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  الرحيم
  ر ح م: حروف أصلية 

  على وزن فعيل أو صيغة املبالغة على وزن فعيلصفة مشبهة : الصيغة 
  :الصفة املشبهة 

  
  

  الفرق بني الصفة املشبهة و اسم الفاعل
  
  

   بني الرمحن و الرحيم الفرق
  اختلفت األقوال يف الفرق بني بينهما على ثالثة أقوال 

  :القول األول 
  . الرمحة اخلاصة و العامة فرمحن باملؤمنني و الكافرين عام يف" الرمحن  "   
  .خاص يف الرمحة اليت تشتمل املؤمنني " الرحيم "   

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ملعـاذ أال  :  األول الدليل
قـل يـا معـاذ اللهـم مالـك أعلمك دعاء تدعو به لـو كـان عليـك مثـل جبـل أحـد دينـا ألداه اهللا عنـك 

امللك تؤيت امللك مـن تـشاء وتنـزع امللـك ممـن تـشاء وتعـز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بيـدك اخلـري إنـك 
رمحــن الــدنيا واآلخــرة ورحيمهمــا تعطيهمــا مــن تــشاء ومتنــع منهمــا مــن تــشاء ، علــى كــل شــيء قــدير 

ـــا عـــن رمحـــة مـــن ســـواك  صـــحيح و  ( بإســـناد جيـــدرواه الطـــرباين يف الـــصغري. ارمحـــين رمحـــة تغنيـــين 
   )حسن:  و قال االلباين ١٧١ص  / ٢ج - ١٨٢١:  برقم الرتغيب والرتهيب

  
َالــرمحن علــى العــرش اســتـوى : قولــه :الــدليل الثــاين  َ ْ ِ ْ َ ْ ََ َُ ْ لــيعم ) الــرمحن(فــذكر االســتواء بامســه   )٥: طــه (َّ

   . مجيع خلقه برمحته
ْهــــو الـــــذي يــــصلي علـــــيكم:  و قــــال تعـــــاىل  ُ ْ ََ َِّ ُ ِ َّ َ ِ ومالئكتــــه ليخـــــرجكم مــــن الظلمـــــات إىل النُّــــور ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َُّ ِِّ ُ ََ ُ َْ ِ ُ َوكـــــان ُ ََ

ًبالمؤمنني رحيما ِ َِِ َ ْ ُ ْ     و مل يقل رمحنا باملؤمنني )٤٣: األحزاب  (ِ
  

  الرمحن على زون فعالن أشد مبالغة من الرحيم : الدليل الثالث 
ُقطـــع يـــد االبـــن، األم ّأُم وأب، وابـــن يـــده اســـودت، هـــذا مـــرض املـــوات وعالجـــه : مثـــال 

ُتـرفض أشــد الـرفض أن تقطــع يـده، األب يــصر أشـد اإلصــرار علـى قطــع يـده فأيهمــا أشــد  َّ َُّ َ ُ ُ
ــة ؟ األم تبكـــــي وتـــــصرخ، واألب ســـــاكت مـــــصر علـــــى قطـــــع يـــــده، ألن األب عــــــامل  ّرمحـــ ِ ُ

َّبالعقابيل واألم مصرة على عدم قطع يده، ِ ُ  
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ـــذا الـــضرر احملـــدو د ينفـــع كامـــل البـــدن، فيخلـــصه مـــن أن احلقيقـــة األب أشـــد رمحـــة ألنـــه 
يـسري الـداء ويتفــشى يف سـائر اجلـسم، أمــا األم فرمحتهـا املؤقتـة بابنهــا تكـون قـد أودت بــه 

  وأوردته املهالك
  
  

  .دال على صفة فعلية) الرحيم(دال على صفة ذاتية و ) الرمحن(ّهو أن : القول الثاين
دال على ) الرحيم(دال على الصفة القائمة به سبحانه، و) نالرمح(ّإن : " ّقال ابن القيم رمحه اهللا: الدليل 

  .تعلقها باملرحوم، فكان األول للوصف والثاين للفعل
  "ّفاألول دال على أن الرمحة صفته، والثاين دال على أنه يرحم خلقه برمحته

ًوكان بالمؤمنني رحيما: (ّوإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ م(، ) ََ ْإنه  ِِ ٌ رؤوف رحيمَُِّ َِ َّ ٌ م(، ومل جيئ قط ) ُ ) رمحن 
  .هو الراحم برمحته) رحيم(هو املوصوف بالرمحة و) رمحن(ّفعلم أن 

ٌ إن الله بالنَّاس لرؤوف رحيم :ولكن يشكل عليه قوله تعاىل ِ َّ ٌ ََُ ِ ِ َِ َّ    )٦٥: احلج (َّ
  

  : الرمحن صفة مؤقتة و الرحيم صفة دائمة : القول الثالث 
ظمئان .... مثال ... الصفات اليت تنتهي بألف ونون هي صفات مؤقته تنتهي بقضاء احلاجة كل  :الدليل 

اىل اخره وكلمت الرمحان تنتهي بألف ونون وهي ... تعبان...جوعان ... نعسان .... تنتهي بزوال الظمأ 
يستجيب اهللا ويرمحنا بأنزال صفة مؤقته تنتهي الرمحة بزوال احلاجة مبعىن اننا ندعوا اهللا يف الدنيا اللهم اغثنا ف

والرحيم وهي صفة األستمرار .... الغيث وهنا تنتهي الرمحة بتلبية الطلب فأملعىن املقصود ان الرمحان يف الدنيا 
   .الدائم الغري منقطع وهي ختص األنسان من حلظة موته وحىت يوم حسابه 

  
ُقل ادعوا الله أَو ادعوا الرمحن أَيا ما تدعوا { : ُه مل يسم به غريه كما قال تعاىلمسه تعاىل الرمحن خاص با: القول الرابع  َ ُ ُْ ْ َّ َُ َ َ ْ ِْ َ َّ ِ

َفـله األمساء احلسىن  ْ ُْ ُ َْ َُ َواسأل من أَرسلنا من قـبلك من رسلنا َأجعلنا من دون الرمحن آهلة يـعبدون{ : وقال تعاىل} َ ْ َّ َُ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َْ ًَ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ُْ ْ ْْ َ وملا  } َ
جتهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برمحن اليمامة كساه اهللا جلباب الكذب وشهر به؛ فال يقال إال مسيلمة الكذاب، 

  .ُفصار يضرب به املثل يف الكذب بني أهل احلضر من أهل املدر، وأهل الوبر من أهل البادية واألعراب
  

ِلقد جاءكم رسول من أَنفسكم عزيز عليه : (ّسلم ـ حيث قالفإنه تعاىل وصف به نبيه ـ صلى اهللا عليه و) الرحيم(ّوأما  ََِْ ٌ َِ ْ َ ُْ ُ َْ ُ َِّ ٌ ُ ْ َ
ٌما عنتم حريص عليكم بالمؤمنني رؤوف رحيم َ ِْ ِِ َِّ ٌ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ٌَ ِ َ َُّ(  

  
أن من أمسائه تعاىل ما يسمى به غريه، ومنها ما ال يسمى به غريه، كاسم اهللا والرمحن واخلالق والرزاق وحنو : واحلاصل

ك؛ فلهذا بدأ باسم اهللا، ووصفه بالرمحن؛ ألنه أخص وأعرف من الرحيم؛ ألن التسمية أوال إمنا تكون بأشرف ذل
  .األمساء، فلهذا ابتدأ باألخص فاألخص
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َقل ادعوا الله أَو ادعوا الرمحن أَي{ : وقد زعم بعضهم أن العرب ال تعرف الرمحن، حىت رد اهللا عليهم ذلك بقوله َ ُ ُْ َّ ُْ ِْ َ َّ َا ما ِ
َتدعوا فـله األمساء احلسىن  ْ ُْ ُ َ ُْ َ ُْ َ { اكتب : "َلعلي‘ ؛ وهلذا قال كفار قريش يوم احلديبية ملا قال رسول اهللا ]١١٠: اإلسراء[} َ
ِبسم الله الرمحن الرحيم  َّ ِِ َِّ ْ َِّ َ ْ ال نعرف الرمحن : رواه البخاري ، ويف بعض الروايات. ال نعرف الرمحن وال الرحيم: ، فقالوا"} ِ

ًوإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أَنسجد لما تأمرنا وزادهم نـفورا { : وقال تعاىل. إال رمحن اليمامة ْ ُُْ َ َ َُ َُ ََ َ ُ َ َُ ُُ ُ َ ُْ ِ ِ ُِ َُ َْ َّ َ ْ َُّ َِ ْ َ َ ِ {
  ].٦٠: الفرقان[
  

ًزعما منهم أن العقل حييل ّوقد أنكر قوم وصف اهللا تعاىل بالرمحة احلقيقية، وحرفوها إىل اإلنعام، أو إرادة اإلنعام، 
ّألن الرمحة انعطاف، ولني، وخضوع، ورقة؛ وهذا ال يليق باهللا عز وجل: "وصف اهللا بذلك؛ قالوا ؛ والرد عليهم من "ّ

  :وجهني
منع أن يكون يف الرمحة خضوع، وانكسار، ورقة؛ ألننا جند من امللوك األقوياء رمحة دون أن يكون منهم : الوجه األول

  . وانكسارخضوع، ورقة،
ا فإمنا هي رمحة املخلوق؛ أما رمحة اخلالق سبحانه وتعاىل فهي : الوجه الثاين أنه لو كان هذا من لوازم الرمحة، ومقتضيا

  .ًتليق بعظمته، وجالله، وسلطانه؛ وال تقتضي نقصا بوجه من الوجوه
ّإن العقل يدل على ثبوت الرمحة احلقيقية هللا عز وجل، فإن ما نش: مث نقول َْاهده يف املخلوقات من الرمحة بـينها يدل ّ

ا  ّعلى رمحة اهللا عز وجل؛ وألن الرمحة كمال؛ واهللا أحق بالكمال؛ مث إن ما نشاهده من الرمحة اليت خيتص اهللا  ّ .
  .يدل على رمحة اهللا. كإنزال املطر، وإزالة اجلدب، وما أشبه ذلك 


