعَل اللَُّه اأْلَبََويِْن َمْظَهَر ِإيَجاِد النَّاِس أََمَر ِباإْلِ أِلَنَُّه أَْوَجَد النَّاَس. َولَمَّ
ْكِر  ْحَساِن، َوأِلَنََّها أَْعَظُم الشُّ َعِن اإْلِ ِلِغنَاهُ  ِإلَيِْهَما، َفالَْخاِلُق ُمْستَِحقُّ الِْعَباَدِة 
ْحَساَن اَل الِْعَباَدةَ  َعلَى أَْعَظِم ِمنٍَّة، َوَسَبُب الُْوُجوِد ُدوَن َذِلَك، َفُهَو يَْستَِحقُّ اإْلِ
ْحَساُن ُكلَّ َما يَْصُدُق ِفيِه  ْحَساِن ُدوَن الِْعَباَدِة، َوَشِمَل اإْلِ أِلَنَُّه ُمْحتَاٌج ِإلَى اإْلِ

َهَذا الِْجنُْس ِمَن اأْلَْقَواِل َواأْلَْفَعاِل َوالَْبْذِل َوالُْمَواَساِة)2(. 
)ُقْل(  األمر  بفعل  تصدر  ۈ  ٴۇ   ۋ(  ۆ  ۈ   )ۆ   تعالى:  وقوله 
وجه  على  الوالدين  مع  املعاملة  أدب  في  متكاملة  منظومة  بذلك  لتتشكل 
أَّي  فعن  رحمة،  بالرحمة  لهما  والدعاء  رحمة،  لهما  فالدعاء  الوجوب، 
دليل نبحث على رحمة اإلسالم، وكل ما في اإلسالم رحمة، سواء أظهرت 
مظاهرها أم خفيت. والَْكاُف ِفي َقْوِلِه: )ۈ  ٴۇ   ۋ( : ِللتَّْشِبيِه الَْمَجاِزيِّ 

يَُعبُِّر َعنُْه النَُّحاةُ، ِبَمْعنَى التَّْعِليِل ِفي الَْكاِف، َوِمثَالُُه َقْولُُه تََعالَى:  )ڎ  
ڎ      ڈ( ]البقرة:198[ ، أَي: اْرَحْمُهَما َرْحَمًة تَُكاِفُئ َما َربََّياِني َصِغيًرا. 
ِبَرْحَمٍة  َفٍة  ُمَكيَّ تَْرِبَيٍة  ِإلَى  َشاَرةُ  اإْلِ ِفيَها  ٍة  َخاصَّ َحالٍَة  تَْمِثيُل  ِمنُْه  َوالَْمْقُصوُد 
ْحَمَة ِبِه َولَْو  ةَ تَْقتَِضي َرْحَمة الَْولَد، َوِصَغَر الَْولَِد يَْقتَِضي الرَّ َكاِملٍَة، َفِإنَّ اأْلُبُوَّ
َربََّياِني  َكَما  َقْوِلِه:  َمَقاَم  َقاِئًما  ۋ(   ٴۇ    )ۈ   َقْولُُه:  َفَصاَر  َولًَدا،  يَُكْن  لَْم 
ْكَر  الشُّ تَْقتَِضي  َوْحَدَها  َوِهَي  ِللُْوُجوِد،  تَْكِملٌَة  َفالتَّْرِبَيُة  ِبتَْرِبَيِتِهَما.  َوَرِحَماِني 
ْكِر،  الشُّ ُمْقتََضى  َوُهَو  انِْتَهاِكِه،  اْجِتنَاِب  ِمِن  ِللُْوُجوِد  ِحْفٌظ  ْحَمُة  َوالرَّ َعلَيَْها. 

ينظر: املصدر نفسه: 321-320/20.    )1(
ينظر: التحرير والتنوير: 68-67/15.    )2(
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ْحَمِة. َواأْلَْمُر يَْقتَِضي الُْوُجوَب)1(.  َعاِء لَُهَما ِبالرَّ ْكَر َعلَى َذِلَك ُكلِِّه ِبالدُّ َفَجَمَع الشُّ
ِإلَى  يَنَْحلُّ  ِحِم  الرَّ َوِبِصلَِة  الَْواِلَديِْن  ِبِبرِّ  اأْلَْمِر  ِمَن  ْساَلِم  اإْلِ َوَمْقِصُد 

َمْقِصَديِْن)2(: 
ِة َعلَى ااِلْعِتَراِف ِبالَْجِميِل ِلَصاِنِعِه،  أََحُدُهَما: نَْفَساِنيٌّ َوُهَو تَْرِبَيُة نُُفوِس اأْلُمَّ
ُكوِر، َفَكَما  ْكُر، تََخلًُّقا ِبَأْخاَلِق الَْباِري تََعالَى ِفي اْسِمِه الشَّ َوُهَو الشُّ
َعلَى  الَْواِلَديِْن  ِبُشْكِر  أََمَر  ْزِق  َوالرِّ الَْخلِْق  ِنْعَمِة  َعلَى  اللَِّه  ِبُشْكِر  أََمَر 
ِبُشْكِر  اأْلَْمِر  َوِفي  ْحَمِة.  َوالرَّ التَّْرِبَيِة  َوِنْعَمِة  وِريِّ  يَجاِد الصُّ اإْلِ ِنْعَمِة 

الَْفَضاِئِل تَنِْويٌه ِبَها َوتَنِْبيٌه َعلَى الُْمنَاَفَسِة ِفي ِإْسَداِئَها.
الُْعَرى  َقِويََّة  الَْعاِئلَِة  أََواِصُر  تَُكوَن  أَْن  َوُهَو   ، ُعْمَراِنيٌّ الثَّاِني:  َوالَْمْقِصُد 
الَْعاِئلَِة،  أَْفَراِد  بَيَْن  الُْوثُوَق  َذِلَك  ُق  يَُحقِّ ِبَما  َفَأَمَر  الُْوثُوِق  َمْشُدوَدةَ 
َوُهَو ُحْسُن الُْمَعاَشَرِة، ِليَُربَِّي ِفي نُُفوِسِهْم ِمن التََّحابِّ َوالتََّوادِّ َما 
ِة  اأْلُبُوَّ َعاِطَفِة  ثُمَّ   ، اأْلُمِّ ِفي  الَْغِريِزيَِّة  اأْلُُموَمِة  َعاِطَفِة  َمَقاَم  يَُقوُم 
 . الُْمنَْبِعثَِة َعْن ِإْحَساٍس بَْعُضُه َغِريِزيٌّ َضِعيٌف، َوبَْعُضُه َعْقِليٌّ َقِويٌّ
وميكن بيان اإلحسان للولدين ومقتضياته بالتدرج الذي سيكون وفًقا 

للسلم احلجاجي على النحو التالي: 
• وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيًرا.	
• قل لهما قواًل كرمًيا.	
• واخفض لهما جناح الذل من الرحمة )تذلل لهما(.	
• ال تنهرهما.	
• 	. ال تقل لهما: أفٍّ

ينظر: التحرير والتنوير: 15/ 73.    )1(
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لقد شرع البيان القرآني في تفصيل أدب املعاملة مع الوالدين، ويظهر 
يقع  ھ(  ہ    ہ   )ہ   تعالى:  قوله  أن  احلجاجي  السلم  هذا  خالل  من 
، وذلك يقتضي عدم النهر أو الضرب، ثم تتصاعد درجة  لمَّ في أسفل الّسْ
اإلحسان بالتذلل لهما، وذلك يقتضي أن ال يسمعا إال كل قول كرمي، والقول 
لهما  الدعاء  السلم  درجات  أعلى  وتصدر  كرمًيا،  فعاًل  يقتضي  الكرمي 
بالرحمة، والدعاء قد يكون في أثناء حياتهم أو بعد مماتهم، وذلك اعتراًفا 
بفضلهما لكونهما سبًبا في وجود الولد، ولتحملهما مشقة الرعاية والتربية 
في الصغر. على هذا النحو تتجلى رحمة اإلسالم، رحمة بالضعيف. وجاء 
بها في هذا السياق على وجه اإللزام باألوامر والنواهي املوظفة فيه، ولنا 
أن نلمس في هذا اإللزام رحمة فعبادة اهلل منجاة لإلنسان، وبر الولدين 
فيه ما فيه من خير لإلنسان ولو جهله أحياًنا، أو أخذته مشاغل احلياة عن 
االهتمام بهما، ناهيك عن مشقة التعامل مع اإلنسان في ِكبره وشيخوخته 
فيقع  األبناء،  قبل  أو حتى قسوة عليهما من  تهرًبا  أو  تنصاًل  أحياًنا  يولد 
الدنيا  في  بالعاق  العقوبة  ثَمَّ  ومن  قصد،  دون  من  أو  قصد  عن  العقوق 
واآلخرة، من هنا نلمس آثار رحمة هذا األمر اإللهي بالوالدين واألبناء مًعا. 
وتستعمل أفعل التفضيل في سياق طلب املغفرة والرحمة من اهلل بناء 
على ما في التفضيل من طاقة حجاجية جتعل املفضل في أعلى درجات 

السلم احلجاجي وميحو ما دونه، كما في قوله تعالى: )ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ( ]املوؤمنون:118-117[.
لو تأملنا هذه اآلية وآيات كثيرة في القرآن الكرمي، لوجدنا أن مفهوم 
يتبدى  وإمنا  عنه،  ولإلخبار  الرحمة  لفظ  في  فقط  يتبدى  ال  الرحمة 
له  متهد  التي  األسباب،  إلى  وإرشاده  اإللهي  التوجيه  جانب  في  أيًضا 
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. ويتمثل هنا بالتحفيز والتنبيه إلى الدعاء،  الفوز والظفر برحمة اهلل 
واهلل  عندما  الرحمة،  أسباب  به  تتحقق  ذكر  إلى  وإرشاد اخملاطب 
يرشد اإلنسان إلى ذكر معني، فال شك أن فيه اإلجابة، وهذا مظهر من 
ُن  يَتََضمَّ ِبَذِلَك  يَْدُعَو  ِبَأْن  َفَأْمُرهُ  عليهم.  وتفضله  بعباده  رحمته  مظاهر 

َجابَِة)1(.  َوْعًدا ِباإْلِ
أََمَر  اِر  الُْكفَّ أَْحَواَل  َشَرَح  ا  لَمَّ ُسبَْحانَُه  أَنَُّه  اآليتني  االتَِّصاِل بني  َوَوْجُه 
ُجْملَِة:  َعلَى  والَعِطَف  َوَرْحَمِتِه)2(.  ُغْفَراِنِه  ِإلَى  َوااِللِْتَجاِء  ِإلَيِْه  ِبااِلنِْقَطاِع 
)ې  ې  ې  ى  ى  ائ( اآلية ِباْعِتَباِر َقْوِله: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ(. 

ِبالَْمْغِفَرِة  َربَُّه  يَْدُعَو  ِبَأْن   S النبي  خطاب  الُْجْملَِة  ِمَن  الَْمْقُصوَد  َفِإنَّ 
ِفي  اللَِّه  ِإلَى  اأْلَْمِر  تَْفِويُض  َواْرَحْم(  )اْغِفْر  ُمتََعلِِّق  َحْذِف  َوِفي  ْحَمِة.  َوالرَّ

تَْعِينِي الَْمْغُفوِر لَُهْم َوالَْمْرُحوِمنَي، َوالُْمَراُد َمْن َكانُوا ِمَن الُْمْؤِمِننَي)3(. 
بأنه  تعالى  له  والذكر  والرحمة  املغفرة  بالدعاء في  اهلل  أمر رسول  ثم 
وتقديره  وتوقيفه  اهلل  إرادة  على  متصرف  راحم  كل  ألن  اِحِمنَي،  الرَّ َخيُْر 
ملقدار هذه الرحمة، ورحمته تعالى ال مشاركة ألحد فيها، وأيًضا فرحمة 
كل راحم في أشياء وبأشياء حقيرات باإلضافة إلى املعاني التي تقع فيها 
رحمة اهلل تعالى من االستنقاذ من النار)4(. وهذا جسدته صيغة التفضيل 
يخلو  الفعل غالًبا، وال  الزيادة في أصل  التفضيل على  ويدل اسم  )ی( 

الغالب، وعندما يضاف  املعنى في  املفضل في  املفضل عليه من مشاركة 
اإلفراد،  فيه  ويجوز  عليه،  املفضل  مع  املطابقة  فيه  يجوز  التفضيل  اسم 
على نحو ما ورد في اآلية الكرمية، أي: أن اسم التفضيل مفرد، واملضاف 
إليه جمع، واإلفراد يقصد به التفضيل تنصيًصا)5(، من هنا كان استعمال 

ينظر: التحرير والتنوير: 18/ 137   )1(
ينظر: الكشاف: 4/ 159.    )2(

ينظر: التحرير والتنوير: 18/ 137   )3(
ينظر: فتح القدير: 593/3.    )4(

ينظر: حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل: 46/2. وينظر: معاني النحو: 4/ 267و272.    )5(
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اسم التفضيل )ی( وإضافته إلى لفظ )الراحمني( مفٍض إلى أن هناك 
راحمني غير اهلل من خلقه، بيد أن صفة اخليرية مقترنة باهلل دون غيره، 
، بل وال تدانيها، فضاًل عن القصر  وأن كل رحمة هي دون رحمة اهلل 
هذه  تنبري  النحو  هذا  وعلى  التفضيل،  هذا  عززت  التي  )أنت(:  بقوله: 
األدوات اللغوية لتعبر عن املقاصد القرآنية، بأسلوب ألفه العرب، وبألفاظ 
مشحونة بطاقة حجاجية وداللية لتصل باملتلقي إلى أن يوقن أن اهلل وحده 

هو الرحمن الرحيم، ورحمته أوسع من أن تدركها بصيرة البشرية. 
التي  إليه،  التوكيد لكونها ميكن قياسها وفًقا ألوضاع املرسل  وترد جملة 
تترتب عليها أحوال اخلبر )اخلبر االبتدائي، واخلبر الطلبي، واخلبر اإلنكاري(. 
فالنوع األول للمتلقي اخلالي الذهن، والنوع الثاني يستعمل مع املتلقي املتردد 
في تصديق اخلبر، والنوع الثالث يستعمل عندما يكون املتلقي منكًرا للخبر. 
وكل هذا التدرج في اخلطاب مراعى فيه أحوال املتلقي، ومن هنا يبرز البعد 
احلجاجي لهذا األسلوب، إذ القصد منه إقناع اخملاطب والتأثير فيه. من ذلك 

ما ورد في قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆۈ( ]الزمر[.

)ُقْل(  األمر  في  تنبيهيني متثال  بعنصرين  الكرمي  اآلية  لقد تصدرت 
والنداء )يا عبادي(، ولعل في ذلك متهيًدا ملا سيأتي من كالم فيه إخبار 
وظف  ورحمة،  مغفرة  سياق  فالسياق  املقاييس،  بكل  عادّيًا  يكون  لن 
املغفرة  مفهوم  ترسيخ  في  تضافرت  لغوية  عناصر  القرآني  البيان  فيه 

والرحمة، بل والدعوة إلى عدم القنوط واليأس. 
يَْأِتي  ِبِإْجَماٍل  تَْمِهيٌد  )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(  ِبَقْوِلِه:  َفالِْخَطاُب 
بََيانُُه ِفي اآْليَاِت بَْعَدهُ، َوُعُموُم )ِعَباِدَي( َوُعُموُم ِصلَِة )الَِّذيَن أَْسَرُفوا( يَْشَمُل 
الِْخَطاِب  ِمَن  اأْلَْصِليُّ  الَْمْقُصوُد  َكاَن  َوِإْن  الُْمْسِلِمنَي،  ِمَن  الَْمَعاِصي  أَْهَل 
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ُغ  الُْمْشِرِكنَي، َعلَى َعاَدِة الَْكاَلِم الَْبِليِغ ِمْن َكثَْرِة الَْمَقاِصِد َوالَْمَعاِني، الَِّتي تَُفرَّ
نُوِب  ْسَراُف ِفي الذُّ ْكثَاُر. َوالُْمَراُد ِبِه ُهنَا اإْلِ ْسَراُف: اإْلِ ِفي َقَواِلٍب تََسُعَها. َواإْلِ
ى ِإلَى ُمتََعلِِّقِه ِبَحْرِف ِمْن، َوتَْعِديَتُُه ُهنَا بـ )َعلَى(، أِلَنَّ  َوالَْمَعاِصي، َواأْلَْكثَُر أَْن يَُعدَّ
لَُها النَّْفُس َوتَثُْقُل ِبَها، َوَذِلَك ُمتََعاَرٌف ِفي التَِّبَعاِت  ْكثَاَر ُهنَا ِمْن أَْعَماٍل تَتََحمَّ اإْلِ
َوالُْعْدَواِن، تَُقوُل: أَْكثَْرُت َعلَى ُفاَلٍن، َفَمْعنَى أَْسَرُفوا َعلى أَنُْفِسِهْم: أَنَُّهْم َجلَبُوا 
أِلَنُْفِسِهْم َما تُثِْقلُُهْم تَِبَعتُُه، ِلَيْشَمَل َما اْقتََرُفوهُ ِمْن ِشْرٍك َوَسيِّئَاٍت)1(. من هنا 
وبإزاء هذا اإلسراف الذي يولد ثقاًل وعناء على النفس يدفع بصاحبه نحو 
نفس  إال  تستشعره  ال  الشعور  وهذا  له،  اهلل  يغفر  أن  من  والقنوط  اليأس 
ذلك  بعد  واآلية  مبغفرة،  للخالص  وتطمح  الذنب  ثقل  وطأة  تكابد  مؤمنة، 
اجلملي  التتابع  هذا  في  نشهد  لذا  اهلل،  إلى  للرجوع  الغافلة  للنفس  تنبيه 
ڭ(  ڭ    ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   )ھ   تعالى:  قوله  في  والسيما 
في  املنطوق  يؤكده  ے(،  ھ   ھ     ھ   )ھ   األولى  اجلملة  من  فاملفهوم 
اجلملة الثانية )ۓ  ۓ  ڭ     ڭ   ڭ( فهذه اجلملة تعليل ملا سبقها، وهي 
ُمْقِصَيًة  اخلطاب،  خطة  تقتضيه  الذي  املفهوم  مبنطوقها  لتعّين  تأتي  إمنا 
)اجلملة الثانية( في الوقت نفسه مفاهيم أخرى محتمل ظهورها في عالم 
اجلملة، وهي تسد الثغرات التي ميكن أن تتخلل كيان الكالم َفتَْقُعَد به عن 
أداء وظيفته احلجاجية وأهدافه اإلقناعية، التي يروم حتقيقها في أذهان 
أَْعَظِم  َعلَى  اِلْشِتَماِلَها   ، اللَِّه  ِكتَاِب  ِفي  آيٍَة  أَْرَجى  اآْليََة  َوَهِذِه  املتلقني)2(. 
اًل أََضاَف الِْعبَاَد ِإلَى نَْفِسِه ِلَقْصِد تَْشِريِفِهْم، َوَمِزيِد تَبِْشيِرِهْم،  ِبَشاَرٍة، َفِإنَُّه أَوَّ
َب َذِلَك  نُوِب، ثُمَّ َعقَّ ْسَراِف ِفي الَْمَعاِصي، َوااِلْسِتْكثَاِر ِمَن الذُّ ثُمَّ َوَصَفُهْم ِباإْلِ
َفالنَّْهُي  نُوِب،  الذُّ ِمَن  الُْمْستَْكِثِريَن  ِلَهُؤاَلِء  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  الُْقنُوِط  َعِن  ِبالنَّْهِي 
الِْخَطاِب،  َوِبَفْحَوى  اأْلَْولَى،  بَاِب  ِمْن  الُْمْسِرِفنَي  َغيِْر  ِللُْمْذِنِبنَي  الُْقنُوِط  َعِن 
َفَقاَل:   ، َظنٌّ َسَماِعِه  ِعنَْد  الَْقلَْب  يَتََخالَُج  َواَل   ، َشكٌّ بَْعَدهُ  يُبِْقي  اَل  ِبَما  َجاَء  ثُمَّ 

ينظر: التحرير والتنوير: 42-41/24.    )1(
ينظر: احلجاج في القرآن: 373.    )2(
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َعلَيِْه  َدَخلَْت  الَِّذي  الَْجْمَع  َصيََّرِت  َقْد  ُم  َوالالَّ َفاأْلَِلُف  نُوَب،  الذُّ يَْغِفُر  اللََّه  ِإنَّ 
ِة: ِإنَّ اللََّه يَْغِفُر ُكلَّ َذنٍْب  َفُهَو ِفي ُقوَّ ِللِْجنِْس، الَِّذي يَْستَلِْزُم اْسِتْغَراَق أَْفَراِدِه، 

ْرُك. )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   َكاِئًنا َما َكاَن، ِإالَّ َما أَْخَرَجُه النَّصُّ الُْقْرآِنيُّ َوُهَو الشِّ
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]الن�صاء:48[ ثم لم يكتف مبا أخبر عباده ِمْن 
لََها  تَْرتَاُح  ِبَشاَرٍة  ِمْن  لََها  َفَيا  )َجِميًعا(  ِبَقْوِلِه:  َذِلَك  َد  أَكَّ بَْل  َذنٍْب،  ُكلِّ  َمْغِفَرِة 
اِدِقنَي ِفي َرَجاِئِه. َوَما أَْحَسَن َما  ُقلُوُب الُْمْؤِمِننَي الُْمْحِسِننَي َظنَُّهْم ِبَربِِّهُم الصَّ
َعلََّل ُسبَْحانَُه ِبِه َهَذا الَْكاَلَم َقاِئاًل: )ۇ  ۇ  ۆ    ۆ(، َفهَو َكِثيُر الَْمْغِفَرِة 
ْحَمِة َعِظيُمُهَما بَِليُغُهَما َواِسُعُهَما)1(، وتساوق التعليل مع التأكيد ملنطوق  َوالرَّ
( وبالقصر بقوله  الكالم الذي قبله ومفهومه بأكثر من مؤِكد، متثل أواًل بـ)إنَّ
)هو( وبصيغ املبالغة )الغفور( )الرحيم(، فهو وليس غيره الذي يغفر ويرحم، 
اجلملة  هذه  فبلغت  رحمة،  تدانيها  ال  ورحمته  مغفرة،  تدانيها  ال  ومغفرته 
كل هدف وغاية قصد إليها احلق  من هذا اخلطاب، وتتحول بذلك مع 
التعليل الذي قبلها إلى خطاب عام ال يتعلق باملقصودين من اآلية، وإمنا كل 
ذي َذنْب من املؤمنني، معززة بكل األدوات اللغوية املذكورة آنًفا، والتي شحنتها 

بطاقة حجاجية وإقناعية ال ميتلك معها املتلقي إال التسليم واالقتناع. 
چ   )چ   تعالى:  قوله  والتوكيد  املبالغة  صيغة  استعماله  ومن 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک( ]الفرقان:6-5[.
ا على مقوالت سردها املشركون تطعن مبصداقية  جاءت اآلية الكرمية رّدً
، من هنا تصدير الرد بالفعل )ُقْل(  ما جاء به القرآن، وإنه وحي من اهلل 
يعد عنصر حجاج أول، بأن القرآن ليس بإفك وال أساطير اكتتبها، ولإلمياء 
أنه منزل من اهلل، والبد في هذا املقام من مالحظة مدى التعالق بني الفعل 
يليه من كالم تعالًقا يؤدي وظيفة اإلقناع وبسط احلجة وإقامتها على  وما 

ينظر: فتح القدير: 538/4.    )1(
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املتلقني من اخلصوم، أما االحتجاج على فيض رحمة اهلل، فظهر بالتذييل 
قد  أنه  حقيقة  لتقرر  جاءت  هذه  التوكيد  فجملة  ک(،  ک   ک   )ڑ  

يتسلل لألذهان أن مقترف هذه األفعال واألقوال حقيق على اهلل أن ال يغفرها 
له، وأن ال تناله رحمة منه، فجاء اخلبر على هذه الصيغة من التوكيد لدفع 
كل شك وإنكار، والسيما أنه اقترن بصيغ املبالغة )ک  ک( للتدليل على 
استوجبوا  أنهم  على  للتنبيه  ذلك  بعد  واخلبر  واملغفرة.  الرحمة  هذه  ِعَظم 
العذاب على ما هم عليه من اجلنايات احملكية، لكن أخر عنهم ملا أنه  أزاًل 
وأبًدا مستمر على املغفرة والرحمة املستتبعتني للتأخير، فكأنه قيل: إنه جلَّ 
يعجل عقوبتكم  فلذلك ال  االستمرار،  والرحمة على  باملغفرة  وعال متصف 
على ما أنتم عليه مع كمال استجابكم إياها وغاية قدرته  عليها ولوال ذلك 
لصب عليكم العذاب صّبًا، وجوز أن يكون الكالم كناية عن االقتدار العظيم 
على عقوبتهم، ألنه ال يوصف باملغفرة والرحمة إال القادر على العقوبة. وقال 
أن  ألجل  ذلك  بعد  والرحمة  املغفرة  ذكر  يقال:  أن  ميكن  الفرائد:  صاحب 
وأن  تابوا،  إن  املتجاوزة عن احلد مغفورة  العظيمة  الذنوب  أن هذه  يعرفوا 
رحمته واصلة إليهم بعدها، وأن ال ييأسوا من رحمته تعالى مبا فرط منهم 
مع إصرارهم على ما هم عليه من املعاداة واخملاصمة الشديدة)1(. وفي هذا 

السياق يقول تعالى: )ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]الكهف:58[. 

وتأتي صيغ املبالغة في سياق األوامر الشرعية لتكشف للمتلقي عن أن 
الرحمة واملغفرة متماهية مع كل أمر وتشريع إلهي على نحو ما جنده في 

ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   )ڱ   تعالى:  قوله 
ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭڭ( ]الأحزاب:59[.
جاءت هذه اآلية لترصد عادة ألفتها النساء، إذ “كان من عادة العربيات 

ينظر: روح املعاني في تفسير القرآن والسبع املثاني، أبو الثناء اآللوسي: 427-426/9.    )1(
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التبذل في معنى احلجبة، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء، وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكر فيهن، أمر اهلل تعالى رسوله 
احلرائر  بني  الفرق  ويبني  سترهن،  ليقع  اجلالبيب،  بإدناء  بأمرهن   
َغزاًل  كان  من  معارضتهن  عن  فكيف  بسترهن  احلرائر  فيعرف  واإلماء، 
]أي: من عرف عنه كثرة التغزل بالنساء[ أو شاًبا، وروي أنه كان في املدينة 

قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن”)1(. 
والتذييل الذي ختمت به اآلية في قوله تعالى: )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( 
فاحلجة  جانب،  من  النساء  متس  فهي  املطروحة،  للقضية  متناسًبا  جاء 
، الذي لم يشرع شرًعا إال  األولى هو التزام اللباس الشرعي طاعة لله 
وفيه مصلحة للعباد، وهي هنا حفظ اجلسد من أن تغتاله أعني الفاسدين، 
ا َسَبَق ِمْن أََذى الَْحَراِئِر  وحفظ النفس من األذى، فضاًل عن أن فيه َصْفًحا َعمَّ
ْساَلِميِّ من جانب آخر. واستعمال فعل  َقبَْل تَنِْبيِه النَّاِس ِإلَى َهَذا اأْلََدِب اإْلِ
واحلاضر  املاضي  الزمن  عن  التعبير  منه  القصد  ۓ(  )ۓ   الكينونة 
اء  واملستقبل، أي: أزاًل وأبًدا، وفي ذلك تعزيز لكونه  )ڭ( أي: محَّ
للذنوب عيًنا وأثًرا )ڭ( مكرًما ملن يقبل عليه، وميتثل أوامره، ويحتنب 
مناهيه)2(. فخروج املغفرة والرحمة من قيد الزمان واملكان واألشخاص يوقع 

أبلغ األثر في نفس املتلقي، والسيما النفوس األوابة بعد زللها.

احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي: 4/ 399.    )1(
ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: 412/15   )2(
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اخلامتة

على هذا النحو تتجلى القوة احلجاجية للفعل )ُقْل(، وذلك مبا يحمله من 
مقتضى معجمي وتداولي، يرشحه ليكون عنصًرا فاعاًل وطاقة حجاجية، 
مع  شكل  ولقد  الفعل،  هذا  يلي  الذي  باخلطاب  املتلقي  إقناع  على  قادرة 
، واملأمور  اهلل  أدوات لغوية كثيرة عنصر تنبيه، وال سيما أن اآلمر هو 
التي  الرحمة  بآيات  ا  مختّصً كان  الدراسة  قيد  واخلطاب   ،S الرسول 
ومقاصدها،  أغراضها  بحسب  فيها،  املطروحة  القضايا  تنوعت سياقاتها 
ولم يقتصر ذكر رحمة اهلل على مواضع التبشير، وإمنا جند رحمة اهلل ماثلة 
في مواضع التهديد، واحتدام اجلدل مع خصوم القرآن، بإمهالهم وتأجيل 
على  يخفى  وال  بالقرآن،  ويصدقون  الرسول  بدعوة  يؤمنون  لعلهم  العقوبة 
ذي الفطرة السليمة أن اهلل غني عن إميانهم، وهو  إن أمهلهم فهذا من 
حلمه ولطفه بعباده، وهذا مظهر من مظاهر رحمته  بخلقه، فتتجلى آثار 
رحمته حتى في تهديده. كل هذه املدلوالت وغيرها عمد القرآن إلى التعبير 
عنها بأساليب لغوية، حتمل ما حتمله من مهارات أسلوبية ومؤثرات بالغية 
وطاقة حجاجية، لتوصل املتلقي إلى االقتناع والتسليم مبا جاء به القرآن، 

بل ويتبنى اإلميان باهلل  فكًرا وعقيدًة. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعني، وبعد؛ فإن الرحمة خلق عظيم وصفة نبيلة، اتصف بها 
اهلل<، ونبيه S، واملؤمنون، وهي كذلك سمة بارزة في ديننا اإلسالمي 

ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   )ٿ   تعالى:  قال  احلنيف. 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ( ]الأنعام[. وقال تعالى: )ٴۇ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ( ]الأعراف:56[. 
اهتمام  بينها  ومن  اخمللوقات،  في جميع  بالرحمة  اإلسالم  اهتم  وقد 
اإلسالم برحمة الطفل، والطفولة من حيث كونها نعمًة وهبًة ربانيًة، حتث 
املنعم عليه بها ألن يحمد اهلل  ويشكره؛ لكونها فضاًل كبيًرا، ونلحظ ذلك 

في دعاء سيدنا إبراهيم  حني جاءه الولد، قال تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]اإبراهيم[، وقوله 
تشتاقهم  فاألطفال  ]الكهف:46[.  ٻ(  ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى: 
النفوس، وتهفو إليهم القلوب، علت درجة ذلك اإلنسان أو قلت، ويستوي 
واملرسلون، ومن عداهم من  األنبياء  اهلل من خلقه، وهم  في ذلك صفوة 

البشر أيا كانوا، بدليل قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
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ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ( 
]اآل عمران[. وطلب األطفال حتقيًقا لألبوة املستمرة دعوة يتقرب بها اإلنسان 

إلى ربه واهب احلياة، قال تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ( ]الفرقان[. 

كما أن رحمة القرآن بالطفل، إشارة واضحة إلى أن اإلسالم لم يجعل 
تلك الرحمة، وصايا أخالقية ومبادئ مثالية، متروك لألفراد أمر جتسيدها 
في الواقع، بحيث ميكن انتهاكها وجتاوزها خفية، وإمنا ربى عليها، وأقام 
والعقاب  التزامها  على  األخروي  الثواب  ورتب  ملراقبتها،  الداخلي  الوازع 

على انتهاكها، وعضد ذلك بالتشريعات الفقهية امللزمة. 
، حيث قال جل شأنه: )مئ  ىئ  يئ  جب(  وكان ذلك من رحمة اهلل 
]مرمي:50[، وقوبلت هذه الهبة وتلك الرحمة باحلمد والثناء والشكر والدعاء؛ 

ألنها استجابة ملطلٍب تهفو إليه النفس اإلنسانية ألنسها به. 
الذكر  من  يكثر  بأن    زكريا  سيدنا  إلى  كذلك  التوجيه  جاء  وقد 

)ڱ   ڱ  ڱ  ں   والتسبيح بعد بشارته بالولد، قال اهلل تعالى: 
واإلكثار  بالولد  البشارة  بني  قرن  وهنا  ]اآل عمران:41[،  ں  ڻ( 

؛ ألن الولد من كبرى النعم على الوالد.  من الذكر والشكر هلل 
الذكر والشكر فيهما طلب منٍة أخرى،  أن  ويتضح من هذا االقتران 
الوجود  نعمة  أن  فكما  أخرى،  رغبة  وهي  الطفل،  في  يبارك  أن  وهي 

للطفل قد حتققت، فإن نعمة البركة في وجوده مرجوة كذلك. 
والتربوية  االجتماعية  الناحية  في  وأثره  املوضوع،  هذا  لعمق  ونظًرا 
من  بالطفل  القرآن  رحمة  في  البحث  إلى  القصد  اجته  فقد  والنفسية، 
الوالدة حتى البلوغ، وتتبع عرض القرآن لهذا اجلانب، واألخذ مبا فقهه 
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املفسرون والعلماء من اآليات التي ذكر فيها الطفل وما يقاربه من املدلول، 
وقد استنبط الباحث من خالل تلك اآليات الكرمية ما قدره اهلل  له من 

الفوائد والتعليقات التي يرجو أن يكتب لها القبول والنفع. 
وحسبما تقتضيه طبيعة البحث العلمي، فقد جاء هذا البحث مقسًما 

إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، على النحو اآلتي: 
املقدمة: 

املبحث األول: أهمية الرحمة في القرآن الكرمي، وفيه مطلبان، هما: 
املطلب األول: مفهوم الطفل والرحمة في القرآن الكرمي. 

املطلب الثاني: القرآن الكرمي يدعو إلى الرحمة. 
املبحث الثاني: الطفل في معرض االمتنان، وفيه ثالثة مطالب، هي: 

املطلب األول: بيان كون الطفولة نعمًة تستحق الشكر. 
املطلب الثاني: حتقيق إنسانية الطفل ومشهده في الوجود. 

املطلب الثالث: احترام ذاتية الطفل وطموحاته. 
املبحث الثالث: مظاهر الرحمة بالطفل في القرآن الكرمي، وفيه أربعة 

مطالب، هي: 
املطلب األول: الرحمة بالطفل يتيًما. 

املطلب الثاني: الرحمة بالطفل مستضعًفا. 
املطلب الثالث: الرحمة بالطفل رضيًعا. 

رحمة  من  املستفادة  واألدبية  التربوية  التوجيهات  الرابع:  املطلب 
القرآن بالطفل. 

اخلامتة، وفيها أبرز نتائج البحث. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يحتل الطفل في أي مجتمع مكانة خاصة في األسرة والبناء االجتماعي 
وتقدم له خدمات صحية، وتعليمية، وترفيهية، واجتماعية حلماية حقوقه 
تنادي  التي  الدولية  املواثيق  على  اعتماًدا  وبعده،  ميالده  قبل  ورعايته 
بحقوق الطفل. وفي املقابل يوجد ضعف في الوعي العام في اجملتمع مبا 
يتعلق بنظرة القرآن الكرمي إلى الطفل، ولذا فإن مشكلة الدراسة تتحدد 
بالرحمة  املتعلقة  القرآنية  املضامني  ما  التالي:  السؤال  عن  باإلجابة 

بالطفل منذ والدته وحتى بلوغه؟

أهداف الدراسة:  
تهدف الدراسة إلى حتقيق زمرة من األهداف، ميكن إجمالها، بـ: 

تأصيل خلق الرحمة في القرآن الكرمي. . 1
الكشف عن املضامني املرتبطة بالرحمة بالطفل من منظور قرآني. . 2
مجاالت . 3 أحد  بوصفه  القرآنية  التربية  مجال  في  البحث  دعم 

البحث في التربية. 
قرآنية . 4 مبعلومات  بالطفل  تعنى  التي  التربوية  املؤسسات  تزويد 

تربوية، ميكن االستفادة منها في العصر احلالي. 

أهمية الدراسة: 
القرآن،  في  الرحمة  وهو  املوضوع،  ألهمية  الدراسة  أهمية  ترجع 
الطفل  اختيار  ومت  وأشكالها،  صورها  في  متعددة  فيه  الرحمة  وجوانب 
املتعلقة  والدراسات  حديثة،  قدمية  ظاهرة  به  االهتمام  ألن  أمنوذًجا، 
بها متعددة، ومع ذلك فالدراسات التي انبرت للحديث عن إبراز جوانب 
الرحمة في القرآن الكرمي، تعد قليلة في حدود علم الباحث؛ لذلك فإن 



433

دراسة الرحمة في القرآن الكرمي، “الطفل أمنوذجا”، تظهر بشكل واضح 
التي نادت برعاية الطفل، وفي  للمواثيق املستحدثة  الكرمي  القرآن  سبق 
ذلك دعوة وترغيب إلى االلتزام املهتدي مبا سبق إليه القرآن الكرمي من 
اجملتمع  في  وسلوًكا  فكًرا  ا  جاّدً تفعياًل  وتفعيلها  اجلوانب،  لتلك  إشارة 

املسلم، وفي املنظومة التربوية اإلسالمية املعاصرة. 
وميكن إجمال أهمية الدراسة بالنقاط التالية: 

األمة . 1 فكر  إلى  الرجوع  خالل  من  الصحيحة  االجتاهات  تنمية 
اإلسالمي، واألخذ به وتطبيقه. 

إن دراسة اآلثار املتعلقة بالطفل من منظور قرآني تسهم في إبراز: . 2
األحكام التربوية إذا استندت إلى القرآن الكرمي جند لها تأثيًرا أ. 

مرجعّيًا، وقوة مؤثرة تؤدي إلى التطبيق. 
تزويد املؤسسات التربوية، وخاصة من يتعامل مع األطفال مبعلومات ب. 

جديدة، ومن منظور قرآني تساعدهم على تقدمي اإلرشاد والتوجيه 
لألطفال، فهم أحوج الناس إلى اللطف والشفقة والرفق والرحمة، 
ألنهم من املستضعفني الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبياًل. 

منهج الدراسة: 
 اعتمد الباحث في الكشف عن املضامني املتعلقة بالرحمة بالطفل في 
القرآن الكرمي، على منهجّي البحث: )املسحي/ الوصفي(، و)التحليلي/
االستنباطي(؛ من خالل استقراء وحتليل اآليات القرآنية الكرمية، وذلك 

من أجل وصف واستنباط هذه املضامني واآلثار املتعلقة بها. 
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املبحث األول
أهمية الرحمة في القرآن الكرمي

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
مفهوم الطفل والرحمة في القرآن الكرمي

مفهوم الطفل: 
يلحظ على معنى الطفل في اللغة الصغر واملولوِدّية، وهي حالة ظاهرة 
من الضعف، تستدعي العناية والرعاية، قال في لسان العرب: )الطفل 
والطفلة: الصغيران، والطفل: الصغير من كل شيء، واجلمع: أطفال، ال 
تُكسر على غيره، والطفل: املولود، وولد كل وحشية أيًضا طفل، ويكون 

الطفل واحًدا وجمًعا مثل اجلنب()1(. 
البلوغ،  الوالدة حتى  الكرمي هو: من سن  القرآن  في  يظهر  كما  والطفل 

وهذا ما صّرحت به اآلية: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     
بأنه:  الطفل  املتحدة  األمم  هيئة  عرَفت  كما  ]النور:59[،  ڀ(  ڀ   پ  
)إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، مبوجب 

القانون املنطبق عليه()2(. 
ابن منظور، لسان العرب، )600/11(، الفيروزآبادي، القاموس احمليط، )7-6/4(.    )1(

قنديل، مدخل لرعاية الطفل واألسرة، ص23.    )2(
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مفهوم الرحمة: 
الرحمة لغًة: الرّقة والّتعّطف، والرحمة: املغفرة، وتأتي كذلك مبعنى: 
اهلل:  القلب وعطفه، ورحمة  رّقة  آدم:  بني  والغيث، والرحمة في  الرزق 

عطفه، وإحسانه، ورزقه.)1(
أما في االصطالح: فالرحمة إيصال املنافع واملصالح إلى العبد، وإن 
كرهتها نفسه، وشقت عليها، فهذه هي الرحمة احلقيقية، فأرحم الناس 
في  عليك  ولو شق  املضار عنك،  ودفع  إليك مصاحلك،  أوصل  من  بك 
ذلك، فمن رحمة األب بولده: أن يُكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره، ومينعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى 
ويرفهه  يرحمه،  أنه  ظن  وإن  به،  رحمته  لقلة  كان  ولده  من  ذلك  أهمل 

ويريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة بعض األمهات.)2(

ومن معاني الرحمة في القرآن: 
ان اختص اهلل< من اتبع هدي القرآن الطريق السديد الذي من شأنه أن 
يوصل ذاك املهتدي إلى بلوغ رضا اخلالق، وهو مراد كل من ارتضى اإلسالم 
دينا، ومبا أنَّ الرحمة التي اختص اهلل بها عباده ال تكون إال ملن أراد له الهداية، 
فقد جاءت نصوص القرآن الكرمي في كثير من مواضعها مؤكدة ذلك ومبينًة 

له كما يقول تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الإ�صراء:9[. 
وقوله تعالى: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  کک( ]يون�ص[ وقال تعالى: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 

]الأنعام:133[. 

بعد تأمل هذه اآليات، يتبني أَن اهلل عز وجل هو األصل واملصدر األول 
لسان العرب البن منظور 230/12 ط، صادر   )1(

ابن القيم، اغاثة اللهفان ج2، ص175-169   )2(
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للرحمة، فمن أسمائه احلسنى  )ھ( و)ھ( قال تعالى: )ہ  
ھ  ھ( ]احل�صر:22[. يقول العلماء: كلمة هو: تفيد احلصر والقصر. 
الرحمة  إقرار  بالبسملة، مع  الكرمي  القرآن  يفتتح قراءة سور  واملسلم 
يحمد  واملسلم  ٻ(،  ٻ   ٻ   )ٱ        يقول  بحيث  العاملني،  رب  هلل 
اهلل  على رحمته الواسعة في صلواته كل يوم ما ال يقل عن سبع عشرة 

پ   پ   )پ   تعالى:  قوله  في  الفاحتة.  لسورة  قراءته  خالل  مرة 
پڀ   ڀ  ڀڀ( ]الفاحتة:3-2[. 

فرحمة اهلل واسعة وشاملة وعظيمة، أعظمها تكون يوم القيامة. 

املطلب الثاني
القرآن الكرمي يدعو إلى الرحمة

الرحمة خلق متأصل في النفس اإلنسانية، وشامل لكل قيم السلوك 
الفاضل في التعامل بني الناس، ومن هنا كانت الهدف األسمى، والغاية 

العظمى للرسالة اإلسالمية، لقول اهلل  لنبيه S: )ک  ک  گ         
گ  گگ( ]الأنبياء[. 

تكرر مفهوم  املسلمني من خالل  املفهوم في نفوس  <، هذا  اهلل  ويؤكد 
الرحمة في القرآن الكرمي؛ في أول كل سورة من سوره، ومواضع أخرى منه، 
حتى يكون التعامل بينهم مبنّيًا على هذا األساس، كما يؤكد النبي S إلى أن 
الراحمني يستحقون رحمة اهلل، لقوله S: »هذه رحمة جعلها اهلل في قلوب 
من  اهلل  يرحم  »وإمنا  وقوله  الرحماء«)1(،  اهلل من عباده  يرحم  وإمنا  عباده، 
عباده الرحماء«، في قوله »من عباده« بيانية، ومقتضاه أن رحمة اهلل تختص 
مبن اتصف بالرحمة، وحتقق بها، بخالف من فيه أدنى رحمة، لكن ثبت في 

البخاري )1224(، كتاب اجلنائز، باب قول النبي S يعذب امليت ببعض بكاء أهله، ص433.    )1(



437

حديث عبداهلل بن عمرو عند أبي داود وغيره »الراحمون يرحمهم الرحمن«)1(، 
والراحمون جمع راحم، فيدخل كل من فيه أدنى رحمة، وإن قلَّت.)2(

والقرآن الكرمي يدعو إلى الرحمة من خالل حثه على الصدقة واإلنفاق، 
والعفو والتسامح، والرفق واحملبة، والصلح بني الناس، ونبذ البخل والكره 
والقسوة والعنف والظلم واالستبداد واحلقد واالنتقام، وخص اهلل  اسمه 

چڇ    چ   چچ   ڃ   )ڃڃ   تعالى:  بقوله  بالرحمن، 
الرحمة،  في  واستغراق  شمول  صيغة  والرحمن  ]الرحمن[  ڇڇ(  ڇ  
بحيث تشمل كل ما خلقه اهلل من إنسان وشجر وسماء وأرض وشمس وقمر 
ونار وجنة وغيرها، فكل ما ذكره اهلل  من مخلوقاته في سورة الرحمن، 
والذي أعقبه بالسؤال: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ(، تذكيًرا بحقيقة الرحمة، 
التي كتبها اهلل على نفسه، بقوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( 
]الأنعام:54[. وفي قوله تعالى: )ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ( ]احلجر[، 

تعليم للمؤمنني أن يدعوه باسم الغفور الرحيم. 
اللَُّه  »َجَعَل  يقول:   S اللَِّه  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  ُهَريَْرةَ   أَبي  وعن 
اأْلَْرِض  ِفي  َوأَنَْزَل  ُجْزًءا،  َوِتْسِعنَي  ِتْسَعًة  ِعنَْدهُ  َفَأْمَسَك  ُجْزٍء،  ِمئََة  ْحَمَة  الرَّ
ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك الُْجْزِء يَتََراَحُم الَْخلُْق َحتَّى تَْرَفَع الَْفَرُس َحاِفَرَها َعْن 

َولَِدَها َخْشَيَة أَْن تُِصيَبُه«)3(. 
وهذه الرحمة هي رحمته التي خلقها لعباده، وجعلها بينهم، والتي أمسكها 
هي ما يتراحمون به يوم القيامة، مما كان بينهم في الدنيا، ويجوز أن تكون 
ألن  األرض؛  في  ملن  املستغفرين  مالئكته  عند  أي  أمسكها،  التي  الرحمة 
استغفارهم لهم دليل على أن في نفوس املالئكة رحمة على أهل األرض)4(. 

S باب ما جاء في رحمة املسلمني،  اهلل  سنن الترمذي )1924(، كتاب البر والصلة عن رسول    )1(
)ج4(، ص284. خالصة حكم احملدث: قال ابو عيسى: حديث حسن صحيح.

فتح الباري البن حجر )ج3/ص158( بتصرف   )2(
البخاري )5654(، ص 2236.    )3(

شرح ابن بطال )254/17(   )4(
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املبحث الثاني
الطفل في معرض االمتنان

وفيه أربعة مطالب، هي:

املطلب األول
حتقيق إنسانية الطفل ومشهده في الوجود 

أنها أخذت من  إن من يتأمل اآليات الكرمية في شأن الطفولة، يجد 
بالبحث  جدير  إنساني  حق  فهي  كثيًرا،  شيًئا  البالغة  واحلفاوة  االهتمام 
والبيان؛ فالطفل كائن له احلق بأن يعترف به في الوجود اإلنساني والكوني، 
ولذا حذر القرآن الكرمي من الوأد في موضعني، جاءا بصيغة منفرة مهولة، 
جتّرد صاحبها من الرأفة اإلنسانية، وتبني أنه يئد إنسانيته كذلك، قال 

اهلل تعالى: )ڤ   ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ( ]التكوير:9-8[. 

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ   تعالى:  وقال 
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڑ  ک  کک( ]النحل:58-59[، ففي هذه اآليات يصور لنا القرآن أحوال 
الناس في اجلاهلية جتاه الطفلة األنثى؛ فهم مترددون بني أمرين: إما إبقاء 

الطفلة حيًة على مضض، أو اخليار اآلخر وهو: دفنها حيًة، والتعبير )ڈ  
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أبو السعود: “)ڦ  ڄ   القتل والوأد، قال  باملبالغة في  ڈ  ژ( يوحي 
ڄ  ڄ(: أي أُخبر بوالدتها، )ڄ  ڃ(: أي صار أو دام النهار كله، 
)ڃ(: من الكآبة واحلياء من الناس، واسوداد الوجه كناية عن االغتمام 

والتشويش، )ڃ  ڃ(: ممتلئ حنًقا وغيًظا، )چ(: أي يستخفي )چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ(: من أجل سوءته، والتعبير عنها بـ )  ڇ(؛ إلسقاطها 
عن درجة العقالء، )ڌ(: أي متردًدا في أمره، محدًثا نفسه في شأنه: 
)ڈ  ژ( بالوأد، والتذكير  )ڎ  ڈ(: يخفيه  )ڌ  ڎ(: ذل  أميسكه 

باعتبار لفظ )  ڇ(”)1(. 
وهذا التردد عالوًة على ما فيه من فراٍغ للقلب من العاطفة، فيه أيًضا 

تردد في االعتراف بإنسانية هذه الطفلة، وهذا ال يقبله القرآن. 
ومن رحمة القرآن بالطفل أن جعل له احلق في العيش واحلياة، ولم يصّوره 
عبًئا ثقياًل على األسرة واجملتمع، فنهى اآلباء عن قتل أوالدهم مخافة الفقر، 

ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ    )چ   تعالى:  قال 
)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڎ  ڈڈ( ]الإ�صراء[، وقال تعالى أيًضا: 
ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  

ى  ى  ائ( ]الأنعام:151[. 

وهناك سرٌّ في التغاير في التعبير القرآني بني ما جاء في سورة اإلسراء، 
وما جاء في سورة األنعام، وممن ذكر ذلك من العلماء اآللوسي، حيث قال: 
“وقيل: اخلطاب في كل آية لصنف، وليس خطاًبا واحًدا، فاخملاطب بقوله 
: )ې    ې( من ال فقر له، ولكن يخشى وقوعه في املستقبل، ولهذا قدم 
)ى  ى  ائ(، وقدم رزق أوالدهم  رزقهم ها هنا في قوله<: 

في مقام اخلشية، فقيل: )ى  ى  ائ(، وهو كالم حسن”)2(. 
أبو السعود، إرشاد العقل السليم، )121/5(   )1(

اآللوسي، روح املعاني، )8/ 54(.    )2(
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إلى  ذلك  فيدفعه  ولده،  برزق  الوالد  يشغل  أن  ينبغي  فال  هذا  وعلى 
التخلص منه، فهذه صورة أخرى، ووجه آخر للوأد، ولكنه للذكر واألنثى مًعا. 
ب القرآن باملولود األنثى، وبني أنه رمبا كان أفضل من املولود  وقد رغَّ

الذكر بكثير، ورمبا فاقه ومازه، وهذا يتضح لنا في قوله تعالى : )ۇ  
ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

ې( ]اآل عمران:36[. 
رفعت  أنها  يتبني  ۋ   ۋ  ۅ(  )ٴۇ   املعترضة  اجلملة  وبتأمل 
شأن هذا املولود األنثى، وبّينت أن الطفل ال ينبغي أن يحكم عليه جملرد 
جنسه، فليس اجلنس عائًقا للرقي في الرتبة اإلميانية، وليس مانًعا من 
بني  القرآن  يفرق  لم  األساس  هذا  وعلى  والنفسية،  العقلية  الكماالت 

املولود األنثى واملولود الذكر في اإلنسانية. 
للموضوع  التعظيم  من  ۅ(   ۋ   ۋ    “)ٴۇ   الزمخشري:  قال 
محمد  وقال  لها”)1(  وهبت  التي  كاألنثى  طلبت  الذي  وليس  منه،  والرفع 
عبده: “)ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ( أي مبكانة األنثى التي وضعتها، وأنها خير 
من كثير من الذكور، ففيه دفع ملا يوهمه قولها من خشية املولود وانحطاطها 
عن مرتبة الذكور، وقد بني ذلك بقوله: )ۅ  ۉ( الذي طلب أو متنت 
)ۉ( التي وضعت، بل هذه األنثى خير مما كانت ترجو من الذكر”)2(. 

وقد بني القرآن الكرمي في سورة الشورى أحوال الناس في األوالد، قال 
)ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   اهلل تعالى: 
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئېئ( ]ال�صورى:50-49[. 
الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، )1/ 385(.    )1(

محمد عبده، تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير املنار، )3/ 255(.    )2(
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البنات،  يعطيه  من  منهم  أقسام؛  أربعة  الناس  كثير: “جعل  ابن  قال 
 ً وإناثا،  ذكوًرا  النوعني  من  يعطيه  من  ومنهم  البنني،  يعطيه  من  ومنهم 

ومنهم من مينعه هذا وهذا، فيجعله عقيًما ال نسل له وال ولد له”)1(. 
وفي تقدمي ذكر اإلناث تنويٌه بشأنهن، ورفع ملكانتهن، قال البيضاوي: 
“املعنى: يجعل أحوال العباد في األوالد مختلفًة على مقتضى املشيئة؛ 
فيهب لبعض إما صنًفا واحًدا من ذكر أو أنثى، أو الصنفني جميًعا، ويعقم 
آخرين، ولعل تقدمي اإلناث؛ ألنها أكثر لتكثير النسل، أو ألن الكالم في 

البالء والعرب تعّدهن بالًء، أو لتطييب قلوب آبائهن”)2(. 
إذن يظهر أن السر في تقدمي اإلناث على الذكور هنا لبيان أحقية األنثى 
في الوجود، ومكانتها في اجملتمع، ويؤخذ هذا أيًضا من آيات أخرى من 

مثل ما جاء في سورة النساء: )گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ( ]الن�صاء:11[، حيث حفظ القرآن حق األنثى وأثبته؛ اعتراًفا منه 
بإنسانيتها، قال الشيخ محمد عبده: “اختير فيها هذا التعبير؛ لإلشعار 
بإبطال ما كانت عليه اجلاهلية من منع توريث النساء، فكأنه جعل إرث 
األنثى مقرًرا معروًفا، وأخبر بأن للذكر مثله مرتني، أو جعله هو األصل 
في التشريع، وجعل إرث الذكر محمواًل عليه، يعرف باإلضافة إليه، وال 

يلتئم السياق بعده كما ترى”)3(. 
اإلنسانية  باب  من  وأن  احلياة،  في  الطفولة  فاعلية  القرآن  بني  وقد 

للطفولة أن حتفظ من الضياع، ويبرز هذا في قوله تعالى: )ۓ   ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]يو�صف:21[. 

والبعد االجتماعي الذي ترمي إليه اآلية هنا: هو أن ال جتعل الطفولة 
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )4/ 154(   )1(

البيضاوي، أنوار التنزيل، )366/2(   )2(
محمد عبده، تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير املنار، )4/ 333(.    )3(
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ضائعًة تائهًة أو بائسًة، فلرمبا كان فيها من املواهب والنبوغ ما ميكن أن 
يعود بالفائدة والنفع على اجملتمع، ال أن يكون عنصر فساد، وهذا ما عليه 
حقوق اإلنسان اليوم، حيث تثبت للطفل احلق في التمتع بطفولته ومعيشته، 
وعدم تكليفه بالعمل الشاق الذي ال يتوافق مع سنه، وهذه احلقوق أخذت 
اليونيسيف  في  الطفل  حلقوق  ميثاًقا  وأصدرت  اإلنسانية،  الهيئات  بها 
املصلحة  أجل  من  اجلهود  وتضافر  التمييز،  )عدم  في  مبادئه  تتلخص 
النماء،  البقاء، واحلق في  للطفل، واحلق في احلياة، واحلق في  الفضلى 

وحق احترام رأي الطفل()1(. 

املطلب الثاني
احترام ذاتية الطفل وطموحاته

واحترام  إنسانيته  بالطفل، حتقيق  الكرمي رحمة  القرآن  عليه  ركز  مما 
مشاعره وطموحاته ومواهبه، فقد قدم القرآن منوذًجا في ذلك، وهو ما جاء 

في سورة سيدنا يوسف ، قال تعالى: )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ       ٿ   پ   پ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چچ( ]يو�صف:6-4[. 
هذه  قوبلت  وقد  وتطلعات،  وطموح  رؤيا    يوسف  سيدنا  لدى  هنا 
التطلعات وتلك الرؤيا بتعزيز من قبل والده نبي اهلل يعقوب ، فلم يلحظ 
منه تعنيًفا على تلك الرؤيا، ولم يأمره بصرف النظر أو اإلضراب صفًحا عن 

هدى الناشف، األسرة وتربية الطفل، ص 48-51 باختصار.    )1(
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هذه الرؤيا، بل أراه احتراًما لذاتية الطفولة، وتكرمًيا لقيمة املوهبة، وحسن 
للتلطف  الكلمة  هذه  استخدم  ٻ(،  )ٱ   واإلبداع،  التطلعات  مع  تعامل 

والتحبب، وهي كلمة يُحتاج إليها لتقع في نفس الطفل موقعها، )ٱ  ٻ   ٻ  
پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ(،  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
قال ابن عاشور: “)ٻ( وهذا التصغير كناية عن حتبيب ورحمة وشفقة. 
نزل الكبير منزلة الصغير؛ ألن شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه، وفي 
ذلك كناية عن إمحاض النصح له”)1(. ثم بدأ يبني له أن هذه الرؤيا سيكون 

لها شأن، حيث سيجتبيه ربه، ويعلمه من تأويل األحاديث. 
رأى  فإذا  الطفل،  في  عميق  نفسي  أثر  وهو  للطموح،  تعزيز  وهذا 
القدرة على املضي قدًما  حتفيًزا نشأ في نفسه اإلبداع، وتعززت لديه 

في حتقيق تطلعاته وآماله. 
ويكشف هذا املوقف القرآني أن الطفولة مرحلة عمرية حرجة، حتتاج 
يفكر  كيف  معرفة  إلى  وحتتاج  معها،  التعامل  في  واحليطة  احلذر  إلى 
الطفل، وكيف يشعر، وكيف ينبغي أن يوجه، وما هي الطرق في تدارك 

مواقفه، بعيًدا عن الضغط النفسي، الذي يحد من نشاطه وفاعليته. 
القيمة  أو  النفسي  التوازن  يسمى  ما  إلى  يرشد  القرآني  املوقف  وهذا 
النفسية، ويقصد بذلك: )التكامل بني الوظائف النفسية اخملتلفة، مع القدرة 
مع  اإلنسان  على  عادًة  تطرأ  التي  العادية،  النفسية  األزمات  مواجهة  على 
اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفاية، ويعني: التكامل بني الوظائف النفسية؛ 
أي خلو اإلنسان من الصراع الداخلي، وما يترتب عليه من توتر نفسي وقلق 

وتردد، كما يعني: قدرة الفرد على حسم الصراع في حال وقوعه()2(. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير )17/12(   )1(

أ. د. هناء يحيى أبو شهبة، ملخص بحث )السنة النبوية وتوجيه املسلم إلى الصحة النفسية(، ص134،    )2(
ضمن املؤمتر العلمي األول للسنة النبوية )السنة النبوية في الدراسات املعاصرة(، جامعة اليرموك، 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 29 - 30 ربيع األول 1428هـ، 17 - 18 نيسان 2007م. 
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املطلب الثالث
بيان أثر الطفولة في احلياة

بني القرآن الكرمي نفع الطفولة وفاعليتها في احلياة، وأبرز القيم التي 
انطوت عليها، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ختمت   حت   جت    يب   ىب    خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ       حئ   جئ   ی   ی  

ىت  يت   جث  مث  ىث  يثحج( ]ال�صافات[. 
هذه  عن  القرآن  عّبر  وقد  النشأة،  طور  في  الطفولة  من  صورة  فهذه 
بعض  توكل  قد  إذ  ی(،  ىئ   ىئ   )ىئ   التعبير:  بهذا  العمرية  املرحلة 
األعمال للطفل تعويًدا له على االحتمال والصبر واجللد، وهذا أمر مرغوب 
فيه، ولكن أن يكون ذلك ضمن املقدور واملستطاع، وفي إطار هذا الهدف. 
من  مشورة  فيه  وولده  الوالد  النبي  بني  اخلطاب  أن  هنا:  واملالحظ 

جهة، واختبار للجانب التربوي الذي ينتظره الوالد من ولده )ىب   يب  
جت   حت  خت(. 

ما  الواعية  النوعية  للطفولة  الفاعلية  معاني  من  حملت  اآلية  هذه 
يجعلها مثااًل للسلوك النوعي واألدب العظيم. 

وثمة منوذج آخر يحتوي على جانب عميق الداللة في الناحية التربوية 
تعالى:  قوله  إدراكاته، وهو  وتنمية  الطفل  بنبوغ  االهتمام  والنفسية في 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ( ]مرمي:50[. 

قال ابن كثير: “)پ  پ  پ( أي: الفهم والعلم واجلد والعزم 
واإلقبال على اخلير، واالنكباب عليه واالجتهاد فيه وهو صغير حدث”)1(. 
وهذا نبوغ على غير العادة في األطفال، قال ابن عاشور: “هذا يقتضي 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )3/ 153(.    )1(
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أن اهلل  أعطاه استقامة الفكر، وإدراك احلقائق في حال الصبا على 
في  الرأي  وإصابة  االستقامة   S محمًدا  نبيه  أعطى  كما  املعتاد،  غير 
صباه، ويبعد أن يكون يحيى  أعطي النبوة وهو صبي؛ ألن النبوة رتبة 

عظيمة، فإمنا تعطى عند بلوغ األَُشّد”)1(. 
والقرآن هنا يشير إلى وجود النبوغ في حال الطفولة والصبا، وينبه 
إلى ضرورة استغالل هذه الطاقات التي تظهر بني أفراد األطفال، وقد 
يكون النبوغ بالعلم واملعرفة واإلدراكات العقلية وامللكات الفكرية، حيث 
حول  وتكوينها  تصوراته  صوغ  في  أثر  الذهنية  اإلدراكات  لهذه  يصبح 

الوجود، وحيال املواقف اخملتلفة في احلياة. 
وقد يكون على املستوى التقني والعملي، على معنى أن مشارب النبوغ 
والفاعلية في الطفولة متعددة، ومتنوعة تنّوع اإلنسان واستعداداته التي 

وهبه اهلل  إياها. 
املبكر،  التوجيه  ضرورة  إلى  املربني  ألنظار  لفت  هذا  أن  شك  وال 
فيها  تعزز  حيث  وفهًما  نبوًغا  تبدي  التي  للطفولة  األولية  والرعاية 

الدافعية للتفكير، وتنمي عندهم جوانب اإلبداع. 
وقد نبه النبي S من خالل النماذج العملية إلى ضرورة تعزيز امللكات 
الذهنية للطفولة املوهوبة، فقد روى اإلمام البخاري عن ابن عباس  »أن 
النبي S دخل اخلالء فوضعت له وضوًءا، قال: من وضع هذا؟ فأُخبر، 

فقال: اللهم فقهه في الدين«)2(. 
 S يقول الدكتور علي عجني: “إن مبادرة الغالم لوضع الوضوء للنبي
دون أن يطلب منه ذلك عالمة على فقهه، ودقة مالحظته، وقوة تركيز 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، )18/16(.    )1(
العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، حديث    )2(

رقم 143، )170/1(، ومسلم )1927/4 رقم2477(. 
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فيما يحتاجه النبي S، ولذلك سأل النبي S من وضع هذا؟ والعادة 
أن يضع ذلك أحد الكبار من أهل أو أصحاب، أما أن يبادر غالم صغير 
ملثل هذا التصرف، فهذه عالمة نبوغه، فبادره النبي S بالدعاء له في 
الفقه في الدين، ملا رأى من استعداد ذاتي للعلم والفقه في شخصية ابن 

 .)1(” عباس 
وعلى هذا، فإنه ال بد من إتاحة الفرصة للطفل إلظهار موهبته وعدم 
كبت شخصيته، و)إن عدم اكتراث الوالدين ملواهب األبناء، وعدم وجود 
ما يزكيها في البيت، مع عدم تقبل الوالدين أو اجملتمع لألفكار الغريبة 
غير التقليدية لدى املتفوق، عالمة على النظرة السلبية للمتفوق، تشكل 
مشكلًة أساسيًة في طريق املوهوب، قد تكون عائًقا إلبراز موهبته فيما 

بعد( )2(. 

عجني، علي إبراهيم، رعاية املوهوبني في السنة النبوية- ابن عباس منوذًجا، اجمللة األردنية في    )1(
الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، عدد 4، ذو احلجة 1429هـ - كانون أول 2008م، ص 162. 

شقير، زينب محمود، رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني، ص 57.    )2(
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املبحث الثالث
مظاهر الرحمة بالطفل في القرآن الكرمي 

املطلب األول
الرحمة بالطفل يتيًما

معنى اليتيم شرًعا: هو املنفرد عن األب؛ ألن نفقته عليه ال على األم، 
وفي البهائم: هو املنفرد عن األم؛ ألن اللنب واألطعمة منها)1(. 

عنهم،  فانفردوا  آباؤهم  مات  الذين  “اليتامى:  الزمخشري:  وقال 
في  اليتم  وقيل:  اليتيمة،  والّدرة  اليتيمة  الرملة  ومنه:  االنفراد،  واليتم: 

األناسي من قبل اآلباء، وفي البهائم من قبل األمهات”)2(. 
والطفل اليتيم كغيره من األطفال له احلق أن يحصل على قدر مناسب 
من احلب واحلنان والعطف والتوجيه واإلرشاد. وقد يعاني الطفل اليتيم 
من مشكالت منها: العوز املادي، كنقص الغذاء والكساء واملسكن، واحلرمان 
االنفعالي من احلب والعطف واحلنان، وقد يؤدي عدم االهتمام به والرعاية 
نتائج  أظهرت  حيث  جانًحا،  يصبح  وأن  ويتخلف،  يتشرد  أن  له  السليمة 
الدراسات التي أجريت في هذا اجملال أن إهمال اليتيم يؤدي إلى التأخر 

الدراسي، وإلى تكوين العقد النفسية، مثل الشعور بالنقص والدونية. 
اجلرجاني، التعريفات، ص331.    )1(

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، )494/1(.    )2(
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وتؤكد الدراسات على أهمية املؤثرات األسرية في منو الطفل وتكوينه 
الشخصي، عندما يفقد الطفل أحد أبويه في طفولته املبكرة، حيث إن 
فقدان الطفل ألحد أبويه إن لم يتوفر له البديل املناسب ميكن أن يؤدي 
إلى مشاعر بعدم األمن والقلق واالعتمادية باإلضافة إلى تأثيرات في 

الشخصية ميكن أن تكون خطيرة. 
وقد رتب القرآن الكرمي للطفل اليتيم حقوًقا ماديًة ومعنويًة؛ رحمًة به 
وبحالته التي توجب شفقة اآلخرين عليه؛ إشعاًرا بأن اليتم للطفل ليس 
بالطفل  الرحمة  وأخذت  إنسانيته،  في  نقص  دليل  وليس  شائًنا،  شيًئا 

اليتيم في القرآن أكثر من بعد نفسي ومادي، وقد متثل ذلك فيما يلي: 

عدم قهر اليتيم:	•
قال اهلل تعالى : )ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  کک  گ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ( ]ال�صحى:9-6[. 

إكرام  على  حافًزا  ذلك  فكان  اليتم،  مرارة   S نبينا  استشعر  وقد 
اليتيم، ومراعاة آالمه النفسية ومشاعره في فقد األب أو األم أو كليهما. 
)والقرآن استعمل اليتيم مفرًدا ومثنى وجمًعا، ثالًثا وعشرين مرة، كلها 
مبعنى اليتم الذي هو فقدان األب، ويلحظ فيه اقتران اليتيم باملسكنة في 
أحد عشر موضًعا، كما ذكر فيه من آثار اليتم اجلور، وأكل املال، وعدم 

اإلكرام، والدع الذي هو: الدفع العنيف مع جفوة()1(. 
وفي موضع آخر يعيب القرآن إزعاج اليتيم طفاًل بصورة منّفرة، قال 
تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ( 
ا  ]املاعون:1-2[، ومعنى يدع اليتيم: )يدفعه دفًعا عنيًفا بجفوة وأذى، ويرده ردَّ

بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكرمي، )1/ 43(.    )1(
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ُجمع على  والقهر، حيث  النهر  في  بزجر وخشونة()1(، وهذا غاية  قبيًحا 
اليتيم هنا قهران: قهر مادي، وذلك بدفعه بيديه، وقهر معنوي، بإسقاطه 

من دائرة االعتبار، وفي هذا منتهى اإلساءة واالنتحاء عن اإلنسانية. 

احلض على إطعام اليتيم:	•
إلى  املسّرة  إدخال  في  رغبًة  له،  الطعام  تقدمي  ذلك  عنوان  وجعل 
قلبه، وإشعاًرا بالترحيب به، وأن يُتمه ال يشكل ثقاًل على اجملتمع، وأن 
مجتمًعا يسوده التكافل ال يشعر اليتيم فيه بقهر يُتمه، إذ إن مرارة اليتم 

تذهبها حالوة اإلحسان، قال اهلل تعالى: )ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  
ھھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋۋ( ]البلد:16-11[. 
فاإلطعام لليتيم طريق يتجاوز بها املسلم العقبة الكؤود، ويفك بها نفسه 
من النار، فهي قربة منجية، وإذا كان القرآن جعل من اليتيم طريًقا للنجاة 
تقدمي  وفي  عليه،  والعطف  اليتيم  محبة  إلى  أدعى  ذلك  كان  النار،  من 
احتياجه  وشدة  رعايته  بأهمية  تنويه  املسكني  إطعام  على  اليتيم  إطعام 
إليهما، )وفي إطعام هذا جمع بني الصدقة والصلة، وفيهما من األجر ما 

فيهما، وقيل إنه ال يخص القريب، بل يشمل من له قرب باجلوار()2(. 

ا عليه:	• جعل مال اليتيم وقفاً
ال يجوز أن تطمح األنظار إليه: فقد أحاط القرآن اليتيم باحلماية والرعاية، 

ونبه إلى ضرورة احليطة فيه، قال اهلل تعالى : )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الإ�صراء:34[. 

والنهي عن االقتراب من مال اليتيم هنا فيه مفهوم املوافقة أو فحوى 
الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، )4/ 809(.    )1(

اآللوسي، روح املعاني، )30/ 138(.    )2(
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اللفظ)1(، إذ التصرف فيه، وأخذه منهي عنه من باب أولى. وعلى هذا، فإن 
مال اليتيم حمًى ال ينبغي أن يستباح؛ مبالغًة في التشديد على أهميته، وقد 

: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   رتب اهلل  على ذلك الوعيد البالغ، فقال 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  کگ( ]الن�صاء[. 

وهذه صورة بالغية منّفرة جتعل النفس تتوقف في شأن مال اليتيم 
قبل التصّرف فيه بحّقه. 

قال القرطبي: “سمي أخذ املال على كل وجوهه أكاًل؛ ملا كان املقصود 
هو األكل، وبه أكثر إتالف األشياء، وخص البطون بالذكر؛ لتبيني نقصهم، 
والتشنيع عليهم بضد مكارم األخالق، وسمي املأكول ناًرا مبا يؤول إليه”)2(. 
ا ملن حضر القسمة من اليتامى  وقد رتب القرآن في قسمة املواريث حّقً

: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   بأن يرزقوا منه، قال 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ( ]الن�صاء[. 

واملادي،  النفسي  من حرمانه  اليتيم  تطييب خلاطر  فيها  هنا  واآلية 
تطييًبا  الورثة  من  البالغون  به  ُكلف  ندٍب  أمر  “وهو  السعود:  أبو  قال 

لقلوب الطوائف املذكورة، وتصدًقا عليهم”)3(. 

املطلب الثاني
الرحمة بالطفل مستضعًفا

• لقد رفع القرآن التبعة واملسؤولية عن الطفل قبل بلوغه، وجعله من 	
وهو: فهم غير املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم ومقصوده، الغزالي، املستصفى من علم    )1(

األصول، )2/ 195(، وانظر الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص 17. 
القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، )5/ 35(.    )2(

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرمي، )2/ 147(.    )3(
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والعناية،  للرحمة  يكونون  ما  أحوج  هم  الذين  املستضعفني،  زمرة 
وقد اشتملت سورة النساء -التي هي عنوان على املستضعفني-على 

)ٱ  ٻ   تعالى:  اهلل  قال   ، اهلل  القتال في سبيل  من  استثنائهم 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦڦ( ]الن�صاء[. 
• فقد استثنى الولدان املستضعفني من املشاركة في القتال في سبيل 	

، وقد بّين القرآن عذر الولدان املستضعفني في شأن الهجرة  اهلل 
، قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ   في سبيل اهلل 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  
ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ( ]الن�صاء[. 

الناس،  من  الفئة  بهذه  القرآنية  التشريعات  لطف  في  ننظر  أن  ولنا 
ہ   ہ   ہ   )ہ   ومعنى  سبياًل،  تهتدي  وال  حيلًة  تستطيع  ال  التي 
)ہ   ھ  ھ(: “ال يقدرون على حيلة، وال على قوة اخلروج منها، 

ھ  ھ( أي: ال يعرفون طريًقا إلى اخلروج”)1(. 

املطلب الثالث
مراعاة الطفل رضيًعا

في  ا  حّقً له  وفرض  الرضاع،  حال  في  بالطفل  الكرمي  القرآن  عنى 
تعالى:  اهلل  قال  ونفسيًة،  جسديًة  صحًة  وإكسابه  جسده،  لنماء  الرضاع؛ 

البغوي: معالم التنزيل، )1/ 470(.    )1(
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)ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  

ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى  
خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ىئی   ىئ   ىئ  

مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث( ]البقرة:233[. 
وهذه اآلية وردت في سياق أحكام الطالق وحقوق الزوجات، والنهي عن 
حقوق  وعن  الرضيع،  حقوق  عن  للحديث  القرآن  عرض  ثم  بهن،  اإلضرار 
املرأة املرضع أيًضا، قال ابن عاشور: “)ھ  ھ  ھ(: والوالدات 
اآلية  في  عنهن  اإلخبار  املتقدم  املطلقات  من  أي  منهن؛  والوالدات  معناه: 
املاضية، أي املطلقات الالئي لهن أوالد في سن الرضاعة، ودليل التخصيص 
أن اخلالف في مدة اإلرضاع ال يقع بني األب واألم إال بعد الفراق، وال يقع في 
حالة العصمة؛ إذ من العادة املعروفة عند العرب ومعظم األمم أن األمهات 
يرضعن أوالدهن في مدة العصمة، وأنها ال متتنع منه من متتنع إال لسبب 
طلب التزويج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع، فإن املرأة املرضع ال يرغب 

األزواج فيها؛ ألنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. 
االستحقاق،  حق  وإثبات  التشريع،  به  مراد  خبر  )ھ(  وجملة 
بعد أحكام  للوالدات واإليجاب عليهن؛ ألنه قد ذكر  وليس مبعنى األمر 
املطلقات، وألنه عقب بقوله )ی   ی  ی  جئ(؛ فإن الضمير شامل 
لآلباء واألمهات على وجه التغليب، فال داللة في اآلية على إيجاب إرضاع 
في  بذلك  صرح  وقد  لها،  حق  ذلك  أن  على  تدل  ولكن  أمه،  على  الولد 
سورة الطالق بقوله تعالى: )ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الطالق:6[، وألنه 
أجر  وذلك  ]البقرة:233[  ۈ(  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   )ۇ    بقوله  عقب 
الرضاعة، والزوجة بالعصمة ليس لها نفقة وكسوة ألجل الرضاعة، بل 
ألجل العصمة، وقوله )ھ( صرح باملفعول مع كونه معلوًما إمياًء إلى 
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أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه؛ ألن في قوله )ھ( تذكيًرآ 
لهن بداعي احلنان والشفقة”)1(. 

ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعالى:  قوله  من  يتبني  كما 
ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الطالق:6[، ظهوًرا واضًحا إليالء اإلسالم 
بالطالق  املتعلقة  التشريعات  عن  احلديث  عقب  جاء  حديًثا  الرضاعة 

)ىئ  ىئ  ی  ی   یی  جئ  حئ  مئ   بالتقوى  القرآن  إيصاء  والعدة، وعقب 
ىئ  يئ       جب  حب  خب  مبىب( ]الطالق:5[. 

كما تؤكد الدراسات أن األطفال الذين يتم فطامهم في مرحلة مبكرة 
يتم  الذين  األطفال  أن  في حني  التشاؤم  إلى  أقرب  الكبر  في  يصيرون 
فطامهم في مرحلة متأخرة، يصبحون في الكبر أكثر مياًل إلى التفاؤل. 
وتؤدي القسوة في الفطام إلى ترك آثار نفسية سيئة عميقة في الطفل، 
قد يكون لها أثرها في املستقبل، وليس غريبا أن يشعر الطفل بقلق دائم 

ال يعرف مصدره، أو يعوضه عن الثدي مبص أصابعه، وقضم أظافره. 
ويتفق الباحثون على التوصية بضرورة إمتام عملية الفطام بالتدريج 
اللينة  بتعويد الطفل تدريجًيا على تناول السوائل وغيرها من األطعمة 

مبكًرا وزيادتها بالتدريج)2(. 
ولذا يجب االهتمام بنفسية الطفل الرضيع؛ ألنه يتأثر بنفسية والدته 
)ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ( ]البقرة:233[، قال محمد عبده: 

“العلة في األحكام السابقة: منع الضرار من اجلانبني، بإعطاء كل ذي 
الوالدين  أحد  من  يأتي  ما  كل  حترمي  يتناول  وهو  باملعروف،  حقه  حق 
النفسية؛  أو  البدنية  الولد  تربية  في  تقصر هي  كأن  باآلخر،  لإلضرار 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، )409/2(   )1(
صواحلة وحوامدة سيكولوجية التنشئة االجتماعية )النظرية والتطبيق(، ص50-49   )2(
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لتغيظ الرجل، وكأن مينعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو احلضانة، 
فالعبارة نهي عام عن املضارة بسبب الولد، ال يقيد وال يخصص بوقت 

دون وقت، أو حال دون حال، أو شخص دون شخص”)1(. 
يتحول عند منوه  والثقة، فإنه  الطفل في جو مشبع باحلب  إذا نشأ 
وسيكون  يحب،  كيف  وتعلم  أحب،  ألنه  يحب،  أن  يستطيع  شخص  إلى 
شخًصا يستطيع أن يثق، ألنه عاش في جو من الثقة مع الوالدين. في 
النفسية كالشعور  مثل هذا الوضع يحصل الطفل على إشباع حلاجاته 

باألمن والطمأنينة واإلحساس بقيمته الشخصية. 
ويؤكد الباحثون أنه كلما كانت العالقة بني الوالدين منسجمة، كلما 
إلى شخصية كاملة ومتزنة،  الطفل  إلى جو يساعد على منو  أدى ذلك 
أما اخلالفات والتشاحن بني الزوجني وخاصة عندما يشعر بها الطفل 
تعتبر من العوامل املؤدية إلى منو الطفل منًوا نفسًيا غير سليم، كما أن 
اخلبرات املؤملة ذات األثر النفسي غير السليم على منو الطفل وشعوره 
مبا يوجد بني والديه من انعدام احلب والعطف وما حتويه عالقاتهما من 

خالف وتشاحن ينشئ صراعا نفسيا بالنسبة للطفل. 
إن تنشئة األطفال في مراحل منوهم األولى تتطلب األم املتخصصة 
املعدة إعداًدا سليًما لألمومة، وهي التي تستطيع أن تشبع حاجة الطفل 
فيها  تتوازن  التي  السليمة  نشأته  فينشأ  والرعاية،  واحلنان  احلب  إلى 
البدء  نقطة  وتلك  املناسب،  للتوازن  االستعداد  لديه  يكون  أو  نفسه 

اخلطيرة في حياة البشرية؛ ألنها هي التي ترسم مستقبل البشرية )2(. 
وال يسقط حق الطفل في الرضاعة على أي حال، فإن من لم ترضعه 

محمد عبده، تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير املنار، )346/2(.    )1(
صواحلة وحوامدة، سيكولوجية التنشئة االجتماعية )النظرية والتطبيق(، ص189   )2(
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ڄ(  ڄ   ڄ   ڦ   )ڦ     تعالى:  قال  مرضًعا،  والده  يستأجر  أمه 
]الطالق:6[. 

إن أهمية الرضاعة ال تقتصر على مجرد تقدمي الطعام للطفل، بل 
تتضمن أيضا ضرورة شعوره بالطمأنينة والعطف واحلنان، وقد أكدت 
الدراسات على أهمية احتضان الطفل وااللتصاق البدني بينه وبني األم 
باعتباره عامال رئيسّيًا يحدد النمو االجتماعي له؛ حيث إنه من احملتمل 
أمه يحدث بشكل مؤكد حينما ال  البشري مع  الطفل  االلتصاق بني  أن 

يكون الطفل الرضيع خائًفا )1(. 
باألمومة  الطفولة  تؤكد لصوق  للطفل  الرضاعة  أن  القرآن  وقد بني 
فأشد  االنسجام،  هذا  يؤكد  مشهًدا  القرآن  كشف  وقد  منها،  وقربها 
التواصل  ما يكون القرب حني تضم املرضعة رضيعها، وهي صورة من 
العاطفي والنفسي، وفي يوم عظيم مهول تتخلى تلك املرضعة عن طفلها، 
إذ سيفر اإلنسان من أقرب الناس إليه، وال يسأل احلميم عن حميمه، 
وقد اختار القرآن لبيان انقطاع الصالت في ذلك اليوم هذا االنقطاع في 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ   اتصال املرضعة برضيعها، قال اهلل تعالى: 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ( ]احلج:2-1[. 
املرضعة  بني  فرق  هناك  إذ  مرضعة(،  بـ)كل  التعبير  في  سّر  وهنا 
ولد  لها  مرضع:  فهي  املرأة،  )أرضعت  الفيروزآبادي:  قال  واملرضع، 

ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد، قلت: مرضعة( )2(. 
املرجع نفسه، ص47   )1(

الفيروزآبادي، القاموس احمليط، )1/ 932(، الرازي، مختار الصحاح، ص 267.    )2(
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وقال اجلمل: )كل مرضعة( أي مباشرة لإلرضاع، بأن ألقمت الرضيع 
ثديها، فهو بالتاء ملن باشرت اإلرضاع، وبال تاء ملن شأنها اإلرضاع وإن 

لم تباشره( )1(. 

املطلب الرابع
التوجيهات التربوية واألدبية

املستفادة من رحمة القرآن بالطفل

لقد راعى القرآن الكرمي توجيه الطفل تربوّيًا وأدبّيًا من خالل اإلرشادات 
النظريات  من  كثيًرا  اإلسالم  سبق  وقد  اخللقية،  واجلوانب  السلوكية 
التربوية القدمية واحلديثة في وصف خصائص األطفال، وطرق تنشئتهم 
مخلوق  أنه  على  الصغير  الطفل  إلى  اإلسالم  ينظر  حيث  بهم:  والعناية 
وخصائص  بحواس  مزود  ولكنه  ا،  ضّرً وال  ا  نفّعً لنفسه  ميلك  ال  ضعيف 
عقله، قادٌر على التفاعل مع بيئته، وقابٌل للتعلم، وتنظيم هذه املعاني من 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     تعالى:  قال  الشريفة،  الكرمية واألحاديث  اآليات  خالل 
ې   )ې    أيًضا  وقال  ]الن�صاء[،  ٹٹ(  ٹ   ٿ   ٿٿ  
ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   )ڳ    تعالى:  وقال  ]النحل:78[،  ۆئۈئ(  ۆئ  

ںں  ڻ   ڻڻ( ]البلد:10-8[. 
واحد،  آن  في  والشر  للخير  وقابليات  باستعدادات  مزودون  فهم 

ومزودون بقدرات عقلية متكنهم من التمييز واالختيار والتعلم)2(. 
اجلمل، الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير اجلاللني للدقائق اخلفية، )3/ 151(.    )1(

صواحلة وحوامدة، سيكولوجية التنشئة االجتماعية )النظرية والتطبيق(، )ص 188(   )2(
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إرشاًدا  وتربيته،  الطفل  بتوجيه  الكرمي  القرآن  رحمة  جاءت  وقد 
الوالدين،  على  الدخول  وآداب  املرأة  بزينة  تتعلق  أحكام  وتقومًيا ضمن 
نوعني من  والتربوية  والتوجيهات اخللقية  اإلرشادات  تناولت هذه  وقد 

األطفال: النوع األول: الطفل غير املميز، والنوع الثاني: الطفل املميز. 
فأما ما يتعلق بالطفل غير املميز، فقد جاء التوجيه بشأنه ضمن اآليات 

التي تتعلق بزينة املرأة، قال اهلل تعالى: )ک  ک    گ  گ  گ  
ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]النور:31[. 
فذهب  ۇئ(،  وئ   وئ   ەئ   )ەئ   معنى  في  املفسرون  اختلف  وقد 
الطبري إلى أنهم، “األطفال الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن”)1( 
إلى  يبلغوا احللم بعد. وذهب اجلصاص  لم  أنهم مميزون، ولكن  على معنى 

أنهم: “الذين ال يدرون ما هنَّ من الصغر”)2(. 
ال  أي  عليه؛  اطلع  إذا  الشيء،  على  “اما من ظهر  الزمخشري:  قال 
يعرفون العورة، وال مييزون بينها وبني غيرها، وإما من ظهر على فالن 

إذا قوي عليه؛ أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء”)3(. 
والذي يظهر أنهم الذين ال يفرقون العورة من غيرها؛ ألن الطفل قد 
يبلغ عمًرا مييز به العورة من غيرها، وال ميلك قدرة على الوطء لعلٍة أو 
ما شابه ذلك، وألن الطفل غير املميز تأمن املرأة جانبه، بخالف الذي 

الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، )9/ 310(.    )1(
اجلصاص، أحكام القرآن، )5/ 177(.    )2(

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، )3/ 237(.    )3(
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قارب أوان البلوغ، زيادًة على أن صغره ال يؤثر في نفسيته، بحيث ال يبقى 
ذاكًرا لصورة النساء، مما ال يؤثر في سلوكه بعد البلوغ. 

هذا  في  للنساء  احلاجة  عدم  يرى  )الطفل(  كلمة  املتأمل  تأمل  وإذا 
التي  الزينة  أثر  من  وسالمته  الطفل  براءة  على  يدل  وهذا  الوصف، 

تكشفها املرأة وتبديها له، وهذا ما رمز إليه ابن عاشور حني قال: “)ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ( لم يطلعوا عليها، وهذا كناية عن خلو بالهم من 

شهوة النساء، وذلك ما قبل سن املراهقة”)1(. 
القرآني بحقه ضمن  التوجيه  املميز، فقد جاء  بالطفل  يتعلق  ما  وأما 

اآليات التي تتعلق بآداب الدخول على الوالدين، قال اهلل تعالى: )ھ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    
ەئەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ىئ   ىئىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئيئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿ    ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ      پ  

ٿٹ( ]النور[. 

فهذه آداٌب في االستئذان موجهة للعبيد، واإلماء، واألطفال الذين لم 
يبلغوا احللم من األحرار، إذ هناك ثالثة أوقات ينبغي فيها مراعاة األدب 
بعد  ومن  الظهيرة،  ووقت  الفجر،  قبل صالة  االستئذان، وهي: من  في 
صالة العشاء؛ إذ هي أحوال رمبا انكشفت فيها عورة الرجل واملرأة، وال 
يليق الدخول عليهما في تلك اللحظات، وقد سمى القرآن تلك األوقات 
بالعورات؛ )ألن اإلنسان يختل ستره فيها، والعورة: اخللل، ومن األعور 

اخملتل العني( )2(. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 18/ 212(.    )1(

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، )2/ 173(.    )2(



459

ويؤخذ من هذا: أن الطفل ال ينبغي أن يقف مواقف اخللل، أو أن تظهر 
له املعايب منذ نعومة أظفاره؛ أخًذا به في التربية وتقومي السلوك، وتشير 
)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ(  اآلية 
به في معارج  للطفل، وترقًيا  إلى أن ما سبق كان تدريًبا وتعليًما  ]النور:59[ 

األدب، فإذا بلغ احللم ال بد له من االستئذان في كل وقت وحني، وال يكون 
هذا أدًبا جديًدا بالنسبة له، فقد سبق له أن تأهل ملثل ذلك، قال النسفي: 
العورات  في  إال  إذن،  بغير  الدخول  في  لهم  مأذون  األطفال  أن  )واملعنى 
الثالث، فإذا اعتاد األطفال ذلك، ثم بلغوا باالحتالم أو بالسن، وجب أن 
األوقات،  جميع  في  يستأذنوا  أن  على  ويحملوا  العادة،  تلك  عن  يفطموا 
كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إال بإذن، والناس عن هذا 
: ثالث آيات جحدهن الناس: اإلذن كله، وقوله:  غافلون، وعن ابن عباس 
)ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]احلجرات:13[، )ٹ  ٹ  ٹ( ]الن�صاء:8[)1(. 

وغير  املميز  للطفل  أعطت  قد  القرآنية  التوجيهات  فإن  وعلى هذا، 
املميز اإلرشاد، الذي يكسبه التوازن في اجملال النفسي واخللقي، ويحول 

بينه وبني االنحراف في الشخصية والسلوك. 

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل )2/ 174(.    )1(
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اخلامتة

احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعني، فبعد هذا العرض ملوضوع الرحمة في القرآن »الطفل 
أمنوذًجا، أود أن أعرض ألهم النتائج، وأبرز اجلوانب التي تناولها هذا 

البحث، وهي: 
أواًل: رفع القرآن الكرمي من شأن الطفل، وبني أنه نعمة من نعم اهلل 

 .  تستحق أن يشكر عليها 
بالطفل أن راعى إنسانيته وفاعليته في  الكرمي  القرآن  ثانًيا: من رحمة 
ا في  له حّقً البنات، وفرض  ووأد  األطفال  قتل  الوجود، فحذر من 
العيش واحلياة، ورّغب في املولود األنثى، وأرشد إلى حفظ الطفولة 
وتعزيزها  الطفل  مواهب  على  احلفاظ  إلى  ووجه  الضياع،  من 

والعناية بها. 
ثالثًا: إن ما أرشد إليه القرآن من حقوق للطفل أخذت به الهيئات اإلنسانية، 
والبقاء،  احلياة  في  حقه  تكفل  الطفل،  حلقوق  ميثاًقا  فأصدرت 

واحترام رأيه، وتضافر اجلهود من أجل املصلحة الفضلى له. 
رابًعا: أرشد القرآن إلى ضرورة تعزيز الطموح للطفل، واالبتعاد عن 
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التوازن  وأن  الذي يحد من نشاطه وفاعليته،  النفسي  الضغط 
املشاعر  خالل  من  تكون  للطفل  النفسية  الّصحة  أو  النفسي 

اإليجابية، التي جتعل الطفل في حالة استقرار نفسي. 
خامًسا: راعى القرآن الكرمي احلالة النفسية واجلسدية للطفل رأفًة 
ورحمًة به، ورتب له احلقوق املادية واملعنوية، فراعاه يتيًما، وراعاه 

مستضعًفا، وراعاه رضيًعا. 
سادًسا: عني القرآن بتوجيه الطفل وتربيته، وشملت هذه التوجيهات: 
الطفل املميز وغير املميز؛ حمايًة له من االنحراف في الشخصية 

والسلوك. 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني. 



462

قائمة املصادر واملراجع: 

األزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، حتقيق: عبدالعظيم محمود، . 1
الدار املصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، د. ط، د. ت. 

اآللوسي، أبو الفضل محمود، روح املعاني في تفسير القرآن العظيم . 2
والسبع املثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت. 

بيروت، . 3 املعرفة،  دار  التنزيل،  معالم  مسعود،  بن  احلسني  البغوي، 
ط5، 1423هـ- 2002م. 

دار . 4 التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار  عمر،  بن  عبدالله  البيضاوي، 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ- 1999م. 

اجلصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، حتقيق، محمد الصادق . 5
قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت. 

اجلمل، سليمان بن عمر، الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير اجلاللني . 6
للدقائق اخلفية، دار الفكر، بيروت، د. ط. د. ت. 

اجلرجاني، علي بن محمد، التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، . 7
دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ

حسن، محمود السيد، روائع اإلعجاز في القصص القرآني، املكتب . 8
اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د. ط، د. ت. 

ابن خالويه، احلسني بن أحمد، احلجة في القراءات السبعة، حتقيق: . 9
د. عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط4، 1401هـ. 

اخلفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، حاشية الشهاب . 10
على تفسير البيضاوي املسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي، دار 

صادر، بيروت، د. ط، د. ت. 



463

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، حتقيق: . 11
محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، 1415هـ- 1995م. 

رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير املنار، . 12
تعليق وتصحيح: سمير مصطفى رباب، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط1، 2002م. 
الزبيدي، محمد املرتضى، تاج العروس، د. ط، د. ت. . 13
الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، شرح وتعليق: . 14

1408هـ-  ط1،  بيروت،  الكتب،  عالم  شلبي،  عبده  عبداجلليل  د. 
1988م. 

القراءات، حتقيق: سعد . 15 ابن زجنلة، عبدالرحمن بن محمد، حجة 
األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط2، 1402هـ- 1982م. 

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون . 16
األقاويل في وجوه التأويل، حتقيق الرزاق املهدي، دار إحياء القرآن 

العربي، بيروت، ط1، 1417هـ- 1997م. 
السامرائي، فاضل، ملسات بيانية لسور القرآن، د. ن، د. ط، د. ت. . 17
إلى . 18 السليم  العقل  إرشاد  العمادي،  محمد  بن  محمد  السعود،  أبو 

مزايا القرآن الكرمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4، 1994م. 
بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن، التفسير البياني للقرآن الكرمي، . 19

دار املعارف، القاهرة، د. ط، 1973م. 
شقير، زينب محمود، رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني، مكتبة . 20

النهضة، القاهرة، ط3، 2002م. 
صواحلة، محمد أحمد، وحوامدة، مصطفى محمود، سيكولوجية . 21

التنشئة االجتماعية )النظرية والتطبيق(، مكتبة الطلبة اجلامعية، 
إربد، ط1، 2010م. 



464

القرآن، دار . 22 البيان في تأويل آي  الطبري، محمد بن جعفر، جامع 
الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1999م. 

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، . 23
د. ط، 1984م. 

عبده، محمد تفسير القرآن العظيم املعروف بتفسير املنار، تعليق . 24
تصحيح: سمير مصطفى رباب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ط1، 1423هـ- 2002م. 
الباري . 25 فتح  )773-852هـ(،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  العسقالني، 

شرح صحيح البخاري، مراجعة )قصي محب الدين اخلطيب(، دار 
الريان للتراث، 1407هـ/ 1986م. 

الغزالي، محمد بن محمد، املستصفى من علم األصول، حتقيق: د. . 26
محمد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ- 

1997م. 
العلمية، . 27 املكتبة  املنير،  املقري، املصباح  الفيومي، أحمد بن محمد 

بيروت، د. ط، د. ت. 
القرآن، . 28 األحكام  اجلامع  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي، 

حتقيق: عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ط، د. ت. 
قنديل، محمد، مدخل الرعاية الطفل، واألسرة، دار الفكر، عمان، . 29

د. ط، 2006م. 
ابن كثير، عماد الدين إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الفيحاء، . 30

دمشق، ط1، 1414هـ- 1994م. 
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، . 31

د. ت. 
الناشف، هدى محمود، األسرة وتربية الطفل، دار املسيرة، عمان، . 32



465

ط1، 2007م. 
النسفي، عبدالله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حتقيق: . 33

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ- 1995م. 
الدوريات: 	 

عجني، علي إبراهيم، رعاية املوهوبني في السنة النبوية - ابن عباس . 1
منوذًجا، اجمللة األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، 

العدد الرابع، ذو احلجة 1429هـ- كانون أول، 2008م. 
أبو شبهة، هناء يحيى، ملخص بحث )السنة النبوية وتوجيه املسلم . 2

للسنة  األول  العلمي  املؤمتر  أعمال  ضمن  النفسية(،  الصحة  إلى 
النبوية )السنة النبوية في الدراسات املعاصرة(، جامعة اليرموك، 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 29 - 30 ربيع األول، 17 - 18 

نيسان، 2007م. 
األولى، . 3 الطبعة  بيروت،  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور،  ابن 

1410هـ 1990م، 12/ 230. 
البخاري، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن . 4

كثير، بيروت، د. ط.، 1414هـ 1993م. 





467

الرحمة يف القراآن الكرمي
والكتاب املقد�س

)درا�سة مقارنة(

إعداد: 
د. ليليا شنتوح

أستاذة الفكر واألديان
جامعة اجلزائر



468



469

مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه، وبعد: 

األخالقية،  القيم  من  على مجموعة  قاطبة  السماوية  األديان  اتفقت 
مثل احملبة والتعاون والرحمة، ملا في هذه القيم من أثر في حماية الفرد 
أكثر  وإن  والتفتت،  والتخريب  والتفكك  التدهور  من  واجملتمع  واألسرة 
األفراد واألسر جناحا في حياتهم العملية هم أولئك الذين يرتبطون فيما 
يكون صفاء قلب  واأللفة، وعلى قدر ما  والتراحم  بآواصر احملبة  بينهم 

املرء ونقاؤه يكون أكثر قرًبا إلى اهلل وأشد إمياًنا. 
الكتب  في  وروًدا  األكثر  اإلنسانية  األخالقية  القيم  من  الرحمة  وتعتبر 
السماوية املقدسة، على اختالف بينهم -طبًعا- في التفاصيل سعًة وضيًقا، 
ولئن حتدثت هذه الكتب عن رحمة اإلله بعباده، وعن شفقة األنبياء والرسل 
روابط  تعزيز  إلى  ودعت  واملرضى،  واملساكني  والفقراء  الضعفاء  على 
باعتباره  املفهوم  هذا  ترسيخ  على  وعملت  البشر،  بني  واحملبة  الرحمة 
والندوات  واملؤمترات  امللتقيات  من خالل عقد عشرات  تأسيسّيًا  مفهوًما 
منذ سبعينيات القرن املاضي، مثل مؤمتر النداء لتحقيق التفاهم اإلنساني 
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ببيروت سنة 1972م)1(، الذي خرج مبجموعة من التوصيات كان على رأسها 
ضرورة حتقيق التراحم بني البشر، وحتويل الدين إلى فضاء محبة، ال واجهة 
حرب وخصومات، ومؤمتر امللتقى اإلسالمي املسيحي سنة 1974م بتونس، 
اإلنسانية  إسعاد  في  وتوظيفها  القيمة  تفعيل هذه  بدوره على  والذي حث 

جمعاء، وحتقيق التنمية ودرء العنف)2(. 
بعده  في  الرحمة  مبفهوم  اهتموا  قد  الكتب  هذه  رواد  بعض  فإن 
التنظيري اجملرد، فظل حبًرا على ورق، نظًرا للسلوكات العدوانية لبعض 
املنتسبني لهذه األديان، خصوصا فيما تعلق األمر باليهود والنصارى، الذين 
صرحوا بأن الرحمة اإللهية هي قلب كتابهم املقدس من جهة، ومن جهة 
أخرى اتهموا الدين اإلسالمي بأنه دين العنف)3( والسيف واحلرب والقتل 
والرعب، وبعبارة مختصرة: الدين الذي ال رحمة فيه، ومثال ذلك تصريحات 
الثاني  مانويل  )البيزنطي(  اإلمبراطور  لسان  على  بنيدكت  الفاتيكان  بابا 
باليولوغوس، وهو يحاور مسلًما فارسّيًا، قائاًل: “أرني ما هو اجلديد الذي 
أتى به محمد، وسوف جتد أشياء كلها شريرة وغير إنسانية، من مثل أمره 
 Jeffrey( وما ذكره املفكر األمريكي جيفري النغ ،)بنشر الدين بالسيف؟”)4
املالئكة تسأل(، قال: “إن االعتقاد  كتابه )حتى  الذي أسلم في   )5()Lang

أننا  الغربية، لدرجة  التجربة  للعنف فكرة متأصلة في  يروج  بأن اإلسالم 
أشرف على تنظيم هذا املؤمتر مجلس الكنائس العاملي.    )1(

انظر: علي مبارك: الرحمة واإلحسان في تقاليد األديان، مجلة األديان، مركز الدوحة الدولي 
حلوار األديان، العدد 01، 2011م، ص44-43. 

علي مبارك: الرحمة واإلحسان في تقاليد األديان، ص44.    )2(
 .Norman Daniel,Islam et Occident, traduit par Alain Spiess, Eddn Cerf,Paris,1993,p151   )3(

نقاًل عن جريدة املستقبل اللبنانية، السبت 16 سبتمبر 2006م، العدد2388، الصفحة 19.    )4(
الرياضيات  جيفري الجن: )Jeffrey Lang(، ولد سنة 1954، مبدينة برديجبورت، بروفيسور في    )5(
أمريكي. يعمل حالًيا في قسم الرياضيات في جامعة كنساس، استلم شهادة الفلسفة من جامعة 
باردو سنة 1981، وقد كان كاثوليكيا ثم أسلم له مجموعة مؤلفات منها: الصراع من أجل اإلميان، 

حتى املالئكة تسأل،... انظر ترجمته في: 
 Lang, Jeffrey ,Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam.

Beltsville, Maryland,USA, 1994, p04
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نستطيع أن ندعو ذلك بديهية ثقافية، واعتقد أن ليس هناك غربي تقريًبا 
ال يؤمن بالفكرة القائلة: إن اإلسالم يحرض على استخدام القوة في سبيل 
الرحمة سمة من  أن  إلى  الدعوة”)1(، في حني ذهب علماء اإلسالم  نشر 
سمات الدين اإلسالمي، ومقصد أساسي من مقاصد الشريعة اإلسالمية، 

حث عليها القرآن الكرمي في الكثير من املواضع منه. 
حقيقة  بني  مقارنة  نعقد  أن  املداخلة  هذه  خالل  من  نروم  هنا  ومن 
الكرمي  القرآن  بها  والتي نقصد  املقدسة،  السماوية  الكتب  الرحمة في 
والكتاب املقدس، بشقيه العهد)2( القدمي)3( والعهد اجلديد)4(، ونفترض 
في البداية أن املقولة األولى صحيحة، وأن اإلسالم دين ال رحمة فيه، وأن 
الديانتني اليهودية واملسيحية)5( هما ديانتا الرحمة واحملبة بكل الدالالت 

التاريخية، واالبستمولوجية)6(، واملصطلحية واملنطقية.. إلخ. 
جيفري النغ: حتى املالئكة تسأل، تر: منذر العبسي، ط1: دار الفكر، 2010م، ص   )1(

العهد : يعبر عن العهد في اللغة العبرية )بريت( Berit، ومعنى بريت اتفاق أو عقد بني طرفني.    )2(
 Dictionnaire encyclopédique du judaisme, Publie sous la direction de Geoffrey wigor édition de 

 .l’ Encyclopédie, S. éd, les éditions du cerf ;Paeris, 1993, p44
العهد القدمي: هو اجلزء األول من الكتاب املقدس، ويعرف بالتناخ، وهو كتاب اهلل الذي يصل بني اهلل    )3(
وشعبه، وهو مجموعة مؤلفات-أسفار- كان اليهود يسمونها )الشريعة واألنبياء واملؤلفات أو الكتاب. 
انظر في ذلك: الترجمة الفرنسية املسكونية للكتاب املقدس، املدخل إلى العهد القدمي ص55-54. 
العهد اجلديد: هو اجلزء الثاني من الكتاب املقدس، الذي تقدسه طوائف النصارى، وأطلقت هذه    )4(
العهد  في  وردت  نصوص  من  وأخذت  امليالدي،  الثاني  القرن  آواخر  في  اجلديد  العهد  التسمية 
القدمي: )ها أيام يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهودا عهًدا جديًدا، ليس كالعهد الذي 

قطعته مع آبائهم(. 
وهبة،  مكتبة  ط2،  املسيحية،  العقائد  مصادر  في  املسيح  عبدالوهاب:  أحمد  ذلك:  في  انظر 

1988م ص14. 
املسيحية إشارة إلى الديانة الكنسية احلالية، وهي الديانة التي تؤمن بألوهية املسيح، وليست لها    )5(
بأكثر من  بعد وفاته  ، ألنها ظهرت  املسيح  ولم تكن املسيحية معروفة خالل حياة  به،  عالقة 
عقدين من الزمن من لسان بولس لوصف أتباعه )أعمال الرسل 11: 26(، ولم يكن املسيح يعلم شيًئا 
عن عقائد بولس التي نشأت بعده.، واملسيحية كلمة ملفهوم هلنسي تشير إلى شخصية ميثولوجية 

للمسيح بعد وفاته. 
انظر في ذلك: محمد فاروق الزين: املسيحية واإلسالم واالستشراق، ط3، دمشق: دار الفكر، 

2003م، ص111. 
اللغوية متكونة من كلمتني يونانيتني »ابستمي« ومعناها علم،  والثانية  االبستمولوجيا : من الناحية    )6(
لوغوس، وهي مبعنى علم أيًضا، فهي إذن معناها اللغوي »علم العلوم« أو »الدراسة النقدية اللغوية«، 
ويختلف املعنى االصطالحي كثيرا عن املعنى اللغوي، فاالبستمولوجيا هي نظرية في املعرفة. حسني 
شعبان: بروشفيك وباشاليير: بني الفلسفة والعلم، ط1: بيروت: لبنان، دار التنوير، 1993م، ص122. 
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ثم نقارن بني مادة الرحمة وما يرتبط بها في القرآن الكرمي والكتاب 
املقدس، ونعرج بعدها إلى التحليل الكيفي، فاملقارنة النوعية، واملوضوعية، 
واملنهجية،.. إلخ، مما يظهر قيمة الرحمة ومادتها وعوارضها بني ما ورد 

في القرآن الكرمي، وما جاء في الكتاب املقدس. 
ثم  فالنقدي،  التحليلي،  واملنهج  االفتراض،  الورقة  هذه  في  واعتمد 
املقارنة وتكون النتيجة بعد ذلك، أن يثبت االفتراض أو ينتفي دون حتيز، 
سأجهد  بل  مغالطة،  وال  املطلوب  على  مصادرة  وال  مسبقة  أحكام  وال 
مداركي لكشف أبعاد املوضوع ومداه، اعتماًدا على الوحي أواًل ثم باعتماد 
نصوص الكتاب املقدس ثانًيا، واألدلة املنطقية في حتليل موضوع الرحمة. 
وقد أردت من خالل هذا البحث أن أسهم ولو بجهد املقل في إماطة 
)دراسة  املقدس  والكتاب  الكرمي  القرآن  في  الرحمة  جانب  عن  اللثام 
مقارنة(، خاصة أني لم أقف -مع طول البحث والتقصي- على دراسة 
فيه، مما  الكتابة  نعزم  الذي  الشكل  بالبحث على  املوضوع  تناولت هذا 

يجعل احلاجة ملحة لدراسته. 
وتهدف هذه الورقة إلى حتقيق جملة من األهداف، هي: 

الرد على كل من يزعم أن اإلسالم دين إرهاب وعنف وقتل. 	 
واملسيحيني، حول 	  اليهود  لدى  النمطية اخلاطئة  الصور  تصحيح 

حقيقة الرحمة في اإلسالم ومعتقداته. 
بيان معالم عظمة الدين اإلسالمي من خالل مقارنته بنقائضه. 	 
املساهمة في احلوار بني األديان، خاصة بني الكتب السماوية املقدسة. 	 
املساهمة في إثراء الدراسات اإلسالمية املقارنة بجانب قد أغفل 	 

كثيًرا إال وهو الرحمة في الكتب السماوية املقدسة. 
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الدعوة إلى إنتاج خطاب علمي أكادميي يراعي السياق الغربي املقارن.	 

 إشكالية الدراسة: 
أما إشكالية الدراسة فيمكن معاجلتها ضمن سؤال رئيس، وهو: هل 
اإلشكال  هذا  وعن  الرحمة؟  خلق  على  املقدسة  السماوية  الكتب  حثت 
الرئيس تتفرع تساؤالت فرعية تنظم مسار الدراسة، ومتنهج نطاقها وهي: 

ما هي معاني الرحمة في القرآن الكرمي؟ وما هي معانيها في الكتاب 	 
املقدس؟ 

القرآن 	  في  الرحمة  معاني  بني  واختالف  اتفاق  أوجه  هناك  هل 
الكرمي والكتاب املقدس؟. 

وأخيًرا هل طبقت الرحمة في واقع اجملتمعات اإلنسانية؟	 

خطة الدراسة: 
البحث، وخطتها على  بناء خريطة  التساؤالت مت  لإلجابة على هذه 

الشكل التالي: 
احملور األول: معاني الرحمة بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس. 

أواًل: الرحمة في القرآن الكرمي.
ثانًيا: الرحمة في الكتاب املقدس.

ثالًثا: مادة الرحمة بني القرآن والكتاب املقدس مقارنة كمية. 
رابًعا: موانع وعوارض الرحمة بني القرآن والكتاب املقدس مقارنة 

الكمية.
خامسا: الرحمة والسيف في القرآن الكرمي والكتاب املقدس. 
احملور الثاني: مناذج الرحمة بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس. 
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أواًل: الرحمة اإللهية
 . ثانًيا: قصة آدم

 )1( موسى  النبوي  النموذج  في  اإللهية  الرحمة  جتليات  ثالًثا: 
ومحمد S في شريعة احلرب والقتل. 

رابًعا: الرحمة باحليوانات. 
احملور الثالث: الرحمة والعنف مقاربات في واقع اجملتمعات العاملية. 

خامتة وتوصيات. 

موسى الذي حتدثت عنه التوراة ليس موسى  املذكور في القرآن الكرمي،    )1(
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احملور األول
معاني الرحمة بني

القرآن الكرمي والكتاب املقدس

 أوال
الرحمة في القرآن الكرمي 

وردت الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي ثالث مائة وثمان وثالثني مرة 
حسب املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي)1(، وقد جاءت مبعان مختلفة: 

تارة مبعنى العفو، في قوله تعالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  	 
ڌڌ( ]البقرة[.

وأخرى مبعنى احملبة، قال تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  	 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چچ( ]اآل عمران[. 

)ے   ے  ۓۓ  ڭ  	  تعالى:  قوله  الصفح في  وتارة مبعنى 
ڭ  ڭ( ]احلجر:85[.

والبر، قال تعالى: )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ( ]مرمي[. 	 
ومرة نقيًضا للفساد في سورة األعراف في قوله تعالى: )ڭ  ڭ  	 

دت،  الشعب،  ومطابع  دار  دب:  دط،  الكرمي،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  عبدالباقي:  فؤاد    )1(
ص307-306-305. 
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ۅ   ۅ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۆ   ۆ   ۇ     ڭ   ڭ  ۇ  
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ۉۉ( ]الأعراف[، وفي قوله أيًضا: 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹٹ( ]يون�ص[. 

)ٱ  ٻ  	  تعالى:  قوله  في  الروم،  سورة  في  للضر  نقيًضا  وجاءت 
ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

ٿٿ( ]الروم[.
، قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  	  وجاءت مرتبطة بصفات اهلل 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ( ]الكهف[، وقوله تعالى: 
گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ  

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ( 

]البقرة[. 

يتضح من خالل ما سبق أن الرحمة جاءت في القرآن الكرمي بعدة معان، 
معاني  وكلها  والضر،  للفساد  ونقيًضا  والبر،  واحملبة  والعفو  الصفح  هي 
متقاربة، فإذا كانت هذه بعض معاني الرحمة في القرآن الكرمي، فما هي 

معانيها في الكتاب املقدس بشطريه العهد القدمي والعهد اجلديد؟. 

 ثانًيا
الرحمة في الكتاب املقدس

ورد مصطلح الرحمة في مواضع مختلفة من الكتاب املقدس، وإن كان 
من العسير علينا تتبع تطور هذا املفهوم في نصوص الكتاب املقدس كاملة 
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في هذا احليز الضيق من الدراسة، ولكن سنحاول استقراء بعض املفردات 
التي تدل على الرحمة في العهدين القدمي واجلديد، كما يلي: 

العهد القدمي. 1
 استخدمت أسفار)1( العهد القدمي الرحمة، بتعابير مختلفة، لكل منها 
معنى يختلف اختالًفا دقيًقا عن اآلخر، من حيث علم معاني األلفاظ، 

وميكن حصرها فما يلي: 
عن 	  والدفاع  التحرر  وقوة  واملساعدة،  احملبة  تعني  التي  الرحمة 

اآلخرين. 
موسى 	  أسفار  في  مرة  مئة  من  أكثر  استخدمت  التي  حسد  كلمة 

واملزامير)2(  واحلكمة  األدب  في  التاريخية  الكتب  في  اخلمسة، 
واألنبياء، وتستخدم هذه الكلمة في سياق العهد الذي عقده اهلل مع 
شعبه اخملتار، وهي تعني محبة املؤمنني واخلير والنعمة واإلخالص، 
وقد استعملت لفظة »حسد« في العهد القدمي للحديث عن الرب، 

فإنها تشير دائًما إلى العهد الذي أبرمه اهلل مع إسرائيل. 
أو محبوب)3(،  وجاءت 	  كلمة رحميم، وهي اسم عبري معناه شفوق 

باسم Gemilut Hasadim أي مبعنى العطاء، وهو معنى قريب إلى معنى 
الرحمة، ومعناه تقدمي كافة أنواع املساعدة والعون ملن يحتاجها)4(. 

 كلمة الرحم، وهي كلمة مشتقة كذلك من الرحيم، ورحم األم، وتشير 	 
السفر: جمع أسفار، وهو الكتاب أو الدرج،    )1(

انظر: جوزيف صابر وآخرون: دائرة املعارف الكتابية، دط، القاهرة: دار الثقافة، دت، ج4، ص381. 
والقصائد  واملزمورات  واألناشيد  الترنيمات  من  مجموعة  عن  عبارة  السفر  هذا  املزامير :    )2(

والتسابيح واألغاني املقدسة، يعبر بها عن أشواق وعواطف دينية، 
انظر: نخبة من الالهوتيني: كتاب مرشد الطالبني إلى الكتاب املقدس الثمني، بيروت: دد، 2008، ص126. 

نخبة من األساتذة: قاموس الكتاب املقدس، هيئة التحرير: بطرس عبدامللك وآخرون،    )3(
احلاخام ستيسالتز أجرى: املودة والرحمة، ص 08.    )4(
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إلى احلشا، الذي فيه يتكّون الولد وينمو، فالرّب هو أب وأم أيًضا، وفي 
هذا يقول إشعيا)Isaiah( )1(: “إنَّ اهلل يشبه الوالدة، التي ال تنسى من 
ترضعه، وترحم دوًما ابن بطنها. وإن حصل ونسيته، إاّل أّن الرّب ال 
ينسى من كّونهم في أحشائه”)2(، كما تعني هذه الكلمة أيًضا العطف 
والتعاطف إلى درجة البكاء واحلنان والصبر واالستعداد للمغفرة)3(. 

وسجية، 	  وكرمي  دائم  هو  الذي  التصرف  حتدد  وهي  حنان،  كلمة 
وتدل على إظهار الرحمة واملغفرة من الذنب)4(، ومن األمثلة على 
إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب،  ذلك: في سفر اخلروج “الرب 
وغني في الرحمة واإلخالص، واستمرار لطفه إلى ألف جيل”)5(. 

 واجلدير بالذكر هنا أن الرحمة في الكتاب املقدس في أسفار اليهود، 
تعني أن اهلل يحافظ على عهده ومحبته لشعبه اخملتار، ففي سفر التثنية)6( 
رحميم  تبرز  املثال  سبيل  على   )Exodus(  )7( واخلروج   )Deuteronomy(
اخملتار  الشعب  إبراز  على  والعمل  لإلنسان  اهلل  توق  تعني  التي  العبرية، 

واخلروج من العبودية في مصر. 
سفر إشعيا: هو إشعيا بن آموص أحد األنبياء العبرانيني، وإليه ينسب السفر، ومعنى إشعيا: الّرّب    )1(

يخلص. 
انظر: نخبة من الالهوتيني: مرشد الطالبني، ص157

إشعيا 49: 15   )2(
سفر هوشع 11: 8   )3(

http://www. faustyna. pl/zmbm/en/in-the-old-testament/?wide=true#more-145   )4(
سفر اخلروج: 34: 11-7-6.    )5(

سفر التثنية: ويسمى بالعبرية ديفارمي، أي الكلمات، وهي أول كلمة وردت في السفر، وهو يعني    )6(
اليهود  موسوعة  املسيري:  عبدالوهاب  انظر:  إسرائيل.  جماعة  على  وتكرارها  الشريعة  إعادة 

واليهودية والصهيونية، ج5، ص91. 
سفر اخلروج: هو السفر الثاني من أسفار موسى ، يحتوي على أربعني إصحاًحا، وهو سجل    )7(
التي  إلى فلسطني، وقد تضمن كذلك احلوادث  بني إسرائيل من مصر، متجهني  لتاريخ خروج 

جرت من موت يوسف إلى وقت بناء خيمة الشهادة. 
انظر: نخبة من األساتذة ذوي االختصاص، ومن الالهوتيني، بطرس عبدامللك، جون ألكسندر 

طمسن وآخرون، قاموس الكتاب املقدس، حرف اخلاء/مادة اخلروج(. 
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واقع  مع  اهلل  اتصال  خالل  من  تبرز  القدمي  العهد  في  الرحمة  وقمة 
كفر شعب اهلل اخملتار، فهذا الشعب وكما تبرزه نصوص العهد القدمي قد 
عصى اهلل مراًرا وتكراًرا وخانوه عندما عبدوا العجل الذهبي وقت عبور 
الصحراء )1( أو من خالل إظهارهم عدم الثقة في اهلل، وهذه اخلطايا تعني 
ضمنًيا انتهاًكا للعهد الذي أبرموه مع اهلل، ومن ثم للمعنى الدقيق للكلمة، 
فاهلل لم يعد ملزًما بتقدمي رحمته، أو أن يبارك شعبه، وكان هلل احلق في 
منحه  في  دوما  يستمر  لإلنسان  نظًرا حلبه  ولكن  اليهودية،  األمة  تدمير 

اخلير والرحمة العظيمة واملغفرة غير احملدودة)2(. 
فإذا كانت الرحمة في العهد القدمي مقترنة في أكثر النصوص بشعب 
اهلل اخملتار، وهم اليهود، ومن ثم فهي خاصة بهم، فما هي خصائصها في 

العهد اجلديد؟

الرحمة في العهد اجلديد: . 2
 Jesus( املسيح  يسوع)3(  بشخص  اجلديد  العهد  في  الرحمة  ارتبطت 
 )Christ، فقد ذكرت األناجيل املعترف بها عند النصارى: أن اهلل أنزل 

رحمته ومحبته من خالل املسيح يسوع، وفي هذا السياق يشير البابا يوحنا 
بولس الثاني قائاًل: “إن يسوع كشف من خالل أسلوب حياته وأفعاله أن 

احلب موجود في العالم الذي نعيش فيه”. 
ومن املصطلحات اليونانية، والتي تشير إلى لفظ الرحمة في األناجيل 

نذكر: 
سفر اخلروج: 32: 04   )1(

 Alice M. Sinnott ,Mercy Ever Ancient Ever New: Spiritual and Corporal Works of Mercy, PDF,   )2(
p6-7-8

لفظ يسوع هي الصيغة الالتينية احملرفة السم يشوع ومعناه “ يهوه هو اخلالص”، وهو بنظر    )3(
املسيحيني األقنوم الثاني من الثالوث األقدس املؤلف من اآلب واالبن والروح القدس، ويرى غير 

املسيحيني أنه مجرد نبي يهودي وإن أله وعبد. 
 هنري. س. عبودي: معجم احلضارات السامية، ص 911-910. 
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 Eleos )اإليوس(، والذي يدل على الرحمة والشفقة جتاه احملتاجني، . 1
فرحمة اهلل التي جتمع في إضمامة واحدة كل تاريخ اخلالص بقوة  

فائقة: )َوَرْحَمتُُه ِإلَى ِجيِل األَْجَياِل ِللَِّذيَن يَتَُّقونَُه()1(.      
 Splanchna وهو يعادل املصطلح العبري رحميم، الذي يشدد على . 2

البعد الداخلي النفسي لسر الرحمة واملودة الداخلية، والتعاطف 
واللطف. 

 Oiktirmon وهي تكشف عن قوة رحمة اهلل )2(. . 3
اهلل،  ابن  جتسد  سر  تشمل  األناجيل  في  اهلل  فرحمة  العموم  وعلى 
وهي مرتبطة أشد االرتباط بشخص يسوع -كما أحملنا إلى ذلك سالًفا-، 
وتشير في العديد من النصوص إلى أن اهلل على استعداد من خالل تقدمي 
ابنه يسوع فدية للبشرية وإظهار سعة رحمته، بل إن أعظم جتلياتها جرت 
على شجرة الصليب، لذا الرحمة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بسر اخلالص)3(. 
ومن هنا ارتكزت رحمة اهلل في األناجيل على املسيح بتجسده وفدائه، 
)حسب عقيدة املسيحيني احلاليني، وأنه حتمل عن اآلخرين وفدى بنفسه 

عن ذنوبهم(. 
والرحمة في العهد اجلديد ال تعني فقط التحرر من اخلطيئة، ولكن 
من  وغيرها  املرضى  وشفاء  واملظلومني،  الضعفاء  عن  الدفاع  أيًضا 
األعمال اخليرة، وقد برزت معاني الرحمة في خطبة املسيح على اجلبل، 
التي تعد قمة في هذه املعاني املثالية، حيث قال فيها: “طوبى للمساكني 
بالروح، ألن لهم ملكوت السموات، طوبى للودعاء، ألنهم يرثون األرض، 

إجنيل لوقا: 50-1.    )1(
 .Alice M Sinnott, Mercy in the Bible, p4-5   )2(

لوقا: 1: 54-46: 78-68   )3(
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طوبى للجياع والعطشى إلى البر، ألنهم ال يشبعون، طوبى للرحماء، ألنهم 
يرحمون، طوبى لصانعي السالم، ألنهم أبناء اهلل يدعون”)1(. 

الرحمة  أن  انتخبناها  التي  النصية  القرائن  من خالل هذه  ونالحظ 
اقترنت في الكتاب املقدس مبفهوم العهد وامللك والرأفة واحملبة والشفقة، 
وكل هذه املعاني قريبة ملعاني الرحمة في القرآن الكرمي واللغة العربية. 

والكتاب  الكرمي  القرآن  في  الرحمة  مصطلح  مع  اجلولة  هذه  بعد 
املقدس نصل إلى املقارنة الكمية لهذا املصطلح بني الكتابني كما يلي:

 ثالًثا
مادة الرحمة بني القرآن والكتاب املقدس

مقارنة كمية

في  ثم  أواًل،  اجلذر  مستوى  في  املادة  هذه  بني  نقارن  أن  نحاول 
الرحمة  موانع  بني  نقارن  ثم  واملضارع،  املاضي  الفعل  إلى  تصريفاتها 

وعوارضها مع التعليق والتحليل للمقارنة الكمية كما يلي: 

: املقارنة الكمية: أوالاً
على مستوى اجلذر واأللفاظ املقاربة )حب شفق، رأف، غفر، سلم( 
وتتالئم  وتتشابه  تتوافق  التي  املعاني  تلك  هنا  املقاربة  باملعاني  نقصد 
القرآن الكرمي والكتاب املقدس، وال  مع الرحمة: كمصطلح موجود في 
ريب فإن هذه الكتب حتتوي على ألفاظ صريحة كلفظ الرحمة، وألفاظ 
مقاربة لهذا املعنى مثل: شفق، وحب، وغفر، رأف وسلم، وقد حاولنا أن 

متى: 5: 39-5.    )1(



482

نعقد مقارنة بينها في الكتابني فكانت النتيجة:
الكتاب املقد�س)2( القـراآن الكرمي)1(املـادة

153136رحم
20حب 
113�صفق
1110راأف
10183�صلم
4921عفو 

مادة  بني  الكمية  للمقارنة  األولية  النتيجة  هذه  خالل  من  وامللحوظ 
رحمة ومرادفاتها )حب وشفق ورأف..( أن القرآن الكرمي يحتل املرتبة 
األولى قبل الكتاب املقدس، فقد وردت كلمة رحم في 153 مرة، ثم الكتاب 
املقدس بـ 136مرة، وجاءت كلمة حب في 2 مرة، وليس بأقل أهمية ما 
ورد بالنسبة ملادة رأف وسلم وعفو، فإن القرآن يسجل الرقم األكبر دعوة 

إلى الرأفة والعفو والسلم. 

 http://www.alawfa.com/Go. اعتمدت في عملية اإلحصاء بالنسبة للقرآن الكرمي على برنامج    )1(
aspx?keyword=%d9%82%d8%aa%d9%84

http://st-takla. org/Bibles/ اعتمدت في عملية اإلحصاء للكتاب املقدس على املوقع اإللكتروني    )2(
BibleSearch/search. php
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ا: املقارنة الكمية: فعل مضارع )صيغة مفرد( )يبر، يغفر(: ثانياً

الكتاب املقد�س)2(القراآن الكرمي)1(املــادة

123يرحم
3983يحب
3108ي�صلم
85يعف 
3028يغفر

ومرادفاتها  وترحم  يرحم  املفرد  بصيغة  املادة  من  املصاغ  الفعل  إن 
يحب، يعف، ويسلم، ويغفر، فإنها دالة على توظيف الرحمة في عالقتنا 
مع اهلل أو بعضنا مع بعض في إطار األخوة واحملبة والسالم، وهنا أود 
أن أشير إلى أن هناك من األلفاظ السابقة على مستوى اجلذر ما لم يرد 
في القرآن الكرمي فعاًل مضارًعا، لذا اخترت األلفاظ املستعملة في كال 

الكتابني حتى نستطيع املقارنة. 
وفي هذا اجلدول نالحظ بداية تقلص الفوارق بالنسبة للكتاب املقدس، 
حيث يحتل املرتبة األولى قبل القرآن الكرمي، فقد ورد الفعل املضارع يرحم 
من  واحد  موضع  في  ورد  حني  في  موضًعا،   23 في  املقدس  الكتاب  في 
القرآن الكرمي بفارق 22 مرة، واألمر نفسه بالنسبة لكلمة يحب، وهنا أود 
على  داللة  له  ليس  املقدس  الكتاب  في  الكلمة  تعداد  كثرة  أن  إلى  التنبيه 
شيء، ألن العبرة بسياق الكالم الذي وضعت فيه، ومعناه الذي دلت عليه، 
وليس فقط بكثرة ورودها، فقد صرح صاحب القاموس املوسوعي للعهد 
 http://www.alawfa.com/Go. برنامج  على  الكرمي  القرآن  آيات  اإلحصاء  في عملية  اعتمدت     )1(

aspx?keyword=%d9%82%d8%aa%d9%84
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/ اعتمدت في عملية اإلحصاء على املوقع اإللكتروني    )2(

search. php



484

اجلديد أن كلمة الرحمة Eleos ومشتقاتها ترد حوالي 400 مرة في سب)1(، 
العطف  الذي يدل على  ثم فقد استعملت في غير معناها احلقيقي  ومن 
واحملبة والرأفة، بل إننا وجدنا كلمة الرحمة ومشتقاتها تستعمل في بعض 
األحيان للداللة على النفي، مثلما هو احلال بالنسبة لهذا النص اإلجنيلي: 
»ألن احلكم هو بال رحمة ملن لم يعمل رحمة«، ومن جهة أخرى، فإن معظم 
كثرة  مع  لإلله، وهذا  املقدس جاء وصًفا  الكتاب  الرحمة في  كلمة  تعداد 
تعداده ال يدل إال على معنى واحد ونوع واحد من الرحمة فقط، فتكراره 
ال يدل على كثرة الرحمة عندهم، وإمنا على رحمة اإلله، وهذه صفة إلهية 
يتفق فيها اجلميع، وأخيًرا وحتى لو سلمنا جداًل بصحة تعداد كلمة يرحم 
الدالة على معاني مختلفة، فال مقارنة  املتنوعة  ويحب ويسلم وسياقاتها 
بني الكتاب املقدس والقرآن الكرمي، ألن الكتاب املقدس عبارة عن مكتبة، 
أما  متعددة،  قرون  خالل  ألفت  التي  كتاًبا(   73( الكتب  من  مجموعة  أي 
القرآن الكرمي فهو كتاب واحد، جمع خالل ثالث وعشرين سنة فقط، فال 

وجه للقياس أُصال. 

رابًعا
املقارنة الكمية: موانع وعوارض الرحمة

معنى  تؤدي  التي  األلفاظ  تلك  هي  الرحمة  مصطلح  بعوارض  نقصد 
مضاد للرحمة، وهي ألفاظ ال تتناسب مع لفظ الرحمة، وبعد بحث في 
األلفاظ  هذه  أهم  من  أن  وجدت  املقدس،  والكتاب  الكرمي  القرآن  ثنايا 
األنانية، الفساد، القتال، الضر، الكراهية، ووصلنا في املقارنة إلى ما يلي:
 Verlyn. D. Verbrugge, New International Dictionary of New Testament Theology Copyright   )1(

 .2000. By The Zondervan Corporation Michigan, p 209
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الكتاب املقد�سالقراآن الكرمياملــادة

0260الأنانية
171559الف�صاد
10650القتال
1431ال�صر 
60555ال�صر

ومن خالل املقارنة الكمية لهذه املصطلحات يبدو الفارق جلًيا في حرص 
القرآن الكرمي على التحلي بخلق الرحمة من خالل النهي عن عوارضه التي 
هي األنانية والفساد والقتال والضر. بل إن عدد مرات ورود لفظ الفساد 
ا مما ورد في الكتاب املقدس، مما يدل على أن الدين  والقتال أقل بكثير جّدً

اإلسالمي ليس دين عنف وال قتال، وال كراهية وال ضر. 

خامًسا
الرحمة والسيف في القرآن الكرمي والكتاب املقدس

لعل املقارنة اإلحصائية للمواد التي لها عالقة بالسيف، مثل: القتل، 
واالغتيال، وسفك الدماء. إلخ، تساعدنا على معرفة مدى صدق تهمة 

اإلسالم على أنه دين سيف وقتل، وأنه دين ال رحمة فيه: 

الكتاب املقد�سالقراآن الكرمياملــادة

0249�صيف
77576قتل
4266قاتل

156يقاتل 
444دماء
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411جهاد
63يجاهد

2031اقتل

168986املجموع

إن القراءة التحليلية لإلحصاء الكمي ملادة السيف والقتل بني القرآن 
بـ 986  الكتب  قائمة  املقدس في  الكتاب  املقدس تضع  والكتاب  الكرمي 
بفارق 818 مرة، ويليه القرآن الكرمي بـ 170 مرة، وهذا الترتيب ينقض 
متاًما ادعاء أهل الكتاب املقدس وال سيما املسيحيني منهم، وعلى رأسهم 
-طبعا-بابا بنيدكت، ويدفعهم إلى إعادة النظر في حكمهم وإعادة قراءة 

الكتاب املقدس قراءة متأنية. 
رهبان  مخاطًبا  الكلداني)1(  بنجامني  دافيد  للقسيس  قواًل  أورد  وهنا 
البروتستانت: “أقول إلى رهبان البروتستانت وواعظيهم الذين يدعون أن 
املسيح جاء بالسالم، إن مدعاكم غلط محض، وإن املسيح قد قال صريحا 
وتكراًرا إنه لم يأت بالسالم، بل بالسيف والنار، واالختالف والتفريق بني 

الناس، فال مناسبة للسالم باملسيح..”)2(. 
وجاء في إجنيل متى: “ال تظنوا أني جئت أللقي سالًما، ما جئت أللقى 
سالًما بل سيًفا”)3(، وفي موعظة أخرى للمسيح نقرأ في اإلجنيل: “جئت 
أللقي ناًرا على األرض، أتظنون أني جئت أعطي سالًما على األرض، كال 

أقول لكم، بل انقساًما”)4(. 
هو دافيد بنجامني الكلداني ولد سنة 1868م، كان قسيسا للروم من طائفة الكلدان، وبعد إسالمه    )1(

تسمى بعبداألحد داود، خلف مجموعة من الكتب من أهمها: اإلجنيل والصليب. 
انظر ترجمته في: 

 David Benjamin Keldan, Muhammad In The Bible, Editea by : David M. Rifat Al-Hanbali,
Published by : ESBAH Publshing House, K S A ? P03

اإلجنيل والصليب، د م ن، ص 32.    )2(
إجنيل متى، 10   )3(
إجنيل لوقا: 12   )4(
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 في حني جند أن الدين اإلسالمي ال يحض على السلبية واالستسالم، 
وهو في الوقت نفسه يؤكد أن الظلم واجلور غير مقبولني شرًعا، مهما 
النفس  عن  دفاع  حقيقتها  في  هي  حرب  أي  فإن  ولذا  مبررهما،  كان 

وحصن للدين، فلها من ثم ما يسوغها شرًعا. 
 قال تعالى: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  

ىئ  ىئ  یی( ]البقرة[.
ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   وقال: 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ]الن�صاء[. 
خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    )ی   أيًضا:  وقال 

مبىب( ]الأنفال[.
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احملور الثاني
مادة الرحمة بني

القرآن الكرمي والكتاب املقدس التحليل الكيفي

 تتخذ مادة الرحمة في القرآن الكرمي والكتاب املقدس موضوع الدراسة 
مداخل متعددة، ومقاربات متباينة، أختار مناذج منها، ملعرفة مدى قرب أي 
مصدر أو بعده عن الرحمة، ومدى اعتماد أي ديانة )اليهودية واملسيحية 
واإلسالم( على الرحمة أو إغفالها لها بناء على التحليل من جهة، وعلى 

قراءات معرفية من جهة أخرى. 

أوال
منوذج الرحمة اإللهية بني

القرآن الكرمي والكتاب املقدس

إله احلرب واجليوش)1(، حيث  بأنه  املقدس  الكتاب  اإلله في  يتصف 
احملارب  هو  إلهكم  الرب  ألن   ..“  :)2()Joshua( يشوع  سفر  في  جاء 
قد يالحظ البعض أن هذه الصفات ال تليق بالذات اإللهية، كما ال تليق باألنبياء املكرمني، لكننا هنا    )1(
نذكر هذه الصفات بحسب ما يؤمنون به من خالل كتبهم املقدسة، التي ال تزال إلى حد الساعة كذلك، 

في حني أن صفات اخلالق <  واألنبياء في القرآن غير ذلك متاًما، والبون بينهما واسع وشاسع. 
يشوع: هو يشوع بن نون، املشهور الذي خلف موسى قائدا للعبرانيني، وكان اسمه أواًل هوشع، وهو الذي    )2(

أقطع اإلسرائيليني األردن وقهر الكنعانيني. انظر: نخبة من الالهوتيني: كتاب مرشد الطالبني، =
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عنكم”)1(، وجاء في ذات املصدر: “.. ألن الرب هو احملارب عنكم، كما 
كلمكم”)2( فالرب حسب الكتاب املقدس ما هو إال قائد عسكري “يسير 
في  البشر  وتذبيح  املدن،  بتدمير  يأمر  أمام احملاربني، ألنه رب اجلنود.. 
هجمات بربرية وحشية.. إن بني إسرائيل جعلوه إلًها غاضًبا ظاملًا قاسًيا 
في  نص  أبلغ  ولعل  الدم..”)3(،  برائحة  وينتشي  احملرقات،  لرائحة  يسر 
الكتاب املقدس ما جاء في سفر التثنية: »إذا سننت سيفي البارق، وأمسكت 
سهامي  أسكر  مبغضي،  وأجازي  أضدادي  على  نقمة  أرد  يدي،  بالقضاء 

بدم، ويأكل سيفي حلما بدم القتلى والسبايا، ومن رؤوس قواد العدو«)4(. 
“اقتَِربوا  يلي:  ما  اهلل  رحمة  عن   )Isaiah( إشعيا  سفر  في  وورد 
عوُب!, لتَسَمِع األرُض وُكلُّ َمْن  واَسَمعوا أيُّها األَمُم!، أصغوا إليَّ أيُّها الشُّ
فيها، العالَُم وُكلُّ ما يُخِرجه، الّربُّ غاِضٌب على األَُمِم، ساخَط على ُكلِّ 
بِح، فتُطَرُح َقتالُهم  جيوِشِهم، فَحلََّل َسفَك ِدماِئِهم، وَدَفعُهم َدفًعا إلى الذَّ
واِرِع ويفوُح النَّتُْن ِمْن جَيِفِهم، تسيُل اجلباُل ِمْن ِدماِئِهم”)5( هذا  في الشَّ

هو اإلله في الكتاب املقدس. 
أما إذا جئنا إلى القرآن الكرمي فإننا جند البون شاسًعا بينهما، فهناك 
الكثير من النصوص الشرعية التي تبني سعة رحمة اهلل، وسنحاول بيان 

االقتصار على البعض منها لضيق املقام، قال تعالى: )گ  گ   ڳ  ڳ  
 : وقال  ]الن�صاء[،  ڻڻ(  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

= ص 84-85، ومعناه في اللغة العبرية )الرب يخلص( وترجمة هذا االسم يشوع خطأ، والصواب أن 
يترجم يهوشوع كاألصل العبري، انظر في ذلك: بدر محمد: قواعد اللغة العبرية، ص 129. 

 واسمه في األصل هوشع )انظر سفر العدد 13: 8(، ثم سماه موسى  يوشع )انظر: عدد: 13: 
 .. ابن نون من سبط إفرامي بن يوسف ، 16(، وهو خليفة موسى

سفر يشوع 23: 3،    )1(
سفر يشوع 23: 10.    )2(

حسن الباشا القرآن والتوراة، ص 113.    )3(
سفر التثنية 32: 42-41    )4(

التوراة، سفر إشعيا، إصحاح 34   )5(
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ڭ   ڭ   ۓ   )ۓ    : وقال  ]الزمر:53[،  ۆۈ(  ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائەئ( ]غافر:7[ 

)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   وقال تبارك وتعالى: 
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ( ]الأنعام:54[. 

وقال رسول اهلل S: »قال رجل لم يعمل خيًرا قط: فإذا مات، فحرقوه، 
واذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فواهلل لئن قدر اهلل عليه ليعذبنه 
عذابا ال يعذبه أحًدا من العاملني، فأمر اهلل البحر فجمع ما فيه وأمر البر 
فجمع ما فيه، ثم قال: ِلَم فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. فغفر له«)1(. 
، وهو جتازوه  ثم لنذكر مظهًرا واحًدا من مظاهر سعة رحمة اهلل 
 عن الزلل، وشكره للقليل من العمل، وعفوه عن السيئات، ومضاعفته 

للحسنات، قال تعالى: )ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں( ]الأنعام:160[، وقال رسول اهلل S: إن اهلل 
كتب احلسنات والسيئات، ثم بني ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
اهلل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها اهلل له عنده عشر 
حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها اهلل له سيئة 

واحدًة. متفق عليه)2(. 
فيقول  الناس،  يداين  وكان  قط،  خيًرا  يعمل  لم  رجاًل  »إن   :S وقال   
لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وجتاوز لعل اهلل  أن يتجاوز عنا. 
اهلل  له: هل عملت خيًرا قط؟ قال: ال، إال أنه كان لي  فلما هلك، قال 
أخرجه البخاري: صحيح البخاري، حتقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1، دار طوق النجاة،    )1(

1422هـ، ج9، رقمه 7506 ص145. 
أخرجه البخاري: صحيح البخاري، باب من هم بحسنة أو بسيئة، ج8، رقمه 6491، ص 103.    )2(
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غالم، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر، واترك 
: قد جتاوزت عنك)1(. ما عسر، وجتاوز لعل اهلل يتجاوز عنا، قال اهلل 

هذه بعض مناذج الرحمة اإللهية في القرآن الكرمي وبعض األحاديث 
النبوية. 

ثانًيا
منوذج الرحمة من خالل قصة آدم
في القرآن الكرمي والكتاب املقدس

إن املتأمل في قصة سيدنا آدم  في الكتاب املقدس السيما العهد 
القدمي منه يجد أن آدم  ملا عصى ربه لم يغفر اهلل له، وإمنا توعده، 
ولعن األرض بسببه، فنقرأ في الكتاب املقدس: وَقاَل آلَدَم: »ألَنََّك َسِمْعَت 
ِمنَْها،  تَْأُكْل  الَ  َقاِئاًل:  أَْوَصيْتَُك  الَِّتي  َجَرِة  الشَّ ِمَن  َوأََكلَْت  اْمَرأَِتَك،  ِلَقْوِل 
َملُْعونٌَة األَْرُض ِبَسَبِبَك. ِبالتََّعِب تَْأُكُل ِمنَْها ُكلَّ أَيَّاِم َحَياِتَك. َوَشْوًكا َوَحَسًكا 
ِإلَى  تَُعوَد  َحتَّى  ُخبًْزا  تَْأُكُل  َوْجِهَك  ِبَعَرِق  الَْحْقِل.  َوتَْأُكُل ُعْشَب  لََك،  تُنِْبُت 

األَْرِض، الَِّتي أُِخْذَت ِمنَْها. ألَنََّك تَُراٌب، َوِإلَى تَُراٍب تَُعوُد«)2(. 
في حني جند الكتاب املقدس في عهده اجلديد قد رتب على معصية آدم 
خطيئة ال ميكن غفرانها، وجعل العهد اجلديد اخلالص من هذه اخلطيئة 
على يد كائن نصفه إنسان ونصفه إله، نظًرا لتعذر مغفرة هذه اخلطيئة، 
حيث حتتم قتل هذا الكائن، ليتحمل هذه اخلطيئة عن البشر، وبذلك يتوب 

اهلل  على خلقه اخملطئني. 
مصطفى  حتقيق:   ،2223 رقمه:  الصحيحني،  على  املستدرك  النيسابوري:  احلاكم  أخرجه    )1(

عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ-1990م، ج2، ص33. 
سفر التكوين 17: 19-3.    )2(
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ِفي  الَْحيََّة  ُموَسى  َرَفَع  “َوَكَما  اجلديد:  العهد  في  التالية  اآليات  فنقرأ 
يَِّة، هَكَذا يَنَْبِغي أَْن يُْرَفَع ابُْن اإِلنَْساِن، ِلَكْي الَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل  الَْبرِّ
تَُكوُن لَُه الَْحيَاةُ األَبَِديَُّة. أَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اهللُ الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابْنَُه الَْوِحيَد، ِلَكْي 
الَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن لَُه الَْحَياةُ األَبَِديَُّة. أَنَُّه لَْم يُْرِسِل اهللُ ابْنَُه ِإلَى 
الَْعالَِم ِلَيِديَن الَْعالََم، بَْل ِلَيْخلَُص ِبِه الَْعالَُم. الَِّذي يُْؤِمُن ِبِه الَ يَُداُن، َوالَِّذي الَ 
يْنُونَُة…”)1(.  يُْؤِمُن َقْد ِديَن، ألَنَُّه لَْم يُْؤِمْن ِباْسِم ابِْن اهللِ الَْوِحيِد. َوهِذِه ِهَي الدَّ
أما في اإلسالم، فنجد أن آدم لم يحتج إلى شيء بعد معصية اهلل إال 
إلى التوبة النصوح. فلما تاب توبة نصوحا، تاب اهلل عليه ورحمه رحمة 

واسعة. يقول اهلل تعالى: )ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  
ىبيب( ]البقرة[. 

وفي اآلية تقرير ملفهوم التوبة في اإلسالم، ففي مسارعة آدم  إلى 
التوبة واإلنابة واالستغفار تعليم جلميع بني البشر مبا ينبغي أن يكونوا 
عليه إذا زلوا في أثناء ممارستهم خالفة األرض، فباب الرحمة والتوبة 

مفتوح، واهلل  يحب من عباده إذا أذنبوا أن يستغفروا ويتوبوا إليه. 

ثالًثا
جتليات الرحمة في النموذج النبوي بني

))( ومحمد  من خالل شريعة احلرب والقتل موسى 

)سنستعني بأحداث السيرة في ذلك(.
)Numbers( )3(والعدد )Exodus( ذكر الكتاب املقدس في سفرا اخلروج

سفر يوحنا 14: 19-3.    )1(
موسى الذي حتدثت عنه التوراة ليس هو موسى  املذكور في القرآن الكرمي.    )2(

سفر العدد: هو رابع أسفار موسى اخلمسة في العهد القدمي، وهو تتمة األسفار الثالثة =   )3(
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األمن  طالبا  مديان  باجتاه  فر  أنه  وكيف  مصر،  في    موسى  قصة 
واآلمان، فوجد عند أهلها، وعلى رأسهم الكاهن يثرون)1( احلضن الدافئ، 
واألمن والسالم، وكيف تزوج من ابنته... وبعد فترة آثر موسى  العودة 
إلى مصر..، ومرة أخرى خرج من مصر، لكن جاءته آوامر يهوه)2( الغريبة، 
التي تقضي بتدمير مديان وأهلها وتخريبها دون أدنى اعتبار لصلة الرحم 
التي تربطه بها، ذلك أنهم صاروا أصهاره وأخوال أواًلده، ناهيك على أنهم 
على  أمنوه  إنهم  بل  فحسب،  هذا  وليس  بها،  مر  التي  محنته  من  أنقذوه 
حياته، ثم عدوه واحًدا منهم ملا زوجوه، لكن موسى نسي وتناسى كل ذلك، 
واستمع ألوامر يهوه التي تقول: “وكلم الرب موسى قائاًل: انتقم نقمة لبني 

إسرائيل من املديانيني، ثم تضم إلى قومك”)3(.
التفت  فإنه  االنتقام،  هذا  سبب  عن  ربه  موسى  يستفسر  أن  “ودون 
إلى بني إسرائيل وأعطاهم األوامر الصارمة التي تفيد تنفيذ نقمة الرب 
اإلسرائيلي على مديان، حيث جاء في العهد القدمي، فجندوا على مديان 
كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر وملوك مديان، قتلوهم فوق قتالهم.. خمسة 
ملوك مكديان.. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع 
= التي قبله، والتي تروي قصة الشعب العبراني، من بدأ اخلليقة إلى خروجهم من مصر، ويروي 

سفر العدد قصة بني إسرائيل في سيناء، ووصولهم إلى موآب، وإشرافهم على أرض املوعد.. 
انظر: قاموس الكتاب املقدس )حرف العني/ مادة العدد(. 

 . يثرون : وورد اسمه في الكتاب املقدس يثرو، يثرون، ورعوئيل وهو النبي شعيب    )1(
انظر: سيد سليمان عليان: نساء العهد القدمي، ط1، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1417هـ- 1996م، 

ص12
يهوه: اسم اإلله في التوراة التي بني اليهود، وأصل الكلمة هيه، هوه، أي أنا هو من هو..    )2(

انظر: اخلوري بولس الفوغالي: احمليط اجلامع في الكتاب املقدس والشرق القدمي، ط1، بيروت: 
املكتبة البولسية وجمعية الكتاب املقدس، 2003م، ص 1416. 

وقال العقاد: وهذا اسم ال يعرف اشتقاقه على التحقيق، فصح أنه من مادة احلياة، ويصح أنه نداء 
لضمير الغائب، ألن بني إسرائيل كانوا مينعون ذكره، ويكتفون باإلشارة إليه. 

انظر: عباس محمود العقاد: الله، ط4، مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2005م، 
ص74. 

سفر العدد، 31: 2-1.    )3(
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بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أمالكهم، وأحرقوا جميع مدنهم مبساكنهم 
وجميع حصونهم بالنار..”.)1(

ومن خالل هذا النص، فإنها كانت إبادة تامة شاملة للملوك والرجال، 
العقارات واملساكن واحلصون، وقد استشاط موسى غيًظا وغضبا  وحتى 
بعد ذلك على قادة اجلنود، ألنهم تركوا األطفال والنساء أحياء، حيث ورد في 
العهد القدمي: “فسخط موسى على وكالء اجليش رؤساء األلوف ورؤساء 

املئات القادمني من جند احلرب، وقال لهم: هل أبقيتم كل أنثى حية”)2(.
وبعد هذا التوبيخ والتقريع الذي حلق بقادة اجليش وجه لهم أوامره 
اجلديدة، التي تقضي بتنفيذ مجزرة جديدة إرضاء ليهوه: “فاآلن اقتلوا 
كل ذكر من األطفال، وكل امرأة عرفت رجاًل مبضاجعة ذكر فاقتلوها”)3(، 
هذه اجملازر هي التي جعلت ويل ديورانت)4( يعلق على ذلك بقوله: “ولسنا 
نعرف في تاريخ احلروب مثل هذا اإلسراف في القتل واالستمتاع به”)5(. 
 وهكذا يصور سفر اخلروج موسى بأّنه كان قاسًيا متشدًدا إلى الدرجة 
التي لم يكن ليتوانى عن تنفيذ أي عقوبة حتى على شعبه املميز اخملتار من 
اإلله يهوه، فقد كانت نزعته العدوانية متفوقة على النزعة اإلنسانية، وهذه 
القسوة والشدة التي ألصقها كاتب سفر اخلروج مبوسى جعلت منه قائًدا 

يدرب بني إسرائيل على الوحشية والعدوانية جتاه الشعوب األخرى. 
سفر العدد، 31: 12-7.    )1(
سفر العدد، 31: 15-14   )2(

سفر العدد، 31: 18-17.    )3(
ويل ديورانت)1885م-1962م(: فيلسوف أمريكي من أبرز الذين وقفوا جهودهم على تبسيط التاريخ    )4(
والفلسفة، انتسب إلى كلية القديس بطرس اليسوعية في جيرسي، ثم إلى جامعة كولومبيا بنيويورك، 
امتهن الصحافة ثم حتول لتدريس اللغة الالتينية واإلجنليزية والفرنسية، ثم اشتغل بالفلسفة، حيث 

نال درجة الدكتوراه سنة 1917م، من آثاره: الفلسفة واملشكلة االجتماعية، قصة احلضارة.. 
انظر ترجمته في: محمد عبدالرحيم: مقدمة قصة احلضارة لصاحب الترجمة، ص21 وما بعدها.. 
ويل ديورانت: قصة احلضارة، ص 327، وانظر في ذلك: عابد الهاشمي: التربية في التوراة، ط1،    )5(

دب: مؤسسة الرسالة 1420 هـ- 2000 م، ص125. 
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هذه إذن صورة موسى في الكتاب املقدس، وهي بال أدنى شك صورة 
عن  النبوي  احلديث  يصورها  التي  والرأفة  الرحمة  عن  البعد  كل  بعيدة 
الرسول محمد S عندما رأى امرأة مقتولة في بعض الغزوات، فأنكر قتل 
النساء والصبيان)1(، وفي موقف آخر؛ قال عن املرأة املقتولة: “ما كانت 
هذه لتقاتل)2(”، بل وكان من وصايا الرسول S ألمرائه، وقادة سراياه: 
ابن  تقتلوا وليًدا”)3(، وقد ورد عن  تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال  “ال 
عباس  في تفسيره أن الغلول هو اخليانة في الغنيمة، وأن الغدر، وهو 
نقض العهد، وعن التمثيل، وهو تشويه القتلى بقطع األنوف أو اآلذان، أو 

بقر البطون ونحو ذلك. 
فنجد صورة النبي محمد S في شريعة احلرب والقتل تختلف كل 
سواء  أحد،  منه  يسلم  لم  الذي  التوراتي،  موسى  صورة  عن  االختالف 

النساء أم األطفال أم الشيوخ.

رابًعا
الرحمة باحليوان

بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس

ورد في سفر اخلروج وجوب رجم الثور الذي ينطح رجاًل فيقتله، حيث 
جاء في سفر اخلروج: “فإذا نطح ثور رجاًل أو امرأة، وأفضى ذلك إلى موت 
النطيح، وجب رجم الثور، وحرم أكل حلمه”)4(؛ وهذا النص صريح في اعتبار 
باملعنى  جزاًء  رجمه  اعتبار  وفي  اجلنائية،  املسئولية  الحتمال  أهاًل  الثور 

أخرجه البخاري: اجلهاد، باب حترمي قتل النساء،، ج4، ص74، رقمه: 1744   )1(
أخرجه أبو داود: اجلهاد، رقم 2669،، ج4، ص74، رقمه: 1744   )2(

أخرجه أحمد، ج1، ص 493، والبيهقي: في السنن، ج13، ص 385   )3(
سفر اخلروج: 21/ 28-. 29   )4(
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القانوني الدقيق لكلمة اجلزاء؛ كما جاء في سفر الالويني)Leviticus( )1( هذا 
البهيمة،  الرجل ومتيتون  بهيمة فيقتل  النص: “إذا جعل رجل مضجعه مع 
وإن قربت املرأة حيواًنا وجب قتل املرأة واحليوان”)2(. واألمر نفسه بالنسبة 
للتلمود)Talmud( )3( حيث جاء فيه: “احليوان الذي ضاجع امرأة أو رجال، 
البهيمة  يعاقبان على مضاجعة  واملرأة  والرجل  أو ضوجع عن طريق رجل، 

بالرجم، ومييتون البهيمة، ألنه قد حلقها اخلزي والعار”.)4(
اعتبار  في  السابقة  النصوص  عن  صراحة  النصوص  هذه  تقل  وال 
احليوان أهاًل الحتمال املسؤولية اجلنائية وما يترتب عليها من جزاء، بل 
ُوجدت محاكمات خاصة للحيوانات في شرائع اليونان القدمية، ذكر فيها 
أفالطون)5( في )القوانني( أنه إذا قتل حيوان إنساًنا كان ألسرة القتيل احلق 
في إقامة دعوى على احليوان أمام القضاء!، وفي حالة ثبوت اجلرمية على 
احليوان، يجب قتله قصاًصا !، وبلغ األمر عند قدماء الفرس غاية العجب، 
إذ ورد في أسفار األبستاق أو األفستا )6(: وهي مجموعة الكتب املقدسة 
يتضمن  وهو   ، يعقوب  بن  الوي  إلى  نسبة  الالويني  بسفر  سمي   :Leviticus الالويني  سفر    )1(

الشرائع والنظامات اخملتصة بالكهنة والذبائح. 
انظر: نخبة من الالهوتيني: كتاب مرشد الطالبني، ص74. 

سفر الالويني: 20   )2(
وتفاسير  وشروح  ومدنية  وأدبية  دينية  وشرائع  ووصايا  قواعد  مجموعة  هو   Talmud التلمود:    )3(

وتعاليم، وروايات كانت تنقل وتدرس شفهًيا ثم دونت بعد ذلك. 
 انظر: فكري جواد عبد: كتاب التلمود في الفكر اليهودي، مركز لدراسات الكوفة، جامعة الكوفة، 

العدد 6، 2007، ص 226
سيد،  عبداملعبود  بن  مصطفى  تر:  التلمودية،  املصطلحات  معجم  شتينزلتس:  عادين  احلاخام    )4(

العدد 09، 1426هـ-2006م، ص236
أفالطون: هو أحد أهم كبار فالسفة اليونان، الذين خلدهم التاريخ، وقد تنوع نتاجه الفلسفي،    )5(
ليضم معظم مجاالت املعرفة، وهو أول من وضع مذهبا فلسفيا متسًقا في أفرع الفلسفة جميعا 

ومنها امليتافيزيقا والطبيعيات والسياسة واألخالق.. 
الكوفة،  العدد 10، جامعة  انظر ترجمته في: حسني حمزة شهيد: األخالق في فكر أفالطون، 

مركز دراسات الكوفة، 2008م، ص259. 
األفستا: هو الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية يتجاوز عمره ثالث آالف سنة، وهو أقدم وثيقة    )6(

دينية تاريخية، وثقافية، وأنثروبولوجي تعكس املراسم والطقوس الدينية. 
انظر: خليل عبدالرحمن: أفستا الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية، ط2، دمشق: سوريا، روافد 

للثقافة والفنون، 2008م، ص07.
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املنسوبة لزرادشت)1( أن الكلب املصاب بالَكِلب )داء الكلب(إذا عض خروًفا 
فقتله، أو إنساًنا فجرحه قطعت أذنه اليمنى)2(، فإن تكرر منه ذلك قطعت 
رجله  الرابعة  وفي  اليمنى،  رجله  تقطع  الثالثة  املرة  وفي  اليسرى،  أذنه 
اليسرى، وفي اخلامسة يستأصل ذنبه؛ ويعاقب صاحبه كذلك إن كان قد 

أهمل في اتخاذ ما ينبغي اتخاذه. 
القرن  في  أخذت  أوروبية  أمة  أول  فرنسا  كانت  الوسطى  القرون  وفي 
الثالث عشر مببدأ مسئولية احليوان ومعاقبته بجرمه أمام محاكم منظمة، ثم 
أخذت بذلك )سردينيا(، ثم بلجيكا في أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي، 
امليالدي،  السادس عشر  القرن  منتصف  في  وإيطاليا  وأملانيا  هولندا  وفي 
وظل العمل به قائًما عند بعض الشعوب حتى القرن التاسع عشر امليالدي. 
وكانت محاكم احليوان عند األوروبيني تقوم على ادعاء اجملني عليه أو النيابة 
احملكمة  تقضي  وقد  اجملرم،  احليوان  عن  الدفاع  وكالء  يتقدم  ثم  العامة، 
وينفذ على مأل من  بعد ذلك،  ثم يصدر احلكم  احتياطّيًا،  بحبس احليوان 
احليوان  بإعدام  احلكم  يكون  وقد  اإلنسان.  على  ينفذ  كان  كما  اجلمهور، 

رجًما، أو بقطع رأسه أو بحرقه، أو بقطع بعض أعضائه قبل إعدامه. 
املعروفة  الوحشية،  املسابقات  استمرار  من  ذلك  على  أدل  وليس 
التي  املسابقات  تلك  وإيطاليا،  واليونان  إسبانيا  في  الثيران  مبصارعة 
البطيء، وذلك  املوت  ليذيقه  الثور تدريجّيًا  يجتهد فيها املصارع أن يقتل 
زرادشت Zarathustra: هو مؤسس الديانة الزرادشتية، وقد ولد بني سنة 6000ق. م و600ق. م،    )1(
وقد عاش في مناطق أذربيجان وكردستان وإيران، وظلت تعاليمه منتشرة في مناطق واسعة من 

وسط آسيا إلى موطنه األصلي إيران حتى ظهور اإلسالم. 
والعلوم  اآلداب  حوليات  وزرادشت،  الزرادشتية  أحمد:  املاحي  الشفيع  في:  ترجمته  انظر: 

االجتماعية، الكويت، 1998م، ص14. 
مقال  الشرعية،  اجلمعية  موقع  اإلسالمية،  احلضارة  في  احليوان  حقوق  السرجانى:  راغب    )2(

منشور، األربعاء 23 يونيو 2011م، 
 http://alshareyah. com/index. php?option=com_content&view=article&id=1949: :انظر الرابط

-q-q-&catid=148: issue-59&Itemid=832
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عن طريق رمي السهام في جسده حتى املوت، وإن هذه املصارعات تقام في 
حلبات كبرى يشاهدها اجلمهور بحماس، وقد أشارت اإلحصاءات إلى ما 
يقرب من 35 ألف ثور يعذب وميوت سنوّيًا في إسبانيا وحدها، ونحو 10 

آالف ثور في حلبات أوربا)1(. 
أما إذا رجعنا إلى الدين اإلسالمي، فنجد الفرق كبيًرا في ذلك، فالقرآن 
واألنعام،  بالنعم  ويصفها  احليوانات،  بأصناف  يهتم  كتاب  أول  الكرمي 
البقرة  كسورة  احليوانات،  من  بأسماء عدد  وهناك سور عديدة سميت 
واألنعام... إلخ. كما ذكر القرآن العديد من احليوانات والطيور، وربطها 
واستعملها  خاصة،  والصاحلني  األنبياء  من  وبالكثير  عامة،  باإلنسان 
وغنم  يونس،  وحوت  صالح،  ناقة  مثل:  لألمثال،  كضرب  الكرمي  القرآن 
داود، وهدهد سليمان، وطير إبراهيم...، وضرب املثل بالكلب في مواقف، 
وبالذباب في مواقف، وبالطير في مواقف...،)2( وهذا وإن دل على شيء 

فإنه يدل على تكرميه لهذه اخمللوقات، 
واإلسالم هو أول من أَصل لرعاية احليوان والرفق به في آداب راقية ؛ 
منها ما هو واجب يأثم املرء إن لم يفعله، ومنها ما هو مندوب، لفاعله أجر 
وثواب ومغفرة، فقد أخبرنا رسول اإلنسانية S عن امرأة أنها استوجبت 
النار بسبب حبسها لقطة لم تقدم لها الطعام، ولم تتركها تسعى لتأكل من 
حشرات األرض وهوامها)3(؛ وعن بغي من بغايا بني إسرائيل غفر اهلل لها 

بسقيها كلًبا كان يلهث من العطش... فيا لعظمة هذا الدين. 
وجاء عن النبي S أنه دخل يوما حائًطا لرجل من األنصار، فإذا جمل 

راغب السرجانى: حقوق احليوان في احلضارة اإلسالمية، املقال السابق نفسه.    )1(
طارق حسن بن عوف: جرمية القسوة على احليوان بني أحكام الفقه اإلسالمي وادعاءات النظم    )2(

الغربية، مجلة الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية، العدد 23، 2004م، ص51. 
انظر البخاري: باب فضل سقي املاء، رقمه، 2365، ج3، ص112، ومسلم، باب حترمي قتل الهرة،    )3(
رقمه 2242،، حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج4، ص1760، 
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النبيُّ فمسح ذفرته فسكن،  إليه وذرفت عيناه، فأتاه  النبيَّ حنَّ  فلما رأى 
األنصار،  من  فتى  فجاء  الَْجَمِل؟«  هذا  ِلَمْن  الَْجَمِل؟  هذا  َربُّ  »َمْن  فقال: 
فقال: هو لي يا رسول اهلل، فقال: »أاَل تَتقي اهلل في هِذِه البَهيَمِة اّلتي َملََّكَك 
اهلل ِإّياها، َفِإنَُّه َشكا لي أَنََّك تُجيُعُه َوتُْدِئبُُه«)1(؛ كما نهى رسول اهلل S عن 
بني  لتمييزها  بالنار  كّيـها  أي  بالنار،  بالكي  وسم احليوانات في وجوهها، 
احليوانات األخرى، فقد مّر S على حمار قد وسم وجهه، فقال: »لعن اهلل 

الذي وسمه«)2(. 
ونهى رسول اهلل S كذلك عن قتل أي حيوان دون سبب مشروع أو عذر 
مقبول، فقد روى النسائي عن رسول اهلل S أنه قال: »من قتل عصفوًرا 
عبًثا عّج إلى اهلل عّز وجّل يوم القيامة يقول: يا رّب إن فالًنا قتلني عبثا 
ولم يقتلني ملنفعة«)3(، وفي رواية أخرى: »ما من إنسان قتل عصفوًرا فما 
فوقها بغير حقها إاّل سأله اهلل عّز وجّل عنها«)4(، قيل: يا رسول اهلل وما 

حقها؟ قال: »يذبحها فيأكلها، وال يقطع رأسها ويرمي بها«)5(. 
وقد عرفت احلضارة اإلسالمية الرفق باحليوان منذ قامت، واستمر 
ذلك عبر تاريخها ؛ وسجل الوقف اإلسالمي سبًقا في إنشاء دور لرعاية 
خاصة  أوقاٌف  هناك  وكان  الضالة،  احليوانات  لرعاية  وأخرى  اخليل، 
، رقمه: 1755، حتقيق: أحمد  أخرجه أحمد: املسند، حديث عبدالله بن جعفر بن أبي طالب    )1(
السنن  والبيهقي:   ،369 ج2، ص  احلديث، 1416هـ-1995م،  دار  القاهرة:  محمود شاكر، ط1، 
الكبرى، باب نفقة الدواب، رقمه: 15814حتقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط3، بيروت: لبنان، دار 

الكتب العلمية، 1424هـ-2003م، ج8، ص23. 
ج3،   ،2117 رقمه،  وجهه،  في  احليوان  ضرب  عن  النهي  باب  مسلم،  صحيح  مسلم،  أخرجه    )2(

ص1673. 
أخرجه النسائي: السنن، باب من قتل عصفوًرا بغير حقها، رقمه: 4446، ج7، ص239، وأحمد    )3(
في مسنده، حديث الشريد بن سويد الثقفي، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، ط1: مؤسسة 

الرسالة، 1421هـ-2001م، ج32، ص 220. 
أخرجه النسائي: السنن، باب إباحة كل العصافير،، رقمه: 4349، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة،    )4(

حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط2، 1406هـ- 1986م، ج7، ص206. 
أخرجه النسائي: باب إباحة كل العصافير، رقمه: 4349 ج7، ص206.    )5(
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لتطبيب احليوانات املريضة، وأوقاٌف لرعاية احليوانات املسنة، قبل أن 
تعرف احلضارة الغربية الرفق باحليوان بقرون عديدة)1(. 

قي  الرُّ بالغة  بنظرة  اجمليد  تاريخه  وعبر  اإلسالم  د  تفرَّ هنا  ومن 
للحيوان وحقوقه، حيث جعل من اإلحسان للحيوان والرحمة والرفق به، 
ر اخلطايا وترفع الدرجات، كما أن اإلضرار باحليوان وتعذيبه  عبادة تُكفِّ

وحتميله فوق طاقته، جرمية توجب غضب اهلل وعقابه في اآلخرة. 
هذه جولة مع بعض املقارنات بني الكتابني، وهي تظهر فوارق شاسعة 
بينهما، وهنا نصل إلى طرح سؤال أخير في هذا املوضوع، وهو: إذا كانت 
الكتب املقدسة قد حثت على خلق الرحمة في كل جوانب احلياة العقدية 
والتشريعية، كما مر معنا، فهل طبقت في أرض الواقع؟ هذا ما سنحاول 

بيانه من خالل العنصر التالي. 

مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، عمان، دار الوراق للنشر والتوزيع، 1999م، ص184.    )1(
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احملور الثالث
الرحمة والعنف

مقاربات في واقع اجملتمعات العاملية

تاريخ  في  دموية  القرون  أكثر  كان  املاضي  القرن  أن  املؤسف  من 
البشرية جمعاء، فعوض أن تسعد البشرية بالتطور التقني واآللي، فإنها 
ذاقت األمرين جراء تطوير األسلحة، فكان عدد ضحايا احلرب العاملية 

األولى )1914م-1918م(: 15 مليون قتيل. 
أما احلرب العاملية الثانية )1939-1945م( فخلفت: 60 مليون قتيل)1(، 
واحلرب األهلية الروسية 9 ماليني قتيل وضحايا حكم ستالني 20 مليون 
قتيل، باإلضافة إلى كارثة هيروشيما وناكازاكي، وغيرها من املآسي في 
إلخ،  وفلسطني...  اليوم  والعراق  واجلزائر  وأفغنستان،  وكونغو،  روندا، 
ثم املاليني الذين ميوتون بسبب الدخان واخلمر واخملدرات واألمراض 
جينّيًا  املعدلة  وباألغذية  باإلجهاض،  مرورا  األيدز..  مثل  املستعصية 

وآثارها الكارثية على البشرية، وغير ذلك مما نعرف ومما ال نعرف)2(. 
فالسؤال املنطقي املطروح هنا هو: من قتل هؤالء وأولئك؟ بناء على 

أي ديانة أو كتاب أو شريعة؟؟
هل بناء على القرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية؟ أم بناء على املوروث 
محمد موسى بابا عمي مطارحة علمية مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، مجلة الدراسات    )1(

العقدية ومقارنة األديان، قسنطينة، 2009م، العدد 04، ص 437
محمد موسى بابا عمي مطارحة علمية مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، ص 438.    )2(
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العهد القدمي والعهد  الكتاب املقدس بشقيه  الغربي املزيف املبني على 
اجلديد؟.

ال شك أن الذين قتلوا كل هذا العدد، والذين استعمروا شعوًبا بكاملها، 
املزيج  أحفاد  وهم  الغربي،  العالم  إلى  منسوبون  بأسرها،  دواًل  وأبادوا 
وال  والدموية  بالعنف  اإلسالم  يتهم  ذلك  بعد  فهل  اليهودي-املسيحي، 

رحمة، وهو الضحية في كل هذا؟
وعدواًنا:  ظلًما  املسيح  إلى  ينسب  ما  اإلجنيل  من  يأخذون  إن هؤالء 
أللقي سالًما  ما جئت  األرض،  على  أللقي سالًما  أني جئت  تظنوا  “ال 
على  ناًرا  أللقي  نقرأ “جئت  للمسيح  أخرى  موعظة  وفي  سيًفا”)1(،  بل 
األرض، أتظنون أني جئت ألعطي سالًما على األرض، كال أقول لكم بل 
انقساًما”)2( ثم تصدر مقوالت على شكل نظريات قاتلة وفتاكة، مثل نظرية 
إال  التطور عوض اخللق،  ادعاء  الديانات في  تعارض  أنها  داروين، رغم 
أنها تلتقي مع املزيج اليهودي-املسيحي في التبرير للعنف والدماء والقتل 
والفتك، حتى إن عدد الذين قتلوا في القرن املاضي يعدون بـ 170 مليون 
إنسان، جراء هذا الفكر اخلطير، ذلك أن داروين يقول: “إن تطور احلياة 
تقوم على أساس من الصراع من أجل البقاء، وهذه املواجهة ستحكم على 

األقوياء بالبقاء، أما الضعفاء فمصيرهم االنهزام والفناء”)3(. 
ولقد تبنى هيتلر فلسفة داروين ليقود العالم إلى هاوية كلفته عقوًدا 
من احلروب والشقاء، فهل بعد هذا توجه أصابع االتهام للدين اإلسالمي 

بأنه دين ال رحمة فيه)4(.. 

إجنيل متى 10.    )1(
إجنيل لوقا 12.    )2(

شارلز داروين: أصل األنواع، تر: مجدي محمود املليجي دب، اجمللس األعلى للثقافة، 2004م، ص   )3(
محمد موسى بابا عمي : مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان بندكيت السادس عشر، ص438.    )4(
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اخلامتة

في هذا البحث حاولت أن أجري مقارنة كمية ثم حتليلية وكيفية بني 
القرآن الكرمي والكتاب املقدس، فتبني لي أن املقولة واالفتراض الذي يقول 
بأن اإلسالم دين العنف والقتل والرعب الذي ال رحمة فيه هي أطروحة 

خاطئة. 
ولقد اعتمد هؤالء وأقصد بهم اليهود واملسيحيني للترويج لهذه املغالطة 
الدين اإلسالمي  العالم بحقيقة  الناس في  الكثير من  الكبيرة على جهل 
املعرفية  واملطارحة  الهادئ،  العلمي  احلوار  أن  وال شك  الكرمي،  والقرآن 
الدقيقة كفيلة برد األفكار إلى نصابها، وبتصحيح األخطاء من مظانها، 
وهذا ما اجتهدت فيه قدر املستطاع اتباًعا ملنهج القرآن الكرمي الذي يدعو 
إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وال يخاف من احلوار حتى وإن 
حتولت إلى مباهلة... ما كان املقصد منها استجالء احلق وإظهاره، ووضع 

اإلصبع على الباطل وإبطاله. 
والشك أن القرآن الكرمي بال ريب هو كتاب الرحمة، والنبي املصطفى 
بال شك، هو نبي الرحمة كذلك، ولكن يبقى على املسلمني أن يتصاحلوا 
مع مصدرهم، ويقتفوا أثر نبيهم، حتى يتمكن دين اهلل في أرضه، ثم يعيدوا 

دعوة نبيهم إلى أهل الكتاب. 
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

التوصيات
أنه . 1 وبيان  العالم،  أمام  املشرفة  احلقيقية  اإلسالم  صورة  إظهار 

دين يدعو إلى الرحمة واحملبة والتسامح من خالل القرآن الكرمي 
والسنة النبوية املطهرة والتاريخ اإلسالمي املشرف. 

والعنف . 2 اإلرهاب  ومنها  الدين،  هذا  إلى  املوجهة  الطعون  رد 
والتعصب والغلو والتطرف وغيرها، وأن القرآن بريء من هذا كله. 

تخصيص محاضرات حول الرحمة في اإلسالم والقرآن الكرمي . 3
وفي  اإلسالمية  البحث  ومراكز  الغربية،  اجلامعات  في  تعرض 

املساجد والكنائس، لتوضيح حقيقة هذا الدين. 
معلومات . 4 مصادر  توفير  علينا  تفرض  ملحة  حاجة  هناك  إن 

للصحفي  ومتوفرة  متاحة  تكون  األجنبية  باللغات  صحيحة 
والكاتب واملؤرخ الغربي، ومن دون وجود هذه املصادر تبقى جهود 
التصحيح رسمية كانت أو فردية غير قادرة على حتقيق املراد أو 

بلوغ املقصود. 
وحضارته . 5 وثقافته  لإلسالم  طرحنا  أساليب  في  النظر  إعادة 

وطرائق تعبيرنا عن أفكارنا في أثناء مخاطبة اآلخر، مبا يتناسب 
وتصحيح الصورة، وتبديد سوء الفهم بأذهان الغربيني. 
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100 ...................................... وفيه عشرة مطالب: 
املطلب األول : اعتبار الرحمة مقصدا من مقاصد القرآن ...... 101

املطلب الثاني : ذكر اتصاف اهلل تعالى بصفة الرحمة، وتسمية
103 ...................... نفسه بالرحمن، والرحيم، والرؤوف 
106 .................. املطلب الثالث : تكرار الرحمة بتكرار البسملة 

املطلب الرابع : تسمية القرآن الكرمي كل ما فيه خير ونفع بلفظ
107 ...................................... الرحمة أو مشتقاتها 

املطلب اخلامس : التنويه باتصاف صفوة خلق اهلل، وخيرة عباده،
109 ................ وهم األنبياء واملرسلون  بُخلق الرحمة 
املطلب السادس : امتداح املتخلقني بُخلق الرحمة، والثناء عليهم .. 112
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114 .. املطلب السابع : األمر بالتخلق بُخلق الرحمة، وبيان فضل ذلك، وآثاره 
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120 ...... املطلب التاسع : ندب القرآن املؤمنني إلى طلب رحمة اهلل 
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بحث : خطاب الرحمة في القرآن الكرمي.	 
مقاربة في األبعاد والدالالت.

أ.د. محمد زرمان.

135 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول : الرحمة املصطلح واملفهوم وفيه مطلبان: ........... 141
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159 ............................ املطلب الرابع : الرحمة كلها بيد اهلل 

املطلب اخلامس : رحمة اهلل عامة في الدنيا جلميع اخللق
وخاصة في اآلخرة باملؤمنني .............................. 160
املبحث الثالث : مقام الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني وأبرز معامله .. 166
171 ....... املبحث الرابع : معاني الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني 
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173 ........................... املطلب الثاني : الرحمة مبعنى القرآن 
املطلب الثالث : الرحمة مبعنى اجلنة ............................ 174
176 ............................ املطلب الرابع : الرحمة مبعنى الرزق 
176 ........................ املطلب اخلامس : الرحمة مبعنى النصر 
املطلب السادس : الرحمة مبعنى األلفة واحملبة بني أهل اإلميان .. 177
177 .......................... املطلب السابع : الرحمة مبعنى املغفرة 
املطلب الثامن : الرحمة مبعنى إجابة الدعاء .................... 178
179 ........................ املطلب التاسع : الرحمة مبعنى العصمة 
180 .............. املطلب العاشر : الرحمة مبعنى السعة والتخفيف 
املبحث اخلامس : جتليات الرحمة اإللهية في اخلطاب القرآني ... 182
املطلب األول : إرسال الرسل واألنبياء ........................... 182
185 ..................................... املطلب الثاني : إنزال الكتب 
املطلب الثالث : إنزال املطر ...................................... 188
189 ......................... املطلب الرابع : تسخير الكائنات للخلق 
191 ......................... املطلب اخلامس : رفع البالء عن اخللق 
193 ........................ املطلب السادس : رفع احلرج عن الناس 
194 ..................................... املطلب السابع : قبول التوبة 
اخلامتة ونتائج البحث ............................................... 196
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بحث : آيات الرحمة في القرآن الكرمي.	 
دراسة لسانية في البنية واحملتوى.

د . قاسم قادة.

207 ............................................................ املقدمة 
209 .......................... املبحث األول : اإلطار املفاهيمي للّرحمة 
املبحث الثاني : دالالت اسم الّرحمة في القرآن الكرمي ............ 212
املبحث الثالث : أهم صيغ اسم الرحمة في القرآن الكرمي ......... 223
229 ... املبحث الرابع : جتليات فعل التراحم بني املسلمني في القرآن الكرمي 
اخلامتة ............................................................ 233

 

بحث : الداللة املعجمية في اآليات الواردة في الرحمة.	 
د. إميان »محمد أمني« حسن بني عامر.

241 ............................................................ املقدمة 
245 .......................................... متهيد: تعريفات الدراسة 
245 ................................... أوالً: التعريف بالداللة املعجمية 
ثانياً: التعريف بالرحمة ............................................ 247
248 .............. ثالثاً: األلفاظ الدالة على الرحمة في القرآن الكرمي 
250 .. املبحث األول: الداللة املعجمية في اآليات القرآنية الواردة في الرحمة 
أوالً: الرحمة التي هي صفة اهلل عز وجل .......................... 250
252 ........................................ ثانياً: الرحمة مبعنى النبوة 
254 ................................. ثالثاً: الرحمة مبعنى الكتب املنزلة 
255 ........................................ رابعاً: الرحمة مبعنى اجلنة 

الرحمة في القرآن الكرمي	 
دراسة تأصيلية موضوعية

إعداد: 

د. محمد حامد محمد سعيد
األستاذ املساعد بكلية أصول الدين
جامعة اإلنسانية بوالية قدح ماليزيا
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257 ............... سادساً: الرحمة مبعنى النعمة والرزق وسعة العيش 
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259 ............................... ثامناً: الرحمة مبعنى املغفرة والعفو 
تاسعاً: الرحمة مبعنى العطف واملودة .............................. 260
261 ................................... عاشراً: الرحمة مبعنى العصمة 
262 .............................. احلادي عشر: الرحمة مبعنى الثواب 
263 ......................... الثاني عشر: الرحمة مبعنى إجابة الدعاء 
الثالث عشر: الرحمة مبعنى التوفيق إلى الطاعة واإلحسان ....... 263
266 ....... املبحث الثاني: اآلثار املترتبة على الداللة املعجمية للرحمة 
اخلامتة ............................................................ 269

 

بحث : الرحمة في القرآن الكرمي.	 
د. أنور محمود خطاب.

277 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول : مفهوم الرحمة، وفيه ثالثة مطالب: ................ 281
281 ..................... املطلب األول : املعنى اللغوي واالصطالحي 
282 ................. املطلب الثاني : الرحمة في االستعمال القرآني 
285 .............................. املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة 
289 ... املبحث الثاني : الرحمة صفة من صفات اهلل تعالى وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول : معنى الرحمة في حق اهلل تعالى وأدلة كونها من
289 ............................................ صفاته تعالى 
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292 .......................... املطلب الثاني : عموم رحمة اهلل تعالى 
295 ............... املطلب الثالث : من مظاهر رحمته تعالى وآثارها 

املبحث الثالث: موجبات الرحمة، وأسباب اليأس والقنوط من رحمة
305 ........................................ اهلل، وفيه مطلبان: 
305 ................................. املطلب األول: موجبات الرحمة 
309 .......... املطلب الثاني: أسباب اليأس والقنوط من رحمة اهلل 
املبحث الرابع: من ُوِصف بالرحمة في القرآن الكرمي، وفيه خمسة .. 312
املطلب األول: الكتب السماوية ................................... 312
314 ............................................ املطلب الثاني: الُرُسل 
315 .......................................... املطلب الثالث: املؤمنون 
املطلب الرابع: الغيث ............................................. 316
317 ............................ املطلب اخلامس: التشريعات اإللهية 
319 .............................................................. اخلامتة 

 

بحث : الرحمة في القرآن الكرمي.	 
دراسة تأصيلية موضوعية

د . محمد حامد محمد سعيد.

331 ............................................................ املقدمة 
335 ............................................................ التمهيد 

املبحث األول: التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في
336 ................. القرآن الكرمي التي وردت بصيغة الفعل 

املبحث الثاني: التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في
348 ....... القرآن الكرمي التي وردت بصيغة االسم واملصدر 
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املبحث الثالث: التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في
365 ........ القرآن الكرمي التي وردت بصيغة أفعل التفضيل 

املبحث الرابع: التأصيل اللغوي أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في
367 ..................................... ضوء املعاجم اللغوية 
اخلامتة ............................................................ 370

 

بحث : إستراتيجية اإلقناع في آيات الرحمة املبدوءة بـ)ُقْل(.	 
أ. م. د. عائشة خضر أحمد هزاع.

381 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول : البعد احلجاجي الستعمال األدوات اللغوية في آيات الرحمة  392

املبحث الثاني : البعد احلجاجي الستعمال العالقات شبه املنطقية
406 .................... )السلم احلجاجي( في آيات الرحمة 
اخلامتة ............................................................ 422

 

بحث : الرحمة في القرآن )الطفل أمنوذجًا(.	 
د. عبد الرؤوف أحمد بني عيسى.

429 ............................................................ املقدمة 
434 ... املبحث األول: أهمية الرحمة في القرآن الكرمي ، وفيه مطلبان، هما: 
434 ...... املطلب األول: مفهوم الطفل والرحمة  في القرآن الكرمي 
املطلب الثاني: القرآن الكرمي يدعو إلى الرحمة ................ 436
438 . املبحث الثاني: الطفل في معرض االمتنان، وفيه ثآلثة مطالب، هما: 
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438 .......... املطلب األول: بيان كون الطفولة نعمًة تستحق الشكر 
املطلب الثاني: حتقيق إنسانية الطفل ومشهده في الوجود ..... 422
444 ................ املطلب الثالث: احترام ذاتية الطفل وطموحاته 

املبحث الثالث: مظاهر الرحمة بالطفل في القرآن الكرمي،
وفيه أربعة مطالب، هي: ................................. 447
447 ........................... املطلب األول:  الرحمة بالطفل يتيماً 
450 ..................... املطلب الثاني: الرحمة بالطفل مستضعفاً 
املطلب الثالث: الرحمة بالطفل رضيعاً ......................... 451

املطلب الرابع: التوجيهات التربوية واألدبيةاملستفادة من رحمة
القرآن بالطفل ........................................... 456
اخلامتة ............................................................ 460

 

بحث: الرحمة في القرآن الكرمي والكتاب املقدس	 
)دراسة مقارنة(.

د. ليليا شنتوح.

469 ............................................................ املقدمة 
احملور األول : معاني الرحمة بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس .... 475
أوال : الرحمة في القرآن الكرمي ................................ 475
ثانيا : الرحمة في الكتاب املقدس .............................. 476
ثالثا : مادة الرحمة بني القرآن والكتاب املقدس مقارنة كمية .... 481

رابعا : موانع وعوارض الرحمة بني القرآن والكتاب املقدس
484 ........................................... مقارنة الكمية 
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485 ... خامسا : الرحمة والسيف في القرآن الكرمي والكتاب املقدس 
488 ... احملور الثاني : مناذج الرحمة بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس 
488 ........................................... أوال : الرحمة اإللهية 
491 ............................................  ثانيا : قصة آدم

 ثالثا : جتليات الرحمة اإللهية في النموذج النبوي موسى
ومحمد S في شريعة احلرب والقتل ................... 492
495 ..................................... رابعا : الرحمة باحليوانات 
501 ... احملور الثالث : الرحمة والعنف مقاربات في واقع اجملتمعات العاملية 
اخلامتة ............................................................ 503
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