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  الرحمن
و تراحم القوم أي رحم بعضهم ، و الرمحة يف اللغة يف الرقة و العطف و الشفقة ) رحم ( الرمحن اسم مشتق من الفعل 

  .بعضا و الرحم القرابة 
  

  الرحمن هل اسم أو صفة ؟ : المبحث األول 
فقد قال ،  أن يسمى به غريه و هو اسم خمتص باهللا تعاىل الجيوز، الرمحن اسم من أمساء اهللا احلسىن  : القول األول

َقل ادعوا الله أَو ادعوا الرمحـن أَيا ما تدعوا فـله األمساء احلسىن  : تعاىل  ّْ ُْ َ ُ َ ُ ُْ َ ْ ْ َّ َُ ُ ََ ْ ً ْ َْ َّ َ ْ ِْ ّ معادال بذلك امسه الرمحن  ) ١١٠: اإلسراء (ِ
  . بلفظ اجلاللة الذي ال يشاركه فيه أحد 

ذا الرأي هم الذين يقولون أن    .لفظ اجلاللة جامد ال اشتقاق له فيقولون أن الرمحن أيضا كذلك و القائلون 
   .رمحن صيغة املبالغة تدل على الكثرة و الزيادة يف الصفة :  القول الثاني

و صفته تعاىل حيث ذكر صفة للفظ ، و الصحيح يف ذلك أنه امسه تعاىل دال على صفته حيث ذكر مسندا إليه 
  .اجلاللة 

  
  بالغة من أي الناحية ؟الم: المبحث الثاني 

  .رمحن صيغة املبالغة : إذا قلنا أنه جيوز أن تكون صفة فهو 
إذ هي موضوعة للمبالغة ، ؛ صفات اهللا اليت هي صيغة املبالغة كغفار ورحيم وغفور ومنان كلها جماز   :وقال البعض 

 متناهية يف الكمال ، ال ميكن املبالغة فيها ألن املبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر مما له ، وصفات اهللا؛ وال مبالغة فيها 
  .، واملبالغة أيضا تكون يف صفات تقبل الزيادة والنقصان ، وصفات اهللا تعاىل منزهة عن ذلك 

و إياك أن تفهم أن اهللا تأتيه الصفة مرة قليلة و مرة كثرية ،  أن صفات اهللا تعاىل تأرجح بني القوة و الضعف  :فنقول 
ُإن الله ال يظلم : اقرأ قوله تعاىل ، و لكن الذي يتغري هم متعلقات هذه الصفات ، ال املطلق بل هي صفات الكم ِْ َ َ َ ّ َّ ِ

ٍََّمثـقال ذرة   َ َ ْ ِذلك مبا قدمت يداك وَأن الله ليس بظالم للعبيد : و قوله تعاىل  )  ٤٠: النساء (ِ َِِ ِّْ َّ ٍَّ َ َِ َ ْ ََ َّ َ َ َ َْ َّ َ َ َِ اآلية ،  ) ١٠: احلج (َ
و يظن . أي شديد الظلم ) .. ظالم ( الظلم عن اهللا تعاىل مث اآلية الثانية هنا استخدام صيغة املبالغة األوىل نفت

: نقول هلؤالء . ال تنايف الظلم و لكنها تنفي املبالغة يف الظلم ) ليس بظالم : ( لبعض أن قول احلق سبحانه و تعاىل 
فاآلية األوىل نفت الظلم عن احلق تبارك و تعاىل و لو . يظلم أحدا ألن اهللا تعاىل ال ، أنكم مل تفهموا املعىن الصحيح 

  .مثقال ذرة بالنسبة للعبد 
فلو أصاب كل واحد منهم أقل من .. و العبيد هم كل خلق اهللا .. و اآلية الثانية مل تقل للعبد و لكنها قالت للعبيد 

ألن عدد من سيصاب به ، ولو أنه قليل يف كمية ، ذرة من الظلم مع هذه العدد اهلائلة فإن الظلم يكون كثريا جدا 
و لكن صيغة املبالغة .. و لذلك فإن اآلية األوىل نفت الظلم عن اهللا تعاىل و اآلية الثانية نفت عنه الظلم أيضا . هائل 

  .استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم اآلية الكرمية 
قيق أن والتح: أو نقول  ، بالغة فيها من حيث كثرة من يرحم عليهمو امل، صيغة املبالغة ) رمحن ( فخالصة القول أن 

  .حبسب تعدد املفعوالت : والثاين . ما حتصل املبالغة فيه حبسب زيادة الفعل : أحدمها : صيغ املبالغة على قسمني 
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  :  ومعانيها، )فعالن ( استعماالت : المبحث الثالث 
ْفـعالن(صيغة  ا ختمت ب) َ    .ألف ونون زائدتنيامللحوظ فيها أ

ْفـعالن(وردت صيغة    : متعددة املعاين والداللة وهاك أنواعها) َ
  : لمصدرل فعالن صيغة

ًلوى ليانا(ّليان : وهذا نادر حنو  ما ، ) َّ وجاء يف القاموس الزيدان مبعىن الزيادة فتكون ، وجاء شنآن وقرئ يف التنزيل 
  ... فعالن جاءت مصدرا نادرا يف ثالثة معان

  
ْ فـعالن صيغة   :لعلم لَ

ْوردت صيغة فـعالن علما لإلنسان وغريه حنو وشعبان علم على ) اسم قصر باألردن(بدران، سعدان، ومروان، ورغدان : َ
  . ًالشهر املعروف كما وردت امسا للجنس مثل سعدان نبت 

  
  : لصفةل فعالن صيغة 

، ثكالن ، غضبان ، صديان ، جوعان ، كشبعان :تستعمل صيغة فعالن صفة مشبهة من الفعل الالزم املكسور العني 
  ّحران

  
  : لمبالغة لفعالن صيغة 

  ما هو المبالغة ؟
  .أمساء تشتق من األفعال للداللة على معىن اسم الفاعل بقصد املبالغة   :تعريفهـا
  :ال تؤخذ صيغ املبالغة إال من األفعال الثالثية على األوزان التالية   :صـوغهـا

ًإنه كان توابا رحيما { : ومنه قوله تعاىل  .ضراب وقوال : ثل  م:َّ ـ فعال١   . النساء ١٦} ُ
  . األنعام ٦} ًوأرسلنا عليهم السماء مدرارا { : ومنه قوله تعاىل  .منوال ومكثار : مثل  : ِ ـ مفعال٢
ُ ـ فـعول٣   )٧:األحزاب(ًالًومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهو:قوله تعاىلكصدوق وجزوع وشكور وغفور :مثل : َ
ًإن اهللا كان مسيعا بصريا { : قوله تعاىل كرحيم وعليم وأثيم : مثل  :  ـ فعيل٤   . النساء ٥٨} ً
ِ ـ فعل٥ ِحذر وفطن وقلق : مثل  : َ َِ َِ ِبل هم قوم خصمون { : قوله تعاىل كَ َ   . الزخرف ٥٨} ٌ

  
   :فـوائـد وتنبيهات

َّ ـ قل جميء صيغ املبالغة من األفعال املزي١   : وقد ورد منها – غري الثالثي –دة َ
مهوان من أهان ، دراك من أدرك ،  مغوار من أغار ، مقدام من أقدم ، معطاء من أعطى ، معوان من أعان ،

  .ّبشري من بشر ، نذير من أنذر ، زهوق من أزهق 
ا ورد يف القدماء غري   ـ وردت لصيغ املبالغة أوزان أخرى غري اليت ذكرنا وقد اعتربها الصرفيون٢ قياسية إال أ

  :القرآن الكرمي ، وهذه األوزان هي 
ّفـعال ، مثل  .١ ّطوال ، كبار ، وضاء : ُ ُ ُّ ًومكروا مكرا كبارا { : ومنه قوله تعاىل . ُ  . نوح ٢٢} ًُّ
َفـع .٢   . ص ٥} ٌإن هذا لشيء عجاب { : كقوله تعاىل ال بتخفيف العني ُ
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ِّفـعيل ، مثل  .٣ } يوسف أيها الصديق أفتنا { قوله تعاىل ك شريب  ،صديق ، قديس ، سكري ، قسيس: َ
  . املائدة ٨٢} ًذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا { : وقوله تعاىل  . يوسف ٤٦

ًعام ستني مسكينا فمن مل يستطع فإط{ : قوله تعاىل كمعطري ، مسكني : ِمفعيل ، مثل  .٤ ادلة ٤} ِ    ا
َفـعلة ، مثل  .٥ ٍويل لكل مهزة ملزة { :  ومنه قوله تعاىلطمة ، ملزة مهزة ، ح: ُ   :وقوله تعاىل ،  اهلمزة ١} ٍ

  . اهلمزة ٤} وما أدراك ما احلطمة { 
  .فاروق : فاعول ، مثل  .٦
  . البقرة ٢٥٥} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { : فيعول ، كقوله تعاىل  .٧
ّفـعول ، كقوله تعاىل  .٨   . احلشر ٣٣} امللك القدوس { : ُ
ّفـعالة ، مثل  .٩  فهامة عالمة ، : َ

يهمنا هنا هو وقوع هذه الصيغ يف صفات اهللا فهل تكون فيها مبالغة، و املبالغة ال تكون إال يف أمور تقبل : تنبيه هام 
  .الزيادة و النقصان و معاذ أن تكون صفات اهللا قابلة لذلك

  :نقل السيوطي رمحه اهللا عن الزركشي يف الربهان أن صيغ املبالغة قسمان
  .ه املبالغة فيه حبسب زيادة الفعلأحدمها ما حتصل ب

و ال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواحد قد يقع على مجاعة . و الثاين حبسب تعدد املفعوالت
معىن املبالغة فيه " حكيم"و هلذا قال بعضهم يف . متعددين، و على هذا القسم تنزل صفاته تعاىل، و يرتفع اإلشكال

  .بة للشرائعتكرار حكمه بالنس
َاملبالغة يف التواب على كثرة من يتوب عليه من عباده أو ألنه بليغ يف قبول التوبة، نزل صاحبها : و قال يف الكشاف

  .منزلة من مل يذنب قط لسعة كرمه
مث ذكر السيوطي اإلشكال الذي قد يقع يف صفة القدير و أنه قد يوهم الزيادة على معىن قادر و ذلك حمال و أرجع 

ا ال للوصف   واهللا أعلى و أعلم و هويهدي لليت هي أقوم .ذلك إىل قدرة املتعلقات 
  

  : فعالن  صيغةتأنيث
ْواملؤنث لفعالن يكون صفة على  ْفـعلى(َ  وهذا هو املطرد الغالب وقد خيرج عن هذا األصل مثل جوعان، وسكران) َ

ْوقد حصر ابن مالك األلفاظ اليت مؤنثها بالتاء ومذكرها على صيغة فـعالن فقال ، وعده علماء اللغة شاذا  كل ما : َ
ْفـعالن(جاء على  ْفـعلى(فمؤنثه على ) َ ا جاءت على ) َ   : وهي ) فعالنة(غري اثين عشر امسا فإ

  . الكبري البطن وهي حبالنةالرجل )  احلبالن ( .١
  و هي دخانة.  يوم دخنان كثري الدخان)  الدخان ( .٢
  .يوم سخنان كثري السخونة) السخنان  ( .٣
  . الرجل الطويل)  سفيان ( .٤
  . الغيم فيه: قال يف القاموس رجل ضحيان يأكل يف الضحى، يوم ضحيان)  ضحيان ( .٥
الصوجان كل يابس وصلب من :  القاموسقال يف.  من اإلبل والدواب الشديد الصلب)  الصوجان ( .٦

  .الداوب والناس وخنلة صوجانة يابسة 
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ّالرجل الكثري النسيان ، وقد غل صدري يغل )  َّغالن ( .٧ َِ َّ من حرارة احلب واحلزن، ) من باب ضرب يضرب(َ
  .الصغري احلقري ) بالعني(َّوالعالن 

  يفالقشوان الدقيق الضع: القليل اللحم وقي القاموس)  القشوان( .٨
  . اللئيم) املصان( .٩

  الضعيف الفؤاد )  املوتان(  .١٠
نادمين فالن على الشراب فهو ندميي وندماين ومجع الندمي ندام ومجع الندمان ندامى واملرأة : الندمي)  ندمان(  .١١

  . ندمانه والنسوة ندامى أيضا
  نصراين واجلمع نصارى والنصرانة واحدة النصارى )  نصران(  .١٢

  
ْفـعلى( دالة على املذكر الذي ال مؤنث له يف الواقع ال على )فعالن(وقد تكون صيغة  ْفـعالنة(وال على ) َ : مثل) َ

  . لكثري اللحية) حليان(علم على اهللا جل شأنه، و) رمحان(
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  الممنوع من الصرف ) فعالن(

ْفـعالن(صيغة  ا متنع من الصرف وذلك بشرطني أن تكون و) َ وأن يكون ) غري طارئة(صفيته أصلية إذا كانت صفة فإ
تأنيثه بغري التاء وذلك صادق على نوعني أحدمها أن يكون تأنيثه الشائع عند العرب بألف التأنيث املقصورة، والثاين أن 

ا  يكون خاصا باملذكر فال مؤنث له كلحيان، ورمحان ومثال األول عطشان وغضبان وسكران، صديان فأشهر مؤنثا
نظرت إىل : ن كان الغالب املسموع على مؤنثه وجود تاء التأنيث يف آخره مل مينع من الصرف تقولفإ) فعلى(على 

سفيان باجلر بالكسرة، وكذلك ال مينع من الصرف إذا كانت الوصفية طارئة غري أصلية مثل كلمة صفوان واليت معناها 
لمة صفوان هنا ال متنع من الصرف، وإذا ال حبذا رجل صفوان قلبه فك: احلجر قد تستعمل استعمال الصفان فتقول

كان من الصفو فتقول يوم صاف وصفوان أي بارد وبال غيم فحينئذ مبنع من الصرف فهي يف األول عارضة الوصفية 
  . فصرفت خبالفه يف الثاين

  
  
  

ا متنع من الصرف كذلك للعلمية وزيادة األلف والنون سواء كان ع) فعالن(وصيغة  لما على إذا كانت علما  فإ
  . اإلنسان أم علما على غريه حنو بدران، قحطان، عدنان، شعبان

ُبالفتح والسكون ما بغريه كرمضان، غطفان ، عمران وعثمان) فعالن(ويشارك  ْ ِ .  
ذين االعتبارين حنو  علما ) حسان(فإن كان األلف والنون صاحلني للزيادة واألصالة جاز يف االسم الصرف وعدمه 

ّأن يكون مشتقا من احلس مبعىن الشعور فيمنع من الصرف ألن احلرفني زائدان، وإن كان مشتقا على شخص فيجوز 
ّمن احلسن وهو اجلمال فال مينع من الصرف ألن وزنه حينئذ فعال ال  ْ وكذلك حيان من احلني وهو اهلالك ، ) فعالن(ُ

  . ومن احلياة
  
  
  
  
  
  
  

  . ل الواحد قد يقع على مجاعة متعددين إذ الفع؛ وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة 
كالرمحن والغفور والتواب وحنوها ، ؛ وعلى هذا التقسيم جيب تنزيل مجيع أمساء اهللا تعاىل اليت وردت على صيغة املبالغة 

  . معىن املبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إىل الشرائع : هلذا قال بعض املفسرين يف حكيم ؛ وال يبقى إشكال حينئذ 
  

  . ًباب موضوع دقيق جدا ؛ الفرق بني الرمحن والرحيم
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  الرمحن يف ذاته، اسم من أمساء ذاته والرحيم يف أفعاله وبعضهم قال الرمحن يف الدنيا واآلخرة، :  فبعض العلماء قال
ّعلى كل القضية حتتاج إىل تفصيل وإيراد أمثلة، أُم وأب، وابن يده اسودت، هذا مرض املوات وعالجه قطع  يد االبن، ٍ

ُاألم ترفض أشد الرفض أن تقطع يده، األب يصر أشد اإلصرار على قطع يده فأيهما أشد رمحة ؟ األم تبكي وتصرخ،  َّ َُّ َ ُ ُ ُ
َّواألب ساكت مصر على قطع يده، ألن األب عامل بالعقابيل واألم مصرة على عدم قطع يده، ِ ُِ ُّ  

ذا الضرر احملدود ين فع كامل البدن، فيخلصه من أن يسري الداء ويتفشى يف سائر احلقيقة األب أشد رمحة ألنه 
  اجلسم، أما األم فرمحتها املؤقتة بابنها تكون قد أودت به وأوردته املهالك 

  
  
  
  

  وما هو الفرق بينهما؟) الرحيم(و ) الرمحن(ماذا تعرف عن امسى اهللا 
  لكن ما الفرق بينهما؟، و)الرحيم(ّأشد مبالغة من ) الرمحن(االمسان مشتقان من الرمحة و 

  
  :هناك قوالن يف الفرق بني هذين االمسني

  
هو ذو ) :الرحيم(و. هو ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف الدنيا وللمؤمنني يف اآلخرة) :الرمحن(ّإن اسم : األول

َّمث استـوى على العرش الر:( الرمحة للمؤمنني يوم القيامة واستدلوا بقوله تعاىل ِ َْ ْ َََّ َ َ ْ ُمحنُ َالرمحن على العرش استـوى: (، وقوله)َْ َ ْ ِ َْ ْ ََ َُ ْ َّ (
  :ليعم مجيع خلقه برمحته) الرمحن(،فذكر االستواء بامسه 

ًوكان بالمؤمنني رحيما: (وقال ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ   ).الرحيم(ّفخص املؤمنني بامسه ) . ََ
ٌإن الله بالنَّاس لرؤوف رحيم: (ولكن يشكل عليه قوله تعاىل ِ َّ ٌ ََُ ِّ ِ َِ َّ(  

  
  .دال على صفة فعلية) الرحيم(دال على صفة ذاتية و ) الرمحن(ّهو أن : لقول الثاينا

دال على تعلقها باملرحوم، فكان ) الرحيم(دال على الصفة القائمة به سبحانه، و) الرمحن(ّإن : " ّقال ابن القيم رمحه اهللا
  .األول للوصف والثاين للفعل

  " دال على أنه يرحم خلقه برمحتهّفاألول دال على أن الرمحة صفته، والثاين
ًوكان بالمؤمنني رحيما: (ّوإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ م رؤوف رحيم(، ) ََ ٌإنه  َ ِْ َِّ ٌ ُ ِ م(، ومل جيئ قط ) َُِّ ّفعلم أن ) رمحن 

  .هو الراحم برمحته) رحيم(هو املوصوف بالرمحة و) رمحن(
  
ا كما قالمن األمساء اليت منع اهللا ) الرمحن(و َقل ادعوا الله أَو ادعوا الرمحن أَيا ما تدعوا فـله األمساء : (من التسمية  ُ َ ُ ُْ َ ْ ْ َّ َُ ُ ََ ْ ْ َْ َّ َ ْ ِْ ّ ِ

َاحلسىن ْ   ).اهللا(، فعادل به االسم الذي ال يشركه يف غريه وهو ) ُْ
  

َلقد ج: (ّفإنه تعاىل وصف به نبيه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حيث قال) الرحيم(ّوأما  ْ ِاءكم رسول من أَنفسكم عزيز عليه ََ ََِْ ٌ َِ ْ َ ُْ ُ ْ ُِّ ٌ ُ
ٌما عنتم حريص عليكم بالمؤمنني رؤوف رحيم َ ِْ ِِ َِّ ٌ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ٌَ ِ َ َُّ(  



                           أبوسیف                    – ٧ -                                              تطبیق القرآن كالس 

  .رمحن: وال يقال. رجل رحيم: فيقال
  

الق واحلاصل أن من أمسائه تعاىل ما يسمى به غريه ومنها ماال يسمى به غريه، كاسم اهللا والرمحن واخل: قال ابن كثري
ًوالرازق وحنو ذلك فلهذا بدأ باسم اهللا ووصفه بالرمحن ألنه أخص وأعرف من الرحيم، ألن التسمية أوال تكون بأشرف 

  األمساء فلهذا ابتدأ باألخص فاألخص
 


