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 الباب اخلامس

 امةاخل

 النتائج .أ

الرمحة ليست عبارة عن انفعاالت واحاسيس عاطفية داخل النفس فحسب، بل  .1

تقتضي  رقة إن هلا آاثرا واضحة للعيان ىف العالقة بني الراحم واملرحوم، والرمحة

 اجملرد اإلحسان يف واترة اجملردة، الرقة يف اترة تستعمل وقد املرحوم، إىل اإلحسان

ة، فالرمحة هي الصلة الدائمة بني الرب ومربوبينه, وبني اخلالق واملخلوقات الرق عن

القائمة على الطمأنينة، وهي قاعدة قضاء هللا ىف خلقه ومعاملته. ومعىن الرمحة يف 

عصمة  هناوليس املقصود ابلعصمة والعصمة  القرآن هلا أنواع متنوعة وهي الفرآن

والرزق وصفة  حفظ هللا وتوفيقه لالنسان، اإلنسان من الذنوب واملعاصي وإمنا هو

والشفقة  ،النبوة والسعة وما يقابل كشف الضر  واجلنة والتوفيق هللا عز وجل و

 والرفقة  واملودة. هذه هي معاين الرمحة يف القرآن.

من جذر كلمة ففى القرآن الكرمي تنقسم  رمحة هللا إىل رمحة عامة ورمحة خاصة   .2

إمسا ووصفا رئيسيا هلل تبارك وتعاىل، على سبيل  رحم ولدت بعض كلمة تكون

املثال: الرمحن على وزن فعالن دال على أن هللا يعطى الرمحة لكل خملوق ولكن 

رمحة هللا اليت أنزهلا يف هذ مؤقتة وليست دائمة هذه الرمحة أعطيت ىف الدنيا، و 

إلقامة  العامل هو إعطائه للمخلوق من إفضال وإنعام وكل خري، وهو أمر ضروري
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بذالك تبني أن القرآن الكرمي خيرب أبن هللا معطى الرمحة، اوصف  .حياة متناسق

نفسه برمحة واسعة مشلت كل خملوق وال شيئ من املخلوق الذين مل يتلقواها ولو 

والرحيم على وزن فعيل دال على أن هللا يسمر ويثبت رمحته الواسعة ملن ، حلظة.

 عطاءه إىل يوم القيامة.

 اليت تت لى من امسه وصفته االرمحن مشلت املخلوق ودخل فياا اإلنسان رمحة هللا  .3

مومنام وكافرهم، برهم وفاجرهم، مطيعام وعاصيام، وهذه الرمحة عامة تظار يف 

فاهلل سبحانه وتعاىل وعد  عامل الدنيا. وأما الرحيم فخاصة للمؤمنني يف اآلخرة.

يرمحام برمحته وهو ال خيلف امليعاد.  لعباده منذ خلق العامل حىت  يوم القيامة  أن

هلؤالء الذين آمنوا ابهلل وعملو الصاحلات وفعلوا اخلريات سيكونون حماطة برمحة و 

يعملوا ما هللا أبد اآلبدين إىل يوم املعاد. فلذالك واجب على أمة املسلمني  أن 

يسبب نزول رمحة هللا اخلاصة، ألن هللا تعاىل سيكمل رمحته عندما انتاى العامل 

صلى  وجائتام احلياة اجلديدة )اآلخرة(. ومن الصفات اليت اتصف هبا النيب حممد

وهي صفة  الرمحة، ألنه  ما بعث إال ليفشي الرمحة يف هذا العامل،  هللا عليه وسلم 

بغي له أن يفتدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف كل ما ومن يرجو رمحة هللا ين

 عمله.

 التوصيات .ب

من املام هذا البحث التأكيد على اهتمام رمحة هللا يف حياة اإلنسان لكي يكون  .1

املسلمون يفامون هبذه رمحة هللا، فعملو الصاحلات وفعلو اخلريات يف كل حياهتم، 
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حم والتخاذ القرآن دستورا هلم يف يعين الرمحة والرتاويتخلقون ابألخالق احلسنة 

 عالقتام ومعاملتام مع اآلخرين والسيما مع هللا تبارك وتعاىل.

أرحم الرامحني وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فربمحته فاهلل سبحانه وتعاىل  .2

خلقنا وبرمحته رزقنا وبرمحته عافاان وأطعمنا وسقاان وكساان وآواان وبرمحته هداان 

اميان والعمل الصا ح وبرمحته علمنا ما مل نكن نعلم، وبرمحته أنزل املطر لإلسالم واإل

وأنبت النبات. وبرمحته يدخل عباده املؤمنني العاملني الصاحلات اجلنة وبرمحته 

ين يام من النار فاألشياء كلاا برمحة هللا. ولذالك كأمة املسلمني واجب علينا 

 زيدان من فضله وكرمه وإحسانه.لنحمد هللا على رمحته املتنوعة ونشكره في

عبد  كمثلمل جيد البحث العميق الذي تكلم عن رمحة هللا    العلمية الرسالة ذهه .3

احلاكم املاجستري حيث حتدث عن معىن الرمحن والرحيم يف القرآن وكالم الصويف 

وهي تكلمت عن  Dra. Imas rosyanti, esensi alqur’anوكذالك  عن رمحة هللا

     جيدوهنا   ولكن ليس ابلعميق إال قليال الرمحة والذين

يريد مقنعا ليكون البحث مرجعا  عميقا حبثا يبحثاا أن يريد ملن فليتفضل .4

 اإلستفادة عن حقائق رمحة هللا الذي وضحاا القرآن.

 ممن جيعلنا وأن أحزاننا وجالء قلوبنا ربيع الكرمي القرآن جيعل أن وتعاىله سبحان هللا وأسأل

 .العالدين رب هلل احلمد أن دعواان وآخر آبايتو، ويتخلق جدوده يقيم

 


