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الرحمة والأ�سباب اجلالبة لها
يف القراآن الكرمي

إعداد: 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة
وكيلة مركز دراسة الطالبات
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن 
بولدها،  الوالدة  بعباده من  أرحم  له، هو  وحده ال شريك  إله إال اهلل  ال 
وهاد  رحيم،  رؤوف  بأنه  اهلل  وصفه  ورسوله،  عبده  محمًدا  أن  وأشهد 
إلى صراط اهلل املستقيم، صلى اهلل عليه، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه 

املستمسكني بسنته، املهتدين بهديه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن الرحمة من اخُللُق العظيم، أودَعها الرُبّ في من شاَء من خلِقه، 
ب اإلسالُم في التخلُّق بالرحمة، ووعَد  وُحِرَمها الشقُيّ من اخللق، وقد رَغّ
اهلل على الرحمة باألجر الكرمي، والسعادة الدنيوية واألُخروية، والرحمُة 

من أعظم ِخصال اإلميان، وأجِلّ أنواع اإلحسان. 
وهي صفُة كماٍل في املُكلَّف، اتََّصف بكمالها نبيُّنا محمٌد S، وغيُره 

من البشر دونَه في هذه الصفة العظيمة. 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعالى:  اهلل  قال 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]التوبة:128[. 
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ما  على  وحقيقتَها  معناها،  فنُثِبُت  العاملني،  لرِبّ  الرحمة  وأما صفُة 
 . يليُق ب�هلل 

بولدها،  الوالدة  بعباده من  أرحم  وهو  الراحمني،  أرحم  فإن اهلل  
وسقانا،  وأطعمنا،  عافانا،  وبرحمته  رزقنا،  وبرحمته  خلقنا،  فبرحمته 
الصالح،  والعمل  واإلميان،  لإلسالم،  هدانا  وبرحمته  وآوانا،  وكسانا، 

وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم. 
ومن خالل هذ البحث اخملتصر حتدثت عن هذه الصفة العالية القدر، 

وسعيت من خالله لتحقيق عدة أهداف، وهي: 

األهداف العامة: 
التعريف بهذه الصفة، كخلق يحث عليه اإلسالم، وكصفة ثابتة هلل . )

 .
بيان سعة رحمة اهلل  مبا يعزز جانب الرجاء لدى العبد، ويحثه . )

على حتصيل أسبابها. 

األهداف اخلاصة: 
بيان معنى الرحمة لغة، واصطالًحا. . )
بيان الفرق بني الرحمة، والرأفة، والرحمن، والرحيم. . )
بيان األسباب املعينة على التخلق بهذا اخللق. . 3
4 . . إثبات صفة الرحمة هلل 
5 . . بيان األسباب اجلالبة لرحمة اهلل 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى ثالثة مباحث، وحتت كل 
مبحث عدة مطالب: 
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املبحث األول: التعريف بالرحمة. وفيه مطلبان: 
املطلب األول: معنى الرحمة لغة، واصطالًحا. 

املطلب الثاني: الفرق بني الرحمة، والرأفة. 
املبحث الثاني: الرحمة في حق العبد. وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: أنواع الرحمة. 
املطلب الثاني: آثار رحمته  من خالل القرآن الكرمي. 

املطلب الثالث: األسباب املعينة على التخلق بخلق الرحمة. 
. وفيه ثالثة مطالب:  املبحث الثالث: الرحمة في حق اهلل 

 . املطلب األول: الرحمة صفة ثابتة هلل 
املطلب الثاني: الفرق بني الرحمن، والرحيم. 

 . املطلب الثالث: األسباب اجلالبة لرحمة اهلل 
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املبحث األول
التعريف بالرحمة

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
معنى الرحمة لغة، واصطالًحا

لغة:
الرقة، والعطف. 

قال ابن فارس: “)ر ح م( الراء، واحلاء، وامليم أصل واحد يدل على 
واملرحمة  والتعطف،  الرقة،  فالرحمة:  والرأفة”))(.  والعطف،  الرقة، 
مثله، وقد رحمته، وترحمت عليه، وتراحم القوم: رحم بعضهم بعًضا))(. 

حْمة مبعنى واحد)3(.  ْحم، والَمْرَحمة، والرَّ والرُّ
والرحمة وإن كانت حقيقتها رقة القلب، وانعطاف النفس املقتضيان 
للمغفرة، واإلحسان، فإنها لن تكون دائًما مجرد عاطفة نفسية ال أثر لها 

مقاييس اللغة، ابن فارس ))/ 498(.    )((
الصحاح، اجلوهري )ر ح م(، لسان العرب، ابن منظور )ر ح م(.    )((

مقاييس اللغة ))/ 498(.    )3(
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في اخلارج، بل إنها ذات آثار خارجية، ومظاهر حقيقية تتجسم فيها في 
عالم الشهادة. 

واملغفرة لصاحب  الزلة،  العفو عن ذي  الرحمة اخلارجية:  آثار  ومن 
اخلطيئة، وإغاثة امللهوف، ومساعدة الضعيف، وإطعام اجلائع، وكسوة 
الرحمة،  آثار  من  هذه  كل  احلزين،  ومواساة  املريض،  ومداواة  العاري، 

وغيرها كثير))(. 
فالنعم، واإلحسان كلها من آثار رحمة اهلل، وجوده، وكرمه، وخيرات 

الدنيا، واآلخرة كلها من آثار رحمته))(. 

اصطالًحا: 
الرحمة: »حالة وجدانية تعرض غالًبا ملن به رقة القلب، وتكون مبدأ 

لالنعطاف النفساني الذي هو مبدأ الرحمة«)3(. 
والرحمة سبب واصل بني اهلل، وعباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم 

كتبـــه، وبهـــا هداهـم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم، وعافاهم«)4(. 
وعرفها ابن القيم بقوله: »هي صفة تقتضي إيصال املنافع، واملصالح 

إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها«. 
ثم قال: »فهذه هي الرحمة احلقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك 

في إيصال مصاحلك، ودفع املضار عنك«. 
فمن رحمة األب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم، والعمل، ويشق 
عليه في ذلك بالضرب، وغيره، ومينعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى 

منهاج املسلم، ألبي بكر اجلزائري.    )((
تفسير السعدي.    )((

الكليات للكفوي ))47(.    )3(
بصائر ذوي التمييز في لطائـف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي )54/3(.    )4(
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أهمل من والده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه، ويرّفُهُه، ويريحه، 
فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة بعض األمهات، ولهذا كان من إمتام 
رحمة أرحم الراحمني تسليط أنواع البالء على العبد، فإنه أعلم مبصلحته، 
فابتالؤه له، وامتحانه، ومنعه من كثير من أعراضه، وشهواته من رحمته 
إليه  إحسانه  يعلم  وال  بابتالئه،  ربه  يتهم  وظلمه  العبد جلهله،  ولكن  به، 

بابتالئه، وامتحانه. 
فمن رحمته  بعباده: ابتالؤهم باألوامر، والنواهي رحمة وحمية، ال 
حاجة منه إليهم مبا أمرهم به، فهو الغني احلميد، وال بخاًل منه عليهم 

مبا نهاهم عنه، فهو اجلواد الكرمي. 
وال  إليها،  يسكنوا  لئال  وكدرها؛  الدنيا،  عليهم  نغص  أن  رحمته:  ومن 
يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النعيم املقيم في داره، وجواره، فساقهم إلى ذلك 
بسياط االبتالء، واالمتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتالهم ليعافيهم، وأماتهم 

ليحييهم. 
فيعاملوه مبا ال  به،  يغتروا  لئال  نفسه؛  أن حذرهم  بهم:  ومن رحمته 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالى:  قال  كما  به،  معاملته  حتسن 
ڤ( ]اآل عمران:30[. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: أن حذرهم من نفسه؛ 
لئال يغتروا به))(. 

ولقد وردت مادة )ر ح م( في القرآن الكرمي ثالثمائة وثماني وثالثني 
مرة، وإذا أضفنا لها البسملة التي في مقدمة سورة الفاحتة باعتبارها 
آية عند بعض العلماء، فإنها تكون ثالثمائة وتسًعا وثالثني مرة على النحو 

التالي: 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم ))/ 74)(.    )((
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وردت بصيغة الفعل املاضي ثماني مرات: 

ٻڤٹىڀ
4

وردت بصيغة الفعل املضارع أربع عشرة مرة: 

ٴۇچۇئپٻڱ
82

وردت بصيغة فعل األمر خمس مرات: 

ۈیچ
3

وردت بصيغة املستقبل مرة واحدة: )ۀ(. 
وردت بصيغة اسم املرة مائة وأربع عشرة مرة: 

ٿڃڍوئڻ
7925352

وردت بصيغة املصدر مرتني: )ى ( - ) ۆ(. 
وردت بصيغة اسم التفضيل أربع مرات: ) ڎ(.

وردت بصيغة اسم الذات اثنتي عشرة مرة: 

ڎڎڍ
921

وردت باجلمع لصيغة املبالغة مرة واحدة: ) ڀ(.))(
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، محمـد فؤاد عبدالباقي )6-3(.    )((
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املطلب الثاني
الفرق بني الرأفة، والرحمة 

ٹ ٹ( في القرآن الكرمي مقترنني   ( لقد ورد هذان االسمان: 
تسع مرات: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعالى:  قال 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
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( ]البقرة:143[. 

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

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]التوبة:117[. 
قال تعالى: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]التوبة:128[. 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]النحل:47-45[. 
قال تعالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىائ    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]النحل:7-5[. 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]احلج:65[. 
قال تعالى: )ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث( ]النور:20[. 
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قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]احلديد:9[. 

 قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 

]احل�سر:10[. 

فما معنى الرأفة؟ 
وما الفرق بينها، وبني الرحمة؟

الرأفة من )ر أ ف( الراء، والهمزة، والفاء كلمة واحدة تدل على رقة، 
ورحمة، وهي الرأفة))(، والرأفة: الرحمة، وقيل: أشد الرحمة))(. 

جاء في الصحاح: »الرأَْفُة: أشدُّ الرحمة. قال أبو زيد: َرُؤْفُت بالرجل 
أْرُؤُف به رأًْفة، ورآفًة، ورأْفت به أرأف، وِرئفُت به رأًفا، قال: كل من كالم 

العرب، فهو رؤوٌف على َفُعوٍل«)3(. 
الفرق بينها، وبني الرحمة: 

كما قيل في الرأفة: إنها أشد الرحمة، قيل: إن الرحمة قد تقع في 
الكراهة للمصلحة، وأما الرأفة، فال تكاد تقع في الكراهية. 

بينهما  قوا  فرَّ وقد  واحٌد،  والرحمة  الرأفَة،  إنَّ  “يقال:  اج:  جَّ الزَّ قال 
فإذا  رحيم،  فالٌن  يقال:  الثانية،  املنزلُة  هي  الرأفَة  أن  وذلك  -أيًضا-، 

ت رحمته، فهو َرُؤوف”)4(.  اشتدَّ
قال ابن جرير � عند قوله تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(: 

مقاييس اللغة، ابن فارس ))/)47(.    )((
لسان العرب، ابن منظور )9/)))(.    )((

الصحاح، )ر ح م(.    )3(
تفسير أسماء لله احلسنى ))6(.    )4(
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»إن اهلل بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة 
جلميع اخللق في الدنيا، ولبعضهم في اآلخرة«))(. 

وقال اخلطابي: » )الرؤوف( هو: الرحيم العاطف برأفته على عباده. 
أخص،  الرأفة  إن  ويقال:  وأرقها.  الرحمة،  أبلغ  الرأفة  بعضهم:  وقال 
والرحمة أعم. وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة، وال تكاد الرأفة 

تكون في الكراهة، فهذا موضع الفرق بينهما«))(. 
وفي الكليات: »الرحمة هي: أن يوصل إليك املسار، والرأفة هي: أن 
يدفع عنك املضار، فالرحمة من باب التزكية، والرأفة من باب التخلية، 
الضر،  وإزالة  املكروه،  رفع  في رحمة مخصوصة، هي:  مبالغة  والرأفة 

فذكر الرحمة بعدها في القرآن؛ لتكون أعم، وأشمل«)3(. 
واخلالصة: 

إن الرأفة أخصُّ من الرحمة، فالرأفة مخصوصة بدفع املكروه، وإزالة 
گ(  گ  گ  ک  )ک  تعالى:  قال  عامة،  والرحمة  الضرر، 
ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى:  وقال  ]الأنبي�ء:107[، 

]الكهف:65[ ليست مخصوصة بدفع مكروه)4(. 

تفسير الطبري ))/))(.    )((
شأن الدعاء ))9(. لالستزادة: كتاب النهج األسمى في شرح أسماء اهلل احلسنى، محمد محمود    )((

النجدي ))/6))(، ولله األسماء احلسنى، عبدالعزيز ناصر اجلليل )336-535(. 
الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي ))/)47(.    )3(

ملسات بيانية، د. فاضل السامرائي )38)(.    )4(
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املبحث الثاني
الرحمة في حق العبد

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول
أنواع الرحمة

على عباده بالتخلق  إن الرحمة من األخالق العظيمة التي مينت اهلل 
بها، وقد حث اإلسالم على التخلق بهذا اخللق العظيم، فكل خلق حسن 

حث عليه اإلسالم فبإمكان الشخص اكتسابه. 
ْحَمة التي يتصف بها العبد نوعني))(:  وقد ذكر العلماء لهذه الرَّ

النوع األول: 
رحمة غريزية 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 
بنياتهم  لهم  اهلل  كتب  ورمبا  عنه،  عجزوا  فيما  معذورون  به،  قاموا  ما 

الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 
بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار، ابن سعدي )88)-90)(.    )((
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النوع الثاني: 
رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق، ووسيلة جتعل قلبه على هذا 
الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجلِّ مكارم األخالق، وأكملها، 
فيجاهد نفسه في االتصاف به، ويعلم ما رتب اهلل عليه من الثواب، وما 
في فواته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه، ويسعى إلى السبب 
العمل، ويعلم أن األخوة  به ذلك، ويعلم أن اجلزاء من جنس  ينال  الذي 
الدينية، واحملبة اإلميانية قد عقدها اهلل، وربطها بني املؤمنني، وأمرهم 
البغضاء،  ينافي ذلك من  ينبذوا كل ما  وأن  يكونوا إخواًنا متحابني،  أن 

والعداوات، والتدابر. 
الوصف  هذا  بها  يدرك  التي  األسباب  على  يتعرف  العبد  يزال  فال 
ْحَمة، واحلنان  اجلليل، ويجتهد في التحقق به؛ حتى ميتلئ قلبه من الرَّ
الكامل،  اجلليل  والوصف  الفاضل،  اخللق  هذا  حبذا  ويا  اخللق،  على 
ْحَمة التي في القلوب أن تظهر آثارها على اجلوارح، واللسان،  وهذه الرَّ
وإزالة  النَّاس،  إلى  واملنافع  واخلير،  البر،  إيصال  في  السعي  من خالل 

األضرار، واملكاره عنهم. 
وعالمة الرحمة املوجودة في قلب العبد: أن يكون محًبا إليصال اخلير 
لكافة اخللق عموًما، وللمؤمنني خصوًصا، كارًها حصول الشر، والضرر 

لهم، فبقدر هذه احملبة، والكراهة تكون رحمته. 
والبن القيم كالم جميل؛ حيث قال: »فإن قلت: هل ميكن أن يقع اخللق 

كسبًيا، أو هو أمر خارج عن الكسب؟
له سجية،  والتكلف حتى يصير  بالتخلق،  يقع كسبًيا  أن  قلت: ميكن 
: »إن فيك خللقني يحبهما  وملكة، وقد قال النبي S ألشج عبدالقيس 
اهلل: احللم، واألناة«. فقال: أخلقني تخلقت بهما، أم جبلني اهلل عليهما؟ 



161

فقال: »بل جبلك اهلل عليهما«. فقال: احلمد هلل الذي جبلني على خلقني 
يحبهما اهلل، ورسوله))(. 

فدل على أن من اخللق ما هو طبيعة، وجبلة، ومنه ما هو مكتسب، 
وكان النبي S يقول في دعاء االستفتاح: »اللهم اهدني ألحسن األخالق، 
ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عني سيئها، ال يصرف عني سيئها إال 

أنت«. فذكر الكسب، والقدر، -واهلل أعلم-«))(. 

املطلب الثاني
آثار رحمته  من خالل القرآن الكرمي)))

إن املتأمل في آثار رحمة اهلل  يجد نفسه عاجًزا عن تعددها، ولو 
أشغل عمره في ذلك ما كفاه. 

 قال تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الأعراف:156[. 
وقال: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]غ�فر:7[. 
وقال تعالى: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]اإبراهيم:34[. 

: إرساله الرسل، وإنزاله الكتب.  ومن أعظم، وأكبر رحماته 
 قال تعالى )ک ک گ گ گ( ]الأنبي�ء:107[.

ورسوله،  ب�هلل  باإلميان  األمر  باب  اإلميان،  كتاب   )(8( ح:   )48/(( أخرجه مسلم في صحيحه    )((
وشرائع الدين، والدعاء إليه. 

مدارج السالكني، ابن القيم ))/300(.    )((
والسنة، محمد  القرآن  الفقه اإلسالمي في ضوء  ينظر: مختصر  الرحمة  لالستزادة في صور    )3(
 ،)(59-(46( القحطاني،  سعيد  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  احلسن  واخُللق   ،)(8(( التويجري، 
وأسباب الرحمة، جمع عبداهلل اجلار اهلل، نسخة Pdf، موسوعة األخالق اإلسالمية، مجموعة من 

الباحثني بإشراف الشيخ َعلوي بن عبدالقادر السقاف ))/)4)(. 
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ومن رحمته S: أن أساس دعوته، وتعامله S ُخلق الرحمة. 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  تعالى:  قال   

ٿ ٹ ٹ( ]اآل عمران:159[. 
وقال تعالى: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]التوبة:128[. 

وجعلها تعالى من صفات املؤمنني. 
قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]الفتح:29[. 

 .S وهي وصية القرآن الكرمي، ووصية النبي األمني
قال تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( ]البلد:17[. 

ومن آياته الدالة على رحمته، وعنايته بعباده، وحكمته العظيمة: ما 
رتب على الزواج من األسباب اجلالبة للمودة، والرحمة، فحصل بالزوجة 
االستمتاع، واللذة، واملنفعة بوجود األوالد، وتربيتهم، والسكون إليها، فال 

جتد بني أحد في الغالب مثل ما بني الزوجني من املودة، والرحمة))(. 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعالى:  قال 

گ گ گ ڳ( ]الروم:21[. 

من  ل  الذُّ جناح  وخفض  بالوالدين،  ببر  األوالد  أمر  أن  رحمته:  ومن 
ْحَمة لهما.  الرَّ

قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الإ�سراء:23[. 
 ومن آثار رحمته: إنزاله الغيث. 

قال تعالى: )ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]الروم:50[. 
تفسير السعدي )639(.    )((
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وتكفير  لذنوبهم،  ومغفرته  لعباده،  التوبة  باب  فتح   : رحمته  ومن 
سيئاتهم. 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  تعالى:  قال 
ۓ ڭ ڭ ڭ( ]الزمر:53[. 

S، وأنزل علينا كتابه،  يقول ابن القيم: »فبرحمته أرسل إلنا رسوله 
وعلمنا من اجلهالة، وهدانا من الضاللة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من 
الغي، وبرحمته عرفنا من أسمائه، وصفاته، وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا، 
وموالنا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا ملصالح ديننا، ودنيانا، 
األرض،  وبسط  والنهار،  الليل،  وجعل  والقمر،  الشمس،  أطلع  وبرحمته 
وجعلها مهاًدا، وفراًشا، وقراًرا، وكفاًتا لألحياء، واألموات، وبرحمته أنشأ 
السحاب، وأنزل املطر، وأطلع األقوات، والفواكه، واملرعى، وبرحمته سخر 
لنا اخليل، واإلبل، واألنعام، وذللها منقادة للركوب، واحلمل، واألكل، والدر، 
ومن رحمته وضع الرحمة بني عباده؛ ليتراحموا بها، وكذلك بني سائر أنواع 
التي هي صفته،  الرحمة  آثار  بعض  بينهم  الذي  التراحم  فهذا  احليوان، 
ونعته، واشتق لنفسه منها اسم )ڀ ڀ(، وأوصل إلى خلقه معاني 
خطابه برحمته، وبصرهم، ومكن لهم أسباب مصاحلهم برحمته، وأوسع 
اخمللوقات عرشه، وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي وسع 
اخمللوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء، وملا استوى على عرشه بهذا 
االسم الذي اشتقه من صفته، وتسمى به دون خلقه، كتب مبقتضاه على 
نفسه يوم استوائه على العرش حني قضى اخللق كتاًبا، فهو عنده وضعه 
الشأن  العظيم  الكتاب  هذا  وكان  غضبه،  سبقت  رحمته  أن  عرشه  على 
كالعهد منه  للخليقة كلها، واألناة، فكان قيام العالم العلوي، والسفلي 

مبضمون هذا الكتاب الذي لواله لكان للخلق شأن آخر... 
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ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه 
وألقى  جنسه،  من  أنثى  احليوان  من  للذكر  خلق  أن  رحمته  ومن  بنفسه، 
التناسل،  دوام  به  الذي  التواصل  بينهما  ليقع  والرحمة؛  احملبة،  بينهما 
وانتفاع الزوجني، وميتع كل واحد منهما بصاحبه، ومن رحمته أحوج اخللق 
بعض  عن  بعضهم  أغنى  ولو  مصاحلهم،  بينهم  لتتم  بعض؛  إلى  بعضهم 
لتعطلت مصاحلهم، وفسد نظامهم، وكان من متام رحمته بهم أن جعل فيهم 
الغني، والفقير، والعزيز، والذليل، والعاجز، والقادر، والراعي، واملرعى، ثم 
أفقر اجلميع إليه، ثم عم اجلميع برحمته، ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة، 
كل رحمة منها طباق ما بني السماء، واألرض، فأنزل منها إلى األرض رحمة 
واحدة نشرها بني اخلليقة؛ ليتراحموا بها، فبها تعطف الوالدة على ولدها، 

والطير، والوحش، والبهائم، وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه. 
چڇ   چ  چچ   ڃ  )ڃڃ   تعالى:  قوله  وتأمل 
صفة  عن  ناشًئا  والتعليم  اخللق،  جعل  كيف  ]الرحمن:4-1[،  ڇ(  ڇ 
الرحمة، متعلًقا باسم الرحمن، وجعل جميع معاني السورة مرتبطة بهذا 
فاالسم  ]الرحمن:78[  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  بقوله:  وختمها  االسم، 
الذي تبارك هو االسم الذي افتتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه، 
ما  وكل  فيه،  بورك  عليه  ماذكر  فكل  مبارك،  كل  في  البركة  وضعت  وبه 
البركة، فإن كان مذّكى، وخال من اسمه كان ميتة،  أخلي منه نزعت منه 
وإن كان طعاًما، وشارك صاحبه فيه الشيطان، وإن كان مدخاًل دخل معه 
فيه، وإن كان حدًثا لم يرفع عند كثير من العلماء، وإن كان صالة لم تصح 
عند كثير منهم، وملا خلق  الرحم، واشتق اسمها من اسمه، وأراد إنزالها 
، فقال لها: »مه«، فقالت: هذا مقام العائذ بك من  إلى األرض تعلقت به 
القطيعة، فقال: »أال ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك«. وهي 
متعلقة بالعرش لها ُحْجنٌة َكُحْجنَِة امِلغزل، وكان تعلقها بالعرش رحمة منه 
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بها، وإنزالُها إلى األرض رحمة منه بخلقه، وملا علم  ما تلقاه من نزولها 
إلى األرض، ومفارقتها ملا اشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش، واتصالها 

 .)( به، وقوله لها: »أال ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك«))(

املطلب الثالث
األسباب املعينة على التخلق بخلق الرحمة

حري بكل مسلم أن يحرص على التخلق بهذا اخللق السامي الذي إذا 
ن في القلب ظهرت آثاُره على العبد في اجلوارح، واللسان، وحرص  متكَّ
حتصيل  في  يجتهد  فلذلك  للناس،  واملنافع  اخلير،  وبذل  البر،  على 

األسباب التي تعينه على التخلق بهذا اخللق، ومنها)3(: 
 أن ينظر في كتاب اهلل، وفي سنة رسوله S، فينظر النصوص . )

به،  يتخلق  أن  يريد  الذي  العظيم  اخللق  ذلك  مدح  على  الدالة 
األفعال،  أو  األخالق،  النصوص متدح شيًئا من  رأى  إذا  فاملؤمن 

فإنه سوف يقوم به. 
يقول ابن القيم: “وتزكية النفوس أصعب من عالج األبدان، وأشد، 
بها  يجئ  لم  التي  واخللوة  واجملاهدة،  بالرياضة،  نفسه  زكى  فمن 
الرسل، فهو كاملريض الذي عالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة 
الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فال سبيل إلى تزكيتها، وصالحها، 
لهم  والتسليم  االنقياد،  ومبحض  أيديهم،  وعلى  طريقهم،  من  إال 

-واهلل املستعان-”)4(. 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )4830(، ومسلم في صحيحه برقم: )554)(.    )((

كتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم )358-356(.    )((
ينظر: مكارم األخالق، ابن عثيمني، )33-35(، وموسوعة األخالق اإلسالمية، إعداد: مجموعة    )3(

من الباحثني بإشراف الشيخ َعلوي بن عبدالقادر السقاف ))/44)(. 
مدارج السالكني، ابن القيم ))/300(.    )4(



166

مجالسة الرحماء، ومخالطتهم، واالبتعاد عن ذوي الغلظة، والفظاظة، . )
فاملرء يكتسب من جلسائه طباعهم وأخالقهم. 

 تربية األبناء على هذا اخللق العظيم، ومحاولة غرسه في قلوبهم، . 3
ْحَمة ثبتت في قلبه، وأصبحت سجيَّة  ومتى نشأ الناشئ على الرَّ

له -بإذن اهلل. 
 معرفة جزاء الرحماء، وثوابهم، وأنهم هم اجلديرون برحمة اهلل . 4

دون غيرهم، ومعرفة عقوبة اهلل ألصحاب القلوب القاسية، فإنَّ 
هذا مما يدفع إلى التخلق بصفة الرحمة، ويردع عن القسوة. 

 معرفة اآلثار املترتبة على التحلي بهذا اخللق، والثمار التي يجنيها . 5
الرحماء في الدنيا قبل اآلخرة. 

ق . 6 ا يرقِّ  االختالط بالضعفاء، واملساكني، وذوي احلاجة، فإنَّه ممَّ
ْحَمة، والشفقة بهؤالء، وغيرهم.  القلب، ويدعو إلى الرَّ



167

املبحث الثالث
الرحمة في حق اهلل 

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول
الرحمة صفة ثابتة اهلل 

من عقيدة أهل السنة واجلماعة إثبات صفات اهلل الثابتة في كتابه، 
وسنة رسوله، كما أثبتها  لنفسه، وأثبتها له رسوله من غير متثيل، وال 

تكييف، وال تعطيل، وال تشبيه. 
، وقد وردت عدة آيات في  ومن هذه الصفات: صفة الرحمة هلل 

إثباتها، قال تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]غ�فر:7[. 
وقال تعالى: )جث مث ىث( ]الأحزاب:43[. 

وقال تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الأعراف:156[. 
مع اإلميان بأن »الرحمة أثبتها اهلل لنفسه رحمة حقيقة دل عليها السمع، 
والعقل، أما السمع، فهو ماجاء في الكتاب، والسنة من إثبات الرحمة هلل، 
وهو كثير جًدا، وأما العقل، فكل ما حصل من نعمة، أو اندفاع من نقمة، 

فهو من آثار رحمة اهلل. 
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وقد أنكر قوم وصف اهلل  بالرحمة احلقيقية، وحّرفوها إلى اإلنعام، 
بذلك، قالوا: ألن  أو إرادة اإلنعام، زعًما منهم أن العقل يحيل وصف اهلل 

 .)((» ... الرحمة انعطاف، ولني، وخضوع، ورقة، وهذا ال يليق ب�هلل 
وقد أطنب ابن القيم))( في الرد على من زعم أن صفة الرحمة مجاز 
، فأجاد، وأحسن، وألن املقام مقام اختصار، فسأكتفي  في حق اهلل 

مبا يلي)3(: 
تنقسم الرحمة إلى قسمني: عامة، وخاصة. 

ۋ  )ۋ  تعالى:  قوله  ودليلها:  أحد،  لكل  الشاملة  هي  فالعامة 
ۅ ۅ ۉ ۉ(، )ٿ ٹ ٹ ٹ(

واخلاصة هي التي تختص باملؤمنني، ودليلها: قوله تعالى: )جث 
دنيوية  بدنية  جسدية  رحمة  للكفار  الشاملة  والرحمة  ىث(  مث 
قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة املؤمنني، فالذي يرزق الكافر هو 
اهلل، يرزقه بالطعام، والشراب، واللباس، واملسكن، واملنكح، وغير ذلك، 
أما املؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه، وأعظم؛ ألنها رحمة إميانية 

دينية دنيوية. 
ولهذا جتد املؤمن أحسن حااًل من الكافر حتى في أمور الدنيا؛ ألن اهلل 
گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  يقول: 

]النحل:97[. 

فاحلياة الطيبة مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع 
تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمني )8-9(. لالستزادة: الفتوى احلموية البن تيمية )75)(، وما بعدها.    )((

يراجع مختصر الصواعق املرسلة )348(، وما بعدها.    )((
عثيمني  ابن  السفارينية،  العقيدة  وشرح   ،)(48( عثيمني  ابن  الواسيطة،  العقيدة  شرح  ينظر:    )3(
))/47)(، ومذكرة على العقيدة الواسطية، ابن عثيمني )3)(، والنهج األسنى في شرح أسماء اهلل 

احلسنى ))/80(، ومابعدها. 
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بطروا،  إن شبعوا  الكفار  يشبع، جلس يصرخ، هكذا هؤالء  لم  وإذا  روث، 
وإال جلسوا يصرخون، وال يستفيدون من دنياهم، لكن املؤمن إن أصابته 
هذا،  وفي  هذا،  في  خير  في  فهو  صبر،  ضراء  أصابته  وإن  شكر،  سراء 
البالء، وال  وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء، والقدر، ال جزع عند 
بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل، فهذا فرق ما بني الرحمة 

هذه، وهذه. 

املطلب الثاني
الفرق بني الرحمن، والرحيم

هما اسمان من أسماء اهلل احلسنى، وأسماء اهلل احلسنى كلها متفقة 
في الداللة على نفسه املقدسة، ومن األمور املتقررة في عقيدة أهل السنة 
واجلماعة: أن أسماء اهلل احلسنى متضمنة للصفات، فهي أعالم دالة على 
معان، هي بها أوصاف، فال تضادُّ فيها الِعلْميُة الوصَف، بخالف غيرها من 

أسماء اخمللوقني، فال تقاس أسماء اهلل بأسماء اخللق))(. 
وقد قيل في الفرق بينهما))(: 

ويجوز . ) الرحمة،  من  مشتقان  اسمان  وهما  واحد،  مبعنى  إنهما 
كما  التوكيد؛  جهة  على  اشتقاقهما  اختلف  إذا  االسمني  تكرير 

يقال: فالن جاد مجد. 
اسمان مشتقان من الرحمة على طريق املبالغة، ورحمن أشد مبالغة . )

ينظر: اإلميان البن تيمية )48)(، وجالء األفهام، ابن القيم ))7)(، ومعتقد أهل السنة واجلماعة    )((
في أسماء اهلل احلسنى، محمد التميمي )333(. 

ينظر: جامع البيان، الطبري ))/ 6))(، واألسماء والصفات للبيهقي ))/53)(، وما بعدها، واجلامع    )((
ألحكام القرآن، القرطبي ))/05)(، ولسان العرب، ابن منظور )))/)3)(، وتفسير القرآن العظيم، 

ابن كثير ))/6))(، وفتح القدير للشوكاني ))/ ))(، تيسير الكرمي الرحمن، ابن سعدي )39(. 
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والرحيم  الرحمة،  أنواع  جميع  في  عام  اسم  فالرحمن  رحيم،  من 
إمنا هو في جهة املؤمنني. 

قال ابن األنباري، والزجاج: إن الرحمن عبراني، والرحيم عربي، . 3
وخالفهما غيرهما. 

إن الرحمن اسم مختص هلل  ال يجوز أن يسمى به غيره، وال . 4
يوصف، أال ترى أنه قال: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]الإ�سراء:110[، 
فعادل به االسم الذي ال يشركه فيه غيره، والرحيم يوصف به غير 

، فيقال: رجل رحيم، وال يقال: رحمن.  اهلل 

قال الزجاج: “وال يجوز أن يقال: الرحمن إال لله”))(. 
 )ک( أي: ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على وزن »َفْعالن« . 5

الذي يدل على السعة. 
و)ھ( أي: املوصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت 
رحمة هي صفته  فهنا  الفعل،  وقوع  على  الدال  »فعيل«  وزن  على 
الرحمة  إيصال  أي:  فعله،  هي  ورحمة  )ک(،  عليها  دل  هذه 
إلى املرحوم، دّل عليها )ھ(. و )ھ ھ(: اسمان من 
أسماء اهلل يدالن على الذات، وعلى صفة الرحمة، وعلى األثر، أي: 

احلكم الذي تقتضيه هذه الصفة))(. 
 ، به  القائمة  الصفة  على  دال  )ک(  »إن  القيم:  ابن  قال 
و)ھ( دال على تعلقها باملرحوم. فكان األول للوصف، والثاني 
أنه  على  دال  والثاني  الرحمة صفته،  أن  على  دال  فاألول  للفعل، 

يرحم خلقه برحمته. 
كتاب معاني القرآن وإعرابه ))/43(.    )((

تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمني )9-8(.    )((
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ىث(،  مث  )جث  قوله:  فتأمل  هذا  فهم  أردت  وإذا 
بهم(  )رحمن  قط  يجئ  ولم  ۈئ(،  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  وقوله: 
فعلم أن )ک( هو املوصوف بالرحمة، و)ھ( هو الرحيم 

برحمته«))(. 
قال ابن سعدي �: »)ھ ھ(: اسمان داالن على أنه  ذو 
الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل مخلوق، 
وكتب الرحمة الكاملة للمتقني املتبعني ألنبيائه، ورسله، فهؤالء لهم 
الرحمة املطلقة املتصلة بالسعادة األبدية، ومن عداهم محروم من 
هذه الرحمة الكاملة؛ ألنه الذي دفع هذه الرحمة، وأباها بتكذيبه 

للخبر، وتوليه عن األمر، فال يلومن إال نفسه. 
واعلم أن من القواعد املتفق عليها بني سلف األمة، وأئمتها ما دل عليه 
الكتاب والسنة من اإلميان بأسماء اهلل كلها، وصفاته جميعها، وبأحكام 
العظيمة  الرحمة  ذو  بأنه رحمن رحيم  الصفات، فيؤمنون -مثاًل-  تلك 
آثار رحمته، وهكذا  كلها من  فالنعم  باملرحوم،  املتعلقة  بها  اتصف  التي 

يقال في سائر األسماء احلسنى. 
برحمته،  الرسل  إليهم  وأرسل  برحمته،  اخللق  خلق  ف�هلل  وباجلملة: 
النعمة  عليهم  وأسبغ  برحمته،  الشرائع  لهم  وشرع  ونهاهم،  وأمرهم، 
بأنواع  وصرفهم  التدبير،  أنواع  ودبرهم  برحمته،  والباطنة  الظاهرة، 
التصريف برحمته، ومأل الدنيا، واآلخرة من رحمته، فال طابت األمور، وال 
تيسرت األشياء، وال حصلت املقاصد، وأنواع املطالب إال برحمته، ورحمته 
فوق ذلك، وأجل، وأعلى، وللمحسنني املتقني من رحمته النصيب الوافر، 

واخلير املتكاثر )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]الأعراف:56[«))(. 
بدائع الفوائد ))/4)(.    )((

تفسير أسماء اهلل احلسنى للسعدي )00)-03)(.    )((
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املطلب الثالث
األسباب اجلالبة لرحمة اهلل 

قال تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]الأعراف:156[. 
: أنه خلق مائة رحمة، كما أخبر بذلك نبيه S، منها  فمن رحمة اهلل 
رحمة واحدة بها يتراحم الناس، والبهائم، والدواب، حتى إن الدابة لترفع 
حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه؛ كما قال S: »إن اهلل خلق يوم خلق 
السماء واألرض،  السموات واألرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بني 
فجعل منها في األرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحُش، 
والطيُر بعُضها على بعض، فإذا كان يوُم القيامة أكملها بهذه الرحمة«))(. 

، وذرأها في عباده من البشر،  فهذه من الرحمة التي خلقها اهلل 
واحليوانات، والطيور، وغيرها. 

وراء  وهي  آخر عظيم،  فهي شيء   ، التي هي صفته  الرحمة  أما 
العباد قدر رحمة اهلل  ، أو تصوُّر، ولو علم  أو إدراك، أو ظنٍّ كل تقدير، 
إلى »أن الرجاء،  التنبه  ، ملا قنط من رحمته أحد))(، ولكن ال بد من 
التي اقتضتها حكمة اهلل  وحسن الظن إمنا يكون مع اإلتيان باألسباب 
ظنه  يحسن  ثم  بها،  العبد  فيأتي  وكرامته،  وثوابه،  وقدره،  شرعه،  في 
بربه، ويرجوه أال يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف 

ما يعارضها، ويبطل أثرها«. 
وينبغي أن يعلم أن من رجا شيًئا استلزم رجاؤه ثالثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 
الثاني: خوفه من فواته. 

صحيح مسلم )753)(، ونحوه عند البخاري )4649(.    )((
مع الله، سلمان العودة )43(.    )((
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الثالث: سعيه في حتصيله بحسب اإلمكان. 
وأما رجاء ال يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب األماني«))(. 

ب�هلل إمنا يكون مع انعقاد أسباب النجاة، ورحمته   فحسن الظن 
وإن وسعت كل شيء، إال أن لها أسباًبا تستجلب بها، ومن هذه األسباب))(: 

 اإلميان: . 1

إن رحمة اهلل ال حتصل إال ملن آمن اإلميان احلقيقي بجميع أركانه 
الستة: اإلميان ب�هلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر 

خيره، وشره. 
ڇ(  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعالى:  قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے   : وقال  ]املوؤمنون:109[، 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  تعالى:  وقال  ]الأعراف:203[،  ۇ( 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]اجل�ثية:30[. 

إن شرط حصول الرحمة -رحمة اهلل التي وسعت كل شيء- هو 
اهلل، وإذا انتهت رحمة  اإلميان، فإذا انتهى اإلميان انتهت رحمة 
اهلل، فإن الشقاء، والعذاب هو املتعني، وال حول وال قوة إال ب�هلل. 

 اإلحسان: . 2

يشمل اإلحسان في عبادة اهلل، وهو: أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن 
لم تكن تراه، فإنه يراك، ويشمل -أيًضا- اإلحسان إلى الناس مبا 

)ٴۇ ۋ  تعالى:  قال  واجلاه،  واملال،  والفعل،  بالقول،  تستطيع 
ۋ ۅ ۅ ۉ( ]الأعراف:56[. 

اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم )39(.    )((
ينظر: أسباب الرحمة، جمع عبداهلل اجلار اهلل، ومجلة البحوث اإلسالمية، رحمة اهلل.. أسبابها،    )((

وآثارها، موقع األلوكة، مقال ألبي يونس العباس بعنوان: أسباب احلصول على رحمة اهلل. 
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اإلخالص: . 3

 . إن فضل اهلل، ورحمته تنال باإلخالص له 
قال تعالى: )حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح    ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]مرمي:53-51[. 

طاعة اهلل، ورسوله: . 4

: )ی ی ی  إن ما عند اهلل ال ينال إال بطاعة اهلل، قال 
ی جئ( ]اآل عمران:132[. 

 اتباع الكتاب، والسنة: . 5

إن اتباع كتاب اهلل هو اخلير كل اخلير، وال يصح اتباع الكتاب إال 
باتباع السنة؛ ألنها شارحة، ومبينة للكتاب. 

ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالى:  قال 
]الأنع�م:155[. 

ترك املعاصي، واملنكرات، والذنوب: . 6

قال اهلل  حكاية عن املالئكة، وهم يدعون للمؤمنني: )ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ( ]غ�فر:9[. 
 إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول: . 7

قال تعالى: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 
( من اهلل نافذة املفعول.  ]النور:56[. و)لعلَّ

 التقوى: . 8

)ٿ  تعالى:  قال   ، اهلل  تقوى  الرحمة:  أسباب  أهم  من 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڄڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]الأعراف:157-156[. 
وقد فسر بعض الصحابة التقوى بأنها: العمل بالتنزيل، واخلوف 

من اجلليل، واالستعداد ليوم الرحيل. 
 خشية اهلل: . 9

إن اخلوف من اهلل مع الرجاء فيه يورثان فضل اهلل، ورحمته، وغفرانه.
: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  قال 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الأعراف:154[. 

عن أبي سعيد  عن النبي S: »أن رجاًل كان قبلكم رزقه اهلل 
مااًل، فقال لبنيه ملا حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: 
فإني لم أعمل خيًرا قط، فإذا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم 
، فقال: ما حملك؟  ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه اهلل 

قال: مخافتك، فتلقاه برحمته«))(. 
االستماع، واإلنصات لتالوة القرآن الكرمي: . 10

كله بركة، ورحمة، وفضل، وكلما اقترب  فالقرآن الكرمي كالم اهلل 
منه العبد، كلما حصل له الفضل، والبر، والرحمة، قال عز من قائل: 
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الأعراف:404[. 

االستغفار والتوبة: . 11

من لطف اهلل  بعباده: أن شرع لهم االستغفار، والتوبة من جميع 
الذنوب كبيرها، وصغيرها. 

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]النمل:46[، وقال   : قال 
أخرجه البخاري في صحيحه، )67/4)( ح: )3478(، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار.    )((
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تعالى ذكره: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ( ]الأنع�م:54[. 
الصبر: . 12

إن هذه الدنيا دار ابتالء، واالبتالء يكون باخلير، والشر، والصبر 
ضروري في هذه الدنيا، ونتيجته محمودة، بل الصابرون هم الذين 

تنالهم رحمة اهلل. 
قال تعالى: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ   ڃ 

ڍ( ]البقرة:157-155[. 
 العفو، والرحمة: . 13

-أيًضا-  ومأمور  املسلمني،  إخوانه  عن  بالعفو  مأمور  العبد 
فهو  والضعف،  اخلطأ  محل  غيره  أن  وكما  اهلل،  خللق  بالرحمة 
-أيًضا- محل اخلطأ، والضعف، ومحتاج إلى عفو اهلل، ورحمته، 

فإذا رحم خلق اهلل، فهو يتسبب في تنزل رحمات اهلل عليه. 
قال تعالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ( ]البقرة:178[. 
وقال رسول اهلل S: »الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في 

األرض يرحمكم من في السماء«))(. 
حمة، والترمذي = أخرجه أبو داود في سننه )97/7)( ح: ))494(، كتاب األدب، باب في الرَّ   )((
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بها رحمة اهلل  تنال  التي  األسباب  أكبر  من  للخلق  العبد  فرحمة 
التي من آثارها خيرات الدنيا، وخيرات اآلخرة، وفقدها من أكبر 
القواطع، واملوانع لرحمة اهلل، والعبد في غاية الضرورة، واالفتقار 
اهلل، ال يستغني عنها طرفة عني، وكل ما هو فيه من  إلى رحمة 
يستبقيها،  أن  أراد  فمتى  اهلل،  رحمة  من  النقم  واندفاع  النعم، 
ويستزيد منها، فليعمل جميع األسباب التي تنال بها رحمته”))(. 

الهجرة، واجلهاد: . 14

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالى:  قال 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]البقرة:218[. 

سبيل  في  للموت  والتعرض  األحبة،  ومفارقة  األوطان،  فترك 
اهلل من أشق العبادات على النفوس، وبسببها يحصل العبد على 

الدرجات العال، واملغفرة، والرحمة، والرضوان. 
االلتزام بشرع اهلل: . 15

في أي مجتمع كبر، أو صغر، فأي شخص التزم بشرع اهلل حصلت 
له رحمة اهلل، قال تعالى عن آل إبراهيم: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]هود:73[. 

، والتضرع إليه: . 16  اللجوء إلى اهلل 

من يلجأ إلى اهلل، ويتضرع إليه يرحمه أرحم الراحمني، فدعاء اهلل 
بحصولها باسمه الرحمن الرحيم، أو غيره من أسمائه احلسنى كأن 
تقول: يارحمن ارحمني، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل 

شيء أن تغفر لي، وترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. 
= في سننه )3/4)3(، ح: )4)9)(، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة املسلمني. 

بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط: الرشد )88)(.    )((
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قال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الأعراف:180[. فيسأل لكل 
مطلوب باالسم املقتضي لذلك املطلوب املناسب حلصوله: )ڀ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  )ىئ  ]غ�فر:60[،  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ 
ی( ]املوؤمنون:118[، فقد أمر  بالدعاء، وتكفل باإلجابة، وهو 

 ال يخلف امليعاد. 
اقتران العلم بالعمل، وقيام الليل: . 17

العاملون العاملون هم املرحومون. 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې   : قال   
ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( ]الزمر:9[.

 تطبيق الوالء، والبراء: . 18
مواالة أولياء اهلل، والبراء من أعداء اهلل أصل من أصول الدين، 
بل ال يتم، وال يصح إميان املرء إال بهما، ولذلك َمن والَى في اهلل، 

وعادى في اهلل منحه اهلل الرحمة. 
قال< عن إبراهيم: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  وقال  ]مرمي:50-49[،  يب( 
ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]الكهف:16[. 

الصالح: . 19
الذين  وهم  وأتباعهم،  والرسل،  األنبياء،  هم  الصاحلني  إن 

بصالحهم يستحقون أن يدخلهم اهلل في رحمته. 
ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ   : قال 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الأنبي�ء:86-85[. 



179

 اإلصالح بني املتخاصمني: . 20

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  تعالى:  قال 
ې( ]احلجرات:10[. 

اإلنفاق في سبيل اهلل: . 21

اإلنسان ُجِبَل على اإلمساك، لكن املؤمن الذي يرجو ما عند اهلل 
ينفق، وال يخشى الفقر؛ ألنه يرجو ما وعد اهلل به عباده من فضل، 

ورحمة. 
قال تعالى عن موسى: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]الأعراف:156[. 

: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  وقال 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]التوبة:99[. 

األمر باملعروف، والنهي عن املنكر: . 22

األمر باملعروف، والنهي عن املنكر من خصائص هذه األمة، بل هو 
من مهام األنبياء، والرسل، ولذلك استحق من يفعله الرحمة. 

قال تعالى: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]التوبة:71[. 

 التربية احلسنة للبنني، والبنات: . 23

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  اهلل  قال 
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
الرحمة  اهلل  ربط  فقد  ]الإ�سراء:24-23[.  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

التي يستحقها الوالدان بالتربية، وليس مبجرد اإلجناب. 
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اخلامتة
 

أحمد اهلل < أن أعانني على إمتام هذا البحث، وقد عشت فيه مع 
أن مين علينا  التي أسأل اهلل  الشأن  القدر، عظيمة  الصفة عالية  هذه 

باالتصاف بها، وأن يجعلنا ممن يرحم، فيرحم. 
هذا وقد توصلُت إلى نتائج عديدة، أهمها: 

الرحمة هي: الرقة، والعطف، والرأفة هي: أشد الرحمة. . )
ال يجوز تسمية غير اهلل بالرحمن، وهو اسم عام في جميع أنواع . )

الرحمة، والرحيم خاص باملؤمنني. 
الرحمة صفة ثابتة في الكتاب، والسنة، نؤمن بها كما جاءت من . 3

رحمة  فللّه   تكييف،  وال  تعطيل،  وال  متثيل،  وال  تشبيه،  غير 
إرادة  وهو:  بأثرها،  نفسرها  وال  سلطانه،  وعظيم  بجالله،  تليق 

اإلحسان، أو غيره. 
مليء . 4 والقرآن  حتصى،  وال  تعد،  ال  جًدا  عظيمة  اهلل  رحمة  آثار 

 . بآثار رحماته 
القرآن الكرمي، ومرت . 5 الرحمة تستجلب بأمور عديدة وردت في 

في البحث مفصلة. 
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 :� قال  حيث  البحث؛  هذا  به  أختم  أن  أحببت  كالم  القيم  والبن 
الهدى، كان  الرحمة على قدر نصيبه من  »وملا كان نصيب كل عبد من 
أكمل املؤمنني إمياًنا أعظمهم رحمة؛ كما قال تعالى فى أصحاب رسوله 
]الفتح:29[، وكان  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(   :S
الصديق  من أرحم األمة، وقد روى عن النبى S أنه قال: »أرحم أمتي 

بأمتي أبو بكر«))(. 
وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء 
فهو  علًما،  بكل شيء  وأحاط  كل شيء،  رحمته  فوسعت  وعلًما،  رحمة، 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه«))(. 
وختاًما: أسأل اهلل  أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وأن 

ينفع به، إنه جواد كرمي. 
هذا واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني. 

أخرجه الترمذي في سننه )664/5(، ح )3790(، أبواب املناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد    )((
، وصححه األلباني.  ابن ثابت، وأبي عبيدة بن اجلراح 

إغاثة اللهفان، ابن القيم ))/74)(.    )((
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املصادر، واملراجع: 

( ..pdf أسباب الرحمة، جمع: عبداهلل اجلاراهلل، نسخة
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن . )

سعد شمس الدين بن قيم اجلوزية، حتقيق: محمد حامد الفقي، 
مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية. 

البيهقى، . 3 بن احلسني  بكر أحمد  أبو  والصفات، احلافظ  األسماء 
جدة،  السوادي،  مكتبة  الوادعي،  هادي  بن  مقبل  الشيخ  حتقيق: 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 3)4)هـ. 
اإلميان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم بن عبدالسالم . 4

ابن عبداهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية احلراني احلنبلي 
الدمشقي، حتقيق: محمد ناصر الدين األلباني، املكتب اإلسالمي، 

عمان، األردن، الطبعة اخلامسة، 6)4)ه. 
احلمود . 5 محمد  احلسنى،  اهلل  أسماء  شرح  في  األسنى  النهج 

الدمام،  ابن اجلوزي،  الكويت، دار  النجدي، مكتبة اإلمام الذهبي 
اململكة العربية السعودية، الطبعة السادسة، 5)4)هـ. 

العباس . 6 أبي  الدين  تقي  اإلسالم  لشيخ  الكبرى،  احلموية  الفتوى 
أحمد ابن تيمية، حتقيق: د. حمد بن عبداحملسن التويجري، دار 
السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الصميعي 

الطبعة الثانية، 5)4)هـ. 
في . 7 نبوية  وشريعة  محمدية،  طريقة  شرح  في  محمودية  بريقة 

سيرة أحمدية، محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد 
اخلادمى احلنفي، مطبعة احللبي، بدون طبعة، 348)هـ
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الرحمة اإللهية )دراسة قرآنية(، إعداد: عمر عزت بخيت، رسالة . 8
ماجستير، جامعة النجاح الوطني، 009). 

التحرير والتنوير، »حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من . 9
تفسير الكتاب اجمليد«، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 

ابن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر تونس، 984)ه. 
تفسير أسماء اهلل احلسنى، أبو عبداهلل، عبدالرحمن بن ناصر بن . 0)

عبداهلل بن ناصر بن حمد آل سعدي، حتقيق عبيد بن علي العبيد، 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة العدد )))، السنة 33 

-))4)هـ. 
كثير . )) بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 

القرشي البصري ثم الدمشقي، حتقيق: سامي بن محمد سالمة، 
دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 0)4)هـ. 

بن . )) عبدالرحمن  املنان،  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكرمي  تيسير 
ناصر بن عبداهلل السعدي، حتقيق: عبدالرحمن بن معال اللويحق، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 0)4)هـ. 
تفسير جزء عم، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني، حتقيق: . 3)

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير . 4)

ابن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، حتقيق: أحمد محمد شاكر، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 0)4)هـ. 

S وسننه . 5) اجلامع املسند الصحيح اخملتصر من أمور رسول اهلل 
وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري 
اجلعفي، حتقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

الطبعة: األولى، ))4)هـ. 
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بن . 6) َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن   - الكبير  اجلامع 
عواد  بشار  حتقيق:  عيسى،  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى 

معروف، دار الغرب اإلسالمي - بيروت، 998)م. 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن . 7)

أحمد  القرطبي، حتقيق:  الدين  اخلزرجي شمس  األنصاري  فرح 
البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية - القاهرة، الطبعة 

الثانية، 384)هـ. 
جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، محمد بن . 8)

أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق 
الكويت،  العروبة  دار  األرناؤوط،  عبدالقادر   - األرناؤوط  شعيب 

الطبعة: الثانية، 407)هـ. 
والدواء، . 9) الداء  أو  الشافي،  الدواء  عن  سأل  ملن  الكافي  اجلواب 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، 
دار املعرفة - املغرب، الطبعة األولى، 8)4)هـ. 

اخُللق احلسن في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف . 0)
للتوزيع  اجلريسي  مؤسسة  الرياض،  سفير،  مطبعة  القحطاني، 

واإلعالن. 
القحطاني، . )) وهف  بن  على  بن  سعيد  د.  املؤلف:  للَعالَِمني،  َرحمٌة 

مطبعة سفير، الرياض، مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن. 
شأن الدعاء، أبو سليمان حمد بن محمد اخلطابي احلافظ، أحمد . ))

يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة األولى، 404)هـ. 
شرح أسماء اهلل احلسنى في ضوء الكتاب والسنة، د. سعد بن علي . 3)

ابن وهف القحطاني، د. عبداهلل بن عبدالرحمن اجلبرين، الطبعة 
الثانية عشر، )43)هـ. 
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سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن . 4)
األرنؤوط -  ِجْستاني، حتقيق: شَعيب  السِّ األزدي  بن عمرو  شداد 
د كاِمل قرة بللي، دار الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 430)هـ  مَحمَّ

- 009)م. 
الفرقة . 5) أهل  عقد  في  املضية  الدرة   - السفارينية  العقيدة  شرح 

املرضية، محمد بن صالح بن محمد العثيمني، دار الوطن للنشر، 
الرياض، الطبعة األولى، 6)4)هـ. 

شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح بن محمد العثيمني، سعد . 6)
فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

الطبعة اخلامسة، 9)4)هـ. 
شرح كتاب التوحيد البن خزمية، محمد حسن عبدالغفار، مصدر . 7)

الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
http://www.islamweb.net

أبو . 8) حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 
الفضل العسقالني الشافعي، دار املعرفة - بيروت، 379)هـ. 

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني اليمني، . 9)
الطبعة األولى،  الكلم الطيب - دمشق، بيروت،  ابن كثير، دار  دار 

4)4)هـ. 
الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى . 30

 - درويش  البقاء، حتقيق: عدنان  أبو  الكفوي،  القرميي  احلسيني 
محمد املصري، مؤسسة الرسالة - بيروت. 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل جمال الدين بن . )3
منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، دار صادر - بيروت، الطبعة 

الثالثة، 4)4)هـ. 
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بن . )3 فاضل  -محاضرات-،  التنزيل  من  نصوص  في  بيانية  ملسات 
أبو  للشاملة:  السامرائي، أعده  البدري  بن مهدي بن خليل  صالح 

عبداملعز. 
منهاج املسلم، أبو بكر اجلزائري، مكتبة ابن تيمية، 407)هـ. . 33
العدد . 34 وآثارها(  أسبابها،  اهلل  )رحمة  اإلسالمية،  البحوث  مجلة 

الثانية  إلى جمادى  األول  ربيع  من  اإلصدار:  واألربعون،  اخلامس 
لسنة 6)4)هـ. 

بن . 35 محمد  والسنة،  القرآن  ضوء  في  اإلسالمي  الفقه  مختصر 
إبراهيم بن عبداهلل التويجري، دار أصداء اجملتمع، اململكة العربية 

السعودية، الطبعة احلادية عشرة، )43)هـ. 
مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، لإلمام محمد . 36

ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي، العالمة محمد بن املوصلي، محمد 
بن رياض األحمد، مؤسسة الريان، الطبعة األولى، 430)هـ. 

بن . 37 نستعني، محمد  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بني  السالكني  مدارج 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: 
محمد املعتصم ب�هلل البغدادي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة 

الثالثة، 6)4)هـ. 
مذكرة على العقيدة الواسطية، محمد بن صالح بن محمد العثيمني، . 38
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