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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الشكور ..الشاكر ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الشكور ..الشاكر

اهلل  هو امللك الغني الشكور الشاكر ،الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل،
واألفعال اجلميلة ،وأسامؤه جل جالله كلها تدل عىل كامله وجالله ومجاله:
[طه.]٨ :

 وأسامء اهلل احلسنى تنقسم إىل أربعة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل غاية الكامل واجلالل واجلامل ،الكامل الذي  ا قص فيه أددا ا
فهذه أسامء حسنى ُيسمى اهلل هبا ،ويوصف هبا ،وسائر أسامء اهلل احلسنى ثادتة يف الصرآن
والسنة ،مثل :السميع ،البصري ،الكريم ،الصادر ،الصدير ،اخلال ،،وغريها م األسامء
احلسنى:
[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

الثاين :األسامء الدالة عىل كامل لك مع احتامل قص دالتصدير
فهذه  ا ُيسمى اهلل هبا ،لك ُُيرب عنه هبا ألن داب اإلخبار ع اهلل أوسع م داب
األسامء ،مثل :املتكلم ،الكاتب ،الفاعل ،املريد ،الشائي ،وأمثاهلا ،فهذه  ا يسمى اهلل
هبا ،لك ُيرب عنه هبا ،فيصال :اهلل فعال ،اهلل يشاء ،اهلل يريد ألن ذلك م داب اإلخبار
عنه  ،ا م داب التسمية ده
ا
وكام ا مثل :املكر ،الكيد ،اخلداع ،ا استهزاء
قصصا
الثالث :األسامء التي حتتمل ا
فهذه األسامء وأمثاهلا  ا تُطل ،عىل اهلل مطل اصا ،وإقام تُذكر ُمصيدة ،فال قصول :اهلل ماكر ،أو
كائد أو خادع وإقام قصول :اهلل ماكر دم يمكر ،كائد دم يكيد ،وهكذا ألن املكر
والكيد واخلداع ينصسم إىل قسمني :حممود ومذموم فاهلل املحمود منه جل جالله:
الرابع :األسامء التي هي قص

[األنفال.]30 :

حم،ض ،مثل :العمى ،والصمم ،والعزز
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ربا و ا
حم،ض فال تُطل ،عىل اهلل أددا ا  ،ا خ ا

فهذه  ا ُيسمى اهلل هبا و ا ُيوصف ألهنا قص
اسام و ا صفة(:
ا
)[األعراف]180/
وأسامء اهلل  أعالم وأوصاف فكلها تدل عىل ذات اهلل ،فهي أعالم عىل ذات اهلل ،
كلها أسامء تدل عىل ذات اهلل
وكل اسم يدل عىل صفة هلل  ،ف السميع اسمه ،ويسمع صفته ،والعليم اسمه ،ويعلم
صفته ،وهكذا
وأما أسامء غري اهلل فهي أعالم فصط ،إ ا أسامء األقبياء والرسل والصرآن فهي أعالم
كريام وهو م أدخل
وأوصاف ،أما أسامء البرش فهي أعالم جمردة ،فصد يسمى اإلقسان ا
ليام وهو م أسفه الناس ،وهكذا:
الناس ،أو ح ا
[طه.]٨ :

واسم الشكور م األسامء العظيمة ،واألسامء التي َم َّ اهلل  علينا هبا ،فبيَّنها لنا ،ودني
أقه شكور حتَّى قتعبد هلل  هبذا ا اسم دعد معرفته ،فإذا عرفنا أن اهلل شكور سارعنا
إىل طاعته دأقواع الطاعات ،وتسادصنا يف الفرائ،ض والواجبات والسن إىل طاعته ألقه
جيزي عىل احلسنة دعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف
كثرية ،إىل أجر عظيم دغري حساب:
[األعراف.]1٨0 :

فلله احلمد والشكر أن عرفنا يف كتاده داسمه الشكور ،واسمه الشاكر ،ولنتعرف عىل هذا
ا اسم العظيم ،فإقه م أعظم األسامء احلسنى التي جيب عىل العبد أن يتعرف عليه ،وأن
يعرف معناه ،وكيف يتعبد هلل  ده
اهلل  هو الشاكر الشكور الذي يثيب عىل العمل الصليل داألجر الكثري ،ويصبل اليسري
م العمل ،ويعطي اجلزيل م األجر
وقد ورد اسم اهلل الشكور يف الصرآن أردع مرات منها :قوله سبحاقه(:
)[التغاد ]17/
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 أما اسم اهلل الشاكر فقد ورد يف القرآن مرتني:
يف قوله سبحاقه(:
)[النساء]147/
وقوله سبحاقه(:

)[البصرة]158/

والشكور صيغة مب الغة يف الكم والكيف ،فاهلل جل جالله شكور عظيم الشكر ،إذا
عظيام عىل قدر شأقه ،وكثري الشكر ،فهو يشكر عىل كل حسنة ،وكل
أعطى أعطى عطا اء
ا
عمل مهام صغر وقل ،فالشكور صيغة مبالغة يف الكم عد ادا ،ويف الكيف عظم اة
فهو عظيم الشكر ،فهو يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،ويعطي عىل العمل الصليل جنة
عرضها الساموات واألرض
وهو كثري الشكر ،فكل حسنة م العبد مصروقة دشكر م الرب ،والشكر هو الزيادة،
العدل هو املساواة:
[يونس.]٢٦ :

فاهلل سبحاقه عظيم الشكر ،وكثري الشكر ،مأخوذ م شكر يشكر فهو شكور ،والشكور
املثيب للشاكر عىل شكره ،فم العبد العمل ،وم اهلل  الشكر عىل العمل ،وله احلمد
والشكر أن َّدني لنا الدي  ،ور َّغبنا فيه ،وأعاقنا عليه:
[الفاحتة.]٥ – ٢ :

ثم ضاعف لنا األجر علي ه ،فالشكور هو املثيب للشاكر عىل شكره ،املزازي عىل احلسنة
دأضعافها(:
)[البصرة]245/
والشاكر اسم فاعل م شكر يشكر فهو شاكر ،فاحلمد مني إىل ريب ،والشكر منه عىل
)[الفاحتة]2/
عميل ،فأقا أمحده(:
)[األقعام]1/
وأمحده عىل قعمه املادية(:
وأمحده عىل قعمه الروحية اإليامقية:
[الكهف.]1 :
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فأقا أمحده ،وهو يشكر يل هذا احلمد ،فاحلمد صادر مني إليه ،والشكر منه جل جالله يل
عىل ما عملته ،احلسنة دعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثرية ،إىل أضعاف
مضعفة ،إىل أجر عظيم م لدقه:
[النساء.]٦٧ – ٦٦ :

وإذا قال اهلل  ع األجر أقه عظيم فهذا عطاء عظيم ،و  ا يعطي العظيم إ ا العظيم
ألقه يعطي عىل قدر شأقه:
[غافر.]٦٥ :

واهلل شكوروشاكر ،وشاكر وشكور صفة ذاتية هلل  ا تنفك عنه ،فال يمك ألي عبد أن
يعمل أي عمل إ ا ويشكره اهلل عليه ،و ا يعطيه عىل احلسنة مثلها دل عرش أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية ،إىل أضعاف مضاعفةفهذا هو الالئ ،دزالله
[طه.]٨ :
سبحاقه:
والشكر :جمازاة اإلحسان داإلحسان:
[يونس.]٢٦ :

ومصادلة املنعم عىل فعله دالثناء عليه:

[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

هو سبحاقه الشاكر الشكور الذي يشكر الصليل م العمل الصالح اخلال املنصطع
داألجر العظيم الدائم ،ويعفو ع الكثري م الزلل م أخطاء اللسان واجلوارح ،و ا
ا
عمال ،دل يصبله ويضاعفه أضعا افا كثرية دغري عد و ا حساب:
يضيع أجر م أحس
[الزمر.]10 :

وذلك فضل م اهلل ورمحة ،ليس ح ًّصا واج ابا عليه ،وإقام هو الذي أوجب احل ،عىل
قفسه كر اما منه وجو ادا:
[األنعام.]٥٤ :

فسبحاقه ما أكرمه لعباده(:

[يوقس]60/

)

هو جل جالله الشكور الذي يعطي العبد ،ويوفصه لشكره عليه ،ويشكر الصليل م
1٢

العمل فال يستصله ،دل يشكره ويضاعفه لكامل رمحته وحبه لعباده(:
)[احلج]65/
خريا منه ،وإذا فعل شيئاا أو
هو الشكور الذي إذا ترك العبد شيئاا حمر اما م أجله أعطاه ا
دذل شي ائا م أجله رده عليه أضعا افا مضاعفة ،وهو سبحاقه الذي وفصه للبذل والرتك،
ووفصه للشكر عىل هذا وهذا:
[النحل.]٥3 :

هو سبحاقه الشكور الذي يعطي عىل العمل الصليل األجر العظيم(:
)[النساء]114/

فسبحان ردنا الكريم الشاكر الشكور الذي جيازي دصليل الطاعات أكرب الدرجات،
قعيام يف اآلخرة غري
وعظيم احلسنات ،ويعطي عىل العمل الصالح الصليل يف الدقيا ا
)[ص]54/
حمدود و ا مصطوع!(:
والفرق دني الشاكر والشكور :أن اسم اهلل الشاكر اسم فاعل ألقه موصوف دالشكر،
فهو يشكر عىل األقوال ،وعىل األعامل ،وعىل األخالق ،وعىل كل حسنة مهام كاقت ،اهلل
يشكر كل عبد عىل طاعته ،ويثيبه وجيزيه عليه(:
)

[النحل]97/

أما اسم اهلل الشكور فهو م صيغ املبالغة التي تدل عىل الكثرة وعظيم األجر ،فاهلل
يشكر الطاعة اليسرية ،ويثيب عليها الثواب العظيم ،فم يف قلبه مثصال ذرة م إيامن
اهلل يعطيه مثل هذه الدقيا عرش مرات يف اآلخرة
ف اهلل يشكر الطاعة اليسرية ،ويثيب عليها الثواب العظيم ،واألجر اجلزيل مر اة دعد
مرة(:
)[إدراهيم]7/
تكرر منه الشكر اجلزيل ،والشاكر م وقع منه الشكر ،واهلل شاكر
فالشكور َم
َّ
وشكور ،والعبد الذي  ا يشكر إ ا قو اعا واحدا ا م الطاعات أوالنعم أو يشكر ملرة
واحدة  ا ُيصال له :شكور
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والنرص عىل األعداء أحد أوجه شكر اهلل ألوليائه ،فاهلل شكور ،يشكر م أطاعه،
وجاهد يف سبيله ،وقرص دينه ،فإقه ينرصه ويؤيده ويعزه:
[حممد.]٧ :

فمصادل طاعتكم وعبادتكم هلل وتوحيدكم له ينرصكم عىل عدوكم:
[احلج.]٤1 – ٤0 :

والصفة املشتصة م اسم اهلل الشاكر والشكور هي صفة الشكر ،وهي م صفات اهلل
الفعلية ،فاهلل يشكر كل طاعة م العباد ،ويثيب عليها دالثواب اجلزيل(:
)[النساء]147/
[النساء.]٤0 :

واسم اهلل  الشاكروالشكور قد اقرتقت هبا أسامء أخرى
فصد اقرتن اسم اهلل العليم دالشاكر مرتني يف الصرآن ،منها قوله سبحاقه(:
)[البصرة]158/
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل سبحاقه عليم دم يستح ،الثواب والشكر عىل عمله،
ومصدار الشكر ،فليس كل عامل ومتطوع داخلري يصبل اهلل سعيه ويشكره عليه:
[األنعام.]٥3 :

فيشكرهم عىل طاعاهتم وحسناهت م ،ألن اإلقسان قد يعمل العمل ،ويكون غري خال
خالصا هلل  لك عىل خالف السنة:
لوجه اهلل  ،وقد يعمل العمل
ا
[الكهف.]110 :

واهلل سبحاقه شاكر  ا يضيع أجر حمس  ،عليم  ا ُيفى عليه إحسان(:
[امللك]14 -13/

)

وكذلك قد اقرتن اسم اهلل احلليم مع الشكور مر اة واحدة يف الصرآن الكريم يف قوله
1٤

)

سبحاقه(:

[التغاد ]17/

ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل خل ،اإلقسان ،ثم رزقه ،ثم طلب منه أن ينف ،مما أعطاه اهلل
م قول حس  ،وعمل صالح ،ومال مكتسب ،فاإلقسان لساقه ماعون للكالم دالذكر
والدعاء ،والتحميد والتصديس ،والدعوة والتعليم
وأذقه ماعون للسمع ،ويده ماعون لإلقفاق ،وقدمه وسائر جوارحه ماعون للركوع
والسزود ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،فاإلقسان قد يشكر لك يصرص ،واهلل  يشكر لعبده
هذا العطاء ،ويعامله داحللم يف تصصريه ع شكر مو اه ،وتصصريه يف اإلقفاق ألقه
شكور حليم ،جيازي عىل العمل الصليل دالثواب اجلزيل ،مع اقرتاقه داملعايص ،ويصادل
كل إساءة وتصصري م العبد داحللم والعفو والصفح ألقه شكور حليم
هو سبحاقه الشكور الذي يشكر عباده عىل شكرهم له ،ويزيدهم م خريه وفضله،
ويثني عليهم يف املأل األعىل دني مالئكته ،ويرىض عنهم ،ملا قاموا ده م العبادات التي
رشعها اهلل  عىل لسان رسوله(:
)[التودة]100/

فسبحان ردنا الشاكر لعباده عىل كل عمل عملوه ،الشكور الذي يعطي العبد م اخلري
والفضل ،ويوفصه ل لشكر عليه ،ثم يزيده م فضله فله احلمد والشكر عىل قعمه التي  ا
تعد و ا حتىص ،وله احلمد والشكر عىل دينه العظيم ،وعىل ثواده اجلزيل(:
)[اجلاثية]37 - 36/

)[الشورى]23/

(
فسبحاقه يضاعف احلسنات ،ويغفر السيئات فال إله إ ا اهلل! ما أرمحه دخلصه! وما
أعظم إحساقه إىل عباده! وما أمجل شكره هلم! م دذل م أجله شيئاا رده اهلل عليه
أضعا افا مضاعفة ،وم ترك شيئاا م أجله عوضه أفضل منه ،وهو الذي وف ،هلذا
وهذا ،و حببه إىل عبده ،وأعاقه عليه ،وقبله منه(:
)[البصرة]243/
1٥

وقد اقرتن اسم اهلل الشكور دالغفور ثالث مرات يف الصرآن الكريم منها قوله
سبحاقه(:
)[فاطر]35 - 34/
فاهلل شكور يغفر الذقوب لعباده إذا تادوا وأقادوا ،ويشكر هم عىل طاعتهم له ،ويغفر
للمؤمنني تصصريهم يف شكره ،فلله احلمد والشكر الذي جيمع لعبده املؤم دني شكره
إلحساقه ،ومغفرته إلساءته
ورس اقرتان الشكور دالغفور أن يف هذا ا اقرتان كامل الوقاية والعناية والسالمة،
والغنيمة ،ففي املغفرة الوقا ية والسالمة م الذقوب التي هتلك العبد ،ويف الشكر العناية
والغنيمة:
[فاطر ]30 :غفور للذقوب ،شكور للحسنات
وم جالل شكر اهلل أقه غفر لر جل م أجل تنحية غص شوك ع الطري،
ُص َن َش ْو ٍك َع ََل الطَّ ير ي
قال النبي َ «:بيْنَام َر ُج ٌل َي ْم يِش ييف َط ير ٍ
يقَ ،فأَ َّخ َر ُه؛ َف َش َك َر
يق؛ َو َج َد غ ْ
َ
( )
اهللُ لَ ُه؛ َف َغ َف َر لَ ُه» متف ،عليه
وم جالل شكره سبحاقه لعباده أقه «غفر المرأة َب يغي سقت كل ًبا من املاء ،فشكر اهلل هلا،
( )
فغفر هلا ،فأدخلها َْ
اْلنَّ َة» ،متف ،عليه
وم جالل شكره ج ل جالله لعباده أقه  ا يعذب املؤم الشكور ،و ا يضيع أجر
حمس  ،و ا يعذب غري ميسء:
[النساء.]1٤٧ :

اهلل  ا يريد أن يعذب عباده إقام يبتليهم ليصلبهم يف حال الرساء والرضاء ،ليستخرج
العبوديات املتنوعة منهم فيزيد أجورهم:
[فاطر.]30 :

وم جالل شكره سبحاقه أقه يعطي عباده الصاحلني ما  ا ُيطر عىل داهلم يف
)[السزدة]17/
اجلنة(:
أعامر هذه األمة ما دني الستني إىل السبعني ،وقليل منهم م جياوز ذلك ،ولك اهلل 
متف ،عليه/أخرجه البخاري درقم ( ،)652واللفظ له ،ومسلم درقم ()1914
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يعطي املؤم عىل هذا العمر الصليل جنة عرضها الساموات واألرض ،ويعطي احلياة
األددية والنعيم األددي ،فهذا شكره جل جالله ،فهو شكور يعطي العطاء العظيم،
ويعطي العطاء املتنوع:
[البقرة.]٢٥ :

ت لي يعباديي الصالي ي
ت،
تَ ،و َال ُأ ُذ ٌن َس يم َع ْ
ني َر َأ ْ
ني َما َال َع ْ ٌ
ـح َ
َّ
ويف احلديث الصديسَ « :أ ْعدَ ْد ُ َ
( )
ب َب َ ٍ
َو َال َخطَ َر َع ََل َق ْل ي
ش»متف ،عليه
اهلل أكرب! ما أعظم رمحته! وما أعظم كرمه! وما أعظم شكره لعباده!(:
)[احلج]65/
سبحان اهلل ما أوسع ملكه! وما أعظم عطاءه وإحساقه جل جالله! كل ما قراه ورأيناه
دالنسبة ملا مل قره كالذرة دالنسبة للزبل ،وقد رأينا أشياء كثرية م عامل اجلامد والنبات
واحليوان ،وخملوقات كثرية متنوعة
كل ما رأيته وتراه دالنسبة ملا مل تره أهيا العبد كالذرة دالنسبة إىل اجلبل ،وكالصطرة دالنسبة
للبحر ،وما تشاهد م املخلوقات دالنسبة ملا تسمعه ع املخلوقات كالذرة دالنسبة
للزبل
وما سمعته وما مل تسمعه دالنسبة للخاطر كالذرة دالنسبة للزبل ،فكل ما رأيته وما
سمعته وما خطر عىل قلبك عطاء الشكور الشاكر لك أعظم م كل ذلك
[لقامن.]٢0 :

فسبحان م هذا عطاؤه(:
)[السزدة]17/
فدائرة ما تراه م املخلوقات إىل ما تسمعه  ا يشء ،ودائرة ما تسمعه ع املخلوقات إىل
دائرة ما تتخيله  ا يشء ،فسبحان اخلالق العليم دكل ذرة يف ملكه العظيم!:
[احلج.]٧0 :

()1متف ،عليه/أخرجه البخاري درقم ( ،)3244واللفظ له،ومسلم درقم ()2824
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وم هذه صفاته هو الذي يستح ،العبادة وحده  ا رشيك له(:

)[األقعام]102/

فسبحان ردنا العظيم! سبحان ردنا الشكور  ،الذي يشكر عىل ما أقعم عىل العبد ده،
يشكر عىل العمل الصليل داألجر اجلزيل ،هو الشكور الذي  ا يطالب دالشكر الكثري عىل
شكرا ا
قليال:
النعم الكثرية ،دل يطالب دالشكر عىل قدر الطاقة ،ولو كان ا
[سبأ.]13 :

قليل م عبادي الشكور مع أن عظمة اهلل وجالله ،وعظمة قعمه وإحساقه ،وعظمة دينه
ورشعه ،تستوجب الشكر الكثري للرب الذي هو أهل أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال
ينسى ،ويشكر فال يكفر:
[يونس.]3٢ – 31 :

وإن املؤم إذا تأمل الرشيعة وجد أن اهلل يعطي األجر العظيم عىل العمل اليسري،
فتبسمك يف وجه أخيك صدقة ،واهلل يرىض ع العبد يأكل األكلة فيحمده عليها،
ويرشب الرشدة فيحمده عليها ،وإفرا غك م دلوك يف دلو أخيك صدقة ،وأمر
داملعروف صدقة ،وهني ع املنكر صدقة ،وإماطة األذى ع الطري ،صدقة ،والكلمة
)[فاطر]34/
الطيبة صدقة(:
فيا عبد الشكور ،اشكر ردك الشكور عىل قعمة اإلجياد ،وعىل قعمة احلياة ،وعىل قعمة
اإلمداد ،وعىل قعمة اهلداية ،وعىل قعمة العافية ،وعىل مجيع النعم:
[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

واهلل  شاكر وشكور ،فهو الشكور احل ، ،عظيم الكرم ،جزيل العطاء ،كثري املكافأة،
الذي يعطي الثواب الكثري عىل العمل الصليل(:
)[البصرة]245/
وهو سبحاقه الشكور الذي يشكر اليسري م الطاعة ،ويثيب عليها الكثري م الثواب
واألجر ،ويعطي اجلزيل م النعم ،ويرىض داليرس م الشكر عىل ذلك
1٨

واهلل َ م َّ علينا وأعطاقا آ ات الشكر(:

)[النحل]78/

هو سبحاقه الشكور الذي يصبل اليسري الذي  ا ينفعه م الطاعة ،ويعطي العظيم الذي
)
ينتفع ده كل م أطاعه(:

[العنكبوت]6/

هو الشكور الذي يعطي أحس الثواب عىل أقل عمل:
[النحل.]9٧ :

وهو الشكور الذي يعطي م آم ده وأطاعه عطا اء  ا هناية له ،و ا حد له(:
)[السزدة]17/
فسبحان الرب العظيم الشكور الذي يعطي قبل السؤال ،ويعطي عىل قدر شأقه  ،ا عىل
قدر العمل والسؤال ،ويعطي عىل العمل الصليل الثواب اجلزيل ،ويصبل اليسري م
العمل والطاعات ،ويعطي الكثري م احلسنات والدرجات(:
)[إدراهيم]7/
فمعرفة اسم اهلل الشاكر والشكور تولد الطاقة اإليامقية للتعبد هلل دأقواع الطاعات طم اعا
وأقسا وحمبة لردنا العظيم الذي ُيعطي عىل قدر شأقه عىل كل
يف ثواده ،وخو افا م عصاده ،ا
عمل يعمله اإلقسان ،مما رشعه اهلل  عىل لسان رسوله :
[حممد.]19 :

هو سبحاقه الشاكر احل ،الذي يشكر لعباده إيامهنم وأعامهلم الصاحلة ،فيصبلها عىل ما
فيها م قص  ،وي شكرها هلم ،ويثيبهم عليها دأحس ما كاقوا يعملون ،ويضاعف هلم
احلسنات ،ويعفو ع السيئات:
[التغابن.]1٧ :

حليم عىل م عصاه  ،ا يعاجله دالعصودة وإقام يمهله لعله يتوب ،و ا هيمله ،فيصيبه
دالباليا واملصائب لعله يتوب إليه:
[الروم.]٤1 :

إن النعم واملصائب واملكروهات رسائل م رب العاملني رمح اة دعباده ،ملاذا؟ لرصف
19

األرشار إىل أعامل األدرار ،وجذب النفوس إىل امللك الصدوس ،ورصف الصلوب ع دار
الغرور إىل دار الرسور يف اجلنة
فصضاء اهلل كله حكمة ورمحة ،وعدل وإحسان ،يستح ،الشكر هلل :
[األنعام.]10٢ :

وقليل منا م يصرأ قضاء اهلل وقدره يف عباده قراءة إيامقية تثمر احلب والشكر هلل 
فنسأل اهلل  أن يعلمنا العلم النافع ،ويرزقنا العمل الصالح ،اللهم علمنا ما ينفعنا،
واقفعنا دام علمتنا ،واجعلنا هدا اة مهتدي :
[النساء.]٨٢ :

هو سبحاقه الشاكر الذي يشكر الصليل م العمل ،ويغفر الكثري م الزلل ،ويشكر
ا لشاكري  ،وحيب الشاكري  ،ويذكر م ذكره ،ويزيد م شكره ،ويرحم م اسرتمحه،
ويغفر مل استغفره(:
)[فاطر]30 - 29/

فاحلمد هلل رب العاملني أن ردنا غفور شكور ،وم عظيم شكر اهلل لعباده وفضله عليهم
أقه يضاعف هلم ثواب مجيع األعامل الصاحلة أضعا افا مضاعفة ،وأضعا افا كثرية(:
)[البصرة]245/

ملاذا يصب،ض ويبسط؟ ألن هلل عىل كل عبد عبودي اة يف حال الرساء والرضاء ،يف حال
الصب،ض ،يف حال البسط ،يستخرج العبودية ألقه حيب الصادري  ،وحيب الشاكري
فاهلل يصلب األحوال  استخراج العبودية م الناس يف حال الرساء والرضاء ،يف حال
الغنى والفصر ،يف حال العافية والبالء
أما السيئات فإن احلليم الرحيم يكتبها واحدة كام هي ،و ا تضاعف ،ويمحوها دالتودة
وا استغفار ،ثم يبدهلا حسنات ،ثم يضاعفها ألقه وحده الغفور الشكور الرحيم
دعباده
وم كفر داهلل أو فعل الكبائر م قتل أو زقا ،ثم مات ومل يتب ضاعف اهلل له العذاب
٢0

يوم الصيامة دحسب كثرة ذقوده:
[الفرقان.]٧0 – ٦٨ :

فتبدل السيئات مع التودة داحلسنات ،ثم تضاعف احلسنات إىل عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة
ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية:

[فاطر.]3٤ :

فاهلل  عظيم ،ودينه عظيم ،وكتاده عظيم ،وثواده عظ يم ،وقعيمه عظيم ،وعصودته
عظيمة:
[غافر.]٦٥ :

واهلل سبحاقه واحد  ا رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،هو الواحد األحد
الذي له امللك وحده ،وله اخلل ،وحده ،وله األمر وحده ،ومجيع النعم التي يتنعم هبا
اخلل ،يف الدقيا واآلخرة م رزق وعافية ،وأم ورسور ،وعلم وعمل ،ومال وولد
كلها م رب العاملني وحده  ا رشيك له(:
)[النحل]53/
مجيع النعم منه ،مفاتيح اخلزائ ديده ،مفاتح الغيب ديده:
[األنعام.]٥9 :

وواجب اجلميع أن يشكروا رهبم عىل كل قعمة داستعامهلا يف طاعته ،والتصرب هبا إليه،
فإن كفروها ومل يشكروها تعرضوا لعصاده وعذاده(:
)[إدراهيم]7/
واهلل سبحاقه هو الشاكر الذي يمدح م يطيعه ،ويثني عليه ،ويثيبه عىل طاعته ،ويزيده
م فضله وقعمه يف الدقيا واآلخرة ،ويرىض عنه ويرضيه ،كام قال سبحاقه:
(
) [التودة]100/
٢1

واهلل سبحاقه شكور يشكر لعباده حس األداء والعمل ،أفال يشكرون له حس الكرم
والعطاء العظيم الذي م َّ ده عىل عباده م قعمة اإلجياد ،وقعمة اإلمداد ،وقعمة
اهلداية؟!:
[البقرة.]٢٢ – ٢1 :

فسبحان ردنا الشكور الذي له احلمد كله ،وله الشكر كله ،وديده اخلري كله ،وله اخلل،
واألمر كله:
[األعراف.]٥٤ :

هو الشاكر الذي  ا أحد أشكر منه ،الشكور الذي يملك خزائ النعم ،والرمحة،
واهلداية ،والثواب ،ويشكر هبا م أطاعه ،ويثيبه عليها يف الدقيا واآلخرة
هو الشكور الذي حيب عباده ،ويرمحهم ،و ا حيب عصاهبم(:
)[النساء]147/
والعادد ح ًّصا م أدى عبودية الشكر لر ده يف كل حال ملا يرى م عظمة جالله ،وعظمة
مجاله ،وعظمة خلصه وآ ائه ،وعظمة ملك ه وسلطاقه ،وكريم عطائه وإحساقه:
[فاطر.]٢٨ :

فسبحان الكريم الذي أكرم عباده دكل يشء ،وأعطاهم كل يشء ،ورزقهم م فضله،
وأطعمهم م رزقه ،وأسكنهم يف أرضه ،وأكمل هلم دينه ،وأقعم عليهم دنعمه التي  ا
تعد و ا حتىص ،وسخر هلم ما يف الساموات وما يف األرض:
[املائدة.]3 :

فلم  ا تشكروه؟ ومل  ا تعبدوه؟ ومل  ا توحدوه؟:
[الزمر.]٦٧ :

 ا إله إ ا اهلل وحده  ا رشيك له ،ما أعظم قعمه عىل عباده! وما أعظم شكره مل أطاعه!
وما أحلمه عىل م عصاه!:
[إبراهيم.]3٤ :

٢٢

واهلل  غني كريم ،استصرض عباده الصليل مما أعطاهم لنفع أقفسهم ،ومواساة
دعضهم ،ثم ضاعف هلم ثواب ذلك أضعا افا كثرية ،وخبأه هلم إىل يوم الصيامة ،يوم
فصرهم الذي ينسون ده كل فصر ألقه الغفور الشكور(:
)[البصرة]245/
فسبحان ردنا الكريم ،الشكور الشاكر لعباده ،الذي  ا يضيع عنده عمل عامل ،دل
يضاعف األجر دال حساب  ،امللك احل ،الذي يشكر الشاكري  ،وحيب الشاكري ،
ويذكر الذاكري  ،ويتصرب إىل املتصردني(:
)[آل عمران]145/

وقال النبي َ «:ي ُق ُ
ول اهللُ َت َع َاىلَ :أنَا يعنْدَ َظ ِّن َعبْ يدي يبَ ،و َأنَا َم َع ُه إي َذا َذك ََر يينَ ،فإي ْن َذك ََر يين ييف
ل؛ َذكَر ُت ُه ييف م َ ٍ
َن ْف يس يه؛ َذكَر ُت ُه ييف َن ْف يسَ ،وإي ْن َذكَر يين ييف م َ ٍ
ل َخ ْ ٍْي يمن ُْه ْمَ ،وإي ْن َت َق َّر َب إي َ ََّل بي يش ْ ٍب؛
َ
ْ
َ
َ
ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ت إيلَيْه ذ َرا ًعاَ ،وإي ْن َت َق َّر َب إي َ ََّل ذ َرا ًعا؛ َت َق َّر ْب ُت إيلَيْه َبا ًعاَ ،وإي ْن َأتَاين َي ْمِش؛ َأ َتيْتُ ُه َه ْر َولَ ًة»
َت َق َّر ْب ُ
( )
متف ،عليه
والشكور سبحاقه إذا دذل العبد شي ائا م أجله رده عليه أضعا افا مضاعفة ،وهو الذي
أقعم ده عليه ،وأعاقه عىل إقفاقه يف سبيل مرضاته ،وإن ترك العبد شيئاا م أجله أعطاه
أفضل منه ،واستعمله يف طاعته(:
)[الزمر]18 -17/

وكل م عبد اهلل فهو العاقل ح ًّصا ،وكل م ترك عبادة اهلل  فهو سفيه حص اا ،كل كافر ،
وكل مرشك ،و كل مناف ،كل هؤ اء سفهاء:
[البقرة.]131 – 130 :

فالسفيه عنده جهل دنفسه ،وجهل درده ،وجهل دعظمة ملكه وسلطاقه ،وجهل دنعمه
وإحساقه ،وجهل ددينه ورشعه هلذا فهو يف عداد السفهاء
حكيام وع ا
اقال ،يكرب م يستح ،التكبري،
والسفيه  ا دد م اجلهد عليه حتى يكون
ا
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ويشكر م يستح ،الشكر ،ويعود إىل رشده ،وذلك دالدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع
اهلل:
[النحل.]1٢٥ :

واهلل سبحاقه شكور حليم ،وشكور عليم ،هو احلكيم العليم الكريم الذي أقعم عىل
عباده دكل قعمة:

[النحل.]٥3 :

ووفصهم للبذل والرتك م أجله ،وشكرهم وأثاهبم عىل هذا وذاك ،فم جاء داحلسنة
فله م رده عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف
كثرية(:
)[البصرة]261/
وجيزي الشكور سبحاقه عىل اإليامن والعمل الصليل جنات النعيم(:
)

[الكهف]108- 107/

فسبحان الكريم الذي يعطي اجلنة األددية عىل عمر قليل فعمر اإلقسان إذا قدرقا أقه
ستون سنة ا
يب ،منه تصريباا إ ا دضعة
مثال ،ثلثه ذهب يف النوم ،وردعه مل يبلغ احللم ،فلم َ
عرش عا اماُ ،يعطى املؤم مصادل هذا حياة أددية ،يف قعيم أددي ،وخلود أددي ،ألن رده
شكور غفور ،شكور يعطي عىل قدر شأقه  ،ا عىل قدر سؤال العبد ،فالعظيم  ا يعطي
إ ا العظيم ،أما احلصري فهو  ا يعطي إ ا احلصري
فم ترك الكفر والرشك واملعايص عوضه الكريم دالتوحيد واإليامن والعمل الصالح
الذي ده سعادته يف الدقيا واآلخرة ،فحني دذل رسل اهلل وأولياؤه أقفسهم وأمواهلم يف
سبيل اهلل أعاضهم اهلل دأن حبب إليهم اإليامن ،وأخرجهم م الظلامت إىل النور،
وصىل هو عليهم ومالئكته ،وجعل هلم أطيب الثناء يف السامء واألرض(:
)[األحزاب]43 -41/

فرمحته عامة ،مجيع اخلالئ ،تعيش يف رمحته ،ولو ا رمحته العامة ملا عاش الناس كلهم يف
هذا اهلواء ،ويف هذا النور ،وأكلوا م هذا الط عام ،ورشدوا م هذا الرشاب ،وهذه
٢٤

رمحته الواسعة:
أما رمحته اخلاصة فهي للمؤمنني ،فهو رحيم رمحة عامة جلميع اخلل ،،ورحيم داملؤمنني
خاصة رمح اة خاصة
و حني ترك رسل اهلل وأولياؤه ديارهم وأمواهلم م أجل إعالء كلمة اهلل ،وخرجوا منها
ادتغاء مرضاة اهلل أعاضهم اهلل عنها أن فتح هلم البالد ،وملكهم الدقيا ،وجعلهم خلفاء
األرض
شكرا منه جل جالله لعباده(:
ا
[البقرة.]1٤3 :

)[النور]55/

الفاسصون هم الذي خرجوا م الطاعة إىل املعصية ،وم التوحيد إىل الرشك ،وم
اإليامن إىل الكفر
فسبحان اهلل! ما أصدق وعده! وما أعظم شكره مل أطاعه! ما أرسع إجادته وقرصه مل
دعاه ،وأطاعه ،وتاب إليه!:

[نوح.]1٨ – 10 :

واهلل سبحاقه هو الشكور الذي يشكر العبد املؤم عىل إحساقه لنفسه دعظيم الثواب،
وجيازي عدوه دام يفع له م اخلري داإلحسان إليه يف الدقيا ،وُيفف عنه العذاب يف
اآلخرة دام عمله م اخلري ،وهو أدغ،ض اخلل ،إليه:

[اإلرساء]22 - 18/

ا
خمذو ا  ا قارص لك ،وحني ذلك تصع احلرسة حني  ا تنفع احلرسة
مذمو اما  ا حامد لك،
٢٥

والندم:
[الزمر.]1٦ – 1٥ :

ُي َزى ي َِبا ييف ْاْل يخ َرةي،
وقال النبي «:إي َّن اهللَ َال َيظْلي ُم ُم ْؤ يمنًا َح َس َن ًةُ ،ي ْعطَى ي َِبا ييف ُّ
الد ْن َياَ ،و ُ ْ
و َأما الْكَافير َفيطْعم بيحسن ي
َات َما َع يم َل ي َِبا هللي ييف الدُّ ْن َياَ ،حتَّى إي َذا َأ ْف ََض إي َىل ْاْل يخ َرةي ََل ْ َتك ُْن لَ ُه
ُ ُ َ ُ َ َ
َ َّ
( )
ُيزَى ي َِبا» أخرجه مسلم
َح َسن ٌَة ُ ْ
وم شكره سبحاقه :أقه ُيرج املؤم م النار د أدقى مثصال ذرة م خري أو إيامن
ا
وعمال مثل هذه الدقيا عرش مرات
وم شكره سبحاقه أقه يف اآلخرة يعطي أقل املؤمنني إيامقاا
وم شكره سبحاقه أن العبد املؤم م عباده يصوم له مصا اما يرضيه دني الناس ،فيشكره
له ،وينوه دذكره دني مالئكته وعباده ،كام شكر لصاحب يس حني قال:
[يس.]٢٧ – ٢٥ :

فسبحاقه م رب غفور ش كور ،يعطي م خزائنه ما يصلح عباده ،ويرغبهم يف العطاء
لغريه ،ثم يضاعف أجر املعطي ألقه كريم  ،العطاء أحب إليه م املنع ،شكور يغفر
الكثري م الزلل ،ويشكر الصليل م العمل!(:
)[غافر]61/
وملا علم اهلل  عزز عباده وخلصه ع كامل محده وشكره محد قفسه قبل أن ُيلصهم،
وقبل أن حيمده أحد ،فصال:
[الفاحتة.]٤ – ٢ :

(
)[الكهف]1/
(
واحلمد والشكر هلل م أعظم العباد ات ،دل الدي كله محد وشكر للرب
أركان اإلسالم  ،وأركان اإليامن ،ومجيع العبادات والطاعات كلها محد وشكر للرب 
عىل عظمة أسامئه وصفاته ،وعظمة ملكه وسلطاقه ،وعظمة دينه ورشعه ،وجزيل قعمه
وإحساقه
( )1أخرجه مسلم درقم ()2808

)[فاطر]1/

٢٦

والفرق دني احلمد والشكر أن احلمد أعم م وجه ،فاحلمد يكون عىل النعم واملصائب،
أما الشكر فال يكون إ ا عىل النعم ،وكذا الشكر أعم م وجه ،حيث يكون دالصلب
واللسان واجلوارح ،أما احلمد فال يكون إ ا داللسان
ويطل ،كل م احلمد والشكر عىل اآلخر ،فإذا اجتمعا كان لكل منهام معناه اخلاص ده
واهلل شكور يشكر عباده عىل أعامهلم الصاحلة ،وشكر اهلل لعباده عىل قدر شأقه وعظمته،
وعىل قدر حس العبادة
هو الشكور الذي  ا أشكر منه ،يشكر عباده عىل كل طاعة ولو قلت ،حتى إقه ليشكر
للكافر حسناته ،لك يف الدقيا ألقه  ا حظ له يف اآلخرة لعدم إيامقه ،وكل عبادة تصدر
م العبد فهي شكر هلل (:
)[احلج]77/
فصالتك شكر هلل ،وزكاتك شكر هلل ،وصيامك شكر هلل ،وحزك شكر هلل ،وذكرك
شكر هلل ،وإحساقك شكر هلل ،وصلة الرحم شكر هلل ،كل ذلك شكر هلل
وكلام زادت معرفة اإلقسان درده أحبه ،ثم أطاعه ،وزاد شكره لرده :
[حممد.]19 :

فكلام زادت معرفة اإلقسان درده زاد شكره لرده دصلبه ولساقه وجوارحه:
[فاطر.]٢٨ :

وقد مدح اهلل رسله وأقبياءه دكثرة الشكر ،فصال ع قوح(:
)[اإلرساء]3/
وقال ع إدراهيم(:
)[النحل]121-120/
والعبد الشكور هو املزتهد يف العبادة دأقواعها ،خالص اة هلل  ،موافص اة لسنة رسول اهلل
)[الكهف]110/
( :
اللهم:
[األحقاف.]1٥ :

خريا منه ،وأددله حالو اة يف قلبه إىل يوم
وم شكره لعبده أن م ترك شي ائا هلل عوضه اهلل ا
يلصاه(:
٢٧

)[الطالق]3 - 2/

وسليامن  ملا ترك اخليل م أجل اهلل أعطاه اهلل الريح جتري دأمره رخاء حيث أصاب
ويوسف  ملا ترك امرأة العزيز م أ جل اهلل أعطاه اهلل ملك مرص ،وأخرجه م السز
إىل الصرص
والشهيد ملا قدم قفسه يف سبيل اهلل عوضه اهلل داحلياة ،وطري خرض ترسح ده يف اجلنة
حيث شاء:
[آل عمران.]1٧0 – 1٦9 :

هذا التكريم للذي دادروا إىل طاعة رهبم ،ودذلوا أقفسهم م أجل مرضاته ،هم عند
رهبم يرزقون ،أحياء غري أموات وهلذا فالشهداء  ا يصىل عليهم
والصحادة ملا تركوا مكة ،وهاجروا م أجل مرضاة اهلل ملكهم اهلل الدقيا ،وجعلهم
رعاة األمم دعد أن كاقوا رعاة الغنم
وملا تركوا كل يشء م أجل دي اهلل  أعطاهم اهلل  التوحيد ددل الرشك ،والعلم
ددل اجلهل ،والوحدة ددل الفرقة ،والرمحة واإلحسان ددل الظلم والعدوان الذي كان
يف اجلاهلية(:
)[اجلمعة]2/
ورسورا
وم دكى م خشية اهلل يف الدقيا شكر اهلل له ذلك ،ولصاه يوم الصيامة قرض اة
ا
وم شكره أقه يمهلك أهيا العبد دعد املعصية لتتوب إليه:
[الزمر.]٥3 :

إن معرفة اهلل الشكور تصتيض معرفة أسامئه وصفاته وأفعاله ،وم عرف ذلك أحب رده،
ومحده وشكره ،وكربه وعظمه ،وأطاعه وعبده(:
)[حممد]19/
واعلم أهيا العبد وأيتها األمة أن شكر اخلال ،كام جيب مستحيل ألقه مرتتب عىل معرفة
النعم ،ومعرفة النعم كلها مستحيلة:
[النحل.]1٨ :

وشكر اهلل عىل النعمة قعمة حتتاج إىل شكر وهلذا قصول :سبحاقك  ا قحيص ثنا اء عليك،
٢٨

أشكرك دصدر ما أعلم ،ودصدر ما أستطيع ،و ا أحيص ثنا اء عليك
فإذا جا ءك خري م مجاد أو قبات أو حيوان فاشكر اهلل وحده ألقه الذي أوصله إليك
وإن جاءك اخلري م إقسان فاشكر اهلل الذي خلصه ،ثم اشكر اإلقسان الذي أوصله
إليك ،فم مل يشكر الناس مل يشكر اهلل
وحصيصة الشكر أن تتزاوز النعم إىل املنعم ،فتشكر اهلل عىل ما أقعم ده عليك وعىل
)[الزمر]66/
غريك(:
اشكر ردك دصلبك دالتوحيد واإليامن ،واحلمد والتمزيد والثناء ،وا افتصار وا اقكسار
دني يديه ،واشكره دزوارحك تعبدا ا لردك  دأداء ما فرض عليك ،اشكره دلساقك
وتعليام خلل ،اهلل :
محدا ا ومتزيدا ا ،ودعو اة
ا
[سبأ.]13 :

أعظم العلوم عىل اإلطالق هو العلم داهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة ملكه
وسلطاقه ،ومعرفة قعمه وإحساقه ،ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة ثواده وعصاده ،هذا هو
العلم اإلهلي الذي قزل عىل النبي  ، فإذا قام هذاالعلم يف الصلوب حتركت ده اجلوارح،
تعليام لرشعه:
وتعظيام للرب،
وقطصت ده األلسنة محدا ا
وشكرا له،ودعوة إليه ،و ا
ا
ا
[الطالق.]1٢ :

٢9

التعبد هلل  باسمه الشكور ..الشاكر
دعد أن عرفنا اسم اهلل الشكور ،وعرفنا آثاره يف الكون ،فامذا جيب علينا قحو هذا ا اسم
العظي م؟ وكيف قتصف هبذا ا اسم دعد معرفة الشاكر والشكور سبحاقه؟
اهلل  شاكر وشكور ،شكور يضاعف األجر دال حسبان ،ويشكر الشاكري له ،ويذكر
الذاكري له ،و يعطي عىل العمل الصالح الصليل األجر الكريم ،والثواب اجلزيل:
[النساء.]٤0 :

أجرا
عظيام(:
ا
م جاء داحلسنة زاد له فيها حسناا ،وآتاه م لدقه ا
)[النحل]97/

وم عرف اهلل دأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،وعرف صفات جالله
م الكربياء والعظمة  ،والعزة واجلربوت ،وعرف صفات مجاله م اإلحسان والرمحة،
والعفو والصفح ،واللطف والكرم  ،م عرف صفات جالله ،وصفات مجاله أحبه
وهاده ،ومحده وشكره ،وسعى يف مرضاته
م عرف اهلل أحبه ،وم أحبه أطاعه ،وم أطاعه أسعده اهلل يف الدقيا واآلخرة
فم عرف اهلل دصفات اجلالل واجلامل أحبه ألقه عرف عظمة رده ،وعظمة إحساقه،
وسعى يف مرضاته ،وداوم عىل ذكره وشكره لعلمه دعظيم قعمه ،ومعرفته دزميل فضله
وكرمه ،وإحساقه إىل عباده:

[السجدة.]1٧ – 1٥ :

هو سبحاقه الكريم املنعم عىل العباد مجي اعا دكل قعمة أقعم عليهم دنعمة اإلجياد ،وقعمة
اإلعداد ،وقعمة اإلمداد ،وقعمة اهلداية
اهلل هو الذي خل ،اخلل ،،وهو الذي أقعم عليهم مجي اعا دكل قعمة قعمة اإلجياد،
30

وقعمة اإلمداد ،وقعمة اهلداي ة والرشاد ،ومع ذلك فالكريم يشكرهم عىل العمل الصليل
الذي هو دمنه وتوفيصه ،ويضاعف هلم األجور م حسنة إىل عرش حسنات ،إىل سبعامئة
ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية:
[التغابن.]1٨ – 1٧ :

وم عرف قعم اهلل شكرها دصلبه ولساقه وجوارحه:
[األنفال.]٢٦ :

هو سبحاقه الشاكر الشكور الذي يشكر العباد عىل العمل الصليل ،الذي هو دمنه
وتوفيصه(:
)[احلزرات]17/
وأعظم النعم التي تستح ،الشكر قعمة اهلداية إىل اإلسالم:
[املائدة.]3 :

فاهلداية قعمة جيب أن قشكر اهلل عليها ،وتسأل اهلل الثبات عليها ،وهلذا كل يوم قردد:

[الفاحتة.]٧ – ٢ :

قرددها كل يوم أكثر م أردعني مرة يف ا لصلوات اخلمس ،ويف السن الرواتب ،ويف
غريها م الصلوات
فسبحان الشكور الذي يشكر العباد عىل العمل الصليل الذي هو دمنه وتوفيصه،
ويضاعف هلم األجور ،ويغفر هلم الذقوب(:
)[النساء]31/
وم عرف رده داسم الشكور عبده وحده  ا رشيك له ألقه الذي أحس إىل اخلل،،
وأعطى كل عبد ما حيس ده إىل قفسه ،وإىل غريه
31

هو الذي أعطى كل عبد م األعضاء م السمع والبرص والعصل ،واجلوارح ما حيس ده
إىل قفسه ،وإىل غريه ،ويشكر رده عىل ما حيس ده(:
) [البصرة]22-21/

فردنا شكور ،العطاء أحب إليه م املنع ،وإذا أعطى  ا ينص ما يف خزائنه مثصال ذرة
فصريا إىل هذه الذرة ،واهلل غني ،وغناه مطل ،غري
ألقه لو قص مثصال ذرة لكان ا
[لقامن.]٢٦ :
حمدود:
أما أقا فصد أكون غني اا ،ولك إذا أعطيت مما عندي قص م ملكي ،فدخلت صفة
عيل ،أما اهلل فغناه  ا أول له و ا آخر ،و ا دداية و ا هناية:
النص
ّ
[فاطر.]1٥ :

واملؤم إذا عرف رده داسمه الشكور استحيا منه ألقه يعرف عظمة قعمه وكثرهتا،
وأكثر م شكره عىل قعمه ،وجزيل إحساقه وثواده ،وأكثر م الشكر واحلمد دصلبه
ولساقه وجوارحه لرده الذي خلصه ،واستحيا منه أن يسك يف ملكه ،ويأكل م رزقه،
ويتنعم دنعمه ،ويعرض عنه:
[إبراهيم.]3٤ :

فمتى يؤوب اإلقسان إىل رده؟ ومتى يعرف عظمة قعمه؟ ومتى يشكر رده؟:

[احلديد.]1٧ – 1٦ :

فلله احلمد والشكر عىل ما أعطاقا م عصول قعرفه هبا  ،وأعطاقا م اجلوارح واأللسنة ما
قكثر ده م احلمد والشكر له(:
)[النحل]78/
فيا عبد الشكور ،ويا أ مة الشكور ،كوقوا م الشاكري لردكم عىل قعمه الظاهرة
3٢

والباطنة ،فصد سخر كل يشء لكم م أجل أن تعبدوه وتوحدوه(:
)[لصامن]20/

وقد وصف اهلل  خواص خلصه م األقبياء والرسل دأهنم م الشاكري لرهبم ،كام قال
)[اإلرساء]3/
سبحاقه ع قوح(:
ملا يراه م عظمة اهلل وكربيائه ،وم عظيم قعمه وإحساقه
وقال ع خليله إدراهيم (:
)[النحل]121 -120/
وقال  لعائشة ريض اهلل عنها حينام أشفصت عليه م طول الصيام يف العبادة ،فصالت له:
ي
ُون َع ْبدً ا
ب َأ ْن أك َ
أليس اهلل قد غفر لك ما تصدم م ذقبك وما تأخر؟ قال« :أ َف ََل ُأح ُّ
( )
ُورا؟»متف ،عليه
َشك ً
وم علم أن رده سميع دصري ،عليم شكور اطمأن قلبه دذكره ،ووث ،دكفايته(:
)[الزمر]36/
)
وتوكل عليه وحده(:
[التغاد ]13/

)

(

[الرعد]28/

هذه الصلوب تطمئ دذكر اهلل  والصرآقكام تطمئ األرض داملاء فتنبت م كل زوج
هبيج ،وم مجيع الثمرات :
[احلج.]٥ :

واهلل سبحاقه شكور ،حيب الشاكري له ،الشاكري لعباده ،املحسنني إىل عباده دأقواع
اإلحسان
()1متف ،عليه/أخرجه البخاري درقم ( ،)4837ومسلم درقم ()2819
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 فالدين ركنان:
يكرب  ،وأن يع ّظم ،وأن يطاع فال يعىص ،
األول :عبادة احل ،ألقه أهل أن يعبد ،وأن ّ
ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر:
[يونس.]3 :

الثاين :اإلحسان إىل اخلل ،وأعظم اإلحسان إىل اخلل ،هو دعوهتم إىل اهلل ،وتعريفهم
دالرب املعبود حتى يستفيدوا م خزائنه ،وم قعمه يف الدقيا واآلخرة:
[فصلت.]33 :

 وحظ العبد من هذا االسم الكريم الشاكر والشكور:
أن يشكر رده عىل مجال ذاته ،وأسامئه ،وصفاته ،ومجيل أفعاله ،وإحساقه
وأن يشكر كل حمس م اخلل ،،وكل م أسدى إليه معرو افا
( )
َّاس»أخرجه الرتمذي وأمحد
قال النبي َ «:ال َي ْش ُك ُر ا َ
هلل َم ْن ََل ْ َي ْش ُك يرالن َ
وأن حيب املؤمنني دصدر ما يف كل واحد منهم م الصفات التي حيبها اهلل م الشكر
واإلحسان واإليامن والتوحيد(:
)[آل عمران]134- 133/

إن اهلل حيب املؤمنني ،وحيب التوادني ،وحيب املتطهري هذه الصفات حيبها اهلل،وشكر
اهلل لعباده ،وجمازاته هلم دالثواب اجلزيل ،متعل ،دالصفات التي حيبها م اإليامن
والطاعات ،وعظيم شكرهم له دألسنتهم وجوارحهم وقلوهبم(:
)[النساء]147/
)
(
[إدراهيم]7/

وإذا غفل العبد ع شكر رده أرسل اهلل  عليه النعم ترتا ،قعمة دعد قعمة ،صحة
وعافية ،أرزاق ،أموال ،أو اد ،ليذكره دالنعمة لعله يشكر ويتوب إىل رده:

()1صحيح/أخرجه الرتمذي درقم ( ،)1954وأخرجه أمحد درقم ( )7495وهذا لفظه

3٤

[اإلرساء.]٧0 :

وإذا قص صرب املسلم ادتاله اهلل داملصائب ليخرج عبودية الصرب منه ،ملاذا؟ ألن لألول
الشاكر مصا اما عند اهلل ،ودرجة عالية يف اجلنة  ا يناهلا إ ا دكثرة الشكر ،وفالن أو فالقة
م الناس له مصام عند اهلل ودرجة يف اجلنة   ،ا يمك أن يناهلا إ ا دالصرب ،والصرب  ا دد
فيه م ا ادتالء ،فيبتليه لريقيه ويرديه(:
)[التودة]51/
فصريا ،ودعضهم غن ًّيا ،فاهلل  يبتيل دالنعم ،لينظر م
وهذا الرس يف كون دع،ض الناس ا
يشكر ،ويبتيل داملصائب ،لينظر م يصرب ،واهلل حكيم عليم:
[األنعام.]٥3 :

فاإليامن نصفان:
قصفه شكر وقصفه صرب
فاللهم أعنّا عىل ذكرك ،وعىل شكرك ،وعىل حس عبادتك(:
)[النمل]19/

وا علم يا عبد الشكور ويا أمة الشكور أن التحدث دنعم اهلل شكر ،وتركه كفر ،وم  ا
يشكر الصليل  ا يشكر الكثري ،وم  ا يشكر الناس  ا يشكر اهلل (:
)[الضحى]11/
حدّ ث الناس دنعمة اهلل ،النعم املادية التي مأل اهلل هبا هذا الكون م أجلك،
وسخرها لك ،وم ّ عليك دالنعمة الكربى وهي قعمة اإلسالم(:
)[املائدة]3/
واعلم يا عبد الشكور أقك إذا مل جتد لعملك الصالح حالوة يف قلبك فاهتم قفسك فإن
الصالب يتحرك والصلب غافل ع مو اه ،واألصل عبودية الصلب ،وفرعها عبودية
3٥

اجلوارح:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فاعلم يا عبد الشكور أقك إذا مل جتد لعملك الصالح م صالة وصيام وصدقات م
قاقصا ،وقد تكون املتادعة ليست
حالوة يف قلبك فاهتم قفسك ،فصد يكون اإلخالص ا
مو جودة ،فإن ردك شكور يثيب العامل عىل عمله يف الدقيا قبل اآلخرة قرة العني،
وحالوة الطاعة ،فإذا مل جتد ذلك فعملك مدخول للشيطان منه حظ ،وللنفس حظ،
)
وللهوى حظ(:
[الكهف]110/

حلا  ائ اصا دزالل اهلل ،ا
يعمل ا
حلا للسك يف
حلا يكون اإلقسان ده صا ا
عمال صا ا
عمال صا ا
حلا أن يكون مع املؤمنني(:
اجلنة ،وصا ا
)[الرعد]28/
فاملطلوب صالح الصلب والصالب ،والصالب إذا حترك ددون الصلب ف هذا هو النفاق،
املنافصون كاقوا مع الرسول  وكاقوا يصلون الصلوات اخلمس ،ويصلون الوتر،
ويصلون الضحى ،ول كنهم يف الدرك األسفل م النار ألن قوالبهم وجوارحهم
خاضعة ،وقلوهبم كافرة :ﮱ
[النساء.]1٤٥ :

واعلم يا عبد الشكور ويا أمة الشكور أن أعظم الشكر لردك الشكور جل جالله هو
توحيده وعبادته ،وإخالص العمل له ،وامتثال أوامره ،واجتناب قواهيه ،واتباع
رسوله يف أقواله وأفعاله وأخالقه(:
)[سبأ]13/
)[األحزاب]71/
(
3٦

[لقامن.]1٢ :

وم عرف رده العظيم داسمه الشكور  ازم شكره يف ليله وهناره ،فهو  الذي أعطى
النعم ،وهو الذي يشكر العبد عىل إحساقه ،ويعطي عىل قدر شأقه ،احلسنة دعرش أمثاهلا،
إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية:
[حممد.]19 :

فم عرف رده داسمه الشكور  ازم شكره يف ليله وهناره ،يف مجيع أوقاته ،ويف رسه
وعالقيته ،ويف قلبه وجوارحه ،ملاذا؟ ملا يراه م عظيم إحساقه وقعمه عليه وعىل غريه،
وأعظمها قعمة اإلسالم( :
)[البصرة]172/
خريا،
عيل وأقعم عىل غريي ،وأعطاين ا
فالدي كله شكر ،فلله احلمد رب العاملني ،أقعم ّ
وكمل
رشا وخلصني يف أحس تصويم ،واستضافني يف دط األم،
ّ
ورصف عني ًّ
عيل يف الدقيا دنعم مادية جلسدي م طعام،ورشاب،
أعضائي وجوارحي ،وأقعم ّ
عيل دالنعم الروحية وهي الدي  ،واستضافني يف الصرب يف
ومسك ،وماء،وهواء ،وأقعم ّ
روضة م رياض اجلنة إذ ا آمنت ده وأطعته وشكرته ،ويستضيفني يوم الصيامة يف اجلنة
ويف أكمل قعيم ورسور(:
)[السزدة]17/
للمنعم عىل قعمه املادية والروحية ،شكر مل يستح ،الشكر ،جلالله
والعمل كله شكر ُ
ومجاله ومجال ذاته وأسامئه وصفاته
كثري م الناس يمدح اليشء اجلميل املصنوع  ،ويثني عليه ،واهلل  هو أح ،م ُعبد،
وأعظم م ُشكر عىل قعمه التي  ا تعد و ا حتىص:
[احلديد.]3 :

شكرا ُيصها
واعلم أهيا العبد أن عىل كل جارحة م اجلوارح يف ددقك ا
وشكر كل جارحة م لسان ،أو عني ،أو أذن ،أو يد ،أو رجل ،أو قلب إقام يكون
3٧

داستعامهلا دتصوى اهلل :
(

[املؤمنون.]٥1 :

)[البصرة]172/

فهذا اإلقسان اهلل خلصه وهداه واشرتاه ،فاجلسد دام حيمل م األعضاء اخلارجية،
واألعضاء الداخلية ،كله مكان للشكر واحلمد ،والتمزيد والتعظيم للرب الذي
يستح ،التكبري والتعظيم ،واحلمد والشكر:
[األنعام.]10٢ :

فكل جارحة م جوارح اإلقسان م لسان أو عني أو أذن أو يد أو رجل أو قلب إقام
يكون استعامهلا دتصوى اهلل :
[التغابن.]1٧ – 1٦ :

وذلك دفعل ما ُي هذه اجلوارح م الطاعات ،فلكل جارحة عبودية ختصها،
فالعبودية هلذه اجلوارح لتكون شاكرة دفعل ما ُيصها م الطاعات ،واجتناب ما هنيت
عنه م املعايص(:
)[النحل]78/
[النحل.]90 :

وأساس الشكر هلل هو كامل العلم داهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم دإحساقه
وإقعامه ،والعلم ددينه ورشعه ،وعبادة اهلل دموجب ذلك:
(

[حممد.]19 :

)[الطالق]12/

وإذا عرفتم ذلك آمنتم ده ،وشكرمتوه عىل قعمه املادية ،وقعمه الروحية ،وسلمتم م
3٨

عذاده ،وفزتم دثواده:

[النساء.]1٤٧ :

فنح قحمده وقشكره عىل قعمه املادية وقعمه الروحية،فالدي كله شكر هلل 
دائام ُيذكرقا هبذه النعم حتى قشكره عليها ،فيصول ع قفسه(:
وهلذا اهلل  ا
)[يوقس]3/

ويصول(:
يعرفون رهبم فيشكروقه لعظمته وجالله ،ولنعمه وإحساقه
هو امللك الذي يستح ،الشكر كله ،واحلمد كله:

)[يوقس]5/

[غافر.]٦٥ :

هو يغار عىل عبده أن يتوجه إىل غريه لطلب حاجاته ،يريد منه أن يسأله هو :
[غافر.]٦0 :

ألن السؤال مذلة ،والذلة للعزيز عزة ،والذلة للحصري مزيد مذلة
خل ،اهلل اإلقسان وأقدره عىل صنع الطائرات ،والسيارات ،والصطارات ،وغري ذلك م
أقواع املصنوعات ،وهو الذي خل ،اإلقسان ،وهو الذي خل ،فيه العصل ،وهو الذي
)[الصافات]96/
خل ،املادة التي تُصنع منها هذه األشياء(:
كثريا(:
كثريا ،وكام يعطي ا
فله احلمد والشكر كام ينعم ا
)[النحل]10/
والصالة أعظم أركان اإلسالم دعد الشهادتني ،عبارة ع تعظيم هلل وشكر هلل(:
)[الفاحتة]2/
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« ُسبْ َحان َ
َك ال َّل ُه َّم َوبي َح ْم يد َك وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غْيك»أخرجه
( )
الرتمذي واد ماجه
ك َْ
ودعد الركوع« :ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َولَ َ
َحدً ا كَثي ًْيا َط ِّي ًبا ُم َب َاركًا فيه ملء السامء ،وملء
احل ْمدُ ْ َ ،
( )
األرض»أخرجه البخاري
ويف الصالة« :الت ي
( )
ات والطيبات»متف ،عليه
ات ي
الص َل َو ُ
َّحيَّ ُ
هلل َو َّ
فالدي كله شكر للرب (:
)[النحل]11 -10/

واهلل  أشكر م اإلقسان ،يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل
أضعاف كثرية(:
)[النحل]12/
سخر لنا الليل والنهار،والشمس والصمر ،لنذكره وقحمده وقشكره كيف تكون احلياة
ددون قور؟
فسبحان م هذا خلصه(:
)[النحل]13/
فله احلمد والشكر ،خل ،البحار ومألها دأقواع النعم(:
)[النحل]14/

كم عدد املحيطات؟ املحيط األطليس ،املحيط اهلندي ،املحيط املتزمد الشاميل ،املحيط
املتزمد اجلنويب وغريها  ،وكم عدد البحار؟ البحر األمحر ،والبحر األدي،ض املتوسط
وغريها  ،وكم عدد األهنار؟ وكم فيها م املخلوقات؟ وخل ،اجلبال ،وخل ،يف دطنها
()1صحيح/أخرجه الرتمذي درقم ( ،)243وأخرجه واد ماجه درقم ( )804وهذا لفظه
( )2أخرجه البخاري درقم ()7346

()3متف ،عليه/أخرجه البخاري درقم ( ،)6230ومسلم درقم ()402

٤0

لـمنعم،
مئات املعادن ،كل ذلك د الة عىل قدرته ،وسخره لنا يف هذه احلياة لنذكر ا ُ
وقعبده وقشكره ،وقمتثل أمره(:
)

[النحل]18- 15/

هذه سورة النحل ،وتسمى سورة النعم ملا فيها م تعداد النعم عىل اخلل ،،اهلل أكرب! ما
أجهل اإلقسان درده! وما أقل شكره لرده الشكور! وهلذا قستغفر اهلل م قلة املعرفة،
وم قلة الشكر ،وم قلة الذكر ،وم قلة العمل:
[حممد.]19 :

واهلل  هو اإلله الذي يستح ،أن ُيعبد ،ويستح ،أن ُيكرب ،وأن ُيعظم ،وأن
ُيشكر(:
)[الروم]17-18/
ففي كل آن قح قرى النعم التي خلصها املُنعم ،وهبا قعرف ذاته وأسامءه وصفاته ،قرى
اخلل ،وقذكر اخلال ،،قرى األرزاق وقذكر الرزاق ،قرى الصور وقذكر املصور
فأفعاله العظيمة تستوجب منّا الشكر الدائم ،والذكر الدائم(:
)

[الروم]21-19/

ذكرا وأقثى ،إ ا اإلقسان فإقه خل ،األقثى حواء م ضلع
ومجيع املخلوقات خلصها اهلل ا
آدم د الة عىل أن هذا اإلقسان  ا يسك إ ا إىل زوجه ،والزوجة  ا تسك إ ا إىل زوج،
وإ ا حصل الفساد يف األرض
وم أفعاله التي يستح ،الشكر عليها(:
)[الروم]22/
٤1

يف اهلند أكثر م مخسة آ اف لغة ،كم عدد اللغات يف العامل؟ وكم عدد اللهزات؟
واللسان واحد ،والفم واحد ،فإذا عرفوا اخلال ،شكروه عىل مجال الصنع ،وعىل
اإلدداع ،وعىل عظمة اجلالل واجلامل(:
)[الروم]23/
وم أفعاله العظيمة(:
)[الروم]24/
هذه أفعاله يف ملكه ،تتطلب منّا الشكر املستمر(:
)[الروم]25/
فسبحان م ديده ملكوت كل يشء:
[الروم.]٢٧ – ٢٦ :

فنصوص الصرآن والسنة تبني عظمة الرب ّ
جل جالله ،وتبني قعمه وإحساقه ليشكره
العباد ،ويكربوه ،ويطيعوه فاخلل ،كلهم عبيد مللك امللوك ،كل ما سوى اهلل عبد
)[امللك]1/
هلل(:
هو امللك الصدوس ،وكل ما سواه هو عبد له ،م العرش العظيم ،إىل الكريس الكريم،
إىل الساموات السبع وما فيها ،إىل األرضني السبع وما فيها
فعلينا أن قحس إىل مجيع عبيده م احليوان أو اإلقسان ،وأحب اخلل ،إىل اهلل أقفعهم
لعبيده(:
)
[آل عمران]159/

وم شكر اهلل إفراده دالعبادة ،وتوحيده ،وامتثال أوامره ،واجتناب قواهيه ،واإلحسان
إىل خلصه(:
)[إدراهيم]7/
ومما يصوي العبد عىل الشكر لرده أن يتذكر عظمة رده العظيم ،و يعرف شدة حاجته إىل
٤٢

رده ،ورؤية قعم الرب عليه ،ومعرفة كثرة النعم التي يتص ّلب فيها اإلقسان يف كل وقت
م ليل وهنار ،وحر ودرد ،ومطعومات ،ومرشودات ،ومركودات ،ومسكوقات،
ومنكوحات:
[النحل.]٥3 :

فال دد أن قتعرف عىل اهلل ،وقعرف أسامءه وصفاته حتى قُعظمه وقُكربه ،وقحمده
)
وقشكره ،وقخافه وهناده(:
[املائدة]98/

وم أراد أن يزيد شكره لرده فلينظر إىل م هو أقل منه يف النعمة األعمى واملري،ض،
والفصري واملبتىل ،ودذلك قشكر قعمة اهلل التي قح فيها ،و ا قزدري ما أقعم اهلل ده علينا
م قعمه التي  ا تعد و ا حتىص(:
)[النحل]18/
وشكر العبد لرده  ا يكافئ قعمة واحدة كنعمة البرص ،وقعمة السمع ،ولك اهلل كريم،
أعطى عبيده النعمة والعافية ،وحبب إليهم الطاعات ،وأعاهنم عليها ،ثم َقبِلها منهم،
وضاعف هلم أجورها ،و َق ِبل منهم الشكر الصليل ألقه شكور حليم(:
)[التغاد ]17/
مهام عىص الناس فاهلل  حليم غفور ،والعبد الشكور هو كثري الصالة التي ُج ُّلها شكر
للرب ،وتعظيم للرب ،وتكبري للرب(:
)[الزمر]9/

فالعبد الشكور كثري الصالة ،كثري السزود ،كثري الذكر لرده  ،كثري ا استغفار ،كثري
الشكر ،كثري احلمد ،كثري الصيام ،كثري الدعاء ،ف هل أقا عبد شكور؟ وهل أقا م
الشاكري ؟:
[احلرش]1٨ :

٤3

إن ّ
شاكرا ألقعم ردك ،وك
أجل عبادة تعبد اهلل هبا هي عبادة الشكر هلل  ،فك
ا
ص،ض ،ومشاكلك مل حتل،
م الشاكري  ،وإذا رأيت مرضك مل يذهب ،و َد ْينك مل ُي َ
وكردك مل يزل ،فاعلم أن شكرك قاق (:
(

)[الطالق]3 - 2/
)[األعراف]96/

 ،فأكثر

فإذ ا حلت دك هذه املصائب ،ودعوت اهلل ومل يستزب فاعلم أن شكرك قاق
)[ا اقفطار]7/
م احلمد والشكر لردك الكريم(:
اجلنَّ َة
فاف عل ما تستطيع م اخلري ،فإقك  ا تدري دأي عمل ُيدخلك اهلل ْ َ
والشكر يكون م العبد داألقوال واألفعال لإلقسان واحليوان ،ففي كل كبد رطبة أجر،
واهلل رب هذا املخلوق فأحس إليه دالعمل الصالح مع كل خملوق م مسلم أو كافر،
حيوان أو إقسان ،غني أو فصري ،عدو أوصدي:،
[الكهف.]30 :

فالعمل تعمله هلل ،وهو الذي يثيبك عليه ،فإن مل يصادف حمله فاهلل هو حمل الثواب
واألجر العظيم ّ
جل جالله:
[آل عمران .]13٤ – 133 :املحسنني مل ؟
لكل أحد،واإلحسان والشكر م صفات اهلل  وقد دعاقا للتعبد هلل دأسامئه احلسنى
فصال(:
)[األعراف]180/
وشكر الناس م شكر اهلل ،ومل يشكر اهلل م مل يشكر الناس(:
)[سبأ]13/
جل هله داهلل وأسامئه وصفاته ،وجهله دملكه وسلطاقه ،وجهله دنعمه وإحساقه ،وجهله
٤٤

ددينه ورشعه وجهله دوعده ووعيده :

[حممد.]19 :

فم أراد السعادة األددية فلي ِ
سعد اآلخري  ،دأن يطعم اجلائع ،ويع ّلم اجلاهل ،ويساعد
ُ
الفصري ،ويوايس املسكني ،وهيدي الضال ،ويعني العاجز ،ويرحم الصغري ،ويغيث
امللهوف ،وُيدم املري،ض(:
والثناء عىل اهلل شكر له:

)[آل عمران]134-133/
[الفاحتة.]٤ – ٢ :

)[األقبياء]87/

(
ان اهللَِ ،و ْ
فكل هذا شكر هلل ُ :س ْب َح َ
ْرب هذا أحب
احلَ ْمدُ هللَِِ ،و ا إِ َل َه إِ ا اهللَُ ،واهللُ َأك َ ُ
الكالم إىل اهلل ،وهذا كله محد وشكر للرب  ،وثناء عليه
ْتَ ،خ َل ْقتَنيي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه يد َك َو َو ْع يد َك َما
ْت َر ِّبَ ،ال إيلَ َه إي َّال َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
استطَعت»...أخرجه البخاري ( )
ْ َ ْ ُ
فكل هذا محد وشكر ،وثناء عىل الرب 
ي ي
ي
ك ،والْغَن ي ي
«ال َّل ُهم إنَّا نَسألُ َك م ي ي
َحتي َ
َلم َة
كَ ،و َعزائ َم َمغْف َرت َ َ
وج َبات َر ْ َ
ُ
ْ
َّ
الس َ
يم َة م ْن ك ُِّل بيرَ ،و َّ
َ
ي
ي
يم ْن ك ُِّل إي ْثمٍَ ،والْ َف ْوزَ بيا ْلـ َجنَّةَ ،والن ََّجا َة م َن الن ي
َّار»أخرجه الرتمذي واد ماجه( ).
فأدواب السؤال مفتوحة للسائلني ،وأدو اب الشكر مفتوحة للشاكري
وإذا أثنى العبد عىل رده فصد شكره ،وم شكره أكرمه ،وم أكرمه اهلل استعمله يف هداه،
ٍ
فوصل إىل رده وهو
راض عنه(:
)[الصمر]55- 54/
وثناء اهلل عليك  ،وثناء الناس عليك  ،كل ذلك فضل م اهلل عليك:
()1أخرجه البخاري درقم ()6306
()2صحيح/أخرجه الرتمذي درقم ( )479وهذا لفظه ،وأخرجه اد ماجه درقم ()1384

٤٥

[النحل.]٥3 :

هلذا جيب علينا يف كل آن احلمد والشكر هلل لرب العاملني ،لعظمة جالله ،وعظيم
إحساقه(:
)[اجلاثية]37-36/
فهو املحمود عىل عظمته وجالله وكربيائه ،وهو املحمود عىل قعمه وإحساقه
خلل ،،وقعمة الصحة والعافية،
وقعم اهلل عىل الناس  ا تعد و ا حتىص قعمة اخل ْل ،وا ُ
وقعمة اإليامن والتوحيد ،وقعمة املال ،وقعمة الطعام والرشاب ،وقعمة النوم والراحة،
وقعمة النورواهلواء  ،وقعمة تسخري الليل والنهار ،وقعمة الزوجة واألو اد ،وقعمة
تسخري اجلامد والنبات واحليوان(:
)[إدراهيم]34/
[لقامن.]٢0 :

فيزب علي نا شكر املنعم هبذه النعم العظيمة ،وشكر م يستح ،الشكر(:
[النحل]114/

وم عمل صاحل اا فلنفسه ،وم أساء فعليها(:
)[لصامن]12/
وشكر النعم استعامهلا يف طاعة اهلل  ،حسب أمر اهلل:

)

[البقرة.]1٧٢ :

 وشكر العبد لربه يقوم عَل مخسة أصول:
األول :خضوع العبد الشاكر للمشكور سبحاقه أخضع لريب دصلبي وقالبي ،دامتثال
أوامره واجتناب قواهيه:
الثاين :حبه هلل

[األنبياء.]90 :



عيل
ملا له م صفات اجلالل واجلامل ،أن أحب الذي خلصني ،وأقعم ّ
٤٦

دكل قعمة:

[األنعام.]10٢ :

الثالث :اعرتافه دنعم اهلل  عليه فالنعمة تأتينا م واحد ،فاملفتاح ديد واحد ،والنعم ديد
واحد ،وامللك ديد واحد ،اخلري ديد واحد:
[فاطر.]٢ :

الرابع :الثناء عليه هبا:

[الفاحتة.]٤ – ٢ :

اخلامس :استعامهلا يف طاعته  ا يف معصيته(:

)

[النحل]78/

[الضحى.]11 – ٥ :

حدّ ث دنعم اهلل عليك ،وعىل غريك ،قعمه املادية ،وقعمه الروحية
والنعم تبصى وتزيد مع دوام الشكر هلل:
[إبراهيم.]٧ :

وم شكر رده عىل ق عمه شكره اهلل داحلياة الطيبة يف الدقيا(:
)[النحل]97/

وجيزيه يوم الصيامة داجلنة والرضوان(:

[آل عمران]144/

(

)
)

[التودة]72/
٤٧

هذا شكر اهلل لعبده ،وإثادته عىل عمله الصالح
وم مل يشكر النعم ،فأساء استعامهلا عاقبه اهلل يف الدقيا واآلخرة:

[سبأ.]19 – 1٥ :

وقد م ّ اهلل علينا أن زرقا مملكة سبأ ،ورأينا هناك هذه اململكة العظيمة ،ورأينا آثارهم
هناك ،ورأينا السد الذي حيبس سيل العرم ،ورأينا األشزار اخلرضاء التي تكاد متد
يدهاد الثمرات الطيبة ،ولكنهم كفروا هذه النعمة فأرسل اهلل  عليهم سيل العرم،
وهكذا كل م ُأعطي قعمة ومل يشكرها إ ا ويعاقبه اهلل يف الدقيا واآلخرة(:
)[النساء]123/
(
)
[النحل]112/

وهذا كام هو حاصل يف هذه احلروب يف لبنان ،يف فلسطني ،يف العراق ،يف سوريا يف دول
العامل(:
)[األعراف]96/
للمنعم عىل قعمه التي  ا تعد و ا حتىص(:
وعبادة اهلل كلها شكر ُ
)[قريش]4- 1/

فليشكروا اهلل دتوحيده ،واإليامن ده ،وطاعته ،وعبادته ،وعدم عبادة ما سواه ،ليسعدوا
٤٨

يف الدقيا واآلخرة(:
)[النساء]147/
فهو قعم املوىل ،وقعم النصري ،وقعم الشاكر فالكريم يعطي عىل قدر شأقه ،والعظيم
يعطي عىل قدر شأقه  ،ا يرىض أن يعطي عىل احلسنة مثلها دل يعطي عرش أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف ألقه شاك ر وشكور ،عظيم الشكر ،كثري الشكر:
[فاطر.]3٤ :

وقعمة اهلداية أعظم قعمة ،وشكرها دعبادة اهلل وحده ،والدعوة إليه ،وتعليم
رشعه(:
)[احلزرات]17/
شكرا له عىل ما أقعم ده
فلنشكر اهلل دصلودنا وجوارحنا ،وقسارع إىل طاعة ردنا
ا
علينا(:
)[احلج]77/
وقدعو خلصه إليه:
[النحل.]1٢٥ :

ليكون كل م دخل يف هذا الدي دسببك ،أو تع ّلم دسببك  ،يف صحيفتك ،اهلل يريد منك
عطا اء م قفسك لنفسك دالعبادة ،وعطا اء منك لغريك ،دالدعوة إىل اهلل ،وتعليم
)[آل عمران]79/
رشعه(:
واهلل أمر كل مؤم أن يأكل م الطيبات ،ويشكر اهلل عليها دعبادته ،وامتثال أوامره،
واجتناب قواهيه(:
)[البصرة]172/
وكلام زاد إيامن العبد زاد شكره لرده ،وكلام زاد شكره زاد حب اهلل له ،وزاد إكرامه له،
وزاد توفيصه له:
[إبراهيم.]٧ :

٤9

اإليامن قص

فكلام زاد إيامن العبد زاد شكره لرده دصلبه ولساقه وجوارحه ،وإذا قص
احلمدوالشكر،وقل ا استغفار والتودة
كثريا حتى قذكر أسامءه وصفاته ،وقعمه وإحساقه ،فنزداد له
وهلذا أمرقا اهلل دذكره ا
شكرا(:
ا
)
[األحزاب]43-41/

فات صفوا هبذه الصفات التي حيبها ردكم ،و ا يشعر دصيمة النعمة إ ا م فصدها(:
)[حممد]19/

شكرا له  ،وكلام شكرت ردك أحبك ،وإذا أحبك
كلام ازددت معرفة داهلل ازددت
ا
أسعدك يف الدقيا واآلخرة
وم أسباب قلة الشكر قسيان املايض دام فيه م فص ر وقلة ،ودالء وشدة ،أن ينسى
وذليال فأعزه اهلل ،وضا  اا
ا
ومريضا فشفاه اهلل،
فصريا فأغناه اهلل،
ا
اإلقسان ماضيه حيث كان ا
فهداه اهلل ،وجاهالا فعلمه اهلل وعالج التصصري يكون دتذكر قعم اهلل  التي  ا تعد و ا
حتىص ،ورؤية قعم اهلل عليه ،وسؤال اهلل أن يعينه عىل ذكره وشكره وحس عبادته
( )
قال النبي «:ال َّل ُه َّم َأ يعنِّي َع ََل ذيك يْر َكَ ،و ُش ْك ير َكَ ،و ُح ْس ين يع َبا َدتي َ
ك»أخرجه أمحد وأدو داود
وم عالج التصصري يف الشكر :تذكر أقك مسئول ع شكر قعم اهلل عليك ،وأقك سوف
تسأل عنه يوم الصيامة:
[احلجر.]93 – 9٢ :

وأن ينظر العبد إىل قعم اهلل داإلجالل واإلكبار حيث ساقها اهلل إليه ،ومكّنه م ا اقتفاع
هبا ،وقفع الناس هبا ،وأن ينظر إىل م هو دوقه يف النعمة فيشكر اهلل ،واإلكثار م ذكر
اهلل وشكره ومحده
()1صحيح/أخرجه أمحد درقم ( ،)22172وأخرجه أدو داود درقم ( )1522وهذا لفظه

٥0

دائام دني قعمة وذقب ،فالنعم  ا تبصى إ  ا دالشكر ،والذقوب  ا تزول إ ا
واإلقسان ا
دا استغفار
تعظيام
واعلم بأن شكر العينني :أن تنظر هبام يف اآليات الكوقية واآليات الصرآقية فتزداد
ا
شكرا ومحدا ا للرب
وتكبريا للرب ،وتزداد ا
ا
رشا سرتته :
خريا قرشته ،وإن رأيت ًّ
وإن رأيت دعينيك ا
[ق.]٨ – ٦ :

وشكر األذنني :أن تسمع هبام الصرآن ،والعلم الرشعي الوارد يف السنة النبوية ،إن
رشا دفنته:
خريا أذعته ،وإن سمعت هبام ًّ
سمعت هبام ا
[الزمر.]1٨ – 1٧ :

وشكر اليدين :البذل والعطاء يف الشدة والرخاء ،والرضب دالسيف عند مواجهة
األعداءَّ ،
وأ ا تأخذ هبام ما ليس لك ،و ا متنع هبام ح ًّصا ليس لك:
[النساء.]٥٨ :

فاليد أماقة ،والعني أماقة ،واألذن أماقة ،فنستعمل هذه األماقات التي أعطاقا اهلل إياها
فيام حيب ه ويرضاه  ،ا فيام يسخطه ويكرهه:
[هود.]113 – 11٢ :

وشكر الفرج :أن قستعمله يف إكثار النسل وقضاء الوطر ،وإعفاف النفس ع احلرام
حسب رشع اهلل(:
)
[املؤمنون]7-5/

٥1

و  ا جيوز مبارشة الرجل للمرأة إ ا م طريصني:
إما دالنكاح الرشعي أو ملك اليمني
وما سوى ذلك فهو اعتداء
وشكر الرجلني :أن متيش هبام إىل الطاعات م صالة ،وحج ،وعمرة ،ودعوة ،وتعليم،
وجهاد ،وإحسان إىل اخللَّ ،،
وأ ا متيش هبام إىل أماك الفساد ،واملحرمات ،والصبائح:
ﮱ
[الفرقان.]٦٤ – ٦3 :

وشكر اللسان :أن تذكر اهلل ده ،وحتمده ده ،وتتلو كتاده ده  ،وتستغفر اهلل ده:

[األحزاب.]٤3 – ٤1 :

 فعبودية اللسان شكرها يف أمرين:
أحدمها أن تتك لم مع اهلل يف العبادة:

[املزمل.]٤ – 1 :

حتمد اهلل ع ىل النعم ،ومتزده ألقه هو املزيد ،وتكربه ألقه الكبري ،وتسأله حاجتك،
وتستغفره م ذقبك
الثاين أن تتكلم ع اهلل دني يدي اخلل ،دالدعوة إىل اهلل :
[املدثر.]٧ – 1 :

فشكر اللسان أن تذكر اهلل ده ،وحتمده ده ،وتتلو ده الصرآن ،وتدعو ده إىل اهلل ،وتع ّلم ده
العلم الرشعي ،ومتزد ده الرب ،وتصول ده احل(:،
)[فصلت]33/
)[اإلخالص]2- 1/
(
وتسكت ع الغيبة والنميمة ،وقول الزور ،وإذاعة ما يفت الناس ،والدعوة إىل الرذيلة،
٥٢

وقرش الباطل(:
(

)[احلج]31- 30/
)[النحل]117-116/

مفتاحا
وشكر الفكر والعقل :أن تستعمله إلصالح قفسك ،وإصالح غريك ،وأن تكون
ا
لكل خري ،ومغال اقا لكل رش ،و ا تستعمله يف ضد ذلك فتخرس(:
)[األعراف]179/

وشكر نعمة الوقت والفراغ :أن متأله دأقواع الطاعات ا اقفرادية وا اجتامعية م قراءة
قرآن ،وصالة ،ودعوة ،وتعليم ،وإحسان إىل اخلل(:،
)
[األقعام]163- 162/

وم أحس إليك م اخلل ،فاشكره ،وأول م تشكر دعد اهلل والديك اللذي مها سبب
وجودك(:
(

)[اإلرساء]24- 23/
)[لصامن]14/

وأحس إىل كل اخلل ،كام أحس اهلل إليك:

[النساء.]3٦ :

وقال الرسول َ «و َم ْن َصن ََع إيلَ ْيك ُْم َم ْع ُرو ًفا َف َكافيئُو ُهَ ،فإي ْن ََل َ ي
َتدُ وا َما ُت َكافيئُو َن ُه؛ َفا ْد ُعوا لَ ُه
ْ
٥3

َحتَّى ت ََر ْوا َأ َّنك ُْم َق ْد كَا َفأْ ُُتُو ُه» أخرجه أدو داود والنسائي
والذي يريد أن يكافئ م أعطاه أن يعطيه أكثر مما أعطاه ،فكان الرسول ُ هيدى إليه،
ف يصبل اهلدية ،ويثيب عليها دأكثر منها ،واملؤم يعطي الناس م خريه ،و ا يطلب منهم
أن يشكروه ،وإقام يطلب الثواب م اهلل(:
)[اإلقسان]9- 8/
ودصدر اإلخالص تكون عظمة الثواب(:
( )

)[النساء]114/

هلذا م ّ اهلل علينا دمعرفة أسامئه وصفاته ،وعرفنا دأقه الشاكر ،الشكور ،الكريم،
الرحيم ،الغفور ،لنتعبد هلل دموجب هذه املعرفة
وملا كان اهلل  هو الشكور احل ،كان أحب خلصه إليه م ات صف دصفة الشكر،
وأدغ،ض خلصه إليه م ع ّطلها ،واتصف دضدها
فهو سبحاقه مؤم حيب املؤمنني ،شكور حيب الشاكري  ،تواب حيب التوادني ،رمح
حيب الرامحني ،عفو حيب العافني ،مجيل حيب أهل اجلامل ،كريم حيب أهل الكرم:
[األعراف.]1٨0 :

أي :خت ّل صوا هبا واتصفوا هبا عىل شاكلة العبودية ،واهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب م
خت ّل ،هبا واتصف هبا ،ويبغ،ض سبحاقه الكافري  ،واملرشكني ،واخلائنني ،واحلاسدي ،
والفاسصني ،وغريهم مما يتناىف مع مصتىض أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل(:
)[احلج]38/
اهلل  ا حيب الظاملني ،و ا حيب الكافري ،و ا الظاملني ،و ا املعتدي  ،و ا امللحدي
والتعبد هلل هبذا ا اسم الكريم يكون ددوام شكر اهلل عىل قعمه التي ادتدأها ،والنعم التي
جيددها يف كل آن وذلك داستعامهلا يف طاعته ،والعمل دام يرضيه ،واجتناب ما
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يسخطه(:
)[إدراهيم]7/
واهلل شكور حيب الشاكري
(

وهلذا أكرم مجيع دني آدم دأصناف النعم ليشكروه:
)[اإلرساء]70/

وخل ،اهلل اإلقسان يف أحس تصويم ،وزوده داألعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع،
والبرص ،والعصل ،والصلب ،وغريها ليتذكر هذه النعم ،ويشكر م أقعم عليه هبا
فك م الذاكري الشاكري  ،وقم دذكر ردك وشكره دوم اا دلساقك وقلبك
وجوارحك ليذكرك ردك ،ويزيدك م فضله ،ويسعدك يف الدقيا واآلخرة(:
)[البصرة]152/
تكبريا:
كثريا  ،وكربه
ا
ثريا ،واشكره ا
كثريا ،وسبح دحمده ك ا
واذكر ردك ا
[األحزاب.]٤3 – ٤1 :

وامحد ردك العظيم عىل كل خل ،خلصه ،وعىل كل أمر أمره ،وعىل كل رزق يرزقه ،وعىل
كل قعمة أقعم هبا عليك وعىل غريك ،وعىل كل دلية دفعها:
[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

و أكثر الناس ع شكر قعم اهلل الكثرية غافلون ،وهم يف قعم اهلل يتصلبون(:
)[البصرة]243/
واعلم أقه  ا حيلو الليل إ  ا دمناجاة الكريم الشكور:
[الفرقان.]٦٤ :

و ا حيلو النهار إ ا دخدمة العباد واإلحسان إليهم:
٥٥

[آل عمران.]13٤ – 133 :

فصم دالليل مع الشكور حتمده وتشكره ،ومتزده وتعظمه ،وتسأله وتستغفره ،واشكره
[املزمل.]٦ :
عىل النعم التي  ا تعد و ا حتىص:
وك يف النهار مع اخلل ،،وأحس إليهم ،وذكرهم دشكر رهبم ،واشكر هلم إحساهنم،
ِ
واق،ض حوائزهم:
وع ّلمهم رشع اهلل،
[آل عمران.]٧9 :

واعلم أقه إذا جاء اإلقسان خري مبارش فإقام ساقه إليه رده ،فليشكر رده عىل ما خصه ده
م هذا اخلري ،وليصل(:
)[النمل]40/
أما إذا جاءك اخلري م إقسان فيزب عليك أن تشكر اهلل ا
أو ا ألقه هو الذي خل ،هذا
اخلري ،وخل ،م جاء ده ،وأهلمه ،وسمح له ،ومكّنه ،أن يوصله إليك ،تشكر م أجرى
اهلل اخلري والنعمة عىل يديه ،وم مل يشكر الناس مل يشكر اهلل(:
)[النحل]53/
واعلم أن اهلل شكور حيب الشاكري  ،وم جتاوز النعمة إىل املُنعم فهو الشكور الذي
يشكر رده ع ىل قعمه ،ويسدي خريه إىل خلصه(:
)[النمل]40/
فسبحان ردنا الشكور الشاكر الذي خلصنا وهداقا ،وأمدقا دالنعم ،وخل ،لنا ما قشكره
عليه ،وخل ،فينا ما قشكره ده م األعضاء واجلوارح والصلوب(:
)[األعراف]10/
[النحل.]٧٨ :

واشكر مو اك عىل ما أعطاك م قعمه ،وأحس إىل اخلل ،كام أحس اهلل إليك ،وهذه
هي حصيصة العبودية(:
٥٦

)[البصرة]172/

وقد أغوى الشيطان أكثر اخلل ،حتى أطاعوه عبدوه ،وقسبوا له الرض والنفع ،وترصيف
األرزاق ،وقضاء احلاجات ،وتفريج الكردات:

[النساء.]1٢1 – 11٨ :

فعبدوا الشيطان وأولياءه م دون اهلل ،مع ظهور الربهان :

[يس.]٦٢ – ٦0 :

غر منهم! ورصفهم لعبادته م دون
فال إله إ ا اهلل! كم أضل الشيطان م اخلل !،وكم ّ
)[سبأ]20/
اهلل(:
فاشكر ردك العظيم دحس عبادته ،ولزوم طاعته ،والعمل درشعه ،والدعوة إليه،
والصرب عىل ما يأتيك م األذى يف سبيله ،فل ينزيك م العذاب واخلسار إ ا
ذلك(:
)[العرص]3-1/
واعبد ردك دام حيبه ويرضاه  ،ا دام حتبه وهتواه ،و ا تشت غل عنه دنعمه ،و ا تبع هداه
هبواك:
[الزمر.]٦٦ – ٦٥ :

(

)[األحصاف]15/
)[الصص

(
ْت رب السامو ي
ْت َقي م السامو ي
ضَ ،ولَ َك َْ
ات َواألَ ْر ي
«ال َّل ُه َّم ر َّبنَا لَ َك َْ
ات
احل ْمدُ َأن َ َ ُّ َّ َ َ
احل ْمدُ َ ،أن َ ِّ ُ َّ َ َ
ْت نُور السامو ي
ض َو َم ْن في ي
ض َو َم ْن في ي
َواألَ ْر ي
األْ ْر ي
يه َّن.
ات َو َ
ـح ْمدُ َأن َ ُ َّ َ َ
يه َّنَ ،ولَ َك الْ َ
٥٧

]17/

احل ُّقَ ،ولي َقاؤُ َك َحقَ ،و َْ
احل ُّقَ ،و َو ْعدُ َك َْ
ك َْ
ْت َْ
احل ُّقَ ،و َق ْولُ َ
السا َع ُة
َأن َ
اْلنَّ ُة َحقَ ،والن َُّار َحقَ ،و َّ
َحق.
تَ ،وبي َ
تَ ،وبي َ
ت،
ك َآمن ُ
ال َّل ُه َّم لَ َك َأ ْس َل ْم ُ
اص ْم ُ
ك َحاك َْم ُ
ْتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُ
تَ ،وإيلَ ْي َك َخ َ
ْت َأ ْع َل ُم بي يه يمنِّيَ ،ال إيلَ َه إي َّال
ْتَ ،و َما َأن َ
ْس ْر ُت و َأ ْع َلن ُ
ت َو َما َأ َّخ ْر ُ
َفاغ يْف ْر يَل َما َق َّد ْم ُ
تَ ،و َما َأ ْ َ
( )
ْت»متف ،عليه
َأن َ

اللهم يام له خزائ الساموات واألرض ،يا واسع العطاء ،يا سادغ النعم ،يا دافع
النصم ،يا رب العاملني ،يا غفور يا شكور ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم أوزعني أن أشكر
عيل  ،الل هم أعنّي عىل ذكرك وشكرك وحس عبادتك ،يا قوي يا
قعمتك التي أقعمت ّ
عزيز ،اللهم لك امللك كله ،ومنك اخلري كله ،وإليك ُيرجع األمر كله ،ولك احلمد كله،
ولك الشكر كله ،قسألك العفو والعافية ،والفوز داجلنة ،والنزاة م النار يا أرحم
الرامحني
سبحاقك اللهم ودحمدك ،أشهد أن  ا إله إ ا أقت ،أستغفرك وأتوب إليك
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٥٨

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احليليم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احليليم

ظاهرا وباطنًا ،وجعل له
اهلل  خلق هذا اإلنسان يف أحسن تقويم ،وأحسن خلقه
ً
غذاءين يسعد هبام يف دنياه وأخراه .
فغذاء األبدان يكون بالطعام والرشاب الطيب ،واجتناب الطعام والرشاب اخلبيث.
 أما غذاء القلوب فيكون بمعرفة سبعة أمور هي:
-5ومعرفة عدو اإلنسان وهو إبليس.
-1معرفة الرب الذي نعبده.
-6ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها.
-2ومعرفة القرآن الذي نسري عىل هديه.
- 7ومعرفة اآلخرة التي سوف نصري إليها .
-3ومعرفة الرسول الذي نتبعه.
-4ومعرفة اإلنسان املطلوب منه العبادة.
فهذا مجاع العلوم واملعارف التي تغذي القلوب  ،ومن عرف هذه العلوم فقد دخل جنة
املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة  ،وأعىل العلوم عىل اإلطالق هو معرفة اهلل بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده ،ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة ثوابه
وعقابه :
[ حممد. ] 1٩ :

ومفاتيح أبواب معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ستة أقسام .
ال بد من معرفة هذه األبواب ،وكيف نفتح عىل هذه األبواب ،فإن اهلل  عظيم ،وله
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف الساموات
واألرض ،وأسامؤه وصفاته كلها حسن ى ،وهي بالغة يف احلسن واجلامل كامله ومنتهاه،
) [طه.]8/
فال أحسن بوجه من الوجوه(:
فأسامء اهلل  أحسن األسامء ،وصفاته أحسن الصفات ،وأقواله أحسن األقوال،
وأفعاله أحسن األفعال ،وخملوقاته أحسن املخلوقات ،وأحكامه أحسن األحكام،
ورشائعه أحسن الرش ائ ،،وكتبه أحسن الكتب ،ورسله أحسن الرسل ،وأوامره أحسن
األوامر ،وثوابه أحسن الثواب ،فأسامء اهلل  كلها حسنى ،ومعرفتها أغذية للقلوب،
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ألهنا تدل عىل صفات الكامل واجلالل واجلامل هلل  ،فهي أسامء مدح ومحد وثناء،
وأسامء متجيد وتعظيم وإجالل ،وأسامء رمحة ولطف وإحسان(:
) [اإلرساء.]110/
ومفاتيح أبواب معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ستة أقسام  ،ال بد من ضبط هذه األقسام ،
حتى يسهل علينا معرفة اهلل بأسامئه ،وصفاته وأفعاله  ،ثم التعبد هلل بموجبها :
[ األعراف. ] 180 :
 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :معرفة األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته :مثل :اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد،
احلق ،احلي ،وأمثاهلا .
الثاين :معرفة األسامء الدالة عىل امللك والقدرة :مثل :امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن،
القهار ،القادر ،القوي ،وأمثاهلا .
الثالث :معرفة األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد :مثل :اسم الرب اخلالق ،البارئ،
املصور ،الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب ،املقيت ،وأمثاهلا .
الرابع :معرفة األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة هلل  :مثل :السمي ،،البصري ،والعليم،
واخلبري ،والرقيب والشهيد ،واحلفيظ ،واملحيط ،وأمثاهلا.
اخلامس :معرفة األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة :مثل :اسم الرمحن ،الرحيم،
الرؤوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود ،الويل ،النصري ،وأمثاهلا .
السادس :معرفة األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان :مثل :اهلادي ،املبني ،الوكيل،
الكفيل ،وأمثاهلا .
اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل ،هلذا ال بد قبل العبادة
من معرفة املعبود ،ثم معرفة ما نعبده به من أوامره الرشعية ،لنتوجه إىل رب معروف
ومعلوم لدينا(:
) [حممد.]1٩/
فكام أن األغذية من طعام ورشاب تنف ،األبدان ؛ فكذلك القلوب حتتاج إىل الغذاء ،وهو
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معرفة اهلل ،ومعرفة أسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده .
هذه سبعة أمور مغذية للقلوب ،حترك اجلوارح بأنواع العبادات  ،وحترك اللسان بالذكر
والشكر ،واحلمد والثناء عىل الرب : 
[ األنفال. ] 4 – 2 :
وهلل  من أسامئه احلسنى احلليم ،هو احلليم الذي يدر عىل خلقه صنوف النعم الظاهر ة
والباطنة ،م ،كثرة معاصيهم ،وتكرار زال هتم وأخطائهم؛ ألنه احلليم الرحيم بعباده،
يمهلهم كي يت وبوا وينيبوا ،ولو شاء ألخذهم بذنوهبم فور صدورها منهم(:
) [اإلرساء.]44/
هو سبحانه احلليم ذو الصفح واألناة ،الذي ال يعجل عىل من أذنب بالعقوبة .
احلليم عىل من كفر به ،وأرشك من خلقه ،يمهله ويرزقه كأنه مل يعصه؛ لعله يتوب
وينيب إىل ربه ،ويستغفر من ذنبه(:
) [البقرة.]235/
هو سبحانه احلليم العظيم الذي وس ،حلمه مجي ،خلقه من مؤمن وكافر  ،وبر وفاجر .
هو احلليم الذي خز ائن كل يشء عنده ،ويعطي منها من شاء من خلقه يف كل آن ،ويف
كل مكان .
خزائن العلم عنده ،خزائن الرمحة عنده  ،خزائن األخالق عنده ،خزائن األموال عنده،
خزائن األرزاق عنده ،خزائن األمن عنده ،خزائن الطعام عنده ،خزائن املعادن عنده :
) [احلجر.]21/
(
فبيده خزائن كل يشء ،خزائن اهلداية والضاللة ،خزائن العز ة والذلة ،خزائن األمن
واخلوف  ،خزائن العافية واملرض .
هو جل جالله امللك احلليم ،الذي إذا أحب عبدً ا حبب إليه اإليامن ،وأعانه عىل طاعته،
وكره إليه معصيته ،وأعطاه ً
خلقا حسنًا(:
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) [احلجرات.]8 -7/
هو سبحانه احلليم الذي يمهل العايص إذا عصاه ،ويقبله إذا تاب إليه ،فإن أرص عىل
معصيته؛ أخر العقاب عنه؛ لعلمه بأنه ال خيرج عن ملكه ،وأنه ال يرض بمعصيته إال
نفسه(:
) [التوبة.]55/
فسبحان احلليم الرحيم الذي يمهل وال هيمل من عىص(:
) [إبراهيم.]42/
فاتق اهلل أهيا العبد ،وال ي غرنك تقلب الكفار يف نعيم الدنيا اجلسدي م ،حلم اهلل عليهم،
فسيعقبه عذاب أليم(:
) [آل عمران.]1٩8 -1٩6/
هو سبحانه احلكيم يف تدبريه ،احلليم الذي يض ،األمور يف مواضعها ،وال يؤخرها عن
وقتها ،وال يعجلها قبل أواهنا(:
) [القمر.]50 -4٩/
فسبحان احلليم الغفور الذي يرى ويبرص عباده وهم يكفرون به ويعصونه ،وهو حيلم
ويؤخر عنهم العقوبة؛ لعلهم يتبون إليه ،ويسرت عىل آخرين ويغفر هلم  ،ويفرح أشد
الفرح ب توبة التائبني وحيبهم ،فسبحانه ما أحلمه عىل خلقه! (
) [فاطر.]45/
وحلم اهلل جل جالله عىل الكفار والعصاة والطغاة ليس لعجزه عنهم ،فإنه قوي جبار،
قادر قاهر ال يعجزه يشء ،وإنام حلمه وعفو ه عنهم رمحة هبم ؛ لعلهم يتوبون إليه(:
) [النساء.]28 - 27/
وحلم الرب جل جالله ليس عن عدم عل م بام يعمل العباد من الطاعات واملعايص؛ بل
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هو العليم احلليم الذي يعلم خائنة األعني  ،وما ختفي الصدور  ،من خري ورش ( :
) [األحزاب.]51/
فهو عليم ب كل قول أو فعل ،حسنًا كان أو سيئًا ،ولكنه حليم يثيب الطائعني عىل
طاعاهتم ،ويمهل العصاة لعله م يتوبون إليه؛ لكامل رمحته وحلمه :
[ البقرة. ] 143 :
وحلم اجلبار عىل العصاة ليس حلاجته إليهم ،أو عجزه عنهم؛ بل هو الغني الذي حيلم
عليهم ،ويصفح عنهم؛ رمح ًة هبم ،م ،استغنائه عنهم ،وشدة حاجتهم إليه :
[ فاطر. ] 15 :

وهو جل جالله الواحد األحد ،الغني عن كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،الذي حيتاج
إليه كل أ حد؛ من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف الكون :
ﯬ [ يونس. ] 68 :
فسبحان ربنا احلليم الذي يصرب عىل أذى خلقه ومعاصيهم! احلليم الذي ال حيبس
ويمن ،إحسانه وإنعامه وأرزاقه عن عباده الذين كفروا به وعصوه  ،لكنه كريم رحيم،
يرزق العايص كام يرزق املطي ،،ويبقي الفاجر وهو منهمك يف معاصيه ،كام يبقي الرب
التقي .
وقد يقيه بل وقاه جل جالله اآلفات والباليا وهو غافل ال يذكره! كام يقي الناسك
الذي يؤمن به ويعبده؛ لكامل رمحته(:
) [احلرش.]22/
ووس ،حلمه الرب والفاجر ،واملؤمن والكافر واملطي ،والعايص .
فسبحانه ما أوس ،حلمه! وما أعظم رمحته بعباده! (
) [احلج.]65/
ْش رك بهَ ،و ري َع رل لَ ره
وقال النبي َ « :ل َأ َحدَ َأص َ رب َع َل َأذى َيس َم رع ره م َن اهلل ؛ إن ره ري َ
ال َولَدر  ،رثم ره َو ري َعافيهم َو َيرزر رق رهم» متفق عليه( ).
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)60٩٩ومسلم برقم (.)2804
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فسبحانه ما أعظم حلمه عىل عباده! خلقهم يف أحسن تقويم ،وأمدهم باألرزاق،
وأسكنهم يف ملكه ،وتاب ،عليهم النعم  ،وهم يعصونه باجلوارح التي خلقها لطاعته،
واأللسنة التي خلقها اهلل لذكره وشكره  ،ولكن لسعة حلم اهلل ورمحته بعباده يمهلهم
وال هيملهم ،ألنه الرمحن الرحيم الذي يؤخر العذاب عنهم رمح ًة هبم؛ لعلهم يتوبون ،
ولكن الناس يغرتو ن باإلمهال وحلم اهلل عليهم ،فيزيدون يف اإلعراض واملعايص
اغرتارا هبذا اإلمهال(:
والفسوق؛
ً
) [االنفطار.]8 - 6/
بل األجالف واجلهال من البرش يرفضون تلك الرمحة واإلمهال ،ويسألون اهلل أن يعجل
هلم العذاب والنقمة؛ جلهلهم باهلل  وأسامئه وصفاته ،كام قال اهلل  عن كفار قريش :
(

[ األنفال. ] 34 – 32 :
فسبحان اهلل! ما أظلم اإلنسان لنفسه! وما أجهله بربه! وما أعظم حلم اهلل عليه! :
[ البقرة. ] 243 :

واهلل  غني حليم ،ال تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني ،وتأخري
العذاب عن الكفار والفجار إنام هو يف الدنيا فقط ،لعلهم يتوبون أما يف اآلخرة فهم
خملدون يف النار(:
) [البقرة.]162 -161/
واهلل غفور حليم ،ولوال حلمه عىل اجلناة  ،ومغفرته للعصاة ؛ ما ترك عىل ظهر األرض
من دابة(:
) [فاطر.]45/
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بل من عظمة جرم وكفر أهل األرض؛ تستأذن السامء أن تق ،عىل األرض ،وتكاد
الساموات واألرض أن تزوال من شدة ما يأيت به العباد من املعايص والكبائر
واملحرمات ،والكفر والفسوق والعصيان ،وتكاد تنفطر من ذلك ،ولكن احلليم
يمسكها لئال تزول وتق ،عىل من عىص اهلل  يف أقواله وأفعاله(:
)
[فاطر.]41/
فسبحان الرب احلليم الذي جعل يف مقابل هذا الكفر والفساد أسبا ًبا حيبها ويرضاها من
اإليامن والتقوى ،ت قابل تلك األسباب التي هي سبب زوال العامل وخرابه لوال حلم اهلل
)
(:
[األنفال.]33/
فدف ،احلق سبحانه تلك بتلك؛ ألنه احلليم الرحيم الذي سبقت رمحته غضبه ،وسبق
حلمه عقوبته(:
) [األنعام.]54/
حتي َغ َضبي » متفق عليه( ).
وقال النبي  :قال اهلل َ « س َب َقت َر َ
فسبحان اهلل العظيم! ما أعظم حلمه ورمحته بعباده! .
هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخ طه ،فإذا أغضبه كفر اخللق ومعاصيهم  ،وظلمهم
وفسادهم؛ أرضاه تسبيح املالئكة يف الساموات ،وتسبيح عباده املؤمنني يف األرض،
ومحدهم له ،وعبادهتم له ،،هلذا ال بد من تغذية القلوب بمعرفة أسامء اهلل وصفاته؛
ومعرفة حكمة احلكيم يف خلقه وأمره  ،حتى نعرف الرب املعبود ،فنحن حمتاجون إليه
يف كل حال ،حمتاجون إىل الغني ألننا فقراء ،وإىل القوي ألننا ضعفاء ،وإىل القادر ألننا
عاجزون ،وإىل الشايف ألننا نحتاج إىل شفائه ،وهكذا ،نتعبد هلل بأسامئه وصفاته :
[ األعراف. ] 180 :
واهلل  هو احلليم الذي يسم ،ويرى مجي ،خملوقاته ،وال خيفى عليه يشء يف األرض
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7553ومسلم برقم (.)2751
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وال يف السامء ،وال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض ،وس ،حلمه مجي،
خلقه .
هو احلليم الذي وس ،حلمه أهل الكفر والرشك ،وأهل الفسوق والعصيان ،وأهل
ً
عاجال؛
الصغائر والكبائر ،هو احلليم الذي لكامل حلمه من ،عقوبته أن حتل ب أهل الظلم
ألنه احلليم الذي يمهل من عصاه ل يتوب ،ويذكره لينيب إىل ربه(:
)
[فاطر.]41/
ولكن اهلل  ال هيمل من أرص عىل الكفر ،واستمر يف الطغيان واإلجرام واإلفساد :
) [هود.]102/
(
وأخذ كل أمة بام أذنبت ملا أرصت عىل الذنب :
[ العنكبوت. ] 40 :
هو سبحانه احلليم بالصفح واألناة ،احلليم القادر الذي ال يستفزه غضب ،وال يستخفه
جهل جاهل ،وال عصيان عاص ،وال سفه سفيه(:
)
[اإلرساء.]44/
ولكامل حلمه جل جالله يدر نعمه الظاهرة والباطنة عىل الكفار والعصاة ،كام يدر نعمه
عىل املؤمنني واملطيعني له؛ ألنه ال رازق إال هو ،واألمور كلها بيده .
فسبحان احلليم الذي يمهل عباده الطائعني  ،ليزدادوا من اخلري والطاعة ،ويزدادوا من
احلسنات  ،ويزدادوا من الثواب واألجر(:
) [التغابن.]17/
هو احلليم الذي يمهل العصاة الذين يتقلبون يف الكفر و الرشك واملحرمات ،لعلهم
يرجعون إىل احلق وال صواب ،ولو عجل هلم اجلزاء؛ ملا نجى أحد من العقاب ؛ (
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) [فاطر.]45/
هو الرب احلليم الذي من سعة حلمه أنه ال يعاجل أهل الظلم والطغيان بالعقوبة
واالنتقام ،وال حيبس عنهم بذنوهبم اخلري واإلنعام واإلحسان(:
) [البقرة.]143/
فال إله إال اهلل! لوال حلمه عىل اجلناة  ،ومغفرته للعصاة؛ ملا استقرت الساموات
واألرض يف أماكنهام :
[ فاطر. ] 41 :
وسبحانه احلليم الذي ال بداية وال هناية حللمه ،وال أحد أسرت وأحلم منه ،حليم كريم
رحيم ،يؤخر العقوبة عن الكفار والفجار والعصاة ،وهم يف نعمه يتقلبون .
َ
َ
ون َل ره ندًّ ا،
ب َع َل َأذى َيس َم رع ره م َن اهلل َت َع َاىل؛ إَّنرم َي َع رل َ
قال النبي َ « :ما أ َحدٌ أص َ ر
ون لَ ره َولَداَ ،و ره َو َم َع َذل َ
ك َير رز رق رهم َو ري َعافيهم َو ريعطيهم» أخرجه مسلم( ).
َو َي َع رل َ
فسبحان اهلل العظيم! ما أوس ،حلمه عىل من عصاه! فهو ملك امللوك واألمالك  ،امللك
الذي له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،الذي يفعل ما يشاء ،وكل خلقه
مضطر إليه يف كل حال ،وإذا هبم يبارزونه باملعايص والعظائم ،وهو احلليم الذي
يتحبب إليهم بالنعم ،ويرصف عنهم النقم ،ويعافيهم ويرزقهم كأهنم مل يعصوه ،ويوايل
عليهم نعمه وإحسانه كأهنم مل يزالوا يشكرونه :
[ البقرة. ] 143 :
عرف عباده بسعة حلمه وعفوه وكرمه ،وإمهاله للعصاة؛
هو سبحانه احلليم الذي َّ
لينيبوا إليه ،ويرجعوا إليه ،وهو القادر الذي لو شاء لعاجل بالعقوبة عىل الذنوب فور
وقوعها :
[ الطالق. ] ٩ – 8 :
فسبحان احلليم الذي يشاهد العايص ،ويسم ،العايص ،ويرى العايص وهو يبارزه
باملعايص واآلثام ،وم ،ذلك يطعمه ويسقيه ،وحيرسه بعينه التي ال تنام(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2804
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) [احلرش.]22/

هو سبحانه احلليم عىل كل من عصاه ( :
) [البقرة.]235/
واحللم صفة ذاتية للرب  ،وحلمه ال ينفك عنه أبدً ا ،وكذا احللم صفة فعلية ،وحلمه
عىل اخلالئق يتجدد يف كل زمان ومكان ،ويف كل حال(:
)
[اإلرساء. ]44/
فسبحان احلليم الغني الذي ال يغفل  ،احلليم الذي ال يعجل ،احلليم الذي يتجاوز عن
الزالت واهلفوات ،ويعفو عن السيئات .
هو احلليم الذي خلق اإلنسان واستخلفه يف ملكه ،واستبقاه إىل أجل معلوم ،فأجل
بحلمه عقاب الكافرين ( :
) [إبراهيم.]42/
وعجل بفضله ثواب املؤمنني :
[ النحل. ] ٩7 :
هو سبحانه احلليم ذو الصفح واألناة الذي يتحبب إىل من عصاه بالنعم ،وال يعاجلهم
بالعقوبة؛ لعلهم يتوبون إليه .
هو احلليم الذي من قرص يف حقه مل يقط ،عنه رزقه ،وأمد كل إنسان بنعمة اخللق
كثريا كام ينعم
واإلجياد ،ونعمة العطاء واإلمداد ،ونعمة اهلداية واإلسعاد ،فله احلمد ً
كثريا ،فمن قرص يف حقه مل يقط ،عنه رزقه؛ ألن مفتاح باب الرزق عنده
كثريا ،وحيلم ً
ً
وحده ،ال خيرج إال من جهة واحدة(:
)
[الذاريات.]58 -56/
فهو سبحانه احلليم ،ولوال كلمة سبقت من اهلل بالرمحة ،لكن لزا ًما عقاب الكفار
والعصاة ،وتعجيل عقوبتهم ،ولكن اهلل أمهلهم لعلهم يتوبون إىل رهبم ،ألنه حليم
غفور جل جالله ،اهلل خلق الناس لرمحته وجنته ،ولكنهم يعصونه ،فيمهلهم
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) [طه. ]12٩/

ليتوبوا(:
ألن اهلل  جعل للناس ً
أجال مسمى ( :
) [املنافقون.]11/
هو سبحانه احلليم عىل كل من سكن بأرضه ،وعصاه بنعمه ،فيمهله لعله يتوب إىل ربه :
[ الزمر. ] 53 :
فسبحان اهلل! ما أعظم حلمه عىل عباده! :
[ البقرة. ] 163 :
وقد ورد اسم اهلل احلليم يف القرآن إحدى عرشة مرة؛ منها قوله سبحانه( :
) [التغابن.]17/
)
وقوله ( :
[البقرة.]263/
يم» متفق عليه ( ).
وورد يف السنة يف دعاء الكربَ « :ل إلَ َه إل ا ر
يم ال َ
ـحل ر
هلل ال َعظ ر
فاهلل  غفور حليم ،وشكور حليم ،وغني حليم ،وعليم حليم .
 وحلم اهلل جل جالله أنواع:
األول  :حلمه عىل من آمن به إذا قرص يف طاعته ،أو فعل ما حرمه.
الثاين  :حلمه عىل من كفر به ،وأرشك به ،وعبد غريه ،فاحلليم يمهله ،ويدر عليه نعمه ،
) [آل عمران.]155/
لعله يتوب إليه ( :
الثالث  :حلمه عىل من آذى رسله وأولياءه  ،والدعاة إليه  ،واملجاهدين يف سبيله.
الراب : ،حلمه وصربه عىل األذى والسفه الصادر من العباد جتاه رهبم قال َ « : ل َأ َح َد
َ
ب َع َل َأذى َسم َع ره م َن اهلل» متفق عليه( ).
أص َ ر
وما أعظم ظلم العباد الذين قالوا عىل اهلل غري احلق! (
) [املائدة.]64/
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6345واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم (.)2730
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(
) [املائدة.]74 -73/
يتودد احلليم إليهم م ،مقالتهم الشنيعة العظيمة؛ ليتوبوا إليه.
اخلامس  :من حلمه العظيم أنه أبقى الساموات واألرض م ،شدة معايص اخللق يف
األرض(:
) [فاطر.]41/
فنستغفر اهلل ونتوب إليه من كل معصية نعلمها أو نجهلها ،نستغفر اهلل من التقصري،
نستغفر اهلل من الغفلة  ،نستغفر اهلل من اإلعراض .
هو سبحانه احلليم الذي يدر عىل عباده صنوف النع م الظاهرة والباطنة  ،م ،كثرة
معاصيهم الظاهرة والباطنة؛ ألنه احلليم ذو احللم الكامل ،العفو ذو العفو الشامل،
الرحيم ذو الرمحة الواسعة(:
) [اجلاثية.]37 - 36/
هو سبحانه امللك العزيز احلليم ،العزيز الرحيم ،القوي القادر الذي ال يستفزه غضب
فيعاجل بالعقوبة؛ ألنه امللك القادر عىل كل يشء ،وال يستخفه جهل اجلاهلني ،وال
عصيان العصاة ،وال إعراض املعرضني؛ ألن اخللق خلقه ،واألمر أمره ،وامللك ملكه،
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،وال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء :
[ األنعام. ] 103 – 102 :

هو سبحانه احلليم الذي له احللم الكامل ،الذي و س ،حلمه أهل الكفر والرشك ،وأهل
الفسوق والعصيان ،وأهل الظلم والطغيان ( :
) [اإلرساء.]44/
هو سبحانه الرب احلليم احليي الستري ،فلكامل حلمه يمهل من كفر به أو عصاه ،ويسرته
وال يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب إليه ،ثم يقبل توبته(:
) [الشورى.]25/
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فكل إنسان مكشوف عريان أمام ربه بأقواله وأعامله ،وحركاته وسكناته  ،ورسه
وعالنيته  ،وظاهره وباطنه .
ِ
فليستح العبد من ربه ومن سعة حلمه أن يبارزه باملعايص ،وال يغرت بحلمه جل جالله
عىل عباده :
فاعلموا أن اهلل غفور حليم  ،وأن اهلل شديد العقاب :
[ املائدة. ] 98 :

[ احلديد. ] 17 – 16 :

فكل عاص هلل حمتاج إىل حليم كي يتقي عقوبة معصيته ،وإىل ستري يسرت عليه سوآته وال
ً
متذلال بني يديه،
مفتقرا إليه،
يفضحه ،وإىل حيي يقبل عذره إذا رف ،إليه يديه بالدعاء،
ً
فاهلل يناديه ليتوب إليه ،وخيرب أن من أقبل عليه غفر له ورمحه(:
) [النساء.]110/
واهلل  هو احلليم الذي لكامل حلمه يظن العايص أنه يعبده بأحسن عبادة ،لكامل
حلمه جل جالله  ،و يدر نعمه عىل العصاة كام يدر نعمه عىل أهل الطاعة  ،لكامل كرمه
وإحسانه .
واسم اهلل احلليم مل يرد يف القرآن إال مقرونًا باسم من أسامء اهلل احلسنى ،كام قال سبحانه:
(
) [اإلرساء.]44/
وقد اقرتن اسم اهلل الغفور باسمه احلليم ،كام قال سبحانه( :
) [فاطر.]41/
ورس ذلك واهلل أعلم أن احلليم ليس من شأنه املعاجلة بالعقوبة ملن عصاه؛ ألنه ال
يستعجل إال من خياف فوت الفرصة ،واهلل سبحانه قادر ال يعجزه يشء .
ٌّ
وكل أحد متصاغر لكربيائه ،ومتذلل لعزته ،وخاض ،ألمره  ،ومرسع إىل إرادته.
فحلم اهلل صفة كامل ،ومغفرته صفة كامل ،واقرتان احلليم بالغفور كامل ثالث .
فهو سبحانه يرى العباد وهم يكفرون به ويعصونه ،وهو حيلم عليهم ،فيؤخر ويؤجل
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عقوبتهم لعلهم يتوبون ،ويسرت آخرين من عباده ويغفر هلم ،فام أعظم رمحة اهلل وحلمه
عىل عباده! .
فهو سبحانه حليم عىل الكفار ،يسقيهم من هذا املاء العذب ،ويطعمهم من الطعام
الطيب ،ويسكنهم يف أرضه ،وال يعاجلهم بالعقوبة َع َىل غفلتهم ومعاصيهم ،غفور ملن
) [اإلرساء.]44/
تاب منهم ،حليم عىل من مل يتب منهم ( :
هو سبحانه الغفور الذي يغفر الذنوب وال يفضح اخللق؛ ولوال مغفرة اهلل وحلمه عىل
عباده ،لعنتوا أشد العنت؛ ألنه يعلم ما يف قلوهبم من خري أورش ،فليبادروا إليه بالتوبة،
فإنه غفور حليم(:
) [البقرة.]235/
فكل ما أضمره العبد اهلل  يعلمه ويغفره ويسرته ،وال يعاجل صاحبه بالعقوبة ،
[ البقرة. ] 143 :
لكامل حلمه ورمحته بعباده :
 وهو رب رحيم يقابل عصيان العباد له بكاملني:
األول :أنه يمهلهم ،ويؤخر العذاب عنهم؛ ليستغفروا ويتوبوا :
[ البقرة. ] 225 :
الثاين :أنه يتجاوز عنهم ويسرتهم ،ويدر عليهم نعمه ،م ،كثرة معاصيهم له  ،ليتوبوا
ﰀ
إليه :
[ احلجر. ] 50 – 4٩ :
واقرتن اسم اهلل احلليم بالشكور يف القرآن مرة واحدة ،كام قال سبحانه( :
) [التغابن.]17/
قرضا
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل كريم ،خلق العبد ،ثم رزقه ،ثم سأله مما أعطاه ً
يضاعفه له ،ثم يشكر له ما أعطاه ،وهو يعامله باحللم يف تقصريه عن شكر مواله .
واقرتن اسم اهلل احلليم باسم اهلل الغني يف القرآن مرة واحدة ،كام قال سبحانه( :
) [البقرة.]263/
ورس ذلك -واهلل أعلم -أن اهلل غني عن كل أحد ،بل حيتاج إليه كل أحد ،فهو غني عن
صدقات الناس ،ونفعها وثواهبا عائد عليهم ال عليه ،فال يليق بالغني من البرش أن يمن
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بصدقته التي وهب اهلل له ،ويتبعها باألذى من قول أو فعل .
واهلل حليم ال يعاجل بالعقوبة من فعل ذلك؛ لكامل رمحته وحلمه ،وينبغي للعباد أن
يقتدوا به ويتصفوا بصفاته ،ويف هذا تعليم للعبد من ربه احلليم ،بأن ال يعاجل بالغضب
خريا ،ويقابل من الناس باألذى  ،وعدم الشكر ،فإن اهلل م ،كامل
واألذى حني يعطي ً
غناه؛ حليم يتجاوز عمن عصاه ،ويوايل عليه نعمه ،كأنه مل يعصه ،ألن اهلل رؤوف
) [احلج.]65/
بالعباد(:
واقرتن اسم اهلل احلليم بالعليم يف القرآن ثالث مرات ،كام قال سبحانه( :
) [النساء.]12/
ورس ذلك واهلل أعلم بيان سعة حلم اهلل  ،ولسعة حلمه سبحانه قرنه باسمه العليم
الذي وس ،علمه كل يشء(:
) [غافر.]7/
فسبحان الرب العظيم الذي وس ،حلمه ما وسعه علمه(:
) [احلرش.]22/
وكذا اقرتن اسم اهلل احلليم بالعظيم يف دعاء الكرب ،كام قال  يف دعاء الكربَ « :ل إلَ َه
يمَ ،ل إلَ َه إل اهللر َر ُّب ال َعرش ال َعظيمَ ،ل إلَ َه إل اهللر َر ُّب الس َام َوا
يم ال َ
ـحل ر
إل اهللر ال َعظ ر
َو َر ُّب األَرض َو َر ُّب ال َعرش ال َكريم» متفق عليه ( ).
فالعظمة صفة كامل ،واحللم صفة كامل ،واقرتاهنام م ،بعض كامل ثالث ،ورس هذا
االقرتان -واهلل أعلم  -هو أن حلم اهلل وسبحانه عىل عباده عن كامل العظمة والقوة
والقدرة ،ال عن ضعف وعجز وحاجة ،فعظمته سبحانه يزينها احللم ،فهو الرمحن
الرحيم  ،القوي القادر ،وحلمه عىل الكفار والعصاة والطغاة عن قوة واقتدار؛ ألنه ذو
املل ك وامللكوت والعزة واجلربوت ،وال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء :
[ هود. ] 66 :
وهو احلكيم احلليم العليم بظواهر األمور وبواطنها ،وهذا هو احللم الكامل الذي ال
يكون إال هلل وحده(:
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6345ومسلم برقم (.)2730
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) [اإلخالص]4 - 1/

هو احلليم الذي ليس كمثله أحد يف احللم ،هو العليم الذي ليس كمثله يشء يف العلم،
وهو القوي الذي ليس كمثله أحد يف القوة ،وهكذا .
فسبحان احلليم الذي ال يعاجل العصاة والكفار بالعقوبة ،م ،أهنم أجرموا وأذنبوا؛
لعلهم يتوبون .
وهو احلليم الذي ي صرب عىل أذى خلقه له ،بسبهم له ،وإرشاكهم به ،ونسبتهم إليه
الصاحبة والولد ،وقوهلم :إن اهلل فقري ونحن أغنياء ،وقوهلم :إن اهلل ثالث ثالثة(:
) [آل عمران.]181/
اهلل أكرب! ما أعظم حلمه! وما أعظم رمحته بعباده جل جالله! وما أعظم جهل الناس
برهبم  ،وما أعظم كذهبم عليه :
[ املائدة. ] 74 :
واعلم أهيا العبد أن اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة ،
وحده ال رشيك له ،وال مثيل له ،وال شبيه له(:
) [الشورى.]11/
هو احلليم الذي ليس كمثله يشء يف احللم ،وهو السمي ،الذي ليس كمثله يشء وهو
السمي ،البصري الذي ليس كمثله يشء يف البرص  ،القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة.
واملخلوق قد يسميه ربه جل جالله باسم من أسامئه؛ كالعزيز واحلليم ،كام سمى
) [هود.]75/
إبراهيم(:
لكن عىل املعلوم من نقص البرشية  ،واملعهود من فقر اخلليقة ،واملعروف من ضعف
حليام ،ولكن عىل شاكلة العبودية ،وحلم اهلل
اآلدميني ،ف اهلل حليم ،واإلنسان قد يكون ً
مطلق ،ليس له أول وال آخر ،أما حلم العباد فهو حمدود حادث ،و هو من عطاء اهلل،
ومن مل يشكره سلبه اهلل منه :
[ إبراهيم. ] 7 :
واحللم من الصفات اجلاملية ،وهو نور يف باطن العبد ،وزين يف ظاهره ،وبه يكون مجال
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الصفات ،وبه تكون األفعال عىل ما ينبغي  ،يف الوقت الذي ينبغي  ،للشخص الذي
ينبغي  ،بالقدر الذي ينبغي ،وهذه هي احلكمة التي ظهرت يف أكمل البرش حممد 
)
مج ،اهلل فيه مجي ،صفات األنبياء ،وقال عنه( :
الذي َ َ
[القلم.]4/
وال تكون حكمة إال بنور احللم والعلم ،وال يتصور ذلك عىل التامم كله إال يف احلليم
احلق جل جاللهٌّ ،
وكل يؤتيه اهلل منها بقدر نور احللم والعلم :
[ آل عمران. ] 74 – 73 :
فيجب عىل العبد أن يطلب من اهلل احلكمة واهلداية كام يطلب العافية والرزق ،ويطلب
منه الصفات احلميدة؛ ألن اهلل  حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من ختلق هبا .
فاهلل مؤمن حيب املؤمنني ،و اهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل تواب حيب التوابني  ،واهلل
شكور حيب الشاكرين.
ولنعلم أن كفر اخللق ورشكهم وظلمهم عظيم ،ولكن حلم اهلل عىل عباده ال حييط به
أحد ،ورمحته هلم وسعت كل يشء(،
) [غافر.]7/
هذه القلوب إذا تغذت بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ صارت قلو ًبا ملكية،
)
واملالئكة من طبيعتهم أهنم (
[التحريم.]6/
ويعبدون اهلل  بذاته وجالله ،وكامل إنعامه وإحسانه ،وبقدر معرفة الرب تكون عبادة
العبد :
[ حممد. ] 1٩ :
فسبحان الرب العظيم الرحيم احلليم! أال تراه جل جالله يتحنن إىل من كفر به ،
وأرشك به ،لعله يتوب إليه ويستغفره من ذنبه ،فيقول( :
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) [املائدة.]74 - 73/
يدعوهم لالستغفار والتوبة ،فيغفر هلم لكامل حلمه ورمحته عىل من كفر به وعصاه .
وقد جعل اهلل  يف ملكه العظيم  ،وتدبريه احلكيم ما ال يفقهه إال العاملون الربانيون،
وما ال يعرفه إال املؤمنون املتقون ( :
) [الرعد. ]21 - 1٩/

واهلل حكيم عليم ،خلق يف مقابلة ما حيبه ما يكرهه ،ويف مقابلة ما يرضيه ما يسخطه،
ويف مقابلة طاعته معصيته ،ويف مقابلة ما يشكره ما يعاقب عليه  ،خلق املالئكة وخلق
الشياطني ،وخلق من يعصيه ومن يطيعه ،والكل خلق اهلل ،ليعبد بأسامئه احلسنى،
وصفاته العىل(:
) [األعراف.]180/
اهلل تواب يتوب عىل من كفر وعىل من عىص ،واهلل غفور يغفر ملن عىص ،واهلل رؤوف
بالعباد ،فخلق جل جالله يف ملكه ما حيبه وما يكرهه ،وابتىل العباد بذلك ،اهلل  ابتىل
عباده بثالثة أمور  :األوامر الكونية ليعرفوا قدرته وعظمته ،وباألوامر الرشعية ليعلم
من يطيعه ممن يعصيه ،وباملصائب القدرية ليعلم من يتوجه إليه عند املصيبة ممن يتوجه
إىل غريه :
[ العنكبوت. ] 3 – 2 :

فنستغفر اهلل من جهلنا ومعاصينا وتقصرينا ،خاصة يف معرفة أسامء ربنا ،ونسأله أن يغفر
لنا ويعلمنا ما ينفعنا :
[ األعراف. ] 23 :
فسبحان ذي اجلربوت وامللكوت! ال إله غريه ،وال رب سواه ،له الكربياء والعظمة ،ما
أوس  ،حلمه! وما أرمحه بعباده! .
يرى ما حيبه وما يكرهه ،ويرى من يطيعه ومن يعصيه ،ويرى من يشكره ومن يكفره،
ويسم ،ما يرضيه وما يسخطه ،ويسم ،من يسبحه ومن يسبه ،ويسم ،من يوحده ومن
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يرشك به ،ال ترضه معصية العاصني ،وال تنفعه طاعة الطائعني :
[ اإلرساء. ] 44 – 43 :
وكل اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل ملكه ،والكل يف قبضته ،والكل حتت قهره،
والكل عبيده ،وله وحده األسامء احلسنى ،والصفات العىل(:

) [احلرش.]24 -22/
فسبحان اهلل! ما أعظم أسامءه وصفاته! وما أعظم ملكه وسلطانه! وما أعظم حلمه
وعفوه! وما أعظم صربه عىل من كفر به وعصاه! :
[ غافر. ] 65 :
ب الده َرَ ،و َأنَا
وعن أيب هريرة أن الرسول  قالَ « :ق َال ا ر
هلل  :ريؤذيني اب رن آ َد َم؛ َي رس ُّ
ب اللي َل َوالن َه َار» متفق عليه( ).
الده رر ،رأ َق ِّل ر
هو جل جالله امللك القادر القاهر ،الذي ال يعجزه يشء ،وال يفر منه يشء ،وال يغيب
عنه يشء ،وال يفوته يشء ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد .
هو امللك احلق الذي خلق الساموات واألرض باحلق ،ودينه احلق ،وكتبه حق ،ورسله
حق ،بيده امللك واخللق واألمر كله(:
) [األنعام.]102/
هو امللك الغني القوي الذي تفرد بامللك وامللكوت ،القادر الذي ال يعبأ بام سواه ،وال
يطي ،من خالفه وعصاه(:
) [املؤمنون.]71/
فسبحان العليم احلليم الذي جعل يف السامء من خلقه من يؤمن به ويعبده ،ويطي ،أمره!
(
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7491ومسلم برقم (.)2246
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) [األنبياء.]20 -1٩/
فهؤالء هم املالئكة الذين ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،هذا يف العامل
العلوي .
وجعل سبحانه يف العامل السفيل يف األرض من يؤمن به ويسبح به ويعبده ،ويطي ،أمره،
كام جعل فيها من يكفر به ويكذب رسله(:
) [التغابن.]2 -1/
وكل أهل األرض أرسل اهلل إليهم رسله ،وأنزل عليهم كتبه ،ورغبهم يف اإليامن
والطاعات ،وحذرهم من الكفر واملعايص ،وبني هلم العاقبة ،وترك للمكلفني من
اإلنس واجلن أمر االختيار ( :
) [اإلنسان.]3 -2/

[ الكهف. ] 30 – 2٩ :
خمتارا ،ومل ُيكره ه عىل عمل ،بل اهلل حبب إليه اإليامن وبني له ثوابه،
فخلق اهلل اإلنسان ً
وحذره من الكفر وبني له عقابه ،وكل خيتار ما يشاء ،فال إكراه يف الدين ،وال خيرج أحد
عن مشيئته  ،ال بالكفر وال باإليامن ،فام شاء اهلل كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدً ا ،واهلل عامل
بام كان وما يكون وما سيكون :
[ التكوير. ] 2٩ – 27 :
وكل واحد من بني آدم بعد حتمل األمانة حر يفعل ما يشاء  ،وسوف حياسب عىل ما
عمل من خري أ رش :
[ األحزاب.] 73 – 72 :
79

فمتى يفقه من حبسه الشيطان  ،أو اهلوى  ،أو حب الدنيا والشهوات عن هذه األسامء
العظيمة  ،وهذا الثواب العظيم؟ :
[ األعراف. ] 180 :
 والكالم عل اسم اهلل احلليم ينقسم إىل قسمني:
األول :أن نتكلم عن اتصاف اهلل  هبذا االسم العظيم ،وعن آثاره يف الكون.
الثاين :التعبد هلل بالتخلق هبذا االسم والتجمل به ،بعد معرفة عظمة حلم اهلل عىل عباده .
معرفة اهلل  ، ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ومعرفة وعده ووعيده؛ هذه
األمور السبعة هي مغذيات القلوب بالتوحيد واإليامن  ،ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته
توجه العباد إىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،وتقواه وخشيته  ،واالستعانة به ،والتوكل
[ فاطر. ] 28 :
عليه :
فاهلل  هو امللك احلق  ،العزيز اجلبار  ،الرمحن الرحيم  ،وحتى نعبد اهلل كام حيب
ويرىض ،فال بد لنا من معرفة أسامئه وصفاته ،ومعرفة أفعاله يف ملكه العظيم ،ومعرفة
أفعاله بأعدائه ،ومعرفة أفعاله بعباده املؤمنني ،ومعرفة أفعاله يف خلقه:
[ حممد. ] 1٩ :

فاهلل  ملك عظيم ،امللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر أمره ،هو الواحد القهار العزيز
الغفار ،هو العايل فوق خلقه ،وهو القاهر فوق عباده :
[ البقرة. ] 255 :
أما أفعاله يف ملكه العظيم ،فهي خلقه العامل العلوي والعامل السفيل :
[ الطالق. ] 12 :
 وخلق اهلل يف السموا واألرض ستة عوامل :
عامل اجلامد  ..وعامل النبات  ..وعامل احليوان..وعامل اإلنسان..وعامل املالئكة..وعامل اجلن.
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فهذه العوامل الكربى كلها تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته بفطرهتا ،وكل ذرة يف كل
جرم منها تسبح بحمده وتقدس له :
[ اإلرساء. ] 44 :
[ الزمر. ] 63 – 62 :
أما أفعاله جل جالله يف عباده فقد خلقهم يف أحسن تقويم ،وسخر هلم ما يف الساموات
وما يف األرض ،وأكرمهم بأنواع الكرامات :
[ اإلرساء. ] 70 :
وزودهم بآالت العلم( :

) [النحل.]78/

(

[الرمحن.]4 - 1/
وأمد خلقه بأنواع األقوات :

)

[ لقامن. ] 20 :
وأمر من اختارهم وخريهم من اجلن واإلنس باإليامن والعمل الصالح ،وأجزل هلم
األجر واملثوبة  ،و حذرهم من الرشك واملعايص فقال :
[ البقرة. ] 22 – 21 :
وأما أفعاله جل جالله يف أعدائه :فهو اجلبار عىل الظاملني واملجرمني واملعتدين .
هو القوي العزيز الذي يفعل بأعدائه ما يستحقون إذا أرصوا عىل كفرهم  ،كام قال :
(
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) [العنكبوت.]40/
فهو جل جالله العزيز اجلبار الذي يفعل بأعدائه الذين حاربوا رسله وكذبوهم ما يشاء .
وهو العزيز الرحيم الذي يفعل بأوليائه ويكرمهم بام يشاء ،فهو احلفيظ الذي حيفظ
أولياءه مما يكره هلم ،ال مما يكره العبد ،فاهلل حيفظ العبد بام حيب و بام يكره ،ال بام حيبونه
هم أو يكرهونه هم .
فأفعال الرب جل جالله م ،أعدائه عظيمة  ،كام يرحم أولياءه فهو كذلك يبطش
بأعدائه(:
) [الفجر.]14 -6/

(
[الفيل.]5 -1/
(
وأما أفعاله جل جالله يف ملكه العظيم فكام قال سبحانه:
[ نوح. ] 20 – 15 :
وقال ( : 

) [هود.]102/

) [ق.]7 - 6/

وقال : 

وقال اهلل ( :

)

[ النبأ. ] 17 – 6 :
) [فاطر.]41/
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وقال ( : 

) [الغاشية.]20 -17/
فسبحان ا لعظيم احلليم الذي هذه أسامئه وصفاته  ،وهذه أفعاله يف ملكه العظيم  ،وهذا
خلقه وتدبريه  ،وهذا حكمه وإحسانه :

[ األنعام. ] 103 – 102 :
واهلل  كريم خلقنا وأمدنا باألسامع ،واألبصار والعقول ،وأعطانا العقل لنعقل به
أعظم يشء وهو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم بدينه ورشعه  ،والعلم
بثوابه وعقابه :
[ حممد. ] 1٩ :
فاهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،وليس كمثله يشء وهو السمي ،البصري.
هو السمي ،الذي أعطانا السم ،لنسم ،به أحسن يشء ( :
) [الزمر.]18 - 17/
وأعطانا األبصار للنظر يف اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية :
وأعطانا اللسان  ،لنتكلم به بأعظم يشء  ،وأحسن يشء ( :
) [فصلت.]33/
ونذكر اهلل ونحمده ونشكره (
) [األحزاب.]42 -41/
وندعو الناس إىل توحيده وعبادته ( :

[ يونس. ] 101 :

)

[البقرة.]22 - 21/
وأعطانا اجلوارح وجعلها أمانات يف أيدينا ،فالعقل أمانة ،والقلوب أمانة ،واألبصار
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أمانة ،واألسامع أمانة ،والبدن أمانة ،وأمرنا بأداء هذه األمانة العظيمة يف املسارعة
واملسابقة إىل اخلريات ،وإىل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل
واألخالق(:
) [احلج.]77/
[ آل عمران. ] 134 – 133 :
هو السمي ،الذي خلقنا وخلق فينا السم ،،فامذا نسم،؟ وماذا ُنسم،؟ ومن نسم،؟
الواجب علينا أن نسم ،هبذا السم ،الذي أعطانا اهلل أحسن يشء  ،وهو كالم اهلل : 
) [األعراف.]204/
(
ونُسم ،أنفسنا  ،ونُسم ،ربنا ذكره ومحده وتكبريه ،ونُسم ،الناس ما حيبه اهلل ويرضاه
من الدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل :
[ فصلت. ] 33 :
فاهلل  هو امللك احلق الذي حيب منا أن نتخلق باألخالق التي حيبها جل جالله .
واهلل جل جالله هو امللك احلق الذي جت ب علينا عبادته  ،ألنه الذي تفرد بامللك
وامللكوت  ،والعزة واجلربوت ،وله امللك واخللق واألمر وحده ال رشيك له :
[ األعراف. ] 54 :

ومن فضل اهلل  علينا أن عرفنا بأسامئه وصفاته حتى نتوجه إليه ،إن كنا فقراء سألنا
الغني ،وإن كنا مرىض سألنا الشايف  ،وإن كنا ضالني سألنا اهلادي  ،وإن احتجنا إىل
الرمحة سألنا الرمحن الرحيم ،وإ ن احتجنا إىل القوة سألنا القوي فأعطانا من قوته ما
نتقوى به عىل طاعته ،والعمل برشعه :
[ األعراف. ] 180 :
ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله هي غذاء القلوب ،وهبا يتم التوحيد .
84

ويتحقق اإليامن الذي يثمر قوة الطاعة ،وقوة العبادة ،ودوام الذكر والشكر لرب
العاملني .
فاهلل  يرىض لكذا ،ويغضب من كذا ،ويصرب عىل كذا ،ويعجل العقوبة هلذا ،ويلعن
هذا ،وهيلك هذا ،ويغرق هؤالء ،ويدمر هؤالء ،ونحو ذلك من األفعال؛ فذلك كله من
أفعاله سبحانه ،وفعله جل جالله منفصل عن صفاته ،موجود يف معاين أسامئه ،يفعله
جل جالله عند وجود سببه ،فهو ينتقم عند وجود السبب ،ويضحك عند وجود
السبب؛ ليظهر لعباده كامل قدرته  ،وعز ربوبيته ،ليعلم العباد ذلك ،فريهبوه وخيافوه
ويتقوه ،ويرسعوا إىل طاعته  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه ( :
(

) [املائدة.]78/

جاء اللعن بسبب الكتامن( :

) [البقرة.]15٩/
) [البقرة.]160 - 15٩/

تابوا من بعد ما ظلموا ،وأصلحوا ما أفسدوا ،وبينوا ما كتموا ،فصفة اللعن واالنتقام
من معاين أسامئه جل جالله ،وليست من صفاته الدائمة .
أما أسامؤه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،فهي من لوازم ذاته ،ومن لوازم كامله ال تنفك عنه
أبدً ا ،فهو رمحن ورحيم ،وكريم وعفو ،وعزيز وغفار ،هذه أسامء ثابتة له ال تنفك
عنه(:
) [احلرش.]24 -22/

هذه أسامؤه التي هي من لوازم كامله ،ال تنفك عنه أبدً ا .
وحلم اهلل  عىل عباده الظاملني يراه كل إنسان يف سبل عفوه ومغفرته ورمحته وإمهاله،
وترك معاجلة الظاملني بالعقوبة م ،جحدهم احلق  ،وعنادهم له ،ووصفهم الرب ما ال
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يليق بجالله وتكذيب كتبه ورسله ،وهذا اجلرم العظيم من اخللق تكاد السموات
يتفطرن منه ،وتكاد منه السموات واألرض أن تزوال كام قال سبحانه( :
) [فاطر.]41/

غفورا هلم ،يصرب عىل ما صدر منهم من املعايص واملنكرات  ،لعلهم
حليام بعباده ،
ً
ً
يتوبون .
فام أعظم حلم احلليم احلق بعباده! يعافيهم ويرزقهم ،وهم يعصونه بنعمه(:
) [املائدة.]74/
وما أوس ،حلم اجلبار عىل عباده الظاملني ألنفسهم وغريهم! (
)
[الكهف.]58/
وإذا أمعن العاقل النظر ،وبالغ يف االعتبار والتدبر ،رأى أن عيش مجي ،اخلالئق بعظيم
ح لم اهلل وإحسانه ،وعفوه ،وسعة رمحته ومغفرته(:
) [لقامن.]20/

فاهلل  سخر جلمي ،اخللق من مسلم وكافر ،بر وفاجر ،سخر هلم ما يف الساموات وما
يف األرض ،من هذا النور ،وهذا اهلواء ،وهذا املاء العذب ،وهذا الطعام الشهي،
وأسكنهم يف ملكه ،وأطعمهم من رزقه ،وألبسهم مما خلق هلم ،فكل اخلالئق قعود عىل
موائد نعمه  ،وم ،ذلك اإلنعام أكثرهم يعصونه ( :
) [املائدة.]74/
يتوبون من ظلمهم ورشكهم ،ويعودون إىل رهبم ( :
) [احلجرات.]11/
أال تر ى أهيا املسلم وأيتها املسلمة ،الرب  ذا العزة واجلالل  ،واجلربوت وامللكوت ،
والكربياء القوي القادر عىل كل يشء  ،حيلم عىل العصاة  ،ويؤخر العقوبة عن
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املستحقني هلا ؛ لعلهم يرجعون إليه؛ لسعة حلمه ورمحته! (
) [احلج.]65/
ورمحته جل جالله وسعت كل يشء ،وحلمه وس ،كل يشء ،وحيلم اهلل  عىل العصاة؛
حتى يظن املغرت أنه ليس يعلم ،ويمهل حتى يتوهم اجلاهل أنه هيمل ،ويسرت حتى كأنه
ليس يبرص ،وينعم عىل العصاة حتى كأهنم باملعايص يرضونه ،وبإيذاء أوليائه وسب
أنبيائه يرسونه ،فال إله إال اهلل! ما أوس ،حلمه! (
) [األنعام.]103 - 102/

وحلام .
وعلام  ،ومغفر ًة
ً
فسبحان ربنا الواس ،الكريم احلليم ،الذي وس ،كل يشء رمح ًة ً
اللهم ارمحنا ،وال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منا ،وال هتلكنا بام فعل السفهاء منا(:
) [األعراف.]155/

فهذا ما جيب هلل  من معرفة أسامئه وصفاته حتى يأيت اليقني وتأيت التقوى يف القلب،
ثم يأيت التعبد هلل  بأسامئه وصفاته ،وفعل ما حيبه ويرضاه :
[ األعراف. ] 180 :

87

التعبد هلل  باسمه احلليم

اهلل جل جالله م ،كامل أسامئه وصفاته  ،وعظمته وكربيائه ،وعظمة أفعاله يف ملكه ،
وم ،أعدائه وم ،أوليائه ،وكامل قدرته وقوته ،وكامل وعزته  ،حليم عىل من عصاه،
يتحبب إىل العصاة بالنعم  ،لعلهم يتوبون إليه ،فمن باب أوىل العبد الضعيف العاجز أن
يعفو عىل من سفه من الناس عليه :
[ األعراف. ] 199 :
والتعبد هلل هبذا االسم الكريم أن حيلم اإلنسان عىل من عصاه ،وال يعاجله بالعقوبة،
فإنه إما جاهل  ،أو سفيه  ،أو متعجل ،فيصرب عىل من آذاه ،وال يعاجله بالعقوبة ،ويتعود
الصفح حتى يكون احللم سجية له ،فيصرب عىل من آذاه ،ويعطي من حرمه ،ويعفو عمن
ظلمه ،ويصل من قطعه ،وحيسن إىل من أساء إليه ،وهذه هي أمهات األخالق ،واألنبياء
والرسل يف الذروة العليا من هذه األخالق العظيمة  ،وذلك كله ثمرة احللم والعلم ،
واإليامن والتقوى ( :
) [التغابن.]14/
 واحللم درجتان:
فمنه ما يكون سجي ًة وجبلة وعطا ًء من الرب ،ف اهلل كام خلق اإلنسان خلق فيه الصفات،
كام قال النبي  ألشج عبد القيس « :إن ف َ
يك َخص َلتَني رُي ُّب ره َام اهللر :الـحل رم َواألَنَا رة»
أخرجه مسلم( ).
ومن احللم ما يكون بالتعلم واالكتساب ،وإنام العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم ،والصرب
بالتصرب .
واحللم يف البرش هو سيد األخالق ،فمن عفا ساد ،ومن حلم عظم ،ومن جتاوز مالت
إليه القلوب ،وفاز بمغفرة عالم الغيوب(:
) [النور.]22/
واحللم يف بني آدم هو حبس النفس عن السخط عند الغضب ،عند سامع ما يكره ،أو
( )1أخرجه مسلم برقم (.)17
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رؤية ما يسوؤه ،وقد وصف اهلل خليله  إبراهيم بقوله( :
) [هود.]75/
فورا ،ومنيب رجاع إىل اهلل بالتوبة واالستغفار،
فهو حليم ال يعاجل أحدً ا بالعقوبة ً
وأواه كثري التأوه ،يتوج ،من أمور كثرية ،يتوج ،من غشيان الناس للمعايص ،وجرأهتم
عىل الكبائر ،ومن تأخرهم عن اإليامن باهلل  ، ويتوج ،من رؤية املعايص ،ويتوج ،من
مكر الكفار باملؤمنني ،ويتوج ،من عدم إيامن أبيه ،وعدم قبوله دعوته ،وذلك لكامل
معرفته بربه  ،وصفاء قلبه  ،وشدة رمحته للناس ( :
)
[النحل.]121 -120/
واملؤمن إذا عرف أن ربه حليم أحبه ،ومحده عىل سعة حلمه ،وعظيم عفوه ،ومجيل
إحسانه ،واستحيا منه أن يعصيه .
فهذه املعرفة بحلم اهلل  تولد عند العبد حمبة اهلل  ،ومحد اهلل :
[ حممد. ] 19 :
فالعبد يستحيي من ربه أن يعصيه إذا عرف أن ربه حليم عىل من عصاه من املخلوقات،
أو تكررت منه معصيته ،وهو حيلم عليه ويمهله ( :
) [احلرش.]22/
هو سبحانه احلليم الذي نعمه ال حتىص م ،كثرة ما يعىص من املعايص القولية
والفعلية(:
) [الزمر.]53/
وس ،حلمه املؤمن والكافر ( :
) [األنفال.]38/
ويتودد اهلل  إىل عباده بعظمة حلمه ورمحته فيقول( :
) [النساء.]110/
فاهلل سبحانه حليم حيب من اتصف هبذه الصفة ،فاهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من
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اتصف هبا ،فاهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل سالم حيب املسلمني ،واهلل شكور حيب
الشاكرين ،واهلل تواب حيب التوابني .
واإليامن باسم اهلل احلليم يثمر ثم رات عظيمة ،فيثمر حب اهلل  ،واحلياء منه ،ويثمر
محده وشكره ،واملبادرة إىل التوبة من معصية اهلل ،فال يعقل أن يسكن اإلنسان يف أرض
ِ
فليستح العبد من ربه ،ألنه يدر عليه النعم ،وهو يواجه ربه
اهلل  ،ويعيص اهلل بنعم اهلل،
[ االنفطار. ] 6 :
باملعايص واملنكرات :
واهلل  يتودد إىل عباده ،ويأمر نبيه أن خيرب املؤمنني أنه الغفور الرحيم ،فيقول :
ﰀ)
(
[احلجر.]50 -4٩/

فاحذر سخط احلليم وعقوبته ،فإنه الذي قال( :
) [الزخرف.]55/
فأغرق فرعون بعد ملكه وجربوته يف البحر ،ألنه أسخط اهلل ،وأرص عىل كفره  ،فاهلل 
تدمريا .
دمره
ً
فإذا زاد طغيان البرش فال بد من االنتقام ،إلزالة الباطل الذي فيه ظلم الناس :
) [هود.]102/
(
فمن مل يتب إىل اهلل  من ظلمه وطغيانه؛ فلن يفلت من العقوبة يف الدنيا واآلخرة ،كام
قال ( : 
) [العنكبوت.]40/

واهلل  يمهل وال هيمل  ،ورمحته سبقت غضبه ،ولكنه شديد االنتقام ملن عصاه وطغى
وجترب :
[ الطالق. ] 9 – 8 :

ومن عرف اهلل باسمه احلليم ختلق هبذا االسم  ،وتعبد هلل به ،فحلم عىل من سفه عليه،
وصرب عىل من آذاه ،لينال رضا مواله ،ويدخل جنته جل جالله ( :
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) [آل عمران.]134- 133/

وأكمل الناس ً
خلقا ُ
وحلام سيد األولني واآلخرين؛ حممد  الذي قال عنه ربه:
وخلقا
ً
(
)
[آل عمران.]15٩/

) [القلم.]4/

وأخرب عنه بقوله( :
فاهلل  فرق األخالق العالية  ،واألخالق الكريمة  ،يف األنبياء ،ثم مج عها يف سيد
األنبياء ،ثم فرقها يف أمة سيد األنبياء :
[ آل عمران. ]110 :

فنعم الراكب ونعم املركوب ،فالراكب حممد  ، راكب عىل بساط األخالق العالية،
ت ألر َت ِّ َم َصال َح األَخ َالق»أخرجه أمحد ( ).
وهو الذي يقول «:إن َام ربعث ر
فاللهم إنا نسألك العمل الصالح ،واخللق احلسن ،واحللم حسنه وأحسنه .
وأحسن حلم حلم األنبياء والرسل الذين رباهم اهلل واصطفاهم ،وأرسلهم بأحسن
الصفات إىل خلقه ،وأمرنا باالقتداء هبم ،فقد أكملهم اهلل بالتوحيد واإليامن  ،وحسن
األخالق ،وأمرنا باالقتداء هبم .
واإلنسان ال بد له من قدوة ،فإما إن يقتدي باألنبياء واملرسلني ،وإما أن يقتدي
باحليوانات والشياطني.
واهلل أمر رسوله  أن يقتدي باألنبياء واملرسلني فقال :
[ األنعام. ] 90 :

وقال اهلل : 
()1صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)8٩3٩
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[ الزمر. ] 18 – 17 :

وقال اهلل ( : 
ﰀ) [األحزاب.]21/
واحللم من أعظم الصفات التي تؤلف بني القلوب ،وهي من الصفات املرة عىل النفس،
من الصفات املرة التي حييل اهلل هبا عباده م ،شدهتا وصعوبتها ،ولكن من طلبها وسعى
يف حتصيلها وجدها ،وهذه هي أصول األخالق :
أن تصل من قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وحتسن إىل من أساء إليك ،وتعطي من
حرمك .
فمن ختلق هبذه األخالق الكريمة ؛ فقد ارتقى يف أخالقه ،فإن املؤمن يدرك بحسن
خلقه درجة الصائم القائم .
قال النبي « :خ َي راركرم َأح َسنركرم َأخ َالقا» أخرجه البخاري ( ).
وقال َ « : أق َر ربكرم منِّي ََملسا َيو َم القيَ َامة َأ َحاسنركرم َأخ َالقا »أخرجه أمحد( ).
فاحللم من أعظم الصفات التي يشق عىل العبد التخلق هبا م ،الناس ،والواجب عىل
املؤمن أن جياهد نفسه عىل التخلق هبذه الصفات الكريمة؛ لينال األجر من ربه عليها :
) [النساء.]114/
(
فاحللم مبني عىل الصرب ،وحتمل كل أذى من الناس .
فانظ ر إىل حلم اهلل عىل الكفار  ،هم الذين يسبونه ويشتمونه ،ويكفرون به ،ويكفرون
برسله ،ويكذبون أنبياءه ،ويعادون أولياءه ،وهو الذي يطعمهم ويسقيهم وم ،ذلك
فاهلل غفور حليم :
[ الزمر. ] 53 :
واحللم الذي يريده اهلل  ، وحيبه اهلل ورسوله هو احللم الذي يكون عن عزة واقتدار،
ال عن ذل ومهانة ،مبتغيًا بذلك وجه اهلل وحده :
( )1أخرجه البخاري برقم (.)3559

( )2صحيح/أخرجه أمحد برقم (.)17278
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[ البينة. ] 5 :
وأول احللم املعرفة ،ثم التثبت ،فأعرف أن فالنًا قال كذا ،وأتثبت من ذلك ،ثم العزم،
ثم التصرب ،ثم الصرب ،ثم الرضا ،ثم الصمت واإلغضاء ،ثم اإلحسان والثناء ،وما
الفضل إال باإلحسان ملن أساء :
[ آل عمران. ] 134 – 133 :
فأول احللم املعرفة ،أن تعرف أن اهلل  حليم ،وأن األنبياء والرسل ختلقوا هبذا اخللق
عظيام إذا ختلقت بخلق احللم والصرب والعفو .
العظيم ،وأن لك ثوا ًبا ً
وأعظم من أوذي يف اهلل  ،وحتمل الشدائد يف سبيل اهلل  ،هو سيد اخللق حممد  ، فصرب
وغفر  ،وعف ا وأكرم  ،حتى أظهر اهلل به دينه ( :
) [الروم.]60/
فام أعظم حلم النبي  عىل من آذاه وسبه ،وأخرجه من كفار قريش ،ومن اليهود  ،ومن
املنافقني! :
[ التوبة. ] 128 :
) [الزمر.]10/
واملسلم يؤجر عىل حلمه وصربه(:
) [الشورى.]43/
(
والناس بني يديك أهيا املسلم ثالثة أصناف:
إنسان أعز منك ،أو إنسان أنت أعز منه ،أو إنسان ساواك يف العز ،فاحلم وال جتهل عىل
من هو أعز منك ،وإال فأنت لئيم .
وال جتهل عىل من دونك فتكون ظاملًا له ،فجدير بك أن حتلم عىل من هو دونك،
)[األعراف.]1٩٩/
وتتحمل أذاه وجهله(:
وال جتهل عىل مساويك؛ فإن جهلك عليه سفاهة ،وهتارش كتهارش الكالب ،ونفار
كنفار الديكني ،يثمر الفراق واجلراح والعداوة ( :
) [فصلت.]35 - 34/
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واعلم أن اهلل حليم ،فال تغرت بعظمة حلمه  ،وسعة حلمه ،فتق ،يف معصيته ،وال يغرنك
حلمه عىل من عصاه ،فإن أخذه إذا أخذ أليم شديد :
أغرك حلمه وعفوه  ،وصفحه ورمحته  ،حتى اجرتأت عىل معاصيه .
هو احلليم ،ولكامل حلمه يمهل وال هيمل ،كام قال سبحانه :

[ االنفطار. ] 8 – 6 :

[ األنعام. ]45 – 44 :

 والناس اثنان:
إما متع قل  ..وإما متعجل.
واملتعق ل هو احلليم الذي يتأنى وال يسارع بالعقوبة واالنتقام ملن سفه عليه .
فيصرب عىل سفه اجلاهلني ،وطيش الطائشني ،وهتور املتهورين ،ويف مقدمة هؤالء
األنبياء واملرسلني الذين صربوا عىل جهاالت الناس ،وعداوهتم وإيذائهم ،ويف مقدمة
هؤالء سيد الصابرين ،سيد األنبياء واملرسلني الذي قال عنه ربه( :
) [القلم.]4/
وأمره بالعفو واملغفرة والصفح عن كل من أساء إليه؛ فقال له( :
) [األعراف.]1٩٩/
وقال له:
[ آل عمران. ] 15٩ :

) [احلجر.]85/
وقال له( :
ويف القرآن وردت كلمة الصرب يف أكثر من ثامنني موض ًعا ،كلها يف جمال الصرب عىل أذى
كفار مكة ،صربه  عىل أذى قريش له  ،كله صرب يف جمال الدعوة إىل اهلل  ،وحتمل األذى
والشدائد من الناس.
واهلل سبحانه له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،وهو حيب أسامءه وصفاته ،وحيب
من اتصف هبا من عباده ،اهلل حيب املؤمنني ،وحيب املتقني ،وحيب املحسنني .
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فاهلل سمي ،،وخلق فينا السم ،،وأمرنا أن نسم ،أحسن الكالم ،وأن نُسم ،الناس ذلك
الكالم ،وهكذا يف كل صفة من صفات اهلل : 
[ األعراف. ] 180 :
و السم ،والبرص صفة كامل ،فاهلل من رمحته بعباده أعطى الناس السم ،والبرص؛
ليسمعوا أحسن يشء ،ويسمعوا الناس أحسن يشء ،فقال ( :
) [النحل.]78/

وأمرنا أن نسم ،أحسن يشء( :
) [األعراف.]204/
ووصف عباده املؤمنني بأهنم يستمعون أحسن كالم ،فالسم ،أحسن صفة كامل يف
اإلنسان ،فيجب أن يسم ،هبا أحسن يشء ،الكالم عن ربه ،وعن دينه ،وعن رشعه،
وعن رسله ،وعن اليوم اآلخر ،وهكذا(:
) [الزمر.]18 -17/
وأمرنا أن نسم ،البرشية أحسن يشء(:
) [إبراهيم.]52/
ﭼ) [األنعام.]1٩/
وقال ( : 
وهكذا اهلل  حليم ،وإذا عرفنا أنه جل جالله حليم ،فعلينا أن نتخلق هبذا اخللق،
ونصرب عىل األذى ،ونبذل الندى ،ونكف األذى  ،حتى نرتقى يف األخالق ،كام نرتقى يف
األعامل الصاحلة واألقوال احلسنة:
[ العنكبوت. ] 6٩ :
 فاملؤمن مطالب بخمسة أمور:
أن يتب ،النبي  يف نيته وفكره ..ويف توحيده وإيامنه ..ويف أقواله احلسنة ..ويف أعامله
) [القلم.]4/
الصاحلة ..ويف أخالقه العالية(:
واهلل سبحانه حليم ،واحللم صفة كامل هلل  ، واهلل سبحانه حيب من اتصف من العباد
هبذا اخللق العظيم .
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(

) [األعراف.]180/

حليام عىل من
حليام عىل من فعل بك سو ًءا،
حليام عىل من أسمعك ما تكره،
فكن
ً
ً
ً
حليام عىل
حليام عىل من زل يف حقكً ،
حليام عىل من سخر منكً ،
اهتمك بام ليس فيكً ،
)
من أساء إليك بقول أو فعل(:
[األعراف.]1٩٩/

حليام؛ اسرت اهلفوات ،واغفر الزالت ،واصرب عىل الكرهيات ،واصفح عن
لتكن
ً
املؤملات ،وقدم شكواك إىل موالك ( :
) [احلجر.]٩٩ -٩7/
حليام حمبو ًبا عند اهلل ،اتق اهلل حيثام كنت ،وأتب ،السيئة احلسنة متحها ،وخالق
لتكن
ً
الناس بخلق حسن؛ تكن أعبد الناس ،وحيبك اهلل ،وحيبك الناس ،وينقلب عدوك
صدي ًقا:
[ فصلت. ] 35 – 33 :
و احلم واصرب عىل اجلار إذا أصابك منه مكروه ،فام هو حق اجلار؟ قال عيل  :ما
حق اجلار؟ فقالوا :أال تؤذيه ،قال :ال؛ بل تصرب عىل أذاه ،لتنال أجر الصابرين :
[ الزمر. ] 10 :
واهلل  أمرنا باحللم والصرب عىل السفهاء  ،وأهل اجلهل واحلسد والعداوة ،لننال أجر
الصابرين .
واهلل  يبتلينا هبؤالء الناس  ،لنحلم عىل الناس ،ونصرب عىل أذاهم ،ملاذا ابتالنا اهلل
بذلك؟
ً
عالية يف اجلنة قد ال يناهلا باحلمد والشكر ،إنام يناهلا
ألن اهلل  جعل للمسلم درج ًة
بالصرب ،واحللم ،والعفو ،والصفح ،واملغفرة ،والعفو عن الناس ،فاحلم واصرب عىل
اجلار ،إذا أصابك منه مكروه؛ فال تؤذ ه ،بل اصرب عىل أذاه ،واحلم عىل السفيه إذا نقص
من قدرك  ،ونال من عرضك ،واحلم واصرب عىل كل من آذاك ،فإن اهلل سيداف ،عنك :
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[ احلج.] 38 :
[ املائدة.] 67 :
وليكن حظ املؤمن منك إن مل متدحه أال تذمه ،وإن مل تنفعه أال ترضه ،وأن متدحه بام فيه،
وحتسن إليه وتعفو عنه:
[ آل عمران. ] 134 – 133 :

ينفقون ً
حلام ،ينفقون مما أعطاهم اهلل من زاد القلوب ،وما تستقيم به
علامً ،
ماالً ،
اجلوارح ،وما ينطق به اللسان .
فاحلم عن السفيه فإنه سفيه ،فيجب أن يكون مني احللم ل يغطي سفهه؛ حتى ال تنترش
السفاهة يف العامل .
تكظم الغيط ،وتتجرع الغيظ ،وتصرب لت نال أجر الصابرين ،فام جاءتك هذه األذية ،
وهذا الكالم املؤمل إال من رمحة اهلل بك؛ ألنه يريد أن يرقيك ،ويعطيك الدرجات العىل
)
يف اجلنة ( :
[الروم.]60/
واملؤمن كالغيث أينام حل نف ،،وكالشمس حيثام سارت ،وكاألرض اخلصبة حيثام نزل
عليها املطر ال يزيدها إال خرض ًة  ،ونمو أشجارها ،وظهور ثامرها :
[ احلج. ] 5 :
واحللم ال شك جوهرة عظيمة ،ودرة نفيسة ،وتاج عظيم ،فإذا أراد اهلل أن يعطيك هذه
اجلوهرة العظيمة ،وهذه الدرة النفيسة ،وهذا التاج العظيم ،واج هك بسفيه من الناس
يقول فيك ما ليس فيك ،لتظهر فيك عبودية احللم ،وعبودية الصرب ،وعبودية الصفح،
وعبودية العفو ،وعبودية التجاهل ،فيواجهك بسفيه من الناس ،هذا السفيه مل يأتك
قصدً ا إنام هو مأمور أن يأتيك ،ألن اهلل يريد أن يظهر فيك صفة احللم والصرب والعفو،
وأن تتخ لق بأخالق األنبياء ،وتتصف بالصفات التي حيبها اهلل :
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[ البقرة. ] 216 :
حليام عىل من سفه عليك من الناس ،فتظهر فيك
فاهلل حليم  ،ويريد منك أن تكون
ً
عبودية الصرب  ،وعبودية احللم ،وعبودية الرمحة ،وعبودية العفو ،وتقابل سفه السفهاء ،
وجهل اجلاهلني عليك الذين قالوا فيك ما ليس فيك ،فقد يقولون :يا كذاب ،يا خائن،
يا غشاش ،يا منافق ،يا سارق ،وعالج ذلك( :
)
[األعراف.]200 -1٩٩/
فاحللم جوهرة ،والصدق جوهرة ،والعفو جوهرة ،ولكن ال بد من حصول أسباب
حتركها فيك ،وهلذا فأشد الناس بال ًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل ،يبتىل الرجل عىل
حسب دينه ،فاألنبياء يبت َلون بالسب والشتم؛ ليظهر اهلل فيهم للخلق الصفات التي حيبها
من الرمحة والعفو :
[ آل عمران. ] 15٩ :
وكم كان حلم النبي  عىل كفار مكة  ،وهم الذين آذوه وسبوه وشتموه ،وقالوا:
كذاب وساحر  ،وجمنون ،وشاعر .
فإذا أراد اهلل إظهار هذه اجلوهرة ،وجتميل هذا اإلنسان هبا؛ رماه بسفيه أو جاهل أو
حاسد ،فقال فيه ما ليس فيه ،وظلمه وسبه وشتمه ،فليصرب عىل ذلك لينال تاج الصرب،
وتاج احللم ،وتاج العفو ،وتاج الرمحة ،وتاج املغفرة ،وتاج العزة ،فهذه التيجان يسوقها
اهلل  ملن يعلم اهلل فيهم أن قلوهبم تزكو عىل ذلك ،فنسأل اهلل  أن يعلمنا ما ينفعنا،
وأن ينفعنا بام علمنا :
[ األنعام.] 53 :
فاعلم أنار اهلل قلبك باإليامن أن أحب عباد اهلل إليه من اتصف بمقتىض أسامئه وصفاته
تقر ًبا إليه ،وكان له حظ من كل اسم كريم وصفة عليا ،فاهلل عليم وأنت عليم ،فعلم
الناس ما علمك اهلل ،واعمل بام علمت .
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واهلل حكيم وأنت حكيم ،فأحكم األمور ،واهلل حليم ،وأنت ختلق هبذا احللم واصرب
عىل سفه الناس ،فالدين ركنان :عبادة احلق ،واإلحسان إىل اخللق ،وما اإلحسان إىل
اخللق؟ دعوهتم إىل اهلل ،والصرب عىل أذاهم ،واحللم عىل سفهائهم(:
)؛ عبادة احلق :
[ النساء. ] 36 :

هذا

إحسان إىل اخللق.
واعلم أن اهلل هو احلليم الذي يصفح عن الذنوب ،ويسرت العيوب ،وهو احلليم الذي
يسدل سرته عىل العصاة  ،لع لهم يتوبون ،وهو احلليم القوي العزيز الذي ال يستخفه
عصيان عاص ،وال يستفزه طغيان طاغ ؛ ألن اجلمي ،يف ملكه ،ويف قبضته ،وحتت سمعه
وبرصه ،واهلل ال تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني ،ألنه الغني ،وكل ما
سواه فقري إليه ،والكل من مؤمن وكافر راج ،إىل ربه  ،ليحاسبه بعمله (
) [الغاشية.]26 - 21/

سيحاسبهم عىل األوقات ،وعىل األقوال ،وعىل األعامل ،وعىل األخالق .
وإذا عرفت هذا فاعلم أنه جيب عىل من عرف أن ربه حليم عىل من عصاه؛ أن حيلم هو
عىل من خالف أمره وأذاه  ،فاحلم عىل اخللق؛ حيلم عليك رب اخللق ،ويستجلب
بحلمك عليهم حبهم لك ،ورضوان اهلل عنك(:
) [النور.]22/

فكن يف الليل م ،احلليم ،اشكره عىل نعمه ،واستغفره من ذنبك ،واسأله اهلداية لك
ولغريك .
حليام عىل اخللق كلهم ،وختلق بصفة احللم عىل من سفه عليك بقول أو
ويف النهار كن ً
فعل ،وكام حتب أن حيلم اهلل عليك ،فاحلم أنت عىل الناس ،وأحب لغريك ما حتب
لنفسك ،واكره لغريك ما تكره لنفسك ،وأحسن إىل الناس كام أحسن اهلل إليك :
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[ القصص. ] 77 :
ـجاره َ -أو َق َال :ألَخيهَ -ما
وقال النبي َ « :والذي نَفِس بيَدهَ ،ل ريؤم رن َعبدٌ حتى رُيب ل َ
ب لنَفسه» متفق عليه( ).
رُي ُّ
واحذر أهيا املؤمن ،واحذري أيته ا املؤمنة ،احذر غاية احلذر أن تعيص ربك السمي،
البصري؛ ألنه يسمعك إن تكلمت ،ويراك إن حتركت ،ويعلم بام يف قلبك إن أضمرت،
فاحذر أن تعيص ربك السمي ،البصري ،وتغرت بحلمه عليك ،فتتامدى يف عصيانه ،وتتكل
عىل عفوه م ،اإلرصار عىل عصيانه ،فإنه وإن كان احلليم الكريم؛ فإن أخذه أليم،
وبطشه شديد (
ﰀ) [احلجر.]50 -4٩/
فسبحان اهلل! ما أعظم حلمه م ،كامل علمه وقدرته ،وكامل علمه باملعايص
) [األحزاب.]51/
والذنوب(:
وإذا علمت عظمة ربك  ، وعرفت جزيل إحسانه ،وأدركت سعة حلمه ،وواس،
مغفرته  ،وسعة رمحته ،ورأيت شدة بأسه؛ فبادر إىل طاعة ربك احلليم ،الغفور ،الشكور،
ِ
واستح من مواجهة الكريم بام يكره احلليم :
[ االنفطار. ] 8 – 6 :

فأطعه وسبحه وامحده ،وامتثل أمره ،فإن نعم اهلل  عليك ال تعد وال حتىص .
واستعمل ما أنعم اهلل به عليك يف طاعته  ،وال تقل عىل احلليم احلق إال احلق ،فإنه يراك
ويسمعك ،وسوف يسألك(:
ﰀ) [اإلرساء.]36/
) [النبأ.]2٩/
كل كلمة وكل ذرة هلا سجل عند اهلل( :
واشكر من أنعم عليك بنع مه التي ال تعد وال حتىص ،واصرب عىل مجي ،ما حيبه ويرضاه
أجرا ال حتلم به:
من الطاعات ،والزم الصرب عىل كل حمبوب ومكروه من أجله؛ لتنال ً
(
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6016ومسلم برقم (.)45
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) [الزمر.]10/
ُ
معرفة
احللم عىل اخللق ،والصرب عىل أذاهم ،ودوام طاعة اهلل:
سهل لك أخي الكريم
و ُي ِّ
َ
اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل ،واالتصاف بام يليق بالعباد منها ،ومعرفة نعم اهلل
وإحسانه ،ومعرفة ثوابه وعقابه :
[ حممد. ] 19 :

فاهلل ساق إلينا هذه املكاره لنصرب ،لننال أجر الصابرين ،ألن اهلل ال حيب أن يعذب
عباده ،و ال ينتف ،بعذاب العباد(:
[البقرة.]157 -155/
 واعلم أن الصب الذي يب عل العبد ثالثة أنواع:
األول  :صرب عىل طاعة اهلل بأداء الواجبات.
الثاين  :صرب عن معصية اهلل باجتناب املحرمات.
الثالث  :صرب عىل أقدار اهلل املؤملة :

)

[ العرص. ] 3 – 1 :
وأفضل الصرب ما بلغ درجة الرضا ،فإن ارتقى إىل درجة احلمد؛ فقد بلغ الذروة العليا يف
املعرفة واليقني :
[ التوبة. ] 51 :

فإذا ابتيل اإلنسان فعليه أن يصرب ،فإن استطاع أن يرىض؛ فإن هذا من قضاء اهلل وقدره،
وقضاء اهلل كله حكمة ،ورمحة ،وعدل وإحسان ،فإن استطاع أن يشكر ،فتلك أعىل
الدرجات ( :
) [التوبة.]51/
فاهلل يبتلينا باملكاره لريقينا بالصرب والرضا واحلمد والشكر إىل أعىل الدرجات  ،ألن اهلل
[ املعارج. ] 5 :
ال يقيض لعبده قضا ًء إال وهو خري :
والصرب الناف ،احلق ما خالف اهلوى ،ووافق طاعة املوىل(:
) [الروم.]60/
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فاعلم أن اهلل م ،الصابرين ،وأن اهلل حيب الصابرين ،وعاقبة الصرب أحسن العواقب،
فاصرب فإن النرص م ،الصرب ،والفرج بعد الكرب ،واليرس بعد العرس ،والعافية بعد
البالء ،ومفتاح ذلك كله الصرب ،فاصرب وتوكل عىل اهلل؛ ْ
فورا(:
تنل ما حتب ً
)

[الطالق.]3-2/
وإذا أنعم اهلل عليك بنعمة احللم والصرب؛ فاصرب هلل يف مجي ،أحوالك ،وأحسن إىل الناس
بام تستطي ،وإن عا َدوك :
[ لقامن. ] 17 :

واصرب عىل ما أصابك فإنك منصور ،ولك العاقبة احلسنى يف الدنيا واآلخرة :

(

[ احلج. ] 41 – 40 :

)

[آل عمران.]147/
)
(
[البقرة.]250/
اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهد ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك عيل ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر يل؛ فإنه ال
يغفر الذنوب إال أنت.
اللهم يا جزيل العطايا واملواهب ،يا واس ،الرمحة واملغفرة ،يا رؤو ًفا بالعباد ،يا كريم
العطاء  ،يا عظيم احللم ،اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب
النار ،اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبرشوا ،وإذا أساءوا استغفروا ،وإذا ُأعطوا
شكروا ،وإذا منعوا محدوا ،وإذا ابتلوا صربوا ،يا أرحم الرمحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك .
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

العفو

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل العفو

اهلل  هو الكامل يف ذاته وأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وهو سبحانه حيب أسامءه
وصفاته ،وحيب من اتصف هبا من الناس ،وحيب ظهور آثارها يف خلقه ويف ملكه،
وأحب اخللق إىل اهلل من اتصف بمقتضيات أ سامئه وصفاته عىل شاكلة العبودية.
فاهلل  رحيم حيب الرمحاء ،عفو حيب العافني عن الناس ،تواب حيب التوابني ،مؤمن
حيب املؤ منني ،وجيازي عباده بحسب صفاهتم ،فمن عفا؛ عفا اهلل عنه ،ومن غفر لعباده؛
مسلام؛ سرت اهلل عليه ،ومن رفق بعباده؛ رفق اهلل به وهكذا ،ومن
غفر اهلل له ،ومن سرت
ا
تتبع عورات الناس؛ تتبع اهلل عورته ،ومن مكر بعباده؛ مكر به ،ومن خدع خلقه؛
خادعه ،فمن عامل اخللق بصفة من الصفات؛ عامله اهلل تعاىل بتلك الصفة بعينها يف
الدنيا واآلخرة ،فمن أحسن أحسن اهلل إليه ،فاهلل تعاىل يعامل عبده عىل حسب ما يكون
ِ ِ
هلل َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة»
َت ُه ا ُ
العبد خللقه ،كام قال النبي َ «:م ْن َس َ ََت ُم ْسل اًم ِف الدُّ ْن َيا؛ َس َ َ
متفق عليه( ).
 هلذا أعظم غذاء للقلوب:
معرفة اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،فاهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة ،وأسامؤه وصفاته متفاضلة ،فأسامء اهلل  كلها حسنى ،بالغة يف
احلسن والكامل منتهاه ،وهي متفاوتة يف احلسن والكامل ،فمنها كامل وأكمل ،وحسن
[طه.]٨ :
وأحسن ،وعظيم وأعظم:
ومنها ما يدل عىل اسم اهلل األعظم؛ مثل :اهلل ،احلي ،القيو ،،الرب ونحو ذلك.
ومنها أسامء تدل عىل عدة صفات جامعة ،كاملجيد ،والعظيم ،والصمد ،والواسع،
واحلي ،ونحو ذلك.
ومنها ما يدل عىل معنيني :كالبصري بمع نى الرؤية ،والعلم واخلربة ،والودود بمعنى أنه
املحبوب من قبل الناس ،واملحب للناس.
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2442واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2580
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ومنها ما يدل عىل صفة واحدة مثل العليم ،الغفور ،ونحوها.
ومنها ما جاء بصيغ ة تفضيل ،يدل عىل املفاضلة ،كالعيل واألعىل ،والكريم واألكر،،
واخلالق واخلالق ،والرمحن والرحيم ،ونحو ذلك.
هلذا أمرنا اهلل بأن نتعرف عىل أسامئه وصفاته ،وأكثر اهلل  من ذكر أسامئه وصفاته
يف القرآن؛ لنعرفه هبذه الصفات ،ثم نتعبد هلل  هبذه الصفات.
ومن أسامء العفو واملغفرة والتجاوز والصفح اسم اهلل العفو ،فاهلل  عفو ،كام قال
)
سبحانه(:
[النساء.]149 /
واهلل  هو العفو الذي له العفو الشامل ،الذي وسع عفوه الورى ،ووسع علمه وعفوه
مجيع ما يصدر عن عباده من األعامل والطاعات واملعايص(:
)[الشورى.]25 /
وهو سبحانه العفو الغفور الذي مل يزل وال يزال بالعفو معرو افا ،وبالغفران موصو افا،
وكل أحد من اخللق مضطر إىل عفوه ومغفرته كام هو مضطر إىل كرمه ورمحته ،كام هو
مضطر إىل دينه ورشعه ،كام هو مضطر إىل خلقه وإجياده(:
)[النساء.]113 /
وهو سبحانه العفو الكريم الذي حيب الع فو ،ويدعو عباده إىل االتصاف بالعفو ،وحيب
من عباده فعل األسباب التي ينالون هبا عفوه؛ من التوبة واالستغفار ،والصفح
والتجاوز ،والسعي يف مرضاته ،واإلحسان إىل خلقه ،والعفو عنهم(:
)[األعراف.]200 -199/
وهو سبحانه الرب الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،العفو
القدير الذي مل يزل وال يزال ينعم عىل مجيع اخللق ،ويعفو عن املجرمني واملذنبني ،مع
قدرته عىل عقاهبم ،واالنتقا ،منهم ،وحرماهنم من نعمه(:
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)[النحل.]18 /
فسبحان الكريم ا لذي يضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم ،فال يستوفيها منهم إذا
تابوا وأنابوا إليه! العفو الغفور الذي مهام أرسف العبد عىل نفسه باملعايص ثم تاب إىل
ربه ورجع إليه؛ فرح اهلل بتوبته ،وغفر له مجيع ذنوبه(:
)
[الزمر.]53/
واس م اهلل العفو ورد يف القرآن الكريم مخس مرات ،منها :قوله سبحانه(:
)[النساء.]149 /
واهلل جل جالله هو العفو الذي يتجاوز عن امل عايص ،ويمحو السياات ،الذي وضع عن
عباده تبعات خطاياهم وآثامهم ،فال يستوفيها منهم؛ لكامل رمحته وإحسانه ،وكامل
[البقرة.]14٣ :
عفوه ومغفرته:
وقد ورد لفظ العفو ومشتقاته يف القرآن الكريم أكثر من تسع وثالثني مرة.
هو جل جالله العفو الذي شمل بعفوه مجيع خلقه ،الذي مل يزل وال يزال بالعفو
والصفح والغفران معرو افا وموصو افا(:
)[النساء.]110 /
والعفو :هو التج اوز عن الذنب ،وترك العقاب عليه.
وأصل العفو :املحو والطمس واإلزالة.
والفرق بني العفو واملغفرة :أن العفو هو الصفح عن الذنب ،وإسقاط العقاب عليه.
واملغفرة :سرت اجلر ،صوناا لصاحبه من عذاب اخلجل والفضيحة والعتاب ،وحمو أثره،
ومن كام ل رمحة اهلل أنه يسق العقاب عىل الذنب ،ثم يسرت صاحبه عن الفضيحة يف
الدنيا واآلخرة ،فيجمع له بني رفع العذاب البدين ،ورفع العذاب الروحي وهو
الفضيحة ،فاحلمد هلل العفو الغ فور الذي وقى من رش الذنب برفعه وحموه وسرته.
ا
مدلوال من العفو؛ لزيادهتا عىل حمو الذنب بالرضا والقبول.
واملغفرة أعم وأوسع
فالعفو جل جالله عفو غفور ،والعفو ترك حمض ،واملغفرة إحسان وفضل ،كام قال
سبحانه(:
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) [البقرة.]286 /
فالعفو متضمن إلسقاط العقوبة عن الذنب ،واملغفرة متضمنة للوقاية من رش الذنوب
مع رضا اهلل عن صاحبه  ،فإن العايف قد يعفو ،وال يرىض عمن يعفو عنه ،فالعفو
واملغ فرة والرمحة فيها تدرج من الفرع إىل األصل ،ومن األخص إىل األعم.
فـاعف عنا :إسقاط العقوبة ،واغفر لنا :وقاية للعصاة من رش الذنوب ،وإقبال اهلل
عليهم ،ورضاه عنهمَ ،ل اـام است غفروه غفر هلم ،وارمحنا متضمن األمرين :اإلسقاط
للعقوبة ،والرضا مع زيادة اإلحسان والعطف الرب.
وبالثالثة يتحقق الفالح ،وهو الفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،فالعفو هو حمو الذنوب،
وهو حمو الوزر والسياات املرتتبة عىل فعل الذنب ،أما األفعال ذاهتا فهي مكتوبة يف
كتا ب العبد حتى يلقى ربه ،فيدنيه منه ،ويعرفه بذنوبه ،وسوء أفعاله ،ثم يسرتها عليه،
إظهارا لكامل رمحته وإحسانه إىل عباده.
ويغفرها له؛
ا
والعفو صفة مشتقة من اسم اهلل العفو ،وهي صفة فعلية ثابتة هلل  ،فاهلل يعفو ويغفر
باألسباب ،إذا ُو ِجد املقتيض؛ عفا وغفر ،ألنه عفو غفور رحيم ،ويف دعائه للميت :
ِ
َح ُهَ ،و َعافِ ِه َوا ْع ُ
ف َعنْ ُه»أخرجه مسلم( ).
«ال َّل ُه َّم اغْف ْر لَ ُهَ ،و ْار َ ْ
ومل يرد اسم اهلل العفو إال مقرتناا باسم آخر ،فاقرتن اسم اهلل القدير مع اسم اهلل العفو مر اة
واحدة ،كام قال سبحانه(:
) [النساء.]149 /
ورس هذا االقرتان واهلل أعلم؛ اإلشارة إىل أن عفو اهلل عن ذنوب اخللق صادر عن قادر
عىل إنزال العقوبة بالعصاة؛ ألن القدرة بال عفو نقص يف الصفات ،والعفو بال قدرة
عجز ،أن يعفو اإلنسان ألنه غري قادر هذا عجز ،والعفو مع القدرة غاية الكامل ،واهلل
[طه.]٨ :
 عفو قدير:
واقرتن اسم اهلل الغفور باسم اهلل العفو أربع مرات يف القرآن ،منها :قوله
)[النساء.]99 /
ﯓ
سبحانه(:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)963
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وحكمة ذلك واهلل أعلم؛ التدرج من األخص فائدة إىل األعم ،فالعفو إسقاط العقاب
عىل الذنب ،واملساحمة به واملغفرة وقاي اة من رش الذنب كله ،واإلقبال عىل املستغفر
والرضا عنه وسرت زلته.
فسبحان العفو الكريم الذي يصفح عن ذنوب العباد مهام عظمت وكثرت ،ويزيل
آثارها بالكلية ،ويثبت مكان كل سياة حسنة؛ ا
فضال منه ورمحة!
وهو سبحانه العفو كثري اخلري واإلفضال واإلن عا ،،الذي ال ينقطع عطاؤه بالليل
والنهار ،ويف الدنيا واآلخرة(:
)[الذاريات.]58 -56/
ومن رمحة اهلل أن ما يصيب املؤمنني من املصائب يكفر عنهم من خطاياهم ،وما يعفو اهلل
عنه من الذنوب أكثر(:
)[الشورى.]30 /
فكم من الذنوب تصدر من العباد سواء كانوا من املسلمني أو من الكفار! ذنوب من
البرص ،وذنوب من السمع ،وذنوب قلبية ،وذنوب بدنية ،من رسقات ،وفواحش ،وغري
ذلك من الذن وب القولية ،والعملية ،والقلبية.
فكل ما يصيب املؤمنني من املصائب يكفر اهلل به عنهم من خطاياهم ،وما يعفو اهلل 
عنهم من الذنوب أكثر ،ولكامل عفوه سبحانه يعفو يف الدنيا عن املذنبني التائبني
املستغفرين ،ويعفو يف اآلخرة عن املوحدين املرصين(:
)[النساء.]31 /
ومن جالل عفو اهلل سبحانه أن أكثر العباد يبارزونه بالعظائم واملعايص ،والذنوب
واآلثا ،،ومع ذلك يسدي إليهم النعم ،ويرصف عنهم النقم؛ لعلهم يتوبون ،ويدر
عليهم النعم التي ال تعد وال حتىص؛ لعلهم يشكرونه وال يعصونه(:
)[احلج.]65 /
فلوال عفو اهلل العظيم عن ذنوب اخللق؛ لغارت األرض بأهلها؛ لكثرة ما يرتكب عليها
من املعايص(:
)[النحل.]61 /
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فسبحان احلليم العفو الغفور الذي وسعت رمحته كل يشء ،ووسعت مغفرته كل يشء،
ووسع عفوه مجيع خلقه ،سواء كان من الكفار ،أو من املؤمنني ،فاهلل  عفو كريم ،مل
يقطع عن الكفار الطعا ،،والرشاب ،واهلواء ،والصحة ،والعافية ،والنور ،بل هو يمدهم
بالنعم لعلهم يتذكرون ،ويمسهم بالرضاء لعلهم يتوبون ويترضعون ،ألنه رهبم ،وهو
الذي يربيهم بالرساء والرضاء؛ لعلهم يتوبون ويرجعون إليه(:
) [األنعا.]43 /،
ومن جالل عفو اهلل  أن عفوه يكون بعد حلم وإمهال ،وعن كامل غنى ،وعن كامل
)[هود.]66 /
قدرة عىل االنتقا(:،
فاهلل قوي ،وكل ما سواه ضعيف ،و اهلل قادر ،وكل ما سواه عاجز ،واهلل غني ،وكل ما
سواه فقري ،و اهلل خالق ،وكل ما سواه خملوق ،و اهلل كبري ،وكل ما سواه صغري ،من
العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف الكون:
[احلرش.]٢٣ :

هو امللك القادر الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء؛ ولكنه لكامل رمحته
وعفوه ومغفرته؛ حيلم عىل العباد ،ويعفو عن سيااهتم:
[البقرة.]14٣ :

 واهلل  ابتىل كل إنسان بأمور ثالثة:
بالشهوات احليوانية  ..وباألوامر الرشعية  ..وباملصائب القدرية.
فمن وقع يف معصية اهلل برتك أمر ،أو فعل هني؛ فعليه أن يتوب إىل ربه العفو الكريم؛
ألنه هو العفو القدير(:
) [الشورى.]25/
وهو الغفور الرحيم(:
)[النساء.]110/
وواجبه يف الشهوات :األخذ بقدر احلاجة ،واألكل من الطيبات ،واجتناب
املحرمات:
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[البقرة.]17٢ :

وواجبه يف األوامر الرشعية :العمل بقدر الطاقة واالستطاعة:
[آل عمران.]50 :

وواجبه يف املصائب القدرية :الصرب ،ثم الرضا إن تيرس ،ثم احلمد إن
استطاع(:
) [البقرة.]157 -155/
هذا واجب اإلنسان يف الشهوات ،أن نأخذ بقدر احلاجة بال إرساف وال خميلة.
وواجب اإلنسان يف أوامر ربه الرشعية :العمل بقدر الطاقة(:
)[احلج.]78 /
)[البقرة.]63 /
وقال سبحانه(:
)[التغابن.]16 /
(
أن نأخذ أوامر اهلل  بقدر الطاقة؛ ألهنا سبيل السعادة والعزة يف الدنيا واآلخرة.
وواجب اإلنسان يف املصائب القدرية :الصرب(:
)

[البقرة.]157 -155/
فاإلنسان يف مقابل املصائب القدرية واجبه أن يصرب ،فإن استطاع أن يضيف بعد الصرب
الرضا فهذا أفضل ،ألن اهلل  حكيم عليم ،وهو أرحم بالعبد من نفسه ،فيجب عىل
اإلنسان أن يرىض بقضاء اهلل وقدره؛ ألن اختيار اهلل  أفضل من اختيار العبد ،فإن
استطاع أن حيمد اهلل  عىل ما أصابه فهذا أفضل؛ ألن هذا اختيار اهلل  ،واهلل 
يريب عباده بالرساء والرضاء(:
)[التوبة.]51 /
واهلل  جيري هذه املصائب القدرية عىل العباد لريبيهم هبا ،من األمراض واملصائب،
وغريها من ما يبتيل به العباد من نعمة الرساء والرضاء ،ويرفع درجاهتم بالصرب عليها،
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ويكفر عنهم سيااهتم.
وهذه الصفات كاخللق ،والرزق ،والرمحة ،ونحوها كلها صادرة عن صفات الكامل،
عن قدرة كاملة للرب ،ومشياة نافذة ،وحكمة بالغة فإن اهلل ال يع جزه يشء يف األرض
وال يف السامء ،واحلكمة الشاملة مقرونة باخلري املطلق ،فإن اهلل بيده اخلري ،وهو عىل كل
يشء قدير؛ فأفعاله جل جالله وما جيريه عىل العباد كله ال خيرج عن ثالثة أمور ،بل هو
نتيجة وثمرة القدرة الكاملة ،واملشياة النافذة ،فام شاء اهلل كان ،وما مل يشأ ال يكون،
واحلكمة الشاملة املقرونة باخلري املطلق ،فكل أفعال اهلل يف ملكه يف منتهى احلكمة
)[طه.]8 /
والرمحة والعدل واإلحسان(:
هو سبحانه العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف وحماها ،وأبدل اخلوف والوحشة
)[فاطر.]34 /
بفنون اللطائف جل جالله(:
هو سبحانه العفو الذي يمحو الذنوب ويزيل آثارها بمغفرته ،الذي يرتك املؤاخذة عىل
الذنوب ،وال يذكر بالعيوب(:
)[النساء.]110 /
)[احلج.]60 /
(
واهلل سبحانه عفو غفور كريم ،حما الذنوب العظيمة والكثرية ،إذا استغفره العباد وتابوا
إليه؛ حما الذنوب الكثرية املتنوعة ،وسرت العيوب ،وأعطى من فضله ،فهو سبحانه خييل
ثم حييل ،ويطهر ثم يعطر ،فللعفو معنيان :معنى سلبي وهو حمو الذنوب ،ومعنى إجيايب
وهو العطاء من فضله ،كام قال (:
) [آل عمران.]152 /
فهو عفا عن الذنوب وغفرها ،ثم بدهلا حسنات ،ثم ضاعف تلك احلسنات؛ ألنه ذو
الفضل العظيم ،وهو الرمحن الرحيم.
َّك ع ُفو ك َِر ِ
ب ا ْل َع ْف َو؛ َفا ْع ُ
ف َعنَّا»أخرجه الرتمذي( ).
يم ُُت ُّ
قال «:ال َّل ُه َّم إِن َ َ ٌّ
ٌ
)
فام أعظم عفو اهلل عن عباده يف الدنيا واآلخرة!(:
[احلج.]60/
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)3513
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ويتجىل عفو اهلل عن عباده يو ،القيامة ،فيُدخل اجلنة من أمة حممد  سبعني أل افا بغري
حساب وال عذاب ،مع كل ألف سبعون أل افا ،فهذا عفو اهلل  عظيم يتجىل لعباده يو،
القيامة.
ت َع َ ََّل األُ َم ُمَ ،فأَ َخ َذ النَّبِ ُّي َي ُم ُّر
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :قال النبي ُ «:ع ِر َض ْ
ُ
َشةَُ ،والنَّبِ ُّي َي ُم ُّر َم َع ُه الْـخَ ْم َس ُة،
َم َع ُه ْاأل َّم ُةَ ،والنَّبِ ُّي َي ُم ُّر َم َع ُه النَّ َف ُرَ ،والنَّبِ ُّي َي ُم ُّر َم َع ُه الْ َع َ َ
يل ،ه ُؤ ِ
الء ُأ َّمتِي؟ َق َال :ال،
َوالنَّبِ ُّي َي ُم ُّر َو ْحدَ ُهَ ،فنَظَ ْر ُت َفإِ َذا َس َوا ٌد كَثِ ٌريُ ،ق ْل ُ
تَ :يا ِج ْ ِْب ُ َ
الء ُأمت َُك ،وه ُؤ ِ
ت َفإِ َذا سوا د كَثِريَ ،ق َال :ه ُؤ ِ
ون َألْ افا
َولَكِ ِن ا ْنظُ ْر إِ ََل ْاألُ ُف َِ ،،فنَظَ ْر ُ
الء َسبْ ُع َ
َ َ
َ
َّ
َ َ ٌ ٌ
ِ
ون،
ابُ ،ق ْل ُ
تَ :و ِِلَ؟ َق َال :كَانُوا ال َي ْكت َُو َ
َت ُق َ
اب َع َل ْي ِه ْم َوال َع َذ َ
ُقدَّ َام ُه ْم ال ح َس َ
ونَ ،وال َي ْس َ ْ
ون » متفق عليه( ).
َوال َيتَطَ َّ ُري َ
ونَ ،و َع َىل َر هِّبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ِ
اب َع َل ْي ِه ْم
وقال َ «:و َعدَ ِِن َر هِّب ُس ْب َحا َن ُه َأ ْن ُيدْ ِخ َل الْـ َجنَّ َة ِم ْن ُأ َّمتِي َس ْب ِع َ
ني َألْ افاَ ،ال ح َس َ
ات ِمن حثَي ِ
ث حثَي ٍ
و َال ع َذاب ،مع ك هُل َألْ ٍ
ات َر هِّب َع َّز َو َج َّل»أخرجه
ف َسبْ ُع َ
َ َ َ َ َ
ْ َ َ
ون َألْ افاَ ،و َث َال ُ َ َ
الرتمذي وابن ماجه( ).
فعفو اهلل عظيم ،وعفو اهلل واسع ،وعفو اهلل ال بداية له وال هناية ،وال أول له وال آخر،
فهو عفو ،وعفوه مطلق جل جالله.
فسبحان العفو الغفور الرحيم التواب اللطيف الكريم ،الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل ،هذا هو الرب ،وهذا هو اإلله ،وهذا
هو امللك الذي يستحق العبادة ،خلقنا يف أحسن تقويم ،وأسكننا يف أرضه ،وأدر علينا
نعمه التي ال تعد وال ُحتىص ،واستضافنا يف بطن األ ،تسعة أشهر ،واستضافنا يف الدنيا
هبذه األعامر التي ختتلف من الستني إىل السبعني وأقل وأكثر ،فأمرنا بتكميل اإليامن
واألعامل الصاحلة؛ ليكمل لنا حمبوباتنا يو ،القيامة مما يف اجلنة ،مما ال عني رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،ومن رضوان اهلل  ،ورؤيته سبحانه:
[التوبة.]7٢ :

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5705واللفظ له ،ومسلم برقم (.)220
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)2437وابن ماجه برقم ( )4286وهذا لفظه.
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فالعفو من أعظم الصفات التي حيبها اهلل ،وحيب من اتصف هبا ،ومن عفا هلل؛ عفا اهلل
عنه ،ومن غفر هلل؛ غفر اهلل له ،ومن أحسن هلل؛ أحسن اهلل إليه يف الدنيا واآلخرة(:
)[التغابن.]14 /
وهلذا دعا العفو ال كريم سبحانه عباده إىل العفو والصفح عن اخللق ،ور اغب يف احللم
والصرب عىل األذى ،وقبول األعذار من سائر الناس؛ رجاء رضوان اهلل وغفرانه(:
)[النور.]22 /
والعفو جوهرة ،وإذا أراد اهلل  إخراج هذه اجلوهرة من اإل نسان؛ ابتاله بسفيه يسفه
عليه ،ويأخذ حقه ،ويظلمه ،وييسء إليه ،فاهلل يريد أن يظهر هذه اجلوهرة ،فيعفو هذا
كافرا ،فاملؤمن
اإلنسان عمن ظلمه  ،ويكون هذا العفو سب ابا هلدايته أو إليامنه إن كان ا
يتصف بأعظم الصفات ،ومجاع الصفات التي تتعامل هبا مع اخللق ،والتي حيبها اهلل :أن
تعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وحتسن إىل من أساء إليك.
هذه أصول األخالق يف التعامل بني الناس ،وهي سبب لقلب العداوة إىل صداقة،
وقلب الكفر إىل اإليامن ،وقلب الشدة إىل رمحة ،وقلب سوء الظن إىل حسن الظن:

[فصلت.]٣5 – ٣٣ :

أجرا
واعلم أن الغني الكريم قد تكفل بأجر من عفا عن غريه من الناس ،فسيعطيه اهلل ا
ﮱ
عظيام ،وثوا ابا جز ايال(:
ا
)[الشورى.]40 /
فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السياات ،ويسرت الزالت ،ويغفر الذنوب ،ويعز
مقا ،من عفا من عباده.
عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل «:ما َن َق َص ْت َص َد َق ٌة ِم ْن م ٍ
الَ ،و َما زَا َد اهللُ َعبْدا ا
َ
َ
بِ َع ْف ٍو إِ َّال ِعزااَ ،و َما ت ََو َ
هلل إِ َّال َر َف َع ُه اهللُ»أخرجه مسلم( ).
اض َع َأ َحدٌ ِ
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2588
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واعلم رمحك اهلل أن اهلل عفو غفور ،وعفوه ومغفرته من لواز ،ذاته  ،وال تزال آثار
عفوه ومغفرته يف امللك وامللكوت آناء الليل والنهار ،فعفوه ومغفرته  وسعت مجيع
)[النساء.]43/
املخلوقات ،والسياات واجلرائم واملعايص(:
ولوال عفوه وحلمه؛ لتزلزلت األرض بأهلها ،وما بقي من اخللق أحد اا .
والكفر والرشك ،والذنوب واجلرائم ،والتقصري الواقع من اخللق؛ كل ذلك يقتيض
العقوبات العاجلة املتنوعة؛ ألن ذلك من كفران النعمة ،ولكن عظمة عفو اهلل ،وسعة
م غفرته ،وسعة حلمه ورمحته تدفع هذه املوجبات للعقوبات(:
)[فاطر.]45 /

 وعفو اهلل  نوعان:
األول :عفوه العا ،عن مجيع اخلالئق ،عن مجيع املجرمني والكفار والعصاة ،وغريهم،
برفع العقوبات املنعقدة أسباهبا ،واملقتضية لقطع النعم عنهم ،فهم يؤذونه بالرشك،
والسب ،واملعايص ،ويعصونه بنعمه ،وهو يعافيهم ويرزقهم ،ويمهلهم وال هيملهم،
وقد يبتليهم باملصائب لعلهم يتوبون ويرجعون إليه(:
)[إبراهيم.]34 /
فاهلل أنعم هبذه النعم ،واإلنسان يكفر هذه النعمة ،وموجب ذلك يقتيض العقوبة
العاجلة ،ولكن من سعة حلم اهلل وعفوه يؤخر العقوبة ،فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه
وصربه ،مع كامل قدرته! (
)[النحل.]61 /
هذا العفو العا ،من الرب  عن مجيع اخلالئق ،فهم يسكنون يف أرضه ،ويأكلون من
رزقه ،ويتنعمون بنعمه ،ويعصونه باجلوارح التي خلقها اهلل لطاعته ،وذلك لسعة عفوه،
وإمهاهلم ،وإدرار النعم عليهم ،لعلها تذكرهم بالرب العفو الرمحن الرحيم ،وأخذهم
بالبأساء والرضاء لعلهم يترضعون إليه ،فيعرفون أنه هو اخلالق الرازق الرمحن الرحيم،
فيتوبون إليه:
[البقرة.]٢4٣ :
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الثاِن :عفو اهلل اخلاص باملؤمنني ،ومغفرته للتائبني واملستغفرين ،والعابدين والداعني،
واملصابني وغريهم ،فمن تاب إىل اهلل من هؤالء وغريهم؛ تاب اهلل عليه ،وغفر له مهام

كان ذنبه ،ومهام تكرر ذنبه ،ومهام تنو ع ذنبه ،هذا عفو خاص باملؤمنني ،ومغفرة للتائبني
واملستغفرين ،والعابدين والداعني من املؤمنني(:

)[الزمر.]54 - 53/
فام أعظم حلم اهلل عىل عباده! وما أعظم عفوه ومغفرته! وما أوسع رمحته جل جالله!
هلذا البد من معرفة اهلل  هبذا االسم العظيم ،حتى نتحىل به ،ونتخلق به ،فاهلل عفو
حيب العفو واإلحسان،وحيب العافني عن الناس(:
)

[آل عمران.]134 -133/

هو جل جالله العفو الذي يمحو الذنو ب والسياات ،ويتجاوز عن املعايص.
والعفو :حمو الذنب بالكلية ،ولكن اهلل  يثبته يف الصحائف حتى ُينرش أما ،العبد يو،
القيامة ،ويقر العبد هبذه الذنوب ،ثم يظهر اهلل  كرمه و رمحته لعبده بأن يمحو عنه
ويسق مجيع هذه الذنوب ،ويمحو عقوبتها عن هذا العبد ،فهو العفو ذو العفو املطلق

الذي يمحو الذنوب والسياات ع ن مجيع اخلالئق يف مجيع األوقات ،ويف مجيع األماكن،
فيمحو الذن وب والسياات ،ويتجاوز عن املعايص:
[آل عمران.]74 – 7٣ :

هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن تاب منها ،فكفار قريش قتلوا ،ورسقوا،
وظلموا ،وفعلوا املنكرات ،ثم تابوا؛ فتاب اهلل  عليهم.
هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن تاب منها ،ثم يمحوها من ديوان الكرا،
الكاتبني ،ثم ينيس املذنبني إياها فال يذكروهنا أبدا ا ،لاال يتأملوا أو خيجلوا عند ذكرها
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وتذكرها ،ثم يثبت اهلل  مكان كل سياة حسنة ،ثم يضاعفها ،ثم يثيب عليها.
فسبحان اهلل! ما أعظم عفوه ومغفرته ورمحته بعباده! (
) [احلج.]65 /
فتب أهيا املسلم إىل ربك العفو الغفور من الذنوب املهلكات؛ فإن ربك غفور رحيم:

[الفرقان.]70 – 6٨ :

فسبحان امللك الرحيم بعباده ،احلكيم يف تدبريه ،الذي يطهر عباده من األرجاس

والذنوب ،ثم يعطرهم بالرمحة والفضل العظيم ،ويعفو ثم يرحم ،ويمحو ثم يكر:،
ومن عرف العظيم جل جالله بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ آمن بربه العظيم ،وآمن
بكتابه العظيم ،وامتثل أمره العظيم ،ونال ثوابه العظيم:
[حممد.]19 :

فالعظيم جل ج الله ال يعطي إال العظيم ،وإذا عفا؛ عفا عن مجيع الذنوب وحماها بالكلية
وسرتها ،هو العفو الكريم الذي يزيل عن النفوس ظلمة الزالت برمحته ،ويذهب
وحشة السياات بكرمه.

فسبحان العفو الكريم الذي يزيل الذنوب من الصحائف ،ويبدل وحشتها بفنون
)
اللطائف! (
[الشورى.]25 /
هو العفو الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الضال الواجد ،والعقيم الوالد،

والظمآن الوارد ،ألنه أرحم بعباده من أنفسهم ،والعفو أحب إليه من االنتقا،،
ورمحته سبقت غضبه ،وال يزال العباد يعصون وخيالفون أمر اهلل ،واهلل  يعفو مع كثرة
الذنوب وتنوعها من مجيع اخلالئق.

وال يزال العفو يعفو يو ،القيامة عن عصاة املؤمنني ،حتى يقول للمالئكة :أخرجوا من
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النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيام ن؛ لكامل عفوه ورمحته جل جالله.
َي ُر ُج ِم َن الن ِ
عن أنس بن مالك  عن النبي قالْ َ « :
َان ِِف
َّار َم ْن َق َالَ :ال إِلَ َه إِ َّال اهللَُ ،وك َ
َق ْلبِ ِه ِم َن ا ْلـخَ ْ ِري َما َي ِز ُن َش ِع َري اة»متفق عليه( ).

فاهلل  عفو كريم  ،ورمحن رحيم ،خيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،وكان يف قلبه
من اخلري ما يزن شعرية ،ثم خيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،وكا ن يف قلبه من اخلري
ما يزن ذرة.
عن جابر  قال :قال رسول اهلل «:يع َّذب نَاس ِمن َأه ِل التَّو ِح ِ
يد ِِف الن ِ
َّار َحتَّى َيكُونُوا
ْ
َُ ُ ٌ ْ ْ
ِ
ِ
ون َع َىل َأ ْب َو ِ
اب َ
اجلنَّةَ ،ق َالَ :ف َ ُري ُّش َع َل ْي ِه ْم
ون َو ُيطْ َر ُح َ
َح ُة َف ُيخْ َر ُج َ
ف َيها ُ َ
الر ْ َ
َح اًمُ ،ث َّم تُدْ ِرك ُُه ُم َّ
ت الْ ُغثَاء ِِف ِ ِ
ون الْـ َجنَّ َة»
ُون ك ًََم َينْبُ ُ
الس ْي ِلُ ،ث َّم َيدْ ُخ ُل َ
َأ ْه ُل الْـ َجن َِّة ا ْلـ ًَم َء؛ َف َينْبُت َ
َ
َحا َلة َّ
ُ

أخرجه أمحد والرتمذي( ).
فاهلل  رحيم بعباده ،ورمحته سبقت غضبه:
[البقرة.]16٣ :

واهلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته وعليها طعامه ورشابه ،ثم نا ،فاستيقظ
فوجدها عند رأسه؛ فاهلل  يفرح بتوبة عبده ،ويفتح له أبواب الطاعات ،وأبواب
احلسنات ،ويغلق عليه أبواب املعايص ،ويرغبه يف الطاعات ،ويذكره ثواهبا ،وحيذره من
املعايص ،ويذكره عقاهبا ،لكامل رمحته بخلقه:
[البقرة.]14٣ :

و اهلل سبحانه عظمة عفوه أحاطت بذنوب العباد كلهم ،وإن مل يكونوا ا
أهال لذلك ،ملاذا؟
ألن اهلل هو أهل التقوى وأهل املغفرة(:
)[املدثر.]56 -54/

والرأفة من الناس  :أشد الرمحة ،والع فو :أشد املغفرة ،والصفح أشد العفو ،فالعفو :حمو
الذنب بالكلية ،لكن قد يبقى يف النفس أثره ،لكن الصفح حمو بال تثريب(:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7410واللفظ له ،ومسلم برقم (.)191
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( )2597وهذا لفظه ،وأمحد برقم (.)15198
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)[النور.]22 /
ومن عظيم حلم اهلل وصفحه وعفوه عن عباده أن أكثر الناس يكفرون باهلل ،ويسبونه،

ويؤذونه ،ويعصونه ،ومع ذلك يع فو عنهم ويصرب عىل أذاهم؛ بل يسوق إليهم أنواع
النعم ،لعلهم يتوبون إليه ،فإن مل يتوبوا إليه؛ ابتالهم بالنقم لعلهم يترضعون:
[الروم.]41 :

وقال النبي  عن ربهَ « :ال َأح َد َأصْب ع َىل َأ اذى س ِمعه ِمن اهللِ ،إَِّنم يرمونَه بِالص ِ
اح َب ِة
َ َُ َ
ْ َُ َ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ
َ
َوالْ َولَ ِدَ ،و ُه َو ُي َعافِ ِ
يه ْم َو َي ْر ُز ُق ُه ْم» متفق عليه( ).
والفرق بني عفو اهلل وعفو اخللق أن الذي يعفو من الناس ال يعفو يف الغالب إال عن
عجز ،فإن عفا عن قدرة؛ فغالباا حيتسب يف الدنيا شيااا ويطلبه ،من املدح والثناء من
الناس ،أو شيااا يف اآلخرة ،من األجر والثواب ،ويمتثل أمر اهلل بالعفو (:ﮱ
)[الشورى.]40 /

وأما عفو اهلل فهو عفو مطلق ،ال يرجو ثوا ابا أو ثنا اء من أحد؛ لكامل ذاته وأسامئه
وصفاته ،وغناه عن خلقه(:
) [فاطر.]15 /
وهو سبحانه ال يعفو إال عن قدرة كاملة ،ورمحة كاملة ،وغناى كامل(:
)[آل عمران.]155 /
وقال سبحانه يف بيان كامل عفوه عمن زل(:
)[املائدة.]95 /

فهو سبحانه العفو الغفور الذي يعفو عن املسياني كر اما وإحساناا ،ويفتح هلم واسع
ا
رمحته ومغفرته
فضال وإنعا اما(:
)[اجلاثية.]37 -36/

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6099ومسلم برقم ( )2804واللفظ له.
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واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض ،وله صفات الكامل واجلالل واجلامل(:
)[طه.]8 /
فهذا أول علم جيب أن نعلمه ،ونعمل بموجبه:
[الطالق.]1٢ :

إن مجيع صفات اهلل  ومجيع أفعاله يف امللك العظيم؛ كاخل ْلق ،والرزق ،والرمحة،
والعفو ،والتدبري  ،واملغفرة ،وغري ذلك من األفعال ،كلها صادرة عن صفات ثالث:
األوَل :القدرة الكاملة للرب  ؛ وقدرته ال أول هلا ،وال آخر ،وال بداية هلا ،وال هناية،

وهي قدرة مطلقة؛ أما قدرة املخلوق فهي حمدودة.
الثانية :املشياة النافذة لربنا سبحانه ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،فكل يشء أراده
اهلل البد أن يكون ،وكل يشء مل يرده اهلل ّ
جل جالله فال يكون أبدا ا.

الثالثة:احلكمة الشاملة املقرونة باخلري املطلق ،فاهلل حكيم ،وأفعاله يف منتهى احلكمة،
والعدل ،والرمحة ،واإلحسان ،ومجيع أفعاله مقرونة باخلري املطلق ،فإن اهلل بيده اخلري،
وهو عىل كل يشء قدير ،كام قال سبحانه(:
) [امللك.]1 /

فالعلم باهلل و أسامئه وصفاته يف باب التوحيد واإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،وبمنزلة
القلب من القالب ،وهو أساس األعامل كلها:
[حممد.]19 :

وأرشف اللذات  ،وأحسن املعارف  ،هي لذة العلم واملعرفة ،وأفضل وأحسن لذة يف

العلم واملعرفة هي لذة العلم باهلل  وأسامئه وصفاته ،فإن رشف العلم برشف املعلو،،
وأمسها ملعرفة اهلل بأسامئه وصفاته؛ حتى
واملعلو ،هو اهلل  ،ونحن بأشد احلاجة
ّ
ندعوه هبا ،و نتوجه إليه يف التعبد له هبا ،فنحن فقراء نحتاج إىل الغني ،ونحن تصيبنا
األمراض و احلاجات؛ فنتوجه إىل الشايف ،ويصيبنا الفقر؛ فنتوجه إىل الغني ،وهكذا:
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[األعراف.]1٨0 :

وهذا العلم اإلهلي هو أساس اإليامن ،وفيه طعم اإليامن ،وحالوة اإليامن ،وحقيقة
اإليامن ،ومجيع األعامل البدنية صادرة عنه ،من مجيع أنواع العبادات؛ من عبادة ،ودعوة،
وتعليم ،وجهاد ،وغري ذلك ،واألعامل والدرجات بنيان ،أساسه اإليامن ،فاألدوار

للمباين تقو ،عىل القواعد السفلية القوية املتينة ،وكذلك األعامل الصاحلة والدرجات
بنيان يبنيه اإلنسان يف حياته ،وأساسه اإليامن ،وعىل قدر األساس يكون علو البنيان:

[األنفال.]4 – ٢ :

هلذا البد أن نعلم أن هذا العلم هو أول العلو ،،وأفضلها ،وأزكاها ،وأوسعها ،ونحن
بأمس احلاجة إليه؛ ألن هذا العلم يعرفنا باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
ّ

)[حممد.]19 /
استغفر من ماذا؟ من اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته  ،من اجلهل بدينه ورشعه ،من اجلهل
بملكه وسلطان ه ،من اجلهل بعظمته ،وكربيائه ،وقدرته ،وقوته ،وعظمة خزائنه وملكه
ّ
جل جالله.
اهلل سميع ل كل يشء ،بصري بكل يشء ،عليم بكل يشء:
[آل عمران.]6 – 5 :

فاهلل  يريد من هذا القلب أن يعرف الرب الذي يعبد ،ثم حيرك القلب اجلوارح بأنواع

العبادة ،بعد معرفة الرب الذي يستحق التعظيم ،ألنه عظيم ،ويستحق التكبري ،ألنه
كبري ،و يستحق احلمد ألنه هو ذو الفضل ،وذو اجلالل واإلكرا ،،ويستحق احلب ألن
كل نعمة منه ،ويستحق العبادة وحده ال رشيك له ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته ،وعظيم

نعمه وإحسانه:

1٢0

[األنعام.]10٢ :

فنحب اهلل  لذاته ،وجالله ،ومجاله ،وأسامئه ،وصفاته ،ألنه خلقنا ،وأرسل إلينا

وبني لنا احلق من الباطل  ،وأعطانا اجلوارح ،وأعطانا القدرة ،وحبب إلينا
الرسلّ ،
اإليامن ،وضاعف لنا األجور ،واستضافنا يف بطن األ ،،واستضافنا يف بطن الدنيا،
ويستضيفنا يف القرب؛ إما يف روضة من رياض اجلنة ،أو يف حفرة من حفر النار ،حتى
نصل إىل دار القرار؛ يف اجلنة أو النار:
[النحل.]5٣ :

فباب العلم بأسامء اهلل وصفاته أساس التوحيد واإليامن والتقوى.
ف صفات اجلالل؛ كالقوي ،والقدير ،والسميع ،والبصري ،وصفات اجلامل؛ كالرحيم،
والرمحن ،والعفو ،والغفور؛ هذه كلها تضطر اإلنسان إىل أن يع ّظم هذا الرب ،وأن
يوحد هذا الرب ،وأن يشكر هذا الرب ،وأن حيب هذا الرب ،وأن يقف بني يديه باك ايا،
ا
متذلال(:
خاش اعا،
)[الزمر.]9 /

)

ومن ذاق عرف(:
[الرعد.]19 /
فأهم يشء معرفة الرب املعبود؛ حتى نتوجه إليه ،حين ام أحتاج إىل مال ،ال أتوجه إىل
فقري؛ إنام أتوجه إىل غني ،حينام أحتاج إىل عالج ،ال أتوجه إىل عامل يف الشارع؛ إنام
أتوجه للطبيب الذي جعله اهلل سبباا للشفاء برصف األدوية املناسبة لذلك املرض،
كذلك -وهلل املثل األعىل  -البد أن نعرف الرب املعبود بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل،
وأن نتيقن أنه رمحن رحيم ،وأنه قريب؛ إن تكلمت سمعني ،أو أضمرت فهو خبري بام
أقول قبل أن أقول ،لكن اهلل حيب أن يسأل ،وإن حتركت فهو بصري ،ويكون عندي
اليقني عىل أنه قادر عىل قضاء حاجتي ،وأنه ال يقيض حاجتي إال هو:
[غافر.]65 :

فام ُج ِعل الدعاء إال لنعلم أن اهلل هو الواحد األحد الذي بيده كل يشء ،وغريه ليس بيده
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يشء ،هلذا تصيبنا احلا جات واألحوال واملصائب واألمراض؛ حتى نتوجه إليه ونوحده
مرة أخرى ،واهلل  ال يريد أن يعذب الناس(:
)[النساء.]147 /
ولكن الناس إذا انرصفوا وانحرفوا؛ أصاهبم باملصائب واألمراض؛ حتى يعودوا إليه،
فاهلل  خلق األمراض واملصائب واملكروهات؛ لرصف األرشار الذين خرجوا عن

الرصاط املستقيم إىل الرصاط املعوج إىل أعامل األبرار ،فاهلل يرسل هلم رسالة إنذار؛
بمرض أو مصيبة أو مكروه:
[الشورى.]٣0 :

وكذلك اهلل  خلق هذه املصائب واألمراض واالبتالءات؛ لرصف النفوس إىل امللك
القدوس؛ حتى ال نتعلق باملخلوق ،فإذا أحببت املخلوق؛ تعلقت به ،وإذا تعلقت به؛
شغلني عن ريب الذي جيب أن أتعلق به(:
)[الذاريات.]51- 50/

وكذلك اهلل خلق املصائب واألمراض واملكاره؛ لرصف الناس عن دار الغرور إىل دار
الرسور وهي اآلخرة ،وجرهم من دار الفناء إىل دار البقاء:

[البقرة.]157 – 155 :

يكمل
وهبذا نعمل بام حيب الرب،
ونكمل حمبوبات الرب يف الدنيا ،واهلل يو ،القيامة ّ
ّ
عني
حمبوباتنا يف اجلنة من النعيم املقيم ،وألوان النعيم الذي يف اجلنة ،والتي فيها ما ال ْ ن
ر َأت ،وال أ ُذن َس ِمعت ،وال خ َطر عىل قلب برش:
[السجدة.]17 :

واهلل حيب أسامءه وصفاته؛ ألهنا كامل وجالل ومجال ،وحيب من اتصف هبا من
خلقه؛ فاهلل عفو حيب العافني ،واهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل تواب حيب التوابني،
واهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل يدعو الناس للتخ ّلق هبا عىل شاكلة العبودية؛ فعفو اهلل
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أجرا من أحد ،وال ثنا اء من أحد ،لكن عفو اإلنسان عن أخيه
مطلق؛ فهوال يطلب ا
عفو مقيد ،وعفو حادث ،وهو يرجو به إما ثوا ابا يف اجلنة ،أو ثنا اء من الناس.
لكن اهلل هو العفو الذي خلق العفو يف كل ع ُف ٍّو ،وأمرنا بالعفو ،ورغبنا يف العفو.

واهلل ّ بني لنا أنه يعفو؛ فعلينا نحن العبيد أن نعفو عن بعضنا ،فاهلل عفا عن مجيع
اخلالئق ،ومل يعاجلهم بالعقوبة ،فهم يسكنون يف ملكه العظيم يف املرشق واملغرب،
وبالليل والنهار ،ويأكلون من رزقه ،ويتعدّ ون حدوده ،ويرشبون اخلمور ،ويفعلون
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،ويعبدون األصنا ،واألوثان ،ويس ّبون اهلل وأنبيائه
ورسله ،ومع ذلك هو يعافيهم ويرزقهم؛ لعله م يتوبون ويترضعون إليه ،كام قال النبي
ِ
ِ
َ َ
َ
ُي َع ُل لَ ُه ا ْل َولَدُ ُ ،ث َّم
َش ُك بِهَ ،و ُ ْ
ْب َع َىل أ اذى َي ْس َم ُع ُه م َن اهللِ َع َّز َو َج َّل ،إِ َّن ُه ُي ْ َ
َ « :ال أ َح َد أ ْص َ ُ
ُه َو ُي َعافِ ِ
يه ْم َو َي ْر ُز ُق ُه ْم »متفق عليه( ).

إن اهلل  ال تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني ،وملكه قائم كام يشاء،
واخلالئق كلها ال تساوي ذرة يف ملكه ،ألنه ّ
اخلالق العليم الذي خيلق يف كل ثانية
)[احلجر.]86 /

حجام ولوناا ونو اعا(:
مليارات املخلوقات
ا
وهلذا استحق العبادة(:
)[النحل.]18- 17/
يغفر للعباد ،ويرمحهم جلهلهم برهبم ،وهلذا جهدنا عىل البرشية ناقص جدًّ ا ،البد من

إبالغ حالوة اإليامن ،وطعم اإليامن ،وحقيقة اإليامن ،والتعريف بالرب؛ بأسامئه
احلسنى ،وصفاته العىل؛ حتى حيب الناس رهبم ،ويتوجهوا إليه ،ثم نبلغهم أوامره
الرشعية ،ووعده ووعيده؛ حتى يتنافسوا يف الفضائل يف الدنيا؛ فيسعدوا يف الدنيا،
ويسعدوا يو ،القيامة،وتكون حياهتم ملكية يف الدنيا ،تشبه حياة املالئكة الذين:
[التحريم.]6 :

وتكون حياهتم يو ،القيامة ملكية يف قرب امللك ّ
جل جالله(:
)[القمر.]55-54/

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6099ومسلم برقم ( )2804واللفظ له.

1٢٣

ويف ملك عظيم:
[اإلنسان.]٢٢ – ٢0 :

كل اخلالئق يف اجلنة يعيشون عيشة امللوك؛ ألهنم يف الدنيا عاشوا مع امللك ،ون ّفذوا
أوامر امللك عىل أنفسهم وعىل غريهم؛ فهم يف يو ،القيامة يتمتعون بالنظر إىل وجه رهبم
الكريم ،ويسمعون كالمه ،ويرونه ،ويقربون منه ،ويتمتعون برضوان ّ
جل جالله؛ هلذا
إذا عرفنا األسامء والصفات هلل ؛ فيجب علينا أن نتخ ّلق هبا عىل شاكلة العبودية،
وعىل حسب قدرتنا اآلدمية:

[األعراف.]1٨0 :

1٢4

التعبد هلل  باسمه العفو

اهلل  هو العفو الغفور املعروف بالعفو ،املوصوف بالغفران والصفح(:
)[التغابن.]14 /
وبني لنا أنه عفو ،وأنه غفور ،وأنه رحيم؛ حتى ندعوه ،ونسأله ،و نحبه هلذه الصفات
ّ
اجلاملية ،وحتى نتعبد هلل بالتخ ّلق والتعبد هبذه الصفات بني الناس:
[األعراف.]1٨0 :

وكل أحد من الناس مضطر إىل عفو اهلل ،ومغفرته ،ورمحته ،وكرمه(:
)[فاطر.]15 /
حر ،اهلل،
حر ،اهلل ،واألذن قد تسمع ما ّ
كلنا مضطر إىل عفو اهلل؛ ألن العني قد ترى ما ّ
حر ،اهلل؛ يتكلم بالغيبة ،والنميمة ،والقيل ،والقال ؛ فنحن
واللسان قد يتكلم بام ّ
حمتاجون إىل التوبة باستمرار ،وإىل عفو اهلل باستمرار(:
)[الشورى.]25 /
هذا إنذار بأن كل ما نعمله ونقو ،به فاهلل يعلمه:
[احلج.]70 :

كل هذه إنذارات وتنبيهات لإلنسان؛أن يعلم أنه بمرأى  ،وأنه مكشوف أما ،ربه بظاهره
وباطنه ،وأن ما أعلنه وما أضمره يعلمه الذي يعلم الرس والنجوى(:
)
[امللك.]14-13/
بىل ،يعلم مجيع حركات املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ما خفي منها وما
بطن:
[يونس.]61 :

هو السميع البصري الذي يسمع مجيع األصوات ،ويرى مجيع املخلوقات من الذرة
الصغرية إىل العرش العظيم ،كلها أمامه مكشوفة بني يديه:
1٢5

[األنعام.]59 :

و ُملكه عظيم:
فإذا أردت أن أعبد؛ ال أعبد خملو اقامثيل  ،وال أعبد من هو دوين من شجر ،أو حجر،أو
صنم؛ بل أعبد امللكاحلق ،العيل األعىل ،وأتصل باألعىل؛ لريفعني إىل مقا ،أعىل(:
)[آل عمران.]139 /
فهذا الكال ،عن اهلل وعن أسامئه وصفاته يغذي القلوب باإليامن ،حتى تستأنس به،
وتتوجه إليه ،وتقف ببابه ،وال تقف بباب خملوق دونه؛ فهي تأنس برهبا ،وتستوحش
من غريه ،وتقف بني يديه ذاكرة ،ومسبحة ،وحامدة ،وشاكرة ،وداعية إىل اهلل ،ومع ّلمة
لرشعه ،ومستغفرة من الذنوب .
فالعارف حق اا ال يأتيه النو ،؛ ملا يعرف من عظمة اهلل،وعظمة حقه ،وملا يعلم من عصيان
العباد  ،وملا يعلم من تقصريه يف حقه ،وملا يعلم من سعة رمحة اهلل ،وملا يعلم أنه عائد إليه،
فهو بسبب هذه املعارف قائم آناء الليل والنهار :
[املائدة.]1٢0 :

[الزمر.]9 :

 ولذلك املسلمون عىل قسمني:
األول:أبرار .
الثاِن:سابقون؛ و هم الذين عرفوا اهلل بأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده
ووعيده ،وثوابه وعقابه ،ودينه ورشعه؛ هؤالء يعبدون اهلل ،وعبادهتم شهوات ،ال
حيبون االنرصاف من العبادات ،وإذا خرجوا من عبادة؛ انتقلوا إىل عبادة ،فكل
)[البقرة.]138 /
حياهتم(:
أما املسلمون من عامة الناس فعندهم اإلسال ،،وليس عندهم اإليامن الذي يريده اهلل
(:
) [احلجرات.]14 /
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فليس املراد أن تدخل يف اإلسال ،فق ؛ بل املراد أن يدخل فيك الدين:

[السجدة.]17 – 15 :

فالدين كلنا ندخل فيه؛ املسلم واملنافق؛ لكن أهم يشءأن يدخل فينا اإليامن ،وإذا دخل
اإليامن يف القلب مأله ،وانرشح الصدر حلب اهلل ،وطاعته،وعبادته بأنواع العبادات ؛
فرتى هذا الذي امتأل قلب ه باإليامن قائم بني يدي ربه يسبحه،وحيمده ،ويشكره ،ويثني
عليه ،ويمجده ؛وقائم بني يدي اخللق يدعوهم إىل اهلل ،ويعلمهم رشع اهلل  ،وحيسن إىل
دائام يف األعامل:
املحتاجني ،فهو ا
[فصلت.]٣٣ :

واهلل سبحانه عفو كريم  ،وعد بالعفو واملغفرةملن أتى بأسباهبا ؛ فقد قابل سبحانه التوبة
باملغفرة ،والسؤال بالعطاء ،والدعاء باإلجابة(:
)
[البقرة.]186/
وكلام تكرر االستغفار والتوبة من الذنوب؛ تكرر العفو والقبول واملغفرة من الرب:
[الزمر.]5٣ :

وإذا عرف العبد أن ربه عفو غفور؛ أحبه وعبده ،ومحده وشكره  ،ملاذا؟ ملا يعلمه من
رمحته بعباده ،وغفرانه لذنوهبم  ،وإكرامه هلم ،وعفوه عن معاصيهم  ،وقبوله طاعاهتم،
محله ذلك عىل توقي معايص اهلل ؛ هلذا أمر اهلل  بمعرفته ا
أوال قبل معرفة أوامره؛
و َ
فقال:
[حممد.]19 :

ثم بعد ذلك نتعلم األوامر؛ ألن العبد إذا عرف اهلل بأسامئه وصفاته؛ استحيا من كفران
النعمة ،استحيا من ربه الذي خلقه وصوره ،وخلقه يف أحسن تقويم ،وأسكنه يف أرضه،
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وأطعمه من رزقه ،وسقاه من رشابه ،وألبسه مما خلق ،وأعطاه هذه النعم ،وهو يسكن
يف ملك اهلل ،ويعيص اهلل بنعم اهلل؛ فيستحيي من ربه.
هلذا تكون العبادات هلل  بعد هذه املعرفة خالصة هلل  بكامل احلب ،وكامل التعظيم،
وكامل الذل هلل  ،ويقف العبد بني يديه راج ايا لثوابه ،خائ افا من عقابه ،حم ًّبا له غاية
احلب:
[األنبياء.]90 :

ثم إذا عرف ربه بالعفو واملغفرة رجاه مهام كانت ذنوبه ،وعظمت ،وكثرت ،وكربت،
وطمع يف عفوه ورمحته ،ومل يقن من رمحته ّ
جل جالله:
[النساء.]110 :

الذي يعرف ربه باسمه العفو ،وأنه يغفر الذنوب مجي اعا ،وأنه يعفو ويمحو مجيع
الذنوب؛ إذا استغفر ربه رجاه ووقف ببابه؛ ألنه  رمحته سبقت غضبه(:
)[الزمر.]53 /
وإذا علم العبد أن ربه عفو غفور؛ أكثر من األعامل الصاحلة ،ومن احلسنات املاحية:
[هود.]114 :

ألهنا من أسباب احلصول عىل مغفرة السي اات السالفة ،هلذا البد من فعل األسباب
)[طه.]82 /
املاحية واالستغفار(:
وكربه ،وأحبه وأثنى
ومن عرف ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ ع ّظمه ّ
عليه ،ومحده وشكره ،وأطاعه ومل يعصه ،وبدّ ل السياة باحلسنة(:
)
[البقرة.]218/
(
) [األنبياء.]90 /
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فقلوهبم معمورة باإليامن ،وجوارحهم مشغولة باألعامل:
[األنفال.]4 – ٣ :

فأعظم مو ّلد لإليامن ،وأعظم مو ّلد ل ألعامل ،وأعظم سبب حلصول األخالق والصفات
التي حيبها اهلل ،هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه فهذا
أعظم يشء يف باب التوحيد؛ أن نعرف الرب املعبود ،ونعرف أمره ،ونعرف ثوابه
وعقابه ،ووعده ووعيده ،هذه خالصة العلو ،،واملؤمن إذا عرف ربه بالعفو واملغفرة
والرمحة؛ استحيا منه أن يراه عىل معصيته ،وبادر إىل طاعة ربه ،وجاهد نفسه عىل التخ ّلق
باألخالق التي حيبها اهلل من العفو والصفح عن الناس ،وسرت عوراهتم ،وإقالة
عثراهتم(:
)[آل عمران.]134-133/
اللهم كام أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا؛ فقد ظلمنا أنفسنا ،فاعف عنّا إنك أنت العفو
)
الغفور(:
[األعراف.]23/
ومن عرف ربه العظيم بالعفو؛ عفا عمن حتت يده من األهل واألوالد واخلد(:،
)[التغابن.]14 /
ومن تع ّبد هلل بصفة العفو؛ نال حمبة اهلل  له؛ ألن اهلل تعاىل حيب العفو وأهله ،وفاز
بمغفرة اهلل له ،وفاز بدخول اجلنة(:
)[آل عمران.]133/
ما هي صفاهتم؟(
)[آل عمران.]134- 133/
1٢9

 ونال كذلك العزة ِف الدنيا واآلخرة؛ بسبب عفوه:
ففي الدنيا :ملن عفا الرفعة والعلو واملنعة ،كام قال َ «:و َما زَا َد اهللُ َع ْبدا ا بِ َع ْف ٍو إِ َّال
ِعزاا»أخرجه مسلم( ).
وِف اآلخرة :نال مايتمناه من أنواع النعيم ،واهلناء ،والسعادة ،والرسور(:
ﮱ
)[الشورى.]40 /
واهلل  عظيم ،وأجره عظيم ،والعظيم ال يعطي إال العظيم ،وأما احلقري فإنه ال يعطي
إال احلقري ،واهلل سبحانه عظيم ال يعطي إال العظيم ،واهلل  وصف األجر الذي يعطي
بأنه عظيم وكبريو كريم ،وكذلك وصف العذاب بأنه مهني وأليم وعظيم ،كام هو
معلو ،يف كتاب اهلل :
[النساء.]114 :

وإذا عرفت ثواب العفو ّ
تعبدت هلل  هبذا االسم؛
جل جالله عىل العفو عن الناس؛
َ
فإن اإلنسان إذا عرف ثواب العفو عن الناس؛ عفا عمن ظلمه ،ووصل من قطعه،
ورزق هذه األصول
وأعطى من حرمه ،وأحسن إىل من أساء إليه ،ومن فعل هذاُ ،
الكربى من األخالق ؛ أحبه اهلل ،وأحبه الناس ،وغفر له رب الناس ،وعفا
)[النور.]22 /
عنه(:
واسم اهلل العفو يزيل من النفوس وحشة العقاب عن الذنوب التي تشغل قلب
اإلنسان ،ويدفعها للترضع واالنكسار واإلقبال ،وحيجب عن القلوب ظلمة الزالت،
ووحشة الغفالت ،فإن هذه الذنوب مكتوبة صوتاا وصورة:
[الزلزلة.]٨ – 6 :

واهلل باالستغفا ر والتوبة يعفو عن العبد ،ويمحو ذنوبه كأن مل تكن؛ ألنه عفو غفور.
واملؤمن ًّ
فورا؛ ليتوب اهلل عليه ،ويعفو عنه ،فإن جلرح البدن أ املا فالبد
حقا إذا أذنب تاب ا
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2588
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أن نبادر ونذهب إىل الطبيب لعالجه ،ألن هذا من فعل األسباب ،وكذلك القلوب
تنجرح متى؟ باملعايص ،وجيد القلب أمل املعصية ،ولذلك بعد كل طاعة لذة؛ فمن صىل
أو صا ،أو قرأ القرآن؛ جيد اللذة بعدما ينتهي ،وكذلك املعايص واملحرمات والكبائر هلا
و حشة وهلا أمل؛ فأمل القلب بعد املعصية شديد؛ وهلذا اهلل  من رمحته دعانا إىل التوبة
واالستغفار من الذنوب بقوله:
[النور.]٣1 :

 واألمراض التي تصيب القلوب قسًمن:
األول :أمراض شهوات.
الثاِن :أمراض شبهات.
واهلل عفو غفورّ ،بني لن ا ذلك ،وأمرنا باالستغفار بعد املعايص.
فورا؛ ليتوب اهلل عليه ،ويعفو عنه ،واملؤمن قد يقع يف
واملؤمن ح ًّقا إذا أذنب؛ تاب ا
املعصية بسبب ضعف اإليامن ،أو اجلهل(:
)

[النساء.]18-17 /
فاملؤمن تشغله املعصية؛ فيبادر لالستغفار والتوبة ،ومهام كثرت الذنوب وع ُظمت؛ فاهلل
 غفور رحيم:
[النجم.]٣٢ :

 وإذا زاد إيًمن العبد كثرت طاعاته:
فزادت عد ادا :فيطيع اهلل  يف باب الصالة ،وباب الصو ،،وباب الزكاة ،وباب الذكر،
وباب الدعاء ،وباب صلة الرحم ،وباب الدعوة ،وباب التعليم ،و باب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر وغريها:
[األنبياء.]90 :
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حجًم :فتزداد حسناته ،فاحل سنات تكون كاجلبال ،فالذي يتصدق بشق رمرة؛
وزاد ثواِّبا
ا
حجام
فاهلل  يربيها لعبده إذا صدرت من قلب صادق؛ حتى تكون مثل جبل أحد
ا
ومساحة ،وجبل أحد طوله  6كم ،بارتفاع عظيم كام نعلم.
واهلل يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل
أضعاف كثرية.
وحجام ،ملاذا؟
وحجام ،وقلت معاصيه عد ادا
فإذا ز اد إيامن العبد؛ كثرت طاعاته عد ادا
ا
ا
ألنه عرف اهلل بأسامئه وصفاته ،عرف أن اهلل بصري يبرصه ،وأنه رمحن يرمحه ،وأنه عفو
يعفو عنه ،وأنه قادر أن يبطش به(:
ﰀ)[احلجر.]50- 49/
)[املائدة.]98 /
وقال سبحانه(:
البد أن نعرف هذا وهذا؛ حتى يأيت يف قلوبنا الرجاء هلل  ،ويأيت يف قلوبنا اخلوف من اهلل،
ومن املعايص ،ومن النار ،فإذا زاد هذا اإليامن يف القلب ،و زادت معرفة اهلل بأسامئه
وصفاته يف قلب املؤمن أكثر؛ ال يكاد هذا املرء يغفل عن طاعة اهلل،أو ي ّلم بمعصية هلل؛
فهو بني يدي ربه قائم وراكع وساجد ،يسبح ويستغفر،وحيمد ويشكر ،ويمجد ويثني
عىل ربه ؛ كام قال سبحانه(:
)[الزمر.]9 /
أن أعظم العلو ،هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم بدينه ورشعه ،والعلم
بوعده ووعيده ،هذه العلو ،هي التي خلق اهلل العباد هلا ،ففي الدنيا نحن يف دار
املجاهدة:
[العنكبوت.]69 :

فالدنيا دار اإليامن والعمل؛واآلخرة دار الثواب والعقاب.
وأعظم من عفا من البرشية عىل وجه األرض سيد األنبياء والرسل حممد ؛ كام ُعرف
عنه العفو يف جماالت شتى ،ويف مجيع حاالته اخلاصة والعامة ،فقد قال  لكفار مكة
الذين آذوه ،وأخرجوه ،وكذبوه،واستهزئوا به ،وحاربوه ،ماذا قال هلم عا ،الفتح؟ ملا
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منكرسا بني يدي ربه ،وقف أما ،قريش يف باب الكعبة
فتح مكة ،ودخلها متواض اعا،
ا
خريا؛ أخ كريم وأبن أخ كريم،
وقال :ماذا تظنون أين فاعل بكم يا أهل مكة ،فقالوا :ا
قال :فاذهبوا فأنتم الطلقاء ،وإال له أن ِ
يسرت اق هم ،ويأخذ أمواهلم ،ويسبي نسائهم؛
ولكنه ُجبِل عىل العفو :
[التوبة.]1٢٨ :

وهلذا فالصفات العالية يف األنبياء ،وأشد الناس بالء األنبياء ،ثم األمثل فاألمثل  ،فالنبي
 أوذي ،وس ّبوه ،واهتموه ،وقالوا :ساحر وكذاب ،وجمنون،وشاعر:
[احلجر.]7 – 6 :

فاهتموه ،وسخروا منه ،وآذوه ،وسبوه؛ حتى اضطر أصحابه إىل اهلجرة ،ومع ذلك قابل
أفواجا،وقريش الذين حاربوه
هذه اإلساءة بالعفو ،والنتيجة :دخل الناس يف دين اهلل
ا
وآذوه ملا آمنوا؛ خرجوا معه إىل حنني ،ثم أعطاهم اهلل يف حنني النرص والغنائم،
وانقلبت هذه النفوس امللياة باحلقد واحلسد والعداوة ،إىل قلوب إيامنية صافية تضحي
يف سبيل اهلل بأمواهلا وأنفسها ،ثم بعد ذلك ،وبعد الفتح ،وظهور الدين يف مشارق
األرض ومغارهبا مما هو حول مكة؛ قبض اهلل رسوله  ، وترك لنا باقي األرض ،وباقي
الناس؛ حتى ندعوهم إىل اهلل؛ ألننا نواب الرسول  يف أمته ،فالبد أن نتخ ّلق هبذه
[القلم.]4 :
الصفات العالية:
وكان  يصدّ ق أقواله بأفعاله؛ ودعا أهل الطائف إىل اإلسال ،فكذبوه ،ورضبوه
باحلجارة ،ثم نزل عليه ملك اجلبال مع جربيل ،وسأله أن ُيطبق عليهم األخشبني ،كام
ت َو َأنَا َم ْه ُمو ٌم َع َىل َو ْج ِهيَ ،ف َل ْم َأ ْست َِف ْ ،إِ َّال
قال الرسول  يف احلديث املعروفَ «:فا ْن َط َل ْق ُ
بِ َق ْر ِن الثَّ َعالِ ِ
ب »أخرجه مسلم( ).
الذي هو قرب مكة ،وقرب عرفات ،فهنا نزل عليه جربيل ،ومعه ملك اجلبال عنده قوة
أن جيمع جبال األرض كلها يف يده ،ويفعل هبا ما يشاء ،اهلل القوي ّ
جل جالله أعطاه
( ) أخرجه مسلم برقم (.)1795
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هذه القوة ،وسأله أن ُيطبق عليهم األخشبني جبيل مكة؛ حتى ال يبقى هلم بقية.
فقال  : ال ،وذلك لشدة رمحته بأمته؛ لعل اهلل خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل ويوحده.
هذا أمل الداعي ،فينظر إىل الصورة احلارضة؛ فيتوكل عىل اهلل ،ويتقرب إىل اهلل بامتثال
أوامره ،واهلل بعد ذلك يفعل ما يشاء ،هيدي من يشاء ،و ُيضل من يشاء:
[آل عمران.]159 :

ويوسف آذاه إخوته وحسدوه  ،وفرقوا بينه وبني أبيه يعقوب حوايل أربعني سنة،
جلب إىل الرق ،ومن الرق إىل
جلب ،وصار من ا ُ
وكذبوا عليه ،ونقلوه من جنب أبيه إىل ا ُ
السجن ،ومن السجن إىل القرص ،وصرب ،وجربيل يأيت إىل يعقوب يف بالد الشا ،،ويأيت
إىل يوسف يف مرص ،وظل يعقوب أربعني سنة ال يعلم عن ولده شي ااا؛ إال أنه يعلم أنه
غائب عنه ،فامذا حصل؟ حصل من يعقوب أنه عفا عن أوالده ،وقال ألبنائه(:
)[يوسف.]98 /
وقال يوسف إلخوته(:
)[يوسف.]92 /

ثم قال يوسف أما ،أبيه وأمه وإخوته(:
)[يوسف.]101 /

[يوسف.]100 :

هذه أخالق األنبياء صرب وحلم ،وعفو ورمحة ،وإحسان واستغفار:
[األعراف.]199 :

خللق العظيم:
تكسب حمبة اهلل ،وحمبة الناس ،وتعيش بني الناس حمبو ابا هبذا ا ُ
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[آل عمران.]1٣4 – 1٣٣ :

وتكسب حمبة اهلل  ،وتنال أجره العظيم هبذه اجلوهرة العظيمة التي هي صفة

العفو :ﮱ

[الشورى.]40 :

واهلل سبحانه عفو حيب العفو ،وحيب من خت ّلق به ،وأمر كل إنسان أن يتخ ّلق به ،ويتعبد
)[األعراف.]199 /

هلل به فقال(:

والعفو من أحسن األخالق التي تؤلف القلوب ،وتزيل الوحشة والبغضاء بني

الناس(:

)

ﯿ

[البقرة.]237 /

فنسأل اهلل  أن يرزقنا هذه الصفة ،وغريها من الصفات التي حيبها اهلل .

وفالحا أن
وصالحا
واعلم أهيا املسلم ،واعلمي أيتها املسلمة زادكم اهلل إيامناا وتقوى،
ا
ا
العفو من صفات امللك الكريم احلق ّ
جل جالله ،ولوال حلمه وعفوه عىل من كفر به

وعصاه؛ لعاجله بالعقوبة(:

)[فاطر.]41 /

السموات تعلم باملعايص والطاعات التي تُعمل عليها؛ فتكاد تتزلزل؛ ولكن اهلل 

يمسكها أن تزول؛ لشدة رمحته بعباده ،وعظيم عفوه عنهم ،وسعة حلمه عليهم،

ومغفرته لذنوهبم.

واهلل سبحانه قد يأخذ اخللق بالعذاب الذي يذكرهم به ،ويرد هم إليه؛ ليستغفروا

ويتوبوا(:
(

)[املؤمنون.]76 /

[األنعام.]4٣ :
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فجاء التدمري:
[األنعام.]45 – 44 :

وإياك واإلرصار عىل ما ُيسخ اهلل ؛ فإنه يملك العفو ّ
جل جالله ،وكذلك هو الذي

يملك االنتقا،؛ فاعف ما استطعت؛ فإن العفو يرفع مقا ،العبد ،وجيعله يتصف بصفات

الرب،وبالصفات التي حيبها اهلل؛ فاهلل عفو حيب العفو ،وحيب من عفا(:
)[املائدة.]95 /

كم انتقم من األمم السابقة التي أرصت عىل الكفر  ،وكذبت األنبياء!:

[العنكبوت.]40 :

واعلم أن مقصود الرب من خلقه يف الدنيا توحيده وعبادته وحده ال رشيك له ،بام رشع
رسوله ،وحتصيل الصفات التي حيبها اهلل؛ من العفو ،والكر ،،واملغفرة ،واحللم ،وغري

ذلك من األسامء احلسنى ،والصفات العىل:
[الذاريات.]5٨ – 56 :

ومقصود اهلل من خلقه يف اآلخرة تكميل شهواهتم ،وحمبوباهتم التي حيبوهنا ،والتمتع
بالنظر إىل وجه الكريم يف اجلنة؛ وتعذيب من كفر به وعصاه يف النار:
[البقرة.]٣9 – ٣٨ :

فإن أردت الفالح والسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة؛ فاعف عمن ظلمكِ ،
وص ْل من

قطعك ،وأع من حرمك ،وأحسن إىل من أساء إليك ،واصفح عمن آذاك ،واصرب عىل

ما أصابك(:
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)[التغابن.]15-14/

فاهلل عنده أجر عظيم عىل الصرب عىل البالء ،عىل العفو عن الناس ،عىل اإلحسان إىل

الناس ،عىل كظم الغيظ ،عىل الكلمة الطيبة ،عىل التعبد بني يدي اهلل بالذكر والدعاء

والصالة والصو ،،وغري ذلك من ألوان العبادات(:

)[احلج.]77 /

هلذا عىل املسلم واملسلمة التخ ّلق والتعبد هلل هبذا االسم العظيم ،فاعف عن مجيع اخللق ؛

يعف اهلل عنك ،ويعافيك ،ويثيبك أجزل الثواب ،ومن انتقم ممن ظلمه بالعدل؛ فال إثم
ُ

عليه (:ﮱ

)[الشورى.]41- 40/
واعلم أن العفو خ ُلق عظيم ،ال يتصف به إال كريم ،فكن أنت ذلك؛ ْ
تنل من ربك
العفو والغفران ،واجلنة والرضوان ،كام قال سبحانه(:

)[آل عمران.]136-133/

وإذا وقعت بينك وبني اهلل جفوة أو وحشة بسبب ذنب فعلته؛ فعليك أن تتوب إىل اهلل

منه ،مهام كان ذلك الذنب ،ثم تتبعه بحسنات من أي عمل صالح؛ تُذهب عنك اخلجل

من ربك؛ ألن اإلنسان خيجل أن يعيص من أكرمه وخلقه،وألن العمل الصالح ُينيس

صاحبه هذا الذنب ،و يفرح بثوابه؛ فحصل حمو الذنب من الرب ،وجرب الكرس من
العبد؛ ألنه ملا انكرس بني يدي ربه ،وعمل الصاحلات؛ جرب كرسه هبذا العمل
1٣7

الصالح:

[هود.]114 :

فعليك أهيا العبد إذا عصيت اهلل أن تعلم أن ربك غفور رحيم .
ِ
ِ
ون»أخرجه الرتمذي وابن ماجه ( ).
ني الت ََّّوا ُب َ
اءَ ،و َخ ْ ُري ا ْلـخَ طَّائ َ
وقال النبي « :ك ُُّل َبني آ َد َم َخطَّ ٌ

فإذا أخطأ اإلنسان؛ فعليه أن يتوب ويستغفر ربه.
ِ
هلل
ون ا َ
ون َف َي ْستَغ ِْف ُر َ
اء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
قال النبي «:لَ ْو َِل ْ ت ُْذن ُبوا لَ َذ َه َ
ب اهللُ بِك ُْمَ ،و َجل َ
َف َيغ ِْف ُرهلم»أخرجه مسلم( ).
مبني عىل وجود اإلساءة من العبد ،فأنا
ألن ظهور اسم الغفار والغفور والعفو واحلليم ّ
أستغفر من إساءيت ،ومن سياايت ،وقد تكون التوبة بعد الذنب حمركا ا للعبد لطاعة اهلل
 ،وكل اخلالئق مذنبون؛ فالبد هلم من التوبة(:

[احلجرات.]11/

)

 فالناس اثنان:

ظامل  ..وتائب.

وكلنا ظاملون ألنفسنا؛ فالبد من التوبة(:
)[األعراف.]23 /

واهلل وعد بالعفو واملغفرة ،وهو ال خيلف امليعاد:

[النساء.]110 :

فعلينا االستغفار والتوبة؛ لنمحو آثار الذنوب ،ونطهر أجسادنا وصحائفنا من هذه
الذنوب التي يستوحش اإلنسان منها ،وإذا ذكرها استوحش قلبه ،واهلل ّ بني لنا أنه

عفو غفور.

( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)2499وأخرجه ابن ماجة برقم ( )4251وهذا لفظه.
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2749
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الس هيئَ َة ا ْلـ َح َسنَ َة ََت ْ ُح َها وخال ،الناس بخل،
قال النبي «:ات َِّ ،اهللَ َح ْيثُ ًَم ُكن َ
ْتَ ،و َأ ْتبِ ِع َّ
حسن»أخرجه الرتمذي وأمحد( ).
فالطاعات بعد املعايص تزيل احلجاب والوحشة بينك وبني اهلل وتنال هبا من ربك

األجر احلسن(:

)[يونس.]26 /

واعلم أن العفو عن امليسء حسن ،واألحسن أن نُتبع العفو باإلحسان إىل هذا اإلنسان،
كام قال اهلل (:

)

[آل عمران.]134-133/

هذه درجة؛ أكظم غيظي عمن أساء إ ّيل ،ثم درجة أعىل منها(:
)؛فقل ملن أساء إليك:اذهب فقدعفوت عنك مما عملت،ثم ُأتبع ذلك باهلدية

له ،والدعاء له(:

)[آل عمران.]134/

نتحصل عليها لنرتقى.
فهذه درجات يف اخل ُلق؛ علينا أن نجتهد حتى
ّ

واعلم أخي املسلم أن من عفا وأصلح مأل اهلل قلبه أمناا وإيامناا ،ومن انتقم ولو كان عىل
حق؛ امتأل قلبه جفوة وخو افا ،ومن عفوت عنه؛ فقد اشرتيته هبذا العفو ،وانقلبت
عداوته إىل صداقة وحمبة ،ومن أحسنت إليه؛ فقد ملكته ،وهلذا ُعرف اهلل  بالعفو

يعف اهلل عنك ،ويغفر
ُ
وباإلحسان ،فاعف وأحسن إىل كل من أساء إليك؛

ذنوبك(:

[النور.]22 /

واعلم أن(:

)

)[هود.]114 /

وما أكثر السياات! وما أقل احلسنات! فليبادر اإلنسان إىل اإلكثار من احلسنات ،من
التطوعات؛ من الصالة ،والصو ،،والذكر ،واحلج ،والعمرة ،وغري ذلك:

( ) حسن /أخرجه الرتمذي برقم ( )1987وهذا لفظه ،وأمحد برقم (.)21526
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[البقرة.]197 :

فاحلسنات رمحوا السياات ،وتزيل عنك وحشتها(:
)[هود.]115-114/

ومن عفوه سبحانه أن جعل املصائب التي تصيب العبد تك ّفر سيااته ،فاصرب واحتسب؛
ْ
تنل أجر الصابرين(:
)[الزمر.]10 /

فهذه املصائب التي تصيب الناس تك ّفر سيااهتم ،وترفع درجاهتم ،وتزيد إيامهنم  ،وترقي
تعبدهم هلل  ،فام أصاب اهلل  عبدا ا بمصيبة بسبب سياته ،ثم تاب إىل اهلل  منها

األحسن عمله بعدها.

هذه سنة اهلل ،وبعد هذه التوبة حيصل للعبد هبذه املصيبة التي آملته ترضع وانكسار بني

يدي ربه:

[البقرة.]157 – 155 :

 فكل مصيبة تثمر للعبد تسع ثمرات:

األوَل :توبة جديدة إىل الرب الذي خلقه ،ورزقه ،وأطعمه ،وسقاه ،وهداه.
الثانية :إيامن جديد بالرب .

الثالثة:حب جديد للرب.

الرابعة:تعظيم جديد للرب.

اخلامسة:عبادة جديدة للرب.

السادسة :شكر جديد للرب .

السابعة :استغفار جديد للرب .

الثامنة :خوف جديد من الرب .
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التاسعة :حياء جديد من الرب :
[النساء.]19 :

أدر اهلل  عليك النعم .
وإذا أنعم اهلل عليك بنعمة ،فشكرت اهلل  عليها؛ ّ
وإدرار النعم عليك ُيذكّ رك بربك ،وإذا ذكرت ربك بأنه ينعم عليك وأنت تعصيه
بنعمه؛ حصل لك تسع كرامات:

توبة جديدة ،وإيامن جديد ،وحب جديد لربك ،وتعظيم جديد لربك ،وعبادات

جديدة ،ومحد جديد ،واستغفار جديد ،وحياء جديد من ربك:

[إبراهيم.]7 :

والعفو من صفات الكرا ،،والكريم يعفو عن الزالت ،واحلاكم مع رعيته ،واملعلم مع

طالبه ،واملدير مع موظفيه ،والرجل مع أهله يكسب القلوب كلام عفا عن الزالت،
ور ِحم من حتت يده(:
و َق ِبل األعذارَ ،
)[آل عمران.]159 /

والع فو والصفح صفتان كريمتان ،أمر اهلل  هبام مع الكفار كام أمر هبام مع املؤمنني:

[البقرة.]109 :

هو الذي حول حياة الناس من الكفر إىل اإليامن ،ومن البغض إىل املحبة ،ومن الرشك

إىل التوحيد؛ فاهلل أمرنا بالعفو والصفح مع املؤمنني ،ومع الكفار ،ومن عفا عن أخيه أو
ب اهلل  عداوته صداقة وحمبة ومودة ،وغفر ذنبه:
غريه؛ َق َل َ
[النور.]٢٢ :

تعرف عىل صفات الكامل البرشي عند أحد من الناس؛ زادت حمبة ذلك
واإلنسان كلام ّ
الشخص املتصف بتلك الصفات العالية ،واألخالق الكريمة ،و زاد تقديره عنده.
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تعرف اإلنسان عىل أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ زاد
وكذلك كلام ّ
حبه هلل ،وزاد تعظيمه هلل ،وزاد تكبريه له ،وزاد محده وشكره له ،وأصبح بني يدي ربه

يمجده وحيمده ويثني عليه؛ وهلذا أمرنا اهلل  بمعرفته؛ حتى نعرف املعبود ،وما له من

األسامء احلسنى ،والصفات العىل(:

)[حممد.]19 /

واملؤمن إذا عرف أن اهلل عفو ،وأنه حيب العفو ،وحيب العافني عن الناس؛ أحب ربه
ومحده ،وعفا عن غريه:

[التغابن.]14 :

ومن عرف ربه بالعفو؛ أحبه ،وأخلص العبادة له ،ورجا عفوه ،ورجا رمحته(:
)[البقرة.]218 /

فهم ملا آمنوا باهلل ،وعرفوا أسامءه وصفاته؛ وقفوا بني يديه رك اعا وسجدا ا ،متواضعني
ومنكرسين ،فجمعوا بني اإليامن واهلجرة ،واجلهاد واملجاهدة يف سبيل اهلل.
فعىل كل مسلم ومسلمة أن جياهد نفسه؛ ليتخ ّلق بخ ُلق العفو الذي حيبه اهلل ،

ويصفح عمن أساء إليه ،ويدفع السياة باحلسنة.
قال النبي َ «:و َما زَا َد اهللُ َعبْدا ا بِ َع ْف ٍو إِ َّال ِعزاا»أخرجه مسلم( ).

واجلزاء من جنس العمل؛ فمن عفا عن الناس؛ عفا اهلل عنه ،وغفر له ،ومن أحسن إىل
)[الشورى.]40 /

الناس أحسن اهلل إليه(:ﮱ

أثرا
وآثار العفو والتسامح والصفح عىل النفس البرشية ال تي تعفو وتصفح وتغفر أعظم ا

من الطعا ،والرشاب احلالل عىل األبدان:

[آل عمران.]159 :

()1أخرجه مسلم برقم (.)2588
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بسبب الرمحة النت قلوهبم القاسية؛ فأحبوك ،وآمنوا بك ،وجاهدوا معك  ،وهذا
خطاب للنبي وألمته.

فالرمحة والعفو هذه حلل عظيمة يعطيها اهلل  ملن يشاء من عباده ،ملن يعلم أنه يزكو

هبا ،فنسأل اهلل من فضله أن يرزقنا من هذه الصفات احلسنة من العلم ،واحللم ،والعفو،

والصفح ،والتسامح،و التي هلا أثر عظيم عىل صحة القلب ،والبدن ،وحسن املزاج،
وقوة املناعة؛ من األمراض البدنية والنفسية والعصبية ،ا
فضال عن أجر العفو وثوابه من

اهلل ،وعلو منزلة من عفا عن غريه.

فهذه الصفات هلا أثر عىل أجهزة اجلسم البدنية ،واليو ،كثرت األمراض بسبب فقد هذه

الصفة ،وعد ،التعامل هبا مع الناس؛ فصحة األبدان والقلوب مبنية عىل هذه

الصفات:

[القلم.]4 :

وكل من عفا؛ وجد يف قلبه الطمأنينة واللذة؛ ألنه يرجو الثواب من الرب ،وألنه يشعر

أنه أحسن إىل أخيه:
[الرعد.]٢9 – ٢٨ :

وهلذا أمر اهلل  بذكره؛ ألننا إذا ذكرناه؛ ذكرنا أسامءه وصفاته ،ثم خت ّلقنا هبا ،ثم تعبدنا

هلل هبا:

[األعراف.]1٨0 :

ومن رزقه اهلل صفة العفو؛ فعليه أن جيعلها خالصة هلل  ،وأن يدعو الناس للتخ ّلق هبا؛
لينترش هذا اخل ُلق العظيم بني الناس(:
) [األعراف.]199 /

و أصول األخالق أربعة ،وهي شديدة املرارة؛ لكن من تعامل هبا؛ قلبها اهلل حالوة عليه
وعىل غريه وهي:

14٣

أن تصل من قطعك  ..وتعطي من حرمك ..وتعفو عمن ظلمك  ..وحتسن إىل من أساء

إليك.

وهذه األربعة مفاتيح القلوب يف ال برش لقبول احلق ،وحب اهلل ،وحب املسلم ،وحب

مفتاحا لقلوب الناس؛ ليسمعوا قويل
اإلسال،؛ فمن حتىل هبذه الصفات؛ صارت
ا

ونصحي ،وما أدعو له ،فنسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم هذه األخالق العالية ،وأن يعفو
عنّا ،ويعفو عام سلف من ذنوبنا وتقصرينا.

(
(

)[األعراف.]23/
ﰀ

)[البقرة.]286 /

اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنّا.

يا عظيم العفو والصفح ،يا حسن التجاوز ،يا واسع الرمحة ،يا واسع املغفرة؛ اغفر لنا

وارمحنا ،وعافنا واعف عنّا.

اللهم ا غفر يل ذنبي كله ،دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه ،يا عفو يا كريم.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الغفور ..الغفار ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الغفور ..الغفار

اهلل  هو الغفور الغفار الذي يسرت ذ نوب عباده ،ويسرت عيوهبم ،ويصلح أحواهلم،
وهو سبحانه الغفار الستري الذي يسرت ذنوب اخللق ،فال يكشف أمر من عصاه ،وال
هيتك سرت هذا العايص.
فهو سبحانه الغفار الذي يسرت ذنوب اخللق ،فكم ذنوب اخللق! وكم حجمها! وكم
أنواعها! وكم تكرارها! فاهلل  هو الغفار الستري الذي يسرت ذنوب اخللق ،فال يكشف
أمر من عصاه ،وال هيتك سرته بالعقوبة التي تشهره يف عيوهنم .
وهو سبحانه العزيز الغفار الذي إذا غفر غفر كل يشء ،وسرته عىل من عصاه ،وإذا
عاقب أوجع؛ ليعلم العباد سعة مغفرته ،وشدة عقوبته ،فيطيعونه ويعبدونه وحده ال
رشيك له ،وال يعصونه وخيالفون أمره(:
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
وهو سبحانه الغفا ر احلق الذي يسرت عىل املذنب ذنبه ،وال يؤاخذه فيشهره ويفضحه؛
)
لعله يتوب إليه ويستغفره(:
العفو الغفور ،الذي مل يزل وال يزال بالعفو والصفح معرو ًفا،
[طه.]82/فسبحان
ُّ
[فاطر.]٣4 :
وبالغفران موصو ًفا وممدوح ًا :
مضطر إىل ربه يف خلقه وإجياده ،ويف
مضطر إىل ربه يف كل حال،
وكل واحد من اخللق
ٌ
ٌ
إمداده ويف إسعاده ،ومضطر إىل رمحته وكرمه ،ومضطر إىل حفظه وعونه(:
)[فاطر.]15/
فاهلل أحوج بعضنا لبعض ،ثم أفقرنا مجي ًعا إليه ،فكلنا حمتاجون إليه؛ الكبري والصغري،
والذكر واألنثى ،واحلاكم واملحكوم ،حمتاجون إليه يف العافية ،حمتاجون إليه يف أرزاقنا،
يف رشابنا ،يف طعامنا ،يف اهلواء الذي نتنفسه ،يف األرض التي نميش عليها(:
)[فاطر.]15/
هو العزي ز الغفور الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،ومغفرته ٌ
ٌ
وإحسان منه ،ال ُيسأل عام
فضل
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فعل إذا غفر أو عفى ،أو أعطى أو منع؛ ألنه هو العفو الغفور ،الرمحن الرحيم ،الذي
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:
[الزمر.]٥٣ :

وصفات اهلل  تنقسم إىل قسمني:
صفات ذاتية هلل ؛ كالقوة والقدرة ،والعلم واحلياة ،هذه صفات ذاتية هلل  ال تنفك
عن اهلل أبد ًا .
أ ّما الصفات الفعلية فهي كاخللق ،والرزق ،والرمحة ،والعفو ،واملغفرة ،ونحوها ،هذ
صفات فعلية يفعلها اهلل إذا شاء بحكمته.
وأفعال اهلل  يف ُملكه العظيم ،وأفعاله مع خلقه ،وأفعاله مع أوليائه ،وأفعاله مع
أعدائه ،كلها صادرة عن صفات ثالث للرب جل جالله ،مجيع صفات األفعال من
ٍ
صفات
اخللق ،واإلجياد ،والرزق ،والرمحة ،والعفو ،واملغفرة؛ هذه كلها صادرة عن
ٍ
قدرة كاملة ،فاهلل عىل كل يشء قدير ،واملشيئة النافذة
ثالث للرب  ،فهي صادر ٌة عن
هلل  ، إذا شاء كان ،وإذا مل يشأ مل يكن ،وهو  عىل ما يشاء قدير ،فله القدرة الكاملة
يف أفعاله يف ملكه ،وله املشيئة النافذة ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدً ا ،هو الذي
جعل األبيض أبيض ًا ،واألسود أسود ًا  ،وخلق هذا مجا ًدا ،وهذا حيوانًا ،وهذا إنسانًا،
وحجام  ،بيده احلياة واملوت ،وبيده العطاء واملنع ،وبيده العزة
وخلق كل يشء لونًا
ً
والذلة ،وبيده امللك والتدبري:
[امللك.]1 :

وكذلك صادر ٌة عن احلك مة الشاملة ،فاهلل يف ملكه ويف خلقه له احلكمة الشاملة،
وأفعاله كلها حكمة ،وعدل ،ورمحة ،وإحسان.
فأفعاله جل ج الله يف ملكه صادرة عن صفات ثالث عظيمة للرب جل جالله :قدر ٌة
كاملة له ،واملشيئة النافذة له ،واحلكمة الشاملة املقرونة باخلري املطلق ،فكل أفعاله خري
مطلق:
[آل عمران.]٢6 :

علم عظيم ،وهو بمنزلة الرأس من اجلسد يف باب
فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ٌ
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التوحيد واإليامن ،فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وملكه وسلطانه ،ودينه
ورشعه؛ أحبه ومحده وجمده ،وعظمه ،وكربه ،فالعلم باهلل ومن عرف اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله تفانى يف طاعته ،وأظهر حبه،وانكرس بني يديه ،وتذلل بني يديه ،وخشع قلبه،
وخضعت جوارحه ملواله؛ ألنه عرف القوي القادر القاهر ،وعرف الرمحن الرحيم،
العفو الغفور الرحيم.
ومن عرف أوامر اهلل الرشعية قبل أن يعرف ربه تفنن يف التفلت من أوامره.
هو العزيز الغفور الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،ومغفرته ٌ
ٌ
وإحسان منه ،ال ُيسأل إذا
فضل
غفر أو عفى ،أو أعطى أو منع ،أو أعز أو أذل ،ألن أفعاله كلها حكمة(:
)
[آل عمران.]129/

سبحانه هو الغفور الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،هو سبحانه الذي املغفرة أحب إليه من
العقوبة ،والرمحة أحب إليه من القسوة واالنتقام ،وما أمرنا أن نستغفره إال ليغفر لنا،
والعبد من شأنه أن يذنب ،واهلل من شأنه أن يعفو ويغفر(:
)[األنعام.]54/

هو سبحانه العزيز الغفار الذي كلام تكررت اإلساءة من اإلنسان وأقبل عليه واستغفره؛
غفر له وعفا عنه ،هو الغفار الذي سرت منك أهيا العايص السوءات والقبائح ،وأظهر كل
ح ٍ
سن من الصفات واألقوال واألعامل:
[البقرة.]٢4٣ :

هو الغفور الذي يغفر الذنوب مهام عظمت ،ومهام كثرت ،ومهام تكررت ،هو الغفور
كثري املغفرة والسرت ،وقد تقتيض احلكمة والعدل أحيانًا أن يفضح امليسء أو يعاقبه ليعود
إليه بعد إرصاره وجحوده ،لكن املغفرة من الغفور أكثر(:
)[النساء.]110/
فهو غفور يسرت الذنب ،ويضفي رمحته عىل العبد ،فيدخله اجلنة ،وينسيه ذنوبه.
واهلل غفور رحيم ،ال يفضح إال من لديه إرصار عىل الذنب ،فاهلل ال يفضح العايص من
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أول مرة ،بل حني يرص عىل الذنب ويألفه ،ويبارز اهلل  باملعايص ،وجيعله سلو ًكا له،
فعند ذلك يفضحه ويؤدبه ويعاقبه؛ لئال تفسد حياة الناس  ،و ُيقتدى به يف السيئات
والقبائح والكبائر:
[الشورى.]٣٠ :

أرص العبد وجهر باملعصية؛ فعند ذلك يفضحه اهلل ويؤدبه ويعاقبه(
فإذا ّ
)[النساء.]123/
فسبحان الغفار الذي لسعة حلمه يغفر للمذنب مر ًة بعد مرة من سعة رمحته يغفر
الذنوب مجي ًعا ،كبريها وصغريها ،أقواهلا وأفعاهلا.
ٍ
بصدق وإخالص(:
هو سبحانه الغفار إذا عدت إليه وتبت إليه
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
فهو شديد العقاب ملن كفر به ،واستكرب عن عبادته ،وأرص عىل معصيته ،وجهر هبا ،فال
تعلق ً
آماال عىل مغفرة اهلل وأنت مقيم عىل معصيته(:
)[األعراف.]153/
هو الغفور الذي يسرت ذنوب العباد ،وأعلمنا بأنه الغفور الغفار؛ حتى نستغفر اهلل من
كل ذنب ،فالذنوب قبائح ،كام أن السوءات البدنية تُسرت باملالبس ،وكذلك سوءات
اخللق وقبائحهم من املعايص ،ف العفو الغفار يسرت ذنوب العباد؛ لئال خيجلوا ،ويعفو عن
التائبني ،فال يوقع عليهم العقاب(:
)[املائدة.]39/
ٍ
عاص هو ظامل ،والظامل ال بد أن يستغفر(:
فكل
)[األعراف.]23/
هو سبحانه غافر الذنب إكرا ًما لعبده الذي آمن به وأطاعه ،إذا زلت به قدمه ،وقابِ ُل
التوب إنعا ًما ،الغفور الذي يغفر الذنوب مجي ًعا إكرا ًما لك ،إما أن يمحوها من
فرحا
صحائفك ،وإما أن ينسيها املالئكة ،وإما أن ينسيك إياها؛ لتأيت إليه يوم القيامة ً
سليام ً
مجيال  ،بال جاهلية وال ذنب ،وال قبيح ختجل منه أمام ربك الكريم،
مرسورا،
ً
ً
وهذا منتهى الكرم والعفو واإلحسان ( :
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)[غافر.]3/

وهو سبحانه الغفور الغفار احلق ،الرحيم بعباده ،الذي يغفر ذنوب عباده وخطاياهم،
صغريها وكبريها ،قليلها وكثريها ،ظاهرها وباطنها(:
)[ص.]66/
فسبحان ربنا العظيم واسع الرمحة ،واسع العلم ،واسع املغفرة ،واسع احللم.
وقد ورد اسم اهلل الغفور يف القرآن الكريم إحدى وتسعني مرة ،وورد اسم اهلل الغفار
)
مخس مرات ،وورد اسم الغافر مضا ًفا مرة واحدة يف قوله(:

[غافر.]3/

وجمموع هذه األسامء هلل وردت يف القرآن الكريم سبع ًا وتسعني مرة.
والغفر والغفران هو السرت والتغطية ،والغفور والغفار صيغ مبالغة تدل عىل كثرة
الغفران ،وكثرة السرت ،وكثرة املساحمة ،وكثرة التجاوز من الرب الرمحن الرحيم.
واهلل سبحانه هو الغفور الذي يسرت الذنوب بفضله ،ويتجاوز عن العصاة ،ويمحو
سيئاهتم بعفوه ،هو الغفور الغفار الذي ترجى منه املغفرة ،ويغفر لعباده مرة بعد مرة،
فهو يكرمهم باألرزاق مرة بعد مرة ،ويغفر هلم مرة بعد مرة ،ويعفو عنهم مرة بعد
)[طه.]8/
مرة(:
فله سبحانه صفات اجلالل ،وصفات اجلامل ،فنحن نعظمه جلالله ،ونحبه ونحمده
جلامله؛ ألنه متصف بالرمحة ،والعفو ،واملغفرة ،والكرم ،فنعظمه ونحبه ،جلالله ومجاله
وكامله:
[احلرش.]٢٣ – ٢٢ :

فهو جل جالله الغفور الغفار ،وهذه صيغ مبالغة تدل عىل كثرة الغفران واملغفرة لعباده
الذين خيطئون بالليل والنهار ،وهو يغفر الذنوب مجي ًعا ،فهو الغفور الغفار الذي تكثر
منه املغفرة والغفران ،ويغفر ذنوب العباد مرة بعد مرة ،يف كل زمان وم كان ،مهام
[ص.]66 :
تنوعت من صغائر وكبائر:
هو الغفور الغفار الذي يسرت ذنوب العباد ،ويسدل عليهم ثوب سرته ،وعطفه ،ورأفته،
1٥٠

ويغفر هلم مهام بلغت ذنوهبم وكثرت وتنوعت؛ إذا استغفروه وتابوا إليه(:
)[الزمر.]53/

ً
مدلوال من العفو؛ فالعفو حمو السيئات وإذهاهبا بالكلية ،واملغفرة
واملغفرة أوسع
تتضمن حمو السيئات وسرت العيوب ،مع الرضا والقبول من الرب ،وهلذا قرن اهلل  يف
القرآن بني العفو واملغفرة يف قوله سبحانه:

[البقرة.]٢86 :

العفو واملغفرة والرمحة درجات؛ والرمحة واملغفرة أحب إىل اهلل من االنتقام ،فهو يزيل
الذنوب بالعفو بالكلية ،وهو يغفر الذنوب التي فعلها العباد ،ويرىض عنهم ،ويقبل
ﰀ)
توبتهم(:
[احلجر.]50 -49/

فام أعظم رمحة اهلل بخلقه! وما أشد عنايته هبم ،وترغيبهم يف الطاعات ،وختويفهم من
)[احلج.]65/
املعايص والسيئات!(:
والصفة املشتقة من اسم اهلل الغ فور والغفار هي املغفرة والغفران ،وهي صفة فعليةثابته
هلل  ، فمن شأن العبد أنه يطيع ويعيص ،ويؤمن ويكفر ،ومن شأن الرب أنه يعفو
ويغفر ،مع تكرار الذنوب واملعايص ،ومع تنوعها(:
) [األحزاب.]71 -70/

وقال اهلل  عن موسى (:
)[القصص.]16/
ِ
ِ
ِ
ْت َأ ْع َل ُم بِ ِه
ْس ِاِف ِِف َأ ْم ِريَ ،و َما َأن َ
ومن دعاء النبي « :ال َّل ُه َّم اغْف ْر ِِل َخطَئي َو َج ْهِلَ ،وإِ ْ َ
ِمنِّي» رواه مسلم( ).
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2719
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وقد اقرتن اسم اهلل الرحيم مع اسم اهلل الغفور يف القرآن إحدى وسبعني مرة ،م نها قوله
)[األحزاب.]5/
سبحانه(:
)[احلجرات.]5/
وقوله سبحانه(:
ورس ذلك وحكمته واهلل أعلم :اإلشارة إىل أن مغفرة اهلل لعبده مع استحقاقه العقوبة
بمقتىض عدله  ،ما هو إال أثر من آثار رمحته جل جالله ،كام أن املغفرة -وهي سرت
الذنوب -ختلية من الذنوب بسرت الذنوب ،والرمحة حتلية بعد التخلية ،وهكذا ُيتبِع اهلل
املغفرة بالرمحة  ،فاملغفرة ختلية ،والرمحة حتلية ،حتلية بامذا؟ حتلية بالفضائل ،والثواب،
والكرامات ،والتخلية مقدم ٌة عىل التحلية ،فتكون القلوب زاكي ًة إذا خلت من الرشك
والنفاق والرياء ،وحتلت بالتوحيد واإليامن والتقوى ،ومن رمحة اهلل :إزالة الرش ،ثم
التحلية باخلري:
[اجلمعة.]٢ :

واقرتن اسم اهلل الشكور مع اسمه الغفور ثالث مرات يف كتاب اهلل ،منها :قوله
سبحانه(:
)[فاطر.]30 -29/

ورس ذلك واهلل أعلم اإلشارة إىل أن اهلل سبحانه يغفر ذنوب العباد ،ويصفح عن
سيئاهتم ،وإذا أحسنوا وعملوا الصاحلات بعد توبة؛ تاب اهلل عليهم ،وشكرهم عىل
ٍ
أضعاف
طاعاهتم ،فضاعف هلم األجر ،احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل
)[النساء.]67/
كثرية ،إىل (
وكذلك اقرتن اسم اهلل احلليم مع اسمه الغفور أربع مرات يف كتاب اهلل  ،كام قال
)[البقرة.]235/
سبحانه(:
وقال (:
)[اإلرساء.]44/
حليام عىل هؤالء الناس ،مجيع املخلوقات تسبح بحمد رهبا ،إال اإلنسان الذي أضله
ً
الشيطان ،واتبع هواه ،ولكن اهلل حليم ال يعاجل بالعقوبة من عصاه ،غفور يسرت
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الذنوب؛ لعل هؤالء أن ينيبوا ،ويتوبوا ،ويستغفروا رهبم؛ فيغفر هلم.
فرس اقرتان احلليم مع اسم اهلل الغفور اإلشارة إىل أن ِمن مقتىض حلم اهلل  أنه يغفر
ذنوب عباده ،وال يؤاخذهم عليها ،ويكفر عنهم سيئاهتم ،ويتوب عليهم:
ﰀ [احلجر.]٥٠ – 49 :
)؛ مهام
فقدّ م املغفرة والرمحة عىل االنتقام(:
َع ِملوا ،مهام أخطؤوا ،مهام أذنبوا؛ فاهلل  هو الغفور الرحيم(:
ﰀ)[احلجر.]50 -49/ليكون
الناس بني الرجاء واخلوف.
واقرتن اسم اهلل الودود مع اسمه الغفور مرة واحده يف كتاب اهلل  ،كام قال
)[الربوج.]14 - 13/
سبحانه(:
فرس اقرتان الودود بالغفور اإلشارة إىل أن موجبات رمحة اهلل وحمبته للمستغفرين
التائبني مغفرته لعباده ،وقبول توبتهم.
واسم اهلل الغفور والغفار يدالن عىل كثرة مغفرة اهلل  ، وكثرة من يغفر هلم ،وكثرة
الذنوب التي يغفرها اهلل لعباده ،فمهام كثرت ،ومهام تنوعت ،ومهام تكررت ،هو الغفور
الغفار ،الغفور الذي يغفر الذنوب مهام عظمت ،ومهام كربت ،الغفار الذي يغفر
الذنوب مهام تعددت ،وكثرت ،وتكررت.
فسبحان الغفور الذي يغفر الذنوب ِ
العظام الكِبار ،الغفار الذي يغفر الذنوب واآلثام
)[فاطر]34/؛ يغفر الذنب ،ويشكر
مهام كثرت وتعددت(:
عىل الطاعة بعد الذنب.
وسبحان الغفور الغفار الذي ال حتىص مغفرته ،الذي كلام تكررت توبة العبد من
الذنب؛ تكررت املغفرة من الرب؛ ألنه الغفور الغفار.
هو سبحانه الغفور الذي يسرت ذنوب من عصاه من خلقه ،وال يكشف ذنوب العايص
ٍ
حدود وتعزيرات ،فكم غفر اهلل! وكم
خللقه ،وال هيتك ِسرته للعقوبة التي وضعها من
سرت من املذنبني والعصاة! وال حييص هذه الذنوب واملعايص إال اهلل  ،ولكنه يغفرها
ا
سجال قد عملها العبد،
ويسرتها ويمحوها ،ويوم القيامة ُينرش لإلنسان تسع وتسعون
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فاهلل  يظهر كرامته ورمحته لعبده ،ويقول له :هل تنكر من هذا شيئًا يا ابن آدم؟ أو كام
قال  فيقرره بذنوبه ،فيقول :أن ت عملتها يف الدنيا ،وأنا سرتهتا عليك ،وأغفرها لك
اليوم ،فاحلمد هلل رب العاملني عىل كامل ذاته ،وجالل أسامئه وصفاته ،الرب العظيم
الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل ،فهو الغفور الذي يغفر الذنوب ،وال يشهرها
يف عيون الناس ،غفا ر يغفر ويسرت ،وال يوبخ وال يعنف:
[احلرش.]٢٢ :

وقد اقرتن اسم اهلل العزيز بالغفار ،كام قال سبحانه(:
)[ص.]66/
واقرتن اسم اهلل العزيز بالغفور ،كام قال سبحانه(:

)[امللك.]2 - 1/

ورس اقرتا ن العزيز بالغفور وحكمته -واهلل أعلم -الداللة عىل مزيد من صفات الكامل
عزيز يف مغفرته ،وغفور يف عزته ،اهلل سبحانه مع كامل عزته وقدرته؛ غفور
هلل  ،فاهلل ٌ
ملن تاب إليه مهام أذنب ،غفور ملن تاب إليه وأناب بعد معصيته ،ولكامل رمحته ومغفرته
يعفو ويصفح ويتجاوز ،ويغفر ويسرت(:
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
ٍ
هكذا يعيش املسلم بني اخلوف والرجاء ،فمغفرته سبحانه عن عزة وقدرة ،فهو يغفر
ويسرت ال عن ضعف ،فمغفرته سبحانه لعباده عن معاصيهم صادر ٌة عن ٍ
عزة وقدرة ،ال
عن عجز وضعف ،وهو سبحانه الغني عن العاملني كلهم ،ومغفرته هلم فضل حمض منه
هلم؛ ألنه ملك عزيز غني ،ال ينتفع باملغفرة للخلق والعصاة ،وال يرضه كفر الكافرين،
ً
أصال ،وال يغفر للعصاة خو ًفا
وال معصية العاصني ،فال يرضه كفرهم ومعاصيهم
منهم ،وال رجا ًء ملا عندهم ،كام قال اهلل سبحانه عىل لسان عيسى (:
) [املائدة.]118/
أنت العزيز الذي ال ُيغلب ،الذي يفعل ما يشاء ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه.
هو سبحانه العزيز القادر عىل معاقبة املرص عىل كفره وطغيانه ،الغفور للتائب من
رؤوف،
ٌ
حيب؛ ألنه كريم،
عصيانه ،وهو أهل أن ُخيشى؛ ألنه عزيز قادر قاهر ،وأهل أن ُ َ
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)

عفو ،غفور(:
رحي ٌمٌ ،

[فاطر]28/

هو سبحانه الكريم الذي مأل الكون بنعمه ،فعلينا أن نمأل الكون بحمده ،وشكره،
وذكره ،وتسبيحه ،ومتجيده ،والثناء عليه ،فهو العزيز الذي له ملك الساموات
واألرض ،وله ما يف الساموات واألرض ،وله خزائن الساموات واألرض ،وله جنود
الساموات واألرض ،وله غيب الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات واألرض.
فهو عزيز يف ملكه وسلطانه ،ومع عزته وكامل قدرته فهو يغفر للعصاة ،ويسرت عليهم؛
لعلهم يتوبون إليه:
[اإلرساء.]44 :

فهو سبحانه الكريم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
واملثل األعىل ،هو الكريم الذي نعمه ال تعد وال حتىص ،وال يستطيع أحد عدهاً ،
فضال
أن يطيق القيام بشكرها ،فلهذا استحق العبادة وحده ال رشيك له عىل كامل ذاته وأسامئه
وصفاته ،وعىل عظيم نعمه وإحسانه(:
)[النحل.]18/
واهلل غني كريم(:
)[إبراهيم.]34/
فام أعجب حال اإلنسان ،فهو يرى النعم من اهلل  ،ويسكن يف ملك اهلل ،ويتقلب يف هذا
اخلري ،ويعيص اهلل بنعمه ،يستعمل لسانه فيام حرم اهلل ،ويسمع ما حرم اهلل ،ويرى ما
حرم اهلل ،كأن اهلل ليس بسميع وال بصري ،وال يعلم بحاله:
[االنفطار.]8 – 6 :

فاهلل سبحانه غفور يسرت الذنوب ،ويتجاوز عن التقصري يف شكر النعم ،ويتجاوز عن
التقصري يف فعل الطاعات ،وما قرص به العباد من كفران النعم:
[طه.]8٢ :

وهو رحيم ،حيث أفاض النعم عىل العصاة واملطيعني ،وعىل األبرار والفجار ،أفاض
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النعم عىل العصاة مع استحقاقهم للقطع واحلرمان العاجل ،لكنه غفور رحيم ،يمهلهم
لعلهم يتوبون إليه(:
)[إبراهيم.]34/
وأكثر ما جاء يف القرآن تقديم الغفور عىل الرحيم كام مر معنا ،وقدم سبحانه الرحيم عىل
الغفور يف قوله سبحانه(:
)[سبأ.]2/
ورس ذلك واهلل أعلم اإلشارة إىل أن ما حيصل يف الساموات واألرض من املصالح
واملنافع والطاعات فهو من آثار رمحته ،كل يشء من آثار رمحته ،وآثار نعمته ،وما حيصل
من دفع املصائب والعقوبات فهو من آثار مغفرته ،وعفوه ،ومغفرته من آثار
رمحته(:
)[الروم.]50/
فرمحته لنا أن أم دنا بغذاء األبدان ،وعرفنا بغذاء القلوب ،وهدانا إىل ما يسعدنا يف الدنيا
واآلخرة ،أما ما حي صل من دفع املصائب والعقوبات فهو من آثار مغفرته؛ ألن الذنوب
واملظامل كثرية ،واهلل غفور رحيم ،غفور ملن استغفره ،تواب عىل من تاب إليه(:
)
[النساء .]110/فاملغفرة هي حمو الذنوب التي تزول معها املكروهات والعقوبات،
والرمحة حصول اخلريات والربكات(:
)
[يونس.]107/

الغفور الذي يسرت الذنوب ،الرحيم الذي يرحم عباده ،ألنه أرحم الرامحني ،ولوال
مغفرة اهلل ورمحته هللك الناس ،وضلوا:
[النور.]٢1 :

ِ
ِ
ْت َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟ َق َالَ :و ََل
ـجن ََّة َع َم ُل ُه َ .قا ُلواَ :و ََل َأن َ
وقال ََ « :ل ُي ْدخ ُل َأ َحدً ا منْ ُك ُم الْ َ
ِ
َأنَا ،إِ ََّل َأ ْن َيتَغ ََّمدَ ِِن ا ُ
َح ٍة»متفق عليه( ).
هلل بِ َف ْض ٍل منْ ُه َو َر َ َ
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5673ومسلم برقم (.)2816
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واهلل غفور رحيم ،فكل ما نحن فيه من آثار رمحة اهلل ،ولوال فضله ورمحته هللك الناس،
ولكن اهلل غفور ،رحيم ،ودود ،لطيف بعباده ،فاألمور كلها بيد اهلل ،له مقاليد الساموات
واألرض ،ولوال مغفرة اهلل ورمحته بعباده؛ هللك الناس يف الدنيا واآلخرة(:
)[هود.]41/
ولوال حلم اهلل عىل اجلناة ،ومغفرته للعصاة؛ لزالت الساموات واألرض؛ لِ ِعظم ما يفعله
العباد عىل ظهرها من اجلنايات ،والكبائر ،والقبائح واملعايص(:
)[فاطر.]41/
ف ام أعظم حلم اهلل عىل العصاة والفجار والكفار والطغاة.
(
)[مريم.]95 -90/

فسبحان ربنا احلليم العفو الغفور الذي مجع ألوليائه بني اإلمهال واإلنظار؛ ليقدموا عىل
التوبة واالستغفار(:
)[البقرة.]235/
واسم اهلل الغفور والغفار من أسامء اجلامل التي تدل عىل سرت اهلل يف احلال واملآل ،وحمو
السيئات عن العباد ،وتغطية القبيح وسرته عن أن يشتهر بني الناس(:
)[النساء.]110/
فاللهم اغفر لنا ما قدمنا ،وما أخرنا ،وما أرسرنا ،وما أعلنا ،أنت املقدم  ،وأنت املؤخر،
ال إله إال أنت.
ومن جالل هذين االسمني الغفور والغفار أنه مهام بلغ عظم الذنب واستغفر العبد منه
ربه؛ غفر اهلل له كل ما صدر منه ،وأ زال عنه ما ترتب عليه ،من إثم وعقوبة(:
)[الزمر.]53/
ِ
ِ
َت ُذنُو ُب َ
الس ََمءُ ،ث َّم ْاستَ ْغ َف ْرتَني؛
وقال اهلل يف احلديث القديسَ « :يا ا ْب َن آ َد َمَ ،ل ْو َب َلغ ْ
ك َعن َ
َان َّ
َّك لَ ْو َأ َتيْتَنِي بِ ُق َر ِ
اب ْاْلَ ْر ِ
ك َو ََل ُأ َب ِ
اِلَ ،يا ا ْب َن آ َد َم ،إِن َ
ت لَ َ
ض َخطَا َياُ ،ث َّم لَ ِقيتَنِي ََل
َغ َف ْر ُ
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ُت ْ ِ
اِبا َمغ ِْف َر ًة»أخرجه أمحد ( ).
ْش ُك ِِب َشيْئًا؛ َْلَ َتيْت َُك بِ ُق َر ِ َ
ِ
فمن جالل اسم اهلل الغفور والغفار :أن اهلل يبدل للمؤمنني سيئاهتم التي عملوها
حسنات يف الدنيا واآلخرة ،فيبدل رشكهم إيامنًا ،كام حصل للصحابة ،ومعاصيهم
طاعات ،ثم يضاعفها هلم ،ثم يثيبهم ع ليها بأحسن ما كانوا يعملون ،ويضاعفها
هلم(:
)

[الفرقان.]71 - 68/

ومن جالل مغفرته سبحانه أنه ال يسجل الذنب عىل العبد إال بعد وقوعه ،أ ّما احلسن ة
فتُكتب للعبد عند اهلم هبا ،فإذا فعلها اإلنسان كُتبت حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،كام
ِ
وها َع َل ْي ِه َحتَّى
قال سبحانه يف احلديث القديس« :إِ َذا َأ َرا َد َع ْبدي َأ ْن َي ْع َم َل َس ِّيئَ ًة؛ َف ََل َت ْكتُ ُب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وها لَ ُه َح َسنَ ًةَ ،و إِ َذا َأ َرا َد
وها بِمثْل َهاَ ،وإِ ْن ت ََرك ََها م ْن َأ ْجِل؛ َفا ْكتُبُ َ
َي ْع َم َل َهاَ ،فإِ ْن َعم َل َها؛ َفا ْكتُ ُب َ
وها لَ ُه َح َس َن ًة» أخرجه البخاري( ).
َأ ْن َي ْع َم َل َح َسنَ ًةَ ،ف َل ْم َي ْع َم ْل َها؛ َفا ْكتُ ُب َ
ِ
ومن جالل مغفرته سبحانه أنه ال يعاجل بالعقوبة فور وقوع الذنب ،بل يمهل العبد،
ويرتك الفرصة للتائبني واملستغفرين(:
)[الكهف.]58/
واملغفرة والغفران من صفات الرب الفعلية ،التي يفعلها متى شاء ،يف أي وقت شاء،
فمغفرته  من صفاته الفعلية التي يفعلها متى شاء ،مقرتنة بحكمته العلية(:
)[البقرة.]284/فهو أعلم بمن
يستحق املغفرة ممن ي ستحق العذاب ،واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،وأعلم حيث جيعل
هدايته ،وأعلم حيث جيعل مغفرته أو عقوبته؛ ألن أفعاله جل جالله صادرة عن قدرة
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم (.)21472
( )2أخرجه البخاري برقم (.)7501

1٥8

ٍ
ٍ
وحكمة شاملة،
مطلقة ،ومشيئة نافذة،
مقرونة باخل ري املطلق(:
[األعراف.]180/

)

هو سبحانه الغفور الذي يسرت عىل العبد ذنبه ،فال يفضحه بني الناس يف الدنيا ،ال
يفضحه بني أهله ،وجريانه ،والناس ،وال يفضحه يوم القيامة ،فيغفر له ،وجيعل بينه
ساترا ،فال يعذبه وال يعاقبه يوم القيامة.
وبني العقاب ً
وقد ورد اسم اهلل الغافر مضا ًفا ،كام قال سبحانه(:
)[غافر.]3/
فيُنادى هبذا االسم مضا ًفا كام ورد يف القرآن.
واهلل غفور رحيم ألي مذنب ،وألي ذنب ،سوا ًء كان الذنب يف املايض ،أو احلارض ،أو
املستقبل.
فقد جاءت صيغة املغفرة عام مىض من الذنوب ،كام قال سبحانه عن داود(:
)[ص.]25 - 24/
وجاءت بصيغة احلارض؛ يعني بلفظ املضارع(:
)[البقرة.]284/

وجاءت صفة املغفرة بصيغة األمر(:
)[البقرة.]193/
(
)[البقرة.]286/
ووردت صفة املغفرة بصيغة املصدر ،يف قوله سبحانه(:
)[البقرة.]285/
فسبحان العفو الغفار الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،يغفر مجيع الذنوب املاضية واحلارضة،
واملستقبلة.
1٥9

و مغفرة اهلل مطلقة ،ال بداية هلا وال هناية ،وال أول هلا وال آخر(:
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
)[املائدة.]98/
(
واهلل سبحانه غافر الذنب إكرا ًما هلذا العبد ،وقابل التوب إنعا ًما عليه ،شديد العقاب
للكافرين ،ذو الطول للسابقني املقرب ني ،فهو سبحانه غافر الذنب للمقرصين من
املؤمنني ،وقابل التوب للمقتصدين الذين اقترصوا عىل فعل الواجبات ،وترك
املحرمات ،وذو الطول للسابقني الذين جيمعون بني الواجبات واملستحبات ،ويرتكون
املحرمات وامل كروهات ،وشديد العقاب للكافرين:
[غافر.]٣ :

فسبحان ربنا الغفور الغفار ،الذي يسرت العباد يف الدنيا فال يفضحهم ،وال يظهر ما يف
ٍ
قلوهبم للناس ،من ٍ
ٍ
ٍ
ونفاق ،ورياء ،وغري ذلك من مساوئ
وحسد،
وبغض،
كره،
األخالق.
فهو الذي يسرت عباده يف الدنيا ،فال يفضحهم ،وال يظهر ما يف قلوهبم للناس؛ لعلهم
بعضا ،ويعيشوا إخوة كام أراد اهلل(:
يتوبون إليه ،ولكي ال يكره الناس بعضهم ً
)[احلجرات.]10/
وهو غفور ستِّري ،يسرت ما يكره اإلنسان كشفه ،ويأمره بسرت السوءات والعورات ،فسرت
سبحانه األجهزة الداخلية هبذا اجللد الساترملا يف داخل البدن ،وأظهر اجلميل من الوجه
والعيون واليدين والرجلني.
 واهلل سبحانه خلق مما خلق أصنا ًفا ثَلثة:
)
صنف خري كله ،وهم املالئكة ،فهؤالء(:
[األنبياء.]20/

)[التحريم.]6/

(
وصنف رش كله ،وهم الشياطني ،وهم إبليس وجنوده:

[فاطر.]6 :

ٍ
ومعاص ،وهم بنو آدم ،وهؤالء أخرب الرسول
وصنف يصدر منهم خري ورش ،وطاعات
16٠

ون»أخرجه اِ ْبن ماجة وأمحد( ).
 عنهم بقوله« :كل بني آدم خطاء َ
ي الت ََّّوا ُب َ
وخ ْ ُْي ا ْلـخَ طَّائِ َ
فهؤالء يطيعون ويعصون ،واهلل  يثيبهم عىل الطاع ات ،ويغفر هلم املعايص إذا
استغفروه ،فإن كنت مؤمنًا ظاملًا؛ فاهلل غافر ،وإن كنت مرس ًفا يف املعايص؛ فاهلل غفور،
وإن داومت عىل اإلرصار عىل املعايص والكبائر بأنواعها؛ فاعلم أن اهلل غفار(:
ﰀ)
[احلجر.]50 -49/

وهو سبحانه غفور ستري لعباده ا ملؤمنني ،فال يفضح العبد بذنبه بني الناس يوم القيامة،
بل يسرت عليه ،ويسرته من النار ،وحيميه من العقاب مهام كثرت ذنوبه ،فاهلل  غفور
ملن استغفره وتاب إليه:
[املائدة.]٣9 :

وهو سبحانه الكريم الذي ينادي املذنبني ويدعوهم إىل التوبة واالستغفار؛ ليغفر هلم
ويرمحهم ،ويدعوهم إىل املبادرة إىل العمل الصالح قبل املوت:

[الزمر.]٥4 – ٥٣ :

فام أعظم عناية الرب بعباده! وما أشد احتفاءه هبم! وما أشد رمحته بعباده ،بل للناس
)[البقرة.]143/
كافة! (
(
)[النجم.]32/
واهلل جل جالله غفور رحيم ،وقد وعد باملغفرة ملن أتى بأسباهبا التي ذكرها اهلل
)[طه.]82/
بقوله(:
ِ
اهتدى إىل احلق ،ف َعمل به ،وجاىف الباطل ،اهتدى إىل السنة وجاىف البدعة.
فسبحان الكريم الذي تكرم بتبديل سيئات املذنبني إىل حسنات ،ثم ضاعفها هلم بعد
()1صحيح/أخرجه ابن ماجة برقم ( ،)4251وأخرجه أمحد برقم ( )13049وهذا لفظه.
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توبتهم؛ لكامل حبه للتوبة والتائبني:

[البقرة.]٢٢٢ :

أما من كفر ،وأرص عىل املعايص والكبائر ،ثم تاب؛ تاب اهلل عليه ،ومن مل يتب؛ فإن اهلل
 يضاعف له العذاب:

[الفرقان.]7٠ – 68 :

وال جيوز للمسلم أن يتعمد فعل املعايص واخلطايا والفواحش والسيئات ،فيقرتفها
بحجة أن اهلل غفور رحيم؛ ألن املغفرة إنام تكون للتائبني األوابني الذين عملوا السوء
)
بجهالة(:
[اإلرساء.]25/

ومن أصاب ذن ًبا ثم تاب من قريب؛ تاب اهلل عليه(:
)

[النساء.]18/

واعلم رمحك اهلل أن غفران الذنوب والسيئات فضل من اهلل ورمحة عظيمة للعباد؛ ألن
اهلل غني عن العا ملني ،ال ينتفع باملغفرة هلم ،وال يرضه كفرهم ،كام ال تنفعه طاعاهتم ،وال
ينفعه إيامهنم ،وال يغفر هلم خو ًفا منهم؛ ألنه جل جالله غني قوي عزيز(:
)[فاطر.]28/
وال زال وال يزال جل جالله واسع الرمحة ،واسع املغفرة ،واسع احللم ،يكرم عباده
بالنع م مع معاصيهم ،فمن تاب إليه؛ قبل توبته ،وغفر له ،ومن أرص عىل املعايص وأبى
التوبة؛ عاقبه بجرمه(:
)[الرعد.]6/
فسبحان مالك امللك ،العزيز الغفور ،الرمحن الرحيم ،الذي جيود عىل مجيع العباد
16٢

باملغفرة والرمحة والعفو ،ويكفر عنهم سيئاهتم ،ويقيل عثراهتم ،ويضاعف
حسناهتم(:
)[آل عمران.]129/
واهلل جل جالله غفور رحيم ،يغفر للمستغفرين ،ويتوب عىل التائبني ،ويغفر ملن مل
يستغفره؛ ألنه هو الغفور ،وألنه عامل بام سبق هلذا العبد يف أم الكتاب بام هو عامله(:
)[النجم.]32/
واهلل غفور وغفار وعفو ،وأحب يشء إليه العفو واملغفرة ،يغفر لعباده كل يشء إال
الرشك ملن مات عليه ومل يتب منه(:
)[النساء.]116/
وملا يعلمه النبي  من كريم عفو ربه ،وسعة مغفرته ،وسعة رمحته ،وحمبته لذلك؛ قال
ون اهللَ،
َ « :والَّ ِذي َن ْف ِِس بِيَ ِدهِ َل ْو ََلْ ت ُْذنِ ُبوا؛ لَ َذ َه َب ا ُ
ونَ ،فيَ ْستَغ ِْف ُر َ
اء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِبُ َ
هلل بِك ُْمَ ،و ََل َ
َف َيغ ِْف ُر ََُلم» أخرجه مسلم( ).
فال إله إال اهلل! ما أوسع رمحة ربنا! وما أوسع مغفرته! وما أوسع كرمه وحلمه جل
جالله!:
[غافر.]7 :

واهلل جل جالله واسع املغفرة ،وال يقدر قدر مغفرته إال هو ،وكل آن يغفر اهلل من
الذنوب الكثرية والكبرية والصغرية ما ال يعلمه وال حيصيه إال هو(:
)[ص.]66/
 وغفران اهلل  للخلق نوعان:
اْلول :غفران عام جلميع اخللق ،مؤمنهم وكافرهم ،برهم وفاجرهم ،وهو مغفرة
اإلنظار واإلمهال يف الدنيا؛ لينال كل إنسان نصيبه من الكتاب ،ويستويف ما قدر اهلل له
من العمل ،ثم يؤخذ كل إنسان بحسب عمله(:
)
[الكهف.]58/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2831

16٣

الثاِن :غفران خاص بأوليائه املؤمنني ،فكلام أذنبوا واستغفروا؛ غفر اهلل هلم
)[طه.]82/
سبحانه(:
فسبحان الغفار احلق الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورمحته للعاملني كلهم ،إذا
استغفروه وتابوا إليه؛ غفر هلم ،ورمحهم ،وتاب عليهم ،من مؤمن وكافر ،ومرشك
ومنافق ،وميسء ومذنب ،وفاسق وظامل(:
)[الزمر.]53/
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله
إال أنت ،يا من يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،وعدد قطر األمطار ،وعدد ورق
األشجار ،وعدد حبات الرمال ،وعدد ما أظلم عليه الليل ،وما أرشق عليه النهار ،يا
أرضا ،وال جبل ما يف وعره ،وال بحر ما يف
من ال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
قعره ،اجعل خري أعام رنا أواخرها ،وخري أعامهلا خوامت ها ،وخري أيامنا يوم نلقاك ،واغفر
لنا ذنوبنا ،إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم فقهنا يف الدين ،وارزقنا حقيقة التوحيد واإليامن ،واهدنا ألحسن األقوال
واألعامل واألخالق ،واجعل مجيع أعاملنا خالص ًة لوجهك الكريم.
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التعبد هلل  باسمه الغفور ..الغفار
 كل مسلم مأمور بأمرين:
ً
أوَل :أن يعرف اهلل  بأسامئه وصفاته حتى يعبده كام يليق بجالله:
[حممد.]19 :

ثانياً :هو مأمور باتباع الرسول  ، واالقتداء به ،وهذا االتباع مبني عىل املعرفة(:
)[األعراف.]158/

ولن نستطيع أن نتبعه ،حتى ن عرف سنته وسريته ،وجهده ودعوته ،ومجيع أحواله ،ال بد
خالصا عىل
من معرفة هذه األمور ،فال بد من معرفة هذا وهذا؛ حتى يكون التعبد هلل 
ً
خالصا وصوا ًبا:
ما جاء به رسول اهلل  ،فيكون
ً
[الكهف.]11٠ :

ومعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته هلا ثمرات عظيمة ،فإن اهلل  هو رب العاملني ،وجيب
علينا أن نعرفه حتى نعبده حق عبادته جل جالله ،فاهلل  له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض ،فال بد
لإلنسان أن يكون له قسط كبري من هذه املعارف اإلهلية(:
)[فاطر.]28/
وثمرات اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله كثرية ،وتثمر للعبد ثمرات عظيمة ،وأهم
هذه الثمرات:
ً
أوَل :تنزيه اهلل  عن العيوب والنقائص ،ووصفه بصفات الكامل واجلامل واجلالل،
فهذه املعرفة جتعل العبد ينزه ربه عن العيوب والنقائص ،واملثيل ،والشبيه ،والكفء،
ويصفه بصفات الكامل ،واجلالل ،واجلامل ،وال يمكن أن يصفه بذلك حتى يعرف هذه
األسامء ،ويعرف آثارها يف هذا الكون العظيم:
16٥

[الطالق.]1٢ :

ثان ًيا :من ثمرات دراسة أسامء اهلل وصفاته :زيادة إيامن العبد وتقواه بسبب معرفته بأسامء
اهلل وصفاته ،فهذا العبد إذا عرف أنه إن حترك فاهلل يراه ،وإن تكلم فاهلل يسمعه ،وإن
أضمر فاهلل عليم بام يف قلبه ،وإذا عرف أن ربه غفور رحيم ،وأنه كريم ،وأنه عفو؛ أقبل
عىل ربه بحسن الطاعة ،وابتعد عن املعصية ،وخاف ربه ورجاه وأحبه:
[األنبياء.]9٠ :

ثالثًا :من ثمرات معرفة أسامء اهلل وصفاته :الثناء عىل اهلل  بأسامئه احلسنى وصفاته
العىل ،فاهلل  غفور رحيم ،وسعت رمحته كل يشء ،ووسعت مغفرته كل يشء ،فهو
يمجد ربه بعد معرفته بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،ويمجده وحيمده بلسانه
فيقول(:
)[احلرش.]24 -22/

هذا كله ثناء عىل رب العاملني بأسامئه وصفاته ،فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته؛ أثنى
دائام يذكر ربه ،وحيمده ويشكره ويمجده ،ويثني عليه.
عليه هبا ،وجعل اإلنسان ً
راب ًعا :من ثمرات معرفة أسامء اهلل وصفاته :ذكر اهلل وسؤاله ودعاؤه بأسامئه وصفاته،
فإذا عرفت أن اهلل غفور؛ فأنا أستغفره ،وإذا عرفت أن اهلل  قادر؛ فأنا أستعني به ،وإذا
عرفت أن اهلل غني؛ فأنا أتوجه إليه بالسؤال.
فمعرفة أسامء اهلل وصفاته تثمر كثرة ذكر اهلل ،وسؤاله وحده ال رشيك له ،ودعاءه
بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،فأقول :يا غفار اغفر يل ،يا رمحن ارمحني ،يا رزاق
ارزقني ،يا عفو اعف عني ،يا شايف اشفني وهكذا:
[األعراف.]18٠ :
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خامسا :من ثمرات معرفة أسامء اهلل وصفاته :أن العبد يسعى إىل االتصاف والتخلق،
ً
والتعبد هلل بام عرف من أسامء اهلل وصفاته عىل شاكلة العبودية ،فاهلل عفو حيب العافني،
واهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل شكور حيب الشاكرين ،واهلل
عليم حيب أن أتصف بصفة العلم ،فاهلل علمني ،فأتعلم وأعلم ،واهلل أكرمني بام أعطاين،
وحليام ،
وغفورا،
وعفوا،
كريام،
ً
ً
ً
فأنا أكرم خلقه ،فأختلق وأتعبد هلل هبذه الصفات ،فأكون ً
ورؤو ًفا ،وهكذا نتعبد هلل بأسامئه وصفاته عىل شاكلة العبودية ،فاهلل عليم فكن علي ًام:
[فاطر.]٢8 :

ولكن العلم الذي ُأعطى اإلنسان حادث ،وعلمه حمدود ،وعلم اهلل مطلق ،وعلم اهلل
أزيل ال أول له وال آخر ،وال بداية وال هناية ،أما علمي فهو حادث وحمدود.
فالعبد إذا عرف أسامء اهلل وصفاته يسعى لالتصاف والتخلق هبا؛ ألهنا صفات حسنى
ومجيلة وحممودة ،فيتعبد هلل  بام عرف من أسامء اهلل وصفاته؛ ابتغاء مرضاته.
سادسا:التسليم هلل يف كل يشء ،بعد أن يعرف العبد ربه بأسامئه وصفاته ،ويعرف كامل
ً
قدرته وقوته وجربوته ،وعظمته وكربياء ه ،ويعرف إنعامه وإحسانه ،وعفوه ومغفرته،
ويعرف عظمته يف اخللق ،وكامل قدرته وعزته ،يس ِّلم حينذاك هلل يف كل يشء ،فال حيكم
إال بام أنزل اهلل احلكيم جل جالله ،وال يتحاكم إال إىل ما أنزل اهلل  ،وال يعبد إال اهلل
وحده ،ملاذا؟ ألن له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
األعىل:
[غافر.]6٥ :

فتتغذى القلوب بمعرفة هذه األسامء ،وتعرف رهبا ،وتتوجه إليه ،فتستأنس به ،وتتوجه
إليه وتعبده ،وال تلتفت ألحد سواه ،وتفرده باحلب والذل والتعظيم له ،وتفرده باخلوف
والرجاء واملحبة ،وتعبد اهلل  بعد هذه املعرفةبأسامئه وصفاته ،فتتخلق بصفة العلم،
بصفة احللم ،بصفة العفو ،بصفة املغفرة  ،وهكذا :
[األعراف.]18٠ :
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وإذا عرفنا اهلل بأسامئه الغفور والغفار فكيف نتعبد هلل باسمه الغفور ،واسمه الغفار؟
ً
فأوال نعرفه بأسامئه وصفاته ،ونعرف كامل عفوه ومغفرته ،وثان ًيا :كيف يأيت هذا االسم
يف حياتنا ،كيف نتخلق به ،وكيف نتعبد هلل به؟
اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل؛ هذا ال
بد من معرفته ،والقلوب تتعلق بصفات الكامل ،واجلالل ،واجلامل ،واهلل  أسامؤه
حسنى وصفاته عليا  ،وأفعاله محيدة ،وله املثل األعىل يف الساموات واألرض ،فتتعلق
[طه.]8 :
القلوب به لكامله وجالله ومجاله:
 ومعرفة اسم اهلل الغفار يثمر للعبد ثمرات عظيمة:
أوَلا :حمبة اهلل :حيب العبد الرب الغفور الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،ويمحوها ويرىض
عن العبد ،بل يب دل سيئات هذا العبد الذي عىص ربه إىل حسنات.
الثانية :ت ثمر له معرفة ربه باسمه الغفور والغفار :محد اهلل وشكره عىل رمحته لعباده،
وغفرانه لذنوهبم ،وعفوه عن سيئاهتم ،وتوبت ه عليهم ،ووقايته هلم من املعايص
وعقوبتها يف الدنيا واآلخرة:
[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

الثالثة :من عرف ربه باسمه الغفور الرحيم أحسن الظن به ،وأقبل عىل طاعته ،واستغفر
ربه الذي يغفر الذنوب مجي ًعا مهام كثرت ،ومهام كربت ،ومهام تكررت ،وانفتحت له
أبواب الرجاء ،فأقبل عىل ربه ،وأغلقت عنه أبواب اليأس والقنوط؛ ألن اهلل واسع
املغفرة ،واسع الرمحة ،حيب التوابني وحيب املتطهرين ،وحيب املتقني(:
)[الزمر.]53/

واملؤمن ح اقا إذا علم أن ربه غفور رحيم؛ أكثر من األعامل الصاحلة ،واحلسنات املاحية؛
ألنه ال بد من ذنب ،وال بد من معصية ،فالعني قد تعيص ،واألذن قد تعيص ،واللسا ن
قد يتكلم بمعصية ،والقدم قد متيش إىل معصية ،واليد قد تفعل املعصية ،فاإلنسان من
بني آدم ،وكل بني آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون ،فاملؤمن إذا علم أن ربه غفور
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رحيم؛ أكثر من األعامل الصاحلة  ،واحلسنات املاحية؛ ألهنا من أسباب احلصول عىل
)
مغفرة اهلل تعاىل كام قال سبحانه(:

[طه.]82/

الرابعة :من ثمرات معرفة اهلل باسمه الغفور والغفار :تعظيم اهلل بكامل طاعته :فإذا
عرفت أن ريب غفور وغفار؛ فهذا يثمر يف القلب تعظيم اهلل؛ التصافه هبذه الصفة
ً
اتكاال عىل
العظيمة ،تعظيم اهلل بأي يشء؟ بكامل طاعته ،وعدم اإلقدام عىل معصيته؛
مغفرته ورمحته ،واعتام ًدا عىل كرمه وعفوه ،كام قال سبحانه(:
)

[البقرة.]218/

فال بد أن أعمل وأجتهد يف األعامل الصاحلة إذا علمت أن اهلل  غفور رحيم ،فاهلل
وصف املؤمنني وأثنى عليهم بأهنم ُيتبِعون العلم بالعمل  ،ويتصفون بأحسن الصفات
(
)[البقرة.]218/
فاهلل غفور رحيم أبدً ا ،واملغفرة والرمحة صفة ذاتية للرب ،ال تنفك عنه أبدً ا ،وال أول هلا
وال آخر ،وال بداية وال هناية ،وهي وكذلك صفة فعلية  ،فهو يغفر ملن يشاء ،ويعذب
من يشاء ،ويرحم من يشاء متى شاء ،يف أي وقت شاء ،فهذه الصفة صفة ذاتية للرب،
وصفة فعلية متعلقة بالعبد ويف الكون ،فاهلل خيلق ما شاء صفة فعلية ،يف أي وقت شاء
بأي حجم شاء عىل أي شكل شاء ،صفة فعلية يفعلها الرب  ،واملغفرة صفة فعلية،
يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء متى شاء عىل أي ذنب شاء ،ومن عرف ربه أحسن الظن
به ،ومن أحسن الظن به ،فإنه يطيع ربه بفعل ما حيبه ويرضاه ،واجتناب ما يكرهه
ويسخطه(:
)[النحل.]119/
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فمغفرة الذنوب للذي يعمل السوء بجهالة ،ويضعف إيامنه ،فيجرتئ عىل املعصية ،ثم
يتوب من بعد ذلك ،ويت وب من قريب ،ويصلح ما أفسد (
)[النحل.]119/
واهلل غفور رحيم ،ومن عرف ربه بذلك؛ استحيا من معصيته ،وصفة الرمحة والعفو
واملغفرة صفات مجال هلل  ،فيستحيي العبد من ربه أن يسكن يف ملكه ،ويأكل من
رزقه ،ويتنعم بنعمه ويعصيه.
فمن عرف ربه باملغفرة والغفران استحيا من معصيته ،أو التقصري يف طاعته ،وهذا احلياء
تعظيام للرب العزيز القهار ،الغفور الرحيم ،هذا احلياء الذي نتج من
من ربه يثمر له
ً
هذه املعرفة يثمر له تعظيم الرب ،واحلب له ،واحلمد له ،واملبادرة إىل طاعته ،والبعد عن
ﰀ)
معصيته(:
[احلجر.]50 -49/

وإذا عرف املؤمن أن ربه هو الغفور الرحيم ،وعرفه باسمه الغفور؛ فعليه أن يتخلق
بخلق العفو واملغفرة والصفح ،فيعفو عن الناس ،ويسرت عوراهتم وأخطاءهم ،ويصفح
عمن أساء إليه ،ألن اهلل  عفا عنه ،وسرت عليه عورته ،وصفح عنه ،فليعف عن الناس،
ويسرت عوراهتم وأخ طاءهم ،ويصفح عمن أساء إليه منهم ،ويقابل سيئاهتم وإساءهتم له
)
باحلسنات(:
[النور.]22/

فمن أراد مغفرة اهلل؛ فليعط من حرمه ،ويعفو عمن ظلمه ،وحيسن إىل من أساء
إليه(:
)
[فصلت.]35 - 34/

ومن زلت قدمه ،وظلم نفسه ،واقرتفت يداه من الذنوب ما يؤرقه؛ فليستغفر ربه ،فإن
ربه غفور رحيم(:
) [النساء.]110/
17٠

واملؤمن ح اقا من أكثر من استغفار ربه يف كل حال ،ألنه يرى عظمة ربه ،وعظمة عفوه
ومغفرته ،فيطمع يف ثوابه ،ومغفرة ذنوبه ،فمن عرف ربه ح اقا؛ أكثر من استغفار ربه يف
كل حال؛ لتقصريه يف فعل الواجبات ،وإقدامه عىل فعل املحرمات ،وغفلته عن كثري من
رحيام.
غفورا
ومقرصا ،وال يرى ربه إال
الطاعات ،فهو ال يرى نفسه إال مذن ًبا
ً
ً
ً
ومن كامل رمحته ومغفرته أن اهلل  ينزل كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،ينزل إىل
السامء الدنيا ،فيقول :هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من
مستغفر فأغفر له؟
فكم عدد املذنبني من خلقه؟ وكم عدد الذنوب العظيمة املتنوعة التي فعلوها؟ ،وكم
عدد السائلني واملستغفرين من خلقه:
[النساء.]11٠ :

واهلل يغفر الذنوب ،ويسرت العيوب ،ويسرت عباده فال يفضحهم؛ ألنه هو الغفور الذي
يصفح ويتجاوز عن عبده لكامل رمحته ،وسعة مغفرته جل جالله.
هلذا أمر اهلل  أولياءه املؤمنني باملسارعة إىل اخلريات ،وكثرة االستغفار؛ فإن يف
االستغفار خريات كثرية ،فقال سبحانه(:

)[آل عمران.]136 - 133/

ومفاتيح أبواب اخلريات والربكات واحلسنات مقرونة باالستغفار ،فمن استغفر ربه؛
حصل له ما يسعده يف الدنيا واآلخرة(:
)
[نوح.]12 -10/
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و من عظيم بركات االستغفار ،ما قاله هود(:
[هود.]52/

)

فهذه من بركات االستغفار العظيمة  ،هلذا يقف العبد بني يدي ربه حامدً ا له جل جالله
عىل كامله ،وكامل ذاته وأسامئه وصفاته  ،فهو حامد لربه عىل عظمته وجالله ،وعىل نعمه
وإحسانه ،ومستغفر له من ذنوبه التي ارتكبها وغفل عنها  ،فهو حيمد اهلل عىل أن ربه
عظيم ،وعىل نعمه وإحسانه ،وهو يف نفس الوقت يستغفر من ذنوبه ،وتقصريه يف حق
ربه؛ ألن حق اهلل عظيم ،وعمل العبد ناقص وقليل ،ويشوبه أحيانًا اخللل.
ولذا ُأمرنا باالستغفار بعد العبادات الكبار ،بعد الصالة ،بعد الصوم ،وبعد احلج،
فنقول بعد التسليم من الصالة :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل ،وكذلك بعد
الصيام ،وكذلك بعد احلج.
وإذا عرف املؤمن أن ربه غفور رحيم؛ محد ه عىل عظمة أسامئه وصفاته ،وعىل إنعامه
وإحسانه ،وعىل كامل قدرته وعزته ،وعىل عظمة ملكه وسلطانه ،وعىل كامل دينه
ورشعه ،وعىل حسن ثوابه وعقابه.
وإذا عرف املؤمن ربه باسمه الغفور والغفار؛ أثمر له ذلك توقي معايص اهلل ،الصغائر
والكبائر وغريها ،فيتوقى معصية اهلل  ،ويراقب أعامله الظاهرة والباطنة ،واالستتار
بذنبه عن الناس ،واالعرتاف به ،واالعتذار عنه أمام ربه ،ومالزمة االستغفار هلل يف
الليل والنهار(:
) [الذاريات.]18 - 15/
يستغفرون اهلل من نقص العمل ،وقلة العمل ،وتأخري العمل.
ِ
ِ
ِ
هلل َع َل ْي ِه» متفق عليه( ).
َاب ا ُ
َت َ
َاب إِ ََل اهللِ؛ ت َ
ف بِ َذ ْنبِه؛ ُث َّم ت َ
وقال « :إ َّن الْ َعبْ َد إ َذا ا ْع َ َ
وهلذا جيب علينا أن نعرتف بالذنب ثم نستغفر منه ،فنقول(:
)[األعراف.]23/
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2661واللفظ له،ومسلم برقم (.)2770
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ونذكر تقصرياتنا يف أداء الواجبات ،ويف اجلرأ ة عىل املحرمات ،ونذكر تقصرينا يف عدم
القيام بالصالة ،وعدم إقامة الصالة كام جيب ،وعدم إكامل رشوطها وأركاهنا ،وهكذا يف
سائر العبادات ،فنستغفر اهلل واهلل  غفور رحيم.
 وينال العبد مغفرة اهلل  بأحد أمرين:
ِ
يب
اْلول :ما يغفره اهلل لعبده من دون عمل؛ بل برمحة اهلل ،كام قال النبي َ « :ما ُيص ُ
ب َو ََل َو َص ٍ
ـم ْسلِ َم ِم ْن ن ََص ٍ
بَ ،و ََل َه ٍّم َو ََل َحز ٍَنَ ،حتَّى َّ
الش ْو َك ُة ُي َشاك َُها إِ ََّل َك َّف َر اهللُ َعنْ ُه»
الْ ُ
أخرجه مسلم( ).
فهذا عطاء من الغفور الغفار جل جالله ،فيغفر للعبد هبذه األمور التي حتصل للعبد.
فهذه مكفر ات الذنوب ،فهذه األمراض تكفر الذنوب ،وهذه املصائب تكفر الذنوب،
وترفع الدرجات ،واهلل  إذا ابتالنا باملصائب؛ فال ننظر إىل املصائب ،بل ننظر إىل مجال
املبتيل ،ألن املبتيل ابتالين هبذا املرض؛ حتى أصرب؛ آلخذ أجر الصرب ،وأكون مع
الصابرين ،واهلل حيب الصابرين ،ابت الين بسفيه يشتمني ويسبني ،وأنا أغفر له ذنبه،
وأسرت عليه ،وال أفضحه؛ آلخذ أجر املغفرة ،فأغفر للناس ،وأسرت معايبهم ،وأصفح
وأجتاوز عنهم.
وإذا ابتالين بإنسان قد يسبني ويقول َّيف ما ليس َّيف  ،فاهلل  ابتالين هبذا آلخذ جوهرة
العفو ،فأعفو عنه؛ ولذلك أشد الناس بال ًء األنبياء ،ثم األمثل فاألمثل؛ ألنه بقوة
االبتالء تظهر املعادن النفيسة ،يظهر حلم النبي  عىل قومه يف مكة ،وحلمه عىل أهل
الطائف ،وحلمه عىل من عاداه ،ومن سبه ،وقاتله ،واهتمه ،وقال فيه ما ليس
)[النور.]22/
فيه(:
هذه االبتالءات ليست مقصودة لذاهتا؛ املقصود :ما تثمر من الصرب والعفو واملغفرة
والرمحة والصفح والتجاوز ،فينال العبد مغفرة اهلل تعاىل بأحد هذين األمرين :األول :ما
يغفره اهلل لعبده من دون عمل؛ بل برمحة اهلل  ،من األمراض واملصائب واهلموم
وغريها.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2573
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الثاِن :أعامل يقوم هبا العبد ،ومنها  :االستغفار والتوبة ،كام قال سبحانه(:
)[النساء.]110/
وال يظهر اسم اهلل الغفور إال إذا جاءت معصية ،وجاء مني االعتذار ،وجاء مني
[القصص.]16 :
االستغفار ،ليظهر التعبد باسم اهلل الغفور:
)[نوح .]10/فهذه أعامل
وكذا قول اهلل (:
يقوم هبا العبد ،ومنها التوبة واالستغفار(:
) [طه.]82/
ُون بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر
وقال اهلل يف احلديث القديسَ « :يا ِع َبادِي ،إِ َّنك ُْم ُُتْطِئ َ
ِ
استَغ ِْف ُر ِ
ُّ
وِن َأغ ِْف ْر لَك ُْم» أخرجه مسلم( ).
الذن َ
ُوب ََجي ًعا؛ َف ْ
فهذه املعارف تفتح باب األمل أمام العبد ،وأمام العايص الذي كثر فسقه ،وإجرامه،
وعصيانه ،فاهلل يناديه ،بل ينادي مجيع العصاة والكفار(:
)
[الزمر.]53/

فاالستغفار والتوبة ،والصلوات اخلمس ،و صوم رمضان ،وصيام عاشوراء ،وصيام
عرفة ،واحلج ،واملصائب ،واألمراض ،وغريها ،كلها مكفرات للذنوب(:
)

[حممد.]19/

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات ،األحياء منهم واألموات ،إنك سميع قريب جميب
الدعوات.
فنكثر من االستغفار؛ ألن حق اهلل عظيم  ،ونحن طاقتنا حمدودة ،وغفالتنا كثرية،
والشهوات تلهينا عن ربنا ،ونستعمل اجلوارح أحيانًا يف غري طاعة اهلل؛ ولكن اهلل 
[النجم.]٣٢ :
ضيق أبو اب املعصية ،ووسع أبواب املغفرة:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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 وأبواب املغفرة كثْية:
االستغفار  ..والتوبة  ..والصلوات اخلمس  ..وصوم رمضان  ..واجلمعة إىل اجلمعة ..
وصيام عاشوراء  ..وصيام يوم عرفة  ..واحلج  ..واملصائب ..واألمراض.
وغري ذلك ،كلها مكفرات للذنوب.
فسبحان الكريم الرب الرحيم الذي ضيق أبواب املعصية ،ووسع أبواب املغفرة؛ لكامل
)[البقرة.]143/
رمحته بخلقه(:
فهو ضيق أبواب املعصية ،وجعل عليها حدو ًدا وعقوبات ،ونفر منها ،وتوعد من عىص
بالشقاء والضنك(:
)[طه.]124/
ووسع أبواب املغفرة ،لكامل رمحته بخلقه(:
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
ليكون اإلنسان بني اخلوف والرجاء ،واملؤمن إن أطاع ربه؛ تاب واستغفر من تقصريه،
وإن عىص ربه؛ تاب من تقصريه وذنبه(:
)[النساء.]110/
فاملؤمن إن أطاع ربه؛ محد اهلل عىل نعمة الطاعة ،وتاب واستغفر من التقصري فيها؛
ولذلك من السنة :بعد كل صالة ،بعد السالم من الصلوات املفروضة ،أن نقول:
أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل  ،أستغفر اهلل.
فهذه حال املؤمن ،إن أطاع ربه؛ محده عىل الطاعة ،وتاب من التقصري واستغفر ،وإن
عىص ربه؛ تاب من تلك املعصية ،ومن تقصري ه يف أعامله ،ومن ذنبه الذي عمل.
أما األنبياء والرسل ،فلكامل معرفتهم باهلل يستغفرون رهبم ،النبي ُ غفر له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر؛ ولكن ملاذا يكثر من االستغفار؟ فيستغفر يف اليوم أكثر من مائة مرة،
ويستغفر يف اجللسة الواحدة أكثر من سبعني مرة أو مائة مرة ،كام ورد يف احلديث؛ ألنه
يرى أن حق اهلل عظيم ،ويرى أنه مل يؤده بالشكل الذي يريده اهلل  منه ،والشكل الذي
كثريا يف أوقاته وجمالسه ،مع أنه قد ُغفر له
يريض نفسه ،وهلذا كان النبي  يستغفر اهلل ً
17٥

َان َع ََل َق ْلبِي َوإِ ِِّن َْلَ ْستَغ ِْف ُر اهللَ ِِف
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،كام قال النبي « :إِ َّن ُه لَيُغ ُ
ك ُِّل َي ْو ٍم ِمائ ََة َم َّرةٍ» أخرجه مسلم( ).
وعن ابن عمر قال :كنا نعد لرسول اهلل  يف املجلس الواحدة مائة مرة؛ « َر ِّب اغ ِْف ْر ِِل،
ْت التَّواب ِ
ُب َع َ َِّل إِن َ
يم»أخرجه أبو داود وابن ماجة( ).
َوت ْ
الرح ُ
َّك َأن َ َّ ُ َّ
فاألنبياء والرسل يستغفرون اهلل  ؛ لكامل معرفتهم باهلل ،وأسامئه وصفاته ،وعظمته
وكربيائه ،وعظيم حقوقه ،مع أهنم أكمل الناس معرفة ،وأكملهم عبودية ،وأكملهم
صفات ،لكنهم يعلمون ما ال نعلم ،فهم علمونا مما علمهم اهلل ؛ وهلذا النبي  يقوم
الليل حتى تتفطر قدماه؛ ف ُيقال له :قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فيقول:
ورا»متفق عليه( ).
« َأ َف ََل َأك ُ
ُون َعبْدً ا َشكُ ً
شكورا هلذا الرب العظي م الذي خلقني وهداين ،وأمدين باألرزاق ،وأنا أسكن يف ملكه،
ً
وهو يوايل عيل نعمه ،فهو حيب أن يشكر ربه الذي أحسن إليه ،وعاد ًة الناس يشكرون
من أحسن إليهم ،وال أحسن من إحسان الرب ،وال أعظم وال أكمل منه.
فالتعبد هلل باسمه الغفور والغفار كان  أكثر ما يتعبد هلل به ،أكثر ما يتعبد هلل  من
أسامء اهلل احلسنى باسمه الغفور والغفار ،ولذلك يكثر يف جمالسه من االستغفار ،حتى
حيسب له يف املجلس الواحد مائة مرة :أستغفر اهلل وأتوب إليه ،وكم جمالسه؟ جمالسه مع
أهله ،جمالسه مع أصحابه ،جمالسه مع الضيوف ،جمالسه  كثرية ،فكل جمالسه يملؤها
باالستغفار ،واالستغفار أعظم ما تعبد الرسول  هلل به ،فالتعبد هلل باسمه الغفور
والغفار من أعظم عبادات العبد الذي يتعبد هلل هبا.
فعلينا التعبد هلل يف مجيع أوقاتنا ،وملء جمالسنا بكثرة االستغفار؛ فإن اهلل جعل االستغفار
سب ًبا حلصول كل خري ،كام قال (:
)[نوح.]12 -10/
()1أخرجه مسلم برقم (.)2702
()2صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)1516وأخرجه ابن ماجة برقم ( )3814وهذا لفظه.
()3متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)4836واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2819
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 وغفران الذنوب من ربنا  لعباده املذنبي له سببان:

اْلول :توبة من العبد إىل ربه ،سواء كان مرش ًكا أو عاصيًا ،فهذا يتوب اهلل عليه ويقبل
ب ما قبلها ،كام قال سبحانه(:
توبته ،فالتوبة ُ
جت ُّ

وقال (:

)[األنفال.]38/

[املائدة.]39/

الثاِن :هبة من الرب من غري توبة من العبد ،كام قال سبحانه:

)

[النساء.]48 :

فمن مات مؤمنًا ،لكنه مل يتب من بعض املعايص؛ فإن اهلل جل جالله يغفر له ،ويتوب
ﰀ)

عليه(:

[احلجر.]50 -49/

فيقول اهلل  حينام يدعو العبد العايص املوحد يوم القيامة ،ويقر بذنوبه ،ثم ينرش له
ا
سجال كلها مليئة بالذنوب واملعايص ،فيقال له :أتنكر من هذا شيئًا؟
تسعة وتسعون
فيقول :ال يا ريب ،فيقول اهلل  : أنا سرتهتا عليك يف الدنيا ،وأنا أغفرها لك اليوم،

فادخل اجلنة ،أو كام قال ؛ ألن اهلل غفور رحيم ،ورمحته وسعت كل يشء.

دائام أن يكثر من االستغفار له وللمؤمنني واملؤمنات كام قال
ولذلك عىل املسلم ً
نوح :
[نوح.]٢8 :

وكام مأل اهلل الكون بنعمه ،وفتح لنا أبواب مغفرته ،وعلمنا دينه؛ فيجب علينا أن نمأل

الكون بحمده وشكره ،واالستغفار والتوبة إليه.

وحظ العبد من اسم اهلل الغفور والغفار أن يسرت من الناس ما حيب أن يسرته اهلل 

مسلام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة ،وكام غفر اهلل لك وسرت عليك؛ فيجب
منه ،ومن سرت
ً
أن تغفر إلخوانك ،وأن تسرت ذنوهبم ،وعوراهتم ،وزالهتم.
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فهذه املعارف التي نستفيد منها يف جمالسنا اإليامنية وجمالسنا العلمية تعطينا أو تفيدنا قوة

حب الرب ،والتقرب إليه ،والتوكل عليه ،واالستعانة به ،والتخلق هبذا اخللق العظيم؛

هلذا جيب أن نعلم أن امللك احلق جل جالله أرأف من ملك ،وأكرم من أعطى ،وأجود

من ُسئل ،وأرحم من قدر ،وأعظم من غفر.

فاللهم اجعل لنا من ذلك أوفر احلظ والنصيب يا ذا اجلالل واإلكرام:
[األعراف.]1٥٥ :

ومغفرة اهلل سبحانه من آثار رمحته ،فرمحته وعلمه ومغفرته وسعت كل يشء  ،واسم

كثريا ،حتى إن اهلل  ذكر أنه استوى عىل العرش برمحته؛ حتى
الرمحن ورد يف القرآن ً
نتوجه إىل الرمحن الرحيم ليغفر لنا ذنوبنا ،ويكفر عنا سيئاتنا ،فهو رب كل يشء ،ورمحته

وسعت كل يشء ،ومغفرته وسعت كل ذنب ،يغفر الذنوب العظيمة ،والذنوب
الكثرية ،والذنوب املتكررة جلميع اخللق ،سواء كانت توب ًة من الرشك ،أو من املعايص،

اهلل  رمحته ومغفرته وسعت كل يشء ،وسعت كل من تاب من الكفر واملعايص والقتل
والزنا والرشك والكبائر(:

)[الزمر.]53/

فاسأل اهلل أن يغفر لك ما أذنبت ،ما ظهر من ذنوبك وما بطن ،ما تعلمه منها وما ال

تعلمه ،فإن ربك واسع املغفرة ،واملغفرة أحب إليه من العقوبة ،واغفر ملن أخطأ يف

حقك؛ يغفر اهلل لك(:

)[املائدة.]40/

أمل تقرأ(:

[احلجر]50 -49/؟.

ﰀ)

وبادر رمحك اهلل إىل طاعة موالك الكريم بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،فإنه الذي

خلقك ورزقك ،وهداك وأعانك ،ووسع عليك يف رزقك ،ووضع نعمه بني
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يديك(:

)[النجم.]32/

ِ
فاستح من ربك الكريم ،احلليم ،الغفور ،الرحيم ،وال
فاهلل واسع املغفرة والرمحة؛

تستعمل نعمه يف معصيته ،وال تعصه يف ملكه الذي أنت منه ،فإن عصيته؛ فاستغفره،

فإنه غفور رحيم(:

) [النساء.]110/

فهذا أمر ملكي من ربنا  ،هذا خرب ملكي ،هذا فتح لباب الرجاء ،فليستغفر العبد ربه

من ذنبه  ،وال يشهره بني الناس ،وال خيرب الناس به ،وقد سرته اهلل  ،ومن سرت عليه يف

الدنيا؛ فسوف يسرت عليه يف اآلخرة.

واستغفر الغفور الرحيم الذي ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا من أجلك ،فقف خاش ًعا

وشاكرا له،
ومستغفرا له ،وحامدً ا
معتذرا منه،
بني يديه ،وارفع أكف الرضاعة إليه
ً
ً
ً
وممجدً ا ومثن ًيا عليه(:
)[اإلنسان.]26 - 25/

ٍ
الس ََم ِء
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل َ « :ين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َب َار َك َو َت َع َاَل ك َُّل لَ ْي َلة إِ ََل َّ
ث ال َّلي ِل ِ
ولَ :م ْن َيدْ ُع ِ
وِن َفأَ ْست ِ
اآلخ ُرَ ،ف َي ُق ُ
ي َي ْب َقى ُث ُل ُ
يب َل ُه؟ َم ْن َي ْسأَ ُلنِي
الدُّ ْن َيا ِح َ
َج َ
ْ
َفأُ ْعطِ َي ُه؟ َم ْن َي ْستَغ ِْف ُر ِِن َفأَغ ِْف َر َل ُه؟» متفق عليه( ).

ف استغفر الغفور الرحيم من كل ذنب ،واسأله العفو عن كل هفوة ،وسرت كل زلة من
تقصري يف عبادة ،أو رياء يف عمل ،أو ترك واجب ،أو تأخري فرض ،أو إامال حق ،أو
ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أو غري ذلك من الذنوب التي توجب االستغفار

والتوبة(:

)[األنعام.]165/

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7494واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758
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واعلم أهيا املسلم أنه كام جيب علينا محد ربنا وشكره عىل النعم والطاعات؛ كذلك جيب
علينا االستغفار والتوبة من الذنوب والسيئات ،واهلل كريم ،يشكر هذا ،ويغفر هذا؛ ألنه
)[فاطر.]34/

الغفور الرحيم (

شكور يشكر الطاعات ،ويثيب عليها أعظم احلسنات ،وغفور يغفر السيئات(:
)[األنعام.]54/

وليعلم العبد أن االستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق ،وكثرة األوالد ،ونزول

األمطار:

[نوح.]1٢ – 1٠ :

وكل خري ينال يف الدنيا واآلخرة باالستغفار ،فاستغفر ربك الغفورِ ،
ف من الذنوب،
خت ّ
ُ

وتنال كل حمبوب ،استغفر ربك الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب مجي ًعا ،استغفره
صباحا ملا جرى منك من التقصري والنقص
صباحا ومسا ًء من كل ذنب ،استغفره
ً
ً
واإلساءة يف الليل ،واستغفره مسا ًء ملا جرى منك يف النهار من املعايص

والسيئات(:

)[النساء.]64/

اهلل أكرب! ما أعظم مغفرة رب العاملني لعباده! وما أشد حبه لرمحتهم ،والعفو عنهم،

وغفران ذنوهبم ،وسرت زالهتم!:

[الزمر.]٥٣ :

واعلم أنه ليس األمر أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تستغفر اهلل؛ وإنام األمر أن َمن

ضعف إيامنه فوقع يف املعصية ،وزلت قدمه ،فندم وتاب إىل ربه؛ فهذا الذي يغفر اهلل
)[طه.]82/

له(:

واملؤمن ح اقا من عبد ربه ا
حقا ،ولن يعبد اهلل ح اقا إال من عرفه ح اقا ،ومعرفته جل جالله
تتحقق بمعرفة سبعة أمور:

18٠

أن نعرف اهلل ،ونعرف أسامءه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده ،فاملؤمن
ح اقا من عبد ربه ا
حقا ،ليأخذ الثواب ح اقا ،ويدخل اجلنة ح اقا.
فاملؤمن ح اقا من عبد ربه ا
خريا نرشه ،وإن رأى
حقا ،وأحسن إىل الناس ح اقا ،إن رأى ً
عور ًة سرتها ،وإن رأى زل ًة غفرها ،من اعتذر إليه من الناس قبل عذره ،ومن أساء إليه
أحسن إليه ،ومن ظلمه عفا عنه(:
)[القصص.]77/

يعف اهلل عنك.
فاغفر أخي املسلم ملن أساء إليك؛ يغفر اهلل لك ،واعف عمن ظلمك؛ ُ

وعفو اهلل شامل جلميع ذنوبك ،فإن عفوت عن أخيك املسلم ،وعن أختك املسلمة؛
فعفوك حمدود مقدور ،لكن عفو اهلل مطلق ،يعفو عن الصغائر والكبائر املتعلقة بحقه،

أما ذنوب العباد فإن مل يساحموك هبا؛ فستُسأل عنها يوم القيامة ،ويقتص منك ،فاحرص
عىل العفو والغفران إلخوانك املسلمني ،واطلب املساحمة منهم تُزال ذنوبك ،وتُسرت
عيوبك ،وتنال رمحة الرمحن الرحيم ،وغفران الغفار ،وعفو ربك الكريم(:
)[النور.]22/

فطوبى ملن كان دأبه احلمد والشكر ،واالستغفار واالعتذار ،وما أمر الغفار باالستغفار
كثريا(:
كثريا؛ تغنم ً
إال ليغفر لكل مستغفر ،فاستغفر اهلل ً
)[النساء.]110/

وعليك بتقوى اهلل  يف كل زمان ومكان وحال؛ تنال كل خري يف الدنيا

واآلخرة(:

)[األنفال.]29/

ومن أراد صالح األ عامل ،وغفران الذنوب ،والفوز باجلنة ،فليتق اهلل ربه ،ويدعو الناس
إىل ربه العظيم الغفور الرحيم(:
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)

[األحزاب.]71 -70/

واعلم أن الغفور الرحيم يريد لك كل خري ،والشيطان يريد لك كل رش ،فالزم باب

كثريا يف الدنيا واآلخرة(:
الغفار ،واجتنب باب الشيطان؛ تغنم وتربح ً
أجرا ً
) [البقرة.]268/

فاهلل واسع العلم ،واسع املغفرة ،واسع احللم ،واسع الرزق ،واسع امللك.

وسارع إىل مرضاة ربك الغفور الرحيم بكل عمل صالح تقدر عليه؛ تنال مرادك من

ربك:

[آل عمران.]1٣6 – 1٣٣ :

واعلم أن حق اهلل عظيم ،وش أن اهلل كبري؛ ولكن اهلل برمحته طلب العمل عىل قدر الطاقة،
والتقصري ال يسلم منه أحد من البرش؛ فإن أردت الفالح والنجاة(:
)[النرص.]3/

واعلم أن املؤمن جيب عليه أن يسرت عىل إخوانه ما سرته اهلل منه ،فإذا وقع أخوك يف ذنب

أو معصية ،فمن عريه به؛ ابتيل به ،ومن تكلم به؛ فقد اغتابه ،ومن ريض به؛ فقد شاركه

يف اإلثم ،ومن سرته؛ سرت اهلل عليه ،ومن استغفر له غفر اهلل له.

اللهم إنا نعوذ بك من إمام سوء ،إن أحسنت؛ مل يقبل ،وإن أسأت؛ مل يغفر ،ونعوذ بك

رشا؛ أذاعه ،واحلمد هلل عىل حلمه بعد
خريا؛ كتمه ،وإن رأى ً
من جار سوء ،إن رأى ً
18٢

علمه ،وعىل مغفرته وعفوه وسرته ،ونستغفر اهلل ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة ،إنه

هو الغفور الرحيم:

[فاطر.]٣4 :

فال إله إال اهلل! كم تو ِّلد هذه املعارف العظيمة من احلب هلل  ،واإلقبال عليه ،وحسن
عبادته ،والتلذذ بمناجاته ،واالنكسا ر بني يديه ،واالستحياء منه ،وكامملحبته!

والذنوب كلها سموم ،والطاعات كلها أغذية ،والذنب شؤم عىل صاحبه ،إذا أذنب
أحد ذن ًبا؛ فهو شؤم عىل صاحبه ً
أوال ،وعىل غري صاحبه؛ ألنه إن تكلم به من رآه؛ فقد
اغتابه ،وإن عريه به؛ ابتيل به ،الذنب شؤم عىل صاحبه وعىل غريه من الناس؛ ألن الناس
إذا رأوه؛ إما أن يتكلموا به فيغتابوه؛ فيأثموا ويكون هو السبب ،وإن عريه به أحد؛ ابتيل

به ،وإن رضيه أحد؛ شاركه يف هذا اإلثم ،فكيف بمن فعله؟!
فكل من تغافل عن املقابح واملساوئ ،و َذكَر املحاسن والفضائل؛ فله نصيب عظيم من

هذا االسم ،كل من تغافل عن القبائح والسيئات ،وذكر غريه باملحاسن والفضائل؛ فله

مسلام؛
نصيب عظيم من اسم اهلل الغفور والغفار ،فيغفر ويسرت عىل أخيه ،ومن سرت
ً

سرته اهلل يوم يف الدنيا واآلخرة  ،فاللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع ،ونعوذ بك من
الرشور كلها ،ومن مساوئ األخالق ،واألقوال ،واألع امل ،ويكتم املساوئ؛ ألن املؤمن

بعضا ،وإنام املؤمنون إخوة ،فال يليق باإلنسان أن يذم يده
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً

أو قدمه أو رأسه ،فاملؤمنون إخوة(:
وقال «:كُونُوا ِع َبا َد اهللِ إِ ْخ َوانًا»متفق عليه( ).

) [احلجرات.]10/

فإذا تعاملنا هبذه اإلخوة؛ كنا يوم القيامة إخوانًا عىل رسر متقابلني ،فاللهم ارزقنا هذه

دائام يظهر املحاسن يف غريه،
املحبة ،وهذه األخوة ،وهذه الصفات العالية ،فاملؤمن ً
ويكتم املساوئ ،فهذا الذي حيبه اهلل ،وحيبه الناس ،فأظهر اجلميل ،واسرت القبيح؛ ُيقبل
عموم الناس عليك ،و َيقبلون حديثك إليهم ،وينقادون ألمرك :
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6064واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2558
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[النساء.]1٢٥ :

فنحن برش نخطئ ونصيب ،فتار ًة الشهوات تغلبنا ،وتار ًة العقل يؤدي بنا إىل املصائب،

وتار ًة اهلوى حيرفنا إىل ما ال حيمد ،فنكثر من قول(:
)[األعراف.]23/

هلذا أخربنا اهلل  أنه غفور يغفر الذنوب مجي ًعا ،ويسرت العيوب ،فاللهم اغفر لنا ما

قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا.

فأول طريق لغفران الذنوب أن تعرتف هبا أمام ربك الغفور الرحيم ،الذي ترجو أن
يغفر لك ،ويسرت عيوبك ويصفح عن مساوئك ،كام قال يونس لربه(:
)؛ فهو عرض

حاله وأقر بأنه ظامل ،والظامل حيتاج ملغفرة هذا الظلم فكان اجلواب(:
)[األنبياء.]88 - 87/

ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك
ْت َر ِِّب َلَ إِلَ َه إِ ََّل َأن َ
وسيد االستغفار «ال َّل ُه َّم َأن َ
ِ ِ
ِ
وء لَ َك
َش َما َصنَ ْع ُ
َو َو ْع ِد َك َما ْاستَطَ ْع ُ
وء َل َك بِن ْع َمت َك َع َ َِّلَ ،و َأ ُب ُ
تَ ،أ ُب ُ
تَ ،أ ُعو ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
بِ َذ ْنبِي َفاغ ِْف ْر ِِلَ ،فإِن َُّه َلَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ ََّل َأن َ
الذن َ

فنحرص عىل كثرة االستغفار ،ومن عرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ أحبه
وكربه وعظمه ،وأخلص له العبادة ،ومحده وشكره عىل نعمه الظاهرة من اإلسالم

واألرزاق ،وعىل نعمه الباطنة ،وهي سرت العيوب والذنوب ،ودفع الباليا

واملصائب(:

)[لقامن.]20/

وإذا قال العبد :أستغفر اهلل العظيم ،فينبغي أن يقصد ثالثة أمور؛ ليعظم أجره وثوابه:
()1أخرجه البخاري برقم (.)6306
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اْلول :اغفر يل ذنويب ،واسرت عيويب ،وال تفضحني يف الدنيايف نفيس وأهيل ،بني الناس،
فكم من الزالت التي يستحيي العبد منها ،لو كشفها اهلل للناس ،الستاء هذا اإلنسان!

الثاِن :اسرت ين وال تفضحني بني الناس يوم القيامة(:
)[الشعراء.]89 -88/

اسرتين إذا الصحف نرشت ،وجاء احلساب(:

)[الزلزلة.]8 - 7/

فينوي :اسرتين يوم القيامة ،وال تفضحني بني الناس يوم العرض األكرب ،ال تفضحني

بني الناس يوم القيا مة ،فأستحيي من أيب وأمي ،وزوجتي وأهيل ،والناس.

الثالث :اسرتين من عذاب جهنم يوم القيامة:
[الفرقان.]66 – 6٥ :

فليحمد العبد ربه عىل عظيم مغفرته وسرته لذنوب العباد ومعاصيهم ،مع كثرهتا،

وعظمتها ،وتنوعها(:

)[الكهف.]58/

(
(
(

)[البقرة.]286/

)[األعراف(.]23/

)[آل عمران.]147/

18٥

)[إبراهيم.]41/

ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر ِِّب َلَ إِ َل َه إِ ََّل َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
وء َل َ
وء لَ َ
ك بِ َذ ْنبِي َفاغ ِْف ْر
َش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
تَ ،أ ُب ُ
ك َع َ َِّلَ ،و َأ ُب ُ
ك م ْن َ ِّ
ِِلَ ،فإِ َّن ُه َلَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ ََّل َأن َ
الذن َ
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أرسفت وما أنت

أعلم به مني ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت.

اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات ،األحياء منهم واألموات.

يا عامل اخلفيات ،يا كريم العطيات ،يا غافر الذنوب ،يا ساتر العيوب ،يا حسن التجاوز،

يا واسع املغفرة والرمحة ،نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل

بر ،والسالمة من كل إثم ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار.

رضا إال
اللهم ال تدع لنا ذنبًا إال غفرته ،وال ا
اما إال فرجته ،وال كر ًبا إال نفسته ،وال ا
عسريا إال يرسته برمحتك يا أرحم الرامحني.
كشفته ،وال
ً

أخرجه البخاري برقم (

).
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الودود

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الودود

اهلل جل جالله هو امللك احلق الذي له األسامء ا حلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
)[طه.]8 /
احلميدة ،واملثل األعىل(:
هو سبحانه الودود الذي حيب املؤمنني به ،ويكرمهم بأن واع الكرامات يف الدنيا
واآلخرة.
وهو سبحانه الودود املحبوب ،الودود الذي يوده وحيبه خلقه لذاته ،وجالله ،ومجال
[هود.]٩٠ :
أسامئه ،وصفاته ،وجزيل نعمه وإحسانه:
وهو سبحانه الودود الذي حيب ويود من أناب إليه ،وذو املغفرة ملن تاب إليه ،الودود
ألهل طاعته ،الرايض عنهم بسبب إيامهنم وأعامهلم الصاحلة ،املحسن إليهم ألجلها،
املادح هلم هبا ،املثيب هلم عليها( :
)[التوبة.]100 /
وهو سبحانه الودود الذي أظهر وده خللقه بام سخره هلم يف الساموات واألرض من
النعم الظاهرة والباطنة؛ ليحبوه ،ويعبدوه ،ويطيعوه(:
)[لقامن.]20 /
هو ال ودود الذي تودد إىل عباده بالنعم التي ال حيصيها إال هو(:

)

[إبراهيم.]34 /
هو الودود الذي كل ما يف الكون مظهر لعظمته ،وكل ما يف الكون مظهر لرمحته ،وكل
ما يف الكون مظهر لقدرته ،وكل ما يف الكون مظهر حلبه ،وكل ما يف الكون مظهر
لوده(:
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)[األعراف.]54 /
له األمر الكوين القدري ،وله األمر الديني الرشعي ،وله األمر اجلزائي.
فسبحان ربنا العظيم الودود الذي تودد إىل خلقه بكل نعمة وكرامة وخري؛ ليتوددوا إليه
باإليامن به ،وطاعته ،وع بادته ،وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه!(
)[البقرة.]22 -21/
وقد ورد اسم اهلل الودود يف القرآن مرتني ،يف سورة هود يف قوله سبحانه(:
)[هود.]90 /
)[الربوج.]14 /
ويف سورة الربوج يف قوله سبحانه(:
واسم الودود صيغة مبالغة بمعنى فاعل ،وبمعنى مفعول ،فهو سبحانه الودود الوا ُّد
ألهل طاعته ،املحب لعبيده ،الذي يود وحيب أنبياءه و رسله ،وأولياءه وعباده املؤمنني.
حي وب ويو ود ؛ لكثرة إنعامه،
وهو سبحانه الودود املودود املحبوب الذي يستحق أن ُ ح
وإحسانه إىل عبيده:
[األنعام.]1٠٢ :

فسبحان ربنا الودود الذي يتودد إىل عباده بأصناف النعم يف كل مكان وزمان ،الودود
الذي يود وحيب من تاب إليه ،وأناب إليه ،وأقبل عليه!(:
)[النحل.]53 /
وقال سبحانه(:
)[إبراهيم.]34 /
هو سبحانه الودود الذي حيبه أولياؤه الصاحلون ،ويمأل حبه قلوهبم ،وأسامعهم،
وأبصارهم ،وجوارحهم ،وأرواحهم ،فهو أحب إليهم من أنفسهم  ،وأوالدهم،
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وأمواهلم ،وأوطاهنم:

[غافر.]٦٥ :

وهو سبحانه الودود الذي تقرب إىل أوليائه وحتبب إليهم بالقرب منهم ،وحتبب إىل
املذنبني باملغفرة والرمحة ،وحتبب إىل كل اخللق بالعطاء واإل حسان واإلكرا واإلنعا
[يونس.]٣ :
واللطف:
 واعلم أهيا اإلنسان أن الودود سبحانه يتودد إليك بطريقني:
األول :الود العا ؛ وهذا ود لكل البرش؛ مسلمهم وكافرهم ،برهم وفاجرهم.
فكل ما يف الكون من النعم دالئل ظاهرة لتودد اهلل إليك؛ من شمس وقمر ،وبحار
وأهنار ،وطعا ورشاب؛ لعلك توده وحتبه ،وتؤمن به وتعبده؛ ملا تراه من ألوان وده
وإحسانه وإنعامه(:
)[الطالق.]12 /
كم أنواع النبات خلقه اهلل يف األرض من أجلك؟! كم أنواع احليوان التي خلقها اهلل 
يف األرض من أجلك؟! كم أصناف الطري يف اجلو؟! كم أنواع األسامك يف البحار؟! كم
أنواع األزهار والثامر يف األشجار؟! كل هذا من مظاهر تودد الودود إىل عباده ،وهم ال
حيتاجون من ذلك إال القليل ،ولكن الودود غمرهم هبذه النعم؛ ليودوه وحيبوه ويعبدوه
وحده ال رشيك له(:
)[األنعا .]102 /
فسبحان الودود الذي غمر عباده بأنواع النعم ،لعلهم يش كرونه وحيبونه(:
)[لقامن.]20 /
الثاين :الود اخلاص؛ وهذا الود خاص باملؤمنني ،كام قال سبحانه(:
)[مريم.]96 /
سيجعل اهلل للمؤمن واملؤمنة و ًّدا يف الدنيا واآلخرة ،يوده وحيبه اهلل ،وكل من حيب اهلل،
1٩٠

وكل من خلق اهلل ،فكل املؤمنني هلم من الودود حب خاص ،وعناية خاصة(:ﯿ
)[الطور.]48 /
وحني مات أبناء النبي  يف مكة؛ قال الكفارُ :ب رِت حممد ،فأنزل اهلل عليه سورة
الكوثر(:
) [الكوثر.]3 -1/
وحني أخرجه الكفار من مكة؛ بكى لفراقها ،فأنزل اهلل عليه(:
ﭥ)[القصص.]85 /
فالود ممتد ومتصل ومستمر من الودود عىل أوليائه املؤمنني يف الدنيا واآلخرة.
والودود سبحانه يتودد إليك بصنوف النعم؛ ألنه حيب أن تذهب إليه وحده ،وال تلتفت
إىل غريه ،فتتو دد إليه بأنواع الطاعات والقربات(:
)[الذاريات.]51 -50/
 واعلم أن تودد اهلل لعباده له ثالث حاالت:
األوىل :أن يتودد اهلل إىل عبده بأنواع اإلكرا واإلحسان واألنعا ؛ ليذكره ذلك بربه؛
ليزداد حبه هلل ،فيقبل عىل طاعته وعبادته يف كل حال  ،فهذا بأعىل املنازل:

[األنفال.]٤ – ٢ :

الثانية :أن يتودد الودود سبحانه إىل عبده بام يسعده ويرسه ،ولكن العبد غافل غري منتبه
لذلك ،قد أشغلته النعم عن املنعم ،فهو غارق يف شهواته ،غري ذاكر ملن أسدى إليه تلك
النعم العظيمة ،فهذا أخرس الناس(:
)[األعراف.]179 /
الثالثة :أال يتودد إليك الودود؛ ألنك ال تستحق؛ ألن آثار وده مل تؤثر فيك ،فيقطع عنك
بعض وده؛ لعلك تذكره وتتوب إليه(:
1٩1

[البقرة.]157 -155/
فسبحان اهلل العظيم ما أرحم اهلل بعباده ،وما أعظم تودده إليهم بأنواع النعم:

)

[النحل.]18 :

فعرفهم بأسامئه وصفاته ،وآالئه
واهلل جل جالله هو الودود الذي تودد إىل أوليائه ،و
وإحسانه ،وعظمة ملكه وسلطانه ،بام أظهره هلم يف آياته الكونية ،وبام أنزله من آياته
الرشعية ،حيبونه ويؤمنوا به ويشكروه(:
)[ق.]8 -6/
وهذا أجل أنواع الود ،فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ،وجيذب قلوب خلقه
إليه ،وهذا خاص بأوليائه املؤمنني:
[مريم.]٩٦ :

وهو سبحانه الودود الذي يتودد إىل العصاة واملذنبني بعفوه ومغفرته ورمحته وإحسانه،
ويتحبب إليهم  ،ويتودد للتائبني منهم بام رشع من األسباب التي ينالون هبا مغفرته
وعفوه ورمحته ،كام قال سبحانه(:
ﰀ)[احلجر.]50 -49/
وقال سبحانه(:
)[الزمر.]53 /
وقال سبحانه(:
) [النساء.]110 /
ومن كامل مودته خللقه أنه يفرح بتوبتهم ورجوعهم إليه أشد الفرح ،وأمرهم بالتوبة
ليتوب عليهم.
وهو سبحانه الودود الذي تودد إىل مجيع خلقه برزقه وكفايته ،وآالئه ونعمه السابغة،
1٩٢

ونعمه الظاهرة واخلفية التي هبا أوجدهم وأبقاهم وأحياهم ،وهبا أصلحهم ،وهبا كمل
هل م ما يسعدهم ويغنيهم ويعينهم عىل أمور دينهم ودنياهم ،وهبا هداهم لسإسال
واإليامن الذي هو أكرب النعم(:
)[احلجرات.]17 /
ومن وده خللقه أنه أرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وغمرهم بأنواع
النعم(:
)[اجلمعة.]2 /
)
وقد اقِتن اسم اهلل الودود بالرحيم يف قوله سبحانه(:
[هود.]90/
)[الربوج.]14 /
واقِتن بالغفور يف قوله سبحانه(:
ويف ذلك إشارة إىل أن اهلل يغفر لعبده املذنب ويرمحه إذا تاب إليه ،وحيبه ويوده بعد
املغفرة ،ويغفر له وحيبه ،فإذا تاب إليه تاب اهلل عليه وأحبه ولو كان منه ما كان؛ وذلك
ملحبة اهلل للتوبة والتائبني ،واالستغفار واملستغفرين(:
)[البقرة.]222 /
وألن التوبة من أعظم موجبات املودة التي تقتيض الرمحة واملغفرة يف الدنيا واآلخرة.
ومن جالل اسم اهلل الودود أنه يدل عىل صفة املحبة ،وهي صفة فعلية هلل  تتعلق
بمشيئته وإرادته ،وتقتيض اإل حسان واإلنعا واإلكرا والثواب.
وحمبة العبد لربه ومودته له فضل من اهلل وحده(:
)[النحل.]53 /
فليست هذه املح بة واملودة بحول العبد وال قوته ،وإنام بفضل اهلل ورمحته.
وهو سبحانه إذا أحب عبده؛ جعل املحبة هلل يف قلبه ،فاطمأن قلبه بذكره(:
)[الرعد.]28 /
ومن جالل الودود سبحانه أنه يرزق أولياءه حمبة الناس ،فيحببهم إىل خلقه من أهل
السامء واألرض من غري تودد منهم إليهم(:
1٩٣

)[مريم.]96 /
واعلم أن الكون كله بام فيه من املخلوقات  ،واآليات ،والنعم ،كله من قبل اهلل تودد إىل
هذا اإلنسان الذي كرمه اهلل عىل غريه ،وكل أعامل اإلنسان الصاحلة تودد إىل الرب
اخلالق العظيم:
[يونس.]٣٢ – ٣1 :

هو الغفور الودود الكريم الذي خلق اإلنسان قبل أن يكون شيئًا ،ورزقه من كل يشء،
وهداه إىل معرفة ربه ،وحبب إليه اإليامن ،وزينه يف قلبه ،وأعانه عىل طاعته ،ووفقه
حلسن عبادته ،وضاعف له أجر عمله:

[آل عمران.]1٠٣ :

وهو سبحانه الودود الذي خلق املودة ،وعنده خزائن املودة.
هو الودود الذي ألقى املودة بينه وبني أوليائه ،وألقى املودة بني املؤمنني مع بعضهم،
وألقى املودة بني األب وأبنائه ،وبني األ وأوالدها ،وبني الزوجة وزوجها(:
)[الرو .]21 /
هو سبحانه الودود الذي من آثار مودته ما جعله بني الزوجني من املودة واملحبة ،وهو
من آيات اهلل الكرب ى ،ومعنى السكنى أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته،
والزوجة تكمل نقصها القيادي بزوجها ،فكل واحد يكمل اآلخر ،واحلب بني الزوجني
)[هود.]90 /
ال خيبو؛ ألنه من آيات اهلل(:
وإذا أطاع العبد ربه؛ أحبه ،وإذا أحبه؛ أحبه أهل السامء ،ووضع له القبول يف
)
األرض(:
[مريم.]96/
1٩٤

هو سبحانه املؤمن الذي حيب اإليامن واملؤمنني ،وحيب التقوى واملتقني ،وحيب
اإلحسان واملحسنني ،وحيب الصرب والصابرين ،وهو سبحانه الودود الذي حيب من
آمن به ،ويبغض من كفر به  ،ويتوب عىل من تاب إليه(:
)[البقرة.]222 /
هو الودود الذي حيب املؤمنني واملتقني ،وحيب التوابني واملتطهرين ،وحيب الصابرين
والصادقني ،وحيب املتوكلني واملحسنني ،وأمثاهلم من أهل الصفات الطيبة(:
)[آل عمران.]32 -31/
ويكره الودود سبحانه الكفر والكافرين ،والرشك واملرشكني ،والكذب والكاذبني،
والكرب واملستكربين ،واملنافقني واملعتدين ،والظاملني واملفسدين ،واملرسفني واخلائنني،
وأمثاهلم من أهل الصفات السيئة(:
)[احلج.]38 /
وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه ،الذي يوده عباده وحيبونه ،املستحق ألن ُيود و ُيعبد
وحيمد و ُيشكر؛ لكامله وجالله ومجاله ،وعظيم إحسانه(:
ُ
)[األنعا .]103 -102/
وهو سبحانه الودود الرحيم الذي يتحنن إىل عباده بتتابع إحسانه ،ويتودد إليهم بنعمه
التي ال تعد وال حتىص ،وحيب لقاءهم وق نوهتم إليه ،ويفرح بتوبتهم إليه(:
)[النساء.]28 - 27/
فسبحان الرمحن الرحيم الغفور الودود الذي حيب عباده املؤمنني به ،املوحدين له،
العابدين له ،وهم يودونه وحيبونه؛ ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
اجل ميلة ،واملثل األعىل ،وملا خصهم به من اهلداية إىل اإلسال  ،وجزيل اإلحسان
1٩٥

واإلنعا (:

)[احلرش.]24 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن الود هو خالص احلب ،وود العبد لربه عىل قدر معرفته به(:
) [حممد.]19 /
وود الرب لعبده عىل قدر إيامنه وطاعته لربه ،وإيثاره ملرضاته وحمبته له(:
)[مريم.]96 /
وإذا أحبك الودود سبحانه جعل يف قلوب اخلليقة يف السامء واألرض مودتك وحمبتك،
وأنزل لك القبول يف األرض ،وإذا أبغضك؛ أمر أهل السامء واألرض ببغضك.
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متفق عليه( ).
واعلم نور اهلل قلبك بالتوحيد واإليامن؛ أن احلب والود والرضا خاص من اهلل لعباده
املؤمنني ،خيتص به من يشاء عىل قدر املعرفة واإليامن والتقوى(:
)
[آل عمران.]74 - 73/
فو ود ربه به ،وألقى يف قلوب
وود العبد لربه هبة من الودود احلق سبحانه ،جعله يف قلبه؛ ح
)
اخلالئق الود له(:
[مريم.]96 /
ومن أحبه الودود ،وأحب هو الودود ،رأى نعمه ابتال ًء ،ورأى منعه عطا ًء؛ ألن الودود
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3209ومسلم برقم ( )2637واللفظ له.

1٩٦

أ بعد عنه ما يشغله عنه ،فهو عبد صابر شاكر ،لكن من نوع آخر(:
)[لقامن.]31 /
ال يشغله عن عباد ة ربه شاغل:

ﰀ

[الزمر.]٩ :

فهذا العبد الرباين املقرب جيازيه الود ود سبحانه بكل ما يرسه يف الدنيا واآلخرة؛ من
لذيذ مناجاته ،واألنس به ،وحسن عبادته ،ودخول جنته(:

)[املجادلة.]22 /
ويعذره الودود سبحانه يف زلته  ،ويضاعف حسناته ليزيد له يف ثوابه(:

)

[يونس.]26 /
ومن أبغضه اهلل لكفره وعناده وسوء عمله؛ حم حقتحه لكفره واستكباره ،وسخط عليه لكراهيته
احلق وصدِّ ه عنه(:
)[البقرة.]162 -161/
فهذا إن كان منه عمل حسن زين له الشيطان ما يفسده به من رياء ،أو ُعجب ،أو كررب،
أو آفة حتبطه أو تبط له ،وإن أنعم عليه الكريم سبحانه استدرجه ،وإن ابتاله عاقبه ،وإن
)
حه وم بخري قيض له ما يرصفه عنه(:
[غافر.]34 /
فتعرف أخي املسلم إىل ربك احلق سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتعرف عىل عظيم
نعمه وإحسانه ،فمعرفته تثمر تعظيمه وحمبته ،ومن أحب اهلل فليحبه احلب كله،
ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسليم ،ويشكره عىل مجيع أفعاله ونعمه وإحسانه ،مع
كامل احلب والتعظيم والذل له(:
)[حممد.]19 /
1٩7

فعليك بشكر ربك الرمحن الرحيم الغفور الودود ،ودوا الذكر له ،والعمل بام يرضيه،
وقبول أحكامه ،والتسليم ألمره(:
)[النساء.]65 /
قائام عند باب حمبوبه بظاهره وباطنه ،بلسانه
فاملحب لربه الودود ح ًّقا ال تراه إال ً
وجوارحه ،بقلبه وقالبه(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
واعلم أن كل حمبوب موجود يف العامل فهو آية عىل حب اهلل ،ومجال وكامل أسامئه
لـام أحبوا ما ال ينفعهم وال يرضهم ،وملا أحبوا ما
وصفاته ،وحجة منه عىل املحبني لغريه و
ليس بعيل يف أسامئه وصفاته(:
)[املائدة.]76 /
فسبحان اهلل! ما أسفه من عبد غري اهلل ،وأحب غري اهلل ،وتعلق بغري اهلل!(
)[لقامن.]11 -10/
فالذي خلق كل يشء وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده:

[األنعام.]1٠٢ :

فام أسفه عقول الكفار واملرشكني واملجوس ،وكل من عبد غري اهلل! ملاذا مل حيبوا امللك
احلق الذي بيده جلب كل خري هلم ،ودفع كل رش عنهم؟(
) [فاطر.]14 -13/
فأسفه عقول العاملني هم الكفار واملرشكون:
[الزمر.]٦٦ – ٦٤ :

1٩8

واعلم أن احلب من الودود احلق سبحانه يتوجه إىل عبده املؤمن عىل مراتب:
فتارة يكون باإلنعا واإلكرا ؛ كقضاء احلاجات ،وسعة الرزق ،وإدرار النعم ،وإجابة
الدعوات ،واحلبا بالكرامات  ،وخفي الكفايات(:
) [الطالق.]3 -2/
وتار ًة يكون باالبتالء يف الظاهر ،فِتى عبده املؤمن ينادي ربه فال يكاد جياب ،ويسأل
ف ال ُيعطى ،ويستغيث فال يكاد ُيغاث ،ليس هلوانه عىل حمبوبه احلق سبحانه؛ لكنه سبق له
يف أزله أنه ينال تلك املحبة بحسن صربه عىل البالء(:
)

[آل عمران.]195 /
ويشتد باملؤمن األمر مع ُحسن استقامته ،حتى أن أبناء جنسه يرمحونه ملا به من الرض
والفاقة ،واملالئكة تغبطه بام له عند ربه من عظيم الذكر ،وكريم املآب(:
)[البقرة.]157 - 155/
فسبحان ربنا الودود احلق الذي يتودد إىل خلقه بنعوته اجلميلة ،ونعمه العظيمة ،وألطافه
)[هود.]90 /
اخلفية(:
وهو سبحانه الودود الكريم الذي أحب عباده ،وتودد إليهم بحسن أفعاله ،وجزيل
إنعامه ،وجعل يف قلوهبم املحبة فأحبوه ،والفضل كله راجع إليه(:
) [احلجرات.]8 - 7/
هو سبحانه الودود الذي وضع كل سبب يتودد به إىل عباده ،وجيلب قلوهبم إىل وده ،بام
1٩٩

عرفهم سبحانه من أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،ونعمه التي ال تُعد
وال ُحتىص(:
)[إبراهيم.]34 /
وهو سبحانه الرحيم الودود الذي يفرج عن عباده الكربات ،ويدفع عنهم الكرهيات،
وهو الودود الرحيم الذي وبني لعباده الدين احلق ،وهداهم إليه ،وحببه هلم ،وأعاهنم
عليه ،وأثاهبم عليه(:
)[اجلمعة.]4 -2/
واعلم مأل اهلل قلبك باإليامن ،وزين جوارحك بأحسن األعامل؛ أن مجيع ما يف
السموات واألرض من حمبوبات القلوب واألبدان كلها من كر الرب الرحيم،
وإحسانه وجوده ،خلقها اهلل ليتودد هبا إىل عباده ،وجعلها شاهد ًة بتوحيده ،دالة عىل
كامل قدرته(:
)[لقامن.]20/
واعلم أن القلوب جمبولة عىل حب كل من أحسن إليها ،فأي إحسان أعظم من هذا
اإلحسان من الرمحن الرحيم الذي يتعذر عده وإحصاء أجناسه وأنواعه وأفراده!
(
)[النحل.]18 - 17/
وكل نعمة من الودود الكريم توجب عىل العباد أن متتلئ قلوهبم بمحبته وتوحيده
ومودته ،ومن ألسنتهم وقلوهبم محده وشكره ،وتعظيمه وتسبيحه(:
)[آل عمران.]103 /
واحلب الصادق ح ًّقا ال يزيد بالرب ،وال ينقص باجلفاء ،وحب املؤمنني لرهبم أعظم من
كل حب ،وإنه ليزيد يف قلوهبم حتى يكون تلذذهم بمنعه ،وابتالؤهم كتلذذهم بنعمه
٢٠٠

وإكرامه(:
ﮞ)[البقرة.]165 /
فهم حيبون رهبم لذاته وجالله ومجاله ،ومجال أسامئه وصفاته.
فسبحان اهلل! ما ألطفه في ام يقدره مما جيلب حمبته ،ويزيد مودته ،ويبعث عىل طاعته
وحسن عبادته!:
[األنعام.]1٠٣ – 1٠٢ :

فإذا رأيت نفسك أخي املسلم حتبه وهو يبتليك؛ فاعلم أنه يريد أن يطهرك ويصطفيك،
فاصرب حلكم ربك ،واستغفر من ذنبك؛ فإن ربك رحيم ودود يريدك له(:
)[احلجر.]99 -97/
فسبحان امللك احلق الغفور الودود الذي يتودد إىل خلقه بأنواع الرمحة والعفو واملغفرة،
وأنواع اإلكرا واإلحسان واإلنعا  ،وأنواع اإلجابة واهلداية والكفاية واللطف:
)[يونس.]3 /
(
واعلم أن كل ود وحب ورمحة وحنان موجود يف املخلوقات فمن آثار وده وحبه ورمحته
وحنانه جل جالله ،وال ريب أنه موجود يف عامل اجلامد والنبات واحليوان واإلنسان ،ثم
ظهورا وقو ًة يف املؤمن ،ثم يف الويل  ،ثم يف النبي ،ثم يف املالئكة الذين(:
يزداد
ً
)
[األنبياء.]20 - 19/
)[التحريم.]6 /
والذين(:
يزداد ذلك احلب والود هلل حسب زيادة املعرفة باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله،
ومشاهدة عظمة آياته وخملوقاته ،ومطالعة نعمه وإحسانه ،وتدبر كتابه(:
)
[حممد.]19 /
٢٠1

فام أعظم حب اهلل لعباده املؤمنني ! وما أوسع رمحته هبم! وما أعظم إكرامه هلم! وما
)[هود.]90 /
أحسن مودته هلم!(
)[احلج.]65 /
(
إن العبد يرشد عن ربه فيقرص يف الواجبات ،ويتجرأ عىل املحرمات ،واهلل احلليم بسِته
يسِت عباده ،وحيلم عليه م ،ويمدهم بالنعم ،ثم يقيض هلم من األسباب ما يرجعهم إليه،
ويتوب عليهم ،ويغفر هلم تلك اجلرائم ،ويمحو عنهم ما أسلفوه من الذنوب ،ويعيد
عليهم وده وحمبته(:
) [الربوج.]16 -15/
ومن كامل مودته سبحانه للتائبني أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح.
ني
عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل «:هللَُ َأ َّدُّ َف َر ًحا بِت َْو َب ِة َع ْب ِدهِ ِح َ
ض َف َالةَ ،فا ْن َف َلت ْ ِ
َان ع َىل ر ِ
ِ
ِ ِ
اح َلتِ ِه بِأَ ْر ِ
َشا ُب ُه،
َيت ُ
ُوب إِلَ ْيه م ْن َأ َحدك ُْم ك َ َ َ
َت م ْن ُه َو َع َل ْي َها َط َع ُام ُه َو َ َ
اضطَجع ِِف ظِ يل َها َق ْد َأيِس ِمن ر ِ
ِ
اح َلتِ ِهَ ،ف َب ْينَا ُه َو ك ََذلِ َ
ك؛ إِ َذا ُه َو
َفأَيِ َس من َْهاَ ،فأَتَى َّ َج َر ًة َف ْ َ َ
َ ْ َ
خطَ ِ
ِِبا َقائِم ًة ِعنْدَ ه َف َأ َخ َذ بِ ِ
ْت َعبْ ِدي َو َأنَا َر ُّب َ
ك.
ام َهاُ ،ث َّم َق َال ِم ْن ِّدَّ ةِ الْ َف َرحِ  :ال َّل ُه َّم َأن َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َأ ْخطَأ م ْن ّدَّ ة الْ َف َرحِ » متفق عليه( ).

واعلم رمحك اهلل؛ أن الودود سبحانه من أحبه من أوليائه ،وتقرب إليه بام حيب؛ أحبه
وجيها
اهلل ،ورزقه حسن عبادته ،وجعله إما ًما هيتدي الناس به ،وجعله جماب الدعوة،
ً
يف الدنيا واآلخرة(:
)[السجدة.]24 /
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن اهللََّ َق َالَ :م ْن َعا َدى ِِل َولِ ًّيا َف َقدْ آ َذ ْنت ُُه
ب ،وما َت َقرب إِ َِل عب ِدي بِ ََشء َأح ِ ِ
بِ َ
ت َع َل ْي ِهَ ،و َما َيز َُال َع ْب ِدي َيتَ َق َّر ُب
َت ْض ُ
ْ َ َّ
احل ْر ِ َ َ َّ َ َّ َ ْ
ب إ َ َِّل ِمَّا ا ْف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص بِ ِه،
إِ َ َِّل بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُهَ ،فَِ َذا َأ ْحبَبْتُ ُه؛ ُكن ُ
ْت َس ْم َع ُه الَّذي َي ْس َم ُع بِهَ ،و َب َ َ
َص ُه الَّذي ُيبْ ُ
َو َيدَ ُه الَّتِي َيبْطِ ُش ِ َِباَ ،و ِر ْج َل ُه الَّتِي َي ْم َِش ِ َِباَ ،و إِ ْن َسأَلَنِي َألُ ْعطِيَنَّ ُهَ ،ولَئِ ِن ْاستَ َعا َذ ِين
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6308ومسلم برقم ( )2747واللفظ له.

٢٠٢

ت عن ََشء َأنَا َف ِ
ُِ
اع ُل ُه ت ََر ُّددِي َع ْن َن ْف ِ
ت َو َأنَا َأك َْر ُه
س املُ ْؤ ِم ِنَ ،ي ْك َر ُه املَ ْو َ
َألع َيذ َّن ُهَ ،و َما ت ََر َّد ْد ُ َ ْ ْ
اء َت ُه» أخرجه البخاري( ).
َم َس َ
أما مودة أولياء اهلل له فهي روحهم وحياهتم ،هبا تلذذوا بعبادته ،وهبا محدوه وذكروه،
وهبا هلجت ألسنتهم بذكره ،وهبا حتركت جوارحهم بعبادته ،وهبا ذرفت دموعهم من
أجله.

[السجدة.]17 – 1٥ :

وهبذه املودة واملحبة صارت مجيع حماهبم الدينية والطبيعية تب ًعا هلذه املحبة.
أما املحبة الدينية فإن أولياء اهلل ملا أحبوا رهبم؛ أحبوا أنبياءه ،ورسله ،وكتبه ،وأولياءه،
وأحبوا كل عمل يقرب إليه ،وأحبوا كل ما أحبه رهبم من زمان ومكان ،وأعامل
وعامل :ﮱ
[الفرقان.]٦٤– ٦٣ :

وأما املحبة الطبيعية؛ فإهنم تناولوا شهواهتم التي ُجبلت النفوس عىل حمبتها عىل وجه
االستعانة هبا عىل ما حيب موالهم بنية امتثال أوامر اهلل عند تناوهلا؛ فصارت عاداهتم
عبادات(:
)[البقرة.]172 /
فسبحان الودود الذي يتحنن إىل عباده بكل ما يكون سب ًبا يف مودهتم له ،وحبهم له،
وعبادهتم له:
[البقرة.]٢٤٣ :

واعلم أن حنان املخلوق رأفة يف النفس ،ورقة يف القلب ،وميل مفرط يف اجلبلة حلب
أتم حنانًا وأشد
ورمحة من حين إليه وعليه ،واهلل الرحيم الودود الذي ليس كمثله يشء ُّ
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502

٢٠٣

رأف ًة ورمح ًة بعباده املؤمنني من أنفسهم(:
)[مريم.]13 - 12/
واعلم أن احلنان والود واملحبة والرمحة مما ينزل من صفات احلق إىل األرض ،وتنشأ من
لدن عامل اجلامد إىل عامل املالئكة ،كام حتن الطيور إىل أوكارها ،وكام حتن احليوانات إىل
أوالدها ،وكام حن اجلذع إىل النبي  حني ترك اخلطبة عليه يف صالة اجلمعة.
فال إله إال اهلل! كم مأل الكون بحنانه وإحسانه ،وخملوقاته وآياته! ومن مأل الكون بنعمه
وإحسانه؛ فيجب أن نمأله بحمده وشكره وذكره(:
)[األحزاب.]43 -42/
ومسالك احلنان من الرب يف أصناف العاملني ظاهر بالرمحة التي عم هبا مجيع خلقه،
واللطف الذي عم كل خملوق(:
)[األنعا .]104 -102/
فانظر نور اهلل بصريتك بالعلم واإليامن إىل اجلنني يف بطن أمه كيف حن عليه اللطيف،
فخلقه وصوره بأطواره! وكيف سهل خروجه! وكيف حنن عليه أبويه وكافليه! وكيف
جعل الرحيم يف قلوهبم الشفقة عليه! وكيف لطف يف تغذيته يف أطواره وبعد خروجه!
(
)[السجدة.]9 -6/
فهذا حنانه جل جالله باآلدمي وغريه من أنوا ع احليوان يف الرب والبحر واجلو.
فإن كان هذا املولود اآلدمي قد سبق له القضاء باهلداية؛ وفقه الكريم لسإيامن والعمل
الصالح ،فاتصل له احلنان أوله بآخره ،فسعد يف الدنيا واآلخرة(:
)[النحل.]97 /
٢٠٤

التعبد هلل  باسمه الودود
من عرف اهلل  باسمه الودود؛ كربه وعظمه ،وأحبه وأثنى عليه ،ومحده وشكره،

وأطاعه ومل يعصه ،وأفرده بالعبادة وحده ال رشي ك له ،وتوكل عليه وحده ،وذلك ملا
يراه من كامل قدرته ،وعظيم إحسانه ،وعمو لطفه بعباده ،وكامل أسامئه وصفاته
وأفعاله ،وعظمة جالله ومجاله(:
)[األنعا .]102 /

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يتودد إىل الناس بكل خري؛ ليحبوه ويقبلوا قوله،
فيكرمهم بام يستطيع من أنواع اإلحسان ،فيحلم عىل سفيههم ،ويعفوا عمن أساء إليه
منهم ،ويطعم فقريهم ،ويعلم جاهلهم ،ويوايس بائسهم(:
)

[آل عمران.]134 -133/
ويتودد إىل ربه بفعل األسباب التي تقتيض حمبة اهلل له بطاعته وعبادته وحده ال رشيك

له ،واتباع رسوله :

[احلج.]77 :

وحيب كل من أحبه اهلل ورسوله ،ويعادي من أبغضه اهلل ورسوله(:
)[املجادلة.]22 /
وليس العجيب من فقري ي تودد لغني ،ومن صغري يتودد إىل كبري ،ومن ضعيف يتودد إىل
قوي؛ بل العجيب من غني يتحبب ويتودد إىل فقري ،لكامل رمحته بخلقه(:
)[البقرة.]143 /
٢٠٥

وليس الشأن أن حتب اهلل فقط ؛ بل الشأن كل الشأن أن حيبك اهلل ،فبادر إىل طاعة اهلل
ورسوله؛ ليحبك اهلل(:
)[آل عمران.]31 /
وبادر رمحك اهلل إىل أداء الفرائض والتقرب إىل اهلل بالنوافل؛ ليحبك اهلل.
وحظك من هذا االسم الكريم أن حت ِّبب الناس إىل رهبم بتعريفهم بأسامئه وصفاته

وأفعاله ،وتذكر هلم عظيم إنعامه وإحسانه(:
ﰀ)[احلجر.]50 - 49/
ومن عرف اهلل حق ًا وحده حق ًا(:

) [احلرش.]24 -22/

وذكِّ رهم بآالء اهلل ونعامئه،وعقوبته وانتقامه  ،فإذا عرفوا نعمه؛ عظموه وأحبوه،
وأطاعوه وعبدوه ،وإذا عرفوا شدة بالئه وبطشه؛ خافوا منه ومل يعصوه(:
)[املائدة.]98 /
وأحب ألخيك ما حتب لنفسك  ،فعالمة اإليامن حب إخوانك املؤمنني ،فاملؤمن إذا
تفوق أو اغتنى؛ فتفوقه وغناه للمؤمنني عمو ًما ،فافرح لكل مؤمن بعطاء اهلل له،
فاألرزاق مقسومة بني اخللق:
[الزخرف.]٣٢ :

أما إذا تأملت من ذلك؛ فذلك عالمة بغضك ألخيك ،وذلك من عالمات النفاق(:
)[التوبة.]51 - 50/
٢٠٦

واهلل س بحانه ودود رحيم بعباده ،إذا أحب وفق ،وإذا أحب أحسن ،وإذا أحب أعطى،
وإذا أحب أعان ،وإذا أحب حفظ(:ﯿ
) [النحل.]128 /
واإلنسان إذا أحب ربه خضع له ،وسجد لكربيائه(:
)[السجدة.]17 - 15/
واعلم أن الودود سبحانه ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا ،لكامل وده وحمبته ورمحته
بعباده .
ِ
الس ََم ِء الدُّ ْنيَاَ ،و َي ُق ُ
ني َيبْ َقى ُث ُل ُ
ولَ :ه ْل
قال النبي َ «:ينْ ِز ُل ك َُّل لَيْ َلة ِح َ
ث ال َّل ْي ِل ْاْلخ ِر إِ َىل َّ
ِم ْن َداع َفأَ ْست ِ
يب لَ ُه ؟ َه ْل ِم ْن ُم ْستَغ ِْفر َفأَغ ِْف َر لَ ُه؟ َه ْل ِم ْن َسائِل َفأُ ْعطِيَ ُه؟» متفق عليه( ).
َج َ
فمن أراد أن حيصل له الود كله؛ فليبادر إىل األعامل الصاحلة فرضها ونفلها(:

)[مريم.]96 /
فاسأل اهلل أن حيبك ،وترضع إليه أن يتقبلك ،ومن دعاء النبي «:ال َّل ُه َّم إِ يين َأ ْسأَلُ َ
ك
كَ ،و ُح َّب الْ َع َم ِل الَّ ِذي ُي َق ير ُبنِي إِ َىل ُح يب َ
ب َم ْن ُُيِ ُّب َ
ُح َّب َ
ك» أخرجه الِتمذي( ).
كَ ،و ُح َّ
واهلل  هو الغفور الودود ،الكريم  ،الرؤوف الرحيم ،الذي م ون عىل مجيع خملوقاته

بالنعم الظاهرة والباطنة ،وم ون عىل بني آد بنعمة اخللق واإلجياد ،ونعمة القوت
واإلمداد ،ونعمة اهلداية واإلسعاد(:
)[املائدة.]3 /
فاشكر ربك الودود عىل نعمه وآالئه ،واستغفره من التقصري عام يستحقه من الشكر

والعبادة ،وترضع إىل موالك الودود أن يتوالك يف مجيع أمورك ،وأسأله أن يعينك عىل
ذكر ه وشكره وحسن عبادته ،وأن يتحمل عنك ما عجزت عنه من الشكر لربك ،وأن
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6321ومسلم برقم ( )758واللفظ له.
( )2صحيح /أخرجه الِتمذي برقم (.)3490

٢٠7

يصفح عن تقصريك يف أداء واجباته وحقوقه ،وقل صاد ًقا :ال إله إال أنت ،سبحانك،
إين كنت من الظاملني.

واستغفر ربك الودود من كل ما تعلمه وما ال تعلمه من الذنوب ،فإنه غفور ودود،
)
منكرسا(:
وقل
ً
[األعراف.]23/

واعلم رمحك اهلل أن زبدة اإليامن واليقني حسن الظن باهلل؛ فأحسن الظن بربك يف مجيع
أحوالك ،يف حال الرساء ،ويف حال الرضاء ،فمن أحسن الظن بربه؛ أحبه ،وقىض
ً
ً
مؤمال
سائال  ،وال خييب
حوائجه؛ ألنه الكريم الرؤوف الرحيم الذي ال يرد
أبدً ا(:
)[البقرة.]186 /
فكن مع موالك الكريم بالذكر والعمل الصالح ما حييت؛ يعطك من خزائنه ما تريد،
فمن كان هلل؛ كان اهلل له ومعه يف كل حال(:

)[التغابن.]13 /
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل  :يقول اهلل َ « :أنَا ِعن َْد َظ ين َع ْب ِدي
ِِبَ ،و َأنَا َم َع ُه إِ َذا َذك ََر ِينَ ،فَِ ْن َذك ََر ِين ِِف َن ْف ِس ِه؛ َذك َْر ُت ُه ِِف َن ْف ِِسَ ،وإِ ْن َذك ََر ِين ِِف َم َل؛ َذك َْر ُت ُه ِِف
ت إِلَ ْي ِه
َم َل َخ ْْي ِمن ُْه ْمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ َِّل بِ ِش ْْب؛ َت َق َّر ْب ُت إِلَ ْي ِه ذِ َرا ًعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ َِّل ذِ َرا ًعا؛ َت َق َّر ْب ُ
َبا ًعاَ ،وإِ ْن َأت ِ
َاين َي ْم َِش؛ َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َولَ ًة » متفق عليه( ).

فهو سبحانه الكريم الودود ،الباسط يديه بالعطايا يف الشدة والرخاء ،والعطاء أحب إليه
من املنع ،والعفو أحب إليه من االنت قا  ،والرمحة أحب إليه من العقوبة ،واإلحسان
أحب إليه من العدل(:
)[الرو .]27 /
وهذا هو املثل األعىل الذي اختص اهلل به عىل الكامل جل جالله ،فخذ منه عىل قدر ما
تستطيع ،فإن اهلل حيب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به ،وهلذا بينها اهلل يف كتابه

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7405واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2675

٢٠8

العظيم:

[النحل.]8٩ :

فتعبد هلل بموجب أسامئه وصفاته(:

)[األعراف.]180 /
فسبحان امللك احلق الغفور الودود الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال

اجلميلة ،واملثل األعىل(:

)[اإلرساء.]111 - 110/
واعلم حفظك اهلل؛ أنه جيب عىل اإلنسان كام تودد إليه ربه بنعمه التي ال تعد وال حتىص؛

أن يتودد ويتقرب إىل ربه بجعل حياته كلها ،وأوقاته كلها ،يف طاعة مواله ،وعبادة ربه
الودود ،واإلحسان إىل خلقه(:
)[األنعا .]163 - 161/
واعلم رمحك اهلل أن املودة واملحبة من العبد لربه تستبني بحسن املوافقة والطاعة ملواله،
ودوا ذكره وشكره وحسن عبادته ،و املسارعة إىل ما حيبه ويرضاه ،وحمبة تالوة كتابه،
واتباع رسوله  ، وحمبة كل ما حيبه ربه من األقوال واألعامل واألخالق وغريها ،فكن
ذلك املحب رمحك اهلل(:

) [األنفال.]4 - 2/

ومن دالئل حب العبد هلل :حب الرسول  ، واتباع سنته ،وحسن االقتداء به(:
)[آل عمران.]31/

٢٠٩

ومن عالمات حب اهلل :ترك الشكوى إىل غريه ،وكتامن ما حكم به عليك من الضيق
والشدة ،وتفويض األمر إليه وحده ،كام قال يعقوب(:
)[يوسف.]86 /
فمفاتيح كل يشء ومقاليد كل يشء بيد اهلل جل جالله(:
)[الزمر.]63 -62/
ومن دالئل حب اهلل جل جالله :عد اإلقبال عىل الدنيا ،وتقديم أمور اآلخرة عىل أمور
الدنيا:

[احلديد.]٢1 – ٢٠ :

وقال (:

)[العنكبوت.]64 /
ومن عالمات حب العبد لربه :حب التعرف عىل أسامئه وصفاته ،والعمل برشعه،
والدعوة إليه ،وتعليم أحكا دينه ،ولزو هذا الطريق حتى املوت(:
)

[يوسف.]108/
ومن عالمات حب العبد لربه :كثرة ذكره ،وكثرة النظر والتفكر يف عجائب خملوقاته،
وتدبر معاين كتابه ،وحسن الثناء عليه ،وطول القيا بالليل يف مناجاته(:
)[السجدة.]17 - 15/
٢1٠

ومن عالمات حب العبد ملواله :صدق االنقطاع إليه يف كل حال ،وسبق النظر إليه عند
كل حادثة ،واألنس به ،والطمأنينة بذكره ،وحسن األدب واالفتقار بني يديه ،وتسليم
القلب والبدن إليه بحسن السمع والطاعة له(:
)[امللك.]12 /
ومن عالمات حب العبد ملواله طول القنوت بني يديه(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
واعلم أن حمبة اهلل تُنال بِتك املناهي أكثر من مناهلا بفعل األوامر ،فاألعامل الصاحلة
يعملها الرب والفاجر ،والكف عن املناهي واملعايص مع فعل األوامر ال يكون إال من
صدِّ يق رباين ،فتقرب إىل ربك بفعل األوامر ،واجتناب املناهي؛ تكن ربانيًّا(:
)[احلرش.]7/
(

[الزمر.]18 -17/
(
[آل عمران.]53/

ﯓ

)
)

)[آل عمران.]8/

(
(

)[احلرش.]10 /
ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َع ْبدُ َكَ ،و َأنَا َع َىل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر يِب ،الَ إِلَ َه إِ َّال َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
وء َل َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
وء َل َ
ك بِ َذ ْنبِيَ ،فاغ ِْف ْر
َش َما َص َن ْع ُ
ْاس َتطَ ْع ُ ُ
ك َع َ ََّلَ ،و َأ ُب ُ
تَ ،أ ُب ُ
ك م ْن َ ي
ِِلَ ،فَِ َّن ُه الَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ َّال َأن َ
الذن َ
أخرجه البخاري برقم (.)6306

٢11

اللهم يا غفور يا ودود ،يا ذا العزة واجلربوت ،يا بديع السموات واألرض ،يا من له
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،نسألك رمحة تغنينا هبا عن رمحة من سواك ،وعافية
نقوى هبا عىل طاعتك ،وعبادة نستحق هبا جزيل مثوبتك.
اللهم ارمحنا بِتك املعايص أبدً ا ما أبقيتنا ،وارمحنا أن نتكلف ما ال يعنينا ،وارزقنا حسن
النظر والعمل فيام يرضيك عنا يا أرحم الرامحني.

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ،وارزقنا
حسن التودد إليك بتوحيدك واإليامن بك  ،والعمل بطاعتك.
وارزقنا حسن التودد إىل خلقك بام يؤلف قلوهبم عىل دينك ،يا ذا اجلالل واإلكرا .
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

٢1٢

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الرب

اهلل  هو الرب ،الواسع اخلري والفضل ،البار عباده بام ينفعهم ويصلحهم ،الصادق يف

أخباره ،ويف وعده ووعيده ،املحسن إىل خلقه ،الرحيم هبم ،الودود هلم ،املكرم هلم
بأنواع الكرامات(:
)[اإلرساء.]70/
وهو سبحانه الرب اللطيف بعباده ،الذي عم بربه مج يع خلقه ،ووسعهم بررهه وإحسانه.
هو الرب الغني الذي يملك خرائن الرب كلها(:
)[احلجر.]21/
وهو سبحانه الرب الرحيم بعباده ،املحسن إليهم بكل نعمة ،الذي عم مجيع خلقه بعطائه،

الرب باملحسن بمضاعفة الثواب له ،والرب بامليسء بالصفح والتجاوز عنه(:
)[احلج.]65/
وهو سبحانه الرب الرفيق بعباده ،الذي يريد هبم اليرس ،وال يريد هبم العرس ،وال يكلفهم
من العمل ما ال يطيقون ،العفو الذي يعفو عن سيئات العباد ،الكريم الذي جيرهيم
باحلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية ،وال
جيرهيم بالسيئة إال واحدة يمحوها بالتوبة أو برمحته(:
)[الشورى.]25/

فسبحان الرب الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده ،ويعطي األجر اجلريل عىل العمل
القليل(:
)[األنعام.]160/
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ً
وشكرا،
وفضًل وإحسانًا ،ومحدً ا
خريا وكر ًما،
ً
هو الرب احلق بعباده ،الذي وسعهم ً
وعفوا ،ورمح ًة وو ًّدا(:
ومغفر ًة
ً
)[النحل.]53 -52/
وهد ورد اسم اهلل الرب يف القرآن مر ًة واحدة يف هوله سبحانه عن أهل اجلنة( :
)[الطور.]28 -26/
والرب كلمة جامعة لكل ففات اخلري ،والفضل واإلحسان ،والرب ضد اإلمم ،كام ها
سبحانه( :
)[املائدة.]2/

)

وهد اهرتن اسم اهلل الرب بالرحيم يف هوله سبحانه( :
[الطور.]28/
ورس ذلك واهلل أعلم أن الرب هو اللطيف بعباده ،الرفيق هبم ،املحسن إليهم بأنواع
اإلحسان ،وذلك كله من آمار وموجبات رمحته التي وسعت كل يشء(:

)

[غافر.]7/
فسبحان ربنا الرب الرحيم اللطيف بعباده ،كثري اخلري والعطاء يف كل حني ،ال ينفد
عطاؤه ،وال ينقطع إحسانه ،وال تنقص خرائنه:
[لقامن]2٦ :

هو الرب الكريم الذي ُيعطي من يشاء ،كيف شاء ،بقدر ما شاء ،عىل مر الدهور ،ومن
كرم اهلل من خلقه فًل مهني له ،ومن أهان فًل ُمكرم له.
َأ َ

فقريا مبتىل ،وأعظم
وأعظم الكرامات أن يكرمك الرب باإليامن واهلدى ،ولو كنت ً
وجيها من أهل
اإلهانات أن هيينك اهلل بالكفر والفسوق والعصيان ،ولو كنت
ً
الرتى(:
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)[احلج.]18/

وهو سبحانه الرب بعباده ،الرب الذي كل بر و إحسان وخري منه وحده ال رشيك له.
فهو الرب بعباده املحسن إليهم يف الدنيا واآلخرة.
أما يف الدنيا فبام أسبغ عليهم من النعم واألرزاق ،وبام هداهم إليه من التوحيد واإليامن

والطاعات(:

)[لقامن.]20/

[اجلمعة.]4 – 2 :

وأما يف اآلخرة فبام وعد اهلل املؤمنني به من الثواب العظيم ،ودخو اجلنة ،ورضوانه عىل
من آمن به (
) [التوبة.]72/
هو سبحانه الرب الرحيم الذي َم َّن عىل السائلني بحسن العطاء ،وتفضل عىل املحسنني
بجريل موابه ،وامتن عىل املسيئني بحسن إمهاله ،والصفح عنهم ،واملغفرة هلم(:

)[احلج.]65/
هو سبحانه الرب الرحيم الذي ال يقطع اإلحسان بسبب الكفر والعصيان ،بل ُي ِد ُّر إنعامه
يف الليل والنهار.
هو سبحانه الرب الذي ال أبر منه ،فمع كام غناه عن عباده ،وكام فقرهم إليه؛ يربهم
بنعمه ،وهم يكفرون به ،ويعصونه ،وحياربونه بنعمه(:
)[غافر.]61/

21٦

فقريا فأغناك الرب ،وكنت عار ًيا فكساك
فأهيا العبد كنت معدو ًما فأوجدك اهلل ،وكنت ً
ً
مريضا فشفاك الرب(:
جاهًل فعلمك الرب ،وكنت
الرب ،وكنت
ً
)[النحل.]53/
هو سبحانه الرب الذي من اتصل به فهو آمن يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]82/

هو سبحانه الرب الذي كل بر يف العامل فم ن آمار بره العظيم ،هو الرب الذي خلق كل بر
وبار(:
)[األنعام.]102/
هو سبحانه الرب الذي إحسانه وإنعامه وبره ليس له حد ،فربه بعباده ال ينقطع يف الدنيا
)[ص.]54/
واآلخرة(:
هو سبحانه الرب الذي يربيك ويطهرك بال بًلء؛ لتكون من األبرار األتقياء الذين خصهم
)[االنفطار.]13/
بربه(:

نعيم يف الدنيا ،ونعيم يف القرب ،ونعيم يف اجلنة.
هو سبحانه الرب الذي طهر هلبك من الرياء والنفاق ،وطهر لسانك من الكذب والغيبة
والنميمة ،وطهر برصك من اخليانة ،وطهر جوارحك من املعايص ،وطهر أعاملك من
البدع ،إنه هو الرب الرحيم(:

)[األحراب.]33/
هو سبحانه الرب ذو اإلحسان والرب الباهر املتوايل املنهمر الذي عم كل أحد يف الدين
والدنيا واآلخرة(:
)[إبراهيم.]34/

هو سبحانه الرب الذي له األسام ء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعا الكربى ،واملثل
)[طه.]8/
األعىل (
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و َمن هذه ففاته ،وهذه أفعاله ،وهذا بره بعباده؛ أيليق باإلنسان أن يعصيه ،وخيالف
أمره من بني خلقه؟! (
)[االنفطار.]8 -6/
واهلل بر رحيم بعباد ه ،يدعو من عصاه ويتودد إليه أن يتوب إليه ،ويذكره ويرغبه
بالرجوع إليه مهام كان ذنبه(:
)

[املائدة.]74 - 73/
وها (:

)[الرمر.]53/
والعبد املسلم َبر بربه؛ يؤمن به ،ويوحده ،وحيمده ،ويشكره ،ويسارع إىل مرضاته،
وجيتنب ما يكرهه ،ويراهب أمره ليطيعه(:
)[الرمر.]18 - 17/
ويتذلل املؤمن لعظمة ربه ،ويتصاغر لكربيائه ،ويسبح بحمده ،ويؤدي إليه حقه(:
)[السجدة.]17 - 15/
فسبحان ربنا الرب الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها بربه ،وإحسانه وفضله،
وعطائه ،وإنعامه ،فهو ُمويل النعم ،دافع النقم ،واسع العطاء ،دائم اإلحسان ،ليس لربه

حد  ،وليس لكرمه مقدار ،ذو الكرم الواسع ،وذو العطاء اجلريل:
[األنعام.]1٠2 :
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هو سبحانه الرب املحسن إىل خلقه بكل خري؛ ألنه خلقهم ليسعدهم ،ويكرمهم ،وحيسن
إليهم ،يربيهم بالنعم ليحبوه ،ويربيهم بالشدائد ليترضعوا إليه ،ويفروا إليه(:
)[األنبياء.]35/
الرب املحسن ِ
بالرب املطلق ،الذي بره وسع مجيع خلقه ،هو الرب الذي ال يقطع
هو سبحانه َ
اإلحسان بسبب العصيان ،الرب الذي ينعم عىل من أطاعه وعصاه؛ ألنه ال رب غريه،

وال إله سواه(:

)[اإلرساء.]22 - 18/

ً
خمذوال ال نارص لك.
مذمو ًما ال حامد لك،
فسبحان امللك الرب املحسن إىل مجيع خلقه ،الذي حيسن إىل السائلني بحسن عطائه،
ويتفضل عىل العابدين بجريل موابه ،الذي كل أفعاله حسن مليح(:
)[يونس.]32 - 31/

هو سبحانه الرب الذي عم خريه وإحسانه مجيع خلقه ،الرب بعباده ،الذي دهلم عليه ،وبني
وكره إليهم كل ما
هلم كل ما يقرهبم إليه ،وحبب إليهم اإليامن به ،وحسن عبادتهَّ ،
يبعدهم أو يشغلهم عنه(:
)[احلجرات.]8 -7/
فسبحان الرب الرحيم الذي انتفع بأنواع بره وإحسانه مجيع خلقه ،وخص من آمن به
وأطاعه بمريد من الرب واإلحسان(:
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) [األعراف.]32/

 واعلم رمحك اهلل أن بر اهلل بخلقه نوعان:
األول :بر عام :وسع اخللق كلهم من بني آدم وغريهم بام هسم هلم الكريم من األرزاق
والنعم والعطايا يف كل زمان ومكان ،فمنه جل جًلله نعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد،
ونعمة اهلداية العامة(:

)[هود.]6/
الثاين :بر خاص :وهو هداية الكريم جل جًلله ملن شاء من خلقه هلذا الدين القيم ،واهلل
أعلم حيث جيعل رسالته وهدايته ،وتوفيق هؤالء لإليامن به وطاعته(:
)

[احلجرات.]17/
وبر اهلل بعباده املؤمنني ال يمكن عده ،وال إحصاؤه ،وال حرصه ،وال الوهوف عىل

آحاده:
هو امللك احلق الذي ابتدأ اخللق بجوده ،وجاد عىل عباده بفضله ،وأحسن إليهم بفعله،
وتقديره ،وتدبريه ،وأوفل إليهم الرب واخلري يف كل مكان وزمان(:
[النحل.]18 :

)[اإلرساء.]70/
هو سبحانه الرب الكريم الذي خلق فسوى ،وهدر فهدى ،وأعطى الغنى ،وأسبغ النعامء،
وأجر املواهب ،ويرس األرزاق ،وأجاب الدعاء ،وعلم اإلنسان ما مل يعلم(:
)

[األنعام.]102/
هو الرب الرحيم الكريم الفياض باخلري ،الذي يعطي ويغني ويثري ،وال تنقص خرائنه
ﯬ)[يونس.]68/
مثقا ذرة(:
22٠

فاهلل غني ،وكل ما سواه فقري إليه(:
)[فاطر.]15/

وهو الرب النصري ،مًلذ املستجري ،وجابر الكسري ،وشايف املريض ،وراحم املسكني،
ومعني املستعني ،ومغني الفقري ،ال إله غريه ،وال رب سواه(:
)[غافر.]61/

فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ،الذي إليه املنتهى ،وإليه املرجع واملآب ،وإليه املفرع
وامللجأ يف الشدائد واألهوا  ،الذي يتكرم بالعطيات ،ويدفع الكرهيات ،ويفرج
الكربات واملتعرسات(:
)[غافر.]65/

أوضح جل جًلله براهني اهلدى ،وأبان دالئل اليقني ،وأعلن شواهد التوحيد ،يف امللك
وامللكوت(:
)[األعراف.]185/
)

(

[يونس.]101/
فسبحان الرب الكريم الذي بني احلق يف كل يشء ،وسهل العمل به ،والدعوة إليه ،وبني
الصفات واألعام والسبل التي يستحق هبا العبد املريد من التكريم ،وضاعف أجر من

هام هبا(:

[املؤمنون.]11 -1/
واشرتى سبحانه أحسن الناس أهواالً وأعامالً وأخًله ًا(:
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)

)

[التوبة.]112/

هو سبحانه الرب العليم وحده بمضمرات القلوب ،اخلبري بمحجوبات الغيوب ،املطلع
عىل خفيات األرسار واألوهام:
[امللك.]14 – 1٣ :

ينه ُه عقله،
فسبحان اهلل! كم من كافر ومرشك ومنافق ،وكم من ظامل وفاسق وكاذب ،مل َ
ومل تؤمر فيه نعم ربه ،فعىص ربه ،وأطاع هواه ،واستعمل نعمه يف معصيته:
[األعراف.]179 :

واهلل الرب الرحيم يشاهد ذلك كله ويعلمه ،مم أنر به الكريم بره وفضله ،و َم َّن عليه
برمحته ،فهداه إليه ،فأذهب عنه السوء والشك والريب ،وأذهب وحشته ،وس َّكن
اضطرابه ،وتاب عليه ،وهوم اعوجاجه(:
)[النساء.]28 -27/
مم بوأه الكريم كنفه ،وآواه إىل ظله ،وتلقاه برمحته؛ فأهامه وأفلحه(:
)[يونس.]60/

مم فتح الكريم الرب له أبواب فضله ،وفتح له أبواب عبادته ،وألبسه لباس التقوى ،مم
نرش له موب الثناء بني اخللق ،فصار بني الناس محيد االسم ،محيد الذكر ،محيد
)
الفعل(:
[مريم.]96/

فسبحان الرب الرب احل ق الذي يكرم خلقه يف كل مكان ،وحيسن إليهم يف كل وهت،
وحيب الرب ،وحيب أهل الرب ،وحيب أعام الرب ،وجيازي عليها باهلدى والفًلح والرفعة
)
يف الدنيا واآلخرة(:
[العنكبوت.]69/
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فجاهد نفسك رمحك اهلل عىل القيام ب جميع أنواع الرب؛ ْ
تنل أعىل أنواع الثواب(:
)[آ عمران.]92/
ومن جوامع بره بخلقه ما سخره هلم من أنواع الظاهرة والباطنة:

[إبراهيم.]٣4 – ٣2 :

واعلم أن الرب اسم جامع للخريات كلها ،وال ينا العبد بر اهلل تعاىل إال باتباع ما يفيض
إىل مرضاته ورمحته ،وذلك باالستقامة عىل طاعته وعبادته وحده ال رشيك له ،وبذ

كل حمبوب يف سبيل مرضاته جل جًلله.
وهد بني اهلل  مجيع أعام الرب يف آية واحدة ،يف هوله سبحانه من سورة البقرة:
(

) [البقرة.]177/

 فاقطع من وقتك أوقاتًا للتجارة مع ربك للقيام بأعامل الرب كلها:
فأوهلا كام ورد يف اآلية :اجلانب اإليامين :ليريد إيامنك ،وحتسن أعاملك.
وأما اجلانب العميل فأوله البذ يف وجوه الرب إحسانًا إىل اخللق.
وأما العبادات التي تصل املخلوق بخالقه فأعظمها الصًلة.

وأما املعامًلت التي جتمع املخلوق باملخلوق عىل املحبة فهي الركاة والصدهة.
و أما العبادات األخًلهية فهي الوفاء بالعهد ،والصرب يف كل حا .
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واعلم أن من رشوط الرب أن تبذ األحسن ،وتعطي األفضل من األموا  ،واألخًلق،
واملنافع ،من أجل مرضاة اهلل(:
)[آ عمران.]92/
واعلم أن الكفار يأكلون من رزق الكريم ،ويتمتعون به يف الدنيا ً
هليًل ،مم يساهون إىل
النار يوم القيامة ،فًل يغرنك ما هم عليه(:

)[آ عمران.]197 -196/
)[حممد.]12/
(
أما املؤمنون باهلل  املتقون له؛ فلهم مع عر الدنيا جنات اآلخرة؛ ً
نرال من الرب الكريم
لعباده األبرار الذين برت هلوهبم بالتوحيد واإليامن ،فربت أهواهلم وأفعاهلم؛ فأماهبم
دائام(:
عظيام،
أجرا
ً
وفوزا ً
ً
الرب الرحيم من بره ً
)[املطففني.]26 - 22/

وكتاب هؤالء األبرار يف أعىل مكان ،وهم يف أعىل اجلنة ،وكتاهبم يشهده املقربون من
املًلئكة واألنبياء واألبرار(:
)[املطففني.]21 -18/
وما حيصل هلؤالء يف الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إىل النعيم املقيم يف اآلخرة نرر
يسري ،وهو منحة يف فورة حمنة:

[التوبة.]51 :

فلِله ماذا ينتظر هؤالء األبرار واألخيار من النعيم والبهجة والرسور! (
)[السجدة.]17/

هو سبحانه الرب الذي يرب بوعده يف الدنيا واآلخرة ،فهو بر ال خيلف امليعاد(:
)[الروم.]6/
وهو سبحانه الرب الذي حيب دعاء عباده(:
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)[البقرة.]186/

وهو سبحانه الرب الذي يفرح بعبادتك ،فيغمرك بربه جراء عبادتك له ،ويضاعف لك

أجرها ،وال يضيع عليك أجر أي عبادة(:

)[النساء.]40/
ِ
ِ
ُيزَى ِ َِبا ِِف ْاْل ِخ َرةِ»
وها النبي « :إِ َّن ا َ
هلل ََل َيظْل ُم ُم ْسل ًام َح َسنَ ًةُ ،ي ْع َطى ِ َِبا ِِف الدُّ ْن َياَ ،و ُ ْ

أخرجه مسلم( ).

هو سبحانه الرب ذو اإلحسان بًل حدود ،فإحسانه دائم ال ينقطع يف الدنيا واآلخرة،

وإحسانه إىل خلقه كبري وكثري وعظيم ،فهو سبحانه الرب دائم الرب واإلحسان

والرمحة(:

)[الطور.]28/

هو سبحانه الرب الصادق يف أخباره ،الصادق يف وعده ،الصادق يف وعيده ،الصادق يف

حمبته ،الصادق يف رمحته ،الصادق يف تربيته ،الصادق يف كًلمه(:
[الرمر.]74/

وها ( :

)
)

[األنعام.]115/

وها ( :

)[الفتح.]27/
وها النبي « :إِ َّن الص ْد َق َي ِدي إِ ََل الْ ِرب ،وإِ َّن الْ ِ ِ
ـجن َِّة »متفق عليه( ).
رب َ َْيدي إِ ََل الْ َ
ِّ َ
ِّ
َْ
َّ

هو سبحانه الرب الذي أظهر اجلميل ،وسرت القبيح ،وغفر الذنوب ،وضا عف األجور،

وهبل توبة التائبني ،وغفر للمستغفرين(:

)[النساء.]110/

( )1أخرجه مسلم برهم (.)2808
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برهم ( ،)6094واللفظ له ،ومسلم برهم (.)2607
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فسبحان ربنا العظيم الذي وفل بره وإحسانه إىل مجيع خملوهاته يف العامل العلوي،

وال عامل السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة! (

)[األنعام.]102/

ومن هذا بره ،وهذا إحسانه ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له(:
) [هود.]123/

فًل إله غريه ،وال رب سواه(:
)[مريم.]65/

ومن بره بعباده أن أرسل إليهم الرسل ،وأنر عليهم الكتب ،وعرفهم باحلق(:
) [احلديد.]9/
[اجلمعة.]2 :

من عرف اهلل  باسمه الرب أحبه؛ ملا يراه من عظيم كرمه ،وإحسانه ،وإنعامه ،ونعمه

التي ال تعد وال حتىص.

وسعى يف إظهار وحتقيق هذه املحبة باإلكثار م ن ذكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه:

[األحزاب.]4٣ – 41 :

من عرف ربه باسمه الرب أفرد اهلل وحده بالعبادة ،وفعل ما يريض اهلل  ،واجتنب ما

يسخطه ،وبادر إىل التوبة من كل ذنب وهع فيه ،واستحيا من اهلل يف كل وهت ،فمع كثرة

فالرب سبحانه مل يقطع عنهم بره وإحسانه ،ومل يمنع عنهم عطاءه
املعايص من اخللق؛ َ

وكرمه(:

22٦

)[األنفا .]4- 2/

وما أعظم بر ال رب بعبده العايص! حيث سرته حا ارتكاب املعصية ،مع كام رؤيته له،
ولو شاء الرب لكشف سرته ،وفضحه بني اخللق ،وذلك من كام بر الرب بعبده:
[البقرة.]14٣ :

وفوض أموره إليه
ومن عرف ربه باسمه الرب تع ّلق به وحده ،وتوكل عليه وحدهّ ،
أبر منه ،الكريم الذي ال أكرم منه(:
وحده؛ ألنه الرب الذي ال ّ
)[الذاريات.]51/

التعبد هلل  باسمه الرب

حظ العبد من هذا االسم الكريم الرب أن يكون ًّبرا بجميع اخللق؛ يدعو الضا  ،ويعلم
اجلاهل ،ويوايس املحتاج ،ويكرم أهل الفضل ،وحيسن إىل الناس بقوله وفعله ،وماله
وجاهه ،ويغيث امللهوف ،ويرحم اخللق  ،ويصل من هطعه ،ويعطي من حرمه ،ويعفو
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عمن ظلمه ،وحيسن إىل من أساء إليه(:
) [األعراف.]199/
(
(
(

)[آ عمران.]134- 133/

)[آ عمران.]79/

)[يوسف.]108/
والرب هو رد عىل اخلري بخري؛ فاهلل ّبرك بكل خري ،فكن من األبرار الذين يردون عىل
اجلميل باجلميل ،فكام ّبرك اهلل بكل خري؛ فآمن به ،وأطعه بامتثا أوامره ،واجتناب
نواهيه ،وأحسن كام أحسن اهلل إليك ،وأحسن إىل نفسك ،وأهلك ،وأهاربك ،ومجيع
اخللق؛ تكن من األبرار(:
)[آ عمران.]92/
املوفل إىل اجلنة ورضوان اهلل ،فسارع إىل كل طاعة ،وسابق
والرب هو التوسع يف اخلري
ّ
إىل كل فضيلة ،ونافس يف كل ما يريض اهلل  ، وادع الناس إىل ذلك ،وارصف كل
أوهاتك يف أنواع الرب واإلحسان؛ تكن من األبرار السابقني(:
)[الواهعة.]12-10/
واعلم وفقك اهلل ألعام الرب أن أو ائل الرب :أداء الفرائض ،واجتناب املحرمات ،
واألبرار من اخللق هم املؤمنون الصادهون يف القو والعمل ،وبالتوسع يف أعام الرب ،
واملسابقة إىل اخلريات  ،يصعد األبرار إىل درجة املقربني من اهلل  ،كام ها
سبحانه(:

)[الواهعة.]26-10/
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فعليك بتحري الصدق يف مجيع األحوا  ،واألهوا  ،واألفعا  ،ظاهرها وباطنها ،فنعم
املركب الصدق.
ومير بني ما يكون حسنًا وما هو أحسن ،وبني ما يكون ًّبرا وما يكون إم ًام ،مم افعل الرب
واألحسن مما حيبه اهلل ويرضاه(:
)[احلديد.]21/
و عن النّواس بن سمعان األنصاري ها  :سألت الرسو عن الرب واإلممَ «،ق َال:
ِ
ِ
رب ُح ْس ُن الْـ ُخ ُل ِقَ ،و ْ ِ
اْل ْث ُم َما َح َ
َّاس»أخرجه
اك ِِف َصدْ ِر َكَ ،و َك ِر ْهت َأ ْن َيطَّل َع َع َل ْيه الن ُ
الْ ِ ُّ
ُم ْسلِم( ).
واعلم أن التعبد هلل هبذا االسم الكريم يدور عىل حسن الثناء عىل املوىل ،وتذكر اآلالء
والنعم ،والتعرف عىل مواهع النعامء ،والعلم بمسالك بِره وج ِ
وده يف ملكوته(:
ِّ ُ

)[الرعد.]3-2/

وخص ه
فهذا من بر ربنا العظيم ،فأخلص لربك الرب العظيم العمل ،وأويف له بالعهد،
ّ
باحلب والود ،وأكثر له من احلمد والشكر ،وأحسن إىل خلقه(:
)[البينة.]5/
وها (:
)[الكهف.]110/
وسل اهلل الرب أن يصل نعمه عليك يف الدنيا من الصحة ،واإليامن ،والطاعات ،واألعام
الصاحلة ،بنعمه يف اآلخرة؛ من رضوانه ،ورؤيته ،ودخو جنته(:

( )1أخرجه مسلم برهم (.)2553
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)[البقرة.]202-200/
واشكر ربك الرب الرحيم الذي ألوان بِره بعباده ال حيصيها إال هو ،مم استعمل نفسك يف
كل عمل حيبه اهلل ويرضاه فيام بينك وبينه ،وفيام بينك وبني خلقه ،وبر والديك بأحسن
خللق واملا واجلاه(:
ما متلك من ا ُ
)

[اإلرساء.]25-23/
 فالدين ركنان:
احل ّق  ..واإلحسان إىل اخللق.
عبادة ْ َ
ومن أعظم أنواع اإلحسان :بر الوالدين اللذين مها سبب وجودك.
وبر أهلك ،وعشري تك وأهاربك بام ّبرك اهلل به ،وأعطاك منه ،وأنفق مما خو ّلك من
َّ
ِ
خريا منه(:
فضلهُ ،خيلف اهلل عليك ً
) [سبأ.]39/
واعلم أن أعظم الرب معرفة من خلقك ،ومعرفة ما حيب ،والعمل بمقتىض ذلك،
والدعوة إليه بني خلقه(:
)

[فصلت.]35- 33/

و ُغض البرص ،واكظم الغيظ ،وافرب عىل أذى الناس ،وأعرض عن كل جاهل،
وأحسن إىل كل ميسء إليك؛ تكسب مودته ،ويندفع عنك رشه.
ِ
واففح الصفح اجلميل عن كل من أساء إليكِ ،
وأه ْل عثرات الناس ،وأسد السرت عىل
زالهتم ،وطيّب هلوهبم بالرب واجلود وحسن اخللق؛ حيبك اهلل والناس ،وحتل عقدة
عداوهتم بحسن ُخلقك(:
)[األعراف.]200/
2٣٠

وأحسن إىل كل أحد؛ تكسب أجره ،وتظفر بمودته ،وتكون سببًا هلدايته ونفعه ،فمن
كافرا ،أو مرشكًا ،أو جمر ًما ،أو سيئًا ،أو عاف ًيا ،وهو ال يعاديك؛ فأحسن إليه،
كان ً
وتلطف معه ،وأكرمه؛ عسى أن تكون سببًا هلدايته وتوبته(:
)
[املمتحنة.]8/
وكام ذكّ رك غريك فاهتديت؛ فذكِّر غريك ،وكام أحسن اهلل إليك؛ فأحسن إىل خلقه ،وكام
أنعم اهلل ع ليك بنعمة اهلداية؛ فأنعم عىل غريك بنعمة الدعوة والبًلغ(:
)[النحل.]125/
واعلم أن سلعة اهلل غالية ،وسلعة اهلل هي اجلنة دار السًلم ،ومن توهم أن ممن اجلنة
ركعتان يؤدهيام ،أو درمهان ينفقهام فقط ،وبعد ذلك يفعل ما تشاء ،فهو خمطئ.
فالدين بذ  ،وعطاء ،وعبادة ،ودعوة ،وجهاد ،وفرب ،وإيامن ،وتقوى ،وعبادة احلق،
وحماسنة اخللق ،وما أكمله اهلل ال بد من تكميله ،ومن هام بالدين كله؛ نا الثواب
كله(:
)[املائدة.]3/
فاتق اهلل أن جيدك حيث هناك ،أو يفقدك حيث أمرك(:
)
[البقرة.]208/
ومن هدم هوى نفسه عىل هدى ربه أخراه يف الدنيا واآلخرة(:
)[البقرة.]85/

فسارع وسابق إىل اخلريات والفضائل واملحاسن كلها ،واحذر ما سوى ذلك.
واعلم أن الرب اسم جامع لكل الطاعات ،ولكل أعام اخلري املقربة إىل اهلل ،ولكل
األعام املرضية هلل؛ وهلذا أ َمر اهلل  بالتعاون عىل فعله ،وهنانا عن ضده ،فقا
سبحانه(:
2٣1

)[املائدة.]2/
واعلم أن الرب اسم جامع خل ريي الدنيا واآلخرة ،وال يناله إال من فدق يف إيامنه
وتوحيده ،وفدّ ق ذلك بأهواله وأفعاله:
[احلجرات.]15 :

 والصدق أنواع:
فدق مع اهلل ..وفدق مع النفس ..وفدق مع الناس.
وأعىل أنواع الصدق أن تكون فاد ًها مع اهلل :ف إذا عاهدته عىل التوبة؛ ال ترجع إىل
الذنب ،وإذا عاهدته عىل الطاعة ،وفعل األوامر ،واجتناب النواهي؛ ال تعصه بعد
العهد(:
)[النحل.]91/
وأن تكون فاد ًها مع نفسك :حتملها عىل طاعة اهلل ،وترجرها عن معصية اهلل ،وتعطيها
حظها مما فطرها اهلل عليه حسب الرشع(:
)[القصص.]77/
وأن تكون فاد ًها مع الناس :حتب للناس ما حتب لنفسك ،فاملؤمن حيب ألخيه ما حيب
ّ
وتدهلم عىل كل خري ،وحتذرهم من كل
لنفسه ،فتصدههم احلديث ،وتؤدي حقوههم،
كريام مع كل أحد(:
رش ،وأن تكون فاد ًها مع اخللق :فتكون وف ًّيا ًّبرا ً
)[التوبة.]119/
ِ
الص ْد َق َ َْيدي إِ ََل
الصدْ ِقَ ،فإِ َّن ِّ
وعن عبد اهلل ابن مسعودعن النبي  ها َ « :ع َل ْيك ُْم بِ ِّ
ِ
الْ ِرب ،وإِ َّن الْ ِ ِ
َب
الص ْد َق َحتَّى ُي ْكت َ
الر ُج ُل َي ْص ُد ُق َو َيت ََح َّرى ِّ
ِّ َ
رب َ َْيدي إِ ََل الْـ َجنَّةَ ،و َما َيز َُال َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِعنْدَ اهللَِّ صدِّ ي ًقاَ ،وإِ َّياك ُْم َوا ْل َكذ َب! َفإِ َّن الْ َكذ َب َيدي إِ ََل الْ ُف ُج ِ
ور َ َْيدي إِ ََل
ورَ ،وإِ َّن الْ ُف ُج َ
َْ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َب عن َْد اهللَِّ ك ََّذا ًبا» متفق عليه( ).
الر ُج ُل َيكْ ذ ُب َو َيت ََح َّرى الْ َكذ َب َحتَّى ُي ْكت َ
َّارَ ،و َما َيز َُال َّ
فيا عبد الرب ذكِّ ر العباد باهلل ،وأسامئه ،وففاته ،وأفعاله ،وآالئه ،ونعمه ،وخرائنه؛ فأكثر
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2٣2

من يعصيه ال يعرفه:
(

[الغاشية.]2٦ – 21 :

)[األعىل.]15- 9/
حي ِلل سخيمة هلبك ،ويريل عنه كل ما يفسده
واسأ اهلل ً
خملصا ،وترضع إليه باك ًيا  ،أن َ ْ
من غل ،وغش ،وحسد ،و كرب ،ورياء ،وكذب ،ورشك:
[غافر.]٦٠ :

واألعام

مم اسأله أن يمأله بالتوحيد ،واإليامن ،والتقوى ،وحماسن األهوا
واألخًلق(:
)[آ عمران.]74-73/
وعن النعامن بن بشري  أن النبي  ها َ «:أ ََل َوإِ َّن ِِف الْـ َج َس ِد ُم ْضغ ًَة إِ َذا َص َل َح ْت َص َل َح
ِ
ب»متفق عليه( ).
الْـ َج َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َس َد الْـ َج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أ ََل َوه ََ ال َق ْل ُ
بارا بكل أحد(:
وإذا عرف املؤمن أن ربه بر رحيم؛ فيجب عليه أن يكون ًّ
) [آ عمران.]134 - 133/
(

[آل عمران.]8 :

)[آ عمران.]193/
)[التحريم.]8/
(
ِ
ِ
ُوراَ ،و ِِف َب َ ِ
ُوراَ ،و َع ْن
«ال َّل ُه َّم ْ
ُوراَ ،و ِِف ل َس ِاين ن ً
ُوراَ ،و ِِف َس ْمعَ ن ً
َصي ن ً
اج َع ْل ِِف َق ْلبَِ ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُوراَ ،و َع ْن َي َس ِ
اج َع ْل
ُورا ،ال َّل ُه َّم َو ْ
ُوراَ ،و ْ
ُوراَ ،وم ْن َ َْتتَ ن ً
اج َع ْل م ْن َف ْوقَ ن ً
اري ن ً
َيمينَ ن ً
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2٣٣

ِ
ِ
ِ
ِ
ُورا» أخرجه مسلم( ).
ُورا ،ال َّل ُه َّم َو َأ ْعظ ْم ِِل ن ً
ُوراَ ،وم ْن َخ ْل فَ ن ً
َأ َمامَ ن ً
اللهم يا بر يا رحيم ،يا غني يا كريم ،يا من يسمع كًلمنا ،ويرى مكاننا ،ويعلم رسنا
ونجوانا ،وال خيفى عليه يشء من أمرنا ،نسألك أن تكفينا بحًللك عن حرامك،
وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك ،أنت ولينا؛ فاغفر لنا ،وارمحنا يا أرحم
الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

( ) أخرجه مسلم برهم (.)763
1

2٣4

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرؤوف

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الرؤوف

اهلل  هو الرب الرؤوف احلق بعباده ،فال أحد أرأف منه ،هو الرؤوف الرحيم الذي
يرى عجز العباد وضعفهم وتقصريهم ،فريمحهم ويضاعف أجورهم ،ويرى جرأهتم
عىل املعايص فال يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر ،بل يمهلهم ،ويبسط هلم نعمه؛ لعلهم
يشكرونه ويتوبون إليه( :
) [البقرة.]143/
وهو سبحانه الرؤو ف الذي يفرح بتوبة التائبني أشد الفرح ،ولشدة حبه لعباده الذين
عصوه يرغبهم يف التوبة إليه ،ويذكّ رهم بأنه الغفور الرحيم ،كام قال سبحانه وتعاىل:
(
)[املائدة.]74- 73/
أمرا جاز ًما بالتوبة
هو سبحانه الرؤوف الرحيم الذي لشدة رأفته ورمحته بعباده يأمرهم ً
من كل ذنب يف كل وقت؛ ألنه يريد هلم اخلري والفالح ،ويعلم عظمة ذنوهبم ،وشدة
)[النور.]31/
عقوبتها( :
هو سبحانه الرؤوف بجميع اخللق بام يرس هلم من أنواع األرزاق ،وفتح هلم سبل املعاش
يف هذه احلياة يف كل زمان ،ويف كل مكان ،مؤمنهم وكافرهم ،وبرهم وفاجرهم ،كام قال
سبحانه( :
)[النحل.]13/
وقال ( :
)[البقرة.]22- 21/
واسم اهلل الرؤوف جل جالله و رد يف القرآن الكريم عرش مرات ،منها :قوله سبحانه:
(
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)[احلرش.]10/
والرأفة أبلغ من الرمحة ،فهي أرقها وأشدها ،والرمحة تقتيض إيصال النعم عمو ًما ،ولكن
قد يصاحبها أمل ٌ وكراهة ،كرشب الدواء املر رجاء الشفاء.
ِ
وأما الرأفة فتقتيض إيصال النعم صافي ًة من األمل والكدر والكراهة ،فهي مسعدة
)[البقرة.]143/
لإلنسان من مجيع الوجوه( :
عمت رأفته مجيع خلقه ،والرؤوف اسم اهلل  ،والصفة املشتقة منه
والرؤوف سبحانه ّ
الرأفة ،وهي صفة فعلية للرب جل جالله ،عامة جلميع اخللق ،والرأفة أخص من
الرمحة.
وقد اقرتن اسم اهلل الرؤوف مع اسمه الرحيم ثامن مرات ،منها قوله سبحانه( :
)[البقرة.]143/
)[احلديد.]9/
وقوله( :
ورس ذلك واهلل أعلم الداللة عىل أن رأفة اهلل سبحانه بعباده من أعظم موجبات رمحته،
صالحا هلم يف دينهم ودنياهم وأخراهم.
ومن جالل رأفة اهلل بعباده أن يف رأفته هبم
ً
 ويطهر ذلك من وجوه:
األول :أن الرؤوف سبحانه قد ّ
ورهبهم ،ووعدهم وأوعدهم
حذر عباده ،ور ّغبهمّ ،
رأف ًة هبم ،ومراعا ًة ملصاحلهم ،كام قال سبحانه( :
)[آل عمران.]30/
الثاين :أن الرؤوف سبحانه لكامل رمحته بعباده أرسل الرسل إليهم ،وأنزل الكتب؛
ليخرج الناس من ظلامت اجلهل والكفر واملعايص إىل نور العلم واإليامن والطاعات:
(
) [احلديد.]9/
الثالث :أن اهلل  من جالل رمحته ورأفته بعباده املذنبني يمسك السامء أن تقع عىل
األرض ،كام قال سبحانه( :
)[احلج.]65/
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الرابع :ومن رأفته سبحانه بعباده أنه يضاعف هلم األجور ،وال يضيع عنده عمل عامل
)
مهام قل( :
[البقرة.]143/
اخلامس :ومن رأفة اهلل سبحانه بعباده إمهاله الكفار والعصاة ،فلم يعاجلهم بالعقوبة
وهو القادر ،بل أمهلهم ،وأسبغ عليهم نعمه ،وهم يؤذونه ،ويؤذون أولياءه ،ومن كامل
رأفته أن فتح هلم أبواب التوبة إليه وقبلها منهم( :
)[النحل.]47- 45/
السادس :ومن رأفته سبحانه بعباده أن سخر هلم ما يف الساموات وما يف األرض؛
ليذكروا عظيم إنعامه ،ويؤمنوا به ،وحيبوه ،ويعظموه ،ويوحدوه ،ويكربوه( :
)[لقامن.]20/
وسخر هلم الرؤو ف سبحانه من وسائل النقل القديمة واحلديثة ما يسهل حياهتم ،كام
)
قال سبحانه( :
[النحل.]8/
وقال سبحانه( :
)[النحل.]7-5/
السابع :ومن رأفة الرؤوف بعباده أنه اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم ،وهم خالص
ملكه؛ لريغبهم يف العمل الصالح الذي نفعه عائد عليهم(:
)[التوبة.]111/
ويثني عىل من باع نفسه هلل( :
)[البقرة.]207/
الثامن :ومن جالل رأفته بعباده أنه جييب دعاء أوليائه ،ودعاء كل من دعاه ،كام قال
سبحانه( :
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وقال (:

)[احلرش.]10/

)[غافر.]60/

التاسع :ومن رمحته سبحانه بعباده أن رشع هلم احلدود الزاجرة عن الكبائر والفواحش
)[النور.]20/
واملعايص( :
العارش :ومن جالل رمحة اهلل ورأفته بعباده أنه كلفهم بام يطيقون ،ومل حيملهم ما ال
يطيقون ،بل محلهم أقل مما يطيقون ،وأوجب فرائضه يف حال القوة ،وخ ّففها يف حال
)
الضعف( :
[البقرة.]286/
وقال ( :
)[النساء.]101/
وكل ما يف الكون ،وكل ما يف العامل العلوي والعامل السفيل ،من املخلوقات والترصيف
والتدبري؛ كله من آثار رمحته ورأفته ولطفه بعباده.
ً
موصوال باهلل،
احلادي عرش:ومن رأفة اهلل بعباده أن يبتليهم باملصائب؛ ليظل العبد
يذكره وحيمده ويستغفره كلام رأى هذا البالء فيه أو يف غريه(:
)[التغابن.]11/
(
) [التوبة.]51/
الثاين عرش:ومن رأفة اهلل بعباده ْ
أن بني هلم طرق اخلري والفالح ،ويرس هلم سبلها،
ّ
وحذ رهم من سبل الغي والفساد؛ ليسلموا من
ور ّغبهم فيها ،وأثاهبم عليها،
العقوبات:
[احلديد.]9 :

الثالث عرش :ومن رأفة اهلل بالناس ما فتح هلم من أبواب الرزق املختلفة يف األرض
)
كلها( :
[امللك.]15/
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يرس هلم من
الرابع عرش:ومن رأفة اهلل  ورمحته بالناس يف هذا الزمان خاصة ما ّ
املراكب املرحية اجلميلة؛ كالسيارات ،والقطارات ،والطائرات ،والسفن ،ووسائل
االتصاالت املختلفة ،وفنون الزراعة والصناعة وغريها؛ مما سهل هلم سبل العيش ،فلله
)
احلمد واملنة( :
[النحل.]8/
فهو سبحانه الذي خلق اإلنسان ،وخلق فيه العقل ،وخلق املادة التي تُصنع منها هذه
املصنوعات ،وهدى اإلنسان إىل كيفية صناعتها( :
)[النحل.]53/
فسبحان امللك الرؤوف الرحيم الذي عم برأفته عموم خلقه يف الدنيا ،وخص هبا
أولياءه يف اآلخرة ،وأرسل إىل خلقه يف هذه الدنيا الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وخص
هذه األمة بأفضل رسله الذي مجع حماسن األخالق ،وأنزل عليه أحسن كتاب ،ورشع
له وألمته أحسن دين(:
)[التوبة.]128/
فام أعظم إشفاقه  عىل الكفار الذين أعرضوا عن دين اهلل ،وما أشد رأفته ورمحته
)[األنبياء.]107/
باملؤمنني واخللق أمجعني( :
رحيم بعباده املؤمنني ،أدخلهم يف رمحته ويف دينه ،وأعاهنم عىل طاعته،
رؤوف
ٌ
واهلل 
ٌ
وهو الكريم الذي يضاعف أجورهم ،ويغفر ذنوهبم ،ويتجاوز عن سيئاهتم
وتقصريهم( :
)[النساء.]40/
[النساء.]١١0 :

فسبحان ربنا امللك احلق الذي أنزل عىل عباده احلق؛ ليخرج الناس من ظلامت الكفر
والرشك إىل نور التوحيد واإليامن والتقوى( :
)[احلديد.]9/
واعلم أن رأفة اهلل باخللق ظاهرة يف كل تدبري وترصيف ،والرأفة هي شدة الرمحة ،بل
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هي هناية الرمحة ،فلكامل رأفة اهلل باإلنسان يسوق إليه كل ما ينفعه ،ويشفق عليه من كل
)
مكروه حيل به ،ويدفع عنه السوء الذي يرضه( :
[البقرة.]143/
فالرأفة بالعبد قبل أن يقع املكروه ،والرمحة بعد أن يقع املكروه.
ومن رأفته سبحانه أنه حيمل العبد عىل التوبة قبل أن يقع يف املعصية ،فإذا وقع يف
املعصية رفع عنه العقاب برمحته ،فالرأفة فيها معنى الوقاية ،والرمحة فيها معنى العالج.
فسبحان اهلل! ما أعظم وأوسع رمحته ورأفته بعباده! وسبحان من رأفته بعباده أن
يصوهنم ع ن موجبات عقوبته ،ويرحم من أذنب منهم بالعفو عنهم واملغفرة هلم!
)
(
[البقرة.]243/
هو سبحانه الرؤوف الرحيم الودود الذي بآياته وخملوقاته يدل الناس عليه ،وبنعمه
وإحسانه وإكرامه جير الناس للثناء عليه ،وبالفتن واملصائب يرجعهم إليه( :
)[الرعد.]2/
واعلم أن املصائب والشدائد كلها عيص بيد اهلل يؤدب هبا النفوس ،ويسوق هبا الناس
إليه ليتوبوا إليه ،فاخلوف يدفع اإلنسان إىل ربه ،والشدائد واملحن تسوقه إىل بابه ،فمن
)[غافر.]13/
تاب نجا ،ومن أعرض هلك( :
)
(
[األعراف.]94/
هو سبحانه الرؤف الرحيم الذي يسوق عباده إليه باملصائب واملكاره ،ليعودوا
إليه(:
) [األنعام.]45-43/
فسبح ان الرؤوف الرحيم الذي يتفضل عىل عباده بكل نعمة ،ويسرت ما يرى من
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العيوب ،ويعفو عام سرت من الذنوب( :
)[الشورى.]25/
واعلم رمحك اهلل أن اهلل رؤوف بالعباد ،يصرب عىل من كفر به وعصاه ،وال يعاجله
بالعقوبة؛ لعله يتوب إليه( :
)[النساء.]110/
وما عمل عامل بمعصية اهلل إال استأذن سقفه من السامء أن يسقط عليه ،واستأذن
موضعه من األرض أن خيسف به ،ولكن الرؤوف الرحيم يمهله؛ لعله يتذكر ،وينيب،
ويتوب إىل ربه( :
)[النحل.]47- 45/
فسبحان امللك الرؤوف الرحيم الذي برأفته ورمحته جعل عبده املذنب أوا ًبا إليه،
متوج ًعا من ذنوبه ،وبرأفته ورمحته أوجع قلبه بمعصيته ،وأحزن نفسه عىل إتياهنا اإلثم
مع علمه بام كتبه عليه يف اللوح املحفوظ ،وعلمه بضعفه وما يقاسيه منه ،وما ينازعه من
الشهو ات والشبهات عن طاعة ربه ومواله الكريم(:
)[غافر.]61/
ويرحم
موضع للرأفة والرمحة ،وأن ُيش َفق حلاله،
فالعبد بني هذه النوازع والفتن والغفلة
َ
ٌ
)
من أجلها من ربه الرؤوف الرمحن الرحيم(:
[البقرة.]143/
فال إله إال اهلل! ما أعظم رمحة اهلل بخلقه! وما أعظم رأفته هبم! وما أعظم إحسانه إليهم!
(
)[األنعام.]54/
أفال يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم الذي نعمه عليه كثرية متوالية،
مكب عىل إجرامه ،ومبارز لربه اجلبار السميع البصري بمعاصيه؟ (
وهو
ٌّ
)[امللك.]18- 16/
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رؤوف رحيمَ ،ج َبل اخللق عىل الرأفة والرمحة ،حتى القايس منهم.
ٌ
واهلل سبحانه
واألنبياء والرسل أشد الناس ً
رأفة ورمح ًة باخللق ،وحممد  أرأف اخللق باخللق ،وأرحم
اخللق باخللق( :
)[التوبة.]128/
واهلل سبحانه رؤوف بالعباد ،خلقهم ،وخلق فيهم حب احلق واخلري والفضائل ،وخلق
فيهم بغض الباطل والرش واملساوئ:
[الروم.]30 :

فسبحان الرؤوف يف رمحته ،الرحيم يف رأفته ،الرؤوف الذي يفرج كل كرب ،وييرس كل
)
عسري ،ويعايف بعد البالء ويعطي بعد املنع( :
[البقرة.]143/
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التعبد هلل عز وجل باسمه الرؤوف

األول :اإليامن بأن اهلل وحده له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
واملثل األعىل ،فمن سار إىل اهلل  باسم من أسامئه احلسنى وصل إليه ،ومن تعلق بصفة
من صفاته العىل أخذت بيده حتى تدخله عليه ،بكامل احلب والتعظيم والذل له ،فحياة
القلوب بمعرفته وحمبته وتعظيمه ،وحياة اجلوارح بالتقرب إليه بعبادته بام رشع ،وحياة
الل سان بدوام ذكره وشكره ،والثناء عليه ،والدعوة إليه(:
)[األنفال.]4-2 :
ومعرفة اهلل  وب أسامئه وصفاته وأفعاله أعظم روافد اإليامن ،وأعظم السبل لزيادة
اإليامن وذوق حالوته ،وأيرس الطرق للوص ول إىل حقيقة التوحيد ،وصدق
العبودية(:
)[حممد.]19/
وأحب عباد اهلل إليه وأكرمهم عليه أهل هذه املعرفة؛ ألهنم يف رياض معرفته حارضون،
وإىل جالله ومجاله ناظرون ،وبأوامره امللكية الرشعية يعملون.
إن نظروا إىل صفات جالله هابوه ،وإن نظ روا إىل صفات مجاله أحبوه ،وإن نظروا إىل
شدة نقمته خافوه ،وإن نظروا إىل سعة رمحته رجوه وأنابوا إليه:

[احلرش.]24 – 22 :

الثاين :عبادة اهلل بام تقتضيه أسامؤه احلسنى ،وصفاته العىل.
فمن أيقن أن اهلل هو األول؛ فوض األمور كلها إليه ،وتوكل عليه وحده ،ومل يلتفت إىل
[التغابن.]١3 :
غريه:
ومن أيقن أن اهلل هو اآلخر؛ أيقن أن األمور كلها أوهلا وآخرها بدأت منه ،وترجع إليه،
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ٍ
ألحد سواه:
فلم يلتفت
ومن أيقن أن اهلل هو الظاهر؛ قصده وصمد إليه يف مجيع حوائجه:
[النجم.]42 :

[غافر.]65 :

ومن أيقن أن اهلل هو الباطن؛ علم قربه منه واستحيا منه لكثرة نعم اهلل عليه ،وكثرة
معصيته له ،وأحبه وخاف منه ورجاه؛ ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل(:
)[احلديد.]3/
ً
وسؤاال،
وذكرا
وتفكرا ،ويقينًا وتعبدً ا،
فكرا
ً
ً
وهكذا التعبد هلل يف بقية أسامء اهلل احلسنى ً
ومحدً ا وثنا ًء وتوبة
واستغفارا(:
ً
ﰜ)[الطالق.]12/
فإذا عرفتم ذلك؛ آمنتم باهلل ،ووحدمتوه ،وكربمتوه ،وعظتموه ،وأحببتموه ،ومحدمتوه،
وذكرمتوه.
الثالث :االتص اف بموجب تلك األسامء والصفات هلل جل جالله.
فاهلل سبحانه حيب أسامءه وصفاته ،وحيب أن يتصف اإلنسان بموجبها عىل شاكلة
العبودية ،فاهلل شكور حيب الشاكرين ،تواب حيب التوابني ،واهلل عفو حيب العافني ،وهو
رمحن حيب الرمحاء ،مؤمن حيب أهل اإليامن ،حمسن حيب املحسنني ،وهكذا يف باقية
األسامء.
وما كان من أسامء اهلل وصفاته ً
نقصا يف حق املخلوق؛ فال جيوز االتصاف
كامال يف حقه ً
بموجبه؛ ألنه خمتص باهلل ،كاسم اهلل اجلبار ،واملتكرب ،وأمثاهلام(:
)
[األعراف.]180/
فاعلم رمحك اهلل ووفقك ملا يرضيه أن اهلل رؤوف بالعباد ،وأنه ال يوجب لك رمحته
ورأفته عىل الكامل إال بالعلم به ،والتطهر له ،والعمل بام حيبه ويرضاه ،وعىل قدر اتقائك
يف التعبد له بمقتىض أسامئه وصفاته ،عىل طريقة رسوله ؛ يكون قربك منه(:
) [حممد.]19/
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وعىل قدر قربك منه تك ون عنايته بك ،وعطفه عليك ،ولطفه ورمحته بك(:
)[العنكبوت.]69/
فاذكر ربك يذكرك ،واعبده بمقتىض أسامئه وصفاته حيبك ،وكن له يكن لك ،والبس له
لباس اإليامن والتقوى؛ تظفر بكل ما حتب وترىض يف الدنيا واآلخرة(:
)[األحزاب.]43-41/
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  :يقول اهلل َ « :أنَا ِعنْدَ َظ ِّن َعبْ ِدي ِِبَ ،و َأنَا
َل؛ َذكَر ُت ُه ِِف م َ ٍ
م َع ُه إِ َذا َذكَر ِينَ ،فإِ ْن َذكَر ِين ِِف َن ْف ِس ِه؛ َذكَرت ُُه ِِف َن ْف ِِسَ ،وإِ ْن َذكَر ِين ِِف م َ ٍ
َل َخ ْ ٍي
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت إِلَ ْيه َبا ًعا،
ت إِلَيْه ذ َرا ًعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ ََّل ذ َرا ًعا؛ َت َق َّر ْب ُ
من ُْه ْمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ ََّل بِش ْ ٍْب؛ َت َق َّر ْب ُ
َوإِ ْن َأت ِ
َاين َي ْم ِِش؛ َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َولَ ًة» متفق عليه(.)1
واعلم أهيا العبد أنه كام َم َّن اهلل عليك بنعمه الظاهرة والباطنة؛ فيجب عليك أن تكون
رحيام ،فتدهلم عىل كل خري ،وحتسن إليهم بالقول والفعل ،وتدفع عنهم
بالناس رؤو ًفا
ً
ما يرضهم(:
)[احلديد.]7/
وأن تكون قدوة للناس يف كل ما ينفع الناس(:
)

[آل عمران.]134-133/
وكن رؤو ًفا بالعباد؛ يرأف بك رب العباد ،وليكن حظك من هذا االسم الكريم الرأفة
والرمحة باخللق(:
)[التوبة.]128/
واعلم أن اهلل لعظيم رمحته ورأفته بعباده ال يعذب إال من أبى عليه ،وكفر به ،وأرشك
به ،وأعرض عنه ،وعمل بام يسخطه ،وأرص عىل ذلك:

1
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[الطالق.]١0 – 8 :

فاحذر أن تعصيه بنعمه ،وجتاهره بالفواحش واملنكرات وهو يراك ،فإن ه غفور رحيم،
وأخذه أليم شديد(:
ﰀ)[احلجر.]50-94/
واعلم أن من رمحة اهلل بعباده ورأفته هبم أنه يذودهم عن مراتع اهللكات ،ويمنعهم من
موارد الشهوات ،وحيميهم من جمالس الغفالت ،فمتى أصاهبم نصيبهم من كتاب سبق
يف القدر؛ أقال عثرهتم ،ونبههم من ِس نة غفالهتم؛ فانتبه لنفسك ،واعلم أن كل يشء
)
بقدر(:
[القمر.]50-49/
فتب إىل ربك واستغفره؛ ْ
تنل بره وإحسانه(:
)[األعراف.]201/
واهلل جل جالله حكيم عليم ،ربام رأف بعباده ورمحهم بام يكون يف الظاهر من القبض
عنهم ،واملنع هلم ،ونحو ذلك مما يشغلهم عنه ،وينسيهم إياه ،من كثرة األموال واألوالد
التي تشغل املخلوق عن اخلالق ،إال من عصم اهلل(:
)[املؤمنون.]56-55/
هلذا فالواجب علينا حتى نعبد اهلل بام يليق بجالله أن نعلم أن اهلل وحده له األسامء
ا حلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل(:
)[طه.]8/
وأن نعلم أن ال رؤوف عىل اإلطالق ،وال رحيم عىل اإلطالق ،وال قوي عىل اإلطالق،
وال كريم عىل اإلطالق ،إال اهلل وحده ال رشيك له( :
)
[اإلخالص.]4- 1/
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يتصل بالرؤوف ،ويرأف بنفسه كام رأف اهلل هبا،
ويرأف بالناس ومجيع اخللق:
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[األعراف.]١80 :

والرأفة بالنفس :أن تسلك هبا سبل النجاة ،وتقيها موارد اهلالك(:
[الشمس.]10-7/
(

)

)[التحريم.]6/
والرأفة بالناس :أن حتب هلم ما حتب لنفسك ،وحتسن إليهم بالقول والفعل ،وتأمرهم
وترغبهم بام ينفعهم ،وحتذرهم مما يرضهم(:
)[فصلت.]33/
(
)[آل عمران.]104/
والعبد إذا عرف ربه باسمه الرؤوف؛ أحبه ،وآمن به ،وأخلص العبادة له وحده ال
رشيك له؛ ملا يراه من آثار رأفته ورمحته التي وسعت كل يشء ،وملا يراه من عظمة ملكه
وسلطانه ،ومجيل أسامئه وصفاته وأفعاله:

[الطالق.]١2 :

وقال :

[لقامن.]20 :

وهذه املعرفة تثمر للعبد املسارعة إ ىل مرضاة اهلل ورسوله ،والدعوة إىل توحيده ،واجلهاد
يف سبيله ،وفعل كل ما حيبه اهلل ويرضاه:

[آل عمران.]١34 – ١33 :

وبقدر املعرفة تكون املحبة هلل ،وبقدر املحبة تكون قوة العبادة( :
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)

[األنبياء.]90/
يا عبد الرؤوف كن رؤوف ًا بالعباد كلهم ،وخذ حظك من هذا االسم الكريم بام تستطيع.
ادع الناس إىل اهلل ،وعلم جاهلهم ،وأحسن إليهم ،ليحبوا رهبم ،ويعبدوه عىل بصرية.
وصل من قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليه،
حيبك اهلل ،وحيبك الناس ،وتكون سبب ًا هلداية الناس:

[فصلت.]36 – 33 :

وكلام حقق املسلم معاين العبودية هلل حمبة وخو ًفا ورجا ًء؛ كانت رمحة اهلل به أعظم،
وعنايته به أكثر ،ورأفته به أكرب(:
)[العنكبوت.]69/
فسبحان ربنا العظيم الرؤوف الرحيم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة! واملثل األعىل ،سبحانه ما أحكمه يف تدبريه! فكم من عبد فقري يرمحه
اخللق مما به من الفاقة والرضاء ،وهو بغاية الرمحة تغبطه املالئكة يف حالته ،وأبناء جنسه
[البقرة.]١43 :
عنه غافلون:
ومن هداه إىل معرفته فقد أدخل جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة(:

(

)[يونس.]32- 31/
)[احلرش.]10/

[آل عمران.]8 :

«ال َّل ُه َّم إِ ِّين َظ َل ْم ُت َن ْف ِِس ُظ ْل ًًم كَثِ ًياَ ،و ََل َيغ ِْف ُر ُّ
ْت؛ َفاغ ِْف ْر َِل َمغ ِْف َر ًة ِم ْن
ُوب إِ ََّل َأن َ
الذن َ
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ْت الْ َغ ُفور ِ
ِ ِ
َحنِي إِن َ
يم» متفق عليه(.)1
َّك َأن َ
عنْد َكَ ،و ْار َ ْ
الرح ُ
ُ َّ
اللهم إنا نسألك أن تدخلنا يف رمحتك ،وتقيض أعامرنا يف طاعتك ،وتشغل ألسنتنا
بذكرك ،وتستعمل جوارحنا يف عبادتك ،يا رؤو ًفا بالعباد.
اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك ،وحسن الظن بك ،ودوام ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك يا أرحم الرامحني.
يا رؤو ًفا بالعباد ،كم أنزلت من رزق! وكم هديت من ضال! وكم علمت من جاهل!
وكم شفيت من مريض! وكم فرجت من كربة!.
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم أنت الرؤوف الذي هديت إليك القلوب بحسن أسامئك وصفاتك ،ومجيل
أفعالك ،وأنت الرحيم الذي وسعت رمحتك املطيع واملخالف ،ارزقنا حسن الرأفة
بأنفسنا ،وحسن الرأفة بخلقك يا رؤوف يا رحيم.
اللهم حبب إلينا العطف عىل كافة اخللق ،حتى نحب اهلدى للكافرين ،ونتمنى التوبة
للعاصني ،ونستغفر للمسيئني ،ويطلب السعة للمحتاجني ،وينال قس ًطا من مرياث سيد
املرسلني ،إنك أنت الرؤوف الرحيم.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب الرابع عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 - 70اسم اهلل القريب.

 - 75اسم اهلل الشهيد.

التعبد هلل عز وجل باسمه القريب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الشهيد.

التعبد هلل عز وجل باسمه املجيب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الواسع.

التعبد هلل عز وجل باسمه املستعان.

التعبد هلل عز وجل باسمه املحيط.

 - 73اسم اهلل التواب.

 -79- 78اسم اهلل احلسيب ..احلاسب.

 - 71اسم اهلل املجيب.

 - 72اسم اهلل املستعان.

 - 76اسم اهلل الواسع.

 - 77اسم اهلل املحيط.

التعبد هلل عز وجل باسمه التواب.

التعبد هلل عز وجل باسمه احلسيب ..احلاسب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الرقيب.

التعبد هلل عز وجل باسمه املقيت.

 - 74اسم اهلل الرقيب.

 - 80اسم اهلل املقيت.

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

القريب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القريب

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واأل فعال الكربى ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض:

 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:

[طه.]٨ :

األول :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته :مثل :اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد ،احلق،
احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،وأمثاهلا من األسامء احلسنى.

الثاين :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة :مثل :امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار،
القادر ،القوي ،املقدم ،واملؤخر ،وأمثاهلا من أسامء اهلل احلسنى.

الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد :مثل :اخلالق ،البار ،،املصور،
الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب ،املقيت ،وأمثاهلا.

الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة :مثل :السميع ،البصري ،العليم ،اخلبري،
الرقيب ،القريب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط ،وأمثاهلا.

اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة :مثل :الرب ،الرمحن ،الرحيم،
الرؤوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود ،الويل ،النصري ،املجيب ،العفو ،الغفور،

التواب ،وأمثاهلا.

السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان :مثل :اهلادي ،املبني ،الوكيل ،الكفيل،

وأمثاهلا من أسامء اهلل احلسنى.

ومجيع أسامء اهلل احلسنى وا حدة يف الداللة عىل الذات ،متعددة املعاين والصفات:
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[احلرش.]24– 22 :

ومن أسامء اهلل احلسنى القريب جل جالله ،فاهلل  هو القريب احلق من مجيع خلقه،
وهو أقرب إىل املخلوق من نفسه ومن جمرى الروح فيه ،كام قال سبحانه(:
)[املجادلة.]7/

هو سبحانه القر يب البصري الذي يرى مجيع خملوقاته يف السموات واألرض ،القريب
السميع الذي يسمع دعاء من دعاه ،وجييب دعوة الداعي إذا دعاه ،القريب من كل
متكلم ،الذي يسمع كل ما ينطق به ،ويعلم ما يف قلبه قبل أن ينطق به ،ال إله إال هو

وحده ال رشيك له ،الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف ملكه العظيم:

[يونس.]٦١ :

وهو سبحانه القريب اللطيف الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء ،عىل الصخرة

الصامء ،يف الليلة الظلامء:

[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

ال إله غريه ،وال رب سواه ،وال هادي إال هو(:
[سبأ.]50-49/

)

 وقرب اهلل  من خلقه نوعان:

األول :قرب عام من كل خملوق يف ملكوته بعلمه به ،ومشاهدته له ،وإحاطته به،

ومراقبته له ،وقربه منه ،فال خيفى عليه مثقال ذرة من كل خملوق يف السامء
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)

واألرض(:
[ق.]16/

أحاط سبحانه بكل يشء سمع ًا وبرص ًا ،وقدرة وعلام(:
) [الطالق.]12/

الثاين :قرب خاص من عابديه ،وسائليه ،وجميبيه ،وهؤالء هم املؤمنون به ،ومن آثاره:
)

لطفه بعبده ،وعنايته به ،وإجابة دعوته(:

[األعراف.]56/

وهو سبحانه القريب املجيب لكل م ن دعاه ،من كانوا ،وأينام كانوا ،وعىل أي حال
كانوا ،متى ما وحدوه وتوجهوا إليه(:

)[البقرة.]186/

وهو سبحانه القريب املجيب ملن أخلص له العبادة ،ورغب إليه يف التوبة:
[طه.]٨2 :

وهو سبحانه العيل األعىل الذي استوى عىل عرشه املحيط بكل ذرة يف ملكه ،القريب
من كل خملوق يف ملكوته(:

)[يونس.]61/

فسبحان امللك احلق ،العزيز اجلبار ،الغني الكريم ،الذي ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا؛

إكرا ًما ألهل طاعته ،وحبًّا هلم ،وحتننًا إليهم ،ورمحة هبم(:

)[احلديد.]9/
ٍ
الس َام ِء
وعن أيب هريرة  قال ،قال رسول اهلل َ «:ين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َب َار َك َو َت َع َاىل ك َُّل َل ْي َلة إِ َىل َّ
ولَ :م ْن َيدْ ُع ِ
وين َفأَ ْست ِ
ني َي ْب َقى ُث ُل ُث ال َّل ْي ِل ْاْل ِخ ُر َي ُق ُ
يب لَ ُه؟ َم ْن َي ْسأَلُنِي َف ُأ ْعطِ َي ُه؟
الدُّ ْن َيا ِح َ
َج َ
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متفق عليه( ).
َم ْن َي ْستَغ ِْف ُر ِين َفأَغ ِْف َر لَ ُه؟» ٌ

وقد ورد اسم اهلل القريب يف القرآن الكريم ثالث مرات منها :قوله سبحانه(:
)[البقرة.]186/

َّاسْ ،ار َب ُعوا َع ََل
ويف السنة :عن أيب موسى األشعري  أن النبي قالَ «:يا َأ ُّ َُّيا الن ُ
ِ
ِ
يبَ ،ت َب َار َك ْاس ُم ُه
َأ ْن ُف ِسك ُْم؛ َفإِ َّنك ُْم ََل تَدْ ُع َ
يع َق ِر ٌ
ون َأ َص َّم َو ََل غَ ائ ًبا؛ إِ َّن ُه َم َعك ُْم ،إِ َّن ُه َسم ٌ
َو َت َع َاىل َجدُّ ُه»متفق عليه( ).

وقد اقرتن اسم اهلل املجيب مع اسمه القريب يف القرآن مرة واحدة ،كام قال سبحانه يف

سورة هود(:

)[هود.]61/

ورس ذلك واهلل أعلم؛ أن اهلل فطر القلوب عىل علوه فوق خلقه ،فبني سبحانه أنه مع
علوه عىل خلقه فإنه قريب يسمع كالمهم ،وجييب دعاءهم ،ألنه قريب يف علوهٍ ،
عال

يف قربه:

[الشورى.]١١ :

واقرتن اسم اهلل القريب مع السميع يف القرآن مرة واحدة يف قوله سبحانه يف سورة

سبأ(:

)[سبأ.]50/

ورس ذلك بيان أن اهلل مع علوه عىل خلقه فإنه قريب يسمع كالمهم ،ودعاءهم،
وشكواهم؛ ألنه أقرب إىل كل ٍ
أحد من نفسه:
[امللك.]١4 – ١3 :

فسبحان ربنا العظيم القريب ،الغني عن مجيع خملوقاته ،الذي استوى عىل عرشه فوق
ِ
راحلته إليه.
خلقه ،وهو القريب من مجيع خلقه ،وهو أقرب لإلنسان من عنق

ِ
ِ
أقرب إىل أحدكم من
يب ،إن الذي تدعونه
ُ
يع َق ِر ٌ
قال الرسول « :إِ َّن الَّذي تَدْ ُعو َن ُه َسم ٌ
نق ِ
ُع ِ
راحلتِه» متفق عليه( ).
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )1145واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2992واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2704
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)7386ومسلم برقم ( )2704واللفظ له.
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ومن جالل القريب سبحانه أنه لقربه كأنك تراه بأسامئه وصفاته وأفعاله يفعل ما يشاء،

وحيكم ما يريد ،ويسمع ويرى ،وهو العيل األعىل الذي عىل العرش استوى ،وال خيفى

عليه يشء يف األرض وال يف السامء:

[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

وأعظم مقامات الدين هي اإلحسان ،ومقامات الدين هي :اإلسالم ،ثم اإليامن ،ثم

اإلحسان.

هلل كَأَن َ
َّك ت ََرا ُهَ ،فإِ ْن ََل ْ َت ُك ْن ت ََرا ُه َفإِن َُّه َي َراك»
أن َت ْعبُدَ ا َ
واإلحسان كام قال الرسول ْ «:
متفق عليه( ).

واهلل سبحانه قريب بعلمه ،وسمعه ،وبرصه ،وإحاطته بجميع خملوقاته ،وقريب من
عابديه وسائليه قرب خاصٌّ ،
كل حسب خشوعه وتقواه(:
)[األعراف.]56/

هو سبحانه القريب املحيط بكل ذرة  ،وال حييط به حميط:
[الطالق.]١2 :

وقد ورد اسم اهلل القريب مفر ًدا ،ومقرتنًا بغريه ،فاملفرد كام قال سبحانه(:
)[البقرة.]186/

وورد مقرتنًا مر ًة بالسميع ،ومر ًة باملجيب ،كام تقدم.

واهلل سبحانه هو القريب من خلقه ،وهو فوق عرشه  ،فإن أسامءه جل جالله مطلقة ،ال

أول هلا وال آخر ،وال بداية وال هنايةفهو احلي الذي ال أول حلياته وال آخر ،وال بداية
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )50واللفظ له ،ومسلم برقم (.)8
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وال هناية:

[غافر.]٦5 :

وهو العليم بكل يشء ،وعلمه ال أول له وال آخر ،وال بداية له وال هناية:
[األنعام.]١٠١ :

وهو البصري بكل يشء ،السمع لكل يشء ،القريب من كل يشء ،وهو عىل عرشه
)[الشورى.]11/

العظيم(:

هو سبحانه القريب الذي ال خيفى عليه يشء ،وال حيجبه ظاهر عن باطن ،وال حيجبه

أرضا ،وال جبل ما يف وعره ،وال
باطن عن ظاهر ،وال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
بحر ما يف قعره ،الغيب عنده شهادة ،والرس عنده عالنية(:

[السجدة.]7- 6/

)

ومن هذه أسامؤه وصفاته وأفعاله هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك

له(:

)[األنعام.]102/

واعلم رمحك اهلل؛ أن من أنار اهلل قلبه بالتوحيد واإليامن ،وأزال احلجب عن برصه
وبصريته؛ سام بقلبه وعقله إىل امللكوت العظيم ،فرأى صمود املخلوقات يف العامل
العلوي والعامل السفيل إىل رهبا ،وسمع املخلوقات كلها هلا زجل بالتسبيح والتقديس،

وأصوات ختطب بالتوحيد والتكبري والتمجيد:
[اإلرساء.]44 :

وشاهد استسالم امللك وامللكوت لذي العزة والكربياء ،وامللكوت واجلربوت(:
25٨

)[النحل.]50- 48/

واعلم أنه عىل قدر القرب من اهلادي سبحانه ،وصدق االفتقار إىل الغني ،وذل
االنكسار بني يدي امللك؛ يكون قدر العطاء ،وحسن الثناء(:
)[النحل.]97/

فال إله إال اهلل! من صعد بقلبه ،ونظر يف امللك وامللكوت؛ رأى َملِكًا كبري ًا ،ورأى ُم ْلكً ا
حكيام َ ،
كثريا يراه البرص ،وتشهد به
وخل ًقا
وتدبريا
عظيام ،وصن ًعا بدي ًعا،
ً
ً
ً

البصائر(:
(

)[ق.]8- 6/

)

[يونس.]101/
(

)[يونس.]32- 31/

[الغاشية.]2٦ – ١7 :

فكي ف لو وصل هذا العبد بلبه إىل من ليس دونه مقصد ،وال وراءه منتهى وصعد إىل
احلق من أسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،ورأى املحيط بكل حميط ،اخلالق لكل خملوق ،القاهر

لكل قاهر ،القادر عىل كل قادر ،الرازق لكل مرزوق .
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هو سبحانه امللك احلق املبني ،والرب العيل العظيم ،والغني القوي العزيز ،والعفو
الغفور الرحيم ،واحلي القيوم الكريم ،والكبري اجلبار املتكرب ،الذي له مجيع األسامء

احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل(:

)[احلرش.]24- 22/

وكلام قربت أهيا املؤمن من ربك؛ قويت دالئل الدا ِّلني عليه ،وكثرت إشارات املشريين

إليه(:

) [األنعام.]19/

فام أعظم كرامة من وصل إىل ربه العظيم ،وانتهى إليه ،وشاهده بأسامئه احلسنى،
وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،ورآه يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،فعبده بموجب هذا
)[النجم.]42/

العلم ،وبموجب هذه الرؤية!(

هو سبحانه الرب اخلالق القريب الرقيب الذي ال خيفى عليه يشء(:
)[األنعام.]103- 102/

هو الرب الذي خيلق ويرزق ،ويكرم وهيني ،ويأمر وينهى ،وحييي ويميت ،ويعطي

ويمنع ،ويعز ويذل.

أترى هذا العبد املكرم الذي َم َّن اهلل عليه بمعرفة أسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،ومعرفة
عظمة ملكه وسلطانه ،ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه ،ومعرفة عظمة دينه ورشعه،

ومعرفة عظمة ووعده ووعيده ،أتراه يتعداه إىل سواه ،أو يشتغل بغريه عنه ،أو يلزم

عبادته وطاعته بالذل واالنكسار بني يديه؟(

2٦٠

)[السجدة.]17- 15/

فسبحان امللك احلق القريب املجيب ،القريب السميع ،الذي جتىل لعباده بأسامئه وصفاته

وأفعاله ،وأهلم معرفته وهيبته مجيع خملوقته ،فخضعت جلالله ،وسجدت لعظمته

وكربيائه(:

)[النحل.]50-49/

هو سبحانه القريب من خلقه ،الذي يرى أشخاصهم ،ويسمع كالمهم ،ويعلم

أحواهلم ،وال خيفى عليه يشء من حركاهتم ،وسكناهتم ،ومجيع أمورهم(:
)[احلديد.]5-4/

هو سبحانه القريب السميع البصري ،العليم بكل يشء ،فهو مع الداعي إذا دعاه ،ومع

املسافر يف سفره ،وم ع أهله يف وطنه ،هو الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل واملال

والولد(:

)[احلديد.]3- 2/

فسبحانه ما أعظم شأنه! وما أقربه من عباده! وما أعظم شكره ملن أطاعه! وما أحلمه

عىل من عصاه.

هو العظيم الذي مجيع خملوقاته تشهد بوحدان يته ،وتسبح بحمده ،وختضع ألمره،

وتستجيب إلرادته:

[احلج.]١٨ :

وعن أيب موسى االشعري  قال :كنا مع رسول اهلل  ،فكنا إذا أرشفنا عىل ٍ
واد هللنا،
2٦١

وكربنا ،وارتفعت أصواتنا.
ون َأ َص َّم َو ََل َغائِبًا؛ إِ َّن ُه
َّاسْ ،ار َب ُعوا َع ََل َأ ْن ُف ِسك ُْم؛ َفإِ َّنك ُْم ََل تَدْ ُع َ
فقال النبي َ «:يا َأ ُّ َُّيا الن ُ
ِ
يع َق ِريبَ ،ت َب َار َك ْاس ُم ُه َو َت َع َاىل َجدُّ ُه»متفق عليه( ).
َم َعك ُْم ،إِن َُّه َسم ٌ
وه و سبحانه امللك احلق القريب ،الذي يتقرب أقرب إىل من تقرب إليه بام حيبه ويرضاه
من األقوال واألعامل واألخالق:

[البقرة.]١٨٦ :

احلسن َِة َف َله ع ْْش َأمثَ َ ِ
عن أيب هريرة  قال َ «:ي ُق ُ
اِلا َو َأ ِز ُيدَ ،و َم ْن
ُ َ ُ ْ
اء بِ َْ َ
ول اهللُ َ :م ْن َج َ
ِ ِ
َ َ ِ
ِ
ِ
ت ِمنْ ُه ذِ َرا ًعاَ ،و َم ْن
ْبا؛ َت َق َّر ْب ُ
اء بِ َّ
َج َ
الس ِّيئَة َف َج َزاؤُ ُه َس ِّيئَ ٌة م ْث ُل َها أ ْو أغْف ُرَ ،و َم ْن َت َق َّر َب منِّي ش ْ ً
َت َق َّر َب ِمنِّي ذِ َرا ًعا؛ َت َق َّر ْب ُت ِمن ُْه َبا ًعاَ ،و َم ْن َأت ِ
َاين َي ْم ِِش؛ َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َو َل ًةَ ،و َم ْن َل ِق َينِي بِ ُق َر ِ
اب
ض َخطِيئ ًَة ََل ُي ْ ِ
ْاألَ ْر ِ
متفق عليه( ).
ْش ُك ِِب َش ْيئًا؛ َل ِقيتُ ُه بِ ِم ْثلِ َها َمغ ِْف َر ًة» ٌ

واعلم رمحك اهلل وهداك ملا حيبه ويرضاه؛ أن قرب الرب من عباده املؤمنني يكون عىل

قدر حتققهم يف صفات اإليامن ،واإلسالم ،واإلحسان والتقوى ،واليقني.

وقربه منهم يكون برسعة إجابته لدعائهم ،وسامعه لنجواهم ،وشهوده اللطيف
ألحواهلم ،فهو القريب منهم ،إن سألوه أعطاهم ،وإن استغفروه غفر هلم ،وإن دعوه

أجاهبم(:

)[البقرة.]186/

اعلم رمحك اهلل أن امللك احلق املبني قريب من مجيع خملوقاته ،القريب والبعيد كله عنده
قريب ،والصغري والكبري كله عنده صغري ،ألن اهلل وحده هو الكبري الذي له األسامء

احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى:

[احلرش.]24 :

فيا عبد الرقيب تقرب إىل ربك القريب بكل ما حيبه ويرضاه من األقوال واألعامل
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2992واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2704
متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)7405ومسلم برقم ( )2687واللفظ له.

2٦2

الظاهرة والباطنة ،تكن بالقرب منه يوم القيامة:
[القمر.]55 – 54 :

وأخلص مجيع أعاملك لربك ،وأحسن عبادتك له ،وتوكل عليه وحده:
[الشعراء.]22٠ – 2١7 :

واعلم إن رمحة اهلل تنال باإلحسان بالقول والعمل واخللق ،فأحسن كام أحسن اهلل

إليك:

[األعراف.]5٦ :

يا عبد القريب ليكن حظك من هذا االسم الكريم أن تتقر ب إىل اهلل بكل ما حيبه
ويرضاه ،وتقرب الناس إىل رهبم بذكر نعمه وآالئه ،ليحبوه ويشكروه ،وتذكرهم

بعظمة أسامئه وصفاته ليكربوه ويعظموه ،وخيافوه ويتقربوا إليه ويعبدوه:

[فصلت.]33 :

واعلم أن أقرب ما يكون العبد من ر به وهو ساجد ،فتقرب إىل القريب منك يف مجيع
أحوالك ،وأكثر من السجود له ،واالنكسار بني يديه:

[احلج.]77 :

واعلم يا عبد القريب أن كامل اإليامن والتقوى سببه العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،

ومعرفة جالله ومجاله ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،والعلم بدينه ورشعه ،ووعده

ووعيده:

[حممد.]١9 :

واعلم أن التقوى درجة فوق اهلداية إىل اإليامن ،وهي من أعظم ثمراته ،وهي الدليل

عىل صحة اإليامن ،فاتق اهلل حيثام كنت ،وتقرب إىل ربك القريب بكل ما حيبه ويرضاه،

وترك كل ما يسخطه ويكرهه ،واحلذر من اتباع اهلوى والبدع:
[الطالق.]3 – 2 :

2٦3

واعلم أن اهلل  ال يقبل وال يتقبل من األقوال واألعامل إال من املتقني ،والتقوى أال
يفقدك اهلل حيث أمرك ،وال جيدك حيث هناك:

[املائدة.]27 :

واعلم يا عبد القريب إنك إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ذهب البعد كله من

ربك يف حقك ،وإنام جتد البعد كله يف حقك أنت.

فتقرب إىل موالك القريب منك ما حيبه و يرضاه يقرب منك ،وتزول مسافة البعد بينك
وبينه بكامل اإليامن والتقوى تسعد بالقرب منه يف الدنيا واآلخرة:

[يونس.]٦4 – ٦2 :
[األعراف.]23 :
[آل عمران.]٨ :
[األحقاف.]١5 :

اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي التي في ها معايش،
وأصلح يل آخريت التي فيها معادي ،واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري ،واجعل املوت

راحة يل من كل رش.

ونسألك لذة النظر إىل وجهك الكريم ،ومرافقة سيد األنبياء واملرسلني يف جنات النعيم.

اللهم قنا رش أنفسنا ،وال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني ،وال تنزع منا صالح ما

أعطيتنا:

[الصافات.]١٨2 – ١٨٠ :

2٦4

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املجيب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املجيب

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل(:
)[الروم.]27 /
ومن أسامء اهلل احلسنى التي تربط املخلوق بخالقه اسم اهلل املجيب.
ف اهلل ّ
جل جالله هو املجيب احلق جلميع من يف السموات واألرض من املخلوقات.
هو الذي الذي جُييب كل داعٍ وسائل عىل اخت الف اللغات ،وكثرة السؤالت ،وتباين
احلاجات ،وتكرار األوقات(:
)[البقرة.]186 /
وهو ّ
وُييب دعاءهم ،املجيب الذي
جل جالله وحده الذي يسمع دعاء اخللق كلهم ،ج
جُييب املضطر الذي أقلقته الكروب ،وتعرس عليه املطلوب ،واضطر للخالص مما هو
فيه من الكرهيات والكروب(:
)[النمل.]62 /
وهو سبحانه الكريم الرحيم املجيب الذي يكشف السوء والرش والبالء عن عباده عىل
مر الدهور ،ألن اخللق خلقه ،وامللك ملكه ،ومجيع أنواع التدبري والترصيف بيده:
ّ
[األعراف.]٥٤ :

فسبحان امللك احلق الذي بيده ملكوت كل يشء ،وله خزائن كل يشء ،الذي صمد
جلميع حوائج اخللق ،وصمدت مجيع اخلالئق إليه يف حوائجها؛ فال رب هلا سواه ،وال
)[الرمحن.]29 /
إله هلا غريه(:
فليس يف هذا امللك الكبري وامللكوت العظيم إال خالق واحد وخماليق ،وملك وعبيد ،كام
أنه ليس فيه إال عابد ومعبود ،وسائل وجميب(:
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)[غافر.]60 /
واهلل ّ
جل جالله واسع كريم ،يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتدا ًء بال سؤال ،ويعطي
وُييب الداعني إذا دعوه من كانوا وحيث كانوا ،وكل ذلك كتبه اهلل وقدّ ره،
السائلني ،ج
ثم أظهره وب ّينه(:
)[القمر.]53-49/
فسبحان ربنا العليم القدير الذي خلق كل يشءِ ،
وقدر عىل كل يشء ،وكتب مقادير كل
يشء(:
) [احلج.]70 /
َب اهللُ
وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص  قال :سمعت رسول اهلل  يقولَ «:كت َ
َم َقادِ َير خَ
اْل ََلئِ ِق َقبخ َل َأ خن َ خ
ني َألخ َ
ف َسن ٍَةَ ,ق َالَ :و َع خر ُش ُه َع ََل
َي ُل َق السموات َو خاْلَ خر َض بِخَ خم ِس َ
الخـ ََم ِء»أخرجه مسلم( ).
 وقد ورد اسم اهلل املجيب يف القرآن الكريم مرتني:
يف قوله سبحانه يف سورة هود(:
) [هود.]61 /
)
ويف قوله سبحانه يف سورة الصافات(:
[الصافات.]75 /
واهلل سبحانه هو املجيب الذ ي يقابل الدعاء والسؤال باإلجابة والعطاء ،املجيب الذي
جُييب املضطر إذا دعاه ،و جيغيث امللهوف إذا ناداه(:
)
[البقرة.]186 /
واسم اهلل املجيب الصفة املشتقة منه هي اإلجابة ،واإلجابة من صفات اهلل الفعلية،
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2653
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كام قال سبحانه(:
)[آل عمران.]195 /
ُون بِا ِإل َجا َب ِةَ ,وا خع َل ُموا َأ َّن اهللَ ال َي خست ِ
اء ِم خن َق خل ٍ
ب
وقال «:ا خد ُعوا اهللَ َو َأ خنت خُم ُموقِن َ
َج ُ
يب ُد َع ً
غَافِ ٍل َالهٍ» أخرجه الرتمذي( ).
)
وقد اقرتن اسم اهلل املجيب مع اسمه القريب ،يف قوله سبحانه(:
[هود.]61 /
وُييب دعاءهم ،ويقيض
ورس ذلك واهلل أعلم؛ أن اهلل قريب من عباده ،يسمع كالمهم ،ج
حوائجهم؛ وذلك لكامل رأفته ورمحته هبم.
هو سبحانه الكريم املجيب لدعوة الداعني ،وسؤال السائلني ،املجيب الذي يسأله خلقه
مجيع مصاحلهم الدنيوية والدينية؛ من الطعام والرشاب واملال ،كام يسألونه اهلداية
)[الرمحن.]29 /
واملغفرة والتوبة(:
واهلل سبحانه كريم؛ إذا جسئل أعطى ،وإذا عاهد ّ
وّف ،وال يبايل كم أعطى ،وملن أعطى ،ال
ً
يرد ً
مؤمال :
سائال ،وال جُييب
[غافر.]6٥ :

 وإجابة اهلل  لعباده نوعان:
اْلول :إجابة عامة :فكل من وحده ودعاه أجابه ،من كانوا ،وحيث كانوا ،وعىل أي
حال كانوا ،كام قال سبحانه(:
)[غافر.]60 /
الثاين :إجابة خاصة :للمؤمنني به ،املستجيبني له ،املنقادين لرشعه ،كام قال
سبحانه(:
)[البقرة.]186 /
وهو سبحانه املجيب إجابة خاصة للمضطر إذا دعاه ،ولكل من تع ّلق قلبه بربه ،وانقطع
رجاؤه من املخلوقني ،بعد أن استنفذ األسباب التي يقدر عليها كام قال سبحانه:
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)3479
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(
وقال (:

)[النمل.]62 /

)[لقامن.]32 /
فسبحان الرب الرحيم القريب املجيب الذي جُييب من دعاه؛ فيغفر الذنوب ،ويفرج
الكروب ،وهيدي الضال ،ويعطي السائل ،وُيرب الكسري ،و جيغني الفقري ،و جيشبِع اجلائع،
و جيروي الظمآن ،ويعايف املبتىل ،ويشفي املري ،،و جيؤ ّمن اخلائف ،ويكسو العريان،
)
وينرص املظلوم ،ويقصم اجلبار(:
[الرمحن.]29 /
يسأله أهل السموات واألرض بلسان احلال واملقال؛ ف جيجيب دعاءهم ،ويعطيهم
سؤهلم؛ فاملالئكة تسأل اهلل سبحانه ماال حياة هلا إال به؛ من إعانته هلم عىل ذكره،
وشكره ،وحسن عبادته ،وتنفيذ أوامره يف ملكوته ،وتسأله كذلك أن يغفر لبني آدم من
املؤمنني(:
)[غافر.]7 /
وتسأل املالئكة رهبا أن يتوب عىل أهل األرض مجيع ًا ،وهيدهيم إليه:

[الشورى.]٥ – ٤ :

واألنبياء والرسل تسأل املجيب سبحانه أن يعينهم عىل أداء رساالته ،وتبليغها للناس،
وأن ينرصهم عىل أعدائهم(:
)[األنبياء.]90 /
والناس كلهم يسألون رهبم مصاحلهم عىل اختالفها وتنوعها(:
)[البقرة.]201 /
واحليوان كله عىل اختالف أنواعه يف الرب والبحر واجلو ،يسأله رزقه وقوته.
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ومايكمل به ،واجلامد والكون كله يسأله امتداد
والشجر والنبات بأنواعه يسأله غذاءه،
ج
[الرمحن.]29 :
بقائه وحياته:
فسبحان الغني الكريم القادر الذي مجيع اخلالئق فقراء إليه ،وأك ّفهم ممتدة إليه بالطلب
جل جالله مبسوطة بالعطاء والنوال ،يمينه ّ
والسؤال ،ويده ّ
جل جالله مألى؛ ال
وبره مب ذول لألبرار والفجار ،وأنواع رمحته
يغيضها نفقةّ ،
سحاء الليل والنهار ،وعطاؤه ّ
وإحسانه غمر املؤمنني والكفار(:
)[النحل.]53 /
(
)[إبراهيم.]34 /
هو سبحانه املجيب الذي جينعم بالعطاء قبل النداء ،ويتفضل قبل الدعاء؛ ألنه الذي
تكفل بالرزق والعطاء وحده ال رشيك له ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع:
(
) [هود.]6 /
فسبحان اهلل العظيم الذي فضله عم اخللق أمجعني(:
)[غافر.]61 /
هو سبحانه القريب املجيب الذي يقابل سؤال السائلني باإلسعاف ،ويوصل إليهم ما
يصلحهم باأللطاف(:
)[آل عمران.]74-73 /
واعلم رمحك اهلل ،أن من حب اهلل ّ
عرف
جل جالله إلجابة السائلني ودعاء الداعني أن ّ
وبني
وبني هلم أفعاله يف ملكوته العظيم ،وأمرهم أن يدعوه هباّ ،
عباده بأسامئه وصفاتهّ ،
هلم عظمة خزائنه اململوءة بكل يشء ،ودعاهم لالستفادة من خزائنه بسؤال خالقها
ومالكها وحده ال رشيك له(:
)[األعراف.]180 /
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)

وقال سبحانه(:
[احلجر.]21 /
فسبحان اهلل! ما أعظم ملكه! وما أعظم حبه خللقه! وما أعظم حبه لإلحسان إليهم!
أعطاهم من كل ما سألوهّ ،
ودهلم عىل ما ينالون به ما حيبون.
واهلل ّ
ً
سائال أبدً ا ،ومن حبه للعطاء
جل جالله العطاء أحب إليه من املنع ،كريم ال يرد
ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا؛ ليقرب من عباده ،ويقيض حاجة من سأله.
ٍ
الس ََم ِء
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل «:ينزل َر ُّبنَا َتبَ َار َك َو َت َع َاَل ك َُّل لَيخ َلة إِ ََل َّ
ِ
ولَ :م خن َيدخ ُع ِ
وين َفأَ خست ِ
اآلخ ُرَ ,ي ُق ُ
ني َي خب َقى ُث ُل ُ
يب َل ُه؟ َم خن َي خسأَلُنِي
ث ال َّل خي ِل
الدُّ خن َيا ِح َ
َج َ
َفأُ خعطِيَ ُه؟ َم خن َي خستَغ ِخف ُر ِين َفأَغ ِخف َر لَ ُه؟ »متفق عليه( ).
ويتفضل قبل السؤال والدعاء؛ ألنه
هو سبحان ه املجيب الذي ينعم قبل الطلب والنداء،
ّ
الرمحن الرحيم الذي هو أرحم بالعباد من أنفسهم:
[احلرش.]22 :

هو القريب املجيب الذي يقابل دعاء الداعني باإلجابة ،ويقابل رضورة املضطرين
ب اإلغاثة ،ألنه الرحيم الذي ال أرحم منه ،الكريم الذي ال أكرم منه(:
)[احلج.]65 /
هو املجيب الكريم الذي يعطي قبل الدعاء ،وإذا تأخر العطاء إىل ما بعد الدعاء؛ فإنام
يريد املجيب أن تدعوه ،وتناجيه ،وتلجأ إليه ،وتتصل به ،ومترغ وجهك يف أعتابه،
وحيب أن يسمع صوتك ،و جيسعدك باالتصال به ،وُيعل حاجتك وسيلة هلدف هو
االتصال بالرب العظيم ،والتعبد للحق الكريم(:
)[غافر.]65 /
فسبحان ربنا امللك الرؤوف الرحيم ،الذي قد جحيوج عبده إىل يشء ،وقد جُييفه من يشء؛
من أجل أن يسأل ربه ،ويفزع إليه ،ويتصل به ،ويستعني به ،ويلوذ بحامه؛ ثم جُييبه إذا
صفا توحيده ودعاه(:
)[البقرة.]186 /
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )1145واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758
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واعلم أن سؤال اهلل،ودعاء ه ،والترضع إليه هو اهلدف واملقصود ،واحلاجات واملصائب
هي الوسيلة ،فاهلل خلق عباده ليسعدهم ،وجعل احلاجات واملصائب وسائل لسؤاله
وحده ،واالتصال به ،وإخالص الدعاء له هو املقصود؛ألنه سبحانه يعلم حاجة
املحتاجني ،ويعطيهم إياها قبل سؤاهلم ،وإذا ّ
أخرها فإنام حيب أن يسمع سؤاهلم
ودعاءهم وترضعهم ،ويسعدهم باالتصال به(:
)[لقامن.]20 /
فإذا أراد اهلل أن يرد عبده إليه أحوجه إليه ،فسأله فأجابه:
[غافر.]60 :

فإذا سأل املجيب فأجابه أكرمه بعرشكرامات:
إيامن جديد ،وتوبة جديدة ،وحب جديد لربه ،وتعظيم جديد ،وخوف جديد ،ورجاء
جديد ،وشكر جديد ،وعب ادات جديدة ،واستغفار جديد ،وحياء جديد من ربه:
[الروم.]٣0 :

هو سبحانه الغني الكريم الذي خلق اخل ْلق ،وو ّفر حاجاهتم قبل أن ُيلقهم ،وساقها
إليهم قبل أن يسألوه(:
) [اجلاثية.]13-12/
ِ
فسبحان امللك العظيم الذي له يف ملكه وملكوته وخملوقاته حكم وأحكام ،وخ ْلق
وأمر ،وبسط وقب ،،ورفع وخف ،،وتدبري وترصيف(:
)
[امللك.]2 - 1/
هو س بحانه احلي القيوم ،الرمحن الرحيم ،القريب املجيب ،الذي يقابل الدعاء باإلجابة،
ويقابل السؤال بالعطاء ،ويقابل االستغفار باملغفرة ،ويقابل العمل الصالح القليل
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بالثواب اجلزيل الكبري.
وُييب دعاء املضطرين(:
هو القريب املجيب الذي يفرج كرب املكروبني ،ج
)[النمل.]62 /
فسبحان الرب العظيم الذي يسمع دعاء مجيع الداعني يف السموات واألرض ،ويف
وُييب مجيع أسئلة السائلني ،وحيب أن يسأله العباد مجيع
العامل العلوي والعامل السفيل ،ج
مصاحلهم الدينية والدنيوية كام يسألونه اهلداية ،والرمحة ،واملغفرة ،واإلعانة عىل
الطاعة(:
)[الفاحتة.]7 /
هو سبحانه الغني الذي خزائن كل يشء عنده:
[احلجر.]21 :

واعلم رمحك اهلل؛ أن من وفقه اهلل لإليامن به ،ودوام ذكره ،واألنس بمناجاته ،وتد ّبر
كتابه ،والت ّفكر يف خملوقاته ،واالعتبار بآياته؛ آتاه رمحة من عنده ،وعصمه مما يبعده عنه،
واستوجب القرب منه ،بحسن عبادته له ،ودوام جمالسته له بالذكر والشكر
والفكر(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
)[الرعد.]19 /
(
وكذلك من آثار حمبة اهلل للعبد اإلكثار من الطاعات ،والزهد يف احلالل ،واالقتصار عىل
الكفاية ،وترك ما ال يعني ،واجتناب فضول الكالم والنظر والطعام ،وترك احلرام،
واجتناب الفواحش واآلثام ،ولزوم الذكر واالستغفار ،وحسن التوكل عليه ،وصدق
التوبة إليه:

[األنفال.]٤ – 2 :

27٣

هلل َطيِّ ٌب َال َي خقبَ ُل إِ َّال طيبًا,
َّاس ,إِ َّن ا َ
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َ «:أ ُّ َُّيا الن ُ
ِ
ِ
ِِ
نيَ ,ف َق َال(:
َوإِ َّن ا ََّ
ني بِ ََم َأ َم َر بِه املخُ خر َسل َ
هلل َأ َم َر ا خُمل خؤمن َ
)[املؤمنون.]51/
)[البقرة.]172/
َو َق َال(:
ِ
الس َف َر َأ خش َع َ َ
الر ُج َل ُيطِ ُ
الس ََم ِءَ :يا َر ِّب َيا َر ِّبَ ,و َمطخ َع ُم ُه
يل َّ
ُث َّم َذك ََر َّ
خَبَ ,ي ُمدُّ َيدَ خيه إِ ََل َّ
ث أغ َ َ
ْش ُب ُه َح َرا ٌمَ ,و َم خل َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ,وغ ُِذ َي بِ خَ
اب لِ َذلِ َ
ك؟!»
اْل َرامَِ ,ف َأنَّى ُي خست ََج ُ
َح َرا ٌمَ ,و َم خ َ
أخرجه مسلم( ).
فهذه األمور وأمثاهلا أسباب مرشوعة ترفع صاحبها إىل استحقاق إجابة دعائه ،وحمادثة
املالئكة له.
عن حنظلة قال :لقيني أبو بكر فقالَ «:ك خي َ
ت :نَا َف َق َحنخظَ َل ُة,
خت َيا َحنخظَ َل ُة ؟ َق َالُ :ق خل ُ
ف َأن َ
ون ِعنخدَ ر س ِ
ول اهللِ ُ ي َذك ُِّرنَا بِالن ِ
َّار َو خَ
هلل َما َت ُق ُ
ان ا َِّ
اْلن َِّة َحتَّى
ول ؟ َق َالُ :ق خل ُ
تَ :ن ُك ُ
َق َالُ :سبخ َح َ
َ ُ
الضيع ِ
نيَ ,فإِ َذا َخر خجنَا ِم خن ِعن ِخد ر س ِ
ي َع خ ٍ
ات,
ول ا ِ
هلل َ عا َف خسنَا خاْلَز َخو َ
اج َو خاْلَ خو َال َد َو َّ خ َ
كَأَنَّا َر خأ ُ
َ ُ
َ
َفن َِسينَا كَثِ ًريا.
هلل إِنَّا لَنَ خل َقى ِمثخ َل َه َذاَ .فا خنطَ َل خق ُت َأنَا َو َأ ُبو َب خك ٍر َحتَّى َد َخ خلنَا َع ََل ر س ِ
هلل
ول ا ِ
َق َال َأ ُبو َب خك ٍرَ :ف َوا َِّ
َ ُ
تَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ َ :و َما َذ َ
ول اهللَِ .ف َق َال َر ُس ُ
ت :نَا َف َق َحنخظَ َل ُة َيا َر ُس َ
ول اهللِ,
اك ؟ ُق خل ُ
ُ ,ق خل ُ
ون ِعنخدَ َك ت َُذك ُِّرنَا بِالن ِ
اْلن َِّة َحتَّى ك ََأنَّا َر خأ ُي َع خ ٍ
َّار َو خَ
نيَ ,فإِ َذا َخ َر خجنَا ِم خن ِعن ِخد َك َعا َف خسنَا
َن ُك ُ
الضيع ِ
ات؛ ن َِسينَا كَثِ ًريا.
اج َو خاْلَ خو َال َد َو َّ خ َ
خاْلَز َخو َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُون ِعن ِخدي َو ِيف ِّ
َف َق َال َر ُس ُ
الذك ِخر؛
ون َع ََل َما َتكُ ون َ
وم َ
ول اهللَِّ َ :والَّذي َن خفِس بِ َيده إِ خن لَ خو تَدُ ُ
لَ َصا َف َحتخك ُُم املخَ ََلئِكَ ُة َع ََل ُف ُر ِشك خُم َو ِيف ُط ُرقِك خُمَ ,ولَكِ خن َيا َحنخظَ َل ُةَ ,سا َع ًة َو َسا َع ًةَ ,ث ََل َ
ث
َم َّرات» أخرجه مسلم( ).
فمن وصل إىل هذه الدرجة العالية يف اإليامن والتقوى أجاب اهلل دعاءه؛ بل كاد لو أقسم
ألبره.
عىل اهلل ّ
َّرض كَ َرس ْت َثنِيَّ َة َج ِ
الر َب ِّي َع ا ْبن ََة الن ْ ِ
ار َي ٍةَ ،ف َط َلبجوا إِ َليْ َها ال َع ْف َو َف َأ َب ْوا،
َع ْن أنس َ ،أ َّن ُّ
َ
( ) أخرجه مسلم برقم (.)1015
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2750
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ِ
اص َف َأ َم َر َر جس ج
َف َع َر جضوا األَ ْر َش َف َأ َب ْواَ ،ف َأت َْوا َر جس َ
هلل
ول ا ِ
ول اهللِ َ و َأ َب ْوا ،إِ َّال الق َص َ
بِ ِ
ِ
اصَ ،ف َق َال َأن جَس ْب جن الن ْ ِ
الق َص ِ
َّرضَ :يا َر جس َ
الر َب ِّي ِع؟ الَ َوا َّل ِذي َب َع َث َك
ول ا ِ
رس َثن َّي جة ُّ
هلل َأ جتكْ َ ج
رس َثنِيَّت َجها.
بِاحلَ ِّق الَ جت ْك َ ج
ِ
ِ
ِ
ِض ال َق ْو جم َف َع َف ْواَ ،ف َق َال َر جس ج
َف َق َال َر جس ج
ول
ول ا ِ
َاب اهللِ الق َص ُ
هلل َ « :يا َأن َُس ,كت ُ
اص»َ ,ف َر َ
هلل َْلَ َب َّر ُه» أخرجه البخاري( ).
هلل َم خن لَ خو َأ خق َس َم َع ََل ا ِ
هلل  «:إِ َّن ِم خن ِعبَادِ ا ِ
ا ِ
ومن مل يبلغ تلك الدرجة؛ فإن إجابة دعائه يف حقه ليس بوعد من اهلل؛ بل فضل منه
)
سبحانه(:
[غافر.]61 /
ونحن أقل من هذه الدرجة بكثري؛ فنستغفر اهلل ،ونتوب إليه ،ونسأله من فضله(:
)[املائدة.]39/
(
)[الزمر.]53 /
وأما الكافرون فام دعاؤهم إال يف ضالل ،وهم يطمعون يف اإلجابة طمع الباسط كفيه
إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؛ ألنه مقطوع ،كام انقطع الكافر عن ربه الذي له دعوة
احلق(:
)[الرعد.]14 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن الكافر يف حال االضطرار والشدة يرجع إىل الفطرة؛ فيوحد ربه،
ثم يدعوه ،فإذا قىض الكريم حاجته؛ عاد إىل كفره ورشكه(:
وعقوبة هؤالء:

)[النحل.]55-53/

ﭕ

[البقرة.]162 – 161 :

واهلل ّ
جل جالله غني كريم جُييب كل سائل ،ويعطيه ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ،وإجابة
جعجل ،وتجؤخر ،بحسب مصلحة العبد التي ال يعلمها
الرب ملن سأله من عباده تتنوع ،وت ّ
( ) أخرجه البخاري برقم (.)2703
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إال احلكيم العليم الذي خلقه وصوره(:

)[آل عمران.]29 /

[اإلرساء.]٣0 :

فمن دعا ربه أجاب دعوته يف الدنيا ،أ و ادخرها له يف اآلخرة ،أو رصف عنه من السوء
مثلها.
فسبحان من له خزائن السموات واألرض ،ومجيع خملوقاته تسأله؛ ف جيجيبهم مجيع ًا عىل
اختالف احلاجات ،وتباين اللغات ،وتكرار األوقات؛ فيعطيهم مجيع ًا ،وال ينقص مما
عنده مثقال ذرة؛ ألن املحدود إذا جأخذ من غري املحدود ال ينقص أبدً ا(:
)[الرمحن.]29 /
ِ
ِ
وعن أيب ذر عن النبي فيام روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قالَ «:يا ع َبادي ,لَ خو َأ َّن
ب رج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد ِمنخك خُم؛ َما زَا َد َذلِ َ
ك ِيف
َأ َّولَك خُم َوآخ َرك خُم َوإِن َخسك خُم َو ِجنَّ ُك خم كَانُوا َع ََل َأ خت َقى َق خل ِ َ ُ َ
م خلكِي َشيئًا ,يا ِعبادِيَ ,لو َأ َّن َأولَ ُك م و ِ
آخ َرك خُم َوإِن َخس ُك خم َو ِجنَّ ُك خم كَانُوا َع ََل َأ خف َج ِر َق خل ِ
ب
خ
خ َ َ
َّ خ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َر ُج ٍل َواحد؛ َما َن َق َص َذل َ
ك م خن ُم خلكي َشيخئًاَ ,يا عبَاديَ ,ل خو َأ َّن َأ َّولَك خُم َوآخ َرك خُم َوإِن َخس ُك خم
يد و ِ
ِ ٍ
وينَ ,فأَ خعطَ خي ُت ك َُّل إِن َخس ٍ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
ان َم خسأَلَتَ ُه؛ َما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِمَّا
َو ِجنَّك خُم َق ُاموا ِيف َصع َ
ِعن ِخدي إِ َّال ك َََم َينخ ُق ُص املخِخخ َي ُط إِ َذا ُأ خد ِخ َل الخبَ خح َر» أخرجه مسلم( ).
فسبحان من ال تنقيض خزائنه وال تنقص أبدً ا عىل كثرة اإلنفاق يف املكان والزمان لكل
)[ص.]54 /
خملوق(:
واهلل غني ،وغناه يقتيض َّأال تنقص خزائنه؛ أما املخلوق فتنقص خزائنه بكثرة اإلنفاق أو
قلته؛ ألن غناه موهوب من ربه ،والغني ّ
سحاء
جل جالله ال تنقص خزائنه ،مع أن يده ّ
الليل والنهار ،وخزائنه مألى ال تغيضها نفقة:
[لقامن.]26 :

وهلذا ابتىل اخللق ليسألوه ويدعوه وحده ،وال يلتفتوا إىل غريه:
[الذاريات.]٥1 – ٥0 :

( ) أخرجه مسلم برقم (.)2577
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واهلل ّ
جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى.
عم بفضله وكرمه مجيع خلقه؛
وهو الكريم الذي ال أكرم منه ،وال منتهى لكرمه ،الذي ّ
مر الدهور
فالكل يأكلون من مائدة نعمه املبسوطة يف كل مكان وزمان عىل ّ
واألزمان(:
) [األنعام.]99 /
وهو سبحانه الكريم املجيب الذي ُيص عباده املؤمنني بام مل يسألوه ،إذا علم أهنم
وإظهارا
يريدونه ،وربام قيّضهم للسؤال والدعاء؛ تعبدً ا منه هلم ،فسألوه امتثاالً ألمره،
ً
لفقرهم إليه؛ ف جيجيب سؤاهلم ،إال أهنم ال يسألونه دنيا ،ولو سألوه ما أعطاهم ذلك؛
حبًّا هلم ،ومحاية هلم مما جيشغلهم عنه ،ويبعدهم عن سبل رضاه(:
)
[آل عمران.]74- 73/
فسبحان ربنا امللك الكريم ا للطيف اخلبري الذي محى أنبياءه ورسله واملؤمنني به من كل
ما جيشغلهم عنه؛ ليتفرغوا لعبادته ،وطاعته ،وذكره ،ومحده ،والدعوة إليه ،وتعليم
)[اجلمعة.]4 /
رشعه(:
وربام أعطى اهلل من املؤمنني بع ،الرزق ممن يعلم أنه يزكو بذلك(:
)[اإلرساء.]30 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن مجيع األنبياء والرسل ،أعطاهم اهلل ّ
جل جالله مع اإليامن أمرين
عظيمني مها:
اْلول:عبادة اهلل وحده ال رشيك له.
وفرغ قلوهبم وأبداهنم مما سوى ذلك.
الثاين:الدعوة إليه،وتعليم رشعهّ ،
وكذلك اجتبى اهلل هذه األمة ،وأعطاها ما أعطاهم(:
)[آل عمران.]110 /
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فرسل اهلل ّ
جل جالله واملؤمنون وصلوا ما أمرهم اهلل به أن يوصل؛ فاتصلوا،فأجاب اهلل
دعاءهم ،وكذلك جُييب املجيب سبحانه دعاء املؤمنني إىل يوم القيامة(:
) [األنبياء.]88- 87/
واعلم رمحك اهلل أن رسعة إجابة اهلل لدعاء الرسل واألنبياء واملؤمنني أرسع من
مسارعتهم يف اخلريات إليه(:
)

[األنبياء.]90- 89/
واعلم أن اهلل يستجيب للمؤ منني به أعظم من استجابتهم إليه؛ ألنه الكريم الذي
يعطي بسؤال وبدون سؤال ،ويعطي الكثري عىل العمل القليل ،ويقبل التوبة من امليسء،
ويضاعف األجر للمحسن(:
)[النساء.]40 /
فسبحان اهلل! ما أعظم شأنه! وما أوسع عطاءه! وما أرسع إجابته ملن دعاه!(
)[البقرة.]186 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن اهلل إذا أراد زيادة إيامن عبده ،ورفع درجاته ،وتكفري سيئاته؛ ساق
إليه املصائب ،ثم هيأ له الدعاء ،فدعا ربه؛ فكشفها عنه؛ فزاد إيامنه بربه ،وزاد حبه له،
وزاد محده له ،وزاد تعظيمه له ،وزادت طاعته له ،فهذه كرامات الرب لعبده ،أثمرهتا
تلك املصائب واملكاره(:
)[البقرة.]157-155/
وكذلك إذا ساق املجيب سبحانه إىل عبده النعم ،أو سأل العبد ربه نعمة فأعطاه إياها؛
زاد إيامن العبد برب ه ،وحبه له ،ومحده له ،وطاعته له ،وزاد تعظيمه ملن سأله فأعطاه:
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[األنفال.]26 :

هو سبحانه الكريم املجيب الذي ما أمر بالدعاء إال وهو يريد أن جُييب.
هو املجيب الذي أنطق ألسنة السائلني بالدعاء ،ثم أكرمهم بجزيل العطاء(:
)[غافر.]60/
هو سبحانه الكريم الذي العطاء أحب إليه من املنع ،املجيب الذي فتح أبواب الدعاء يف
يرس الدعاء ألحد إال وهو يريد إجابة
كل وقت ،ولكل أحد ،وألي سؤال ،وما ّ
دعائه(:
)[البقرة.]186 /
هو سبحانه املجيب القادر ،الذي ال جيشغله سمع عن سمع ،وال سؤال عن سؤال ،وال
عطاء عن عطاء ،وال ختتلط عليه األصوات ،عىل اختالف اللغات ،وتنوع احلاجات.
كرب ،وهذا يدعو ،وهذا يسأل ،وهذا يشكو ،وهذا
فهذا العبد جيسبّح ،وهذا حيمد ،وهذا جي ّ
وُييب دعاء من دعا ،ويعطي من
يستغفر ،وهذا يبكي  ،واهلل قريب جميب ،يسمع ويرى ،ج
)
سأل ،ال جيشغله شأن عن شأن(:
[الرمحن.]29 /
مرضا أو فقر ًا أو
هو سبحانه املجيب الذي إذا نسيته وغفلت عنه؛ أرسل إليك مصيبة أو ً
مها؛ لتعود إىل ربك املجيب ،وتطلب منه أن يرفع عنك البالء ،وترفع يديك إليه،
وتطلب منه أن جيغنيك و جيعينك:
[البقرة.]1٥7 – 1٥٥ :

واإلجابة واملجيب تأيت دائام مع اسم اهلل القريب ،كام قال سبحانه(:
) [هود.]61 /
وقال سبحانه(:
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)[البقرة.]186 /
وذلك لتعلم أن الذي تدعوه قريب ،وال حيتاج أن ترشح له ما تريد؛ ألنه يعلم ما تريد؛
)
ألنه قريب(:
[ق.]16 /
وجاء أعرايب إيل النبي َ ف َق َالَ :يا َر جس َ
أقريب ربنا منا فنناجيه ،أم بعيدٌ عنا
ول اهللِ،
ٌ
فنناديه؟ َ
فأن َ
هلل(:
ْزل ا ج
)[البقرة.]186 /
فسبحان ربنا امللك احلق الذي له معاقد العز ،واجلالل ،واجلامل ،والكربياء ،والعظمة:
فله ملك العامل العلوي والعامل السفيل  ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل الغيب
والشهادة ،وله ملك السموات واألرض ،وله ملك ما يف السموات واألرض ،وله ملك
ما بني الساموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله غيب السموات
واألرض ،وله جنود السموات واألرض ،وله مرياث السموات واألرض ،وله مقاليد
السموات واألرض.
فهذه املعاقد الكربى هلل  وحده ال رشيك له(:
) [آل عمران.]26 /
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التعبد هلل  باسمه املجيب

اعلم رمحك اهلل ووفقك ملا حيبه ويرضاه؛ أن ربك قريب جميب ،ورمحته وكرمه وإحسانه
وعفوه أحب إليه من كل يشء ،وخزائنه مملوءة بكل يشء(:
)[املنافقون.]7/
فاسأل ربك اهلداية ،وكل ما يعينك عىل طاعته من خريي الدنيا واآلخرة؛ فإنه حي قيوم
حيب أن تسأله ل جيجيبك(:
)[غافر.]65/
وإذا دعوت ربك فادعه بحالة االضطرار ،ورؤية االفتقار ،وذلة االنكسار(:
)[غافر.]60/
وال حتدث نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته ،أو ذنوب منك ختاف أن حيرمك
من أجلها ،بل فقط ادع ربك املجيب بحالة االضطرار واالفتقار واالنكسار؛ فذلك
أكمل لتوحيدك ،وأوىل بمقامك ذاك ،وأقرب إىل الثقة منك بموالك(:
ﰀ)[الزمر.]9/
واعزم املسألة؛ فإن اهلل ال جم ِ
كره له ،وأكثر من الدعاء؛ فإن اهلل ال يمل حتى يمل العبد،
َّاسُ ,خ ُذوا ِم َن اْلَ خع ََم ِل َما
عن عائشة رِض اهلل عنها أن رسول اهلل قالَ «:يا َأ ُّ َُّيا الن ُ
هلل الَ َي َم ُّل َحتَّى ََت َ ُّلوا» متفق عليه( ).
ونَ ,فإِ َّن ا ََّ
تُطِي ُق َ
وتزين لربك العظيم باخلصال النبيلة ،واألعامل الصاحلة ،واألفعال الرضية ،والنصيحة
هلل ،ولرسوله ،ولكتابه ،وألئمة املسلمني وعامتهم.
ِ
ني
يح ُة ُق خلنَا :ملَ ِ خن؟ َق َال:هللِ َولِكِتَابِ ِه َولِ َر ُسولِ ِه َو ِْلَئِ َّم ِة ا خُمل خسلِ ِم َ
ين النَّص َ
قال رسول اهلل «:الدِّ ُ
َو َع َّامتِ ِه خم» أخرجه مسلم( ).
وكن أول املسلمني يف العبادة والدعوة واإلحسان إىل اخللق(:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5861واللفظ له ،ومسلم برقم (.)782
( ) أخرجه مسلم برقم (.)55
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)

[الزمر.]13-11/
واعلم بأن من عباد اهلل من لو أقسم عىل اهلل أل بره؛حلسن ظنه باهلل ،ويقينه عىل ذاته
وأسامئه وصفاته ،فاجتهد يف العلم والعمل؛لعلك تزكو(:
ﰀ
)
[فاطر.]18/
ومن عرف ربه املجيب حق ًا أقبل عليه ،ومل يلتفت ألحد سواه(:
)[حممد.]19/
واحرص رمحك اهلل عىل اإلحسان إىل اخللق ،وإياك أن تظلم أحدً اِ ،
واتق دعوة املظلوم؛
فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب ،وتعبد هلل مع خلقه بصفة اإلحسان؛ حيبك اهلل
والناس(:
)
[القصص.]77/
واعلم بأن مقاليد األمور كلها بيد امللك الواحد األحد جل جالله ،فاخلص له العبادة
وحده ال رشيك له(:
)[هود.]123/
واعلم أن اهلل أمر بالدعاء ووعد باإلجابة ،فإذا مسك الرض؛ فاسأل ربك وحده ،فإنه
قريب جميب ،وهو وحده أهل أن تدعوه وترجوه(:
)[األنبياء.]84- 83/
وإياك أن تنزل حاجتك بإنسان ،أو تضع ثقتك يف غري اهلل ،فإن فعلت؛ فمن رمحة اهلل بك
أن ي ِ
وُييب ظنك فيه تأدي ًبا لك؛ لتعود لربك
لقي يف قلب من وثقت به االعتذار إليك ،ج
ج
العظيم الذي بيده مقاليد األمور وحده ال رشيك له(:
)[يونس.]107/
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است َِع خن بِاهللَِ ,وا خع َل خم َأ َّن خاْلُ َّم َة َل ِو
ت فاَ خسأَ ِل اهللََ ,وإِ َذا خاستَ َعن َ
وقال رسول اهلل«:إِ َذا َسأَلخ َ
خت َف خ
وك؛ ََل خ َينخ َف ُع َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ خن َينخ َف ُع َ
َش ٍء َق خد َكتَ َب ُه اهللُ َل َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ خن
كَ ,و َل ِو خ
خ
وك إِال بِ َ خ
ك ,رفِع ِ
ٍ
ت خاْلَ خقَلم ,وج َّفتِ
ُض َ
ُض َ
َشء َق خد َكتَبَ ُه ا ُ
هلل َع َليخ َ ُ َ
ُ َ َ
َي ُ ُّ
وك إِال بِ َ خ
وك؛ ََلخ َي ُ ُّ
الص ُح ُ
ف»أخرجه الرتمذي( ).
ُّ
واعلم أن الدعاء الذي ُييبه اهلل ما كان بتورع ،وكان بخفية ،وجتنب صاحبه االعتداء
)
فيه ،وجتنب أكل احلرام(:
[األعراف.]55/
)[املطففني.]14/
وقال سبحانه(:ﭹ ﭻ
حقا عبده ح ًّقا ،وأحبه ًّ
واعلم بأن من عرف اهلل ًّ
حقا ،وخافه ح ًّقا ،وتوكل عليه ح ًّقا،
فمن عرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ أحبه وعظمه ،ومحده
وشكره ،وآم ن به ووحده ،وأخلص له العبادة وحده ال رشيك له(:
)[حممد.]19/
)[املائدة.]98/
(
واملسلم إذا عرف ربه باسمه املجيب أحبه ،وتعلق به ،ورجاه ،وطمع فيام عنده ،وترضع
بني يديه ،وأنزل به حاجته؛ حلسن ظنه بربه ،ومعرفته بعظيم كرمه وإحسانه(:
)
[األنعام.]102/
ِ
ِ
هلل َت َع َاَلَ :أنَا عن َخد َظ ِّن َع خبدي ِِبَ ,و َأنَا َم َع ُه إِ َذا َد َع ِاين»متفق عليه( ).
وقال النبي َ «:ق َال ا ُ
ومن استجاب هلل إذا أمره أجابه إذا سأله(:
)
[البقرة.]186/
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكون مستجي ًبا ألوامر اهلل  ،وألوامر رسوله
يف كل حال(:
( ) أخرجه الرتمذي برقم (.)2516
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7405واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2675
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)[األنفال.]24/
وأن حيسن إىل الناس بام أنعم اهلل عليه من اخلري إن َق ِدر ،وباللطف يف اجلواب إن
عجز(:
)[آل عمران.]134-133/

وقال :
واعلم أن املجيب سبحانه ُييب دعاء من دعاه يف كل األوقات ،وآكد ذلك وأرجاه ثلث
الليل اآلخر حني ينزل الكريم سبحانه ويقول لعباده :من يسألني فأعطيه؟ من يدعوين
فأستجيب له؟ من يستغفرين فأغفر له؟.
وكذا بني األذان واإلقامة ،وساعة يف يوم اجلمعة خبئت لتدعو ربك يف كل األوقات،
وآكدها آخر ساعة بعد العرص ،وكذا يوم عرفة ،وليلة القدر ،ويف حال السجود،وحال
االضطرار ،ونحو ذلك(:
)[النمل.]62/
فادع اهلل وأنت موقن باإلجابة ،بقلب خاشع متذلل هلل ،وعني تبكي من خشية اهلل،
ج
وجوارح تركع وتسجد هلل(:
ﰀ)[الزمر.]9/
وال تستبطئ اإلجابة ،وال تستعجل ،وال تقطع الدعاء.
اب ْلحدكم َما ََل َي خس َت خع ِ
ج خل  ,قالوا :كيف يستعجل؟ قال :يقول:
قال النبي ُ «:ي خست ََج ُ
خ
ت وَل ُيستجب يل ,فيرتك الدعاء ,فَل ُيستجاب له»أخرجه مسلم( ).
ت َو َد َع خو ُ
َد َع خو ُ
وجتنب أكل احلرام؛ فإنه مانع من إجابة الدعاء.
ني بِ ََم َأ َم َر
ب َال َي خقبَ ُل إِ َّال َطيِّبًاَ ,و إِ َّن اهللََّ َأ َم َر املخُ خؤ ِمنِ َ
َّاس ,إِ َّن اهللََّ َطيِّ ٌ
قال رسول اهلل َ «:أ ُّ َُّيا الن ُ
نيَ ,ف َق َال(:
بِ ِه املخُ خر َسلِ َ
) [املؤمنون.]51/
)[البقرة.]172/
َو َق َال(:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2735
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[البقرة.]26٣ :

ِ
الس َف َر َأ خش َع َ َ
الر ُج َل ُيطِ ُ
الس ََم ِءَ ,يا َر ِّبَ ,يا َر ِّبَ ,و َمطخ َع ُم ُه
يل َّ
ُث َّم َذك ََر َّ
خَبَ ,ي ُمدُّ َيدَ خيه إِ ََل َّ
ث أغ َ َ
ِ
ي بِ خَ
اب لِ َذلِ َ
ك؟ »
اْل َرامَِ ,ف َأنَّى ُي خست ََج ُ
ْش ُب ُه َح َرا ٌمَ ,و َم خل َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ,وغُذ َ
َح َرا ٌمَ ,و َم خ َ
أخرجه مسلم( ).
وتيقن يا عبد املجيب أن اإلجابة مقرونة بالدعاء الصادق ،فأخلص الدعاء هلل:
[البينة.]٥ :

وإذا تأخرت اإلجابة؛ فاعلم أن اهلل حيب أن يسمع تكرار صوتك بالدعاء ،أو َّ
أن طلبك
خريا
فيه رضر عليك ،أو أنه ادخره لك وأخره لتنتفع به حال حاجتك إليه ،أو ادخر لك ً
منه:
[البقرة.]216 :

واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه؛ أن امليت ح ًّقا هو كل من متتع بدنه بأعىل درجات
الصحة والعافية ،لكن قلبه ميت ال يعرف ربه ،وال يذكره ،وال يعبده ،فهذا هو ميت
األحياء(:
)[األنفال.]24/
ومن فقد النور عاش يف الظلامت(:
) [األنعام.]122/
فسبحان الرب احلكيم الرحيم بعباده ،القريب املجيب.
أحيانًا يعطي العبد قبل أن يسأله؛ ليحبه ،ويقبل عليه ،ويطيعه ،وأحيانًا يدعوه العبد
فيعطيه ،فيحبه ويشكره:
[غافر.]6٥ :

فهو سبحانه القريب املجيب ،إما أن تدعوه فيعطيك ،وإما أن يعطيك لتدعوه ،فإن كان
الدعاء قبل العطاء؛ فاملبادرة منك ،وإن كان العطاء قبل الدعاء؛ فهذه نعمة أراد اهلل أن
يمتحنك هبا.
( ) أخرجه مسلم برقم (.)1015
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ف أنت إما أن تطيعه فيكرمك ،أو يكرمك فتطيعه(:
)[األنفال.]26/
يا عبد املجيب كن أول من استجاب لربه يف عبادته ،وأول من استجاب لربه يف
اإلحسان إىل خلقه ،وأول من استجاب لربه يف قضاء حوائج الناس ،والعفو عن
زالهتم ،وحتمل أذاهم ،من أجل اهلل:
[آل عمران.]1٣٤ – 1٣٣ :

وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبه ويرضاه ،واستعملنا يف طاعته وتقواه ،وجعلنا ممن سبقت هلم
من رهبم احلسنى(:
)[األنبياء.]102- 101/
ورفع درجاتنا يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنفال.]4-2/

[آل عمران.]8 :

ِ
ِ ِ
ِ
اب الن َِّار»
«ال َّل جه َّم َر َّبنَا آتنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًةَ ،و ِيف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنَا َع َذ َ
اللهم فارج اهلم ،كاشف الغم ،جميب دعوة املضطر ،نسألك أن هتدي قلوبنا ،وتغفر
ذنوبنا ،وتيرس أمورنا وترمحنا رمحة تغنينا هبا عن رمحة من سواك.
يا قريب يا جميب ،اللهم ألف بني قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واهدنا سبل السالم،
وأخرجنا من الظلامت إىل النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وبارك لنا فيام
أعطيتنا ،وتب علينا ،إنك أنت التواب الرحيم.
فصن ألسنتنا عن سؤال غريك ،فإنه ال
اللهم كام جصنت وجوهنا عن السجود لغريك؛ ج
يقدر عىل كشف الرض وجلب النفع سواك ،يا ويل العطاء واإلحسان(:
)[آل عمران.]53/
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املستعان

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املستعان

العلم بأسامء اهلل وصفاته وأفعاله أرشف العلوم عىل اإلطالق ،وأعظم أبواب التوحيد،
وتاج أركان اإليامن ،وأزكى العلوم وأعالها ،وأحسنها وأعظمها ،وأفضلها وأوجبها؛
ألن رشف العلم برشف املعلوم ،وهو اهلل جل جالله(:
)[األنعام.]102 /
وهذا العلم العظيم أرشف ما رُصفت فيه األنفاس ،وخري ما سعى يف حتصيله األكياس،
وهو عامد السري إىل اهلل ،وهو الباب األعظم ملعرفة اهلل ،ونيل حمابه ورضاه ،وهو الرصاط
املستقيم لكل من أحبه اهلل واجتباه ،وقد أمرنا اهلل  بمعرفته ،ومعرفة أسامئه وصفاته،
فقال سبحانه(:
)[حممد.]19 /
)[املائدة.]98 /
وقال (:
واإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أساس بنيان الدين ،وهو من الدين بمنزلة الرأس
ً
َحل البنيان ،واألقوال واألعامل بنيان الدين،
من اجلسد ،ومتى كان األساس
راسخا م م
وسقفه األخالق احلسنة مع اخلالق ومع املخلوق.
فأساس أركا ن التوحيد واإليامن هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه،
ووعده ووعيده ،وأساس كل ذلك اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته ،وتوحيده هبا:
[األعراف.]١8٠ :

ومتى كان األساس قو ًّيا َحل البنيان ،وإذا هتدم يشء من البنيان سهل تداركه ،وإن كان
األساس غري وثيق؛ مل حيمل البنيان ،وإذا هتدم يشء من األساس سقط البنيان كله ،وعىل
قدر إحكام األساس يكون علو البنيان(:
)
[الزمر.]66 -65/
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وقال (:

)[البينة.]5 /
وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين:
معرفة اهلل وتوحيده بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وجتريد االنقياد هلل ورسوله،
والقرآن كله بيان هلذا األساس ،وتوثيق له ،ودعوة إىل إتقانه ،والعمل به ،فهو الغاية
التي خلق اهلل اخللق من أجلها ،كام قال سبحانه(:
)
[الذاريات.]58 -56/
وقد أمرنا اهلل  أن نتعلم هذا العلم العظيم ،ونعتني به ،ونعمل بمقتضاه؛ لعظم شأنه،
وعلو مقامه ،وكثرة بركاته وخرياته ،فقال(:
)
[البقرة.]231 /
وقال (:
)[الطالق.]12 /
كثريا من أسامئه وصفاته وأفعاله ،وأظهرها يف آياته
وقد ذكر اهلل  يف القرآن الكريم ً
ليعرف عباده هبا ،ليعبدوه بموجبها ،ويدعوه بمقتضاها.
وخملوقاته؛ ّ
وأسامء اهلل وصفاته وأفعاله أحب يشء إىل اهلل ،وهي أفضل يشء يف القرآن وأعظمه
وأحسنه؛ ألهنا صفات اخلالق العظيم جل جالله:

[احلرش.]2٤ – 22 :

فيجب علينا تعلم هذا العلم العظيم ،ألنه أساس التوحيد ،وأعظم أركان اإليامن،
وأعظم أصول الدين ،وعليه تربنى بيوت اإلسالم الرفيعة ،ومنازله العالية ،وصفاته
احلسنة اجلميلة ،ولن تستقيم حال البرشية أبدً ا إال بمعرفة رهبم بأسامئه وصفاته وأفعاله،
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وعبادته وحده ال رشيك له ،والعمل بدينه ورشعه الذي به سعادهتم وفالحهم يف الدنيا
واآلخرة(:
)[يونس.]63 -62/
هلذا جيب علينا معرفة الكبري من الصغري ،والغني من الفقري ،والقوي من الضعيف،
والقادر من العاجز ،وامللك من العبد؛ لنعبد اهلل بموجب هذه املعرفة العظيمة:
[حممد.]١9 :

واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل:
[طه.]8 :

هو سبحانه امللك القادر املستعان الذي يعني كل أحد ،وال يطلب العون من أحد ،الغني
عن املعني ،الغني عن الظهري ،الغني عن الرشيك والوزير وكل أحد(:ﯓ
)[يونس.]68/
)[فاطر.]15 /
(
هو سبحانه املستعان وحده ال رشيك له ،فكل عبد يطلب منه العون عىل فعل الطاعات،
واجتناب املعايص ،وجلب املنافع ،ودفع املضار.
فلله احلمد عىل نعمه وفضله ،ورَحته وعونه(:
)[الفاحتة.]7 - 2/
وهو سبحانه احلي القيوم املستعان ،الذي مجيع أهل السامء واألرض حمتاجون إىل
االستعانة به؛ بل ال قيام وال حياة وال بقاء وال وجود إال به(:
)[الزمر.]63 -62/
فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ،الغني الذي يملك كل يشء ،املستعان وحده ال
رشيك له ،واخللق كلهم فقراء إليه ،عبيد لديه ،ال تتحرك ذرة وال تسكن إال بإذنه
29٠

وعلمه وعونه(:

)[األنعام.]102 /
واعلم رَحك اهلل؛ أن املستعان هو اهلل وحده ال رشيك له ،فأهل الطاعة يستعينون به عىل
)
دائام(:
فعل الطاعات ،وترك املعايص ،فدأهبم ً
[الفاحتة.]5/
أما أ هل املعصية ،فحني تمرك العايص سؤال العون من اهلل عىل طاعته ،وأعرض عن
طاعة ربه إىل معصيته؛ أعانه عىل معصيته ،فتوجه إليها بعونه ،وحرمه سبحانه العون
عىل الطاعة ،فلم يتوجه إليها(:
) [الصف.]5 /
فاخللق كلهم يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة؛ كلهم مرصفون يف
حركاهتم وسكناهتم بقدرة اهلل وعونه وإذنه ومشيئته(:
)[األنعام.]111 /
فاخللق كله ،واألمر كله ،وامللك كله ،بيد اهلل وحده ال رشيك له:
[امللك.]١ :

واإلنس واجلن مرصفون يف طاعاهتم ومعاصيهم بقدرة اهلل وعونه ،إما بجنود املالئكة
اهلادية ،أو بجنود الشياطني املضلة.
فال طاعة وال معصية إال بإذن اهلل وعونه ،وال حول عن معصية اهلل إال بعصمة اهلل ،وال
قوة عىل طاعة اهلل إال بتوفيق اهلل وعونه وحده ال رشيك له(:
)[األنعام.]107 - 106/
فاللهم أعنا عىل ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك ،ولزوم طاعتك ،واجتناب
معصيتك ،والفقه يف دينك(:
)[اإلنسان.]31 -29/
29١

 وقد ورد اسم اهلل املستعان يف القرآن الكريم مرتني:
)
يف قوله سبحانه يف سورة يوسف(:
[يوسف.]18 /
وقوله سبحانه يف سورة األنبياء(:
) [األنبياء.]112 /
واالستعانة :هي طلب العون من اهلل؛ كام قال سبحانه(:
)[الفاحتة.]5 /
وقد أمرنا اهلل  باالستعانة بالصرب والصالة عىل إقامة الدين ،وإبالغ احلق بقوله
)
سبحانه(::
[البقرة.]153/
هو سبحانه املستعان وحده ال رشيك له ،املستعان الذي يستعان به عىل جلب املنافع
ودفع املكاره ،وفعل الطاعات وترك املعايص.
هو املستعان ا لذي كل عون وإعانة فمنه وحده ال رشيك له ،املستعان الذي يستعني به
عباده؛ ملا يعلمون من عظمة قدرته وقوته،وكامل لطفه ورَحته:
[الفاحتة.]٥ – 2 :

است َِع ْن
اسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
وقال النبي  البن عباس ريض اهلل عنه«:إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
ت َف ْ
بِاهللِ» أخرجه الرتمذي(.)1
واهلل سبحانه خلق اإلنسان ضعي ًفا برَحته؛ ليقف بباب العبودية لربه يف كل حال،
ويستعني بالقوي القادر عىل كل يشء ،املستعان الذي بيده مقاليد األمور كلها(:
)[الزمر.]63 - 62/
هو سبحانه املستعان وحده ال رشيك له ،املستعان الذي إن كنت ضعي ًفا فسألته قواك،
عاجزا فسألته
مريضا فسألته شفاك ،وإن كنت
فقريا فسألته أغناك ،وإن كنت
ً
ً
وإن كنت ً
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)4216
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أقدرك (

)[هود.]123 /
هو سبحانه املستعان الذي ي ستعني به كل أحد ،ويطلب العون منه كل أحد ،وال يستعني
هو بأحد؛ لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
)[غافر.]65 /
ِ
ِ
وقال النبي «:ال َّل ُه َّم َأ ِعنِّي َع ََل ذِك ِْر َك َو ُش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ع َبا َدت َ
ك» أخرجه أَحد وأبو
داود(.)1
اهلل وحده هو املستعان إذا اشتد الكرب ،وادهلم اخلطب ،وحل األمر الصعب ،ووقع
اجلدب(:
) [غافر.]65 /
اهلل املستعان وحده ال رشيك له ،إذا قل النصري ،ووقع األمر اخلطري ،و ركذب أنبياؤه،
وأوذي أولياؤه:
[غافر.]٥2 – ٥١ :

وضع الكفار خليله يف املنجنيق ،وهدده الكفار باحلريق ،فتوجه بقلبه إىل ربه
املستعان ،واستغاث بقلبه ولسانه :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،فكان اهلل هو املستعان(:
)
[األنبياء.]70 - 69/
وكذب الكفار أنبياءه ورسله فأخذهم القوي العزيز بقوة انتقامه:

[العنكبوت.]٤٠ :

و رأوذي حممد  ،و رأخرج من بلده بغري حق ،ر
وجرح يف
وشج رأسه ،وكر رست رباعيته ،ر
وجنته ،واجتمعت عليه األحزاب من كل مكان ،وسخر منه الكفار واليهود واملنافقون؛
فاهلل املستعان عصمه وحفظه ،وأظهر دينه ،وخذل أعداءه:
صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )1522وهذا لفظه ،وأَحد برقم (.)22172
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[املائدة.]٦٧ :

هو وحده املستعان إذا اشتد الكرب:
[األنفال.]١٠ – 9 :

هو وحده املستعان إذا ضاقت األمور ،وادهلمت اخلطوب(:

)[التوبة.]26 -25/
هو املستعان وحده ال رشيك له عىل إظهار دينه ،ونرص أوليائه(:
[التوبة.]33 /
هو سبحانه املستعان عىل رد كيد األعداء(:
)[الصف.]8 /
هو سبحانه املستعان وحده ال رشيك له ،الذي ينرص أنبياءه ورسله وأولياءه(:

)

)[التوبة.]40 /
هو سبحانه املستعان إذا مفجعت املصائب الناس ،وجاعت البطون واألمهات والوالئد،
وأخلفت الظنون ،وركب الظاملون األكتاف ،وعاثوا يف األرض فسا ًدا؛ (
(

)[يوسف.]110 /

)[غافر.]51 /
29٤

هو املستعان وحده ال رشيك له عىل رد كيد األعداء ،وتدمري املخالفني املعاندين
املعارضني لدينه يف ملكه:
[احلج.]38 :

ه و سبحانه القوي العزيز ،املستعان عىل املصائب العظيمة ،والفواجع األليمة،
واخلطوب املدهلمة:
[األنعام.]١8 – ١٧ :

وهو املستعان وحده ال رشيك له عند تفرق اإلخوان ،وفقد األحباب ،وموت
األصحاب واألخيار(:
)[األعراف.]129 -128/
اهلل وحده املستعان عند تبدل النعم ،وحلول النقم ،اهلل املستعان عىل فقد الولد ،وقحط
البلد ،وضعف السند.
اهلل وحده املس تعان إذا نزل املرض ،وقلت األمطار ،وأجدبت الديار ،وذبلت األشجار،
وانقطعت الثامر ،وبكت عني الوحش واحليوان(:
)[الذاريات.]51 -50/
اهلل وحده املستعان إذا قست القلوب ،وكثرت الذنوب ،وظهرت العيوب ،وادهلمت
اخلطوب(:
)[األنعام.]102 /
اهلل وحده املستعان عىل كل ظلوم جبار ،وعىل كل خائن غدار ،وعىل كل جاحد
)[يوسف.]18 /
كفار(:
اهلل وحده املستعان عىل فتنة الرساء والرضاء ،وفتنة العافية والبالء ،وفتنة الشدة
والرخاء:
[يس.]83 – 82 :

هو املستعان وحده ال رشيك له إذا حتطمت اآلمال ،وصاح العيال ،واسود الظالم،
29٥

وكثرت الديون ،وقل النصري ،وضاقت األمور:
[النمل.]٦2 :

هو املستعان وحده ال رشيك له يف كل حال ،هو املستعان الذي فتح أبواب الدعاء،
ودعا عباده لدعائه؛ لكشف كرباهتم ،وقضاء حوائجهم(:
) [البقرة.]186 /
نرص أولياءه من أنبيائه ورسله وعباده املؤمنني ،فامذا قال الكفار إلبراهيم ؟(

).
هو املستعان الذي ينرص رسله وأنبياءه وأولياءه(:

)[األنبياء.]77 -86/
هو وحده املستعان الذي جييب كل من دعاه(:
)[األنبياء.]84 -83/
هو وحده املستعان الذي جييب دعاء كل من دعاه واستغاث به(:

29٦

)[األنبياء.]90 - 87/
اهلل املستعان عند جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وشامتة األعداء ،واضطراب األحوال،
وارتفاع األسعار ،وقلة ذات اليد ،ومس اجلوع والفقر واملرض(:
)[غافر.]65 /
هو سبحانه املستعان وحده إذا اشتدت األمور ،وأغلقت األبواب ،وصاح الكبار
والصغار ،وطغى كل ظامل جبار ،وقلت املياه ،واختفت األقوات ،وعم البالء
والظالم(:

) [النمل.]64 -59/
فال إله غريه ،وال رب سواه ،هو املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال
به(:
)[الصافات.]182 -180/
فاعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه؛ أن اهلل وحده هو املستعان ،وأن االستعانة هي طلب
العون من اهلل.
واإلنسان وكل خملوق موسوم بأربع صفات :فهو ضعيف ،فقري ،عاجز ،حمتاج إىل
االستعانة باهلل يف فعل املأمورات ،وترك املحظورات ،وال صرب عىل االبتالءات ،فاستعن
باهلل أهيا العبد يف كل حال:
29٧

[النحل.]١28 – ١2٧ :

ﯿ

[الطور.]٤9 – ٤8 :

فمن استعان باهلل أعانه اهلل ،ومن ترك االستعانة باهلل واستعان بغريه؛ وكمله إىل من
ً
خمذوال من جهة من استعان به ،ليقطع رجاءه ِمن سواه ،ويعود إىل
استعان به ،فصار
[النمل.]٧9 :
ربه ومواله:
واعلم أن من استعان باهلل فهو حممود منصور ،ومن استعان بغري اهلل فيام ال يقدر عليه إال
)
اهلل فهو مذموم خمذول؛ (
[اإلرساء.]22/
ً
خمذوال :ال ناُص لك.
مذمو ًما :ال حامد لك،
واهلل سبحانه هو املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال به:
[األنعام.]١٠2 :

واعلم رمحك اهلل أن االستعانة باهلل تقوم عَل أصلني عظيمني:
أحدمها :الثقة باهلل وحده:
[غافر.]٦٥ :

)[الفاحتة.]5 /
الثاين :االعتامد عليه وحده(:
فاإلنسان قد يثق بغريه ؛ ولكن ال يعتمد عليه يف أموره الستغنائه عنه ،وقد يعتمد عليه
مع عدم ثقته به ،حلاجته إليه.
واهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،بيده كل يشء ،وهو املستعان يف
كل يشء ،والعبد ليس بيده يشء ،وهو حمتاج إىل عون ربه يف كل يشء(:
) [هود.]123 /
298

فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ،الذي ليس له رشيك يف امللك ،وال يف اخللق ،وال يف
األمر ،وال يف األسامء ،وال يف الصفات ،وال يف األفعال!(:
)[مريم.]65 /
هو سبحانه القوي الذي بيده مقاليد األمور كلها(:
)[األعراف.]54 /
هذا هو الرب العظيم الذي يستحق أن يعبده اخللق وحده ،ويكربوه وحده ،وحيمدوه
وحده(:
)[اإلرساء.]111 -110/
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التعبد هلل  باسمه املستعان

كربه ،وع رظمه ،وأحبه ،وَحده ،وشكره ،وأفرده
املسلم إذا عرف ربه باسمه املستعان؛ ر
بالعبادة ،واستعان به ،ووثق يف نرصه وعونه ،ومل يلتفت ألحد سواه:

[األنفال.]٤ – 2 :

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يستعني بربه العظيم يف كل حال ،وأن يكون عونًا
لغريه يف جلب ما ينفعه ،ودفع ما يرضه ،فيغيث امللهوف ،ويعني املحتاج ،ويعطي

السائل وحيسن إىل غريه(:

)[آل عمران.]134 - 133/

فكن عونًا ألخيك؛ تغيث امللهوف ،وتعني املحتاج ،وتعطي السائل ،واستعن باهلل يف كل
أمر ،يف عبادتك ،يف دعوتك ،يف تعليمك ،يف إصالح نفسك وأوالدك ،ويف قضاء
حوائجك ،ويف دفع ما يرضك.
است َِع ْن بِاهللَِ ،وا ْع َل ْم َأ َّن ْاْلُ َّم َة لَ ِو
اسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
قال النبي «:إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
ت َف ْ
ت َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
َش ٍء؛ ََلْ َينْ َف ُع َ
هلل لَ َ
اجت ََم ُعوا َع ََل
َش ٍء َق ْد َكتَبَ ُه ا ُ
اجت ََم َع ْ
ْ
كَ ،و َل ِو ْ
وك بِ َ ْ
وك إِ َّال بِ َ ْ
وك بِ َ ٍ
ُض َ
هلل َع َليْ َ
ك»أخرجه الرتمذي(.)1
َش ٍء َقدْ َكتَبَ ُه ا ُ
وك إِ َّال بِ َ ْ
َشء؛ ََل ْ َي ُ ُّ
ُض َ ْ
َأ ْن َي ُ ُّ
وإذا عرفت اهلل باسمه املستعان اطمأن قلبك إليه ،ووثقت بنرصته وعونه ،وتوجهت
إليه بالدعاء لكشف الرض ،ورفع البالء ،ويف طلب العطاء(:
)[الرعد.]29 /
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516
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وا علم رَحك اهلل؛ أن رس اخللق واألمر ،ورس الكتب والرشائع ،ورس األمر والنهي،
ورس الثواب والعقاب ،لتحقيق أمرين:
اْلول :عبادة اهلل وحده ال رشيك له.
والثاين :أن تستعني به وحده ال رشيك له.
كام قال سبحانه(:

)[الفاحتة.]5 /

فعبادة اهلل وحده تدفع الرياء ،واال ستعانة باهلل وحده تدفع الكربياء ،وقدم اهلل العبادة
)[الفاحتة.]5 /
عىل االستعانة يف قوله(:
ألن العبادة هلل هي الغاية ،واالستعانة باهلل هي الوسيلة ،فأنا أستعني بك يا اهلل عىل
عبادتك ،وتقديم املفعول به وهو إياك إلفادة احلرص والقرص ،أي :أعبدك وال أعبد
غريك ،وأستعني بك وال أستعني بغريك(:

وقال سبحانه(:

)[الزمر.]66 - 64/

)[يس.]61 -60/
وملا كانت عبادة اهلل فيها للعبد عز وافتخار ،أتبعها اهلل بـ(
للذل واالفتقار للرب العزيز اجلبار.

إظهارا
)
ً

وقد ذكر اهلل  االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها؛ الحتياج العبد يف مجيع أموره
وأحواله ،وأقواله وأعامله وعباداته ومعامالته إىل االستعانة باهلل املستعان ،كام قال
)[الفاحتة.]5 /
سبحانه(:
واعلم أن قلب اإلنسان يعرض له مرضان عظيامن؛ مها :الرياء والكرب ،وإذا مل يتداركهام
)[الفاحتة.]5 /

العبد؛ ترميا به إىل التلف ،فدواء مرض الرياء بـ (
)[الفاحتة.]5 /
ودواء مرض الكرب بـ (
)[الفاحتة.]5 /
وإذا رعويف اإلنسان من مرض الرياء بـ (
وعويف من مرض الكرب والعجب بـ (

3٠١

)[الفاحتة.]5 /

)[الفاحتة.]6 /
وعويف من مرض اجلهل والضالل بـ (
فقد عويف من أمراضه وأسقامه كلها ،ورفل يف أثواب العافية ،ومتت عليه
النعمة(:
ﯓ
)
[الزمر.]18 /
وهؤالء هم املن معم عليهم الذين عرفوا احلق ،واتبعوه ،ودعوا إليه.
واملغضوب عليهم هم أهل فساد العمل والقصد ،كاليهود الذين عرفوا احلق واستكربوا
عنه ،ومل يدعوا إليه.
والضالون الذين هم أهل فساد العلم ،كالنصارى الذين عرفوا احلق ،ثم ضلوا عنه ،أو
جهلوا احلق ومل يعرفوه ،فهم يعمهون يف الضالل ،كام قال سبحانه(:

)[الفاحتة.]7 -2/

واالستعانة جزء من العبادة ،والعبادة حق اهلل الذي أوجبه عىل عباده(:
)[البقرة.]21 /
وقال (:
)[الذاريات.]58 -56/

وكلام ك ان العبد باهلل وأسامئه وصفاته أعرف كانت عبوديته هلل أتم ،وكانت اإلعانة له
من اهلل أعظم(:
وقال (:

)[احلج.]41 -40/

[العنكبوت.]69/
 والناس يف العبادة واالستعانة أربعة أقسام:

اْلول :أهل العبادة هلل ،واالستعانة باهلل عليها.

3٠2

)

وهؤالء أجل األقسام وأفضلهم ،ويف مقدمتهم األنبياء والرسل ،ثم من تبعهم
بإحسان(:
)[األنفال.]4 -2/

الثاين :أهل اإلعراض عن العبادة واالستعانة باهلل.

وهؤال ء هم رش الربية ،كام قال سبحانه(:
)[البينة.]6 /
وقال (:

)[البقرة.]162 -161/

الثالث :من له نوع عبادة بال استعانة ،أو باستعانة ناقصة.
فهؤالء هلم نصيب من التوفيق والعون بحسب استعان تهم باهلل ،وهلم نصيب من
اخلذالن واملهانة بحسب قلة استعانتهم باهلل :
[البقرة.]2٠8 :

الرابع :الذين يشهدون تفرد اهلل بالنفع والرض ،وأن ما شاء كان ،وما مل يشأ ال يكون ،ومل
يدوروا ما حيبه اهلل ويرضاه ،ومع ذلك توكلوا عليه ،واستعانوا به ،عىل حظوظهم

وشهواهتم.
ً
فضال عن
فهؤالء ال عاقبة هلم ،وما رأعطوه من جنس امللك واملال ال يدل عىل اإلسالم،
الوالية والقرب من اهلل (:
)[سبأ.]37 /
فاستعن باهلل رَحك اهلل يف مجيع أمورك؛ ِ
يعنك ،وأعن كل حمتاج تقدر عىل نفعه ،وعلم
اجلاهل ،واهد الضال ،وارحم املسكني؛ تكن ربان ًّيا(:

)[آل عمران.]79 /
3٠3

)

(

[آل عمران.]53/
)[آل عمران.]8/
(
الل هم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت
خري من زكاها؛ أنت وليها وموالها.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ،وأعاملنا من الرياء ،وجوارحنا من املعايص ،وألسنتنا من
الكذب ،وأعيننا من اخليانة ،يا أرحم الراَحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أ ن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

3٠٤

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

التواب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل التواب

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واأل فعال احلميدة ،واملثل األعىل(:

)[طه.]8/
هو التواب الذي يتوب عىل من يشاء من عباده ،ويقبل توبته ،الكريم الذي كلام تكررت
توبة العبد تكرر منه القبول هلا(:
)[التوبة.]104/

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده ،الذي يرس هلم أسباب التوبة مر ًة بعد أخرى بام
يظهر هلم من آياته ،حتى إذا عرفوا غوائل الذنوب ،استشعروا اخلوف من اجلبار جل
جالله ،فرجعوا إليه بالتوبة ،فرجع إليهم فضل اهلل التواب بالقبول(:

)[املائدة.]40/
وهو سبحانه التواب عىل من تاب إليه م ن عباده املذنبني ،التارك جمازاته بعد توبته بام
)[البقرة.]37/
سلف من ذنبه(:
وهو سبحانه التواب الذي من رأفته ورمحته َم َّن عىل من شاء من عباده بالتوبة ،وحببها
إليه ،وقبلها منه ،وتاب عليه قبل أن يتوب(:
)[التوبة.]118/

فسبحان ربنا التواب الرحيم الذي ييرس لعباده أسباب التوبة ،ويتوب عليهم قبل أن
ً
)
فضال منه ورمحة(:
يتوبوا؛
[البقرة.]37/
وقد ورد اسم اهلل التواب يف القرآن الكريم إحدى عرشة مرة ،منها قوله سبحانه:
)[النور.]10/

(
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واسم اهلل التواب من صيغ املبالغة ،فاهلل تواب عىل من تاب من الذنوب العظيمة ،تواب
يتوب عىل من تكررت ذنوبه ،وتكررت منه التوبة(:
)[املائدة.]39/
واعلم أن اهلل سمى نفسه توا ًبا؛ ألنه خالق التوب ة يف قلوب عباده ،والذي يرس هلم
أسباهبا ،والراجع هبم من الطريق الذي يكرهه إىل الطريق الذي يرضيه.
و َّملا كانت املعايص متكررة من العباد ،جاء بصيغة تواب ،صيغة مبالغة ،ليقابل اخلطايا

الكثرية والذنوب العظيمة بالتوبة الواسعة الدائمة(:
)[النرص.]3/
فسبحان من وصف نفسه بالتواب ؛ لكثرة من يتوب عليه من العباد يف مشارق األرض

ومغارهبا يف كل حلظة ،وحلبه للتوبة ،ولتكرر التوبة من الشخص الواحد ،وتنوع
الذنوب وتكرارها واختالفها:
[النرص.]3 :

فالصفة املشتقة من اسم اهلل التواب هي التوبة ،والتوبة صفة فعلية هلل  ،كام قال
سبحانه( :
)[التوبة.]117/
ون لَ ُه َوادِ ِ
البن آ َد َم َوادِي ًا ِم ْن َذ َه ٍ
أن ِ
يانَ ،ولَ ْن َي ْمألَ َفا ُه
أن يكُ َ
ب ْ
وقال النبي « :لَ ْو َّ
أح َّ
ب؛ َ
َاب » متفق عليه( ).
ْوب ا ُ
هلل َع ََل َم ْن ت َ
ابَ ،و َيت ُ
الُّت ُ
َّإال ر َ
وقد ورد اسم اهلل التواب مفر ًدا يف سورة النرص( :
)[النرص.]3 -1/

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6436واللفظ له ،و مسلم برقم (.)1048
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واقرتن اسم اهلل الرحيم مع اسمه التواب يف القرآن الكريم تسع مرات ،منها :قوله
سبحانه:
[التوبة.]١0٤ :

والرس يف ذلك واهلل أعلم اإلشارة إىل أن توفيق اهلل للعبد إىل التوبة ،ثم قبوهلا منه ،وتوبته
عليه ،مع استحقاقه للعقوبة ما هو إال أثر من آثار رمحة اهلل بخلقه:
[الزمر.]٥3 :

واقرتن اسم اهلل احلكيم مع اسمه التواب مر ًة واحد ًة يف القرآن ،بعد ذكر حد الزنا
)
والقذف ،كام قال سبحانه( :

[النور.]10/

والرس يف ذلك واهلل أعلم أن اهلل بعد أن ذكر هذه األحكا م العظيمة املشتملة عىل كامل
رمحة اهلل؛ بني أنه تواب عىل من تاب من عباده ،وأنه حكيم يضع احلكمة يف موضعها،

والرفق يف موضعه ،ويف ذلك إشارة إىل أن يف هذه التوبة حكمة ،وهي استصالح
[البقرة.]١٤3 :
الناس ،وحفظ أعراضهم:
فسبحان الرب التواب احلكي م الرحيم الذي يسرت عىل العصاة واملذنبني واملجرمني ،ثم
يوفقهم للتوبة إليه ،ثم يقبلها منهم؛ لكامل رمحته وبره وإحسانه! فلوال سعة رمحته ما
قبل التوبة ممن عصاه ،وال و َّفق من شاء إليها ،ولعاقبهم عىل تفريطهم ومعاصيهم:
[يونس.]60 :

ويف اقرتان الرحيم بالتواب زوال املكروه من تبعات السيئات واآلثام بالتوبة ،وحصول
املطلوب واملحبوب من اإلنعام واإلحسان بالرمحة:
[البقرة.]١63 :

هو سبحانه التواب الرحيم الذي يتوب عىل عباده مع كثرة معاصيهم ،وعظمة ذنوهبم،
وتكرارها منهم ،وكثرة من يتوب عليه يف كل زمان ومكان وحال(:
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)[الشورى.]25/

ولعظيم رمحته قابل الذنوب العظيمة الكبرية ،والذنوب املتكررة ،بالرمحة والتوبة
الواسعة(:
)[احلجرات.]12/

فلله احلمد والشكر ً
وأخريا عىل أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة،
أوال
ً

وعظيم نعمه وإحسانه؛ (

)[اجلاثية.]37 - 36/

وفق من شاء للتوبة ،وحرك دواعي قلبه إليها ،حتى قام العبد بالتوبة؛ توفي ًقا من اهلل
 ، ثم قبل اهلل توبته ،وعفا عن خطاياه ،وحرك دواعيه للطاعات ،وهيأ له أسباهبا،
ورصف عنه موانعها ،ثم أثابه عليها ،وضاعف له أجورها(:

[آل عمران.]74 - 73/

)

هو سبحانه التواب الذي حيب التوابني ،ويفرح بتوبة التائبني أشد الفرح ،وهو الغني
عنهم من كل وجه ،وهم املحتاجون إليه من كل وجه(:
)[البقرة.]222/
(

)[النساء.]28 -27/
)[فاطر.]15/
(
ُوب
وعن أنس بن مالك  ،قال :قال رسول اهلل « :هللَُ َأ َشدر َف َر ًحا بِت َْو َب ِة َعبْ ِدهِ ِح َ
ني َيت ُ
ض َف ََلةٍَ ،فا ْن َف َلت ْ ِ
َان ع ََل ر ِ
ِ
ِ ِ
اح َلتِ ِه بِأَ ْر ِ
َشا ُب ُهَ ،فأَيِ َس
إِلَ ْيه م ْن َأ َحدك ُْم ك َ َ َ
َت من ُْه َو َع َل ْي َها َط َع ُام ُه َو َ َ
اضطَجع ِِف ظِ ِّل َها َقدْ َأيِس ِمن ر ِ
ِ
اح َلتِ ِهَ ،ف َب ْينَا ُه َو ك ََذلِ َ
ك؛ إِ َذا ُه َو ِ َِبا
من َْهاَ ،فأَتَى َش َج َر ًة َف ْ َ َ
َ ْ َ
خطَ ِ
َقائِم ًة ِعنْدَ ه َفأَ َخ َذ بِ ِ
ْت َع ْب ِدي َو َأنَا َر رب َكَ .أ ْخطَ َأ
ام َهاُ ،ث َّم َق َال ِم ْن ِشدَّ ِة الْ َف َرحِ  :ال َّل ُه َّم َأن َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِم ْن شدَّ ة ا ْل َف َرحِ »أخرجه مسلم( ).
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2747
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هو سبحانه التواب الرحيم الذي تف َّرد بقبول توبة التائبني من عباده ،وال يغفر الذنوب
واخلطايا إال هو وحده ال رشيك له ،وليس ألحد أن يقبل توبة من أرسف عىل نفسه إال
هو ،وال أن يغفر ويعفو عن ذنوب املذنبني إال هو وحده ال رشيك له(:
)[الزمر.]53/

فسبحا ن من ال يغفر الذنوب إال هو وحده ال رشيك له:

[املائدة.]39 :

وهو سبحانه التواب احلكيم الذي ال يعاجل أهل املعايص بالعقوبة؛ بل يمهلهم ليتوبوا
إليه ،احلكيم الرحيم الذي ال يفضح أهل الذنوب ابتدا ًء؛ بل يسرتهم ،ليكون ذلك عونًا

هلم عىل التوبة ،والرجوع إىل اهلل ،ولوال فضل اهلل ورمحته؛ لعاجلهم بالعقوبة ،وفضح
خمازهيم بني عباده ،وكشف مساوهيم للناس:
[النور.]١0 :

فسبحانه من عظيم ما أكرمه! ومن كريم ما أجوده! ومن تواب ما أرمحه! (
)[األنعام.]54/
هو سبحانه التواب الرحيم الذي مل يعاملنا بعدله فنستحق النار ،ولكنه عاملنا برمحته؛

ليؤهلنا لدخول اجلنة:
[النساء.]٢8 – ٢7 :

فسبحان ال تواب الرحيم الذي يريب عباده ،وحيسن إليهم ،ويراقبهم بسمعه وبرصه،
وعلمه وإحاطته ،وحياسبهم عىل كل حركة وسكون؛ ليكرمهم ويسعدهم يف الدنيا
واآلخرة ،ويطهرهم من الذنوب واخلطايا(:

3١0

)[يونس.]61/

هو سبحانه الرقيب الشهيد لكل ما يف الكون من الذرات والنسامت ،واملخلوقات
واملجرات ،هو مع كل إنسان يف مجيع أوقاته وأحواله.

وكل شأن فيه اإلنسان هلل معه شأن يقابله.
فإذا كان شأنك اإلحسان؛ فشأنه اإلكرام جل جالله ،وإن كان شأنك العدوان؛ فشأنه
العقاب(:

ﰀ) [احلجر.]50 - 49/
وإن كان شأنك اإلقبال؛ فشأنه التجيل ،وإن كان شأنك اإلعراض؛ فشأنه
التأديب(:
)[إبراهيم.]7/

هو سبحانه التواب الرحيم الذي يسوق الشدائد ملن عصاه؛ ليحمله عىل التوبة إليه،
واالنكسار بني يديه.
ف سبحان التواب احلكيم الذي لو ترك اخللق عىل معاصيهم هللكوا؛ لكنه الرحيم الذي
يسوق الشدائد إليهم؛ لعلهم يترضعون إليه ،فيتوب عليهم(:

)[األنعام.]43/
واعلم أنه إذا جاءت توبة اهلل قبل توبة العبد؛ فتعني الشدائد واملصائب التي يسوقها اهلل
للعبد؛ ليتوب إىل ربه(:
)[التوبة.]117/
وإذا جاءت توبة اهلل بعد توبة العبد؛ فتعني قبوله سبحانه توبة عبده(:
)[املائدة.]39/

فسبحان التواب الرحيم الذي حيب عباده ،ويفرح بتوبتهم ،وحيب هلم كل خري.
وهم يف العناية اإلهلية ،من أطاعه منهم زاده إيامنًا وتقوى ،وهدً ى وثوا ًبا:
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ومن عصاه منهم ابتاله باملصائب ليتوب إليه(:

[األنفال.]٤ – ٢ :

)

[البقرة.]157 -155/
هو العزيز الكريم الذي يمن باهلداية عىل من يشاء ،فيأتيه حم ًّبا راغ ًبا؛ لكامل معرفته باهلل
راغام بحمله عىل التوبة إليه بالشدائد
وأسامئه وصفاته ،وعظيم نعمه وإحسانه ،أو يأتيه ً
واملصائب التي أرسلها اهلل له رمح ًة به(:
(

)[التغابن.]11/

)[التوبة.]51/

واعلم أن التوبة واجبة عىل كل عبد من مجيع الذنوب:
[النور.]3١ :

وتكرارا هلا ،وإذا ختىل عنها العبد صار ظاملًا؛ لشدة
وأفضل الناس أكثرهم قيا ًما هبا،
ً
تقصريه ،وإرسافه عىل نفسه.

وأكثر الناس توبة هم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وكان النبي  يستغفر
اهلل يف املجلس الواحد سبعني مرة ،ويف رواية :مائة مرة.
)[احلجرات.]11/
والناس اثنان :تائب وظامل(:
فالظامل هو الكافر إذا مل يتب ،والعايص إذا مل يتب ،والتائب هو املؤمن الذي تاب إىل ربه

من معاصيه وذنوبه؛ وهلذا وصف اهلل املؤمنني الذين اشرتاهم بأعظم الصفات ،وأوهلا
التوبة(:
)[التوبة.]112/
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وكلام وقع العبد يف معصية فقد فارق فطرة اإلسالم بقدر عمده وخطئه ،وكرب ذنبه
وصغره ،وإرصاره عليه ،وإشهاره بني خلقه ،فإن تاب تاب اهلل عليه(:
)[النساء.]110/
فسبحان اهلل التواب الرحيم الذي يتوب عىل من يشاء بالتوفيق للتوبة ،فإذا تاب العبد
املذنب َق ِبل توبته ،وعفا عن سيئاته(:
)[املائدة.]39/
فإن كان التائب صاد ًقا يف توبته تاب اهلل عليه ،وغفر ذنوبه ،وعفا عن سيئاته ،وبدل
سيئاته حسنات ثم ضاعفها له؛ ألنه الكريم الرحيم(:

)

[الفرقان.]70 - 68/

واعلم زادك اهلل معرف ًة بأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وآياته ،وخملوقاته أن اهلل أوجد التوبة
عىل مسالك حكمته ،وطرقات سنته ،فكام يرجع سبحانه الليل بعد النهار ،ويرجع
النهار بعد الل يل ،ويرجع احلياة بعد املوت ،ويرجع املوت بعد احلياة ،كذلك من أذنب
ثم تاب تاب اهلل عليه ،فإن عاد تاب عليه ،فإن عاد تاب عليه؛ ألنه التواب الرحيم

بخلقه ،غافر الذنب ،وقابل التوب ،واسع الرمحة ،واسع املغفرة(:
)[غافر.]3/
اب َذ ْن ًبا َف َق َالَ :يا َر ِّب إِ ِِّّن
وعن أيب هريرة ؛ قال :قال رسول اهلل « :إ َّن َعبْدً ا َأ َص َ
ت َذ ْن ًبا َفاغ ِْف ْر ُه ِِلَ ،ف َق َال َر رب ُهَ :علِ َم َع ْب ِدي َأ َّن لَ ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر َّ
ْب َو َيأْ ُخ ُذ بِ ِهَ ،ف َغ َف َر لَ ُهُ ،ث َّم
َأ ْذ َن ْب ُ
الذن َ
َمك َ
آخ َر.
َب َذ ْن ًبا َ
اب َذ ْن ًبا َ
آخ َرَ ،و ُر َّب ََم َق َالُ :ث َّم َأ ْذن َ
اء اهللَُُّ ،ث َّم َأ َص َ
َث َما َش َ
آخ َر َفاغ ِْف ْر ُه ِِلَ ،ف َق َال َر رب ُهَ :علِ َم َع ْب ِدي َأ َّن لَ ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر َّ
ْب
ت َذ ْن ًبا َ
َف َق َالَ :يا َر ِّب إِ ِِّّن َأ ْذ َن ْب ُ
الذن َ
ِ
َب َذ ْن ًبا
اب َذ ْن ًبا َ
آخ َرَ ،و ُر َّب ََم َق َالُ :ث َّم َأ ْذن َ
اء اهللَُّ ُث َّم َأ َص َ
َو َيأْ ُخ ُذ بِهَ ،ف َغ َف َر َل ُهُ ،ث َّم َم َك َث َم ا َش َ
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آخ َر َفاغ ِْف ْر ُه ِِلَ ،ف َق َال َر رب ُهَ :علِ َم َعبْ ِدي َأ َّن لَ ُه َر ًّبا َيغ ِْف ُر
آخ َرَ ،ف َق َالَ :يا َر ِّب إِ ِِّّن َأ ْذ َنبْ ُت َذ ْنبًا َ
َ
الذنْب ويأْ ُخ ُذ بِ ِهَ ،غ َفر ُ ِ ِ
اء » متفق عليه( ).
ْ
َّ َ َ َ
ت ل َعبْدي َف ْليَ ْع َم ْل َما َش َ

واعلم رمحك اهلل أنه ال بد للعباد من الذنوب؛ ليظهر مقتىض اسم اهلل التواب هلم ،وال
غنى هلم عن توبة اهلل عليهم ،ثم ال بد هلم من العودة إىل املعصية ،ثم يرجعهم التواب
)[طه.]8/
الرحيم إليه بالتوبة(:
فالعود والبدء سنته يف خلقه العظيم ،وتدبريه احلكيم(:
)[فاطر.]43/
فسبحان التواب الرحيم بعباده الذي رمحته عىل قدر شأنه جل جالله.
اء بِ َق ْو ٍم
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :لَ ْو ََلْ ت ُْذنِبُوا لَ َذ َه َب ا ُ
هلل بِك ُْمَ ،و ََل َ
ون اهللَ َف َيغ ِْف ُر ََُل ْم» أخرجه مسلم( ).
ونَ ،ف َي ْستَغ ِْف ُر َ
ُي ْذنِبُ َ

 واعلم زادك اهلل إيَمنًا وتقوى أن أفعال اهلل  تنقسم إىل قسمني:
األول :أفعال الزمة :تتعلق بذات اهلل سبحانه فقط ،كاالستواء عىل العرش ،والنزول
كل ليلة إىل السامء الدنيا ،واملجيء يوم القيامة لفصل القضاء ،ونحو ذلك:
[طه.]٥ :

الثاِّن :أفعال متعدية :تتعلق باملخلوقات ،كاخللق والرزق ،والعطاء واملنع ،وأنواع
التدبري والترصيف ،والتوبة والرمحة واملغفرة ،ونحو ذلك(:
)[النساء.]28 -27/
واهلل سبحانه تواب حيب التوابني؛ ملا يف قلوهبم من انكسارة اخلجل ،واحلياء من اهلل،
والقرب من اهلل  ، والشعور بأمل الذنب ،وهذه حقيقة العبودية(:
)[البقرة.]222/

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7507واللفظ له ،ومسلم برقم (.،)2758
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مفتوحا؛
واهلل سبحانه خلق اإلنسان ،وجعله خليف ًة يف األرض ،ولو مل يكن باب التوبة
ً
لفسدت األرض  ،ولتضاعفت الذنوب ،وحصل اليأس(:
)[املائدة.]39/
واهلل سبحانه هو الرب الذي يريب عباده بام يصلحهم ،فلو كانت حياة املسلم كلها
طاعات بال معايص؛ فسوف ُي صاب هذا اإلنسان بال ُعجب والغرور ورؤية النفس ،كام
حصل من إبليس ،فإنه ُأعجب بعباد ته فكفر ،وقال لربه :أنا خري منه؛ يعني :آدم ،
وآدم ُأخرج من اجلنة عندما أكل من الشجرة ،ثم تاب؛ فتاب اهلل عليه(:

)[البقرة.]37/
والطاعات جتعل املسلم يدخل عىل ربه دخول امللوك عىل امللوك ،واملعايص جتعله يدخل
ِ
ً
متذلال ،وذلك
منكرسا
مستحيًا من ذنبه ،خاض ًعا
عىل ربه دخول العبيد عىل امللوك،
ً
)[امللك.]12/
أحب إىل اهلل (:
واهلل سبحانه اخرج آدم  من اجلنة إىل الدنيا؛ ليبذر فيها بذور اإليامن والتقوى،
واألخالق الكريمة ،ويصلح فيها ،ثم سيعود إىل اجلنة مع من آمن باهلل .
فاهلل سبح انه خلق اجلنة آلدم ،وألنبيائه ورسله ،ومن آمن هبم(:

)[البقرة.]30/

وقال ( :
)[الكهف.]108 -107/
واهلل سبحانه تواب رحيم ،ومقتىض عدله أن يرتك العبد يفعل ما يشاء ،ثم حياسبه يوم
القيامة؛ لكن اهلل برمحته هدى العايص إىل التوبة من ذنبه بابتالء أو مصيبة ،فلكامل رمحته

راكضا ،ومسار ًعا إىل فعل اخلريات ،أو يأيت بك إليه
سبحانه يريد ربك أن تذهب إليه
ً
راكضا ،وأمل الذنب شديد ال يذهب إال بالتوبة ،وفعل الذنب يورث اخلجل من اهلل ،
ً
والتواب سبحانه يقول لعبده املذنب :افعل حسن ًة تذهب عنك اخلجل ،وأتبع السيئة
3١٥

باحلسنة متحها(:

)[هود.]114/

واعلم حفظك اهلل أن شهر رمضان شهر الطاعات واملغفرة ،والصرب والتوبة(:
[البقرة.]183/

)

هو سبحانه ا لتواب الذي يعود بأصناف إحسانه وإنعامه عىل من تاب إليه ،ورجع إليه،
فالتوبة يف حق العبد هي عودته إىل الطاعة والعبودية بعد اإلباق.
والتوبة يف حق الرب هي عودته سبحانه إىل اإلحسان الالئق بالربوبية بقبول توبة من
تاب إليه ،وتوفيقه للطاعات(:
)[النساء.]64/

فسبحان التواب الذي حيب التوبة ،و يفرح بتوبة التائبني يف كل حني ،ويقبل اهلل توبة
التائبني ما مل تغرغر النفس باملوت ،أو تطلع الشمس من مغرهبا(:

)[النساء.]18 - 17/
ِ
ُوب ُم ِِس ُء
وعن أيب موسى  ،أن النبي  قال « :إِ َّن اهللََّ َع َّز َو َج َّل َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بِال َّل ْي ِل ليَت َ
ار ،ويبس ُط يدَ ه بِال َّن َه ِ ِ
ُوب ُم ِِس ُء ال َّل ْي ِلَ ،حتَّى َت ْط ُل َع َّ
الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِْر ِ َِبا» أخرجه
ار ليَت َ
الن ََّه ِ َ َ ْ ُ َ ُ
مسلم( ).

ومهام بلغت املعايص والذنوب فاهلل تواب عىل من تاب إليه ،مهام كانت ذنوبه ،ومهام
عظمت ذنوبه ،ومهام تكررت ذنوبه(:
)[الزمر.]53/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2759
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وعن أيب سعيد اخلدري  أن نبي اهلل  قال« :ك َ ِ
َان َقبْ َلك ُْم َر ُج ٌل َقت ََل تِ ْس َع ًة
يم ْن ك َ
َان ف َ
ض َفدُ َّل ع ََل ر ِ
ِ ِ
اه ٍ
ني َن ْف ًسا َف َسأَ َل َع ْن َأ ْع َل ِم َأ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
ب َفأَتَا ُه َف َق َال إِ َّن ُه َقت ََل تِ ْس َع ًة
َوت ْسع َ
َ َ
ني َن ْف ًسا َف َه ْل لَ ُه ِم ْن ت َْو َب ٍة؟ َف َق َالَ :الَ .ف َقتَ َل ُه َف َك َّم َل بِ ِه ِما َئ ًة.
َوتِ ْس ِع َ
ض َفدُ َّل َع ََل ر ُج ٍل َع ِ
اَلٍ َف َق َالِ :إ َّن ُه َقت ََل ِما َئ َة َن ْف ٍ
ُث َّم َسأَ َل َع ْن َأ ْع َل ِم َأ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
س َف َه ْل َل ُه ِم ْن
َ
ٍ
ني الت َّْو َب ِة ،ا ْن َطلِ ْق إِ َىل َأ ْر ِ
َي ُ
َاسا
ول َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ت َْو َبة؟ َف َق َالَ :ن َع ْم َو َم ْن َ ُ
ض ك ََذا َوك ََذا َفإِ َّن ِ َِبا ُأن ً
ون اهللََّ َفا ْع ُبدْ ا ََّ
هلل َم َع ُه ْمَ ،و َال ت َْر ِج ْع إِ َىل َأ ْر ِض َك َفإِ ََّّنَا َأ ْر ُض َس ْو ٍء.
َي ْع ُبدُ َ
ِ
اختَصم ْ ِ ِ
ف ال َّ
َفا ْن َط َل َق َحتَّى إِ َذا ن ََص َ
ْح ِة َو َم ََلئِ َك ُة
الر ْ َ
ط ِر َيق َأتَا ُه ا َْْل ْو ُت َف ْ َ َ
ت فيه َم ََلئ َك ُة َّ
ت م ََلئِ َك ُة الر ِ
ت َم ََلئِكَ ُة الْ َع َذ ِ
الْ َع َذ ِ
اب إِن َُّه
اء تَائِبًا ُم ْقبِ ًَل بِ َق ْلبِ ِه إِ َىل اهللََِّ ،و َقالَ ْ
َّ ْ َ
ابَ ،ف َقا َل ْ َ
ْحةَ :ج َ

ََل ْ َي ْع َم ْل َخ ْ ًْيا َق رط.
ِ
َفأَتَاه م م َل ٌك ِِف ص ِ ِ
ني ْاألَ ْر َض ْ ِ
َان
ني َفإِ َىل َأ َّيتِ ِه ََم ك َ
يسوا َما َب ْ َ
ورة آ َدم ٍّي َف َج َع ُلو ُه َبيْن َُه ْمَ .ف َق َال :ق ُ
ُ َ
ُ ْ َ
ِ
َأدنَى َف ُهو لَهَ ،ف َقاسوه َفوجدُ وه َأدنَى إِ َىل ْاألَر ِ ِ
ْح ِة»
الر ْ َ
ُ ُ َ َ ُ ْ
َ ُ
ْ
ض الَّتي َأ َرا َد َف َقبَ َضتْ ُه َم ََلئ َك ُة َّ
ْ
متفق عليه( ).
فال إله إال اهلل ما أعظم رمحة اهلل بعباده:

[البقرة.]١٤3 :

واستغفارا؛ لعلمهم بعظمة رهبم ،وما جيب له.
واألنبياء والرسل أكثر الناس توب ًة
ً
ِ
عن أيب هريرة  قال :سمعت رسول اهلل  يقولَ « :وا ِ
ُوب إِلَ ْي ِه
هلل إِ ِِّّن َألَ ْستَغْف ُر اهللَ َو َأت ُ
ني َم َّر ًة» أخرجه البخاري( ).
ِِف ا ْل َي ْو ِم َأ ْك َث َر ِم ْن َسبْ ِع َ
َان َع ََل َق ْلبِيَ ،وإِ ِِّّن َألَ ْستَغ ِْف ُر اهللَ ِِف
وعن األغر املزين  ،أن الرسول  قال« :إِن َُّه لَيُغ ُ
الْيَ ْو ِم ِما َئ َة َم َّرةٍ» أخرجه مسلم( ).
وإذا كان هذا فعل سيد اخللق الذي غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فامذا جيب عىل

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)3470واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2766
( )2أخرجه البخاري برقم (.)6307
( )3أخرجه مسلم برقم (.)2702

3١7

غريه من االستغفار والتوبة:
[النور.]3١ :

واعلم رمحك اهلل أن اهلل تواب رحيم ،حيب كل من يتوب إليه ،ويتطهر له ،كام قال
)[البقرة.]222/
سبحانه( :
بل يفرح بتوبة عبده املذنب أشد الفرح؛ لكامل رأفته ورمحته بخلقه.
َان ع ََل ر ِ
ِ
ِ ِ
اح َلتِ ِه
قال النبي « :هللَُ َأ َشدر َف َر ًحا بِت َْو َب ِة َع ْب ِد ِه ِح َ
ني َيت ُ
ُوب إِ َل ْيه م ْن َأ َحدك ُْم ك َ َ َ
ض َف ََلةٍَ ،فا ْن َف َلت ْ ِ
بِأَ ْر ِ
َشا ُب ُهَ ،فأَيِ َس ِمن َْهاَ ،فأَتَى َش َج َر ًة َف ْ
اض َط َج َع ِِف
َت من ُْه َو َع َل ْي َها َط َع ُام ُه َو َ َ
خطَ ِ
ك؛ إِ َذا هو ِِبا َقائِم ًة ِعنْدَ ه َف َأ َخ َذ بِ ِ
ظِ ِّل َه ا َق ْد َأيِس ِمن ر ِ
اح َلتِ ِهَ ،فبَ ْينَا ُه َو ك ََذلِ َ
ام َهاُ ،ث َّم َقا َل
ُ
َ
ُ َ َ
َ ْ َ
ْت َعبْ ِدي َو َأنَا َر رب َ
كَ .أ ْخ َطأَ ِم ْن ِشدَّ ةِ الْ َف َرحِ »أخرجه مسلم( ).
ِم ْن ِشدَّ ةِ الْ َف َرحِ  :ال َّل ُه َّم َأن َ
واألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أكمل اخللق عبودي ًة هلل ،وأكثرهم توب ًة
ً
خاصة سيدهم
واستغفارا؛ لكامل معرفتهم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وما جيب له،
ً
َان َع ََل َق ْلبِيَ ،وإِ ِِّّن َألَ ْس َتغ ِْف ُر اهللَ ِِف الْ َي ْو ِم
وأفضلهم نبينا حممد  الذي كان يقول« :إِ َّن ُه لَ ُيغ ُ
ِما َئ َة َم َّرةٍ» أخرجه مسلم( ).

ورسولنا حممد  أكمل اخللق ،وأكرمهم عىل اهلل ،واملقدم عىل اخللق كلهم يف مجيع
أنواع الطاعات والعبادات ،وكان أصحابه يعدون له يف املجلس الواحد مائة مرة قبل أن
ِ
ُب َع َ ََّل ،إِن َ
ور» أخرجه أبو داود والرتمذي ( ).
َّك َأن َ
ْت الت ََّّو ُ
يقومَ « :ر ِّب اغْف ْر ِِلَ ،وت ْ
اب الْ َغ ُف ُ

والنبي  أفضل املحبني هلل ،وأفضل املتوكلني عليه ،وأفضل العابدين له ،وأفضل
الداعني إليه ،وأفضل التائبني إليه؛ وهلذا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(:
)[الفتح.]2 -1/

()1أخرجه مسلم برقم (.)2747
()2أخرجه مسلم برقم (.)2702
()3صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)1516وأخرجه الرتمذي برقم ( )3434وهذا لفظه.

3١8

وهب ذه العبودية التامة ،واألخالق العظيمة ،أعطاه ربه الوسيلة ،وأكرمه بالشفاعة
الكربى يوم القيامة:
[اإلرساء.]79 :

فتب رمحك اهلل إىل ربك التواب الرحيم ،واستغفره يف كل وقت ،وبعد كل عمل ال حيبه
اهلل ،وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر اهلل ورسوله هبا.

واعلم أن الغفلة عن اهلل تؤدي إىل ترك الواجب واملستحب ،واقتحام املحرم واملكروه،
فذكِّ ر وتذكَّ ر(:

)[األعراف.]205/
والتقصري حاصل يف كل عمل يف حينه ووقته وشكله ،واإلخالص عزيز ،والرياء

مع رتض قاطع للثواب والعمل الواجب دون الطاقة املعطاة من اهلل للعبد؛ من عبادة
وإحسان ،ودعوة وتعليم ،وجهاد وإنفاق ،فنستغفر اهلل ونتوب إليه من كل تقصري
وتأخري ،وقلة إخالص(:
)[األعراف.]23/

3١9

التعبد هلل  باسمه التواب

اعلم أن الذنوب ترتاكم عىل العبد ،واملعايص جتتمع عليه؛ وهلذا أمر اهلل رسوله 
بالتسبيح واحلمد واالستغفار فقال سبحانه( :
)[النرص.]3 -1/
واعلم أنه كام ال بد من األغسال املتكررة إلزالة األوساخ من األجسام؛ كذلك ال بد من
التوبة املتك ررة إلزالة آثار الذنوب واآلثام من القلوب؛ وهلذا قرن اهلل بينهام يف قوله
)[البقرة.]222/
سبحانه( :
فعليك أهيا العبد بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مهام كانت ،ومهام عظمت ،ومهام
تكررت ،فإن ربك واسع املغفرة ،فإذا ُأحكمت التوبة باإلقالع عن الذنب ،والندم عىل
فعله ،والعزم عىل عدم العود إليه ،ورد املظامل إن كانت؛ فقابل ذنوبك بام يزيل وحشتها
من العمل املصلح هلا ،واشكر ربك الذي هداك للتوبة منها ،وقبلها منك(:
)[املائدة.]39/
فإذا أنبت إىل اهلل ،وأنست بقربه ولذة عبادته؛ فاذكر كثرة املذنبني والغافلني والعصاة،
وادع اهلل أن يغفر هلم ،ويتوب عليهم ،وذ ِّكرهم باهلل ،وما جيب هلل(:
)[الذاريات.]55/
واعلم أن من عرف اهلل حق ًا كربه حق ًا ،وأحبه حق ًا ،واستغفره حق ًا(:
)
[حممد.]19/
وادع إىل اهلل يف مجيع األوق ات ،وادع كل إنسان إىل ما حيب ربك ويرضاه؛ لعل اهلل يتوب
عىل الكافر بسببك فيسلم ،وعىل العايص فيطيع ،وعىل الضال فيهتدي ،وعىل الغافل
فيتذكر ،وعىل اجلاهل فيتعلم ،فاهلل حيب التوابني ،وهو أشد ح ًّبا ملن يكون سب ًبا لعودة
عباده الشاردين عنه إليه بالتوبة(:
)[آل عمران.]104/
واعلم أسعدك اهلل يف الدنيا واآلخرة أن للتوبة وقتًا ال تقبل إال فيه ،فبادر إىل التوبة
3٢0

النصوح قبل أن يفاجئك املوت وأنت عىل ذنوبك مقيم(:
)[النساء.]17/
وإياك أن تؤخر التوبة ،ثم تت وب إذا رأيت عالمات املوت؛ فإن اهلل ال يقبلها إال
برشوطها يف وقتها(:
)[النساء.]18/
 وتوبة العبد إىل ربه تتضمن ثَلثة أمور:
املايض..واحلارض..واملستقبل.
فالندم عىل الذنب يف املايض ،واإلقالع عن الذنب يف احلارض ،والعزم عىل عدم العودة
إليه يف املستقبل.
أما االستغفار فهو عن ذنب وقع يف املايض ،كام قال سبحانه( :
)[النساء.]110/
واهلل سبحانه حيب التوبة والتوابني ،ويفرح بتوبة عبده وهو الغني عنه؛ لكامل رأفته
ورمحته بعباده.
والواجب عىل كل من عرف ربه باسمه التواب أن حيبه كل احلب ،وحيمده ويشكره،
ويثني عليه بام هو أهله ،وأن يرجع إليه بالتوبة من ابتعد عنه من خلقه باملعايص:
[النحل.]١٢٥ :

وحظ العبد من اسم اهلل التواب أن يتوب عىل من أخطأ يف حقه ،ويسرت زلة من زل من
إخوانه ،وحيسن إليهم (

)[آل عمران.]135 -133/
3٢١

ومن عرف ربه باسمه التواب أحبه واستحيا منه ،ومحده وشكره ،وكربه وعظمه،
وا ستأنس به ،واستوحش من غريه ،وأكثر من الثناء عليه ،وأقبل عىل طاعته ،واستغفر
من ذنبه ،ومل ييأس من روحه؛ ملا يراه من آثار أسامئه وصفاته ،وعظيم نعمه وإحسانه،
وسعة رمحته ومغفرته(:
)[غافر.]65/
وحني يرى العبد آثار اسم اهلل التواب عىل اخلليقة؛ فعليه أن يتوب إىل ربه يف كل حني،
من كل ذنب ،فكلام أحدث ذنبًا أحدث توب ًة حتى يلقى ربه.
ومن منا مل يذنب عن طريق لسانه ،أو سمعه ،أو برصه ،أو فكره ،أو جوارحه؟
أمرا جاز ًما
وحلاجة العباد إىل التوبة يف كل حني؛ أمرهم اهلل هبا ،وذكرهم هبا ،فأمر هبا ً
مطل ًقا يف الزمان واملكان واحلال ،فقال سبحانه( :
)[النور.]31/
وأخرب سبحانه أن من مل يتب فهو ظامل ،كام قال سبحانه( :
) [احلجرات.]11/
ِ
ِ
ُوب إِلَ ْيه ِِف الْ َي ْو ِم َأ ْكثَ َر م ْن
َّاس ،تُو ُبوا إِ َىل اهللِ َت َع َاىل؛ َفإِ ِِّّن َواهللِ َألَت ُ
وقال النبي َ « :يا َأ ر َُّيا الن ُ
ني َم َّر ًة» أخرجه البخاري( ).
َسبْ ِع َ
وإذا كان التواب سبحانه يقبل التوبة عن عباده بعد اجرتائهم عليه باملعايص
والفواحش؛ فحري باملؤمن أن يقبل معاذير املجرمني ،ويعفو عن زالهتم ،ويصفح عن
)
مسيئهم(:
[الشورى.]25/
فيا عبد التواب صل من قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك ،وأحسن كام
أحسن اهلل إليك:

[فصلت.]3٥ – 33 :

( )1أخرجه البخاري برقم (.)6307

3٢٢

ومن زلت به القدم ،ووقع يف املعصية؛ فليذكر أن ربه تواب غفور رحيم ،عفو كريم:
ﰀ
[احلجر.]٥0 – ٤9 :

فيتوب إىل ربه ،وال يقنط من رمحته ،بل حيسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب مجي ًعا مهام
كانت ،ك ام قال سبحانه( :
)[الزمر.]55 - 53/
وعىل العبد املذنب إذا تاب إىل ربه أن يكثر من األعامل الصاحلة؛ ألهنا من أسباب
احلصول عىل مغفرة السيئات( :
)[هود.]114/
)[طه.]82/
وقال ( :
ومن حسن الظن باهلل  : اإلقبال عىل طاعته ،والبعد عن معصيته(:
)
[البقرة.]218/

فمن أحسن الظن بربه أطاعه ومل يعصه(:

)[النحل.]119/
والتوبة إىل اهلل  مطلوبة من مجيع املؤمنني ،كام قال سبحانه( :
)[النور.]31/
وهي يف حق املجرمني والفساق والعصاة واملرشكني والكفار آكد ،كام قال سبحانه:
(
)[الفرقان.]71 -68/
هلذا جيب علينا وعىل مجيع العصاة التوبة من مجيع الذنوب ،التوبة من النفاق والكرب
3٢3

واحلسد ،التوبة من مجيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،التوبة من فاحشة الزنا ،وأكل
الربا ،وقتل النفس بغري حق ،التوبة من الغيبة والنميمة ،التوبة من الرسقة والرشوة،
والتوبة من أكل أموال الناس واليتامى بالباطل ،التوبة من تعاطي اخلمور والفجور،
التوبة من سامع األغاين وآالت العزف والطرب ،التوبة من ترك الصالة أو تأخريها عن
وقتها ،التوبة من البخل وعدم إخراج الزكاة ،التوبة من ظل م الناس ،من ظلم الزوجة،
من ظلم الفقراء ،واملحتاجني ،ومن ظلم األوالد ،التوبة من الغفلة عن اهلل ،التوبة من
إضاعة األوقات ،فهؤالء وغريهم مأمورون بالتوبة إىل اهلل (:
)[املائدة.]39/
وباب التوبة مفتوح لكل الناس(:
)[النور.]31/
ومن رمحة اهلل أنه يتودد ملن أرشك به وعصاه أن يتوب إليه(:
)[املائدة.]74/
يا عبد التواب مهام بلغت ذنوبك ،ومهام بعدت عن ربك ،ومهام أرسفت عىل نفسك
باملعايص؛ فربك الرمحن الرحيم ،يناديك لتتوب إليه( :
)
[الزمر.]53/
 واعلم يا عبد التواب أن َشوط التوبة سبعة؛ وهي:
األول :الندم عىل فعل الذنب.
الثاِّن :اإلقالع عنه فور ًا.
الثالث :العزيمة عىل أن ال يعود إليه.
الرابع  :إصالح ما أفسدت ،ورد ما أخذت بغري حق.
فإن اغتبت أحدً ا فامدحه يف املجالس التي اغتبته فيها ،وإن أخذت شيئًا من األموال بغري
حق فأرجعه إىل صاحبه.
اخلامس :أن تكون التوبة خالصة هلل .
السادس  :أن تكون التوبة يف وقتها قبل حضور املوت.
3٢٤

السابع  :أداء األمانة كام أمر اهلل ورسوله(:
)[البقرة.]160 - 159/

إال الذين تابوا من بعد ما ظلموا ،وأصلحوا ما أفسدوا ،وبينوا ما كتموا(:
)[املائدة.]39/
نصوحا ،والتوبة النصوح هي التي ال رجعة بعدها إىل
وعىل املسلم أن يتوب إىل ربه توب ًة
ً
الذنب ،كام قال اهلل ( :
)[التحريم.]8/
والتوبة النصوح هي التي يتبعها التائب بالطاعات(:
)[احلرش.]7/
)[الفرقان.]71/
وقال سبحانه(:
فسارع إىل التوبة ،وكرر التوبة تعبدً ا هلل؛ ألن اهلل حيب التوابني ،ويفرح بتوبة التائبني،
ويفرح أشد الفرح بمن يكون سببًا لتوبة التائبني(:
)[فصلت.]33/
وقال ( :
)[آل عمران.]104/
نصوحا من مجيع الذنوب ،ونبادر إىل كل عمل حيبه اهلل
فعلينا مجي ًعا أن نتوب إىل اهلل توب ًة
ً
ورسوله ،ونجتنب كل عمل ال يرضاه اهلل ورسوله؛ ليحصل لنا الفالح يف الدنيا
واآلخرة:
[التوبة.]١١٢ :

واهلل تواب رحيم ،من تاب إليه تاب عليه ،ومن تقرب إليه تلقاه بالفرح ،ومن أعرض
عنه ناداه ليتوب عليه ،ويغفر له ،فنستغفر اهلل ونتوب إليه:
3٢٥

[يونس.]60 :

وإذا عرف الكفار والعصاة كريم صفاته سبحانه ،ومجيل إحسانه(:
)[املائدة.]74/
) [األعراف.]23/
(
)
(
[آل عمران.]147/
ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر ِِّّب ،الَ إِلَ َه إِ َّال َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
ِ ِ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
وء لَ َ
ك بِ َذ ْنبِيَ ،فاغ ِْف ْر
َش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
تَ ،أ ُب ُ
وء لَ َك بِن ْع َمت َك َع َ ََّلَ ،و َأ ُب ُ
ك م ْن َ ِّ
ِِلَ ،فإِ َّن ُه الَ َيغ ِْف ُر ر
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ َّال َأن َ
الذن َ
اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيام
أعطيت ،وقنا برمحتك رش ما قضيت ،إنك تقيض وال ُيقىض عليك ،إنه ال يذل من
وا ليت ،وال يعز من عاديت ،نستغفرك اللهم من مجيع الذنوب ونتوب إليك.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم.
(
)[الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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3٢6

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرقيب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الرقيب

اهلل سبحانه هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
[طه.]8 :
احلميدة ،واملثل األعىل:
اهلل جل جالله هو الرقيب احلق ،املطلع عىل مجيع ما يف ملكه العظيم من الذرة إىل
املجرة ،الرقيب الذي يراقب مجيع خلقه يف مجيع أحواهلم ،فال يسرتهم منه يشء ،الرقيب
ا لذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء(:
)[احلرش.]22/
وهو سبحانه الرقيب احلافظ لكل يشء ،الذي حيفظ عباده وحيرسهم مما يرضهم،
)[هود.]57/
وحيميهم مما ال حيبه وال يرضاه(:
وهو سبحانه الرقيب الباقي ذو البقاء ا لدائم والشهود األعىل ،واحلفاظة املحيطة بكل
يشء ،والعلم املحيط بكل يشء ،والرقابة التي أحاطت بكل يشء(:
)[النساء.]1/
وهو سبحانه الرقيب العليم بكل يشء ،املطلع عىل ما أكنته الصدور ،القائم عىل كل
نفس ب ام كسبت ،احلافظ الذي ال يغفل وال يغيب عام حيفظه ،الذي حفظ مجيع
املخلوقات ،وأجراها عىل أحسن نظام ،وأكمل تدبري(:
)

[يونس.]61/
هو سبحانه الرقيب عىل كل يشء ،الرقيب الذي يعلم بجميع أحوال اخللق ،ويعد
أنفاسهم ،وحييص كلامهتم ،وأعامهلم ،وخطواهتم(:
)
[الطالق.]12/
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واعلم أن اإلنسان كله مكشوف أمام ربه ،بل كل ذرة يف ملكه مكشوف ًة للذي خلقها
جل جالله:
[إبراهيم.]38 :

فاإلنسان الذي حتمل األمانة مكشوف أمام ربه يف كل أحواله.
يف بيته مراقب ،ويف سوقه مراقب ،ويف عمله مراقب ،ويف حرضه مراقب ،ويف سفره
مراقب ،ويف جلوته مراقب ،ويف خلوته مراقب(:
)

[املجادلة.]7/

وإذا علم اإلنسان أن ربه يراقبه خاف منه ،واستحيا منه ،ولزم أمره ،وأحسن عمله؛
فسعد يف الدنيا واآلخرة(:
ﰀ)[الزمر.]9/
وقال ( :
)[املؤمنون.]61 - 57/
فسبحان الرقيب احلفيظ الذي ال يغفل ،الرقيب احلارض الذي ال يغيب ،الرقيب العليم
الذي ال خيفى عليه يشء(:
)[السجدة.]7 -6/
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه خاف مقام ربه ،ووصل إىل مقام اإلحسان ،فعبد اهلل كأنه
)[الرمحن.]46/
يراه ،فإن مل يكن يراه فإنه يراه(:
ومن خيش ربه اتقاه ،وفاز برضاه(:
) [امللك.]12/
ومن علم أن اهلل يراقبه أطاعه ومل يعصه ،ومل يكذب ،ومل يظلم ،ومل يرسق ،ومل ي ِ
زن ،ومل
يغش ،ومل يغتب ،ومل يفجر(:
) [فاطر.]28/
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وقد ورد اسم اهلل الرقيب يف القرآن الكريم ثالث مرات؛ منها :قوله سبحانه( :
)[األحزاب.]52/
واسم اهلل الرقيب الصفة املشتقة منه الرقابة ،وهي من صفات اهلل الذاتية.
فهو سبحانه الرقيب الذي يرى ويسمع مجيع خملوقاته ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف
األرض وال يف السامء ،الرقيب املطلع عىل كل يشء ،الذي يعلم اجلهر وما خيفى ،العليم
بالرس والنجوى:
[امللك.]١٤ – ١3 :

هو سبحانه الرقيب الذي يراقب مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل الكبري
منها والصغري ،العايل والسافل ،يف آن واحد ،ورقابته ملخلوقاته عن استعالء وفوقية،
)[األنعام.]18/
وقدرة وصمدية(:
هو سبحانه الرقيب ع ىل كل يشء بعلمه الواسع ،املقدَّ س عن النسيان ،الرقيب عىل
املبرصات ببرصه املحيط بكل يشء ،الرقيب للمسموعات بسمعه املدرك لكل
يشء(:
)[آل عمران.]6 -5/
وبرصا ،وكل خملوقاته حتت
علام ،وسم ًعا،
هو سبحانه الرقيب الذي أحاط بكل يشء ً
ً
قدرته ورقابته ،الكليات واجلزئيات ،والذرات واملجرات ،الظاهرات واخلفيات:

[احلرش.]2٤ – 22 :

فسبحان الرقيب املطلع عىل ما يف الضامئر ،العليم بام أكنته الرسائر ،اخلبري بام حلظته
العيون ،وما أخفته الصدور ،الرقيب الذي أحىص عىل خلقه كل قول أو فعل ،وكل
)[السجدة.]6/
صغرية وكبرية(:
واسم اهلل ا لرقيب قد جاء يف القرآن مفر ًدا ،مل يقرتن به أي اسم من أسامء اهلل احلسنى ،كام
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قال سبحانه عن عيسى  أنه قال( :
)[املائدة.]117/
ورس ذلك واهلل أعلم أن الرقيب اسم جامع ،فاهلل رقيب مطلع عىل األحوال الظاهرة
والباطنة ،مطلع عىل الرس والعالنية  ،حافظ خللقه ،حيفظ مجيع أقواهلم وأفعاهلم،
وحركاهتم وسكناهتم.
هو سبحانه الرقيب الذي يراك حني تأكل وترشب ،ويراقبك حني تتكلم أو تسكت،
وحني تسمع ،وحني تنظر ،وحني تعدل أو تظلم ،ويراقبك حني تعطي أو تأخذ ،وحني
حتسن أو تيسء ،ويراقبك حني تعفو وتسامح ،وحني تبكي أو تضحك ،وحني تقول أو
تفعل ،وحني تغش أو ختون ،وحني تتقي أو تفجر ،وحني تطيع أو تعيص(:
)[النساء.]1/

فسبحان ربنا الرقيب العليم بكل يشء ،البصري بكل يشء ،السميع لكل يشء ،اخلبري
)[غافر.]19/
بكل يشء(:
هو سبحانه الرقيب العليم اخلبري بكل يشء(:
)[األنعام.]59/
واعلم أحسن اهلل إليك أن رقابة الرقيب للعبد رقابة لطيفة ،رقابة تبعث الرسور يف القلب؛
ألهنا رقابة للحسنات والسيئات ،رقابة تدفعك لفعل الطاعات ،واجتناب املعايص.
ومن رمحة اهلل بك أنك ال ترى الرقيب ،وال املراقبني من املالئكة ،وهي رقابة عناية ال
تشعرك بأنك مراقب ،وذلك من رمحة اهلل بك.
أما رقابة البرش لك فهي رقابة مزعجة جتعلك تشعر باخلوف والقلق؛ ألنك ترى من
يراقبك من إنسان أو آلة.
واعلم أن اسم اهلل الرقيب متضمن ألسامء اهلل احلسنى؛ فالرقيب ال بد أن يكون حيًّا،
سمي ًعا،
)
قادرا ،حمي ًطا(:
عليام ً ،
بصرياً ،
ً
[طه.]8/
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وحرصا
فسبحان الرقيب الذي يراقب عبيده لكي حيفظهم ،وحيفظ أعامهلم؛ عناي ًة هبم،
ً
عليهم؛ لئال يقعوا فيام يكره اهلل  ،فهو الرقيب الذي ال يغيب:
[النساء.]١ :

واعلم أن املؤمن الصادق ح ًّقا يرى أن اهلل معه يراقبه ويراقب عمله ،وحيفظه وحيفظ
أعامله ،أحواله مع ربه ال توصف  ،ومناجاته ال تنقطع ،يتزين قبل أن يصيل؛ ألنه سيقف
بني يدي ربه جل جالله ،وحيسن صوته بالقرآن إذا قرأ؛ ألنه يعلم أن اهلل أول من
يسمعه ،ويكرم الناس؛ ألنه يعلم أن هؤالء عبيد ربه ،ويستحيي أن يكون يف حال ُي َ
عتذ ر
منها؛ ألنه يعلم أن ربه يراه ويعلم ما يف قلبه(:
)[األنفال.]4 - 2/
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه؛ وصل إىل مقام اإلحسان ،فعبد ربه كأنه يراه ،فإن مل يكن
يراه فإنه يراه ،وكلام ازداد العبد مراقب ًة هلل؛ كان أكثر ور ًعا ،وأكثر تقوى ،وأكثر حيا ًء ،
وتكبريا ً
وتعظيام
وأكثر ح ًّبا
وذال هلل (:
ً
ً
)[املؤمنون.]61 -60/
وهو سبحانه امللك العظيم القادر عىل كل يشء ،القاهر فوق عباده ،الرقيب عىل كل
املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ويف عامل الغيب ،ويف عامل الشهادة ،ويف عامل
الدنيا ،ويف عامل اآلخرة:
[احلج.]٧0 :

هو الرقيب عىل املبرصات كلها ببرصه ،الرقيب عىل املسموعات كلها بسمعه ،الرقيب
احلي القيوم ،الذي ال تأخذه سنة وال نوم ،املحيط الذي أحىص كل يشء عد ًدا:
(
)[األنعام.]59/
فسبحان امللك احلق ،واإلله احلق ،العليم الرقيب عىل كل ما يف هذا الكون العظيم،
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الشهيد لكل ذرة يف امللك وامللكوت:
[آل عمران.]٦ – ٥ :

هو العليم القادر القاهر الرقيب الذي يستوي عنده الصغري والكبري ،والقريب والبعيد،
والظاهر والباطن ،والكليات واجلزئيات ،واألرسار واخلفيات:

[األنعام.]١0١ :

ومجيع اخلالئق يف هذا امللك العظيم ،وامللكوت الكبري ،كلهم قائمون بأمر اهلل ،قانتون
له ،خاضعون هليبته ،خاشعون لعظمته ،مستجيبون ملشيئته ،مرسعون إىل إرادته.
والكل يشهد بوحدانيته ،ويعبده ويسبح بحمده بفطرته(:
)
[اإلرساء.]44/
وكل خملوق من خملوقات ربنا العظيم مراقب له ،قانت له ،يسبح بحمده ،وينتظر متى
ينزل عليه األمر من رقيبه جل جالله فيمتثله(:
) [النحل.]50 -49/

فاإلنس واجلن يمتثلون أوامر رهبم الرشعية ،وبقية املخلوقات مسخرة بأوامره
الكونية(:
)[األعراف.]54/

فهو جل جالله امللك احلق الذي له األوامر الكونية ،واألوامر الرشعية ،واألوامر
اجلزائية:
[غافر.]٦٥ :

فسبحان الرقيب الشهيد احلق الذي يراقب ويشاهد مجيع ذرات العامل العلوي والسفيل
كلها يف آن واحد ،احلفيظ جلميع أجزائها ،العليم بحركاهتا وسكناهتا ،الشهيد للظواهر
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والبواطن(:

)[الرعد.]9 - 8/
واهلل جل جالله هو امللك القوي القادر عىل اخللق ،والتأليف ،والتجميع ،والتخطيط،
والتصوير ،والتدبري ،والتشكيل ،وتقسيم مجيع اهلبات ،واألرزاق ،واألخالق،
واألعامل:
[األنعام.]١03 – ١02 :

خيلق ويرزق ،وحييي ويميت ويعطي ويمنع ،ويعز ويذل ،ويكرم وهيني ،وهيدي ويضل،
ويقدم ويؤخر ،ويبسط ويقبض ،ويفعل ما يشاء(:

)[آل عمران.]27 - 26/
وهو الرقيب سبحانه عىل الكون كله ،يدبره بأحكام ملكوتية نازلة إىل قوى ملكية،
بأوامر جربوتية ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
)[يس.]83 - 82/
فسبحان من بيده وحده األوامر امللكية ،والرشعية ،واجلزائية ،ومجيع هذه األوامر
صادرة من ربك امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب.
خللق ما أراد خلقه ،ورزق ما أراد رزقه ،ونرص من أراد نرصه ،وتثبيت ما أراد تثبيته،
وهدى من أراد هدايته ،وحمو ما أراد حموه(:
)[الرعد.]39 - 38/
والكل ملكه ،والكل جيري بأمره ،والكل حتت قبضته وقهره(:

)[احلرش.]24 -22/
33٤

وهو سبحانه الرقيب املحيط بكل يشء ،استوى يف حقه القريب والبعيد ،والساكن
واملتحرك ،واحلي وامليت ،والظاهر والباطن ،والكبري والصغري ،الكل معلوم له ،والكل
مشهود له ،والكل مرقوب له(:
)[احلج.]70/
فال إله إال اهلل! ما أعظم شأنه! وما أعز سلطانه! وما أوسع علمه! وما أعظم قدرته! وما
أوسع رمحته! (
)[الطالق.]12/
أفقر كل خملوق إليه ،وسبح بحمده بني يديه ،وشهد عىل نفسه بالذلة بني يديه ،فام من
ذرة ،وال مجاد ،وال نبات ،وال حيوان ،وال إنسان ،وال ملك ،وال يشء ،إال واهلل رقيب
عليه ،وهو مراقب لرقيبه احل ق ،يسبح بحمده ،ويشهد بوحدانيته(:
)
[النور.]41/
ومجيع خملوقاته ساجدة لعظمته ،متصاغرة لكربيائه ،خاضعة ألمره:

[احلج.]١8 :

واعلم رمحك اهلل أن اإلنسان أكرم املخلوقات عىل ربه؛ وهلذا خلقه اهلل بيديه من بني
املخلوقات كلها ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه األسامء كلها،
وأكرمه وفضله عىل كثري من املخلوقات(:
)[اإلرساء.]70/
فلام أوجد الرب فيه العقل؛ واجهه بالرشع،
وقد فضل اهلل  اآلدمي عىل غريه بالعقلَّ ،
وابتاله بالتكليف باألمر والنهي ،وجعله خليف ًة يف األرض(:
)[البقرة.]30/

فأنزل ربه عليه ا ألمر الرشعي بواسطة الرسل ،كام كان ينزل عليه وعىل غريه من
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املخلوقات األمر الكوين(:
)[النحل.]36/
وسخر له ما يف الساموات وما يف األرض؛ ليتفرغ ألمر اخلالفة يف األرض ،وضاعف
عليه يومئذ الرقابة والرقباء واملعقبات من املالئكة الكرام احلفظة ،كام قال سبحانه:
)[االنفطار.]12 -10/
(
واملالئكة املعقبات تتعاقب عليه ،حتفظه ،وتسجل أعامله (
)[الرعد.]11/
ورسه وجهره ،وظاهره وباطنه؛ كل ذلك مكشوف لربه الرقيب الشهيد(:
)[الزخرف.]80/
والرقيب احلق يراقب العبد يف مجيع أحواله ،ويعلم أرساره وأعامله(:
)[ق.]16/
وابتىل احلكيم العليم بني آدم بالشهوات احليوانية ،وباألوامر الرشعية ،وباملصائب
[األنبياء.]3٥ :
القدرية :ﯿ
فعظمت املحنة عىل اإلنسان ،واشتد البالء ،وبدأ االمتحان ،وفاز من فاز ،وخرس من
خرس ،فمن أدى األمانة فاز ،ومن خان األمانة خرس:

[األحزاب.]٧3 – ٧2 :

هو سبحانه الرقيب الذي ال يغفل عن خلقه أبدً ا ،فاتق اهلل أن يراك الرقيب حيث هناك،
أو يفقدك حيث أمرك(:
)[احلرش.]7/
وأسامء اهلل  كلها حسنى ،دالة عىل كامل الذات والصفات هلل .
قواه ،وال عىل مريض إال
ما ُذكر واحد منها عىل قليل إال كثّره ،وال عىل ضعيف إال ّ
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يرسه ،وال
شفاه ،وال عند كرب إال ّفرجه ،وال عند خوف إال أزاله ،وال عند عرس إال ّ
وسعه(:
عند ضيق إال ّ
)[األعراف.]180/
هو سبحانه الرقي ب الذي ما تعلق به ذليل إال أناله العزة ،وال مستوحش إال آنسه ،وال
مغلوب إال نرصه ،وال ضال إال هداه.
فكل أسامء اهلل حسنى تُستجلب هبا اخلريات ،وتُكشف هبا الكرباتُ ،
وجتاب هبا
الدعوات ،وتُستنزل هبا الربكات ،وتُقىض هبا احلاجات(:
)[طه.]8/
فال إل ه إال اهلل(:
)[غافر.]65/
واهلل سبحانه رؤوف بالعباد ،أعلمنا أنه الرقيب الذي ال يغفل عن يشء أبدً ا ،حتى
نخافه ونراقبه:
[األنعام.]١32 :

أعلمنا أنه الرقيب الشهيد؛ لكي نستحيي منه ،لكي نخافه ،لكي نكثر من ذكره ،لكي
نحسن عبادته ،لكي نجتنب معاصيه(:
) [آل عمران.]5/
فقم بني يديه عابد ًا شاكر ًا  ،وبني يدي خلقه داعي ًا ومعل ًام وحمسن ًا(:
)
[الشعراء.]220 -217/
إن شعور اإلنسان بأنه مراقب جيعله يصدق يف أقواله وأفعاله وسائر أوقاته ،وينضبط يف
كل ذلك ،وإذا كان الرقيب هو اهلل فإن االنضباط يكون أقوى يف كل حال:

هو القائم عىل كل نفس ،يراها ويسمعها ،ويعلم ظاهرها وباطنها(:
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[البقرة.]2٥٥ :

)

[امللك.]14 -13/
كبريا أو
هو سبحانه الرقيب الذي يعلم ويرى مجيع أحوال كل خملوق ،سواء كان ً
صغرياً ،
متكلام أو صامتًا.
دبرا،
ً
مقبال أو م ً
ً
فسبحان من إذا تكلمت فهو يسمعك ،وإن حتركت فهو يراك ،وإن أضمرت فهو يعلم
ما يف باطنك.
واعلم أن مراقبة اهلل خللقه مراقبة لطيفة يف مصلحة العبد؛ فهي مراقبة حفظ وعناية ،كام
تراقب األم طفلها لئال يقع فيام يرضه ،وهلل املثل األعىل ،ومراقبة هيمنة؛ ليحيص أقوال
)
العباد وأفعاهلم ،ومراقبة علم وإحاطة(:
[النساء.]126/
فسبحان امللك العليم بكل يشء ،الرقيب عىل كل يشء ،الذي له اخللق واألمر وحده،
ِ
وأز َّم ة األمور بيده وحده ،ومصدرها منه ،ومردها إليه(:
)
[امللك.]2 - 1/
و اعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب احلق الذي يراقب مجيع خملوقاته،
ٍ
مستو عىل عرشه ،شهيد ال يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه العظيم:
وهو
[يونس.]٦١ :

واملرا َقبون هم مجيع املخلوقات يف الساموات واألرض ،ويف الدنيا واآلخرة ،ويف عامل
الغيب وعامل الشهادة.
واملراقبة فعل املراقب ،فاملخلوق يرتقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله ،أو هني
فيجتنبه ،أو قدر ال حيلة له يف رده ،ومن راقب اهلل ،وعلم أن اهلل مطلع عليه؛ أطاعه ومل
ينسه:
يعصه ،وذكره ومل َ
[حممد.]١9 :

وإذا علم العبد أن مجيع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب جل جالله ،قد
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أحاط العليم بعلمها ،واستحرض هذا العلم يف مجيع أحواله؛ أوجب له ذلك حراسة
باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه اهلل ،وحفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط اهلل،
وعبَد اهلل بمقام اإلحسان الذي حيبه اهلل ،و عبد اهلل كأنه يراه ،فإن مل يكن يراه؛ فإن اهلل
يراه(:
)[امللك.]14-12/
(
واملراقبة ثمرة من ثامر علم العبد بأسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،وبأن ربه السميع
البصري العليم رقيب عليه ،ناظر إليه ،مطلع عليه يف كل حلظة.
فيوجب له ذلك مراقبة اهلل عند أمره؛ ليفعله عىل أحسن حال ،ومراقبة اهلل عند هنيه
ليجتنبه ،وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب وما له من األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة:
[األنبياء.]90 :

واملؤمن احلق من أيقن أن الرقيب احلق سبحانه مراقب ألحواله ،مبرص ألفعاله ،سميع
ألقواله ،مطلع عىل أرساره ،عليم بحركاته وسكناته.
فهذا العبد لعلمه أن الرقيب قريب شهيد عليم ،هياب جالل ربه ،وخياف من عقابه يف
[فاطر.]28 :
كل حال:
ومن علم أن ربه رقيب عليه ،راقب اهلل  يف رسه وجهره ،واتقاه يف أمره وهنيه ،وبادر
إىل طاعته يف ليله وهناره ،واستحيا من معصيته يف خلوته وجلوته؛ لعلمه بأن ربه يراه
ويراقبه ويشاهده(:
)
[امللك.]14 -12/
ومن عرف ربه باسمه الرقيب خاف منه ،وحترى الصدق واإلخالص يف أقواله وأفعاله،
واتقى ربه يف كل حال؛ لعلمه أن اهلل رقيب عىل ما يف القلوب من النوايا
واملقاصد(:
)[يونس.]61/
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التعبد هلل  باسمه الرقيب
حظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكون مراق ًبا لنفسه ،لئال جتنح إىل املعايص ،وتقعد
عن الطاعات ،واملراقبةِ :ع ْلم العبد أن اهلل مطلع عىل ما يف قلبه ورسه.
وهذه املراقبة مفتاح كل خري للعبد ،وهبذه املراقبة يطابق ظاهر العبد باطنه ،وعالنيته
رسه(:
)

(

[السجدة.]17 -15/
واعلم أهيا العبد أنك تستطيع أن ختبئ ألف رس ،أو فكرة ،أو خطة ،عن أبيك ،أو أبنك،
أو زوجتك ،أو قريبك ،ولكن الرقيب أنت مكشوف له يف ظاهرك وباطنك ،سواء
)[امللك.]13/
نطقت أو كتمت(:
والتعبد هلل باسمه الرقيب مفتاح كل خري وصالح لألمة ،فاسم اهلل الرقيب ملن آمن به
وعرفه واستشعر معناه خري لألمة مجيعا ،وأفضل وأقوى من ألف عسكري يراقب
الناس ،وخري من ألف جهاز تصوير يراقب الناس يف املكاتب ،واملصانع ،والطرق،
واملجمعات ،وغريها(:
)
[النساء.]1/

ِ
فاتق اهلل أهيا العبد حيثام كنت ،واعلم أن ربك سميع بصري عليم بكل يشء.
 واعلم أن ربك العزيز الرحيم جعلك مراق ًبا من ثالث جهات:
األوىل :رقابة اهلل عليك ،لتتقيه ،وختافه وترجوه ،وتطيعه وال تعصيه(:
) [النساء.]1/
الثانية :رقابة املالئكة الذين يراقبونك يف مجيع أحوالك ،ويسجلون أقوالك
)[ق.]18/
وأفعالك(:
3٤0

)

وقال ( :

[االنفطار.]12- 10/
الثالثة :رقابة ضمريك ،فاهلل سبحانه خلق يف كل إنسان برمحته جهاز إنذار ملصلحته.
فحني حتسن وتطيع اهلل  تتهلل أسارير وجهك ،وحني تفعل املعصية حيمر وجهك
ً
خجال من ربك ،وينبض قلبك ند ًما عىل ما فعلت.
فمن رمحة اهلل وعنايته بكل إنسان أن اهلل يراقبه ،واملالئكة تراقبه ،وضمريه يراقبه(:
)[البقرة.]143/
ومن مات قلبه وعاش يف الدنيا ظا ًملا جمر ًما؛ فليعلم أن الرقيب مطلع عليه ،وسوف
حياسبه عىل ظلمه يوم القيامة(:
)[إبراهيم.]42/
فكل أحد سوف جيازى بعمله(:

)[الكهف.]49/
فكل ما عمله العبد مكتوب ومسجل صوتًا وصورةً ،يف أي مكان أو زمان(:
)[اجلاثية.]29/
وكل أحد سريى ما عمل(:
[الزلزلة.]8-6/
وكل أحد من البرش سيجزى بام عمل من خري أو رش:
[القارعة.]١١ – ٦ :

)

ومن عرف ربه باسمه الرقيب وصل إىل مقام اإلحسا ن يف عباداته ومعامالته ،وأقواله
وأفعاله ،واإلحسان أعظم مراتب الدين.
3٤١

قال النبي  « :إ ِ
َّك ت ََرا ُهَ ،فإِ إن ََلإ َتك إُن ت ََرا ُه؛ َفإِ َّن ُه َي َر َ
ان َأ إن َت إعبُ َد اهللَ كَأَن َ
اك»متفق عليه( ).
اْل إح َس ُ
 فتفقد حالك أهيا العبد مع الرقيب يف ثالثة مواطن:
األول :يف حا ل اخللوة :هل تشعر أن الرقيب يراك ويسمعك؟ فتستحيي أن تعصيه؟ أم
أنك غافل عن مراقبته ،فتخلو بمعصيته ،وتعصيه بنعمه؛ ألن الناس ال يرونك؟ (
)[امللك.]12/
الثاين :احلياء من اهلل :فمن راقب اهلل ،وعلم برقابة الرقيب عليه ،استحيا أن يعصيه يف
ملكه ،كام قال النبي « :استَحيوا ِمن اهللِ ح َّق الإـحي ِ
اء»أخرجه الرتمذي( ).
َ
إ إ ُ َ
َ َ
فتحفظ الرأس وما وعى ،وال تتكلم بالقبيح ،وال تنظر إىل احلرام ،وال تسمع اخلنا،
وحتفظ البطن وما حوى ،وحتفظ الفرج من احلرام.
الثالث :خشية اهلل ،واخلوف منه :فمن علم أن اهلل يراقبه يف كل حال؛ خيش اهلل ،وخاف
منه ،واتقاه ،وراقبه أمام احلالل واحلرام:
[فاطر.]28 :

وحظك من هذا االسم الكريم أن تراقب اهلل يف مجيع أحوالك ،أن تراقب نفسك؛ لئال
تقع يف ما ال حيبه اهلل ويرضاه ،وتراقب أهلك؛ لئال يقعوا يف املعايص وما حرم
اهلل(:
)[التحريم.]6/
واعلم أن من راقب ربه أكثر من ذكره وشكره ،وأخلص له العمل ،وأحسن له
العبادة؟:
[مريم.]٥8 :

فاللهم ِّ
زك قلوبنا باإليامن ،وامنحنا عيونًا تراقب نعمك الظاهرة ،وبصائر تتعظ
بأرسارك الباهرة ،وترى نعمك الباطنة(:

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)50واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9
()2صحيح/أخرجه الرتمذي برقم (.)2458

3٤2

)[لقامن.]20/
والتوحيد واإليامن والتقوى مجاع الدين كله؛ وهلذا أكثر اهلل من األمر هبا يف القرآن ،كام
قال سبحانه( :
)[النساء.]1/
)
وقال ( :
[آل عمران.]102/
والنظر يف اآليات الكونية ،والتدبر لآليات الرشعية ،يثمر كامل التوحيد واإليامن.
)
واإل يامن يثمر التقوى التي حيبها اهلل ،وأهلها يف معيته(:
[التوبة.]4/
)[النحل.]128/
(
)
(
[يونس.]101/

[حممد.]2٤ :

وهذا يثمر للعبد رسور القلب ،وانرشاح الصدر ،وقرة العني بالقرب من اهلل ،وهو نعيم
معجل للمؤمن ،جيد حالوته يف دنياه قبل آخرته(:
َّ
)[االنفطار.]14/13/
وهذا النعيم هو جنة املعرفة التي من دخلها يف الدنيا دخل جنة اآلخرة يوم القيامة.
ِ ِ
عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،أن النبي  قالَ « :ث ٌ
الو َة
الث َم إن ك َُّن فيه َو َجدَ ِِبِ َّن َح َ
ِ
ِ ِ ِ
ـم إر َء ال ُُيِ ُّب ُه إِ َّال هللَِ ،و َأ إن
َان ا ُ
اْليَم ِنَ :م إن ك َ
هلل َو َر ُسولُ ُه َأ َح َّ
اُهاَ ،و َأ إن ُُي َّب الإ َ
ب إِلَ إيه ِمَّا س َو ُ َ
َ
ِ
ف ِيف الن ِ
َّار» متفق عليه( ).
َي إك َر َه َأ إن َي ُعو َد ِيف الإ ُك إف ِر َب إع َد َأ إن َأ إن َق َذ ُه ا ُ
هلل منإ ُه ك َََم َي إك َر ُه َأ إن ُي إق َذ َ

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2459واللفظ له ،ومسلم برقم (.)43

3٤3

وهذا النعيم والرسور يبعث العبد عىل دوام السري إىل ربه ،وحسن مراقبته ،وبذل اجلهد
يف معرفة أسامئه وصفاته ،وإحسان العمل له ،واإلكثار منه؛ ابتغاء مرضاته(:
)[العنكبوت.]69/
وتيقن أهيا العبد أن من مل جيد هذا الرسور فإنه حمروم من أجل النعم وأعظمها ،فليت َِّهم
إيامنه وأعامله ،ويتفقد حاله ،وجيدد إيامنه؛ لعله يصفو ويزكو ،ويسعد يف الدنيا
واآلخرة(:
)[األنفال.]4 - 2/

نورا
فاإليامن له طعم ،وله حالوة ،وله حقيقة ،من مل جيدها ومل يذقها؛ فلريجع وليقتبس ً
يميش به يف الناس ،ويذوق به طعم اإليامن وحالوته(:
)[األنعام.]122/
وعن العباس بن عبد املطلب  أنه سمع رسول اهلل  يقولَ « :ذ َاق َط إع َم إ ِ
اْل َيَم ِن َم إن
ِ
ِض بِاهللِ َر ًّباَ ،وبِ إ ِ
اْل إس َال ِم دِينًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َر ُس ً
وال» أخرجه مسلم( ).
َر َ
ومن مل جيد لعمله حالوة يف قلبه فليتهمه ،فإن اهلل شكور ال بد أن يثيب العامل عىل
عمله الصالح يف الدنيا حالو ًة جيدها يف قلبه ،فمن مل جيدها فإيامنه وعمله
مدخول(:
)[التغابن.]18-16/
واعلم رمحك اهلل أن حقيقة املراقبة أن يكون الغالب عىل حال العبد دوام ذكر اهلل،
ولزوم طاعته؛ لعلمه بأن اهلل مطلع عليه ،وعلمه أن نظر الرقيب احلق إليه أسبق من
نظره هو إىل املعصية(:
)[آل عمران.]29/
( )1أخرجه مسلم برقم (.)34

3٤٤

فام عىص اهلل أحد إال من جهله بالرقيب عليه(:
)[العلق.]19 - 9/
ومن صح علمه ،وعرف أن اهلل رقيب عليه؛ أطاع رب ه واتقاه ،ومل ِ
يفن عمره يف
البَ َطاالت ،ومل يقتل أوقاته بالغفالت ،بل يواصل طاعة مواله يف ليله وهناره ،ويعبد ربه
حمتشام من مشاهدته له،
باملحبة والتعظيم والذل له ،ويستحي من اطالع ربه املنعم عليه،
ً
َو ِج ًال من عظيم رقابته له،
شاعرا بأنه مل يعبده كام أمره ربه(:
ً
)
[املؤمنون.]61- 60/
واعلم أن من لزم هذا السبيل؛ أوصله اهلل بإذنه إىل حسن املراقبة التي تزيد اإليامن،
وتثمر كامل التقوى التي تثمر كامل القرب و املشاهدة واألنس باهلل (:
)[الرعد.]29- 28/
ومن عمي عليه أمره ،وضل عن طريقه؛ فلريجع إىل مقام املراقبة؛ ويتوب من ذنبه ،يكن
)[الشورى.]13/
من املهتدين(:
وارغب إىل ربك جل جالله يف إصالح قلبك ،واطلب األدوية لذلك ،وتفطن ملكائد
عدوك ،لئال يصيدك ويأرسك ،وتكون جند ًّيا من جنوده(:
)[فاطر.]6-5/
واعلم أن املسارعة إىل اخلريات أصل كل دواء تُداوى به القلوب ،وسبب كل شفاء
صابرا حمتسبًا إىل
تشفى به الصدور ،كام أن الغفلة أصل كل داء ،وسبب كل بالء ،فسارع
ً
طاعة اهلل ورسوله؛ فهي سبيل النجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة(:
)[األحزاب.]71/
3٤٥

والزم بيئة الذكر ،واحذر بيئة الغفلة(:
)[الكهف.]28/
ومن أعظم األدوية يف زوال الغفلة واجتذاب اليقظة :معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأ فعاله ،ومعرفة نعمه وآالئه ،ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة وعده ووعيده(:
)
[حممد.]19/
ومن أتاه اهلل عقالً فعطله ،وبرص ًا فلم ينظر به ،وسمع ًا فلم يسمع به ،فليعلم أنه من أهل
النار(:
)

[األعراف.]180-179/
فار ِم بنفسك إليه ،وضع
وإذا أردت الشفاء واهلدى؛ فال جتعل لك إليه وسيلة سواهْ ،
َّ
وختل عن نفسك إليه ،فال حول وال قوة إال باهلل العيل
قلبك بني يديه،
)
العظيم(:
[التوبة.]129/
واعلم رمحك اهلل أن املسافة القاطعة لك عن معرفة اهلل جل جالله هي اجلهل به،
فاقطعها بمعرفته املُ َق ِّربة إليه(:
)[حممد.]19/
وإذا حتققت معرفة اهلل يف قلبك زالت عنه الغفلة ،ونالته بركة قرب اهلل جل جالله،
واستبان له اهلد ى ،وأبرص بعد العمى ،ونزل بمنازل املقربني ،وأحسن الظن باهلل رب
العاملني ،وفاز بمعيته(:
)[مريم.]65/
3٤٦

(

)[النحل.]128- 127/
ِ
ِ
،و َأنَا َم َع ُه
وعن أيب هريرة  قال :قال النبي  :يقول اهلل تعاىلَ « :أنَا عن َإد َظ ِّن َع إبدي ِِب َ
إِ َذا َذكَر ِينَ ،فإِ إن َذكَر ِين ِيف َن إف ِس ِه؛ َذكَر ُت ُه ِيف َن إف ِِسَ ،وإِ إن َذكَر ِين ِيف م َ ٍ
َل؛ َذكَر ُت ُه ِيف م َ ٍ
َل َخ إ ٍْي
َ
َ
إ
َ
َ
َ
إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت إِلَ إيه َبا ًعا،
ت إِلَيإه ذ َرا ًعاَ ،وإِ إن َت َق َّر َب إِ َ ََّل ذ َرا ًعا؛ َت َق َّر إب ُ
ِمن ُإه إمَ ،وإِ إن َت َق َّر َب إِ َ ََّل بِش إ ٍْب؛ َت َق َّر إب ُ
َوإِ إن َأت ِ
َاين َي إم ِِش؛ َأ َتيإتُ ُه َه إر َولَ ًة» متفق عليه( ).
واسأل ربك العظيم أن جيعل ثواب ما عملته من أعامل صاحلة وسيلة لوصولك إىل
معرفته ،وال ِ
تبال بام فاتك دونه(:
)[املائدة.]35/
معتذرا إليه
وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق يف إمخال ذكرك ،وإنقاص قدرك بني يديه،
ً
)
من تقصريك ،وتفريطك ،وأخطائك ،بقولك( :
[القصص.]16/
)
وقولك(:
[األعراف.]23/
واعلم أن رشفك كله يف إقامة ذكره ونسيان ذكرك ،فأكثر من ذكره وشكره؛ يذكرك
)[البقرة.]152/
ويشكرك(:
ومن ُر ِزق دوام املراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف اخلري ،واضمحلت عنه
أصناف الرش ،واستأنس بربه ،واستوحش من غريه(:
)
[الطالق.]5 -4/
وقال سبحانه( :
)[الطالق.]3 -2/
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7405ومسلم برقم (.)2675

3٤٧

واعلم رمحك اهلل أن معرفة اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة ،ال تنبت

وال تثبت وال تثمر إال يف القلوب الطاهرة الزاكية:
[آل عمران.]١٧ – ١٦ :

فطهر قلبك لربك بدوام االستغفار والتسبيح؛ ليفتح لك الباب ،وترشق يف قلبك
)[النرص.]3/

األنوار(:

وانظر إىل كل يشء من اخلري والطاعات حتبه لنفسك؛ فأحبه لغريك ،وكل يشء تكرهه

لنفسك؛ فاكرهه لغريك ،واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه(:
) [التوبة.]71/

ني ِيف ت ََوا ِّد ِه إم َوت ََر ُاُحِ ِه إم
وعن النعامن بن بشري  قال :قال رسول اهلل َ « :مثَ ُل ا إُْل إؤ ِمن ِ َ
اْلس ِد؛ إِ َذا إاشتَكَ ى ِمنإه ع إضو تَدَ اعى لَه سائِر إَ ِ
ِ
الس َه ِر َو إُ
اْل َّمى»
ُ ُ ٌ
اْل َسد بِ َّ
َ ُ َ ُ
َو َت َعا ُطف ِه إم َم َث ُل إَ َ
متفق عليه( ).
وال يزال بك طول املراقبة؛ حتى يكون لك من نفسك عليك رقيب وواعظ ،وآمر ٍ
وناه،
يسوقك إىل طاعة موالك وتقواه(:
)[النور.]52/

ً
وتقوى ،أن صحة العلم مع طول املراقبة
وعمال  ،وإيامنًا
علام
ً
واعلم زادنا اهلل وإياك ً

يوصل إىل حسن االستقامة ،وحسن الرعاية يورث صدق املوافقة ،ويزكي األعامل

واألخالق ،فاصدق ربك فيام دعاك إليه تفلح(:ﯿ
) [األعىل.]15/14/
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3٤8

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام املراقبة إىل مقام املشاهدة ،فامحد

كثريا أن بلغك ذروة السنام من املراقبة ،ثم أحلقك بأهل اإلحسان واملشاهدة،
اهلل ً
فرصت تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خري كثري(:

)

[السجدة(.]17 -15/

)[النحل.]50 - 49/

وعن عمر بن اخلطاب  ،أن النبي  حني سأله جربيل عن اإلحسان ،قالَ « :أ إن َت إع ُب َد
َّك ت ََرا ُهَ ،فإِ إن ََل إ َت ُك إن ت ََرا ُه؛ َفإِن َُّه َي َر َ
اهللَ ك ََأن َ
اك» رواه مسلم( ).

وهذا وذاك كله تا ج من اخلري ،ونور من املعرفة ،وكنز من العمل الصالح خيتص اهلل به
من يشاء ممن جاهد لتحصيله ،وعلم اهلل أنه يزكو به(:

واهلل أعلم بالشاكرين(:

)[النور.]35/

)[آل عمران.]74/73/

وعالم ة ذلك حالوة ذكر اهلل يف قلبك ،ولذة العمل بكل ما حيبه ويرضاه ،وعدم
االلتفات ملا سوى ذلك(:

)[احلجر.]99 - 97/

واإلكثار من ذكر اهلل(:

)[األحزاب.]44 - 42/
( )1أخرجه مسلم برقم (.)8

3٤9

وارضع إىل ربك يف حسن العاقبة ،واسأله أن يرزقك حسن اخلامتة ،واعلم أن من راقب
اهلل يف رسه وجهره ،واتقاه يف أمره وهنيه؛ أوصله ذلك بإذن اهلل إىل مرضاة ربه ،والفوز

باجلنة ،والنجاة من النار(:

)[التوبة.]72/

وإذا عرفت عظمة ربك اجلبار جل جالله ،ودوام مراقبته لك ،وكامل مشاهدته لك،
فاعرف كذلك قدر نفسك ،واخضع ملن خلقها وصورها ،وكرمها وعلمها ،ورزقها

وسلمها ،وانظر أي عبد تكون(:

)[السجدة.]20 - 18/
[آل عمران.]١٦3 – ١٦2 :

(

)[الرعد.]19/

واعلم أن اهلل هو الغني عن كل ما سواه ،وعاقبة عملك من خري أو رشلك أو
)
عليك(:

[فصلت.]46/

ﯧ)[اإلرساء.]7/

(

)[العنكبوت.]6/

(

واعلم رمحك اهلل أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من األكدار بدوام ذكره ومراقبته،

ويطهره مما سواه ،ويزيده من اإليامن والتقوى؛ حتى يصل إليه ،ثم يرفعه ،فيظهر فيه
معاين أسامئه وصفاته جل جالله؛ فيومئذ يسمع به ،ويبرص به ،وينال كرامة
)[البقرة.]152/

ربه(:

3٥0

هلل َق َالَ :م إن َعا َدى َِل َولِ ًّيا َف َقدإ آ َذ إنت ُُه
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن ا ََّ
ب ،وما َت َقرب إِ ََل عب ِدي بِ َِش ٍء َأح ِ ِ
بِ َ
ت َع َل إي ِهَ ،و َما َيز َُال َعبإ ِدي َيتَ َق َّر ُب
َت إض ُ
إ َ َّ
اْل إر ِ َ َ َّ َ َّ َ إ
ب إ َ ََّل ِمَّا ا إف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص بِ ِه،
إِ َ ََّل بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُهَ ،فإِ َذا َأ إح َب إبتُ ُه؛ ُكن ُ
إت َس إم َع ُه الَّذي َي إس َم ُع بِهَ ،و َب َ َ
َص ُه الَّذي ُي إب ُ
َو َيدَ ُه الَّتِي َيبإطِ ُش ِ َِباَ ،و ِر إج َل ُه الَّتِي َي إم ِِش ِ َِباَ ،و إِ إن َسأَلَنِي َألُ إعطِ َينَّ ُهَ ،ولَئِ ِن إاستَ َعا َذ ِين
ت عن ََش ٍء َأنَا َف ِ
ُِ
اع ُل ُه ت ََر ُّددِي َع إن َن إف ِ
ت َو َأنَا َأك َإر ُه
س ا ُْل إؤ ِم ِنَ ،ي إك َر ُه ا َْل إو َ
َألع َيذ َّن ُهَ ،و َما ت ََر َّد إد ُ َ إ إ
اء َت ُه» أخرجه البخاري( ).
َم َس َ
واعلم رمحك اهلل أنه ال يدوم لك العز يف الدنيا واآلخرة إال بالوجه الذي ذل لربه
العزيز ،فال تطلب عنده اجلاه إال بالعمل الذي وصلت به إليه ،وهو اإليامن

والتقوى(:

)[طه.]75 -74/

ومتى فارقت ما كنت عليه من العبودية والذل ملوالك؛ أزال عنك حلته التي حالك هبا،
وسدَّ دونك الباب الذي وصلت منه إليه(:
وس َل َبك نعمته التي وهبهاَ ،
(

)[الصف.]5/

)[اجلن.]17/

ثم استدرجك سبحانه بذنبك بمعارف تبعدك عن موالك ،وأعامل ال تنفعك يف دنياك
وأخراك؛ لتحس ب أنك يومئذ عىل يشء من العلم والعمل ،وأنت ضال خارس(:
)[الكهف.]106 -103/

وأخطر يشء عىل هذا العبد الضال أن ينظر إىل ما فتح اهلل عليه يف باطنه من الفهم

والفطنة والذكاء ،وما أ راه من اآليات ،ومعاين األسامء والصفات ،ثم يستكرب عن ربه
بام أنعم عليه به ،حيث خيل له الشيطان بمكائده ومصائده أن اهلل أعطاه ذلك لكرامته

( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502

3٥١

عليه ،وحبب إليه نفسه ،وع َّظم عنده ما لديه ،وأعىل عنده قدر نفسه ،وحجب عنه النور

املبني ،فلم َير غري نفسه اخلسيسة ،فاقترص عليها ،وظن أنه عىل احلق(:

)[سبأ.]38 -35/

ثم يورثه ذلك :ال ُعجب ،والكرب ،واإلعراض ،واالستغناء بالعلم عن العمل ،وهذا من

الضالل ،بل هو الظلم واخلرسان املبني(:

ﰀ)

[القصص.]50/

فاللهم احفظنا من الزلل ،واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن(:
)[التوبة.]129/

يعرب من عقلك إىل قلبك ،ثم يظهر عىل لسانك
واعلم أن هذا الكالم وهذا النور إن مل ُ
وجوارحك؛ فاعلم أنك حمجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك ،فأصلح حالك،

وتعاهد إيامنك ،قبل أن يشد ملك املوت رحالك ،فال تستطيع الوصول وال
الرجوع(:
)[املطففني.]16 - 14/

وهذه بصائر ألهل البصائر(:

)[األنعام.]104/

فاعبد ربك العظيم كام يليق بجالله ،وبعظمة ملكه وسلطانه ،وبعظيم إنعامه وإحسانه،

وراقب اهلل يف كل حال من أحوالك:

[احلرش.]١8 :

3٥2

وعالمة مراقبة العبد لربه :احلياء من الرقيب ،وتعظ يم أمره ،واجتناب هنيه ،وفعل ما
)

حيب ،وترك ما يكره(:

[امللك.]12/

واعلم أن الرقيب سبحانه إذا أكرمك باإليامن والتقوى خدمك عدوك ،وإذا انرصفت
عنه إىل غريه تطاول عليك أقرب الناس إليكِ ،
فاتق اهلل حيثام كنت ،وأتبع السيئة احلسنة

متحها ،وخالق الناس بخلق حسن(:

)[العرص.]3 - 1/

واعلم أن الرقيب برقابته عليك يريد منك أن تصل إىل درجة اإلحسان فيام بينك وبني

اهلل ،وفيام بينك وبني اخللق ،وتستقيم عىل أوامر اهلل يف كل حال؛ لتصل إىل أعىل مقام

عند ربك يوم القيامة(:
) [القمر.]55/

ومن كان مع اهلل يف الدنيا فليبرش بأنواع الكرامات يف الدنيا واآلخرة(:
)

[فصلت.]32 - 30/

واملراقبة من العبد هي علم القلب بقرب الرب ،مقرونًا بكثرة ذكره ،وشكره،وحسن
عبادته(:

اللهم اجعل كتابنا يف عليني ،وألبس وجوهنا نرضة النعيم(:
) [املطففني.]28 - 22/
3٥3

)[فاطر.]28/

اللهم يا رسيع الرضا ،يا واسع املغفرة ،يا أرحم ا لرامحني ،ارمحنا برمحتك التي وسعت

كل يشء:

[األعراف.]١٥٥ :

(

[آل عمران.]53/

)

)[التحريم.]8/
(
«ال َّل ُه َّم إِ ِّين َظ َل إم ُت َن إف ِِس ُظ إل ًَم كَثِ ًْياَ ،و َال َيغ ِإف ُر ُّ
تَ ،فاغ ِإف إر َِل َمغ ِإف َر ًة ِم إن
ُوب إِ َّال َأ إن َ
الذن َ
إت الإ َغ ُفور ِ
ِ ِ
ُحنِي إِن َ
يم» متفق عليه( ).
َّك َأن َ
عنإد َكَ ،و إار َ إ
الرح ُ
ُ َّ
علام يا أرحم الرامحني.
اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام علمتنا ،وزدنا ً

اللهم لك احلمد كله ،ولك امللك كله ،وبيدك اخلري كله ،وإليك يرجع األمر كله ،
عالنيته ورسه ،فأهل أنت أن حتمد ،وأهل أنت أن تعبد ،إنك عىل كل يشء قدير.

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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3٥٤

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الشهيد

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الشهيد

اهلل جل جالله هو امللك احلق  ،له األسامء احلس نى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى،
) [طه.]8/
واملثل األعىل(:
اهلل جل جالله هو الشهيد ،املطلع عىل كل ذرة يف ملكه العظيم ،الشهيد الذي يسمع
األصوات كلها ،خفيها وجليها ،ويبرص املخلوقات كلها ،صغريها وكبريها(:
) [الشورى .]12/11
وهو سبحانه الشهيد العليم بكل يشء ،الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف
السامء ،الذي علم مجيع أفعال العباد وأحصاها قبل فعلها ،وكتبها يف اللوح املحفوظ ،ثم
خيرب عباده هبا إذا بعثهم يوم القيامة(:
) [يونس.]46/
وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه ،الذي يراهم مجي ًعا يف آن واحد ،ويسمع ما
يتناجون به ،ويرى ما يفعلون ،ويعلم بام يف قلوهبم .
هو الشهيد الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف امللك وامللكوت(:
)

[يونس.]61/
وهو سبحانه الشهيد احلق الذي شهد لعباده بام فعلوه من اخلري والطاعات ،وشهد عىل
عباده بام عملوه من الرش واملعايص(:
) [املجادلة.]6/
وهو سبحانه الشهيد احلق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات ،وهي شهادة التوحيد،
وشهد له هبا أفضل خلقه من املالئكة والبرش(:
) [آل عمران.]18/
356

فسبحان الرقيب الشهيد ،احلفيظ العليم ،الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة من خملوقاته يف
الساموات واألرض ،يرى مكاهنا ،ويسمع تسبيحها ،ويعلم أحواهلا(:
) [احلج.]70/
ٍ
مستو عىل عرشه ،يرى اهلباءة الطائرة،
وسبحان ربنا الشهيد الذي يرى الكون كله وهو
ويرى اجلبال الشاهقة ،ويرى البهائم السائمة ،ويرى األشجار النابتة ،ويرى الذرات
واملخلوقات يف قعر البحر األسود كام يراها يف شمس الضحى ،ويرى سبحانه كل ذرة
وكل نبتة وكل حرشة يف العامل يف ظلمة الليل األسود كام يراها يف النهار األبيض(:
) [احلرش.]22/
ويرى الذرة السوداء ،ويسمع دبيب النملة السوداء عىل الصخرة الصامء  ،يف الليلة
) [امللك.]14/
الظلامء(:
ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه ،ويرى أهل املعايص وهم يعصونه ،ويرى
الكفار وهم يسبونه ،ويرى املرشكني وهم يعبدون غريه ،ويرى املنافقني وهم يستهزئون
به ،ويؤذون أولياءه ،ثم ينبئ اجلميع بام عملوا يوم القيامة(:
)
[التوبة.]105/
هو سبحانه :
[ الربوج. ] ٩ – ٨ :
وسبحان عامل الغيب والشهادة ،الشهيد الذي ال خيفى عليه يشء ،وإن دق وصغر(:
) [آل عمران.]6/5/
فاهلل جل جالله شهيد عىل كل يشء يف ملكه العظيم ،وكونه الكبري ،وملكوته الواسع،
واعلم أن كل ما خلق اهلل يف اإلنسان من احلواس كالسمع ،والبرص ،والعقل ،والشم،
والذوق إنام تؤدي كلها معلومات إىل القلب ،وتشهد عنده بام علمت به ،ثم حيفظها
القلب ،وعند احلاجة ألداء هذه الشهادة يظهرها القلب؛ فيشهد لربه بالوحدانية ،وبكل
ما يعلم ،وتلك أعظم الشهادات ،وهي شهادة أويل العلم الذين وصلوا بشهادهتم ما أمر
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اهلل به أن يوصل ،فشهدوا هلل بالوحدانية ،وصدقوها بالعبودية(:

)

[آل عمران.]18/
واعلم أن شهادة اهلل جل ج الله أصل الشهادات كلها؛ فشهد سبحانه لنفسه
بالوحدانية ،وما له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وبام هو عليه ،وبام هو أهله؛
من اجلالل ،واجلامل ،والكامل ،والعزة ،والكربياء ،وشهد ملالئكته ورسله بحقيقة ما هو
عليه ،وشهد جلميع خلقه بام هلم وما عليهم(:
) [األنعام.]19/
ثم أفاض الكريم سبحانه من مصداق شهادته عىل الشاهدين سواه ،فعم مجيع اخلالئق
بأداء الشهادة للحق سبحانه ،فشهدت له بام هو أهله ،وشهدت عىل أنفسها بام كسبت،
وبام يلزمها  ،فكل يشء شاهد هلل بالوحدانية ،واهلل عىل كل يشء شهيد.
وكل خملوق يشهد شهادة حق بألسنة صدق ،كل بحسبه وحاله ومقاله :
[ النور. ] ٤١ :

وعن أيب سعيد اخلدري  قال :سمعت الن بي صىل اهلل عليه وسلم يقول « :اَل اي ْس ام ُع
مدا ى صو ِ
ت الْ ُ ِ ِ
َش ٌء إِ اَل اش ِهدا لا ُه اي ْو ام ا ْل ِقيا اام ِة»
ا ْ
ا
ـم اؤ ِّذن ج ٌّن او اَل إِن ٌْس او اَل ا ْ
أخرجه البخاري( .)١
وكل اخللق شهداء ،فاألنبياء والرسل شهداء لرهبم بالوحدانية ،وشهداء عىل أممهم
بام هلم وما عليهم .
واملالئكة شهداء لرهبم بالوحدانية ،وشهداء عىل اخللق بام عملوا .
واإلنس واجلن شهداء لرهبم بالوحدانية ،وشهداء عىل أنفسهم وعىل غريهم،
وجوارح اإلنسان تشهد عليه يوم القيامة بام عمل من خري أو رش( :
()1أخرجه البخاري برقم (.)7548
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) [النور.]25 -24/
والذرات ،واجلامدات ،والنباتات ،واحليوانات ،وكل خملوق؛ الكل يشهد لربه
بالوحدانية ،ويسبح بحمده ،ويشهد لغريه وعىل غريه بام عمل من خري أورش( :
) [هود.]18/
فسبحان الشهيد احلق الذي شهد باحلق ،وأشهد مجيع خلقه عىل أنه احلق وحده ال
رشيك له( :
) [النساء.]166/
وقد ورد اسم اهلل الشهيد يف القرآن الكريم تسع عرشة مرة؛ منها :قوله سبحانه( :
) [فصلت.]53/
والشهود :هو احلضور مع الرؤية واملشاهدة ،والشهادة :هي اإلخبار بام شهد العبد،
والشاهد هو الذي يشهد بام شاهد ،واهلل سبحانه وتعاىل هو الشهيد الذي ال يغيب عنه
يشء ،وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السامء واألرض ،يرى مجيع الكائنات ،ويسمع
مجيع األصوات ،ويعلم بجميع الظواهر والبواطن ،ويعلم اجلليات واخلفيات(:
) [يونس.]61/
هو سبحانه الشهيد الذي شهد لعباده بام فعلوه ،وشهد عىل عباده بام عملوه .
والصفة املشتقة من اسم اهلل الشهيد هي الشهادة ،وهي من صفات اهلل الذاتية التي ال
دائام وأبدً ا عىل كل يشء شهيد ،وعىل كل يشء رقيب .
تنفك عنه أبدً ا ،فهو ً
فهو سبحانه شهيد خللقه وعىل خلقه فيام عملوه من طاعة أو معصية ،أو خري أو رش
يف كل زمان ومكان وحال.
وقد ورد اسم اهلل الشهيد ،مفر ًدا ،مل يقرتن به اسم من أسامء اهلل احلسنى ،كام قال
) [فصلت.]53/
سبحانه( :
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هو سبحا نه الشهيد احلق الذي يشهد باحلق واليقني القطعي؛ ألنه شهيد قريب ،حفيظ
عليم ،سميع بصري ،ال يغيب عنه يشء( :
) [األنعام.]19/
أما املخلوق فعبد قارص ،يقع يف شهادته اخللل ،وذلك بالسهو ،واخلطأ ،والغلط،
والكذب ،والظلم ،
فسبحان الشهيد احلق الذي شهد لنفسه بالوحدانية ،وشهد لرسله ومالئكته واملؤمنني
الذين وحدوه بالصدق ،وشهد للمظلوم الذي ال شاهد له وال نارص له عىل من ظلمه
واعتدى عليه.
هو الشهيد الذي تشهد له مجيع اخلالئق يوم القيامة بالوحدانية ،ويقرون له بالعبودية :
[ إبراهيم. ] ٤٨ :
هو الشهيد الذي أشهد أدم وذريته عىل وحدانيته وربوبيته ( :
)

[األعراف.]174 -172/
ومن جالل شهادته سبحانه قوله( :

) [النساء.]166/
وشهادة الشهيد سبحانه حق ال ريب فيه؛ ألهنا نتجت من خربته ،ورؤيته ،وعلمه
املحيط بكل يشء(:ﯿ
) [اإلرساء.]96/
 واسم اهلل الشهيد من صفات الذ ات واألفعال:
فداللته عىل الذات :أن اهلل شهيد يرى مجيع خملوقاته ،ال يغيب عنه منهم يشء أبدً ا.
وداللته عىل الفعل :أن اهلل شهد لنفسه بالوحدانية ،وشهد ألنبيائه ورسله بالصدق
واألمانة(:
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) [التوبة.]128/
هو سبحانه الشهيد الذي شهد له خلقه بالوحدانية(:
) [الروم.]30/
فهو سبحانه الشهيد الذي شهد له خلقه بالوحدانية ،وأقروا له بالربوبية ،واعرتفوا له
بالعبودية(:
) [األعراف.]172/
هو سبحانه الشهيد الذي ال يغي ب ،الشهيد الذي هو عىل الرس والعلن رقيب ،الشهيد
)
الذي هو من كل خملوق قريب(:

[فصلت.]53/
 وقد شهد اهلل  عىل سبعة أشياء عظمية ،وكلها يف كتابه:
األول :شهادة اهلل لنفسه بالوحدانية( :
) [آل عمران.]18/
الثاين :شهادته عىل القرآن بأنه حق( :

) [النساء.]166/
الثالث :شهادة اهلل عىل نبوة الرسول ( :
) [الفتح.]28/

الرابع :شهادة اهلل عىل أعامل العباد( :
) [املجادلة.]6/
اخلامس :شهادة اهلل عىل كذب املنافقني( :
السادس :شهادة اهلل عىل رشيعة حممد ( :

) [األنعام.]19/
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) [املنافقون.]1/

السابع :شهادة اهلل عىل مجيع املخلوقات واألشياء كام قال سبحانه( :
) [فصلت.]53/

واعلم أن الشهادة عىل وجه الكامل واحلق إنام هي هلل وحده ال رشيك له ،ومجيع
الشاهدين سواه سيؤدون شهاداهتم عنده ،كام قال سبحانه( :

) [الزمر.]70 - 69/
فأهيا العبد اشهد بحق ،وال تشهد بباطل؛ فإنك ستؤدي الشهادة مرة أخرى بني يدي
ربك .
واعلم أن الشهيد سبحانه حينام ينرص املظلوم عىل الظامل ،والقليل عىل الكثري،

والضعيف عىل القوي ،والعاجز عىل القادر؛ فإنام يثبت لعباده أن األمر كله بيد اهلل
) [امللك.]1/
وحده ( :
فسبحان من بيده مقاليد األمور كلها ( :

) [األعراف.]54/
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن العامل الذي خلقه اهلل ينقسم إىل قسمني :
عامل الشها دة ،وعامل الغيب ،واهلل شهيد يعلم كل ما يف عامل الغيب والشهادة ،وعامل

الشهادة ال يساوي ذرة من عامل الغيب(:
) [احلرش.]22/
أما البرش فال يعلمون وال يرون من عامل الشهادة إال القليل ،أما عامل الغيب فال يعلمون
وال يرون منه شي ًئا ( :
) [األنعام.]59/
هو وحده الشهيد لكل ما يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،الشهيد جلميع الذرات

واملجرات ،الشهيد الذي يرى كل يشء ،ظاهره وباطنه ،يف كل زمان
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ومكان(:

) [فصلت.]53/

واعلم رمحك اهلل أن أعظم شهادات العباد هي الشهادة هلل بالتوحيد ،فالعامل كله أعاله
وأسفله  ،وظاهره وباطنه  ،يفرح ويسعد بشهادة املؤمن لربه بالتوحيد ،ويشهد هلذا
املؤمن باحلق والصدق ،حني يقول « :اأ ْش اهدُ اأ ْن اَل إِلا اه إِ اَل اهللُ ،او ْددا ُ اَل ا ِ
ِري ا لا ُه ،لا ُه
َش ٍء اق ِد ٌير» متفق عليه( ).
ـم ْل ُ  ،او ال ُه ا ْل ا
ا ْل ُ
ـح ْمدُ  ،او ُه او اع اىل ك ِّال ا ْ
ويشهد الكون كله عىل الكافر واملرشك باجلور والظلم والكذب(:

) [هود.]18/
وأشنع الشهادات هي الكذب عىل اهلل ،وتن ُّقصه ،وتشبيهه بخلقه ،ونسبة الولد له ،وهو

الغني عن كل ما سواه ،امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
الكربى ،واملثل األعىل(:
) [مريم.]93 - 88/

واملؤمنون كلهم شهداء؛ لشهادهتم باحلق بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم.

وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد ،شهادة العلم واملعرفة ،واإليامن واليقني .
فالعارف باهلل جل جالله ،العامل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،الذاكر له ،املؤمن به ،العامل
برشعه؛ هذا رافع لر به أعظم شهادة من اخللق إليه ،علمية وعملية(:
(

ﰀ) [الزمر.]9/

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)844واللفظ له ،ومسلم برقم (.)593
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) [احلج.]18/

فاملؤمن يشهد لربه بالوحدانية بقلبه ولسانه وجوارحه ،واملوت ق ْطع هلذه الشهادة
الكربى؛ فإن اهلل كتب املوت عىل كل حي سواه؛ إبان ًة لصفة احلياة الباقية املطلقة هلل ، 

وتذكريا بامللك احلي القيوم الذي ال يموت أبدً ا :
ً
ﯾ [ البقرة. ] 255 :

هو سبحانه احلي بجميع صفات الكامل وحده ال رشيك له ( :
) [غافر.]65/
ثم حييي اهلل اخللق وحياسبهم ،ثم خيلدون يف اجلنة أو النار حسب أعامهلم  ،ثم ال يموتون
أبدً ا(:
) [احلج.]7 -5/
واألنبياء والرسل شهداء عىل أممهم ،والعلامء شهداء عىل قروهنم وأهل زماهنم ،وهذه

األمة تشهد لألنبياء أهنم بلغوا الرسالة ألممهم(:
ﮛ) [البقرة.]143/
وشهداء العلم واملعرفة شفعاء يوم القيامة(:
) [الزخرف.]86/

ومجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل تشهد خلالقها بالتوحيد واجلالل،
واجلامل والكامل ،وتشهد له بأن أسامءه حسنى ،وصفاته عىل .
وتشهد عىل أنفسها بام هي عليه من الذل والفقر والعجز ،وتسبح بحمد رهبا العظيم،
وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها الالزم هلا ،وتلك شهادة املخلوقات كلها هلل الواحد

األحد بالتوحيد(:

) [اإلرساء.]44/

فسبحان امللك احلق الذي خلق كل شاهد ومشهود ،وكل شاهد ومشهود يف هذا امللك

الكبري يسبح بحمد ربه ،ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد :
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[ األنعام. ] ١02 :
) [الفتح.]28/

والشهيد احلق أعظم الشهود(:

وسبحان امللك القريب ،الشهيد خللقه كلهم ،احلي القيوم الذي ال يواري منه وال عنه
ليل ٍ
ساج  ،وال سامء ذات أبراج ،وال أرض ذات فجاج ،وال جب ل ما يف وعره ،وال بحر
ما يف قعره ،وال ظلامت بعضها فوق بعض(:

) [النساء.]33/
اللهم إين يف هذا املقام أشهدك وأشهد مجيع خملوقاتك أنك أنت اهلل ال إله إال أنت،
وحدك ال رشيك لك ،وأشهد أن حممدً ا عبدك ورسولك ،فاكتب شهاديت عندك مع
الشاهدين يا خري الشاهدين(:

) [آل عمران.]53/
واعلم رمحك اهلل أن الدخول يف اإلسالم أوله الشهادة هلل بالوحدانية ،والشهادة ملحمد
 بالرسالة ،والصلوات التي هي صلة بني العبد وربه تشتمل عىل هذه الشهادة يف

البداية والنهاية ،يؤدهيا العبد كل يوم وليلة بني يدي ربه الشهيد له ،ويرضيه بالتحيات
والصلوات والطيبات؛ فانظر كيف تشهد بني يدي ربك الواحد األحد بحسن العبادة
والطاعة ،وتؤدهيا له كأنك تراه ،بكامل احلب والتعظيم والذل له (:

) [الطالق.]3- 2/
وامللك احلق ّ
جل جالله يدعوك أهيا اإلنسان لإليامن به ،ومعرفة أسامئه احلسنى،
وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ لتشهد له بالوحدانية  ،وتقوم له بالعبودية ( :
)

[حممد.]19/
وألداء هذه الشهادة العظيمة جيب أن تكون من أهل العدالة؛ لتُق َبل شهادتك عند امللك

احلق ،وذلك يكون باالستقامة عىل دينه ،والعمل بام حيبه ويرضاه ،واجتناب ما يسخطه
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ويبغضه:
[ هود. ] ١١3 – ١١2 :
وهؤالء العدول هم املؤمنون الذين يكرمهم اهلل باجلنة يوم القيامة؛ جزا ًء عىل شهادهتم
باحلق ،وأعامهلم الصاحلة(:

) [املعارج.]35- 32/
فسابق إىل اخلريات ،وسارع إىل فعل الطاعات ،وداوم عىل فعل الفرائض والنوافل
متل أنت ،وال يضيق صدرك بمن ِ
يمل حتى ّ
متل؛ فإن اهلل ال ّ
املرشوعة ،وال ّ
سخر بك ،أو
أساء إليك ،فإن ربك شهيد له(:
) [احلجر.]99-97/
) [الروم.]60/
(
وعليك بالتفكّر والتدّ بر ملا يف الكون من املخلوقات واآليات العظيمة التي تشهد لربك

العظيم بالوحدانية والقدرة والعظمة ،وتشهد عىل نفسها بالفقر والعجز ،والفاقة
والذلة(:
) [الرعد.]2/
فانظر رمحك اهلل كيف خلق اهلل األرض وبسطها ودحاها باملياه واخلريات ،ونصب

وشق بني قطعها
فوقها اجلبال ا لشوامخ ،فال متيل بأهلها ،وأحاطها بالبحار املسجورةّ ،
األهنار املفجورة ،ودحا بطنها بالعيون اململوءة(:
) [الرعد.]3/

السحب املسخرة ،والرياح
وانظر كيف جعل احلكيم العليم بني السامء واألرض ُ
املُ رسلة ،ودوائر األفالك املسخرة من الشمس والقمر والنجوم جارية بأمره عىل نسق
حمكم ،وتركيب عجيب ،يكون عنه الليل والنهار ،والصيف والشتاء ،واحلر والربد :
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[ الرعد. ] ١3 – ١2 :

كل ذلك إلظهار قدرة القدير يف أنواع العبيد ،وإظهار بعض معاين اآلخرة يف الدنيا،
وإظهار أسامئه وصفاته يف خملوقاته التي تُس ّبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته ( :
) [الطالق.]12/
وكربمتوه ،وعبدمتوه ّ
جل جالله .
وإذا عرفتم ذلك آمنتم باهلل ،وأحببتموهّ ،
فأظهر الرب ّ
وأمرا ،بأحسن تدبري ،وأكمل
جل جالله بذلك العجائب خل ًقا
ً
ترتيب(:
) [يس.]40-38/
السحب الثقال،
وخلق سبحانه بني السامء واألرض هذا الفلك العظيم ،وجعل فيه ُ

والرعد الذي ُيس ّبح بحمده ،والربق الذي ُيلقح السحاب ،واملاء الذي ُحييي به األرض
بعد موهتا(:
) [النور.]44-43/

ثم زاد اهلل ّ
جل جالله هذا اإلحكام إحكا ًما بأن ّبني خضوع مجيع املخلوقات لرهبا
العظيم ،وسجودها بني يدي مالكها الكبري؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذهلا ،وتُعلن
طاعتها ملن خلقها بانتقاهلا كام شاء من حال إىل حال يف مشارق األرض ومغارهبا بتدبري
حمكّم من العزيز احلكيم ( :
) [األعراف.]54/
وخلق ربنا ّ
جل جالله السامء ،وجعلها سب ًعا شدا ًدا ،وبناها ،ورفعها ،وزينها بالكواكب

والنجوم ،وأمسكها بقدرته(:
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) [نوح.]16-15/
وجعل ّ
جل جالله تلك الساموات ال سبع مسكنًا للمقربني من عباده ،واملصطفني من
حجام ،وكل
أوليائه ،ففتقهن اجلبار سبع ساموات ،أعالهن أعظمهن خل ًقا ،وأوسعهن
ً
واحدة حميطة باألخرى ،ومألهن باملالئكة التي تُس ّبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته(:
(

) [األنبياء.]20-19/

) [النحل.]50- 49/
فسبحان امللك القوي القادر الذي خلق الساموات بإحكام وإتقان ال خلل فيه(:

) [امللك.]4-3/
وهذه الساموات السبع العظيمة تُق ّلها قدرة اجلبار ّ
جل جاللهُ ،
ومتسكها قوته ،وحتملها
إرادته ،دون دعائم من حتتها تُق ّلها ،وال عالئق من فوقها متسكها :
[ األنعام. ] ١03 – ١02 :

فسبحان امللك القادر عىل ك ل يشء ،الذي خلق كل يشء بإرادته ،وقهر كل يشء
بقدرته ،وملك كل يشء بجربوته(:

) [فاطر.]41/
وسبحان الشهيد احلي القيوم الذي أمسك الساموات العظام أبدً ا ورسمدً ا بقدرته
وقوته  ،وأبقاها عىل ما هي عليه من اخللق واحلسن واجلامل ،ال متيد مثقال ذرة ،وال
تنقص مثقال ذرة ( :

) [احلج.]65/
واعلم أن كل ّ
تنقل وحتول يف اجلامد والنبات ،وكل مولود يف البرش واحليوان ،وكل
رشوق وغروب يف الكواكب؛ كل ذلك يدل داللة حسية قاطعة عىل وحدانية اهلل ،
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وحصول البعث بعد املوت ( :
) [احلج.]7-5/
فال إله إال اهلل! كم شواهد التوحيد والبعث يف املخلوقات كلها صغريها وكبريها!
فمجيء هنار بعد ليل ،كحياتنا هذه بعد املوت األول ،ثم خيلف الليل النهار كموتنا بعد
هذه احلياة ،ثم خيلف النهار الليل كاحلياة األبدية يف اآلخرة بعد املوت(:
) [النور.]44/
فسبحان من جعل النهار آية عىل احلياة ،وجعل الليل آية عىل املوت بعد احلياة(:

) [آل عمران.]191/
هو سبحانه العزيز احلكيم الذي خلق العرش والكريس ،وخلق الساموات واألرض،

وخلق الشمس والقمر ،وخلق الليل والنهار ،وخلق الدنيا واآلخرة ،وخلق اجلنة
والنار ،وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها ،وتُس ّبح بحمده ،وختطب
بتمجيده :
[ الزمر. ] 63 - 62 :

نصبها ّ
جل جالله آية عىل وحدانيته ،وآية عىل عظمة أسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل،
وآية عىل البدء واإلعادة ،وآية عىل احلياة بعد املوت ،وآي ة عىل فقر املخلوقات وذهلا ،وآية
تشهد بعظمة خالقها(:
)

[الرعد.]2/
فسبحان اخلالق العليم الذي خلق اإلنسان ،وأخرج منه هذا النسل العظيم من ذكر
وأنثى ،وصغري وكبري ،وحسن وأحسن ،ومؤمن وكافر ،وصادق وكاذب ،وطيب

وخبيث(:
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) [النساء.]1/
وسبحان ربنا احلكيم اخلبري الذي سقى األرض باملاء؛ فأنبتت من كل زوج هبيج من

أبيض وأسود ،وأمحر وأصفر ،وحلو وحامض ،وحار وبارد ،وجامد وسائل ،وذكر
وأنثى ،وكبري وصغري ،وقائم ونائم(:

) [ق.]11- 6/
فسبحان امللك احلق الذي مجيع خملوقاته شاهدة بوحدانيته  ،و ُمسبّحة بحمده ،وخاضعة
ألمره ،و ُمستجيبة ملشيئته ،و ُمرسعة إىل إرادته(:

) [األنعام.]102/

فالكل يشهد بوحدانية ربه ،والكل ُيس ّبح بحمده ،والكل يعمل بأمره(:
) [احلج.]18/
هل رأيت كهذه السامء العظيمة التي ز ينها اخلالق العليم بالشمس والقمر والكواكب

واملصابيح التي ترسل النور إىل األرض ،وتشهد هي وكواكبها بوحدانية اهلل ،وتُسبّح
بحمده؟ (
) [نوح.]16- 13/
وهل رأيت كهذه األم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج هبيج؟ خلقها اهلل
بقدرته ،تُس ّبح هي وأوالدها بحمده ،وتقنت لعظمته ،وتشهد بوحدانيته(:
) [اإلرساء.]44/

وسخرها سبحانه خللقه يرشبون من مائها ،ويأكلون من ثامرها ،وينعمون بخرياهتا،
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ويسكنون فوقها ،ويتق ّلبون يف بقاعها(:
) [النحل.]11-10/
كم يف األرض من آية وعربة! وكم خيرج منها من زروع وأشجار وثامر! (
[الذاريات.]22-20/
تعطي احلبة من حبوهبا وثامرها سبعامئة حبة أو أكثر بأمر اهلل (:

)

) [البقرة.]261/

فهذا عطاء خملوق ملخلوق بأمر اهلل يف دار الدنيا ،ما أعظمه! وما أحسنه! .
فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنني يف الدار اآلخرة من النعيم املقيم الذي من
كامله وحسنه ال هتتدي العقول مل عرفته ،وال تستطيع األلسن أن تصفه ،وال تقدر األوهام

أن تتخيله؟ (

) [التوبة.]72/
ت لِ ِعبادِي الص ِ
و َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ،ع ِن الن َِّب ِّي َ :ي ُق ُ
ني
ني اما َلا اع ْ ٌ
اِل ا
ا
ول اهللُ َت َع َاىل « :اأ ْعدا ْد ُ ا
ب اب ا ٍ
ت ،اوَلا اخطا ار اع اىل اق ْل ِ
َشُ ،ث ام اق ار اأ( :
ت ،اوَلا ُأ ُذ ٌن اس ِم اع ْ
ار اأ ْ
) [السجدة »]17/متفق عليه( ).
فسبحان اهلل! ما أجهل اإلنسان بربه! وما أجهله بأسامئه وصفاته! وما أجهله بآياته
وخملوقاته! وما أجهله بدينه ورشعه! وما أجهله بوعده ووعيده! (
)

[حممد.]19/
ومن آيات اهلل العظيمة :خلق اإلنسان ،وتق ّلبه من حال إىل حال؛ من تراب إىل نطفة إىل
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)3244واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2824
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علقة إىل مضغة ،ثم إىل جسم من حلم وعظام ،ثم حيًّا ذا روح ،ثم إنشاؤه خل ًقا آخر يف
صفاته وأخالقه ،ويف تبدله من حال الط فولة إىل الشباب إىل االستواء إىل الكهولة إىل

الشيخوخة :

فسبحان الذي خلقه وصوره ،وأحسن خلقه وصورته! (

[ املؤمنون. ] ١٤ – ١2 :

) [السجدة.]9-6/

هو سبحانه احلكيم الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم  ،وزينه بالدين ملن شاء أن
يستقيم ( :
)

[التني.]8- 4/
هو سبحانه امللك القدير القدوس الذي خلق ما شاء ،وما يزال خيلق ما يشاء ،الذي يبدأ
اخللق ثم يعيده ،وخيرج احلي من امليت ،وخيرج امليت من احلي(:
) [الروم.]19/

هو سبحانه اخلالق العليم القدير الذي خلق السامء وما فيها وما عليها ،وخلق األرض
وما فيها وما عليها ،ثم ُيعيد ما فيها وما عليها إليها(:
) [نوح.]18- 17/
فانظر رمحك اهلل يف ملكوت الساموات واألرض؛ ترى عجائب قدرة اهلل ،وعظمة ملكه
وسلطانه ،وتشاهد التدبري والترصيف ،والتحريك والتسكني ،واحلياة واملوت يف كل
حلظة :
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[ البقرة.] 164 :
واعلم أن اهلل ّ
جل جالله خلق مجيع األجساد احليوانية والبرشية ،وأسكن فيها األرواح؛
فصارت حي ًة بأمر اهلل ،والروح خملوق ُحتس بآثاره ،وال ترى شخصه ،وهو دليل عىل
املوجود بال رؤية .

رس باط ٌن موصوف بصفاته ،معلوم بأفعاله ،ال حييط به العلم ،وال يك ّيفه العقل،
والروح ٌّ
وال يعلمه إال اهلل ،اختص اهلل ّ
جل جالله بمعرفته وحده ال رشيك له ،وجعل اإليامن
بالروح يف ا لدنيا آية عليه ،وطري ًقا إىل الوصول إليه بالتفكر والتدبر ( :
) [اإلرساء.]85/

والروح خلق من خلق اهلل ،وهو أمر رباين ،وعبد روحاين ،حبسه اهلل يف اجلسم ابتال ًء له،
وأجرى عليه حمنته ،فوقع املكروه بواسطة اجلسم ابتدا ًء ،فعاقبه بأن أهبطه من السامء إىل
األرض ملا عصاه يف اجلنة(:
) [البقرة.]37-35/
فاجلسم يتغذى من طعام األرض ،والروح يتغذى من وحي السامء ،فإن آمن العبد بربه

سار اجلسم وال روح إىل اجلنة ،وإن كفر بربه سار اجلسم والروح إىل النار(:

)

[طه.]76-74/

واملوت هو مفارقة الروح للجسد ،وإذا مات اإلنسان رجع اجلسد إىل الرتاب الذي
ُخلق منه ،وخرجت الروح احلية منه ،ثم صعدت هبا املالئكة إىل السامء ،فإن كان مؤمنًا
ُفتحت له أبواب السامء ،حتى تصعد به إىل ربه ّ
جل جالله ،فيؤمر بالسجود لربه؛
فيسجد له ،ثم يعود إىل جسده يف قربه ،و ُين ّعم فيه ،ويبقى فيه إىل أن ُيبعث ،ثم ُحياسب،
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ثم يدخل اجلنة(:
)

[الواقعة.]96-88/
علو إىل األرض ،ورجع إىل
ورمي من ٍّ
كافرا؛ مل تُفتح هلذه الروح أبواب السامءُ ،
وإن كان ً

جسده يف األرض يف شقاء وعذاب إىل يوم الدين ،ثم ُيبعث ،ثم ُحياسب ،ثم يدخل
النار(:
) [األعراف.]41- 40/

فام أعظم اهلل يف خلقه ،وأمره ،وحكمه ،وتدبريه ،وأسامئه ،وصفاته! (
) [لقامن.]11-10/

برشا بني يدي رمحته ،وأنزل من السامء ما ًء فأحيا به األرض
أرسل اخلالق العليم الرياح ً
بعد موهتا :
[ األعراف] 57 :

وخلق سبحانه اجلنة ،وأظهر لعباده منها يف هذه الدنيا ما ُيرغبهم فيها من املياه ،والثامر،
وسائر النعم ،وخلق النار ،وأظهر لعباده منها يف هذه الدنيا ما ُخيوفهم منها من النار،
والسموم ،واآلالم ،وسائر املكروه.

وأذن اهلل سبحانه للنار بنفسني:
نفس يف الصيف ،وهو أشد احلر ،ونفس يف الشتاء ،وهو الزمهرير أشد الربد.
فلوال الرياح واملاء لكان النفسان يف الدنيا جهنم الصغرى ،ولوال النفسان احلر

والزمهرير لكانت األرض بام فيها اجلنة الصغرى.
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الص اَلةِ ،افإِ ان ِشدا اة ْا
عن أيب هريرة  عن النبي  قال« :إِ اذا ْاشت ااد ْا
اِل ِّر ِم ْن
اِل ُّر افأا ْب ِر ُدوا بِ ا
افيحِ جهنام ،و ْاشتاك ِ
ت :ايا ار ِّب اأك اال اب ْع ِِض اب ْع ًضا ،افأاذِ ان اَلا بِنا اف اس ْ ِ
ني
ات الن ُاار إِ اَل ار ِّ اِّبا ،اف اقالا ْ
ْ ا ا ا ا
س ِيف الصي ِ
الشت ِ
اِل ِّر ،او اأ اش ُّد اما ا ِ
ون ِم ان ْا
ااء  ،او ان اف ٍ
ان اف ٍ
س ِيف ِّ
ون ِم ان
َت ُد ا
ف ،اف ُه او اأ اش ُّد اما اَتِدُ ا
ا ْ
الز ْام اه ِر ِير» متفق عليه( ).

فسبحان من أشار هبذه إىل تلك ،وجعل ذلك تذكرة وعربة ،ودفع هذا هبذا ،وكرس هذا
هبذا ،وتم أمره يف الدنيا واآلخرة عىل ما أراد ،ال را ّد لقضائه ،وال مع ّقب

حلكمه(:

) [األنعام]102/

فال إله إال اهلل احلكيم ا لعليم! كم أخرج باملاء النازل من السامء من اجلنات ،والعيون،
واألهنار ،واألشجار ،واألزهار ،والنبات ،والثامر! (

[النحل.]11- 10/
وكم أحيا الرب هبذا املاء الذي أنزله من السامء من النبات واحليوان والبرش! (

)

) [الفرقان.]50- 48/
فهل نعترب هبذا اخللق العظيم ،وامللك الكبري ،والتدبري العجيب؟ (
) [األنبياء.]30/

وإذا نظر إنسان إىل عظمة هذه املخلو قات؛ فليعد النظر إىل هذه النطفة املتكررة ،كيف
خلقها اهلل من ماء مهني؟ فجاء منها الرجال والنساء ،واألبيض واألسود ،والطويل
والقصري ،والكريم والبخيل ،واملؤمن والكافر ،واملطيع والعايص(:

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)536واللفظ له ،و مسلم برقم (.)2824
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)

[الروم.]21-20/
رشف اإلنسان من بني املخلوقات؛ فخلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه،
فسبحان من ّ
وكرمه بالسمع والبرص
وأحسن صورته  ،وأسجد له مالئكته ،وع ّلمه األسامء كلهاّ ،

والعقل :

[ اإلرساء. ] 70 :
رشفه بالدين الذي يعبد به ربه ،وهيتدي به يف حياته ،ويسعد به يف
ثم زاده اهلل
ً
تكريام بأن ّ
الدنيا واآلخرة(:
) [آل عمران.]164/
وجعله يف الدنيا خليفة يف األرض ،وعبدً ا ملواله ،ويف اآلخرة ملكً ا بالقرب من مواله

)

امللك احلق املبني(:
[القمر.]55-54/
ونوع له يف الدين أنواع الطاعات
ونوع له الكريم يف الدنيا نعمه الظاهرة والباطنةّ ،
ّ
ونوع له يف اآلخرة أنواع النعيم والقصور؛ ليزداد معرف ًة بربه العظيم،
والعباداتّ ،
ويزداد شكره ومحده؛ ليع ُظم أجره(:
) [لقامن.]20/
وقال سبحانه :

ﮓ
ويوم القيامة ُيكِرم سبحانه من آمن به وأطاعه بألوان النعيمُ ،وهيني من كفر به وعصاه
) [النبأ.]26/
بألوان العذاب(:
[ املائدة. ] 3 :

فريق يف اجلنة  ،وفريق يف السعري ( :
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) [النساء.]57/

ّ
وأجل من هذا التكريم ،وأحسن من هذه
فهل رأيت أفضل من هذا العدل واإلحسان،
األحكام؟ (
) [املائدة.]50- 49/
فال إله إال اهلل! كم ّ
أضل الشيطان أكثر اخللق! وكم رصفهم عن التفكر يف أسامء اهلل
احلسنى ،وصفاته العىل ،وخملوقاته العظيمة ،وآياته احلكيمة! (

) [سبأ.]20/
وال إله إال اهلل! كم عبد أكثر الناس الشيطان ،وأعرضوا عن عبادة الرمحن! (

)

[يس.]62-61/
ثم اعلم رمحك اهلل أن امللك القدوس خلق آدم  بيده ،ثم استخرج ذريته من ظهره،
وأشهدهم عىل ربوبيته ،فأقروا بذلك ،كام قال سبحانه( :
) [األعراف.]172/
ثم مجع سبحانه الذوات بيديه الكريمتني قبل أن تدنَّس بأنواع الكفر واملعايص ،وقال
سبحانه :هؤالء إىل اجلنة ،وملن يف يده األخرى :هؤالء إىل النار ،ثم أعادهم إىل صلب

آدم؛ ليخرجوا منه عىل مر القرون والدهور ،واهلل سبحانه يتابع عليهم إرسال الرسل،
وإنزال الكتب ،كام قال سبحانه( :
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) [النحل.]36/

ثم إذا مات مجيع البرش ،وأراد اهلل بعثهم للحساب؛ مل يكن هلذه األرواح التي تدنست
ور الذي مجع اهلل فيه
بالكفر واملعايص أن ترجع إىل يديه الكريمتني ،فأوجد هلم ُّ
الص َ

األرواح كلها ،ثم ينفخ فيهم إرسافيل ،فتطري كل روح إىل جسدها ،ثم يقوم الناس لرب
العاملني ،وبعد البعث يكون احلساب ،ثم الثواب والعقاب(:

) [الزمر.]70 -68/
علام وإيامنًا وتقوى أن عامل املالئكة ،وعامل اجلن ،وعامل األرواح،
واعلم زادك اهلل ً
والكتب ،والرسل ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه؛ كله من الغيب الذي شهدته

العقول ببص رية اإليامن ،حتى صار يقينًا كاملشهود باألبصار(:

)

[الرعد.]21 - 19/
ويف عامل الغيب أضعاف أضعاف ما يف عامل الشهادة ،واهلل وحدة عامل الغيب والشهادة
الكبري املتعال(:
) [احلرش.]22/
واعلم أن الصور من أمره سبحانه ،واألرواح من أمره سبحانه ،فأعاد األرواح بالصور
إىل األجساد ،ثم أعاد الكل يوم الفصل :
ﰎ [ التغابن. ] ٩ :
ثم ساق املؤمنني إىل اجلنة ،وساق الكافرين إىل النار ،حكمة بالغة ،وحكم عدل ،و َأ ْمر

َحتْم  ،رجوع كل يشء إىل حيث كان ،حسب علمه ،وقيامهم يوم القيامة بني يدي اجلبار
) [الغاشية.]26/
ليحكم بينهم(:
[ الزلزلة. ] ٨ – 6 :
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ثم يكون الثواب والعقاب :
[ القارعة. ] ١١ – 6 :

فمن يشك بعد هذا البيان باحلق  ،ودين احلق  ،و ُملك احلق  ،وأحكام احلق سبحانه؟
) [الذاريات.]23/
(
[ األعراف. ] ١٨5 :

فإن مل تدرك هذا احلق املبني فاعلم أنك حمجوب عن ربك ،قد أرسك الشيطان ،وزين
لك إتباع اهلوى وترك اهلدى :
ﰀ [ القصص. ] 50 :

فارجع إىل ربك ،وانظر يف اآليات الكونية ،وتدبر ا آليات القرآنية؛ لعلك تبرص مع
املبرصين(:
)
[األنعام.]105 - 104/
واعلم رمحك اهلل أن اهلل يأمر إرسافيل بالنفخ يف الصور ،فإذا نفخ فيه صعق كل روح يف
داخرا صاغ ًرا(:
الساموات واألرض إال من شاء اهلل ،وفزع إىل الصور
ً
)
[النمل.]87/

ثم يميت اهلل إرسافيل ،وملك املوت ،وحتق كلمة اهلل بموت كل نفس ،ويبقى امللك
احلق احلي القيوم جل جالله(:

) [آل عمران.]185/
فينادي جل جالله :ملن امل لك اليوم؟ وال جييب سواه ،فيجيب نفسه :هلل الواحد
)
القهار(:
[غافر.]16/
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فإذا أراد اهلل إعادة اخللق بعد الصعق؛ أنزل من حتت العرش ما ًء كمني الرجال ،وأمر
كل يشء ُأ ِخ َذ من يشء أن يعود إليه ،ثم ينبت اهلل أجسام اخلليقة كاملة كام ينبت النبات
)
باملاء(:
[نوح.]18 -17/

ثم حييي اهلل جل جالله إرسافيل  ويأمره بالنفخ يف الصور نفخة البعث ،فينفخ فيه،

فتخرج كل روح إىل جسدها( :

) [الزمر.]68/

فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ،الذي خيرج النبات احلي من األرض امليتة ،ويعيد
الروح احلي إىل اجلسد امليت؛ فيحيي امليت باحلي ،ثم خيرجه من القرب للبعث واحلساب

واجلزاء(:

) [الروم.]19/
وسبحان من يبعث هذه األجساد واألرواح للحساب واجلزاء! (

)

[القمر.]8 - 7/
فال إله إال اهلل! متى يلني قلب اإلنسان لعظمة مواله؟ ومتى يؤوب إىل ربه من طغيانه
وفجوره؟ (
)

[احلديد.]16/
فارجع رمحك اهلل إىل ربك الذي حييي األرض بعد موهتا ،وتب إليه فإنه غفور
)
رحيم(:

[احلديد.]17/
واعلم أسعدك اهلل بطاعته أن الساعة آتية ال ريب فيها ،بعد انقضاء اآلجال ومتام اآلماد
كلها(:
) [احلجر.]85/

3٨0

فكام يأيت اليوم بعد اليوم ،والشهر بعد الشهر ،والعام بعد العام ،والقرن بعد القرن؛
كذلك ينقيض يوم الدنيا وخيلفه اليوم اآلخر ( :
) [األنبياء.]35/
واعلم أن احلكيم جل جالله جعل النوم بني اليقظتني آي ًة عىل املوت بني احلياتني ،ومن
كان يف يقظته عىل يشء؛ فالغالب أن يكون عىل مثله يف نومه ،ومن عاش عىل يشء؛

فالغالب أن يموت عليه ،ومن مات عىل يشء ُبعث عليه ،فإذا ُبعث رأى ما سمعه
حقيق ًية حني ال تنفع الرؤية(:
) [ق.]22 - 21/
واعلم رمحك اهلل أن اهلل رحيم بجميع خلقه ،أرسل إلينا رسوله حممدً ا  باهلدى ودين

احلق ،فبلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف اهلل حق جهادة ،حتى أظهر
اهلل دينه(:
) [التوبة.]33/
فعليك باتباعه يف مجيع ما أرسله اهلل به من اإليامن باحلق ،والعمل باحلق ،والدعوة إليه،
والصرب عىل األذى يف سبيله؛ لتسعد يف الدنيا واآلخرة(:
ﰀ) [األحزاب.]21/
واهلل جل جالله هو امللك احلق الذي خلق الساموات واألرض باحلق ،وأنزل عىل عباده

احلق ،وأرسل رسله باحلق(:

) [احلج.]62/

وهو احلق الذي تشهد له مجيع خملوقاته باحلق والعدل ،وامللك والعظمة ،واجلالل
والكربياء(:

) [اجلاثية.]37/
وتشهد مجيع خملوقاته لإلله احلق بالتوحيد ،والعبودية له  ،واالفتقار إليه .
فكل ما سواه من املخلوقات عبيد له ،وكل منهم يشهد عىل نفسه بام هو عليه من النقص

والفقر والضعف والعجز ،والتناهي يف األقطار واحلدود ،واآلجال والصفات(:
3٨١

) [احلج.]18/
ويشهد الكون كله لربه بأنه املك احلق وحده ال رشيك له ،وخيضع لعبوديته ،ويسبح
بحمده :
[ اجلمعة. ] ١ :
فسبحان من اختص باألسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل
األعىل! (
) [احلرش.]24/
هو سبحانه القادر عىل كل يشء ،الذي خلق القدرة يف كل قادر ،وله وحده القدرة
املطلقة ،الذي يملك مجيع خزائن القدرة وحده ال رشيك له .
وهو سبحانه العليم بكل يشء ،عامل الغيب والشهادة  ،الذي يملك خزائن العلم كلها،
الذي خلق العلم يف كل عامل ،وله وحده العلم املحيط بكل يشء ،وعلم ما سواه ناقص
طارئ موهوب حمدود مكسوب ( :
) [الطالق.]12/
واعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسله بدين احلق ،وخصهم بام ليس يف طاقة البرش
اإلتيان به من اإلخبار بالغيوب ،وخرق العادات ،وتأييدهم باآليات واملعجزات؛
ليكون ذلك ً
دليال عىل صدق رسله ،وموج ًبا التباعهم فيام يأتون ب ه من سنن وأحكام
وآداب(:
) [احلديد.]25/
وصفات النبوة  ،وأعامل النبوة  ،وآيات النبوة مبثوثة يف العامل كله إىل يوم القيامة ،تظهر
الصدِّ يق وهو
يف املسلم ،ثم تتجىل يف املؤمن ،ثم ترشق يف املوقن ،ثم تستعلن يف ِّ
املحسن(:
) [الفتح.]28/
ومجيع األنبياء والرسل صادقون صديقون حمسنون ،صلوات اهلل وسالمه عليهم:
3٨2

(

) [األنبياء.]90/
والصديقية هي املقام الرفيع بعد النبوة ،يربط اهلل باحلق عىل قلوب أهلها ،ويظهر شاهد
احلق عىل ألسنتهم وأعامهلم ،ويقيمهم رهبم برضوب الكفايات ،وحصول الكرامات،
وإجابة الدعوات ،وقضاء احلاجات :

[ البقرة.] ١77 :
وإنام بلغوا ذلك لكامل تصديقهم ،وكامل انقيادهم لألنبياء وتوقريهم ،مع حسن االقتداء
هبم يف نياهتم ،وأقواهلم ،وأعامهلم ،وأخالقهم(:
)
[احلجرات.]15/
وكثريا ما يكون يف هذا الصنف املجتبى حمادثات الرس ،والنفث يف الروع ،وحسن
ً
السمت ،والصدق يف الرؤيا ،وكثرة البكاء ،ورسعة إجابة الدعاء(:
) [الشورى.]13/
ِ
ـح ُة ُجز ٌْء
الصال ا
الرؤْ ايا ا
وعن أيب سعيد اخلدري  قال :سمعت رسول اهلل  يقولُّ « :
ني ُجز ًْءا ِم ان النُّ ُب اوةِ » أخرجه البخاري( ).
ِم ْن ِست ٍاة او اأ ْر اب ِع ا
والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مدخل الصدق ،وخيرج خمرج الصدق ،ويقوم مقام
الصدق ،فاطلبه بطاعة اهلل ورسوله(:
) [النساء.]70/
ومقام هؤالء الصديقني يوم القيامة يف جوار رهبم(:
) [القمر.]55/
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3٨3

فاجتهد يف طلبه ممن يملكه ( :
) [اإلرساء.]80/
ولعظمة هذا املقام وعلو درجته؛ سيسأل اهلل أهله ( :
) [األحزاب.]8/
فعليك بالتسليم الكامل لربك ،مع اإلحسان يف القول والعمل ،يرىض عنك ربكْ ،
وتنل
به كرامته ( :
) [النحل.]97/
وإنام حييا العبد ويستقيم إذا سار عىل الرصاط املستقيم إىل ربه ،وصعد يف املدارج العالية،
فريقى يف الدرجات العىل من العلم والعمل؛ فريى ويسمع احلق املفطور عليه العامل،
فيكون كل يشء يراه ويسمعه أو يعلمه ً
دليال من احلق يدل عىل ربه احلق املبني(:
) [األنعام.]153/
فإذا حقق العبد هذا أكرمه اهلل بالصعود يف درجات اجلنة :
[ األنفال. ] ٤ – 2 :
فسبحان من أكرم آدم  وذريته ،فخلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مجيع
املالئكة ،وجعله خلي ًفة يف األرض ،وأكرمه بمعرفة األسامء كلها!
[ اإلرساء. ] 70 :
غريز ة
علام وذكرى ،وجعل ذلك يف ذريته ً
وجعل سبحانه هذه املعرفة يف عبده آدم ً 
وفطرة ،وأشهدهم عىل ذلك شهادة حق ،ثم استخرجهم من األصالب ً
جيال بعد جيل
عىل هذه الفطرة الربانية اإليامنية(:
3٨٤

)

[الروم.]30/

فتجد املؤمن للبذرة التي يف قلبه يصدق الرسل ،ويؤمن بام جاءوا به من احلق واهلدى
والفرقان ،فيصدق تلك املعرفة باإليامن ،ويزيدها بالفكرة ،ويغذهيا بالذكر والعبادات؛
فتفتح له أبواب العلم واهلداية(:
) [العنكبوت.]69/
فال يزال هذا املؤمن يرتقى حتى يعم بفكره أقطار األرض ،ثم خيرتق السبع الطباق ،ثم
يبلغ الكريس الكريم ،ثم ينتهي إىل العرش العظيم ،فيشاهد امللكوت األعىل ،واملقام
األسمى .
فريى قلبه ربه امللك احلق العزيز اجلبار بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،يفعل ما يشاء،
و حيكم ما يريد ،خيلق ويرزق ،ويعطي ويمنع ،ويعز ويذل ،ويكرم وهيني ،ويرفع
وخيفض ،ويبسط ويقبض ،ويأمر وينهى  ،وحييي ويميت ( :
) [آل عمران.]27 - 26/
فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه ،وسجد جلالله ،وذل جلربوته ،وسبح بحمده مع
املسبحني(:
)
[اإلرساء.]44-43/
فاإلنسان يف احلقيقة يف طلب علم التوحيد ليس يتعلم ،بل يتذكر ويسقي ما هو مركوز
)
يف فطرته من تلك املعرفة ،وهلذا قال سبحانه( :
[الغاشية.]21/
أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم بحسب احلجب التي حالت بينه وبني تلك املعرفة
السابقة فتجده يكذب عىل اهلل ،ويكذب بآيات اهلل ،وخياصم وجيادل يف أحكام اهلل،
وظلام  ،ويسعى يف األرض فسا ًدا وبغيًا،
جورا
ً
ويدعي الربوبية أو النبوة ،ويمأل األرض ً
3٨5

ويمأل ما بني السامء واألرض كذ ًبا
وفجورا(:
ً
وما أظهر هذا يف رشار اخللق! (

) [يونس.]17/

) [القصص.]4/
فيحتبس املطر من أجله ،وتقحط األرض بسببه ،ويشيع يف البالد والعباد والدواب
والنبات شؤمه ورضره(:
) [الروم.]41/
فاستقم كام أمرت ،وال تكن ممن يعبد هواه؛ فتكون من الضالني(:
ﰀ) [القصص.]50/

فاللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيام توليت .
واعلم أن اهلل هو احلق ،وقوله احلق ،وال هيدي إال إىل احلق ،فعىل عبيده عبادته وحده ال
رشيك له(:
) [يونس.]35/
ومن هداية اهلل إىل احلق جعله السبل يف األرض ألهلها ليسريوا عليها  ،وجعله النجوم
يف السامء ليهتدوا هبا يف مقاصدهم  ،وإنزاله الكتب  ،وإرساله الرسل إىل اخللق؛ ليهتدوا
إىل رهبم ،وإىل الرصاط املستقيم(:
)

[النحل.]18 - 15/
واعلم رمحك اهلل أن السبل كثرية ،وأهداها إىل احلق ما أوصل إىل احلق سبحانه ،وهو
الرصاط املستقيم ،والدين القيم الذي أرسل اهلل به رسله ،وأنزل به كتبه  ،فاتبعه(:
) [األنعام.]153/
3٨6

التعبد هلل  باسمه الشهيد
اعلم رمحك اهلل أن العبد إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى ،وصف اته العىل ،وأفعاله احلميدة،
وعرف دينه ورشعه؛ وعرف وعده ووعيده  ،أوجب ذلك له أعظم أعامل القلوب من
التوحيد ،واإليامن ،والتقوى ،والصدق ،واإلخالص :

[ حممد. ] ١٩ :
وإذا عرف العبد ربه باسمه الشهيد أوجب له ذلك تعظيم اهلل وتكبريه ،ومحده وشكره .
فإن العبد إذا علم أنه مكشوف أمام ربه يف كل حال ،وعلم أن اهلل حميط بحركاته
الظاهرة والباطنة ،واستحرض هذا الشهود يف كل حال؛ أوجب ذلك له املراقبة لربه،
فعبده بمقام اإلحسان ،وأوجب له كذلك اخلوف من اهلل ،واحلياء من ه عند املعصية،
ورجاءه له عند الطاعة :
[ األنبياء. ] ٩0 :

وحظ العبد من هذا االسم أن يقوم بالشهادة هلل يف كل حال ،يف كل ما نفع ورض ،ولو
مع نفسه ،أو الوالدين واألقربني ،وكافة الناس ( :
)

[الطالق.]3 -1/

وإذا كنت ً
أهال للشهادة فأ ِّد الشهادة هلل؛ لتكون من الشاهدين ،فالشهادة باحلق أرفع
الرتب ،وأقرب القرب(:

) [آل عمران.]53/
وحتر الصدق
وإذا علمت بأن ربك شهيد فاستيقظ ،واحذر الغفلة وركوب املعايصَّ ،
واإلخالص ،والزم تقوى اهلل يف مجيع األقوال واألفعال ،فإن اهلل شهيد رقيب عىل ما يف
القلوب من النوايا ،وعىل ما تقوم به اجلوارح من األعامل(:
) [الكهف.]110/
3٨7

واشهد باحلق ،وال تشهد بباطل ،سواء كانت الشهادة عىل نفسك ،أو عىل غريك:
(
) [النساء.]135/
واملؤمنون من هذه األمة يشهدون يف الدنيا بعضهم عىل بعض ،ويشهدون عىل األمم
السابقة أهنا بلغتهم الرسل(:

) [البقرة.]143/
ُوح اي ْو ام الْ ِق اي اام ِة ،اف اي ُق ُ
ول:
وعن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل ُ « :يدْ اعى ن ٌ
ْت؟ اف اي ُق ُ
لا اب ْي ا او اس ْعدا ْي ا ايا ار ِّب .اف اي ُق ُ
ول :ان اع ْم .اف ُي اق ُال ِألُ امتِ ِه :اه ْل اب ال اغك ُْم؟
ول :اه ْل اب الغ ا
ول :ام ْن اي ْش اه ُد ال ا ؟ اف اي ُق ُ
ون :اما اأتااناا ِم ْن ن ِاذ ٍير .اف اي ُق ُ
ون اأن ُاه اقدْ
ُ:م ام ٌد او ُأ امتُ ُه .افت ْاش اهدُ ا
ول ُ ا
اف اي ُقولُ ا
الر ُس ُ
ول اع اليْك ُْم اش ِهيدً ا ،اف اذلِ ا اق ْولُ ُه اج ال ِذك ُْر ُ (
اب الغا  ،او اي ُك ا
ون ا
ﮛ) [البقرة.]143/

اوا ْل او اس ُط ا ْل اعدْ ُل» أخرجه البخاري( ).
وعن أنس بن مالك  قال :ام ُّروا ِب اجناازاةٍ ،افأا ْثن ْاوا اع ال ْي اها اخ ْ ًْيا ،اف اق اال النابِ ُّي اص اىل اهللاُ اع ال ْي ِه
ا
ُ
اخلطا ِ
ت ،اف اق اال ُع ام ُر ْب ُن ا
اب
ِرا ،اف اق اال :او اج اب ْ
او اس ال ام :او اج اب ْ
تُ ،ث ام ام ُّروا بِأ ْخ ارى افأ ْثن ْاوا اع ال ْي اها ا ًّ
ِ
ت لا ُه ا
اجلنا ُة ،او اه اذا اأ ْثنا ْيتُ ْم
ِض ا اُ
ت ؟ اق اال :اه اذا اأ ْثنا ْيت ُْم اع ال ْي ِه اخ ْ ًْيا ،اف او اج اب ْ
هلل اعنْ ُه :اما او اج اب ْ
ار ا
ِ
هلل ِيف األا ْر ِ
ت لا ُه الن ُاار ،اأ ْنت ُْم ُش اهدا ُاء ا اِ
ض » متفق عليه.
ِرا ،اف او اج اب ْ
اع ال ْيه ا ًّ

فيجب عىل املسلم اإلتيان بالشهادة هلل ،وحيرم عىل املسلم كتامن الشهادة التي يثبت هبا
احلق ،ويندفع هبا الباطل ،كام قال سبحانه( :
) [البقرة.]283/
وأعظم الكتامن كتامن احلق ،وعدم إبالغه للناس :

[ البقرة. ] 160 – 159 :

( )1أخرجه البخاري برقم (.)7349
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وحيرم عىل املسلم الكذب بأن يشهد بباطل وزور ،كام قال سبحانه( :
) [احلج.]31 -30/
وأعظم الكذب وأقبح الزور :الكذب عىل اهلل:
والشهادة عىل اهلل بام هو برئ منه( :
) [الصف.]7/

[ النحل. ] 117 – 116 :

ثم يليه الكذب عىل أنبياء اهلل ورسله :

[ النساء. ]115 :

قال النبي « :إِ ان ك ِاذ ًبا اع ا اَل لا ْي اس اك اك ِذ ٍ
ب اع اىل اأ اد ٍد ،ام ْن ك ااذ اب اع ا اَل ُم ات اع ِّمدً ا؛ اف ْل اي ات اب او ْأ
ام ْق اعدا ُ ِم ان الن ِ
اار» متفق عليه( ).
ثم ييل ذلك :الكذب وشهادة الزور عىل الناس:
[ األحزاب. ] 58 :

وقد مدح اهلل  أولياءه بقوله( :
) [الفرقان.]72/

وعن أيب بكرة  قال :قال النبي  « :اأَلا ُأ انبِّئُ ُك ْم بِأاك ا ِ
َْب ال اكباائِ ِر؟ اثَلا ًثا ،اقا ُلوا :اب اىل ايا
ول اهللاِ ،اق اال :ا ِ
ِر ُ
ار ُس ا
اك بِاهللاِ ،او ُع ُق ُ
اان ُمتاكِئًا ،اف اق اال « :اأَلا او اق ْو ُل
الوالِدا ْي ِن .او اج ال اس اوك ا
وق ا
إل ْ ا
الز ِ
ات» متفق عليه( ).
ُّور» .اق اال :اف اَم ز ااال ُي اك ِّر ُر اها ادتاى ُق ْلناا :لا ْي ات ُه اسك ا
[ املرسالت. ]15 :
ثم ييل ذلك :الكذب عىل احليوانات والبهائم:
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)107واللفظ له ،و مسلم برقم (.)3004
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2654واللفظ له ،و مسلم برقم (.)87
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)

(

[آل عمران.]53/
) [األعراف.]23/
(
واعلم رمحك اهلل أن اليوم اآلخر من عامل الغيب ،وسيكون شهاد ًة ب ِّينًا لكل إنسان مؤمن
أو كافر ،ثم يصري الناس إىل مصائرهم ،يف دار القرار يف اجلنة أو النار:

[ الشورى. ] 7 :
واعلم أن الناس بعد موهتم سوف ُيبعثون وحيرشون كلهم للحساب يوم القيامة .
واِلَش يكون يف ثَلثة مواطن:
فاألول  :حرش قبل قيام الساعة من أقطار األرض إىل بيت املقدس بعد البعث .
ِ
ني ر ِ
ِ
ِ
ني،
اهبِ ا
َش الن ُ
عن أيب هريرة  عن النبي  قالْ ُ « :
ااس اع اىل اثَلاث اط ارائ اق :اراغبِ ا ا
ُي ا ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
َش اب ِقيات ُاه ُم
َش ٌة اع اىل ابع ٍْي ،او ا ْ
ُي ُ ُ
اوا ْثناان اع اىل ابعْي ،او اثَلا اث ٌة اع اىل ابعْي ،او اأ ْر اب اع ٌة اع اىل ابعْي ،او اع ا ا
الن ُاار ،ت ِاق ُ
ث اباتُوا ،اوت ُْصبِ ُح ام اع ُه ْم اد ْي ُ
يت ام اع ُه ْم اد ْي ُ
يل ام اع ُه ْم اد ْي ُ
ث اأ ْص اب ُحوا،
ث اقا ُلوا ،او اتبِ ُ
او ُُت ْ ِِس ام اع ُه ْم اد ْي ُ
ث اأ ْم اس ْوا » متفق عليه( ).

احلرش الثاين :بعد نفخة البعث والنشور ،وهو حرش عام جلميع اخللق للحساب يوم
القيامة:

[ الكهف. ] 49 – 47 :
الثالث :حرش الناس إىل دار القرار:

حرش الكفار إىل جهنم(:

) [األنفال.]36/

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6522واللفظ له ،و مسلم برقم (.)2861
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وح رش املؤمنني إىل الرصاط األول املنصوب عىل متن جهنم(:
[مريم.]72 - 71/
ثم حرش املؤمنني إىل رهبم ،كام قال سبحانه( :
) [مريم.]86 -85/

)

ثم يساق املؤمنون مكرمني إىل اجلنة مجاعات(:
) [الزمر.]74 -73/

ويساق الكفار إىل جهنم:

[ الزمر.] 72 – 71 :

واعلم أن كل اخللق سوف يسأهلم رهبم وحياسبهم يوم القيامة ،فالسؤال :هل فعلت
كذا؟ وملن فعلته؟ وكيف فعلته؟ (
) [احلجر.]93 - 92/

واحلساب يقال فيه :خذ هذا عن هذا(:
) [إبراهيم.]51/
واعلم أن من ِ
حوسب ُع ِّذب ال حمالة ،إذ ال يقوم أحد حلساب اهلل  ،وله احلجة البالغة
ح ًّقا ،وال يمكن ألحد القيام بحقه ،وشكر إحسانه؛ إنام هي رمحة الرحيم ،وفضل
الكريم سبحانه(:

) [النور.]21/

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :لا ْن ُيدْ ِخ ال اأ اددً ا اع ام ُل ُه ا
ْت
اجلنا اة اقالُوا :اوَلا اأن ا
3٩١

ْح ٍة ،اف اسدِّ ُدوا او اق ِ
ايا ار ُس ا
ار ُبوا »
ول ا اِ
هلل ؟ اق االَ :لا ،اوَلا اأناا ،إِ اَل اأ ْن ايتاغ اامدا ِين اهللاُ بِ اف ْض ٍل او ار ْ ا
متفق عليه( ).

واعلم رمحك اهلل أن احلساب منه عاجل وآجل .
فالعاجل :احلسنة نورها يف القلب وثواهبا ،وللسيئة ظلمتها يف القلب وعقوبتها.
واحلساب اآلجل :ما أخر اهلل جزاءه يف الدار اآلخرة ،والعاجل منه دليل عىل
) [الغاشية.]26 - 25/

اآلجل(:
فسبحان امللك الرحيم بعبادهَّ ،بني هلم الرصاط املستقيم يف الدنيا؛ ليسريوا عليه إليه،
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه(:
) [األنعام.]153/
مستقيام عىل متن جهنم ،وهو الرصاط األكرب
ثم ينصب هلم سبحانه يوم القيامة رصا ًطا
ً

املنصوب لكل العباد حاشا الكفار واملرشكني ،الذين اقتطعتهم عنق النار يف عرصة
املحرش ،فهؤالء يدخلون النار مبارشة دون سؤال وال رصاط(:
) [الكهف.]106 -105/

ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اهلل؛ فيقعون مجي ًعا يف النار(:
) [مريم.]72 -68/
يبق إال املؤمنون؛ نصب هلم الرصاط ثقيلهم وخفيفهم ،فإذا خلص من خلص من
فإذا مل َ
هذا الرصاط وهم املؤمنون؛ حبسوا عىل رصاط خاص هبم عىل قنطرة بني اجلنة والنار،
فإذا ُه ِّذبوا و ُن ُّقوا من املظامل التي بينهم أذن هلم بدخول اجلنة .
ُون ِم ان الن ِ
عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل  « :ا ْ
ون
اار اف ُي ْح اب ُس ا
َي ُل ُص ا ُْْل ْؤ ِمن ا
ِ
ِ ِ
ض م اظ ِ
اجلن ِاة اوالن ِ
ني ْا
ِعنْدا اقنْ ا
الد ْن ايا ،ادتاى
ات اب اين ُْه ْم ِيف ُّ
اِل ُ كاان ْ
ط ارةٍ اب ْ ا
اار اف ُي اق ُّص ل اب ْعض ِه ْم م ْن اب ْع ٍ ا

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5673واللفظ له ،و مسلم برقم (.)2816
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إِ اذا ُه ِّذ ُبوا او ُن ُّقوا ُأ ِذ ان اَُلم ِيف ُد ُخ ِ
ول ْا
ُم ام ٍد بِ اي ِد ِ ،األا اددُ ُه ْم اأ ْه ادى ْلا ِن ِْزلِ ِه
اجلن ِاة ،اف اوالا ِذي ان ْف ُس ُ ا
ْ
ِيف ْا
الد ْنياا» أخرجه البخاري( ).
اان ِيف ُّ
اجلن ِاة ِمنْ ُه ْلا ِن ِْزلِ ِه ك ا

وهذا الرصاط منصوب ألهل العدل الثاين ،وهم أهل املظامل من املؤمنني .
وأما أهل العدل األول فهم الذين اقتطعهم عنق النار يف املحرش إىل النار ،وهم الكفار،
واملرشكون .

فاستقم عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا تعرب الرصاط األكرب يوم القيامة إىل اجلنة بإذن
اهلل:

[ فصلت. ] 32 – 30 :
واعلم أهيا املسلم أنك ستمر عىل الرصاط بال ريب(:

) [مريم.]72 -71/

وبحسب حسن السري عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا؛ تكون رسعة العبور عىل الرصاط
يوم القيامة .
ول اهللاِ ،او اما ا
عن أيب سعيد اخلدري  قالُ « :ق ْلناا :ايا ار ُس ا
ْس ؟ اق اال :امدْ اد اض ٌة ام ِزلا ٌة،
اجل ْ ُ
ِ
اع ال ْي ِه اخطااطِ ُ
ون بِن ْاج ٍدُ ،ي اق ُال اَلا:
اء ،ات ُك ُ
يف او اكَلال ُ
يب ،او اد اس اك ٌة ُم اف ْلطا اح ٌة اَلا اش ْو اك ٌة ُع اق ْي اف ُ
ِ
ِ
او ِ
االريحِ  ،اوك ااأ اج ِ
الرك ِ
يد ا
ااب،
الس ْعدا ُ
اخل ْي ِل او ِّ
ان ،اْلُ ْؤم ُن اي ُمر اع ال ْي اها كاالطا ْرف اوكاا ْل ا َْب ِق اوك ِّ
ا
ِ
وس ِيف ن ِ
افنااجٍ ُم اس ال ٌم ،او اناجٍ ا ْ
َمدُ ٌ
ب اس ْحبًا»
اار اج اهن اام ،ادتاى اي ُم ار آخ ُر ُه ْم ُي ْس اح ُ
وش ،او ام ْكدُ ٌ

متفق عليه( ).
فال إله إال اهلل ! إن قل ًبا ال هتزه هذه األهوال والكروب والشدائد واملشاهد َلقلب
ميت(:
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6535
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7439واللفظ له ،ومسلم برقم (.)183
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) [احلديد.]17 -16/

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعامهلم يوم القيامة ،بعد دخول طوائف
من املؤمنني اجلنة بغري حساب وال عذاب(:
)
[األنبياء.]47/

وامليزان يوم القيامة حق ،له كفتان ،كل كفة تسع طباق الساموات واألرض ،فتوضع
احلسنات يف كفة ،والسيئات يف األخرى ،ويرى اإلنسان نفسه وهو يزاول
عمله(:
) [الزلزلة.]8 - 6/
وبعد امليزان يكون الثواب والعقاب(:

) [القارعة.]11 -6/

فسبحان الرب العظيم الذي خلق العرش العظيم ،وخلق امليزان العظيم ،وخلق كل
يشء يف الدنيا بموازين مقدرة! (
) [األنعام.]102/
فكل يشء بميزان مقدر ال يزيد وال ينقص ،وال يتقدم وال يتأخر ،اخللق ،والتدبري،

وإنزال املاء ،وتقسيم األرزاق ،والنمو والتكاثر ،واجلبال والبحار ،والسحب والرياح،
)
وكل يشء معلوم مقدر(:
[احلجر.]21/
) [القمر.]50 -49/
(

واعلم أن حوض النبي  يف عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر الذي أعطاه إياه
ربه يف اجلنة ،فيرشب منه كل من آمن به(:
) [الكوثر.]3 - 1/
بياضا من اللبن،
وهذا احلوض عظيم واسع ،سعته كام بني مكة وبرصى ،ماؤه أشد ً
3٩٤

وأحىل من العسل ،وأبرد من الثلج ،وآنيته كعدد نجوم السامء ،من رشب منه؛ ال يظمأ
أبدً ا ،يرشب منه املؤمنون ،ويذاد عنه كل من بدل دينه .
ِ
ِ
عن عبد اهلل بن عمر  قال :قال النبي  « :اد ْوِض امس اْي ُة اش ْه ٍر ،اوز ااوا ايا ُ اس او ٌاء ،اماؤُ ُ
ِ
اأبي ُض ِمن ال الب ِن ،و ِرُيه اأ ْطي ِ ِ ِ
الس اَم ِء ،ام ْن ا ِ
ِر اب ِمن اْها؛ اف اَل
ْ ا ا ُُ ا ُ
ْا
ب م ْن ا ْْل ْس  ،اوكيزاا ُن ُه اكن ُُجو ِم ا
ايظْ امأُ اأبدً ا» متفق عليه( ).

واعلم وفقنا اهلل وإياك للفقه يف الدين أن هذه الدنيا نبذة من اآلخرة ،مزج اهلل فيها اخلري
بالرش ،واحلق بالباطل؛ امتحانًا وابتال ًء يف هذه الدار؛ ليعلم من يطيعه ممن
) [األنبياء.]35/
يعصيه(:
(

) [العنكبوت.]3 -2/
أما اآلخرة فإن اهلل جل جالله خلص فيها اخلري كله ،وجعله بحذافريه يف اجلنة ،وخلص
فيها ا لرش كله ،وجعله بحذافريه يف النار( :

)

[احلديد.]21 -20/
فسبحان ربنا العظيم امللك احلق احلكيم اخلبري ،الذي خلق الدنيا واآلخرة ،ثم أظهر لنا
الدنيا ،وأخفى اآلخرة ،وقدم الدنيا ،وأخر اآلخرة ،وجعل الدنيا دار زاد لآلخرة .
فمن جاء باإليامن واألعامل الصاحلة أكرمه اهلل باجلنة ،وأعد له من النعيم ما ال تدركه

العقول ،وال تعلمه النفوس(:
) [السجدة.]17/
ومن كفر باهلل أدخله النار ،وأعد له فيها عذا ًبا
عظيام(:
ً
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[النساء.]56/
واعلم رمحك اهلل أن اهلل  نور ،ال يراه أحد يف الدينا(:

)

) [األنعام.]103/
أما يف اآلخرة فإن املؤمنني يرونه ،وال حييطون به؛ لكامل عظمته وكربيائه(:
) [القيامة.]23 -22/
أما الكفار فريونه يف املحرش مع املؤمنني ،ويريدون السجود له فال يستطيعون ،ثم

حيجبهم عنه كام قال سبحانه( :
) [املطففني. ]16 - 15/
اللهم ارزقنا لذة النظر إىل وجهك الكريم يا أرحم الرامحني.

واعلم رمحك اهلل أن من آمن باهلل يف الدنيا ،ورآه ببصريته؛ أكرمه اهلل برؤيته يوم القيامة
ببرصه ،ودخول جنته ،والفوز برضوانه ،ومن كفر باهلل يف الدنيا ،وعمي عنه ببصريته؛
حرمه اهلل يوم القيامة من رؤيته ،ودخول جنته ،وأدخله ناره(:

) [السجدة.]20 -18/
اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أوعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب
إليها من قول أو عمل .

واعلم أن باب اإليامن مفتاحه التدبر والنظر يف اآليات الكونية ،ويف اآليات
القرآنية(:

3٩6

)

[األنبياء.]32 - 30/
علام ،وتوحيدً ا ،وإيامنًا،
فانظر رمحك اهلل يف ملكوت ربك كل وقت لتزداد ً
ويقينًا(:
) [األعراف.]185/
وتدبر يف آيات ربك احلكيمة؛ تعرف ربك بأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،ودينه ،ورشعه،

ووعده ووعيده(:
) [النساء.]82/
إذا فهمت هذا؛ فاعلم رمحنا اهلل وإياك أن اخلالق العليم خلق من أجلك ثالث دور،
وأربعة مواطن ،ومخسة أحوال ،فاعرف هذ ه األمور ،وآمن بمن خلقها( :
) [آل عمران.]53/
أما الدور الثالث :فدار الدنيا ،ودار الربزخ يف القرب ،والدار اآلخرة يوم القيامة.
وأما املواطن األربعة :فأوهلا الدنيا ،ثم الربزخ ،ثم عرصة القيامة ،ثم اجلنة أو النار.

 وأما األدوال اخلمسة:
فاألول :احلال التي قبل دار الدنيا ،وهي حال النطفة األمشاج(:
) [اإلنسان.]3 -2/

الثاين :حالك يف الدنيا ،وهي حمل االبتالء والعمل.
الثالث :حالك يف الربزخ ،وهي حمل االنتظار إىل يوم القيامة.
الرابع :حالك يوم القيامة ،وهي حمل الفصل بني العباد.
اخلامس :حالك يف دار اخللود يف اجلنة أو النار ،وهي دار القرار األبدي بالنعيم أو

الشقاء(:

) [الروم.]16 - 14/

فاعلم رمحنا اهلل وإياك ذلك كله؛ لتكون عىل بصرية من أمرك ،فام سمعته يف هذه الدنيا
3٩7

ب أذنك سوف تراه يوم القيامة ببرصك ،وما عملته سوف تلقاه(:
) [إبراهيم.]52/

واعلم أن عالمة املخلص يف عمله أن يعبد اهلل كأنه يراه ،وال يلتفت ألحد سواه؛ ألنه ال
يبحث عن تقدير الناس ،وال عن إعجاهبم ،وال ينتظر محدهم وشكرهم؛ ألنه يعلم أن
) [فصلت.]53/
اهلل عىل كل يشء شهيد(:
ﰚ) [النساء.]79/

(
) [إبراهيم.]41/
(
ِ ِ
ِ
ِ
ْت اأ ْع ال ُم بِ ِه ِمنِّي ،ال ال ُه ام اغ ِْف ْر ِِل
ْس ِايف ِيف اأ ْم ِري ،او اما اأن ا
«ال ال ُه ام اغْف ْر ِِل اخطيئاتي او اج ْهَل ،اوإِ ْ ا
ِجدِّ ي او اه ْز ِِل ،او اخطائِي او اع ْم ِدي ،اوك ُُّل اذلِ ا ِعن ِْدي.
ْت اأ ْع ال ُم بِ ِه ِمنِّي،
ْت ،او اما اأن ا
ْس ْر ُت او اما اأ ْع الن ُ
ال ال ُه ام اغ ِْف ْر ِِل اما اقدا ْم ُت او اما اأ اخ ْر ُ
ت ،او اما اأ ْ ا
َش ٍء اق ِد ٌير » متفق عليه( ).
ْت اْلُْ اؤ ِّخ ُر ،او اأن ا
ْت اْلُْ اقدِّ ُم او اأن ا
اأن ا
ْت اع اىل ك ُِّل ا ْ
اللهم اسرت عوراتنا  ،وآمن روعاتنا ،وتب علينا ،إنك أنت التواب الرحيم.

(

) [الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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3٩٨

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الواسع

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الواسع

اهلل  هو الواسع احلق ذو الطول واالقتدار ،واس ع الكرم واإلحسان ،واسع العلم
واإلحاطة ،واسع الرمحة واملغفرة ،واسع الفضل واإلنعام(:
)[غافر.]7 /
هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإلحسان ،الغني الذي
وسع غناه مجيع عبيده ،الرزاق الذي وسع رزقه مجيع خلقه ،وبيده م قاليد الفضل
واإلحسان واإلنعام(:
)[آل عمران.]74 -73/
ٍ
علًم ،فال
وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل يشء ،وأحاط بكل يشء ا
خيفى عليه مثقال ٍ
ذرة يف ملكه الواسع العظيم(:
)[طه.]98 /
وهو سبحانه و اسع املغفرة الذي يغفر لكل من تاب وأناب مهًم بلغت ذنوبه
وخطاياه(:
)[النجم.]32 /
وهو جل جالله واسع العظمة وامللك والسلطان(:
ﮱ
)[البقرة.]255 /
ا
وحكًم
وعلًم ،
وفضال
فسبحان الواسع العظيم الذي وسع كل يشء رمح اة ومغفرةا،
ا
ا
)
وسلطاناا(:
[البقرة.]115 /
وسعت أسًمؤه جل جالله كل يشء ،ووسعت صفاته كل يشء ،ووسعت كلًمته كل
يشء ،ووسعت أفعاله كل يشء ،ووسعت خزائنه كل يشء ،ووسعت أرزاقه كل
400

)[احلجر.]21 /
يشء(:
هو سبحانه الواسع العظيم الذي ال هناية لعظمته ،وال هناية لكربيائه ،وال هناية مللكه،
وال هناية لعلمه ،وال هناية لنعمه(:
)[البقرة.]115 /
هو سبحانه الواسع الكبري ا لذي وسع برصه األشياء كلها ،ووسع سمعه األصوات
كلها ،ووسع علمه الذرات واملجرات كلها.
هو الواسع العظيم الذي وسع كل يشء ،فال يشغله يشء عن يشء ،وال شأن عن
شأن(:
)[غافر.]7 /
هو سبحانه الواسع املحيط بجميع اخلالئق ،ومجيع األصوات ،ومجيع الصور ،ومجيع
الذرات ،ومجيع املجرات(:
)[البقرة.]115 /
هو الواسع الذي ال حد لعظمته ،وال حد لكربيائه ،وال حد إلبداعه ،وال حد لعلمه،
وال حد لقدرته ،وال حد لغناه ،وكل ما سواه خملوق حمدود:
[غافر.]٦٥ :

فسبحان الواسع العليم القادر الذي ال يشغله أهل السًمء عن أهل األرض ،وال يشغله
سمع عن سمع ،وال صورة عن صورة ،وال صغري عن كبري ،وال حي عن ميت:

[يونس.]٦1 :

واعلم رمحك اهلل؛ أن كل إنسان مهيأ ملعرفة اهلل ،والقلب واسع ال يملؤه إال معرفة اهلل،
والقلب مضطرب ال يطمئنه إال معرفة اهلل .
أما معرفة ما دون اهلل ،فإهنا معرفة دون ذلك ،ويملها اإلنسان بعد حني ،ونفس اإلنسان
خملوقة لتعرف العظيم جل جالله ،الذي ال هناية لعظمته وكربيائه ،فإذا شغلها اإلنسان
باملحدود من املخلوقات عن معرفة رهبا الواسع الذي ال هناية لعظمته وكربيائه؛ سئمت
401

هذا املحدود ،وترشفت إىل غريه(:

)[حممد.]19 /
ولن يسعد يف الدنيا أحد إال إذا عرف ربه بأسًمئه وصفاته وأفعاله ،وعرف الواسع الذي
ال هناية لعظمته وال هناية لسلطانه ،الواسع الذي ال حد إلحسانه ،ثم عبده بموجب هذه
املعرفة(:
)[الرعد.]29 -28/
مجع اهلل جل جالله إىل املثل األعىل مجيع األسًمء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،فهو الكامل يف ذاته وأسًمئه وصفاته وأفعاله وحده ال رشيك له(:
)[الروم.]27 -26/

)[طه.]8 /
وقال (:
وقد ورد اسم اهلل الوا سع يف القرآن الكريم ثًمن مرات؛ منها :قوله سبحانه(:
)[البقرة.]115 /
وقد اقرتن اسم اهلل الواسع مع اسم اهلل العليم سبع مرات ،ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل
واسع العطاء ،واسع الغنى ،واسع الفضل ،وهو العليم بمن تصلح له املضاعفة ،وهو
أهل هلا ،ومن ال يستحقها وال هو أهل هلا:
[اإلرساء.]٣0 :

فهو سبحانه واسع العطاء العليم بمن يستحق فضله ،ومن يستحق عدله ،فيضع فضله
مواضعه لكرمه ورمحته ،ويمنعه من ليس أهل له بحكمته وعلمه(:
)[البقرة.]261 /
واقرتن اسم اهلل الواسع مع اسمه احلكيم مر اة واحدة يف قوله سبحانه(:
)[النساء.]130 /
ورس ذلك واهلل أعلم؛ أن اهلل سبحانه واسع الفضل والعطاء واإلحسان ،وهو احلكيم
الذي يعطي بحكمته ،ويمنع بحكمته ،فهو واسع احلكمة يضع فضله وإحسانه يف
402

أفضل مواضعه ،فيعطي هذا بفضله وكرمه ،ويمنع هذا بعدله ورمحته ،وهو العليم بمن
يستحق فضله ،ومن يستحق عدله(:
)[آل عمران.]74 /
فهو سبحانه أعلم حيث جيعل رسالته وهدايته ونعمه وكرمه وإحسانه.
و اسم اهلل الواسع من األسًمء اجلامعة العظيمة ،فاهلل سبحانه واسع الفضل ،واسع
العطاء ،واسع اإلحسان ،واسع الغنى ،واسع العلم ،واسع احللم ،واسع الرمحة ،واسع
املغفرة(:
)[غافر.]7 /
هو سبحانه الواسع الذي وسع رزقه مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل،
ووسعت رمحته كل يشء ،ووسع غناه كل فقر(:
)[هود.]6 /
(
)[الذاريات.]58 - 56/
هو سبحانه الواسع ،الذي له مجيع األسًمء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
واملثل األعىل.
هو سبحانه واسع الصفات والنعوت ،واسع العظمة والكربياء ،واسع اجلالل واجلًمل،
واسع امللك والسلطان.
له سبحانه ملك العامل العلوي والعامل السفيل ،وملك عامل الغيب وعامل الشهادة ،وملك
الدنيا واآلخرة ،وله ملك السموات واألرض ،وله ما بني السموات واألرض ،وله ما
يف السموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض،
وله جنود السموات واألرض ،وله مقاليد السموات واألرض ،وله مرياث السموات
واألرض ،فال إله إال اهلل! ما أوسع ملكه! وما أعظم قدرته!(
)[غافر.]65 /
هو سبحانه واس ع الفضل واإلحسان ،ال حييص أحد ثنا اء عليه ،بل هو كًم أثنى عىل
نفسه ،وفوق ما أثنى عليه به عباده ،ملا له من األسًمء احلسنى ،والصفات العىل:
40٣

[احلرش.]24 – 22 :

 واسم اهلل الواسع أعم من اسمه الغني:
فالغني :الذي استغنى عن كل يشء ،واحتاج إليه كل يشء.
والواسع :الذي وسع غناه ورزقه مجيع خلقه ،فهو واسع الغنى ،واسع الفضل ،واسع
اإلحسان ،واسع العلم ،واسع القدرة ،واسع العظمة ،واسع الرمحة واملغفرة.
والسعة تكون يف الذوات كاملخلوقات ،وتكون يف املعاين والصفات.
والصفة املشتقة من اسم اهلل الواسع هي صفة السعة كوصف ذات هلل سبحانه،
والتوسيع عىل الغري صفة فعل(:
)[البقرة.]115 /
هو سبحانه الواسع وحده يف ذاته وأسًمئه ،وصفاته وأفعاله ،وملكه وسلطانه ،وإنعامه
وإحسانه(:
)[اإلخالص.]4 -1/
فإن نظرت أهيا املسلم إىل عظمة اهلل؛ فاهلل أعظم وأوسع وأكرب من كل يشء ،وأكرب مما
عرفت ومما مل تعرف ،وكربياؤ ه وجالله ومجاله ال أول له وال آخر ،وال بداية وال
)[طه.]8 /
هناية(:
وإن نظرت إىل أسًمئه وصفاته؛ فله األسًمء احلسنى ،والصفات العىل(:
)
[األعراف.]180 /
وإن نظرت إىل أفعاله يف ملكه العظيم ،وأفعاله يف خلقه ،وأفعاله مع أوليائه ،وأفعاله مع
أعدائه؛ فهو امللك القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،اخلالق لكل يشء(:
)[امللك.]1 /
وإن نظرت إىل علمه؛ فهو العليم بكل يشء ،وال ساحل لبحر علمه العظيم ،وسع ريب
404

كل يشء علًم(:
)[األنعام.]59 /
فًم أوسع علمه وقدرته جل جالله! ،بل تنفد األقالم والبحار وال تنفد كلًمته جل
جالله(:
)[لقًمن.]28 -27/
وإن نظرت إىل سعة رمحته؛ فرمحته وسعت كل يشء(:

)[غافر.]7 /
وإن نظرت إىل سعة مغفرته مهًم بلغت الذنوب من العباد؛ فهو واسع املغفرة(:
)[النجم.]32 /
وإن نظرت إىل سعة خلقه؛ فهو خالق كل يشء ،ومبدع كل يشء (

(

)[الزمر.]63 - 62/
)

[األنعام.]103 - 102/
وإن نظرت إىل سعة فضله وإحسانه؛ فكل ما يف الكون من إحسانه وإنعامه ،وفضله
وكرمه(:
)[آل عمران.]74 -73/
وإن نظرت إىل سعة ملكه وسلطانه؛ فجميع عامل الغيب والشهادة ملكه ،ومجيع العامل
العلوي والسفيل ملكه ،ومجيع ما يف الدنيا واآلخرة ملكه(:
)[البقرة.]115 /
فًم أعظم ربنا العظيم! وما أوسع عرشه العظيم! وما أوسع كرسيه الكريم! وما أوسع
40٥

ملكه العظيم!:

[البقرة.]2٥٥ :

علًم! وال هناية لسعة أسًمئه وصفاته وأفعاله،
فسبحان الواسع الذي أحاط بكل يشء ا
)[املائدة.]54 /
وإنعامه وجالله ومجاله! (
هو سبحانه الواسع الكريم الذي يتجىل لعباده املؤمنني بًم يسعدهم يف الدنيا واآلخرة،
فيغنيهم من سعته باملال احلالل ،والذر ية الطيبة ،والقناعة بًم أعطاهم ،والرضا بًم قدره
عليهم ،ويوسع عليهم يف دينهم ،فال يكلفهم ما ليس يف وسعهم(:
)[البقرة.]286 /
أما يف اآلخرة فتتجىل سعته سبحانه بًم أحل عىل أوليائه من رضوانه ،وما أعد هلم يف
اجلنة من ألوان النعيم املقيم مما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب
)[السجدة.]17/
برش(:
(
)
[التوبة.]72/
فسبحان الواسع يف ذاته وأسًمئه وصفاته ،الواسع يف أفعاله ،يوسع عىل من شاء بفضله،
ويمنع من شاء بعدله ،يوسع يف اخللق والبناء كًم قال سبحانه(:
)[الذاريات.]47 /
ويوسع عىل من يشاء يف الرزق:
[الرعد.]2٦ :

)[آل عمران.]73 /
(
هو سبحانه الواسع الذي وسع علمه مجيع املعلومات ،ووسع سمعه مجيع األصوات،
ووسع برصه مجيع املبرصات ،ووسع حلمه مجيع العصاة ،ووسعت رمحته مجيع
املخلوقات ،ووسعت مغفرته مجيع الذنوب:
[غافر.]٧ :

وقال (:
40٦

)[الزمر.]53 /
واعلم رمحك اهلل؛ بأن كل خملوق واسع كالسًمء واألرض فله حد ينتهي إليه ،لكن وسع
اهلل مطلق ال حد له ،فهو سبحانه واسع الرمحة واملغفرة ،واسع العلم والقدرة ،واسع
األسًمء والصفات(:
)[البقرة.]115 /
واعلم أن من علم اهلل منه حب التوسيع عىل الناس فوسع عليهم؛ وسع اهلل عليه ،ومن
علم منه حب التضييق عىل الناس ،ضيق اهلل عليه:
[اإلرساء.]٣0 :

هو سبحانه الواسع الذي ال هناية لعظمته ،وال هناية مللكه ،وال هناية ألرزاقه ،واسع يف
قدرته فال يعجز ،واسع يف علمه فال جيهل(:
)[غافر.]65 /
هو سبحانه الواسع الذي إذا أعطى فال فقر ،وإذا منع فال غنى ،وإذا حاسب فتَّش(:
)
[فاطر.]2 /
هو الواسع الذي بيده مقاليد األمور كلها ،العيل الذي ال هناية لعلوه وقدرته(:
)[األنعام.]18 - 17/
هو الواسع الذي ال يعزب عنه أثر اخلواطر يف الضًمئر(:
)[احلرش.]22 /
هو سبحانه الواسع الذي ال يشغله شأن عن شأن ،وال يشغله يشء عن يشء ،وال يشغله
أمر عن أمر ،وال يشغله سمع عن سمع ،وال يشغله دعاء عن دعاء(:
)[يونس.]61 /
هو جل جالله الواسع الذي عم علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن يف السموات
40٧

واألرض ،وكل كائن يف الدنيا واآلخرة ،وكل ما كان وما يكون وما سيكون من كبري
وصغري ،وظاهر وباطن ،وحي وميت ،وناطق وصامت(:
)[البقرة.]115 /
الكل ملكه ،والكل يف قضبته والكل يشهد بتوحيده ،والكل يسبح بحمده ،والكل
يسجد لعظمته(:
)[احلج.]18 /
وأمرا وكتبه يف اللوح
فسبحان ربنا الواسع العظيم الذي مجع ذلك كله خل اقا
ا
)[يس.]12 /
املحفوظ(:
من املخلوقات واألشياء ،واحلركات والسكنات(:
)[القمر.]50 - 49/
فسبحان من مجع هذه املخلوقات الع ظيمة؛ لتشهد بتوحيده ،وتسبح بحمده.
ثم مجع اهلل جل جالله اخلليقة البرشية كلها يف واحد جامع جعله عبدا ا له ،وهو آدم ،
ا
متصاغرا لكربيائه(:
متذلال لعزته ،خاض اعا لعظمته ،قانتاا له،
وخلقه
ا
)[النساء.]1 /
مجع سبحانه يف هذا اإلنسان ما كان وما يكون منه يف سابق علمه ،ومجع فيه ما خيرج منه
من مولود ،وكالم ،وأقوال ،وأعًمل ،وأخالق؛ فال إله إال اهلل! ما أوسع علمه! وما
أوسع قدرته! جعل البرشية كلها يف صلب آدم ،ثم أخرجهم عىل مر القرون واألجيال.
ومجع سبحانه مجيع ذرات الكون يف العامل العلوي والعامل السفيل عىل ذكره وتوحيده
وتسبيحه(:
)[اإلرساء.]44 /
ثم هو جل جالله جامع الناس ليوم ال ريب فيه؛ لتوىف كل نفس ما كسبت(:
)[آل عمران.]9 /
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ثم هو جامعهم يف دار القرار يف اجلنة والنار(:
)[التغابن.]9 /
هو احلق جل جالله ،جامع اخلري كله بحذافريه ألوليائه يف اجلنة؛ (
)[السجدة.]17 /
وهو العزيز القادر جامع الرش كله بحذافريه ألعدائه يف النار(:ﯘ
(

)[ص.]58 -55/

)[النساء.]56 /
هو سبحانه الواسع القادر الذي جيمع أهل السًمء واألرض ،وجيمع اإلنس واجلن،
وجيمع املؤمنني والكفار ،وجيمع العبد مع عمله ،وجيمع كل نبي مع أمته ،وجيمع
األولني مع اآلخرين(:
)[النساء.]87 /
فسبحان جامع الناس ليوم ال ريب فيه؛ ليحاسبهم وجيازهيم بًم عملوا من خري أو رش!
(
)[الزلزلة.]8 - 6/
هو سبحانه الواسع الذي جيمع يوم القيامة بني الظامل واملظلوم ،وجيمع بني القوي
والضعيف ،وجيمع بني املعطي وا آلخذ ،وجيمع بني األمري واملأمور؛ ليقتص لبعضهم
من بعض(:
) [التغابن.]10 - 9/
وهو سبحانه امللك احلق الذي مجع الكًمالت كلها يف ذاته وأسًمئه ،وصفاته وأفعاله،
)[طه.]8 /
وملكه وسلطانه(:
هو الواسع الذي له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله(:
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)[آل عمران.]26 /
وهو سبحانه الكريم الذي مجع الكًمالت البرشية يف رسله وأنبيائه ،ومجع مجيع كًمالهتم
خللق ،ويف أعىل درجات
يف سيدهم وأفضلهم نبينا حممد  ،فهو  يف أعىل درجات ا ُ
األدب ،ويف أعىل درجات العلم ،ويف أعىل درجات العمل ،ويف أعىل درجات التقوى،
)
ويف أعىل درجات الرمحة ،فهو كًم أثنى عليه ربه بقوله(:
[القلم.]4 /
مجع اهلل فيه مجيع صفات األنبياء والرسل(:
)
[التوبة.]128 /
وهو سبحانه الكريم الذي ال أكرم منه ،القوي الذي ال أقوى منه ،الكبري الذي ال أكرب
منه ،الغني الذي ال أغنى منه ،العزيز الذي ال أعز منه.
فسبحان واسع الذات ،واسع األسًمء ،واسع الصفات ،واسع األفعال! (
)[احلرش.]24 /
واعلم أن كل صحايب من صحابة الرسول  وكل مسلم من أمته إنًم حاز عىل بعض
تلك األخالق التي أكرم اهلل هبا نبيه  ،فاظفر بًم استطعت منها(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
هو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل يشء ،فجمع بني املتًمثالت واملتضادات،
واملتشاهبات واملتباينات ،ومجع بني املخلوقات وما ينفعها ،وهداها الجتناب ما يرضها،
ومجع بني املتقابالت كالليل والنهار ،واحلر والربد ،واألمن واخلوف ،واحلب والبغض،
ومجع بني املتباينات ،فجمع بني السًمء واألرض ،واليابس واملاء ،واجلبل والسهل،
[النور.]44 :
والبحر والنهر:
هو سبحانه الذي مجع بني القلوب باإليًمن(:
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)

[األنفال.]63/
ا
وحلًم  ،وقدر اة
وعلًم  ،ومغفر اة
رمحة
فسبحان اهلل الواسع العليم الذي وسع كل يشء
ا
ا
ومشيئة(:
)[يونس.]61 /
هو سبحانه الواسع احلكيم رب كل يشء ومليكه ،خالق كل يشء ومبدعه ،احلي القيوم
القائم عىل كل يشء ،املحيط بكل يشء ،الذي بيده خزائن كل يشء(:
)[هود.]123 /
فسبحان من وسع سمعه مجيع األصوات ،ووسع برصه مجيع الذوات ،ووسع علمه
مجيع املخلوقات ،وقهر بقوته مجيع القوات! ال إله غريه ،وال رب سواه:

[احلرش.]24 – 22 :

وسع عىل عباده يف أرزاقهم ومساكنهم ،ووسع عليهم يف
هو سبحانه الواسع احلق الذي َّ
دينهم فلم يكلفهم إال وسعهم ،وهو سبحانه واسع األجر والثواب(:
)[البقرة.]261 /
وهو سبحانه واسع امللك ،الذي يؤتيه من يشاء ،وينزعه ممن يشاء(:
)[البقرة.]247/
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اهلل  هو الواسع الذي له األسًمء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
)[طه.]8 /
األعىل(:
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه؛ أن الواسع احلق جل جالله له املحامد كلها ،وله الثناء
احلسن كله:
[اجلاثية.]٣٧ – ٣٦ :

خريا،
وإذا عرفت أن ربك واسع عليم؛ فامحل نفسك عىل أحسن الصفات ،وأوسعها ا
وأنفق مما آتاك اهلل من فضله يف مرضاته؛ يؤتك أضعافه(:
)
[البقرة.]245/
واعلم رمحك اهلل؛ أنك لن تستطيع أن تسع الناس بًملك؛ فسعهم بأخالقك احلسنة؛
حيبك اهلل ،وحيبك أهل السًمء واألرض(:
)

[آل عمران.]134 -133/
ِ
ِ
ِ
وعن عبد اهلل بن عمرو  ،قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن م ْن خ َي ِ
ارك ُْم َأ َحاسنَك ُْم
َأ ْخ ََل ًقا»متفق عليه(.)1
واعلم أن اهلل واسع عليم؛ فسع الناس بحسن خلقك ورمحتك ،ومن زاد إيًمنه بربه؛
اتسعت دا ئرة رمحته خللقه ،فوسع رمحك اهلل دائرة علمك ،ووسع دائرة عملك ،ووسع
دائرة أخالقك ،ووسع دائرة حلمك ،ووسع دائرة عفوك ،ووسع دائرة
إحسانك(:
)
[احلديد.]21/
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3559ومسلم برقم ( )2321واللفظ له.
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(

)[التغابن.]18 - 17/
واعلم أن العبد إذا عرف ربه باسمه الواسع ،وأنه واسع األسًمء والصفات ،وواسع
امللك والسلطان ،وواسع الفضل واإلحسان ،وأن فضله غري حمدود ،وأن عطاءه غري
منقطع ،تعلق قلبه بربه الواسع العليم الذي ال ينساه ،الواسع الذي يرزق باألسباب،
وبدون األسباب ،وبضد األسباب(:
)[الطالق.]3 - 2/
فهو سبحانه يرزق باألسباب(:
ويرزق بدون األسباب(:
[يس.]82/
رزق مريم طعا اما بال شجر ،وابناا بال ذكر:

)[البقرة.]22 - 21/

)

[آل عمران.]٣٧ :

ويرزق بضد األسباب(:
[الطالق.]3 -2/
)[األنبياء.]69 /
و ُينجي بأسباب اهلالك(:
وهيلك بأسباب النجاة كًم دمر فرعون وجنوده ،وقارون وماله:
[الزخرف.]٥٦ – ٥٥ :

)

وإذا عرف العبد ربه الواسع العليم؛ توكل عليه وحده ،وفوض أموره إليه وحده ،ومل
يتشوش قلبه إذا انسد عنه باب من أبواب الرزق ،أو أصابته خسارة أو مصيبة أو كارثة؛
41٣

ألنه يعلم أن اهلل واسع عليم ،وأن أبواب فضله ال تعد وال حتىص ،وأنه إذا انغلق منها
يشء؛ انفتح ما هو أحسن منه وأنفع(:
)[النساء.]130 /
فارض بًم قسم اهلل لك ،وال تضجر مما قدر اهلل عليك(:
)[البقرة.]216 /
وإذا علمت رمحك اهلل؛ أن اهلل واسع الصفات والنعوت ،واسع امللك والعظمة
والسلطان ،واسع اإلحسان واإلنعام ،واسع الرمحة واملغفرة؛ تيقنت أن اهلل بيده كل
يشء ،وعنده خزائن كل يشء ،وأحببت ربك ،وأفردته بالعبادة ،ومحدته ع ىل عظيم نعمه
وإحسانه ،وسعة رمحته ومغفرته:
[األنعام.]10٣ – 102 :

ومن عرف ربه باسمه الواسع خافه ورجاه ،وراقبه يف الرس والعلن؛ لعلمه أنه الواسع
العليم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السًمء ،الذي وسع كل يشء رمح اة
وعلًم(:
ا
)[غافر.]7 /
وحظ العبد من هذا االسم الكريم ،أن يكون واسع الصفات واألخالق ،يتجمل
باألخالق احلسنة ،ويتجنب األخالق السيئة:
(

[النحل.]90 :

)[األعراف.]200 -199/
وسارع إىل ربك بأنواع الطاعات والقربات(:

)[احلج.]77 /
وإذا عرف العبد ربه باسمه الواسع؛ كان واسع اليد بالعطاء واإلحسان(:
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)[البقرة.]274 /
ويكون كذلك واسع الرب واألخالق لكل اخللق ،فيصل من قطعه ،ويعطي من حرمه،
ويعفو عمن ظلمه ،وحيسن إىل من أساء إليه ،ابتغاء مرضاة اهلل:
[النساء.]114 :

واطلب من ربك الواسع العليم بكل يشء املغفرة والرمحة ،واملال والولد ،والغيث
والنسل(:
)[األعراف.]89 /
وكن واسع الصدر ،واسع املغفرة ،واسع العطاء ،حتب إلخوانك ما حتب لنفسك ،تصرب
عىل أذاهم ،وتغفر زالهتم ،وتصفح عن مسيئهم ،وتأخذ بيد من زل منهم:
[النور.]22 :

وكن متعبدا ا هلل يف سعة الصدر؛ من الصرب عىل الطاعات ،والصرب عىل أقدار اهلل املؤمنة،
والصرب عىل صنوف األذى يف سبيل اهلل ،والصرب عن مجيع املعايص واملحرمات:
(
)[البقرة.]157 - 155/
وإذا وسع اهلل عليك يف الغنى واألموال؛ فوسع عىل نفسك وأهلك ،وولدك وإخوانك،
وجريانك وأقاربك(:
)[األنفال.]4 - 2/
واعلم أن من وسع ع ىل الناس بكل خري؛ وسع اهلل عليه بأفضل منه ،من العلم واملال،
واخللق والفهم(:
)[التغابن.]17 /
41٥

وكلًم َعال مقام اإلنسان اتسعت رؤيته ،وكلًم عرف ربه بأسًمئه وصفاته كربه وعظمه،
وأحبه ومحده وشكره ،وتقرب إليه بأنواع العبادة ،وكلًم َعال علم اإلنسان بربه؛ اتسعت
حمبته هلل ،واتسعت أنواع عبادته:
[األنبياء.]90 :

وكلًم عال مقام اإلنسان؛ اتسع إحسانه ،وكثر استغفاره(:

)[حممد.]19 /
وإذا عرفنا اهلل باسمه الواسع؛ نتعاون ،وال نتقاتل  ،وال نتحاسد ،ونحسن وال نيسء،
ونرىض بًم قسم اهلل لنا ،ونسع اجلاهل باحللم ،ونسع امليسء بالعفو(:
ﮱ

)[فصلت.]36 - 34/
واعلم أن ربك واسع الرمحة ،فإذا أصابك كرب أو هم؛ فاعلم أن الواسع سوف يفرج
كربك ،فًم منع سبحانه إال ليعطي ،وما قبض إال ليبسط ،وما ابتىل إال ليعايف ،وسيجعل
)[الرشح.]6 /
يرسا(:
اهلل بعد العرس ا
واعلم غفر اهلل لنا ولك وجلميع املسلمني واملسلًمت؛ أن الوعاء األكرب يتسع لألصغر،
فالكبري يسع الصغري ،والعامل يسع اجلا هل ،والغني يسع الفقري ،واحلليم يسع األمحق،
واملحسن يسع امليسء ،فص ْل من قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك،
وأحسن إىل من أساء إليك:
[آل عمران.]1٣4 – 1٣٣ :

وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خري؛ فامجع رمحك اهلل بني خريي الدنيا
واآلخرة(:
)
[القصص.]77/
41٦

وامجع بني اآلداب الظاهرة عىل اجلوارح ،واحلقائق الباطنة يف القلوب(:
)[األنفال.]4 -2/
وامجع بني عبادة احلق ،واإلحسان إىل اخللق ،فالدين ركنان :عبادة احلق وحده ال رشيك
له ،واإلحسان إىل مجيع اخللق(:
ﮱ

)[النساء.]36 /
وأعل م أن اإلحسان أعظم مقامات الدين ،فكن من املحسنني(:
[النساء.]125 /
واجلزاء من جنس العمل ،وأحسن العمل ،فالعمل منك ،واجلزاء من ربك(:

)

)[النحل.]97 /
وامجع بني العلم والعمل ،واإليًمن والتقوى ،والعدل واإلحسان ،وحسن السرية
والرسيرة؛ جيمع لك ربك ما حتبه وترضاه يف الدنيا واآلخرة( :
)[التوبة.]112/
[التوبة.]٧2 :

واعلم أن من أعظم األخ الق التي حيبها اهلل رمحة الناس ،والرفق هبم ،وإكرام أرشافهم،
واإلحسان إىل فقرائهم ،واحللم عن سفيههم ،ودعوهتم إىل اخلري ،والنصح هلم ،وحب
املؤمنني منهم(:
41٧

)[آل عمران.]110 /
واسأل اهلل أن يرزقك حسن اخللق مع اخلالق واملخاليق يف كل حال.
فحسن اخللق مع اخلالق أن توحده وتعبده وحده ال رشيك له.
وحسن اخللق مع املخلوق أن حتسن إليه بأنواع اإلحسان ،وأعىل ذلك هو
الرمحة(:
)
[آل عمران.]159 /
واعلم أن روح الدين هو اليقني ،وروح الرسالة هو الرمحة(:
)[األنبياء.]107 /
فاليقني يمنع كل أحد أن يرضك ،والرمحة متنعك أن ترض أحد اا .
وقد أرسل اهلل رسوله حممدا ا  بأحسن األديان ،وأحسن األخالق ،وأحسن األعًمل،
فاتبعه يف نيته وفكره ،ويف دينه وأخالقه ،وأقواله وأفعاله؛ لعلك تُرزق بعض صفاته
)[القلم.]4 /
التي أثنى اهلل عليه هبا بقوله(:
وقوله سبحانه(:
)[التوبة.]128 /
(
ﰀ)[األحزاب.]21 /
واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما حيبه ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة
والباطنة ،وخت لق باألخالق التي ختلق هبا أنبياؤه ورسله ،فإن فعلت ذلك؛ أكرمك اهلل
بأنواع الثواب يوم القيامة(:
)[البقرة.]25 /
واألخالق لباس اإلنسان ،فمن حسن لباسه حسن ثوابه(:
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)[األحزاب.]35 /
وترضع إىل ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد األمور أن يفتح لك من أبواب اخلري ما
يرضيه عنك ،وأن يغلق عنك من أبواب الرش ما ينجيك من عقابه ،فخزائن كل يشء
)
عنده جل جالله(:
[احلجر.]21 /
(
)[احلجرات.]8 - 7/
وأكثر رمحك اهلل من التدبر والتفكر يف آيات ربك العظيمة الكونية والرشعية ،وملكه
الواسع ،ثم أتبع العربة بالعمل املحبوب إليه من الذكر والعبادة ،والعمل برشعه،
والدعوة إليه ،وتعليم أحكام دينه(:
)[فصلت.]33 /
وامجع بني العلم والعمل ،فالعلم بال عمل كشجر بال ثمر ،وثمرة العلم احلق العمل
احلق ،مع اخلشية والرغبة والرهبة(:
)[فاطر.]28 /
(
ﰀ)[الزمر.]9 /
وسبح بحمد ربك العظيم يف كل حني ،وسبح باسم ربك األعىل يف كل وقت(:
)
[اإلنسان.]26 -25/
(
)
[الذاريات.]19 -15/
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واعلم أن شأن اهلل عظيم ،وأسًمؤه وصفاته احلسنى ال حتيط هبا العقول ،وجالله ومجاله،
وجربوته وعظمته وكربياؤه تعجز عن إدراك كنهها األفهام ،وآالؤه ونعمه وإحسانه ال
تعد وال حتىص:
كثريا(:
كثريا ،واذكره ا
كثريا ،واستغفره ا
كثريا ،وامحده ا
فسبحه ا

(
(

[الزمر.]٦٧ :

)[األحزاب.]44 - 41/
)[النمل.]19 /

)[الشعراء.]85 -83/
ت،
اص ْم ُ
تَ ،وإِلَيْ َك َأ َنبْ ُ
ْتَ ،و َع َليْ َك ت ََو َّك ْل ُ
تَ ،وبِ َك َآمن ُ
«ال َّل ُه َّم لَ َك َأ ْس َل ْم ُ
تَ ،وبِ َك َخ َ
ْت ،إِن َ
َوإِلَ ْي َ
َّك إِ َ َِلي ََل
ت َو َما َأ ْع َلن ُ
ْس ْر ُ
ت َو َما َأ َّخ ْر ُ
تَ ،فاغ ِْف ْر ِِل َما َقدَّ ْم ُ
ك َحاك َْم ُ
تَ ،و َما َأ ْ َ
ْت» متفق عليه(.)1
إِلَ َه إِ ََّل َأن َ
اللهم إين أسألك فواتح اخلري ،وخوامته وجوامعه ،وأوله وآخره ،وظاهره وباطنه،
والدرجات العىل من اجلنة ،يا واسع العطاءوالرمحة واملغفرة.
اللهم يا من رمحته وسعت كل يشء ،أسألك خري الدعاء ،وخري املسألة ،وخري الفالح،
وخري العمل ،وخري الثواب ،وخري احلياة ،وخري املًمت ،وخري املقام ،يا واسع الفضل
)
واملغفرة والرمحة(:
[األعراف.]23 /
(
)[الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)7385ومسلم برقم ( )769واللفظ له.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

امليحي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل امليحي

اسم اهلل املحيط من األسامء احلسنى العظيمة اجل امعة ألوصاف اجلالل واجلامل(:
)[طه.]8 /
فاهلل  هو امللك احلق الذي له ملك السموات واألرض وما فيهن ،املحيط بكل يشء،
الذي أحاط باألشياء كلها يف العامل العلوي والعامل السفيل ،من الذرة إىل املجرة ،ومن
الفرش إىل العرش(:
)[النساء.]126 /
وهو سبحانه املحيط الذي أحاط برصه بجميع املخلوقات ،وأحاط سمعه بجميع
املسموعات ،وأحاط علمه بجميع املعلومات ،ونفذت مشيئته وقدرته يف مجيع
املوجودات ،وسعت رمحته أهل األرض والسموات ،ودانت لعظمته مجيع
)
املخلوقات(:
[النساء.]126 /
ٍ
أمرا ،وأحاط
وهو سبحانه العيل العظيم الذي أحاط بكل يشء خل ًقا ،وأحاط بكل يشء ً
علام(:
بكل يشء قدرة ،وأحاط بكل يشء ً
)[األعراف.]54 /
وهو سبحانه العيل األعىل ،الكبري املتعال ،الذي أحاط بالعامل كله أوله وخخره ،وااهره
وباطنه ،وأعاله وأسفله ،وكبريه وصغريه(:
)[احلديد.]3 /
وهو جل جالله املحيط الذي أحاط بكل حميط يف العامل العلوي والعامل السفيل ،وأحاط
بكل ذرة يف الدنيا واآلخرة(:
)[فصلت.]54 /
وهو سبحانه الكري م الذي أحاط مجيع خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة ،وأحاطهم
422

بالعافية والصحة ،وأحاطهم باألمن واحلفظ  ،فال أحد أكرم منه ،وال أحد أقوى منه،
وال أحد أعظم منه(:
)[غافر.]65 /
فسبحان امللك احلق املحيط بكل يشء ،املحيط بالسموات واألرض ،املحيط باألبد
واألمد ،املحيط باملكان والزمان ،املحيط باألوائل واألواخر ،املحيط بالظواهر
والبواطن ،املحيط باألقوال واألفعال ،املحيط باجلهر والرس (
)[امللك.]14 -13/
هو سبحانه املحيط بكل حميط ،املحيط الذي ال حييط به حميط(:
)[النساء.]126/
هوسبحانه الرب العظيم املحيط الذي خلق امللك وامللكوت ،وأحاط بعامل الغيب
والشهادة ،والدنيا واآلخرة ،خلق السموات واألرض ،ومأل السموات السبع بام ال
يعلمه وال حيصيه إال هو من املالئكة التي تسبح بحمده ،وتشهد بتوحيده ،وتطيع
أمره(:
)[النحل.]50 -49/
وهو سبحانه املحيط الذي مأل األرض بام ال يعلمه وال حيصيه إال هو من أنواع
اجلامدات ،والنباتات ،واحليوانات ،والذرات ،واإلنس ،واجلن(:
)[األنعام.]102 /
ثم أحاط اجلبار ج ل جالله كل أرض بام فوقها إىل األرض السابعة العليا ،ثم أحاط
األرض العليا بالسامء الدنيا األوىل ،وأحاط السامء األوىل بالسامء الثانية وهكذا؛ إىل
السامء السابعة (
)[األنبياء.]30 /
ثم أحاط سبحانه السموات السبع واألرضني السبع بالكريس الكريم(:
)[البقرة.]255 /
ثم أحاط الكريس الكريم بالعرش العظيم ،الذي أحاط بجميع املخلوقات يف العامل
)[النمل.]26 /
العلوي والعامل السفيل(:
423

والسموات واألرض بالنسبة للكريس كحلقة ملقاة يف أرض فالة ،والكريس بالنسبة
لل عرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة ،والكل يف يد اجلبار جل جالله أصغر من اخلردلة
يف يد اإلنسان(:
)[الزمر.]67 /
تقديرا ،وأحاط بكل يشء حميط،
فسبحان ربنا الكبري املتعال الذي خلق كل يشء فقدره
ً
وله احلمد يف األوىل واآلخرة(:
)[اجلاثية.]37 -36/
واهلل جل جالله ذو العظمة والكربياء ،والعزة واجلربوت ،وامللك وامللكوت قد استوى
عىل العرش الكريم بأعظم الصفات؛ وهي الرمحة ،كام قال سبحانه(:
)[طه.]5 /
فسبحان الرب العظيم الذي استوى عىل العرش العظيم ،وأحاط بكل حميط ،الذي
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،خيلق ويرزق ،ويأمر وينهى ،ويعز ويذل ،وحييي ويميت،
ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،وال يعزب عنه مثقال ذرة يف ملكه العظيم(:
)[األعراف.]54 /
واعلم علمك اهلل من علمه أن هذه املخلوقات العظيمة،والتدبريات العجيبة ،يف السامء
واألرض ،لكل واحد منها يومه ،وساعته ،ودقائقه ،ولكل خملوق أيامه ،وأسابيعه،
وشهوره ،وأعوامه ،وقرونه ،يقع فيها حوادث ال حيصيها إال اهلل من األعامل املختلفة،
والتسبيح والتحميد ،واحلياة واملوت ،منها ما نبرصه ،وأكثرها ال نبرصه ،واهلل حميط بكل
ذلك:
[الطالق.]١2 :

والكل من الذرات واملجرات ،واملحيطات واملخلوقات ،يسبح بحمده ،ويشهد له
وتدبريا،
علام ،وقدرةً،
بالوحدانية ،والكل أحاط به املحيط الذي أحاط بكل يشء ً
ً
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)

وترصي ًفا(:

[النساء.]126 /
وأعظم تلك املخلوقات العظيمة وأكثرها عبادات هم املالئكة الذين مأل اهلل هبم
السموات السبع العىل ،ومحلة العرش املقربون ،فهؤالء كلهم عباداهتم لرهبم رسمدية
أبدً ا(:
)[األنبياء.]20 -19/
وهو جل جالله امللك الغني عن مجيع خلقه ،وكلهم فقراء إليه يف خلقهم وتدبريهم
)[فاطر.]15 /
وأرزاقهم(:
ومجيع ما يف الكون من املخلوقات تعبد رهبا ،وتسبح بحمده ،وتشهد بتوحيده ،ومن
شذ من البرش عن عبادته؛ فاملالئكة الكرام ال يسأمون من عبادته(:
)[فصلت.]38 /
فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثرية ال حييط هبا إال هو(:
)[لقامن.]20 /
وأكرمنا سبحانه بالدين احلق الذي يرىض به عنا(:
)[املائدة.]3 /
وفرض علينا سبحانه ً
أوال مخسني صالة يف اليوم والليلة ،ثم خفف الكريم الرحيم
ً
كامال عىل اخلمسني من فضله،
عددهن من مخسني إىل مخس صلوات ،وأعطى األجر
فالصالة الواحدة بعرش صلوات ،فصارت الصالة الواحدة بامئة صالة ،واخلمس
)
صلوات بخمسامئة صالة(:
[النساء.]70 /
فلله احلمد عىل عطاء ربنا الكريم ،الذي العطاء أحب إليه من املنع ،والرمحة أحب إليه
من االنتقام(:
)[خل عمران.]74 - 73/
وجعل سبحانه كل حسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ال
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يعلمها إال هو ،والسيئة بمثلها ،ويمحوها إما بالتوبة أو بعفوه(:
)[األنعام.]160/
)
وقال (:
[التغابن.]17/
واعلم أن َمن علت مهته سارع إىل مرضاة ربه بأداء الفرائض ،وتكثري النوافل وحتسينها
من مجيع الطاعات ،واجتناب املنهيات من مجيع املحرمات:

[املؤمنون.]6١ – 5٧ :

وعىل قدر املسارعة واملسابقة إىل الطاعات تكون الكرامات واهلبات ،وعىل قدر الغفلة
والبطالة تكون اخلسارة والعقوبات(:
)
[يونس.]108 /
هؤالء املؤمنون وثواهبم(:
)[األنفال.]4 -2/
وهؤالء الكفار وعقاهبم(:

)[التوبة،]68 /
فسبحان الكريم الرحيم بعباده الذي خلق املسبحني ،وعرفنا هبم ،وأرانا إياهم ،وأخربنا
بدوام تسبيحهم؛ لنقتدي هبم ،ونسبح بحمده معهم(:
)

[احلج.]18 /
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هو اهلل املحيط الذي أحاط بكل يشء ،وأحىص كل يشء من الذرات والذوات،
واألعداد واألحوال ،واآلجال واألرزاق ،واألنفاس واحلركات ،واألقوال واألفعال،
واحلروف والكلامت ،وما يف القلوب وما يف الغيوب( :
)[فصلت.]54 - 53/
وقدراً ،
وخخرا ،يعلم
أوال
وأمرا ،عد ًدا
ً
ً
وهو سبحانه املحيط الذي أحىص كل يشء خل ًقا ً
مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،وعدد ذرات الرمال ،وعدد ورق األشجار ،وعدد
الطري والوحش واحليوان ،وعدد اإلنس واجلان واملالئكة ،وأحىص تسبيحها وأنفاسها،
وما خرج منها(:
)[يس.]12 /
أوجد سبحانه العدد وجو ًدا ال منتهى له وال خخر ،والعدد هو الرقم واحد الذي له بداية
وليس له هناية ،وجعله يف الدنيا خي ًة عىل بقاء ما له أول وال خخر له ،وهي الدار
اآلخرة:
[العنكبوت.]64 :

فسبحان من أحىص مجيع املخلوقات بإحصاء واحد ،وحيسبها بحساب واحد ،ويعلم
ً
وتفصيال(:
كل يشء بعلم واحد ،وأحىص مجيع املخلوقات مجل ًة
)[األنعام.]62 -61/
واهلل جل جالله أسام ه ال ىحتىص ،وصفاته ال حتىص ،ونعمه ال حتىص ،ومن أحىص من
اسام دخل اجلنة ،وإحصا ها هو معرفتها ،وتوحيد اهلل هبا،
أسامء اهلل  تسع ًة وتسعني ً
والتعبد هلل هبا ،ودعاء اهلل هبا.
ه
ه
ه
ون ْاس ًمَ ،م ْن َحفظَ َها؛ َد َخ َل
عن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل  قال« :لِله ت ْس َع ٌة َوت ْس ُع َ
ه
ب ا ْل هوت َْر»متفق عليه(.)1
ـجنَّ َةَ ،وإه َّن الِلَ هوت ٌْر ُُي ُّ
الْ َ
فيجب علينا تعلم أسامء اهلل احلسنى؛ لندعوه هبا ،ونتعبد هلل هبا ،باالتصاف بام يليق
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2736وأخرجه مسلم برقم (.)2677
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بالعبد منها ،فاهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل شكور حيب
الشاكرين ،واهلل تواب حيب التوابني(:
)[األعراف.]180/
وإذا كنت تعلم أن اهلل حميط بكل خملوق ،وهو املحيط الذي حييص كالمك وأفعالك
وأنفاسك ،وال يدع شيئًا إال أحصاه عليك ،ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر ألحد سواك؛
فلامذا ال جتل نظره إليك ،وال هتاب رقابته عليك ،وال تستحي من مشاهدته لك؟
(
)[احلج.]70 /
وال يعبد اهلل حق ًا إال من عرفه حق ًا ،وال يعصيه إال من جهل قدره(:
)[نوح.]20 -13/
واعلم رمحك اهلل أن أنفاس العباد معدودة ،وكل نفس خيرج من غري ذكر اهلل فهو ميت،
وخطوات اخلالئق كلها معدودة ،وكل خطوة خيطوها اإلنسان بال إيامن فهي ميتة،
فاذكر اهلل يذكرك ،واعبده بام رشعه ،واشكره عىل إحسانه(:
)[مريم.]65 /
فال إل ه إال اهلل ما أرمحه بعباده ،وما أعظم عنايته بخلقه(:
)[احلديد.]9 /
وقد ورد اسم اهلل املحيط يف القرخن ثامن مرات ،منها:قوله سبحانه(:
)[فصلت.]54 /
وبرصا وسمع ًا(:
هرا،
علام وقدرة ،ورمح ًة وق ً
واهلل سبحانه هو املحيط بكل يشء ً
ً
)[الطالق.]12 /
أحاطت قدرته سبحانه بجميع خلقه ،وأحاط سمعه بكل صوت ،وأحاط برصه بكل
علام ،وأحىص كل يشء عد ًدا(:
خملوق ،وأحاط بكل يشء ً
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)[النساء.]126 /

والصفة املشتقة من اسم اهلل املحيط هي صفة اإلحاطة ،وهي صفة ذاتية هلل (:
)[فصلت.]54 /
وعلام ،
هو سبحانه املحيط بكل حميط وحماط ،وال حييط به حميط ،أحاط بكل يشء قدر ًة
ً
) [فصلت.]54 /
وبرصا(:
وحركة وسكون ًا ،وسم ًعا
ً
هو سبحانه املحيط بك رأف ًة ورمح ًة ولط ًفا ،يطعمك إذا جعت ،ويسقيك إذا عطشت،
ويشفيك إذا مرضت ،ويؤمنك إذا خفت ،ويوصل إليك ما ينفعك ،ويدفع عنك ما
)
يرضك(:
[البقرة.]243 /
فمن هذه أسام ه وصفاته ،وهذا إحسانه وإكرامه ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال
رشيك له(:
)[البقرة.]22 -21/
فسبحان ربنا العظيم املحيط الذي أحاط األرضني السبع بالسموات السبع ،وأحاط
السموات السبع بكرسيه العظيم ،وأحاط ذلك كله بعرشه العظيم ،وهو املحيط بكل
ﮱ
خلقه عل ًام  ،وال حييطون به ع ًلام(:
)[البقرة.]255 /
هو سبحانه املحيط بكل يشء إحاط ًة مكانية ،وإحاط ًة زمانية(:
)[احلديد.]3 /
هو سبحانه املحيط بكل يشء ،وال حييط به يشء ،ا ملحيط الذي يدرك كل يشء ،وال
يدركه يشء(:
)
[األنعام.]103 - 102/
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هو سبحانه املحيط الذي أحاط بكل خملوق ،فال يفر منه أحد ،وال خيرج عن ملكه أحد،
وال يغيب عنه أحد؛ وذلك لكامل إحاطته وعلمه وقدرته(:
)[الطالق.]12 /
هو سبحانه املحيط بذاته ،املحيط بأسامئه ،املحيط بصفاته ،املحيط بأفعاله ،املحيط بملكه
وسلطانه؛ فهو العليم املحيط بكل عامل وجاهل ،القادر املحيط بكل قادر وعاجز،
السميع املحيط بكل ناطق وصامت ،البصري املحيط بكل ذرة وجمرة(:
)[النساء.]126 /
فسبحان املحيط بالنيات واإلرادات ،املحيط باألقوال واألفعال ،املحيط باحلركات
والسكنات ،املحيط بكل ذرة وجمرة ،املحيط بعامل الغيب والشهادة ،املحيط بالعامل
)
العلوي والعامل السفيل(:
[فصلت.]54 /
فسبحان املحيط بكل ذرة يف ملكه(:
)[النساء.]126/
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التعبد لِل  باسمه املحيط

اعلم أن اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
)[طه.]8 /
اجلميلة ،واملثل األعىل(:
هو امللك املحيط بكل ملك ومملوك ،القوي املحيط بكل قوي وضعيف ،الكبري املحيط
بكل كبري وصغري ،العزيز املحيط بكل عزيز وذليل ،العليم املحيط بكل عامل وجاهل،
الغني املحيط بكل غني وفقري(:
)[النساء.]126 /
هو الرب املحيط بجميع أكناف العامل ،ومجيع ذرات العامل ،املحيط بجميع أنفاس ونيات
وحركات وسكنات وأقوال وأعامل اخلالئق كلها يف خن واحد(:
)[الطالق.]12 /
فعليك رمحك اهلل بمواابة التفكر ،وزيادة التدبر؛ لتعرف الكبري ح ًّقا ،والعظيم ح ًّقا،
ً
وعلام ومشيئة،
حوال وقوة،
وامللك ح ًّقا ،واملحيط ح ًّقا ،الذي أحاط بامللكوت كله
ً
وأحاط بكل إحاطة ااهرة أو باطنة ،كبرية أو صغرية(:
)[النساء.]126 /
و َمن هذه أسام ه ،وهذه صفاته ،وهذه أفعاله ،وهذا ملكه ،وتلك خزائنه؛ هو الذي
يستحق العبادة وحده ال رشيك له؛ بأن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال
يكفر(:
)
[األنعام.]103 - 102/
فعليك يا عبد اهلل باالستسالم له ،واحلياء منه ،وإخالص العبادة له ،والترب من احلول
والقوة له ،واخلروج إىل اهلل من معاين النفس عند النعمة والكرامة والطاعة(:
)[النحل.]53 /
فكل نعمة فإنام كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه(:
)[النور.]21 /
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واحرص عفا اهلل عنا وعنك أن تكون حمي ًطا بأنواع الرب واخلري واٍإلحسان من الفرائض
والسنن ،واجتنب البدع واملعايص ،وعليك بالصرب عىل البالء ،والرضا بالقضاء،
والشكر هلل عىل النعامء؛ لتسعد يف الدنيا واآلخرة:

[البقرة.]١٧٧ :

 فالواجب عليك من ربك مخسة أمور:
أوامر تفعلها ،وحمرمات جتتنبها ،ونعم تشكر اهلل عليها ،وابتالءات تصرب عليها،وذنوب
تستغفر اهلل منها:
[احلرش.]٧ :

فبادر إىل كل عمل صالح(:

)[النحل.]97 /
وأكثر من التوبة واالستغفار مما تعلمه من الذنوب ومما ال تعلمه(:
)[النساء.]110 /
ومن عرف اهلل حق ًا وحده ،وأكثر من استغفاره:
[حممد.]١9 :

وإياك واالعرتاض عىل أقدار ربك العليم املحيط بكل يشء ،وال تتربم من أي مكروه
قدّ ره ،وال حتزن عىل أي أمر من الدنيا منعه(:
)

[احلديد.]23 -22/
واهلل املحيط يسوق عباده إليه بالنعم تارة ،واملصائب تارة(:
)[التغابن.]11 /
وإذا وقع مكروه؛ فقل :قدر اهلل وما شاء فعل ،وإذا مل يقع ما حتب؛ فاعلم أن اهلل مل
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خريا لقدره(:
يقدره ،ولو كان ً

)[التوبة.]51 /
ه
ب إه ََل الِلَّه هم َن املُْ ْؤ هم هن
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل «:املُْ ْؤم ُن الْ َق هو ُّ
ي َخ ْ ٌْي َو َأ َح ُّ
َّ ه ه
اح هر ْص َع ََل َما َينْ َف ُع َ
كَ ،و ْاست هَع ْن بهالِلَّهَ ،و ََل َت ْع َجزَْ ،و إه ْن َأ َصا َب َك
الضعيفَ ،و هِف ك ٍُّل َخ ْ ٌْيْ ،
ه
اء َف َع َلَ ،فإه َّن َل ْو
َش ٌء؛ َف ََل َت ُق ْل :لَ ْو َأ يِّن َف َع ْل ُت ك َ
َان ك ََذا َوك ََذاَ ،و َلك ْن ُق ْلَ :قدَ ُر الِلَّهَ ،و َما َش َ
َ ْ
الش ْي َط ه
َت ْفت َُح َع َم َل َّ
ان» أخرجه مسلم(.)1
وعليك باحلنيفية السمحة يف مجيع أمورك ،ومالزمة السنة يف أقوالك وأفعالك،
ومصاحبة األيام والليايل ،والشهور واألعوام ،باألعامل الصاحلة؛ ابتغاء مرضاة
اهلل(:
)[األنعام.]163 -161/
واعلم أن احلق سبحانه يكون للعبد يف حياته وبعد موته كام كان العبد لربه بعد بعثه من
معظام  ،وإىل ما حيبه ويرضاه مسار ًعا؛
نومه ،فإن كنت يف الدنيا لربك عبدً ا ،وحلرماته
ً
معظام  ،وإىل مرستك بالنعيم
كان اهلل يف اآلخرة لوجهك مكر ًما ،ولشأنك
ً
)[الرمحن.]60 /
مسار ًعا(:
(
)
[التوبة.]72/
أحسن يف القول والعمل أحسن اهلل إليه وزاده؛ لكامل رمحته وعظيم كرمه:
ومن
َ
(
)[يونس.]26/
ً
فضال عن
واعلم أن نعم اهلل عىل العباد كثرية ال حتىص ،وال حياط بجملتها
خحادها(:
)[النحل.]53 - 52/
أخرجه مسلم برقم (.)2664
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(
)[يونس.]32 - 31/
فاشكر اهلل عىل كل نعمة أنعم اهلل هبا عليك تأخذ أجرها مضاعف ًا  ،واستغفر اهلل عن
التقصري يف كل عمل صالح؛ فإن ربك غفور رحيم ،وأنت عبد فقري ضعيف:
[النساء.]١١0 :

واعلم أن أعظم ما يستعني به العبد عىل الذكر ،والعمل الصالح ،ومدافعة الغفلة:
مراعاة األوقات قبل فواهتا ،وشغلها بفعل ما رشعه اهلل ورسوله من الفرائض
)
والنوافل(:
[احلجر.]99 -98/
وتوكل عىل اهلل وحده يف جلب ما ينفعك ،ودفع ما يرضك(:
)
[الشعراء.]220 -217/
وإياك وإضاعة األوقات ،والتسويف والتمني ،والرتاخي واالنتظار ،والرتدد والرتبص؛
فهذه كلها جنود إبليس ،ورايات إبليس التي صاد هبا أكثر اخللق(:
)[سبأ.]20 /
واعلم أن اهلل كام يقلب الليل والنهار؛ كذلك يقلب األنفاس ب خواطر القلوب ،فأكثر
من ذكر اهلل ،وفكر واعمل بام حيبه اهلل ورسوله تفلح(:
)[األعراف.]205 /
علام وقدرة ور ية ،فال خيفى عليه خافية،
واعلم أن اهلل جل جالله هو املحيط بكل يشء ً
وال يعزب عنه مثقال ذرة ،وال خيرج عن ملكه أحد؛ ألنه هو املحيط القاهر لكل أحد،
العليم بكل أحد:
[يونس.]6١ :

ومن عرف ربه باسمه املحيط أحبه ،وتقرب إليه بأنوا ع الطاعات ،وخافه ورجاه،
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واستحيا من معصيته ،وابتعد عن كل ما يسخطه؛ ألن علمه حميط بكل يشء(:
)[الطالق.]12 /
وإذا عرف العبد أن ربه حميط بكل يشء؛ عظمه وكربه ،وابتعد عن الم العباد ،وأكل
حقوقهم ،واالعتداء عليهم؛ لعلمه أن اهلل حميط بكل أحد:

[احلجرات.]١١ :

ومن عرف اهلل باسمه املحيط؛ استهان بقوة األعداء مهام كانت ،بعد أخذ األسباب
الدافعة لرشهم ،واملأمور هبا رش ًعا ،وتوكل عىل اهلل وحده؛ لعلمه أن اهلل حميط هبم،
وقاهر هلم(:
)[خل عمران.]120 /
وإذا تكالب علينا األعداء ،وسفكوا الدماء ،وهنبوا األموال ،وانتهكوا األعراض،
وخربوا الديار ،فألن املؤمنني مل حيققوا أمرين:
الصرب  ..والتقوى.
فمن صرب واتقى ربه نرصه اهلل عىل عدوه؛ ألنه جل جالله قوي حميط بكل
قوي(:
) [احلج.]41 -40/
وقال (:
[غافر.]51 /
(
(

)
)[األعراف.]23/
ﰀ

)[البقرة.]286 /
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«ال َّل ُهم إه يِّن َأ ُعو ُذ به َك هم ْن ز ََو ه
اء هة نه ْق َمته َ
كَ ،و َ ََت ُّو هل َعافهيَته َ
ال نه ْع َمته َ
كَ ،و ََجهي هع
َّ
كَ ،و ُف َج َ
َسخَ طه َ
ك»أخرجه مسلم(.)1
عليام بالظواهر والبواطن ،يا سمي ًعا للمنادي
اللهم يا حمي ًطا باألوائل واألواخر ،يا ً
بصريا بالشاهد والغائب ،أسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك،
واملناجي ،يا
ً
والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل إثم ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار.
رضا إال
اللهم ال تدع لنا ذن ًبا إال غفرته ،وال ًّ
مها إال فرجته ،وال كر ًبا إال نفسته ،وال ًّ
كشفته ،وال ًّ
ضاال إال هديته ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
(
)[الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2739
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احلسي  ..احلاس

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احلسي  ..احلاس

اهلل جل جالله هو امللك احلق الذي له األ مسءا احلنى ،االفات
الكربى ااملثل األع،ى(:
)[الرام.]27/
اهلل جل جالله هو احلنيب احلق ذا الرشف ااملجد اذا اللزة ااجلربا اذا
اللظمة االنؤدد اذا اجلال ااجلءا االكربيت له األمسءا احلنى ،االفات الل،ى
اليس كمثله يش (:
)[اإلخالص.]4 -1/
اهو مسبحتنه احلنيب احلق اللتمل بمقتدير احلنىت االنيئت اللليم بأنواع الطتعت
اامللتيص املحيط بمواقع األقوا ااألعءا ااألرزاق اأعدادهت اأنواعهت
)[الىنت .]86/
اأجىتمسهت(:
اهو مسبحتنه احلنيب الكتيف عبتده الذي ال غى ،هلم عىه أبدً ا عهو ختلقهم ارازقهم
اكتعيهم يف الدنيت ااآلخرة(:
)[الزمر.]36/
امجيع الىلم مىه احده ال رشيك له(:
)[الىحل.]53/
اهو مسبحتنه احلنيب احلتمسب احلتعظ ألعءا خلقه كلهم احلنيب الذي أحىص مجيع
أقوا اللبتد اأعلتهلم الظتهرة االبتطىة امجيع حركتهتم امسكىتهتم(:
)
[امللك.]14 -13/
عكل أقوا اأعلت احركت اللبتد حمنوبة عىده ال يضيع مىهت يش اال يزاد عليهت
يش ثم جيتزي هبت اللبتد يوم القيتمة ً
ً
اعضال بال ظلم اال بخس االهظم اال
عدال
438

الل،ى ااألعلت

نقص(:
(

)[األنبيت .]47/

)

[الىنت .]40/
هو مسبحتنه احلنيب الكتيف؛ ألنه القوي القتدر اللليم اخلبري الرمحن الرحيم الغىي
احلميد احلليم الكريم احلنيب الفمد الذي انته ،إليه كل رشف يف الوجود ملت له
من األمسءا احلنى ،االفات الل،ى ااألعلت احلميدة:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

هو مسبحتنه احلنيب الذي حيتمسب اللبتد ع،ى أقواهلم اأعءاهلم حيتمسب من أطتعه
ايثيب ع،ى طتعته اجلىة االرضوان احيتمسب من عفته اجيتزيه ع،ى ملفيته بتلىتر
امسخط الرمحن احنتبه جل جالله دقيق ال يرتك مثقت ذرة مىه؛ بل يطلع عليه من
علله ثم جيتزيه(:
)
[الزلزلة.]8 -6/
ابلد احلنتب يكون اجلزا بحنب اللمل(:
)[القترعة.]11 -6/
اهو مسبحتنه الكريم الرحيم الذي جيتزي ع،ى احلنىة بلرش أمثتهلت إىل مسبلءائة ضلف
إىل أضلتف مضتعاة إىل أضلتف كثرية اجيتزي ع،ى النيئة بمثلهت أا يغارهت(:
)[التغتبن.]18 - 17/
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(

)[البقرة.]245/
عنبحتن احل نيب الكريم الذي حيتمسب عبتده يف الدنيت لريبيهم احيتمسبهم يف اآلخرة
ليجتزهيم!:
[األعراف.]9 – 8 :

ااعلم أن من أيقن أن احلنيب مسوف حيتمسبه؛ عال بد أن خيتف مىه امن ختف مىه؛
)
امستقتم ع،ى أمره اديىه عاتز برضوانه اجىته(:
[الرمحن.]46/
امن امتأل قلبه بملرعة اهلل أحبه اخر بني يديه مستجد ًا(:
)[النجدة.]17 -15/
هو مسبحتنه احلنيب الذي يكاي باضله ايرصف اآلعت عن عبتده بطوله إذا ُرعلت
إليه احلوائج قضتهت اإن حكم بقضية أمضتهت(:
)
[البقرة.]186/
هو مسبحتنه اللليم بكل يش احلنيب احلتمسب لكل يش الذي يللم الىيت
ااألرسار ايللم األقوا ااألعءا ايللم أصغر الذرا ايللم الىقري االاتيل
االقطمري(:
)[عتطر.]14 - 13/
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عتهلل يللم مجيع أعلت اللبتد احيتمسب عليهت اال يظلم أحدً ا مثقت ذرة(:
)[األنبيت .]47/
ااهلل جل جالله رسيع احلنتب بل هو أرسع احلتمسبني عإذا رجع اللبتد إليه يوم
القيتمة؛ حتمسبهم يف أرسع اقت احتمسبهم مجي ًلت يف اقت ااحد كءا يرزقهم مجي ًلت يف
الدنيت يف اقت ااحد(:
)[األنلتم.]62 -61/
عنبحتن ربىت امللك ا حلق الذي خلق مجيع اخللق اأحىص أعدادهم امستق إليهم
أرزاقهم احنب أقواهلم اأعءاهلم(:
)[يس.]12/
امسبحتن القوي القتدر الذي ال يلجزه يش احنتب اخلالئق كلهم مسهل عليه عكءا
أن خلقهم ابلثهم كىاس ااحدة؛ عكذلك رزقهم احنتهبم كىاس ااحدة(:
)[لقءان.]28/
ااعلم أنه لن يالت أحد من املو كءا أنه لن يالت أحد من احلنتب كءا أنه لن يالت
)
أحد من اللذاب أا حيرم من الثواب(:
[الغتشية.]26 -25/
امسوف ينلد أا يشق ،كل ااحد بحنب عمله(:
)[عفلت.]46/
عتخرت لىانك مت تنلد به اإال َج َّرك الشيطتن إىل مت تشق ،به(:
)[الىنت .]14 - 13/
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(
)[طه.]126 -123/
ظتهرا ابتطىًت احاظ لنتنه اقلبه
ااعلم أن املؤمن ح ًّقت من امستقتم ع،ى الدين
ً
اجوارحه عن كل مت ال يريض اهلل ارصف عكره ااقته امتله يف كل مت يريض اهلل(:
)

[عفلت.]32 - 30/
عهذا الل بد الذي امستقتم ع،ى طتعة ربه يف مجيع أحواله يللم أن اهلل  مسوف حيتمسبه ع،ى
كل أعءاله الكن املؤمن حنتبه ينري أمت الكتعر عحنتبه عنري عتتق اهلل(:
ﰀ)[اإلرسا .]36/
االلتقل من حتمسب نانه؛ لينتقيم ع،ى أاامر اهلل قبل أن يكون احلنتب إىل
غريه(:
اشتتن بني اللملني االدارين ااجلزا ين(:
[آ عمران.]163 -162/

[السجدة.]٢0 – 18 :
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)[احلرش.]20 -18/
)

اكل يش حمنوب اكل إننتن مسريى ايقرأ مت قدم اأخر:

[اإلرساء.]1٥ – 13 :

ااعلم أن احلنتب يوم القيتمة مبىي ع،ى اللد االرمحة ااإلحنتن؛ امن نوقش
احلنتب هلك(:
)[االنشقتق.]12 -6/
اس حب َي ْو َم الْ ِقيَ َام ِة إِ اَّل
اعن عتئشة ريض اهلل عىهت أن الرمسو  قت « :لَيْ َس َأ َحدٌ ح َ
ُي َ
تَ :يا َر حس َ
َه َل َ
ول اهللَِ ،ألَ ْي َس َقدْ َق َال اهللح َت َع َاَل( :
ك» َف حق ْل ح
) [اَّلنشقاق]8 -7/؟ َف َق َال َر حس ح
هلل « :إِن َاَم َذلِ َك
ول ا ِ
ِ
اب َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة إِ اَّل حع ِّذ َب » متاق عليه(.)1
الْ َع ْر حضَ ،ولَ ْي َس َأ َح ٌد حينَا َق حش الْـح َس َ
اقد ارد امسم اهلل احلنيب يف القرآن ثالث مرا مىهت :قوله مسبحتنه( :ﯿ
)[الىنت .]86/
هو مسبحتنه احلنيب الكتيف للبتده مجيع مت هيمهم من أمر ديىهم ادنيتهم الذي يوصل
هلم املىتعع ايدعع عىهم مجيع املضتر:
[األنفال.]٢٦ :

هو مسبحتنه احلنيب الذي يكاي من يؤمن به ايتوكل عليه احينن الظن به ايفدق
يف االلتجت إليه(:
)[الطالق.]3 -2/
هو مسبحتنه احلنيب الذي حيتمسب غريه ع،ى قوله اعلله يف يوم القيتمة اجيتزي ع،ى
ذلك بميزان احلق االلد االاضل؛ عيلتمل الكاتر بتللد ايلتمل املؤمىني
()1متاق عليه/أخرجه البختري برقم ( )6537االلاظ له ا منلم برقم (.)2876
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بتلاضل:

[األنعام.]1٦0 :

عظيم امللك

هو مسبحتنه احلنيب الرعيع الشأن عظيم األمسءا االفات
)[طه.]8/
االنلطتن(:
علءا
اهو مسبحتنه احلنيب احلتمسب الذي أحىص كل يش عد ًدا اأحىص كل يش ً
الذي أحىص أعءا املكلاني بأعدادهت اأنواعهت اأحىص حنىهت امسيئهت:
[إبراهيم.]٥1 :

اهو مسبحتنه أرسع احلتمسبني عال أحد أرسع مىه حنت ًبت ُحيتمسب مجيع اخلالئق يف حلظة
ااحدة كءا يرزقهم مجي ًلت يف حلظة ااحدة.
هو مسبحتنه احلنيب الكتيف عبتده باضله الذي يرصف عىهم اآلعت بطوله إذا رعلت
إليه احلوائج قضتهت اإذا حكم بقضية أمضتهت ال راد لقضتئه اال ملقب حلكمه:
[يس.]83 – 8٢ :

إذا حكم عال ح كم بلده اإذا حتمسب عال حمتمسب بلده:

[الرعد.]41 :

 واحلسيب صفة ذات وفعل:
عداللته ع،ى الذا أنه مسبحتنه احلنيب ذا املجد ااجلال ااجلءا ااألمسءا احلنى،
)[األحزاب.]39/
االفات الل،ى(:
اداللته ع،ى صاة الالل أنه مسبحتنه الكتيف للبتده كل مت حيتتجون املحتمسب هلم ع،ى مت
)
يلملون(:
[الىحل.]53/
[الغاشية.]٢٦ – ٢٥ :

عنبحتن ربىت احلنيب الكتيف للبتده كل مت حيتتجون احلنيب الذي حيتمسبهم ع،ى مت
ياللون احلنيب ذا الرشف ااملجد االلزة االلظمة ااجلال ااإلكرام.
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ٍ
ملتن المسم اهلل احلنيب جل جالله:
عهذه ثالث
[طه.]8 :

هو مسبحتنه احلنيب الكتيف الذي إذا توالك كاتك اإذا أعطتك أغىتك اإذا مرضت
شاتك اإذا مسألته أعطتك اإذا امستلىت به أعتنك(:
) [األنلتم.]18 - 17/
بيده احده ماتتيح كل يش ابيده احده مغتليق كل يش (:
)[عتطر.]2/
اللزيز الذي ال ُيغلب احلكيم الذي يضع اليش يف موضله.
ااعلم أن الطبيب ال يلرف مت يؤملك كله لكن اهلل بقدرته يللم ظتهرك ابتطىك
ايللم طتعتتك املتصيك ايللم رسك اجهرك(:
)[البقرة.]284/
هو مسبحتنه احلنيب الكتيف الذي يلطي ع بتده كل يش ؛ ألن بيده كل يش اعىده
)
خزائن كل يش (:
[احلجر.]21/
يلطيك الللم االقوة االذكت ايلطيك اهلداية االتوعيق ااحلكمة ايلطيك الطمأنيىة
االرضت االنالم ايلطيك احلال ايمىلك من احلرام ايلطيك املت االولد
ايلطيك األمن االلتعية(:
)[إبراهيم.]34/
ااعلم أن اهلل هو احلنيب الكتيف احده ال رشيك له عال تلتمد ع،ى متلك اال ع،ى
قوتك اال ع،ى جتهك اال ع،ى علمك اال ع،ى مىفبك؛ بل توكل ع،ى اهلل احده ال
رشيك له؛ ألن بيده مقتليد األمور كلهت(:
)[األنلتم.]102/
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)[التغتبن.]13/
(
)[الشلرا .]213/
(
ااهلل مسبحتنه يلطيك عطت ً يىالك اينلدك يف الدنيت ااآلخرة(:
ﮓ)[املتئدة.]3/
(
)[احلجرا .]17/
أمت غري اهلل عقد يلطيك عطت ً يىقطع بلد املو ؛ لكن عطت اهلل أعظم ثمراته جتده بلد
املو :
[التوبة.]٧٢ :

44٦

التعبد هلل  باسمه احلسيب ..احلاسب

اعلم رمحىت اهلل اإيتك أن ربك هو احلنيب احلق الذي له األمسءا احلنى ،االفات
الل،ى ااألعلت اجلميلة ااملثل األع،ى:
[غافر.]٦٥ :

يِّس هلم مجيع مت
هو احلنيب الكتيف عبتده مجيع مت أمههم من أمور ديىهم ادنيتهم املُ ر
حيتتجونه الداعع عىهم كل مت يكرهونه(:
)
[األنلتم.]18/
ااعلم أهيت املؤمن أن اهلل رشعك بلبتدته َ
اخ ّفك هبدايته اأكرمك بطتعته عتلزم
طتعته يف مجيع أحوالك اأكثر من ذكره اشكره امحده يف مجيع أاقتتك(:
)[األنلتم.]163-161/
اال تنتكثر طتعتك له عهو جلالله امجتله اكءا أمسءائه اصاتته أحق من عبد
اأحق من ذكر اأحق من شكر(:
)[األحزاب.]43/
اال تُلدر د حنىتتك عإهنت مكتوبة حماوظة مضتعاة لك عىد ربك(:
)[الىنت .]40/اعُدّ
مسيئتتك اتذكرهت؛ لتنتغار اهلل مىهت اتتوب إليه مىهت(:
)[احلرش]19- 18/

ااحنب رمحك اهلل النتعت ااأليتم اامألهت بتألعءا الفتحلة التي حيبهت اهلل
حتتمسب اتا ّقد اإلخالص اانظر مت قدمت امت
ايرضتهت احتمسب نانك قبل أن َ
أخر (:
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ااعلم أن كل مت عملته لن يضيع مىه يش
(

)[يونس.]106-105/
عتلكل حمنوب مسرتاه يوم القيتمة:

)[الزلزلة.]8-6/
عنبحتن ربىت احلنيب الذي حاظ ع،ى عبتده كل مت يلملوه من خري أا رش أا طتعة
أا ملفية ام ّيز هلم صتلح اللمل من عتمسده احنىه من قبيحه اعلم مت ينتحقون
من اجلزا امقدار مت هلم من الثواب االلقتب؛ ثم يوعيهم ذلك بلد رجوعهم إليه يوم
القيتمة(:
)
[احلج.]57- 56/
اكربه امحده اشكره اأحبه اأثى،
ااعلم أن من عرف ربه بتمسمه احلنيب ع ّظمه ّ
ااحده اأعرده بتللبتدة؛ اتيقن عليه احده اناض
عليه اتوكل عليه اامستلتن به
َّ
القلب االيد عمن مسواه؛ لللمه بكءا كاتيته انرصته(:
)[حممد.]19/
امن توكل ع،ى اهلل كاته(:
)
[الطالق.]3 -2/
احظ اللبد من امسم اهلل احلنيب أن جيتهد يف قضت حتجت اخللق ااإلحنتن إليهم
ختص ًة أصوله اعراعه اأقتربه اجريانه(:
)

[آ عمران.]134-133/
اقت (:
)[املتئدة.]2/
اكذا حيتمسب نانه ع،ى مت قتله اعلله احترك به اينتغار اهلل من كل ذنب ايشكره
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ع،ى كل نلمة(:
)[احلرش]19-18/

اينل ،كذلك يف حتفيل مكترم األخالق التي حيبهت اهلل:

[األحزاب.]3٥ :

اجيتىب كل منتائ األخالق التي يكرههت اهلل(:
)[احلج.]31-30/

(

)[احلجرا .]13- 11/
ااعلم أنك إن كىت حتك ًءا أا منؤاالً؛ عإن اهلل مسوف حيتمسبك ع،ى اللد ااإلحنتن
اع،ى من حتت االيتك من عقري جتئع أا مريض عتجز أا شيخ كبري أا أرملة احيدة
ِ
عتتق اهلل عيهم اأحنن إليهم بءا امستطلت من مت أا بأي نوع من أنواع اإلحنتن؛
)
عإنك منئو (:
[احلجر.]93-92/
اأعلم أن من أعطتك احلرية يف اللمل مسوف حيتمسبك ع،ى مت اخرت من اللمل:
[إبراهيم.]٥٢ – ٥1 :
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 واعلم أنك ستسأل عن عرشة أمور:
متذا أجبتم املرمسلني؟ ..امتذا كىتم تلملون؟  ..امسوف تنأ عن عمرك عيم
أعىيته؟..اعن شبتبك :عيم أبليته؟ ..اعن متلك :من أين اكتنبته؟ اعيم أناقته؟ ..اعن
علمك :متذا عملت به؟ ..امسوف تنأ يف قربك :من ربك؟  ..امت ديىك؟  ..امن
[احلجر.]93 – 9٢ :
نبيك؟:
عتمستلد إلجتبة هذه األمسئلة بحنن اللمل ااإلمستقتمة(:
ﰀ)[اإلرسا .]36/
عحتمسب أهيت املؤمن نانك قبل أن حتتمسب ازن ن انك قبل أن توزن ااجتهد يف
إخالص اللمل هلل اأن يكون مطتبق ًت ملت جت به رمسو اهلل (:
)
[الكهف.]110/
ااعلم أن كل أحد مسوف ينأ يوم القيتمة عءا عمل؛ األنبيت االرمسل ااملؤمىون
االكاتر(:
)[األعراف.]9- 6/
امن َشكَت حتله لربه أجتب دعت ه انرصه اأكرمه عتنظر كيف نرص اهلل رمسله
اأاليت ه اخذ أعدا ه(:

)[األنبيت .]77- 68/
4٥0

(
(

)[األنبيت .]84- 83/

)

[األنبيت ]90- 87/

عإذا مسألت عتمسأ اهلل اإذا امستلىت عتمستلن بتهلل(:

(

)[غتعر.]60/

)[البقرة.]186/
اإذا عرف اللبد أن ربه هو احلنيب ذا الرشف ااملجد ااجلال ااجلءا االكءا ؛
علليه أن يتح،ى بتألقوا احلنىة ااألعءا الفتحلة ااألخالق الكريمة اأن يكمل
نانه بءا حيبه اهلل ايرضته من األقوا ااألعلت ااألخالق اأن يكمل غريه
كذلك( :
(

)[التوبة.]112/

)[التوبة.]71/
امجل
عتجمل رمحك اهلل بتألخالق الكريمة ابتألقوا احلنىة ابتألعءا الفتحلة َ ر
غريك بذلك االبس لبتس تقوى.
ااعلم أن اهلل  مسينلدك يف الدنيت ااآلخرة امستجد مجيع مت عملت يوم القيتمة
4٥1

مضتعا ًت لك إن كتن خري ًا امسوف حتتمسب ع،ى مت عملت من خري أا رش(:
)[الغتشية.]26-25/
عنترع ملت حيبه اهلل ايرضته من األقوا ااألعءا ااألخالق احلنىة:

(

[آل عمران.]134 – 133 :

(

)[غتعر.]8-7/

)[آ عمران.]193/
ْت
ْس ْر ح
تَ ،و َما َأن َ
ْس ْف ح
ت َو َما َأ اخ ْر ح
«ال ال حه ام اغ ِْف ْر ِِل َما َقدا ْم ح
ت َو َما َأ ْع َلن ح
تَ ،و َما َأ ْ َ
ْتَ ،و َما َأ ْ َ
ْت» أخرجه منلم(.)1
ْت اْلْح َؤ ِّخ حرََّ ،ل إِلَ َه إِ اَّل َأن َ
ْت اْلْح َقدِّ حمَ ،و َأن َ
َأ ْع َل حم بِ ِه ِمنِّيَ ،أن َ
اللهم إنت ننألك اجلىة امت قرب إليهت من قو أا عمل انلوذ بك من الىتر امت قرب
إليهت من قو أا عمل.
اللهم إنت ننألك من اخلري كله عتجله اآجله مت علمىت مىه امت مل نللم انلوذ بك من
الرش كله عتجله اآجله مت علمىت مىه امت مل نللم.
اللهم أحنن عتقبتىت يف األمور كلهت اأجرنت من خزي الدنيت اعذاب اآلخرة برمحتك
يت أرحم الرامحني.
مسبحتنك اللهم ابحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أمستغارك اأتوب إليك.
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4٥٢

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املقي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املقي

اهلل  هو املقيت احلق خللقه أمجعني ،الذي خلق األقوات كلها ،وأوصل إىل كل خملوق
ما يقتات به ،وأرسل إىل مجيع املخلوقات احلية أرزاقها(:
)[هود.]6 /
وهو سبحانه املقيت القائم عىل مجيع املخلوقات بالتدبري والترصيف ،املقيت الذي
يعطي كل خملوق قوته من مجاد ،ونبات ،وحيوان ،وطري ،وإنسان ،وملك ،وجان عىل
مر األوقات والدهور(:
)[اإلرساء.]30 /
فسبحان من يمد هذه اخلالئق العظيمة يف كل وقت بام جعله قوتًا هلا ،فإذا أراد موت
يشء منها؛ حبس عنه ما جعله ماد ًة لبقائه يف عامل النبات ،ويف عامل احليوان ،ويف عامل
اإلنسان ،ويف عامل انجن ،ويف عامل املالئةة ،فامت بإذن اهلل(:
)[الروم.]40 /
واهلل جل جالله هو املقيت الذي يملك خزائن األقوات كلها وحده ال رشيك له(:
)[النساء.]85 /
هو سبحانه املقيت ا لذي يقيت األجساد بالطعام والرشاب ،ويقيت العقول بالعلوم
واملعارف ،ويقيت القلوب باإليامن وفتوحات العلم ،ويقيت األرواح بدوام املشاهدة،
ولذيذ املؤانسة ،ويقيت انجوراح بحسن العبادة(:
)[األنفال.]4 -2/
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فسبحان امللك احلق الذي قدر مجيع األرزاق واآلجال واألعامل يف ملةه العظيم ،وقدر
أقوات أهل األرض وما يصلح ملعايشهم من النبات ،واألشجار ،والثامر ،وسائر
املنافع:
[يونس.]٣٢ – ٣١ :

هو سبحانه الذي قدر هذه األقوات العظيمة ،وأوصل كل رزق وقوت إىل كل
خملوق:
[القمر.]5٠ – 4٩ :

وجعل سبحانه يف كل بلدة من املنافع والثامر واألقوات واملةاسب ما مل جيعله يف
األخرى؛ ليشيع أوامره الرشعية يف التجارة يف كل بلد ،ولريتزق اخللق بعضهم من
بعض بالتجارة واألسفار من بلد إىل بلد ،ولينترش العلم بني الناس يف كل بلد:
[يونس.]٦٠ :

فسبحان اخلالق العلي م الذي خلق األقوات ،وخلق األرزاق ،وخلق املرزوقني،
وأوصل األرزاق إىل املرزوقني برمحته وقوته وقدرته(:
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)[النحل.]14 - 3/
ومن هذه قدرته ،وهذه أرزاقه ،وهذه رمحته ،هو الذي يستحق العبادة والطاعة وحده ال
)
رشيك له(:
[األعراف.]23 /
فيحصل بسبب هذا اخللق والتدبري من املنافع واملصالح الدينية والدنيوية ما ال يعلمه إال
اهلل العليم احلةيم(:
)[األعراف.]10 /
)
(
[امللك.]15/
فسبحان من خلق اإلنسان من تراب ،وخلق أقواته يف األرض بالقرب منه ،يككل
ويرشب منها ، ،حيث يشاء(:
)[فصلت.]10 - 9/
وسبحان خالق كل يشء ،املقيت لةل يشء ،الذي خزائنه مملوءة بةل يشء(:
)[احلجر.]21 /
خزائن النور عند اهلل ،خزائن الطعام والرشاب عند اهلل ،خزائن احلبوب والثامر عند اهلل،
خزائن النعيم عند اهلل ،خزائن العذاب عند اهلل ،خزائن الرمحة عند اهلل:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠٢ :

هو سبحانه الغني الذي له خزائن الساموات واألرض ،ويعطي وال تنقص خزائنه مثقال
)
ذرة(:
[احلج.]64/
45٦

اء ال هليْ َل
وعن أيب هريرة  ،أن الرسول قالَ «:يدُ ا هِ
َّلل َمألَى ََل ت َِغ ُ
يض َها َن َف َق ٌةَ ،س هح ُ
َان
الس ََم َء َو ْاْلَ ْر َض؟ َفإِن ُهه ََل ْ َي ِغ ْض َما ِِف َي ِد ِهَ ،وك َ
َوالن َهه َارَ ،و َق َال َأ َر َأ ْيت ُْم َما َأ ْن َف َق ُمن ُْذ َخ َل َق ه
عر ُشه ع ََل اْلَْ ِ
انْ َ ،
َي ِف ُض َو َي ْر َف ُع » متفق عليه( ).
اءَ ،وبِ َي ِد ِه اْلِْي َز ُ
َْ ُ َ
وقد ورد اسم اهلل املقيت يف القرآن الةريم مر ًة واحدة يف قوله سبحانه(:
)[النساء.]85 /
واهلل سبحانه هو امللك احلق املقيت الذي خلق األقوات ،وتةفل بإيصاهلا إىل اخللق يف
الدنيا واآلخرة(:
)[الذاريات.]58 -56/
فسبحان اخلالق املقيت الرزاق الذي أعطى كل خملوق قوته من مجاد ،ونبات ،وحيوان،
وطري ،وإنسان ،وجان ،وملك:
[يونس.]٣ :

هوسبحانه الرزاق الذي يرزق مجيع خملوقاته بكنواع الرزق مما يؤكل ،ومما ال
يؤكل(:
)[يونس.]32 - 31/
والصفة املشتقة من اسم اهلل املقيت هي اإلقاتة ،وهي من صفات الذات ،وصفات
األفعال ،فهو سبحانه املقيت الذي أوصل األقوات إىل مجيع املخلوقات يف العامل:
(
)[هود.]6 /
هو سبحانه املقيت الذي خلق األقوات ،وتةفل بإيصاهلا إىل مجيع اخلالئق يف كل
األقطار ،ويف كل زمان ،ومن كل األنواع ،وقطع لةل خملوق قوته ورزقهً ،
كمية ونوعي ًة،
وزمانًا ومةانًا(:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7411واللفظ له ،ومسلم برقم (.)993
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)[الزخرف.]32 -31/
فسبحان املقيت لألبدان بالطعام والرشاب ،املقيت للقلوب باملعرفة والتوحيد واإليامن،
املقيت الذي جعل لةل خملوق قوتًا؛ فاألبدان قوهتا املككول واملرشوب ،والقلوب قوهتا
املعرفة واإليامن ،واملالئةة قوهتا التسبيح والتقديس.
هو سبحانه املقيت الرزاق ،خالق األقوات وموصلها إىل مجيع خملوقاته(:
)[الذاريات.]58 /
وتقديرا(:
وقدرا
وبرصا،
علام وقدرة ،وسم ًعا
ً
ً
وهو املقيت املحيط بةل يشء ً
ً
)

[فصلت.]10 -9/
هو سبحانه املقيت الذي خلق لةل خملوق قوت ًا يناسبه(:
)[لقامن.]11 /
وهو املقيت امل قتدر املتةفل بإيصال األقوات إىل كل خملوق يف مةانه وزمانه(:
)[النساء.]85 /
وهو املقيت احلفيظ الذي حيفظ األحياء باألقوات التي يسوقها هلم(:
)[النحل.]53 /
فهذه أربعة معان يدل عليهم اسم املقيت سبحانه.
فسبحان املقيت الرحيم الذ ي إذا اقرتبت منه رفعك واجتباك ،وإذا عصيته سرتك
وأطعمك وسقاك؛ لعلك تتكثر بغزارة نعمه؛ فتتوب إليه(:
)[غافر.]61/
هو سبحانه املقيت املقتدر ،احلفيظ احلافظ ،احلسيب الشهيد ،الرزاق الةفيل ،الذي
يقيت خلقه يف كل حال بكنواع األقوات يف كل زمان وم ةان ،وسوف يسكهلم عنها،
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وحياسبهم عليها:

[الروم.]4٠ :

هو سبحانه املقيت الذي يقيت عباده بالقوت املادي من طعام ورشاب ولباس ،وسائر
ما حيتاجون يف هذه الدنيا ،املقيت الذي يقيت القلوب بالتوحيد واإليامن ،وبالرمحة
واللطف ،واحللم والشفقة ،والعفو والصرب ،واإلحسان واحلنان(:
)[النحل.]53 /
(
)[إبراهيم.]34 /
هو سبحانه املقيت الذي قسم األقوات عىل اخلالئق؛ فمنهم من جعل قوته الطعام
والرشاب ،وهم الب هائم وسائر احليوان ،ومنهم من جعل قوته مع ذلك يف العلم
واملعرفة ،وهم البرش ،ومنهم من جعل قوته يف التسبيح والتقديس ،وهم املالئةة.
وأنواع األقوات ال حيصيها إال اهلل ،فمن الناس من قوته يف الطاعات ،ومن الناس من
قوته يف الشهوات ،ومنهم من قوته يف طلب العلم ،ومنه م من قوته يف قيام الليل ،ومنهم
من قوته يف قضاء احلاجات ،ومنهم من قوته يف الصيام ،ومنهم من قوته يف الذكر
والدعاء وتالوة القرآن ،ومنهم من قوته يف اإلحسان ،ومنهم من قوته يف الدعوة
والتعليم.
فسبحان املقيت الذي يقيت عباده بةل يشء(:
)[الزمر.]63 -62/
هو املقيت الذي أوصل إىل كل موجود قوته عىل مدى الدهور واألزمان ،وال ينقص ما
يف خزائنه مثقال ذرة(:
)[النحل.]96 /
فسبحان الغني الذي له ما يف الساموات وما يف األرض؛ وله خزائن الساموات
واألرض ،وله غيب الساموات واألرض ،وله جنود الساموات واألرض ،وله مرياث
45٩

الساموات واألرض(:
)[غافر.]65 /
هو سبحانه املقيت الذي خلق األقوات كلها بكنواعها ،وأجناسها ،وقبائلها ،وساق لةل
خملوق قوته الذي يصلحه ،خلق اإلنسان ،وخلق له قوته من الطعام والرشاب ،وخلق
له تواف ًقا بني الطعام وجسمه ،وخلق له أجهز ًة تكخذ الطعام وتستفيد منه ،وحتوله إىل
طاقة ،فام أعظم نعم اهلل عىل خلقه ،خاص ًة هذا اإلنسان الذي كرمه اهلل عىل سائر
املخلوقات! (
)[اإلرساء.]70 /
هو سبحانه املقيت الذي خلق أقوات انجامد ،والنبات ،واحليوان ،واإلنس ،وانجن،
واملالئةة(:
)[األنعام.]102 /
هو سبحانه املقيت الذي خلق اخللق ،وقسم األقوات بينهم ،وخلق قوتًا يناسب انجسد،
وجسدً ا يناسب القوت(:
)[النحل.]18 -17/
[لقامن.]١١ – ١٠ :

تقديرا ،وخلق األقوات نجميع
فسبحان اخلالق العليم الذي خلق كل يشء ،وقدره
ً
اخلال ئق ،أقوات يف السامء ،وأقوات يف األرض ،وأقوات للنبات ،وأقوات للحيوان،
وأقوات لإلنس ،وأقوات للجن ،وأقوات للمالئةة ،وأقوات يف الرب ،وأقوات يف
البحر ،وأقوات يف انجو ،وأقوات يف الدنيا ،وأقوات يف اآلخرة ،وأقوات لألجساد،
وأقوات للعقول ،وأقوات للقلوب:
[الزمر.]٦٣ – ٦٢ :

4٦٠

فسبحان خالق اخلالئق ،وخالق أقواهتا! يرزقها مجي ًعا من هذه األقوات يف كل حلظة،
)[ص.]54 /
وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة(:
هو سبحانه املقيت الذي تةفل بقو ت األجساد من الطعام والرشاب ،وتةفل بقوت
األرواح من العلم واإليامن ،وتةفل بقوت األجساد من األعامل الصاحلة.
فهذا قوت يمأل القلوب بالطمكنينة والسةينة(:
)[الرعد.]29 - 28/
وهذا قوت األجساد ،تصح به األبدان ،وتقوى عىل العمل(:

)[البقرة.]172 /
فسبحان واهب أقوات األبدان ،وهي األطعمة واألرشبة ،وواهب أقوات القلوب،
وهي اإليامن واملعرفة! (
)[األنعام.]102 /
فالقلوب قوهتا االتصال باهلل ،ومعرفة اهلل بكسامئه وصفاته وأفعاله ،وم عرفة آياته
وأحةامه ،والعمل برشعه ،واألنس بمناجاته(:

(
(

)[األنفال.]4 - 2/
)[األنبياء.]90 /

ﭧ)

[املائدة.]83 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن إشباع انجسد ال يغني الروح شيئًا ،وفقر الروح إىل قوت القلوب
من اإليامن والتوحيد والعمل الصالح أعظم من فقر األجساد إىل الطعام والرشاب
4٦١

(

)[العرص.]3 - 1/
َّ
تتغذ الروح بالتوحيد واإليامن واألعامل
فإشباع انجسد ال يغني الروح شيئًا إذا مل
الصاحلة(:
)[التوبة.]55 /
(
)[سبك.]37 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن أعظم األقوات هو معرفة عالم الغيوب ،واإليامن به ،والعمل
برشعه(:
)[حممد.]19 /
(
)[الطالق.]12 /
وإذا عرفتم ذلك آمنتم باهلل ،ووحدمتوه ،وعبدمتوه.
فسبحان املقيت الةريم الذي ساق إىل خلقه مجيع األرزاق ،وسمع النجوى من عباده
فكجاب ،وأرسل البالء ليحمي عبده من العذاب ،وكشف السوء بعد البالء(:
(

)[النمل.]62 /

)[البقرة.]157 - 155/
فالصرب جوهرة عظيمة ال يمةن أن يناهلا العبد إال بابتالء أو مصيبة ،فإذا صرب عىل ما
قدره اهلل  ؛ظهرت فيه هذه الصفة التي حيبها اهلل ،فاهلل حيب الصابرين ،واهلل  مع
)
الصابرين(:
[الروم.]60/
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هو سبحانه مالك األقوات ،وواهب األرزاق ،وحافظ األعامل(:
)[النساء.]85 /
فةل نصيحة تؤدي إىل طاعة اهلل فهي شفاعة حسنة ،وكل نصيحة تؤدي إىل معصية هلل
فهي شفاعة سيئة(:
)
[النساء.]114 /
فسبحان من هذا ملةه ،وهذا خلقه ،وهذه نعمه ،املقيت نجميع خملوقاته يف العامل
العلوي ،والعامل السفيل:

[آل عمران.]٢7 – ٢٦ :

واعلم رمحك اهلل؛ أن ربك الةريم هو املقيت احلق ،الذي يرزق عباده ،ويواليهم بنعمه،
ويتفضل عليهم بإحسانه ،ا حلةيم الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ،فاشةر املقيت
الذي أكرمك بنعمه ،وأعانك عىل طاعته ،وحبب إليك اإليامن ،وأعطاك األجر الةثري
عىل العمل القليل(:
)[إبراهيم.]7 /
وأحسن إىل نفسك بحسن الطاعة ملوالك املقيت ،وخالق الناس بخلق حسن ،وادعهم
إىل اهلل ،وأكرمهم بالقول والفعل؛ حيبك اهلل ،وحيبك الناس(:
ﮱ

)[فصلت.]36 - 34/
4٦٣

ني ِِف ت ََوا ِّد ِه ْم َوت ََر ُاُحِ ِه ْم
وعن النعامن بن بشري  ،قال :قال رسول اهلل َ «:مثَ ُل اْلُْ ْؤ ِمنِ َ
اْلس ِد؛ إِ َذا ْاش َتكَ ى ِمنْه ع ْضو تَدَ اعى لَه سائِر َْ ِ
ِ
الس َه ِر َو ُْ
اْل همى»
ُ ُ ٌ
اْل َسد بِ ه
َ ُ َ ُ
َو َت َعا ُطف ِه ْم َم َث ُل َْ َ
متفق عليه( ).
واحفظ سمعك وبرصك وقلبك من كل سوء(:
ﰀ)[اإلرساء.]36 /
وكام أعطاك املقيت سبحانه من كل طيب؛ فطيب نفسك له باإلكثار من ذكره ومحده
وشةره ،وأنواع عبادته ،وأمر باملعروف ،وان َه عن املنةر؛ تةن من املفلحني(:
(

)[احلج.]77 /

)[آل عمران.]104 /
واعلم رمحك اهلل؛ أن من آداب االنتفاع بقوت األبدان أال تككل إال احلالل الطيب؛
ليستجاب دعاؤك ،ويعظم أجرك ،وتسمي اهلل عند األكل والرشب ،وإذا جلست عىل
املائدة؛ اذكر املنعم من خالل تلك النعمة ،واذكر من خلق الطعام وساقه إليك ،وجعل
يف نفس ك الشهية له؛ لتستعني به عىل طاعة ربك ،وحتمده بعد الفراغ منه:
(
)[البقرة.]172 /
(
)[فاطر.]3 /
فاملؤمن ح ًّقا دأبه التفةر والتدبر فيام خلقه اهلل  ،فاملؤمن ح ًّقا يتجاوز ببرصه وبصريته
من امل خلوق إىل اخلالق ،ومن الصور إىل املصور ،ومن الدنيا إىل اآلخرة ،ومن انجهد عىل
األموال واألشياء إىل انجهد عىل اإليامن واألعامل الصاحلة:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6011ومسلم برقم ( )2586واللفظ له.
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[آل عمران.]١٩١ – ١٩٠ :

إن املؤمن إذا جلس عىل مائدة الطعام؛ انتقل بفةره من النعمة إىل املنعم ،ومن القوت إىل
املقيت ،ومن أنواع الطعام والرشاب إىل أنواع احلمد والثناء عىل ربه(:
)[إبراهيم.]7 /
فسبحان امللك الغني الةريم املقيت نجميع خمل وقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ويف
)[يونس.]3 /
الدنيا واآلخرة(:
 هو اْلقيت اْلق الكريم الذي جعل أقوات عباده خمتلفة:
فمنهم من جعل قوته األطعمة واألرشبة عىل اختالف أنواعها ،وهؤالء هم بنو آدم،
ومجيع احليوانات (
(

)[عبس.]32 - 24/

)[البقرة.]22 - 21/
ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح والتحميد ،وهؤالء هم املالئةة(:
)[األنبياء.]20 -19/
ومنهم من جعل قوته من هذا وذاك؛ وهؤالء هم املؤمنون أولو األلباب والعقول ،ويف
مقدمتهم األنبياء واملرسلون ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين:
(

[اجلمعة.]4 :

)[البقرة.]269 /
4٦5

علام فعلم الناس منه،
فإذا وهبك املقيت سبحانه طعا ًما فككرم الناس منه ،وإذا وهبك ً
وإذا أعطاك ً
ماال فكظهر نعمة اهلل عليك فيه ،وتصدق منه عىل الفقراء ،وأنفق منه يف
وجوه الرب واإلحسان؛ ِيز ْد مالك ،ويعظم أجرك ،وحيبك موالك(:
(
(

)[البقرة.]261 /

)[آل عمران.]79 /

)[القصص.]77 /
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه؛ أن من أنفق أوقاته يف طاعة اهلل؛ سخر له من
يقيض حوائجه ،ومن اشتغل بشهواته؛ وكله اهلل إىل ذاته(:

)[الطالق.]3 - 2/
ومن شغله احلصول عىل قوت األبدان عن حت صيل قوت القلوب ،والعمل بمقتضاه؛
خرس دنياه وآخرته(:

)[اإلرساء.]22 - 21/
فاجتهد غفر اهلل لنا ولك يف حتصيل أقواتك املادية التي تستغني هبا عمن سواك ،فاليد
العليا خري من اليد السفىل ،واهتم بالنفقة عىل نفسك وأهلك ،وقرابتك املحتاجني؛
حتى ال تضطر إىل سؤال غريك(:
)[انجمعة.]10 - 9/
4٦٦

وإياك أن تضيع من تقوت من أوالدك؛ فال تطعمهم ،وال تسقيهم ،وال تعرفهم برهبم،
إثام أن يضيع من يعول.
فةفى باملرء ً
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :قال رسول اهلل ُ «:ك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْسئُ ٌ
ول،
اعي ٌة ع ََل بي ِ
ِ
الر ُج ُل َرا ٍع َع ََل َأ ْهلِ ِه َو ُه َو َم ْسئ ٌ
َفا ِإل َم ُام َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ت
ُولَ ،واْلَ ْر َأ ُة َر َ َ َ ْ
ُولَ ،و ه
ز َْو ِج َها َو ِهي مسئُو َل ٌةَ ،وال َعبْ ُد را ٍع َع ََل م ِ
ال َسيِّ ِد ِه َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ُولَ ،أَلَ َف ُك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّل ُك ْم
َ
َ
َ َ ْ

َم ْسئُ ٌ
ول» متفق عليه( ).
وإذا كان اهلل  هو احلي القيوم املقيت وحده ال رشيك له؛ فاعبده وحده ال رشيك
)
له(:
[غافر.]65 /
) [الشورى.]12 /
(
(
)[فاطر.]2 /
فكخلص العبادة ملوالك الذي خلقك وأطعمك وسقاك وهداك(:
)[مريم.]65 /
(
)[هود.]123 /

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7138واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1829
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التعبد َّلل  باسمه اْلقيت
إن معرفة العبد باسم اهلل املقيت تورث له حمبة اهلل تعاىل ،والطمكنينة بذكره ،والثقة
بوعده ،ال سيام إذا اش تد به الةرب ،وضاقت عليه سبل الةسب؛ لعلمه بكن اهلل هو
املقيت ،وهو الغني احلميد الذي خلق األقوات ،وتةفل بإيصاهلا إىل خلقه(:
)[التغابن.]13 /
وحظ العبد من هذا االسم الةريم أن يقيت نفسه وأهله مما أباحه اهلل وأمر به من احلالل
الطيب ،وأن يةون وس ًطا؛ ال إرساف وال تقتري وال تبذير(:
)[الفرقان.]67 /
(
)[األعراف.]31 /
وأن يترضع إىل املقيت سبحانه أن يقيته اهلدى ،واإليامن واإلحسان ،واألخالق احلسنة،
واألعامل الصاحلة ،وغريها من أقوات القلوب التي هي أرشف من أقوات األبدان:

[الفاحتة.]7 – ٢ :

وهةذا يقيت كل حمتاج يقدر عىل إقاتته ونفعه من قريب أو بعيد ،مقد ًما األقرب
فاألقرب(:
)[آل عمران.]134 -133/
وت » أخرجه أمحد وأبو داود( ).
اْلر ِء إِ ْث ًَم َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن ي ُق ُ
وقال النبي «:كَفي بِ ْ
وقال َ «:ك َفى بِالْ ِ
َيبِ َس َع هم ْن َي ْملِ ُك ُقو َت ُه » أخرجه مسلم( ).
ـم ْرء إِ ْث ًَم َأ ْن َ ْ
َ
( ) صحيح /أخرجه أبو داود برقم ()1692وهذا لفظه ،وأمحد برقم (.)6842
( ) أخرجه مسلم برقم (.)996
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ومن عرف ربه باسمه املقيت تعلق به وحده ،وتوكل عليه وحده ،ومل يلتفت ألحد
رشعا يف طلب الرزق؛ لعلمه أن األقوات واألرزاق
سواه ،مع فعل األسباب املكمور هبا ً
كلها بيد الرزاق املقيت وحده ال رشيك له(:
)[فاطر.]3 /
ولةننا مكمورون بفعل األسباب ،فنفعل األس باب بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا؛
ألن مقاليد األمور كلها بيده(:
)
[الزمر.]63 -62/
وهةذا ترك األسباب املحرمة ،عىل العبد أن يبتعد عن األسباب املحرمة يف طلب
الرزق؛ من ربا ،وغش ،ورسقة ،واختالس ،ونحو ذلك ،وعدم اخلوف من املخلوق يف
قطع الرزق مهام كانت قوته(:
)[املنافقون.]7 /
واملؤمن ح ًّقا من جعل أكرب مهه السعي لنيل الرزق األعظم ،والفوز األكرب ،وهو دخول
انجنة ،ورضوان اهلل  ، وذلك باملسارعة إىل فعل اخلريات(:
)[الطالق.]11/
(
)
[التوبة.]72/
واعلم وفقك اهلل ملا يرضيه؛ أنه إذا كان قوتك الذي يشغلك هو الطعام والرشاب؛ فقد
شاهبت البهائم والةفار:
[حممد.] ١٢ :

فام أسفه هؤالء وما أخرسهم(:
)[األعراف.]179/
4٦٩

وإذا كان قوتك الذي يشغلك هو ذكر اهلل ،وعبادته بكنواع الطاعات ،والدعوة إليه،
وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه؛ فقد شاهبت املالئةة:
[األنبياء.]٢٠ – ١٩ :

وعليك باإلكثار من ذكر ربك الذي تةفل بقوتك ،وحفظك ،والعناية بك ،فإذا جلست
عىل مائدة الطعام؛ فاذكر املقيت الذي أوصله إليك(:
)[البقرة.]152 /
وامأل أوقاتك بذكره ومحده وتسبيحه(:
)[األحزاب.]43 - 41/
وإذا أكرمك اهلل باهلداية ،ومتةنت من أداء األعامل الصاحلة ،فاذكر املقيت الذي هداك
ورزقك وأعانك ،القادر الذي أقدرك عىل أداء الطاعات التي تقربك إىل ربك:
[املزمل.]٩ – 8 :

واعلم أن املقيت سبحانه قد تةفل لك بةل ما حتتاجه من األقوات؛ فال تسكل غريه،
)
فخزائن كل يشء عنده(:
[احلجر.]21 /
َّلل ِِف الر َخ ِ
وقال النبي «:اح َف ِ
َي َفظْ َ
اء؛ َي ْع ِر ْف َ
ك ِِف ِّ
ف إِ ََل ا ِ
ت
ظا َ
كَ ،ت َع هر ْ
الشده ةِ ،إِ َذا َسأَلْ َ
َّلل َ ْ
ْ
ه
ْت َف ِ
َف ِ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
وك
استَع ْن بِاَّللَِ ،وا ْع َل ْم َأ هن ْاْلُ هم َة َل ِو ْ
اسأَل اَّللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ ْ
ْ
ُض َ
َش ٍء؛ ََل ْ َينْ َف ُع َ
َش ٍء َقدْ َكتَ َب ُه اَّللُ لَ َ
َش ٍء؛ لَ ْن
كَ ،و َل ِو ْ
وك إِ هَل بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َي ُ ُّ
بِ َ ْ
ُض َ
َش ٍء َق ْد َكتَ َب ُه اَّللُ َع َل ْي َ
ك »أخرجه الرتمذي( ).
وك إِ هَل بِ َ ْ
َي ُ ُّ
)[القمر.]50 -49/
(
وتفقد رمحك اهلل أهلك وأوالدك ،تفقد طعامهم ورشاهبم ،وتفقد إيامهنم وأخالقهم،
إثام أن يضيع من يقوت(:
وتفقد أصحاهبم وأوقاهتم ،وال هتمل ذلك ،فةفى باملرء ً
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516
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)[التحريم.]6 /
واقنع وفقك اهلل ملا يرضيه من القوت باليسري الذي يعينك عىل طاعة اهلل وعبادته ،وال
يشغلك عن فعل ما حيبه ويرضاه.
اج َع ْل ِر ْز َق ِ
ُم هم ٍد ُقوتًا »أخرجه مسلم( ).
آل ُ َ
قال النبي «:ال هل ُه هم ْ
واعلم أن قوتك سوف يصلك من املقيت قط ًعا ،يف مةانه وزمانه ،ويف كميته ونوعيته،
فال ت َْوجل ،وال تضطرب؛ فاألرزاق مقسومة ،واألنفاس معدودة ،واآلجال مةتوبة،
)
واخلطوات معدودة(:
[القمر.]50 -49/
ِ
فاتق اهلل واطلب قوتك من وجوه احلالل ،وال تكخذه باحلرام.
ً
حرفة فيها نفع لك وللناس ،كالتجارة احلالل ،وال خترت لنفسك حرف ًة
واخرت لنفسك
تةسب منها فيها ترويع للناس وظلم هلم ،كالرسقة ،والغش ،واالختالس ،والربا،
)
والرشوة ونحو ذلك(:
[احلجر.]93 -92/
واعلم أن اهلل اختار لرسوله  قوتًا يعينه عىل طاعته ،وال يشغله عن ربه ،ودعوته
العظيمة ،وجهوده الواسعة ،وجهاده العظيم ،مع أن دنياه كانت خشنة قليلة ،ولو كان
غنيًّا لقالوا :هذا هدفه مما يقوم به(:
)[الةهف.]28 /
فليةن قدوتك يف حياتك من اختار اهلل له أعدل األقوات وأحسنها ،واختار له أحسن
األقوات وأمجلها(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
( ) أخرجه مسلم برقم (.)1055
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فاطلب الرزق الذي تنتفع به يف حياتك ،ودع عنك الةسب املستمر الذي يككل وقتك،
ويشغلك عن ربك(:
)[املنافقون.]9 /
ت َفإِن َ
ْت َفإِن َ
هك
تَ ،و َأ ْحبِ ْب َم ْن َأ ْح َب ْب َ
هك َم ِّي ٌ
ُم همدُ ِ ،ع ْش َما ِشئ َ
وقال جربيل للنبي َ «:يا ُ َ
َم َف ِ
ْت َفإِن َ
ف اْلُْ ْؤ ِم ِن قِيَ ُام ال هل ْي ِلَ ،و ِع ُّز ُه
َش ُ
ار ُق ُهَ ،وا ْع َم ْل َما ِشئ َ
ي بِ ِه ُث هم َق َالَ :يا ُ َ
هك َ ْ
َم ِز ٌّ
ُم همدُ َ َ
ْاستِ ْغنَاؤُ ُه َع ِن النها ِ
س»أخرجه احلاكم ( ).
فاللهم أعزنا بالذل لك ،وال تذلنا باحلاجة إىل غريك ،وأغننا بفضلك عمن سواك.
)
(
[البقرة.]201/
[آل عمران.]8 :

«ال هل ُهم َأصلِح ِِل دِينِي ا هل ِذي هو ِعصم ُة َأم ِري ،و َأصلِح ِِل د ْنياي ا هلتِي فِ َيها مع ِ
اِش،
َ َ
ُ َ َ
َ ْ ْ
ه ْ ْ
ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ِل َْ
ت
اج َع ِل ا َْْل ْو َ
َو َأ ْصل ْح ِِل آخ َر ِِت الهتي ف َيها َم َعاديَ ،و ْ
اْل َيا َة ِز َيا َد ًة ِِل ِِف ك ُِّل َخ ْ ٍْيَ ،و ْ
ِ
َش» أخرجه مسلم( ).
َر َ
اح ًة ِِل م ْن ك ُِّل َ ر
علام
اللهم يا مقيت اخلالئق كلها ،يا واسع الرمحة ،يا باسط اليدين بالعطايا ،أسكلك ً
ً
ً
ً
حالال طي ًبا.
متقبال ،ورز ًقا
وعمال
ناف ًعا،
يا عظيم العفو ،يا واسع املغفرة ،يا حسن التجاوز ،اغفر لنا وارمحنا برمحتك التي
وسعت كل يشء ،يا أرحم الرمحني(:
) [الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1صحيح /أخرجه احلاكم برقم (.)7921
أخرجه مسلم برقم (.)2720
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يف ضوء القرآن والسنة

إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب اخلاس

عشر

ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 - 82- 81اسم اهلل احلفيظ ..احلافظ - 88 .اسم اهلل الوهاب.
التعبد هلل عز وجل باسمه احلفيظ ..احلافظ.

التعبد هلل عز وجل باسمه الوهاب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الكايف.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلادي.

التعبد هلل عز وجل باسمه الكفيل.

التعبد هلل عز وجل باسمه الصادق.

التعبد هلل عز وجل باسمه الوكيل.

التعبد هلل عز وجل باسمه الوارث.

 - 83اسم اهلل الكايف.

 - 84اسم اهلل الكفيل.

 - 85اسم اهلل الوكيل.

 - 87- 86اسم اهلل الفتاح ..الفاتح.
التعبد هلل عز وجل باسمه الفتاح ..الفاتح.

 - 89اسم اهلل اهلادي.

 - 90اسم اهلل الصادق.
 - 91اسم اهلل الوارث.

يف ضوء القرآن والسنة
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اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احليفي  ..احلاف

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احليفي  ..احلاف

اهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،والنعوت
اجلميلة ،واملثل األعىل(:
)

[احلرش.]24 -22/
هو سبحانه احلفيظ احلافظ الذي حفظ مجيع ما خلقه ،وأحاط علمه بام أوجده ،وحفظ
عىل العباد أعامهلم وجزاءها ،وحفظ أولياءه من الوقوع يف املهالك(:
)[سبأ.]21/
وهو سبحانه احلي القيوم احلافظ جلميع املخلوقات من سامء وأرض وما فيهام ،وما
عليهام ،وما بينهام ،لتبقى إىل ما شاء اهلل ،فال تزول وال متيد ،وال يسقط منها يشء عىل
يشء(:
)

[البقرة.]255/
فسبحان القوي العزيز القادر الذي وسعت رمحته كل يشء ،وأحاطت قوته بكل
يشء(:
)[احلج.]65/
وسبحان القوي القادر الذي يمسك الساموات واألرض أن تزوال(:
)
[فاطر.]41/
وهو سبحانه احلفيظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف ،والتبديل ،ومن الزيادة
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)

والنقصان ،مع كثرة املحرفني واملبدلني(:
[احلجر.]9/
فسبحان احلفيظ احلافظ العظيم الذي حفظ كل يشء يف ملكه العظيم ،احلفيظ الذي
حيفظ عىل اخللق أقواهلم وأعامهلم ،ويعلم نياهتم  ،وما تكن صدورهم(:
)[هود.]57/
هو سبحانه احلفيظ العليم الذي أحىص كل يشء ،وال ينسى أي يشء؛ فكل أقوال
اإلنسان و أفعاله ،وعطاؤه ومنعه ،وخريه ورشه ،وطاعاته ومعاصيه؛ كل ذلك حمفوظ
عند احلفيظ سبحانه يف كتاب مرقوم ،يستحيل أن ينقص منه يشء(:
)[طه.]52/
وهو سبحانه احلافظ الذي حيفظ أعامل املؤمن ويكافئه عليها يف الدنيا واآلخرة ،وحيفظ
أعامل الكافر ،وجيازيه عليها يف الدنيا واآلخرة(:
)[القارعة.]11 -6/
فسبحان احلفيظ الذي تكفل بحفظ كل يشء ،حفظ الساموات واألرض أن تزوال،
وحفظ السامء أن تقع عىل األرض ،وحفظ كل إنسان من الباليا ،وحفظ كل خملوق من
رش ما خلق ،وحفظ القرآن من الزياد ة والنقصان ،والتحريف والتبديل ،وحفظ الدين
من البدع والضياع:
[غافر.]65 :

هو سبحانه العليم بكل يشء ،احلفيظ لكل يشء ،املحيط بكل يشء ،الذي أحىص كل
يشء من األقوال واألعامل ،واحلركات والسكنات ،وأحىص الطاعات واملعايص،
وأحىص الذرات واألنفاس ،وأحىص الكلامت واألحرف ،وأحىص األشكال
واألرقام(:
)
[األنعام.]59/
فسبحان ربنا احلفيظ العليم بدقائق األمور ،اخلبري بأرسار املقادير ،البصري بالظواهر،
اخلبري بالبواطن(:
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)[الطالق.]12/
واعلم أن العبد إذا علم أن ربه عليم بكل يشء ،سميع لكل يشء ،بصري بكل يشء،
حميط بكل يشء ،وأيقن أن اهلل حييص مجيع أقواله وأعامله ،وحيفظ مجيع حركاته وأنفاسه؛
عبد ربه كأنه يراه ،وب ادر إىل طاعته ،واجتنب معصيته ،وسارع إىل مرضاته ،وابتعد عام
يسخطه(:
)[حممد.]19/
ونعم اهلل  عىل العباد ال تعد وال حتىص(:
)[إبراهيم.]34/
والبرش عاجزون عن إحصاء منافع وبركات نعمة واحدة من نعم اهلل عليهم ،كنعمة
السمع أوالبرص وغريمه ا ،وعاجزون عن شكرها من باب أوىل ،فكيف بإحصاء نعم اهلل
عىل العباد؟ وكيف هلم القيام بشكرها؟ (
)[النحل.]18 - 17/
فسبحان ربنا الكريم بكل نعمة ،العليم املحيط بكل ذرة يف ملكه العظيم ،املحيط الذي
)
علام ،وأحىص كل يشء عد ادا(:
أحاط بكل يشء ا
[النبأ.]29/
هو احلافظ احلق الذي حفظ مجيع أقوال العباد وأعامهلم ،ظاهرها وباطنها ،رسها
وجهرها ،وعلم بمقاديرها ومقادير أجزائها ،وأوقاهتا ،وحفظ ذلك وكتبه يف اللوح
)
املحفوظ(:
[القمر.]53 -52/
ول لحفيظ جل جالله حفظة من املالئكة حيفظون العباد ،ويكتبون أعامهلم(:
)[االنفطار.]12 -10/
وللرب جل جالله حفظة من املالئكة حيفظون املخلوق مما ال يريد احلفيظ احلق كونه
وهو من أمره:

[الرعد.]١١ – ١٠ :
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فسبحان احلافظ جلميع ما يف ملكه ،الذي حيفظ خلقه ،ويكلؤهم وحيرسهم مما يرضهم،
وحيفظهم مما ال يرضاه منهم(:
)[األنبياء.]42/
 واعلم أن حفظ اهلل لعباده نوعان:
األول :حفظ عام جلميع اخللق ،يشرتك فيه املؤمن والكافر ،وسائر اجلامد والنبات
واحليوان ،وهو حفظ الذوات والنفوس التي خلقها اهلل ،بتيسري الطعام والرشاب
واهلواء والقوت هلم ،وهدايتهم إىل ما يصلحهم من رضورات احلياة ،ودفع املكاره
)[سبأ.]21/
واملضار عنهم ،كام قال سبحانه( :
الثاين :حفظ خاص ألوليائه املؤمنني به ،وذلك بحفظ إيامهنم وتوحيدهم من الشبه
ِ
املض ّلة ،والفتن املهلكة ،والشهوات املفسدة.
وحفظ جوارحهم وألسنتهم من الكبائر والفواحش واملحرمات ،وحفظهم من أعدائهم
من شياطني اإلنس واجلن ،والنفس األمارة بالسوء(:
)[فصلت.]32 -30/

وقال (:

)[البقرة.]39 - 38/
واعلم أنه من حفظ اهلل بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه؛ حفظه اهلل يف الدنيا واآلخرة،
فاحفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،احفظ اهلل جتده أمامك ،تعرف إىل اهلل يف
الرخاء؛ يعرفك يف الشدة ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل،وتوكل عىل
)[يوسف.]64/
ربك وحده ال رشيك له(:
ومن حفظ حدود اهلل ،وأدى حقوقه؛ فهو املؤمن الذي خيش ربه بالغيب فأطاعه،
فريض عنه وأدخله اجلنة(:

)[ق.]35 -31/
واعلم أن أعظم حفظ َم َّن اهلل به عليك حفظ قلبك ،وحراسة اإليامن والدين عن الكفر
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والرشك ،والفتن والنفاق ،واألهواء والبدع(:
)[البقرة.]243/
)[النحل.]53/
(
فسبحان امللك العظيم احلفيظ احلافظ ،الذي خلق هذا امللك العظيم ،وتكفل بحفظه،
وأنزل القرآن العظيم ،وتكفل بحفظه ،وهدى من حيب لإليامن ،وتكفل
بحفظه(:
)
[األنعام.]103 - 102/
وقد ورد اسم اهلل احلفيظ يف القرآن ثالث مرات منها قوله سبحانه( :
)[هود.]57/
وورد اسم اهلل احلافظ يف القرآن مرتني ،منها قوله سبحانه( :
)[احلجر.]9/
)[يوسف.]64/
وقوله سبحانه( :
واهلل سبحانه هو احلفيظ احلافظ لكل يشء ،الذي حيفظ الساموات واألرض وما فيهام أن
تزوال ،الذي حيفظ عبده من كل يشء يرضه ،ويقيه مصارع السوء ،وحيفظ عىل مجيع
)[سبأ.]21/
الناس مجيع أعامهلم(:
ٍ
ومعاص ،
هو سبحانه احلفيظ الذي حفظ مجيع أعامل العباد من خري ورش ،وطاعات
احلافظ لعباده من كل ما يكرهون يف أمور دينهم ودنياهم(:
)[هود.]57/
هو سبحانه احلفيظ احلافظ للموجودات الظاهرة والباطنة التي يطول أمد بقائها؛
كالعرش والكريس ،والساموات واألرض ،واملالئكة ،وهو احلفيظ للموجودات التي ال
يطول أمد بقائها؛ كالبرش واحليوانات ،واجلامدات والنباتات ،وغريها(:
)[البقرة.]255/
وقال سبحانه(:
)[فاطر.]41/
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فسبحان احلفيظ الذي شمل حفظه وشملت قدرته كل ذرة وجمرة يف ملكوت الساموات
واألرض ،ويف عامل الغيب والشهادة ،ويف الدنيا واآلخرة(:
)[هود.]57/
والصفة املشتقة من اسم اهلل احلفيظ واحلافظ هي احلفظ ،وهي صفة ذات ،وصفة
فعل ،هلل .
فتكون صفة ذات؛ ألن اهلل حيفظ بعلمه مجيع املعلوم ات ،ويف مقابلها النسيان.
وتكون صفة فعل؛ ألنه جل جالله حيفظ مجيع املوجودات ،وضد هذا احلفظ اإلمهال.
هو سبحانه احلفيظ العليم بكل يشء ،احلافظ لكل يشء ،احلفيظ الذي تكفل بحفظ
كتابه العظيم من الزيادة والنقصان ،ومن التحريف والتغيري والتبديل عىل مر العصور
)[احلجر.]9/
واألزمان ،كام قال سبحانه( :
وقال (:
)[فصلت.]42 - 41/
فسبحان احلفيظ العليم الذي ال يعزب عنه يشء ،وال خيفى عليه يشء(:
)[آل عمران.]6 -5/
وسبحان ربنا احلفي ظ احلافظ لكل األجرام العلوية والسفلية ،الكبرية والصغرية ،احلافظ
ألعامل العباد كلها ،الظاهرة والباطنة ،احلسنة والسيئة(:
)[االنفطار12 -10/
)[سبأ.]21/
وقال سبحانه(:
هو سبحانه احلفيظ الذي يصون أولياءه يف حال املحنة عن الشكوى ،ويف حال النعمة
[التوبة.]١١7 :
عن البطر والبغي:
 ومن أعظم املحفوظات التي حفظها احلفيظ:
)[احلجر.]9/
حفظ كتابه العظيم(:
ﯴ)[البقرة.]125/
وحفظ بيته العتيق(:
(
48٠

)

[الفيل.]5 -1/
وحفظ دينه من الضياع واإلمهال(:
وحفظ األجرام العلوية والسفلية بقدرته(:

)[التوبة.]33/
)[فاطر.]41/

وحفظ مجيع أقوال العباد وأفعاهلم(:
)[القمر.]53 - 52/
هو سبحانه احلفيظ احلافظ للحافظني واملحفوظني ،احلافظ ألعامهلم من خري
)[يس.]12/
ورش(:
نوحا ومن آمن
هو سبحانه احلفيظ احلافظ الذي حفظ أنبياءه ورسله وأولياءه ،حفظ ا
معه من الغرق ،وحفظ موسى من فرعون وجنوده ،وحفظ إبراهيم من النار،
وحفظ يونس يف بطن احلوت ،وحف ظ حممدا ا  من كفار قريش يف بيته عند اهلجرة،
ويف الغار ،ويف طريق اهلجرة ،وحفظه ومن آمن معه يف جهاده وغزواته(:
)[املائدة.]67/
هو سبحانه احلفيظ لكل يشء ،احلافظ للمتضادات واملتقابالت ،حفظ للامء السيالن،
و حفظ للنار اإلحراق ،وحفظ للشمس اإلنارة ،وحفظ لألحجار التامسك ،وحفظ
لألذن السمع ،وحفظ للعني اإلبصار ،وحفظ للسان الكالم ،وحفظ لليد البطش،
)[هود.]57/
وحفظ للرجل امليش(:
هو سبحانه احلفيظ الذي حفظك مما يرضك ،وحفظ لك الطعام الذي تأكله ،وحفظ لك
اهلواء الذي تتنفسه ،وحفظ لك املاء الذي ترشبه ،وحفظ لك املال الذي تعيش منه(:
)[هود.]57/
هو سبحانه احلفيظ احلافظ الذي حيفظ النباتات يف األرض ،وحيفظ الطري يف جو السامء،
وحيفظ األسامك يف البحار ،وحيفظ ويعلم كل ما يف الكون من املخلوقات
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واملعلومات(:
)[احلج.]70/
هو سبحانه احلفيظ الذي يمسك الطري يف جو السامء(:
)[امللك.]19/
فسبحان ربنا العظيم الذي حفظ الساموات واألرض ،وحفظ مجيع اجلامدات والنباتات
واحليوانات ،وحفظ مجيع املالئكة واجلن وا إلنس ،وحفظ مجيع الذرات واملجرات،
وحفظ مجيع احلركات والسكنات والرسعات ،وحفظ النجوم واألجرام ،وحفظ
األلوان والطعوم ،واألشكال واألرقام ،واألنفاس(:
)[البقرة.]255/
و اعلم رمحنا اهلل وإياك أن احلفيظ جل جالله خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وهداه إىل
الرصاط املستقيم ،وفطره عىل التوحيد ،ومن فضله ورمحته أن خلق مالئك اة حفظة حتفظ
اإلنسان من الباليا واآلفات واملضار يف كل أحواله(:
)[األنعام.]61/
[االنفطار.]١2 – ١٠ :

وأنت غفر اهلل لك عبد اهلل ،وعبد الكريم ،وعبد احلفيظ ،الذي يتقلب يف نعمه الظاهرة
والباطنة ،ويف كري ِم كالءته ومنيع حفظه ،ويف حراسته لك يف دينك واستقامتك ،ويف
نفسك وروحك ،و يف سمعك وبرصك ،ويف فكرك وعقلك ،ويف قلبك وجسدك ،ويف
مجيع حواسك وجوارحك الظاهرة والباطنة ،ويف مجيع ما حتب من األموال واألوالد.
فاشكره ،وأحسن عبادته؛ فإن نعمه عليك ال تعد وال حتىص(:
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)[لقامن.]24 - 20/
فام أعظم نعم اهلل عىل العباد! وما أقل شكرهم هلل عليها! (

)[إبراهيم.]34 - 32/
وال حتسبن احلفظ كل احلفظ من الباليا واألمراض الظاهرة ،فذلك فضل عظيم من
ربك ،ولكن احلفظ األكرب :حفظ القلب واإليامن من الكفر والرشك ،والنفاق والرياء،
والبدع والشك والشبه ،واألهواء والفتن(:
)[النور.]21/
)[النحل.]53/
(
فامحد ربك العظيم عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وأحسن عبادته بام جاء به رسوله
 ، وأخلص العمل كله هلل؛ فهو أهل أن يعبد ،وأهل أن حيمد(:
)[مريم.]65/
(
ﮩ)[الزمر.]3 - 2/
(
)[الزمر.]13 -11/
هو سبحانه امللك احلق الذي رشح صدرك لإلسالم ،وحفظ يف قلبك اإليامن ،وأعانك
عىل طاعته ،وحبب إليك ما حيبه ويرضاه ،وحباك بام منعه سواك من أهل الكفر
والنفاق ،وأسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة(:
)

[البقرة.]22 - 21/
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واعلم أن احلفيظ الذي حيفظك حافظ ألقوالك وأفعالك ،وسوف جيازيك هبا يوم
القيامة(:
)[الزلزلة]8 -6/؛
فلهذا وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه استقم كام أمرت ،واعبد ربك ،واصطرب لعبادته ،وداوم
عىل ذكره وشكره وح سن عبادته ،واصرب عىل بالئه ،واحفظ حقوقه وحدوده ،واجتنب
حمارمه وما يسخطه؛ فبذلك تستدر نعمه ،وتستصحب حفظه ،وتنال ثوابه ،وتسلم من
عقابه(:
)[إبراهيم.]7/
ومن أعظم ما جيب عىل املسلم حفظه هو الدين ،ومن أعظم ما جيب عليه حفظه من
حقوق اهلل  هو توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعبادته وحده ال رشيك له(:
)[الرعد.]36/
ومن أعظم ما أمر اهلل بحفظه من الواجبات :الصالة ،فمن حافظ عليها؛ حفظه اهلل من
عقابه ،وأدخله جنته(:
)[البقرة.]238/
ومما أمر اهلل بحفظ ه :السمع والبرص والفؤاد ،فتعبد هلل بذلك ،واستعمل ذلك كله يف
طاعته(:
ﰀ)[اإلرساء.]36/
(
)[النحل.]78/
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التعبد هلل  باسمه احلفيظ ..احلافظ

اعلم رمحك اهلل أن العبد كلام كان لدين اهلل أحفظ؛ كان حفظ اهلل له يف الدنيا واآلخرة
أكمل وأتم وأدوم(:
)[فصلت.]32 -30/
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،أنه ركب خلف رسول اهلل  يو اما ،فقال له رسول اهلل
ك ،اح َف ِ
ت:اح َف ِ
« :يا ُغالم ،إِين مع يلم َك كَلَِم ٍ
ظ اهللَ َ ِ
اه َ
ت
ظا َ
كَ ،وإِ َذا َسأَلْ َ
َتدْ ُه ُ ََت َ
َي َفظْ َ ْ
هلل َ ْ
ْ
َ
ُ ي ُ َ ُ
َ
ِ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
فاَ ْسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
استَع ْن بِاهللَِ ،وا ْع َل ْم َأ َّن ْاألُ َّم َة َل ِو ْ
ْت َف ْ
وكََ ،لْ
ُض َ
َي ْن َف ُع َ
ُض َ
َش ٍء َقدْ َك َت َب ُه اهللَُّ لَ َ
َش ٍء َق ْد
كَ ،و َل ِو ْ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َي ُ ُّ
وك إِال بِ َ ْ
وك إِال بِ َ ْ
وكََ ،ل ْ َي ُ ُّ
ِ
َكتَبه اهللَُّ ع َلي َ ِ ِ
الص ُح ُ
ف» أخرجه أمحد والرتمذي(.)1
كُ ،رف َعت ْاألَ ْقال ُمَ ،و َج َّفت ُّ
َُ
َ ْ
فاحفظ رمحك اهلل سمعك ،فال تسمع به إال ما يريض اهلل سبحانه ،واحفظ برصك ،فال
تنظر به إال إىل ما يرضيه ،واحفظ قلبك أن يتعلق بغري اهلل ،واحفظ عقلك أن تستعمله
فيام يغضب اهلل  ،وفيام يلهيك عن دينه ،واحفظ مجيع جوارحك ،فال تتحرك إال بام حيبه
اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة ،واحفظ أوقاتك باستعامهلا فيام
أمرك اهلل به(:
)[األنعام.]163 -161/
وهبذا يرىض اهلل عنك ،ويذكرك فيمن عنده ،ويتقرب إليك أكثر كلام تقربت
منه(:
)[التوبة.]100/
وعن أيب هرير ة  ،قال :قال رسول اهلل َ « :ي ُق ُ
ول ا ُ
هلل َ :أنَا ِعن َْد َظ ين َع ْب ِدي ِبَ ،و َأنَا
ل؛ َذكَر ُت ُه ِِف م َ ٍ
م َع ُه إِ َذا َذكَر ِينَ ،فإِ ْن َذكَر ِين ِِف َن ْف ِس ِه؛ َذكَرت ُُه ِِف َن ْف ِسَ ،و إِ ْن َذكَر ِين ِِف م َ ٍ
ل َخ ْ ٍْي
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
()1صحيح/أخرجه أخرجه أمحد برقم ( )2669وهذا لفظه ،و الرتمذي برقم (.)2516
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ت إِلَ ْي ِه َبا ًعا،
ت إِلَ ْي ِه ذِ َرا ًعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ َّل ذِ َرا ًعا؛ َت َق َّر ْب ُ
ِمن ُْه ْمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ َّل بِ ِش ْ ٍب؛ َت َق َّر ْب ُ
َوإِ ْن َأت ِ
َاين َي ْم َِش؛ َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َولَ ًة» متفق عليه(.)1
وإذا علمت أن اهلل جل جالله هو احلفيظ احلافظ جلميع ما يف ملكه؛ فاحفظ اهلل
حيفظك ،واحفظ ا هلل جتده جتاهك ،وافعل األسباب املرشوعة حلفظ النفس والصحة،
واألهل واملال ،وتوكل عىل احلفيظ وحده يف حفظها(:
)[التغابن.]13/
 واعلم أن ما عند اهلل لن يناله العبد إال إذا اتبع منهج ربه ِف احلفظ:
فحفظ ال قلوب بالتوحيد واإليامن والتقوى ،ولزوم بيئة اإليامن.
وحفظ اجلوارح بطاعة اهلل ،واجتناب معصيته.
وحفظ اللسان بالذكر ،واحلمد ،والدعاء ،والدعوة ،واالستغفار ،وتعليم رشع اهلل،
والكف عن سيئ األقوال.
وحفظ العني بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات الرشعية ،والبكاء من خشية
اهلل ،والغض عن حمارم اهلل.
وحفظ األذن بسامع القرآن ،واملواعظ ،والعلم النافع ،واجتناب سامع اللغو ،والغيبة،
والنميمة ،وسيئ األخالق ،وسيئ الكالم.
وحفظ املال بتأدية الزكاة ،واجتناب الكسب احلرام.
وحفظ الوقت باستعامله فيام يريض اهلل ،ال فيام يسخطه.

[هود.]١١3 – ١١2 :

ومن حفظ ذلك نال أجر ذلك(:

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7405واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم (.)2675
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)

[النساء.]70 - 66/
وسل احلفيظ احل افظ لكل يشء أن حيفظ لك دينك ،وتوحيدك ،وإيامنك ،وأعاملك،
وأخالقك ،وأن حيفظ قلبك من الرشك والرياء والشبهات ،وأن حيفظ جوارحك من
املعايص واآلثام ،وأن حيفظ أموالك من الشبهات ،وأن حيفظ دنياك ،وجيعلها عوناا لك
)[يوسف.]64/
عىل طاعته(:
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن من عرف ربه باسمه احلفيظ واحلافظ أحبه وكربه،
ومحده وشكره ،وتوكل عليه ،وفوض مجيع األمور إليه ،وتقرب إليه بأنواع الطاعات
وشكرا له عل إنعامه وإحسانه ،وحفظه وعنايته ،وراقب اهلل  يف
والقربات؛ تعبدا ا له،
ا
كل حال ،واستحيا من معصيته ،وبادر إىل طاعته ،وابتعد عن كل ما يسخطه؛ لعلمه بأن
ربه عليم بكل يشء ،حفيظ لكل يشء:
[حممد.]١9 :

ومعرفة العبد لربه باسمه احلفيظ تثمر له تعظيم ربه وإجالله وعبادته وحده ال رشيك
[املائدة.]98 :
له:
ويثمر له كذلك األخذ باألسباب التي حتفظ العبد ،وأعظمها توحيده سبحانه ،وعبادته
وحده ال رشيك له ،وفعل ما حيبه ويرضاه ،واجتناب ما يسخطه ويكرهه:

وقال (:

[احلج.]4١ – 4٠ :

)[يونس.]64 - 62/
ومن عرف ربه باسمه احلفيظ واحلافظ؛ أثمر له ذلك حفظ حدود اهلل ،وحفظ ما وجب
عليه من حقوق ،فمن حفظ أوامر اهلل باالمتثال ،ونواهيه باالجتناب ،وحدوده بعدم
تعدهيا ،وعدم قرهبا؛ حفظه اهلل  يف نفسه ودينه ،ويف ماله وأهله وولده ،وحفظه من
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أنواع الفتن ،وفنون األهواء والبدع ،وسائر املحرمات ،وحفظه من فتن الشهوات
والشبهات ،وحفظ قلبه من الشك ،والنفاق ،والعجب ،والرياء:
[األنعام.]١53 :

وإذا علمنا أن اهلل هو احلفيظ؛ فنسأل اهلل  أن حيفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وسبيل نجاتنا ،وفوزنا يف الدنيا واآلخرة.
ومن أعظم أسباب احلفظ للعبد :اإليامن باهلل ،والعمل برشعه ،وإبالغ دينه(:
(

)[املائدة.]67/

)[احلج.]77/
ومن أسباب احلفظ للعبد قراءة آية الكريس كل ليلة؛ فهي حتفظ العبد من السوء
والشيطان.
وإذا علمت أن اهلل هو احلفيظ الذي حفظ خلقه ،وحفظ أعامهلم ،وحفظ كل ما يكون يف
ملكه العظيم ،وحفظ أولياءه من الوقوع يف الذنوب واهللكات ،وأنه قد أحاط بكل يشء
علام؛ توكلت عليه ،وأنبت إليه ،وأفردته بالعبادة وحده ال رشيك له(:
ا
)
[األنعام.]102/
وحظك من هذا االسم الكريم أن حتفظ حدود اهلل وحقوقه ،وأوامره ونواهيه ،بفعل ما
أمرك اهلل به ،واجتناب ما هناك اهلل عنه(:
)[احلرش.]7/
)[األحزاب.]71/
(
وقد مدح اهلل  املؤمنني الذين اشرتاهم فقال( :
)[التوبة.]112/
ومن أعظم ما جيب حفظه :توحيد اهلل ،واملحافظة عىل الصلوات املفروضة ،واملحافظة
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عىل الفروج من الوقوع يف احلرام.
وقد أثنى اهلل  عىل من حافظ عىل ذلك فقال( :
)[املؤمنون.]7 -5/
وقال (:
ﰃ)[النور.]31 -30/
واعلم رمحك اهلل أن احلفاظة تكون عىل قدر االستقامة ،فاستقم كام أمرك اهلل،
واالستقامة حتصل للعبد بفعل األوامر ،واجتناب النواهي ،والصرب عىل كل يشء أمر
اهلل به؛ ابتغاء مرضاة اهلل(:
)[آل عمران.]200/
واع لم رمحك اهلل أن من كان احلفيظ معه فلن يرضه أحد ،ومن ختىل اهلل عنه؛ استلمه
)
عدوه ،وخذله من جهته(:
[الشعراء.]213/
)[اإلرساء.]22/
(
[آل عمران.]١6٠ :

فتوكل عىل احلفيظ القادر عىل كل يشء يف مجيع أمورك(:

)

[الشعراء.]220 -217/
وأظهر الطاعة ملوالك العزيز يعزك ،وينرصك ،ويرضيك ،ويسعدك(:
)[آل عمران.]123/
وإياك أن تعتدَّ بقوتك ،ومالك ،وعلمك ،وذكائك؛ فيتخىل اهلل ع نك ،وخيذلك من
ا
رمحة بك؛ لتتوب وترجع إليه ،فإن فعلت ذلك فتب إىل ربك التواب
جهته
الرحيم(:
489

)[التوبة.]26 -25/
فكن رمحك اهلل لربك كام يريد؛ يكن لك كام تريد ،وسلم لربك فيام يريد ِ
يكفك ما تريد،
فإن عصيته فيام يريد تعبت فيام تريد ،ثم ال يكون لك إال ما يريد؛ رمح اة بك لتعود إليه:

[لقامن.]24 – 22 :

(

)[البقرة.]216/
هلذا جيب عىل املسلم أن يراقب قلبه كام يراقب بدنه ،فكام يسارع لعالج أي عضو
مريض فيه إذا أصيب؛ فعليه كذلك أن يتعاهد قلبه ،ليتعاىف من أمراض الشهوات
والشبهات واملعايص ،ولئال يرى فيه ربه شي ائا يكرهه وال يرضيه(:
)[الرعد.]20 -19/
والقلب حمل نظر الرب جل جالله ،والبدن حمل نظر اخللق ،فال يليق بالعاقل أن يطهر
حمل نظر اخللق من األوساخ ،وال يطهر حمل نظر الرب من الشك والرشك
واملعايص(:
)[احلديد.]17 - 16/
وقال النبي «:إِ َّن اهللَ َال َينْظُ ُر إِ ََل ُص َو ِرك ُْم َو َال إِ ََل َأ ْم َوالِك ُْمَ ،ولَكِ ْن َينْظُ ُر إِ ََل ُق ُلوبِك ُْم
َو َأ ْع ََملِك ُْم» أخرجه مسلم(.)1
اللهم اكشف عن قلوبنا احلجاب؛ حتى نشهد يف أنفسنا أنه ال إله إال أنت ،وال رب
سواك ،ونراك بأسامئك احلسنى ،وصفاتك العىل ،ختلق وترزق ،وتغفر وترحم ،وتعطي

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2564
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ومتنع ،وتعز وتذل ،وحتيي ومتيت(:
)[آل عمران.]53/
اللهم ارزقنا نور املراقبة ،حتى نعبدك كأنا نرا ك ،ويرس لنا حسن معرفتك حتى نحمدك
ونخشاك ،وبرصنا بأعاملنا حتى ال نفعل إال ما فيه رضاك(:
ﰀ)[الزمر.]9/
فسارع إىل كل ما حيبه اهلل ويرضاه(:

)[األنبياء.]90/
واعلم رمحك اهلل أن من حفظه اهلل يف أمور دينه ودنياه؛ فإنه ال يضيع أبدا ا ولو اجتمعت
) [يوسف.]64/
املخلوقات كلها عىل إضاعته(:
(
)[فاطر.]2/
فاستودع احلفيظ جل جالله نفسك وأمانتك ،وأقوالك وأعاملك ،ومجيع ما متلك،
وخواتيم أعاملك ،فام استودع احلفيظ شيئاا قط إال حفظه(:
)[التوبة.]111/
وأكمل لربك ما حيب يكمل لك يوم القيامة ما حتب ،واجتنب ما يكره؛ حيفظك مما
تكره ،وهذا ما حيب ريب وربك(:
)[البقرة.]43 - 40/
أعاننا اهلل وإياك ومجيع املسلمني واملسلامت عىل ذكره وشكره وحسن عبادته ،وحفظ
أمانته ،وأداء ودائعه ،وما استودعنا من رشائعه(:
)
[النساء.]58/
49١

) [األعراف.]23/
(
)[آل عمران.]8/
(
«ال َّل ُه َّم َأ ُعو ُذ بِ ِر َض َ
ك ِمن َ
كَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن ُع ُقو َبتِ َ
كَ ،وبِ ُم َعا َفاتِ َ
اك ِم ْن َس َخطِ َ
ْك َال ُأ ْح ِِص
ت َع ََل َن ْف ِس َ
َاء َع َليْ َ
ك » أخرجه مسلم(.)1
ْت ك َََم َأ ْثنَيْ َ
كَ ،أن َ
َثن ً
اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الرشك والنفاق ،واحفظ ألسنتنا من الكذب ،واحفظ
أعيننا من اخليانة ،واحفظ أعاملنا من الرياء ،واحفظ أوقاتنا من اإلضاعة ،واحفظ
جوارحنا من املعايص ،برمحتك يا أرحم الرمحني.
(
)[الصافات.]182 -180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)486
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الكايف

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الكايف

 اعلم رمحك اهلل أن أسامء اهلل احلسنى من حيث مع انيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته :مثل :اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد ،احلق،
احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،وأمثاهلا من األسامء احلسنى ،ومجيع أسامء
اهلل  دالة عىل الذات ،ولكل اسم معنًى خاص ،كاخلالق ،والرازق(:
)
[األعراف.]180/
الثاين :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة :مثل :امللك ،املليك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن،
القهار ،القادر ،القوي ،املقدم ،واملؤخر ،وأمثاهلا من أسامء اهلل احلسنى.
الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد :مثل :اخلالق ،البارئ ،املصور،
الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب ،املقيت ،الكايف ،الكفيل ،وأمثاهلا.
الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة :مثل :السميع ،البصري ،العليم ،اخلبري،
الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط ،وأمثاهلا.
اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة :مثل :الرب ،الرمحن ،الرحيم،
الرؤوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود ،الويل ،النصري ،القريب ،املجيب ،العفو،
الغفور ،الغفار ،التواب ،وأمثاهلا.
السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان :مثل :اهلادي ،املبني ،الوكيل ،وأمثاهلا.
واهلل سبحانه له مجيع األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل
)[طه.]8/
األعىل(:
هو سبحانه الكايف احلق ،القائم باخللق كله ،القائم باألمر كله ،القائم بالرزق كله ،القائم
باحلفظ كله:
[الزمر.]٣٧ – ٣٦ :
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(

)[الذاريات.]58- 56/

(

)[األعراف.]54/
وهو سبحانه الكايف عباده كل ما حيتاجون إليه ،فهو وحده خالقهم ،وحافظهم،
ورازقهم ،الذي يدبر أمورهم ،وييرس مصاحلهم:

[يونس.]٣٢ – ٣١ :

هو الكايف جل جالله الذي يكفي عباد ه املهم ،ويدفع عنهم امللم ،الذي له خزائن
الساموات واألرض(:
)[النساء.]133-132/
وهو سبحانه الكايف احلافظ عباده املؤمنني من كل مكروه ،الذي يدافع عنهم ،وهيلك
أعداءهم:
[احلج.]4١ – 4٠ :

)

وقال (:
[احلج.]38/
وهو سبحانه الكايف الذي يقي عباده املؤمنني من كل ما يرضهم يف الدنيا
واآلخرة(:
)
[األحزاب.]43-41/

فوقاهم اهلل يف الدنيا بإيامهنم وأعامهلم الصاحلة كل رش  ،ووقاهم يف اآلخرة بإيامهنم
وتقواهم النار ،وأدخلهم اجلنة ،ووقاهم سخطه وعذابه باإليامن والعمل الصالح،
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ووقاهم برمحته يف األمر بكوهنم يف قبضة اليمني أن يكونوا يف القبضة األخرى ،ووقاهم
بإيامهنم رش يوم القيامة:

[اإلنسان.]١٢ – ٧ :

أما الكفار فليس هلم من اهلل وعذابه من ٍ
واق ؛ ألهنم مل يتقوا اهلل ليقيهم
العذاب(:
)[غافر.]22- 21/
 وكفاية اهلل  لعباده نوعان:
األوىل :كفاية عامة جلميع املخلوقات :من اجلن واإلنس ،وسائر احليوان.
فهو سبحانه الكايف هلم يف كل ما حيتاجونه ،فهو الذي قام بخلقهم ،وإمدادهم،
وحفظهم ،وهدايتهم ملا خلقوا من أجله ،وهيأ هلم ما يغنيهم ويكفيهم(:
)[هود.]6/
الثانية :كفاية خاصة لعباده املؤمنني :فهو سبحانه كايف عباده املؤمنني به ،املتوكلني عليه،
العاملني بطاعته ،فمن توكل عىل ربه حق التوكل؛ كفاه ربه أمور دينه ودنياه ،وسدده يف
أقواله وأعامله ،وكفاه مهه ،وكشف غمه ،ومجع له رزقه(:
)[الطالق.]3- 2/
فسبحان كايف اخلالئق كلها ،الكايف كفاي ًة خاص ًة ملن آمن به ،وتوكل عليه ،القوي الذي
ينرص من وااله،و خيذل كل من عاداه وعادى أولياءه بأي قوة يف كل مكان وزمان(:
)[البقرة.]137/
وهو سبحانه القوي الذي ينرص أولياءه ،ويكفيهم رش أعدائه(:
[األحزاب.]25/
49٦

)

اللهم اكفنا رش األرشار ،وكيد الفجار ،ورش طوارق الليل والنهار.
وقد ورد اسم اهلل الكايف يف القرآن مر ًة واحدةً ،كام قال سبحانه يف سورة الزمر( :
[الزمر.]36/

)

ُ
واملخوف.
والكفاية هي جلب النافع واملحبوب ،ودفع املكروه
واهلل سبحانه هو الكايف احلفيظ الوكيل الذي تكفل بجميع ما حيتاجه اخللق.
واهلل سبحانه كام أنه ليس له يف ربوبيته رشيك؛ فكذلك ليس له يف ألوهيته رشيك ،فهو
الذي تكفل لعباده بأنواع الكفايات(:
)[األنعام.]102/
هلذا فهو املستحق للعبادة وحده ال رشيك له  ،ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال احلميدة:
ومقصود الرب من خلقه عبادته وحده ال رشيك له:
[الذاريات.]5٨ – 5٦ :

[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

والصفة املشتقة من اسم اهلل الكايف هي الكفاية ،والكفاية صفة ذاتية هلل  ،فاهلل ٍ
كاف ،
[النساء.]٨١ :
وحفيظ ،وعامل بكل يشء:
والكفاية كذلك صفة فعليةهلل  ، فاهلل يكفي عباده ما حيتاجون إليه ،ويدفع عنهم ما
)[الزمر.]36/
يرضهم ،كام قال سبحانه( :
ونرصا ،ومتكينًا وثباتًا
وعزا
هو سبحانه الكايف عباده حف ًظا ورز ًقا،
وعلام وتوفي ًقاًّ ،
ً
ً
وتأييدً ا(،
)[الزمر.]36/
وقال (:
)[البقرة.]137/
49٧

)[احلجر.]95/
وقال (:
هو سبحانه الكايف الذي تطمئن القلوب بكفايته ،فمن توكل عليه ،واعتمد عليه؛ كفاه
اهلل كل يشء ،فأحسن أحواله ،وسدد أقواله وأفعاله ،وكفاه مهه وغمه ،ويرس أمره،
وفرج كربه ،وساق إليه ما ينفعه ،ودفع عنه ما يرضه ،ونرصه عىل عدوه(:
َّ
)[الطالق.]3- 2/
هو سبحانه الكايف القوي القادر الذي كفى رسله وأولياءه الرشور واملهلكات ،وكفاهم
رش أعدائهم.
)
كفى رسوله إبراهيم  رش النار(:
[األنبياء.]69/

وكفى الكايف موسى  رش فرعون:

[الشعراء.]٦٨ – ٦١ :

وكفى أيوب  رش املرض:
وكفى يونس  رش الغرق:

[األنبياء.]٨4 – ٨٣ :

[األنبياء.]٨٨ – ٨٧ :

وكفى عيسى رش القتل :
[النساء.]١5٨ – ١5٧ :

وكفى حممدً ا  رش كفار قريش يف مكة ،ويف الغار ،ويف املدينة ،وكفاه رش املنافقني
49٨

واليهود والنصارى(:
وكفى حممد ًا  وأصحابه رش األعداء والكافرين:

)[املائدة.]67/

[األنفال.]٢٦ :

هو سبحانه الكايف الذي يكفي العبد ما أمهه يف الدنيا واآلخرة ،ويكفيه رش من كاده من
شياطني اإلنس واجلن ،ويكفيه رش األمراض والنكبات ،ويكفيه ما يرضه ،ويمده بكل
ما حيتاجه من الطعام والرشاب واملال(:
)
[الطالق.]3-2/
فسبحان الكايف الذي بيده مقاليد األمور(:
)
[األنعام.]18-17/

ه
ه
وقال النبي  «:حَ
َاِف لَ ُه َوال
احل حمدُ هلله الَّذي َأ حط َع َمنَا َو َس َقانَا َو َك َفانَا َو َآوانَاَ ،فك حَم ِم َّ حن ال ك ه َ
ُم حؤ هوي»أخرجه مسلم(.)1
هو سبحانه الكايف الذي يكفي أولياءه من رشور أعدائه:
[احلج.]4١ – 4٠ :

هو سبحانه الكايف الذي أمدنا بالنعم ،وساق إلينا طيبات الرزق ،وألبسنا ثياب الصحة
والعافية ،وغمرنا بأنواع الفضل واإلحسان ،وسخر لنا ما يف الساموات وما يف
األرض(:
)[لقامن.]20/
وقال (:
)[إبراهيم.]34/
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2715
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هو جل جالله الكفيل القائم بأمور اخلالئق كلها يف العامل العلوي والعامل السفيل،
الكفيل الذي تكفل بأقوات اخلالئق كلهم ،وأوصلها إليهم(:
)[يونس.]32/
والرب ا لذي هذه أسامؤه وصفاته ،وهذه أفعاله وإحسانه ،هو الذي يستحق العبادة
وحده ال رشيك له(:
)[البقرة.]22/
هو سبحانه احلافظ الوكيل الكفيل الذي تكفل خللقه بام يسعدهم يف الدنيا واآلخرة،
تكفل بقوت أبداهنم ،ورزقهم من أنواع الطيبات ،وتكفل بقوت قلوهبم من اإليامن،
والعلم بأسامء اهلل وصفاته ،والعلم بدينه ورشعه ،والعلم بثوابه وعقابه(:
)[املائدة.]3/
فام أسفه عقول من أعرض عن ربه بعد معرفته(:
ﰀ)

[البقرة.]29- 28/

فسبحان ربنا الكفيل الكايف الذي بيده مقاليد األمور كلها(:

)

[هود.]123/
وهو سبحانه الكايف الذي يكفي أولياءه الرشور ،ومن سنته أن يبطل فعل األسباب
ليذكِّر أولياءه بقدرته ،كام أبطل مفعول النار عىل إبراهيم خليل الرمحن ،وجعلها
)
بر ًدا وسال ًما عليه ،كام قال سبحانه( :
[األنبياء.]69/
5٠٠

التعبد هلل  باسمه الكاِف

اعلم رمحك اهلل أن من توكل عىل اهلل فهو حسبه ،فكن حسن الظن باهلل ،عظيم الرجاء
فيام عنده ،صادق التوكل عليه؛ ِ
يكفك كل ما أمهك(:
)[النمل.]79/
وافعل األسباب التي أمرك اهلل هبا ،وال تستبطئ كفاية اهلل إذا تأخرت؛ فإن اهلل بالغ أمره
قط ًعا يف الوقت الذي قدره له(:
)[الطالق.]3/
واعلم أن من اشتغل باهلل وأوامره عن نفسه وشهواته؛ كفاه اهلل مؤونة نفسه ،ومن
اشتغل باهلل وأوامره عن الناس كفاه اهلل مؤونة الناس (
)[التوبة.]129/
ومن اشتغل بنفسه عن اهلل وأوامره وكله اهلل إىل نفسه ،فخرس دنياه وآخرته ،ومل يأخذ
منها إال ما قدره اهلل له(:
)[املنافقون.]9/
و من اشتغل بالناس عن اهلل وأوامره وكله اهلل إليهم فأذلوه وأهانوه واحتقروه.
وأخرس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غريه:
[الزمر.]١5 :

وأسفه الناس من أقبل عىل الدنيا ،ونيس اآلخرة(:

)

[اإلرساء.]22-18/
فتوكل عىل ربك الكايف احلق حده؛ فبيده مقاليد األمور كلها ،فاهلل بيده كل يشء ،وليس
بيد غريه يشء(:
)[الزمر.]36/
5٠١

[الزمر.]٦٣ – ٦٢ :

فاسأله أن يكفيك كل هم وغم ،وكل رش وفتنة ،وكل ضاللة وبدعة:
[البقرة.]١٨٦ :

واسأله أن يغنيك بحالله عن حرامه ،وبطاعته عن معصيته ،وبفضله عمن سواه(:
)[آل عمران.]74- 73/
واعلم أن من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ،فانصح اخللق بام علمك اهلل من
علم ،وانفعهم بام أعطاك اهلل من مال ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون
أخيه(:
)[املائدة.]2/
فأنفق مما أعطاك اهلل يكرمك اهلل بخري منه يف الدنيا واآلخرة(:
[آل عمران.]134-133/
واشكر ربك عىل عطائه لك ،وكفايته لك ،وهدايته لك(:

)

)[الضحى.]11- 6/
ه
وعن أنس  أن رسول اهلل  كان إذا أوى إىل فراشه قال « :حَ
احل حمدُ هلله ا َّلذي َأ حط َع َمنَا
ه
َاِف َل ُه َوال ُم حؤ هوي» أخرجه مسلم(.)1
َو َس َقانَا َو َك َفانَا َو َآوانَاَ ،فك حَم ِم َّ حن ال ك ه َ
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه وير ضاه أن من عرف اهلل باسمه الكايف أحبه ،واطمأن إىل
كفايته(:
)[الرعد.]29-28/
()1أخرجه مسلم برقم (.)2715
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واملؤمن ح ًّقا إذا عرف ربه باسمه الكايف؛ اكتفى به عام سواه ،وتوكل عليه وحده دون
غريه ،وسارع إىل كل ما حيبه ويرضاه(:
)[األنفال.]4-2/
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكفي نفسه غريه ،وال يكون ًّ
كال عليه ،ويكفي
الناس رشه ،ويدفع عن نفسه وغريه ما يرض ويؤمل ،ويسعى يف حتصيل املنافع لنفسه
ولغريه(:
)[املائدة.]2/
وقد بني اهلل  صفات املؤمنني التي حيبها ،ويرحم هبا أهلها ،فقال
سبحانه(:
)[التوبة.]71/
ومن عرف ربه باسمه الكايف؛ أحبه ،ووحده ،وتوكل عليه ،و تعلق به دون سواه،
وسارع المتثال أوامره ،واجتناب نواهيه؛ لعلمه بجالله ومجاله ،وعظيم
كفايته(:
)
[األنعام.]103- 102/
هو الكايف الذي يغنيك عام سواه(:
)[غافر.]65/
واعلم رمحك اهلل أنك كلام امتثلت أوامر اهلل كفاك ما أمهك ،وكفاك عدوك.
وإذا تسلط الكفار عىل املسلمني فال تظن أن العدو غلب ،ولكن الكايف أعرض(:
)[الشورى.]30/
)
(
[التغابن.]11/
واعلم رمحك اهلل أن اهلل سبحانه لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله هو املستحق وحده
5٠٣

للعبادة ،وهو املستحق للمحامد كلها ،فكل ما ُحيمد به اخللق فهو من اخلالق ،فهو أحق
باحلمد من كل حممود من اخللق(:
)[األنعام.]1/
وذلك يثمر للعبد االستسالم لربه ،واالمتثال ألوامره ،والرضا بام يقدره من كل حمبوب
ومكروه ،وحسن الظن به؛ ألنه مجيل ال يفعل إال اجلميل ،ومحيد ال يفعل إال ما حيمد
عليه(:
)[اجلاثية.]37-36/
(
)[الصافات.]182-180/
)[املمتحنة.]4/

[األعراف.]٢٣ :

(
)[التوبة]129/
(
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اي الَّتي ف َيها َم َعاِش،
«ال َّل ُه َّم َأ حصل حح هِل ديني ا َّلذي ُه َو ع حص َم ُة َأ حم هريَ ،و َأ حصل حح هِل ُد حن َي َ
ه
ه ه
ه
ه
اج َع هل حَ
ت
اج َع هل ا حَمل حو َ
احليَا َة هز َيا َد ًة هِل هِف ك ُِّل َخ ح ٍْيَ ،و ح
َو َأ حصل حح هِل آخ َر هِت الَّتي ف َيها َم َعاديَ ،و ح
ه
ش» أخرجه مسلم(.)1
َر َ
اح ًة هِل م حن ك ُِّل َ ر
اللهم يا قوي يا عزيز ،يا رمحن يا رحيم ،ألف بني قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واهدنا
سبل السالم ،وأخرجنا من الظلامت إىل النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم يا خالق اخلالئق كلها ،ويا كايف املخلوقات كلها ،نسألك موجبات رمحتك،
وعزائم مغفرتك ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار.
اللهم إنا نسألك فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،وحب املساكني ،وأن تغفر لنا وترمحنا يا
أرحم الرامحني.
اللهم يا من يكفي عن كل أحد ،وال يكفي منه أحد ،يا أحد من ال أحد له إال أنت ،أغننا
بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك ،يا رب العاملني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2720
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الكفيل

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الكفيل

اهلل جل جالله هو الكفيل القائم بأمر اخلالئق ك لهم ،املتكفل بأرزاقهم وأقواهتم،
وقضاء حوائجهم ،ورعاية مصاحلهم(:
ﯗ)[النساء.]132/
وهو سبحانه الكفيل احلق ،الذي كفل مجيع اخللق من مجيع الوجوه:
وتعليًم ،وهداي ًة ،وغري ذلك من ألطافه وإحسانه :
حف ًظا ،ورز ًقا ،وقوتًا ،ووقاي ًة،
ً

[الفرقان.]50 – ٤٧ :

فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم ،وضمنه هلم ،وأظهر هلم يف الدنيا ما شاء
منه ،وأخفى هلم يف اجلنة ما هو أعظم منه(:
وقال:

)[األعراف.]32/
[البقرة.]٢5 :

واهلل سبحانه هو امللك احلق الذي خ لق األرزاق واملرزوقني ،وخلق احلاجات
واملحتاجني ،وهو رازق كل حي وحده ال رشيك له .
هو الكريم القادر الذي تكفل باألرزاق كلها ،وباألمور كلها ،الذي أوصل رزقه إىل كل
واحد من اإلنس واجلن ،واحليوان والطري ،وغريهم مما ال يعلمه وال ُيصيه إال اهلل
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(:

)[هود.]6/
واعلم رمحك اهلل بأن اهلل جل جالله هو امللك احلق الذي له ُم لك العامل العلوي والعامل
السفيل ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل الغيب والشهادة ،وله ملك السموات
واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله ما بني
السًموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض ،وله
مقاليد السموات واألرض ،وله مرياث السموات واألرض:
[امللك.]٢ – ١ :

هو سبحانه امللك احلق الذي له اخللق كله ،وله األمر كله ،وله املُلك كله ،وبيده اخلري
كله ،وإليه ُيرجع األمر كله :

[آل عمران.]٢٧ – ٢6 :

واعلم بأن اهلل  قد تكفل برزق وقوت وتربية مجيع اخلالئق ،وليس يف وسع واحد
منهم أن يرزق نفسه أبدً ا؛ وإنًم الرزاق هو اهلل وحده الذي عم برزقه ونعمه املؤمن
والكافر ،واإلنسان واحليوان ،واجلان واملالئكة( :
)[النحل.]53/
فاتق اهلل يف نفسك ،وتوجه إىل ربك يف مجيع حاجاتك؛ فإنه الكفيل وحده ال رشيك
له(:
)[النحل.]91/
واعلم بأن من مات من اخللق جو ًعا أو ً
عطشا فقد تم أجله ،واهلل جل جالله ال يقبض
أحدً ا حتى يستويف رزقه الذي قسمه اهلل له ،فلن متوت نفس حتى تستكمل رزقها
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)

وأجلها  ،وخطاها وأنفاسها(:
[املنافقون.]11/
وهو سبحانه الصادق يف قيله ،الويف بعهده ،األمني يف ضًمنه ،احلفيظ يف كفالته ،العظيم
يف إحسانه ،الدائم بره(:
)[غافر.]65/
هو وحده الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له(:
)[األنعام.]103-102/
وقد ورد اسم اهلل الكفيل يف القرآن الكريم مر ًة واحدة ،كًم قال سبحانه يف سورة
النحل(:
)[النحل.]91/
هو جل جالله الكفيل القائم بجميع أمور اخلالئق؛ من خلق ورزق ،وتدبري وترصيف،
ﮱ
وحفظ ورعاية ،وهداية وعناية( :
)[البقرة.]255/
هو جل جالله الكفيل الذي تكفل برزق األجنة يف بطون األمهات من احليوان والطري
واإلنسان ،وتكفل برزق األسًمك يف قاع البحار ،وتكفل برزق الطري يف جو السًمء،
وتكفل برزق البهائم والسباع يف الفلوات ،وتكفل بشفاء املرىض ،وتكفل بتفريج
الكرب ،وتيسري أسباب األمن واهلداية والتقوى والعبادة(:
) [يونس.]32- 31/
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فسبحان الكفيل املتكفل بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،املحسن بكل يشء ،وحده ال
رشيك له(:

)[النمل.]65-59/
ومن هذه أفعاله  ،وهذا إحسانه ،هو الذي يستحق العبادة والشكر و حده ال رشيك
له(:
)[النحل.]114/
هو جل جالله امللك الكريم الغني الكفيل الذي تكفل بجميع األرزاق واألقوات لكل
خملوق يف كل زمان ومكان ،تكفل هبا ،وقدرها ،وأوصلها إىل كل خملوق كمي ًة ونوعي ًة،
ومكانًا وزمانًا(:
)[هود.]6/
هو سبحانه الكفيل الذي تكفل بحفظ األنفس ،واألموال ،واألوالد ،واألعًمل ،وتكفل
بحفظ القلوب واجلوارح وحده ال رشيك له(:

)[األنعام.]49-46/
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هو جل جالله الكفيل الذي تكفل بحفظ أنبيائه ورسله وأوليائه ،حفظ إبراهيم من
النار( :
) [األنبياء.]71-69/
نوحا من الغرق(:
وحفظ ً
)[األنبياء.]77-76/
وهو جل جالله الكفيل الذي ُي يب دعاء من دعاه ،ويكشف ال ر عمن وااله:
(
)[األنبياء.]84- 83/
وهو الكفيل الذي أنجى يونس  من الغرق ،ورزق زكريا الولد ،ورزق مريم طعام ًا
بال سبب ،وابنا بال ذكر(:

)[األنبياء.]91-87/
وهو سبحانه الكفيل الذي تكفل بنرص أوليائه ،ومتكينهم يف األرض ،ودفع الرش
عنهم(:
)[احلج.]41-40/
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هو الكفيل الذي تكفل بنرص رسله وأوليائه يف الدنيا واآلخرة:
[غافر.]5٢ – 5١ :

هو جل جالله الكفيل الذي تكفل بحفظ أعًمل اخلالئق ،ويازهيم عليها إن كانت خ ًريا
رشا فيعاملهم بالعدل ،أو يعفو عنهم؛ ألنه جل جالله الرمحة
بأحسن جزاء ،وإن كانت ًّ
أحب إليه من االنتقام ،واإلحسان أحب إليه من العدل ،وسوف ياسب اجلميع
بحسب أعًمهلم(:
)[األنبياء.]47/
وكل سوف ُيازى بعمله(:
)
[الزلزلة.]8-6/

[يونس.]٢٧ – ٢6 :

ويوم القيامة(:

) [طه.]76-74/
فسبحان ربنا العظيم الذي له األسًمء احلسنى ،والصفات العىل ،والنعوت اجلميلة ،وله
)
املثل األعىل يف السًموات واألرض(:
[طه.]8/

5١١

التعبد هلل  باسمه الكفيل
العبد إذا عرف اهلل بأسًمئه وصفاته ،وعرف عظمة ُملكه وسلطانه ،وعرف عظمة دينه
وكَّبه ،وأحبه ومحده وشكره ،وتقرب
ورشعه ،وعرف عظمة وعده ووعيده؛ ع َّظم اهلل َّ
إليه بأنواع الطاعات والعبادات التي رشعها اهلل ورسوله(:
)[األنفال.]4-2/
فانظر رمحك اهلل ووفقك ملا يبه ويرضاه إىل حمال الكرم والرمحة واإلحسان واخللق يف
امللك وامللكوت؛ جتد الكفيل احلق تكفل بجميع ما ُي صلح عباده من أنواع النعم التي ال
تعد وال حتىص ،وتيسري األمور يف كل زمان ومكان ،ترى ذلك خل ًقا مشهو ًدا ،وبسا ًطا

ممدو ًدا(:

)[لقًمن.]20/
فسبحان العظيم الذي تكفل بجميع أنواع األرزاق واألقوات لعباده يف العامل العلوي
والعامل السفيل(:

)[إبراهيم.]34-32/

فسبحان الغني الكريم ،املقيت الكفيل الذي مجيع خلقه يأكلون من مائدة نعمه،
وينعمون بإحسانه وخريه ،فإذا عرفت ذلك؛ فاشكر اهلل ،وامحده عىل نعمه التي ال ُتعد
وال ُحتىص(:
)[البقرة.]172/
5١٢

فكن رمحك اهلل ً
كفيال عىل نفسك ،ومع نفسك ،أعطها حظها من الطيبات ،وخذ منها
احلق الواجب عليها من صدق اإليًمن ،وصدق االستقامة عىل أوامر اهلل ،وشكر املنعم
عليها بًم ال يىص من النعم التي تتنعم هبا ،والتي وضعها اهلل  بني يديك:
(
)[القصص.]77/
واسأل اهلل أن يعينك عىل نفسك ،ويقيك رشها:

[الشمس.]١0 – ٧ :

والنفس جمبولة عىل حب الشهوات ،وما يشغل عن الطاعات(:
)[يوسف.]53/

وقم ب ًم هلل عليك من حقوق وواجبات ،وما للناس عليك من حقوق وواجبات،
واستغفر اهلل من كل تقصري؛ فإن ربك غفور رحيم(:
)[النساء.]110/
[احلج.]٧٧ :

واعلم أن اهلل جل جالله تكفل بأرزاق اخللق كلهم يف الدنيا واآلخرة ،ووكل الشمس
باإلنارة يف العامل كله ،ووكل األرض باإلنبات يف العامل كله ،ووكلك بنرش اهلداية ونور

اإليًمن يف العامل كله .
فأد األمانة لرتبح وتنجو من اخلسارة ،وذلك بإبالغ دين اهلل يف مشارق األرض
ومغارهبا؛ لتدخل ال إله إال اهلل يف قلوب البرشية ،وتتزين أجسادهم بالسنن
النبوية(:
)[إبراهيم.]52/
ولتحقيق هذا يف حياتك ،وحياة الناس ،عليك أن تقتدي بالنبي  يف مخسة أمور:
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يف نيته وفكره  ..ويف توحيده وإيًمنه  ..ويف أقواله احلسنة  ..ويف أعًمله الصاحلة  ..ويف
أخالقه الكريمة(:
ﰀ)[األحزاب.]21/
واعلم أن اهلل  م َّن عليك باهلداية ،فسارع إىل اخلريات ،ونافس يف الفضائل واملكارم
بجميع أنواع العبادات واملعامالت ،فرضها ونفلها(:
)

[آل عمران.]134-133/
وكن حفظك اهلل يف ليلك مع الكفيل جل جالله ،اذكره ،واشكره عىل نعمه التي ال ُتعد
تكبريا،
وال ُحتىص ،واسأله من فضله واستغفره من ذنوبك ،وامحده عىل نعمه ،وكَّبه
ً
فهو أهل أن ُي ْذكر ،وأهل أن يمد :
[املزمل.]٤ – ١ :

(

ﰀ)[الزمر.]9/
وكن يف النهار مع اخللق بالرعاية واإلحسان ،والدعوة والتعليمِ ،
اهد ضاهلم ،وعلم
ِ
أجرا
جاهلهم ،وأطعم فقريهم،
واقض حاجاهتم بقدر ما تستطيع؛ تنل بذلك ً
)

عظيًم(:
ً

[فصلت.]33/
(ﮱ

)[الفرقان.]64-63/

واعلم أن من صدق مع اهلل وريض به ً
كفيال؛ ساقه اهلل إىل ما يبه ويرضاه ،وأعانه عىل
أداء األمانة ،ويرس له األمر من حيث ال يتسب(:
)[الطالق.]3- 2/
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واعلم أن العبد إذا عرف ربه بأسًمئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ أحبه
ومحده ،ووحده واستغفره  ،وأطاعه وامتثل أمره ،واجتنب هنيه؛ ملا يراه من عظيم نعمه
وإحسانه ،وسوابغ نعمه(:
)[حممد.]19/
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكفل نفسه بحملها عىل طاعة اهلل ،وفعل ما يبه
اهلل ويرضاه ،واجتناب ما يكرهه ويسخطه:

[هود.]١١3 – ١١٢ :

وكذلك أن يتعاهد أهله بكل خري ُيصلحهم(:
(

)[التحريم.]6/

)[آل عمران.]104/
ومن عرف ربه باسمه الكفيل؛ سعى يف قضاء حاجات إخوانه املسلمني ،وأحسن إليهم
بًم يستطيع ،وأمرهم باملعروف ،وهناهم عن املنكر(:
)[آل عمران.]110/
)[آل عمران.]8/
)

(
(

[آل عمران.]147/

)

(

[آل عمران.]53/
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ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر يِّبََ ،ل إِلَ َه إِ ََّل َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
ِ ِ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
وء لَ َ
ك بِ َذ ْنبِيَ ،فاغ ِْف ْر
َش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
وء لَ َك بِن ْع َمت َك َع َ ََّلَ ،و َأ ُب ُ
تَ ،أ ُب ُ
ك م ْن َ ي
ِِل؛ َفإِ َّن ُه ََل َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري(.)1
ُوب إِ ََّل َأن َ
الذن َ

اللهم حبب إلينا اإليًمن وزينه يف قلوبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا
من الراشدين .
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
(
)[الصافات.]182-180/
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( ) أخرجه البخاري برقم (.)6306
1
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الوكيل

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الوكيل

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميد،
والنعوت اجلميلة :
[ األنعام. ] ١٠٢ :

اهلل  هو الوكيل احلق الذي توكل وتكفل بجميع أمور اخللق ،ومعايشهم ومصاحلهم
يف العامل العلوي  ،والعامل السفىل(:
) [النساء]١3٢-١3١/
وهو سبحانه الوكيل القادر عىل كل يشء ،الذي مجيع املخلوقات حتت كفالته ووكالته
وتدبريه وترصيفه(:
)
[الرعد]٢/
وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه ،وحفظ كتابه من التحريف
) [احلجر]9/
والتبديل ،والزيادة والنقصان(:
وقال ( :
) [فصلت]4٢-4١/
فسبحان امللك احلق الذي كل األمور موكلة إليه ،القادر عىل كل يشء ،الويف بإمتامه،
الوكيل الذي تفرد بحفظ اخللق وكفايتهم ،وأمرهم مجي ًعا بيده ،ال راد لقضائه ،وال
معقب حلكمه:

[ آل عمران] ٢٧ – ٢٦ :
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وقد ورد اسم اهلل الوكيل يف القرآن الكريم أربع عرشة مرة ،منها قوله سبحانه(:
) [آل عمران]١٧3/
واهلل سبحانه هو الوكيل الذي توىل وحده تدبري خلقه يف العامل العلوي ،والعامل السفيل،
ويف الدنيا ،ويف اآلخرة:
[ الزمر. ] ٦3 – ٦٢ :

هو الوكيل الذي تكفل بجميع مصالح العباد ،وأوصل إليهم أرزاقهم بأنواعها ،
ومقاديرها ،وأعدادها ،ومكاهنا ،وزماهنا ،ودفع عنهم املصائب ومحاهم مما
يرضهم(:
) [فاطر]٢/
هو سبحانه الوكيل الذي تكفل وحده بقضاء احلوائج كلها ،الذي يقصد يف مجيع
األمور ،ويفوض األمر إليه يف كل حال(:
) [اإلخالص]4-١/
هو سبحانه الوكيل الرحيم الذي يسوق لعباده كل خري ،ويدفع عنهم كل رش( :
)
[التوبة]5١/
والصفة املشتقة من اسم اهلل الوكيل هي صفة التوكل ،فاهلل سبحانه هو الوكيل الذي ال
خيفى عليه يشء من ملكه ،وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض ،الذي
مجيع خملوقاته بيده وحتت تدبريه وترصفه:
[ األنعام] ١٠3 – ١٠٢ :

واهلل وحده هو الوكيل الذي له الوكالة التامة العام ة عىل مجيع ما يف ملكه .
والوكالة التامة املطلقة هي التي جتمع علم الوكيل بام هو وكيل عليه ،وإحاطته
بتفاصيله ،وقدرته التامة عىل كل يشء ،ليتمكن من الترصف فيه ،وحفظ ما هو وكيل
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عليه ،مع كامل احلكمة املقرونة باخلري املطلق ،املقرونة بالقدرة املطلقة(:

)

[األنعام]١٠٢/
وتدبريا ،وإمدا ًدا
وتقديرا
هو سبحانه الوكيل الذي توكل بالعاملني مجي ًعا ،خل ًقا وإجيا ًدا،
ً
ً
ورز ًقا ،ورعاي ًة وعونًا ،وهداية وتوفي ًقا ،فنعم املوىل ونعم النصري ،ونعم الوكيل( :
) [الزمر]٦3-٦٢/
فهذه هي الوكالة العامة التامة املطلقة لكل اخلالئق .
أما الوكالة اخلاصة فهي للمؤمنني ،فهو سبحانه وكيل املؤمنني ييرسهم لليرسى ،
وجينبهم العرسى ويوفقهم للتقوى ،ويكفيهم ما هيمهم يف الدنيا واآلخرة؛ ألهنم أفردوه
بالتوحيد والعبادة ،وآمنوا به ،وأفردوه بالتوكل عليه ،واإلنابة إليه( :
) [األنفال]4-٢/
فكام أفرده أولياؤه بالتوكل عليه أكرمهم بمغفرته وجنته والقرب منه(:
) [القمر]55-54/
هو سبحانه الوكيل الذ ي بيده مقاليد األمور كلها ،فتوكل عليه  ،وال تلتفت ألحد سواه :
) [املزمل]9/
(
رشعا بجوارحنا ونتوكل عىل اهلل
وحقيقة التوكل أن نفعل األسباب املأمور هبا
ً
بقلوبنا(:
) [هود]١٢3/
واعلم أن اهلل حي قيوم ،سميع بص ري ،عليم خبري ،فاعبده كام أمرك وتوكل عليه كام
أمرك:
[ الشعراء] ٢٢٠ – ٢١٧ :

فسبحان الوكيل الكفيل الذي عم بإحسانه مجيع خلقه ،فكل خملوقاته حتت سمعه
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وبرصه ،ورقابته وترصفه ،فلم يضيع أحدً ا ،ومل هيمل أحدً ا ،ومل ينس أحدً ا ،ومل يكل
أحدً ا إىل غريه(:
) [التوبة]١٢9/
وا علم رمحك اهلل أن مجيع األسباب واملخلوقات عاجزة عن فعل يشء إال أن يأذن هلا
الوكيل الذي جعلها أسبا ًبا ،فهو الذي يزيل عجزها  ،ويتم سببيتها ،وما من سبب من
األسباب إال وهو حمتاج إىل أسباب أخرى تعينه ،و له أسباب أخرى متنعه وتعوقه ،فال
يستقل سبب بفعل يشء وحده ،واهلل سبحانه قرن األسباب بمسبباهتا ،لكن البد هلا من
)
إذن الوكيل الذي جعلها أسبا ًبا(:
[الزمر.]٦٢/
فال يوجد سبب تام يف الكون مس تقل بالفعل وحده؛ بل كل األسباب ناقصة عاجزة إال
أن يأذن هلا الوكيل الذي بيده اخللق واألمر كله  ،فإذا أذن هلا فعلت ما شاء اهلل بأمره:
(
) [األعراف.]54/
فالنبات بأنواعه حيتاج يف ظهوره إىل وجود الرتبة ،واملاء ،واهلواء ،والنور ،وهذه
األسباب عاجزة إال أن يأذن الوكيل بخروج الزرع والثمر(:
) [الواقعة.]٦٧-٦3/
والدواء خلقه اهلل سببًا للشفاء؛ والطعام سبب للشبع ،واملاء سبب للري؛ وكلها عاجزة
عن إحداث األثر؛ إال أن يأذن هلا الوكيل سبحانه الذي جعلها أسبا ًبا؛ ليزيل عجزها ،
ويتم سببيتها هو وحده ال رشيك له:
[ يونس. ] 3 :
ف جميع املخلوقات عندها فقر ذايت إىل خالقها؛ الذي بيده كل يشء:
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[ الشعراء. ] ٨٢ – ٧٧ :
 فالبد للعباد من أمرين:
فعل األسباب باجلوارح..والتوكل عىل اهلل بالقلب.
واعلم رمحك اهلل أن األسباب إذا تعطلت فالوكيل قادر عىل تشغيلها ،وإمتام سببيتها،
فزكريا صىل اهلل عليه وسلم طلب من ربه الولد وهو كبري ،وامرأته عاقر ،فوهب الوكيل
له الولد( :
) [األنبياء.]9٠-٨9/
وملا طلب زكريا آية احلمل وعالمته أذن اهلل للسانه أن يذكره ويسبحه ،وحبس لسانه عن
كالم الناس ثالثة أيا م؛ ألن اللسان ال يتكلم وال يسكت إال بإذن الوكيل جل
جالله(:
) [آل عمران.]4١/
فاللهم إنا نسألك حسن الظن بك وحسن التوكل عليك ،وكامل اليقني عىل ذاتك،
وأسامئك ،وصفاتك:
[ التغابن. ] ١3 :
واعلم وفقك اهلل وهداك أن اهلل  ما أمر األنبياء والرسل بأمر إال فعلوه ،وطلبوا
العون عليه من الوكيل(:
) [إبراهيم.]4٠/
(
) [النمل.]١9/
والسبب أن اهلل  خلق العبد وخلق أفعاله؛ فالبد أن أسأله ،وأستعني به ،وأتوكل
عليه(:
) [البقرة.]١٨٦/
فسبحان من بيده اخللق واألمر ،والتدبري والترصيف ،لكل من يف ملكه ( :
) [التغابن.]١3/
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وأعظم اخللق توك ً
ال عىل اهلل هم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وأعظم
األنبياء والرسل توكالً هو سيدهم حممد  الذي حقق مقام التوكل بكامله ،وسامه
سبحانه املتوكل لعظمة توكله عىل ربه ،ولكامل توكله صار صاحب املقام املحمود يوم
القيامة ،لصدق توكله الذي أمره به ربه؛ حني قال له(:
) [املزمل.]١٠-٨/
واملؤمن ً
حقا من رصف كل أوقاته يف طاعة ربه  ،وتوكل عىل ربه يف كل أمر؛ ألن كل ذرة
يف الكون حتت قهره وأمره جل جالله ،وال تنفع وال ترض إال بإذن الوكيل سبحانه:
[ األنعام.] ١٠٢ :
وهود  كذبه قومه ،واستهزؤوا به ،فتحداهم مجي ًعا  ،ومل يلتفت هلم وما يملكون
لصدق توكله عىل ربه(:
) [هود.]5٦- 53/
فسبحان ربنا الوكيل الذي بيده وحده األسباب املعطية  ،واألسباب املانعة(:

)

[فاطر.]٢/
العزيز الذي ال يغلب والذي يميض أمره كيف شاء  ،احلكيم الذي يضع اليشء يف
موضعه ،الوكيل الذي له اخللق واألمر كله:
[ األعراف.] 54 :
فكل األسباب عاجزة عن حتصيل مسبباهتا ،وحصول أثرها ،إال أن يأذن هلا الوكيل
بالفعل ،فهو سبحانه الوكيل الذي أذن للشمس باإلنارة ،وأذن لألرض باإلنبات ،وأذن
للرياح أن هتب ،وأذن للسان أن يتكلم ،وأذن لألذن أن تسمع ،وأذن للعني أن
523

تبرص(:

) [األنعام.]١٠٢/
هو سبحانه وحده الذي خلق املخلوقات وهو وحده الذي يأمرها فتفعل ويأمرها
فتقف(:
) [الزمر.]٦3- ٦٢/
فسبحان القادر الذي بيده األسباب ومسبباهتا ،هو وحده الذي يزيل عجزها ،ويتم
سببيتها؛ ألنه اخلالق الذي بيده امللك كله؛ وألنه سبحانه مل خيلق شي ًئا مستغن ًيا عنه من
خلقه؛ بل اخللق كلهم مفتقرون إليه يف إجيادهم ،وأفعاهلم ،وأرزاقهم.
ومجيع األ سباب؛ سواء كانت مع املؤمنني أو الكافرين؛ كلها خملوقة عاجزة مملوكة
للوكيل الذي خلقها ،إن شاء أذن هلا بأن تفعل ،وإن شاء منعها(:
) [هود.]5٦/
هو سبحان ه الذي مجيع خملوقاته يف قبضته وحده( :
)
[آل عمران.]١٦٠/
فسبحان اخلالق الذي خلق النار ،وجعل من طبيعتها اإلحراق ،وإن شاء أبطل مفعوهلا،
) [األنبياء.]٦9/
فصارت بر ًدا وسال ًما(:
عىل إبراهيم خاصة لكامل توحيده وإيامنه ويقينه.
وخلق املاء ،وجعل من طبيعته اإلغراق ،وهو الوكيل الذي يأمره أن يفعل ما شاء،
فيغرق من شاء ،وينجي من شاء ،فأمره حني وقف موسى  أمامه أن ينفتح ،فلام
رضب موسى البحر بعضاه انفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم ،فدخل موسى
وقومه ،ثم خرجوا ثم دخل فرعون وجنوده؛ ثم أغرقهم وانطبق عليهم ،وذلك بأمر
واحد يف ٍ
وقت واحد ،يف بحر واحد:
[ الشعراء.] ٦٧ – ٦١ :
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هو القوي العزيز الذي له جنود السموات واألرض ،فالنار من جنوده ،والبحر من
جنوده والرياح من جنوده:
[ الفتح. ] ٧ :

هو الفعال ملا يريد الوكيل عىل كل يشء؛ يفعل باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد
األسباب:
[ يس.] ٨3 – ٨٢ :
واعلم أن اسم اهلل الوكيل له معنيان:
األول :عام ،فاهلل جل جالله هو الوكيل احلق الذي تكفل بجميع أرزاق اخللق وأقواهتم ،
وتدبري أمورهم  ،ورعاية مصاحلهم ،الوكيل عىل كل املخلوقات يف السامء واألرض:
[ الزمر.] ٦٢ :
الثاين:خاص ،فهو سبحانه الوكيل الكايف لكل مؤمن إلتجأ إليه ،احلافظ ملن اعتصم
)
به(:
[الطالق.]3/
نصريا وال تلتفت إىل ما سواه:
فتوكل عىل اهلل وحده ،واختذه وكيالً يكون لك
ً
[ الفرقان. ] 5٨ :
فسبحان الوكيل احلق القائم عىل خلقه بالتدبري والترصيف ،وإيصال األرزاق
واألقوات  ،والوقاية من الرشور واآلفات ،والنرص واحلفظ ألوليائه(:
) [األنعام.]١٠3-١٠٢/
واخللق كلهم ليس بأيدهيم يشء من األمر ،بل عليهم امتثال األمر اإلهلي ؛ ألهنم مجي ًعا
)
عبيد هلل واألمر كله هلل وحده( :
[األعراف.]54/
واعلم رمحك اهلل أن مجيع أنواع التدبري والترصيف يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ،ويف
الدنيا واآلخرة ،كل ذلك من آثار اسمه والوكيل وهي مبثوثة يف العامل كله؛ كغريها من
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صفات احلق سبحانه التي أوجدها يف العامل ،لريى اخللق ويعلموا عظمة أسامئه احلسنى
وصفاته العال وأفعاله الكربى  ،فيعبدوه وحده بمقتضاها(:
) [الطالق.]١٢/
وإذا عرفتم ذلك آمنتم باهلل وعبدمتوه وحده ال رشيك له ،وكربمتوه وعظمتموه ومحدمتوه
) [فاطر.]٢٨/
وشكرمتوه(:
فانظر وفقك اهلل ملا يرضيه يف امللك وامللكوت ترى مجيع اخلليقة يف قبضة امللك اخلالق
احلق ،تراها مجيع ًا مستجيبة ملشيئته ،ومرسع ٌة إىل إرادته ،وخاضعة ألمره ،ومسبح ٌة
بحمده ،وشاهدة بوحدانيته ،وجارية عىل حكم تسخريه ،مرصفة بتدبريه عىل سنن قبضه
وبسطه.
إن أذن بيشء كان ،وإن مل يأذن به مل يكن(:
) [األعراف.]54/
والعبد املتوكل عىل اهلل ً
حقا ،لصحة توحيده ،وثبات يقينه ،ال يرى إال اهلل ،رب كل
يشء ،وال خياف إال اهلل ،وال يرجو سواه ،حسبه اهلل وحده يف مجيع أموره؛ ألنه يرى أن
اهلل وحده كبري وما سواه صغري ،وأن اهلل قدير وما سواه عاجز ،وأن اهلل قوي وكل ما
سواه ضعيف ،وأن اهلل غني وكل ما سواه فقري(:
) [التوبة.]١٢9/
واملؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هلم من حقيقة اإليامن واملشاهدة،
ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومن ذاق عرف ،ومن عرف غرف ،ومن أبرص
استبرص(:
) [األنفال.]4-3/
وقد يشهد اللسان والقلب غري مكذب ،لكنه غري مشاهد وال حارض ،فاإلحسان أن
تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك( :
526

) [امللك.]١٢/
وما يتذكر إال من ينيب( :
) [ق.]3٧/
والشهادة احلق هي ثمرة معرفة اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال ،وأفعاله اجلميلة،
يع مر اهلل هبا قلوب أهل اإليامن والتقوى ،وهبا يتم مراد اهلل منهم ومرادهم من
اهلل(:
) [املجادلة.]٢٢/
واعلم يقينًا جاز ًما أن من انقطع إىل اهلل بالعبودية املحضة بالتفويض إليه  ،وصدق
التوكل عليه  ،والعمل برشعه؛ حرم اجلبار عىل مجيع أعدائه من شياطني اإلنس واجلن،
حتريام كونيًا ،كام حرم عىل املؤمنني أذى
والسباع والظاملني ،ومجيع املؤذيات ،أذاه
ً
املسلمني وغريهم بأمره الرشعي:
[ الطالق.] 3 – ٢ :
واعلم رمحك اهلل أنه ال ينفع بالصفات إال بارئ الصفات ،فهو الوكيل احلق عىل اخللق ،
وصفاهتم ،ومعايشهم ،فتوكل عليه ،يعطيك ويكفيك(:
) [هود.]5٦/
وحقيقة التوكل االعتامد عىل الوكيل وحده ،وتفويض األمور كلها إليه ،مع القيام
باألسباب املرشوعة(:
) [هود.]١٢3/
فسبحان الوكيل احلق ؛ الذي كل العامل العلوي والعامل السفيل ملكه  ،ويف قبضة ،وكل ما
فيه ام مقهور بأمره ،ومستجيب ملشيئته ،ومرسع إىل إرادته ،ومسبح بحمده ،وشاهد
بوحدانيته(:
) [األنعام.]١٠٢/
واعلم أن الوكيل احلق من أجل أن تتوكل عليه ،وتفر إليه ،وتعتمد عليه؛ مأل هذه الدنيا
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باملصائب واهلموم واملخاوف  ،وشحنها بالقلق عىل الرزق واألهل واألموال واألوالد؛
فارا من غريه إليه(:
لتكون عبدً ا له ،واق ًفا بباب عبوديتهً ،
) [الذاريات.]5١-5٠/
هو سبحانه وحده الوكيل الذي بيده ك ل يشء اخللق واألمر ،واحللو واملر( :
)
[التوبة.]5١/
واعلم أن اهلل  خلق املصائب واألمراض واملكروهات حلكم عظيمة.
منها رصف األرشار إىل أعامل األبرار ،وجذب النفوس إىل امللك القدوس ،وجر الناس
من دار الغرور إىل دار الرسور ،ومن دار الفنا إىل دار البقاء :
[ التغابن.] ١١ :
واعلم أن هذه الدنيا احلياة فيها مشوبة بالنعم واملصائب والرساء والرضاء ،واملحبوب
واملكروه؛ ألهنا حمل االبتالء ،ومعرفة املوحد من املرشك ،والصادق من الكاذب:
(
) [العنكبوت.]3-٢/
أما اآلخرة فهي للمؤمنني خري حمض ،حياة بال موت ،ونعيم بال شقاء ،وشباب بال
هرم ،وعافية بال مرض ،وأمن بال خوف( :
) [السجدة.]١٧-١5/
وكلام زاد إيامن العبد قوي توكله عىل ربه ،وشكا مهومه إىل ربه الوكيل ال إىل غريه:
[ التغابن.] ١3 :
وأصدق اخللق توكالً ،وأكملهم يقين ًا ،هم األنبياء والرسل :
[ األنبياء. ] 9٠ :

وكلام نقص إيامن العبد ضعف توكله عىل ربه ،فال جتده إال يشكو أحواله إىل غريه من
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اخللق ممن يلقاه ،جلهله بالوكيل الذي له األسامء واحلسنى ،والصفات العال ،واألفعال
احلميدة ،واملثل األعىل:
[ الزمر.] ٦٧ :
وال يتوكل عىل اهلل ح ًقا إال من آمن به ح ًقا ،وعرف أنه القادر عىل كل يشء ،العليم بكل
يشء ،اخلبري بكل يشء ،املحيط بكل يشء(:
) [حممد.]١9/
ولن يستطع أحد أن يتوكل عىل اهلل ح ًقا إال إذا عرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعرف
عظمة ملكه وسلطانه ،وعرف عظمة خزائنه ،وعظمة نعمه وإحسانه ،وعظمة دينه
ورشعه ،وعظمة وعده ووعيده.
فإذا عرف العبد ذلك توكل عىل ربه وفوض أمره إليه ،ورفع شكواه إليه( :
) [التغابن.]١3/
فمن توكل عىل اهلل كفاه وأغناه ،وأثابه وأرضاه(:
) [فصلت.]3٢-3٠/
ومن توكل عىل غري اهلل ضل ،وقل ،وذل ،وحرم ،وخرس(:
) [فاطر.]١4- ١3/
وال يتوكل عىل غري اهلل إال جاهل باهلل القوي العزيز:
[ الزمر. ] 66 – 64 :

واعلم أن اهلل جل جالله وحده هو الوكيل الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،
واألفعال اجلميلة ،وهو امللك الذي يدبر امللك وامللكوت بحكمته ورمحته وقدرته،
يقبض ليبسط ،ويذل ليعز ،ويمنع ليعطي ،وخيفض لريفع ،ويبتيل ليعايف :
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[ املزمل.] 9 :
ونعم اهلل بالشدائد والكاره أعظم من نعمه بالرغائب ،وهلذا كان األنبياء أشد الناس
بالء  ،وبعد الصرب عىل البالء يأيت النرص من رب األرض والسامء( :
) [يوسف.]١١٠/
واالمتحان ال يكون يف الرخاء؛ إنام يكون االمتحان غالب ًا يف الشدة؛ ألن توحيد العبد
وإيامنه ال يظهر إال يف الشدائد ،وال يرق ى عند اهلل إال يف الشدة(:
) [البقرة.]٢١4/
فكل شدة وراء ها شدة إىل اهلل ،وكل حمنة وراء ها منحة ،ومن صرب عىل األحكام ،وريض
باألقدار ،فقد بلغ ذروة اإليامن ،ومن استوى عنده العطاء واملنع ،والبسط والقبض،
والغنى والفقر  ،فقد ريض عن اهلل الوكيل الرحيم؛ الذي يضع اليشء يف موضعه ،وريض
ً
رسوال ،فتوكل عىل الوكيل الذي بيده ملكوت كل
باهلل ر ًبا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد
يشء:
[ األنعام. ]102 :
وا علم أن كل يشء وقع أراده اهلل باحلكمة املطلقة ،املقرونة باخلري املطلق ،املقرونة
بالقدرة املطلقة ،فإذا أصاب اهلل عبده بالرض فألن يف الرض دواؤه وشفاؤه؛ كالطبيب
جيرح املريض  ،لينزع منه الداء ،ليتمتع بالعافية:
[ البقرة.] 157 – 155 :
وكذلك اهلل رؤ وف رحيم بعباده ،حكيم يضع اليشء يف موضعه ،لن يسلم عبده ،ولن
يتخىل عنه ،ولن يرضه ،إنام ملا مرض قلبه ابتاله باملكروه ليوصله إىل املحبوب ،ويذكره
بمواله ،ليتوب إليه ،ويتوجه إليه(:
530

)

[البقرة.]٢١٦/
فصفة الرض ،والقبض ،واخلفض ،واملنع ،هلل تفهم هكذا ،وأي فهم آخر ملثل هذه
كفرا وإحلا ًدا يف أسامئه احلسنى ،فابتعد عن ذلك الفهم(:
الصفات يعد ً
)
[األعراف.]١٨٠/
فالنعمة طعمها حلو؛ لكنها قد تطغي اإلنسان ،والبالء كالدواء الكريه ،لكنه يشفي بإذن
اهلل  ،والبالء كالضيف لكنه مؤمل ،يدخل وخيرج وقد محل اإلنسان عىل التوبة
والرجوع إىل اهلل ،ترفع به درجات العبد  ،و تكفر به عنه سيئاته(:
) [البقرة.]١5٧-١5٦/
هو سبحانه الوكيل وحده ال رشيك له ،هو سبحانه الوكيل الذي تكفل بكل يشء،
والتوكل هو إظهار العجز للقادر ،وتفويض األمر للوكيل الذي بيده مقاليد األمور،
فاهلل عىل كل يشء قدير  ،يفعل باألسباب  ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب،
واألسباب مملوكة له ،وهي خاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل
إرادته(:
) [األنعام.]١٠٢/
هو سبحانه الوكيل املحيط بكل يشء ً
وتدبريا وترصي ًفا ،فالشمس والقمر،
وأمرا،
خلقا ً
ً
والليل والنهار ،واألرض واجلبال ،والبحار واألهنار ،واإلنسان واحليوان ،واجلامد
والنبات ،وغريها من خملوقات اهلل هذه كلها ال تؤدي وظائفها وما أمرت به؛ إال بإذن
) [الزمر.]٦٢/
الوكيل سبحانه(:
فسبحان اخلالق العليم الذي خلق كل يشء ،وخلق اإلنسان ،وخلق صفاته ،وخلق
أفعاله ،وخلق مشيئته ،وخلق فكره ،وخلق كالمه ،وخلق أنفاسه(:
) [امللك.]١4-١3/
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) [الصافات.]9٦/

وقال (:
 وكل فعل لإلنسان له وجهان:
األول:فعل اهلل الذي هو خلق الفعل ،وهو القدر.
الثاين:وجه من العبد وهو الرشع من صالة وصيام  ،وذكر ودعاء .
(
) [التكوير.]٢9-٢٧/
واعلم أنه ال حول وال قوة إال باهلل ،فال حتول من حال إىل حال ،ومن مكان إىل مكان،
ومن زمان إىل زمان ،ومن صفة إىل صفة ،إال بإذن الوكيل القادر عىل كل يشء(:
)
[األعراف.]٨9/
وإذا كانت أفعال العبد من خلق اهلل فالبد أن أسأل اهلل أحسنها وأفضلها(:
(
وقال (:

) [النمل.]١9/

) [إبراهيم.]4٠/

) [النحل.]١٢٨-١٢٧/
ِ
ِ
الص ْ ِب » أخرجه
اء َخ ْ ًْيا َو َأ ْو َس َع م َن َّ
وقال صىل اهلل عليه وسلمَ «:و َما ُأ ْعط َي َأ َح ٌد َعطَ ً
البخاري( ).
ومن صفات الذين يدخلون اجلنة بغري حساب التوكل عىل اهلل وحده؛ كام قال النبي :
ون َألْ ًفا بِغ ْ ِ
« َيدْ ُخ ُل ِم ْن ُأ َّمتِي َْ
َْي ِح َساب» أخرجه البخاري( ).
اْلنَّ َة َسبْ ُع َ
واملوحد ً
حقا هو الذي علم أنه ال يستطيع أن يعمل عم ً
حلا؛ حتى خيلقه اهلل ،ويعنيه
ال صا ً
عليه ،فإذا فعله علم أنه من عند اهلل فشكره عليه ،ثم يزيده ربه ويرقيه(:
) [إبراهيم.]٧/
أخرجه البخاري برقم (.)١4٦9
أخرجه البخاري برقم (.)٦4٧٢
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فافتقر إىل ربك الغني ،وترضع إىل ربك القادر ،وأظهر عجزك للقوي القادر ،وتيقن أنه
ال حول وال قوة إال باهلل:
[ فاطر. ] 15 :

واعلم أنه ال ينفع الصرب إال مع التوكل؛ كام قال سبحانه:
[ النحل. ] 42 – 41 :

وقال (:
) [الشورى.]3٦/
علام وإيامنًا أن كل من ظن أو توهم أن اهلل يسوق الباليا ،والشدائد،
واعلم زادك اهلل ً
واملكاره ،تشف ًيا من العباد  ،فق د تنكب سبيل الرشاد ،وساء ظنه باهلل الرمحن
الرحيم(:
) [النساء.]١4٧/
فرؤية النعم توجب الشكر هلل ،ورؤية عظمة الرب وقدرته توجب اإليامن به .
هو سبحانه الوكيل العليم اخلبري؛ الذي يبتيل اإلنسان باملصائب ليقوى توحيده ،ويرسخ
يقينه ،ويزيد إ يامنه ،وتزيد تقواه؛ حتى ال يطلب دفع الرض والبالء إال من جنابه ،وال
يقف عند الشدائد إال عند أعتابه(:
) [التغابن.]١3/
واعلم أن من اعتقد أن أحدً ا سوى اهلل يستطيع أن يرض أو ينفع ،أو يعطي أو يمنع فقد
أرشك:
غافر.65 :
واعلم أن من استقام عىل منهج اهلل هداه اهلل سبل السالم ،ومنحه األمان ،وال يرضيه
وال يليق به سبحانه أن يعذبه ،أو يذله ،أو حيزنه ،أو يمرضه ،أو يفقره ،لكن اهلل حلكمته
البالغة البد أن يسوق لعبده العايص بعض الشدائد الت ي حتمله عىل الرجوع إىل ربه،
)
والتوبة إليه(:
[حممد.]3١/
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وكلام كان اإليامن أقوى كان االبتالء أشد ،وكلام كان االنحراف أشد كانت الرضبة
قاسية ومؤملة:
[ يوسف. ] 110 :

وال ناس خمتلفون يف التوبة ،فمنهم من يتوب بالكالم اللني ،واآلخر يتوب بالوعظ
القايس ،واآلخر ال يرجع إال برضب العصا ،واآلخر ال يرجع إال بالعذاب
) [املؤمنون.]٧٦/
الشديد(:
وقال  ملوسى وهارون:
[ طه. ] 44 – 43 :
واعلم نور اهلل قلبك باإليامن أنه ال يقع نفع ،وال رض ،وال عطاء ،وال منع ،وال إيامن وال
كفر ،وال خري وال رش ،وال حياة وال موت ،إال بإرادة اهلل ومشيئته وإذنه(:
وقال :

) [التكوير.]٢9-٢٨/
[ األنعام. ] ١١١ :

فالنفع من اهلل ،والرض من اهلل ،والعايص هو السبب ،والعطاء كله من اهلل ،واملنع من
اهلل ،والعايص هو السبب( :
) [الشورى.]3٠/
والعافية من اهلل ،واملرض من اهلل ،والعايص هو السبب(:
) [الزمر.]٦3-5٢/
قدرا ،ومن العبد
واحلسنة من اإلنسان فعالً ،ومن اهلل تفضالً ،والسيئة من اهلل ً
سببًا(:
ﰚ) [النساء.]٧9- ٧٨/
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واعلم أن مجيع املخلوقات تفعل فعلها بمشيئة اهلل ال بقوة فيها ،فاهلل وحده الذي يملك
النفع والرض ،وهو القوي الذي أعطاها القوة ،وهي مملوكة له ،ومسخرة بأمره(:
) [األنعام.]١٨-١٧/
فسبحان امللك احلق الذي بيده ملكوت كل يشء ،اهلادي الذي هي دي من شاء اهلداية،
ويض ل من أرص عىل الضاللة(:
) [األنعام.]39/
[ غافر. ] ٢٨ :
وقال :
فمن طلب اهلدى هداه اهلل ،ومن أرص عىل الضالل أضله اهلل(:
) [األنعام.]١٢5/
هو الوكيل احلق الذي بيده ملكوت كل يشء ،وغريه ليس بيده يشء:
[ األنعام. ] ١٠٢ :
وقال ( :
) [األحزاب.]4٨-45/
فالتوكل َع َىل اهلل وحده ،وتفويض األمور كلها إليه ،واالعتامد عليه يف جلب النعامء
ودفع الرضاء؛ من أعظم مقامات الدين ا تلتيي َجييب إخالصها هلل وحده(:
)[التغابن.]١3/
والتوكل َع َىل اهلل  من أعظم أنواع العبادة؛ ملا ينشأ عنه من األعامل الصاحلة ،والنرصة
)[النمل.]٧9/
الظاهرة ،والثواب العظيم(:
فالتوكل َع َىل اهلل هو األصل جلميع مقامات الدين ،ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من
اجلسد ،ومنزلة القلب من البدن ،فكام ال يقوم الرأس إي تال َع َىل جسد كذلك ال يقوم
اإليامن وأعامله إي تال َع َىل ساق التوكل َع َىل اهلل (:
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)[املزمل.]9-٨/
 والتوكل الذي ينفع حيصل للعبد بخمسة أمور هي:
التوحيد ..والزهد ..والتسليم هلل ..و طاعة اهلل يف الرس والعالنية ..وحسن الظن باهلل .
ومن توكل َع َىل اهلل كفاه ووقاه ،وكان له فيام يصلحه وينفعه من حيث ال حيتسب(:
)[الطالق.]3-٢/
وعالمة املتوكل الصرب ،وكتامن احلاجة ،وإظهار الغنى للناس ،وإخفاء املسكنة وإن مسه
ٍ
وقت وحال(:
الرض ،ودوام ذكر اهلل بكل مجيل ،ومحد اهلل وشكره يف كل
)[النحل.]4٢-4١/

والتوكل َع َىل اهلل  درجات:
وأعاله وأكمل ه وأحسنه توكل األنبياء والرسل ،لكامل معرفتهم باهلل  ،ثم توكل
األولياء الصادقني ،وهو التوكل َع َىل اهلل مع األخذ باألسباب ا تل يتي هي سنة اهلل
(:
)[األحزاب.]3-١/
فالداخل يف األسباب بالسنة ،اخل ارج عنها بالنية أفضل؛ ملا يف ذلك من اجلمع بني السنة،
وحقيقة التوكل ،فنفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل َع َىل اهلل وحده بقلوبنا(:
)[التغابن.]١3/
وقال :
[ املائدة. ] ٢3 :

فخذ رمحك اهلل باألسباب املرشوعة ،وتوكل بقلبك عىل ربك الوكيل وحده؛ تنال
)

أجرمها م ًعا(:
[األنفال.]٦١/
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والتوكل احلق عىل الوكيل احلق؛ أن يعلم العبد أن فعل اهلل ال يفعله غري اهلل ،وأن كل
يشء بيده ،وكل ٍ
ٍ
يشء حتت تدبريه ،مل يرشك يف حكمه أحدً ا (:ﮱ
)[يوسف.]٦٧/
ويكمل التوكل برؤية الوكيل عىل الدوام ،فاإلحسان:أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن
تراه فإنه يراك ،فالتوكل يكمل برؤية الوكيل عىل الدوام ،وترك األماين ،والتسليم
يشء كان أو ٍ
والرضا بفعل الوكيل ،وعدم االعرتاض عىل ٍ
يشء مل يكن:
[ التغابن. ] ١3 :
وباإليامن تكون اهلداية ،وبالتوكل تكون الكفاية ،وبصدق التوحيد يكون التوكل ،ومن
سلم هلل أمره كله كفاه اهلل أمره كله(:
)[هود.]١٢3/
ٍ
مرشوع مطلوب ،فاعمل
يشء له وقت وتقدير ،والعمل للدنيا واآلخرة
واعلم أن كل
ٌ
وتوكل ،وال تستعجل ما تريد  ،فالوكيل الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل؛ يرى ما ال ترى ،فتوكل عىل الوكيل الذي بيده مقاليد
األمور ،وإصالح األحوال(:
)[األنعام.]١٠٢/
ٍ
امرئ ميرس ملا خلق له ،فاجتهد يف طاعة موالك معتمدً ا عليه وحده ،ومن عمل
وكل
اليوم ً
عمال سيلقى غدً ا ثوابه أو عقابه(:
) [الليل.]١٠-4/
ويوم القيامة(:

)[الزلزلة.]٨-٦/

ثم يكون اجلزاء( :
[القارعة.]١١/
 واعلم رمحك اهلل أن توكل العبد عىل ربه العظيم نوعان:
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)

األول :توكل العبد عىل ربه يف جلب املنافع الدنيوية ،ودفع املضار الدنيوية(:
)[النمل.]٧9/
فاهلل هو الوكيل الذي بيده مقاليد األمور الدنيوية واألخروية(:
)[الزمر]٦3-٦٢/
الثاين:التوكل عىل اهلل يف حتصيل كل ما حيبه اهلل ويرضاه من اإليامن ،والتقوى ،واألعامل
الصاحلة ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشعه ،واجلهاد يف سبيله؛ وغري ذلك ،والتوكل عليه
يف دفع كل ما يكرهه اهلل من األقوال ،واألعامل ،واألخالق التي يبغضها.
وبني النوعني من الفضل والثواب ما ال حيصيه إال اهلل:
[ األنفال. ] 4 – ٢ :
واعلم أن من توكل عىل ربه يف النوع الثاين حق توكله؛ كفاه النوع األول متام
الكفاية(:
)[الطالق.]3-٢/
أيضا  ،لكن ال تكون له
ومن توكل عىل اهلل يف األول يف أمور دنياه دون الثاين؛ كفاه اهلل ً
عاقبة التوكل عىل اهلل فيام حيبه اهلل ويرضاه(:
)[إبراهيم.] ١٢/
)[املائدة.]٢3/
وقال ( :
فجعل رشط اإليامن صدق التوكل عىل اهلل  ،فاعمل بطاعة اهلل ،واستقم كام أمرت،
ٍ
وسارع إىل كل
)
عمل صالح تقدر عليه(:
[األحزاب.]3/
واعلم أن اهلل حيب من توكل عليه ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،فامض ملا أمرك اهلل ،واحفظ
أوقاتك يف طاعته ،وقدم األحسن عىل احلسن(:
)[آل عمران.]١59/
538

واعلم أن من عرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة؛ وكل إليه مجيع
أموره ،وفوض إليه مجيع شئونه(:
)[الشورى.]١٠/
وقال :
[ هود. ] ١٢3 :

وتوكل العباد عىل اهلل عىل قدر معرفتهم به ،وت وفيقهم للتوكل عليه عىل قدر طاعتهم له:
[ حممد. ] ١9 :
وأصدق املتوكلني من مجع بني العلم والعمل والتوكل( :
)[األنفال.]4-٢/
وعىل قدر معرفة العباد بأسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،ومعرفة
خزائنه ونعمه وإحسانه ،ومعرفة وعده ووعيده؛ تكون ثقتهم بضامنه وحفاظته،
ورضاهم بكفالته ووكالته ،فيسلمون أنفسهم إىل رهبم يف مجيع أمورهم ،وعىل قدر هذا
التسليم جيدون لذة األنس ،ويرون ا لكفاية والرعاية ،وتسرتيح أنفسهم من أذى التعب
والنصب؛ فيتفرغون لعبادة رهبم ،ويسارعون يف شكر الوكيل سبحانه(:
ﰀ)[الزمر.]9/

)

وقال ( :
[الرعد.]١9/
واعلم رمحك اهلل؛ أن طاعة اهلل ورسوله ٌ
فضل من الوكيل احلق عليك؛ فاشكره عىل ما
حباك به من اهلداية ،وامحده عىل ما أعانك عليه من العبادة الطاعة( :
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)[اجلمعة.]4-٢/
هو اهلادي الذي من عليك باهلداية ،الوكيل القائم عىل أمورك بحسن الرعاية( :
) [احلجرات.]١٧/
فسبحان الوكيل احلق ،وما أعظم إحسانه ،يعطي اجلزيل للمتوكل عليه ،ويثني باجلميل
قرضا(:
وضا وال ً
عىل املفوض إليه ،وال يسأله عىل ما أعطاه وكفاه يع ً
)[النساء.]١3٢/
وقال :
[ يونس. ] ٢٦ :

بل يرزقه الوكيل ،ويعطيه من خزائنه بام مل خيطر عىل باله؛ ألنه الغني الكريم ،الوكيل
كثريا ،وخزائنه عظيمة
كثريا  ،ويضاعف أجره ً
الكايف ،احلق الذي يعطي عبد ه من نعمه ً
كافية  ،وجنته وافية بكل ما حيب أولياؤه(:
[البقرة.]٢5/
وقال :

)
[ فاطر. ] ٢9 :

فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم إحسانه إىل خلقه وعباده.
هو اخلالق احلق ،الوكيل احلق ،الكايف احلق ،امللك احلق ،الكريم احلق ،الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل:
[ البقرة.] ٢55 :
هو الوكيل احلق الذي خيلق ما يشاء ،ويأمر بام يشاء ،ويفعل ما يشاء ،وهو الغفور
الرحيم الذي يطعم املخاليق ،ويكشف الغم ،ويزيل اهلم ،ويفرج الكرب ،ويغني
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الفقري ،وجيرب الكسري ،وحييي امليت ،ويميت احلي ،ويصلح الفاسد ،ويقبل التائب،
ويغفر الذنوب ،ويسرت العيوب ،ويعدل املائل ،ويشفي السقيم ،ويقيض احلاجات،
ويسد الفاقات ،وهيدي الضال ،ويؤمن اخلائف ،وينرص املظلوم ،وهيلك الظامل ،ويقصم
اجلبار ،فال إله غريه ،وال رب سواه( :
)[األعراف.]54/
هو سبحانه الوكيل عىل السموات واألرض وما فيهن ،وما عليهن ،وما فوقهن ،وما
بينهن( :
)[األنعام.]١٠٢/
وأعلم يا عبد الوكيل أن ربك الو كيل الذي يدبر أمر املخلوقات يف ملكه العظيم قد
وكل كثري ًا من املخلوقات بوظائف تعبد اهلل هبا ،وتنفذ أوامر خالقها يف العلم العلوي،
والعامل السفيل ،كام وكل املالئكة بتدبري أمور اخللق ،ووكل الشمس باإلضاءة ،ووكل
القمر باإلنارة ،ووكل السحب بإنزال الغيث ،ووكل الرياح بإثارة السحاب ،ومحله
وسوقه إىل كل مكان:
[ األعراف. ] 5٧ :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكل األرض باإلنبات ،وإخراج الزروع والثامر ،فأنبتت من
كل زوج هبيج:
[احلج. ]٧ - 5 :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكل البحار بحفظ األسامك ،ومحل السفن الثقال ،وأنواع
احليل:
[ النحل. ] ١4 :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكل األحجار واألشجار باإلحراق:
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[ الواقعة. ] ٧3 – ٧١ :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكل اإلنسان باخلالفة يف األرض:
[ البقرة. ] 3٠ :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكلك أهيا املسلم بالعمل بالدين فقال:
[ احلج. ] ٧٧ :

وهو سبحانه الوكيل الذي وكل مسلم ومسلمة بإبالغ احلق للبرشية كافة بقوله:
[ إبراهيم. ] 5٢ :

وكل سبحانه األمة بتعليم رشع اهلل لعباده بقوله:
[ آل عمران. ] ٧9 :

ووكل سبحانه األمة كلها باإلحسان إىل اخللق فقال:

[ آل عمران. ] ١34 – ١33 :

فهل قمت يا عبد الوكيل بأداء هذه األمانات العظيمة ،وتنفيذ تلك األوامر الكريمة،
عىل نفسك ،وعىل غريك من الناس ،كام حتملتها من قبل:

[ األحزاب. ] ٧3 – ٧٢ :

أال ترى مجيع املخلوق ات قانتة لرهبا ،ساجدة لعظمته ،مستجيبة ألمره:
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[ احلج. ] ١٨ :

يا عبد الوكيل قد رشفك ربك باآلدمية ،وأكرمك باخلالفة األرضية ،ونرش اهلداية
الساموية بني البرشية ،فأد األمانة ،واحذر اخليانة:
[ األحزاب. ] 9 :

واتق اهلل يا عبد الوكيل فيام أمرك اهلل به:
[ األنفال. ] 28 – 27 :

وقم بني يدي ربك عابد ًا وذاكر ًا ،وشاكر ًا ومستغفر ًا:

[ البقرة. ] 22 – 21 :

وقم بني يدي خلقه داعي ًا ومعل ًام ،وحمسن ًا ومصلح ًا:
[ املدثر. ] 7 – 1 :

يا عبد الوكيل هذا الدين أمانة يف رقبتك ،فهل بلغته للعرب والعجم ،والقريب
والبعيد؟.
يا عبد الوكيل اع لم أن الذي وكلك بإبالغه للناس كافة سيكرمك إن بلغت ،وسوف
حياسبك ويعاقبك إن قرصت ،وسوف يسألك عن كل ما فعلت:

[ األعراف. ] 9 – 6 :

واعلم أن العبد إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ وحده
وآمن به ،وتوكل عليه وحده ال رشيك له(:
)[التغابن.]١3/
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غني كريم ،فتوكل عليه وحده ،وأقبل عىل
وإذا عرفت أهيا العبد أن ربك ٌ
قوي عزيزٌ ،
عبادة موالك ،وال تلتفت ألحد سواه( :
)
[الطالق.]3-٢/
ومن كان اهلل حسبه مل يلتفت إىل كسبه ،ومن كان اهلل حسبه سهل أموره ،وسدد أقواله
وأفعاله ،وقىض حوائجه:
[ الشورى. ] 10 :

ومن أعظم مقامات العب ودية؛ التوكل عىل اهلل وحده ،وتفويض األمور كلها إليه،
وصدق االعتامد عليه ،يف جلب املنافع ،ودفع املضار:
[ آل عمران. ] 174 – 173 :
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التعبد هلل  باسمه الوكيل
عاجز عن تدبري أموره وحتصيل مصاحله،
حظ العبد من هذا االسم الكريم أن يعلم أنه
ٌ
وأن ربه الوكيل القادر عىل كل يشء هو الذي تكفل لعبده بكل ما حيتاجه(:
)[األنعام.]١٠3-١٠٢/
ً
توكال؛ األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،ومن
وأكمل الناس إيامنًا وأصدقهم
يتوكل عىل اهلل فهو حسبه ،كام توكل إبراهيم  عىل ربه فأنجاه اهلل من النار(:
)[األنبياء.]٦9/
وتوكل موسى  عىل ربه فأنجاه من فرعون وجنوده:

[ الشعراء. ] 68 – 61 :
وتوكل حممدٌ  عىل ربه فحفظه من كيد قريش يف الغار ،ويف اهل جرة ،وحفظه من مجيع
أعدائه:
[ آل عمران. ] 159 :

فتوكل عىل اهلل الذي بيده مقاليد األمور وحده(:
) [النمل.]٧9/
وقال يعقوب  ألوالده حني ذهبوا إىل يوسف ( :
ﮱ
)[يوسف.]٦٧/
فأمرهم يعقوب  بفعل السبب الذي يمنع احلسد بأبداهنم ،وأن يتوكلوا عىل اهلل وحده
بقلوهبم.
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فأظهر عجزك هلل بقوة التوكل عليه مهام كانت أسبابك(:
)[الطالق.]3/
والتوكل احلق هو قطع االسترشاف إىل اخللق ،والتعلق باخلالق وحده ال رشيك له:
[ املزمل.] 9 – 8 :
وال حيمي العبد من رشور شياطني اإلنس واجلن إال الوكيل وحده ال رشيك له؛ الذي
له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،األفعال الكربى(:
)[النحل.]١٠٠-9٨/

وتوكل عىل اهلل يف أمورك الدنيوية والدينية؛ ألن األمور كلها بيد الوكيل وحده ،فلن
تطيعه إال بإذنه ،ولن تعصيه إال بعلمه ،ولن يكون لك يش ٌء من اخلري والرزق إال بإذنه
وأمره(:
)
[الزخرف.]3٢/
فال إله إال اهلل ،له اخللق كله ،وله األمر كله ،وله امللك كله( :
)[الزمر.]٦3- ٦٢/
فتوكل يف مجيع أمورك وأحوالك عىل الوكيل الذي بيده ملكوت كل يشء:

[ آلعمران. ] 27 – 26 :
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وأعظم أسباب التوكل عىل اهلل  حسن الظن باهلل جل جالله ،وصدق التوكل عليه،
واالستعانة به ،وسؤاله وحده ،واالعتصام به  ،وبكتابه ،واالستعاذة باهلل من الشيطان
)[املمتحنة.]4/
وجنوده(:
واعلم أن اهلل خلق مجيع الطاعات واملعايص ،ولو مل خيلقها مل يستطع فعلها أحد ،فخلق
الطاعات  ،وأمر هبا ،وخلق املعايص  ،وهنى عن فعلها(:
)[النحل.]9٠/

[ الزمر. ] 62 :
وما أمر اهلل ٍ
بأمر إال خلقه ،وأعان عليه ،وما هنى عن يشء إال خلقه ،وأذن بفعله ،لكنه مل
يأمر به ،ومل يرغب فيه ،وال يرضاه لعباده:
ﮞ [ الزمر. ] 7 :
هو الوكيل احلق ال يعني عىل الطاعات إال هو ،وال يرصف عن املعايص إال
)
هو( :
[يوسف.]٢4/
وقال (:
)

[األعراف.]١4٧-١4٦/
فسبحان ربنا العظيم ،الوكيل ،القادر؛ الذي قدر كل يشء ،قدر األرزاق ،واألعامر،
واألحوال ،وقدر أفعال العباد كام قدر خلقهم(:
)[القمر.]5٠-49/
)[الصافات.]9٦/
وقال ( :
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فتوكل عىل اهلل يف كل حال؛ يف حال الرساء والرضاء ،ويف حال األمن واخلوف ،ويف
حال الصحة واملرض؛ ألنه الوكيل الذي بيده مقاليد األمور كلها ومفاتيحها(:
)
[هود.]5٦/
واعلم يا عبد الوكيل؛ أن اهلل سبحانه قد يغلق عن العبد أبواب وأسباب الدنيا التي
يعتمد عليها ،لينظر إىل أين تتوجه القلوب؛ إىل األسباب واألشخاص ،أم إىل امللك
الوكيل العزيز الوهاب؟!(:
)[العنكبوت.]3-٢/
وذلك كام تويف أبو طالب عم الرسول  ،وخدجية زوجة الرسول  ،يف بداية الدعوة
يف عا ٍم واحد قبل اهلجرة ،واللذان كانا يف محاية الرسول  ،أبو طالب حيميه يف اخلارج،
وخدجية كانت تواسيه و تؤنسه يف الداخل ليقول اهلل له:أنا الوكيل الذي أمحيك وأدافع
عنك فال ختاف :
[ الضحى. ] ١١ – ٦ :
ٍ
بمتوكل عىل الوكيل
فلسا من احلرام فليس
واحذر رمحك اهلل أكل احلرام ،فمن أكل ً
الذي عنده خزائن كل يشء ،الكفيل الذي تكفل بجميع أرزاق اخللق(:
)[احلجر.]٢١/
وقال :
[ يونس. ] 3٢ – 3١ :

فال تستعجل وال تستبطئ رزقك فإنه آتيك  ،وهو يعرف عنوانك  ،وأنت ال تعرف
عنوانه ،واهلل هو الرزاق ذو القوة املتني سيوصله إليك(:
) [الذاريات.]5٨-5٦/
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فاجلنني يف بطن أمه يطعمه الوكيل سبحانه ،ويغذيه بالدم وهو خالصة طعام أمه ،فإذا
خرج إىل الدنيا بكى لفقده الغذاء ،وإذ الوكيل قد أبدله بمصدرين للرزق مها ثديا األم،
فإذا فطمته أم ه بكى لفقده احلليب ،وإذ الوكيل الرقيب جل جالله قد أعد له أربعة
مصادر للرزق؛ طعامان :مها النبات واحليوان ،ورشابان :مها املياه واأللبان.
فسبحان الكريم الذي هذا عطاؤه ،الوكيل الذي هذا تدبريه :
[ األنعام.] ١٠٢ :

فإذا مات املؤمن بكى لفقده الرزق ،وإذ الوكيل قد فتح له يف اجلنة ثامنية أبواب يدخل
من أهيا شاء،
[ ص. ] 54 – 49 :

)

وقال ( :
[القمر.]55-54/
وتوكل عىل الوكيل يف كل حال ،ويف كل وقت ،ويف كل مكان ،فكام رزقك الوكيل
وأنت يف بطن أمك البرشية فسريزقك وأنت عىل ظهر أمك األرضية(:
)[هود.]٦/
وافعل األسباب املأمور هبا رش ًعا بجوارحك ،وتوكل عىل الوكيل الرقيب بقلبك،
فالنبي  فعل مجيع األسباب عند اهلجرة إىل املدينة ،ليحمي نفسه من رش كفار قريش،
ولكنهم وصلوا إليه يف الغار ،فلم يلتفت إليهم لثقته بالوكيل سبحانه(:

)[التوبة.]4٠/
فتوكل يا عبد الوكيل عىل ربك حيفظك ويرزقك وينرصك ،وحيميك من عدوك( :
)[الطالق.]3/
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وتوكل عىل الوكيل وحده ،وال تلتفت ألحد سواه ،فيخذلك من جهته( :

)[التوبة.]٢٧-٢5/
فتوكل رمحك اهلل عىل الوكيل الذي بيده مقاليد األمور ،واستقم عىل دينه ،واستسلم
وارض بقضائه ،وفوض أمرك إليه ،وسارع إىل طاعته،
ألمره ،وتوكل عليه وحده،
َ
وسابق إىل مغ فرته ،واحتسب ما تكره عنده ،وقل(:
)[التوبة.]١٢9/
واعلم أن الوكيل الرقيب الشهيد يراك ويسمعك ،فسارع إىل مرضاته بكل قول أو فعل
يرضيه( :
)[آل عمران.]١33/
واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكلك ع ىل جوارحك ،فاستعملها يف كل ما حيبه اهلل
ويرضاه ،فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه األمانة(:
) [النحل.]٧٨/
واحذر أن تعيص ربك بنعمه ،فالوكيل سيسألك عن عملك ،وجيازيك بفعلك( :
ﰀ)
[اإلرساء.]3٦/
واعلم أن الوكيل احلق قد وكلك بإقامة الدين ،وتعليم سننه ،وآدابه ،وأحكامه ،فاعمل
هبا ،وادع الناس إليها ،واصرب عىل ما أصابك يف سبيله؛ تنال من األجر جزيله(:
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وعلم الناس مما علمك اهلل( :
) [آل عمران.]٧9/
وأحسن إىل الناس بالقول والفعل:

)[النحل.]١٢5/

[ القصص.] ٧٧ :

وأد األمانة كام أمرك اهلل بقوله( :

)[احلج.]٧٧/
وإصالحا للغري ،ومن
إصالحا للنفس،
هذه هي األمانات الكربى ،وجيب علينا أداؤها؛
ً
ً
خان األمانة خرس يف الدنيا واآلخرة:
[ العرص] 3 – ١ :

جهد عىل النفس بالعبادة (آمنوا وعملوا الصاحلات) ،وجهد عىل الغري بالدعوة
(وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب) .
ويف هذا وهذا الفالح والنجاة من اخلرسان يف الدنيا واآلخرة:

(
(
(

)[املمتحنة.]4/
) [يونس.]٨٦-٨5/

[ فصلت.] 3٢ – 3٠ :

)[األعراف.]٢3/

[ آل عمران.] ٨ :
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تَ ،وبِ َ
تَ ،وإِلَيْ َ
ْتَ ،و َع َل ْي َ
تَ ،وبِ َ
اص ْم ُتَ ،أ ُعو ُذ
ك َأ َنبْ ُ
ك ت ََو َّك ْل ُ
ك َآمن ُ
«ال َّل ُه َّم لَ َك َأ ْس َل ْم ُ
ك َخ َ
ْتَ ،أ ْن ت ِ
وتَ ،و ِْ
اْل ُّن َو ْ ِ
ْت َْ
بِ ِعزَّتِ َ
اْلن ُْس
اْل ُّي الَّ ِذي ََل ََت ُ ُ
ُض َّلنِيَ ،أن َ
كََ ،ل إِلَ َه إَِل َأن َ

متفق عليه( ).
ُون » ٌ
َي ُموت َ
اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته ،واستهداك فهديته ،واسرتمحك فرمحته،
واستنرصك فنرصته ،أنت حسبنا ونعم الوكيل(:
)[التوبة.]١٢9/
اللهم يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث ،أصلح يل شأين كله ،وال تكلني إىل نفيس طرفة
عني.
رحيام يا خري املسئولني ،يا أرحم الرامحني.
ونصريا ،وكن يب رءو ًفا
اللهم كن يل مؤيدً ا
ً
ً
اللهم ص يل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم إنك
محيدٌ جميد ،اللهم بارك عىل حممد ،وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم
إنك محيدٌ جميد.

متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()٧3٨3واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٧١٧
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الفتاح ..الفاتح

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الفتاح ..الفاتح

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
[ طه.] ٨ :
واملثل األعىل:
اهلل  هو الفتاح احلق الذي حيكم بني عباده باحلق ،ويقيض بينهم بالعدل.
هو الفتاح القادر عىل كل يشء ،الذي حيكم ويقيض يف عباده بام يريد ،ويمن عىل من شاء
منهم بام يشاء ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
) [فاطر. ]2/
هو سبحانه الفتاح عامل الغيب والشهادة ،الذي يفتح لعباده أبواب اخلري  ،والرزق،
والعلم ،والرمحة ،والعبادة ،ويفتح املنغلق عليهم من أمورهم ،وييرس املتعرس عليهم،
ويفتح قلوهبم وبصائرهم ليبرصوا احلق واهلدى(:
) [األنعام. ]59/
وهو سبحانه الفتاح الذي حيكم بني عباده يف الدنيا واآلخرة ،ويفتح بينهم باحلق
) [سبأ.]26/
والعدل(:
فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخلري والرزق والربكة والعلم والرمحة
وامللك يف العامل كله(:
) [آل عمران.]26/
واهلل سبحانه هو الفتاح القادر عىل كل يشء ،القوي الذي ال يعجزه يشء:
[ األنعام.] 65 :
هو الفتاح الذي فتق الساموات السبع ،واأل رضني السبع ،وفتق السحاب باملاء ،وفتق
األرض بالنبات ،وفتق احلب عن الشجرة(:
) [األنبياء.]30/
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وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لإليامن ،وفتح العقول للعلم ،وفتح اجلوارح
للعمل ،وفتح العني بالبرص  ،وفتح األنن بالسمع ،وفتح اللسان بالكمام(:
) [النحل.]7٨/
هو جل جماله امللك احلق الذي له ملك الساموات واأل رض ،وبيده مفاتيح خزائن
الساموات واألرض ،وبيده مفاتيح اخلريات والربكات واألرزاق ،ومفاتيح النعم
الظاهرة والباطنة(:
)
[لقامن. ] 20 /
وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح مجيع األبواب وحده ال رشيك له ،ويفتح كل ما
استعىص من األبواب يف كل زمان ومكان وحال(:
) [الزمر.]63- 62 /
هو الفتاح الذي يفتح األبواب يف كل مكان وزمان:
أبواب ال رزق ،وأبواب العافية ،وأبواب العلم ،وأبواب العمل الصالح ،وأبواب
التقوى ،وأبواب األخماق ،وأبواب األمن ،وأبواب التوفيق ،وأبواب العبادات،
وأبواب الدعوة إىل اهلل ،كل نلك بيده جل جماله(:
) [فاطر. ]2/
هو الفتاح الذي فتح قلوب وأجساد األنبياء وأتباعهم بمحاسن األقوال واألعامل
واألخماق( :
) [األحزاب.]4٨- 45 /

هو الفتاح الذي حيكم بني اخللق ،فكلام استغلق أمر ،أو اشتد كرب ،فتحه جل جماله
[ امللك.] ١ :
بقدرته:
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هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب املؤمنني ،ويملؤها بنور اإليامن والتوحيد واملعرفة،
ً
فرتى احلق ًّ
باطما ،وجتتنبه(:
حقا ،وتعمل به ،وترى الباطل
) [األنعام. ]١22/
فسبحان الفتاح الك ريم الذي فتح أبواب فضله عىل مجيع خلقه ،وفتح عىل العصاة
أبواب مغفرته ،وفتح قلوب املؤمنني بمعرفته(:
) [غافر.]6١/
ومفاتيح مجيع النعم الظاهرة والباطنة بيده( :
) [النحل.]53/
هو سبحانه الفتاح الك ريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل يشء ،فتح أبواب الرزق عىل
مجيع خلقه ،وفتح عىل أوليائه أب واب األنس به ،وحماوة مناجاته ،وفتح هلم أبواب
رضوانه ،وفتح هلم أبواب حبه ومحده ،وفتح هلم أبواب جنته:
[ فاطر.] 2 :
هو سبحانه الفتاح الذي يعني عند الشدائد ،وينيل النعم الزوائد ،ويكشف الكروب
املوجعة ،ويفرج اهلموم املؤملة(:
) [النمل.]62/
هو سبحانه الفتاح الذي يملك مجيع املفاتيح الذي يصلح هبا أحوال عباده ،فاهلل بيده كل
يش ء ،وغريه ليس بيده يشء:
[ األعراف.] 54 :
هو الفتاح الذي فتح أبواب اإليامن ،وأبواب اهلداية ،وأبواب العلم ،وأبواب العمل،
وأبواب احلكمة ،وأبواب الرزق ،وأبواب العافية(:
)
[األعراف.]96/
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فما إله إال اهلل! كم من ضال هداه اهلل! وكم من جاهل علمه اهلل! وكم من فقري أغناه
اهلل! وكم من مريض شفاه اهلل! وكم من جائع أطعمه اهلل! وكم من عريان كساه اهلل!
وكم من عسري يرسه! وكم من كرب نفسه!( :
) [يونس.]3/
فسبحانه! ما أعظم شأنه! وما أكرم ه! وما أرمحه! وما أعظم عنايته بخلقه!:

[ إبراهيم.] 34 – 32 :

واهلل وحده هو ال فتاح الذي يملك خزائن كل يشء ،وبيده مفاتيح كل يشء.
وفتح اهلل عىل عباده نوعان:
األول :فتحه بحكمه القدري بام يقدره عىل عباده من التدبري بحكمته ورمحته من خري
ورش ،وعطاء ومنع ،وبسط وقبض ،ونفع ورض(:
) [احلجر.]2١/
فهو سبحانه الفتاح العليم الذي يفتح لعباده مجيع أبواب اخلري والفضل والرزق ،ويفتح
هلم منافع الدنيا والدين(:
) [فاطر. ]2/
الثاين :فتحه بحكم ه الرش ع بام رشعه عىل ألسنة رسله من الدين احلق الذي يستقيم به
الناس عىل الرصاط املستقيم(:
) [األنعام.] ١53/
هو الفتاح الذي بيده وحده فتح البماد والعقول واجلوارح( :
) [الفتح.]4- ١ /
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وفتحه اجلزائ يف الدنيا بني أوليائه وأعدائه ،ونلك بنرص رسله وأوليائه ،وخذالن
) [األعراف.]٨9/
أعدائه(:
هو الفتاح الذي بيده وحده مفاتيح النرص واخلذالن( :
)
[آل عمران.]١60/
وتلك سنة ربانية ماضية ال تتبدل يف كل زمان ومكان(:
)
[آل عمران. ]١60/
أما فتحه يوم القيامة فحني يويف كل عامل ما عمله ،ثم يثيب املؤمنني واملطيعني بفضله،
ويعاقب الكافرين والعاصني بعدله(:
) [سبأ.]26-25 /
فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح ملن اختصه بلط فه وعنايته أقفال القلوب ،يملؤها من
املعارف الربانية ،واحلقائق اإليامنية ،ما تذوق به طعم اإليامن وحماوته ،وتستقيم به عىل
الرصاط املستقيم(:
) [السجدة.]١7-١5/
وأنوارا إيامنية،
هو سبحانه الفتاح الذي يفتح ألوليائه وأهل طاعته علو ًما ربانية،
ً
يميزون هبا بني امللك والعبيد ،وبني الغن والفقري ،وبني القادر والعاجز ،وبني الكبري
والصغري ،وبني احلق والباطل ،وبني الدنيا واآلخرة(:
(

) [األنعام. ]١22/
) [آل عمران. ]١63-١62 /
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اللهم يا نا اجلمال واإلكرام ،امأل قلوبنا بنور اإليامن ،ونور القرآن(:
) [النور.]35/
فسبحان اهلل العظيم! ما أ رمحه بعباده! لو فتح املطر عىل الناس أبدً ا فمن الذي حيبسه
عنهم لئما يغرقوا؟ كام حصل لقوم نوح:
[ القمر.] ١4 – ١0 :
ولو حبس اهلل القط ر والنبات ملا استطاع اخللق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح
سبحانه(:

) [الواقعة.]74- 63 /
ولو حبس اهلل نو ر الشمس عن اخللق فمن نا الذي يفتحه؟! ولو حبس اهلل اهلواء الذي
نتنفس منه فمن نا الذي يفتحه ويرسله؟!.
فسبحانه! ما أعظم رأفته ورمحته بعباده(:
) [فاطر. ]2/
اللهم افتح لنا أبواب رمحتك ،وأبواب فضلك ،وأبواب نرصك ،وأبواب
) [األعراف.]٨9/
هدايتك(:
واعلم أن اهلل ج ل جماله هو امللك احلق الذي خلق خلقه ،وفطرهم عىل ما أراد(:
) [الروم.]30/
وفط ر سبحانه الساموات واألرض ،وما فيهن ،وما عليهن ،وما فوقهن ،من املخلوقات،
عىل التوحيد(:
)
[اإلرساء.]44-43 /
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فكل أحد من خملوقاته قانت ل ربه ،مستسلم له ،مسبح بحمده ،شاهد بوحدانيته،
متصاغر لكربيائه(:
) [النحل.]50-49 /
(
) [النور.]42-4١ /
واعلم أن اخلالق جل جماله سمى دين اإلسمام فطرة ألنه أول يشء لقيت الذوات بعد
برئها ،واألجسام بعد مجع خلقها(:
) [الروم.]30/
فسبحان الفتاح القدير الذي خلق األرواح ،ثم مجعها بأجسامها احلاملة هلا ،الظاهر فيها
أعامهلا ،وأحيا األجسام بذواهتا العامرة هلا ،وفطر األجسام الظاهرة باألعامل الصادرة
من األرواح الباطنة فيها( :
) [اإلرساء. ]٨5/
واعلم رمحك اهلل بعد أن تبك عىل اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته ،وتستغفر من نلك
اجلهل باهلل وبدينه ورشعه ووعده ووعيده ،أن اهلل أخذ العهد وامليثاق عىل األنفس يوم
فطرها يف بدء خلقها أن تسلك بأجسامها سبيل نجاهتا ،وأن ترصفها عن مظان هلكتها
إىل سبيل فطرهتا ،وال تفارق ما عليه برأها من التوحيد(:
) [األحزاب.]73-72 /
وجعل سبحانه نلك أمانة منه ائتمنها عليه ،إن األجساد ه مراكب القلوب
ولباسها(:
)
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[األعراف.]١73-١72 /

فهذا عهد الفطرة ،واهلل يأمرنا بذكره لنستقيم عليه(:
[الغاشية.]2١/
نك رهم هبذا العهد العظيم الذي أخذه اهلل عليهم( :

)

) [املائدة.]7/
فما إله إال اهلل! كم ظلمنا أنفسنا! ،وكم غفلنا! ،وكم خرسنا! ،وكم أضعنا! ،وكم
ضيعنا!(:
) [املائدة.]79-7٨ /
ربنا سمعنا وأطعنا ،فاغفر لنا وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم ،لك احلمد كله ،ولك
امللك كله ،ولك اخللق كله ،ولك األمر كله ،ومنك اخلري كله(:
)
[اجلاثية.]37-36 /
وقد و رد اسم اهلل الفتاح يف القرآن الكريم مرة واحدة يف قوله سبحانه يف سورة
) [سبأ.]26/
سبأ(:
واهلل سبحانه هو الفتاح الذي يفتح أبواب النعم واألرزاق ،وأبواب اخلري والرمحة
لعباده ،ويفتح املنغلق عليهم من أمورهم ،ويفتح قلوهبم وبصائرهم ليبرصوا احلق
وحيبوه ،ويعملوا به ،ويفتح جوارحهم بكل عمل صالح(:
) [فاطر. ]2/
هو سبحانه الفتاح الذي حيكم بني عباده ،الذي يفتح كل منغلق ،وينرص كل مؤمن،
ويميز احلق من الباطل(:
) [األعراف.]٨9/
والصفة املشتقة من اسم اهلل الفتاح ه الفتح ،وه صفة فعلية هلل .
وقد اقرتن اسم اهلل العليم باسمه الفتاح يف قوله سبحانه(:
) [سبأ. ]26/
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ورس نلك واهلل أعلم الداللة عىل كامل الفتح ،واستقامة احلكم ،وأنه قائم عىل العدل
والقسط ألن اهلل عليم خبري ،ال متيل به األهواء وال ينحرف به اجلهل لكامل عدله،
وغناه عن مجيع خملوقاته(:
) [النساء.]40/
 وفتح اهلل لعباده رضابا:
أحدمها فتح يدرك بالبرص كفتح الباب والقفل ونحومها .
الثاين فتح يدرك بالبصرية كفتح املستغلق من العلوم واملسائل.
ويأيت الفتح بمعنى القضاء واحلكم يف األمور ،ويأيت الفتح بمعنى النرص.
واهلل سبحانه هو الفتاح الذي يفتح ألوليائه منافع الدنيا والدين ،فيفتح أقفال القلوب
لتعرف رهبا ،وتكربه ،وحتبه ،وتوحده ،وحتذره(:
) [احلجرات. ]١7/
وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح ملن آمن به واتقاه خزائن جوده وكرمه ونعمه يف الدنيا
واآلخرة(:
) [األعراف.]96/
وهو سبحانه خري الفاحتني ،العدل الذي ال وجور يف حكمه أبدً ا(:
) [األعراف. ]٨9/
وهو سبحانه الفتاح القوي الذي يفتح البماد واألمصار ألنبيائه ورسله ،ولعباده
املؤمنني  ،ويفتح قلوهبم وألسنتهم وجوارحهم بكل قول أو عمل صالح( :
)

[الصف.]١3-١0 /
واهلل حكيم عليم ،كام يفتح أبواب رزقه وكرمه عىل من يشاء من عباده إكرا ًما ،كذلك
يفتحها
استدراجا وابتما ًء ملن أعرض عن دينه(:
ً
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) [األنعام.]45-44 /
هو سبحانه الفتاح الذي له وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو(:
) [األنعام.]59/
هو سبحانه الفتاح الذي يستنرص به أولياهه عىل أعدائهم ،فينرصهم ،ولهلك
)
أعداءهم(:
[آل عمران.]١23/
وقال نوح (:
) [الشعراء.]١22-١١7 /

)

وقال شعيب ( :
[األعراف.]٨9/
وأمر اهلل  نبيه  أن يقول(:
) [سبأ.]26/
ففتح اهلل  عىل رسله وأنبيائه وأوليائه أبواب الدعاء وأبواب النرص ،وأبواب التوفيق
حني استنرصوا به ،ومكن هلم يف األرض ،وخذل أعداءهم(:
) [احلج.]4١/
فسبحان الفتاح العليم القادر الذي بيده مفاتح الغيب ،ومقاليد األمور ،ومفاتيح أبواب
اخلزائن من كل يشء  ،الفتاح الذي فتح أبواب العلم واهلداية ،وأبواب التوحيد
واإليامن ،واألرزاق ،عىل من شاء من عباده:
[ فاطر.] 2 :
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هو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب واملاملك ألنبيائه وأوليائه ،وفتح هلم األبواب إىل
ملكوت سامئه ،الفتاح الذي فتح عىل النفوس أبواب اهلداية والتوفيق:
[ البقرة.]١43 :
هو سبحانه الفتاح العليم الذي يفتح عىل كل أحد بفتح خاص.
فهذا يفتح الفتاح عليه بلسانه ،وهذا يفتح عليه بعلمه ،وهذا يفتح عليه بفكره ،وهذا
يفتح عليه باملال ،وهذا يفتح عليه بالذكر ،وهذا يفتح عليه بالذكاء ،وهذا يفتح عليه
باألخماق ،وهذا يفتح عليه بالتقوى ،وهذا بقضاء احلاجات ،وهذا باالخرتاع ،وهذا
باإلنفاق ،وهذا بأحسن الصفات(:
) [فاطر.]2/
فسبحان الفتاح الذي اختص وحده بالفتح واإلغماق ،والعطاء واحلرمان ،والنرص
واخلذالن ،هو الذي فتح أبواب اهلداية ملن آمن به ،وأغلق أبواب اهلداية ملن يعلم أنه ال
يزكو بذلك.
فتح أبواب اهلداية أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام فآمنوا ،وأغلق أبواب اهلداية عن أيب
جهل وأيب هلب ،فلم يؤم نوا ألنه هو احلكيم العليم ،وهو أعلم حيث وجعل رسالته
وهدايته:
[ األنعام.] 53 :
هو سبحانه الفتاح الذي يقيض بني عباده باحلق والعدل ،وهو الفتاح الذي ينرصرسله
وأولياءه عىل أعدائهم ،وهو الفتاح الذي يفتح كل يشء منغلق ،ماد ًّيا كان أو معنو ًّيا،
يفتح أبواب الرمحة ،ويفتح األبواب املغلقة ،ويفتح أبواب الرزق واخلري واحلكمة.
ٍ
معان السم اهلل الفتاح جل جماله.
فهذه ثماث
واعلم أن الرزق له أبواب كثرية تفتح للمؤمن والكافر ،وللرب والفاجر ،وللمطيع
خاصا للمؤمن.
فتحا ًّ
والعايص ،ألن مفاتيح كل يشء بيد اهلل  ،وتفتح ً
 ومن هذه األابواب
األول باب اإليامن والتقوى ،وهذا خاص باملؤمنني(:
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)

[األعراف.]96/
الثاين باب البيع والرشاء ،وهذا باب مفتوح للمؤمن والكافر.
الثالث باب اهلدايا والوصايا ،واملواريث والعطايا ،والزكوات والصدقات ،وغريها.
فسبحان الفتاح العليم الذي يعلم متى يفتح؟ وملن يفتح؟ وكم يفتح؟ وبأي يشء
يفتح؟(:
) [األنعام.]١02/
وأعظم الفتوح أن يفتح الفتاح عليك بالعلم والعمل واإليامن والتقوى(:
(

) [آل عمران.]74-73 /

) [البقرة.]269/
هو سبحانه الفتاح الذي يفتح أبواب الرمحة بفضله وإحسانه ،ويفتح أبواب العذاب
بعدله:
[ األنعام. ] 45 – 44 :
فسبحان امللك القادر الذي بيده وحده مفاتيح كل يشء:
[ األعراف. ] 96 :

واعلم أن األمة كلام استقامت عىل أوامر اهلل فإن اهلل سيفتح هلا من بركات السامء
واألرض ،ويفتح هلم أبواب العمل الصالح ،واألجور العظيمة ،والنرص املبني.
وكلام انحرفت عن منهج اهلل فإن اهلل سيفتح عليهم أبواب الشدة والضنك والعذاب
والتعب ،حتى يعودوا إىل رهبم بالتوبة(:
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) [طه.]١26-١23 /
ويوم القيامة يوم عظيم ،وقد سامه اهلل يوم الفتح ألن اهلل حيكم بالعدل بني عباده،
فيجازي املحسن بإحسانه ،ووجازي امليسء بإساءته ،فما ظلم وال جور ألن اهلل قد حكم
بني العباد(:
) [السجدة.]30-29 /
وحني تويف النب ُ فتِن الناس ،ففتح اهلل عىل أيب بكر الصديق  ،فقام فخطب
الناس ،وقال" :ألها الناس ،من كان يعبد حممدً ا فإن حممدً ا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل
فإن اهلل ح ال يموت" ثم تما قوله سبحانه(:

) [آل عمران.]١45-١44 /
فاطمأن الناس وسكنوا.
 وفتح اهلل نوعا:
األول فتح إنعام وإكرام لعموم اخللق ،كام قال سبحانه(:
) [فاطر.]2/
فالذي يفتح باملال والرزق والعلم واخلري هو اهلل وحده الرشيك له.
الثاين فتح عقوبة واستدراج ملن كفر به وعصاه:
[ األنعام.] 45 – 44 :
فتحا مبينًا لرسوله  يف احلديبية ،حيث آمن به يف تلك
فسبحان الفتاح العليم الذي فتح ً
حتا بعرشة آالف
الفرتة أضعاف من آمن به من قبل ،ثم فتح له مكة ،حيث دخلها فا ً
مقاتل ،ثم فتح له قبل الفتح وبعد الفتح يف غزواته وجهاده ،ثم فتح له يف رسائله إىل
ملوك األرض ألن اهلل بعثه رمحة للعاملني(:
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)

[الفتح.]3-١ /
واعلم رمحك اهلل أن اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى،
واملثل األعىل يف الساموات واألرض:
[ طه. ] ٨ :

هو سبحانه فاطر الساموات واألرض(:

[فاطر. ]١/
وهو سبحانه فالق اإلصباح(:
) [األنعام. ]96/
وهو سبحانه فالق احلب والنوى(:

)

) [األنعام. ]95/
واعلم رمحك اهلل أن احل كيم العليم سبحانه أرانا يف هذه الدار الدنيا من اخلري والرش،
واملحبوب واملكروه ما يذكرنا بالدار اآلخرة يوم القيامة ،فأرانا الفتاح العليم يف هذه
الدار النار احلارض ة ،وجعلها آية عىل النار الغائبة ،وعىل قدر متكن نار الدنيا من احلطب
يكون سعريها وشدة هليبها حتى يعظم شأهنا(:
) [الواقعة.]73- 7١ /
فسبحان من جعلها تذكر ًة وآية عىل نار جهنم الت ال أعظم من سعريها وإحراقها
وظلمتها  ،ووقودها ما حترقه من الناس واحلجارة( :
) [التحريم.]6/
وأ رانا اهلل سبحانه يف هذه الدار آية عىل اجلنة ،بفلقه احلب والنوى ،وبإخراج احل من
امليت ،وإخراج امليت من احل  ،وجعل جنات ما هاهنا آي ًة عىل جنات ما هنالك يف
اآلخرة(:
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) [احلج.]7/
وأرانا اهلل سبحانه يف خلقه احليوان يف األرحام آيات وعرب ،من كون نلك خمزونًا يف
وسابحا:
وطائرا  ،وزاح ًفا ،
غيبه ،ومكنونًا يف سنته ،ثم أظهره اهلل ماش ًيا،
ً
ً
[ النور.] 45 :

وقال ( :
) [لقامن.]١١/
أال ترى رمحك اهلل أن احلياة غيب يف املاء ،واملاء غيب يف خزائن اهلل :
[ األنبياء.] 30 :

واخلزائن كلها غيب يف علم اهلل(:
) [احلجر.]2١/
وكذلك كل ما يف الدنيا إشارة مؤقتة ملا يف اآلخرة من النعيم والعذاب ،واآلخرة غيب
يف الدنيا ،فإنا كان يوم القيامة مجع اهلل األولني واآلخرين ليحاسبهم(:
)
[الشعراء.]9١-٨٨ /
فيأنن امللك اجلبار جل جماله للجنة ،فتسعى من موضع حقيقتها من حتت العرش إىل
)
وأهنارا(:
الساموات ،فتكون الساموات كلها جنانًا
ً
[الذاريات. ]22/
وعن أيب هريرة ،عن النب  ،قالَ « :فإِ َذا سأَلْتُم اهللهََ ،فاسأَلُوه ِ
الف ْر َد ْو َسَ ،فإِ هن ُه َأ ْو َس ُط
ْ ُ
َ ُ
ِ
اجلن ِهة و َأع ََل َ ِ
ْح ِنَ ،و ِمن ُْه َت َف هج ُر َأ ْْنَ ُار َ
اجلنهة».أخرجه البخاري( ) .
الر ْ َ
َ َ ْ
اجلنهة ُ -أ َرا ُه َ -ف ْو َق ُه َع ْر ُش ه
نارا ،ويؤتى
وتسعى نار جهنم يف األراضني السبع والبحار ،فيصري كل يشء أتت عليه ً
بجهنم إىل املحرش تقاد بعدد عظيم من املمائكة حيرسوهنا ،وتربز للناس كلهم فريوهنا
( )١أخرجه البخاري برقم (.)2790
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كلهم(:

) [التكاثر.]٨-5 /
و:
وعن عبد اهلل بن مسعود  ،قال :قال رسول اهلل ُ « :ي ْؤتَى ابِ َج َهن َهم َي ْو َمئِ ٍذ ََلا َسبْ ُع َ
ٍ
وَ :ألْ َ
َألْ َ
وْنَا» .أخرجه مسلم( ).
ف ِز َمامٍَ ،م َع ك ُِّل ِز َما ٍم َس ْب ُع َ
َي ُّر َ
ف َم َلك َ ُ
فسبحان ربنا العظيم الفتاح العليم ،واحلمد هلل فالق اإلصباح ،وفالق احلب والنوى،
الذي فطر كل نرة يف ملكه عىل توحيده  ،فالكل يسبح بحمده ،والكل يشهد
بتوحيده(:
)
[األنعام.]١03-١02 /
اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،وبيده مقاليد األمور ،ومفاتيح خزائن
الساموات واألرض كلها بيد الفتاح العليم وحده ال رشيك له:
[ الزمر.] 63 – 62 :

فاسأل ربك الفتاح الذي بيد ه مقاليد األمور أن يفتح لك أبواب رمحته ،وخزائن رزقه،
وأبواب كرمه ،وموائد بره ،وجزيل نعمه ،وتقرب إليه بتقواه ،وأحسن عبادته ،تنال
كريم فضله(:
) [احلديد.]2٨/

()١أخرجه مسلم برقم (.)2٨42
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التعبد هلل  اباسمه الفتاح ..الفاتح
إنا علمت أن اهلل وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات الساموات واألرض ،وبيده
ملكوت كل يشء ،فاسأله أن يفتح لك أبواب اهلداية ،وأبواب العلم ،وأبواب التقوى،
فإنه كريم ال يرد ً
سائما:
[ البقرة.] ١٨6 :
واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرشح صدرك لإلسمام ،ويمأل قلبك بنور اإليامن
لتعرف ربك ،وتعبده بام حيبه ويرضاه(:
) [الزمر.]22/
(

) [األنعام.]١22/

واعلم أن هذا الفتح وهذا الرشح كله فضل من اهلل ،وليس له حد ،وقد أخذ كل مؤمن
منه بحظ حسب معرفته باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ودينه ،ووعده،
ووعيده ،فاألنبياء يف الذروة العليا منه ،ثم األولياء والصادقون ،ثم العلامء الربانيون ،ثم
عوام املؤمنني ،ومل خييب اهلل منه سوى الكافرين(:
) [حممد.]١9/
(

) [األنبياء.]90/
[ احلجرات.] ١5 :

واعلم أن رسل اهلل وأولياءه يتوجهون إىل رهبم ليفتح بينهم وبني خمالفيهم بالنرص
)
واهلداية ،فيقولون( :
[األعراف.]٨9/
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فتوجه إىل ربك الفتاح يف كل صغرية وكبرية ،وسله أن يفتح لك ما حيبه ويرضاه من
حكمه القدري والرشع (:
) [الشعراء.]٨5-٨3 /

ويوم القيامة يوم الفتح واحلكم بني العباد ،وفتح صحائف األ عامل ،سيتبني من يستحق
الثواب ،ومن يستحق العقاب(:
) [السجدة.]30- 2٨ /

واهلل جل جماله هو الرب املستحق للعبادة وحده ال رشيك له ،الذي فطر قلوب العباد
عىل التوحيد واإليامن ،ووضع يف عقوهلم حسن الدين ،واستقباح غريه(:
) [الروم.]30/

وإنا كنت قد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة ،وأشهدته عىل نفسك ،فأد األمانة ،وأوف
بالعهد فسوف تسأل عن كل ما عملت( :
)
[النساء.]5٨/

وصدق رمحك اهلل بالفعل ما أقررت به من قول ،وما أعطيته من عهد وميثاق،
باالستقامة عىل احلق ،والدعوة إليه ،وتعليمه ،والصرب عىل األنى فيه ،فإنك مسئول
) [اإلرساء.]34/
وحماسب( :
وسبح بحمد ربك العظيم ،وكرب ربك الكبري الذي خلق املخلوقات كلها ،ثم ردهم يف
غيبه إىل ما سبق يف علمه جل جماله ،فأقرها يف خزائن الغيب ،ثم يربأ براياه من مستودع
غيبه إىل مستقرها يف اهلواء ،والسحب ،والبحار ،واجلامد  ،والنبات ،واحليوان ،والسامء،
واألرض ،واألرحام(:
)[األنعام.]59/
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فهذه مستودعات اخلزائن يف العامل العلوي والعامل السفيل(:
) [املنافقون.]7/

ومنذ خلق سبحانه األصماب واألرحام مل يز ل ينقل الربايا من خزائن الساموات
واألرض إىل األصماب واألرحام عىل مر القرون والدهور(:
) [األنعام.]9٨/

واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن اهلل جل جماله براك فيمن برأ ،ثم غيبك يف
غيبه ،وخزنك يف خزائنه ،وقلبك يف غيابات ملكه ،ثم أخرجك بقدرته ،حتى بلغك
سن البلو غ ،ثم أكرمك بالدين القيم ليختربك فريى صدقك من كذبك ،وطاعتك من
معصيتك ،ثم وجزيك يوم القيامة بام قدمت يداك( :
ﯓ
) [العنكبوت.]3- 2 /

وانظر رمحك اهلل إىل ما أنت فيه ،وقدم من العمل الصالح الذي تسعد به يف الدنيا
واآلخرة(:
) [الزلزلة.]٨- 6 /
ثم بعد نلك يكون اجلزاء(:
) [القارعة.]١١-6 /
واحرص عىل فعل كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة.
وإياك أن تصحب األيام بشهوات نفسك ،وتقطع عمرك يف قضاء أوطارك ،فتندم
وخترس(:
) [مريم.]6١-59 /
وانتبه لنفسك قبل حلول األجل ،وانك ر العظيم الذي خلقك ،والكريم الذي أطعمك،
والشهيد الذ ي يراقبك ،والسميع الذي يسمعك ،والبصري الذي يراك ،وأطعه تسعد يف
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دنياك وأخراك:
[ احلرش.] ١9 – ١٨ :
وإنا مل تتذكر بعد هذا البيان والربهان فمتى تتذكر؟!
[احلديد.] ١7 – ١6 :
وإنا فتح اهلل لك أبواب فضله ،ورمحته ،ورزقه ،وهدايته ،فافتح عىل اخللق مما أعطاك
الكريم من أبواب اخلري والعلم والرزق يزدها اهلل لك ،ويرىض عنك ،ويرفع هبا
درجاتك ،ويكفر هبا من سيئاتك(:
)[إبراهيم.]7/
ابسط لسانك بالذك ر واحلمد واالستغفار ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،واألمر
باملعروف ،والنه عن املنكر ،والنصح للمسلمني(:
(
(

)[األحزاب.]43-4١/
)[احلج.]77/
) [آل عمران.]١04/

) [آل عمران.]79/
(
وابسط يدك باملال ،ال تقرت عىل نفسك وأهلك والفقراء واملساكني واملحتاجني(:
ﯓ)

[البقرة.]267/
573

(

) [البقرة.]26١/
وافتح أوقاتك للناس بالدعوة تا رة ،وبالتعليم تارة ،وبالعطاء تارة ،وبالعون تارة:

[ آل عمران.] ١34 – ١33 :

واعلم أن من قام هبذه األعامل أسعده اهلل يف الدنيا ،ورافق األنبياء يف اجلنة يف
اآلخرة(:
) [النساء.]70- 66 /
واعلم أن حياة األ رض باملاء ،وحياة القلوب باإليامن والعلم النافع ،ونفع العلم بطاعة
اهلل ،ولزوم تقواه:
[ األنفال.] 4 – 2 :
واعلم هداك اهلل ملا يرضيه أن العبد إنا عرف أن ربه هو الفتاح العليم ،الفاتح للمغاليق
تعلق قلبه بربه الفتاح ،وتوكل عليه ،وجلأ إليه لعلمه أن بيده مقاليد األمور ،ومفاتيح
خزائن كل يشء(:
) [األنعام.]١02/
مفتاحا لكل خري ،مغما ًقا لكل رش ،وطوبى
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكون
ً
مفتاحا للرش ،مغما ًقا
مفتاحا للخري ،مغما ًقا للرش ،وويل لعبد جعله اهلل
لعبد خلقه اهلل
ً
ً
للخري.
ومن عرف اهلل باسمه الفتاح ترضع إليه وحده ،وسأله أن يفتح عليه أبواب العلوم
النافعة ،و أبواب اإليامن ،وأبواب اهلداية ،وأبواب الرزق ،وأبواب الرمحة(:
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) [آل عمران.]74- 73 /
وإنا علم العبد أن اهلل وحده هو الفتاح الذي بيده كل مفتاح ،الفتاح الذي ال راد
لقضائه ،وال معقب حلكمه عظم ربه وكربه ،ومحده وشكره ،ودعاه وسأله من خريي
الدنيا واآلخرة ملا يراه من عظيم نعمه وإحسانه إىل خلقه بنعمة اخللق واإلوجاد ،ونعمة
األرزاق واألقوات ،ونعمة اهلداية واإلسعاد ،ونعمة العلم واهلدى والرمحة ،وغريها من
النعم الت ال تعد وال حتىص( :
)[النحل.]53/
ومن علم أن ربه هو الفتاح آمن به ،وسلم ألمره لعلمه بأن اهلل هو احلق ،وأن أحكامه
كلها حق وخري(:
) [النساء.]65/
مفتاحا لكل خري  ،تفتح بلسانك مغاليق املشكمات الدينية ،وتفتح باملك ويدك ما
فكن
ً
تعرس عىل اخللق من األمور الدنيوية ،وتفتح بخلقك وإحسانك ما انغلق من األمور
البرشية(:
(

) [آل عمران.]١34-١33 /

[فصلت.]33/
وقال :

)

[آل عمران. ] 79 :
واعلم أن الفتاح العليم يريد منك أن تسأله وتدعوه ،وال متل ولو تأخرت اإلجابة
عليك ألنك ال تعلم متى سيأيت الفتح من الفتاح ،فقد يؤخر الفتاح الفتح ليخترب ثقتك
ً
طويما ،وتترضع بني يديه ألنه
به ،وصدق توكلك عليه ،وقد يؤخر الفتح لتقف ببابه
حيب أن يسمع صوتك عندما تناجيه ،فما تسأم من الوقوف عىل بابه ،فإنه كريم ال يرد
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ً
ً
سائما ،وال خييب
مؤمما ،فانتظر الفرج(:

) [البقرة.]١٨6/
واعلم أن الفتاح يأيت بالفتح من حيث ال تدري ،وقد تظنه إغما ًقا وهو قمة الفتح،
فيوسف  ابتُيل بالسجن بضع سنني ،فقام بالدعوة إىل اهلل يف السجن ،وهذا السجن
قمة الفتح ألنه خرج بعده من السجن إىل القرص ،ومن العبودية إىل امللك ،وصار عىل
خزائن األرض .
ونهب النب  ملكة ألداء العمرة ،فصدوه ،وعقد مع كفار قريش صلح احلديبية ،ثم
رجع إىل املدينة ليعتمر من قابل ،فأسلم يف تلك املدة أضعاف من أسلم قبل صلح
احلديبية( :
)

[الفتح.]4-١ /
واعلم رمحك اهلل أن الفتاح العليم ما أغلق عنك با ًبا إال سيفتح لك أبوا ًبا من اخلري
أفضل منه ،فإنه العزيز الرحيم الذي ما منع إال ليعط  ،وما ابتىل إال ليعايف ،وما قبض
إال ليبسط ،فأحسن الظن بربك العزيز الوهاب ،وانتظر اليرس بعد العرس ،والفرج بعد
الكرب ،والغنى بعد الفقر(:
) [الرشح.]٨-5 /
واعلم أن الفتاح العليم يفتح لك وعليك بأهون األشياء بكلمة صادقة ،وبدمعة
صادقة ،وبآية مؤثرة ،فقد تقرأ آية من كتاب اهلل أو تسمعها من غريك ،فتغري جمرى
حياتك إىل ما هو خري ،ويتغري فكرك ،ويتغري عملك ،وتتغري أخماقك(:
) [األنعام.]١22/
فتحا عاد ًّيا ،فهاجر كانت تسعى بني
فتحا مبينًا ،ال ً
واعلم أن ربك الفتاح إنا فتح فتح ً
الصفا واملروة ،وتتمنى أن جتد ما ًء ترشب منه ه وولدها إسامعيل ،فجاء الفتح بامء
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زمزم إىل يوم القيامة لكل الناس ،وصارت خطواهتا بني الصفا واملروة نسكً ا يتعبد به
املسلمون إىل يوم القيامة.
والنب  بعد أن كا ن يدعو إىل اهلل يف مكة خمتفيًا ،ودخل الغار خمتفيًا ،وهاجر خمتفيًا،
فتح اهلل له قلوب الناس ،وفتح له مكة ،فدخلها يف عام الفتح بعرشة آالف مقاتل،
وصار أهل اجلزيرة العربية بعد فتح مكة إما مؤمن به ،أو مسامل له ،أو خائف منه:
(
) [النرص.]3-١ /
(
) [الفتح.]3- ١ /
وشهر رمضان شهر الفتوح ،فيه تفتح أبواب السامء ،وتفتح فيه أبواب اجلنة ،وتغلق فيه
أبواب النار ،وتصفد فيه الشياطني ،ومن صام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم
من ننبه ،ومن قام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ننبه ،ومن قام ليلة القدر
إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ننبه ،وفيه ليلة القدر الت ه خري من ألف شهر،
وكل هذه الفتوح من الفتاح الذي بيده مفاتيح أبواب التوحيد واإليامن ،ومفاتيح أبواب
اهلداية ،واألرزاق ،واإلحسان ،والطاعات(:
)

[آل عمران.]١34-١33 /
واعلم أن من أعظم أبواب الفتوح أن يفتح اهلل عليك بكثرة نكره وشكره وحسن
عبادته ،وأن يعينك عىل نلك ،وأن يفتح لك أبواب معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
فيفتح ل ك أبواب التوحيد واإليامن ،وأبواب اهلداية والتوفيق ،ويفتح لك أبواب طاعته،
وفعل ما حيبه ويرضاه ،ويغلق عنك أبواب املعايص ،وكل ما يسخط اهلل.
وأن يفتح لك أبواب التوبة ،وأبواب االستغفار ،وأبواب احلمد والشكر هلل  ،ويفتح
لك أبواب العلم بدينه ،والعمل به وتعليمه ،وأن يفتح لك أبواب األخماق ،وأبواب
الصرب ،وأبواب احللم ،وأبواب احلكمة ،وأبواب الصدق ،وأبواب اإلحسان:
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[ آل عمران. ] 74 – 73 :

فكن رمحك اهلل مفتاح خري جلميع الناس ،افتح أبواب الرجا ء للعصاة ،وافتح لسانك
بالدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنه عن املنكر ،والنصح للمسلمني ،ونكر اهلل
ومحده وشكره ،وافتح يدك باإلحسان إىل غريك وإن أساء إليك ،فصل من قطعك،
وأعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك:
[ فصلت.] 35 – 33 :
وسدَّ ت الطرق
واعلم أن اهلل  هو الفتاح العليم ،فإنا انغلقت األبواب يف وجهكُ ،
أمامك ،وضاقت عليك الدنيا فاعلم أن لك ر ًّبا اسمه الفتاح ،فادعه بيقني ،وسيفتح
لك الفتاح الذي أغلق عنك ما حتب ألنه يرغب إليك أن تدعوه وتسأله وحده ال
رشيك له:
[ الذاريات.]51 – 50 :

واعلم أنه ما دعاك إىل سؤاله إال ليستجيب لك(:

) [غافر.]60/

واعلم أن اهلل أجاب مجيع األنبياء حني سألوه ،وأعظم ما سألوه اهلداية ،والعون عىل
الطاعة ،فام دعاك إال ليجيبك ،فادع اهلل وأنت موقن بإجابته(:
) [األنبياء.]77- 76 /

(
(

) [األنبياء.]٨4-٨3/
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)

[األنبياء.]90-٨7 /
واعلم أن مجيع األعامل الصاحلة مفاتيح لكل خري وأجر وثواب من ربك .
واعلم أن إسباغ الوضوء يفتح اهلل به للعبد أبواب اجلنة الثامنية كلها.
ِ
ٍ
ِ
ِ
وء
عن عمر قال :قال رسول اهلل َ « :ما منْك ُْم م ْن َأ َحد َيت ََو هضأُ َف ُي ْبلغُ َأ ْو َف ُي ْسبِغُ ا ْل َو ُض َ
اب َْ
ُث هم َي ُق ُ
اجلن ِهة
ُم همدً ا َع ْبدُ اهللِ َو َر ُسولُ ُه إِ هَل ُفتِ َح ْ
ول َأ ْش َهدُ َأ ََْ :ل إِلَ َه إِ هَل اهللُ َو َأ هَ ُ :
ت لَ ُه َأ ْاب َو ُ
ِ
ِ
اء» أخرجه مسلم( ).
الثه ََمنيَ ُة َيدْ ُخ ُل م ْن َأ ِّ َِّيا َش َ

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح بالنرص عىل من شاء من عباده.
ِ
هلل
ب اهللهَ َو َر ُسولَ ُه ، ،أو ُُيِبه ا َ
قال النب  :يف خيربَ « :ألُ ْعطِ َ ه
الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًًل ُُي ُّ
َي ه
هلل َع َل ْي ِه» متفق عليه( ).
َو َر ُسولَ ُهَ ،ي ْفت َُح ا هُ
فأعطاها لعيل  ،ففتح عليه.
واعلم أن من مقتىض توحيد اهلل بأسامئه وصفاته ،وتوحيد اهلل  باسمه الفتاح :أن
تعل م أن الفتاح بيده مفاتيح كل يشء ،وأن تتيقن عىل هذا قبل أن تدعوه وتسأله(:
) [حممد.]١9/
فيا من أعياه الفقر ،اسأل الفتاح الذي بيده وحده مفاتيح الغنى.
ويا من آمله الوجع ،اسأل الفتاح الذي بيده وحده مفاتيح الشفاء.
ويا من اشتد كربه ،وضاقت عليه األمور ،اسأل الفتاح الذي بيده مفاتيح الفرج واخلري
واإلحسان.
ً
جاهما فاسأل الفتاح العليم الذي علم اإلنسان ما مل يعلم.
وإن كنت
( )١أخرجه مسلم برقم (.)234
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )42١0واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2407
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وإن كنت خائ ًفا فاسأل الفتاح الذي بيده مفاتيح األمن أن يؤمنك(:

)

[األعراف.]١٨0/
اهلل وحده هو الفتاح ،وهو املستعان إنا حتطمت اآلمال ،وصاح العيال ،واسود الظمام،
وكث رت الديون ،وقل النصري ،وضاقت األمور  ،فسأل احل القيوم الذي بيده مفاتيح
الفرج(:
) [البقرة.]١٨6/
[ األعراف.] 89 :

[ األعراف.] 23 :

[ آل عمران.] 8 :

اللهم فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،رب جربائيل وميكائيل

وارسافيل ،أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،إ هدنا ملا اختلف فيه من احلق
بإننك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.

اللهم آت نفوسنا تقوها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.

اللهم يرس أمورنا ،وأرشح صدورنا ،واختم بالصاحلات أعاملنا.

اللهم يا ح يا قيوم ،يا فتاح يا عليم ،افتح لقلوبنا أبواب التوح يد واإليامن ،وأفتح
أللسنتنا أبواب الذكر والدعاء والدعوة ،وأفتح جلوارحنا أبواب األعامل الصاحلة ،يا

أرحم الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الوهاب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الوهاب

اهلل جل جالله هو امللك الذي له األسامء احلس نى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
[ طه.] 8 :
واملثل األعىل:
هو الغني احلق الذي له خزائن الساموات واألرض ،وله غيب الساموات واألرض.
هو الوهاب احلق الذي هيب خللقه من خزائنه ما ال يعلمه وال حيصيه إال هو من العطايا،
واألرزاق ،واألقوال ،واألعامل ،واألخالق ،واألموال ،واألوالد ،والصور ،واأللوان
والثامر(:
) [إبراهيم.]34 /
هو امللك الذي وهب كل م لك ،وهو الرزاق الذي وهب كل رزق ،وهو الكريم الذي
وهب كل كرم ،وهو الرمحن الذي وهب كل رمحة ،وهو اهلادي الذي وهب كل هداية،
وهو القوي الذي وهب كل قوة ،وهو العليم الذي وهب كل علم ،وهو اجلميل الذي
وهب كل مجال:
[ النحل. ] 5٣ :
هو الوهاب الذي وهب لعباده ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة( :
) [آل عمران.]8 /
هو الوهاب احلق الذي هيب ما يشاء ،ملن يشاء ،كيف شاء ،بأي قدر شاء(:
) [الشورى.]50-49/
هو سبحانه الوهاب احلق الكثري اهلبات ،العظيم اهلبات واملنن والعطايا ،الوهاب الذي
هيب لعبا ده من فضله العظيم ،ويوايل عليهم النعم ،وجيزل هلم العطايا:
[ فاطر.] ٣ :
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فسبحان امللك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن الساموات واألرض ،وبيده مقاليد
األمور كلها ،يعطي من يشاء ما يشاء ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع(:
) [الزمر.]63-62/
هو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم؛ لكامل كرمه ورمحته ،وهبة النعم
واخلريات أحب إليه من منعها( :
) [يونس.]68 /
وهلذا مدح ع باده الذين يسألونه ما ينفعهم ،وأجزل هلم األجر ،فقال سبحانه(:
) [الفرقان.]76- 74/
وهبات اهلل وعطاياه لعباده كثري ٌة عظيم ٌة متنوعة ،متوالية يف كل زمان ومكان عىل مر
[ الذاريات.] 58 :
القرون واألزمان:
فسبحان الغني العزيز الوهاب ،ما أعظم شأنه! وما أوسع خزائنه! وما أجزل عطاياه!
وما أكثر هباته!(:
) [آل عمران.]74-73/
هو الوهاب الذي ال تنقص خزائنه مع جزيل عطاياه ومواهبه ،عىل مدى القرون
) [ص.]54 /
والدهور واألزمان(:
حمتاجا إىل تلك
هو الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا ،ولو نقصت مثقال ذرة لكان
ً
الذرة ،واهلل غني ال حيتاج ،والناس كلهم فقراء إليه:
[ فاطر.] ١5 :

واهلل سبحانه وتعاىل هو الغني بذاته ،وغناه ال أول له وال آخر ،وال بداية له وال هناية،
وال تنقص خزائنه مثقال ذرة.
وعن أيب ذر  ،عن النبي  فيام يرويه عن اهلل تبارك وتعاىل أنه َق َال« :يا ِعب ِ
ادي لَ ْو َأ َّن
َ َ
58٣

ب رج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد ِمنْك ُْمَ ،ما َزا َد َذلِ َ
ك
َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْمَ ،وإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْم ،كَانُوا َع ََل َأ ْت َقى َق ْل ِ َ ُ َ
ِِف ُم ْلكِي َش ْيئًا.
ب رج ٍل و ِ
ِ
ِ ِ
اح ٍدَ ،ما
َيا عبَادي َل ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْمَ ،وإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْم ،كَانُوا َع ََل َأ ْف َج ِر َق ْل ِ َ ُ َ
َن َق َص َذلِ َك ِم ْن ُم ْلكِي َشيْئًا.
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
وِن
َيا ع َبادي لَ ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْمَ ،وإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْمَ ،ق ُاموا ِِف َصع َ
ت ك َُّل إِن َْس ٍ
ان َم ْسأَلَتَ ُهَ ،ما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِمَّا ِعن ِْدي إِ ََّّل ك َََم َينْ ُق ُص اْلِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل
َفأَ ْعطَ ْي ُ
الْ َب ْح َر» أخرجه مسلم(.)1
واهلل جل جالله هو امللك الكريم الوهاب ،مالك امللك وامللكوت ،مالك عامل الغيب
وعامل الشهادة ،مالك الدنيا واآلخرة ،هو الوهاب الذي بسط فضله وإحسانه الديني
والدنيوي عىل مجيع العباد ،يده بالعطاء مألى ،سحاء الليل والنهار ،وخريه عىل اخلالئق
يف مجيع األوقات مدرار(:
) [املائدة.]64 /
ٍ
فسبحان العيل األعىل الذي استوى عىل عرشه العظيم برمحته ،ويرى كل ذرة يف ملكه
الواسع الكبري ،وتصل هباته وعطاياه إىل مجيع خلقه ،حي قيوم ال تأخذه سنة وال
) [الرحمن.]29/
نوم(:
فقريا ،ويرحم مسكينًا ،وجيرب
غام ،ويفك
يف كل آن يفرج كر ًبا ،ويزيل ا
أسريا ،ويغني ً
ً
كسريا ،ويغيث ملهو ًفا ،وجييب كل مضطر ،ويعطي كل سائل ،ويغفر لكل مستغفر،
ً
ويستجيب لكل داع ،ويتوب عىل كل تائب ،وينعم عىل من سأله ومن مل يسأله ،ويعطي
من ألطافه ما شاء  ،ويعطي من أطاعه ومن عصاه(:
)
[البقرة.]186 /
هو امللك الوهاب الذي كل يشء ملكه ،وكل يشء خلقه ،وكل يش من هباته :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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(

) [األنعام. ]102 /
هو امللك الوهاب الذي هيب النبوة وامللك واخلالفة ملن شاء من خلقه:

(

[ آل عمران. ] 2٦ :

) [النمل.]62 /
َّلل َم ْ َ
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل َ ق َال َ « :يدُ ا َِّ
اء ال َّل ْي َل
ْلى َّلَ َي ِغ ُ
يض َها َن َف َق ٌةَ ،س َّح ُ
والنَّهار ،و َق َالَ :أر َأيتُم ما َأ ْن َف َق من ُْذ َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َضَ ،فإِ َّن ُه ََل ْ َي ِغ ْض َما ِِف َي ِدهِ،
َّ َ َ
َ َ َ َ
ُ
َ ْ ْ َ
و َق َال :عر ُشه ع ََل اْلَ ِ
َانْ َ ،
متفق عليه(.)1
ي ِف ُض َو َي ْر َف ُ » ٌ
اءَ ،وبِ َي ِدهِ األُ ْخ َرى اْلِيز ُ
َْ ُ َ
َ
وقد ورد اسم اهلل الوهاب يف القرآن الكريم ثالث مرات؛ منها قوله تعاىل(:
) [ص.]11-9/
واهلل  هو الو هاب الذي يتكرم بالعطاء بال عوض ،ويعطي احلوائج بغري طلب ،كثري
اهلبات والعطا يا عىل مر الدهور واألزمان(:
) [آل عمران.]73 /
والصفة املشتقة من اسم اهلل الوهاب هي الوهب ،وهي من صفات األفعال ،كام قال
سبحانه(:
)
[الشورى.]50-49/
واهلبة هي متليك اليشء بال قيمة وال ثمن وال مثل .
واهلل سبحانه هو الوهاب ،واسع اهلبات ،كثري اهلبات ،عظيم اهلبات ،عمت هباته كل
من يف الساموات واألرض يف كل مكان وزمان:
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7411واللفظ له ،ومسلم برقم (.)993
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[ األنعام.] ١٠٣ – ١٠2 :

وهو سبحانه الوهاب كثري اهلبات ،وهباته تدر منه سبحانه عىل عباده يف دنياهم
) [ص.]54 /
وأخراهم دون انقطاع وال نفاد(:
وأعظم هبات الوهاب ما خص اهلل به رسله وأنبياءه وأولياءه من العلم باهلل وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،والعلم بدينه ورشعه ،والعمل بموجب ذلك ،كام قال سبحانه عن
خليله إبراهيم  حينام مل يستجب له قومه(:
) [مريم.]50-49/
ومن أعظم أسباب احلصول عىل هبات الوهاب سبحانه دعاؤه وسؤاله ،كام قال إبراهيم
) [الشعراء.]83 /
( :
)
وقال سليامن (:
[ص.]35 /
وقال سبحانه عن سؤال الراسخني يف العلم(:
) [آل عمران.]8 /
وقد اقرتن اسم اهلل العزيز بالوهاب ،ورس ذلك واهلل أعلم أن هبات الوهاب سبحانه
عظيمة ،كبرية ،صادرة منه لعباده عن كامل العزة والغنى؛ فهو هيب هلم العطايا كلها ،ال
مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع؛ ألنه عزيز كريم ،يعطي عن كامل الغنى والكرم ،ال
جللب منفعة ،وال لدفع مرضة ،وال لعوض وال غرض( :
) [يونس.]68 /
فسبحان من ال تنقطع هباته وعطاياه عن أحد ،حتى عن أشد أعدائه ومن كفر به
وأرشك به وسبه؛ ألن اهلبات والعطايا ال تأيت إال من عند واحد؛ هو اهلل (
) [اإلخالص.]4-1/
هو سبحانه امللك الوهاب الذي هباته وعطاياه ال تنفك عن عباده طرفة عني ،وينفق
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الوهاب كل حني ،وال ينقص مما عنده يشء من اخلريات والربكات واملكنونات.
فسبحان العزيز الوهاب الذي هيب العطاء يف الدنيا عىل سبيل االبتالء ،وهيب العطاء يف
اآلخرة عىل سبيل الثواب واجلزاء واإلكرام(:
) [األنبياء.]35 /
هو سبحانه الوهاب الذي خص أولياءه بأنواع اهلبات والكرامات يف الدنيا واآلخرة:
(
)
[التوبة.]72 /
هو سبحانه الوهاب الذي كل نعمة منه وحده ،يدر عىل عباده العطاء ،ويوايل عليهم
) [الشورى.] 12 /
النعم(:
يبسط الرزق ملن يشاء حتى ال تبقى فاقة ،ويقبض الرزق عمن يشاء حتى ال تبقى طاقة،
ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع:
[ فاطر.] 2 :
هو سبحانه الوهاب وحده ال رشيك له ،الوهاب الذي كثرت هباته ،واتسعت عطاياه،
أما اإلنسان فيهب لغريه مما وهبه اهلل يف حال دون حال ،فقد هيب املخلوق ً
ماال أو
ربا ملريض أو
عطا ًء ،لكنه ال يستطيع أن هيب ولدً ا لعقيم ،وال شفا ًء لسقيم ،وال ص ً
مبتىل ،وال يستطيع أن هيب هدً ى لضال؛ فاهلل وهاب وواهب.
والعبد واهب ال وهاب ،فسبحان الوهاب الذي يعطي من غري عوض ،كثري املنن
والعطاء واإلفضال ،الذي يعطي من غري سؤال ،وال يقطع هباته عن العبد بحال ،الذي
يعطي بال وسيلة ،وينعم بال حيلة ،وهباته كلها مجيلة.
فاحلمد هلل الذي وهبنا اإليامن والعافية يف األبدان ،واألمن يف األوطان ،ووهبنا األموال
واألوالد ،وأتانا احلكمة والقرآن ،وحبب إلينا اإليامن واإلحسان(:
) [النحل.]53 /
والفرق بني وهب وأعطى أن العطاء يكون بعد سؤال ،فيقال :سأله فأعطاه ،أما وهب
فتأيت بال سؤال ،فاهلل يعطي من ملكه لغريه بال سؤال ،فاهلل وهبك السمع والبرص
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والعقل بال سؤال(:

) [النحل.]78 /
فاهلل وهاب كريم يعطي املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،يعطي بال سؤال ،فكيف لو
سئل؟! فإبراهيم  سأل ربه الولد فأعطاه إسامعيل؛ ألنه سـأله ،ووهب له إسحاق؛
ألنه مل يطلبه ،فزاده سبحانه إسحاق من غري سؤال.
واعلم أن اهلل الوهاب ال ينظر إىل ماذا أعطاك ،ولكن ينظر إىل ماذا ستصنع بام
أعطاك(:
(
(

) [األنبياء.]88- 87/
) [البقرة.]172 /

) [آل عمران.]134- 133 /
والفرق بني الوهاب والواهب من وجوه:
األول :أن الوهاب سبحانه يعطي من يستحق ومن ال يستحق(:

) [هود.]6 /

بينام الواهب من اخللق ال يعطي إال من يستحق اهلبة.
الثاِن :أن الوهاب سبحانه هيب كل يشء ،بينام الواهب املخلوق قد يعطي املال ،لكنه ال
يستطيع أن هيب شفا ًء لسقيم ،أو ولدً ا لعقيم ،أو هداي ًة لضال.
الثالث :أن الوهاب سبحانه ال تنقطع هباته ،حتى عمن أغضبه وكفر به ،أما الواهب من
اخللق فتنقطع هباته عمن عصاه وجفاه.
الراب  :أن الوهاب سبحانه هيب مجيع خملوقاته ما حيتاجون يف وقت واحد ،بينام الواهب
من اخللق هيب لبعض اخللق بعض ما حيتاجون يف أوقات خمتلفة ،ثم بعد املوت تنقطع
هباته.
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اخلامس :أن الوهاب سبحانه هيبك وال ينتظر العوض ،بينام الواهب من اخللق ينتظر
أجرا يف اآلخرة.
العوض؛ إما ً
مدحا يف الدنيا ،أو ً
فسبحان امللك العزيز الوهاب الذي وهب خلقه ما ينتفعون به ،وهيبونه لغريهم(:

) [اإلرساء.]21-18/
فسبحان امللك العزيز الوهاب ،عظيم اهلبات ،كثري اهلبات ،دائم اهلبات املادية
والروحية:
[ غافر.] ٦5 :
واعلم رمحك اهلل أن هبات الوهاب يف الدنيا مؤقتة ،وهبات الوهاب يف اآلخرة مؤبدة،
وعطاءات الوهاب يف الدنيا كلها ابتالء ،وعطاؤه يف اآلخرة جزاء ،وعطاؤه يف الدنيا من
علم أو عافية أو مال أو غريها يكون بحسب استعامهلا يف اخلري والرش ،فقد تكون نعمة
أو نقمة ،أما عطاء اهلل يف اآلخرة ألوليائه فكله نعمة للمؤمن(:
) [البقرة.]25 /
واعلم فقهك اهلل يف الدين أن كل ما يف الدنيا من أشياء؛ من مطعوم ومرشوب،
وملبوس ومركوب ،وغريها من النعم كلها من عطاءات الوهاب وحده ،وما ندفعه من
األثامن ألخذها مقابل اخلدمة والنقل ،أما هي فقد وصلتك من الوهاب عن طريق
الرشاء(:
) [إبراهيم.]34 /
) [النحل.] 53 /
(
واهلل سبحانه هو الوهاب الذي وهب املؤمن اجلنة برمحته ،وما يعمله من الصاحلات يف
الدنيا ثمن املفتاح ال ثمن اجلنة.
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قال رسول اهلل « : لَ ْن ُي ْد ِخ َل َأ َحدً ا ِمنْك ُْم َع َم ُل ُه َْ
ْت؟ َيا َر ُس َ
َّلل
ول ا ِ
اْلنَّ َة» َقا ُلواَ :و ََّل َأن َ
ِ
ْح ٍة» متفق عليه(.)1
َق َالَ « :و ََّل َأنَا ،إِ ََّّل َأ ْن َيتَغ ََّمدَ ِ َِن اَّللُ من ُْه بِ َف ْض ٍل َو َر ْ َ
واعلم أن األرزاق تأتيك من الرزاق باألسباب والكسب ،أما اهلبات فتأتيك من
الوهاب بدون سبب ،كام وهب اهلل حييى لزكريا ،ووهب إبراهيم إسامعيل وإسحاق مع
كرب سنه(:
)

[األنبياء.]90-89/
واعلم رمحك اهلل أن الوهاب هيبك ما يرسك ،إما ألنه حيبك ،وإما ألنك ابتعدت عنه،
فيهبك ليذكرك به وبنعمه؛ لتعود إليه( :
) [البقرة.]22- 21/

فسبحان امللك العزيز الوهاب الذي يملك مجيع اخلزائن ،وينفق كام شاء بأي قدر شاء،
وال تنقص خزائنه وال تفنى(:
) [احلجر.]21 /
ماال أو ً
أما اخللق فيملكون أن هيبوا ً
نواال يف حال دون حال ،وال يملكون أن هيبوا شفا ًء
لسقيم أو ولدً ا لعقيم ،وال هدً ى لضال ،وال أمنًا خلائف ،ولكن اهلل يملك ذلك
ﯬ) [يونس.]68 /
كله(:
(
) [الزمر.]63-62/
واعلم أن كل ما وصل إىل العباد من اخلري والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب ،وكل ما
وهب اهلل العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه ،وله سلبها وإبقاؤها متى شاء

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6463ومسلم برقم ( ،)2816واللفظ له.
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)

بحكمته(:
[اإلرساء.]30 /
هو سبحانه الوهاب الذي كل يشء من هباته وعطاياه وإكرامه وإحسانه.
هو سبحانه الوهاب الذي هيب خلقه أصناف النعم عىل مر القرون ،وهب اإلنسان
نعمة الوجود ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة الصحة ،ونعمة العقل ،ونعمة السمع ،ونعمة
البرص ،ونعمة اهلداية(:
) [النحل.]18-17/
[ امللك.]2٣ :
واعلم يا عبد الوهاب أن النفوس جمبولة عىل حب من أحسن إليها ،وال أحد أعظم
إحسانًا إىل اخللق من اهلل ،بل كل إحسان إىل اخللق فهو منسوب إىل اهلل ،وكل إحسان
يثمر املحبة ،وال إيامن ملن ال حمبة له لربه ،وعالمة املحبة اتباع املحبوب وطاعته(:
)
[آل عمران. ]31 /
هو سبحانه امللك العزيز الوهاب ،الذي يعطي بال وسيلة ،وينعم بال سبب وال حيلة،
جزيل العطاء والنوال ،كثري املنن واإلفضال ،دائم املعروف واإلحسان(:
) [إبراهيم.]34 /
فسبحا ن الوهاب الذي وهب كل واهب ،وأهلم كل واهب أن هيب مما أعطاه ،وأذن له
بذلك ،وأعانه عىل ذلك ،وضاعف له أجر ذلك:
[ التغابن.] ١7 :
هو امللك الغني القادر الذي خلق كل يشء ،املالك لكل يشء ،الوهاب الذي هيب عباده
كل يشء(:
) [اجلاثية.]37-36/
وأعظم ما وهب اهلل عباده هو دينه احلق ،ورمحته للخلق( :
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) [آل عمران. ]8 /
 وهبات الرب جل جالله خللقه هلا ثالث حاَّلت:
فهي إما إكرام  ..أو عقوبة  ..أو ابتالء.
فاإلكرام :عىل حسن الطاعة هلل(:
[ص.]30 /
والعقوبة :عىل الكفر واملعايص (

)

) [األنعام.]45-44/
واَّلبتالء :ليتبني من يقدم أوامر اهلل عىل شهوات النفس ،ومن ال يلهيه املخلوق عن
) [األنبياء.]35 /
اخلالق(:
(
) [العنكبوت.]3-2/
فسبحان احلكيم العليم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
واملثل األعىل ،الوهاب الذي خريه وفضله يرتع فيه كل خملوق؛ اإلنسان واحليوان ،والرب
والفاجر ،واملطيع والعايص ،ال نحيص ثنا ًء عليه ،بل هو كام أثنى عىل نفسه(:
) [القصص.]70 /
(
) [الصافات.]182-180/
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التعبد َّلل  باسمه الوهاب

وفقها أن الوهاب احلق هو الذي وهب مجيع اهلبات املتنوعة يف كل
علام
ً
اعلم زادك اهلل ً
زمان ومكان ،يف الدنيا ويف اآلخرة ،يف العامل العلوي والعامل السفيل ،وذلك كله من
فضله وإحسانه إىل عباده(:
) [األنعام.]102 /
(
) [الشورى.]12- 11/
فاعرف موالك الكريم ،ثم اذكره ،ثم اشكره ،واعبده بمقتىض أسامئه وصفاته(:
) [الطالق. ]12 /
ثم اعلم أن الوهاب جل جالله أظهر يف هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما نراه وما ال
نراه ،وما نعلمه وم ا ال نعلمه ،ونسبة ما نعلمه وما نراه إىل ما ال نعلمه وما ال نراه كنسبة
القطرة إىل البحر والذرة إىل اجلبل:
[ اإلرساء.] 85 :
) [املنافقون.]7 /
(
ويوم القيامة يظهر امللك الوهاب من كرمه وعطايا ه ما مل خيطر عىل العقول ،وما مل تره
العيون ،وما مل تسمعه اآلذان(:
) [السجدة.]17 /
َّلل ع َّز وج َّلَ :أعدَ د ُت لِ ِعبادِي الص ِ
ني َما
اِل َ
َ َ َّ
ْ ْ
وعن أيب هريرة  ،عن النبي  قالَ « :ق َال ا ُ َ َ َ
َِ ،م ْصدَ ُاُ َذلِ َك ِِف كِت ِ
ب َب َ ٍ
تَ ،و ََّل َخطَ َر َع ََل َق ْل ِ
َاب اَّللِ:
تَ ،و ََّل ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْ
ني َر َأ ْ
ََّل َع ْ ٌ
{ َف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َُهل ْم ِم ْن ُق َّرةِ َأ ْع ُ ٍ
ون} [السجدة»]17 :
َاء بِ ََم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ني َجز ً
متفق عليه(.)1

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)4779ومسلم برقم ( ،)2824واللفظ له.
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فاجتهد رمحك اهلل يف طاعة موالك امللك العزيز الوهاب ،وبادر إىل األعامل الصاحلة
خريا(:
التي يزيدك هبا الوهاب ً
) [إبراهيم.]7 /
واعلم أن ما وهب اهلل لك يف الدنيا من العافية والعقل والرزق جعله عونًا لك عىل
طاعته ،فال تستخدمه يف غري ما يرضيه ،وال تستعن به عىل معاصيه(:
)
[البقرة.]172 /
ﰀ)
(
[اإلرساء.]36 /
وما ادخر لك الكريم يف اآلخرة من اخلري والنعيم خري لك من مجيع ما يف الدنيا من
ألوان النعيم؛(
) [الشورى.]36 /
فال تبع رمحك اهلل غائ ًبا بشاهد ،وال تبع آخرتك بدنياك ،وال تشغلك دنياه عن حتصيل
رضاه(:
) [العنكبوت.]64 /
وخذ من األعامل الصاحلة ما تسعد به يف الدنيا واآلخرة( :
) [القصص.]77 /
فهب رمحك اهلل ما أعطاك من العافية يف طاعة موالك ،والقنوت له ،والسجود له(:
ﰀ) [الزمر.]9 /
وهب ما أعطاك الوهاب من اخل لق احلسن يف القول احلسن ،ودوام الذكر والشكر هلل،
وتأليف قلوب الناس عىل دينه ،وهب ما أعطاك من املال يف مواساة املحتاجني ،وإكرام
الناس واألرشاف ،وهب ما أعطاك من نعمة العلم يف تعليم اخللق أحكام رهبم:
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[ آل عمران.] ١٣4 – ١٣٣ :
وسل ربك الوهاب كل ما حتتاجه مما يعين ك عىل عبادته وطاعته ،كام سأله سليامن
( :
)

[ص.]40-35/
وإذا أنعم اهلل عليك بنعمة األوالد ،وأكرمك بصالحهم؛ فامحد الوهاب عىل إحسانه،
كام محده خليله إبراهيم  فقال(:
) [إبراهيم.]40-39/
واشكر اهلل عىل ما وهبه لك من اهلداية ،وحسن اخللق ،وما أسداه إليك من النعم؛ يزدك
أجرا(:
خريا ،ويعظم لك ً
ً
) [لقامن.]12 /
كثريا طي ًبا مبار ًكا ال ينقطع وال يبيد ،محدً ا يوايف نعمه ،ويكافئ مزيده،
فاحلمد هلل محدً ا ً
عىل أسامئه احلسنى ،ونعمه التي ال حتىص(:
(

) [الفاحتة.]7-1/

) [النحل. ]114 /
ولنعلم أن العبد إذا عرف ربه باسمه الوهاب ؛ أحب ربه العظيم  ،وقام بحمده وشكره
عىل نعمة اإلسالم ً
أوال ،وعىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ثانيًا(:
) [املائدة.]3 /
وهذه املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظيم نعمه
وإحسانه ،تورث العبد قوة الرجاء ،والتعلق باهلل الذي بيده مفاتيح خزائن السموات
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واألرض :

[ حممد.] ١9 :
واعلم أن الوهاب جل جالله وهبك احلياة والرزق ،والرمحة واهلداية؛ فاشكره عىل
نعمه التي ال تعد وال حتىص(:
) [املؤمنون.]51 /
وشكر ا مللك الوهاب يستلزم تصديق أخباره ،وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه،
وتعظيم رشعه ،والعمل بام حيبه ويرضاه؛ فكل نعمة منه جل جالله ،فالعبد له ،واملال
له ،والعطاء منه ،واإلحسان منه:
[ النحل.] 5٣ :

حيب من هذا شأنه؟! وكيف ال يستحي العبد أن يرصف شي ًئا من حمبته إىل
فكيف ال َ
غريه؟!:
[ احلديد.] ١٦ :

ومن عرف ربه الوهاب تعلق قلبه باهلل وحده دون غريه ،وجلأ إليه ،وسأله جلب ما
ينفعه ،ودفع ما يرضه ،وحرص عىل سؤال الوهاب أن هيبه لذة النظر إىل وجهه الكريم،
وأن يرىض عنه ويدخله اجلنة(:
) [آل عمران.]8 /
وإذا وهبك الوهاب من نعمه فكن األول يف االستقامة عىل دينه:
[ الفرقان.] 74 :

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يتعبد هلل به ،بأن هيب لغريه مما وهبه الوهاب من
مال وعلم وجاه ،وأن يكون سخياا بام يف يده ،هيبه للفقراء واملساكني واملحتاجني؛ ألن
املال مال اهلل ،وهو املعطي عىل احلقيقة ،كام قال سبحانه (
) [احلديد.]7 /
وكذا يبتعد عن صفة املنة عىل اخللق؛ ألن اهلل سبحانه هو املنان الذي من عىل عباده بكل
نعمة(:
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)

[آل عمران.]164 /
ومن آذى الفقراء ومن عليهم؛ بطلت صدقاته وهباته(:
) [البقرة. ]264 /
واعلم أنك تعيش يف كل حني مع الوهاب ،وتتقلب يف نعمه التي ال تعد وال حتىص؛
فامحد الوهاب الذي وهبك كل خري ،ودفع عنك كل رش(:
) [النمل.]19 /
وقال إبراهيم (:

)

[إبراهيم.]40- 39/
واعلم أن امللك العزيز الوهاب يستحي من عبده إذا مد يديه إليه بالدعاء أن يردمها
صفرا خائبتني؛ فاسأل اهلل ما شئت من خريي الدنيا واآلخرة ،فإنه غني كريم ،وهاب
ً
لكل يشء ،والعطاء أحب إليه من املنع( :
)
[البقرة.]186 /
ومن دعاء سليامن ( :
) [ص.]35 /
حمشوا باملستحيالت  ،فوهبه اهلل النبوة ،وامللك ،والعلم ،واحلكمة،
طلب ملكً ا فريدً ا
ا
وسخر له الريح ،واجلن ،والطري ،واإلنس ،واخليل ،والوحش(:
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) [ص]40- 30/
واعلم رمحك اهلل أنه ليس من الزهد التواضع يف الدعاء ،فارفع سقف دعائك يف الدنيا
واآلخرة؛ فإن الوهاب غني كريم ،والعطاء أحب إليه من املنع .
ِ
ِ
قال النبي َ « : فإِ َذا سأَلْتُم اَّللَََّ ،فاسأَ ُلوه ِ
اْلنَّة َو َأ ْع ََل َ
الف ْر َد ْو َسَ ،فإِ َّن ُه َأ ْو َس ُط َ
اْلنَّة ُ -أ َرا ُه -
ْ ُ
َ ُ
ِ
ْح ِنَ ،و ِمنْ ُه َت َف َّج ُر َأ ْْنَ ُار َ
اْلنَّة» أخرجه البخاري(.)1
الر ْ َ
َف ْو َق ُه َع ْر ُش َّ
فأحسن الظن باهلل ،و اسأله املزيد من فضله ،واسأله العظيم من األمور؛ فإن العظيم
سبحانه ال يعطي إال العظيم(:
) [غافر.]60 /
وهب مما أعطاك اهلل ،وال تنتظر الشكر من أحد(:
)

[اإلنسان.]12- 8/
وأعظم ٍ
يشء هتبه أن هتب نفسك هلل يف حياتك ،فتقوم بالدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل،
واإلحسان إىل خلقه ،وحتقق العبودية هلل يف كل حال(:
[األنعام.]163-161/
وب كامل اإليامن والتقوى تنال أعىل الدرجات عند املوىل( :

)

) [األنفال.]4- 2/
واعلم أن مجيع اهلبات من اهلل ال تقدم وال تؤخر ،إال عطا ًء واحدً ا؛ هو تقوى اهلل ،
()1أخرجه البخاري برقم (.)2790
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فعليك بتقوى اهلل  ،وال حتقر من سواك(:
(

) [احلجرات.]13 /

) [سبأ.]37 /
واعلم يا عبد الوهاب أن الدنيا دار عمل وتكليف ،واآلخرة دار جزاء وترشيف
للمؤمنني ،ودار عقوبة وتعذيب للكافرين ،فاستعمل ما أعطاك اهلل من هبات يف طاعة
اهلل ومرضاته ،تنال أحسن ثوابه ( :
) [فصلت.]32- 30/
واحذر أن تعيص الوهاب بام أعطاك من النعم:
[ النساء.] ١١5 :
واعلم أن الوهاب وهبك نعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة اهلداية واإلسعاد ،وشكر
هذه النعم يكون باألعامل الصاحلة التي تريض امللك الوهاب الذي وهبها لك(:
) [سبأ.]13 /
واحلياة الطيبة حتصل بالصفات الطيبة( :
)
[النحل.]97 /
 وكل إنسان مبتَل بأمرين:
مبتىل فيام أعطاه الوهاب  ..ومبتىل فيام سلب منه من مال أو صحة.
فأنت ممتحن فيام أعطاك اهلل ،وفيام زوى اهلل عنك:
[ األنبياء.] ٣5 :

فاللهم اجعل ما وهبتنا من خري عونًا لنا عىل طاعتك ،وما زويت عنا من خري فاجعله
ً
فراغا لنا فيام حتب .
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واعلم أن الوهاب جل جالله إذا ريض عنك أخدمك عدوك ،وإذا غضب عليك
تطاول عليك أصغر أوالدك ،فاتق اهلل حيثام كنت ،وأتبع السيئة باحلسنة متحها ،وخالق
الناس بخلق حسن(:
) [هود.]114 /
(
) [احلج.]77 /
)
(
[آل عمران.]8 /
)
(
[الفرقان.]74 /
ِ
ات و ِم ْلء ْاألَر ِ ِ
اِلمدُ ِ ،م ْلء السَمو ِ
ِ
َش ٍء َب ْعدُ ،
« ُ
ُ َّ َ َ
َ ُ ْ
الله َّم َر َّبنَا لَ َك َْ ْ
ضَ ،وم ْل ُء َما شئْ َت م ْن َ ْ
َأه َل الثَّن ِ
ْك َْ
تَ ،و ََّل َينْ َف ُ َذا َْ
اْلدِّ ِمن َ
اْلد »
َاء َواْلَْ ْج ِدََّ ،ل َمانِ َ ْلَ ِا َأ ْعطَيْ َ
تَ ،و ََّل ُم ْعطِ َي ْلَ ِا َمنَ ْع َ
ْ
أخرجه مسلم(.)1
اللهم إين أسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدين والدنيا واآلخرة.
الله م إنك عفو حتب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامحني.
اللهم لك احلمد كله ،ال قابض ملا بسطت ،وال باسط ملا قبضت ،وال هادي ملن أضللت،
وال مضل ملن هديت ،وال معطي ملا منعت ،وال مانع ملا أعطيت ،اللهم ابسط علينا من
بركاتك ورمحتك ورزقك إنك أنت الكريم الوهاب .
سبحانك الل هم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك .

( )1أخرجه مسلم برقم (.)471

٦٠٠

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

اهلادي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل اهلادي

معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله يف باب التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد  ،والقلب

من البدن ( :

) [حممد.]19 /

اهلل  هو اهلادي احلق الذي هدى خلقه إىل معرفته ،وهداهم إىل مجيع املنافع،
وأرشدهم إىل دفع املضار ،وعلمهم ما ال يعلمون:

[ املائدة.] 1٦ – 1٥ :

هو اهلادي وحده إىل كل خري يف الدنيا واآلخرة( :

) [الفرقان.]31 /
هو اهلادي احلق الذي هدى مجيع خلقه إليه ،بام أظهره من أسامئه وصفاته وأفعاله،

وآياته وخملوقاته ،ونعمه وإحسانه(:

) [الطالق.]12 /

وهو سبحانه اهلادي الذي خلق مجيع املخلوقات يف الساموات واألرض ،وهداها إىل

جلب مصاحلها ،ودفع مضارها ،وعبادة رهبا(:

) [األعىل.]٥-1/

ومجيع خملوقات اهلادي تههد بتوحيده ،وتسبح بحمده ،وتسجد لكربيائه ،وتذل
لعزته(:

) [اإلرساء.]44 /

فسبحان اخلالق العليم الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى.
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وهو سبحانه اهلادي لكل مهتد من خملوقاته ،هدى كل يشء من خملوقاته إىل التسبيح
بحمده ،وهدى كل خملوق إىل اإلقرار بوحدانيته ،وهدى الطفل إىل التقام الثدي عند

خروجه ،وهدى الفرخ إىل التقاط احلب بعد خروجه ،وهدى النحل إىل بناء بيوهتا بام
) [الفرقان.]31 /

يناسب حاهلا(:

وأزهارا
وهدى النبات أن يهق يف األرض عرو ًقا ،وفوق األرض أغصانًا وأورا ًقا،
ً

وثامرا ،وهدى املالئكة للتسبيح بحمده ،وهدى السحب للمطر ،وهدى األرض
ً
لإلنبات  ،وهدى اللسان للكالم ،وهدى األذن للسمع ،وهدى الرجلني للميش ،وهدى
الهمس والقمر والنجوم للسري واإلنارة ،وهدى كل طري وحيوان يف الرب والبحر
)

واجلو ،إىل ما يصلحه وينفعه(:

[الليل.]13-12/

وهدى اهلادي سبحانه اإلنسان إىل ما يسعده يف دنياه وأخراه:

[ احلجرات.] 1٧ :

وهو سبحانه اهلادي املبني لعباده طريق احلق واإليامن بام أرسل إليهم من الرسل ،وما

أنزل عليهم من الكتب ،وما نصب هلم من اآليات والدالئل يف الساموات واألرض،
وما أكرمهم به من األسامع واألبصار والعقول(:
) [الزمر.]23 /

وهو سبحانه اهلادي احلق الذي هيدي من يهاء بفضله ،ويضل من يهاء بعدله(:
[سبأ.]٥0 /

)

وهو احلكيم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه ،ومن ال يصلح للهدى
فيضله بعد إقامة احلجة عليه ،فجميع العباد يتقلبون يف مهيئته بني فضله وعدله ،وهو
603

عىل كل يشء قدير(:

) [النحل.]93 /

هو احلكيم العليم الذي كل أفعاله يف منتهى احلكمة والعدل والرمحة واإلحسان( :
) [األنعام.]149 /

وهو سبحانه اهلادي الذي أعطى لإلنسان حرية االختيار ،فمن شاء اهلدى هداه إىل

الرصاط املستقيم  ،ومن شاء الضالل تركه وما اختار:
[ الكهف.] 1٧ :

وهو سبحانه اهلادي الذي هبدايته اهتدى أهل اإليامن بام بني هلم سبحانه من أسامئه

احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،وآياته وخملوقاته ،فاهتدوا هبدايته هلم(:
) [احلج.]٥4 /
وهو سبحانه اهلادي الذي أنزل كتبه هداي ًة للناس (
) [اإلرساء.]10-9/

وهو سبحانه اهلادي الذي أرسل رسله هلداية الناس إىل احلق ،وتكفل بإظهار دينه عىل
)

الدين كله(:

[الصف.]9 /

وهو سبحانه اهلادي الذي جعل بيته العتيق مباركً ا وهدً ى للعاملني إىل يوم القيامة(:
) [آل عمران. ]9٦ /

وهو سبحانه اهلادي الذي هيدي من يهاء من عباده ،اهلادي الكريم الذي فتح مجيع

أبواب اهلداية إليه ،عن طريق آياته وخملوقاته ،وعن طريق معرفة أسامئه وصفاته ،وعن

طريق نعمه وآالئه ،وعن طريق كتبه املنزلة ،وعن طريق رسله املرسلة:
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[ البقرة.] 1٦4 :

واهلدى عن طريق اخللق أقرب طرق اهلدى  ،وباب الكون املفتوح أوسع أبواب اهلدى،
فباخللق هنتدي إىل اخللق ،وبالصور هنتدي إىل املصور ،وبالرزق هنتدي إىل

الرازق(:

) [ق.]8- ٦/

فإذا نظرت إىل الكون رأيت اخلالق خيلق ،والرزاق يرزق ،والرمحن يرحم ،والكريم

حيسن ،واهلادي هيدي ،واجلبار يقهر(:

) [األنعام.]103-102/

وهو سبحانه اهلادي الذي إذا هداك بخلقه؛ فاهلادي اسم من أسامء أفعاله ،وإذا هداك

بكالمه؛ فاهلادي اسم من أسامء ذاته:

[ املائدة. ] 1٦ – 1٥ :

واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم ،والقرآن هاد إىل معرفة العظيم،
لكن الكون العظيم لغة عاملية ،يراه ويقرأه ويفهمه كل إنسان حيثام كان ،ومن كان:

[ يونس.] 101 :

ومن آياته التي هنتدي هبا إليه الهمس والقمر ،والليل والنهار ،واجلبال والبحار ،واملاء

واجلامد ،والنبات واحليوان(:
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) [الرعد.]3-2/

وقد ورد اسم اهلل اهلادي يف القرآن مرتني مها(:

[الفرقان.]31 /

وقوله سبحانه(:

)
) [احلج.] ٥4 /

واهلل  هو اهلادي الذي من هبدايته عىل من شاء من عباده ،الذي هيدي ويرشد ويدل
عباده إىل مجيع ما ينفعهم ،وإ ىل دفع ما يرضهم ،اهلادي الذي هبدايته اهتدى أهل هدايته،
وهبدايته اهتدى احليوان إىل ما يصلحه ،كام قال فرعون ملوسى(:
) [طه.]٥0 /

والصفة املهتقة من اسم اهلل اهلادي هي صفة اهلداية ،وهي صفة فعلية هلل  وصفة
)

ذاتية(:

[القصص.]٥٦ /

)

فا ألرزاق بيد الرزاق ،واهلداية بيد اهلادي( :

[الفرقان .]31 /وقال اهلل  يف احلديث القديسَ « :يا ِع َبادِي ُك ُّلك ُْم َض ٌّال إِ اَّل َم ْن َهدَ ْيتُ ُه،
است َْهدُ ِ
وِن َأ ْه ِدك ُْم » أخرجه مسلم( ).
َف ْ
وقد اقرتن اسم اهلل النصري مع اسم اهلل اهلادي مر ًة واحدة يف القرآن الكريم (:

) [الفرقان.] 31 /

ورس ذلك واهلل أعلم أن من سنة اهلل أن يقيض لكل نبي عدوا من املجرمني؛ ليظهر عجز

هؤالء املجرمني وخذالهنم أمام أنبياء اهلل ورسله ،فيثبت رسله وأنبياءه عىل احلق،

وينرصهم عىل م ن عاداهم ،وهيدي رسله إىل الطريق الذي بمقتضاه ينترصون عىل

أعدائهم:

()1أخرجه مسلم برقم (.)2٥٧٧

[ غافر.] ٥2 – ٥1 :
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هو سبحانه اهلادي الذي أظهر لعباده دالئل التوحيد واإليامن التي تههد أنه الرب احلق،

وامللك احلق ،واإلله احلق ،اهلادي إىل الرصاط املستقيم( :
) [يونس.]2٥ /

فسبحان من أظهر أسامء ه وصفاته يف آياته وخملوقاته( :
) [الطالق. ]12 /

هو سبحانه اهلادي إىل اإليامن به بام أظهره لعباده من أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل،

وأفعاله احلميدة ،ونعوته اجلميلة(:

) [البقرة.]2٥٥ /

هو سبحانه اهلادي الذي هدى خواص عباده إىل معرفته واإليامن به ،وهدى مجيع

املخلوقات إىل التسبيح بحمده ،وهداها إىل جلب املنافع ،ودفع املضار(:
) [األعىل.]3-1/

وهو سبحانه اهلادي الذي هدى العارفني إىل القربة ،وهدى املذنبني إىل التوبة ،وهدى
) [الفرقان.]31 /
اجلاهلني إىل املعرفة(:

واعلم وفق نا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن القرآن العظيم من أعظم أبواب اهلدى ملن قرأه

وتدبره ،وال بد لإلنسان من االهتداء بام خلقه اهلل يف هذا  ،الكون العظيم ،وبام أنزله من
هذا الكتاب العظيم؛ فال بد لإلنسان من االهتداء هبذا وهذا ليكتمل نور اهلداية يف

القلب ،فالكون كتا ب اآليات واملخلوقات ،والقرآن كتاب العلوم واألخبار ،واألوامر

والنواهي( :

) [املائدة.]1٦-1٥/
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فبآيات الكون نعرف ربنا ،وبآيات القرآن نعبده ،فالكون دلنا عليه سبحانه ،فكل خملوق

يهري إىل ربه ،ويعر ف بصفات جالله ومجاله ،والقرآن علمنا أسامء اهلل وصفاته وأفعاله،

وبني لنا منهجه ،وأمره وهنيه ،ونعمه وإحسانه ووعده ووعيده(:

) [النحل.]89 /

فسبحان اهلادي الذي هيدي إليه تار ًة بخلقه ،وتار ًة بكالمه ،وتار ًة بأفعاله ،وتار ًة

بالفطرة ،وتار ًة باإلهلام ،وتار ًة بالرؤيا ،وتار ًة باألشخاص ،وتار ًة باالنرشاح ،وتار ًة
بالتفكر والتدبر(:
) [الزمر. ]23 /

واعلم أن اهلادي جل جالله هو اهلل وحده ال رشيك له ،هو اهلادي الغني الذي يملك

مجيع خزائن اهلداية ،وهو اهلادي لكل مهتد وهاد ،ومن يضلل فال هادي له سواه (:

) [األعراف.]1٧8 /

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته ،وأسامءه وصفاته ،يف تدبري ملكه ومماليكه:

(

)

[األنعام.]103-102/

فاحلمد هلل رب العاملني الذي أرسل إلينا أفضل رسله ،وأنزل علينا أحسن كتبه ،ورشع
لنا أحسن رشائع دينه ،وهدانا لإلسالم(:

) [الزمر.]23 /

واحلمد هلل الذي هدانا إىل التوحيد واإليامن ،وحفظنا من الكفر والرشك (
) [الزمر.]18-1٧/
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واعلم -رمحك اهلل -أن كل أحد حمتاج إىل اهلداية ،واألنبياء والرسل أكمل اخللق هداية،
يسألون رهبم اهلداية يف كل وقت(:

) [األنعام.]90 /

واهلداية أكرب نعمة ينعم هبا اهلادي عىل عباده ،وكل نعمة دوهنا فناقصة وزائلة ،وبقدر
هداية العبد تكون سعادته يف الدنيا واآلخرة(:

) [احلجرات.]1٧ /

وأعظم سؤال يف القرآن هو طلب اهلداية من اهلادي ،وهلذا أمرنا اهلادي جل جالله أن

نسأله اهلداية يف كل ركعة من الصالة؛ ل يهدينا إليه وللطريق املوصل إليه ،و هيدينا إىل
معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وهيدينا إىل معرفة عظمة ملكه وسلطانه ،وهيدينا إىل

معرفة دينه ورشعه ،وهيدينا إىل معرفة ثوابه وعقابه ،ووعده ووعيده(:

) [الفاحتة.]٧-1/

فال إله إال اهلل! ما أعظم شأنه! وما أرمحه بعباده! وما أعظم نعمه عىل خلقه! وما أعظم
) [البقرة.]143 /

حلمه عىل من عصاه وكفر به! (

اللهم ال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منا ،يسكنون يف أرضه ،ويأكلون من رزقه ،ويكفرون

به:

هو اهلادي الذي هيتدي خلقه إليه باملحبوب واملكروه( :
) [األعراف.]1٥٥ /
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[ املائدة.] ٧4 :

علًم وإيًمناا أن هداية اهلل لعباده أنواع:
 واعلم زادك اهلل ا

األوىل :ا هلداية العامة ،وهي هداية مجيع املخلوقات يف الساموات واألرض إىل مصاحلها
لتكون مهيأة ملا ُخلقت له ،كام قال سبحانه:
[ طه. ] ٥0 :

الثانية :هداية التوفيق واإلهلام ،ورشح الصدر لقبول احلق ،وهي بيد اهلل وحده ال

رشيك له ،كام قال سبحانه(:

) [القصص.]٥٦ /

الثالثة :هداية الداللة واإلرشاد والبيان ،فاهلل هدى خلقه إليه ،ودهلم عليه ،وبني هلم
سبل اهلداية ،وموجبات التوحيد واإليامن ،بام أظهر هلم يف الكون العظيم من

املخلوقات ،وما أظهر يف القرآن الكريم من اآليات ،وبام أرسل من الرسل ،وما أنزل

من الكتب والبينات .

وقد أكرم اهلل الرسل واألنبياء وأتباعهم هبذه اهلداية ،وأثنى عليهم ملا قاموا هبا كام قال

سبحانه عن نبيه (:

) [الهورى.]٥3 -٥2/

وهي حجة اهلل عىل خلقه التي ال يعذب أحدً ا منهم إال بعد إقامتها عليه ،كام قال
سبحانه(:

) [اإلرساء.]1٥ /

فمن هداه اهلل لإليامن فبفضله ،وله احلمد ،كام قال أهل اجلنة( :
) [األعراف.]43 /

ومن أضله اهلل فبعدله ،فقد أرسل إليه الرسل ،وأنزل عليه الكتب ،ومكنه من أسباب
اهلداية بام أكرمه به من السمع والبرص والعقل ،ولكنه ال يصلح للهداية ،فلم يقبل
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اهلدى  ،فكذب وتوىل ،وزاغ وانرصف ،واختار الضالل ،فله العذاب والهقاء يف الدنيا

واآلخرة ،كام قال سبحانه(:
وقال (:

) [فصلت.]1٧ /

) [طه.]12٦- 123/

واهلل سبحانه هو اهلادي البصري بعباده ،العليم بام يف نفوسهم ،الذي هيدي إىل احلق،

ويوفق إليه من يعلم أنه يزكو به ،ويصلح ملجاورته يف اجلنة:
[ األنعام.] ٥3 :

ويضل اهلل من عباده من يعلم أنه ال يقبل احلق ،وال يرىض به ،وال يصلح ملجاورته يف

اجلنة ،وهو العليم اخلبري بمن يستحق هذا أو هذا(:
(

) [فاطر.]8 /
) [البقرة.]٧-٦/

فسبحان اهلادي احلق الرحيم بعباده الذي بني هلم سبل اهلداية ليسلكوها ،وبني هلم سبل

الضاللة ليرتكوها(:
(

) [األنعام.]1٥3 /
) [اإلنسان.]3-2/
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هو سبحانه اهلادي الكريم الرحيم ،الذي بني لإلنسان طريق اخلري والرش ،وذكره بنفسه

ونعمه عليه؛ ليوحده ويطيعه ويعبده ويهكره ويستحي منه(:
) [البقرة.]22- 21/

)

وقال  عن اإلنسان(:
[البلد.]10-8/

فهذا أول اهلداية ،وأما منتهاها فال هناية له ،وهي التي نطلبها كل يوم من اهلادي

بقولنا(:

) [الفاحتة.]٧- ٦/

فسبحان اهلادي احلق الذي هبدايته اهتدى مجيع خلقه من مجاد ونبات ،وحيوان وطري ،
) [الفرقان.]31 /

وإنسان وجان وملك(:

هو اهلادي احلق الذي هبدايته اهتدى أهل واليته إىل ما حيبه ويرضاه ،والذي هبدايته
اهتدى احليوان ملا ينفعه ،واتقى ما يرضه:
[ الكهف.] 1٧ :

هو اهلادي الذي جعلك بفطرتك موحدً ا ،متيل إىل حب اخلري ،واحلق ،وحماسن األقوال
واألعامل واألخالق ،وتكره الرش والباطل ،ومساوئ األخالق(:

وقال ( :

) [الروم.]30/
)

ﭸ

[األعراف.]1٧2 /
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ت ِعبادِي حنَ َفاء ُك الهم ،وإَِّنم َأ َتتْهم ا ِ
ني
الش َياط ُ
وقال اهلل  يف احلديث القديسَ « :خ َل ْق ُ َ
ُ َ ُ ْ َ اُْ ُ ُ
ت ََُل ْمَ ،و َأ َم َر ْ ُْت ْم َأ ْن ُي ْ ِ
ْشكُوا ِِب َما ََل ْ ُأن ِْز ْل
ت َع َل ْي ِه ْم َما َأ ْح َل ْل ُ
اجتَالَت ُْه ْم َع ْن دِين ِ ِه ْمَ ،و َح ار َم ْ
َف ْ
بِ ِه ُس ْلطَاناا» أخرجه مسلم( ).

واعلم أن اهلل هداك؛ ألنه علم أنك حتبه فهداك ،وعلم صدقك فاصطفاك ،ونظر إىل
قلبك فوجده ً
قابال فأعطاك(:
) [آل عمران.]٧4-٧3 /
ومل ِ
هيد غريك؛ ألنه علم أنه ال حيبه فلم هيده ،وعلم أنه ليس صاد ًقا فأعرض عنه ،ونظر
إىل قلبه فمنعه(:

) [فصلت.]1٧ /

واعلم يا عبد اهلادي أنك إن شكرته عىل نعمة اهلداية واألعامل الصاحلة زادك
) [حممد.]1٧ /

هداية(:

وشكر كل نعمة من اهلل العمل بموجبها ،والدعوة إليها(:
) [سبأ.]13 /

الرابعة :هداية أهل اجلنة للجنة ،وهداية أهل النار للنار؛ فاهلل هيدي أهل اجلنة ألعامل
أهل اجلنة ،وهيدي أهل النار ألعامل أهل النار ،هذا يف الدنيا.

وأما يف اآلخرة فيهدي املؤم نني إىل بيوهتم وقصورهم يف اجلنة ،وهيدي الكفار إىل بيوهتم

وسجوهنم يف النار.

)

قال سبحانه عن أهل اجلنة( :
[احلج.]٥4 /

وقال ( :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)28٦٥

) [يونس.]9 /
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وقال :

[ األعراف.] 43 :

وقال  عن أهل النار(:

) [الصافات.]23- 22 /

هو سبحانه اهلادي الذي دل خلقه عليه بآياته الكونية ،وآياته القرآنية.

فهو سبحانه القوي ،ويف كونه مظاهر القوة ،من رفع السموات بغري عمد ،ومن خلق

هذه األرض العظيمة ،وما عليها من املخلوقات .

وهو الرمحن ويف كونه مظاهر الرمحة ،وهو اهلادي ويف كونه مظاهر اهلداية ،فالكون

مظهر ألسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العال ،وأفعاله العظيمة ،وكذا كتابه ،أظهر فيه أسامءه
ٌ
وصفاته وأفعاله(:

وقال :

) [يونس.]101 /
[ النحل.] 89 :

والكون العظيم أعظم مظهر ألسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،وكل ما يف الكون يدل عىل

وجها لوجه أمام عظمة اهلل ،أمام قدرة اهلل ،أمام
اهلل ،وكل ما يف الوجود يضع اإلنسان ً
رمحة اهلل ،أما كرم اهلل ،أمام جربوت اهلل ،أمام حكمة اهلل ،أمام علم اهلل ،أمام ملك اهلل:

فاللهم اهدنا فيمن هديت ،وارزقنا حسن اإلنابة إليك .

[ ق.] 11 – ٦ :

فالكون وما يف الكون أوسع أبواب اهلدى ،وأيرس طرق اهلدى ،فالكون هداك إىل ربك

بخلقه ،والقرآن هيديك إىل ربك بكالمه ،فانظر يف الكون والقرآن ترى اخلالق العظيم
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خيلق ،والرزاق يرزق ،والكريم يعطي ،والرحيم يرحم ،واهلادي هيدي ،والرءوف
يرأف؛ فلكي تعرف ربك العظيم اهلادي ،انظر يف الكون وتدبر القرآن(:
) [النساء.]82 /

ولكي تعرف منهج حياتك انظر يف كتاب ربك ،فعن طريق الكون تعرف ربك ،وتؤمن
بمن خلقك ،ولكي تعبده اقرأ كتابه واطلع عىل سنة نبيه؛ فال بد للمؤمن أن ينظر يف هذا

وهذا لكي يعرف ربه ،ويعبده ،ويكربه ،ويعظمه ،وحيبه ،وحيمده ،ويسأله.

فسبحان اهلادي الذي هيدي خلقه إليه بكونه ،وكتابه ،وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وفطرته

(
(

ﯓ

ﯘ) [األنعام.]88 /

) [األنعام.]٧1 /
[ الروم.] 30 :

واهلل سبحانه هو اهلادي الذي أنزل كتبه هلداية الناس ،وأرسل رسله هلداية الناس(:
وقال ( :
(

وقال ( :

) [الصف.]9 /

) [الرعد.]٧ /
) [الهورى.]٥3- ٥2 /

) [اإلرساء.]9 /

واعلم رمحك اهلل أن اهلادي جل جالله هيدي ع باده إليه ،وإىل الطريق املوصل إليه ،وإىل

ما هلم بعد القدوم عليه(:

) [حممد.]19 /

فاهلل  هو احلق املبني ،الظاهر الباطن ال خفاء به ،ال إله غريه ،وال رب سواه:
[ احلديد.] 3 :
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[ الهورى.] 13 :

وأما سبيله املوصل إليه فهو اإلسالم ،وقد أفرغه يف قالب العامل ،وصوره يف صور

اخللي قة ،وفطر عليه كل يشء(:
)[اإلرساء.]44- 43/

فكل خملوق يف العامل العلوي والسفيل مستسلم لربه ،خاضع لعظمته ،شاهد بوحدانيته،
مسبح بحمده ،مستجيب ملهيئته ،ومرسع إىل إرادته(:
) [النحل.]٥0- 49 /

وكل خملوقاته هتدي إليه ،وتهري إليه ،وكلها ساجدة لعظمته ،متصاغرة لكربيائه:
[ النور.] 41 :

ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن يف اخلليقة ،وأبدى يف سوره وآياته ما أخفاه يف العامل،
ونص فيه عىل ما أمجله يف املخلوقات ،ومجع فيه ما فرقه يف املوجودات ،وأشار بجملته

إىل ما حواه اللوح املح فوظ (

) [فصلت.]42-41 /

(

[النحل.]89 /

فمن آمن به فقد اهتدى(:

ﭘ

) [البقرة.]٥-2 /
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)

واعلم أن اهلل مالك لكل يشء ،وغني عن كل يشء ،وكل ما سواه حمتاج إىل كل

يشء(:

) [اإلخالص.]4-1 /

(

) [فاطر.]1٥ /

وإرادة اإلنسان نزوع نفسه إىل يشء يكمل به نقصه ،وضعفه ،وحاجته ،بأكل أو رشب

أو ملبس أو م ركب ونحو ذلك ،أما إرادة اهلل فهي حكمه عىل اليشء ،وإذا حكم سبحانه

فال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه؛ فكل يشء مستجيب ملهيئته ،ومرسع إىل إرادته
(

) [يس.]83-82 /

علام وإيامنًا ويقينًا أن مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل
واعلم زادك اهلل ً

مسخرة يف عبادة اهلل  ،ومجيع اإلنس واجن خمريون ،وإرادة اهلل مع املسخرات أمر،
وإرادته مع املخريات سامح بالفعل(:
)[لقامن.]20 /

سبحان اهلادي الذي هدى مجيع خملوقاته لعبادته( :
وقال  عن خملوقاته املخرية من اإلنس واجلن( :
وقال اهلل ( :
)[الكهف.]30- 29/
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) [احلج.]18 /
) [التكوير.]29-2٧ /

وقال :
[ اإلنسان.] 31 – 29 :

فسبحان ربنا العظيم الذي يسوق بإرادته ظاملًا لظامل ،ويسوق من ال يعرفه إىل من يعرفه،
)

ليؤدبه فيتوب إىل ربه(:

[األعراف.]1٦8 /

وإرادة اهلل مع اإلنس واجلن إرادة إذن وسامح ،فيأذن سبحانه للعبد أن يفعل املحرم

حينام تعلو الههوة ،ويهتد اإلرصار ،ولكنه ال يرىض بذلك  ،ويرصفه عن الههوة
املحرمة رمح ًة به إذا مل يكن هناك إرصار ،كام قال اهلل  عن يوسف ( :
) [يوسف.]24 /

وإذا أذن اهلل هلذا اإلنسان بفعل يشء حمرم فإنام يطلقه عىل من يستحق التسليط؛ ليؤدبه
) [األنعام.]129 /

ليتوب إىل ربه(:

وإذا أراد اهلل هداية أحد أو إ ضالله فتلك هي اإلرادة اإلهلية اجلزائية املبنية عىل إرادة

اإلنسان االختيارية(:

) [األنعام.]12٥ /

فمن أراد اهلداية واختارها أعانه اهلل فرشح صدره لإلسالم ،ومن أراد الضاللة ضيق اهلل
عليه نفسه ،وعثر أموره ،ليتوب إليه ،وهذا وهذا كله من رمحة اهلل بالعبد(:
) [اجلاثية.]3٧-3٦ /

وقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يهاء ،هو الذي يقلب القلب

لصالح العبد ،فإن شاء العبد اهلدى رشح اهلل صدره للهدى ،وإذا شاء الضاللة ضيق اهلل
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)

صدره ،ليكف عن الرش ،ويتوب إىل ربه(:
[البقرة.]143 /

وهلذا جعل اهلل القلوب كلها بيده ،لسعة وعظمة رمحته بعباده(:

(

) [النساء.]28-2٦ /
) [غافر.]٧ /

واعلم رمحك اهلل أن نور اهلداية إذا دخل يف القلب انرشح له الصدر ،وانرشاح الصدر

اتساعه للصفات املحمودة التي حيبها اهلل من اإليامن واليقني ،والصدق والتقوى،
وانبساط تلك الصفات عىل أضدادها املذمومة التي يضيق هبا الصدر( :
) [الزمر.]22 /

فإذا أراد اهلل جل جالله أن يبلغ بعبده إىل معاين اإليامن واليقني ،أنزل السكينة يف قلبه

فزاد إيامنه ،وزادت تقواه ،ثم حسنت أفعاله وأخالقه ،وسكنت مساوئ طباعه،

وأبعدت سفال أخالقه ،وانقادت اجلوارح للقلوب ،وكانت عونًا هلا عىل ما يريض
الرب جل جالله (

) [الفتح.]4 /

ومن يرد اهلل أن يضله يطفئ نور قلبه ،فيضيق متسع أخالقه ويزهد بمعاليها  ،ويمتلئ

بأضدادها؛ فيثقل عليه كل عمل صالح ،وحيرج لذلك صدره ،لهدة ظلمته  ،وضيق
باطنه ،كأنام يروم الصعود إىل السامء من الضيق والهدة والظلمة(:

) [األنعام.]12٥ /
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فمن أراد الوصول إىل حمبوب ه ومعبوده فعليه بمعرفة ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله،
ومعرفة نعمه وإحسانه ،ومعرفة جالله ومجاله( :

) [حممد.]19 /
واعلم أن من آمن باهلل وأطاعه ،وصرب عىل بالئه ،فهو من املهتدين ً
حقا( :
) [البقرة.]1٥٧- 1٥٥ /

واهلل سبحانه هو اهلادي احلق الذي يرشد عباده إىل كل خري ينفعهم يف الدنيا واآلخرة.

وهو اهلادي الذي أرشدهم إليه بآياته الكونية وآياته الرشعية ،وأسامئه احلسنى ،وصفاته
)[الفرقان.]31 /

العال ،وأفعاله اجلميلة( :

هو سبحانه اهلادي احلق الذي أرشد عباده إىل ما حيبه ويرضاه ،وبرصهم بسبل الفالح

والنجاح والنجاة ،اهلادي الذي أنزل عىل خلق ه من آياته ما يرشدهم إليه ،وما يرشدون

به( :
(

) [األنعام.]1٥3 /
)

[آل عمران.]103 /

فال إله إال اهلل امللك احلق اهلادي ،الذي أرشد مجيع خملوقاته إىل توحيده ،وفطرهم عىل

اإليامن به ،وأشهدهم عىل ربوبيته ،واستعملهم يف عبوديته من مجاد ونبات وحيوان،

ومن ملك وإنس وجان:
[ النحل.] ٥0 – 49 :
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كل عامل من املخلوقات التي خلقها اهلادي جل جالله يسقيه اهلل بكأسه ،وكل عامل يسبح
بحمده ،وكل عامل يههد بتوحيده ،وكل عامل خاضع ألمره ،وكل عامل خيطب بعجزه

وفقره إىل ربه ،فال إله وحده ال رشيك له (

) [احلج.]18 /

فاطلب العلم رمحك اهلل ت سلم من اجلهل ،وارغب إىل موالك اهلادي أن يوفقك وهيديك
إىل أحسن ما حيبه ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق(:

) [الفاحتة.]٧-2 /

واعلم هداك اهلل ملا يسعدك يف دنياك وأخراك أن العلم اإلهلي هو سالح امل جاهدة ،ونور

البصرية ،ومركب النجاة ،وأصل اهلداية واالستقامة(:
(

) [حممد.]19 /

ﰀ) [الزمر.]9 /

فبالعلم اإلهلي يرشف العبد ،و بالعلم اإلهلي يطلع اإلنسان عىل معامل الدنيا واآلخرة،

فريى م ا ال يدرك باحلواس ،ويبرص ما ال يدرك باألبصار ،ويعلم ما يعجز عنه الفكر،
قائام وساجدً ا ،وحامدً ا وشاكر ًا ،
وال يتومهه الذهن ،فيقف بني يدي ربه العيل العظيمً ،

ً
ومستغفرا ،مع ذل االنكسار له ،وشدة احلياء منه ،وعظمة احلب له ،وعظمة
وسائال
ً
اخلوف منه( :
) [األنفال.]4- 2 /
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واعلم أن من وفقه اهلادي للوصول إليه فقد اهتدى ،ووصل عقله بروح اإليامن إىل
رؤية ربه اخلالق الرمحن ،وأرشق قلبه بنور اإليامن الواصل إليه ،وامتأل صدره من ذلك

النور( :

) [األنعام.]122 /

هذا العبد الذي وفقه اهلل  ملعرفته ،والوصول إليه  ،واالهتداء هبداه ،هو املفلح ح ًقا ،
هو الفائز ح ًقا ،هو الناجي ً
حقا؛ ألنه يهاهد امللك احلق يدبر ،واخلالق خيلق ،واملصور

يصور ،والرزق يرزق ،والكريم يعطي ،والرحيم يرحم ،واحلكيم حيكم ،والعزيز يعز

واجلبار ينتقم ،والقوي يقهر ،والسالم يسلم(:

) [احلرش.]24- 22 /

فاع ُل رمحك اهلل هبمتك ملعرفة امللك جل جالله ،ومعرفة امللك وامللكوت ،ومعرفة
مالك امللك؛ لرتى العظمة والعظيم ،والقدرة والقدير ،والعزة والعزيز ،والرزق

والرزاق ،واحلكمة واحلكيم ،والعلم والعليم ،والقوة والقوي ،واللطف
واللطيف(:
) [األعراف.]18٥ /

واعلم رمحك اهلل أن من أجال فكره يف ذلك ابتغاء مرضاة اهلل صفى له قلبه من كدر
الرشك والهبه وسوء األخالق ،وامتأل قلبه بهعب اإليامن(:
) [فاطر.]28 /

والعلم يورث اخلهية ،وعظيم األجر( :
) [امللك.]12 /
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ومن ريض بأول العلم  ،وظاهر األمر؛ ُحج ب عن اإلصابة يف كثري من أموره وبقي عىل
كدره بغري هتذيب ،فخلط ً
حلا ،وآخر سيئًا(:
عمال صا ً
) [فاطر.]33- 32 /

واعلم أن األفكار ال تدرك غوامض األرسار ما دامت يف حجب الكرب والغرور ،وال
ً
حمجوبة باجلهل والغفل ة؛ فتحرر من اهلوى ،وتربأ من
تبرص عيون الغيب ما دامت

حول ك وقوتك ،والبس لربك لباس اخلهوع ،وأكثر إمهال الدموع ،لعله يعطيك
وهيديك ويرضيك(:
(

) [الذاريات.]٥1-٥0 /
) [البقرة.]18٦ /

وسجنت األذهان
واعلم هداك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن النفوس إذا عكفت عىل حمبوباهتاُ ،

يف أهوائها ،عاقها عدم الصفو ،وقلة اعتياد السفر واهلجرة إىل موالها ،فقعدت عىل

موائد الدنيا ،وحبستها موائد شهواهتا ،وأصمتها املهاهدات ،وشغلها هوى املحبوب
عن هدى الرب املعبود ،فخرست موالها ودنياها وأخراها(:
) [األعراف.]1٧9 /
حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل ً
فاللهم اهدنا فيمن هديت ،وأرنا احلق ً
باطالوارزقنا اجتنابه.

واعلم أن املؤمنني من اإلنس واجلن ،هم امل هتدون الذين قبلوا اهلدى والرشد ،وسلكوا
سبيل الرشاد ،واجتنبوا ما سواه ،كام قالت اجلن( :
) [اجلن.]2-1 /
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والراشدون من البرش هم املؤمنون وهم درجات ،ويف مقدمتهم الرسل واألنبياء ،ثم

الصديقون والههداء والعلامء والصاحلون(:

)[النساء.]٧0- ٦9 /

فهؤالء هم الراشدون الذين هداهم اهلادي إىل الرشد ،وتوالهم باحلفظ والنرص

والعون؛ ألهنم يوالونه بالتوحيد واإليامن والطاعات(:
)[احلجرات.]8-٧ /

ولكل مؤمن من اهلدى والرشاد ،والوالية واملقام ،واألجر والثواب وإجابة الدعاء؛

بقدر إيامنه ويقينه ،وطاعته وعبادته ،وتعليمه ودعوته(:

(
(

)[الصف.]13- 10 /
) [احلج.]٧٧ /
) [آل عمران.]104 /

التعبد هلل  باسمه اَلادي
ً
علام خرج به من
اعلم رمحك اهلل أن من آتاه اهلل
هداية خرج هبا من الضاللة ،وآتاه ً
اجلهل ،وآتاه استقام ًة خرج هبا من االنحراف ،وجب عليه ما مل جيب عىل غريه من
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حسن العبادة هلل ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه ،والنصح لعباده،

كام قال إبراهيم  ألبيه(:
) [مريم.]43 /

وإذا خصك الكريم اهلادي بنعمة اهلداية؛ فكن هاد ًيا إليه بلسانك ،وحالك ،وأخالقك

ومالك :

[ النحل.] 12٥ :

ربا ،وال
وكن عبدً ا سام ًعا مطي ًعا ملوالك اهلادي ،وال تقعد إال
متفكرا ،وال تنظر إال معت ً
ً

معلام أو داع ًيا؛ لتكون ربانيا من أويل األلباب
ذاكرا أو حامدً ا أو
مستغفرا أو ً
ً
تنطق إال ً
(

) [آل عمران.]191 /

وعود عينيك بعد أن هداك اهلادي إليه عىل السهر آخر الليل يف مناجاة موالك يف

السحر ،ففي الظلم الداجية توجد األنوار الغائبة ،لعلك تفوز مع الفائزين الذين :

(

فام أحسن أعامهلم ،وما أعظم ثواهبم( :

) [السجدة.]1٧- 1٦/

) [الذاريات.]19- 1٥/

منكرسا بني يدي ذي العزة واجلربوت ،وذي
وتطهر للوقوف بني يدي موالك ،وترضع
ً

امللكوت والكربياء والعظمة(:

) [املزمل.]4- 1/

وجترد حني وقوفك بني يدي من ال خيفى عليه يشء من كل دعوى يف كل علم كنت
تعمله ،وكل عمل قمت به ،واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ال تعلمه(:
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)

[النور. ]21 /

واعلم يا عبد اهلادي أن أبواب اهلداية مفتوحة ،وسبلها ميرسة بعدد الذرات
واملخلوقات؛ فتتبع آثار اخلالق يف خملوقاته ،وآثار املصور يف مصوراته ،واستههد

شواهده يف مصنوعاته ،وانظر إىل حسن تصويره ملصوراته ،وتفكر يف عظمة كربيائه،

وجالله ومجاله ،وقدرته وقوته ،وحسن تدبريه وترصيفه مللكوته؛ ليمتلئ قلبك
بتوحيده(:

) [يونس.]32-31/

(
) [األعراف.]٥4 /

وبذلك تزداد إيامنًا ويقينًا ومعرف ًة بمن هداك إليه(:

) [يونس.]101 /

وتعل م أسامء اهلل احلسنى ؛ فهي أعظم مفاتيح العلم واملعرفة واهلداية؛ وهبا تفتح مغاليق
املنظور واملستور واملهتبه ،ويظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غريك من لطيف تدبريه

وعجيب صنعه يف خملوقاته(:

) [حممد.]19 /

فام خلق اهلل ما خلق يف الساموات واألرض إال ليظهر لنا أسامءه احلسنى ،وصفاته العىل،

وأفعاله اجلميلة يف خملوقاته؛ فاعلم ذلك ،و ال تكن من الغافلني؛ فربك ليس بغافل
عنك(:

) [الكهف.]28 /
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(

) [الطالق.]12 /

ً
متوسال
واطلب رمحك اهلل مجيع حوائجك من ربك الصمد ،وارفع إليه كل شكوى،

إليه بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل  ،وقل يا هادي اهدين ،و يا رمحن ارمحني ،ويا عفو
اعف عني ،ويا رزاق ارزقني ،ويا عليم علمني(:

) [األعراف.]180 /

وكام هدك ربك إليه؛ فاجتهد يف القيام بني يديه ،وهداية الناس إليه ،وعرفهم بأسامئه

وصفاته وأفعاله؛ ليكربوه ويعظموه ،وحيبوه وحيمدوه ،ويطيعوه ويعبدوه(:
) [النحل. ]12٥ /

واعلم يقينًا أن ربك اهلادي أرشدك إليه ،وأرشدك إىل ما حيبه ويرضاه ،فاعمل بام

أرشدك إليه ،واحذر خمالفته؛ فإنك راجع إليه:
[ احلديد.] 21 :

وأ رشد العباد إىل ما أرشدك ربك إليه؛ من كافر تدعوه ،أو جاهل تعلمه ،أو ضال
ترشده؛ تكن من الراشدين املفلحني(:

) [آل عمران.]104 /

واحذر من معصية اهلل ورسوله؛ لئال تهقى يف دنياك وأخراك(:
) [النساء.]11٥ /
[ النور.] ٦3 :
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واعلم أن من عرف ربه  باسمه اهلادي أحبه ومحده وشكره ،وعظمه وكربه؛ ملا أبان

لعباده من احلق ،واآليات البينات الدالة عىل وجوده ،ول كامل أسامئه وصفاته وأفعاله،

وملا أنزل من الكتب  ،وأرسل من الرسل(:

) [احلديد.]9 /

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يفتقر إىل ربه اهلادي يف طلب اهلداية له

وللمؤمنني ،كام قال سبحانه(:

) [الفاحتة.]٧-1/

وأن يسعى كذلك إىل أن يكون هاد ًيا إىل اهلل وإىل رصاطه املستقيم ،وذلك بالدعوة إىل

اهلل ،ونرش العلم الرشعي بني خلق اهلل ،وبيان احلق للناس ،وترغيبهم فيه ،وبيان الباطل
وحتذيرهم منه(:
(

) [يوسف.]108 /
) [املائدة.]1٦ -1٥ /

ْبائِ َ
يل،
وكان النبي  إذا قام من الليل افتتح صالته هبذا الدعاءُ « :
الله ام َر اب َج ْ َ
يلَ ،فاطِر السًمو ِ
َِ ،ع ِ
اَلَ الْ ََ ْي ِ
اِ َو ْاألَ ْر ِ
ْسافِ َ
َو ِميكَائِ َ
ِ َو ا
ني
الش َها َدَِِ ،أن َ
ْت َ َْك ُُم َب ْ َ
َ اَ َ
يلَ ،و إِ ْ َ
ك ،إِن َ ِ
ف فِ ِيه ِم َن َْ
ِع َبادِ َك فِ َيًم كَانُوا فِ ِيه َ ْ
اْل ِّق بِإِ ْذنِ َ
اختُلِ َ
اء
ونْ ،اه ِد ِِن َِل ِا ْ
َيتَلِ ُف َ
اك َ ْْتدي َم ْن َت َش ُ
إِ َىل ِِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم» أخرجه مسلم( ).
َ

واعلم يا عبد اهلادي رمحك اهلل أن من أعظم أسباب اهلداية كثرة ذكر اهلل  يف كل
حال ،وكان النبي  يذكر اهلل يف كل أحيانه؛ وذلك ألن من ذكر اهلل أطاعه ومل

()1أخرجه مسلم برقم (.)٧٧0
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يعصه(:

)

[األحزاب.]43-41/

ومن أسباب اهلداية املحافظة عىل ا لصالة فرضها ونفلها كام جاءت يف أوقاهتا(:
[هود.]114 /
(

)

) [العنكبوت.]4٥ /

ومن أسباب غض البرص عام حرم اهلل ،فمن غض برصه أنار اهلل بصريته ،ومن أطلق
برصه أظلمت بصريته:

[ األنعام.] 122 :
(

فاعمل ما تهاء فإنك مالقيه:

) [النور.]31-30/

[ االنهقاق.] ٦ :

واكتب بقلمك وجوارحك ما تهاء فإنك ستقرؤه غدً ا ،واسمع ما تهاء فإنك سرتاه

غدً ا(:

) [الزلزلة.]8-٦/

واعلم أن اهلداية أنواع كثري ٌة ال حتىص ،وأبواب اهلداية كثري ٌة ال حتىص ،وأعظم يشء
سؤال ربك اهلداية يف كل مكان وزمان وحال .

ومن أنواع اهلداية التي يطلبها العبد من ربه اهلادي:
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اهلداية إىل الرصاط املستقيم ،واهلداية إىل العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،واهلداية
إىل معرفة دينه ورشعه ووعده ووعيده ،واهلداية إىل العمل الصالح  ،واهلداية إىل الدعوة

إىل اهلل ،واهلداية إىل اإلحسان ،واهلداية إىل حسن اخللق ،واهلداية إىل التقوى ،واهلداية إىل

الرب ،و اهلداية إىل معرفة ما يف اليوم اآلخر من الثواب والعقاب ،ومعرفة ما يف اجلنة
والنار من النعيم والعذاب .

ومن سأل ربه اهلادي صاد ًقا وجاهد للوصول إىل اهلداية هداه اهلل سبل رضاه(:
) [العنكبوت.]٦9 /

 ومن أسباب اَلداية:

-1تالوة القرآن وتدبره(:
) [املائدة.]1٦- 1٥/

-2طاعة الرسول  يف كل ما أمر اهلل به؛ (
وقال اهلل (:

) [النور. ]٥4 /

) [األعراف.]1٥8 /

-3امتثال أوامر اهلل؛ بفعل األوامر ،واجتناب املناهي ،وذلك من أعظم أسباب اهلداية:
[ النساء.] ٦8 – ٦٦ :

وعىل من هداه اهلل إىل ما حيبه اهلل ويرضاه أن يدعو لنفسه ولغريه باهلداية ،ويستقيم عىل

أوامر اهلل يف مجيع أوقاته(:
وقال (:

) [األنعام.]1٦3-1٦1/
) [الهورى.]٥3- ٥2/
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الله ام إِ ِِّن َأ ْسََ ُل َ
اَ َوالْ َِنَ »،أخرجه مسلم( ).
ك ُْاَلدَ َوالتُّ َقَ ،،وا ْل َع َف َ
وقال النبي ُ « :
وقال « :ال ال ُهم اه ِد دوسا و ْأ ِ
ِ ِِبِ ْم» متفق علي ِه) (.
ا ْ َْ ا َ
وإذا أردت أن تسأل ربك اهلداية؛ فمجد ربك ،وامحده عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص؛
ثم سله اهلداية لك ولغريك(:

(

) [الفاحتة.]٧-1/

[آل عمران.]8 /

)

(

) [الهعراء.]8٥- 83/
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
تَ ،و َب ِ
ار ْك ِِل فِ َيًم
يم ْن ت ََولا ْي َ
يم ْن َعا َف ْي َ
يم ْن َهدَ ْي َ
تَ ،وت ََو الني ف َ
تَ ،و َعافني ف َ
«ال ال ُه ام ْاهد ِِن ف َ
َأعطَي َ ِ ِ
اك َت ْق ِِض َو ََّل ُي ْق ََض َع َليْ َ
تَ ،فإِن َ
ت،
كَ ،وإِن ُاه ََّل َي ِذ ُّل َم ْن َوالَيْ َ
َش َما َق َضيْ َ
ْ ْ
تَ ،وقني َ ا
ت» أخرجه أبو داود والرتمذي( ).
ْت َر ابنَا َو َت َعالَيْ َ
َتبَ َارك َ

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل ،فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب
والههادة ،أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق

بإذنك؛ إنك هتدي من تهاء إىل رصاط مستقيم.

اللهم اهدنا  ،واهد بنا ،واجعلنا سب ًبا ملن اهتدى يا رب العاملني.
(

) [الصافات.]182-180/

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
()1أخرجه مسلم برقم (.)2٧21
( )2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)293٧ومسلم برقم ( ،)2٥24واللفظ له.
()3صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)142٥وأخرجه الرتمذي برقم ( )4٦4وهذا لفظه.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الصادق

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الصادق

اهلل جل جالله هو الصادق احلق يف كل ما خيرب به ،فهو الصادق يف قوله احلق ،وهو
الصادق يف دينه احلق ،وهو الصادق يف وعده ووعيده ،وهو الصادق الذي ال خيلف

امليعاد:

[ النساء.]١٢٢ :

وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملني بطاعته أجورهم ،ومضاعفة احلسنات هلم،

وتكفري سيئاهتم(:

) [األحقاف. ]16 /

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احلسنات  ،وجيازي السيئة بمثلها ،وحيطها
عن امليسء بالتوبة ،أو االستغفار ،أو احلسنات املاحية ،أو املصائب املكفرة(:
(

) [النساء.] 110 /

) [هود.]114 /

هو جل جالله الصادق الذي ال خيلف امليعاد(:
) [األنعام.]146 /

والصديق من الناس الكثري الصدق ،الذي استوى ظاهره وباطنه يف حكم احلق ،فمن
صدَّ ق بآيات اهلل ،وأجال فكره يف ملكوت الساموات واألرض  ،ال يكاد يمر ٍ
بآية من
آيات اهلل ،أو يرى عجائب خملوقات اهلل؛ إال ازداد هبا إيامنًا ويقينًا وتصدي ًقا بأن ربه هو

امللك احلق ،الرب احلق ،اإلله احلق ،وأن دينه احلق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ووعده
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حق( :
(

) [الرعد.]20- 19/
) [احلجرات. ]15 /

واعلم أن الص ديق أفضل اخللق بعد األنبياء والرسل ،وثواب الصدق الرضوان واجلنة
يوم القيامة( :

) [املائدة.]119 /

والص ديق الذي صدق اهلل يف آياته وشواهده ،وصدق باهلل وأسامئه وصفاته ،وأفعاله
وخزائنه ،ووعده ووعيده ،وصدق برسله ،ومالئكته ،وكتبه ،وقضائه وقدره،

)

وأحكامه( :
[الزمر.]33 /

وقد ورد اسم اهلل الصادق يف القرآن الكريم مر ًة واحدة؛ يف قوله سبحانه يف سورة
) [األنعام.]146 /
األنعام(:
هو سبحانه الصادق يف أخباره وأحكامه ،ويف دينه ورشعه ،ويف وعده ووعيده(:

فدخلوا أعز ًة مكرمني .
وقال أهل اجلنة( :

ﯯ) [الفتح.]27 /
) [الزمر.]74 /

فسبحان من أخباره صدق ،وأحكامه صدق(:

) [األنعام.]115 /
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هو سبحانه الصادق الذي وعد الصادقني بحسن اجلزاء:
[ املائدة.] ١١٩ :

هو سبحانه املؤمن الصادق الذي وحد نفسه  ،وشهد عىل نفسه أنه املتفرد بأسامئه

احلسنى ،وصفاته العىل ،والعبودية له وحده ال رشيك له(:

)

[آل عمران.]18 /

هو سبحانه الصادق الذي وقع كل ما أخرب به ،وكل ما قدره وكتبه ،وشاءه ،صادق

الوعد ،فال بد من حصول ما وعد به وما توعد به(:

) [التوبة.]72 /

(

) [التوبة.]68 /

فاملؤمن الذي آمن باهلل فصدق أخباره ،وطبق أحكامه ،وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه
يثق بصدق وعد ربه العظيم ،فيعلم أن الصادق سبحانه ال خيلف امليعاد.

حلا سيدخله اجلنة ،ومن كفر باهلل وعصاه سيدخله النار:
فمن آمن وعمل صا ً
[ النساء.] ١٢٢ :

والصدق صفة ذاتية هلل ؛ ألن اهلل هو احلق ،واحلق ال يقول إال احلق ،وقوله أصدق
القول ،وحديثه أصدق احلديث(:

) [األنعام.]115 /

ومن لوازم الصدق ومظاهره اتفاق الكتاب املشهود مع الكتاب املقروء يف الداللة عىل

وحدانية اهلل ،وكامل أسامئه وصفاته وأفعاله ،وكل واحد منهام يصدق اآلخر(:
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)

[يونس.]101 /

وقال : 

(

[ البقرة.] ١64 :

) [البقرة.]2-1/

هو سبحانه الصادق يف كل ما أخرب به ،هو الصادق الذي أمر الداعني فدعوه

فأجاهبم(:
(

) [غافر.]60 /
) [األنبياء.]88- 87/

وهو الصادق الذي وعد السائلني فأعطاهم ،وأجاب دعاءهم ( :
) [البقرة.]186 /

وهو الصادق الذي وعد التائبني من الذنوب بالتوبة فتاب عليهم(:

) [املائدة.]39 /

وهو سبحانه الصادق الذي وعد اخلائفني فسألوه األمن فأمنهم(:
) [قريش.]4-1/

وهو سبحانه الصادق الذي وعد الضالني باهلداية فسألوه اهلداية فهداهم .
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ِ ِ
است َْهدُ ِ
وِن َأ ْه ِدك ُْم »
قال  يف احليث القديسَ « :يا عبَادي ُك ُّل ُك ْم َض ٌّال إِ اَّل َم ْن َهدَ ْيتُ ُهَ ،ف ْ
أخرجه مسلم(.)1

وهو سبحانه الصادق الذي وعد املؤمنني باألمن فأمنهم( :

) [األنعام.]82 /

وهو سبحانه الصادق الذي وعد املطيعني بالثواب العظيم فأثاهبم بام وعدهم به(:
فهو سبحانه الصادق الذي ال خيلف امليعاد(:

) [السجدة.]17 /

) [النساء. ]122 /

هو سبحانه الصادق الذي أرسل رسوله بالصدق  ،وهيأ له من يؤمن به
) [الزمر.]33 /

ويصدقه(:

هو سبحانه الصادق الذي وعد رسله بالنرص فنرصهم ،وأظهر دينه بواسطتهم( :
) [الصف.]9 /

هو سبحانه الصادق يف عدله وإحسانه(:

) [النساء.]40 /

(

) [النحل.]90 /

هو سبحانه الصادق احلق ،الذي الصدق كله يف معاقد كلامته الصادقة ،يف دينه ورشعه،
ويف عهده وميثاقه ،ويف خلقه وأمره ،ويف بسطه وقبضه ،ويف عطائه ومنعه ،ويف نرصه

وخذالنه ،يف وعده ووعيده:

[ األنعام. ] ١١5 :

خلق اهلل جل جالله كل يشء ،وجعل خلقه وأمره شواهد عىل قدرته ،وكامل أسامئه

وصفاته وأفعاله ،و جعلها نواطق عىل صدقه وعدله وإحسانه( :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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) [الطالق. ]12 /

فسبحان الصادق احلق الذي ال أصدق منه ،الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها،

والذي خلق الصدق يف كل صادق ،وأظهر صدقه يف مجيع ملكوته.

خلق الصادق احلق سبحانه آدم  بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته،

وعلمه أس امء كل يشء ،وصدقت كلمته يف ذريته يف طباعهم ،وأخالقهم ،وأجسامهم،
وصفاهتم ،وأقواهلم ،وأعامهلم ،وأرزاقهم ،وآجاهلم ،فآمن آدم  وآمنت ذريته ،وأطاع
فأطاعت ذريته ،وصدق فصدقت ذريته ،وجحد فجحدت ذريته ،ونيس فنسيت

ذريته(:

)

[التني.]8- 4/

وخلق اهلل  آدم  من قبضة من األرض  ،فيها السهل واحلزن ،واألبيض واألسود،
ً
وعدال:
واللني والشديد ،والطيب واخلبيث ،فخرجت ذريته عىل مثل ذلك صد ًقا

فانظر رمحك اهلل إىل صدق الكلمة التامة يف آدم  وذريته(:

[ السجدة.] 8 – 6 :

) [الذاريات.]22-20/

واألرض عامل كبري ،وخلق عظيم ،هلا نسل وذرية عظيمة من النباتات املختلفة التي ال

حيصيها إال اهلل العليم بكل يشء(:

)

[الرعد.]4-3/
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وملا كان من األرض ما خيرج نباته بإذن ربه طيبًا كالزرع ،والزيتون ،والنخيل ،والرمان،

والعنب ،والفواكه ،وغري ذلك من الثامر الطيبة؛ ف كان من ذرية آدم األنبياء والرسل،
واملسلم ،واملؤمن ،والصادق ،واللطيف ،واملحسن ،والكريم ،والرحيم ،والشاكر،

والطيب ،واحلليم ،ونحوهم .

وملا كان من األرض ما ال ينبت؛ كالسباخ والبقاع اجلدبة ،ورؤوس اجلبال احلجرية؛

كان من ذريته  الكافر القايس الذي ال ينتفع باهلدى  ،كام ال ينتفع احلجر باملاء ،وكان

منهم املجرم واخلبيث ،والظامل والفاسق ،والغليظ والكريه ،ونحوهم ،وملا كان من
زهرا،
األشجار الشائكة ما منظره حسن ،ورحيه طيب ،وقد يطلع القبيح املنظر منها ً

ثمرا ؛ كان من ذريته املنافق واملرائي بعمله( :
وينضج ً
) [احلج.]7-5/

ويف السامء آيات ،ويف األرض آيات ،ويف األنفس آيات ،ويف اآلفاق آيات وكلها تشهد

بوحدانية اهلل( :

) [فصلت. ]53 /

فانظر رمحك اهلل يف ملك اهلل الواسع العظيم؛ لتزداد إيامنًا ويقينًا ومعرف ًة بربك العظيم،
ثم حتبه وحتمده وتشكره وتعبده(:

)

[ق.]11- 6/

فام أعظم رسيان صدق الكلمة بني آدم  وذريته! وبني األرض ونباتاهتا!(:

) [األنعام.]115 /

640

فال إله إال اهلل! كم يف األرض من آيات وعرب وشواهد تشهد بوحدانية اهلل ،وعظمة
أسامئه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه ،ولكن ال يراها
إال أهل األبصار والبصائر،مع أهنا أبني وأظهر من نور الشمس!(:
) [احلج.]46 /

واعلم أن طرق معرفة صدق كلامت ربنا يف أطباق خليقته ،وتدابري أمره يف الساموات
واألرض مما ال حتيط به العقول ،ومما تقرص دونه األعامر والقرون:

[ البقرة.] 164 :

فسبحان ربنا الصادق احلق الذي ال يكذب صاد ًقا ،وال يصدق كاذ ًبا ،الذي من صدق

اهلل يف طلبه صدق يف وعده.

وسبحان الصادق الذي ال أصدق منه ،العظيم الذي ال أعظم منه ،الكبري الذي ال أكرب
منه:

[ غافر.] 65 :

واعلم رمحك اهلل ،وجعلك من الصادقني ،أن اهلل  هو الصادق احلق ،وأن الصدق
صفة من صفاته العيل التي ال تنفك عنه أبدً ا ،فهو الصادق ح ًّقا يف خربه وأمره ،ويف
وعده ووعيده ،وكلامته تامات من كل وجه ،صادقات من كل وجه:
[ النساء.] 122 :

ورسله صادقون ،ومالئكته صادقون ،وكتابه صادق كام أنزله ،ورسوله صادق بام
) [التغابن.]8 /

بينه(:

فعليك بالصد ق والتصديق بكل ما جاء عن اهلل ورسوله يف إيامنك وأعاملك؛ تُكتب من
[ التوبة.] 119 :

الصادقني:
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واعلم رمحك اهلل أن الصدْ ق من الصفات العليا الرفيعة ،واحليل الثمينة الغالية ،واأللبسة
اجلميلة الفاخرة ،فالبسها يف مجيع أوقاتك وأحوالك تُعرف بذلك ،وتن َْل أجرذلك( :

) [األحزاب.]35 /

واعلم وفقك اهلل هلداه أن باب الصدْ ُق التقوى؛ فادخل منه جتد الصدْ ق ،وتكن من
)

الصادقني(:

[التوبة.]119 /

والصدق من أحسن الصفات ،ومن صدق اهلل يف طلبه زينه اهلل به:

[ اإلرساء.] 80 :

واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الرب كلها ،فافتح به ما تشاء من أبواب اخلري ،يرىض اهلل

عنك،ويكتبك مع الصادقني(:
) [الزمر.]33 /

ِ ِ
ِبَ ،وإِ ان الْ ِ اِب
وعن عبد اهلل بن مسعود  ،عن النبي  ،قال « :إِ ان ِّ
الص ْد َق َ َْيدي إ ََل الْ ِ ِّ
َي ِدي إِ ََل َْ ِ
َب ِصدِّ ي ًقاَ ،وإِ ان ا ْل َك ِذ َب َي ِدي إِ ََل ا ْل ُف ُج ِ
ور،
الر ُج َل لَ َي ْصدُ ُق َحتاى ُي ْكت َ
اْلناةَ ،وإِ ان ا
َْ
َْ
ِ
ِ
ور َيدي إِ ََل الن ِ
َب ك اَذا ًًا» متفق عليه(.)1
الر ُج َل لَ َي ْكذ ُب َحتاى ُي ْكت َ
اارَ ،وإِ ان ا
َوإِ ان الْ ُف ُج َ َ ْ
ً
باطنة
واعلم أن ما حيبه اهلل ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهر ًة عىل اجلوارح ،أو

يف القلب ،فحكم اجلوارح املسارعة إىل ما يريض خالقها بصدق النية يف إنفاذه ومتابعة

الرسول  يف أدائه ،وحكم ما بطن يف القلب التصديق باهلل ،وأسامئه احلسنى ،وصفاته
العىل ،وأفعاله احلميدة ،وصدق النية يف التقوى ،واحلب هلل ،والذل له  ،والتعظيم له:

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6094ومسلم برقم ( ،)2607واللفظ له.
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(

) [الكهف.]110 /

وإياك والكذب ،فام هلك هالك إال بالكذب عىل اهلل ورسوله ودينه وخلقه(:
) [الزمر.]32 /

وعليك بالصدق الذي به نجاتك يف الدنيا واآلخرة ،فالبسه يف مجيع أحوالك ،وجاهد

نفسك عليه ،فالصدق حيتاجه اإلنسان من بدء إيامنه إىل أن يلقى ربه ،لي صل إىل أعىل

درجات الصديقني بكامل ا إليامن والتقوى والطاعة هلل ورسوله(:

)

[النساء.]70- 69/

واإليامن بأن اهلل  هو الصادق يقتيض من املؤمن التصديق بكل ما أخرب اهلل ورسوله

به ،واإليامن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه،

ويقتيض السعي والعمل؛ لنيل األجر والثواب ،واالتصاف بالصفات التي حيبها اهلل
(:

(

) [التوبة.]112 /

) [التوبة.]72-71/
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واعلم أن من سأل اهلل صاد ًقا أجاب دعاءه ،واألنبياء واألولياء صدقوا يف يقينهم ويف

دعائهم ؛ فاستجاب اهلل هلم .

فإبراهيم  حني دعا قومه إىل اإلسالم(:

) [األنبياء.]73-68/

(

)

[األنبياء.]77-76/
(
(

) [األنبياء.]84-83/

)

[األنبياء.]90-87/
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التعبد هلل ً اسمه الصادق

حظ العبد من هذا االسم الكريم أن يكون صاد ًقا مع ربه بتوحيده وإيامنه ،وعبادته
)
وحده ال رشيك له(:
[التوبة.]119 /
فكن صاد ًقا يف مجيع أمورك ،والزم الصادقني؛ تز َد ْد إيامنًا وصد ًقا ،وهداي ًة
وعلام(:
ً
) [الكهف.]28 /
واعلم يا عبد الصادق أن برهان الصدق البذل والعطاء إلعالء كلمة اهلل ،فاحفظ
أوقاتك فيام ينفعك وينفع الناس ،وابذل ما مت لك من قوة وعلم ومال فيام حيبه اهلل
ويرضاه(:
) [احلجرات.]15 /
(
) [األنعام.]163-161/
واعلم وفقك اهلل هلداه أن الصديقية أفضل مراتب البرش َب ْعدَ األنبياء والرسل ،وأهلها يف
مقعد الصدْ ق ِعنْد رهبم يوم ال قيامة؛ فالصديق يصحب النبي يف نبوته ،والرسول يف
رسالته ،والصديق يف صديقيته ،والتقي يف تقواه ،والرحيم يف رمحته ،واملؤمن يف إيامنه،
)
والكريم يف إكرامه(:
[القمر.]55-54/
فاسأل الصادق أن يرزقك صفة الصدق:
[ البقرة.] 186 :

واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق؛ أوصله ذلك إىل العلم باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وهذا العلم يوصله إىل اليقني ،واليقني يوصله إىل مقام التوكل عىل اهلل ،وصدق
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التوكل يورثه الغنى عام سوى اهلل ،والرضا عن ربه(:
(

) [الطالق.]3-2/

) [حممد. ]19 /
واعلم أنه كلام ارتقى املؤمن يف درجات الصدق زاد بره ،وإخالصه ،وإيامنه ،ويقينه،
وحياؤه ،وطمأنينته ،ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه؛ ألنه ال يرى يف الكون إال ر ًّبا
واحدً ا يفعل ما يشاء وحده ال رشيك له(:
) [الرعد.]29- 28/
وإذا دخلت العزيمة يف القلب ؛ ارحتل منه حب الدنيا  ،والتعلق بشهواهتا ،وحل مكانه
ح ب اهلل والدار اآلخرة ،وبذل كل يشء من أجل رضاه(:
) [احلجرات.]15 /
والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه؛ فأعطوا جهدهم فيام بينهم وبينه
بالصدق ،فهداهم إليه ،وإىل ما حيب  ،وجعلهم من الصادقني(:
) [العنكبوت.]69 /
واعلم رمحك اهلل أن الفتاح سبحانه ِإ َذا فتح للمؤمن باب الصدق ،صار صدي ًقا؛ فرأى
ببرصه وبصريته نور اهلداية ،وقام عىل قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق ،وبدت له
فتوحات احلق ،ورأى اخلالق الرزاق خيلق ويرزق ،ورأى امللك احلق يترصف يف ملكه
وعبيده ،وذ اق طعم األذكار ،وحالوة اإليامن ،وصدق اليقني ،ورأى حلول األنوار يف
الصدور والقلوب:
[ النور.] 35 :
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(

) [األنعام. ]122 /
واعلم أن أول الصديقية :اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتصديق رسل اهلل
وكتبه ،والعمل بام جاء عن اهلل ورسوله ،وترك ما سوى ذلك(:
ﭧ) [احلديد.]19 /
ونقيض الصديقية :الزندقة ،وهي كالرشك مع التوحيد  ،فهام متقابالن ال جيتمعان أبدً ا،
كالنور والظالم(:
) [الزمر. ]32 /
وأول الزندقة :الكفر باهلل ،وجحد ما هلل من األسامء والصفات ،والطعن يف النبوة ،ورد
ما جاءت به الرسل ،و هذا هو النفاق الذي مجع أخطر أنواع الكفر ،وعقوبته أشد أنواع
العذاب(:ﮱ
(

) [النساء.]146- 145/

) [النساء. ]115 /
واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اهلل  ،ومعرفة دينه ،ثم خالف ما جاء به الرسول
؛ فهو زنديق عدو هلل ورسوله ،قد مكر الشيطان به ،وأضله عن سواء السبيل،
باإلرصار عىل تعطيل أحكام اهلل ورسوله ،وعلمه حجة عليه:

[ األعراف.] 176 – 175 :
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن الصدْ ُق يكون بنبذ الشواغل ا َّلتِي تشغل العبد
َع ْن مناجاة ربه ،وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،ويكون الصدق ببذل املجهود يف
طلب املقصود عىل سبيل احلق املرشوع؛ من عبادة اهلل  ،والدعوة إليه ،وتعلم وتعليم
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رشعه ،واإلحسان إىل خلقه ،ومن أرسع سبق ونجا ،ومن تأخر خرس وأرسه عدوه،
ومن أخلص هلل ما حيبه خلصه اهلل مما يرضه ،وأكرمه بام يرسه(:
)

[آل عمران.]134-133/
فسارع إىل مرضاة ربك مع الصادقني بأقوالك احلسنة ،وأعاملك الصاحلة ،وأخالقك
الكريمة(:
فسارع وسابق إىل مرضاة ربك مع الصادقني تكن من املفلحني(:

) [األنفال.]4-2/

) [احلج.]78- 77/
وسريى عىل الوجوه ما تضمره
واعلم رمحك اهلل أن خشوع اجلوارح من خشوع القلبُ ،
) [فاطر.]28 /
القلوب(:
واللسان يغرف من القلب حلو ًا أو مر ًا ،حق ًا أو باطالً ،وفضول اللسان من فضول
القلب ،وميزان ذلك الصدق(:
ﰀ)
[الزمر.]9 /
ومن ع رف اهلل اتقاه ،وشغل قلبه ولسانه وجوارحه بعبادته( :
) [املؤمنون.]61-57/
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ومع العزم يكون العون من املستعان  ،ومع العجز والكسل يكون اخلذالن واحلرمان:
[ هود.] 113 – 112 :
) [البقرة.]153 /
(
والصدق أعىل الدرجات ،والكذب أسفل الدركات ،وكالمها مسؤول عن حقيقته،
وجزاء العبد بحسبه:
[ األحزاب.] 8 – 7 :
وإذا أكرمك اهلل بالصدق؛ فكن صاد ًقا مع اهلل يف مجيع أمورك ،البس لباس الصدق،
وكن صاد ًقا مع اهلل وخلقه ،واعمل بالصدق ،وانرش الصدق ،وعلم الناس الصدق:
[ فصلت.] 33 :
و عليك بالصدق يف املواطن كلها ،واصرب عىل ما أصابك؛ تسلم وتغنم وتؤجر(:ﮱ
) [احلرش.]8 /
علام  ،وأقلها تكل ًفا ،وأكملها
أولئك أصحاب حممد  ،أبر هذه األمة قلو ًبا ،وأعمقها ً
صد ًقا ،وأعظمها ًبرا ،وأجودها ً
بذال وتضحية ،أولئك أصحاب حممد  من املهاجرين
واألنصار(:
) [األحزاب.]24-22/
وملا صدق هؤالء يف توحيدهم وإيامهنم ،ويف أقواهلم وأعامهلم ،وصدقوا مع رهبم
وصدقوا مع خلقه ،ريض اهلل عنه م ورضوا عنه(:
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) [التوبة.]100 /
فاسأل اهلل العزيز الصادق أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقني من األنبياء والرسل
وأتباعهم ،وجاهد نفسك عىل ذلك يف مجيع أحوالك؛ تفز بمرضاة ربك مع
الصادقني(:
) [األحقاف.]16 /
ث م تكون يوم القيامة بجوار الرمحن يف مقعد الصدق(:
) [القمر.]55-54/
(
) [اإلرساء.]80 /
(
) [الشعراء.]85- 83/
ْتَ ،خ َل ْقتَن ِي َو َأنَا َعبْدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر ِِّّب َّلَ إِلَ َه إِ اَّل َأن َ
«ال ال ُه ام َأن َ
تَ ،أعو ُذ ًِ َ ِ
ك ًِن ِ ْع َمتِ َ
وء َل َ
وء لَ َ
ك ًِ َذ ْنبِي َفاغ ِْف ْر
َش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
ك َع َ اَلَ ،و َأ ًُ ُ
تَ ،أ ًُ ُ
ك م ْن َ ِّ
ِِلَ ،فإِ ان ُه َّلَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري(.)1
ُوب إِ اَّل َأن َ
الذن َ
نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك ،وتقنع بعطائك ،وترىض بقضائك،
اللهم إنا نسألك
ً
وتصرب عىل بالئك.
اللهم إنا نسألك إيامنًا يبارش قلوبنا ،ويقينًا صاد ًقا متأل به صدورنا ،حتى نعلم أنه ال
يصيبنا إال ما كتبت لنا ،إنك عىل كل يشء قدير.
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها ،يا أرحم
الرمحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1أخرجه البخاري برقم (.)6306
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الوارث

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الوارث

العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله من أعظم العلوم وأنفعها للعبد .
فهذا العلم العظيم هو اجلالب لتعظيم الرب وحمبته ،ومحده وشكره ،الفاتح لباب
الطاعات والقرب ،الواقي من املعايص والذنوب ،الدافع للشك والريب ،املعني عىل
الصرب ،السلوان يف املصائب ،احلرز احلامي من الشيطان ،املحرك للبذل والعطاء
واإلحسان(:
) [حممد.]19 /
(
) [الطالق.]12 /
فال إله إال اهلل! ال حييص ثامر هذا العلم ،وهذه املعارف إال هو ،وال يذوق حالوهتا إال
من علمها ،واتصف هبا ،وعبد اهلل بمقتضاها ،ودعا اخللق إىل معرفتها  ،والتعبد هلل
بموجبها(:
) [األعراف.]180 /
وكل اسم من أسامء اهلل احلسنى يقتيض آثاره من اخللق واألمر ،فاسمه امللك يقتيض
مل ًكا وترص ًفا ،واسمه اخلالق يقتيض خل ًقا وخملو ًقا ،واسمه الرزاق يقتيض رز ًقا
ومرزو ًقا ،واسمه التواب يقتيض توب ًة تقبل ،واسمه الغفار يقتيض جناي ًة تغفر ،واسمه
ً
مهمال ال يؤمر ،وال ينهى ،وال حياسب ،واسمه السميع
احلكيم يمنع ترك اإلنسان سدً ى
يقتيض مسمو ًعا من خملوقاته ،واسمه البصري يقتيض مبرصات يبرصها ،وهكذا الشأن يف
مجيع أسامء اهلل احلسنى ،واسمه الوارث يقتيض مورو ًثا :

[ احلرش.] 2٤ – 22 :
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وكل اسم من أسامء اهلل احلسنى له تعبد خاص به ،ال يتحقق إال بمثل هذا النظر والتدبر
يف اآليات الكونية والرشعية ،والتفكر يف كل اسم وما يقتضيه(:
) [ق.]8-6/
وأكمل الناس عبودي ًة هلل من تعبد بجميع أسامء اهلل وصفاته؛ فال حتجبه عبودية اسم عن
عبودية اسم آخر ،وال عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى(:
) [األعراف.]180 /
فسبحان ربنا العظيم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى،
) [طه.]8 /
واملثل األعىل(:
هو جل جالله الوارث احلق ،الباقي بعد فناء اخللق ،الوارث الذي يسرتدهم  ،ويسرتد
)
أمالكهم وأمواهلم بعد موهتم(:
[احلجر.]23 /
وهو سبحانه خالق اخللق ومالك امللك الذي يترصف يف البقاع واألموال ،واألشخاص
واألشياء ،كيف شاء ،يورثها من يشاء ،ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه(:
) [األعراف. ]128 /
هو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه مجيع األمالك بعد موت املمالك(:
) [مريم.]٤0 /
هو سبحانه الوارث الذي كل يشء ملكه ،وهب لك منه ما شاء ليمتحنك ،فهو ملكه يف
يدك ،وسريثه من وهبه لك ،واألرض هلل يورثها من استقام عىل أمره؛ ليستعني هبا عىل
طاعته(:
) [األنبياء.]106-105/
وهو سبحانه الوارث احلي الذي ال يموت ،وارث اخللق أمجعني ،ووارث كل وارث من
) [مريم.]٤0 /
خلقه(:
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فسبحان ربنا الوارث الباقي بعد فناء اخلالئق ،احلي الذي ال يموت:
[ البقرة.] 255 :
هو الوارث الذي له مرياث الساموات واألرض ،الوارث لكل مالك وما ملك (:
) [آل عمران. ]180 /
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن امللك احلق جل جالله صادق الوعد ،وعد
ِ ِ
وصدَ َق(:
عباده املتقني باخلالفة يف األرض يف َهذه الدنيا عىل أحسن حالَ ،
) [النور.]55 /
ووعد عباده املتقني أن يورثهم اجلنة يوم القيامة ،والتي فيها من الرمحة واحلسن والنعيم
ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش(:
) [مريم.]63-61/
فسبحان امللك احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم ،الوارث الباقي بعد فناء اخللق،
)
وكل ما سواه فان زائل(:
[الرمحن.]27-26/
هو امللك الذي إليه املرجع واملنتهى ،وإليه املآل واملصري ،وإليه يرجع األمر كله(:
) [النجم.]٤2 /
(

[ الزمر.] 63 – 62 :
) [فاطر.]2 /
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(

) [هود.]123 /

)

(
[مريم. ]65 /
هو امللك احلق ،الذي له ملك الساموات واألرض وما فيهن  ،وهو عىل كل يشء
) [املائدة.]120 /
قدير(:
هو الوارث الذي يرث امللك وامللكوت ،وامللوك والعبيد ،واخللق أمجعني(:
) [احلجر. ]23 /
واعلم أن ا مللك احلق بيده امللك كله ،يؤيت امللك من يشاء من عباده املؤمنني ،وينزع
امللك ممن عصاه من أعدائه  ،وأعداء رسله وعباده املؤمنني ،ويورثه من آمن به
وأطاعه(:
) [األعراف.]137 /
فسبحان ربنا العظيم! وسبحان من يؤيت امللك هذا ،وينزعه من هذا  ،بأمر واحد  ،ووقت
واحد!(:
) [آل عمران.]26 /
) [القمر.]50-٤9/
(
وسنة اهلل جارية ال تتبدل أبدً ا ،يورث املؤمنني ديار الكافرين؛ ألنه القادر عىل كل يشء،
الوارث لكل يشء(:
) [احلج.]٤1-٤0/
هو القوي العزيز الذي يمكن ألوليائه يف األرض ،ويكفيهم رش أعدائهم ،ويدافع
عنهم ،ويورثهم ملكهم بعد أن يمأل قلوب الكفار بالرعب(:
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) [األحزاب.]27-25/
واعلم أن اهلل كريم رحيم ،ودينه وكتابه كريم ،فيه كل اهلدى والرمحة والفالح ،يورثه
من اصطفاهم لعبادته ،واجتباهم لدار كرامته(:
) [فاطر.]33-32/
وقد ورد اسم اهلل الوارث يف القرآن الكريم ثالث مرات؛ منها قوله سبحانه (:
) [احلجر.]23 /
واهلل سبحانه هو الوارث احلي القيوم الذي ال يموت ،الباقي بعد فناء اخللق ،الذي يرث
اخلالئق بعد فنائهم ،ويرث األرض ومن عليها(:
) [مريم. ]٤0 /
والصفة املشتقة من اسم اهلل الوارث هي الوراثة ،وهي صفة ذات وفعل هلل .
فهي صفة ذات إن كانت بمعنى الباقي بعد فناء اخللق:
[ آل عمران.] 2 :
وإن كانت بمعنى الوراثة فهي صفة فعل؛ ألن اهلل يرث مجيع األشياء بعد فناء اخللق،
وتعود األشياء إىل مالكها احلقيقي ،ويورث جل جالله منها ما شاء ملن شاء يف
)
ملكه(:
[األعراف. ]128 /
هو سبحانه الوارث جلميع اخلالئق واألشياء بعد فناء اخلالئق ،الوارث الباقي الذي
) [احلجر. ]23 /
ليس مللكه أمد(:
هو سبحانه امللك الذي يورث أولياءه ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
فيورثهم يف الدنيا ديار الكفار(:
) [األحزاب.]27 /
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)

(
[األنبياء.]105 /
ويورثهم الوارث جل جالله يف اآلخرة اجلنة ومساكن الكفار يف اجلنة(:
) [مريم.]63 /
فهو سبحانه الكريم الذي يورث أولياء ه أجل مرياث وأعظمه ،وهو دينه وكتابه،
ويورثهم اجلنة يف اآلخرة.
واعلم أن كل يشء متلكه هو هلل يف يدك ،وأنت مستخلف فيه ،ويدك عليه يد أمانة ،ثم
) [احلديد.]7 /
يعود إىل الوارث الذي أعطاك إياه(:
) [مريم.]٤0 /
هو الوارث لكل وارث( :
فسبحان ربنا العظيم الذي له امللك وامللكوت ،وله ملك العامل العلوي والعامل السفيل،
وله ملك عامل الغيب والشهادة ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك الساموات
واألرض ،وله ملك ما بني السموات واألرض ،وله جنود الساموات واألرض ،وله
خزائن الساموات واألرض ،وله غيب الساموات واألرض ،وله ملك ما بني السموات
واألرض ،وله مقاليد الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات واألرض:
[ امللك.] 1 :

فسبحان من خلق هذا امللك العظيم ،ثم يرث ذلك كله(:
) [احلجر.]23 /
هو امللك الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،والنعوت
) [طه.]8 /
اجلميلة ،واملثل األعىل(:
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التعبد هلل  باسمه الوارث

اعلم رمحك اهلل أن ربك هو امللك احلق الذي بيده مقاليد األمور ،وله خزائن الساموات
واألرض ،يورث من يشاء من عباده ما حيبه ويرضاه ،فاسأله أن يورثك علم النبوة
والكتاب ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه ،والعمل بطاعته ،والكف عن معصيته،
واإلحسان إىل خلقه ،وأن جيعل ذلك يف ذريتك ،كام سأله زكريا  الولد لريثه يف
الدعوة إىل اهلل وعبادة اهلل ،فأجابه سبحانه بقوله(:
) [األنبياء.]90-89/
واجتهد وفقك اهلل ملا يرضيه أن تكون بعد املوت وار ًثا مع الوارثني الذين يرثون
الفردوس يف اجلنة بإيامهنم وتوحيدهم ،وحسن صفاهتم ،وعبادة رهبم ،وامتثال أوامره،
واجتناب نواهيه ،واإلحسان إىل خلقه(:

) [املؤمنون.]11-1/
وإذا أورثك اهلل علم ما مل تعلم من العلم بأسامء اهلل ،وصفاته ،وأفعاله ،ودينه؛ فعلمه
مها،
دينارا وال در ً
عباده تكن رباني ا من ورثة األنبياء والرسل  ،فاألنبياء والرسل مل يورثوا ً
وإنام ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر يستفيد منه ،ويفيد غريه ،وكن وار ًثا للنبي
 ،ونائبًا عنه يف أمته(:
) [آل عمران. ]79 /
واعلم رمحك اهلل أن مجيع األقوال واألفعال موروثة وحماسب عليها ،فأحسن أقوالك
يُسك ما فعلته يوم تلقاه(:
وأفعالك وأعاملك وأخالقك ،وأخلصها لربك؛ م َّ
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[البينة.]5 /
واعلم أنك ستلقى ربك بام عملت  ،وسرتى كل ما قدمت وما أخرت( :

)

) [الزلزلة.]8-6/
واعلم أن اإلنسان إذا مات قال الناس :ماذا خلف؟ وقالت املالئكة :ماذا قدم؟ فاجتهد
أن تكون قبل املوت جام ًعا للخريات ،مسار ًعا إىل كل عمل صالح ،وتكون بعد املوت
وار ًثا يرث ثواب اإليامن والتوحيد واألعامل الصاحلة يف اجلنة(:
)
[الزخرف.]73-72/
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه -أن اإليامن والعمل الصالح هو خري مرياث يرثه
العبد بعد موته ،وهذا هو املرياث احل قيقي الذي يبقى وال يفنى ،ويورث اجلنان
) [مريم.]63 /
ورضوان الرمحن(:
فاجتهد أن تكون بعد املوت وار ًثا ،وسل ربك أن يورثك من فضله ،ويبقي لك السمع
والبرص والعافية؛ لتنتفع بذلك يف دينك ودنياك ،وتنفع غريك:

[ فصلت.] 33 – 30 :
ِ
ومن دعاء رسول اهلل « :ال َّل ُه َّم َمتِّ ْعنِي بِ َس ْم ِعي َو َب َ ِ
اج َع ْل ُه ََم ا ْل َو ِار َ
ث منِّي »
َصيَ ،و ْ
أخرجه الرتمذي( ).
ومن عرف ربه باسمه الوارث تعلق به وحده ،وتوكل عليه وحده؛ لعلمه أن ربه
الوارث احلفيظ الذي حيفظ ما يبقى للعبد بعد موته من مال وولد ،وعلم وعمل:
[ يونس.] 3 :

()1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ()3972

659

وهو خري الوارثني ،فال تغرنك الدنيا وزينتها ،واحذر من الركون إليها؛ ألن مآهلا إىل
الفناء ،وال يبقى لك إال ما قدمته لنفسك من األعامل الصاحلة التي جتد ثواهبا ،وترثه يوم
القيامة(:
)
[فاطر.]6-5/
ِ
ِ
وقال النبي َ « :ي ُق ُ
اِلَ ،م ِ
ول ا ْب ُن آ َد َمَ :م ِ
اِلَ ،ق َالَ :و َه ْل لَ َ
كَ ،يا ا ْب َن آ َد َم م ْن َمال َك إِ ََّّل َما
ت» أخرجه مسلم( ).
ت َفأَ ْم َضيْ َ
تَ ،أ ْو ت ََص َّد ْق َ
ت َفأَ ْب َليْ َ
تَ ،أ ْو لَبِ ْس َ
ت َفأَ ْفنَيْ َ
َأ َك ْل َ
فاجتهد أن تكون وار ًثا للجنة يف اآلخرة بام تقدمه لنفسك من أنواع األعامل الصاحلة؛
وتعليام ،وجها ًدا يف سبيل اهلل ،وإحسانًا إىل اخللق ،وإنفا ًقا مما أعطاك اهلل:
عباد ًة ،ودعو ًة،
ً
[ الكهف.] ٤6 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِلَ ْيه م ْن َماله؟ َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللََِّ ،ما منَّا
وقال رسول اهلل َ « :أ ُّيك ُْم َم ُال َو ِارثه َأ َح ُّ
َأ َحدٌ إِ ََّّل َما ُل ُه َأ َح ُّب إِلَيْ ِهَ ،ق َال َفإِ َّن َمالَ ُه َما َقدَّ َمَ ،و َم ُال َو ِارثِ ِه َما َأ َّخ َر» أخرجه البخاري( ).
واعلم أن حظ العبد من هذا االسم الكريم أن يعلم أنه وما يملك عىل رشف الزوال،
وال يبقى له يف اآلخرة إال ثواب األعامل الصاحلة ،كام قال سبحانه:
[ التوبة.] 72 :
) [مريم. ]76 /

وقال (:
(
[آل عمران.]8 /
[ آل عمران.] 53 :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2958
( )2أخرجه البخاري برقم (.)6٤٤2
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)

(

) [البقرة.]128-127/
اللهم َأصلِح ِِل دِينِي ا َّل ِذي هو ِعصم ُة َأم ِري ،و َأصلِح ِِل د ْنياي الَّتِي فِ َيها مع ِ
اِش،
َ َ
ُ َ َ
َ ْ ْ
« ُ َّ ْ ْ
ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ِل َْ
ت
اج َع ِل ا َْْل ْو َ
َو َأ ْصل ْح ِِل آخ َر ِِت الَّتي ف َيها َم َعاديَ ،و ْ
اْل َيا َة ِز َيا َد ًة ِِل ِِف ك ُِّل َخ ْ ٍْيَ ،و ْ
ِ
ش» أخرجه مسلم( ).
َر َ
اح ًة ِِل م ْن ك ُِّل َ ر
اللهم يا عامل اخلفيات ،يا رفيع الدرجات ،يا ذا العرش املجيد ،يا وارث كل وارث ،يا
غافر الذنب ،يا قابل التوب ،ال إله إال أنت ،أسألك لذة النظر إىل وجهك الكريم،
والفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،يا أرحم الرمحني(:
) [الصافات.]182-180/
وهذا االسم الكريم  ،اسم اهلل الوارث  ،آخر األسامء احلسنى التي أحصيناها من القرآن
الكريم بفضل اهلل وحده.
وهذه األسامء احلسنى الواردة يف القرآن الكريم ،والتي أحصيناها بفضل اهلل  وهي :
اهلل ،اإلله ،الرب ،الرمحن ،الرحيم ،امللك ،املليك ،الواحد ،األحد ،الصمد ،األول،
واآلخر ،الظاهر والباطن ،احلق ،املبني ،احلي ،القيوم ،السميع ،البصري ،العيل ،األعىل،
املتعال ،الكبري ،املتكرب ،العظيم ،القوي ،املت ني ،القاهر ،القهار ،العليم ،القدوس،
السالم ،املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجلبار ،اخلالق ،اخلالق ،البارئ ،املصور ،الغني،
الرزاق ،الرازق ،الكريم ،األكرم ،احلميد ،املجيد ،الويل ،املوىل ،النارص ،النصري ،القادر،
القدير ،املقتدر ،اللطيف ،اخلبري ،احلكيم ،احلكم ،ا لشكور ،الشاكر ،احلليم ،العفو،
الغفور ،الغفار ،الودود ،الرب ،الرؤوف ،القريب ،املجيب ،املستعان ،التواب ،الرقيب،
الشهيد ،الواسع ،املحيط ،احلسيب ،املقيت ،احلفيظ ،احلافظ ،الكايف ،الكفيل ،الوكيل،
الفتاح ،الوهاب ،اهلادي ،الصادق ،الوارث .
وقد بلغ جمموع هذه األسامء احلسنى التي أحصيناها بفضل اهلل من كتاب اهلل  ،اثنني
اسام من أسامء اهلل احلسنى.
وتسعني ً
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2720
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اسام
وييل ذلك أسامء اهلل احلسنى الواردة يف السنة النبوية الصحيحة ،وجمموعها اثنا عرش ً
من أسامء اهلل احلسنى ،وأوهلا :اسم اهلل الوتر ،وآخرها اسم اهلل املحسن.
نسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم فهم أسامء اهلل احلسنى ،وحفظها ،والعمل بموجبها ،
والتعبد هلل بمقتضاها( :
) [األعراف.]180 /
وقد بلغ جمموع األسامء احلسنى التي أحصيناها من القرآن الكريم ،والسنة النبوية
الصحيحة مائة وأربعة اسم من أسامء اهلل احلسنى ،فلله احلمد واملنة عىل متام النعمة
واملنة:
[ اجلاثية.] 37 – 36 :
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أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب السادس عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 - 92اسم اهلل الوتر .

التعبد هلل عز وجل باسمه الوتر.

 - 93اسم اهلل السبوح.

التعبد هلل عز وجل باسمه السبوح.

 - 94اسم اهلل الطيب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الطيب.

 - 95اسم اهلل اجلميل.

التعبد هلل عز وجل باسمه اجلميل.

 - 96اسم اهلل النور .

التعبد هلل عز وجل باسمه النور.

 - 97اسم اهلل الرفيق.

التعبد هلل عز وجل باسمه الرفيق.

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الوتر

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الوتر

هذا هو االسم األول من أسامء اهلل احلسنى الواردة يف السنة النبوية الصحيحة.
فلله احلمد عىل إمتام إحصاء ورشح أسامء اهلل احلسنى الواردة يف القرآن الكريم.
وله احلمد عىل ما وفقنا إليه من رشح أسامء اهلل احلسنى الواردة يف السنة النبوية ،وعددها

اسام نبدأها باسم اهلل الوتر .
اثنا عرش ا
اهلل جل جالله هو الوتر احلق الذي ال إله غريه ،وال رب سواه ،وال أحد مثله :
[ اإلخالص.] ٤ – ١ :

ون ْاس اًمَ ،م ْن َح َف َظ َها َد َخ َل
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قالّ« :لِلهَ تَ ْس َع ٌة َوتَ ْس ُع َ
َ
ب ا ْل َوت َْر» متفق عليه( ).
ا َْْلنه َةَ ،وإَ هن ا َ
ّلِل َوت ٌْرُُ ،ي ُّ
اهلل جل جالله هو الوتر الواحد األحد ،األول الذي ليس قبله يشء ،واآلخر الذي ليس
بعده يشء ،والظاهر الذي ليس فوقه يشء ،الباطن الذي ليس دونه يشء:
[ احلديد.] ٣ :

وهو سبحانه الوتر الواحد األحد الصمد الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد ،

الذي ليس كمثله أحد ،يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله(:

)

[اإلخالص.]٤-١/
وهو سبحانه الوتر الذي تفرد بامللك واخللق واألمر والترصيف والتدبري وحده ال

رشيك له :

()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7٣92ومسلم برقم ( ،)2677واللفظ له.
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[ األعراف.] ٥٤ :
هو امللك الذي بيده ملكوت كل يشء( :
)

[يونس.]٣2-٣١/
هو سبحانه الوتر الواحد األحد ،الذي تفرد بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله
اجلميلة(:
) [احلرش.]2٤-22/
وهو سبحانه الو تر القادر عىل كل يشء وحده ال رشيك له ،تفرد وحده بخلق
املجتمعات واملتفرقات ،والعلويات والسفليات ،والذرات واملجرات ،القادر الذي
يسيل اجلامدات ،وجيمد السائالت ،وحيرك الساكنات ،ويسكن املتحركات ،وجيمع بني
)
املتضادات ،ويؤلف بني املختلفات(:
[الزمر.]٤ /
بيده اخللق واألمر وحده:

[ يس.] ٨٣ – ٨2 :

هو سبحانه الوتر الذي تفرد باخللق واألمر ،وله مقاليد السامء واألرض وحده ال رشيك
له(:
) [الشورى.]١2- ١١/
هو سبحانه الوتر الذي تفرد بالعلم بكل يشء وحده ال رشيك له(:
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) [املجادلة.]7 /

هو وحده عامل ا لغيب والشهادة:
(

[ السجدة.] ٨ – 6 :

)

[األنعام.]٥9 /
(
هو سبحانه الوتر الذي بيده مفاتيح كل يشء(:
) [فاطر.]2 /

) [لقامن.]٣٤ /

هو جل جالله الوتر الواحد األحد الذي تفرد بخلق كل يشء يف ملكه(:

) [الزمر.]6٣-62/
واسم اهلل الوتر مل يرد يف القرآن الكريم ،وإنام ورد يف السنة الصحيحة.
ون ْاس اًمَ ،م ْن َح َفظَ َها َد َخ َل َْ
اْلنه َةَ ،وإَ هن اّلِلَ َوت ٌْرُُ ،يَ ُّب الْ َوت َْر»
قال النبي ّ« :لِلهَ تَ ْس َع ٌة َوتَ ْس ُع َ

متفق عليه( ).
هو سبحانه الوتر الذي جيب أن ت رصف له العبادة وحده ال رشيك له ،ملا له من األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل(:
) [األنعام.]١02 /

()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7٣92ومسلم برقم ( ،)2677واللفظ له.
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هو جل جالله الوتر الواحد األحد ،ومجيع خلقه يف العامل العلوي والعامل السفيل خلقهم
أزواجا ،كام قال سبحانه:
ا
[ الذاريات.] ٥١ – ٤9 :
والوتر من أسامء اهلل الذاتية التي ال تنفك عنه أبدا ا ،فهو وتر واحد أحد ،ال رشيك له،

وال شبيه ،وال مثيل ،واحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
) [الشورى.]١١ /
(
) [اإلخالص.]٤- ١/

هو سبحانه الوتر الذي تفرد بالربوبية ،فال رشيك له يف اخللق والتدبري ،وامللك
والسلطان ،واإلحسان واإلنعام:

[ يونس.] ٣2 – ٣١ :
وهو سبحانه الوتر الذي تفرد باأللوهية ،فال يستحق العبادة إال هو ،وكل معبود سواه
باطل؛ (

) [احلج.]62 /
هو سبحانه الوتر الذي تفرد باخللق وحده فيجب أن ترصف له العبادة وحده( :

) [البقرة.]22-2١/
وهو سبحانه الوتر الذي انفرد بالوحدانية والربوبية واأللوهية ،وخلق كل ما سواه
شف اعا ،فال تستقر هذه امل خلوقات وال هتنأ وال تعتدل إال بالزوجية ،وال تستقيم وال
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تسعد وال هتنأ عىل الفردية:

[ الذاريات.] ٤9 :

حمتاجا إىل اآلخر ،فال يتم
فخلق الوتر كل ما سواه عىل الزوجية ،وجعل كل واحد منهام
ا
نفع أحدمها إال باآلخر ،من اجلامد ،والنبات  ،واحليوان ،واإلنس واجلن  ،ويف ذلك إشارة
إىل أنه ال بد أن ينتهي األمر إىل واحد ال رشيك له ،هو اهلل الواحد األحد ( :
) [اإلخالص.]٤-١/

) [البقرة.]١6٣ /
(
فسبحان الوتر الذي ال إله غريه ،وال رب سواه ،الذي خلقه كله شفع ،الليل والنهار،

والرب والبحر ،والذكر واألنثى ،والنور والظالم ،والرطب واليابس ،واهلل وحده هو
الوتر الذي خلق كل شفع:
[ األنعام.] ١٠٢ – ١٠١ :
وهو سبحانه الوتر الذي جعل الصفات واملعاين كلها شف اعا ،التوحيد والرشك ،واإليامن
والكفر ،والصدق والكذب ،واحلق والباطل ،واخلري والرش ،والربح واخلسارة،
والطاعات واملعايص ،واحلسنات والسيئات ،والثواب والعقاب( :
) [األنعام.]١0٣-١02/
واهلل وحده هو الوتر الواحد األحد ،الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد،
القادر عىل كل أحد ،املحيط بكل أحد( :

) [غافر.]6٥ /
وهو الوتر الذي جعل أحوال الناس كلها شف اعا؛ املؤمن والكافر ،والغني والفقري،
والقوي والضعيف ،والقادر والعاجز ،والصادق والكاذب ،واللني والقايس،
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والصحيح واملريض:
[ يونس. ] ٣ :

هو سبحانه الوتر الذي كل ما سواه شفع ،الوتر الذي خلق كل شفع(:
) [يس.]٣6 /
واعلم أن الوتر سبحانه غني عن كل ما سواه ،والشفع كل ما سوى اهلل ،والشفع حيتاج

إىل الوتر ،والوتر ال حيتاج إىل الشفع ،وكل شفع من املخلوقات حيتاج إىل غريه ليبقى
ويعيش وينفع ،فالرجل حيتاج إىل املرأة ،واملرأة حتتاج إىل الرجل ،والذكر من النبات
واحليوا ن حمتاج إىل األنثى ،واألنثى حمتاجة إىل الذكر ،والكل حمتاج إىل الوتر يف خلقه
)
وبقائه ورزقه وتدبريه( :
[فاطر.]١٥ /

[ الرعد.] ٣ :

والفرد حمتاج إىل املجتمع ،واملجتمع حمتاج إىل الفرد ،والناس حمتاجون إىل احلاكم،
واحلاكم حمتاج إىل الناس ،واجلميع حمتاج إىل الوتر الواحد األحد(:
) [الذاريات.]٥١-٤9/
علام وتعبدا ا وأخال اقا:
وترا
ا
متميزا ا
فكن ا

[ األنفال.] ٤ – ٢ :

وكن متفو اقا إما اما يف هذا املجتمع الذي تعيش فيه؛ لتنفع نفسك ،وينتفع الناس بام
عندك(:
) [األنبياء.]90 /
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(

) [احلديد.]2١ /
) [آل عمران.]79 /

(
(

) [آل عمران.]١٣٤-١٣٣/
واعلم أن اهلل واحد ال مثيل له ،أحد ال شبيه له ،وتر ال شفع له(:
[اإلخالص.]٤-١/

)

فسبحان ربنا العظيم الذي انفرد باألحدية ،والوحدانية ،والوترية ،والربوبية،
إظهارا لفقرهم ،وحاجة بعضهم إىل
واأللوهية ،وأقام خلقه عىل الشفعية والزوجية ؛
ا
بعض ،وحاجة الكل إىل رهبم الوتر الغني عن كل شفع و زوج ،وانفرد سبحانه

) [الزمر.]٤ /
بالوحدانية وحده ال رشيك له( :
واهلل سبحانه له األحدية ،والوحدانية ،والوترية املطلقة ،فام شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن،
ال راد لقضائه  ،وال معقب حلكمه(:
) [فاطر.]١٤-١٣/
أما اإلنسان فحياته قائمة عىل الزوجية؛ فهو إما أن يكون عبدا ا هلل أو عبدا ا لغري اهلل ،وإما
أن يكون عبدا ا للرمحن أو عبدا ا للشيطان(:
)

[اإلنسان.]٣- 2/
) [التغابن.]2 /
(
فاهلل هداك للنجدين ،وأنت ختتار ما تشاء ،فإن اخرتت اهلل كنت عبدا ا هلل ،وإن اخرتت
غريه كنت عبدا ا لغريه ،وهذه احلرية اإلنسانية خاضعة للمشيئة اإلهلية( :
67١

)

[التكوير.]29-27/

[ اإلنسان.] ٣١ – ٢9 :

فسبحان ربنا الوتر الواحد األحد ،الذي بنى خلقه عىل الزوجية؛ لينفرد وحده بالوترية،
واأللوهية ،والعبودية ،والربوبية(:
) [األنعام.]١0٣-١02/

هو سبحانه الوتر امللك احلق ،الذي وسم مجيع املخلوقات بسمة احلدث والصنع،
والعجز والفقر ،وانفرد عنها جل جالله بصفات السالم ،والكامل ،واجلالل،
) [طه.]٨ /
واجلامل(:
فانفرد سبحانه عن كل ما سواه بامللك دون اململوك ،وبالربوبية دون املربوب ،وبالعبادة
دون املخاليق  ،وباأللوهية دون الواله العبد الفقري املحتاج إىل اإلله(:
) [مريم.]6٥ /
هو سبحانه الوتر الذي بيده مقاليد األمور كلها( :

) [هود.]١2٣ /
أفرد سبحانه املؤمنني ب إكرامه ،وأفرد الكافرين بإهانته ،وأفرد كل ذي شكل بشكله،
وكل ذي صورة بصورته ،وكل ذي لون بلونه ،وكل ذي حجم بحجمه ،وكل ذي سمع
بسمعه(:

) [األنعام.]١02 /
وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر ،وخلق كل شفع ،وخملوقاته كلها شفع ووتر :
السامء واألرض ،والليل والنهار ،والشمس والقمر ،والذكر واألنثى ،واليابس
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والرطب ،واخلري والرش ،والنور والظالم(:
) [يس.]٣6 /

وهو سبحانه الوتر الذي حيب الوتر ،ويأمر به فيام رشعه من األقوال واألعامل
والطاعات التي رشعها؛ يف األذكار ،والصلوات اخلمس ،ووتر الليل ،والطهارة ،وغري
ذلك .
عن عيل  قال :قال رسول اهلل َ « :يا َأ ْه َل ا ْل ُق ْر َ
ّلِل َوت ٌْر ُُيَ ُّب
آن َأ ْوتَ ُروا؛ َفإَ هن ا هَ
ا ْل َوت َْر»أخرجه أبو داود والرتمذي( ).

فسبحان الوتر احلق الذي ال مثيل له ،وال رشيك له يف أسامئه وصفاته وأفعاله ،الذي
تفرد بخلق املخلوقات ،وإبداع الربيات ،وتدبري مجيع الكائنات:

[ البقرة.] ١6٣ :
ومن هذه أسامؤه ،وهذه صفاته ،وهذه أفعاله ،وهذا ملكه ،هو وحده الذي يستحق
العبادة دون سواه( :
[احلج.]٣٥-٣٤/
هو سبحانه الوتر الذي جيب إخالص العبادة له وحده ال رشيك له(:

)

) [الكهف.]١١0 /
الُّشك َ
َ َ
َاء َع َن
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َ « :ق َال اّلِلُ َت َب َار َك َو َت َع َاَل :أنَا أ ْغنَى ُّ َ
َ َ َ
َ
ر َ
َ
َ
ْش َك ُه » أخرجه مسلم( ).
الُّشكَ ،م ْن َعم َل َع َم اًل َأ ْ َ
ْ
ْش َك فيه َمعي غ َْْيي ،ت ََر ْكتُ ُه َو ْ
هو سبحانه الوتر الواحد األحد الذي من جاء إليه مؤمناا يوم القيامة ضاعف حسناته

وغفر ذنوبه:

()١صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)١٤١6وأخرجه الرتمذي برقم ( )٨77وهذا لفظه.
( )2أخرجه مسلم برقم (.)29٨٥
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[ الصف.]١٣ – ١٠ :

ومن جاءه مرشكا ا عاصياا أدخله النار(:

) [النساء.]١١6 /

(

) [املائدة.]72 /
فاستقم ملوالك الذي خلقك ورزقك وهداك( :
) [الروم.]٣0 /

واستقم لربك كام أمرت ال كام اشتهيت:
[ هود.] ١١٣ – ١١٢ :
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التعبد ّلِل  باسمه الوتر

اعلم وفقك اهلل لطاعته ،وحسن معرفته ،أن اهلل وحده هو امللك احلق الوتر الذي له

ا ألسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،امللك احلق الذي تفرد باخللق
واألمر ،وتفرد بالعطاء واملنع ،والبسط والقبض(:
) [األعراف.]٥٤ /

فربنا جل جالله هو امللك احلق الذي تفرد باألمر من ثالثة أوجه:
فهو الذي تفرد باألمر الكوين القدري ،فهو الذي يدبر األمر يف العامل العلوي والعامل
السفيل.

وله األمر الرشعي ،بام رشعه عىل ألسنة رسله من الدين احلق الذي يتعبد الناس به
لرهبم.
وله األمر اجلزائي يوم القيامة ،فوعد من آمن باجلنة والرضوان ،ووعد من كفر وعصا

بالنار وسخط الرمحن.
فيا عبد اهلل خلقك اهلل ورزقك ،وأكرمك بالسمع والبرص والفؤاد ،وأفردك بذلك كله،
ومل يرشك معك أحدا ا ؛ فأفرده أنت بالتوحيد واإليامن والعبادة ،وأطعه بأداء ما أوجبه
عليك من أعامل صاحلة ،وأخالق كريمة ،واشكره عىل نعمه التي أنعم هبا عليك:
وقال ( :

[ الزمر.] 66 – 6٥ :
) [البقرة.]١72 /

وكام تفرد جل جالله بالعظمة  ،واخللق ،والعزة  ،والكربياء  ،واجلالل  ،واجلامل ،
واجلربوت؛ فأفرده وحده بالذلة واخلضوع له ،واحلب والتعظيم له ،واخلوف والرجاء،
والتوكل واالستعانة ،وسائر أنواع العبادة(:
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)

[البقرة.]22-2١/
(
) [احلج. ]77 /
ا
كامال خالدا ا،
نعيام
واعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده بعملك أفرد لك عنده ا

خالصا من كل كدر ونكد ،فصل لك بعضه ،وأمجل لك
سليام من أي عيب أو نقص،
ا
ا
جله؛ ألن أحدا ا من اخللق ال يمكنه أن حييط بعلمه ،وال تبلغ آماهلم إىل بعضه؛ (
) [السجدة.]١7 /
وقال سبحانه(:

وقال :

) [فصلت.]٣2-٣0/

[ التوبة.] 72 – 7١ :
فيا برشى أهل التوحيد واإليامن ،والطاعات والقربات ،بالنعيم املقيم الذي مجع اهلل فيه
كل نعيم!(:
) [البقرة.]2٥ /
هؤالء الذين اختارهم اهلل  واصطفاهم واجتباهم لتوحيده واإليامن به ،وعبادته
وحده ال رشيك له( :
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) [األنفال.]٤-2/

أليام خالدا ا ،عار ايا من أقل راحة ،مسلو ابا من
واهلل  وتر ،أفرد ملن كفر به وعصاه عذا ابا ا
أي نعمة ،ال حييط به علم أحد ،وال يقوم ألدناه صرب أحد(:
) [النساء.]٥6 /
وقال ( :

) [التوبة.]6٨ /
واعلم أن ربك القادر عىل كل يشء ،أفرد لك زوجني :نعيم وعذاب ،لزوجني من

فعلك  :طاعة ،ومعصية ،وأفرد لك أسامءها وصفاهتا  ،وثواهبا وعقاهبا ،فأفرد له
العبودية؛ يفرد لك النعيم(:
) [الفتح.]١7 /
(

) [الزمر.]١٣-١١/
وأفرد لك ربك الوتر سبحانه احلق من الباطل ،واخلري من الرش ،فأفرده بفعل احلق
واخلري ،واحذر ما يسخطه من الباطل والرش(:

(
(

) [األنفال.]2٥-2٤/
) [احلج.]77 /
) [األنعام.]١٥٣ /
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خالصا لوجهه،
واعلم أن اهلل غن ي عن العاملني كلهم ،وال يقبل من العمل إال ما كان
ا
عىل ما جاء به رسوله (:
) [البينة.]٥ /
َ
الُّش َكَ ،م ْن َع َم َل َع َم اًل
الُّشكَاء َع َن ر ْ
وقال النبي َ « :ق َال اّلِلُ َت َب َار َك َو َت َع َاَلَ :أنَا َأ ْغنَى ُّ َ
َ َ َ
َ
َ
ْش َك ُه »أخرجه مسلم( ).
ْش َك فيه َمعي غ َْْيي ،ت ََر ْك ُت ُه َو ْ
َأ ْ َ
) [الكهف.]١١0 /
(
فال توجه عملك لسواه؛ فتخرس نفسك وعملك  ،ودنياك وأخراك(:
) [املائدة.]72 /

[ الزمر.] ١6 – ١٥ :
واختم رمحك اهلل أعاملك بالوتر حسب الرشع؛ ملا علمته من بركة الوتر ،وحب اهلل له:
[ احلرش.] 7 :
واعلم أن اهلل إذا أحب ا
عمال أعطى عليه ما ال يعطي عىل ما سواه ،وأحب العامل به،
فاطلبه واعمل به(:

) [هود.]١١٥-١١٤/

(

)

[األحزاب.]٤٣-٤١/
(

) [األحزاب.]٥6 /

( )١أخرجه مسلم برقم (.)29٨٥
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واعلم أن أحب العمل إىل اهلل أدومه وإن قل:
[ الروم.] ٣0 :
خالصا له ،أو مل يرشعه اهلل ورسوله ؛ فريده اهلل
وإياك أن تتقرب إىل ربك بعمل ليس
ا
عليك(:

) [الكهف.]١١0 /
وعن عائشة ريض اهلل عنها ،أن النبي  قالَ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ث َِف َأ ْم َرنَا َه َذا َما لَ ْي َس َمنْ ُه َف ُه َو
َرد» متفق عليه( ).
واعلم هدانا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن العبد إ َذا عرف ربه باسمه الوتر؛ أثمر له َذل َك

توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بجميع أنواع العبادة ،وتوحيده باملحبة
والتعظيم ،واحلمد وال شكر ،واخلوف والرجاء ،واالستعانة والتوكل؛ لعلمه أن ربه
الوتر الواحد األحد ،الذي تفرد بالربوبية واأللوهية ،هو اهلل وحده ال رشيك له:
[ األنعام.] ١02 :
ومن عرف ربه باسمه الوتر؛ آمن به وحده ،ومل يلتفت ألحد سواه ،وتعلق قلبه باهلل
وحده ،وأسلم له وجهه وقلبه وجوارحه:

[ غافر.] 6٥ :
) [الشعراء.]2١٣ /
(
) [اإلرساء.]22 /
(
ا
خمذوال :ال نارص لك(:
مذمو اما :ال حامد لك،

) [الذاريات.]٥١-٥0/

()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2697ومسلم برقم ( ،)١7١٨واللفظ له.
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ومن عرف ربه باسمه الوتر الواحد األحد؛ أفرده بالطاعة والعبادة ،والترشيع والتسليم،
والتلقي والقبول ،وأفراد رسوله باالتباع(:
)
[النساء.]6٥ /
(
(

) [البقرة.]١١2 /

) [لقامن.]2٤-22/

وحظ العبد من اسم اهلل الوتر ،أن يفرد حياته كلها يف عبادة اهلل ،ودعوة اخللق إليه،
وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه بأنواع اإلحسان(:
)

[األنعام.]١6٣-١6١/

(
(

) [يوسف.]١0٨ /

) [آل عمران.]79 /

[ غافر.] 6٥ :
وكذا يفرد ربه الوتر بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويفرده بعبادته وحده ال رشيك له :
[ يونس. ] ٣ :

متميزا إما اما بأحسن األقوال واألفعال ،واألخالق واآلداب(:
وترا
ا
فكن ا
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) [النحل.]١22-١20/

وكن سبا اقا إىل كل عمل صالح ،وليكن قدوتك سيد األنبياء والرسل (:
) [التوبة.]١2٨ /
فكن إما اما للمتقني ،إما اما للمحسنني ،إما اما للصاحلني ،إما اما يف احلكمة ،إما اما يف العلم،
إما اما يف الدعوة ،إما اما يف الكرم ،إما اما يف احللم ،إما اما يف اإلحسان(:

) [الفرقان. ]7٤ /
واعلم أن االنتامء للجامعة دين و عزة وقوة؛ ألن اجلامعة رمحة  ،ويد اهلل مع اجلامعة،
)
ونرصته للجامعة(:
[حممد.]7 /
(

) [احلج.]٤١- ٤0/

واالنتامء الفردي شذوذ وضعف ،وغرور وعذاب؛ ألن يد اهلل مع اجلامعة ،ومن شذ شذ
يف النار (
) [العرص.]٣- ١/
(
(

) [املائدة.]2 /

) [آل عمران.]١0٤ /
وترا ،وختتم صالتك بالليل
والتعبد هلل باسمه الوتر :أن تتوضأ وتغتسل وتستجمر ا
بالوتر ،وأن تعبد ربك الوتر كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك(:
) [امللك.]١2 /
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ومن التعبد هلل  باسمه الوتر أن تصدق رمحك اهلل يف إخالص العمل هلل وحده ،وختص
رسوله  باالتباع وحده(:
) [الكهف.]١١0 /
)
(
[احلرش.]7 /
وقال النبي َ « :م ْن َع َم َل َع َم اًل َل ْي َس َع َل ْي َه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد» أخرجه مسلم( ).
[ األعراف.] 2٣ :

)

(
[التوبة.]١29 /
تَ ،وبَ َ
تَ ،وإَلَيْ َ
ْتَ ،و َع َليْ َ
تَ ،وبَ َ
الله هم لَ َ
الله هم
ك َأ َنبْ ُ
ك ت ََو هك ْل ُ
ك َآمن ُ
ك َأ ْس َل ْم ُ
اص ْم ُتُ ،
« ُ
ك َخ َ
ْتَ ،أ ْن ت َ
وتَ ،و َْ
اْل ُّن َو ْ َ
ْت َْ
إَ رِّن َأ ُعو ُذ بَ َعزهتَ َ
الن ُْس
اْل ُّي اله َذي ََل َي ُم ُ
ُض هلنَيَ ،أن َ
كََ ،ل إَلَ َه إَ هَل َأن َ
ُون » متفق عليه( ).
َي ُموت َ

اللهم أنت امللك ،ال إله غريك ،وال رب سواك ،أنت الواحد ال رشيك لك ،أنت األحد
ال شبيه لك ،أنت الوتر ال مثيل لك ،لن تطاع إال بإذنك ،ولن تعىص إال بعلمك ،تطاع
فتشكر ،وتعىص فتغفر ،فال إله إال أنت.
اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،يا أرحم الرمحني .
(

) [الصافات.]١٨2-١٨0/
س بحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك ونتوب إليك .

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١7١٨
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6٣١7ومسلم برقم ( ،)27١7واللفظ له.

68٢

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

السبوح

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل السبوح

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل :

[ احلرش.] ٢٤ – ٢٢ :

اعلم رمحك اهلل أن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله مثمرة جلميع اخلريات والربكات،

العاجلة واآلجلة ،ومن أعظم ثامرها وآثارها يف حياة املسلم:
ا
أوًل :عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم باهلل وأسامئه

وصفاته وأفعاله(:

) [حممد.]19 /

فمن عرف ربه بامللك واجلربوت ،والعظمة والكربياء ،وعرفه بالغنى واإلحسان،

والرمحة واللطف ،وعرفه بالعلم واإلحاطة ،والقوة والقدرة ،وعرف أنه السميع

البصري ،العليم احلكيم ،القوي القادر ،ترضع إليه بالذكر والدعاء ،وتوجه إليه باحلمد

والثناء(:

) [األعراف.]180 /

ثان ايا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :حمبة اهلل  ،وحمبة اهلل  قوت
القلوب ،وشفاء الصدور ،وقرة العيون ،ومن أحب اهلل؛ أحبه اهلل ،وريض عنه وأرضاه،
فتقبل منه وهداه:
[ الرعد.] ٢9 – ٢8 :
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فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي اإلحسان واإلنعام ،إىل جانب معرفة داعي جالل ربه

ومجاله ،كان عىل بينة من ربه( :

) [النور.]35 /

وال يتخلف عن حمبة اهلل  إال أردأ القلوب وأخبثها(:
) [األعراف.]179 /

ثالثاا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته :التعظيم والذل هلل  ،فإذا شهد العبد
عظمة ربه؛ أفاض ذلك عىل قلبه الذل واالنكسار بني يدي العزيز اجلبار.
وأكمل اخللق عبودية أكملهم ا
وتعظيام له ،وح ابا له ،وأكثرهم سجو ادا لربه
ذال لربه،
ا
ا
معرفة بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومن سجد هذه السجدة القلبية سجدت معه
أكملهم
مجيع اجلوارح ،واكتملت عبوديته:

[ السجدة.]17 – 15 :

راب اعا :ومن ثمرات العلم باهلل وأسامئه وصفاته :اخلوف واخلشية من اهلل  ،فمن كان
باهلل أعرف كان منه أخوف ،وكان له أشد خشية(:
) [فاطر.]٢8 /

خامسا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته :اليقني والطمأنينة باهلل جل جالله.
ا

فإذا عرف العبد ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ امتأل قلبه إيامناا ويقيناا،
ا
وتعظيام له ،وانتفى عنه كل ريب وشك ورشك:
وحمبة هلل
ونورا وإرشا اقا،
ا
ا
[ الرعد.] ٢9 - ٢8 :

سادسا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :الرضا عن اهلل .
ا
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فمن عرف ربه بعدله وإحسانه ،وحلمه ورأفته  ،ورمحته وحكمته ،وعرف أسامءه

احلسنى ،وصفاته العىل؛ أثمر له ذلك الرضا بحكم اهلل وأقداره ،والتسليم ألمره وهنيه؛

لعلمه بأن تدبري اهلل أحسن من تدبريه ،وأحكام اهلل خري من هوى نفسه ،وثواب اهلل

أعظم من عمله ،ورمحة اهلل أرجى من أعامله:

[ األحزاب.] ٤3 – ٤1 :

ساب اعا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته :التوكل عىل اهلل وحده.

فمن عرف ربه العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ سكن إليه ،وتوكل عليه وحده يف مجيع

أموره؛ لعلمه بكامل كفايته ،وقيامه بشأن خلقه كلهم إجيا ادا وإمدا ادا
وتدبريا(:
ا
[األنعام.]10٢ /

)

وكلام كان العبد باهلل أعرف؛ كان إيامنه باهلل أعظم ،وكان توكله عىل ربه أقوى:
[ الطالق.] 3 – ٢ :

ثامناا :ومن ثمرات معرفة أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل :إخالص العمل هلل .

فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل؛ لعلمه بكامل غناه عن كل ما

سواه ،وشدة حاجة اخللق إليه(:
(

) [غافر.]65 /
) [فاطر.]1٤- 13 /

تاس اعا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :التوبة واإلنابة إىل اهلل.

فمن عرف ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،سارع إىل طاعته وتاب إليه من
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معصيته؛ لعلمه بكامل حبه لعبده ،ورمحته به ،وفرحه بتوبته(:
) [النساء.]٢8-٢7 /

(

) [الزمر. ]53 /

عارشا :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته :حالوة العبادة.
ا

فمن عرف اهلل بأسامئه وصف اته وأفعاله؛ كانت قرة عينه يف مناجاة ربه ،واألنس به،
وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اجلنة إال هذه املعرفة ،وال حالوة تشبه حالوة اجلنة إال
ا
وتعظيام ومحدا ا لربه
معرفة بربه؛ ازداد إيامناا وح ابا
عبادة اهلل هبذه املعرفة ،وكلام ازداد العبد
ا

العظيم ،ووجد حالو اة ولذ اة يف كل ما حيبه ويرضاه ،واستأنس بربه ،واستوحش من كل
ما يشغله عنه(:

)

[األنفال.]٤-٢ /

احلادي عرش :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :السعادة يف الدنيا ،والفوز

باجلنة ،والنجاة من النار.

فمن عرف ربه العظيم جل جالله عبده بام حيبه ويرضاه ،ثم اهلل يثيب عبده عىل دينه يف

الدنيا ،ويسعده باألمن واهلداية( :

) [األنعام.]8٢ /

أما يف اآلخرة فيكرمه اهلل بدخول اجلنة ،ورؤية اهلل سبحانه ،والقرب منه ،وسامع كالمه،

والف وز برضوانه ،والتلذذ بنعيم اجلنة ،واخللود يف دار املتقني ،والنجاة من نار
اجلحيم(:
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) [التوبة.]7٢ /

وسَ ،ر ُّب
وح ُقدُّ ٌ
واسم اهلل السبوح مل يرد يف القرآن؛ وإنام ورد يف السنة يف قوله ُ « :س ُّب ٌ
ِ ِ
الروحِ » أخرجه مسلم( ).
اْلمَ ََلئ َكة َو ُّ

هو سبحانه السبوح الذي تنزه عن مجيع النقائص واآلفات والعيوب ،وتنزه عن كل
)

يشء ينايف صفات كامله(:
[الشورى.]11 /

فذاته سبحانه منزهة عن النقائص والعيوب ،وعن الفناء والزوال ،وعن الشبيه واملثيل؛

لكامل ذاته وصفاته  ،وجالله ،ومجاله (
) [غافر.]65 /

وأسامؤه جل جالله منزهة عن السوء والرش ،وعن املثيل والشبيه؛ فأسامؤه أحسن

األسامء ،وليس يف األسامء أحسن منها(:

[طه.]8 /

)

وصفاته أحسن الصفات وأكملها ،ليس فيها صفة نقص أو عيب أو ذم؛ بل كلها

صفات جالل ومجال وكامل(:

) [البقرة. ]٢55 /

وأفعاله جل جالله أحسن األفعال؛ لتضمنها احلكمة والرمحة والعدل واإلحسان ،ليس

فيها عبث وال سفه ،وال تناقض وال خلل:

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٤87
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[ لقامن.] 11 – 10 :

وهو سبحانه السبوح املنزه عن كل ما ال يليق بربوبيته وألوهيته.

هو السبوح املنزه يف أمره الكوين ،وأمره الرشعي ،وأمره اجلزائي ،عن كل عيب ونقص،

وعن كل ما ينايف احلكمة(:

) [األعراف.]180 /

وهو سبحانه السبوح العظيم الذي له العظمة واجلالل واجلامل والكربياء ،املنزه عن كل

ما يقوله الكفار يف حقه(:

)

[اإلرساء.]٤٤-٤3 /

فسبحان من سبح نفسه ،ومحد نفسه ،قبل أن خيلق املسبحني بحمده( :

[الصافات.]18٢- 180 /

)

هو سبحانه السبوح املنزه عن كل عيب ونقص وسوء ،الربيء من النقائص واآلفات
والعيوب ،املنزه عن الرشيك واملثيل والشبيه ،وكل ما ال يليق بجالله(:
) [اإلخالص.]٤- 1 /

وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات ،الذي سبحه الوجود كله؛ ملا له من األسامء

احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة واملثل األعىل:
[ اجلمعة.] 1 :

فسبحان امللك القدوس الذي يقدسه ،ويسبح بحمده ،كل من يف العامل العلوي ،وكل

من يف العامل السفيل ،يف مجيع األوقات بمختلف اللغات ،وأنواع األصوات( :
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) [النور.]٤1 /

وسبحان من له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،السبوح القدوس الذي ليس له مثيل

يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،املوصوف بجميع املحامد ،املنزه عن مجيع العيوب
)

والنقائص ،وحده ال رشيك له( :
[الشورى.]11 /

هو السبوح الذ ي تسبح بحمده مجيع خملوقاته ،ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال احلميدة ،فهو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة ،وهو العليم الذي
ليس كمثله يشء يف العلم ،وهو احلي الذي ليس كمثله يشء يف احلياة ،وهو الرمحن

الذي ليس كمثله يشء يف الرمحة؛ وهكذا يف س ائر األسامء والصفات.

هو السبوح الذي يسبح بحمده مجيع خلقه  ،وبحمده أسبحه وأنزهه عن مجيع ما ال
جيوز عليه من نقائص البرش ،وآفات املحدث ،وكل ما يستحيل عليه ،وال يليق

بجالله(:

وأسبحه بمحامده مع املسبحني بحمده يف السامء واألرض(:

) [احلرش.]٢٤-٢٢ /

) [اجلمعة.]1 /

فام أعظم تسبيح الرب جل جالله! وما أيرس أداءه! وما أعظم ثوابه!(:
) [احلاقة.]5٢ /

) [األعىل.]3 /
(
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع ََل ال ِّل َس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :كَلِ َمت ِ
َان ِِف
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َانَ ،حبِيبَت ِ
اْلمِيز ِ
ان ا ِ
هلل الم َعظِي ِم» متفق عليه( ).
ان اهللِ َوبِ َح مم ِدهُِ ،سبم َح َ
ْح ِنُ :سبم َح َ
الر م َ
َان إِ ََل َّ

والفرق بني اسم اهلل السبوح ،واسم اهلل القدوس:

أن السبوح هو املنزه عن كل سوء ،املربأ من كل نقص وعيب ،وكل ما ال يليق بجالله.

والقدوس هو الطاهر الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
املنزه عن كل نقص وعيب ورش ،فالسبوح ترصيح بالتنزيه ،يتضمن التعظيم ،والقدوس

ترصيح بالتعظ يم ،يتضمن التنزيه؛ وقد مجع اهلل بينهام يف سورة اإلخالص ،فقال
)؛ فهذا تقديس ،ثم التسبيح(:

سبحانه(:

) [اإلخالص.]٤-1 /

والتقديس إثبات ما يليق بجالل اهلل من األسامء احلسنى ،والصفات العىل.

والتسبيح تنزيه اهلل عن كل ما ال يليق بجالله كام قال سبحانه(:

ثم قال(:

) [الشورى]11 /؛ فهذا تقديس.

)،

وسَ ،ر ُّب
وح ُقدُّ ٌ
وقد اقرتن اسم اهلل القدوس بالسبوح مر اة واحدة يف قوله ُ « :س ُّب ٌ
ِ ِ
الروحِ » أخرجه مسلم( ).
اْلمَ ََلئ َكة َو ُّ

ورس ذلك :أن االسمني يرجعان إىل معناى واحد ،وهو تنزيه اهلل عام ال يليق به عىل وجه

التعظيم له.

هو سبحانه السبوح القدوس العظيم يف ذاته وأسامئه ،وصفاته وأفعاله ،وملكه

وسلطانه ،املنزه عن كل عيب ونقص ،وسوء ورش ،فأسامؤه كلها حسنى ال عيب فيها،

وصفاته كلها عليا ال نقص فيها ،وأفعاله كلها حكمة ورمحة ،وعدل وإحسان ،ال خلل
) [طه.]8 /

فيها وال نقص وال رش(:

واعلم أن تسبيح اللسان ،والقلب غافل سابح يف بحار الشهوات ،ليس كتسبيح صدَ ر
عن قلب سابح يف بحار عامل امللكوت(:

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6٤06ومسلم برقم ( ،)٢69٤واللفظ له.
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٤87
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) [السجدة.]17- 15 /

واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه ،ورزقنا مجيع اا العلم النافع ،والعمل الصالح ،أن
التسبيح تنزيه اهلل عامال يليق به من صفات النقص ،والتقديس إثبات الكامالت هلل ،

)

فنفي الرشك تسبيح ،والتوحيد تقديس(:

[البقرة]116 /؛ تسبيح(:

)

)؛ تقديس(:

[البقرة]117 /؛ تقديس.
(

تقديس (

) [اإلرساء]110 /؛

)؛ تقديس (

) [اإلرساء]111 /؛ تقديس.

)؛ تسبيح وتنزيه (

والتسبيح والتقديس من أعظم العبادات التي حي بها اهلل ،وهلذا قالت املالئكة لرهبا ملا
أخربهم بخلق آدم ،وجعله خليف اة يف األرض ،قالوا عن عبادهتم أهنم يسبحونه

ويقدسونه(:

) [البقرة.]30 /

ثم سجدوا هلل لطاعته يف أمره هلم بالسجود( :

) [البقرة.]3٤ /

فسبحان ربنا العظيم الذي سبح نفسه فقال(:
وقال (:

) [الصافات.]18٢-180 /
) [اإلرساء.]1 /
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وسبح بحمده مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل (
) [احلديد.]1 /

ويسبح بحمده إىل أن تقوم الساعة مجيع خملوقاته (
[اإلرساء.]٤٤ /

وأنت (

) [األعىل.]5-1 /

)

) [الواقعة.]7٤ /
وسبح باسم ربك العظيم(:
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع ََل ال ِّل َس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
وتسبيح اهلل أحب يشء إليه ،كام قال النبي « :كَلِ َمت ِ
َان ِِف
َانَ ،حبِيبَت ِ
اْلمِيز ِ
ان ا ِ
هلل الم َعظِي ِم» متفق عليه( ).
ان اهللِ َوبِ َح مم ِدهُِ ،سبم َح َ
ْح ِنُ :سبم َح َ
الر م َ
َان إِ ََل َّ

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6٤06ومسلم برقم ( ،)٢69٤واللفظ له.

693

التعبد هلل  باسمه السبوح
اعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق ،أن اهلل وحده ال
رشيك له هو الذي يستحق التكبري كله ،والتحميد كله ،والتسبيح كله ،والتعظيم كله؛ ملا
له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى:
[ احلرش.] ٢٤ :
فانظر رمحك اهلل إىل مجيع أسامء اهلل وصفاته؛ فسبحه هبا ،وادعه هبا ،ونزهه عن
أضدادها(:
) [اإلرساء.]111-110 /
سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة ،والكربياء واجلالل واجلربوت ،وله
اخللق واألمر يف امللك وامللكوت(:
) [يس.]83- 8٢ /
وسبح بحمد ربك األعىل بالقول والفعل ،وامأل الكون بتسبيحه ومحده كام مأله لك
وحده بنعمه وأرزاقه( :
) [األعىل.]5-1 /
واعلم رمحك اهلل أنه ال يصح ملسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن األوصاف الذميمة؛
فيتنزه عن الشهوات املحرمة ،وي نزه مطعمه من احلرام ،وأعامله من الرياء ،ولسانه عن
القبيح ،وقلبه عن النفاق والرياء ،وسيئ األخالق(:
) [البقرة.]٢٢٢ /
وإذا صفت نفسك وأعاملك من كل يشء سيئ ومذموم فقد وصلت( :
) [احلجر.]99-97 /
فارفع الشكر والتحميد ،والتمجيد والتكبري ،والتسبيح والتقديس ،لربك العظيم يف كل
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حال؛ فإنه ال يستحق ذلك إال الواحد األحد العظيم الذي شهدت الكائنات بعظمته،
الكريم الذي مأل الكون بنعمه ،وسبحت مجيع املخلوقات بحمده(:
) [اإلرساء.]٤٤ /
ارفع لربك التحميد مر اة مفر ادا ،ومر اة مقروناا بالتسبيح؛ فهو أهل أن ححيمد ،وأهل أن
يسبح بحمده؛ فاملفرد مثل قوله  يف سورة الفاحتة(:
) [الفاحتة.]٤-٢ /
ومثل(:
) [فاطر.]1 /
) [الكهف.]1 /
ومثل(:
ِ
ض ،و ِم ملء ما ِشئ َ ِ
ِ ِ
ك مَ
الله َّم َر َّبنَا لَ َ
َش ٍء
ومثلُ « :
احل ممدُ  ،م مل ُء َّ
الس ََم َواتَ ،وم مل ُء ماْلَ مر ِ َ ُ َ
مت م من َ م
بعدُ َ ،أه َل الثَّن ِ
تَ ،و ًَل َينم َف ُع َذا مَ
اْلدِّ ِمن َمك
َاء َواْلمَ مج ِدًَ ،ل َمانِ َع َْلِا َأ معطَ مي َ
تَ ،و ًَل ُم معطِ َي ْلَ ِا َمنَ مع َ
م
َم
مَ
اْلدُّ » متفق عليه( ).
هلل َوبِ َح مم ِدهَِ ،عدَ َد َخ مل ِق ِهَ ،و ِر َضا َن مف ِس ِهَ ،و ِزن ََة
ان ا ِ
والتحميد املقرون بالتسبيح مثلُ « :سبم َح َ
َع مر ِش ِهَ ،و ِمدَ ا َد كَلِ ََمتِ ِه » أخرجه مسلم( ).
َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح مم ِد َك َ ،و َت َب َار َك ماس ُم َ
ومثلُ « :س مب َحان َ
َْي َك»
ك َ ،و َت َع َاَل َجدُّ َك َ ،و ًَل إِلَ َه غ م َ
أخرجه أبو داود والرتمذي( ).
فام أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم! وما أجزل ثواب ذلك! وما أنفعه
) [النرص.]3 /
للعبد!( :
ور َشطم ُر م ِ
اْل َيَم ِن َو مَ
هلل
احل ممدُ َِّ
وعن أيب مالك األشعري  قال :قال رسول اهلل « :الطُّ ُه ُ
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)796ومسلم برقم ( ،)٤71واللفظ له.
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢7٢6
()3صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)776وأخرجه الرتمذي برقم ( )٢٤3وهذا لفظه.
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ْي السَمو ِ
احل مم ُد هللَِّ ََت م ََلَ ِن َ -أ مو ََت م َ ُ
ََت م َ ُ
ات َو ماْلَ مر ِ
ان اهللِ َو مَ
ض»
َانَ ،و ُسبم َح َ
َل اْلمِيز َ
َل َ -ما َب م َ َّ َ َ
أخرجه مسلم( ).
واعلم أن من عرف ربه باسمه السبوح سبحه مع املسبحني ،وطهر ظاهره وباطنه من
أمراض الشهوات والشبهات ،ونزه ربه عن كل ما ال يليق بجالله يف ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله(:
)
[اإلرساء.]٤٤-٤3 /
والتسبيح من أعظم العبادات ،وأجل القربات ،ومن أعظم أسباب تفريج الكربات،
وإجابة الدعوات.
هلل ََت م َ ُ
ور َشطم ُر م ِ
اْل َيَم ِن َو مَ
هلل َو مَ
احل مم ُد َِّ
هلل
احل ممدُ َِّ
ان ا ِ
َانَ ،و ُس مب َح َ
َل اْلم ِيز َ
قال النبي  :الطُّ ُه ُ
ْي السَمو ِ
َل ِن َ -أ مو ََت م َ ُ
ات َو ماْلَ مر ِ
ََت م َ َ
ض» أخرجه مسلم( ).
َل َ -ما َب م َ َّ َ َ
وأما كون التسبيح سب ابا لتفريج الكربات وإعطاء السؤاالت ،فدل عليه قوله
سبحانه(:
) [احلجر.]99-97 /
وقوله سبحانه(:
) [األنبياء.]88-87 /
واهلل سبحانه سبوح قدوس ،ومن كان هذا وصفه فإن النفوس جمبولة عىل حبه
وتعظيمه ،وتقديسه وتسبيحه ،وتنزهيه يف أسامئه وصفاته ،ويف أقواله وأفعاله ،وتنزهي ه
عن الرشيك واملثيل ،وعن الصاحبة والولد ،وتنزيه حكمه ورشعه عن الظلم واجلور
والنقص والعيب ،واإلكثار من ذكره وتسبيحه وحتميده وت قديسه آناء الليل والنهار،
والثق ة بوعده الصادق ،وحسن الظن به ،واجتناب سوء الظن به؛ ألن سوء الظن باهلل
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢٢3
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢٢3
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يقدح يف تنزهيه ،كام قال سبحانه:
[ الفتح. ] 6 :
واعلم أن شأن التسبيح عظيم ،وأحب الكالم إىل اهلل تسبيحه ،وحتميده ،وتكبريه،
ان اهللِ،
ب المكَ ََل ِم إِ ََل ا ِ
هلل َأ مر َب ٌع ُ :سبم َح َ
والثناء عليه ،وذكر حمامده ،كام قال النبي َ « :أ َح ُّ
احل ممدُ هللََِِّ ،و ًَل إِلَ َه إِ ًَّل اهللَُ ،وا ُ َ
َو مَ
مب» أخرجه مسلم( ).
هلل أك َ ُ
ان اهللِ َوبِ َح مم ِدهَِ ،عدَ َد َخ مل ِق ِهَ ،و ِر َضا َن مف ِس ِهَ ،و ِز َن َة َع مر ِش ِهَ ،و ِمدَ ا َد
ومن دعاء النبي ُ « :س مب َح َ
كَلِ ََمتِ ِه» أخرجه مسلم( ).
ان اهللِ َوبِ َح مم ِدهِ» أخرجه مسلم ( ).
وقال النبي « :إِ َّن َأ َح َّب الم َك ََل ِم إِ ََل اهللُِ :سبم َح َ
وكان  يقول يف ركوعه وسجودهُ « :س مب َحان َ
َك ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َوبِ َح مم ِد َك ،ال َّل ُه َّم اغم ِف مر ِل»
متفق عليه( ).
وكان  ال يقوم من جملس إال قالُ « :س مب َحان َ
َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح مم ِد َكَ ،أ مش َهدُ َأ من ًَل إِلَ َه إِ ًَّل
ِ
ُوب إِلَ مي َ
ك» أخرجه أمحد وأبو داود( ).
َأن َ
متَ ،أ مستَغمف ُر َك َو َأت ُ
ان َر ِّ َِّب الم َعظِي ِم» أخرجه مسلم( ).
وكان  يقول يف ركوعهُ « :سبم َح َ
ان َر ِّ َِّب ماْلَ مع ََل» أخرجه مسلم(.)7
ويف سجودهُ « :س مب َح َ
) [الواقعة.]7٤ /
(
وسبح مع املسبحني:
[ اإلرساء.] 44 :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢137
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢7٢6
( )3أخرجه مسلم برقم (.)٢731
()٤متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)79٤واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٤8٤
( )5صحيح /أخرجه أمحد برقم ( ،)19769وأبو داود برقم (.)٤859
( )6أخرجه مسلم برقم (.)77٢
( )7أخرجه مسلم برقم (.)77٢
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واعلم رمحك اهلل أن تسبيح اللسان إِ َذا صدر َع ْن سكينة اإليامن َف حه َو حسن ،لكنه ليس
كتسبيح صادر َع ْن قلب سابح يف بحار عامل امللك وامللكوت(:

(

) [آل عمران.]191 /
)

[السجدة.]17-15 /
فسبحان ربنا امللك احلق الذي يسبح بحمده العرش ومحلته ومن حوله ،ويسبح بحمده
كرسيه الواسع ،وتسبح بحمده الساموات السبع ،واألرضون السبع ،وما فيهن وما
عليهن وما بينهن ،وتسبح بحمده كل ذرة يف ملكه العظيم(:
) [غافر:]7 /
واعلم أن الناس يف معرفة تسبيح املخلوقات من الذرات ،واملجرات ،اجلامدات،
والنباتات ،واحليوانات ،عىل درجتني:
اْلوَل :اإليامن بأن كل خملوق يسبح بحمد ربه ،وهذه يعلمها كل مؤمن ،كام قال
سبحانه(:
) [اإلرساء. ]٤٤ /
الثانية :شهادهتا عىل نفسها بالنقص ،وخلالقها بالكامل ،مع التعظيم والتحميد والتمجيد
لبارئها ،وهذه يعلمها أولو األلباب(:
ﰀ)
[الزمر.]9 /
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)

(
[الرعد.]19 /
فسبحان ربنا العظيم ،وسبحان ربنا األعىل ،وسبحان ربنا الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل(:
)
[األنبياء.]٢0-19 /
تسبيحا باطناا ،يعلمه ويسمعه
واعلم أن للكائنات كلها يف العامل العلوي والعامل السفيل
ا
منها خالقها ا َّل ِذي(:
) [اإلرساء.]٤٤ /
وقد حيسمع اجلبار جل جالله من شاء من عباده تسبيح بعض خملوقاته ،كام أسمع داود
 تسبيح اجلبال والطري(:
) [األنبياء.]79 /
وكام أسمع سليامن  منطق الطري والنمل ،وكام أسمع حممدا ا  حنني اجلذع يف املسجد
ملا ترك اخلطبة عليه ،وكام أسمعه  شكوى اجلمل الذي كان أهله يستعملونه وجييعونه،
وكام أسمعه تكليم ذراع الشاة املسمومة ،وسالم احلجر عليه بمكة ،وغري ذلك:
[ فاطر. ] 22 :
فسبحان الرب املعبود بكل مكان يليق بجالله ،الذي يسبح بحمده كل لسان ،سبحانه
وبحمده ،ال نحيص ثنا اء عليه ،إليه نسعى ونحفد ،وله نصيل ونسجد:
[ النرص.] 3 :
سبحان اهلل وبحمده ،له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
األعىل.
هو العليم القدير ،املنزه عن النسيان والغفلة ،وعن العجز والتعب واللغوب.
هو احلي القيوم املنزه عن السنة والنوم ،واملوت ،القائم عىل كل نفس(:
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) [البقرة.]٢55 /
هو احلكيم املنزه عن ال عبث والسفه ،هو الغني املنزه عن احلاجة إىل غريه ،هو الكريم
) [طه.]8 /
احلق املنزه عن البخل والظلم(:
هو الرمحن الرحيم املنزه عن الظلم والقسوة ،وهكذا احلال يف مجيع أسامئه
) [الشورى. ]11 /
وصفاته(:
(
) [الصافات.]18٢-180 /
[ آل عمران.] 53 :

مت َقيم السمو ِ
ض َو َم من فِ ِ
ك َ
ات َواْلَ مر ِ
«ال َّل ُه َّم لَ َك َ
احل ممدُ َل َ
يه َّنَ ،و َل َ
ك ُم مل ُك
احل مم ُد َأن َ ِّ ُ َّ َ َ
مت نُور السمو ِ
السمو ِ
ض َو َم من فِ ِ
ض َو َم من فِ ِ
ات َواْلَ مر ِ
ك َ
ات َواْلَ مر ِ
يه َّنَ ،و َل َ
يه َّن،
احل ممدُ َأن َ ُ َّ َ َ
َّ َ َ
ِ
ِ
احل ُّق َو َو معدُ َك َ
مت َ
ك َ
الس َم َوات َواْلَ مر ِ
ك َ
ضَ ،و َل َ
مت َمل ُ
َولَ َ
احل ُّق،
احل ممدُ َأن َ
احل ممدُ َأن َ
ك َّ
َولِ َقاؤُ َك َح ٌّقَ ،و َق مولُ َك َح ٌّقَ ،و َ
ُم َّمدٌ َص ََّل اهللُ َع َليم ِه
ون َح ٌّقَ ،و ُ َ
اْلن َُّة َح ٌّقَ ،والن َُّار َح ٌّقَ ،والنَّبِ ُّي َ
السا َع ُة َح ٌّق.
َو َس َّل َم َح ٌّقَ ،و َّ
تَ ،وإِلَ مي َ
تَ ،وبِ َ
متَ ،و َع َل مي َ
تَ ،وبِ َ
ال َّل ُه َّم لَ َ
ك
اص مم ُ
تَ ،وإِلَ مي َك َأ َن مب ُ
ك ت ََو َّك مل ُ
ك َآمن ُ
ك َأ مس َل مم ُ
ك َخ َ
مت
مت اْلُ َق ِّد ُمَ ،و َأن َ
متَ ،أن َ
ت َو َما َأ مع َلن ُ
ْس مر ُ
ت َو َما َأ َّخ مر ُ
تَ ،فاغ ِمف مر ِل َما َقدَّ مم ُ
َحاك مَم ُ
تَ ،و َما َأ م َ
مت »متفق عليه( ).
اْلُ َؤ ِّخ ُرً ،لَ إِلَ َه إِ ًَّل َأن َ
اللهم لك امللك كله ،ولك اخللق كله ،ولك احلكم كله ،وإليك يرجع األمر كله،
عالنيته ورسه ،ال إله إال أنت ،أنت الغني ونحن الفقراء ،وأنت القوي ونحن الضعفاء،
نسألك ا جلنة وما قرب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول
وعمل.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)11٢0واللفظ له ،ومسلم برقم (.)199
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الطيب

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الطيب

اهلل جل جالله هو امل كل اقح الي له اسأسءا اقحنى ،االفات
اقحميدة االىلو اجلميكلة:
[ احلرش.] 2٤ :

الل،ى ااسأعلت

اهلل  هو الطيب الكتمل يف ذاته اأسءائه اصاتته اأعلتله املىزه عن مجيع الىقتئص
ااآل عت االليو ،الي له اسأسءا اقحنى ،االفات الل،ى ااسأعلت اجلميكلة
) [طه.]8 /
االىلو اقحميدة(:
ب ََل َي ْق َب ُل إِ ََّل َط ِّي ًبا،
َّاس ،إِ َّن ا َ
هلل َط ِّي ٌ
اعن أيب هريرة  قت  :قت رسو اهلل َ « :أ ه َُّيا الن ُ
نيَ ،ف َق َال { :يا َأُّيا الرس ُل ُك ُلوا ِمن الطَّيب ِ
ات َوا ْع َم ُلوا
ني بِ ََم َأ َم َر بِ ِه اْلُْ ْر َسلِ َ
َوإِ َّن اهللَ َأ َم َر ا ُْْل ْؤ ِمن ِ َ
ِّ َ
َ
َ هَ ه ُ
ِ
اِلا ،إِِّن بَِم َتعم ُل َ ِ
يم} [اْلؤمنون »]51 :أخرجه منكلم(.)1
ون َعل ٌ
َص ً ِّ َ ْ َ
اهو سبحتنه الطيب الي هدى عبتده املؤمىني إىل كل طيب من االعتقتد االقو
االلمل ااخلكل عأطيبه ككلمة التوحيد ااإلخالص ثم ستئر اسأقوا ااسأعءا
ااسأخالق الطيبة التي يطيب هبت اللبد ايزكو(:
) [اقحج.]24 /
اهو سبحتنه الطيب الي أسءاؤه أطيب اسأسءا اصاتته أطيب الفات اأعلتله
أطيب اسأعلت اكالمه أطيب الكالم اديىه أطيب اسأديتن اثوابه أحنن الثوا.،
اهو سبحتنه الطيب الي ال يقبل من اسأقوا ااسأعءا إال مت كتن طي ًبت اطيبه أن
ختلفت هلل احده ع،ى مت جت به رسوله (:
يكون
ً
)
[الكهف.]110 /
اهو سبحتنه الطيب الي ال يفلد إليه إال الطيب اال يقر ،مىه إال الطيب:
(
( )1أخرجه منكلم برقم (.)1015
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) [عتطر.]10 /
اديىه اقح ككله طيب كتمل يف عقتئده اأحكتمه اآدابه اسىىه ارشائله(:
) [املتئدة.]3 /
) [اسأنبيت .]10 /
(
علقتئد هيا الدين هي اإليءان اأركتنه؛ اهي :أن تؤمن بتهلل امالئكته اكتبه ارسكله
االيوم اآلخر االقدر خريه ارشه؛ علقتئده تطيب هبت الىاوس اتزكو اتطمئن هبت
) [اقحجر.]87 /
القكلو ،اتنكن(:
[ الرعد.] 2٩ – 2٨ :
اأحكتمه أطيب اسأحكتم اأحنىهت اأعدهلت اآدابه أطيب اآلدا ،التي تفكلح هبت
أحوا الدنيت ااآلخرة(:
)[املتئدة.]16-15 /

ااملؤمن ككله طيب؛ قكلبه النتنه اجوارحه اذل بءا سكن يف قكلبه من التوحيد
ااإليءان االتقوى ابءا ظهر ع،ى لنتنه من اليكر ااقحمد االتنبيح ااالستغاتر
االقو اقحنن ابءا ظهر ع،ى جوارحه من الطهترة ااسأعءا الفتقحة ااسأخالق
اقحنىة(:
) [اسأنات .]4-2 /

(

) [اسأنبيت .]90 /
ااعكلم أنه ملت طت ،املؤمن يف هيه الدار بتإليءان االتقوى؛ أكرمه اهلل يوم القيتمة بدخو
دار الطيبني اهي اجلىة دار النالم(:
) [الىحل.]32 /
امن طت ،قكلبه يف الدنيت بملرعة اهلل احمبته اخشيته اتقواه اطت ،لنتنه بيكره امحد
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اشكره االدعوة إليه اتلكليم رشعه اطتبت جوارحه بتللمل الفتلح؛ أسلده اهلل يف
الدنيت اأدخكله اجلىة يف اآلخرة؛ سأهنت الدار الطيبة التي ال ينتحقهت اال يكلي هبت إال
الطيبون(:
) [الزمر.]73 /
عنبحتن الكريم الي اعد عبتده املؤمىني ااملؤمىت بتقحيتة الطيبة يف الدنيت ااجلىة يف
اآلخرة(:
) [الىحل.]97 /
) [اسأنلتم.]82 /
(
 واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان:
األوىل :دار الطيب املحض اهي اجلىة اهي لكل من جت بطيب ال يشيىه خبث.
اهؤال هم املؤمىون الكمل ايف مقدمتهم اسأنبيت االرسل عكليهم الفالة االنالم ثم
من اتبلهم بإحنتن إىل يوم الدين:
[ التوبة.] ١00 :
الثانية :دار اخلبث املحض اهي الىتر اهي لكل من جت بخبث ال طيب عيه اهم الكاتر
ااملرشكون ااملىتعقون ايف مقدمتهم إبكليس اجىوده من شيتطني اإلنس ااجلن.
امن مله طيب اخبيث من اسأقوا ااسأعءا اهم عفتة املنكلمني؛ عهؤال من دخل
الىتر مىهم ُع ِّي ،بقدر ذنوبه ثم ُأخرج إىل اجلىة دار الطيبني التي ال يدخكلهت إال من
طتبت أقواله اأعءاله اخكلص من اخلبث(:
) [مريم.]72-71 /
اهتتتن الداران موجودتتن بتقيتتن ال تاىيتن أبدً ا اأهكلهءا خمكلدان عيهءا أبدً ا اجلىة دار
الطيب املحض االىتر دار اخلبث املحض(:
) [الىنت .]14-13 /
70٤

ااسم اهلل الطيب ارد يف النىة الىبوية الفحيحة امل يرد يف القرآن.
َّاس ،إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌب ََل َي ْق َب ُل إِ ََّل َط ِّي ًبا »أخرجه منكلم(.)1
قت الىبي َ « :أ ه َُّيا الن ُ
هو سبحتنه الطيب املىزه عن اآلعت االىقتئص االليو ،القداس الطتهر الي طيب
كل طيب الطيب الطتهر اجلميل الي له من كل حنن أعضكله اأكمكله(:
) [طه.]8 /
هو سبحتنه الطيب يف ذاته اأسءائه اصاتته اأعلتله الطيب الي ال أطيب مىه اال
أ حنن مىه عهو اجلميل الي ال أمجل مىه الكريم الي ال أكرم مىه.
عياته أكمل الياا اأسءاؤه أمجل اسأسءا اصاتته أحنن الفات اأعلتله أحنن
اسأعلت ؛ سأهنت يف غتية اقحكمة ااقح االفوا(:،
) [اإلخالص.]4-1 /
اهو سبحتنه الطيب يف أحكتمه اأاامره عهو الطيب يف أحكتمه الكونية؛ سأن كل مت
يقضيه حنن مىزه عن الرش االنو اكل مت خيكلقه طيب حنن(:
)
[النجدة.]7-6 /
اهو الطيب يف أحكتمه الرشعية؛ سأهنت قتئمة ع،ى اقح االرمحة االلد ااإلحنتن
امفتلح اللبتد يف ا لدنيت ااآلخرة(:
)
[الىحل.]90 /
اهو الطيب يف أحكتمه اجلزائية؛ سأنه حيكم بلدله اعضكله يف الدنيت ااآلخرة.
عيحكم لكلمؤمىني بتلاضل احيكم لكلكاتر بتللد :
[ األنعام. ] ١٦0 :
)
(
[الىنت .]40 /
االفاة املشتقة من اسم اهلل الطيب هي الطيب اهي صاة ذاتية اعلكلية.
( )1أخرجه منكلم برقم (.)1015
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عتلياتية أن اهلل هو الطيب يف ذاته اأسءائه اصاتته اأعلتله:
[ طه.] ٨ :

االالكلية أن اهلل سبحتنه طيب اجلىة عجلكلهت أطيب مت يكون عهو الطيب الي طيب كل
طيب.
اهو سبحتنه الطيب الي نزه نانه عن كل الىقتئص االليو ،اكل مت ال يكلي
بجالله انزه نانه عن الرشي االشبيه ااملثيل االلديل( :
)
[اإلخالص.]4-1 /
اهو سبحتنه الطيب املو صوف بكل طيب؛ عكالمه أطيب الكالم اأعلتله أطيب
اسأعلت اأاامره أطيب اسأاامر اثوابه أطيب الثوا ،اإحنتنه أطيب اإلحنتن
احكلمه أحنن اقحكلم اهكيا يف ستئر اسأسءا االفات ( :
)
[اقحرش.]24 /
هو سبحتنه الطيب القداس الي تق دس بكل طيب اتىزه عن كل مت ليس بطيب
الليل عن كل مت ليس بطيب الطيب الي يرزق ايكرم احيكلم ايفاح ايلاو ايغار
) [البقرة.]143 /
ايرحم ايكلطف( :
هو الطيب الي يؤذيه اخلكل اينبونه ايدَّ عون له الفتحبة االولد اهو يرزقهم
ايلتعيهم ايدعوهم إىل التوبة:
[ املائدة.] 7٤ – 73 :
ِ
ِ
ِ
الولَدَ ُ ،ث َّم ُي َعاف ِ
َ َ
يه ْم
َب َع ََل َأ ًذى َسم َع ُه م َن اهللََِّ ،يدَّ ُع َ
ون لَ ُه َ
اقت الىبي َ « :ما أ َحدٌ أ ْص َ ُ
َو َي ْر ُز ُق ُه ْم» أخرجه البختر (.)1
) [املتئدة.]74 /
(
( )1أخرجه البختر برقم (.)7378

70٦

االطيبت

اهو سبحتنه الطيب الي له الفكلوا االتحيت
ااسأقوا ااسأعلت ككلهت احده ال رشي له.
قت الىبي « :الت ِ
ات» متا َع َكليْه(.)1
ات َوالطَّيِّ َب ُ
الص َل َو ُ
َّحيَّ ُ
ات هللَِّ َو َّ
هو سبحتنه الطيب الي أرسل رسكله بتقح اأنز كتبه بتقح ابكل طيب:
(

من اسأسءا االفات

[ التوبة. ] 33 :

) [اسأعراف.]157- 156 /
ااعكلم اعقىت اهلل اإيتك ملت حيبه ايرضته أن كل مت أمر اهلل ارسوله به عهو طيب انتعع
اكل مت هن ،اهلل ارسوله عىه عهو خبيث اضتر امت أمر اهلل بيش إال أعتن عكليه امت
هن ،عن يش إال أغى ،عىه.
اأكمل اخلكل يف علل الطيبت ااجتىت ،اخلبتئث هم اسأنبيت االرسل ايف مقدمتهم
سيد اخلكل  ؛ اهليا أمرنت اهلل بطتعته ااتبتعه يف كل مت جت به( :
) [اسأعراف.]158 /

اقت ( :
) [اقحرش.]7 /
ااعكلم أن اهلل طيب؛ ال يقبل من اسأعءا ااسأموا إال مت كتن طيبًت(:
()1متا عكليه/أخرجه البختر برقم ( )7381امنكلم برقم ( )402االكلاظ له.
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ﯓ) [البقرة.]267 /

االطيب من اسأقوا ااسأعءا مت كتن ختلف ًت هلل  مواعق ًت لنىة الىبي :
[ الكهف.] ١١0 :

يش جوهره اناينه َا ُه َو مت سكلم من اخلبث ككله
ااعكلم رمح اهلل أن الطيب من كُ ّل َ ْ
امجع الطيب ككله.
قريب من ملى ،الطهترة ايف الطيب ملىً ،زائدٌ َع َ،ى الطهترة؛ عتلطهترة عبترة
االطيب
ٌ
َع ْن ذهت ،الىجتسة االطيب عيه يش ٌ زائدٌ َع َ،ى الطهترة َا ُه َو يف الشم طي ًبت ايف
اسأعلت جود ًة احنىًت.
رجزا طهرته اإن مل جتد مت مىه تطهره طيبته؛ ليكلق،
عتسأعءا الفتقحة مت ،ألات باتعكلهت ً
طتهرا طيبًت(:
ربه
ً
) [الىحل.]32 /
اقت ( :
) [هود.]114 /
ٌ
خبث كخبث اقحديد االيهب االاضة اهو حظ
اضد الطيب اخلبيث ايف بىي آدم
الشيطتن من أحدنت ايطهر ذل بتإليءان االتقوى ايطيب ايزكو بكءا التوحيد
ااإليءان االتقوى كءا يطهر خبث اقحديد بتلىتر عطهر نان من كل نجتسة املفية
) [البقرة.]222 /
بتلتوبة( :
اقت ( :
) [الشمس.]10-7 /
ااعكلم أن مكتئد الشيطتن لإلننتن كثرية اأن مكتن الشيطتن يف اإلننتن ع،ى موضع
ارجزا بلد رجز بتلرشك االكار
اخلبث يزيىه ايزيده؛ ليزداد اإلننتن خبثًت بلد خبث
ً
االىاتق االظكلم االكي ،االكرب ااقحند ااقحقد االبخل االطمع اغريهت من
منتائ اسأخالق(:
) [عتطر.]6 /
70٨

االشيطتن عدا مبني لكلمؤمن يىقكله من املبتحت
الكبتئر امن الكبتئر إىل الردة( :

إىل الفغتئر امن الفغتئر إىل

) [الىور.]21 /
اعن صاية زاج الىبي  أن رسو اهلل  خرج ملهت عكلقيه رجالن من اسأنفتر عقت :
اْلن َْس ِ
يت َأ ْن َي ْق ِذ َ ِ
َي ِري ِم َن ْ ِ
«إِ َّن َّ
َشا» َأ ْو
َم َرى الدَّ مَِ ،وإِ ِِّّن َخ ِش ُ
ان َ ْ
الش ْيطَ َ
ان َ ْ
ف ِف ُق ُلوبِك ََُم َ ًّ
َق َال « َشيْئًا» متا عكليه(.)1
ااعكلم أن من أراده اهلل برمحته يرس له أسبت ،اهلداية اعتح له أبوا ،امللرعة انقكله من
الرشك إىل التوحيد امن الكار إىل اإليءان امن الرش إىل اخلري امن امللتيص إىل
الطيبت االطتعت (:
) [آ عمران.]164 /
اقت :

[ احلجرات.] ١7 :

ثم جيلل مت كتن له من خكل ميموم حممو ًدا ع،ى مراد ربه عيجلل كربه ع،ى أعدا الدين
احرصه ع،ى طتعة ربه اإبت ه عن ملتصيه ابطشه بمن أرص ع،ى الكار احنده ع،ى
اخلري ااقحكمة ابي الىاس ااملت يف ذا اهلل( :
ﮍ) [الاتح.]29 /
عنبحتن اقحكيم اللكليم الي يبد عبده بنيئتته حنىت ؛ ليحييه بيل حيت ًة طيبة
ايزيل عىه خبث بتطىه ارجز أعءاله الظتهرة(:
) [اسأحزا.]33 /،
ااهلل سبحتنه هو الطيب الي يزكي بتملحتمد ااملحتسن االاضتئل من يشت من عبتده
ايزكي قكلوهبم بتلتوحيد ااإليءان االتقوى(:
()1متا عكليه/أخرجه البختر برقم ( )2038امنكلم برقم ( )2175االكلاظ له.
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) [الىور.]21 /
هو جل جالله الواحد اسأحد يف ذاته اأسءائه اصاتته الطيب القداس يف مجيع أسءائه
اصاتته الي له املثل اسأع،ى يف النءااا ااسأرض(:
) [الرام.]27-26 /
عنبحتن ربىت املكل القدا س الطيب الي ال تكلحقه اآلعت اال يكلي به نقص له
اسأسءا اقحنى ،االفات الل،ى ااسأعلت اجلميكلة ااملثل اسأع،ى (
) [طه.]8 /
أعمن هو جبتر ال نقص عيه كمن هو جمبور ال غى ،به؟! أامن هو كبري مل يز كمن هو
حقري مل يكن؟! أينتو املكل ااملمكلوك ؟! أينتو اخلتل ااملخكلوق؟! أينتو الرزاق
ااملرزاق؟!(
) [الىحل.]18- 17 /
[ يونس.] 35 :

(

) [اسأنلتم.]102:
كل املختلي أبتن بجرباته اأخرب بداام مكلكوته اشهد بوحدانيته(:

)

[آ عمران.]18:
امجيع خمكلوقتته يف اللتمل اللكلو االلتمل النايل الكبري مىهت االفغري االلتيل االنتعل
االنتئل ااجلتم د ااملتحرك االنتكن الكل ينبح بحمده ابطهترة قدسه اطيب
أسءائه اصاتته اأعلتله:
[ اإلرساء. ] ٤٤ :

7١0

التعبد هلل  باسمه الطيب
اعكلم غار اهلل لىت ال أنه جيب ع،ى كل من ذكر اهلل بتسم من أسءائه اقحنى ،أا أثى،
عكليه بفاة من صاتته الل،ى أن يطتلب نانه بمقتىض ذل االسم اموجب تكل
الفاة بءا يريض ربه عىه.
عمن عرف ربه بأسءائه اصاتته عال يقف بىانه ع،ى اللكلم به دان اللمل له االتلبد
جلالله بءا حيبه من أسءائه اص اتته(:
) [اسأعراف.]180 /
عتجتهد رمح اهلل يف اللكلم بأسءا اهلل اصاتته اأعلتله ااستلمل نان بمقتضتهت
عإذا ذكر الرمحن عتيكر مت عىدك من الرمحة اكم رمحت من اخلكل
الرمحة سأهل اسأرض يرمح من يف النءا :
[ البقرة.] ١٦3 :

اتلبد هلل بفاة

اقت (:

)

[آ عمران.]159 /
اإذا ذكر اللكليم سبحتنه عتيكر متذا عىدك من اللكلم اكم ع َّكلمت من اخلكل من

رشيلة اهلل اتلبد هلل بفاة اللكلم؛ يورث التقوى ااخلشوع له ااخلشية له( :
) [املؤمىون.]2- 1 /
) [عتطر. ]28 /
(

اإذا ذكر رب الكريم عتيكر كم أكرمت من اخلكل ممت أعطتك اهلل اتلبد هلل بفاة
الكرم اناع نان اناع اللبتد ااإلحنتن إىل اخلكل (:
)

[آ عمران.]134-133 /
7١١

اهكيا يف بقية اسأسءا االفات

ختكل هبت اتلبد هلل بموجبهت:

[ األعراف. ] ١٨0 :
انزه نان عن الفات النيئة اا سأعلت امليمومة اطيب نان
صتلح اخكل حنن؛ تنلد اترىض(:

ازكهت بكل عمل

) [الشمس.]10-7 /
امن أعظم التزكي :اللمل بطتعة موالك اقح ؛ لتتزك ،بيل عىده اتقر ،مىه
[ فاطر.] ١٨ :

ااعكلم أن الزكتة استوا ظتهر اليش ابتطىه جود ًة احنىًت االىهوض إىل اخلريا
صلو ًدا بكل عمل طيب زكي صتلح(:ﯿ
) [اسأع،ى.]17-14 /

ااعكلم أنه ال يكون عن الطيب سبحتنه إال كل يش طيب اال يكون عن اخلري إال
خري ارمح ٌة اإحنتن اهو املحمود ع،ى أسءائه اصاتته اأعلتله
اخلري اأعلت اهلل ككلهت ٌ
اإنلتمه اإحنتنه اع،ى ديىه ارشعه اع،ى عدله اإحنتنه( :
) [اإلرسا .]111-110 /
[ آل عمران.] 2٦ :

عتجتهد رمح اهلل ع،ى أن خيرج مى كل عمل طيب يرىض به رب الطيب؛ من ذكر
ٍ
عبتدة اأمر بتمللراف اهني عن املىكر اإحنتن إىل
اشكر امحد اثىت احنن
اخلكل (:
) [اقحج.]77 /

7١2

ااعكلم أن لن تىت الرب ااملقتم اسأسم ،إال ببي كل طيب من اسأاقت
ااسأقوا ااسأعلت ااسأعءا يف مرضتة اهلل ايف سبيكله(:

ااسأموا

) [آ عمران.]92 /
ااعكلم يت عبد اهلل أن مت ع مكلته من طيب أا خبيث مثبت يف صحتئا اأنت مرهتن
بقول اعلكل اأنت عءا قكليل راجع إىل رب الي ال يقبل إال الطيب من كل يش

عتخرت رحم ك اهلل من اللمل مت طتبت ثمرته ارست رؤيته:
ااجلزا من جىس اللمل( :

[ الزلزلة.] ٨ – ٦ :

) [القترعة.]11-6 /
ااعكلم أن التزكي املرشاع يكون بتلتطهر من اسأدنتس ااآلثتم االتطيب بطتعة اهلل

اصتلح اسأعءا (:

) [الىحل.]36 /
امن أراد متتم التزكي عكل ُخكل يف القرآن حممود يالكله اكل ُخكل يف القرآن ميموم

حييره:

[ الىحل.] 90 :

اقت سبحتنه( :
) [اقحرش.]7 /

يت عبد اهلل تزين لرب الطيب بكل طيب ااعكلم أن زيىة القكلو ،بتلتوحيد ااإليءان
االتقوى ازيىة اجلوارح بتسأقوا اقحنىة ااسأعءا الفتقحة؛ عبتدر إىل االتفتف
أجرا
بتلفات التي حيبهت الر ،تط ْب ايطب جزاؤك ايرىض عى رب ايؤت
ً
عظيءا(:
ً

7١3

)

[اسأحزا.]35 /،
خلكلقي ليس
ااعكلم هداك اهلل ملت ينلدك يف ديى ادنيتك اأخراك أن التطهر من اخلبث ا ُ
من قبيل االكتنت،؛ سأَ َّن ُه تركيب يف اخلكلقة عتسأ اهلل أن يطهر قكلب مىه( :
)

[اسأنلتم.]125 /

اقت :

[ آ عمران.] 159 :

لكن الكريم سبحتنه مت خكل دا ً إال جلل له داا ً اال أغكل غكل ًقت إال اجلل له
ماتتحت(:
ً
) [عتطر.]2 /
اء دواءَ ،فإِ َذا ُأ ِصيب دواء الدَّ ِ
ٍ
ِ
اء َب َر َأ بِإِ ْذ ِن
َ ََ ُ
اعن جتبر َ ع ْن رسو اهلل قت « :لك ُِّل َد َ َ ٌ
اهللِ َع َّز َو َج َّل» أخرجه منكلم(.)1

اماتتح هيا الغكل اداا هيا الدا الدعت االترضع إىل من بيده ماتتيح كل يش أن
يزيكله ايبدله بخري مىه:
االترب من اقحو االقوة اانتظتر الارج من عىد اهلل:

( )1أخرجه منكلم برقم (.)2204
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[ البقرة.] 186 :

[ الطالق.] 3 – 2 :

ااالستقتمة ع،ى أاامر اهلل( :

)

[الىنت .]68-66 /

اقطب ذل ككله ملرعة الر ،بأسءائه اصاتته اأعلتله املرعة مت جيب له املرعة
الىاس امت جيب عكليهت اخمتلاة اهلوى الزام الطتعت االارار من امللتيص االبلد
عن مواضع اآلثتم االاواحش الزام بت ،اللبودية حت ،املءا ( :
)

[اسأنلتم.]163- 161 /
اقت (:

) [الكهف.]28 /
اتو سل إىل رب بأحنن الوستئل اأحبهت إليه احتني اقت رقة قكلب انتج رب
بكلنتن االعتقتر اترضع إليه بفدق االنكنتر اقف بني يديه بجال
االضطرار(:

) [اسأنبيت .]90- 89 /

امن عرف اهلل حق ًت عبده حق ًت( :
) [اسأنات .]4-2 /
7١5

ااب

ع،ى تقفريك اجهكل

ااعتير إليه من عجزك؛ عإن
الارج مع لزام الدعت (:

برب

إذا أتتح ل

البكت عىد مىتجتته(:

) [مريم.]58 /
ال تدر مت ،تكون االستجتبة اأعضل اللبتدة انتظتر

) [اسأنبيت .]88- 83 /

رزقىت اهلل اإيتك ااملنكلمني حنن هدايته اال حرمىت كريم إجتبته(:

) [البقرة.]186 /
ااعكلم عكلمىت اهلل اإيتك عكلم مت مل نلكلم أن من عرف ربه بتسمه الطيب كربه اعظمه
اجمده اأحبه امحده اشكره اطهر بتطىه من أدران الينو ،اامللتيص اطهر ظتهره
اطيبه بأحنن اسأقوا ااسأعلت ااسأخالق ااآلدا:،
احترى اقحال الطيب يف مأككله امرشبه امكلبنه(:

[ حممد.] 19 :

) [البقرة.]172 /
احظ اللبد من هيا االسم الكريم أن يطيب قكلبه بتلتوحيد ااإليءان االفدق
ااإلخالص عيوحد ربه بأسءائه اصاتته اأعلتله ايوحده بلبتدته احده ال رشي له
ايوحده يف ديىه ارشعه عال يتكلق ،اسأحكتم إال مىه(:
) [يوسف.]40 /
7١٦

اجيتهد أن ال يفلد مىه إىل ختلقه إال أطيب اسأقوا ااسأعلت (
) [عتطر.]10 /

ااملؤمن طيب يطيب نانه بكل خري ايبلدهت عن كل رش اكيا يطيب غريه بكل خري؛
بتلدعوة إىل اهلل اتلكليم رشع اهلل ااإلحنتن إىل خكل اهلل؛ عهو صتلح مفكلح اطيب
مطيب يفل من قطله ايلطي من حرمه ايلاو عمن ظكلمه احينن إىل من أست

إليه(:

) [آ عمران.]134- 133 /

(

)

[عفكلت.]33 /
) [آ عمران.]79 /
(
امن عرف ربه بتسمه الطيب أحبه ااحده؛ سأنه الطيب يف ذاته اأسءائه اصاتته

اأعلتله ا لطيب الي كل مجت احنن اطيب عمن آثتر طيبه امجتله اهيه املحبة تثمر
أعظم أنواع اللبوديت من تلظيم اهلل اتكبريه امحده اشكره اإخالص اللمل له
ااإلكثتر من ذكره اامتثت أاامره ااجتىت ،نواهيه االتقر ،إليه بأنواع القربت :

[ النجدة.] 17 – 15 :
امن عرف ربه بتسمه الطيب تيقن أن كل طيب مىه عال عالح اال سلتدة يف الدنيت
ااآلخرة إال من جهته؛ اذل يثمر لكللبد القبو التتم لرشيلته االتنكليم الكتمل سأمره
اسأحكتمه الكونية االرشعية ااجلزائية؛ سأهنت ككلهت خري احكمة ارمحة اإحنتن:
[ البقرة.] 112 :
7١7

ااهلل سبحتنه مجيل طيب ال يالل اال يأمر إال بكل طيب مجيل اال يىه ،إال عن كل
خبيث ضتر اقبيح اسيئ( :
)

[الىحل.]90 /
امن عرف ربه بتسمه الطيب اطمأن إليه ااطمأن إىل أقداره الكونية ااطمأن إىل

أاامره الرشعية اأحنن الظن بربه الطيب؛ سأن الطيب ال يفدر مىه إال كل علل
طيب اأمر طيب(:
) [الىحل.]97 /
امن عرف ربه بتسمه الطيب اجلميل؛ اشتتق إىل رؤيته التي هي أعظم نليم اجلىة ابتدر
استرع إىل كل عمل صتلح يقربه إىل رضوان اهلل اجىته:

[ التوبة.] 72 – 71 :
امن عكلم أن اهلل طيب ال يقبل إال طي ًبت حرص ع،ى املت االكنب الطيب ً
أخيا اعطت ً
اتقر ًبت إىل اهلل  ؛ عكل خري ابركة يف اللمل الطيب االكنب الطيب اكل رش احم

يف اخلبيث من اسأقوا ااسأعلت ااملكتسب.
ب َطيِّ ٍ
قت رسو اهلل َ « :م ْن ت ََصدَّ َق بِ َعدْ ِل ََت ْ َرةٍ ِم ْن ك َْس ٍ
بَ ،وَلَ َي ْص َعدُ إِ َىل اهللَِّ إِ ََّل
هلل يتَ َقب ُل َها بِي ِمين ِ ِهُ ،ث م يرب َيها لِص ِ
ون
احبِ ِه ،ك َََم ُي َر ِّّب َأ َح ُدك ُْم ُف ُل َّو َُُ ،حتَّ َت ُك َ
َ
َّ ُ َ ِّ
بَ ،فإِ َّن ا ََّ َ َّ
الطَّيِّ ُ
َ
ِمثْ َل َ
اجل َب ِل »متا عكليه(.)1

امن آثتر اسم اهلل الطيب :أن حتب الطيبني اتفتحب الطيبني احتب الطيب من كل
جمكلس أا صاة أا قو أا علل أا إننتن أا مت :

()1متا عكليه/أخرجه البختر برقم ( )7430االكلاظ له امنكلم برقم (.)1014
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[ التوبة.] 112 :

اإذا أرد أن تلرف مقدار طيب امىزلت عىد اهلل عتنظر إىل قرب ابلدك من الطيب
جل جالله اأطيب الطيب كتت ،اهلل اسىة رسوله  امن الىتس رسكله اأنبيتؤه
اأاليت ه:
[ عتطر.] 30 – 29 :
ااعكلم رمح اهلل أن قكلب النتن اجوارح ككلهت طيبة عال تىجس قكلب بتلكار
االرشك االىاتق االكرب ااقحند اال تىجس لنتن اال عيى اال أذن اال يدك
اال رجكل

اال بطى

اال عرج

بءا يغضب اهلل اينخطه(:

) [الىحل.]117-116 /

ﰀ

[ اإلرسا .] 36 :

(

) [التني.]6- 4 /

) [اقحج.]24 /
(
ااعكلم رمح اهلل أن الطيب قكليل االطيبون قكليكلون االطيبة قكليكلة ااخلبيث كثري
ااخلبيثون كثريان عاليغرن ذل اكن َم َع الطيبني(:
) [يوسف.]103 /
(
(
(

) [سبأ.]13 /
) [اسأعراف.]102 /

) [الىمل.]19 /
7١٩

(

) [نوح.]28 /
اجلبْ ِنَ ،والْبُ ْخ ِلَ ،و َْاْل َرمَِ ،و َع َذ ِ
ك ِم َن الْ َع ْج ِزَ ،والْكَ َس ِلَ ،و ُْ
الله َّم إِ ِِّّن َأ ُعو ُذ بِ َ
الله َّم
اب الْ َق ْ َِب ُ
« ُ
ِ
ْت َولِ هي َها َو َم ْو ََل َها.
َّاهاَ ،أن َ
آت َن ْف ِِس َت ْق َو َاهاَ ،وزَ ك َِّها َأن َ
ْت َخ ْ ُْي َم ْن زَ ك َ
الله َّم إِ ِِّّن َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ِع ْل ٍم ََل َينْ َف ُعَ ،و ِم ْن َق ْل ٍ
َي َش ُعَ ،و ِم ْن َن ْف ٍ
ب ََل َ ْ
س ََل ت َْش َب ُعَ ،و ِم ْن َد ْع َو ٍة
ُ
اب َْلا » أخرجه منكلم(.)1
ََل ُي ْست ََج ُ

الكلهم طهر قكلوبىت من الىاتق اأعءالىت من الريت األنىتت من الكي ،اأعيىىت من
اخليتنة إن تلكلم ختئىة اسأعني امت ختاي الفدار.
الكلهم أنت اللظيم الي ال أعظم مى اأنت الكبري الي ال أكرب مى اأنت الطيب

الي ال أطيب مى الكلهم يت طيب طيب نيتتىت اأقوالىت اأعلتلىت اأعءالىت اطيب
رسائرنت ابواطىىت اظواهرنت اطيب أحوالىت اأموالىت اطيب أهكلىت اأاالدنت اطيب
أخالقىت ابيوتىت اأسواقىت اطيب أرزاقىت امكتسبىت اطيب قكلوبىت اجوارحىت اطيب

حيتتىت اأاقتتىت إن ع،ى كل يش قدير.
(
) [الفتعت .]182- 180 /
سبحتن الكلهم ابحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغارك اأتو ،إل ي .

( )1أخرجه منكلم برقم (.)2722
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

اجلمي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل اجلميل

اهلل  هو اجلميل يف ااه ،أسسئاه ،أفاته ،أسعاته ،عسسئاه لهات سنى ،أفاته،
لهات عهيت أسعاته ،لهات سكمة أمصهحة أعدل أإسنتن أرمحة(:
) [ط.]8 /،
أمجتل ااه  ،سمر ال يدرل ،سوا أال ياهم ،غري أهو حمجوب بنرت اهاظمة أاهازة
أاهكربيتء أاهىور.
ِ
َار ُه،
عن سيب سايد اخلد ري أسيب هريرة ريض اهلل عىائا قتال :قتل رسول اهلل «:الْع ُّز إِز ُ
ِ
اء ِر َداؤُ ُهَ ،ف َم ْن ُين ِ
َاز ُعنِي َع َّذ ْبتُ ُه » سخرج ،منهم( ).
َوالْك ْ ِْب َي ُ
عنبحتن اجلميل يف ااه ،أسسئاه ،أفاته ،أسعاته ،اهذي خهق لل مجيل أسمر بكل مجيل
من األقوال أاألعئال أاألخالق .
َان ِِف َق ْلبِ ِه ِمثْ َق ُال َذرةٍ
عن عبد اهلل بن مناود  عن اهىبي  قتلََ «:ل َي ْد ُخ ُل َْ
اْلنَّ َة َم ْن ك َ
َّ
ِ
ِ ِ
ون َث ْو ُب ُه َح َسنًاَ ،و َن ْع ُل ُه َح َسنَ ًة.
ب َأ ْن َيكُ َ
الر ُج َل ُُي ُّ
م ْن ك ْ ٍْبَ ،ق َال َر ُج ٌل :إِ َّن َّ
يل ُُيِ ُّب َْ
اْل ِّقَ ،و َغ ْم ُط النَّا ِ
اْل َم َل ،الْكِ ْ ُْب َبطَ ُر َْ
هلل ََجِ ٌ
َق َال :إِ َّن ا َ
س» سخرج ،منهم( ).

هو سبحتن ،اجلميل احلق اهذي ال مىتا ،جلئاه،؛ عجئاه ،ال سأل ه ،أال آخر أال بداية ه،
أال هنتية لنتهر سسئاه ،احلنى ،أفاته ،اهاىل.
هو اجلميل اهذي ال سمجل مى ،اجلميل اهذي يمهك خزاهن اجلئال اجلميل اهذي خهق
اجلئال يف لل مجيل اجلميل اهذي أهب اجلئال اهظتهر أاهبتطن ملن شتء من خهق(:،

( )1سخرج ،منهم برقم (.)2620
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) [احلرش. ]24-22 /
هو سبحتن ،اجلميل اهذي لل مجتل يف اهاتمل عمن آثتر فىا ،اجلميل املحنن إىل عبتد
بكل مجيل أاهب اجلئال أاحلنن أاهزيىة هكل خمهوق:
[ اهنجدة.] 8 – 6 :
هو اجلميل اهذي مجل األرض بكل مجيل من امليت أاهىبتت أاألزهتر أاهثئار أاهناول
أاجلبتل أاهبحتر أاألهنتر أاهشجر أاهدأاب(:
) [اهكاف.]7 /
مجل اهنئاء اهدنيت بتهىجوم أاملصتبيح أاهشمس أاهقمر(:
هو اجلميل اهذي َّ
) [املهك.]5 /
) [اهصتعتت.]6 /
(
هو ا جلميل اهذي مجل اهقهوب بتهتوسيد أاإليئان أاهتقوى أمجل األجنتد بتهطتعتت
أاألخالق(:
) [احلجرات.]8-7 /
عنبحتن من خهق اإلننتن يف سسنن هقويم ثم مجه ،بتهدين:
[ اهتني.] 8 – 4 :

أُيمد هذاه(:،
أُيب هذاهُ ،
أهو سبحتن ،اجلميل اهذي ينتحق سن ُيابد هذاهُ ،
) [مريم.]65 /
(
) [اهبقرة.]22-21 /
عكيف إاا انضتف إىل اهك سنن سسئاه ،أعهو فاته ،أمجتل سعاته ،أإسنتن،
723

أإناتم ،أعاو أبر أرمحت ،أسهم،؟!(
[ط.]8 /،
عنبحتن اجلميل اهذي خهق لل مجيل( :

)

) [احلرش.]24 /
أهو سبحتن ،اجلميل املحمود عىل سنن سسئاه ،أفاته ،أسعاته(:،
) [اهقصص.]70 /
هو اجلميل اهذي لل مجتل ظتهر سأ بتطن يف اهدنيت أاآلخرة عمن آثتر فىا ،أمجته:،
[ اهىمل.] 88 :
أاعهم رمحك اهلل سن مارعة اهلل بتجلالل أاجلئال من سعز سنواع املارعة أسعظمات
) [املتهدة.]98 /
شسنًت(:
أقتل سبحتن( :،
ﰀ)[احلجر.]50- 49 /
عنبحتن املهك احلق اهذي ه ،اهكربيتء له ،أه ،اهاز له ،أه ،اجلئال له ،أه ،اإلسنت ن
له ،أه ،احلمد له ،أه ،اهاضل له(:،
) [األناتم.]103- 102 /
أاعهم أعقك اهلل ملت ُيب ،أيرضت سن اسم اهلل اجلميل مل يرد يف اهقرآن اهكريم أإنئا أرد
يف اهنىة يف قوه«: ،إِ َّن اهللَ َجِ ٌ ِ
ب َْ
اْل َم َل» سخرج ،منهم( ).
َ
يل ُُي ُّ
عتهلل  هو اجلميل اهذي ه ،ناوت احلنن أاإلسنتن أاجلئال اجلميل يف ااه ،أسسئاه،
أفاته ،أسعاته،؛ عه ،اجلئال املطهق من مجيع اهوجو ألل مت يف املخهوقتت اهاهوية
أاهناهية من مجتل عاو من آثتر مجته ،عاو اجلميل اهذي أهب لل مجيل مجته.،
عنبحتن اجل ميل اهذي مجل لل مجيل من مجتد أنبتت أسيوان أإننتن أمهك.
اجلميل اهذي هو ُمجع لل مجتل املخهوقتت يف أاسد ثم جاهت مجياات عىل مجتل اهك
( )1سخرج ،منهم برقم (.)91
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اهواسد ثم ننب هذا اجلئال له ،إىل مجتل اهرب؛ هكتن سقل من ننبة رساج ضايف إىل
عني اهشمس:
[ اهزمر.] 67 :
أاهصاة املشتقة من اسم اهلل اجلميل هي فاة اجلئال أهي فاة ااهية هلل  ال هىاك
) [ط.]8 /،
عى ،سبدً ا(:
أهي لذهك فاة عاهية عتهلل مجل من شتء بئا شتء ألل أقت جيمل من شتء بئا شتء:
[ اهنجدة.] 7 – 6 :
أهو سبحتن ،اجلميل اهذي اجلئال له ،ه ،أاجلئال له ،مى ،عكل مجتل يف اهدنيت أاآلخرة
عمن آثتر مجته ،عكم يكون مجتل من فدر عى ،هذا اجلئال؟!(
) [غتعر.]65 /
(
) [اإلخالص.]4-1 /
 وَجال اْلميل سبحانه عىل أربع مراتب:
مجتل اهذات  ..أمجتل األسئاء  ..أمجتل اهصاتت  ..أمجتل األعاتل.
أما َجال الذات :عذاه ،سبحتن ،سلمل اهذأات أسمجل من لل يشء من مجيع اهوجو ؛
أاهك سمر ال يدرل ،سوا أسه ل اجلىة مع مت هم عي ،من اهىايم املقيم إاا رسأا رهبم
اجلميل ننوا مت هم عي ،من اهىايم؛ ملت رسأ من عظيم مجته ،أسنى ،أهبته ،ألئاه.،
عإاا رسأ زادت حمبتام ه ،أزاد شوقام إهي،؛ ملت يرأن ،من جاله ،أمجته ،ألهئا قويت
املارعة بتجلميل زادت املحبة ه ،أاهشوق إهي ،عكيف إاا سصهت اهرهية ه،؟(
) [اهقيتمة.]23- 22 /
أما َجال األسمء :عسسئاء اهلل  لهات سنى ،بل هي سسنن األسئاء عىل اإلطالق
أسمجهات عسسئاه يف غتية احلنن أاجلئال:
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[ احلرش.] 24 – 22 :
أما َجال الصفات :عصاته ،سبحتن ،سمجل اهصاتت أسسنىات أسعظمات.
عجميع فاته ،فاتت مدح أمحد أثىتء أمجتل ألل فاتت مجتل يف اخلهق عمن آثتر
ﮱ
مجتل فاته ،جل جاله(:،
)[اهبقرة.]255 /
أما َجال أفعاله :عسعاته ،لهات يف غتية اجلئال سعاته ،يف مهك ،اهاظيم أسعاته ،مع سأهيته،
أسعا ته ،مع سعداه ،عسعاته ،جل جاله ،يف غتية احلنن أاجلئال؛ ألهنت داهرة بني سعاتل اهرب
أاإلسنتن اهتي ُُيمد عهيات أ ُيثى ،عهي ،هبت أ ُيشكر عهيات أبني سعاتل اهادل اهتي
ُيمد عهيات أيشكر ملواعقتات ههحكمة.
عسعاته ،لهات يف مىتا ،احلنن أاجلئال أاحلكمة أاهادل أاإلسنتن أهيس يف سعاته،
عبث أال سا ،أال ظهم أال جور:
[ اهىنتء.] 40 :
عنبحتن اجلميل اهذي سسنن لل يشء خهق(:،
) [اهنجدة.]7- 6 /
أهيس يف سعاته ،قبيح؛ بل سعاته ،أخمهوقته ،م ت بني سنن أسسنن أمجيل أسمجل.
هو سبحتن ،اجلميل اهذي ه ،األسئاء احلنى ،أاهصاتت اهاىل أاألعاتل اجلميهة أاملثل
األعىل أجلاله ،أمجته ،سجب عى ،خهق ،بتهىور؛ عال يرأن ،إال إاا سان هلم برهيت ،يوم
)
اهقيتمة ملن آمن ب ،أعمل برشع(:،
[اهقيتمة.]23-22 /
ِ
ِ
ِ
َص ُه ِم ْن
ت ُسبُ َح ُ
ُّور لَ ْو ك ََش َف ُه َألَ ْح َر َق ْ
أقتل اهىبي «:ح َجا ُب ُه الن ُ
ات َو ْج ِهه َما ا ْنت ََهى إِلَيْه َب َ ُ
َخ ْل ِق ِه» سخرج ،منهم( ).
( )1سخرج ،منهم برقم (.)179
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اْلن َِّة َْ
أعن فايب اهرأمي  قتل :قتل رسول اهلل «:إِ َذا َد َخ َل َأ ْه ُل َْ
اْل َّن َةَ ،ق َالَ :ي ُق ُ
ول
وهنَا؟ َأ ََلْ تُدْ ِخ ْلنَا َْ
اْل َّن َة،
ون َش ْيئًا َأ ِز ُيدك ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ
اهللُ َت َب َار َك َو َت َع َاَل :ت ُِريدُ َ
ونَ :أ ََلْ ُت َب ِّي ْض ُو ُج َ
ف ِْ
َو ُتن َِّجنَا ِم َن الن ِ
َّار؟ َق َالَ :ف َيك ِْش ُ
ابَ ،ف َم ُأ ْعطُوا َش ْيئًا َأ َح َّب إِلَ ْي ِه ْم ِم َن النَّظَ ِر إِ ََل َر ِّّبِ ْم
اْل َج َ
َع َّز َو َج َّل» سخرج ،منهم( ).
عنبحتن اجلميل اهذي مجل عبتد بزيىة اههبتس ألبداهنم أزيىة اهتقوى هقهوهبم(:
) [األعراف.]26 /
هو سبحتن ،اجلميل اهذي ُيب اجلميل من األقوال أاجلميل من األعاتل أاجلميل من
األخالق أاجلميل من ا هدعتء أاجلميل من اإلسنتن هو اجلميل اهذي مجل سأهيتء
) [اهاتح.]29 /
بحنن عبتده(:،
هو اجلميل اهذي سمر عبتد أسأهيتء بتهتجمل ستل اهتابد ه ،يف بيوه( :،
) [األعراف.]32-31 /
هو سبحتن ،اجلميل اهذي مجل سنبيتء بسسنن األخالق أسعط ،يوسف  شطر
ظتهرا
احلنن أسعط ،حممدً ا  احلنن له،؛ عاو سسنن أسمجل اهىتس خه ًقت أخه ًقت
ً
)
أبتطىًت أقد سثى ،عهي ،رب ،بجميل فاته ،عقتل( :
[اهقهم.]4/
عىام اهرالب أنام املرلوب أأجا   ،لسن ،قطاة قمر ألتن خهق ،اهقرآن يتسدب
بآداب ،أيامل بسسكتم ،أُيل ساله ،أُيرم سرام:،
[ التوبة.] ١2٨ :
هو سبحتن ،اجلميل اهذي لل سأامر مجيل ألل خهق ،مجيل ألل ثواب ،مجيل ألل
( )1سخرج ،منهم برقم (.)181
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عقتب ،مجيل ألل مهك ،مجيل( :
) [األناتم.]103-102 /
أاعهم رمحك اهلل سن مارعة اهلل بتجلالل أاجلئال من سعز سنواع املارعة أسعظمات
شسنًت(:
) [حممد.]19 /
أاعهم سن اجلميل احلق سبحتن ،بجئاه ،اهنىي اهب اي يرا املؤمىون يف اجلىة عريأن ُسنىًت
ً
أمجتال ال يقدر قدر يىنون ما ،لل مجيل أنايم جاهىت اهلل أإيتلم
ال يتوهم أفا،
) [اهقيتمة.]23-22 /
مىام(:
أيرى املؤمىون بتهلل جاله ،أمجته ،يف هذ اهدنيت ببصتهرهم بواسطة آيته ،أخمهوقته،
اهداهة عهي ،أع ىل سسئاه ،احلنى ،أفاته ،اهاىل أسعاته ،احلميدة أناوه ،اجلميهة
عيكتشف اجلميل قهوهبم مر ًة بوفف جاله ،أمر ًة بوفف مجته ،أحلقتهق جاله،
أمجته ،سهطتن يغهب اهقهوب عتخضع أختشع أختر أهبكي أهنبح بحمد رهبت اهايل
اهاظيم لهئا نظر املؤمىون يف آيته ،اهكونية أآيته ،اهرشعية( :
) [اإلرساء.]109-107 /
عنبحتن اجلميل اهذي خهق لل مجيل أسمر بكل مجيل أزين سأهيتء بكل مجيل من
األقوال أاألعئال أاألخالق( :
)[اهنجدة.]17- 15 /
اهصف جل جاله ،بسسنن األسئاء أاهصاتت أاألعاتل أخهق األشيتء بحنن أمجتل
أزيىة سأجد اخلري له ،أهىز عن اهرش له ،أجتمل بتحلنن له(:،
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) [احلرش.]24- 22 /
ه ،املهك له ،أه ،اخلهق له ،أه ،األمر له ،أبيد اخلري له( :،
) [آل عمران.]26 /
سأجد سبحتن ،اهرش له ،ال هىان،؛ بل هاهة االبتالء:

[ األنبياء.] 35 :
عكل خري أسق أسنن أمجتل يف اهاتمل له ،سأجد اهلل من نان ،هىان،؛ أهو ُيب،
أيرضت سواء لتن يف اهذأات سأ األعاتل؛ ألن ،اجلميل اهذي ُيب لل مجيل أيسمر
بكل مجيل أيثيب عىل لل مجيل سمجل مى ،يف املقدار أاملقتم(:

) [اهبقرة.]25 /
أمن مجل قهب ،بتهتوسيد أاإليئان جتمهت جوارس ،بسسنن األعئال أنتل سسنن
اهثواب( :
) [األناتل.]4-2 /
ألل مجيل خهق ،اهلل أسسدث ،سأجد ه ،ضدا هيميز ب ،احلنن من اهقبيح أاملحمود من
املذموم أهيىذر بتهقبيح عن اهشكل أاهاال اهقبيح؛ أهيدل ب ،عىل لئال قدره ،يف خهق
املتضتدات لتخلري أاهرش أاحلنن أاهيسء أاجلىة أاهىتر أاألبرار أاهاجتر( :
) [اهىور.]45 /
[ القصص.] 6٨ :
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عنبحتن من خهق لل مجيل أرغب عي ،أسمر ب ،أخهق مت سوا أسذر مى ،أهن ،عى:،
(
) [األناتم.]102 /
 واعلم أن ما خلقه اهلل من اْلمل وما وهب لعباده منه قسمن:
مجتل ظتهر  ..أمجتل بتطن.
فاْلمل الباطن :سعظم ،اهتوسيد أاإليئان أاهصدق أاإلخالص أاهادل أاإلسنتن
أاهاهم بتهلل أاملحبة ه ،أاهتاظيم ه ،أاهتولل عهي ،أاخلوف مى ،أاهرجتء ه ،أاهزهد
يف اهدنيت أاهرغبة يف اآلخرة أسنن اخلهق أمارعة احلق أمت يدل عهي ،أيشاد ه:،
(
) [األسزاب.]35 /
واْلمل الظاهر :اهطتعة هلل أرسوه ،أاألعئال اهصتحلة لهات؛ من فالة أزلتة أفيتم
أسج أنحو اهك من اهطتعتت أاهقربتت(:
) [اهتوبة.]71 /
عتهبتطن مج تل اهقهوب أاهظتهر مجتل اجلوارح أهذا مراد اهلل من خهق(:،
) [اهبقرة.]138 /
عنبحتن من مجل سأهيته ،بتجلئال اهظتهر أاهبتطن( :
)

[اهتوبة.]112 /
عئا هزين ب ،اهابد من هذ اهصاتت أاألخالق أاألقوال أاألعئال عىل أج ،اهرشع
عاو مجتل أسنن أزيىة عىد اهلل  يقبه ،أيثيب عهي ،بسسنن مى(:،
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)

[يونس.]26 /
عهئا أإيئانًت أهقوى سن من ظتهر اهزيىة سيل اهذهب أاهاضة
أاعهم زادنت اهلل أإيتك ً
أاهبنتهني أاألشجتر أاألزهتر أاهثئار أسنن اه صور أسنن األفوات أهذا هيس
بجئال إاا انارد عن اجلئال اهبتطن أإنئا هو زيىة أزخترف أمتتع احليتة اهدنيت؛ خهق ،اهلل
إلرا ًمت هبىي آدم أجاه ،اهلل ً
دهيال عىل مت يف اجلىة من سنواع اهىايم؛ هيشكرأ
أيابدأ (:
) [آل عمران.]14 /
أسمجل من اهك له ،اإليئان أاهتقوى اهذي ثمره ،رضوان اهلل أجىة املسأى(:
) [آل عمران.]15 /
عنبحتن مجيل األعاتل بابتد ؛ يطامام أينقيام أيرزقام أياتعيام أيكهاام
بتهينري من اهامل أياني عهي ،أيثيب عهي ،بسعضل مى(:،
)
[اهبقرة.]245 /
أقد خهق اهلل اجلميل اهبرش متاتأهني يف احلنن أاجلئال أاألعئال أاألخالق عسعط،
أاعرا من اجلئال أاحلنن اهظتهر
اجلميل سبحتن ،سيد األأهني أاآلخرين حممدً ا  س ًظت ً
أاهبتطن؛ عاو سسنن اهىتس خه ًقت أخهقت أسعضهام سري ًة أرسيرة ألتن خهق ،اهقرآن
يتـسدب بآداب ،أيامل بسسكتم ،أيدعو إىل عضتهه،؛ أهلذا مدس ،رب ،أسثى ،عهي ،بقوه:،
) [اهقهم.]4 /
(
أقوه ،سبحتن( :،
) [اهتوبة.]128 /
أجاه ،رب ،سسو ٌة هكل منهم يف نيت ،أسق واه ،أسعئاه ،أسخالق( :،
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ﰀ)[األسزاب.]21 /
أهو سبحتن ،اجلميل اهذي ُيب اجلئال أاهتجمل يف غري إرساف أال خميهة أال بطر أال
لرب أُيب سن يرى سثر نامت ،عىل عبد (:
) [األعراف.]32 /
عنبحتن اجلميل اهذي لل مجتل يف املخهوقتت يف اهاتمل اهاهوي أاهاتمل اهنايل عمن آثتر
مجته ،مجل اهنئاء بتهىجوم أمجل األرض بتهىبتت أمجل اجلو بتهلواء أاهىور أمجل
اهشمس بتهضيتء أمجل اهقمر بتهىور أمجل املالهكة بتهطتعتت أمجل اإلننتن
بتإلسالم أمجل اهقهوب بتإليئان أمجل اجلوارح بتألعئال اهصتحلة أمجل اهدنيت
بتهدين أمجل اآلخرة بتجلىة أاهرضوان أمجل اجلىة بكل مجيل أنايم؛ (
) [غتعر.]62 /
ثم سظار ااه ،أمجته ،هابتد اهذين جتمهوا ه ،يف اهدنيت بطتعت:،
[ القيامة.] 23 – 22 :
عنبحتن اجلميل اهذي مجل اهدنيت بتهدين أمجل اجلىة برهية أجا ،اهكريم اهذي إهي،
) [اهقيتمة.]23 -22/
مىتا ،اهكئال أاجلالل أاجلئال(:
أعن جرير بن عبد اهلل  قتلَ « :خ َر َج َع َل ْينَا َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم لَ ْي َل َة ال َبدْ ِر،
َف َق َال « :إِ َّنكُم س ََتو َن ربكُم يوم ِ
ون ِِف ُرؤْ َيتِه»
القيَ َام ِة ك ََم ت ََر ْو َن َه َذاَ ،لَ ت َُض ُام َ
ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ
متاق عهي.) (،
اههام مجل قهوبىت بتهتوسيد أاإليئان أاهصدق أاإلخالص أمجل سهنىتىت بتهذلر
أاهدعتء أاهتنبيح أاهتحم يد أاهتقديس أاهتمجيد هك يت رب اهاتملني أمجل جوارسىت
بسسنن األقوال أاألعئال أاألخالق عإنك مجيل حتب لل مجيل:
[ النحل.] 53 :
( )1متاق عهي ،سخرج ،اهبختري برقم ( )7436أاههاظ ه ،أمنهم برقم (.)633
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التعبد هلل  باسمه اْلميل
اعهم أعقك اهلل هكل خري سن اجلميل أاحلنن من األقوال أاألعاتل أاألخالق هو مت

رضي ،اهلل أسنى ،ال غري(:
) [املتهدة.]3 /

عتعمل بموجب ،أاجتىب ضد ( :
) [احلرش.]7 /

أاعهم سن اهلل مجيل ُيب اجلئال أاهتزين ظتهر أبتطىًت عتزين هربك اجلميل بتإليئان

أاهطتعتت أسنواع اهقربتت أسنن اههبتس أاهطيب أمجيل اهصاتت أاألخالق.

 واعلم أن الناس ِف التجمل الظاهر ثالثة أقسام:

سنن ثوب ،أرجل شار أطيب رُي ،أنظف بدن ،أجتمل بذهك بتقتصتد
األول :من َّ
هرب ،اجلميل جل جاله ،أهذ طريقة اهشتلرين اهذين سظارأا نامة اهلل عهيام أعىل
هذا درج اهكثري من اهصحتبة أاهتتباني أهكل مىام ثواب ،بقدر نيت(:،
) [األعراف.]32 /

الثاين :من هزم اهبذااة أاهشاث أاستمل اهتاث يف اهليئة إال مت سقتم ب ،اهنىة أهو
ً
أمؤثرا هشظف اهايش؛ ست  ،ال يشغه ،اهتىام عن رب،؛
سالال زاهدً ا يف اهتىام
أجدهت
ً
أهذ طريقة اخلتهاني اهذين قدموا لل يشء إىل اآلخرة أعىل اهك درج اخلهاتء

اهراشدأن ألثري من اهصحتبة أاهتتباني أهكل مىام ثواب ،بقدر نيت:،

[ احلرش.] 9 – ٨ :

الثالث  :من يتقهب بني هذا أهذا إاا أجد هىام أإاا عقد استمل.
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أهذ لتنت سىة إمتم املتقني أاهزاهدين أطريقة سيد األنبيتء أاملرسهني .

عقد لتن  يهبس احلهة احل مراء هترة أيهبس اهرداء اهغهيظ هترة أيرلب اهارس هترة

أيرلب احلئار هترة ألتن  يسلل اههحم هترة أيسلل اهاصيد هترة أجيوع مرة أيشبع
مرة ال يتكهف يف مطام ،أمرشب ،أمهبن ،أمنكى ،أمرلب،؛ ألن ،ياهم سن اهلل سسق سن

يتزين ه ،أقد آهت اهلل من اهتق ،أسنن اخلهق أسنن األدب مت ال هبطر ب ،اهىامة

أال يقاد اهاقر عن عبتده ،هرب ،عصهوات اهلل أسالم ،عهي:،
[ القلم.] 4 :

عنن هىت  بااه ،اهطرق اهثالث أسعىل املقتمتت أاهاوز أاهىجتة أاهاالح بتالقتداء

ب(:،

ﰀ) [األسزاب.]21 /

أاعهم سن اجلئال له ،بتالستقتمة عىل سأامر اهلل عيئا بني اهابد أرب:،

أعيئا بني اهابد أبني خهق:،

[ األحقاف.] ١4 – ١3 :

[ آل عمران.]١34 – ١33 :

أههك سقيقة اهزيىة اهاهيت أاحلنن اهذي يتجمل ب ،اهابد يف هذ اهدنيت(:

) [آل عمران.]17-14 /
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عجمل نانك أسعئاهك أسخالقك هربك؛ جتد ثواب ،يوم اهقيتمة سنن اهوجو أسنن

اهىايم أغتية اجلئال عتملؤمىون يصورهم رهبم يف احلنن عىل سنب درجتت إيئاهنم

أسعئاهلم أسخالقام(:
أقتل ( :

) [يونس.]26 /

) [اهقيتمة.]23- 22 /

) [عبس.]39- 38 /
أقتل ( :
اْلنَّ َة ع َىل صورةِ
أعن سيب هريرة  قتل :قتل رسول اهلل «:إِ َّن َأ َّو َل ز ُْم َرةٍ َي ْد ُخ ُل َ
ون َ َ ُ َ
ِ
ِ
وَنُ ْم َع َىل َأ َشدِّ ك َْوك ٍ
اء ًة» متاق عهي.) (،
َب ُد ِّر ٍّ
ين َي ُل َ
ال َق َم ِر لَ ْي َل َة البَدْ ِرُ ،ث َّم الَّذ َ
ي ِِف َّ
الس َمء إِ َض َ
سمت اهكاتر عيصورهم اهلل  عىل سنب درجتت لارهم أماتفيام( :

أقتل ( :

) [يونس.]27 /
) [اهزمر.]60 /

أ اعهم سن اهلل مجيل ُيب اجلئال عتجمل ه ،بئا ُيب ،أيرضت يف ظتهرك أبتطىك أاعرف
ً
مجيال ُيبك
لريئا ُيبك اهكريم
مجتل ربك أسسئاه ،أفاته ،أسعاته ،اجلميهة ألن ً
اجلميل عاوا ُيبك اهااو أهابد هربك بسسئاه ،احلنى ،أفاته ،اهاىل(:

[األعراف.]180 /

)

أاعبد ربك اهكريم بتجلئال اهذي ُيب ،من األقوال أاألعئال أاألخالق أاآلداب.

مجل هنتنك بتهصدق أاهذلر أمجل قهبك بتإليئان أاإلخالص أاملحبة أاهتولل

أاإلنتبة أاهتقوى أمجل جوارسك بطتعة اهلل أرسوه ،أمجل بدنك بتهىظتعة أسنن

اههبتس أاهطيب أجتمل مل ن خهقك يف سسنن هقويم بإظاتر نامة اهلل عهيك.
( )1متاق عهي ،سخرج ،اهبختري برقم ( )3327أاههاظ ه ،أمنهم برقم (.)2834
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قتل «:إِ َّن اهللَ َجِ ٌ ِ
ب َْ
اْل َم َل» سخرج ،منهم( ).
َ
يل ُُي ُّ

أاعرف ربك بتجلئال اهذي هو اسم ،أأفا ،أاعبد بتجلئال اهذي هو ديى ،أرشع،

أاهك من شكر عىل نام ،أمن اجلئال اهذي ُيب ،أيسمر ب(:،

) [إبراهيم.]7 /

أنورا:
أعرف اهىتس بتجلميل سبحتن،؛ هزدد إيئانًت ً

[ فصلت.] 33 :

أانرش مجتل هذا اهدين بنىى ،أآداب ،أسسكتم ،ههاتمل؛ هكن ربتنيت(:
) [آل عمران.]79 /

عهئا أهق ،سن من سعز سنواع املارعة أسلمهات :مارعة اهلل بسسئاه،
أاعهم زادنت اهلل أإيتك ً

أفاته ،أسعاته ،أمارعة سسئاء جاله ،أمجته ،أهي مارعة خواص اخلهق من األنبيتء

أاألأهيتء(:

) [حممد.]19 /

أاهلل  هو املهك احلق ا هذي ه ،األسئاء احلنى ،أاهصاتت اهاىل أاهىاوت اجلميهة

أه ،املثل األعىل يف اهنئاأات أاألرض؛ هيس لمثه ،يشء يف سسئاه ،أفاته ،أسعاته ،هو

اجلميل اهذي هيس لمثه ،سسد يف احلالل أاجلئال.

عإاا جتىل اهلل سبحتن ،هابتد بصاتت اجلئال أاجلالل؛ استىاذ سب ،من قهب اهابد قوة

احلب لهات أقوة اهتاظيم لهات أقوة احلمد لهات(:

)[األناتم.]103- 102 /

( )1سخرج ،منهم برقم (.)91
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 وحظ العبد من هذا اَلسم الكريم:

سن يتابد ب ،هرب ،عيجمل ظتهر أبتطى ،أقهب ،أقتهب ،بتجلئال اهذي ُيب ،اهلل .

عيجمل بتطى ،بتهتو سيد أاإليئان أاهتقوى أسب اهلل أرسوه ،أاملؤمىني أاخلوف من
اهلل أاهرجتء ه ،أاهتولل عهي ،أسنن اهظن ب ،أإخالص اهامل ه:،
[ األنبياء.] 90 :

أجيمل ظتهر أجوارس ،بسنواع اهطتعتت اهقوهية أاهااهية أجيمل بدن ،بإظاتر نامة
اهلل عهي ،يف هبتس ،أطاتم ،أسكى،؛ ألن ،سبحتن ،مجيل ُيب سن يرى سثر نامت ،عىل عبد :
[ األعراف.] 32 :

أقتل رسول اهلل  أليب األسوص سني رآ رث اهثيتب « َأ َل َ
تَ :ن َع ْم َيا
ك َم ٌال؟ ُق ْل ُ
ول اهللِِ ،م ْن ك ُِّل اْلَْ ِ
الَ ،ق َال :إِ َذا آت َ
َر ُس َ
هلل َم ًاَل َف ْل ُ َُي َأ َث ُر ُه َع َل ْي َ
ك» سخرج ،اهىنتهي( ).
َاك ا ُ

أمن عرف اهلل بتسم ،اجلميل سسب ،أمحد عىل نام ،اهتي ال هاد أال حتىص أسسنن

اهظن ب ،أاشتتق إىل رهيت ،أسترع إىل مت ُي ب ،أيرضت أمجل ظتهر أبتطى ،بكل مت
ُيب ،اهلل أيرضت أنتل من رب ،عوق مت متىت ( :
) [األناتل.]4- 2 /

عجمل نانك هربك بسنواع اهطتعتت أاهقربتت أمجل نانك بني خهق ،بحنن األقوال

أاألعاتل أ األخالق أمجل غريك من اهىتس بتهدعوة إىل اهتوسيد أاإليئان(:

) [عصهت.]33 /

( )1فحيح /سخرج ،اهىنتهي برقم (.)9484
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أجتمل بمكترم األخالق أمجيل اهااتل(:
)

[آل عمران.]134- 133 /

أاجتىب يت مجيل مت يضتد اجلئال من اهرشك أاهىاتق أاهكرب أاحلند أاهظهم

أاهادأان(:

) [احلج.]31- 30 /

أاعهم يت عبد اجلميل سن مجتل املنهم يف حتقيق لئال اهابودية هلل  يف لل ستل أمجتل

اهقهوب هو األفل أمجتل األبدان ابتالء عجئال اهابد سقت يف ه وسيد رب ،يف اإليئان
ب ،يف االستقتمة عىل سأامر يف األخالق احلنىة هذا مجتل اهابد احلقيقي( :

(

) [احلجرات.]8- 7 /
) [اهىحل.]90 /

عكن ً
مجيال يف اإل يئان يف اهرمحة يف اهتوبة يف اهااو يف اهدعوة إىل اهلل يف هاهيم رشع
اهلل يف احلكمة يف اإلسنتن إىل اخلهق(:

) [األعراف.]180 /

عنبحتن اجلميل اهذي هنبح بحمد مجيع خمهوقته(:،
) [اإلرساء.]44-43 /
73٨

أسبحتن اجلميل اهذي سجب اهذات بتهصاتت أسجب اهصاتت بتألعاتل عئا ظىك

أسرت بىاوت اهاظمة أاجلالل( :
بجئال ُسجب بسأفتف اهكئال ُ

) [األناتم.]102 /

أاملؤمن سقت أاهاترف سقت من هرق ،من مارعة األعاتل إىل مارعة اهصاتت أمن
مارعة اهصاتت إىل مارعة اهذات؛ عيوسد رب ،سبحتن ،بذاه ،أسسئاه ،أفاته ،أسعاته،؛

أيابد أسد ال رشيك ه(:،

) [اهطالق.]12 /

أإاا عرعت اجلميل عكرب أعظم ،ملت رسيت ،من مجته ،أجاله ،أعظمة سسئاه ،أفاته،

أسعاته ،أامحد اجلميل؛ ملت هرا من مجتل إناتم ،أإسنتن(:،

) [اإلرساء.]111 /

عتههام زيىت بزيىة اإليئان أاجاهىت هدا ًة ماتدين أمجهىت بئا حتب ،أهرضت من األقوال

أاألعئال أاألخالق.

أاعهم رمحك اهلل سن اجلميل سبحتنُ ،يب سن يرى عىل عبد اجلئال اهظتهر بتهزيىة

أاهطيب أاههبتس أاجلئال اهبتطن بتإليئان أشكر اهىام أاهتقوى؛ عتجمل بذهك
له(:،
(

) [األعراف.]26 /

[آل عمران.]53 /
(

) [احلرش.]10 /
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)

«اللهم َأصلِح ِِل دِينِي ا َّل ِذي هو ِعصم ُة َأم ِري ،و َأصلِح ِِل د ْنياي الَّتِي فِيها مع ِ
اِش،
َ َ َ
ُ َ َ
َ ْ ْ
ُ َّ ْ ْ
ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َع ِل َْ
ت
اج َع ِل ا َْْل ْو َ
َو َأ ْصل ْح ِِل آخ َر ِِت الَّتي ف َيها َم َعاديَ ،و ْ
اْل َيا َة ِز َيا َد ًة ِِل ِِف ك ُِّل َخ ْ ٍُيَ ،و ْ
ِ
ش»سخرج ،منهم( ).
َر َ
اح ًة ِِل م ْن ك ُِّل َ ٍّ
اههام يت من يمهك اجلئال له ،أبيد األمر له ،زين قهوبىت بتإليئان أاهيقني أمجل
سهنىتىت بذلرك أشكرك أمجل جوارسىت بحنن عبتدهك أطتعتك أمجل سأقتهىت بسنواع

اهرب أاهامل اهصتهح يت سرسم اهرامحني.

اههام يت من سظار اجلميل أسرت اهقبيح يت عظيم اهااو يت سنن اهتجتأز يت أاسع
اهرمحة يت أاسع املغارة يت أاسع اهاهم يت ستمع لل نجوى يت مىتا ،لل شكوى يت
لريم اهصاح يت أاسع اهاضل ننسهك اهااو أاهاتعية أاهاوز بتجلىة أاهىجتة من اهىتر

يت سلرم االلرمني(:

) [اهصتعتت.]182- 180 /

سبحتنك اههام أبحمدك سشاد سن ال إه ،إال سنت سستغارك أسهوب إهيك.

( )1سخرج ،منهم برقم (.)2720
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

النور

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل النور

اهلل جل جالله له ا ألسامء احلسنى والصفات العىل والنعوت اجلميلة واملثل األعىل(:
) [طه.]8 /
ظاهرا وباطنًا ،فهو النور ،ومنه النور،
اهلل جل جالله هو النور احلق الذي أنار كل يشء
ً
هيدي بالنور الظاهر األبصار الظاهرة إىل املبرصات الظاهرة ،وهيدي بالنور الباطن
البصائر الباطنة إىل املعارف الباطنة(:
)

[املائدة.]16-15 /
وهو سبحانه النور الذي أمد األبصار والبصائر بالنور ،وأنار به اآلفاق واألقطار،
والعامل العلوي والعامل السفيل(:
ﯓ
) [النور.]35 /
وقد ورد اسم اهلل النور يف القرآن مقيدً ا يف قوله سبحانه(:
ﯓ ) [النور.]35 /
ُور
حيا يف قوله  حني ُسئل :هل رأيت ربك؟ فقال « :ن ٌ
وورد يف السنة مفر ًدا مطل ًقا رص ً
َأنَّى َأ َرا ُه» أخرجه مسلم(.)1
فهو سبحانه النور اهلادي جلميع خلقه من الظلامت إىل النور ،ومن الرشك إىل التوحيد:
[الروم.]٣٠ :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)178
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وهو النور الذي أنار بنوره العامل العلوي ،وال عامل السفيل ،وأنار الدنيا واآلخرة باألنوار
التي خلقها.
وهو سبحانه النور الظاهر الذي به كل ظهور؛ فهو الظاهر املظهر لكل ما سواه من
خملوقات من ظلمة العدم إىل نور الوجود:
[األنعام.]١٠2 :

هو سبحانه النور الذي هدى بنوره إىل احلق من شاء من عباده؛ فبني له احلق ،وغوامض
املسائل(:
) [احلديد.]28 /
وهو سبحانه النور املبني الذي نوره لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه
برصه من خلقه؛ لعظمة نوره الذي ال منتهى له.
ُور َأنَّى َأ َرا ُه» أخرجه
عن أيب ذر  قال :سألت رسول اهلل َ « :ه ْل َر َأ ْي َ
ت َر َّب َك؟ َق َال :ن ٌ
مسلم(.)1
واملخلوقات كلها ال تطيق الثبوت لنور وجهه لو جتىل هلا(:
) [األعراف.]143 /
هو سبحانه النور الظاهر بنفسه ،املظهر لغريه من مجيع خملوقاته.
فسبحان النور الظاهر بذاته وأسامئه وصفاته ،املظهر لكل ما سواه من خملوقاته
وآياته(:
) [فصلت.]37 /
هو سبحانه النور اهلادي الذي يرشد هبدايته من يشاء من عباده؛ فيبني له احلق ،ويلهمه
اتباعه:

[احلجرات.]١7 :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)178
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هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر به كل ظاهر وباطن:
[آل عمران.]٦ – ٥ :

هو سبحانه النور الذي نور الكون كله بنوره الذي وسع كل يشء ،ونور املخلوقات
الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم ،ونور القلوب بالتوحيد واإليامن:
[النور.]٣٥ :

واعلم رمحك اهلل أن اهلل نو ٌر ،إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه ،ويعينك عىل
عبادته ،وهيديك إىل سبل مرضاته(:
) [األنفال.]29 /
هو النور الذي مأل قلوب عباده بكل نور ،ومعاين اجلامل والرب ،واإلحسان واإلكرام،
متأل قلوب أوليائه بأنوار املحبة والود والشوق إىل موالهم تبارك وتعاىل.
ومعاين اللطف والرأفة والرمحة متأل قلوب املؤمنني بأنوار احلب ،واحلمد والشكر،
للموىل جل جالله.
ومعاين العلم واإلحاطة ،واملشاهدة واملراقبة والقرب ،متأل قلوهبم بأنوار مراقبة رهبم،
واخلوف منه ،وطاعته ،وتوصلهم إىل مقام اإلحسان(:

) [احلرش.]24-23 /
ومجيع أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،متأل القلوب بأنوار التعظيم واحلب ،وحسن
التعبد هلل ،والتعلق التام باهلل وحده ،وعدم االلتفات إىل أحد سواه(:
) [األنفال.]4-2 /
واعلم علمنا اهلل وإياك ما يسعدنا يف الدنيا واآلخرة ،أنه إذا امتأل قلب املؤمن بنور
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التوحيد واإليامن واليقني ،فاض ذلك عىل الوجه نور ًا فاستنار الوجه(:
) [عبس.]39-38 /
واطمأن القلب ،وانقادت اجلوارح لطاعة اهلل ،وقيدها هذا النور عن معصية اهلل .
فسبحان النور احلق الذي أسامؤه وصفاته كلها نور ،وكتبه كلها نور ،ورسله كلهم نور،
وأولياؤه كلهم نور ،ودينه نور ،ودار كرامته نور(:
)
[احلديد.]12 /
) [التغابن.]8 /
(
[املائدة.]١٦ – ١٥ :

واعلم أن املؤمنني كام يتفاضلون يف الدنيا يف معرفة هذه األنوار ،كذلك يتفاضلون يف
اآلخرة يف رؤيتهم رهبم جل جالله ،بحسب ما حصلوه من النور يف الدنيا.
عن جرير بن عبد اهلل  قال :كنا عند النبي  فنظر إىل القمر ليلة" :يعني البدر" فقال:
«إِ َّنكُم س ََتو َن رب ُك م يوم ِ
ون ِِف ُرؤْ َيتِه» متفق عليه(.)1
القيَ َام ِة ك َََم ت ََر ْو َن َه َذا ،الَ ت َُض ُام َ
ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ
 واعلم هدانا اهلل وإياك حلسن معرفته وحسن عبادته أن النور قسَمن:
األول :نور ظاهر.
الثاين :نور باطن.
فالنور الباطن :إذا دخل يف قلب العبد انفسح وانرشح واتسع ،فاتسع العلم ،وحصل
اليقني ،وزاد اإلرشاق ،ونشطت النفس واجلوارح للعمل بالطاعات والقربات ،وكفت
عن املعايص والسيئات.
وكل سبيل يؤدي إىل مقصود ظاهر أو باطن من اخلري فهو من هذا النور ،فاهلل جل
جالله نور ،والقرآن نور ،ورسوله نور ،وآيات اهلل الكونية نور ،وآيات اهلل الرشعية كلها
نور(:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7436واللفظ له ،ومسلم برقم (.)633
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) [املائدة.]16 -15/
ومتى حل نوره جل جالله بمكان طرد عنه كل الظلامت ،وأبعد عنه الظلمة ،فإن كان
اجلسم ً
ثقيال أرشق ،وكان
رساجا ييضء به ما حوله كالشمس والقمر(:
ً
) [فصلت.]37 /
[يونس.]٥ :

واعلم أن احلكيم جل جالله ملا أنزل احلق جعل ضده الباطل ،وملا أوجد النور أوجد
الظالم؛ فإذا جاء النهار أذهب الليل ،وإذا جاء النور طرد الظالم(:
) [الذاريات.]51- 49 /
وكذلك إذا جاء احلق زهق الباطل(:
) [اإلرساء.]81 /
وقد خلق اهلل جل جالله املالئكة من نور ،وخلق اجلان من نار ،وخلق آدم من تراب،
فخلق سبحانه اجلان من نا ر السموم ،وخلق آدم من تراب(:
) [احلجر.]27-26 /
ِ
وعن عائش ة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ُ « :خلِ َق ِ
ت اْلَْ ََلئِ َك ُة ِم ْن ن ٍ
ُورَ ،و ُخل َق
ار ٍج ِم ْن ن ٍ
ان ِم ْن َم ِ
َْ
َارَ ،و ُخلِ َق آ َد ُم ِِمَّا ُو ِص َ
ف َلك ُْم» أخرجه مسلم(.)1
اْل ُّ
وإبليس من اجلان ،أضله اهلل من بينهم ،ولعنه حني استكرب وكفر باهلل ،وطرده سبحانه
من ملكوت السامء هو وذريته(:
) [احلجر.]35- 34 /
(
) [البقرة.]34 /
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2996
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[الكهف.]٥٠ :

فال إله إال اهلل ،ما أ عظم خلقه ،وما أبني حكمته ،وما ألطفه يف تدبريه ،وما أعظم نوره!
خريا كله يعمل باخلري ،ويدعو إىل
من كان خملو ًقا من خالص النور كاملالئكة جعله اهلل ً
اخلري ،ويعني عىل اخلري(:
) [األنبياء.]20- 19 /
)
(
[فصلت.]38 /
ومن كان خملو ًقا من النار وهم اجلان ،جعل سبحانه عىل يديه عقاب من كفر ،وكذب
اهلل ورسله ،وجعل إبليس وذريته وأتباعه يدعون إىل النار(:
) [فاطر.]6 /
ومن كان خملو ًقا من املمتزج وهو اإلنسان املخلوق من ماء وتراب ،جعل أعامهلم
ممزوجة إال ما رحم ربك ،فمنهم املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،والكريم والبخيل،
واملحسن وامليسء ،والسعيد والشقي ،وأعامهلم ممزوجة باخلري والرش ،واحلسنات
والسيئات ،والطاعات واملعايص ،ومآهلم يوم القيامة بحسب أعامهلم(:
) [الشورى.]7 /
وقال (:
) [الروم.]16- 14 /
ولو شاء هلداهم أمجعني ،وجعلهم أم ًة واحدة؛ لكنه سبحانه احلكيم العليم الذي رشع
السنن واألحكام؛ ليبني للمعتربين عظمة ملكه ،وكامل أسامئه وصفاته ،وأصناف
خملوقاته ،وأحكم األحكام ،وصاهنا عن اإلضاعة والفوىض(:
) [األنعام.]149 /
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وقال :

[املؤمنون.]١١٦ – ١١٥ :

فسبحان امللك احلق الذي جيري يف ملكه العظيم من الترصيف والتدبري ما ال حيصيه إال
هو ،من ليل وهنار ،ونور وظالم ،وحر وبرد ،وحياة وموت ،وأمن وخوف ،وبسط
وقبض ،وعطاء ومنع ،وخري ورش:
[الذاريات.]٥١ – 4٩ :

كل خملوقاته خاضعة ألمره ،ومسبحة بحمده ،ومرسعة إىل إرادته(:
) [آل عمران.]27- 26 /
أما النور الظاهر :فام جعله اهلل  يف الشمس ،والقمر ،والنجوم ،والنار ،واألبصار:
(
) [يونس.]5 /
[النحل.]78 :

نور ساطع يزداد عىل التدريج يف العلو ،وما حتتنا ظالم
واعلم رمحك اهلل أن ما فوقنا ٌ
معتم يزداد عىل التدريج يف السفل ،فام فوقنا كله نور يزداد من سامء إىل سامء ،ثم يزداد يف
الكريس ،ثم يزداد يف العرش ،حتى يصل إىل النور احلق جل جالله الذي كل نور يف
ﯓ
العامل من نوره(:
) [النور.]35 /
فمن عمل بطاعة اهلل رفعه اهلل إىل موضع النور يف اجلنة يف السامء يف العلو(:
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)

[الذاريات.]22-20 /
وقال :

[احلديد.]١2 :

ومن عمل بمعصية اهلل سبحانه سجنه اهلل يف الظالم ،يف طبقات النار ،يف األرض ،يف
أس فل سافلني ،فهذا مكان الكفار والعصاة يف نار جهنم(:
) [التني.]8 - 4/
واعلم رمحك اهلل أن أصل النار الظالم واليبس ،فمتى حل اليبس مع احلر كانت النار،
ومتى حل اليبس مع الربد كان الزمهرير ،وكالمها مفسد بذاته ما مل جيعل اهلل له ضدً ا من
رمحته يقاومه ،فمن عبد هذه النار يف الدنيا يريد النور ،ساقه اهلل إىل ظلامت النار يوم
القيامة(:
) [األنعام.]39 /
فنار جهنم أعاذنا اهلل وإياكم منها ،أصل وجود النار يف هذه الدار ،وهلا أنفاس مؤملة يف
هذه الدار ،من حر شديد ،أو برد شديد ،تذكر ًة من الرحيم بالنار الكربى.
ِ
عن أيب هريرة  ،عن النبي  قالْ « :اشتَك ِ
تَ :ر هب َأك ََل َب ْعِض
َت الن َُّار إِ ََل َر ه َِّبا َف َقا َل ْ
س ِِف الصي ِ
الشت ِ
فَ ،فأَ َشدُّ َما َ ِ
َب ْع ًضاَ ،فأَذِ َن ََلا بِنَ َف َس ْ ِ
ون ِم َن َ
َاءَ ،و َن َف ٍ
ْيَ :ن َف ٍ
س ِِف ه
احل هر،
َتدُ َ
َّ ْ
ون ِم َن الز َّْم َه ِرير» متفق عليه(.)1
َو َأ َشدُّ َما ََتِدُ َ
ونار الدنيا جزء يسري من نار جهنم ،يذكر اهلل هبا عباده ليتقوه وخيافوه(:
) [الواقعة.]73- 71 /
وهذه النار التي خلقها اهلل يف الدنيا هي جزء من سبعني جز ًءا من نار جهنم.
عن أيب هريرة  ،عن النبي  قال« :نَاركُم ه ِذهِ الَّتِي ي ِ
ْي
وقدُ ا ْب ُن آ َد َم ُجز ٌْء ِم ْن َسبْ ِع َ
ُ ْ َ
ُ
َت لَ َكافِ َي ًةَ ،يا َر ُس َ
ت َع َل ْي َها
ول اهللِ َق َالَ :فإِ ََّّنَا ُف هض َل ْ
ُجز ًْءاِ ،م ْن َح هر َج َهن ََّمَ ،قا ُلواَ :واهللِ إِ ْن كَان ْ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )3260واللفظ له ،ومسلم برقم (.)617
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هْي ُجز ًْءاُ ،ك ُّل َها ِمثْ ُل َح هر َها» متفق عليه(.)1
بِتِ ْس َع ٍة َو ِست َ
فسبحان امللك احلق الذي مألت العامل عزته ،ووسعت كل يشء رمحته ،ومأل العامل
نوره ،وأحاط بكل يشء علمه ،ووسع كرسيه الساموات واألرض ،وأحاط مجيع
خملوقاته بعرشه العظيم ،وهو احل ي القيوم الذي يرى ويعلم كل ذرة يف ملكه(:
ﮱ
) [البقرة.]255 /
سبحانه ال تعد خملوقاته ،وال حتىص نعمه ،وال حياط بجنوده(:
) [غافر.]65 /
والنور احلق سبحانه خالق كل يشء ،وبيده كل يشء ،والعامل كله ٌ
دليل عىل وجوده ،قائم
كله بأمره ،مقهور بإرادته ،ومستجيب ملشيئته ،ومرسع إىل طاعته(:
) [هود.]56 /
هو النور الذي خلق كل نور ،وبيده اخللق واألمر وحده ال رشيك له(:
[األعراف.]54 /
هذا نور من العلم ساطع ألبصار العقول ،وضياء واضح لبصائر الفهوم(:ﮱ

)

ﯶ) [إبراهيم.]10 /
رسوجا ومصابيح،
ظاهرا وباطنًا ،كالبيت ٌملئ
والعامل كله مرشق بنور اهلل ،املرشق فيه
ً
ً
) [النور.]35 /
فأرشق بالنور(:
فاصعد بفكرك لتعرف جالل أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل ،وأفعاله الكربى ،وتبرص
اهلدى بنور احلق املبني(:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3265ومسلم برقم ()2843واللفظ له.
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)

[األنعام.]122 /
(

) [الزمر.]22 /
فإذا وصلت بإيامنك إىل النور احلق جل جالله ،سطع نوره يف قلبك ،وغلب كل نور،
ً
ومجاال ،وإحسانًا ورمح ًة .
نورا
فأبرصت ربك امللك العظيم مل ًكا
عظيام مأل الكون ً
ً
كالمه نور ،وأسامؤه وصفاته وأفعاله كلها نور ،وكتبه نور ،ورسله نور ،ودينه
نور(:
)
[األنعام.]103-102 /
فسبحان النور الذي هيدي بنوره من يف الساموات ومن يف األرض ،الذي بنوره يبرص ذو
العامية ،وهبدايته يرشد ذو الغواية ،الذي نور الساموات واألرض من نور وجهه جل
جالله:
[املائدة.]١٦ – ١٥ :

هو سبحانه النور الذي مأل الدنيا بنوره ،ومأل اآلخرة بنوره ،ومأل اجلنة بنور وجهه،
وترشق األرض بنوره يوم القيامة عند جميئه حلساب اخلالئق(:
)
[الزمر.]69 /
و ُيمنع النور نوره يوم القيامة عن كل كافر وظامل مل يقبل نوره يف الدنيا ،وريض أن يعيش
يف ظلامت الكفر واجلهل ،ثم يسوق كل كافر وظامل إىل دار الظالم والعذاب واللعنة،
نعوذ باهلل من سخط اجلبار ،وعذاب النار(:
) [األحزاب.]66 -64/
فام أشد عذاب هؤالء ،وما أشد حرسهتم عىل خسارهتم(:
7٥١

) [البقرة.]175 /
اللهم يا رمحن يا رحيم ال طاقة لنا بنار جهنم ،فارمحنا وأنت خري الرامحني ،واغفر لنا يا
[األعراف.]١٥٥ :
خري الغافرين:
هو سبحانه النور املبني الذي نور قلوب الصادقني بتوحيده ،ونور قلوب العارفني
بمعرفته ،ونور قلوب املتقني برؤيته ،ونور قلوب العابدين بحسن عبادته ،ونور العامل
) [النور.]35 /
كله بنوره(:
هو سبحانه النور الذي خلق النور والظالم ،والل يل والنهار(:
)
[األنعام.]1 /
هو النور الذي نور قلوب عباده باحلق الذي أنزله إليهم ليهدهيم إليه ،وخيرجهم من
الظلامت إىل النور(:
) [احلديد.]9 /
(
)[النساء.]175-174 /
واجلزاء من جنس العمل(:
) [النساء.]173 /

7٥2

التعبد هلل  باسمه النور
احرص هداك اهلل لنوره عىل إدراك حقيقة األنووار ،فبوذلك تصول بوالفهم إىل النوور احلوق
جل جالله ،وتنعم بالنور يف الدنيا واآلخرة.
واعلم أن من عرف النوور الظواهر مون البواطن ومواضوعه ومسوالكه يف العوامل؛ جيود أن اهلل
هو النور احلق املبني ،الذي ال إله إال هو ،مأل الكون كله بنوره ،كام مأله برمحته ،كام موأله
بإحسانه.
هووو النووور الووذي نووور السوواموات واألرض ،ونووور الظووواهر والبووواطن ،ونووور اآلفوواق
بالشمس والقمر والنجووم ،ونوور الوجوود كلوه بمعواين أسوامئه احلسونى ،وصوفاته العوىل،
وأفعالوووه اجلميلوووة:
[النور.]٣٥ :

هو سبحانه النور الذي نور قلوب املؤمنني وصودورهم بالتوحيود واإليوامن واإلخوالص،
ونووور سووبحانه العقووول بأصووناف العلوووم واملعووارف ،وأنووواع الوودالئل والبينووات ،ونووور
سبحانه األبدان بأنواع العبادات ،وأصناف الطاعوات والقربوات ،ونوور سوبحانه األرسار
بمحاسن األخالق ،ومجيول الصوفات(:
) [التغابن.]8 /
ونور جل جالله العامل كله بام نصبه من الدالئل احلسية والعقلية والرشعية الدالة عىل
وحدانيته وكامل أسامئه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه(:
) [يونس.]4- 3 /
ويرى ذلك النور العظيم من صدق يف الطلب ،ونقوى قلبوه مون مجيوع موا توراكم عليوه مون
ظلامت اجلهل ،وذلك بوالعلم واملعرفوة ،ونقواه مون الوذنوب بالتوبوة النصووح والعمول بوام
يوووريض اهلل :
7٥٣

[املؤمنون.]٦١ – ٥7 :

(

ﰀ) [الزمر.]9 /
فاجتهد رمحك اهلل يف إزالة ما حيول بينك وبني نور اإليامن ،ونور القرآن ،لوىى احلوق ح ًقوا
ً
وتتبعه ،وتورى الباطول
بواطال وجتتنبوه(:
) [احلج.]62 /
وعلوام(:
واستعن عوىل ذلوك بتقووى اهلل توزداد إيامنًوا ويقينًوا
ً
) [البقرة.]282 /
والزم الذكر والفكر والعمل بطاعة موالك ،يرشق النور يف قلبك وجوارحك ،وحييط
ظاهرا وباطنًا ،ويشع النور منك لنفسك ولغريك(:
بك نور اإليامن
ً
) [النور.]35 /
واعلم أن هذا النور املرشق ليس بيشء يكتسب ،بل هو من قبيل العطايا واملواهب
الربانية ،وهو مرياث حسن التقرب إىل اهلل بام حيبه ويرضاه(:
) [العنكبوت.]69 /
وذلك ألن اهلل  جعل ملثل هذه األمور الرفيعة عن االكتساب مفاتيح من أمور
مكتسبة ال تنال إال هبا(:
)
[الرعد.]29-28 /
واملفتاح الذي نحتاجه للحصول عىل هذا النور تقوى اهلل  ،وتقوى اهلل ثمرة معرفته
بأسامئه وصفاته(:
) [احلديد.]28 /
فجعل سبحانه النور والرمحة واملغفرة ثمنًا لإليامن والتقوى ،وعىل قدر معرفة اهلل تكون
التقوى ،وعىل قدر تقوى اهلل يكون حسن الطاعات ،والتطهر من األدناس واملعايص،
7٥4

والطاعات كلها نور ،واملعايص كلها ظالم:
[النساء.]١7٥ – ١74 :

نورا ،ثم تيضء اجلوارح بالنور الذي
وعىل قدر ذلك يقتبس العبد النور فيمتلئ قلبه ً
يطرد كل ظالم ،فتصرب بالنور ،وتسمع بالنور ،وتفكر بالنور ،وتتكلم بالنور ،وتعمل
بالنور ،وتدعو إىل اهلل بالنور ،وتتعلم بالنور ،وتعلم بالنور ،وتعيش بالنور ،ومتيش
بالنور(:
) [األنعام.]122 /
هلل َق َالَ :م ْن َعا َدى ِِل َولِيًّا َف َقدْ آ َذ ْنت ُُه
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن ا ََّ
ب ،وما َت َقرب إِ َِل عب ِدي بِ ََش ٍء َأح ِ ِ
بِ َ
ت َع َل ْي ِهَ ،و َما َيز َُال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب
َت ْض ُ
ْ َ َّ
احل ْر ِ َ َ َّ َ َّ َ ْ
ب إ َ َِّل ِمَّا ا ْف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص بِ ِه،
إِ َ َِّل بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُهَ ،فإِ َذا َأ ْح َب ْبتُ ُهُ :كن ُ
ْت َس ْم َع ُه الَّذي َي ْس َم ُع بِهَ ،و َب َ َ
َص ُه الَّذي ُي ْب ُ
َو َيدَ ُه الَّتِي َي ْبطِ ُش ِ َِّباَ ،و ِر ْج َل ُه الَّتِي َي ْم َِش ِ َِّباَ ،و إِ ْن َسأَلَنِي َألُ ْعطِ َينَّ ُهَ ،ولَئِ ِن ْاستَ َعا َذ ِين
ت عن ََش ٍء َأنَا َف ِ
ُِ
اع ُل ُه ت ََر ُّددِي َع ْن َن ْف ِ
تَ ،و َأنَا َأك َْر ُه
س ا ُْل ْؤ ِم ِنَ ،ي ْك َر ُه ا َْل ْو َ
َألع َيذ َّن ُهَ ،و َما ت ََر َّد ْد ُ َ ْ ْ
اء َت ُه» أخرجه البخاري(.)1
َم َس َ
واعلم رمحك اهلل أنك إن بالغت يف الطهارة والعبادة ،ومل تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر
يف معاين أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله الكربى ،والنظر يف ملكوت اهلل،
والنظر يف اآليات الكونية ،والنظر والتدبر لآليات الرشعية مل يتم لك هذا األمر  ،ومل
ت رتفع عن درجة عموم املؤمنني إىل درجة العلامء الربانيني الناظرين يف ملكوت ملك
امللوك(:
) [حممد.]19 /
وانظر وتفكر وتدبر يف ملكوت ملك امللوك(:
)
[الطالق.]12 /
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502
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فإذا عرفتم ذلك؛ عظمتم ا هلل وكربمتوه ،ملا ترونه من عظمته وجالله وكربيائه ،ومحدمتوه
وشكرمتوه ،ملا ترون من عظمة نعمه وإحسانه:
[األنعام.]١٠2 :

وأقبلتم عىل طاعته ملا وعدكم به عىل ذلك من اجلنة والرضوان ،وابتعدتم عن معصيته ملا
توعدكم به من ناره وغضبه وسخطه(:
) [النساء.]14- 13 /
خريا فتح
واعلم هدانا اهلل وإياك إىل معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله ،أن اهلل إذا أراد بك ً
لك أبواب التعرف عليه ،والقرب منه ،ووصلت التقوى بالنظر والفكر والتدبر ،ومل
يشغلك ظاهر العلم عن باطنه ،ومل يقعدك علم احلق عن العمل به ،ومجعت بني علم
اجلوارح ،وعلم القلوب ،وأخلصت العمل كله هلل الذي ينظر إليك ،وجتنبت ما ُيسخط
اهلل عليك ،وآثرت ما يرضيه يف مجيع أحوالك.
فانظر وتدبر يف ملكوت الساموات واألرض ،ل يمتلئ قلبك باإليامن واخلوف
واخلشية(:
)

[فاطر.]28-27 /
(

)

[ق.]8-6 /
[الغاشية.]2٠ – ١7 :

7٥٦

وإذا علمت هذا فحينئذ اتصل بك احلبل ،واستبان لك السبيل(:
[الزخرف.]44 -43/
فداوم عىل ذكر ربك ،وحسن عبادته بالقلب واجلوارح(:

)

)[األحزاب.]43-41 /
فإذا امتأل قلبك باإليامن أحببت ربك ،وعظمت ربك ،ومحدت ربك ،وذلك أن صفاء
النور يرشق يف القلوب بقدر طهارة العبد وتقواه ،وحدة برصه وعقله بقدر تفرغه ملعرفة
ربه ،وتدبر آياته ،والعمل برشعه ،وظهور الثامر والفوائد واخلشوع هلل  بقدر التفكر
والتدبر(:
) [األعراف.]185 /
)
(
[يونس.]101 /
(
) [آل عمران.]191-190 /
واعلم رمحك اهلل ،وفقهنا اهلل وإياك يف دينه ،أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إىل اهلل ،
وطلب املعونة منه يف كل صغرية وكبرية ،والتربي من احلول والقوة ،وعىل قدر
اإلخالص والتقوى تكون املعونة واملؤونة ،وكشف املصائب والبلوى(:
) [الطالق.]3- 2 /
وإذا وصلت نوره احلق الذي خلق به الساموات واألرض بنوره احلق الذي أنزله عىل
رسله ،أرشق النور يف قلبك ،فأبرصت به النور احلق املبني جل جالله ،يدبر ملكه
وملكوته ،ويفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد(:
7٥7

) [األنعام.]103 -101/
هووو سووبحانه بووديع السوواموات واألرض:
[البقرة.]١١7 :

وإذا فتح اهلل لك أبوواب معرفتوه فاسوجد لوه واعبوده وحوده ال رشيوك لوه(:
) [مريم.]65 /
وتوكووول عليوووه وحوووده(:
) [الشعراء.]220- 217 /
وكربه واشكره عوىل نعموه التوي ال تعود وال حتىصو ،ومون أعظمهوا نعموة معرفتوه بأسوامئه
وصوووووفاته(:
) [اإلرساء.]111 /
وقووال :
[البقرة.]١72 :

وإذا علمت أن ربك أنزل النور ،وهداك هلذا النوور الوذي أبرصوت بوه احلوق مون الباطول،
وعرفت به اخلري مون الرشو ،فانرشو هوذا الودين بوني اخللوق؛ لتمتلوئ قلووب البرشوية بنوور
اإليامن ،وتنقاد اجلوارح لطاعوة الورمحن(:
) [فصلت.]33 /
واستغفر ربك يف كل وقت ،وسبح بحموده موا بقيوت ،وامحوده عوىل إنزالوه اهلدايوة عليوك
وعووووىل اخللووووق(:
) [النرص.]3 - 1/
ذكرا له ،وأصدقهم مناجا ًة له،
واعلم رمحك اهلل أن أشد الناس حبًا هلل ،وأكثرهم ً
وأحسنهم عباد ًة له ،هم أعرف الناس باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وإحسانه(:
) [فاطر.]28 /
7٥8

(
) [األنفال.]4 -2/
وتب إىل ربك توب ًة نصوحا مما عملته من املعايص ،أو قرصت فيه من الطاعات ،لتنال
مغفرته وإكرامه(:
)[التحريم.]8 /
فمن عاش يف الدنيا مع النور ،وعمل بالنور ،صار يوم القيامة إىل النور ،وتنعم برؤية ربه
) [القيامة.]23-22 /
النور(:
واعلم أسعدك اهلل يف الدنيا واآلخرة ،أن من عرف ربه باسمه النور ،استنار بنور وحيه،
وعبد ربه كأنه يراه ،وعبادة اهلل وحده تكسب البدن والوجه نورا(:
) [القيامة.]23-22 /
وقال (:
) [آل عمران.]107- 106 /
 واعلم أن النور نوعان:
األول :نور إرشاقي؛ تُرى به األشياء ،كام نرى اجلبال والبيوت بنور الشمس والقمر.
الثاين :نور بياين؛ تُعلم به احلقائق.
فاألول :نور البرص:
[امللك.]2٣ :

ﮂ)

والثاين :نور البصائر(:
[األنعام.]104 /

7٥٩

فخذ نصيبك من هذا وهذا بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات
) [التغابن.]8 /
الرشعية(:
واعلم أن مجيع الطاعات واألخالق احلسنة كلها نور تصل صاحبها بالنور املبني جل
جالله ،الذي خلق كل نور ،واملعايص واألخالق السيئة كلها ظلمة تؤدي بصاحبها إىل
ظلامت اجلحيم ،فامحد هلل  الذي أنزل عليك النور ،وهداك إىل النور ،وحبب إليك
النور(:
) [البقرة.]257 /
هو سبحانه النور الذي أكرم خلقه بنور األبصار ،وأكرم أولياءه بنور الربهان اإلرشاقي،
ثم أكرمهم بنور العرفان البياين(:
) [النور.]35 /
[النساء.]١١٣ :

واعلم أن مجيع الفضائل كلها نور ،نور اإليامن ،نور التوحيد ،نور العلم ،نور احلكمة،
نور الصدق ،ن ور الطاعات ،نور القربات ،نور احلق ،نور اهلداية ،نور الفطرة(:
) [الروم.]30 /
) [النور.]40 /
وقال (:
واعلم أن الكفار يسعون إىل إطفاء نور اهلل وهو احلق يف األرض ،ولكن مل يستطيعوا
ولن يستطيعوا؛ ألن اهلل حافظ كتابه ودينه(:
) [الصف.]9- 8 /

7٦٠

وقد وكلك النور سبحانه بالعمل هبذا النور ،وإبالغه للناس ،ليعم أقطار األرض
)
كلها(:
[إبراهيم.]52 /
وقال (:
) [النحل.]125 /
فنور قلبك باإليامن ،ونور عقلك بالعلم ،ونور لسانك بدوام ذكر اهلل  ،ومحده
وشكره ،والدعوة إىل دينه ،وتعليم رشعه ،ونور جوارحك بالطاعات ،ونور جمالسك
بالدعوة إىل اهلل وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان إىل خلق اهلل(:
) [األحزاب.]42- 41 /
) [آل عمران.]79 /
(
(
) [يوسف.]108 /
(
) [آل عمران.]134-133 /
) [البقرة.]195 /
وقال (:ﮪ
منورا بأنواع الطاعات يف مجيع أحواله
وحظ العبد من هذا االسم ال كريم أن يكون
ً
ً
مستعمال جوارحه فيام يريض ربه النور جل جالله:
وأوقاته،
[األنعام.]١٦٣ – ١٦2 :

وينقل نور الوحي إىل من هم يف الظلامت(:

7٦١

) [يوسف.]108 /

واعلم رمحك اهلل أن من أراد اهلل  عصمته عاد عليه برمحته؛ فأعانه عىل طاعته ،ومحاه
من معصيته ،وردع قلبه عن الفكر فيام سواه ،وأشغل أوقاته فيام يقربه إليه مما حيبه
مسبحا بحمده ،مك ًربا له ،مستح ًيا منه ،جم ًال له ،مطي ًعا له.
ذاكرا لربه،
ً
ويرضاه ،فىاه ً
قد هبرته طوارق العظمة والكربياء ،واجلالل واجلامل ،وأذهلته هيبة اجلالل واجلربوت،
وملكته مظاهر الرمحة واإلحسان(:

) [احلرش.]24-22 /
وتعظيام له،
وتلك سنة اهلل يف عباده الذين وصلوا إليه بصحيح املعرفة ،وناجوه ح ًبا له،
ً
وكل ًفا بقربه(:
ﯓ
)[الزمر.]18 -17/
وأسعد الناس من رجع من معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله بالتعظيم واإلجالل لربه،
ومح ده وشكره عىل نعمه وإحسانه ،وخشيته واالفتقار إليه ،وكثرة التسبيح والتحميد له،
ولزوم االستغفار ،واتباع السنة ،وحسن األدب مع اهلل بحسن عبادته ،والسجود له
بالقلب والقالب( :
) [األنفال.]4-2 /
ويف مقدمة هؤالء الصفوة األنبياء والرسل ،ثم أتباعهم من املؤمنني الذين اتبعوهم
بإحسان(:
) [النساء.]70-69 /
7٦2

فهنيئ ًا لألنبياء والرسل وأتباعهم باجلنة والرضوان:
[التوبة.]72 :

وصلوات اهلل وسالمه عىل أنبياء اهلل ورسله ،وصلوات اهلل وسالمه عىل نبينا حممد الذي
بلغ البالغ املبني ،فأزال اهلل به الرشك واجلهل ،وريض عنه وصىل عليه ،فصل أنت عليه
كام أمرك ربك بقوله(:
) [األحزاب.]56 /
واعلم هداك اهلل ملا يرضيه أن من قعد عىل كريس اجلهل ،والكفر ،والرشك ،واهلوى،
والكرب ،فلن يبرص احلق أبدً ا ،ولن يقوم من كرسيه إال إىل نار جهنم:
[األعراف.]١7٩ :

وقال ( :

) [طه.]75- 74 /
ومن ارتقى إىل درجات التوحيد واإليامن والتقوى ،وصل إىل الدرجات العىل يف
اجلنة(:
)
[التوبة.]72 /
(

(
(

) [احلديد.]13-12 /

) [آل عمران.]8 /
) [األعراف.]23 /
7٦٣

)

(

[آل عمران.]53 /
) [التحريم.]8 /
(
ِ ِ
ِ
ُوراَ ،و ِِف َب َ ِ
ُوراَ ،و َع ْن
« ُ
الله َّم ْ
ُوراَ ،و َع ْن َيميني ن ً
ُوراَ ،و ِِف َس ْمعي ن ً
َصي ن ً
اج َع ْل ِِف َق ْلبِي ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َس ِ
ُوراَ ،و َعظه ْم ِِل
اري ن ً
ُوراَ ،و َخ ْلفي ن ً
ُوراَ ،و َأ َمامي ن ً
ُوراَ ،و َ َْتتي ن ً
ُوراَ ،و َف ْوقي ن ً
ُورا»أخرجه مسلم(.)1
ن ً
اللهم يا نور الساموات واألرض ،أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح
عليه أمر الدنيا واآلخرة أن حيل عيل غضبك ،أو ينزل يب سخطك ،لك العتبى حتى
ترىض ،وال حول وال قوة إال بك.
اللهم إنا نسألك مسألة املساكني ،ونبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل ،وندعوك دعاء
اخلائف الرضير ،فاغفر لنا وارمحنا يا أرحم الرمحني ،سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن
ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)763

7٦4

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرفيق

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الرفيق

اهلل سبحانه هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،والنعوت اجلميلة ،واملثل األعىل:
[طه.]٨ :

اهلل  هو الرفيق العظيم الرفق ،الذي يسهل األمور ،وييرس أسباب اخلري كلها لعباده
كلهم( :
) [النحل.]53-52 /
ِ
ِ
وعن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي  قال«:إِ َّن ا َ ِ
الر ْف ِق
الر ْف َقَ ،و حي ْعطي َع ََل ِّ
هلل َرف ٌيق حُي ُّب ِّ
ما ََل يعطِي ع ََل الْعن ِ
ْفَ ،و َما ََل حي ْعطِي َع ََل َما ِس َوا حه» متفق عليه( ).
ح
َ
َ حْ
هو سبحانه الرفيق ا حلق يف قدره وقضائه وأفعاله ،الرفيق يف أوامره وأحكامه ،الرفيق يف
) [النمل.]73 /
دينه ورشعه(:
وهو سبحانه الرفيق احلليم الذي ال يعجل بعقوبة العصاة؛ ليتوب من سبقت له العناية،
ويظهر كامل حلمه فيمن سبقت له الشقاوة(:
) [فاطر.]41 /
فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ،الرفيق بعباده الذي ليس بعجول عىل من عصاه،
وإنام يعجل من خياف املوت ،أو الفوات ،أما امللك القادر القهار الذي يف قبضته كل
يشء؛ فليس من شأنه العجلة؛ ألنه القاهر لكل قاهر ومقهور(:ﯗ
) [الزمر.]4 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6927ومسلم برقم ()2593واللفظ له.
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هو سبحانه الرفيق يف أفعاله حيث خلق املخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئًا ،مع أنه
قادر عىل خلق مجيع املخلوقات دفع ًة واحدة ،بأمر واحد ،يف حلظة واحدة(:
) [القمر.]50- 49 /
لكنه الرفيق احلكيم يف خلقه ،اللطيف يف تدبريه ،احلليم يف فعله.
هو الرفيق الذي أفعاله كلها عىل سنن احلكمة والتدريج ،يأيت بالليل بعد النهار ،ويأيت
بالشتاء بعد الصيف ،ويأيت باحلر بعد الربد ،ويأيت بالعافية بعد املرض ،وجيري الشمس
والقمر والنجوم يف الفلك(:
)[يس.]40- 37/
ويرصف سبحانه الرياح يف اجلو ،ويرصف املياه بني السامء واألرض ،وحييي به األرض
بعد موهتا(:
)[األعراف.]57/
وهو سبحانه الرفيق الذي خيرج املواليد من األرحام ،وخيرج الثامر من األشجار ،وخيرج
احلبة من النبات(:
) [األنعام.]99 /
كل ذلك جيري بسنن احلكمة والقدرة والعلم ،ليعلم اخللق أن هلذا الكون العظيم ر ًبا
يرصفه ،ويدبره ،وحيكمه بأمره؛ وليعلمو ا أن من قدر عىل هذا قادر أن يذهب بالدنيا
ويأيت باآلخرة ،ويعيد اخللق كام بدأه(:
) [الروم.]50 /
767

(

) [الروم.]27 /
فسبحان من أظهر قدرته يف خلق الكبري والصغري ،والكثري والقليل(:

)[عبس.]32-24/
وقد ورد اسم اهلل الرفيق يف السنة النبوية ،ومل يرد يف القرآن الكريم.
قال النبي «:إِ َّن اهللَ رفِ ٌيق حُيِب الر ْف َق ،ويعطِي ع ََل الر ْف ِق ما ََل يعطِي ع ََل الْعن ِ
ْفَ ،و َما
ح
َ
حْ
َ
َحْ
ِّ َ
ُّ ِّ
َ
ََل حي ْعطِي َع ََل َما ِس َوا حه» متفق عليه( ).
فسبحان ربنا العظيم الرفيق يف أفعاله ،الرفيق يف أحكامه ،الرفيق بعباده ،الرفيق بأهل
طاعته بتيسري الشعائر والرشائع هلم ،وعدم تكليفهم بام ال يطيقون ،الرفيق بأهل معصيته
بحلمه عليهم ،حيث أمهلهم ومل يعاجلهم بالعقوبة؛ ليتوبوا إليه(:
) [البقرة.]163 /
والصفة املشتقة من اسم اهلل الرفيق هي صفة الرفق ،وهي من صفات اهلل الذاتية ،ومن
صفات اهلل الفعلية الثابتة يف السنة.
الله َّمَ ،م ْن َو ِ َِل ِم ْن َأ ْم ِر حأ َّمتِي َش ْيئًا َف َش َّق َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ
اش حق ْق َع َل ْي ِهَ ،و َم ْن َو ِ َِل ِم ْن
قال النبي  «:ح
َأ ْم ِر حأ َّمتِي َش ْيئًا َف َر َف َق ِِبِ ْمَ ،ف ْار حف ْق بِ ِه» أخرجه مسلم( ).
هو سبحانه الرفيق اللطيف بعباده ،الرفيق الذي أحسن إىل عباده بأنواع اإلحسان،
الرفيق احلليم الذي أمهل العايص فلم يعاجله بالعقوبة؛ لعله يتوب إليه من س بقت له
) [الشورى.]19 /
العناية(:
وهو سبحانه الرفيق القريب من عباده ،إن فعلوا فهو بصري ،وإن تكلموا فهو سميع،
وإن أضمروا فهو خبري(:
) [امللك.]14- 13 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6927ومسلم برقم ()2593واللفظ له.
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هو سبحانه الرفيق الذي يرس عىل خلقه ما يسعدهم ويصلح حياهتم يف الدنيا واآلخرة،
الرفيق الذي ال هناية لرفقه ،خلق اخللق ويرس أمور معاشهم ،وسهل هلم أسباب اخلري،
وأكمل هلم الدين احلق ،وضاعف هلم األجور عىل أعامهلم الصاحلة ،وأمرهم بام ينفعهم،
وهناهم عام يرضهم ،وأعاهنم عىل ذلك ،ورشع هلم من الرخص الرشعية ما يدفع عنهم
احلرج(:
) [اإلرساء.]70 /

[احلج.]7٨ :

) [البقرة.]286 /
(
وكان النبي  أرفق الناس بالناس ،وأحلم الناس عىل الناس ،وحياته  كلها رفق
وحلم ،ورمحة ،وإحسان.
ِ
ج ِد م َع رس ِ
اء
هلل َص ََّل ا ح
ول ا ِ
عن أنس  قالَ «:بيْن َََم ن َْح حن ِِف اْلَْ ْس ِ َ َ ح
هلل َع َليْه َو َس َّل َم إِ ْذ َج َ
ول ِِف ا َْْلس ِج ِدَ ،ف َق َال َأ ْص َحا ح ر س ِ
َ
اِب َف َقا َم َي حب ح
ول اهللِ َص ََّل اهللح َع َل ْي ِه َو َس َّل َمم َم ْه َم ْهَ ،ا َالم
َ ح
ْ
أ ْع َر ِ ٌّ
هلل ص ََّل ا ح ِ
ِ
ف َق َال َر حس ح
َتكحو حه َحتَّى َب َال ،حث َّم إِ َّن َر حس َ
ول
ول ا ِ َ
هلل َع َل ْيه َو َس َّل َمم ََل حتزْر حمو حه َد حعو حهَ ،ف َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َش ٍء ِم ْن َه َذا الْبَ ْو ِل،
اهللِ َص ََّل اهللح َع َليْه َو َس َّل َم َد َعا حه َف َق َال لَ حهم إِ َّن َهذه ا َْْل َساجدَ ََل ت َْص حل حح ل َ ْ
ِ ِِ
الص ََلةِ َواِ َراءةِ الْ حق ْر ِ
آنَ ،أ ْو ك َََم َا َال َر حس ح
هلل
ول ا ِ
َو ََل الْ َق َذ ِر ،إِن َََّم ه َي لذك ِْر اهللِ َع َّز َو َج َّلَ ،و َّ
َ
ص ََّل اهللح ع َلي ِه وس َّلم َاا َلم َفأَمر رج ًَل ِمن الْ َقو ِم َفجاء بِدَ لْ ٍو ِمن م ٍ
اء َف َشن حَّه َع َل ْي ِه»
ْ
َ
ََ َ ح
َ
ْ َ
َ ْ َ َ َ
َ َ
متفق عليه( ).
إن َفتًى َشا ًّبا َأتَى النَّبِ َّي َص ََّل اهللح َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َالم َيا َر حس َ
ول اهللَِّ،
وعن أيب أمامة  قالَّ «:
ائ َْذ ْن ِِل بِال ِّزنَاَ ،ف َأ ْابَ َل الْ َق ْو حم َع َليْ ِه َفز ََج حرو حه َو َاا حلوام َم ْهَ .م ْهَ .ف َق َالم ا ْد حن ْهَ ،فدَ نَا ِمن حْه َا ِريبًاَ ،ا َالم
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6025ومسلم برقم ()285واللفظ له.
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هلل جع َلنِي ا َّح ِ
َف َج َل َس َا َالم َأ حُتِبُّ حه ِِلح ِّم َ
َّاس حُيِبُّون حَه
هلل فدَ َاء َكَ ،ا َالم َو ََل الن ح
ك؟ َا َالم ََل َوا َِّ َ َ
ِِلح َّم َه ِ
اِتِ ْم.
َا َالم َأ َفتح ِ
ِ
ِ
ح ُّب حه َِل ْبنَتِ َك؟ َا َالم ََل َواهللَِّ َيا َر حس َ
َّاس حُيِ ُّبون حَه
ول اهللَِّ َج َع َلني اهللَّح فدَ َاء َك َا َالم َو ََل الن ح
ِ ِ ِ
ِ
ِ
لِ َبن ِ
َّاس حُيِ ُّبو َن حه
َاِتِ ْمَ ،ا َالم َأ َفتحح ُّب حه ِلح ْخت َك؟ َا َالم ََل َواهللَِّ َج َع َلني اهللَّح فدَ َاء َكَ ،ا َالم َو ََل الن ح
ِِلَ َخو ِاِتِمَ ،ا َالم َأ َفتح ِ
ِ
ِ
حبُّ حه لِ َع َّمتِ َ
َّاس حُيِ ُّبون حَه
ك؟ َا َالم ََل َواهللَِّ َج َع َلني اهللَّح فدَ َاء َكَ ،ا َالم َو ََل الن ح
َ ْ
هلل جع َلنِي ا َّح ِ
لِعَم ِِتِمَ ،ا َالم َأ َفتح ِ
ح ُّب حه َِِلالَتِ َ
اس حُيِبُّون حَه
ك؟ َا َالم ََل َوا َِّ َ َ
هلل فدَ َاء َكَ ،ا َالم َو ََل النَّ ح
َ َّ ْ
َِِل َاَل ِِتِ ْم.
َا َالم َف َو َض َع َيدَ حه َع َل ْي ِه َو َا َالم ال َّل حه َّم اغ ِْف ْر َذ ْن َب حهَ ،و َط ِّه ْر َا ْل َب حهَ ،و َح ِّص ْن َف ْر َج حهَ ،ف َل ْم َيكح ْن َب ْع حد
ِ
َذلِ َ
َش ٍء» أخرجه أمحد( ).
ك الْ َفتَى َي ْلتَف حت إِ ََل َ ْ

هو سبحانه الرفيق اللطيف الكريم ،الذي سخر لعباده مجيع ما يف الساموات وما يف
األرض(:
) [لقامن.]20 /
هو سبحانه الرفيق اللطيف بك ،الرفيق الذي يرافقك ،الرفيق الذي يترصف برفق،
الرفيق الذي أحسن لعباده بأنواع اإلحسان:
[الشورى.]٢٨ :

) [النحل.]53 /
(
هو سبحانه الرفيق اللطيف الذي يرفق بك من دون عوض ،فيجيبك إذا دعوته،
ويعطيك إذا سألته ،ويشفيك إذا مرضت ،ويغفر لك إذا استغفرت(:
) [احلج.]65 /
(
) [البقرة.]186 /
ِ ِ
است َْهدح ِ
وِن
وقال النبي  :قال اهلل تبارك وتعاىلَ «:يا عبَادي حك ُّلك ْحم َض ٌّال إِ ََّل َم ْن َهدَ ْيتح حهَ ،ف ْ
ِ
ِ ِ
ِ
استَطْ ِع حم ِ
وِن حأ ْط ِع ْمك ْحمَ ،يا ِع َبادِي حك ُّل حك ْم
َأ ْهدك ْحمَ ،يا ع َبادي حك ُّلك ْحم َجائ ٌع ،إِ ََّل َم ْن َأ ْط َع ْمتح حهَ ،ف ْ
( )1صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)22211
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استَ ْك حس ِ
َع ٍ
وِن َأك حْسك ْحم» أخرجه مسلم( ).
ار ،إِ ََّل َم ْن ك ََس ْو حت حهَ ،ف ْ
هو سبحانه الرفيق الذي سهل تالوة القرآن ،وحفظه وفهمه ،والعمل بموجبه(:
) [القمر.]17 /
هو الرفيق الذي بني خللقه يف كتابه كل يشء(:
)[النحل.]89/
واعلم أن الرفيق سبحانه يبتيل عباده بأنواع االبتالء؛ ألنه حيب من عباده أن يدعوه ،أن
يكشف عنهم الكروب واملصائب ،وأن يتوجهوا إليه يف حال الرساء والرضاء(:
)
[األنعام.]43 /
) [املؤمنون.]76 /
(
وأحب العباد إىل اهلل من اتصف بصفاته عىل شاكلة العبودية.
فاهلل مؤمن حيب املؤمنني ،شكور حيب الشاكرين ،صادق حيب الصادقني ،مجيل حيب
اجلامل ،عفو حيب العفو ،وتر حيب الوتر ،رفيق حيب الرفق وأهله ،تواب حيب
التائبني(:
) [األعراف.]180 /
وأبغض اخللق إىل اهلل  من اتصف بضد صفاته ،فاهلل ال حيب الكافرين ،وال حيب
املفسدين ،وال حيب الظاملني ،وال حيب املجرمني ،وال حيب الفاسقني ،وال حيب
اخلائنني.
واعلم أن العبد كلام اتصف بصفة من صفات اهلل كلام تنزلت عليه بركات تلك الصفة.
فمن رحم الناس رمحه اهلل ،ومن كان عفوا عفا اهلل عنه ،ومن كان حمسنًا أحسن اهلل إليه،
ومن كان رفي ًقا رفق اهلل به.
وما ُمنع اخلري عن اإلنسان إال بسبب الشدة ،والقسوة ،واالستعجال والغلظة ،وعدم
الرفق بالناس ورمحتهم ،وكل عداوة وبغضاء ،وكل فرقة وخالف سببها عدم الرفق
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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واللطف ،وعدم الرمحة واحللم ،ومن ُحرم الرفق ُحرم اخلري(:
) [آل عمران.]159 /
هو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق هبم يف أحكامه ،وأمره وهنيه؛ فلم يكلفهم بام ال
يطيقون فعله ،ومل حيملهم ما ال يستطيعون.
هو الرمحن الرحيم الذي جعل فعل األوامر عىل قدر االستطاعة:
[التغابن.]16 :

كثريا
كثريا من األعامل بمجرد املشقة ،وخفف عنهم ً
هو الرفيق الذي أسقط عن عباده ً
من األحكام يف حال املشقة واحلاجة(:
)
[البقرة.]185 /
(
) [النساء.]28- 27 /
كل ذلك رخص ًة من الرمحن الرحيم الرفيق بعباده ،ورمح ًة هبم ،ورف ًقا هبم؛ ألنه الرحيم
) [احلج.]65 /
الرفيق بعباده(:
هو الكريم الذي اجتبى هذه األمة ،لتقوم مقام األنبياء يف األمم إىل يوم القيامة بالعبادة
والدعوة إىل اهلل(:

) [احلج.]78-77 /
فسبحان احلكيم العليم الذي مل يأخذ العباد بالتكاليف واألوامر دفع ًة واحدة؛ بل تدرج
هبم م ن حال إىل حال ،حتى تألف النفوس ،وتلني الطباع ،ويتم االنقياد ،فقد أمر اهلل نبيه
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 أن يعلم التوحيد واإليامن ألصحابه يف مكة ،ثم بعد ذلك ملا امتألت قلوهبم باإليامن
نزلت األحكام يف املدينة(:
) [احلرش.]22 /
ومن رفقه سبحانه إمهال مرتكب اخلطيئ ة ،ومقرتف الذنب ،وعدم معاجلته بالعقوبة؛
لعله ينيب إىل ربه ،ويتوب من ذنبه(:
) [الكهف.]58 /
فسبحان الرفيق الرحيم احلق الذي لو يؤاخذ الناس بام كسبوا من الذنوب والكفر
واملعايص؛ لعجل هلم العذاب ،لشناعة ما يرتكبونه ،ولكنه احلليم الرفيق ،الذي ال
يعجل بالعقوبة ،بل يمهل وال هيمل(:
) [فاطر.]45 /
ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويرس ،وهدى وشفاء ،ورمحة وسامحة ،وتذكري
) [آل عمران.]138 /
وموعظة(:
ﯓ)
(
[اإلرساء.]82 /
)
(
[النحل.]89/
ِ
وعن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي  قال«:يا عائِ َش حة ،إِ َّن ا ََّ ِ
الر ْف َق ِِف اِلَ ْم ِر
َ َ
هلل َرف ٌيق حُي ُّب ِّ
حك ِّل ِه»متفق عليه( ).
فسبحان الرفيق الذي وهب الرفق لكل رفيق ،وخص أولياءه بأحسن الرفق وأمجله ،ما
أمر بيشء إال أعان عليه ،وما هنى عن يشء إال أغنى عنه(:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6927واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2593
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)

[النساء.]26 /
[البقرة.]1٨٥ :

هو سبحانه الرفيق الذي بيده مقاليد األمور كلها(:

) [الزمر.]63- 62 /
ومن هذه أسامؤه ،وهذه صفاته ،وهذه أفعاله ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك
له(:
) [األنعام.]102 /
هو سبحانه الغني الذي ال أغنى منه ،الكبري الذي ال أكرب منه ،الرفيق الذي ال أرفق منه،
الرحيم الذي ال أرحم منه(:
) [احلديد.]9 /
واعلم رمحك اهلل أن اهلل  رفيق حيب الرفق يف األمر كله ،ومظاهر رفقه ظاهرة يف العامل
كله ،يف العامل العلوي ويف العامل السفيل ،يف عامل اجلامد ،ويف عامل النبات ،ويف عامل
احليوان ،ويف عامل اإلنسان ،ويف عامل املالئكة ،ويف اخللق واإلجياد ،ويف التدبري
والترصيف(:
وقال :

) [األعراف.]54 /
[لقامن.]11 – 10 :
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ورسوله  أرفق الناس باخللق ،وشواهد رفقه  يف سنته ظاهرة ،ودالئل حلمه وأناته
ورمحته يف سريته واضحة ،حتى أثنى عليه ربه يف حسن خلقه ،فقال(:
) [القلم.]4 /
فهو أحسن الناس خلقا ُ
وخلقا ،وأحسنهم عبادة ودعوة ،وأكملهم علام وعمالً،
وأرفقهم معاملة ،وأشدهم رمحة:
[التوبة.]1٢٨ :

وعن أيب هريرة  قال :قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس ،فقال هلم النبي
اءَ ،أو َذنحوبا ِمن م ٍ
«:دعوه وه ِري حقوا ع ََل بولِ ِه سج ًَل ِمن م ٍ
اءَ ،فإِن َََّم حب ِعثْت ْحم حم َي ِّ ِ
ِّس َ
ْ
َ َْ َ ْ
َ ح ح َ َ
ً ْ َ
ْ َ
ينَ ،و ََلْ
حتبْ َعثحوا حم َع ِّ ِ
ين» أخرجه البخاري( ).
ِّس َ
فربنا سبحانه رفيق حيب الرفق ،ورسولنا إمام أهل الرفق ،وديننا كله رفق ويرس ورمحة.
فعليك بالرفق يف مجيع أمورك ،يف عبادتك ،ومعاملتك ،ومعارشتك ،ومجيع أعاملك،
حيبك اهلل ورسوله وخلقه(:
) [آل عمران.]159 /

( )1أخرجه البخاري برقم (.)220
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التعبد هلل  باسمه الرفيق
اعلم وفقكك اهلل ملكا يرضكيه أن الرفكق زينكة اإلنسكان ،والرفكق مكن الكرمحن ،والعجلكة مكن
الشيطان.
حقون ِِف َ ٍ
الر ْف َقق ََل َيك ح
َشء إِ ََّل اَانَق حهَ ،و ََل حينْق َز ح
عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي  قال«:إِ َّن ِّ
ْ
ِ
َش ٍء إِ ََّل َشا َن حه» أخرجه مسلم( ).
م ْن َ ْ
واعلم أن من أعطي حظه من الرفق؛ فقد ُأعطي حظه من خريي الدنيا واآلخرة ،واهلل
 يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف ،ومن ُحرم الرفق ُحرم اخلري كله.
فاحرص رمحك اهلل أن تكون رفي ًقا يف أمورك كلها ،بعيدً ا عن العجلة والرسعة ،وعن
التهور واالندفاع ،وعن الغضب والتكلف ،فالعجلة يف األمور من الشيطان ،والرفق
صفة الرمحن ،وحلية أهل اإليامن(:
) [التوبة.]71 /
ُي َر ِم َْ
اِل ْ َي» أخرجه مسلم( ).
الر ْف َق ،ح ْ
وعن جرير  أن النبي  قالَ « :م ْن ح ْ
ُي َر ِم ِّ
ارفق بنفسك وال حتملها ما ال تطيق ،وال تكلفها ما مل يأذن به اهلل ،وال تزد يف عمل زياد ًة
تقعدك عن غريه ،وال خترج عن السنة إىل البدعة والشدة والتكلف(:
) [النساء.]28 /
وارفق رمحك اهلل باخللق كلهم يرفق بك رب اخللق ،وارحم من يف األرض يرمحك من
يف السامء ،وخالق الناس بخلق حسن تلقى أحسن منه(:
) [األعراف.]199 /
وأحسن إىل اخللق بام متلك يعطيك اهلل أحسن منه(:
) [يونس.]26 /
واعلم أن أعلم الناس ،وأسعد الناس ،وأتقى الناس ،من عرف ربه بأسامئه وصفاته
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2594
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2592
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وأفعاله ،وخزائنه ووعده ووعيده ،وعرف عظمة ملكه وسلطانه ،وعرف دينه ورشعه،
وعرف وعده ووعيده ،وتعبد هلل بموجب ذلك(:
)[حممد.]19/
فهؤالء أعامهلم عظيمة ،وأجورهم عظيمة(:
) [األنفال.]4- 2 /
ومن عرف ربه باسمه الرفيق أحبه ومحده وشكره ،ملا يراه من عظيم نعمه وإحسانه،
ولطفه ورمحته بعباده(:

) [إبراهيم.]34-32 /
ومن هذا خلقه ،وهذه نعمه ،وهذا كرمه ،هو الرب الذي جتب عبادته وحده ال رشيك
[يونس.]3 :
له:
وحظ العبد من اسم اهلل الرفيق أن يرفق بنفسه فيحملها عىل طاعة اهلل ،واجتناب
معاصيه ،وال يكلف نفسه ما ال يطيق(:
) [الشمس.]10-7 /
وأن جيعل الرفق قائده ودليله مع مجيع اخللق يف الدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،ومعاملة النا س ،ليصل إىل قلوب الناس بجميل رفقه ولطفه ،ورمحته
وحلمه ،وتؤثر فيهم حسن أخالقه؛ فيكون ألمره وهنيه وق ًعا يف قلوهبم ،ويكون ذلك
عونًا هلم عىل فعل ما يريد منهم(:
) [آل عمران.]159 /
777

(

) [التوبة.]128 /
فعليك بالرفق والتأين يف كل األمور ،مع النفس ،ومع اخللق ،ومع اإلنسان واحليوان،
ً
خاصة مع األهل واألوالد واألقارب واجلريان(:
وقال (:

) [التغابن.]14 /

) [آل عمران.]134- 133 /
واعلم أن من عرف ربه باسمه الرفيق اطمأن إىل قضائه وقدره ،ورشعه وأمره ،وزرع
ذلك يف قلبه شجرة اإليامن ،التي تورث ثمرة اإلحسان ،الذي يورث حسن التعبد
للرمحن ،الذي يورث له اجلنة والرضوان(:
) [الرعد.]29- 28 /
ومن عرف ربه باسمه الرفيق راقب نفسه ،وحاسبها عىل كل صغرية وكبرية من األقوال
واألفعال ،لعلمه أن ربه قريب رقيب عليه ،رفيق لطيف ال خيفى عليه يشء(:
)
[امللك.]14-13/

[احلرش.]19 – 1٨ :

ِ
الس َف ِرَ ،و َْ
اِللِي َف حة ِِف ْاِلَ ْه ِل» أخرجه مسلم( ).
الله َّم َأن َ
وقال النبي  «:ح
ْت َّ
الصاح حب ِِف َّ
واعلم يا عبد الرفيق أنك إذا رفقت بمن سبك وأذاك وشتمك من اخللق ،فإن اهلل
( )1أخرجه مسلم برقم (.)1342
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س يدفع عنك رشهم ،ويتوىل الدفاع عنك يف كل وقت(:
) [احلج.]38 /
وسوف يندفع عنك من رشهم ما مل يندفع عنك بمقابلتهم بمثل أقواهلم(:

) [فصلت.]36- 33 /
وقال  ملوسى وهارون(:
) [طه.]46-43 /
الرفيق ح ًقا هو الذي يرفق بنفسه ،ويرفق بغريه ،فيصل من قطعه ،ويعطي من حرمه،
ويعفو عمن ظلمه ،وحيسن إىل من أساء إليه(:
) [األعراف.]199 /
ومن عرف ربه باسمه الرفيق علم أن اهلل معه يراه ويسمعه ،ويرفق به ،ويعلم بجميع
أحواله ،وذلك يثمر له احلياء من اهلل ،واحلب له ،ورجاء ه ،واخلوف منه ،ولزوم
االستقامة عىل أوامره يف كل حال(:
)[السجدة.]17- 15 /
وككككن رفي ًقكككا يف مجيكككع معامالتكككك ومعارشاتكككك ،رفي ًقكككا بوالكككديك الكككذين كككا سكككبب
وجككككودك(:
) [اإلرساء.]24- 23 /
وحككظ احلككاكم مككن هككذا االسككم أن يرفككق برعيتككه؛ فيحسككن إىل حمسككنهم ،ويتجككاوز عككن
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مسككيئهم ،ويأخككذ بأيككدهيم إىل مككا يسككعدهم يف الككدنيا واآلخككرة ،بككاحلكم بككاحلق ،والعمككل
بكاحلق ،وإشككغاهلم بكام يككنفعهم يف دنيكاهم وأخككراهم(:
) [ص.]26 /
وحظ املعلم من هذا االسم الكريم أن يرفق بطالبه ،ويشجعهم ويرغبهم يف العلم
والعمل به ،بحسن أدبه وخلقه(:
ﰀ)
[الزمر.]9 /
)
وقال ( :
[آل عمران.]79/
وحظ الداعي إىل اهلل من هذا االسم الكريم أن يكون رفي ًقا فيام يأمر به ،رفي ًقا فيام ينهى
عنه ،رفي ًقا يف أموره كلها(:
) [فصلت.]33 /
(
) [النحل.]125 /
وحظ املدير واملسئول من هذا االسم الكريم أن يكون قدو ًة حسنة ملوظفيه ،يأمرهم بام
يأمتر به ،و ينهاهم عام ينتهي عنه ،وال يكلفهم ما ال يطيقون ،ويشكر حمسنهم ،ويرفق
بمن أساء منهم ،ويرشدهم إىل معايل األمور كلها ،وال خيالف أقواله بأفعاله(:
)
[الصف.]3 -2/
وعن عبد اهلل بن عمر  قال :سمعت رسول اهلل  يقول «:حك ُّلك ْحم َرا ٍ َو َم ْسئ ٌ
حول َع ْن
ِ ِِ
َر ِع َّيتِ ِهَ ،فا ِ
الر حج حل ِِف َأ ْهلِ ِه َرا ٍ َو حه َو َم ْسئ ٌ
إل َما حم َرا ٍ َو َم ْسئ ٌ
حول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه،
حول َع ْن َرع َّيتهَ ،و َّ
اعي ٌة و ِهي مسئحولَ ٌة عن ر ِعيتِ َها ،و َ ِ
ِ
ِ
ادم ِِف م ِ
ال َس ِّي ِدهِ َرا ٍ َو حه َو
َ
اِل ح َ
َ ْ َ َّ
َواْلَ ْر َأ حة ِِف َب ْيت ا َْو ِج َها َر َ َ َ َ ْ
َم ْسئ ٌ
حول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه» متفق عليه( ).
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2588واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1829
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وإذا أكرمك الرفيق جل جالله بالرفق؛ فارفق بنفسك(:
) [البقرة.]286 /
وارفق بالبرش ،وارفق بكل مسلم وكافر ،وبكل هبيمة وحيوان؛ فام كان الرفق يف يشء
إال زانه ،وما نُزع من يشء إال شانه(:
)
[التوبة.]128 /
ومن كامل رمحة النبي  ورفقه أن حن إليه اجلذع الذي كان خيطب عليه ،ثم تركه حني
صنعوا له املنرب.
وإذا أراد اهلل بأهل بيت خريا ،أدخل عليهم الرفق ،وإذا صلح البيت صلح السوق،
واملجتمع ،واألمة:
[الروم.]30 :

وهذه وظيفة األمة عبادة الرب ،واإلحسان إىل اخللق ،ومن قام بذلك فهو نائب النبي
 يف أمته(:
) [التوبة.]71 /
فنعم العمل والعامل ،ونعم األجر والثواب:
[التوبة.]7٢ :

وإذا رأيت أخاك زل يف معصية فخذ بيده للخري ،فقد جره الشيطان إىل معصية اهلل،
وأغرقه يف بحر الشهوات واملعايص ،فكن رفي ًقا به ،وال تسب أخاك ،وامحد اهلل الذي
) [األعراف.]199 /
عافاك(:
وإذا اشتدت عليك األمور ،و ُأغلقت عليك األبواب ،فقف بباب الرفيق الرحيم الذي
يسهل األمور ،ويفتح ما ُأغلق من األبواب(:
) [األنعام.]102 /
7٨1

(

) [الذاريات.]51-50 /
فاللهم يا رفيق ارفق بأحوال أمة حممد  ، وارزقنا الرفق يف األمور ،واحللم والتأين،
وباعد بيننا وبني العجلة والشدة ،وسهل أمورنا كلها إنك أنت العزيز الرحيم(:
) [آل عمران.]8 /
)
(
[البقرة.]201 /
(
ﰀ
) [البقرة.]286 /
ِ ِ
ِ
ِ
ْت َأ ْع َل حم بِ ِه ِمنِّي.
ْس ِاِف ِِف َأ ْم ِريَ ،و َما َأن َ
« ح
الله َّم اغْف ْر ِِل َخطيئَتي َو َج ْهِلَ ،وإِ ْ َ
الله َّم اغ ِْف ْر ِِل ِجدِّ ي َو َه ْز ِِلَ ،و َخطَئِي َو َع ْم ِديَ ،وك ُّحل َذلِ َ
ك ِعن ِْدي.
ح
ِ
ِ
ِ
ْت َأ ْع َل حم بِه منِّي،
ْتَ ،و َما َأن َ
ْس ْر حت َو َما َأ ْع َلن ح
الله َّم اغْف ْر ِِل َما َادَّ ْم حت َو َما َأ َّخ ْر ح
ح
تَ ،و َما َأ ْ َ
َش ٍء َا ِد ٌير» متفق عليه( ).
ْت اْلْح َؤ ِّخ حرَ ،و َأن َ
ْت اْلْح َقدِّ حم َو َأن َ
َأن َ
ْت َع ََل ك ِّحل َ ْ
حليام عىل من عصاه ،يا سمي ًعا ملن دعاه ،يا
اللهم يا عظيم الصفح ،يا حسن التجاوز ،يا ً
رفي ًقا بمن ناداه ،نسألك رضاك واجلنة ،ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت غري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم ارمحنا وارفق بنا فوق األ رض ،وحتت األرض ،ويوم العرض يا أرحم
الرامحني(:
) [الصافات.]182-180 /
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6399ومسلم برقم ()2719واللفظ له.

7٨٢

أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب السابع عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 - 98اسم اهلل الشايف.

التعبد هلل عز وجل باسمه الشايف.

 - 99اسم اهلل احليي.

التعبد هلل عز وجل باسمه احليي.

 -100اسم اهلل الستري.

التعبد هلل عز وجل باسمه الستري.

 -101اسم اهلل املعطي.

التعبد هلل عز وجل باسمه املعطي.

 - 103-102اسم اهلل املقدم ..املؤخر.
التعبد هلل عز وجل باسمه املقدم ..املؤخر.

 -104اسم اهلل املحسن .

التعبد هلل عز وجل باسمه املحسن.

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الشايف

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الشايف

اهلل سبحانه هو الرب الكريم الشايف الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
[طه.]8 :
واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل:
هو سبحانه الشايف احلق جلميع األسقام واألمراض الظاهرة والباطنة ،ال يشفي أحد من
ذلك غريه:
[هود.]١٢٣ :

َان َر ُس ُ
ول اهللِ َص ىَّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس ىل َم ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنىا
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت« :ك َ
ِ
س ،و ْاش ِ
انَ ،م َس َح ُه بِ َي ِمين ِ ِهُ ،ث ىم َق َالَ :أ ْذ ِه ِ
ْت ى
اء
ف َأن َ
إِن َْس ٌ
اسَ ،ر ىب النىا ِ َ
ب الْ َب َ
الش ِاِفََ ،ل ش َف َ
ِ
ِ
متفق عليه( ).
اء ََل ُيغَادِ ُر َس َق ًم» ٌ
إِ ىَل شفَاؤُ َك  ،ش َف ً
فهو سبحانه الشايف الكايف ،الذي يملك خزائن الشفاء ،الذي يشفي أبدان خلقه من
)
األسقام واآلفات واألمراض وحده ال رشيك له(:
[الشعراء.]80 /
وهو جل جالله الشايف الذي يشفي األبدان من األسقام ،وهيدهيا ملا يصلحها ،ويغذهيا
بام ينفعها من الطعام والرشاب(:
) [الشعراء.]80- 77 /
وهو سبحانه الشايف احلق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمراض الكفر والرشك،
والنفاق ،والشبه ،والشكوك ،وأمراض احلقد واحلسد والرياء ،وغريها من أمراض
القلوب ،ويعا فيها باهلداية إىل الدين القيم ،والرصاط املستقيم الذي يوصل إليه(:
) [اجلمعة.]2 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)5743ومسلم برقم ()2191واللفظ له.
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فسبحان ربنا الشايف من كل ٍ
داء ظاهر أو باطن ،الشايف الذي ال يدعى هبذا االسم سواه،
الشايف الذي يشفي باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب(:
) [آل عمران.]189 /
هو الشايف الذي خلق الداء والدواء والشفاء ،وما أنزل اهلل دا ًء إال أنزل له دوا ًء ،علمه
من علمه وجهله من جهله ،ومجيع األدوية ال تنفع بذاهتا؛ بل بام قدره اهلل تعاىل فيها من
الشفاء(:
) [الزمر.]63- 62 /
وقد أنزل اهلل  القرآن الكريم شفا ًء من كل داء يستشفي به املؤمنون من اجلهل
والضاللة ،ويبرصون به من العمى ،ويعرفون به احلق من الباطل ،واحلالل من احلرام،
واخلري من الرش ،ويعملون بأحكامه ،فيسعدهم رهبم يف الدنيا ،ويدخلهم اجلنة يف
اآلخر ة ،وينجيهم من عذاب النار(:
) [النحل.]89 /
(
) [يونس.]58 - 57/
أما الكفار فال يزيدهم القرآن إال خسارة؛ ألهنم ال يؤمنون به ،وال بمن أنزله ،وال
يعملون به؛ فخرسوا دنياهم وأخراهم(:
ﯓ) [اإلرساء.]82 /
فأخرس الناس من كفر برب الناس ،وأعرض عن رشعه(:
) [الكهف.]106 -103/
واعلم أن املؤمن يعتقد أن اهلل هو الشايف وحده ال رشيك له ،وأن الشفاء من مجيع
األسقام بيد اهلل وحده ال رشيك له ،ولكنه مأمور بفعل األسباب النافعة ،وتناول
األدوية املفيدة املرشوعة؛ ألن هلل عىل العبد أوامر حال الصحة ،وأوامر حال املرض،
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واهلل حيب أن نمت ثل أوامره يف كل حال ،ولكن الشفاء بيده وحده ال رشيك له(:
) [األنعام.]18 -17/
واعلم رمحك اهلل أن التداوي وطلب العالج ال ينايف التوكل عىل اهلل؛ فنأخذ باألسباب
املرشوعة بجوارحنا ،وال نتوكل إال عىل اهلل ،فنفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل عىل
) [التغابن.]13 /
اهلل بقلوبنا(:
فال نتوكل إال عىل اهلل الذي جعل يف تلك األدوية الشفاء ،وهو الشايف الذي يشفي هبا،
وبدوهنا ،وبضدها(:
) [يس.]83- 82 /
ِ
اء» أخرجه
وعن أيب هريرة  عن النبي  قالَ « :ما َأ ْنز ََل اهللىُ َد ًاء إِ ىَل َأ ْنز ََل لَ ُه ش َف ً
البخاري( ).
والتداوي ال ينايف التوكل عىل اهلل الذي يملك خزائن كل يشء(:
) [احلجر.]21 /
فكام أن دفع اجلوع والعطش باألكل والرشب ال ينايف اإليامن بقوله سبحانه(:
) [الشعراء.]79 /
فكذلك دفع املرض بالدواء النافع ،والعالج املفيد ،ال ينايف اإليامن بقوله سبحانه:
) [الشعراء.]80 /
(
فهو الشايف وحده ال رشيك له؛ ولكن اهلل  جعل الطبيب سبب ًا ،وجعل الدواء سبب ًا،
أما اهلل  فهو الشايف وحده ال رشيك له ،وهذه أسباب؛ فالطبيب أكرمه اهلل بأن جعل
الشفاء عىل يديه؛ إكرا ًما له لصدقه يف عمله ،وبر قبله منه.
وهذا احلديث أصل عظيم يف الشفاء من األمراض قاطبةَ « :ما َأ ْنز ََل اهللىُ َد ًاء إِ ىَل َأ ْنز ََل لَ ُه
ِ
اء» أخرجه البخاري( ).
ش َف ً
( )1أخرجه البخاري برقم (.)5678
( )2أخرجه البخاري برقم (.)5678
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فهذا احلديث يدفع األطباء إىل البحث عن الدواء ،ويدفع العلامء إىل معرفة األحكام،
ويمأل قلوب املرىض باألمل باهلل يف حصول الشفاء؛ فام من داء خلقه اهلل إال خلق له
دوا ًء يشفي بإذن اهلل ،وما من أمر إال وله حكم عند اهلل:
[النحل.]8٩ :

واهلل  هو الشايف وحده ال رشيك له ،والدواء والطبيب أسباب مرشوعة ،قد تشفي
وقد ال تشفي ،أما الشايف وحده فهو اهلل وحده(:
) [األنعام.]17 /
وخزائن كل يشء عنده ،وبيده وحده ال رشيك له(:
) [فاطر.]2 /
ومن أراد الشفاء من كل داء ،فليتصل بالشايف من كل داء(:
) [الذاريات.]51-50 /
فسبحان الشايف الذي يشفي األجساد والقلوب من مجيع األمراض واألدواء:
[األنعام.]١٠٢ :

واسم اهلل الشايف مل يرد يف القرآن؛ وإنام ورد يف السنة الصحيحة ،يف قوله « :اللهم رب
ِ
ِ
ِ
س ،و ْاش ِ
الناسَ ،أ ْذ ِه ِ
ْت ى
اء ََل
ف َأن َ
اسَ ،ر ىب النىا ِ َ
ب الْ َب َ
اء إِ ىَل شفَاؤُ َك ،ش َف ً
الش ِاِفََ ،ل ش َف َ
متفق عليه( ).
ُيغَادِ ُر َس َق ًم» ٌ
هو سبحانه الشايف الذي يشفي األبدان من األمراض واآلفات ،ويشفي الصدور من
الشبه والشكوك ،الشايف الذي يشفي من مجيع العلل واألسقام(:
) [الشعراء.]80 /
هو سبحانه الشايف الذي يطعم عباده من اجلوع ،ويؤمنهم من اخلوف ،ويشفيهم من
األمراض ،ومن أكرمه اهلل بذلك؛ فليعبد ربه كام أمره ،وهو يرزقه ويعافيه كام
وعده(:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)5743ومسلم برقم ()2191واللفظ له.
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) [قريش.]4- 1 /

(

) [الذاريات.]58- 56 /
ومن أكرمه اهلل  هبذه النعم الثالث؛ فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها.
ِ ِ ِ
ِ
َت
وت َي ْو ِم ِهَ ،فكَأَن َىم ِحيز ْ
ِسبِ ِهُ ،م َع ًاًف ِِف َج َس ِدهِِ ،عنْدَ ُه ُق ُ
قال َ «:م ْن َأ ْصبَ َح منْك ُْم آمنًا ِف ْ
لَ ُه الدُّ ْن َيا بحذافريها» أخرجه الرتمذي( ).
والصفة املشتقة من اسم اهلل الشايف هي الشفاء ،وهي صفة فعلية هلل  كام قال سبحانه
) [الشعراء.]80 /
عن خليله إبراهيم (:
هو سبحانه الشايف الذي يشفي األبدان من أمراضها ،ويشفي القلوب من أسقامها،
ويشفي الصدور من ضي قها ،ويشفي النفوس من عللها:
[يونس.]٣ :

هو سبحانه الشايف وحده ال رشيك له ،يشفي من يشاء ،ويطوي علم الشفاء عن األطباء
إذا مل يقدر الشفاء(:
) [األنعام.]17 /
اء دواءَ ،فإِ َذا ُأ ِصيب دواء الدى ِ
ٍ
ِ
اء َب َر َأ بِإِ ْذ ِن اهللِ َع ىز َو َج ىل »
َ ََ ُ
وقال النبي « :لك ُِّل َد َ َ ٌ
أخرجه مسلم( ).
هو سبحانه الشايف الذي يشفي وحده ال رشيك له(:
)
[يس.]83- 82 /
هو سبحانه الشايف الذي ما أنزل دا ًء إال أنزل له دوا ًء ،علمه من علمه ،وجهله من
جهله.
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2346
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2204
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ٍ
وجل مل ي َضع داء إَل وضع له دواء غري ٍ
واحد
داء
فإن اهلل ع ىز
قال النبي « :تَدَ َاو ْوا ،ى
ى َ ْ َ ً
ََ ً َ
اهلر ُم» أخرجه أبو داود( ).
َ
هو سبحانه الشايف الذي أنزل أعظم شفاء وأكمله وأحسنه؛ وهو :القرآن الكريم ،فهو
شفاء من كل يشء(:
ﯓ) [اإلرساء.]82 /
واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل وحده ال
رشيك له ،وكل اسم من أسامء اهلل احلسنى له صفة مشتقة منه؛ فاخلالق سبحانه خيلق،
والرزاق يرزق ،واحلي حييي ،والشايف يشفي ،والعليم يعلم:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

وكل صفة فعلية هلل صادرة عن صفات ثالث:
القدرة املطلقة ،وامل شيئة النافذة ،واحلكمة الشاملة ،املقرونة باخلري املطلق:

[آل عمران.]٢7 – ٢6 :

ً
ويف سورة الفاحتة شفاء من مجيع األمراض؛
خاصة أمراض القلوب فـ( :
)[الفاحتة]5 /؛ شفاء من مرض الرياء.
) [الفاحتة]5 /؛ شفاء من مرض الكرب.
و(
وكذلك قراءة املعوذات.
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت« :كان َر ُس َ
هلل َع َليْ ِه َو َس ىل َم إِ َذا ْاشتَكَ ى َي ْق َر ُأ
ول اهللىِ َص ىَّل ا ُ
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)3855
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ع ََّل َن ْف ِس ِه بِاْلُْعو َذ ِ
ات َو َينْ ُف ُ
ث» متفق عليه( ).
َ ِّ
َ
واملعوذات :قل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس.
واهلل  هو الشايف ،الذي يملك الشفاء وحده ال رشيك له ،ويملك أسباب الشفاء،
ويعلم وقت الشفاء ،وأن واع الشفاء ،وكيفية الشفاء ،كام قال إبراهيم(:
) [الشعراء.]80 /
واهلل سبحانه قدير حكيم ،فبالقدرة خلق األشياء ،وباحلكمة رتب األسباب ،افعل كذا
جتد كذا ،تفعل كذا يصيبك كذا(:
) [األعراف.]96 /
)[النساء.]123/
(
(
) [الكهف.]108-107 /
واعلم أن الرمحن الرحيم خلق اإلنسان للعبادة واجلنة ،ولئال يسكن إىل الدنيا
والشهوات ،ويغفل عن اآلخرة والعبادات ،ابتاله اهلل باملرض؛ ليذكره بربه ،ويرفع
درجاته ويكفر سيئاته ،ورشع له الدعاء لرفع البالء رمح ًة به(:
) [البقرة.]186 /
فاملصائب واألمراض للكفار تأديب وتعذيب ،وللمؤمنني تربية وهتذيب ،ومصائب
اءُ ،ث ىم
بالء ْاْلَ ْنبِيَ ُ
األنبياء لكشف ما عندهم من األخالق ،كام قال النبي « :أشد الناس ً
الر ُج ُل َع ََّل َح َس ِ
ب دِين ِ ِه» أخرجه أمحد( ).
ْاْلَ ْمثَ ُل َف ْاْلَ ْمثَ ُل ُ ،ي ْبت َََّل ى

فاملصائب واألمراض للكفار تأديب وتعذيب ،وللمؤمنني تربية وهتذيب ،ورفع
وتطهري(:
) [التوبة.]51 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()5016واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2192
( )2صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)1481
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واملصائب واألمراض للكفار تأديب وتعذيب:

[األنعام.]٤٤ – ٤٢ :

وقال (:
[هود.]102 /
واعلم أن األمور كلها بيد اهلل وحده ال رشيك له ،فافزع إليه وحده يف قضاء حوائجك
الدينية والدنيوية:
(

)

[غافر.]65 :

) [الذاريات.]51-50 /
واعلم أن الكفار أهلوا األسباب ،واعتمدوا عليها ،فوقعوا يف الرشك ،واملؤمنون ُأمروا
بفعل األسباب ،وأن يتوكلوا عىل رهبم بقلوهبم ،وإذا قرصوا يف األسباب وقعوا يف
املعصية فنالوا عقوبتها ،كام قال سبحانه(:

) [التوبة.]26- 25 /
واعلم رمحك اهلل أن فعل األسباب أحد ركني التوكل ،فكام ال ينايف دفع اجلوع باألكل
) [الشعراء.]79 /
والرشب ،يف قول إبراهيم(:
كذلك دفع املرض بالعالج النافع ،ال ينايف اإليامن بقوله(:
) [الشعراء.]80 /
فسبحان ربنا الشايف الذي خلق الداء ،وخلق الدواء ،وبيده مفاتيح الشفاء(:
7٩٢

) [األنعام.]18 -17/

وقال (:
وقال (:

) [األنبياء.]84- 83 /

)

[األنبياء.]90-87 /
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن لكل داء دواء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله؛
فليطمئن املريض إىل الشفاء ،وليجتهد الطبيب يف معرفة الدواء ،وبعد أخذ الدواء اعلم
أن الشفاء بيد ربك الشايف وحده من مجيع األمراض البدنية والقلبية:
[احلجر.]٢١ :

ٍ ِ
الش َف ُ ِ
ِم َجمٍَ ،أ ْو ََش َب ِة َع َس ٍلَ ،أ ْو َك ىي ٍة بِن ٍ
وقال النبي ِّ « :
َارَ ،و َأنَا َأ ْْنَى
َش َط ِة ِ ْ
اء ِف َثالَ َثةِ :ف َ ْ
ْ
ُأ ىمتِي َع ِن الكَ ِّي» متفق عليه( ).
واعلم أن الشايف نزع الشفاء من كل يشء حرمه ،من مخر ،أو حلم خنزير ،أو ميتة ،أو دم،
أو ما ُذبح لغري اهلل ،وما أمر اهلل بيشء إال أعان عليه ،وما هنى عن يشء إال أغنى عنه:
[احلرش.]7 :

وقال « :إن اهلل مل جيعل ِف حرام شفاء»؛ أخرجه أمحد( ).
فاطلبوا الشفاء من الشايف وحده ال رشيك له ،وخذوا باألسباب املرشوعة؛ فام أنزل اهلل
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()5681واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2205
( )2صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)15994
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داء إال أنزل له دوا ًء؛ فيجب علينا فقه أحكام اهلل ،وفعل األسباب التي نصبها اهلل
ورشعا ،فللصحة أسباب ،ولدفع املرض أسباب ،ولكسب
قدرا
ً
مقتضي ًة ملسبباهتا ً
احلسنات أسباب ،ولدفع السيئات أسباب ،ولدخول اجلنة أسباب ،ولدخول النار
أسباب ،وللنجاة من النار أسباب(:
) [احلج.]77 /
[طه.]75 – 7٤ :

وقد جعل اهلل  لكل يشء سب ًبا ،ونحن يف دار األسباب؛ فعلينا فعل األسباب
املرشوعة ،والتوكل عىل اهلل وحده(:
) [الكهف.]110 /
واألسباب مهام عظمت فهي خملوقة خاضعة للجبار جل جالل ،ال خروج هلا عن أمره،
واهلل يترصف فيها بام يشاء ،إن شاء أبقى سببيتها ،وإن شاء أبطلها كام أبطل مفعول
إحراق النار عن خليله إبراهيم  وهي تشتعل(:
)[األنبياء.]70-68 /
يفعل ذلك جل جالله؛ ليعلم العباد كامل قدرته يف الترصف يف خملوقاته؛ ولئال يعتمد
العباد عىل تلك األسباب من دون اهلل(:
) [آل عمران.]123 /
واعلم أن اهلل يف هذه الدنيا أظهر سنته ،وأخفى قدرته ،ابتال ًء لعباده ،وجعل األسباب
تعمل مرة ،وتقف مرة؛ ليظهر لعباده أنه امللك احلق الذي يترصف يف مجيع ملكه
وخملوقاته وحده ال رشيك له(:
) [األنعام.]102 /
فسبحان مالك امللك الذي بيده ملكوت كل يشء ،والذي خلق فسوى ،وقدر فهدى،
وأطعم وأسقى ،وأمات وأحيى ،وابتىل وشفى ،وجتاوز وعفا(:
7٩٤

)

[الشعراء.]82- 77 /
واعلم رمحك اهلل أن أصل املرض اخلروج عن منهج اهلل ،ومرض األبدان والقلوب
أصله اخلروج عن منهج اهلل؛ ألن اهلل  كامل الذات واألسامء والصفات واألفعال؛
فإذا خلق شيئًا خلقه ً
سليام ال عيب فيه(:
كامال ً
) [امللك.]4 -1/

وقال (:

) [التني.]8 - 4/
فسبحان ربنا اخلالق العليم ،الذي إذا خلق شيئًا أحسنه وأتقن صنعه(:
(

)[النمل.]88 /

) [السجدة.]7 -6/
أما اإلنسان فهو الذي خيطئ ويصيب ،ويستقيم وينحرف ،ويصلح ويفسد ،وحيسن
وييسء ،ويعدل ويظلم؛ ألنه خمري يف أفعاله(:
) [اإلنسان.]3-2 /
وقد أودع اهلل يف اإل نس واجلن حب الشهوات ،وحرية االختيار ،فإذا كان هذا اإلنسان
ً
متصال باهلل وال
متصالً باهلل ،عىل منهج اهلل؛ أسعده اهلل يف الدنيا واآلخرة ،وإذا مل يكن
سائرا عىل منهج اهلل ،شقي يف الدنيا واآلخرة(:
ً
7٩5

) [البقرة.]39- 38 /
وإذا مشى اإلنسان يف الدنيا دون مقود وال ضابط ،وهو اإليامن والعمل الصالح فالدمار
والعذاب صافع له ال حمالة(:
) [الطالق.]9-8 /
والذي حيرك اإلنسان شهواته؛ فإذا حترك دون اتصال باهلادي ،وال توجيه منه؛ هلك
وفسد وخرس:
(

[الكهف.]١٠٤ – ١٠٣ :

) [حممد.]12 /
فكل إنسان فيه شهوات ،وفيه حرية االختيار ،أن يؤمن أو يكفر ،أن يطيع أو يعيص،
ومع هذه احلرية أعطاه اهلل ً
عقال بمنزلة امليزان الدقيق ،وأعطاه فوق هذا امليزان الدقيق
ميزانًا مهيمنًا هو الرشع(:
) [املائدة.]16- 15 /
فام أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان ،فطره عىل التوحيد ،وأعطاه العقل الذي يميز به ،وأكرمه
بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب:
[البقرة.]٢٤٣ :

ٍ
يشء وراء
ومع هذا التكريم لإلنسان بالعقل ،والفطرة ،والرشع ،وضع اإلنسان كل
ظهره ،وانطلق مع شهواته بال هدً ى وال كتاب منري فخرس دنياه وأخراه(:
 ومن رمحة اهلل هبذا اإلنسان أن هيأ له شفاءين:
اْلول :شفا ًء لروحه وهو القرآن الكريم.
الثاين :شفا ًء جلسده وهي األدوية املرشوعة.
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) [األعراف.]179 /

واعلم أن الشفاء ال يكون إال من مرض ،واملرض يف األصل خروج عن منهج اهلل ،فإذا
أعرض الق لب عن منهج اهلل ظهرت عليه أعراض هذا املرض ،من الكفر والرشك،
والشك والنفاق ،والكرب والظلم ،واحلسد والغش ،وغريها مما يفسد حياته وحياة غريه:
[العرص.]٣ – ١ :

وسبب ذلك أنه تعلق بالشهوات وأعرض عن منهج اهلل ففسد وخرس(:
) [مريم.]59 /
وال شفاء هلذا القلب أبدً ا إال باإليامن والقرآن(:
ﯓ) [اإلرساء.]82 /
وكذلك اجلسم يصاب بالعلل إذا خالف منهج اهلل يف األكل والرشب ،والنوم والعمل،
وما خلق اهلل دا ًء إال خلق له دوا ًء  ،علمه من علمه ،وجهله من جهله:
[الروم.]٣٠ :

واعلم أن أمراض القلب أخطر من أمراض اجلسم؛ ألن أمراض اجلسم تنتهي باملوت،
الذي ينهي كل ما له عالقة باجلسم ،أما أمراض ال قلب فيشقى اإلنسان هبا قبل املوت،
وتزيد خطورهتا بعض املوت(:
)[الشعراء.]89-88 /
والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات؛ فآمن باهلل ،وعمل
برشعه:
[هود.]١١٣ – ١١٢ :

هلل ََل َينْظُ ُر إِ ََل ُص َو ِرك ُْم
والقلب حمل نظر الرب جل جالله؛ كام قال النبي « :إِ ىن ا َ
َو َأ ْم َوالِك ُْمَ ،ولَكِ ْن َينْظُ ُر إِ ََل ُق ُلوبِ ُك ْم َو َأ ْع َملِك ُْم» أخرجه مسلم( ).
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2564
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فإذا كان القلب متصال بر به باإليامن والتقوى انفسح وانرشح ،وأرشق بالتوحيد
واإليامن ،والصفات احلسنة ،واألعامل الصاحلة(:
) [الرعد.]29- 28 /
ً
وإن مل يكن القلب
متصال بربه ضاق وأظلم بالكفر والرشك والصفات السيئة(:
) [طه.]126- 123 /
) [الشعراء.]213 /
وقال (:
وعن النعامن بن البشري  ،أن النبي  قالَ « :أَلَ َو إِ ىن ِِف َ
ت
اجل َس ِد ُم ْض َغ ًة ،إِ َذا َص َل َح ْ
ِ
ت َف َسدَ َ
َص َل َح َ
ب » متفق عليه( ).
اجل َس ُد ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َس َد ْ
اجل َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أَلَ َوه َي ال َق ْل ُ
واعلم أن سبب أمراض األبدان أمراض القلوب؛ فكل مرض خارجي سببه مرض
داخيل ،وكل مرض داخيل سببه خمالفة منهج اهلل (:
) [فصلت.]44 /
فالقرآن الع ظيم ،واإليامن باهلل ،شفاء من أمراض القلوب والقوالب(:
) [األنفال.]4-2 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )52واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1599
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التعبد هلل  باسمه الشاِف

اعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
ا حلميدة ،واملثل األعىل ،وبيده اخللق واألمر هو اهلل وحده ال رشيك له:

[األعراف.]5٤ :

) [البقرة.]163 /
(
فتوسل إىل ربك الشايف بأسامئه وصفاته ،واطلب منه أن يشفيك من مجيع أمراض
القلوب واألبدان ،فال شفاء ألحد إال بإذنه ،وال حول وال قوة إال به ،وما شاء اهلل كان،
)
وما مل يشأ ال يكون أبدً ا(:
[التغابن.]13 /
واعلم رمحك اهلل أن العالج والتداوي إن مل يوافق إذنًا من اهلل بالعافية والشفاء؛ فإنه ال
ينفع وال جيدي(:
) [يونس.]107 /
اء دواءَ ،فإِ َذا ُأ ِصيب دواء الدى ِ
ٍ
ِ
اء
َ ََ ُ
وعن جابر ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل  قال« :لكُ ِّل َد َ َ ٌ
هلل َع ىز َو َجل» أخرجه مسلم( ).
َب َر َأ بِإِ ْذ ِن ا ِ
وإذا أنعم اهلل عليك بنعمة اإلسالم؛ فاعلم أن أعظم ٍ
داء انترش بني البرشية هو داء الكفر
والرشك واملعايص؛ فاجتهد يف رفع هذا الداء بام أعطاك اهلل من نور العلم واهلدى ،وبلغ
به رسالة ربك يف كل مكان وزمان ،فال شفاء لألمة إال به(:
) [إبراهيم.]52 /
ولن يقوم هبذا إال أنت ،فقم به كام قام به نبيك  ،ورشعه لك ربك بقوله( :
)
[يوسف.]108 /
()1أخرجه مسلم برقم.)2204( :
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وقوله سبحانه( :

) [آل عمران.]104 /
وارفع اجلهل عن األمة بتعليم أحكام اهلل ل عباده؛ يكتب اهلل لك أجرهم ،ويرفع مقامك
)
يف الدنيا واآلخرة(:
[آل عمران.]79 /
واعلم أن من عرف ربه حق ًا آمن به حق ًا  ،وعبده حق ًا ،وكربه حق ًا ،وأحبه حق ًا(:
ﰀ) [الزمر. ]9 /
واعلم هداك اهلل مل ا يرضيه أن من علم أن ربه هو الشايف وحده ال رشيك له أحبه وتعلق
به وحده ال رشيك له ،ومحده عىل سوابغ نعمه ،وعنايته بخلقه ،وجلأ إليه وحده بطلب
الشفاء والعافية يف األبدان ،وطلب األمن يف األوطان ،وتوكل عليه يف كشف الكربات،
)
ودفع البليات(:
[التغابن.]13 /
[غافر.]65 :

وقد وعد اهلل سبحانه كل من آمن به واستقام عىل دينه باألمن واهلداية(:
) [األنعام.]82 /
ومن عرف أن ربه هو الشايف وحده ال رشيك له صرب عىل ما قدره اهلل عليه من
املصائب؛ لعلمه أن املصائب شفاء ألمراض القلوب التي قد تفتك به لو استمرت فيه،
فليصرب عىل جترعه ،وال يسخط فيذهب نفعه(:
) [التغابن.]11 /
(
) [البقرة.]216 /
(
) [التوبة.]51 /
8٠٠

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن اهلل  إذا شفاه وهداه أن يسعى لشفاء الناس من
أمراض الشبهات والشهوات ،ومن أمراض الكفر والرشك ،ومن أمراض الظلم
والكذب ،ومن أمراض الكرب واحلسد ،وأن يسعى يف إيصال اخلري إىل الناس ،وقضاء
حاجاهتم ،وكشف كرباهتم:
[آل عمران.]١٠٤ :

وقال :

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

اع ِمنْك ُْم َأ ْن َينْ َف َع َأ َخا ُه َف ْليَ ْف َع ْل» أخرجه مسلم( ).
وقال النبي َ « :م ِن ْاستَطَ َ
واعلم بأن الشفاء وغريه بيد اهلل وحده ،واهلل سبحانه يشفي املريض باألسباب ،وبدون
األسباب ،وبضد األسباب؛ ألنه فعال ملا يريد ،وال بد للمؤمن من فعل األسباب
بجوارحه ،والتوكل عىل اهلل بقلبه:
[املائدة.]٢٣ :

يكِ ،من ك ُِّل ََش ٍء ي ْؤذِ َ ِ
َش ك ُِّل َن ْف ٍ
هلل َأ ْرقِ َ
س
اس ِم ا ِ
ْ
ْ ُ
ورقى جربيل النبي  فقال« :بِ ْ
يك ،م ْن َ ِّ
ْي ح ِ
اس ِم اهللِ َأ ْرقِ َ
اس ٍد ،اهللُ َي ْش ِف َ
يك» أخرجه مسلم( ).
َأ ْو َع ْ ِ َ
يك بِ ْ
 وفعل اْلسباب له ثالثة َشوط:
قدرا.
اْلول :أال جيعل من األسباب سب ًبا إال ما ثبت أنه سبب رش ًعا أو ً
الثاين :أن يفعل السبب وال يعتمد عليه؛ بل يعتمد عىل اهلل ،فنفعل األسباب بجوارحنا،
ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا.
الثالث :أن يتيقن أن األ سباب مهام عظمت فهي مقيدة بقضاء اهلل وقدره ،إن شاء اهلل
أبقى سببيتها ،وإن شاء سلبها؛ لئال يتعلق الناس هبا ،ويعتمدون عليها من دون
( )1أخرجه مسلم برقم.)2199( :
()2أخرجه مسلم برقم.)2186( :
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اهلل(:

) [يونس.]107 /
فيا عبد الشايف إذا أصابك مرض ِ
فارق نفسك ،واطلب من اهلل الشفاء.
هلل َث َال ًثا ،و ُق ْل سبع مر ٍ
ِ
ِ
ِ
ات َأ ُعو ُذ
اس ِم ا ِ
َ َ َْ َى
قال َ « :ض ْع َيدَ َك َع ََّل الىذي تَأَ ىملَ م ْن َج َسد َكَ ،و ُق ْل بِ ْ
ِِ ِ
َش َما َأ ِج ُد َو ُأ َحاذِ ُر» أخرجه مسلم( ).
بِاهللِ َو ُقدْ َرته م ْن َ ِّ
ومن أصيب ببالء فهو خمري؛ إن شاء صرب ،وانتظر الفرج ،وإن شاء فعل السبب ،كام قال
ولك اجلنة ،و إِ ْن ِشئ ِ
ْت صربتِ ِ
النبي  للمرأة التي تُرصع وتتكشف  « :إِ ْن ِشئ ِ
ْت َد َع ْو ُت
ِ
يعافيك » متفق عليه( ).
اهللىَ أن
سُ ،م ْذ ِه َب البَا ِ
ومن األدعية النبوية لرفع البالء ،ودفع األمراض« :ال ىل ُه ىم َر ىب النىا ِ
س،
الش ِاِفَ ،لَ َش ِاِف إِ ىَل َأن َ ِ
ْاش ِ
ْت ى
اء َلَ ُيغَادِ ُر َس َق ًم» متفق عليه( ).
ف َأن َ
ْت ،ش َف ً
َ
وعن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :كان الرسول  يقول يف الرقية« :بِ ْس ِم اهللىِ ،ت ُْر َب ُة
ِ
ِ ِ
ِ
يمنَا ،بِإِ ْذ ِن َر ِّبنَا» متفق عليه( ).
َأ ْرضنَا ،بِ ِري َقة َب ْعضنَاُ ،ي ْش َفى َسق ُ
هلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم َف َق َالَ :يا ُحمَ َّمدُ ْاش َت َكيْ َت؟
و َع ْن َأ ِيب َس ِع ٍيد َ ،أ َّن ِج ْ ِرب َيلَ ،أتَى النَّبِ َّي َص َّىل ا ُ
يكِ ،من ك ُِّل ََش ٍء ي ْؤذِ َ ِ
س َأ ْو َع ْ ِ
َش ك ُِّل َن ْف ٍ
هلل َأ ْرقِ َ
ْي
اس ِم ا ِ
ْ
ْ ُ
َف َق َالَ « :ن َع ْم» َق َال « :بِ ْ
يك ،م ْن َ ِّ
ح ِ
اس ِم اهللِ َأ ْرقِ َ
هلل َي ْش ِف َ
يك» أخرجه مسلم( ).
اس ٍد ،ا ُ
َ
يك ،بِ ْ
ُض َأ َج ُل ُهَ ،ف َق َال
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،عن النبي  قالَ « :م ْن َعا َد َم ِر ً
يضا َمل ْ َ ْ
َي ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
يمَ ،ر ىب الْ َع ْر ِ
ش الْ َعظِيمَِ ،أ ْن َي ْش ِفيَ َ
ك إِ ىَل َعا َفا ُه اهللىُ ِم ْن
عنْدَ ُه َسبْ َع َم ىراتَ :أ ْسأَ ُل اهللىَ الْ َعظ َ
ك اْلَْ َر ِ
َذلِ َ
ض» أخرجه أبو داود واحلاكم ( ).
ومن األدوية التي جعلها اهلل سببًا للشفاء ،وأخرب هبا رسول اهلل  :العسل ،واحلبة
السوداء ،وماء زمزم ،والقسط اهلندي ،واحلجامة ،وألبان اإلبل ،وأبواهلا ،والسنا
( )1أخرجه مسلم برقم.)2202( :
( )2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5652ومسلم برقم (.)2576
( )3متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5742واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2191
()4متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5745واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2194
()5أخرجه مسلم برقم (.)2186
()6صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)3156وأخرجه احلاكم برقم ( )1268وهذا لفظه.
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والسنوت ،وهو الكمون ،والصيام ،والص دقة ،وكل ذلك ثبت يف السنة النبوية:
[احلرش.]7 :

واعلم علمك اهلل ما يسعدك يف دنياك وأخراك أن املرض جندي من جنود اهلل الشايف،
يبتيل به املؤمن ،لريفع درجاته ،ويكفر سيئاته ،ويسلطه عىل الكافر والعايص ،ليعاقبه،
ولعله يكون سب ًبا هلدايته:
[األعراف.]٩6 :

ِ
ب َوَلَ َو َص ٍ
يب ا ُْل ْسلِ َمِ ،م ْن ن ََص ٍ
بَ ،وَلَ َه ٍّم َوَلَ ُحز ٍْنَ ،وَلَ َأ ًذى
وقال النبي َ « :ما ُيص ُ
َوَلَ غ ٍَّمَ ،حتىى ى
الش ْوك َِة ُي َشاك َُها ،إِ ىَل َك ىف َر اهللىُ ِ َهبا ِم ْن َخطَا َيا ُه » أخرجه البخاري( ).
واعلم يا عبد الشايف أن اهلل  أرحم بالعبد من نفسه ،فام ابتىل إال ليعايف ،وما منع إال
ليعطي ،وما قبض إال ليبسط ،فاصرب ،وفوض األمر إىل اهلل ،وانتظر الفرج(:
) [البقرة.]157- 155 /
واعلم أن من ابتيل بمرض أو غريه فإن اهلل معه معي ًة خاصة:
[البقرة.]٤5 :

قال اهلل  يف احلديث القديس« :إِ ىن اهللَ َع ىز َو َج ىل َي ُق ُ
ت
ول َي ْو َم الْ ِقيَ َام ِةَ :يا ا ْب َن آ َد َم َم ِر ْض ُ
َف َل ْم َت ُعدْ ِينَ ،ق َالَ :يا َر ِّب َك ْي َ
ت َأ ىن َع ْب ِدي
ْيَ ،ق َالَ :أ َما َعلِ ْم َ
ف َأ ُعو ُد َك؟ َو َأن َ
ْت َر ُّب الْ َعا َْلِ َ
ت َأن َ
ىك َل ْو ُعدْ ت َُه لَ َو َجدْ تَنِي ِعنْدَ ُه؟» أخرجه مسلم( ).
ُف َالنًا َم ِر َض َف َل ْم َت ُعدْ ُهَ ،أ َما َعلِ ْم َ
فاصرب وال جتزع ،واصرب فإن اهلل حيب الصابرين ،واهلل مع الصابرين.
والبالء سبب لدخول اجلنة:
[الزمر.]5٣ :

( )1أخرجه البخاري برقم (.)5641
()2أخرجه مسلم برقم (.)2569
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قال اهلل  يف احلديث القديس« :إِ َذا ابتَ َلي ُ ِ ِ ِ ِ
ربَ ،ع ىو ْضت ُُه ِمن ُْه َم َ
اجلنى َة»
ْ ْ
ت َعبْدي ب َحبيبَتَيْه َف َص َ َ
أخرجه البخاري ( ).
ومن املرض ما ينال به املؤمن أجر الشهيد.
ون َش َها َد ٌة لِكُ ِّل ُم ْسلِ ٍم» متفق عليه( ).
قال النبي « :الطىا ُع ُ
ِ
ب َْاهل ْدمَِ ،و ى
وقال ُّ « :
الش ِهيدُ ِِف
ونَ ،واْلَْبْ ُط ُ
الش َهدَ ُاء ََخ َْس ٌة :اْلَْطْ ُع ُ
ونَ ،والْغ َِر ُقَ ،و َصاح ُ
ِ
َسبِ ِ
يل اهللِ َع ىز َو َج ىل» متفق َع َل ْيه ( ).
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يسعى يف شفاء غريه بالدعاء له ،عند من يملك
الشفاء بال دواء ،وهو اهلل :
وأن يسعى يف شفاء نفسه ،ويزكيها باإليامن والتقوى(:

[البقرة.]١86 :

) [الشمس.]10-7 /
) [آل عمران.]8 /
)

(
(
[طه.]28-25 /
الش ِاِفَ ،لَ َش ِاِف إِ ىَل َأن َ ِ
سْ ،اش ِ
ِ
ب ال َبا ِ
«ال ىل ُه ىم َر ىب النىا ِ
ْت ى
اء َلَ ُيغَادِ ُر
ف َأن َ
سُ ،م ْذه َ
ْت ،ش َف ً
َ
َس َق ًم» متفق عليه( ).
اللهم يا من ال يشفي من األسقام إال هو ،وال يعني عىل احلق إال هو ،وال يؤيت اخلري إال
هو ،نسألك عافي ًة نقوى هبا عىل طاعتك ،وعباد ًة نستحق هبا جزيل مثوبتك ،إنك عىل
كل يشء قدير.
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
( )1أخرجه البخاري برقم (.)5653
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5732ومسلم برقم ( ،)1916واللفظ له.
( )3متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2829ومسلم برقم ( ،)1914واللفظ له.
( )4متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5742واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2191
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احليي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل احليي

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
) [طه.]8 /
والنعوت اجلميلة ،واملثل األعىل(:
وأسامء اهلل  كلها مرتادفة يف الداللة عىل الذات ،متباينة يف الداللة عىل الصفات،
لداللة كل اسم منها عىل معنى خاص مستفاد منه ،كالعظيم ،والكبري ،والعزيز،
واخلالق ،وا لرزاق ،والكريم وغريها من أسامء اهلل احلسنى.
فكل أسامء اهلل احلسنى تدل عىل ذات اهلل ،وتدل عىل صفات متعددة للرب ،كاخللق
والتصوير ،والقدرة ،والرزق ،والكرم..وهكذا:

[اإلرساء.]١١١ – ١١0 :

فأسامء اهلل احلسنى أعالم وأوصاف ،فهي أعالم باعتبار داللتها عىل الذات ،وهي
أوصاف باعتبار ما دلت عليه من املعاين من صفات اجلالل واجلامل هلل .
فاحلي القيوم ،والسميع البصري ،والعزيز العليم ،وغريها من األسامء احلسنى ،كلها
أسامء ملسمى واحد هو اهلل  ، لكن للحي معنًى خاص ،وللقيوم معنًى خاص،
وللسميع معنى خاص ،وللبصري معنى خاص ،فاحلي يدل عىل صفة احلياة ،والسميع
يدل عىل صفة السمع ،والعليم يدل عىل صفة العلم ،والرزاق يدل عىل صفة الرزق.. ،
وهكذا.
وأسامء اهلل احلسنى كام أهنا متعددة؛ فهي كذلك متفاضلة يف املعاين ،وفيها اسم اهلل
األعظم الذي أخفاه اهلل  يف أسامئه احلسنى؛ ليتعبد اخللق بجميع أسامئه احلسنى،
ويدعونه هبا(:
) [األعراف.]180 /
806

َّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم َر ُج اًل َيدْ ُعو َو ُه َو َي ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم إِ يِّن
وعن بريدة  قالَ « :س ِم َع النَّبِي َص ََّّل ا َُّ
ِ
ِ
ك بِأَ يِّن َأ ْش َه ُد َأن َ
َأ ْسأَلُ َ
ْت اَّللَُّ ََل إِلَ َه إِ ََّل َأن َ
َّك َأن َ
ْت ،األَ َحدُ َّ
الص َمدُ  ،ا َّلذي ََلْ َيل ْد َو ََلْ ُيولَدْ َ ،و ََلْ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ِم ِه األَ ْعظَ ِم ا َّل ِذي إِ َذا
َيك ُْن لَ ُه ُك ُف اوا َأ َحدٌ َ ،ق َالَ :ف َق َالَ :وا َّلذي َن ْفِس بِ َيده لَ َقدْ َسأَ َل اَّللََّ بِ ْ
ِ ِ
ابَ ،وإِ َذا ُسئِ َل بِ ِه َأ ْعطَى» أخرجه الرتمذي وابن ماجه( ).
ُدع َي بِه َأ َج َ
ومن أسامء اهلل احلسنى الواردة يف السنة اسم اهلل احليي.
ِ
ِ
عن يعىل :أن رسول اَّلل  رأى رج َ ِ
بالَباز بًل إز ٍ
فحمد اَّلل
فصعدَ املنَب،
َار،
ًل يغتس ُل َ
ُ
َ
َّ
اغتسل
رت ،فإذا
يي ِست ٌيري ،حيب
وأثنى عليه ،ثم قال :إن اَّلل ع َّز
احلياء َّ
وجل َح ٌّ
َ
والس َ
ِ
َرت» أخرجه أبو داود والنسائي( ).
أحدُ كم فل َي ْست ْ
كريم ،يستحيي ِم ْن
يي
وعن سلامن الفاريس  قال :قال رسول اهلل َّ « :
ٌ
إن رب ُك م َح ٌ
ِ
فع َيدَ ِيه إليه أن َي ُردمها ِص ْفر َا» أخرجه أبو داود والرتمذي( ).
عبده إذا َر َ
اهلل  هو احليي العظيم احلياء ،الذي ال يفعل ما ال يتناسب مع سعة رمحته ،وكامل
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه(:
) [املؤمنون.]116 /
وحياءه جل جالله عىل ما يليق بجالله ،فالعبد يبارز ربه باملعصية ،مع أنه أفقر يشء
إليه ،وأضعفه لديه ،ويستعني بنعمه عىل معاصيه ،ويسكن يف ملكه ،ويأكل من رزقه،
وربه مع كامل غناه ،ومتام مقدرته عليه ،يستحي من هتك سرته وفضيحته(:
) [البقرة.]143 /
فسبحان احليي الستري الذي يسرت من عصاه بام هيأه له من أسباب السرت ،ثم بعد ذلك
يعفو عنه ويغفر له(:
) [الشورى.]25 /
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)3475وابن ماجة برقم (.)3859
( )2صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)4012والنسائي برقم (.)406
( )3صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)1488والرتمذي برقم (.)3556
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إن اَّللََّ ُيدْ ِِّن ا ُمل ْؤ ِم َنَ ،فيَ َض ُع َع َليْ ِه َكنَ َف ُه
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن الرسول  قالَّ « :
ْب ك ََذا؟ َف َي ُق ُ
رت ُهَ ،ف َي ُق ُ
ي َر يبَ ،حتَّى إِ َذا
ْب ك ََذاَ ،أ َت ْع ِر ُ
ولَ :أ َت ْع ِر ُ
ولَ :ن َع ْم َأ ْ
ف َذن َ
ف َذن َ
َو َي ْس ُ ُ
َق َّر َر ُه بِ ُذنُوبِ ِهَ ،و َر َأى ِِف َن ْف ِس ِه َأ َّن ُه َه َل َ
رت ُ َُتا َع َل ْي َ
ك ِِف الد ْن َياَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر َها لَ َك
كَ ،ق َالَ :س َ ْ
ِ
َاب َح َسنَاتِ ِه» متفق عليه( ).
ال َي ْو َمَ ،ف ُي ْع َطى كت َ
واعلم أن حياء الرب من عبده حياء ال تدركه العقول ،وال حتيط به األفهام؛ فهو حياء
عظيم ،حياء كرم وبر ،وجود وإحسان(:
) [البقرة.]243 /
صفرا ،ويستحي أن
فهو سبحانه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردمها
ً
ي عذب ذا شيبة شاب يف اإلسالم ،ومن استحى من اهلل استحى اهلل منه أن يعذبه.
فاستح اآلن من كل فعل تستحي أن تراه غدً ا ،حيث ال تنفع املعذرة(:
)

[آل عمران.]107- 106 /
واسم اهلل احليي مل يرد يف القرآن؛ وإنام ورد يف السنة كام تقدم يف قوله « :إن اَّلل ع َّز
َ
َّ
اغتسل أحدُ كم فل َي ْست َِرت» أخرجه أبو داود
رت ،فإذا
يي ِست ٌيري ،حيب
احلياء َّ
وجل َح ٌّ
َ
والس َ

والنسائي( ).
هو سبحانه احليي الذي يرتك ما ال يتناسب مع عظيم أسامئه وصفاته ،وما ال يتناسب
مع سعة رمحته وكرمه ،وعظيم عفوه وحلمه.
فهو سبحانه الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد ،ونعمته عمت كل أحد(:
) [اإلخالص.]4- 1 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2441واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2768
( )2صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)4012والنسائي برقم (.)406
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فهو سبحانه مع كامل غناه عام سواه ،وكامل قدرته عىل كل ما سواه ،يستحي من هتك
سرت العايص وفضيحته بني الناس ،فيسرته بسرته ثم يعفو عنه ،ويغفر له(:
) [الزمر.]53 /
هو سبحانه احليي احلليم الستري ،احلليم الذي ال يعاجل العايص بالعقوبة ،بل يمهله
ليتوب إليه؛ ألنه احلليم؛ ويسرت عليه ذنبه ألنه الستري ،ويقبل توبته واعتذاره عندما
منطرحا بني يديه؛ ألنه التواب الرحيم ،فيتوب عليه ويستحي
يرجع إليه ،ويتوب إليه،
ً
منه ذو اجلالل واإلكرام ،فيجيب دعاءه ،ويغفر له ذنبه ،ألنه احليي جل جالله:
[النساء.]١١0 :

منطرحا بني يديه ،خائ ًفا
فسبحان ربنا العظيم الذي إذا رفع العايص يديه إىل ربه بالدعاء
ً
من شؤم معصيته استحى اهلل منه وأجاب دعاءه ،وغفر ذنبه؛ ألنه احليي جل جالله.
والصفة املشتقة من اسم اهلل احليي هي صفة احلياء ،وهي صفة ذاتية ثابتة هلل  ،كام قال
ﮥ) [البقرة.]26/
سبحانه(:
وهي كذلك صفة فعلية؛ فف ي السنة يف الذين دخلوا املسجد ،فقال النبي َ « :أ َّما
َّلل ِمنْ ُهَ ،و َأ َّما ْاْل َخ ُر
است َْح َيا ا ُ
َأ َحدُ ُه ْم َفأَ َوى إِ ََل ا ِ
َّلل َف َ
است َْح َيا َف ْ
آوا ُه اَّللَُ ،و َأ َّما ْاْل َخ ُر َف ْ
َّلل َعنْ ُه» متفق عليه( ).
َفأَ ْع َر َضَ ،فأَ ْع َر َض ا ُ
هو سبحانه احليي الذي حياؤه حياء كرم ورمحة ،وبر ومجال.
هو سبحانه احليي الستري الذي حيلم ويسرت ،ويستحي من عباده إذا فعلوا ما يغضبه،
وأقدموا عىل معصيته.
وحلبه للسرت يسرت عىل العصاة ،وال يفضحهم مع أهنم أفقر يشء إليه.
هو سبحانه احليي الذي ال يستحي من احلق أن يبينه ،وال يستحي من رضب األمثال يف
تقرير احلق ،ألنه حق ،واهلل ال يستحي من احلق(:
) [البقرة.]26 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )66واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2176
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هو سبحانه الرءوف بعباده ،احليي الكريم الذي أمرنا بالتوبة ليتوب علينا ،وأمرنا أن
نسأله ليعطينا ،وأمرنا أن نستغفره ليغفر لنا:
[غافر.]60 :

فسبحان احليي يف ذاته ،ويف صفاته ،ويف أفعاله ،ويف أحكامه ،ما أمر بيشء إال واطمأنت
النفوس إليه ،وما أمر بيشء إال وأعان عليه ،وما أمر بيشء إال وأثاب عليه ،وما هنى عن
يشء إال أبغضته النفوس ،واستحيت من فعله ،وما هنى عن يشء إال أغنى عنه ،ومن
عاش تق ًيا عاش قو ًيا:
[غافر.]6٥ :

واعلم أن احلياء أن تستحي من الذي خلقك ورزقك وهداك أن تعصيه بنعمه ،وأن ترى
أن اهلل معك ،فتبادر إىل طاعته ،وتستحي من معصيته؛ ملا تراه من عظمته وجالله
وعظيم نعمه وإحسانه(:
) [األنعام.]103 - 102/
ومن عرف اهلل حق ًا أحبه حق ًا ،واستحيا منه حق ًا(:

) [حممد.]19 /
واعلم رمحك اهلل أن التوحيد أال ترى مع اهلل أحدً ا ،وكلام زاد العلم باهلل يف قلب العبد
زاد إيامنه بربه ،وزادت طاعته له ،وزادت حمبته له ،وزادت تقواه ،وزاد حياؤه من
ربه(:
) [األنبياء.]90 /
وقال (:
) [األنفال.]4 -2/
) [امللك.]12 /

(
8١0

واعلم هداك اهلل ملعرفته أن هناية العلم التوحيد ،وهناية العمل التقوى ،وهذا هو الدين
كام قال سبحانه(:
) [الكهف.]110 /
فاستحي من اهلل أن ترشك معه غريه ،واستحي من اهلل أن تدعو غريه ،واستحي من اهلل
أن تعصي ه بنعمه ،وأنت تسكن يف ملكه ،وتأكل من رزقه:

[احلديد.]١7 – ١6 :

واعلم أن العطاء العظيم أن تعرف ربك ،وأن حتبه ،وأن تعبده ،وأن تستحي
منه(:
) [النساء.]113 /
ومن هذا إكرامه ،وهذا إحسانه ،وهو وحده الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك
له(:
) [اإلرساء.]70 /
)
(
[الرمحن.]4- 1 /
فام أعظ م نعم اهلل عىل عباده! وما أشد إعراضهم عنه! وعن طاعته! وما أشد جرأهتم
عىل معاصيه!(:
)
[لقامن.]20/
صفرا
وإذا كان اهلل  حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إىل السامء أن يردمها
ً
خائبتني ،فمتى يستحي العبد من ربه العظيم الغني عنه أن يعصيه وهو الذي غمره
بأنواع نعمه؟!:
[االنفطار.]8 – 6 :

8١١

[البلد.]١0 – ٥ :

ومن عرف ربه أحبه وآمن به:

[الطالق.]١2 :

ف إذا عرفتم عظمة اهلل وجالله ومجاله ،وعرفتم عظيم نعمه وإحسانه ،وعرفتم عظمة
ملكه وسلطانه؛ فاستحيوا من اهلل حق احلياء ،وذلك بتصديق أخباره ،وامتثال أوامره،
واجتناب نواهيه ،وعبادته باحلب والتعظيم والذل له(:
) [البقرة.]22-21 /
فاعلم رمحك اهلل أن اهلل  له األسامء احلسنى والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واهلل
 حيب أسامءه احلسنى ،وصفاته العىل ،ويثني عىل نفسه هبا ،وحيب ظهور آثارها يف
خلقه عىل شاكلة العبودية ،فهو كري م حيب أهل الكرم ،حمسن حيب املحسنني ،حليم
حيب أهل احللم ،شكور حيب الشاكرين ،تواب حيب التوابني ،مؤمن حيب املؤمنني،
حيي حيب أهل احلياء:
[األعراف.]١80 :

وملحبته سبحانه ألسامئه وصفاته أظهرها اهلل لعباده يف كتاب الكون املفتوح ،ويف كتابه
العظيم املقروء ،وأمرهم بالتعبد له بموجبها ومقتضاها:

[احلرش.]2٤ – 22 :

وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي حيبها ،وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات
التي يبغضها ،فعليك باالتصاف بالصفات التي حيبها اهلل (:
8١2

[التوبة.]112/
ومن اتصف بالصفات التي حيبها اهلل أكرمه اهلل باألجر العظيم(:

)

)[األحزاب.]35 /
فعليك بالتعبد هلل  باسمه احليي ،وسائر أسامئه وصفاته(:
) [األعراف.]180 /

التعبد َّلل  باسمه احليي

اعلم رمحك اهلل أن احلياء شعبة من شعب اإليامن ،والتعبد هلل بصفة احلياء من أعظم
)
الصفات التي حيبها اهلل (:
[امللك.]12 /
8١3

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ِ ْ « :
ون
ونَ ،أ ْو بِ ْض ٌع َو ِست َ
اْل َيَم ُن بِ ْض ٌع َو َسبْ ُع َ
َاها إِ َما َط ُة ْاألَ َذى َع ِن الطَّ ِر ِ
يقَ ،و َْ
اء ُش ْع َب ٌة ِم َن
ُش ْع َب اةَ ،فأَ ْف َض ُل َها َق ْو ُل ََل إِلَ َه إِ ََّل اَّللَُ ،و َأ ْدن َ
احل َي ُ
ِْ
اْل َيَم ِن» أخرجه مسلم( ).
واحلياء خري كله؛ ألنه ال يأيت إال بخري.
عن عمران بن حصني  قال :قال النبي َ « :
اء َلَ َيأْ ِِت إِ ََّل بِخَ ْ ٍري » متفق عليه( ).
احليَ ُ
وأعظم احلياء وأحسنه وأمجله وأوجبه احلياء من اهلل ،ثم احلياء من املالئكة الكرام ،ثم
احلياء من الناس ،ثم احلياء من النفس.
واحلياء من اهلل يكون بإخالص التوحيد له ،واجتناب معصيته ،وكامل اإليامن به،
وإحسان العمل له ،واحلب له ،والتعظيم له ،واخلوف منه ،والترضع إليه ،واالفتقار إليه
يف مجيع األحوال:
[غافر.]6٥ :

وأشد الناس حيا ًء من اهلل هم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  ،وذلك لكامل
معرفتهم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظيم نعمه
وإحسانه(:،
) [األنبياء.]90 /
ثم يليهم أتباعهم من املؤمنني(:
) [املؤمنون.]61- 57 /
وأشد اخللق حيا ًء من اهلل هو نبينا حممد  ؛ لكامل معرفته باهلل وأسامئه وصفاته ،وأفعاله
معظام له،
شاكرا لربه،
ومعرفته بنعمه وإحسانه ،فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه
ً
ً
مستغفرا من ذنبه.
ربا له،
ً
مك ً
ِ
ِ
ِ
اء م َن ال َع ْذ َراء ِِف
َان النَّبِي َص ََّّل ا ُ
عن أيب سعيد اخلدري  قال :ك َ
َّلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ َش َّد َح َي ا
( )1أخرجه مسلم برقم (.)35
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )611واللفظ له ،ومسلم برقم (.)37

8١٤

ِخدْ ِر َهاَ ،فإِ َذا َر َأى َشيْئاا َي ْك َر ُه ُه َع َر ْفنَا ُه ِِف َو ْج ِه ِه.متفق عليه( ).
واعلم رمحك اهلل أن اهلل يراك ويعلم بحالك يف مجيع األوقات ،فاستح من ربك الذي
خلقك ورزقك وهداك:
[الضحى.]8 – 6 :

واحفظ السمع والبرص والفؤاد واللسان ،من مج يع املعايص(:
) [النحل.]78 /
واستعمل جوارحك يف طاعة موالك ،واحفظ السمع والبرص والفؤاد من مجيع
املحرمات ،واحفظ اللسان من كل ما ال يغنيه ،واحفظ البطن من دخول املحرمات،
واحفظ الفرج من غشيان الفواحش(:
ﰀ) [اإلرساء.]36 /
ومن علم أن السميع يسمعه ،والبصري يبرصه ،والعليم يعلم بظاهره وباطنه؛ استحى
ً
فضال عن أن تعصيه بام أعطاك،
منه أن يراه عىل معصيته ،فاستح من ربك أال تطيعه،
وهو الذي يسمعك ويراك(:
) [يونس.]61 /
فسبحان العليم اخلبري الذي اتصف باحلياة واحلياء ،وخلق احلياء ،ومن به عىل من شاء
من خ لقه؛ فكل حياء يف املالئكة واإلنس واجلن من فضله وخزائنه(:
) [احلجر.]21 /
) [النحل.]53 /
(
واعلم فقهنا اهلل وإياك يف الدين أن احلياء من املالئكة يكون باالقتداء هبم يف دوام الذكر
والتسبيح والطاعة ،وعدم إيذائهم باملعايص واملنكرات؛ ألهنم معنا يكتبون
)
وحيفظون(:
[االنفطار.]12-10 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6102واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2320

8١٥

وقال (:

)[األنبياء.]20- 19 /

واملالئكة لكامل معرفتهم باهلل:
[التحريم.]6 :

ويستغفرون للمؤمنني ،ويكتبون أعامهلم(:

) [غافر.]7 /
فعلينا أن نستحي من املالئكة حق احلياء؛ ألهنم معنا ،ومع كل إنسان ثامنية من املالئكة
حيفظونه ،ويكتبون أعامله ،حتى يلقى ربه ،ثم يشهدون عليه بذلك يوم القيامة.
أما احلياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من األقوال واألعامل
واألخالق ،حيا ًء من اهلل واملالئكة والناس(:
ﯿ

)

[احلجرات.]13-11 /
أما احلياء من النفس فيكون بأن حتملها عىل طاعة اهلل ،بعدم استعامل نعم اهلل يف معصية
اهلل؛ فمن مل يستح صنع ما شاء من الفواحش واملنكرات والقبائح؛ ألن احلياء هو املانع
من فعلها(:
) [األنفال.]23- 22 /
ﯓ
[األعراف.]١79 :

فمن ُرزق احلياء من اهلل ،واملالئكة ،والناس ،ونفسه ،فهو احليي الذي حيبه اهلل ،ومن
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ُحرم ذلك سقط من عني اهلل .
ِ
ًل ِم النبوةِ
ِ
َّاس م ْن َك َ
ُ َّ
عن أيب مسعود البدري  قال :قال النبي « :إِ َّن ِمَّا َأ ْد َر َك الن ُ
األُ َ
ْت» أخرجه البخاري( ).
اصن َْع َما ِشئ َ
وَل :إِ َذا ََلْ ت َْست َْح ِي َف ْ
واعلم رمحك اهلل أن من استحى من اهلل ،استحى اهلل منه ،ومن أعرض عن اهلل أعرض
اهلل عنه ،ومن نيس اهلل نسيه اهلل ،فاعبد ربك كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه
يراك(:
)
[األنعام.]103-102 /
وعن أيب واقد الليثي َ أ َّن َر ُس َ
َّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم َبيْن َََم ُه َو َجالِ ٌس ِِف املَ ْس ِج ِد
َّلل َص ََّّل ا ُ
ول ا َِّ
َّلل ص ََّّل ا ُ ِ
َان إِ ََل ر س ِ
َّاس َم َع ُه إِ ْذ َأ ْق َب َل َثًلَ َث ُة َن َف ٍرَ ،ف َأ ْق َب َل ا ْثن ِ
ب
َّلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،و َذ َه َ
ول ا َِّ َ
َوالن ُ
َ ُ
ِ
و ِ
احدٌ َ ،ق َالَ :ف َو َق َفا َع ََّل رس ِ
مها َف َر َأى ُف ْر َج اة ِِف
ول ا َِّ
َ
َّلل َص ََّّل اَّللُ َع َليْه َو َس َّل َمَ ،فأَ َّما َأ َحدُ ُ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اْلخ ُر َف َج َل َس َخ ْل َف ُه ْمَ ،و َأ َّما الثَّال ُث َفأَ ْد َب َر َذاه اباَ ،ف َل ََّم َف َر َغ َر ُس ُ
ول
احل ْل َقة َف َج َل َس ف َيهاَ ،و َأ َّما َ
ِ
َ ُ
َبك ُْم َع ِن النَّ َف ِر الثًَّلَ َث ِة؟َ ،أ َّما َأ َحدُ ُه ْم َف َأ َوى إِ ََل اَّللَِّ
اَّللَِّ َص ََّّل اَّللُ َع َليْه َو َس َّل َم َق َال« :أَلَ أ ْخ ِ ُ
اْلخ ُر َفأَ ْع َر َض َفأَ ْع َر َض اَّللَُّ َعنْ ُه»
است َْح َيا ا َُّ
َّلل ِمنْ ُهَ ،و َأ َّما َ
آوا ُه اَّللََُّ ،و َأ َّما َ
َف َ
است َْح َيا َف ْ
اْلخ ُر َف ْ
متفق عليه( ).
اللهم إين يف هذا املقام أشهدك أنك أنت اهلل الواحد األحد ،الذي بيده ملكوت كل
يشء ،وأستحي م نك من التقصري فيام كتبت عنك يا موالي؛ فأنت الكبري ،وأنت
العظيم ،وأنت القوي ،وأنت الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،واملثل األعىل ،وأستغفرك من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك العظيم ،وأنت
احلكيم الكريم الذي بعثت اهلمة لكتابته ،وبسطت اليد لتحريره ،فأقبله ،واغفر لصاحبه
زلـله:
[األعراف.]23 :

عظيام ،والكالم عن الكبري ال بد أن
وأنا أعلم أن الكالم عن العظيم ال بد أن يكون
ً
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6120
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )66واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2176
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كبريا؛ والكالم عن الواسع البد أن يكون واسع ًا ،والكالم عن القوي البد أن
يكون ً
يكون قوي ًا .
فأستغفر اهلل وأتوب إليه مما كتبت ،ومما قرصت ،ومما أخطأت ،فاغفر يل ما قدمت وما
أخرت ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
لك احلمد عىل ما قدرت ،وأستغفرك وأتوب إليك مما عملت ،فلست أنشد إال رضاك؛
فاغفر يل ولوالدي وللمسلمني كافة يا واسع املغفرة والرمحة:
[القصص.]١6 :

واعلم رمحك اهلل أن من عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله استحيا من اهلل أن يعصيه ،أو
خيالف أمره ،وهو يسكن يف ملكه ،ويأكل من رزقه ،فال يليق به أن يعصيه
)
بنعمه(:
[هود.]112 /
وكن مع املؤمنني يف حمراب العبودية يف كل حني(:
) [احلج.]77 /
احلي ِ
ِ
ت :إِنَّا
اء ُ ،ق ْل ُ
وعن عبد اهلل بن مسعود قال :قال النبي ْ « :است َْح ُيوا م َن اَّللَِّ َح َّق َْ َ
اء َف ْليح َف ِ
احلي ِ
لَنَست ِ
َحي َيا َنبِ َّي اَّللََِّ ،ق َال :لَيْ َس َذلِ َ
كَ ،ولَكِ ْن َم ِن ْاست َْحيَا ِم َن ا َِّ
َ ْ
َّلل َح َّق َْ َ
ْ
ِ
ت َوالْبِ ََّلَ ،و َم ْن َأ َرا َد ْاْلخ َر َة ت ََر َك ِزينَ َة
الر ْأ َس َو َما َو َعىَ ،والْ َبطْ َن َو َما َح َوىَ ،ولْ َي ْذك ُِر ا َْمل ْو َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الد ْنيَاَ ،م ْن َف َع َل َذل َك َف َقد ْاست َْحيَا م َن اَّللَِّ َح َّق َْ
احل َياء» أخرجه الرتمذي( ).
واعلم أن من عرف ربه باسمه احليي كثر حياؤه من اهلل وقوي ،ومن صدق حياؤه من
اهلل انقبضت نفسه عن حمارم اهلل ،وابتعد عن معصية اهلل يف ظاهره وباطنه؛ لعلمه أن اهلل
معه يراه ويسمعه(:
) [السجدة.]17- 15/
ومن استحيا من اهلل ،فعبده كام يليق بجالله ،استحيى اهلل منه ،وشكره عىل طاعته،
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2458
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وضاعف أجوره(:

) [التغابن.]18 - 17/
وحظ العبد من هذا االسم الكريم حمبة اهلل وتعظيمه ،ومحده وشكره ،ملا يعلمه العبد عن
رب ه من الصرب عىل العصاة؛ لكامل حلمه وحيائه ،وعظيم رمحته.
عن أيب موسى األشعري  أن الرسول  قالََ « :ل َأ َحدَ َأ ْص َ َُب َع ََّل َأ اذى َي ْس َم ُع ُه ِم َن اَّللِ
ِ
ُي َع ُل َل ُه ا ْل َولَدُ ُ ،ث َّم ُه َو ُي َعافِ ِ
يه ْم َو َي ْرزُ ُق ُه ْم» متفق عليه( ).
ْش ُك بِهَ ،و ُ ْ
َع َّز َو َج َّل ،إِن َُّه ُي ْ َ
فمتى يستحي العبد من ربه ،ويستغفر من ذنبه(:
) [املائدة.]74 /
ولكامل رمحته ،وعظيم حلمه ،وعظيم حيائه ،مل يعاجل العصاة بعذابه ،ولو عاجلهم مل
يبق عىل ظهر األرض أحد(:
) [النحل.]61 /
ومن عرف ربه باسمه احليي استحيا من اهلل ،ومقت نفسه؛ ملا يراه من عظيم إحسان اهلل
وإنعامه عليه وعىل غريه ،وأن عبادته لربه ال تليق بجالل اهلل ،وأن قدر اهلل أعىل
وأجل(:
) [الزمر.]67 /
ولن يعبد اهلل حق ًا إال من عرفه حق ًا(:
) [نوح.]20-13 /
فاستحيوا من اهلل حق احلياء ،وامتثلوا أوامره ،واجتنبوا نواهيه(:
) [احلرش.]7 /
وعليك احلذر من غضب اهلل ،وذلك باجتناب الكبائر واملعايص التي تغضب اهلل؛ ألن
اهلل  إذا غضب مل يقم لغضبه يشء ،واحلليم ال يغضب إال عىل من ال يستحق الرمحة،
وعىل اجلرم العظيم ،وذلك بعد أن أمهله ليتوب فلم يستجب؛ فاهلل  ال يغضب وال
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6099واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2804
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ينتقم إال عىل شناعة اجلرم(:
) [هود.]102 /
وختلق رمحك اهلل ُ
بخلق احلياء ،فاهلل حيب احلياء وأهله ،وكان  أشد الناس حيا ًء ،وكان
أشد حيا ًء من العذراء يف خدرها ،ملا يراه من عظمة ربه ،وجالله ،وعظمة ملكه
وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه:
[غافر.]6٥ :

 واعلم أن حياء الناس أنواع:
ٍ
األول :حياء اجلناية :فمن عىص اهلل بكبرية أو صغرية استحى من اهلل  أن يعصيه بنعمه
ويف ملكه.
الثاِّن :حياء اجلالل :فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله أجله ،واستحى من تقصريه
يف حقه(:
) [األنعام.]102 /
الثالث :حياء التقصري :فمن قرص يف حق اهلل استحى منه.
الرابع  :حياء السؤال :فيستحي العبد أن يسأل ربه ،وهو مقيم عىل معاصيه(:
)
[حممد.]19 /
(
) [الطالق.]12 /
وإذا عرفتم ذلك آمنتم باهلل ،وأحببتموه واستحييتم من معصيته(:
) [هود.]112 /
واعلم أنك يف الصالة تسمع وتتلوا أخبار وأوامر ربك العظيم ،ويف خارج الصالة جيب
أن تعمل بموجبها ،يف الطريق والسوق ،يف البيت والعمل ،مع الزوجة واألوالد ،ومع
األقارب واجلريان ،ومع املسلمني والكفار ،ومع اخللق كافة(:
)
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[األنعام.]163-161 /
فدينك معك نور متيش به ،يف منزلك ومكتبك ،ومعك يف دكانك ،ومعك يف سوقك،
ويف جتارتك ،ويف معامالتك.
واعلم أن اإليامن واحلياء قرنا مجي ًعا ،فإذا ُرفع أحدمها ُرفع اآلخر ،فاحلياء من اإليامن،
وكلام زاد اإليامن زاد احلياء من اهلل ،ومن املالئكة ،ومن الناس ومن النفس ،ويف السنة
ِ
ْت»أخرجه البخاري( ).
َّاس ِم ْن َكًلَ ِم الن ُب َّوةِ ،إِ َذا ََل ْ ت َْست َْح ِي َفا ْف َع ْل َما ِشئ َ
«إِ َّن ِمَّا َأ ْد َر َك الن ُ
فكن حيي ًا من ربك فال تعصه بنعمه ،وكن حييًا من املالئكة الذين يرونك ويكتبون
أعاملك ،وكن حي ًيا من خلقه فال تفعل ما يسوء بينهم ،وال تكن أسو ًة سيئ ًة هلم يف
)
أقوالك ،وأفعالك(:
[األعراف.]199/
وبادر وسارع إىل مكارم األخالق مع الناس(:
)

[آل عمران.]134- 133 /
ِ
يستح من نفسه؛ فنفسه أخس عنده من
واحلياء درجات؛ فمن استحى من الناس ،ومل
الناس ،ومن استحى من الناس ،ومل يستح من ربه فهو جاهل بربه(:
) [النساء.]108 /
فاستح من نفسك ،واستح من الناس ،واستح من ربك.
ومن قوي حياؤه استحى من األحياء واألموات ،واستحى يف رسه وعالنيته.
اه ِرين ،وإِ َّن ِمن املُج ِ
قال رسول اهلل « :كُل ُأمتِي مع ااًف إِ ََّل ا ُملج ِ
الر ُج ُل
َ َ َ
َ َ
َ
َّ ُ َ
اه َرة َأ ْن َي ْع َم َل َّ
ِ
ِ
ت ال َب ِ
ِ
ِ
َّلل َع َل ْيهَ ،ف َي ُق َ
ار َح َة ك ََذا َوك ََذا،
رت ُه ا َُّ
ولَ :يا ُفًل َُنَ ،عم ْل ُ
بال َّل ْي ِل َع َم اًلُ ،ث َّم ُي ْصب َح َو َقدْ َس َ َ
رت ُه َرب ُهَ ،و ُي ْصبِ ُح َيكْ ِش ُ
ف ِس ْ َرت اَّللَِّ َعنْ ُه» متفق عليه( ).
َو َق ْد َب َ
ات َي ْس ُ ُ
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6120
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6069واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2990
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) [األعراف.]23 /

(
[البقرة.]286 :

(

) [األحقاف.]15 /
اللهم صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك
محيد جميد.
اللهم بارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك
محيد جميد.
اللهم لك احلمد كله ،ومنك الفضل كله ،وبيدك األمر كله ،وإليك يرجع األمر كله،
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،ال إله إال
أنت نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ،وبعفوك من عقوبتك ،وبك منك ال نحيص ثنا ًء
عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك.
اللهم إنا نسألك صدق اإليامن بك ،وحسن التوكل عليك ،والعمل بام يرضيك ،وحسن
احلياء منك ،ومن مالئكتك ،ومن خلقك يا ذا اجلالل واإلكرام(:
)
[الصافات.]182-180 /
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الستري

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل الستري

اهلل سبحانه هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
[طه.]8 :
احلميدة ،واملثل األعىل:
واسم اهلل الستري من األسامء احلسنى الثابتة يف السنة النبوية الصحيحة ،والتي مل ترد يف
القرآن الكريم.
ِ
ِ
عن يعىل :أن رسول اهلل  رأى رج َ ِ
بالَباز بال إز ٍ
فحمد اهلل
فصعدَ املنَب،
َار،
ال يغتس ُل َ
ُ
َ
َّ
اغتسل
رت ،فإذا
يي ِست ٌِّري ،حيب
وأثنى عليه ،ثم قال« :إن اهلل ع َّز
احلياء َّ
وجل َح ٌّ
َ
والس َ
ِ
َرت» أخرجه أبو داود والنسائي( ).
أحدُ كم فل َي ْست ْ
ٍ ِ
ِ
رت ُه اهللُ َي ْو َم
رت اهللُ َع ََل َعبْد ِف الدُّ ْن َيا ،إ ََّل َس َ َ
وعن أيب هريرة  ،عن النبي  قالََ « :ل َي ْس ُ ُ
الْ ِقيَ َام ِة» أخرجه مسلم( ).
واهلل  هو الستري احلق الذي يسرت الكثري من العورات ،ويسرت الكثري من عورات
عباده وال يفضحهم يف املشاهد.
هو سبحانه الستري الذي يسرت عيوب عباده مهام كانت مشينة ،الستري الذي يسرت عىل
كثريا من العيوب والقبائح والفضائح ،وال يفضحهم وهو قادر لعلهم يتوبون
عباده ً
) [املائدة.]74 /
إليه(:
فسبحان الستري الذي يسرت الذنوب ،الكريم الرحيم الذي سرتها ودعا أهلها لالستغفار
منها ،فقال سبحانه(:
) [النساء.]110 /
هو سبحانه ال ستري الرحيم الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الظمآن الوارد،
نصوحا فرح به ،وأنسى حافظيه
والعقيم الوالد ،والضال الواجد ،من تاب إليه توب ًة
ً
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)4012والنسائي برقم (.)406
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2590
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وجوارحه ،وبقاع األرض كلها خطاياه وذنوبه.
ِ ِ ِ ِ
ُوب إِلَ ْي ِهِ ،م ْن َأ َح ِدك ُْم
عن أنس  أن الرسول  قال«:هللََُّ َأ َشدُّ َف َر ًحا بِت َْو َبة َع ْبده ح َ
ني َيت ُ
َان ع ََل ر ِ
اح َلتِ ِه بِأَ ْر ِ
ض َف َالةٍ» متفق عليه( ).
ك َ َ َ
هو سبحانه الستري الذي يغفر مجيع الذنوب مهام عظمت ،ويعفو عن مجيع السيئات مهام
كثرت(:
) [الزمر.]55- 53 /
فسبحان امللك الرءوف الرحيم ،الذي أظهر اجلميل ،وسرت القبيح ،وجرب الكسري،
وشفى املريض ،وأطعم املسكني ،وأمن اخلائف ،وأشبع اجلائع:

[الشعراء.]82 – ٧٧ :

هو سبحانه الستري الذي يسرت عورات عباده وذنوهبم ،ويقيض هلم من أسباب السرت ما
) [البقرة.]143 /
يسرتهم به(:
هو سبحانه الستري الذي يسرت عىل عباده املعايب ،وال يفضحهم بني الناس.
هو سبحانه الستري كثري السرت عىل عباده ،يسرت الذنوب مهام عظمت ،ويعفو عن
السيئات مهام كثرت ،ويغفر الذنوب مهام تكررت:
ﰀ [احلجر.]5٠ – 4٩ :
هو سبحانه الستري الذي يسرت عىل العصاة مع غناه عنهم ،مع أن العايص جياهره
باملعايص مع فقره الشديد إليه ،حت ى أنه ال يستطيع أن يعيص اهلل إال بنعمه(:
) [يونس.]60 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)5950ومسلم برقم ()2747واللفظ له.
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هو سبحانه احليي الستري الذي مع كامل غناه عن خلقه ،وكامل قدرته عليهم ،وإحاطة
علمه هبم ،يسرت العصاة منهم ،ويسدل عليهم حبل سرته ،ويستحي من فضيحتهم
وإحالل العقوبة هبم ،ويسدل عليهم سرته القدري والرشعي ،فيغفر هلم ،ويعفو عنهم،
ويسرت عليهم ،ويبدل سيئاهتم حسنات؛ لكامل رمحته بعباده:

[الفرقان.]٧٠ – 68 :

والصفة املشتقة من اسم اهلل الستري هي السرت ،وهي صفة فعلية هلل ؛ فمتى وقع
الذنب من العبد؛ وقع السرت من الرب ،لكامل رمحته ورأفته بعباده.
واعلم أن من رمحة اهلل بالعصاة أنه يمهلهم ويسرتهم ،وال يعاجلهم بالعقوبة ،وهذا من
لوازم اسمه احلليم(:
) [اإلرساء.]44 /
ومن رمحته بالعصاة كذلك أنه يسرتهم وال يفضحهم؛ لعلهم يتوبون إليه ،وهذا من
لوازم اسمه الستري.
ومن رمحته هبم كذلك أنه يقبل اعتذارهم وتوبتهم؛ فيتوب عىل من رفع إليه يديه
منكرسا بني يديه ،خائ ًفا من شؤم معصيته؛ فيستحي ذو العظمة
فتقرا إليه،
بالدعاء م ً
ً
صفرا خائبتني،
واجلربوت من عبده إذا تاب من معصيته أال جي يب دعاءه ،وال يرد يديه ً
وهذا من لوازم اسمه احليي:
[غافر.]65 :

واس م الساتر والستار ليسا من أسامء اهلل احلسنى ،ألهنام مل يردا يف القرآن وال يف السنة.
أما الستري فهو اسم هلل  ثبت يف السنة الصحيحة كام سبق ،لكن جيوز أن يدعى
وينادى الرب بأحدمها؛ فنقول :يا ساتر ،كام نقول :يا مقلب القلوب ،ونقول :يا ستار،
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كام نقول :يا فالق احلب والنوى ،يا فالق اإلصباح؛ ألن اهلل ينادى ويدعى بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،والسرت من أفعاله سبحانه.
هو سبحانه الستري الذي يسرت يوم القيامة عىل من سرت عىل عباده يف الدنيا؛ وذلك ملحبته
للسرت.
ِ
رت ُه اهللُ َي ْو َم الْ ِقيَ َام ِة» متفق عليه( ).
قال النبي َ « :م ْن َس َ َ
رت ُم ْسل ًًم َس َ َ
هو سبحانه الستري الذي له امللك كله ،وله اخللق كله ،وإليه يرجع األمر كله ،الستري
الذي يظهر اجلميل ،ويسرت القبيح ،فأظهر اجلميل ،واسرت القبيح حيبك الستري.
ومن سرته اهلل يف الدنيا مل يفضحه يف اآلخرة.
ِ
رت ُه اهللُ َي ْو َم الْ ِقيَ َام ِة»أخرجه مسلم( ).
قال ََ « :ل َي ْس ُ ُرت اهللُ َع ََل َعبْ ٍد ِِف ُّ
الد ْنيَا ،إ ََّل َس َ َ
هو سبحانه الستري ،والستري صيغة مبالغة تفيد كثرة السرت ،وعظمته.
فاهلل ستري يسرت عىل عباده مليارات الذنوب يف كل حلظة ،وهو ستري يسرت الذنوب
العظيمة الكبرية مهام كانت(:
)[احلرش.]22 /
(
) [الزمر.]53 /
فسبحان الستري الذي يسرت الذنوب الكثرية ،ويسرت الذنوب العظيمة؛ ألنه الستري
الرحيم الذي يسرت عباده وال يفضحهم؛ لعلهم يتوبون إليه.
قال النبي  « :يؤتى بالعبد املؤمن يوم القيامة؛ َحتَّى َي َض َع َكنَ َف ُه َع َليْ ِهَ ،فيَ ُق ُ
ت
ولَ :أ َع ِم ْل َ
ولَ :ن َع ْمَ ،ف ُي َق ِّر ُر ُهُ ،ث َّم َي ُق ُ
ولَ :ع ِم ْل َت ك ََذا َوك ََذا؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْمَ ،و َي ُق ُ
ك ََذا َوك ََذا؟ َف َي ُق ُ
ول :إِ ِِّّن
الد ْن َياَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر َها َل َ
ك ال َي ْو َم»متفق عليه( ).
ت َع َل ْي َك ِِف ُّ
رت ُ
َس َ ْ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()2442واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2580
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2590
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()7514واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2768
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فسبحان ربنا الستري الذي يسرت عباده ،وحيب السرت ،وأهل السرت ،وحيب من عباده من
يسرت عىل نفسه إذا عصاه ،ويسرت عىل غريه.
وهو الستري الذي يسرت من عصاه يف الدنيا ،ويغفر ذنوبه يف اآلخرة بعد أن يقرهبا.
هو سبحانه الستري الذي خلق عامل الغيب وعامل الشهادة ،وكشف لنا برمحته عامل
الشهادة ،وسرت عنا عامل الغيب ،وخلق املالئكة وجعلهم معنا يف جمالس الذكر ،واملالئكة
الذين يكتبون أعاملنا ،وبرمحته سرتهم عنا ،وخلق اجلن والشياطني وبرمحته سرتهم عنا،
وكل ملك أو جني حمتاج لسرت خاص بعدد املالئكة واجلن:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠2 :

فسبحان من خلق ما نراه وما ال نراه ،وما نبرصه وما ال نبرصه:
[الزمر.]6٣ – 62 :

و سبحان الستري الذي ال يعزب عنه يشء ،الذي يستوي عنده عامل الغيب وعامل الشهادة؛
فكله مكشوف بني يديه(:
) [السجدة.]7-6 /
وسبحان ربنا العظيم الذي لو كشف لنا هذه العوامل من املالئكة ،واجلن ،والشياطني،
)[البقرة.]143/
واألرواح ،ملا استطاع املعيشة أحد(:
و سبحان من خلق املالئكة واجلن بقدرته ،وسرتهم عنا برمحته:
[يونس.]٣ :

هو سبحانه الستري الذي سرت عنا األقدار ،فجميع األقدار الكونية والبرشية مستورة من
الستري ،فال يعلمها أحد حتى تقع:
 وسرت اهلل نوعان:

[األنعام.]5٩ :
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األول :سرت كوين قدري ،وهو ما سرته اهلل عن خلقه من عامل الغيب.
الثاِّن :سرت رشعي ،وهو أن اهلل يسرت ع باده وال يفضحهم ،ليتوبوا إليه.
فاألول سرت متعلق بالربوبية ،والثاين سرت متعلق باأللوهية والعبودية ،فهو خاص
مسلام سرته اهلل يوم القيامة.
باملؤمنني فمن سرت ً
هو سبحانه الستري الذي يسرت عنك البالء والرش فال يصل إليك ،وحيجبه عنك فال
يرضك.
قال النبي  البن عباس  «:يا غالم إِّن أعلمك كلًمت :احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل
است َِع ْن بِاهللَِّ.
ت فاَ ْسأَ ِل اهللَََّ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
جتده جتاهك ،إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
وكََ ،ل ْ َينْ َف ُع َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
هلل َل َ
كَ ،و َل ِو
َش ٍء َق ْد َكتَبَ ُه ا َُّ
َوا ْع َل ْم َأ َّن ْاألُ َّم َة لَ ِو ْ
وك إَِل بِ َ ْ
ك ،رفِع ِ
ت َْ
ُض َ
ُض َ
األ ْقال ُم،
َش ٍء َق ْد َك َت َب ُه ا َُّ
ْ
هلل َع َل ْي َ ُ َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َي ُ ُّ
وك إَِل بِ َ ْ
وكََ ،ل ْ َي ُ ُّ
ِ
الص ُح ُ
ف» أخرجه الرتمذي( ).
َو َج َّفت ُّ
فلله احلمد الذي سرت عنا ما يرضنا ،وما خييفنا ،وسرت علينا ذنوبنا ،وسرت بنا غرينا ،وسرت
فينا القبائح ،وأظهر املحاسن ،وسرت عنا ما يف قلوب أهلنا وأصدقائنا(:
) [البقرة.]243 /
هو سبحانه الستري الذي كشف احلق ألهل احلق فآمنوا:
وسرت سبحانه احلق عن أهل الباطل فلم يؤمنوا(:

[النحل.]٣6 :

) [الكهف.]57 /
هو سبحانه الستري الذي ينسيك ذنوبك لكي ال تستحي منه؛ فتدعوه وتسأله ،ولوال
ذلك الستحييت منه فلم تسأله:
[النساء.]28 – 2٧ :

( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516
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هو سبحانه الرمحن الرحيم الستري ،العليم بكل يشء الذي يسرت سوءات عباده ،وال
يفضحهم وال خيزهيم ،وال يظهر للناس ما يشينهم ،لعلهم يتوبون إليه من سيئات
النيات واألقوال واألعامل واألخالق(:
) [البقرة.]235 /
فسبحان العليم اخلبري الذي ال خيفى عليه مثقال ذرة(:
)[امللك.]14- 13 /
هو سبحانه امللك احلق الذي يكرم عباده بجميع النعم ،ويسرتهم إذا أذنبوا ،ويستحي
من هتك سرت العايص وفضيحته ،وإنزال عقوبته ب ه ،ويقيض له من أسباب السرت ما
يشكر به ربه ،ويوفقه للندم والتوبة ،ويعفو عنه ،ويغفر له(:
) [الشورى.]25 /
وهو سبحانه الستري الذي حيب السرت عىل عباده ،وحيب من عباده السرت عىل أنفسهم
وعىل غريهم إذا زل.
ِ
الد ْنيا و ْاْل ِخرة»ِ
رت ُه اهللُ ِِف ُّ َ َ
َ
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َ «:م ْن َس َ َ
رت ُم ْسل ًًم َس َ َ
أخرجه مسلم( ).
وقد رغب اهلل عباده يف السرت ،وحذرهم من املجاهرة واملفاخرة باملعايص ،ومن أبغض
الناس إليه من بات عاص ًيا هلل واهلل يسرته ،ثم يصبح فيكشف سرت اهلل عليه:
[البقرة.]24٣ :

ِ
ِ
ينَ ،وإِ َّن ِم َن
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :ك ُُّل ُأ َّمتي ُم َع ًاًف إِ ََّل املُ َجاه ِر َ
املُج ِ
ِ
ِ
رت ُه اهللَُّ َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُق َ
ولَ :يا ُفال َُن،
َ َ
اه َرة َأ ْن َي ْع َم َل َّ
الر ُج ُل بال َّل ْي ِل َع َم ًالُ ،ث َّم ُي ْصب َح َو َق ْد َس َ َ
ات يس ُرته ربه ،ويصبِح يكْ ِش ُ ِ
ت البَ ِ
رت اهللَِّ َعنْ ُه»
َع ِم ْل ُ
ار َح َة ك ََذا َوك ََذاَ ،و َقدْ َب َ َ ْ ُ ُ َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ف سَْ
متفق عليه( ).

التعبد هلل  باسمه الستري

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2699
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6069واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2990
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اعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرض اه أن مقصود اهلل من عباده يف هذه الدار عبادته بموجب

أسامئه وصفاته(:

) [األعراف.]180 /

وإذا علمت أن اهلل حليم ستري حيب السرت ،ويأمر بالسرت ،فاسرت عىل نفسك وعىل غريك

كل معصية بني العبد وربه ،يسرت اهلل عليك يف الدنيا واآلخرة.

واعلم أن املجاهرة باملعصية أمام اهلل والناس ذنب عظيم أعظم من املعصية؛ ملا فيه من
االستخفاف بحق اهلل ورسوله ،وصالح املؤمنني ،وفيه رضب من العناد واالستخفاف

بأوامر اهلل عىل بساط ملكه ،وبني خلقه(:

)

[فاطر.]8 /

ويف السرت باملعايص السالمة من الفضيحة ،والذلة بن الناس ،والسالمة من إقامة احلد

أو التعزير عىل العايص ،وامتثال أمر الذي يعلم الرس وأخفى(:
) [هود.]112 /

فإن كانت املعصية بني العبد وربه؛ فهو أكرم األكرمني ،ورمحته سبقت غضبه ،والعفو

أحب إليه من العقوبة ،ومن سرته اهلل يف الدنيا مل يفضحه يف اآلخرة(:
) [آل عمران.]30 /

فاسرت نفسك تسلم ،واستغفر ربك يغفر لك؛ فإنه ما سرته إال ليغفر لك ويصون

عرضك ،فبادر بالتوبة ،فإن ربك غفور يغفر الذنوب مجي ًعا ،شكور يبدل السيئات

باحلسنات ،ثم يضاعفها(:

) [النساء.]110 /

8٣١

[الفرقان.]٧٠ – 68 :

وعن عبد اهلل بن عمر  قال :سمعت الرسول  يقول« :يؤتى بالعبد املؤمن يوم
ولَ :ن َع ْمَ ،و َي ُق ُ
ولَ :أ َع ِم ْل َت ك ََذا َوك ََذا؟ َف َي ُق ُ
القيامة؛ َحتَّى َي َض َع َكنَ َف ُه َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُق ُ
ت
ولَ :ع ِم ْل َ
ولَ :ن َع ْمَ ،ف ُي َق ِّر ُر ُهُ ،ث َّم َي ُق ُ
ك ََذا َوك ََذا؟ َف َي ُق ُ
ت َع َل ْي َ
الد ْن َياَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر َها لَ َك
ك ِِف ُّ
ول :إِ ِِّّن َس َ ْرت ُ
ال َي ْو َم ،ف ُيعطى صحيفة حسناته» متفق عليه( ).
واجتنب يا عبد الستري الذنوب كلها ما ظهر منها وما بطن ،وإذا قارفت شيئًا منها
فاسترت بسرت اهلل الذي سرتك ،وتب إىل اهلل منها فهو التواب الرحيم(:

) [املائدة.]39 /
وجتنب مجيع أبواب الرذائل ،واحذر جمالس الفساد والضالل(:
) [األنعام.]68 /

والزم البيئة الصاحلة ،واحذر البيئة الغافلة(:
) [التوبة.]119 /

واسأل ربك احلفيظ أن حيفظ عورتك ،ويصون عرضك  ،ويؤمن روعتك ،وأن يسرت
عيوبك يف الدنيا واآلخرة(:
) [البقرة.]186 /

واسرت عىل عباد اهلل ،وجتنب هتك أستارهم ،وال تتبع عوراهتم؛ فإن من تتبع عوراهتم

تتبع اهلل عورته ،ومن يتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته.

واعلم أنه كلام زاد إيامن ا لعبد أظهر املحاسن ،وسرت القبائح ،وسرت العيوب من نفسه

ومن غريه:

[حممد.]١٩ :

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()7514واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2768

8٣2

فاسرت رمحك اهلل عىل كل مسلم ومسلمة يسرتك اهلل ،ويسرت عليك يف الدنيا واآلخرة.
ِ
رت ُه اهللُ
رت ُم ْسل ًًم َس َ َ
عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل َ « :م ْن َس َ َ
َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة» متفق عليه( ).
وجاهد نفسك عىل البعد من مجيع الذنوب ،ومفارقتها وإذا أملمت بيشء منها فاسرت

نفسك ،وبادر إىل التوبة منها ،وأتبعها باحلسنة متحها.
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
اب ِم َن ْام َر َأةٍ ُق ْب َل ًةَ ،فأَتَى النَّبِ َّي َص ََّل ا ُ
عن ابن مسعود َ أ َّن َر ُج ًال َأ َص َ
َ
ﮱ
َب ُه َف َأ ْنز ََل اهللَُّ َع َّز َو َج َّل( :
َفأ ْخ َ َ
الر ُج ُلَ :يا َر ُس َ
هلل َأ ِِل َه َذا؟ َق َال:
ول ا َِّ
) [هودَ ،]114 /ف َق َال َّ
َِِل ِمي ِع ُأ َّمتِي ُك ِّل ِه ْم» متفق عليه( ).
علام وإيامنًا وتقوى أن من عرف ربه باسمه الستري أحبه ومحده وشكره،
واعلم زادك اهلل ً

وأناب إليه ،واستحيا منه ،ملا يراه من عظيم نعمه وإحسانه  ،وعظيم سرته وحلمه عىل
العصاة ،وعظيم مغفرته ورمحته بمن عصاه:

[غافر.]65 :

ِ
ِ
َ َ
ُي َع ُل لَ ُه
ْش ُك بِهَ ،و ُ ْ
َب َع ََل َأ ًذى َي ْس َم ُع ُه م َن اهللِ َع َّز َو َج َّل ،إِ َّن ُه ُي ْ َ
قال النبي ََ « :ل أ َح َد أ ْص َ ُ
الْ َولَدُ ُ ،ث َّم ُه َو ُي َعافِ ِ
يه ْم َو َي ْرزُ ُق ُه ْم» متفق عليه( ).

ومن عرف ربه باسمه الستري مقت نفسه ،واعرتف بتقصريها ،وبادر إىل التوبة من ذنبه؛
لعلمه أن عبوديته ال تصلح ملعبوده العظيم ،وأن قدر ربه أعظم وأعىل وأجل(:
) [الزمر.]67 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()2442واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2580
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()526واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2763
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6099واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2804

8٣٣

وحظ العبد من هذا االسم الكريم ،أن حيفظ نفسه من كل يشء يغضب اهلل ،وأن يسرت

نفسه إذا وقع يف ذنب  ،وال يفضح نفسه إذا سرته اهلل ،ويسرت كذلك ما يراه من معايب
الناس وال يفضحهم؛ بل يسرتهم وينصحهم فاهلل حليم حيب احللم وأهل احللم ،حيي

حيب احلياء وأهل احلياء ،ستري حيب السرت وأهل السرت:

[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

واعلم أن من جاهر باملعصية أمام الناس فهو فاجر استخف بسرت اهلل عليه ،ومن فعلها

رتا فهو عاص ،ومن ابتيل باملعايص فليسترت ،وليعلم أن الستري يراه فليتب من
مست ً
ذنبه(:

)

[فصلت.]24-22 /

واعلم أنه كلام زاد إيامنك زاد تسرتك مما يستحى منه ،فاسرت نفسك ،واسرت عورات

غريك حيبك الستري ويس رتك ،فإذا ابتليت بمعصية فاسترتوال تفضح نفسك وقد سرتك

اهلل.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َرت بِ ِس ْ ِرت اهللَِّ » أخرجه البيهقي( ).
ُيل بَشء م ْن َهذه الْ َقا ُذ َ
قال النبي َ « :م ْن ُأ ُبت َ
وراتَ ،ف ْل َي ْست ْ
فاحذر أن تعلن بالفاحشة بني الناس ،أو حتب ذلك ،فتصيبك عقوبة اهلل(:
) [النور.]19 /

فاستح من نفسك ،واستحي من الناس ،واستحي من املالئكة ،واستحي من ربك ،وال

جتاهر بمعصية من خلقك ورزقك وهداك(:
( )1صحيح /أخرجه البيهقي برقم (.)17379

8٣4

) [احلديد.]17- 16 /
اه ِرين ،وإِ َّن ِمن املُج ِ
وقال النبي  « :ك ُُّل ُأمتِي مع ًاًف إِ ََّل املُج ِ
الر ُج ُل بِال َّل ْي ِل
َ َ َ
َ َ
َ
َّ ُ َ
اه َرة َأ ْن َي ْع َم َل َّ
ت البَ ِ
رت ُه اهللَُّ َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُق َ
ار َح َة ك ََذا َوك ََذاَ ،و َق ْد
ولَ :يا ُفال َُنَ ،ع ِم ْل ُ
َع َم ًالُ ،ث َّم ُي ْصبِ َح َو َق ْد َس َ َ
ات يس ُرته ربه ،ويصبِح يكْ ِش ُ ِ
هلل َعنْ ُه» متفق عليه( ).
رت ا َِّ
َب َ َ ْ ُ ُ َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ َ
فس ْ َ
ِ
هلل َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة » متفق عليه( ).
رت ُه ا ُ
رت ُم ْسل ًًم َس َ َ
وقال النبي َ « :م ْن َس َ َ

واحذر يا عبد الستري تتبع عورات الناس ،فمن تتبع عورات املسلمني؛ فإن الستري

سيفضحه.

ِ
ِ
عوراِتم يتَّب ِع اهللُ عور َت ُه،
َّبع
قال َ« :ل تغتا ُبوا املسلمني ،وَل تتبِعوا
عوراِتم ،فإنَّه من ات َ
يفض ْح ُه ًف بيتِه» أخرجه أبو داود( ).
ومن يتَّب ِع اهللُ عور َت ُه َ
واعلم أن الفطرة حتب الطاعات والسرت ،والنفس حتب الشهوات واملجاهرة.
فمن غلبت فطرته نفسه صار أعىل من املالئكة(:
) [الروم.]30 /

ومن غلبت نفسه فطرته صار أضل من البهائم(:

) [الفرقان.]44 /

وقال (:

)

[األعراف.]179 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6069واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2990
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()2442واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2580
( )3صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)4880

8٣5

واعلم أن من حق أخيك عليك أن تنصحه بينك وبينه ،فإذا نصحته أمام الناس فتلك

فضيحة ال نصيحة:

[آل عمران.]٧4 – ٧٣ :

واعلم أنه كلام زاد إيامنك أظهرت احلسن ،وأخفيت القبيح ،وكلام نقص إيامنك أظهرت

رتا عىل نفسك وعىل
القبيح وأخفيت احلسن ،وكلام عرفت اهلل كنت أكثر س ً
إخوانك(:
) [احلجرات.]13-12 /

واعلم أن حماسن األعامل تسرتك من عذاب النار.
قال « :من ي ِيل ِمن ه ِذهِ البن ِ
َات َش ْيئًاَ ،ف َأ ْح َس َن إِلَ ْي ِه َّن ،ك َُّن لَ ُه ِس ْرتا ِم َن الن ِ
َّار »
َ
ْ َ
َ ْ َ
ً
أخرجه البخاري( ) .

واعلم أن املسلم مأمور أن يسرت عورته البدنية بالثياب ،ويسرت عورته األخالقية باإليامن

والتقوى وحماسن األخالق ،فيسرت اجلهل بالعلم ،والسفاهة باحللم ،والبخل بالكرم،

والذنب بالتوبة ،ويعطي من حرمه ،ويعفو عمن ظلمه ،ويصل من قطعه وحيسن إىل من
أساء إليه(:
)

[فصلت.]35-32 /

وقال (:

) [األعراف.]26 /

فاللهم اسرت عوراتنا ،وآمن روعاتنا ،واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا.
( )1أخرجه البخاري برقم (.)5995

8٣6

وإذا علمت أن اهلل هو الست ري الذي يسرتنا يف حياتنا ،ويسرت عيوبنا وذنوبنا عن الناس؛
فأكثر من محده وشكره ،والزم عبادته ،واإلحسان إىل خلقه ،وسارع إىل التوبة من

الذنوب التي عملتها(:

) [آل عمران.]135-133 /

واعلم أن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله هي جنة املعرفة يف الدنيا ،املوصلة إىل جنة

اآلخرة ،ملن عرفها وتعبد هلل هبا(:
وقال (:

) [حممد.]19 /

) [الرمحن.]46 /

جنة يف الدنيا ،وجنة يف اآلخرة ،فجنة الدن يا هي العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله

وخزائنه ووعده ووعيده ،والتعبد هلل بموجب ذلك:

وجنة اآلخرة كام قال سبحانه(::

[األنفال.]4 – 2 :

)[التوبة.]72 /

واعلم أن أشد العقوبة أن تذنب وال تشعر بالعقوبة التي أصابتك بسبب ذنبك(:
)

[األنعام.]45- 44 /
8٣٧

وأشد منها أن تفرح بالعقوبة ،وتراها مثوب ة ،وأشد منها أن تنفر ممن يذكرك

بالعقوبة(:

) [األنفال.]23- 22 /

ﯓ

وقال (:
وقال (:

) [الزمر.]45 /
) [التوبة.]55 /

مرارا ،فإذا مل تتب فضحك ورفع عنك السرت؛
واعلم يا عبد الستري أن الستري يسرتك ً

لعلك تتوب إليه ،وتستحي منه ،فاهلل حيي ستري حيب احلياء والسرت ،فإذا مل تستح

وتتوب إىل ربك نزع عنك السرت كام نزعت عن نفسك احلياء.

فلله سرت بني العبد وربه ،وسرت بينه وبني الناس ،فإذا هتك العبد السرت الذي بينه وبني
اهلل ،هتك اهلل السرت الذي بينه وبني الناس ،وهذا أول إنذار لك لتتوب إليه ،فإذا مل تتب
زادت الفضائح ،لتستحي من ربك ،وتسلم من فضوح الدنيا واآلخرة(:
) [يونس.]60 /

ومن عرف ربه باسمه الستري مل جيهر بذنب أبدً ا ،فكل عاص مسلم معاىف إال املجاهرين،
فليتق اهلل من جياهر بحلق اللحى أو جياهر برشب الدخان ،أو جياهر برشب اخلمور ،أو
جياهر برؤية الفواحش واملحرمات ،أو جياهر برتك الصالة أو جياهر بسامع األغاين ،أو

جياهر بأكل الربا ،أو جتاهر املرأة بالتربج والسفور والعري(:
وقال (:

) [العلق.]14 /

) [النور.]63 /

إن اجلهر باملعايص فيه استخفاف بدين اهلل  ،وبأوامر اهلل ورسوله ،ورضب من العناد هلل

ورسوله واملؤمنني(:

) [النساء.]115 /
8٣8

ومن جهل مقام ربه هانت عليه معصيته ،وخان أمانته(:

)[األنفال.]27 /

فاسترت رمحك اهلل إن عصيت اهلل ،واسرت عىل غريك إذا زل ،واسرت نفسك ،واستحي من

املالئكة الذين ال يفارقونك(:
) [االنفطار.]12- 10 /

واعلم أن الذي سوف حياسبك يوم القيامة هو الذي رآك وأنت تعصيه ،وأنت ترتكب
)

زورا(:
الفواحش ،وأنت تشهد
ً
[الغاشية.]26-25 /

) [احلجر.]93-92 /

وقال (:

مرارا ومل تتب ،فإنه
واحذر ذنوب اخللوات؛ فإهنا مهلكات ،وإذا سرت اهلل عليك
ً
سيفضحك؛ لعلك تتوب إىل اهلل(:
) [امللك.]12 /

[آل عمران.]5٣ :

)

(

[آل عمران.]147 /

) [إبراهيم.]41 /

(
(

)

[اإلرساء.]80 /
ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َع ْبدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر ِِّّب َلَ إِلَ َه إِ ََّل َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
ِ ِ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
وء لَ َ
ك بِ َذ ْنبِيَ ،فاغ ِْف ْر
َش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
وء لَ َك بِن ْع َمت َك َع َ َّيلَ ،و َأ ُب ُ
تَ ،أ ُب ُ
ك م ْن َ ِّ
ِِلَ ،فإِ َّن ُه َلَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ ََّل َأن َ
الذن َ
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6306

8٣٩

عليام برضي ومسكنتي ،يا خبري ًا بطاعتي ومعصيتي ،يا
خبريا بفقري وفاقتي ،يا ً
اللهم يا ً

من بيده ناصيتي ،أسألك أن توفر حظي من كل خري تنزله ،ومن كل رزق تبسطه ،ومن

كل ذنب تغفره ،ومن كل خطأ تسرته ،يا أرحم الرمحني.

اللهم اسرت عوراتنا ،وآمن روعاتنا ،واختم بالصاحلات أعاملنا يا ذا اجلالل واإلكرام يا

أرحم الرمحني(:

) [الصافات.]182- 180 /

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

84٠

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املعي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل املعطي

اهلل  هو الرب الكريم املعطي ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،والنعوت اجلميلة ،واملثل األعىل:
[طه.]8 :

واسم اهلل املعطي من أسامء اهلل احلسنى الواردة يف السنة النبوية الصحيحة ،ومل يرد يف
)
القرآن الكريم إال صفة كام قال سبحانه لنبيه (:
[الضحى.]5 /
وقال  عن فرعون(:
)[طه.]50- 49 /
حيا يف السنة النبوية.
وقد ورد اسم اهلل املعطي رص ً
عن معاوية  قال :قال رسول اهلل َ «:م ْن ُي ِردِ اَّللهُ بِ ِه َخ ْ ًْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِِف الدِّ ِ
َّلل املُ ْعطِي،
ينَ ،وا هُ
ِ
ِ ِ
ِ
َّللَِ ،و ُه ْم
ين َع ََل َم ْن َخالَ َف ُه ْم َحتهى َيأْ ِ َِت َأ ْم ُر ا ه
َو َأنَا ال َقاس ُمَ ،والَ َتز َُال َهذه األُ هم ُة َظاه ِر َ
َظ ِ
ون»متفق عليه( ).
اه ُر َ
هو سبحانه املعطي الذي أعطى كل يشء خلقه ،ثم هداه إىل ما يسري عليه ،وتصلح به
حاله ،والكون كله مظهر لعطاء اهلل ،ومظهر لكرم اهلل ،ومظهر ألسامء اهلل وصفاته
وأفعاله:
[ق.]8 – ٦ :

هو سبحانه املعطي الذي خلق الشمس وأعطاها قوة اإلضاءة واحلرارة ،وخلق القمر
وأعطاه قوة اإلن ارة والربودة ،وخلق األرض وأعطاها قوة اإلنبات ،وخلق البحار
وأعطاها قوة اإلغراق والسيالن ،وخلق اجلبال وأعطاها قوة الرسو والثبات:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()3116واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1037
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(

) [األنعام.]102 /
هو سبحانه اخلالق العليم ،خلق العني لإلنسان واحليوان وأعطاها قوة اإلبصار ،وخلق
األذن وأعطاها قوة السمع ،وخلق اللسان لإلنسان وأعطاه قوة الكالم ،وخلق اليد
لإلنسان وأعطاها قوة البطش واحلركة ،وخلق الرجل وأعطاها قوة امليش والرسعة،
وخلق املعدة وأعطاها قوة اهلضم ،وخلق القلب وأعطاه قوة دفع الدم إىل سائر
[الزمر.]٦2 :
البدن:
تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام ،وضع سبحانه عىل السامء فاستقلت ،ووضعه
عىل األرض فاستقر ت ،وعىل اجلبال فرست ،وعىل البحار فسالت ،وعىل األرض
فأنبتت ،وعىل اللسان فتكلم ،وعىل العني فأبرصت ،وعىل األذن فسمعت ،وعىل الرجل
[الرمحن.]٧8 :
فمشت:
هو سبحانه املعطي الذي خلق آدم وذريته ،وأكرمهم بنعم ال تعد وال حتىص ،وهداهم
إىل ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة( :
(

)[لقامن.]20 /

)[اإلرساء.]70 /
هو سبحانه املعطي لكل نعمة جلميع خلقه يف كل زمان ومكان(:
)[النحل.]53 /
هو سبحانه املعطي لكل عطاء يف العامل العلوي والعامل السفيل (

)[إبراهيم.]34 - 32/
هو سبحانه املعطي وحده ال رشيك له ،هو الذي أعطاك الروح فحييت ،وأعطاك
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اللسان فتكلمت ،وأعطاك العينني فأبرصت ،وأعطاك األذنني فسمعت ،وأعطاك
اليدين فأكلت هبا ورشبت ،وأخذت هبا وأعطيت ،وأعطاك الرجلني فمشيت هبام إىل
حوائجك ،وأعطاك الذكا ء فحفظت ،وأعطاك العقل فعقلت(:
)[النحل.]78 /
هو سبحانه املعطي الذي علمك فعلمت ،وعلمك البيان فبينت باللسان أو الكتابة أو
)
اإلشارة(:
[الرمحن.]4- 1 /
هو سبحانه املعطي الذي مأل الكون بنعمه من أجلك؛ لتؤمن به ،وحتبه ،وحتمده
وتشكره ،وتعبده؛ فامأل لربك الكون بأنواع عبادته كام مأله لك بأنواع نعمه:
[لقامن.]2٠ :

واهلل سبحانه هو املعطي عىل احلقيقة لكل اخلليقة ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع،
فكل نعمة منه وكل فضل منه:
[آل عمران.]٧4 – ٧3 :

هو سبحانه املعطي أمر الوجود لكل موجود ،املعطي الرزق لكل مرزوق ،املعطي احلياة
لكل حي ،املعطي العق ل لكل عاقل ،املعطي العلم لكل عامل ،املعطي القوة لكل قوي،
املعطي الرمحة لكل راحم ،املعطي السمع لكل سامع ،املعطي البرص لكل مبرص:
[احلجر.]2١ :

وعطاؤه جل جالله ليس له حدود وال قيود ،يعطي مجيع خملوقاته وال تنقص خزائنه
)[ص.]54 /
مثقال ذرة(:
وقال :
[الذاريات.]٥8 – ٥٦ :

وعن أيب ذر  عن النبي  فيام يروي عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قالَ «:يا ِع َبادِي إِ ِِّّن
ُم هر ًماَ ،ف ََل َت َظا َُملواَ ،يا ِعبَادِي كُلك ُْم َض ٌّال إِ هال َم ْن
َح هر ْم ُ
ت الظ ْل َم َع ََل َن ْف ِِسَ ،و َج َع ْلتُ ُه َبيْنَك ُْم ُ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
استَ ْط ِع ُم ِ
است َْهدُ ِ
وِّن
وِّن َأ ْهدك ُْمَ ،يا عبَادي كُلك ُْم َجائ ٌع ،إِ هال َم ْن َأ ْط َع ْمتُ ُهَ ،ف ْ
َهدَ ْيتُ ُهَ ،ف ْ
استَكْ ُس ِ
ُأ ْط ِع ْمك ُْمَ ،يا ِع َبادِي كُلك ُْم َع ٍ
وِّن َأك ُْسك ُْم.
ار ،إِ هال َم ْن ك ََس ْو ُت ُهَ ،ف ْ
ِ
ِ
استَغ ِْف ُر ِ
ُون بِال هليْ ِل َوالن َهه ِ
وِّن َأغ ِْف ْر لَك ُْم،
َيا ِعبَادِي إِ هنك ُْم ُُتْطِئ َ
ارَ ،و َأنَا َأغْف ُر الذن َ
ُوب ََجي ًعاَ ،ف ْ
وِّنَ ،ولَ ْن َت ْب ُلغُوا َن ْف ِعي َفتَنْ َف ُع ِ
َيا ِع َبادِي إِ هن ُك ْم لَ ْن َت ْب ُلغُوا ََضي َف ت َُُض ِ
وِّن.
ِّ
احدٍ
ب رج ٍل و ِ
ِ
ِ ِ
َيا عبَادي َل ْو َأ هن َأ هولَك ُْم َو آخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم َو ِجنه ُك ْم كَانُوا َع ََل َأ ْت َقى َق ْل ِ َ ُ َ
ك ِِف م ْلكِي َشيئًا ،يا ِعبادِي َلو َأ هن َأولَ ُك م و ِ
ِمنْك ُْمَ ،ما زَا َد َذلِ َ
آخ َرك ُْم َو إِن َْس ُك ْم َو ِجنهك ُْم
ه ْ َ
ْ
ْ َ َ
ُ
ب رج ٍل و ِ
اح ٍدَ ،ما َن َق َص َذلِ َ
ك ِم ْن ُم ْلكِي َشيْئًا.
كَانُوا َع ََل َأ ْف َج ِر َق ْل ِ َ ُ َ
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
وِّن
َيا ع َبادي لَ ْو َأ هن َأ هولَك ُْم َوآخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنهك ُْم َق ُاموا ِِف َصع َ
ت ك هُل إِن َْس ٍ
ان َم ْسأَلَتَ ُهَ ،ما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِمها ِعن ِْدي إِ هال ك َََم َينْ ُق ُص املِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل
َفأَ ْعطَيْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اهاَ ،ف َم ْن َو َجدَ َخ ْ ًْيا
الْ َب ْح َرَ ،يا ع َبادي إِن َهَم ه َي َأ ْع ََملُك ُْم ُأ ْحص َيها لَك ُْمُ ،ث هم ُأ َو ِّفي ُك ْم إِ هي َ
ِ
َْي َذلِ َ
وم هن إِ هال َن ْف َس ُه» أخرجه مسلم( ).
ك َف ََل َي ُل َ
َف ْليَ ْح َمد اَّللََ ،و َم ْن َو َج َد غ ْ َ
هو سبحانه املعطي الذي ي عطي من يستحق العطاء ،ويمنع من ال يستحق إال املنع
[األنعام.]٥3 :

فسبحان املعطي الذي يعطي من يشاء ،ويمنع من ي شاء ،ويبسط الرزق ملن يشاء،
ويقدره عىل من يشاء وهو احلكيم العليم يف عطائه ومنعه ،فإذا أعطى فتفضل وإصالح
وإكرام ،وإذا منع فحكمة وتربية وصالح (
)
[آل عمران.]26 /
)
(
[العنكبوت.]62/
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،واَّللهُ املُ ْعطي َو َأنَا ال َقاس ُمَ ،والَ
وقال رسول اهلل َ «:م ْن ُي ِرد اَّللهُ بِه َخ ْ ًْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِِف الدِّ ِ
اه ِرين ع ََل من َخالَ َف ُهم حتهى يأْ ِِت َأمر اَّللهِ ،وهم َظ ِ
َتز َُال ه ِذهِ األُم ُة َظ ِ
ون »متفق عليه( ).
اه ُر َ
َ َ َ ْ
َ
َ ُ ْ
ْ َ َ َ ُْ
ه
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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هو سبحانه املعطي الذي ما بالعباد من نعمة وعطية إال منه(:
)[غافر.]65 /
ومن هذه أسامؤه ،وهذه صفاته ،وهذه أفعاله ،وهذا إكرامه ،هو الذي يستحق العبادة
وحده ال رشيك له(:
)[األنعام.]102 /
واهلل  هو املعطي العطاء املادي والروحي لكل خلقه ،فمنهم من شكره ،ومنهم من
)
كفره(:
[التغابن.]2 /
هو سبحانه املعطي خللقه العطاء املادي والروحي؛ فمنهم من شكره ،ومنهم من
كفره:
وقال:

[إبراهيم.]2٩ – 28 :

[الليل.]١٠ – 4 :

ومن شكر اهلل عىل نعمه زاده من فضله ،ومن كفر فلن يسلم من عقوبته(:
)[إبراهيم.]7 /
هو سبحانه املعطي واملالك لكل يشء ،الذي أعطى من شاء من عباده األموال،
وجعلهم مستخلفني فيه ،وبحسب اإلنفاق منه يكون الثواب أو العقاب عليه (
)
[احلديد.]7 /
وقال:
[التغابن.]١٧ – ١٦ :

واعلم رمحك اهلل أن املال هلل يف يدك ،وأنت مستخلف يف الترصف فيه يف حياتك،
حسب أمر من أعطاه لك ،كام يمتثل اخلازن أمر صاحب املال إذا أمره بإعطاء من عينه
)[احلديد.]7 /
من الناس(:
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َ
َ
َش ٍء ِعنْدَ ُه بِ َأ َج ٍل ُم َس ًّمى»متفق عليه( ).
وقال النبي «:إن َّللهِ َما أ َخ َذَ ،ولَ ُه َما أ ْع َطىَ ،و ُكل َ ْ
والصفة املشتقة من اسم اهلل املعطي هي صفة العطاء ،وهي من صفات اهلل الفعلية التي
آثارها ظاهرة يف الكون ،فإذا شاء اهلل أعطى ،وإذا شاء منع ،وهو احلكيم العليم إذا
أعطى أو منع:
[آل عمران.]2٦ :

وقال النبي «:إِ هن اَّللَ رفِ ٌيق ُُيِب الر ْف َق ،ويعطِي ع ََل الر ْف ِق ما َال يعطِي ع ََل الْعن ِ
ْفَ ،و َما
َ
ِّ َ ُ ْ
َ
َُ ْ
ُ
ِّ
َ
َال ُي ْعطِي َع ََل َما ِس َوا ُه» متفق عليه( ).
تَ ،والَ َينْ َف ُع َذا َ
اجلدِّ ِمن َ
ْك
وقال النبي «:ال هل ُه هم الَ َمانِ َع َمل ِا َأ ْعطَ ْي َ
تَ ،والَ ُم ْعطِ َي َمل ِا َمنَ ْع َ
َ
اجلد»متفق عليه( ).
فقها وإيَمنًا وتقوى أن عطاء اَّلل نوعان:
 واعلم زادك اَّلل ً
األول :عطاء عام جلميع اخلالئق يف العامل الع لوي والعامل السفيل؛ فهو سبحانه الذي
أعطاهم نعمة اإلجياد ،ونعمة األقوات ،ونعمة احلياة ،ونعمة اهلداية:
[األنعام.]١٠2 :

وقال:

[إبراهيم.]34 :

وهذا العطاء العام يشمل مجيع البرش :مؤمنهم وكافرهم ،برهم وفاجرهم ،بام وهبه
الوهاب هلم من األرزاق والنعم واخلريات التي هبا صالح أمرهم يف دينهم
)
ودنياهم(:
[النحل.]53 /
فالعطاء كله من املعطي جل جالله:

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()7377واللفظ له ،ومسلم برقم (.)923
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6927ومسلم برقم ()2593واللفظ له.
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6330واللفظ له ،ومسلم برقم (.)477
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[اإلرساء.]2١ – ١8 :

الثاِّن :عطاء خاص وهو قسَمن:
األول :عطاء يف الدنيا ألنبيائه ،ورسله  ،وعباده املؤمنني به ،وذلك من الرزق احلالل،
والذرية الصاحلة ،وحصول الربكات ،وأعظم هذا العطاء عطية اإليامن ،واليقني،
والتقوى ،والعلم ،واهلدى؛ فاهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ،وال يعطي اإليامن
والدين إال من حيب( :
)[احلجرات.]17 /
وقال(:
)[األعراف.]96 /
الثاِّن :عطاء يف اآلخرة ،وهو ثمرة عطاء اإليامن والتقوى يف الدنيا ،والكل من فضل اهلل
 ، وذلك هو العطية الكربى بدخول اجلنات يوم القيامة (
)[النبأ.]37-31 /
وأعظم العطاء يف اجلنات يوم القيامة هو رؤية املؤمنني رهبم يف اجلنة ،والقرب منه،
)
وسامع كالمه ،وحلول رضوانه(:
[القيامة.]23-22 /
)
وقال(:
[القمر.]55- 54 /
)[يس.]58 /
وقال(:
وقال(:
)[التوبة.]72/
وقال النبي  عن ربه تبارك وتعاىل«:ا ْد ُخ ُلوا َْ
ونَ :ر هبنَا،
اجلن َهة َف ََم َر َأ ْيت ُُمو ُه َف ُه َو لَك ُْمَ ،فيَ ُقو ُل َ
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َأعطَيتَنَا ما ََل ُتع ِ
نيَ ،فيَ ُق ُ
ونَ :يا َر هبنَا،
ول :لَ ُك ْم ِعن ِْدي َأ ْف َض ُل ِم ْن َه َذاَ ،فيَ ُقو ُل َ
ط َأ َحدً ا ِم َن الْ َعا َملِ َ
ْ ْ َ ْ ْ
ِ
َش ٍء َأ ْف َض ُل م ْن َه َذا؟ َف َي ُق ُ
ايَ ،ف ََل َأ ْسخَ ُط َع َل ْيك ُْم َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا» أخرجه مسلم( ).
ولِ :ر َض َ
َأي َ ْ
فسبحان ربنا العظيم ،الغني الكريم ،املعطي الذي أعطى كل خملوق ما يناسبه ،وجعله
مسبحا بحمده ،شاهدً ا عىل عظمته وجالله ،وأعطاه ما أظهر به
شاهدً ا عىل وحدانيته،
ً
كامل قدرته ،وما حيقق به مصاحله ،وما يؤدي به وظيفته يف الصورة والشكل ،واحلجم
واملقدار ،والطبع واللون ،سوا ًء كان من عامل اجلامد ،أو عامل النبات ،أو عامل احليوان ،أو
عامل الطري ،أو عا مل اإلنس ،أو عامل اجلن ،أو عامل املالئكة(:
)[طه.]50 /
)[القمر.]50-49 /
(
هو سبحانه املعطي الذي يدر عىل عباده العطاء ،ويوايل عليهم النعم ،ويغمرهم بأنواع
اإلحسان واإلكرام والعطاء يف كل زمان ومكان؛ فأرض يمشون عليها ،وزروع
وأشجار يأكلون من حبوهبا وثامرها ،وحيوان وطري يأكلون من حلومها ،وأنعام يرشبون
من ألباهنا ،ويأكلون حلومها ،ومياه وعيون وأهنار يرشبون من مائها ،وبحار يأكلون من
حلومها ويمشون عىل ظهرها ،وهواء يتنفسون منه ،وشمس وقمر هيتدون بنورمها،
وأموال ،وأزواج وأوالد ،و صحة يف األبدان ،وأمن يف األوطان(:
)[البقرة.]243 /
هو سبحانه املعطي لكل نعمة جلميع خلقه(:
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[لقامن.]2٠ :

فسبحان املعطي الذي أعطى لعباده كل نعمة:

)[النحل.]18 - 10/

[إبراهيم.]34 – 32 :

هو سبحانه املعطي الذي يوايل نعمه عىل خلقه يف كل زمان ومكان(:
)[النحل.]72 /
ومن هذا كرمه ،وهذا عطاؤه ،وهذا إحسانه ،هو الرب الذي يستحق العبادة وحده ال
رشيك له:
[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

هو سبحانه الكريم املعطي عىل مر الدهور واألزمان ،وعنده خزائن كل يشء ،يعطي
املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،ومن يطيعه ومن يعصيه ،ومن ينرص دينه ،ومن حيارب
دينه ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع ،وهو احلكيم اخلبري:
[اإلرساء.]2١ – 2٠ :

هو سبحانه الرءوف الرحيم املعطي الكريم ،الذي ال تزال عطاياه وهباته عىل عباده
متوالية ،يف عطاء دائم ،وسخاء مستمر ،يف آناء الليل والنهار(:
)[لقامن.]20 /
8٥٠

فسبحان اهلل العظيم هل خيفى عطاؤه وإحسانه عىل أحد؟(:
)[يونس.]32 -31/
هو املعطي الذي أعطى قوت األحساب وأعطى قوت القلوب(:

)

[احلديد.]9 /
واعلم فقهك اهلل يف دينه أن كل اسم من أسامء اهلل احلسنى ال يمكن إثباته هلل ،إال عن
طريق الوحي من القرآن الكريم ،أو السنة النبوية الصحيحة.
 وكل اسم من أسَمء اَّلل احلسنى ال يتم اإليَمن به عَل وجه الكَمل إال بثَلثة أمور:
علام عىل الذات اإلهلية؛ فاهلل علم عىل الذات اإلهلية ،واحلي
األول :إثبات االسم ً
والقيوم ،والرمحن والرحيم ،واملعطي والكريم ،وغريها من األسامء احلسنى كلها علم
علام عىل الذات فهو ملحد يف أسامء اهلل احلسنى(:
عىل الذات ،فمن مل يثبتها ً
)
[األعراف.]180 /
الثاِّن :أن تثبت الصفة التي يتضمنها هذا االسم؛ فالرمحن يدل عىل صفة الرمحة،
والقوي يدل عىل صفة القوة ،واملعطي يدل عىل صفة العطاء ،ومن مل يثبت ذلك فهو
ملحد يف أسامء اهلل وصفاته(:
)[األعراف.]180 /
اسام ،ويدل عىل إثبات
الثالث :إثبات مقتىض االسم وحكمه؛ فالرمحن يدل عىل الذات ً
صفة الرمحة صف ًة هلل ،وإثبات مقتىض الرمحة وهو أن اهلل يرحم من يشاء:

[التوبة.]٧١ :

اسام هلل  ،وإثبات
وكذا اسم اهلل املعطي الذي ثبت يف السنة يتضمن إثبات املعطي ً
8٥١

العطاء صف ًة له ،وإثبات مقتىض صفة العطاء ،وهي أن اهلل يعطي من يشاء ،ويمنع من
يشاء ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع؛ وهكذا يف بقية أسامء اهلل احلسنى:
[الضحى.]٥ :

فمن مل يثبت هذه األمور الثالثة ألسامء اهلل احلسنى فهو ملحد يف أسامء اهلل وصفاته
(
)[األعراف.]180 /
احل مدُ ِ ،م ْلء السَمو ِ
الله هم َر هبنَا لَ َ
اتَ ،و ِم ْل ُء
واعلم رمحك اهلل أن أحق ما قال العبدُ «:
ُ هَ َ
ك َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ،و ِم ْلء ما ِشئ َ ِ
تَ ،و َال ُم ْعط َي
َش ٍء َب ْعدُ َ ،أ ْه َل الثهنَاء َوا َْمل ْجدَ ،ال َمان َع َملا َأ ْعطَ ْي َ
ْاألَ ْر ِ َ ُ َ
ْت م ْن َ ْ
ْك َْ
تَ ،و َال َينْ َف ُع َذا َْ
اجلدِّ ِمن َ
اجلد» أخرجه مسلم( ).
ملَ ِا َمنَ ْع َ
فسبحان املعطي الذي ابتىل ليعايف ،وقبض ليبسط ،ومنع ليعطي وأذل ليعز(:

)[األنعام.]103 -102/
واعلم رمحك اهلل أن املعطي لكل خري من علم ،أوفقه،أومال ،أوسلطان،هواهلل وحده ال
رشيك له ،أعطاك ما أعطاك وابتالك به؛ لينظر أتؤمن به أم تكفر به ،وهل تشكر نعمته
عىل هذا العطاء ،وتعطي مما أعطاك اهلل(:
)

[القصص.]77-76/
فامذا قال قارون؟(

)

[القصص.]78/
فامذا فعل اهلل به؟(
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)[القصص.]81-76 /

وقال سبحانه(:

)[القصص.]4 /

فامذا فعل اهلل بفرعون وجنوده؟:

[الزخرف.]٥٦ – ٥٥ :

وقال (:

)[البقرة.]258 /

فسبحان من إذا أعطى أغنى يف الدنيا واآلخرة(:
)[الضحى.]8-6 /
وقال  لنبيه(:
)[الكوثر.]3-1 /
 هو سبحانه املعطي احلق الذي أعطى رسوله ُممدً ا  أنوا ًعا كثْية من العطاءات:
أعطاه النبوة والرسالة ..وأعطاه الرمحة وأحسن األخالق..وأعطاه احلكمة ،وحسن
البيان  ..وأعطاه الصرب واحللم  ..وأعطاه العزة والنرص ..وأعطاه القوة والثبات
..وأعطاه حسن الدعوة والتعليم ،وقوة املجاهدة ..وأعطاه الفصاحة والبيان  ..وأعطاه
التمكني يف األرض ،وغري ذلك من العطاءات الكثرية التي أعطاها اهلل لنبيه  يف الدنيا.
جعله ربه خاتم األنبياء ،وسيد املرسلني ،وإمام املتقني ،ورسالته عامة للثقلني ،أرسله
اهلل رمح ًة للعاملني ،وأرسي به إىل بيت املقدس ،و ُعرج به إىل السامء ،وناداه اهلل بوصف
النبوة والرسالة و ُأعطي جوامع الكلم:
[النساء.]١١3 :

وقد خصه اهلل دون األنبياء بخمس.
ِ
يت ََخ ًْسا ََلْ ُي ْعطَ ُه هن َأ َحدٌ َق ْب ِِل:
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أن النبي قالُ «:أ ْعط ُ
ِ
ب َم ِسْي َة َش ْه ٍرَ ،و ُج ِع َل ْت ِِل األَ ْر ُض َم ْس ِ
ُِص ُت بِالر ْع ِ
وراَ ،فأَي ََم َر ُج ٍل ِم ْن ُأ همتِي
جدً ا َو َط ُه ً
َ
ن ْ
8٥3

يت ه
َان
ت ِِل ا َملغَانِ ُم َو ََل ْ ََتِ هل ِألَ َح ٍد َقبْ ِِلَ ،و ُأ ْعطِ ُ
الصَلَ ُة َف ْليُ َص ِّلَ ،و ُأ ِح هل ْ
الش َفا َع َةَ ،وك َ
َأ ْد َر َكتْ ُه ه
ِِ
ت إِ ََل الن ِ
النهبِي ُي ْب َع ُ
هاس َع هامة » متفق عليه( ).
اص ًة َو ُب ِعثْ ُ
ث إِ ََل َق ْومه َخ ه
 وِما خصه اَّلل به دون أمته:
الوصال يف الصيام ..والزواج بال مهر ..ونكاح أكثر من أربع نساء  ..وال تنكح أزواجه
من بعده أبدً ا ..وعدم أكل الصدقة ..وأنه ال يورث.
وأنه يسمع ما ال يسمع الناس  ..ويرى ما ال يرون ،كام رأى جربيل  عىل صورته
التي خلقه اهلل عليها ،له ستامئة جناح(:
)
[التوبة.]128 /
 أما ِف اآلخرة فأعطى اَّلل رسوله ُممدً ا  أعظم العطاءات ،وأرفع الدرجات:
)[الكوثر.]1 /
فأعطاه هنر الكوثر(:
وأعطاه املقام املحمود(:
)[اإلرساء.]79 /
فسبحان من أعطى رسوله هذه العطاءات العظيمة(:
)
[الضحى.]5 -1/
فسبحان املعطي الكريم الذي أعطى رسوله  هذه العطاءات العظيمة ،وجعله صفوة
ذرية آدم(:
)[آل عمران.]34-33 /
فهو  صفوة اخللق كلهم نسب ًا ،وخلقا وأدب ًا ،وعل ًام وعمالً ،ورمحة وإحسانا(:
)[النساء.]113 /

)[القلم.]4 /
وقال (:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصطَ َفى كنَا َن َة م ْن َولَد إِ ْس ََمع َ
اصطَ َفى
اصطَ َفى ُق َر ْي ًشا م ْن كنَا َن َةَ ،و ْ
يلَ ،و ْ
وقال «:إِ هن اَّللَ ْ
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اشمٍ ،واصطَ َف ِاِّن ِمن بنِي ه ِ
ش بنِي ه ِ
ِ
اش ٍم»أخرجه مسلم( ).
ْ َ َ
َ ْ
م ْن ُق َر ْي ٍ َ َ
فسبحان املعطي الذي أعطى رسوله حممدً ا  صفوة آدم ،وشجاعة نوح ،وحلم
إبراهيم ،وأدب إسامعيل ،وصرب أيوب ،ويقني شعيب ،وقوة موسى ،وشفقة هارون،
وزهد عيسى  ، وملك داود ،وفهم سليامن ،وحكمة لقامن ،وعلم اخلرض(:
)[الضحى.]5 /
)[الكوثر.]1 /
(
فسبحان املعطي العظيم الذي أعطى رسوله  هذا العطاءات العظيمة.
زكى اهلل عقله ،ولسانه ،وكتابه ،ورشعه ،وجليسه ،وزكى برصه وفؤاده ،فقال
(:
)[النجم.]5-1 /
فصلوات اهلل وسالمه عليك يا رسول اهلل ،لقد بلغت الرسالة ،وأديت األمانة،
ونصحت األمة وجاهدت يف اهلل حق جهاده حتى أتاك اليقني.
أعطاك ربك فزكى صدرك فقال(:
)[الرشح.]4-1 /
)[القلم.]4 /
وأعطاك فزكى خلقك فقال(:
وأعطاك فزكى علمك فقال(:
)[النساء.]113 /
وأعطاك فزكى الكتاب الذي أنزله عليك فقال(:
)[النحل.]89/
هو سبحانه املعطي(:
)[األعىل.]5- 2 /
هو املعطي الذي ال هناية لعطائه يف الدنيا واآلخرة:
[ص.]3٩ :
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ولكل مؤمن بقدر إيامنه واستقامته نصيب من قوله سبحانه(:
)[الكوثر.]1 /
)[الضحى.]5 /
وقوله سبحانه(:
هو املعطي الذي أعطى خلقه كل يشء ،فكل ما نراه يف هذا الكون من عطائه:
[النحل.]٥3 :

فهذا يف الدنيا ،وأما عطاؤه يف اآلخرة فعطاء دائم كام قال سبحانه(:
[هود.]108 /
)[ص.]54 /
وقال سبحانه(:
هو سبحانه املعطي لذي علم اإلنسان ما مل يعلم(:
وقال (:

)[العلق.]5- 1 /

)

)

[الرمحن.]4-1/
واعلم أن كرامة العلم أعظم كرامة ،وقد أودع اهلل يف كل إنسان قوة إدراكية ،وما مل
يطلب العلم ،ومل يبحث عن احلقيقة ،فقد هبط من إنسانيته إىل مستوى ال يليق به:
)[الرعد.]19 /
(
فالعلم اإلهلي مفتاح كل خري ،ونور كل عمل ،وزاد كل تقوى ،فمن أراد الدنيا فعليه
بالعلم ،ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ،ومن أراد الدنيا واآلخرة فعليه بالعلم(:
)[الزمر.]9 /

وقال :
واهلل سبحانه بني يف القرآن الكريم أن العلم والعمل الصالح قيمتني مرجحتني بني
اخللق ،فالناس يف الدنيا يعظمون األغنياء واألقوياء ،لكن القرآن الكريم يبني لنا أن رتبة
العلم واإليامن والتقوى أ عىل الرتب كام قال سبحانه(:
)[املجادلة.]11 /
8٥٦

[فاطر.]28 :

وقال (:

)[احلجرات.]13 /
 والعلم اإلهلي الذي يثمر خشية اَّلل وتقواه ثَلثة أنواع:
علم باهلل ..وعلم بخلق اهلل ..وعلم بأوامر اهلل.
فالعلم باهلل ،وال علم بخلق اهلل ،وهي آياته الكونية ،كل ذلك يثمر معرفة اهلل ،ومها
حيتاجان إىل جماهدة ونظر وتدبر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية.
فجاهد تشاهد ربك احلكيم العليم ،الرمحن الرحيم ،القريب املجيب.
وتدبر يف اآليات الكونية والرشعية ترى امللك جل جالله يدبر ،واخلالق خيلق ،واملصور
يصور ،والرزاق يرزق ،واملعطي يعطي(:
)[العنكبوت.]69/
)
(
[يونس.]101 /
واعلم أن العلم أعظم كرامة أكرم اهلل هبا اإلنسان(:
)[النساء.]113 /
)
وأمر اهلل نبيه  أن يستزيد من هذا العلم اإلهلي فقال(:
[طه.]114/
أما العلم بأوامر اهلل فيحتاج إىل مدارسة ،إىل كتاب ،إىل معلم(:
)[آل عمران.]79 /
(
)[التوبة.]122 /
فاملؤمن يتعبد هلل بطلب العلم ،والعمل به ،ونرشه ،وطلب العلم جزء أسايس من حياة
املؤمن ال يعلو عليه يشء:
[حممد.]١٩ :

أمورا أساسية ال يعلو
أما من طلب العلم حسب فراغه ،أو يف أوقاته اهلامشية؛ ألن عنده ً
عليها يشء ،فلن حيصل من العلم إال صورته وشهادته:
8٥٧

[األعراف.]١٧٩ :

فسبحان من أظهر أسامء ه وصفاته يف آياته وخملوقاته(:

)[الطالق.]12 /
واعلم أن املاء نعمة وعطاء من اهلل يوصله إلينا غيثًا من السامء ،أو خيرجه من عيون
)
األرض(:
[الشورى.]28/
ودور اإلنسان أن يضعه يف خزانات ،أو يسوقه إىل البيوت باألنابيب ،أو يوزعه يف
قوارير:
[الفرقان.]٥٠ – 48 :

هو سبحانه املعطي الذي بيده العطاء واملنع ،يعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء ،وهو
احلكيم العليم؛ ابتىل ليعايف ،وأخذ ليعطي ،وخفض لريفع ،وأذل ليعز ،ومنع ليعطي؛
ألن اإلنسان حتمل األمانة ،لكن ه قرص يف محلها ،فال بد له من االبتالءواملعاجلة(:

وقال (:

ﯿ

ﯿ

)[األحزاب.]73 /

)

[األنبياء.]35 /
واعلم أن اهلل يريب عباده بالعطاء واملنع ،كلام انحرفوا أو قرصوا ،وصاحب املؤسسة إذا
أراد أن يعني موظ ًفا لديه أعطاه مهلة كثالثة أشهر ليمتحنه ،فإذا مل ينجح ألغى عقده؛
ألنه ال حيقق له مصاحله ،لكن لو كان هذا املوظف ابنه ،فإنه سوف يتابعه ويوجهه
ويربيه إذا أخطأ؛ ألن رمحة األب تقتيض املتابعة والتوجيه والرتبية والرمحة:
[حممد.]3١ :

8٥8

واهلل سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ،فإذا أخطأ أو قرص العبد تابعه ربه بالعطاء واملنع
)[احلج.]65 /
والتوجيه ،ليعود إىل ربه(:
فسبحان من يريب عباده بالعطاء واملنع ،والبسط والقبض ،ويسوقهم إىل ما حيبه ويرضاه
بأنواع النعم واملصائب ،هذا بعطاء ،وهذا بمرض ،وهذا بقلق ،وهذا بضيق ،وهذا
بمصيبة ،وهذا بمحبوب ،وهذا بمكروه(:
)

[البقرة.]157- 155 /
وقال (:

)[البقرة.]216 /
واعلم رمحك اهلل أن هذه الدنيا دار اإليامن والعمل ،وهي دار التواء وتقلب ،ال دار
استواء واستقرار ،فال تستقيم الدنيا ألحد ،فيها أحزان وآالم ،فيها فراق األحبة ،فيها
أمراض تصيب اإلنسان وأهله ،فيها مصائب تعض اإلنسان،فيها خوف وقلق ،وجوع
وأمل ،وذلك كله حلكمة بالغة أرادها اهلل،لرييب عباده هبا.
واملصائب واملكاره عطاء من املعطي جتر األرشار إىل أعامل األبرار ،وجتذب النفوس إىل
امللك القدوس،وجتر الناس من دار الغرور إىل دار الرسور:

[احلديد.]2٠ :

واملوت آية من آيات اهلل كاحلياة ،املوت ينهي كل يشء ،ينهي كل شدة ،ينهي قوة
القوي ،وينهي غنى الغني ،وينهي ذكاء الذكي ،وينهي سلطان السلطان ،ومن عرف
ذلك مل يفرح لرخاء ،ومل حيزن لشدة(:
)[احلديد.]23- 22 /
فسبحان احلكيم العليم الذي جعل الدنيا دار بلوى ،واآلخرة دار عقبى ،فجعل بلوى
8٥٩

الدنيا سببًا لعظيم أجر اآلخرة ،وجعل ثواب اآلخرة من بلوى الدنيا عوضا ،فيأخذ
املعطي ويبتيل  ،ليجزي ويعطي(:
)[التوبة.]51 /
وقال :
[التغابن.]١١ :

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل «:إِ هن اَّللَ َع هز َو َج هل َي ُق ُ
ول َي ْو َم الْ ِق َي َام ِةَ :يا ا ْب َن آ َد َم
ت َف َل ْم َت ُعدْ ِِّنَ ،ق َالَ :يا َر ِّب َكيْ َ
ت َأ هن
ني؟َ ،ق َالَ :أ َما َعلِ ْم َ
َم ِر ْض ُ
ف َأ ُعو ُد َك َو َأن َ
ْت َرب الْ َعا َملِ َ
َع ْب ِدي ُف ََلنًا َم ِر َض َف َل ْم َت ُعدْ ُهَ ،أ َما َعلِ ْم َت َأن َ
هك لَ ْو ُعدْ َت ُه َل َو َجدْ تَنِي ِعنْدَ ُه.
ِ
َيا ا ْب َن آ َد َم ْاستَ ْط َع ْمت َُك َف َل ْم ُتطْ ِع ْمنِيَ ،ق َالَ :يا َر ِّب َو َكيْ َ
ني؟،
ف ُأ ْط ِع ُم َك َو َأن َ
ْت َرب الْ َعا َمل َ
ت َأن ُهه ْاستَطْ َع َم َك َع ْب ِدي ُف ََل ٌنَ ،ف َل ْم ُتطْ ِع ْم ُهَ ،أ َما َعلِ ْم َت َأن َ
هك َل ْو َأ ْط َع ْمتَ ُه
َق َالَ :أ َما َعلِ ْم َ
ت َذلِ َ
ك ِعن ِْدي.
لَ َو َج ْد َ
ف َأ ْس ِق َ
َيا ا ْب َن آ َد َم ْاست َْس َق ْيت َُكَ ،ف َل ْم ت َْس ِقنِيَ ،ق َالَ :يا َر ِّب َك ْي َ
ني؟َ ،ق َال:
يك َو َأن َ
ْت َرب الْ َعا َملِ َ
ْاست َْس َق َ
ت َذلِ َ
اك َعبْ ِدي ُف ََل ٌن َف َل ْم ت َْس ِق ِهَ ،أ َما إِن َ
ك ِعن ِْدي»
هك َل ْو َس َقيْتَ ُه َو َج ْد َ
أخرجه مسلم( ).
هو سبحانه املعطي الذي نعمه علينا ال تعد وال َتىص ،وال ُييط أحد بجملتها وال
تفاصيلها.
وأعظم نعم اَّلل عَل البرش ثَلث:
األوَل:نعمة اخللق واإلجياد.
الثانية:نعمة القوت واإلمداد.
الثالثة:نعمة اهلدى والرشاد.
فالنعمة األوَل :نعمة اخللق واإلجياد(:
)[األنعام.]102 /

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2569
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[البقرة.]22 – 2١ :

وجهازا تتنفس
والنعمة الثانية :نعمة القوت واإلمداد :فبعد اإلجياد أعطاك املعطي هوا ًء
ً
به ،وأعطاك جه از هضم ،وأعطاك أنواع الطعام والرشاب من احلبوب والفواكه
واللحوم واملياه واأللبان ،وأعطاك الزوجة والولد(:
)[إبراهيم.]34 /
والنعمة الثالثة :نعمة اهلدى والرشاد :وهذه أعظم النعم ،فبعد أن منحك نعمة اإلجياد،
ونعمة اإلمداد ،منحك املعط ي نعمة اهلدى والرشاد(:
)[احلجرات.]17 /
وقال (:
)
[آل عمران.]164/
هو سبحانه املعطي الذي سخر مجيع ما يف هذا الكون لإلنسان تسخري تعريف ،وتسخري
تكريم ،كام قال سبحانه(:
)
[لقامن.]20 /
فموجب تسخري التعريف أن تؤمن باهلل ،وموجب تسخري التكريم أن تشكر اهلل:
[النساء.]١4٧ :

واعلم رمحك اهلل أن اإلنسان هو املخلوق املكرم املكلف ،واملسخر له وهواإلنسان أكرم
عىل اهلل من املسخر(:
)[اإلرساء.]70 /
فمن سام بتوحيده وإيامنه عىل شهواته ،أصبح بإيامنه وتوحيده فوق املالئكة ،وإن غلبت
شهواته عىل إيامنه وتقواه أصبح دون احليوان(:

8٦١

)[األنفال.]4-2 /
فهذا الذي ارتقى بإيامنه ،أما الكافر الذي غلبت شهواته عىل إيامنه فهو دون
احليوان(:
)
[األعراف.]179 /
ً
عقوال بال شهوات ،وخلق احليوانات شهوات بال عقول،
واعلم أن اهلل خلق املالئكة
وخلق اإلنسان مرك ًبا منهام:
[البينة.]8 – ٦ :

فسبحا ن ربنا العظيم الذي سخر لنا هذا الكون تسخري تعريف ،وتسخري تكريم ،فلله
احلمد والشكر عىل هذا التسخري العظيم ملا يف الكون لإلنسان(:
ﰕ)[اجلاثية.]13 /
ومقتىض تسخري التعريف أن تؤمن بمن سخره لك ،ومقتىض تسخري التكريم أن تشكر
من سخره لك ،وإذا آمنت بربك ،وشكرت ربك ،فقد حققت اهلدف من وجودك،
فأبرش بام يسعدك يف الدنيا واآلخرة (
)[النساء.]147 /
وقال (:
)[البقرة.]25 /
إنه جيب علينا أن نقرأ آيات اهلل يف الكون قراء ًة إيامنية تثمر تعظيم اهلل وحمبته ومحده
وشكره ،وحسن عبادته(:
)

[آل عمران.]191- 190 /
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وقال :

وقال (:

[البقرة.]١٦4 :

)

[ق.]11- 6 /
نعام ال تعد وال حتىص.
هو سبحانه املعطي وحده ال رشيك له ،يعطينا يف الدنيا ً
نعام خاصة من الصحة والعافية ،والعقل والذكاء ،والسمع والبرص ،واحلسن
يعطينا ً
نعام عامة من األموال واألوالد ،والزوجات ،واملاء واهلواء ،والطعام
واجلامل ،ويعطينا ً
والرشاب ،واملساكن ،واملراكب ،واملالبس:
[النحل.]٧8 :

وقال (:
)[امللك.]15/
نعام دنيوية من الصحة واملال واألوالد وغريها ،ويعطينا
هو سبحانه املعطي الذي يعطينا ً
نعام إيامنية من اإليامن والسكينة والطمأنينة ،واألمن والرضا واهلداية(:
ً
)[األنعام.]82 /
وقال :
[الرعد.]2٩ – 28 :

ﮁ)[الفتح.]4 /
(
فالنعم املادية تنقيض بانقضاء الدنيا ،وهي تُعطى للكثريين من الناس ،أما النعم
والكرامات اإليامنية فيعطيها املعطي ألصف يائه من خلقه الذين يعلم أهنم يشكرون هذه
8٦3

النعم(:

)[آل عمران.]74- 73 /
واعلم أن من عطاء اهلل لك أنه يذكرك وال ينساك ،ويسوق لك رزقك يف عقر دارك ،فإن
شكرته زادك ،وإن كفرت بذلك ابتالك ،لريدك إليه(:
)[إبراهيم.]7 /
ومن ذكر اهلل ذكره ،وذكرك هلل أكرب من كل يشء ،لكن ذكر اهلل لك أكرب من ذكرك
له(:
)[العنكبوت.]45 /
فإذا ذكرت ربك وشكرته فقد أديت واجب العبودية املثمرة لكرم األلوهية(:
)[البقرة.]152 /
لكن ربك إ ذا ذكرك هداك ،وأعطاك األمن ،وأعطاك السعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]82 /
هو املعطي الذي إذا ذكرك آتاك احلكمة:
[آل عمران.]٧4 – ٧3 :

فالنعم املادية والدن يوية تنقيض بانقضاء الدنيا ،أما النعم اإليامنية فتسعد هبا يف الدنيا ويف
اآلخرة (
)[فصلت.]32-30 /
واعلم أن ربك سبحانه هو املعطي ،الذي عطاؤه ابتالء ،ومنعه دواء ،فليس عطاؤه
إكرا ًما ،وال منعه حرمانًا:
[الفجر.]2٠ – ١٥ :

خمتارا قد خيتار
فاهلل  هو املعطي الذي يعطي باحلكمة والرمحة ،وقد خلق اهلل اإلنسان ً
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الطاعة أو الفجور ،قد خيتار الغناء ثم يموت وتبقى أغانيه املفسدة للخلق يف اإلذاعات
والقنوات إىل يوم القيامة ،وقد خيتار تالوة القرآن ً
مثال ثم يموت ،وتبقى تالوته تذاع إىل
يوم القيامة جتري له باحلسنات ،وقد يبني اإلنسان مسجدً ا وقد يبني مخار ًة أو ملهى؛
فاإلنسان خمري ،فاخرت ما شئت فإنك حماسب عليه:

[الكهف.]3٠ – 2٩ :

فمن آثر دنياه عىل آخرته خرسمها م ًعا ،ومن آثر آخرته عىل دنياه ربحهام م ًعا:

[اإلرساء.]2٠ – ١8 :

فسبحان املعطي احلكيم الرحيم ،ال مانع ملا أعطى ،ال معطي ملا منع ،وربام أعطاك
فمنعك ،وربام منعك فأعطاك(:

)[لقامن.]20 /
فأنواع األرزاق املادية نعم ظاهرة ،واملصائب واملكروهات نعم باطنة ،واهلل املعطي هذا
وهذا.
هو سبحانه املعطي وحده ال رش يك له ،إذا أعطاك من يمنعه؟ وإذا منعك من يعطيك
سواه؟(
)[فاطر.]2 /
ومن فقهه اهلل يف الدين آمن إيامنًا قطع ًيا أن املصائب نعم باطنة كالنعم الظاهرة.
وكلها يذكر العبد بربه ،ليكثر من ذكره وشكره ،ويتوب إليه ،فكم من مصيبة كانت سببًا
للهداية واالستقامة؟!
وكم من نعمة كانت سبب ًا للتوبة والرجوع إىل اهلل:
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[التغابن.]١١ :

وكذا جيب أن يؤمن املؤمن إيامنًا قطع ًيا بأن اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
)[طه.]8/
واألفعال احلميدة(:
والرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اإليامن واليقني ،وإذا حلت بك املصائب فاعلم
أنك ضمن عناية اهلل ،وضمن رمحة اهلل(:
)[التوبة.]51 /
وقال :
[البقرة.]١٥٧ – ١٥٥ :

وقال :

[الزمر.]١٠ :

والصرب إنام يكون عىل االبتالء بمر القضاء.
كريام سخيًا
واعلم أن اإلنسان ُخلق
شحيحا حر ً
ً
يصا عىل ما يف يده ،فإذا آمن باهلل أصبح ً
بام يف يده:
[املعارج.]2٥ – ١٩ :

واملؤمن كام أنه يتلقى العطاء من املعطي يف كل وقت ،فكذلك هو عبد يتقرب إىل اهلل
فيعطي مما أعطاه اهلل كل وقت(:
)
[البقرة.]274 /
وقال (:
)[آل عمران.]134-133 /
واعلم رمحك اهلل أن األنبياء أعطوا للناس ،وعلموهم التوحيد واإليامن ،ورغبوهم يف
طاعة اهلل ،ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة:
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[النحل.]3٦ :

فاألنبياء عليهم الصالة والسالم أعطوا للناس ومل يأخذوا؛ ألن أجرهم عىل اهلل.
أما الكفار واألقوياء فقد أخذوا ومل ُيعطوا؛ ألهنم مل يعرفوا من أعطاهم(:
)[النبأ.]30-27 /
فاملؤمن يبني حياته كلها عىل العطاء واإلكرام ،يعطي من نفسه ،ويعطي من ماله،
ويعطي من علمه ،ويعطي من وقته ،ويعطي من خربته ،ويعطي من قوته ،ويعطي من
أخالقه؛ وذلك ابتغاء مرضاة اهلل(:
)[النساء.]114 /

وقال سبحانه(:
وقال :

[آل عمران.]١34 – ١33 :

)[الليل.]10- 4 /
[احلج.]٧٧ :
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التعبد َّلل  باسمه املعطي

اعلم رمحك اهلل أن العبد إذا عرف أن ربه الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا ،الكريم
املعطي الذي كل ما يف الكون من عطائه وإحسانه ،وأنه وا سع العطاء ،كثري املواهب،
بيده اخللق واألمر ،وبيده البسط والقبض  ،وبيده العطاء واملنع ،إذا عرف ذلك آمن بربه
وعبده ،وكربه ،وعظمه،و أحبه ،وتعلق به ،ومحده وشكره ،ملا عرفه من عظيم أسامئه
وصفاته ،وعظيم عطاياه ونعمه التي ال تعد وال حتىص:
[حممد.]١٩ :

وقال (:

)[األعراف.]54 /
واعلم أن شكر اهلل عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وعىل عطاياه التي ال تنقطع أبدً ا
يستلزم العمل برشعه ،بامتثال أوامره ،واج تناب نواهيه ،والبعد عن حمارمه ،وتعظيم
رشعه؛ فكل نعمة منه ،فهو املعطي ً
وآخرا ،فله احلمد والشكر عىل عظيم عطائه
أوال
ً
وإحسانه:
وقال (:
وقال (:

[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

)[سبأ.]13 /

)[البقرة.]22- 21 /
ومن عرف اهلل باسمه املعطي سأله وحده مجيع حوائجه ،وتعلق به وحده يف جلب
املنافع ،ودفع املضار(:
)[البقرة.]186 /
وقال :
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :

است َِع ْن بِاَّللهَِ ،وا ْع َل ْم َأ هن ْاألُ هم َة َل ِو
ت فاَ ْسأَ ِل اَّللهََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
وقال النبي «:إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
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اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
وكََ ،ل ْ َينْ َف ُع َ
َش ٍء َق ْد َكتَبَ ُه اَّللهُ َل َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن
كَ ،و َل ِو ْ
ْ
وك إِال بِ َ ْ
ت ْاألَ ْقَلم ،وج هفتِ
ك ،رفِع ِ
ٍ
َي ُُض َ
وكََ ،لْ َي ُُض َ
َشء َق ْد َكتَ َب ُه ا هُ
ُ َ َ
َّلل َع َل ْي َ ُ َ
وك إِال بِ َ ْ
الص ُح ُ
ف»أخرجه الرتمذي( ).
ومن عرف ربه باسمه املعطي طمع يف ثوابه ،وخاف من عقابه ،وتصاغر لكربيائه ،ملا
يراه من عظيم أسامئه وصفاته ،وعظيم كرمه وإحسانه وعطائه ،وذلك ُيثمر االعرتاف
من العبد بالنقص والضعف والتقصري يف حق اهلل  ، وأن اإلنسان الضعيف لو وكل
إىل نفسه طرفة عني هللك وخرس ،ولكن فضل اهلل عليه الذي غمره بإحسانه ،ويرس له
أموره ،وأعطاه سؤله(:
)[احلجرات.]17 /
)[النحل.]53 /
(
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يعطي للخلق مما أعطاه املعطي جل جالله.
فإن أعطاه اهلل ً
ماال أنفق منه يف وجوه الرب واإلحسان ،وأنفق عىل الفقراء واملحتاجني،
فمن شكر اهلل عىل نعمة املال اجلود به ،وإعطاؤه ملستحقيه:
[احلديد.]٧ :

وقال (:
وقال (:

)[آل عمران.]134-133 /

)[البقرة.]274 /
علام فعليه العمل بموجبه ،وبذله ونرشه وتعليمه للناس(:
ومن أعطاه اهلل ً

وقال (:

)[الزمر.]9 /

)

[آل عمران.]79/
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ومن أعطاه اهلل خل ًقا حسنًا فعليه أن يشكر ربه عىل هذا العطاء ،وأن خيالق الناس بخلق
حسن ،فيصل من قطعه ،ويعطي من حرمه ،ويعفو عمن ظلمه ،وحيسن إىل من أساء
إليه ،ابتغاء وجه اهلل (:ﮱ
)
[الفرقان.]64-63 /
جاها ومنص ًبا فعليه أن ينفع الناس ،خاص ًة الفقراء واملحتاجني ،ويتعبد
ومن أعطاه اهلل ً
هلل بقضاء حوائجهم ،وتسهيل أمورهم(:
وقال :

)[ص.]26 /
[املائدة.]2 :

وعىل من وهبه اهلل ً
جاها أو أي نعمة أن ينفع الناس بذلك ،ويشكر نعمة
علام أو ً
ماال أو ً
اهلل عليه ،وال يمن عىل اخللق؛ ألنه يعطيهم مما أعطاه اهلل واهلل هو املان احلقيقي بكل
نعمة:
[البقرة.]2٦4 :

ِ
وقال النبي َ «:ث ََل َث ٌة َال ُيكَ ِّل ُم ُه ُم اَّللهُ َ ،و َال َينْظُ ُر إِلَيْ ِه ْمَ ،و َال ُي َزك ِ
يم:
ِّيه ْمَ ،و َُهل ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
هان الذي ال يعطي شيئاً إال منهه ، ،واملُْنَ ِّف ُق ِس ْلعتَه بِ َْ ِ ِ
َار ُه »
املَْن ُ
َ ُ
َ
احللف الْفاجرَ ،وا ُْمل ْسبِ ُل إِز َ
أخرجه مسلم( ).
ومن عرف اهلل باسمه املعطي سأله ودعاه وحده ال رشيك له ،كام قال زكريا(:
)

[آل عمران.]39-38 /
وقال سبحانه عن دعاء سليامن(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)106
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)

[ص.]40-34 /
وقال سبحانه عن دعاء الراسخني يف العلم(:
)[آل عمران.]8 /
وملا من اهلل عىل خليله إبراهيم بالولد والذرية الصاحلة محد اهلل عىل هذه النعمة العظيمة
كام قال سبحانه(:
)
[إبراهيم.]40-39/
وإذا علم العبد أن ربه هو الكريم املعطي ،وعرف سعة عطاء اهلل خللقه فعليه أن يتعبد
لربه بام يقدر عليه من العطاء بقوله وفعله ،وقلبه ولسانه وجوارحه(:
)[آل عمران.]134-133/
[احلج.]٧٧ :

َّلل الْع ْليا ،وي ُد ا ُْملعطِي الهتِي تَلِي َها ،وي ُد السائِ ِل الس ْف ََل ؛ َأع ِ
ِ
ط
ْ
ْ
َ ََ ه
وقال ْ «:األَ ْيدي هث ََل َث ُةَ ،ي ُد ا هِ ُ َ َ َ
الْ َف ْض َل ،و َال َتعج ْز عن َن ْف ِس ِ
ك» أخرجه أبو داود( ).
َ ْ َ َ ْ
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن توحيد اهلل باسمه املعطي يقتيض تعلق القلب
باملتوحد بالعطاء،والتعفف عن سؤال غريه أو دعائه(:
)[الذاريات.]51- 50 /
وقال النبي َ «:واله ِذي َن ْف ِِس بِ َي ِدهِ َألَ ْن َيأْ ُخ َذ َأ َحدُ ك ُْم َحبْ َل ُهَ ،فيَ ْحتَطِ َب َع ََل َظ ْه ِرهِ َخ ْ ٌْي لَ ُه
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)1649
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ِم ْن َأ ْن َيأْ ِ َِت َر ُج ًَل َفيَ ْسأَلَ ُه َأ ْعطَا ُه َأ ْو َمنَ َع ُه » أخرجه البخاري( ).
كريام معطا ًء ال خيشى الفقر وال الفاقة.
وحظ العبد من هذا االسم العظيم أن يكون ً
س بِ َ
َان النهبِي َص هَل اَّللُ َع َليْ ِه َو َس هل َم َأ ْج َو َد النها ِ
َان َأ ْج َو ُد
اخل ْ ِْيَ ،وك َ
عن ابن عباس  ،قال :ك َ
ٍ
ِ
َان ِج ْ ِْب ُ
ني َي ْل َقا ُه ِج ْ ِْب ُ
السَل َُم َي ْل َقا ُه ك هُل لَ ْي َلة ِِف
يلَ ،وك َ
ون ِِف َر َم َض َ
َما َيكُ ُ
ان ِح َ
يل َع َل ْيه ه
آنَ ،فِِ َذا لَ ِقيَ ُه ِج ْ ِْب ُ
يل
انَ ،حتهى َين َْسلِ َخَ ،ي ْع ِر ُض َع َليْ ِه النهبِي َص هَل ا ُ
َر َم َض َ
َّلل َع َليْ ِه َو َس هل َم ال ُق ْر َ
ِ
ِ
ِ
َان َأ ْج َو َد بِ َ
الريحِ املُ ْر َس َلة »أخرجه البخاري( ).
السَلَ ُم ،ك َ
َع َل ْيه ه
اخل ْ ِْي م َن ِّ
ني َجبَ َل ْ ِ
نيَ ،ف َر َج َع إِ ََل َق ْو ِم ِهَ ،ف َق َالَ :يا َق ْو ِم
اء َر ُج ٌل إَل النبي  يسألهَ ،فأَ ْع َطا ُه َغن ًََم َب ْ َ
و َج َ
ِ
اء َال َ ْ
َي َشى الْ َفا َق َة»أخرجه مسلم( ).
َأ ْسلِ ُمواَ ،فِِ هن ُ َ
ُم همدً ا ُي ْعطي َع َط ً
وإن كان الرجل ليجيء إىل رسول اهلل  ما يريد إال الدنيا ،فام يميس حتى يكون اهلل
أحب إليه أو أعز إليه من الدنيا بام فيها.
ول« :بِس ِم اَّللهِ»  ،وإِ َذا َفر َغ ِمن َطع ِ
وكان «:إِ َذا ُق ِّر َب إِلَيْ ِه َط َع ُام ُه َي ُق ُ
ام ِه َق َال« :ال هل ُه هم
ْ َ
َ
َ
ْ
ك َْ
تَ ،ف َل َ
احل ْمدُ َع ََل َما
ت َو َأ ْح َي ْي َ
تَ ،و َهدَ ْي َ
ت َو َأ ْقنَ ْي َ
تَ ،و َأ ْغنَ ْي َ
ت َو َأ ْس َق ْي َ
َأ ْط َع ْم َ
ت»أخرجه أمحد( ).
َأ ْعطَيْ َ
ِِ ِ
ِِ ِ
ت،
يم ْن َعا َف ْي َ
يم ْن َهدَ ْي َ
تَ ،و َعافن ف َ
ومن دعاء النبي  يف القنوت« :ال َّل ُه َّم ْاهدنـ ف َ
ِِ
ار ْك ِ ِ
ِ ِ
َّك َت ْق ِ
تَ ،و َب ِ
ت ،إِن َ
ض َو َل
يام َأ ْعيَ ْي َ
يم ْن ت ََولَّ ْي َ
ش َما َق َض ْي َ
َوت ََولَّن ف َ
تَ ،وقن َ َّ
لف َ
ض َع َل ْي َ
ُي ْق َ
ت»
ْت َر َّبنَا َو َت َعالَيْ َ
تَ ،تبَ َارك َ
تَ ،ولَ َي ِعز َم ْن َعا َد ْي َ
ك ،و إِن َُّه َل َي ِذل َم ْن َوالَيْ َ
أخرجه أبو داود والرتمذي(.)٥
وإذا علم العبد أن عطاء اهلل خللقه يشمل الرب والفاجر ،واملؤمن والكافر ،ساق إليهم
أرزاقهم مجي ًعا ،ودعاهم إىل اإليامن به مجي ًعا.
إذا عرف ذلك العبد فالواجب عليه أن يعطي مما أعطاه اهلل ،فيعطي كام أعطاه ربه،
وحيسن كام أحسن إليه ربه ،فيدعو للناس باهلداية ،ويعطيهم مما أعطاه اهلل ،ويدعوهم إىل
( )1أخرجه البخاري برقم (.)1470
( )2أخرجه البخاري برقم (.)1902
( )3أخرجه مسلم برقم (.)2312
( )4صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)18991

(  )٥صحيح /أخرجـه أبو داود برقم ( ،)١42٥وهذا لفظه ،وأخرجه الرتمذي برقم (.)4٦4
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اهلل ،ويعلمهم رشع اهلل ،وحيسن إىل حمتاجهم (
(

)[القصص.]77/

)

[فصلت.]33/
فحاسب نفسك يا عبد املعطي ،واعلم أنك خلقت لألبد ،فإذا بعثك اهلل بعد املوت؛
فإما أن تصري إىل اجلنة يف عطاء غري جمذوذ إن كنت مؤمنًا ،وإما أن تصري إىل النار إن
كنت غري ذلك يف شقاء دائم(:
)[الروم.]16-14 /
وأسعد ال ناس من خلقه اهلل لألبد والنعيم ،ففاز باألبد والنعيم ،وأخرس الناس من خلقه
اهلل لألبد ،ثم خرس األبد يف شقاء من أجل سنوات معدودة قضاها اإلنسان يف املعايص
والشهوات واآلثام:

[الكهف.]١٠٦ – ١٠3 :

واعلم يا عبد املعطي أن اهلل حيمي صفيه من الدنيا كام حيمي اإلنسان مريضه من الطعام؛
فتيقن أن ما أصابك من اهلل عني احلكمة والرمحة؛ فأنت بعني اهلل ورعايته ،وعنايته
ومحايته ،وما ساقه إليك من النعم واملصائب هو حمض حمبته لك ،وعنايته بك ،فامحد اهلل
عىل ما أصابك(:
)[التوبة.]51 /
وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يرىض بام قسم اهلل له من العطاء ،وعالمة ذلك أن
يكون رسوره باملصائب كرسوره بالنعم:
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[احلديد.]23 – 22 :

فالنعم واملصائب كلها خري من الرمحن الرحيم:

[التغابن.]١١ :

ٍ
ً
فاملؤمن ً
رسوال ،يرىض باهلل ر ًبا وإهلًا،
وبمحمد
حقا من ريض باهلل ر ًبا ،وباإلسالم دينًا،
يرىض بقضائه وقدره ،يرىض بدينه ورشعه ،وكتابه ورسوله ،يرىض بحكمه وأمره،
ووعده ووعيده:
[التوبة.]٦2 :

يا عبد املعطي إن كنت غنيً ا فاشكر ربك،وانفق يف وجوه الرب مما أعطاك اهلل؛ فهذه
عبوديتك اخلاصة(:
)[البقرة.]274 /
فقريا فاصرب ،فهذه عبوديتك اخلاصة ،واشكر اهلل أن منع عنك ما يشغلك
وإن كنت ً
عنه:
[الزمر.]١٠ :

صحيحا فامحد اهلل أن أعطاك العافية تتعبد هبا وتركع وتسجد لربك(:
وإن كنت
ً
)[الزمر.]9 /
مريضا فاصرب عىل البالء،وامحد اهلل أن قيدك عن معاصيه ،وذكرك بنعمه،
وإن كنت
ً
لتتوب إليه ،فاملؤمن أمره كله خري:
[التوبة.]٥١ :

وعن صهيب  قال :قال رسول اهلل َ «:ع َجبًا ِألَ ْم ِر ا ُْمل ْؤ ِم ِن ،إِ هن َأ ْم َر ُه ُك هل ُه َخ ْ ٌْيَ ،ولَيْ َس
ِ ِ
َذ َ ِ َ ٍ
ْب
َس ُاء َش َك َر َف َك َ
اك أل َحد إِ هال ل ْل ُم ْؤم ِن ،إِ ْن َأ َصا َبتْ ُه َ ه
ان َخ ْ ًْيا لَ ُهَ ،وإِ ْن َأ َصا َبتْ ُه َ ه
َض ُاء َص َ َ
َان َخ ْ ًْيا لَ ُه» أخرجه مسلم( ).
َفك َ
خريا منه(:
واعلم أن املعطي سبحانه كريم فأعط مما أعطاك اهلل ،يعطك اهلل ً
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2999
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وقال (:

)[البقرة.]245 /

)

[التغابن.]17/
)
وكلام أعطيت أعطاك اهلل أكثر حتى ترىض(:
[الضحى.]5 /
فتعبد للمعطي جل جالله بحسن العطاء يف أقوالك ،وأفعالك ،وأخالقك.
تعبد هلل بالدعوة إىل دي نه ،وعلم رشعه ،وأحسن إىل خلقه؛ تعبد هلل  بالعطاء يف كل
حني:
[األنعام.]١٦3 – ١٦2 :

وإذا أردت أن تعطي فوازن بني األمور ،فأنت تأخذ العطاء من املعطي سبحانه ،فتعبد
هلل به فاهلل حمسن حيب اإلحسان واملحسنني(:
)

[آل عمران.]134- 133 /
 واعلم أن الدين ركنان:
األول:عبادة احلق.
الثاِّن:اإلحسان إىل اخللق.
فأعط كل ذي حق حقه:

[النساء.]3٦ :

وقال سلامن  أليب الدرداء :إن لربك عليك حق ًا ،ولنفسك عليك ح ًقا ،وألهلك
ِ
عليك ح ًقا؛
فأعط كل ذي حق حقه؛ فأتى النبي  فذكر ذلك له ،فقال النبي :
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«صدق سلَمن»متفق عليه( ).
وكان  يعطي عطاء من ال خيشى الفقر ،واملؤمن كريم ،والكرم من أعظم صفات
إيامنه؛ ألنه يعلم أن الدنيا دار التزود لآلخرة:
[القصص.]٧٧ :

واعلم أن العطاء من أعظم العبادات التي يتقرب هبا العبد إىل ربه ،وثواب العطاء من
أعظم الثواب ،فأعط هلل من وقتك ،من مالك ،من علمك ،من فكرك ،من قوتك ،من
جاهك ،وتعبد هلل بإعط اء حق ربك ،وحق نفسك ،وحق أهلك ،وحق ضيفك ،وحق
إخوانك؛ فأعط كل ذي حق حقه ،وأبرش بالعطاء الكبري من ربك:

[األنفال.]4 – 2 :

حاكام فأ د حق الرعية عليك من إقامة رشع اهلل فيهم ،واحلكم بينهم بالعدل
فإن كنت
ً
واحلق(:
)[ص.]26 /
مسئوال ِ
ً
فأد حق من حتت يدك بالنصح له ،واألخذ بيده ،وأن حتب ألخيك ما
وإن كنت
حتب لنفسك.
ِ
ِ
ِ
قال النبي َ «:أ َال كُلك ُْم َراعٍَ ،وكُلك ُْم َم ْسئ ٌ
ُول َع ْن َرع هيته»متفق عليه( ).
معلام فللطالب حق عندك ،وإن كنت غنيًا فللفقراء واملساكني
واعلم أنك إن كنت ً
واملحتاجني حق عندك ،وإن كنت طبي ًبا فللمرىض حق عندك؛ وهكذا ،فأعط كل ذي
حق حقه (
)[املائدة.]2 /
ط إِ ََل بي ِ
وعن أنس بن مالك  قال « :جاء َثَلَ َث ُة ره ٍ
وت َأز َْواجِ النهبِ ِّي َص هَل اَّللُ َع َليْ ِه
َ ْ
ُُ
َ َ
) )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6139ومسلم برقم (.)2951
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2419ومسلم برقم (.)1829
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ون عن ِعبادةِ النهبِي ص هَل ا ُ ِ
ُ
وهاَ ،ف َقالُوا:
ِّ َ
َو َس هل َمَ ،ي ْسأَلُ َ َ ْ َ َ
ْبوا كَأَ هَّنُ ْم َت َقال َ
َّلل َع َليْه َو َس هل َمَ ،ف َل هَم أ ْخ ِ ُ
َو َأ ْي َن ن َْح ُن ِم َن النهبِ ِّي َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم؟ َق ْد غ ُِف َر لَ ُه َما َت َقده َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه َو َما ت ََأ هخ َر.
الد ْه َر َوالَ ُأ ْفطِ ُرَ ،و َق َال
وم ه
َق َال َأ َح ُد ُه ْمَ :أ هما َأنَا َفِِ ِِّّن ُأ َص ِِّل ال هليْ َل َأ َبدً اَ ،و َق َال َ
آخ ُرَ :أنَا َأ ُص ُ
اء َفَلَ َأ َتز هَو ُج َأ َبدً ا.
َ
آخ ُرَ :أنَا َأ ْعت َِز ُل الن َِّس َ
ِ
ِ
اء َر ُس ُ
ين ُق ْلت ُْم ك ََذا َوك ََذاَ ،أ َما َواَّللهِ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َليْه َو َس هل َم إِلَيْ ِه ْمَ ،ف َق َالَ « :أ ْنت ُُم الهذ َ
َف َج َ
ِ
ِ
اءَ ،ف َم ْن
إِ ِِّّن َألَ ْخ َشاك ُْم َّللِهَِ ،و َأ ْت َقاك ُْم لَ ُه ،لَكنِّي َأ ُص ُ
وم َو ُأ ْفط ُرَ ،و ُأ َص ِِّل َو َأ ْر ُقدُ َ ،و َأ َتز هَو ُج الن َِّس َ
ِ
ب َع ْن ُسنهتِي َف َليْ َس ِمنِّي » متفق عليه( ).
َرغ َ
واعلم رمحك اهلل أن الدين كله عطاء ،فاهلل أعطاك التوحيد واإليامن ،والعقل والسمع
والبرص ،فأعط لنفسك بالتعبد هلل  بام أمرك اهلل ورسوله به(:
)[احلرش.]7 /
وتعبد هلل يا عبد املعطي بالدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل(:
)[النحل.]125 /
)[آل عمران.]79 /
(
فالدين كله عطاء ،املعطي جل جالله أعطانا ،فنعطي ألنفسنا ،ونعطي لغريهنا(:
)[العرص.]3- 1 /
فالعطاء عبادة من العبادات التي حيبها اهلل ،جيب إخالصها هلل  ،ومن أحب يف اهلل
وبغض هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل اإليامن(:
ﮩ)[الزمر.]3 - 2/
وقال (:
)[البينة.]5 /
وإذا عرفنا أن اهلل هو املعطي جل جالله فعلينا أن نتعبد هلل بخلق العطاء ،ومن أعطى
أنفق اهلل عليه أكثر ،ورسولنا  ،إمام املعطني ،وأكرم اخللق
أعطاه اهلل أكثر ،ومن أنفق َ
أمجعني ،يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة والفقر ،فصلوات اهلل وسالمه عليه ،.سأله أحد
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رؤساء القبائل :ملن هذا الوادي من الغنم؟ فقال له:هو لك ،قال :أهتزأ يب؟ فقال له:ال
واهلل هو لك؛ فقال :أشهد أنك رسول اهلل تعطي عطاء من ال خيشى الفقر.
واعلم رمحك اهلل أن املعطي سبحانه كام أعطاك نعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة
اهلداية والرشاد،فأصبحت م ؤمنًا فيجب عليك أن تبني حياتك عىل العطاء يف كل ما حيبه
اهلل ويرضاه( :
)[احلج.]77 /
خريا منه يف الدنيا واآلخرة(:
فأعط مما أعطاك اهلل ،ابتغاء مرضاة اهلل ،يعطك اهلل ً

وقال (:

)[البقرة.]25 /
)

[التوبة.]72 /

[آل عمران.]8 :

[البقرة.]2٠١ :

اللهم آن نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم يا فاطر السموات واألرض ،يا عامل الغيب والشهادة ،اهدنا ملا اختلف فيه من
احلق بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.
اللهم اعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،يا ذا اجلالل
واإلكرام(:
)[الصافات.]182- 180 /
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

8٧8

يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املقدم ..واملؤخر

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املقدم ..واملؤخر

اهلل  له األسامء احلسنى ،وا لصفات العىل واألفعال احلميدة ،والنعوت اجلميلة ،واملثل
) [طه.]8 /
األعىل(:
واسم اهلل املقدم واملؤخر مل يرد يف القرآن ،وإنام ورد يف السنة النبوية الصحيحة.
عن أيب موسى  عن النبي  ،أنه كان يدعو هبذا الدعاءَ « :ر ِّب اغ ِْف ْر ِِل َخطِيئَتِي
ِ
ِ ِ
ِ
ايَ ،و َع ْم ِدي
ْس ِاِف ِِف َأ ْم ِري ُك ِّل ِهَ ،و َما َأن َ
ْت َأ ْع َل ُم بِه منِّي ،ال َّل ُه َّم اغْف ْر ِِل َخطَا َي َ
َو َج ْهِلَ ،وإِ ْ َ
ت َو َما
ْس ْر ُ
ت َو َما َأ َّخ ْر ُ
َو َج ْه ِِل َو َه ْز ِِلَ ،وك ُُّل َذلِ َك ِعن ِْدي ،ال َّل ُه َّم اغ ِْف ْر ِِل َما َقدَّ ْم ُ
تَ ،و َما َأ ْ َ
َش ٍء َق ِدير» متفق عليه( ).
َأ ْع َلن ُ
ْت ا ُمل َؤ ِّخ ُرَ ،و َأن َ
ْت املُ َقدِّ ُم َو َأن َ
ْتَ ،أن َ
ْت َع ََل ك ُِّل َ ْ
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :كان النبي  إذا قام من الليل يتهجد قال« :ال َّل ُه َّم
ك م ْل ُك السمو ِ
ْت َقيم الس مو ِ
ض َو َم ْن فِ ِ
ك َ
ات َواألَ ْر ِ
ك َ
يه َّنَ ،و َل َ
لَ َ
ات
َّ َ َ
احل ْمدُ َأن َ ِّ ُ َّ َ َ
احل ْم ُد لَ َ ُ
ْت نُور السمو ِ
ض َو َم ْن فِ ِ
ض َو َم ْن فِ ِ
يه َّنَ ،و َل َك َ
ات َواألَ ْر ِ
ك َ
َواألَ ْر ِ
يه َّنَ ،و َل َ
احل ْمدُ
احل ْمدُ َأن َ ُ َّ َ َ
ك السمو ِ
َأن َ ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض.
ْت َمل ُ َّ َ َ
احل ُّقَ ،ولِ َقاؤُ َك َح ٌّقَ ،و َق ْولُ َك َح ٌّقَ ،و َ
احل ُّقَ ،و َو ْعدُ َك َ
ْت َ
ك َ
َولَ َ
اجلن َُّة َح ٌّقَ ،والن َُّار
احل ْم ُد َأن َ
ِ
السا َع ُة َح ٌّق ،ال َّل ُه َّم لَ َ
ت،
ك َأ ْس َل ْم ُ
ون َح ٌّقَ ،و ُ َ
َح ٌّقَ ،والنَّبِيُّ َ
ُم َّمد َص ََّل اهللُ َع َليْه َو َس َّل َم َح ٌّقَ ،و َّ
تَ ،وإِلَ ْي َ
تَ ،وإِلَ ْي َ
َوبِ َ
تَ ،فاغ ِْف ْر ِِل
ك َحاك َْم ُ
اص ْم ُ
ك َأ َن ْب ُ
ْتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُ
ك َآمن ُ
تَ ،وبِ َك َخ َ
ْت ا ُمل َؤ ِّخ ُر ،الَ إِلَ َه إِ َّال
ْت املُ َقدِّ ُمَ ،و َأن َ
ْتَ ،أن َ
ْس ْر ُت َو َما َأ ْع َلن ُ
َما َقدَّ ْم ُت َو َما َأ َّخ ْر ُ
تَ ،و َما َأ ْ َ
ْت» متفق عليه( ).
َأن َ
فاهلل جل جالله هو امللك احلق الذي له امللك وامللكوت ً
وتدبريا.
خلقا
ً
ل ه ملك العامل العلوي والعامل السفيل ،وله ملك عامل الغيب وعامل الشهادة ،وله ملك
الدنيا واآلخرة ،وله ملك الساموات واألرض ،وله ما يف الساموات واألرض ،وله
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6398واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2719
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خزائن الساموات واألرض ،وله غيب الساموات واألرض ،وله جنود الساموات
واألرض ،وله مقاليد الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات واألرض .
)
فسبحان من هذا ملكه وسلطانه(:
[امللك.]1 /
هو امللك الذي يفعل ما يشاء ،وخيلق ما يشاء ،وحيكم بام يشاء ،ويقدم من يشاء ويؤخر
من يشاء ،ويعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء ،ويعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،ال راد
لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
)
[آل عمران.]26 /
هو سبحانه املقدم الذي يرفع أولياءه املؤمنني إىل عوايل الرتب واملنازل ،املؤخر الذي
يؤخر من كفر به وعصاه وغشى محاه عن تلك الرتب واملنازل(:
) [التني.]8 - 4/
وهو احلكيم العليم بمن يصلح هلذا ،ومن يصلح هلذا(:
) [املجادلة.]11 /
[ األنعام.] ٥3 :

وهو سبحانه امللك القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء ،الذي
يملك التقديم والتأخري ،والرفع واخلفض ،واحلياة واملوت ،وحده ال رشيك له.
والتقديم والتأخري وصفان هلل  يدالن عىل كامل قدرته ،وكامل مشيئته ،وكامل حكمته
وكامل علمه وكامل عدله:
[ األنعام.] 102 :

فسبحان املقدم الذي يقدم األشياء ويضعها يف موضعها ،املؤخر الذي يؤخر األشياء
ويضعها يف موضعها ،وكل ذلك بعلمه ،وإرادته ،وحكمته( :
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)[فاطر.]13/
قدم سبحانه املقادير قبل أن خيلق اخل الئق ،وقدم من أحب من أوليائه بفضله ،ورفع
اخللق بعضهم فوق بعض بحكمته(:
) [القمر.]٥3-49 /
وأخر سبحانه اليشء عن حني توقعه؛ لعلمه بام يف عواقبه من احلكمة ،وأخر من شاء من
عباده بعدله ،ال مقدم ملا أخر ،وال مؤخر ملا قدم ،وهو احلكيم العليم( :
) [البقرة.]216 /
وهو سبحانه املقدم واملؤخر بأمره الكوين ،وأمره الرشعي.
فتقديمه الكوين كتقديم بعض املخلوقات عىل بعض يف الوجود ،وتأخري بعضها عن
بعض كالليل والنهار ،وأ نواع املواليد من نبات وحيوان وإنسان ،وأنواع الثامر،
والترصيف والتدبري يف الكون(:
) [األعراف.]٥4 /
فكل خملوق له وقت ،وله مكان ،وله حجم ،وله مسار ،ال يتعداه فيسبق غريه ،وال
يزامحه فيبطل حكمته(:
) [يس.]40-37 /
فسبحان ربنا العظيم امللك احلق ،الذي يملك أنواع التقديم والتأخري يف اخللق
والتقدير(:
) [الروم.]40 /
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(

) [احلج.]٥ /
أما تقديمه وتأخريه الرشعي؛ فكام فضل األنبياء والرسل عىل اخللق ،وفضل بعض
األنبياء عىل بعض ،كام قال سبحانه(:
ﮋ)
[البقرة.]2٥3 /
وكام فضل سبحانه بعض العباد عىل بعض ،وفضل بعض املؤمنني عىل بعض ،وقدمهم
يف العلم واإليامن واألعامل واألخالق ،بفضله ،وأخر منهم من أخر منهم بحكمته
وعدله( :
ﰀ) [الزمر.]9 /
)
وقال ( :
[الرعد.]19 /
)
وقال ( :
[املجادلة.]11 /
وقال ( :
) [آل عمران.]163-162 /
فسبحان ربنا العظيم الذي يقدم من يشاء من خلق ه إىل رمحته بتوفيقه وفضله ،ويؤخر من
يشاء عن ذلك بعدله(:
) [السجدة.]20-18 /
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وقال (:
) [فاطر.]21-19 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر الذي قدم بعض العبادات عىل بعض ،كتقديم الفرض عىل
النفل ،وتقديم حق اهلل عىل حق غريه ،وتقديم الوضوء عىل التيمم.
وكام فضل بعض األيام عىل بعض ،وبعض الليايل عىل بعض ،وبعض الشهور عىل
بعض ،وبعض األوقات عىل بعض وبعض األماكن عىل بعض.
ففضل يوم اجلمعة عىل ما سواه من األيام ،وفضل أيام عرش ذي احلجة من كل عام،
وفضل يوم النحر ويوم عرفة عىل سائر األيام ،وفضل بعض الليايل عىل بعض كام فضل
ليلة القدر عىل ما سواها ،وفضل بعض الشهور عىل بعض كام فضل شهر رمضان عىل
غريه ،وشهر اهلل املحرم وفضل األشهر احلرم ،عىل غريها من الشهور ،وفضل بعض
األما كن عىل بعض كام فضل املساجد عىل ما سواها ،وفضل بيته احلرام عىل ما
سواه(:
) [القصص.]68 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر ما شاء من الربايا يف الزمان ،واملكان ،والرتبة ،والقرب
والبعد ،واحلب والبغض ،والقوة والضعف ،والعلو والسفل(:
) [لقامن.]11-10 /
فسبحان امللك احلق الذي جيري أمره يف ملكه حسب إرادته ومشيئته ،وحكمته وعلمه،
القوي الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء(:
)
[يس.]83- 82 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،الذي علم كل متقدم ومتأخر ،فقدم من يستحق التقديم،
وأخر من يستحق التأخري ،قدم الدنيا عىل اآلخرة ،وقدم اإلنسان عىل غريه(:
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) [اإلرساء.]70 /
وقدم املؤمنني عىل الكافرين ،وقدم احلياة عىل املوت(:

) [احلجر.]24- 23 /
والصفة املشتقة من اسم اهلل املقدم واملؤخر ،هي صفة التقديم والتأخري ،ومها صفتا فعل
هلل  كام قال سبحانه(:
) [ق.]29- 28 /
وقال سبحانه(:
) [إبراهيم.]42 /
ْت»
ْت ا ُمل َؤ ِّخ ُر ،الَ إِلَ َه إِ َّال َأن َ
ْت املُ َقدِّ ُمَ ،و َأن َ
وقد اقرتن اسم اهلل املؤخر باملقدم يف قوله َ «:أن َ
متفق عليه( ).
ألن الكامل ال يتم إال باقرتاهنام فهام من األسامء املتقابلة ،التي ال يطلق واحد منها عىل اهلل
إال مقرونًا باآلخر؛ ألن الكامل يف اقرتاهنام ال يف افرتاقهام:
هو سبحانه املقدم واملؤخر الذي بيده مقاليد األمور(:

[ األعراف.]180 :

) [الزمر.]63-62/
هواملقدم واملؤخر الذي قدم من شاء من خلقه لعوايل الرتب واملقامات من األنبياء
والرسل واملؤمنني باصطفائه وتوفيقه ورمحته(:
ﮈ) [احلج.]7٥ /
)[غافر.]٥1/
(
(
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)

[البقرة.]2٥7 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر الذي أخر من شاء إىل أسفل الرتب واملنازل ،فأخر من شاء
من خلقه إىل أسفل الرتب بخذالنه وطرده من رمحته من الشياطني والكفار واملرشكني
واملنافقني(:
) [آل عمران.]163-162 /
) [النساء.]14٥ /
(ﮱ
(
) [البقرة.]162- 161 /
فسبحان ربنا العظيم املقدم واملؤخر الذي بيده وحده التقديم والتأخري ،ومقاليد األمور،
الذي بيده التقديم والتأخري الكوين ،والتقديم والتأخري الكوين بحر ال ساحل له،
كتقديم بعض املخلوقات عىل بعض ،وتقديم الدنيا عىل اآلخرة ،وتقديم األسباب عىل
) [سبأ.]30 /
مسبباهتا( :
وهو سبحانه املقدم واملؤخر الذي يملك التقديم والتأخري الرشعي ،فيخلق ما يشاء
وخيتار ما يشاء.
والتقديم والتأخري الرشعي متعلق بمحبة اهلل  بفعل دون فعل ،وتقديم بعض
األحكام وا لصفات واألفعال واألشخاص عىل بعض ،كتفضيل األنبياء والرسل عىل
اخللق ،وتفضيل بعض الرسل عىل بعض ،وتفضيل املؤمنني عىل الكافرين ،وتفضيل
بعض املؤمنني عىل بعض ،كتفضيل العامل عىل اجلاهل ،وتفضيل التقي عىل الفاجر،
وتفضيل الصالح عىل الطالح ،وتفضيل الطائع عىل العايص ،وتفضيل بعض األماكن
عىل بعض ،وتفضيل بعض األزمنة عىل بعض ،وتفضيل بعض األعامل عىل بعض،
وبعض الصفات عىل بعض ونحو ذلك(:
) [آل عمران.]34- 33 /
(
886

وقال هلل :

) [التوبة.]112 /

[ األحزاب.] 3٥ :
وقال هلل ( :
)

[األنفال.]4- 2 /
فسبحان ربنا العظيم الذي يملك التقديم والتأخري يف ملكه وحده ال رشيك له.
هو املقدم واملؤخر يف الزمان واملكان ،ويف األوصاف احلسية ،ويف الفضائل املعنوية،
وهو املؤخر كذلك ملن شاء من ذلك ممن اتصف بضد ذلك" ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر،
ال إله إال أنت" :
[ األنعام.] ٥3 :
وهو سبحانه احلكيم الرحيم احلليم ،الذي يؤخر العذاب عن العصاة لعلهم يتوبون قبل
يوم احلساب(:
) [النحل.]61 /
فسبحان املقدم واملؤخر الذي قدم األخيار والصاحلني بمعرفته وعبادته ،املؤخر الذي
أخر من شاء عن معرفته وعبادته(:
) [آل عمران.]74-73 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،قدم األنبياء عىل الناس يف الفضل والرتبة واملقام ،وقدم األم
عىل األب يف الرب والصلة.
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هو سبحانه املقدم واملؤخر الذي يقدم من يشاء بفضله ،ويؤخر من يشاء بعدله ،خيلق ما
يشاء وخيتار بحكمته وعلمه ،وقدرته( :
) [آل عمران.]73 /
فسبحان من يقدم من يشاء ،ويؤخر من يشاء:
[ األعراف.] 54 :

فهو املقدم واملؤخر بحكمته وعلمه ،فمن خلقه من هو مقدم خل ًقا ورتبة كالعرش
والكريس واملالئكة ،ومنهم من هو مقدم خل ًقا مؤخر رتبة كإبليس ،فإنه ُخلق قبل آدم،
ومنهم من هو مؤخر ً
خلقا مقدم رتبة كالنبي  ، سيد األنبياء واملرسلني ،الذي ختم اهلل
به النبوات(:
) [القصص.]68 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر الذي ال ُيسأل عام يفعل؛ ألنه احلكيم العليم بمصالح عباده،
فربك حكيم عليم يعجل لك الرزق ،وربام يؤخره ،وربام يعجل لك الولد ،وربام
يؤخره ،وربام يعجل لك الشفاء ،وربام يؤخره ،وربام يعجل العقوبة للعايص ،وربام
يؤخرها؛ ألنه املقدم واملؤخر الذي مجيع أفعاله يف منتهى احلكمة والرمحة والعدل
[ احلجر.] 86 :
واإلحسان:
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،يقدم من يشاء بطاعته ،ويؤخر من يشاء بمعصيته ،قدم
املسلم عىل الكافر ،وقدم املؤمن عىل املنافق ،وقدم العامل عىل اجلاهل ،وقدم التقي عىل
الفاجر ،وقدم الكريم عىل البخيل ،وقدم املجاهد يف سبيله عىل القاعد ،قدم من شاء من
األمم ،وأخر من شاء من األمم أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت.
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،الذي يقدم من شاء لدخول اجلنة ،ويؤخر من شاء ،ويقدم
من شاء يف دخول النار ،ويؤخر من شاء(:
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) [اإلرساء.]22- 18 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،الذي يريب عباده بال تقديم والتأخري ،فيكرم من أطاعه،
وهيني من عصاه ،ويعز من آمن به ،ويذل من كفر به ،ألنه احلكيم العليم الذي يضع
تفضال ،ويضع عقوبته للميسء ً
ً
ثوابه للمحسن
عدال(:
) [النساء.]40 /
هو سبحانه املقدم واملؤخر ،الذي يقرب أولياءه ،ويبعد أعداءه ،فيشغل من آمن به
بطاعته ،وأنواع عبادته ،ويشغل من كفر به بشهواته ويرضب احلجاب بينه وبينه:
)
(
[املجادلة.]11/
[ األعراف. ] 179 :
(

) [التوبة.]٥٥ /
واعلم أن كل إنسان سوف ينبأ يوم القيامة بام قدم وأخر ،من قول أو فعل ،س ُيسأل عن
تقديم شهواته عىل أوامر ربه ،وعن تقديم ما حتبه النفس عىل ما حيبه الرب ،وعكس
ذلك ينبأ اإلنسان يومئذ بكل قدم وأخر( :
) [الزلزلة.]8-6 /
وسيأخذ ثوابه أو عقابه حسب عمله( :
) [القارعة.]11- 6 /
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه أن اهلل  اصطفى آدم  وذريته عىل من
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سواهم ،وقدمهم عىل من عداهم ،فقد خلق اهلل آدم  بيده ونفخ فيه من روحه،
وأسجد له مالئكته ،وعلمه األسامء كلها ،وجعله وذريته خلفاء األرض ،وجعله جليسه
يوم القيامة إن كان مؤمنًا(:
) [اإلرساء.]70 /
)
وقال (:
[القمر.]٥٥-٥4/
وف ضل اهلل  هذه األمة عىل ما سبقها من األمم بعبادته والدعوة إليه إىل يوم القيامة،
وجعل ما سبقهم من األمم تذكر ًة وعرب ًة هلم(:
) [آل عمران.]110 /
[ يوسف.] 111 :

وقدمهم يف املقام والثواب وختم هبم األمم ،فهم اآلخرون يف الدنيا السابقون يوم
القيامة يف دخول اجلنة.
ون َي ْو َم الْ ِق َي َام ِةَ ،ون َْح ُن َأ َّو ُل
ون ْاألَ َّولُ َ
عن أيب هريرة  ،عن النبي  قال« :ن َْح ُن ْاْل ِخ ُر َ
َم ْن َيدْ ُخ ُل َْ
اجلنَّ َة » متفق عليه( ).
واعلم رمحك اهلل أن اهلل أكرم هذه األمة بأحسن دين وأكمله فقال(:
ﮓ) [املائدة.]3 /
وأكرمها بأحسن كتاب:
[ الزمر.] 23 :
وكلفهم ورغبهم ورشفهم بأحسن عمل ،وأرشف وظيفة ،وهي الدعوة إىل اهلل ،وظيفة
األنبياء والرسل؛ فقال:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)896ومسلم برقم ()8٥٥واللفظ له.
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وقال :

[ آل عمران.]110 :

[ آل عمران.] 104 :
وجزاهم عىل الدعوة إىل التوحيد ،والعمل بالتوحيد ،بأحسن اجلزاء فقال( :

) [يونس.]26 /
فلله احلمد واملنة أن جعلنا من خري أمة أخرجت للناس ،وهدانا إىل اإليامن والتوحيد،
ووفقنا لطاعته وأمرنا بعبادته ،والدعوة إليه فقال( :

)

[احلج.]78- 77 /
واعلم رمحك اهلل أن اهلل  هو املقدم واملؤخر وحده ال رشيك له ،واألمور كلها بيده.
فمن كتب اهلل له عزة ورفعة،
وتقديام وتكري ًام فلن يستطيع أحدً ا حرمانه من ذلك(:
ً
(

)[فاطر.]2/

) [األنعام.]18- 17 /
ومن كتب اهلل له ً
وتأخريا وإهانة مل يستطع أحد عونه للخالص من
ذال وخذالنًا،
ً
)[الكهف.]17 /
ذلك(:
[ اإلرساء.] 22 :
قال :
فاألمر كله هلل من قبل ومن بعد ،والعبد ليس إليه يشء من أمر سعادته أو شقاوته ،أو
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خفضه أو رفعه ،أو تقدمه أو ت أخره أو نرصه أو خذالنه(:
(

) [الزمر.]63- 62 /

) [األعراف.]٥4 /
إن اهتدى اإلنسان فبهداية اهلادي له ،وإن ضل فبرصفه عن اهلدى ملا انرصف
) [يونس.]2٥ /
عنه(:
فاهلداية إىل اإليامن بيد اهلادي( :
)[القصص.]٥6/
ومن زاغ عن احلق رصفه اهلل عنه(:
) [الصف.]٥ /
فالقلوب كلها بيد اهلل ،يرصفها كيف يشاء ،ال يمتنع عليه يشء منها ،من شاء أقامه
بفضله ،ومن شاء أزاغه بعدله ،وهو أعلم حيث جيعل رسالته ،وهو يعلم بمن يصلح
هلذا أو هذا؛ ألنه امللك احلق الذي أقام احلجة بإنزال الكتب ،وإرسال الرسل ،وبيان
احلق من الباطل ،ومقاليد األمور كلها بيده(:
)[األنعام.]111 /
وبعد ذلك من شاء هداه إىل احلق ،ووفقه إليه بفضله ،ومن شاء أضله بعد قيام احلجة
عليه بعدله(:
) [يونس.]97-96 /
والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهده ،وسلوك املسالك الصاحلة التي يعرف هبا
مواله من النظر والتفكر يف ملكوت الساموات واألرض ،ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وتدبر اآليات القرآنية وغري ذلك مما يكون به تقدمه ،ونيل حمابه ورضاه جل
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جالله ،والبعد عن املسالك السيئة التي يكون هبا تأخره ،والوقوع يف سخطه(:
وقال :

) [ق.]8-6 /
[ يونس.] 101 :

) [حممد.]24 /
وقال ( :
وقد بني اهلل  سبل رضاه ،وبني سبل سخطه ،ودعا عباده إىل التقدم إىل سبل رضاه،
)
وهناهم عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه ،ثم قال(:
[املدثر.]37 /
وقال (:
) [األنعام.]1٥3 /
واألمور كلها بيد اهلل وحده ال رشيك له ،وهو الكريم الذي بني احلق من الباطل،
ورغب يف احلقَّ ،
[ التكوير.] 27 :
وحذر من الباطل:
وقال :
[ اإلنسان.]31 – 29 :
ْت املُ َقدِّ ُم،
فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده ،املقدم من أطاعه املؤخر من عصاهَ «:أن َ
ت» متفق عليه( ).
ْت ا ُمل َؤ ِّخ ُر ،الَ إِلَ َه إِ َّال َأ ْن َ
َو َأن َ
فاسأل ربك الكريم أن يغفر ذنوبك كلها ،الرس والعالنية ،واخلطأ والعمد ،واملتقدم
)
واملتأخر(:
[املائدة.]39 /

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6398واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2719
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التعبد هلل  باسمه املقدم ..املؤخر

اعلم أن الذنوب واملعايص توبق العبد وتؤخره ،وغفران اهلل له يرفعه ويقدمه(:
) [طه.]7٥-74 /
فعليك بعبادة ربك بكامل احلب والتعظيم له ،وكامل الذل بني يديه ،والطمع فيام عنده،
وحسن اللجوء إليه ،وصدق التوكل عليه ،وعدم اليأس من روحه ،وعدم األمن من
مكره:

[ األنفال.]4 – 2 :
(

) [الذاريات.]٥1 - ٥0/
وقدم ما قدم اهلل ورسوله من األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق
الكريمة(:
) [احلج.]77 /
وأخر ما أخر اهلل ورسوله ،وأحب ما أحب اهلل ورسوله وافعله ،وأبغض ما أبغض اهلل
ورسوله واحذره(:
)

[األنفال.]2٥- 24 /
واعلم أن اهلل يراك حني تتقدم إليه بأنواع الطاعات والقربات ،ويراك حني تتأخر عنه
باملعايص والسيئات؛ فقدم لنفسك ما يرسك أن تراه يوم العرض عليه(:
) [احلجر.]24 /
واسأل من بيده مفاتيح اخلريات كلها أن هيديك إىل ما حيبه ويرضاه ،واطلب ممن فتح
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أبوابه للراغبني والتائبني أن ُيغنيك بفضله عمن سواه ،وأن يعينك عىل ذكره وشكره
وحسن عبادته ،وأن يتوب عليك مما قدمت ومما أخرت؛ فإنه حي قيوم جييب من دعاه،
وال خييب من رجاه(:
) [البقرة.]186 /
واعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيبه وير ضاه وختم لنا ولك بخري أن من عرف ربه باسمه
املقدم واملؤخر؛ تعلق قلبه باهلل وحده ،وتوكل عليه وحده؛ ألنه سبحانه ال مقدم ملا أخر،
وال مؤخر ملا قدم(:
) [هود.]٥6 /
 واعلم أن التقدم نوعان:
تقدم حقيقي ..وتقدم صوري.
فالتقدم احلقيقي الديني النافع :هو تقدم العبد إىل اإليام ن باهلل وطاعته وعبادته وحده ال
رشيك له ،والفوز بمرضاته وجنته ،وذلك بالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه
ووعده ووعيده ،والعلم بدينه ورشعه ،وثوابه وعقابه ،والتعبد هلل بموجب
ذلك(:
) [األنفال.]4-2 /

(

) [آل عمران.]134-133 /
والتأخر عن ذلك هو التأخر احلقيقي املذموم بالكفر والرشك ،وأنواع املعايص:

[ األعراف.] 179 :
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فهؤالء تأخروا عن طاعة اهلل وعبادته واإليامن به؛ فأخرهم اهلل من النعيم إىل
العذاب( :
)[البقرة.]17٥ /
(ﯜ
) [الرعد.]٥ /
أما التقدم يف الدنيا ،والتأخر عنها ،فهو مقياس صوري ال قيمة له إذا مل يقرتن
باإليامن(:
) [سبأ.]37 /
وقال ( :
) [التوبة.]٥٥ /
فالتقدم احلقيقي هو التقدم إىل اإليامن باهلل ،وعبادته وحده ال رشيك له(:
) [الزمر.]66-64 /

(

) [النحل.]97 /
وحظ العبد من هذين االسمني الكريمني :املقدم واملؤخر أن يتوسل إىل ربه هبام؛ لنيل
التقدم احلقيقي يف اإليامن ،واألعامل الصاحلة ،وترك كل ما يؤخر عن كل ما حيبه اهلل
ويرضاه ،ودخول اجلنة ،والنجاة من النار(:

) [الفاحتة.]7-1 /
فمن مل يتقدم إىل اهلل واجلنة باإليامن ،واألعامل الصاحلة؛ فهو متأخر إىل الكفر واألعامل
السيئة والنار(:
)[التوبة.]72 /
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وقال ( :

) [التوبة.]68 /
ومن عرف ربه باسمه املقدم واملؤخر ،ورأى ذلك؛ آمن بحكمته البالغة ،ورمحته
الواسعة وقدرته املطلقة ،وحسن تدبريه ،وعلمه املحيط(:

) [احلرش.]24- 22 /
ومن عرف ربه باسمه املقدم واملؤخر قدم ما قدمه اهلل من األعامل ،واألشخاص،
والصفات ،وأخر ما أخره اهلل من األعامل ،واألشخاص ،والصفات ،وهذا هو امليزان
احلقيقي الذي يزن به املؤمن األمور(:
) [امللك.]22 /
(
)[التوبة.]109/
(
) [سبأ.]37 /
أما ميزان أهل الدنيا الذين يقدمون أهل اجلاه ،والرئاسة ،واألموال وغريها من أعراض
الدنيا عىل غريها من صفات اإليامن ،والتقوى ،والصالح؛ فهذا ميزان خمتل كاذب
خيالف ميزان اهلل احلقيقي يف التقديم والتأخري( :
)
[اجلاثية.]21/
واعلم رمحك اهلل أن من عرف اهلل باسمه املقدم واملؤخر توكل عىل اهلل وحده ،ومل يتأثر
أو يغرت بقوة الباطل ،وانتفاشه ،وجربوته؛ فإن املقدم واملؤخر للباطل وأهله باملرصاد:
(
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ﰀ

وقال ( :

) [احلاقة.]12- 4 /

) [الفجر.]14- 6 /
ومن ثمرات معرفة اسم اهلل املقدم املؤخر أن العبد ال يغرت هبذه الدنيا ،وحيذر من الركون
إليها؛ ألن الدنيا مآهلا إىل الفناء ،وال يبقى للعبد إال ما قدمه لنفسه يوم القيامة من اإليامن
واألعامل الصاحلة(:
) [فاطر.]٥ /
(
) [العنكبوت.]64 /
)
(
[الكهف.]46 /
وقال النبي َ «:ي ُق ُ
اِلَ ،م ِ
ول ا ْب ُن آ َد َمَ :م ِ
اِلَ ،ق َالَ :و َه ْل َل َ
كَ ،يا ا ْب َن آ َد َم ِم ْن َمالِ َك إِ َّال َما
ت؟» أخرجه مسلم( ).
ت َفأَ ْم َضيْ َ
تَ ،أ ْو ت ََص َّد ْق َ
ت َفأَ ْب َليْ َ
تَ ،أ ْو لَبِ ْس َ
ت َفأَ ْفنَيْ َ
َأ َك ْل َ
فتقدم رمحك اهلل إىل ربك بكل طاعة من األقوال واألفعال واألموال ،وتزين بمكارم
األخالق ،وتأخر عن كل معصية(:
) [احلديد.]21 /
وقال  وقد رأى تأخر ًا يف أصحابه فقال هلمَ « :ت َقدَّ ُموا َفأْ ََتُّوا ِِبَ ،ولْيَأْت ََّم بِك ُْم َم ْن
( )1أخرجه مسلم برقم (.)29٥8
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ون َحتَّى ُي َؤ ِّخ َر ُه ُم اهللُ» أخرجه مسلم( ).
َب ْع َدك ُْمَ ،ال َيز َُال َق ْوم َيت ََأ َّخ ُر َ
ومن عرف اهلل باسم ه املقدم واملؤخر مل يركن إىل عمله ،ومل يكن له األمان بكثرة
الطاعات ،وال اليأس بكثرة املعايص ،فرب مسلم كان يف الظاهر من املطرودين ،ثم ظهر
)
أنه من املقربني ،وكذا عكسه(:
[التغابن.]13 /
الر ُج َل لَيَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
ون َبيْن َُه َو َبيْن ََها إِ َّال ِذ َراع،
َّارَ ،حتَّى َما َيكُ ُ
وقال النبي  « :إِ َّن َّ
ِ ِ
اجلن َِّة َف َيدْ ُخ ُل َ
َاب َف َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َ
الر ُج َل لَ َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل
َف َي ْسبِ ُق َع َل ْيه الكت ُ
اجلنَّ َةَ ،وإِ َّن َّ
ِ ِ
ِ
َابَ ،ف َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
َ
َّار،
اجلن َِّةَ ،حتَّى َما َيكُ ُ
ون َب ْينَ ُه َو َب ْين ََها إِ َّال ذ َراعَ ،ف َي ْسبِ ُق َع َل ْيه الكت ُ
َفيَدْ ُخ ُل الن ََّار»أخرجه البخاري( ).
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن قدرك عند ربك ،ودرجتك يوم القيامة ،بقدر
إيامنك وأعاملك الصاحلة(:
) [األنفال.]4- 2 /
وكل واحد سوف حياسب عىل ما قدم وأخر( :
)[آل عمران.]107- 106 /
واعلم أن من قدم ما قدم اهلل ورسوله من اإليامن واألقوال واألفعال واألخالق قدمه
اهلل ومن أخر ذلك أخره اهلل(:،
) [هود.]113- 112 /
( )1أخرجه مسلم برقم (.)438
( )2أخرجه البخاري برقم (.)3332
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[ حممد.] 12 :

واعلم أن اهلل  هو املقدم واملؤخر ،يقدم من شاء بالقوة ،أو الذكاء ،أو العقل ،أو
احلكمة ،أو العلم ،أو املال ،أو النسب ،أو اجلاه ،فإذا مل يشكر العبد هذا التقديم
باستعامله فيام حيبه اهلل ويرضاه؛ أخره اهلل بفضيحة ،أو زلة ،أو كف يد.
وذلك العطاء كله إما ابتالء كام قال سبحانه(:
ﯓ
)
[العنكبوت.]3-2 /
)
ﯿ
وقال ( :
[األنبياء.]3٥ /
استدراجا كام قال سبحانه(:
أو يكون ذلك
ً
) [التوبة.]٥٥ /
وقال (:
)
[األنعام.]4٥- 44 /
أو يكون ذلك رفعة للدرجات:
[ التوبة.] ٥1 :

فقدم رمحك اهلل ما حيبه اهلل ويرضاه ،وقدم أهل العلم واإليامن والتقوى ،وقدم الغني
الكريم ،وقدم أهل املعروف واإلحسان(:ﮱ
)
[الفرقان.]64-63 /
وقال  يف صفات من هداهم واشرتاهم( :
) [التوبة.]112 /
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فسبحان املقدم واملؤخر الذي قدم من شاء من عباده بالصفات التي حيبها وأثاهبم عىل
أجرا
عظيام ،وأخر من شاء من عباده ملا سوى ذلك(:
ً
ذلك ً

) [األحزاب.]3٥ /

وقال :

(
(

[ البينة.] 8 – 6 :

) [آل عمران.]8/
)

[آل عمران.]147 /
(

) [البقرة.]128-127 /

(

) [األحقاف.]1٥ /
ِ ِ
ِ
ِ
ْت َأ ْع َل ُم بِ ِه ِمنِّي ،ال َّل ُه َّم اغ ِْف ْر
ْس ِاِف ِِف َأ ْم ِري ُك ِّل ِهَ ،و َما َأن َ
« َر ِّب اغْف ْر ِِل َخطيئَتي َو َج ْهِلَ ،وإِ ْ َ
ايَ ،و َع ْم ِدي َو َج ْه ِِل َو َه ْز ِِلَ ،وك ُُّل َذلِ َ
ك ِعن ِْدي.
ِِل َخطَا َي َ
َ
ْت املُ َؤ ِّخ ُر،
ْت املُ َق ِّد ُم َو َأن َ
ْتَ ،أن َ
ت َو َما َأ ْع َلن ُ
ْس ْر ُ
ال َّل ُه َّم اغ ِْف ْر ِِل َما َقدَّ ْم ُت َو َما َأ َّخ ْر ُ
تَ ،و َما أ ْ َ
َش ٍء َق ِدير»متفق عليه( ).
َو َأن َ
ْت َع ََل ك ُِّل َ ْ
اللهممم َأصمملِي ِِل دِينِممي الَّم ِ ي هممو ِعصممم ُة َأمم ِمري ،و َأصمملِي ِِل د ْنيمماي الَّتِممي فِ َيهمما معم ِ
ماَش،
َ َ
َ ْ ْ ُ َ َ
« ُ َّ ْ ْ
ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل َيما َز َِ َيما َدز ِِل ِِف ك ُِّمل َخ ْ ٍ
مل َْ
اج َع ِ
اج َع ِ
ت
مل املَْ ْمو َ
َو َأ ْصل ْي ِِل آخ َر ِِت الَّتي ف َيها َم َعماديَ ،و ْ
مََ ،و ْ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6398واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2719
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ِ
ش»أخرجه مسلم( ).
َر َ
احة ِِل م ْن ك ُِّل َ ر
ِ
ِ
ِ
ْتَ ،فاغ ِْف ْر ِِل َمغ ِْف َرز ِم ْن
ُوب إِ َّال َأن َ
«ال َّل ُه َّم إِ ِِّّن َظ َل ْم ُت َن ْفِس ُظ ْلًم كَثَاَ ،والَ َيغْف ُر ال ُّ ن َ
ْت ال َغ ُفور ِ
ِ ِ
َحنِي ،إِن َ
يم» متفق عليه( ).
َّك َأن َ
عنْد َكَ ،و ْار َ ْ
الرح ُ
ُ َّ
ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َع ْبدُ َكَ ،و َأنَا َع ََل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ْت َر ِِّب الَ إِلَ َه إِ َّال َأن َ
«ال َّل ُه َّم َأن َ
تَ ،أعو ُذ بِ َ ِ
وء لَ َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
وء َل َ
ك بِ َ ْنبِي َفاغ ِْف ْر
ش َما َصنَ ْع ُ
ْاستَطَ ْع ُ ُ
ك َع َ َِّلَ ،و َأ ُب ُ
تَ ،أ ُب ُ
ك م ْن َ ِّ
ِ
ْت» أخرجه البخاري( ).
ُوب إِ َّال َأن َ
ِِلَ ،فإِ َّن ُه الَ َيغْف ُر ال ُّ ن َ
اللهم قدمنا ملا حتبه وترضاه ،وأخرنا عام يسخطك وال ترضاه ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر
ال إله إال أنت.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)2720
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6326واللفظ له ،ومسلم برقم (.)270٥
( )3أخرجه البخاري برقم (.)6306
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املحسن

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل املحسن

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،وال صفات العىل ،واألفعال احلميدة،
[طه.]٨ :
والنعوت اجلميلة ،واملثل األعىل:
واسم اهلل املحسن هو االسم الثاين عرش من أسامء اهلل احلسنى ،الواردة يف السنة النبوية
الصحيحة.
اهلل سبحانه هو املحسن الذي له كامل احلسن يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وكل
حسن ومجال يف املخلوقات فمن آثار حسنه ومجاله:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

وهو سبحانه املحسن الذي ليس يف أفعاله عبث ،وال يف يشء من أوامره سفه؛ بل أفعاله
كلها حسنى ،ال خترج عن احلكمة واملصلحة ،وال خترج عن العدل واإلحسان
)[طه.]8 /
والرمحة(:
إن أعطى سبحانه فبفضله ورمحته ،وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته(:
)[غافر.]65 /
هو املحسن الذي أحسن إىل خلقه بعموم كرمه ،وعظيم إحسانه ،وسعة رمحته ،وجزيل
)
نعمه(:
[البقرة.]243 /
هو املحسن الذي أنعم بجميع أنواع النعم(:
)[النحل .]53 /فسبحان املحسن الذي عم خلقه بنعمه
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وإحسانه وفضله:

[اإلرساء.]٧0 :

هو سبحانه املحسن الذي ال خيلو موجود من إحسانه طرفة عني.
هو املحسن الذي أحسن إىل كل خملوق بنعمة اخللق واإلجياد ،ونعمة القوت واإلمداد
ونعمة اهلدى والرشاد(:
)[السجدة.]7-6 /
هو سبحانه املحسن املتفضل بأنواع النعم(:
)[النحل.]53 /
(
)[إبراهيم.]34 /
وهو املحسن املتقن لكل ما صنع:
[النمل.]٨٨ :

واسم اهلل املحسن مل يرد يف القرآن الكريم إال وص ًفا كام قال سبحانه عن يوسف أنه
قال:
[يوسف.]١00 :

وقال سبحانه(:

)[القصص.]77 /
اع ِد ُلواَ ،وإِ َذا
وقد ورد اسم املحسن يف السنة النبوية الصحيحة يف قوله « :إِ َذا َحك َْمت ُْم َف ْ
َقتَ ْلت ُْم َف َأ ْح ِسنُواَ ،فإِ َّن اهللََّ َع َّز َو َج َّل ُُمْ ِس ٌن ُيِ ُّب ْ ِ
اإل ْح َس َ
ان» أخرجه الطرباين يف األوسط ( ).
َب ْ ِ
اإل ْح َس َ
وقال « :إِ َّن ا َ
يش ٍءَ ،فإِ َذا َقتَ ْلت ُْم َف َأ ْح ِسنُوا ا ْل ِقتْ َل َة،
هلل َع َّز َو َج َّل َكت َ
ان َع َىل كُ ِّل َ ْ
ِ
ِ
َو ِإ َذا َذ َب ْحت ُْم َف َأ ْح ِسنُوا َّ
يحتَ ُه» ،أخرجه مسلم( ).
الذ ْب َح َ ،و ْليُحدَّ َأ َحدُ ك ُْم َش ْف َر َت ُه ،فل ُ ُِي ْح َذبِ َ
( )1حسن/أخرجه الطرباين يف األوسط برقم (.)5735
()2صحيح/أخرجه مسلم برقم (.)1955
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 واسم اهلل املحسن له معنيان:
األول :املحسن بمعنى املنعم املتفضل بأنواع اإلحسان كام قال سبحانه(:
)[القصص.]77 /
)[يوسف.]100 /
وقوله (:
الثاين :املحسن الذي أتقن وأحكم صنعه يف كل ما خلق ،كام قال سبحانه(:
)[السجدة.]7-6 /
وقال :
[غافر.]64 :

فاإلحسان له وجهان:
اإلنعام عىل الغُي..واإلتقان واإلحكام.
فسبحان ربنا اجلميل املحسن الذي خلقه كله حسن من كل وجه ،املحسن الذي أنعم
عىل خلقه بكل نعمة ،فله النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن.
هو املحسن الذي تعرف إىل عباده بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة،
وحتبب إليهم بأنواع نعمه وآالئه ،املحسن الذي ابتدأ اخلالئق بإحسانه وعطائه ،املحسن
)
الذي جيازي عىل إحسانه باإلحسان(:
[الرمحن.]60 /
وقال (:
)[يونس.]26 /
وقال (:
)[األنعام.]160 /
هو سبحانه اخلالق الذي أبدع كل خملوق ،البا ري الذي أوجد كل خملوق ،املصور الذي
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جعل لكل خملوق صور ًة متيزه عن غُيه(:

)[األنعام.]101 /
هو سبحانه املحسن الذي أحكم اخللق والتقدير ،وأحسن اهليئة والتصوير ،الذي أحسن
كل يشء خلقه:
[السجدة.]٨ – 6 :

تَ ،و ِب َك آ َمن ُْتَ ،و َل َك َأ ْس َل ْم ُتَ ،س َجدَ َو ْج ِهي
الله َّم َل َك َس َجدْ ُ
ومن دعاء النبي ُ « :
ِ ِ
ني»
اخلالِ ِق َ
َص ُهَ ،ت َب َار َك اهللُ َأ ْح َس ُن ْ َ
ل َّلذي َخ َل َق ُهَ ،و َص َّو َر ُه َف َأ ْح َس َن ُص َو َر ُهَ ،ف َش َّق َس ْم َع ُه َو َب َ َ
أخرجه مسلم ( ).
هو سبحانه املحسن الذي ال أحسن وال أمجل منه ،واإلحسان وصف الزم له ،فال خيلو
موجود يف الكون من إحسانه ،املحسن الذي ما طاب العيش إال بإحسانه
وإنعامه(:
)[األنعام.]102 /
هو سبحانه املحسن لكل خملوق ً
خلقا وإمدا ًدا وهداية(:
)[األعىل.]5-1 /
هو سبحانه املحسن الذي أحسن كل يشء خلقه وجعله يف أحسن صورة ،وجعل
اإلنسان أحسن املخلوقات ،فأتقن صنعه ،وأحسن صورته(:
)
[التني.]6- 4/
هو سبحانه املحسن الذي كل أفعاله حسنى ،وكل خلقه حسن وأحسن ،ومجيل
وأمجل:
[السجدة.]٧ – 6 :

هو سبحانه املحسن الذي أسامؤه كلها حسنى ،وصفاته كلها عال ،وأفعاله كلها
( )1أخرجه مسلم برقم (.)771
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)[طه.]8 /
مجيلة(:
هو سبحانه املحسن الذي أحسن دينه ورشعه وكتابه ،وثوابه وعقابه:

[الزمر.]٢٣ :

وقال :
وقال (:

[املائدة.]50 :

)[يونس.]26 /
هو سبحانه املحسن الذي أنعم عىل أوليائه بأنواع اإلحسان يف الدنيا واآلخرة.
ففي الدنياأحسن إليهم بتوفيقهم لإليامن والتقوى ،والثبات عىل الَصاط املستقيم،
ومعيته هلم يف كل حني(:
)[احلجرات.]17 /
)[النحل.]128 /
وقال (:ﯿ
ومن إحسانه إليهم رزقه هلم الكسب احلالل ،والذرية الصاحلة ،واحلياة الطيبة ،واألمن
واهلداية(:
)[النحل.]97 /
)
وقال ( :
[األنعام.]82 /
ومن إحسانه إليهم تفريج كرباهتم ومهومهم كام قال سبحانه عن يوسف (:
)[يوسف.]100 /
ومن إحسانه إىل أوليائه حسن الثناء عليهم حال قيامهم بعبادته ،والدعوة إليه كام قال
سبحانه(:
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)[التوبة. ]112 /
وقال  :ﮱ
وقال :

[الفرقان.]64 – 6٣ :

[فصلت.]٣٣ :

وأما يف اآلخرة فيت جىل إحسان املحسن جل جالله إىل أوليائه بأعظم أنواع اإلحسان:
وذلك برؤية اهلل. .وسامع كالمه  ..والقرب منه..وحلول رضوانه َع َل ْي ِه ْم..ودخول اجلنة
 ..واخللود فيها(:
)[يونس.]26 /
)[القيامة.]23-22 /
وقال (:
)
وقال (:
[القمر.]55-54 /
وقال (:
)[التوبة.]72 /
هو سبحانه املحسن الذي مجيع أسامئه وصفاته ،وأفعاله وأوامره ،وخملوقاته وآياته كلها
حسنى؛ فله سبحانه كامل احلسن وأعاله وأمته.
هو املحسن الذي ال ُيد كامله وحسنه ومجاله ،وال يبلغ العباد كنه جالله ومجاله ،وال
ييص أحد من اخلليقة حسن الثناء عليه ،لعظيم حسنه ومجاله وجالله(:
)[طه.]8 /
ومن جالل اسم اهلل املحسن أن نعمه وإحسانه وخُيه نازل عىل مجيع عباده ،مؤمنهم
وكافرهم ،وبرهم وفا جرهم ،هم يعصونه وهو يدعوهم إىل بابه ،وجيرمون ويفسدون
909

)

ويكفرون فال يرمهم من خُيه وإحسانه(:
[احلج.]65 /
هو سبحانه املحسن الذي يسن إىل من كفر به من أعدائه ،ويسبغ عليهم نعمه التي ال
تعد وال حتىص ،يمهلهم ليتوبوا إليه ،فإن مل يتوبوا وماتوا حاسبهم بعدله(:
)
[النساء.]40 /
وقال (:
)[األنعام.]160 /
هو سبحانه املحسن الذي أحسن صورة األبدان فجعلها يف أحسن صورة ،وكساها
احلسن واجلامل:
وقال :

[التني.]6 – 4 :

[االنفطار.]٨ – 6 :

هو املحسن الذي أحسن اخللق واألخالق ،ورغب خلقه فيها ،وأثاهبم عليها فقال
سبحانه(:

[األحزاب.]35 /
هو املحسن الذي يب اإلحسان واملحسنني ،ويدعوا إىل ذلك(:
)[آل عمران.]134-133 /
9١0

)

فحسن خلقي بالتوحيد واإليامن ،والصدق واإلخالص،
حسنت خلقي
ِّ
فاللهم كام َّ
وعبادة اهلل ،وحسن معارشة اخللق(:
)[آل عمران.]159 /
والصفة املشتقة من اسم اهلل املحسن هي صفة اإلحسان ،واإلحسان صفة ذاتية هلل  إن
كان مشت ًقا من الفعل الالزم ،فهو سبحانه الذي أحسن كل يشء خلقه ،وإن كان مشت ًقا
من الفعل املتعدي فهو صفة فعلية؛ فاهلل  هو املحسن إىل عباده بأنواع اإلحسان.
هو سبحانه املحسن الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،خلق له السمع والبَص يف
أحسن تقويم(:
)[النحل.]78 /
وخلق له اليدين والرجلني يف أحسن تقويم ،وخلق له العقل الذي يعرف به األمور
واألشياء ،وخلق له القلب الذي يضخ كل يوم ثامنية أمتار مكعبة من الدم ،وهو ُمل
نظر اهلل ،وُمل اإليامن والكفر ،واحلب والبغض.
هلل َال َينْ ُظ ُر إِ َىل ُص َو ِر ُك ْم َو َأ ْم َوالِك ُْمَ ،و َل ِك ْن َينْ ُظ ُر إِ َىل ُق ُلوبِ ُك ْم َو َأ ْع َاملِك ُْم»
قال النبي « :إِ َّن ا َ
أخرجه مسلم( ).
وخلق لإل نسان الكلية التي تغسل الدم ست ًا وثالثني مرة كل يوم ،وخلق له اللسان الذي
يتكلم به ،وخلق له املعدة التي هتضم الطعام ،وخلق له الكبد التي تنقي الدم من
)[التني.]4 /
السموم ،وغُي ذلك مما أودعه اهلل فيه(:
(
)[االنفطار.]8-6 /
فام أعظم قدرة اهلل يف خلق اإلنسان ،وما أحسن تصويره له(:

()1أخرجه مسلم برقم (.)2564
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[املؤمنون.]16 -12/
هو سبحانه املحسن إىل عباده بأنواع اإلحسان(:

)

)[غافر.]64 /
فسبحان ربنا العظيم يف ذاته ،العظيم يف أسامئه وصفاته ،العظيم يف إنعامه وإحسانه،
العظيم يف ثوابه وعقابه(:
)[األنعام.]103-102 /
هو جل جالله امل حسن ذو اجلالل واإلكرام الذي خلق كل يشء ودبره بأمره(:
)[الزمر.]63- 62 /
هو سبحانه املحسن الذي وضع اسمه العظيم عىل الساموات فاستقلت ،وعىل األرض
فاستقرت ،وعىل اجلبال فرست ،وعىل املياه فسالت ،وعىل األهنار فجرت ،وعىل اللسان
فتكلم ،وعىل األذن فسمعت ،وعىل العني فأبَصت ،وعىل الرجل فمشت وعىل العقول
ففكرت:
[احلرش.]٢4 :

هو سبحانه املحسن الذي غمر مجيع خلقه بأنواع إحسانه وفضله ،املؤمن والكافر،
واجلامد و النبات ،واحليوان واإلنسان ،واملالئكة واجلان:

[يونس.]٣٢ – ٣١ :

فأي إحسان إال إحسانه ،وأي رزق إال رزقه! ،وأي خلق إال خلقه! وأي ُملك إال
ملكه!:
9١٢

[فاطر.]١4 – ١٣ :

خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وصوره فأحسن تصويره؛ وكرمه بأنواع التكريم ،فخلقه
بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وعلمه أسامء كل يشء ،وأسجد له مالئكته ،وجعله يف الدنيا
خليفة ،ويف اآلخرة إن كان مؤمنًا جليسه(:
)[القمر.]55-54 /
(
)[اإلرساء.]70 /
فهذا خلق املحسن جل جالله:

[لقامن.]١١ – ١0 :

ومن هذا خلقه ،وهذا إحسانه ،هو وحده الذي يستحق العبادة دون سواه:
(

[يونس.]٣ :

)[النحل.]18-17 /
هو سبحانه املحسن الذي مجيع ما يف الكون ،ومجيع ما يف العامل العلوي والعامل السفيل
مظهر حلسنه ومجاله ،ومظهر إلحسانه وإنعامه(:

وقال (:

)[البقرة.]164 /

9١٣

)[األنعام.]99 /
وقال (:
)[األعراف.]54 /
هو سبحانه املحسن الذي خلق ما يف األرض من الفواكه واخلرضوات ،وأنواع
األشجار واألزهار والثامر بأحسن صورة ،وأمجل شكل وأحسن طعم ،وأحسن وقت،
وأفضل حجم.
فجعل لكل صنف من الفواكه واخلضار وقتًا معينًا يأيت هذا ،بعد هذا ،أو مع هذا؛ ليأكل
اإلنسان منها يف كل وقت(:
)[السجدة.]7-6 /
هو سبحانه املحسن الذي خلق احليوانات والطيور يف أحسن صورة ،يف شكلها
وحجمها ،ومشيها وطُياهنا ،وجعل احليوانات خمازن للحليب والسمن واللحم،
وسخرها للميش والركوب(
)[النحل.]8- 5 /
وكام ال يكون اخللق إال من خالق ،وال يكون الرزق إال من رازق ،فكذلك ال يكون
اإلحسان إال من ُمسن:
[األنعام.]١0٣ – ١0٢ :

هو سبحانه املحسن الذي أحسن كل يشء خلقه ،خلق الساموات ،وأحسن خلقها،
وزينها بالشمس والقمر والكواكب ،وخلق األرض وأحسن خلقها ،وزينها بالعيون
واألهنار ،والسهول واجلبال ،واألشجار والنبات ،وخلق اإلنسان يف أحسن تقويم،
وأحسن خلق كل يشء.
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وأحسن إىل كل خملوق بنعمة اخللق ،ونعمة القوت ،ونعمة اهلدى.
وأحسن األحكام والرشائع ،وأحسن الثواب واجلزاء ،وأحسن التدبُي والتَصيف،
وأحسن األرزاق ،وأحسن هبا إىل خلقه(،
)

[يونس.]32- 31 /
والرب الذي هذه أسامؤه وصفاته ،وهذه عظمته وقدرته  ،وهذا ملكه وسلطانه ،هو
الذي يستحق أن يعبد وحده ال رشيك له(:ﮱ
ﰀ

)[املؤمنون.]92-84 /
هو سبحانه الذي أحسن إليك بأنواع اإلحسان ،ثم أمرك باإلحسان إىل نفسك ،وإىل
غُيك(:
)
[القصص.]77 /
هو احلق الذي جيب أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر(:
)[البقرة.]22-21 /
هو سبحانه املحسن الذي أحسن إليك بأنواع اإلحسان ،فكام أحسن اهلل إليك بأنواع
اإلحسان واإلنعام فقابل ذلك اإلحسان باإلحسان يف عبادة املحسن ،واإلحسان إىل
9١5

عبيده(:
)[النساء.]36 /

وقال (:

)[الشمس.]10- 8 /
فام أعظم جزاء املؤمن إذا أحسن يف عبادة ربه ،وأحسن إىل خلقه(:

[يونس.]26 /
واإلحسان من العبد جزاؤه كامل اإلحسان من الرب(:

)

)[البقرة.]25 /
هو سبحانه املحسن الغفور الرحيم ،املحسن الذي إذا كثرت الذنوب ،وتعددت
املعايص ،وخاف عبده اخلرسان ،ويئست القلوب ،نادى املرسفني ،ودعا املذنبني
املفرطني ،إىل أبواب رمحته ،بقوله:

[الزمر.]55 – 5٣ :

هو سبحانه املحسن الذي فتح أبوابه للعطاء واإلحسان يف كل آن(:
[غافر.]60 /
وقال (:

)

)[البقرة.]186 /
فالباب مفتوح فأين من يلج؟ واملجال مفتوح فأين من يقبل؟ واحلبل ممدود فأين من
9١6

يتمسك به؟ واخلُي مبذول فأين من يشمر له؟(:
)

[آل عمران.]134-133 /

[األنبياء.]90 – ٨9 :

فسبحان ربنا املحسن الذي يفتح لعباده أبواب الرب واإلحسان ،ليسعدهم يف الدنيا
واآلخرة(:

وقال (:

)[الصف.]13-10 /
)

[احلديد.]21 /
فسبحان ربنا العظيم املحسن الذي يب اإلحسان واملحسنني ،والذي أمر باإلحسان،
وهنى عن اإلساءة(:
) [البقرة.]195 /
وقال (:
)[النحل.]90 /
فسبحان ربنا املحسن الذي أحب يشء إليه إحسانه إىل عباده بام ساق إليهم من أرزاق،
وما هداهم إليه من هذا الدين العظيم:
[البقرة.]٢4٣ :

وعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل َ « :ي ُق ُ
ول اهللَُّ َت َعا َىلَ :أنَا ِعنْدَ َظ ِّن َع ْب ِدي ِيبَ ،و َأنَا
9١٧

إل َذكَ ْر ُت ُه ِيف َم َ ٍ
َم َع ُه ِإ َذا َذك ََر ِين َ ،فإِ ْن َذكَ َر ِين ِيف َن ْف ِس ِه َذكَ ْر ُت ُه ِيف َن ْف ِِسَ ،وإِ ْن َذك ََر ِين ِيف َم َ ٍ
إل َخ ْ ٍُي
اعاَ ،وإِ ْن
ِمن ُْه ْمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ َ ََّل ِب ِش ْ ٍرب َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْي ِه ِذ َر ً
اعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب ِإ َ ََّل ِذ َرا ًعا َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْي ِه َب ً
َأت ِ
َاين َي ْم ِيش َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َو َل ًة» متفق عليه( ).
ومن إحسانه جل جالله أنه أمرنا بذكره ليذكرنا ،وأمرنا بشكره ليزيدنا(:
)[إبراهيم.]7 /
)[البقرة.]152 /
وقال (:
فسبحان املحسن إىل عباده بكل خُي يف الدنيا واآلخرة(:

)[األحزاب.]44-41 /
هو سبحانه املحسن الكريم الذي ال حد إلحسانه وإنعامه ،احلسنة عنده بعرش أمثاهلا،
إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثُية ،إىل عطاء بغُي
حساب(:
)[األنعام.]160 /
(
)[البقرة.]261 /
(
)[البقرة.]245 /
)[الزمر.]10 /
وقال (:
وقال :
[النساء.]40 :

والسيئة عنده بواحدة فإن تاب العبد منها واستغفر غفرها اهلل له(:
)[النساء.]110 /
( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7405واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2675

9١٨

التعبد هلل  باسمه املحسن

اعلم أن أول واجب عىل العبد هو معرفة اهلل بأسامئ ه وصفاته وأفعاله ،والتعبد هلل بذلك:
(
)[ُممد.]19 /
وقال (:
)[الطالق.]12 /
)[املائدة.]98 /
وقال (:
)
وقال (:
[البقرة.]21 /
ومن عرف ربه باسمه املحسن عظمه وكربه ملا يراه من مجيل صنعه وإتقانه ،وأحبه
ومحده وشكره ،ملا يراه من عظيم فضله وإنعامه وإحسانه(:

)[احلرش.]24-22 /
واإلحسان هو أعىل درجات اإليامن ،فينبغي للمسلم التعبد هلل بصفة اإلحسان مع ربه،
ومع خلقه ،فالدين ركنان:
األول:عبادة احلق سبحانه.
الثاين:اإلحسان إىل خلقه ،كام قال سبحانه(:
)[النساء.]36 /
فإحسان العبد م ع ربه يكون بتوحيده واإليامن به ،وامتثال أوامره واجتناب نواهيه،
وتصديق أخباره ،وفعل ما يبه ويرضاه(:
9١9

(

)[احلج.]35-34 /

)[احلج.]77 /
اإلحس ِ
انَ ،أ ْن َت ْع ُبدَ اهللَ َك َأن ََّك ت ََرا ُهَ ،فإِ ْن َمل ْ َت ُك ْن ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َر َ
اك»
وقال النبي َ ْ ِ ْ « :
متفق عليه( ).
ظيام لهً ،
فتعبد رمحك اهلل بمقام اإلحسان ً
وذال له ،ورجا ًء لثوابه ،وخو ًفا من
ُمبة هلل،وتع ً
عقابه(:
)[البقرة.]112 /
أما اإلحسان إىل اخللق فيكون ببذل الندى ،وكف األذى ،وإيصال اخلُي إليهم بكل
أنواعه؛ باللسان ،واملال ،واألقوال ،واألفعال(:
)[فصلت.]33 /
)
وقال (:
[البقرة.]195 /
وأوىل الناس باإلحسان الوالدين كام قال سبحانه:

[اإلرساء.]٢4 – ٢٣ :

واإلحسان يف عبادة اهلل ،واإلحسان إىل خلق اهلل ،كل منهام عبادة يتقرب هبا املسلم إىل
ربه ،وينال عليها الثواب العظيم(:
)[النساء.]125 /
وقال (:
)[يونس.]26 /
فكن ُمسنًا يف كل أمورك مع ربك ،ومع خلقه ،فإن اهلل ُمسن يب املحسنني ،ومعية اهلل
( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)50ومسلم برقم ( ،)8واللفظ له.
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)

مع املؤمنني املحسنني(:ﯿ
[النحل.]128 /
وإذا علمت أن اهلل هو املحسن الذي أحسن كل يشء خلقه ،وأحسن إىل خلقه بأنواع
اإلحسان؛ فكن ُمسنًا إىل نفسك بحملها عىل طاعة اهلل ،وتزكيتها بالتوحيد واإليامن
والتقوى(:
)[الشمس.]10- 7 /
وقال (:
)[القصص.]77 /
وك ن ُمسنًا إىل غُيك بالدعاء له ،ودعوته إىل اهلل ،وتعليمه رشع اهلل ،واإلحسان إليه
بالقول والفعل(:
وقال (:
[فصلت.]33 /
وقال (:
[آل عمران.]79 /
وقال :

)[آل عمران.]134-133 /

)
)

[البقرة.]١95 :

ومن عرف اهلل باسمه املحسن أفرده بالعبادة وحده ال رشيك له؛ لكونه اخلالق وحده،
املحسن وحده(:
)[األنعام.]102 /
ومن عرف ربه باسمه املحسن كربه وجمده وأحبه غاية احلب ،ملا يراه من عظمته،
وقدرته ،وعظيم نعمه وإحسانه ،وتصاغر لكربيائه؛ ألنه اخلالق القادر الذي خلقنا،
وساق إلينا أرزاقنا ،وهدانا إىل سبل رضاه:
9٢١

[الذاريات.]5٨ – 56 :

وقال (:

)[يونس.]32-31 /
ومن عرف ربه باسمه املحسن محده وشكره عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص(:
[البقرة.]172 /
وقال (:

)

)[النحل.]78 /
فسبحان ربنا العظيم الذي غمر عباده بأنواع اإلحسان؛ ليسعدهم يف الدنيا واآلخرة،
وفتح هلم أبواب اإلحسان ،ليحسنوا إىل أنفسهم بعبادة رهبم ،والتقرب إليه بام يبه
ويرضاه:
[التوبة.]١١٢ :

عن أيب ذر  عن النبي  أنه قالُ « :ي ْصبِ ُح َع َىل ك ُِّل ُس َال َمى ِم ْن َأ َح ِدك ُْم َصدَ َق ٌةَ ،ف ُك ُّل
يح ٍة َصدَ َق ٌةَ ،و ُك ُّل َ ْحت ِميدَ ٍة َصدَ َق ٌةَ ،وكُ ُّل َ ْهتلِي َل ٍة َصدَ َق ٌةَ ،وكُ ُّل َتكْبِ َُي ٍة َصدَ َق ٌةَ ،و َأ ْم ٌر
ت َْسبِ َ
بِاملَْعر ِ
وف ص دَ َق ٌة ،وهني َع ِن املُْنْكَ ِر صدَ َق ٌة ،و ُجي ِز ُئ ِمن َذلِ َك ر ْكعت ِ
َان َي ْر َك ُع ُه َام ِم َن
َ
َ َ
ْ
َ
َ َْ ٌ
َ ْ
ُْ
الض َحى» أخرجه مسلم( ).
ُّ
ومن عرف اهلل باسمه املحسن سلم القلب والقالب لربه  ،وقبل رشعه وحده،
يرض بدين غُي دينه؛ ألن دينه أحسن األديان ،ورشعه أحسن
وحتاكم إليه وحده ،ومل َ
)
رشع(:
[املائدة.]3 /
()1أخرجه مسلم برقم (.)720
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[النساء.]١٢5 :

فأحسن رمحك اللهإىل ما سواك هلل ،ومن أحسن إىل غُيه فقد أحسن إىل نفسه وغُيه:
[النساء.]١١4 :

ﯧ)[اإلرساء.]7 /
(
)[العنكبوت.]6 /
(
وتعبد لربك املحسن بصفة اإلحسان وإتقان العمل(:ﯿ
)[النساء.]86 /
وقال (:
[فصلت.]33 /
وقال (:
[الزمر.]18-17 /
والصالة أحسن وأعظم ما يتقرب به العبد إىل ربه(:
)[العنكبوت.]45 /
وأحسن إىل األيتام والفقراء واملساكني ،كام قال سبحانه(:

)[النساء.]37-36 /
وأحسن رمحك اللهإىل ضيوفك ،فتلك سنة األنبياء من قبلك(:
)[الذاريات.]28-24 /
9٢٣

)
)

فأحسن كام أحسن اهلل إليك ،أحسن إىل نفسك بتزكيتها بالتوحيد واإليامن ومحلها عىل
طاعة اهلل ورسوله(:ﯿ
)[األعىل.]17-14 /
وأحسن إىل الناس بأقوالك ،وأفعالك ،وأخالقك ،وأموالك ،وجاهك:

[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

يا عبد املحسن إن أحسن اهلل إليك باملال فأنفقه يف سبيل اهلل ،وأحسن به إىل الفقراء
واملحتاجني ،خيلف اهلل عليك ما هو أحسن منه:
(

[احلديد.]٧ :

)[البقرة.]274 /
وإذا أحسن اهلل إليك بالعلم فعلم املسلمني أمور دينهم ،وفقهم يف الدين ،وبني هلم
السنن واألحكام(:
) [التوبة.]122 /
)
وقال (:
[آل عمران.]79 /
وقال (:
)[إبراهيم.]1 /
حاكام فأحسن إىل الناس باحلكم بالعدل ،وإعطاء كل ذي حق حقه ،وإقامة
وإن كنت
ً
احلدود ،وحفظ احلقوق ،ومحل الناس عىل ما يبه اهلل ورسوله(:
وقال (:

)[املائدة.]48 /
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)[املائدة.]50-49 /
تاجرا فأحسن إىل الناس بالسامحة يف البيع والرشاء ،والصدق ،وعدم الغش،
وإن كنت ً
وأداء احل قوق ،وأحب هلم ما حتب لنفسك(:
)[املائدة.]2 /
وقال النبي « :املُْ ْؤ ِمن لِ ْلم ْؤ ِم ِن كَ ا ْلبنْي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا» متفق عليه( ).
ُ َ
ُ ُ
وقال النبي « :الدِّ ين الن َِّصيح ُة ُق ْلنَاَ :ملِن؟ َق َال :هللَِِّ ،ولِكِتَابِ ِه ،ولِر سولِ ِه ،و ِألَئِم ةِ
ُ
َ
َ
ْ
َ َّ
َ َ ُ
نيَ ،و َعا َّمتِ ِه ْم»أخرجه مسلم( ).
املُْ ْس ِل ِم َ
ِ
اعَ ،وإِ َذا ْاش َ ََتىَ ،وإِ َذا ا ْقت ََض »
وقال النبي َ « :رح َم اهللَُّ َر ُج ًال َس ْم ًحا ِإ َذا َب َ
أخرجه البخاري( ).
وقال النبي َ « :م ْن َغ َّشنَا َف َل ْي َس ِمنَّا»أخرجه مسلم( ).
وهكذا يف كل حال كن من املحسنني؛ يعطيك ربك املحسن ثوا ًبا أحسن
منه(:
)[النحل.]97- 96 /
فكن يا عبد املحسن ُمسنًا يف دعائكُ ،مسنًا يف أقوالكُ ،مسنًا يف أعاملكُ ،مسنًا يف
أفراحكُ ،مسنًا يف أتراحكُ ،مسن ًا يف عطائكُ ،مسنًا يف منعكُ ،مسنًا يف جواركُ ،مسنًا
يف عبادتكُ ،مسنًا يف معاملتكُ ،مسنًا يف خصومتكُ ،مسنًا يف تَصفاتكُ ،مسنًا يف
)
مواعيدك(،
[البقرة.]195 /
ومن أحسن اهلل إليه فهداه إىل اإلسالم فليستقم عليه ما دام حي ًا(:

( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)481ومسلم برقم ( ،)2585واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم برقم (.)55
( )3أخرجه البخاري برقم (.)2076
( )4أخرجه مسلم برقم (.)101
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[األنعام.]163-161 /
فتعبد هلل بصفة اإلحسان يف مجيع أمورك(:

)

)[يونس.]26 /
كن حسنًا يف لباسك ،حسنًا يف هيئتكُ ،مسن ًا يف كالمك ،حسنًا يف أكلك ،حسنًا يف
جلوسك ،حسنًا يف مشيتك( :
)[النحل.]90 /
واعلم يا عبد املحسن أن سعادة املؤمن أن يسن ويعطي ،وقمة سعادة الكافر أن يأخذ
ويبخل؛ لذلك األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أعطوا وأحسنوا ومل يأخذوا،
واألقوياء أخذوا ومل يعطوا(:
)[يونس.]26 /
وقال (:
)[األنفال.]4-2 /
واملؤمن يبني حياته عىل التوحيد واإليامن ،والعطاء واإلحسان ،والكافر يبني حياته عىل
الشهوات والكذب والبخل(:
)
[الليل.]10-4 /
واعلم أن اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك؛ فراقب اهلل يف كل
حال ،وافعل األحسن من قول أو فعل ،وكن ُمسنًا يف مجيع أحوالك.
ِ
يعص
ومن علم أن اهلل يراه ويسمعه ويعلم بكل أحواله؛ أحسن أقواله وأعامله ومل
)[امللك.]12 /
ربه(:
)[فاطر.]28 /
(
وكن ُمسنًا يف ظاهرك وباطنك لربك الكريم الذي أحسن إليك بكل نعمة( :
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)

[لقامن.]22 /
واعلم يا عبد املحسن أن اإلحسان يقطع كل إ ساءة ،وينهي كل عداوة ،ويقلب العدو
صدي ًقا؛ فصل من قطعك ،واعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك ،وأحسن إىل من
أساء إليك بكلمة طيبة ،أو هدية حسنة ،أو عون أو مساعدة:

وقال (:

[فصلت.]٣6 – ٣٣ :

)

[آل عمران.]159 /

واعلم أن أحسن الناس إحسانًا من حبب الناس إىل رهبم املحسن ،بذكر أسامئه
وصفاته ،وعظيم نعمه وإحسانه ،ودعوهتم إىل توحيده واإليامن به ،ليحبوه ويمدوه
)
ويعبدوه(:
[فصلت.]33 /
واسم اهلل املحسن هو آخر أسامء اهلل احلسنى التي أحصيناها ورشحناها بفضل اهلل يف
موسوع ة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة.
اسام من أسامء اهلل احلسنى
وقد بلغت بفضل اهلل إحصا ًء من القرآن الكريم ثامنية وثامنني ً
املطلقة..واملقيدة ..واملضافة.
فاملطلقة :كالرمحن ،والعزيز ،والكريم ،وامللك ،والقدوس ،والسالم ،واملؤمن وغُيها
مما ذكر اهلل  يف كت ابه ،أو ذكره رسوله  يف سنته.
وأما األسامء املقيدة واملضافة فمثل :عامل الغيب والشهادة ،فاطر الساموات واألرض،
فالق احلب والنوى ،فالق اإلصباح ،عالم الغيوب ،مالك يوم الدين ،غافر الذنب،
وغُيها مما ورد يف القرآن والسنة.
اسام من أسامء اهلل
وأحصينا بفضل اهلل وحده من السنة النبوية الصحيحة اثني عرش ً
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احلسنى؛ وهي :اسم اهلل الوتر ،والسبوح ،والطيب ،واجلميل ،والنور ،والرفيق،
والشايف ،واحليي ،والستُي ،واملقدم واملؤخر ،واملحسن.
فكان جمموع ما تم إحصاؤه من أسامء اهلل احلسنى من القرآن الكريم اثنان وتسعون
اسام ؛ فكان املجموع العام مائة وأربعة أسام ء
اسام ،ومن السنة النبوية الصحيحة اثنا عرش ً
ً
من أسامء اهلل احلسنى ،فلله احلمد واملنة ،محد ًا كثُي ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،ملء الساموات،
وملء األرض ،وملء ما بينهام ،وملء ما شئت من يشء بعد.
وقد تم بفضل اهلل إحصاؤها ،ورشحها ،وبيان كيفية التعبد هلل هبا ،يف ضوء القرآن
والسنة ،فلله احلمد عىل نعمة العد واإلحصاء ،وعىل نعمة الرشح والبيان ،وعىل نعمة
اإلمتام واإلكامل(:
)[اجلاثية.]37-36 /
ني اسامِ ،ما َئ ًة إِ َّال و ِ
ِ ِ
ِ
اجلنَّ َة»
احدً اَ ،م ْن َأ ْح َص َ
َ
اها َد َخ َل ْ َ
وقال النبي « :إِ َّن هللَِّ ت ْس َع ًة َوت ْسع َ ْ ً
متفق عليه( ).
نسأل اهلل  بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،أن يرزقنا وإياكم حفظها ،وحسن التعبد
هلل هبا ،وأن هيدينا سبيل الرشاد ،وأن يوفقنا ملا يبه ويرضاه ،ويرزقنا اإلخالص يف
القول والعمل(:
)[األعراف.]180 /
[آل عمران.]٨ :

[األعراف.]٢٣ :

اللهم أنت املحسن بكل نعمة ،وأنت املحسن لكل صنعة ،وأنت الغفور لكل ذنب ،أحسن
عاقبتنا يف األمور كلها ،وأجرنا من خزي الدنيا ،وعذاب اآلخرة ،إنك عىل كل يشء قدير.
اللهم أرزقنا حسن اخللق ،وحسن القول ،وحسن العمل ،وحسن األدب ،وحسن
العبادة ،يا واسع الرب والعطاء واإلحسان.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)2736ومسلم برقم ( ،)2677واللفظ له.
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أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب الثامن عشر
دعاء اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى
ويشتمل هذا الباب عىل ما ييل :
 -1دعاء اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى من القرآن الكريم.

 -2دعاء اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى من السنة النبوية.

 -3دعاء اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى بام يوافق الكتاب والسنة.

(

 -1دع ــاء اهلل بأسامئه احلسنى من القرآن الكريم
) ]الفاحتة.[ 7-1/

( 

(

)] األنبياء .[87 /

(

(
( 

)[األعراف.]23 /

) [املمتحنة.]5-4/

(

) [املؤمنون.]109/

(

) [املائدة.]83/

(

(

(
(

)]التوبة .[129 /

) [آل عمران.]53/

) [آل عمران.]16/

) [التحريم.]8/

) [احلرش.]10/

ﯾ)

[آل عمران.]147/

)

(

[يونس.]86-85/

(

) [البقرة.]128 - 127/

) [الكهف.]10/

( 
930

)

(

[الفرقان.]74/

) [الدخان.]12/

(

(

[الفرقان.]66-65/

(

) [البقرة.]201/

(

) [آل عمران.]9-8/

(

(

) [آل عمران.]194- 193/

(
(
(

(

( 

) [النمل.]19/

)[إبراهيم.]41-40 /
) [األحقاف.]15/
) [القصص.]16/

[هود.]47/

(

)

) [الشعراء.]85- 83/
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) [طه.]28-25/

)

)

(

[نوح.]28/

(

(

(

(

( 

(

(

[اإلرساء.]80/

(

(

(

) [آل عمران.]38/

) [األنبياء.]89/

) [الصافات.]100/

ﰀ) [املؤمنون.]118/

) [طه.]114/

)[املؤمنون.]98 - 97/
ﮜ)

) [املؤمنون.]29/

) [القصص.]17/

) [العنكبوت.]30/
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 -2دع ــاء اهلل بأسامئه احلسنى من السنة النبوية

ض ،و َل َك احلـمدُ َأن َْت رب السمو ِ
ِ
ات
« ال َّل ُه َّـم َر َّبنَا َل َك احلَ ْـمدُ َأن َ
َ ُّ َّ َ
موات َواألَ ْر ِ َ
الس َ
َْ
ْت َقيِّ ُم َّ
ْت نُور السمو ِ
ِ
ات َواأل َ ْر ِ
َواألَ ْر ِ
ْت احلَ ُّق،
ض َو َم ْن فِ ِيه َّنَ ،أن َ
ض َو َم ْن ف ِيه َّنَ ،و َل َك احلَ ْـمدُ َأن َ ُ َّ َ
السا َع ُة َح ٌّق.
َو َقو ُل َك احلَ ُّقَ ،و َوعْدُ َك احلَ ُّقَ ،ول ِ َق ُ
اؤ َك احلَ ُّقَ ،واجلَنَّ ُة َح ٌّقَ ،والن َُّار َح ٌّقَ ،و َّ
يك ت ََو َّك ْل ُتَ ،و َ
ال َّل ُه َّـم َل َك َأ ْس َل ْـم ُتَ ،وبِ َك آ َمن ُْتَ ،و َع َل َ
اص ْم ُتَ ،وبِ َك َحاك َْم ُتَ ،فاغ ِْف ْر
إليك َخ َ
ِ
،و َما أَ ْن َت َأ ْع َل ُـم بِ ِـه ِمنِّي ال إ َلـ َه َّإال َأن َْت» متفق عليه(.)1
رس ْر ُت َوأَ ْع َلن ُْت َ
ِل َما َقدَّ ْم ُت َو َما أَ َّخ ْر ُت َ
،وأَ ْ َ
ِ
ِ
اهيم َو َع َ ِ
َل ِ
يم إِ َّن َ
آل حم َ َّم ٍد ك َََم َص َّليْ َت َع َ
َل حم َ َّم ٍد َو َع َ
 « ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َ
ك
َل آل إِ ْب َراه َ
َل إِ ْب َر َ
ٍ
ِ
َل ِ
َل حمَم ٍد َو َع َ ِ
يد َ ِ
يد  ،ال َّل ُه َّم َب ِ
يم َو َع َ
ْت َع َ
ار ْك َع َ
آل
كََم َب َارك َ
َ
َحِ ٌ
َم ٌ
َل إِ ْب َراه َ
َل آل حم َ َّمد َ
َّ
ِ
يد َ ِ
َم ٌيد » متفق عليه(.)2
يم إِ َّن َك َ
َحِ ٌ
إِ ْب َراه َ
ِ
ـخ ِلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َع َذ ِ
جلبْ ِن َواهل َ َر ِم َوالبُ ْ
اب
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م َن ال َع ْج ِز َوالك ََس ِلَ ،وا ُ
ِ ِ ِ
ـحيَا َواملَ َـَم ِت» متفق عليه(.)3
ال َق ْ ِْبَ ،وم ْن فتْنَة املَ ْ
ِ
ِ
ِ
يم ،ال إ َلـ َه َّإال اهلل َر ُّب ال َع ْر ِ
ب
ش ال َعظي ِم ،ال إ َلـ َه َّإال اهلل َر ُّ
يم احلَل ُ
 « ال إ َلـ َه َّإال اهلل ال َعظ ُ
السمو ِ
اتَ ،و َر ُّب األَ ْر ِ
ضَ ،و َر ُّب ال َع ْر ِ
ش الك َِري ِم» متفق عليه(.)4
َّ َ َ
ِ
ملغ َْر ِمَ ،وا َ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م َن الك ََس ِل َواهل َر ِمَ ،وا َ
مل ْأ َث ِم .
« ال َّل ُه َّـم ِّ
ِ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َع َذ ِ
اب الن َِّارَ ،وفِتْن َِة الن َِّارَ ،وفِتْن َِة ال َق ْ ِْبَ ،و َع َذ ِ
َش فِتْن َِة
 ال َّل ُه َّـم ِّ
اب ال َق ْْبَ ،و َ ِّ
ِ
الغنَىَ ،و ََش فِتْن َِة ال َف ْق ِرَ ،و ِم ْن ََش فِتْن َِة املَ ِسي ِح الدَّ َّج ِ
ال.
ِّ
ِّ
ِ
 ال َّلهـم اغ ِْس ْل َخطَاياي بَِم ِء الثَّلْ ِـج و ِ
وب األَبْيَ ُض
الْبدَ ،ون َِّق َق ْلبِي م َن اخلَ َطا َيا ك َََم ُينَ َّقى الثَّ ُ
َ ََ
َ َ َ
ُ َّ
َس ،وب ِ
ِ
مل ْ ِ
رش ِق َوا َ
ني ا َ
ملغ ِْر ِب» متفق عليه(.)5
اي ك َََم َباعَدْ َت َب َ
اعدْ َب ْينِي َو َب َ
ني َخ َطا َي َ
م َن الدَّ ن ِ َ َ
إِّن َظلَـم ُت َن ْف ِ
ُوب َّإال َأن َت ،فَاغ ِْف ْر ِ
َم كَثِري ًاَ ،وال َيـغ ِْف ُر ُّ
ِس ظُ ْلـ ً
ِل َمغ ِْف َر ًة ِم ْن
« ال َّل ُه َّـم ِّ
الذن َ
ْ
(  )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)7442واللفظ له ،ومسلم برقم (.)769
(  )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3370واللفظ له ،ومسلم برقم (.)406
(  )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2823ومسلم برقم ( )2706واللفظ له.
(  )4متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6346ومسلم برقم (.)2730
(  )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6375واللفظ له ،ومسلم برقم ( )589يف كتاب الذكر.
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ِعنْ ِد َك ،وارحـمنِي إن ََّك َأن َت ال َغ ُفور ِ
يم» متفق عليه(.)1
الرح ُ
ُ َّ
َ ْ َ ْ
« ال َّل ُه َّـم َل َك َأ ْسلَ ْـم ُتَ ،وبِ َك آ َمن ُْتَ ،و َع َلي َك ت ََو َّك ْل ُتَ ،وإ َل َ
اص ْم ُت .
يك َأ َن ْب ُتَ ،وبِ َك َخ َ
وتَ ،و ِ
اجل ُّن
حل ُّي ا َّل ِذي ال َي ُـم ُ
ْت َأ ْن ت ُِض َّلنِيَ ،أن َ
إِّن َأ ُعو ُذ ِب ِـع َّزتِ َك ال إ َلـ َه َّإال َأن َ
 ال َّل ُه َّـم ِّ
ْت ا َ
َواإلن ُْس َي ُـموتُو َن» متفق عليه(.)2
ِ
ِ ِ
إرس ِ
« ال َّل ُه َّـم اغ ِْف ْر ِ
ايف يف أَ ْم ِريَ ،و َما َأن َْت َأ ْع َل ُـم بِ ِـه ِمنِّي ،ال َّل ُه َّـم اغ ِْف ْر
ِل َخط ْيئَتي َو َج ْهِلَ ،و ْ َ
ِ
ِلَ ،و َخ َطئِي َو َع ْم ِدي َ ،وك ُُّل َذ َ
لك ِعن ِْدي .
ِل ِج ْ
دِّي َو َه ْز ِ ْ
ْفر ِ
ْت
ت َوما أَ ْع َلن ُْتَ ،وما أَن َْت أَ ْعل ُـم ب ِـه ِمنِّيَ ،أن َ
رس ْر ُ
ِل ما ق َّد ْم ُت َوما أَ ْ
هم اغ ْ
 ال َّل َّ
خر ُتَ ،وما أَ ْ َ
َش ٍء َق ِد ٌير»متفق عليه(.)3
ْت املُ َؤ ِّخ ُرَ ،وأَن َ
املُ َق ِّد ُم َوأَن َ
ْت َع ََل ك ُِّل َ ْ
إِّن أَ ُعو ُذ بِ َك ِم َن اهل َ ِّـم َواحلَ َز ِنَ ،وال َع ْج ِز َوالك ََس ِلَ ،واجلُبْ ِن َوالبُ ْ
ـخ ِلَ ،و َض َل ِع
« ال َّل ُه َّـم ِّ
الدَّ ْي ِنَ ،و َغ َل َب ِة الر َج ِ
ال» أخرجه البخاري(.)4
ِّ
ِ
جل ِ
بنَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك ِم َن البُ ْ
ـخ ِلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن أَ ْن ُأ َر َّد َ
إَل أَ ْر َذ ِل
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن أَ ُعو ُذ ِب َك م َن ا ُ
ال ُع ُم ِرَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن فِتْن َِة الدُّ ْن َيا َو َع َذ ِ
اب ال َق ْ ِْب» أخرجه البخاري(.)5
إِّن أَ ُعو ُذ بِ َك ِمن َزو ِ ِ ِ
ـح ُّو ِل َعافِ َيتِ َكَ ،وفُ َجا َءةِ نِ ْق َمتِ َكَ ،و َج ِـمي ِع َس َ
خطِ َ
ك» أخرجه
« ال َّل ُه َّـم ِّ
ال ن ْع َمت َكَ ،و َت َ
ْ َ
مسلم(.)6
ف ال ُق ُل ِ
ف ُق ُلو َبنَا َع ََل َطا َعتِ َك» أخرجه مسلم(.)7
َص ْ
َص َ
وب َ ِّ
« ال َّل ُه َّـم ُم َ ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
« ال َّلهـم أصلِـح ِ ِ ِ ِ
أصلِ ْـح ِ
أصلِ ْـح ِ
ِل
اي ا َّلتي في َها َم َعاَشَ ،و ْ
ِل ُدنْيَ َ
ِل ديني ا َّلذي ُه َو ع ْص َم ُة َأ ْم ِريَ ،و ْ
ُ َّ ْ ْ
وت راح ًة ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حليَا َة ِز َيا َد ًة ِ
َش»
اج َع ِل املَ َ َ َ
ِل يف ك ُِّل َخ ٍريَ ،و ْ
آخ َر ِِت ا َّلتي في َها َم َعاديَ ،و ْ
اج َع ِل ا َ
ِل م ْن ك ُِّل َ ر
أخرجه مسلم(.)8
(  )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)834ومسلم برقم ( )2705واللفظ له.
(  )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)7383ومسلم برقم ( )2717واللفظ له.
(  )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6398ومسلم برقم ( )2719واللفظ له.
(  )4أخرجه البخاري برقم (.)6369
(  )5أخرجه البخاري برقم (.)6374
(  )6أخرجه مسلم برقم (.)2739
(  )7أخرجه مسلم برقم (.)2654
(  )8أخرجه مسلم برقم (.)2720
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اف و ِ
الغنَى» أخرجه مسلم(.)1
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك اهل ُدَ ى َوالتُّ َقى َوال َع َف َ َ
ِ
ـخ ِلَ ،واهلَر ِم َو َع َذ ِ
جل ْب ِن َوال ُب ْ
اب ال َق ْ ِْب ،ال َّل ُهـ َّم
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن أَ ُعو ُذ بِ َك م َن ال َع ْج ِز َوالك ََس ِلَ ،وا ُ
ِ
ِ
ِ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن
والها ،ال َّل ُه َّـم ِّ
َّاهاَ ،أن َْت َوليُّ َها َو َم َ
آت َن ْفِس َت ْق َو َاهاَ ،و َز ِّك َها أَن َْت َخ ْ ُري َم ْن َزك َ
ٍ
ِ
ِع ْلـ ٍم ال َينْ َف ُعَ ،و ِم ْن َق ْل ٍ
ـخ َش ُعَ ،و ِم ْن َن ْف ٍ
ب ال َي ْ
اب َلـ َها».
ـج ُ
س ال ت َْشبَـ ُعَ ،وم ْن َد ْع َوة ال ُي ْستَ َ
أخرجه مسلم(.)2
السدَا َد» أخرجه مسلم(.)3
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك اهلُدَ ى َو َّ
ِ ِ
ِ
ِ
َش َما َل ْـم َأ ْع َم ْل» أخرجه مسلم(.)4
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ُعو ُذ ب َك م ْن َ ِّ
َش َما َعم ْل ُتَ ،وم ْن َ ِّ
اك ِمن س َخطِ َك ،وبِمعا َفاتِ َك ِمن َع ُقوبتِ َك ،وأَ ُعو ُذ بِ َك ِمن َْك ال ُأح ِ
ِص
ْ
َ
َ
ْ
َ ُ َ
« ال َّل ُه َّـم أَ ُعو ُذ بِ ِر َض َ ْ َ
َثنَا ًء َع َل َ
يكَ ،أن َْت ك َََم أَ ْثنَيْ َت َع ََل نَ ْف ِس َك» .أخرجه مسلم(.)5
« ال َّلهـم ب ِار ْك َلنَا يف م ِدينَتِنَا  ،و ِيف ثَِم ِرنَا  ،و ِيف مدِّ نَا  ،و ِيف ص ِ
اعنَا َ ،ب َر َك ًة َم َع َب َرك ٍَة».
َ
َ
َ
َ
ُ َّ َ
ُ
َ
َ
أخرجه مسلم(.)6
« ال َّل ُه َّـم اغ ِْف ْر ِلَ ،و ْار َح ْـمنِيَ ،و ْاه ِد ِِّنَ ،و َعافِنِيَ ،و ْار ُز ْقنِي» أخرجه مسلم(.)7
« ال َّلهم ْاه ِدن ِـي فِيمن َهدَ ي َت ،و َعافِنِي فِيمن َعا َفي َت ،وتَو َّلنِي فِيمن تَو َّلي َت ،وب ِار ْك ِ ِ
يَم
ََ
َ ْ َ ْ
َ َ
َ ْ ْ
َ
َ ْ ْ
ِل ف َ
ُ َّ
َأ ْع َطي َت ،و ِقنِي ََش ما َق َضي َت ،إِن ََّك َت ْق ِ
ض َع َليْ َك ،وإِنَّ ُه َال َي ِذ ُّل َم ْن َوا َل ْي َتَ ،والَ َي ِع ُّز
ض َو َال ُي ْق َ
ْ
َ
ْ
َّ َ

ْت َر َّبنَا َو َت َعا َليْ َت» أخرجه أبو داود والرتمذي(.)8
َم ْن َعا َد ْي َتَ ،تبَ َارك َ
إِّن َعبدُ َك وابن َعب ِد َك وابن أَمتِ َك ،ن ِ
َاصيَتِي بِيَ ِد َكَ ،م ٍ
اض يف ُح ْك ُم َكَ ،ع ٌ
دْل يف
ْ ُ ْ
« اللَّ ُهـ َّم ِّ ْ
َ ْ ُ َ
ت بِ ِـه َن ْف َس َك ،أَ ْو أَن َْز ْلتَـ ُه يف كِتَابِ َك أَ ْو َعلَّ ْمتَـ ُه أَ َحد ًا ِم ْن
اؤ َكَ ،أ ْسأَ ُل َك بِك ُِّل ْاس ٍم ُه َو َل َكَ ،س َّميْ َ
َق َض ُ
َخلْ ِق َك ،أَو استَأْثَر َت بِ ِـه يف ِعلْـ ِم الغ ِ ِ
ُور َصدْ ِري،
َيب عنْدَ َك ،أَ ْن َت ْ
ـج َع َل ال ُقرآ َن َربِي َع َق ْلبِيَ ،ون َ
ْ ْ ْ
(  )1أخرجه مسلم برقم (.)2721
(  )2أخرجه مسلم برقم (.)2722
(  )3أخرجه مسلم برقم (.)2725
(  )4أخرجه مسلم برقم (.)2716
(  )5أخرجه مسلم برقم (.)486
(  )6أخرجه مسلم برقم (.)1373
(  )7أخرجه مسلم برقم (.)2697
(  )8صحيح /أخرجـه أبو داود برقم ( ،)1425وهذا لفظه ،وأخرجه الرتمذي برقم (.)464
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َو َجالء ُح ِ
َهي» أخرجهأَحد(.)1
زِّن ،و َذ َه َ
اب َ ِّ
َ
ب ال ُق ُل ِ
وب َث ِّب ْت َق ْلبِي َع ََل ِدينِ َك» أخرجه أَحد والرتمذي(.)2
َ « يا ُم َق ِّل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصيَ ،و ِم ْن َ ِ ِ
َش بَ َ ِ
َش َق ْلبِي
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
َش َس ْمعيَ ،وم ْن َ ِّ
ِّ
َش ل َساِّنَ ،وم ْن َ ِّ
ِ
َش َمنِيِّي» أخرجه الرتمذي والنسائي(.)3
َوم ْن َ ِّ
ِ
ِ
جل َذا ِم َو ِم ْن َس ِّي ِ
الْب ِ
ئ األ َ ْس َقا ِم»أخرجه أبو داود
« اللَّ ُه َّـم ِّ
جلنُون َوا ُ
ص َوا ُ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م َن َ َ
والنسائي(.)4
إِّن أَ ُع و ُذ بِ َك ِم ن م نْ َك ر ِ
ات األَ ْخ ِ
الق َو األَ ْع ََم ِل َو األ َ ْه َو ِاء»أخرجه الرتمذي(.)5
 « ال َّل ُه ـ َّم ِّ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِلَ ،وا ْمك ُْر ِ
ِلَ ،وا ْه ِدِّن
ِلَ ،وان َُْصِّن َوال َتن ُ ْ
َْص َع َ َّ
ِل َوال تَ ْـمكُر َع َ َّ
َ « ر ِّب َأعنِّي َوال تُع ْن َع َ َّ
ِلَ ،وان ُ ِ
َو َي ِّ ِ
ِّس اهلُدَ ى ِ
اج َع ْلنِي َل َك َشكَّار ًاَ ،ل َك َذكَّار ًاَ ،ل َك
ِلَ ،ر ِّب ْ
ْ
َْصِّن َع ََل َم ْن َبـغَى َع َ َّ
َر َّهاب ًاَ ،ل َك ِم ْط َواع ًاَ ،ل َك ُم ْ
ـخبِت ًاَ ،
إليك َأ َّواه ًا ُمنِيب ًا.
ِ
ِ
ِ
ب َد ْع َوِتَ ،و َث ِّب ْت ُح َّجتِيَ ،و َسدِّ ْد لِ َساِّنَ ،و ْاه ِد َق ْلبِي،
َر ِّب تَ َق َّب ْل ت َْو َبتيَ ،واغْس ْل َح ْو َبتيَ ،و َأ ِج ْ
ِ
يم َة َصدْ ِري» .أخرجه أبو داود والرتمذي(.)6
َو ْاس ُل ْل َسخ َ
اجلِ ِـه َو ِ
إِّن َأس َأ ُل َك ِم َن اخلَ ِري ُك ِّل ِهَ ،ع ِ
آجلِ ِـهَ ،ما َعلِ ْـم ُت ِمنْـ ُه َو َما َل ْـم أَ ْعلَ ْـمَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك
« ال َّل ُه َّـم ِّ ْ
ِ
اجلِ ِـه َو ِ
الرش ُك ِّل ِهَ ،ع ِ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك ِم ْن َخ ِري َما َس َأ َل َك
آجلِ ِـهَ ،ما َعلِ ْـم ُت ِمنْـ ُه َو َما َل ْـم َأ ْع َل ْـم ،ال َّل ُه َّـم ِّ
م َن َّ ِّ
ِ ِ
َعبْ َ ِ
َش َما َعا َذ بِ ِـه َعبْ َ
دُك َونَبِيُّ َك.
دُك َونَبيُّ َكَ ،و َأ ُعو ُذ ب َك م ْن َ ِّ
إِّن َأس َأ ُل َك اجلنَّ َة وما َقر َب إ َليْـ َها ِم ْن َق ٍ
ول َأ ْو َع َم ٍلَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك ِم َن الن َِّار َو َما َق َّر َب إ َليْـ َها
َ َ َّ
ال َّل ُه َّـم ِّ ْ
ِم ْن َق ٍ
ـج َع َل ك َُّل َق َض ٍاء َق َضيْتَـ ُه ِِل َخ ْرياً» .أخرجه أَحد وابن ماجه(.)7
ول َأ ْو َع َم ٍلَ ،و َأ ْسأَ ُل َك أَ ْن تَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل َر ِق
« ال َّل ُه َّـم ِّ
الرت ِّديَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك م َن الغ ََرق َوا َ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م َن اهلَدْ ِمَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك م َن َّ َ
مل ِ
الش ْي َطا ُن ِعنْدَ ا َ
واهل َ َر ِمَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك أَ ْن َيتَ َ
ـخ َّب َطنِ َي َّ
وت يف َسبِيلِ َك
وتَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك أَ ْن أَ ُم َ
(  )1صحيح/أخرجه أَحد برقم ( ،)4318انظر السلسلة الصحيحة رقم (.)199
(  )2صحيح/أخرجه أَحد برقم ( ،)12107وأخرجه الرتمذي برقم (.)2140
(  )3صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)3492وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5455
(  )4صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)1554وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5493
(  )5صحيح/أخرجه الرتمذي برقم (.)3591
(  )6صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( ،)1510وأخرجه الرتمذي برقم ( ،)3551وهذا لفظه.
(  )7صحيح/أخرجه أَحد برقم ( ،)25533وأخرجه ابن ماجه برقم (.)3846

936

وت َل ِديغ ًا» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)1
ُمدْ بِر ًاَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك أَ ْن أَ ُم َ
ِ
الق َّل ِة و ِّ ِ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك من ال َف ْق ِر ،و ِ
ِ
ـم» أخرجه أبو داود
« ال َّل ُه َّـم ِّ
َ
َ
الذ َّلةَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك م ْن َأ ْن َأ ْظل َـم َأ ْو ُأ ْظ َل َ
والنسائي(.)2
ِ
الص َمدُ  ،ا َّل ِذي َل ْـم َيلِدْ َو َل ْـم ُيو َلدْ َ ،و َل ْـم َي ُك ْن َلـ ُه
« ال َّل ُه َّـم ِّ
الواحدُ األَ َحدُ َّ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك َيا اهلل بِ َأن ََّك َ
ْت ال َغ ُفور ِ
ِل ُذن ِ
ُك ُفو ًا َأ َحدٌ َأ ْن َتغ ِْف َر ِ
يم» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)3
ُوِب إن ََّك أَن َ
الرح ُ
ُ َّ
إِّن َأس َأ ُل َك بِأَ َّن َل َك احلـمدُ  ،ال إ َلـه َّإال َأن َْت املنَّا ُن ب ِديع السمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ضَ ،يا َذا
َ ُ َّ َ
َ
َْ
« ال َّل ُه َّـم ِّ ْ
اجل ِ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)4
الل َواإلك َْرا ِمَ ،يا َح ُّي َيا َقيُّو ُم ِّ
َ
ِ
ِ
الص َمدُ ا َّلذي َل ْـم َيلدْ ،
إِّن َأ ْس َأ ُل َك بِ َأ ِِّّن َأ ْش َهدُ َأن ََّك َأن َْت اهلل ال إ َلـ َه َّإال َأن َ
« ال َّل ُه َّـم ِّ
ْت األَ َحدُ َّ
َو َل ْـم ُيو َلدْ َ ،و َل ْـم َي ُك ْن َلـ ُه ُك ُفو ًا َأ َحدٌ » .أخرجه الرتمذي وابن ماجه(.)5
« رب اغ ِْفر ِل وتُب َع َِل إن ََّك َأن َْت التَّواب ِ
يم».أخرجه الرتمذي وابن ماجه(.)6
َ ْ
َ ِّ
الرح ُ
ْ
َّ ُ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل َيا َة َخري ًا ِ
ِلَ ،وتَو َّفني
« ال َّل ُه َّـم بِـعلْـم َك ال َغ ْي َ
دْرت َك َع ََل اخل َ ْل ِقَ ،أ ْحيِني َما َعل ْـم َت ا َ
بَ ،و ُق َ
ـك يف الغ ِ
الو َفا َة َخ ْري ًا ِ
َيب َو َّ
ِل  ،ال َّل ُه َّـم َو َأ ْس َأ ُل َك َخ ْشيَتَ َ
الش َها َد ِةَ ،و َأ ْس َأ ُل َك كَلِـ َم َة
إ َذا َعلِ ْـم َت َ
ب ،و َأس َأ ُل َك ال َقصدَ يف ال َف ْق ِر و ِ
الغنَى.
َ
الر َضا َوالغ ََض ِ َ ْ
احلَ ِّق يف ِّ
ني ال َتنْ َقطِع ،و َأس َأ ُل َك الر َضا بـعدَ ال َق َض ِ
َم ال َين ْ َفدُ َ ،و َأ ْسأَ ُل َك ُق َّر َة َع ٍ
َو َأ ْسأَ ُل َك ن َِعي ً
اءَ ،و َأ ْسأَ ُل َك َب ْر َد
ِّ َ ْ
ُ َ ْ
وق َ ِ ِ
ش بـع َد املو ِ
ِ
الش َ
إَل َو ْج ِه َكَ ،و َّ
تَ ،و َأ ْسأَ ُل َك َل َّذ َة النَّظَ ِر َ
َضا َء
ْ
ال َعيْ ِ َ ْ
إَل ل َقائ َك ،يف غ َْري َ َّ
ِ
ِ
اج َع ْلنَا ُهدَ ا ًة ُم ْهت َِدي َن» .أخرجه النسائي(.)7
ِض ٍةَ ،وال فِتْن ٍَة ُم ِضلَّ ٍة  ،ال َّل ُه َّـم َز ِّينَّا بِ ِزين َِة
اإليَمنَ ،و ْ
َ
ُم َّ
ِ
ِ
ـحتِي» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)8
« ال َّل ُه َّـم ِّ
إِّن َأ ُعو ُذ بِـ َع َظ َمت َك َأ ْن أُ ْغت ََال من َت ْ
اس َط لِـَم َقب ْض َت ،و ال ه ِ
 « ال َّلهـم َل َك احلـمدُ ُك َّله ،ال َّلهـم ال َقابِ َض لِـَم بس ْط َت ،وال ب ِ
ادي
َ َ
ُ
َ َ
َ َ
ُ َّ
َ ْ
ُ َّ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
يتَ ،و ال
لِ َـَم َأ ْض َل ْل َتَ ،وال ُم ِض َّل ملن َهدَ ْي َتَ ،وال ُم ْعط َي ل َـَم َمنَ ْع َتَ ،وال َمان َع ل َـَم َأ ْع َط َ
(  )1صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( ،)1552وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5531
(  )2صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( ،)1544وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)5460
(  )3صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)985وأخرجه النسائي برقم ( ،)1301وهذا لفظه.
(  )4صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( ،)1495وأخرجه النسائي برقم ( ،)1300وهذا لفظه.
(  )5صحيح  /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)3475وهذا لفظه ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)3857
(  )6صحيح  /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)3434وأخرجه ابن ماجه برقم ( ،)3814وهذا لفظه.
(  )7صحيح /أخرجه النسائي برقم (.)1305
(  )8صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)5074وأخرجه النسائي برقم ( ،)5529وهذا لفظه.
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م َقرب لِـَم باعَدْ َت  ،وال مب ِ
اعدَ لِ َـَم َق َّر ْب َت  ،ال َّل ُه َّـم ا ْب ُس ْط َع َليْنَا ِم ْن َب َر َك ِات َك َو َر ْح َـم ِت َك
َ َُ
ُ ِّ َ َ َ
َو َف ْضلِ َك َو ِر ْز ِق َك.
ِ
ِ
إِّن َأس َأ ُل َك الن َِّعيم ا ُ ِ
ول َوال َي ُز ُ
ـح ُ
يم َيو َم
ول ،ال َّل ُه َّـم ِّ
يم ا َّلذي ال َي ُ
إِّن َأ ْس َأ ُل َك النَّع َ
ملق َ
َ
ال َّل ُه َّـم ِّ ْ
وف  ،ال َّلهـم ِّ ِ ِ ِ
العي َل ِة ،واألَمن يوم اخل ِ
َش َما َمنَ ْع َت .
َْ َ ْ َ َ َ َ
ُ َّ
إِّن َعائ ٌذ ب َك م ْن َ ِّ
َش َما َأ ْع َطيْتَنَا َو َ ِّ
ِ
اإليَم َنَ ،و َز ِّينْـ ُه يف ُق ُلوبِن َاَ ،وك َِّر ْه إ َلينَا ال ُك ْف َر َوال ُف ُس َ
اج َع ْلن َا ِم َن
ب إ َلينَا
وق َوالع ْصيَا َنَ ،و ْ
ال َّل ُهـ َّم َح ِّب ْ
َ
ِ
َري َخ َزا َيا َوال
الص
َ
ني َ ،و َأ ْحينَا ُم ْسلِ ِـم َ
الر ِاش ِدي َن  ،ال َّل ُه َّـم ت ََو ّفنَا ُم ْسلِ ِـم َ
ني َ ،والـح ْقنَا بِ َّ
َّ
احلني  ،غ َ
ِ
ني .
َم ْفتُون َ
ِ
ِ
اج َع ْل َع َل ِيه ْـم ِر ْج َز َك َو َع َذا َب َك ،
ال َّل ُه َّـم َقات ِل ال َك َف َر َة ا َّلذي َن ُيك َِّذ ُبو َن ُر ُسلَ َك َ ،و َي ُصدُّو َن َع ْن َسبِيلِ َك َ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
َاب إ َلـ َه احلَ ِّق» .أخرجه أَحد والبخاري يف األدب املفرد(.)1
ال َّل ُه َّـم َقات ِل ال َك َف َر َة ا َّلذي َن ُأوتُوا الكت َ
ِ
ف َعنِّي» .أخرجه أَحد وابن ماجه(.)2
ب ال َع ْف َو َفا ْع ُ
« ال َّل ُه َّـم إن ََّك َع ُف ٌّو ُتـح ُّ
اخليان َِة َفإَّنا بِئْس ِ
ِ
ِ
ِ
ت
جلو ِع َفإ َّن ُه بِئْ َس َّ
« ال َّل ُه َّـم ِّ
الض ِجي ُعَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك م َن َ
َّ َ َ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م َن ا ُ
البِ َطا َن ُة» أخرجه أبو داود والنسائي(.)3
َصي ،واجع ْلـهـَم الو ِار َ ِ
« ال َّل ُه َّـم َمتِّ ْعنِي بِ َس ْم ِعي َوبَ َ ِ
َْص ِِّن َع ََل َم ْن َيظْلِـ ُمنِي،
َ ْ َ ُ َ َ
ث منِّيَ ،وان ُ ْ
َو ُخ ْذ ِمنْـ ُه بِثَ ِأري» .أخرجه الرتمذي(.)4
ِ
إِّن َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َغ َلبَ ِة الدَّ ِ
،و َش ََمت َِة األَعْدَ ِاء» .أخرجه أَحد والنسائي(.)5
« ال َّل ُه َّـم ِّ
،و َغ َلبَة ال َعدُ ِّو َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ني مع ِ
ـح ُ
اص َ
يكَ ،و ِم ْن َطا َعتِ َك َما ُتبَ ِّل ُغن َا بِ ِـه
ول َبيْنَنَا َو َب َ َ َ
« ال َّل ُه َّـم ا ْقس ْم َلنَا م ْن َخ ْشيَت َك َما َي ُ
ني ما ُتـهو ُن بِ ِـه َع َلينَا م ِصيب ِ
ِ
جنَّتَ َ ِ
ات الدُّ ْنيَاَ ،و َمتِّ ْعنَا بِ َأ ْس ََم ِعنَاَ ،و َأ ْب َص ِارنَاَ ،و ُق َّوتِنَاَ ،ما
ُ َ
ـكَ ،وم َن اليَـق ِ َ َ ِّ
َ
َأحييتَنَا ،واجع ْلـه الو ِار َ ِ
َْصنَا َع ََل َم ْن َعا َدانَاَ ،وال
ث منَّاَ ،و ْ
َ ْ َ ُ َ
ْ َْ
اج َع ْل َثأْ َرنَا َع ََل َم ْن َظلَ َـمنَاَ ،وان ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْب َه ِّـمنَاَ ،وال َمبْ َل َغ ع ْلـمنَاَ ،وال ُت َس ِّل ْ
ط َع َل ْينَا َم ْن ال
ـج َع ْل ُمصي َبتَنَا يف ديننَاَ ،وال َت ْ
َت ْ
ـج َع ِل الدُّ ْن َيا َأك َ َ
َي ْر َح ُـمنَا» .أخرجه الرتمذي(.)6
(  )1صحيح /أخرجه أَحد برقم ( ،)15573وهذا لفظه ،و أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم (.)720
(  )2صحيح /أخرجه أَحد برقم ( ،)25898وأخرجه ابن ماجه برقم (.)3850
(  )3حسن /أخرجه أبوداود برقم ( ،)1547وأخرجه النسائي برقم (.)5468
(  )4حسن  /أخرجه الرتمذي برقم (.)3604
(  )5حسن /أخرجه أَحد برقم ( ،)6618وأخرجه النسائي برقم ( ،)5475وهذا لفظه.
(  )6حسن/أخرجه الرتمذي برقم (.)3502
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 -3دع ــاء اهلل بأسامئه احلسنى بام يوافق القرآن والسنة

ِ
ِ
ِ
الظاهر َ
األول َ
فوق كل َشء  ،الباطن دون
اآلخر بعدَ كل َشء ،
قبل كل َشء ،
 احلمد هلل
كل َشء .

ِ
اآلخر بال ٍ
ِ
آخر يكون بعده .
األول بال َّأو ٍل كان قبله ،
 احلمد هلل
اخللق بقدرته ابتداع ًا  ،وجعلهم يف قبضته أحيا ًء وأموات ًا ،وجعل
 احلمد هلل الذي ابتدع
َ
لكل روح منهم ُق ْوت ًا معلوم ًا  ،ورزق ًا مقسوم ًا  ،ثم َضب له يف احلياة أجالً حمدود ًا ،
ونصب له أ َمد ًا معلوم ًا خيطو إليه بأيام عمره  ،حتى إذا بلغ أقىص أثره  ،واستوعب حساب
عمره  ،قبضه إليه  ،ثم ساقه إَل ما ندب ُه إليه من عظي ِم ثوابه  ،أو شديد عقابه  ،عدالً منه

وإحسان ًا :

[النجم. ]31 /

أبواب العل ِم بربوبيته
عرفنا بنفسه وأسَمئه وصفاته وآالئه  ،وفتح لنا
َ
 واحلمد هلل الذي َّ
وألوهيته  ،وأعاننا عَل ذكره وشكره وحسن عبادته  ،وهدانا إَل اإلخالص له يف توحيده ،

و َع َصمنا من اإلحلاد والشك يف أمره .

َّ
وسخر لنا ما يف
اختار لنا حماسن اخلَلْق  ،وأجرى علينا طيبات الرزق ،
 واحلمد هلل الذي
َ
السموات واألرض ُّ ،
فكل املخلوقات منقاد ٌة لنا بقدرته  ،وصائرة إَل طاعتنا بعزته.

 واحلمد هلل الذي أغلق عنا باب احلاجة إال إليه  ،وركَّب فينا أعضاء البسط والقبض ،وخلق
فينا جوارح األعَمل  ،وغ َّذانا بطيبات الرزق  ،ثم أمرنا وَّنانا ليختْب طاعتنا  ،وابتالنا بالِّساء
وركِ ْبنا ُمـتُون َز ْجره  ،فلم يعاجلنا بعقوبته،
والِضاء ليختْب صْبنا وشكرنا ،ثم خا َل ْفنا أمره َ ،
ور ْجعتنا إليه برأفته.
بل أكرمنا بواسع رَحته ،وشملنا بحلمه وعفوه  ،وانتظر توبتنا َ
أبواب فضله  ،وفتح لنا أبواب رَحته  ،وفتح لنا أبواب جنته.
 واحلمد هلل الذي فتح لنا
َ

 واحلمد هلل الذي هدانا إَل اإلسالم  ،وأرسل إلينا سيد األنام  ،ووض َع عنا ما ال طاقة لنا
به ،ومل يك ِّلف أنفسنا إال وسعها.
َحِدَ ُه به خلقه  ،وأقرب مالئكته إليه  ،وأكرم خليقته عليه  ،وأرىض
 واحلمد هلل بكل ما َ
سائر احلمد.
حامديه لديه َ ،حد ًا َي ْف ُضل َ
 واحلمد هلل َحد ًا يوايف نِ َعمه  ،ويكايف مزيده  ،عد َد ما أحاط به علمه َ ،حد ًا ال منتهى
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حلدِّ ه  ،وال حساب لعدده  ،وال بلو َغ لغايته  ،وال انقطا َع أل َمده .
 واحلمد هلل الذي َم َّن علينا ببعثة حممد ﷺ دون األمم املاضية  ،فأ َّدى األمانة  ،وب َّلغ الرسال َة ،
ونصح األم َة  ،وجاهد يف اهلل حق جهاده  ،حتى أتاه اليقني  ،فصلوات اهلل وسالمه عليه وعَل
آله وأصحابه أمجعني.
خلق السموات واألرض  ،وأمسكهَم بقدرته  ،ورفع السَمء بقوته  ،ودحا
 احلمد هلل الذي َ
األرض بمشيئته  ،ومأل الكون برَحته .
ٍ
 واحلمد هلل الذي خلق َ
واحد منهَم
والنهار بقوته  ،وميَّز بينهَم بقدرته  ،وجعل لكل
الليل
َ
حد ًا حمدود ًا  ،وأ َمد ًا ممدودا  ،ونفع ًا معلوم ًا.
 واحلمد هلل عد َد ما خل ْق َت يف األرض والسَمء  ،وعدد ما عال يف اهلواء  ،وعدد ما َك َّن
أعطيت.
قضيت  ،وال من اخلري إال ما
حتت الثرى  ،ليس لنا من األمر إال ما
َ
َ
 اللهم إِّن ُأشهدك وكفى بك شهيد ًا  ،و ُأشهد مالئكتك وَحل َة عرشك  ،ومجيع سكان
أرضك وسَمواتك  ،وكل ٍ
َ
ذرة يف ملكك  ،أِّن أشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله إال هو  ،وأشهدُ أن
حممد ًا عبدُك ورسو ُلك .
عجائب عظمته  ،وال تفنى خزائ ُن رَحته  ،وال تنتهي مدة ملكه ،
 اللهم يا من ال تنقض
ُ
ِّ
صل وسلم عَل حممد وآل حممد  ،وأصحاب حممد  ،وأتباع حممد ﷺ.

 اللهم يا رِب من ِل إله غريك أسأله كشف َضي  ،والنظر يف أمري  ،وقبول توبتي ،
وسرت زلتي .
 اللهم يا رِب ويا موالي أجريت عِل حك ً
َم اتبعت فيه هوى نفِس  ،وغرِّن فيه عدوي ،
فتجاوزت حدودك  ،وخالفت أمرك  ،فلك احلجة عِل  ،وال حجة ِل عليك  ،وقد وقفت
ببابك نادم ًا  ،فاغفر ِل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  ،إنك أنت الغفور الرحيم .
 اللهم يا من بدأ خلقي  ،وساق إِل رزقي  ،وشق سمعي وبَصي  ،ارحم ضعف بدِّن ،
وشدة فاقتي  ،يا أرحم الراَحني.
 اللهم يا عزيز يا رحيم ارحم ذِل بني يديك ،وتِضعي إليك ،وشدة حاجتي إليك،
وانكساري بني يديك .
 اللهم يا كريم يا رَحن ارحم وجوه ًا خرت لعظمتك ساجدة  ،وألسنة نطقت بتوحيدك
وذكرك  ،وهلجت بحمدك وشكرك  ،وقلوباً ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة  ،وعقوال ً
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تصاغرت لكْبيائك خائفة  ،وعيون ًا من خشيتك باكية  ،وجوارح ًا سعت إَل أماكن عبادتك
طائعة  ،يا واسع الرَحة  ،يا رسيع الرضا.
 اللهم يا مالك امللك العظيم  ،نحن عبادك الضعفاء  ،نسألك أال حترق أبداننا بنار السموم ،
وال تسلط نار جهنم عَل وجوهنا  ،يا رب العاملني  ،يا راحم املساكني  ،يا أرحم الراَحني.
 اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه ال طاقة لنا هبا  ،وال قوة لنا عَل حتمل سعريها ،
وال صْب لنا عَل شدة هليبها  ،وال طاقة لنا بتحمل َضب زبانيتها  ،يا أرحم الراَحني .
قهرت هبا كل َشء ،
 اللهم إنا نسألك برَحتك التي وسعت كل َشء  ،وبقوتك التي
َ
وبعزتك التي ال يقوم هلا َشء  ،وبعظمتك التي ذل هلا كل َشء  ،وبوجهك الباقي بعد فناء
كل َشء أن تنَص دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني .
 اللهم أعزنا بعزك الذي ال يضام  ،واحفظنا بعينك التي ال تنام  ،إنك أنت الكبري املتعال.
َ
برَحتك
اجلابر للكسري  ،ارَحنا
الشاكر للقليل ،
الغافر للعظيم ،
 اللهم أنت املنا ُن باجلزيل ،
ُ
ُ
ُ
يا أرحم الراَحني.
 اللهم يا َم ْن تـ َُح ُّل به ُعـ َقـدُ املكاره  ،وال يستغاث إال به عند الشدائد  ،يا كاشف كل كرب ،
يا من َذ َّلت لقدرته الصعاب  ،وخضعت جلْبوته الشدائد الصالب  ،واستجابت ملشيئته مجيع
املخلوقات  ،وأرسعت إَل إرادته مجيع الكائنات.
 ال إله إال أنت  ،أنت ال َـمـ ْفز ُع يف امللَمت  ،وأنت املدعو للمهَمت  ،ال يندفع منها إال ما
اكشف ما بنا من الِض والبالء  ،يا أرحم الراَحني.
َد َف ْعت  ،وال ينكشف منها إال ما ك ََش ْفت ،
ْ
معطي ملا منعت  ،وال مقد َم ملا َّ
رت  ،وال
أعطيت  ،وال
 ال إله إال أنت  ،ال مان َع ملا
أخ َ
َ
َ
عِّس َت  ،وال
مغلق ملا
فاتح لـَم
مؤخر ملا
أغلقت  ،وال َ
َ
َ
َ
قدمت  ،وال َ
ميِّس ملا َّ
َ
فتحت  ،وال ِّ َ
َ
قابض ملا بسطت .
باسط ملا
خذلت  ،وال
ناَص ملن
قبضت  ،وال َ
َ
َ
َ
 اللهم إِّن أعوذ بك من شدة احلرص  ،وسور ِة الغضب  ،و َغ َلبة احلسد  ،وقلة الصْب  ،وسوءِ
َ َْ
ِ
وحلول العقاب .
اخلُ ـ ُلق  ،وخمالفة اهلدى  ،ومتابعة اهلوى  ،وحرمان الثواب ُ ،
بك من ِ
ٍ
ِ
ِ
 اللهم إنا نعوذ َ
معيشة يف
ومقارفة الكبرية  ،ومن
واحتقار الصغرية ،
سوء الِّسيرة ،
ٍ
وميتة عَل غري عُدَّ ة .
شدة ،
ِ
َ
موجبات
يرضيك عنا  ،ووفقنا ملا حتب ُه وترضا ُه من
 اللهم ال حول لنا وال قوة إال بك  ،اهدنا ملا
نستوجب هبا عقابك .
ثوابك  ،حتى ال تفوتنا حسنة نستحق هبا ثوا َبك  ،وال تبقى لنا سيئة
ُ
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 اللهم لك ال َ
عفوت عنا فبفضلك  ،وإ ْن عذبتنا فبعدلك  ،وال نجاة
واألمر كله  ،إ ْن
لق كله
ـخ ُ
َ
ُ
ألحد منا إال بعفوك  ،فاعف عنا واغفر لنا يا خري الغافرين .
َ
 يا أغني األغنياء  ،نحن عبيدك أفقر الفقراء َ
فضلك  ،وال تقطع عنا
إليك فاجْب فاقتنا من
بذنوبنا رزقك.
ِ
ِ
والسلطان أغننا إ ْذ
امللك
عزيز
تِضعنا إليك  ،وانظر إَل ذ ِّلنا بني يديك  ،يا َ
 اللهم ارحم ُّ
َ
ومستجيب ملن ناداك.
دعاك ،
َط َر ْحنا أنفسنا بني يديك  ،فإنك رحيم بمن
ٌ
 اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعني ِ ،
َشف للذاكرين ْ ،أش ِغل قلوبنا بذكرك عن كل
وذكْره
ٌ
ذكرْ ،
وأش ِغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر  ،واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة .

ُ
الواقف بباب عزك فال تطردِّن من َجنَابك  ،فإ ْن طردتني
الذليل
 إهلي وموالي أنا عبدك
ُ
فال حول ِل وال قوة إال بك .
ِ
التوبة إليك  ،وغفرت ِل ما
أبواب
أيأس منك وقد فتحت ِل
َ
سبحانك ما أرَحك  ،ال ُ
يسوؤِّن بني يديك ؛ ألنك أنت الرؤوف الرحيم.
 اللهم ارحم عبدك الذي تل َّقاك باإلنابة ْ ،
وأخ َلص لك التوبة  ،وطَـ ْأ َطـ َأ رأس ُه لعظمتك ،
وذرفت عيون ُه من خشيتك.
وخشع قلبه جلاللك ،
ْ
أكثر من نقمته ،
 يا من رَحته وسعت كل َشء  ،ومغفرت ُه أوسع من عقوبته  ،وعفو ُه ُ
أعظم من عدله .
أوفر من سخطه  ،وإحسان ُه
ُ
ورضا ُه ُ
ِ
َ
العطاء  ،يا َح َس َن التجاوز  ،يا ف َّعاالً ملا تشاء  ،يا رسيع الرضا ،
جزيل
 يا عظي َم الصفح  ،يا
يا باسط اليدين بالعطاء.
 اللهم يا من خزائنه مألى بكل َشء  ،يا من عنده ُ
نيل الطلبات  ،يا من له ملك األرض
نعمه باألثَمن  ،وال يكدِّ ر عطاياه باالمتنان.
والسموات  ،ويا من ال يبي ُع َ
رغب عنه  ،يا من ال تُفني خزائنه
رغب إليه وال ُي ُ
ويا من ُيستغنى به وال ُيستَغنى عنه  ،و ُي ُ
املسائل  ،نسألك الفوز باجلنة  ،والنجاة من النار  ،يا عزيز يا غفار .
 اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذلك أهل  ،وإ ْن تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل ،
فأنت أهل التقوى وأهل املغفرة .
َ
َ
َ
علمت منها وما مل أعلم  ،وما
وصفاتك العَل  ،ما
بأسَمئك احلسنى ،
أسألك
 اللهم اِّن
ُ
َ
املخلوق اجلزوع  ،وهذا اإلنسان اهللوع  ،وهذا اململوك
أظهرتَه منها وما أخفيته  ،أ ْن ترحم هذا
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يطيق َح َّر نارك  ،وال يستطيع
حر شمسك فكيف ُ
الضعيف  ،وهذا العبد الفقري  ،فإنه ال يستطيع َّ
َ
ْب عَل بالئك وعذابك
احتَمل صوت رعدك فكيف يستطي ُع سَم َع صوت غضبك َ ،
وهبْ ُه َص َ َ
فكيف يصْب عَل فراقك  ،فارَحه يا أرحم الراَحني .
َ
مثقال ذرة  ،أنت ذو
الفقري  ،وعذاِب ال يزيد يف ملكك
 اللهم أنت رِب الغني وأنا عبدُ َك
ُ
ِ
العزة واجلْبوت  ،وذو اجلالل واإلكرام  ،ال تزيد يف ملكك طاع ُة
امللك وامللكوت  ،وذو
الطائعني  ،وال تنقص ُه معصي ُة العاصني  ،فاغفر لنا وارَحنا برَحتك يا أرحم الراَحني.
َ
ُ
الفضل كله  ،وإليك ُيرجع األمر كله  ،وبيدك األمر كله.
 اللهم لك احلمد كل ُه  ،ومنك
فأهل أنت أن ُ
حتمد ٌ ،
ٌ
الرب الرؤوف الرحيم .
وأهل أنت أن تُعبد  ،وأنت ُ
لك احلمد َحد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا  ،ملء السموات  ،وملء األرض  ،وملء ما بينهَم  ،وملء ما

فوقهَم  ،وملء ما شئت من َشء بعد .
ِ
َ
َ
أسَمئك
وعظمة
عظمتك
لك احلمدُ الذي ال َّناي َة لعدده  ،وال انقطا َع ألمده  ،عَل
وصفاتك  ،و َعظي ِم إحسانك  ،وجزيل عطائك .
 إهلي خلقتني يف أحسن تقويم  ،وهديتني إَل الَصاط املستقيم  ،وابتدأتني باإلحسان ،
وو َّفرت حظي من كل خري  ،وَصفت عني كل َش  ،وأ ْق َر ْر َت عيني بَم يِّسِّن .
أجبت عند االضطرار
 إهلي أنت الذي هديتني  ،وأنت الذي رزقتني  ،وأنت الذي
َ
ودفعت عني ما يِضِّن .
سرتت ز َّلتي ،
دعوِت ،وأنت الذي
َ
َ
َ
َ
فلست بريئ ًا فأعتذر  ،وال
تعفو عني وتغفر ِل ،
وأتوب إليك ،
أستغفرك
 إهلي
ُ
وأسألك أن َ
ُ
قوي ًا فأنتَص  ،وال َم َف َّر ِل فأفِ ّـر  ،ال ملجأ وال منجا ِل منك إال إليك .
 إهلي أستقيلُك َعثَراِت  ،وأعتذر إليك من هفواِت  ،وأفِ ّر إليك من ذنوِب التي أوبقتني ،
عِل .
وسيئاِت التي أحاطت ِب فأهلكتني  ،فاغفر ِل وارَحني وتب ّ
َم فال ت ُْسلِ ْمني  ،وداعياً
جئتك مستجرياً فال ختذلني  ،وسائالً فال حترمني  ،ومعتص ً
َ
 إهلي
فال تردِّن  ،يا أكرم األكرمني.
َ
َ
حرامك ،
بحاللك عن
الفقري املحتاج  ،أسألك أ ْن تغنيني
الضعيف
 إهلي وموالي أنا عبدك
ُ
ُ
العاجز ُ
َ
وبفضلك عمن سواك .
وبطاعتك عن معصيتك ،
ِ
وجرأهتا عَل املوبقات ،
 إهلي أشكو إليك
َ
ضعف نفِس عن املسارعة إَل اخلريات ُ ،
أرحم الراَحني .
فأنت
فإ ْن تعذبني فأنا الظامل املفرط  ،وإ ْن تغفر ِل َ
ُ
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إليك  ،وتنَص من َ
 إهلي أنت الذي تسمع من شكا َ
توكل عليك  ،وختلِّص من الشدة من
وتفرج كر ب َة من الذ بك  ،وجتيب دعاء َم ْن دعاك .
اعتصم بك ِّ ،
َ
ُ
العليم بكل َشء  ،الذي ال خيفى عليه َشء
القادر عَل كل َشء ،
احلق
 إهلي أنت
امللك ُ
ُ
ُ
يف األرض وال يف السَمء  ،احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم.
 إهلي كيف خيفى عليك ما أنت خلَ ْقتَه  ،وكيف يغيب عنك ما أنت تد ِّبره  ،وكيف ال
ُتـحِص ما أنت َصنَ ْعتَ ُه  ،وكيف هيرب منك من ال حياة له إال برزقك  ،وكيف ينجو َ
منك من
مذهب له يف غري ملكك  ،سبحانك ال إله إال أنت الواحد األحد املحيط بكل أحد.
ال
َ
 ال إله إال أنت سبحانك  ،أخشى ِ
بك  ،وأخض ُعهم َ
أعلمهم َ
خلق َك َ
لك أحسنُهم طاع ًة
لك ُ
لك  ،وأهوَّنُم عليك َم ْن أنت ترزقه وهو يع ُبد غريك .
 سبحانك ما أعظم شأنك  ،وما أعز سلطانك  ،وما أوسع حلمك .
َ
أَشك بك َّ
وكذب رسلك  ،وال يستطيع َم ْن ك َِره قضاءك أن ير ّد أمرك ،
ال َينْقص سلطانك َم ْن
وموقوف
صائر إليك ،
وال يفوتُك َم ْن َعبَدَ غريك  ،وال ُي َع َّمر يف الدنيا من كره لقاءك  ،والكل
ٌ
ٌ
وكفرت بكل م ٍ
عبود سواك .
آمنت بك ،
ُ
أنت ُ ،
بني يديك  ،ال إله إال َ
يدي املذنبة مرفوعة إليك  ،وهذه ناصيتي اخلاطئة
 إهلي وموالي أنا عبدك املقر بذنبي  ،هذه َّ
الرؤوف الرحيم ِ ،أق ْلني عثرِت  ،وز ّلة قدمي  ،وارحم شيبتي وضعفي
بني يديك  ،وأنت الرب
ُ
واقرتاب أجِل .
ومسكنتي  ،وقلة حيلتي  ،ونفا َذ أيامي ،
َ
 موالي وارَحني إذا َخ َر َجت روحي من بدِّن  ،وانقطع من الدنيا أَثـَري  ،ونِس األحياء
وتغريت حاِل وصورِت .
ذكري َّ ،
اشتدت فاقتُه ،
 اللهم فارج اهلم  ،كاشف الغم َ ،ميب دعوة املضطر  ،أسالك سؤال من
ْ
وض ُع َفت قوته  ،وكثُ َرت ذنوبه  ،أن ترزقني يقين ًا ينفع من استيقن به  ،وعمالً
و َعظُ َمت كربته َ ،
حتب َم ْن َع َبدَ ك به ُ ،
ّصف به .
وخ ُلق ًا
ترحم من ات َ
ُ
اخلاشعني لك ،
 اللهم إِّن أسألك خشية العال ِ ِـمـني بك  ،وخوف العابدين لك  ،وعبادة
َ
ويقني املتوكلني عليك .
َ
َ
وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعاَل جدُّ َك  ،وال إله غَريك .
 سبحانك اللهم
إزارك  ،والكْبيا ُء رداؤك  ،واخلَ ْلق َخ ْلقك  ،واألمر َأ ْمرك  ،وامللك ملكك.
 سبحانك ُّ
العز ُ
ِ
ِ
ِ
عرشه  ،ومدا َد كلَمته .
نفسه َ ،و ِز َن َة
وبحمده  ،عد َد َخلقه  ،ورضا
 سبحان اهلل
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 سبحا َن العِل األعَل الذي يسم ُع ويرى ما حتت الثرى  ،الشاهدُ لكل نجوى  ،العلي ُم
بكل شكوى  ،الكاشف كل بلوى .
ِ
َّ
واقتدر عَل
واحتجب عن األبصار بالعزة ،
بالعظمة ،
جتَل للقلوب
 احلمد هلل الذي
َ
َ
األشياء بالقدرة  ،وعال فوق كل َشء بالكْبياء .
حل ْسن واجلَمل ،
 أنت الرب الذي تـ ََم َّجد بالعظمة واجلالل  ،وملك بالعز والكْبياء  ،وتَ َقدَّس با ُ
وتعاَل باملجد واإلحسان .
 احلمد هلل األول قبل كل َشء  ،واآلخر بعد فناء كل َشء  ،العليم الذي ال ينسى َم ْن َذكَر ُه ،
خييب من دعاه  ،وال يقطع رجاء من َرجاه  ،أشهد أنك
الكريم الذي ال ُين ِْقص َم ْن َشكَره  ،وال َ
أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال َشيك لك .
وهب ِل من لدنك رَح ًة إنك
 اللهم ثبِّ ْ
ت قلبي عَل دينك ما أحييتني  ،وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني ْ ،
أنت الكريم الوهاب .
 بسم اهلل الرَحن الرحيم الذي ال أرجو إال فضله  ،وال أخشى إال عدله  ،وال أمتسك إال
بحبله  ،وال أتوكل إال عليه  ،وال أطمئن إال إليه .
َهز ِ
وأحرتز بسلطانك من َج ْور السالطني .
ات الشياطني ،
ُ
 اللهم إِّن أعو ُذ بك رب من َ
َ
أسألك يا َم ْن يملك احلاجات كلها وهي مستجيبة ملشيئته  ،ومِّسعة إَل إرادته ،
 اللهم إِّن
ومنقادة ألمره  ،أ ْن جتعل ِل من كل هم فرج ًا  ،ومن كل ضي ٍـق خمرج ًا  ،ومن كل ٍ
بالء عافية  ،وأن
تغفر ِل وترَحني  ،يا َم ْن هو اإلل ُه  ،وال يغفر الذنوب سواه .
 احلمد هلل رب العاملني  ،وأعو ُذ به من َش نفِس ،إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم
رِب إن رِب غفور رحيم .
ِ
وأعتصم باهلل من كل شيطان ِ
مار ْد  ،ومن كل جبَّ ٍار
الشيطان الرجيم ،
 وأعوذ باهلل من
ُ
ٍ
سلطان قاهر  ،ومن كل ٍ
عدو ظامل .
فاجر ،ومن كل
 اللهم اجعلني من جندك  ،فإن جندك هم الغالبون  ،واجعلني من حزبك  ،فإن حزبك هم
َ
أوليائك  ،فإن أولياءك ال خوف عليهم وال هم حيزنون .
املفلحون  ،واجعلني من
 اللهم أصلح ِل ديني فإنه عصم ُة أمري  ،وأصلح ِل آخرِت فإَّنا دار َم َق ِّري  ،وإليك
ِ
َماورة اللئام َم َف ِّـري .
وإليها من
ِ
 احلمد هللِ ِ
السموات واألرض  ،احلمد هلل خالق السموات واألرض .
رب
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 بسم اهلل الرَحن الرحي ِم  ،بسم اهلل خري األسَمء  ،بسم اهلل رب األرض والسَمء  ،بسم اهلل
الذي ال يِض مع اسمه َشء يف األرض وال يف السَمء  ،أستدف ُع ّ
كل مكروه أوله سخطك ،
ستجلب ّ
كل حمبوب أوله رضاك .
وأ
ُ
 اللهم لك احلمد َحد ًا كثري ًا ال ينقط ُع أبد ًا  ،وال يـحِص له اخلالئق يف العامل عدد ًا .
 اللهم يا رؤوف ًا بالعباد اجعل قوِت يف طاعتك  ،ونشاطي يف عبادتك  ،ورغبتي يف
أليم عقابك .
ثوابك ،وزهدي فيَم
ُ
يوجب ِل َ
َ
أسألك توحيد ًا خالص ًا  ،ويقين ًا صادقاً  ،وسالم ًة أقوى هبا عَل
 اللهم يا أكر َم األكرمني
وس َع ًة يف احلال من الرزق احلالل  ،ولساناً
َ
َ
َ
جزيل
طاعتك  ،وعباد ًة أستحق هبا
مثوبتك َ ،
عَل الدوام لك ذاكر ًا  ،وبدن ًا عَل البالء صابر ًا .
ِ
ِ
الذنب الكبري  ،أسألك
غافر
واهب
 اللهم يا
َ
جابر العظ ِم الكسري  ،ويا َ
الفضل العظيم  ،ويا َ
لذة النظر إَل وجهك الكريم  ،وأن ِ
تغفر ِل ذنوِب  ،وتسرت عيوِب  ،يا أرحم الراَحني .
ْ
املضطر  ،يا عظيم ِ
الْب  ،يا واس َع املغفرة  ،يا
َميب دعوة
كاشف الِض  ،يا
 اللهم يا
َ
َ
ّ
َ
كريم الصفح  ،يا َح َسن التجاوز  ،ال ملجأ ِل منك إال إليك  ،فارَحني يا
السرت  ،يا
َ
مجيل ِّ

أرحم الراَحني .
خرت لعظمتك ساجد ًة ،
 إهلي َبيِّض وجوهنا يوم َت ْب َي ّض وجوه وتسو ّد وجوه  ،وال ِّ
تسو ْد وجوه ًا َّ
أنت ولينا فاغفر لنا وارَحنا وأنت خري الغافرين.
ِ
َ
والثناء عليك ،
وَحدك ،
نطقت بذكرك
انطوت عَل حمبتك  ،وألسن ًة
 اللهم ارحم قلوب ًا
ْ
ْ
تلذذت بسَمع ذكرك وكتابك  ،وأ ُك ّفـ ًا ُرفِ َع ْت رجا َء رَحتك  ،وأرجالً َس َع ْت َماهد ًة
وآذان ًا
ْ
عملت بطاعتك ابتغاء مرضاتِك .
يف سبيلك  ،وأبدان ًا
ْ
 اللهم افتح لنا أبواب رَحتك  ،ويِّس لنا سبل رضاك  ،وال تـ َْحجب مشتاقيك عن النظر
إَل وجهك الكريم.
َ
فضلك
 إهلي وموالي َم ْن الذي نزل بك ملتمس ًا ِق َراك فَم َق َر ْيته  ،ومن الذي أناخ ببابك راجي ًا
فَم َأ ْو َل ْيتَه  ،أنت امللك العزيز الكريم الرحيم.
معطي ملا
أعطيت  ،وال
 إهلي يا من بيده اخلري كله  ،وإليه ُيرجع األمر كله  ،ال مانع ملا
َ
َ
منعت  ،أسألك الفوز باجلنة والنجاة من النار  ،يا أرحم الراَحني .
َ
مفتوح لداعيه  ،وحجا ُبه مرفو ٌع
 إ هلي وموالي  ،يا خري مرجو  ،ويا أكرم مدعو  ،يا من با ُبه
ٌ
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لراجيه  ،يا َميب السائلني  ،ويا أكرم املعطني ِ ْ ،
ص ِل توحيدك  ،واجعلني من صفوة
أخل ْ
َ
عبيدك  ،برَحتك يا أرحم الراَحني .
 إهلي إ ْن كان َق َّل زادي يف املسري إليك فلقد َح ُس َن ظني بالتوكل عليك  ،وإن كان ذنبي
قد َع َّرضني لعقابك فقد آمنني ُح ْسن ثقتي بثوابك .
 أسألك بأسَمئك احلسنى ،وبأنوار ُقدسك  ،وبِلطائف بِ ِّرك  ،أن ترىض عني  ،وال َتشْ وي
وجهي بالنار يا أرحم الراَحني .
تس ُلبه  ،وما َعلِ ْمتَه
عِل فَ ـتَ ِّم ْمه  ،وما وهب َت ِل من كرمك فال ْ
 اللهم يا رب ما َبدَ ْأ َت به من فضلك َّ
عِل بحلمك فال تـَهـْتِكه  ،يا وِل اإلنعام  ،يا معروف ًا باإلحسان ،
من قبيح فعِل فاغفره  ،وما سرتته َّ
ال إله إال أنت .
ورفعت إليك يدي  ،طامع ًا يف
هت إليك وجهي ،
ُ
وج ُ
 إهلي يا َم ْن َع َّم إحسان ُه مجي َع خلقه َّ
إحسانك  ،راغب ًا يف غفرانك  ،طالب ًا مرضاتك  ،خاشع ًا لعظمتك  ،مريد ًا لوجهك  ،طارق ًا ل َ
بابك ،
فافعل ِب ما أنت أهله من املغفرة والرَحة  ،وال تفعل ِب ما أنا أهله من العذاب والنقمة ،
برَحتك يا أرحم الراَحني .
ِ
 إهلي يا سابغَ
النعم  ،يا داف َع النق ِم  ،ال إله إال أنت  ،ال أحِص ثنا ًء عليك َ ،خ َلقت َف َس َّويت ،
الْب الكريم ،
وهدَيت
وأنعمت
وصو ْرت فأحسنت ،
َ
َ
َ
وأعطيت َ ،
َّ
وأكرمت  ،وأنت الرؤوف الرحيم َ ُّ
بساحتك تـ َُح ُّط رحال الراجني  ،يا من ال خييِّب قاصديه  ،وال يطرد عن بابه مؤ ِّمليه  ،ارَحنا
برَحتك التي وسعت كل َشء .
َ
وتضاءل أمام إكرامك إياي ثنائي .
عِل شكري ،
 يا رب تصاغر عندَ عظيم نعمك َّ
أنت الذي هديتني لإلسالم  ،وعلَّمتني السن َة والقرآن  ،وأحطتني بلطائف برك  ،ومجي ِل إحسانك ،
وطوقتني بأطواق املعروف واإلحسان .
َج َّل ْلتني بنعمة اإليَمن  ،و َق َّلدتَّني قالئدَ اإلنعام َّ ،
َ
مزيدك  ،عَل عظيم جاللك  ،وجزيل
ويكافئ
فلك احلمد َحد ًا كثري ًا يوايف نعمك ،
ُ
وح ْسن بالئك َ ،حد ًا يوافق رضاك  ،وجيلب ِل العظيم من
عطائك  ،وسبوغ نعَمئك ُ ،
برك وتقواك ورضاك.
 اللهم حبِّب إلينا اإليَمن وز ِّين ُه يف قلوبنا  ،وك َِّره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا من
الراشدين  ،وأهلمنا طاعتك  ،وجنبنا معصيتك ِ ،
وأذقنا حالوة حبك وقربك  ،واجعلنا من
املص َط َف ْني األخيار  ،وأحلقنا بالصاحلني األبرار  ،املسارعني إَل اخلريات  ،العاملني بالباقيات
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الصاحلات  ،إنك عَل كل َشء قدير .
 سبحانك ما أعز سلطانك  ،وما أعظم إحسانك  ،وما أوسع غفرانك .
أظلم الطرق عَل َم ْن مل تكن دليله  ،وما أوضح احلق عند من هديته سبيله ،
 سبحانك ما
َ
أسألك أن تدلني عَل ما يرضيك عني  ،وأن تغفر زلتي وتقبل توبتي  ،إنك أنت التواب الرحيم .
 اللهم اجعلنا ممن اصطفيته بِ ُق ْربك  ،وأخلصته ملحبتك  ،وكتبته من أوليائك َ ،
وخ َص ْصته بمعرفتك ،
ْت فؤاده حلبك َ ،
وش َغ ْلت
وفرغ َ
َ
ووهبت له من علمك َّ ،
وأه ْلتَه لعبادتك  ،واجتبيته ملشاهدتك َّ ،
دوام شكرك  ،وحفظت ُه من معصيتك  ،و َق َط ْعت عنه كل َشء يشغله عنك ،
جوارحه بطاعتك  ،وأوزعته َ
إنك أنت العزيز الكريم.
 اللهم اجعلنا من أوِل األلباب  ،املقربني األخيار ،الذين جباههم ساجدة لعظمتك ،
وعيوَّنم ساهرة يف عبادتك  ،وقلوهبم ممتلئة بمحبتك  ،وأفئدهتم َو ِجل ٌة من مهابتك ،
ودموعهم سائلة من خشيتك .
 اللهم اجعل حبي لك قائد ًا ِل إَل رضوانك  ،وشوقي إليك مانع ًا ِل من عصيانك  ،وا ْمنُن
عِل بالنظر إَل وجهك الكريم  ،يا ذا اجلالل واإلكرام .
ّ
 اللهم يا من ال يفد الوافدون عَل أكر َم منه  ،وال جيد القاصدون أرحم منه .
مددت يدي  ،وإَل
يا خري من خال به العبيد  ،يا أرحم من آوى إليه طريد  ،إَل سعة عفوك
ُ
َ
نصبت ناصيتي  ،فأعطني وال حترمني  ،وأكرمني وال هتنِّي  ،يا أرحم الراَحني.
كرمك
عظيم
ُ
َميب دعوة املضطرين  ،ويا غياث
اخلائفني  ،ويا
الصاحلني  ،ويا أمان
 إهلي يا وِل
َ
َ
َ
املستغيثني  ،ويا أكرم األكرمني  ،ويا أرحم الراَحني .
َ
عبدك الذليل  ،ذو اللسان الكليل  ،والعمل القليل  ،واقف بباب كرمك  ،طارق لِباب
أنا
عِل بِ َط ْولك اجلزيل ،
رَحتك ِّ ،
متعرض لنفحات بِ ِّرك  ،معتصم بحبلك الشديد  ،امنن َّ
ورضوانك اجلميل  ،يا كريم يا مجيل  ،يا أرحم الراَحني .
 اللهم لك احلمد كَم ينبغي جلالل وجهك  ،وعظيم سلطانك  ،وجزيل إحسانك.
َصت األلسن عن الثناء عليك بَم يليق بجاللك  ،وعجزت العقول عن إدراك
 سبحانك َق ُ َ

ُكنْه مجالك  ،وانحِّست األبصار دون النظر اَل ُسبُحات وجهك  ،وخشعت مجيع اخلالئق
هليبتك ،و َذ َّل األقوياء لقوتك ،وسبَّحت مجيع الكائنات بحمدك  ،اجعلنا من َ
ص عارفيك،
أخ ِّ
و َأ ْصلَح عابديك  ،وأصدق طائعيك  ،يا أرحم الراَحني .
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 إهلي وموالي أنت الرَحن الرحيم  ،امللك العظيم  ،الكريم احلليم  ،السميع البصري ،
القوي القادر  ،الغني الشاكر .

القلوب إال بذكرك  ،وال تأِت النعم إال من بابك  ،وال تندفع املكار ُه إال بأمرك  ،وال
ال تطمئ ُن
ُ
ُ
تزول املحن إال بإذنك .

 إهلي أنت املدعو بكل لسان  ،وأنت املع َّظم يف كل َجنان  ،وأنت املسبَّح يف كل مكان ،
وأنت املعبود يف كل زمان  ،أعتذر إليك من كل كلمة بغري ذكرك  ،وأستغفرك من كل لذة بغري

طاعتك  ،ومن كل راحة يف غري عبادتك .

عِل اعف عني  ،وبعلمك بضعفي ارفق ِب  ،يا وِل
عِل  ،وبحلمك َّ
عِل تُب َّ
 إهلي بقدرتك َّ
املؤمنني أنت رِب وموالي فاغفر ِل.

 إهلي هل َي ْرجع ال عبد اآلبق إال إَل مواله  ،وهل جيريه من سخطه أحد سواه  ،أنت الكريم
عِل إنك أنت التواب الرحيم .
الذي فتحت لعبادك باب ًا إَل عفوك َّ
سميته باب التوبة  ،فتب ّ

 إهلي إ ْن َقبُ َح الذنب من عبدك ف ْليَ ْح ُسن العفو من عندك  ،يا كاشف الِض  ،ويا َميب
دت عليه  ،يا عظيم الْب ،
فج ّ
لست بأول من عصاك َ
املضطر ُ ،
فتبت عليه  ،و َت َع َّر َض بمعروفك ُ

يا مجيل السرت  ،يا واسع املغفرة.

 اللهم لك احلمد عَل ما أكرمتني به من سالمة بدِّن  ،ولك احلمد عَل ما أصابني من ٍ
علة
يف جسدي .

 إهلي ما أدري أي احلالني أحق بالشكر لك َ ،أ َو ْقت الصحة التي هنَّـ ْأتني فيها بطيبات رزقك ،
وقويتني فيها عَل ما وفقتني له من طاعتك  ،وأعنتني هبا عَل ذكرك وشكرك وحسن
َّ

ور َف ْعت
عبادتك  ،أم وقت العلة التي حم ّ ْصتني هبا من الذنوب  ،وطهرتني هبا من السيئات َ ،

ِل هبا الدرجات  ،ونبَّهتني هبا إَل التوبة  ،وذكَّرتني هبا النعمة .

أنيس كل مستوحش  ،يا فرج كل مكروب  ،يا عضدَ كل حمتاج .
 إهلي يا َ
أنت الذي ِ
جعلت لكل خملوق يف نعمك سه ً
وس ْع َت كل َشء رَحة وعل ً
َم،
َم  ،وأنت الذي
َ
َ
وأنت الذي َسبَ ـ َق ْت رَحتُه غضبَ ُه  ،وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه .

غبت إليك  ،وال ختذلني وقد
 إهلي ال تعرض عني وقد أقبلت عليك  ،وال حترمني وقد ر ُ
توكلت عليك .
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الفقري الذي فاض دم ُع ُه من خيفتك َ ،و َو ِجل قلبه من خشيتك  ،وانتفضت
 إهلي أنا عبدك
ُ
جوارحه من هيبتك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك.
ُ
عِل فلم تفضحني  ،وكم من
 إهلي لك احلمد  ،أنت الغفور الرحيم  ،كم من عيب سرتته ّ
عِل فلم ت ُْش ِهرِّن  ،اللهم وهذه رقبتي َّأر َقتْها الذنوب فأعتِ ْقها  ،وهذا ظهري قد
ذنب غ َّطيته َّ
أثقلته اخلطايا فاغفرها  ،برَحتك يا أرحم الراَحني .
 اللهم ارحم شدة مسكنتي  ،وذل افتقاري  ،و ُطول تِضعي  ،وضعف قوِت  ،وقلة حيلتي.
 اللهم صل عَل حممد  ،وعَل آل حممد  ،كَم صليت عَل إبراهيم  ،وعَل آل إبراهيم  ،إنك
َحيد َميد  ،وبارك عَل حممد  ،وعَل آل حممد  ،كَم باركت عَل إبراهيم  ،وعَل آل إبراهيم ،
إنك َحيد َميد.
 اللهم إنا نعوذ بك من ن ََزغات الشيطان الرجيم  ،ونعوذ بك من اتباع خطواته  ،وكيده
ومكايده  ،ومصائده ومواعيده  ،وغروره وأمانيه .
 اللهم اجعل بيننا وبني الشيطان سرت ًا ال َيـهتكه  ،وباب ًا ال يفتحه  ،وأشغله عنا بأعدائك  ،واكفنا
َشه  ،واسلك بنا من التقوى خالف سبيله من الردى .
 اللهم ال جتعل للشيطان يف قلوبنا مدخالً  ،وال تسكنه فيَم بيننا منزال ً .
 اللهم ْ ِ
أَش ْب قلوبنا
وحول سلطانه عنا  ،واقطع رجاءه منا .
إنكار عمله ِّ ،
َ
 اللهم اهزم جنده  ،وأبطل كيده  ،اللهم إنا نستعني بك عليه  ،حتى ال نطيع له أمر ًا إذا استهوانا ،
وال نستجيب له إذا دعانا  ،أنت املستعان  ،وعليك التكالن  ،وال حول لنا وال قوة إال بك .
 اللهم افتح لنا بركات السموات واألرض  ،وأسقنا غيث ًا نافع ًا  ،حتيي به ما قد مات  ،و َت ـ ُـر ّد
به ما قد فات ،وتـُخرج به ما هو آت  ،وتُنبت لنا به الزرع  ،وت ُِد ّر به الِضع  ،وتك ِّمل لنا به
طيبات الرزق  ،إنك عَل كل َشء قدير .
وزودنا من اإليَمن  ،ووفقنا ألحسن
 اللهم هب لنا من لدنك رَحة إنك أنت الوهاب ِّ ،
األقوال واألعَمل واألخالق .
 اللهم استعمل ألسنتنا بذكرك  ،وجوارحنا بطاعتك  ،وأوقاتنا بحسن عبادتك  ،وأموالنا فيَم
يرضيك عنا  ،إنك جواد كريم .
 اللهم هب لنا معاِل األخالق  ،وال جتعل أعَمرنا مرتع ًا للشيطان  ،وال تدع خصلة تُعاب
منا إال أصلَ ْحتها  ،إنك أنت العزيز الكريم.
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ِ
والسبق إَل الفضيلة  ،وشكر احلسنة  ،والعفو عن السيئة  ،والصْب
 اللهم وفقني ل ُ
ـح ْسن السرية َّ ،
اجلميل  ،واإلعراض عن السفيه  ،وكظم الغيظ  ،وحسن الصفح  ،و َأ ِ
كم ْل ذلك بدوام الطاعة ،
ور ْفض البدعة  ،مقرون ًا باحلكمة والرَحة  ،يا خبري ًا بضعفي
ولزوم اجلَمعة  ،والعمل بالسنة َ ،
وفقري وعجزي .
 اللهم ُص ْن وجهي باليسار حتى ال أسأل أحداً سواك  ،وال أُ ْفتن بحمد َم ْن أعطاِّن من
ِل اإلعطاء واملنع  ،وارزقني صح ًة أستعملها يف طاعتك  ،وعل ً
َم أستعمله يف
دونك وأنت و ُّ
عبادتك وأع ِّلم به عبادك  ،وماالً أنفقه يف سبيلك .
 اللهم ال ت ََْصف عني وجهك الكريم  ،وال متنعني فضلك العظيم  ،وال تطردِّن عن أبواب
عِل رزقك  ،فال إله ِل غريك  ،وال رب ِل سواك  ،وال راحم ِل إال أنت.
رَحتك ،وال َ ْ
حتظر َّ
أنا عبدك الضعيف ،ناصيتي بيدك  ،وبدِّن يف قبضتك  ،ما ٍ
يف حكمك ٌ ،
يف قضاؤك،
عدل َّ
ض َّ
ال أَ ْم َر ِل َم َع أمرك  ،وال ملجأ وال منجا ِل منك إال إليك  ،فارَحني يا أرحم الراَحني .
 اللهم خذ بنَ ْفِس إَل ما يرضيك عني ،واحجبها عَم يسخطك عِل ،وامأل قلبي
باإليَمن ،حتى أعبدك كأِّن أراك  ،وأتقرب إليك بالطاعات شوق ًا  ،وأبتعد عن معاصيك
َف َرق ًا  ،يا ذا اجلالل واإلكرام .
 اللهم إِّن أعوذ بك من َش الشيطان الرجيم  ،ومن َش كل شيطان مريد  ،ومن َش كل
جبار عنيد  ،ومن َش كل سلطان مستكْب  ،ومن َش كل صغري وكبري  ،ومن َش كل قريب
وبعيد  ،ومن َش كل دابة أنت آخذ بناصيتها  ،إن رِب عَل َصاط مستقيم .
 اللهم اغفر ِل ولوالدي  ،وارزقني برَها  ،واإلحسان إليهَم  ،واجعلني أهاهبَم هيبة
وأبرَها بر األم الرؤوف  ،يا غفور يا رحيم يا رؤوف .
السلطان العظيم ّ ،
 اللهم يا مؤنس كل وحيد ،ويا صاحب كل فريد ،ويا مغني كل فقري ،ويا شايف كل مريض،
يا شاهداً غري غائب ،يا قريباً غري بعيد ،يا َصيخ املستَصخني ،يا غياث املستغيثني ،يا ناَص
املستنَصين .
عظيم الصفح،
رت القبيح  ،يا واس َع الرَحة  ،يا جزيل العطاء  ،يا
 يا من
َ
أظهر اجلميل  ،وس َ
َ
ِ
اإلجابة  ،يا با َ
سط اليدين بالرَحة .
يا َح َسن التجاوز  ،يا رسيع
جل ِريرة  ،وال هيتك السرت  ،يا
 يا حميط ًا بكل حميط  ،يا عامل اخلف َّيات  ،يا من ال يؤاخذ با َ
سامع مجيع األصوات  ،يا بصري ًا بكل الذرات .
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 يا إله األولني واآلخرين  ،يا رب السموات واألراضني  ،يا جابر الكسري  ،ومطلق األسري،
ومطعم املسكني .
َميب ّ
كل سائل  ،يا
 يا قاهراً كل قاهر  ،يا عامل ًا بكل عامل  ،يا قادراً عَل كل قادر  ،يا
َ
كريم العطاء  ،يارسيع الرضا.
َ
تغريه احلوادث ،
 يا من ال تراه العيون  ،وال ختالطه الظنون  ،وال يصفه الواصفون  ،وال ِّ
وال خيشى الدوائر .
 يا من يعلم مثاقيل اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر األمطار  ،وعدد ورق األشجار،
وعدد حبات الرمال  ،وعدد ما أظلم عليه الليل  ،وعدد ما أَشق عليه النهار.
أرض أرضاً  ،وال ٌ
بحر ما يف
 يا من ال تواري منه سَم ٌء سَم ًء  ،وال ٌ
جبل ما يف َو ْعره  ،وال ٌ
قعره  ،اجعل خري أعَمرنا أواخرها،وخري أعَملنا خوامتها  ،وخري أيامنا يوم أن نلقاك فيه.
 اللهم فقهنا يف الدين  ،وارزقنا حقيقة التوحيد واإليَمن  ،واهدنا ألحسن األقوال
واألعَمل واألخالق  ،واجعل مجيع أعَملنا خالصة لوجهك الكريم ِ ،و ْفق سنة نبيك
الرؤوف الرحيم .
 اللهم رب العرش الكريم  ،ورب الكريس الواسع  ،ورب النور العظيم  ،ورب السقف
املرفوع  ،ورب البحر املسجور  ،ورب املالئكة والروح  ،ورب السموات واألرض ،
و ُمنْزل القرآن العظيم والتوراة واإلنجيل والزبور .
تغفر لنا
السموات
أَشقت به
أسألك بوجهك الكريم  ،وباسمك األعظم الذي
ُ
ُ
ْ
واألرض أن َ
ِّ
املؤخر  ،ال إله إال أنت .
ما قدَّ منا وما أخرنا  ،وما أرسرنا وما أعلنّا  ،أنت املقدِّ م  ،وأنت
العز والكْبياء  ،سبحان ذي املجد واجلْبوت  ،سبحان ذي ِ
احللم والطَّ ْول ،
 سبحان ذي ِّ
سبحان ذي اجلَمل واجلالل واإلكرام .
 سبحان من يرى أثر النمل عَل الصفا  ،ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عَل الصخرة
الصَمء  ،يف الليلة الظلَمء .
ّ
رب ُيدعى  ،وليس غريه إله يـُخشى  ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
 يا من ليس غريه ٌّ
يا من ال يزداد عَل كثرة األسئلة إال كرم ًا  ،وعَل كثرة الذنوب إال عفو ًا .
الكبري إال
أسألك أن تغفر ِل ذنبي العظيم  ،فإنه ال يغفر العظيم إال العظيم  ،وال يعطي
َ
قوي يا عزيز  ،ال إله إال أنت .
الكبري  ،يا ُّ
ُ
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 اللهم أنت السالم  ،ومنك السالم  ،صل وسلم عَل حممد  ،وعَل آل حممد  ،كَم
صليت عَل إبراهيم  ،وعَل آل إبراهيم  ،إنك َحيد َميد .
التسبيح إالَّ له  ،سبحان من أحىص كل َشء عدد ًا  ،سبحان من
 سبحان من ال ينبغي
ُ
أحاط بكل َشء عل ً
َم  ،سبحان من ال يعجزه َشء يف األرض وال يف السَمء.
 اللهم أنزل علينا من بركاتك  ،وأسب ْغ علينا نعَمئك  ،ووفقنا لسبيل اهلدى والعفاف
والغنى  ،واستعملنا فيها بَم حتب وترىض .
كل مأل  ،ويا عامل ّ
 اللهم يا شاهدَ ّ
كل خف ّيـة  ،ويا سام َع كل نجوى  ،ويا كاشف كل بلوى ،
اكشف عنا كل بالء  ،ووفقنا ملا حتب وترىض  ،يا قريب يا َميب .
 أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال َشيك له  ،له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو عَل كل
َشء قدير  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال َشيك له  ،أحدٌ صمدٌ  ،مل يلد  ،ومل يولد ومل
يكن له كفو ًا أحد،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال َشيك له  ،أحدٌ صمدٌ  ،مل يتخذ صاحبة
وال ولد ًا ،وأشهد أن حممد ًا ﷺ عبده ورسوله  ،وخريته من خلقه .
دائم السلطان والقدرة  ،يا شديدَ البطش والقوة  ،يا ناف َذ
 اللهم يا ذا العزة والعظمة ،يا َ
ِ
الرَحة واملغفرة  ،يا رب الدنيا واآلخرة  ،يا رب الناس  ،يا َ
ملك
األمر واإلرادة ،يا واس َع
الناس  ،يا إله الناس  ،لك احلمد عَل كل حال .
كنت ضاالً فهديتني  ،وعائالً
عِل بالنعم  ،وكم
أنعمت
 كم
دفعت عني من النقم ُ ،
َ
َ
َّ
فأغنيتني  ،وعاري ًا فكسوتني  ،وجاهالً فعلَّمتني  ،ومعدوم ًا فأوجدتني .
ِ
املعروف واإلحسان،
دائم
 أَحدُ ك َحد ًا يبل ُغ رضاك ،وأشكرك شكراً يكافئ مزيدك  ،يا َ
يا لطيف الْب واإلكرام .
خلقت السموات السبع  ،ومألهتا مالئك ًة تسبِّح
 ال إله إال أنت  ،أنت امللك احلق الذي
َ
بحمدك وتقدِّ ُسك ،
ومتجدُ ك وتعظِّ ُمك  ،وتأمتر بأمرك .
ِّ
لباس التقوى  ،وجعلتهم أقرب خلقك إليك  ،وأعظم معرف ًة بجاللك ومجالك
البَ ْستهم َ
وعظمتك  ،وأدومهم لك طاعة وعباد ًة وخشوع ًا  ،فلك احلمد.
وأبواب رضاك ،
أبواب رَحتك  ،وأبواب نعمك  ،وأبواب مغفرتك ،
 اللهم افتح لنا
َ
َ
َ
وسبل معرفتك .
وخزائ َن علمك ،
 اللهم َط ِّهر قلوبنا من النفاق  ،وأعَملنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من
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اخليانة  ،إنك تعلم خائنة األعني  ،وما ختفي الصدور .
ِ
واملنعم بالنعم كلها،
والصاحب يف األحوال كلها،
أنت املستعا ُن يف األمور ك ِّلها،
 اللهم َ
ُ
والواقي من الرشور كلها ،لك احلمد عَل حسن قضائك ،ولك الشكر عَل جزيل عطائك.
 ال إله إال اهللُ إهل ًا واحد ًا ونحن له مسلمون  ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه  ،خملصني له
الدين ولو كره الكافرون .
 ال إله إال اهلل وحده ال َشيك له  ،له امللك  ،وله احلمد  ،حييي ويميت  ،بيده اخلري ،
وهو عَل كل َشء قدير .
منجي اهللكى،
 اللهم يا
كريم العفو ،يا َح َسن التجاوز ،يا عظيم املَ ّن  ،يا منقذ الغرقى  ،يا ِّ
َ
يا عَم َد من ال عَم َد له  ،يا َسنَـد من ال َسنَد له  ،يا غياث من ال غياث له  ،ارحم ضعفنا ،
واجْب كِّسنا  ،واختم بالصاحلات أعَملنا .
 إهلي أنت العزيز اجلبار  ،ذ َّلت لقدرتك الصعاب  ،وأرسعت إَل إرادتك األشياء  ،أنت
امللَمت  ،ال َينْدفع منها إال ما َد َف ْعت  ،وال ينكشف
املدعو للمهَمت  ،وأنت املَ ْف َز ُع يف
َّ
منها إال ما كَش ْفت ،ال إله إال أنت .
عِّست  ،وال هادي ملن
ميِّس ملا َّ
 اللهم ال فاتح ملا أ ْغ َلقت  ،وال ُمغْلق ملا فـَتَحت  ،وال ِّ
ناَص ملن خذلت  ،أسألك أن تفتح ِل أبواب الرَحة والفرج  ،فأنت وحدك
أضللت  ،وال َ
وقعت فيه .
القادر عَل ك َْشف ما أنا فيه  ،و َد ْف ِع ما
ُ
 اللهم أكرمنا باهلدى واالستقامة  ،وسدِّ د ألسنتنا بالصواب واحلكمة  ،وامأل قلوبنا بالعلم
ُف أيدينا عن الظلم والِّسقة  ،وط ِّهر بطوننا
واملعرفة  ،وط ِّهر قلوبنا من النفاق والرياء  ،وك ّ
من احلرام والشبهة  ،وغ َُّض أبصارنا عن الفجور واخليانة  ،واحفظ أسَمعنا من اللغو
والغيبة  ،يا سميع الدعاء .
تفضل عَل علَمئنا بالزهد والتواضع  ،وعَل
 اللهم يا عظيم العفو والرَحة واإلحسان َّ
املتعلمني بالعمل واالستقامة ،وعَل كبارنا بالوقار والسكينة  ،وعَل شبابنا باإلنابة والتوبة،
وعَل نسائنا باحلياء والع فة  ،وعَل أغنيائنا بالْب والتقوى  ،وعَل فقرائنا بالصْب والقناعة .
وتفضل عَل الغزاة بالنَص والغلبة  ،وعَل األرسى باخلالص واحلرية  ،وعَل املرىض
ّ
ِ
ِ
بالطاعة وحسن السرية  ،يا
الرعية
بالشفاء والعافية  ،وعَل األمراء بالعدل والشفقة  ،وعَل
رب العاملني .
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 اللهم يا رحي ً
َم بعبادك اغفر لنا الذنوب التي هتتك العصم  ،واملعايص التي تنزل النقم ،
واآلثام التي تغري النعم  ،واخلطايا التي متنع إجابة الدعاء  ،واملحرمات التي تنزل البالء.
 اللهم يا علي ً
َم بكل َشء  ،أنت الذي تعلم ما يف نفِس  ،وأنت اخلبري بأحواِل  ،وبيدك
ال بيد غريك حياِت وموِت  ،ونفعي وَضي .
إ ْن حرمتني فمن يعطيني  ،وإ ْن خذلتني فمن ينَصِّن  ،وإ ْن طردتني فمن يؤويني  ،أنت
موالي  ،فنعم املوَل  ،ونعم النصري .
الْب الرؤوف
 إهلي ما
أعظم َّبرك ِب يف حياِت  ،فال تقطع عني َّبرك يف مماِت  ،إنك أنت َ ُّ
َ
الرحيم.
 إهلي أنت السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكْب  ،أسألك األمان يو َم ال ينف ُع مال
وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم .
ُ
متلك نفس لنفس شيئ ًا  ،واألمر يومئذ هلل .
وأسألك األما َن يو َم ال
وأسألك األمان يو َم ال جيزي والد عن ولده  ،وال مولود هو جاز عن والده شيئ ًا.
وأسألك األما َن يو َم يفر املرء من أخيه  ،وأمه وأبيه  ،وصاحبته وبنيه  ،لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه .
وأسألك األما َن يو َم يعض الظامل عَل يديه  ،ويقول ياليتني اختذت مع الرسول سبيال .
معذرهتم  ،وهلم اللعنة  ،وهلم سوء الدار.
وأسألك األمان يوم ال ينفع الظاملني
ُ
وأسألك األما َن يو َم ُيعرف املجرمون بسيَمهم فيؤخذ بالنوايص واألقدام .
 اللهم يا غافر الذنب الكبري  ،ويا جابر العظم الكسري  ،ويا راحم العبد الفقري  ،بقدرتك
عِل  ،وبعلمك ِب ارفق ِب .
عِل تب َّ
َّ
اللهم يا عظيم الْب  ،يا َميب املضطر  ،يا كاشف الِض  ،يا مجيل السرت  ،يا علي ً
َم بَم يف
الِّس  ،اقبل توبتي  ،واغفر ِل زلتي .
 إهلي إليك أشكو نفس ًا بالسوء أمارة  ،طويلة األمل  ،كثري َة ِ
الع َلل  ،إ ْن َم ّسها الرش تـ َْجزع ،
َّ
وإ ْن َم َّسها اخلري تَ ْـمنع  ،ميَّالة إَل اللعب واللهو  ،مملوءة بالغفلة والسهو .
 إهلي أشكو إليك عدو ًا يضلني  ،وشيطان ًا يغويني  ،قد مأل بالوسواس صدري  ،وأحاطت

ـح ْول
هواجس ُه بقلبي  ،يدعوِّن إَل اهلوى  ،ويبعدِّن عن اهلدى  ،ويز ِّي ُن ِل حب الدنيا  ،و َي ُ
َ
طاعتك  ،أعو ُذ بك منه ومن َشوره ومكايده .
بيني وبني
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 إهلي ال حول ِل وال قوة إال بك  ،وال نجاة ِل من مكاره الدنيا إال بعصمتك  ،أسألك
بعظمة جاللك وعز سلطانك أن توفقني ملا حتبه وترضاه  ،وأن تـ َُح ْول بيني وبني ما ال حتبه
وال ترضاه يا موالي.

 اللهم أدخلني اجلنة برَحتك  ،واجعل دمعي غزير ًا يف طاعتك  ،واسكب عْبِت من
ِل احلالل  ،وافتح ِل
خشيتك  ،واَصف قلبي عن احلرام  ،وأغلق عني أبوابه  ،وح ِّبب إ َّ
عِل  ،وال تس ِّلط
عِل  ،وال َتنْزع مني النعم التي أنعمت هبا ّ
أبوابه ،وال تسلبني ما مننت به َّ

عِل أيدي اجلبابرة يا إهلي وموالي .
ّ
 اللهم يا عزيز يا كريم و ِّفر حظي من كل خري أنزلته  ،ومن كل بِ رر نرشته  ،ومن كل رزق
بسطته  ،ومن كل بالء رفعته  ،ومن كل عيب سرتته .
يا من بيده ناصيتي  ،يا عامل ًا بِضي ومسكنتي  ،يا خبري ًا بفقري وفاقتي  ،يا من عليه ُم َع َّوِل ،
أعني عَل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،وأقِ ْلني عثرِت  ،واغفر ِل زلتي.

نصبت وجهي،وإليك يا رب مددت يدي،فبعزتك استجب ِل
 إهلي وموالي إليك
ُ
دعائي ،وال تقطع رجائي  ،واكفني َش أعدائي .
يا واسع الرَحة يا رسيع الرضا اغفر ملن ال يملك إال الدعاء ،ورأس ماله الرجاء ،وسالحه

البكاء.

يا سابغ النعم  ،يا دافع النقم  ،يا َميب دعوة املضطر  ،افعل بنا ما أنت أهله  ،وال تعاملنا

بَم نحن أهله .

 إهلي أنت كاشف الكرب والبلوى  ،وأنت رب اآلخرة واألوَل  ،ونحن عبيدك الفقراء ،
نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل  ،ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو

عمل  ،برَحتك يا ذا اجلالل واإلكرام.

 اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت  ،وإذا ُدعيت به أجبت  ،وإذا

َحت به رَحت  ،وإذا ُدعيت به عَل العسري تيِّس  ،وإذا ُدعيت به عَل كشف البالء
ُ
اسرت َ

انكشف.
ونسألك بجالل وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه  ،وخضعت له الرقاب  ،وخشعت له
األصوات ِ ،
ووج َل ْت له القلوب .
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ونسألك بقوتك التي متسك السَمء أن تقع عَل األرض إال بإذنك  ،ومتسك السموات
واألرض أن تزوال  ،وبكلمتك التي َخ َل ْق َت هبا كل َشء  ،وبمشيئتك التي استجاب هلا كل
َشء  ،وبرَحتك التي وسعت كل َشء  ،وبعزتك التي خضع هلا كل َشء  ،أن تعز
اإلسالم واملسلمني ،وتنَص عبادك املوحدين  ،وجتمع أمة حممد ﷺ عَل احلق أمجعني،
يا رب العاملني .
 اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه من شيطان مريد  ،أو سلطان عنيد  ،أو حاسد عَل نعمة ،
أو ظامل أو باغ  ،فكف عنا يده  ،واَصف عنا َشه  ،وأشغله عنا بنفسه  ،واجعل كيده يف
نحره  ،وتدمريه يف تدبريه  ،إنك أنت القوي العزيز .
 اللهم سخر ِل قلب من أحوجتني إليه  ،واكفني َش من قدر عِل وال أقدر عليه  ،وأغنني
بفضلك عمن سواك  ،يا من بيده ملكوت كل َشء.
وفرق بينهم وبني
 اللهم اكفنا َش األَشار  ،وكيد الفجار  ،واطمس عَل وجوه أعدائنا ِّ ،
أسلحتهم ،وحيِّـ رهم يف سبيلهم  ،واقطع عنهم املدد  ،وأنقص منهم العدد  ،وامأل أفئدهتم
بالرعب ،وانَصنا عَل من عادانا  ،أنت موالنا فنعم املوَل ونعم النصري .
املسومني ،
 اللهم انَص عبادك املجاهدين يف سبيلك يف كل مكان  ،وأمددهم باملالئكة
ِّ
وامأل قلوهبم باإليَمن  ،واستعمل جوارحهم يف طاعتك  ،وأشغل املرشكني باملرشكني ،
واَضب الظاملني بالظاملني  ،وأخرجنا من بينهم ساملني ،برَحتك يا أرحم الراَحني .
 إهلي ال إله إال أنت  ،أنت الواحد األحد  ،لك وحدانية اخللق واألمر  ،ووحدانية العبادة،
و َم َلكة القدرة  ،وعظمة السلطان  ،وعزة الربوبية  ،وفضيلة احلول والقوة  ،ومجال اإلحسان
واإلنعام  ،وعلو الذات واألسَمء والصفات .
وكل ما سواك فقري إليك  ،مغلوب عَل أمره  ،مقهور عَل شأنه  ،موسوم بسمة الضعفاء
والفقراء والعبيد .
 اللهم إنك ابتليتنا يف أرزاقنا بسوء الظن  ،ويف آجالنا بطول األمل  ،حتى التمسنا أرزاقك
املعمرين .
من عند املرزوقني  ،و َط ِم ْعنا يف آمالنا يف أعَمر
َّ
نسألك اللهم أن تـَ َهب لنا يقين ًا صادق ًا تكفينا به مؤونة الطلب  ،وتقطع طلبه ممن سواك ،
فإنك أنت الذي َق َسمت األرزاق  ،وتك َّفلت بإيصاهلا إَل كل خملوق .
957

 اللهم أنت اهلل ،ال إله إال أنت ،احلي القيوم ،نسألك بأسَمئك احلسنى ،وصفاتك العَل،

وبكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحد من خلقك ،أو

است أثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ،ونور صدورنا،
وجالء أحزاننا ،وذهاب َهومنا وغمومنا ،ودليلنا إليك ،وسائقنا إَل جناتك جنات النعيم .

 أنت اهلل ال إله إال أنت ،الرَحن الرحيم ،ارَحنا برَحتك التي وسعت كل َشء

 ونسألك باسمك امللك أن متل كنا أنفسنا ،وال تسلط علينا من يذلنا ،حتى ال نعتز إال
بك ،وال نذل ألحد سواك .

 ونسألك باسمك القدوس أن تطهر قلوبنا من الرشك والنفاق والرياء ،وتطهر جوارحنا
وأوقاتنا من دنس املخالفات ،وتطيب حياتنا بالطاعات والباقيات الصاحلات .

 ونسألك باسمك السالم أن هتدينا سبل السالم ،وتطهر نفوسنا من العيوب واآلثام ،وأن
جتعلنا ممن سلم املسلمون من لسانه ويده .

 ونسألك باسمك املؤمن أن تؤمننا من كل َش ،وأن تؤمننا يوم البعث والنشور ،ويوم
الفزع األكْب ،وأن جتعلنا ممن يأمن الناس َشه ،ويرجون خريه .

 ونسألك باسمك املهيمن أن هتيمن عَل قلو بنا وألسنتنا وجوارحنا ،حتى ال نفعل إال ما
حتبه وترضاه .

 ونسألك باسمك العزيز أن تعز اإلسالم واملسلمني ،وأن تعزنا بطاعتك ،وال تذلنا
بمعصيتك .

 ونسألك باسمك اجلبار أن تدمر الطغاة واجلبارين ،وأن جتري قلوب املؤمنني
املنكِّسين ،وجتري أعَملنا ،لتكون الئقة بجاللك وعظمتك .

 ونسألك باسمك املتكْب أن توفقنا حلسن التصاغر لكْبيائك ،وكَمل الذل لعظمتك،
وأن ال جتعل يف قلوبنا مثقال ذرة من كْب .

 ونسألك باسمك اخلالق البارئ املصور أن توفقنا ألحسن األقوال واألعَمل واألخالق،
وأن تعيننا عَل حتقيق عبادتك ظاهر ًا وباطن ًا .

 ونسألك باسمك الغفور الغفار أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،وأن
تغفر لنا ذنوبنا ،وتسرت عيوبنا .
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 ونسألك باسمك القاهر القهار أن تقهر نفوسنا عن كل ما ال يرضيك ،وأن تعينها عَل كل
ما حتبه وترضاه ،وأن تقهر عنا أعداءنا من شياطني اجلن واإلنس .

 ونسألك باسمك الوهاب أن هتب لنا رَحة من عندك ،تغنينا هبا عن رَحة من سواك،

وأن هتب لنا األعَمل الصاحلة التي تقربنا إليك ،وأن هتب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني.
 ونسألك باسمك الرازق الرزاق أن ترزقنا من فضلك العظيم رزق ًا حالال ً طيب ًا ،وأن
جتعل ما رزقتنا عون ًا لنا عَل طاعتك .

 ونسألك باسمك الفاتح الفتاح أن تفتح لنا أبواب رَحتك ،وسبل رضاك ،وأبواب
فضلك ،وأبواب جناتك .

 ونسألك باسمك العليم أن تعلمنا ما ينفعنا ،وأن تنفعنا بَم علمتنا ،وأن تعيننا عَل تعليم
دينك لعبادك .

 ونسألك باسمك السميع أن حتفظ أسَمعنا عن سَمع كل ما ال يرضيك ،وأن جتعلنا من
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

 ونسألك باسمك البصري أن حتفظ أبصارنا عن كل ما ال يرضيك ،وأن جتعلنا من أهل
البصائر والعقول ،وأن متتعنا بأسَمعنا وأبصارنا أبد ًا ما أبقيتنا ،إنك عَل كل َشء قدير .

 ونسألك باسمك احلكيم احلكم أن ترزقنا احلكمة يف مجيع األمور ،وأن حتكم عَل
قلوبنا بالرضا والقناعة ،وعَل نفوسنا بحسن االنقياد والطاعة ،وأن جتعلنا ممن يدعو إليك

باحلكمة واملوعظة احلسنة .

 ونسألك باسمك اللطيف أن تلطف بنا يف مجيع أحوالنا ،وأن تغمرنا بلطفك وإحسانك
ورَحتك ،وأن جتعلنا من ألطف عبادك بخلقك .

 ونسأل ك باسمك اخلبري أن جتعلنا من أعرف عبادك بك وبدينك ،وأن جتعلنا من أخْب
الناس بقلوبنا ،وما يقربنا إليك ،وما حيببنا إليك ،وما حيبب خلقك إليك .

 ونسألك باسمك احلليم أن تسرت عيوبنا ،وتغفر ذنوبنا ،وتعفو عن تقصرينا ،وأن ترزقنا
احللم عَل من أساء إلينا .

 ونسألك باسمك العظيم أن توفقنا لكَمل تعظيمك ،وأن جتعلنا ممن آمن بك وعظمك،
وعظم دينك وشعائرك وحرماتك .
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 ونسألك باسمك الشاكر الشكور أن تعيننا عَل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،وأن
جتعلنا ممن شكرت أقواله وأعَمله ،وقبلت عمله ،وضاعفت أجره .

 ونسألك باسمك العِل األعَل املتعال ،أن تر فع مقامانا عندك ،وأن حتبب إلينا معاِل

األمور ،وأن ترزقنا الدرجات العَل من اجلنة .
 ونسألك باسمك احلق أن ترينا احلق حق ًا ،وترزقنا إتباعه ،وترينا الباطل باطالً ،وترزقنا
اجتنابه ،وأن جتعلنا ممن يقول احلق عَل نفسه وعَل غريه .

 ونسألك باسمك احلميد أن ترزقنا حسن َحدك وشكرك عَل نعمك التي ال تعد وال
حتىص ،وأن توفقنا لألعَمل الصاحلة التي نحمدك عليها ،وحتمدنا عليها ،فأهل أنت أن

حتمد ،وأهل أنت أن تعبد .

 ونسألك باسمك احلي أن حتيي قلوبنا بالتوحيد واإليَمن ،وأن حتيي ألسنتنا بكثرة
ذكرك وشكرك والدعوة إليك ،وأن حتيي جوارحنا ب حسن عبادتك ،وأن جتعل حياتنا كلها

معمورة بطاعتك ،وأنواع عبادتك .

 ونسألك باسمك القيوم أن توفقنا للقيام بني يديك بالعبادة ،والقيام بني يدي خلقك
بالدعوة إَل اهلل ،وتعليم َشع اهلل ،واإلحسان إَل خلق اهلل ،وأن تتوَل تدبري أمورنا يف كل

ما يرضيك عنا .

 ونسألك باسمك الشهيد أن جتعلنا ممن شهدت هلم باإليَمن واالستقامة ،وشهد لك
بالوحدانية ،وشهد أن األمور كلها بيدك وحدك ال َشيك لك.

 ونسألك باسمك الوكيل أن ال تكلنا إَل أنفسنا طرفة عني ،وأن جتعلنا من املتوكلني
عليك وحدك يف الرخاء والشدة ،والعِّس واليِّس .

 ونسألك باسمك القوي أن تدفع عنا كل َش ،وأن تقوينا عَل طاعتك ،وتعيننا عَل ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك ،وأن جتعلنا ممن أخذ الكتاب بقوة ابتغاء مرضاتك .

 ونسألك باسمك املتني أن ترزقنا متانة يف أجسادنا وقلوبنا وديننا ،وأن ترى منا كل ذل
وانكسار بني يديك ،ويرى األعداء منا كل قوة وشدة يف اجلهاد يف سبيلك.
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 ونسألك باسمك الوِل املوَل أن جتعلنا ممن توليته باهلداية والرَحة ،فتوالك باإليَمن

بك ،واالستقامة عَل دينك ،وتوَل عبادك باإلحسان إليهم ،واإلكرام هلم ،حتى حيبوك،

ويؤمنوا بك .

 ونسألك باسمك الواحد األحد أن متأل قلوبنا بتوحيدك وتقواك ،حتى ال نرى أحد ًا
سواك ،وال نستعني إال بك ،وال نتوكل إال عليك ،وال نسأل أحد ًا غريك .

 فأنت الواحد األحد ،املالك لكل أحد ،الغني عن كل أحد ،األحد الذي حيتاج إليه كل
أحد .

 ونسألك باسمك الصمد أن جتعل قلوبنا تصمد يف حوائجها إليك ،وأن جتعل قصدنا
يف مجيع أمورنا إليك ،وأن جتعلنا من املقصودين يف قضاء حوائج الناس

 ونسألك باسمك القادر القدير املقتدر أن جتعلنا ممن قدرك حق قدرك ،وشكرك حق
شكرك ،واستعان بك يف مجيع أموره وأعَمله الصاحلة ،ووهبته القدرة عَل القيام

بحقوقك ،وحقوق عبادك .

 ونسألك باسمك املقدم واملؤخر أن جتعلنا من املستقدمني إَل كل طاعة ،املستأخرين
عن كل معصية ،وأن جتعلنا ممن قدم مرضاتك عَل مرضاة غريك ،وقدم أوامرك عَل هوى

نفسه ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت .

 ونسألك باسمك األول واآلخر أن جتعلنا من أوائل عبادك يف اإليَمن بك ،والعمل بَم
يرضيك ،وحسن عبادتك ،ولزوم طاعتك ،وأن تباعد بيننا وبني كل ما ال يرضيك .

 ونسألك باسمك الظاهر والباطن أن تظهر لنا ما بطن عنا من معرفتك بأسَمئك وصفاتك
وأفعالك ،وجالل مجالك ،حتى نعبدك كأنا نراك بكَمل احلب والتعظيم والذل لك .

 ونسألك أن جتمل بواطننا باإلخالص ،وجتمل ظواهرنا بحسن املتابعة ،وأن جتنبنا
الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

 ونسألك باسمك الْب أن تكرمنا بوافر برك وإحسانك ،وأن تشغل قلوبنا وألسنتنا

وجوارحنا بجميع أعَمل الْب ،وقضاء حوائج الناس ،وأن تكرمنا بْب والدينا ،ومن هلم حق

علينا ،إنك أنت الْب الرحيم .
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 ونسألك باسمك التواب أن تتوب علينا لنتو ب ،وأن تقبل توبتنا من مجيع الذنوب ،وأن
ترزقنا توبة نصوح ًا قبل املَمت ،وأن توفقنا للعفو واملغفرة والصفح عمن أساء إلينا ،إنك
أنت التواب الرحيم .

 ونسألك باسمك ال َع ُفو ال َع ْفو والعافية ،يف الدنيا واآلخرة ،وأن تعيننا عَل العفو عمن
ظلمنا ،واإلحسان إَل من أساء إلينا ،إنك أنت ال َع ُفو الغفور .

 ونسألك باسمك الرؤوف أن ترأف بأحوالنا ،وأن تعيننا عَل موجبات رَحتك ،وأن
حتول بيننا وبني موجبات عقوبتك ،وأن متأل قلوبنا رأفة ورَحة بجميع خلقك ،يا أرحم

الراَحني .

 ونسألك باسمك الكبري أن متأل قلوبنا بمعرفة كْبيائك وجاللك ومجالك ،حتى نعبدك
كأننا نراك ،بكَمل احلب والتعظيم والذل لك وأن توفقنا للتواضع ألوليائك ،والعزة عَل

أعدائك .

 ونسألك باسمك احلفيظ احلافظ أن حتفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وحتفظ لنا
دنيانا التي فيها معاشنا ،وأن حتفظ قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من املعايص واآلثام .

 ونسألك باسمك املقيت أن تقيت قلوبنا باإليَمن والتقوى ،وتقيت ألسنتنا بكثرة ذكرك،
وتقيت جوارحنا باألعَمل الصاحلة ،وتقيت أبداننا بالقوت احلالل الطيب يا كريم .

 ونسألك باسمك احلسيب احلاسب أن تكفينا أمورنا كلها يف الدنيا واآلخرة ،وأن ترشفنا
بحسن عبادتك ،والد عوة إليك وتعليم َشعك ،وأن تعيننا عَل حساب أنفسنا قبل يوم

احلساب .

 ونسألك باسمك الكريم األكرم أن تكرمنا بالثبات عَل دينك ،ودوام ذكرك ،وشكرك،
وحسن عبادتك ،وأن تكرمنا بأحسن األقوال واألعَمل واألخالق .

 ونسألك باسمك الرقيب أن جتعلنا ممن يراقبك يف رسه وعالنيته ،حتى يقف عند
حدودك ،ويعبدك كأنه يراك ،وخيافك وال خياف أحد ًا سواك .

 ونسألك باسمك املجيب أن جتيب دعاءنا ،وأن جتعلنا من املجيبني لك فيَم أمرت
وَّنيت ،وأن تصون وجوهنا عن سؤال غريك .
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 ونسألك باسمك الواسع أن تزيد إيَمننا وتقوانا ،وأن توسع أرزاقنا من قوت القلوب
واأل بدان ،وأن جتعل ما رزقتنا عونا لنا عَل طاعتك ،ونفع عبادك .

 ونسألك باسمك الودود أن تكرمنا بودك وإحسانك ،وأن توفقنا للتودد إليك بكل ما
حتبه وترضاه من األقوال واألعَمل ،وأن تكرمنا بحسن التودد إَل عبادك بالكلمة الطيبة،

واملعاملة احلسنة .

 ونسألك باسمك املجيد أن جتعلنا ممن يمجدك ،ويثني عليك ،بأقواله وأفعاله ،فأنت

أهل الثناء واملجد ،وأن متجد حياتنا بكل ما حتبه وترضاه من األقوال واألعَمل

واألخالق.

 ونسألك باسمك الغني أن تغنينا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك،
وبفضلك عمن سواك ،وأن تكرمنا باإلحسان إَل خلقك ،ودعوهتم إليك .

 ونسألك باسمك النور أن تنور قلوبنا بنور التوحيد واإليَمن والتقوى ،وأن جتعلنا ممن
يميش بالنور ،ويعمل بالنور ،ويرشد الناس إَل النور .

 ونسألك باسمك اهلادي أن هتدينا ملعرفتك بأسَمئك وصفاتك وأفعالك ،وتدلنا عَل
سبل رضاك ،وهتدينا سبيل الرشاد ،وأن جتعلنا هداة مهتدين ،غري ضالني وال مضلني .

 ونسألك باسمك املبني الذي بينت به كل َشء أن تبني لنا ما حتبه لنا ،وما حتبه منا،
وتبني لنا ما يعِّس علينا فهمه ،وأن جتعلنا ممن يدعو إليك ،ويدل الناس عليك

 ونسألك باسمك الوارث أن جتعلنا ممن أورثته علم الكتاب والسنة ،وممن أورثته
األرض يتبوأ من اجلنة حيث يشاء ،وأن جتعلنا ممن يورث غريه العلم واإليَمن واألعَمل

الصاحلة .

 ونسألك باسمك املستعان أن تعيننا عَل ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك ،وأن تعيننا

عَل فعل الطاعات ،وترك املعايص ،وأن جتعلنا ممن يعني كل خملوق عَل أداء ما حتبه

وترضاه .

 ونسأل ك باسمك الكايف أن تكفينا مجيع حوائجنا ،وأن تيِّس أمورنا ،وتكفينا مجيع
الرشور ما ظهر منها وما بطن ،وتكفينا َش أنفسنا وَش غرينا .
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 ونسألك باسمك الكفيل أن تتوَل مجيع أمورنا ،وأن تقض مجيع حوائجنا ،وال
حتوجنا ألحد سواك ،وأن توفقنا لكفالة املحتاجني ،واإلحسان إليهم .

 ونسألك باسمك الصادق أن جتعلنا ممن آمن بك وصدقك ،وصدق رسلك ،وصدق
كتبك ،وأطاع أمرك ،وأن جتعلنا من الصادقني يف الدنيا واآلخرة .

 ونسألك باسمك السبوح أن جتعلنا من أول املسبحني بحمدك ،املنزهني لك عَم ال
يليق بجاللك .

 ونسألك باسمك اجلميل أن جتمل حياتنا وأوقاتنا بكل ما حتبه وترضاه ،وأن تزين

قلوبنا وجوارحنا باإليَمن والتقوى ،وأن جتعلنا ممن جيمل حياة الناس بحسن الدعوة

واحلكمة واملوعظة احلسنة .

 ونسألك باسمك الشايف أن تشفي قلوبنا من أمراض الشبهات والشهوات ،وتعايف
أجسادنا من العلل واألسقام ،وتزين حياتنا بزينة اإليَمن والتقوى ،وحسن اخللق .

 ونسألك باسمك املعطي أن تعطينا ما ينفعنا ،ومتنع عنا ما يِضنا ،وأن توفقنا ألحسن

األقوال واألعَمل واألخالق واآلداب ،وأن توفقنا لإلحسان إَل عبادك ،وقضاء حوائجهم،

ابتغاء مرضاتك .

 ونسألك باسمك املحسن أن حتسن إلينا يف الدنيا واآلخرة ،وأن جتعلنا ممن أحسن
لك العبادة ،وأحسن إَل خلقك بقوله وفعله وماله ،ابتغاء مرضاتك .

 ونسألك باسمك الرفيق أن ترفق بمن عىص أمرك ،وجتاوز حدودك ،وتتوب عليه ،وأن
ترزقنا الرفق يف مجيع األمور ،وحسن الرفق بأهل اجلهل واملعايص ،وسائر الناس .

 ونسألك باسمك الطيب أن تطيب ق لوبنا وأقوالنا وأعَملنا وأوقاتنا بكل طيب ،وأن
حتول بيننا وبني كل خبيث ،وأن تطيب أرزاقنا يف الدنيا واآلخرة .

 ونسألك باسمك احليي أن جتعلنا من أشد خلقك حيا ًء منك ،وأن هتدينا لفعل ما حتبه
وترضاه ،وتوفقنا للحياء بني الناس ،حتى ال نفعل ما يستحي العبد منه .

 ونسأل ك باسمك الستري أن تسرت علينا يف الدنيا واآلخرة ،وأن توفقنا حلسن السرت عَل
زالت العباد ،وسرت عوراهتم ،وعدم فضحهم .
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 اللهم يا فاطر السموات واألرض ،يا بديع السموات واألرض ،يا فالق احلب والنوى ،يا

فالق اإلصباح ،يا خري الفاحتني ،يا خري الرازقني ،يا أحسن اخلالقني ،افتح لنا أبواب

رَحتك وفضلك وإحسانك ،وافتح لنا من بركات السموات واألرض .
 اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ذا العرش املجيد ،يا فعاال ً ملا يريد ،يا من بيده ملكوت
السموات واألرض ،يا من يقول لليشء كن فيكون ،يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه ،يا

مقلب القلوب واألبصا ر ،أعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وارفعنا

وال تضعنا .

 اللهم يا أحكم احلاكمني ،يا أرحم الراَحني ،يا رفيع الدرجات ،يا عالم الغيوب ،يا

منزل الكتاب ،يا َمري السحاب ،يا هازم األحزاب ،يا مذهب البأس ،انَص دينك وكتابك

وعبادك املؤمنني ،وارحم عبادك املوحدين ،واغفر ذنوب املذنبني ،وانَصنا عَل القوم

الكافرين .

 اللهم يا غافر الذنب ،يا قابل التوب ،يا عامل الغيب والشهادة ،ارحم ضعفنا ،واجْب
كِّسنا ،واغفر ذنوبنا ،واختم بالصاحلات أعَملنا ،يا أرحم الراَحني .

 اللهم اغفر لنا كل ذنب ،واسرت علينا كل عيب ،وفرج عنا كل كرب ،وادفع عنا كل هم،
واَصف عنا كل َش ،واحفظنا من كل فتنة .

 يا َميب الدعوات ،يا عامل اخلفيات ،يا سابغ النعم ،يا دافع النقم ،يا فارج اهلم ،يا قائَم
عَل كل نفس ،يا من هو اإلله ،وال رب لنا سواه .

 ال إله إال أنت امللك احلي القيوم ،القوي القادر ،السالم املؤمن ،املهيمن ،العزيز
اجلبار ،الكبري املتعال ،القاهر القهار ،الذي خضع له الكون كله بعرشه وكرسيه ،وسمواته

وأرضه ،وذراته وَمراته .

 نسألك بأسَمئك احلسنى التي إذا سئلت هبا أعطيت ،وإذا دعيت هبا أجبت ،وإذا
استنَصت هبا نَصت ،وإذا دعيت هبا عَل مغاليق السموات واألرض انفتحت ،وإذا دعيت

هبا عَل أبواب العِّس تيِّست .
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 ونسألك بأسَمئك احلسنى ،وصفاتك العَل ،ما علمنا منها وما مل نعلم ،أن تعز اإلسالم
واملسلمني ،وتنَص عبادك املؤمنني ،وأن تظهر دينك عَل الدين كله ،يف العامل كله ،يا قوي

يا عزيز .
واز ِو عني من
أج ِر من أسباب احلالل أرزاقي ،
ووجه يف أبواب الْب إنفاقي ْ ،
ِّ
 اللهم ْ
األموال واألشياء ما يشغلني عنك  ،واجعل ما أعطيتني عون ًا ِل عَل طاعتك  ،وما منعتني
سبب ًا لتفرغي لعبادتك  ،يا أرحم الراَحني .
 موالي هذا مقام العائذ بك من كل سوء يرجو رَحتك ،وخيشى عذابكَ ،ت َل َّقاك بنف ٍ
س
خاشعة ،ورقبة خاضعة ،وظهر ُمثْقل بالذنوب واخلطايا ،واقف بني يديك بالرغبة إليك،
والرهبة منك ،وأنت أوَل من رجاه ،وأحق من َخ ِش َي ُه واتقاه  ،فاغفر له وارَحه  ،يا وِل
املتقني.
 أشهد أنك َق َسمت معايش العباد بالعدل  ،وأحسنت إَل مجيع خلقك بالفضل  ،وأشهد
أعزتْه عبادتك .
َش َفتْه طاعتك  ،والعزيز من َّ
أن الرشيف من َّ
 موالي اجعل شكري لك عَل ما زويت عني أوفر من شكري إياك عَل ما َخ َّولتني ،وال
تشغلني عنك بغريك  ،فإن الغني من أغنيت  ،والسامل من َو َقيت .
 ال إله إال أنت  ،حتكم بَم شئت عَل من شئت  ،وتقض بَم أردت عَل من أردت ،
فلك احلمد عَل ما وقيتنا من البالء  ،ولك الشكر عَل ما َخ َّولتنا من النعَمء .
 سبحانك أنت املنعم بكل نعمة ،وأنت الذي تدفع كل نقمة َ ،أ ْشك َُر عبادك عاجز عن
شكرك  ،و َأ ْعبَدهم مقَص يف عبادتك  ،ال يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه  ،وال أن ترىض
عنه باستيجابه ،فمن غفرت له فب َط ْولك  ،ومن رضيت عنه فبفضلك.
سنتك اإلنعام واإلفضال ،وعادتك اإلكرام واإلحسان ،وسبيلك العفو والرَحة ،وثوابك
اجلنة.
 ال إله إال أنت  ،كل الْبية تشهد لك بالفضل عَل من عافيت  ،وأنك غري ظامل ملن عاقبت،
ٌ
وكل مقر بالتقصري عَل أداء ما جيب لك  ،ولوال أن الشيطان خدع اخللق عن طاعتك ما
صور هلم الباطل يف صورة احلق ما ضل عن طريقك ضال.
عصاك عاص  ،ولوال أنه َّ
 سبحانك ما أعظم كرمك يف معاملة من أطاعك أو عصاك  ،تشكر للمطيع ما أنت
أنعمت به عليه  ،وحتلم عَل العايص فيَم متلك معاجلته فيه .
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وتفضلت عَل ٍ
كل منهَم بَم َي ـ ْق َُص عمله عنه .
تطاع َفتـَشكر ،وتُعىص َفـتَغفر ،
َّ

يرضيك العمل القليل وهو من فضلك  ،وجتازي صاحبه بالثواب العظيم  ،واملقام األمني

يف جوارك  ،ال إله إال أنت ما أكرمك وما أرَحك.

ت
 إهلي يا ذا اجلالل واإلكرام  ،ال إله إال أنت  ،تباركت أن توصف إال باإلحسان  ،وك َُر ْم َ
أن يـُخاف منك إال العدل ،اليـُخشى جورك عَل من عصاك ،وال يـُخاف نقصك ثواب من
أرضاك.

ِ
ِل فلم
 اللهم إِّن أعتذر إليك من مظلوم ظُلم بحِضِت فلم أنَصه  ،ومن معروف ُأسدي إ ّ
ِل فلم أعذره  ،ومن فقري سألني فلم أعطه  ،ومن ِ
عيب مؤم ٍن
أشكره  ،ومن مِسء اعتذر إ ّ

ظهر ِل فلم أسرته  ،ومن كل إثم عرض ِل فلم أهجره .
 اللهم اجعل رغبتي يف طاعتك ْ ،
وأخلِص حمبتي لنفسك  ،واكِّس شهوِت عن كل

حمرم ،يا من بيده مقاليد األمور .
ٍ
حجرت عليه  ،فاغفر له ما أ َل َّـم به
مت عليه  ،وانتهك مني ما
َ
حر َ
 اللهم كل عبد نال مني ما َّ
وعوضني من عفوي عنه عفوك عني  ،ومن دعائي له رَحتك ِل  ،يا أرحم الراَحني.
مني ِّ ،
 اللهم وكل عبد ناله مني أذى  ،أو حلقه بسببي ظلم  ،فأرضه عني بَم تشاء  ،وأوفه حقه
من عندك  ،إنك أنت الكريم الرحيم .

 اللهم إِّن أستوهبك يا إهلي ما ال َينْقصك بذله أن هتب ِل نفِس ،وتعتقها من النار يا
عم عفوك الظاملني  ،وكم تكرمت بالتوبة عَل املجرمني .
رِب ،فكم َّ
أنت الرب العظيم الذي ال يمنع أحد ًا فضله  ،وال يستقِص من أحد حقه  ،تبارك اسمك ،
وتعاَل جدك  ،وال إله غريك .

ِ
وأكرمنا يف اآلخرة واألوَل  ،واجعل املوت باباً من
 اللهم زدنا من اإليَمن والتقوى ،
أحينا مسلمني  ،و َأ ِمتنا مهتدين غري ضالني ،
أبواب مغفرتك  ،ومفتاح ًا من مفاتيح رَحتك ْ ،
تائبني غري عاصني.

ِ
وأكم ْل كرامتي بغفرانك  ،واجعلني من عبادك املقربني،
َشف درجتي برضوانك ،
 اللهم ِّ
ومن حزبك املفلحني ،واعمر ِب َمالس الصاحلني ،وأدخلني يف زمرة الفائزين ،يا رب

العاملني.
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 ال لهم ارَحنا إذا حان الفراق  ،وساقنا ملك املوت إَل يوم التالق  ،وصارت األعَمل

قالئد يف األعناق.
 اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خري منازلنا  ،وافسح لنا برَحتك ضيق مالحدنا ،
وارحم بالقرآن يوم العرض عليك ذل مقامنا  ،وث ِّبت به عَل الَصاط أقدامنا  ،وأتِ َّم به نورنا .
 اللهم صل وسلم عَل حممد وآله  ،آت حممد ًا الوسيلة والفضيلة  ،وابعثه مقام ًا حمموداً
الذي وعدته  ،وأحينا عَل سنته  ،وتوفنا عَل ملته  ،واحرشنا يف زمرته ِ ،
وأور ْدنا حوضه  ،يا
أكرم األكرمني .
 سبحان من خلق الليل والنهار  ،والشمس والقمر  ،وجعلهَم دائبني يف الكون.
آمنت بمن خلق هذا اخللق املطيع  ،فهو دائب رسيع  ،يدور يف فَ َلك التدبري  ،وإَل إرادة
ربه رسيع  ،جعله ربه آية من آيات ملكه  ،وعالمة من عالمات سلطانه .
اللهم اجعلنا ِم ْن أرىض َم ْن طلع عليه  ،وأزكى َم ْن نظر إليه  ،وأسعد من تعبَّد لك فيه  ،إنك
عَل كل َشء قدير .
نكف به جوارحنا عن معصيتك  ،ونستعملها به
 اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيَمن ًا صادق ًا
ّ
فيَم يرضيك  ،حتى ال نصغي بأسَمعنا إَل لغو  ،وال ننظر بأبصارنا إَل هلو  ،وحتى ال
نبسط أيدينا إَل حمظور  ،وال نخطو بأقدامنا إَل حمجور  ،وحتى ال يدخل بطوننا إال ما
أح َل ْلت  ،وال تنطق ألسنتنا إال بَم أمرت  ،إنك عَل كل َشء قدير .
 اللهم ارزقنا اإلخالص يف توحيدك  ،واستعمل ألسنتنا بذكرك وحتميدك  ،وجنبنا
اإلحلاد يف توحيدك  ،والتقصري يف متجيدك  ،والشك يف دينك  ،والعمى عن سبيلك  ،يا
من بيده مقاليد األمور.
 اللهم يا بصري ًا بالعباد  ،يالطيف يا خبري استعمل أبداننا يف عبادتك  ،وز ِّين أوقاتنا
ِ
أرسنا الشيطان فاستنقذنا  ،وإن تسلط
بطاعتك  ،وإ ْن م ْلنا فعدِّ لنا  ،وإ ْن زغنا ِّ
فقومنا  ،وإن َ َ
علينا العدو فانَصنا  ،واعف عنا واغفر لنا وارَحنا  ،أنت موالنا فانَصنا عَل القوم
الكافرين.
 اللهم يا من اليندم عَل العطاء  ،وال يرغب يف اجلزاء  ،عقوبتك عدل  ،وعفوك إحسان،
وقضاؤك كله خري  ،ونعمك عَل خلقك ال تعد وال حتىص.
تشكر من شكر وأنت أهلمته شكرك  ،وتكايفء َم ْن َح ِـمدك وأنت علَّمته َحـمـْدك  ،وتسرت
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عَل من لو شئت لفضحته  ،وجتود عَل من لو شئت ملنعته ٌّ ،
وكل منهَم أهل للفضيحة
واملنع ؛ ألنك واسع الفضل والرَحة  ،عظيم اجلود واإلحسان  ،عظيم املغفرة واحللم .
فتحت لعبادك أبواب التوبة  ،وأبواب الرَحة  ،وأبواب العفو ،
 إهلي أنت الكريم الذي
َ
وأبواب اخلري  ،وأبواب الرزق  ،وأبواب الدعاء  ،وأبواب العمل الصالح .
اللهم أدخلن ا أبواب اخلري كلها  ،وامنعنا من أبواب الرش كلها  ،يا رؤوف يا رحيم .
 اللهم لك احلمد عَل ما هديتنا لإلسالم  ،وس ّهلت لنا سبل اإلحسان  ،ووفقتنا حلسن
عبادتك  ،وهديتنا إَل ما يرضيك عنا  ،وجـنَّبتنا ما يسخطك علينا .
 اللهم لك احلمد َحداً كثري ًا طيب ًا مباركاً فيه حتى ترىض وإذا رضيت  ،إقراراً باإلساءة ،
واعرتاف ًا باإلضاعة .
 لك احلمد من ألسنتنا بصدق االعتذار  ،ومن قلوبنا بصدق الندم َ ،ف ْأ ُجرنا عَل ما َحدنا،
قَصنا  ،يا من ال يغفر الذنوب سواه  ،وال يعطي اجلزيل غريه .
واغفر لنا ما ّ
 اللهم إنا نتوب إليك يف مجيع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه  ،ونحمدك عَل كل خري
عملناه ،ونشكرك عَل كل رزق أعطيتناه .
 يا أكرم َم ْن رغب خلقه إليه  ،وأكفى من توكل عباده عليه  ،يا من يرحم من ال يرَحه
العباد  ،ويا من يقبل من ال تقبله البالد .
يغري النعمة  ،وال
 يا من يشكر اليسري من العمل  ،وجيازي بالعظيم من األجر  ،يا من ال ِّ
يبادر بالنقمة  ،يا من يضاعف احلسنات  ،ويعفو عن السيئات .
 يا من َيذكر َم ْن َذكَره  ،ويتقرب إَل من تقرب إليه  ،ويدعو إَل نفسه من أدبر عنه.
أنت رب العزة واجلالل  ،وأنت ذو اجلْبوت وامللكوت  ،والكْبياء والعظمة.
 أنت األعَل فوق كل عال  ،وأنت الكريم بكل نعمة  ،امتألت بفيض جودك مجيع أوعية
الطلبات  ،فَم أعظم شأنك  ،وما أعز سلطانك .
بابك مفتوح للوافدين  ،وجود ك مباح للسائلني  ،وعونك شامل للخلق أمجعني  ،ورزقك
مبسوط عَل العاملني .
َح ُلمت عَل من عصاك لعله يتوب إليك  ،وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك  ،فمن كان
من أهل السعادة ختمت له هبا  ،ومن كان من أهل الشقاوة خذلته هبا.
 سبحانك ما أعدلك وما أرَحك  ،هديتنا إَل الدين  ،وأظهرت البينات  ،وأقمت
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وَضبت األمثال  ،وأطلت اإلمهال ،
احلجج ،وتل َّطفت يف الرتغيب  ،وتقدَّ ْم َت بالوعيد ،
َ
وأخرت العقوبة وأنت مستطيع للمعاجلة  ،لتكون حجتك أبلغ  ،وكرمك أكمل ،وإحسانك
أوىف  ،ونعمتك أتم.
 ال إله إال أنت الواحد األحد ال َشيك لك  ،أنت األول قبل كل أحد  ،واآلخر بعد كل
عدد  ،أنت املحيط الذي أحطت بكل َشء عل ً
َم  ،وأحصيت كل َشء عدد ًا  ،وجعلت
لكل َشء أمد ًا .
 ال إله إال أنت  ،أنت رب السموات واألرض ومن فيهن  ،وأنت َملِك السموات واألرض
صور مجيع
ومن فيهن  ،وأنت اخلالق الذي خلق مجيع املخلوقات  ،وأنت
املصور الذي َّ
ِّ
املصورات .
َّ
وحكمت فكان
 ال إله إال أنت  ،أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت ،
َ
وخلقت فكان َح َسناً ما َخ َلقت  ،وقدَّ رت فكان حقاً ما قدَّ رت  ،أنت
عدالً ما َحكَمت ،
َ
املقدم  ،وأنت املؤخر  ،ال إله إال أنت .
 ال إله إال أنت  ،ما ّ
أجل شأنك  ،وما أعظم سلطانك  ،وما أوسع رَحتك وغفرانك.
 ال إله إال أنت  ،سبحانك بسطت باخلري يدك  ،وهديت لإلسالم خلقك .
 سبحانك خضع لك َم ْن جرى يف علمك  ،وخشع لعظمتك ما حتت عرشك  ،وانقادت
لك كل ذرة يف ملكك  ،ال راد لقضائك  ،وال ُمع ِّقب حلكمك .
 اللهم لك احلمد َحد ًا يليق بعظمتك  ،ويكايف إحسانك  ،ويليق بعز جاللك .
 إهلي أنت الكريم احلليم الذي يسرتيض املسيئني  ،وال يعاجل املذنبني  ،ويمهل
املخطئني  ،ويقيل عثرات املذنبني .
أنا املِسء اخلاطىء  ،أنا الظامل العاثر  ،أنا الذي عصاك متعمد ًا  ،أنا الذي استخفى من
عبادك وبارزك  ،أنا اجلاِّن عَل نفسه  ،أنا املرتَ ـ َهن بذنبه  ،أنا القليل احلياء  ،أسألك أن
تغفر ِل ذنوِب  ،وأن جتريِّن من النار  ،برَحتك يا أرحم الراَحني.
 اللهم يا موالي ال تعرض عني إعراض من ال ترىض عنه  ،وال ترسلني إرسال من ال خري
تطو ْقني َط ْوق ًا حيبط احلسنات  ،ويذهب
فيه  ،وال ترم ِب رمي َم ْن سقط من عينك  ،وال ِّ
بالْبكات  ،وانزع من قلبي كل شهوة تشغلني عن عبادتك.
 اللهم ز ِّين ِل التفرد بمناجاتك  ،وهب ِل نور ًا يمأل قلبي بعظمتك  ،ويقين ًا يدفعني إَل
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خشيتك  ،وعل ً
َم أعرف به عظمتك  ،ومتنعني به من ركوب حمارمك  ،وتعينني به عَل
طاعتك.
 اللهم ما أنزلت من خري وصحة وسالمة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر احلظ والنصيب،
غنى ال يطغينا  ،وصحة ال
وما ُأنزل من َش وفتنة فاَصفه عنا وعن املسلمني  ،وارزقنا اللهم ً
تلهينا  ،واجعلنا أفقر عبادك إليك  ،وأغنى خلقك بك  ،إنك أنت العزيز الكريم .
 إهلي مل ُأصب خري ًا قط إال منك  ،ومل َيَصف عني سوء ًا قط غريك  ،أنت رجائي ومالذي
فأغنني بفضلك عمن سواك  ،وبطاعتك عن معصيتك  ،يا أرحم الراَحني.
 اللهم إِّن أسألك يا موالي بأسَمئك احلسنى  ،وصفاتك العَل  ،وبقدرتك التي َخلَ ْق َت
وحركْت هبا كل متحرك  ،وسكَّنت هبا كل
هبا السموات واألرض وما فيهَم وما فوقهَم َّ ،
ساكن  ،وأحييت هبا أموات العباد  ،ونرشت هبا أقوات البالد  ،ورَحت هبا من تشاء ،
وعاقبت هبا من تشاء  ،وأعطيت هبا من تشاء  ،ومنعت هبا من تشاء  ،أن ترىض عنا ،
وتدخلنا دار السالم  ،إنك أنت السالم  ،ومنك السالم  ،ال إله إال أنت .
 اللهم إِّن أسألك برَحتك التي وسعت كل َشء  ،وبقوتك التي َق َه ْر َت هبا كل َشء ،
وبعزتك التي ذل هلا كل َشء  ،وبعظمتك التي مألت كل َشء  ،وبسلطانك الذي عال كل
َشء  ،وبوجهك الباقي بعد فناء كل َشء  ،وبعلمك الذي أحاط بكل َشء  ،وبنور وجهك
ِ
وتغري النعم ،
الذي أضاء له كل َشء  ،أن تغفر لنا الذنوب التي هتتك الع َصم  ،و ُتنْزل النقم ِّ ،
وتُنزل البالء والفتن  ،يا أرحم الراَحني.
أسألك يا موالي أن توزعني شكرك  ،ودوام ذكرك  ،وحسن عبادتك  ،واإلحسان إَل
خلقك  ،أسألك سؤال من اشتدت فاقته  ،و َعظُ َم ْت فيَم عندك رغبته  ،فاستجب دعائي.
 اللهم يا قوي أسألك بعزتك أن ال حتجب عنك دعائي بسوء أفعاِل  ،وال تعاجلني
بالعقوبة عَل ما عصيتك يف خلواِت  ،وكن ِب يف مجيع األحوال رؤوف ًا رحي ً
َم  ،ال إله ِل
غريك  ،أسألك كشف َضي  ،ومغفرة ذنبي  ،يا غفور يا رحيم .
خرت
 اللهم ارحم قلوب ًا امتألت بتوحيدك  ،وألسنة نطقت بذكرك ومتجيدك  ،ووجوه ًا َّ
لعظمتك ساجدة  ،وجوارح ًا يف عبادتك خاشعة .
اللهم صل وسلم عَل نبينا حممد سيد األنبياء واملرسلني  ،وعَل آله الطيبني الطاهرين ،
وعَل أصحابه الغر امليامني  ،وعَل خلفائه الراشدين أِب بكر وعمر وعثَمن وعَل  ،خري
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اخللفاء بعد األنبياء  ،وأفضل أئمة اهلدى  ،وعَل من تبعهم بإحسان إَل يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمني واملسلَمت  ،واملؤمنني واملؤمنات  ،األحياء منهم واألموات.
اللهم إنا دعون اك كَم أمرتنا فاستجب لنا كَم وعدتنا  ،يا سميع الدعاء.
هذا الدعاء  ،ومنك اإلجابة  ،وعليك التكالن  ،وال حول وال قوة إال بك.
سبحانك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك.
[األنبياء.]87/

[البقرة.]286/

[البقرة.]201/
[البقرة.]127/

[الصافات.]182-180/

*****
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