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 الرحيم الرمحن  هللا بسم 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن اهتدى هبداه  
 أما بعد

 -لك لسببني: مساء والصفات وذاألعن توحيد   نا ثحدي سيكون 
 . /أمهيته ١
 .  / كثرة الكالم فيه٢
 .نسال هللا اإلعانة والتوفيق والسداد آمني  

 اإلميان ابهلل كما ذكر ذلك سلف األمة واحملققني من العلماء : 
وجمموع الفتاوى البن تيمية   23هو قول ابللسان وتصديق ابجلنان وعمل ابجلوارح واألركان . انظر ملعة االعتقاد/

 .1" األصول الثالثة  للمجدد حممد بن عبد الوهاب "   كتاب ح  و وغريها كثري كما يف شر  7/505
 هلل ال يتم إال أبربعة أمور: اإلميان اب

 /اإلميان بوجوده تعاىل.  1
 /اإلميان بربوبيته، وعموم ملكه، وقوة سلطانه.  2
 طلة. /اإلميان أبلوهيته، وأنه وحده املستحق للعبادة، وأن ما سواه فعبادته اب 3
 /اإلميان أبمساء هللا وصفاته. ٤ 

 : ٢صاحل آل الشيخ ذكرها الشيخ  تعريف أنواع التوحيد الثالثة 

, وأفعاله سبحانه وتعاىل منها :  له و اعتقاد أن هللا واحد يف أفعاله سبحانه وتعاىل ال شريك هو  :   توحيد الربوبية
فراد الربوبية اليت إالربوبية راجع إىل ك , يعين أن توحيد ريه لألمر ,وحنو ذلبوإحياؤه , وإماتته , وتد,ورزقه  ,خلقه 

هي السيادة , والتصرف يف امللكوت , وكل ما رجع إىل السيادة والتصرف يف امللكوت رجع إىل توحيد الربوبية ,  
هنياً , فهو  ذا امللكوت أمراً و فاإلميان بتوحيد الربوبية معناه أنه إميان أبن هللا وحده ال شريك له هو املتصرف يف ه
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وحده وهو الرازق وحده , وهو احمليي املميت وحده , وهو النافع الضار وحده , وهو القابض الباسط   اخلالق
 مِنَ  واألَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ }قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ    :وحده يف ملكوته , كما قال هللا عزو جل

فأثبت أهنم أقروا ابلربوبية , وأنكر عليهم ,   [ 31يَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ األَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفاَلَ تَتَّقُون{]يونس: الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَ 
 ة . أهنم مل يتقوا الشرك به وتركوا توحيد اإلهلي 

والطلب أبن يُفرد العبُد َربَُه عز وجل يف إانبته ,   دأبفعال العبيد ؛ التوحيد يف القص  : هو توحيد هللا وتوحيد اإلهلية
 .  وخضوعه , وحمبته , ورجائه , وأنواع عباداته من صالته , وزكاته , وصيامه , ودعائه , وذحبه , ونذره 

 . فراد العبادة مبا هو معلوم يف توحيد اإلهلية إإىل آخر  

استحقاقه ملا بلغ يف احلسن هنايته من يف : وهو اعتقاد أن هللا عز وجل هو املتوحد  توتوحيد األمساء والصفا
وصفاته ؛ كما قال  األمساء , وملا بلغ غاية الكمال من النعوت والصفات , فاهلل عز وجل ال مياثله أحد يف أمسائه

  }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد{  :, وكما قال سبحانه وتعاىل  [ 11لشورى: } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِري{]ا   : ه وتعاىلسبحان

 . [   65  مريم:   }هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا{]  :وكما قال هللا تعاىل, [   4اإلخالص:   ] 

هو توحيد دلت عليه شهادة أن حممداً رسول هللا , وهو أال يُعبد هللا إال مبا شرع , ويسمى عند   : وهناك نوع رابع 
وسلم وحده , فال   طائفة من أهل العلم : " توحيد املتابعة " , يعين : أن يكون املرء متابعاً للنيب صلى هللا عليه

 سلم ؛ كما قال ابن القيم يف نونيته : أحد يستحق املتابعة على وجه الكمال إال النيب صلى هللا عليه و 

 أْعين سبيل احلق ِّ واإلميانِّ            فلواحٍد ُكن َواحداً يف َواحٍد                          

" فلواحٍد" يعين : هلل املقصود واملعبود , له وحده عز وجل قصداً وإرادة وتوجهاً ورغباً ورهباً جل جالله وتقدست 
اً" أنت يف قصدك وإرادتك وتوجه قلبك ال تتشعب عليك األوهام يف قلبك وال يف سلوكك ؛ أمساؤه , " ُكن َواحد

" وهو سبيل  ابل " ُكن وَ  حداً" أنت . " يف واحٍد" يعين يف سبيل واحد , قال بعدها : "أَْعين سبيل احلق واإلميانِّ
 .. ابن القيم  ذكره ) توحيد املتابعة ( تعبريوهذا الصلى هللا عليه وسلم واهتدوا به,  السلف الصاحل الذين اتبعوا النيب
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 بتوحيد الربوبية والعكس  األلوهية توحيد عالقة
الربوبية مستلزم لتوحيد األلوهية مبعىن أن اإلقرار بتوحيد الربوبية يوجب اإلقرار بتوحيد األلوهية والقيام به يد توح
 فمن عرف أن هللا ربه وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده ال شريك له , 

 3( الشيخ صاحل الفوزان ) قاهلا  لوهيةهو توحيد األالرسل والذي دعت إليه 
األلوهية , فمن عبد هللا  ن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد أللوهية متضمن لتوحيد الربوبية ؛ مبعىن أيد اوتوح

وحده ومل يشرك به شيئاُ فالبد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه ؛ كما قال إبراهيم اخلليل عليه الصالة 
  الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين  .  فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِالَّ رَبَّ الْعَالَمِني  .   أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ األَقْدَمُون   . م مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُون }قَالَ أَفَرَأَيْتُ والسالم : 

يئَتِي يَوْمَ  ن يَغْفِرَ لِي خَطِوَالَّذِي أَطْمَعُ أَ   .  يُحْيِنيوَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ  .   وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِني .  وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِني  .

 .   [ 82-75  ]الشعراء:   الدِّين{ 

}قُلْ    واأللوهية اترة يذكران معاً ؛ فيفرتقان يف املعىن ويكون أحدمها قسيماً لآلخر ؛ كما يف قوله تعاىل :والربوبية 

يكون معىن اإلله أنه  لك املتصرف يف اخللق , و فيكون معىن الرب هو املا ؛ إِلَهِ النَّاس{   . مَلِكِ النَّاس   .   أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس
املعبود حبق املستحق للعبادة وحده , واترة يذكر أحدمها مفرداً عن اآلخر فيجتمعان يف املعىن ؛ كما يف قول 

}الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن  ه تعاىل :  امللكني للميت يف القرب : من ربك ؟ ومعناه : من إهلك وخالقك ؟ وكما يف قول

}إِنَّ    وقوله: ,  [ 164}قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا{]األنعام: :وقوله تعاىل ,  [ 40{]احلج:   ن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُرِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِالَّ أَ دِيَا 

 ؛ فالربوبية يف هذه اآلايت هي اإلهلية .  [30]فصلت:   اسْتَقَامُوا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ  
لذي دعت إليه الرسل من النوعني هو توحيد األلوهية ؛ ألن توحيد الربوبية يقر به مجهور األمم , ومل ينكره إال  او 

 رَبِّ بِمَآ  }قَالَ شواذ من اخلليقة , أنكروه يف الظاهر فقط , واإلقرار به وحده ال يكفي فقد أقر به إبليس 

 عليه وسلم ؛ كما دلت على ذلك بعث فيهم رسول هللا صلى هللا  , وأقر به املشركون الذين [39أَغْوَيْتَنِي{]احلجر:

؛ فمن أقر بتوحيد الربوبية    [87}وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ{]الزخرف:اآلايت البينات ؛ كما قال تعاىل : 
 فال يعبد إال هللا .  مل يكن مسلماً ومل حيرم دمه وال ماله , حىت يقر بتوحيد األلوهية ؛فقط ؛ 
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وهبذا يتبني بطالن ما يزعمه علماء الكالم والصوفية أن التوحيد املطلوب من العباد هو اإلقرار أبن هللا هو اخلالق 
بق اليت ألَّفوها يف العقائد مبا ينطيف الكتب املدبر , ومن أقر بذلك صار عندهم مسلماً , وهلذا يعر ِّفون التوحيد 

: التوحيد هو اإلقرار بوجود هللا وأنه هو اخلالق الرازق ..... إخل , مث  فقط ؛ حيث يقولون مثالً على توحيد الربوبية 
 يوردون أدلة توحيد الربوبية .

يقررون التوحيد يف كتب الكالم والنظر غايتهم  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :" فإن عامة املتكلمني الذين 
احد يف ؛ فيقولون : هو واحد يف ذاته ال قسيم له , وواحد يف صفاته ال شبيه له , وو  أن جيعلوا التوحيد ثالثة أنواع

  أفعاله ال شريك له , وأشهر األنواع الثالثة عندهم هو الثالث , وهو توحيد األفعال , وهو أن خالق العامل واحد ,
}مَا اتَّخَذَ اللَّهُ   اىل:يف معىن قوله تع ودليل التمانع هو  وغريها وهم حيتجون على ذلك مبا يذكرونه من داللة التمانع 

,    [91ا يَصِفُون{]املؤمنون:نَ اللَّهِ عَمَّ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَا 
لوهية القدرة على  قولنا : ال إله إال هللا , حىت جيعلوا معىن األويظنون أن هذا التوحيد املطلوب ,وأن هذا هو معىن

االخرتاع , ومعلوم أن املشركني من العرب الذين بعث إليهم حممد صلى هللا عليه وسلم أوالً مل يكونوا خيالفونه يف  
 هذا مشركون ...." . ا يقرون أبن هللا خالق كل شيء , حىت إهنم كانوا يقرون ابلقدر أيضاً, هم مع هذا , بل كانو 

وهو واضح يف الرد على من اعتقد أن التوحيد املطلوب من اخللق هو اإلقرار بتوحيد   هذا كالم الشيخ رمحه هللا , 
 الربوبية . 

؛ فالرسل مل  [36لنحل:}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ{]ا   ويؤيد هذا قوله تعاىل :
يقولوا ألممهم : أقروا أن هللا هو اخلالق ؛ ألهنم مقرون هبذا , وإمنا قالوا هلم : اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت . وقال 

هلل وحده ؛ أبن يشهد شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً : " التوحيد الذي جاءت به الرسل إمنا يتضمن إثبات اإلهلية 
}مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ  وهم مع ذلك مشركون , قال تعاىل :   يعبد إال إايه ... " الو  , ال هللا أن ال إله إ

 [ 91ؤمنون:مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون{]امل 
 , كما يظن ذلك هو اعتقاد أن هللا وحده خلق العاملليس املراد ابلتوحيد جمرد توحيد الربوبية , و و قال :" إىل أن 

من يظنه من أهل الكالم والتصوف ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك ابلدليل ؛ فقد أثبتوا غاية التوحيد ,وأهنم إذا 
 شهدوا هذا وفنوا فيه ؛ فقد فنوا يف غاية التوحيد . 



5 
 

لو أقر مبا يستحقه الرب تعاىل من الصفات , ونزهه عن كل ما ينزَّه عنه , وأقر أبنه وحده خالق كل الرجل ن فإ
شيء ؛ مل يكن موحداً , حىت يشهد أن ال إله إال هللا وحده ؛ فيقر أبن هللا وحده هو اإلله املستحق للعبادة ,  

 ويلتزم بعبادة هللا وحده ال شريك له . 
د الذي يستحق العبادة , وليس اإلله مبعىن القادر على االخرتاع , فإذا فسر اإلله مبعىن ه املعبو واإلله هو املألو 

القادر على االخرتاع , واعتقد أن هذا املعىن هو أخص وصف اإلله , وجعل إثبات هذا هو الغاية يف التوحيد كما  
وأتباعه ؛ مل يعرفوا حقيقة  شعرياأل احلسنيفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية , وهو الذي يقولونه عن أيب 

التوحيد الذي بعث هللا به رسوله صلى هللا عليه وسلم ؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرين أبن هللا وحده خالق كل 
ة من ل طائفقا؛ [106}وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِكُون{]يوسف: شيء , وكانوا مع هذا مشركني قال تعاىل : 

 السلف : تسأهلم من خلق السماوات واألرض ؟ فيقولون : هللا وهم مع هذا يعبدون غريه ! 
  قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ   . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفاَلَ تَذَكَّرُون   . }قُل لِّمَنِ األَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون:  قال تعاىل 

سَيَقُولُونَ    .   قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِريُ وَالَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون  . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفاَلَ تَتَّقُون  . الْعَرْشِ الْعَظِيم

 . [89  -84  سْحَرُون{]املؤمنون: لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُ
ل شيء وخالقه يكون عابداً له دون ما سواه , داعياً له دون ما سواه ,  ن هللا تعاىل رب كفليس كل من أقر أب

كوهنم وعامة املشركني أقروا أبن هللا خالق كل شيء , وأثبتوا الشفعاء الذين يشر  يوايل فيه ويعادي فيه ويطيع رسله
 اً .... ". له أنداد به , وجعلوا

والكواكب , ويدعوها , ويصوم  من أتباع هؤالء من يسجد للشمس والقمرإىل أن قال رمحه هللا : " وهلذا كان 
وينسك هلا , ويتقرب إليها , مث يقولون : إن هذا ليس بشرك , إمنا الشرك إذا اعتقدت أهنا املدبرة يل , فإذا  

 . انتهى كالمهالم أن هذا شرك ..." علوم ابالضطرار من دين اإلسجعلتها سبباً وواسطة ؛ مل أكن مشركاً , ومن امل
يتقربون إليها أبنواع العبادة ويقولون : هذا  يقوله عباد القبور اليوم ؛ ما : وهذا حفظه هللا قال الشيخ صاحل الفوزان

 حاهبا . ليس بشرك ؛ ألننا ال نعتقد فيها أهنا ختلق وتدبر , وإمنا جعلناها وسائط نتوسل أبص

 

 

 



6 
 

 -: اإلميان ابهلل 
لكمال منزه عن كل عيب ونقص وأنه شيء ومليكه وأنه متصف بصفات ا هو االعتقاد اجلازم أبنه رب كل

  / وهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الربوبية ٤ال شريك له والقيام بذلك علماً وعمالً .   املستحق للعبادة وحده
 األلوهية .  /األمساء والصفات 

جية املنصورة إىل قيام الساعة أهل عتقاد الفرقة النا) أما بعد فهذا ا يف العقيدة الواسطية : رمحه هللا تيمية قال ابن 
 السنة واجلماعة ..... 

ومن اإلميان ابهلل اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه ومبا وصف به رسوله صلى هللا عليه وسلم من غري حتريف وال 
 .   تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل ....(

 مفهوم إثبات األمساء الفرق اليت ضلت يف ف حجة على كثري منوالتعطيل والتكيي فهم معىن التحريف والتمثيل
 .5والصفات

 
 -:يف االميان أبمساء هللا وصفاته فهذه قواعد أربع 

 * أن نؤمن ابلنصوص وال حنرفها .
* أن نؤمن ابلنصوص وال نعطل هللا عز وجل عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه 

 وسلم .
 فات من دون تكييف هلذه الصفات بكيفيات معهودة أو غري معهودة . من ابلص* أن نؤ 

 * أن نؤمن ابلنصوص وال منثل هللا عز وجل خبلقه بل ننزهه سبحانه وتعاىل . 
 يف بيانه إىل بيان املراد هبذه األلفاظ األربعة : التحريف , والتعطيل , والتكييف , والتمثيل .  وهذا حيتاج

وبدأ  اليت جيب اإلميان هبا جمملة شرع بذكرها على سبيل التفصيل , األصول  6رمحه هللا ذكر املصنف مابعد)
ابألصل األول وهو : اإلميان ابهلل تعاىل , فذكر أنه يدخل فيه اإلميان بصفاته اليت وصف نفسه هبا يف كتابه , أو  

جاءت يف الكتاب والسنة أبلفاظها   وصفه هبا رسوله صلى هللا عليه وسلم يف سنته , وذلك أبن نثبتها له , كما

 

 ١6انظر شرح الواسطية للشيخ صاحل الفوزان ص 4
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انيها , وال تشبيه هلا بصفات املخلوقني . وأن نعتمد يف إثباهتا  ومعانيها من غري حتريف أللفاظها وال تعطيل ملع
 على الكتاب والسنة فقط ال نتجاوز القرآن واحلديث ألهنا توقيفية . 

 ف عن كذا إذا مال , وهو نوعان : والتحريف : هو التغيري وإمالة الشيء عن وجهه . يقال : احنر 

جهته إىل غريها, إما بزايدة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيري  : حتريف اللفظ : وهو العدول به عن  النوع األول
أي استوىل , فزادوا يف اآلية  , [ 5}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{]طه:   حركة , كقول أهل الضالل يف قوله تعاىل :

اجلاللة , فغريوا احلركة  : بنصب لفظ  [ 164تَكْلِيمًا{]النساء: وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى    } :    قوهلم يف قوله تعاىلحرفاً, وك
 اإلعرابية من الرفع إىل النصب .

ل به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معىن لفظ آخر , كقول املبتدعة :  وهو العدو : حتريف املعىن :  النوع الثاين
 7( . : إرادة اإلنعام , وإن معىن الغضب إرادة االنتقام إن معىن الرمحة

 التحريف من جهة املعىن : النوع الثاين : 
يف آايت الصفات ؛ وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب , فمثالً قول هللا عز   8وهذا كثري كادعاء اجملاز

, هذا حتريف وتغيري للرمحة عن معناها رادة اإلحسان  : الرمحة هي إيقولون [ 3}الرَّحْمـنِ الرَّحِيم{]الفاحتة:   : وجل
أبي شيء؟ اجلواب : ابألخذ ابجملاز , واألخذ ابجملاز يف نصوص الصفات ابطل ومن أصول أهل الضالل يف 

فهو خالف أديب , مع أن   –يعين يف اللغة من غري دخوله يف الصفات  –الصفات , أما يف غري الصفات 
 9ال جماز أصاًل. الصحيح عند احملققني أنه 

 
 الشيخشرح الواسطية الشيخ صالح ال  7
فقال: " الطاغوت الثالث الذي وضعه الجهمية  رسلة بالطاغوت الثالثه ابن القيم في الصواعق المسما المجاز 8

لتعطيل حقائق األسماء والصفات ، ولم يعرف المجاز عند أهل اللغة المتقدمين كالفراء وسيبوية وابي عمر 
ي كتب االئمة األربعة فلم ابع التابعين وال فبن العالء واالصمعي ولم يعرف عن الصحابة والتابعين وال ت

 فاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره ذكر المجاز البته . رد عن الشافعي في مصني
وأول من عرف عنه المجاز ابوعبيد معمر بن المثنى في كتابه "مجاز القرآن "وكان يقصد ما يعبر به اللفظ  

ابه عن احمد بن حنبل في رد متش ي القرأن " وقد وردويفسر به كما سمى ابن جرير تفسيره "تأويل أ
ية فقال هذا مجاز في اللغة ويقصد جائز في اللغة و أصحاب احمد على فريقين منهم من القرآن عند الجهم

قال بالمجاز ومنهم من نفاه ،وأصحاب مالك مختلفون فكثير من المتأخرين يثبته أما المتقدمين كابن وهب 
  282/ 2الصواعق المرسله  ال يعرف عنهم "انظروأشهب وابن القاسم ف

 شيخ ابن عثيمني  ال /القواعد املثلى  9
 



8 
 

 

 ٤5احلج/وبئر معطلة وقصر مشيد" :" قال تعاىل , يقال عطله ,أي أخاله : اإلخالء  والتعطيل لغة)
أن التحريف هو نفي  واملراد به هنا : نفي الصفات عن هللا سبحانه وتعاىل . والفرق بني التحريف والتعطيل :

آخر غري صحيح . والتعطيل : هو نفي املعىن الصحيح  املعىن الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله مبعىن
 رف .كل حمر ِّف معط ِّل وليس كل معطل حمىن آخر , كفعل املفوضة , فمن غري استبدال له مبع

عل له كيفية معلومة , فتكييف صفات هللا هو:  : هو تعيني كيفية الصفة , يقال : كيف الشيء إذا ج والتكييف 
سبيل إىل الوصول تكون عليها وهذا ال ميكن للبشر ؛ ألنه مما استأثر هللا تعاىل بعلمه فال تعيني كيفيتها واهليئة اليت  

لم  عتُ , فكما أن ذات هللا ال ميكن للبشر معرفة كيفيتها , فكذلك صفته سبحانه ال إليه ؛ ألن الصفة اتبعة للذات 
: )  فقال كيف استوى ؟ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{نُ مَ }الرَّحْ , فقيل له : مالك رمحه هللا ذا ملا سئل اإلمام كيفيتها ؛ وهل

 وهذا يقال يف سائر الصفات.ان به واجب , والسؤال عنه بدعة (. االستواء معلوم , والكيف جمهول , واإلمي

: هو التشبيه , أبن يقال : إن صفات هللا مثل صفات املخلوقني كأن يقال : يد هللا كأيدينا , ومسعه    والتمثيل
}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  : ( من سورة الشورى 11قال تعاىل يف اآلية )  –تعاىل هللا عن ذلك  -كسمعنا 

شبه صفاتنا أو كصفاتنا , كما ال يقال: إن ذات هللا مثل أو  , فال يقال يف صفاته : إهنا مثل صفاتنا أوالبَصِري{ 
على الوجه الالئق بعظمة هللا وكربايئه , واملعطل ينفيها أو ينفي شبه ذواتنا , فاملؤمن املوحد يثبت الصفات كلها 

 يليق ابهلل وإمنا يليق ابملخلوق .  بعضها , واملشبه املمثل يثبتها على وجه ال

 تنبيه مهم :  
فيمن نفى  وذلك  يوجد التعطيل بدون التحريفالنه  , " هذه العبارة ابطلة املعىن احلق  ياملعىن الباطل ونفنفي "

الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غري مراد ولكنه مل يعني هلا معىن آخر وهو ما يسمونه  ات الواردة يف الصف
 .  ابلتفويض

ومن اخلطأ القول أبن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم املتأخرون من األشاعرة وغريهم , فإن  
ال يفهمون معناه , بل كانوا يفهمون معاين يفوضون يف علم املعىن وال كانوا يقرأون كالماً  االسلف مل يكونو 

وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياهتا  من الكتاب والسنة , ويثبتوهنا هلل عز وجل , مث يفوضون فيما   النصوص
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واالميان به   : " االستواء معلوم والكيف جمهول قال كما قال مالك حني سئل عن كيفية استوائه تعاىل على العرش
 ".    ه بدعهواجب والسؤال عن

  : أواًل: قواعد أمساء هللا تعاىل
 [ 180}وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى{]األعراف:   أمساء هللا تعاىل كلها حسىن أي ابلغة يف احلسن غايته قال تعاىل : / ١

  : ىل هللا تعاه نسيان قال لحق: " العليم " اسم من أمساء هللا متضمن للعلم الكامل الذي مل يسبق جبهل وال يمثال 
العلم الواسع احمليط بكل شيء مجلًة وتفصيالً سواء ما يتعلق   يَضِلُّ رَبِّي وَالَ يَنسَى{ }عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ الَّ 

 وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن  }وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَ يَعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ أبفعاله أو أفعال خلقه قال هللا تعاىل :  

}وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ إِالَّ عَلَى اللّهِ  ..  وَرَقَةٍ إِالَّ يَعْلَمُهَا وَالَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ األَرْضِ وَالَ رَطْبٍ وَالَ يَابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مُّبِني{

}يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ    .عَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِني{رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ 

 . عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور{ 
عليه وسلم  :  " الرمحن " اسم من أمساء هللا تعاىل متضمن للرمحة الكاملة اليت قال عنها رسول هللا صلى هللاومثال 

( يعين أم صيب وجدته يف السيب فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته . ومتضمن  هذه بولدها : ) هلل أرحم بعباده من
} رَبَّنَا  وقال عن دعاء املالئكة للمؤمنني:  }وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ{أيضاً للرمحة الواسعة اليت قال عنها :  

 ا حسنة يف األمساع والقلوب.قال القرطيب : ألهن .ةً وَعِلْمًا{ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَ 

واحلسن يف أمساء هللا تعاىل يكون ابعتبار كل اسم على انفراده ويكون ابعتبار مجعه إىل غريه فيحصل جبمع االسم 
 إىل اآلخر كمال فوق كمال . 

ون كل منهما داالً على الكمال اخلاص الذي  " العزيز احلكيم " فإن هللا تعاىل جيمع بينهما يف القرآن كثرياً فيك
واحلكم واحلكمة يف احلكيم واجلمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعاىل  العزة من العزيزيقتضيه وهو 

كما قد يكون من أعزاء املخلوقني فإن العزيز منهم قد   فعلمقرونة ابحلكمة فعزته ال تقتضي ظلما وجوراً وسوء 
ابلعز الكامل خبالف  إلمث فيظلم وجيور ويسيء التصرف . وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقروانن أتخذه العزة اب

 حكم املخلوق وحكمته فإهنما يعرتيهما الذل.
 فائدة تتعلق بقاعدة امساء هللا كلها حسىن 

  -قال الشيخ ابن عثيمني :
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حسىن وردت يف القرآن مقرتنة  : أي ابلغة يف احلسن غايته أي منتهاه وكماله وليس فوقها حسن. و حسىن /1
 ".  فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ األَسْمَاءُ الْحُسْنَى ابلدعاء "

 ملاذا بلغت يف احلسن غايته ؟   /2
 لتضمنها صفات الكمال اليت ال نقص فيها ال احتماالً وال تقديراً 
 االحتمال: يتعلق ابللفظ فليس يف أمساء هللا نقص حيتمله اللفظ . 

 ١0أي ليس فيها نقص حيتمله العقل من تقديرات  علق ابملعىنالتقدير: يت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) شرح القواعد املثلى  ابن عثيمني/ صويت ( 10
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 أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف:  /٢ 
أعالم ابعتبار داللتها على الذات وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه املعاين وهي ابإلعتبار األول مرتادفة لداللتها   

كل واحد منهما على معناه اخلاص وإيضاح   على مسمى واحد وهو هللا عز وجل وابالعتبار الثاين متباينة لداللة 
 .ذلك 

القاعدة الثانية: أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف أعالم ابعتبار داللتها على الذات وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه 
ة  املعاين وهي ابالعتبار األول مرتادفة لداللتها على مسمى واحد وهو هللا عز وجل وابالعتبار الثاين متباينة لدالل

كلها أمساء  ليم القدير السمعي البصري الرمحن الرحيم العزيز احلكيم "  ــ"احلي العكل واحد منهما على معناه اخلاص ف
 .ىن العليم غري معىن القدير وهكذاملسمى واحد وهو هللا سبحانه وتعاىل لكن معىن احلي غري معىن العليم ومع

وربك الغفور ذو  وقوله "  "   وهو الغفور الرحيميه كما يف قوله تعاىل :"  وإمنا قلنا أبهنا أعالم وأوصاف لداللة القرآن عل 

" فإن اآلية الثانية دلت على أن الرحيم هو املتصف ابلرمحة وإلمجاع أهل اللغة والعرف أنه ال يقال : عليم   الرمحة
 حيتاج إىل دليل .  إال ملن له علم وال مسيع إال ملن له مسع وال بصري إال ملن له بصر وهذا أمر أبني من أن

  مسيع بال مسع وبصري بالتعاىل  اء هللا تعاىل معانيها من أهل التعطيل وقالوا : إن هللاوهبذا علم ضالل من سلبوا أمس
. وعللوا ذلك أبن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء . وهذه العلة عليلة بل ميتة  بصر وعزيز بال عزة وهكذا .

 هنا . لداللة السمع والعقل على بطال
}إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ  وصاف كثرية مع أنه الواحد األحد. فقال تعاىل أما السمع فألن هللا تعاىل وصف نفسه أب

  .بِّكَ األَعْلَى }سَبِّحِ اسْمَ رَ . وقال تعاىل فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيد{  . ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيد  .وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود  . إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد. لَشَدِيد

ففي هذه األايت الكرمية أوصاف  فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى{  .   وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى  .   وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى  .   الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
 كثرية ملوصوف واحد ومل يلزم من ثبوهتا تعدد القدماء . 

بوهتا التعدد وإمنا هي من صفات من وصوف حىت يلزم من ثوأما العقل فألن الصفات ليست ذوات ابئنة من امل
اتصف هبا فهي قائمة به وكل موجود فال بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن 

وهبذا أيضا علم أن " الدهر ليس من أمساء هللا تعاىل ألنه اسم   الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا يف غريه .
}وَقَالُوا  يلحقه ابألمساء احلسىن وألنه اسم للوقت والزمن قال هللا تعاىل عن منكري البعث:  جامد ال يتضمن معىن

   يريدون مرور الليايل واألايم . مَا هِيَ إِالَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِالَّ الدَّهْرُ{ 
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 : تضمنت ثالث أمورعلى وصف متعد أمساء هللا تعاىل إن دلت  /٣
 ثبوت ذلك االسم هلل عز وجل  * 
 ثبوت الصفة اليت تضمنها هلل عز وجل   * 
ثبات السمع صفة له إيتضمن إثبات السمع امسا هلل و  "  السميع "له:مثاأي األثر ثبوت حكمها ومقتضاها   *

 . وحكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى 
}وَاللَّهُ يَسْمَعُ    :سمع السر والنجوى كما قال تعاىلمقتضاه وهو أنه يه وإثبات حكم ذلك و وإثبات السمع صفة ل 

 وإن دلت على وصف غري متعد تضمنت أمرين : تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِري{
 ثبوت ذلك االسم هلل عز وجل . :اأحدمه
 ثبوت الصفة اليت تضمنها هلل عز وجل .    :الثاين
 ثبات احلياة صفة له . إ" احلي " يتضمن إثبات احلي امسا هلل عز وجل و  ذلك :مثال 

 أي ما كان وصفا الزما مثاله العظيم / اجلليل 
 
 . ابملطابقة وابلتضمن واباللتزامداللة أمساء هللا تعاىل على ذاته وصفاته تكون  /٤

وعلى صفة اخللق وحدها ابلتضمن ويدل  اخلالق " يدل على ذات هللا وعلى صفة اخللق ابملطابقة"  :مثال ذلك 
 .والقدرة اباللتزامعلى صفيت العلم 

 داللت املطابقة : اذا فسر االسم جبميع مدلوالته
 إذا فسر االسم ببعض مدلوالته داللت تضمن :

 داللت التزام: إذا استدل ابالسم على غريه من األمساء 
 مثاله/ الرمحن 

 داللته على الرمحه والذات مطابقه
 ا ته على الرمحه فقط تضمن الهنا داخله ضمن لدال

 داللتها على األمساء اليت ال توجد الرمحة اال هبا وبثبوهتاكاحلياة والعلم واإلرادة والقدرة ... التزام  



13 
 

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ  }لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ  : ذكر هللا خلق السموات واألرض قالوهلذا ملا 

لطالب العلم إذا تدبر املعىن ووفقه هللا تعاىل فهما للتالزم فإنه بذلك حيصل من  ة االلتزام مفيدة جداً ودالل عِلْمًا{ 
 الدليل الواحد على مسائل كثرية . 

حق وذلك ألن  و فه واعلم أن الالزم من قول هللا تعاىل وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم إذا صح أن يكون الزما
 . كالم هللا ورسوله حق والزم 
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 به   ماجاء على  فيها الوقوف  فيجب هذا  وعلى فيها  للعقل جمال ال توقيفية  تعاىل  هللا  أمساء/ ٥
 . والسنة  الكتاب

 على ذلك  يف الوقوف فوجب األمساء من تعاىل يستحقه  ما إدراك ميكنه ال العقل ألن ينقص وال فيها يزاد فال 
}قُلْ  وقوله :   بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوال{}وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ  :  تعاىل لقوله  النص

نَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى  وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاإلِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  

مسى به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب  . وألن تسميته تعاىل مبا مل يسم به نفسه أو إنكار ما اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُون{
 جاء به النص . سلوك األدب يف ذلك واالقتصار على ما

 :  املشهور احلديث يف  وسلم عليه  هللا  صلى لقوله  معني بعدد  حمصورة   غري تعاىل  هللا  أمساء/ 6
 على يف  به استأثرت  أو خلقك  من أحداً  علمته أو كتابك   يف  أنزلته أو نفسك  بِّه مسيت  لك  هو اسم بكل اسألك 
   عندك الغيب

 احلديث يشملهم ممن نكون أن هللا  نسال.به اإلحاطة وال حصره ميكن ال الغيب علم يف به هللا  استأثر وما
 . وذرايتنا  وأزواجنا ووالدينا منيآ(  اجلنة دخل أحصاها من امساً  وتسعني تسع هلل إن) الصحيح

 "إن هلل تسع وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة " ٤/2063روى مسلم يف صحيحه 
 اإلحاطة به . ال و ره حص وما استأثر هللا تعاىل به يف علم الغيب ال ميكن أحداً 

فأما قوله صلى هللا عليه وسلم إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحداً من أحصاها دخل اجلنة فال يدل على 
حصر األمساء هبذا العدد ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة : إن أمساء هللا تسعة وتسعون امساً من أحصاها  

 دخل اجلنة أو حنو ذلك . 
من أحصاها دخل  –على هذا فيكون قوله و أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل اجلنة  احلديث إذاً فمعىن

نه ال مينع  عندي مئة درهم أعددهتا للصدقة فإ  هذا أن تقولملة ملا قبلها وليست مستقلة ونظريمجلة مك –اجلنة 
 د اعددهتم للحرب وقول امللك يل الف من اجلنو أن يكون عندك دراهم أخرى مل تعدها للصدقة .

 .  11ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم تعيني هذه األمساء . واحلديث املروي عنه يف تعيينها ضعيف 
: تعيينها ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم إبتفاق أهل املعرفة حبديثه وقال 12قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 يثه ا هـ  ه الشاميني كما جاء مفسراً يف بعض طرق حدإن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ 379ل ذلك ص بق

 
 3861اخرجه ابن ماجه / 11
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  : ليست العلة عند الشيخني ) البخاري ومسلم ( تفرد الوليد فقط بل االختالف فيه 13وقال ابن حجر
 .  ـ. هـ ضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج اواال

 أصح شيء يف الباب  15يف تفصيل األمساء قال عنه ابن االثري  1٤وحديث الرتمذي
قال الشيخ ابن   ح تعيينها عن النيب صلى هللا عليه وسلم اختلف السلف فيه وروى عنهم يف ذلك أنواع .مل يصوملا 

 وقد مجعت تسعة وتسعني امسا مما ظهر يل من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم . :16عثيمني
 فمن كتاب هللا تعاىل : 

البصري   التواب       األخر   والظاهر   والباطن   البارىء  الرب     األول إلله  هللا  األحد   األعلى   األكرم   ا
اجلبار   احلافظ   احلسيب   احلفيظ   احلفي   احلق   املبني   احلكيم   احلليم   احلميد   احلي   القيوم   اخلبري    

الشاكر   الشكور   الشهيد    سميع   ال    اخلالق   اخلالق   الرؤف  الرمحن   الرحيم  الرزاق   الرقيب   السالم
 الصمد   العامل   العزيز   العظيم   العفو     العليم    العلي    الغفار    الغفور   الغين      الفتاح

 القدوس  القدير  القريب   القوي   القهار   الكبري    الكرمي    اللطيف   املؤمن   املتعايل   القادر  القاهر
 يب    اجمليد   احمليط    املصور   املقتدر   املقيت    امللك    املليك     املوىل   املهيمن اجمل    ملتني املتكرب  ا

 النصري   الواحد   الوارث   الواسع   الودود   الوكيل    الويل    الوهاب . 
 ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

يب   القابض   الباسط    رفيق    السبوح   السيد   الشايف   الطاجلواد   احلكم   احليي   الرب   ال   اجلميل
 املقدم    املؤخر    احملسن    املعطي    املنان   الوتر  . 

 عليه  هذا ما اخرتانه ابلتتبع واحد ومثانون امسا يف كتاب هللا تعاىل ومثانية عشر امسا يف سنة رسول هللا صلى هللا
 قوله تعاىل عن إبراهيم " إنه كان يب حفيا " ال ) احلفي ( ألنه إمنا ورد مقيداً يف وسلم وإن كان عندان تردد يف إدخ

 ألننا مل نطلع على رواته يف الطرباين وقد ذكره شيخ اإلسالم من األمساء. 17وكذلك ) احملسن (

 يكون مضافا مثل : مالك امللك ذي اجلالل واإلكرام . ومن أمساء هللا تعاىل ما
 

 من جمموع ابن قاسم  6جـ  ٣8٢يف الفتاوى ص  12

 ط السلفية  ١١جـ ٢١٥يف فتح الباري ص  13

14 3502   
 4/174جامع األصول  15
 ى يف القواعد املثل 16

 اسم هللا المحسن فقة األسماء والصفات رزاق البدر في اثبات انظر كتاب الشيخ عبدال 17
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 : اء هللا تعاىلحلاد يف أمساإل  -7
 وهو أنواع :  هو امليل هبا عما جيب فيها .

التعطيل من اجلهمية وغريهم . ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات واألحكام كما فعل أهل  :  أن األول
ذلك  وإمنا كان ذلك إحلاداً لوجوب اإلميان هبا ومبا دلت عليه من األحكام والصفات الالئقة ابهلل فإنكار شيء من

 ميل هبا عما جيب فيها . 
صفات املخلوقني كما فعل أهل التشبيه وذلك ألن التشبيه معىن ابطل   أن جيعلها دالة على صفات تشابه الثاين:

 ال ميكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطالنه فجعلها دالة عليه ميل هبا عما جيب فيها  

 نفسه كتسمية النصارى له :  أن يسمى هللا تعاىل مبا مل يسم به الثالث:

( وذلك ألن أمساء هللا تعاىل توقيفية واجب الوجود / القدمي /لفاعلة ب ( وتسمية الفالسفة إايه ) العلة ا) اآل
فتسمية هللا تعاىل مبا مل يسم به نفسه ميل هبا عما جيب فيها كما أن هذه األمساء اليت مسوه هبا نفسها ابطلة ينزه  

 هللا تعاىل عنها . 

أن يشتق من أمسائه أمساء لألصنام كما فعل املشركون يف اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق الالت من  الرابع:
}وَلِلّهِ األَسْمَاء  تصة به لقوله تعاىل :  فسموا هبا أصنامهم وذلك ألن أمساء هللا تعاىل خم 18اإلله على أحد القولني

}لَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ  وقوله:   ,   [ 8اللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ لَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى{]طه: } :  له وقو ,[ 180الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا{]األعراف: 

يف السموات واألرض  فكما اختص ابلعبادة وابأللوهية احلق وأبنه يسبح له ما , [ 24لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{]احلشر: 
 فتسمية غريه هبا على الوجه الذي خيتص ابهلل عز وجل ميل هبا عما جيب فيها .. احلسىنمساء فهو خمتص ابأل

}وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ  واإلحلاد جبميع أنواعه حمرم ألن هللا تعاىل هدد امللحدين بقوله 

 ا تقتضيه األدلة الشرعية . ركا أو كفرا حسبم. ومنه ما يكون ش [ 180يَعْمَلُون{]األعراف: 

 اثنياً: قواعد يف صفات هللا 
صفات هللا تعاىل كلها صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه كاحلياة والعلم والقدرة والسمع  -١

 .  والبصر والرمحة والعزة واحلكمة والعلو والعظمة وغري ذلك
 

 القول الثاني انه رجل يلت السويق للحجاج  18
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 السمع والعقل والفطرة . هذاوقد دل على 
املثل األعلى و    [ 60}لِلَّذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ األَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم{]النحل: ا السمع فمنه قوله تعاىل: مأ

 هو الوصف األعلى . 

إما صفة نقص والثاين ابطل كون له صفة إما صفة كمال و وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فال بد أن ت
ابلنسبة إىل الرب الكامل املستحق للعبادة وهلذا أظهر هللا تعاىل بطالن ألوهية األصنام ابتصافها ابلنقص والعجز 

 [ 5قاف: عَائِهِمْ غَافِلُون{]األح لْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُ }وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن الَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ ا   فقال تعاىل:

أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ    .}وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ الَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونوقال تعاىل : 

الَ يَسْمَعُ وَالَ يُبْصِرُ وَالَ يُغْنِي عَنكَ     تَعْبُدُ مَا }يَاأَبَتِ لِمَ وقال عن إبراهيم وهو حيتج على أبيه :  , [21-20يُبْعَثُون{]النحل: 

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ    .   مَا الَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَالَ يَضُرُّكُم  }أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وعلى قومه: ,  [ 42شَيْئًا{]مريم: 

 . [ 67-66: اللَّهِ أَفَالَ تَعْقِلُون{]األنبياء 

 الكمال أوىل به .  عطيوهي من هللا تعاىل فمُ  لمث إنه قد ثبت ابحلس واملشاهدة أن للمخلوق صفات كما
وأما الفطرة فألن النفوس السليمة جمبولة مفطورة على حمبة هللا وتعظيمه وعبادته وهل حتب وتعظم وتعبد إال من 

 ه؟. علمت أنه متصف بصفات الكمال الالئقة بربوبيته وألوهيت
 وإذا كانت الصفة نقصا ال كمال فيها فهي ممتنعة يف حق هللا تعاىل كاملوت واجلهل والنسيان والعجز والعمى

  فِي كِتَابٍ الَّ يَضِلُّ } وقوله عن موسى ,  [58}وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي الَ يَمُوتُ{]الفرقان: والصمم وحنوها لقوله تعاىل : 

وقوله :    [44: فاطر {] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَال فِي الْأَرْضِ  }   :وقوله,[52: رَبِّي وَالَ يَنسَى{]طه 
سلم يف وقال النيب صلى هللا عليه و  , [80}أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا الَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُون{]الزخرف: 

اً وال : ) إنه أعور وإن ربكم ليس أبعور ( وقال : أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم  الدجال 
 غائباً(. 

بِمَا  }وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ   له ابلنقص كما يف قوله تعاىل : وقد عاقب هللا تعاىل الواصفني

}لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِريٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء  :وقوله , [64قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء{]املائدة:

 . [181ابَ الْحَرِيق{]آل عمران:  عَذَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ األَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ 
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  .  وَساَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِني .   }سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون:فونه به من النقائص فقال سبحانهونزه نفسه عما يص

 مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ  هُ اللَّ }مَا اتَّخَذَ  وقال تعاىل :  [181-180وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِني{]الصافات:

 . [91إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون{]املؤمنون:
ق فال تثبت له  طالاال وإذا كانت كماالً يف حال ونقصاً يف حال مل تكن جائزة يف حق هللا وال ممتنعة على سبيل

إثباات مطلقا وال تنفى عنه نفيا مطلقا بل ال بد من التفصيل فتجوز يف احلال اليت تكون كماالً ومتتنع يف احلال اليت 
تكون نقصا وذلك كاملكر والكيد واخلداع وحنوها فهذه الصفات تكون كماال إذا كانت يف مقابلة من يعاملون  

أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه مبثل فعله أو أشد وتكون نقصا يف غري هذه لى ل عالفاعل مبثلها ألهنا حينئذ تد
احلال وهلذا مل يذكرها هللا تعاىل من صفاته على سبيل اإلطالق وامنا ذكرها يف مقابلة من يعاملونه ورسله مبثلها  

وَأَكِيدُ    .}إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًاوقوله :  , [ 30فال:ألن {]ا }وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين كقوله تعاىل: 

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي    .   }وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ الَ يَعْلَمُون:وقوله,  [16-15كَيْدًا{]الطارق: 

}قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ    : , وقوله[ 142ونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ{]النساء: نيَ يُخَادِعُ الْمُنَافِقِ }إِنَّ  :وقوله  [ 183-182مَتِني{]األعراف: 

 . [15-14اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون{]البقرة:   . إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُون 

}وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ  :  فقال تعاىل  خانوهذا مل يذكر هللا أنه خان من وهل

 .ئتمان وهي صفة ذم مطلقافقال فأمكن منهم ومل يقل فخاهنم ألن اخليانة خدعة يف مقام اال ,[71حَكِيم{]األنفال:
، وكذلك اخلائن خيونه هللا جيب  جيب النهي عنه  فاحذره  من خيون منكروبذا عرف أن قول بعض العوام خان هللا

 . احلذر منه 
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كما سبق يف القاعدة  . ابب الصفات أوسع من ابب األمساء وذلك ألن كل اسم متضمن لصفة   -٢
 .من قواعد األمساء 

ال هللا تعاىل : وألن من الصفات ما يتعلق أبفعال هللا تعاىل وأفعاله ال منتهى هلا كما أن أقواله ال منتهى هلا. ق
 .   هَ عَزِيزٌ حَكِيم{ اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّ }وَلَوْ أَنَّمَا فِي األَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقاْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَ 

لبطش إىل غري ذلك من الصفات اليت ومن أمثلة ذلك أن من صفات هللا تعاىل اجمليء واإلتيان واألخذ واإلمساك وا
فَأَخَذَهُمُ اللّهُ  }  وقال :  }هَلْ يَنظُرُونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ{ وقال :   }وَجَاء رَبُّكَ{ال حتصى كما قال تعاىل:  

} يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَالَ  وقال :  }إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد{  وقال :  بِإِذْنِهِ{} وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى األَرْضِ إِالَّ وقال   بِذُنُوبِهِمْ{ 

 ربنا إىل السماء الدنيا (.  وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : ) ينزل  يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ 
واآليت واآلخذ  ول إن من أمسائه اجلائيفنصف هللا تعاىل هبذه الصفات على الوجه الوارد وال نسميه هبا فال نق

 واملمسك والباطش واملريد والنازل وحنو ذلك وإن كنا خنرب بذلك عنه ونصفه به . 

 
 صفات هللا تعاىل تنقسم إىل قسمني : ثبوتية وسلبية   -٣

كمال ال نقص   ما أثبته هللا تعاىل لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم وكلها صفات  فالثبوتية
ل إىل السماء الدنيا والوجه اليدين وحنو فيها بوجه من الوجوه كاحلياة والعلم والقدرة واالستواء على العرش و النزو 

 ذلك .
  .به بدليل السمع والعقل يجب إثباهتا هلل تعاىل حقيقة على الوجه الالئقف

بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن     آمِنُواْ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  :أما السمع: فمنه قوله تعاىل

 هلل يتضمن:فاإلميان اب. [136اء: قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضاَلَالً بَعِيدًا{]النس 
اإلميان بصفاته واإلميان ابلكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: اإلميان بكل ما جاء فيه من صفات هللا وكون  

 .عز وجل ما أخرب به عن مرسله، وهو هللا حممد صلى هللا عليه وسلم رسوله يتضمن: اإلميان بكل
أصدق قياًل، وأحسن حديثاً من غريه،  من غريه، و وأما العقل: فألن هللا تعاىل أخرب هبا عن نفسه، وهو أعلم هبا 

فوجب إثباهتا له كما أخرب هبا من غري تردد، فإن الرتدد يف اخلرب إمنا يتأتى حني يكون اخلرب صادراً ممن جيوز عليه 
فوجب   يوب الثالثة ممتنعة يف حق هللا عز وجلحبيث ال يفصح مبا يريد، وكل هذه الع اجلهل، أو الكذب، أو العي  

وهكذا نقول فيما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعاىل، فإن النيب صلى . ه على ما أخرب به بول خرب ق
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هللا عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خرباً وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بياانً، فوجب قبول ما أخرب به على ما  
 .هو عليه

 يان دق /البالعلم / الصهي  الن شروط قبول اخلرب:

عن نفسه يف كتابه، أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، وكلها  : ما نفاها هللا سبحانهوالصفات السلبية 
فيجب نفيها عن هللا تعاىل ملا سبق  .التعبصفات نقص يف حقه كاملوت، والنوم، واجلهل، والنسيان، والعجز، و 

بوت كمال عاىل عن نفسه فاملراد به بيان انتفائه لث تهللا مع إثبات ضدها على الوجه األكمل، وذلك ألن ما نفاه
ضده، ال جملرد نفيه؛ ألن النفي ليس بكمال، إال أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك ألن النفي عدم، والعدم 
ليس بشيء، فضالً عن أن يكون كمااًل، وألن النفي قد يكون لعدم قابلية احملل له، فال يكون كماالً كما لو قلت: 

 :فيكون نقصاً، كما يف قول الشاعرجلدار ال يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به ا

 وال يظلمون الناس حبة خردل قبيلة ال يغدرون بذمة 
 وقول اآلخر:

 ليسوا من الشر يف شيء وإن هاان                            حسب لكن قومي وإن كانوا ذوي  
 . املوت عنه يتضمن كمال حياتهفنفي ذِي الَ يَمُوتُ{ى الْحَيِّ الَّ }وَتَوَكَّلْ عَلَ  : مثال ذلك قوله تعاىل

 . نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله}وَالَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا{ : قوله تعاىل مثال آخر
 

 الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال 
ت الصفات الثبوتية اليت أخرب فكلما كثرت وتنوعت دالالهتا ظهر من كمال املوصوف هبا ما هو أكثر وهلذا كان 

 ة كما هو معلوم .هللا هبا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبي
 ذكر غالباً إال يف األحوال التالية : الصفات السلبية فلم تأما 

 . }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد{  }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ { : تعاىل بيان عموم كماله كما يف قوله األوىل:
 . وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا{  .}أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًانفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون، كما يف قوله  الثانية:

يْنَهُمَا  }وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَاألَرْضَ وَمَا بَ:  دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق هبذا األمر املعني، كما يف قوله الثالثة:

 . }وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب{وقوله :    الَعِبِني{
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 الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني: 
 : ذاتية وفعلية  

والعزة واحلكمة والعلو والعظمة ومنها   والسمع  والبصر يزل وال يزال متصًفا هبا، كالعلم والقدرةهي اليت مل  :فالذاتية 
.والعينني الصفات اخلربية كالوجه واليدين  

  والنزول إىل السماء الدنيا ء مل يفعلها كاالستواء على العرشوإن شا هي اليت تتعلق مبشيئته إن شاء فعلها :لفعليةوا
  .و االتيان واجمليء 
 تعاىل مل يزل وال يزال ألن هللا م فإنه ابعتبار أصله صفة ذاتيةعتبارين، كالكالذاتية فعلية اب وقد تكون الصفة

"   :اء مبا شاء كما يف قوله تعاىليتكلم مىت ش متكلًما وابعتبار آحاد الكالم صفة فعلية ألن الكالم يتعلق مبشيئته
وقد  . وكل صفة تعلقت مبشيئته تعاىل فإهنا اتبعة حلكمته .  [ 82ن{]يس:هُ كُنْ فَيَكُو }إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَ 

يشاء شيًئا إال وهو موافق ال  تكون احلكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقني أنه سبحانه
 .   [ 30لِيمًا حَكِيمًا{]اإلنسان:للَّهَ كَانَ عَ اللَّهُ إِنَّ ا }وَمَا تَشَاؤُونَ إِالَّ أَن يَشَاء   : كما يشري إليه قوله تعاىل  للحكمة

   : يلزم يف إثبات الصفات التخلي عن حمذورين عظيمني  -٥
 : التكييف . والثاين         : التمثيل .أحدمها 

فأما التمثيل: فهو اعتقاد املثبت أن ما أثبته من صفات هللا تعاىل مماثل لصفات املخلوقني، وهذا اعتقاد ابطل 
 .قل بدليل السمع والع

}هَلْ تَعْلَمُ   : وقوله }أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن الَّ يَخْلُقُ أَفَال تَذَكَّرُون{   : وقوله {ءٌ }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ : أما السمع: فمنه قوله تعاىل

 . }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد{   : وقوله  لَهُ سَمِيًّا{
تباينا يف الذات، وهذا يستلزم أن  أن بني اخلالق واملخلوق: أنه قد علم ابلضرورة األولوأما العقل فمن وجوه:

يكون بينهما تباين يف الصفات ألن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر يف صفات املخلوقات املتباينة يف  
ا يف اإلمكان واحلدوث، الذوات، فقوة البعري مثالً غري قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بني املخلوقات مع اشرتاكه

 .ني اخلالق أجلى وأقوى فظهور التباين بينها وب
: أن يقال: كيف يكون الرب اخلالق الكامل من مجيع الوجوه مشاهباً يف صفاته للمخلوق املربوب الناقص الثاين

 .انقصاً  املفتقر إىل من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إال تنقص حلق اخلالق؟! فإن تشبيه الكامل ابلناقص جيعله
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يف املخلوقات ما يتفق يف األمساء وخيتلف يف احلقيقة والكيفية، فنشاهد أن لإلنسان يداً  نشاهد : أننا الثالث 
 . ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة اجلمل، مع االتفاق يف االسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة

قة. والتشبيه  م منه االتفاق يف احلقيالتفاق يف االسم ال يلز وبينهما تباين يف الكيفية والوصف فعلم بذلك أن ا
لكن التعبري الصفات والتشبيه التسوية يف أكثر  ن التمثيل التسوية يف كل الصفات كالتمثيل وقد يفرق بينهما أب

كيفية صفات هللا    وأما التكييف: فهو أن يعتقد املثبت أن ."ليس كمثله شيء"  :بنفي التمثيل أوىل ملوافقة القرآن
 .وهذا اعتقاد ابطل بدليل السمع والعقل .من غري أن يقيدها مبماثل اتعاىل كذا وكذ

ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل   وال تقف ما"  : وقوله " وال حييطون به علما" : أما السمع: فمنه قوله تعاىل 

ها ومل خيربان عن  أخربان عن  ألنه تعاىل ومن املعلوم أنه ال علم لنا بكيفية صفات ربنا  " أولئك كان عنه مسؤوال  

 . وقوالً مبا ال ميكننا اإلحاطة به  كييفنا قفواً ملا ليس لنا به علمكيفيتها، فيكون ت
رف كيفية صفاته إال بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظريه املساوي له،أو ابخلرب وأما العقل: فألن الشيء ال تع

وأيضاً فإننا نقول:  .فوجب بطالن تكييفهاصفات هللا عز وجل   لطرق منتفية يف كيفيةوكل هذه ا الصادق عنه،
وأي كيفية  . كيفية تقدرها لصفات هللا تعاىل؟ إن أي كيفية تقدرها يف ذهنك، فاهلل أعظم وأجل من ذلك أي  

 . تقدرها لصفات هللا تعاىل فإنك ستكون كاذابً فيها؛ ألنه ال علم لك بذلك 
ئل مالك رمحه هللا  حتريراً ابلبنان وهلذا ملا س اً ابجلنان أو تقديراً ابللسان أووحينئذ جيب الكف عن التكييف تقدير 

كيف استوى؟ أطرق رمحه هللا برأسه حىت عاله الرحضاء )العرق( مث  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{ تعاىل عن قوله تعاىل
سؤال عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعة أيضاً:  قال: االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلميان به واجب وال

الكيف غري معقول. وقد مشى أهل العلم بعدمها على هذا امليزان وإذا كان الكيف غري االستواء غري جمهول و 
 . معقول ومل يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليالن العقلي والشرعي فوجب الكف عنه

وإن ألقاه فعلت وقعت يف مفاوز ال تستطيع اخلالص منها،  فاحلذر احلذر من التكييف أو حماولته، فإنك إن
:  الشيطان يف قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فاجلأ إىل ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال هللا تعاىل

 . [36لْعَلِيم{]فصلت:تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا }وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْ 
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صفات هللا تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها فال نثبت هلل تعاىل من الصفات إال ما دل الكتاب والسنة  -6
 . على ثبوته

.  رسوله ال يتجاوز القرآن واحلديث قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه
 ث أوجه : نة على ثبوت الصفة ثالولداللة الكتاب والس 

 واليدين وحنوها : التصريح ابلصفة كالعزة والقوة والرمحة والبطش والوجهألولا

القاعدة الثالثة   ) انظر: تضمن االسم هلا مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، وحنو ذلك الثاين 
  يف األمساء (.

ني  واجمليء للفصل ب واء على العرش والنزول إىل السماء الدنيا ها كاالستف دال علي: التصريح بفعل أو وصالثالث
}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ   :قوله تعاىل –على الرتتيب  –دال عليها ال العباد يوم القيامة واالنتقام من اجملرمني

" وجاء ربك  :  وقول هللا تعاىل  . احلديث ا(ينزل ربنا إىل السماء الدني):   وقول النيب صلى هللا عليه وسلم اسْتَوَى{

 . إنا من اجملرمني منتقمون " :  وقوله  وامللك صفا صفا " 
 

 الفرق بني األمساء والصفات : 
ابب الصفات أوسع من ابب األمساء ألن من أقسام الصفات صفات ذات كاليد وصفات أفعال كاخللق  -1

 وصفات تنزيه كالقدوس . 
 .وال عكسكل اسم يدل على صفة -2
 ء يتعلق هبا أثرمسااأل -3
 .  رحيم اسم والرمحة صفة له سبحانه يرحم عباده أثر مثاله :  
 مثاله: غفور ذو مغفرة صفة يغفر لعباده أثر .  

 " وهلل األمساء احلسىن فدعوه هبا ".األمساء يدعى هبا-٤
 ما حكم قول برمحتك استغيث ؟ 
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ء االستخارة اسألك بعلمك ومثله االستعاذة التوسل املشروع قول برمحتك استغيث هذا جائز ومثله دعامن  
برضاك من سخطك وأعوذ بكلمات هللا فباب التوسل خمتلف عن ابب الدعاء وهلذا يصح التوسل  ابلصفة أعوذ

 بصاحل األعمال كما يف حديث الثالثة عند البخاري : 
)  يقول: ى هللا علْيه وسلَّم صلَّ  - قال: مسعُت رسوَل هللا -رضِّي هللا عنـُْهما   -اخلطَّاب عن عبدهللا بن ُعمر بن 

انطلق ثالثُة رْهٍط ممَّن كان قبلكم، حىتَّ أَووا املبيَت إىل غاٍر فدخلوه، فاحندرْت صخرٌة من اجلبل فسدَّت عليهم 
ان يل  الغار، فقالوا: إنَّه ال يُنجيكم من هذه الصَّخرة إالَّ أن تدعوا هللا بصالِّح أعمالكم، فقال رُجل منهم: اللَُّهمَّ ك

يب يف طلب شيٍء يوًما فلم أرُح عليهما حىتَّ  فنأىال أْغبق قبلهما أهالً وال مااًل، أبَوانِّ شْيخان كبريان، وكنت 
انما، فحلبُت هلُما غبوَقهما فوجدهُتما انئَمني، وكرهت أن أغبَق قبَلهما أهالً أو مااًل، فلبْثُت والقدح على يدي  

اللَُّهمَّ إن كنُت فعلُت ذلك ابتِّغاء وْجهِّك، ففر ِّج  فْجر، فاستيـَْقظا فشرِّاَب غبوَقهما، أنتظِّر استيقاَظُهما حىتَّ برق ال
عنَّا ما حنن فيه من هذه الصَّخرة، فانفرجت شيًئا ال يستطيعون اخلروج(، قال النَّيب صلَّى هللا علْيه وسلَّم: ))وقال 

ها، فامتنعإيلَّ، فأردهُتا عن نف اآلَخر: اللَُّهمَّ كانْت يل بنُت عم ، كانت أحبَّ النَّاس  ت هبا َسنٌة  مَ ْت مين ِّ حىتَّ ألَّ سِّ
ها، ففعلْت، حىتَّ إذا قدرُت علْيها   من السنني، فجاءْتين فأعطيُتها عشرين ومائة دينار على أن خُتلي بْيين وبني نفسِّ

،  نصرفُت عْنها وهي أحبُّ النَّاس إيلَّ ل  لك أن تفضَّ اخلامت إالَّ حبق ِّه، فتحرَّجت من الوقوع علْيها، فاحِّ قالت: ال أُ 
ابتغاء وجهِّك، فافْـرُج عنَّا ما حنن فيه، فانفرجت  ذلك وتركت الذََّهب الَّذي أعطيُتها، اللَُّهمَّ إن كنُت فعلت 

م ال يستطيعو   إين  استأجرُت صلَّى هللا علْيه وسلَّم: ))وقال الثَّالث: اللَُّهمَّ  ن اخلروج منها(، قال النَّيبُّ الصَّخرة غري أهنَّ
ُته م أجَرهم غري رُجل واحٍد تَرك الَّذي له وذهب، فثمَّرت أْجَره حىتَّ كثـَُرت منه األموال، فجاءين بعد ُأجراَء فأعطيـْ

حني فقال: اي عبد هللا، أد ِّ إيلَّ أْجري، فقلُت له: كلُّ ما ترى من أجرِّك، من اإلبل والبقر والغنم والرَّقيق، فقال: اي  
هزُئ بك، فأَخذه كلَّه فاستاَقه، فلم يرتك مْنه شيًئا، اللَُّهمَّ فإن كنت ال تستهزْئ يب، فقلت: إين ِّ ال أست عبد هللا،

 .)فعلُت ذلك ابتِّغاء وْجهِّك، فافرْج عنَّا ما حنن فيه، فانفرجتِّ الصَّخرة، فخرجوا مَيشون
  2272الصفحة أو الرقم: – املصدر: صحيح البخاري –الراوي: عبد هللا بن عمر  احملدث : البخاري 

 خالصة حكم احملدث : صحيح . 
 يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ  }وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِريًا مِّنَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ الَّ قال تعاىل :

وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ    . كَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُون   الَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ 
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 [ 180  -179  ]األعراف: .  يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون{ 
  مغفرة هللا اغفري يل اي عزة هللا اعزيين وحنوها شرك . اي  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : قول

أما دعاء صفاته وكلماته فكفر ابتفاق املسلمني كأن يقول اي كالم هللا اغفر يل :19قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 ..... اي علم هللا . 

 فهذا يقتضي أن الصفة مستقلة عن هللا منفصلة عنه  هللا رمحةعزة هللا اي  أما دعاء الصفة فهذا مل يرد مثل قول اي
 فمن اعتقد ذلك فهو كافر ألن صفات هللا قائمة وليس شيء منها إله يدعى. 

 وهبذا نكون قد أمتمنا قواعد يف أمساء هللا تعاىل وصفاته احلسىن نسأل هللا اإلخالص والقبول والسداد آمني .
 .  احلسىن وما تضمنته من الصفات الُعال ء هللاأمساوسنشرع بعون من هللا يف شرح بعض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :  8١/١يف الرد على البكري  19
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 -: من أمساء هللا تعاىل
 هللا  -١ 

 وهوعلم على هللا وحده ال يسمى به غريه 
: هللا هو املألوه املعبود ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني ملا   20قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا يف تفسريه

 21الكمال  اتصف به من صفات األلوهية اليت هي صفات 
وهللا عز وجل هو املألوه املعبود , ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني , ملا اتصف به من صفات األلوهية اليت  

ع إليه مجيع األمساء فُيقال: الرمحن من أمساء هللا وال يُقال: هللا من أمساء هذا االسم ترج, و هي صفات الكمال 
 واسم هللا تعاىل هو اجلامع جلميع معاين األمساء احلسىن , والصفات العال . الرمحن , وهكذا يف مجيع األمساء , 

 -: إذا تقرر هذان األصالن  
 أمساء هللا دالة على صفات الكمال  -1
 الذات ابملطابقة / وعلى الصفة ابلتضمن / وعلى صفات أخرى ابللزوم االسم يدل على  -2

 تضمن , واللزوم (. لصفات العال ابلدالالت الثالث ) املطابقة, والفاسم ) هللا ( دال على مجيع األمساء احلسىن وا
يعين أن هللا    – فإنه دال على إهليته املتضمنة لثبوت صفات اإلهلية له , مع نفي أضدادها عنه . وصفات اإلهلية

ئص , وهلذا  هي صفات الكمال املنزهة عن التشبيه والتمثيل , وعن العيوب والنقا –اإلله احلق وحده ال شريك له 
)   ". ويقال : وهلل األمساء احلسنىسم العظيم , كقوله تعاىل : "  سائر األمساء احلسىن إىل هذا اال يضيف هللا تعاىل

الرمحن , والرحيم , والقدوس , والسالم , والعزيز , واحلكيم ( من أمساء هللا وال يقال : هللا من أمساء الرمحن , وال 
 . من أمساء العزيز . وحنو ذلك 

فعلم أن امسه ) هللا ( مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن دال عليها ابإلمجال , واألمساء احلسىن تفصيل وتبيني  
ه اخلالئق حمبة هلَ إلهلية اليت اشتق منها اسم ) هللا ( , واسم ) هللا ( دال على كونه مألوها معبودا , أتَ لصفات ا
بيته ورمحته , املتضمنني لكمال امللك لنوائب , وذلك مستلزم لكمال ربو خضوعا وفزعا إليه يف احلوائج واو وتعظيما 

جلميع صفات كماله . إذ يستحيل ثبوت ذلك ملن ليس حبي ,  واحلمد . وإهليته وربوبيته  ورمحانيته وملكه مستلزم 
 ملا يريد , وال حكيم يف أفعاله .  الٍ وال مسيع , وال بصري, وال قادر, وال متكلم , وال فعَّ 

 
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 20
 انظر شرح أمساء هللا احلسىن/ د. سعيد القحطاين  21
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 فات اجلالل واجلمال : أخص ابسم ) هللا (. صو 
 -: تعاىلمن أمساء هللا 

 الرب  -٢ 
قال الشيخ ابن سعدي يف تفسريه الرب : هو املريب جلميع عباده ابلتدبري وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته  

لرتبية  يطلبون منه هذه اسم اجلليل ألهنم قهم وهلذا كثر دعاؤهم له هبذا االألصفيائه إبصالح قلوهبم وأرواحهم وأخال
 [ 164رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ{]األنعام: }قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي  اخلاصة قال تعاىل : 

صفات الفعل , والقدرة , والتفرد ابلضر والنفع , والعطاء واملنع , ونفوذ املشيئة , وكمال القوة ,  وذكر العلماء أن 
 ( . وتدبري أمر اخلليقة أخص ابسم ) الرب 

ْستِّْغفارِّ  َسي ِّدُ ومن أفضل الذكر سيد االستغفار فتأمل أنه قال :   أْنَت، إالَّ  إَلهَ  ال َريب ِّ  أْنتَ  اللَُّهمَّ : تـَُقولَ  أنْ  االِّ
 َعَليَّ،  كَ بنِّْعَمتِّ  لكَ  أبُوءُ  َصنَـْعُت، ما َشر ِّ  مِّن بكَ  أُعوذُ  اْسَتطَْعُت، ما وَوْعدِّكَ  َعْهدِّكَ  عَلى وأان َعْبُدَك، وأان َخَلْقَتينِّ 

، فاْغفِّرْ  بَذْنيبِّ  لكَ  وأَبُوءُ   قـَْبلَ  يَومِّهِّ  مِّن َفماتَ  هبا، ُموقًِّنا النَّهارِّ  مِّنَ  قاهَلا وَمن: قالَ  أْنتَ  إالَّ  الذُّنُوبَ  يـَْغفِّرُ  ال فإنَّه يلِّ
َي، أنْ   .اجلَنَّةِّ  أْهلِّ  مِّن َفهو  ُيْصبَِّح،  أنْ  ْبلَ قَـ  َفماتَ  هبا، ُموقِّنٌ  وهو اللَّْيلِّ  مِّنَ  قاهَلا  وَمن اجلَنَّةِّ، أْهلِّ  مِّن َفهو مُيْسِّ

وفق هللا اجلميع للعمل بسنته واقتفاء أثره ومجعنا ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا يف جنات   6306|  البخاري صحيح
 النعيم آمني .
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 -من أمساء هللا تعاىل: 
 األول    -٣
 اآلخر     -٤
 الظاهر    -٥
 الباطن   –6

تفسرياً جامعًا واضحاً فقال خياطب ربه: ))اللهم  قد فسرها النيب صلى هللا عليه وسلم  املباركةاألربعة هذه األمساء 
أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخُر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهُر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن  

نافيه. فتدب ر هذه  ضاده ويُ نه ما يُ فليس دونك شيء(( إىل آخر احلديث، ففس ر كل اسم مبعناه العظيم، ونفى ع
الة على تفر د الرب العظيم ابلكمال املطلق واإلحاطة الزمانية يف قوله: ))األو ُل واآلخُر((،واملكانية   املعاين اجلليلة الد 

 ((. يف ))الظاهر والباطن

 . [3احلديد: عَلِيم{] شَيْءٍ    }هُوَ األَوَّلُ وَاآلخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ وقوله سبحانه :  
هذه صلة ملا سبق من تفصيل الكالم على آايت الصفات لدخول ذلك يف مجلة اإلميان ابهلل عز وجل , فمن  

 22اإلميان ابهلل اإلميان مبا أثبت سبحانه وتعاىل لنفسه من األمساء والصفات , وهذه اآلية اليت ذكرها شيخ اإلسالم 
" هي من اآلايت العظيمة , وفيها أربعة   و بكل شيء عليمالظاهر والباطن وه هو األول واآلخر و وهي قوله عز وجل : "  

 أمساء هلل عز وجل هي : األول , واآلخر , والظاهر , والباطن . 
إهنما يطلقان وهذه كلها أمساء هلل عز وجل , واالمسان األوالن يطلقان غري متالزمني , وأما االمسان اآلخران ف

( ؛ وذلك ألن كمال ما يشتمل   والظاهر( ال يطلق إال ومعه )  والباطن( , يعين أن )  ن والظاهر والباط متالزمني ) 

 (.  والضار النافع ( , مثل : )    والظاهر عليه هذا االسم من الصفة يكمل ابسم هللا عز وجل ) 

 وَاآلخِرُ  ألَوَّلُ }هُوَ االقرآن الكرمي , قال هللا تعاىل:  وقد وردت هذه األمساء األربعة جمتمعة يف موضع واحد من 

وخري ما تفسر به هذه األمساء احلسىن ويبني به معناها ما ورد يف  ,   [ 3وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم{]احلديد:

 
 عقيدة الواسطيةابن تيمية في ال 22
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السنة النبوية يف مناجاة النيب صلى هللا عليه وسلم لربه هبذه األمساء مناجاة تتضمن بيان معاين هذه األمساء  
 ح مدلوالهتا . وتوضي

إذا أخذان   أيمران  عليه وسلمعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا (صحيحه)روى مسلم يف 
ء، فَالق احلب يالعرش العظيم، ربنا ورب كل ش وربَّ األرض  السموات وربَّ  اللهم ربَّ ) مضجعنا أن نقول:

ء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت األول فليس يكل ش  عوذ بك من شروالفرقَان أ والنوى، ومنزِّل التوراة واإلِّجنيل
ء  ي ء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيبعدك شء، وأنت اآلخر فليس يقَبلك ش

 (.اقض عنا الدين وأغننا من الفقرِّ 
البيان ,   هذا أعلى درجات ما يناقضه , و  ا الدعاء اجلامع معىن كل اسم ونفىفبني عليه الصالة والسالم يف هذ

 , وهي إحاطتان: زمانية ومكانية . لقه تبارك وتعاىل خبومدار هذه األمساء األربعة على بيان إحاطة الرب 
هللا عز   بل والبعد فكل سابق انتهى إىل أوليته , وكل آخر انتهى إىل آخريته , فأوليةُ فإحاطة أوليته وآخريته ابلقَ 

سبحانه بقاؤه بعد كل شيء , فأحاطت أوليته وآخريته ابألوائل  , وآخريتهوجل سابقة على أولية كل شيء 
واألواخر , فما من أول إال وهللا قبله , وما من آخر إال وهللا بعده , فهو جل وعال األول فليس شيء قبله ,  

 واآلخر فليس شيء بعده , وهذه إحاطة زمانية . 
اهر وابطن , فما من ظاهر إال وهللا فوقه , وما من يته بكل ظوأما اإلحاطة املكانية فقد أحاطت ظاهريته وابطن 

ابطن إال وهللا دونه ,كما قال عليه الصالة والسالم : ) وأنت الظاهر فليس فوقك شيء , وأنت الباطن فليس 
على كل شيء بظهوره , فهو العلي األعلى الذي ليس شيء فوقه , استوى على عرشه   ىدونك شيء (, فعل 

ملخلوقات وأعالها , وهللا فوق العرش , فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل عرش سقف ااجمليد , وال
شيء, ودان من كل شيء ببطونه , فبطونه  سبحانه إحاطته بكل شيء حبيث يكون أقرب إليه من نفسه , فهو  

مال قربه ودنوه ,  يدل على كيدل على كمال اطالعه على السرائر واخلفااي , ودقائق األشياء وخبااي األمور , كما 
أرضا , وال حيجب عنه   هبم , فال تواري منه مساٌء مساَء وال أرضط فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه حمي

 ظاهر ابطنا, بل الباطن له ظاهر , والغيب عنده شهادة , والبعيد منه قريب , والسر عنده عالنية . 
عليه من الكمال والعظمة واإلحاطة وجب عليه أن يعامل  ف ما تدل وإذا عرف املسلم هذه األمساء العظيمة وعر 

 كل اسم مبا يقتضيه من ذل وعبودية . 
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 -من أمساء هللا تعاىل : 
 العلي    -7
 األعلى   –8
 املتعال   –9

 فله سبحانه  
 علو الذات 
 علو القدر 
 علو القهر 

وقال   ,[ 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ األَعْلَى{]األعلى: : , وقال تعاىل[ 255عَظِيم{]البقرة: يُّ الْ الْعَلِ }وَالَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ قال هللا تعاىل : 
 , وذلك دال على أن مجيع معاين العلو  اثبتة هلل من كل وجه. [ 9}عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِريُ الْمُتَعَال{]الرعد: : تعاىل

 أي عال, وارتفع .  , وعلى العرش استوى : فإنه فوق املخلوقات  فله علو  الذات ؛
وله علو  القدر: وهو علو  صفاته وعظمتها , فال مياثله صفة خملوق , بل ال يقدر اخلالئق كلهم أن حييطوا ببعض 

 كل . وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء يف " وال حييطون به علما "معاين صفة واحدة من صفاته , قال تعاىل : 

 نعوته . 
؛ فإنه الواحد القه ار الذي قهر بعز ته وعلوه اخللق كلهم , فنواصيهم بيده , وما شاء كان ال ميانعه  القهر وله علو  

هللا مل يقدروا , ولو اجتمعوا على منع ما فيه ممانع , وما مل يشأ مل يكن , فلو اجتمع اخللق على إجياد مامل يشأُه 
 افتقار املخلوقات كلها إليه من كل وجه ونفوذ مشيئته , وشدة  , وذلك لكمال اقتداره  ه حكمت به مشيئته مل مينعو 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوًما فَقَالَ ف  ِ َصلَّى َّللاَّ َ يَا ُغالَُم ِإن ِي أَُعل ُِمَك َكِلَماٍت اْحفَْظ : "عن عبد هللا ْبِن َعبَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ َّللاه

 َ ِ َواْعَلْم أَنه األمة َلْو اْجتََمعَْت َعَلى أَْن يَْنفَعُوَك   تَِجْدهُ تَُجاَهَك ِإذَا َسأَلْ يَْحفَْظَك اْحفَْظ َّللاه َ َوِإذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّلله َت فَاْسأَْل َّللاه
ُ َل  وَك بَِشْيٍء َلْم يَُضرُّ  َك َوَلْو اْجتََمعُوا َعَلى أَنْ بَِشْيٍء َلْم يَْنفَعُوَك ِإاله بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاه ُ َعَلْيَك يَُضرُّ وَك ِإاله بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاه

 .  . (7957)رواه الترمذي ، وأحمد ، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم" ُرفِعَْت اأْلَْقالَُم َوَجفهْت الصُُّحفُ 
 -من أمساء هللا تعاىل : 

 العظيم   -١0
   -ومن تعظيمه :
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 تقاته حق ى  تقأن يُ  *
 * تعظيم ما حرمه. 

 * أن ال يعرتض على شيء مما خلقه أو شرعه . فتأمل 
 .  [ 255}وَالَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم{]البقرة: :   تعاىل هللا قال

  ثناء  حيصي وال له ينبغي كما  عليه يثين  أن خملوق يقدر فال ، التعظيم يوجب ومعىن وصف كل  له عظيم تعاىل اهللف
 .   عباده عليه  يثين ما وفوق نفسه على أثىن كما  هو بل ، عليه

 :   نوعان وحده  هلل الثابتة التعظيم معاين أنه واعلم
  ، احمليط العلم فله وأوسعه، وأعظمه، أكمله، الكمال ذلك   من وله ،  كمال  صفة بكل موصوف أنه : النوع األول

  قال كما  اخلردلة من أصغر الرمحن كف ِّ   يف واألرض وات السم  أن عظمته نمو  ، والعظمة  والكربايء ، النافذة والقدرة
مَطْوِيَّاتٌ  اوَاتُ  }وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاألَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّم:تعاىل وقال ،  وغريه عباس ابن ذلك 

 وقال ، سَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ أَن تَزُوالَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ{ يُمْسِكُ ال }إِنَّ اللَّهَ : تعاىل وقال ، { بِيَمِينِهِ

:  وسلم  هيعل  هللا  صلى عنه الصحيح ويف. اآلية  هِنَّ{}تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِ   ،}وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم{: تعاىل
 والعظمة،  الكربايء تعاىل فلله( عذبته منهما واحداً  انزعين  فمن إزاري، والعظمة ردائي الكربايء :يقولهللا  إن)

 .    كنههما  بلغيُ  وال قدرمها رقدَّ يُ  ال اللذان الوصفان
  لهالج جل فيستحق هللا معظَّ يُ  كما  معظَّ يُ  أن اخللق من أحد يستحق ال أنه تعاىل  عظمته معاين من: الثاين النوع 

  ،  له والذل وحمبته   ، معرفته يف اجلهد ببذل وذلك   وجوارحهم، ، وألسنتهم بقلوهبم، يعظموه أن عباده من
  ومن. وعبوديته بشكره اجلوارح وقيام عليه، ابلثناء اللسان وإعمال منه،  واخلوف لكربايئه،  واخلضوع له، واالنكسار

  حرمه ما تعظيم تعظيمه ومن. كفريُ  فال شكرويُ  نسى،يُ  فال ذكرويُ  عصى،يُ   فال فيطاع تقاته، حق تقىيُ  أن تعظيمه
}ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ  : تعاىل وقال,   [ 32}ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب{]احلج: : وأعمال ومكان زمان من وشرعه

 .   شرعه أو خلقه مما  شيء على عرتضيُ  ال أن تعظيمه  ومن .[ 30]احلج: حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ{ 
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 -من أمساء هللا تعاىل: 
 البصري  -١١
 السميع  -١٢

ورد اسم هللا البصري يف آايت كثرية يف القرآن عدها بعضهم أكثر من مخسني آية ومنها اية االسراء " إنه  
ويف  رسال ومن الناس إن هللا مسيع بصري " هو السميع البصري "واية احلج " هللا يصطفي من املالئكة 

 الصحيحني " إنكم ال تدعون أصما وال غائبا إنكم تدعون مسيعا بصريا " 
 الذي أحاط بصره جبميع املبصرات يف أقطار األرض والسموات حىت أخفى ما يكون فيها   ومعىن البصري :

 وسراين  والظاهرة، الباطنة أعضائها ومجيع اء،الظلم الليلة يف الص ماء الصخرة على  السوداء النملة دبيب فريى
  اختالف على النبااتت  ومجيع وعروقها، األشجار أغصان يف املياه  سراين ويرى الدقيقة، أعضائها يف القوت 
ت  من فسبحان. ذلك  من وأصغر والبعوضة والنحلة النملة عروق نياط  ويرى ودقَّتها، وصغرها أنواعها  العقول حتري 

 ويرى والغائب، واحلاضر والشهادة، ابلغيب،  وخربته ولطفه، عظمته، وكمال صفاته، متعلقات وسعة عظمته، يف
إِنَّهُ هُوَ    . وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِين  . }الَّذِي يَرَاكَ حِنيَ تَقُوم: تعاىل قال  اجلنان،  وحركات  األجفان، وتقلبات  األعني، خياانت 

, أي مطلع وحميط علمه وبصره }وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد{,  األَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور{ ةَ  }يَعْلَمُ خَائِنَ ,    السَّمِيعُ الْعَلِيم{ 
 ومسعه جبميع الكائنات.  

  ادة وهلذا كان اإلخالص من أجل العبادات النه يتحقق فيه معرفة معاني أمساء اهلل وصفاته فإذا علمت أن اهلل يراك ويسمعك سبحانه جعلت العب 

 صة له  خال 

 عيوبنا  اسرت اللهم والذنوب  املعاصي  يف الوقوع حال املذنبني  العاصني نفوس يف العظيم املعىن هذا جتلى فهل
 .آمني النصوح التوبة  وارزقنا عوراتنا واحفظ

 والسميع : فالسميع الذي أحاط مسعه جبميع املسموعات 
يقرن هللا بني صفة السمع والبصر فكل من السمع والبصر حميط   اً ماوكثري   (   وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِريً )قال تعاىل :   

, , فكل ما يف العامل العلوي والسفلي من األصوات يسمعها سرَّها وعلنها وكأهنا  جبميع متعلقاته الظاهرة والباطنة 
السر د , و البعيلديه صوت واحد , ال ختتلط عليه األصوات , وال ختفى عليه مجيع اللغات , والقريب منها و 

}قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي  ,  }سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَار{والعالنية عنده سواء  
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تبارك الذي وسع   , قالت عائشة رضي هللا عنها: رَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِري{ حَاوُ عُ تَ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَ 
مسعه األصوات , لقد جاءت اجملادلة تشتكي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان يف جانب احلجرة , وإنه  

 " اآلية .   جهايف زو قد مسع اهلل قول اليت جتادلك  ليخفى عليَّ بعض كالمها , فأنزل هللا :"  
 ه تعاىل نوعان : عُ ومسَْ 

 : مسعه جلميع األصوات الظاهرة والباطنة اخلفية واجللية وإحاطته التامة هبا . النوع األول
إن ربي لسميع  : مسع اإلجابة منه للسائلني والداعني والعابدين فيجيبهم ويثيبهم ومنه قوله تعاىل: "  النوع الثاين

 استجاب .ع هللا ملن محده (( أي " , وقول املصلي )) مس الدعاء 
احلسن أما اجلهر ابلفسوق والعصيان فهذا حال أهل  لإذا علم هذا كان األوىل ابلعباد أن ال يقولوا إال القو 

ذالن الذين يبارزون هللا ابملعاصي وقد علم من أحوال األمم السابقة أن من عصى هللا أخذه أخذ عزيٍز مقتدر اخل
القطر قال تعاىل :  عصاة بين آدم إذا اشتدت هبم السنة وأمسك تلعن البهائم  ه هللا : إنن جماهد رمحويف األثر ع

 .  [ 41سَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون{]الروم: }ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَ 
 قوله الذكر حلص ل خرياً كثرياً   ه ( واستحضر اسم هللا السميع حال) مسع هللا ملن محدلو أتمل العبد هذا الذكر 

 اللهم انفعنا مبا علمتنا وزدان علماً وعمالً آمني . 
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 -من أمساء هللا احلسىن : 
 العزيز   -١٣
 القدير   –١٤
 القادر  –١٥
 املقتدر  –١6
 القوي .  –١7

شامل العزة فمعاين العزة الثالثة كلها كاملة هلل سبحانه كامل القوة عظيم القدرة  هذه األمساء معانيها متقاربة فهو
 العظيم فما شاء كان ومامل يشأ مل يكن وال حول وال قوة إال به . 

قوة املخلوقات وإن  ب إليه نسَ العظيم الذي ال تُ  وصفهالقوي املتني , وهي عزة القوة الدال عليها من أمسائه  -1
, وقال عز وجل: {   }وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيموقال:  , }إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِني{ :  هللا تعاىلمت . قال ظُ عَ 

:  . وقال تعاىل { يُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ سَكُمْ شِيَعاً وَ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِ }قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن  
 . فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر{  . }إِنَّ الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر :. وقال عز وجل  }وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا{

ه فيضرونه , وال نفعه فينفعونه , بل  فال حيتاج إىل أحد وال يبلغ العباد ضر   وعزة االمتناع فإنه هو الغين بذاته , -2
 هو الضار النافع املعطي املانع . 

 انه وتعاىل .وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات , فهي كلها مقهورة خاضعة له سبح -3
نُت خلَف رسولِّ هللاِّ  كعباس فقال:  وهلذا علم النيب عليه أفضل الصالة وأمت التسليم حرب هذه األمة عبد هللا ابن 

كلماٍت : احَفظِّ هللاَ حيَفْظك ، احَفظِّ هللاَ جتِّْده جُتاَهك ، إذا   أعل ُِّمك  إين صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يوًما قال اي غالُم ، 
 ينفعوك شيٍء ، ملينفعوك ب أن األمَة لو اجتمعْت على أنَّ  فاسألِّ هللَا ، وإذا استعْنَت فاستعِّْن ابهللِّ ، واعلمْ سألَت 

يُضرُّوك بشيٍء مل يُضروك إال بشيٍء قد كتبه هللاُ عليك ، )   أن إال بشيٍء قد كتبه هللاُ لك ، وإنِّ اجتمعوا على
 .  صحيح  2516  |سنن الرتمذي : (  رُفَِّعتِّ األقالُم وَجفَّتِّ الصُُّحفَ 

ا عبادي إني حرمت الظلم على "ي  يقول هللا: أنه قال عليه وسلم عن النبي صلى هللا وجاء يف احلديث الصحيح عن ايب ذر رضي هللا عنه 

كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي! كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا  فال تظالموا، يا عبادي نفسي وجعلته بينكم محرًما

إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! إنكم تخطئون  عبادي! كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي!

فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد  ب جميعًابالليل والنهار وأنا أغفر الذنو

كم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي! لو أن أولكم ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي! لو أن أول
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إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا  خركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئًاوآ

 مسلم في صحيح خرجه اإلمام فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه مالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيًرا،عبادي! إنما هي أع
 وهلذا كانت ال حول وال قوة إال ابهلل كنز من كنوز اجلنة  

هللا إال بعصمته وال قوة  ألن معناها : ال حول يف دفع الشر وال قوة يف حتصيل اخلري إال ابهلل وال حول عن معصية
قال ابن القيم يف الوابل 23حتصيل اخلري إال ابهلل .   على طاعته إال مبعونته وقيل ال حول يف دفع الشر وال قوة يف

فليبادر من سيقدم على أمر صعب أو "هلا أثر عجيب يف معاانة األشغال الصعبة وحتمل املشاق :"2٤الصيب 
الدينا ومن و كنز من كنوز اجلنة رزقنا هللا واايكم الفردوس األعلى من اجلنة وو شغل شاق هبذا الذكر العظيم الذي ه

 حنب .
احلرص على قول هذا الذكر العظيم ) الحول وال قوة إال ابهلل ( ليكون هلم خري معني  اجلميع إذا تقرر هذا فعلى 

 األايم الصعبة . وفق هللا اجلميع وسددهم آمني . حتمليف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ح صحيح مسلم للنووي . انظر شر  23
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 -اء هللا تعاىل: مسأمن 
 احلميد   -١8

   -:25ذكر ابن القيم رمحه هللا إن هللا محيد من وجهني 
 واألرض األولني منهم واآلخرين  / أن مجيع املخلوقات انطقة حبمده فكل محد وقع من أهل السموات 1

  األزمان لتتسلس  حيثما ومقد راً  مفروضاً  كان  بل منهم يقع مل محد  وكل واآلخرة، الدنيا يف منهم يقع محد وكل
  فإن   إحصاٍء، وال عدٍ   غري من الوجود نظري وميأل والسفلي، العلوي العامل كله  الوجود ميأل محداً  األوقات، واتصلت

  والباطنة،  الظاهرة النعم عليهم وأسدى ورزقهم،  خلقهم، الذي هو هللا  أن منها : كثرية  وجوه من مستحقة تعاىل هللا
 فيستحق هو، إال   الشرور يدفع  وال هللا،  فمن نعمة من ابلعباد فما  واملكاره، النقم همعن وصرف  والدنيوي ة،  الدينية
 .اللحظات  بعدد ويشكروه عليه يثنوا وأن األوقات، مجيع  يف حيمدوه أن منهم
 لةاجللي والنعوت  واحملامد واملدائح العليا، الكاملة والصفات  احلسىن األمساء من له ما على حيمد أنه: الثاين الوجه

 أكمل عليها يستحق صفاته من صفة فكل   وأعظمها، أكملها الصفة تلك  من وله كمال  صفة كل    فله اجلميلة،
  ألهنا ألفعاله؛ احلمد وله  لصفاته، احلمد وله لذاته، احلمد فله املقدسة، األوصاف جبميع فكيف والثناء،  احلمد
 على  احلمد  وله ،  احلمد كمال  عليها يستحق اليت واحلكمة العدل أفعال وبني واإلحسان، الفضل أفعال بني دائرة

  محده  وتفاصيل واآلخرة، األوىل يف اجلزاء وأحكام الشرعي ة،  وأحكامه القدري ة، أحكامه وعلى شرعه، وعلى خلقه،
 .األقالم حُتصيها وال األفكاُر،  هبا  حُتيط ال عليه حُيمد وما

أُمََّتك  ليلَة ُأْسرَِّي يب ، فقال : اي حممُد أقريءْ  إبراهيمَ  قيتُ لوهلذا كان من أعظم الذكر احلمد هلل . ففي احلديث : 
ُْهْم أنَّ اجلنَة طيبُة الرتبةِّ ، عذبُة املاءِّ ، و أهنا قيعاٌن ، غراُسها سبحاَن هللاِّ ، و احلمُد هللِّ   ، وال مين السالَم ، و َأْخربِّ

 . إلَه إال هللاُ ، و هللاُ أكربُ 
  105 : لصحيحةالسلسلة ا : أللباينذكره ا 

 فَمنْ ( .  أكربُ  وهللاُ  ،  هللاُ  إالَّ  إَلهَ  وال ،  هللِّ  احلمدُ  و  ،  هللاِّ  ُسبحانَ : )  ربًعاأ الكالمِّ  مِّنَ   اْصطََفى هللاَ   إِّنَّ وحديث : 
  فمثلُ  ؛ (  أكربُ  هللاُ : )  قال وَمنْ  ،  َسي َِّئةً  عِّْشُرونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ،  حسنةً  عِّْشُرونَ  لهُ  ُكتِّبَ   ؛(  هللاِّ  ُسبحانَ : )  قال

هِّ  قَِّبلِّ  من(  اْلَعاَلمِّنيَ   َرب ِّ  لِلَِِّّّ  احْلَْمدُ : )  قال وَمنْ  ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  هللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال: )  قال وَمنْ  ، ذلكَ   ُكتَِّبتْ   ؛ نفسِّ
 155٤/الرتغيب صحيح   ( . َسي َِّئةً  ثالثُونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ، حسنةً  ثالثُونَ  لهُ 

 
 9ص/طريق الهجرتين  25
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 -من أمساء هللا تعاىل : 
 احلليم   -١9

 والعصيان أي الذي له احللم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 
}إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ أَن تَزُوالَ وَلَئِن    هو اسم تكرر وروده يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع , قال تعاىل: و 

}وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي    وقال هللا تعاىل: .[41انَ حَلِيمًا غَفُورًا{]فاطر: دِهِ إِنَّهُ كَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْ 

عَلِيمًا    }وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  وقال تعاىل :,  [ 235أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم{]البقرة: 

 . [51حَلِيمًا{]األحزاب: 

ومعناه : أي : الذي ال يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوهبم ومعاصيهم , يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه 
, وهو حيلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل وال يعجل , ويوايل النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوهبم وزالهتم , فيحلم 

 عصياهنم , وميهلهم كي يتوبوا , وال يعاجلهم ابلعقوبة كي يُنيبوا ويرجعوا . ب عن مقابلة العاصني
}أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي األَرْضِ  وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة ال عن عجز , قال هللا تعاىل: 

 مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَ فِي األَرْضِ إِنَّهُ  دَّ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَ 

 . [ 44كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا{]فاطر:
وقد أخرب سبحانه عن حلمه أبهل املعاصي والذنوب وأنواع الظلم أبنه لو كان يؤاخذهم بذنوهبم أوالً أبول ملا أبقى 

}وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى    ض من دابة , كما قال سبحانه: ر ر األظهعلى 

}وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ   :وقال تعاىل, [61يَسْتَقْدِمُون{]النحل:أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ الَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ  

 . [ 58يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئاِلً{]الكهف:
ومعاداة ألوليائه  طه واجتهاد يف خمالفته وحماربة دينه , فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه , ووقوع يف مساخ

أيب هريرة رضي هللا  ليهم أنواع الطيبات, ويرزقهم ويعافيهم , )كما يف الصحيح( من حديث حيلم عليهم , ويسوق إ
 ,  عنه , عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال:) يشتمين ابن آدم , وما ينبغي له أن يشتمين 

 إن يل ولداً , وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدين كما بدأين ( .  فقوله: ويكذبين , وما ينبغي له , أما شتمه 
ويف )الصحيحني( من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه , عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) ليس 

 على أذى مسعه من هللا , إهنم ليدعون له ولداً , وإنه ليعافيهم ويرزقهم (.  أصربَ  أحٌد أو ليس شيءٌ 
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ابن القيم رمحه هللا : ) وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشامت املكذب , ويعافيه ويدفع عنه , ويدعوه ل قا
حواله , ويؤهله إلرسال إىل جنته , ويقبل توبته إذا اتب إليه , ويبدله بسيئاته حسنات , ويلطف به يف مجيع أ

 رسله , وأيمرهم أبن يلينوا له القول ويرفقوا به (. 
}اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  كم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه يف األرض وإفساده للخلق , قال تعاىل: ذل ومن

 . [44-43  ى{]طه: فَقُوالَ لَهُ قَوْالً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ   . طَغَى

}لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ    ح هلم أبواهبا قال تعاىل:بوا له الولد حيث دعاهم للتوبة , وفتسَ وحلمه سبحانه ابلذين نَ 

اللّهِ    أَفاَلَ يَتُوبُونَ إِلَى   . يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمثَالِثُ ثَالَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِالَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا  

 . [ 74-73  هُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم{]املائدة: وَيَسْتَغْفِرُونَ 
نهم  وحلمه سبحانه أبصحاب األخدود وهم قوم من الكفار , كان عندهم قوم مؤمنون , فراودوهم للدخول يف دي

على النار , فمن  جوا فيه انراً , مث فتنوا املؤمنني وعرضوهم وداً يف األرض أجَّ , فامتنعوا , فشق الكفار ُأخدُ 
تنع قذفوه يف النار , وهذا يف غاية احملاربة هلل وألوليائه املؤمنني , ومع هذا كله استجاب هلم أطلقوه , ومن ام

مَ وَلَهُمْ عَذَابُ  لَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّ }إِنَّ ا  دعاهم سبحانه للتوبة . قال تعاىل:

 . [ 10الْحَرِيق{]الربوج:
 قال احلسن البصري رمحه هللا : انظروا إىل هذا الكرم واجلود , قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إىل التوبة واملغفرة . 
حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على األرض , وإمساكه هلما أن تزوال مع كثرة ذنوب بين آدم  ومن 

نَّهُ كَانَ  }إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ أَن تَزُوالَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِ قال تعاىل:  ومعاصيهم , 

 . [41غَفُورًا{]فاطر:  حَلِيمًا 

, ومتام رمحته , وسعة حلمه  بن سعدي رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية: خيرب تعاىل عن كمال قدرته اقال العالمة 
ض عن الزوال فإهنما لو زالتا ما أمسكهما أحد من اخللق ولعجزت ومغفرته , وأنه تعاىل ميسك السموات واألر 

قضى أن يكوان كما وجدا , ليحصل للخلق القرار والنفع واالعتبار, وليعلموا  قدرهتم وقواهم عنهما , ولكنه تعاىل
ما به متتليء قلوهبم له إجالال وتعظيما , وحمبة وتكرميا , وليعلموا كمال حلمه  من عظيم سلطانه , وقوة قدرته 



39 
 

أذن لألرض البتلعتهم ,  وعدم معاجلته للعاصني , مع أنه لو أمر السماء حلصبتهم , ولو ومغفرته إبمهال املذنبني 

 , [41}إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا{]فاطر:   ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه

,  [59}لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَالً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيم{]احلج:  اقرتن امسه تبارك ) احلليم ( ابلعليم يف قوله تعاىل : د وق

 واقرتن ابلشكور .[263م{]البقرة: }قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِي  ابلغين يف قوله:واقرتن 

 . [ 17{]التغابن: }إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم  يف قوله تعاىل: 

 . [ 235وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيم{]البقرة:   وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ   }   واقرتن ابلغفور يف قوله : 

وعن غىن عنهم , فال تنفعه طاعة من أطاع وال تضره  ابلعباد وأعماهلم ,   تهويف هذا داللة على أن حلمه عن إحاط
يتجاوز  أنه ن مغفرة ميشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب العظيم , و أنه   هن شكر ممعصية من عصى , و 

ئب املنيب مهما عظم إمثه وكرب جرمه , فما أعظم حلمه , وما أوسع فضله . وما أجزل عطاَءه وَمنَّه , فلله عن التا
 نا ويرضى . ربُّ  باركاً فيه كما حيبُّ د شكراً , وله املن فضالً , محداً كثرياً طيباً مُ احلم

في احلديث : استحيوا من هللا   حق احلياء فن يستحوا من هللاأوإذا تقرر هذا املعىن يف نفوس اخللق كان حري هبم 
احلياء قلنا: اي رسول هللا إانَّ لنستحيي واحلمد هلل , قال: ليس ذاك , ولكنَّ االستحياء من هللا حقَّ احلياء أن   حقَّ 

نيا , فم  ن فعل حتفظ الرَّأس وما وعى وحتفظ البطن وما حوى ولتذكر املوت والبلى , ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدُّ
( واللفظ له ,  2٤58) اخرجه الرتمذي  2٤58-. صحيح الرتمذي  ذلك فقد استحيا يعين: من هللا حقَّ احلياء

 (3671وأمحد ) 
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 -من أمساء هللا تعاىل : 
 العفو  -٢0
 الغفور  -٢١
 الغفار  -٢٢

ضطر إىل عفوه ومغفرته  د مأح لأي الذي مل يزل وال يزال ابلعفو معروفاً وابلغفران والصفح عن عباده موصوفاً فك

}وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ   كما هو مضطر اىل رمحته وكرمه وقد وعد ابملغفرة والعفو ملن أتى أبسباهبا قال هللا تعاىل: 

لَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  مَّ بُغِيَ عَ عُوقِبَ بِهِ ثُ }ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا   , وقال تعاىل:   [82وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{]طه: 

, وقال   [ 99}فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا{]النساء:  وقال تعاىل:   [ 60لَعَفُوٌّ غَفُور{]احلج: 

} يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء   , وقال تعاىل:  [73 اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا{]األحزاب: مِنَاتِ وَكَانَ نيَ وَالْمُؤْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ  }  تعاىل:

 . [160]البقرة:   { وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيم} , وقال تعاىل:  [ 14وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا{]الفتح:

: هو الذي ميحو السي ِّئات , الغفور , ولكنه أبلغ منه ؛ فإن الغفران  ويتجاوز عن املعاصي , وهو قريب من والعفو 
رت , والعفو ينيبء عن احملو , واحملو أبلغ من السرت , وهذا حال االقرتان , أما حال انفرادمها فإن كل  ينيبء عن الس ِّ

 واحد منهما يتناول معىن اآلخر . 
عاء ابلعفو واملغفرة والصرب على وبة النصوح واحلسنات املاحيات والدلى العباد التعرض ملغفرة هللا ابلتلذا كان ع

فرح ربنا بتوبة عبده تذكر أقدار هللا والصرب عن املعاصي والصرب على الطاعات فكلها أسباب ملغفرة الذنوب مع 
 فرحاً يليق جبالله وعظمته سبحانه . 

آانء الليل والنهار ,   ل آاثر ذلك ومتعلقاته تشمل اخلليقةم ذاته ال يكون إال كذلك , وال تزاوالعفو واملغفرة من لواز 
ابلصفح والغفران   و , فهو سبحانه مل يزل وال يزال ابلعفو والتجاوز معروفاً,كلها فعفوه ومغفرته وسعت املخلوقات  

 .  [99وًّا غَفُورًا{]النساء: للّهُ عَفُ }وَكَانَ ا  , وقال تعاىل:  [ 43نساء: }إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا{]ال موصوفاً , قال تعاىل:  
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 والتقصري الواقع من اخللق يقتضي العقوابت املتنوعة , ولكن عفو هللا ومغفرته  تدفع هذه املوجبات والعقوابت 

 اللَّهَ كَانَ  ى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَ }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى  

, وهذا من كمال عفوه , فلوال كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر األرض من دابة   [ 45بِعِبَادِهِ بَصِريًا{]فاطر:
سَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ الَ  مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّ   اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا }وَلَوْ يُؤَاخِذُ  ومثلها قوله تعاىل :  

 . [61يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ يَسْتَقْدِمُون{]النحل:
هللا عنه , قال: قال رسول هللا   ومن هذا الباب ما ورد يف  )الصحيحني( من حديث أيب موسى األشعري رضي

ه من هللا , إهنم ليدعون له ولداً , وإنه  عَ أصرب على أذى مسِّ  –أو ليس شيء  -) ليس أحدٌ  : صلى هللا عليه وسلم
 ليعافيهم ويرزقهم (. 

 وعفوه تعاىل نوعان : 
النوع األول: عفوه العام عن مجيع اجملرمني من الكفار وغريهم . بدفع العقوابت املنعقدة أسباهبا , واملقتضية لقطع 

عليهم النعم  نه ابلسَّب ِّ والشرك وغريها من أصناف املخالفات , وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرُّ النعم عنهم , فهم يؤذو 
 يهم من نعيمها ومنافعها وميهلهم وال يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه . الظاهرة والباطنة ويبسط هلم الدنيا , ويعط

اعني والعابدين , واملصابني ابملصائب احملتسبني والنوع الثاين: عفوه اخلاص ومغفرته اخلاصة للتائبني واملستغفرين والد  
فإن   –حبها تردد وال إصرار وهي اخلالصة لوجه هللا العامة الشاملة اليت ال يص –توبة نصوحاً , فكل  من اتب إليه 

أَسْرَفُوا  }قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ  :هللا يغفر من أي ذنب كان , من كفر وفسوق وعصيان , وكلها داخلة يف قوله تعاىل

 . [ 53فُورُ الرَّحِيم{]الزمر: الَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَ عَلَى أَنفُسِهِمْ  

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة يف قبول هللا التوبة من عباده من أي ذنب كان , وكذلك االستغفار  
 ااي ابن آدم إنك م: ( سبه , ويف احلديث القدسي , قال هللا تعاىلحبصل به من مغفرة الذنوب والسيئات د حياجملر 

بلغت ذنوبك عنان السماء , مث استغفرتين  لوان فيك وال أابيل , اي ابن آدم دعوتين ورجوتين غفرُت لك ما ك
ك بقراهبا مغفرة ( يئاً ألتيتُ  مث لقيتين ال تشرك يب شأتيتين بقراب األرض خطااي غفرُت لك وال أابيل, اي ابن آدم لو

 . . رواه الرتمذي  
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نَاتِ  إِنَّ الْحَسَ }   : نات واألعمال الصاحلة تكفر السيئات واخلطااي , قال تعاىلوكذلك من عفوه سبحانه أن احلس 

 .اه أمحد والرتمذي واحلاكم وغريهمو , ويف احلديث : ) وأتبع السيئة احلسنة متحها ( ر  [114{]هود: يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ 

وكذلك من عفوه أن املصائب اليت تصيب العبد يف نفسه أو ولده أو ماله تكف ِّر سيئاته , خصوصاً إذا احتسب 
 ثواهبا وقام بوظيفة الصرب أو الرضى . 

ه , فيشرح صدره  ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربَّه ابلعظائم واجلرائم فيلطف به ربه , وحيل عليه عفو 
متابه , بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا اتب مع أنه غين محيد , ال تنفعه طاعة من أطاع ,   للتوبة , ويتقبل منه

 وال تضره معصية من عصى . 
( من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه , عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )    روى مسلم يف ) صحيحه

 اً بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته أبرض فالة , فانفلتت منه , وعليها طعامههلل أشدُّ فرح
كذلك إذ هو هبا قائمة عنده    ينا هوب, ف راحلته نموشرابه , فأيس منها , فأتى شجرة فاضطجع يف ظل ِّها قد أيس 

 ب ك , أخطأ من شدة الفرح (. : اللهم أنت عبدي وأان ر -من شدة الفرح  –, فأخذ خبطامها , مث قال 
وال سيما مع جماهدة   علَم العبد هبذه األمساء العظيمة ابب عظيم لنيل عايل املقامات , وينبغي هنا أن يعلم أنَّ 

الن فس على حتقيق مقتضياهتا من لزوم االستغفار , وطلب العفو , ودوام التوبة , ورجاء املغفرة , والبعد عن القنوط 
عظم اجلرم , والعبد و نوب, فهو سبحانه عفو غفور ال يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وتعاظم غفران الذ

 فو ربَّه , راجياً غفرانه . على خري عظيم ما دام طالباً ع
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  (صحيحهما)وأتمل يف هذا املقام ما رواه البخاري ومسلم يف 

) أذنب عبٌد ذنبا , فقال : اللهم اغفر يل ذنيب , فقال تبارك وتعاىل:  :يه عن رب ِّه عز وجل قالوسلم فيما حيك
أنَّ له راب يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب . مث عاد فأذنب , فقال: أي رب ِّ اغفر يل ذنيب ,   أذنب عبدي ذنباً , فعلم

وأيخذ ابلذنب . مث عاد فأذنب فقال: أي رب ِّ  فقال تبارك وتعاىل: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له راب يغفر الذنب 
ً ي غفر الذنب وأيخذ ابلذنب , اعمل ماشئت اغفر يل ذنيب , فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أنَّ له رابَّ

 فقد غفرُت لك ( أي ما ُدمَت اتئباً أو اهاً منيباً. 
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أتى أبسباهبا , كما قال   ن , وقد وعد ابملغفرة والعفو ملوأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة , ومل يزل وال يزال عفًّوا غفوراً 

 . [ 82 صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{]طه: }وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سبحانه:  

 م. اللهم ُمنَّ علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك , وتب علينا إنك أنت التواب الرحي

سألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل , واآلخرة , اللهم إين ا الدنيا ية يف سألك العفو والعافاللهم إين ا
وأعوذ ومن فوقي ي وعن مييين وعن مشايل لفاللهم اسرت عورايت وآمن روعايت , اللهم احفظين من بني يدي ومن خ

 بعظمتك أن أغتال من حتيت ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا آمني .
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 - تعاىل: اء هللا من أمس
 العليم   -٢٣
 اخلبري  -٢٤

إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ   } , وقال تعاىل: [ 18}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِري{]األنعام: قال تعاىل: 

 .  [75عَلِيم{]األنفال: 

, ونعوته  كنات, فيعلم تعاىل نفسه الكرمية ابلواجبات , واملمتنعات , واملم  احمليط علمه بكل شيء : فهو العليم
املقدسة , وأوصافه العظيمة , وهي الواجبات اليت ال ميكن إال وجودها, ويعلم املمتنعات حال امتناعها, ويعلم ما 

وقال تعاىل: .   [ 22لَّهُ لَفَسَدَتَا{]األنبياء: }لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ ال يرتت ب على وجودها لو ُوجدت.كما قال تعاىل: 

 فهذا .  [ 91 عَلَى بَعْضٍ {]املؤمنون: }مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَالَ بَعْضُهُمْ 

جه الفرض والتقدير ,  عنها لو ُوجدت على و  ره مبا ينشأوشبهه من ذكر علمه ابملمتنعات اليت يعلمها , وإخبا
ض احلكمة إجياده ,  مل يوجد مما مل تقتويعلم تعاىل املمكنات , وهي اليت جيوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما 

فهو العليم الذي أحاط علمه ابلعامل العلوي والسفلي , ال خيلو عن علمه مكان وال زمان , ويعلم الغيب والشهادة  

, والنصوص يف     [75} إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم{]األنفال:واخلفي   . قال هللا تعاىل:  , والظواهر والبواطن , واجللي  

إحصاؤها , وأنه ال يعزب عنه مثقال هللا وتفصيل دقائق  معلوماته كثرية جداً ال ميكن حصرها وال  ذكر إحاطة علم
ال يغفل وال ينسى , وأن علوم اخلالئق على  ذرة يف األرض وال يف السماء , وال أصغر من ذلك وال أكرب , وأنه

ىل قدرة هللا مل يكن هلا  اُهم إذا نسبت كما أن ُقَدرَ سعتها وتنوعها إذا نسبت إىل علم هللا اضمحلت وتالشت ,  
 وأقدرهم على مامل يكونوا عليه قادرين .   نسبة إليها بوجٍه من الوجوه , فهو الذي علمهم مامل يكونوا يعلمون , 

ط جبميع العامل العلوي والسفلي , وما فيه من املخلوقات: ذواهتا , وأوصافها , وأفعاهلا , ومجيع  علمه حمي وكما أن 
, فهو يعلم ما كان وما يكون يف املستقبالت اليت ال هناية هلا , ومامل يكن لو كان كيف كان يكون , ويعلم  أمورها

ييهم , قد أحاط علمه أبعماهلم كلها: خريها وشرها ,  أحوال املكلفني منذ أنشأهم وبعد ما مُييتهم وبعد ما حيُ 
 وجزاء تلك األعمال وتفاصيل ذلك يف دار القرار.
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أن هللا تعاىل هو الذي أحاط علمه ابلظواهر والبواطن , واإلسرار واإلعالن , وابلواجبات ,  واخلالصة 
احلاضر, واملستقبل , فال خيفى عليه شيء  واملستحيالت , واملمكنات , وابلعامل العلوي , والسفلي , وابملاضي , و 

 من األشياء . 
ن: إنه تعاىل يعلم الكليات دون اجلزئيات ؛ فإنه إمنا  : وقد يقولو 26قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل

ل  يعلمها على وجه كلي ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعُله وقوهلم يعلم نفسه ومفعوالته حق كما قا

يعلم األعيان املعينة جهل  , لكن قوهلم مع ذلك: إنه ال   [ 14}أَالَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِري{]امللك:  تعاىل:

وتناقض فإن نـَف َسه املقدسة ُمَعيـََّنة واألفالك ُمَعيـََّنة وكل موجود معني فإن مل يعلم املعينات مل يعلم شيئاً من  
إمنا تكون كليات يف األذهان ال يف األعيان فمن مل يعلم إال الكليات مل يعلم شيئاً من كليات إذ ال املوجودات ,
 .  هللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً . اهـتعاىل املوجودات.

والرد عليهم معروف فاهلل سبحانه أثبت علمه ابألمور كلها ومنها أيضاً أن هللا كتب كل شيء يف اللوح احملفوظ  
  حديث القلم وهذا يدل على علمه سبحانه وتعاىل ابجلزئيات. كما يف

 ويقولون يعلم الكليات دون اجلزئيات .  خالفاً للفالسفة الذين ينكرون علم هللا ابجلزئيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٥9٥/  ١٢يف الفتاوى  26
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 -من أمساء هللا : 
 الغين   -٢٥

غين جلميع خلقه غىًن فله الغىن التام املطلق من كل الوجوه وهقال الشيخ ابن سعدي  رمحه هللا يف تفسريه: 
ُ
و امل

 واحلقائق اإلميانية .  خلواص خلقه مبا أفاض على قلوهبم من املعارف الرابنية عاماً واملغين

, وقال   [ 133}وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ {]األنعام: وقد ورد هذا االسم يف مثانية عشر موضعاً من القرآن, قال تعاىل: 

}لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ   ل تعاىل:, وقا [ 15فُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد{]فاطر: اسُ أَنتُمُ الْ }يَاأَيُّهَا النَّ  تعاىل:

يع  فهو تبارك وتعاىل الغين بذاته , الذي له الغىن التام املطلق من مج .[26وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد{]لقمان: 

كن إال أن يكون  نقص بوجه من الوجوه , وال مي  الوجوه واالعتبارات , لكماله وكمال صفاته اليت ال يتطرق إليها
غنيًّا ؛ ألن غناه من لوازم ذاته , فكما ال يكون إال خالقاً رازقاً رحيماً حمسناً؛ فال يكون إال غنياً عن مجيع اخللق, 

ميكن أن يكونوا كلهم إال مفتقرين إليه من كل وجه , ال يستغنون عن ال حيتاج إليهم بوجه من الوجوه , وال 
عبيد له , مقهورون بقهره  العامة واخلاصة طرفة عني , وكل من يف السموات واألرض  إحسانه وكرمه وتدبريه وتربيته

 رة . , مصرفون مبشيئته , لو أهلكهم مجيعاً مل ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإهليته مثقال ذ
من أهل األرض كلهم مجيعاً ما زاد آني , وال تضره معصية العاصني لو فمن كمال غناه أنه ال تنفعه طاعة الطائع

} وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  ذلك يف ملكه شيئاً , ولو كفروا مجيعاً مل ينقص ذلك من ملكه شيئاً , قال تعاىل: 

مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  وَ , وقال تعاىل:}   [ 40غَنِيٌّ كَرِيم{]النمل:  وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي 

}    , وقال تعاىل: [ 6} فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد{]التغابن:   .وقال تعاىل:  [ 6الْعَالَمِني{]العنكبوت:

 . [ 8جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد{]إبراهيم: إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي األَرْضِ  

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجن كم كانوا على أتقى قلب  ويف احلديث القدسي  يقول هللا تعاىل: ) اي
كم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم زاد ذلك يف ملكي شيئاً , ولو أن أولكم وآخركم وإنس  رجل منكم ما

عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين (   نقص ذلك من ملكي شيئاً ( , وقال:) ايما 
 رواه مسلم .
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ومن كمال غناه أن إنفاق املنفقني وبذل الباذلني يف سبيله وابتغاء مرضاته ال ينفعه بشيء, وكذلك شحُّ  

}وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن  ل البخالء ال يضره شيئاً , قال هللا تعاىل: الش حيحني وخب

مَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  الَّذِينَ آ   }يَاأَيُّهَا  , وقال تعاىل:  [ 38لَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ الَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُم{]حممد: تَتَوَ 

نَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ  وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ األَرْضِ وَالَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُو 

 .  [ 267حَمِيد{]البقرة: 

ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعاىل عن النقائص والعيوب , فمن نسب إليه تعاىل نقصاً فقد نسب إليه ما ينايف 
.ومن كمال غناه  [68اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي {]يونس: }قَالُواْ اتَّخَذَ   غناه , قال تعاىل:

إذ كيف يسوَّى الرتاب برب األرابب , وكيف يسوى الفقري ابلذ ات ,  تعاىل عن الشركاء واألنداد ؛ تنزهه تبارك و 
الذي ليس له من ذاته إال العدم ؛ ابلغين ابلذ ات , القادر    , العاجز ابلذات , احملتاج ابلذات , ابلذات يف الض ع

وكماله املطلق التام من لوازم ذاته , وكيف ابلذ ات , الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورمحته 
كَفَرَ الَّذِينَ  }لَّقَدْ   هللا تعاىل: يسوى العبيد مبالك الرقاب , الذي مجيع رقاب العبيد حتت قبضته وطوع تدبريه , قال

رَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي األَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ  قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَ 

 .   [ 17ا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير{]املائدة: رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَ 
ويعدهم عند ذلك ابإلجابة مهما عظم السؤال , وأيمرهم  قت , أنه يدعو عباده إىل سؤاله كل  و  ومن كمال غناه

بعبادته ويعدهم ابلقبول واإلاثبة , وهو تبارك وتعاىل واسع الفضل , جزيل النوال , وقد آاتهم من كل ما سألوه ,  
 وأعطاهم كل ما أرادوه ومتنوه . 

د واحد فسألوه كل ما تعلقت صعي ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات واألرض وأول اخللق وآخرهم يف
أو لكم  نبه مطالبهم فأعطاهم سؤهلم مل ينقص ذلك مما عنده , ففي احلديث القدسي يقول تعاىل: ) اي عبادي لو أ

وآخركم وإنسكم و جن كم , قاموا يف صعيد واحد , فسألوين , فأعطيُت كلَّ إنسان مسألته , ما نقص ذلك مما  
 أدخل يف البحر( رواه مسلم . إذا عندي , إال كما ينقص املخيط
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ومن كمال غناه العظيم الذي ال يقدر قدره وال ميكن وصفه ما يبسطه تبارك وتعاىل على أهل اإلميان يف جن ات 
النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب املنن مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 . [ 17فِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون{]السجدة: أُخْ }فَالَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا  

نفسه , من عرف ربه ابلغىن املطلق عرف نفسه ابلفقر املطلق ,  قدر فمن عرف ربَّه هبذا الوصف العظيم عرف 
نفسه ابملسكنة التامة , ومن عرف ومن عرف ربه ابلقدرة الت امة عرف نفسه ابلعجز التام ومن عرف رب ه ابلعز ِّ التام 

ُم العبد ابفتقاره إىل هللا الذي هو مثرة هذه املعرفة هو واحلكمة عرف نفسه ابجلهل , وعِّلْ  عرف ربَّه ابلعلم التام
 . عنوان سعادة العبد و فالحه يف الدنيا واآلخرة

وال جتعلها يف قلوبنا   ,نا لتخدمنااللهم اجعل الدنيا يف أيدي  ,وبفضلك عمن سواك,اللهم اغننا حباللك عن حرامك 
، َوَعْبدُ   الد ِّيَنارِّ، عبدُ  َتعِّسَ ففي احلديث:  ,كي ال تستعبدان َي،  أُْعطِّيَ  إنْ  اخلَمِّيَصةِّ، َوَعْبدُ  الد ِّْرَهمِّ   يـُْعطَ  ملَْ  وإنْ  َرضِّ

َط، يكَ  وإَذا  َوانـَْتَكَس، َتعِّسَ  َسخِّ ذٍ  لَِّعْبدٍ  ُطوَب   انـْتَـَقَش، فال شِّ هِّ رَ فَـ  بعَِّنانِّ  آخِّ  ُمْغرَبَّةٍ  رَْأُسُه، َأْشَعثَ  الِلَِّّ، َسبيلِّ   يف سِّ
 َشَفعَ  وإنْ  له، يـُْؤَذنْ  ملَْ  اْسَتْأَذنَ  إنِّ  السَّاَقةِّ، يف كانَ   السَّاَقةِّ  يف  كانَ   وإنْ  احلِّرَاَسةِّ، يف كانَ   احلِّرَاَسةِّ، يف كانَ   إنْ  َقَدَماُه،

  2887|  البخاري  صحيح"  فَّعْ ُيشَ  ملَْ 
، الد ِّيَنارِّ، عبدُ  َتعِّسَ وحديث :  َي، أُْعطِّيَ  إنْ  واخلَمِّيَصةِّ، والَقطِّيَفةِّ، والد ِّْرَهمِّ  . يـَْرضَ  ملَْ  يـُْعطَ  ملَْ  وإنْ  َرضِّ

  2886|   البخاري صحيح
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 -من أمساء هللا تعاىل : 
 اجمليد  -٢6

 . أي الذي له اجملد العظيم واجملد هو عظمة الصفات وسعتها 
ي وسعت رمحته كل شيء, القدير العليم الكامل يف علمه الرحيم الذ فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه : فهو 

احلكيم الكامل يف حكمته , إىل بقية أمسائه وصفاته اليت بلغت الذي ال يعجزه شيء, احلليم الكامل يف حلمه , 
هُ حَمِيدٌ  لَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّ }رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَجملد , فليس يف شيء منها قصور أو نقصان , قال هللا تعاىل:  غاية ا

 . [73مَّجِيد{]هود: 

 -من أمساء هللا تعاىل : 
 الكبري   -٢7

والكربايء , والعظمة , واجلالل الذي هو أكرب من كل شيء , وأعظم من   وهو عز وجل املوصوف بصفات اجملد ,
 .  سبحانه كل شيء , وأجل وأعلى

 أوليائه وأصفيائه . وله التعظيم واإلجالل , يف قلوب 

عِيَ اللَّهُ  }ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُ  قد ملئت قلوهبم من تعظيمه , وإجالله , واخلضوع له , والتذلل لكربايئه , قال هللا تعاىل:

 . [12وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِري{]غافر: 

أكرب ( فهل جتلى عندان هذا املعىن العظيم السم هللا الكبري حىت ينقطع القلب من   بقولنا ) هللاة نستفتح ويف الصال
 . كل أمر صغري ويتعلق ابهلل الكبري سبحانه يف كل أحواله ؟

 -من أمساء هللا تعاىل : 
 اللطيف   -٢8 

أموره  , فهو سبحانه يلطف بعبده يف   [ 19الشورى: الْقَوِيُّ العَزِيز{]   }اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ قال تعاىل:

بعبده يف األمور اخلارجية عنه فيسوقه ويسوق إليه ما به من صالحه من حيث ال  لطفيالداخلية املتعلقة بنفسه و 
 يشعر و هذا  من آاثر علمه وكرمه ورمحته وهلا كان معىن اللطيف نوعني :
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سرار والبواطن واخلبااي واخلفااي ومكنوانت الصدور ومغيبات األمور ,  اط علمه ابألري الذي أح: أنه اخلبالنوع األول
 ودقَّ من كل شيء . وما لطف 

النوع الثاين: لطفه بعبده وولي ِّه الذي يريد أن يُتم عليه إحسانه , ويشمله بكرمه ويُرق ِّيه إىل املنازل العالية فييسره  
ناف احملن اليت يكرهها وتشق عليه , وهي عني صالحه والطريق إىل عليه من أصسرى وجيري لليسرى وجينبه العُ 

اء أبذى قومهم وابجلهاد يف سبيله , وكما ذكر هللا عن يوسف صلى هللا عليه وسلم سعادته , كما امتحن األنبي 
بتها حسن الُعقىب وكيف ترقت به األحوال ولطف هللا به وله مبا قد ره عليه من تلك األحوال اليت حصل له يف عاق

 يف الدنيا واآلخرة وكما ميتحن أولياءه مبا  يكرهونه ليُنيلهم ما حُيبون . 
 القيم رمحه هللا يف )) نونيته(( :  قال ابن

 وهو اللطيف بعبده ولعبده                       واللطـف يف أوصافه نوعـان 

 عند مواقع اإلحسان  إدراك أسرار األمور خبربٍة                        واللطف 

 الشان فرُييـك عزَّته ويُبدي ُلطفه                         والعبد يف الغفالت عن ذا 

فلطف هللا بعبده هو من الرمحة , بل هو رمحة خاص ة , فالرمحة اليت تصل إىل العبد من حيث اليشعر هبا أو ال 
 يشعر أبسباهبا هي اللطف .

, هبا تصلح أحواله الظاهرة والباطنة , وهبا تندفع عنه    َطف له: أي توال ه والية خاصةيقال: َلَطف هللا بعبده , ولَ 
من األمور الد اخلية , واألمور اخلارجية , فاألمور الداخلية لطف ابلعبد واألمور اخلارجية لطف   مجيع املكروهات 

طف به , وإذا قي ض له أسباابً خارجية  للعبد , فإذا ي سر هللا أمور عبده وسه ل له طرق اخلري وأعانه عليها فقد ل
قص ة يوسف عليه السالم حيث قدر هللا أموراً  غري داخلٍة حتت قدرة العبد فيها صالحه فقد لطف له ؛ وهلذا يف 

كثرية خارجية عادت عاقبته احلميدة إىل يوسف وأبيه , وكانت يف مبادئها مكروهة للنفوس , ولكن صارت  
 ,  [ 100}إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء{]يوسف:   جل  الفوائد ؛ ولذا قال عليه السالم :ئدها أ, وفواعواقبها أمحد العواقب

طف هللا بعبده وله ابٌب واسع ,  ولُ هللا له , فاعرتف هبذه النعمة ,  أي: إن هذه األشياء اليت حصلت , لطٌف لطفه
 لذلك وأهال له , والفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء  ويتفض ل هللا مبا شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه حمالًّ 

 , وهللا ذو الفضل العظيم .
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ملؤمنني أنه يتوالهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إىل النور , من ظلمات اجلهل والكفر والبدع ومن لطفه بعباده ا
 واملعاصي إىل نور العلم واإلميان والطاعة . 
لنهي النفس عن اهلوى, ويصرف   ألمارة ابلسوء اليت هذا طبعها فيوفقهمومن لطفه هبم أنه يقيهم طاعة أنفسهم ا

أسباب الفتنة وجواذب املعاصي والش هوات , فيُمنُّ عليهم بربهان لطفه ونور   عنهم السوء والفحشاء مع توافر
 عوهنا مطمئنًة لرتكها نفوُسهم منشرحة للبعد عنها صدورهم . إمياهنم الذي منَّ عليهم به , فـََيد

ه أصلح ,  لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم حبسب علمه مبصلحتهم , ال حبسب مراداهتم , فقد يريدون شيئاً وغري ن وم

 . [ 19}اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيز{]الشورى: فيقد ر هلم األصلح وإن كرهوه لطفاً هبم , 

  من البالاي واحملن سوقاً هلم إىل كماهلم وكمال نعيمهم.م أنواعاً من املصائب وضروابً ومن لطفه هبم أنه يقدر عليه
عبده أن يقد ِّر له أن يرتبَّ يف والية أهل الصالح والعلم واإلميان , وبني أهل اخلري, ليكتسب من أدهبم ومن لطفه ب

ذا من أعظم اللطف ابلعبد؛  مع صاحل , فهقياء ويف جمتذلك بني أبوين صاحلني , وأقارب أتوأتديبهم , وأن ينشأ ك
 نفعاً هذه احلالة . فإن صالح العبد موقوف على أسباب كثرية من أعظمها  

ومن لطف هللا بعبده أن جيعل رزقه حالالً يف راحة وقناعة حيصل به املقصود, وال يشغله عم ا خلق له من العبادة  
 والعلم والعمل به , بل يعينه على ذلك.

ي ض له إخواانً صاحلني ورفقاء متقني يعينونه على اخلري, ويشد ون من أزره يف سلوك بعبده أن يق ومن لطف هللا
 سبيل االستقامة , والبعد عن سبل اهلالك واالحنراف . 

لر تب ومن لطف هللا بعبده أن يبتليه ببعض املصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصرب فيها فيُنيُله رفيع الد رجات وعايل ا
جد يف قلبه حالوة وروح الر جاء وأتميل الر محة وانتظار الفرج وكشف الض ر , فيخف أمله يكرمه أبن يو , وأن 

 وتنشط نفسه. 
قال ابن القيم رمحه هللا: فإن انتظاره ومطالعته وترق به خيف ف محل املشقة , وال سيما عند قو ة الرَّجاء أو القطع  

ل , وبه  هو من خفي األلطاف وما هو فرج معج   حته ماج ونسيمه ورامن روح الفر  ابلفرج فإنه جيد يف حشو البالء
 اسم اللطيف اهـ. وبغريه يفهم معىن 

 ومعرفة معىن اسم اللطيف يعني على اإلميان ابلقضاء والقدر ألن كل أمر هو بعلم هللا وحكمته ولطفه سبحانه . 
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لى حتقيق اإلميان به والقيام مبا  جياهد نفسه عاللته , وأن وكم هو انفع للعبد أن يعرف معىن هذا االسم العظيم ود
ً يف   يقتضيه من عبودية هلل عز وجل , فيمتليء قلبه رجاًء وطمعاً يف نيل فضل هللا والظفر بنعمه وعطاايه , متحر ايَّ

لسوابغ , ذي النعم اكل أحواله الفوز ابلعواقب احلميدة واملآالت الر شيدة , واثقاً برب ِّه الل طيف , ومواله الكرمي 
ه , والفضل بيد هللا وحده يؤتيه من يشاء , وهللا  يوقَ  اء و النوال , ومن يتحرَّ اخلري يُعطه , ومن يتوقَّ الشرَّ والعط

 ذو الفضل العظيم . 
 اللهم إان نسألك لطفك لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرايتنا آمني .
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 -من امساء هللا تعاىل: 
 التواب  -٢9

.والتواب هو الذي مل يزل يتوب على التائبني ويغفر ذنوب املنيبني فكل [ 104حِيم{]التوبة: التَّوَّابُ الرَّ }وَأَنَّ اللّهَ هُوَ 
 من اتب اىل هللا توبة نصوحاً اتب هللا عليه فهو التائب عليهم بتوفيقهم للتوبة أوالً وبقبوهلا اثنياً. 

}ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ  سبحانه:  ق للتوبة , كما قال اء من عباده ابلتوفيالتواب : هو الذي يتوب على من يش قيل  و

}وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ   وابلقبول هلا كما قال سبحانه:, [118إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم{]التوبة:

 . [25لشورى: السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون{]ا 

 شروط التوبة: 
 الندم على الذنب .

 .واالقالع عن املعصية 
 .والعزم على عدم العودة

 . وأن تكون قبل القيامة الكربى والصغرى )أي املوت(
 أن يتحلل من حقوق العباد , 

دعاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يدعو هبذا ال قيس بن عبدهللا األشعري موسى أبوو يف احلديث عن 
د ِّي يل اْغفِّرْ  اللَُّهمَّ . مِّين ِّ  به أْعَلمُ  أْنتَ  وما أْمرِّي، يف وإْسرايفِّ  وَجْهلِّي، َخطِّيَئيت يل اْغفِّرْ  اللَُّهمَّ "   يَ وَخطئ َهْزيلِّ و  جِّ

 اللهم اغفْر يل ما قدَّمت وما أخرَُّت , وما أسررُت وما أعلنُت , وما أنت أعلم به مين .عِّندِّي ذلكَ  وُكلُّ  وَعْمدِّي،
ُر, وأنت على كل ِّ شيٍء قديٌر..  .  2719 | مسلم صحيح ", أنت املقد ُِّم وأنت املؤخ ِّ

  س رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول " بو موسى األشعري عبدهللا بن قيعن ا
د ِّي وَخطاايَي   اْغفِّْريل اللَُّهمَّ  .ين ِّ وَجْهلِّي، وإْسرايفِّ يف أْمرِّي، وما أْنَت أْعَلُم به مِّ  َخطِّيَئيت يل اْغفِّرْ  اللَُّهمَّ  َهْزيلِّ وجِّ

 .وَعْمدِّي، وُكلُّ ذلَك عِّندِّي
 | 6399 : الصفحة أو الرقم| صحيح البخاري :

   -من أمساء هللا تعاىل:  
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 احلكيم  -٣0
 .   [ 228}وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيم{]البقرة:  وقد ورد يف القرآن ما يقارب مائة مرة قال تعاىل:  

 م دال على ثبوت كمال احلكمة له سبحانه  سم العظيوهذا اال 

 . [18}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِري{]األنعام: : قال الِلَّ تعاىل

احلكيم( املوصوف بكمال احلكمة وبكمال احلكم بـني املخلوقـات، فـاحلكيم هـو واسـع العلـم واالطـ الع ) وهو تعاىل 
ألشــياء مواضــعها، وينزهلــا ور وعواقبهــا، واســع احلمــد، اتم القــدرة، غزيــر الرمحــة، فهــو الــذي يضــع اعلــى مبــادئ األمــ 

 منازهلا الالئقة هبا يف خْلقه وأمره، فال يتوجه إليه سؤال، وال يقدح يف حكمته مقال.
 وحكمته نوعان: 

قصـود بـه احلـق، خلـق ق ومشـتمالً علـى احلـق، وكـان غايتـه واملاحلكمة يف خلقه؛ فإنه خلق اخللق ابحلـ  النوع األول:
املخلوقات كلها أبحسن نظام، ورتبهـا أكمـل ترتيـب، وأعطـى كـل خملـوق خلقـه الالئـق بـه، بـل أعطـى كـل جـزء مـن 
أجــزاء املخلوقــات وكــل عضــو مــن أعضــاء احليــواانت خلقتــه وهيئتــه، فــال يــرى أحــد يف خلقــه خلــاًل، وال نقصــاً، وال 

ــا يقـــارب مـــا أودعـــه يف فلـــو اجتمعـــت عقـــول اخللـــق مـــن أوهلـــم إىل آخـــرهم ليقرتحـــوا مثـــل  فطـــوراً، خلـــق الـــرمحن أو مـ
الكائنات من احلسن واالنتظام واإلتقان مل يقدروا، وأّن  هلم القدرة على شـيء مـن ذلـك، وحسـب العقـالء احلكمـاء 

واإلتقـان. وهـذا أمـر معلـوم قطعـاً مبـا يُعلـم  منهم أن يعرفوا كثرياً من حكمه، ويطَّلعـوا علـى بعـض مـا فيهـا مـن احلسـن
ع حكمـــه يف اخللـــق واألمـــر، وقـــد حتـــدَّى عبـــاده وأمـــرهم أن ينظـــروا ويكـــر روا النظـــر مـــن عظمتـــه وكمـــ  ال صـــفاته، وتـَتَـبـــُّ

شـيء مـن  والتأمل هل جيدون يف خلقه خلاًل أو نقصاً، وأنه البد أن ترجع األبصـار كليلـة عـاجزة عـن االنتقـاد علـى
 خملوقاته.

شرعه وأمره، فإنه تعاىل شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه،  احلكمة يف  :النوع الثاين 
فأي حكمة أجل  من هذا، وأي  فضل وكرم أعظم من هذا، فإن  معرفته تعاىل وعبادته وحده ال شريك له،  

أجل  الفضائل ملن مين  الثناء عليه أفضل العطااي منه لعباده على اإلطالق، و وإخالص العمل له ومحده، وشكره و 
الِلَّ عليه هبا. وأكمل سعادة وسرور للقلوب واألرواح، كما أهنا هي السبب الوحيد للوصول إىل السعادة األبدية  

ات، وأكمل اللذات، والنعيم الدائم، فلو مل يكن يف أمره وشرعه إال هذه احلكمة العظيمة اليت هي أصل اخلري 
 ، وخلقت اجلنة والنار، لكانت كافية شافية. وألجلها خلقت اخلليقة وحق اجلزاء

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خري، فأخباره متأل القلوب علماً، ويقيناً، وإمياانً، وعقائد صحيحة، وتستقيم 
 ورشد. هبا القلوب ويزول احنرافها، وتثمر كل خلق مجيل وعمل صاحل وهدى  

ح واإلصالح للد ِّين والدنيا، فإنه ال أيمر إال مبا مصلحته خالصة  وأوامره ونواهيه حمتوية على غاية احلكمة والصال
 أو راجحة، وال ينهى إال عما مضر ته خالصة أو راجحة. 

ى ومــن حكمــة الشــرع اإلســالمي أنــه كمــا أنــه هــو الغايــة لصــالح القلــوب، واألخــالق، واألعمــال، واالســتقامة علــ 
لح أمـور الـدنيا صـالحاً حقيقيـاً إال ابلـدين احلـق الـذي جـاء بـه الصراط املستقيم، فهو الغاية لصالح الدنيا، فال تصـ 
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ة حممـد ملــا كـانوا قـائمني هبــذا الـدين أصــوله صـلى هللا عليــه وسـلمحممـد  ، وهـذا مشــاهد حمسـوس لكــل عاقـل، فـإن  أُمــ 
كثـرياً مـن   ا احنرفـوا عنـه وتركـوايف غايـة االسـتقامة والصـالح، وملـ وفروعه ومجيـع مـا يهـدي ويرشـد إليـه، كانـت أحـواهلم 

 هداه، ومل يسرتشدوا بتعاليمه العالية، احنرفت دنياهم كما احنرف دينهم. 
وكذلك انظر إىل األمم األخرى اليت بلغت يف القوة، واحلضارة، واملدنية مبلغًا هائاًل، ولكن مل ا كانت خالية من 

وعجز علماؤها وحكماؤها  له، كان ضررها أعظم من نفعها، وشرها أكرب من خريها، روح الدين ورمحته وعد
وساستها عن تاليف الشرور الناشئة عنها، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حاهلم؛ وهلذا كان من حكمته تعاىل 

ما جاء به؛ لكونه   من الدين والقرآن أكرب الرباهني على صدقه وصدق صلى هللا عليه وسلمأن  ما جاء به حممد 
 حمكماً كامالً ال حيصل إال به. 

جلملــــة فــــاحلكيم متعلقاتــــه املخلوقــــات والشــــرائع، وكلهــــا يف غايــــة اإلحكــــام، فهــــو احلكــــيم يف أحكامــــه القدريــــة، واب
وأحكامــه الشــرعية، وأحكامــه اجلزائيــة، والفــرق بــني أحكــام القــدر وأحكــام الشــرع أن القــدر متعلــ ق مبــا أوجــده وكو نــه 

والعبد املربـوب ال خيلـو منهمـا أو مـن  ،وأحكام الشرع متعلقة مبا شرعه ،نْ كُ ه، وأنه ما شاء كان وما مل يشْأ مل يَ وقد ر 
فيــه اجتمــع فيــه احلكمــان، ومــن فعــل مــا يضــاد  ذلــك فقــد وجــد  أحــدمها، فمــن فعــل مــنهم مــا حيبــ ه الِلَّ ويرضــاه فقــد

بــه الِلَّ ويرضــاه. مــا حي ه ومل يوجــد يف احلكــم الشــرعي لكونــه تــركفــإن  مــا فعلــه واقــع بقضــاء الِلَّ وقــدر  ؛احلكــم القــدري
الشـرعي  فاخلري، والشر والطاعات، واملعاصي كلها متعلقة واتبعة للحكم القدري، وما حيبه الِلَّ منها هو اتبـع احلكـم

 ومتعل قه. والِلَّ أعلم.
ة ابلغـة منـه سـبحانه قـد تظهـر لنـا وقـد ختفـى إذا ُعلِّم هـذا زاد عنـد العبـد اإلميـان ابلقضـاء والقـدر فكـل قضـاء حلكمـ 

 ان ربنا احلكيم العليم الرحيم .علينا وكل ذلك حلكمة فسبح
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 -من أمساء هللا تعاىل: 
 احلفيظ  -٣١

 . [ 57}إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ{]هود: قال تعاىل: 

ط علمه مبا أوجده وحفظ أولياءه من ه وأحا: الذي حفظ ما خلقيف تفسريه  قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا
 وقوعهم يف الذنوب واهللكات ولطف هبم يف احلركات والسكنات وأحصى على العباد أعماهلم و جزائهم. 

 -وللحفيظ معنيان:
جبميع أعماهلم أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خري وشر وطاعة ومعصية؛ فإن علمه حميط  عىن األول:امل

}يَعْلَمُونَ مَا  عباد مالئكة كراماً كاتبني ظاهرها وابطنها، وقد كتب ذلك يف اللوح احملفوظ، ووكَّل ابل

ل العباد كلها ظاهرها وابطنها وكتابتها  فهذا املعىن من حفظه يقتضي إحاطة علم الِلَّ أبحوا.[12تَفْعَلُون{]االنفطار: 
يف أيدي املالئكة، وعلمه مبقاديرها، وكماهلا، ونقصها، ومقادير جزائها يف يف اللوح احملفوظ ويف الصحف اليت 

 الثواب والعقاب مث جمازاته عليها بفضله وعدله.
افظ لعباده من مجيع ما يكرهون ،وحفظه خللقه نوعان: عام، احلاحلفيظ« أنه تعاىل » من معنيي  واملعىن الثاين:

 وخاص. 
ومتشي إىل هدايته وإىل مصاحلها    املخلوقات بتيسريه هلا ما يقيتها وحيفظه بنيتها،   جلميع ه العام  حفظ   ل: النوع األو 

وحفظهم بدفع  ،  [50}الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى{]طه: :  سبحانه   إبرشاده وهدايته العامة اليت قال عنها 

  ببين آدم ، بل احليواانت وغريها، وقد وك ل  والشرور عنهم وهذا احلفظ يشرتك فيه الرب  والفاجر  املكاره واملضار    أصناف 

,    [11بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ{]الرعد:}لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن  كما قال سبحانه:  ،  حيفظوهنم أبمر هللا   مالئكة 

.   كل  أبمر هللا  عنه  فعون  أي يد   ما يضر ه مما هو بصدد أن يضر ه لوال حفظ الِلَّ

حبفظ إمياهنم من الشبه املضلة والفنت اجلارفة والشهوات    –  ما تقدم إضافة إىل    –  ألوليائه   حفظه   اخلاص   والنوع الثاين: 
،  األعداء ومكرهم    ، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد اجلن واإلنس  وحيفظهم من أعدائهم من  فيعافيهم منها  املهلكة ,  

د من اإلميان تكون مدافعة  على حسب ما عند العب و ،  [38}إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا {]احلج::  سبحانه قال  كما  

 . عنه   الِلَّ 
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هللا بن عباس حديث:) احفظ هللا   وهلذا حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على تعليم الصحايب اجلليل عبد
 حيفظك  تعد يها، بعدم وحدوده  ابالجتناب، ونواهيه  ابالمتثال، أوامره احفظ أي  حيفظك( رواه أمحد والرتمذي ,

ال سيما وقد كان رضي هللا عنه يف بداية   , فضله من الِلَّ  آاتك ما مجيع ويف وولدك، ومالك، ودينك، نفسك، يف
 .الشباب 

 . [ 64}فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِني{]يوسف:   ويف أي أمر من أموره إال هللايف دينه ودنياه وال حافظ للعبد 

ن حيفظه أمره هللا حبفظه أن يتوجَّه إىل هللا ابلدعاء أن يعافيه يف دينه ودنياه وأوكم هو مجيل ابلعبد مع حفظه ملا 
رضي هللا عنه قال: مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ه عن ابن عمر  املسند( وغري  من كل  شر وبالء , ويف )

اآلخرة , اللهم إين أسألك يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح : اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا و 
ن بني يدي ومن العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل, اللهم اسرت عورايت , وآمن روعايت, اللهم احفظين م

 خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت .

 -من أمساء هللا تعاىل : 
 احلكم   -٣٢

,وثبوت احلكم له سبحانه يتضمن ثبوت مجيع األمساء احلسىن [8اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{]التني: }أَلَيْسَ  قال تعاىل:

عليماً خبرياً متكلماً مدبراً , إىل غري ذلك من األمساء   حكماً إال مسيعاً بصرياً  والصفات العليا ألنه ال يكون
 والصفات .

اليكون إال لكامل الصفات الذي له األمر, وبيده التصرف ,   ويف هذا إبطال جلعل احلكم لغري هللا؛ ألن احلكم

}وَهُوَ اللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ لَهُ  , وقوله تعاىل: {12كَبِري{]غافر:}فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْ   وأتمل هذا املعىن يف قوله تعاىل:

}وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى   , وقوله تعاىل: [70هِ تُرْجَعُون{]القصص: الْحَمْدُ فِي األُولَى وَاآلخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْ 

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ  . }ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب بيناُ صفات من له احلكم:قال م, مث   [ 10اللَّهِ {]الشورى: 

لَهُ مَقَالِيدُ    . يعُ البَصِري  وَهُوَ السَّمِ وَاألَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ األَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
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, أي: أن الذي له هذه  [12  -10دِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم{]الشورى: السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْ 

لِيَّةِ   الْجَاهِ }أَفَحُكْمَ م , وجعل ذلك لغريه أظلم الظلم وأعظم اجلور حير الصفات هو الذي يستحق أن يشرع وحيلل و 

 . [ 50يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُون{]املائدة: 

}إِنِ   كما أن يف ذلك داللة على أن من هذا شأنه هو املستحق وحده أن يفرد ابلذل واخلضوع , قال تعاىل:

}وَالَ تَدْعُ مَعَ   ىل:وقال تعا, [40لَمُون{]يوسف:اهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْ الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إاِلَّ إِيَّ 

 . [88: اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون{]القصص 

}إِنَّ رَبِّي عَلَى  ابلعدل يف وصفه ويف فعله ويف قوله ويف حكمه ابلقسط . وهذا معىن قوله:   نه احلكموهو سبحا

؛ فإن أقواله صدق , وأفعاله دائرة بني العدل والفضل , فهي كلها أفعال رشيدة ,   [ 56صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم{]هود:

بوجه من الوجوه, وكذلك أحكام اجلزاء والثواب  وحكمه بني عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة ال ظلم فيها
 والعقاب.

ففي احلديث عن هاينء بن يزيد احلارثي أنه ملا وَفَد إىل رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه  ,  كمومن أمساء هللا تعاىل احل
، فدعاُه رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم فقال لُه : إنَّ هللَا  يبه أبهم يكنُّونَ مسعوسلم  هو احلَكُم وإليهِّ احلُكُم، احلكمِّ

َي كال الفريَقنْيِّ . إذا اخ فلمِّ ُتكىنَّ أاب احلكمِّ . فقال : إنَّ قومي قال فتلُفوا يف شيٍء أتـَْوين فحكمُت بينُهم، فرضِّ
: ما أحسَن هذا! فما لك من الولدِّ ؟ قال : يل ُشريٌح، وعبُد هللاِّ، ومسلٌم . قال :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 اري يف )) األدب املفرد((. . رواه أبو داود والنسائي والبخأكربُهم ؟. قال : ُشريح قال : فأنت أبو ُشريٍح  فمنْ 
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 -من أمساء هللا تعاىل: 
 الشهيد  -٣٣

}وَكَفَى بِاللّهِ    ,[ 6}وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد{]اجملادلة:وقد تكرر يف القرآن يف مواضع عديدة منها 

, وهبذا يعبد هللا كأنه   [17الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد{]احلج:}إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ    ,   [ 79ا{]النساء:شَهِيدً 

 . يراه فإن مل يكن يراه فإنه سبحانه يراه وهذه مرتبة اإلحسان 
ا  ت، خفي ها وجليها. وأبصر مجيع املوجودات، دقيقهأي املطَّلع على مجيع األشياء. مسع مجيع األصواالشهيد: 

 .  ريها وكبريها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده، وعلى عباده، مبا عملوهوجليلها، صغ
))الرقيب(( و))الشهيد(( مرتادفان، وكالمها يدلُّ على إحاطة مسع   يف تفسريه : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا 

وما   على ما دار يف اخلواطر،  موعات، وبصره ابملبصرات، وعلمِّه جبميع املعلومات اجللي ة واخلفية، وهو الرقيب الِلَّ ابملس 

  َشيٍْء  كُلِّ  عََلى  َواللَُّه ﴿  ، ﴾ َرِقيًبا  عََلْيُكْم  َكاَن  َه اللَّ  ِإنَّ ﴿ ومن ابب أوىل األفعال الظاهرة ابألركان، قال تعاىل:  حتركت به اللواحظ، 

ابمسه الرقيب الشهيد، فمىت علم العبد أن  . وهلذا كانت املراقبة اليت هي من أعلى أعمال القلوب هي التعب د لِلَّ ﴾ َشِهيٌد 

ا، واستحضر هذا العلم يف كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة ابطنة عن كل  حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الِلَّ بعلمه 
، وتعب د مبقام اإلحسان فَعَبَد الِلََّ كأنَّهُ فكر وهاجس يبغضه الِلَّ   يـَرَاُه، فإن مل  ، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الِلَّ

لها ألنه  قق اسم هللا الشهيد عند العبد حال حياته ك . وهلذا كان أعلى مراتب الدين اإلحسان لتح يكن يراه فإن الِلَّ يراه. 
 يراقب ربه . 

تعليم األوالد ذكوراً وإاناثً معىن اسم هللا الشهيد ألنه خري   –معلمني / أولياء األمور  –وهلذا كان على املربني  
 معني على الرتبية فمن يراقب هللا ال يغش وال يسرق وال يكذب ... اخل . 
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 -اىل: من أمساء هللا تع 
 الرقيب   -٣٤

} إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  أي املطلع على ما أكنته الصدور القائم على كل نفس مبا كسبت , قال تعاىل:  

 . , فهو سبحانه مطلع على كل قول وعمل ونية  [ 1رَقِيبًا{]النساء: 
كَانَ عَلَيْكُمْ    }إِنَّ اللّهَ اىل: وأما ))الرقيب(( فقد ورد يف ثالثة مواطن, قرن معه يف أحدها اسم الشهيد , قال تع

}وَكُنتُ عَلَيْهِمْ  , وقال تعاىل: [ 52}وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا{]األحزاب:  , وقال تعاىل: [1رَقِيبًا{]النساء: 

 .[117شَيْءٍ شَهِيد{]املائدة: عَلَى كُلِّ    شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ 

ومعىن الرقيب أي: املطَّلع على ما أكنَّته الصدور, القائم على كل نفس مبا كسبت , الذي حفظ املخلوقات 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبري, رقيب للمبصرات ببصره الذي ال يغيب عنه شيء, ورقيب للمسموعات 

 ع املخلوقات بعلمه احمليط بكل شيء.ورقيب على مجيبسمعه الذي وسع كل شيء , 
يف معناها حير ِّك يف العبد مراقبة هللا عز وجل يف كل أعماله ومجيع أحواله, إذ املراقبة مثرة    فتأمل هذه النصوص وما

ل من مثار علم العبد أبن هللا سبحانه رقيب عليه, انظر إليه , سامع لقوله , مطلَّع على عمله يف كل وقت, وك
 َفس , وكل طرفة عني . حلظة وكل نَـ 

دوام علم العبد وتيقنه ابط الع احلق    ا واملراقبة َمنزلة علي ة من منازل الس ائرين إىل هللا والدار اآلخرة , وحقيقته
د  العلم واليقني هي املراقبة , وهي مراقبة هلل عند أمره ليفعله العب ذا على ظاهره وابطنه ,فاستدامته هل سبحانه وتعاىل

 ل , ومراقبة له عند هنيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كما قال الشاعر:على أحسن حا

 إذا ما خلوَت الدهر يوماً فل تـَُقل             خلوُت ولكن  ُقل عليَّ رقيبُ 

 وال تـحسـنبَّ هللا يغفل ســاعٌة                وال أن ما خيفى عليه يَغيبُ 

م الذكر, وهذا يثمر سرور القلب وانشراح حضور القلب واجتناب الغفلة ودوا من العبد إىل وهذه املراقبة حتتاج
 نعيم معجَّل يناله العبد يف دنياه قبل أخراه . وهو الص در وقر ة العني ابلقرب من هللا , 
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نيا البته ,  ديء من نعيم ال  فإنَّ سرور القلب ابهلل وفرحه به , وقر ة العني به , ال يشبهه ش قال ابن القي ِّم رمحه هللا :
يب أوقاٌت أقول فيها:  وليس له نظري يقاس به , وهو حال من أحوال أهل اجلن ة, حىت قال بعض العارفني: إنه لتمر 

ا السرور يبعثه على دوام السري إىل هللا عز  اجلنة يف مثل هذا إهنم لفي عيش طيب . وال ريب أنَّ هذ إن كان أهلُ 
تهم إميانه وأعماله , فإن  لبه , وابتغاء مرضاته , ومن مل جيد هذا السرور وال شيئاً منه فليوجل, وبذل اجلهد يف ط

لألميان حالوة من مل يذقها فلريجع وليقتبس نوراً جيد به حالوة اإلميان , وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ذوق  
 .طعم اإلميان وَوجد حالوته فذكر الذوق

ي التعب د هلل ابمسه الرقيب الشهيد, فمىت علم العبد أن هي من أعلى أعمال القلوب هوهلذا كانت املراقبة اليت 
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط هللا بعلمها , واستحضر هذا العلم يف كل أحواله , أوجب له ذلك حراسة ابطنة  

 جس يبغضه هللا, وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط هللا . عن كل فكر وها
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 من أمساء هللا احلسىن: 
 القريب  -٣٥

 وقربه سبحانه نوعان:  ,[61}إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيب{]هود:  قال تعاىل: 

وهو إحاطة علمه جبميع األشياء، وهو أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد، وهو مبعىن  النوع األول: قرب عام
 املعية العامة. 
احملبة، والنصرة، والتأييد يف احلركات   يقتضي   ابلداعني والعابدين احملبني ، وهو قرب   رب خاص ق و   النوع الثاين: 

}وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ  . قال تعاىل:  والسكنات، واإلجابة للداعني، والقبول واإلاثبة للعابدين

 .   [ 186دَعَانِ{]البقرة: الدَّاعِ إِذَا  

وإذا ُفهَِّم القرب هبذا املعىن يف العموم واخلصوص مل يكن هناك تعارض أصاًل بينه وبني ما هو معلوم من وجوده 
 تعاىل فوق عرشه، فسبحان من هو عليٌّ يف دنو ه، قريب يف علَوه .

 : وقد صح يف السنة أحاديث تدل على معىن اسم هللا القريب ففي ) الصحيحني(
رضي هللا عنه قال: كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر , فجعل الن اُس جيهرون  األشعري عن أيب موسى -1

وا على أنفسكم إنَّكم ليس َتْدعون َأَصمَّ وال غائبًا إنكم  عُ ابلتكبري, فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: أيها الناس اْربَـ 
 تدعوَن مسيعاً قريباً , وهو معكم .

هريرة رضي هللا عنه , عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا عز وجل : من   ) الصحيحني ( عن أيب يفو  -2
 تقرب إيلَّ شرباً تقرَّبُت إليه ذراعاً , ومن تقرب إيلَّ ذراعاً تقربت إليه ابعاً , وإذا أقبل إيلَّ ميشي أقبلُت إليه أهرول .

إن هللا تعالى قال : من عادى لي وليا فقد  :  )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الق رضي هللا عنه قال : أبي هريرة عن -3

آذنته بالحرب ، وما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حتى أُحبّه 

ي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن لتا ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده

 . البخاري رواه ( سألني ألعطينّه ، ولئن استعاذني ألعيذنّه
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِِ فَِإيِنِ َقرِيٌب ۖ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا وألنه القريب سبحانه كما جاء يف سورة البقرة 

لذا كان حري بنا أن نتعلم داء النيب صلى هللا عليه  ١86ْليـُْؤِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن )وَ  َدَعاِن ۖ فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِل 
 وسلم فهو خري لنا من بعض السجعات املتكلفه ومنها 
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ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني ك  
 , وإذا أردت يف الناس فتنة فاقبضين إليك غري مفتون . وترمحينوان تغفر يل

 خالصة حكم احملدث: حسن رواه الثقات . 321/2٤  –التمهيد يف ابن عبد الرب  ذكره
ات وحب املساكني وأن تغفر لنا وترمحنا وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا نسألك فعل اخلريات وترك املنكر اللهم إان 

 . إليك غري مفتونني
 واحلديث له قصة اذكرها للفائدة وهي  

 فخرجَ  الشمسِّ  عنيَ  نرتاَءى كِّْدان  حىت الصبحِّ  صالةِّ  من غداةٍ  ذاتَ  وسلَّمَ  عليهِّ  هللاُ  صلَّى هللاِّ  رسولُ  عنَّا  احتبسَ "
 على  لنا فقال بصوتِّه دعا سلَّمَ  فلمَّا صالتِّه  يف وجتوَّزَ  وسلَّمَ  عليهِّ  هللاُ  صلَّى  هللاِّ  رسولُ  فصلَّى ابلصالةِّ  فثوَّبَ  سريًعا

 فتوضأتُ  الليلِّ  من قمتُ  أين الغداةَ  عنكم حبسين ما سُأحد ُِّثكم إين أما فقال إلينا  انفتلَ  مث أنتم كما  مصاف ِّكم
 قلتُ  حممدُ  اي فقال صورةٍ  أحسنِّ  يف وتعاىَل  تباَرك  بريب ِّ  أان فإذا فاستثقلتُ  صاليت يف فنعستُ  يل ُقد ِّرَ  ما فصلَّيتُ 

 وجدتُ  حىت كتَِّفيَّ   بنيَ  كفَّهُ   وضعَ  فرأيُته قال ثالاثً  قاهلا رب ِّ  أدري ال قلتُ  األعَلى املألُ  خيتصمُ  فيمَ  قال كَ لبَّي رب ِّ 
 قلتُ  األعلى املألُ  خيتصمُ  فيمَ  قال رب ِّ  لبَّيكَ  قلتُ  حممدُ  اي فقال وعرفتُ  شٍيء كلُّ   يل فتجلَّى ثدييَّ  بنيَ  أانملِّه بـَْردَ 
  وإسباغِّ  الصالةِّ  بعدَ  املساجدِّ  يف واجللوسِّ  اجلماعاتِّ  إىل األقدامِّ  مشيُ  قلتُ  هنَّ  ما قالات والدرج الكفَّاراتِّ  يف

 اللهمَّ  قلِّ  َسلْ  قال نيامٌ  والناسُ   ابلليلِّ  والصالةُ  الكالمِّ  ولنيُ  الطعامِّ  إطعامُ  قلتُ  فيمَ  مثَّ  قال املكروهاتِّ  يف الُوضوءِّ 
 غريَ  فتوفَّين قومٍ  يف فتنةً  أردتَ  وإذا وَترمَحين يل َتغفرَ  وأن املساكنيِّ  وُحبَّ  تِّ املنكرا وتـَْركَ  اخلرياتِّ  فِّْعلَ  أسأُلكَ  إين

  حقٌّ  إهنا وسلَّمَ  عليهِّ  هللاُ  صلَّى هللاِّ  رسولُ  قال ُحب ِّكَ  إىل يُقرِّبُ  عملٍ  وُحبَّ  حُيبُّكَ  من وُحبَّ  ُحبَّكَ  وأسأُلك  مفتونٍ 
 . وأمحد له، واللفظ( 3235) مذيالرت  أخرجه  صحيح حسنحديث   .تعلَّموها مث فادرسوها
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 اجمليب   -٣6

 -وإجابته نوعان:,أي لدعاء الداعني وسؤال السائلني 

}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي  لكل من دعاه: دعاء عبادة، أو دعاء مسألة، قال الِلَّ تعاىل:  النوع األول: إجابة عامة

، فدعاء املسألة أن يقول العبد: اللَّهم أعطين كذا، أو اللَّهم ادفع عين كذا، فهذا يقع من   [ 60تَجِبْ لَكُمْ{]غافر: أَسْ 

تدل  ه حكمته. وهذا يس ، وحبسب ما تقتضي الرب  والفاجر، ويستجيب الِلَّ فيه لكل من دعاه حبسب احلال املقتضية
كرم املوىل ومشول إحسانه للرب  والفاجر، وال يدل  مبجر ده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إْن    به على

مل يقرتن بذلك ما يدل  عليه وعلى صدقه وتعني  احلق معه، كسؤال األنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فُيجيبهم  
؛ فإنه يدل  على صدقهم  كثرياً ما    صلى هللا عليه وسلمى رهبم؛ وهلذا كان النيب  فيما أخربوا به، وكرامتهم عل الِلَّ

يدعو بدعاء يشاهد املسلمون وغريهم إجابته، وذلك من دالئل نبو ته وآايت صدقه، وكذلك ما يذكرونه عن كثري 
.  من أولياء الِلَّ من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماهتم على الِلَّ

 أما اإلجابة اخلاصة   ثاين: النوع ال 

}أَمَّن يُجِيبُ  فلها أسباب عديدة، منها دعوة املضطر الذي وقع يف شد ة وكربة عظيمة، فإن الِلَّ جييب دعوته، قال تعاىل:    

، وقوة االنكسار وا   [62الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ{]النمل: ابملخلوقني، ولسعة رمحة  نقطاع تعل قه  ، وسبب ذلك شدة االفتقار إىل الِلَّ

الِلَّ اليت يشمل هبا اخللق حبسب حاجتهم إليها، فكيف مبن اضطر إليها، ومن أسباب اإلجابة طول السفر، والتوسل إىل الِلَّ  
يف األوقات  املريض، واملظلوم، والصائم، والوالد على ولده أو له، و   ة أبحب الوسائل إليه من أمسائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعو 

الصلوات، وأوقات السحر، وبني األذان واإلقامة، وعند النداء، ونزول املطر واشتداد البأس، وحنو   مثل أدابر   ألحوال الشريفة وا 

 .   [ 61}إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيب{]هود:  .   ذلك 

 وقد يستشكل البعض أن هناك من يسأل وال يعطى فكيف  يكون التوجيه؟ 
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, واترة تقع اإلجابة  حلكمة على الفور. واترة يقع ولكن يتأخراملطلوب بعينه   تتنَّوع: فتارة يقع  واجلواب: أن اإلجابة
ولكن بغري عني املطلوب حيث ال يكون يف املطلوب مصلحة انجزة ويف الواقع مصلحة انجزة أو أصلح منها ,  

 وقد تدخَّر له أجراً ومثوبة يوم القيامة .
كم وغريهم عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب صلى األدب املفرد( واحلا أمحد والبخاري يف ) روى اإلمام

هللا عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوٍة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه هللا هبا إحدى ثالث: إم ا 
اً نكثر ؟ قال:  ء مْثلها, قالوا: إذيصرف عنه من السُّو  أن تعجل له دعوته , وإم ا أن يدخرها له يف اآلخرة , وإم ا أن

 هللا أكثر. 
 وهبذا يتبني أن إجابة السائل يف سؤاله أعم  من إعطائه عني املسؤول .

وإن من أثر اإلميان ابسم هللا اجمليب أن يقَوى يقنُي العبد ابهلل , ويعظم رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه فيما عنده,  
 اليأس من روحه .  القنوط من رمحته أو ويذهب عنه داءُ 

وكيف ال يكون املسلم واثقاً برب ِّه اجلواد الكرمي احملسن , وهو سبحانه بيده ملكوُت كل شيء, فما شاء كان يف 
الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غري زايدة وال نقصان , وال تقد م وال أتخر , وحكمه سبحانه انفذ  

 البحار واجلو  , ويف سائر أجزاء العامل وذرَّاته , يقلبها  ليها وما حتتها , ويفها, ويف األرض وما عيف السموات وأقطار 
الدنيا واآلخرة , وله النعمة والفضل , وله ر , وله امللك واحلمد , دث فيها ما يشاء , له اخللق واألمويصرفها وحي

 , تبارك هللا رب ِّ العاملني.   [ 29الرمحن: مٍ هُوَ فِي شَأْن{] األَرْضِ كُلَّ يَوْ }يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ وله الثناء احلسن 

 والدعاء ثالثة أقسام: 
 أن تسأل هللا أبمسائه وصفاته .  -1
 أن تسأله حباجتك وفقرك ُذل ِّك فتقول: أان العبد الفقري املسكني الذليل املستجري وحنو ذلك . -2
أكمل من الثاين , والثاين أكمل من الثالث , فإذا أن تسأل حاجتك وال تذكر واحداً من األمرين , فاألول  -3

  عليه وسلم .دعاء األمور الثالثة كان أكمل . وهذه عامة أدعية النيب صلى هللا مجع ال

 فالدعاء الذي عل مه صد ِّيق األمة رضي هللا عنه ذكر األقسام الثالثة:
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 حال السائل .  فإنه قال يف أوله : )اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً( , وهذا -1
 مث قال: )وال يغفر الذنوب إال أنت(, وهذا حال املسؤول . -2
 لدعاء ابمسني من األمساء احُلسىن تناسب املطلوب وتقتضيه.مث قال: )فاغفر يل( فذكر حاجته , وختم ا -3

 هذا الدعاء قد اشتمل على أقسام الدعاء الثالثة فعليك به وفقك هللا لكل خري :
، قاَل: ُقْل:   أاب أنَّ ونص احلديث  اللَُّهمَّ بكر قاَل لَِّرسولِّ الِلَِّّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: َعل ِّْمينِّ ُدَعاًء أْدُعو به يف َصاَليتِّ

ي ظُْلًما َكثِّريًا، واَل يـَْغفُِّر الذُّنُوَب إالَّ أْنَت، فَاْغفِّْر يل َمْغفَِّرًة مِّن عِّندَِّك، واْرمَحْينِّ   أْنَت الَغُفوُر   إنَّكَ إين ِّ ظََلْمُت نـَْفسِّ
يمُ   |  83٤صحيح البخاري |  .الرَّحِّ
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 القاهر   -٣7
 القِهار  -٣8

 قدرته فال يتم قهره للخليقة إال بتمام حياته وقوته وعزته واقتداره سبحانه . وعزته  وقهره مستلزم: حلياته و
}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ    عني من القرآن مها قوله تعاىل: ن  . وورد القاهر يف موضر يف ستة مواضع من القرآوقد ورد القه ا

 . [ 61}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً{]األنعام:   , وقوله تعاىل:  [ 18عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِري{]األنعام: 

الذي قهر مجيع الكائنات، وذل ت له مجيع املخلوقات، ودانت لقدرته   :ومعنامها ار صيغة مبالغة من القاهر,والقه  
ومشيئته مواد وعناصر العامَل العلوي والسفلي، فال حيدث حادث وال يسكن ساكن إال إبذنه، وما شاء كان وما مل  

وكونه  اً، ًا وال شرَّ ، وال خري يشأ مل يكن، ومجيع اخللق فقراء إىل الِلَّ عاجزون، ال ميلكون ألنفسهم نفعاً، وال ضراً 
 راً مستلزم لكمال حياته وكمال عز ته وكمال قدرته. تبارك وتعاىل قه ا 

وثبوت هذا الوصف هلل عز وجل يعد شاهدًا من شواهد وحدانيته , ودلياًل من دالئل تفرده ابأللوهية , وبطالن 
 الشرك واختاذ األنداد .

 رآن الكرمي , مضموانً يف مجيعها إىل امسي ) هللا ( و ) الواحد ( اضع من القوقد ورد اسم هللا ) القه ار( يف ستة مو 
: ورد يف سياق إبطال يوسف عليه السالم للشرك وبيان فساده وضالل أهله , خماطباً صاحيب املوضع األول

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِالَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ    . قَهَّار مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْ   }يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ  السجن

الَ    الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ   لِكَ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ ذَ 

 . [40-39يَعْلَمُون{]يوسف: 

أي: عاجزة ضعيفة ال تضرُّ وال تنفع وال تعطي وال متنع,  }أَأَرْبَابٌ{فبنيَّ هلما عليه السالم بطالن الشرك بقوله: 

الذي له صفات الكمال ونعوت }خَيْرٌ أَمِ اللّهُ{ ,أحجار ومالئكة وأموات وغري ذلك وهي متفر ِّقة ما بني أشجار و 

 الذي انقادت مجيع األشياء لقهره وسلطانه.  }الْقَهَّار{ يف ذاته وصفاته وأفعاله ال شريك له حِدُ{}الْوَا  اجلالل
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بطالن ما عليه املشركون من اختاذ األواثن واألنداد مع أهنا ال متلك لنفسها نفعاً وال بيان : يف سياق املوضع الثاين
 ين له . ر وإخالص الد ِّ ويرتكون عبادة هللا الواحد القه اضراً , 

ء الَ يَمْلِكُونَ ألَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَالَ ضَرًّا قُلْ هَلْ  }قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَا  قال هللا تعاىل:

ورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ  يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِريُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّ 

 . [16وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار{]الرعد:  شَيْءٍ 

فإنه ال توجد  قال ابن سعدي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية مبيناً وجه داللة اسم هللا القاهر على بطالن الش رك: 
ذلك القاهر قاهر أعلى منه , حىت  الوحدة والقهر إال هلل وحده فاملخلوقات كل خملوق فوقه خملوق يقهره , مث فوق 

ي القهر للواحد القه ار, فالقهر والتوحيد متالزمان متعي ِّنان هلل وحده , فتبني  ابلدليل العقلي القاهر , أن ما  ينته
 من خلق املخلوقات , وبذلك كانت عبادته ابطلة. يُدعى من دون هللا ليس له شيء

النقمة هبم يوم يربزون هلل الواحد : يف سياق التهديد والوعيد للكفار املشركني ابهلالك وحلول املوضع الثالث 
 القه ار مسلسلني ابألصفاد من النار وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. 

 مُّقَرَّنِنيَ فِي  وَتَرَى الْمُجْرِمِنيَ يَوْمَئِذٍ   . رْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار األَرْضُ غَيْرَ األَ }يَوْمَ تُبَدَّلُ    قال هللا تعاىل:

-48اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب{]إبراهيم:لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ    . سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّار   . األَصْفَاد 

51] . 

رَبُّ    . إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِالَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار}قُلْ   : يف سياق تقرير تفرد هللا ابأللوهية, قال تعاىل:املوضع الرابع

 .   [66-65ار{]ص:السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّ 

وقهره لكل   , هبذا الربهان القاطع, وهو وحدته تعاىل,قال ابن سعدي رمحه هللا يف تفسريها: هذا تقرير أللوهيَّته
مجيع األشياء هو   شيء , فإن القهر مالزم للوحدة فال يكون قه اران متساويني يف قهرمها أبداً , فالذي يقهر

 د وحده, كما كان قاهراً وحده. بَ عْ ستحق أن يُـ الواحد الذي ال نظري له , وهو الذي ي



69 
 

}وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ   قال تعاىل: . ياق بيان تنز ه هللا عن الش ركورد فيه هذا االسم يف س :املوضع اخلامس

لَوْ    .اذِبٌ كَفَّار يْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ الَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَ 

 . [4-3  ]الزمر: أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الَّصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار{ 

ياق التهديد والوعيد للمشركني يوم بروزهم هلل القهار ال خيفى عليه سبحانه شيء من  س: يفاملوضع السادس
 أعماهلم أو ذواهتم.  

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ    لُّ كُ   الْيَوْمَ تُجْزَى   . }يَوْمَ هُم بَارِزُونَ الَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارقال تعاىل: 

 . [17-16  الَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب{]غافر: 

ياق   أي: جلميع املخلوقات الذي دانت له املخلوقات وذل ت وخضعت , خصوصاً يف   } الْقَهَّار{وقوله يف هذا الس ِّ
 ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم.

ت تدل دفجميع هذه املوا اللة ظاهرة على التالزم بني امسيه الواحد القه ار , فالواحد ال يكون إال قه اراً ,  ضع الس ِّ
 والقه ار ال يكون إال واحداً , وذلك ال ريب ينفي الشركة ويبطل اختاذ األنداد . 

إن مل يقهره مل  معه كفٌؤ له  ف داً ؛ إذ لو كانويف تقرير هذا املعىن يقول ابن القيم رمحه هللا : ال يكون القهار إال واح
 على اإلطالق , وإن قهره مل يكن كفؤاً وكان القهار واحداً.  يكن قاهراً 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الودود  -٣9

نَّ رَبِّي رَحِيمٌ  تُوبُواْ إِلَيْهِ إِ }وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ  تعاىل: قال, و   [ 14}وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود{]الربوج:   قال تعاىل:

 .   [ 14}وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود{]الربوج:  :وقال تعاىل . [90دُود{]هود: وَ

والود  مأخوذ من الُود  بضم الواو مبعىن خالص احملبة، فالودود هو احملب احملبوب مبعىن واد  مودود، فهو   معىن الودود:
ب هلم، بل ال شيء أحب إليهم منه، وال تعادل حمبة الِلَّ من الواد ألنبيائه، ومالئكته، وعباده املؤمنني، وهو احملبو 

، وال يف متعل قاهتا، وهذا هو الفرض والواجب أن تكون حمبة الِلَّ  أصفيائه حمبة أخرى، ال يف أصلها، وال يف كيفيتها 
 يف قلب العبد سابقة لكل حمبة، غالبة لكل حمبة، ويتعني  أن تكون بقية احملاب  تبعاً هلا. 

.   الِلَّ  وحمبة  هي روح األعمال، ومجيع العبودية الظاهرة والباطنة انشئة عن حمبة الِلَّ
عبده فجعل احملبة يف  وحمبة العبد لربه فضٌل من الِلَّ وإحسان، ليست حبول العبد وال قوته، فهو تعاىل الذي أحب 

ُب ٍ قلبه، مث مل  إذ منه السبب ومنه  آخر، فهذا هو اإلحسان احملض على احلقيقة،  ا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الِلَّ حبِّ
ا ذلك حمبة منه تعاىل للشاكرين من عباده ولشكرهم، فاملصلحة كلها  املسب ِّب، ليس املقصود منها املعاوضة، وإمن

وصلت يف قلوب  عائدة إىل العبد، فتبارك الذي جعل وأودع احملبة يف قلوب املؤمنني، مث مل يزل يُنميها ويُقويها حىت
، وُتسل ِّيهم عن األحباب، وهُتو ِّن عليهم امل صائب، وتـَُلذ ُِّذ هلم مشق ة األصفياء إىل حالة تتضاءل عندها مجيع احملاب 

 الطاعات، وتثمر هلم ما يشاءون من أصناف الكرامات اليت أعالها حمبة الِلَّ والفوز برضاه واألنس بقربه. 
بًا لربه، وحمبة بعدها شكراً من الِلَّ على حمبة صار هبا  من ربه: فمحبة قبلها صار هبا حم  فمحبة العبد لربه حمفوفة مبحبتني 

 خلصني. من أصفيائه امل 
وأعظم سبب يكتسب به العبد حمب ة ربه اليت هي أعظم املطالب، اإلكثار من ذكره والثناء عليه، وكثرة اإلانبة إليه، وقوة التوك ل 

 ظاهراً وابطناً  صلى هللا عليه وسلم النوافل، وحتقيق اإلخالص له يف األقوال واألفعال، ومتابعة النيب  عليه، والتقرب إليه ابلفرائض و 

 .  [ 31{]آل عمران: تَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ }قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَا قال تعاىل:   كما 
وجعله جماب الدعوة وجيها عنده, كما   ,املطيعتثبت حمبة هللا للعبد   كثرية  وقد ثبت يف السنة الصحيحة أحاديث

يف احلديث القدسي: ال يزال عبدي يتقرب إيل  ابلنوافل حىت أحبه , فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به,  



71 
 

وبصره الذي يبصر به , ويده اليت يبطش هبا , ورجله اليت ميشي هبا , ولئن سألين ألعطينه , ولئن استعاذين 
ء أان فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساَءَته . رواه  ت عن شيألعيذنه , وما تردد

 البخاري . 
 :  وهلذا ثبت أن لإلميان والطاعة حالوة

من رضي ابهلل رابً وابإلسالم ديناً , ومبحمٍد رسوالً .    : ذاَق طعم اإلميان ,ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق -1
  3٤ -صحيح مسلم

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثالث من كنَّ فيه وجد هبنَّ حالوة اإلميان . من كان هللا ورسولُه أحبَّ   -2
أنقذه هللا منه , كما يكرُه أن  إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيُبه إال هلل . وأن يكره يعود يف الكفر بعد أن 

 ( واللفظ له. ٤3)(, ومسلم 16يُقذف يف النَّار.أخرجه البخاري )
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الشاكر  -٤0

 الشكور   -٤١ 
}وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ    , وقال تعاىل:   [ 158}وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم{]البقرة: قال تعاىل: 

 .جرعنده عمل عامل بل يضاعف األ واملعىن أنه سبحانه ال يضيع.  [ 17حَلِيم{]التغابن:

}لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ   :قال هللا تعاىل يف أربعة مواضع من القرآن ( اسم الشكور)وقد ورد 

 , وقال [34نَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُور{]فاطر: }وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَ   , وقال تعاىل:  [ 30شَكُور{]فاطر:
}إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا   , وقال تعاىل:  [23}وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُور{]الشورى:  تعاىل:

 . [17شَكُورٌ حَلِيم{]التغابن: حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
 ( يف موضعني: وورد ) الشاكر

}مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ   , وقال تعاىل: [ 158}وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم{]البقرة:  قال تعاىل:

 .   [ 147وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا{]النساء: 
ومجيع هذه املواضع الستة اليت ورد فيها هذا االمسان مواضع امتنان من هللا عز وجل إباثبة املطيعني , وتوفية األجور  

, و الزايدة من الفضل , واملضاعفة للثواب , وهذا مما يبني لنا معىن هذين االمسني , وأن الشكور الشاكر: هو  
ال حسبان الذي يقبل اليسري من العمل , ويثيب عليه  ر بالذي ال يضيع عنده عمل عامل, بل يضاعف األج

يشكر و  الثواب الكثري والعطاء اجلزيل , والنوال الواسع , الذي يضاعف للمخلصني أعماهلم بغري حساب, 
الشاكرين , ويذكر الذاكرين, ومن تقر ب إليه شرباً تقرب إليه ذراعاً ومن تقرَّب إليه ذراعاً تقرب إليه ابعاً , ومن 

 ابحلسنة زاد له فيها ُحسنا, وآاته من لدنه أجراً عظيما.  اءهج
قال ابن القيم رمحه هللا يف بسط القول يف معىن هذا االسم وذكر معانيه العظيمة ودالئله اجلليلة: وأما شكر الرب 

د  عبالتعاىل فله شأن آخر , فهو أوىل بصفة الشكر من كل شكور , بل هو الشكور على احلقيقة , فإنه يعطي 
ويوفقه ملا يشكره عليه , ويشكر القليل من العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره , ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا  

األعلى , ويلقي له الشكر بني   ئهإىل أضعاف مضاعفة , ويشكر عبده بقوله أبن يثين عليه بني مالئكته ويف مل 
ه, وإذا بذل له شيئاً ردَّه عليه أضعافاً مضاعفة , وهو منل عباده , ويشكر بفعله , فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفض
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الذي وفَّقه للرتك والبذل , وشكره على هذا وذاك , وملا ترك الصحابة دايرهم وخرجوا منها يف مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم , وملا احتمل يوسف الصديق عليه السالم ضيق السجن شكر له ذلك أبن  

يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء , وملا بذل  الشهداء أبداهنم له حىت مزقتها أعداؤه شكر هلم ذلك أبن   لهن مك
أعاضهم منها طرياً خضراً أقر أرواحهم فيها ترد أهنار اجلنة وأتكل من مثارها إىل يوم البعث, فريدها عليهم أكمل 

ائهم فنالوا منهم وسبُّوهم أعاضهم من ذلك أبن صلى عدألما تكون وأمجله وأهباه, وملا بذل رسُلُه أعراضهم فيه 
 هلم أطيب الثناء يف مسواته وبني خلقه , فأخلصهم خبالصة ذكرى الد ار. وجعل عليهم هو مالئكته ,

ن اخلري واملعروف يف الدنيا , وخيفف عنه يوم القيامة فال يضيع مومن ُشكره سبحانه: أنه جيازي عدُّوه مبا يفعله 
 ه من اإلحسان , وهو من أبغض خلقه إليه. مل يععليه ما 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حىت أكل الثرى , وغفر آلخر بتنحيته غصن 
 شوك عن طريق املسلمني . 

 فهو سبحانه َيشكر العبد على إحسانه لنفسه , واملخلوق إمنا ) يشكر( من أحسن إليه , وأبلغ من ذلك أنه 
  سبةن قليله ابألضعاف املضاعفة اليت الوشكره على  أعطى العبد ما حيسن به إىل نفسه, انه هو الذيبحس

 ابسم ) الش كور( منه سبحانه ؟!.  , فمن أحقسن إبعطاء اإلحسان وإعطاء الشكرفهو احمل إلحسان العبد إليها, 
؛ كيف جتد يف   [ 147مْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا{]النساء: تُ رْ }مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَ وأتمل قوله سبحانه:  

 ضمن هذا اخلطاب أن شكره تعاىل أيب تعذيب عباده بغري جرم , كما أيب إضاعة سعيهم ابطالً , فالشكور ال
 يعذب غري مسيء. يضيع أجر حمسن , وال

 خري وال يضيع عليه هذا القدر .من مثقال ذرة ومن شكره سبحانه: أنه خيرج العبد من النار أبدّن 
بذكره , وخيري به   ه ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بني الناس فيشكره له , وينو 

به عليه , ونوه بذكره بني عباده, وكذلك  مالئكته وعباده املؤمنني كما شكر ملؤمن آل فرعون ذلك املقام , وأثىن
ودعوته إليه , فال يهلك عليه بني شكره ومغفرته إال هالك , فإنه سبحانه غفور   مقامه يس حب شكره لصا

 شكور, يغفر الكثري من الزلل , ويشكر القليل من العمل . 
لشكر, كما أن أبغض خلقه وملا كان سبحانه هو الشكور على احلقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة ا

اتصف مبوجبها وأبغضهم إليه  ها , وهذا شأن أمسائه احلسىن , أحب خلقه إليه من إليه من عطل ها واتصف بضد
 من اتصف أبضدادها . 
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 إذا علم معىن اسم هللا الشكور مل يقنط العبد من رمحة ربه بل يسأله سبحانه أن يغفر له ويرمحه .  
ها مهما عظمت فال يتعاظمه ذنٌب  ويف اآلايت املتقدمة مجع بني الغفور والش كور, فهو سبحانه غفور للذنوب كلَّ 

جيوز للمسلم أن يقنط من غفران هللا   مثقال ذرة , وهلذا ال أن يغفره , الشكور لكل عمل وإن قلَّ ولو كان 
 للذنوب مهما عظمت كما ال جيوز له أن حيقر من أعمال الرب شيئاً مهما قلَّت فإن الر ب سبحانه غفور شكور. 

لني  وإان لنسأله مسني العظيمني أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران , وأن يتقبل منا  إليه هبذين االسبحانه متوس ِّ
 . , إنه غفور شكور صاحل أعمالنا
لكل املذنبني املقصرين عليكم ابلتوبة والرجوع ألن لنا رابً شاكراً شكوراً يقبل اليسري من العمل ويُثيب وهلذا نقول 

 بحانه . عليه الثواب الكثري والعطاء اجلزيل س
 وهنا لفتة ألمر مهم:

من ترك  إسناده صحيح . ٤9 –حجاب املرأة  /األلباين ذكره الشيخ عوضه هللا خرياً منه( .  ,)من ترك شيئاً هلل
 املعازف من ترك الغيبة من ترك الزان من ترك السفور .... عوضه هللا خريا منه 

 تنبيه مهم : 
وليس فوقه سبحانه من , وإمنا هو الذي أوجبه جوداً منه وكرماً  أن كل هذا العطاء منه سبحانه ليس واجباً عليه

, فال جيب عليه سبحانه إاثبة املطيع   [23}الَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون{]األنبياء:   يوجب عليه شيئاً , قال تعاىل:

؛ ولكنه سبحانه الذي  , وال عقاب العاصي, بل الثواب حمض فضله وإحسانه , والعقاب حمض عدله وحكمته 

}كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى   اء فيصري واجباً عليه مبقتضى وعده الذي ال خيلف كما قال تعاىل:أوجب على نفسه ما يش 

  ,وكما قال سبحانه:  [ 54نعام: يم{]األ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِ 

أنه ليس للعباد حق واجب على هللا ,  واجلماعة , ومذهب أهل السنة   [ 47قًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِني{]الروم: }وَكَانَ حَ 

وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه , وأوجبه ولذلك ال  يضيع عنده عمٌل قام على اإلخالص , واملتابعة  
 األساسيان لقبول األعمال. عليه وسلم فإهنما الشرطان للنيب صلى هللا

فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم , فإنه من هللا تعاىل فضالً منه وكرماً, وإن نع مهم فبفضله وإحسانه , وإن  
 عذ هبم فبعدله وحكمته , وهو احملمود على مجيع ذلك.
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  -من أمساء هللا احلسىن: 
 الصمد  -٤٢

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا   . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. اللَّهُ الصَّمَد   . }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد الخالص:السم يف سورة اوقد ورد هذا ا 

وهي السورة اليت أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا تعدل ثلث القرآن , ففي )صحيح  ,  أَحَد{]اإلخالص[
) أيعجز أحدكم أن   :لى هللا عليه وسلم ألصحابهه قال: قال النيب صاخلدري رضي هللا عنالبخاري( عن أيب سعيد 

الواحد الصَّمد ثلث هللا رسول هللا؟ فقال:   يقرأ ثلث القرآن يف ليلة ؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أيُّنا يطيق ذلك اي
 القرآن (. 

  ظمته ومجيع صفاته, فهووحلمه وقدرته وعزته وعمته كوالصمد معناه: السيد العظيم الذي قد كمل يف علمه وح
واسع الصفات عظيُمها , الذي صمدت إليه مجيع املخلوقات , وقصدته كل الكائنات أبسرها يف مجيع شؤوهنا,  

فليس هلا رب سواه , وال مقصود غريه تقصده وتلجأ إليه يف إصالح أمورها الدينية , ويف إصالح أمورها الدنيوية ,  
لشدائد والكرابت , وتستغيث به إذا مسها املصاعب رع إليه إذا أصابتها انوائب واملزعجات , وتضتقصده عند ال

حاجاهتا, ولديه تفريج كرابهتا , لكمال علمه, وسعة رمحته ورأفته وحنانه , وعظيم  واملشقات؛ ألهنا تعلم أن عنده
 قدرته وعزته وسلطانه. 

ي قد كُمل يف قال: الصمد: السيد الذبن عباس رضي هللا عنه روى ابن جرير الطربي يف تفسريه عن عبد هللا 
سؤدده والشريف الذي قد كُمل يف شرفه, والعظيم الذي قد كُمل يف عظمته, واحلليم الذي قد كُمل يف حلمه  

ي  ل يف غناه , واجلبار الذي قد كُمل يف جربوته , والعامل الذي قد كُمل يف علمه , واحلكيم الذوالغين الذي قد كمُ 
نواع الشرف والسؤدد وهو هللا سبحانه , هذه صفته ال تنبغي إال وهو الذي قد كُمل يف أقد كُمل يف حكمته , 

   .له
وهو يفيد أن هذا االسم العظيم من مجلة أمساء هللا احلسىن الدالة على عدة صفات ال على معىن مفرد, ففيه  

 الداللة على كثرة صفات هللا وعظمتها وكماهلا . 
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السيد الذي قد كمل يف سؤدده , وهلذا كانت العرب تسمي أشرافها هبذا  :مدلصَّ : ا27القيم رمحه هللا   قال ابن
 االسم , لكثرة الصفات احملمودة يف املسمى به , قال شاعرهم:

 بين أسد يريَ اعي خبِّ النَّ  رَ كَّ أال بَ 
 

 دمَ يد الصَّ وابلسَّ  عمرو بن مسعودٍ بِّ 
لكثرة خصال اخلري فيه , وكثرة األوصاف احلميدة له ,   فإن الصمد من تصمد حنوه القلوب ابلرغبة والرهبة , وذلك 

هلذا قال مجهور السلف , منهم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه: الصمد: الذي قد كمل سؤدده فهو العامل الذي  و 
مه , الرحيم الذي كملت رمحته , اجلواد الذي  كمل علمه القادر الذي كملت قدرته , احلكيم الذي كمل حك

 كمل جوده. 

حنوه, واجتمعت فيه  والقصد , فهو الذي اجتمع القصد  وبنيَّ رمحه هللا أنَّ اشتقاقه يدل على هذا ؛ فإنه من اجلمع
ة صفات السؤدد , وهذا أصله يف اللغة , والعرب تسمي أشرافها ابلصمد الجتماع القاصدين إليه واجتماع السياد

 فيه . 
 سم , فمنهم من قال:  وألجل ذا تنوعت عبارات السلف يف تفسري هذا اال

الصمد: هو الذي ليس أبجوف وال أيكل وال يشرب , ومنهم من قال: هو الذي يصمد اخلالئق إليه يف  
  حوائجهم ومسائلهم , ومنهم من قال: هو الذي ال خيرج منه شيء أي: ال خيرج منه عني من األعيان فال يلد,

 قال: هو الذي ال أحد فوقه.  ومنهم ومن قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده , ومنهم من
  , رمحهم هللا  , وذكر من قال هبا من أئمة السلف(تفسريه)وقد أورد مجيع هذه األقوال ابن جرير الطربي يف  

وكل ذلك حق ؛ ألن هذا االسم دال على  وأوردها كذلك احلافظ ابن كثري يف ) تفسريه( وغريمها من املفسرين ,
 د , كما سبق بيان ذلك . مجلة أوصاف عديدة ال على معىن مفر 

وهلذا نقل احلافظ ابن كثري, عن أيب القاسم الطرباين يف كتابه ) السنَّة( له بعد إيراده كثرياً من هذه األقوال يف 
ز وجل وهو الذي ُيصَمد إليه يف احلوائج,  مد أنه قال: وكل هذه صحيحة , وهي من صفات ربنا عتفسري الص  

 ال جوف له , وال أيكل وال يشرب , وهو الباقي بعد خلقه . صمد الذي , وهو ال  وهو الذي انتهى سؤدده

 
 وما بعدها 135نقال عن فقه األسماء الحسنى للشيخ عبدالرزاق البدر ص 3/1025الصواعق المرسلة  27
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وقال البغوي رمحه هللا: واألوىل أن حيمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه , ألنه حمتمل له , فعلى هذا يقتضي أن  
انفرد به , له  سوى هللا تعاىل, العظيم القادر على كل شيء , وأنه اسم خاص ابهلل تعاىل ال يكون يف الوجود صمد  

 .   [ 11}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِري{]الشورى: مساء احلسىن والصفات العليا األ

يد العظيم،  إطالق الصمد على الس ِّ : من املعروف يف كالم العرب رمحه هللا الشنقيطيوقال الشيخ حممد األمني 
الذي وحده امللجأ عند الشدائد واحلاجات ,  اىل هو السيد .... فاهلل تعوعلى الشيء املصمت الذي ال جوف له

 وهو الذي تنَّزه وتقدس عن صفات املخلوقني كأكل الطعام وحنوه سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً.
لكمال واجلالل , وأنه سبحانه ال شيء فوقه وال شيء يعجزه , وأنه سبحانه وإذا َعلِّم العبد اتصاف ربه هبذا ا

, وهو وحَمْفزَُع  ده الذي تصمد إليه اخلالئق اخلالئق وملَجؤها , فال ملجأ وال منجا منه إال إليه , وإليه وحده املفر 
إال منه , وال يصرف عبادته   يف حوائجها ومسائلها ورغباهتا ؛ وجب عليه أن ال يلجأ إال إليه , وال يطلب حاجته

}أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ   له إال عليهله , وال تكون استعانته إال به , وال يكون توك إالَّ 

 .   [ 62خُلَفَاء األَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيالً مَّا تَذَكَّرُون{]النمل:

 داءــــن
ليه مجيع  إ ه حاجة تذكر أن لك رب كرمي يصمدلكل مكروب وكل مهموم وكل مريض وكل مديون وكل من ل

 . اخلالئق فيجيبها سبحانه
 .آمني واآلخرة  الدنيا هم وتكفينا وائجنا ح وتقضى مرضاان تشفي أن نسألك  انإ اللهم
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 -من أمساء هللا احلسىن:
 السيد  -٤٣

  روى أبو داود بسند جيد عن عبد هللا,عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو من األمساء الثابتة يف السنة النبوية 
خبن    سي ِّدان،  أنت: فقلنا وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول إىل عامر بين وفد يف انطلقت) ري ِّ رضي هللا عنه قال:الش ِّ

أفضلنا فضال , وأعظمنا طوال , فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم , وال و , قلنا: وتعاىل تبارك  هللا ي ِّدالس : فقال
 .  (م الشيطان َيستجرينَّكُ 

,   سيداَ   إهلاً  :  [ 164}قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا{]األنعام: عنه أنه قال يف معىن قول هللا تعاىل:  باس رضي هللا وجاء عن ابن ع
 إنه السيد الذي قد كُمل يف سؤدده .   : هُ الصَّمَد{ }اللَّ وقال يف قوله تعاىل: 

فهو املالك املوىل الر ب ,  حقيقة هلل عز وجل , هللا ( أي : السؤدد  دومراد النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: ) السي ِّ 
واخللق كلهم عبيد له , مملوكون مقهورون ليس هبم غنية عنه يف بدء أمرهم وهو الوجود, إذ لو مل يوجدهم مل يوجدوا 

إليه يف  ل شؤوهنم , مفتقرون , وال يف البقاء بعد اإلجياد , وال يف العوارض العارضة أثناء البقاء , حمتاجون إليه يف ك
م . ال غىن هلم عنه طرفة عني , واألمر كله إليه وحده , واخللق كلهم طوع تدبريه وحتت تصرفه ,  مجيع حاجاهت

وحييي ومييت , وأيمر وينهى , ويقبض ويبسط , ويكرم ويهني ,   ويذل   يعطي ومينع , وخيفض ويرفع , ويعز  
بيد عبيده , فهو وحده تبارك  وامللك ملكه , والع يفقر , األمر أمره ,ويهدي ويضل , ويضحك ويبكي , ويغين و 

 وتعاىل الذي حتق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبرياً , وذالً وخضوعاً وانكساراً .
يد الذي له التصرف والتدبري يف هذا الكون ال ند  له , وهو سبحانه السي ِّ  د الذي ينبغي أن فهو سبحانه الس ِّ

سبحانه السيد املتصرف يف اخللق ال ند له ,   نهأ ع ال شريك له , فكماالطاعة والذل واخلضو تصرف له وحده 
}قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ  : فكذلك جيب أن يكون السيد املعبود ال شريك له , كما قال تعاىل

 . (إهلا سي ِّداً  )ه :, وقد تقدم قول ابن عباس رضي هللا عن  [ 164شَيْءٍ{]األنعام: 

اي حممد   }قُلْ{ ه حممد  صلى هللا عليه وسلم قال ابن جرير الطربي يف تفسري هذه اآلية: يقول تعاىل ذكره لنبي ِّ 

, يقول   }أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا{ إىل عبادة األصنام واتباع خطوات الشيطان  العادلني برهبم األواثن , الداعنيهلؤالء 

 يقول: وهو سي ِّد كل شيء دونه ومدبره ومصلحه .  وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ{ } ينأطلب سي ِّداً يسودُ أسوى هللا 
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اي حممد هلؤالء املشركني ابهلل يف إخالص العبادة له والتوكل عليه:  }قُلْ{   وقال ابن كثري يف تفسريها: يقول  تعاىل: 

ر أمري , أي: ال  يربيين وحيفظين ويكلؤين , ويدب   شَيْءٍ{ }وَهُوَ رَبُّ كُلِّ    أي: أطلب رابً  سواه , }أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا{
 ه اخللق واألمر.أتوكل إال عليه , وال أنيب إال إليه ؛ ألنه رب كل شيء ومليكه , ول

د ي ِّ يُتخذ املخلوق الضعيف نداً للس  وهذا أدل الد ليل وأبني الربهان على بطالن الشرك واختاذ األنداد , إذ كيف 
 عاىل هللا عما يشركون. ليل والرب القدير , تالعظيم واخلالق اجل

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَتَّبِعُوكُمْ    . وَالَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَالَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُون  . }أَيُشْرِكُونَ مَا الَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُون

فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ    . مْ أَنتُمْ صَامِتُونسَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَ 

ا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ  أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَ   . صَادِقِني

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَآل   . نَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِنيإِ   . كِيدُونِ فاَلَ تُنظِرُون

 . [197-191سَهُمْ يَنْصُرُون{]األعراف: أَنفُ 

من املقبورين أو األحياء, يعتقدون فيه جلب النفع وهبذه اآلايت ونظائرها يعلم أن اختاذ الناس سيداً غري هللا سواء 
أو دفع الضر , أو يعلقون به حاجاهتم , أو ينزلون به طلباهتم ورغباهتم , أو يصرفون له جلوءهم  ودعواهتم , أو  

  ابهلل العظيم , واتباعا للسبيل املفضية إىل اجلحيم , وهذا غاية  شركاً  ن منه كشف غمومهم  وكرابهتم ؛ يعد  يطلبو 
اجلهل والظلم , إذ كيف يسوى الرتاب برب األرابب . وكيف يسوى العبيد مبالك الرقاب , وكيف يسوى من ال 

ميلك نصرا وال موات وال حياة وال نشورا ابلسيد  ميلك لنفسه وال لغريه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وال 
 مور ال شريك له . ة األالعظيم الذي له مقاليد السموات واألرض , وبيده أزمَّ 

لي أقوام مبثل هذا التعلُّق ابملقبورين أضفوا عليهم هذا اللقب , معتقدين فيهم , ملتجئني إليهم , خاضعني بُ وملا 
 ه . تلوثني مبا يناقضه ويضادُّ ذليلني , انكثني بذلك توحيدهم , م

وأتمَّل يف احلديث املتقد ِّم محاية املصطفى صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد , وصيانته جلنابه , وسدَّه طرق الشرك 
ان قال: السيد هللا تبارك وتعاىل , مث قال هلم: ال يستجرينَّكم الشيطان , مع أهنم مل يقولوا دُ , فلما قالوا له: أنت سي ِّ 

  حقا . إال
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أمحد , والنسائي يف ) الكربى( بسند جيد عن أنس رضي هللا عنه: أن انساً قالوا لرسول هللا  ونظريه ما روى اإلمام 
صلى هللا عليه وسلم: اي خريان وابن خريان و اي سيدان وابن سيدان . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي أيها  

وين فوق منزليت اليت أنزلنيها هللا تعاىل , أان  لشيطان ؛ إين  ال أريد أن ترفعالناس عليكم بقولكم وال يستهوين كم ا
 حممد بن عبد هللا عبده ورسوله .  

فهو عليه الصالة والسالم سيد ولد آدم وأفضل عباد هللا وإمام املتقني , إال أنه كره هلم ذلك لئال يكون وسيلة إىل 
رت النصارى ابن مرمي , فإمنا أان عبد ,  ليه وسلم : )ال ُتطروين كما أطالغلو ِّ فيه واإلطراء , كما قال صلى هللا ع

 فقولوا عبد هللا ورسوله ( رواه البخاري. 
بكرة رضي هللا عنه : أن رجالً أثىن أيب الصحيحني (  من حديث  ) وهنى عن املدح وشد د القول فيه , كما يف 

حيك قطعت عنق صاحبك, يقوله مرارا , ويف )صحيح   على رجل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له: و 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا رأيتم املدَّاحني فاحثوا يف  مسلم ( عن املقداد بن األسود رضي هللا عنه 

 وجوههم الرتاب.
 نفسه , وذلك ة املمدوح مبدحه ولو مبا فيه ال ينبغي , ملا قد تفضي إليه حمبة املدح من تعاظم املمدوح يففمواجه

صلى هللا عليه وسلم ملا أكمل هللا له  ينايف كمال التوحيد , ويوقعه يف أمر عظيم ينايف العبودية اخلاصة , فالنيب 
هلم , ومحاية ملقام   لألمة إىل ترك ذلك نصحاً  ا املقام , وإرشاداً هلذ صار يكره أن يُقابل ابملدح صيانةً مقام العبودية 

التعلق ابملخلوقني القلب إىل نوع من  يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله , ابنصراف التوحيد عن أن يدخله ما 
 نكسار الذي ال حيل وال جيوز صرفه إال هلل الواحد القهار. والذل هلم واال

 ز إطالق السيد على غري هللا ؟ سؤال يتبادر للذهن هل جيو 
  -اجلواب:

قصد به جمرد اه وهي السيادة املطلقة فهذا ال جيوز. وإن كان يإطالق السيد على غري هللا تعاىل إن كان يقصد معن
اإلكرام فإن كان املخاطب به أهال لإلكرام فال أبس به , ولكن ال يقول: السيد بل يقول اي سيد , أو حنو ذلك 

 28صد به السيادة واإلكرام وإمنا هو جمرد اسم فهذا ال أبس به .  وإن كان اليق
 

 املناهي اللفظية للشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل .  28
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 من الذي يستحق أن يوصف ابلسيادة ؟  فأجاب بقوله:  :نيابن عثيم الشيخ ل فضيلةوسئ
فاهلل تعاىل هو السيد الكامل السؤدد , أما غريه  ال يستحق أحد أن يوصف ابلسيادة املطلقة إال هللا عز وجل ,

فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم , لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم , والسيادة قد تكون ابلنسب , وقد 
ابلعلم , وقد تكون ابلكرم , وقد تكون ابلشجاعة , وقد تكون ابمللك , كسيد اململوك وقد تكون بغري  تكون

}وَأَلْفَيَا  ابلنسبة لزوجته, كما يف قوله تعاىل: اليت يكون هبا اإلنسان سيداً , وقد يقال للزوج: سيد  ذلك من األمور

 . [ 25سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ{]يوسف: 

املراد به من كان من نسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وهم أوالد فاطمة   لنسب فالظاهر أنفأما السيد يف ا
يتها من بنني وبنات , وكذلك الشريف , ورمبا يراد ابلشريف من كان هامشيا وأايً كان الرجل  رضي هللا عنها أي ذر 

يد والشريف , فهذا سيد بين آدم وأشرفهم حممد أو املرأة سيداً أو شريفاً فإنه ال ميتنع شرعاً أن يتزوج من غري الس 
وليس هامشياً وزوج ابنته زينب أاب العاص بن   صلى هللا عليه وسلم قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان ,

 .29الربيع وليس هامشياً  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تعاىل املناهي اللفظية للشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 29
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 اجلبار  -٤٤

دُّوسُ السَّالَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا  هَ إِالَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُ }هُوَ اللَّهُ الَّذِي الَ إِلَ قال تعاىل: 

 . [ 23يُشْرِكُون{]احلشر: 

 هلذا االسم أكثر من معىن    معىن اسم اجلبار:
ر على املعسر كل  ويُيس    ويُغين الفقري،   ،   ، فيجرب الكسري جيرب الضعيف وكل قلب منكسر ألجله   الذي   : أنه املعىن األول 

  لوبَ ويعو ُِّضُه على مصابه أعظم األجر إذا قام بواجبها، وجيرب جرباً خاصاً قُ   ، وجيرب املصاب بتوفيقه للثبات والصرب   عسري، 
انية، فقلوب  واألحوال اإلمي   وأصناف املعارف   ، ليها من أنواع كراماته اخلاضعنَي لعظمته وجالله، وقلوب احملبني مبا يفيض ع 

اللَّهم أجربين« فإنه يريد هذا اجلرب الذي حقيقته إصالح العبد  » :  املنكسرين ألجله جربها دان قريب وإذا دعا الداعي، فقال 
 ودفع مجيع املكاره عنه. 

 أنه القهَّار لكل شيء، الذي دان له كلُّ شيء، وخضع له كلُّ شيء.  :الثاين واملعىن -٢

.   فصار اجلبار ُمتضمناً ملعىن الرؤوف القهَّار على كل شيء.   أنَُّه العليُّ   : الثالث   واملعىن   -٣  العلي 
وقد يُراُد به معىن رابع وهو املتكرب عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو مسي أو    -٤

 .   شريك يف خصائصه وحقوقه 
، واستحق وعيده ،وقد توعد جل وعال من كان  خللق ابء بسخط هللاوهلذا كان اجلربوت هلل وحده ومن جترب من ا

} كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  :القلوب ودخول النار يوم القيامة ،قال هللا تعاىل كذلك ابلنكال الشديد ،والطبع على

  . مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيد  . لُّ جَبَّارٍ عَنِيد}وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُ  , وقال تعاىل:  [ 35قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار{]غافر: 

 . [17لِيظ{]إبراهيم: يَتَجَرَّعُهُ وَالَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَ 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم : )خيرج عنق من قال :قال رس– عنه رضي هللا –وروى أمحد والرتمذي عن أيب هريرة 
النار يوم القيامة له عينان يبصر هبما ،و أذانن يسمع هبما ، ولسان ينطق به، فيقول :إين وكل ت بثالثة :بكل 

 .)واملصورين وبكل من ادعى مع هللا إهلًا آخر،  جبار عنيد،
سبحانه من منكرات األخالق واألهواء واألدواء , إنه تبارك  ار , ونعوذ به نعوذ ابهلل من الن ار , ومن سخط اجلبَّ 

 وتعاىل مسيع الدعاء . 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 احلسيب  -٤٥

دُونِهِ وَمَن  مِن  }أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ   , وقال هللا تعاىل:  [ 6}وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا{]النساء:قال تعاىل: 

 [ 36يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد{]الزمر: 

هلم كل ما حيتاجونه ,  ودنياهم ،امليسِّ ر  أمور دينهم من هو الكايف الذي كفى عباده مجيع ما أمههم :احلسيبو 
 . يكرهونه الدافع عنهم كل ما

سوه , وعلم تعاىل ذلك, وميَّز هللا صاحل   ونهللا ب أنه احلفيظ على عباده كل ما عملوه , أحصاه يومن معاين احلس 
 يستحقون من اجلزاء ومقدار ماهلم من الثواب والعقاب. العمل من فاسده , وحسنه من قبيحه , وعلم ما

 عامة وخاصة : هم بيده سبحانه, وكفايته هلم و) الكايف ( : الذي كفاية اخللق كل ما أمه  

أ للعباد من ا ُخلقت له , وهيَّ ت وقام إبجيادها وإمدادها وإعدادها لكل مأما العامة: فقد كفى تعاىل مجيع املخلوقا
 مجيع األسباب ما يغنيهم ويُقنيهم ويُطعمهم وَيسقيهم . 

وَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ  }وَمَن يَتَ أما كفايته اخلاصة: فكفايته للمتوكلني , وقيامه إبصالح أحوال عباده املتقني

 كافيه كل أموره الدينية والدنيوية . ي:  , أ [3حَسْبُهُ{]الطالق:

وثبت يف صحيح مسلم أن من األذكار: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه قال: احلمد هلل  
 . الذي أطعمنا وسقاان, وكفاان وآواان , فكم ممن ال كايف له وال مؤوي  

داً وهادايً , ولذا شرع للمسلم يف كل مرة ظاً وكافياً ومسدأبن يكون له حاف والعبد ال غىن له عن ربه طرفة عني ,
 قىهلل .  ليكفى مهه وحاجته , وليو خيرج فيها من بيته أن يقول: بسم هللا توكلت على هللا , وال حول وال قوة إال اب

 من الشرور واآلفات , وليحفظ من عدوان معتٍد أو ظلم ظامٍل .  
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 عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا خرج نس بن مالك رضي هللا مذي وغريمها عن أروى أبو داود والرت 
 وُكفيتَ  الرجل  من بيته فقال: بسم هللا , توكلت على هللا , ال حول وال قوة إال ابهلل , قال: يقال حينئٍذ : ُهديتَ 

 وكفي ووقي .  وُوقيت , فيتنحى عنه الشيطان , فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي
ن القيم رمحه هللا: والتوكل من أقوى األسباب اليت يدفع هبا العبد ما ال يطيق من أذى اخللق وظلمهم  اب قال

حسبه: أي: كافيه, وَمن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه  وعدواهنم, وهو من أقوى األسباب يف ذلك فإن هللا 
ن يضره مبا يبلغ منه مراده فال يكون  والعطش , وأما أ ر والربد واجلوعلعدوه , وال يضره إال أذى ال بد منه , كاحل

وهو يف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبني الضرر الذي   لهأبداً, وفرٌق بني األذى الذي هو يف الظاهر إيذاء 
 . ى به منه  يُتشفَّ 

فقال: لعبده , كفايته   ليه نفسَ لف: جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه, وجعل جزاء التوكل عقال بعض السَّ 

, ومل يقل: نؤته كذا وكذا من األجر , كما قال يف األعمال, بل جعل  [ 3}وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ{]الطالق: 

ه , فلو توكل العبد على هللا تعاىل حق توكله وكادته السموات ه وواقيَ نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل عليه وحسبَ 
 هن جلعل له خمرجا من ذلك وكفاه ونصره.واألرض ومن في

وربط الكفاية ابلتوكل من ربط األسباب مبسبباهتا , فاهلل عز وجل كايف من يثق به وحيسن التوكل عليه وحيقق 
حسن الظن ابهلل عظيم الرجاء فيما عنده صادق التوكل عليه فإن   االلتجاء إليه يف نوائبه ومهماته, وكلما كان العبد

 البتة .  هأمله في هللا ال خييب
 أسباهبا , فإن هللا ابلغ أمره يف الوقت الذي قدره له , ولذا قال تعاىل: طيء العبد كفاية هللا له إذا بذلوال يستب

 .  [ 3ق:هَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{]الطال }وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّ 

  به بقوله:قال ابن القيم رمحه هللا: فلما ذكر كفايته للمتوك ِّل عليه فرمبا أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكُّل , فعقَّ 

, أي: وقتاً ال يتعداه فهو يسوقه إىل وقته الذي قدَّره له , فال يستعجل   [ 3قَدْرًا{]الطالق: }قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ  

 لذي قدره له . قول : قد توكلُت فلم أَر شيئاً ومل حتصل يل الكفاية , فاهلل ابلُغ أمرِّه يف وقته ااملتوكل وي
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اٍء للمخلوقني وتذلل هلم جداجلليلة إىل استويف مثل هذا املقام كثرياً ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه املعاين 
مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا   وانكسار بني أيديهم لينال بعض مآربه وحيصل بعض مطامعه , غري

 ربه عز وجل , فيخسر كفاية هللا ألوليائه. 
 مؤونة الناس, ومن اشتغل ومن اشتغل ابهلل عن نفسه كفاه هللا مؤونة نفسه , ومن اشتغل ابهلل عن الناس كفاه هللا 

 بنفسه عن هللا وكله إىل نفسه , ومن اشتغل ابلناس عن هللا وكله هللا إليهم. 
روى الرتمذي يف ) جامعه( أن معاوية رضي هللا عنه كتب إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها : أن اكتيب إيل   

عنها إىل معاوية : سالٌم عليك أما بعد: فإين مسعت كتااب توصيين فيه وال تكثري علي  , فكتبت عائشة رضي هللا 
ضاء  خط الناس كفاه هللا مؤنة الناس , ومن التمس رِّ سَ  بِّ ن التمس رضا هللارسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: مَ 

 الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس , والسالم عليك.
مهه , ويف احلديث: من جعل اهلموم  دنيا مبلغ علمه وأكربومما حيقق للعبد السالمة يف هذا الباب أن ال جيعل ال

بت به اهلموم يف أحوال الدنيا مل يبال هللا يف أي  أوديته هلك . , ومن تشعَّ مها واحداً همَّ املعاد كفاُه هللا همَّ دنياه 
 رواه ابن ماجه. 

وروى ابن أيب شيبة عن أيب عون قال: كان أهل اخلري إذا التقوا يوصي بعضهم بعضاً بثالث , وإذا غابوا كتب 
وبني هللا كفاه هللا الناس , ومن  بعضهم إىل بعض بثالث: من عمل آلخرته كفاه هللا دنياه , ومن أصلح ما بينه 

 أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته . 
) حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم( , واحلديث  :ساء قولورد من أذكار الصباح وامل

رأي فهو يف حكم قال عنه العلماء ال أبس من قوله رواه أبو داود موقوفاً على أيب الدرداء ومثله ال يقال فيه ابل
 املوقوف لفظاً املرفوع حكماً. 

ال هو عليه توكلت وهو ربُّ العرشِّ العظيم سبع مرات كفاه هللا ما  من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسيب هللا ال إله إ
موقوف على أيب الدرداء  قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا    65/26أمهَّه. جمموع فتاوى ابن ابز الصفحة أو الرقم: 

 ناد جيد. إبس
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العرش العظيم سبع   يصبح وحني ميسي حسيب هللا ال إله إال هو , عليه توكلت وهو رب  من قال يف كل يوم حني
مرات كفاه هللا عز وجل ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة .  صححه شعيب وعبد القادر األرانؤوط يف ) حتقيق زاد  

 (. 3٤2/2املعاد( ) 
لغه أن كان يقال: احلمد هلل الذي خلق كل ( , عن مالك أنه ب9ك القدر ح روى مالك يف املوطأ بالغاً ) و 

ل شيء أانه وقدره حسيب هللا وكفى , مسع هللا ملن دعا ليس وراء هللا مرمى ,  جال يعشيء كما ينبغي , الذي 
 عليه وسلم ( عن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا735وعند أبن السين رمحه هللا يف ) عمل اليوم والليلة ( برقم ) 

مضجعكِّ فقويل احلمد هلل الكايف ,  قالت: علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات , وقال: ) إذا أخذتِّ 
سبحان هللا األعلى , حسيب هللا وكفى , ما شاء هللا قضى , مسع هللا ملن دعا , ليس من هللا ملجأ وال وراء هللا  

 , [56تَقِيم{]هود: مِن دَآبَّةٍ إِالَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْا  }مَّ  ملتجأ , توكلت على هللا ريب وربكم (

,    [ 111ا{]اإلسراء: نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِريً }وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّ 

مث ينام وسط الشياطني واهلوام فتضره . وهللا أعلم مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ما من مسلم يقوهلا عند منامه 
 بصحته . 

أما قول: حسيب هللا وكفى مسع هللا ملن دعا ليس وراء هللا مرمى ويف لفظ منتهى قال اإلمام مالك بلغنا عن عبد 
 يس مرفوعاً . الرمحن بن عوف ول

عجل شيءٌ أانه  كما ينبغي الذي ال يَ   قال احلمد هلل الذي خلق كل شيءٍ حدثين حيىي عن مالك أنه بلغه أنه كان يُ 
نه بلغه أنه كان يقال إن أثين عن مالك دَّ وقدره حسيب هللا وكفى , مسع هللا ملن دعاء , ليس وراء هللا مرمى , وحَ 

 لوا يف الطلب.أحداً لن ميوت حىت يستكمل رزقه فأمج
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 -من أمساء هللا تعاىل: 
 القدوس  -٤6

ورد اسم القدوس مرتني يف القرآن قال تعاىل:" يسبح هلل ما يف السموات و ما يف األرض امللك القدوس " اجلمعه 
وء ومعناه مأخوذ من قدََّس مبعىن نزهه وأبعد عن الس  23و" هو هللا الذي ال اله االهو امللك القدوس " احلشر /1/

 . رة احلشر وسورة اجلمعةيف سو  مع اإلجالل والتعظيم وقد ورد مرتني يف القرآن
.  كماله  ينايف ما كل  ومن النقصان، ومن خلقه من أحد مماثلة من السامل سوء، كل  عن اْلُمنَـزَّهُ  اْلُمَعظَّمُ  اْلُمَقدَّسُ  فهو
  كفؤ،  أو شبيه،  أو مثيل،  له يكون أن ويعظَّمُ  ويـُنَـزَّهُ  الوجوه، من بوجه نقص كل  عن يـُنَـزَّهُ : عنه يـُنَـز هُ  ما ضابط  فهذا

 متام ومن. وأوسعها وأعظمها الصفات  أكمل هي اليت صفاته  من صفة نقص عن ويـُنَـزَّه ُمَضادٌّ، أو  نِّدٌّ،  أو مسي، أو
  الظنون عن ه كمال  حفظ  به ومقصودٌ  لغريه، ُمرَادٌ  التنزيه فإنَّ  له؛ والعظمة الكربايء صفات  إثبات  ذلك  عن تنزيهه 
  سبحان) : ربه على ُمْثنِّياً  العبد قال  وإذا  جبالله، يليق ما غري ظن اً  السوء، ظنَّ  به  يظنون الذين اجلاهلية كظن  .  السيئة

 .  كمال  كل  وإثبات  نقص كل  من ابلسالمة عليه ُمْثنِّياً  كان  وحنوها (الِلَّ  تعاىل)  أو  ،(الِلَّ  تقد س)  أو ،(الِلَّ 
 -:  من أمساء هللا احلسىن 

 اهلادي  -٤7
 . [ 31}وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِريًا{]الفرقان:   :قال تعاىل

أي الذي يهدي ويرشد عباده اىل مجيع املنافع واىل دفع املضار ويعلمهم ماال يعلمون ويهديهم هلداية   واهلادي : 
 التوفيق .. 

 :أوجه عةأرب على  لإلنسان  تعاىل الِلَّ  وهداية بُلطٍف، داللةٌ  هي: واهلداية
 بقدرٍ  شيءٍ  كل  منها أعم   يتال الضرورية  واملعارف والفطنة، العقل، من ُمكلفٍ  كل  جبنسها عم اليت اهلداية: األول

 . [50}رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى{]طه:: تعاىل قال كما   احتماله حْسبَ  فيه
  : تعاىل  بقوله املقصود وهو ذلك  وحنو القرآن وإنزال األنبياء  ألسنة على همايإ بدعائه  للناس جعل اليت اهلداية : الثاين

 .   [24وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا{]السجدة: }
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  وقوله,[ 17}وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى{]حممد:: تعاىل بقوله املْعينُّ  وهو اهتدى من به خيتصُّ  الذي التوفيق: الثالث
}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ    : هوقول ،[ 11{]التغابن: هْدِ قَلْبَهُ }وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَ: تعاىل

 . [69}وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا{]العنكبوت: : وقوله ، [ 9بِإِميَانِهِمْ{]يونس:

}الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا    : وقوله  , [ 5سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُم{]حممد: } : بقوله املعينُّ  اجلنة إىل اآلخرة يف اهلداية : الرابع

 يصحُّ   ال بل الثانية، له حتصل ال األوىل له حتصل مل من فإن   مرتت ِّبٌة، األربع اهلداايتُ  وهذه,  [ 43لِهَـذَا{]األعراف:

  قبلها، اليت الثالث  له حصل فقد  الرابع له حصل ومن والرابعة، الثالثة  له حتصل ال الثانية  له حتصل مل ومن ،يفهتكل 
 حيصل وال الثاين، له حيصل وال األوىل حتصل فقد ينعكس  مث .قبله اللذان له حصل فقد الثالث له حصل ومن

-االرشادهداية - اهلداايت  أنواع  سائر  دون الطرق يفوتعر  ابلدعاء  إال أحداً  يهدي  أن  يقدر ال واإلنسان الثالث،

}وَلِكُلِّ    ،  [ 73}يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا{]األنبياء:  ، [52} وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم{]الشورى:   : بقوله أشار األول وإىل

نَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن   أَحْبَبْتَ وَلَكِ تَهْدِي مَنْ   }إِنَّكَ الَ : بقوله أشار اهلداايت  سائر  وإىل .داع أي  ،[ 7قَوْمٍ هَاد{]الرعد: 

 .   [56{]القصص: يَشَاء

  وتعليماً، بياانً، املستقيم الصراط إىل فيهديه الض ال احلريان مرشد وهو رشد، كله  وفعله رشد،  قوله الذي فهو
 واحلسن احلكمة على الشتماهلا حقٌّ  كلُّها  األمور، هبا  ويُدبر األشياء  هبا  يُوجد اليت  القدرية فأقواله وتوفيقاً،

 يف التام الصدق على املشتملة رسله ألسنة وعلى كتبه،  يف هبا  تكل م اليت أقواله هي الدينية الشرعية وأقواله واإلتقان،

بِّكَ  }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَ : حديثاً  منه أحسن وال قياًل، الِلَّ  من أصدق ال فإنه والنهي، األمر يف الكامل والعدل اإلخبار،

 الرشاد إىل حصول ال بل العباد، هبا يرشد ما وأجل   أعظم وهي والنهي، األمر يف,[ 115وَعَدْالً{]األنعام: صِدْقًا  

، أضله غريها من اهلدى  ابتغى فمن بغريها،  وهو العلمي الرشد هبا فيحصل برشيد،  فليس هبا يسرتشد مل ومن الِلَّ
  تُزكي فإهنا العملي؛ الرشد هبا وحيصل والدنيوية،  الدينية واملضار واملصاحل والفروع، واألصول،  احلقائق، بيان

 كل  عن وتُره ِّب مجيل، ُكل  على وحتث   األخالق، وأحسن األعمال أصلح إىل وتدعو القلوب، وتطهر النفوس،
 .  ضال فهو  هبا يسرتشد مل ومن املهتدي، فهو  هبا  اسرتشد فمن رذيل، ذميم
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 قاعدة مهمة:
  الذي[ واإلهلام التوفيق هداية وهي] الثالثة  اهلداية : فهي والكافرين الظاملني منع أن هعز وجل  الِلَّ  ذكر هداية وكل

}وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ  : عز وجل  كقوله  اجلنة وإدخال اآلخرة يف الثواب  هي اليت والرابعة املهتدون،  به خيتص

واْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى اآلخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ  اسْتَحَبُّ  بِأَنَّهُمُ }ذَلِكَ  : وقوله ، [19الظَّالِمِني{]التوبة:

 .   [ 107الْكَافِرِين{]النحل: 

 الطريق، وتعريف الدعاء من املختص عدا ما فهي البشر وعن صلى هللا عليه وسلم  النيب عن الِلَّ  نفاها هداية وكل

}لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن  : تعاىل كقوله  اجلنة الوإدخ والتوفيق، العقل، كإعطاء  وذلك 

 . ابلِلَّ  إىل قوة وال والحول التكالن وعليه املستعان وهو  ويرضاه حيبه ملا  يهدينا  أن الِلَّ  فأسال ،[272يَشَاء{]البقرة: 

 -وعليه فاهلداية نوعان:
 هداية توفيق خاصة هلل وحدة   -1
 النبياء وورثة األنبياء والدعاة اىل هللا . ارشاد ل هداية -2
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الكرمي    -٤8
 األكرم   -٤9

:  كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ( ]النمل )وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ    أم ا "الكرمي" فقد ورد يف ثالثة مواضع، قال تعاىل:

)فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ    ، وقال تعاىل:  [ 6)يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ( ]االنفطار:   ، وقال تعاىل:  [ 40

.، على قراءة من قرأ برفع "الكرمي" على أنه   [116]املؤمنون:  رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ(    صفة للرب 

 . [3)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ( ]العلق:   وأما "األكرم" فقد ورد يف موضع واحد، وهو قوله تعاىل:

فسه ابلكرم  و"الكرمي": هو الكثري اخلري العظيم النفع، وهو مِّن كل ِّ شيء أحسُنه وأفضُله، وهللا سبحانه وصف ن
 كما يف اآلايت املتقدمة. 

، أي: كثري اخلري غزير العلم، فكل  خري وعلم  [ 77)إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ( ]الواقعة:    يف قوله تعاىل:ووصف كالمه ابلكرم كما  
 إمنا يستفاد من القرآن.

، على قراءة َمن   [ 116هَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ( ]املؤمنون:  )فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَ   ووصف عرشه بذلك كما يف قوله:
 قرأ ابلكسر على أنه صفة للعرش، أي: حسن املنظر هبي  الشكل.

وَرِزْقٌ  )لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ    ووصف بذلك ثوابَه العظيم ونعيمه املقيم الذي أعده لعباده املؤمنني، قال تعاىل:

،   [ 31ئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِميًا( ]النساء:  نِبُوا كَبَا )إِنْ تَجْتَ  ، وقال تعاىل: [ 4كَرِيمٌ( ]األنفال:  
 ومن املنغصات واملكدرات.واملدخل الكرمي هو الطيب احلسن السامل من اآلفات والعاهات ومن اهلموم واألحزان 

)أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ    من النبات وغريه كما يف قوله تعاىل:ووصف بذلك ما كثر خريه وحسن منظره 

 .   [ 7زَوْجٍ كَرِيمٍ( ]الشعراء:  

ولفظ "الكرم" لفظ جامع للمحاسن واحملامد، ال يراد به جمرد اإلعطاء، بل اإلعطاء من متام معناه، ولذا ورد عن 
هذا االسم أقوال عديدٌة، فقيل: معناه: أي: كثري اخلري والعطاء، وقيل: الدائم ابخلري، وقيل: أهل العلم يف معىن 

عن النقائص واآلفات، وقيل: معناه: املكرم املنعم املتفضل،  أي: املنزَّه  الذي له قدر عظيم وشأن كبري، وقيل:
ي من حيتاج ومن ال حيتاج، وقيل:  وقيل: الذي يعطي ال لعوض، وقيل: الذي يعطي لغري سبب، وقيل: الذي يعط

، وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغرية أو كبرية، وقيل: الذي ال يضيع من التج أ إليه، وقيل الذي إذا وعد وّف 
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 معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إىل غري ذلك مما قيل يف معىن هذا االسم العظيم، وكل ذلك يف
األمساء احلسىن الدالة على معاٍن عديدة ال على معىن مفرد، وإذا اعتربت مجيع ما قيل يف  حق ، ألن هذا االسم من

 حيصى من جالئل املعاين وكرائم األوصاف.  عاىل من ذلك المعىن هذا االسم علمت أن الذي وجب هلل ت
 والكرمي له معاٍن كثرية منها :

 سعة عطائه، بل اخلري كله يف يديه. قدرته و لعموم  ,الكثري اخلري والعطاء؛ فمن أكثر خرياً من هللا
وإحسانه، فإنه دائم متَّصل يف وإذا قلنا: إنه الدائم ابخلري؛ فذلك ابحلقيقة هلل وحده، فإن كل شيء ينقطع إال هللا 

 الدنيا واآلخرة. 
باد كنه صفاته  وإذا قلنا: إن الكرمي هو الذي له قدر عظيم وشأن كبري؛ فاهلل جل وعال ال يقدر قدره وال يدرك الع

 وكمال نعوته. 
ال يلحق  وإذا قلنا: إن الكرمي هو املنز ه عن النقائص واآلفات فهو هللا وحده ابحلقيقة القدوس السالم، الذي

 النقُص شيئاً من صفاته، املنزه عن النقائص والعيوب.
وحده، الذي بيده مقاليد   ال هللاوإذا قلنا: إن الكرمي معناه املكرم املنعم املتفضل؛ فمن املكرم املنعم املتفضل إ

مل يكرمه  السموات واألرض، وخزائن كل شيء، والفضل كله بيده، يؤتيه من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم، ومن
 . [18)وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( ]احلج:   هللا فمن الذي يكرمه 

؛ فليس كذلك إال هللا وحده، فاخللق خلقه، وامللك ملكه، والعطاء عطاؤه،  ضذي يعطي ال لعو معناه: ال وإذا قلنا:
 بشيء، فهو الغين احلميد. وال يبلغ العباد نفعه 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغري سبب فهو هللا وحده املتفضل ابلنوال من غري سؤال، بدأ اخللق ابلنعم، وأوسع 
 فضُّالً منه وكرماً.عليهم العطاء ت

ماً منه إنعا ه وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من حيتاج ومن ال حيتاج؛ فهو هللا وحده يعطي احملتاج حاجته ويزيد
 وتفضاًل.

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وّف؛ فإن كل من يعد ميكن أن يفي وميكن أن يقطعه عذر، وحيول بينه وبني الوفاء  
 عد لعموم قدرته وعظيم ملكه، ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع. أمر، والباري صادق الو 

)يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي  ة فهو هللا وحده وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغرية وكبري 

 . [29شَأْنٍ( ]الرمحن:  
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)إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ  نفسه:  ن التجأ إليه؛ فهو هللا وحده القائل عنوإذا قلنا: معناه أي: الذي ال يضيع م

 . [60)وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( ]غافر:  :  ، والقائل[ 30عَمَلًا( ]الكهف:  
سبحانه ال يتعاظمه   وإذا قلنا: معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو هللا وحده، وهو من كرمه

مهما  ب، ومن كرمه تفضله سبحانه بقبوهلا  ذنب أن يغفره، فمن كرمه أنه هو الذي جاد وتفضل ابلتوبة على التائ
عظم الذنب وكرب اجلرم، ومن كرمه أن يبدل سيئات التائبني حسنات، ومن كرمه سبحانه أنه يفرح بتوبة التائبني 

 .يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه سائالً متذلالً أن يردمها صفراً خائبتني وإانبة املنيبني، ومن كرمه سبحانه أنه 
قى له من عباده , كما  تيف السر والعلن , فاألكرم عنده سبحانه األ وأعظم أسباب نيل كرامة الكرمي سبحانه تقواه

اده املتقني ومن أوليائه املكرمني , إنه   من عبجعلنا هللا.  [ 13}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ{]احلجرات:  قال تعاىل:
 مسيع جميب .
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الفتاح  -٥0

 .: فالفتاح هو احلكم احملسن اجلواد يف تفسريه قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا 
 وفتحه تعاىل قسمان : 

 فتح حبكمه الديين وحكمه اجلزائي .  -1
 لقدري  وفتح حبكمه ا -2

)وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ   ، وقال تعاىل: [26وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ( ]سبأ:  )قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ    قال هللا تعاىل:

 . [89ا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِنيَ( ]األعراف:  عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَ 

 عباده مبا يشاء، ويقضي فيهم مبا يريد، ومين  على من يشاء منهم مبا ومعىن هذا االسم: أي: الذي حيكم بني
هَا وَمَا يُمْسِكْ  حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَ   )مَا يَفْتَحِ  يشاء، ال راد حلكمه، وال معقب لقضائه وأمره، قال هللا تعاىل:

 . [ 2زُ الْحَكِيمُ( ]فاطر:  فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِي 

 قال ابن القيم رمحه هللا يف "نونيته" يف بيان هذا االسم وإيضاح مدلوله ومعناه:
 ران والفتح يف أوصافه أم                  وكذلك الفتَّاح من أمسائه 

 والفتح ابألقدار فتح اثن                  ع إهلنا فتح حبكٍم وهو شر 
 عدالً وإحساانً من الرمحن                   والربُّ فتاح بذين كليهما

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا يف شرحه هلذه األبيات: "فالفتاح هو احلكم احملسن اجلواد، وفتحه 
فتحه حبكمه الديين وحكمه اجلزائي، والثاين: الفتاح حبكمه القدري، ففتحه حبكمه الديين  تعاىل قسمان: أحدمها: 

ى ألسنة رسله مجيع ما حيتاجه املكلفون ويستقيمون به على الصراط املستقيم، وأما فتحه جبزائه فهو  هو شرعه عل 
عهم وجناهتم، وإبهانة أعدائهم وعقوابهتم، فتحه بني أنبيائه وخمالفيهم وبني أوليائه وأعدائهم، إبكرام األنبياء وأتبا

 عامل ما عمله.وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بني اخلالئق حني يويف كل 
)مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ    وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خري وشر ونفع وضر وعطاء ومنع، قال تعاىل:

فالرب تعاىل هو الفتاح العليم، ،  [ 2 الْحَكِيمُ( ]فاطر:  وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ   مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا 
 الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله".

 معىن احلكم الذي يفتح بني عباده، وحيكم بينهم بشرعه وحيكم وقال رمحه هللا: "للفتاح معنيان: األول: يرجع إىل
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قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ  )   ني يف الدنيا واآلخرة، كقوله تعاىل:بينهم إباثبة الطائعني وعقوبة العاص

 [. 89ف:  ا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِنيَ( ]األعرا نَ )رَبَّ، وقوله تعاىل:  [ 26الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ( ]سبأ:  
نيا أبن ينصر احلقَّ وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع هبم   فاآلية األوىل: فتحه بني العباد يوم القيامة، وهذا يف الد 

 العقوابت.
اآلية، يفتح  )مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا( واب اخلريات، قال تعاىل: املعىن الثاين: فتحه لعباده مجيع أب

لعباده منافع الدنيا والد ِّين، فيفتح ملن اختصَّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من املعارف الرابنية 
ه على الصراط املستقيم، وأخص من ذلك أنه يفتح ألرابب حمبته  واحلقائق اإلميانية ما يصلح أحواهلا وتستقيم ب

فهوماً وأذواقاً صادقة، ويفتح أيضاً لعباده أبواب    روحانية وأنواراً ساطعة ووأحواالً  واإلقبال عليه علوماً رابنية
فوق ما يطلبون  األرزاق وطرق األسباب، ويهي ِّئ للمتقني من األرزاق وأسباهبا ما ال حيتسبون، ويعطي املتوكلني 

 ويؤم لون، وييس ر هلم األمور العسرية، ويفتح هلم األبواب املغلقة".
 رسل هللا يتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبني أقوامهم فيما حصل بينهم من اخلصومة.وهلذا كان  

مُؤْمِنِنيَ(  نِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْ ( فَافْتَحْ بَي117ْ)قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ )  قال تعاىل عن نوح عليه السالم:

)رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ   ، وذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السالم: [ 118  -  117]الشعراء:  

، أي: استنصرت الرُّسل رهبا   [ 15وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ( ]إبراهيم:    فْتَحُوا )وَاسْتَ ، وقال تعاىل: [ 89الْفَاتِحِنيَ( ]األعراف:  
 ها، وقيل: استفتحت األمم على أنفسها، أي: استعجلوا فتح هللا وفرقانه بني أوليائه وأعدائه. على قوم

 قال ابن كثري رمحه هللا: "وحيتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداً".
دعوات رسله عليهم صلوات هللا وسالمه ابلفتح بينهم وبني أقوامهم ابحلق، فجاء أمره سبحانه   وقد استجاب هللا

 ر الرسل عليهم السالم واملؤمنني، وإهالك أعدائهم من الكفار الظاملني املعتدين.بنص
بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ    جْمَعُ )قُلْ يَ ومن فتحه سبحانه حكمه بني العباد يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون، كما قال سبحانه:  

، أي: أنه سبحانه حيكم بينهم حكماً يتبني به الصادق من الكاذب، [29:  سبأ يمُ( ] يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِ
  الفتح يف قوله: واحملق من املبطل، واملستحق للثواب من املستحق للعقاب، وهلذا مسى تبارك وتعاىل يوم القيامة بيوم

، أي: يوم القيامة الذي حيصل به عقابكم إذا  [29هُمْ يُنْظَرُونَ( ]السجدة:    )قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِميَانُهُمْ وَلَا 
 انقضى األمر ومل حيصل لكم فيه إمهال ومل يكن فيه للتدارك أي  جمال.  جاء
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 دة: ـــفائ
توجٍه إىل هللا وحده أبن يفتح له أبواب  نحس ه هو الفتاح يستوجب على العبد أبن ربه سبحان  إن إميان العبد

)أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ    اهلداية وأبواب الرزق وأبواب الرمحة، وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخري، قال سبحانه:

 [. 22قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِنيٍ( ]الزمر:    لِلْقَاسِيَةِ   بِّهِ فَوَيْلٌ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَ 
قال القرطيب: "وهذا الفتح والشرح ليس له حد ، وقد أخذ كلُّ مؤمن منه حبظ، ففاز منه األنبياء ابلقسم األعلى، مث  

 .  فرين"ب هللا منه سوى الكااملؤمنني، ومل خيي ِّ من بعدهم األولياء، مث العلماء، مث عوام 
 شرع لنا عند دخول املسجد كما يف صحيح مسلم عن أيب محيد أو عن أيب أسيد رضي هللا عنهما قال: كله  وهلذا

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: اللَّهمَّ افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج 
 لك(.لهم إين أسألك من فضفليقل: ال

واخلري كلُّه بيد هللا يفتح به على من يشاء وييسره ملن يشاء، فكل هذا من آاثر هذا االسم  فالرمحة والفضل
 ومقتضياته.

وإان لنسأل هللا ونتوسل إليه هبذا االسم العظيم وندعوه أبنه الفتاح وأبنه خري الفاحتني أن يفتح على قلوبنا ابإلميان 
ح لنا خزائن رمحته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله ونعمه،  قني الراسخ، وأن يفتالهتداء الكامل واليالصحيح وا

 إنه مسيع جميب. 
ومما ينبغي التنبيه عليه بطالن قول من يقول أن هللا يفتح على العبد بعلم الغيب أو مبا اختص هللا به من شفاء  

فتح هللا للعبد يكون  التشيع فقد علمنا أن ة من أهل التصوف أو املريض أو الرزق ... ألن هذا من قول الغال
 أبمرين ذكرها ابن القيم رمحه هللا يف " نونيته": 

 والفتح يف أوصافه أمران                   وكذلك الفتَّاح من أمسائه 
 والفتح ابألقدار فتح اثن                  فتح حبكٍم وهو شرع إهلنا 

 عدالً وإحساانً من الرمحن                  يهما والربُّ فتاح بذين كل 

 تنبيه:
أو املنام من فهم معاين القرآن بدون طلب للعلم أو   قد يقول قائل أن هللا يفتح له من علمه ما أراه يف اليقضة

 حتصيل فقه يف الدين وهذا قريب مما عند الصوفية من القول ابلكشف وغريه . 
  .عصمنا هللا وإايكم من البدع ورزقنا اتباع السنة آمني
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 زِاق  الرَّ  -٥١
 ازق  الرَّ  –٥٢

 واملعىن هو مبالغة من رازق للداللة على الكثرة .
)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِنيُ( ]الذاريات:    وقد ورد اسم هللا "الرز اق" يف مواضع من القرآن الكرمي، قال هللا تعاىل:

، وقال   [ 58)وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ( ]احلج:    وقال تعاىل:، [11)وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ( ]اجلمعة:    اىل:، وقال تع [ 58
 . [114)وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَريُ الرَّازِقِنيَ( ]املائدة:    تعاىل:

م أمحد" عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: وورد اسم "الر ازق" يف السنة النبوية، ففي "السنن" و"مسند اإلما
ع ر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: اي رسول هللا! لو سعَّرَت، فقال: إنَّ هللا هو اخلالق "غال الس ِّ

ه يف دٍم وال ما  ل". القابض الباسط الرازق املسعَّر، وإين ألرجو أن ألقى هللا وال يطلبين أحٌد مبظلمة ظلمتها إايَّ
)وَمَا مِنْ    عباد، القائم على كل نفس مبا يقيمها من قوهتا، قال تعاىل:فاهلل سبحانه هو الرزَّاق أي: املتكف ِّل أبرزاق ال

رْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ( ]العنكبوت:  )وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَ ، وقال تعاىل: [ 6دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا( ]هود:  

)إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ   ، وقال تعاىل:  [ 212)وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ( ]البقرة:    ، وقال تعاىل:[60

 . [30وَيَقْدِرُ( ]اإلسراء:  
م قواهت ة من القرآن الكرمي أنه هو وحده رازقهم املتكفل أبهذا؛ وقد ذكَّر سبحانه وتعاىل عباده يف مواضع عديد 

وأرزاقهم، وقد جاء التذكري هبذا يف القرآن يف مقامني: مقام التفضل واالمتنان، ومقام الدعوة إىل الطاعة واخلري 
 واإلحسان.

وَرَزَقَكُمْ مِنَ  جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِنيَ وَحَفَدَةً  )وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ  فمن أمثلة األول قوله سبحانه: 

 . [ 72الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ( ]النحل:  

ى كَثِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(  زَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَ )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَ  وقوله تعاىل:

اتِ  الطَّيِّبَ)اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ    ، وقال تعاىل: [ 70]اإلسراء:  

 . [ 64بُّ الْعَالَمِنيَ( ]غافر:  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَ 
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وأما األمثلة على الثاين فإنَّ القرآن الكرمي يكثر فيه تذكري هللا عباده بذلك يف مقام أمرهم ابلعبادة وأنواع الطاعة،  
(  21خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الَّذِي    كُمُاسُ اعْبُدُوا رَبَّ )يَا أَيُّهَا النَّ  ومن ذلك قوله تعاىل يف أمره هلم ابلتوحيد: 

  لُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ اتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَ 

 . [ 22  -  21تَعْلَمُونَ( ]البقرة:  

لِكُمْ مِنْ  )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَ   وقوله تعاىل يف إبطال الشرك:

 . [ 40:  عَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( ]الروم شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَ

رْضِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّى  }يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَاألَ  وقوله تعاىل:

 .  [ 3تُؤْفَكُون{]فاطر:

هَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا  )يَا أَيُّ  بيله: مر ابإلنفاق يف سوقوله تعاىل يف األ

 . [ 254شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ( ]البقرة:  

نْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( ]البقرة:  ذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِ هَا الَّ )يَا أَيُّ  ابلشكر: يف األمر وقوله تعاىل

172 ] . 

 . [ 31إِيَّاكُمْ( ]اإلسراء:  )وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ  وقوله تعاىل يف النهي عن قتل األوالد خوف الفقر:

 . [ 3  -  2( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( ]الطالق:  2)وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )   تعاىل يف بيان أثر لزوم تقواه: وقوله

 . [ 50مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( ]احلج:  لِحَاتِ لَهُمْ  )فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا   وقوله تعاىل يف ثواب اإلميان والعمل الصاحل:

)قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ   وقوله تعاىل يف ذم  من قال عليه بال علم يف ابب احلالل واحلرام:

لَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى  زَ تُمْ مَا أَنْ )قُلْ أَرَأَيْ   . وقوله تعاىل:  [32الرِّزْقِ( ]األعراف:  

 . [59اللَّهِ تَفْتَرُونَ( ]يونس:  

النُّشُورُ( ]امللك:  هِ وَإِلَيْهِ  )فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ  وقوله تعاىل يف احلث على السعي يف طلب الرزق احلالل:

اً  ة. واآلايت يف هذا املعىن كثري [15  جد 
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 ورزق هللا لعباده نوعان: 

)وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ  األول: رزق عامٌّ يشمل الربَّ والفاجر، واملؤمن والكافر، واألولني واآلخرين، وهو رزُق األبدان  

 .[ 6]هود:    إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا( 

يعطي الدنيا َمْن   نهوال يعين رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه ابألموال واألوالد وحنو ذلك رضاه عنه فإنَّه سبحا
، قال تعاىل: طُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُ 35)وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِنيَ )  حُيب ومن ال حُيب 

مْ  وَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُ ( وَمَا أَمْ 36وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) 

 . [37  -  35وا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ( ]سبأ:  جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُ 

،    [56  -  55( نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ( ]املؤمنون:  55مْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِنيَ ) )أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ  وقال تعاىل:

ضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  ( انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْ 20انَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ) اءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَ )كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَ  وقال تعاىل:

 [. 21  -  20وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا( ]اإلسراء:  
 كما أن قلَّته ليس دليالً على هوانه عنده، قال تعاىل:  وليس كثرة العطاء يف الدنيا دليالً على كرامة العبد عند هللا،

(  16دَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) ( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَ 15ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) )فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا  

ُت عليه رزقه فهو مهان  ، أي: ليس كلُّ من نع مُته يف الدنيا فهو كرمي علي ، وال كل من قَدرْ  [17  -  15ا( ]الفجر:  كَلَّ
 الصابر من اجلازع.لدي، وإمنا الغىن والفقر والسعة والضيق، ابتالء من هللا، وامتحان، ليعلم الشاكر من الكافر و 

ذيتها ابلعلم واإلميان والرزق احلالل الذي يعني على صالح الدين، النوع الثاين: رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغ
راتبهم منه حبسب ما تقتضيه حكمته ورمحته، ويتم سبحانه كرامته هلم، ومن ه عليهم وهذا خاص ابملؤمنني على م

دْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  )وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُ   ال تعاىل:إبدخاهلم يوم القيامة جنات النعيم، ق

( جَنَّاتِ عَدْنٍ  49[، وقال تعاىل: )هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِنيَ لَحُسْنَ مَآَبٍ ) 11حْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا( ]الطالق:  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَ 

( هَذَا مَا  52اصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ) ( وَعِنْدَهُمْ قَ 51كِئِنيَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِريَةٍ وَشَرَابٍ ) ( مُتَّ 50مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ) 

 . [54  -  53 مِنْ نَفَادٍ( ]ص:  ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ 53تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ) 

مَا  )مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ   نشغال برزق الدنيا الفاين عن رزق اآلخرة الباقي فقال سبحانه:وقد حذَّر سبحانه عباده من اال
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،  [ 17  -  16خَيْرٌ وَأَبْقَى( ]األعلى:  ( وَالْآَخِرَةُ  16)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ) ، وقال تعاىل: [ 96عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ( ]النحل:  
الدنيا وإن كثر عن الغاية اليت ُخلِّق ألجلها وأوجد لتحقيقها وهي عبادة هللا وإخالص الدين والعاقل ال يشغله رزق 
( إِنَّ اللَّهَ  57زْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) ( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِ 56)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )   له، كما قال سبحانه:

)جَنَّاتِ عَدْنٍ    رضا هللا وبلوغ جناتِّ النعيم، بل جيعل ذلك سبيالً لنيل  [ 58  -  56الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِنيُ( ]الذاريات:    هُوَ 

(  62سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا )  ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا 61دُهُ مَأْتِيًّا ) الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْ 

 . [63  -  61ي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا( ]مريم:  تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِ 

 ه جن ات الن عيم إنه تبارك وتعاىل مسيع جميب.جعلنا هللا من عباده املتقني، وأورثنا مبن ه وكرم
 تنبيه:
رزقين ( هذه املعاين من طلب رزق اإلميان والتقوى والصحة واملال د أن يستحضر عند دعاء ) اللهم اعبعلى ال

 واحلفظ والوالد والتسخري ووووو.. 
   رزقنا هللا وإايكم ووالدينا اخلري كله عاجله وآجله آمني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 -مساء هللا احلسىن : من أ
 املقيت  -٥٣

)مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ    قوله تعاىل:فقد ورد يف موضع واحد، وهو  

ملوجودات ما به تقتات، قيل يف معناه: الذي أوصل إىل كل ا،  [85كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا( ]النساء:  
إليها أرزاقها، وصر فها كيف يشاء حبكمته ومحده، أي: أنه سبحانه هو الذي ينزل األقوات للخلق ويقسم  وأوصل

إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا  )وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ   ضعيفهم، قال تعاىل: فقريهم، قويهم و أرزاقهم صغريهم وكبريهم، غنيهم و 

، وكل هذه األرزاق واألقوات قدرها سبحانه عند خلقه   [ 6مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِنيٍ( ]هود:  يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ وَ
  [ 10]فصلت:  مٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِنيَ(  قْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا )وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَ  لألرض، قال تعاىل:

، أي: قدر فيها ما حيتاجه أهلها من األرزاق واألماكن اليت تزرع وتغرس وما يصلح ملعاشهم من التجارات  
نَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  )وَكَا   يف معىن "املقيت" معاٍن أخرى، قال ابن كثري رمحه هللا: "وقوله: واألشجار واملنافع.وذكر

ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: )ُمقِّيًتا( أي: حفيظاً، وقال جماهد:  ، قال  [ 85مُقِيتًا( ]النساء:  
د ِّي وابن زيد: قديراً، وقال عبد هللا بن كثري: املقيت: شهيداً، ويف رواية عنه: حسيباً، وقال سعيد بن جبري والس 

 اق". لضحاك: املقيت: الرز  الواصب، وقال ا
 جلميع هذه املعاين، أبن يكون معناه: الذي أحاط علماً ابلعباد وأحواهلم، وما  وال مينع أن يكون هذا االسم متناوالً 

قيت األبدان  يىل حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي حيتاجون إليه، وأحاط هبم قدرة، فهو على كل شيء قدير، وتو 
 قلوب من شاء من عباده ابلعلم واإلميان، كما قيل:  قيت يابألطعمة واألرزاق، و 

 . وليس أبن طعمت وأن شربتا                    أرواح املعاين فقوت الروح 
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  -من أمساء هللا احلسىن: 
 الوكيل  -٥٤

 وهو عام وخاص: ومعناه الكايف والكفيل 
شَيْءٍ وَكِيلٌ(    )وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  ، وقوله تعاىل: [102كِيلٌ( ]األنعام:  )وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ  أما العام: فيدل عليه قوله تعاىل:

 الكائنات وتصريف أمورها. ، أي: املتكف ِّل أبرزاق مجيع املخلوقات وأقواهتا، القائم بتدبري شؤون   [12]هود:  

نِعْمَ الْوَكِيلُ(  )وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ   ، وقوله:  [81يالً( ]النساء:  )وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِ واخلاص: يدلُّ عليه قوله تعاىل: 

هو خاص بعباده املؤمنني به املتوكلني ، أي: نِّْعَم الكايف ملن التجأ إليه واحلافظ ملن اعتصم به، و   [173]آل عمران:  
 عليه.

 معىن اسم هللا ) الوكيل (: واملعاين متقاربة ,  قال الشنقيطي رمحه هللا : بعد أن نقل مجلة من أقوال أهل العلم يف
شيء واحد وهو أن الوكيل من يُتوكل عليه فتفوض األمور إليه ليأيت ابخلري ويدفع الشر , وهذا ال ومرجعها إىل 

إال هلل وحده جل وعال, وهلذا حذ ر من اختاذ وكيل دونه؛ ألنه ال انفع وال ضار وال كايف إال هو وحده جل   يصلح
 , عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعال

وقد دعا سبحانه عباده إىل التوكل عليه وحده، وجعل ذلك دليل اإلميان،  لقلبية املهمة , والتوكل من العبادات ا
)وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِنيَ(    ، وقال تعاىل: [ 9)رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيالً( ]املزمل:   تعاىل:قال 

رٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى  )وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْ  ، ووعد على ذلك عظيم الثواب، وحسن املآب، قال تعاىل: [ 23مللك:  ]ا 

اإلسراء:  )أَالَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيالً( ]   واه، قال تعاىل:، وحذر سبحانه من التوكُّل على س  [36رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( ]الشورى:  

2] . 

النعماء ودفع الضر والبالء مقام عظيم والتوكل على هللا وحده، وتفويض األمور كلها إليه واالعتماد عليه يف جلب 
وحده، وهو من أمجع  من مقامات الد ين اجلليلة، وفريضة عظيمة من فرائض هللا على عباده جيب إخالصها هلل 

مال الصاحلة والطاعات الكثرية، فإنه إذا اعتمد القلب على هللا يف األمور أنواع العبادة وأمهها ملا ينشأ عنه من األع
نيوية ثقة به سبحانه أبنه الكفيل الوكيل ال شريك له صح إخالصه وقويت معاملته مع هللا وحسن الدينية والد

 له كلها. إسالمه وزاد يقينه وصلحت أحوا
زلة اجلسد من الرأس، فكما ال يقوم الرأس إال على البدن،  فالتوكل األصل جلميع مقامات الدين، ومنزلته منها كمن
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 ته وأعماله إال على ساق التوكل.فكذلك ال يقوم اإلميان ومقاما
يقضيه له، لعلمه بكفايته   وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على هللا وثقة به والتجاء إليه، ورضا مبا 

إليه أموره مع قيامه ابألسباب املأمور هبا واجتهاده يف حتصيلها، ففي سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض 
أصلني: اعتماد القلب على هللا وحده ال شريك له، مع فعل األسباب املأمور هبا والقيام هبا، دون  التوكل مجٌع بني 

نصوص كثرية  ور به، أو سلوك طريق غري مشروع، وقد مجع بني هذين األصلني يف تعدٍ  إىل فعل سبب غري مأم
، وقول النيب صلى هللا   [ 5اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ( ]الفاحتة:  )إِيَّ   ، وقوله:   [23)فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ( ]هود:   كقوله تعاىل:

 "، والنصوص يف هذا املعىن كثرية. عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل
للَّهِ فَهُوَ  وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ا ) وهلذا ورد يف القرآن ق يف أموره كلها الدينية والدنيوية؛  والتوكل مصاحب للمؤمن الصاد

 .أي كافيه سبحانه   ( حَسْبُهُ  
صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا ولذا روى أبو داود والرتمذي وغريمها عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن النيب  

، توكلت على هللا، ال حول وال قوة إال ابهلل. قال: يقال حينئذ: ُهديت وُكفيت خرج الرجل من بيته فقال: بسم هللا
 وُوقيت، فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد ُهدي وُكفي وُوقي؟! ". 

ة عني أبن  طرف  إىل كفاية هللا وهدايته ووقايته، وأنه ال غىن له عن رب ِّهويف هذا دليل بني  على عظم افتقار العبد 
 دايً.اهن له حافظاً ومؤيداً وُمسدداً و يكو 

ه التكالن، وال حول وال قوة إال به، واملرجو منه وحده أن يوفقنا أمجعني حلسن التوكل وهللا وحده املستعان، وعلي
 عليه.

 أنت على كل شيء قدير ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا آمني.اللهم اي كايف و اي وكيل كن حسبنا ف
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 -من أمساء هللا احلسىن : 
 احمليط   -٥٥

 وقد ورد يف سورة البقرة وآل عمران والنساء . 
قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا: ومعناه أي الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة ورمحة وقهراً وقد أحاط علمه  

 ري جبميع املبصرات ...  جبميع املعلومات وبص
وَإِن  ﴿ :وجل  عز وقال  126النساء/.﴾بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا هُ لَّ ل السَّمَوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَكَانَ ا  مَا فِي  هِ لَّ لِوَ ﴿ :قال الِلَّ تعاىل

 .١9هللا حميط ابلكافرين ( البقرة /) و  ١٢0ال عمران /  ﴾بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ  هَ لَّ ل هُمْ شَيْئًا إِنَّ ا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ الَ  

، وقدرة، ورمحة، وقهراً. وقد أحاط علمه جبميع املعلومات، وبصره جبميع املبصرات،  اً وهو الذي أحاط بكل شيء علم 
وقهر    ونفذت مشيئته وقدرته جبميع املوجودات، ووسعت رمحته أهل األرض والسموات،   ، ومسعه جبميع املسموعات 

 ، سبحانه وحبمده    ت له مجيع األشياء ودان ،  ته كل خملوق بعز  

 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الواسع   -٥6

، وقال  [247)وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة:  فقد تكر ر يف عدة مواضع من القرآن، قال تعاىل:   

 . [115إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة:    تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )فَأَيْنَمَا  تعاىل: 

سع الص فات والنعوت، ومتعلقاهتا، حبيث ال حيصي أحٌد ثناًء عليه، بل هو كما أثىن على نفسه، واسع  ومعناه: الوا
 العظمة والسلطان وامللك، واسع الفضل واإلحسان، عظيم اجلود والكرم.

)إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ    ، وقال تعاىل:  [180ي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ( ]األنعام:  )وَسِعَ رَبِّ قال تعاىل يف بيان سعة علمه:  

 . [98الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا( ]طه:  

)رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ   ، وقال تعاىل:  [156ي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ( ]األعراف:  )وَرَحْمَتِوقال تعاىل يف بيان سعة رمحته: 

، وقال تعاىل يف بيان   [ 147وَاسِعَةٍ( ]األنعام:    )فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ ، وقال تعاىل:  [7لْمًا( ]غافر:  رَحْمَةً وَعِ
)قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ   ، وقال تعاىل:  [130انَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا( ]النساء:  ا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَ )وَإِنْ يَتَفَرَّقَ سعة رزقه:  
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يمٌ(  لَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِ )إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ال  ، وقال تعاىل:  [73يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]آل عمران:  

 . [32]النور:  

)إِنَّ رَبَّكَ    ، وقال تعاىل:[268 يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة:  )وَاللَّهُ   وقال تعاىل يف بيان سعة مغفرته:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  وا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ  تعاىل:، وقال  [ 32وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ( ]النجم:  

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ    )مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ   وقال تعاىل يف بيان سعة ثوابه:،   [ 53الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( ]الزمر:  

 . [261ةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة:  بَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَ كَمَثَلِ حَ

: فلم يكلفهم ما ليس يف وسعهم، قال تعاىل "الواسع" أنه سبحانه وسَّع على عباده يف دينهمهللا  ومن شواهد اسم

، وقال [185)يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ( ]البقرة:   وقال تعاىل: ،  [ 286يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا( ]البقرة:  )لَا 

فاً ملن قال بتكليف ماال يُطاق من , خال  [28عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا( ]النساء:  )يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ  تعاىل: 
 أصحاب الفرق.

 ى ما من  ويسَّر محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، كما حيب ربُّنا ويرضى. فلله احلمد عل 
 مسألة تكليف ما ال ُيطاق:

هي من املسائل اليت وقع فيها اخلالف بني طوائف املسلمني وذلك تبعاً للخالف الواقع يف االستطاعة والتحسني 
البصر والزمن أن يسري إىل مكة ,  و تكليف األعمى التقبيح , فاجلهمية قالوا جبواز تكليف ماال يطاق مطلقاً ومنه و 

وهللا تعاىل منزه عن فعل القبيح فال جيوز صدوره منه ,   واملعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ماال يطاق ألنه قبيح
عقالً بناء على نفيهم احلسن إن مل يقع يف الشرع وقد أجازوه واألشاعرة قالوا جبواز تكليف ما ال يطاق به عقالً و 

يطاق ألنه فاسد  لقبيح العقليني , وأما املاتريدية فقد وافقوا املعتزلة يف هذه املسألة فقالوا بعدم جواز تكليف ماالوا
عنه الطاقة   عقالً ولعدم وجود القدرة اليت هي مقتضى التكليف . قال املاتريدي :" األصل أن تكليف من منع

 فاسد يف العقل ". 
 حداً منهم ) أي املاتريدية ( جوز تكليف ماال يطاق ". وقال ابن اهلمام: " وال أعلم أ

التكليف مبا ال يطاق من هللا تعاىل ال جيوز ...   أن فية إىلوقال صاحب ) نظم الفرائد ( : "ذهبت مشايخ احلن 
أمر لو أتى به يثاب ولو امتنع عنه يعاقب عليه وذلك إمنا يكون  احتج مشايخ احلنفية أبن التكليف إمنا يتصور يف 
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صريح يف أن  [286سْعَهَا{]البقرة: }الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُ فيما ميكن إتيانه ال فيما ال ميكن إتيانه وأبن قوله تعاىل: 

 . التكليف به غري واقع " 

 التفصيل: املسألة هووالصواب يف 

 يمية . فيها فهو من البدع احملدثة كما نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن ت أما إطالق القول

أحدمها: ماال يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن املشي وتكليف   فيقال:" تكليف ماال يطاق ينقسم إىل قسمني :
 اإلنسان الطريان وحنو ذلك فهذا غري واقع يف الشريعة عند مجاهري أهل السنة املثبتني للقدر.

ي صده عن اإلميان وكالقاعد يف حال : ماال يطاق لالشتغال بضده كاشتغال الكافر ابلكفر فإنه هو الذ والثاين
له ابلقعود مينعه من أن يكون قائماً واإلرادة اجلازمة ألحد الضدين تنايف إرادة الضد اآلخر  قعوده فإن اشتغا

 وتكليف الكافر اإلميان من هذا الباب . 

مبا ال يقدر عليه  عند أحد من العقالء بل العقالء متفقون على أمر اإلنسان وهنيه ومثل هذا ليس بقبيح عقالً 
إذا أمكن أن يرتك الضد ويفعل الضد املأمور به . وهذا ال يدخل فيما ال يطاق  حال األمر والنهي الشتغاله بضده 

ر ابلطهارة والصالة فرتك مِّ يقال ملن أُ .. فإنه ال يقال للمستطيع املأمور ابحلج إذا مل حيج إنه ُكل ِّف مبا ال يطيق وال 
 انتهى كالمه رمحه هللا يطيق . ذلك كسالً أنه كلف ماال
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 -هللا احلسىن: من أمساء 
 امللك   -٥7
 املليك   -٥8
 مالك امللك  -٥9

 ومعناها أي املوصوف بصفات امللك وهي صفات العظمة والكربايء والقهر والتدبري الذي له التصرف املطلق يف
 اخللق .

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ(  )هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا   نها قوله تعاىل: وقد ورد اسم امللك يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع م

 . [116]املؤمنون:    )فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ(  وقوله تعاىل: ،   [ 23]احلشر:  

تَدِرٍ(  ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْ 54)إِنَّ الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ )   يف قوله تعاىل:وورد اسم املليك يف موضع واحد 

 . [55  -  54]القمر:  

ف فيها بال ممانعة وال  ر وهذان االمسان داالَّن على أن هللا سبحانه ذو امللك، أي املالك جلميع األشياء املتص
 مور ثالثة: مدافعة، وامللك يرجع إىل أ

حمليط، واحلكمة  من كمال القو ة، والعز ة، والقدرة، والعلم ااألول: ثبوت صفات امللك له اليت هي صفاته العظيمة 
الواسعة، ونفوذ املشيئة، وكمال التصرف، وكمال الرأفة والرمحة، واحلكم العام للعامل العلوي والسفلي، واحلكم العام 

 وقال تعاىل:،  [ 189كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( ]آل عمران:  وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى  )  يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:

 . [16)لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( ]غافر:    ، وقال تعاىل:  [ 26)الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ( ]الفرقان:  

ج عن ضط رون إليه يف مجيع شؤوهنم، ليس ألحد خرو الثاين: أن مجيع اخللق مماليُكُه وعبيُدُه، ومفتقرون إليه، وم
)وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ   ملكه، وال ملخلوق غىًن عن إجياده وإمداده، ونفعه ودفعه، ومن ِّه وعطائه. قال تعاىل:

النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  )يَا أَيُّهَا    ، وقال تعاىل: [85الزخرف:  مَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( ] وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ 

، وقال   [ 17  -  15لَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ( ]فاطر:  ( وَمَا ذَلِكَ عَ 16( إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ )15هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) 
 . [ 60هَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( ]العنكبوت:  أَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَ )وَكَ  تعاىل:
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لقضائه، وال معقب حلكمه،   د، ال راد  الثالث: أن له التدبريات النافذة، يقضي يف ملكه مبا يشاء، وحيكم فيه مبا يري
 عاً وجزاء.احلكم فيه تقديراً وشر  له
القدرية حيث جرت األقدار كلها واإلجياد واإلعداد، واإلحياء واإلماتة، وغري ذلك على فله األحكام  - 1

 مقتضى قضائه وقدره.
لق هلذا احلكم، وأمرهم أن  وله األحكام الشرعية حيث أرسل رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، وخلق اخل - 2

وابطنهم، وهناهم عن جماوزة هذا احلكم  م وأقواهلم وأفعاهلم وظاهرهمميشوا على حكمه يف عقائدهم وأخالقه
 الشرعي.

الطائعني، وعقوبة   وله األحكام اجلزائية وهي اجلزاء على األعمال خريها وشرها يف الدنيا واآلخرة وإاثبة - 3
 م اتبعة لعدله وحكمته وكلها من معاين ملكه.العاصني، وكل هذه األحكا 

اية العاملني، وإرشاد الضالني، وإقامة احلجة واملعذرة على نزال كتبه، وإرسال رسله، وهدومن معاين ملكه: إ
املعاندين املكابرين، ووضع الثواب والعقاب مواضعها، وتنزل األمور منازهلا إىل غري ذلك من التدبري والتصرف يف 

 ا شاء سبحانه. مملكته مب
م واإلهانة، واإلاثبة والعقوبة، والغضب تتم ابلعطاء واملنع واإلكرا قال ابن القيم رمحه هللا: "إن حقيقة امللك إمنا

)قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي    والرضا، والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز، وإذالل من يليق به الذل، قال تعاىل:

( تُولِجُ اللَّيْلَ فِي  26 مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ لْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُالْمُ 

  -  26]آل عمران:  تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ(    مَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْ 

، يغفر ذنباً، ويفرج كرابً،    [29)يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ( ]الرمحن:    ، وقال تعاىل: [ 27
رة،  اً، ويشفي مريضاً، ويقيل عثمظلوماً، وأيخذ ظاملاً، ويفك عانياً، ويغين فقرياً، وجيرب كسري ويكشف غم اً، وينصر 

ويسرت عورة، ويعز ذلياًل، ويذل عزيزاً، ويعطي سائاًل، ويذهب بدولة، وأييت أبخرى، ويداول األايم بني الناس،  
موات واألرض خبمسني ألف عام إىل مواقيتها  ويرفع أقواماً، ويضع آخرين، يسوق املقادير اليت قدرها قبل خلق الس 

أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه،   أحصاه كماوال يتأخر، بل كلٌّ منها قد فال يتقدم شيء منها 
وسبق به علمه، فهو املتصرف يف املمالك كلها وحده، تصر ف ملك قادر قاهر عادل رحيم، اتم  امللك، ال ينازعه  

ان، واحلكمة واملصلحة  يعارضه فيه معارض، فتصرفه يف اململكة دائر بني العدل واإلحس يف ملكه منازع، وال
 ة، فال خيرج تصرفه عن ذلك".والرمح
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هذا وقد تكر ر يف القرآن الكرمي بيان أن تفرد هللا ابمللك ال شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده 
)فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ   :، وقال تعاىل [ 6ونَ( ]الزمر:  مْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُ )ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُ  ابلعبادة، قال تعاىل:

 . [116لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ( ]املؤمنون:  

اًة وال مواتً وال نشوراً أضل الضالل وأبطل الباطل، وأنَّ عبادة من سواه ممن ال ميلك لنفسه ضر اً وال نفعاً وال حي
 ه احلقيقة وجتلي هذا األمر. القرآن آايت عديدة تقرر هذوقد ورد يف

فْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً  ضَرًّا وَلَا نَ   )وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ   قال هللا تعاىل:

 . [3ا( ]الفرقان:  وَلَا نُشُورً 

مُلْكُ  سَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْ )يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُ  تعاىل:وقال 

 تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  ( إِنْ 13نْ قِطْمِريٍ ) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِ 

 . [14  -  13يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِريٍ( ]فاطر:  

 . [76رًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( ]املائدة:  لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَ )قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا   وقال تعاىل:

 . [56وَلَا تَحْوِيلًا( ]اإلسراء:  )قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ   وقال تعاىل:

نْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ  الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِ )قُلِ ادْعُوا   وقال تعاىل:

 .  ميلك مثقال ذرة استقالاًل، وال ميلكه على وجه املشاركة، أي: ال  [22وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِريٍ( ]سبأ:  
نا , وإهلنا فال مفزع لنا يف الشدائد سواه, وال ملجأ لنا منه إال إليه , وال معبود لنا  كُ لِّ مَ ا كان وحده هو ربنا , و وإذ

وال خُيضع لسواه , وال غريه , فال ينبغي أن يُدعى , وال خُياف , وال يُرجى , وال حُيب سواه , وال يُذل لغريه , 
ن يكون مربيك والقي م أبمورك , ومتويل   , وتدعوه , وتتوكل عليه إما أيتوكل إال عليه , ألن من ترجوه وختافه 

شأنك , وهو ربك فال رب سواه أو تكون مملوكه وعبد احلق , فهو ملك الناس حقاً , وكلهم عبيده ومماليكه , أو  
روحك ين عنه طرفة عني , بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إىل حياتك , و يكون معبودك وإهلك الذي ال تستغ

ناس الذي ال إله هلم سواه فمن كان رهبم وملكهم وإهلهم فهم جديرون أن ال يستعيذوا بغريه  , وهو اإلله احلق إله ال 
, ومتويل أمورهم  , وال يستنصروا بسواه , وال يلجؤوا إىل غري محاه فهو كافيهم , وحسبهم , وانصرهم , ووليهم

 ؟.  هِّ ه , ومالكه  , وإهلِّ ه به إىل رب ِّ و ِّ دُ ول عَ يلتجيء العبد عند النوازل ونز مجيعا بربوبيته وملكه وإالهيته هلم فكيف ال 
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و  فهفكان الكالم فيه من حسن سياق , ..( إِلَهِ النَّاس   . مَلِكِ النَّاس  .   قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس)   وقد جاء يف سورة الناس:
اجلاللَة وهذه  هذه فتأملْ  ،واستعبدهم إبالهيتهقهرهم مبلكه، خلقهم بربوبي ته، و  ،، اإلله احلق  ، امللك احلق  احلق   الرب  

  ،إله الناس ، ملك الناس ،األلفاظ الثالثة على أبدع نظام، وأحسن سياق رب الناس العظمَة اليت تضمنتها هذه
  أما تضمنها ملعاين ،وتضمنت معاين أمسائه احلسىن ،قواعد اإلميانوقد اشتملت هذه اإلضافات الثالث على مجيع 

وم، العليم، السميع، البصري، احملسن، ، القي  ، احلي  رُ : هو القادر، اخلالق، البارئ، املصو ِّ « الرب  »  سىن فإن  أمسائه احلُ 
سعد من من يشاء، ويهدي من يشاء، ويُ  لُّ ضِّ ر، الذي يُ خ ِّ ؤَ مُ ـ ال م،د ِّ قَ مُ ـالنافع، ال املنعم، اجلواد، املعطي املانع، الضار  

ه من من يشاء، إىل غري ذلك من معاين ربوبيته اليت له منها ما يستحق   لُّ ذِّ من يشاء، ويُ  عز  شقي ويُ يشاء، ويُ 
 األمساء احُلسىن.

هم كما يشاء، وله من معىن  ب ، ويقل  ب  الذي ُيصر ُِّف أمور عباده كما حي   ، لُّ ذِّ مُ ـ ، ال زُّ عِّ مُ ـ فهو اآلمر، الناهي، ال   ( امللك ) وأما  
،  ، العظيمُ لُّ ذِّ مُ ـ ، ال زُّ عِّ ـمُ م، العدل، اخلافض، الرافع، ال كالعزيز، اجلبار، املتكرب، احلكَ   األمساء احلسىن ه من  امللك ما يستحق  

ذلك من األمساء العائدة إىل  ، إىل غري  ، اجلامعُ طُ سِّ قْ امل   ، كِّ امللْ   الكُ ، مَ ايلِّ عَ تَـ ـمُ ، ال يلُّ ، الوَ ، اجمليدُ يبُ احلسِّ   ، ، الكبريُ اجلليلُ 
 امللك. 
وهلذا    ، فيدخل يف هذا االسم مجيع األمساء احلسىن   ، جلميع صفات الكمال ونعوت اجلالل : فهو اجلامع  « اإلله » وأما  

اسم الِلَّ تعاىل هو    وإن    ، منهم   كان القول الصحيح إن الِلَّ أصله اإلله كما هو قول سيبويه ومجهور أصحابه إال من شذَّ 
  ، مساء الثالثة مجيع معاين أمسائه احلسىن فقد تضمنت هذه األ   ، جلميع معاين األمساء احلسىن والصفات العال   اجلامع 

 ط عليه. لَّ سَ وال يُ   ، ومُينع من الوسواس اخلناس   وحُيفظ،  فكان املستعيذ هبا جديراً أبن يُعاذ، 
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 -من أمساء هللا تعاىل: 

 املتكرب -60
هَ إِالَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ  )هُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَ حٍد من القرآن، وهو قوله تعاىل:  وقد ورد هذا االسم يف موضع وا

 . [23الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ]احلشر:  

" اسٌم يدل على وصفه سبح والتكلُّف، وإمنا   التعاطي انه ابلتكرب والكربايء، والتاء يف "املتكرب" ليست اتءو"املتكرب ِّ
، ولذا سيأيت ذكر الوعيد الشديد هي اتء التفرُّد واالختصاص، فالكربايء وصفه سبحانه الذي ال يليق إال به

 .لةعجلة واملؤجَّ ن، وعقوابت هللا هلم امليلمتكرب ل
ي تكرب عن  سوء"، وقال أيضاً: "الذي تكرب عن السيئات"، وقال أيضاً: "الذ قال قتادة: "هو الذي تكربَّ عن كل

كرُب عن ظلم عباده"، وقال كل شر"، وقال مقاتل: "املتعظ ِّم عن كل سوء"، وقال أبو إسحاق السبيعي: "الذي يَ 
 نه إال اخلريات". عن السوء والسيئات، فال يصدر مميمون بن مهران: "تكربَّ 

عن مماثلتهم أو أن مياثلوه،  االسم يدلُّ على تعايل هللا عن صفات اخللق، وتعظُّمِّه سبحانه ومجاع ذلك أن هذا 
، وعن السوء وعن الظُّلم وعن كل نقص، وهذا ه سبحانه عن كل نقص وعيب، فهو املتكرب عن الشر ِّ ورفعتِّ 

 فاته وأفعاله.متضم ٌِّن ثبوت الكمال له سبحانه يف أمسائه وص
سواه مربوب، وهو اخلالق وما به سبحانه؛ ألنه وحده امللك وما سواه مملوك، وهو وحده الربُّ والتكرب ال يليق إال 

ُد بصفات الكمال واجلمال والعظمة واجلالل، كما كان جيمع ذلك رسول وحده وما سواه خملوق، وهو وحده املتفر ِّ 
ان يقول: "سبحان ذي اجلربوت رب ِّه سبحانه يف ركوعه وسجوده حيث كهللا صلى هللا عليه وسلم يف تسبيحه ل

 وامللكوت والكربايء والعظمة". 
نزَّه عن النقائص الذي له امللك والتصرُّف والتدبري والعظمة يف أمسائه وصفاته وأفعاله هو وحده املتكرب ِّ ال شريك  فامل
 له. 
بري املتعال العظيم ذي واخلضوع والذلُّ واالنكسار والركوع والسجود للكه العبودية ا العبد املخلوق فمقامُ وأمَّ 

كربايئه سبحانه    هللا ابلتكبري عند اخلفض للركوع واخلفض للسجود، وذكرِّ  اجلالل، ولعل يف هذا سراً من أسرار ذكر
 الركوع والسجود. وعظمته حالَ 

دة هللا  غاية اليت أُوجد ألجلها وخلق لتحقيقها، وهي عباإذا استكرب العبد وال سيما عن ال -والعياذ ابهلل  -ا وأمَّ 
 نيا واآلخرة. به أبعظم العقاب، وخيزيه يف الد  وإفراده وحده ابلذل واخلضوع واالنكسار؛ فإن هللا يعاق
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ذِينَ  )إِنَّ الَّ  قال تعاىل: ها ابملستكربين،وقد ذكر سبحانه يف مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوابت اليت حُيلُّ 

}أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ   ني، وقال تعاىل:، أي: صاغرين ذليل  [ 60خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( ]غافر:  يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ

،   [ 72سَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( ]الزمر:  )قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْ   ، وقال تعاىل:[ 60مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِين{]الزمر:

  ، وقال تعاىل: [ 36وا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( ]األعراف:  )وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُ قال تعاىل: و 

 الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  وَال يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ  )إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  

 . [ 40الْمُجْرِمِنيَ( ]األعراف:  

بنيَّ ما أحلَّ هبم يف الدنيا من العقاب، وذكر سبحانه يف كتابه العزيز مناذج من املستكربين من األشخاص واألمم، و 
م عظة للمتعظني، وعربة  اجملرمني، وليكون يف ذكر حاهل كال، وذلك لتستبني سبيلُ ن النَّ هلم يف اآلخرة م وما أعدَّ 

 للمعتربين.

يسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ  )إِالَّ إِبْلِ   :فذكر سبحانه إمام املستكربين إبليس عدو هللا وعدو دينه وعدو عباده املؤمنني، قال تعاىل

َه على احلق هو وجنوده، قال تعاىل: ، وذكر فرعون   [74مِنْ الْكَافِرِينَ( ]ص:    وَجُنُودُهُ فِي األَرْضِ  )وَاسْتَكْبَرَ هُوَ   وتكربُّ

 . [ 39بِغَيْرِ الْحَقِّ( ]القصص:  

اً مل يذمه  ولرسوله ابحملاربة واملشاقَّة، فذمَّه هللا ذمَّ وذكر سبحانه من املتكربين الوليد بن املغرية معاند احلق ِّ واملبارز هلل 
تُ وَحِيداً * وَجَعَلْتُ لَهُ مَاالً مَمْدُوداً * وَبَنِنيَ شُهُوداً  )ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْ  زاء املعاندين املستكربين، قال تعاىل:غريه، وهذا ج

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ    * كاَلَّ إِنَّهُ كَانَ آليَاتِنَا عَنِيداً * سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً *   * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ 

يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِالَّ قَوْلُ    رٌ  قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِالَّ سِحْ قَدَّرَ * ثُمَّ 

 . [ 26  -  11]املدثر:  الْبَشَرِ * سَأُصْلِيهِ سَقَرَ(  

)فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِالَّ فِرَاراً * وَإِنِّي كُلَّمَا   ، فقال عن قوم نوح عليه السالم:وذكر أيضاً تكربُّ األمم املاضية على احلق

قوم  ، وقال عن [ 7  -  6رُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً( ]نوح:  عَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَ دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَ 
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 ، وقال عن قوم شعيب عليه السالم: [15)فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي األَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ( ]فصلت:   هود عليه السالم:

وْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِنيَ(  يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَ   )قَالَ الْمأَل الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ 

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ  مأَل الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِ )قَالَ الْ  ، وقال تعاىل عن قوم صاحل عليه السالم: [ 88]األعراف:  

رُونَ( ]األعراف:  افِ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ  

75  -  76 ] . 

ول واألحالم كيف رضوا ألنفسهم االستكبار عن عبادة الواحد وعجباً مث عجباً من هؤالء الطغام سفهاء العق
واالستنكاف عن اإلخالص للعزيز الغفَّار، مث صرفوا عبادهتم وذهلم وخضوعهم حلجر من األحجار، أو   ار،القه

ليس له إال الذل واالفتقار، فال إله إال هللا كيف ذهبت عقوهلم عن احلق شجرة من األشجار، أو ألي خملوق 
 حال.  ى، وعميت أبصارهم عن النور والضياء، وسبحان هللا ما أشنعها منواهلد

كِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(  )وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ وَإِذَا ذُ   يقول هللا تعاىل:

( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ(  35 اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ) )إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ال إِلَهَ إِالَّ   تعاىل: وقال، [ 45]الزمر:  

 . [ 46أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً( ]اإلسراء:  )وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى   تعاىل: ، وقال [ 36  -  35]الصافات:  

ل، نعوذ ابهلل من الضالل، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الذل جلنابه، وأن يُعيذان من سبيل أال ما أسفهها من عقو 
 .واملعنياملستكربين، فهو وحده تبارك وتعاىل املانُّ 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 املؤمن -6١

ا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  )هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَ  ملؤمن" يف آية واحدة، هي قوله تعاىل:وقد ورد اسم هللا "ا

 . [ 23الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ]احلشر:  الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  

وإقامة الرباهني على صديق واإلقرار، وما يقتضيه ذلك من اإلرشاد وتصديق الصادقني، واإلميان يرجع معناه إىل الت  
ل جماهد رمحه هللا:  صدقهم، فهو تعاىل املؤمن الذي هو كما أثىن على نفسه، وفوق ما يثين عليه عباده، وهلذا قا

, وقال قتادة رمحه هللا: معىن املؤمن"    [18وَ( ]آل عمران:  )شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ  "املؤمن: الذي وحد نفسه بقوله:
 . 30ن لقوله أنه حقآم

، وإخالص  وهي شهادة عظيمة كرمية من أعظم شاهد، وهو هللا رب العاملني؛ ألعظم مشهود به، وهو توحيد هللا
 الدين له. 

يب مسلم، أنه شهد على أيب هريرة ومن هذا املعىن ما رواه الرتمذي وابن ماجه وغريمها عن أيب إسحاق، عن األغر أ
هما، أهنما شهدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا قال العبد: ال  وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عن

قال: يقول هللا تبارك وتعاىل: صدق عبدي، ال إله إال أان، وأان أكرب، وإذا قال: ال إله إال  إله إال هللا، وهللا أكرب، 
 هللا وحده ال شريك له، قال: صدق  ده، قال: صدق عبدي، ال إله إال أان وحدي، وإذا قال: ال إله إالهللا وح

احلمد، قال: صدق عبدي، ال إله إال أان   عبدي ال إله إال أان ال شريك يل، وإذا قال: ال إله إال هللا له امللك وله
 قوة إال ابهلل، قال: صدق عبدي ال إله إال أان وال حول يل امللك ويل احلمد، وإذا قال: ال إله إال هللا وال حول وال

 وة إال يب".وال ق
ه مل متس ه قال أبو إسحاق: مث قال األغر شيئاً مل أفهمه، قلت أليب جعفر: ما قال؟ قال: "من رزقهنَّ عند موت

 النار". 
ذا التصديق من هللا لعباده  فهذه شهادة عظيمة من هللا لنفسه بوحدانيته، وتصديق للشاهدين بذلك من عباده، وه

 ه هلم ابحلجة والربهان، كله من دالئل امسه "املؤمن".الشاهدين له ابلتوحيد، وكذلك أتييد
أحد التفسريين: املصد ِّق، الذي يصدق الصادقني مبا يقيم هلم  قال ابن القي ِّم رمحه هللا: "من أمسائه املؤمن، وهو يف

دلَّ هبا  أبهنم صادقون ابلدالئل اليت  منبياءه فيما بلغوا عنه، وشهد هلمن شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأ
 

 ٢٢/٥٥٣يف تفسريه  رواه ابن جرير  30
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آلايت أنه ال بد أن يري العباد من ا -احلق وخربه الصدق، وقوله -على صدقهم قضاء وخلقاً، فإنه سبحانه أخرب
  تِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى )سَنُرِيهِمْ آَيَا ، فقال تعاىل:األفقية والنفسية ما يبني هلم أن الوحي الذي بلغت رسله حق  

أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ(  )قُلْ    ، أي: القرآن؛ فإنه هو املتقدم يف قوله: [ 53لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ( ]فصلت:  يَتَبَيَّنَ  

لرسوله بقوله أن ما   ، فشهد سبحانه [53نَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( ]فصلت:  )أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ  ، مث قال:  [52]فصلت:  
هد بذلك أيضاً، مث ذكر ما هو أعظم من ذلك جاء به حق، ووعده أن يري العباد من آايته الفعلية اخللقية ما يش 

 وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء ". 
لَّذِي  )ا   ائف، وذلك إبعطائه األمان وهو ضد اإلخافة، قال هللا تعاىل:كما أن من دالئل امسه "املؤمن" أتمني اخل

 . [55)وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( ]النور:    ، وقال تعاىل:  [ 4أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ( ]قريش:  

 لقه من أن يظلمهم". قال ابن عباس رضي هللا عنهما: "املؤمن: أي: أمَّن خ
ناً له من اخلوف، فأمُن العباد وأمُن البالد بيده سبحانه. فكل خائف يصدق يف جلوئه إىل هللا جيده سبح  انه مؤم ِّ

 يعلم أن اسم هللا "املؤمن" يدل على معاٍن عظيمة وأمور جليلة، ميكن تلخيص أمهها يف النقاط التالية: ومبا تقدم 
عظم مشهود ، من أعظم شاهد، ألدته سبحانه لنفسه ابلتوحيد، وهي أعظم شهادةفمن دالئل امسه "املؤمن" شها

 به. 
 قالوه حق وصدق.  ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له ابلتوحيد، والشهادة هلم أبن ما

 ومنها تصديقه ألنبيائه ابحلجج والبي ِّنات أبن ما قالوه وبلغوه عن هللا حق ال ريب فيه، وصدق ال امرتاء فيه. 
مَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ(  )ثُ ها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكني، قال تعاىل: ومن

مَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ  )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَ   ، وقال تعاىل: [ 9]األنبياء:  

خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ    لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي   قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ 

 . [55]النور:  فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(  

هُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ  )الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِميَانَ    من عذابه وعقابه، قال تعاىل:ومنها: أنه يؤمن عباده املؤمنني وأولياءه املتقني

،    [40  يْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ( ]فصلت: )أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَ  ، وقال تعاىل:  [ 82لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( ]األنعام:  

 . [ 13اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( ]األحقاف:  )إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ   وقال تعاىل:
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دَقَنَا وَعْدَهُ  )وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَ   الن عيم، قال تعاىل:ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جن ات 

 . [ 74 حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِنيَ( ]الزمر:  وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ 

)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ    سبحانه: ومنها أتمينه سبحانه اخلائفني إبعطائهم األمان وهو ضد  اإلخافة، كما قال

 . [4خَوْفٍ( ]قريش:    مِنْ 

 .ان وطاعة الرمحن آمني ومن حنب فيك اللهم آمن خوفنا ووسع رزقنا وارزقنا االمن واالمي
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 -من أمساء هللا احلسىن: 

   الرَّفيق -6٢
قالت:   سنة، روى البخاري يف "صحيحه" عن عروة، عن عائشة رضي هللا عنهاوهو من األمساء احلسىن الثابتة يف ال

عنة،  ام والل  فقالوا: السَّام عليك، فقلت: بل عليكم الس  "استأذن رهٌط من اليهود على النيب صلى هللا عليه وسلم 
 قال: قلت: وعليكم". هللا رفيٌق حيبُّ الرفق يف األمر كل ِّه، قلت: أو مل تسمع ما قالوا؟  فقال: اي عائشة إنَّ 

لرمحن، عن عائشة رضي هللا عنها، أن رسول هللا صلى هللا عليه وروى مسلم يف "صحيحه"  عن عمرة بنت عبد ا
سلم قال: "اي عائشة إن هللا رفيٌق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما و 

 سواه". 
يليق جبالله   ابلرفيق ووصفه ابلرفق، وأن له من هذا الوصف أعاله وأكمله وما ففي احلديث التصريح بتسمية هللا

 وكماله سبحانه. 
والتأين يف األمور والتمهل فيها، وضده العنف والتشديد، فهو مأخوذ من الرفق الذي  : اللني والسهولة معناه والر ِّفق

قضائه وأفعاله، رفيق يف أوامره وأحكامه ودينه  هو التأين يف األمور والتدرج فيها، وهللا سبحانه رفيق يف قدره و 
 وشرعه.

اً فشيئاً، حبسب حكمته ورفقه، مع أنه  سبحانه يف أفعاله أنه سبحانه خلق املخلوقات كلها ابلتدرج شيئ ومن رفقه
قادر على خلقها دفعة واحدة ويف حلظة واحدة، وهو دليل على حلم هللا وحكمته وعلمه ولطفه، وقد ورد عن 

لدائم للمخلوقات، وأنه مل جيعل اخللق رضي هللا عنهم محدهم هلل عز وجل على رفقه يف اخللق وتصريفه ا الصحابة
 اثبتاً على هيئة واحدة. 

يعين أصحاب النيب صلى  -روى ابن أيب الدنيا بسنٍد جيد عن احلسن البصري رمحه هللا أنه قال: "كانوا يقولون 
: لو كان  ي لو جعل هذا اخللق خلقاً دائماً ال يتصرف لقال الشاكُّ يف هللا: احلمد هلل الرفيق الذ-ليه وسلمعهللا 

ما بني اخلافقني،   مبا ترون من اآلايت: إنه جاء بضوء طبَّقَ هلذا اخللق رابً حيادثه، وإن هللا عز وجل قد حادث 
بني اخلافقني، وجعل طبقت ما  وجعل فيها معاشاً، وسراجاً وهاجاً، مث إذا شاء ذهب بذلك اخللق، وجاء بظلمةٍ 

وإذا شاء   بناء جعل فيه من املطر والربق والرعد والصواعق ما شاء، اء بىنوماً وقمراً منرياً، وإذا شفيها سكناً وجن
صرف ذلك، وإذا شاء جاء بربد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك، وجاء حبرٍ  أيخذ أبنفاس الناس ليعلم الناس  

 . مبا يرون من اآلايت، كذلك إذا شاء ذهب ابلدنيا وجاء ابآلخرة" أن هلذا اخللق رابً هو حيادثه 
ى هللا عليه وسلم عرفوا ذلك وبينوه للناس، وعرفوا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "وأصحاب رسول هللا صل 



117 
 

 دث".أن حدوث احلوادث اليومية املشهودة تدل على أن العامل خملوق، وأن له رابً خلقه وحيدث فيه احلوا
نس بن مالك أن رجالً دخل املسجد يوم اجلمعة...  وهللا عز وجل يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه , فعن أ

هللا عليه وسلم خيطب ... مث قال: ايرسول هللا! هلكت األموال وانقطعت السبل فادُع هللا يغيثنا   ورسول هللا صلى
 : ) اللهم أغثنا , اللهم أغثنا , اللهم أغثنا (. , فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه مث قال

ندما تتعس ر أمورها وتقع يف يغيث عباده يف الشدائد واملشقات , فهو يغيث مجيع املخلوقات ع فاهلل عز وجل
الشدائد والكرابت: يُطعم جائعهم , ويكسو عاريهم , وخيلص مكروهبم , ويُنزل الغيث عليهم يف وقت الضرورة و  

شدة واالضطرار فمن استغاثه وال ذلك جُييب إغاثة اللهفان , أي دعاء من دعاه يف حالة اللهفاحلاجة , وك
 اثه. أغ

ه رفق ويسر ورمحة، وأمر عباده ابلرفق، ويعطيهم على الرفق ما ال يعطي على الشدة، دينه كلَّ ومن رفقه سبحانه أن 
ا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقاً يف أموره  وال يكون يف شيء من األمور إال زانه، ومن حرمه حرم اخلري، ولذ

العجلة من الشيطان، وال يبوء صاحبها   إنَّ يعها، بعيداً عن العجلة والتسرع والتهور واالندفاع، فكلها، وأحواله مج
 إال ابخليبة واخلسران، وكفى ابلرفق نبالً وفضالً أنه حبيب للرمحن، فهو سبحانه رفيق حيب الرفق.

عائشة رضي هللا عنها، عن  النبوية ابحلث على الرفق يف األمور كلها، ففي "صحيح مسلم" عن وقد جاءت السنة
 ل: "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه". النيب صلى هللا عليه وسلم قا

رم اخلري"، ويف "املسند" عن رم الرفق حيُ وفيه عن جرير رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "من حيُْ 
د أعطي حظه من ه من الرفق فقى هللا عليه وسلم قال: "إنه من أعطى حظَّ عائشة رضي هللا عنها، أن النيب صل 

 اير، ويزيدان يف األعمار". خري الدنيا واآلخرة، وحسن اخللق وحسن اجلوار يعمران الد ِّ 
اهد رفقه يف سنته ظاهرة، ودالئل حلمه وأانته يف سريته  وكان نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أرفق الناس، وشو 

امله مع الناس ودعوته إىل دين هللا، ومعاجلته ملا قد  بل إنه ضرب أروع األمثلة يف حتقيق الرفق واألانة يف تعواضحة، 
 يقع من أخطاء أو خمالفات، ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال: "بينما حنن يف

أصحاب رسول هللا صلى   قاليبول يف املسجد، فاملسجد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاء أعرايب فقام 
رسول  سلم: مه مه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تُزرُموه دعوه، فرتكوه حىت ابل، مث إنَّ هللا عليه و 

املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر، إمنا هي لذكر هذه  هللا صلى هللا عليه وسلم دعاه فقال له: إنَّ 
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وفيه: "أن النيب صلى هللا   عز وجل والصالة وقراءة القرآن"، ورواه البخاري من هللا

عثتم ميسرين ومل تبعثوا ، فإمنا بُ -نوابً من ماء  أو ذَ  -وله َسْجالً من ماء يُقوا على بَ رِّ هَ  عليه وسلم قال هلم: دعوه و
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رين".  معس ِّ
قدوهتم، وواجبنا   فق ووسلم إمام أهل الر ِّ ه، ونبينا صلى هللا عليه الرفق، وديننا رفق ويسر كلُّ  فربنا سبحانه رفيٌق حيبُّ 

 ه، وهللا وحده املوفق ال شريك له. كل ِّ نا  ى ابلرفق يف شأنأن نتحلَّ 
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 -: من أمساء هللا احلسىن
 املهيمن  -6٣

إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  )هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ    له تعاىل:أمَّا "املهيمن" فقد ورد يف موضع واحد وهو قو 

 . [ 23  الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ]احلشر: 

الشاهد على الصدور، الذي أحاط بكل شيء علماً،  ومعىن "املهيمن" أي: املطَّلع على خفااي األمور، وخبااي
اخللق أبعماهلم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، ال يغيب عنه من أفعاهلم شيء، وال يعزب عنه  

 مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء.
 . وجماهد وغريهم رمحهم هللا  : املهيمن اي الشهيد على عباده أبعماهلم وهو قول ابن عباس قال البغوي رمحه هللا

ومطلع على خفااي األمور الن ربه مهيمن على كل شيء  م هذا كان واجباً على كل مسلم أن حيس ن العملإذا عل  
 . وخبااي الصدور  

 -من أمساء هللا احلسىن: 
 بديع السموات واألرض   -6٤

أي: خالقهما  . [ 117أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون{]البقرة: }بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَإِذَا قَضَى    : تعاىلقال الِلَّ 
 .ومبدعهما، يف غاية ما يكون من احلسن واخللق البديع، والنظام العجيب احملكم 

 تنبيه:
حانه وهلذا كان خلقها دليل على توحيد الربوبية املستلزم فمن أبدع السموات واألرض كان مستحقاً العبادة سب

 األلوهية فمن أقر له سبحانه ابخللق واإلبداع لزمه عبادته وحده دون سواه خالفاً للربوبية هداهم هللا .  توحيد
  -: من أمساء هللا احلسىن

 اجلميل   -6٥
يحه"  عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا  اثبٌت يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، روى مسلم يف "صحوهو اسم 

عليه وسلم قال: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب. قال رجٌل: إن الرجل  عنه عن النيب صلى هللا 
  اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط الناس". ه حسناً، قال: إن هللا مجيل حيبُّ حيبُّ أن يكون ثوبه حسناً ونعلُ 

وأفعاله قال ابن القيم رمحه هللا:   يدل على ثبوت اجلمال هلل سبحانه يف أمسائه وصفاته ويف ذاته وهذا االسم الكرمي
"ومجاله سبحانه على أربع مراتب: مجال الذات، ومجال الصفات، ومجال األفعال، ومجال األمساء، فأمساؤه كلُّها 
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ة، وأما مجال الذات وما هو عليه  فاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورمححسىن، وص
ن أكرمه من عباده،  ف هبا إىل مَ لمه غريه، وليس عند املخلوقني منه إال تعريفات تعرَّ فأمٌر ال يدركه سواه، وال يع

داء واإلزار، كما قال رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما حيكي ال مصوٌن عن األغيار حمجوٌب بسرت الر ِّ مفإن ذلك اجل
 ء ردائي، والعظمة إزاري ... "  عنه: "الكرباي 
فهو سبحانه مجيٌل بذاته، وأمسائه، أي (، : )إن الِلَّ مجيٌل حيُب اجلماليه وسلمصلى هللا عل النيب  و معىن قول

م فيه من النعيم املقيم،  وصفاته، وأفعاله، فال مُيكن خملوقاً أن يعرب عن بعض مجال ذاته، حىت أن أهل اجلنة مع ما ه
م، ومتتعوا جبماله، نسوا ما هم فيه من النعيم، وتالشى ماواللذ ات والسرور واألفراح اليت ال ي   قد ر قدرها، إذا رأوا رهب 

هم فيه من األفراح، وود وا أْن لو تدوم هذه احلال، واكتسبوا من مجاله ونوره مجاالً إىل مجاهلم، وكانت قلوهبم يف 
م، ويفرحون بيوم املزيد فرحاً تكاد تطري شوق دائم   له القلوب. ونزوع إىل رؤية رهب ِّ

لِ﴿  طالق وأمجلها، قال تعاىلوكذلك هو اجلميل يف أمسائه؛ فإهنا كلها حسىن، بل أحسن األمساء على اإل   هِ لَّ وَ

غاية احلمد واجملد والكمال، ال ة على فكلها دال  ،   ﴾سَمِيًّا  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ﴿  ، وقال تعاىل:﴾حُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ـ الْ   األَسْمَاءُ 

 ى ابسم منقسم إىل كمال وغريه.  سم  يُ 
عوت ثناء ومحد، فهي أوسع الصفات وأعم ها  ون ،فإن  أوصافه كلها أوصاف كمال ؛وكذلك هو اجلميل يف أوصافه

 ، والكرم، واجلود.  اً أوصاف الرمحة، والرب  وأكثرها تعلقاً، خصوص
  سلوك؛  وآخره  معرفة  فأوله : عظيمني  أصلني  على  يشتمل " اجلمال  حيبُّ  مجيل  هللا  إن : " وسلم  عليه  هللا  صلى  وقوله 

  فإنه  واألخالق،  واألعمال  األقوال  من  حيبه  الذي  ابجلمال  ه ويعبد  شيء،  فيه  مياثله  ال  الذي  ابجلمال  أوال  هللا  فيعرف 
  وبدنه  ابلطاعة،  وجوارحه  والتوكل،  واإلانبة  واحملبة  ابإلخالص  وقلبه  ابلصدق،  لسانه  جيمل  أن  عبده  من  حيب  نه سبحا 

  ذلك،  غري  إىل  األظافر  وتقليم  واخلتان  املكروهة  والشعور  واألوساخ  األجناس  من  له  وتطهريه  لباسه  يف  عليه  نعمه  إبظهار 
  يف  عنه  املسؤول  الثياب  مجال  يتناول  فاحلديث  ودينه،  شرعه  هو  ذي ال  ابجلمال  ويعبده  وصفه  هو  الذي  ابجلمال  فيعرفه 

  على  نعمته  أثر  يرى  أن  حيب  هللا  إن ": " السنن "  ويف  شيء،  كل   من  اجلمال  العموم  بطريق  فيه  ويدخل  نفسه،  احلديث 
  رث   رآين ف  وسلم،  عليه   هللا   صلى   هللا  رسول   عند   جالساً   كنت : " قال   أبيه  ن ع   اجلشمي،   األحوص   أيب   عن  وفيها  ، " عبده 

 ". عليك   أثره   فلري   ماالً   هللا   آاتك   فإذا :  قال   املال،   كل ِّ   من   هللا؛   رسول   اي   نعم :  قلت   مال؟   ألك :  فقال   الثياب، 
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  والشكر  نعمته،  على  شكره  من  وذلك  حيبه،  الذي  اجلمال  من  فإنه  عبده،  على  نعمته  أثر  ظهور  حيبُّ  سبحانه  فهو 
  سبحانه  وحملبته  عليها،  ابلشكر  الباطن  واجلمال  ابلنعمة  الظاهر  اجلمال  عبده  على  يرى  أن  سبحانه  فيحب  ابطن،  مجال 

  َعَلْيُكْم َأنَزْلَنا   َقْد   آَدَم  َبِني  َيا )   : فقال  بواطنهم،  لتجمل  ابلتقوى  وأمرهم  ظواهرهم،  جتم ِّل  وزينة  لباساً  عباده  على  أنزل  للجمال 

*    َوُسُرورًا   َنْضَرًة   َوَلقَّاُهْم )   ، وقال سبحانه عن أهل اجلنة:   [ 26:  األعراف ( ] َخْيٌر   َذِلَك   التَّْقَوى   َوِلَباُس   َوِريشًا   َسْوآِتُكْم   ُيَواِري   ًا ِلَباس 

 . ابحلرير   بداهنم وأ   ابلسرور   وبواطنهم   ابلنضرة   وجوههم   فجمَّل   ،   [ 12  -  11:  اإلنسان ( ] َوَحِريرًا   َجنًَّة   َصَبُروا   ِبَما   َوَجَزاُهْم 

 ا منهم آمني . جعلنا هللا وإايكم ووالدينا وأزواجنا وذرايتن 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 احلق   -66

حق، وفعله حق،    قوله وقد ورد يف القرآن يف أكثر من موضع فهو سبحانه حق يف ذاته وصفاته فأوصافه العظيمة حق و 
ليه، فهو  ه هو احلق، وعبادته وحده ال شريك له، هي احلق، وكل شيء ينسب إ ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودين 

}وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ  . [62ج: بِري{]احل }ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ   حق. 

}وَقُلْ جَاء الْحَقُّ  ،    [32 اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ{]يونس: }فَذَلِكُمُ .   [ 29لْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ {]الكهف: فَمَن شَاء فَ 

أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ   ئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ }يَوْمَ  : . وقال الِلَّ تعاىل  [ 81زَهُوقًا{]اإلسراء:  وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 

 .   [ 25الْمُبِني{]النور: 
 -من أمساء هللا احلسىن: 

 جامع الناس ليوم ال ريب فيه  -67
ل شيء سبحانه جامع الناس وأعماهلم وأرزاقهم ... سبحانه فهو على كوقد ورد ذكره يف سورة آل عمران فهو 

 قدير.
هو  سبحانه وتعاىل    فالِلَّ .    [ 9اسِ لِيَوْمٍ الَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَاد{]آل عمران:}رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّ   :ال الِلَّ تعاىلق

 وجامع أعماهلم وأرزاقهم، فال يرتك منها صغرية وال كبرية إال أحصاها. ، جامع الناس
 . سبحانه علمه  تفرق واستحال من األموات األولني واآلخرين، بكمال قدرته، وسعة وجامع ما 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 اخلالق   -68
 الباريء   –69
 املصور   –70
 اخلالق   –7١

 . [ 86}إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخاَلَّقُ الْعَلِيم{]احلجر:   عدا اخلالق ففي احلجروقد مجعت يف سورة احلشر ما 

وحكمته  وهو مل يزل وال يزال على هذا ملعىن الذي مجع املوجودات وبرأها وسواها حبكمته وصورها حبمده وا
 الوصف العظيم سبحانه . 

،  [24اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى( ]احلشر:  )هُوَ    وقد مجع هللا هذه األمساء الثالثة يف قوله سبحانه:

ت، وصو ر إبحكامه وحسن خلقه مجيع الكائنات، أ حبكمته مجيع الرب أي: هو املنفرد خبلق مجيع املخلوقات، وبرَ  اي 
، وصنعها أتقن صنع، وهداها  فَخَلقها وأبدعها وفطرها يف الوقت املناسب هلا، وقدر خلقها أحسن تقدير

 هيئ وخلق له.  ملصاحلها، وأعطى كل شيء خلقه الالئق به، مث هدى كل خملوق ملا
لوقات والكائنات  لبارئ املوجد هلا بعد العدم، واملصور أي املخفاخلالق هو املقدر لألشياء على مقتضى حكمته، وا

املصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل ملعىن اسم اخلالق ، فاهلل عز وجل إذا أراد خلق شيء   ئ كيف شاء. فالبار 
 وفق ما قدر يف الصورة اليت شاءها وأرادها سبحانه.  قدره بعلمه وحكمته مث برأه أي: أوجده

التنفيذ وإبراز ما قدره   ري رمحه هللا يف تفسري معاين هذه األمساء: "اخللق التقدير والربء هو الفري وهوقال ابن كث
تعاىل: سوى هللا عزَّ وجلَّ ... وقوله  هوقرره إىل الوجود وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإجياد

 اد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة اليت يريد والصورة اليت خيتار، كقوله:أي: الذي إذا أر   )الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ( 

؛ وهلذا قال املصور، أي الذي ينفذ ما يريد إجياده على الصفة اليت   [ 8ي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ( ]االنفطار:  )فِ 
 يريدها". 

هبذا الرتتيب الوارد يف اآلية؛ فاخللق أوالً وهو تقدير   فتفسري اخللق هنا ابلتقدير ينتظم به ذكر هذه األمساء الثالثة
 بريه وهو إجياده من العدم مث جعله ابلصورة اليت شاءها سبحانه. وجود املخلوق مث 

ربي، قال  ، فاخللق أوالً مث التصوير، كما أن اخللق أوالً مث ال  [11اف:  )وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ( ]األعر قال هللا تعاىل:
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 . [22فُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِريٌ( ]احلديد:  )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْ تعاىل:

)هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ    نه:، وقد خلقهم هللا فجعل منهم الكافر ومنهم املؤمن كما قال سبحاة هم اخلليقةوالربي  

، فمن كان منهم مؤمناً مطيعاً فأولئك خري الربية، ومن كان منهم   [ 2اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ( ]التغابن:  وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ 
يهَا  نْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِنيَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ   ئك شرُّ الربية، كما قال تعاىل:كافراً مشركاً فأول

مِنْ  ( جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي  7 ) ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 6أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) 

 . [ 8  -  6نْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ( ]البينة:  تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَ 
ذمَّ بين إسرائيل يف عبادهتم العجل وجعله شريكاً مع هللا،   وهلذاإذا ُعلِّم أن هللا اخلالق الباريء املصور وجب عبادته  

ن ذلك لغريه، وأن عملهم هذا ظلم لعجل حيوان هبيم ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً، فضالً عن أن ميلك شيئاً موا
اقْتُلُوا  بَارِئِكُمْ فَ   مْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى )وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُ  وأي ظلم، فقال سبحانه: 

)ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ   ، وقال قبل هذا آبيتني:  [54بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( ]البقرة:  أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ  

وأفظعه إذ كيف يسوى املخلوق الناقص مبن أوجد   ، فالشرك أشنع الظلم [ 51هِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ( ]البقرة:  الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ 
 برأ الن سم سبحان هللا عما يشركون. اخلليقة و 

وقد  تنبيه إىل عظم جرمهم، أي: فتوبوا إىل الذي خلقكم ()إِلَى بَارِئِكُمْ   قال ابن كثري رمحه هللا: "ويف قوله تعاىل هنا
 . عبدمت معه غريه"

صور وحده  ى وجوب توحيده وإفراده ابلعبادة، وكذلك كونه سبحانه املفكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي عل 
 برهان على وجوب توحيده وإخالص الدين له. 

ذَلِكُمُ اللَّهُ  كُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  )اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَ   قال هللا تعاىل:

  -  64( هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ( ]غافر:  64الْعَالَمِنيَ )رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  

 . [6الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( ]آل عمران:  مِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  )هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَا   وقال تعاىل: [. 65

وهلذا حرَّم سبحانه على عباده تصوير ذوات األرواح ملا فيه من مضاهاة خللق هللا، وملا فيه من فتح ألبواب الشرك 
 والضالل.

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن  "الصحيحني" عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: مسعت رسو  ففي
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 الناس عذاابً عند هللا يوم القيامة املصو ِّرون".  أشدَّ 
وفيهما عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاابً يوم القيامة الذين 

 ن خبلق هللا".يضاهو 
ة، أو "ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذر وفيهما من حديث أيب هريرة: "يقول الرب سبحانه:  

 ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية". 
وفيهما من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن الذين يصنعون 

 وم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم".هذه الصور يعذبون ي
كلف نفخ الروح يف الصورة اليت صورها وهو  بيان لصفة تعذيب املصور يوم القيامة أبنه يويف هذا احلديث األخري 

 ال يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 
أن يطلق على غريه وليعلم أن هذه األمساء الثالثة تنقسم إىل قسمني: فالبارئ اسم خمتص ابهلل عز وجل فال جيوز 

قة وأوجدها من العدم، أمٌر خمتٌص به سبحانه فهو الذي برأ اخللي -وهو اإلجياد من العدم -أبي حال ألن الربْأَ 
،  )الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ(وأمَّا اخلالق املصو ِّر فإن استعمال مطلقني غري مقيَّدين مل يطلقا إال على الرب كقوله تعاىل:  

 لقه، قال الشاعر:عمال مقيدين أطلقا على العبد كما يقال ملن قدَّر شيئاً: إنه خوإن است
 ـــــ                   ـعض القوم خيلق مث ال يفريوألنت تفري ما خلقت وبـــ

أي لك قدرة متضي وتنفد هبا ما قدرته، وغريك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها، وهبذا االعتبار صح  
املصورين واملقدرين،  أي: أحسن   [ 14 الْخَالِقِنيَ( ]املؤمنون:  )فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ   خالق على العبد يف قوله تعاىل: إطالق

ومن مل يدرك هذا التفصيل أخطأ يف هذا الباب؛ إما بنفي إطالق خالق ومصور هبذا االعتبار على املخلوق، أو أن  
لها،  وهو تفرده سبحانه خبلق وإجياد مجيع هذه املخلوقات دقيقها وجلييثبت للمخلوق ما خيتص ابهلل من ذلك 

( وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ( ]األعراف:  191لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )  )أَيُشْرِكُونَ مَا :  وهللا تعاىل يقول

191  -  192] . 
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 -احلسىن : من أمساء هللا 

 الواحد   -7٢
 األحد   –7٣

ومها امسان داالن على َأَحدية هللا ووحدانيته أي أنه سبحانه هو املتفرد بصفات اجملد  وهي اثبتة يف الكتاب الكرمي
واجلالل املتوحد بنعوت العظمة والكربايء واجلمال فهو سبحانه واحد يف ذاته ال شبيه له وواحد يف صفاته ال مثيل 

  أفعاله ال شريك له . له وواحد يف
( اللَّهُ الصَّمَدُ  1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ع واحد من القرآن يف سورة اإلخالص: أما امسه تبارك "األحد" فقد ورد يف موض

  نَّة عن النيب صلى هللا، وهي السورة العظيمة اليت ورد يف الس ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ( ]اإلخالص[ 3( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ )2) 
ا أخلصت لبيان أمساء الرب احلسىن وصفاته العظيمة العليا، وأما امسه  عليه وسلم أهنا تعدل ثلث القرآن لكوهن

( ]البقرة:  )وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قوله تعاىل:   االواحد فقد تكرر جميئه يف مواضع من القرآن منه

)وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ  ، وقوله تعاىل:  [ 39يْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( ]يوسف:  )أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَ تعاىل:  ، وقوله [163

 . [16د:  دُ الْقَهَّارُ( ]الرع )قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِ ، وقوله تعاىل:  [65الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( ]ص:  
هللا ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو املتفرد بصفات اجملد واجلالل، املتوحد بنعوت  ةومها امسان داالَّن على أحدي

العظمة والكربايء واجلمال، فهو واحد يف ذاته ال شبيه له، وواحد يف صفاته ال مثيل له، وواحد يف أفعاله ال شريك 
وهو الواحد الذي عظمت صفاته   ند يف احملبة والتعظيم والذل واخلضوع، احد يف ألوهيته فليس لهله وال ظهري، وو 

حىت تفرد بكل كمال، وتعذر على مجيع اخللق أن حييطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئاً من نعوته، فضالً عن 
 أن مياثله أحد يف شيء منها. 

ك ددة يف سياق تقرير التوحيد وإبطال الشر ن الكرمي يف مقامات متعوقد كان تكر ر ورود اسم هللا الواحد يف القرآ
 والتنديد. 

}وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ الَّ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمَنُ   فقال سبحانه يف تقرير الوحدانية ووجوب إخالص الدين له: 

  إِنَّ )  ، وقال تعاىل:[65إِلَهٍ إِالَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار{]ص:وَمَا مِنْ  }قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ    ، وقال تعاىل: [163الرَّحِيم{]البقرة: 
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، وقال سبحانه يف بيان أن هذه   [ 5  -  4:  الصافات ( ] الْمَشَارِقِ   وَرَبُّ   بَيْنَهُمَا   وَمَا   وَالْأَرْضِ   السَّمَاوَاتِ   رَبُّ (  4)   لَوَاحِدٌ   إِلَهَكُمْ 
كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( ]األنبياء:  )قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ   م:زبدة رسالتهالوحدانية هي خالصة دعوة الرسل و 

تَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِنيَ(  وَاسْ )قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ    ، وقال تعاىل:  [108

 .   [6]فصلت:  

)فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ    يف سياق الدعوة إىل اإلسالم هلل واالستسالم لعظمته واخلضوع جلنابه:وقال تعاىل

، وقال  [108( ]األنبياء:  نَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  أَ )قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ   ، وقال تعاىل: [ 34الْمُخْبِتِنيَ( ]احلج:  

عَِّي يف حق ِّه مِّن وقال تعاىل يف تنزيه نفسه عما أدُّ ،  [ 46)وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( ]العنكبوت:   تعاىل:
لَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ  )لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَ   وتقدَّس عن ذلك فقال:زَّه اختاذ الولد وأنه اثلث ثالثة تن

، وقال  [ 171احِدٌ( ]النساء:  هٌ وَ )وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَ   ، وقال تعاىل:  [4هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( ]الزمر:  
وقال تعاىل يف إبطال عقائد ،    [ 73 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ( ]املائدة:  )لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  تعاىل:

ذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ  نِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْ شَهِيدٌ بَيْ )قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ   املشركني: 

)وَقَالَ اللَّهُ لَا    وقال تعاىل: ،  [19نعام:  مَعَ اللَّهِ آَلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ( ]األ 

)أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ(    ، وقال تعاىل: [ 51نَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ( ]النحل:  تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْ

بَارِزُونَ لَا    )يَوْمَ هُمْ  عظمته وكمال ملكه وخضوع اخلالئق له يوم القيامة: مقام بيان  ، وقال تعاىل يف  [39]يوسف:  

)يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ   ، وقال تعاىل: [ 16يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( ]غافر:  

 . [ 48 وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( ]إبراهيم:  لسَّمَاوَاتُ وَا 

هذا وقد أفاد هذان االمسان: "الواحد" "األحد" توحَُّد الرب ِّ سبحانه جبميع الكماالت حبيث ال يشاركه فيها  
حدانية ويفردوه وتفرده ابلو مشارك، وأن الواجب على العباد توحيده عقداً وقوالً وعماًل، أبن يعرتفوا بكماله املطلق، 

 ني يف النقاط التالية: أبنواع العبادة، وميكن تلخيص دالالت هذين االمس

 نفي املثل والند والكفؤ من مجيع الوجوه، فهو تبارك وتعاىل األحد الذي ال مثيل له وال نظري، قال تعاىل: - 1

هِ شَيْءٌ وَهُوَ  )لَيْسَ كَمِثْلِ   ، وقال تعاىل: هُ كُفُوًا أَحَدٌ( ]اإلخالص[ )وَلَمْ يَكُنْ لَ   ، وقال تعاىل:  [65)هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا( ]مريم:  
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 . [ 11السَّمِيعُ الْبَصِريُ( ]الشورى:  

بطالن التكييف، وهو خوض اإلنسان بعقله القاصر حماوالً معرفة كيفية صفات الرَّب سبحانه وهذا حمال،  -2
بنعوت العظمة واجلالل فال يشركه فيها مشارك وليس له فيها   فات الكمال متفردألنَّ الربَّ سبحانه متوح د بص

كمال فاهلل أعظم من ذلك ه أو مثيل، فأّن للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه، بل كل ما خيطر ابلبال من الشبي
 وأجل .

ز مال لتفرده جل وعإثبات مجيع صفات الكمال حبيث ال يفوته منها صفة وال نعت دال على اجلالل واجل -3
 ذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه. ابلكمال املطلق ال

فله من ، [42)وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى( ]النجم:  من كل ِّ صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها  أنَّ له -٤
 . [ 60الْأَعْلَى( ]النحل:    )وَلِلَّهِ الْمَثَلُ   سبحانه: قالأكمل وصف وأمته كما كمله ومن البصر أكمله ومن كل صفةالسمع أ

فرد ابلكمال  أما األحد سبحانه فقد ت لوقني،وب إذ هي تلحق أوصاف املخسبحانه عن النقائص والعي  تنزيهه -5
 . [4حِدُ الْقَهَّارُ( ]الزمر:  )سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَا عن الولد: ،وهلذا قال تعاىل يف تنزيه نفسهمثالوالعظمة واجلالل بالشبيه وال

لقلب، وهذا هو  ه وأفعاله واعتقاد ذلك يف اوجوب اإلقرار بتفرده سبحانه ابلكمال املطلق يف ذاته وصفات -6
 التوحيد العلمي.

وجوب إفراده سبحانه وحده ابلعبادة وإخالص الدين له، وأنَّ تفرده سبحانه وحده ابخللق والرزق والعطاء   -7
 ب أن يفرد وحده ابلعبادة، وهذا هو التوحيد العملي.واخلفض والرفع واإلحياء واإلماتة يوجواملنع 

على املشركني ومجيع صنوف املبطلني ممن مل يقدروا هللا حق قدره، ومل يقروا له بتفرده وكماله فاختذوا معه الرد   - 8
ُد وإفراُد وا مقصود اخللق وهو التوحيضوبية وانقسوء وانتقصوا جناب الربالشركاء وضربوا له األمثال وظنوا به ظن ال

قلوهبم من التوحيد، ونفرت نفوسهم من احلق واهلدى، قال هللا ابلذل واخلضوع وسائر أنواع العبودية فامشأزت 
،   [ 45هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ( ]الزمر:  كِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا  )وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذُ  تعاىل:

)ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ    ، وقال تعاىل: [ 46كَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا( ]اإلسراء:  )وَإِذَا ذَ  وقال تعاىل:

 . [12وا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِريِ( ]غافر:  تُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُاللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْ 

 َزقنا هللا حتقيق توحيده، وحسن اإلميان بتفرده ووحدانيته؛ إنه مسيٌع جميب. رَ 
 
 



129 
 

 -من أمساء هللا احلسىن: 

 ذو اجلالل واإلكرام  -7٤
معناه: ذو العظمة والكربايء وذو  , و   هورد هذا االسم يف القرآن والسنة , قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا يف تفسري 

 واخلاص املكرم ألوليائه وأصفيائه الذين جيلونه ويعظمونه وحييونه .   الرمحة واجلود واإلحسان العام
  النبوية السنة  يف جاء وقد ،  [ 78:  الرمحن ( ] وَاإلِكْرَامِ   الْجَاللِ   ذِي   كَ رَبِّ   اسْمُ   تَبَارَكَ ) وقد ورد هذا االسم يف قوله تعاىل: 

 وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت: قال هعن هللا  رضي عامر بن ربيعة عن"املسند" ففي االسم، هبذا الدعاء فضل
  ألظ  : يقال دعائكم،  يف به والتلفظ قوله من وأكثروا عليه واثبُتوا الزُموهُ : أي ،"واإلكرام  اجلالل ذا بيا ألظُّوا: "يقول

 . األثري النهاية البن" يف كذا.  عليه واثبر لزمه إذا: إلظاظاً  يُلظُّ  ابلشيء
  ورجل املسجد يف وسلم عليه هللا  صلى النيب مع جالساً  كنت:  قال عنه هللا  رضي أنس عن أيضاً " املسند" ويف

  اجلالل ذا اي واألرض، السموات  بديع املنان  أنت، إال  إله ال احلمد لك  أبن أسألك  إين اللهم: فقال يصلي،
  وإذا أجاب، به يدع إذا الذي األعظم ابمسه  هللا دعا: "وسلم عليه هللا صلى لنيبا فقال قيوم، اي  حي اي واإلكرام،

 . أعطى" به سئل
 ذلك   أحق وما وصفاته،  أبمسائه  إليه توسل فهو املنان، هو إال إله  ال الذي وأنه  حبمده إليه  وتوسل له سؤال فهذا"

 ".املسؤول عند موقعاً  وأعظمه ابإلجابة،
  أمساء هللا احلسىن كرام يف األمساء املضافة وهي معدودة عند مجاعة من أهل العلم يفواسم هللا ذو اجلالل واإل 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: " وكذلك امساؤه املضافة مثل أرحم الرامحني , وخري الغافرين , ورب  العاملني 
ومقلب القلوب , وغري ذلك مما ثبت   , ومالك يوم الدين , وأحسن اخلالقني , وجامع الناس ليوم ال ريب فيه , 

 سلمني . لد عاء هبا إبمجاع امليف الكتاب والسنة وثبت يف ا
الة على مجلة أوصاف عديدة ال على معىن مفرد كما نبَّه على ذلك ابن القيم رمحه هللا يف  وهو من األمساء الد 

 . لفوائد (القواعد املتعلقة أبمساء هللا احلسىن اليت ساقها يف كتابة. ) بدائع ا
قائمة به إليه سبحانه وتعاىل , كقوله:  من ابب إضافة صفاته الواإلضافة يف اسم هللا تعاىل ذو اجلالل واإلكرام هي 

 . [ 58]الذاريات: }ذُو الْقُوَّةِ{ ,  [ 133]األنعام: }ذُو الرَّحْمَةِ{ 
مته وكماله سبحانه , خبالف  فاجلالل واإلكرام والر محة والقوة كلها صفات هلل عز وجل خمتصة به , دالة على عظ

 فإنه من ابب إضافة املخلوق إىل خالقه على وجه التشريف. ,   [ 15يد{]الربوج: }ذُو الْعَرْشِ الْمَجِ قوله تعاىل:  



130 
 

   أما معاين اسم هللا ذو اجلالل واإلكرام فقد ذكر العلماء أمور منها: 

 فال ويكَرم جُيل أن مستحقٌ  وعز جل  هللا  أن: واملعىن: "االسم هذا حيتملها اليت املعاين بيان يف هللا رمحه اخلطايب قال
  الدنيا، يف لطاعته ابلتوفيق درجاهتم ويرفع واليته أهل يُكرِّم  أن: املعىن يكون  أن حيتمل وقد به، يكفر الو  جيحد

  مضافاً  – اجلالل وهو – األمرين أحد يكون  أن حيتمل وقد درجاهتم، اجلنان يف ويرفع أعماهلم يتقبل أبن وجُيلُُّهم
  وَأَهْلُ   التَّقْوَى   أَهْلُ   هُوَ ) :  سبحانه كقوله  منه، الفعل مبعىن العابد إىل مضافاً  واآلخر له،  الصفة مبعىن سبحانه  هللا إىل

 ". التقوى وهو العباد، إىل واآلخر  سبحانه، هللا إىل املغفرة وهو األمرين، أحد فانصرف ،[ 56:  املدثر ( ] الْمَغْفِرَةِ 
: قال مث...  املراد إىل أقرهبا ألولا القول: قال مث  هللا،  رمحه  تيمية  ابن اإلسالم شيخ الثالثة ت االحتماال هذه نقل
 هو  اإلله: قال إذا كما  ذلك، يوجب مبا نفسه يف متصفاً  يكون أن لزم واإلكرام لإلجالل مستحقاً  كان  وإذا

  هو كان   التقوى؛ أهل هو: قيل  وإذا ذلك، يوجب ملا مستحقاً  نفسه يف هو  كان  يُعبد؛: أي  ه،لَ ؤْ يُـ  ألنه املستحق
 . املتقي هو  يكون أن بيوج مبا متصفاً  نفسه يف

 السموات  ملء": "احلمد ولك  ربنا: "يقول بعدما  الركوع من رأسه  رفع إذا وسلم عليه هللا صلى النيب قول ومنه
 لك   وكلُّنا العبد، قال ام أحق واجملد، الثناء  أهل بعد، شيء من شئت ما وملء بينهما،  ما وملء األرض، وملء
 عليهيثىن  ألن مستحقٌّ  هو : أي ،"اجلد منك  اجلد ذا ينفع وال منعت، ملا طيمع وال أعطيت ملا  مانع ال اللهم عبد،

 .نفُسه ومتجَّد
 نفسه جيلُّ  سبحانه وهو يكرم، وأن جيل أن أهل هو كذلك   نفسه، على أثىن كما   وهو عليه، ثناء حيصون ال والعباد
 . وإكرامه إجالله حيصون ال والعباد ،نفسه ويكرم

  فله ،[ 1:  التغابن ( ] الْحَمْدُ   وَلَهُ   الْمُلْكُ   لَهُ ) :  كقوله  وهذا واحلمد، احلب جنس من واإلكرام التعظيم، جنس من واإلجالل

:  وقوله ،[ 27:  الرمحن ( ] امِ وَاإلِكْرَ   الْجاَللِ   ذُو   رَبِّكَ   وَجْهُ   وَيَبْقَى ) : قوله: قال مث...  واحلمد اإلكرام وله وامللك، اإلجالل
 اجلالل ذو ربك   اسم تبارك: " الشام أهل مصحف يف وهو ،  [78:  الرمحن ( ] وَاإلِكْرَامِ   اللِ الْجَ   ذِي   رَبِّكَ   اسْمُ   تَبَارَكَ )

:  اجلمهور قراءة ويف املصاحف سائر ويف واإلكرام، ابجلالل  يُذوَّى نفسه فاالسم عامر، ابن قراءة وهي ،"واإلكرام
 وذلك   سبحانه،  وجهه فاملذوَّى ( وَاإلِكْرَامِ   الْجاَللِ   ذُو   بِّكَ رَ   وَجْهُ   وَيَبْقَى ) األوىل ويف نفسه، املسمى فيكون  ،( جاَللِ الْ   ذِي )

 تنبيهاً  هذا كان  واإلكرام اجلالل ذا  وجهه  كان  إذا فإنه واإلكرام، اجلالل ذو هو أنه يستلزم
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  جُيل أن يستحق أنه املراد أن يبني وهذا. املسمى على يهاً تنب كان  واإلكرام اجلالل ذا كان  إذا امسه أن كما
 ..". رموُيك

أما اسم جل جالله فلم يذكر العلماء أنه ورد يف الكتاب والسنة وأنه اسم هلل تعاىل وإن كان معناه صحيح ألن 
 وسلم. القاعدة يف ابب األمساء والصفات إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى هللا عليه 
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 -من أمساء هللا احلسىن : 
 م  السال  -7٥

)هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ  : وهو اسم ورد يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف قول هللا تعاىل

 . [ 23بِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ( ]احلشر:  الْمُتَكَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
معىن هذا االسم الكرمي أي: السالم من مجيع العيوب والنقائص، لكماله يف ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعال و 

عيب السالم احلق بكل اعتبار، سالٌم يف ذاته عن كل عيب ونقص يتخيَّله وهم، وسالم يف صفاته من كل 
وجه احلكمة، وهو سبحانه السالم  ، وسالم يف أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غريونقص

 من الصاحبة والولد، والسالم من النظري والكفء والسمي  واملماثل، والسالم من الند والشريك.
نقص، ويف تفصيل كل عيب و وهو اسم يتناول مجيع صفات هللا تعاىل، فكل صفٍة من صفاته جل وعال سالم من  

"ولذلك إذا نظرت إىل أفراد صفات كماله وجدت كل صفٍة سالماً مما  هذا وتقريره يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:  
َنة والنوم، وكذلك قيوميَّته وقدرته سالم من التعب واللغوب، وعلمه  يضاد كماهلا، فحياته سالم من املوت ومن الس ِّ

كمة  نسيان أو حاجة إىل تذكر وتفكر، وإرادته سالٌم من خروجها عن احل أو عروض سالم من عزوب شيء عنه 
واملصلحة، وكلماته سالم من الكذب والظلم، بل متت كلماته صدقاً وعداًل، وغناه سالم من احلاجة إىل غريه 

معاوٍن   مشارك أوبوجه ما، بل كل ما سواه حمتاج إليه، وهو غين  عن كل ما سواه، وملكه سالم من منازع فيه أو 
 له فيها، بل هو هللا الذي ال إله إال هو.  مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإهليته سالم من مشارك

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وجتاوزه سالم من أن تكون عن حاجة منه أو ذٌل أو مصانعٍة كما يكون من غريه،  
 بل هو حمض جوده وإحسانه وكرمه، 

قسوة، بل هو شه وسرعة عقابه سالم من أن يكون ظلماً أو تشفي اً أو غلظة أو وشدة بط وكذلك عذابه وانتقامه
حمض حكمته وعدله ووضعه األشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه احلمد والثناء كما يستحقه على إحسانه  

ا هو من بة موضعهوثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً حلكمته ولعزته، فوضعه العقو 
 لون به من خالف حكمته. محده وحكمته وعزته، فهو سالم مما يتوهم أعداؤه واجلاه

وقضاؤه وقدره سالٌم من الَعبث واجلَْور والظلم ومِّْن تـََوهُّمِّ ُوقوعِّه على خالف احلكمة البالغة، وشرعه وديُنه سالم 
سان إليهم وخالف حكمته، بل هم واإلحمن التناقض واالختالف واالضطراب وخالف مصلحة العباد ورمحت

 شرعه كله حكمة ورمحة ومصلحة وعدل.
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وكذلك عطاؤه سالم من كونه معاوضة أو حلاجة إىل املعطى، ومنعه سالم من البخل وخوف اإلمالق، بل عطاؤه 
 إحسان حمض ال ملعاوضة وال حلاجة، ومنعه عدل حمض وحكمة ال يشوبه خبل وال عجز.

حمتاج إليه، ومحلته  م من أن يكون حمتاجاً إىل ما حيمله أو يستوي عليه، بل العرش عرشه سال واستواؤه وعلُوه على
حمتاجون إليه، فهو الغين عن العرش وعن محلته وعن كل ما سواه، فهو استواٌء وعلوٌّ ال يشوبه حصٌر وال حاجٌة إىل  

كن به حاجة إليه وهو الغين رش ومل يعرش وال غريه وال إحاطة شيء به سبحانه وتعاىل، بل كان سبحانه وال ع
الؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غري حاجة إىل عرش وال غريه  احلميد، بل استواؤه على عرشه واستي 

 بوجه ما. 
ونزوله كل ليلة إىل مساء الدنيا سالٌم مما يضادُّ علوَّه، وسالم مما يضاد غناه وكماله، وسالم من كل ما يتوهم معطل 

 ما يضاد كماله وغناه. ن أن يصري حتت شيٍء أو حمصوراً يف شيء تعاىل هللا ربنا عن كل وسالم م ومشبه،
معطل، ومواالته ألوليائه سالم من أن تكون عن ذل كما    ومسعه وبصره سالم من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوَّله

كُنْ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَ   )وَقُلِ يوايل املخلوُق املخلوَق، بل هي مواالة رمحة وخري وإحسان وبر، كما قال:  

، فلم ينفِّ أن يكون له ويلٌّ مطلقاً، بل نفى أن يكون له  [111( ]اإلسراء:  لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ 

 ويلٌّ من الذل.
له أو  وارض حمبة املخلوق للمخلوق من كوهنا حمبَة حاجٍة إليه أو متلقوكذلك حمبته حملب ِّيه وأوليائه سالٌم من ع

إىل نفسه من اليد والوجه فإنه سالم عما يتخيَّله انتفاع بقربه، وسالم مما يتقوَّله املعطلون فيها، وكذلك ما أضافه 
 مشب ِّه أو يتقوَّله معط ل".

  ن امسه "السَّالم" كل ما نـُز ِّه عنهبقوله: "فتأمَّل كيف تضمَّ 31رمحه هللا تعاىل هذا التقرير الوايف ابن القيم مث ختم 
 األسرار واملعاين".تبارك وتعاىل، وكم ممن حفظ هذا االسم ال يدري ما تضمنه من هذا 

ومن دالئل هذا االسم أنه تبارك وتعاىل ذو السالم، أي: املسل ِّم على عباده، فهو املسل ِّم على رسله وأنبيائه عليهم 

لَّذِينَ  )قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ا ال تعاىل:   وسالمه؛ إلمياهنم وكمال عبوديتهم وقيامهم ابلبالغ املبني، قصالة هللا

مَ(  )سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِي ، وقال تعاىل: [79)سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِنيَ( ]الصافات:  ، وقال تعاىل: [59اصْطَفَى( ]النمل:  

 

 ٢/١٣٥تابه بدائع الفوائد ك 31
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(  )سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِنيَ ، وقال تعاىل: [120رُونَ( ]الصافات:  )سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَا ، وقال تعاىل: [109]الصافات:  

جْرًا  )تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَ ، واملسلم على عباده وأوليائه يف جنات النعيم، قال تعاىل:  [130]الصافات:  

)سَلَامٌ قَوْلًا  ، وقال تعاىل:  [23  هَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ( ]إبراهيم )خَالِدِينَ فِي، وقال تعاىل: [144كَرِميًا( ]األحزاب:  

 . [ 58مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ( ]يس:  

جعل تبارك وتعاىل جنته دار  د  بشارة لكل من به سقم أو حزن أو أمل فإن اجلنة دار السالم للعباد , فقوهذه 

مْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ  )لَهُ واألحزان واآلالم واهلموم وغري ذلك من اآلفات، قال تعاىل:  السالم لعباده من املوت واألسقام

 . [ 25)وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ( ]يونس:  ، وقال تعاىل: [127رَبِّهِمْ( ]األنعام:  

نيا سبباً لدخول دار السالم يف اآلوجعل تبارك وتع خرة، ولنعلم أن إفشاء السالم سبباً  اىل إفشاء هذا االسم يف الد 
ث الصحيح عند مسلم, قال صلى هللا عليه وسلم "ال تدخلوا اجلن ة حىت تؤمنوا، وال لدخول دار السالم ففي احلدي

 بتم؟ أفشوا السالم بينكم".تؤمنوا حىت حتابُّوا، أَوالَ أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه حتاب
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 -من أمساء هللا احلسىن : 
 املبني  -76

 ُمبني، إذا أظهر وَبنيَّ إما قواًل، وإما فعاًل. اسم الفاعل من أابن يُبنُي فهو    املُبنيُ و  
ياانً والبي ِّنة هي الداللة الواضحة عقلية كانت أو حمسوسة، والبيان هو الكشف عن الشيء... ومُس ِّي الكالم ب 

 . [138{]آل عمران: اسِ }هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّ لكشفه عن املقصود وإظهاره، حنو: 

ح هلم األعمال اليت يستحقو  عز وجل فالِلَّ  ن الثواب على فعلها، واألعمال  هو اُلمبني  لعباده سبيل الرشاد، واملوض ِّ
ن الرجل يف كالمه ومنطقه فهو ُمبنٌي اليت يستحقون العقاب عليها، وبني  هلم ما أيتون، وما يذرون، يقال: أاب

ٌ وُمبنيٌ والبيان: الكالم، ويقال:   }يَوْمَئِذٍ  ، وقد مسى الِلَّ نفسه ابملبني:   ابن الكالُم وأابن مبعىًن واحد، فهو: ُمبني ِّ

 .  [ 25يهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِني{]النور: يُوَفِّ 

م طرق الضالل، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب وهو سبحانه الذي بني  لعباده طرق اهلداية وحذ رهم، وبني هل
 أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ  يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ }إِنَّ الَّذِينَ  : ليبني هلم قال هللا عز وجل

، وهذا وعيد شديد ملن كتم ما جاءت به الرسل من الدالالت البينة على  [159{]البقرة: اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُون 
حيحة واهلدى النافع للقلوب من بعدما بينه الِلَّ تعاىل يف كتبه اليت أنزهلا على رسله عليهم الصالة  املقاصد الص

 والسالم.
مْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ  مُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِ }وَقَالَ الَّذِينَ الَ يَعْلَمُونَ لَوْالَ يُكَلِّ :  عز وجل ل  وقا 

}يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ  ،   [ 219للّهُ لَكُمُ اآليَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون{]البقرة: } كَذَلِكَ يُبيِّنُ ا ،    [118بَيَّنَّا اآليَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُون{]البقرة:

}قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ  : عز وجل ، وقال   [26تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم{]النساء: لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَ 

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ  سُبُلَ السَّالَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ    يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ   * ابٌ مُّبِني نُورٌ وَكِتَ 

 . [ 15-16مُّسْتَقِيم{]املائدة: 

لَكُمُ اآليَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ    }وَيُبَيِّنُ اللَّهُ  ,  [ 75نظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُون{]املائدة: }انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ اآليَاتِ ثُمَّ ا : عز وجل ويقول 

كم القدرية، وهو عليم مبا  يُبني ِّ للناس األحكام الشرعية ويوض حها، ويُبني ِّ احلِّ  عز وجل ، والِلَّ   [ 18حَكِيم{]النور:
 ة، واحلجة الدامغة.يصلح عباده، حكيم يف شرعه وقدره، فله احلكمة البالغ
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}وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ  ، وقال:   [ 103ل عمران: لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون{]آ   يُبَيِّنُ اللّهُ   } كَذَلِكَ   : عز وجل وقال  

  خيرب الِلَّ عن نفسه الكرمية   قال اهل التفسري : ،   [ 115]التوبة:هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم{ 
 يكونوا قد قامت عليهم احلجة. وحكمه العادل أنه ال يضل قوماً إال بعد إبالغ الرسالة إليهم حىت 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 القابض   -77
 الباسط   –78
 املعطي   –79

والِلَّ  ) ثبت يف السنة قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  ، و  [ 245يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون{]البقرة:   }وَاللّهُ  قال الِلَّ تعاىل: 

 71( البخاري/ املعطي وأان القاسم 

من يرد الِلَّ  )   ه وسلم:  علي وقال صلى هللا    ( , . إن الِلَّ هو املُسع ُِّر، القابُض، الباسُط، الرَّازُق.. وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) 
 . ( …   وهللا املعطي و أان القاسم   به خرياً يفقهه يف الدين، 

فع إليه عمل الليل  وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفَـُعُه، يُر الِلَّ عز    وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ) إن 
 .( احلديث. . قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. 

شَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ  تِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَ }قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْوقال تعاىل 

(، وقد كان  )إن الِلَّ يرفُع هبذا الكتاب أقوامًا ويَضُع به آخرين  وقال صلى هللا عليه وسلم:  ،  [26عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير{]آل عمران: 

عليه وسلم يقول بعد السالم من الصالة حينما ينصرف إىل الناس: ) ال إله إال الِلَّ وحده ال شريك له، له امللك وله احلمُد  صلى هللا 
 (. وال ينفع ذا اجلد ِّ منك اجلدُّ كل شيٍء قدير، اللَّهم ال مانع ملا أعطيت وال ُمعطي ملا منعت  وهو على  

لى الِلَّ هبا إال كل واحد منها مع اآلخر؛ ألن  صفات الكرمية من األمساء املتقابالت اليت ال ينبغي أن يُثىن ع هذه ال و 
اجتماع الوصفني، فهو القابض لألرزاق واألرواح والنفوس، والباسط لألرزاق والرمحة والقلوب، وهو  الكمال املطلق من  

يع لِلَّ عزيز  ألعدائه، وهو الـُمعِّزُّ ألهل طاعته، وهذا عز حقيقي؛ فإن املط الرافع ألقوام قائمني ابلعلم واإلميان، اخلافض  
يته وأعدائه ُذالًّ يف الدنيا واآلخرة. فالعاصي وإن ظهر مبظاهر العز  وإن كان فقرياً ليس له أعوان، الـُمذِّلُّ ألهل معص 

، والذُّلُّ مبعصيته: فقلبه حشوه الذُّلُّ وإْن مل يشعر به النغماسه يف الشهوات؛ فإن  العز  ك  هُ  للَّ }وَمَن يُهِنِ ا  ل  العز  بطاعة الِلَّ

وَلِرَسُولِهِ  }وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ  ، [10لْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا{]فاطر: }مَن كَانَ يُرِيدُ ا ،    [18{]احلج:فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ 

ها تبع لعدله  املعطي فال معطي ملا منع، وال مانع ملا أعطى، وهذه األمور كل   . وهو تعاىل املانع [8{]املنافقون: وَلِلْمُؤْمِنِنيَ
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، كما له الفضل احملض  وحكمته ومحده؛ فإن  له احلكمة يف خفض من خيفضه ويُذِّ  لُّه وحيرمه، وال حج ة ألحد على الِلَّ
، كما عل  يه أن يعرتف بفضله ويشكره  على من رفعه وأعطاه وبسط له اخلريات، فعلى العبد أن يعرتف حبكمة الِلَّ

 بلسانه وجنانه وأركانه.  

رفعه وعطائه وإكرامه أسباابً، ولضد ذلك أسباابً من قام هبا  و املنفرد هبذه األمور وكلها جارية حتت أقداره، فإن الِلَّ جعل لوكما أنه ه
السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُـَيسَّرون لعمل أهل   ترتبت عليه مسبباهتا، وكل ميسر ملا خلق له، أما أهل السعادة فيُـَيسَّرون لعمل أهل

، واالعتماد على رب ِّه يف حص الشقاوة، وه ، وجيتهد يف فعل األسباب النافعة فإهنا حمل   ذا يُوجب للعبد القيام بتوحيد الِلَّ ول ما حيِّبُّ
 .  حكمة الِلَّ 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 املقدم   -80
 املؤخر  –8١

  عليه وسلم منها: ن يف بعض األحاديث الثابتة عن النيب صلى هللاقد ورد هذان االمساو 
عليه وسلم أنه كان يدعو هبذا الدعاء: "اللهم اغفر حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا 

 ، وكلُّ ي وعمديئوهزيل، وخطي د ِّ يل خطيئيت وجهلي، وإسرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين، اللهم اغفر يل جِّ 
ما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم ذلك عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت و 

 ، وأنت على كل شيء قدير" متفق عليه.وأنت املؤخر
ما يقول وحديث علي رضي هللا عنه يف وصفه لصالة النيب صلى هللا عليه وسلم وفيه يقول: "مث يكون من آخر 

وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به   والتسليم: اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت  بني التشهد
 . خر ال إله إال أنت" رواه مسلممين، أنت املقدم وأنت املؤ 

اللهم لك وحديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: "
ملك السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد  ك لقيم السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد  احلمد أنت

د أنت ملك السموات واألرض، ولك احلمد أنت احلق،  ولك احلم  ،ومن فيهن  أنت نور السموات واألرض
ق،  ق، وحممد صلى هللا عليه وسلم حبيون حووعدك احلق، ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنَّ 

وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبُت، وبك خاصمت، إليك حاكمت،   والساعة حق، اللهم لك أسلمت،
 ت، ما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت" متفق عليه.فاغفر يل ما قدمت وما أخر 

فإن الكمال من على هللا إال مقروانً ابآلخر،  ابلة اليت ال يطلق واحد مبفردهوهذان االمسان من األمساء املزدوجة املتق
وذ مشيئته، وكمال حكمته، ومها  اجتماعهما، والتقدمي والتأخري وصفان هلل عز وجل داالن على كمال قدرته ونف

 والتأخري متعلق من الصفات الذاتية لكوهنما قائمني ابهلل وهللا متصف هبما، ومن صفات األفعال؛ ألن التقدمي
 واهتا وأفعاهلا وأوصافها. ابملخلوقات ذ
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وبيده خيفض ويرفع، واألمر كله هلل كله هلل من العز والذل والسعادة والشقاء ,   االمسان يدالن على أن األمر وهذان
 له  ويعز ويذل، ويعطي ومينع، من كتب هللا له عزاً ورفعة وتقدماً مل يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب هللا

ويف احلديث: "ما من قلب إال وهو بني أصبعني من  يستطع أحد عونه للخالص من ذلك، ذالً وخفضاً وأتخراً مل
ه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: اي مقلب القلوب ثب ِّْت قلوبنا  أصابع رب العاملني إن شاء أن يقيمه أقام

 .   فعه" رواه أمحدعلى دينك، وامليزان بيد الرمحن عز وجل خيفضه وير 
سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه، أو تقدمه أو أتخره، إن  أن العبد ليس إليه شيءٌ من أمر ويف هذا بيان

فبصرفه عن اهلدى، وأن الذي يتوىل قلوب العباد  ن ثبت على اإلميان فبتثبيته، وإن ضل  اهتدى فبهداية هللا إايه، وإ 
 يف يشاء. ميتنع عليه شيء منها، يقلبها كف فيها مبا شاء، ال هو هللا يتصرَّ 

ىل بذل املساعي النافعة، وسلوك املسالك الصاحلة اليت يكون هبا تقدمه ونيله رضا هللا،  والعبد مع هذا حمتاج إ
مَ أَوْ  )لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّ لبعد عن املسالك السيئة اليت يكون هبا أتخره ووقوعه يف سخط هللا، كما قال تعاىل: وا

ه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته، أو يتأخر بفعل املعاصي ، أي: يتقدم بفعل ما يقرب[37ر:  يَتَأَخَّرَ( ]املدث 
ه عن رضى هللا وتدنيه من سخطه ومن النار، وال غىن للعبد يف فعل ما فيه تقدمه والبعد واقرتاف اآلاثم اليت تباعد

مجيع حاجاته، ال يه يف كل شؤونه، مفتقر إليه يف واملؤخر سبحانه، فهو حمتاج إل ا فيه أتخره عن الرب املقد ِّمعمَّ 
 يستغين عن ربه ومواله طرفة عني.

 . ني، وهو سبحانه ال يرد من دعاهوقد فتح سبحانه أبوابه للراغبني السائل 
ض , وكتقدمي بعض املخلوقات على بعض وأتخري بعضها على بع يكون كونياً كتقدمي والتأخري وهذا التقدمي

 هتا , والشروط على مشروطاهتا.األسباب على مسببا
وفض ل ويكون شرعياً كما فض ل األنبياء على اخللق ,  أنواع التقدمي والتأخري يف اخللق والتقدير,ىل غري ذلك من إ

بعضهم على بعض وفض ل بعض عباده على بعض , وقد مهم يف العلم , واإلميان والعمل, واألخالق وسائر  
سبحانه , يقد ِّم من يشاء من خلقه إىل يء من ذلك، وكل هذا تبع حلكمته ر من أخر منهم بش ألوصاف، وأخَّ ا

 , ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله.  رمحته بتوفيقه وفضله
وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكوهنما قائمني ابهلل وهللا متصف هبما , ومن صفات األفعال 

 أوصافها وهي انشئة عن إرادة هللا وقدرته. اهتا , وأفعاهلا , ومعانيها , و والتأخري متعلق ابملخلوقات ذو  ألن التقدمي
الصحيح لصفات الباري , وإن  صفات الذات متعلقة ابلذات وصفات أفعاله متصفة هبا الذات  فهذا هو التقسيم

 قوال واألفعال., وصفات أفعاله متصفة هبا الذات , ومتعلقة مبا ينشأ عنها من األ
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}قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم    ال هللا تعاىل: , وق  [17ضُرٍّ فاَلَ كَاشِفَ لَهُ إِالَّ هُوَ{]األنعام: }وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِ جل: قال هللا عز و 

 . [11: ا تَعْمَلُونَ خَبِريًا{]الفتح مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَ 
تقدم من األمساء املزدوجة املتقابلة , فاهلل تعاىل النافع ملن شاء من عباده ابملنافع الدينية   وصفة الضر والنفع مها كما 

والدنيوية , الضار ملن فعل األسباب اليت توجب ذلك . وكل هذا تبع حلكمته وسننه الكونية ولألسباب اليت  
بوبة يف الدين والدنيا , وجعل هلا أسبااب  ل مقاصد للخلق وأموراً حماىل جعلة إىل مسبباهتا , فإن هللا تعجعلها موص

وطرقاً وأمر بسلوكها ويس رها لعباده غاية التيسري فمن سلكها أوصلته إىل املقصود النافع , ومن تركها أو ترك 
, وليس له حجة نفسه  مال املطلوب , فال يلومنَّ إالبعضها , أو فوَّت كماله أو أاتها على وجه انقض ففاته الك

فإن هللا أعطاه السمع , والبصر , والفؤاد , والقود ,والقدرة , وهداه النجدين , وبني له األسباب ,   على هللا ؛
م واملسببات , ومل مينعه طريقاً يوصل إىل خري ديين وال دنيوي , فتخل فه عن هذه األمور يوجب أن يكون هو امللو 

 عليها املذموم على تركها . 

قة وصادرة عن هذه الصفات الثالث : القدرة الكاملة , املشيئة النافذة , ن صفات األفعال كلها متعل اعلم أو 
واحلكمة الشاملة التامة, وهي كلها قائمة ابهلل , وهللا متصف هبا , وآاثرها ومقتضياهتا مجيع ما يصدر عنها يف 

رق بني حمسوسها  مان واخلفض والرفع , ال فواحلر  أخري , والنفع والضر , والعطاءالكون كله من التقدمي والت
 ومعقوهلا , وال بني دينها ودنيويها. فهذا معىن كوهنا أوصاف أفعال ال كما ظنه أهل الكالم الباطل.

 صلى  والنيب" أخَّر  ما ريوأتخ هللا  قدم ما تقدمي على أبمساء هللا تعاىل )املقدم ( ) املؤخر ( احلرصُ  اإلميان مثار ومن
  نبدأ: وقال السعي، يف ابلصفا بدأ فلهذا به، بدأ  مبا والبداءة  هللا قدمه ما ميلتقد التحري شديد  كان  سلمو  عليه هللا
 ". واحدة مرة بذلك  خيل ومل الوضوء، يف الرأس مث  اليدين مث  ابلوجه  وبدأ به،  هللا  بدأ مبا

 من وبغض هللا  أحبه من وحمبة أخره، من وأتخري هللا مهقدَّ  من تقدمي لك كذ  والواجب الد ِّين، أمور مجيع يف وهكذا
 . اإلميان عرى أوثق هذا فإن أبغض،
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 ان املنِ  -8٢

وقد ثبت هذا االسم يف سنة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم، روى اإلمام أمحد وغريه عن أنس بن مالك رضي  
حلمد، ال إله إال أنت وحدك : اللهم إين أسألك أبن لك اصلى هللا عليه وسلم مسع رجالً يقولهللا عنه، أن النيب  

  كرام، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "لقد سألتَ بديع السموات واألرض، ذو اجلالل واإل  املنان ال شريك لك، 
 هللا ابمسه األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب، وإذا ُسئل به أعطى" . 

العطاء على عباده، ويوايل النعماء  ر  اهب، واسع اإلحسان، الذي يداملو ان: هو كثري العطاء، عظيم ملن  ومعىن ا
وال قبل السؤال، له املنة على اإلطالق إال هللا وحده، الذي يبدأ ابلن  ان على عليهم تفضالً منه وإكراماً، وال من  

ر ِّها وفاجرها من جزيل اً، وهو أمر مشهود للخليقة كلها بَـ عباده، وال منَّة ألحد منهم عليه، تعاىل هللا علواً كبري 
لدعوات املضطرين،  هبه، وسعة عطاايه، وكرمي أايديه، ومجيل صنائعه، وسعة رمحته، وبره ولطفه، وإجابته موا

فه وكشف كرابت املكروبني، وإغاثة امللهوفني، ودفع احملن والبالاي بعد انعقاد أسباهبا، وصرفها بعد وقوعها، ولط
 آلمال.تعاىل يف ذلك إىل ما ال تبلغه ا

 نه : ه سبحاومن عظيم من ِّ 
 هدايته عباده اىل سبيل دار السالم . •
 وبعث الرسل . •
 التمكني ألنبيائه .  •
 ني لعباده املؤمنني . التمك •
 . اجلنةاملؤمنني  هدخول عباد •
 النجاة من النار للمؤمنني .  •

اثم، وحبب إليهم اإلميان  الدفاع، ومحايتهم من الوقوع يف اآلعنهم أحسن  مدافعته  -سبحانه   -ومن عظيم من ِّه 
ينه يف قلوهبم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم وز 

ليهم ه، تعرَّف إبروح منه، ومساهم املسلمني من قبل أن خيلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألو 
حاجة منه إليهم، وهناهم عما هناهم عنه محاية وصيانة هلم    رمحة منه هبم وإحساانً، ال أبمسائه، وأمرهم مبا أمرهم به

ال خُبالً منه عليهم، وخاطبهم أبلطف خطاب وأحاله، ونصحهم أبحسن النصائح، ووصاهم أبكمل الوصااي،  
ثال، ووسع هلم ال، وصرف هلم اآلايت وضرب هلم األمقوال واألعموأمرهم أبشرف اخلصال، وهناهم عن أقبح األ
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ومعرفته، وفتح هلم أبواب اهلداية، وعرفهم األسباب اليت تدنيهم من رضاه وتُبعدهم عن غضبه، إىل  طرق العلم به
، والقائل جل   [18  ا( ]النحل: )وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوهَ   غري ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه، القائل سبحانه:

 . [53اللَّهِ( ]النحل:  كُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ  )وَمَا بِ  شأنه: 

ومن أراد مطالعة أصول املنن فليدم سرح النظر يف رايض القرآن الكرمي، وليتأمل ما عدد هللا فيه من نعمه العظيمة 
 ه اجلزيلة.نوعطاايه الكرمية، ومن

)يَا    ل تعاىل:رك والكفر برب العاملني، قاهلذا الدين، واإلخراج من ظلمات الش ة اهلداية ر سبحانه عباده مبن  فقد ذكَّ 

يَا فَعِنْدَ  اةِ الدُّنْ مَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّال 

)يَمُنُّونَ    وقال تعاىل: [،  94نْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرياً( ]النساء:  ثِريَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِ اللَّهِ مَغَانِمُ كَ 

، وقال  [17انِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِنيَ( ]احلجرات:  مْ أَنْ هَدَاكُمْ لإِلِميَ كُمْ بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِساْلمَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ ال  
  )وَلَكِنَّ اللَّهَ   ، وقال تعاىل: [ 21ي مَنْ يَشَاءُ( ]النور:  )وَلَوْال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ  تعاىل:

فَضاْلً مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ  انَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ *  حَبَّبَ إِلَيْكُمْ اإلِميَ 

 . [8  -  7يمٌ حَكِيمٌ( ]احلجرات:  عَلِ 

  كرامه هذه األمة ببعث صفوة رسله وخري أنبيائه حممدٍ ل عليهم الصالة والسالم، وإر سبحانه مبن ة بعث الرسوذكَّ 
إِنْ  )وَ   ، وقال تعاىل: [ 36نحل:  )وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ( ]ال صلى هللا عليه وسلم:  

)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ    قال تعاىل:، و  [ 34ا نَذِيرٌ( ]فاطر:  مِنْ أُمَّةٍ إِالَّ خال فِيهَ 

 . [ 124نيٍ( ]آل عمران:  وا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضاَللٍ مُبِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُ   آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ 

)وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ *   ة التمكني ألنبيائه عليهم السالم ولعباده املؤمنني، قال تعاىل: سبحانه مبن   وذكر

سْتَبِنيَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ  يْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُ انُوا هُمْ الْغَالِبِنيَ * وَآتَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ  

  ضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ )وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي األَرْ  ، وقال تعاىل:  [ 118  -  114الْمُسْتَقِيمَ( ]الصافات:  

 . [6  -  5فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ( ]القصص:    هُمْ فِي األَرْضِ وَنُرِي ( وَنُمَكِّنَ لَ 5الْوَارِثِنيَ ) 

الُوا  )قَ  شعارهم هلذه املنة العظيمة والفضل الكبريته على عباده املؤمنني بدخول اجلنة والنجاة من النار، واستر مبن  وذكَّ 
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  26]الطور:  نَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ(  هْلِنَا مُشْفِقِنيَ * فَمَ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَ 

دْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ  أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْال  لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا  )وَقَالُوا ا ،  [28  -

 . [43الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( ]األعراف:  

لك أن ء، صاحب اهلبة والنعماء؛ أوجب له ذا االسم العظيم وأنه وحده ويل املن ِّ والعطاومن عرف ربَّه سبحانه هبذ
)قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى   وأن يشكره على فضله وعطائه حيمد ربه على نعمائه، 

 . [15وَالِدَيَّ( ]األحقاف:  

ل الشكر لشاكرين، ووعدهم أبحسن اجلزاء، وجعده ابلشكر وهناهم عن ضده، وأثىن على عباده اوقد أمر هللا عبا
)وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي  والعطاء، وحارساً وحافظاً للهبة والنعماء  سبباً ملزيد الفضل 

ف النعمة إال ومنته سبحانه يف معصيته، وأال يضي ، وأوجب له كذلك أال يستعمل نعمة هللا [ 7م:  لَشَدِيدٌ( ]إبراهي 

)يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ(   ده، وهو هللا ال شريك له، خالف من قال هللا عنهم: إىل املنعم وح

 إبضافتهم النعمة إىل غري املنعم. ، أي:   [ 83]النحل:  
ان، ولك احلمد ابلقرآن، ولك ابإلسالم، ولك احلمد ابإلمي  كراً، ولك املنُّ فضاًل، لك احلمدُ هم لك احلمد شفاللَّ 

نعمة أنعمت هبا علينا يف قدمي أو حديث، أو سر أو عالنية، أو    احلمد ابألهل واملال واملعافاة، لك احلمد بكل ِّ 
ربنا  لهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد لك احلمد على ذلك محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، الخاصة أو عامة، 

 إذا رضيت. 
أن تكون هذه املنَّة ابلفعل فيقال: منَّ فالٌن   :النوع األول  -ين : املنة النعمة الثقيلة وهي على نوعني :قال األصفها

}    وقوله تعاىل:،  [164ران: }لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِنيَ{]آل عم   وعلى ذلك قوله تعاىل: ،على فالن إذا أثقله ابلنعمة 

}وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى    :عز وجل ، وقال [94مَا تَعْمَلُونَ خَبِريًا{]النساء:  اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ   كَذَلِكَ 

 اسْتُضْعِفُوا فِي  ن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ }وَنُرِيدُ أَ ،  [37ةً أُخْرَى{]طه:}وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّ ،   [114مُوسَى وَهَارُون{]الصافات: 

}وَلَـكِنَّ اللّهَ  ،  [27}فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم{]الطور:  ، [ 5وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِني{]القصص: األَرْضِ  

 . [11ن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ{]إبراهيم: يَمُنُّ عَلَى مَ 
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فله احلمد حىت   ،فهو الذي من  على عباده هبذه النعم العظيمة ،ال يكون إال من الِلَّ تعاىلوهذا كله على احلقيقة 
 وله احلمد يف األوىل واآلخرة.  ،وله احلمد بعد رضاه ،يرضى

قال الِلَّ  ،الصنيعة املنة هتدم :ولقبح ذلك قيل ، الناس ابلقول. وذلك مستقبح فيما بني أن يكون املن   النوع الثاين:
ن كُنتُمْ  عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل الَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِساْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لإِلِميَانِ إِ }يَمُنُّونَ    :تعاىل

وقد ذم  ،ماملذمو  لة منهم ابلقو املنَّ ، و  هم ابلفعل وهو هدايتهم لإلسالمة من الِلَّ عليفاملنَّ  ،  [ 17صَادِقِني{]احلجرات: 
ال متنن »  قال ابن كثري:،  [6}وَالَ تَمْنُن تَسْتَكْثِر{]املدثر:   :ة ابلقول فقال يف كتابه وهنى عن املن  املذموم: وهو املنَّ الِلَّ 

 وقيل غري ذلك.، «  بعملك على ربك تستكثره
يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَالَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ  الَ  فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ    لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ }ا  :عز وجل وقال الِلَّ 

واْ الَ تُبْطِلُواْ  الَّذِينَ آمَنُ   اأَيُّهَا يَ  *   أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيم قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ    *   عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُون 

وَابِلٌ    لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَاألذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَالَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَ

 . [264-262مَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين{]البقرة:  عَلَى شَيْءٍ مِّ يَقْدِرُونَ فَتَرَكَهُ صَلْدًا الَّ  
املنَّ ابلعطية، فقال عليه الصالة والسالم: »ثالثة ال يكلمهم الِلَّ يوم   صلى هللا عليه وسلموقد ذمَّ رسول الِلَّ 

«، فقرأها رسول الِلَّ صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات. قال عذاب أليموال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم القيامة 
: خابوا وخسروا،   أبو ذرٍ 

ُ
؟ قال: )امل  (. واملنفق سلعته ابحللِّفِّ الكاذب سبُل، واملناُن، من هم اي رسول الِلَّ

 هذا هو املن  املذموم، أما املن  مبعىن العطاء، واإلحسان، واجلود، فهو احملمود. 
يم املواهب، أعطى واخلالصة: أن  الِلَّ تبارك وتعاىل هو املن ان الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، وهو عظ

فأجزل، وأكثر العطااي، واملنح، وأنقذ عباده املؤمنني، ومن  عليهم  النطق، وصو ر فأحسن، وأنعمو احلياة، والعقل، 
إبرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإخراجهم من الظلمات إىل النور مبن ه وفضله، ومن  على عباده أمجعني: ابخللق، 

 ملؤمنني. والرزق، والصحة، واألمن لعباده ا
 كثرة معاصيهم وذنوهبم.    وأسبغ على عباده النعم مع

، وأحسن عاقبتنا يف األمور  فا للَّهم  منَّ علينا بنعمة اإلميان، واحفظنا وأجزل لنا من كل خري، واصرف عنا كل شر 
يوم، اي بديع كلها، وأجران من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، اي كرمي اي من ان، اي ذا اجلالل واإلكرام، اي حي اي ق

 لد، ومل يكن له كفواً أحد.  أحد الذي مل يلد ومل يو واحد السموات واألرض، اي 
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 -من أمساء هللا احلسىن : 
 الوارث  -8٣
  وَنُمِيتُ   نُحْيِ   لَنَحْنُ   وَإِنَّا ) :  تعاىل قوله وهي اجلمع، بصيغة كلها  مواضع ثالثة يف الكرمي القرآن يف االسم هذا ورد وقد

  ،[ 89:  األنبياء ( ] الْوَارِثِنيَ   خَيْرُ  وَأَنْتَ   فَرْداً   تَذَرْنِي   ال   رَبِّ   رَبَّهُ   ى نَادَ   إِذْ   وَزَكَرِيَّا ) :  عاىلت وقوله ،[ 23:  احلجر ( ] رِثُونَ الْوَا   وَنَحْنُ 

:  قصصال ( ] الْوَارِثِنيَ   نَحْنُ   نَّا وَكُ   قَلِيالً   إِالَّ   عْدِهِمْ بَ   مِنْ   تُسْكَنْ   لَمْ   مَسَاكِنُهُمْ   فَتِلْكَ   مَعِيشَتَهَا   بَطِرَتْ   قَرْيَةٍ   مِنْ   أَهْلَكْنَا   وَكَمْ ) : تعاىل وقوله

58] . 
  الذي احليُّ  وعال جل وهو ، فانٍ  عداه من وكلُّ  زائل، سواه من فكلُّ  اخللق، فناءِّ  بعد الباقي: أي ،"الوارث " ومعىن

 لقَ اخل تبارك ويرث  وأمالكهم، ملالكا يفين واملصري، املآل وإليه  واملنتهى، املرجع  إليه يزول، ال الذي الباقي ميوت، ال
 وهم زائلون. ودائٌم  ون،فان وهم ابقٍ  ألنه أمجعني؛
مجيعهم فال يبقى حيٌّ سواان   أي: نرث األرض ومن عليها، أبن مُنيتَ  )وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ(  فقوله:

  ميوت.ى هللا وحده احلي الذي ال، ويبقإذا جاء ذلك األجل، إذ اجلميع يفىن وكلٌّ ميوت 
، ويف هذا تنبيه ملن أهلته الدنيا وشغلته عما   [ 40حْنُ نَرِثُ األَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ( ]مريم:  )إِنَّا نَ  وقال عز وجل:

ا، ويذهبون عنها، وسريث أهلهُخلق ألجله وأُوجد لتحقيقه؛ أن الدنيا وما فيها من أوهلا إىل آخرها ستذهب عن 
 م إليه فُيجازيهم مبا عملوا فيها. ز وجل األرض ومن عليها، ويُرجعههللا ع

 إليه مثرات  ىبليهم أبن مكن هلم حرماً آمناً جيويف موضع آخر من القرآن توعد سبحانه كفار قريش الذين من هللا ع
به، توعدهم مبا   عليه وسلم واإلميان مبا جاء هللا كل شيء رزقاً من لدنه سبحانه، وأبوا قبول دعوة الرسول صلى

وَكُنَّا نَحْنُ  )وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِالَّ قَلِيالً   اضية حيث قال:فعله ابألمم امل

به من  بحانه ويرجع إليه مجيع ما متعهمه الوارث للعباد حيث مُييتهم سبحان، أي: أنه س [ 58الْوَارِثِنيَ( ]القصص:  
 منهم بعمله.  النعم، مث يعيدهم إليه ليجازي كالًّ 

ويف ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء، وتذهُب أوهام من تعلَّقت قلوهبم ابلدنيا، وظنوا أهنم ابقون فيها، وأن 
وارث الواحد القهار، وأنه سبحانه ال ، فيوقنون حينئذ أبن امللك هللجعونملكهم فيها سيبقى، وأهنم إىل هللا ال ير 

 ف. سَ لدايرهم وأمواهلم، وال ينفعهم حينئذ تقطُّع قلوهبم حسرات وامتالُؤها ابلندم واألَ 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الدِّين  -8٤

يف "املسند" والبخاري يف  وهو اسم اثبت هلل عز وجل يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، روى اإلمام أمحد  
سنة" واحلاكم يف "املستدرك" وغريهم عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  املفرد" وابن أيب عاصم يف "ال "األدب 

سلم فاشرتيُت بعرياً، مث شددت عليه رحلي،  قال: "بلغين حديث عن رجل مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه و 
جابر على  هللا عنه فقال للبواب: قل له:  ام، فإذا عبد هللا بن أُنيس رضيفسرت إليه شهراً حىت قدمت عليه الش 

الباب، فقال: ابن عبد هللا؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقين واعتنقته، فقلت: حديثاً بلغين عنك أنك مسعته 
ل: مسعت رسول أن متوت أو أموت قبل أن أمسعه، قا صاص، فخشيتُ  صلى هللا عليه وسلم يف القِّ من رسول هللا

عراة غرال هبما، قال: قلنا: وما هبما؟   -لقيامة أو قال: العباد ه وسلم يقول: حيشر الناس يوم اهللا صلى هللا علي
ن، وال ينبغي  ما يسمعه منكن بـَُعد  قال: ليس معهم شيء، مث يناديهم بصوت يسمعه مَ  قرب: أان امللك أان الدايَّ

د من أهل ىت أُقِّص ه منه، وال ينبغي ألحله عند أحد من أهل اجلنة حقٌّ حألحد من أهل النار أن يدخل النار و 
اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عنده حق حىت أقصه منه، حىت اللطمة، قال: قلنا: كيف وإمنا أنيت هللا  

)الْيَوْمَ  عليه وسلم:  غرال هبما؟ قال: ابحلسنات والسيئات"، زاد احلاكم: "وتال رسول هللا صلى هللا عز وجل عراة

 .  ال ظُلْمَ الْيَوْمَ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ   تُجْزَى 
ن: معناه اجملازي احملاسب، وهللا جل وعال جيمع األولني واآلخرين يوم القيامة ُعراة ليس  عليهم ثياب، حفاة  والدايَّ

 موا يفما قد  نيا، مث جيازيهم وحياسبهم على أي: غري خمتتنني، هُبْما ليس معهم شيء من متاع الدُّ  بال نعال، غرالً 
 فخري، وإن شراً فشر.اً أعمال، إن خري  حياهتم الدنيا من

 .  [17وْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ( ]غافر:  )الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَ   قال هللا تعاىل: 
شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا  يَامَةِ فاَل تُظْلَمُ نَفْسٌ  زِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِ )وَنَضَعُ الْمَوَا  وقال تعاىل:

 .  [ 8  -  7زلة:  لَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه( ]الزل )فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَا  تعاىل: وقال,  [ 47حَاسِبِنيَ( ]األنبياء:  
 قنا جنتك ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا آمني . ز ا وعاملنا برمحتك وجودك واحسانك وااللهم يسر حسابن

 ويف هذا املعىن يقول الشاعر:
 ومـؤٌم ... وما زال املسيُء هو الظل ـــــــــم لــــ إن الظل ا وهللاـــأم

 ومــضي ... وعند هللا جتتمع اخلصمنن يوم الدين إىل دايَّ 
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  نه يف ذلك اليوم أنه جييء بنفسه يف ذلك اليوم للفصل بني العباد، قال هللا تعاىل:ومن كمال جمازاة الرب سبحا

ي(  لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ   لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا   )وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ اإلِنْسَانُ وَأَنَّى 

 . [ 24  -  22]الفجر:  
ن، وأن احلقوق ستؤدي يف ذلك اليوم إىل انه دايَّ ب سبحفتفكر أيها العبد يف هذا اليوم العظيم، وتذكر أن الر  

 يف ذلك اليوم إال احلسنات والسيئات. أهلها، وأن ما مَثَّ 
 ضاءــــزين القواــــــــوقد ُنصبت م  اً ... ردــــــــــأيت هللا فــــــت ومــر يــــذكــــت

 الذنب منكشف الغطاء وهتكت السُّتور عن املعاصي ... وجاء
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب  ومن الفضيحة يوم القيامة، دامة،ن  من خزي يوم ال  اناللهم أجر 

 سليم.
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 -أمساء هللا احلسىن:  من

 النصري  -8٥
انصٌر ومنصوٌر وقد نصره ينصره نصراً إذا أعانه على   مفعول؛ ألن كل واحد من املتناصرين عىن فاعل أو النصري: فعيل مب 
 عدوه وشد  منه. 

يْسَ كَمِثْلِهِ  }لَالنصري، ونصره ليس كنصر املخلوق:    عز وجل والنصري هو املوثوق منه أبن ال يسلم وليه وال خيذله. والِلَّ  

}وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا  ، وقد مسى نفسه تبارك وتعاىل ابسم النصري فقال:  [11صِري{]الشورى: شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَ 

:  عز وجل ، وقال    [45ا{]النساء: }وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصرِيً ، وقال تعاىل:  [31وَنَصِريًا{]الفرقان: 

}فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْالَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  وقال سبحانه:  , [78وْالَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِري{]احلج: مَ بِاللَّهِ هُوَ }وَاعْتَصِمُوا  

 .   [40النَّصِري{]األنفال: 

مُ اللّهُ فَالَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ  إِن يَنصُرْكُ }   : عز وجل ينصر عباده املؤمنني ويعينهم كما قال    هو النصري الذي   عز وجل والِلَّ  

إِن تَنصُرُوا    }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :  عز وجل وقال    . [160فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُون{]آل عمران: 

}إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ    ، وقال سبحانه:  [ 7{]حممد: أَقْدَامَكُم   اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ 

  -4{]الروم:يزُ الرَّحِيمصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِ بِنَ .  }وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون  ، وقال جلَّ وعال:   [51األَشْهَاد{]غافر: 

}وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ  :  عز وجل   ، وقال [40}وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز{]احلج:   ، وقال سبحانه:   [5

اآلخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ  الدُّنْيَا وَ   اللَّهُ فِي ن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ  }مَ، وقال تعاىل:    [47الْمُؤْمِنِني{]الروم: 

 .   [ 15فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ{]احلج: 

دين، مثود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل مأهلك الِلَّ قوم نوح، وعاد، و  وهلذااملؤمنني وأنبيائه, وهللا ينصر عباده 
الرسل وخالف احلق، وأجنى الِلَّ تعاىل من بينهم املؤمنني، فلم يهلك منهم أحداً، وعذب الكافرين فلم هم ممن كذَّب وأشباه

 يفلت منهم أحداً. 
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فجعل كلمته هي  وهكذا نصر الِلَّ نبيه حممدًا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وكذبه، وعاداه، 
دخل الناس يف دين الِلَّ أفواجاً، وانتشر دين اإلسالم يف مشارق  األداين... و  العليا، ودينه هو الظاهر على سائر 

 . األرض ومغارهبا
أييد، فمن نصر الِلَّ ابلقيام بدينه والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، وقصد بذلك وجه  وقد وعد الِلَّ من ينصره ابلنصر والت 

 ، دق قياًل، وأحسن حديثاً، فقد وعد أن الذي ينصره  لكرمي، وهو أص نصره الِلَّ وأعانه وقو اه، والِلَّ وعده وهو ا   الِلَّ
ُر له أسباب النصر من الثبات  عالمة من ينصر الِلَّ    عز وجل .وقد بني  الِلَّ    وغريه   ابألقوال واألفعال سينصره مواله، ويـَُيس ِّ

رَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ  }وَلَيَنصُ   : ل عز وج ،فهو كاذب.قال  يتصف هبذا الوصف  دينه، ومل   فمن اد عى أن ه ينصر الِلَّ وينصر 

لِلَّهِ عَاقِبَةُ  أَقَامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي األَرْضِ    *   إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز

 .   صر الِلَّ وينصره الِلَّ ه عالمة من ين فهذ ،  [41  -04األُمُور{]احلج: 

ومن نصرِّ دين الِلَّ    ،   [14وا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ{]الصف: }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ فقال:    عز وجل وقد أمر الِلَّ عباده املؤمنني بنصره  

 .   ث على ذلك، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر تعلُّم كتاب الِلَّ وسنة رسوله، واحل 
 ألك أن تكون لنا عوانً ونصرياً يف أموران كلها ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا واملسلمني آمني .اللهم إان نس 

 اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأعلي راية الدين ومكن لعبادك املؤمنني إنك على كل شيءٍ  قدير آمني . 
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 -احلسىن:  من أمساء هللا 
 احملسن  -86

 أحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  ثالثة  عز وجل يف سم هللوجاءت السنة إبثبات هذا اال
األول: حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا  

 يم . واه الطرباين، وأبو نعقتلتم فأحسنوا، فإن هللا حمسن حيب احملسنني" ر 
ضي هللا عنه قال: حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنتني: قال: "إن  أوس ر  الثاين: حديث شداد بن

هللا حُمسن حُيب اإلحسان إىل كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم 
 رزاق وغريه . شفرته ولريح ذبيحته". رواه عبد ال

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا عز وجل حمسن   عنه، حديث مسرة بن جندب رضي هللا الثالث: 
 شفرته ولرُيح ذبيحته" رواه ابن عدي .  فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فلُيحسن مقتوله، وإذا ذبح فليحدَّ 

سم يف ثنااي كالم أهل . وقد جاء ذكر هذا اال وهذه الرواايت تدل مبجموعها على ثبوت هذا االسم هلل عز وجل
 ثر التعبيد هلل به . لم، وكالع

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: "وكان شيخ اإلسالم اهلروي قد مسى أهل بلده بعامة أمساء هللا احلسىن، وكذلك أهل 
العزيز اهر واللطيف واحلكيم و بيتنا غلب على أمسائهم التعبيد هلل: كعبد هللا وعبد الرمحن، وعبد الغين والسالم والق

 وذكر بعض أمساء هللا احلسىن.. " ، والرحيم واحملسن ..
وقال ابن القيم رمحه هللا: "وإقرار قلوبنا أبن هللا الذي ال إله إال هو ... وأنه حكيم كرمي حمسن ... وال أحد أحب 

 إليه اإلحسان منه، فهو حمسن حيب احملسنني" .
ء، واإلحساُن وصٌف الزم له والعطاام واجلود واإلكرام واملن يرجع إىل الفضل واإلنعومعىن اسم هللا "احملسن" 

)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ   سبحانه، ال خيلو موجود عن إحسانه طرفة عني ابإلجياد واإلنعام واإلمداد، قال تعاىل:

 . [3 الْمَصِريُ( ]التغابن:  لَيْهِ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِ عاىل: )وَصَوَّرَكُمْ  [، وقال ت 7وَبَدَأَ خَلْقَ اإلِنسَانِ مِنْ طِنيٍ( ]السجدة:  

الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العاملني، والتثبيت على احلق واهلدى إىل  ذاوأعظم اإلحسان التوفيق هل
سن ؤية الكرمي الرمحن احملاملمات، إىل أن يتوج ذلك أبعظم الكرامة وأجل اإلحسان بدخول اجلنان يوم القيامة، ور 
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 ه العظيم وإحسانه اجلزيل.من فضل املنان، نسأله سبحانه 
حيب مث إن هللا سبحانه حيب من عباده أن يتقربوا إليه مبقتضى معاين أمسائه، فهو الرمحن حيب الرمحاء، وهو الكرمي 

 .الكرماء، حمسن حيب احملسنني
م،  حديث جربيل املشهور عليه السالها كما جاء ذلك يف واإلحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفع

سر اإلحسان يف احلديث أبن يعبد ربه كأنه يراه، فإن مل يكن يراه فإن هللا جل وعال يراه ال خيفى عليه منه وف
شيء، وهذا إحسان يف عبادة هللا، وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم، ومن اإلحسان أيضاً اإلحسان إىل 

وإعانة لذوي احلاجات، وكف األذى عن الناس، واالجتهاد  قوق، ابحل  ين، وصلة لألرحام، ووفاءً هللا براً ابلوالد عباد
 يف إيصال اخلري هلم، إىل غري ذلك من اإلحسان لعباد هللا. 

ينَ أَحْسَنُوا  )لِلَّذِ   ال تعاىل: ، وق  )هَلْ جَزَاءُ اإلِحْسَانِ إِالَّ اإلِحْسَانُ(  وقد وعد هللا على ذلك ابلثواب العظيم، قال تعاىل:

 . [ 120)إِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ( ]التوبة:  ، وقال تعاىل:   [ 26ةٌ( ]يونس:  زِيَادَ الْحُسْنَى وَ 

 ومن مثار اإلحسان: 

 انشراح الصدر. •
 طيب النفس .  •
 طمأنينة القلب. •

إىل   شرح  الصدر , قال: "ومنها: اإلحسانله عن أسباب  ولذا يقول العالمة ابن القيم رمحه هللا: يف كالم عظيم
خللق، ونفعهم مبا ميكنه من املال واجلاه، والنفع ابلبدن وأنواع اإلحسان، فإن الكرمي احملسن أشرح الناس صدراً،  ا

مهاً   وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قلباً، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيُق الناس صدراً، وأنكدهم عيشاً، وأعظمهم
 وغماً. 

"الصحيح" مثالً للبخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما ُجن تان من  سلم يفوقد ضرب رسول هللا صلى هللا عليه و 
أثره، وكلما هم البخيل ابلصدقة  حديد، كلما همَّ املتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت، حىت جير ثيابه ويُعفيَ 

صدر     ضيقِّ ومثلُ  ه،قلبِّ  وانفساحِّ   قِّ املتصد ِّ  املؤمنِّ  صدرِّ  مثُل انشراحِّ لزمت كل حلقة مكاهنا، ومل تتسع عليه، فهذا 
 واحنصار قلبه . البخيلِّ 
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)لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ    وأما ثواب اإلحسان يف اآلخرة فكل ما تشتهيه األنفس وتلذُّه األعني يناله احملسنون، قال تعاىل:

 . [34زمر:  عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِنيَ( ]ال 

)فَآتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اآلخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ    جل يف قوله:واملؤ  وقد مجع هللا هلم بني الثوابني املعجل

 .[ 148الْمُحْسِنِنيَ( ]آل عمران:  

 . أهل اإلحسان آمني  منوإايكم ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا جعلنا هللا 
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 -ىن : هللا احلس من أمساء 
 الطيب   -87

يث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اي أيها الناس إن هللا  ا االسم يف حدورد هذ
اعْمَلُوا صَالِحاً  )يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَ   :طيٌب ال يقبل إال طيبا، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال

ذكر ، مث  [ 172)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ( ]البقرة:    ، وقال: [ 51لِيمٌ( ]املؤمنون:  تَعْمَلُونَ عَإِنِّي بِمَا  
حرام، وملبسه   د يديه إىل السماء: اي رب اي رب، ومطعمه حرام، ومشربهالرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، مي

 . جاب لذلك" رواه مسلمّن ُيستأام، فحرام، وُغذ ِّي ابحلر 
واملعىن: أنه تعاىل مقدَّس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها؛ ألن أصل الطيب الطهارة والسالمة من اخلبث، وهللا  

بحانه ففعل الفعل الالئق جل وعال مل يزل وال يزال كامالً بذاته وصفاته، وأفعالُه وأقواله صادرٌة عن كماله، كمل س
عال دالة على ما يفعله ويقوله، وما ال يفعله وال يقوله، فإنه سبحانه  هللا احلسىن وصفاته ال  من هنا فأمساءبكماله، و 

 يفعل ويقول ما هو موجب كماله وعظمته وال يفعل وال يقول ما يناقض ذلك.
ة  يبات " فهي صفلقيم رمحه هللا : وكذلك قوله " الطومن ذلك قول القائل يف التشهد ) والطَّيبات ( , قال ابن ا

: الط يبات من الكلمات واألفعال والصفات واألمساء ؛ هلل وحده , فهو طيب , وأفعاله املوصوف احملذوف, أي 
طيبة , وصفاته أطيب شيء, وأمساؤه أطيب األمساء , وامسه الطيب ال يصدر عنه إال طيب , وال يصعد إليه إال  

ي ب , والعمل الط يب يعرج الكلم الط يب , وفعله طو إليه يصعد  يقرب منه إال طي ب , فكلمه طيَّب , طيب , وال 
 إليه , فالطيبات كلها له , ومضافة إليه , وصادرة عنه , ومنتهية إليه . 

 ما كان  : "إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً" يدل على أن هللا سبحانه ال يقبل من األعمال واألقوال إالأما حديث
ل املرء املؤمن إال صاحلاً، وال يقول إال طيباً، وال عمال واألقوال، فال يعم يف مجيع األموصوفاً ابلطيب، وهو عامٌّ 

واألقوال واالعتقادات، فكل هذه  يكتسب إال طيباً، وال ينفق إال من الطيب، فإن الطيب توصف به األعمال 
،   [ 100خَبِيثِ( ]املائدة:  عْجَبَكَ كَثْرَةُ الْ بُ وَلَوْ أَ ال يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّ )قُلْ تنقسم إىل طيب وخبيث، كما قال تعاىل:  

والد ِّين احلنيف كله دين طيب يف عقائده وأحكامه وآدابه، فعقائده اليت ترجع إىل اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه  
نفوس، وتوصل  يت تطمئن هلا القلوب، وتطيب هبا الورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره هي العقائد الصحيحة ال

وأفضل مطلوب، وأحكامه وآدابه أطيب األحكام وأطيب اآلداب، هبا   واملتمسك هبا إىل أجل غايةعتقدها م
 صالح الد ِّين والدنيا واآلخرة، وبفواهتا يفوت الصالح كله.
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)وَمَثَلُ  ،    [ 24اهيم:  ( ]إبر رَةٍ طَيِّبَةٍ مَثَالً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَ )ضَرَبَ اللَّهُ    وقد قسم هللا تعاىل الكالم إىل طيب وخبيث فقال:

، ووصف الرسول صلى   [ 10)إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ( ]فاطر:    ، وقال تعاىل:  [26كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ( ]إبراهيم:  

وَفَّاهُمْ الْمَالئِكَةُ  ينَ تَتَ)الَّذِعاىل: ائث، ووصف املؤمنني ابلطيب بقوله ت هللا عليه وسلم أبنه حيل الطيبات وحيرم اخلب

، وإن املالئكة تقول عند املوت "اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب" رواه    [32طَيِّبِنيَ( ]النحل:  

 . [ 73]الزمر:  )طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ(   وإن املالئكة تسلم عليهم عند دخول اجلنة ويقولون هلم:  أمحد وابن ماجه  

بني اليت ال وملا طاب املؤمن يف هذه الدار يف عقائده وأعماله وأقواله أكرمه هللا يف دار القرار بدخول دار الطي  
كُنتُمْ    لَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا }الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمآَلئِكَةُ طَيِّبِنيَ يَقُولُونَ ساَلمٌ عَ   ب، قال سبحانه:يدخلها إال طي  

خَزَنَتُهَا    )وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ :، وقال تعاىل[32مَلُون{]النحل:تَعْ 

الطيب حبرف الفاء الذي يؤذن أبنه سبٌب  خوهلا على، فعقَّب د [73ا خَالِدِينَ( ]الزمر:  ساَلمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَ 
 للدخول، أي: بسبب طيبكم قيل لكم: ادخلوها.

ومن جاء من أهل اإلميان يوم القيامة حيمل ذنوابً وخطااي وأوزاراً مل يذهب عنه أثرها يف هذه الدار ابلتوبة  
ه وشدائده   يطه ِّره املوقف وأهوالُ ملنها، فإن حيبس عن اجلنة حىت يتطهر م -هللا عنه  إذا مل يعفُ  -واالستغفار فإنه 

 فالبد من دخول النار ليخرج خبثه فيها، ويتطهر من درنه ووسخه، مث خيرج منها فيدخل اجلنة. 
يف األقوال واألعمال وأما الكفَّار فإهنم ليس هلم يوم القيامة إال النار خالدين فيها أبد اآلابد، فإهنا دار اخلبث 

)لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ    يثني، قال هللا تعاىل:بودار اخل  واملأكل واملشارب،

 . [37جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ( ]األنفال:  

ملن جاء بطيب ال يشينه خبٌث، وهم املؤمنون الكمَّل، ودار   حملض، وهيلدُّور يوم القيامة ثالثة: دار الطيب افا
اخلبث احملض، وهي ملن أييت خببث ال طيب فيه، وهم الكفار، ودار ملن معه خبث وطيب، وهم عصاة املوحدين،  

فال   ، لون اجلنة يها بقدر أعماهلم، مث خيرجون منها ويدخدون فيها بل يعذبون ففهؤالء إذا دخلوا النار فإهنم ال خيلَّ 
 يبقى بعد ذلك إال داران: دار الطيب احملض، ودار اخلبث احملض.

)ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ( ]األعراف:    اللهم اجعلنا من عبادك الطيبني الذين يقال هلم يوم القيامة:

 آمني . [49
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 -أمساء هللا احلسىن :  من

 احليي   -88
 السم يف حديثني:اوقد ورد هذا 

از بال إزار،  رجالً يغتسل ابلربَ  ىاألول: حديث يعلي بن أمية رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأ 
رت، حيبُّ احلياء والس ِّ  فصعد املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا عز وجل حييٌّ ستري

 رت"، رواه أبو داود والنسائي" . تل أحدكم فليس فإذا اغتس 
الثاين: حديث سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن ربكم تبارك وتعاىل 

 ماجه .  حيي كرمي، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفراً"، رواه أبو داود وابن
هلل عز وجل على ما يليق جبالله وكماله، وهو سبحانه يف  ياء صفةً حلة على ثبوت اويف هذا االسم الكرمي دالل

 صفاته كلها ال مياثل أحداً من خلقه، وال مياثله أحٌد من خلقه.
  )إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ   وقد ورد ذكر احلياء يف القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافاً إىل هللا عز وجل، قال هللا تعاىل:

 . [ 26ثَالً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا( ]البقرة:  يَضْرِبَ مَ 

أيب واقد الليثي، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس يف املسجد والناس   ويف "الصحيحني"  عن
لى رسول هللا  ع ه وسلم، وذهب واحد، قال: فوقفاليعمعه إذ أقبل ثالثة نفٍر، فأقبل اثنان إىل رسول هللا صلى هللا 

آلخر فجلس خلفهم، وأما الثالث يف احللقة فجلس فيها، وأما ا ليه وسلم، فأما أحدمها فرأى فرجةصلى هللا ع
فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أال أخربكم عن النفر الثالثة؟ أما أحدهم فآوى إىل هللا  

 هللا منه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض هللا عنه". هللا فاستحيا  آواه إليه، وأما اآلخر فاستحيا من ف
ل يف سائر صفات الرب سبحانه، فكما أان نثبت هلل سبحانه علماً ال كعلمنا، وبصراً والقول يف هذه الصفة كالقو 

سبحانه لنفسه ال كحيائنا؛ إذ كلُّ ما أثبته  اءً ال كبصران، ومسعاً ال كسمعنا، وإرادة ال كإرادتنا فكذلك نثبت له حي
 وأثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم حق ال ريب فيه. 

هللا: "وقد وصف نفسه ابحلياء، ووصفه رسوله صلى هللا عليه وسلم، فهو احليي الكرمي، كما  قال ابن القيم رمحه 
أمُّ صفرا"، وقالت عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا حيي كرمي يستحيي من 

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا ال  سليم: "اي رسول هللا إن هللا ال يستحي من احلق" ، وأقرها على ذلك، 
 . يستحي من احلق، ال أتتوا النساء يف أعجازهن"
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وال تكيفه العقول؛   كه األفهام،ما حياء الرب تعاىل من عبده فذاك نوع آخر ال تدر "وأ32ابن القيم رمحه هللا   وقال
حيٌّ كرمي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا،    ارك وتعاىله تبفإنه حياء كرم وبر وجود وجالل، فإنَّ 

من يذنب عبُده ويستحيي  ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت يف اإلسالم، وكان حييي بن معاذ يقول: سبحان 
 .   هللا منه" هللا استحى هو، ويف أثر: من استحى من

 -من أمساء هللا احلسىن: 
 ريالستِ  -89

از  االسم يف حديث يعلي بن أمية رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجالً يغتسل ابلربَ ورد هذا 
ت ِّري، حي   مث قال صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا عز وجل حييبال إزار، فصعد املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه،   ب سِّ
 احلياء والسرت، فإذا اغتسل أحدكم فليسترت".

 حامت يف "تفسريه"، والبيهقي يف "السنن الكربى" عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن  وروى ابن أيب
بُّ هبا يف القرآن، فقال ابن عباس: "إن هللا ستري حي رجلني سأاله عن االستئذان يف الثالث عورات اليت أمر هللا 

جال يف بيوهتم، السرت،   ه يف  ه أو يتيمُ ه أو ولدُ فرمبا فاجأ الرجل خادمُ كان الناس ليس هلم ستور على أبواهبم وال حِّ
هللا   بسطَ لسُّتور، فَ ْجره وهو على أهله، فأمرهم هللا أن يستأذنوا يف تلك العورات اليت مَسَّى هللا، مث جاء هللا بعُد ابحَ 

مروا به".  أن ذلك قد كفاهم من االستئذان الذي أُ  احلجال، فرأى الناسُ  تور واختذواعليهم الرزق فاختذوا السُّ 
 صحح إسناده ابن كثري يف "تفسريه"، والسيوطي يف "الدر املنثور". 

شاهد، الذي حيب من عباده السرت الست ِّري أي: الساتر الذي يسرت على عباده كثرياً، وال يفضحهم يف املمعىن و 
فالعبد قد يُقارف   م ويشينهم، وهذا فضل من هللا ورمحة، وحلم منه سبحانه وكرم،ضحهم وخيزيهعلى أنفسهم ما يف

ديد إىل ربه سبحانه، حىت إنه ال ميكنه أن يعصي إال أن يتقوَّى عليها بنعم  شيئاً من املعاصي واآلاثم، مع فقره الش  
 والبصر واليد والقدم والصحة واملال وحنو ذلك. هللا عليه ابلسمع

ويسرت ويستحيي من هتكه   هيكرم عبد -وعبادهتم مع كمال غناه عن اخللق كلهم وعن طاعتهم  - الرب سبحانهو 
وفضيحته وإحالل العقوبة به، ويقيض له من أسباب السرت، ويوفقه للندم والتوبة، ويعفو عنه ويغفر له، وهذا من 

عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ    نَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ لَمُوا أَ )أَلَمْ يَعْ   لقه ورمحته بعبيده، قال هللا تعاىل:لطفه سبحانه خب

( ]النساء:   رَحِيماً  يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً )وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ ، وقال تعاىل:   [ 104التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( ]التوبة:  

 

 ٢/٢١6مدارج السالكني  32
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 . [25ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ( ]الشورى:  )وَهُوَ الَّذِ ، وقال تعاىل: [110

نه   منها بي أن يذيعها ويشهرها، بل يدعوه إىل أن يتوب إىل هللاوهلذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع يف معصية 
ها ألحد من الناس، ومن أبغض الناس إليه من ابت عاصياً وهللا يسرته،  وبينه، وسرت هللا مسبول عليه، ال أن يظهر 

 مث يصبح يكشف سرت هللا عليه.
أيب هريرة رضي هللا عنه قال:   وقد جاءت السنة ابلنهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه، ففي "الصحيحني"  عن

جل ن، وإن من اجملاهرة أن يعمل الر  ه وسلم يقول: "كلُّ أميت معاّف إال اجملاهريى هللا عليمسعت رسول هللا صل 
ابلليل عمالً وقد سرته هللا، فيقول: اي فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد ابت يسرته ربُّه، ويصبح يكشف سرت 

 هللا عنه". 
له وبصاحلي املؤمنني، وفيه ضرٌب من العناد  هللا ورسو  ل رمحه هللا: "يف اجلهر ابملعصية استخفاٌف حبق ِّ قال ابن بطا

،  م، ويف السرت هبا السالمة من االستخفاف؛ ألن املعاصي ُتذل أهلها، ومن إقامة احلد ِّ عليه إن كان فيه حد  هل
  ه، فلذلك إذا سرتهرم األكرمني، ورمحته سبقت غضبَ ض حق هللا فهو أك، وإذا متحَّ ن التعزير إن مل يوجب حداً ومِّ 

 يع ذلك" اهـ. ُفوته مجمل يفضحه يف اآلخرة، والذي جياهر يَـ  يف الدنيا
ولذا جاء يف "صحيح مسلم"  من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال 

نيا، إال سرته هللا  يسرت هللا على عبدٍ   يوم القيامة".يف الدُّ
صلى هللا عليه وسلم هما؛ أن رجالً سأله كيف مسعت رسول هللا ضي هللا عن وروى البخاري ومسلم  عن ابن عمر ر 

 نعم ويقول:كذا وكذا؟ فيقول:  ه حىت يضع كنفه عليه، فيقول: عملتَ جوى؟ قال: "يدنو أحدكم من رب ِّ يقول يف الن  
 يوم".ل: إين سرتُت عليك يف الدنيا، فأان أغفرها لك ال. فيقرره مث يقو كذا وكذا؟ فيقول: نعم  عملتَ 

على البعد عن الذنوب ومقارفتها، وإذا أملَّ بشيء فعليه أن يسرت هذا أن الواجب على العبد أن جياهد نفسه ويف 
  نفسه ويبادر إىل التوبة إىل هللا عز وجل واإلانبة إليه، وليكثر من األعمال الصاحلات، كما يف "صحيح مسلم" 

 إين يب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللاجل إىل النعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: "جاء ر 
عمر:    ه، فقال لها، فأان هذا فاقض يف ِّ ما شئتَ عاجلت امرأة يف أقصى املدينة، وإين أصبت منها ما دون أن أمسَّ 

يب الن هُ عَ بَـ تهللا عليه وسلم شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأَ  النيب صلى لقد سرتك هللا لو سرتت نفسك، قال: فلم يرد  
)وَأَقِمْ الصَّالةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  هذه اآلية:  صلى هللا عليه وسلم رجالً وتال عليه 

 ناس كافة". قال: بل لل هللا هذا له خاصة؟    فقال رجل من القوم: اي نيبَّ ، [114ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ( ]هود:  
أيب  اد هللا وجتنب هتك أستارهم وتتبع عوراهتم، ففي "املسند" و"سنن أيب داود" عنومن هذا املعىن السرت على عب
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  قلبه، يدخل اإلميانُ  ن بلسانه ومل"اي معشر من آمهللا عليه وسلم قال: ن النيب صلىع برزة األسلمي رضي هللا عنه،
 ه يف بيته". بع هللا عورته يفضحْ هللا عورته، ومن يتَّ بع  ت  اهتم؛ فإنه من يتبع عوراهتم يَـ تتبعوا عور لمني، وال س ال تغتابوا امل

: "من سرت ُمسلماً  قالويف "الصحيحني"  من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 قيامة". ه هللا يوم الرتَ سَ 

ا وما بطن، وأن  ز وجل، وأن يتجنب الذنوب ما ظهر منهسرت هللا عهذا؛ وإن الواجب على كل مسلم أن يسترت ب
ه اتئباً منيباً، وأن  ل على رب ِّ حيفظ عورته، وأن يصون عرضه، وأن يتجنب أبواب الرذائل ودروب الفساد، وأن يُقبِّ 

ة، فو والعافيعليه ابلع وأن مينَّ  ني، وأن يسرت عيوبه وعورته، يرجوه سبحانه أن حيفظه مبا حيفظ به عباده الصاحل
 .يدعو بذلك لنفسه وملن أحب  

وسلم يدع  عليهاإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: "مل يكن رسول هللا صلى هللا  وهلذا ورد عند
نيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو  هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح: اللهم إين أسألك العافية يف الد

ومن خلفي،  عورايت، وآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي  اي وأهلي ومايل، اللهم اسرت ديين ودني والعافية يف
 . وعن مييين وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت"

نسان  من هللا عز وجل، والعورات املراد هبا: عيوب اإلوقوله يف هذا الدعاء: "اللهم اسرت عورايت" فيه طلب السرت
وحريٌّ ابملرأة املسلمة أن تواظب ويدخل يف ذلك احلفظ من انكشاف العورة، ريه وكل ما يسوؤه انكشافُه، وتقص

هذا الزمن وأن تضفي على نفسها جلباب احلشمة، وال سيما يف  رت،على هذا الدعاء، وأن تصون نفسها ابلس ِّ 
 ف فيه السرت واحلياء. الذي كثر فيه التهتُّك، وضعُ 

 . اننا وأعمارِّ تنا، واختم ابلصاحلات أعمالَ نا وزالَّ ا وعوراتنا، واغفر ذنوبَ اللهم اسرت عيوبن
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الول  -90

 رب .والوالء والتويل يطلق على الق
ومن حيث الدين،    ، ومن حيث النسب   ، يطلق على القرب من حيث املكان : الوالُء والتَّوايل  قال الراغب األصفهاين

والويلُّ واملْوىل  ...  لصداقة، ومن حيث النُّصرة، ومن حيث االعتقاد، والوالية النصرة، والوالية تويل ِّ األمر ومن حيث ا 
هو    : يقال للمؤمن   ، ُمواىَل ـ ي ال ويف معىن املفعول أ   ، ُموايلِّ ـ معىن الفاعل أي ال   يستعمالن يف ذلك كل واحد منهما يقال يف 

، ويقال الِلَّ ويلُّ املؤمن   ني. ويلُّ الِلَّ
أمور العامل  ي توىل  فهو سبحانه الويل الذ.  ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِريُ﴿ :ليست كغريها عز وجل ووالية الِلَّ  

 . ( لقه ما ينفعهم يف دينهم وأخراهمالذي صرف خل واخلالئق، وهو مالك التدبري، وهو الويل  
هِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ  }أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ  :عز وجل الِلَّ قال  ،فهو من األمساء احلسىن ،سمنفسه هبذا اال الِلَّ تعاىل ىوقد مس  

}وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا  عز وجل:  ل  ، وقا [ 9 يُحْيِي املَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير{]الشورى: هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ 

 . [28الْوَلِيُّ الْحَمِيد{]الشورى: قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ  

والتقرب إليه مبا أمكن من الُقرابت، وهو الذي يتوىل  هو الويل الذي يتواله عبده بعبادته وطاعته ز وجل ع فالِلَّ 
 هم، ونفوذ القدر فيهم، ويتوىل  عباده أبنواع التدبري. عباده عموماً بتدبري 

هم يف مجيع أمورهم مات إىل النور، ويتوىل  تربيتهم بلطفه، ويعينويتوىل عباده املؤمنني خصوصاً إبخراجهم من الظل 

جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ  }اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِ   :عز وجل يسد دهم، قال الِلَّ وينصرهم، ويؤي دهم بتوفيقه، و 

عز    وقال،  [257دُون{]البقرة: وْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِ ونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُ

 .  [19لِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِني{]اجلاثية: }وإِنَّ الظَّالِمِنيَ بَعْضُهُمْ أَوْ   :وجل 

الكفر إىل نور اإلميان..   هو نصري املؤمنني وظهريهم، يتوالهم بعونه وتوفيقه، وخيرجهم من ظلمات  عز وجل فالِلَّ 
الكفر فر مثاًل؛ ألن الظلمات حاجبة لألبصار عن إدراك األشياء وإثباهتا، وكذلك وإمنا جعل الظلمات للك

عباده أنه ويل   عز وجل فأخرب حاجب ألبصار القلوب عن إدراك حقائق اإلميان، والعلم بصحته وصحة أسبابه، 
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رُهم حقيقة اإلميان،  عنهم الشكوك بكشفه عنهم  وسبله، وشرائعه، وحججه، وهاديهم ألدلته املزيلة املؤمنني، وُمَبص ِّ
 دواعي الكفر، وظلم سواتر أبصار القلوب.

، املواظب على طاعته، املخلص  املؤمنني حيب أولياءه عز وجل والِلَّ  وينصرهم ويسد دهم، والويل  لِلَّ هو العامل ابلِلَّ
  .  يف عبادته، املبتعد عن معصية الِلَّ

ن  مه ابحلرب، قال صلى هللا عليه وسلم: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل: »إ ومن عادى هذا الويلَّ لِلَّ فالِلَّ عز وجل يعل 
ولياً فقد آذنته ابحلرب، وما تقرَّب إيل  عبدي بَِّشْيٍء أحب  إيل  مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي  الِلَّ يقول: من عادى يل  

، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا،  فل حىت ُأحبَّه يتقر ب إيلَّ ابلنوا 
تعاذين أُلعيذن ه، وما ترد دت عن شيء أان فاعله ترد دي عن نفس  س ا له اليت ميشي هبا، وإن سألين أُلعطين ه، ولئن  ورج 

 «.  ره املوت، وأان أكره مساءته املؤمن يك 
ال ينظر إال  إىل ما  واملعىن أنه إذا كان ولياً لِلَّ عز وجل فالِلَّ حيفظه وُيسد ِّده، ويُوف ِّقه حىت ال يسمع إال  إىل ما يرضي مواله، و 

، وال متشي قدماه إال  إىل الطاعات، فهو ُموفَّق مُ حيبه مواله، وال تبطش يداه     سد د ُمهتٍد ُمْلَهم من املوىل إال  فيما يرضي الِلَّ
ى:  وهو الِلَّ عز وجل ، وهلذا فس ر هذا احلديث هبذا أهل العلم كابن تيمية وغريه؛ وألنه جاء يف رواية احلديث رواية أخر 

، فيوفقه الِلَّ لألعمال  لِلَّ لعبده ، وأتييده، وإعانته هذا يدل على نصرة ا ،    « »فيب يسمع، ويب يُبصر، ويب يبطش ويب.. ميشي 
 اليت يباشرها هبذه األعضاء، ويعصمه عن مواقعة ما يكره الِلَّ عز وجل . 

نفسهم, وخذهلم ووكلهم اىل رعاية من تولوهم ممن ليس عنده  م ملا تولوا غري وليهم ,والهم هللا ما تولوا أل أما الذين كفروا فإهن 
 وهم وأشقوهم. نفع وال ضر فأضل 

مر  ن يتسمى ابلويل وهو يف حقيقة األ هللا أولياء الشيطان من أصحاب البدع والقبور واألضرحة .... مم   ومثلهم من أشرك مع 
 . من أولياء الشيطان 

الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُون  .  إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُون }أَال  : يف قوله تعاىل   هللا مذكورة   صفات أولياء 

 . [ 63-62{]يونس: 

   التقوى   / 2               االميان /  1
 دعياً. م   عد يُ   وإال   الصفتني   تلك   وجود   من   البد   هللا   أولياء   من   أنه   ادعى   فمن 
 ن ووالدينا وأزواجنا وذرايتنا ومن حنب آمني. زبه الفائزي نا هللا وإايكم من أوليائه املتقني وح جعل 
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 -أمساء هللا احلسىن:   من 
 املوىل   -9١

 .   [ 78}فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِري{]احلج: ورد يف الكتاب يف أكثر من موضع:  

لكل شيء سبحانه هلذا   و هو املأمول منه النصر واملعونة ألنه هو املالك املوىل فهو الرب وامللك والسيد  وهللا هو
 م املعىن .جاء بعد نعم املوىل نعم النصري لتالز 

سبحانه  فقال    ، هبذا االسم   عز وجل وهو الذي مسى نفسه    ،      ﴾ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي﴿ :  عز وجل   الِلَّ قال  

سبحانه  وقال الِلَّ  ,   [ 78لَى وَنِعْمَ النَّصِري{]احلج: بِاللَّهِ هُوَ مَواْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْ اةَ وَاعْتَصِمُوا  }فَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَ   : وتعاىل 

 .  [ 40}وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْالَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِري{]األنفال:   : وتعاىل 

ع )املوىل( اسم يقع على مج   
ُ
نعُم، وامل

ُ
، واملالُك، والسَّيُد، وامل ، والتابُع،  اعة كثرية، فهو: الربُّ حبُّ

ُ
تُِّق، والناصُر، وامل

هُر، والعبُد، واملنعُم عليه، وأكثرها قد جاء يف احلديث، فيضاف كل واحٍد إىل ما واجلاُر،   وابُن العم، واحلليُف، والص ِّ
فالَواليُة أو قام به فهو موالُه، وَوليُُّه، وقد ختتلف مصادر هذه األمساء: فيه، وكل من ويل أمراً    يقتضيه احلديث الوارد 

ع   -ابلفتح    -
ُ
 تِّق.يف النسب، والنصرة وامل

عتق، واملواال من واىل القوم.   -ابلكسر   -والوِّالية  
ُ
 يف اإلمارة، والَوالءُ امل

، فالِلَّ عز وجل هو    ائهم، فنعم املوىل ونعم النصري والِلَّ سبحانه وتعاىل هو موىل الذين آمنوا، وهو سيدهم وانصرهم على أعد 
ر الذي يتوىل    الذي ينصرهم، ويدفع    ( َوِنْعمَ النَِّصرُي )   هلم منافعهم الدينية والدنيوية   عباده املؤمنني، ويوصل إليهم مصاحلهم، ويـَُيس ِّ

ن كان الِلَّ عليه فال عِّز  له وال قائمة  كيد الفجار وتكالب األشرار، ومن كان الِلَّ مواله وانصره فال خوف عليه، وم عنهم  
ملوىل ملن توال ه فحصل له مطلوبه، ونعم النصري ملن  نه هو موىل املؤمنني فيدبرهم حبسن تدبريه فنعم ا . فالِلَّ سبحا   تقوم له 

، ومن دعاء    [ 150]آل عمران:}بَلِ اللّهُ مَوْالَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِين{ قال الِلَّ عز وجل:  استنصره فدفع عنه املكروه«، و 

 [ 286ا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين{]البقرة: }أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَ الِلَّ عنهم بقوله:  املؤمنني لرهبم تبارك وتعاىل ما أخرب  

  عز وجل:   . وقال   ْلنا، وأنت املستعان، وعليك التكالن، وال حول وال قوة لنا إال بك ، أي أنت ولينا وانصران وعليك توكَّ 

  . وقال:   [4وَ مَوْالَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ{]التحريم: ا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُ }إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ 

 .   [2وَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم{]التحريم: رَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْالَكُمْ وَهُ }قَدْ فَ 
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الُعزى وال ُعزى لكم فقال: )قولوا الِلَّ  عليه وسلم الصحابة حينما قال هلم أبو سفيان لنا وقد أرشد النيب صلى هللا 
 (.موالان وال موىل لكم

 3039والان وال موىل لكم( البخاري/ وقد ثبت اسم املوىل يف السنة الصحيحة ) قولوا م 
 ر؟  صح إطالق موالان على البش فهل ي 

 : الشيخ ابن ابز رمحه هللا  قال    
موالان أوىل؛ ألنه جاء يف بعض األحاديث النهي عن ذلك، وجاء يف بعضها يف حق العبد وليقل: سيدي    نعم ترك 

ترك ذلك، فال يقل:    يقوله لسيده، وإال فاألفضل واألحوط   وموالي، فاألوىل واألحوط للمؤمن أال يقوهلا إال إذا كان مملوًكا 
 وال يقل: موالي. سيدي  

أنت سيدان قال: السيد هللا تبارك وتعاىل، اي أيها الناس! قولوا بقولكم أو بعض قولكم  :  ملسو هيلع هللا ىلص وملا قال بعض الصحابة للنيب  
مع أنه عليه    زليت اليت أنزلين هللا عز وجل ، وال يستهوينكم الشيطان أان حممد عبد هللا ورسوله ما أحب أن ترفعوين فوق من 

وال فخر هذا معروف، وبعد وفاته ال أبس أن يقال:  أنه قال: أان سيد ولد آدم    ملسو هيلع هللا ىلص لد آدم، فقد صح عنه  السالم هو سيد و 
هو سيدان؛ ألنه غري خماطب هبا عليه الصالة والسالم بعد وفاته، وإذا قيل: هو سيد ولد آدم أو سيدان حممد ال أبس  

 بذلك. 
حق غريه  يف حقه قد توجد يف    ملسو هيلع هللا ىلص ن العلة اليت قاهلا النيب  ل: اي سيدي فينبغي ترك ذلك؛ أل أما الشخص اللي خياطب يقا 

فقد جير هذا إىل الغلو يف الشخص، وقد يضره هو أيًضا فيعجب بنفسه ويتكرب فال ينبغي أن يستعمل معه أنت سيدان  
ذا هو اللي  مسه أو بكنيته، ويكفي ذلك، ه  فالن، أو اي فالن، بلقبه أو اب وأنت موالان بل يستعمل معه شيًئا آخر اي أاب 

 ينبغي للمؤمن. 
بين فالن، فال أبس كما يقال: فالن سيد متيم، فالن سيد قحطان، فالن سيد قريش، يعين:    أما إذا قيل: فالن سيد 

يسأل الناس    يظة قال: قوموا إىل سيدكم، وكان لـسعد بن معاذ ملا جاء للحكم يف بين قر   ملسو هيلع هللا ىلص رئيسهم وكبريهم، مثلما قال النيب  
حق احلسن رضي هللا عنه: إن ابين هذا سيد احلسن  سيد بين فالن، من سيد، يعين من رئيسهم، وقال يف  يسأل القبائل من  

ذا؛  بن علي رضي هللا تعاىل عنه، فهذا ال أبس به إمنا املكروه أن خياطب هبا أن يقول: أنت سيدان أو اي سيدي، خياطب هب 
ذاك    ملسو هيلع هللا ىلص   سب القائل شيًئا من الذل والغلو، وهلذا كره النيب رتفع والعجب والتعاظم، وقد يك ألن هذا قد يكسبه شيء من ال 

 من الناس وهو عليه الصالة والسالم معصوم أن يرضى ابلشرك عليه الصالة والسالم، لكن خاف عليهم من الغلو. 
D9%82%D9%88%D9%84-https://binbaz.org.sa/fatwas/18132/%D8%AD%D9%83%D9%85%-رابط الفتوى:    

%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7 

https://binbaz.org.sa/fatwas/18132/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7
https://binbaz.org.sa/fatwas/18132/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7
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 -ء هللا احلسىن: من أمسا 
   احليِ   -9٢
 القيوم   -9٣

،   [ 255)اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( ]البقرة:    ثالثة مواضع، أوهلا يف آية الكرسي ومها امسان وردا يف القرآن مقرتنني يف

  ، والثالث يف سورة طه:  [ 2  -  1الْحَيُّ الْقَيُّومُ( ]آل عمران:  ا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  ( اللَّهُ لَ 1)امل )  والثاين يف أول سورة آل عمران:

 . [111لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ( ]طه:    )وَعَنَتِ الْوُجُوهُ 

وامسه تبارك وتعاىل: "احلي " فيه إثبات احلياة صفًة هلل، وهي حياٌة كاملة ليست مسبوقًة بعدم، وال يلحقها زواٌل 
كمال صفاته سبحانه من علمه، ومسعه،  ربُّنا وتقد س عن ذلك، حياة تستلزم  يعرتيها نقٌص وعيب جلَّ  وفناء، وال

ه، وإرادته، ورمحته، وفعله ما يشاء، إىل غري ذلك من صفات كماله، وَمن هذا شأنه هو الذي  وبصره، وقدرت
 ، أمَّا احلي [ 58يَمُوتُ( ]الفرقان:    ى الْحَيِّ الَّذِي لَا )وَتَوَكَّلْ عَلَ يستحق أن يُعبد ويركع له ويسجد، كما قال هللا تعاىل: 

د الذي ليس به حياة أصالً، فكل  هؤالء ال يستحقون من الذي ميوت، أو امليت الذي هو ليس حبي، أو اجلما 
 هلا هو هللا احليُّ الذي ال ميوت. العبادة شيئاً، إذ املستحق  

 . [65 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ( ]غافر:   مُخْلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ   )هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ   قال هللا تعاىل:
كان من دعائه صلى هللا عليه وسلم: "اللهم لك أسلمُت، وبك آمنُت، وعليك توكلُت، وإليك أنبُت، وبك   وقد

وت، واجلنُّ واإلنس ميوتون"  ، أنت احليُّ الذي ال ميخاصمُت، اللهم إين أعوذ بعزَّتك، ال إله إال أنت أن ُتضلَّين
 ه.متفق علي

يُّومية صفًة هلل، وهي كونه سبحانه قائماً بنفسه مقيماً خللقه، فهو اسم وامسه تبارك وتعاىل "القيُّوم" فيه إثبات القَ 
 دالٌّ على أمرين:

اءُ إِلَى  أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَ   )يَا   ، كما قال سبحانه:األول: كماُل غىن الرب ِّ سبحانه، فهو القائم بنفسه، الغينُّ عن خلقه

 . [ 15لْحَمِيدُ( ]فاطر:  اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ا 

 ويف احلديث القدسي : "إنكم لن تبلغوا َضر ِّي فتضروين، ولن تبُلُغوا نفعي فتنفعوين" رواه مسلم.
  عنهم من كل ِّ وجه. تاج إليهم يف شيء، غينٌّ وغناه سبحانه عن خلقه غىًن ذايتٌّ ال حي

ته سبحانه، ومجيع املخلوقات فقرية إليه، ال غىن هلا  ته وتدبريه هلذه املخلوقات، فهو املقيم هلا بقدر الثاين: كمال قدر 
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ز  عنه طرفة عني، فالعرش والكرسي والسموات واألرض، واجلبال واألشجار، والناس واحليوان؛ كلها فقرية إىل هللا ع
 ، وقال تعاىل:  [33اءَ قُلْ سَمُّوهُمْ( ]الرعد:  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَ )أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ    وجل، قال هللا تعاىل:

،   [ 41اطر:  إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا( ]ف    أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ )إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ 
 ، واآلايت يف هذا املعىن كثرية.  [25تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ( ]الروم:  )وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ   وقال تعاىل:

يهما مدار األمساء احلسىن، ين األمساء احلسىن، وعل ومما تقدَّم يُعلم أن هذين االمسني "احلي  القيوم" مها اجلامعان ملعا
 راجعة إىل هذين االمسني.جع معانيها مجيعها؛ إذ مجيع صفات البارئ سبحانه وإليهما تر 

فاحليُّ: اجلامع لصفات الذ ات، والقيوم: اجلامع لصفات األفعال، فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم 
اإلماتة وحنوها راجعة إىل امسه ية كاخللق والرزق واإلنعام واإلحياء و حلي"، وصفات هللا الفعل وحنوها راجعة إىل امسه "ا

لقاً ورزقاً وإحياًء وإماتًة وتدبرياً، فرجعت األمساء احلسىن كلُّها إىل هذين داللته أنه املقيم خللقه خَ  القيُّوم؛ ألن من
 دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.األعظم الذي إذا  االمسني، ولذا ذهب بعض أهل العلم إىل أهنما اسم هللا 

  االسم األعظم.ان االمسان يف أكثر األحاديث اليت فيها إشارة إىلوقد ورد هذ
نٌة جلميع صفات الكمال مستلزمٌة هلا، وصفة القيُّ  ومية متضمنة  قال ابن القي ِّم رمحه هللا: "فإن صفة احلياة متضم ِّ

و اسم احلي الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى ه ن اسم هللا األعظمجلميع صفات األفعال، وهلذا كا
 القيوم".

األعظم يف هاتني اآليتني: آية الكرسي، وفاحتة آل عمران؛ الشتماهلما على صفة احلياة  وقال رمحه هللا: "اسم هللا 
 املتضمنة  جلميع الصفات، وصفة القيومية املتضمنة جلميع األفعال".

 ل العلم يف داللتها.صوص الواردة يف ذكر االسم األعظم، وكالم أهيما مضى إيراد النوقد سبق ف
هللا عن عظيم أثر الدعاء هبذين االمسني، وال سيما يف دفع ما ينتاب اإلنسان من كرب وقد حتدث ابن القي ِّم رمحه  

 أو همٍ  أو شدَّة. 
ذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة احلياة  أستغيث" يف دفع ه قال رمحه هللا: "ويف أتثري قوله: "اي حيُّ اي قيوم برمحتك 

 ية متضمنة جلميع صفات األفعال.منة جلميع صفات الكمال مستلزمة هلا، وصفة القيوممتض
وهلذا كان اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم "احلي القيوم"، واحلياة التامة 

وال حزن وال شيء من  كملت حياة أهل اجلنة مل يلحقهم همٌّ وال غمآلالم، وهلذا ملا  تضاد مجيع األسقام وا
ابألفعال، وتنايف القيومية، فكمال القيومية لكمال احلياة، فاحلي  املطلق التام احلياة ال  اآلفات، ونقصان احلياة تضر 

ة والقيومية له أتثري يف إزالة ما  التوسل بصفة احلياة، فتفوته صفة الكمال البتة، والقيوم ال يتعذَّر عليه فعل ممكن البت  
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لقيوم" أتثرياً خاصاً يف إجابة الدعوات وكشف ياة ويضر ابألفعال ... واملقصود أن السم "احلي ايضاد احل
 الُكرابت.

ا هُوَ الرَّحْمَنُ  دٌ لَا إِلَهَ إِلَّ )وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِ ويف "السنن" و"صحيح أيب حامت" مرفوعاً: "اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني: 

"، قال الرتمذي:    [ 2  -  1إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( ]آل عمران:  ( اللَّهُ لَا  1)امل )   ، وفاحتة آل عمران: [ 163  الرَّحِيمُ( ]البقرة: 
 حديث صحيح. 

أبن لك احلمد اللهم إين أسألك  ويف "السنن" و"صحيح ابن حبان" أيضاً من حديث أنس: أن رجالً دعا فقال:
 قيُّوم. فقال النيب صلى هللا عليه السموات واألرض، اي ذا اجلالل واإلكرام، اي حي اي ال إله إال أنت املنان، بديع 

 وسلم: "لقد دعا هللا ابمسه األعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
 أنس ابن مالك رضي هللا عنه قال: كان النيب "جامعه"  من حديث ويؤكد ما قر ره رمحه هللا ما رواه الرتمذي يف

  اي قيُّوم برمحتك أستغيث". صلى هللا عليه وسلم إذا كَربه أمٌر قال: "اي حيُّ 
)وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ  وكلُّ ذلك يدلُّ على عظم شأن هذين االمسني وجاللة قدرمها وما يقتضيانه من الذل واخلضوع 

 . [ 111مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا( ]طه:  ومِ وَقَدْ خَابَ  الْقَيُّ 
 آمني .ومن حنب فيك رفة عني وال أقل من ذلك حي اي قيوم  برمحتك استغيث فال تكلين إىل نفسي طاللهم اي 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الرؤوف   -9٤

 وقد ورد هذا االسم يف عشر آايت من القرآن الكرمي أييت ذكرها.
نيا، ولبعضهم يف : "أعلى معاين الرمحة، وهي عامة جلميع اخللق يف -هللاكما قال ابن جرير رمحه   -فة" و"الرَّأ الدُّ

 وعباده املتقون. منون، اآلخرة". وهم أولياؤه املؤ 
  أن ختم اآلايت القرآنية أبمساء هللا :33  من القواعد املفيدة اليت قرَّرها أهُل العلم يف ابب فقه أمساء هللا احلسىن

ختمت به اآلية، وأتمُّل ذلك من حلكم املذكور فيها له تعلُّق بذلك االسم الكرمي الذي احلسىن يدلُّ على أن ا
 بد على فقه أمساء هللا احلسىن.أعظم ما يعني الع

هذا االسم يف القرآن الكرمي، وتنبيه على دالالته من خالل سياق اآلايت اليت  وفيما يلي عرٌض ملواضع ذكرِّ 
 ختمت به. 

أي: ال ينبغي له وال يليق به أن   ،[ 143 بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]البقرة:  )وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِميَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ قال هللا تعاىل:  
  هللا عليهم ابإلسالم واإلميان أبن   يضيع إميانكم، وهذا من كمال رأفته ورمحته هبم، ويف هذا بشارة عظيمة ملن من  

هلم، ويوفقهم ملا يزداُد به إمياهنم هللا سيحفظ عليهم إمياهنم، فال يضيعه بل حيفظه من الضياع والبطالن، ويتممه 
يقاهنم، فكما ابتدأهم ابهلداية لإلميان فسيحفظه هلم ويتمه عليهم رأفة منه هبم ورمحة، ومَناً منه عليهم ويتمُّ به إ
 وتفضُّاًل.

فقون  ، وهؤالء هم املو [ 207فٌ بِالْعِبَادِ( ]البقرة:  اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُو نَّ )وَمِنْ ال وقال هللا تعاىل:  
لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الويف  أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلباً ملرضاة هللا ورجاءً  من عباده الذين ابعوا

ته ورمحته هبم أن وفقهم لذلك، ووعدهم عليه عظيم الثواب، وحسن املآب، وال فالرؤوف ابلعباد، الذي من رأ
 ز العظيم، فقدوُمهم يوم القيامة على ربٍ  رؤوٍف رحيم. أل عما حيصل هلم من التكرمي وما ينالونه من الفو تس 

وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ  تْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً  لَ)يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِوقال تعاىل: 

 . [30وفٌ بِالْعِبَادِ( ]آل عمران:  نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ 
رهم جوهذا يفيد أن هللا سبحانه مع شدة عقابه وعِّظم نكاله فإنه رؤوٌف ابلعباد، ومن رأفته هبم أن خوَّف العباد وز 

ل لعباده الطرق   رأفًة منه ورمحة سهَّ عن الغي ِّ والفساد، ليسلموا من مغبتها، ولينجوا من عواقبها، فهو جل وعال

 
 ذكرها الشيخ عبدالرزاق البدر في فقه االسماء 33
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 ون هبا اخلريات ورفيع الدرجات، ورأفًة منه ورمحًة حذر عباده من الطرق اليت تفضي هبم إىل املكروهات.اليت ينال
لُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ   الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُ نَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ل )لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى ا وقال تعاىل: 

 . [ 117ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]التوبة:  
يهم ابلتوبة ووفقهم هلا، وقبلها منهم، وثبتهم عليها، ولوال أنه رأف  ل ويف هذا السياق أن من رأفة هللا هبم أن منَّ ع

 هم ملا حصل هلم شيء من ذلك.هبم ورمح 
وَلَكُمْ فِيهَا    * تَأْكُلُونَ   اإلِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِنيٌ * وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا )خَلَقَ وقال تعاىل: 

الِغِيهِ إِالَّ بِشِقِّ األَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]النحل:  لُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَ جَمَالٌ حِنيَ تُرِحيُونَ وَحِنيَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِ 

4  -  7] . 
جل مصاحله ومنافعه، وجعل له فيها دفئاً مبا يتخذه من ألويف هذا أن من رأفة هللا ابإلنسان أن سخر له األنعام 

جعل له فيها مجاالً يف وقت رواحها  ابرها من لباس ومنافع أخرى عديدة، ومنها أيكل، و أصوافها وأشعارها وأو 
هجوعها وسكوهنا، وسخرها له حتمل متاعه إىل البلدان الشاسعة، واألقطار البعيدة وكلُّ ذلك من  وحركتها ووقت

لنا يف هذا الزمان من وسائل النقل ه وفضله ومنَّه مبا سخر ه ورمحته سبحانه، وليتنا نذكر رأفة هللا بنا ورمحتَ ترأف
ة يف مركبها املرحية يف حتركها وتنقلها، اجلميلة يف شكلها ومنظرها، والسريعة يف سريها، ويسر مع احلديثة احلسن

للراحة فيها، ينتقل الناس عليها من مكان إىل مكان، ومن بلد  ذلك طرقها وذلل سبلها، وهيأ كل الوسائل احملققة
 م سلطانه، وسعة جوده وبر ِّه. ة أو تعب، فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه، وعظيإىل بلد بال مشق

مْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ  )أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ األَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُ وقال تعاىل: 

 . [ 47  -  45خُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]النحل:  ( أَوْ يَأ46ْبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ )فِي تَقَلُّ 
بل ميهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون   ويف هذا أن من رأفته سبحانه أنه ال يعاجل العاصني ابلعقوبة،

ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، أبواب التوبة، ويدعوهم إىل اإلقالع عن السيئات، أولياءه، ومع هذا يفتح هلم  
ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات، أفال يستحي اجملرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم هللا عليه انزلة  

 ه وعصيانه. اللحظات، متوالية عليه يف كل األوقات؛ وهو مكبٌّ على إجرامه، متماٍد يف غي ِّ  يف مجيع
ضِ إِالَّ  هَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي األَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى األَرْ }أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ   وقال تعاىل: 

 . [65إِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم{]احلج: بِ 
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فتسخري هللا األرض وما فيها من حيواانت ونبااتت ومجادات، والفلك جتري يف البحر أبمره حتمل الناس وجتاراهتم 
فيها،   رض فتتلف ما عليها، وهتلك منه سبحانه السماء أن تسقط على األإىل حمل، وإمساك وأمتعتهم من حمل

 كل ذلكم من رمحته ورأفته سبحانه ابلعباد. 
كامه  ، قال ذلك سبحانه بعد بيانه ألح[20)وَلَوْال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]النور:  وقال تعاىل: 
 و من رأفة هللا ابلعباد ورمحته هبم. لبيان النافع والشرع احلكيم هاعظه البليغة، ما يفيد أن هذا االعظيمة ومو 
ديد:  فٌ رَحِيمٌ( ]احل مْ لَرَءُو )هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُ وقال تعاىل: 

9 ] . 
بده ورسوله صلى هللا عليه وسلم آايته البي ِّنات، وحججه العطااي واملنن؛ أن نزل على عوهذه أعظم النعم وأجل 

الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة مجيع ما جاء به، وأنه احلق اليقني، ليخرج سبحانه من شاء من عباده  
ته بعباده، ورمحته أبوليائه  الظلمات إىل النور، وهذا من رأفايت واحلكمة من إبرسال الرسول وما أنزل عليه من اآل

 أصفيائه. و 
ذِينَ آمَنُوا  تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غاِلًّ لِلَّ  )وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِاإلِميَانِ وَال وقال تعاىل: 

هللا ورأفته بعباده املؤمنني أن أوثق بينهم عقد اإلميان ورابطة  ، وهذا من رمحة [10( ]احلشر:  بَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رَ 
الد ِّين ووشاج التقوى، وجعل الالحق منهم حمباً للسابق، داعياً له بكل خري، فما أسناها من عطية، وما أجلها من 

 حيم. والان الرؤوف الر منٍة تفضل هبا م
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الوهاب  -9٥

)رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  كرَّر يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع، قال هللا تعاىل:  وهو اسٌم ت

، وقال تعاىل [9الْوَهَّابِ( ]ص:    رَبِّكَ الْعَزِيزِ   )أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ قال تعاىل: ، و [8رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( ]آل عمران:  

الْوَهَّابُ(  )قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ  يف ذكر دعاء نيب هللا سليمان عليه السالم: 

 . [35]ص:  
ب للمبالغة، فاهلل جل وعال وهَّاٌب، يهُب لعباده من عَّال" يف كالم العر والوهَّاب: هو كثري اهلبة واملنَّة والعطية، و"ف

فضله العظيم، ويوايل عليهم الن ِّعم، ويوسَّع هلم يف العطاء، وجيزل هلم يف النَّوال، فجاءت الصفة على "فعَّال" لكثرة  
، ألرض ومقاليد األمورو سبحانه بيده خزائن كل ِّ شيٍء وملكوت السماء وااليه وتنوعه وسعتِّه، وهذلك وتو 

يتصرَّف يف ملكه كيف شاء، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، يعطي من يشاء، ومينع من يشاء، ال مانع ملا 
عطاايه له  ته على عبده متوالية، و أعطى، وال معطي ملا منع، فهو سبحانه يهُب ملن يشاء ما يشاء، وال تزال هبا 

، عت النُّطفة يف الرَّحم، فنعمه وال قبل جيود ابلن   متتالية، يف عطاء دائم، وسخاء مستمر  السؤال، من حني ُوضِّ
وهباته للجنني يف بطن أم ِّه دارَّة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمُّه عطف عليه والديه، ورابه بنعمه حىت يبلغ 

وإذا توفاه   تقوى فهذه أشرف هبة، مدَّة حياته، وإذا كانت حياتُه على اإلميان وال ب يف نعم هللا ومواهبهأشد ه، يتقلَّ 
هللا على ذلك انل من املواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه يف الدنيا مما أعدَّه هللا تعاىل لعباده املؤمنني املتقني،  

 بشر. مما ال عنٌي رأت، وال أذٌن مسعت، وال خطَر على قلب
 من عباده إليه يف طلبها  جه أنبيائه والصاحلنيوجل يف القرآن الكرمي أنواعاً من هباته، وذكر تو وقد ذكر هللا عز 

 ونيلها. 
)وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ  فذكر سبحانه من هباته الرمحة اليت من انهلا انل سعادة الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: 

)رَبَّنَا لَا  ، وقال تعاىل: [53اهُ هَارُونَ نَبِيًّا( ]مريم:  نْ رَحْمَتِنَا أَخَ )وَوَهَبْنَا لَهُ مِ ، وقال تعاىل:  [50( ]مريم:  سَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا لِ 

)أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ  : ، وقال تعاىل[8ل عمران:  تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( ]آ 

 .[ 9ابِ( ]ص:  الْعَزِيزِ الْوَهَّ   رَبِّكَ 

، وقال [ 21)فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِنيَ( ]الشعراء:  وذكر سبحانه من هباته احلكم وامللك، قال تعاىل: 
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نْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي   لِي مُلْكًا لَا يَ )وَهَبْ ، وقال تعاىل:  [ 83صَّالِحِنيَ( ]الشعراء:  مًا وَأَلْحِقْنِي بِال )رَبِّ هَبْ لِي حُكْ تعاىل: 

 . [ 35إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( ]ص:  
قال تعاىل: وذكر سبحانه من هباته املنَّة على العبد ابلزوجة الصاحلة، والذرية الطيبة ما يكون به قرَّة عني اإلنسان، 

)وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  قال تعاىل: ، و [ 43مِنَّا( ]ص:    ا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً )وَوَهَبْنَ

  [ 72ياء:ا صَالِحِني{]األنب سْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُالًّ جَعَلْنَ }وَوَهَبْنَا لَهُ إِ :  ، وقال تعاىل[74وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِنيَ إِمَامًا( ]الفرقان:  

سُلَيْمَانَ نِعْمَ  )وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ  ، وقال تعاىل: [ 90)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ( ]األنبياء:  ، وقال تعاىل:  

 . [ 30ابٌ( ]ص:  الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ 
بكر بن عبد هللا املزين قال: "ما قال  يف كتاب "الشكر"  عنروى ابن أيب الدنيا  واحلمد نفسه هبة حتتاُج إىل محد، 

عبٌد قط: احلمد هلل إال وجبت عليه نعمة بقوله: احلمد هلل، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: احلمد هلل، 
 ز وجل".فجاءت أخرى، وال تنفد نعم هللا ع

نعمة حادثة توجب شكره  عمة من نعمه إالَّ بالذي ال يؤدى شكر ن ولذا قال الشافعي رمحه هللا: "احلمد هلل
 عليها". 

فاحلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حيبُّ ربُّنا ويرضى، محداً ال ينقطع وال يبيد وال يفىن عدد ما محده  
 ن  فضاًل، بيده األمر يف اآلخرة واألوىل.احلامدون، له احلمد شكراً، وله امل

 جعلنا للمتقني إماما آمني .ني واذرايتنا قرة أعهب لنا من أزواجنا و ربنا 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 اْلرَبِ  -96

،  [ 28بَرُّ الرَّحِيمُ( ]الطور:  )إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْ وقد ورد يف القرآن الكرمي يف موضع واحد، وهو قوله تعاىل: 
ومن ِّه وعطائه، فهو موىل النعم، واسع العطاء، دائم اإلحسان، مل يزل  أبسرها بربه  ذي مشل الكائنات ومعناه: أي: ال

والعطاء موصوفاً، وابملن ِّ واإلحسان معروفاً، تفضل على العباد ابلنعم السابغة، والعطااي املتتابعة،   لربوال يزال اب
 املتتابع، والعطاء املدرار.  لواسع والنوالحانه ذو الكرم اء املتنوعة، ليس جلوده وبره وكرمه مقدار، فهو سب واآلال

 سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص.  وبرُّه
َع اخللق كلهم، فما من شخص إال وسعه منٌّ هللا تعاىل وفاض عليه إحسانه، قال تعاىل:  فالعام: وَ  ي  )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ سِّ

، وهذا التكرمي [ 70هُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً( ]اإلسراء:  وَرَزَقْنَا رِ  آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ 
ه مسعاً وبصراً وفؤاداً،  يدخل فيه خلق اإلنسان على هذه اهليئة احلسنة والصورة اجلميلة، والقامة الطيبة، وجعل ل

وأيكل بيده، وغريه من احليواانت ميشي على أربع، وأيكل بفمه، وخصه  على رجليه، باً  وجعله ميشي قائماً منتص
 أبنواع من املطاعم واملشارب واملالبس، إىل غري ذلك مما خص به بين آدم وكرمهم به. 

ن يهم لطاعة رب العاملني، ونيل ما يرتتب على ذلك مواخلاص: هو هدايته من شاء منهم هلذا الدين القومي، وتوفق
، أي: يف دورهم الثالثة: يف الدنيا،  [ 13)إِنَّ األَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ( ]االنفطار:  دنيا واآلخرة، كما قال تعاىل:  سعادة يف الال

 ستقصائه. والربزخ، ويوم القيامة، وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر ال ميكن حصره، وال سبيل إىل ا
يريد هبم العسر، يتقبل منهم القليل من العمل، ويثيب عليه  اليسر، وال هبم فمِّن بر ِّه هبم أنه تبارك وتعاىل يريد 

الثواب الكثري، ويعفو عن كثري من سيئاهتم، وال يؤاخذهم جبميع جناايهتم، وجيزيهم ابحلسنة عشر أمثاهلا،  
سيئة، فعن ابل ا، ويكتب هلم اهلم ابحلسنة، وال يكتب عليهم اهلمويضاعف ملن يشاء، وال جيزي ابلسيئة إال مثله

فلم يعملها ُكتبت له حسنة،  يب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من همَّ حبسنة أ
عملها  كتب، وإن حبسنة فعملها ُكتبت له عشراً إىل سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئٍة فلم يعملها مل تُ  مَّ ومن ه

 . ُكتبت"، رواه مسلم
)قُلْ يَا  والتوبة واألوبة إليه مهما كثرت الذنوب وتعددت اآلاثم، قال تعاىل:  واب اإلانبةه أبومن بر ِّه بعباده فتح

 . [53:  لزمر مِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( ]ا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَ 
احلديث القدسي يقول تعاىل: "اي ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أابيل، اي  ويف 
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 ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أابيل، اي ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض
 .  غفرة"ا مخطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراهب

بر ِّهِّ هبم معاملتهم ابلصفح والعفو وسرت الذنوب والتجاوز عنها، فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت  ومن
ب كذا؟ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن هللا يدين املؤمن فيضع عليه كنفه، ويسرته، فيقول: أتعرُف ذن

ورأى يف نفسه أنه هلك قال هللا: سرتهتا عليك يف  ره بذنوبها قرَّ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حىت إذ
)هَؤُالءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى  الدنيا، وأان أغفرها لك اليوم، فيعطي كتاب حسناته، وأما الكافر واملنافق فيقول األشهاد:  

 .  " متفق عليه [ 18هِ عَلَى الظَّالِمِنيَ( ]هود:  رَبِّهِمْ أَال لَعْنَةُ اللَّ 
د هلذا الرب العظيم من سيده ومواله انفع له غاية النفع؛ إذ به يعرف عزة هللا يف قضائه، وبره يف سرته،  ومطالعة العب

اإلقبال  وحلمه يف إمهاله، وكرمه يف تيسريه لعبده التوبة واإلانبة، وفضله يف مغفرته، وهذا يسوق العبد إىل ُحسن
 رجاء وطمعاً. ، على مواله خضوعاً وتذلاًل، رغباً ورهباً 

قال ابن القي ِّم رمحه هللا: " ... يعرف بر ه سبحانه يف سرته عليه حال ارتكاب املعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء  
عن كمال غناه   كان   لفضحه بني خلقه فَحذُِّروه، وهذا من كمال بر ِّه، ومن أمسائه: "الرب "، وهذا الرب من سي ِّده

ذه املنة ومشاهدة هذا الرب واإلحسان والكرم، فيذهل عن ذكر غل مبطالعة هيشتنه، وكمال فقر العبد إليه، فع
اخلطيئة، فيبقى مع هللا سبحانه، وذلك أنفع له من االشتغال جبنايته، وشهود ذل معصيته، فإن االشتغال ابهلل 

 قصد األسىن". والغفلة عما سواه هو املطلب األعلى وامل
يفرح بتوبة التائبني وإانبة املنيبني، ففي "صحيح مسلم" من   -ع كمال غناه م -ومن عظيم بر ِّه بعباده أنه سبحانه 

حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "هلل أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حني 
جرة منها، فأتى ش َس ض فالة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيِّ يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة أبر 

فاضطجع يف ظل ِّها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو هبا قائمة عنده، فأخذ خبطامها مث قال من شدة  
 الفرح: اللهم أنت عبدي وأان ربُّك، أخطأ من شدة الفرح". 

شوقاً لب طمأنينة و القواإلعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من أعظم ما ُيكسب  وهلذا الفرح شأٌن ال ينبغي للعبد إمهاله
وأكرم األكرمني، وأرحم إىل هللا وهلجا بذكره وشهوداً لربه ولطفه وكرمه وإحسانه، وأنه سبحانه أجود األجودين 

 الرامحني.
سب ما قاموا به من الرب، وحيب ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الرَبَّ سبحانه حيب أهل الربِّ ِّ، فيقرب قلوهبم منه حب

والفالح والرفعة يف الدنيا واآلخرة، والرب أصله التوسع يف فعل اخلريات، وأمجع  عليها ابهلدى زي أعمال الرب، فيجا
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مَالئِكَةِ  الْ  مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَ )لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ اآلايت خلصاله قوله تعاىل: 

السَّائِلِنيَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالةَ وَآتَى  الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنيَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ وَ 

ي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِنيَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ(  ابِرِينَ فِ لصَّ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَا الزَّكَاةَ  

 . [177]البقرة:  

، قال قتادة  [192يمٌ( ]آل عمران:  هَ بِهِ عَلِ للَّ بُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ا )لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِوقال هللا تعاىل:  
 رمحه هللا: "لن تنالوا بر ربكم حىت تنفقوا مما يعجبكم وما هَتَوْوَن من أموالكم". 

 .ده ما ال حنتسب، إنه مسيع جميبأهلمنا هللا مجيعاً رشد أنفسنا، ورزقنا من فضله وبره وجو 
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 -من أمساء هللا احلسىن: 

 ض  ر واأل نور السموات -97
)اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاألَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ    وقد ورد هذا االسم يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  رْقِيَّةٍ وَال غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  شَ دُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ ال  فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَ 

 . [35مٌ( ]النور:  لِي نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ 
أبن له نوراً مضافاً إليه،  لنصوص الواردة يف هذا الباب تسمية الرب سبحانه نوراً، وا وقد أفادا هذا النص وغريه من

 السموات واألرض، وأبن حجابه نور، فهذه أربعة أنواع:  وأبنه نورُ 
 األول: إطالقه عليه سبحانه امساً. 

إىل وجهه كقوله يف  ف ليه حياته ومسعه وبصره وسائر صفاته، واترة يضا الثاين: إضافته إليه وصفاً، كما يضاف إ
 . [69)وَأَشْرَقَتْ األَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا( ]الزمر:  ف إىل ذاته كقوله تعاىل: احلديث: "أعوذ بنور وجهك"، واترة يضا

 . رْضِ( )اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاألَ الثالث: إضافة نوره إىل السموات واألرض، كقوله: 
وجهه ما  حلديث الصحيح: "حجابه النُّور، لو كشفه ألحرقت ُسُبحاتُ ا ور، كما يفالرابع: ذكُر أن حجابه الن  

 انتهى إليه بصرُه من خلقه".
 قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا يف كالم جامع له يف بيان معىن هذا االسم، وتوضيح مدلوله: 

 ى نوعني:"النُّور من أوصافه تعاىل عل 
ي ، وهو ما اتصف به من النور  وجهه  حاُت لعظيم، الذي لو كشف احلجاب عن وجهه ألحرقت ُسبُ ا نور حس ِّ

ونور جالله ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا النور ال ميكن التعبري عنه إال مبثل هذه العبارة النبوية املؤدية للمعىن 
قرار يعطيهم الرب حياة  الى هلا، ولوال أن أهل دار ت لنور وجهه لو تبدَّ العظيم، وأنه ال تطيق املخلوقات كلها الثبو 

كنوا من رؤية الرب العظيم، ومجيع األنوار يف السموات العلوية كلها من نوره، بل  كاملة، ويعينهم على ذلك ملا مت
فنور العرش والكرسي   من نوره،  -ُتها ال يعلمها إال هللا عَ وسَ  -نور جنات النعيم اليت عرضها السموات واألرض 

 نور الشمس والقمر والكواكب.ن واجلنات من نوره، فضالً ع 
عنوي، وهو النور الذي نوَّر قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه ومالئكته، من أنوار معرفته وأنوار  والنوع الثاين: نوره امل

نعوت جالله، وما اعتقدوه من صفات  حمبته، فإن ملعرفته يف قلوب أوليائه املؤمنني أنواراً حبسب ما عرفوه من 
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ظم املعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، من أوصافه له أتثري يف قلوهبم، فإن معرفة املوىل أع صفمجاله، فكل و 
 العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها.  ذاوالعلم النافع كله أنوار يف القلوب، فكيف هب

جهاته من األنوار املتنوعة وفنون  و  بته واإلانبة إليه، فهنالك متتلئ أقطار القلبفكيف إذا انضم إىل هذا نور حم
  احلسن والنعيم.اللذات املتشاهبة يف

 فمعاين العظمة والكربايء واجلالل واجملد متأل قلوهبم من أنوار اهليبة والتعظيم واإلجالل والتكبري. 
 بة والود والشوق.ومعاين اجلمال والرب واإلكرام: متألها من أنوار احمل

حسان، وأنوار الشكر واحلمد د واللطف: متأل قلوهبم من أنوار احلب النامي على اإلو ومعاين الرمحة والرأفة واجل
 أبنواعه والثناء. 

التحبب، وأسرار التودُّد، وحرية التعلق التام ابهلل   التقرُّب، وسناءِّ  ومعاين األلوهية: متألها من أنوار التعبد، وضياءِّ 
 ابألغيار كلها.  قهبة ورهبة، وطلبا وإانبة، وانصراف القلب عن تعل رغ

ومعاين العلم واإلحاطة والشهادة والقرب اخلاص: متأل قلوهبم من أنوار مراقبته، وتوصلهم إىل مقام اإلحسان الذي  
 كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك. هو أعلى املقامات كلها، أن تعبد هللا  

إذا تنوعت وتواردت على القلوب  يف ن نعوت الرب يكفي يف امتالء القلب من نوره، فكفكل معىن ونعت م
)مَثَلُ نُورِهِ  الطاهرة الزكية الذكية، وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا املثل عليها، وهو قوله:  

مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَال غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ    هَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ صْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِ 

 . [35نْ يَشَاءُ( اآلية ]النور:  زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَ 
املؤمنني مثل هذا النور الذي مجع مجيع   وب نور اإلميان ابهلل، وبصفاته وآايته مثله يف قل وهذا النور املضروب هو 

األوصاف اليت فيها زايدة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد، وقد دعا صلى هللا عليه وسلم حلصول هذا النور 
يين نوراً، وعن مشايل نوراً، ومن فوقي نوراً،  يف قليب نوراً، ويف مسعي نوراً، ويف بصري نوراً، وعن ميفقال: "اللهم اجعل 

 ن حتيت نوراً، اللهم اجعلين نوراً" متفق عليه. وم
وقد حذ ر ابن القيم رمحه هللا من اغرتار من اغرت من أهل التصوف الذين مل يفرقوا بني نور الصفات وبني أنوار  

هلا ت ألن  العبادامل والحت أنوار التعبد يف قلوهبم املعارف فإهنم ملا أتهلوا وتعبدوا من غري فرقان وعلم كااإلميان و 
أنوار يف القلوب، فظن وا هذا النور هو نور الذات املقدسة، فحصل منهم من الشطح والكالم القبيح ما هو أثر هذا 

 االغرتار والضالل.  اجلهل و
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ني النور املخلوق احلسي منه واملعنوي،  ن والفرقان فإهنم يـَُفر ِّقون بني نور الذات والصفات، وبوأما أهل العلم واإلميا 
أن نور أوصاف الباري مالزم لذاته ال يفارقها، وال حيل  مبخلوق، تعاىل الِلَّ عما يقول الظاملون علواً كبرياً.  ن  فيعرتفو 

 األسباب واملعاين القائمة هبا.  وأما النور املخلوق فهو الذي تتصف به املخلوقات حبسب  
، وحصل له فرقان يـَُفر ِّق به بني احلق والباطل، اءانه أانر الِلَّ قلبه، فانكشفت له حقائق األشيواملؤمن إذا َكُمَل إمي

وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على اخلري علماً وعماًل، وانكشفت عنه الشبهات القادحة يف العلم 
كالمه نوراً، وعمله نوراً، والنور حميط به من الشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، وكان قلبه نوراً، و واليقني، و 

 اته. جه
والكافر، أو املنافق، أو املعارض، أو املعرض الغافل كل هؤالء يتخب طون يف الظلمات، كل له من الظلمة حبسب 

 .  ما معه من موادها وأسباهبا، والِلَّ املوفق وحده
 ابن سعدي رمحه هللا: ومىت امتأل القلب من هذا اته قال الشيخفمن أمتأل قلبه نوراً ظهر ذلك يف وجهه وتصرف

لنور فاض على الوجه، فاستنار الوجه، وانقادت اجلوارح ابلطاعة راغبة، وهذا النور الذي يكون يف القلب هو ا
 عليه وسلم: "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، الذي مينع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النيب صلى هللا

 يشرهبا وهو مؤمن" متفق عليه. نيق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حوال يسر 
 .   فأخرب أن وقوع هذه الكبائر ال يكون وال يقع مع وجود اإلميان ونوره"  اهـ

 م العظيم، ويتضح مدلوله.وهبذا التقرير الوايف، والبيان البني يظهر معىن هذا االس
مه نوراً، ودار كرامته لعباده نوراً  كالبحانه وصفاته كان دينه نوراً، ورسوله نوراً، و هذا؛ وملا كان النور من أمسائه س 

يتألأل، والنور يتوقد يف قلوب عباده املؤمنني، وجيري على ألسنتهم، ويظهر على وجوههم، ويتم تبارك وتعاىل عليهم 
أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ    ا دِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ )نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْ القيامة، كما قال سبحانه:   هذا النور يوم

 . [8شَيْءٍ قَدِيرٌ( ]التحريم:  
 :  536هللا /ومن األدعية الواردة كما جاء يف األدب املفرد وصححه األلباين رمحه 

،   نورًا ، و حتيت نورًا قيفو ، و  نورًا ، و عن يساري نورًا ، و عن مييين ا نورً  مسعي يف ، و نورًا قليب يف اجعلْ  اللهم 
مسعي ،   يف نورًا يل اجعلْ  ، و قليب يف نورًا يل اجعلْ  اللهم نورًا ، و أعظِّْم يل نورًا ، و خلفي نورًا و أمامي

من بني يديَّ ،   نورًا يل جعلْ ا  عن مشايل ، و نورًا  عن مييين ، و  نورًا يل اجعلْ  بصري ، و يف نورًا يل اجعلْ  و
 . نورًا ، و زِّْدين نورًا ، و زِّْدين نورًا وزِّْدين ، من خلفي نورًا  و
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 -من أمساء هللا احلسىن: 
 الرمحن   -98
 الرحيم  -99

ثُمَّ  ) ، وقال: [5)الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( ]طه:  ومها امسان جليالن كثر ورودمها يف القرآن الكرمي، قال تعاىل: 

)رَبِّ  ، وقال:  [45)إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ( ]مريم:  ، وقال: [59لفرقان:  ]ا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ(  

 . [ 2  -  1نَ( ]الرمحن:  ( عَلَّمَ الْقُرْآَ 1)الرَّحْمَنُ )، وقال: [ 37السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ( ]النبأ:  

 والرب , واحلن ان , واملن ة , والرأفة , واللطف , أخص ابسم ) الرمحن (.  , وصفات اإلحسان , واجلود 

، أو مقروانً ابسم "الرمحن" كما  [43)وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِنيَ رَحِيمًا( ]األحزاب:  "الرحيم" إما مقيداً كقوله: وغالب جميء امسه 

 . )التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( و  )الْبَرُّ الرَّحِيمُ( و   )الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( و  مِ( ي )الْعَزِيزِ الرَّحِالبسملة، أو ابسم آخر حنو:  يف سورة الفاحتة و 

ين االمسني شأٌن كبري ومكانة عظيمة؛ فهما االمسان اللذان افتتح هللا هبما أمَّ القرآن، وجعلهما عنوان ما أنزله  وهلذ
هبا كتابه نيبُّ هللا سليمان عليه السالم، وكان    تحوضمنهما الكلمة اليت ال يثبت هلا شيطان، وافت من اهلدى والبيان،

 وسلم عند افتتاح كل ِّ سورٍة من القرآن. جربيل ينزُل هبا على النيب صلى هللا عليه
ة صفًة هلل عز وجل، وقد ورد هذان االمسان مقرتنني يف عد ة مواضع من القرآن، وكلٌّ منهما دالٌّ على ثبوت الرمح

فيه داللٌة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلُّقه مبتعلقاته؛ فالرمحن أي: الذي   نيإال أن اقرتان هذين االمس

لتوبة:  )إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]ا ،  )وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِنيَ رَحِيمًا( وصُفه، والرحيم أي: الراحم لعباده، وهلذا يقول تعاىل: الرمحة 

 ابملؤمنني(. ن  ، ومل جييء )رمحن بعباده( وال )رمح[117

ن صفته الرمحة، والرحيم دالٌّ على والرمحن جاء على وزن )فعالن( الدال على الصفة الثابتة الالزمة الكاملة، أي: م
 تعديها للمرحوم، أي: من يرحم ابلفعل.

ن م  وسعتها، فجميع ما يف العامل العلوي والسفليإن يف هذين االمسني داللة على كمال الرمحة اليت هي صفة هللا
كاره والن ِّقم واملخاوف حصول املنافع واحملاب ِّ واملسار ِّ واخلريات من آاثر رمحته، كما أنَّ ما صرف عنهم من امل
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 لرامحني.واألخطار واملضار من آاثر رمحته؛ فإنه ال أييت ابحلسنات إالَّ هو، وال يدفع السيئات إالَّ هو، وهو أرحم ا
يف خلقه ظهوراً ال ينكر، حىت مألت أقطار السماوات واألرض، ت ورمحته تعاىل سبقت غضبه وغلبته، وظهر 

خلوقات بعضها على بعض هبذه الرمحة اليت نشرها عليهم وأودعها يف قلوهبم، وامتألت منها القلوب حىت حنت امل
عظيمة ما  الًء على أوالدها، وشوهد من رأفتها هبم وشفقتها وحىت حن ت البهائم اليت ال ترجو نفعاً وال عاقبة وال جزا

ه البصائر واألبصار، ويعرتف يشهد بعناية ابريها ورمحته الواسعة، وكذلك ظهرت رمحته يف أمره وشرعه ظهوراً تشهد
مة وسعادة به أولو األلباب، فشرعه نوٌر ورمحة وهداية، وقد شرعه حمتوايً على الرمحة، وموصالً إىل أجل  رمحة وكرا

ات ونفي احلرج واملشقَّات ما يدلُّ أكرب داللة على سعة رمحته وجوده  سري وفالح. شرَع فيه من التسهيالت والتي
وأخالقهم وأمواهلم من ا رمحة؛ ألهنا حلفظ أداين العباد، وحفظ عقوهلم وأعراضهم وأبداهنم وكرمه، ومناهيه كلُّه

 الشرور واألضرار.
ويكرمهم ابلصفح والعفو والغفران ما ال  ، ه ابلرمحة والفضل واإلحسان املؤمنني به وبرسلهويوم القيامة خيتص سبحان

احلديث "إن هلل مائة رمحة أنزل منها رمحًة واحدة بني اجلن واإلنس تعرب عنه األلسنة وال تتصوره األفكار، ففي 
لدها. وأخَّر هللا تسعاً وتسعني رمحة يرحم  والبهائم واهلوام، فبها يتعاطفون، وهبا يرتامحون، وهبا تعطف الوحش على و 

 باده يوم القيامة" متفق عليه.ع هبا
)وَهَذَا كِتَابٌ  نصيبه من استحقاق هذه الرمحة، قال تعاىل:  والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم 

اةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  لَ )وَأَقِيمُوا الصَّ ، وقال تعاىل: [155األنعام:  أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( ] 

، واآلايت يف هذا املعىن  [56} إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِني{]األعراف:، وقال تعاىل: [ 56ر:  تُرْحَمُونَ( ]النو 
 كثرية. 

لرتاحم بينهم، ففي "الصحيحني"  عن عمر وابعباده منهم بعضهم ببعض مهما عال قدر الرمحة  وهللا عز وجل أرحم
، فإذا امرأٌة مِّن السيب تبتغي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسيبٍ بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال: "قدم على 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم: "أترون هذه  إذا وجدت صبياً يف السيب أخذتُه فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسو 
صلى هللا عليه وسلم: هللُ ارحًة ولدها يف النار؟ قلنا: ال وهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال رسول هللا ط املرأة

 أرحم بعباده من هذه بولدها". 
ة الناس، وهللا جل وعال فأرحم ما يكون من اخللق ابخللق رمحة األم بولدها، فهي رمحٌة ال يساويها شيء من رمح

 ت بشيٍء عند رمحة أرحم الرامحني. امحني كل ِّهم فليس، بل لو مجعت رمحاتِّ الر  هاأرحم بعباده منها بولد
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 دة: ــفائ
فر:  )رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا( ]غا الرمحة املضافة إىل هللا نوعان: رمحة عامة، وهي اليت قرهنا ابلعلم يف قوله:  

ن رمحته وصلت إليه؛ ألن هللا قرن هذه الرمحة به، وهي الرمحة  فإ  ، فكل شيء وصله علُمه وهو واصل لكل شيء [ 7
وقات حىت الكفَّار، وهي رمحة جسدية بدنية دنيوية ابلطعام والشراب واللباس واملسكن وحنو اليت تشمل مجيع املخل 

لتوفيق للطاعة،  اب وهي رمحٌة إميانيٌة دينيَّة دنيوية أخرويَّة  ذلك، ورمحة خاصة، وهي اليت خص هبا عباده املؤمنني،
 رام بدخول اجلنة والنجاة من النار. والتيسري للخري، والتثبيت على اإلميان واهلداية على الصراط، واإلك

نني، إنه سبحانه  وهللا املسؤول أن يدخلنا برمحته يف عباده الصاحلني، وأن مينَّ علينا برمحته اليت كتبها ألوليائه املؤم
 .جواد كرمي، وهو أرحم الرامحني
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  -من أمساء هللا احلسىن: 
 الشايف  -١00

النبوية، فقد ثبت يف "الصحيحني"  عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا  وهو من األمساء الثابتة يف السنة 
أنت الشايف، ه و لناس، أذهب الباس، واشفِّ ا ربَّ  عليه وسلم كان يعو ِّذ بعض أهله ميسح بيده اليمىن ويقول: "اللهمَّ 

 إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقماً". ال شفاء 
صلى هللا عليه وسلم إذا اشتكى منا إنساٌن مسحه بيمينه مث قال )وذكرت ويف رواية عنها قالت: كان رسول هللا 

 الدُّعاء(.
 قية ... وذكرته. ويف رواية قالت: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرقى هبذه الرُّ 

بد العزيز بن صهيب قال: دخلت أان واثبت على أنس بن مالك فقال اثبت:  "صحيح البخاري"  عن عوثبت يف 
أاب محزة اشتكيُت، فقال أنس: أال أرقيك برقية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: بلى، قال: "اللهم ربَّ اي 

 ر سقما". شايف إال أنت، شفاء ال يغادأنت الشايف، ال  ب الباس، اشفِّ الناس، ُمذهِّ 
 : الذي منه الشفاء .ومعىن الشايف

 ري ذلك من أمراض القلوب .* شفاء الصدور من الشبه والشكوك واحلسد واحلقد وغ
 * وشفاء األبدان من األسقام واآلفات .

هو ، كما قال إبراهيم وال يقدر على ذلك إال هللا سبحانه فهو الشايف , فال شفاء إال شفاؤه , وال شايف إال 
 اأي: هو وحده املتفر ِّد ابلشفاء ال شريك له، ولذ، [ 180ذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنيِ( ]الشعراء:  )وَإِل عليه السالم: اخللي

عقيدة جازمة أنه ال شايف إال هللا، وقد بني ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ف أن يعتقد وجب على كل مكلَّ 
  أنت". بقوله: "ال شايف إال
ل وعال يف طلب الشفاء من األسقام واألمراض التوسل إليه بتفرُّده وحده  ن الوسائل إىل هللا جوهلذا فإنَّ من أحس 

إبذنه، فاألمر أمره، واخللق خلقه، وكل شيء بتصريفه ابلربوبية وأن الشفاء بيده وحده، وأنه ال شفاء ألحد إال 
 وال حول وال قوة إال ابهلل. وتدبريه، وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، 

"اللهم رب الناس" فيه التوسل إىل هللا بربوبيته للناس   -كما يف الدعاء املتقدم  -عليه وسلم  فقول النيب صلى هللا
يف أمورهم، فبيده سبحانه احلياة واملوت، والصحة والسقم، والغىن والفقر،  أمجعني، خبلقهم وتدبري شؤوهنم وتصر 

 والقوة والضعف.
لفظه يف حديث أنس: "اللهم رب الناس مذهب سقم والشدة واملرض، و : "أذهب الباس" أي: أزِّل الوقوله
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إال إبذنه ومشيئته   الباس"، ويف هذا توسُّل إليه سبحانه أبنه وحده املذهب للبأس، فال ذهاب للبأس عن العبد
 سبحانه. 

ىل هللا عز وجل هبذا  لسالمة من املرض؛ متوسالً إوقوله: "واشفه أنت الشايف" فيه سؤال هللا الشفاء، وهو العافية وا
 االسم العظيم الدال على تفرده وحده ابلشفاء، وأن الشفاء بيده. 
ن هللا ذا اإلميان، وإقرار أبن الشفاء ال يكون إال مِّ وقوله: "ال شفاء إال شفاؤك" فيه أتكيٌد هلذا االعتقاد وترسيخ هل

 وال جيدي. الشفاء فإنه ال ينفع ق إذانً من هللا ابلعافية و عز وجل، وأن العالج والتداوي إن مل يواف
 وقوله: "شفاء ال يغادر سقما" أي: ال يُبقي مرضاً وال خيلف عِّلَّة.

دري رضي هللا عنه: "إن جربيل أتى النيب صلى هللا عليه  ومثُله ما رواه مسلم يف "صحيحه"  عن أيب سعيد اخل
ل نفس أو  ل شيء يؤذيك، من شر كقال: ابسم هللا أرقيك من ك وسلم فقال: اي حممد اشتكيت؟ فقال: نعم،
 عني حاسد، هللا يشفيك ابسم هللا أرقيك". 

انعاً من بذل األسباب النافعة هذا؛ واعتقاد العبد وإميانه أبن الشايف هو هللا وحده، وأن الشفاء بيده ليس م
ث عديدٌة يف األمر  صلى هللا عليه وسلم أحاديابلتداوي وطلب العالج وتناول األدوية املفيدة، فقد جاء عن النيب

 لتداوي وذكر أنواع من األدوية النافعة املفيدة، وأن ذلك ال ينايف التوكل على هللا واعتقاد أن الشفاء بيده.اب
حيحه"  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: فقد روى مسلم يف "ص

 وجل".ء، برأ إبذن هللا عز دواء، فإذا ُأصيب دواء الدا"لكل داء 
وسلم: "ما أنزل هللا من  عليهويف "صحيح البخاري"  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 له شفاء". داء إال أنزل 
يه وسلم وجاءت  ويف "املسند" وغريه عن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال: كنت عند النيب صلى هللا عل 

داوى؟ فقال: "نعم، اي عباد هللا تداووا، فإن هللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له  وا: اي رسول هللا أنتاألعراب فقال
، علمه من رم"، ويف لفظ: "إن هللا مل ينزل داء إال أنزل له شفاءً واحد"، قالوا: ما هو؟ قال: "اهل شفاء غري داءٍ 

 علمه، وجهله من جهله". 
 أموراً ثالثة: فيما يتعلق ابألسباب الواجب على العبد أن يعرف  مث إن

 أحدها: أن ال جيعل منها سبباً إال ما ثبت أنه سبٌب شرعاً أو قدراً. 
رها مع قيامه ابملشروع منها وحرصه على النافع بها ومقد ِّ على مسب ِّ اثنيها: أن ال يعتمد العبد عليها، بل يعتمد 

 منها. 
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وقدره، ال خروج هلا عنه، وهللا تعاىل  ا مرتبطة بقضاء هللاألسباب مهما عظمت وقويت فإهناثلثها: أن يعلم أن ا
د عليها، وليعلموا  ها كيف يشاء؛ لئال يعتمد العبايتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها، وإن شاء غريَّ 

   كمال قدرته.
 خالفاً ملن يتعلق ة جازمة أنه ال شايف إال هللاوإذا ُعلِّم أن هللا هو الشايف وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيد

أصغر إن اعتقد أنه  ابألشخاص أو األماكن أو األحجار أو الطاقات ... اخل , فهذا كله منهي عنه وهو بني شرك 
 . صََّر هللا اجلميع ابحلقبَ قدرته.  إن اعتقد أنه يشفي بذاته و  ليس بسبب وشرك أكرب سبب وهو

, وليس هذا لكل   [44ا هُدًى وَشِفَاء{]فصلت:وَ لِلَّذِينَ آمَنُو }قُلْ هُ نا سبحانه وتعاىل: والقرآن شفاء كما أخرب رب
 أحد وإمنا هو للمؤمنني به املصدقني آبايته العاملني به .

واجنا وذرايتنا ومجيع املسلمني من أمراض القلوب أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يشفينا ووالدينا وأز 
 على ذلك قدير آمني . واألبدان إنه
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 -مساء هللا احلسىن : من أ
 الوتر  -١0١

وهو اسم اثبٌت يف السنة، ففي "الصحيحني" عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "هلل  
 واحداً، ال حيفظها أحٌد إال دخل اجلنة، وهو وتٌر حيبُّ الوتر". تسعٌة وتسعون امساً، مائة إال 

ٌم داٌل على وحدانية هللا سبحانه، وتفرده بصفات  له وال نظري، فهو اس تر": هو الفرد الذي ال شريك و"الو 
الكرمي يف نفي صوص الكثرية يف القرآن الكمال، ونعوت اجلالل، وأنه ليس له شريك وال مثيل يف شيء منها، والن  

 تقرير.  د ِّ، واملثل والكفؤ والسمي عن هللا تدل على ذلك وتقرره أوضحالن ِّ 
)لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِريُ(  ، وقال تعاىل:  [22هِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( ]البقرة:  ال تَجْعَلُوا لِلَّ )فَقال هللا تعاىل:  

 . [65يم:  عْلَمُ لَهُ سَمِيّاً( ]مر )هَلْ تَ ، وقال تعاىل:  )وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ( ]اإلخالص[ال تعاىل: ، وق[11]الشورى:  
أبن هللا وتٌر نفٌي للشريك من كل وجه؛ يف الذات والصفات واألفعال، وإقراٌر بتفرُّده سبحانه ابلعظمة  يف اإلميان 

ك فيه إقراٌر بتفرد هللا خبلق الكائنات وإبداع الربايت وإجياد املخلوقات، والكمال واجملد والكربايء واجلالل، وكذل
 ظري، وال مثيل.له، وال شبيه، وال ن رف فيها مبا يشاء، فال ندَّ والتص

والوتر يف أمساء هللا فيه داللة على وحدانية هللا ووجوب توحيده وإفراده وحده ابلعبادة، وحبه سبحانه للوتر إمنا هو  
 .يعبد هللا ابلوحدانية واإلخالص ونبذ الشريك والند  يف حق من 

ر يف كثري من األعمال والطاعات، كما  ه، حيث أمر ابلوتعَ رَ شَ   ه سبحانه لكل وترٍ اه حب  إضافة إىل أنه ينتظم يف معن
"السنن" اإلمام أمحد، وأهل يف الصلوات اخلمس، ووتر الليل، وأعداد الطهارة، وتكفني املي ِّت، وحنو ذلك، ملا رواه 

م كصالتكم تحبإن الوتر ليس  عنه أنه قال: "ابن خزمية واللفظ له عن علي بن أيب طالب رضي هللا وصححه
 هللا صلى هللا عليه وسلم أوتر مث قال: أوتروا اي أهل القرآن، فإن هللا وتر حيبُّ الوتر".املكتوبة، ولكن رسول 

وكان نبينا صلى هللا عليه وسلم يراعي الوتر يف سائر شؤونه، فجاء عنه االصطباح بسبع مترات، وشرب املاء يف 
ذكار والدعوات أييت هبا وتراً إما مرًة أو  توبة، ويف كثري من األثالاثً أدابر الصلوات املك أنفاس ثالثة، واالستغفار

 هللا عليه وسلم يف سنته القومية، وهديه املبارك. ثالاثً أو سبعاً إىل غري ذلك مما ورد عنه صلى 
ها القرآن والسنة أبن من أحصا ومن ُحب ِّ هللا سبحانه للوتر خص تسعًة وتسعني امساً من أمسائه احلسىن الواردة يف

 ملدلوهلا، وقياماً ابلعبودايت اليت تقتضيها دخل اجلنة. حفظاً هلا وفهماً 
  . آمنيه وكرمه من أهل جنات النعيم وفقنا هللا لتحقيق ذلك، وجعلنا مبن ِّ 
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تسعني امساً هلل مت شرح أكثر من تسع و حلمد هلل على التوفيق والتيسري ,ا هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات, احلمدو 
نسأل هللا القبول والسداد  تغريداٍت هذه اليف  هلل تعاىل  إثبات األمساء والصفات  رح القواعد املثلى يفتعاىل مع ش

 والنفع هبا آمني . 
 واب فمن هللا وما كان فيه من خطأ نسال هللا العفو عما بدر  هذا فما كان فيه من ص

 يت اعتمدان عليها يف هذا البحثالكتب ال من
 القحطاين رمحه هللا سعيد بن وهف للشيخ شرح امساء هللا احلسىن   /1
 .اد البدر فقه االمساء والصفات للشيخ عبدالرزاق بن الشيخ عبداحملسن العب/2
 . لشيخ عبدامللك القاسمحلسىن وبعض معانيها لامساء هللا ا/ 3
 / القواعد املثلى الشيخ ابن عثيمني ٤
 

 . الونيس أصل هذا البحث تغريدات على حساب / د عفاف 
 ahaw111@ / حساب الدكتورة على تويرت

 كتبتها بعض طالبات العلم وفقها هللا . 

https://twitter.com/ahaw111
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