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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني وبعد:
فقد اق ت رحن علي بعض األخوات حفظهن هللا ممن حيضرن
سلسلة الدروس العلمية لشرح أمساء هللا احلسىن يف جامع عثمان بن
عفان  يف حي الواحة ابلرايض أن يفرغن املادة العلمية املوجودة
ابألشرطة املسجلة ،ومن مث مراجعتها ،ونشرها لتعم الفائدة ،وقد قمن
مشكورات ابلتفريغ ،ومتت مراجعة املادة ،وأجيزت نشرها ,سائلة
افعا لدرجتنا عنده،
املوىل جل وعال أن جيعل عملنا
خالصا لوجهه ،ر ً
ً
وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ،إنه ويل ذلك والقادر
عليه.
كتبته
نوال بنت عبد العزيز العيد
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الرمحن – الرحيم

جل جالله وتقدست أمساؤه
املعىن اللغوي:
الرمحة :الرقة والتعطف( ،)1والرمحن والرحيم امسان مشتقان من
الرمحة كندمي وندمان .ورمحان أبلغ من رحيم ،والرمحن خاص هلل ال
يسمى به غريه وال يوصف ،والرحيم يوصف به غري هللا ،فيقال :رجل
رحيم وال يقال رمحن( ،)2يقول ابن عباس رضي هللا عنهما :الرمحن
والرحيم امسان رقيقان ،أحدمها أرق من اآلخر( ،)3قال الراغب
األصفهاين :الرمحة ,رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم ،وقد تستعمل
اترة يف الرقة اجملردة ،واترة يف اإلحسان اجملرد من الرقة ،حنو :رحم هللا
فالًن ،وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال اإلحسان اجملرد دون
ً
الرقة ،وعلى هذا روي أن الرمحة من هللا إنعام وإفضال ،ومن اآلدميني
رقة وتعطف(.)4
والرمحة :وصف قائم هلل تعاىل ،يقول الشيخ حممد بن عثيمني:
والرمحة :رقة ابلقلب تتضمن احلنو على املرحوم ،والعطف عليه جبلب
) (1لسان العرب (.)132/21
) (2اجلوهري يف خمتار الصحاح ( ،)222/2ابن األثري يف النهاية (.)122/1
) (3قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ( :)353/23واحلديث املذكور عن ابن عباس رضي
هللا عنهما ال يثبت ،ألنه من رواية الكليب عن ابن صاحل عنه ،والكليب مرتوك
احلديث.
) (4مفردات القرآن (.)561/2
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ودفع الضرر عنه ،وقولنا :رقة يف القلب هذا ابعتبار
مناقبهله،
اخلري
وخالفته
املخلوق ،أما ابلنسبة هلل تعاىل فال نفسرها هبذا التفسري؛ ألن هللا تعاىل
ليس كمثله شيء ،ورمحة هللا أعظم من رمحة املخلوق ال تدانيها وال
متاثلها ،فقد ثبت عن النيب  أنه قال« :إن هلل مائة رمحة وضع
منها رمحة واحدة يرتاحم هبا اخللق منذ خلقوا إىل يوم القيامة ,حىت
أن الدابة لرتفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»(.)1
فمن حيصي هذه الرمحة اليت يف اخلالئق منذ خلقوا إىل يوم القيامة
كمية؟ ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ال أحد يستطيع إال هللا عز
وجل الذي خلقها ,فهذه رمحة واحدة ،فإذا كان يوم القيامة رحم هللا
اخللق بتسع وتسعني رمحة ,ابإلضافة إىل الرمحة األوىل ،وهل هذه
الرمحة تدانيها رمحة املخلوق؟
أبدا ال تدانيها ،والقدر املشرتك بني رمحة اخلالق ورمحة
اجلوابً :
املخلوق أهنا صفة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم (.)2
وجاء يف احلديث القدسي« :أان الرمحن ،خلقت الرحم وشققت
هلا امسًا من امسي»( ،)3واتفق العلماء على أن اسم الرمحن عريب لفظه،
وال أصل ملن قال :إنه عرباين األصل.

) (1أخرجه البخاري يف كتاب األدب /ابب :جعل هللا الرمحة يف مائة جزء.
) (2القول املفيد على كتاب التوحيد (.)316/2
) (3رواه الرتمذي يف جامعه ( ،)2321أبو داود يف سننه ( ،)2631وقال األلباين
حديث صحيح (.)51-55
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الفرق بني االمسني من حيث الداللة اللغوية:
*
مناقبه وخالفته

يقول د /أمحد خمتار عمر يف كتابه – أمساء هللا احلسىن دراسة يف
البنية والداللة-:
الفرق بني الرمحن والرحيم:
أ) ال فرق بينهما ومها مرتادفان.
ب) الفرق بينهما يف معىن الصيغة ،فوزن فعالن من أبنية املبالغة،
أما رحيم فهو فعيل مبعىن فاعل.
ج) الرمحن :وصف هلل وحده ،يف حني أن الرحيم :ميكن أن
يوصف به اآلخرون كذلك ،يقال :رجل رحيم وال يقال :رجل رمحن.
د) الفرق بينهما يف املعىن املعجمي ،فالرمحن :املزيح للعلل،
والرحيم :املثيب على العامل فال يضيع لعامل عمالً ،وال يهدر لساع
سعيًا ،والرمحن :الذي تعم رمحته املؤمن والكافر والصاحل والطاحل ،وأما
الرحيم فخاص ابملؤمنني.
ه ) أن من املمكن أن حيل لفظ الرمحن حمل لفظ هللا جل جالله
كثريا ،وذلك خبالف الرحيم.
كما ورد يف القرآن ً

و) الرمحن:مل أتت مصاحبة للمفعول مطل ًقا ،وهي مل أتت يف
صحبة أية صفة إهلية سوى الرحيم ،يف حني أن الرحيم جاءت مرتبطة
بصفات أخرى.
ز) الرمحن أبلغ من الرحيم :ولذا اشتهر الدعاء (اي رمحن الدنيا،
ورحيم اآلخرة) ،ومعلوم أن رمحته تعاىل يف الدنيا شاملة للمؤمن
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الصاحل والطاحل ،خبالف رمحته يف اآلخرة فإهنا خمتصة
الكافر ،و
وخالفته
و مناقبه
ابملؤمنني ،وهلذا مغزى بياين وداليل يفسره ما اشتهر يف الدعاء «اي
رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء ومتنع منهما من
تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك»( ،)1فيكون
اجتماع اللفظني قد مجع الرمحة بنوعيها ومشل حالتيها يف الدنيا
أتكيدا ملعىن اآلخر.
واآلخرة ويكون معىن كل منهما ً
* وروده يف القرآن الكرمي:

ورد اسم – الرمحن – يف القرآن سبعة ومخسني مرة ،دون
البسملة ،وورد يف البسملة مائة واثنتا عشرة مرة ،فيكون جممل ذكره يف
كتاب هللا مائة وتسعة وستون مرة ،ومن وروده يف القرآن الكرمي :قول
ِ
ني إِ َىل الر ْمحَ ِن َوفْ ًدا ،)2(وقوله
الرب تبارك وتعاىل :يَ ْوَم ََْن ُ
ش ُر ال ُْمتق َ
ْب ُمنِ ٍ
اء بَِقل ٍ
تعاىلَ  :م ْن َخ ِشي الر ْمحَ َن ِِبلْغَْي ِ
يب ،)3(وقوله
ب َو َج َ
َ
()4
ِ
ِ
ِ
تعاىل :قُ ْل ُه َو الر ْمحَ ُن آ ََمنا به َو َعلَْيه تَ َوكلْنَا. 
أما امسه – الرحيم – فقد ذكر مائة وأربعة عشرة مرة ،وورد يف
البسملة مائة واثنتا عشرة مرة وجمموع وروده يف القرآن الكرمي مائتان
وستة وعشرون مرة ،ومن وروده يف القرآن الكرمي:
ِ
قول هللا تبارك وتعاىل :نَبِئ ِعب ِ
يم،)5(
ادي أِِ
ِْ َ
َّن أ ََان الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ

) (1حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)2212
) (2سورة مرمي.52 :
) (3سورة ق.33 :
) (4سورة امللك.13 :
) (5سورة احلجر.13 :
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ِ
يم ،)1(وقوله تعاىل:
وقوله
تعاىلَ  :وإِن َرب َ
ك َهلَُو ال َْع ِز ُيز الرح ُ
مناقبه وخالفته
()2
ك َع ِاِلُ الْغَْي ِ
ب
َ وتَ َوك ْل َعلَى ال َْع ِزي ِز الرِحي ِم ، وقوله تعاىل :ذَلِ َ
ِ
والشه َ ِ
يم ،)3(وغري ذلك من املواضع.
َ َ
ادة ال َْع ِز ُيز الرح ُ
معىن االمسني يف حق هللا تعاىل:

االمسان :كما سبق مشتقان من الرمحة و (الرمحن) أشد مبالغة من
(الرحيم) ،والفرق بينهما يف حق هللا تعاىل ،فيه ثالثة أقوال:
القول األول :أن اسم الرمحن ،هو ذو الرمحة الشاملة جلميع
اخلالئق يف الدنيا وللمؤمنني يف اآلخرة ،والرحيم هو ذو الرمحة
للمؤمنني يوم القيامة ،واستدل أصحاب هذا القول ،بقول الرب تبارك
وتعاىل :ال ِذي َخلَ َق السماو ِ
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما ِيف ِست ِة أَايٍم
ات َو ْاأل َْر َ
ََ
()4
ِ
ِ
ِ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ريا ، وقوله تعاىل:
ش الر ْمحَ ُن فَ ْ
ُُث ْ
اسأ َْل به َخب ً
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَ َوى ،)5(فذكر االستواء ابمسه الرمحن ليعم
ش ْ
مجيع خلقه برمحته ،فكما أن العرش يعم مجيع خملوقاته فرمحته تتسع
جلميع املخلوقات.
ِ
ني َرِحي ًما ،)6(فخص املؤمنني ابسم
وقال تعاىلَ  :وَكا َن ِِبل ُْم ْؤمنِ َ
الرحيم ،ولكن يشكل عليه قول هللا تعاىل :إِن اَّللَ ِِبلن ِ
وف
اس لََرءُ ٌ
) (1سورة الشعراء.3 :
) (2سورة الشعراء.121 :
) (3سورة السجدة.6 :
) (4سورة الفرقان.53 :
) (5سورة طه.5 :
) (6سورة األحزاب.13 :
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القول الثاّن :هو أن الرمحن دال على صفة ذاتية ,والرحيم دال
على صفة فعلية ،ف "الرمحن" دال على الصفة القائمة به سبحانه ،و
«الرحيم» دال على تعلقها ابملرحوم "أي مبن يرمحهم هللا" ،فكان
األول للوصف والثاين للفعل ،فاألول دال على أن الرمحة صفته والثاين
دال على أنه يرحم خلقه برمحته ،وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول هللا
تبارك وتعاىل :وَكا َن ِِبلْم ْؤِمنِ ِ
وف
يما ،وقوله إِنهُ هبِِ ْم َرءُ ٌ
ُ َ
ني َرح ً
َ
ِ
يم ،ومل جيئ قط «رمحن هبم» فعلم أن الرمحن هو املوصوف
َرح ٌ
ابلرمحة ،والرحيم هو الراحم برمحته ،قال ابن القيم رمحه هللا بعد أن ذكر
الفرق :وهذه نكتة ال تكاد جتدها يف كتاب ،وإن تنفست عندها مرآة
قلبك مل ينجل لك صورهتا (.)2
القول الثالث :أن الرمحن خاص االسم ،عام املعىن ،والرحيم عام
االسم ،خاص املعىن.
إذ أن الرمحن من األمساء اليت هنهي عن التسمية هبا لغري هللا تبارك
وتعاىل ،كما قال عز وجل :قُ ِل ا ْدعُوا اَّللَ أَ ِو ا ْدعُوا الر ْمحَ َن أَ ااي َما
ت ِهبَا َوابْ تَ ِ
تَ ْدعُوا فَ لَهُ ْاأل ْ
ك َوَال ُتَافِ ْ
ص َالتِ َ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن َوَال ََتْ َه ْر بِ َ
ك َسبِ ًيال ،)3(فعادل به االسم الذي ال يشاركه فيه غريه ،وهو
ني ذَلِ َ
بَ ْ َ
هللا (.)4

) (1سورة البقرة.213 :
) (2بدائع الفوائد (.)11/2
) (3سورة اإلسراء.222 :
) (4النهج األمسى (.)13/2
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ابن القيم رمحه هللا  -عن اسم  -الرمحن :وملا كان هذا االسم
قال
مناقبه وخالفته
مفردا غري اتبع كمجيء اسم هللا كذلك.
خمتصا به تعاىل حسن جميئه ً
ً
متبوعا وهذا خبالف العليم ،والقدير،
اتبعا لغريه بل
ً
ومل جيئ قط ً
والسميع ,والبصري ،وحنوها ،وهلذا ال جتيء هذه مفردة بل اتبعة،
فتأمل هذه النكتة البديعة (.)1
اآلاثر املسلكية املرتتبة على اإلميان ِبسم هللا الرمحن الرحيم
جل وعال:
 -1إثبات صفة الرمحة هلل تعاىل:
صفة الرمحة من صفات هللا تعاىل الثابتة ابلكتاب والسنة هي
صفة كمال الئقة بذاته سبحانه كسائر صفاته العلى ،ال جيوز لنا
نفيها أو تعطيلها ألن ذلك من اإلحلاد يف أمسائه جل وعال.
وأما قول الزخمشري وأصحابه :أن الرمحة جماز يف حق هللا تعاىل،
وأهنا عبارة عن إنعامه على عباده ( ،)2فهي نزعة اعتزالية قد حفظ هللا
منها سلف املسلمني وأئمة الدين ،فإهنم أقروا ما ورد على ما ورد،
وأثبتوا هلل تعاىل ما أثبته تعاىل له نبيه  من غري تصريف بكناية أو
جماز ،وقالوا :لسنا أغري على هللا تبارك وتعاىل من رسوله .)3( 
وقد رد ابن القيم رمحه هللا تعاىل على القائلني أبن رمحة هللا جماز،
ًردا مفصالً ،وأتى مبا ال مزيد عليه ،يف كتابه «الصواعق املرسلة على
) (1بدائع الفوائد (.)11/2
) (2الكشاف (.)15/2
) (3روح املعاين (.)62/2
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املعطلة» ولعظيم فائدهتا فإًن نسوقها إليك ابختصار:
اجلهمية وخالفته
مناقبه

الرد األول :أن اإلحلاد إما أن يكون إبنكار لفظ االسم ،أو
إحلادا ،فمن ادعى أن
يكون إبنكار معناه فإن كان إنكار لفظه ً
«الرمحن» جماز ال حقيقة فإنه جيوز إطالق القول بنفيها فال يستنكف
أن يقول ليس ابلرمحن وال الرحيم كما يصح أن يقال للرجل الشجاع
ليس أبسد على احلقيقة ،وإن قالوا :نتأدب يف إطالق هذا النفي
فاألدب ال مينع صحة اإلطالق وإن اإلحلاد هو إنكار معاين أمسائه
وحقائقها فقد أنكرمت معانيها اليت تدل عليها إبطالقها ،وما صرفتموها
إليه من اجملاز فنقيض معناها ،أو الزم من لوازم معناها ،وليس هو
احلقيقة وهلذا يصرح غالهتم إبنكار معانيها ابلكلية ويقولون هي ألفاظ
ال معاين هلا.
الرد الثاّن :إنه من أعظم احملال أن تكون رمحة أرحم الرامحني اليت
جمازا ،ورمحة العبد الضعيف القاصر املخلوق
وسعت كل شيء ً
املستعارة من ربه اليت هي من آاثر رمحة هللا حقيقية ،وهل يف قلب
احلقائق أكثر من هذا؟!!
الرد الثالث :ما رواه أهل السنن عن النيب  أنه قال« :يقول
هللا تعاىل:أان الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسًا من امسي فمن
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»(.)1
فهذا صريح يف أن اسم الرمحة مشتق من امسه الرمحن تعاىل ،فدل
على أن رمحته ملا كانت هي األصل يف املعىن كانت هي األصل يف
) (1رواه أبو داود برقم ( )2631والرتمذي برقم ( ،)2321وصححه األلباين.
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وخالفتهكانت أمساء اخللق املمدوحة مشتقة من أمساء هللا احلسىن
اللفظ ،فإذا
مناقبه
كانت أمساؤه يقينًا سابقة فيجب أن تكون حقيقة ،ألهنا لو كانت
جمازا ،لكانت احلقيقة سابقة هلا ،فإن اجملاز هو اللفظ املستعمل يف
ً
غري ما وضع له فيكون اللفظ قد مسي للمخلوق مث نقل إىل اخلالق
قطعا.
وهذا ابطل ً

الرد الرابع :إن هللا سبحانه وتعاىل فرق بني رضوانه ورمحته ،فقال
ِ
ِ ِ
شرُهم ربُّ ُهم بِر ْمحَ ٍة ِم ْنهُ وِر ْ ٍ
ٍ
يم
ض َوان َو َجنات َهلُ ْم ف َيها نَع ٌ
َ
تعاىل :يُبَ ِ ُ ْ َ ْ َ
ِ
يم )1(فالرمحة والرضوان صفته ،واجلنة ثوابه ورمحته وهي أعظم رمحة
ُمق ٌ
خلقها هللا لعباده الصاحلني (.)2
 -2أتمل ظهور آاثر رمحة هللا سبحانه على اخللق جبالء:

برمحته أرسل إلينا رسوله حممد  وأنزل إلينا كتابه كما قال
سبحانه :ونَزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْب يَ ًاان لِ ُك ِِل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َوَر ْمحَةً
ْ
ك الْكتَ َ
َ
)
3
(
وب ْشرى لِل ِ
ص َعلَى
ني ، وقال تعاىل :إِن َه َذا الْ ُق ْرَآ َن يَ ُق ُّ
ْم ْسل ِم َ
َُ َ ُ
ِ ِ
يل أَ ْكثَ َر ال ِذي ُه ْم فِ ِيه ََيْتَلِ ُفو َن * َوإِنهُ َهلًُدى َوَر ْمحَةٌ
بَِين إ ْس َرائ َ
()4
لِل ِ
صائُِر ِم ْن َربِِ ُك ْم َو ُه ًدى َوَر ْمحَةٌ
ْم ْؤمنِ َ
ني ، وقال تعاىلَ  :ه َذا بَ َ
ُ
ٍ
()5
ِ
لَِق ْوم يُ ْؤمنُو َن والتوراة املنزلة من عند هللا كانت هدى ورمحة
) (1سورة التوبة.12 :
) (2انظر خمتصر الصواعق املرسلة ( )216 :221/1وبقيت بعض الردود على القائلني
ابجملاز مل نستوفيها هنا.
) (3سورة النحل.23 :
) (4سورة النمل.11-16 :
) (5سورة األعراف.123 :
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ب أَ َخ َذ
كالقرآن،
وسى الْغَ َ
يقول هللا تعاىلَ  :ولَما َس َك َ
وخالفته
مناقبه
ت َع ْن ُم َ
ضُ
()1
ِِ
ِ
ين ُه ْم لَِرِهبِِ ْم يَ ْرَهبُو َن. 
ْاألَلْ َو َ
اح َوِيف نُ ْس َخت َها ُه ًدى َوَر ْمحَةٌ للذ َ
وما آاته هللا العبد الصاحل الذي رحل إليه موسى  هو من
الرمحة اليت يرحم هللا هبا عباده ،يقول تبارك وتعاىل :فَ َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن
ِعب ِ
اد َان آَتَ ْي نَاهُ َر ْمحَةً ِم ْن ِع ْن ِد َان َو َعل ْمنَاهُ ِم ْن لَ ُدان ِعل ًْما ،)2(وقال
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك فَ لْيَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر ِما
تعاىل :قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اَّلل َوبَِر ْمحَتِه فَبِ َذل َ
ََْي َمعُو َن.)3(

وبرمحته عرفنا من أمسائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا
ضل ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َالت بَ ْعتُ ُم
وموالًن ،قال تعاىلَ  :ولَ ْوَال فَ ْ ُ
()4
ِ ِ
ضل ِ
اَّلل َعلَْي َ
ك َوَر ْمحَتُهُ
الش ْيطَا َن إال قَل ًيال , وقال تعاىل َ ولَ ْوَال فَ ْ ُ
ت طَائَِفةٌ ِم ْن ُهم أَ ْن ي ِ
وك.)5(
ضلُّ َ
َهلَم ْ
ْ ُ

وبرمحته تطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط األرض
كفاات لألحياء واألموات ،قال تعاىل:
اشا وقر ًارا و ً
مهادا وفر ً
وجعلها ً
ِ
ِِ
ار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن
َ وم ْن َر ْمحَته َج َع َل لَ ُك ُم الل ْي َل َوالن َه َ
ضلِ ِه َولَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن.)6(
فَ ْ
) (1سورة األعراف.251 :
) (2سورة الكهف.65 :
) (3سورة يونس.52 :
) (4سورة النساء.23 :
) (5سورة النساء.223 :
) (6سورة القصص.13 :
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وخالفته أنشأ السحاب وأمطر املطر وأطلع الفواكه واألقوات
مناقبهوبرمحته
ِ
شر ٍ
واملرعى ،قال تعاىلَ  :وِم ْن آ ََايتِِه أَ ْن يُ ْر ِس َل ِِ
ات
الرَاي َ
ح ُمبَ ِ َ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ضلِ ِه
ْك ِِب َْم ِرهِ َولِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
ي الْ ُفل ُ
َوليُذي َق ُك ْم م ْن َر ْمحَته َولتَ ْج ِر َ
َولَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن ،)1(وقال عز من قائلَ  :و ُه َو ال ِذي يُنَ ِِز ُل
ش ُر َر ْمحَتَهُ.)2(
الْغَْي َ
ث ِم ْن بَ ْع ِد َما قَ نَطُوا َويَ ْن ُ

وبرمحته وضع الرمحة بني عباده ليرتامحوا هبا ،وكذلك بني سائر
أنواع احليوان ،فهذا الرتاحم الذي بينهم بعض آاثر الرمحة اليت هي
صفته ونعمته ،واشتق لنفسه منها «الرمحن والرحيم» وأوصل إىل خلقه
منها معاين خطابه برمحته وبصرهم ،ومكن هلم أسباب مصاحلهم
برمحته.

وأوسع املخلوقات عرشه ،وأوسع الصفات رمحته ،فاستوى على
عرشه الذي وسع املخلوقات ووصف نفسه بصفة رمحته اليت وسعت
كل شيء.
وبرمحته خلق اجلنة وسكاهنا وأعماهلم ،فربمحته خلقت ،وبرمحته
عمرت أبهلها ،وبرمحته وصلوا إليها ،وبرمحته طاب عيشهم فيها ،قال
ت وجوههم فَِفي ر ْمح ِة ِ
ِ
اَّلل ُه ْم فِ َيها
ََ
ين ابْ يَض ْ ُ ُ ُ ُ ْ
تعاىلَ  :وأَما الذ َ
َخالِ ُدو َن ,)3(وعن أيب هريرة  قال :قال النيب « :حتاجت اجلنة
والنار ،فقالت النار :أوثرت ِبملتكربين واملتجربين ،وقال اجلنة:
) (1سورة الروم .16
) (2سورة الشورى .12
) (3سورة آل عمران .221
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يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم؟! قال هللا تبارك وتعاىل
مايل
مناقبهال وخالفته
للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إمنا
أنت عذايب أعذب بك من أشاء من عبادي ,ولكل واحدة منهما
ملؤها ،فالنار ال متتلئ حىت يضع رجله فتقول :قط قط قط،
فهنالك متتلئ ويزوى بعضها إىل بعض ،وال يظلم هللا  -عز وج ِل
وجل  -ينشئ هلا
 من خلقه أحداً ،وأما اجلنة فإن هللا  -عز ِخلقاً» (.)1
ومن رمحته أن خلق للذكر من احليوان أنثى من جنسه ،وألقى
بينهما احملبة والرمحة ،ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل
وانتفاع الزوجني ،ومتتع كل واحد منهما بصاحبه .قال تعاىلَ  :ج َع َل
لَ ُكم ِمن أَنْ ُف ِس ُكم أَ ْزو ِ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فِ ِيه.)2(
ْ ْ
ْ َ ً
اجا َوم َن ْاألَنْ َع ِام أَ ْزَو ً

ومن رمحته أحوج اخللق بعضهم إىل بعض لتتم مصاحلهم ،ومن
متام رمحته هبم أن جعل بينهم الغي والفقري ،والعزيز والذليل ،والراعي
واملرعى ،والعاجز والقادر ،مث أفقر اجلميع إليه مث عم اجلميع برمحته.
ومن رمحته أنه خلق مائة رمحة فأنزل منها إىل األرض رمحة واحدة
نشرها بني اخلليقة ليرتامحوا هبا ،فبها تعطف الوالدة على ولدها و
الطري والوحش والبهائم ،وهبذه الرمحة قوام العامل ونظامه ،ويف احلديث
عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال« :خلق هللا مائة رمحة،
فوضع رمحة واحدة بني خلقه يرتامحون هبا ،وعند هللا تسعة
) (1متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )1132واللفظ له ،ورواه مسلم برقم (.)1211
) (2سورة الشورى .222
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وخالفته  ،ولذا فإن رمحته يف اآلخرة أوسع من رمحته يف الدنيا
وتسعون»
مناقبه
بكثري ،كما أن عقابه يف اآلخرة أعظم من عقوبته يف الدنيا بكثري،
ويف رواية« :إن هلل مائة رمحة ،أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن
واإلنس والبهائم واهلوام فبها يتعاطفون وهبا يرتامحون وهبا تعطف
تسعا وتسعني رمحة يرحم هبا عباده
الوحش على ولدها ،وأ ِخر هللا ً
يوم القيامة»( ،)2ويف رواية« :حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها
خشية أن تصيبه»(.)3
وأتمل قوله تعاىل :الر ْمحَ ُن * َعل َم الْ ُق ْرَآ َن * َخلَ َق
ِْ
سا َن ،)4(كيف جعل اخللق والتعليم ًنشئًا عن صفة الرمحة،
اإلنْ َ
متعل ًقا ابسم «الرمحن» وجعل معاين السورة مرتبطة هبذا االسم وختمها
ك ِذي ا ْجلََال ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام ،)5(فاالسم الذي
اس ُم َربِِ َ
ار َك ْ
بقوله :تَ بَ َ
تبارك ،هو االسم الذي افتتح به السورة ،إذ جميء الربكة كلها منه ،وبه
وضعت الربكة يف كل مبارك ،فكل ما ذكر عليه بورك فيه ،وكل ما
أخلي منه نزعت منه الربكة.
خمربا عن محلة العرش ومن حوله أهنم يقولونَ  :رب نَا
قال تعاىل ً
()6
ت
ت ُكل َش ْي ٍء َر ْمحَةً َو ِعل ًْما ، وقال سبحانهَ  :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
َو ِس ْع َ
) (1رواه الرتمذي يف اجلامع برقم ( )3622وصححه األلباين.
) (2رواه مسلم برقم (.)1115
) (3متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)5651ومسلم برقم ( )1151واللفظ له.
) (4سورة الرمحن .3-2
) (5سورة الرمحن .12
) (6سورة غافر .1
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ٍ (1
وخالفته) ،خيرب سبحانه عن رمحته اليت وسعت كل شيء ومشلت
مناقبه ْيء
ُكل َش
كل شيء يف العامل العلوي والسفلي ،الرب والفاجر ،املسلم والكافر،
فما من أحد إال وهو يتقلب يف رمحة هللا تعاىل آًنء الليل وأطراف
النهار ،ولكن للمؤمنني الرمحة اخلاصة هبم ،واليت يتمتعون هبا يف
ِِ
ين يَت ُقو َن
سأَ ْكتُ بُ َها للذ َ
الدارين ،ولذلك قال يف متام اآلية السابقة :فَ َ
ِ
ين ُه ْم ِِبَ َايتِنَا يُ ْؤِمنُو َن.
َويُ ْؤتُو َن الزَكاةَ َوالذ َ

فالكافر ال رمحة له يوم القيامة ،قال قتادة يف قوله تعاىل:
ت ُكل َش ْي ٍء وسعت يف الدنيا الرب والفاجر وهي يوم
َ وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
القيامة للذين اتقوا خاصة (.)2
ويف احلديث عن ابن عباس  قال :قال النيب « :قال يل
يف فرعون
جربيل :لو رأيتين وأان آخذ من حال البحر فأدسه يف ِ
خمافة أن تدركه الرمحة»( ،)3وقال « :لو يعلم املؤمن ما عند هللا
من العقوبة ما طمع يف جنته أحد ،ولو يعلم الكافر ما عند هللا من
الرمحة ما قنط من رمحته أحد»(.)4
 -3رمحة هللا تغلب غضبه:
وقد ثبت ذلك يف حديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا
 « :ملا خلق هللا اخللق كتب يف كتابه على نفسه فهو موضوع

) (1سورة األعراف .256
) (2تفسري الصنعاين .113/1
) (3صححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1353
) (4متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)6221ومسلم برقم ( )6312واللفظ له.

شرح أمساء هللا احلسىن ..الرمحن
(...الرمحن)
() 1

11

وخالفتهرمحيت تغلب غضيب»  ،ويف رواية« :إن رمحيت سبقت
مناقبه إن
عنده
غضيب»( ،)2وعند البخاري « :فهو عنده فوق العرش» وهذا
ب َربُّ ُك ْم عَلَى نَ ْف ِس ِه
احلديث موافق لقوله تعاىلَ  :ك تَ َ
الر ْمحَةَ.)3(

يقول العلماء يف ذلك :ألن الرمحة مقتضى ذاته املقدسة ،وأما
الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث ،قال الطييب:
يف سبق الرمحة إشارة إىل أن قسط اخللق منها أكثر من قسطهم من
الغضب ،وأهنا تناهلم من غري استحقاق ،وأن الغضب ال يناهلم إال
وفطيما وًنشئًا قبل
ابستحقاق ،فالرمحة تشمل الشخص جنينًا
ً
ورضيعا ً
أن يصدر منه شيء من الطاعة ،وال يلحقه من الغضب إال بعد أن
يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك (.)4
 -4هللا سبحانه وتعاىل أرحم بعباده من األم بولدها:
عن عمر بن اخلطاب  أنه قال :قدم على رسول هللا 
بسيب ،فإذا امرأة من السيب تبتغي إذ وجدت صبيًا يف السيب أخذته
فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا رسول هللا « :أترون هذه املرأة
طارحة ولدها يف النار؟» قلنا :ال وهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه
فقال رسول هللا « :هللا أرحم بعباده من هذه بولدها»(.)5
) (1متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)1132واللفظ له ،ومسلم برقم (.)6322
) (2رواه البخاري برقم (.)1122( ،)1121( ،)1156
) (3سورة األنعام.51 :
) (4فتح الباري البن حجر (.)131/6
) (5متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)5653ومسلم برقم ( )1151واللفظ له.
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رمحته بعباده أنه جيعل يوم القيامة الطويل على املؤمن،
ومنوخالفته
مناقبه
كصالة يصليها ،قال الرسول الكرمي « :والذي نفسي بيده
ليخفف على املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة
يصليها يف الدنيا»( ،)1ويعجل بكسوته يف يوم يكثر فيه العري ،ومن
رمحته بعباده مع كثرهتم أنه يظلهم يوم ال ظل إال ظله حتت عرشه ،عن
أيب هريرة  عن النيب  قال« :سبعة يظلهم هللا يف ظلِِه يوم ال
ورجل قلبه
ظل إال ظلُّه اإلمام العادل ,وشاب نشأ يف عباده ربِِه,
ٌ
معل ٌق يف املساجد ,ورجالن حتاِب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه,
ٍ
ٍ
ورجل
ورجل طلبته امرأةٌ ذات
منصب ومجال فقال :إّن أخاف هللا ٌ
ٌ
ورجل ذكر هللا
تصدق فأخفى حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه,
ٌ
خاليًا ففاضت عيناه»( )2أو يظلهم حتت ظل سوريت البقرة وآل
عمران ،قال رسول هللا « :تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإهنما
الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيابتان
أو فرقان من طري صواف»( )3أو يظلهم حتت ظل صدقاهتم ،قال
رسول هللا « :كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس،
أو قال :حىت حيكم بني الناس»( ،)4وإن من عباد هللا من هم على
كر ٍ
ظاهرا
اس من ذهب ،يظلل عليهم الغمام وهم الذين أكملوا اإلميان ً
وابطنًا ،فكما رفعوا قدر هللا يف الدنيا رفع هللا قدرهم يوم القيامة ،جاء
) (1رواه ابن حبان برقم ( )1331وقد ضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح.
) (2متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )613واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2232
) (3رواه احلاكم يف املستدرك برقم ( )1215وقال األلباين :حسن صحيح.
) (4رواه ابن خزمية برقم ( )3322واحلاكم برقم ( ،)2521وقال األلباين :إسناده
صحيح على شرط مسلم.
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وخالفته عبد هللا بن عمرو عن النيب  قالَ« :يتمعون يوم
حديث
يف
مناقبه
القيامة فيقال :أين فقراء هذه األمة؟ ،قال :فيقال هلم ماذا
عملتم؟ ،فيقولون :ربنا ابتلينا فصربان ،ووليت األموال والسلطان
غريان ،فيقول هللا جل وعال صدقتم ،قال :فيدخلون اجلنة قبل
الناس ويبقى شدة احلساب على ذوي األموال والسلطان .قالوا:
فأين املؤمنون؟ .قال :يوضع هلم كر ٍ
اس من نور ،ويظلل عليهم
الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على املؤمنني من ساعة من
هنار»(.)1
ومن رمحته أنه جعل سبعني أل ًفا من أمة حممد  يدخلون اجلنة
بال حساب وال عذاب ،فعن أيب هريرة  أن النيب  قال« :يدخل
من أميت اجلنة سبعون ألفاً بغري حساب»( ،)2ومن رمحته أنه يعد
للعباد أنو ًارا على قدر أعماهلم ،قال رسول هللا « :فيعطون نورهم
على قدر أعماهلم قال :فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل بني يديه،
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ،ومنهم من يعطى نوره مثل
النخلة بيمينه ,ومنهم من يعطى دون ذلك حىت يكون آخر ذلك
من يعطى نوره على إهبام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة»(.)3
) (1رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه ،وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
(.)3221
) (2متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)6215( )5112( )5312ومسلم برقم
( )112( )122( )126واللفظ له.
) (3رواه احلاكم يف املستدرك برقم ( )3111والطرباين برقم ( )3163وصححه األلباين
يف صحيح الرتغيب والرتهيب.
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وخالفتهآاثر رمحة أرحم الرامحني تتجلى يف ذلك اليوم ،إال أن
مناقبهومع أن
غضبه سبحانه شديد ،فيعيش املؤمن راجيًا رمحة هللا ،خائ ًفا من
سخطه وغضبه ،فال ييأس من رمحة هللا وال أيمن غضبه.
* ومن مظاهر غضب هللا على بعض العباد:
* ويل للكافرين من غضب هللا .ما جاء يف احلديث :أ من رجالً
نيب هللا ،كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال:
قال :اي م
«أليس الذي أمشاه على ِِ
الرجلني يف الدنيا قادراً على أن ميشيه
على وجهه يوم القيامة؟»(.)1
* وليحذر السائل من عقوبة هللا ،يقول النيب « :ما يزال
الرجل يسأل الناس حىت أييت يوم القيامة ليس يف وجهه ُمزعة
ٍ
حلم»( ،)2وعن عبد هللا بن مسعود  أنه قال :قال رسول هللا :
كدوحا يف وجهه يوم
«من سأل وله ما يغنيه جاءت مخو ًشا أو
ً
القيامة»(.)3
* وملن يتفكهون على حلوم الناس يف جمالسهم نصيب من غضب
هللا ،جاء يف احلديث عن النيب « من أكل حلم أخيه يف الدنيا
قرب له يوم القيامة فيقال له كله حيًا كما أكلته ميتًا ،فيأكله
) (1متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( ،)6252( )1121واللفظ له ،ومسلم برقم
(.)1226
) (2متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )2125واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2212
) (3رواه النسائي يف السنن برقم ( )1313وابن ماجة برقم ( )2212وقال األلباين عنه:
حديث صحيح.
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ويصيح» .
ويكلح
مناقبه وخالفته

* أما صاحب الوجهني ،فقد جاء يف احلديث« :من كان له
وجهان يف الدنيا كان له يوم القيامة لساانن من انر»(.)2

* وقال رسول هللا « :ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة،
العاق لوالديه ،واملرأة املرتجلة ،والديوث وثالثة ال يدخلون اجلنة
العاق لوالديه ،ومدمن اخلمر ،واملنان مبا أعطى»(.)3
 -4هللا حيب الرمحاء من عباده:
الرمحة من األخالق العظيمة والصفات اليت حيب هللا من اتصف
هبا من عباده ،فقد مدح هبا أشرف رسله  ،فقال سبحانهَ  :وَما
ِ
ني )4(ويف احلديث عن جرير بن عبد هللا
أ َْر َسلْنَ َ
اك إِال َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
 قال :قال رسول هللا « :ال يرحم هللا من ال يرحم الناس»(،)5
وجاء أيضاً «إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء»(.)6
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَنْ ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِه َما
وقال سبحانه :لََق ْد َج َ
عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم ِِبلْم ْؤِمنِني رء ٌ ِ
يم ،)7(وقال جل وعال:
وف َرح ٌ
َ ْ َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ
) (1رواه الطرباين يف املعجم األوسط برقم ( )2656بلفظه واملنذري يف الرتغيب والرتهيب
برقم ( )1131وقال األلباين :ضعيف.
) (2رواه أبو داود برقم ( )1213قال الشيخ األلباين :صحيح.
) (3رواه النسائي برقم ( ،)1313وقال الشيخ األلباين :حسن صحيح.
) (4سورة األنبياء .221
) (5رواه البخاري برقم (.)6312
) (6رواه البخاري برقم ( )1222وفيه قصة.
) (7سورة التوبة .212
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فَبِما ر ْمح ٍة ِمن ِ
ظ الْ َقل ِ
ْب َالنْ َفضُّوا
ت فَظاا غَلِي َ
ت َهلُ ْم َولَ ْو ُك ْن َ
اَّلل لِْن َ
مناقبه َ َ
وخالفته َ
َ
()1
ِ
ك ، ومن أمسائه « :نيب الرمحة» ففي احلديث عن
ِم ْن َح ْول َ
عثمان بن حنيف « :أن رجالً ضرير البصر أتى النيب  فقال:
ادع هللا يل أن يعافيي! فقال«:إن شئت أخرت لك وهو خري ،وإن
شئت دعوت ،فقال :ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي
ركعتني ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك وأتو مجه إليك مبحمد نيب
الرمحة اي حممد إين قد تو مجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى
يف»(.)2
اللهم فشفعه م
كان  يتأثر ابملواقف ،وتظهر الرمحة على قسمات وجهه ،وعن
أسامة بن زيد  قال« :أرسلت ابنة النيب  إليه إ من ابناً يل قبض
فائتنا فأرسل يقرئ ال مسالم ويقول :إ من هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل
عنده ٍ
أبجل مسمى فلتصرب ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه
أيب بن ٍ
ليأتينمها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن ٍ
كعب وزيد
جبل و ي
بن ٍ
يب
اثبت ورجال رضوان هللا عليهم فرفع إىل رسول هللا  ال م
صي
ونفسه تتقعقع قال حسبته أنمه قال :كأ مهنا شن ففاضت عيناه فقال
سعد اي رسول هللا ما هذا؟ فقال :هذه رمحة جعلها هللا يف قلوب
عباده وإمّنا يرحم هللا من عباده اليرمحاء ( ،)3وجاء يف احلديث« :ال

) (1سورة آل عمران .253
) (2رواه النسائي يف السنن الكربى برقم (،)22136( )22135( )22131
والرتمذي برقم ( ،)3512وابن ماجة ( )2325وقال الشيخ األلباين :حديث
صحيح.
) (3متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )6311( )2111واللفظ له ،ومسلم برقم
(.)313
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وخالفته إال من شقي» .
مناقبهالرمحة
تنزع

 -5كيف ينال العبد رمحة ربه!:

عرفنا الرب تبارك وتعاىل وأنه قد كتب على نفسه الرمحة فقال:
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِس ِه الر ْمحَةَ ،)2(ودعا العباد إىل رمحته ،فقال:
َ كتَ َ
ِ
ادي ال ِذين أَسرفُوا علَى أَنْ ُف ِس ِهم َال تَ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة ِ
اَّلل
َ
قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
ْ ََ
ْ
ِ
ِ
إِن اَّللَ يَغْ ِف ُر ُّ
يم ،)3(ومل ييأس
الذنُ َ
وب َمج ًيعا إِنهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ
ت ُكل َش ْي ٍء ،)4(أرسل رسوله
أحدا من رمحته فقالَ  :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ً
()5
ِ
ني ، وأنزل
 إلينا رمحة ،فقالَ  :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِال َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن
اس قَ ْد َج َ
كتابه رمحة للمؤمنني ،فقالَ  :اي أَيُّ َها الن ُ
الص ُدوِر وه ًدى ور ْمحةٌ لِل ِ
ِ ِ
ِ
ني ،)6(وأهلم من
ْم ْؤمنِ َ
َربِ ُك ْم َوش َفاءٌ ل َما ِيف ُّ َ ُ َ َ َ ُ
أراد هبم الرمحة سؤاله الرمحة  ،فقال :إِنهُ َكا َن فَ ِري ٌق ِمن ِعب ِ
ادي
ْ َ
ِ
ت َخ ْي ر الر ِِ
ني ،)7(وجعل
امح َ
يَ ُقولُو َن َرب نَا آ ََمنا فَا ْغف ْر لَنَا َو ْار َمحْنَا َوأَنْ َ ُ
ِ
وه ُه ْم فَِفي َر ْمحَ ِة
ين ابْ يَض ْ
ت ُو ُج ُ
اجلنة مستقر الرمحة فقالَ  :وأَما الذ َ
ِ
اَّلل ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن ،)8(وهذه بعض الطرق اليت يستطيع العبد أن
) (1رواه أبو داود برقم ( )1311واللفظ له والرتمذي برقم ( ،)2311وحسنه األلباين
يف صحيح الرتغيب والرتهيب.
) (2سورة األنعام.51 :
) (3سورة الزمر.53 :
) (4سورة األعراف.256 :
) (5سورة األنبياء.221 :
) (6سورة يونس.51 :
) (7سورة املؤمنون.223 :
) (8سورة آل عمران.221 :
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وخالفتهربه جل وعال -,ال حرمنا هللا منها .-
ينالمناقبههبا رمحة

 -6التقوى :وهي تقوى هللا تعاىل عن ارتكاب ما هنى عن ركوبه
فتجتنب معاصيه ،وتقواه فيما أمر به من الفرائض فيطاع
أبدائها ( ،)1قال طلق بن حبيب :التقوى :العمل بطاعة هللا على نور
من هللا رجاء رمحة هللا ،والتقوى ترك معاصي هللا على نور من هللا خمافة
()2
ت
عذاب هللا  ،وقد قال هللا تعاىل يف حمكم التنزيلَ  :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ٍ
ِ
ِِ
ين ُه ْم ِِبَ َايتِنَا
ين يَت ُقو َن َويُ ْؤتُو َن الزَكا َة َوالذ َ
سأَ ْكتُ بُ َها للذ َ
ُكل َش ْيء فَ َ
يُ ْؤِمنُو َن )3(وقد يتحصل العبد على التقوى ابلعفو ،قال تعاىلَ  :وأَ ْن
ب لِلت ْق َوى ،)4(وابلعدل ،كما يف قوله تعاىل :ا ْع ِدلُوا ُه َو
تَ ْع ُفوا أَق َْر ُ
ب لِلت ْق َوى ،)5(وبتعظيم شعائر هللا تنال التقوى ،قال عز من
أَق َْر ُ
ك ومن ي ع ِظِم َشعائِر ِ
ِ
اَّلل فَِإن َها ِم ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب،)6(
قائلَ  :ذل َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
والتقوى طريق لرمحة هللا تعاىل.
 -7اإلحسان سبب لرمحة هللا :وهو كما جاء يف حديث جربيل
الطويل عن أيب هريرة  :قال :اي رسول هللا! ما اإلحسان؟
قال«:أن تعبد هللا كأنك تراه .فإنك إن ال تراه فإنه يراك» (،)7
فأهل اإلحسان قريبون من رمحة هللا ،قال جل وعال :إِن ر ْمحةَ ِ
اَّلل
ََ
) (1تفسري الطربي (.)222/2
) (2تفسري ابن أيب حامت (.)32/2
) (3سورة األعراف.256 :
) (4سورة البقرة.131 :
) (5سورة املائدة.2 :
) (6سورة احلج.31 :
) (7رواه مسلم برقم (.)63
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ني. 
مناقبه م َن ا
يب
وخالفتهل ُْم ْحسن َ
قَ ِر ٌ
 -8اتباع القرآن والعمل به:واالستماع لقراءته ،قال جل من
ِ
ار ٌك فَاتبِعُوهُ َوات ُقوا لَ َعل ُك ْم
قائلَ  :و َه َذا كتَ ٌ
اب أَنْ َزلْنَاهُ ُمبَ َ
()2
استَ ِمعوا لَهُ وأَنْ ِ
صتُوا
أيضاَ  :وإِ َذا قُ ِر َ
تُ ْر َمحُو َن ، وقال ً
ئ الْ ُق ْرَآ ُن فَ ْ ُ
َ
لَ َعل ُك ْم تُ ْر َمحُو َن.)3(
 -9طاعة هللا ورسوله  : من أعظم أسباب الرمحة ,فاهلل تعاىل
يقول :وأ ِ
ول لَ َعل ُك ْم تُ ْر َمحُو َن ،)4(وابلتايل فإن
َطيعُوا اَّللَ َوالر ُس َ
َ
املعصية من أعظم موانع رمحة هللا تعاىل.
 -11إقام الصالة وإيتاء الزكاة  :سبب لرمحة الرب تبارك
وتعاىل :قال جل وعال :وأَقِيموا الص َال َة وَآتُوا الزَكا َة وأ ِ
َطيعُوا
َ
َ
َ ُ
ول لَ َعل ُك ْم تُ ْر َمحُو َن.)5(
الر ُس َ
 -11الدعاء حبصول الرمحة ِبسم هللا الرمحن الرحيم :قال هللا
تعاىل :وِ ِ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا.)6(
َّلل ْاأل ْ
َ

 -12وِما تنال به رمحة هللا االستغفار :قال عز من قائل:
لَ ْوَال تَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن اَّللَ لَ َعل ُك ْم تُ ْر َمحُو َن.)7(
) (1سورة األعراف.65 :
) (2سورة األنعام.255 :
) (3سورة األعراف.121 :
) (4سورة آل عمران.231 :
) (5سورة النور.56 :
) (6سورة األعراف.222 :
) (7سورة النمل.16 :
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وخالفتهجمالس الذكر  :مدعاة لنزول رمحة هللا  ,فعن أيب هريرة
-13
مناقبه
قوم يف ٍ
بيت من بيوت هللا
 قال :قال النيب « :وما اجتمع ٌ
يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده»(.)1
 -41زايرة املريض  :سبب لتحصيل رمحة هللا ,عن علي 
عن النيب  أنه قال« :من عاد أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت
َيلس ،فإذا جلس غمرته الرمحة ،فإن كان غدوة صلى عليه
سبعون ألف ملك حىت ميسي ،وإن كان مساء صلى عليه سبعون
ألف ملك حىت يصبح»(.)2
 -15رمحة اخللق  :سبب لنيل رمحة هللا ,جاء يف احلديث
()3
أيضا عن الرسول
«ارمحوا ترمحوا واغفروا يغفر هللا لكم» وجاء ً
املصطفى « :الرامحون يرمحهم الرمحن .ارمحوا من يف األرض
يرمحكم من يف السماء»(.)4
 -16العزم عند سؤال هللا سبحانه وتعاىل :عن أيب هريرة 
أن رسول هللا  قال« :ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر يل إن شئت،
) (1رواه مسلم برقم ( )1633وهو جزء من حديث.
) (2رواه النسائي يف الكربى برقم ( )1131وابن ماجة برقم ( ،)2111وقال الشيخ
األلباين :حديث صحيح.
) (3رواه أمحد يف املسند برقم ( )6512وصححه األلباين يف الرتغيب والرتهيب.
) (4رواه الرتمذي برقم ( )2312وأبو داود برقم ( )1331وقال الشيخ األلباين :حديث
صحيح.
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ارمحين إن شئت ،ليعزم املسألة فإنه ال مكره له»( )1ويف
اللهم
مناقبه وخالفته
رواية« :وليعزم يف الدعاء فإن هللا صانع ما يشاء ال مكره له»(.)2
أي :إذا دعومت هللا فاعزموا يف الدعاء ،أي :اجزموا وال ترتددوا،
من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله ،وقيل :عزم املسألة
اجلزم هبا من غري ضعف يف الطلب ،وقوله« :ال مكره له» ألن يف
االستثناء والتعليق صورة املستغي عن الشيء ،أو ألن التعليق يوهم
إمكان إعطائه على غري املشيئة ،وليس بعد املشيئة إال اإلكراه ،وهللا
ال مكره له (.)3
 -6فَانْظُر إِ َىل آ ََاث ِر ر ْمح ِة ِ
اَّلل:)4(
ََ
ْ
انظر _ رمحك هللا _ إىل آاثر رمحة الرب تبارك وتعاىل يف هذا
الكون الفسيح ،انظر إىل السماء أال تراها مسوكة أن تقع ،وهذه
األرض ال حتيد وال متيد ،فمن الذي أمسكها برمحته إال الرمحن ،قال
ك السماو ِ
ض أَ ْن
تعاىل يف حمكم التنزيل :إِن اَّللَ ميُْ ِس ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ََ
ِ
تَ ز َ ِ
ِ
َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِد ِه ،)5(مث أال ترى يف
ُ
س َك ُه َما م ْن أ َ
وال َولَئ ْن َزالَتَا إ ْن أ َْم َ
هذه الشمس اليت تبلغ حرارهتا ستة آالف درجة مئوية ،وحرارة جوفها
تبلغ عشرين مليون درجة مئوية ،وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إىل
نصف مليون كيلو مرت ،وهي تبتعد عن األرض قريبًا من ثالثة وتسعني
) (1متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )5322واللفظ له ومسلم برقم (.)1612
) (2رواه مسلم برقم (.)1613
) (3فتح الباري البن حجر (.)152/23
) (4سورة الروم.52 :
) (5سورة فاطر.12 :
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يصل إىل األرض من حرارهتا إال شيء قليل ال يتجاوز جزءًا
ميالً،
مناقبهوالوخالفته
من مليون جزء من حرارهتا ،وهو القدر املالئم حلياة البشر ،ولو كانت
خبارا
أقرب إىل األرض بقليل الحرتق هذا الكوكب وانصهر وأصبح ً
يتصاعد إىل الفضاء ،ولو كانت أبعد من ذلك بقليل ألصاب التجمد
ما على سطح األرض ،فمن الذي برمحته جعل ذلك!! إنه الرمحن،
مث انظر إىل القمر يف حجمه ومنازله وبعده من األرض ما يدل على
رمحة هللا تعاىل ،فلو كان أكرب من ذلك بقليل أو أقرب بقليل ،لكان
مد البحر كافيًا لغمر األرض بطوفان يعم كل ما عليها ( ،)1ومن
بصريا
رمحات الرب تبارك وتعاىل أن ذلل احليوان لإلنسان وجعله ً
مسيعا ً
ليبلغ اإلنسان حاجته منه قال تعاىل :أ ََوَِلْ يَ َرْوا أَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِِما
ِ
اها َهلُ ْم فَ ِم ْن َها َرُكوبُ ُه ْم
َع ِملَ ْ
ت أَيْ ِدينَا أَنْ َع ًاما فَ ُه ْم َهلَا َمال ُكو َن * َوذَللْنَ َ
ب أَفَ َال يَ ْش ُك ُرو َن.)2(
َوِم ْن َها َأيْ ُكلُو َن * َوَهلُْم فِ َيها َمنَافِ ُع َوَم َ
شا ِر ُ
وانظر إىل آاثر رمحة الرمحن يف بي اإلنسان ،قال تعاىلَ  :ه ْل
ان ِح ِ
أَتَى َعلَى ِْ
ورا * إِان َخلَ ْقنَا
سِ ٌ
ني م َن الد ْه ِر َِلْ يَ ُك ْن َش ْي ئًا َم ْذ ُك ً
اإلنْ َ
شٍ ِِ
ِ
ِ
ِْ
ريا ،)3(الرمحن
سا َن ِم ْن نُطْ َف ٍة أ َْم َ
اج نَ ْب تَليه فَ َج َعلْنَاهُ َمس ًيعا بَص ً
اإلنْ َ
جل يف عاله برمحته أوجد اإلنسان وبرمحته رعاه يف بطن أمه يف
ظلمات ثالث ،ال حول له وال قوة ,أيتيه طعامه وشرابه وهو يف قرار
مكني وحصن أمني ،برمحته سهل له املخرج ،وبرمحته رقق له قلب أمه
حىت تقبل عليه فتقبله وتضمه بعد ذلك اجلهد اجلهيد الذي أصاهبا،

) (1انظر مباحث يف إعجاز القرآن ،أ.د .مصطفى مسلم (.)231 :235
) (2سورة يس.13-12 :
) (3سورة اإلنسان.1-2 :
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هداه ودله على طعامه ،وبرمحته رقق له قلب أبيه حىت سعى
وبرمحته
مناقبه وخالفته
يف حتصيل لقمته وتسهيل معيشته ،خلقه خلقة سوية ووهبه عقالً
يدرك به حماسن األمور من مساوئها وما ذاك إال أنه الرمحن جل يف
عاله ،برمحته أحاطه مبننه ونعمه وأرسل له رسله لريشدوه إىل جناته
وسعادته ،وخصه برسول اهلدى والرمحة َ وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِال َر ْمحَةً
ِ
ني .)1(قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل ( :فإن رمحته متنع إمهال
لل َْعالَ ِم َ
عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كماهلم ،فمن أعطى اسم
الرمحن حقه عرف أنه متضمن إلرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من
تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكأل وإخراج احلب فاقتضاء الرمحة ملا
حتصل به حياة القلوب واألرواح أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة
األبدان واألشباح ،لكن احملجوبون إّنا أدركوا من هذا االسم حظ
أمرا وراء ذلك)( ،)2ومن
البهائم والدواب ,وأدرك أولو األلباب منه ً
رمحته أن هداه لإلسالم ووفقه لإلميان دوّنا سبب منه بل بفضل حمض
من الرمحن الرحيم ،ومن رمحته أن شرع لعباده هذه الشريعة فأوجب
فيها ومنع ،وأحل وحرم ،فها هي الصالة أعظم رمحة من هللا لعباده
املؤمنني ،صلة بني العبد وربه ،سلوة له وأنس خبالقه ،فمن ذا الذي
أيذن لرعيته أن يلجوا عليه يف اليوم مرات عديدة ،قال أبو بكر
املزين:من مثلك اي ابن آدم! خلى بينك وبني احملراب وبني املاء ،كلما
شئت دخلت على هللا عز وجل ،وليس بينك وبينه ترمجان .مث إنه
أذن لعبده أن يرفع له حوائجه يف أي وقت شاء ،أبية أمنية شاء ،أبية
) (1سورة األنبياء.221 :
) (2مدارج السالكني البن القيم اجلوزية (.)21/2
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فأي رمحة أعظم من هذه الرمحة!!
شاء،وخالفته
لغةمناقبه

وال أعظم من هذا احلديث الذي تتجلى فيه الرمحة اإلهلية كأظهر
ما تكون يف ذلك اليوم العصيب ،روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن
رجل
ابن مسعود  أن رسول هللا  قال« :آخر من يدخل اجلنة ٌ
فهو ميشي مرًة ويكبو مرًة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها,
التفت إليها فقال :تبارك الذي ناّن منك لقد أعطاّن هللا شيئاً ما
رب
أعطاه أح ًدا من األولني واآلخرين ,فرتفع له شجرةٌ فيقول :أي ِِ
أدنين من هذه الشجرة ألستظل بظلِِها وأشرب من مائها؛ فيقول
هللا عز وجل :اي ابن آدم لعلِِي إن أعطيتكها سألتين غريها ,فيقول:
رب ويعاهده أن ال يسأله غريها وربُّه يعذره ألنه يرى ما ال
ال اي ِِ
فيستظل بظلِِها ويشرب من مائهاُ ,ث
صرب له عليه فيدنيه منها
ُّ
رب أدنين من
ترفع له شجرةٌ هي أحسن من األوىل فيقول :أي ِِ
هذه ألشرب من مائها وأستظل بظلِِها ال أسألك غريها؛ فيقول :اي
ابن آدم أِل تعاهدّن أن ال تسألين غريها؟ فيقول :لعلِِي إن أدنيتك
منها تسألين غريها فيعاهده أن ال يسأله غريها ,وربُّه يعذره ألنه
فيستظل بظلِِها ويشرب من
يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها
ُّ
مائهاُ ,ث ترفع له شجرةٌ عند ِبب اجلنة هي أحسن من األوليني؛
رب أدنين من هذه ألستظل بظلِِها وأشرب من مائها ال
فيقول :أي ِِ
أسألك غريها؛ فيقول :اي ابن آدم أِل تعاهدّن أن ال تسألين غريها؟
رب هذه ال أسألك غريها وربُّه يعذره ألنه يرى ما ال
قال :بلى اي ِِ
صرب له عليها فيدنيه منها فإذا أدانه منها ,فيسمع أصوات أهل
اجلنة فيقول :أي رب أدخلنيها فيقول :اي ابن آدم ما يصريين منك
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وخالفته أعطيك ُّ
أيرضيك أن
مين
الدنيا ومثلها معها قال :اي ِِ
رب أتستهزئ ِِ
مناقبه
ٍ
رب العاملني؟ فضحك ابن مسعود فقال :أال تسألوين مم
وأنت ُّ
أضحك؟ فقالوا :مم تضحك؟ قال :هكذا ضحك رسول هللا 
فقالوا :مم تضحك اي رسول هللا؟ قال«:من ضحك رب العاملني
رب العاملني؟ فيقول إّن ال أستهزئ
مين وأنت ُّ
حني قال أتستهزئ ِِ
ولكين على ما أشاء قادر»(.)1
منك ِِ
 -7آاثر التعبد ِبسم هللا الرمحن الرحيم (:)2

التعبد ابسم هللا الرمحن الرحيم يورث حمبة العبد لربه وشوقه إليه
ألن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وكيف ال حيب
اإلنسان من أفاض عليه رمحته وعطفه ومتعه بفضله وكرمه ومنته ،مث
أن التعبد ابمسه الرمحن يورث إحسان الظن به تعاىل ،وقد قال العز بن
عبد السالم:من عرف سعة رمحة هللا كان حاله الرجاء ( .)3ومن
إحسان الظن ابهلل تعاىل أن العبد إذا نزلت به بلية أو حلت بداره
مصيبة أحسن الظن بربه تعاىل ورأى ذلك االبتالء رمحة ،أمل يسم النيب
 الطاعون رمحة؟! ففي حديث عائشة  ملا سألت النيب  عنه
قالت« :فأخربين أنمه عذاب يبعثه هللا على من يشاء ,وأن هللا جعله
ٍ
صابرا
رمحةً للمؤمنني ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده ً
حمتسبًا ,يعلم أنمه ال يصيبه إال ما كتب هللا له إال كان له مثل أجر
خمتصرا برقم ( )6512ومسلم برقم (.)221
) (1رواه البخاري
ً
) (2مستفادة من كتاب التعبد ابألمساء والصفات لألستاذ :وليد بن فهد الودعان.
) (3خمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد (.)121-123

شرح أمساء هللا احلسىن ..الرمحن

15

(...الرمحن)

ٍ
وخالفتهلو مل يكن يف البالء إال تكفري الذنوب لكفى ذلك فضل
مناقبه»( ،)1و
شهيد
من هللا ورمحة ،والتعبد ابسم هللا الرمحن الرحيم يورث احلياء من الرب
سبحانه ,فإذا أتمل العبد إحسان هللا إليه ورمحته به استحيا منه
واستعظم يف نفسه معصية هذا الرب اجلليل«وهللا أحق أن يُستحيا
منه من الناس» ( ،)2والتعبد ابسم هللا الرمحن الرحيم يورث رمحة
اخللق ،فمن استشعر رمحة هللا وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على
قلبه رمحة اخللق؛ ولذا كان النيب  أرحم اخللق ابخللق ومساه ربه
رحيما فقالِِ  :بلْم ْؤِمنِني رء ٌ ِ
يم ،)3(وكذلك ما ورد عن
وف َرح ٌ
ُ َ َُ
ً
عائشة رضي هللا عنها يف هذا الباب أهنا قالت :قدم ًنس من
األعراب على رسول هللا  فقالوا :أتقبهلون صبيانكم؟!! فقالوا :نعم،
فقالوا :لكنها وهللا ما نقبهل!! فقال رسول هللا « :وأملك إن كان هللا
نزع منكم الرمحة!!»( ،)4وتتبني آاثر رمحته  حينما رأى ابنه إبراهيم
يصارع سكرات املوت ،فعن أنس بن مالك  قال :دخلنا مع
ٍ
ظئرا إلبراهيم ,فأخذ رسول
رسول هللا  على أيب سيف القني وكان ً
هللا  إبراهيم فقبمله ومشمه مثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جيود
بنفسه ,فجعلت عينا رسول هللا  تذرفان ،فقال له عبد الرمحن بن
عوف  وأنت اي رسول هللا! فقال«:اي ابن ٍ
عوف إهنا رمحة» مثم
أتبعها أبخرى فقال «:إن العني تدمع والقلب حيزن ,وال نقول إال
) (1رواه البخاري برقم (.)6115( )3121
) (2قطعة من حديث رواه أبو داود برقم ( )1221وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود.
) (3سورة التوبة.212 :
) (4متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )5332ومسلم برقم (.)1321

شرح أمساء هللا احلسىن ..الرمحن
(...الرمحن)

16

وخالفتهنا وإان بفراقك اي إبراهيم حملزونون» (.)1
ما
يرضى ربُّ
مناقبه

هذا وإن رمحة هللا تعاىل اخلاصة قريبة من أهل واليته ال أهل
عصيانه ,فقد قال الرمحن الرحيم يف كتابه الكرمي :نَبِئ ِعب ِ
َّن
ادي أِِ
ِْ َ
ِ
ِ
يم ،)2(مث إن على
يم * َوأَن َع َذ ِايب ُه َو ال َْع َذ ُ
أ ََان الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ
اب ْاألَل ُ
العبد أن يسعى حثيثًا لنيل رمحة هللا يف اليوم اآلخر ،فما رمحته يف
الدنيا إال جزء من تسع وتسعني رمحة يف اآلخرة ،واحملروم من مل حيظ
بشيء من هذه الرمحة العظيمة ،وهذه النقطة حتتاج إىل أتمل منك
صادق وفقك هللا وأنت ترى عظم رمحة هللا يف الدنيا ،وظهور آاثرها
الواسعة ،فكيف حيرم العبد رمحته اليت هي أضعاف مضاعفة من رمحة
الدنيا ،وهل هذا إال دليل على سوء عمل العبد ،وقبيح فعله ،وعظم
ذنبه وإال ما الذي حرمه هذه الرمحة العظيمة ،وأخرجه من دائرهتا إىل
سخط هللا وغضبه .وما هذه اآلاثر إىل قطرات يف حبر زاخر وزهور من
بستان عامر ،ولو سودت الدواوين وامتألت األوراق ما أدرك العبد
نزرا قليالً َ ولَ ْو أَمنَا ِيف ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن
من معاين وأسرار أمساء هللا إال ً
ات
َش َج َرةٍ أَق َْال ٌم َوالْبَ ْح ُر َميُ ُّدهُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ َس ْب َعةُ أ َْحبُ ٍر َما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ِ
اَّلل.)3(

) (1متفق عليه ،رواه البخاري برقم ( )2132واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1325
) (2سورة احلجر.52-13 :
) (3سورة لقمان.11 :
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هللا الرمحن الرحيم أن يرمحنا برمحته ،وأن يعاملنا مبا هو
مناقبهأسأل
وخالفته
أهله ،وال يعاملنا مبا حنن أهله ،وأن يرمحنا فوق األرض ،وحتت
األرض ،ويوم العرض سبحانك اللهم وحبمدك ,أشهد أن ال إله إال
أنت ,أستغفرك وأتوب إليك.

