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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ملخص

  الداللة المعجمیة في كتب التفسیر واآلثار المترتبة علیھا

  اآلیات الواردة في الرحمة أنموذجًا

إنَّ للدالالت المعجمیة أھمیة كبیرة عند المفسرین، وذلك لفھم معاني القرآن، فلكل 
 الخاص من الداللة المعجمیة للكلمة القرآنیة، مما أدى إلى االختالف في مفسر موقفھ

استنباط األحكام الفقھیة، والفوائد التربویة والعلمیة واألخالقیة وغیر ذلك من اآلثار 
  .المترتبة على الداللة المعجمیة للكلمات القرآنیة

" ت الواردة في الرحمةبیان اآلیا"وجاء ھذا البحث لبیان أھمیة الداللة المعجمیة في 
وما یترتب على ھذه الداللة من توضیح لھذه اآلیات وبیان ما فیھا من معاٍن رفیعة 

تقوي عالقتنا بكلمات اهللا عز وجل وتصل بنا إلى اإلیمان القوي باهللا وعبادتھ وحده 
  .ورفض عبادة ما دونھ من األشیاء ألنھ وحده المستحق للعبادة

  .مة وتمھید ومبحثین وخاتمةواشتمل ھذا البحث على مقد

أما المقدمة فقد اشتملت على إشكالیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع، وأھمیة 
  .الدراسة، والدراسات السابقة في الموضوع، وخطة البحث

  :التمھید قد اشتمل على تعریفات الدراسةو

  .التعریف بالداللة المعجمیة: أوًال

  .التعریف بالرحمة: ثانیًا

  .األلفاظ الدالة على الرحمة الواردة في القرآن الكریم: ثالثًا

الداللة المعجمیة في اآلیات القرآنیة الواردة في الرحمة، ففي  :أما المبحث األول
  .واشتمل على أربعة عشر معنى

  .اآلثار المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة: المبحث الثاني

  .التي توصلنا إلیھا في ھذا البحثفقد اشتملت على أھم النتائج : أما الخاتمة

وبعد ھذا العرض أرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في عرض ھذا البحث وإعطائھ 
  شیئًا من حقھ

  والحمد هللا رب العالمین
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The Lexical Semantics in Explaining 

Mercy  Qur’anic Verses Model 

Eman M. Bani Amir 

ABSTRACT 

The interpreters of the holy Qur'an emphasize the 
importance of The lexical  semantics to understand the 
different meanings of the qur'anic verses. hence, every 
interpreter has his own opinion about the lexical  semantics of 
the holy Qur'an words, that leads to differences in the 
deduction of Islamic law ruling, the educational, scientific and 
moral lessons, and any other effect can be generated from the 
lexical  semantics of the Qur'an words. 

This study aims to investigate the importance of the 
lexical  semantics in Explaining Mercy  Qur’anic Verses ,  

The Current study implies an introduction, two main 
sections followed by a conclusion, as below: 

١: definition of lexical semantics and terminology . 

٢: definition of the mercy  . 

٣: The words of mercy at holy quran .  

The first section includes  as following: 

The lexical semantics at the mercy at the holy quran 
verses   . 

The second  section includes as following: 

The  effects  lexical semantics at the mercy at the holy 
quran verses   . 

The conclusion include  the most important points at 
study .  

All praise be to Allah, the lord of the world. 
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  ملقدمة

 جم يل ىل مل خلُّ : الحم��د هللا ربِّ الع��المین القائ��ل ف��ي محك��م تنزیل��ھ   

 ىهيه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي

ُّ َِّّ١.  

 زتمت رت يب ىب  مبنب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ   :والقائ����������������ل

  .٢ َّ  اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت

  .وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أنَّ سیدنا محمدًا عبده ورسولھ

  :ما بع

ف�إن عل�م الدالل�ة م�ن العل�وم األساس�یة ف�ي الدراس�ات اللغوی�ة، ولق�د اھ�تم ب�ھ العلم��اء             

  .قدیمًا وحدیثًا اھتمامًا كبیرًا وذلك؛ الرتباطھ بفھم الكالم

من التفاسیر، لبیان معاني اآلیات القرآنی�ة، وت�سھیل فھمھ�ا         وظھر ھذا العلم في كثیر      

على الن�اس وم�ن اآلی�ات الت�ي اس�تخدم ف�ي تف�سیرھا عل�م الدالل�ة اآلی�ات ال�واردة ف�ي                  

  .الرحمة

وإن مما دفعني للكتابة في ھذا الموضوع ھو أھمیة التعریف بالرحمة ومعرفة معاني         

 التي یعیھا كثی�ر م�ن الن�اس، ل�ذا رأی�ت             األلفاظ الدالة على الرحمة ودالالتھا المعجمیة     

أن أوجھ بعض جھدي ووقتي لبیان الداللة المعجمیة لآلیات الواردة في الرحمة، ذلك            

  .لما لھا من أثر في تقویة اإلیمان، والتوصل إلى عبادة الرحمن

سة شكالية   :ل

                                                           

 .١٥٦ سورة األعراف، آیة - ١
 .١٢ سورة األنعام، آیة - ٢
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  :اآلتي السؤال عن اإلجابة في للبحث األساسیة اإلشكالیة تكمن

 ف��ي ال��واردة اآلی��ات تف��سیر ف��ي المعجمی��ة ال��دالالت اس��تخدام عل��ى المترتب��ة اآلث��ار م��ا

  الرحمة؟

  :اآلتیة الفرعیة األسئلة عن اإلجابة خالل من تتم اإلشكالیة ھذه عن واإلجابة

  الرحمة؟ آیات تفسیر في المفسرون علیھا اعتمد التي المعجمیة المعاني أبرز ما

 ف�ي  ال�واردة  اآلی�ات  بی�ان  ف�ي  المعجمی�ة  لدالالتا ھذه استخدام على المترتبة اآلثار ما

  الرحمة؟

ض ختيا سبا   :لم

  :الموضوع ھذا الختیار دفعتني أسباب عدة ھناك

أھمی��ة عل��م التف��سیر، إذ ھ��و م��ن أھ��م العل��وم الت��ي تع��ین عل��ى فھ��م الق��رآن    .١

 .الكریم والعمل بھ

 .المعنى توضیح في المعجمیة الداللة أھمیة بیان .٢

 .تفاسیرھم في المعجمیة بالداللة لمفسرینا اھتمام بیان .٣

 .الداللة بعلم التعریف .٤

 بعض عرض خالل من المعجمیة الداللة في االختالف عن الناتج األثر بیان .٥

 .الرحمة في الواردة اآلیات

سة همية   :ل

 مع���اني لفھ���م وذل���ك المف���سرین، عن���د كبی���رة أھمی���ة المعجمی���ة للدالل���ة إن .٦

 إلى أدى مما القرآنیة، للكلمة المعجمیة الداللة من خاصال موقفھ مفسر فلكل القرآن،

 وغی�ر  واألخالقی�ة  والعلمی�ة  التربوی�ة  والفوائ�د  الفقھیة، األحكام استنباط في االختالف

  .القرآنیة للكلمات المعجمیة الداللة على المترتبة اآلثار من ذلك
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سا ض في لسابقة ل   :لم

 الدالل��ة وأنواعھ��ا، ودراس��ات أخ��رى اھتم��ت  ھن��اك ع��دة دراس��ات ج��اءت؛ لبی��ان عل��م  

بدراسة اآلیات الواردة في الرحمة، ولم أجد شیئًا م�ن الدراس�ات الت�ي اخت�صت ببی�ان            

  .الداللة المعجمیة في اآلیات الواردة في الرحمة، فجاءت ھذه الدراسة لبیان ذلك

ة   :لبح خ

 عل�ى  اش�تملت  فق�د  المقدم�ة  أم�ا  وخاتم�ة،  ومبحث�ین  وتمھی�د  مقدم�ة  إلى البحث قسمت

 في السابقة والدراسات الدراسة، وأھمیة الموضوع، اختیار وأسباب الدراسة إشكالیة

  .البحث وخطة الموضوع،

  :وھي الدراسة تعریفات على اشتمل فقد التمھید، أما

  .المعجمیة بالداللة التعریف: أوًال

  .بالرحمة التعریف: ثانیًا

  .الكریم القرآن في اردةالو الرحمة على الدالة األلفاظ: ثالثًا

 ف�ي  ال�واردة  القرآنی�ة  اآلی�ات  ف�ي  المعجمی�ة  الدالل�ة  عل�ى  اشتمل فقد األول المبحث أما

  .الرحمة

  .للرحمة المعجمیة الداللة على المترتبة اآلثار على اشتمل فقد:  الثاني والمبحث

  .البحث ھذا في إلیھا توصلنا التي النتائج أھم على اشتملت فقد والخاتمة

  .الموضوعات وفھرس المراجع فھرس على اشتملت فھارسوال

 جھ�دي  ك�ل  فی�ھ  وب�ذلت  أمكنن�ي  م�ا  وال�صواب  الدق�ة  ھ�ذا  موض�وعي  ف�ي  تحری�ت  ولقد

  .المستوى ھذا إلى بھ وصلت حتى طاقتي وغایة

 وما مصطلحاتھ، وبیان البحث ھذا عرض في وفقت قد أكون أن اهللا من أرجو وأخیرًا

  .الوكیل ونعم حسبي وھو أنیب، وإلیھ توكلت علیھ یم،العظ العلي باهللا إال توفیقي

العالمین رب هللا والحمد
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  الدراسة تعريفات: متهيد

أوال
ً

  املعجمية بالداللة التعريف: 

اللة سدده إلیھ، : َدلَّھ على الشيء یُدلُّھ دًال وداللًة فانَدلَّ: جاء في لسان العرب :لغة ل

  .ودللتھ فاندل

ليلي   .الدالَّ: ھ، والدلیل ما ُیستدلُّ ب:ل

  .وقد دلھ على الطریق یُدلُّھ َداللة وِداللھ وُدلولة، والفتح أعلى

ل龷ليلي ليل   الذي یدلك، والجمع أدلة وأِدالء، واالسم الدِّاللة والدَّاللة، بالكسر :ل

  .والفتح، والدُُّلولة والدِّلیلي
 في صفة -ضي اهللا عنھر-والدلیلي علمھ بالداللة ورسوخھ فیھا، وفي حدیث علي 

، ھو جمع دلیل أي بما قد ١"ویخرجون من عنده أدلة "-رضي اهللا عنھم-الصحابة 
علموا فیُدلُّون علیھ الناس، یعني یخرجون من عنده فقھاء فجعلھم أنفسھم أدلة 

  .مبالغة

  .٢ ما جعلتھ للدلیل أو الدَّالل:ل龷اللة

  .٣إطالقھ، جمعھا دالئل ودالالتوالداللة ھي اإلرشاد، وما یقتضیھ اللفظ عند 

اللة   .٤ األمارة، وھو بین الدَّاللة والدِّاللة:ل

  .٥ ما َتِدلُّ بھ على َحِمیِمك:ل�لَّة

: توفر أي والتسدید واإلرشاد الھدي عناصر توفر المعجمي التصور ھذا على ویترتب
 تح���صل اداإلرش��� یتحق���ق إلی���ھ،وحین مرش���د وأم���ر إرش���اد ووس���یلة وُمرَش���د ُمرِش���د
  .٦الداللة

                                                           

: ین أبي السعادات المبارك بن محمد، النھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر، ت           الجزري، ابن األثیر مجد الد     - ١
م، حرف الدال، باب الدال مع الالم، ٢٠١١ -ھـ١٤٣٢، ١سوریا، ط-رضوان مامو، مؤسسة الرسالة، دمشق

 .٣١٥ص
ت، حرف .ط، د. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د- ٢
 .٢٤٩-٢٤٨، ص١١لالم، فصل الدال المھملة، جا
، ١، ج)دلَّ(م، ب��اب ال��دال، م��ادة    ١٩٦٠ -ھ��ـ ١٣٨٠، ٢ مجموع��ة م��ن الم��ؤلفین، المعج��م الوس��یط، ط    -  ٣

 .٢٩٤ص
أن�س محم�د ال�شامي، دار    :  ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكری�ا، معج�م مق�اییس اللغ�ة، ت     - ٤

 .٢٨٦، ص)دلَّ( كتاب الدال، مادة م،٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩الحدیث، القاھرة، ط
عب�د الم�نعم   :  الزبیدي، السید محمد مرتضى بن محمد الحسیني، تاج العروس من جواھر الق�اموس، ت          – ٥

م، ب�اب  ٢٠٠٧ -ھ�ـ ١٤٢٨، ١ لبنان، ط-خلیل إبراھیم، وكریم سید محمد محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت        
 .٢٨٨، ص٢٨الالم، فصل الدال المھملة مع الالم، ج

 عب��د الجلی��ل، منق��ور، عل��م الدالل��ة أص��ولھ ومباحث��ھ ف��ي الت��راث العرب��ي، اتح��اد الكت��اب الع��رب، دم��شق،   - ٦
 .٢٦م، ص٢٠٠١
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 الشيء، نحو التوجیھ أو والتسدید، والھدایة، باإلرشاد، یوحي للداللة اللغوي فالمعنى
  .وھداه أرشده: الشيء على فدلھ: اللغة كتب ُتجمع ھذا وعلى العالمة، أي واألمارة

اللة ما  :لمعجمية ل

 التخاطب، أثناء وأ اللغویة المعاجم في اللفظ بھ یستقل الذي المعنى عن عبارة فھي
 بالغفران، متصف شخص على یدل مثًال" غفور "فلفظ الصرفیة، داللتھ غیر وھذا
  .١والمبالغة الكثرة وھو أزید معنى تزید الصرفیة الصیغة ھذه أن غیر

 بترتیبھا حروفھا فیھ مراعى اللغویة للمفردة المعاجم تسجلھ الذي المعنى ھو أو
" النطاق: "تقول كما بمعنى مستقل لفظ صورة يف المفردة تلك كانت سواء وصیغتھا

 معناه یختلف لفظ صورة في كانت أو وسطھ، المرء بھ یشد ما كل: الكتاب بوزن
 صوت أي أنیابھ صرف": البعیر قصف: "یقال كما إسناده، سیاق نسمیھ ما حسب

 أكثر من تركیب صورة في كان أو كسره،: العود وقصف ببعض، بعضھا حك لما بھا
 أو (سبیكة عبارات یسمى أن یمكن مما خاص معنًى بذلك ولھ واحدة ةكلم من

 ضمن تفسیراتھا تدخل كلھا الصور فھذه الشكیمة، وقويُّ َوحده، نسیج مثل) متالزة
  .٢المعجمي المعنى
 تؤخذ التي االجتماعیة والداللة اللغویة، الداللة: مثل أخرى، تسمیات المصطلح ولھذا

  .٣لغة األلفاظ معاني في تبحث التي المعاجم من

ثانيا
ً

  بالرمحة التعريف: 

حمة  علی�ھ  وَتَرحَّْم�تُ  َرِحْمُت�ھُ  وق�د  مثلھ والمْرَحَمُة والتََّعطُُّف الرِّقَُّة: ھي :لغة ل

 :الق�رآن  وص�ف  ف�ي  تع�الى  وقول�ھ  المغف�رة  والرَّْحَمُة بعضًا بعضھم َرِحَم القوُم وَتراَحَم

 :تع�الى  وقول�ھ  َرْحَم�ٍة،  وذا ًاھادی َفصَّْلناه َأي ،٤ َّ يم  ىم مم خم ُّ 

  .٥ َّمغ جغ  مع جع  ُّ 

                                                           

 وھبة والمھندس، مجدي، وكام�ل، معج�م الم�صطلحات العربی�ة ف�ي اللغ�ة واألدب، مكتب�ة لبن�ان،              - ١
 العربی�ة دراس�ة ف�ي       ، والعبود، جاسم محمد عبد، مصطلحات الداللة      ١٦٩، ص ١٩٨٤،  ٢بیروت، ط 

 .١١٥م، ص٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨، ١ضوء علم اللغة الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
جبل، محمد حسن حسن،  المعنى اللغوي دراسة عربی�ة مؤص�لة نظری�ًا وتطبیقی�ًا، مكتب�ة                 :  انظر - ٢

 .١٧١-١٧٠م، ص٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦، ١اآلداب، القاھرة، ط
 .١١٥ة العربیة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص العبود، مصطلحات الدالل- ٣
 .٥٢ سورة األعراف، آیة - ٤
، ١ بی�روت، ط –، ابن منظور، محمد بن مكرم، ل�سان الع�رب، دار ص�ادر    ٦١ سورة التوبة، آیة     - ٥
 .٢٣٠، ص١٢ج
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 يل ىل مل خل ُّ  :الخیر والنعمة وفي التنزیل العزیز :بمعنى تأتي

  .١ َّ مم خم حم جم

 المج�ردة،  الرق�ة  ف�ي  ت�ارة  ت�ستعمل  وق�د  المرحوم، إلى اإلحسان تقتضي رقة والرحمة
 عز الباري بھ وصف وإذا فالنًا، اهللا رحم: نحو الرقة، عن المجرد اإلحسان في وتارة
 م�ن  الرحم�ة  أن روي ھ�ذا  وعل�ى  الرقة، دون المجرد اإلحسان إال بھ یراد فلیس وجل
  .٢وتعطف رقة اآلدمیین ومن وإفضال، إنعام اهللا

ثالثا
ً

  الكريم القرآن يف الرمحة على الدالة األلفاظ: 

 النح�و  عل�ى  م�رة،  وثالثین وتسع ثالثمائة نحو في الكریم القرآن في الرحمة لفظ جاء
  :التالي
 رحمت���ھ، رحمن���ا، رحم���ھ، ،)٤ (رح���م: م���رات ثم���اني الماض���ي الفع���ل ب���صیغة وردت

  .رحمناھم
 ،)٢ (ی���رحمكم ،)٨ (ترحم���ون: م���رة ع���شرة أرب���ع الم���ضارع الفع���ل ب���صیغة وردت

  .یرحم ترحمني، یرحمنا، ترحمنا،
  .ارحمھما ارحم، ،)٣ (ارحمنا: مرات خمس األمر فعل بصیغة وردت
  .سیرحمھم: واحدة رةم المستقبل بصیغة وردت
 ،)٢٥ (رحمت��ھ ،)٧٩ (رحم��ة: م��رة ع��شرة وأرب��ع مائ��ة الم��رة اس��م ب��صیغة وردت

  ).٢(رحمتي ،)٥ (رحمتنا ،)٣ (رحمتك
  .ُرحما المرحمة،: مرتین المصدر بصیغة وردت
  .ارحم: مرات أربع التفضیل اسم بصیغة وردت
 أرح�امھن  ،)٢( أرح�امكم  ،)٩ (األرح�ام : م�رة  ع�شرة  اثنت�ي  ال�ذات  اسم بصیغة وردت

)١.(  
  .رحماء: واحدة مرة المبالغة بصیغة وردت

 ولف�ظ  م�رة،  وت�سعین  خم�ساً  ال�رحیم  ولف�ظ  م�رة،  وخمسین سبعًا الرحمن لفظ ورد كما
  .٣مرة عشرین رحیمًا

                                                           

مجم�ع اللغ�ة العربی�ة، دار    : المعجم الوس�یط، ت  ، مجموعة من المؤلفین،     ٢١ سورة یونس، آیة     - ١
 .٣٣٥، ص١عوة، جالد

ص��فوان ع��دنان : ، ت، مف��ردات ألف��اظ الق��رآن الك��ریم  الراغ��ب، الح��سین ب��ن محم��د ب��ن المف��ضل  - ٢
الجرجاني، علي ب�ن    : ، وانظر ٣٨٩صھـ،  ١٤١٢ بیروت،   -داودى، دار العلم الدار الشامیة، دمشق     

، ١٤٠٥، ١إب���راھیم األبی���اري، دار الكت���اب العرب���ي، بی���روت، ط: التعریف���ات، تمحم���د ب���ن عل���ي، 
والتھ��انوي، محم��د عل��ي، ك��شاف اص��طالحات الفن��ون والعل��وم، مكتب��ة لبن��ان ناش��رون،        ، ١٤٦ص

 .١٤٦٣، ١جم، ١٩٩٦بیروت، 
عب��د الب��اقي، محم��د ف��ؤاد، المعج��م المفھ��رس أللف��اظ الق��رآن الك��ریم، مطبع��ة دار الكت��ب      :  انظ��ر- ٣

 .٣٠٩ -٣٠٤، ص١٣٦٤المصریة، القاھرة، 
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 إلى الرحمة لفظ عن عدل القرآن ولكن الرحمة بمعنى تكون التي األلفاظ بعض وھناك
 لفظ ینوب ال بحیث السیاق، مع خاص تناسب أو خاصة داللة من لھا لما األلفاظ ھذه

 بحیث غیرھا، عنھا تنوب فال اهللا كتاب في وضعت إذا المفردات ألن عنھا، الرحمة
 في تساویھا أنھا الجاھل یظن التي مثیالتھا من وأفصح أبلغ المراد على داللتھا تكون

 معنى طیاتھا في وتحمل القرآن في وردت التي األلفاظ ھذه ومن والتعبیر، الداللة
  .١والحنان الرأفة الرحمة
 لفظ أما مرة، عشرة ثالث وجل عز اهللا كتاب في ومشتقاتھا الرأفة لفظ ورد بحیث

  .الكریم القرآن في واحدة مرة ورد فقد الحنان

 رث يت  ىت نت مت زت ُّ   :تع��الى قول��ھ ف��ي الرأف��ة لف��ظ وج��اء

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل

  .٢ َّهئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي ريزي

 حم يلجم ىل مل خل ُّ  :تع�الى  بقول�ھ  ج�اء  فق�د " َحَنان "لفظ أما

 .٣ َّ ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم

فة  ُمْطَلُق َأنََّھا: الُمْجَمِل في والذي الصِّحاِح، في كما َأَرقَُّھا َأو الرَّْحَمِة َأَشدُّ :هي ل

 ِلْلَمْصلحِة، الَكراِھَیِة في َتَقُع قد والرَّْحَمُة ،الكراِھَیِة في َتَقُع تكاُد وال وَأَخصُّ، الرَّْحَمِة
 وِإزاَلِة الَمْكُروِه، َدْفِع من َمْخُصوَصٍة، َرْحَمٍة في ُمباَلَغٌة: الرْأَفُة: الرَّاِزيُّ الَفْخُر وقال
  .٤الضُّّر

: ویقال ،}حن جن يم{ العزیز التنزیل وفي والرحمة، القلب رقة :فه لحنا ما

 رزق من الرحمة وأثر برحمة، موصولة منك رحمة حنانیك: یقالو رحمتك حنانك
  .٥اهللا معاذ اهللا حنان ویقال وبركة،

                                                           

م��ة اإللھی��ة دراس��ة قرآنی��ة، ق��دمت ھ��ذه الرس��الة اس��تكماًال     بخی��ت، عم��ران ع��زت یوس��ف، الرح - ١
للحصول على درجة الماجستیر في أصول الدین بكلی�ة الدراس�ات العلی�ا ف�ي جامع�ة النج�اح الوطنی�ة                  

 .١٥م، ص٢٠٠٩في نابلس، فلسطین، 
 .٢٧ سورة الحدید، آیة - ٢
 .١٣-١٢ سورة مریم، آیة - ٣
 .٣٢٣ -٣٢٢، ص٢٣موس، باب الفاء، فصل الرا، ج الزبیدي، تاج العروس من جواھر القا- ٤
 .٢٠٣، ص)حن(، باب الحاء، مادة ١مجموعھ من المؤلفین، المعجم الوسیط، ج - ٥
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  األول املبحث

  الرمحة يف الواردة القرآنية اآليات يف املعجمية الداللة

 عل�ى  اإلط�الع  وبع�د  الرحم�ة،  لف�ظ  فیھ�ا  الوارد الكریم القرآن آیات لبعض الدراسة بعد
 المع�اني  علیھ�ا  أطلقوا قد نجدھم فإننا الرحمة، لفظ معنى في ةالوارد المفسرین أقوال

  .والبیان بالدراسة سنستعرضھا والتي التالیة،

حمة: ال له مثل جل، ع هللا صفة هي لتي ل  حي  جي {:تعـالى  ق

  .}مي خي

له في   جم يل ىل مل خل ُّ  :ألعـ  س م تعالى ق

 ىهيه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي

ُّ ِّ َّ ١.  

 دخ�ل  م�ن  فك�ل  لھ�ا  نھای�ة  ال أي عم�وم،  }مي خي حي  جي{: تعا قوله

 رحم��ة لھ��ا البھیم��ة إن حت��ى الخل��ق م��ن ش��ي ك��ل وس��عت: وقی��ل عن��ھ، تعج��ز ل��م فیھ��ا
 إبل�یس  حت�ى  ش�ي  ك�ل  اآلی�ة  ھ�ذه  ف�ي  طم�ع : المفسرین بعض قال ولدھا، على وعطف

 الیھ����ود ال����تفق }ٰر ٰذ يي{ :تع����الى اهللا فق����ال ش����يء، أن����ا: فق����ال

 ،} ىئ نئ مئ  زئ رئ   {: تع���الى اهللا فق���ال متق���ون، نح���ن: والن���صارى

  .٢العموم عن اآلیة فخرجت

 وھو ،} حن جن مم  { :السالم علیھ موسى قول مقابل في ھي الرحمة وھذه

 لم��ا ألنھ��ا المخت��ارین، م��ن مع��ھ ولم��ن ل��ھ الم��سؤولة الرحم��ة بح��صول تع��ریض وع��د

                                                           

 ١٥٦ سورة األعراف، آیة - ١
 القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ب�ن ف�رح األن�صاري الخزرج�ي ش�مس ال�دین،                     - ٢

بخ�اري، دار ع�الم الكت�ب، الری�اض، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،               سمیر ال : الجامع ألحكام القرآن، ت   
 .٢٩٦، ص٧م، ج٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣ط
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 بالرحم�ة،  مغم�ورون  أی�ضا  ھ�م  العاص�ین  وإن بھا، الناس أرجى فھم شيء كل وسعت
  .١متفاوتة مراتب ذات عباده اهللا رحمة ولكن والرزق، اإلمھال رحمة فمنھا

 وس�عت  لم�ا  ألنھ�ا  الرحم�ة،  سعة على تفریع }يي{ :قولھ في والتفریع

 ال�صفات  عل�یھم  أجری�ت  لل�ذین  الم�ستقبل  ف�ي  یعط�ى  أي یكت�ب  م�ا  منھ�ا  ك�ان  ش�يء  كل
 ف�یھم،  ال�صالت  تل�ك  لتحق�ق  قوم�ھ  ول�صلحاء  السالم ھعلی لموسى وعدًا ذلك ویتضمن

 ف��ي المن��صوب وال��ضمیر ،}حن جن  يم{: موس��ى ق��ول إل��ى ن��اظر وع��د وھ��و

 أي الج�نس،  ب�الم  للمعرف مساٍو وھو جنس، ضمیر فھو }��ح�م�ِتي{ إلى عائد }كت�ب�ه�ا{

 جمی��ع یكت��ب ان��ھ الم��راد ول��یس ال��صفات، ھ��ذه ألص��حاب الج��نس ھ��ذا م��ن ف��ردًا أكت��ب
 لك�ن  األجن�اس،  ع�ن  اإلخب�ار  ف�ي  االس�تعمال  ف�ي  مع�روف  غیر ھذا ألن لھؤالء حمةالر

 متعلقھ��ا عل�ى  الثن�اء  بقرین�ة  عظ�یم  ن�وع  الرحم��ة م�ن  الن�وع  ھ�ذا  أن ال�سیاق  م�ن  یعل�م 
 رحم�ة  المتعل�ق  لھذا أن فیعلم غیره، عن السكوت وبقرینة باستحقاقھا، تؤذن بصفات
: قول�ھ  م�ن  المعلوم�ة  الرحم�ة  ومعم�  مرات�ب  بعض في داخل غیره وأن عظیمة خاصة

   { اآلی��ة آخ��ر ف��ي قول��ھ ف��ي الح��صر المعن��ى ھ��ذا ع��ن أف��صح وق��د }مي خي حي{

  .٢}ين ىن نن

 لم�ن  بإعطائھا اهللا وعد ولقومھ لھ السالم علیھ موسى سألھا التي الرحمة أن: ملع

 بآی�ات  الم�ؤمنین  م�ن  ك�ان  ولم�ن  الزك�اة،  والم�ؤتین  المتقین من بأنھ متصفا منھم كان
  .٣اهللا

 للعطاء قیٌد الكتابة ألن العطاء لفظ عن وأعرض بالكتابة ھنا الرحمة عن وعبر
 الم�ستقبل  في یتجدد عطاء تحقیق یرید فالذي مرة، بعد مرة المتجدد حصولھ المحقق

 وت�سمى  والرج�وع،  النق�صان  م�ن  وی�صونھ  النكران عن لیصونھ صحیفة في بھ یكتب
 ل�م  واح�دة  لم�رة  العط�اء  ك�ان  ول�و  وتع�الى،  ھس�بحان  عھ�ده  یخلف ال واهللا عھدًا الكتابة

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّ : كقول��������ھ للكتاب��������ة یح��������تج

  .٤،٥ َّجض  مص خص حص

                                                           

 اب�ن عاش�ور، محم�د الط�اھر ب�ن محم�د ب�ن محم�د الط�اھر، التحری�ر والتن�ویر، مؤس�سة الت��اریخ             - ١
 .٣١١، ص٨م، ج٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، ١العربي، بیروت، لبنان، ط

 .٣١١، ص٨جابن عاشور، التحریر والتنویر،  - ٢
 .٣١٢، ص٨ جالمرجع السابق، - ٣
 . ٢٨٢ سورة البقرة، آیة - ٤
 .١٣٥، ص١السامرائي، فاضل صالح، لمسات بیانیة لسور القرآن الكریم، ج - ٥
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 الئق�ة  كم�ال  ص�فة  وھ�ي  وال�سنة،  بالكتاب تعالى هللا الثابتة الصفات من الرحمة وصفة
 تف��وض أو تحرفھ��ا أو تؤولھ��ا أو تنفیھ��ا أن یج��وز ال ال��صفات، ك��سائر س��بحانھ بذات��ھ

  .١الصفات جمیع في والجماعة السنة أھل مذھب في مقرر ھو كما ھاتكیف أو معناھا

حمة: ثانيا لـه  مثل لنب بمعنى ل  جك مق  حق مف { :تعـالى  ق

 .}حكخك

حمة لف    :ما لنب على ال ل

  .٢ َّجخ مح جح  مج  ُّ  :المرسلین نبّوة بمعنى :ال

 اك  ُّ  :وس�لم  ی�ھ عل اهللا ص�لى  محم�د  س�یدنا  الُرُس�ل  س�ّید  نب�وة  بمعن�ى  :ثانيا

  .٣ َّ يك ىك مك لك

 خص حص مس ُّ  :تع���الى قول���ھ ف���ي بالرحم���ة الم���راد یوض���ح الت���الي والمث���ال

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص

  .٤ َّ حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف حفخف

 َی�َشاءُ  َم�نْ  َیْخ�َتصُّ  َواللَّ�ھُ } حكخك جك مق  حق مف{: ثن�ا�� ج�لَّ ِبقو�ِلِه في�ع�ِني

 َأَح�بَّ  َم�نْ  َعَل�ى  بھ ِباِإلیَماِن وَیَتَفضَُّل َخْلِقِھ، ِمْن َیَشاُء َمْن ِإَلى ْرِسُلُھَفُی َوِرَساَلِتِھ ِبُنُبوَِّتِھ
 اللَّ�ھُ  َجَع�لَ  َوِإنََّما َخْلِقِھ، ِمْن َغْیِرِھْم ُدوَن ِبَھا ِإْفَراُدُھْم ِبَھا ِإیَّاُھْم َواْخِتَصاُصُھ َلُھ، َفَیْھِدیِھ
 َل��ُھ ِمْن��ُھ َرْحَم��ًة ِعَب��اِدِه ِم��ْن َھ��َدى َم��ْن َوِھَداَیَت��ُھ َخْلِق��ِھ ِم��ْن ِھِإَلْی�� َأْرَس��َل َم��ْن ِإَل��ى ِرَس��اَلَتُھ
 َذِل�كَ  َوُك�لُّ  َثَن�اَءُه؛  ِبَھ�ا  َواْس�ِتْحَقاِقھِ  ِباْلَجنَّ�ةِ  ِبَھ�ا  َوَف�ْوِزهِ  َوَمَحبِِّت�ھِ  ِرَض�اهُ  ِإَلى ِبَھا ِلُیَصیَِّرُه
  .٥َلُھ اللَِّھ ِمَن َرْحَمًة

                                                           

 .٩١ الجلیل، عبد العزیز بن ناصر، وهللا األسماء الحسنى، ص- ١
 .٣٢ سورة الزخرف، آیة - ٢
 .١٠٧ سورة األنبیاء، آیة - ٣
 .١٠٥ آیة  سورة البقرة،- ٤
مكت�ب التحقی�ق ب�دار    : الطبري، أبو جعفر محم�د ب�ن جری�ر، ج�امع البی�ان ف�ي تف�سیر الق�رآن، ت          - ٥

 .٣٨٧، ص٢،ج١ھجر، دار ھجر، ط
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 دون ألح�د  َجْعُلھ�ا  االخت�صاص  ومعن�ى  ،١وس�لم  علی�ھ  اهللا ىص�ل  محمدًا بالنبوة وخص
 الحك��م جع��ل أعن��ي المعن��ى ھ��ذا إل��ى راج��ع والتخ��صیص االخت��صاص أص��ل ألن غی��ره
 ال�شأن  ھ�و  كما محذوف المشیئة ومفعول أكثر، أو واحدًا خص سواء عام غیر خاصًا

  .بالرحمة اختصاصھ یشاء من: أي عنھ، تأخر أو كالم علیھ تقدم إذا فیھ
 منھ��ا الم��راد الرحم��ة س��یما ال بھ��ا حقی��ق أن��ھ عل��م م��ن برحمت��ھ یخ��تص اهللاف��
 وسالمة سریرة صفاء على یخلقھ فھو لھا قابًال خلقھ من بھا یختص اهللا فإن النبوءة

 جم يل ىل مل خل ُّ : تع�الى  ق�ال  فشیئًا شیئًا الوحي لتلقي صالحة فطرة

   .٤ ،٣ َّجك مق حق مف  خف   ُّ  :وقال ،٢ َّخم حم

 ربم�ا  الرحم�ة  ھ�ذه  ف�إن  الف�ضل  ذل�ك  م�ن  أعلى أمر سبحانھ اهللا لىإ المضافة والرحمة
 أعل�ى  تك�ون  ب�ل  آت�اھم  م�ا  ج�نس  م�ن  تك�ون  ال أن إل�ى  الرتب�ة  وعل�و  ال�شرف  في بلغت
 لمرات�ب  نھای�ة  ال أن�ھ  اآلیت�ین  مجم�وع  م�ن  ویح�صل  آتاھم، ما إلى تقاس أن من وأجل

 وعل��ى  معین��ة ت��ب مرا عل��ى وإكرام��ھ  إنعام��ھ ق��صر  وإن لعب��اده وإكرام��ھ  اهللا إع��زاز
  .٥والحكمة القدرة في اهللا بكمال جھل معینین أشخاص

حمة: ثالثا لة لكت بمعنى ل   لمن

: جاء لفظ الرحمة بمعنى القرآن المنزل على محمد ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       : أوًال

  .٦ َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 

ل لكتا بمعنى جا :ثانی�اً  سى على لمن  مق حق مف ُّ  :لـسال  عليه م

  .٧َّخك حك  جك

                                                           

أب�و حی�ان، محم�د ب�ن یوس�ف ال�شھیر،            : ، وانظ�ر  ٦١، ص ٢القرطبي، الجامع إلحكام الق�رآن، ج      - ١
 .٥٤٧، ص١ھـ، ج١٤٢٠روت، صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بی: تفسیر البحر المحیط، ت

 .١٤ سورة القصص، آیة - ٢
 .١٢٤ سورة األنعام، آیة - ٣
 .٦٣٦ -٦٣٥، ص١ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج- ٤
 ال��رازي، فخ��ر ال��دین محم��د ب��ن عم��ر التمیم��ي، مف��اتیح الغی��ب، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،           - ٥

 .٨٨، ص٨، ج١م، ط٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
 .٨٢ سورة اإلسراء، آیة - ٦
 .١٢ سورة األحقاف، آیة - ٧
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ضيح له في ما نبي ل لت  رث  يت ىت نت مت زت ُّ  :تعالى ق

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

  .معان من ،١َّمم  ام يل ىل مل يك

  :منھا أقوال على اآلیة ھذه في تعالى اهللا رحمة تحدید في العلماء أقوال اختلفت وقد

 مك لك اك {:فق��ال تف��سیره ف��ي القرطب��ي ذل��ك ذك��ر اإلس��الم، ھ��ي اهللا رحم��ة: ال

 الق�رآن، : اهللا ف�ضلُ : عنھم�ا  اهللا رض�ي  عباس وابن الخدري سعید أبو قال} ىك

  .٢أھلھ من جعلكم أن: ورحمتھ القرآن،: اهللا فضل: أیضا وعنھما اإلسالم،: ورحمتھ

 ِلَنِبیِّ�ھِ  ِذْك�ُرهُ  َتَع�اَلى  َیُق�ولُ : ذل�ك  ف�ي  الطب�ري  یق�ول  الق�رآن،  اهللا رحم�ة  من المراد :ثانيا

 ِم�نْ  ِإَلْیَك ُأْنِزَل َوِبَما ِبَك اْلُمْشِرِكیَن ِلَھُؤَالِء ُمَحمَُّد َیا} ُقْل{: َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ ىَصلَّ ُمَحمٍَّد
 َلَك�مْ  َفَبیََّن�ھُ  اِإلْس�َالُم،  َوُھ�وَ  َعَل�ْیُكْم،  ِب�ھِ  َتَف�ضَّلَ  الَّ�ِذي  النَّاُس َأیَُّھا} اللَِّھ ِبَفْضِل{: َربَِّك ِعْنِد

 َتُكوُن��وا َل��ْم َم��ا َفَعلََّمُك��ْم ِإَل��ْیُكْم، َفَأْنَزَلَھ��ا ِبَھ��ا، َرِحَمُك��ْم الَِّت��ي} َوِبَرْحَمِت��ِھ {ْی��ِھ،ِإَل َوَدَع��اُكْم
 َخْی�رٌ  ُھَو َفْلَیْفَرُحوا َفِبَذِلَك {اْلُقْرآُن، َوَذِلَك ِدیِنُكْم؛ َمَعاِلَم ِبَھا َوَبصََّرُكْم ِكَتاِبِھ، ِمْن َتْعَلُموَن

 َخْی�رٌ  َعَل�ْیِھْم،  َأْنَزَل�ھُ  الَِّذي َواْلُقْرآَن ِإَلْیِھ، َدَعاُھْم الَِّذي اِإلْسَالَم َفِإنَّ: َیُقوُل} َیْجَمُعوَن ِممَّا
  .٤القرطبي عند قول وھو ،٣َوُكُنوِزَھا َوَأْمَواِلَھا الدُّْنَیا، ُحَطاِم ِمْن َیْجَمُعوَن ِممَّا

 اب�ن  ق�ال  للم�ؤمنین  ورحم�ة  دًىھ�  الق�رآن  كون عن فرع ھنا تعالى اهللا رحمة أن :ثالثا

 ف�ضل  ذل�ك  أن إل�ى  تنب�یھھم  للم�ؤمنین  ورحم�ة  ھدى القرآن كون على یتفرع: عاشور
 وأن نعمتھم�ا،  قدر یقدروا وأن بھما، یفرحوا أن لھم یحق بھم ورحمة علیھم اهللا من

 أكث��ر ومنحھ��ا الم��ؤمنین أكث��ر منھ��ا ح��رم الت��ي الم��ال نعم��ة تف��وق نعم��ة أنھ��ا یعلم��وا
  .٥المشركین

 ھ��ذه ف��ي للرحم��ة مع��ین معن��ى تحدی��د ع��دم عل��ى ی��دل فإنم��ا ش��يء عل��ى ھ��ذا دل وإن
 ب�أن  بعب�اده  تع�الى  اهللا رحم�ة  آث�ار  م�ن  أثر ھو إنما معاٍن من فیھا ذكر ما وإن اآلیات،

 علیھم المنزلة الرحمة إسباب من سببًا وجعلھما لإلسالم، ودعاھم القرآن علیھم أنزل
  .اهللا من

حمة: بعا له مثل لجنة، بمعنى ل  .}جخمخ  مح جح مج { :تعالى ق

                                                           

 .٥٨ -٥٧ سورة یونس، آیة- ١
 .٣٥٣، ص٨ القرطبي،  الجامع إلحكام القرآن، ج- ٢
 .١٩٤، ص١٢ الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج- ٣
 .٣٥٣، ص٨القرطبي،  الجامع إلحكام القرآن، ج:  انظر- ٤
 .١١٢-١١١، ص١١ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج- ٥
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 حج مث هت مت خت  حت جت هب مبُّ  تع�الى  قول�ھ  في وردت

  .١ َّ خس حس جس جخمخ  مح جح مج

 َساِتٌر َأْي} غفو� �للَّه� {ِإیَّاُھْم َرْحَمِتِھ ِبَفْضِل َجنََّتُھ َفُیْدِخَلُھْم اللَُّھ َیْرَحَمُھُم َأْن َیْطَمُعوَن َأْي

  .٢ِبالرَّْحَمِة َعَلْیِھْم ُمَتَفضٌِّل َعْنَھا، ِهِبَعْفِو ِعَباِدِه ُذُنوَب
 رحم�ة  آثار من أثر ھي وإنما بعضھم قال كما الجنة بمعنى لیس الرحمة أن نجد وھنا
 .الجنة فیدخلھم یرحمھم بأن تعالى، اهللا

حمة: خامسا ،  بمعنـى  ل لـه  مثـل  لثـ  حص مس خس  حس جس {:تعـالى  ق

 .} خص

له في   جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ُّ  :تعـالى  ق

  .٣ َّ خص حص مس خس  حس جس

 بمعن�ى  أو والغف�ران،  العف�و  بمعن�ى  ھ�ي : منھ�ا  مع�ان  ع�دة  ھن�ا  الرحم�ة  معن�ى  في ذكر
  .٤والترحم الرحم بمعنى أو المطر، بمعنى أو اإلحسان،

 ف�ذكر  م�سائل،  ،}خص حص مس خس  حس جس {:تع�الى  قولھ في الرازي وذكر

 عن عبارة الرحمة أن في: ماھ وجھین على ھنا الرحمة معنى في العلماء اختالف أن
 تك�ون  األول التق�دیر  فعل�ى  والنعم�ة،  الخی�ر  إی�صال  إرادة ع�ن  أو والنعمة الخیر إیصال

  .الذات صفات من تكون الثاني التقدیر وعلى األفعال، صفات من الرحمة

 الّل��ھ وث��واب قری��ب الّل��ھ إنع��ام بمعن��ى} خص حص مس خس  حس جس {:فقول��ھ

  .٥آلخرا على اللفظین أحد حكم فأجرى قریب
  .شيء كل وسعت التي الواسعة الشاملة اهللا رحمة من ھو والثواب

سا حمة: سا ، سعة ل لنعمة بمعنى ل له مثل لعي  مخ جخ  {:تعـالى  ق

  .}جس

                                                           

 .٢١٨ سورة البقرة، آیة - ١
 .٦٦٧، ص٣ الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج- ٢
 .٥٦ سورة األعراف، آیة - ٣
، وأب��ي حی��ان، البح��ر المح��یط،  ٢٢٨ -٢٢٧، ص٧القرطب��ي، الج��امع إلحك��ام الق��رآن، ج :  انظ��ر- ٤
 .١٣٦ ، ص٨، وابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٧١، ص٥ج
 .٢٨٦ -٢٨٥، ص١٤، ج الرازي، مفاتیح الغیب- ٥
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  :أقوال وھنا

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ  :الِعرف�����ان نعم����ة  بمعن�����ى ج����اءت : أوًال

 خل {،١ َّخن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل

  .َأى معرفة} جم هل  مل

 ين ىن نن من زن رن مم ُّ  والحی�وان،  اِإلن�سان  َأرزاق بمعنى جاءت: ًاثانی

 َھ���َذا ِف���ي ِبالرَّْحَم���ِة َوَعَن���ى ،٢ َّ جئ يي ىي ميني  زي ري ٰى

  .٣اْلَماَل: اْلَمْوِضِع
  البدن في والعافیة والرخاء العیش، سعة بمعنى جاءت: ثالثًا

 خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ  :تع������الى ق������ال

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب

  .٤ َّمظ حط مض حضخض  جض مص حصخص مس خس حس

 في َوَكْثَرًة َمِعیَشِتي، ِفي َسَعًة ُیِصیَبِنَي َأْن َربِّي َأَراَدِني ِإْن: َیُقوُل} جس مخ جخ {

 ِتْلَك ِمْن ِبِھ ُیِصیَبِنَي َأْن َأَراَد َما َعنَِّي ُمْمِسَكاٌت ُھنَّ َھْل َبَدِني، ِفي َوَعاِفَیًة َوَرَخاًء َماِلي،
  .٥ِةالرَّْحَم
  .٦ورخاًء نعمًة: بمعنى ھنا الرحمة القرطبي وقال
  .٧دنیاي أو دیني في منفعة بھا إليَّ یوصل السعدي وقال
 اهللا بھا یوصل التي العامة الرحمة آثار من أثر ھي المقصودة الرحمة بأن ھنا ونجد

  .المعرفة في والزیادة العیش في والسعة والمال الرزق لعباده وجل عز

                                                           

 .٢٨ سورة ھود، آیة - ١
 .١٠٠ سورة اإلسراء، آیة - ٢
 .٩٨،  ص١٥ الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج- ٣
 .٣٨ سورة الزمر، آیة - ٤
 .٢١٢، ص٢٠الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج - ٥
 .٢٥٩، ص١٥ القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج- ٦
:  الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، تیسیر الكریم الرحمن في تف�سیر ك�الم المن�ان، ت      السعدي، عبد  - ٧

 .٧٢٥، ص١م، ج٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط
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ح: سابعا ، بمعنى مةل له مثل لم  حط مض  خض حض جض ُّ  :تعـالى  ق

  .١َّمع جع مظ

 ی�رحم  اهللا ألن المفع�ول،  عل�ى  الم�صدر  إط�الق  من فھو المطر، بھا أرید ھذه والرحمة
 ك��الم ف��ي المط��ر أس��ماء م��ن الرحم��ة ولی��ست الك��الم، بقی��ة الم��راد عل��ى والقرین��ة ب��ھ،

 دع�وى  تبع�د  اآلی�ة  ھ�ذه  في الجاللة اسم إلى الرحمة وإضافة یثبت، لم ذلك فإن العرب

} مض  خض حض جض {قول�ھ  م�ن  األول والمق�صد  المط�ر،  أس�ماء  م�ن  ادعاھا من

 ألن اعتب��ارھم، وإث��ارة الم��ؤمنین ت��ذكیر وتبع��ھ إش��راكھم، وتفنی��د للم��شركین تقری��ع
 أن یعلم�ون  الم�شركین  ألن للموصول، االنتساب معلومة الصلة أن على دل الموصول

 ذل��ك تعی��ین ع��ن یت��ذاھلون أو ی��ذھلون أنھ��م غی��ر ،من��زًال للمط��ر وأن م��صرفًا للری��اح
 غالب��ًا، المجھ��ول إل��ى مبنی��ة المط��ر ن��زول بأفع��ال الك��الم ف��ي یجیئ��ون ول��ذلك الفاع��ل،
 ف�أخبر  أغثنا، أي للمجھول مبنیًا شئنا ما غثنا: ویقولون الثریا بنوء مطرنا: فیقولون

 ض��میر إل��ى الموص��ول ھ��ذا بإس��ناد وذل��ك اهللا، ھ��و األفع��ال تل��ك فاع��ل ب��أن تع��الى اهللا

 وین�زل  الری�اح  یرسل أنھ علمتم الذي ي} مض  خض حض جض {قولھ في الجاللة

 ف��الخبر ،٢ َّلك  خك حك جك مقُّ كقول��ھ تع��الى اهللا وھ��و الم��اء،

 من�ھ  مق�صود  اس�تفھام  ع�ن  الج�واب  بمنزل�ة  فھ�و  ال�صلة،  ھ�ذه  ص�احب  لتعی�ین  مسوق
 ق�صر  اإلس�ناد  ھ�ذا  يف�  یكن لم ولذلك ثاو، أم أنت أراحل: قولھم نحو في التعیین طلب
 ك�انوا  ولك�نھم  الریاح، یرسل اهللا غیر أن یزعمون یكونوا لم فإنھم اعتقاد، رد بھ ألنھ
 ابت�داء،  ح�الھم  اإلس�ناد  ھذا في فروعي غیره، معھ إشراكھم جھة من ذلك یجھل كمن

  .٣الفریقین لمخاطبة مناسب السیاق ألن تبعًا، المؤمنین حال رعي ویحصل

ة: ثامنا  ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّ : تعـا  قوله مثل لنصر، مبع لر

  .٤ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ُل } َع�ْوَرةٌ  ُبُیوَتَن�ا  ِإنَّ {َوَیُقوُل�ونَ  َیْسَتْأِذُنوَنَك الَِّذیَن ِلَھُؤَالِء ُمَحمَُّد َیا ُقْل :ِك�� تع�الى ي�ق

 َقْتٍل ِمْن َأْنُفِسِكْم ِفي ُسوًءا ِبُكْم َأَراَد ُھَو ِإْن اللَِّھ ِمَن َیْمَنُعُكْم الَِّذي َذا َمْن: اْلَقْتِل ِمَن َھَرًبا

                                                           

 .٥٧ سورة األعراف، آیة - ١
 .١٦ سورة البقرة، آیة - ٢
 .١٣٩، ص٨التحریر والتنویر، ج ابن عاشور، - ٣
 .١٧، آیة  سورة االحزاب- ٤
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 َأْو ُس�وءٍ  ِم�نْ  َأْنُف�ِسِكمْ  ِف�ي  ِبُك�مْ  َیُك�ونُ  َما َوَھْل َوَسَالَمٍة؟ َعاِفَیٍة َأْو َذِلَك، َغْیِر َأْو َبَالٍء َأْو
  .١!ِقَبِلِھ؟ ِمْن ِإالَّ َرْحَمٍة

 يي ىي  مي{ ن����ھ،م یم���نعكم  أي} خي حي جي يه ىه مه جه  {:تع���الى  قول���ھ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ  {وعافی�ة،  ونصرًا خیرًا أي} ٍّ ٌّ ٰى ٰر {ھالكًا، أي} ٰذ

  .٢ینصرھم ناصرًا وال ینفعھم قریبًا ال أي}  يئ ىئ نئ  مئ زئ

  :أوجھ ثالثة  فیھا أن الماوردي وذكر

ها يمة بك  : ح   .نص بك   ه

با، بك  : لثاني   .خي بك   ع

بة بك   قتال بك   :لثال   .٣ت

 ھ�ي  ما األوجھ ھذه بأن ونالحظ ذلك، بینا كما أوجھ على الرحمة العلماء فسر ھنا إذًا
 غی�ر  أو خی�ر  أو عافی�ة  أو ن�صر  م�ن  عب�اده  عل�ى  بھا اهللا منَّ التي الرحمة آثار من إال

  .وجل عز اهللا رحمة على یترتب مما ذلك

حمة: تاسعا  ٰى ٰر  ٰذُّ :تع�الى  قول�ھ  مث�ل  ،لعفـ  لمغف بمعنى ل

ٌّ ٍَّّ.  

  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه ُّ :تع��الى بقول��ھ وردت

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  .٤ َّنب مب زب رب

حمة   :منها جه على بها مختل هنا ل

  .هللا حمة سعة على ليل: ال

   رحمة بسعة لھم تبشیرًا بقولھا مأمور} ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ{ فجملة

                                                           

 .٤٩، ص١٩الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج - ١
 .١٥١، ص١٤ القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج- ٢
ال�سید ب�ن عب�د المق�صود     :  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبی�ب، النك�ت والعی�ون، ت             - ٣

 .٣٨٤، ص٤بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج
 .٥٤ة األنعام، آیة  سور- ٤
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  .١لقلوبھم وتفریحًا ھالّل
 ال�سالم  وأم�ا  المق�ول،  م�ن  المق�صود  أول وھ�ي  ابتدائیًا استئنافًا مستأنفة الجملة وھذه

  ٰذ {:ھن���ا فقول���ھ .... ثانی���ًا، كالم���ًا تك���ون أن بع���ضھم وج���وز للك���الم، فمقدم���ة

}  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  {:لقول���ھ تمھی���د} ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  .٢الخ
 الحج��ج واتب��اع ب��القرآن اإلیم�ان ب وص��فھم ربھ��م ی��دعون ال�ذین  ھ��م یؤمن��ون ال�ذین  أي

 تع�الى  اهللا سالم یبلغ أو بالتسلیم یبدأ بأن وأمره العبادة على بالمواظبة وصفھم بعدما
 ب��أنھم إی��ذانًا ط�ردھم  ع��ن النھ�ي  بع��د وف��ضلھ تع�الى  اهللا رحم��ة ب�سعة  ویب��شرھم إل�یھم 

 وال ویع�ز  یط�رد  وال یق�رب  أن ینبغ�ي  كذلك كان ومن والعمل العلم لفضیلتي الجامعون
  ٣اآلخرة في والرحمة الدنیا في بالسالمة اهللا من ویبشر یذل
  .المعونة بمعنى الرحمة: ثانیًا

حمة: ثالثا   .٤لعف بمعنى ل

 وس��المًا، تحی��ة من��ك وَلقِّھ��م بھ��م ورحِّ��ب فَح��یِّھم المؤمن��ون، ج��اءك إذا المعن��ى فیك��ون
 وح�ثھم  إحسانھ،و جوده وَسعة اهللا، رحمة من وھممھم، عزائمھم ینشط بما وبشرھم

 وْأُم��ْرھم ال��ذنوب، عل��ى اإلقام��ة م��ن وَرھِّ��ْبھم ل��ذلك، یوص��ل وطری��ق، س��بب ك��ل عل��ى
  .٥وجوده ربھم مغفرة لینالوا المعاصي، من بالتوبة

 فیعف�و  الواس�عة  تع�الى  اهللا رحمة آثار من أثر ھي ھنا أیضًا الرحمة أن على یدل وھذا
  .لھم ویغفر عنھم

حمة: عاش ، لع بمعنى ل له مثل لم  جم ىليل مل خل ُّ  :تعالى ق

  .٦ َّجن يم ىم مم خم حم

                                                           

ص��دقي محم��د جمی��ل، دار الفك��ر، بی��روت،   :  أب��و حی��ان، محم��د ب��ن یوس��ف، البح��ر المح��یط، ت   - ١
، والزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر، الك�شاف ع�ن حق�ائق    ٥٢٨، ص٤ھـ، ج ١٤٢٠

، ٢ جھ�ـ، ١٤٠٧غوامض التنزیل وعیون األقاویل فى وج�وه التأوی�ل، دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت،            
 .٢٩ص

 .١٢٥، ص٦ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج- ٢
 البیضاوي، ناصرالدین أبو سعید عبد اهللا بن عم�ر ب�ن محم�د ال�شیرازي، أن�ور التنزی�ل وأس�رار                    - ٣

 .٤١٣، ص٢التأویل، دار الفكر، بیروت، ج
 .١١٩، ص٢ الماوردى، النكت والعیون، ج- ٤
 .٢٥٨، ص١ كالم المنان، ج السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر- ٥
 .٢٩ سورة الفتح، آیة - ٦
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 َعَل��ْیِھْم َھیَِّن��ٌة َلُھ��ْم، َأْنُف��ُسُھْم ِلیَن��ٌة ِل��َبْعٍض، َبْع��ِضِھْم ُقُل��وُب َرِقیَق��ٌة: َیُق��وُل} جن يم {

  .١َلُھْم
  .٢متوادون متعاطفون: وقیل

 ح��بی م��ا ألخی��ھ أح��دھم یح��ب الواح��د، كالج��سد متع��اطفون، متراحم��ون متح��ابون أو
  .٣الخلق مع معاملتھم ھذه لنفسھ،

 باألخی�ار،  ب�ًرا  رحیم�اً  الكف�ار،  على عنیًفا شدیدًا أحدھم یكون أن المؤمنین صفة وھذه
  .٤المؤمن أخیھ وجھ في بشوًشا ضحوكًا الكافر، وجھ في عبوًسا غضوًبا

 والعط�ف  والرق�ة،  واللین والرفق الشفقة من أنھا نجد والمودة العطف عن بحثنا وإذا
 لعباده منحھا التي الواسعة اهللا رحمة آثار من وھذا عطوفًا، رحیمًا جعلھ: أي لقلب،با

  .بینھم فیما بھا یتعاطفون ومودة عطفًا قلوبھم في جعل بأن

حمة: عش لحا لـه  مثـل  لعصمة، بمعنى ل  مم خم حم ُّ  :تعـالى  ق

 .َّ خنمن  حن جن يم ىم

 خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ  :تعالى قولھ في وردت

  .٥ َّ مه جه ين ىن

 حم {فأ�كِّي�ه�ـا  �لز�لـلِ  لخ�طـأِ  ِمن� } يلجم ىل مل  {:َعَلْیِھ اللَِّھ َصَلَواُت ُیوُسَف َیُقوُل

 َك�انَ  َوِإْن َتْھ�َواُه،  ِبَم�ا  َت�ْأُمُرُھمْ  اْلِعَباِد ُنُفوَس النُُّفوَس ِإنَّ: َیُقوُل} ىم مم خم

 َش�اءَ  َم�نْ  َربِّ�ي  َی�ْرَحمَ  َأْن ِإالَّ: َیُق�ولُ } خنمن  حن جن يم {اللَِّھ ِرَضا ِفیِھ َما َغْیِر ِفي َھَواَھا

  .٦السُّوِء ِمَن ِبِھ َتْأُمُرُه ِفیَما َوَطاَعِتِھ َھَواَھا اتَِّباِع ِمِن َفُیْنِجَیِھ َخْلِقِھ، ِمْن
  .٧فعصمھ ربي رحم من إال أي من، بمعنى" ما"و باالستثناء، نصب موضع في وھي

  : وجھان وفیھ منقطع، أو متصل واإلستثناء

                                                           

 .٣٢١، ص٢١ الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج- ١
 .٢٩٣، ص١٦ القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج- ٢
 .٧٩٥، ص١ السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ج- ٣
سامي بن محمد س�المة، دار  :  القرآن العظیم، ت   ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر        - ٤

 .٣٦٠،  ص٧م، ج١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠، ٢طیبة للنشر والتوزیع، ط
 .٥٣ سورة یوسف، آیة - ٥
 .٢٠٩، ص١٣الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج - ٦
البغ��وي، محی��ي ال��سنة أب��و محم��د    : ، وانظ��ر٢١٠، ص٩ القرطب��ي، الج��امع إلحك��ام الق��رآن، ج  - ٧

محم�د عب�د اهللا النم�ر، وعثم�ان جمع�ة ض�میریة، وس�لیمان        : بن م�سعود، مع�الم التنزی�ل، ت   الحسین  
 .٢٤٩، ص٤م، ج١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧، ٤مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
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ل } خنمن  حن جن يم {:قول��ھ یك��ون أن: األول: وجھ��ان تقری��ره وف��ي مت��صل، أن��ھ :أل

  .كالمالئكة بالعصمة ربي رحمھ الذي البعض إال: أي

 ك�ل  ف�ي  بال�سوء  أم�ارة  أنھ�ا  یعني ربي رحمة وقت إال: أي) ربي رحم ما إال (:لثاني 

  .العصمة وقت في إال وقت

ل  اإلس�اءة  ت�صرف  الت�ي  ھ�ي  ربي رحمة ولكن: أي قطع،من استثناء أنھ :لثاني لق

  .٢،٣ َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  ،١ َّ مم خم حم ُّ  :كقولھ

 أم��ر أن عل��ى بن��اء ال��سوء، وق��وع أزم��ان أي األزم��ان، عم��وم م��ن اس��تثناء ھ��و وقی��ل
 بأن رحمتھ أي عبده، اهللا رحمة وقت إال األوقات كل في ارتكابھ على یبعث بھ النفس
 جعل كما السوء، فعل وبین بینھ حائل یقیض أو ء،السو فعل عن یصرفھ ما لھ یقیض
 الت�ورط  وب�ین  بینھ�ا  ح�ائالً  إلیھ دعتھ ما إلى أجابتھا من - السالم علیھ - یوسف إبایة
  .٤بھما اهللا من لطف وذلك اإلثم، ھذا في

  .شيء كل وسعت التي الواسعة، اهللا رحمة من جزء ھي للعبد اهللا من والعصمة

حمة: عش لثاني ، جابة بمعنى ل عا له مثل ل  جم يل ىل ُّ  :تعـالى  ق

 .٥ َّ خم حم

  :وجھین فاحتمل سأِلھ ما إلى أجابھ حین رحمتھ فذكر
   .لھ بإجابتھ رحمھ أنھ: أحدھما
  .٦ لھ لرحمتھ أجابھ أنھ: الثاني

 یع�رف  تف�صیالً  ونفصلھ علیك، سنقصھ} خم حم جم يل ىل {ھذا :

 عب��رة ق��صھا ف��ي ف��إن جمیل��ة،ال ومناقب��ھ ال��صالحة، وآث��اره زكری��ا، نبی��ھ حال��ة ب��ھ
 ح�صلت  س�بب : وب�أي  ألولیائ�ھ،  رحمتھ تفصیل في وألن للمقتدین، وأسوة للمعتبرین،

 الموص�ل  وال�سبب  ومعرفت�ھ،  ذك�ره  م�ن  واإلكث�ار  تع�الى،  اهللا محب�ة  إل�ى  ی�دعو  ما لھم،
  .٧إلیھ

                                                           

 .٤٨ سورة البقرة، آیة - ١
 .٤٤ سورة یس، آیة - ٢
، ٩حكام الق�رآن، ج القرطبي، الجامع إل  : ، وانظر ٤٧١ -٤٧٠، ص ١٨الرازي، مفاتیح الغیب، ج    - ٣

 .٢٤٩، ص٤البغوي، معالم التنزیل، ج: ، وانظر٢١٠ص
 .٧٩، ص١٢ ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج- ٤
 .٢ سورة مریم، آیة - ٥
 .٣٥٤، ص٣ الماوردى، النكت والعیون، ج- ٦
 .٤٨٩، ص١ السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ج- ٧
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حمة: عش لثال في بمعنى ل اعة لى لت  إلحسا ل

 جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّ : تعا بقوله 

 زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي

  .١ َّرب يئ ىئ نئ

 إنما أنھ تعالى الرب بین یعنفھم ولم أحد یوم تولى بمن رفق لما السالم علیھ أنھ: أي
  .٢إیاه تعالى اهللا بتوفیق ذلك فعل

 لن�ت  عل�یھم  الّل�ھ  م�ن  فبرحم�ة : ف�المعنى  الم�ؤمنین،  الرحم�ة  متعل�ق  یكون أن إما وھنا
 م��ا بع��د لھ��م جانب��ك والن أخالق��ك دمث��ت: أي عل��یھم، بھ��ا ام��تن الرحم��ة فتك��ون م،لھ��

 متعل��ق: وقی��ل إی��اھم، الّل��ھ برحم��ة وذل��ك الق��راءة، ھ��ذه ف��ي وع��صوك أم��رك خ��الفوا
 موط�أ  الجانب لین جعلك إیاك الّلھ برحمة أي وسّلم، علیھ الّلھ صّلى المخاطب الرحمة

 لألع��داء، وإف��رادك والف��رار بالع��صیان متؤاخ��ذھ ول��م لھ��م، ولن��ت ف��رحمتھم األكن��اف،
 متعل�ق  یك�ون  أن ویحتم�ل . وس�ّلم  علی�ھ  الّل�ھ  صّلى الّلھ رسول على امتنانا ذلك ویكون
 محاس�ن  بتتمیم وبعثھ عظیم، خلق على جعلھ بأن وسّلم علیھ الّلھ صّلى النبي الرحمة
  .٣لھم لینھ بأن والمؤمنین، األخالق

  .بعباده وجل عز اهللا رحمة باب من ھذا وكل

                                                           

 .١٥٩ سورة آل عمران، آیة - ١
 .٢٤٨، ص٤ القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج- ٢
 .٤٠٧، ص٣ أبو حیان، البحر المحیط، ج- ٣
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  خالصة

بعد دراسة المعاني الواردة في الرحمة، وبعد االطالع على أقوال العلم�اء فیھ�ا، وبع�د          

استعراض��ھا ف��ي الدراس��ة ال��سابقة، ف��إنني أص��ل إل��ى الق��ول ب��أن ك��ل م��ا ورد ف��ي لف��ظ   

الرحمة من معان إنما ھو یع�ود إل�ى المعن�ى األساس�ي للرحم�ة وھ�و إی�صال اإلح�سان                

  .إلى المرحوم

دراسة السابقة نج�د أنھ�ا م�ن ب�اب إح�سان اهللا ع�ز وج�ل للمخلوق�ات ف�ي ال�دنیا             وفي ال 

واآلخ�رة، فف�ي ال��دنیا رحمھ�م ب�أن بع��ث إل�یھم األنبی�اء والرس��ل، وأن�زل إل�یھم الكت��ب،         

وأنزل علیھم المطر، وأنعم علیھم ورزقھم ووسع لھم في معیشتھم، ون�صرھم وغف�ر      

 ویراحم���ون، ووفقھ���م للطاع���ة  لھ���م وعف���ا ع���نھم، وجعلھ���م یتع���اطفون فیم���ا بی���نھم   

  .واإلحسان، ومن باب رحمتھ أجاب دعاء أنبیائھ وعصمھم

  .ومن رحمتھ لھم في اآلخرة أن یدخلھم الجنة عرفھا لھم

  . وكل ھذه المعاني تعود لصفة الرحمة الخاصة باهللا عز وجل التي وسعت كل شيء
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الثاني املبحث  

للرمحة املعجمية الداللة على املرتتبة اآلثار  

بعد دراسة اآلیات الدالة عل�ى الرحم�ة وم�ا فیھ�ا م�ن مع�ان معجمی�ة نج�د بأن�ھ یترت�ب                   
  :علیھا العدید من اآلثار والتي یمكن حصرھا في الجوانب التالیة

  .اآلثار العقدیة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة: أوًال
  .ةاآلثار االجتماعیة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحم: ثانیًا
  .اآلثار السلوكیة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة: ثالثًا
  .اآلثار الفقھیة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة: رابعًا

  .اآلثار التربویة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة: خامسًا
  

وسأقتصر ولطول البحث في ھذه الجوانب فإنني سأترك البحث فیھا لغیر ھذا المكان،       
على بحث اآلثار التربویة المترتبة على الداللة المعجمیة للرحمة فقط، راجی�ًا م�ن اهللا          

  .العون والتوفیق والسداد

ية آلثا ب تبة لت اللة على لمت حمة لمعجمية ل   لل

إن الدارس للداللة المعجمی�ة للرحم�ة فإن�ھ ی�رى الكثی�ر م�ن اآلث�ار التربوی�ة المترتب�ة                      
  :لة، وسأذكر ھنا أبرز ھذه اآلثار المترتبة علیھا على ھیئة نقاط منھاعلى ھذه الدال

 .تربیة المؤمن على الرحمة -١
إرتف��اع درج��ات العب��د عن��د اهللا عل��ى ق��در تخلق��ھ بخل��ق الرحم��ة ق��ال       -٢

 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  :تع�������الى

 .١ َّ خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج

ن الفط�رة وتبع�ث     أن الرحمة تفتح أبواب الرجاء واألمل، وتثیر مكن�و         -٣
على صالح العمل، وتغلق أبواب الخوف والیأس وتشعر الم�ؤمن ب�األمن واألم�ان ق�ال         

 مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّ  :تع����الى

 ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 .٢ َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

                                                           

 .٢٨ سورة الحدید، آیة - ١
 .٧١ سورة التوبة، آیة - ٢
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الرحم����ة ب����المخطئین والم����ذنبین باألخ����ذ بأی����دیھم إل����ى طری����ق اهللا     -٤

 ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّ : بالموعظ���ة الح���سنة ق���ال تع���الى  

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه

 .١ َّرب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ

م��ن آث��ار الرحم��ة االنقط��اع هللا ع��ز وج��ل واإلع��راض عم��ا س��واه ق��ال   -٥

 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ  :تع��الى

 .٢ َّ جل مك لك خك

من آثار الرحمة الوصول إلى رضا اهللا ومحبتھ وفوزه بالجنة ونجاتھ  -٦

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ُّ  :م���ن الن���ار ق���ال تع���الى

 .٣ َّ جغ مع جع حطمظ  مض خض حض جض

 لك اكُّٱ  :استحقاق صاحب خلق الرحم�ة الثن�اء، ق�ال تع�الى           -٧

 .٤َّ يك ىك مك

حصول التوفیق والعنایة من اهللا بعبده سبب م�ن أس�باب الرحم�ة ق�ال        -٨

 .٥ َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  :تعالى

الرحمة سبب إلقالة العثرات وستر العیوب وع�دم ال�شماتة والت�شھیر             -٩

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ  :عن��د ارتك��اب الھف��وات ق��ال تع��الى   

 .٦ َّ حن  جن يم ىم

 .الرحمة تصل باإلنسان إلى محبة اآلخرین لھ والرضا عنھ -١٠

                                                           

 .١٥٩ سورة آل عمران، آیة - ١
 .١٧٥ سورة النساء، آیة - ٢
 .١٦-١٥ سورة األنعام، آیة - ٣
 .١٠٧ سورة األنبیاء، آیة - ٤
 .٦٥الكھف، آیة  سورة - ٥
 .٢٨ سورة اإلسراء، آیة - ٦
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 جع ُّ :  الوصول إلى مجتمع مت�راحم متع�اطف فیم�ا بی�نھم ق�ال تع�الى               -١١

 خل ُّ  :وقال تعالى  ،١ َّحق مف خف  حف جف مغ جغ مع

 جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل

 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب

 .٢ َّىف

  ُّ  :العنایة بالوالدین واإلحسان إلیھما أثر من آثار الرحمة قال تعالى          -١٢

 .٣ َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت

 حق ُّ  :الرحم��ة خل��ق یوف��ق اهللا ل��ھ م��ن ی��شاء م��ن عب��اده ق��ال تع��الى  -١٣

 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 .٤ َّخن حن جن مم

 زت ُّ  :خلق الرحمة سبب من أسباب السعادة والف�رح، ق�ال تع�الى            -١٤

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت

 .٥ َّمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق

خلق الرحمة سبب من أسباب ص�فاء ال�سریرة وس�المة الفط�رة، ق�ال                 -١٥

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ :تع��������الى

                                                           

 .١٧ سورة البلد، آیة - ١
 .٢٩ سورة الفتح، آیة - ٢
 .٢٤ سورة اإلسراء، آیة - ٣
 .٢٨ سورة ھود، آیة - ٤
 .٥٨-٥٧ سورة یونس، آیة - ٥
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 مك لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع

 .١ َّحل جل

الرحمة سبب من أس�باب إی�صال الخی�ر والنف�ع لآلخ�رین، ودف�ع               خلق   -١٦

 مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ  :ال��ضر ع��نھم ق��ال تع��الى

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب

 حط مض حضخض  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح

 .٢ َّمظ

خلق الرحمة س�بب م�ن أس�باب الوص�ول إل�ى الع�صمة وع�دم الوق�وع            -١٧

  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ  :ف��ي المع��صیة، ق��ال تع��الى 

 ٣ َّ مه جه ين ىن خنمن

ھ��ذا ج��زء ب��سیط م��ن اآلث��ار المترتب��ة عل��ى الرحم��ة، فھن��اك العدی��د م��ن اآلث��ار     
المترتبة على الرحمة وھي بحاجة إلى دراسة متمعنة متخصصة وافیة إلعطاء 

  .ھذا الموضوع حقھ

                                                           

 .١٠٥ سورة البقرة، آیة - ١
 .٣٨ سورة الزمر، آیة - ٢
 .٥٣ سورة یوسف، آیة - ٣
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  لخاتمة
م��د الحم��د هللا ربَّ الع��المین وال��صالة وال��سالم عل��ى س��ید األن��ام والمرس��لین س��یدنا مح  

  .صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  :أما بعد

فبعد الدراسة للداللة المعجمیة في اآلی�ات ال�واردة ف�ي الق�رآن الك�ریم فإنن�ا ن�صل إل�ى                     

  :النتائج التالیة

الرحمة تأتي بمعنى إیصال اإلحسان إلى المرح�وم، وھ�و المعن�ى الرئی�سي لھ�ذه            : أوًال

 معاٍن لھذه اللفظة فھو لیس إال أث�ر م�ن آث�ار الرحم�ة         اللفظة، أما ما ذكره العلماء من     

َفانُظْر ِإَلى {: الخاصة باهللا عز وجل والتي وسعت كل شيء وھذا مصداق لقولھ تعالى        

آَثاِر َرْحمِة اللَِّھ َكْیَف ُیْحِیي اَألْرَض َبْع�َد َمْوِتَھ�ا ِإنَّ َذِل�َك َلُمْحِی�ي اْلَم�ْوَتى َوُھ�َو َعَل�ى ُك�لِّ           

  .١}یٌرَشْيٍء َقِد

نج��د أن اختی��ار العلم��اء ل��بعض المع��اني للرحم��ة، ال یتناس��ب م��ع س��یاق اآلی��ات  : ثانی��ًا

  .الواردة فیھا

من أبرز اآلثار المترتبة على الرحمة منھا ما ھو خاص بجانب العقی�دة، ومنھ�ا               : ثالثًا

خاص بالجانب االجتم�اعي وال�سلوكي، ومنھ�ا خ�اص بالجان�ب الفقھ�ي، ومنھ�ا خ�اص           

  .بويبالجانب التر

أخیرًا فأنني أوصي بدراسة اآلثار المترتبة على الرحمة دراسة علمیة متعمق�ة تعط�ي     

  .ھذا الموضوع شیئًا من حقھ، وتساعد على نشر خلق الرحمة بین العباد والتخلق بھ

ھذه أبرز النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البح�ث أرج�و م�ن اهللا أن أك�ون ق�د وفق�ت        

  .طائھ حقھ، وبیانھ حق البیانفي دراسة ھذا الموضوع وإع

  والحمد هللا ربِّ العالمین

                                                           

 .٥٠ سورة الروم، آیة - ١
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  لفها

جع فه   لم

بخیت، عمران عزت یوسف، الرحمة اإللھیة دراسة قرآنیة، قدمت  .١
ھذه الرسالة استكماًال للحصول على درجة الماجستیر في أصول الدین بكلیة الدراسات 

 .م٢٠٠٩ العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،
: البغوي، محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل، ت .٢

محمد عبد اهللا النمر، وعثمان جمعة ضمیریة، وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر 
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧، ٤والتوزیع، ط
البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد  .٣

  .سرار التأویل، دار الفكر، بیروتالشیرازي، أنور التنزیل وأ
التھانوي، محمد علي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، مكتبة  .٤

  .م١٩٩٦لبنان ناشرون، بیروت، 
جبل، محمد حسن حسن، المعنى اللغوي دراسة عربیة مؤصلة نظریًا  .٥

 .م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦، ١وتطبیقیًا، مكتبة اآلداب، القاھرة، ط
إبراھیم األبیاري، : التعریفات، ت الجرجاني، علي بن محمد بن علي، .٦

 .١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بیروت، ط
الجزري، ابن األثیر مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد،  .٧

سوریا، -رضوان مامو، مؤسسة الرسالة، دمشق: النھایة في غریب الحدیث واألثر، ت
 .م٢٠١١ -ھـ١٤٣٢، ١ط

صدقي :  البحر المحیط، تأبو حیان، محمد بن یوسف الشھیر، تفسیر .٨
 .ھـ١٤٢٠محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، 

الرازي، فخر الدین محمد بن عمر التمیمي، مفاتیح الغیب، دار الكتب  .٩
  .١م، ط٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١العلمیة، بیروت، 

، ، مفردات ألفاظ القرآن الكریمالراغب، الحسین بن محمد بن المفضل .١٠
 .ھـ١٤١٢ بیروت، -ر الشامیة، دمشقصفوان عدنان داودى، دار العلم الدا: ت

الزبیدي، السید محمد مرتضى بن محمد الحسیني، تاج العروس من  .١١
عبد المنعم خلیل إبراھیم، وكریم سید محمد محمود، دار الكتب : جواھر القاموس، ت

 .م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨، ١ لبنان، ط-العلمیة، بیروت
 عن حقائق الزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف .١٢

غوامض التنزیل وعیون األقاویل فى وجوه التأویل، دار الكتاب العربي، بیروت، 
  .ھـ١٤٠٧

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، تیسیر الكریم الرحمن  .١٣
، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: في تفسیر كالم المنان، ت

 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠
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اھر بن محمد بن محمد الطاھر، التحریر ابن عاشور، محمد الط .١٤
  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، ١والتنویر، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط

الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن،  .١٥
  .١مكتب التحقیق بدار ھجر، دار ھجر، ط: ت

م، عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكری .١٦
  .١٣٦٤مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، 

عبد الجلیل، منقور، علم الداللة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي،  .١٧
 .م٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

العبود، جاسم محمد عبد، مصطلحات الداللة العربیة دراسة في ضوء  .١٨
 .م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨، ١علم اللغة الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس  .١٩
 .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩أنس محمد الشامي، دار الحدیث، القاھرة، ط: اللغة، ت
القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  .٢٠

 عالم الكتب، سمیر البخاري، دار: الخزرجي شمس الدین، الجامع ألحكام القرآن، ت
  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  ط

: ابن كثیر،  أبو الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ت .٢١
 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠، ٢سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، النكت والعیون، دار  .٢٢
  .السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم: العلمیة، بیروت، لبنان، تالكتب 

 .م١٩٦٠ -ھـ١٣٨٠، ٢مجموعة من المؤلفین، المعجم الوسیط، ط .٢٣
مجمع اللغة العربیة، دار : المعجم الوسیط، تمجموعة من المؤلفین،  .٢٤

 .الدعوة
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب،  .٢٥

 .ت.ط، د.روت، ددار صادر، بی
 بیروت، –ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر  .٢٦

  .١ط
وھبة والمھندس، مجدي، وكامل، معجم المصطلحات العربیة في اللغة  .٢٧

 .١٩٨٤، ٢واألدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط

 




