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موضوع البحث:

دراسة اسم اهلل (الرؤوف) يف القرآن الكريم ،دراسة موضوعية.

هدف البحث:
البحــث يف اســم اهلل (الــرؤوف) ،واســتخراج الــدالالت واحلكــم مــن آيــات القــرآن الكريــم

الــوارد فيهــا ،بغــرض الوصــول للتدبــر األمثــل ،واهلدايــة إىل حتقيــق اإليــان والعبوديــة هلل ،والوصــول

ملواطــن اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم ،والكشــف عــن األرسار البالغيــة فيــه.

مشكلة البحث:
مــا اآليــات التــي ورد فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) يف القــرآن الكريــم ،ومــا الــذي اقــرن هبــذا

االســم ســواء الرمحــة أو العبــاد ،ومــن اتصــف بــه مــن البــر؟ ومــا األرسار والنــكات البالغيــة

املســتنبطة مــن الدراســة؟

نتائج البحث:
إثبــات أن أســاء اهلل كلهــا أســاء ُحســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــرد ًا دل عــى حســن وكامل،

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال ،واســم اهلل (الــرؤوف) اســم

يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف واحلنــان والرأفــة والرمحــة ،فــاهلل املتعطــف عــى املذنبــن واملبالــغ

يف رمحتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

الرؤوف ،اقرتان ،موضوع ،القرآن الكريم.
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F
احلمــد هلل الــرؤوف الرحيــم ،املوصــوف بكــال الرمحــة وســعة الــر واإلحســان ،وكثــرة املواهــب

والرأفــة ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن وعــى آلــه وصحابتــه ومــن تبعهم بإحســان
إىل يــوم الديــن.
أما بعد:
فــإن معرفــة أســاء اهلل تعــاىل احلســنى الــواردة يف كتــاب اهلل عــز وجــل ،وســنة نبيــه حممــد

 ،واحلــرص عــى معرفــة معانيهــا والتعبــد هلل تعــاىل هبــا ممــا حيقــق اإليــان والعبوديــة
واإلحســان وتقــوى اهلل عــز وجــل ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [األعــراف.]180:

ومــن أعظــم جمــاالت التدبــر ،تدبــر آيــات القــرآن الكريــم املتعلقــة بأســاء اهلل وصفاتــه ،ســواء

جــاءت منفــردة أو مقرتنــة بغريهــا ،ممــا ختمــت هبــا كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم عــى اختــاف

موضوعاهتــا ،فهــي مــن أعظــم الســبل إىل تدبــره والوقــوف عــى مواطــن إعجــازه والكشــف عــن

بالغتــه وأرساره.

وأســاء اهلل احلســنى التــي ختمــت هبــا أكثــر آيــات القــرآن الكريــم ،جــاءت عــى أكمــل وجــه

يف تناســبها بســياق اآليــة وموضوعهــا.

ومــن هــذه األســاء احلســنى الــواردة يف كتــاب اهلل اســم (الــرؤوف) ،وقــد ورد يف عــر آيــات،

اقــرن يف ثــان آيــات منهــا بالرمحــة ،واقــرن بالعبــاد يف آيتــن.

ونظــر ًا ألمهيــة هــذا املوضــوع ،رغبــت يف الكتابــة فيــه ومجــع شــتاته ،وإبــراز مــا فيــه مــن أرسار

ونــكات لطيفــة ،وحكــم بالغيــة.

9

أسباب اختيار املوضوع:

جاء اختيار هذا املوضوع لعدة أسبابُ ،أمجِلها فيام ييل:
	-تعلقه بكتاب اهلل تعاىل وتفسريه ،وكفى به رشفا وعل ًام.
	-أن هــذا املوضــوع متعلــق بمعرفــة أســاء اهلل احلســنى الــواردة يف كتابــه والتــي ختمــت

هبــا بعــض آياتــه ،ومعرفــة األســاء احلســنى مــن األمــور التــي ال يتــم اإليــان بــاهلل إال هبــا،
ومعرفتهــا وفهمهــا ممــا يزيــد إيــان العبــد بربــه وتعلقــه بــه حبــا وتقربــا إليــه بدعائــه وعبادتــه.
	-معرفــة إعجــاز القــرآن الكريــم والوقــوف عــى بالغتــه وأرساره الكامنــة مــن خــال معرفة

هــذا االســم اجلليــل ورس اقرتانــه بغــره ،ويف هــذا تدبــر وتأمــل وغــوص يف أرسار كتــاب اهلل
الكريــم.

	-حاجــة املكتبــة القرآنيــة إىل مثــل هــذه األبحــاث التــي تُعنــى بإبــراز جانــب مــن جوانــب

اإلعجــاز البيــاين يف ألفــاظ آيــات القــرآن الكريــم.

فلهــذه األســباب وغريهــا عقــدت العــزم عــى كتابــة هــذا البحــث ،وأســأل اهلل التوفيــق والســداد

والقبول.

الدراسات السابقة:

قمــت بالبحــث عــن الدراســات الســابقة مــن خــال البحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة ،ويف

املكتبــات املركزيــة ،ومراســلة األســاتذة والباحثــن املتخصصــن يف القــرآن الكريــم وعلومــه،

وخلصــت إىل مــا يــي:

مل أجــد دراســة علميــة اعتنــت ببحــث اســم اهلل (الــرؤوف) ودراســته دراســة تفســرية حتليليــة

اســتنباطية.
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وجــدت مــادة البحــث متوافــرة ومتناثــرة يف كتــب التفســر وكتــب رشوح أســاء اهلل احلســنى،

ومل تُفــرد وتُــدرس بطريقــة علميــة وافيــة تثــري املوضــوع وجتمــع أطرافــه ،وهــي دراســة جديــرة

باالهتــام واإلفــراد ،واســتخراج مــا فيهــا مــن أســس عقديــة وإيامنيــة وتفســرية وبالغيــة.

وجــدت بحثــا علميــا بعنــوان "اســم اهلل اللطيــف واقرتانــه باخلبــر" ،أ.د .يوســف الشــبل ،مــن

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،احتــوى عــى كثــر مــن األســس التــي ذكرهتــا يف بحثــي
واســتفدت منــه يف ذلــك.

وعليه قمت يف بحثي بجمع أطراف املوضوع وترتيبه علميا كام يف خطة البحث.

خطة البحث:
جاء البحث يف :مقدمة ،وثالثة مباحث وخامتة ،واملصادر واملراجع.
1.املقدمــة :اشــتملت عــى أمهيــة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره ،وخطــة البحــث ،واملنهــج
املتبــع.

2.املبحث األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته ،وفيه مطلبان:
-املطلب األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته.

املطلب الثاين :القراءات الواردة يف اسم اهلل (الرؤوف).ٍ
مقرتن ،وفيه مطلبان:
وغري
3.املبحث الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا َ
-املطلب األول :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا بالرمحة.

غري مقرتن.
	 -املطلب الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) َ
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4.املبحث الثالث :صفة الرأفة من صفات الكامل اإلنساين

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :وصف الرأفة للنبي حممد .-املطلب الثاين :وصف الرأفة ألتباع املسيح .S

املطلب الثالث :وصف الرأفة للمؤمنني.5.اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

6.املصادر واملراجع.

املنهج امل ّتبع يف كتابة البحث:

سلكت يف البحث املنهج االستقرائي التحلييل ،وكان عىل النحو التايل:
ُ

-أوالً :حــر اآليــات التــي ورد فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ،ودرســتها دراســة تفســرية

موضوعيــة ،مــع إبــراز مــا فيــه مــن أرسار بيانيــة وبالغيــة ولطائــف دقيقــة أشــارت إليهــا

اآليــات وذكرهــا أهــل التفســر.

ثاني ًا :عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.ثالث ًا :ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها.-رابع ًا :التعريف باألعالم تعريفا موجز ًا.

خامس ًا :توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.-سادس ًا :وضع فهرس للمصادر واملراجع.

آمــل أن أكــون و ّفقــت يف اإلســهام يف خدمــة كتــاب اهلل ،وإبــراز يشء مــن هداياتــه ،واهلل املوفــق

واهلــادي إىل ســواء الســبيل ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد.
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املبحث األول:
تعريف اسم اهلل (الرؤوف) ودالالته.
املطلب األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته.
(الــرؤوف) :مــن الفعــل رأف يــرأف رأف بــه ،ورئــف ،ورؤف رأفــة ورآفــة ،ورؤوف فعــول مــن

الرأفــة ،وهــي أشــد الرمحــة ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [النــور ]2:فالرأفــة ،والرآفــة مثــل
الكأبــة والكآبــة ،أي ال تأخذكــم هبــا رمحــة.
قال الشاعر:

نطيع نب ّينا ونطيع ر ّبا  ........هو الرمحن كان بنا رءوفا

()1

ِ
حــة بمعنــى واحــد ،و ُفـ ّـر َق َبينهـ َـا َأ ْيضــاَ ،و َذلِـ َ
ـي ا ْلنز َلــة ال َّثانِ َيــة،
الر ْ َ
ـك َأن الرأفــة :هـ َ
والرأفــة َو َّ
ِ
ُي َقــال َ
ــو رؤوف(.)2
فــان َرحيــم َفــإِذا اشــتدت َرمحتــه َف ُه َ
و(الــرؤوف) اســم مــن أســاء اهلل ،فهــو ذو رأفــة ورمحــة بعبــاده ،والرأفــة صف ـ ٌة خرب َّي ـ ٌة ثابت ـ ٌة هلل

وجـ َّـل ،ومــن رأفتــه هبــم ،أن أتــم عليهــم نعمــه ،وو ّفقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده ،قــال
َعـ َّـز َ

تعــاىل :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ [النــور ،]20:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [احلــر.]10:

قــال ابــن جريــر(" :)3قولــه تعــاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [البقــرة ]143:أنــه هبــم لــذو رأفــة

ورمحــة؛ فمــن رأفتــه هبــم ،ورمحتــه هلــم ،أمســك الســاء أن تقــع عــى األرض إال بإذنــه ،وســخر لكــم

(( (1لسان العرب ،ابن منظور.)112 /9(،
(( (2تفسري أسامء اهلل احلسنى ،الزجاج( ،ص .)62
(( (3حممــد بــن جريــر الطــري ،اإلمــام أبــو جعفــر ،رأس املفرسيــن  ،لــه التصانيــف العظيمــة منهــا :جامــع البيــان عــن تأويــل آي
القــرآن (ت 310 :هـــ) ،انظــر :طبقــات املفرسيــن ،الســيوطي)82(،؛ األعــام ،الــزركيل.)69/6(،
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مــا وصــف يف هــذه اآليــة تفضــا منــه عليكــم بذلــك"(.)1
ومــن معاين(الــرؤوف) :أنــه الرحيــم العاطــف برأفتــه عــى عبــاده ،وقــد تكــون الرأفة أبلــغ الرمحة

وأرقهــا ،ولــذا قيــلَّ :
إن الرأفــة أخــص والرمحــة أعــم ،وقــد تكــون الرمحــة يف الكراهــة للمصلحــة ،وال

تــكاد الرأفــة تكــون يف الكراهــة؛ فهــذا موضــع الفرق بينهــا(.)2

وجــاء يف تفســر(الرؤوف) :أن اهلل شــديد الرأفــة بعبــاده فمــن رأفتــه ورمحتــه هبــم أن متــم عليهــم

نعمتــه التــي ابتدأهــم هبــا ،ووفقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده ،وســهل هلــم الطــرق التــي

وخوفهــم وزجرهــم عــن الغــي والفســاد ،وحذرهــم مــن الطــرق التــي تقــي
ينالــون هبــا اخلــرّ ،
هبــم إىل املكروهــات(.)3

وهبذا يتبني أن الرأفة يف حق اهلل تعاىل ،تتجىل يف:
	-امتنان اهلل عىل خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم.
	-أن مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن بـ ّـن هلــم حقــه ووفقهــم للقيــام بــهّ ،
وحذرهــم مــن غضبه
وزجرهــم عــن الغــي والفســاد يف حقــه وحــق العباد.

	-مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن كلفهــم بــا يطيقــون ،وســيجازهيم باجلــزاء احلســن يف
اآلخــرة.
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(( (1جامع البيان ،الطربي.)678 /18( ،
(( (2شأن الدعاء ،اخلطايب.)91 /1( ،
(( (3تفسري أسامء اهلل احلسنى ،عبد الرمحن السعدي( ،ص .)199

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

املطلب الثاين :القراءات يف كلمة (رؤوف).
اختُلف يف كلمة (رؤوف) من حيث إثبات اهلمزة وحذفها:
قــرأ نافع()1وابــن كثــر( )2وابــن عامــر( )3وحفــص( )4عــن عاصــم( )5بإثبــات اهلمــزة واإلشــباع

حيــث كان (رؤوف) ،وحجتهــم أن صفــات اهلل تعــاىل عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه :غفــور،

شــكور ،ودود ،وهــو أفخــم ،ألن ذلــك ال يقــال إال ملــن دام الفعــل منــه وثبــت.
وقرأ الباقون :بقرص اهلمزة بدون إشباع (رؤُ ف).

لغــات معتــرة ،وإثبــات اهلمــزة واإلشــباع فيــه معنــى الفخامــة واجلــال ،وهــو أليــق
وهــي
ٌ

وأكمــل يف وصــف اهلل جــل جاللــه لــدوام الفعــل منــه وثبوتــه.

قــال ابــن اجلــوزي(" :)6قــرأ ابــن كثــر ونافــع وحفــص عــن عاصــم (لــرؤوف) عــى وزن:

لرعــوف ،يف مجيــع القــرآن ،ووجههــا :أن فعــوالً أكثــر يف كالمهــم مــن فعــل ،فبــاب رضوب وشــكور،
أوســع مــن بــاب حــذر ويقــظ .وقــرأ أبــو عمــرو ومحــزة ،والكســائي ،وأبــو بكــر ،عــن عاصــم:
(لــرؤف) عــى وزن :ر ُعـ ٍ
ـف ،ويقــال :هــو الغالــب عــى أهــل احلجــاز ،قــال جرير":تــرى للمســلمني
َ

عليــك حق ـ ًا  ...كفعــل الوالــد الـ َّـر ُؤف الرحيــم"(.)7

(( (1أبــو رويــم ،نافــع بــن عبــد الرمحــن بــن أيب نعيــم ،املقــرئ املــدين أحــد القــراء الســبعة؛ كان إمــام أهــل املدينــة والــذي صــاروا إىل
قراءتــه ورجعــوا إىل اختيــاره (ت59 :هـــ) ،وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان.)368 /5( ،
(( (2أبــو ســعيد ،عبــد اهلل بــن كثــر املكــي ،مــن التابعــن ،وأحــد القــراء الســبعة ،ت120 :هـــ .وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان،
(.)41/3
(( (3عبــد اهلل بــن عامــر اليحصبــي الشــامي ،أحــد القــراء الســبعة ،ولــد يف البلقــاء ســنة 8هـــ ،وانتقــل إىل دمشــق ،بعــد فتحهــا،
(ت118:هـــ) .األعــام ،للــزركيل.)95 /4( ،
(( (4حفــص بــن ســليامن بــن املغــرة األســدي ،أبــو عمــر ،قــارئ أهــل الكوفــة ،نــزل بغــداد ،وجــاور بمكــة ،أعلــم أصحــاب عاصــم
بقراءتــه( ،ت180 :هـــ) .األعالم ،للــزركيل.)264 /2( ،
(( (5أبــو بكــر عاصــم بــن أيب النجــود ،أحــد القــراء الســبعة  ،مــن التابعــن( ،ت120 :هـــ) بالكوفــة .وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان،
(.)9 /3
(( (6أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي ،صاحــب التصانيــف املشــهورة :زاد املســر يف التفســر ،تذكــرة األريــب يف تفســر
الغريــب وغريمهــا ،ولد ســنة 508هـــ ( ،ت597 :هـــ) ،طبقــات املفرسين ،الســيوطي( ،ص .)16
(( (7زاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي.)120 /1( ،
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ونُقــل اختالفهــم يف( :رؤوف) حيــث وقــع ،فقــرأ البرصيــان ،والكوفيــون ســوى حفــص بقــر

اهلمــزة مــن غــر واو ،وقــرأ الباقــون بــواو بعــد اهلمــزة(.)1

وقولــه تعــاىل :ﮋ َلــر ُؤ ٌ ِ
ـم ﮊ يقــرأ بإثبــات الــواو واهلمــز ،وبطرحهــا واهلمــز ،واحلجــة ملــن
ف َرحيـ ٌ
َ

أثبــت الــواو :أن صفــات اهلل تعــاىل عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه :غفــور ،شــكور ،ودود ،وهــو
أفخــم ،ألن ذلــك ال يقــال إال ملــن دام الفعــل منــه وثبــت لــه كقــول الشــاعر:
الرح ِم
هدى ط ّي ٌ
نبي ً
ب صادق  .....رؤف رحيم بوصل ّ
ُّ
مهــز :أنــه مــال إىل التخفيــف الجتــاع اهلمــز والــواو ،وكان طرحها ال
واحلجــة ملــن طــرح الــواو و َ

يزيــل لفظــا وال حييــل معنــى ،فاســتجاز ذلك(.)2
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(( (1النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.)223 /2( ،
(( (2احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه( ،ص .)89

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

املبحث الثاين:

ٍ
مقرتن
وغري
اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا
َ
وفيه مطلبان:

املطلب األول :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا بالرمحة.

الرمحــة صفــة مشــتقة مــن الرحيــم ،والرحيــم صيغــة مبالغــةِ ،
فعيــل معنــى فاعــل ،فالرمحــة تعنــي

الرقــة والعطــف باملخلــوق ،وهــي خاصــة باملؤمنــن يــوم القيامــة ،فهــي متعلقــة باملرحــوم ،فــاهلل

رحيــم بخلقــه ،وتقتــي نفــع املحتــاج.

ـر مــا ُيمــع بــن الرمحــن والرحيــم ،ومهــا اســان مشــتقان مــن الرمحــة بمعنــى كثــر الرمحــة
وكثـ ٌ

والشــفقة.

قــال ابــن منظــور(" :)1الرمحــن :الرقيــق ،والرحيــم :العاطــف عــى خلقــه بالــرزق"؛ وقــال

احلســن" :الرمحــن اســم ممتنــع ال يســمى غــر اهلل بــه ،وقــد يقــال رجــل رحيــم".

قــال اجلوهــري" :الرمحــن والرحيــم اســان مشــتقان مــن الرمحــة ،ونظريمهــا يف اللغــة نديــم

وندمــان ،ومهــا بمعنــى ،وجيــوز تكريــر االســمني إذا اختلــف اشــتقاقهام عــى جهــة التوكيــد كــا يقــال

فــان جــا ٌد ِجمــد ،إال أن الرمحــن اســم خمتــص هلل تعــاىل ال جيــوز أن يســمى بــه غــره وال يوصــف،
أال تــرى أنــه قــال :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮊ [اإلرساء ،]110:فعــادل بــه االســم الــذي ال يرشكــه فيــه

غــره ،ومهــا مــن أبنيــة املبالغــة ،ورمحــن أبلــغ مــن رحيــم ،والرحيــم يوصــف بــه غــر اهلل تعــاىل فيقــال
رجــل رحيــم ،وال يقــال رمحــن ،وكان مســيلمة الكــذاب يقــال لــه رمحــن الياممــة -وهــذا مــن ضالهلــم

وزعمهــم الــكاذب ،-والرحيــم قــد يكــون بمعنــى املرحــوم.

(( (1حممــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور ،أبــو الفضــل ،اإلمــام اللغــوي احلجــة ،صاحــب :لســــان العــرب ،وخمتــــار األغـــــاين
(ت 711 :هـــ) .األعــام ،للــزركيل.)108 /7( ،
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والرمحــة يف بنــي آدم عنــد العــرب :رقــة القلــب وعطفــه ،ورمحــة اهلل :عطفــه وإحســانه ورزقــه،
والرحــم بالضــم :الرمحــة ،ومــا أقــرب رحــم فــان إذا كان ذا مرمحـ ٍ
ـة وبِــر ،أي مــا أرمحــه وأبــره"(.)1
والرمحــة صفــة ثابتـ ٌة مــن صفــات اهلل عــزو جــل ،واســم اهلل الرحيــم :دال عــى الرمحــة الفعليــة،

واســم اهلل الرمحــن :دال عــى الرمحــة الذاتيــة.

دل عــى أن ّ
قــال ابــن عثيمــن(" :)2قــال تعــاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ ّ
كل يشء

وصلــه علــم اهلل ،وهــو واصــل لــكل يشء ،وأن رمحتــه وصلــت إليــه ،ألن اهلل قــرن بينهــا يف احلكــم

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ  ،والرمحــة :صفــة ثابتــه مــن صفــات اهلل عــز وجــل ،وهــي عامــة

تشــمل مجيــع املخلوقــات حتــى الكفــار ،ألن اهلل قرهنــا بالعلــم ،فــكل مــا بلغــه علــم اهلل ،وعلــم اهلل
بالــغ لــكل يشء ،فقــد بلغتــه رمحتــه ،فكــا يعلــم الكافــر ،يرحــم الكافــر أيضـ ًا ،لكــن رمحتــه للكافــر

رمحــة جســدية بدنيــة دنيويــة قــارصة غايــة القصــور بالنســبة لرمحــة املؤمــن ،فالــذي يــرزق الكافــر

هــو اهلل الــذي يرزقــه بالطعــام والــراب واللبــاس واملســكن واملنكــح وغــر ذلــك ،أمــا املؤمنــون،
فرمحتهــم رمحــة أخــص مــن هــذه وأعظــم ،ألهنــار رمحــة إيامنيــة دينيــة دنيويــة.

قــال تعــاىل :ﮋﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [األحــزاب ،]43:ﮋ ﰒ ﮊ :متعلــق بـــ ﮋ ﰓ ﮊ  ،وتقديم

املعمــول يــدل عــى احلــر ،فيكــون معنــى اآليــة :وكان باملؤمنــن ال غريهــم رحيـ ًا ،وقــال :ﮋ ﯟ

ﯠﯡ ﯢﯣﮊ [غافــر .]7 :فالرمحــة هنــا غــر الرمحــة هنــاك ،هــذه رمحــة خاصــة متصلــة برمحــة

اآلخــرة ال يناهلــا الكفــار ،بخــاف األوىل ،وهبــذا جيمــع بينهــا ،وإال فـ ٌّ
ـكل مرحــوم ،لكــن فــرق بــن

الرمحــة اخلاصــة والرمحــة العامــة" (.)3
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(( (1لسان العرب  ،ابن منظور.)231 /12(،
(( (2حممــد بــن صالــح العثيمــن ،ولــد يف عنيــزة عــام 1347هـــ ،تعلــم القــرآن ،وخمتــرات املتــون يف احلديــث والفقــه ،ودرس عــي يد
الشــيخ عبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي ،لــه رشح ثالثــة األصــول ،والــرح املمتــع يف الفقــه ( ،ت1421 :هـ).
(( (3انظر :رشح العقيدة الواسطية  ،ابن عثيمني( ،ص .)249-250

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

الفرق بني الرأفة والرمحة:
الرأفــة صفــة هلل عــز وجــل ،دل عليهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ،والرمحــة صفــة هلل عــز وجــل ،دل

عليهــا اســم اهلل الرحيــم ،وللعلــاء يف الفــرق بــن صفــة الرأفــة والرمحــة هلل عــز وجــل أقــوال ،أبرزهــا:
القول األول :أن الرأفة تكون يف إزالة الرضر ،والرمحة يف إيصال املنفعة.
وممــن قــال هبــذا الــرازي (" :)1قــال تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ ومهــا صفتــان هلل تعــاىل

ومعنامهــا متقــارب ،ويشــبه أن تكــون الرأفــة عبــارة عــن الســعي يف إزالــة الــر ،والرمحــة عبــارة عــن

الســعي يف إيصــال املنفعــة .وقيــل :إحدامهــا للرمحــة الســالفة ،واألخــرى للمســتقبلة" (.)2

القــول الثــاين :الرأفــة أرق الرمحــة ،وتكــون يف معنــى خــاص ،والرمحــة أعــم ،ويدخــل فيهــا إزالــة

الــرر واإلفضــال واإلنعام.

قــال الــرازي" :قــال القفــال  :الفــرق بــن الرأفــة والرمحــة أن الرأفــة مبالغــة يف رمحــة

خاصــة ،وهــي دفــع املكــروه وإزالــة الــرر كقولــه :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [النــور ]2:أي ال ترأفــوا

هبــا فرتفعــوا اجللــد عنهــا ،وأمــا الرمحــة فإهنــا اســم جامــع يدخــل فيــه ذلــك املعنــى ويدخــل فيــه
اإلفضــال واإلنعــام ،فذكــر اهلل تعــاىل الرأفــة أوال بمعنــى :أنــه ال يضيــع أعامهلــم وخيفــف املحــن

عنهــم ،ثــم ذكــر الرمحــة لتكــون أعــم وأشــمل ،وال ختتــص رمحتــه بذلــك النــوع بــل هــو رحيــم مــن
حيــث إنــه دافــع للمضــار التــي هــي الرأفــة وجالــب للمنافــع معــا"(.)3

والــذي يظهــر مــن كالم املفرسيــن ،أن الرمحــة أعــم مــن الرأفــة ،وأن بينهــا معنــى مشــرك ًا

يظهــر عنــد انفــراد كل مــن الصفتــن عــن األخــرى ،وأن بينهــا معنــى خاص ـ ًا يظهــر عنــد اقــران
الصفتــن ببعضهــا.

(( (1حممــد بــن عمــر بــن احلســن  ،اإلمــام فخــر الديــن الــرازي  ،الشــافعي املفــر املتكلــم ،ولــد ســنة  544هـــ ،ولــه:
التفســر الكبــر ،واملحصــول يف أصــول الفقــه ،وغريهــا ،ت 606 :هـــ .طبقــات املفرسيــن ،الســيوطي( ،ص)115؛ األعــام،
الــزركيل.)313/6(،
(( (2مفاتيح الغيب ،الرازي.)163 /16( ،
(( (3مفاتيح الغيب ،الرازي.)94-93 /4( ،
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مواضع اقرتان اسم اهلل (الرؤوف) بالرحيم:
ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا باســم الرحيــم ،ومل يــرد مقرتنــا بغــره مــن أســاء اهلل احلســنى،

واســم اهلل (الــرؤوف) مشــتق مــن الرمحــة ،بــل هــو أشــد الرمحــة وأرقهــا وأبلغهــا ،وأخصهــا ،فالرأفــة
أخــص مــن الرمحــة.

وأســاء اهلل كلهــا أســاء حســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــردا دل عــى حســن وكــال ،وإذا

اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال.

وأي اســم ال يــدل عــى حســن وكــال فإنــه ال يطلــق عــى اهلل ،وإن اقــرن بغــره ودل عــى حســن

وكــال كان إطالقــه عــى اهلل ،كــا جــاء هــذا يف بعــض النصــوص مثــل" :القابــض الباســط".

وقــد ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا باســم الرحيــم يف ثـ ِ
ـان مواضــع يف كتــاب اهلل ،عــى النحــو

التايل:

املوضع األول :رأفة اهلل ورمحته يف حفظ أجر من مات ومل ِّ
يصل للكعبة.
 -1قولــه تعــاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [البقــرة.]143:
اآليــة وردت يف ســورة البقــرة يف معــرض احلديــث عــن حتويــل القبلــة مــن بيــت املقــدس إىل

الكعبــة املرشفــة ،وكيــف أن اهلل ختــم اآليــة باســمه (الــرؤوف) مقرتنــا بالرحيــم لداللــة رأفتــه ورمحتــه
ســبحانه وتعــاىل رمحــة خاصــة باملؤمنــن ،ورمحــة عامــة بالنــاس ،وأنــه هبــذه الرأفــة والرمحــة لــن يضيع
أجــر مــن مــات ومل يصـ ّـل للكعبــة ،كــا جــاء يف ســبب نزوهلــا.
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اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

فعــن الــراء بــن عــازب« ،أن رســول اهلل  صـ ّ
ـى إىل بيــت املقــدس سـتّة عــر شــهرا،
ـى  -أو ّ
أو ســبعة عــر شــهرا ،وكان يعجبــه أن تكــون ِقبل ُتــه ِقبــل البيــت ،وأنــه صـ ّ
صلهــا  -صــاة

ّ
ّ
صــى معــه ،فمــر عــى أهــل املســجد وهــم
وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن كان
العــر،
راكعــون ،قــال :أشــهد بــاهلل ،لقــد ص ّليــت مــع النبــي ِ قبــل مكــة ،فــداروا كــا هــم ِقبــل

البيــت ،وكان الــذي مــات عــى القبلــة قبــل أن حتــول ِقبــل البيــت رجـ ٌ
ـال ُقتلــوا ،مل نــدر مــا نقــول
فيهــم ،فأنــزل اهلل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ» (.)1

وذكـ ُـر الرمحــة هنــا أعــم وأشــمل مــن الرأفــة ،فهــو رحيــم مــن حيــث إنــه دافــع للمضــار وجالب

للمنافــع معـ ًا ،ومــن رأفتــه ورمحتــه أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي خصهــم هبــا ،وأهنــم صدقــوا يف إيامهنم

بخــاف مــن مل يدخــل اإليــان قلبــه ،فــزاد هبــا إيامهنــم ،وارتفعــت درجتهم.

ـم بعبــاده مــن أن يض ّيــع هلــم طاعــة أطاعــوه هبــا فــا يثيبهــم عليهــا ،وأرأف
فــاهلل جــل ثنــاؤه أرحـ ُ

هبــم مــن أن يؤاخذهــم بــرك مــا مل يفرضــه عليهــم ،فــا تأســوا عــى موتاكــم الذيــن ماتــوا وهــم
يصلــون إىل بيــت املقــدس ،فــإن اهلل مثيبهــم ،ألنــه أرحــم هبــم مــن أن يض ّيــع هلــم عمــا عملــوه لــه؛

وال حتزنــوا عليهــم ،فإنــه غــر مؤاخذهــم برتكهــم الصــاة إىل الكعبــة ،ألهنــا مل تكــن فرضــت عليهــم،

وهــو أرأف بخلقــه مــن أن يعاقبهــم عــى تركهــم مــا مل يأمرهــم بعملــه(.)2

ويف تع ّلــق هذيــن االســمني بــا قبلهــا وجــوه؛ أحدهــا :أنــه تعــاىل ملــا أخــر أنــه ال يضيــع إيامهنــم

قــال :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ  ،و(الــرؤوف) الرحيــم كيــف ُيتصــور منــه هــذه اإلضاعــة،

وثانيهــا :أنــه ﮋ ﮙ ﮚ ﮊ فلذلــك ينقلكــم مــن رشع إىل رشع آخــر وهــو أصلــح لكــم وأنفــع يف
الديــن والدنيــا ،وثالثهــا :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ فكأنــه تعــاىل قــال :وإنــا هداهــم اهلل

ألنــه رؤوف رحيــم(.)3

(( (1رواه البخاري يف صحيحه ،)4486( ،ومسلم يف صحيحه.)525( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)171 /3( ،
(( (3مفاتيح الغيب ،الرازي.)94 /4( ،
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توصــل إليــه بعمــل صالــح رأفــة منــه بــه ،فهــي رمح ـ ُة ذي الصلــة
واهلل يرحــم مــن يشــاء ممــن ّ

بالراحــم ،وذلــك مقتــى لكوهنــا أشــد الرمحــة وأبلغهــا وألطفهــا ،وقــد تكــون تعلي ـ ً
ا للــكالم مــن

أولــه فيكــون املعنــى :أن صف َتــي رأفتــه ورمحتــه مقتضيتــان للتمييــز بــن املؤمنــن وغريهــم للعــدل بــن
النــاس ،ألن تســوية املصلــح باملفســد يــؤمل املصلــح(.)1

ومــن رأفتــه ورمحتــه بعبــاده ،أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي ابتدأهــم هبــا ،وم َّيــز عنهــم مــن دخــل

وأن امتحنهــم امتحانــا ،زاد بــه إيامهنــم ،وارتفعــت بــه درجتهــمْ ،
يف اإليــان بلســانه دون قلبــهْ ،
وأن

وجههــم إىل أرشف البيــوت ،وأجلهــا(.)2
ّ

ويف هذه اآلية إثبات عموم الرمحة لكل الناس؛ لقوله تعاىل:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ ؛ وهــذه الرمحــة العامــة التــي هبــا يعيــش النــاس يف دنياهــم

بــرزق اهلل هلــم مــن طعــام ورشاب ،وكســوة ،وغريهــا يشــرك فيهــا املؤمــن والكافــر ،وأمــا الرمحــة
اخلاصــة فهــي للمؤمنــن خاصــة ،وهبــا حتصــل ســعادهتم يف الدنيــا واآلخــرة ،كالعلــم واإليــان

املثمريــن لطاعــة اهلل ،ورســوله(.)3
َ

سبب امتنان اهلل عىل نب ّيه وأصحابه بتوبتهم وقبوهلا منهم.
املوضع الثاين :الرأفة والرمحة ُ
 -2قولــه تعــاىل :ﮋ 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 ﯳ ﯴ ﮊ [التوبــة.]117:

ورد لفــظ (الــرؤوف) مقرتنــا بالرحيــم يف معــرض امتنــان اهلل عــى مــن ثقــل عليــه اجلهــاد مــع

رســول اهلل  مــن صحابتــه الكــرام ،وكادت قلوهبــم أن تزيــغ مــن املشــقة والشــدة التــي

واجهتهــم يف ســفرهم ،فمــن رأفــة اهلل وشــفقته أن م ـ ّن عليهــم بالتوبــة ووفقهــم هلــا ،وقبلهــا منهــم
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(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)215 /2( ،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)71
(( (3تفسري الفاحتة والبقرة ،ابن عثيمني.)121 /2( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

وثبتهــم عليهــا ،ولــوال أن اهلل رأف هبــم ورمحهــم ملــا حصــل هلــم يشء مــن ذلــك ،فذكــر ســبب التوبــة

وهــو رأفتــه هبــم ورمحتــه هلــم.

فلقــد رزق اهلل اإلنابــة إىل أمــره وطاعتــه ،نب ّيه حممــدا  ، واملهاجرين ديارهم وعشــرهتم

إىل دار اإلســام ،وأنصــار رســوله الذيــن اتبعــوه يف ســاعة العــرة منهــم مــن النفقــة والظهــر والــزاد
واملــاء ،مــن بعــد مــا كادت متيــل قلــوب بعضهــم عــن احلــق ،ويشــك يف دينــه ويرتــاب ،بالــذي نالــه

مــن املشــقة والشــدة يف ســفره وغــزوه ،ثــم رزقهــم اهلل جــل ثنــاؤه اإلنابــة والرجــوع إىل الثبــات عــى
دينــه ،وإبصــار احلــق الــذي كاد يلتبــس عليهــم ،أن اهلل بالذيــن خالــط قلوهبــم ذلــك لِــا ناهلــم يف

ســفرهم مــن شــدّ ٍة ومشـ ٍ
ـقة رؤوف هبــم رحيــم أن هيلكهــم ،فينــزع منهــم اإليــان بعــد مــا قــد أبلــوا يف
اهلل مــا أبلــوا مــع رســوله ،وصــروا عليــه مــن البأســاء والــراء(.)1

وقــد ذكــر الذنــب وأردفــه بذكــر التوبــة ،تعظيــا لشــأهنم ،وأنــه تعــاىل قــد َقبــل توبتهــم ،وعفــا

عنهــم ،فأ ّكــد ذلــك بقولــه :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ (.)2

املوضع الثالث :الرأفة والرمحة سبب المتنان اهلل بتسخري األنعام ملصلحة العباد.
 -3قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ

[النحــل.]7:

هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل عــى خلقــه بــأن ســخر هلــم األنعــام ألجــل مصاحلهــم

ومنافعهــم ،مــن التدفئــة واألكل واختاذهــا للجــال والزينــة والتفاخــر هبــا ،ومحــل األثقــال والتنقــل

ـاهدة
هبــم مــن مــكان إىل آخــر ،وهــذا مــن األدلــة عــى قــدرة اهلل عــى رضب األمثال هبــذه األنعــام املشـ َ

ـع فيهــا تيســر عــى األمــة يف تن ّقلهــم ومصاحلهــم ،ولــذا قــرن
للمرشكــن ،وبيــان مــا فيهــا مــن منافـ َ

ســبحانه رأفتــه ورمحتــه وعنايتــه بالعبــاد خاصــة وبالنــاس عامــة ،وهــذه الرأفــة تســتوجب عليهــم
القيــام بشــكره بالقــول والعمــل.

(( (1جامع البيان ،الطربي)539 /14( ،؛ ونقل قوله ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم.)229 /4( ،
(( (2حماسن التأويل ،القاسمي.)519 /5( ،
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ومعنــى قولــه تعــاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ أي :إن ربكــم أهيــا النــاس ذو رأفــة بكــم ورمحــة،

ومــن رمحتــه بكــم ،خلــق األنعــام ملنافعكــم ومصاحلكــم ،وخلــق الســاوات واألرض أدلــة لكــم عــى
وحدانيــة ربكــم ومعرفــة إهلكــم ،لتشــكروه عــى نعمــه عليكــم التــي أذهبــت املشــقة ورفعــة الكلــف

(رؤوف)
عنكــم ،وهــذا مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بكــم فخلقهــا النتفاعكــم وتيســر األمــر عليكــم ،فهــو
ٌ

بكــم يف خاصــة أموركــم رحيــم بكــم يف عامــة أحوالكــم ،ويف وجودكــم(.)1
املوضع الرابع :رأفة اهلل ورمحته يف بيان احلجج للناس قبل إهالكهم.

 -4قــال تعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [النحــل.]47-45:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض التهديــد والوعيــد ألصحــاب الــرك الذيــن مكــروا بأنبيــاء اهلل

وأتباعهــم منــذ أن بعــث اهلل األنبيــاء ،فمــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن بــن هلــم اآليــات واحلجــج
الدالــة عــى قدرتــه عليهــم قبــل أن هيلكهــم ،وملــا كان تعــاىل قــادرا عــى هــذه األمــور ومل يعاجلهــم

ـوع يف هالكهــم بالنقــص يف األعــار والثــار ،ولــذا ناســب وصفــه بالرأفــة
بالعقوبــة بــل أمهلهــم ونـ ّ
وقرهنــا بالرمحــة زيــادة يف االمتنــان عليهــم.
مبالغــة يف الرمحــة هبــم ْ

قــال ابــن جريــر" :قولــه تعــاىل :ﮋﮍﮎﮏﮐﮊ ،يقــول :فــإن ربكــم إن مل يأخــذ هــؤالء

الذيــن مكــروا الســيئات بعــذاب معجــل هلــم ،وأخذهــم بمــوت وتن ّقــص بعضهــم يف أثــر بعــض،

لــرؤوف بخلقــه ،رحيــم هبــم ،ومــن رأفتــه ورمحتــه هبــم مل خيســف هبــم األرض ،ومل يعجــل هلــم
خيوفهــم وين ّقصهــم بمــوت"(.)2
العــذاب ،ولكــن ّ

ومــن رأفــة اهلل أنــه ال يعاجــل بالعقوبــة ،كــا قــال النبــي « :ال أحــدَ أصــر عــى أذى

ســمعه مــن اهلل ،إهنــم جيعلــون لــه ولــدا وهــو يرزقهــم ويعافيهــم»(. )3
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(((1جامع البيان  ،الطربي )171 /17( ،؛ أنوار التنزيل ،البيضاوي)220 /3( ،؛ زهرة التفاسري  ،أبو زهرة.)4134 /8( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)215 /17( ،
(( (3رواه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب صفــة القيامــة واجلنــة والنــار ،بــاب ال أحــد أصــر عــى أذى مــن اهلل عــز وجــل ،ح( )2804؛ ويف

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

بــل حيلــم عــن عبــاده وال يعاجلهــم مــع اســتحقاقهم ذلــك فيمهلهــم يف كفرهــم وطغياهنــم ،ومــا

ذلــك إال لرأفتــه التــي تقيهــم ،ورمحتــه التــي حتميهــم ،ومــع هــذا يفتــح هلــم أبــواب التوبــة ،ويدعوهــم
إىل اإلقــاع مــن الســيئات التــي ترضهــم ،ويعدهــم بذلــك أفضــل الكرامــات(.)1
املوضع اخلامس :رأفة اهلل ورمحته يف تسخري اآليات الكونية ملنافع الناس.
 -5قولــه تعــاىل :ﮋﭑ 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 ﮊ [احلــج.]65:

هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل جــل جاللــه للخلــق وتذكريهــم بتذليــل كل مــا يف األرض مــن

البهائــم للركــوب يف الــر ،وكــذا يف املراكــب اجلاريــة يف البحــر وأن اهلل ســخرها للنــاس ،وإمســاكه
للســاء أن تقــع عــى األرض بأمــره ومشــيئته ،ولــذا قــرن رأفتــه ورمحتــه بالنــاس  ،أن ه ّيــأ هلــم أســباب

معاشــهم ،وفتــح عليهــم أبــواب املنافــع ،وأوضــح هلــم مناهــج االســتدالل باآليــات التكوينيــة
والتنزيليــة ،وعــدّ د آالءه مقرونــة بأســائه ليشــكروه عــى آالئــه ويذكــروه بأســائه ،وع ّلــل التســخري
واإلمســاك باعتبــار االســتثناء ألن يف مجيــع ذلــك رأفــة بالنــاس وتيســر ملنافعهــم الــذي يف ضمنــه

ـر عنهــم.
دفــع الـ ّ

وجــاء يف تفســر ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ :أنــه هبــم لــذو رأفــة ورمحــة ،فمــن رأفتــه هبــم ورمحته

هلــم أمســك الســاء أن تقــع عــى األرض إال بإذنــه ،وســخر هلــم هــذه النعــم اجلامعــة ملنافــع الدنيــا
والديــن التــي بلغــت الغايــة يف اإلحســان واإلنعــام ،ومــن رأفتــه ورمحتــه أن ســخر هــذه األمــور،
وه ّيــأ أســباب املعــاش ،فض ـ ً
ا منــه عــى عبــاده وإنعام ـ ًا عليهــم(.)2

رواية البخاري يف صحيحه :كتاب األدب ،باب الصرب عىل األذى ،ح(«: )5748ليس يشء أصرب عىل أذى سمعه من اهلل».
(((1انظــر :مــدارك التنزيــل ،النســفي )215 /2( ،؛ نظــم الــدرر ،البقاعــي )172 /11( ،؛ تفســر الســعدي ،ابــــن سعـــــدي،
(ص .)441
(((2جامع البيان ،الطربي)678 /18( ،؛ مفاتيح الغيب ،الرازي)248 /23(،؛ فتح القدير ،الشوكاين.)551 /3( ،
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وموقــع اجلملــة تعليــل للتســخري واإلمســاك باعتبــار االســتثناء ،ألن يف مجيــع ذلــك رأفــة بالنــاس

ـر عنهــم(.)1
بتيســر منافعهــم الــذي يف ضمنــه دفــع الـ ّ

املوضع السادس :رأفة اهلل ورمحته يف إقامة احلدود الرشعية محاية للمجتمع.
 -6قــال تعــاىل:ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [النــور.]20-19:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل ورمحتــه باملؤمنــن الذيــن خاضــوا يف أمــر اإلفــك،

وكيــف أن اهلل جـ ّـل وعــا مل يعاجلهــم بالعقوبــة رمحــة ورأفــة منــه هبــم وإال ألهلكهــم هبــذا الذنــب

العظيــم ،بــل مــن رأفــة اهلل هبــم ورمحتــه أن بـ ّـن هلــم األحــكام ،وحــدّ هلــم احلــدود ،ومل يرتكهــم يف

ظلــات اجلهــل ،وهبــذه الرأفــة والرمحــة يتطهــر املجتمــع مــن انتشــار الفاحشــة ومقدماهتــا.

تفضــل اهلل عليكــم أهيــا النــاس برأفتــه ورمحتــه ،هللكتــم فيــا أفضتــم
ومعنــى ذلــك :ولــوال أن ّ

فيــه وخضتــم ،وعاجلتكــم مــن اهلل العقوبــة ،وكــرر املنــة بــرك املعاجلــة بالعقــاب مــع حــذف اجلواب

مبالغــة يف املنــة عليهــم ،ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ حيــث أظهــر بــراءة املقــذوف ،ﮋ ﰑﮊ بغفرانــه جنايــة

طهــر منهــم باحلــد الــذي
وطهــر مــن ّ
القــاذف إذا تــاب ،فتــاب عــى مــن تــاب إليــه مــن هــذا الذنــبّ ،
أقيــم عليــه(.)2

فرأفــة اهلل بكــم جتلــت يف نصــب مــا يزيــل جهلكــم ،و بــا حيفــظ مــن رسائركــم بإرســال الرســل

وإنــزال الكتــب ونصــب احلــدود الزاجــرة عــن اجلهــل ،احلاملــة عــى التقــوى ،التــي هــي ثمــرة العلم،
ـم :بــا يثبــت لكم
فــإن الرأفــة تُقيــم املــرؤوف بــه ألهنــا ألطــف الرمحــة وأبلغهــا عــى أقــوم َســنن ،رحيـ ٌ

مــن الدرجــات عــى مــا منحكــم بــه مــن ثمــرات ذلــك احلفــظ مــن األعــال املرضيــة ،وجــــواب

ﮋﰉﮊ حمــذوف تقديــره :لرتككــم يف ظلــات اجلهــل تعمهــون ،فثــارت بينكــم الفتــن حتــى تفانيتــم
ـم الــازم ،وذلــك العــذاب ممتنــع لوجــود فضــل اهلل تعــاىل املنعم
ووصلتــم إىل العــذاب الدائــم بعــد اهلـ ّ
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(( (1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.)325 /17(،
(((2جامع البيان ،الطربي)134 /19( ،؛ مدارك التنزيل ،النسفي )495 /2( ،؛ تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.)30 /6( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

علينــا ببيــان رشيعتــه وعفــوه عنــا ،وقــد نبهنــا إىل مغبــة هــذا لنرتــدع ،ونســتغفر ،ونقلــع عــن أهــواء
بجرمنــا فــور ارتكابــه ،وإن كنــا نســتحقه،
النفــس ،ووسوســة الشــيطان ،ورمحتــه بنــا مــن أن نؤخــذ ُ
وأن اهلل تعــاىل مــن صفتــه أنــه رءوف رحيــم"(.)1

وذكــر وصــف الرأفــة والرمحــة هنــا ألنــه قــد تقدمــه إنقــاذه إياهــم مــن ســوء حمبـ ِ
ـة أن تشــيع

الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا ،تلــك املحبــة التــي انطــوت عليهــا ضامئــر املنافقــن كان إنقــاذ املؤمنــن مــن

التخلــق هبــا رأفــة هبــم مــن العــذاب ورمحــة هلــم بثــواب املتــاب(.)2

املوضع السابع :رأفة اهلل ورمحته يف إنزال الكتب إلخراج الناس من الظلامت إىل النور.
 -7قال تعاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ

[احلديد.]9:

امت ـ ّن اهلل جـ ّـل ثنــاؤه عــى النــاس بــأن أرســل هلــم الرســل ،وأنــزل عليهــم الكتــب إلخــراج

النــاس مــن ظلــات الكفــر إىل نــور اإليــان ،ومــن الضــال إىل اهلــدى ،ولــذا ختــم بذكــر الرأفــة
مقرونــة بالرمحــة ،وأن مــن مقتضيــات تلــك الرأفــة والرمحــة إرســال الرســل وإنــزال الكتــب ،لتحقيــق

هــذه الغايــة.

فإرســال الرســل وإنــزال اآليــات البينــات هدايــة للنــاس وتبــرة وإرشــاد ًا ،وإزالــة للشــبه ،رمحة

ـب لرأفتــه ورمحتــه ،فــا رأفــة وال رمحــة أبلــغ مــن هــذه ،ولــذا قــدم اجلــار عــى
هلــذه األمــة وموجـ ٌ
املجــرور :أي كنتــم بالنظــر إىل رمحتــه اخلاصــة التــي هــي إمتــام النعمــة ،ثــم ملــا كان اإليــان األســاس

الــذي ال يصــح عمــل بدونــه ليــس فيــه يشء مــن خــران أو نقصــان بــدأ بــه ،ور ّغــب بختــم اآليــة

باإلشــارة بالرأفــة إىل أن مــن توصــل إليــه بــيء مــن اإليــان أو غــره زاده مــن فضلــه(.)3

(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي )235 /13( ،؛ زهرة التفاسري  ،أبو زهرة.)5166 /10(،
(( (2التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)186 /18( ،
(( (3انظــر :جامــع البيــان ،الطــري )173 /23( ،؛ تفســر القــرآن العظيــم ،ابــن كثــر )12 /8( ،؛ نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات
والســور ،البقاعــي.)266 /19( ،
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األخوة يف الدين.
املوضع الثامن :رأفة اهلل ورمحته يف توثيق روابط
ّ
 -8قــال تعــاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [احلــر.]10-8:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل عــى أهــل اإليــان ،وبــا أوثــق عليهــم مــن روابــط
الديــن ووشــائج التقــوى ،وهــي أن مــن رأفتــه ورمحتــه بعبــاده املؤمنــن أن جعــل الالحــق منهــم حمبـ ًا
للســابق وداعيـ ًا لــه بــكل خــر ،وإن كانــت هــذه اآليــة يف التابعــن ومــن بعدهــم ،الذيــن يدعــون اهلل
ّأل جيعــل يف قلوهبــم ضغنــا عــى مــن أســلم بعدهــم ،إال أن معناهــا عــا ٌّم إىل يــوم القيامــة ،وهــذا مــن

عظيــم الصلــة بــن املؤمنــن أن تكــون الرأفــة والرمحــة صفــة التعامــل فيــا بينهــم.

وملــا كان هــذا دعــا ًء جامع ـ ًا للخــر ،ل ّقنهــم مــا يصلــح هلــم يف لزومــه والتخلــق بــه ،ﮋ ﭖ ﮊ

كــا أحســنت إلينــا بتعليــم مــا ملــن نكــن نعلــم ،وأ ّكــدوا بأهنــم يعتقــدون مــا يقولونــه وإن ظهــر مــن
أفعاهلــم مــا يقــدح يف اعتقادهــم ولــو يف بعــض األوقــات فقالــوا :ﮋ ﭥ ﭦﮊ راحــم أشــد الرمحــة
ملــن كانــت لــه بــك وصلــة بفعــل مــن أفعــال اخلــر ،ﮋ ﭧﮊ مكــرم غايــة اإلكــرام ملــن أردتــه ولــو
مل يكــن لــه وصلــة ،فأنــت جديــر بــأن جتيبنــا فيــا يكــون لنــا وصلــة فنكــون مــن أهــل الرأفــة ،أو ال
فنكــون مــن أهــل الرمحــة(.)1
وقــد أمرهــم اهلل ســبحانه بعــد االســتغفار للمهاجريــن واألنصــار أن يطلبــوا منــه أن ينــزع مــن
أرشف
قلوهبــم الغــل للذيــن آمنــوا عــى اإلطــاق ،فيدخــل يف ذلــك الصحابــة دخــوال ّأوليـ ًا ،لكوهنــم
ُ
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(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)444 /19( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

املؤمنــن ،ولكــون الســياق فيهــم ،فمــن مل يســتغفر للصحابــة عــى العمــوم ويطلــب رضــوان اهلل هلــم
فقــد خالــف مــا أمــره اهلل بــه يف هــذه اآليــة ،فــإن وجــد يف قلبــه غــا هلــم فقــد أصابــه نــزغ مــن

الشــيطان ،وحـ ّـل بــه نصيــب وافــر مــن عصيــان اهلل بعــداوة أوليائــه (.)1

غري مقرتن.
املطلب الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) َ

ٍ
بوصــف أو باســ ٍم غــر اســائه احلســنى وصفاتــه العليــا ،يف
ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا

موضعــن:

املوضــع األول :رأفــة اهلل مقرتنــ ًة بالعبــاد يف التفريــق بــن الفريــق املو ّفــق لعبــادة اهلل ،والظــامل

لنفســه بالكفــر.

-1قوله تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [البقرة.]207:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض التفريــق بــن فريقــن :الفريــق املو ّفــق مــن عبــاد اهلل الذيــن باعــوا

ـي
أنفســهم وأرخصوهــا وبذلوهــا طلبــا ملرضــاة اهلل ورجــاء ثوابــه ،فهــم الذيــن بذلــوا الثمــن للمـ ّ
ـويف (الــرؤوف) بالعبــاد ،الــذي مــن رأفتــه ورمحتــه هبــم أن وفقهــم لذلــك ،ووعدهــم عليــه عظيــم
الـ ّ

الثــواب ،وحســن املــآب ،والفريــق الظــامل لنفســه بالكفــر ،فقــرن الرأفــة هنــا بالعبــاد املو ّفقــن لعبــادة
اهلل وهــذا مــن بــاب الترشيــف هلــم ،وللعمــل الــذي قامــوا بــه.

قــال ابــن جريــر" :ومــن النــاس مــن يبيــع نفســه بــا وعــد اهلل املجاهديــن يف ســبيله وابتــاع

بــه أنفســهم بقولــه :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [التوبــة ،]111:واهلل ذو

رمحــة واســعة بعبــده الــذي يــري نفســه لــه يف جهــاد مــن حــاده يف أمــره مــن أهــل الــرك والفســوق
وبغــره مــن عبــاده املؤمنــن يف عاجلهــم وآجــل معادهــم ،فينجــز هلــم الثــواب عــى مــا أبلــوا يف

طاعتــه يف الدنيــا ،ويســكنهم جناتــه عــى مــا عملــوا فيهــا مــن مرضاتــه"(.)2
(( (1فتح القدير ،للشوكاين.)241-240 /5( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)251-246 /4( ،
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وجــوز التلفــظ
ومــن رأفــة اهلل أن جعــل النعيــم الدائــم جــزاء عــى العمــل القليــل املنقطــع،
ّ

بعبــارة الكفــر إبقــاء عــى النفــس ،وهــذا مــن رأفتــه أنــه ال يك ّلــف نفســا إال وســعها ،ومــن رأفتــه

ورمحتــه أن املــر عــى الذنــب والكفــر ولــو مائــة ســنة إذا تــاب حلظــة أســقط عنــه العقــاب ،وأعطــاه

الثــواب الدائــم ،ومــن رأفتــه أن النفــس لــه واملــال ،ثــم إنــه يشــري ملكــه بملكــه فضــا منــه ورمحــة
وإحســانا(.)1

قــال البيضــاوي( " :)2ﮋ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ يبيعهــا ويبذهلــا يف اجلهــاد ،أو يأمــر باملعــروف

وينهــى عــن املنكــر حتــى يقتــل ابتغــاء مرضــات اهلل طلبــا لرضــاه ،وقيــل :إهنــا نزلــت يف صهيــب بــن

ســنان الرومــي ،أخــذه املرشكــون وعذبــوه لريتــد فقــال :إين شــيخ كبــر ال ينفعكــم إن كنــت معكــم
وال يرضكــم إن كنــت عليكــم فخ ّلــوين ومــا أنــا عليــه وخــذوا مــايل فقبلــوه منــه وأتــى املدينــة ،ﮋ ﮩ

ﮪ ﮫﮊ حيــث أرشــدهم إىل مثــل هــذا الــراء وكلفهــم باجلهــاد فعرضهــم لثــواب الغــزاة
والشــهداء"(.)3

ـار يف موضــع اإلضــار ،داللــة عــى العمــوم وعــى الوصــف
ﮋ ﮩ ﮪ ﮫﮊ يف اآليــة إظهـ ٌ

املقتــي للرمحــة والــرف ،ﮋﮫﮊ كلهــم حيــث أســبغ عليهــم نعمــه ظاهــر ًة وباطنـ ًة مــع كفرهــم

بــه أو تقصريهــم يف أمــره ،حيــث بــن هلــم الطريــق غايــة البيــان بالعقــل والرســل والرشائــع والكتــب
احلافظــة هلــا (.)4

إخبــار بمــن اشــروا أنفســهم وبذلوهــا ،وبالرأفــة املوجبــة لتحصيــل مــا طلبــوا،
ويف اآليــة
ٌ

وبــذل مــا بــه رغبــوا ،فــا تســأل بعــد هــذا عــا حيصــل هلــم مــن الكريــم ،ومــا يناهلــم مــن الفــوز
والتكريــم؟!(.)5
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(( (1مفاتيح الغيب ،الرازي.)351 /5( ،
(( (2عبــد اهلل بــن عمــر نــارص الديــن الشــرازي البيضــاوي ،صاحــب التصانيــف منهــا كتــاب التفســر ،واملنهــاج يف أصــول الفقــه
وغريهــا ،ت685 :هـــ  .انظــر :الــوايف بالوفيــات ،الصفــدي)206 /17( ،؛ طبقــات املفرسيــن ،لألدنــه وي( ،ص .)254
(( (3أنوار التنزيل  ،البيضاوي.)133 /1( ،
(( (4نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)178 /3( ،
(( (5تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص.)94

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

ر عنهــم قــد بذلــوا أنفســهم هلل وجعلــوا أنفســهم عبيــده؛
ومناســبة هــذا التذييــل للجملــة أن ا ُملخـ َ
فــاهلل رءوف هبــم كرأفــة اإلنســان بعبــده ،فــإن كان مــا صــدق ِ
(مــن) عامــا كــا هــو الظاهــر يف كل
مــن بــذل نفســه هلل ،فاملعنــى واهلل رؤوف هبــم ،فعــدل عــن اإلضــار إىل اإلظهــار ليكــون هــذا التذييــل

بمنزلــة املثــل مســتقال بنفســه وهــو مــن لــوازم التذييــل ،وليــدل عــى أن ســبب الرأفــة هبم أهنــم جعلوا
أنفســهم عبادا لــه"(.)1

وجاء يف ختم اهلل سبحانه وتعاىل اآلية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛ لإلشارة إىل ثالثة أمور:
-األول :أن اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن رمحتــه بعبــاده جعــل اخلــر القــوي بجــوار الــر املندفع،

فهــدى اهلل أهــل اخلــر األقويــاء إىل مدافعــة أهــل الــر الطغــاة ،ولــوال ذلــك لعــم الفســاد،
وهلــك العبــاد ،ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [البقــرة.]251:

ـب للحــق دائــا؛ ألن ذلــك مــن دواعــي رأفتــه ورمحتــه بعباده،
-والثــاين :اإلشــارة إىل أن ال َغلـ َ

ـض عليــه بالنواجــذ؛ وفيــه إعــان لغلبــة
واحلــق الــذي جيــيء باملغالبــة حـ ٌ
ـق قــوي عزيــز ُيعـ ّ

املعــاين اإلنســانية عــى النواحــي احليوانيــة.

 والثالــث :أن مــن رمحــة اهلل بعبــاده أال يم ّكــن للظاملــن ،وأن يم ّكــن للعادلــن؛ فــإن احلكــمالعــادل يكــون رمحــة بالنــاس ورفقــ ًا هبــم؛ واحلاكــم العــادل ظِ ُّ
ــل اهلل يف أرضــه ،ورمحتــه بخلقــه؛
وتسـ ُ
ـليط الظاملــن مــن أمــارة غضــب العــي احلكيــم(.)2

(( (1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)274 /2( ،
(( (2زهرة التفاسري ،أبو زهرة.)648 /2( ،
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املوضــع الثــاين :رأفــة اهلل مقرتنــة بالعبــاد لتخويفهــم مــن إضاعــة احلقــوق ،وللمســارعة يف

أعــال اخلــر والبعــد عــن أعــال الســوء.

 -2قولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [آل عمــران.]30:

ـن
جــاءت هــذه اآليــة رأفــة ورمحــة مــن اهلل تعــاىل بعبــاده وختويفـ ًا هلــم ،أن اهلل جامــع النــاس ومبـ ّ ٌ

هلــم أعامهلــم التــي عملوهــا يف الدنيــا ال ينقــص منهــا يشء ،فمــن ُحــرم التوفيــق وأضــاع احلقــوق
يتمنــى أن يكــون بينــه وبــن عملــه زمنــا بعيــدا ،ولــذا ّ
حذرهــم اهلل نفســه فــا يتعرضــوا لغضبــه

ـهل هلــم الطــرق التــي
بارتــكاب اآلثــام ،ولــذا قــرن رأفتــه بالعبــاد ،ليبــن أن مــن رأفتــه لعبــاده أن سـ ّ
حتذيرهــم الطــرق التــي تفــي
ينالــون هبــا اخلــرات والرفيــع مــن الدرجــات ،ومــن رأفتــه ورمحتــه
َ

هبــم إىل املكروهــات ،وســبب حتذيــر اهلل نفســه وتعريفــه اخللــق حالــه مــن العلــم والقــدرة ،مــن
الرأفــة العظيمــة بالعبــاد ومراعــاة ملصاحلهــم ،ألهنــم إذا عرفــوه حــق املعرفــة وحــذروه دعاهــم ذلــك
إىل طلــب رضــاه واجتنــاب ســخطه(.)1

و أعــاد ســبحانه وتعــاىل حتذيرنــا( )2نفســه ،وأ ّكــده مهــددا ومتوعــدا ،ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ رأفــة

بنــا ورمحــة لئــا يطــول علينــا األمــد فتقســو قلوبنــا ،وليجمــع لنــا بــن الرتغيــب املوجــب للرجــاء

والعمــل الصالــح ،والرتهيــب املوجــب للخــوف وتــرك الذنــوب ،فقــال :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﮊ فــا ييأســوا مــن رمحتــه ويقنطــوا مــن لطفــه (.)3
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(( (1انظر :الكشاف ،الزخمرشي)353 /1( ،؛ أنوار التنزيل ،البيضاوي)13 /2( ،؛ مدارك التنزيل ،النسفي.)249 /1( ،
(( (2ورد حتذيــر اهلل نفســه يف الســورة يف موضعــن :األول :الــوارد يف الدراســة ،والثــاين قولــه تعــاىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [آل عمــران،]28:
وفيهــا التحذيــر مــن اختــاذ األوليــاء مــن الكفــار وغريهــم ،وأن مــن فعــل ذلــك فقــد بــرئ اهلل منــه ،إال إن خــاف عــى نفســه،
فــا حــرج أن يتقــي ذلــك بإظهــار ال ّلــن والتلطــف يف الــكالم ،مــع إضــار العــداوة يف قلبــه ،ولــذا ّ
حذرهــم اهلل نفســه وختــم
بالتخويــف :فخافــوه وال تتعرضــوا لغضبــه ألن مآلكــم ومصريكــم إليــه  ،فيعلــم أنــه موقــوف بــن يــدي ربــه ،فيحاســب نفســه
أشــدّ املحاســبة عــى مــا تــأيت ومــا تــذر.
(( (3انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري)31 /2( ،؛ تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)128

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

واخلطــاب يف اآليــة للمؤمنــن ،ولذلــك ســمى املوعظــة حتذيــرا :فــإن املحـ َّ
ـذر ال يكــون متلبســا

بالوقــوع يف اخلطــر ،فــإن التحذيــر تبعيــدٌ مــن الوقــوع وليــس انتشــاالً بعــد الوقــوع ،وذ ّيلــه هنــا بقوله:
َّ
املحذريــن ،والتعريــف يف العباد لالســتغراق:
واهلل رؤوف بالعبــاد للتذكــر بــأن هــذا التحذيــر ملصلحــة

ألن رأفــة اهلل شــاملة لــكل النــاس مســلمهم وكافرهــم(.)1

(( (1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.)224 /3( ،
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املبحث الثالث:

صفة الرأفة من صفات الكامل اإلنساين.
املطلب األول :وصف اهلل نبينا حممد  بالرأفة.
مل جيمــع اهلل اســمني مــن أســائه ألحــد غــر رســول اهلل  يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯘ

ﯙ ﯚ ﮊ [التوبــة.)1( ]128:

وقــد امتـ ّن اهلل عــى عبــاده ،أن بعــث فيهــم رســوال منهــم ،عزيــز عليــه عنَتهــم ،حريــص عليهــم،

رؤوف رحيــم هبــم ،مشــفق عليهــم غايــة اإلشــفاق ،مــع كونــه يف الوقــت ذاتــه غليظـ ًا عــى الكافريــن
واملعاندين.

قال تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﮊ [التوبة.]128:

قــال ابــن جريــر" :يقــول تعــاىل ذكــره للعــرب :لقــد جاءكــم أهيــا القــوم ،رســـول اهلل إليكــــم

ﮋ ﮯ ﮰﮊ ،تعرفونــه ،ال مــن غريكــم ،فتتهمــوه عــى أنفســكم يف النصيحــة لكــم ﮋ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﮊ ،أي :عزيــز عليــه عنتكــم ،وهــو دخــول املشــقة عليهــم واملكــروه واألذى ﮋ ﯖ

ﯗﮊ  ،يقــول :حريــص عــى هــدى ضاللكــم وتوبتهــم ورجوعهــم إىل ﮋ ﯘ ﯙﮊ،

أي رفيــق ﮋ ﯚﮊ"(.)2

وأورد الرازي سؤالني:
" األول :كيــف يكــون كذلــك ،وقــد كلفهــم يف هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف الشــاقة التــي

ال يقــدر عــى حتملهــا إال املوفــق مــن عنــد اهلل تعــاىل؟
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(( (1انظر :الكشاف ،الزخمرشي)325 /2( ،؛ اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)302 /8( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)584 /14( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

قلنــا :قــد رضبنــا هلــذا املعنــى مثــل الطبيــب احلــاذق واألب املشــفق ،واملعنــى :أنــه إنــا فعــل هبــم

ذلــك ليتخلصــوا مــن العقــاب املؤبــد ،ويفــوزوا بالثــواب املؤبــد.

الثــاين :ملــا قــال :عزيــز عليــه مــا عنتم حريــص عليكــم ،فهــذا النســق يوجــب أن يقــال( :رؤوف)

رحيــم باملؤمنــن ،فلــم ترك هــذا النســق وقــال :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ".

اجلــواب :أن قولــه :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ يفيــد احلــر بمعنــى :أنــه ال رأفــة وال رمحــة لــه

كاملتمــم لقــدر مــا ورد يف هــذه
إال باملؤمنــن .فأمــا الكافــرون فليــس لــه عليهــم رأفــة ورمحــة ،وهــذا
ّ
الســورة مــن التغليــظ ،كأنــه يقــول :إين وإن بالغــت يف هــذه الســورة يف التغليــظ ،إال أن ذلــك التغليــظ

عــى الكافريــن واملنافقــن ،وأمــا رمحتــي ورأفتــي فمخصوصــة باملؤمنــن فقــط ،فلهــذه الدقيقــة عـ ٌ
ـدل
عــى ذلــك النســق (.)1

و ّملــا كان النبــي  شــديد الرأفــة والرمحــة باملؤمنــن ،وأرحــم هبــم مــن والدهيــم ،كان

حقــه مقدمــا عــى ســائر حقــوق اخللــق ،وواجــب عــى األمــة اإليــان بــه ،وتعظيمــه ،وتعزيــره،

وتوقــره(.)2

قــال الشــيخ صالــح الفــوزان" :ذكــر اهلل مخــس صفــات لنبيــه  يف هــذه اآليــة :األوىل:

أنــه منكــم ،والثانيــة :عزيــز عليــه مــا عنتــم ،والثالثــة :حريــص عليكــم ،والرابعــة :باملؤمنــن رءوف،

واخلامســة :رحيــم ،وخــص املؤمنــن بالرأفــة والرمحــة؛ ألنــه  كان غلي ًظــا عــى املرشكــن
واملعانديــن ،يغضــب لغضــب اهلل ســبحانه وتعــاىل ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﮊ [التوبــة ،]73:والرمحــة والرأفــة خاصــة باملؤمنــن،

وهكــذا املؤمنــون بعضهــم مــع بعــض :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [الفتــح]29:

هــذه صفاتــه .)3(" 

(( (1مفاتيح الغيب ،الرازي.)179 /16(،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)357
(( (3رشح األصول الثالثة  ،صالح الفوزان( ،ص .)179
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وبيان حقيقة الرأفة يف حق النبي  ، تتلخص يف:
اتصــاف النبــي  بصفــات كريمــة وحماســن وأخــاق مجــة ،وكونه عرب ُّيــا يتكلم بلســان

العــرب ،ويفهــم لغتهــم ،كل هــذا اقتــى نصحــه ألمتــه ورمحتــه ورأفتــه هبم فــا يشــق عليهم.

أن مــن رأفتــه ونصحــه ألمتــه أن بلــغ األمانــة ونصــح األمــة بــكل وســيلة تصدُّ هــم عــن الــرك

وحتمــي جنــاب التوحيــد اخلالــص هلل .D

يف مقابــل رأفتــه ورمحتــه باملؤمنــن ،شــدته وغلظتــه عــى املرشكــن ،ألهنــم أعــداء اهلل وأعــداء

رســوله.

املطلب الثاين :وصف الرأفة ألتباع املسيح .S
مــن رمحــة اهلل ورأفتــه بالنــاس أن جعــل الرأفــة صفــة مــن صفــات البــر ،يرتامحــون ويتعاطفــون

فيــا بينهــم ،وقــد ورد هــذا الوصــف مدحـ ًا ألتبــاع املســيح عيســى ابــن مريــم  ،Sفقــال تعــاىل:

ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮊ [احلديــد.]27:
فبـ ّـن أن الرأفــة مــن أهــم صفــات أتبــاع عيســى  Sاملتبعــن ملــا جــاء بــه يف اإلنجيــل ،وأهنــا

كانــت ســببا للمــودة والرتاحــم والتعاطــف فيــا بينهــم ،وهــذه الرأفــة والرمحــة جعلهــا اهلل ِجب ّلــة يف
قلوهبــم فهــي ليســت مكتســبة ،وهــذا ممــا جعلهــم أقــرب لإليــان وللعبــادة ،بخــاف اليهــود الذيــن

نــزع اهلل الرأفــة منهــم فقســت قلوهبــم فيــا بينهــم ،وكانــت ســببا يف فســوقهم وكفرهــم وقتلهــم أنبيــاء

اهلل بغــر حــق ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﯪ ﮊ [املائــدة.]82:

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

ـمي أتبــاع عيســى  Sباحلواريــن،
قــال تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ سـ ّ

وقــد و ّفقهــم اهلل للرتاحــم والتعاطــف فيــا بينهــم ،فكانــوا متوا ّديــن بعضهــم لبعــض ،كــا قــال اهلل

تعــاىل يف وصــف أصحــاب النبــي  :ﮋ ﭚ ﭛﮊ  ،وهــذا إشــارة إىل أهنــم ُأمــروا يف
َ
وأالن اهلل قلوهبــم لذلــك ،بخــاف اليهــود الذيــن قســت
اإلنجيــل بالصلــح وتــرك إيــذاء النــاس

قلوهبــم وحرفــوا الكلــم عــن مواضعــه(.)1

وملــا كان عيســى  Sأعظــم مــن جــاء بعــد موســى  Sمــن بنــي إرسائيــل فهــو

الناســخ لرشيعتــه واملؤيــد بــه هــذا النبــي اخلاتــم  يف جتديــد دينــه وتقريــر رشيعتــه ،وكان

الزهــد والرأفــة والرمحــة يف تابعيــه يف غايــة الظهــور ،فكانــوا عــى مناهجــه ،أشــد رقــة عــى مــن كان

يتســبب إىل االتصــال هبــمِ ،
ور ّقـ ًة وعطفـ ًا عــى مــن مل يكــن لــه ســبب يف الصلــة هبــم كــا كان الصحابة

 Mرمحــاء بينهــم حتــى كانــوا أذلــة عــى املؤمنــن مــع أن قلوهبــم يف غايــة الصالبــة فهــم أعــزة

عــى الكافريــن(.)2

قــال ابــن عاشــور( ":)3ومعنــى جعــل الرأفــة والرمحــة يف قلــوب الذيــن اتبعــوه ،أن تعاليــم

اإلنجيــل الــذي آتــاه اهلل عيســى أمرهتــم بالتخلــق بالرأفــة والرمحــة فعملــوا هبــا ،أو أن ارتياضهــم
ـره
بســرة عيســى  Sأرســخ ذلــك يف قلوهبــم وذلــك بجعــل اهلل تعــاىل ألنــه أمرهــم بــه ويـ ّ

عليهــم ،ذلــك أن عيســى ُبعــث لتهذيــب نفــوس اليهــود واقتــاع القســوة مــن قلوهبــم التــي ختلقــوا

هبــا يف أجيــال طويلــة ،قــال تعــاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ [البقــرة.)4("]74:

(( (1تفسري البغوي)42 /8( ،؛ الكشاف ،الزخمرشي ، )481 /4( ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)262 /17( ،
(( (2نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)306 /19( ،
(( (3حممــد الطاهــر ابــن عاشــور ،رئيــس املفتــن املالكيــن بتونــس ،وشــيخ جامــع الزيتونــة ،ولــد (1296هـــ) ،وهــو مــن أعضــاء
املجمعــن العربيــن يف دمشــق والقاهــرة ،مــن مصنفاتــه؛ مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،وأصــول النظــام االجتامعــي يف اإلســام
والتحريــر والتنويــر ( ،ت 1393 :هـــ) ،األعــام ،للــزركيل.)174 /6( ،
(( (4التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)421 /27( ،
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املطلب الثالث :وصف الرأفة للمؤمنني.
إذا كانــت الرأفــة يف أتبــاع عيســى ّ Sملــا اتبعــوا مــا جــاء يف اإلنجيــل ،فــإن الرأفــة أصـ ٌـل يف

أهــل اإلســام ،إلن اإلســام هــو الســاحة والرأفــة باخللــق أمجعــن ،يف كل تعاليمــه ،حتــى يف إقامــة

رشعــه وتنفيــذ حــدوده.

وملــا يف تنفيــذ األحــكام مــن نــو ٍع قــد يظنــه البعــض تعذيبــا ورضرا عــى املن َّفــذ عليــه ،جــاء

النهــي عــن الرأفــة يف هــذه املواضــع خاصــة ألن فيهــا تنفيــذا حلكــم اهلل وزجــرا وردعــا عــن ارتكاهبــا

ملــا فيهــا مــن مفاســد ليســت عــى الشــخص نفســه ولكــن عــى األمــة بأرسهــا.

فالزنــى مــن أعظــم املحرمــات ،ومــن الكبائــر ،وقــد توعــد اهلل املرشكــن والقتلــة بغــر حــق

والزنــاة ،بمضاعفــة العــذاب يــوم القيامــة ،واخللــود فيــه صاغريــن مهانــن؛ لعظــم جريمتهــم ،وقبــح

فعلهــم ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان.]70-68:

ـرع احلــدو َد ملــن ارتكــب هــذه الكبــرة ،فحــدُّ الرجــم للمحصــن ،واجللــد مائــة جلــدة
فحــدَّ الـ ُ

ـر غــر املحصــن عقوبــة ملــا صنــع وأتــى مــن معصيــة اهلل ،فقــال تعــاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ُ
للحـ ِّ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النــور ،]2:وهنــى
يف هــذه اآليــة املؤمنــن أن تأخذهــم رأفــة وشــفقة بمــن ارتكــب هــذا اجلــرم؛ فتمنعهــم مــن إقامــة
احلــد عليهــم.

ـر حمصــن بــزوج ،فاجلــدوه
فمــن زنــى مــن الرجــال أو زنــت مــن النســاء ،وهــو ُحـ ٌّـر بكـ ٌـر غـ ُ

رضبــا مئــة جلــدة ،عقوبــة ملــا صنــع وأتــى مــن معصيــة اهلل ،ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ال تأخذكــم بالــزاين
والزانيــة أهيــا املؤمنــون رأفــة ،وهــي الرقــة والرمحــة يف ديــن اهلل ،فتمنعكــم مــن طاعــة اهلل فيــا أمركــم
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بــه مــن إقامــة احلــد عليهــا عــى مــا ألزمكــم بــه.

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

قــال ابــن جريــر" :واختلــف أهــل التأويــل يف املنهــي عنــه املؤمنــون مــن أخــذ الرأفــة هبــا ،فقــال

بعضهــم :هــو تــرك إقامــة حــد اهلل عليهــا ،فأمــا إذا أقيــم عليهــا احلــد فلــم تأخذهــم هبــا رأفــة يف
ديــن اهلل ،وقــال آخــرون :بــل معنــى ذلــك :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ فتخففــوا الــرب عنهــا ،ولكــن

أوجعومهــا رضبــا .وأوىل القولــن يف ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال :معنــى ذلــك :وال تأخذكــم هبــا
رأفــة يف إقامــة حــد اهلل عليهــا الــذي افــرض عليكــم إقامتــه عليهــا" (.)1

هنــى للمؤمنــن أن تأخذهــم رأفــة ورمحــة بمــن
ويف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ ٌ

ارتكــب هــذه اجلــرم ،فتمنعهــم مــن إقامــة احلــد عليهــم ،ســواء رأفــة طبيعيــة ،أو ألجــل قرابــة

أوصداقــة أو غــر ذلــك ،وأن اإليــان احلقيقــي هــو املوجــب النتفــاء هــذه الرأفــة املانعــة مــن إقامــة

أمــر اهلل ،فرمحتــه حقيقــة ،بإقامــة مــا حــد اهلل ورشع عليــه(.)2

وعطــف اإليــان باليــوم اآلخــر عــى اإليــان بــاهلل للتذكــر بــأن الرأفــة هبــا يف تعطيــل احلــد،

ٌ
نســيان لليــوم اآلخــر ،فــإن تلــك الرأفــة تقــي هبــا إىل أن يؤخــذ منهــا العقــاب يــوم
أونقصــه
القيامــة فهــي رأفــة ضــارة ،كرأفــة تــرك الــدواء للمريــض ،فــإن احلــدود جوابــر عــى مــا تـ ِ
ـؤذن بــه
ٌ

أدلــة الرشيعــة(.)3

(( (1جامع البيان ،الطربي. )93-90 /19( ،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)561
(( (3التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)151 /18( ،
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A
احلمــد هلل محــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه كــا ينبغــي جلــال وجهــه وعظيــم ســلطانه ،أن يــر يل

كتابــة هــذا البحــث وإمتامــه بعونــه وتوفيقــه ،وأســأله أن ينفــع بــه وأن جيعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم.

نتائج البحث:
من أبرز النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث ما ييل:
	-أن أســاء اهلل كلهــا أســا ُء حســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــردا دل عــى حســن وكــال،

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال.

	-أن اســم اهلل (الــرؤوف) مــن أســاء اهلل احلســنى ،ويــراد بــه ال َع َلميــة ،ويــدل عــى كــال

الوصــف بالعطــف والرأفــة والرمحــة ،املتعطــف عــى املؤمنــن بالتوبــة وســر عيوهبــم واملبالــغ
يف الرمحــة بعبــاده.

	-أن مــن رأفــة اهلل بعبــاده التخفيــف عــن العبــاد وعــدم حتميلهــم مــا يشــق عليهــم مــن

العبــادات ،بــل مــن رأفتــه توفيقهــم للقيــام بحقــه وحقــوق عبــاده.

	-ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا بالرمحــة يف ثامنيــة مواضــع مــن كتابــه العزيــز ،للداللــة

عــى معنــى أن اســم (الــرؤوف) يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والرأفــة والرمحــة ،فــاهلل
املتعطــف عــى املذنبــن واملبالــغ يف رمحتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

	-مــن مظاهــر رأفــة اهلل ورمحتــه ،حفــظ أجــور العبــاد ،واالمتنــان عــى األمــة بالتوفيــق

للتوبــة ،وامتنــان اهلل جــل وعــا عــى النــاس ببعــث الرســل وإنــزال الكتــب وترشيــع احلــدود،
وتســخري األنعــام واآليــات الكونيــة رأفــة ورمحــة منــه بالعبــاد.

	-ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا بالعبــاد يف موضعــن مــن كتابــه العزيــز يف (ســورة البقــرة
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لألعــال الصاحلــة ،وبيــان الســبل الصحيحــة هلــا والوعــد بالثــواب العظيــم عليهــا.
وصــف اهلل عــز وجــل النبــي  بـ(الــرؤوف) يف القــرآن ،ومل يصــف بــه أحــدٌ غــره،
	َ -

ويف هــذا إشــارة إىل رأفتــه  ورمحتــه بأمتــه ،يف مقابــل شــدته وغلظتــه عــى الكافرين.

	-الرأفــة مــن صفــات أتبــاع الرســل املتّبعــن ملــا جــاء يف كتبهــم ،فكانــت الرأفــة وصفــا ألتبــاع

عيســى عليــه الســام ،الذيــن صدّ قــوا بــه ،فكانــوا ألــن قلوبــا وأكثــر تــواد فيــا بينهــم.

	-الرأفــة أصـ ٌـل يف أهــل اإلســام ،وهــي ســبب األلفــة والرمحــة فيــا بينهــم ،ولــذا جــاء النهــي

عنهــا عنــد تنفيــذ حــد الزنــا ،ألن فيهــا تعطيــا حلكــم اهلل ،وهــي دليــل عــى قــوة اإليــان.

جــاءت هــذه الدراســة مســتقصية مجيــع املواطــن التــي ُذكــر فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ســواء كان
مقرتنــا بالرمحــة أو غــر مقـ ٍ
ـرن ،أو وصفــا للنبــي  ، أو وصفــا ألتبــاع الرســل ،أو وصفــا

للمؤمنــن وهــي دراســة أوضحــت مــدى أمهيــة دراســة اســم مــن أســاء اهلل احلســنى وتتبــع مواضعــه
يف كتــاب اهلل ،ودراســته دراســة موضوعيــة ،وبيــان عنايــة املفرسيــن بذلــك.

التوصيات:

	-دراســة أســاء اهلل احلســنى ورس اقــران بعضهــا ببعــض ،واســتنباط ِ
احلكــم واألحــكام

البالغيــة مــن هــذه األســاء.

	-إقامــة دروس وحمــارضات يف املســاجد ومراكــز الدعــوة يــرح فيهــا أســاء اهلل احلســنى

فهــي ممــا يــورث التدبــر األمثــل للقــرآن الكريــم.

	-دراســة أســاء اهلل احلســنى يف ســورة مــن ســور القــرآن ودراســة العالقــة بــن هــذه األســاء

وحمــور الســورة العام.

وصل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ..
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1.األعــام ،خلــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد الــزركيل (ت1396 :هـــ) للــزركيل ،دار العلــم
للماليــن  -بــروت ،ط1980 ،5م.

2.أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل البيضــاوي(ت685 :هـــ)،
حتقيــق :حممــد املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط 1418 ،1هـــ.

3.البحــر املحيــط يف التفســر ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن حيــان األندلــي (ت 745:هـــ)،
حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر ،بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

4.بدائــع الفوائــد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب،
بــروت ،لبنــان.

ـراءات الشــاذ ُة
5.البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدُّ رة (القـ
ُ

وتوجيههــا مــن لغــة العــرب) ،لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض (ت1403 :هـــ)،
دار الكتــاب العــريب -بــروت  ،لبنــان.

6.بغيــة الوعــاة ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي(ت910:هـ) ،املكتبــة العرصيــة
 -بــروت ،ط1419 ،1هـ.

7.التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور (ت1393 :هـ) ،طبع دار التونسية1404 ،هـ.
8.تفســر أســاء اهلل احلســنى ،إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311:هـــ) ،حتقيــق :أمحد
يوســف الدقــاق ،دار الثقافــة العربيــة.

9.تفســر أســاء اهلل احلســنى ،لعبــد الرمحــن الســعدي(ت1376 :هـــ) ،حتقيــق :عبيــد بــن عــي
العبيــد ،جملــة اجلامعــة اإلســامية  -املدينــة املنــورة ،العــدد  ، 112الســنة 1421- 33هـــ.
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10.التفســر البيــاين ملــا يف ســورة النحــل مــن دقائــق املعــاين ،لســامي وديــع عبــد الفتــاح شــحادة
القدومــي ،دار الوضــاح  -األردن  ،عــان ،بــدون تاريــخ نــر.

11.تفســر الفاحتــة والبقــرة ،ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن (ت1421 :هـــ) ،دار ابــن
اجلــوزي -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط 1423 ،1هـــ.

12.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــريش الدمشــقي(ت774:هـ) ،حتقيق:
ســامي بــن حممد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ 1999 -م.

13.هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي( ،ت370 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام
هــارون ،الــدار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة دار القوميــة العربيــة للطباعة1384،هـــ.

14.تيســر العزيــز احلميــد يف رشح كتــاب التوحيــد ،لســليامن بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد
الوهــاب (ت1233 :هـــ) ،حتقيــق :زهــر الشــاويش ،املكتــب االســامي  -بــروت ،دمشــق،
ط1423 ،1هـــ2002-م

15.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي(ت1376 :هـ)،
حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،الرســالة ،ط1420 ،1هـ.
16.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطربي(ت310:هـــ) ،بــروت  -دار
الفكــر1405 ،هـ.

17.اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطبي(ت671:هـــ) ،أمحد
الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة ،ط1384 ،2هـ.

18.احلجــة يف القــراءات الســبع ،للحســن بــن أمحــد بن خالويــه ،أبــو عبــد اهلل (ت370 :هـــ) ،حتقيق:
د .عبــد العــال ســامل مكرم ،النــارش :دار الــروق -بــروت ،ط 1401 ،4هـ.

19.ذيل طبقات احلفاظ ،جلالل الدين السيوطي(ت910:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1
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20.زاد املســر يف علــم التفســر ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي(ت597 :هـــ) حتقيــق:
عبــد الــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1422 ،1هـــ.

21.زهرة التفاسري ،ملحمد بن أمحد بن مصطفى أبو زهرة (ت1394:هـ) ،دار الفكر العريب.
 22.الســبعة يف القــراءات ،ألمحــد بــن موســى  ،أبــو بكــر بــن جماهــد البغــدادي (ت324 :هـــ)،
حتقيــق :شــوقي ضيــف ،النــارش :دار املعــارف  -مــر ،ط1400 ، 2هـــ.

23.ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748 :هـــ)،

حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط،3
 1405هـــ  1985 ،م.

24.شــأن الدعــاء ،أليب ســليامن محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم اخلطــايب (ت388 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد
يوســف الدّ قــاق ،دار الثقافــة العربيــة ،ط 1412 ،3هـــ  1992 -م.

25.رشح األصــول الثالثــة  ،لصالــح بــن فــوزان بــن عبــد اهلل الفــوزان ،مؤسســة الرســالة ،ط،1
1427هـ.

26.رشح العقيــدة الواســطية ،ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن(ت1421 :هـــ) ،حتقيــق :ســعد
الصميــل ،دار ابــن اجلــوزي -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط  1421 ،6هـــ.

27.صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخاري(ت256:هـــ) ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب
البغــا ،دار ابــن كثــر -بــروت ،ط1407 ، 3هـــ.

28.صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري(ت )261:حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،
دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

29.طبقــات احلفــاظ ،جلــال الديــن الســيوطي(ت910:هـ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ط،1
1403هـ.
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30.طبقــات الشــافعية الكــرى ،لتــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي (ت771 :هـــ) ،حتقيــق :د ،عبد
الفتــاح احللــو ،د .حممــود الطناحــي ،دار هجــر للطباعــة  -القاهــرة ،ط1413 2هـ.

31.طبقــات املفرسيــن ،ألمحــد بــن حممــد األدنــه وي (ت :ق 11هـــ) ،حتقيق :ســليامن صالــح اخلزي،
مكتبــة العلوم واحلكــم -املدينــة املنــورة ،ط1417 ،1هـ.

32.طبقــات املفرسيــن ،جلــال الديــن الســيوطي(ت910:هـ) ،حتقيــق :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة  -القاهــرة ،ط1396 ،1هـــ1976 -م.

33.فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد الشــوكاين
(ت1250:هـــ) ،دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق ،بــروت ،ط1414 ،1هـــ.

34.فقه األسامء احلسنى ،لعبد الرزاق البدر ،ابن اجلوزي -الدمام ،ط1434 ،1هـ.
35.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري
جــار اهلل (ت538:هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1407 ،3هـ.

36.لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور(ت711:هـ)  ،ط ، 1دار صادر -بريوت.
37.جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى (ت 209 :هـــ) حممــد فــواد ســزگني ،مكتبــة اخلانجى
 -القاهــرة ،ط1381 ،1هـ.

38.املحــرر الوجيــز ،لعبداحلــق بــن غالــب بــن عطية(ت542:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت،
لبنــان ،ط1413 ،1هـ.

39.مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ،أليب الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد النســفي(ت710 :هـــ)،
خــرج أحاديثــه :يوســف عــي بديــوي ،دار الكلــم الطيــب -بــروت ،ط 1419 ،1هـــ.

40.معــامل التنزيــل (تفســر البغــوي) ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي (ت510:هـــ) ،حققــه
وخــرج أحاديثــه حممــد عبــد اهلل النمــر ،وزمالئــه  ،دار طيبــة  ،ط1417 ،4هـــ.

46

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

41.معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد عبد احلميد ،عامل الكتب ،ط 1429 ، 1هـ .
42.مفاتيــح الغيــب ،لفخــر الديــن حممــد بن عمــر البكــري الــرازي(ت606 :هـــ) ،دار إحيــاء الرتاث
العريب -بــروت ،ط1422 ،4هـ.

43.النــر يف القــراءات العــر ،لشــمس الديــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري( ،ت  833 :هـــ)،
حتقيــق  :عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى ،بــدون تاريــخ.

44.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن أيب بكــر البقاعــي
(ت885:هـــ) ،دار الكتــاب اإلســامي  -القاهــرة.

45.الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن بــن أيبــك الصفدي(ت764:هـــ) ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط ،
تركــي مصطفــى  ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

46.وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد ابــن خلــكان
(ت681 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،النــارش :دار صــادر – بــروت ،ط 1994 ،1م.

47.وهلل األسامء احلسنى ،لعبد العزيز اجلليل ،دار طيبة ،ط1429 ، 1هـ.
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No (2)
The Name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran (An Objective Study)
Dr. Ruqayyah bint Muhammad bin Salim Baaqais

Research Topic:
Study of the name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran, an Objective Study.

Research Objectives:
Studying the name of Allah (The Most Kind), deducing the imports and
wisdoms in the verses of the Quran on it for the purpose of reaching the best
meditation, guidance to establishment of faith and servitude to Allah, identifying miraculous areas in the Quran and exposing hidden rhetoric in it.

Research Problem:
What are the verses containing the name of Allah (The Most Kind) in the
Quran, and what was mentioned along with it whether mercy or servants. Who
among mankind has this attribute? What are the hidden rhetoric that can be
derived from the study?

Research Findings:
Affirming the beauty and perfection of all the names of Allah. So, when
the name comes, it indicates beauty and perfection, and when it is mentioned
along with another name, it indicates beauty upon beauty, and perfection upon
perfection, and the name of Allah (The Most Kind) is a name indicating the
perfect attribute of Sympathy, Tenderness, Compassion and Mercy. Allah is
sympathetic to the sinners and is extravagantly merciful in all matters of the
servants in this world and the hereafter.

Keywords:
The Most Kind, conjunction, objective, Glorious Quran
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