اسم اهلل الرؤوف
بني انفراده واقرتانه بالرحيم ،واتصاف غريه به
يف القرآن الكريم
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ملخص
موضوع البحث:
اسم اهلل الرؤوف بني انفراده واقرتانه بالرحيم ،واتصاف غريه به يف القرآن الكريم

هدف البحث الرئيس:
البحث يف اسم اهلل الرؤوف ،واستخراج الدالالت واحلكم من آيات القرآن الكريم
الوارد فيها ،بغرض الوصول للتدبر األمثل ،واهلداية إىل حتقيق اإليامن والعبودية هلل،
والوصول ملواطن اإلعجاز يف القرآن الكريم ،والكشف عن األرسار البالغية فيه.

مشكلة البحث:
تتبع اآليات القرآن الكريم ،التي اقرتن فيها اسم اهلل الرؤوف بالرحيم ،ودراستها
دراسة حتليلية واستنباط األرسار والنكات البالغية منها.

أهم النتائج:
توصلت إىل نتائج منها :أن أسامء اهلل كلها أسامء حسن وكامل ،فإذا جاء االسم منفردا
دل عىل حسن وكامل ،وإذا اقرتن باسم آخر دل عىل حسن فوق حسن ،وكامل فوق كامل،
واسم اهلل الرؤوف اسم يدل عىل كامل الوصف بالعطف واحلنان والرأفة والرمحة ،فاهلل
املتعطف عىل املذنبني واملبالغ يف رمحته بكل أمور العباد الدينية والدنيوية.

وأوىص البحث:
 دراسة أسامء اهلل احلسنى ورس اقرتان بعضها ببعض ،واستنباط ِاحلكم واألحكام
البالغية من هذه األسامء.
 دراسة أسامء اهلل احلسنى يف سورة من سور القرآن ،ودراسة العالقة بني هذه األسامءوحمور السورة العام.
كلامت دالة :أسامء اهلل الرؤوف ،الرحيم ،اقرتان ،القرآن الكريم.
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املقدمة
احلمد هلل الرؤوف الرحيم ،املوصوف بكامل الرمحة وسعة الرب واإلحسان ،وكثرة
املواهب واحلنان والرأفة ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحابته
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
إن معرفة أسامء اهلل تعاىل احلسنى الواردة يف كتاب اهلل  وسنة نبيه  واحلرص عىل
معرفة معانيها والتعبد هلل تعاىل هبا مما حيقق اإليامن والعبودية واإلحسان والتقوى هلل  ،قال
تعاىل:

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [سورة

األعراف]180:

ومن أعظم جماالت التدبر ،تدبر آيات القرآن الكريم املتعلقة بأسامء اهلل وصفاته ،سواء
جاءت منفردة أو مقرتنة بغريها ،مما ختمت هبا كثري من آيات القرآن الكريم عىل اختالف
موضوعاهتا ،فهي السبيل إىل تدبره والوقوف عىل مواطن إعجازه والكشف عن بالغته
وأرساره.
وأسامء اهلل احلسنى التي ختمت هبا أكثر آيات القرآن الكريم قد جاءت عىل أكمل وجه
يف تناسبها بسياق اآلية وموضوعها.
ومن هذه األسامء احلسنى الواردة يف كتاب اهلل اسم :الرؤوف ،وقد ورد يف عرش آيات،
اقرتن يف ثامن مواضع منها بالرحيم ،واقرتن بالعباد يف آيتني.
ونظرا ألمهية هذا املوضوع ،رغبت يف الكتابة فيه ومجع شتاته ،وإبراز ما فيه من أرسار
ونكات لطيفة ،وحكم بالغية.

أسباب اختيار املوضوع:
جاء اختيار هذا املوضوع لعدة أسباب ،أمجلها فيام ييل:
 -1تعلقه بكتاب اهلل تعاىل وتفسريه ،وكفى به رشفا وعل ًام.
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 -2أن هذا املوضوع متعلق بمعرفة أسامء اهلل احلسنى الواردة يف كتابه والتي ختمت هبا بعض
آياته ،ومعرفة هذه األسامء ركن من أركان اإليامن ،ومعرفتها وفهمها مما يييد إيامن العبد
بربه وتعلقه به حبا وتقربا إليه بدعائه وبعبادته.
 -3معرفة إعجاز القرآن الكريم والوقوف عىل بالغته وأرساره الكامنة من خالل معرفة هذا
االسم اجلليل ورس اقرتانه بغريه ،ويف هذا تدبر وتأمل وغوص يف أرسار كتاب اهلل الكريم.
 -4حاجة املكتبة القرآنية إىل مثل هذه األبحاث التي تُعنى بإبراز جانب من جوانب اإلعجاز
البياين يف ألفاظ آيات القرآن الكريم.
فلهذه األسباب وغريها عقدت العيم عىل كتابة هذا البحث ،وأسأل اهلل التوفيق
والسداد والقبول.

خطة البحث:
جاء البحث يف :مقدمة ،وثالثة مباحث وخامتة ،وفهارس.
املقدمة :اشتملت عىل أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع.

املبحث األول :تعريف اسم اهلل الرؤوف والرحيم ودالالهتام ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف اسم اهلل الرؤوف وداللته.
املطلب الثاين :تعريف اسم اهلل الرحيم وداللته.
املطلب الثالث :القراءات الواردة يف الرؤوف.

املبحث الثاين :اسم اهلل الرؤوف ومناسبة اقرتانه باسم الرحيم ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :اسم اهلل الرؤوف مقرتن بالرحيم.
املطلب الثاين :اسم اهلل الرؤوف مقرتن بالعباد.

املبحث الثالث :اسم اهلل الرؤوف واطالقه عىل غري اهلل ،ووصف النبي  به.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
ثبت املصادر واملراجع.
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املنهج املتبع يف كتابة البحث:
سلكت يف البحث املنهج االستقرائي التحلييل ،وكان عىل النحو التايل:
أوالً :حرص اآليات التي ورد فيها اسم اهلل الرؤوف ،وقد جاء يف عرشة مواضع من كتاب اهلل،
ثم درستها دراسة تفسرييه ،مع بيان رس اقرتانه بالرحيم ،وجميئه مقرتنا بالعباد ،وما كان وصفا
للنبي  به ،مع إبراز ما فيه من أرسار بالغية ولطائف دقيقة أشارت إليها اآليات وذكرها
أهل التفسري.
ثاني ًا :عيو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
ثالث ًا :ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها مع احلكم عليها ما أمكن.
رابع ًا :التعريف باألعالم تعريفا موجي ًا إال ما ظهرت شهرته.
خامس ًا :توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.
سادس ًا :وضع فهرس للمصادر واملراجع.
آمل أن أكون وفقت يف اإلسهام يف خدمة كتاب اهلل ،وإبراز يشء من هداياته ،واهلل
املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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املبحث األول
تعريف اسم اهلل الرؤوف والرحيم ودالالهتام.
املطلب األول :تعريف اسم اهلل الرؤوف وداللته.
الرؤوف من الفعل رأف والرأفة :الرمحة ،وقيل :أشد الرمحة؛ رأف به يرأف ورئف
ورؤف رأفة ورآفة ،روف رأف :قال اهلل :

{ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ } [سورة النور]2:

قال الفراء :الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة قال اليجاج :معنى (ال تأخذكم هبام
رأفة) ،أي ال ترمحومها فتسقطوا عنهام ما أمر اهلل به من احلد (.)1
(قال أبو زيد :يقال رؤفت بالرجل أرؤف به رأفة ورآفة ورأفت أرأف به ورئفت به
رأفا كل من كالم العرب؛ فهو رؤوف عىل فعول ،قال ابن األعرايب :الرأفة الرمحة .وقال
الفراء :يقال رئف ،بكرس اهلمية ،ورؤف .ابن سيده :ورجل رؤف ورؤوف ورأف.
قال أبو عبيدة« :رؤف» :فعول من الرأفة ،وهي أشدّ الرمحة ،وقال « َر ُؤف» فعول من الرأفة
وهي أرق الرمحة ،قال كعب بن مالك األنصاري :نطيع نب ّينا ونطيع ر ّبا  ..هو الرمحن كان بنا
رءوفا)(.)2
ِ
()3
ينهام َأ ميضا َو َذل ِ َك
الر م َ
محة َواحد َوقد فرقوا َب َ
قال اليجاج " :الرؤوف ُي َقال إِن الرأفة َو َّ
َأن الرأفة ِه َي املمني َلة ال َّثانِ َية ُي َقال َ
فالن َر ِحيم َفإِذا اشتدت َرمحته َف ُه َو رؤوف"(.)4
"رءوف مفردُ ،ر َؤفا ُء :صفة مش َّبهة ّ
الرءوف:
رؤ َ
تدل عىل الثبوت من ُ
ف بـ :عطوف حنون ،و َّ
اسم من أسامء اهلل احلسنى ،ومعناه :املُتع ِّطف عىل املُذنبني بالتَّوبة وسرت عيوهبم واملبالغ يف
( )1هتذيب اللغة ،األزهري ( ،)173 -171/15لسان العرب لسان ابن منظور (.)112 /9
( )2انظر :هتذيب اللغة ،األزهري ( ،)171/15لسان العرب ،ابن منظور( ، )112 /9جماز القرآن ،أبو عبيدة (.)270 /1
( )3إبراهيم بن الرسي بن سهل ،أبو إسحاق اليجاج :عامل بالنحو واللغة ،ولد ومات يف بغداد سنة 311هـ ،له معاين القرآن
واعراب القرآن ،األعالم لليركيل (.)40 /1
( )4تفسري أسامء اهلل احلسنى ،اليجاج( ،ص.)62 :
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يشق عليهم { ﮩ ﮪ
رمحته بعباده ،واملُخ ِّفف عن عباده بعدم حتميله إ ّياهم من العبادات ما ّ

ﮫ} "(.)1

والرأفة يف حق اهلل تعاىل ،تتلخص يف:
 -1امتنان اهلل عىل خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم.
 -2أن من رأفة اهلل ورمحته بالناس أن بني هلم حقه ووفقهم للقيام به ،وحذرهم من غضبه
وزجرهم عن الغي والفساد يف حقه وحق العباد.
 -3من رأفة اهلل ورمحته بالناس أن كلفهم بام يطيقون ،وسيجازهيم عليها باجلياء احلسن يف
اجلنة.
قال ابن سعدي(" :)2الرؤوف أي :شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورمحته هبم أن يتم
عليهم نعمته التي ابتدأهم هبا ،ومن رأفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق عباده ،ومن رأفته
خوف العباد ،وزجرهم عن الغي ،والفساد كام قال تعاىل { :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ورمحته أنه ّ
ﮙ ﮚ} [سورة

الزمر ،]16:فرأفته ورمحته سهلت هلم الطرق التي ينالون هبا اخلريات ورأفته

ورمحته ،حذرهتم من الطرق التي تقيض هبم إىل املكروهات فنسأله تعاىل أن يتمم علينا إحسانه
بسلوك الرصاط املستقيم ،والسالمة من الطرق التي تفيض بسالكها إىل اجلحيم"(.)3
وج َّل ،وذلك من اسمه (الرؤوف) ،وهو ثابت
(الرؤوف" :صفة خرب َّية ثابتة هلل َع َّي َ
بالكتاب العييي ،الدليل :قوله تعاىل{ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ}

[سورة النور ،]20:وقوله تعاىل:

{ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [سورة

احلرش ،]10:والرأفة أشد وأبلغ من الرمحة.

( )1معجم اللغة العربية املعارصة ،د أمحد عبد احلميد (.)838 /2
( )2عبد الرمحن بن نارص السعدي ،من علامء القصيم برع يف فنون شتى وألف مؤلفات كثرية ،تويف سنة 1376هـ ،مشاهري
علامء نجد ،عبد الرمحن آل الشيخ ص ،292معجم املفرسين ،عادل نوهيض.279/1
( )3تفسري أسامء اهلل احلسنى ،عبد الرمحن السعدي (ص.)199 :
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قال ابن جرير :قوله تعاىل { :ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ} [سورة البقرة ]143:أنه هبم لذو
رأفة ورمحة؛ فمن رأفته هبم ،ورمحته هلم ،أمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،وسخر
لكم ما وصف يف هذه اآلية تفضال منه عليكم بذلك.
الرؤوف :هو الرحيم العاطف برأفته عىل عباده ،وقال بعضهم :الرأفة
قال اخلطايبَّ :
أبلغ الرمحة وأرقها ،ويقالَّ :
إن الرأفة أخص والرمحة أعم ،وقد تكون الرمحة يف الكراهة
للمصلحة ،وال تكاد الرأفة تكون يف الكراهة؛ فهذا موضع الفرق بينهام)(.)1

املطلب الثاين :تعريف اسم اهلل الرحيم ،ودالالته
رحيم فعيل بمعنى فاعل( ،قال األزهري :وال جيوز أن يقال رمحن إال هلل  ،وفعالن
من أبنية ما يبالغ يف وصفه ،فالرمحن الذي وسعت رمحته كل يشء ،فال جيوز أن يقال رمحن
لغري اهلل؛ وحكى األزهري عن أيب العباس يف قوله الرمحن الرحيم :مجع بينهام ألن الرمحن
عرباين والرحيم عريب؛ وأنشد جلرير:
لن تدركوا املجد أو ترشوا عباءكم  ...باخلي ،أو جتعلوا الينبوت ضمرانا
أو ترتكون إىل القسني هجرتكم ... ،ومسحكم صلبهم رمحان قربانا؟
وقال ابن عباس :مها اسامن رقيقان أحدمها أرق من اآلخر ،فالرمحن الرقيق والرحيم
العاطف عىل خلقه بالرزق؛ وقال احلسن :الرمحن اسم ممتنع ال يسمى غري اهلل به ،وقد يقال
رجل رحيم.
قال اجلوهري :الرمحن والرحيم اسامن مشتقان من الرمحة ،ونظريمها يف اللغة نديم
وندمان ،ومها بمعنى ،وجيوز تكرير االسمني إذا اختلف اشتقاقهام عىل جهة التوكيد كام يقال
فالن جاد جمد ،إال أن الرمحن اسم خمتص هلل تعاىل ال جيوز أن يسمى به غريه وال يوصف ،أال
ترى أنه قال :قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن؟

( )1صفات اهلل عي وجل الواردة يف الكتاب والسنة ،السقاف ،ص  ،167وهلل األسامء احلسنى ،اجلليل ،ص.535
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فعادل به االسم الذي ال يرشكه فيه غريه ،ومها من أبنية املبالغة ،ورمحن أبلغ من
رحيم ،والرحيم يوصف به غري اهلل تعاىل فيقال رجل رحيم ،وال يقال رمحن ،وكان مسيلمة
الكذاب يقال له رمحن الياممة ،والرحيم قد يكون بمعنى املرحوم.
والرمحة يف بني آدم عند العرب :رقة القلب وعطفه ،ورمحة اهلل :عطفه وإحسانه
ورزقه ،والرحم بالضم :الرمحة ،وما أقرب رحم فالن إذا كان ذا مرمحة وبر أي ما أرمحه
وأبره)()1
ِ
الرمحة والشفقة ،أب ،شيخ
ور َمحاء :صيغة مبالغة من رح َم :كثري ّ
( َرحيم :رحيمون ُ
رحيم  -إنه حاكم عادل بني الناس ،رحيم بالضعفاء{-ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

الرفيق باملؤمنني ،والعاطف عىل
الرحيم :اسم من أسامء اهلل احلسنى ،ومعناهَّ :
ﭚ ﭛﭜ } َّ
بالرزق ،واملثيب عىل العمل {ﭛﭜ}) (.)2
خلقه ِّ
واسم اهلل الرحيم :دال عىل الرمحة الفعلية ،بخالف اسم اهلل الرمحن ،فإنه دال عىل
الرمحة الذاتية.
قال ابن القيم(" :)3الرمحن دال عىل الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال عىل
تعلقها باملرحوم فكان األول للوصف والثاين للفعل فاألول دال أن الرمحة صفته والثاين دال
عىل أنه يرحم خلقه برمحته")4(.
قال ابن عثيمني(( :)1قوله { :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ } يدل عىل أن كل يشء
وصله علم اهلل ،وهو واصل لكل يشء ،فإن رمحته وصلت إليه ،ألن اهلل قرن بينهام يف احلكم
( )1لسان العرب  ،ابن منظور(.)231 /12
( )2معجم اللغة العربية املعارصة  ،د .أمحد عبد احلميد(.)873 /2
( )3شمس الدين ،أبو عبد اهلل ،حممد بن أيب بكر ،الدمشقي ،األصويل ،املفرس ،النحوي ،املعروف بابن ِّقيم اجلوزية ،ولد
691هـ ،الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية أخذ عنه ،وامتحن وأوذي وحبس معه ،له :زاد املعاد ،والتبيان يف أقسام القرآن،
وغريها ،تويف عام  751هـ ،بغية الوعاة ،السيوطي  ،62/1طبقات املفرسين ،السيوطي(.)96-94 /2
( )4بدائع الفوائد ،ابن القيم (.)34 / 2
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{ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ }  ،الرمحة صفة ثابته من صفات اهلل عي وجل وهي
الرمحة العامة التي تشمل مجيع املخلوقات ،حتى الكفار ،ألن اهلل قرن الرمحة هذه مع العلم،
فكل ما بلغه علم اهلل ،وعلم اهلل بالغ لكل يشء ،فقد بلغته رمحته ،فكام يعلم الكافر ،يرحم
الكافر أيض ًا ،لكن رمحته للكافر رمحة جسدية بدنية دنيوية قارصة غاية القصور بالنسبة لرمحة
املؤمن ،فالذي يرزق الكافر هو اهلل الذي يرزقه بالطعام والرشاب واللباس واملسكن واملنكح
وغري ذلك ،أما املؤمنون ،فرمحتهم رمحة أخص من هذه وأعظم ،ألهنار رمحة إيامنية دينية
دنيوية.
وقال تعاىل:

{ ﰑ ﰒ ﰓ } [سورة

األحزاب ﴿ ،]43:ﰒ ﴾ :متعلق بـ

(رحيم) ،وتقديم املعمول يدل عىل احلرص ،فيكون معنى اآلية :وكان باملؤمنني ال غريهم
رحي ًام ،وقال{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [سورةغافر .]7 :الرمحة التي هنا غري الرمحة
التي هناك ،هذه رمحة خاصة متصلة برمحة اآلخرة ال يناهلا الكفار ،بخالف األوىل .هذا هو
اجلمع بينهام ،وإال فكل مرحوم ،لكن فرق بني الرمحة اخلاصة والرمحة العامة) (.)2
والرحيم :وصف من الرمحة ،وهي صفة تقتيض النفع ملحتاجه .وقد تتعاقب الصفتان،
واجلمع بينهام يفيد ما ختتص به كل صفة منهام ويؤكد ما جتتمعان عليه(.)3

الفرق بني الرأفة والرمحة:
الرأفة أخص من الرمحة ،وهي مبالغة يف الرمحة وهي أشدها وأرقها ،وهي مبالغة يف
رمحة خاصة ،وتكون يف دفع مكروه وإزالة رضر ،ال يف إفضال وإنعام ،بينام الرمحة تشمل

( )1حممد بن صالح العثيمني ،ولد يف عنيية عام 1347هـ ،تعلم القرآن ،وخمترصات املتون يف احلديث والفقه ،ودرس عيل
يد الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي ،له رشح ثالثة األصول ،والرشح املمتع يف الفقه ،تويف 15شوال 1421هـ.
( )2انظر :رشح العقيدة الواسطية  ،ابن عثيمني (ص.)249-250 :
( )3التحرير والتنوير ،ابن عاشور(.)325 /17
10

الرأفة واإلفضال واإلنعام " ،قدم ذكر الرأفة عىل الرمحة؛ ألن الرأفة تكون يف دفع املكروه،
والرمحة تكون يف إيصال اخلري ،فقدمت الرأفة عىل الرمحة؛ ألن السالمة أوال ثم الغنيمة"(.)1
قال الرازي (" :)2ا ملسألة األوىل :قال القفال رمحه اهلل :الفرق بني الرأفة والرمحة أن
الرأفة مبالغة يف رمحة خاصة وهي دفع املكروه وإزالة الرضر كقوله { :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}

[سورة النور]2:أي ال ترأفوا هبام فرتفعوا اجللد عنهام ،وأما الرمحة فإهنا اسم جامع يدخل فيه ذلك
املعنى ويدخل فيه االفضال واإلنعام ،فذكر اهلل تعاىل الرأفة أوال بمعنى أنه ال يضيع أعامهلم
وخيفف املحن عنهم ،ثم ذكر الرمحة لتكون أعم وأشمل ،وال ختتص رمحته بذلك النوع بل هو
رحيم من حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معا"(.)3
وزاد الطاهر ابن عاشور(" :)4وأيا ما كان معنى الرأفة فاجلمع بني رءوف ورحيم يف
اآلية يفيد توكيد مدلول أحدمها بمدلول اآلخر باملساواة أو بالييادة ،وأما عىل اعتبار تفسري
املحققني ملعنى الرأفة والرمحة فاجلمع بني الوصفني إلفادة أنه تعاىل يرحم الرمحة القوية
ملستحقها ويرحم مطلق الرمحة من دون ذلك"(.)5

( )1التفسري البياين ملا يف سورة النحل من دقائق املعاين  ،القدومي (ص.)15 :
( )2حممد بن عمر بن احلسني ،اإلمام فخر الدين الرازي  ،الشافعي املفرس املتكلم ،ولد سنة  544هـ ،كان من تالمذة
البغوي ،كان فريد عرصه ونسيج وحده ،وله :التفسري الكبري ،واملحصول يف أصول الفقه،وغريها.تويف 606هـ .طبقات
املفرسين ،السيوطي( ،)115األعالم ،اليركيل(.)313/6
( )3مفاتيح الغيب ،الرازي (.)94-93 /4
( )4حممد الطاهر ابن عاشور ،رئيس املفتني املالكيني بتونس ،وشيخ جامع الييتونة ،ولد عام  1296هـ ،وهو من أعضاء
املجمعني العربيني يف دمشق والقاهرة ،له مصنفات مطبوعة ،منها؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وأصول النظام االجتامعي يف
اإلسالم والتحرير والتنوير  ،تويف عام  1393هـ بتونس ،األعالم ،لليركيل (.)174 /6
( )5التحرير والتنوير ،ابن عاشور (.)25 /2
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املطلب الثالث :القراءات يف كلمة رؤوف -رؤف
وردت عدت لغات يف رؤوف أو رؤف(:)1
(القراءة األوىل :رؤف عىل وزن (فعل) ،وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة ،قال الوليد بن
عقبة:
ورش الطالبني -وال تكنه ... -بقاتل عمه ،الرؤف الرحيم
القراءة الثانية :رؤوف عىل (فعول) ،وهي قراءة عامة قراء املدينة ،قال كعب بن مالك:
نطيع نبينا ونطيع ربا ... ،هو الرمحن كان بنا رؤوفا
القراءة الثالثة :رئف ،لغة غطفان ،والقراءة الرابعة :رأف ،لغة أسد).
"يقال :رؤفت بالرجل أرؤف به ،ورأفت أرأف به ،كل من كالم العرب ،قلت :ومن
لني اهلمية قال :روف ،فجعلها واوا ،ومنهم من يقول :رأف ،بسكون اهلمية ،وروى أبو
العباس ،عن ابن األعرايب ،قال :الرؤوفة :الرامحة ،وقال ابن األنباري :قال الكسائي والفراء:
ويقال :رئف ،بكرس اهلمية ،ورؤف ،قال أبو بكر :ويقال :رأف ،بسكون اهلمية؛ وأنشد:
فآمنوا بنبي ال أبا لكم

ذي خاتم صاغه الرمحان خمتوم

رأف رحيم بأهل الرب يرمحهم

مقرب عند ذي الكريس مرحوم"()2

وجاء يف البدور( :لرءوف) "قرأ البرصيان واألخوان وشعبة وخلف بحذف الواو بعد
اهلمية؛ والباقون بإثباهتا ،وفيها ثالثة البدل لورش ،وفيها حلمية وقفا التسهيل"(.)3
قال ابن عثيمني" :يف قوله تعاىل﴿ :رؤوف﴾ قراءتان؛ إحدامها :مد اهلمية عىل وزن
فعول؛ والثانية قرصها عىل وزن ف ُعل"(.)1

( )1جامع البيان ،الطربي ( )172 /3الكشف والبيان  ،الثعلبي ( )10 /2لسان العرب ،ابن منظور ( )112 /9شمس
العلوم  ،نشوان بن سعيد احلمريى(.)2717 /4
( )2هتذيب اللغة  ،األزهري()172 /15
( )3البدور الياهرة ،القايض (ص.)42 :
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املبحث الثاين
اسم اهلل الرؤوف ومناسبة اقرتانه باسم الرحيم.
ورد اسم اهلل الرؤوف مقرتنا باسم الرحيم ،ومل يرد مقرتنا بغريه من أسامء اهلل احلسنى،
وذلك ألن اسم اهلل الرؤوف مشتق من الرمحة ،بل هو أشد الرمحة وأرقها وأبلغها ،وأخصها،
فالرأفة أخص من الرمحة.
والرحيم :مشتق من الرمحة التي تعني الرقة والعطف باملخلوق ،وهي خاصة باملؤمنني
يوم القيامة ،فهي متعلقة باملرحوم ،فاهلل رحيم بخلقه.
وأسامء اهلل كلها أسامء حسن وكامل ،فإذا جاء االسم منفردا دل عىل حسن وكامل ،وإذا
اقرتن باسم آخر دل عىل حسن فوق حسن ،وكامل فوق كامل.
وأي اسم ال يدل عىل حسن وكامل فإنه ال يطلق عىل اهلل ،وإن اقرتن بغريه ودل عىل
حسن وكامل جاز اطالقه عىل اهلل ،كام جاء هذا يف بعض النصوص مثل" :النافع الضار"(.)2
وقد ورد اسم اهلل الرؤوف مقرتنا باسم الرحيم يف ثامن آيات من كتابه العييي سنعرض
هلا عرضا موجيا.

املطلب األول :اسم اهلل الرؤوف مقرتنا بالرحيم
ورد اسم اهلل الرؤوف مقرتنا باسم الرحيم يف ِ
ثامن مواضع من كتاب اهلل ،عىل النحو التايل:
املوضع األول :قوله تعاىل{:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

( )1تفسري العثيمني :الفاحتة والبقرة حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1423 ،هـ (.)451 /2
( )2انظر املجىل يف رشح القواعد املثىل يف صفات اهلل ،ابن عثيمني.)52-47( ،
13

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [سورة
البقرة]143:

اآلية وردت يف سورة البقرة يف معرض احلديث عن حتويل القبلة من بيت املقدس إىل
الكعبة املرشفة ،وكيف أن اهلل ختم اآلية باسمه الرؤوف مقرتنا بالرحيم لداللة رأفته سبحانه
وتعاىل وأنه لن يضيع أجر من مات ومل يصل للكعبة ،كام جاء يف سبب نيوهلا.
قال املفرسون( :إن املسلمني ملا ُح ِّو ُلوا عن استقبال بيت املقدس إىل الكعبة ،قالوا
لرسول اهلل  :كيف من مات من إخواننا؟ فأنيل اهلل عي وجل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﴾،
ِ
صالة غريهم ،فأجاهبم بحال صالهتم؟ قيل :ألن القوم أشفقوا ،أن
فإن قيل :هم سألوه عن
تكون صالهتم إىل بيت املقدس ُحم م َبط ًة مل من مات ومن بقي ،فأجاهبم بام َد َّل عىل األمرين ،عىل أنه
قد روى قوم أهنم قالوا :كيف تضيع صالتنا إىل بيت املقدس فأنيل اهلل تعاىل ذلك ﴿ .ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ﴾ أي :وما كان اهلل ليضيع تصديق رسوله عليه السالم ،بصالتكم التي
صليتموها نحو بيت املقدس عن أمره ،ألن ذلك كان منكم تصديقا لرسويل ،واتباعا ألمري،
وطاعة منكم يل ،أن اهلل بجميع عباده ذو رأفة ،وهي أعىل معاين الرمحة ،وهي عامة جلميع
اخللق يف الدنيا ،ولبعضهم يف اآلخرة" .الرحيم" :ورمحة للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة)( ،)1فال
يضيع أجورهم ،فال يشق عليهم ،وال يضيع ثواب أعامهلم فإن اهلل أرحم هبم من والدهيم(،)2
وهذه بشارة عظيمة ملن من اهلل عليهم باإلسالم واإليامن "إنام أراد جل ثناؤه بذلك أنه أرحم
بعباده من أن يضيع هلم طاعة أطاعوه هبا فال يثيبهم عليها ،وأرأف هبم من أن يؤاخذهم برتك
ما مل يفرضه عليهم ،أي وال تأسوا عىل موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس ،فإين
هلم  -عىل طاعتهم إياي بصالهتم التي صلوها كذلك -مثيب ،ألين أرحم هبم من أن أضيع
هلم عمال عملوه يل؛ وال حتينوا عليهم ،فإين غري مؤاخذهم برتكهم الصالة إىل الكعبة ،ألين مل
( )1انظر :جامع البيان ،الطربي ( .)170-169 /3معامل التنييل  ،البغوي ،)177/1( ،املحرر الوجيي ،ابن عطية
األندليس ،)221/1(،زاد املسري ،ابن اجلوزي  ،)120/1( ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)158/2( ،
( )2تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ( ،)458 /1املخترص يف تفسري القرآن الكريم ،مجاعة من علامء التفسري.)22 /1( ،
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أكن فرضت ذلك عليهم ،وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم عىل تركهم ما مل آمرهم
بعمله"(.)1
وذكر الرمحة هنا أعم وأشمل من الرأفة ،وال ختتص رمحته بذلك النوع ،بل هو رحيم
من حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معا.
قال الرازي" :ذكروا يف وجه تعلق هذين االسمني بام قبلهام وجوها .أحدها :أنه تعاىل
ملا أخرب أنه ال يضيع إيامهنم قال :إن اهلل بالناس لرؤف رحيم ،والرؤوف الرحيم كيف يتصور
منه هذه اإلضاعة .وثانيها :أنه لرؤف رحيم فلذلك ينقلكم من رشع إىل رشع آخر وهو أصلح
لكم وأنفع يف الدين والدنيا .وثالثها :قال :وإن كانت لكبرية إال عىل الذين هدى اهلل فكأنه
تعاىل قال :وإنام هداهم اهلل وألنه رؤف رحيم"(.)2
وزاد أبو السعود (" :)3يف قوله ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ حتقيق وتقرير للحكم
وتعليل له فإن اتصافه عي وجل هبام يقتيض ال حمالة أن ال يضيع أجورهم وال يدع ما فيه
صالحهم والباء متعلقة برءوف وتقديمه عىل رحيم مع كونه أبلغ منه ملا مر يف وجه تقديم
الرمحن عىل الرحيم وقيل أكثر من الرأفة يف الكمية والرأفة أقوى منها يف الكيفية ألهنا عبارة
عن إيصال النعم الصافية عن اآلالم والرمحة إيصال النعمة مطلقا وقد يكون مع األمل كقطع
العضو املتأكل"(.)4

()1جامع البيان ،الطربي (.)171 /3
( )2مفاتيح الغيب ،الرازي (.)94 /4
ودرس يف بالد متعددة،
( )3حممد بن حممد بن مصطفى العامدي ،املوىل أبو السعود :مفرس شاعر ،من علامء الرتك ،درس ّ
وتقلد القضاء ،وهو صاحب التفسري إرشاد العقل السليم إىل مرايا الكتاب الكريم ،وحتفة الطالب ،تويف سنة 982هـ،
طبقات املفرسين لألدنه وي (ص ،)398 :األعالم لليركيل ( )59 /7معجم املؤلفني ،رضا كحالة (.)302 /11
( )4تفسري أيب السعود (.)174 /1
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قال السعدي" :فمن رأفته ورمحته هبم ،أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم هبا ،وأن م َّي َي
عنهم من دخل يف اإليامن بلسانه دون قلبه ،وأن امتحنهم امتحانا ،زاد به إيامهنم ،وارتفعت به
درجتهم ،وأن وجههم إىل أرشف البيوت ،وأجلها"(.)1
قال ابن عثيمني" :يف هذه اآلية إثبات عموم الرمحة لكل الناس؛ لقوله تعاىل ﴿ :ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﴾؛ وهذه هي الرمحة العامة التي هبا يعيش الناس يف دنياهم برزق اهلل من
طعام ،ورشاب ،وكسوة ،وغريها؛ وأما الرمحة اخلاصة فهي للمؤمنني خاصة؛ وهبا حيصل
املثمرين لطاعة اهلل ،ورسوله"(.)2
سعادة الدنيا ،واآلخرة ،كالعلم واإليامن
َ
املوضع الثاين :قوله تعاىل{:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ} [سورة التوبة]117:

ورد لفظ الرؤوف مقرتن بالرحيم يف معرض امتنان اهلل عىل من ختلف عن اجلهاد مع
رسول اهلل  وأن من رأفة اهلل وشفقته أن م ّن عليهم بالتوبة ووفقهم هلا ،وقبلها منهم وثبتهم
عليها ،ولوال أن رأف هبم ورمحهم ملا حصل هلم يشء من ذلك( ،)3فذكر سبب التوبة وهو
رأفته هبم ورمحته هلم(.)4
قال ابن جرير(" :)5يقول تعاىل ذكره :لقد رزق اهلل اإلنابة إىل أمره وطاعته ،نبيه حممدا
 ،واملهاجرين ديارهم وعشريهتم إىل دار اإلسالم ،وأنصار رسوله الذين اتبعوا رسول اهلل يف

( )1تفسري السعدي (ص.)71 :
( )2تفسري الفاحتة والبقرة ،ابن عثيمني.)121 /2( ،
( )3انظر :فقه األسامء احلسنى ،عبد الرزاق البدر ،276 ،تفسري السعدي (ص.)354 :
( )4البحر املحيط ،أبو حيان (.)519 /5
( )5حممد بن جرير الطربي ،اإلمام أبو جعفر ،رأس املفرسين عىل اإلطالق ،له التصانيف العظيمة منها :جامع البيان عن
تأويل أي القرآن ،وهو أجل التفاسري مل يؤلف مثله كام ذكره العلامء ،تويف  310هـ .انظر :طبقات املفرسين السيوطي(،)82
األعالم  ،اليركيل(.)69/6
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ساعة العرسة منهم من النفقة والظهر والياد واملاء ،من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن
احلق ،ويشك يف دينه ويرتاب ،بالذي ناله من املشقة والشدة يف سفره وغيوه ،ثم رزقهم جل
ثناؤه اإلنابة والرجوع إىل الثبات عىل دينه ،وإبصار احلق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم ،إن
ربكم بالذين خالط قلوهبم ذلك ملا ناهلم يف سفرهم من الشدة واملشقة رءوف هبم (رحيم) ،أن
هيلكهم ،فينيع منهم اإليامن بعد ما قد أبلوا يف اهلل ما أبلوا مع رسوله ،وصربوا عليه من
البأساء والرضاء"(.)1
قال البغوي( " :)2فإن قيل :كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال يف أول اآلية :لقد تاب اهلل
عىل النبي؟ قيل :ذكر التوبة يف أول اآلية قبل ذكر الذنب ،وهو حمض الفضل من اهلل عي وجل،
فلام ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة ،واملراد منه قبوهلا .إنه هبم رؤف رحيم ،قال ابن عباس :من
تاب اهلل عليه مل يعذبه أبدا"( .)3وقيل " :ثم ذكر الذنب بعد ذلك ،وأردفه بذكر التوبة مرة
أخرى ،تعظيام لشأهنم ،وليعلموا أنه تعاىل قد قبل توبتهم ،وعفا عنهم .ثم أتبعه بقوله :إنه هبم
رؤف رحيم تأكيدا لذلك"(.)4
قال الرازي " :قال تعاىل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ ومها صفتان هلل تعاىل ومعنامها
متقارب ،ويشبه أن تكون الرأفة عبارة عن السعي يف إزالة الرض ،والرمحة عبارة عن السعي يف
إيصال املنفعة .وقيل :إحدامها للرمحة السالفة ،واألخرى للمستقبلة"(.)5

( )1اجلامع البيان ،الطربي (.)539 /14ونقل قوله ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم (.)229 /4
( )2اإلمام الفقيه احلافظ املجتهد أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ،لقب بمحيي السنة ،كان إماما يف
التفسري ،ويف احلديث ،ويف الفقه ،له :معامل التنييل ورشح السنة والتهذيب واملصابيح ،تويف سنة 516هـ ،طبقات املفرسين،
السيوطي (ص ،)50 :طبقات احلفاظ ،السيوطي (ص.،)457 :
( )3معامل التنييل ،البغوي (.)397 /2
( )4حماسن التأويل ،القاسمي.)519 /5( ،
( )5مفاتيح الغيب ،الرازي(.)163 /16
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قال أبو السعود ﴿ " :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ استئناف تعلييل فإن صفة الرأفة والرمحة
من دواعي التوبة وا لعفو وجيوز كون األول عبارة عن إزالة الرضر والثاين عن إيصال املنفعة
وأن يكون أحدمها للسوابق واآلخر للواحق"(.)1
ويف تفسري املنار ﴿ " :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ وهذا تعليل لقبول توبتهم فالرأفة العناية
بالضعيف والرفق به والعطف عليه .والرمحة أعم وأوسع"(.)2
املوضع الثالث :قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [سورة النحل]7:

هذه اآلية يف معرض امتنان اهلل عىل خلقه بأن سخر هلم األنعام ألجل مصاحلهم
ومنافعهم ،من التدفئة واألكل واختاذها للجامل واليينة والتفاخر هبا ،ومحل األثقال والتنقل
هبم من مكان إىل آخر وهذا من األدلة عىل قدرة اهلل ورضب هلذه األنعام املشاهدة للمرشكني
يف ذلك العرص ،وكل ما فيها تيسري عىل األمة يف تنقلهم ومصاحلهم ويدخل يف رأفة اهلل ورمحة
وعنايته بالناس ،وتستوجب عليهم القيام بشكره بالقول والعمل.
قال ابن جرير" :وقوله ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ يقول تعاىل ذكره :إن ربكم أهيا
الناس ذو رأفة بكم ،ورمحة ،من رمحته بكم ،خلق لكم األنعام ملنافعكم ومصاحلكم ،وخلق
الساموات واألرض أدلة لكم عىل وحدانية ربكم ومعرفة إهلكم ،لتشكروه عىل نعمه عليكم،
فيييدكم من فضله"(.)3
وزاد ابن عطية(" :)4ثم أوجب رأفة اهلل ورمحته يف هذه النعم التي أذهبت املشقات
ورفعت الكلف"( ﴿" ،)1ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ حيث رمحكم بخلقها النتفاعكم وتيسري
( )1تفسري أيب السعود (.)109 /4
( )2تفسري املنار ،حممد رشيد رضا (.)53 /11
( )3جامع البيان  ،الطربي (.)171 /17
( )4عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن متام بن عطية ،أبو حممد القايض ،كان فقيها عارفا باألحكام واحلديث والتفسري ،له
املحرر الوجيي يف التفسري ولو مل يكن له إال هو لكفى ،وتويف سنة 542ه ،الوايف بالوفيات ،الصفدي (.)40 /18
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األمر عليكم"( )2بل" :إن ربكم الذي قيض لكم هذه األنعام وسخرها لكم"( ،)3وعدها
أبو السعود من اسباغ النعم ﴿" :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ ولذلك أسبغ عليكم هذه النعم
اجلليلة ويرس لكم األمور الشاقة"( .)4وتسخريها ،فله احلمد كام ينبغي جلالل وجهه ،وعظيم
سلطانه وسعة جوده وبره(.)5
قال أبو زهرة ( ﴿" :)6ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ ،أي أنه سبحانه يرأف بكم يف خاصة
أموركم ويرمحكم يف عامة أحوالكم ،ويف وجودكم"(.)7
املوضع الرابع :قال تعاىل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [سورة النحل]47:

جاءت هذه اآلية يف معرض التهديد والوعيد ألصحاب الرشك الذين مكروا ألنبياء
اهلل وأتباعهم منذ أن بعث اهلل األنبياء ،فإن من رأفة اهلل ورمحته هبم أن بني هلم اآليات واحلجج
الدالة عىل قدرته قبل أن هيلكهم ،وملا كان تعاىل قادرا عىل هذه األمور ومل يعاجلهم هبا ناسب
وصفه بالرأفة والرمحة.
قال البقاعي(" :)8وملا كان التقدير :مل يأمنوا ذلك يف نفس األمر ،ولكن جهلهم باهلل
 -لطول أناته وحلمه  -غرهم سبب عنه قوله التفات ًا إىل اخلطاب استعطاف ًا:

( )1املحرر الوجيي  ،ابن عطية (.)380 /3
( )2أنوار التنييل ،البيضاوي ( ،)220 /3مدارك التنييل ،النسفي.)204 /2( ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري (.)557 /4
( )4تفسري أيب السعود (.)98 /5
( )5تفسري السعدي (ص.)436 :
( )6حممد بن أمحد أبو زهرة ،من علامء الرشيعة ،ولد سنة 1316هـ ،درس العلوم الرشعية ،وصنف يف خمتلف علومها ،ألف
أكثر من  40كتابا ،منها ،التفسري املعروف بتفسري زهرة التفاسري ،وغريه ،تويف سنة 1394هـ ،األعالم  ،اليركيل (.)25 /6
( )7زهرة التفاسري  ،أبو زهرة (.)4134 /8
( )8إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ،أبو احلسن برهان الدين :مؤرخ أديب ،أصله من البقاع يف سورية ،وسكن دمشق
ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة ،وتويف بدمشق سنة 885ه ،األعالم  ،اليركيل (.)56 /1
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﴿ ﮍ ﮎ ﴾ أي املحسن إليكم بإهالك من يريد وإبقاء من يريد ﴿ ﮏ﴾ أي بليغ
الرمحة ملن يتوسل إليه بنوع وسيلة ،وكذا ملن قاطعه أتم مقاطعة ،وإليه أشار بقوله تعاىل:
﴿ﮐ﴾ أي فتسبب عن إمهاله هلم يف كفرهم وطغياهنم مع القدرة عليهم العلم بأن تركه
ملعاجلتهم ما هو إال لرأفته ورمحته"(.)1
قال ابن جرير" :قوله ﴿ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﴾ يقول :فإن ربكم إن مل يأخذ هؤالء الذين
مكروا السيئات بعذاب معجل هلم ،وأخذهم بموت وتنقص بعضهم يف أثر بعض ،لرءوف
بخلقه ،رحيم هبم ،ومن رأفته ورمحته هبم مل خيسف هبم األرض ،ومل يعجل هلم العذاب،
ولكن خيوفهم وينقصهم بموت"( ﴿ ،)2ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ ،حني مل يعجل بالعقوبة( )3بل
إنه يمهل( ،)4فإن ربكم لرؤف رحيم حيث حيلم عنكم ،وال يعاجلكم مع استحقاقكم(.)5
قال ابن كثري(" :)6قال تعاىل ﴿ :ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﴾ أي :حيث مل يعاجلكم بالعقوبة،
كام ثبت يف الصحيحني ((ال أحد أصرب عىل أذى سمعه من اهلل ،إهنم جيعلون له ولدا وهو
يرزقهم ويعافيهم))(. )8(" )7

( )1نظم الدرر  ،البقاعي.)172 /11( ،
( )2جامع البيان ،الطربي (.)215 /17
( )3تفسري البغوي ( )81 /3ومثله أنوار التنييل ،البيضاوي ( )228 /3البحر املحيط  ،أبو حيان(.)535 /6
( )4تفسري القرطبي (.)111 /10
()5الكشاف  ،اليخمرشي ( ،)609 /2تفسري أيب السعود (.)117 /5
( )6عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،أبو الفداء ،ولد سنة  701هـ  ،احلافظ املفرس ،من تصانيفه :تفسري القرآن
العظيم املعروف بتفسري ابن كثري ،والبداية والنهاية يف التاريخ ،تويف بدمشق سنة  774هـ .ذيل طبقات احلفاظ ،السيوطي
(ص ،)239 :طبقات املفرسين ،الداوودي (.)111 /1
( )7رواه مسلم كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب ال أحد أصرب عىل أذى من اهلل عي وجل ،ح( . )2804ويف رواية
البخاري :كتاب األدب ،باب الصرب عىل األذى ،ح((: )5748ليس يشء أصرب عىل أذى سمعه من اهلل).
( )8تفسري ابن كثري (.)575 /4
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قال النسفي( ﴿" :)1ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ ،حيث حيلم عنكم وال يعاجلكم مع
استحقاقكم واملعنى أنه إذا مل يأخذكم مع ما فيكم فإنام رأفته تقيكم ورمحته حتميكم"(.)2
قال السعدي بعد أن بني قدرة اهلل عىل إهالك املكذبني بالعذاب" :ولكنه رءوف رحيم
ال يعاجل العاصني بالعقوبة ،بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه،
ومع هذا يفتح هلم أبواب التوبة ،ويدعوهم إىل اإلقالع من السيئات التي ترضهم ،ويعدهم
بذلك أفضل الكرامات ،ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب ،فليستحي املجرم من ربه أن
تكون نعم اهلل عليه نازلة يف مجيع اللحظات ومعاصيه صاعدة إىل ربه يف كل األوقات ،وليعلم
أن اهلل يمهل وال هيمل وأنه إذا أخذ العايص أخذه أخذ عييي مقتدر ،فليتب إليه ،ولريجع يف
مجيع أموره إليه فإنه رءوف رحيم .فالبدار البدار إىل رمحته الواسعة وبره العميم وسلوك
الطرق املوصلة إىل فضل الرب الرحيم ،أال وهي تقواه والعمل بام حيبه ويرضاه"(.)3
املوضع اخلامس :قوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [سورة احلج]65:

هذه اآلية يف معرض امتنان اهلل جل جالله للناس وتذكريهم بتذييل كل ما يف األرض
من البهائم للركوب يف الرب ،وكذا يف املراكب اجلارية يف البحر وأن اهلل سخرها للناس،
وإمساكه للسامء أن تقع عىل األرض بأمره ومشيئته وأن هذا من رأفته ورمحته بالناس أن هيأ
هلم أسباب معاشهم وفتح عليهم أبواب املنافع وأوضح هلم مناهج االستدالل باآليات
التكوينية والتنييلية ،وعدد آالءه مقرونة بأسامئه ليشكروه عىل آالئه ويذكروه بأسامئه ،وموقع

( )1عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي حافظ الدين أبو الربكات ،علم يف الفقه واألصول ،له املدارك يف التفسري ،تويف سنة
 710هـ يف بلدة بغداد ،طبقات املفرسين لألدنه وي (ص.)263 :
( )2تفسري النسفي (.)215 /2
( )3تفسري السعدي (ص.)441 :
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اجلملة التعليل للتسخري واإلمساك باعتبار االستثناء ألن يف مجيع ذلك رأفة بالناس بتيسري
منافعهم الذي يف ضمنه دفع الرض عنهم (.)1
قال ابن جرير ﴿" :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ بمعنى :أنه هبم لذو رأفة ورمحة ،فمن
رأفته هبم ورمحته هلم أمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،وسخر لكم ما وصف يف
هذه اآلية تفضال منه عليكم بذلك"(.)2
قال الرازي ﴿" :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ املعنى أن املنعم هبذه النعم اجلامعة ملنافع
الدنيا والدين قد بلغ الغاية يف اإلحسان واإلنعام ،فهو إذن رؤوف رحيم"(.)3
وقال البيضاوي( ﴿" :)4ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ حيث هيأ هلم أسباب االستدالل
وفتح عليهم أبواب املنافع ودفع عنهم أنواع املضار"( .)5وزاد أبو السعود" :وأوضح هلم
مناهج االستدالل باآليات التكوينية والتنييلية"(.)6
قال الشوكاين(" :)7كثري الرأفة والرمحة حيث سخر هذه األمور لعباده ،وهيأ هلم
أسباب املعاش ،وأمسك السامء أن تقع عىل األرض فتهلكهم تفضال منه عىل عباده وإنعاما
عليهم"(.)1
( )1ينظر؛ جامع البيان ،الطربي ( ،)678 /18تفسري النسفي ( )452 /2تفسري ابن كثري ( )451 /5حماسن التأويل،
القاسمي ( )272 /7التحرير والتنوير  ،ابن عاشور(..)325 /17
()2جامع البيان ،الطربي (.)678 /18
( )3مفاتيح الغيب ،الرازي(.)248 /23
( )4عبد اهلل بن عمر نارص الدين الشريازي البيضاوي ،صاحب التصانيف منها كتاب التفسري ،واملنهاج يف أصول الفقه
وغريها ،تويف سنة685ه.انظر :الوايف بالوفيات ( ،)206 /17طبقات املفرسين ،لألدنه وي (ص.)254 :
( )5تفسري البيضاوي ( .)78 /4وبنحوه عند القاسمي يف حماسن التأويل (.)272 /7
( )6تفسري أيب السعود (.)118 /6
( )7حممد بن عيل بن حممد الشوكاين :مفرس ،حمدث ،فقيه ،أصويل ،مؤرخ ،أديب ،نحوي ،ولد  1173هـ ،ويل القضاء ،تويف
سنة  1250هـ ،من مؤلفاته :منها فتح القدير ،ونيل األوطار  .معجم املؤلفني ،رضا كحالة ( ، ،)53 /11األعالم لليركيل
(.)298 /6
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املوضع السادس :قال تعاىل{ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ}

[سورة النور]20:
جاءت هذه اآلية يف معرض امتنان اهلل ورمحته باملؤمنني الذين خاضوا يف أمر األفك،
وكيف أن اهلل جل وعىل مل يعاجلهم بالعقوبة رمحة ورأفة منه هبم وإال ألهلكهم هبذا الذنب
العظيم.
قال ابن جرير" :يقول تعاىل ذكره :ولوال أن تفضل اهلل عليكم أهيا الناس ورمحكم،
وأن اهلل ذو رأفة ،ذو رمحة بخلقه هللكتم فيام أفضتم فيه ،وعاجلتكم من اهلل العقوبة"(.)2
قال النسفي{" :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ} لعجل لكم العذاب وكرر املنة برتك
املعاجلة بالعقاب مع حذف اجلواب مبالغة يف املنة عليهم والتوبيخ هلم { ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ}

حيث أظهر براءة املقذوف وأثاب (رحيم) بغفرانه جناية القاذف إذا تاب"(.)3
قال ابن كثري {" :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ} أي :لوال هذا لكان أمر آخر ،ولكنه تعاىل رؤوف
بعباده ،رحيم هبم ،فتاب عىل من تاب إليه من هذه القضية ،وطهر من طهر منهم باحلد الذي
أقيم عليه"(.)4
قال ابن سعدي" :ملا بني لكم هذه األحكام واملواعظ ،واحلكم اجلليلة ،وملا أمهل من
خالف أمره ،ولكن فضله ورمحته ،وأن ذلك وصفه الالزم آثر لكم من اخلري الدنيوي
واألخروي ،ما لن حتصوه ،أو تعدوه"(.)5
قال أبو زهرة" :وذلك العذاب ممتنع لوجود فضل اهلل تعاىل املنعم علينا ببيان رشيعته
وعفوه عنا ،وقد نبهنا إىل مغبة هذا لنرتدع ،ونستغفر ،ونقلع عن أهواء النفس ،ووسوسة
( )1فتح القدير ،الشوكاين.)551 /3( ،
( )2جامع البيان ،الطربي (.)134 /19
( )3تفسري النسفي (.)495 /2
( )4تفسري ابن كثري (.)30 /6
( )5تفسري السعدي (ص.)564 :
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الشيطان ،ورمحته بنا من أن نؤخذ بجرمنا فور ارتكابه ،وإن كنا نستحقه ،وأن اهلل تعاىل من
صفته أنه رءوف رحيم ،الرأفة انفعال النفس بالرفق والعطف عىل من خيشى عليه ،وهذا
بالنسبة لإلنسان ،أما بالنسبة هلل تعاىل فهي صفة تليق بذاته الكريمة ،وهي تقابل ما عند العبيد،
ولكنها تتفق مع صفات الكامل التي يتصف هبا اهلل تعاىل ،والرمحة لطف اهلل تعاىل يف األحكام
ووضعها يف مواضعها سواء أكانت خفيفة أم كانت غليظة يف عقاب ،فالعقوبة  -مهام كانت
شديدة  -من رمحة اهلل تعاىل بعباده"(.)1
املوضع السابع :قال تعاىل{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [سورة احلديد]9:

امتن اهلل جل ثناؤه عىل الناس بأن أرسل هلم الرسل وأنيل عليهم الكتب إلخراج
الناس من ظلامت الكفر إىل نور اإليامن ،ومن الضالل إىل اهلدى وهذا من رأفته ورمحته
سبحانه وتعاىل هبم أن أرسل هلم من يوضح ويبني هلم.
قال ابن جرير" :يقول تعاىل ذكره :وإن اهلل بإنياله عىل عبده ما أنيل عليه من اآليات
البينات هلدايتكم ،وتبصريكم الرشاد ،لذو رأفة بكم ورمحة ،فمن رأفته ورمحته بكم فعل
ذلك"(.)2
قال ابن كثري" :أي :يف إنياله الكتب وإرساله الرسل هلداية الناس ،وإزاحة العلل
وإزالة الشبه"(.)3
قال الشوكاين" :لكثري الرأفة والرمحة بليغهام ،حيث أنيل كتبه وبعث رسله هلداية
عباده ،فال رأفة وال رمحة أبلغ من هذه"(.)4

( )1زهرة التفاسري  ،أبو زهرة(.)5166 /10
( )2جامع البيان ،الطربي (.)173 /23
( )3تفسري ابن كثري (.)12 /8
( )4فتح القدير ،الشوكاين (.)201 /5
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املوضع الثامن :قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [سورة احلشر]10:

جاءت هذه اآلية يف معرض امتنان اهلل عىل أهل اإليامن وبام أوثق عليهم من روابط
الدين ووشائج التقوى وهي أن من رأفته بعباده املؤمنني أن جعل الالحق منهم حمبا للسابق
وداعيا له بكل خري ،وإن كانت هذه اآلية يف املهاجرين الذين دعوا اهلل أال جيعل يف قلوهبم
ضغنا عىل من أسلم بعدهم ،إال أن معناها عاما إىل يوم القيامة.
قال ابن جرير" :قال جل ثناؤه خمربا عن قيل الذين جاءوا من بعد الذين تبوءوا الدار
واإليامن أهنم قالوا :ال جتعل يف قلوبنا غال ألحد من أهل اإليامن بك يا ربنا( .إنك رءوف
رحيم) :إنك ذو رأفة بخلقك ،وذو رمحة بمن تاب واستغفر من ذنوبه"(.)1
قال الرازي" :اعلم أن هذه اآليات قد استوعبت مجيع املؤمنني ألهنم إما املهاجرون أو
األنصار أو الذين جاءوا من بعدهم ،وبني أن من شأن من جاء من بعد املهاجرين واألنصار أن
يذكر السابقني وهم املهاجرون واألنصار بالدعاء والرمحة فمن مل يكن كذلك بل ذكرهم بسوء
كان خارجا من مجلة أقسام املؤمنني بحسب نص هذه اآلية"(.)2

املطلب الثاين :ذكر اسم اهلل الرؤوف مقرتنا بالعباد
اقرتن اسم اهلل الرؤوف بالعباد يف موضعني مها:
املوضع األول :قوله تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ} [سورة البقرة]207:

( )1جامع البيان ،الطربي (.)289-288 /23
( )2مفاتيح الغيب ،الرازي (.)509 /29
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جاءت هذه اآلية يف معرض التفريق بني فريقني ،فريق املوفق من عباد اهلل الذين باعوا
أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا ملرضاة اهلل ورجاء ثوابه ،فهم الذين بذلوا الثمن للميل الويف
الرؤوف بالعباد ،الذي من رأفته ورمحته هبم أن وفقهم لذلك ،ووعدهم عليه عظيم الثواب،
وحسن املآب( )1وفريق الظامل لنفسه بالكفر.
قال ابن جرير" :ومن الناس من يبيع نفسه بام وعد اهلل املجاهدين يف سبيله وابتاع به
أنفسهم بقوله { :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [سورة التوبة،]111:
واهلل ذو رمحة واسعة بعبده الذي يرشي نفسه له يف جهاد من حاده يف أمره من أهل الرشك
والفسوق وبغريه من عباده املؤمنني يف عاجلهم وآجل معادهم ،فينجي هلم الثواب عىل ما أبلوا
يف طاعته يف الدنيا ،ويسكنهم جناته عىل ما عملوا فيها من مرضاته"(.)2
ثم ختم اآلية بقوله تعاىل { :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ } "ترجية تقتيض احلض عىل امتثال ما
وقع به املدح"(" ،)3وأرشدهم إىل مثل هذا الرشاء وتكليفهم باجلهاد فعرضهم لثواب الغياة
والشهداء"(.)4
قال ابن سعدي" :ويف هذه اآلية أخرب أهنم اشرتوا أنفسهم وبذلوها ،وأخرب برأفته
املوجبة لتحصيل ما طلبوا ،وبذل ما به رغبوا ،فال تسأل بعد هذا عام حيصل هلم من الكريم،
وما يناهلم من الفوز والتكريم"(.)5
وعلق ابن عاشور أن الرأفة :من عالمات "الباطن تكون يف ترصفات املرء فالذي حيب
الفساد وهيلك احلرث والنسل وال يكون صاحب ضمري طيب ،وأن الذي ال يصغي إىل دعوة
احلق إذا دعوته إليه ويظهر عليه االعتياز بالظلم ال يرعوي عن غيه وال يرتك أخالقه الذميمة،
( )1أنظر :فقه األسامء احلسنى ،عبد الرزاق البدر.)276 (،
( )2جامع البيان ،الطربي (.)251-246 /4
( )3املحرر الوجيي ،ابن عطية ()282 /1
( )4تفسري البيضاوي ( ،)133 /1تفسري أيب السعود (.)212 /1
( )5تفسري السعدي (ص.)94 :
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والذي ال يشح بنفسه يف نرصة احلق ينبئ خلقه عن إيثار احلق واخلري عىل الباطل والفساد ومن
ال يرأف فاهلل ال يرأف به"(.)1
وجاء يف ختم اهلل سبحانه وتعاىل اآلية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛ "لإلشارة إىل
أمور ثالثة وصلت إليها مداركنا:
أوهلا :إن اهلل سبحانه وتعاىل من رمحته بعباده جعل اخلري القوي بجوار الرش املندفع ،فهدى اهلل
أهل اخلري األقوياء إىل مدافعة أهل الرش الطغاة ،ولوال ذلك لعم الفساد ،وهلك العباد{ ،

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ }.
وثانيها :اإلشارة إىل أن الغلب للحق دائام؛ ألن ذلك من دواعي رأفته ورمحته بعباده ،واحلق
الذي جييء باملغالبة حق قوي عييي يعض عليه بالنواجذ؛ وفيه إعالن لغلبة املعاين اإلنسانية
عىل النواحي احليوانية.
وثالثها :إن من رمحة اهلل بعباده أال يمكن للظاملني ،وأن يمكن للعادلني؛ فإن احلكم العادل
يكون رمحة بالناس ورفقا هبم؛ واحلاكم العادل ظل اهلل يف أرضه ،ورمحته بخلقه؛ وتسليط
الظاملني من أمارة غضب العيل احلكيم"(.)2
املوضع الثاين :قوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [سورة آل عمران]30:

جاءت هذه اآلية رأفة ورمحة من اهلل تعاىل بعباده وختويف هلم ،أن اهلل جامع الناس
ومبني هلم أعامهلم التي عملوها يف الدنيا ال ينقص منها يشء ،فمن حرم التوفيق وأضاع
احلقوق يتمنى أن يكون بينه وبني عمله زمنا بعيدا ،ولذا حذرهم اهلل نفسه فال يتعرضوا لغضبه
بارتكاب اآلثام ،فمن رأفته ورمحته أن سهل لعباده الطرق التي ينالون هبا اخلريات والرفيع من
الدرجات ،ومن رأفته ورمحته حتذيرهم الطرق التي تفيض هبم إىل املكروهات(.)3
( )1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور(.)274 /2
( )2زهرة التفاسري ،أبو زهرة (.)648 /2
( )3انظر :فقه األسامء احلسنى ،عبد الرزاق البدر.)276( (،
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قال ابن جرير" :أخرب عي وجل أنه رءوف بعباده رحيم هبم ،وأن من رأفته هبم :حتذيره
إياهم نفسه ،وختويفهم عقوبته ،وهنيه إياهم عام هناهم عنه من معاصيه"( ،)1و" أن حتذيره
نفسه وتعريفه حاهلا من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد ألهنم إذا عرفوه حق املعرفة
وحذروه دعاهم ذلك إىل طلب رضاه واجتناب سخطه"(.)2
قال ابن عطية" :حيتمل أن يكون إشارة إىل التحذير ،ألن حتذيره وتنبيهه عىل النجاة
رأفة منه بعباده ،وحيتمل أن يكون ابتداء إعالم هبذه الصفة فمقتىض ذلك التأنيس لئال يفرط
الوعيد عىل نفس مؤمن"(.)3
وزاد الرازي وجوه أخرى يف تفسري اآلية فقال ":الثاين :أنه رؤوف بالعباد حيث
أمهلهم للتوبة والتدارك والتاليف الثالث :أنه ملا قال :وحيذركم اهلل نفسه وهو للوعيد أتبعه
بقوله واهلل رؤف بالعباد وهو املوعد ليعلم العبد أن وعده ورمحته ،غالب عىل وعيده وسخطه
 ...فكان املعنى أ نه ملا ذكر وعيد الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال :واهلل رؤف
بالعباد أي كام هو منتقم من الفساق ،فهو رؤوف باملطيعني واملحسنني"(.)4
قال البيضاوي" :واهلل رؤف بالعباد إشارة إىل أنه تعاىل إنام هناهم وحذرهم رأفة هبم
ومراعاة لصالحهم ،أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب أليم فرتجى رمحته وخيشى عذابه"(.)5
قال ابن كثري ":قال مؤكدا ومهددا ومتوعدا ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﴾ أي :خيوفكم
عقابه ،ثم قال مرجيا لعباده لئال ييأسوا من رمحته ويقنطوا من لطفه ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ﴾ قال

( )1جامع البيان ،الطربي (.)321 /6
( )2الكشاف ،اليخمرشي (.)353 /1
( )3املحرر الوجيي ،ابن عطية (.)421 /1
( )4مفاتيح الغيب ،الرازي (.)197-196 /8
( )5أنوار التنييل ،البيضاوي ( ،)13 /2مدارك التنييل ،النسفي (.)249 /1
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احلسن البرصي :من رأفته هبم حذرهم نفسه .وقال غريه :أي :رحيم بخلقه ،حيب هلم أن
يستقيموا عىل رصاطه املستقيم ودينه القويم ،وأن يتبعوا رسوله الكريم"(.)1
قال أبو حيان(( :)2ملا ذكر صفة التخويف وكررها ،ذكر صفة الرمحة ليطمع يف
إحسانه ،وليبسط الرجاء يف أفضاله ،فيكون ذلك من باب ما إذا ذكر ما يدل عىل شدة األمر،
ذكر ما يدل عىل سعة الرمحة)(.)3
قال الشوكاين " :واهلل رؤف بالعباد دليل عىل أن هذا التحذير الشديد مقرتن بالرأفة منه
سبحانه بعباده لطفا هبم ،وما أحسن ما حيكى عن بعض العرب أنه قيل له :إنك متوت وتبعث
وترجع إىل اهلل فقال :أهتددونني بمن مل أر اخلري قط إال منه"(.)4
وقال أبو السعود" :تكرير ملا سبق وإعادة له ،لكن ال للتأكيد فقط ،بل إلفادة ما يفيده
قوله عي وجل واهلل رؤف بالعباد من أن حتذيره تعاىل من رأفته هبم ،ورمحته الواسعة ،أو أن
رأفته هبم ال متنع حتقيق ما حذرهم من عقابه ،وأن حتذيره ليس مبنيا عىل تنايس صفة الرأفة ،بل
هو متحقق مع حتققها"(.)5
قال ابن سعدي" :ثم أعاد تعاىل حتذيرنا نفسه رأفة بنا ورمحة لئال يطول علينا األمد
فتقسو قلوبنا ،وليجمع لنا بني الرتغيب املوجب للرجاء والعمل الصالح ،والرتهيب املوجب

( )1تفسري ابن كثري (.)31 /2
ومفرسه ،وحمدثه ،ومقرئه ،ومؤرخه،
( )2حممد بن يوسف بن عيل ،أبو حيان األندليس الغرناطي ،نحوي عرصه ،ولغويه،
ّ
وأديب ،من كتبه :البحر املحيط ،وإحتاف األريب بام يف القرآن من الغريب ،تويف سنة 745هـ .طبقات املفرسين  ،الداوودي
( ،)290-287 /2طبقات الشافعية الكربى ،السبكي (.)276 /9
( )3البحر املحيط  ،أبو حيان (.)102 /3
( )4فتح القدير ،الشوكاين (.)381 /1
( )5تفسري أيب السعود (.)24 /2
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للخوف وترك الذنوب ،فقال ﴿ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ فنسأله أن يمن علينا
باحلذر منه عىل الدوام ،حتى ال نفعل ما يسخطه ويغضبه"(.)1
وزاد ابن عاشور" :اخلطاب للمؤمنني ولذلك سمى املوعظة حتذيرا :أن املحذر ال
يكون متلبسا بالوقوع يف اخلطر ،فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشاال بعد الوقوع
وذيله هنا بقوله :واهلل رؤف بالعباد للتذكري بأن هذا التحذير ملصلحة املحذرين ،والتعريف يف
العباد لالستغراق :ألن رأفة اهلل شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم"(.)2
قال أبو زهرة " :وختمت اآلية هبذا التذييل الكريم؛ إلثبات أن عقاب امليسء وثواب
املحسن من الرمحة ،فليس من الرمحة يف يشء أن يتساوى املحسن وامليسء ،وإلثبات أن والء
املؤمنني ومعاداة الكافرين من الرمحة بالعباد ،حتى َال يعم الظلم وينترش الفساد"(.)3

( )1تفسري السعدي (ص)128 :
( )2التحرير والتنوير  ،ابن عاشور (.)224 /3
( )3زهرة التفاسري ،أبو زهرة (.)1183 /3
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املبحث الثالث
اسم اهلل الرؤوف واطالقه عىل غري اهلل ،ووصف النبي  به.
مل يرد يف القرآن الكريم اتصاف أحد من اخللق بصفة من صفات اهلل إال نبينا حممد 
يف موضع واحد ،وقيل :مل جيمع اهلل اسمني من أسامئه ألحد غري رسول اهلل  يف قوله رؤف
رحيم(.)1
قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [سورة التوبة]128:

وهذا امتنان من اهلل أن بعث فيهم رسول منهم حريص عليهم رؤوف رحيم هبم يشفق
عليهم غاية االشفاق.
قال ابن جرير" :يقول تعاىل ذكره للعرب :لقد جاءكم أهيا القوم ،رسول اهلل إليكم
(من أنفسكم) ،تعرفونه ،ال من غريكم ،فتتهموه عىل أنفسكم يف النصيحة لكم (عييي عليه ما
عنتم) ،أي :عييي عليه عنتكم ،وهو دخول املشقة عليهم واملكروه واألذى (حريص عليكم)،
يقول :حريص عىل هدى ضاللكم وتوبتهم ورجوعهم إىل (باملؤمنني رءوف) ،أي رفيق
(رحيم)"(.)2
قال البغوي ﴿" :ﯘ ﯙ ﯚ﴾ قيل :رؤوف باملطيعني رحيم
باملذنبني"( ".)3مبالغ يف الشفقة"(.)4
وأورد الرازي سؤالني" :األول :كيف يكون كذلك ،وقد كلفهم يف هذه السورة بأنواع
من التكاليف الشاقة التي ال يقدر عىل حتملها إال املوفق من عند اهلل تعاىل؟

( )1الكشاف ،اليخمرشي (.)325 /2
( )2جامع البيان ،الطربي (.)584 /14
( )3معامل التنييل ،البغوي (.)116 /4
( )4املحرر الوجيي ،ابن عطية (.)100 /3
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قلنا :قد رضبنا هلذا املعنى مثل الطبيب احلاذق واألب املشفق ،واملعنى :أنه إنام فعل
هبم ذلك ليتخلصوا من العقاب املؤبد ،ويفوزوا بالثواب املؤبد.
الثاين :ملا قال :عييي عليه ما عنتم حريص عليكم فهذا النسق يوجب أن يقال :رؤوف
رحيم باملؤمنني ،فلم ترك هذا النسق وقال :باملؤمنني رؤف رحيم.
اجلواب :أن قوله( :باملؤمنني رؤف رحيم) يفيد احلرص بمعنى أنه ال رأفة وال رمحة له
إال باملؤمنني .فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورمحة ،وهذا كاملتمم لقدر ما ورد يف هذه
السورة من التغليظ كأنه يقول :إين وإن بالغت يف هذه السورة يف التغليظ إال أن ذلك التغليظ
عىل الكافرين واملنافقني ،وأما رمحتي ورأفتي فمخصوصة باملؤمنني فقط ،فلهذه الدقيقة عدل
عىل ذلك النسق"(.)1
قال القرطبي ( " :)2قال احلسني بن الفضل :مل جيمع اهلل ألحد من األنبياء اسمني من
أسامئه إال للنبي حممد .)3("
قال أبو حيان" :وملا كانت الرأفة والرمحة خاصة جاء متعلقها خاصا ،وهو قوله:
باملؤمنني رءوف رحيم"(.)4
قال ابن سعدي ﴿" :ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ أي :شديد الرأفة والرمحة هبم ،أرحم
هبم من والدهيم ،وهلذا كان حقه مقدما عىل سائر حقوق اخللق ،وواجب عىل األمة اإليامن به،
وتعظيمه ،وتعييره ،وتوقريه"(.)5
( )1مفاتيح الغيب ،الرازي(.)179 /16
( )2حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري ،القرطبي :من كبار املفرسين ،من أهل قرطبة ،رحل إىل الرشق واستقر بمنية ابن
خصيب يف شاميل أسيوط ،بمرص ،وتويف فيها سنة  671هـ .له :اجلامع ألحكام القرآن ،واألسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى.
طبقات املفرسين ،للسيوطي ( ،)92 /1طبقات املفرسين  ،للداوودي (.)69 /2
( )3تفسري القرطبي ( )302 /8مدارك التنييل ،النسفي (.)719 /1
( )4البحر املحيط ،أبوحيان (.)532 /5
( )5تفسري السعدي (ص.)357 :
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قال أبو زهرة" :وصف النبي  بثالثة أوصاف للمؤمنني من العرب وغريهم؛ ألنه
بعث للناس كافة ،أوهلا  -أنه عييي عليه عنتهم ،الصفة الثانية؛ وهي من أعىل صفات البرش أنه
رءوف والرأفة انفعال النفس باملحبة والرفق بالناس ،وهي صفة ضد الفظاظة والغلظ ،ومها
ينفران وال يقربان ،ولقد قال تعاىل { :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ } .الصفة الثالثة؛
الرمحة ،وهي أوسع شموال من الرأفة ،إذ إن الرمحة النبوية تكون بالكافة ،وقد يكون العقاب
منافيا للرأفة ،وهو من مقتضيات الرمحة ،كانت هذه اآلية إخبارا بمقام الرسول من قومه،
وتنويه بالرشيعة التي جاء هبا ،ودعوة إىل اتباعه ،فمن اتبعه ،فقد اهتدى ،ومن مل يتبعه فقد
تعرض للغواية وبعد عن اهلداية"(.)1

حقيقة الرأفة يف حق النبي  ،تتلخص يف:
 -1اتصاف النبي  بصفات كريمة وحماسن وأخالق مجة ،وكونه عريب يتكلم بلسان
العرب ،ويفهم لغتهم ،كل هذا اقتىض نصحه ألمته ورمحته ورأفته هبم فال يشق عليهم.
 -2أن من رأفته ونصحه ألمته أن بلغ األمانة ونصح األمة بكل وسيلة تصدهم عن الرشك
وحتمي جناب التوحيد اخلالص هلل عي وجل.
 -3يف مقابل رأفته ورمحته باملؤمنني ،شدته وغلظته عىل املرشكني ،ألهنم أعداء اهلل وأعداء
رسوله.
فقد جاء من أوصافه (( :باملؤمنني) أي :ال بغريهم ،كام يفيده تقديم اجلار رؤوف،
أي :بليغ الشفقة( ،رحيم) أي :بليغ الرمحة ،كام هو الالئق برشيف منصبه ،وعظيم خلقه،
فتأمل هذه اآلية وما فيها من أوصافه الكريمة وحماسنه اجلمة التي تقتيض أن ينصح ألمته،
ويبلغ البالغ املبني ،ويسد الطرق املوصلة إىل الرشك ،وحيمي جناب التوحيد غاية احلامية،
ويبالغ أشد املبالغة يف ذلك لئال تقع األمة يف الرشك)(" ،)2ذكر اهلل مخس صفات يف الرسول

( )1انظر :زهرة التفاسري  ،أبو زهرة ،بترصف (.)3496 /7
( )2تيسري العييي احلميد  ،سليامن بن عبد اهلل (ص.)294 :
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 :األوىل :أنه منكم ،الثانية :عييي عليه ما عنتم ،الثالثة :حريص عليكم ،الرابعة :باملؤمنني
رءوف ،اخلامسة :رحيم ،مخس صفات من صفات هذا النبي  ،وخص املؤمنني بالرأفة
والرمحة؛ ألنه  كان غلي ًظا عىل املرشكني واملعاندين ،يغضب لغضب اهلل سبحانه وتعاىل ،كام
قال تعاىل{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ } [سورة
التوبة]73:

الرمحة والرأفة خاصة باملؤمنني ،وهكذا املؤمنون بعضهم مع بعض{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ } [سورة الفتح ]29:هذه صفاته .)1("

( )1رشح األصول الثالثة  ،صالح الفوزان (ص.)179 :
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اخلامتة
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام يبغي جلالل وجه وعظيم سلطانه ،أن يرس يل
كتابة هذا البحث وإمتامه بعونه وتوفيقه ،وأسأله أن ينفع به وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث ما ييل:
 أن أسامء اهلل كلها أسامء حسن وكامل ،فإذا جاء االسم منفردا دل عىل حسن وكامل،وإذا اقرتن باسم آخر دل عىل حسن فوق حسن ،وكامل فوق كامل.
 أن اسم اهلل الرؤوف من أسامء اهلل احلسنى ،ويراد به ال َعلمية ويدل عىل كامل الوصفبالعطف واحلنان والرأفة والرمحة ،املتعطف عىل املؤمنني بالتوبة وسرت عيوهبم واملبالغ يف
الرمحة بعباده.
 أن من رأفة اهلل بعباده التخفيف عن العباد وعدم حتميلهم ما يشق عليهم منالعبادات ،بل من رأفته توفيقهم للقيام بحقه وحقوق عباده.
 أن اسم اهلل الرحيم من أسامء اهلل احلسنى ،والرحيم وصف من الرمحة وهي صفةتقتيض النفع ملحتاجة ،فالرحيم الرفيق باملؤمنني ،العاطف عىل خلقه بالرزق ،املثيب عىل
العمل.
 ورد اسم اهلل الرؤوف مقرتن باسم الرحيم يف ثامنية مواضع من كتابه العييي ،وعرضهلا يف مواضعها.
 ورد اسم اهلل الرؤوف مقرتنا بالعباد يف موضعني من كتابه العييي يف سورة البقرة ،207وسورة آل عمران ،30للداللة عىل أن رأفة اهلل بعباده هي داللة التوفيق هلم لإلعامل
الصاحلة ،وبيان السبل الصحيحة هلا والوعد بالثواب العظيم عليها.
 اتصاف النبي  باسم من أسامء اهلل التي مل يتصف هبا أحد غريه داللة عىل امتنان اهللعىل هذه األمة أن بعث فيهم رسول منهم حريص عليهم رؤوف هبم رحيم يشفق عليهم
غاية الشفقة.
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 جاءت هذه الدراسة مستفيضة مجيع املواطن التي ذكر فيها اسم اهلل الرؤوف سواء كانمقرتنا باسم اهلل الرحيم أو مقرتنا بالعباد ،أو وصف للنبي  ،وهي دراسة أوضحت مدى
أمهية البحث باسم من أسامء اهلل احلسنى وتتبع مواضعه يف كتاب اهلل ،ودراسته دراسة
موضوعية ،وبيان اهتامم املفرسين يف ذلك.
 أظهرت هذه الدراسة شيئا مما اشتمل عليه كتاب اهلل من األرسار البالغية والنكاتالبديعة واللطائف اخلفية التي ال تنفذ وال تنحرص ،وهي تفتح املجال لتدبر القرآن الكريم
والتأمل يف آياته وهذا مما حيقق اإليامن ويقويه ،ويرسخ يف القلب احلب لكتاب اهلل والشوق
للبحث يف علومه ومعارفه.

التوصيات:
 دراسة أسامء اهلل احلسنى ورس اقرتان بعضها ببعض ،واستنباط ِاحلكم واألحكام
البالغية من هذه األسامء.
 إقامة دروس وحمارضات يف املساجد ومراكي الدعوة يرشح فيها أسامء اهلل احلسنى فهيمما يورث التدبر األمثل للقرآن الكريم.
 دراسة أسامء اهلل احلسنى يف سورة من سور القرآن ودراسة العالقة بني هذه األسامءوحمور السورة العام.
وصل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ..
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ثبت املصادر واملراجع
 -1األعالم لليركيل .دار العلم للماليني ببريوت ،الطبعة اخلامسة1980 ،م.
 -2أنوار التنييل وأرسار التأويل ،نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل البيضاوي(ت:
685هـ) ،ت :حممد املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1418 -هـ
 -3البحر املحيط يف التفسري ،تأليف :أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان أثري الدين
األندليس (ت 745:هـ) ،ت :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت الطبعة 1420 ،هـ.
القراءات
 -4البدور الياهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدُّ رة -
ُ
الشاذ ُة وتوجيهها من لغة العرب ،عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد القايض (ت:
1403هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان.
 -5بغية الوعاة  ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي(ت910:هـ)  ،ط
1419هـ ،املكتبة العرصية ،بريوت.
 -6بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت751 :هـ) ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،لبنان.
 -7التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور (ت 1393 :هـ)،طبع دار التونسية
(1404هـ).
 -8تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي(ت774:هـ)،
ت :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ 1999 -م.
 -9التفسري البياين ملا يف سورة النحل من دقائق املعاين ،سامي وديع عبد الفتاح شحادة
القدومي ،دار الوضاح ،األردن – عامن.
 -10تفسري أسامء اهلل احلسنى ، ،إبراهيم بن الرسي بن سهل ،أبو إسحاق اليجاج
(ت311:هـ) ،ت :أمحد يوسف الدقاق النارش :دار الثقافة العربية.
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 -11تفسري أسامء اهلل احلسنى ،عبد الرمحن السعدي(ت1376 :هـ) ،ت:عبيد بن عيل
العبيد ،جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة ،العدد  - 112السنة 1421- 33هـ.
 -12تفسري الفاحتة والبقرة حممد بن صالح بن حممد العثيمني (ت1421 :هـ) ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ.
 -13تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حممد رشيد رضا احلسيني(ت1354:هـ) ،اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،سنة النرش 1990 :م.
 -14هتذيب اللغة لألزهري(ت370 :هـ) ،ت :عبد السالم هارون ،الدار املرصية للتأليف
والرتمجة دار القومية العربية للطباعة (1384هـ).
 -15تيسري العييي احلميد يف رشح كتاب التوحيد ،سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد
الوهاب (ت1233 :هـ) ،ت :زهري الشاويش ،املكتب االسالمي ،بريوت ،دمشق ،الطبعة:
األوىل1423 ،هـ2002/م
 -16تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن نارص السعدي(ت:
1376هـ) ،ت :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420هـ.
 -17جامع البيان عن تأويل أي القرآن .حممد بن جرير الطربي(ت310:هـ) ،بريوت ،دار
الفكر1405 ،هـ.
 -18اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي(ت671:هـ)،
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ.
 -19ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي(ت910:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل.
 -20زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين عبد الرمحن بن عيل اجلوزي(ت597 :هـ) ت:
عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ.
 -21زهرة التفاسري ،حممد بن أمحد بن مصطفى أبو زهرة(ت1394:هـ) ،دار الفكر العريب.
 -22صحيح البخاري ،ملحمد بن إسامعيل البخاري(ت256:هـ) ،ت د .مصطفى ديب
البغا ،ط1407 ، 3ه  ،دار ابن كثري ،بريوت.
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 -23صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري(ت )261:ت :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -24صفات اهلل عي وجل الواردة يف الكتاب والسنة ،علوي السقاف ،الدرر السنية ،الطبعة
الثالثة1423هـ.
 -25رشح األصول الثالثة  ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان النارش :مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل 1427 -هـ.
 -26طبقات احلفاظ ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي(ت910:هـ) ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت الطبعة ،األوىل1403 ،هـ.
 -27طبقات الشافعية الكربى للسبكي(ت771 :هـ) ،حتقيق ،د ،عبد الفتاح احللو ،د.
حممود الطناحي ،دار هجر للطباعة ،القاهرة الطبعة الثانية 1413هـ.،
 -28طبقات املفرسين ،جلالل الدين السيوطي(ت910:هـ) ،ت :عيل حممد عمر ،مكتبة
وهبة ،القاهرة ،األوىل1396 ،هـ1976 ،م.
 -29طبقات املفرسين لألدنه وي  ،ألمحد بن حممد األدنه وي (املتوىف :ق 11هـ)،
ت:سليامن صالح اخليي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 -30رشح العقيدة الواسطية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني(ت1421 :هـ) ،ت :سعد
الصميل ،دار ابن اجلوزي  ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة 1421 ،6 :هـ.
 -31فتح القدير ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين (1250هـ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1414-هـ.
 -32فقه األسامء احلسنى ،عبد الرزاق البدر،ابن اجلوزي ،الدمام ،الطبعة األوىل1434:هـ.
 -33الكشاف عن حقائق غوامض التنييل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
اليخمرشي جار اهلل(538هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1407 -هـ
 -34لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور(ت711:هـ)  ،ط ، 1دار صادر ،بريوت.
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 -35مدارك التنييل وحقائق التأويل ،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي(ت710 :هـ)،
خرج أحاديثه :يوسف عيل بديوي ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ
 -36املحرر الوجيي ،عبداحلق بن غالب بن عطية(ت542:هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط،.1
بريوت ،لبنان1413 ،هـ.
 -37جماز القرآن أبو عبيدة معمر بن املثنى (ت 209 :هـ) حممد فواد رسگني ،مكتبة
اخلانجى ،القاهرة ،الطبعة1381 :هـ.
 -38املجىل يف رشح القواعد املثىل يف صفات اهلل واسامئه احلسنى  ،املؤلف :كاملة بنت حممد
الكواري ،النارش :دار ابن حيم ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ 2002 -م.
 -39معامل التنييل (تفسري البغوي) ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي(ت510:هـ) ،ت:
جمموعة من املؤلفني ،دار طيبة  ،الطبعة الرابعة 1417هـ.
 -40معجم اللغة العربية املعارصة د أمحد عبد احلميد ،عامل الكتب ،ط األوىل 1429 ،هـ .
 -41مفاتيح الغيب ،لفخر الدين حممد بن عمر البكري الرازي(ت606 :هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة1422 ،هـ.
 -42نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن أيب بكر البقاعي
(ت885:هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 -43الوايف بالوفيات  ،صالح الدين بن ايبك الصفدي(ت764:هـ) ،ت :أمحد األرناؤوط
وتركي مصطفى  ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت1420،هـ.
 -44وهلل األسامء احلسنى ،عبد العييي اجلليل ،دار طيبة ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
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