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:َوَقْول ِ  .﴾ىبيب نب مب زب رب﴿ ه 

 .﴾يل ىل مل خل﴿َِوَقْول ه :

 .﴾جض مص خص حص مس خس﴿

 .﴾هب مب هئ﴿

 .﴾ٰذ يي ىي﴿

 .﴾مه جه ين منىن خن حن﴿

  (1):الشَّْرحُ 

ساق  (﴾ىبيب نب مب زب رب﴿ َوَقْول ه :): قال ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيم، 
  يليق جبالله وعظمته. على ما هذه اآلية لبيان صفة الرضا هلل  املصنف 

على عباده  معلوم والكيف جمهول، ورضوان هللا  ضاالر نقول:  ؟اهو الرض فإذا قيل ما
 هب مب خب حب﴿كما قال سبحانه:   ،املؤمنني أعظم فضالً من دخوهلم اجلنة

 مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 . : أكرب من دخول اجلنة وأعظميعين [72 ]سورة التوبة: ﴾حصخص مس خس حس
إال  ي أحداً وجههال يُرِ  إذ أن هللا  ،وجه هللا الكرمي النظر إىلهو أعظم من الرضوان و 

  .من رضي عنه 
ذا إف ــ فة أيضاً يف الص كما سيأيت ـ ـ صفة الرضوان أبهنا إرادة اإلنعام والثواب لَ من أوَّ  لَ وأوَّ 

فليس  ام أيضاً،ألن املخلوقني يريدون اإلنع ،فيه تشبيه للمخلوقني فمعناه: ،قيل هو إرادة اإلنعام
  .لئال يقعوا يف التناقض ،هلم إال أن يثبتوا هذه الصفة
 يق﴿ ، فمن ذلك قوله سبحانه:له عملوا أعماالً  عن عباد   وقد جاء رضوان هللا 

وأخرب سبحانه  [18 ]سورة الفتح: ﴾يل ىل مل يك ىك مك لك اك
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 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم﴿ :عن أهل اجلنة

 .[100 ]سورة التوبة: ﴾يي ىي مي حيخي جي يه ىه
هنا ست آايت يف  ساق  (﴾يل ىل مل خل﴿َِوَقْول ه :)مث بعد ذلك قال: 

 ،ه ببعضندك العامل بعضٱلولوال رْحة هللا  ،«الرحمة»إثبات صفة عظيمة من صفات هللا وهي 
  .وهللك

 . لوهيةويتضمن صفة األ «اهلل»فيه إثبات ثالثة أمساء هلل:  (يل ىل مل خل)قال: 
ا سبحانه، وجيوز إطالق هذ لهإال طالقه على التعريف إسم هلل ال جيوز ٱ «الرحمن»

لى ، رْحان البلد، وهكذا، أما عرْحان اليمامة :فيقال مثالً  سم مضافًا على غريه سبحانه،ٱلا
  .ويؤخذ منه صفة الرْحة فال يطلق إال على هللا، «الرحمن»طالق اإل

ْحته ر إنعامه ويتضمن يتضمن  «الرحمن»سم هلل خاص ابملؤمنني. وٱ (يل)وقوله: 
 .ــيأيت كما س ـ ـ أما يف اآلخرة فهو خاص ابملؤمنني ،سبحانه ابملؤمنني والكفار يف الدنيا

 
يصل فيه علم هللا فما من شيء  (﴾جض مص خص حص مس خس﴿) قال:

 .(1)«َسبَـَقْت َغَضِب  ِإنَّ َرْْحَِت » :توب يف العرش كما يف الصحيحكومصلته رْحته سبحانه، و و  إال
 

حانه سب فصفته (﴾هب مب هئ﴿): فقال ،بعد ذلك ذكر اآلية الثالثةمث 

 ٰى ٰر ٰذ﴿قال:  يوم القيامة، خمتصة ابملؤمنني ،خوذة من الرحيمأم «الرحمة»

 ــإنعامًا منه وتكرمًا على عباده  ــ فرض على نفسه :يعين [54 ]سورة األنعام: ﴾ٍّ ٌّ
  م.الرْحة هل
 

                                                             

ا َقَضى الَخْلَق، َكَتَب »ولفظه:  ،( من حديث أيب هريرة 7422رواه البخاري )( 1) ِعنَْدُه َفْوَق َعْرِشِه: إِنَّ إِنَّ اهلَل َلمَّ

 .«َرْحَمتِي َسَبَقْت َغَضبِي
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 «غفورال»: مسني من أمساء هللاٱثبات إفيه  (﴾ٰذ يي ىي﴿)مث بعد ذلك قال: 

ند هللا طلب ما ع :يعين ،طلب الفضل «الرحمة»و العقوبة،السرت من  «المغفرة» .«الرحيم»و
  لئال يعاقب اإلنسان عليها. ،من العقوبةاملغفرة فهي السرت أما  ،من اخلري
يه ف (مه جه ين) هلل «ظافِ الحَ »سم ٱفيه إثبات  (منىن خن حن)قال: مث 

له رْحة خاصة  أن هللا على  يدل (مه جه ين)وقوله: ، هلل إثبات صفة الرْحة 
فأثبت  (1)«َوَلِدَهاّلَلَُّ أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بِ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النب  تليق هبم،وللمخلوقني رْحة  ،به

  .صفة الرْحة لألم
  :والرْحة تنقسم إىل قسمني 

 . هللاصفة ال تنفك عن  القسم األول:
أنزل منها هبا يرتاحم الناس،  ،وهي مئة رْحة خلقها هللا  ،رْحة خملوقة والقسم الثاين:

 .(2)تسعة وتسعني يوم القيامةواحدة وأمسك 
  ، وإمنا مها قسمان.وعليه فال يقال: إن رْحة هللا الذاتية خملوقة

 
 وصحبه أمجعني.  ،وعلى آله ،وهللا أعلم، وصلى هللا وسّلم على نبينا حممد

                                                             

 »: اللفظو  ،( من حديث عمر بن اخلطاب 2754ومسلم ) ،(5999رواه البخاري ) (1)
ِّ
، ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم َعَلى النَّبِي

ٌ
َسْبي

ْبِي َقْد َتْحُلُب َثْدَيَها َتْسِقي، إَِذا َوَجَدْت َصبِي   بِْي َأَخَذْتُه، فَ  ًاَفإَِذا اْمَرَأٌة مَِن السَّ ََ َلنَا َصَقتُْه بَِبْطنَِها َوَأْرَضَعتْ الفِي السَّ ُه، َفَقا

 
ُّ
ُه َأْرَحُم بِِعَباِدِه مِْن َهِذِه  ؟َأُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها فِي النَّارِ ملسو هيلع هللا ىلص: النَّبِي : َللَّ ََ  َتْقِدُر َعَلى َأْن اَل َتْطَرَحُه، َفَقا

َ
ُقْلنَا: اَل، َوِهي

 .«بَِوَلِدَها
ِه مِاَئَة َرْحَمٍة »ولفظه:  ،( من حديث أيب هريرة 2752ومسلم ) ،(6469كما جاء يف صحيح البخاري )(  2) إِنَّ لِلَّ

ََ مِنَْها َرْحَمةً  ، َفبَِها َيَتَعاَطُفوَن، َوبَِها َيَتَراَحُموَن، َوبَِها َتْعطُِف الَبَهائِِم وَ الْنِ  وَ الِ ِجنِّ َو الَواِحَدًة َبْيَن  َأْنَز ُش َوْح الَهَوامِّ

َر اهلُل تِْسع  .«ِقَياَمةِ الَوتِْسِعيَن َرْحَمًة، َيْرَحُم بَِها ِعَباَدُه َيْوَم  ًاَعَلى َوَلِدَها، َوَأخَّ


