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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث .أ

 وجل عز هللا كتاب  ىف يبحث أن إىل نفسه بشر ي أراد أن مؤمن كل  أن فيه  شك ال مما إنه

 .املختلفة القرآن مواضيع ثنااي بني ف األطرا رتاميةامل كنوزه  من يسريا أجز  ولو يكتشف وأن

نسان ىف الدنيا دة لإلتحقيق السعاة األمهية, وهي كفيلة بغإن كل موضوعات القرآن ابل

ورا ومنهجا لإلنسان، ولريشده للطريق تالقرآن الكرمي إمنا جاء ليكون دسوذلك أن  واآلخرة،

املستتقيم، وهو الصراط الذي ميكن أن مير الناس ليصل إىل املهدف دون أي عقبات، صراطا 

 . 1مستقيما

كل رمحة ورمحة هللا وسعت  دين الومن بني هذه املواضيع موضوع الرمحة اإلهلية، فاإلسالم  

،  وقد جاء ىف األحاديث الصحيحة : "ان هلل مائة رمحة فمنها من اإلنسان واحليوان والنباتشيء 

. فكل ما نراه على وجه األرض من 2وتسعة وتسعون ليوم القيامة" ،رمحة هبا  يرتاحم اخللق بينهم

 ىف قلوب خملوفاته.   مودة وتعاطف إمنا أثر من آاثر رمحة هللا اليت أودعها هللا 

حبيث يطلبنا أن نكون وعة من األشكال واألنواع، نعلى الناس مت ارمحة هللا الذي أنزهلو 

  .ابإلمتنان ينمن العباد الشاكر  جتعلنا  ، لكيةثيختاذ احلكمة وراء كل حدقادرا على ا
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لغا، حىت ، وألمهية هذه الصفة فقد اهتم القرآن إهتماما ابوالرمحة هي صفة الرب جل وعال

إن القارئ ال يكاد أن مير على بعض اآلايت أو الصفحات إال جيد فيها ما يصرح أو يشري إىل 

 موضوع الرمحة اإلهلية.

كما قال تعاىل   ،والرمحة هي الغاية العامة اليت بعث النيب صلى هللا عليه وسلم لتحقيقها 

 (. 107 :21/73نبياء األ" )ل ِْلَعاَلِمنيَ  َرمْحَة   ِإالا  َأْرَسْلَناكَ  َوَمآ"

 سورة منها :  نتني وأربعنيي إثنتشرت فىاىف القرآن الكرمي فكلمة الرمحة 

، 56، 49، 23: 7/39األعراف  ، 43، 9:  38/38 ص ،3:  77/33املرسالت  سورةيف 

،  45، 44:  36/41 يس ،203، 196، 156، 155، 154، 151، 149، 72، 63، 57

:  27/48، النمل53، 50، 21، 2: 19/44، مرمي 2: 53/43، فاطر 48:  25/42الفرقان

، 21: 10/51يونس  ،86، 73، 46، 43، 42:  28/49، القصص77، 63، 46، 19

 ،119، 94، 73، 66، 63، 61، 58، 28، 17، 9: 11/52، هود 86، 58، 57

، 8: 17/54، اإلسراء 98، 56: 15/54، احلجر 111، 87، 56، 53:  12/53يوسف

، 154، 147، 133، 54، 12:  6/55،  األنعام 100، 87، 82، 57، 54، 39، 28

، 9، 7: 40/60املؤمن  ،53، 38، 9:  39/59، الزمر3: 31/57لقمان  ،157

، الدخان 32، 15: 43/63، الزخرف 48، 28: 42/62، الشورى 50:  41/61الفصلت

 18/69الكهف 12: 47/67، األحقاف 30، 200، 13:  45/65، اجلاثية42، 6: 44/64

، 84، 75: 21/73، األنبياء 89، 64:  16/70، النحل98، 82، 65، 58، 16، 10: 

، 34، 33:  30/84الروم ،28:  67/77، امللك118، 109: 23/74، املؤمنون 107، 86
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، 64:  1/87البقرة ، ، 15:  83/86، املطففني51، 23، 21: 29/85األنكبوت  ،50، 36

 ،159، 157، 132، 107، 74، 8: 89 /2 نآل عمرا، 218، 178، 157، 115 ،105

: 57/94احلديد  ،175، 113، 96، 83: 4/92النساء  ،43، 21، 17: 33/90األحزاب 

اجملادلة  ،56، 21، 20، 14، 10:  24/102، النور25:  49/111، الفتح28، 27، 13

 .993، 71، 61، 21: 9/113التوبة ، 10:  50/106احلجرات، 22: 58/105

، خمتلفةمعان  كل من الكلمة هلاف . 4مرة 95مرة والرحيم  57ت ر تكر ن قد كلمة الرمحو  

. يقول اإلمام الطربى (105 : 1/87البقرة ) "ََيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمن َيَشاء  " مثال سورة البقرة قال تعاىل :

 ،هفريسل إىل من يشاء من خلق ،:  وهللا َيتص من يشاء بنبوته ورسالته معلقا على هذه اآلية

: إفرادهم هبا دون غريهم من  إايهم هبا واإلختصاص ،على من أحب فيهديه لهفيتفضل ابإلميان 

وهدايته من هدى من عباده, رمحة منه له  ،خلقه, وإمنا جعل هللا رسالته إىل من ارسل إليه من خلقه

  .5من هللا له"ليصريه هبا إىل رضاه وحمبته وفوزه هبا اجلنة, واستحقاقه هبا ثناءه, وكل ذلك رمحة 

وافراحه  ، فإن وجوده وبقاءه، وسعادته وشقاءه،ال يستغين اإلنسان عن رمحة هللا طرفة عني

، بل إنه يرحم العصاة والكافرين به حزانه وغريذالك مرهون برمحة هللا، فاهلل لطيف رحيم بعباده،وأ

   .6ولوال الرمحة اإلهلية مابقي ىف هذا العامل كافر وال مشرك
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ا األساس مهس وشجع الكاتب أن يكتب الرسالة العلمية على هنج التفسري املوضوعي وعلى هذ

 ."رمحةالدراسة موضوعية عن معىن ىف القرآن  الرمحة "  فيضع موضوعا حتت العنوان

 املسألة تعبري .ب

 ،هللا رمحةآايت اليت تتكلم عن هي إال ترتكز  أما املسائل الرئيسية اليت سيبحثها الكاتب ما

هذا البحث حبثا  موجها  فستتفرع منها إىل عديد من مسائل فرعية كما سوف نرى ىف ليكون 

 املضامني التالية:

   ؟هللا رمحةمعىن  ما .1

 كم تنقسم رمحة هللا ؟إىل   .2

  ؟الرمحة   على نفسهكتب  هللا كان   كيف .3

 أهداف البحث وأمهيتهج. 

 ة إيل:السهتدف هذه الر  

  رمحةالمعىن  معرفة .1

 كما رمسه القرآن ة هللا  رمح أقسام معرفة .2

 كما رمسه القرآنالرمحة    على نفسه هللا كتابةمعرفة   .3

 ومن املتوقع أن تكون نتيجة هذا البحث هلا أمهية وفائدة, تنحصر فيما تلي:

حث املسلمني أن يتخلق ابألخالق احلسنة يعين الرمحة والرتاحم والتخاذ القرآن  .1

 دستورا هلم يف عالقتهم مع اآلخرين. 
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هللا على رمحته املتنوعة ويشكروه فيزيدهم من  ااملسلمني ليحمدو إخواننا كرة لتذ  .2

 .فضله وكرمه وإحسانه

صني عن مسائل م ابلكتابة والبحث من قبل املتخصفتح جماالت الباحث واألسها .3

 .بحراترمحة هللا على نظر القرآن تعمقا و 

هللا الذي وضحها  مقنعا ملن يريد اإلستفادة عن حقائق رمحةليكون البحث مرجعا  .4

 .القرآن

 السابقة  الدراساتد. 

حبثه  لبحث اجلديد وال يعيد البحث الذيلدراسات السابقة يعني الباحث ليقوم ابالعلم اب

 سابقه حىت يلتمس ىف حتصيل احلاصل 

 : إال تكلم عن رمحة هللا  مل جيد البحث العميق الذي السابقةبعد أن ال حظ الباحث من البحوث 

1. Dra. Imas rosyanti, esensi alqur’an والذين جيدوهنا الرمحةتكلمت عن  وهي   

  قليال  إال ولكن ليس ابلعميق

عن معىن الرمحن والرحيم يف القرآن حيث حتدث  املاجستري وكذلك عبد احلاكم .2

 وكالم الصويف عن رمحة هللا.

3. M. Quraish Shihab, al-Asma al-Husna (dalam perspektif alqur’an)، 

  تكلم عن معىن الرمحن الرحيم

4. Ensiklopedi Al-Quran،  لون الرمحة عن بحثيهناك. 
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ور عة من األخالق اإلسالمية من املنظعن جممو  ثم للغزايل، حيث حتدخلق املسل .5

 اإلسالمي العام.

حم مع عن فضيلة صلة الر  األخالق اإلسالمية، لعلي فضل هللا،  حيث حتدث .6

 ة يف هذ الشأن.ردذكر وحتليل بعض النصوص الوا

كانت هذه الرسالة للتعرف على حقيقة رمحة هللا اليت أرادها هللا عز وجل من هلذا   

 سيبحثها الكاتب.من خالل البحث املوضوعي  الذي  اآلايت القرآنية 

 منهج البحث. ه

 البحثة:  .1

 library)حقيقة هذا البحث العلمي إستخدمها الكاتب ابلبحث املكتيب )

Research فمآدة ع البياانت من الكتب املتنوعة ذات العالقة ابلبحث. يمجت يعين

 يان, ىف هذا اجمللىف القرآن تدل على أهنا شيئ مهم  حمتاج على التحليل والب الرمحة

 :7يسرد الكاتب منهج التفسري املوضوعي خبطوات التالية

 من مكي ومدين. تسهيال وتيسريا  الرمحةحصر األايت اليت تدور عن  أوال.

 جلمعها إستخدم الكاتب املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكرمي لألستاذ   

 حممد فؤاد عبد الباقي.  

                                     
، ه( 1425ريوت: دار الفكر ب)، دراسة منهجية موضوعيةوعي، البداية ىف التفسري املوضي، أنظر عبد احلي الفرماو  7  
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بعد اجلمع فحصر اآلايت وترتيبها حسب نزوهلا علي النيب صلي هللا عليه  اثنيا.

 وسلم مع الوقوف علي أسباب نزوهلا.

ىف سورها قبال   ة عن الرمحتفتيش العمل ملعرفة مناسبة اآلايت الىت تتكلم  اثلثا.

 وبعدا .

 متناسب. لين املوضوع ىف إطار متناسق وهيكتكو  رابعا.

 سول هللا صلي هللا عليه وسلم، حىتإمتام املوضوع مبا ورد من حديث الر  خامسا.

 يكمل له هيكله ويزداد وضوحا وبياان.

 موضوعية. شبهة دراسة هذه األايت دراسة سادسا.

 البياانت ومصادرها: .2

 : ياانتالبأوال. 

ن األايت اليت تتكلم عن يف هذا البحث العلمي تتكون م ةالبياانت احملتاج

عجم امليف القرآن بعد الغوص واخلوض عن اآلايت املذكورة يف   رمحة هللا

 منها:عددة وكثرية توجد هناك آايت متوغريه  فهرس أللفاظ القرآن الكرميامل

  

 

  صادر البياانت:امل اثنيا.

وتنقسم  هللا رمحةعن يف هذا البحث من املراجع اليت تبحث  مصادر البياانت

 ايل قسمني:
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 اجم مقايس اللغة،عاملو  ،املصادر األساسية والرئيسية : القرآن الكرمي (1

ة ر فساملو  األحاديثو   ولسان العربالكرمب،  القرآن ومفردات الفاظ

 البحث.ذاوغريها من التفاسري الىت تتعلق هب آلايت القرآن

وغريها من الكتب  التفاسري واألحاديث  ككتبلثانوية:  املصادر ا (2

والرسائل العلمية والثقافية واجملالت العلمية واإلجتماعية واملواقع 

اليت ذات العالقة حنو هذا  وسوعة املكتبة العلميةمو  اإللكرتونية

 البحث.

 . طريقة مجع البياانت3

آلايت املتعلقة ابلبحث ريج اهي خت ،اليت سلكها الكاتب جلمع البياانتالطريقة 

مث ترتيبها حسب جدول ترتيب  ،وغريها معجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ستخداماب

وعي بنظر وإفرادها ابلدرس املنهجي املوض ،مث تناوهلا ابلشرح والبيان, ول سور القرآننز 

ة من الكتب والرسائل العلمية والثقافيواألحاديث وغريها  ،وأتمل على كتب التفاسري

بة العلمية اليت ذات وسوعة املكتملكرتونية و واجملالت العلمية واإلجتماعية واملواقع اإل

 ذا البحث.هبالعالقة 

 طريقة حتليل البياانت. 4

ري كمراجع هلذا البحث دراسة ومطالعة بعض التفاس اتب يفعرض الكولتحليل البياانت ي

ي مجع اآلايت القرآنية, أوضوعي الكاتب ىف حتليل البياانت أسلوب التفسري امل خدمستوي

مع الوقوف على أسباب  وترتيبها ،دف الواحد الىت إشرتكت ىف موضوع مااهلات ذ
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ي املوضوعي الذي جيليها من ناوهلا ابلشرح والبيان وإفرادها ابلدرس املنهجمث ي ،نزوهلا

 ،قيقته الباحث معه املوضوع على حبنيي، ا مبيزان الصحيحواحيها وجهاهتا, ووزهننمجيع 

 ويسر. وجيعله يدرك هدفه بسهول

 البحث رتيبت .و

 نرى ىف املضامني التالية: أبواب كما  مخسةهذا البحث العلمي على  اتبالك يرتب

ف البحث وأمهيته ومنهج وأهدا  ملسألةا تعبريو  بواعث البحثقدمة اليت تتكون من الباب األول: م

 .لبحثا ترتيبالبحث و 

ملعا ى اليت ورد عليها لفظ الرمحة يف اب  قرتنمث أ لغة  واصطالحا   عىن الرمحةمتكلم عن الباب الثاين: 

 يف القرآن  هللا رمحة ترادفاليت  لفاظاألو  القرآن

 اكافرا   العامة لكل إنسان مؤمنا كان امرمحة هللا عن تكلم ىف القرآن هللا رمحةأقسام  الباب الثالث:

 مظاهرهاو  رمحة هللا اخلاصة للمؤمنني و ومظاهرها  

الكافرين ؤمنني ام املتتكلم عن وعد هللا ان يرحم عباده  هللا كتب على نفسه الرمحة :الباب الرابع

ملثل األعلى مث الرسول صلى هللا عليه وسلم هو ا رمحة هللا واألسباب اليت تؤدي هبا

 .رحم الناس وينال رمحة هللاوالقدوة احلسنة ملن ي

 .التوصياتو  نتائج البحثى توي علحت اخلامتة : الباب اخلامس


