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موسوعة أسامء اهلل احلسنى
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا  ،من هيده اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له  ،وأشهد َّ
أن حممدا عبده ورسوله .
[ آل عمران . ] 102 /
[ النساء . ] 1 /
[ األحزاب.]71- 70 /

أما بعد  :فإ ن خري احلديث كتاب اهلل  ،وخري اهلدى هدى حممد ﷺ  ،ورش األمور
حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار .
إن العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله هو أعظم العلوم  ،وأوجب الواجبات  ،وأول
الفرائض  ،ألنه يثمر اإليامن باهلل وتوحيده  ،وتعظيمه وتكبريه  ،وحمبته ومتجيده ،
ومحده وشكره ،وعبادته وحده ال رشيك له.
ويثمر كذلك خشية اهلل وتقواه  ،وحسن الظن به  ،والتوكل عليه  ،وكامل اإلفتقار إليه
 ،وكامل العبودية له :
[ حممد. ] ١٩ :

وألمهية هذا العلم  ،وحاجة الناس إليه  ،أظهره اهلل يف آياته الكونية املشهودة  ،وبينه
يف آياته الرشعية املقرؤة ،ليعبد الناس رهبم بعد أن يعرفوه بكامل احلب والتعظيم
والذل له .
وقد أرسل اهلل مجيع األنبياء والرسل لتعريف الناس برهبم  ،وما جيب له من
التوحيد واإليامن ،والعبادة والطاعة:
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[ النحل. ] ٣٦ :
وقد طويت أكثر صفحات هذا العلم العظيم عند أكثر اخللق  ،وأشغل الشيطان عنه
كثريا من املسلمني  ،وجرهم للتوسع يف علم األحكام  ،وإختالف اآلراء يف
املسائل ،وزين هلم التعصب للمذاهب الفقهية  ،وتكلف األدلة عىل اآلراء الشاذة ،
وتقديم العقل عىل الوحي  ،والفروع عىل األصول  ،وحرص العبادة يف الشعائر
التعبدية دون الرشائع الدينية  ،وتقسيم الدين إىل فرائض وسنن  ،وواجبات
ومستحبات ،وحمرمات ومكروهات.
ورافق ذلك قلة الزاد من علم التوحيد واإليامن  ،خاصة العلم باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله الذي هو مقصود الرب من خلقه .
ونتج عن هذا وذاك تفرق األمة إىل فرق وشيع وأحزاب يعادي بعضها بعضا ،
وحيطم بعضها البعض اآلخر  ،مما أورث الشك يف الدين ،واالنرصاف عنه اىل
أمور الدنيا.
ورافق ذلك متزيق األعداء لبالد املسلمني إىل قبائل وشعوب ودويالت يأكل
بعضها بعضا  ،ويفرتس بعضها بعضا  ،مما أثار الرعب واخلوف بني الناس:
[

قريش. ] ٤ – ٣ :
ورافق ذلك هجمة العدو الرشس عىل البالد  ،ودين العباد  ،جتهيال بأحكام الدين ،
وتضليال للناس عن احلق  ،وعرض الوان الباطل يف صورة احلق  ،وختويف الناس
من الفقر واملرض واجلوع  ،واشغال الناس بكسب املعاش عن إقامة الدين .
ورافق ذلك زرع األعداء الفتنة بني احلكام والعلامء والعامة  ،مما نتج عنه فتح
أبواب اخلوف  ،والتامس األمن عند غري اهلل ولو كان كافرا:
[ اجلن. ] ١٧ :
ورافق ذلك كله عرض اإلعالم الكاذب للباطل بصورة فاتنة جتر الناس إليه  ،وترك
الدين الذي هم عليه  ،وفتح أبواب الشهوات وامللذات يف املأكل واملرشب ،
وامللبس واملسكن  ،واملنكح واملركب  ،كام هو واقع األمة اآلن  ،فاستغنى أكثر
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األمة بتكمي ل شهوات نفسه عن تكميل حمبوبات ربه  ،وانشغل أكثر الناس
بالشهوات عن امتثال أوامر اهلل  ، وتعلقوا بالدنيا  ،وزهدوا يف اآلخرة:
[ طه.] ١٢٦ – ١٢٣ :
وهذه أمور عظيمة  ،وحتوالت خطرية  ،وانزالق كبري يف العلم والعمل  ،البد من
عالجه  ،لتشفى األمة من أسقامها  ،وتعود إىل رهبا  ،وليس لعالج ذلك ،واخلروج
من تلك املصائب ،إال مفتاح واحد هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم
التعبد هلل بموجب ذلك :
[ حممد. ] ١٩ :

ولن يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا من اإليامن والتقوى:
[ األنعام. ] ١٥٣ :

هلذا رأيت من واجبي مشاركة إخواين يف تذكري األمة برهبا العظيم  ،وبيان أسامئه
احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة  ،يف ضوء القرآن والسنة  ،عسى أن
تكون هذه املوسوعة تذكرة لنفيس  ،وإخواين املؤمنني  ،والناس أمجعني  ،بالرب
العظيم  ،واإلله الرمحن الر حيم ،وما جيب له من التوحيد واإليامن  ،والتعظيم
واحلب  ،والطاعة والعبادة  ،يف ضوء القرآن والسنة .
وقد جاءت هذه املوسوعة وهلل احلمد وافية باملقصود  ،حمققة للمطلوب  ،من
التعريف بالرب املعبود  ،وما جيب له من التوحيد واإليامن والعبادة:
[ النساء.] ٧٠ :
نسأل اهلل  أن تكون بعد الوحيني خري زاد للقلوب  ،تثمر التوحيد واإليامن يف
القلوب  ،وحترك اجلوارح بالعبودية  ،وأنواع العبادة  ،مع كامل احلب والتعظيم
والذل هلل . 
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كام نسأله  أن يكتب هلذا العمل القبول  ،وأن جيعله من العمل الصالح املقبول .
وال ريب أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب بني اهلل فيه أسامءه احلسنى  ،وصفاته
العىل ،وأفعاله احلميدة  ،ونعوته اجلميلة ،وخملوقاته العظيمة ،ونعمه الكثرية:
[ األنعام.] ١٠٣ – ١٠٢ :
ويكاد القرآن كله أن يكون حديثا مفصال عن اهلل وأسامئه وصفاته وافعاله  ،وبيان
عظمة قوته وقدرته  ،وكامل علمه وإحاطته  ،وسعة رمحته ومغفرته  ،وكامل عظمته
وكربيائه  ،ومجيل حلمه وعفوه  ،وشدة أخذه وانتقامه  ،وجالل ملكه وسلطانه ،
وكامل ع زته وجربوته  ،وعظمة حكمه وأحكامه  ،وكامل غناه وكرمه  ،وعظمة نعمه
وإحسانه  ،وكامل وحدانيته وصمديته  ،وعموم مشيئته وإرادته  ،وعظمة علوه
وقهره ،وكامل حياته وقيوميته  ،وحسن خلقه وتصويره  ،وعظمة عطائه وأرزاقه ،
وكامل تدبريه وترصيفه  ،وعظمة كفايته ملخلوقاته  ،وك امل قربه ومشاهدته لكل من
يف ملكه ،وحسن بره ولطفه بعبيده  ،ومجيل وده ورمحته بخلقه  ،ومجال ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وحسن خملوقاته وأحكامه  ،وثوابه وعقابه  ،ووجوب
توحيده وطاعته وعبادته وحده ال رشيك له  ،واجتناب عبادة ما سواه :
[ يونس. ] ٣ :

وأحب العباد إىل اهلل  ،وأكرمهم عليه  ،وأشدهم له خشية  ،وأرفعهم درجة عنده ،
هم العاملون باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،العارفون بام يتصف به موالهم من
صفات اجلالل واجلامل والكامل  ،املقرون بام أسدا ه رهبم إىل خلقه من اإلنعام
واإلحسان واإلفضال  ،وبام يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائص واآلفات ،
وبام جيوز له فعله من األمر والنهي  ،واجلزاء واحلساب  ،والثواب والعقاب :
[ فاطر. ] ٢٨ :

فهؤالء هم صفوة البرش الذين عرفوا رهبم  ،فهم ال يعبدون سواه  ،وال يبغون إال
رضاه ،وال خيشون إال إياه  ،وال يتوكلون إال عليه  ،وال يدعون إال إياه  ،وال يشكون
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أمورهم إال إليه  ،وال يلتفتون ألحد سواه  ،ألهنم عرفوا رهبم بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،فسارعوا إىل كل ما حيبه ويرضاه :
[ األنبياء. ] ٩٠ :

فأفضل أعامل العباد معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ألن معرفته سبحانه أوجب
الواجبات  ،وأعظم الفرائض  ،ألن متعلقاهتا أفضل املتعلقات  ،وثامرها أحسن
الثمرات  ،وحسناهتا أعظم احلسنات  ،وسعادهتا أفضل السعادات :
[ حممد. ] ١٩ :

ثم ييل ذلك عبادة اهلل بام رشعه من العبادات  ،فإن عبادته أحسن العبادات  ،وإجابته
أحسن اإلجابات  ،وطاعته أحسن الطاعات  ،وحمبته أفضل املحبات  ،ومهابته
أعظم املهابات  ،واخلوف منه أجل املخاوف :
[ يونس. ] ٣ :

وذكره جل جالله أعظم من كل ذكر  ،وشكره أفضل من كل شكر  ،ودعاؤه أفضل
من كل دعاء  ،والفكر يف أوصافه أفضل من كل فكر  ،والبكاء من خشيته أفضل من
كل بكاء  ،واحلياء منه أعظم من كل حياء  ،والصرب حلكمه أفضل من كل صرب:

[ البقرة. ] ١٦٤ :
والتصاغر لكربيائه أفضل التصاغر  ،والتذلل لعزته أفضل التذلل  ،والترضع جلالل
هيبته أفضل الترضع  ،والفرح بمعرفته ولقائه أعظم الفرح  ،والتجمل بعبادته أفضل
التعبد  ،واإلنرشاح ألمره أفضل اإلنرشاح :
[ األنعام. ] ١٠٣ – ١٠٢ :
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ومن عرف اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله نشأت يف قلبه قوتان :
قوة اهليبة هلل  ..وقوة احلب له .
وقوة املهابة هلل جل جالله أعظم من املحبة  ،ألن اهليبة هلل نشأت عن معرفة جالل
اهلل وعظمته  ،وجربوته وكربيائه  ،وقوته وقدرته  ،وسعة علمه  ،وكامل إحاطته .
ثم يليها حمبة اهلل الناشئة عن معرفة إنعامه وإحسانه إىل عباده بأنواع اإلحسان.
ثم يليها التوكل عىل اهلل وحده يف كل حال ،ألن منشؤه رؤية توحد اهلل باألفعال.
ثم ييل ذلك اخلوف والرجاء ،ألهنام ناشئان عن مالحظة اخلري والرش ،فال يرجى
من يعجز عن فعل اخلري ،وال خياف من ال يقدر عىل دفع الرش:
[ حممد. ]١٩ :

ومقصود الرب من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه وحده ال رشيك له.
والتعبد هلل  بأسامئه وصفاته مبني عىل معرفة الرب بأسامئه وصفاته وأفعاله:
[ الذاريات. ] ٥٦ :
فمن عرف الكبري كربه  ،ومن عرف العظيم عظمه  ،ومن عر ف الواحد وحده  ،ومن
عرف الغني توجه إليه يف حاجته  ،ومن عرف الكريم سأله  ،ومن عرف املعطي مد
إليه يده  ،ومن عرف الرحيم اسرتمحه  ،ومن عرف الغفور استغفره  ،ومن عرف
اهلادي استهداه  ،ومن عرف الوهاب استوهبه  ،ومن عرف الرزاق طلب منه رزقه ،
ومن عرف القريب دعاه :
[ البقرة. ] 186 :

ومن عرف القوي استعان به  ،ومن عرف القادر استغاث به  ،ومن عرف الوكيل
توكل عليه  ،ومن عرف اجلبار هابه  ،ومن عرف القهار خافه  ،ومن عرف العزيز ذل
له  ،ومن عرف النصري استنرصه  ،ومن ع رف السميع دعاه  ،ومن عرف البصري
استحى منه ،ومن عرف املجيب سأله  ،ومن عرف العفو اعتذر إليه  ،ومن عرف
احلليم إستقاله عثرته  ،ومن عرف التواب تاب إليه  ،ومن عرف احلكيم ح َّكمه ،
ومن عرف الكايف استغنى به :
[ غافر. ] 65 :
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ومن عرف ربه الواحد األحد أغناه عن كل أحد  ،ومن عرف أن ربه الكبري مل يلتفت
إىل املخلوق الصغري  ،ومن عرف امللك مل يتوجه إىل العبيد  ،ومن عرف القوي مل
يبال بالعبد الضعيف  ،ومن عرف الغني مل يسأل العبد الفقري  ،ومن عرف الكريم مل
يسأل العبد البخيل  ،ومن عرف اخلالق مل يعبا باملخاليق:
[ امللك. ] ١ :
ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة  ،ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه
بالغنى  ،ومن عرف نفسه باجلهل عرف ربه بالعلم  ،ومن عرف نفسه بالعجز عرف
رب ه بالقدرة ،ومن عرف نفسه بالذلة عرف ربه بالعزة :
[ حممد.] 19 :

إن من عرف اهلل  آمن به وأحبه  ،وحمبة اهلل هي قوت القلوب  ،وغذاء األرواح ،
وحمرك اللسان واجلوارح إىل عبادة اهلل . 
وحمبة اهلل ا ملثمرة لعبادة اهلل هي احلياة التي من حرمها فهو من مجلة األموات ،
وهي النور الذي من فقده فهو يف بحار الظلامت  ،وهي الشفاء الذي من عدمه حلت
به األسقام واألمراض  ،وهي السعادة التي من مل يظفر هبا فحياته كلها مهوم وآالم
وشقاء:
[ الذاريات.] ٥١ – ٥٠ :
وكل حب هلل ورسوله دون إتباع وطاعة هلل ورسوله  ،فهو جهل وضالل  ،وكذب
ونفاق :
[ آل عمران. ] 31 :

هو سبحانه امللك العزيز الرحيم الذي فطر القلوب عىل حمبته  ،واإلقرار بربوبيته ،
واألنس بعبوديته:
[ الروم. ] ٣٠ :
فكل أحد شاهد بوحدانيته  ،ومسبح بحمده  ،ومستجيب ملشيئته  ،ومرسع إىل
إرادته ،ومذعن لطاع ته  ،وقانت لعظمته  ،وساجد لكربيائه  ،وذليل لعزته  ،وخاضع
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لقوته ،وراج لرمحته  ،وطامع يف مغفرته  ،وفار إليه من ذنبه  ،بريء إليه من حوله
وقوته :
[ اإلرساء. ] 44 :

هو سبحانه الرمحن الرحيم الذي جعل املحبة يف قلوب عباده سبيال للوصول إليه ،
ونصب طاعته وعبادته دليال عىل صدق حمبته  ،وحرك بذلك النفوس التي أحبته
إىل ذكره وحسن عبادته ،وحالوة مناجاته.
هو جل جالله القوي القادر  ،العظيم ملكه  ،النافذ أمره  ،الواسع فضله  ،الدائم بره ،
الق ريب نرصه  ،الشديد بطشه  ،احلفيظ لكل من يف ملكه  ،السميع البصري بكل ذرة
يف كونه .
هو احلكيم اخلبري الذي أنزل القرآن تبيانا لكل يشء  ،وهدى ورمحة للعاملني ،
ومجع فيه أخبار األولني واآلخرين:
[ النحل. ] ٨٩ :
وجعل رسوله حممدا  خرية اهلل من خلقه  ،وحجته يف أرضه  ،واهلادي إىل ربه.
آخر األنبياء يف الدنيا عرصا  ،وأوهلم يوم القيامة ذكرا  ،وأعظمهم عند ربه مقاما ،
وأحسنهم أخالقا  ،وأرفعهم درجة وإكراما  ،وقدرا ومكانا :
[ التوبة. ] ١٢٨ :
هو سبحانه الفتاح الذي بيده مفاتيح أبواب اخلري  ،الفتاح الذي يفتح أعىل العلوم
ملن شاء من عباده  ،فيغرف منه عىل قدر سعة إنائه  ،عىل حسب مهته وجهده
وعنائه .
هو سبحانه عالم الغيوب  ،املحيط الذي بيده مقاليد األمور  ،وأزمة القلوب  ،العليم
بخائنة األ عني  ،وما ختفي الصدور:
[ السجدة. ] ٦ :
هو سبحانه امللك الذي بيده امللك كله  ،اخلالق الذي بيده اخللق كله  ،الكريم
الذي بيده اخلري كله  ،العظيم الذي بيده األمر كله  ،الكبري الذي يرجع إليه األمر كله:
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[ هود. ] 123 :

والكالم له أعىل وأدنى  ،وأعىل أنواع الكالم هو الكالم عن اهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،والكالم عن عظمة ملكه وسلطانه  ،والكالم عن عظمة نعمه وإحسانه ،
ألن رشف العلم برشف املعلوم وهو اهلل :
[ فصلت. ] ٣٣ :
وفضل معرفة اهلل عىل معرفة غريه كفضل اهلل عىل خلقه  ،وفضل كالم اهلل عىل كالم
خلقه كفضل اهلل عىل خلقه:
[ األحزاب.] ٤٢ – ٤١ :
وأعظم من شهد لنفسه باألسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة ،
هو اهلل  كام قال سبحانه :
[ آل عمران. ] 18 :

ومن أدخله اهلل يف الدنيا جنة املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،أسعده اهلل يف
الدنيا  ،وأدخله جنة اآلخرة يوم القيامة:
[ حممد. ] ١٩ :
وطريق معرفة اهلل  ثالثة أمور:
التفكر يف عظمة آياته الكونية التي هي خملوقاته ..والتفكر يف عظمة آياته التكوينية
التي هي أفعاله التي نراها كل يوم ..والتدبر آلياته القرآنية التي هي كالمه . 
وملا كان العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله هو أصل دين اإلسالم  ،وأول أركان
اإلسالم واإليامن والتوحيد  ،وأساس مجيع أعامل الدين  ،ومن أجله خلق اهلل
السموات واألرضني ،وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،ورشع الرشائع  ،وخلق اجلنة
والنار :
[ الطالق. ] 12 :

وملا كانت معرفة أسامء اهلل احلسنى سبب لتعظيم الرب  ، وحمبته  ،ومحده ،
وشكره  ،واحلياء منه  ،واخلوف منه  ،والرجاء له  ،واإلفتقا ر إليه  ،والسكون إليه ،
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وعدم اإللتفات إىل غريه .
ومعرفتها سبب لإلكثار من ذكر اهلل  ، وحسن عبادته  ،وطاعة أوامره  ،واجتناب
نواهيه  ،ولزوم استغفاره  ،وكثرة التوبة إليه  ،واإلنكسار بني يديه .
وإحصاء أسامء اهلل احلسنى سبب لدخول اجلنة  ،ودعاء اهلل هبا سبب إلجابة الدعاء،
وفهم معانيها سبب ملعرفة جالل الرب ومجاله  ،وفهم القرآن الكريم ،وفهم القرآن
والعمل به سبب للفوز والفالح والنجاة يف الدنيا واآلخرة .
وإحصاء أسامء اهلل احلسنى غري عدها  ،فمن أحصاها فقد استوفاها  ،وفهم معانيها ،
ودعا اهلل هبا كلها  ،وأثنى عليه بجميعها  ،وعبد اهلل بمقتضاها :
[ األعراف. ] 180 :

ويستحيل عىل من عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله ثم ال حيبه  ،وأن حيبه ثم ال
يطيعه  ،وأن يطيعه ثم ال يسعد بقربه يف الدنيا واآلخرة :
[ القمر. ] 55 – 54 :

وما عبد اهلل من أحبه ومل يطعه  ،أو أطاعه ومل حيبه  ،فالعبادة املقبولة أن حتب اهلل،
ثم تطيعه ،وتتبع هدي رسوله :
[ آل عمران. ] 31 :

فلهذه األسباب وغريها من حب اهلل ورسوله ودينه وأوليائه  ،رشح اهلل الصدر ،
وحبب إىل القلب  ،إحصاء أكثر من مائة وستة أسامء من أسامء اهلل احلسنى الواردة
يف القرآن والسنة  ،منها ( ) 92اسام من القرآن ،و( )12اسام من السنة ،مع رشحها ،
وبيان آثارها يف الكون  ،مع بيان كيفية ال تعبد هلل بموجبها ،ودعاء اهلل هبا  ،يف ضوء
القرآن والسنة  ،مستعينا باهلل وحده  ،ثم بكتابه الكريم  ،وسنة رسوله األمني ،ثم
بكتب العلامء الربانيني ،ودروسهم ،وكتب التوحيد واإليامن ،وكتب التفسري
واحلديث واألصول وغريها من الكتب والرسائل يف هذا الباب العظيم.
وقد بدأت أوال بأسامء اهلل احلسنى الواردة يف القرآن الكريم  ،ثم ذكرت بعدها
أسامء اهلل احلسنى الثابتة يف السنة النبوية .
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وكل ما يف هذه املوسوعة القيمة من األسامء والصفات واألفعال  ،ومن العلوم
واألخبار  ،واملسائل واألحكام  ،قد حررناه وحققناه بعون اهلل كلمة كلمة  ،ومجلة
مجلة  ،ومسألة مسألة  ،رجاء أن يكون اجلميع طيبا مباركا  ،يف ضوء القرآن والسنة،
بفهم سلف األمة .
وقد توجنا كل مسألة بام يناسبها  ،ويدل عليها  ،من اآليات القرآنية  ،واألحاديث
النبوية الصحيحة .
وقد مجعت هذه املوسوعة إىل جانب إحصاء أسامء اهلل احلسنى  ،ورشحها  ،وبيان
كيفية التعبد هلل هبا  ،فوائد مجة  ،وعلوما نافعة  ،وأحكاما حمكمة  ،وبصائر قيمة ،
تتعلق بكل اسم من أسامء اهلل احلسنى  ،كاحلديث عن مظاهر اخللق عند رشح اسم
اهلل اخلالق  ،والكالم عن أنواع األرزاق عند رشح اسم اهلل الرزاق  ،والكالم عن
مظاهر الرمحة عند رشح اسم اهلل الرمحان ..وهكذا .
وقد أخذنا املادة العلمية هلذه املوسوعة من كتاب ربنا  ، ومن سنة نبينا حممد
 ، واستخلصناها من كالم العلامء الربانيني  ،واألئمة املجتهدين  ،وفحول العلامء
العارفني  ،مع ما فتح اهلل به علينا من فضله العظيم .
فجاءت هذه املوسوعة بفضل اهلل وحده سهلة األسلوب  ،حسنة األلفاظ  ،واضحة
العبارة  ،غزيرة املعاين  ،حلوة الطعم  ،عظيمة الثمرات  ،تقود القارئ واملستمع
إىل تعظيم اهلل  ،وحمبته  ،وطاعته  ،والسجود له ،والشكر له ،وإخالص العبادة له.
وجتري حالوة معانيها يف القلوب كجري املاء يف بطن العود  ،لتمال القلوب
بأعظم األنوار  ،وتثمر أحسن األقوال  ،واألعامل  ،واألخالق  ،والثواب .
حتى إذا اشتد عودها  ،واكتمل نصاهبا  ،أذن اهلل بخروجها  ،فظهرت هذه املوسوعة
اجلامعة للناس بأسلوب مجيل  ،وعلم بديع  ،تعرف الناس برهبم وأسامئه وصفاته
وأفع اله  ،وما جيب له من التوحيد واإليامن والعبادة  ،مقرونة باألدلة من القرآن
والسنة  ،والرباهني القطعية  ،والشواهد احلسية .
وملا متت والدة هذا املولود اجلديد  ،وظهر للعباد والعبيد  ،كان البد من وسمه
باسم يعرف به بني الناس  ،فهداين اهلل بعد اإلستشارة واإلستخارة أن أسميه باسم
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( موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة ) .
فاحلمد هلل الذي أتم ما أردناه  ،وأظهر ما أحببناه .
واحلمد هلل الذي وهب لنا هذا العلم اإلهلي  ،وجعله نورا هنتدي به  ،ورصاطا
مستقيام يصلنا به:
[ اجلاثية.] ٣٧ – ٣٦ :
وحيث أن هذه املوسوعة زاد للقلوب  ،وغذاء لألرواح  ،وروضة ألهل التوحيد،
وقرة عني ألهل اإليامن ،وسيقرؤها العلامء وطالب العلم  ،وعامة األمة  ،وسيطلع
عليها املنتهي واملبتدي  ،واخلاص والعام  ،كان البد من عرضها بأسلوب علمي
سهل يريض اجلميع  ،ويفهمه الكل  ،ال تنفر سهولته العامل  ،وال يعرس فهمه عىل
من دونه  ،ليأخذ كل أحد نصيبه منه عىل قدر سعة إنائه ،بقدر فهمه وذكائه  ،وهذه
طريقة القرآن يف التبليغ واألخبار واألحكام :
[ القمر. ] 17 :

وقد أكدت أخبارها وأحكامها ومسائلها باألدلة الرشعية  ،واألمثلة احلسية ،
والرباهني القطعية  ،واألدلة العقلية
[ النور. ] ٣٥ :

وأسعد الناس يف الدنيا واألخرة من جعل القرآن العظيم إمامه  ،ومصباح قلبه ،
وقائد سل وكه ،وميدان جتارته :
[ النحل. ] 89 :

واهلل حكيم عليم خلق كل يشء ليدل عىل كامل قدرته وعلمه  ،وخلق كل يشء
حلكمة مقصودة منه  ،فخلق اإلنسان بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وعلمه أسامء كل
يشء  ،وأسجد له مالئكته  ،وخلقه يف أحسن تقويم  ،وكرمه أعظم تكريم  ،وسخر
له مجيع ما يف الكون تسخري تعريف  ،ليؤمن بمن سخره له  ،وتسخري تكريم ،
ليشكر من سخره له :
[ لقامن. ] 20 :
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ووهب اهلل لإلنسان نعمة العقل  ،ليتعرف به عىل من خلقه  ،ويميز به بني البدائل ،
فيختار احلق الذي ينفعه  ،وحيذر الباطل الذي يرضه:
[ امللك.] ٢٣ :
وأودع فيه سبحانه حب الشهوات  ،لريقى هبا شاكرا أو صابرا إىل أعىل الدرجات .
وأنزل عليه الرشع ليسري إىل ربه عىل رصاط مستقيم  ،وعلمه ما مل يكن يعلم ،
ليفعل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،ويرتك ما يكرهه اهلل ويغضبه  ،وجعل له فطرة تدله عىل
خالقه  ،وتعرفه بخطئه :
[ النساء. ] ١١٣ :

فام أعظم فضل اهلل عىل هذا اإلنسان  ،وما أحسن تكريمه له  ،وما أشد عنايته به :
[ اإلرساء. ] ٧٠ :

والفطرة الربانية التي فطر اهلل الناس عليها تؤكد أن يف القلب وحشة ال يزيلها إال
األنس باهلل  ، وفيه حزن ال يذهبه إال الرسور بمعرفة اهلل  ،وفيه شعث ال يلمه إال
اإلقبال عىل اهلل  ،وفيه قلق ال يسكنه إال الفرار إىل اهلل  ،وفيه اضطراب ال يدفعه إال
الطمأنينة بذكر اهلل :
[ الرعد. ] ٢٨ :

ويف القلب فاقة ال يسدها إال اإليامن باهلل  ،وحمبة اهلل  ،ودوام ذكره  ،واإلنابة إليه ،
وإخالص العمل له:
[ فاطر.] ١٥ :
ويف القلب نريان حرسات ال يطفئها إال الرضا بأمر اهلل وهنيه  ،والتسليم لقضائه
وقدره ،والثقة بوعده ووعيده :
[ الروم. ] ٣٠ :

هلذا أوجب اهلل عىل خلقه معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ليؤمنوا به ،ويوحدوه ،

ويطيعوه  ،ويعبدوه وحده ال رشيك له:
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[ حممد. ] ١٩ :
فالتوحيد يمأل قلب العبد أمنا وإيامنا  ،وطمأنينة وسكينة  ،فال تستبد به املخاوف
التي يمأل هبا الشيطان قلوب أهل الكفر والرشك والنفاق :

[ آل عمران. ] ١٧٥ :

ويسد التوحيد منافذ اخلوف التي فتحها الناس عىل أنفسهم من اخلوف عىل الرزق،

واخلوف من املوت  ،واخلوف عىل الصحة  ،واخلوف عىل النفس واألهل ،
واخلوف من اجلن واإلنس وغريهم:
[ األنعام. ] ٨٢ :
واهلل سبحانه بحكمته جعل القلوب أوعية اإليامن والكفر  ،وحمل التوحيد والرشك،
وإناء احلب والبغض  ،ومنبع كل بر وإحسان  ،وكل إثم وعدوان  ،وجعل اجلوارح
أوعية األعامل احلسنة والسيئة:
[ الكهف.] ٢٩ :

فإذا صلح القلب باملعرفة واإليامن صلح البدن كله بالطاعة واإلذعان  ،وإذا فسد
القلب باجلهل والكفر فسد البدن كله باملعايص والطغيان:

[ السجدة.] ٢٠ – ١٨ :
إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد
وقال النبي َّ « : 
اجلسد كله ،أال وهي القلب » متفق عليه .
هو سبحانه احلكيم اخلبري الذي جعل القلوب أوعية للخري والرش  ،فخريها أوعاها
( )1

للخري واحلق والفضائل  ،ورشها أوعاها للرش والباطل والرذائل .
وابتالها بالشهوات البهيمية  ،واألوامر الرشعية  ،واملصائب القدرية  ،وسلط عليها
اهلوى  ،وحب الشهوات  ،وابتالها بمخالفة ذلك  ،ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ،

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٥٢وأخرجه مسلم برقم (.)١٥٩٩
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ومن يتبع هدى ربه ممن يتبع هوى نفسه  ،وليعلم الصادق من الكاذب  ،واملؤمن
من املنافق :
[ العنكبوت. ] ٣ – ٢ :

وجعل سبحانه اهلدى مركب النفس املطمئنة إىل كل طاعة  ،وجعل اهلوى مركب
النفس األمارة بالسوء إىل كل معصية:
[ النازعات.] ٤١ – ٣٧ :
ثم أوجب عىل العبد عصيان النفس األمارة بالسوء  ،وجمانبة هواها  ،وردعها عن
اإلرساف يف شهواهتا التي يف نيلها رداها  ،ومنعها من الركون إىل لذاهتا  ،وأمرها

بفعل ما تستطيع مما أمرها اهلل به  ،وزجرها عن كل ما حرمه اهلل عليها  ،والصوم عن
كل ما هنى اهلل ورسوله عنه:
[ الشمس.] ١٠ – ٧ :
واخربها أن معظم هنار الصيام قد ذهب  ،وأن موعد أجل العبد قد اقرتب  ،لئال
يطول عليها األمد  ،فتقعد عن العمل :

[ البقرة. ] ١٤٣ :

ومن وفقه اهلل عرفه بمواله  ،وهداه إىل سبل رضاه  ،وحبب إليه عبادته وتقواه ،

وريض اهلل عنه وأرضاه  ،وأكرمه بجنته ورؤيته :
[ اجلمعة. ] ٤ :

هذا رصاط مستقيم موصل إىل رضوان رب العاملني  ،وإتباع سيد األنبياء
واملرسلني ،وهذا مقصود الرب من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه وحده ال رشيك له :
[ آل عمران. ] ٥١ :

فلله احلمد والفضل واملنة عىل إمتام هذا العمل  ،وله احلمد محدا كثريا طيبا
مباركا فيه عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص:
[ يونس.] ٥٨ :
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وهلل احلمد والشكر أوال وأخرا عىل نعمة اجلمع والتأليف  ،والبسط واإلختصار ،
والتحقيق والتهذيب  ،والتوفيق والتسديد  ،وعل نعمة التيسري والتسهيل  ،وعىل

نعمة الصرب والعون  ،وعىل نعمة البدء واخل تام  ،وعىل نعمة األجر والثواب :
[ اجلاثية. ] ٣٧ – ٣٦ :

أسأل اهلل  أن جيعل هذه املوسوعة غيثا يسقي بستان التوحيد يف القلوب  ،وينبت
به شجرة التوحيد اخلالص  ،واإليامن الصادق  ،واليقني الكامل ويروي به حدائق
الطاعات والعبادات.
وأن جيتث هبذه املوسوعة جرثومة الكفر والرشك من القلوب  ،ويدفع هبا وباء

الشك والنفاق  ،والبدع والكرب .
كام أسأله  أن جيعل هذه املوسوعة قرة عني للموحدين  ،وأن ينور بام فيها قلوب
املؤمنني  ،وأن جيعلها زادا للطالبني واملعلمني واملتعلمني والناس أمجعني .

كام أسأله  أن جيعل مجيع ما فيها صوابا خالصا لوجهه الكريم  ،وأن يتقبل منا ما
فيها من احلق والصواب  ،وأن يغفر لنا الزلل واخلطاء  ،والسهو والنسيان .
فكل بني آدم خطاء  ،وخري اخلطائني التوابون  ،ما كان يف هذه املوسوعة من حق
وصواب فمن اهلل وحده  ،وما كان فيها من خطاء فمن نفيس والشيطان  ،واستغفر
اهلل منه  ،واهلل ورسوله بريئان منه :

[ النساء. ] ١١٠ :

وملا تم حترير وكتابة هذه املوسوعة قسمتها إىل أربعة أجزاء  ،ليسهل عىل القارئ
محل كل جزء  ،واإلنتفاع به بال كلفة وال مشقة .

ووضعت يف اجلزء األول املقدمة  ،وحكم العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،
وفقه أسامء اهلل احلسنى  ،وحكم التعبد هلل بموجبها  ،ثم رشعت يف بداية أسامء اهلل
احلسنى .
وجعلت يف كل جزء من األجزاء الثالثة الباقية جمموعة من أسامء اهلل احلسنى  ،مع
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رشحها  ،وبيان آثارها يف الكون  ،وبيان متعلقاهتا  ،وبيان كيفية التعبد هلل هبا .
وقد جاءت هذه املوسوعة القيمة ،يف ثامنية عرش بابا من أبواب العلم اإلهلي

العظيم.
أوهلا :مقدمة يف إثبات أسامء اهلل احلسنى  ،والقواعد املثىل يف أسامء اهلل احلسنى.
و أوسطها :إحصاء وبيان معاين أسامء اهلل احلسنى ،ورشحها وبيان آثارها وكيفية
التعبد هلل هبا.
وآخرها :دعاء اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى من القرآن والسنة ،ودعاؤه بام يوافقهام
من األدعية.
فلله احلمد واملنة عىل نعمة البدء واخلتام ،ونعمة الرشح والبيان ،ونسأله املغفرة
والرضوان.
نسأل اهلل  بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،أن جيعلها خالصة لوجهه الكريم ،
موافقة ملا جاء يف القرآن والسنة من احلق املبني .
كام أسأله  أن يتقبلها بقبول حسن  ،وأن ينفع هبا عموم املسلمني يف مشارق
األرض ومغارهبا .
وحسبي أين أحب اهلل ورسوله ودينه  ،وأحب نفع كل مسلم ومسلمة  ،ليعبد الكل
ربه عىل بصرية بكامل احلب والتعظيم والذل هلل  ،بعد أن عرفه بأسامئه وصفاته
وأفعاله :

[ هود. ] ٨٨ :

وبام أن الكامل هلل وحده  ،والعصمة لألنبياء والرسل  ،ونحن حمل اخلطاء
والصواب ،واجلهل والنسيان  ،والقصور والتقصري  ،وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد

إال املعصوم  ، فإين أمحد اهلل  عىل إكامل هذه املوسوعة  ،وارجوا من
إخواين املسلمني اإلنتفاع هبذه املوسوعة  ،وأنتظر منهم تذكريي بكل خطأ وقع
سهوا أو جهال  ،فاملؤمنون بعضهم أولياء ب عض  ،رمحاء بينهم  ،نصحة لبعضهم ،
ألهنم مجيعا يريدون احلق  ،وحيسنون الظن  ،وحيبون اإلحسان لكل إنسان:
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[ التوبة. ] ٧١ :
فرحم اهلل إمر ءا أهدى إيل عيويب  ،ونبهني عىل زلتي  ،وأحسن الظن يب  ،والتمس
العذر يل  ،واقالني عثريت ،فأنا عبد ضعيف ،ووعادئي صغري ،وعلمي قليل.

إن التعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ووجوب توحيده وعبادته  ،عمل عظيم
ال حد له  ،وال منتهى له:
[ فصلت. ] ٣٣ :
وهذا جهد عبد ضعيف عاجز رام صعود قمة اجلبل األشم  ،ولكنه عجز عن بلوغها،
فلم يستطع أن يعرف ربه العظيم كام جيب إال بقدر إنائه املحدود  ،وعقله الصغري ،
وعلمه القارص  ،وفهمه القليل  ،وجهده الضعيف  ،ووعائه الضيق .
فنستغفر اهلل مما جتشمناه ولسنا أهال له  ،ونستغف ر اهلل ونتوب إليه من جهلنا بأسامء
اهلل وصفاته وأفعاله  ،وجهلنا بعظمة ملكه وسلطانه  ،وجهلنا بعظمة نعمه وإحسانه ،
وجهلنا بعظمة دينه ورشعه  ،وجهلنا بعظمة وعده ووعيده  ،وجهلنا بعظمة حقوقه ،
وتقصرينا يف عبادته  ،والدعوة إليه  ،وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل خلقه :
[ األعراف. ] ٢٣ :

نسأل اهلل أن يثبت قلوبنا عىل الرصاط املستقيم ،وأن جيعلنا وإياكم رمحة عىل
الناس أمجعني:
[ آل عمران.] ٨ :

ثم إين أشكر اهلل  عىل إمتام هذا ال عمل  ،وأشكر من عباده كل من ساهم يف
حترير هذه املوسوعة  ،وساهم يف ختريج آياهتا وأحاديثها  ،وشارك يف حتقيق
مسائلها  ،وتصحيح ألفاظها ومعانيها وعباراهتا  ،لتقرتب من درجة الكامل  ،وتنتقل
من درجة احلسن إىل األحسن  ،وتضع الدواء عىل الداء  ،وترفع اجلهل عن

اجلهالء .
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وأعوذ باهلل العظيم أن أقول قوال فيه رضا اهلل ألتمس به أحدا سواه  ،وأعوذ باهلل من
فتنة القول ،ومن فتنة العلم  ،ومن فتنة العمل  ،ومن فتنة الرياء  ،ومن فتنة الشهوة

والشهرة.
وأعوذ باهلل أن أتكلف ما ال أحسن  ،وأعوذ به من العجب فيام أحسن  ،وأن أقول ما
ال أفع ل  ،وأن يكون أحد أسعد بام علمني اهلل مني .

وأعوذ باهلل العظيم من رش كل ظلوم جهول حسود ،وأستجري به من عداوة كل عدو لدود،
يسء الظن والسرية والرسيرة ،إن رأى خريا دفنه وكتمه ،وإن رأى رشا أذاعه ونرشه .
قد استأجر الشيطان عقله ولسانه  ،وأرواه هواه من كأس اجلهال ة والغرور  ،فركب
مركب الظلم والضاللة والعداوة  ،وزاغ عن الرصاط املستقيم إىل الرصاط املعوج:
[ البقرة. ] ٧٩ :

ولقد استغرق تأليف وهتذيب وحترير هذه املوسوعة أكثر من ثالثة عرش عاما ،

أصابتني أثناء تأليفها مصائب قدرها اهلل عيل بحكمته ورمحته .
إىل جانب صوارف ومشاغل أحاطت يب  ،وظروف قاسية عرصتني حتى آملتني ،
وأحوال شديدة قرصتني حتى أوجعتني .
ولكني بفضل اهلل وعونه صربت عىل أوجاعها وآالمها رجاء الثواب ممن أرسلها

إيل ،وجتاوزهتا إىل ما هو خري منها  ،وهو هذا اخلري الذي أظهره اهلل بني يديك .
وأنا عىل يقني أن الويل احلميد سيفرج كربتي  ،وييرس أموري  ،ويغفر ذنويب  ،إنه
نعم املوىل  ،ونعم النصري :
[ التوبة. ] ٥١ :

ويف اخلتام نحمد اهلل  عىل إمتام هذا العمل  ،ونسأله أن يتقبله بمنه وكرمه  ،وأن
ينفع به املسلمني إىل يوم الدين  ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم  ،وهو حسبنا ،
[ البقرة. ] ١٢٧ :
ونعم الوكيل:
وأسأل اهلل العليم بمرادي  ،وما جيري يف فؤادي  ،أن يغفر يل ول والدي  ،وأهل بيتي،
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وذريتي  ،وأن يعمنا مجيعا بعفوه ورمحته  ،ومجيع املؤمنني واملؤمنات  ،األحياء
منهم واألموات .

كام أسأله  أن يغفر ملن كتبه  ،وحققه  ،وملن قرأه وسمعه  ،وملن علمه ونرشه ،
إنه ويل ذلك والقادر عليه .
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آ له وأصحابه أمجعني  ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

كتبه الفقري إىل عفو ربه
حممد بن إبراهيم بن عبداهلل التوجيري
اململكة العربية السعودية  -بريدة  -جوال ) 0504953332 ( )0508013222 (:

موقعنا عىل األنرتنت ( :هذا اإلسالم) hatha-alislam.com/index

الربيد اإللكرتوين Mb_twj@hotmail.com :
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موسوعة

يف ضوء القرآن والسنة

البـاب األول
ويشتمل هذا الباب عىل ماييل :

 -1فقه التوحيد واإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله.
 -2حكم العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله.
 -3أهم القواعد الرشعية يف تأصيل أسامء اهلل وصفاته وأفعاله.
 -4رشح أسامء اهلل احلسنى عىل وجه اإلمجال.
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موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
فقه التوحيد واإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله

ال ريب أ ن الفقه يف الدين هو أفضل األعامل وأحسنها  ،وأزكاها وأرشفها  ،وأعظمها
وأجلها  ،وأنفعها وأكربها ،وأعالها وأنفسها  .وملاذا ؟
ألن موضوعه معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه ورشعه  ،ومعرفة
ثوابه وعقابه  ،ومعرفة أنبيائه ورسله  ،والعمل بموجب ذلك  ،ظاهرا وباطنا  ،قوال
وعمال ،أخالقا وسلوكا
[ حممد.]19 :

وال ريب أن من اجتمعت له هذه املعارف العالية  ،فقد إكتمل له النصاب  ،ونطق
بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه ( :
) [احلديد. ]21/
واإلنسان مركب من جسد وروح  ،وإذا خرجت الروح فسد هذا اجلسد  ،ثم رد إىل
الرتاب الذي خلق منه  ،والدنيا كلها كاجلسد  ،روحها الدين  ،فإذا خرج منها الدين
فسدت حياة اخللق  ،وصار الناس كالبهائم والسباع  ،كل يرتع فيام يشتهي بال حد
وال قيد ،وال أمر وال هني .
وهذا ما حصل و حيصل يف العامل اآلن  ،وشواهد االنحالل اخللقي  ،واهلزال
الروحي  ،والضعف اإليامين  ،واخلواء الفكري ،والفساد االجتامعي  ،واالضطراب
األمني  ،ظاهر ساطع بمعرض البرشية ال حيتاج إىل دليل .
وقد ظهر يف زماننا كام حصل من قبل أقوام استخلفهم الشيطان عىل نقض عرى
اإلسالم ،وهدم بنيانه  ،وإبطال رشائع ه:
[ الصف.] 9 – 8 :

وظهرت يف ميدان احلياة أمور منكرة  ،ظهرت أقوال وأفعال مجعت إىل الكفر
والكذب  ،إفراط اجلهل واحلسد  ،وقلة احلياء ،وسؤ األدب ،واجلرأة عىل الرب
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ورسله ودينه وأوليائه:
[هود.]18 :

وهذا أمر عظيم وخطري يعرق له جبني املؤمن  ،وتتفطر له األكباد  ،وينذر بعقوب ة
عاجلة ؛ ملا فيه من الكفر والسفاهة والوقاحة  ،وعدم احلياء واخلوف من اجلبار
الذي نأكل من رزقه ،ونسكن يف أرضه  ،ونتقلب يف نعمه .
وهذا الوباء العظيم يزداد يوما بعد يوم  ،ويفتح له األبواب كثري من شياطني اإلنس
واجلن يف مشارق األرض ومغارهبا .
فقد زج أعداء اإلسالم بأمهات الدواهي يف بالد املسلمني  ،وغرسوا يف عقوهلم ما
يفسد حياهتم ؛ ليزدادوا بعدا عن دينهم ،ويتناحروا فيام بينهم ،وهيلك بعضهم بعض ا
باحلديد والنار بعد الرتاشق بالكالم  ،وهذا ما حصل وحيصل كل يوم  ،بل كل
حلظة .
فام الواجب علينا ؟
الواجب  :أنه ال بد من صد هذا الوباء اخلطري  ،وكشف هذه األقنعة اخلرقاء التي
رفرفت عىل عقول كثري من املسلمني وغريهم  ،وال بد من هتك غاشية البالء
العظيم  ،والفساد الذي عم وطم  ،وإزالة الغطاء عن مسارب اهلالك اخلفي الذي
غرسه العدو املاكر بيننا فأنبت كل مر ورش ،وفتنة وبالء:

[البقرة.]217 :

فقد زاد األمر سوءا  ،ورضب سهم الباطل قلب األمة املسلمة  ،حتى صار أكثر
العامل اإلسالمي منبع الضاللة  ،ومنجم اجلهالة ،ومعرض الرذيلة  ،ومرسح الظلم ،
وميدا ن القتل والسجن والرعب  ،ومأوى اخلوف  ،ومركز الفقر  ،ومصدر الفتن ،
وتعليم الرشك والرذيلة ،ومدرسة املعايص والكبائر.
وتم ذلك متى ؟ بعد أن سوق لنا العدو أخبث ما يف سوقه  ،وأنجس ما يف بالده ،
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فاجتمعت اخلبائث والنجاسات يف أعز إنسان  ،وأعظم مكان .
وهذه صولة الباطل حني يغيب احلق ،والدعوة للحق  ،صولة الباطل عىل بالد
املسلمني عظيمة ،فقد استباحوا أنفسهم وأمواهلم وديارهم بغري حق .
ومتى تم هذا ؟ ،بعد أن احتل الشيطان قلوب الناس  ،ف مكن هذا الشيطان للعدو
الظاهر أن يأيت إىل بالد املسلمني  ،ويغري أفكارهم  ،وأخالقهم ،ودينهم .
وحصل ب عد هذا أن نزفت جراحات األمل يف كل مكان  ،وانترشت الفتن بني
اخلاص والعام  ،وصار هذا الوباء العظيم ق بلة يتوجه إليها الرجال والنساء واألطفال
يف أنحاء األرض  ،فال ينكر ما حصل إال جاهل أعامه محقه وشهوته  ،أو مكابر
أعامه منصبه وشهرته  ،أو حاسد أعامه كفره وحقده  ،أو منتفع أعامه حرصه
وطمعه  ،فهذا العامل املرضوب كله ظاهر لنا يف الشاشة أقواال وأعامال وأخالقا .
فام احلل ؟ هذا الضالل واإلضالل  ،والفساد واإلفساد ،ال يمحوه إال صدق الصالح
واإلصالح  ،بكامل التوحيد واإليامن والتقوى :
[ النساء.]٦٨ – ٦٦ :

إن السبيل للنجاة من تلك الدواهي ال يمكن إال بتفريغ ال قلوب من اهلوى ،ليدخل
اهلدى  ،وغسل درن الرشك واملعايص  ،ليدخل نور التوحيد والطاعات  ،وتنقية
السنة من البدعة والشوائب ؛ ليظهر احلق صافيا ،ويويل الباطل هاربا:
[ اإلرساء.]81 :

وال ريب أن الدنيا ال تصلح أبدا إال بالدين  ،واإلنسان ال يصلح إال باإليامن ،
والدين ال يكمل إال بالتوحيد واإليامن والتقوى .
والناس صنفان :
إما صالح ومصلح  ..وإما فاسد ومفسد  ،ولكل راية وغاية  ،وثواب وعقاب:
[ األعراف.]9 – 8 :

وال ريب أنه إذا صلح هذا اإلنسان صلح العامل  ،وإذا فسد هذا اإلنسان فسد العامل :
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[ الروم.] ٤١ :

فام هو احلل ؟ ما هو السبيل للنجاة ؟ ما هو السبيل إلنقاذ النفوس  ،وإنقاذ البرشية
كلها مما وقعت فيه اآل ن ؟:
[ األنعام.]153 :

إنه ال يصلح آخر هذه األمة إال ب ام صلح به أوهلا  ،وتوحيد اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله هو الدرس األول  ،الدرس احلق الذي جيب أن يتعلمه كل إنسان وكل مسلم
قبل كل يشء ،ليعبد اهلل بمقتضاه  ،ويسعد يف دنياه وأخراه:
[ حممد.] ١٩ :

ومن أجل توحيد اهلل  خلق اهلل الساموات واألرض  ،وخلق الشمس والقمر ،
وخلق الليل والنهار  ،وخلق اإلنس واجلان  ،وخلق اجلنة والنار  ،وخلق مجيع
اخلالئق يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ( :
) [األنعام. ]102/
فام هو التوحيد املوجود ؟ وما هو التوحيد املطلوب ؟ وما هو التوحيد
املفقود ؟ .
وكم اإليامن املوجود؟ ،وكم اإليامن املفقود؟ ،وما هو اإليامن املطلوب؟:

[ النساء.]136 :

ال بد أن نبدأ حياتنا من جديد  ،نية وفكرا  ،وعلام وفهام  ،وقوال وعمال  ،وال بد أن
نجلس يف املجالس اإليامنية بالصفات التي كان جيلس هبا الصحابة مع النبي ، 
نجلس يف هذه املجالس جمالس الذكر واإليامن والتوحيد بالتعظيم هلل ،
وبالتعظيم لكالمه جل جالله  ،وباملحبة هلل  ،واملحبة لكالمه ودينه .
ونجلس كذلك بالتعظيم والتوقري لرسول اهلل  ،وتعظيم كالمه  ، ونجلس كذلك
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باالفتقار ،إىل اهلل يف كل حال:
[فاطر.]15 :

نجلس مفتقرين حمبني هلل ولرسوله  ،معظمني لكالم اهلل وكالم رسوله  ،مفتقرين
إىل اهلل وحده  ،و كام نحتاج للطعام والرشاب كل يوم  ،كذلك نحتاج إىل الذكر
والتذكري يوميا  ،حتى يقوى اإليامن يف القل ب ،فتتحرك اجلوارح بأنواع العبادات،
وتصل إىل أعىل الدرجات:

[ األنفال.] ٤ – ٢ :

إنه ال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا  ،فتوحيد اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله هو من الدين بمنزلة ال قلب من اجلسد:
[ الكهف.] 110 :

أول العلم أن نعرف املعبود بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ونعرف خزائنه  ،ونعرف
وعده ونعرف وعيده جل جالله:
[يونس.]3 :

ال بد أن نعرف إىل من نتوجه ؟ ومن نسأل ؟ ومن ندعو ؟ هل هو حي ؟ هل هو
قيوم ؟ ،هل هو عليم؟ هل هو سميع؟ هل هو بصري؟ هل هو كريم؟ هل هو رزاق ؟
هل هو رحيم؟ هل هو غفور؟ هل هو قوي ؟ هل هو قاهر ؟ هل هو قادر ؟ ال بد أن
نعرفه ،حتى نعظمه ونحبه ونعبده:
[ حممد.] 19 :

واهلل برمحته فطرنا عىل التوحيد واإليامن ،لكن ال بد من اإليام ن والتوحيد
الكسبي ؛ حتى يزيد اإليامن يف القلب  ،ثم ي قبل عىل الطاعات بالتعظيم واملحبة
والذل هلل :
[ الروم.]٣٠ :

هذا التوحيد هو الدرس األول الذي يبدأ مع اإلنسان إىل أن يلقى اهلل  ،وهو الدرس
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احلق الذي جيب أن يتعلمه كل إنسان يف كل يوم  ،وكل مسلم قبل كل يشء :
[ الطالق.] ١٢ :

هذا التوحيد أعظم يشء  ،وهو مراد اهلل من خلقه ؛ توحيده بأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله ،وتوحيد ه بأفعال العباد  ،بأن نجعل مجيع أعاملنا موجهة لربنا :
[ البينة.] ٥ :

التوحيد أساس كل عمل  ،ومفتاح كل خري  ،ومن صدق اهلل يف طلبه أعطاه اهلل إياه ،
واستعمله بمقتضاه ،وريض عنه وأرضاه .
هذا التوحيد أغىل يشء يف خزائن اهلل  ،هذا الدين أعظم يشء  ،وأفضل يشء،
وأحىل يشء  ،وأحسن يشء :
[ النساء.] ١٢٥ :

فمتى نشعر هبذه املشاعر اإليامنية؟ ال بد من معرفة اإلله العظيم بأسامئه وصفاته ،
وكيف نعبده بمقتضاها ؟ وكيف نتصف هبا عىل شاكلة العبودية ؟:
[األعراف.]180 :

فمن عرف اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وعرف أفعاله اجلميلة ،وخزائنه
العظيمة  ،وعرف دينه ورشعه  ،وعرف وعده ووعيده  ،وعرف أنبياءه ورسله ،
وعرف كلامته املنزلة  ،وعرف أقداره احلكيمة ؛ فقد نال هذا اإلنسان متني العلم
وصفوته  ،وذاق طعمه وحالوت ه ،ووصل اىل غايته وحقيقته:

[ األنفال. ]٤ – ٢ :

وإذا عرف اإلنسان ذلك كله وحد اهلل بأسامئه احلسنى :كالسميع والبصري  ،والعليم
والقدير ،والكريم والرحيم ،والعفو والغفور  ،وغريها من األسامء احلسنى التي
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ستمر بنا إن شاء اهلل تعاىل .
ووحد اهلل بصفاته العىل :كالسمع والبرص  ،والعلم والقوة  ،والقدرة والعزة  ،والرمحة
واحلكمة  ،وغريها من الصفات العىل .
ووحد اهلل بأفعاله العظيمة  :كاخللق والرزق  ،واإلحياء واإلماتة ،والترصيف
والتدبري .
هذه معارف ال بد للقلب أن يعلمها  ،وهلذا فتح اهلل لنا وسائل العلم اإلهلي فقال:
(
) [النحل. ]78/
هذه العني ترى  ،وهذه األذن تسمع  ،وهذا اللسان يتكلم  ،وكل هذه الوسائل
توصل الكالم واملرئيات واملسموعات إىل القلب  ،فيتأثر هذا القلب الذي هو
عرش الصفات  ،القلب عرش الصفات التي حيبها اهلل  من  :اإليامن  ،والتوحيد ،
والتقوى  ،واخلوف  ،واخلشية  ،واحلب هلل  ، وغري ذلك من الصفات القلبية .
ووحد كذلك هذا اإلنسان اهلل  بأفعال العباد  ،فال يدعو إال اهلل وحده .
إذا عرف العبد ربه بأسامئه  ،وصفاته  ،وحده بأسامئه  ،ووحده بصفاته  ،وهذه أفعال
اهلل  وأسامؤه وصفاته  ،ووحد اهلل بالفعل الصادر منه  ،وحد اهلل بأفعال العباد :
فال يدعو إال اهلل  ،وال يكرب إال اهلل  ،وال يتوكل إال عىل اهلل  ،وال حيب إال اهلل  ،وال
خياف إال منه  ،وال يرجو إال إياه  ،وال يعبد إال هو  ،وال يستعني إال به:
[ األنعام.] ١٠٢ :

وكذلك وحد العبد رسوله  باإلتباع  :فيطيعه فيام أمر  ،ويصدقه فيام أخرب ،
وجيتنب ما هنى عنه وزجر  ،وال يعبد اهلل إال بام رشع .
وبقدر تلك املعارف الربانية ،واألعامل املرضية  ،يمتلئ القلب بالتوحيد اخلالص ،
واإليامن الكامل  ،وينرشح الصدر باألنوار اإلهلية بقدر معرفة األمور الغيبية من
أركان اإليامن الستة  ،وب قدر معرفة األمور الغيبية يمتلئ القلب بنور اإليامن  ،ويزداد
نور اإليامن يف القلب  ،ثم يأيت اليقني عىل أن اهلل وحده بيده كل يشء ،وغريه ليس
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بيده يشء:
[ األعراف.] ٥٤ :
فإذا انرشح الصدر هلذه األنوار اإلهلية  ،انقادت اجلوارح إىل العمل الصالح الذي
حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق الظاهرة والباطنة .
وقد خلق اهلل يف كل إنسان خملوقني عظيمني مها :الروح  ،والنفس ؛ فالنفس حمل
الشهوات  ،والروح حمل الطاعات  ،وإذا غلب نور التوحيد واإليامن شهوات
النفس ورغباهتا سار هذا اإلنسان إىل ربه عىل رصاط مستقيم  ،عىل مطية اجلسد
الصالح ،بالعمل الصالح ،إىل السكن الصالح:
[ التوبة.] ٧٢ :

و إذا امتأل القلب باإليامن  ،انقاد هذا القلب ل طاعة مواله  ،ووجد حالوة هذا التوحيد
وااليامن يف قلبه  ،وحتركت اجلوارح بام يريض اهلل من أنواع العبادات والقربات.
وهبذ ه األمو ر تك مل للعبد مجيع أنواع التوحيد  ،فيذوق طعم اإليامن  ،وجيد حالوة
التوحيد ،وحقيقة اليقني ،ولذة الطاعة ملواله احلق جل جالله :

[ السجدة.] ١٧ – ١٥ :

وأبواب املعارف اإلهلية كلها  ،وأبواب التوحيد كلها  ،وأركان اإليامن كلها  ،ال
يمكن للعبد حتصيلها إال من طريقني ال ثالث هلام  ،وهذان الطريقان معلومان
وظاهران يف القرآن والسنة :
أحدمها  :النظر يف اآليات الكونية ( :
) [يونس. ]101/
والثاين  :التدبر يف اآليات القرآنية :
[ حممد.] ٢٤ :
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 وأعظم خملوقات اهلل يف الساموات واألرض ستة عوامل كربى هي :
عامل املالئكة ..وعامل اجلن ..وعامل اإلنس ..وعامل احليوان ..وعامل النبات..
و عامل اجلامد.
هذه العوامل الستة ال بد أن نتعرف عليها  ،ونعرف أنواعها وأصنافها  ،ونعرف من
خلقها  ،وما مراده من خلقها ( :
) [ق. ]9- 6/
ونعرف من خلقها وسخرها لنا ،لنحمده ونعبده وحده ال رشيك له:
[ لقامن.]٢٠ :

فهذا النظر يف الكون نظر بالبصرية عن طريق البرص  ،فنحن نشرتك مع احليوانات
والكفار يف البرص  ،لكن نفرتق عنهم بالب صرية التي تعرف اخلالق من املخلوق ،
وتتجاوز الصور إىل ملصور  ،وتتجاوز الدنيا إىل اآلخرة  ،وتتجاوز ما حتبه النفس
إىل ما حيبه الرب:

[البقرة.]164 :

أما النظر يف اآليات القرآنية  ،فكتاب ربنا  كتاب عظيم كريم .
[ فصلت.] ٤٢ – ٤١ :

فيه بيان عظمة اهلل  ،وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعظمة أوامره ووعده ووعيده :
)
(
[النساء. ]82/
نبدأ يف تدبر القرآن العظيم ،فننظر يف اآليات الكونية ،وننظر يف اآليات القرآنية ،
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فينشأ يف قلوبنا عظمة اهلل ،وحب اهلل ،وزيادة اإليام ن ،وحقيقة اليقني ،وكثرة الذكر
واإلستغفار:
[ حممد.]19 :

هذا اإليامن هو الذي بعث اهلل به األنبياء والرسل قاطبة.
ال بد لإلنسان أن يكمل النصاب  ،وإذا اكتمل النصاب حتقق وعد اهلل ونرصته:
[غافر.] 52 – 51 :

زكاة هذا القلب أن يعرف ربه ومعبوده بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وزكاة البدن أن
يشغله بطاعة اهلل  ،بالدعوة إىل اهلل  ،بتعليم رشع اهلل  ،باالحسان إىل خلق اهلل ،بحمد
اهلل  ،بذكر اهلل :

[ األنفال.]4 – 2 :

فإذا اكتمل لإلنسان هذا النصاب ريض اهلل عنه ،وريض العبد عنه:
[ البينة.] ٨ – ٧ :

ومن وفقه اهلل  حلسن النظر والتدبر يف هذا وهذا ؛ فقد أدرك من العلم أحسنه
وأنفعه وأكمله  ،وأخذ من أوله وآخره  ،وظاهره وباطنه ،وغيبه وشهادته:
[ اجلمعة.]4 :

وإذا اكتمل هذا النصاب  ،واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب  ،ومعرفة سنة سيد اخللق
 صار ربانيا  :يعلم ويتعلم  ،ويسمع ويطيع  ،ويركع ويسجد لربه الواحد األحد ال
رشيك له :
وقال اهلل تعاىل(:
[آل عمران. ]79/

[آل عمران.]74 – 73 :
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)

ومن عرف أن ربه احلق  ،عرف أن دينه احلق  ،وأن رسوله حق  ،وأن كتبه حق ،وأن
وعده حق ؛ فعمل باحلق ،ونال من ربه الثواب احلق ( :
) [لقامن. ]30/
فسبحان امللك احلق املبني  ،الذي مجيع ما يف الكون ملكه  ،ومجيع املخلوقات
متصاغر ة لكربيائه ،وخاضعة ألمره  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته ،
وشاهدة بوحدانيته  ،ومسبحة بحمده:
[احلج.]18 :

هو الواحد األ حد الذي جعل مجيع النفوس تأكل من رزقه  ،وجعل مجيع القلوب
خماطبات بوحيه  ،وجعل مجيع املخلوقات دالة عىل عظمته  ،ومسبحة بحمده
وشاهدة بوحدانيته ( :
) [اإلرساء. ]44/
نحمد اهلل  أن م َّن علينا بأن جعلنا من اآلدميني  ،وجعل آباءنا وأجدادنا هم األنبياء
واملرسلني  :أبونا األول آدم  ، وأبونا الثاين نوح  ، وأبونا الثالث إبراهيم 
وأكرمنا بأنواع التكريم :
[ اإلرساء.]٧٠ :

اهلل  خياطبنا بأن آباءنا وأجدادنا هم أنب ياء ورسل  ،فلتكن طريقتنا كطريقتهم ،
وحياتنا كحياهتم ،وعملنا كعملهم ؛ وهذه األمة أعطيت ما أعطي األنبياء والرسل
من حتمل أمانة هذا الدين  ،والقيام به علام وعمال  ،ودعوة وتعليام للبرشية إىل يوم
القيامة :
[ آل عمران.] ١٠٤ :

فال ريب أن هناية العلم اإلهلي كامل التوحيد وااليامن  ،وهناية العمل كامل التقوى ،
وهذا هو املقصود  ،هذا ملخص الدين  ،هذا هو الدين  :أن يأيت اإليامن  ،فت أيت معه
ثمرته وهي كامل التقوى  ،وكامل التقوى  :أال يفقدك اهلل حيث أمرك ،وال جيدك
حيث هناك:
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[الطالق.]3 – 2 :

ف هذه األبدان تأكل من فضل اهلل  ،وتأكل من رزق اهلل  ،والقلوب واجلوارح تعبد اهلل:
[البقرة.]172 :

واهلل  جعل اجلوارح لكل البرشية  ،فهذا الوحي لو نزل عىل هذا القلب امتأل
باإليامن فأنبت كل طيب  ،أنبت املؤمنني واملؤمنات  ،واملسلمني واملسلامت ،
والصادقني والصادقات  ،والصابرين والصابرات  ،والصائمني والصائامت ،
واملحسنني واملحسنات  ،ينبت كل ثمرة وصفة طيبة كام أن املاء إذا نزل عىل
األرض أنبت الزروع واألشجار والثامر الطيبة :

[ األحزاب.] ٣٥ :

والوحي واحد ،لكن القلوب خمتلفة  ،منها ما هو قابل  ،ومنها ما هو غري قابل  ،ومنها
ما ينبت احللو  ،ومنها ما ينبت املر  ،كاملطر الذي ينزل من السامء فتخرج منه
األشجار احللوة  ،األشجار املرة :

[ إبراهيم.] ٢٧ – ٢٤ :
فاملقصود من العلم والتفكر والعبادات واألوامر كلها  ،أن يأيت اليقني عىل ذات اهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأنه واحد ال رشيك له يف ملكه وسلطانه  ،ويف خلقه
ويف أمره  ،ويف حكمه وعبادته.
فإذا جاء ذلك يف قلب العبد جاء اليقني عىل كالم اهلل وأحكامه وأوامره  ،ثم جاء
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اليقني عىل وعده ووعيده  ،ثم جاء كامل احلب هلل  ،والذل له  ،والتعظيم له ،
والتعظيم ألمره ،والعمل برشعه:
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :
وهذا هو التوحيد الذي يريده اهلل  من مجيع خلقه  ،إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله رغب القلب باالتصال به  ،والعمل بام يرضي ه:
[الزمر.] 9 :

وهذا التوحيد له ركنان :توحيد اهلل بالعبادة ..وتوحيد الرسول  باالتباع:

[ األعراف.] ١٥٨ :

 واتباع الرسول  يكون يف مخسة أمور هي:
اتباعه  يف نيته وفكره  ..ويف توحيد وإيامنه ..ويف أقواله احلسنة . .ويف أعامله
الصاحلة ..ويف أخالقه الكريمة .
فهذا اليقني ال بد أن يأيت يف قلوبنا  ،ومن اكتملت له أركان اليقني الكربى  :اليقني
عىل اهلل  . . واليقني عىل أوامره  . .واليقني عىل وعده ووعيده .
من اكتملت له أر كان اليقني الثالثة ،وحد اهلل ربه بأسامئه وصفاته  ،ووحده بأفعاله
ودعائه  ،ومل يلتفت ألحد سواه  ،وأقبلت نفسه عىل طاعة ربه  ،وسارعت
للخريات  ،ونفرت من املعايص وامل نكرات  ،وصار عبدا لربه ال هلواه ؛ فريض اهلل
عنه وأرضاه  ،وأسعده يف دنياه وأخراه :

[ فصلت.] ٣٢ – ٣٠ :
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فتوحيد الرب  هو مقصود الرب من خلقه :
توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وتوحيده بأفعالنا من صالة وصيام ودعاء وذكر ،
هذا مقصود الرب من خلقه :
[ الذاريات.]٥٨ – ٥٦ :

فمن اكت ملت له هذه األركان الثالثة وحد ربه بأسامئه وصفاته  ،ووحده بأفعاله ،
ووحده بعبادته  ،ومل يلتفت ألحد سواه  ،وأقبلت نفسه عىل الطاعات  ،وسارع إىل
اخلريات:
[الزمر.]12 – 11 :

توحيد اهلل مقصود الرب من خلقه  ،فاهلل  عظيم ال حيتاج إىل أحد من خلقه  ،هو
امللك الغني عن العاملني  ،هو عظيم قبل أن نعظمه  ،وكبري قبل أن نكربه .
ولكن مقصود الرب جل جالله من هذا الدين العظيم توحيده  ،مقصوده أن يتصل
هذا املخلوق باخلالق  ،ليس مقصود الدين أن نصل إىل املخلوق  ،فاهلل ما رب ط
املخلوق باملخلوق ؛ ألن املخلوق كله ضعيف فقري عاجز حمتاج  ،وإنام دعاه
ملعرفة ربه وعبادته وحده ال رشيك له :
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :
اهلل  أكرمنا بأن جعل مقصود هذا الدين العظيم توحيد اخلالق  ،كيف أعرفه
بأسامئه وصفاته وأفعاله ؟ وكيف أرضيه ؟ وكيف أعمل بام أمرين ريب  ،وأجتنب ما
هناين عنه؟:
[ حممد.]19 :

مقصود اخللق الوصول إىل الرب  ،أن أتصل بالرب فأعظمه وأكربه وأحبه ،وأمحده
عىل نعمه ،وأمتثل أمره ،وأجتنب هنيه ؛ فاهلل مقصود كام قال سبحانه( :
) [مريم . ]85/الرمحن .
واجلنة موعود كام قال سبحانه:
[ التوبة.] ٧٢ :
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املقصود  :كيف أن نصل إىل ربنا ؟ كيف نتصل هبذه الصالة بربنا  ،ونكربه
ونحمده  ،ونسأله ونستغفره  ،ونقدم التحية له عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ؛
نعم علينا  ،ونعم عىل غرينا  ،هو وحده الذي أعطاين كل خري ،ورصف عني كل رش:
[ إبراهيم.] ٣٤ :

فنعم اهلل ظاهر ة وباطن ة ال ختفى عىل أحد  ،وهي أبني من كل بني:
[لقامن.]20 :

هذه املعارف العظيمة تثمر يف القلب التعلق باهلل باإليامن والتوحيد ،واخلوف
والرجاء ،والتوكل واملحبة  ،واإلفتقار والتقوى وغري ذلك من األعامل القلبية.
وتعلق األجساد باهلل ذكرا ودعاء ،وصالة وصياما  ،وحجاوطاعة هلل  ، وحترك
اجلوارح هبذه األعامل:
[ احلج.]35 – 34 :

واألنبياء مجيعا جاءوا بأمرين :
األول :تعليق القلوب باهلل عن طريق التوحيد واإليامن .
الثاين :ت عليق األجساد باهلل عن طريق عمل اجلوارح .
لسان ه ذاكر وحامد  ،وداعٍ ومعلم لرشع اهلل  ،وبدنه يستعمل جوارحه يف طاعة مواله
بجميع األعامل ا الجتامعية ،واألعامل االنفرادية :
[ احلج.] ٧٧ :

واإليامن له لفظ  ،وله صورة  ،وله طعم  ،وله حالوة ،وله حقيقة .
هذا القلب متى يتذوق طعم اإليامن  ،وحالوة اإليامن  ،وحقيقة اإليامن كام تتذوق
النفو س لذة الطعام والرشاب من حلو وحامض  ،وحار وبارد ،وسائل وجامد؟.
هذه النفوس تتلذذ باملطعومات التي تشاركها فيها احليوانات.
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واهلل جعلنا يف مقام االفتقار حتى نفتقر إليه جسدياوقلبيا  ،هذا القلب ال يرتاح وال
يطمئن وال يسكن إال بذكر اهلل والتعلق باهلل وحده ال رشيك له:
[ الرعد.] 29 – 28 :

واألجساد كذلك  ،ف ال يمكن أن يبقى هذا البدن حيا سليامحتى يأكل من الطيبات ،
وجيتنب اخلبائث :
[املؤمنون.]51 :

فال بد لإلنسان لص الح جسده وقلبه أن يتصل باهلل الذي يأمره باألكل من الطيبات ،
واإلقبال عىل اهلل  ،وملء قلبه باإليامن والتوحيد  ،عن طريق النظر يف اآليات
الكونية  ،وتدبر اآليات القرآنية .
التوحيد هو مقصود الرب من خلقه  ،وهلذا فطر اهلل عليه مجيع املخلوقات ؛ ألنه
أحب يشء إليه  ،وهو حق اهلل عىل مجيع عباده كام قال سبحانه ( :
) [الذاريات. ]58- 56/
هذا مقصود الرب  من خلقه  ،أن يوحدوه يف ملكه وسلطانه  ،ويف أسامئه
وصفاته  ،ويف عبادته  ،ويف أمره وهنيه.
هو الواحد األحد الذي بيده كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،الغني عن كل أحد( :
) [اإلخالص] .
 والناس اثنان :
إما قاعد عىل موائد التوحيد واإليام ن ،والطاعات والعبادات.
أو قاعد عىل بساط الكفر والرشك ،واملعايص والشهوات .
ال ثالث هلام  ،إما قاعد عىل موائد الرمحن  ،وإما قاعد عىل موائد الشيطان .
فهل يستويان مثال؟:
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[السجدة.] 20 – 18 :

ونحن وهلل احلمد اهلل م َّن علينا وأجلسنا يف هذا املجلس العلمي املبارك ،
متكلامومستمعا  ،كاتبا وقارئا ،جعلنا برمحته يف هذه البيئة اإليامنية التي نكرم فيها
ون ا َ
هلل إ َّال َن زَ لَ ت َع َليه م
بست كرامات كام قال النبي َ « : ال َ
جيل س َقوم َيذك ر َ
حةَ ،و َح َّفتهم ا َ
يمن عن َده »
الر َ
السكينَةَ ،و غَ شيَته م َّ
َّ
مل َلئ َكةَ ،و َذ َك َرهم اهلل ف َ
أخرجه مسلم .
ثم ينادهيم مناد ،انرصفوا مغفورا لكم ،قد بدلت سيئاتكم حسنات.
هذا العلم أعظم يشء ،وأفضل يشء ،وأحسن يشء  ،نتعلم هذا العلم اإلهلي الذي
نحتاجه  ،ليس يف كل دقيقة ؛ بل يف كل ثانية.
وهلذا اهلل سبحانه جعل حمل التوحيد واإليامن يف القلب  ،والقلب يضخ الدم
ليسقي مزرعة البدن  ،ويسري ويتجول يف هذا البدن  ،ليسقي السمع والبرص  ،واملخ
والشعريات واملفاصل واألظافر  ،ويسقي كل ذرة يف هذا البدن  ،ويسري يف هذا
البدن بمسافة تزيد عىل مائتني وثامنني كيلو مرت.
فاهلل سبحانه جعل التوحيد واإليامن يف هذا القلب  ،لتميش كل قطرة من الدم إىل
كل عضو يف هذا البدن وهي تسري بالتوحيد ؛ ليتكلم اللسان بالتوحيد  ،وتسمع
األذن بالتوحيد  ،وترى العني بالتوحيد  ،ويتحرك هذا البدن بالتوحيد:
( )1

[الروم.]30 :

هذا مقصود الرب من خلقه أن يوحدوه جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
ويو حدوه بأفعاهلم هم  ،حتى يعلموا أنه ليس يف الكون إال اثنان  :خالق وخماليق ،
وملك وعبيد  ،وغني وحماويج :
[ غافر.] ٦٥ :

( )١أخرجه مسلم برقم.٢٦٩٩ :
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فال بد للقلب أن يتحصل عىل مجيع هذه اجلواهر الثمينة  ،كام نجتهد جلمع النقود
واألموال  ،لنشرتي كل يشء  ،نحن كذلك البد أن نجتهد لتحصيل اإليامن الذي
حيرك البدن بجميع أنواع الطاعات  ،ويوسع صدر هذا اإلنسان ألنواع الطاعات
باملحبة والتعظيم والذل لربه:
[ العنكبوت.] ٦٩ :

فالتوحيد أعظم يشء  ،وأفضل يش ء ،وأوجي يشء:

[ حممد.] ١٩ :

هذا التوحيد هو الذي أرسل اهلل به الرسل عليهم الصالة والسالم ،ليبينوا للناس ثالثة
أمور :
األول :تعريف الناس باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده .
الثاين :تعريفهم بالطريق املوصل إليه  ،وهو الدين الذي أرسل اهلل به رسله ،وأنزل
به كتبه .
الثالث :تعريفهم بام هلم بعد القدوم عليه من الثواب أو العقاب ،واجلنة أوالنار:

[ النحل.] 36 :

هذه الدنيا دار االيامن والعمل  ،ف الدنيا مطية يركبها اإلنسان ويستثمر فيها مع ربه
باألعامل الصاحلة  ،ويسري فيها يف مجيع أوقاته وأحواله باألعامل الصاحلة  ،ليس
له حق يف ثانية واحدة يرصفها يف غري طاعة مواله ؛ ألن العبد ليس عنده عمل إال
امتثال أوامر سيده:
[ ا ألنعام.] ١٦٣ – ١٦٢ :

ومن عاش يف الدنيا عبدا عاش يوم القيامة ملكابقرب ملك امللوك:
[األنعام.]163 – 162 :
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)

وقال اهلل تعاىل(:
[القمر. ]55 - 54 /
فالتوحيد هو مقصود الرب من خلقه  ،وهلذا فطر اهلل عليه مجيع املخلوقات ؛ ألنه
أحب يشء إليه  ،وهو حق اهلل عىل مجيع العباد :
[ الزمر.] ١٢ – ١١ :

وهذا التوحيد له لفظ كقولنا :ال إله إال اهلل ،وله صورة  ،كأن أكتب كلمة التوحيد ،
وله طعم  ،وله حالوة  ،وله حقيقة  ،وله ثمرة  ،وله ثواب :
[ الكهف.] ١١٠ :

وبني التوحيد الصوري الذي يقوله اللسان  ،والتوحيد احلقيقي الذي يعتقده القلب،
كام بني املرشق واملغرب  ،واملطلوب من التوح يد أعاله ال أدناه  ،وحقيقته ال
صورته  ،هذا اللسان متكلم باسم خملوق عظيم وهو القلب  ،فهذا اللسان يتكلم
أحيانابام يف القلب  ،وأحيانا بخالف ما يف القلب  ،كام هو حاصل من املؤمنني ،
يتكلمون بألسنتهم  ،وقلوهبم توافق السنتهم ،يرتمجون عام يف قلوهبم بألسنتهم :
[ احلجرات.] ١٥ :

واملنافقون يتكلمون بألسنتهم بام ليس يف قلوهبم:

[املنافقون.]2 – 1 :

فمدار العمل كله عىل خشوع القلب وخضوعه لربه جل جالله:
[األنبياء.]90 :

هذا التوحيد جيب أن نمأل القلب به يف كل يوم  ،يف كل حلظة نحتاج إىل تقوية
التوحيد ،وزيادة االيامن ،فال بد للبدن من حمرك للطاعات  ،هذا املحرك هو اإليام ن
الذي حيرك األلسنة بالذكر ،وحيرك اجلوارح بالطاعات والتحريك بأمرين :
بالنظر يف اآليات الكونية  ،كل يوم ننظر نظر تدبر وتفكر  ،والنظر الثاين يف تدبر
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اآليات القرآنية.
فإذا جاء التوحيد جاء كل يشء  ،كام أنه إذا جاء املال جاء كل يشء ،وإذا جاء املاء
نبت كل يشء:
[ احلج.] ٧ – ٥ :

إذا جاء التوحيد جاءت الطاعات كلها  ،وجاءت األخالق كلها  ،واألقوال احلسنة
كلها  ،واألعامل الصاحلة كلها  ،إذا جاء التوحيد جاء كل خري ،وإذا فقد االنسان
التوحيد لن حيصل لإلنسان أي خري بل حيصل له ما هو ضد هذا اخلري:
[ الزمر. ] ٦٦ – ٦٥ :
ما هو التوحيد احلقيقي ؟ هو رؤية الواحد األحد جل جالله فقط  ،وعدم االلتفات
إىل أحد سواه  ،هو امللك احلق املبني الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:
[فاطر.]13 :

فالتوحيد احلقيقي هو رؤية الواحد األحد يفعل ما يشاء  ،ويقيض ما يشاء  ،ال إله
غريه ،وال رب سواه  ،مالك امللك  ،مدبر هذا الكون جل جالله:
[ األنعام.] ١٠٣ – ١٠٢ :

التوحيد احلقيقي هو رؤية الواحد األحد جل جالله  ،وعدم االلتفات إىل أحد
سواه  ،توحيد ينطق به اللسان  ،ويطمئن به القلب  ،وتعمل به اجلوارح  ،وتدمع به
العني  ،ويقشعر منه اجللد  ،ويوجل به القلب  ،وتذوق به الروح حالوة الذكر
والعبادة  ،ويذوق به اإلنسان طعم السمع والطاعة للملك احلق جل جالله:
[ املائدة.] ٨٣ :

هذا التوحيد هو الذي أرسل اهلل به الرسل  ،وأنزل به الكتب  ،ورشع من أجله الدين ،
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وخلق اجلنة والنار ( :

) [البينة. ]5/
توحيد حيرك القلب والبدن بالعبودية هلل وحده( :

) [التوبة. ]31 /
التوحيد مفزع أولياء اهلل وأعدائه كام قال سبحانه عن الكفار:

[ العنكبوت.]65 :

التوحيد مع اإلنسان من حني يولد إىل أن يلقى اهلل  ،ليس التوحيد فقط يف الصالة،
وإذا خرجنا تركنا التوحيد  ،وحكمنا اهلوى  ،ومترغنا يف الشهوات  ،ال بد من
التوحيد داخل الصالة  ،وخارج الصالة  ،بالليل والنهار  ،باخللوة واجللوة  ،بالظاهر
والباطن  ،توحيد يميش كالدم  ،إذا توقف أصيب اإلنسان باملوت.
كذلك هذا التوحيد ال بد أن يميش م عك يف هذا البدن  ،حتى هذه اجلوارح ال
تفلت  ،ويستلمها الشيطان  ،وحيركها يف املعصية  ،يف كل صغرية  ،يف كل كبرية ،
يف كل حمرم :
[يس.]62 – 60 :

وهلذا اهلل بني التوحيد بياناعظياميف القرآن  ،القرآن كله كتاب التوحيد واإليامن ،
وكتاب الدعوة اىل اهلل ،وكتاب العلم واألحكام  ،وكتاب اهلداية  ،وكتاب األجر
والثواب  ،هذا التوحيد الذي يريده اهلل هو التوحيد اإليامين القلبي العميل .
هذا التوحيد اخلالص للرب جل جالله الواحد األحد به جييب اهلل دعاء السائلني
فورا  ،ويفرج كرب املكروبني فورا :
[ األنبياء.] ٨٨ – ٨٧ :
إبراهيم  دعا فحول اهلل النار وجعلها عليه برداوسالما  ،حول الذي حيرق إىل
الذي ينقذ  ،حول ما هيلك إىل ما يسعد:
[ األنبياء.]69 – 68 :
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هذا التوحيد هو الذي حني رضب موسى البحر انفتح اثني عرش طريقا يبسا.
هذا التوحيد هو الذي رضب به موسى  احلجر بالعصا التي معه  ،رضبه بالتوحيد
فانفجر اثنتي عرشة عينا .
املرة األوىل رضب موسى البحر بالعصا فخرج احلجر اثنا عرش طريقا يبسا:

[الشع راء.]63 – 61 :

والثانية رضب احلجر بالعصا فانفتح بحرا اثنتي عرشة عينا:

[ البقرة.] ٦٠ :
هذا هو التوحيد الذي يفجر من احلجر بحرا  ،ويقلب البحر إىل حجر  ،برضبة
عصا  ،هذا بقوة اليقني  ،فهذا التوحيد له طعم  ،وله حالوة  ،وله حقيقة  ،فمتى نتذوق
هذا ؟.
حتى إذا سألنا اهلل  أجابنا  ،إذا دعوناه جل جالله أعطانا .
نحن ندعو وندعو ،ونسأل كثريا  ،لكن ال نجد إجابة  ،ليس مقصود الدعاء أن
يستجيب اهلل فقط  ،اهلل  أمرنا بالدعاء ليستجيب  ،فاهلل  بني أنه سوف يستجيب
أمر قطعي أمر مفصول فيه كام قال سبحانه:
[ البقرة.] ١٨٦ :
ملاذا أمرنا اهلل بالدعاء ؟ أمرنا ليأيت يف قلوبنا اليقني عىل أنه ال يدعى إال اهلل  ،وال
يسأل إال اهلل  ،ال يليق يب أن أسأل ما هو مثيل أو دوين مما هو خمتص باهلل  ،بل أسأل
من هو أعىل مني  ،وأقوى مني  ،وأكرب مني  ،وأعظم مني ،وهو ريب .
ت َفاستَعن باهلل» أخرجه أمحد .
قال النبي « :إ َذا َس َأل َت َفاسأَ ل ا َ
هلل َ ،وإ َذا اس َت َعن َ
( )1

()١صحيح  /أخرجه أمحد برقم.٢٧٦٣ :
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هذا هو التوحيد الذي يريده اهلل  من اخللق  ،فإذا جاء هذا التوحيد أجاب اهلل دعاء
السائلني  ،وفرج كرب املكروبني  ،وأعز املؤمنني  ،ونرص املوحدين  ،ورد كيد
املعتدين:
[غافر.]60 :

وبه تفتح أبواب الربكات  ،وتنزل اهلدايات  ،ويكرم اهلل  املؤمنني باجلنة ورضاه ،
ويقيهم من النار وسخط اجلبار:
[ البقرة.] ١٦٣ :

هذا العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،إذا امتأل به القلب  ،زاد اإليامن يف القلب،
وزادت الطاعات  ،وتزكت به هذه النفوس ؛ فهذه النفوس التي خلقها اهلل ال بد من
تزكيتها  ،وال يمكن تزكيتها إال باإليامن والتوحيد :
[ األعىل.] 19 – 14 :

والتزكية معناها  :طهارة الظاهر والباطن من كل سوء ونجاسة ،ومن كل رشك
وجهل ،ومن كل معصية وذنب. .
 والتزكية هلا ثلثة متعلقات :
األول  :تزكية يف حق اهلل  ،بأن يزكي اإلنسان قلبه  ،ويطهره من الرشك والنفاق
والرياء وغري ذلك من األخالق السيئة ،فيعبد اهلل خملصا له الدين ،فإذا طهر قلبه من
ذلك صار أهال أن ينزل فيه الطيب من األقوال واأل عامل واالعتقادات كالتوحيد
واإليامن والتقوى .
الثاين  :تزكية يف حق الرسول  ، بأن يتزكى ويتطهر من االبتداع  ،فيعبد اهلل عىل
مقتىض الرشع فقط:
[احلرش.]7 :

الثالث  :تزكية يف حق الناس  ،بأن يزكي نفسه  ،ويط هرها من األخالق السيئة ،
كالغل والكرب ،واحلسد والكذب  ،والغيبة والنميمة ،واالعتداء عىل اخللق  ،ويعامل
الناس بخلق حس ن ،وجيمل نفسه بأحسن األقوال واألعامل واألخالق:
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[آل عمران.] 134 – 133 :

ومن رزق هذه الفضائل الكريمة  ،نال الدرجات العالية يف اإليامن والعلم والعمل
واخللق واجلنة  ،كام قال ( : 
) [الشمس. ]10- 7 /
) [األعىل. ]15 - 14/
وقال ( : 
والفالح هو الفوز باملطلوب  ،والنجاة من املره وب يف الدنيا واآلخرة .
و هذا املجموع القيم الذي بني أيدينا اآلن بينا فيه بفضل اهلل  التوحيد وأقسامه
ودالئله ،وثامره وآثاره يف الدنيا واآلخرة  ،وبينا فيه أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته
العىل ،وأفعاله احلميدة ،وكيفية توحيد اهلل هبا  ،واالعتبار هبا  ،والتعبد هلل هبا ،
ودعاء اهلل هبا ؛ وذلك كله يف ضوء القرآن والسنة الصحيحة .
ومجعنا فيه وهلل احلمد من أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة،
وغذاء القلوب  ،ما تقر به العيون  ،وتسعد به النفوس ،وتطمئن به القلوب ،وتزكوا به
العقول ،وحتصل به حالوة الذك ر والعبادات ،وخشية اهلل وتقواه:

[السجدة.] 17 – 15 :

وعرضنا يف هذه املوسوعة املسائل العلمية الغيبية بام ش هدت به أنوار األدلة
الرشعية  ،من القرآن والسنة الصحيحة  ،ساملة من األهواء الشخصية ،وبريئة من
العصبية املذهبية .
وال ريب أن هذا جهد مقل  ،وقليل مما جيب  ،ولكنه غزير املعاين والفوائد ،وحلو
الطعم  ،بام فيه من اآليات واألحاديث  ،وبيان عظمة اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
وعظمة نعمه واحسانه ،وما جيب هلل من التوحيد والتعظيم ،واحلمد والعبادة
[ اجلاثية.]36 :
والتقوى:
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واحلمد هلل الذي وفقنا هلذا العرض للتوحيد العلمي والعميل وفق القرآن والسنة ؛
ليثمر لإلنسان كامل التوحيد واإليامن والتقوى  ،وحب اهلل وتعظيمة ،وحسن عبادته،
ويقبل ليل املسائل املشتبة هنارا  ،ويكشف النقاب عن مجاهلا ؛ ليستبني سبيلها ،
ويرشب الناس من عذب مائها .
فأعظم يشء يف بيان التوحيد واإليامن هو هذا القرآن العظيم  ،وهلذا تم حترير هذه
املوسوعة( :يف ضوء القرآن والسنة) .
فنور القرآ ن منثور يف هذ ه املوسوعة ،وموجود يف هذا الكتاب باآليات القرآنية،
وباألحاديث النبوية  ،ونحن إنام نكتب مقدمات يسرية عام ذكره اهلل  من العلم
اإلهلي يف كتابه العزيز ،وذكره النبي  يف سنته:
[ النحل.] ٨٩ :

وهذ ه املوسوعة حتر ير موجز يطرد اجلهل ،ويزيل الشك والريب  ،وحيقق التوحيد
اخلالص  ،واإليامن الصادق ،والعلم النافع ،والعمل الصالح  ،بإذن اهلل . 
وممتع
وهذا من فضل اهلل  وحده  ،ونرجو اهلل  أن يكون ذلك قرة للعيون ،
ٌ
لألسامع  ،واألبصار والبصائر  ،والعقول والقلوب :
[ األعراف.]٢٠٣ :

مجعنا يف هذه املوسوعة بفضل اهلل وحده بني القول والنقل  ،واملعقول
واملحسوس  ،فهي تسبح يف فلك التوحيد واإليامن والرشيعة  ،وحتط م الرشك
والبدع والرذيلة  ،وت قيم بنيان احلق والسنة والفضيلة بإذن اهلل :
[يونس.] 58 :

فلله احلمد عىل جزيل العطاء واإلحسان ،وله الشكر عىل متام اإلكرام واإلنعام:
[املائدة.]3 :

وهذ ه املوسوعة املقصود منها بيان التوحيد واإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
وترغيب اخللق يف لزوم الرصاط املستقيم  ،ودعوة الناس إىل عبادة اهلل وحده ال
رشيك له  ،واجتناب عبادة ما سواه  ،وبشارة املؤمنني بام أعد اهلل هلم من اجلنات ،
وبيان جزاء كل من خالف هدي اهلل ورسوله بالنار:
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[ األنعام.]153 :

أسأل اهلل  بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،أن جيعل هذه املوسوعة غذاء
نافعاللعقول  ،وقوتا للقلوب  ،وحمركا للقلوب واجلوارح إىل أجل مطلوب ،
ومثريا لس اكني العزمات إىل روضات اجلنات  ،كام أسأله  أن جيعلها نورا
للسائر ين  ،ومنارا للتائهني  ،ومصباحا للمتعبدين  ،وقرة عني للموحدين  ،وروضة
للمتعلمني:
[هود.] 88 :

واحلمد هلل رب العاملني الذي م َّن علينا بنعم ال تعد وال حتىص  ،فاطلعنا عىل كثري
من املراجع العلمية النافعة ،واستخلصنا منها املسائل التي تغذي العقول
والقلوب  ،ومتأل القلوب بالعلم واإليامن والتوحيد  ،واحلب هلل ،واحلب لرسوله ،
واحلب لكالم اهلل  ،وكالم رسول ه :
[النساء.]70 :

إن املسلم الذي يعبد اهلل  البد له  -ليحصل عىل الفالح  ،وينجو من اخلسارة -
من علم متني بحقائق الدين  ،ال بد من علم متني حميط  ،يعني أن أدخل يف الدين
يف يشء آخر أعظم  ،فإذا دخلت يف الدين دخلت يف
هذا يشء  ،وأن يدخل الدين َّ
هذا السوق العظيم  ،لكن ماذا اشرتيت من هذا السوق العظيم؟ :
[ احلجرات. ] ١٤ :
هذه الدنيا ساحة كبرية  ،ووقت طويل  ،البد أن أضع يف هذا الوقت ما حيبه اهلل
ويرضاه  .ال بد أن يكون عندي علم متني بمقصود اهلل  من خلقه  ،ومل خلق هذا
الكون ؟ وماذا يريد اهلل مني ؟ وماذا أريد أنا من اهلل ؟ وكيف أسري عىل أفضل
طريق ،حتى أصل إىل أفضل مكان ؟ ال بد أن تكون عندي هذه املعا رف اإليامنية :
[ الطالق.] ١٢ :
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هذه املعارف صعبة عىل النفوس  ،ال بد هلا من حمرك  ،هذا املحرك هو اإليامن ،
ف إذا جاء اإليامن يف القلب جاء كل يشء من األعامل الصاحلة ،وإذا فقدنا اإليامن
فقدنا كل يشء .
فال بد للمسلم الذي يرجو الفالح والنجاة من علم متني بحقائق الدين  ،يميز به بني
احلق والباطل  ،وبني العايل والسافل  ،وبني الغايل والرخيص  ،وبني احلسن
والقبيح:
[ الرعد. ] ١٩ :
وهذا الدين العظيم ال ريب وال شك أنه ملن آمن به  ،وعمل به ،وذب عنه  ،وصرب
عىل كل أذى يف سبيله  ،وبذل وترك كل يشء من أجل حتصيله  ،ومن أجل نرشه :
[ العرص.] ٣ – ١ :

أسأل اهلل  أن جيعلني وإياكم واملؤمنني واملؤمنات من هؤالء:
[ الزمر.] 18 – 17 :

فجاء هذا الكتاب الواسع وهلل احلمد وظهر لنا  ،وللقا رئ غنمه  ،وعىل مؤلفه غرمه .
أسأل اهلل  أن يعفو عنا  ،ويتجاوز عنا  ،عن كل سهو  ،و عن كل ما ورد فيه من
أخطاء ؛ فالكالم عن اهلل عظيم  ،والكالم عن هذا الدين عظيم  ،وال يستطيع أن ي قوم
به اإلنسان بمفرده  ،ولكن حسبي أين وضعت قطرة  ،ليأيت من يفجر البحار ،ومن
جيري األهنار ،يف بستان العاملني إن شاء اهلل تعاىل.
هذا الكتاب الذي يتكلم عن العظيم سبحانه ،وما جيب له من التوحيد والعبادة هو
أعظم يشء هديت إليه وأحب يشء إيل  ،وأنا أهديه مرسورا لكل مسلم ومسلمة
عىل وجه األرض  ،هو أغىل ما أملك  ،وهو أحسن ما مجعت  ،وأحىل ما رأيت ،
وأنفس ما أهديت .
وأبواب هذه املوسوعة لكم مفتوحة  ،وكنوزها مطلوبة  ،وثامرها جملوبة ؛
فلنقطف من ثامرها ما أحببنا بفضل اهلل :
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[ اجلمعة.] ٤ :
وهذا الكتاب هدية املسلم ألخيه املسلم  ،فاقبله قبلك اهلل يف جمموعة الفائزين ،
وغفر اهلل لنا ولك أهيا القاري واملستمع  ،غفر اهلل لنا ولك وللمسلمني  ،ومجعنا
مجيعا يف الدنيا عىل االيامن والعمل الصالح  ،ويف اآلخرة يف جنات النعيم :
[ القمر. ] ٥٥ – ٥٤ :
فاستعن باهلل العظيم  ،وأقبل عىل طلب العلم  ،وأبك أمام اهلل  ،وتوجه إىل اهلل أن
يعلمك ما مل تكن تعلم ؛ فالكالم عن الرب العظيم عظيم ال هناية له  ،واحلديث عن
الكبري كبري ال حد له ،والكالم عن الواسع واسع ال طرف له ،واألمر أكرب من أن
حياط به  ،وأوسع من أن يوقف عىل خفاياه ؛ لكن أول العلم قطرة  ،ومن استهدى
فسيهدى ويعطى ويكرم :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :
نسأل اهلل  يف مجيع أمورنا إصابة الصواب إىل سواء احلكمة  ،وحسن اخلطاب ،
وأن نكون قد وفقنا جلمع ما لذ وطاب من غذاء العقول  ،وقوت القلوب .
ونسأل اهلل  أن هيدينا وإياكم سواء السبيل  ،وأن جيعلنا هداة مهتدين  ،وأن
جيعلنا شمساينور اهلل هبا قلوب العاملني :
[ فصلت.] ٣٣ :
 وميادين الدعوة بني الناس ثلثة :
كافر ..وجاهل ..وغافل .
 فالناس ثلثة أقسام :
األول :كافر تدعوه إىل اهلل لعله هيتدي:
[ السجدة. ]٣ :
الثاين  :جاهل نعلمه الرشع :
[ آل عمران. ] ٧٩ :
الثالث :عاص هلل ورسوله ،فهذا نواسيه ،ونحسن إليه  ،وننصحه ،ونرغبه ،ونذكره
باهلل : 
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[ آل عمران.] ١٠٤ :
 والدين خطوتان  :خطوة للعبادة  ،وخطوة يف الدعوة .
فا ملؤمن بني أمرين  ،إما بني يدي رب ه عابدا بـ
[ املزمل.] ٣ – ١ :
أو بني يدي خلقه داعيا بـ :

[املدثر.]7 – 1 :

 والدين يقوم عىل أصلني عظيمني :
عبادة احلق  . .واإلحسان اىل اخللق .
فالدين كله جمموع يف أمرين  :عبادة احلق  ،وحماسنة اخللق ( :
) [فصلت. ]33/
دعا إىل اهلل  :حماسنة اخللق  ،عمل صاحلا  :عبادة احلق .
) [النساء : ]36/هذه عبادة احلق .
(
) [النساء : ]36/حماسنة اخللق .
(
نقول للناس حسنا  ،ونقول هلم القول السديد  ،وأحسن القول هو :

[ فصلت. ] ٣٣ :
ونحسن عبادة اهلل  ،ونحسن كام أحسن اهلل إلينا  ،و نحسن إىل خلقه ،ونتشبه بصفات
الرب  ،فاهلل  حمسن إىل خلقه  ،فنحسن نحن إىل اخللق:
[القصص.]77 :

نحسن إىل الكافر بدعوته إىل اهلل  ،ونحسن إىل اجلاهل بأن نعلمه  ،ونحسن إىل
الفقري بأن نواسيه  ،ونحسن إىل الضعيف بأن نقف معه  ،وهكذا نحن بني عبادة
[ البقرة. ] ١٩٥ :
احلق ،وبني حماسنة اخللق:
والقرآن كله يف كل سورة ؛ بل يف كل آية  ،موضوعه دعوة اىل عبادة احلق،
وحماسنة اخللق  ،حتبيب اخللق إىل اخلالق بالعبادة  ،و حتبيب اخلالق إىل اخللق
بالدعوة.
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متى حيب اهلل الناس ؟ باتباع الرسول : 

[ آل عمران. ] ٣١ :
فهذا اإلنسان الذي خلقه اهلل يريد منه بعد االيامن كامل األخالق  ،وكامل األقوال ،
وكامل األعامل  ،وكامل الصفات  ،واهلل  بني لنا أسامءه وصفاته لنتخلق هبا :
[ األعراف.]١٨٠ :
مقصود اهلل  من خلقه عبادته بموجب أسامئه وصفاته  ،ال يكفي أن أعرف اهلل
معرفة جمملة فقط  ،معرفة اهلل فقط بالفطرة هذا ال يكفي ملحبته وتعظيمه وعبادته ؛
ال بد من معرفة ربنا العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة:
[ حممد٠] ١٩ :

فلكي نعبده حقا البد أن نعرفه حقا  ،وهلذا بني اهلل لنا أسامءه وصفاته وأفعاله يف
كتابه لكي نعرفه ثم نعبده فقال ( :

) [احلرش. ]24-22 /
وقال :

[ الطالق.] ١٢ :

وقال :
فال بد هلذا القلب أن يمتلئ باإليامن باهلل  ومعرفة أسامئه وصفاته ،ليحرك هذا
البدن  ،باألعامل الصاحلة.
بالطعام نعطيه القوة البدنية  ،وبالقوة الروحية  ،والقوة اإليامنية  ،ن حرك هذا اجلسد
بام حيبه اهلل ويرضاه :
[املائدة.]98 :
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[ السجدة.] ١٧ – ١٥ :
وكلنا من أمة حممد  ، وكلنا نأخذ من العلم اإلهلي ٌّ
كل بحسبه وطلبه ،وجهده
وقدرته ،وذكائه وفكره  ،لكن اهلل حك م عىل كل إنسان وعىل كل األمة بقوله ( :
) [اإلرساء. ]85/
[ طه.] ١١٤ :
وأمر سبح انه أعلم اخللق به بقوله:
ومن ادعى أنه يعلم كل يشء ،وأنه أعلم الناس ،وأعرف الناس ؛ فليعد الكلامت
الطائرة منه ،وليعد شعر رأسه  ،وليعد أنفاسه ،فضال عن أنفاس العامل ،وشعور العامل
وذرات العامل  ،ورمال العامل  ،وقطرات املاء يف العامل.
فنحن نعمل ونتواضع وننكرس بني يدي عالم الغيوب ،العليم الذي ال خيفى عليه
يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،نعمل ونستغفر ؛ نعمل باالفتقار
والتواضع  ،ونستغفر اهلل من أعاملنا وأقوالنا ؛ ألننا مل نعبد اهلل كام جيب  ،وال علمنا
رشعه كام جيب  ،وما تعرفنا عليه كام جيب:
[ حممد.]19 :

فاإلنسان يقعد دائامعىل موائد العلم ،ويتعلم ويعلم  ،و ينتقل املؤمن من بيئة الذكر
إىل بيئة الغفلة حتى خيرج غافلني ،وجيعلهم ذاكرين  ،ثم حيوهلم بأمر اهلل إىل
) [الغاشية. ]21 /
مذكرين ( :
فنستعني باهلل  ،ونقرأ ونتدبر  ،ونتعلم ونعلم ،ونشكر اهلل  ، ونتزود ونستغفر ،
) [طه. ]114/
ونقول كام قال اهلل  لنبيه ( : 
ومن أمامنا من اخللق أشكال وألوان ،ونافع وضار ،وحمسن وظامل ،وشكور
وحاسد ،ومسنقيم ومنحرف.
فبعض الناس نراه سفيها يف صورة حكيم  ،وجاهال يف صورة عامل  ،وفقريا يف
صورة غني  ،وحاسدا يف صورة شاكر ،فنصرب عىل ما يأتينا  ،وعىل ما نراه
ونسمعه  ،ونعتصم بحبل اهلل وحده  ،ونقطع ما سواه من احلبال  ،ونكون للناس كام
كان النبي  للناس رؤفا ر حيام  ،ناصحا شكورا :
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[ التوبة.] ١٢٨ :
ونقتدي باألنبياء والرسل والقرن األول يف أمور الدين كلها ،ونبتعد عمن تفرقت
هبم سبل اجلهاالت ،وتنوعت هبم طرق الضالالت ،من كل شيطان ضار يف صورة
إنسان بار ؛ وهذا من أعظم املصائب  ،ونبتعد من كل لئيم يف صورة كريم  ،ومن
كل خائن يف صورة أمني  ،وغريهم ممن شغله الشيطان بالضالل واإلضالل :
[ النساء.] ٣٨ :
وحق هؤالء علينا مجيعاالدعاء هلم باهلداية  ،بدعوهتم إىل من أمرنا بالصرب عىل
أذاهم  ،ودعوهتم باحلكمة واملوعظة احلسنة والرف ق واللني  ،وال نطلق الكالم بال
خطام ،فام خرج من اإلنسان ال يمكن رد ه  ،وما فات ال يمكن حموه .
كذلك نحن يف هذا العمل املبارك نقدم ما حيبه اهلل عىل ما حتبه النفس  ،ونتزود
من زاد املعاد بأحسن زاد  ،ونتخذ من اإليامن والعلم والعمل سلام نرقى به اىل
جنات النعيم ( :
) [النساء. ]70- 69 /
أكثرنا ال يتدبر هذه اآلية  ،وال يفقه معناها  ،هذه األمة أمة عظيمة :
[ آل عمران.] ١١٠ :
هذه األمة أمة عظيمة مكرمة ،ذنوهبا مغفورة  ،وعيوهبا مستورة  ،وأعامهلا
مضاعفة  ،واعامرها قصرية ال جيوز لنا أن ننتقد أحدا يف هذه األمة  ،بل من رأيناه
مقرصا وخمطئاواجبنا نصيحته  ،والرفق به  ،ورمحته ،وحتبيب الدين له  ،حتى يقبل
عىل ربه :
[ آل عمران. ] ١٥٩ :
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هذه األمة تـ حرش مع األنبياء :
[ النساء.] ٧٠ – ٦٩ :
نحرش مع ا ألنبياء ألننا نقوم بعمل األنبياء  ،ما هو عمل األنبياء ؟ الدعوة والعبادة ،
ن حرش مع األنبياء إذا قمنا بجهد األنبياء  ،فاهلل  جعل هذه األمة خري أمة ألهنا تقوم
بعمل األنبياء :
[ آل عمران.] ١١٠ :
خري أمة يف اليقني  ،يف التوحيد  ،يف اإليامن  ،يف الصدق  ،يف اإلحسان  ،يف
الدعوة  ،يف التعليم  ،يف العبادات ،يف الصالة  ،يف الصيام ،يف اآلداب ،يف
األخالق ،يف املعامالت .
 وقد توج اهلل هذه األمة بأربعة تيجان مل تكن لغريها من األمم وهي:
) [آل عمران. ]110 /
تاج (
) [احلج. ]78/
وتاج (
) [البقرة. ]143/
وتاج (
) [البقرة. ]143/
وتاج (
ملاذا ؟ ألهنا نائبة عن النبي  يف أمته .
ين » أخرجه البخاري .
قال النبي « :إ َّنام بعثت م ميَ ِّس َ
ين َو َمل تب َعثوا م َع ِّس َ
)
وهلذا اهلل  يذكر يف القرأن كل نبي لوحده ( :
[األعراف. ]73/
) [األعراف. ]65/
(
لكن النبي  ال يذكر يف القرآن إال ومعه أمته ( :
( )1

( )١أخرجه البخاري برقم(.) ٢٢٠
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) [البقرة. ]285/

) [الفتح. ]29/
وقال (:
يف القرآن إشارات عظيمة  ،وإيضاحات ساطعة بينة لكل إنسان  ،إنه دائام يذكر النبي
و يذكر هذه األمة ؛ ألن هذه األمة نائبة مناب النبي  إىل يوم القيامة  ،فالواجب
علينا أن نعد أنفسنا بأن نكون نواب النبي  يف أمته :
يف نيته وفكره  ،ويف توحيده وإيامنه ،ويف أقواله احلسنة ،ويف أعامله الصاحلة،
ويف أخالقه احلسنة:
ﰀ [ األحزاب. ] ٢١ :
وهكذا نحن هداة إىل اهلل  ،دعاة إىل اهلل  ،ال بد أن ننرش الفضيلة واحلق والتوحيد
وااليامن يف العامل  ،هذا النرش يرس ه اهلل لنا يف هذا الزمن بواسطة هذه األسباب
والوسائل  ،فننوي بام نكتب أن يراه كل إنسان عىل وجه األرض  ،ما نكتبه دعوة إىل
اهلل  ،ننوي هبذا أن يراه كل خملوق عىل وجه األرض  ،فاهلل يعطينا هبذه األسطر
التي نكتبها أجر كل البرشية ؛ ألن النية جتارة العلامء  ،أنوي بام أكتبه وأقوله هداية
البرشية كلها:
[إبراهيم.]52 :

عن عمر ْبن اخل َّطاب ريض اهلل عنْه قال :سم ْعت رسول اهلل ﷺ يقول « :إن ََّام األَع َام ل
بالنِـ ـيَّاتَ ،وإن ََّام لك ِل امر ٍ
ئ َما ن ََوى » .متفق عليه( ).
البرشية كلها يف الظلامت إال من آمن ،البرشية كلها يف جاهلية إال من آمن.
فنكتب ونمأل هذه الشاشات واألوراق بكل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،ليخرج الناس من
اهلوى اىل اهلدى ،ومن الظلامت إىل النور:

وقال :

[ احلديد.] ١٧ – ١٦ :

( ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )1واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)1907

61

[إبراهيم.] 1 :

ونتعاون عىل الرب والتقوى  ،ألن احلق ين ترش بالتعاون  ،والباطل ينترش بالتعصب .
[ املائدة. ] ٢ :
كل واحد منا هو املسئول عن الدين ،ونحن تبع له  ،إذا أذن جئنا للصالة مجيعا ،
وإذا أقمنا الصالة جاء كل خري:
[العنكبوت.]45 :

وإذا اتصلنا بالكبري فنحن كبار  ،إذا اتصلنا بالصغري فنحن صغار  ،إذا اتصلنا بالقوي
فنحن أقوياء  ،وإذا اتصلنا بالعزيز فنحن أعزاء ،وإذا اتصلنا باملؤمن فنحن آمنني:

[األنعام.]103 – 102 :

و اهلل خلق لنا هذا الكون  ،وخلق هذه الساموات ،وهذه األرض  ،وجعلنا
حمالالستثامر هذه األرض ،وهذا العمر  ،فنتكلم بألسنتنا  ،ونكتب بأيدينا ،ونسمع
بآذاننا  ،ونعبد اهلل بجوارحنا وألسنتنا وقلوبنا ،ونري اهلل  منا ما حيبه ويرضاه :

[ احلج.]78 :

والصالة أعظم أركان االسالم بعد الشهادتني:

[ هود.] ١١٤ :

و ال شك أن هذه الصالة تصل العبد بربه جل جالله  ،وأقوى روابط اإليامن هي هذه
الصالة التي جتمع بني املخلوق وخالقه  ،فيقف بني يدي ربه مكربا له  ،حامدا له ،
سائال له  ،مستغفرا له  ،مقدما التحية له  ،ومصلياعىل من كان سببا يف االتصال به .
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وكام جيمع بني أجزاء القامش باخليط  ،وجيمع بني الطوب بالطني  ،وجيمع بني
احلديد باللحام ؛ كذلك الذي يربط البرشية برباط وثيق  ،وجيعلها كاجلسد الواحد
هو اإليامن  ،وأقوى رابط ة تربط هذا اإلنسان باإلنسان ليست رابطة اجلنس ،وال
اللون ،وال اللغة ،وال الوطن  ،أقوى الروابط التي جتمع البرشية عىل يشء واحد ،
وعىل يشء نافع ،وعىل يشء فيه العزة هي رابطة اإليامن :
[ آل عمران. ] ١٠٣ :
رابطة اإليامن أعظم الروابط  ،وأكرب الروابط عىل اإلطالق  ،ولشدة قوهتا ربطت بني
اخلالق واملخلوق  ،وربطت بني السامء واألرض  ،وربطت بني األمة ورسوهلا ، 
وربطت بني بني آدم يف األرض  ،وربطت بني بني آدم واملالئكة  ،وربطت بني بني
آدم واجلن  ،وربطت بني الدنيا واآلخرة :
[ األعراف.] ١٥٨ :
فرابطة االيامن رابطة عظيمة جتعل األمة كاجلسد الواحد  ،دينهم واحد  ،و رهبم
واحد ،وكتاهبم واحد ،ورسوهلم واحد ،و عبادهتم واحدة  ،ومن أجل إجياد هذا
الرابط اهلل  خلق الساموات واألرض وما فيهام  ،وخلق اجلنة والنار :
ﰀ
[ اجلاثية.] ٢٢ :

ومن أجلها أرسل اهلل الرسل ،وأنزل الكتب ،ورشع الرشائع ( :

) [التوبة. ]71/
ومن أجلها كان اهلل ويل املؤمنني ،والشيطان ويل الكافرين( :
) [البقرة. ]257/
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فال بد لإلنسان أن يرتبط بأخيه املسلم هبذا الرتتيب اإليامين ؛ ليكون مؤمناأصغر
مرتبطاباملؤمن األكرب  ،قويا أصغر مرتبطابالقوي األكرب  ،عزيزا أصغر مرتبط ا
بالعزيز األكرب جل جالله  ،فهذه الرابطة رابطة عظيمة  ،و أقوى الروابط هي هذه
الرابطة:
[احلجرات.] 17 :

 واهلل  خلق املخلوقات عىل أربعة أقسام :
األول :قسم خلقهم اهلل  عقوالبال شهوات  ،وهؤالء هم املالئكة :
[ األنبياء.] ٢٠ – ١٩ :
الثاين :خلق خلقهم اهلل  شهوات بال عقول  ،وهؤالء هم احليوانات .
الثالث :خلق خل قهم اهلل بال عقول وال شهوات ،وهم عامل اجلامد والنبات.
الرابع :خلق خلقهم اهلل  فيهم عقول ،وفيهم شهوات ،وهم اجلن واالنس .
العقول يعقلون هبا عن رهبم معرفة أسامئه وصفاته وأفعال ه ،ودينه ووعده ووعيده.
وهبذه العقول السليمة تطيع أهيا اإلنسان ربك ،وتعبده ،وتوحده  ،وتتبع رسله.
وأفضل بني آدم هو املؤمن  ،ومهمته تقديم الوحي عىل العقل ،وعبادة اهلل وحده ال
رشيك له:
[ الذاريات.]58 – 56 :

فبنوا آدم فيهم عقول وشهوات ؛ عقول جتعلهم خيرتقون الصور إىل املصور ،
واملخلوق إىل اخلالق ،وخيرتقون الدنيا إىل اآلخرة  ،ويقدمون ما حيب الرب عىل
ما حتب النفس  .واجلزء الثاين من هذا اإلنسان هو الشهوات املتعلقة بالنفس  ،فال
بد من التذكري لتقوى الروح عىل النفس  ،ويقوى العقل عىل اهلوى ؛ حتى يقدم
اإلنسان الوحي عىل الع قل :
[ الشمس.] ١٠ – ٧ :

وإ براهيم عليه السالم ملا أوقدت له النار  ،والعقل يقول له  :تودد إىل هؤالء
الناس  ،قدم هلم شيئا  ،تنازل عام أرسلت به  ،لتنجو من النار  ،لكنه قدم الوحي ،
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وتوجه إىل اهلل  ،فاهلل  خاطب النار مبارشة ،وجعل املهلك منقذا:
[األنبياء.]69 – 68 :

ألن إبراهيم ما توجه إال إىل ربه  ،فاهلل نرصه وأنجاه فورا  ،فبقدر قوة اليقني تأيت
النرصة فورا  ،اهلل قلب هذه النار وجعلها بردا وسالما  ،وجعلها حارسة إلبراهيم
 ؛ ألنه قدم الوحي عىل العقل  ،العقل يقول  :ابتعد عن النار  ،ادفع ما تستطيع ،
حتى تنجو من النار  ،ف لام قدم الوحي سخر اهلل له النار  ،وسلبها قوهتا  ،وجعلها بردا
وسالما عليه .
فنحن هذا الصنف من اخللق فينا عقول  ،وفينا شهوات  ،فينا روح ،وفينا نفس  ،هذه
الروح حمبوباهتا علوية  ،وهي بحر الطاعات  ،والنفس حمبوباهتا أرضية  ،وهي بحر
الشهوات  ،البد من التذكري باهلل ،لتقوى الروح عىل النفس ،حتى تدير هذا اإلنسان
باألعامل الصاحلة:

[األعىل.]19 – 9 :

و إذا مل يوجد املذكر قويت النفس  ،والتحم هبا الشيطان ،فأصبحت تدير هذا اجلسد
بكل ما يغضب اهلل : ،تسمع ما حرم اهلل  ،وترى ما حرم اهلل  ،وتتكلم بام حرم اهلل ،
وتأخذ ما حرم اهلل:
[فاطر.]6 :

 وإيامن اخللق درجات:
األول :إيامن املالئكة ثابت ال يزيد وال ينقص  ،فهم دائام ( :
) [التحريم. ]6/
فكام ط بعت الشمس عىل اإلنارة  ،واألرض عىل اإلنبات  ،واللسان عىل الكالم ،
كذلك ط بعت املالئكة عىل اإليامن املوحد ال يزيد وال ينقص فهم( :
) [التحريم. ]6 /
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وهم مربءون من الشهوات  ،ال ينامون  ،وال يأكلون  ،وال يرشبون ،أجسامهم صمد ،
يعني ليس هبا جوف ،وهم جمبولون عىل طاعة اهلل : 
[ األنبياء.]20 :

الثاين :إيامن األنبياء والرسل ،فإيامهنم يزيد وال ينقص ؛ لكامل معرفتهم باهلل ،
وهم درجات  ،وهلذا األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون كام ورد يف احلديث
الصحيح  ،لكامل معرفتهم باهلل  ،حيبون عبادة اهلل  ،ال ينقطعون عنها أبدا  ،اهلل م َّن
عليهم ،وجعلهم أحياء يف قبورهم يصلون .
القسم الثالث  :إيامن سائر املسلمني  ،إيامننا هذا يزيد بالطاعة  ،وينقص باملعصية ،
ومن أعظم الطاعات والعبادات الفكر والتفكر  ،ال بد من تغيري الفكر  ،ليتغري العمل ،
لتتغري طريقة احلياة.
والتفكر ال بد أن ينظر اإلنسان يف اآليات الكونية  ،وينظر يف اآليات القرآنية ،
ويتفكر يف خلق هذا الكون العظيم  ،وهذا امللك الكبري  ،ويتفكر يف أسامء اهلل
وصفاته وأفعاله ،ويتفكر ما رتبتي يف هذا الكون ؟ وماذا يريد اهلل مني ؟ وماذا أريد
أنا منه ؟ وكيف أقيض حيايت  ،عىل طريقة الن بي  ،أو عىل طريقة احليوانات  ،أو
عىل طريقة الشياطني  ،أو عىل طريقة الكفار ؟:
[ البقرة.] ١٦٤ :
هكذا يكون عند اإلنسان هذا الفكر  ،فأعظم العبادات هي التفكر والنظر والتدبر،
ألن ذلك يثمر تعظيم اهلل وحمبته ،وتوحيد اهلل ،واإليامن به:
[ يونس.] ١٠١ :

ثم تأيت العبادات اجلسدية سهلة حمبوبة من صالة وقراءة قرآن وأذكار وأدعية:
ﮱ
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[ املؤمنون.] ٨٩ – ٨٤ :
وبعد معرفة اهلل تأيت قوة التعظيم له ،وقوة املحبة له ،وقوة العبادة له:

[السجدة.]17 – 15 :

 واإليامن درجات :
فأول درجات اإليامن  :جتعل املسلم حيب اهلل  ،ويعظمه  ،ويؤدي العبادة هلل ،
ويتلذذ هبا  ،وحيافظ عليها  ،لكن حلسن املعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس
حيتاج إىل إيامن أقوى حيجزه عن ظلم نفسه  ،وظلم غريه .
وحلسن املعارشة ملن دونه من الضعاف من اخللق  ،كاحلاكم مع رعيته  ،والرجل
مع أهله  ،حيتاج إىل إيامن أقوى حيجزه عن ظلم من دونه:
[ آل عمران.] ١٣٤ – ١٣٣ :
وكلام زاد اإليامن زاد اليقني  ،وزاد العمل الصالح  ،وزادت األخالق الطيبة  ،وصار
العبد يؤدي حق اهلل  ،وحق عباده  ،يف مجيع األحوال  ،فهو حسن اخللق مع اخلالق ،
ومع املخلوق  ،فهذا بأرفع املنازل يف الدنيا واآلخرة :
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
وكل إنسان يف هذه احلياة سائر ال واقف ؛ إما إىل فوق ،وإما إىل أسفل  ،إما إىل
أمام وإما إىل وراء  ،وليس يف الطبيعة ،بل وال يف الرشيعة  ،وقوف البتة  ،فاإلنسان
شجرة تثمر احللو واملر ما دامت حية :
[ اإلنسان.] ٣ – ٢ :

وكل عبد ما هو إىل مراحل تطوى أرسع طي  ،عمره ي طوى أرسع طي بحسب
67

العمل  ،إىل اجلنة أو النار  ،فمرسع ومبطئ ،ومتقدم ومتأخر  ،وليس يف الطريق
واقف البتة  ،وإنام خي ت لف الناس يف جهة املسري  :أين نتجه ؟ ويف الرسعة
والبطء  ،ويف الربح واخلسارة ،فمن مل يتقدم إىل اجلنة باإليامن والعمل الصالح ،
فهو متأخر بال شك إىل النار بالكفر واألعامل السيئة :
[ حممد.] ١٢ :

والقرآن كله ،والدين كله ،نذير للبرش  ،ملن أراد أن يتقدم أو يتأخر( :
) [املدثر. ]37 ، 36 /
فنحمد اهلل  أن م َّن علينا هبذا الدين العظيم  ،وجعلنا من خري أمة أخرجت
للناس  ،وأعطانا هذا الدين الكامل  ،وأمرنا أن نكمل ه يف أنفسنا  ،ونكمله يف حياة
غرينا:
[ العرص.]3 – 1 :

هذا فضل عظيم من اهلل به علينا ،وإال فاهلل قادر أن هيدي الناس مجيعا  ،لكن اهلل
جعلنا من خري أمة أ خرجت للناس  ،وأنزل لنا أحسن دين ،وأحسن أعامل ،وكلفنا
بأفضل عمل  ،فإذا قمنا بالعمل انترش النور يف العامل  ،وإذا تأخرنا عن العمل أصبح
العامل ضائعاتائهايعيش يف الظلامت :
[ األنعام. ] ١٢٢ :
فاإلسالم أعظم نعمة أنعم اهلل هبا عىل البرشية كلها  ،ونبينا أفضل الرسل  ،وكتابنا
أفضل الكتب  ،واهلل  أورث هذا الكتاب من اصطفاه من خلقه الذين هم هذه
األمة  ،بعد األمم السابقة أورثنا هذا الكتاب  ،وبني سبحانه أن هذه األمة تنقسم إىل
ثالثة أقسام كام قال سبحانه ( :
) [فاطر. ]32/
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فليعلم كل واحد أنه أحد هؤالء الثالث ة  ،ف هذه األمة ورثت الكتاب  ،مل ترث
األموال واملباين  ،والقصور واملزارع  ،إنام ورثت هذا الكتاب  ،وهم مع هذا
الكتاب ثالثة أقسام :
ظامل لنفسه  . .ومقتصد  . .وسابق باخلريات .
من هو الظامل لنفسه ؟ وملاذا بدأ به اهلل  ؟ .
الظامل لنفسه  :هو الذي يطيع ربه مر ة  ،ويعصيه مرة  ،وخيلط العمل الصالح بالعمل
السيئ  ،هذا هو الظامل لنفسه ؛ ألنه عرف ربه  ،وخالف أمره مرة  ،وأطاع ربه مرة.
فهذا ظامل لنفسه  ،وبدأ به يف اآلية لئال يقنط من رمحة اهلل ،لكثرة معاصيه ،وإظهار ا
لفضل اهلل عليه يف التوبة وقبوله  ،وألن أكثر أهل اجلنة هم الظاملون ألنفسهم ؛ ألنه
ال يستطيع أحد أن يؤدي حق اهلل كام جيب .
واملقتصد  :هو الذي يؤدي الواجبات فقط ،ويرتك املحرمات فقط .
وأما السابق باخلريات  :فهو الذي يؤدي الواجبات ،ويرتك املحرمات  ،ويتقرب إىل
اهلل بكل ما حيبه ربه ويرضاه من الفرائض والنوافل  ،وبك ل ما أمر به من الفرائض
والنوافل  ،وأخر اهلل  ذكره يف اآلية  ،لئال يعجب بعمله فيحبط عمله  ،وألنه أوىل
الناس بدخول اجلنة  ،وأول الناس بدخول اجلنة التي ذكرها بعدها .
وأكثر أهل اجلنة الظاملون ألنفسهم  ،ثم املقصدون ،وأقلهم السابقون.
وقد وعد اهلل مجيع ا ألقسام الثالثة بفضله ومنِّه بدخول اجلنة كام قال سبحانه بعد
ذ كر أعامل األنبياء  ،وجهد األنبياء السابقني اصطفى منا الرسول  ،واصطفانا من
األمم :
[فاطر.]33 – 32 :

فلله احلمد والشكر أن اصطفى منا سيد الرسل ،واصطفانا من بني األمم.
فهذا نعمة كبرية أن اهلل  قسم هذه األمة ثالثة أقسام ،وقبلهم مجيعا يف دخول
اجلنة  ،ال بد أن أصنف نفيس أن أكون يف الصف األول يف الدين  ،ويف الصف
األخري من الدنيا  ،وليس الزهد يف الدنيا معناه ترك األموال ،وترك الكسب ،وأن
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اإلنسان ال يتنعم هبذه اخلريات ؛ ال  ،الدنيا املذمومة هي احلركة املخالفة ملنهج
اهلل  ،الدنيا التي تشغلك عن الدين  ،الدنيا التي تشغلك عن طاعة موالك  ،ما
أشغلك عن طاعة اهلل فهو من الدنيا  ،وما أعانك عىل طاعة اهلل فهو من الدين  ،البس
لباسامجيال  ،كل أكالمجيال  ،اسكن مسكنامجيال  ،اركب سيارة مجيلة ؛ هذا كله
من الدين  ،لكن نستعني هبذا عىل طاعة اهلل  ،وابالغ دينه ،واإلحسان اىل خلقه:
[ البقرة. ] 172 :
أنتم أهيا املؤمنون أهل أن تنعموا هبذه النعم  ،وتأكلوا من الطيبات :
[ األعراف. ] 32 :
أما الكفار فهم يعيشون يف الدنيا بنعمة الربوبية ؛ ألنه ليس فيه خالق وال رزاق إال
اهلل ،و ال فيه أرض إال هلل  ،فاهلل أطعمهم وسقاهم وأسكنهم بعطاء الربوبية  ،لكنهم
جحدوا ذلك  ،وسوف حياسبون عىل أعامهلم التي خالفوا فيها أمر اهلل:
[ احلجر. ] 93 – 92 :
فال يغرت أحد بام أعطى اهلل الكفار من األموال واألوالد:
[التوبة.]55 :

أما أنت أهيا املؤمن ،فأنت جدير بكل نعمة أن تأخذها  ،وتستعني هبا عىل طاعة اهلل ،
خري
فتأخذ املال وخترج منه الزكاة والصدقة وتنفق منه يف سبيل اهلل ،واليد العليا ٌ
من اليد السفىل  ،وتلبس اللباس اجلميل ،وتسكن السكن اجلميل لتظهر نعمة اهلل
عليك ،و إذا وسع اهلل عليكم فوسعوا  ،واستعينوا بذلك عىل طاعة من خلقكم
ورزقكم:
[ األعراف.] 26 :

لكن ال تشغلك هذه الطيبات ،وهذه الدنيا عن الدين  ،ال تشغلك النعم عن املنعم
جل جالله  ،والنبي  عاش احلياة التي فيها كثرة األموال ،وعاش احلياة التي فيها
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الشدة  ،لكن أغلب حياته أنه زهد يف هذه الدنيا  ،ومات عىل االفتقار التام لربه جل
جالله.
واهلل  م َّن عليه بأن وضع كنوز كرسى وقيرص حتت قدميه  ،ووضع غنائم حن ني
حتت قدميه  :أعطاه أربعني ألف رأس من الغنم  ،وأربعة وعرشين رأسامن اإلبل ،
وستة آالف من السبي ،وثالثة آالف أوقية من الذهب ،وهذه كلها وضعها حتت
قدميه  ،وأنفقها كلها عىل الصحابة واملؤلفة قلوهبم ،وعاش بصفة العبودية :
[ القلم.] 4 :

ف هذا اإليامن إذا دخل يف القلب حرك اجلوارح باألعامل الصاحلة  ،وأصبحت أحب
كل يشء حيبه اهلل ويرضاه  ،كاملال إذا كان عندي اشرتيت به كل يشء أحبه .
واإليامن له طعم  ،وله حالوة  ،وله حقيقة.
ض باهلل َربا ،وب اإل س َلم
يامن َمن َر َ
طعم اإليامن بينه النبي  بقوله َ « :ذ َاق َطع َم اإل َ
دينا َ ،وبم َح َّم ٍد َر سوال » أخرجه مسلم .
أما حالوة اإليامن فتكون بعد التذوق ؛ ألنه بعد التذوق يتبني يل أن هذا حلو أو مر ،
حالوة اإليامن بعد الطعم  ،وهي درجة فوق الطعم  ،وقد بينها النبي  يف قوله :
ون اهلل َو َر سوله َأ َح َّب إ َل يه م َّا
يامن َ :أن َيك َ
« َث َلث َمن ك َّن فيه َو َجدَ َح َل َو َة اإل َ
اها َ ،و َأن ي َّب املَر َء َال يبه إ َّال هلل  ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن
س َو َ
يقذف يف النار » متفق عليه .
نحن نكره الصفات التي يف الكفار  ،ل كن أجساد الكفار وقلوهبم خلقها اهلل لطاعته ،
ونحن تركناها حتى استوىل عليها الشيطان ،وأشغلها باملعايص والكفر والرشك
والبدع .
فنحن يكون كرهنا لصفات الكفار  ،والكفر سبب للتقرب منهم ودعوهتم ،و ال بد من
رمحة الكفار  ،وال بد من رمحة العصاة :
( )1

( )2

[األنبياء.]107 :

( )١أخرجه مسلم برقم ( .) ٣٤
( )٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)١٦وأخرجه مسلم برقم ( .) ٤٣
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نحن ال نحب الكافر وال كفره  ،لكن نجتهد لنحول الكافر بإذن اهلل إىل مسلم ،وأن
تكون صفاته صفات املؤمن  ،ال بد من إكرام هذا اإلنسان أو هذا املخلوق الشارد
عن ربه  ،الشارد عن بيئة املؤمنني  ،الشارد عام ينفعه إىل ما يرضه  ،هذا ال بد من
تأليف قلب ه بالقول احلسن ،والكالم احلسن  ،واإلكرام احلسن ،واستقباله وإكرامه
بالطعام والرشاب  ،واهلدية واملؤانسة  ،والكالم اجلميل  ،حتى يزول عنه هذا الغبار
والضالل ،فيخرج إنسانا صاحلا ومصلحا  ،وذاكرا مذكرا  ،وداعيا ومعلام  ،ال نرتكه
عىل غباره يلقى اهلل بكفره:
[ آل عمران.] 159 :

نحن مسئولون عن البرشية كلها  ،املؤمن كيف نتعاون معه عىل نرش احلق ؟
والكافر كيف هيتدي ؟ واجلاهل كيف يتعلم ؟ وهكذا نحن من أعامل إىل أعامل
حتى نلقى اهلل يف دار اجلزاء  ،وهناك النعيم املقيم :
[ آل عمران. ] 104 :
وقال رسول اهلل َ «:ال يؤمن َأ َحدكم َحتَّى ي َّب ألَخيه َما يب لنَفسه » متفق عليه .
مجيع املؤمنني إخواين  ،ال بد أجتهد عىل الصالح حتى يكون مصلحا  ،وعىل
الذاكر ليكون مذكرا  ،وهكذا يكون جهدي عىل نفيس وعىل غريي  ،فكل رشحية
من رشائح األمة كلها تعمل من أجل إعالء كلمة اهلل  ،ومن أجل إقامة دينه ونرشه يف
العامل:
[ إبراهيم. ] 52 :
فمن سمع بالعسل أحبه ،ومن ذاقه وجد حالوته ،ومن و جد حالوته أكل منه ،وهكذا
إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته  ،وعرفت ما حيبه ويرضاه؛ فليس يل عمل غري امتثال
أوامره ،واجتناب نواهيه:
( )1

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)١٣وأخرجه مسلم برقم ( .) ٤٥
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[ الذاريات.]51 – 50 :

املخاطب هبذا الكالم هو نحن  ،أول املخاطبني هو هذا املتكلم الذي يتكلم
اآلن  ،هو أول املخاطبني ؛ ألن لسانه خياطب قلب ه  ،ثم السامع يسمع فيصل الكالم
إىل قلبه  ،ليعلم هذا القلب أنه ال بد من إصالحه .
اجل َسد مض َغة إ َذا َص َل َحت َص َل َح َ
قال النبي َ « :أ َال َو إ َّن يف َ
اجل َسد كله َ ،و إ َذا َف َس َدت
َف َس َد َ
اجل َسد كله » متفق عليه .
إذا صلح هذا القلب جاء اليقني ،وإذا رفع املؤمن يديه يستجاب دعاؤه فورا وتقىض
حاجته فورا .
فهو إن توجه إىل اهلل وحده استجاب دعاءه فورا  ،موسى وقف أمام البحر فدعا ربه
ففتح له الطريق فورا  ،و رضب احلجر فانفجر له املاء فورا:
( )1

[البقرة.]60 :

والكفار وصلوا إىل النبي  يف الغار ،فتكلم بعضهم مع بعض وقال  :أما تعقل ؟ !
أيأيت هنا رجل ؟ ! أجيلس يف هذا املكان إنسان ؟ !  ،سلب اهلل عقوهلم  ،وهم لو
نظر أحدهم إىل موضع قدميه لرأى النبي . 
وأبو بكر يقول  :يا رسول اهلل لو نظر أحدهم اىل قدميه لرآنا ،فقال له رسول اهلل ، 
« َيا َأ َبا َبك ٍرَ ،ما َظن َ
ك باث َنني اهلل َثالثه َام » متفق عليه .
قال اهلل تعاىل:
( )2

[ التوبة. ] 40 :
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٥٢وأخرجه مسلم برقم ( .) ١٥٩٩
()٢متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٣٦٥٣وأخرجه مسلم برقم ( .) ٢٣٨١
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إذا كان اهلل معنا فمعنا كل يشء  .ملاذا اهلل  ال يستجيب دعائنا؟ ،دعاء كثري ،لكن
ثناء قليل ؟ اهلل ال يريد هذا  ،الذي يريد اهلل ذكر وثناء كثري عليه جل جالله  ،وأن
يتأثر هذا القلب ،ليأيت عنده اليقني عىل أن السميع واحد  ،والبصري واحد  ،والقوي
واحد  ،والعزيز واحد  ،والرزاق واحد  ،واملجيب واحد ،والرمحن واحد  ،والشايف
واحد  ،واهلادي واحد  ،واحلليم واحد  ،والرءوف واحد  ،لكن من رمحته أعطى
خلقه  ،ومن علمه أعطى خلقه  ،ومن رزقه أعطى خلقه .
فاهلل يريد مني أن أتصف بصفاته عىل شاكلة العبودية  ،وأعبد اهلل بمقتىض هذه
الصفات  ،فال بد أن أعبد اهلل كأين أراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك:
[األعراف.]180 :

كيف أراه ؟ تراه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله اجلميله ،تراه هبذه
الصورة  :ترى ربا له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل
األعىل  ،ترى ربك خالقا  ،رازقا  ،حييي ويميت  ،يعز ويذل  ،ويعطي ويمنع ،
ويبسط ويقبض  ،وخيلق ويرزق  ،ويأمر وينهى ،ويدبر ويرصف  ،تراه هكذا ،
بأسامئه وصفاته ،وختاطبه كأنك تراه ،فيستجيب لك بحسب ما عندك من اليقني:
[ البقرة.] ١٨٦ :
هذا اليقني هو احلقيقة  ،حقيقة اإليامن حتصل ملن كان عنده كامل اليقني ،وحقيقة
الدين  ،وقام بجهد الدين عبادة ودعوة  ،وهجرة ونرصة  ،وجهدا وجهادا وإنفاقا ،
وصدقا وصربا  ،وبذال وتركا .
وال يبلغ عبد حقيقة اإليامن حتى يعلم أن ما أص ابه مل يكن ليخطئه  ،وما أخطأه مل
يكن ليصيبه:
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
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اهلل فاطر الساموات واألرض  ،امللك الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال العظيمة ،العزيز الكريم  ،الكبري املتعال  ،هذا امللك العظيم جل جالله
هو الذي خلق العرش العظيم  ،والعرش حميط بالكريس ،والكريس حميط
بالساموات السبع  ،والساموات كل سامء حميطة بسامء  ،والساموات حميطة
باألرضني السبع  ،ويف هذه األرض العليا يعيش هذا اإلنسان الضعيف الفقري :
[ االنفطار.] ٨ – ٦ :
هذا امللك العظيم يتودد هلذا اإلنسان املخلوق الضعيف بذكر نعمه وإحسانه إليه ،
ويتودد إليه بتعريفه بأسامئه وصفاته وأفعاله فيقول:

ويتودد إليه ليتوب إليه ،فيقول له :

[ احلرش.] ٢٤ – ٢٢ :

[ النساء.] ١١٠ :
ويتودد إىل هذا العبد بالنعم  ،ليعمل صاحلا ،ويكسب أجرا:

[ البقرة.]172 :

فاهلل  عظيم  ،إذا ذكر اسمه وجلت القلوب ،كم مرة ذكر اسم اهلل يف القرآن ؟ ذكر
ألفني مرة تقريبا .
هل توجل قلوبنا عند ذكره :؟ :
[ األنفال.] ٢ :

إذا ذكر املؤمن ربه صدقا من قلبه وجل من ذلك قلب املؤمن والكافر ،والرب
والفاجر.
وروح االيامن اليقني عىل ذات اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله :
[ األنعام.]75 :
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وروح الرسالة الرمحة:
وحينام أراد األعرايب قتل النبي  ف قوة الرمحة يف قلب النبي  منعته أن ينتقم من
هذا الظامل ،وهو مستحق للعقوبة ،وقوة اليقني يف قلب الرسول  عىل اهلل منعت
الكافر من قتل النبي . 
ع ْن جابر ْبن عبْد اهلل ريض اهلل عنْهام أنَّه غزا مع ر سول اهلل  قبل ن ْج ٍد ف ل َّام ق ف ل
رسول اهلل قفل مع ه فأد ركتْهم ا ْل قائل ة يف و ٍ
اد كثري ا ْلع ضاه فنزل ر س ول اهلل 
ْ
ْ
وت ف َّرق النَّاس يف ا ْلعضاه ي ْستظ ُّلون ب َّ
حتت س مر ٍة ف ع َّل ق
الشجر ونزل ر سول اهلل ْ 
ايب
هبا س ْيف ه قال جاب ٌر فن ْمنا ن ْوم ة ث َّم إذا ر سول اهلل  يدْ عونا فجئْناه فإ ذ ا ع نْد ه أ ْع ر ٌّ
جال ٌس ف قال ر سول اهلل « :إ َّن هذا ْ
استيْ ق ْظ ت و ه و يف يد ه
اخرتط سيْ في وأنا نائ ٌم ف ْ
هلل فها هو ذا جال ٌس » ث َّم ملْ يعاق ْب ه ر س ول اهلل . 
ص ْلتا ف قال يل م ْن ي ْمنعك منِّي ق ْلت ا َّ
متفق عليه .
اآلن املسلم ال يتأثر من كلمة اهلل ؛ ولذلك اهلل أمرنا بذكره كثريا  ،ملاذا ؟ حتى
نمتثل أوامره  ،ونستحرض عظمته  ،وجالله  ،وهيبته ،ونعمه وإحسانه ،ونوقره ،
ونستحيي منه :
[ األنبياء.] 107 :

( )1

[ األحزاب.] ٤٣ – ٤١ :
متى يتأثر قلب املسلم من كلمة «اهلل » ؟ إذا حرض يف البيئات اإليامنية  ،وجتدد
عيل بأنواع
اإليامن ،وزاد الي قني  ،يقول  :يا ريب خلقتني يف أحسن تقويم  ،ومننت َّ
النعم  ،وعلمتني ما مل أكن أعلم  ،كنت ضاالفهديتني  ،وكنت فقريافأغنيتني ،
عيل بنعم ال تعد وال
وكنت جاهال فعلمتني ،وكنت عاريافكسوتني  ،أنعمت
َّ
حتىص :
[ اإلرساء. ] ٧٠ :
ال يليق باإلنسان أن يسكن يف ملك اهلل  ،ويأكل من رزق اهلل ،ويعيص اهلل بنعم اهلل ،
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)٢٩١٣وأخرجه مسلم برقم ( .) ٨٤٣
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فيتأثر املؤمن من هذه املعاين  ،فيقبل عىل ربه مستغفراوحامداوشاكرالربه جل
جالله :
[ فاطر.] ٣ :

وإذا كانت القلوب ال تطمئن إال بذكر اهلل  ،بالذكر والدعاء  ،والتسبيح واالستقامة
والطاعات  ،فتنبت هذه يف القلوب الطيبة التي اطمأنت بذكر اهلل : 
[ الرعد.] ٢٩ – ٢٨ :
نحن اآلن غالبا ليس عندنا وجل كام ينبغي ال من اهلل  ،وال من كتابه  ،وال من أوامره ،
نتفلت ونركن ونتبع سنن اليهود والنصارى ،ونرتك هذا الدين العظيم  ،والنلتفت
إىل هذه السنن العظيمة التي هي مصدر حفظنا  ،ومصدر عزنا  ،ومسئوليتنا يف العامل
اإلنساين :
[ األنفال.] ٢ :

االيامن يزيد بالذكر والتدبر والتفكر ( :

) [آل عمران. ]191/
اإليامن يزيد بذكر أسامء اهلل وصفاته وأفعاله:
[ البقرة. ] ٢٥٥ :

اإليامن يزيد بالعلم والعمل(:

) [السجدة. ]18- 15 /

وقال سبحانه:
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[ق.] 11 – 6 :

فنقرأ القرآن هبذا اليقني  :املتكلم هو اهلل  ،والسامع أنا  ،ومطلوب مني بعد
االستامع أن أ سمع  ،وأن أستقيم عىل أمر اهلل  ،فاهلل  وكلني بنرش اهلداية كام وكَّ ل
السحب بنرش املياه يف العامل  ،ووكل الشمس باإلنارة يف العامل ،ووكل األرض
باإلنبات يف العامل:
[ إبراهيم. ] ٥٢ :
ون توكل عىل اهلل الوكيل عىل كل خملوق  ،هو وكيل عىل سمعي  ،وعىل برصي،
وعىل طريقة حيايت ،وعىل بدين  ،وعىل ظاهري  ،وعىل باطني.
السيارة الفالنية وكيلها فالن  ،والسجاد الفالين وكيله فالن  ،وا ملاكينة الفالنية
وكيلها فالن  ،واهلل  وكيل عىل كل يشء:
[ األنعام.] ١٠٢ :
العرش يشء  ،والساموات يشء  ،واألرض يشء  ،واجلبال يشء  ،والبحار يشء ،
واإلنسان يشء  ،واحليوان يشء  ،والطيور يشء  ،واملالئكة يشء  ،واجلن يشء،
واهلل خالق كل يشء ،ومالك كل يشء( :
) [الزمر. ]62/
هو الذي خلق مجيع املخلوقات ،وهو الذي يدبر هذه الكائنات  ،ال خترج عن
تدبريه أبدا  ،لكن اهلل أعطانا حرية االختيار  :إما اختيار هدى رب العاملني  ،أو إتباع
هوى أنفسنا:
[ الكهف.] ٣٠ – ٢٩ :
والدين كله حماسن ،فهو بني حسن وأحسن ،ومجيل وأمجل:
78

[النساء.]125 :

فأنا بني إحسان العبادة لريب  ،واإلحسان إىل خلقه ؛ ألقرهبم إىل رهبم  ،وأعرفهم
بعظمته ليعظموه  ،وبنعمه ليشكروه  ،وبوعده ليقبلوا عىل طاعته  ،وبوعيده لينفروا
من معصيته:
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
) [األنفال ، ]3 /عبادة احلق .
(
) [األنفال. ]3/
وحماسنة اخللق ( :
نالحظ هذا يف مجيع آيات القرآن  ،ال تكاد توجد آية إال وفيها عبادة احلق،
وحماسنة اخللق.
فمن جاء باحلقيقة إ يامناوقوالوعمال  ،أخذ احلقيقة رضوانا من رب العاملني  ،وجنة
عرضها الساموات واألرضني:
[ األنفال.]74 :

فالكرم واالحسان ال ينقطع أبدا  :سامع كالم الرب  ،ورؤيته ،والقرب منه  ،ونعيم
اجلنة  ،وأهنار اجلنة  ،وحيل اجلنة  ،والولدان املخلدون  ،واحلور ،وما فيها من
)
أنواع النعيم ،كل هذا رزق كريم مستمر ( :
[ص. ]54/
هذا جزاء اإليامن احلقيقي ،والعمل الصالح املقبول:

[ البقرة.] 25 :

أهذا خري أم الذهب والفضة وأنواع الشهوات يف هذه الدنيا؟:
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[ آل عمران. ] 15 – 14 :
فهذه الشهوات شهوات نأخذ منها بقدر احلاجة  ،ونستعني هبا عىل طاعة اهلل أما
تكميل الشهوات فهو يف يوم القيامة :
[ البقرة. ] 172 :
وااليامن الق لبي البد له من برهان عميل يدل عليه( :
) [احلجرات. ]15/
هذا الصنف الذي يريده اهلل  ،وحيبه اهلل  ، أن نسعى إىل حقيقة اإليامن  ،إذا
ملكنا حقيقة املال أنفقنا ماال  ،إذا ملكنا حقيقة الصفات أنفقنا الصفات  ،إذا ملكنا
حقيقة اإليامن أنفقنا إيامنا  ،إذا ملكنا حقيقة األخالق أنفقنا أخالقا .
لكن متى نملك حتى نملك ؟ هذه الرءوس حمشوة بالفكر والثقافة واألمور العلمية
يف الرشيعة  ،هذا وحده ال ينفع  ،ليس املقصود من العلم العمل فقط ؛ املقصود
العلم والعمل مع اخلشية  ،ل ب األعامل هو اخلشية :
[ فاطر. ] 28 :
وقال :
[املؤمنون.]3 – 1 :

املنافقون يعملون  ،لكن القصد خشية اهلل استقامة وإقامة  ،عبادة ودعوة  ،القصد أن
تستقيم هذه القلوب  ،تستقيم هلل  ،ال تلتفت يميناوال شامال  ،تويل وجهها قبلة
املسجد احلرام  ،تويل وجهها هلل  وحده:
ﯓ .
وجهت وجهي هلل وحده ،توحيدا وإيامنا  ،وذكراوعبادة  ،واستقامة عىل أوامر اهلل جل
جالله:
[غافر.]65 :
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 رشوط العمل الصالح:
العمل الصالح له رشوط:
العمل الصالح هو ما استكمل ثالثة أمور  ،سواء كان عبادة ،أو دعوة  ،أو صالة .
األول  :كل عمل صالح ال بد أن يكون خالصاهلل  ؛ ألن اهلل  يقول :
[ البينة. ] 5 :
الثاين  :أن يكون العمل موافقاملا جاء به الرسول  ؛ ألن اهلل  يقول ( :

)

[احلرش. ]7/
الثالث  :أن يكون القائم هبذا العمل من املؤمنني  ،يكون فاعل هذا العمل مؤمنا ؛
ألن اهلل ي قول :
[ النحل.] 97 :
 احلياة الطيبة هي حياة الرسول  التي فيها ثالثة أمور:
فرائض احلياة ..وطريقة احلياة ..ومقصد احلياة .
األول :فرائض احلياة  :هي الواجبات اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية أو
العمرية من صالة وصيام وحج وغريها:
[ احلج.]77 :

الثاين :طريقة احلياة  :أن آكل وأرشب وأنام وأسافر وأعمل أي عمل بسنة:
[األنعام.]163 – 162 :

الثالث :مقصد احلياة  :وهو الدعوة إىل اهلل وتعليم الرشيعة ( :

)

[األحزاب. ]46/
ال بد لكل عمل من هذه الثالثة الرشوط  ،فمن اجتمعت له هذه الرشوط قبل اهلل
العمل منه ،وأثابه عليه  ،وإذا اختل رشط منها بطل العمل ،وعوقب عليه صاحبه :
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[ الزمر.] 66 – 65 :

الرش َكاء َعن ِ
رش َك
الرشك َ ،من َع م َل َع َم ل َأ َ
وقال  يف احلديث القديسَ « :أ َنا َأغ َنى َ
فيه َغريي َت َركته َورش َكه »أخرجه مسلم .
فال بد من اجتامع هذه الرشوط  ،ليقبل العمل( :
) [الكهف. ]110/
هذا العمل الصالح جسد كبري  ،ال بد له من روح  ،إذا ف قدت منه الروح ال ي قبل.
و ال بد لكل عمل من صالة أو صيام  ،أو عبادة أو دعوة  ،أو صلة رحم أو أي عمل
صالح  ،أو أي أمر من أوامر الدين  ،ال بد أن يؤدى بصفات  ،ال ي ؤدى تأدية اإلنسان
الذي يريد أن يفرغ من العمل ،يريد أن يفرغ من الصالة  ،ويسرتيح منها  ،فالراحة
واألنس بمناجاة اهلل  ،بعبادة اهلل ،باستغفار اهلل  ،بتكبري اهلل  ،بحمد اهلل  ،باالتصال
باهلل  ،كام كان النبي  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ،تعظيام هلل ،وشكرا له:
( )1

[ الزمر. ] 9 :
إذا كل عمل ال بد له من صفات يؤدى هبا ليكون صاحلامثمرامقبوال .
سواء كان من العبادات كالصالة والز كاة والصوم واحلج وغريها  ،أو كان من
املعامالت كالبيع والرشاء ،والقرض ،واإلجارة  ،والصلح والوكالة وغريها  ،أو كان
من اآلداب املختلفة التي هي أكثر من ألف أدب  ،أو من املعارشات  ،أو األذكار ،
أو األدعية  ،أو غريها من أوامر اهلل :

[املؤمنون.] 61 – 57 :

()١أخرجه مسلم برقم.)٢٩٨٥ ( :
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هذه األعامل احلركية ال بد هلا من آداب قلبية  ،القلب يشعر هبا قبل أن يؤدهيا  ،ال
بد هلا من آداب  ،سواء كانت أعامال إنفرادية كالذكر والدعاء ،والصالة والصوم
وغريها من العبادات ،أو كانت هذه األعامل أعامالمتعدية إىل الغريكالدعوة إىل
اهلل  ،وتعليم الرشع  ،والنصيحة  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر.
وأهم الصفات التي جيب توفرها يف كل عمل ليكون مثمراومقبوالعند اهلل  ،ما ييل :
األمر األول  :أن يكو ن عندي اليقني بأن هذا العمل الذي أمر اهلل ورسوله به فيه فقط
)
فوزي وفالحي ونجايت يف الدنيا واآلخرة ( :
[البقرة. ]2/
ال بد أن يكون عندي اليقني عىل أن أي سنة يف الدين  ،أي عمل من أعامل الدين ،
هو السبيل الوحيد للفالح والنجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة ؛ بل فيه قضاء حاجايت
) [األحزاب. ]71 /
يف الدنيا واآلخرة ( :
مل جي عل اهلل الفوز والفالح باألموال واألشياء  ،بل جعل الفالح فقط باإليامن
واألعامل الصاحلة:
[املؤمنون.]2 – 1 :

والفالح  :هو الفوز باملطلوب  ،والنجاة من املرهوب  ،وأعز مطلوب اجلنة
ورضوان اهلل  ،والنجاة من املرهوب سخط اهلل والنار .
فأؤدي هذا العمل ليس بنية أين أكسب احلسنات فقط ؛ بل بنية أنه هذا وحده طريق
السعادة والنجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة و هو إتباع النبي  يف كل حال ،ويف كل
عمل:
[ األعراف. ] 158 :
األمر الثاين  :اخال ص العمل هلل وحده ال رشيك له ؛ ألنه هو الذي خلقنا  ،وهدانا إلة
اإليامن والعمل الصالح  ،وأعاننا عليه  ،وهو الذي يثيبنا عليه  .وأعامل الدين كلها
غالية  ،ال يستطيع أحد أن يدفع قيمتها إال اهلل وحده .
حسنة واحدة  :سبحان اهلل  ،أواحلمد هلل  ،ال يقدر أحد أن يدفع أجرها ،ال من
األولني وال من اآلخرين  ،ال أهل الساموات وال أهل األرض  ،ال يستطيع أحد أن
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يدفع قيمة ذرة من إيامن  ،قيمة حسنة واحدة ؛ ألن العمل الصالح ٍ
غال عند اهلل ،
ولذلك ال يستطيع أحد أن يدفع أجره ،ولذلك اهلل أخر أجره إىل يوم القيامة  ،ليعطينا
فرصة االستكثار من األعامل  ،وتنويع األعامل الصاحلة  ،واملسابقة يف األعامل
الصاحلة :
[ آل عمران.] 134 – 133 :

مثقال ذرة من إيامن أجرها عظيم عند اهلل  ،مثقال ذرة من إيامن ملن جاء هبا يوم
القيامة له مثل هذه الدنيا عرش مرات  ،فكيف بمن جاء بالصالة والصيام ؟ كيف من
جاء بالدعوة وتعليم رشع اهلل ؟  ،كيف من جاء بصلة الرحم ؟  ،كيف من امتثل أمر
اهلل عند الطعام والرشاب  ،وعند النوم واحلركة  ،ويف اللباس  ،ويف الكالم  ،ويف
اإلنفاق  ،حسنات عظيمة هلا أجور عظيمة :

[ األنفال.] 4 – 2 :

فيجب علينا إخالص العمل هلل وحده ال رشيك له  ،ال يليق أن يرشك مع اهلل غريه ،
وهو امللك احلق  ،وهو الذي أنعم علينا بكل نعمة  ،ورصف عنا كل بلية  ،وهو
مالك امللك  ،هو القوي الذي بيده الشمس التي جيرهيا من املرشق إىل املغرب ،
بيده ملكوت السامء واالرض ،بيده هذه النجوم العظيمة  ،بيده هذه األرض التي
أنبتت مجيع املواليد  ،بيده هؤالء البرش ،وهؤالء اجلن ،وهؤالء املالئكة  ،بيده كل
يشء وهو عىل كل يشء قدير:
[ غافر.] 65 :
)
هو امللك لذي بيده امللك( :
[امللك. ]1/
فنخلص العمل هلل وحده  ،نخلص العمل ملن وعدنا باألجر العظيم عليه ،وهو اهلل
وحده ال رشيك له :
84

[ البينة. ]5 :
األمر الثالث  :من الصفات التي تؤدى هبا األعامل اتباع الرسول  يف كل عمل ،
بأن أفعل هذا العمل كام فعله النبي  ، أجلس كام جلس النبي  ، وأسمع كام
يسمع النبي  ، وأنوي كام نوى النبي  ، وأختلق كام يتخلق النبي : 
ﰀ [األحزاب. ] 21 :
فنتبع الرسول  يف كل ما جاء به ،ال نزيد وال ننقص  ،نتبعه  يف نيته وفكره ،ويف
توحيده وإيامنه ،ويف أقواله  ،ويف أعامله  ،ويف أخالقه  ،فنفعل كام فعل النبي ، 
ونستحرض يف كل عمل لو كان النبي  حارضا  ،أو كان يف مكاين  ،ماذا سيفعل يف
هذه احلالة ؟ .
سأفعل ما علمت به من سنته  ،وإن جهلت أس أل ماذا كان يعمل النبي  يف حال
كذا  ،ويف وقت كذا  ،عند املرض  ،عند اخلوف  ،عند اجلوع ،عند الكرب ..؟ .
األمر الرابع :من الصفات التي تؤدى هبا األعامل حتى تكون خفيفة ولذيذة وميرسة
وحمبوبة  :استحضار فضيلة العمل  ،ليسهل القيام به ،ألن بعض األعامل ثقيلة ،
) [البقرة. ]45/
فالصال ة وإن كانت هلل فاهلل قال عنها ( :
عيل العمل  ،فاألعامل ثقيلة  ،وإذا عرفنا
إذا استحرضت فضيلة العمل خف
َّ
فضائلها سهل القيام هبا  ،لوقلنا مثال  :من ذهب إىل مكة مثال  ،من حني قدومه
سيعطى هناك سيارة من السيارات ،وقرصا يف ذلك املكان  ،كلنا ننزل إىل مكة ؛
ألنه و عد بيشء ثمني ،والنفوس جمبولة عىل حب اخلري ،و كذلك ملا نذكر فضائل
األعامل يسهل علينا القيام هبا والرغبة يف أدائها.
ومن فضائل األعامل
قال النبي َ « :من َد َّل َع َىل َخ ٍري َف َله مثل َأج ر َفاعله » أخرجه مسلم .
يها» .متفق عليه( ).
وقال « :لَغَد َوة يف َسبيل اهلل َأو َرو َحة َخري م َن الدن َيا َو َما ف َ
( )1

()١أخرجه مسلم برقم.)١٨٩٣ ( :
( ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2792ومسلم برقم (.)1880
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إيامنا َواح ت َسابا غف َر لَـه َما َت َق َّد َم م ن َذنبـه» .متفق عليه( ).
وقال َ « :من َق َام َر َم َض َ
ان َ

ك َيوم َولَدَ تـه أمه» .متفق عليه( ).
وقال َ « :من َح َّج َ ٬ف َلـم َيرفث َولَـم َي فسقَ ،ر َج َع َ

فنستحرض فضيلة كل عمل  ،لنؤديه بالرغبة واحلب والتعظيم والذل هلل ( :
) [فصلت. ]33/
وفضل العمل اإلجتامعي عىل العمل اإلنفرادي كفضل اجلبل عىل الذرة ،وفضل
البحر عىل القطرة.
(
) [آل عمران. ]104/
فاستحضار فضيلة كل عمل مطلوبة  ،لتنشط هذه الروح عىل العمل  ،وتقبل النفس
كذلك عىل الطاعة  ،وتسارع اىل كل عمل صالح:

[آل عمران.] 134 – 133 :

فاألعامل ثقيلة عىل النفوس  ،وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام هبا  ،واملداومة عليها ،
واإلكثار منها ،والدعوة إليها.
والتجار يسوقون سلعهم بالدعايات للبضائع حتى الناس يقبلون عىل رشائها .
كذلك تتعلم فضائل االعامل ،حتى يتحرك اجلسد والقلب واجلوارح بطاعة اهلل يف
كل وقت  ،فعلينا أن نعرف فضائل الذكر ،وفضائل الصالة والصوم واحلج  ،والدعوة
إىل اهلل  ،وصلة الرحم وغريها من أعامل الرب ؛ ليسهل القيام هبا  ،واملداومة عليها ،
ونرشها:
[ البقرة.] 25 :
األمر اخلامس  :اإلحسان  ،بأن تعبد اهلل كأنك تراه باخلشوع واالفتقار ،وبالتعظيم
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )37واللفظ له ،ومسلم برقم (.)759
( ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )1521واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1350
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هلل ك ََأ َّن َك ت ََراه َ ،فإن َ
مل َتكن َت َراه َفإ َّنه َي َر َ
اك» .
واإلجالل  ،فاإلحسان « َأن تَعب َد ا َ
فاإلنسان منا يت جمل لزوجه أو لزوجته  ،يتجمل إذا ذهب للعمل  ،وهذا مطلوب :
مجيل يب َ
اجل َام َل»أخرجه مسلم (. )1
قال  « :إن اهلل َ
أجتمل خلالقي بالتوحيد واإليامن ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق احلسنة  ،وهذا
اجلامل األكرب  :أجتمل خلالقي جل جالله ؛ ألنه حيب أن يرى أثر نعمته عىل
عبده  ،يف طعامه  ،يف مسكنه  ،يف مركبه  ،أكون مجيال يف قلبي  ،يف جوارحي ،
أكون يف منتهى اجلامل للجميل ،ومنتهى اإلحسان للمحسن واملحسنني والناس
أمجعني .
إن مجال األخالق  ،ومجال األقوال واألعامل عىل األجساد ،أمجل من األزهار
والثامر عىل األشجار ؛ هذه حمبوبات النفس  ،وتلك حمبوبات الرب  ،وإذا أحبك
الرب ماذا يعطيك ؟ .

[ التوبة.] 72 :

فنعبد اهلل كأننا نراه ؛ نستحرض أن اهلل يرانا يف كل عمل  ،فنستحرض أن اهلل  يرانا ،
ويسمع كالمنا  ،ويعلم أحوالنا  ،ويراقب ترصفاتنا  ،فهذا هو العبد املحسن حقاالذي
يعمل هلل يف اخللوة أو مع الناس عىل حد سواء  ،ويتوجه إليه وحده بقلبه  ،وال
يلتفت ألحد سواه:
[امللك.]12 :

أما من أحسن عمله هلل بحرضة الناس ،وأساء عمله يف اخللوة ،فقد استحرض عظمة
املخلوق ال عظمة اخلالق  ،وهذا هو النفاق الذي حذر اهلل  منه:
[ النساء.] ١٤٢ :
()١أخرجه مسلم برقم.٩١ :
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األمر السادس  :املجاهدة  ،نجاهد أنفسنا أن تسارع إىل كل عمل صالح  ،ونوجه
نفوسنا إىل ما حيب اهلل ويرضاه ،ونبذل كل ما نملك من أجل رضا اهلل  ،وفعل ما
حيب  ،واجتناب ما يكره جل جالله  ،فهذا هو العبد حقاالذي يقول اهلل عنه :
) [العنكبوت. ]69/
(
هذا العبد حقا الذي قدم مراد اهلل عىل مراد نفسه  ،وقدم ما حيب اهلل عىل ما حتب
النفس  ،وهذا هو العبد املو َّفق:
[الزمر.]18 – 17 :

فإذا قمنا ب األعامل هبذه الصفات انترش العلم والعمل والصفات  ،وإذا أدينا هذه
األعامل هبذه الصفات انترشت ثالثة أشياء :
العلم النافع  . .والعمل الصالح  . .والصفات الطيبة .
وإذا قمنا بالعلم والعمل بدون هذه الصفات  ،انترش العلم والعمل بدون الصفات ،
فجاءت النتيجة  :بأن يكثر اجلدل  ،واخلالف ،وطلب الرخص  ،والكسل  ،والرياء
وهبت الفتن  ،وانترشت الفرق واألحزاب ،واملذاهب واألهواء(:

) [الروم. ]32- 30 /
فمن قام ب العمل هبذه الصفات حصل عىل موعودات اهلل يف الدنيا واآلخرة  ،ومن
قام بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات مل حي صل عىل املوعود عىل العمل ،
وال ينجو من اخلسارة إال من أكمل وسائل النجاة األربعة كام قال سبحانه :
(
) [العرص. ]4-1 /
واهلل  خلق هذا اإلنسان يف أحسن تقويم  ،وخصه من بني املخلوقات بأن خلقه
بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وعلمه أسامء كل يشء  ،وأسجد له مالئكته  ،وجعله
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خليفة يف األرض:

[ اإلرساء.] ٧٠ :

هذا اإلنسان خلقه اهلل  ليكون خليفة يف األرض  ،يمتثل أوامر اهلل ،وجيتنب
نواهيه  ،وحيكم يف أرضه بأمر اهلل :
[ البقرة.]30 :

فاهلل  خلق هذا اإلنسان ليكون يف الدنيا خليفة يف األرض  ،ويوم القيامة جليسه :
[ القمر. ] ٥٥ – ٥٤ :
 حكمة خلق اإلنسان:
ٍ
واهلل  خلق هذا اإلنسان وخلق فيه ثالث أوان هي :
آنية املطعومات  . .وآنية املعقوالت  . .وآنية اإليامنيات .
األوىل :آنية الطعام  ،وهي املعدة التي أمر اهلل هذا اإلنسان أن يأكل من الطيبات ،
وجيتنب اخلبائث ؛ ليكون هذا اجلسم سيارة متقنة  ،تنقله من ٍ
حال إىل حال ،ومن
ٍ
مكان إىل مكان  ،ويتعبد هلل هبذا اجلسد الصحيح:
[البقرة.]172 :

الثانية :آنية العقل التي يعقل هبا األمور ،وهي الدماغ ،هذه آنية املعلومات  ،جتمع
أنواع املعلومات ،وختزهنا يف ملفات يف هذا العقل الذي حيف ظ ويتسع ملليارات
اجلمل والفوائد واملعلومات :
[ النحل.] ٧٨ :
الثالثة :آنية القلب  ،وهي آنية اإليامن  ،وهي حمل نظر اهلل  ، و هذا القلب هو
عرش الصفات التي حيبها اهلل  من االيامن والتقوى ،واخلوف والرجاء ،واليقني
والتوكل ،واحلب والرمحة ،والعفو واملغفرة ،والصدق والصرب وغريها من الصفات
اإليامنية كام قال سبحانه:
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[ األحزاب.]35 :

واهلل أنزل الكتب ،وأر سل الرسل  ،ليمتلئ هذا القلب باإليامن والتوحيد ،وبالصفات
التي حيبها اهلل :
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
ومعرفة أسامء اهلل احلسنى من الدين بمنزلة الرأس من اجلسد  ،ال بد أن أعرف أآلمر
قبل أمره ،وأعرف احلكيم قبل معرفة أحكامه ،وأعرف املعبود قبل العبادة  ،ال بد
أن أعرف معبودي  ،ومن أعبد ؟ وماذا له من األسامء  ،وماذا له من الصفات  ،قبل أن
أعبده :
[ حممد.] ١٩ :

فهذه اآلنية هي حمل نظر اهلل .
هلل َال َينظ ر إ َىل ص َورك م َو َال إ َىل َأج َسادك م َ ،و َلك ن َين ظ ر إ َىل
قال النبي « :إن ا َ
قلوبكم َو َأع َاملكم»أخرجه مسلم .
ماذا يف قلوبكم من اإليامن والتوحيد ؟ وماذا عىل أج سادكم من األعامل الصاحلة
التي بينكم وبني ربكم  ،وبينكم وبني خلقه جل جالله ؟ .
فهذه اآلنية ال بد أن متأل باإليامن حتى ينشط اجلسم للطاعة ،والذكر ،والعبادة
واإلستقامة ،وغذاء البدن كام نعلم هو من الطعام والرشاب والنبات واحليوان.
 أما هذا القلب فله مغذيات  ،وم غذيات القلب سبعة :
معرفة اهلل  . .ومعرفة أسامئه  . .ومعرفة صفاته  . .ومعرفة أفعاله  . .ومعرفة
خزائنه  . .ومعرفة وعده  . .ومعرفة وعيده .
فمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته أعظم يشء  ،وأفضل يشء  ،وأوجب يشء.
فهذه مغذيات القلوب ؛ التي ترفع العبد عن الرتبة البهيمية  ،والرتبة السبعية  ،والرتبة
اإلبليسية  ،إىل الصفات العالية املالئكية التي مزاجها السمع والطاعة واالنابة :
( )1

()١أخرجه مسلم برقم.٢٥٦٤ :
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[ البقرة. ] ٢٨٥ :
فاملالئكة لكامل معرفتهم باهلل عابدون لرهبم يف كل حال:
[األنبياء.]٢٠ – ١٩ :
وملالئكة يف غاية األدب والطاعة لكامل معرفتهم برهبم:
[ األنبياء.] ٢٨ – ٢٦ :
لكن أعظم خملوق خلقه اهلل هو هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل بيده .
وعلم آدم انتقل إىل األنبياء  ،وعلم آدم ومجيع األنبياء انتقل إىل النبي  الذي كان
خلقه القرآن :
[ النساء.] ١١٣ :
فكيف نحن نغذي هذا القلب باإليامنيات ؛ حتى يمتلئ إيامنا ورمحة وشفقة ،
وخشوعا للرب  ،وتوكال عليه  ،وخشية له  ،وحبا له ،وتعظيام له ،ال بد من معرفة
املعبود قبل العبادة  ،ومعرفة اآلمر قبل أمره ،فال بد أن نعرف اهلل  بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،لتأيت عظمته وحمبته وكربياؤه يف قلوبنا  ،ثم تلهج السنتنا بذكره
ومحده ومتجيده ،وتسارع جوارحنا اىل امتثال أوامره ،وفعل كل ما حيبه اهلل
ويرضاه:

[السجدة.]17 – 15 :
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حكم العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله
العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أرشف العلوم عىل اإلطالق  ،وأعظم أبواب
التوحيد  ،وأول أركان اإلسالم  ،وأصل أركان اإليامن  ،وأساس بنيان الدين  ،فهو
بمنزلة الرأس من اجلسد  ،ومكانة القلب من البدن  ،ألن رشف العلم برشف
املعلوم  ،وهو اهلل جل جالله :
[ حممد. ] 19 :

فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أزكى العلوم وأعالها  ،وأفضلها وأحسنها ،
وأعظمها وأوجبها  ،ألنه أساس بنيان الدين  ،ومتى كان األسا س قويا محل البنيان ،
وعىل قدر إحكام األساس يكون علو البنيان  ،ومتى كان األساس ضعيفا سقط عليه
البنيان من فوقه :
[ الزمر.] 66 – 65 :

وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين :
األول  :معرفة اهلل وتوحيده بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة .
الثاين  :جتريد اإلنقياد هلل ورسوله بالقلب واللسان واجلوارح .
والقرآن الكريم كله بيان هلذا األساس العظيم  ،وترسيخ له  ،ودعوة إىل إتقانه
وإحكامه  ،والعمل بموجبه  ،والنهي عن ضده :
[ الكهف. ] ١١٠ :

والعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعبادته بموجب ذلك  ،هي الغاية التي خلق
اهلل اخللق من أجلها كام قال سبحانه :
[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ :

فمقصود الرب من خلقه أن يعرفوه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ليؤمنوا به  ،ويوحدوه ،
ويعبدوه بموجب تلك املعرفة .
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واإليامن باهلل وتوحيده  ،وحمبته ،وتعظيمه ،وطاعته ،وعبادته  ،كل ذلك مبني عىل
كامل معرفته بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه ،
ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه  ،ومعرفة عظمة دينه ورشعه ،ومعرفة عظمة وعده
ووعيده ،ومعرفة سعة علمه  ،وكامل قدرته كام قال سبحانه:
[ الذاريات.] 58 – 56 :

وقد أمرنا اهلل  بتعلم هذا العلم العظيم  ،واالستكثار منه  ،ودوام التزود منه ،
والعمل بمقتضاه  ،لعظم شأنه  ،وعلو مقامه  ،وكثرة بركاته  ،وعظيم حسناته :
[ البقرة. ] ٢٣١ :

وقد ذكر اهلل  يف القرآن الكريم كثريا من أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأظهرها يف
ملكه وآياته وخملوقاته  ،ليعرف عباده هبا  ،ليدعوه هبا  ،ويعبدوه بموجبها كام قال
سبحانه :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :

وأسامء اهلل  أحسن األسامء  ،وصفاته أحسن الصفات  ،وأفعاله أحسن األفعال ،
وأخباره أحسن األخبار  ،وأحكامه أحسن األحكام :
[ طه. ] ٨ :

وأسامء اهلل وصفاته وأفعاله أحب يشء إليه  ،مل ا فيها من احلسن واجلامل واجلالل،
وحيب من عباده أن يتصفوا هبا عىل شاكلة العبودية  ،ويتعبدوا هلل بموجبها  ،وهي
أفضل يش ء يف القرآن وأعظمه وأحسنه  ،ألهنا صفات اخلالق العظيم جل جالله :
[ األعراف. ] ١٨٠ :
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فأول واجب عىل العبيد معرفة الواحد األحد بالتوحيد  ،ثم عبادته مع العبيد .
هلذا أعظم الواجبات  ،وأول الواجبات  ،هو م عرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم
عبادته بموجب ذلك :
[ حممد. ] ١٩ :

فنعرف احلكيم قبل معرفة أحكامه  ،ونعرف اآلمر قبل معرفة أوامره  ،فنعرف من
الرب الذي نعبد أوال  ،ثم نعبده بام رشع ثانيا :
[ غافر. ] ٦٥ :

ومن عرف اهلل حقا آمن به حقا  ،وأحبه حقا  ،وكربه حقا  ،وعبده حقا :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

ومن عرف ربه العظيم آمن باهلل العظيم  ،واتبع كتابه العظيم  ،وأمتثل أمره العظيم ،
وأطاع رسوله الكريم  ،ونال ثوابه العظيم :
[ حممد. ] 19 :

ومن عرف ربه العظ يم بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم عرف أوامره الرشعية  ،أحبه
وكربه ،وعظم ه وجمده  ،ومحده وشكره  ،وتفانى يف عبادته وطاعته :
[ فاطر. ] 28 :

ومن عرف أوامر اهلل الرشعية  ،ومل يعرف ربه كام أمره  ،ضعف عن عبادته  ،وتفنن
يف التفلت من أوامره :
[ الزمر. ] 67 :

والقرآن الكريم كله بيان وتعريف بامللك احلق من ثالثة أوجه :
األول  :التعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وبيان وجوب توحيد اهلل وعبادته
وحده ال رشيك له  ،واجتناب عبادة ما سواه :
[ األنعام. ] 102 – 101 :
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الثاين  :التعريف باألنبياء والرسل الذين أرسلهم اهلل بدينه إىل الناس  ،ليعبدوا اهلل
وحده ال رشيك له :
[ النحل. ] 36 :

الثالث  :التعريف باليوم اآلخر  ،وما فيه من الوعد والوعيد  ،واجلنة والنار ،
واحلساب واجلزاء :
[ األنبياء. ] 47 :

إن التعريف بالعظيم سبحانه البد أن يكون عظيام  ،والكالم عن الكبري البد أن
يكون كبريا  ،واحلديث عن الواسع البد أن يكون واسعا  ،والتعريف بالقوي البد أن
يكون قو يا  ،والكالم عن اجلميل البد أن يكون مجيال  ،واحلديث عن املحيط البد
أن يكون حميطا  ،والتعريف باملتني البد أن يكون متينا  ،والكالم عن املبني البد أن
يكون مبينا  ،والتعريف بالعيل األعىل البد أن يكون أعىل الكالم وأحسنه وأبينه :
[ حممد. ] 19 :

إن أرشف العلوم وأعالها  ،وأزكاها وأنفعها  ،وأنفسها وأوجبها  ،هو فقط العلم باهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأخباره وأحكامه  ،ووعده ووعيده فإن ثمرة ذلك ال
تعدهلا ثمرة  ،وحرسة حرماهنا ال تعدهلا حرسة  ،واحلاجة إليها ال تعدهلا حاجة .
بل كل علم ال يوصل إىل معرفة اهلل  ،وال يعني عليها  ،فهو مضيعة للوقت  ،جملبة
للمقت :
[ األعراف. ] 179 :

ومعرفة اهلل جل جالله هلا حالتان :
األوىل  :معرفة عامة  ،وهي اإلقرار بوجود اهلل  ،وهذه املعرفة فطرية يشرتك فيها كل
الناس ،املؤمن والكافر ،الرب والفاجر  ،واملطيع والعايص  ،كام قال سبحانه عن
الكفار :
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[ لقامن. ] 25 :

وه ذه املعرفة ال تنفع وال تقدم وال تؤخر  ،ألهنا مل حتمل عىل طاعة اهلل  ،وال عىل
عبادة اهلل  ،وال عىل حب اهلل  ،وال عىل اخلوف منه  ،كام قال إبليس:
[ احلجر. ] 36 :

وحني مل يقرتن إيامنه بطاعة من آمن به صار كافرا كام قال سبحانه :
[ البقرة. ] 34 :

الثانية  :معرفة خاصة  ،وتكون بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله .
وهذه املعرفة تثمر اإليامن باهلل  ،واحلب له  ،واخلوف منه  ،والرجاء له وتوحيده ،
وعبادته وحده ال رشيك له  ،ورقابته  ،واحلياء من ه  ،وتعلق القلب به  ،وخشيته ،
وطاعته  ،والتسليم ألمره  ،والتوكل عليه  ،واإلنابة إليه:

السجدة.]17 – 15 :

وهذه املعرفة هي املطلوبة  ،وهي التي يريدها اهلل  ،وهي معرفة اهلل بأسامئه
احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله اجلميلة:
[ الطالق. ] 12 :
وهذه املعرفة العظيمة هلا بابان واسعان :
األول  :باب النظر والتفكر يف آيات اهلل الكونية كام قال سبحانه :

[ يونس. ] 101 :

الثاين  :باب النظر والتدبر يف آيات اهلل القرآنية كام قال سبحانه :
[ حممد. ] 24 :

والن ظر والتدبر والتفكر يف آيات اهلل الكونية  ،وآياته الرشعية  ،يثمر للعبد قوة
اإليامن باهلل  ،وتوحيده  ،وتكبريه  ،وحمبته  ،ومحده ،وشكره ،واحلياء منه ،
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واإلنابة إليه  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب معاصيه  ،وعبادته وحده ال رشيك له :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

ومن قرأ القرآن قراءة تعبد فهو مأجور  ،ومن قرأه قراءة تدبر زاد إيامنه بربه  ،وحبه
له ،وتعظيمه له ،وعبادته له  ،وحصل له األجر :
[ ص. ] ٢٩ :

ومن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله آمن به وأحبه  ،ومن أحبه أطاعه ومل يعصه ،
وشكره ومل يكفره  ،وذكره ومل ينسه :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :

فأنت يا عبد اهلل بال كون تعرفه  ،وبالرشع تعبده  ،وبالقلب حتبه وتعظمه  ،وباللسان
تذكره وتسأله  ،وباجلوارح تطيعه وتعبده :
[ األ نعام. ] ١٠٢ :

هو سبحانه الظاهر الذي ال خيفى عىل أحد  ،الظاهر الذي أظهر كل يشء  ،فيجب
أن نتكلم عنه  ،ونسمع عنه  ،حتى يكون لنا ولغرينا أظهر من كل ظاهر :
[ احلديد. ] ٣ :

هو سبحانه املبني الذي بان وظهر لكل أحد  ،املبني الذ ي بني كل يشء  ،فيجب أن
نتكلم عنه  ،ونسمع عنه  ،حتى يكون لنا ولغرينا أبني من كل بني :
[ غافر. ] ٦٥ :

جيب عىل قلب العبد أن يعرف أن الكبري واحد  ،وأن العظيم واحد  ،وأن امللك
واحد  ،وأن القوي وا حد  ،وأن اجلبار واحد  ،وأن القهار واحد  ،وأن العزيز واحد ،
وأن القادر واحد  ،وأن السميع واحد ،وأن البصري واحد:
[ املائدة. ] 98 :
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فإذا عرف القلب ذلك آمن باهلل وو حده  ،وكربه وعظمه  ،واستعان به  ،وتوكل عليه ،
وأناب إليه  ،وخاف ربه ورجاه  ،وخشيه وأتقاه  ،وسأله ودعاه  ،وسارع إىل طاعته
وعبادته  ،وامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،ومل يلتفت ألحد سواه :
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ :

وجيب عىل القلب كذلك أن يعلم أن الرب واحد  ،وأن اإلله واحد  ،وأن الغني
واحد  ،وأن الكريم واحد  ،وأن الرزاق واحد  ،وأن املعطي واحد  ،وأن املحسن
واحد  ،وأن الرحيم واحد  ،وأن العليم واحد  ،وأ ن الوهاب واحد  ،وأن الودود
واحد ،وأن اخلالق واحد:
[ غافر. ] 65 :
فإذا عرف القلب ذلك آمن باهلل وحده  ،وأحبه وجمده  ،ومحده وشكره  ،ودعاه
وسأله  ،وخافه ورجاه  ،ومل يلتفت ألحد سواه :
[ األنعام. ] ١٠٣ – ١٠٢ :

ف أسامء وصفات اجلالل توجب تكبري اهلل وتعظيمه  ،واخلوف منه  ،واخلشية له .
وأسامء وصفات اجلامل توجب احلب له  ،والشكر له  ،واحلياء منه  ،والتوبة إليه ،
[ يونس. ] ٣ :
واإلنابة إليه :
واعلم يا عبد اهلل أن كل مرض خارجي سببه مرض داخ يل  ،وكل مرض داخيل سببه
خمالفة منهج اهلل :
[ الشعراء.] 213 :

وسبب خمالفة منهج اهلل هو اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وذلك يثمر
اإلعراض عن عبادته  ،والتهاون بطاعته  ،وعدم املباالة بمعصيته :
[ الروم. ] ٣٠ :

وعالج اجلهل بالعلم  ،وعالج النسيان بالذكر  ،وعالج الغفلة بالتذكري:
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[ األعىل. ] 13 – 9 :
وهلذا أمرنا اهلل  باإلكثار من ذكره وتسبيحه  ،وتذكر عظمته وجالله  ،وتذكر نعمه
وإحسانه  ،ألن من ذكر اهلل أطاعه ومل يعصه  ،ألن ذكر اهلل يذكره بصفات جالله
فيخافه  ،ويذكره بصفات مجاله فيحبه  ،وذلك يثمر له كامل االنقياد لربه  ،واإلذعان
ألمره  ،والتسليم حلكمه  ،بكامل احلب والتعظيم والذل له.
وهذه هي العبودية التي يريدها اهلل من عباده :
[ األحزاب. ] 43 – 41 :

وكل عبادة هلا وقت حمدود كالصالة والصوم ونحومها  ،أما العبودية فوقتها مطلق
غري حمدود  ،وقد مجع اهلل بينهام يف قوله سبحانه :
[احلج. ] 77 :

فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،والعمل بموجب ذلك  ،هو الدين كله ،
والفالح كله  ،والفوز كله .
وهل هناك أعظم من علم موضوعه بارئ الربيات  ،ومبدع الكائنات  ،وخالق
األرض والسموات:
[ حممد. ] 19 :
هو الرب العظيم الذي ملك العقول ببديع خلقه  ،وحارت األلباب يف عظمة رشعه ،
وسعدت القلوب بلذة مناجاته  ،واستنارت بمعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله  ،ورشفت
بعلم أخباره وأحكامه:
[ احلرش. ] 24 :
هو امللك احلق املبني الذي له امللك كله  ،وله اخللق كله  ،وله األمر كله  ،وبيده
اخلري كله ،وإليه يرجع األمر كله:
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[ آل عمران. ] 27 – 26 :

وهل هناك أرشف من علم من أ عظم ثمراته رؤية امللك العزيز اجلبار  ،القوي القادر
القهار  ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد .
حييي ويميت  ،ويعز ويذل  ،ويكرم وهيني  ،ويأمر وينهى  ،وينرص وخيذل  ،ويدبر
اخللق  ،ويرصف األمور :

[ يونس. ] 32 – 31 :

وهل هناك أعظم من علم من أكرب ثمراته رؤية اإلله احلق ،ورؤية الرب اخلالق
البارئ املصور  ،ومشاهدة الغني املحسن الكر يم  ،ورؤية اللطيف الرمحن الرحيم ،
ورؤية العفو الغفور احلليم:
خيلق ويرزق  ،ويعطي ويمنع  ،ويبسط ويقبض  ،ويكرم وحيسن  ،ويرحم ويغفر ،
ويعفوا ويصفح :
[ األنعام. ] 103 – 102 :

وهل هناك أجل من علم من أعظم ثمرات ه إخالص التوحيد هلل  ،وصدق اإليامن
واليقني  ،وحسن االستقامة  ،وقوة العبادة ،وحالوة العبودية.
السابق فيه مع النبيني والصديقني  ،والشهداء والصاحلني :
واملعرض عنه هو الشقي اخلارس الذي خرس دنياه وأخراه :

[ الكهف. ] 106 – 103 :
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[ النساء. ] 70 – 69 :

وهل هناك م ن علم اجلهل به يؤدي إىل الكفر باهلل  ،والرشك به  ،واإلعراض عنه ،
والصد عن سبيله  ،وفعل املحرمات  ،والوقوع يف املعايص والفواحش
واملنكرات ،ويؤدي إىل غضب الرمحان  ،ودخول النار :
[ األعراف. ] 179 :

وهل هناك أحسن من علم يربط املخلوق بخالقه  ،فيؤمن به  ،ويوحده  ،ويكربه ،
وحيبه  ،وحيمده  ،ويعبده  ،ويمتثل أمره  ،وجيتنب هنيه  ،وينال أعظم ثوابه .
ويربط املخلوق باملخلوق  ،فيحبه  ،ويكرمه  ،وحيسن إليه كام أ حسن اهلل إليه :

[ األنفال. ] 4 – 2 :

وهل هناك أنبل من علم حيمل النفس عىل التحيل بمكارم األخالق  ،وحماسن
اآلداب  ،وأفضل األعامل  ،ويرفع ها عن سفلة األنا م  ،وخيلصها من التشبه باألنعام ،
فتزكو وتطهر  ،وتؤمن بمن خلقها  ،وتتزين ملوالها بأحسن األقوال واألعامل
واألخالق:
[ النساء. ] 125 :
وهذا مقصود الرب من خلقه  ،وجامع أبواب اخلري يف رشعه ،هو حتصيل الصفات التي
حيبها اهلل :

[األحزاب. ] 35 :

وبالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله تكمل معرف ة الرب يف القلب  ،وي قوى
اإليامن  ،ويصفوا التوحيد  ،وتستنري البصرية  ،وحتسن العبادة  ،وحتمد السرية
والرسيرة  ،ويعبد املؤمن ربه كأنه يراه :
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[ حممد. ] 19 :

هلذا كان االشتغال هبذا العلم العظيم عنوان السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة ،
واالشتغال عنه أصل اهلالك والشقاوة يف الدنيا واآلخرة :

[ طه. ] 126 – 123 :

والعلم األعظم الذي أرسل اهلل به رسله إىل خلقه ثالثة أقسام :
األول  :العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله .
الثاين  :العلم بدين اهلل ورشعه وأحكامه .
الثالث  :العلم بالوعد والوعيد  ،والثواب والعقاب  ،واجلزاء واحلساب .
والقرآن كله بيان لذلك ،وهبذ ا أكمل اهلل هلذه األمة دينها كام قال سبحانه:
[ املائدة.] 3 :

وعىل قدر علم العبد بربه وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،والعلم بدينه ورشعه  ،والعلم
بوعده ووعيده  ،والعمل بمقتىض ذلك العلم  ،تزكو نفسه  ،ويطمئن قلبه  ،ويكمل
يقينه  ،وتنشط جوارحه  ،ويثمر غرسه:
[ الرعد. ] 29 – 28 :
فالدنيا مزرعة اآلخرة  ،وصالح العباد بصالح العلم والعمل ،واآلخرة دار اخللود
والثواب أو العقاب.
وأرشف ما يف الدنيا معرفة اهلل ،وتع ظيمه ،وحمبته  ،وعبادته وحده ال رشيك له .
وأرشف ما يف اآلخرة رضوان اهلل  ،ورؤيته  ،والقرب منه  ،وسامع كالمه  ،واخللود
يف جنته :
[ التوبة. ] 72 :

فام أجدر هذا العلم العظي م برصف أنفس األوقات يف سبيل حتصيله  ،وتقديم أعظم
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التضحيات من أجل بلوغه  ،وبذل أعظم اجلهود يف سبيل الوصول إىل ذروته :
[ العنكبوت. ] 69 :

فأعظم ما يزيد اإليامن يف القلب هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله الواردة يف
الق رآن والسنة  ،ألن ذلك أصل اإليامن  ،ومعرفة ذلك تتضمن أنواع التوحيد الثالثة .
توحيد الرب بأسامئه وصفاته  ،وتوحيد الرب بأفعاله  ،وتوحيد الرب بأفعال العباد :
[ حممد. ] 19 :

ومعرفة أسامء اهلل احلسنى هلا ثالث مراتب :
إحصاء الفاظها وعددها ..وفهم معانيها ..والتعبد هلل بموجبها :
[ األعراف. ] 180 :

َ
اجلنة
اها َد َخ َل
وقال النبي ﷺ  « :إ َّن هلل تس َعة َوتسع َ
ني اسام ،مائَة إ َّال َواحداَ ،من َأح َص َ
» متفق عليه .
وأصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا عرفوا رهبم حقا آمنوا به حقا  ،وأحبوه حقا ،
وعبدوه بموجب تلك املعرفة حقا  ،وبذلوا أمواهلم وأنفسهم وأوقاهتم يف سبيل
إبالغ دين اهلل يف مشارق األرض ومغارهبا  ،فريض اهلل عنهم ورضوا عنه  ،وأعزهم
وأكرمهم يف الدنيا واآلخرة :
()1

[ التوبة. ] 100 :

والعلم اإلهلي ينقسم إىل ثالثة أقسام :
علم باهلل وأسامئه وصفاته ..وعلم بآياته وخملوقاته ..وعلم بدينه ورشعه .
فالع لم باهلل فرض عني عىل كل إنسان  ،ليعلم العبد من يعبد.
والعلم بخلقه  ،والعلم برشعه  ،فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن
الباقني.
( )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )7392ومسلم برقم (. )2677
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والعلم باهلل حيتاج إىل جهد وجماهدة :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :

والعلم بخلقه ورشعه حيتاج إىل دراسة ومدارسة :

[ آل عمران. ] ٧٩ :

فلكي تؤمن باهلل البد أن تعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وآياته وخملوقاته :
[ الطالق. ] ١٢ :

ولكي تعبد اهلل البد أن تعرف أمره وهنيه  ،وحالله وحرامه وأحكامه :
[ األنعام. ] ١٥٣ :

ويف هذه احلياة الدنيا طرق كثرية :
طريق يوصلك إىل الثروة  ،وطريق يوصلك لل شهرة  ،وطريق يوصلك إىل املنصب ،
وطريق يوصلك إىل اهلل  ، وطريق الوصول إىل اهلل هو العلم باهلل وأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،والتفكر يف آياته وخملوقاته الكونية  ،والتدبر آلياته الرشعية :
[ يونس. ] ١٠١ :

وقد أرسل اهلل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،ليعرف الناس رهبم  ،ثم يعرفوا الطريق
املوصل إليه  ،ثم يعرفوا ما هلم بعد القدوم عليه يوم القيامة  ،ثم يعبدوا اهلل وحده
بموجب تلك املعارف :
[ النحل. ] ٣٦ :

وكل كتاب له موضوع يستقل به  ،وموضوع كتاب اهلل يشء واحد  ،هو التعريف
باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ودينه  ،ووعده  ،ووعيده  ،ووجوب
عبادة اهلل وحده ال رشيك له  ،واجتناب عبادة ما سواه :
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[ املائدة. ] ١٦ – ١٥ :

فالزم هذا الرصاط املستقيم تنجوا وتفلح  ،وال خترج عنه إىل الرصاط املعوج
فتهلك وخترس :
[ األنعام. ] ١٥٣ :

إن العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم نفعا  ،وأوجبها حكام ،
وأحسنها ثمرا :
[ حممد. ] ١٩ :

وثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله كثرية ال حتىص .
ومن أعظم تلك الثمرات ما ييل :
األوىل  :أن معرفة اهلل  هي قوت القلوب  ،وقرة العيون  ،وغذاء األرواح  ،فهي
احلياة التي من فقدها فهو من مجلة األموات .
ومعرفة اهلل وحمبته نور وشفاء من مجيع األمراض واألسقام  ،ومن فقد هذا النور
فهو يف بحار الظلامت ،وأهنار اجلهاالت  ،وحياته كلها مهوم وآ الم وشقاء :
[ األنعام. ] ١٢٢ :

وحمبة اهلل  منزلة عالية رشيفة  ،من وصل إليها تعلق قلبه باهلل وحده  ،ومل يلتفت
ألحد سواه  ،ولن تصل إىل هذه املنزلة إال إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :
[ حممد. ] ١٩ :

الثانية  :أن معرفة اهلل  تثمر يف القلب عظمة اهلل  ،وإجالل اهلل وتكبريه  ،وتفيض
عىل النفس الذل واإلنكسار بني يدي اهلل  ،والتصاغر لكربيائه  ،والذل لعظمته ،
وشدة احلياء منه :
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[ نوح. ] ٢٠ – ١٣ :

ومن عرف اهلل حقا رأى أن كثري الطاعات قليل ،ورأى أن قليل املعايص كثري  ،وأن
صغريها كبري  ،ألن اهلل عظيم يف قلبه  ،وإذا سجد القلب لعظمة اهلل سجدت معه
اجلوارح:
[ الزمر. ] 9 :
فال تستصغر املعصية مهام صغرت  ،وال تستعظم الطاعة مهام كربت  ،لتكون ممن
يعظم رب العاملني بقلبه ولسانه وجوارحه :
[ الزمر. ] ٦٧ :

الثالثة  :أن معرفة اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة  ،تثمر يف
قلب املؤمن خشية اهلل  ،واخلوف منه  ،واحلياء منه:
[ األنبياء. ] 90 :
وكلام زادت يف القلب معرفة اهلل زاد معها اإليامن ب اهلل ،وحمبته ،وتعظيمه ،وخشيته :
[ فاطر. ] ٢٨ :

الرابعة  :أن معرفة اهلل  تثمر يف القلب صدق التوكل عىل اهلل  ،وحسن الترضع
إليه بالدعاء  ،وطلب احلاجات منه وحده ال رشيك له  ،والفرار من غريه إليه :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

اخلامسة  :أن معرفة اهلل  تثمر يف القلب الرضا بق ضاء اهلل وقدره  ،والتسليم ألمره،
ألنه يعلم أن تدبري اهلل له خري من تدبريه لنفسه  ،واختياره له خري من اختيار نفسه ،
وأن ربه أرحم به من نفسه :
[ البقرة. ] ١٦٣ :

السادسة  :أن معرفة اهلل  تثمر يف القلب السكينة والطمأنينة  ،وحسن الظن باهلل ،
وإخالص العبادة له :
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[ الرعد. ] ٢٩ – ٢٨ :

السابعة  :أن معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وسيلة إ ىل معاملته بثمراهتا من احلب هلل،
والتعظيم له  ،واخلوف منه  ،والرجاء له  ،والتوكل عليه  ،واإلفتقار إليه  ،وغري ذلك
من العبادات القلبية :
[ األنبياء. ] ٩٠ :

والقرآن الكريم كالم اهلل  ، جتىل فيه لعباده بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ليعرفوه ،
ويوحدوه  ،ويكربوه  ،وحيبوه  ،وحيمدوه  ،ويعبدوه  ،فقال سبحانه :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :

فتارة يتجىل اهلل لعباده بصفات اجلالل واجلربوت  ،والكربياء والعظمة  ،والقوة
والقدرة  ،وغريها من الصفات الدالة عىل كامل الذات  ،فتخضع األعناق لعظمته ،
وتنكرس النفوس لكربيائه  ،وختشع األصوات هليبته  ،ويذوب الكرب يف القلب كام
يذوب امللح يف املاء :
[ السجدة. ] ١٥ :

وتارة يتجىل اهلل لعباده بصفات اجلامل واإلكرام  ،واإلنعام واإل حسان وغريها من
الصفات الدالة عىل كامل الذات  ،فيستنفد حب اهلل من قلب العبد قوة احلب كلها ،
ملا يراه من مجال صفات اهلل  ،وحسن أقواله وأفعاله  ،فيصبح فؤاد العبد فارغا إال
من حب اهلل : 
[ البقرة. ] ٢٢ - ٢١ :

وإذا جتىل اهلل  لعباده بصفات الرمحة والرأفة  ،والرب واللطف  ،والعطاء
واإلحسان ،إنبعثت يف قلب املؤمن قوة الرجاء  ،وانبسط أمله  ،وقوى طمعه فيام
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عند ربه مما حيبه ويسعد به:
[ لقامن. ] 20 :
وكلام قوى الرجاء يف قلب املؤمن جد يف العمل والسري إىل ربه  ،كام أن الزارع إذا
قوي طمعه يف كثرة الغلة مأل أرضه بالبذر :

[ فاطر. ] ٣٠ – ٢٩ :

وإذا جتىل اهلل جل جالله بصفات العدل واالنتقام  ،والغضب والسخط  ،واألخذ
والعقوبة  ،انقمعت النفس األمارة بالسوء  ،وضعفت عن قواها السيئة من الشهوة
والغضب  ،واحلرص والطمع  ،واللهو واللعب  ،وانقبضت عن جهالتها ورعونتها ،
وأخذت حظها من الصفات احلسنة من اخلوف واخلشية  ،واحلذر والوحشة :

[ هود. ] ١٠٣ – ١٠٢ :

وإذا جتىل اهلل سبحانه بصفات األمر والنهي  ،وإنزال الكتب  ،وإرسال الرسل ،
ورشع الرشائع  ،نشأت يف القلب قوة التنفيذ ألوامر اهلل  ،والتبليغ هلا  ،وتصديق
األخبار  ،وامتثال األوامر  ،واجتناب املناهي :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

وإذا جتىل اهلل  لعباده بصفات الكفاية واحلسب  ،والقيام بمصالح العباد  ،وسوق
أرزاقهم إليهم  ،ودفع املضار عنهم  ،ونرص أوليائه  ،وخذالن أعدائه  ،إنبعثت من
قلب العب د قوة التوكل عىل اهلل  ،وتفويض مجيع األمور إليه  ،والرضا بأقداره ،
وحسن الظن به  ،وخشوع القلب واجلوارح لعظمته :
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[ اإلرساء. ] ٧٠ :

وإذا جتىل اهلل  لعباده بصفات السمع والبرص  ،والعلم واإلحاطة  ،انبعثت من
قلب العبد قوة احلياء من اهلل  ،فيستحي من ربه أن يراه عىل ما يكره  ،أو يسمع منه ما
ال حيبه  ،أو خيفي يف رسيرته ما يمقته عليه  ،فتبقى خواطره وحركاته  ،وأقواله
وأفعاله  ،موزونة بميزان الرشع واهلدى  ،ال بميزان الشهوات واهلوى :

[ يونس. ] ٦١ :

فاهلل  له مجيع صفات اجلالل واجلامل .
تارة يتعرف إىل عباده بصفات ربوبيته  ،وتارة بصفات ألوهيته  ،فيوجب للعبد إذا
شهد صفات ربوبيته التوكل عليه  ،واالستعانة به  ،وتفويض أموره إليه  ،واإلفتقار
إليه  ،وكامل اخلضوع والذل له :
[ التغابن. ] ١٣ :

وإذا جتىل اهلل لعباده بصفات العز والكربياء  ،أثمر ذلك للعبد الذل لعظمته ،
واإلذعان لعزته  ،والتصاغر لكربيائه  ،والتسليم ألمره:
[ األ نعام. ] 103 – 101 :
ويوجب للعبد إذا شهد صفات ألوهيته احلب هلل  ،والفرح به  ،والشوق إىل لقائه ،
واإلرساع إىل طاعته  ،واإلكثار من ذكره  ،واألنس بعبادته  ،والتودد إليه بحسن الثناء
عليه  ،واإلنكسار بني يديه :
[ املؤمنون.] ٦١ – ٥٧ :

وشكر املنعم عىل النعم التي ال تعد وال حتىص واجب  ،وال يمكن شكره إال بعد
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معرفته  ،ألن الشكر فرع عىل معرفة املشكور  ،وما نشكره به  ،وما نشكره عليه ،
واملعرفة أعىل مراتب شكر النعمة :
[ حممد. ] 19 :

وكل من العقل  ،والقلب  ،واللسان  ،واجلوارح  ،له شكر خاص يناسب حاله:
[ سبأ. ] 13 :
فشكر العقل بالعلم واملعرفة  ،وشكر القلب باإليامن واإلذعان  ،وشكر اللسان
بالذكر والدعاء  ،واحلمد والتسبيح  ،وشكر اجلوارح باألعامل الصاحلة :
[ النحل. ] 78 :

ومن تدبر القرآن العظيم أشهده أن اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله
الكربى  ،هو امللك احلق  ،احلي القيوم  ،السميع البصري  ،العزيز الرحيم  ،العليم
احلكيم  ،الغني الكريم ،القوي املتني  ،العظيم الذي استوى عىل عرشه العظيم
برمحته  ،القادر الذي يدبر األمر كله يف ملكه العظيم :

[ األعراف. ] 54 :

له امللك كله  ،وله اخللق كله  ،وله األمر كله  ،وبيده اخلري كله  ،وإليه يرجع األمر
كله:
[ هود. ] 123 :

وأشهده ا لقرآن الكريم أن ربه هو امللك العزيز احلكيم الذي يفعل ما يشاء ،
وحيكم ما يريد .
يأمر وينهى  ،ويرسل الرسل  ،وينزل الكتب  ،ويرشع الرشائع:
[ فاطر. ] 13 :
خيلق ويرزق  ،ويعطي ويمنع  ،ويبسط ويقبض  ،وحييي ويميت  ،ويثيب ويعاقب ،
ويكرم وهيني  ،ويعز ويذل  ،ويرفع وخيفض  ،ويرىض ويغضب  ،وحيب ويكره ،
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ويرحم وينتقم ،ويعفوا ويعاقب:
[ آل عمران. ] 27 – 26 :
يرى جل جالله مجيع خلقه  ،ويسمع كل ذرة  ،ويعلم الرس واخفي  ،ال تتحرك ذرة
أو جمرة إال بإذنه وأمره وعلمه  ،موصوف بصفات اجلالل واجلامل والكامل  ،منزه
عن كل آفة وعيب ونقصان :

[ البقرة. ] 255 :

وقد أمرنا اهلل  باإلكثار من ذكره يف كل وقت  ،ألن ذكر اهلل بأوصاف اجلالل
موجب للهيبة منه  ،وذكره بأوصاف اجلامل موجب للحب له  ،وذكره بأوصاف
التوحد يف األفعال موجب للتوكل عليه  ،وذكره بأوصاف الرمحة موجب للرجاء
له  ،وذكره بأوصاف االنتقام موجب للخوف منه  ،وذكره بأوصاف اإلنعام واإلحسان
موجب للحب واحلمد والش كر له  ،وذكره بأوصاف السمع والبرص والعلم موجب
للحياء منه :
[ األحزاب. ] 43 – 41 :

ومعرفة اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة ،يثمر للعبد التعبد هلل
هبا عىل شاكلة العبودية  ،كالرمحة واإلحسان  ،والعطاء والكرم  ،والعفو واحللم ،
فإن اهلل حيب أسامئه وصفاته  ،وحيب ظهور أثارها يف عباده ،وهذا مقصود الرب
من خلقه.
فاهلل مؤمن حيب املؤمنني  ،حمسن حيب املحسنني  ،شكور حيب الشاكرين ،
تواب حيب التوابني كام قال سبحانه :
[ األعراف. ] 180 :
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فأول فرض فرضه اهلل عىل عباده هو معرفته  ،ثم عبادته بموجب هذه املعرفة  ،فاهلل
خلق الكون كله من أجل أن يعرف ثم يعبد :
[ الطالق. ] 12 :

فمن عرف ربه حقا أمن به وعبده وحده ال رشيك له :

[ األنعام. ] 102 :

وأساس دعوة األنبياء والرسل هو تعريف الناس برهبم  ،وأسامئه وص فاته وأفعاله ،
وعظمة ملكه وسلطانه  ،وعظمة نعمه وإحسانه :
فإذا عرفوه عبدوه وحده ال رشيك له :
[ النحل. ] 36 :

ثم يتبع ذلك أصالن عظيامن :
أحدمها  :التعريف بالطريق املوصل إليه سبحانه  ،وهو دينه املتضمن لرشعه وأمره
وهنيه كام قال سبحانه :
[ األنعام. ] 153 :

الثاين  :تعريف اخللق بام هلم بعد القدوم عليه يوم القيامة .
فاملؤمنون خالدون يف اجلنات كام قال سبحانه :
والكفار خالدون يف النار كام قال سبحانه :
[ التوبة. ] 68 :

[ التوبة. ] 72 :

وكلام حقق العبد أسامء اهلل وصفاته علام وعمال وتعبدا كان أكمل توحيدا  ،وأقوى
إيامنا  ،وأصدق يقينا  ،وأحسن تعبدا  ،وأكثر ذكرا :
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[ آل عمران. ] 191 – 190 :

وكل كفر أو رشك أو ظلم أو فساد يف العامل سببه اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،فلو عرفوه آلمنوا به وأحبوه ،وأطاعوه ومل يعصوه ،وشكروه ومل يكفروه:
[ الزمر. ] 67 :

وكل من عىص اهلل فهو جا هل بربه العظيم الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:

[ األعراف.] 179 :

ومن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله أكثر من ذكر ربه  ،ودعائه  ،وسؤاله  ،ومل
يلتفت ألحد سواه:
[ حممد. ] 19 :
ويف ذكر اهلل ودعائه وسؤاله إشارة إىل أنه موجود  ،وأنه حي ،وأنه قريب ،وأنه
سميع  ،وأنه بصري  ،وأنه غني  ،وأنه كريم  ،وأنه رحيم  ،وأنه قادر  ،وأنه جميب :
[ البقرة. ] 186 :

ومن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله عرف أن امللك كله بيده  ،وأن النعم كلها منه
وحده ال رشيك له  ،وبذلك يتوكل عىل ربه  ،ويستعني به  ،ويسلم من الغرور
والعجب والكرب :
[ األنعام. ] 102 :

ومن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله أحسن الظن به  ،ووثق به  ،ألنه يعلم أن اهلل
حكيم يضع اليشء يف موضعه  ،وأفعاله كلها يف منتهى احلكمة والرمحة  ،والعدل
واإلحسان :
[ النحل. ] 90 :
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ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله الصرب عىل الطاعات  ،والصرب عن
املعايص  ،والصرب عىل املكروهات واملصائب النازلة بالعبد.
فاهلل حكيم عليم رحيم يريب عباده بام ينفعهم ويصلحهم ويسعدهم يف الدنيا
واآلخرة ،وال يظلم ربك أحدا :
[ التغابن. ] 11 :

ومن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله حسن خلقه مع ربه فعبده كام أمره  ،وأطاعه
[ فاطر. ] 28 :
ومل يعصه:
وحسن خلقه مع خلق اهلل  ،وسلم من اآلفات كالعجب والكرب  ،والفخر والرياء ،
َّ
والظلم واحلسد:
[ آل عمران.] 134 – 133 :

وثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله كثرية ال تعد وال حتىص  ،كأسامئه
احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة :
[ حممد. ] 19 :

فيجب علينا تعلم هذا العلم العظيم طاعة هلل ورسوله  ،وألنه أساس الدين  ،وأول
أركان اإلسالم واإليامن  ،وملا يثمره من الثمرات العظيمة يف الدنيا واآلخرة :
[ فاطر. ] 28 :
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أهم القواعد الرشعية يف تأصيل أسامء اهلل وصفاته وأفعاله

اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل يف
الساموات واألرض :
[ الروم.] ٢٧ :

ٍ
بعدد معني ،
وأسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل كثرية  ،وليس هلا حرص ،وال حتد
وال حييط بعلمها إال الرب الذي تسمى هبا ،واتصف هبا جل جالله  ،وتقدست
أسامؤه .
وأسامء اهلل  كلها حسنى ؛ و هلذا أمرنا اهلل بالتعبد هبا ،ودعائه هبا  ،وتوحيده هبا
فقال سبحانه:
[ األعراف.] 180 :

 وأسامء اهلل  عىل ثلثة أقسام :
األول  :ما استأثر اهلل بعلمه ،فلم يطلع عليه أحدا من خلقه.
الثاين  :ما ع َّلمه اهلل بعض خلقه  ،ومل ي نزله يف كتابه .
الثالث  :ما بينه اهلل يف كتابه ،أو سامه به رسوله . 
وهلل جل جالله من األسامء احلسنى تسعة وتسعون اسام  ،من أحصاها  ،وحفظها ،
وعمل بمقتضاها  ،ودعا اهلل هبا  ،أدخله اهلل اجلنة.
فاحلمد اهلل رب العاملني  ،قد أحصينا بفضل اهلل م نها يف هذا املجموع (( موسوعة
أسامء اهلل احلسنى )) أكثر من مائة وأربعة أسامء  ،ذكرناها مقرونة باألدلة الرشعية
من القرآن والسنة كام سيأتينا مفصال إن شاء اهلل تعاىل .
نسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم معرفتها  ،وحفظها  ،وفهمها  ،والتصديق هبا  ،ودعاء اهلل
هبا  ،وحسن التعبد هلل هبا  ،ونيل ثواهبا ( :
) [األعراف. ]180/
اه ا َد َخ َل
وقال النبي  « : إ َّن هلل تس َعة َوتسع َ
ني اسام  ،مائَة إ َّال َواحدا َ ،من َأح َص َ
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َ
اجلنَّ َة » متفق عليه .
وقال النبي َ « : ما َق َال َعبد َقط إ َذا َأ َصا َبه َه ٌّم َأو َح زَ ن  :ال َّله َّم إ ِين َعب د َك َ ،واب ن
َعبد َك َ ،وابن َأ َمت َك  ،نَاص َيتي ب َيد َك َ ،م ٍ
يف َق َضاؤ َك َ ،أ س َأ ل َك
يف حكم َك َ ،عد ل َّ
اض َّ
بك ِل اس ٍم ه َو َل َك َ ،س َّمي َت به نَف َس َك َ ،أو َأنزَلتَه يف كتَاب َك َ ،أو َع َّل متَه َأ َحد ا م ن
َخل ق َك َ ،أو استَأ َث َرت به يف عل م الغَيب عندَ َك َ ،أن َ
ور
َت َع َل القر َ
آن َرب َ
يع َقلبي َ ،و ن َ
هي» أخرجه أمحد .
َصدريَ ،و َج َل َء ح زينَ ،و َذ َه َ
اب َ ِ
حمامدهَ ،وحسن ال َّثنَاء
َل من َ َ
وقال النبي  يف حديث الشفاعة « :ث َّم َي فتَح اهلل َع َ َّ
َع َليه َشيئا َمل َي فتَحه َع َىل َأ َح ٍد َقبَل» أخرجه البخاري .
وقال النبي « :ال َّله َّم َأ عوذ بر َض َ
اك من َسخَ ط َك َ ،وب م َعا َفات َك من ع قو َب ت َك َ ،و َأ عوذ
كَ ،ال أحِص َثنَاء َع َلي َ
ب َك من َ
كَ ،أن َت ك ََام َأثنَي َت َع َىل نَفس َك» أخرجه مسلم .
 حسن أسامء اهلل :
أسامء اهلل احلسنى بالغة يف احل سن واجلامل كامله ومنتهاه  ،وهلا احلسن الكامل
التام املطلق  ،فال أحسن منها بوجه من الوجوه ( :
) [طه. ]8/
فأسامء اهلل  أحسن األسامء  ،وصفاته أحسن الصفات  ،وأفعاله أحسن األفعال ،
وخملوقاته أحسن املخلوقات  ،وأحكامه أحسن األحكام  ،ورشائعه أحسن
الرشائع ،وكتبه أحسن الكتب  ،ورسله أحسن الرسل  ،وأوامره أحسن األوامر ،
وثوابه أحسن الثواب  ،وعقابه أحسن العقاب :
( )1

( )2

( )3

( )4

[ احلرش.]٢٤ – ٢٢ :
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،) ٢٧٣٦واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم (.)٢٦٧٧
( )٢صحيح /أخرجه أمحد برقم ( .)٤٣١٨
( )٢أخرجه البخاري برقم (. )٤٧١٢
( )٣أخرجه مسلم برقم (.)٤٨٦
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وأسامء اهلل  كلها حسنى  ،ملاذا ؟ ألهنا تدل عىل صفات الكامل واجلالل
واجلامل هلل  ، فهي أسامء مدح ومحد وثناء  ،وأسامء متجيد وتعظيم وإجالل ،
وأسامء رمحة ولطف وإحسان ( :
) [اإلرساء. ]110/
واهلل  جلالله ومجاله  ،وعظمته وكربيائه  ،وإحسانه وإنعامه ؛ ال يسمى إال
بأحسن األسامء  ،وال يوصف إال بأحسن الصفات  ،وال حيمد إال بأحسن
املحامد  ،وال يعبد إال بأحسن العبادات ( :
) [األنعام. ]103 - 102 /
وهلذا ؛ اهلل  م َّن علينا فأظهر لنا من أسامئه وصفاته ما هو موجود يف كتابه ،وما
هو موجود يف سنة رسوله ،وما هو منثور يف خملوقاته  ،نقرؤ ه يف آياته الكريمة،
ونراه يف خملوقاته العظيمة ( :
) [الطالق. ]12/
وحدنا اهلل ،وعظمناه وكربناه ،وأحببناه ومحدناه وعبدناه وأطع ناه:
وإذا عرفنا ذلك ّ
[ األنعام.]102 :

 كيفية إثبات أسامء اهلل وصفاته وأفعاله:
أسامء اهلل  ،بينها اهلل برصيح القرآن  ،وبينها النبي  يف سنته  ،فأسامء اهلل
وصفاته ،وأفعاله ،ثابتة بالوحي املنزل ،ف ال نتجاوز القرآن واحلديث.
أسامء اهلل وصفاته توقيفية نصية  ،فنثبت هلل من األسامء والصفات ما أثبته اهلل لنفسه
يف كتابه  ،أو أثبته له رسوله يف سنته  ،وننفي عن اهلل من األسامء والصفات ما نفاه
عن نفسه يف كتابه  ،أو نفاه عنه رسوله  يف سنته ،من غري تكييف وال متثيل وال
تعطيل ،عىل حد قوله سبحانه:
[الشورى.]11 :

فال نتجاوز القرآن واحلديث  ،وال نقدم الرأي عىل الوحي ؛ بل نجعل الوحي هو
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احلاكم  ،وال نقول عىل اهلل بال علم  ،وال نعمل إال بام أنزل اهلل من كتاب ( :
) [النحل. ]117 - 116 /
وأسامء اهلل  وصفاته الواردة يف القرآن والسنة  ،نؤمن هبا كلها  ،ونعبده بموجبها ،
وأسامء ربنا أحسن األسامء  ،وصفات ربنا أوسع من أسامئه  ،وأفعاله أوسع من
أسامئه وصفاته  ،وأسامؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة عىل ذاته وجالله ومجاله :
[ غافر.] ٦٤ :
ربنا  أسامؤه أحسن األسامء  ،وصفات ربنا  أوسع من أسامئه  ،فاألسامء
أخص من الصفات  ،الصفات واسعة  ،فال نسمي اهلل إال بام سمى به نفسه  ،وال
نصفه إال بام وصف به نفسه  ،وأفعاله أوسع من أسامئه وصفاته  ،وأسامؤه وصفاته
وأفعاله كلها دالة عىل ذاته وجالله ومجاله:
[غافر.]65 :

ف كل اسم من أسامء اهلل احلسنى نشتق منه صفة له  ،فاهلل سمى نفسه  :اخلالق..
الر زاق ..املصور  ،ووصف نفسه بأنه خيلق ويرزق ويصور.
وليس كل صفة من صفات اهلل جل جالله يشتق منها اسام هلل .
وينزل  ،ويكشف  ،وي ق ِّلب  ،ويشاء ،ويريد  ،وال
فاهلل وصف نفسه  :أنه يرسل ِّ
يسمى  :باملرسل واملنزل والكاشف واملقلب والشائي واملريد ؛ ألنه مل يسم به
نفسه  ،وإنام وصف به نفسه  ،فنصفه بذلك  ،وال نسميه به  ،وال نتجاوز القرآن
واحلديث:
[ األنعام. ] ١٥٥ :
وليس كل فعل هلل يؤخذ منه صفة له  ،فاهلل أخرب أنه يمكر  ،ويكيد  ،وخيدع  ،وينسى ،
ويفتن ونحو ذلك  ،فال يوصف اهلل بذلك إال مقرونا بسبب ه  ،وال يسمى به كذلك ،
فال يقال  :املاكر والفاتن ؛ بل يقال  :يمكر اهلل بمن مكر بأوليائه  ،يعني مقيدا ،
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ويكيد من كاد أولياءه  ،وخيدع من خيادعه ( :
[النساء. ]142/
) [التوبة. ]67/
وينسى من نسيه ( :
) [الصف. ]5/
ويزيغ من زاغ عن احلق ( :
وهكذا يف باقي األفعال املامثلة ال يوصف اهلل هبا إال مقرونا بسبب ه ( :

)

)

[حممد. ]19/
 ومقصود الدين أمران :
معرفة اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله  . .وعبادته بموجب تلك املعرفة .
أوال نعلم أنه ال إله إال اهلل  ،ثم تأيت العبادة باالستغفار والدعاء وأنواع الطاعات
والعبادات:
[ حممد.]19 :

 أركان اإليامن بأسامء اهلل وصفاته ثلثة :
أسامء اهلل احلسنى يف باب التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد ،وبمنزلة القلب من
البدن ،وأركان اإليامن بأسامء اهلل وصفاته ثالثة :
األول  :تنزيه خالق الساموات واألرض عن مشاهبة املخلوقني  ،يف الذات
واألسامء والصفات واألفعال  ،ننزه خالق الساموات واألرض  ،ربنا جل جالله
الكبري املتعال الذي ال تأخذه سنة وال نوم ،عن مشاهبة املخلوقني املحدثني يف
الذات واألسامء والصفات واألفعال كام قال سبحانه :
[ الشورى. ] ١١ :
الثاين  :اإليامن بكل ما وصف اهلل به نفسه  ،أو وصفه به رسوله  ،من األسامء
والصفات واألفعال كام قال سبحانه:
[ اإلخالص.] ٤ – ١ :
الثالث  :قطع الطمع عن إدراك كيفية أسامء اهلل وصفاته وأفعاله .
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فمثال اهلل  ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة  ،واملعروف عن املخلوق أنه إذا نزل
من مكان إىل مكان  ،أو انتقل من مكان إىل مكان ؛ خال منه املكان األول  ،لكن
اهلل  قد استوى عىل عرشه  ،و هو ينزل إىل السامء الدنيا  ،لكن ال نعلم كيفية
نزوله ،كام ال نعلم كيفية ذاته  ،نعلم أن اإلنسان يتكلم بفم ولسان وأسنان  ،واهلل 
يتكلم ؛ لكن كالمه عىل ما يليق بجالله  ،ال يشبهه يشء من خلقه( :
)[الشورى. ]11/
فنحن نقطع ا لطمع عن إدراك كيفية أسامء اهلل وصفاته وأفعاله  ،فكام ال نعلم كيفية
ذاته سبحانه  ،ال نعلم كيفية أسامئه وصفاته وأفعاله  ،كام قال سبحانه:
[ اإلخالص.]4 – 1 :

فال بد من معرفة هذه األمور العظيمة يف باب األسامء والصفات .
ومقصود الدين كله معرفة اهلل  ، وتعظيمه ومتجيده ودعاؤه وعبادته؛ ملا يستحقه
من اإلجالل والتعظيم والتكبري ،ال للمنفعة فقط ،املنفعة عبادة العبيد  ،فالناس
يدفعون هلم أجرهم عىل قدر العمل  ،لكن العارف الذي وصل لدرجة اليقني يعبد
ٌ
ٌ
ٌ
اهلل ،ألنه ٌ
وأهل أن يكرب ؛ وأهل أن
وأهل يشكر ،
وأهل أن حيمد،
أهل أن يعبد ،
يطاع ،ملا له من األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل
األعىل جل جالله :
[ غافر.] ٦٥ :
فهذه عبادتنا هلل عبادة حب وتعظيم وإجالل ،وال نستحق عىل ذلك شيئا  ،ألننا عبيده،
لكن اهلل كريم يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا  ،إىل سبعامئة ضعف  ،إىل أضعاف
كثرية  ،لكن نحن نعبده لذاته وجالله ومجاله ،وعظمة أسامئه  ،وعظمة صفات ه.
هذه هي عبادة األحرار الذين عرفوا من يستحق العبادة فعبدوه كام يليق بجالله  ،ملا
له من األسامء احلسنى  ،والصفات العىل:
[ األنعام.] ١٠٢ :

فأعظم يشء يف الدين معرفة اهلل  ، وعبادته بموجب تلك املعرفة:
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[ حممد. ] ١٩ :
 وعبادة اهلل بموجب تلك املعرفة تكون بثلث صفات :
األوىل  :صفة التعظيم هلل ؛ ألن اهلل هو العظيم الذي ال أعظم منه  ،الكبري الذي ال
أكرب منه  ،الرازق الذي خلق كل رزق ،وأوصله إىل كل مرزوق  ،القادر عىل كل
يشء  ،القاهر لكل يشء  ،املحيط بكل أحد  ،الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه
كل أحد:
[ الزمر.] 67 :

الثانية  :صفة الذل هلل  ، واإلفتقار إليه ،واإلنكسار بني يديه ،واخلضوع له،
والتصاغر لكربيائه ،والذل لعظمته:
[امللك.] 12 :

الثالثة :صفة كامل احلب هلل  ، ملا له من األسامء احلسنى ،وصفات اجلالل
واجلامل ،وعظيم اإلكرام واإلحسان واإلنعام:
[ األنبياء.]90 :

وأسامء اهلل  كام مر بنا بأقسامها الثالثة كثرية ال تعد وال حت ىص  ،أعلمنا اهلل منها
بأسامء  ،وحجب عنا أسامء  ،وسي ظهر اهلل من أسامئه وصفاته يف يوم القيامة يف
وقت حرش الناس  ،والفصل بينهم ،ما مل يعرفوه من قبل  ،ثم يظهر لعبده املؤمن من
جالله ومجاله ،يف اجلنة من النعيم ما ال عني رأت  ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل
قلب برش  ،ما مل يكن يعرفه من قبل.
ف اجلنة املخلوقة معدن احلواس  ،التلذذ فيها بأنواع الطعام والرشاب  ،والنكاح
واللباس واملساكن واملراكب وغريها .
ف اجلنة معدن األشياء احلسية من أهنار املاء واللبن ،اخلمر والعسل ومن أنواع
املطعومات واملرشوبات :
[ حممد. ] 15 :
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وكذلك يف اجلنة ما هو أعظم منها الذي هو رضوان اهلل  ، حيث إن اهلل  يعلمنا
من أسامئه وصفاته ما ال نحسنه اآلن  ،ف اجلنة روح ورحيان :
[ التوبة.] 72 :

حتى تسعد القلوب  ،ومتتلئ حمبة وتعظيام هلل  ،وكذلك تأنس األجساد بالطعام
) [ص. ]54/
والرشاب الذي ال ينقطع أبدا ( :
فاجلنة احلسية معدن احلواس البدنية  ،ولذة القلب هو بمعرفة معبوده وفاطره جل
جالله  ،وحصول رضوانه:
[ البينة.]8 – 7 :

فال بد من التعرف عىل اهلل  ،ال بد أن نعرف العظيم والكبري  ،والقوي والقادر ،
والعليم والغني ،والسميع والبصري ،حتى يمتلئ القلب باإليامن والتقوى  ،كام
امتألت املعدة بالطعام فاستفاد اجلسم  ،كذلك هذا القلب حتى يرتفع منسوب
اإليامن فيه ال بد من ملئه باإليامنيات التي هي غذاؤه وقوته وحياته:
[ األنعام.]122 :

 وأركان اإليامن ستة :
اإليامن باهلل  ..ومالئكته  ..وكتبه  ..ورسله  ..واليوم اآلخر  ..والقدر خريه ورشه .
وجربيل عليه الصالة والسالم حينام سأل النبي ﷺ عن اإليامن ،قالَ « :أن تؤم َن با،٬
رشه» .أخرجه مسلم( ).
َو َملئكَتـهَ ،وكتبـهَ ،ورسلـهَ ،وال َيوم اآلخرَ ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َو َ ِ
وبمعرفة هذه األركان متتلئ القلوب باإليامن املحرك لألعامل الصاحلة.
هذه اإليامنيات متأل القلب إيامنا  ،وتوحيدا  ،وتعظيام  ،وتكبريا ،ويقينا  ،وحبا هلل ،
فيأمر هذا القلب اجلوارح بالطاعة والتسليم واالنقياد ألمر اهلل فعال أو تركا:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)8
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[ احلجرات.]15 :

فبالبيئة اإليامنية نتعلم اإليامن الذي ينشط البدن للطاعة  ،وحيرك اجلوارح للعبادة ،
وجيعل هذا البدن يتحرك باألعامل الصاحلة التي حي بها اهلل  ،ثم ينال أحسن
الدرجات والكرامات يف اجلنة :
[ األنفال. ] 4 – 2 :
 داللة أسامء اهلل احلسنى :
أسامء اهلل احلسنى كلها مرتادفة يف الداللة عىل الذات  ،فكلها تدل عىل ذات اهلل
 ، متباينة يف الداللة عىل الصفات  ،ف(اهلل) اسم يدل عىل ذات اهلل  ، وهو
اسم اهلل األعظم  ،و(احلكيم) اسم يدل عىل ذات اهلل ،ويدل عىل صفة أخرى وهي
احلكمة  ،و(الرزاق) يدل عىل ذات اهلل  ،وعىل صفة الرزق التي يرزق هبا اهلل
عباده ..وهكذا.
فأسامء اهلل  كلها مرتادفة يف الداللة عىل الذات  ،متباينة يف الداللة عىل
الصفات ؛ لداللة كل اسم منها عىل معنى خاص مستفاد منه  :كاخلالق والرازق
والكريم  ،وغريها من األسامء احلسنى.
فكل أسامء اهلل  تدل عىل ذات اهلل  ،وتدل عىل صفات متعددة للرب  :كاخللق
والتصوير والعلم والقدرة والرزق والكرم وهكذا  ،كام قال سبحانه ( :
ﮢ) [اإلرساء. ]110 /
أعالم تدل عىل الذات  ،وأوصاف تدل
أعالم وأوصاف ؛
وأسامء اهلل  احلسنى
ٌ
ٌ
عىل صفة هلل  ،وأنه خمتص بالصفات العىل  ،فهي أعالم باعتبار داللتها عىل
الذات  ،وأوصاف باعتبار داللتها عىل الصفات.
وبقدر عظمة العظيم تكون أسامؤه عظيمة  ،وكتبه عظيمة  ،وأوامره عظيمة  ،وثوابه
عظيم  ،وعقابه عظيم ،ف كل عظيم له أسامء عظيمة وكبرية.
فاهلل  أسامؤه أعالم باعتبار داللتها عىل الذات  ،وأوصاف باعتبار ما دلت عليه
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من املعاين وصفات اجلالل واجلامل :

[ احلرش.] 24 :

هذا الكالم الذي نقوله ال بد أن يعقله العقل  ،ثم يعبد اهلل بموجبه ،وظيفة األذن
ٍ
ٍ
أوان للمسموعات ،
أوان للمبرصات  ،وهذه
السمع  ،وظيفة العني اإلبصار  ،هذه
والعقل آنية للمعقوالت :
[ الطالق.] 12 :
هذه أمور الزمة تكون بني يدي معرفة اخلالق جل جالله بأسامئه وصفاته  ،فأسامء
اهلل احلسنى أعالم باعتبار داللتها عىل الذات  ،وأوصاف 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 :
[ طه.] 8 :
ولكل اسم معنى خاص به فللحي معنى خاص  ،وللقيوم معنى خاص  ،وللسميع
معنى خاص ؛ فاحلي يدل عىل صفة احلياة  ،بك امل األسامء والصفات  ،فاسم احلي
يقتيض أن يكون سميعا بصريا وخالقا وعاملا  ،وقادرا وقويا ،وقاهرا وعزيزا  ،وغنيا
وكريام  ،فله من كل األسامء والصفات أكملها  ،وله من األسامء أحسنها ،ومن
الصفات أعالها :
[ غافر. ] ٦٥ :
فاحلي يدل عىل صفة احلياة  ،والسميع يدل عىل صفة السمع  ،وأنه يسمع كل يشء
بل يسمع الكالم قبل أن نتكلم به  ،والعليم يدل عىل صفة العلم املطلق ،فهو يعلم
ما يف الساموات وما يف األرض  ،وهو عامل الغيب والشهادة  ،ويعلم ما يف الدنيا
واآلخرة :
[ احلج.] ٧٠ :

ويعلم سبحانه الرس وأخفى  ،والرس  :هو ما أرسرته اآلن يف قلبي  ،أرسرته عن فالن
أو فالنة  ،وأخفى  :ما سوف أرسه يف املستقبل اهلل يعلمه قبل أن يأيت يف قلبي :
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[طه.]8 – 7 :

وأسامء اهلل احلسنى كام أهنا متعددة يف األلفاظ  ،فهي كذلك متفاضلة يف املعاين ،
وفيها اسم اهلل األعظم الذي أخفاه جل جالله يف أسامئه احلسنى ؛ ليتعبد اخللق
بجميع أسامئه احلسنى  ،فاهلل أخفى ليلة القدر يف الليايل  ،وأخفى ساعة اجلمعة
من بني الساعات  ،وأخفى جل جالله اسمه األعظم يف أسامئه احلسنى حتى نعبد
اهلل  بجميع أسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل( :
) [األعراف. ]180/
فاهلل  اسمه األول  ،وحظي من هذا االسم أن أكون األول  :يف التوحيد ،يف
االيامن ،يف العبادة  ،يف الدعوة  ،يف األمر باملعروف  ،يف النهي عن املنكر  ،يف
قيام الليل  ،يف اإلحسان إىل اخللق  ،يف التعليم  ،يف أي أمر من األمور التي أمر اهلل
ورسوله هبا ..وهكذا يف بقية األسامء احلسنى.
 والقرآن العظيم ينقسم إىل قسمني :
أخبار  . .وأوامر .
 واألخبار قسامن :
خرب عن اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعال ه:

[ احلرش.] 24 – 22 :

وخرب عن املخلوق أيا كان من سامء وأرض وإنس وجن ومالئكة وغريهم من
املخلوقات من مجاد ونبات وحيوان ،وكذا أخبار الرسل واليوم األخر واجلنة
والنار:
[ الطالق.]12 :

 واألوامر قسامن كذلك :
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أوامر الفعل  . .وأوامر الرتك .
ف أوامر الفعل مثال( :
وقال :
[النحل.]125 :

) [النور.]56 /
) [اإلرساء. ]32/

وأوامر الرتك مثال(:
وقال :
[ البقرة.] ١٨٨ :
فاسم اهلل األعظم خمفي يف أسامء اهلل احلسنى  ،لنعبد اهلل بموجب تلك األسامء
كلها  ،واملطلوب أن نتخلق هبذه األسامء  ،فاهلل  هو الرزاق ،وأنا اهلل  رزقني
ماال أو علام أو خلقا  ،ال بد أن أختلق هبذا ،وأكون رزاقا  ،أن فق مما رزقني ريب :
) [احلج. ]35/
(
أنفق علام  ،أنفق سامحة  ،أنفق رمحة  ،أنفق دعوة  ،أنفق إحسانا إىل اخللق  ،أنفق
ماال ،تنفق مما أعطاك اهلل  ،اهلل أعطاين فأعطيت  ،وعلمني فعلمت  ،وأكرمني
فأكرمت  ،كل يشء من فضله جل جالله:
[ النحل.] 53 :

واهلل  حكيم  ،وحظي من هذا االسم ما هو ؟ احلكمة يف كل األمور ( :
) [البقرة. ]269/
واهلل َّبني أسامء ه وصفاته لنتعبد بمقتضاها عىل شاكلة العبودية  ،هو له الكامل
املطلق يف امللك والرمحة و العفو والكرم واالحسان  ،وأنا دون ذلك  ،اهلل حيب
من يتصف بصفاته  ،كام أحب من يتصف بصفايت يف الدنيا وآنس به  ،كذلك اهلل
 يكون جليسه يوم القيامة أهل الصفات التي حيب ،أهل التقوى  ،وأهل اإليامن ،
وأهل الفضائل  ،فال بد من معرفة هذه األسامء  ،ونعطي كل الوقت ملعرفة اإلله
املعبود ؛ حتى نعبده بمقتىض أسامئه وصفاته :
[ األعراف. ] ١٨٠ :
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 أقسام أسامء اهلل احلسنى :
أسامء اهلل  كلها حسنى  ،وهي من حيث معانيها أربعة أقسام :
األول  :األسامء الدالة عىل الصفات الذاتية للرب جل جالله.
والصفة الذاتية هي كل صفة ال تنفك عن الذات  ،وال تعلق هلا باملشيئة  ،واهلل  له
صفات ذاتية ال تنفك عنه أبدا ،وال تعلق هلا باملشيئة  ،ومن هذه األسامء  :اهلل ،
احلي  ،القيوم  ،السميع  ،البصري  ،العليم  ،اخلبري  ،القوي  ،العزيز وأمثاهلا.
فالعليم صفة ذاتية هلل ال تنفك عنه أبدا  ،فهو يعلم ما كان ،وما يكون ،وما سيكون ،
وهو اخلبري الذي يعلم بجميع ما يف النفوس ،ومجيع ما يكون من األرسار  ،والشاهد
والغائب وغري ذلك من كل يشء يقع يف ملكه.
هو القوي الذي ال أقوى منه جل جالله  ،والقوة ال تنفك عنه أبدا  ،هو قوي قبل أن
نعرف أنه قوي  ،هو قوي وليس يف الكون قوي غريه  ،وكل قوة يف املخلوقات من
قوته  ،هو أعطاها القوة فقويت ،ولو سلب عنها القوة لعادت ضعيفة .
هو العزيز  ،هو القوي  ،هو الكبري الذي ال أكرب منه ،فهذه الصفات ذاتية ال تنفك عن
[ هود.]66 :
الرب جل جالله أبدا:
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل الصفات الفعلية للرب جل جالله.
والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق باملشيئة واإلرادة ؛ إن شاء اهلل فعلها  ،وإن شاء مل
يفعلها  ،ومن هذه األسامء  :اخلالق  ،وهذا من أعظم األسامء الفعلية  ،الرازق ،
التواب  ،العفو  ،الغفور  ،الرحيم  ،وأمثاهلا .
فاخلالق خيلق إذا شاء ما شاء ،يف أي وقت شاء  ،ويرزق من يشاء ،من أي رزق
شاء ،ألي ٍ
أحد شاء  ،ويتوب عىل من يشاء ،يف أي وقت شاء  ،ويغفر ملن يشاء ،يف
أي وقت شاء جل جالله ( :
) [الفتح. ]14/
هذه صفات فعلية  ،اهلل  يفعلها إذا شاء  ،يفعل إن شاء ،ويرتك إن شاء:
[ القصص.] ٦٨ :
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القسم الثالث  :األسامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب عام ال يليق بجالله ،
ومن هذه األسامء  :القدوس  ،السالم  ،السبوح  ،وأمثاهلا  .هو سبحانه السالم من
كل نقص وعيب وآفة  ،القدوس السبوح املنزه عن مجيع النقائص والعيوب  ،وعن
كل ما ينايف صفات كامله و مجاله وجالله  ،املنزه عن الولد والند  ،والكفؤ
) [الشورى. ]11/
واملثل ( :
القسم الرابع :األسامء الدالة عىل مجلة أ وصاف عظيمة للرب جل جالله.
ومن هذه األسامء :العظيم ،احلميد ،املجيد ،امللك ،وأمثاهلا.
فالعظيم من له كامل العظمة يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وملكه وسلطانه.
واحلميد يدل عىل كثرة احلمد له ،وعىل كثرة احلامدين له ،وعىل كثرة ما حيمد
عليه من النعم واآلالء.
وامل جيد يدل عىل عظمة أسامئه وصفاته ،وكثرهتا وكامهلا ،وعىل عظمة ملكه
وسلطانه ،وتفرده باملجد والكامل ،واجلالل واجلامل ...وهكذا.
فاهلل  له هذه األسامء احلسنى العظيمة  ،فنثبتها له  ،ونحرك اللسان بالكالم عن
اهلل  ،واإلكثار من ذكره حتى يتأثر القلب  ،حتى ال يعبد إال اهلل  ،وال خياف إال اهلل ،
وال حيب إال اهلل ،وال يرجو إال اهلل ،وال يتوكل إال عىل اهلل:
[ األحزاب.]42 – 41 :

اهلل  هو العظيم الذي خلق العرش العظيم  ،و هذا العرش العظيم الذي خلقه اهلل ،
واستوى عليه برمحته ،حميط بالساموات واألرض  ،وكل سامء حميطة بالسامء
التي دوهنا من السامء السابعة إىل السامء الدنيا  ،والعرش حميط بالكريس ،
والكريس حميط بالساموات واألرض :
[ البقرة.] 255 :
حتى نعرف الكبري ونكربه ،ال بد أن يعرف القلب أن اهلل كبري يف ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،ال بد أن نكرر هذا حتى يتأثر هذا القلب بالكبري ،وال ينظر
للصغري  ،يعرف الكبري القوي الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه:
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[ فاطر.] 41 :

البد للقلب أن يعرف الكبري الذي هو أكرب من كل يشء يف الكون  ،هو الكبري الذي
ال أكرب منه  ،هو الكبري الذي له الكربياء يف الساموات واألرض:
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :
ال بد أن يعرف القلب ربه الكبري  ،الكبري الذي استوى عىل العرش العظيم ،والعرش
خملوق عظيم  ،اهلل خلقه وأعطاه صفة الكامل  ،وجعله أعىل املخلوقات،
وأوسعها  ،وأنورها  ،وهو سقف املخلوقات كلها  ،واهلل  استوى عىل هذا الكامل
[ طه. ] 5 :
من املخلوقات برمحته:
واهلل سبحانه يريد منا أن نكون أعىل اخللق بتوحيدنا وإيامننا وأخالقنا ،أعىل من
الكفار  ،وأعىل من احليوانات  ،وأعىل من الشياطني وأعىل من كل خملوق  ،أعىل
من مجيع املخلوقات ؛ ألن مجيع املخلوقات مسخرة جمبولة عىل التسبيح
والتقديس والطاعة:
[ اإلرساء.]44 :

لكن نحن عباد هلم اختيار  :إما أن نؤمن أو نكفر:
[ الكهف.] 29 :

سبيل اإليامن أن أعرف من أؤمن به  ،أعرف املؤمن جل جالله  ،وأعرف الكبري ،
وأعرف ا لرمحن ،ثم أعبده.
فاهلل ال بد أن أعرفه حتى أرجوه  ،وأخافه  ،وأهابه  ،وأحبه  ،وأسأله واستغفره:
[حممد.] 19 :

ألذ يشء هلذا القلب أن يمتلئ باإليامن  ،هذا القلب الصغري يتسع جلميع أنواع
الطاعات  ،ويتسع مل عرفة الكبري جل جالله ،ويمتلئ بالنور  ،وإذا انرشح الصدر
بالنور انقاد لطاعة مواله جل جالله :
[ الزمر.] 22 :
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فاهلل  هو الكبري العظيم املحيط بكل خملوق ،انظر اىل الفضاء العظيم ،انظر إىل
القمر  ،انظر إىل الشمس  ،خملوق عظيم حميط  ،انظر إىل عظمة الشمس التي
جتري يف هذا الفضاء ،و هذه النار امللتهبة يف الفضاء ،و التي درجة احلرارة يف
داخلها عرشون مليون درجة تقريبا ،ويف خارجها ستة آالف درجة تقريبا:
[فصلت.]37 :

هذه الشمس امللتهبة التي تتجول يف العامل  ،هذه من خلقها ؟ ومن يوقدها ؟ ومن
يسريها؟ ،هذه النار امللتهبة تذكرنا بنار جهنم  ،ننظر إىل مساحة هذه الشمس
بالنسبة للفضاء حتى نعرف العظيم جل جالله  ،ونعرف هذ ه األرض العظيمة  ،وما
فيها من اجلبال العالية  ،وما فيها من األهنار اجلارية  ،وما فيها من البحار الواسعة ،
وما فيها من النباتات املختلفة  ،وما فيها من الدواب التي تدب عليها.
الساموات واألرض  ،وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما بينهن  ،مع الكريس الكريم ،مع
العرش العظيم  ،كل هذه املخلوقات ال تساوي ذرة من ملك اهلل الكبري :
[ املائدة. ] 120 :
أ نظر للبحر هل حتيط به العني ؟ أ نظر إىل الفضاء هل حتيط به العني ؟ أنظر إىل
السامء األوىل  ،هل حتيط هبا العني؟ فاهلل  عظيم كبري ال حياط به  ،بل هو حميط
بكل يشء ،وال حييط به يشء جل جالله ؛ ألنه الكبري الذي ال أكرب منه جل جالله ،
هو الكبري املحيط بكل كبري وصغري  ،ال بد أن نعرف هذا الكبري:
[ الزمر.] 67 :

هل يليق بنا أن ننساه ؟ أن نخالف أوامره ؟ أما نستحيي منه  ،نسكن يف أرضه ،ونأكل
من رزقه ،ونعصيه ،ونغفل عنه ،ونمجد غريه؟ :
[ احلديد. ] 17 – 16 :
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فال بد لإلنسان أن يكون له لب وفكر ؛ لب يعقل به اخلالق من املخلوق  ،ويعرف
به الصور من املصور  ،ويعرف به الدنيا من اآلخرة  ،ويعقل به األعامل التي تقربه
إىل مواله من األعامل التي تبعده عن مواله جل جالله ( :
) [الر عد. ]19/
فرق بني إدارة احلياة كجهالء  ،وإدارة احلياة كعقالء  ،هذا الصغري ليس مهه إال
اللعب والشهوات  ،أما العاقل فهو ينظر إىل امللكوت  ،وملك اهلل العظيم  ،ويعرف
الكبري  ،ويعرف الرازق  ،ويعرف احلي  ،ويعرف من بيده ملكوت كل يشء ويعرف
من خلقه  ،ليؤمن به ويعبده ،ف ام أجهل أكثر اخللق باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[ األعراف. ] 179 :
بالنظر والتدبر والتفكر نعرف اخلالق من املخلوق ،ونعرف امللك من العبيد،
ونعرف من يستحق أن يعبد ويشكر:

[ البقرة.]164 :

ال بد للقلب أن يعرف مثل هذه امل عارف العظيمة ،ويكون عىل بينة من ربه وأمره ،
حتى ه ذا القلب يتأثر  ،هؤالء هم الذين يعقلون  ،هؤالء هم أولو األلباب ( :
) [الرعد. ]21 - 20 /
ملاذا هذه الفضائل فيهم ؟ ألهنم عرفوا رهبم  ،فلام عرفوا أحبوا رهبم وعظموه ،
فتقربوا إليه بام حيبه ويرضاه كام جاء عن رسوله  ، هذه صفات الذين عرفوا.
أولو األلباب هم هؤالء الذين صربوا ابتغاء وجه رهبم اتصلوا باخلالق جل جالله
يكربونه وحيمدونه  ،ويسألونه ويستغفرونه ،ويقدمون التحية له يف هذه الصالة ،
فالصالة أعظم رابط يربط املخلوق بخالقه  ،يربط املخلوق الضعيف الفقري العاجز
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بالغني القوي القادر جل جالله .
هؤالء الذين ( :
) [الرعد. ]22 /
أنفقوا من كل فضيلة عندهم  :من علم أو جاه أو مال ،أو قضاء حاجة  ،أو إطعام
مسكني  ،أو تعليم جاهل ،أو دعوة كافر ( :
)

[الرعد. ]24- 22/
هؤالء هم الذين يريدهم اهلل  ، هؤالء هم أولو األلباب  ،صاحب اللب هذا هو
الذي جيلس عىل مائدة اإليامن  ،ويسمع الكالم بنية التعلم والتعليم؛ حتى يعظم اهلل
يف قلبه  ،ويعظم هو يف عني اهلل جل جالله :
[فاطر.]28 :

العاقل هو الذي جيلس يف جمالس اإليامن حتى يستقبل وحي ربه  ،ويعبد ربه ،
وجيلس بنية طلب العلم  ،وبنية العمل  ،وبنية تعليم من حيتاج إىل تعليم  ،ودعوة  ،من
حيتاج إىل دعوة ( :
) [الزمر. ]18 - 17 /
املجنون أو ال صغري ليس عنده تفكري  ،وليس عنده عقل  ،لكن إذا نضج العقل فال بد
أن أقعد أو أجلس يف جمالس اإليامن التي يريب اهلل فيها عباده عىل معرفته ،
وعبادته ،وذكره  ،ومحده ،وشكره جل جالله :
[ الزمر. ] 9 :
يقنت لربه ملاذا ؟ ألنه عرفه  ،فال بد أن نجلس يف هذه املجالس هبذه النية  ،نجلس
بنية أن نتعلم  ،وأن نعمل ،وأن ندعو إىل ما علمنا  ،وأال يكون لنا هم يف هذه احلياة
إال العمل بالرشيعة ،وإبالغ هذا الدين ( :
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) [إبراهيم. ]52/
ال بد أن جيلس املسلم يف حلقات العلم هبذه النيات الكبرية  ،ليس العلم ثقافة ،
ليس العلم للزينة  ،ليس العلم فقط فاكهة نتفكه هبا  ،ونجلس في ها لنجمع احلسنات
فقط  ،العلم بعده عمل  ،بعده خشية  ،بعده تقوى  ،بعده استصالح لألرايض ،
استصالح لألمة  ،اس تصالح للبرشية.
بعد ه اجلهد عىل البرش حتى ينتج منتج صالح جديد من املسلمني واملسلامت ،
واملؤمنني واملؤمنات  ،والقانتني والقانتات  ،والصابرين والصابرات  ،واخلاشعني
واخلاشعات:

[ األحزاب.]35 :

ينتج التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون:

[التوبة.] 112 :

وهكذا ينتج هذا املنتج الذي حيبه اهلل  ، ويكرمه بأنواع الكرامات والتكريم:

[املؤمنون.] 11 – 1 :

 وأسامء اهلل  من حيث داللتها قسامن :
القسم األول  :األسامء الدالة عىل صفة ذاتية الزمة  ،وهي كل اسم ال يتعدى أثره
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فاعله  ،وال جياوزه اىل املفعول به .
ومن هذه األسامء الواحد واألحد ،والعيل والعظيم ،والكبري والوتر  ،واألول
واآلخر  ،والظاهر والباطن.
وأنا ال بد أن يكون يل حظ من كل هذه األسامء  ،كيف حيبني الناس ؟ ملاذا حيبني
الناس ؟ ،حيبني الناس ألين أعظم العظيم  ،وأكرب الكبري  ،وأمحده وأحبه  ،وأحب
اخلري للناس  ،وأصل من قطعني  ،وأعطي من حرمني ،وأعفو عمن ظلمني ،
يل :
وأحسن ملن أساء إ َّ
[ األعراف.] 180 :
ملاذا الناس حيبون اهلل  ؟ ملاذا نحب اهلل ؟ ملا له من األسامء احلسنى ،
والصفات العىل  ،واالفعال اجلميلة ،ال بد أن أختلق هبذه األسامء احلسنى ،حتى
حيبني اهلل  ،وحتبني املالئكة  ،وحيبني الناس.
فهذه األسامء والصفات هي زينة اإلنسان :حلام ،ومحدا وعبادة هلل ،وعلام ،وذكرا ،
وعفوا  ،وأدبا  ،وإحسانا  ،وتعليام وغري ذلك من األسامء والصفات التي تؤثر يف
البرشية :
[ التوبة.] ١١٢ :
 وهذه األسامء الذاتية هلل تتضمن أمرين :
األول  :ثبوت ذلك االسم هلل  ، كالواحد األحد الصمد .
الثاين  :ثبوت الصفة التي تضمنها  ،فالواحد مثال يتضمن إثبات الواحد اسام هلل ،
وإثبات الوحدانية صفة له.
والواحد و األحد يتعلق هبام كتاب التوحيد كله  ،كتاب التوحيد أعظم كتاب  ،كتاب
ربنا هو كتاب التوحيد  ،فكتاب التوحيد يفرس اسم اهلل الواحد األحد  ،كيف نثبت
الوحدانية هلل ؟ ونثبت دالئل الوحدانية هلل  ؟ وثمرات التوحيد ؟ وواجبات هذا
التوحيد ؟ وجزاء أهل التوحيد ،هذا كله نأخذه من اسم اهلل الواحد األحد  ،فكيف
ببقية األسامء ؟:
[البقرة.] 163 :
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ف كل اسم حيتاج إىل كتاب تفصييل  ،الر زا ق حيتاج إىل كتاب  ،حيث نذكر النعم ،
ونذكر املنعم عليهم  ،ونذكر األرزاق  ،وأجناسها  ،وأنواعها  ،وتكرارها  ،وبسطها ،
وقبضها:
[ الذاريات.]58 – 56 :

وإسم اهلل العليم حيتاج اىل كتاب ،هذا العلم العظيم الذي هو صفة من صفات اهلل
 ،كيف نعرف أن اهلل  عليم حميط بكل عليم  ،أعطانا من علمه فتعلمنا  ،ولو مل
يعلمنا ما تعلمنا  ،هو الذي زكانا  ،فاهلل يزكي من يشاء من عباده  ،فال نزكي أنفسنا ،
هو الذي يزكينا جل جالله  ،فاملطلوب منا بعد أن علمنا اهلل  ،وأعطانا آالت
ونعرف الناس به ( :
العلم أن نوحده ،ونؤمن به ،ونعبده ،ونشكرهِّ ،
) [النحل. ]78/
فنحن ال بد أن نجلس يف جمالس اإليامن  ،وجمالس العلم.
مكان الصالة يف املسجد  ،مكان الصوم يف رمضان  ،ومكان احلج يف مكة ،
و مكان تعلم اإليامن هي جمالس اإليامن التي نحن فيها اآلن  ،جمالس العلم باهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأوامره ونواهيه  ،ووعده ووعيده ،هذه املجالس ال بد أن
نكوهنا نحن  ،ف اهلل خلق لنا األذن للسمع  ،والعني للرؤية ،والعقل للتفكري ،لنعرف
اخلالق من املخلوق ،ونعرف الرزاق من املرزوق ،ونعرف املعبود من العبيد:
[ يونس.] ١٠١ :

كام جعل اهلل لنا مكانا للصالة  ،ومكانا للصيام ،ومكانا للصدقة  ،ومكانا للحج  ،ال
بد نح ن أن نكون البيئة اإليامنية التي يزيد فيها اإليامن ،ونلزمها مع أخواننا
) [التوبة. ]119/
املؤمنني( :
والبد من الصرب ،ولزوم هذه البيئة االيامنية ،واإلنقطاع عن اجلو الغافل ،حتى
حتصل اهلداية ،وتستمر اإلستقامة:
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[ الكهف.] ٢٨ :

ملاذا ؟ حتى يقوى اإليامن  ،وإذا قوي اإليامن حيب املر ء ألخيه ما حيبه لنفسه ،
ويعبد اهلل كام جيب ،ويـحسن إىل اخللق كام أمر ،ويزيد حبه لربه ،وتعظيمه له،
وشكره له ،وإحسان العبادة له كام قال اهلل عن األنبياء:
 فالدين كله يقوم عىل أصلني:
األول :معرفة احلق  :لنعبده وحده ال رشيك له:

[ األنبياء.]90 :

[ حممد.] ١٩ :
الثاين :حماسنة اخللق  :نعاملهم باألخالق الطيبة ،وندعوهم إىل اهلل باحلكمة والرفق
واللطف واللني ،حتى نقرهبم إىل رهبم  ،نذكرهم باهلل وبأسامئه وصفاته ،ليعظموه،
ويكربوه ،ويطيعوه:
[النحل.]125 :

ونذكرهم بنعمه وإحسانه  ،ليشكروه ،وحيبوه  ،فإذا عرفوا عظمته عظموه  ،وإذا
عرفوا إحسانه أحبوه  ،فعبدوه  ،وأطاعوه  ،وعبدوه بالصفات التي حيبها :بالتعظيم
الكامل  ،والذل الكامل  ،واحلب الكامل هلل :
[ السجدة.] ١٧ – ١٥ :
وهلذا كان النبي  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ؛ ملا يعرفه من عظمة اهلل ،وعظمة
أسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة ،وملا يعرفه من عظمة إحسانه
وفضله جل جالله عىل خلقه  ،فهو يعبد اهلل  ألنه أهل أن يعبد ،وأهل أن يكرب ،
وأهل أن يعظم  ،وأهل أن يمجد ،وأهل أن حيمد:
[ غافر.] ٦٥ :
وكان النَّبي ﷺ يـقوم م ْن ال َّل ْيل حتَّى تتف َّطر قدماه  ،فقال ْت عائشة  :لـم ت ْصنع هذا يا
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ون َعبدا
رسول اهلل وقدْ غفر اهلل لك ما تقدَّ م م ْن ذنبك وما تأ َّخر؟ قال« :أ َفل أحب َأن َأك َ
َشكورا» .متفق عليه( ).

وهلذا خلق اهلل اجلنة عىل درجتني :
درجة للسابقني املقربني  . .ودرجة لألبرار املؤمنني .
فالسابقون هم الذين سبقوا إىل كل فضيلة ،وإىل كل خري ،وإىل كل عمل صالح ،
فأدوا أنواع العبادة هلل  ابتغاء وجه اهلل باملحبة والتعظيم والذل له:
[الواقعة.]14 – 10 :

وهؤالء عبدوه عبادة حر  ،عبادة من عرف أن ربه الكبري فال يكرب غريه  ،وعرف أنه
العظيم فال يعظم غريه  ،وأنه الرحيم فال يسرتحم غريه  ،وأنه الغفور فال يستغفر
غريه  ،وأنه الشايف فال يطلب الشفاء إال منه  ،وأنه امللك فال يطلب أي يشء إال من
عند امللك العظيم الذي يعطي بال منة جل جالله:

[املؤمنون.]61 – 57 :

فهذه األسامء الذاتية هلل  ، والعظيم يتضمن إثبات  :العظيم اسام هلل  ،وإثبات
العظمة صفة له ،وهكذا يف بقية األسامء .
وأما األبرار فهم عامة املؤمنني ،وهم درجات ،وهم أصحاب اليمني:
[الواقعة.]32- 27 :

القسم الثاين :األسامء الدالة عىل صفة فعلية متعدية من اخلالق إىل املخلوق  ،ومن
الفاعل إىل املفعول  ،ومن امللك إىل اململوك .
ومن هذه األسامء  :اخلالق  ،البارئ  ،املصور  ،العفو  ،الغفور  ،الكريم  ،الرحيم ،
التواب ،الرزاق  ،السميع  ،البصري  ،الرب  ،اللطيف وغريها من األسامء احلسنى .
( ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)4837واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2820
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 وما كان من هذه األسامء فإنه يتضمن ثلثة أمور :
ثبوت ذلك االسم هلل اسام..وثبوت الصفة التي يتضمنها ..وثبوت حكمها
ومقتضاها.
فالرحيم مثال يتضمن  :إثبات الرحيم اسام هلل  ، وإثبات الرمحة صفة له  ،وإثبات
مقتضاه وهو أن اهلل يرحم من يشاء  ،فصارت صفة متعدية من الرمحن إىل من يرحم
من خلقه:
[ غافر.] 7 :

هو جل جالله الرمحن الرحيم الذي رمحنا فخلقنا ،وهدانا ،وم َّن علينا بالنعم
املادية  ،والنعم الروحية  ،وهو الرحيم الذي رمحنا  ،وطلب منا أن نرحم .
حوا َمن يف األَرض يرحكم من
قال النبي « :الراحون يرحهم الرحن ،ار َ
يف السامء » أخرجه أبوداود والرتمذي .
هو الرمحن الذي أعطانا الرمحة  ،وأمرنا أن نرحم هبا ؛ فله الفضل أوال وآخرا:
( )1

[آل عمران.] 159 :

فنعبد اهلل بمقتىض هذه األسامء احلسنى ،فنطلب الرمحة من الرمحن  ،ونرحم
اخللق ،ونطلب العفو من العفو  ،ونعفو عن الناس  ،ونطلب الرزق من الرزاق ،
ونرزق الناس ،ونطلب الشفاء من الشايف ،ونطلب األمن من املؤمن ،ونطلب
السالم من السالم وحده ال رشيك له  ،وهكذا يف بقية األسامء :
[ األعراف.] 180 :

فمعرفة أسامء اهلل احلسنى غذاء القلوب ،وقوت القلوب ،وطمأنينة القلوب:

()١صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( ،)٤٩٤١وأخرجه الرتمذي برقم (.)١٩٢٤
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[الرعد.]29- 28 :

ال بد أن نتعرف عىل أسامء ربنا وصفاته وأفعاله ،حتى يمتلئ القلب بالتوحيد
واإليامن  ،وي قبل عىل طاعة ربه وعبادته باحلب والتعظيم والذل له ،ويعرض عام
سواه:
[ حممد.]19 :

فأعىل العبادة أن يعرف العبد ربه وأن يستأنس بربه  ،ويستوحش من غريه  ،ويعبد اهلل
بنيته وقلبه ،ولسانه وجوارحه ،وتدبره وفكره ،وأقواله وأعامله وأخالقه ،و يكون آلة
أعامل تنتج أعامال صاحلة ،حيبه اهلل من أجلها  ،ويثيبه عليها:

[ األنفال.]4 – 2 :

واهلل  يريدنا بعد هذه املعرفة أن نتعبد هلل بتلك الصفات  ،ويكون لنا حظ من كل
أسم من أسامء اهلل احلسنى  ،نحن نعرف أسامء اهلل احلسنى ،ونحفظها بأذهاننا ،
لكن إذا مل تنزل إىل قلوبنا  ،وتظهر عىل جوارحنا ؛ فهي حجة علينا ال لنا:
[ األنفال.]22 :

وهلذا من أركان اإليامن  :اإليامن بقضاء اهلل وقدره  ،فام جيريه اهلل عىل اإلنسان كله
خري وحكمة وعدل وإحسان  ،وفضل من اهلل  ، ال بد أن نؤمن باهلل وبأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،نؤمن باهلل ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خريه
ورشه البد أن نجدد إيامننا كل يوم ،ليزيد اإليامن ويقوى:
[ النساء. ] 136 :
هذه أغذية القلوب  ،إذا امتأل القلب بتلك املعارف اإلهلية صار ملكا عىل جوارح
اإلنسان  ،ملكا عىل لسانه فال يتكلم إال بام حيبه اهلل  ،ملكا عىل أذنه فال تسمع إال
ما حيب اهلل  ،ملكا عىل برصه فال يقع برصه إال عىل ما حيب اهلل  ، ملكا عىل
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وقته فال يقضيه إال يف طاعة اهلل  ،ملكا عىل ماله و شهواته فال يفعل شيئا فيه سخط
اهلل  ؛ طاعته وشهواته ملواله جل جالله  ،شهوته يف قصور اجلنة ويف عبادة
ربه  ،ويف دعوة الناس إليه.
وهلذا الرسول  كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،فقيل له  :قد غفر اهلل لك ما
ون َعبدا َشكورا»متفق عليه .
تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال َ « :أ َفلَ أحب َأن َأك َ
أكون عبدا شكورا ملن أكرمني بأنواع الكرامات ،ما جعلني اهلل ترابا يبال عليه ،وال
حيوانا يركب عليه  ،ما جعلني من هذه املخلوقات التي هي دوين ،بل جعل ني
خليفة يف األرض ،وأكرمني بأنواع التكريم ( :
)
[اإلرساء. ]70/
يكون املؤمن عنده هذه املعاين العظيمة  ،ويسعى للرتقي يف هذه املعارف االهلية،
ليكون مؤمنا حقا  ،عابدا حقا لينال أحسن الثواب حقا :
( )1

[ األنفال.] 4 – 2 :

نحن نجلس يف جمالس العلم وااليامن هبذه النية  ،نجلس لنكون ربانيني ( :
)[آل عمران.]79 /
موائد الطعام والرشاب جيلس عليها الرب والفاجر  ،واملطيع والعايص ،واملؤمن
واملنافق ،واإلنسان واحليوان  ،لكن موائد اإليامن اهلل خيتار هلا من يشاء من عباده ،
فاهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال جيب ،وال يعطي الدين اال من حيب ،لكن البد
من اجلهد واملجاهدة:

[احلج.]78 :

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٤٨٣٧وأخرجه مسلم برقم ( .) ٢٨٢٠

140

واإليامن باهلل أغىل يشء يف خزائن اهلل ،وحتصيله أعظم عبادة نتقرب هبا إىل اهلل:
[العنكبوت.]69 :

 وهذا اإليامن كاملال ،يتاج إىل أربعة جهود :
األول :جهد عىل حتصيل اإليامن بمعرفة اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،بالنظر يف
اآليات الكونية ،والتدبر لآليات القرآنية ،ومعرفة دين اهلل ورشعه  ،ومعرفة وعده
ووعيده:
[ العنكبوت.] 69 :

الثاين :جهد عىل حفظه باجلو اإليامين والبيئة الصاحلة:
[ الكهف. ] 28 :
الثالث :جهد عىل االستفادة من االيامن بكامل اليقني  ،فحني أرفع يدي فاهلل
يستجيب دعائي فورا :
[ األنبياء.] 88 – 87 :

والنبي  رفع يديه يف بدر يدعو ربه قائال « :اللهم إن َهَتلك َهذه الع َصا َبة َلن ت ع َب َد يف
األَرض ،ال َّله َّم إ ََّّن م ج َياع َفأَطع مهمَ ،وح َفاة َفاحلهمَ ،وع َراة َفاكسهم»أخرجه مسلم (.)1
فاهلل  أرسل جربيل معه ألف من املالئكة  ،ثم جاء بثالثة آالف  ،ثم جاء بخمسة
آالف  ،وكان يكفي ملك واحد  ،جربيل يكفي أن يدمر األرض ومن فيها  ،بطرف
جناحه رفع مخس قرى من قرى قوم لوط اىل السامء ثم قلبها عليهم  ،لكن اهلل فرح
بمن ينرص دين اهلل  ،وأيدهم باملالئكة الكثرية:

[ آل عمران.]126 – 123 :

( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٧٦٣
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والنبي  دعا إىل اهلل يف مكة  ،وأوذي حتى خرج إىل املدينة  ،وكان أول لقاء
بالسيوف يف بدر  ،حيث ال عدد وال عدة مع املسلمني  ،أمام عدد وعدة الكفار ،
فاهلل  يريد أن يظهر نرصته ألوليائه ،وحيق احلق  ،ويبطل الباطل :
[ األنفال. ] 42 :
واهلل وحده هو القوي الذي يملك خزائن القوة ،وأقوى البرش هو املؤمن الذي آمن
بالقوي جل جالله.
 فاملؤمن له قوتان:
قوة عىل نفسه بأن محلها عىل اإليامن ..وقوة عىل غريه من الكفار بأن قام ودعاه،
وأمره باملعروف  ،وهناه عن املنكر  ،بل قاتل يف سبيل اهلل من صد عن سبيل اهلل .
أما الكافر فليس عنده قوة عىل نفسه فل م يستطع محلها عىل اإليامن  ،لكن عنده قوة
عىل غريه ممن يسلطه اهلل عليه امتحانا وابتالء  ،النه يدافع عن شهواته أو رئاسته.
أما املنافق فليس عنده قوة عىل نفسه  ،وال عىل غريه ؛ فليس عنده قوة عىل نفسه
فيؤ من ،وال عنده قوة عىل غريه فيقاتل :
[ احلرش.] ١٤ :
فاملؤمن قوي ؛ ألنه اتصل بالقوي فصار قويا  ،فهو قوي يف عبادته  ،يف دعوته  ،يف
جهاده ،يف كالمه  ،يف مجيع أعامله  ،فاستفاد القوة من القوي كام استفاد الرزق من
الرزاق  ،والعلم من العليم جل جالله:
[ األعراف.]171 :

فاهلل قوي ،وأنا كيف أكون قويا؟ كيف أكون قويا يف أعاميل ،ويف طاعتي ،ويف عباديت ؟
الضعيف »
قال النبي «:املؤمن ال َقوي َخري َو َأ َحب إ َىل اهلل م َن املؤمن َّ
أخرجه مسلم(.)1
الرابع :جهد عىل نرش االيامن يف العامل ،فالتاجر يفتح يف كل بلد متجرا  ،لتزيد
أمواله ،وهكذا املؤمن يستكثر من احلسنات بدعوة الناس اىل االسالم ،لرييض
()١أخرجه مسلم برقم.٢٦٦٤ :
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ربه ،وليزيد إيامنه ،وتكثر وحسناته ،ويؤدي ما أوجب اهلل عليه من الدعوة ،ليكون
الدين كله هلل:
[ إبراهيم.] ٥٢ :

 أقسام أسامء اهلل احلسنى:
أسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها ستة أقسام:
القسم األول  :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته مثل :اهلل  ،اإلله  ،الواحد ،
األحد  ،احلق  ،احلي  ،القيوم  ،األول  ،اآلخر  ،الظاهر  ،الباطن  ،وأمثاهلا من
األسامء احلسنى  ،فهذه األسامء تدل عىل ذات اهلل  ووحدانيته .
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة  ،مثل  :امللك  ،العزيز ،
اجلبار  ،املهيمن  ،القهار  ،القادر  ،القوي  ،الغني ،املقدم  ،واملؤخر  ،وأمثاهلا .
القسم الثالث  :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد  ،مثل  :اخلالق ،
البارئ  ،امل صور  ،الرزاق  ،الوهاب  ،الكريم  ،الرب  ،املقيت ،وأمثاهلا .
القسم الرابع  :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة  ،مثل  :السميع  ،البصري ،
العليم  ،اخلبري  ،الرقيب  ،الشهيد  ،احلفيظ  ،املحيط  ،وأمثاهلا .
القسم اخلامس  :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة  ،مثل  :الرب ،
الرمحن  ،الرحيم  ،الرءوف  ،احلليم  ،احلميد  ،الشكور  ،الودود  ،الويل ،
النصري  ،القريب  ،املجيب  ،العفو  ،الغفور  ،التواب  ،وأمثاهلا .
القسم السادس  :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان  ،مثل  :اهلادي  ،املبني ،
الوكيل  ،وأمثاهلا .
 أبواب معرفة أسامء اهلل احلسنى:
مجيع أسامء اهلل احلسنى واحدة يف الداللة عىل الذات  ،متعددة املعاين
)
والصفات  ،كام قال اهلل سبحانه ( :
[طه. ]8/
 وهذه األسامء احلسنى ال بد للقلب أن يعلمها من طريقني :
الطريق األول  :طريق النظر يف امللك وامللكوت:
[ يونس.] ١٠١ :
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والطريق الثاين  :النظر إليها يف اآليات الرشعية يف القرآن الكريم كام أخرب اهلل 
عن أسامئه وصفاته وأفعاله ؛ ليعلمنا بعظمته  ،ويعلمنا بإحسانه إىل عباده  ،لنتخلق
بذلك ونعبد اهلل بمقتضاها  ،فاهلل مل يكلفنا ب ام ليس يف وسعنا  ،بل َّبني لنا أسامء ه
احلسنى وصفاته العىل  ،ورغبنا يف التخلق هبا ،وعبادة اهلل بموجبها فقال:

[ احلرش.] ٢٤ – ٢٢ :

وأمرنا كذلك بالنظر يف امل لك وامللكوت حتى اإلنسان يكون عىل بينة ممن يعبد ،
يعرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله:
[ البقرة. ] 164 :
فهذا القلب هذا غذاؤه  :ال بد أن يعرف الرب بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويعرف
عظمة ملكه وسلطانه  ،ويعرف عظمة نعمه وإحسانه ،فإذا عرف ربه عبده بموجب
تلك املعرفة:
[يونس.]32 – 31 :

واهلل  فطر الناس عىل التوحيد  ،لكن هذه الفطرة ال تكفي  ،ألن الشياطني تأيت
وخترج الناس من هذه الفطرة  ،وجتعلهم يعصون اهلل  ،وخيالفون أمره  ،ويلحدون يف
أسامئه وصفاته:
[الروم.]30 :

فكل يشء بيد اهلل وحده ،وكل النعم من اهلل وحده ،وك ل البرشية يف الضاللة إال من
هداه اهلل  ،وكلهم يف املجاعة إال من أطعمه اهلل.
قال اهلل  يف احلديث القديسَ « :يا ع َبادي كلك م َض ٌّال إ َّال َمن َهدَ يته َفاس تَهد وين
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َأهدك م َ ،يا عبَادي كلكم َجائع إ َّال َمن َأط َعمته َفاستَطع موين أطع مك م َ ،يا ع َباد ي
كلك م َع ٍ
ار إ َّال َمن ك ََسوته َفاستَكسوين َأكسكم.
مجيعاَ ،فاستَغ ف روين َأ غ ف ر
َيا ع َبادي إنَّك م ُتطئ َ
وب َ
ون بال َّليل َوالن ََّهارَ ،و َأنَا َأغف ر الذن َ
ضي َفتَُّوينَ ،و َلن تَبلغوا نَفعي َفتَن َفعوين.
لَك م َ ،يا ع َبادي إنَّكم لَن تَبلغوا ِ
َيا عبَادي َلو َأ َّن َأ َّو َلك م َوآخ َركمَ ،وإن َسك م َوجنَّكم ،كَانوا َع َىل َأت َق ى َق ل ب َر ج ٍل
َواح ٍد منك م َما زَا َد َذل َك يف ملكي َشيئا.
َيا عبَادي َلو َأ َّن َأ َّو َلكم َوآخ َركمَ ،وإن َسك م َوجنَّكم ،كَانوا َع َىل َأف َج ر َقل ب َر ج ٍل َواح ٍد
َما َن َق َص َذل َ
ك من ملكي َشيئا َ ،يا ع َبادي لَو َأ َّن َأ َّو َلك م َوآخ َركمَ ،و إ ن َسك م َو جنَّك م ،
َقاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد َف َس َألوين َفأَع َطيت ك َّل إن َس ٍ
ان َمسأَلَتَه َما َن َق َص َذل َك م َّا عند ي
َ
إ َّال ك ََام َين قص املخ َيط إ َذا أ دخ َل ال َبح َر.
اهاَ ،ف َمن َو َج َد َخري ا َفل َيح َم د
َيا عبَادي إن ََّام ه َي َأ ع َاملك م أحص َيها َلكم ،ث َّم أ َو ِفيك م إ َّي َ
اهللََ ،و َمن َو َج َد َغ َري َذل َ
وم َّن إ َّال نَف َسه» أخرجه مسلم .
ك َف َل َيل َ
ف أول علم جيب عىل اإلنسان أن يتعلمه هو العلم اإلهلي  ،وأول العلم اإلهلي هو :
معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة خزائنه  ،ومعرفة دينه ورشعه  ،ومعرفة
وعده ووعيده  ،ه ذا العلم اإلهلي هو أغىل يشء  ،وأعظم يشء وأول يشء جيب
تعلمه:
[ حممد.] 19 :
 والعلوم تنقسم اىل قسمني :
العلم اإلهلي  . .والعلم اإلنساين .
فالعلم اإلنساين هو الذي نراه اليوم يف الصناعة والتجارة والزراعة وغريها ،وهو
جزء من العلم اإلهلي  ،فاهلل  وهب هذا اإلنسان الذي خلقه من علمه ،وع َّلمه ما
مل يكن يعلم  ،وفتح عىل بعض عباده من العلوم ما يصلح معايش الناس  ،وما يسهل
حياهتم ،يف أكلهم ،ورشهبم ،ومساكنهم ،ومراكبهم ،ومالبسهم.
ويف هذا كله راحة للجسد  ،واحلمد هلل عىل هذه الصناعات ،وهذه األمور امليرسة
( )1

()1أخرجه مسلم برقم.٢٥٧٧ :
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يف زماننا هذا هتيئ لإلنسان فرصة الدعوة إىل اهلل  ،والعمل بالدين  ،واإلنتقال من بلد
إىل بلد بسهولة وراحة:
[ النحل.] 78 :

وهذا العلم اإلنساين بأنواعه وأشكال ه ال يساوي ذرة من العلم اإلهلي.
أما العلم اإلهلي فهو أصل العلوم كلها وأنفعها ،وهو أعظم يشء أرسل اهلل به األنبياء
والرسل  ،أرسل به إلينا أفضل األنبياء والرسل ؛ ألننا خري أمة أ خرجت للناس  ،و ال
بد أن خترج إىل الناس  ،وتعلم الناس الدين  ،فمن علم أنه ال إله إال اهلل  ،وعلم بام
جاء به رسول اهلل ،فهذا هو العامل الرباين  ،ملاذا ؟ ألن اهلل أكرمه بالعلم اإلهلي ،
والعمل بموجبه:
[ النساء.] 113 :
 وهذه األمة أفضل األمم ،وقد توجها اهلل بأربعة تيجان :
) [آل عمران.]110/
تاج ( :
يف العلم  ،يف الدعوة  ،يف العبادة  ،يف األخالق ،يف املعامالت ،يف املعارشات .
) [احلج. ]78/
وتاج ( :
فلام اجتبى اهلل األنبياء والرسل من الناس ،اجتبى هذه األمة من بني األمم.
) [البقرة. ]143/
وتاج ( :
فهي أمة وسط بني الغلو وا لتقصري ،عدول خيار ،يدلون اخللق عىل خالقهم،
ليوحدوه ويعبدوه ،ويعظموه ،وحيبوه ،وحيمدوه ،ويشكروه ،فيحبهم وحيبونه.
) [البقرة. ]143/
وكذلك تاج ( :
يشهدون عىل الناس أنه بلغهم احلق ،ويشهدون للرسل أهنم بلغوا رسالة رهبم اىل
أممهم.
فهذه األمة خري أمة أخرجت للناس  ،ال بد أن تدعو الناس إىل رب الناس  ،ليعبدوا
اهلل وحده ال رشيك له  ،وهذا يتطلب التضحية باألوقات  ،واألموال ،واألنفس ،
والشهوات  ،والديار  ،واألهل وكل يشء ،من أجل إقامة دين اهلل يف االرض:
[ احلجرات.]15 :
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فنبذل املحبوب ملا هو أحب  ،ونبذل األدنى ملا هو أعىل  ،ونكمل حمبوبات
الرب يف الدينا ،واهلل  يكمل حمبوباتنا يوم القيام ة:

[البقرة.]25 :

وحمبوبات الرب:

[ التوبة.] 112 :

وحمبوبات العبد:
[التوبة.]72 :

فهذه أهم القواعد الكربى يف تأصيل أسامء ا هلل احلسنى ،وقد أدرجنا بعض القواعد
األخرى عند رشح أسامء اهلل احلسنى كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
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رشح أسامء اهلل احلسنى عىل وجه اإلمجال
اهلل  هو اإلله العظيم  ،والرب الكريم ،وامللك القدير جل جالله  ،ال بد أن نعرف

عظمته وكربياءه  ،وجالله ومجاله  ،ونعرف عظمة أسامئه وصفاته وأفعاله ،لنوحده

هبا ،ونعبده بمقتضاها :

[ األعراف.] 180 :

فأوجب العلوم عىل اإلطالق هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[حممد] 19 :

ونحن سنبدأ إن شاء اهلل تعاىل برشح أسامء اهلل احلسنى  ،يف ضوء القرآن والسنة،

عىل وجه االمجال ،ونبدأ بأوهلا وهو اسم (اهلل) و(اإلله) ،ونسأله أن ييرس لنا
احصاءها ،وحسن رشحها ،والعمل بمقتضاها ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فاهلل  له األسامء احلسنى ،ال بد أن نمر عىل هذه األسامء برشح جممل؛ حتى

نعرف من نعبد ،،وما جيب له؟ ،وما جيب أن نفهمه؟ ،وما جيب أن نحفظه؟ ،وما
جيب أن نتخلق به  ،ونعبد اهلل بمقتضاه؟ :

[ األعراف.]180 :

فمن أراد أن يعبد اهلل حقا  ،ويعظمه حقا  ،وحيبه حقا  ،وحيمده حقا  ،فليعرفه بأسامئه

وصفاته وأفعاله.

فأوال نعرف االسم  ،ثم نفهم معناه ،ثم نعبد اهلل بمقتضاه:
فهذه بداية بيان أسامء اهلل احلسنى بشكل جممل بد ءا باسم اهلل .

[ حممد.] 19 :

اهلل  علم عىل الذات  ،ويدل عىل مجيع األسامء والصفات وما سواه من األسامء

يدل عىل الذات  ،ويدل عىل الصفات .
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فاهلل هو املألوه املعبود املحبوب  ،حيب لكامل ذاته وأسامئه وصفاته ،وأفعاله،

وكامل نعمه وإحسانه  ،نحبه ؛ ألنه هو اهلل املألوه املعبود الذي تأهله اخلالئق ،

وحتبه ،وتعظمه  ،وختضع له ،وحتمده ،وتفزع إليه يف احلوائج  ،ملاذا ؟ ملا له من
األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل:
[ طه. ] 8 :

فمعرفة أسامء الرب متأل القلب توحيدا وإيامنا  ،وتعظيام وحبا ،ومعرفة وطاعة ،

وخضوعا للرب ،وخشوعا له ،وتوكال عليه ،وإيامنا به:
[فاطر.]28 :

معرفة هذه األسامء ت غذي القلوب بأعظم معرفة  ،نعرف ربنا أنه كبري  ،ف نوجه عبادتنا

إىل كبري  ،وإىل عظيم ،وإىل ملك ،وإىل حق ،وإىل رمحن ،وإىل رحيم ،واىل كريم،
وإىل سميع ،وإىل بصري ،واىل حليم ،واىل عفو ،واىل غفور:

[ غافر. ] 65 :

هو الرمحن الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء  ،ووصلت رمحته إىل كل

خملوق:

[ احلرش.] 22 :

وهو امللك الذي ملك اخلالئق كلها ،يف العامل العلوي ،والعامل السفيل .

وهو املالك الذي ملك املاملك وامللوك والعبيد  ،وكل من يف الساموات ومن يف

األرض عبيده  ،وهو امللك وحده ال رشيك له:
[ احلرش.] 23 :

وهو املليك الرحيم بعباده ،بيده امللك  ،يؤيت امللك من يشاء  ،وينزع امللك ممن

يشاء:

[ آل عمران. ] 26 :

وهو القدوس املنزه عن النقائص والعيوب  ،املوصوف بصفات الكامل .
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وهو السالم الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص  ،بيده السالم كله  ،ومنه السالم ،

و كل سالم يف العامل من سالمه .

وهو املؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم  ،خلق األمن  ،وم َّن به عىل من شاء من

عباده.

هو املؤمن الذي خلق األمن يف كل مؤمن  ،فال أمن إال منه ( :
) [األنعام. ]82/

وهو املهيمن الشاهد عىل خلقه بام يصدر منهم  ،القادر الذي ال يغيب عنه يشء يف

الساموات وال يف األرض  ،املهيمن القوي القاهر لكل ما سواه.

وهو العز يز الذي له العزة كلها  ،هو العزيز الذي ال يرام جنابه  ،القاهر الذي ال

يغلب  ،القوي الشديد الذي خضعت له مجيع املخلوقات يف العامل العلوي ،
والعامل السفيل:

[اجلمعة.]1 :

وهو اجلبار العايل عىل خلقه كلهم  ،القاهر هلم عىل من أراد  ،قهر السموات عىل

هذه الصفة  ،وقهر األرض عىل هذه الصفة ،وقهر اجلبال عىل هذه الصفة ،وقهر
البحار عىل هذا احلد  ،ذو اجلربوت والعظمة الذي جيرب عباده  ،ويصلح أحواهلم،

ويقيض حوائجهم.

وهو املتكرب الذي تكرب عن صفات اخللق فال يشء مثله  ،الذي تكرب عن كل ٍ
سوء

ونقص وعيب وظلم :
[ احلرش.] 23 :

اهلل أكرب من كل ما نتخيل أو نتصور ،اهلل أكرب مما عرفنا ومما ال نعرف ،وله الكربياء

يف الساموات واألرض.

هو الكبري الذي ال أكرب منه  ،هو خالق كل كبري ،وخالق كل صغري  ،وعظمته يف

خلق ه الكبري العظيم كالعرش والكريس ،والساموات واألرض  ،ويف خلق ه الصغري
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كالذرات واهلباءات:
[ الزمر. ] 67 :

هو اهلل الواحد األحد ،ا خلالق لكل أحد ،املالك ل كل أحد ،القاهر لكل أحد ،الغني
عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد( :

وهو الكبري الذي كل يشء دونه صغري :

) [اإلخالص. ]4- 1 /

[اجلاثية.]37 :

وهو اخلالق املبدع للخلق عىل غري مثال سابق ،خلق السامء عىل هذه الصفة من

غري مثال سابق  ،وخلق األرض كذلك  ،وخلق اجلبال  ،وخلق البحار  ،وخلق

النريان  ،وخلق النباتات ،وخلق احليوانات  ،وخلق الطيور وغريها عىل غري مثال
سابق.

هو اخلالق الذي خلق كل يشء وحده ال رشيك له بال مشري وال معني :

[ األنعام.] 102 – 101 :

هو اخلالق الذي خلق وخيلق كل يشء بقدرته متى شاء  ،وكيف شاء  ،وبأي عدد

شاء ،وعىل أي صفة شاء ،وخلق اإلنسان وجعله هبذه الصورة ،وخلق مجيع

املخلوقات عىل صور خمتلفة  ،وخلق البحار وجعلها هبذا احلجم.

وخيلق اخلالق يف كل ثانية مليارات املخلوقات التي ال يعلمها وال حي صيها إال

هو  ،كم خيلق من اخلالئق واألنفاس ؟ كم خيلق من املجرات والذرات ؟ كم
خيلق من النباتات ؟ كم خيلق من احليوانات ؟( :

[احلجر. ]86/
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)

فاخلالق من أعظم أسامء الرب وصفاته ،وبصفة اخللق خلق هذا الكون العظيم:
[ الزمر.] 62 :

خلق العرش العظيم  ،و خلق الكريس الكريم  ،وخلق الساموات السبع وما فيهن ،
وخلق األرا ضني السبع وما فيهن  ،وخلق ما بني السموات واألرض ،وخلق البحار ،

وخلق اجلبال  ،وخلق اإلنس واجلن واملالئكة  ،وخلق اجلامدات والنباتات

واحليوانات ،باسم واحد من أسامئه احلسنى خلق كل يشء:
بحرفني من كالمه خلق هذا الكون العظيم وما فيه:

[ لقامن.] 11 :

[يس.]83 – 82 :

هذه قوة كالمه جل جالله  ،بحرفني من كالمه خلق كل ما يف الكون ،قادر ال يعجزه

يشء ،و عليم ال يغيب عنه يشء  ،و حميط ال يند عنه يشء  ،وقاهر ال يفر منه يشء .
ومن هذا خلقه ،وهذه قدرته ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له:
[ األنعام.]102 :

وهو الباري الذي برأ اخللق فأوجدهم بقدرته  ،وميز بعض خلقه عن بعض

بحكمته ،وجعلهم أبريا ء حسب أنواعم وأجناسهم.

وهو املصور الذي أنشأ خلقه عىل صور خمتلفة  ،من الطول والقرص  ،والكرب

والصغر ،واحلجم واللون والشكل.

سبحان اهلل ! كم صور ة صورها ،وأحسن تصويرها هذا اخلالق البارئ املصور ؟:
[ احلرش.] 24 :
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وهو الوهاب الذي جيود بالعطاء والنعم عىل الدوام  ،وهيب ما شاء  ،ملن يشاء ،بأي

قدر شاء.

هذا احلوت العظيم الذي هو من خملوقات اهلل  يأكل أربعة أطنان يوميا ! كم

حوتا يف البحر يأكل كل يوم أربعة أطنان ؟ من يسوق له رزق ه ؟ لو مل يأكل هذا
احلوت هذه األسامك الصغرية لتحول البحر إىل قطعة حلم من السمك.

هذا احلوت العظيم الذي وزنه مائة ومخسون طنا تقريبا  ،وطوله ثالثون مرتا ،

ووجبته اليومية أربعة أطنان  ،ولسانه نصف طن  ،ورضعته لولده ثلث طن ،هذا

احلوت من ربه ؟ ،ومن وهبه رزقه؟ ومن يرزقه ويرزق غريه؟:
[ يونس.]3 :

سبحانه ربنا العزيز الوهاب الرزاق ،من أين تأيت األرزاق ؟ من الرا زق الرزاق ،فاهلل

خلق الرزق واألرزاق واملرزوقني  ،وهو الرازق وحده ال رشيك له .

وهو سبحانه الرزاق الذي خلق األرزاق  ،وأوصلها إىل خلقه بف ضله ورمحته
وقدرته:

[الذاريات.]58 :

هوالرازق الرزاق الذي وسع اخللق كله برزقه  ،رزق اهلل  وسع مجيع خلق ه.

هو الذي وسع اخللق كلهم رزقه  ،فكل أحد يأكل من رزقه ،ويسكن يف ملكه ،

ويتقلب يف نعمه:

[ النحل.] 53 :

هو الرزاق الذي خلق مجيع األرزاق  ،وأوصلها إىل مجيع خلقه بفضله وقوته

ورمحته.

رزق الطري يف الفضاء ،والبهائم يف االرض ،واالسامك يف البحر.

هناك طيور من خلق اهلل تطري ثالثا وثامنني ساعة يف اجلو ثم تقف ،هذه الطيور ال
تعرف الراحة  ،تسبح بحمد رهبا ،وهي تسري يف هذا اجلو  ،ويعطيها اهلل رزقها وهي

تطري  ،وهناك طيور ودواب تدب عىل وجه األرض  ،والكل يأكل من رزقه اهلل يف
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كل مكان وزمان( :

) [هود. ]6/

كل رزق له سجل عند اهلل  ،وكل مرزوق له سجل عند اهلل ،وكل ك لمة هلا سجل عند

اهلل  ،و كل دعاء له سجل عند اهلل  ،و كل طاعة هلا سجل عند اهلل  ،و كل معصية هلا

سجل عند اهلل  ،و كل رمحة هلا سجل عند اهلل  ،و كل توبة هلا سجل عند اهلل  ،فكل

يشء حمفوظ :

[ النبأ.] 29 :

وهو جل جالله الغفور الغفار  ،املعروف بالغفران والعفو والصفح  ،لكامل رمحته

ورأفته بخلقه:
ﰀ

[ احلجر.]50 – 49 :

وهو الغفار الغافر الساتر لذنوب عباده جل جالله ( :

) [النساء. ]110/

وهو سبحانه القاهر القهار ،القاهر فوق عباده ( :
) [األنعام. ]18/

هو القاهر العايل ،والقاهر فوق عباده ،والقهار والقاهر لكل ما سواه ،الذي خضعت
له الرقاب كلها ،وذلت له اجلبابرة كلهم.

وهو القهار الذي قهر اخلالئق كلها عىل ما أراد ،نوعا  ،وحجام ،ولونا ،وطعام ،

وشكال  ،وحركة ،وسكونا وقوة ،وضعفا :
[ الزمر.] 4 :

فجميع املخلوقات مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته  ،وخاضعة ألمره ،

ومتصاغرة لكربيائه ،وشاهدة بوحدانيته  ،ومسبحة بحمده  ،ومرسعة إىل إرادته:
[ امللك. ] 1 :

هو القها ر الذي قهر اخلالئق كلها عىل ما أراد  ،فهو القاهر وكل ما سواه مقهور:

خلق الرياح وقهرها باجلبال التي تفرقها  ،وخلق اجلبال وقهرها باحلديد الذي

يكرسها  ،وخلق احلديد وقهره بالنار التي تذيبه  ،وخلق النار وقهرها باملاء الذي
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يطفئها  ،وخلق املاء وقهره بالرياح التي تقلب البحار باملد واجلزر.
فهو سبحانه قاهر لكل قاهر  ،وحميط بكل حميط :
[ الطالق.] 12 :

وهو الفتاح الذي حيكم بني عباده باحلق:
[ سبأ.] 26 :

هو الفتاح الذي حيكم بني عباده باحلق والعدل  ،ويفتح هلم أبواب الرمحة والرزق ،

النارص لعباده املؤمنني  ،املتفرد بعلم مفاتح الغيب ( :

) [األنعام. ]59/

فهذا اإلله العظيم ،والر ب الكريم ،واخلالق العليم ،هو الذي يستحق أن يعبد  ،وأن
يشكر  ،وأن حيمد  ،وأن يمتثل أمره  ،وأن تـجتنب معصيته  ،وأن يعبد لكامل جالله،

ومجاله ،وإحسانه:

[ البقرة.] 22 – 21 :

وهو العليم جل جالله الذي ال خيفى عليه يشء يف العامل العلوي  ،والعامل

السفيل  ،العامل بالرس واخلفيات  ،والظواهر والبواطن  ،فكل يشء مكشوف أمام
اهلل :

[ احلج.] 70 :

هو العليم بكل يشء  ،الذي ال خيفى عليه يشء  ،املحيط بكل يشء  ،العامل

باألرسار واخلفيات  ،والظواهر والبواطن  ،واألقوال واألفعال  ،والغيب والشهادة :
[ األنعام.] 101 :
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هو عالم الغيوب  ،يعلم الكلمة قبل أن ي قوهلا من قاهلا  ،ويعلم ما حتت األرض ،
ويعلم ما يف السامء وما يف األرض من كل يشء ( :
) [السجدة. ]6/

ومع علمه وقدرته  ،وكامل أسامئه وصفاته  ،فهو رمحن رحيم بعباده:

[ احلرش.] 22 :

وهو املجيد الذي متجد بأفعاله  ،وجمده خلقه  ،لعظمته وجالله ومجاله.

فهو املحمود عىل جمده  ،وعظمته ،وإحسانه ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله .

هو حممود قبل أن نحمده ،وكبري قبل أن نكربه ،وعظيم قبل أن نعظمه  ،وخالق قبل

أن خيلقنا:

[ الربوج. ] 16 – 13 :

وهو سبحانه الرب املالك لكل يشء  ،رب األرباب  ،ومالك اخلالئق كلها  ،الذي

يريب خلقه بنعمه املادية والروحية  ،ويقوم بأمورهم يف الدنيا واآلخرة  ،ال إله غريه

يعبد  ،وال رب سواه يسأل :

[ األنعام.] 102 :

وهو سبحانه العظيم ذو العظمة واجلالل يف ذاته وأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،ويف

ملكه وسلطانه  ،ويف أحكامه وأوامره.

هو العظيم ذو العظمة واجلالل ،والكربياء واجلربوت  ،والقوة والعزة:

[ البقرة.] 255 :

وهو سبحانه الواسع الذي وسعت رمحته كل يشء  ،ووسع علمه كل يشء  ،ووسع
رزقه اخللق أمجعني  ،واسع العظمة  ،واسع امللك  ،واسع السلطان  ،واسع
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الفضل  ،واسع اإلحسان:

[ البقرة.] 115 :

واسع امللك  ،ف يوم القيامة يعطي لكل مؤمن من املؤمنني مثل هذه الدن يا عرش

مرات  ،ولكل طاعة أو معصية نوع من النعيم أو العذاب ،وكل من إزداد من اخلري

زاد ملكه ،وزادت أنواع النعيم له  ،فلكل طاعة نوع من النعيم  ،ولكل معصية نوع
من العذاب  ،عىل كل طاعة نوع من النعيم  ،ولذلك اهلل نوع لنا الطاعات  :صالة ،

صيام  ،ذكر  ،دعوة  ،تعليم  ،إحسان إىل اخللق ،لكل طاعة نوع من النعيم  ،ولكل

معصية نوع من العذاب  ،فليقل املسلم أويستكثر.

فربنا عظيم ،إذا أعطى ال يعطي عىل قدرالسؤال ،لكن يعطي عىل قدر شأنه

وعظمته ؛ ولذلك يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف  ،إىل أضعاف
كثرية.

خملوق من خملوقاته يعطي عىل احلبة بأمر اهلل سبعامئة حبة ،فكيف بالقادر عىل

كل يشء ( :

) [البقرة. ]261/

فاهلل  غني ال حيتاج إىل مدد ،وال إىل عدة وال اىل جتمي ٌع  ،يقول لليشء كن
فيكون ( :
) [يس. ]83 - 82/

هو وحده الغني ،وكل ما سواه فقري إليه:
[فاطر.]15 :

و بحسب العمل تكون سعة القرص ،وتكون سعة امل لك يوم القيامة  ،وسعة النعيم يف
اجلنة:

[ التوبة.] 72 :
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وهو جل جالله الكريم  ،الذي له قدر عظيم  ،كريم ألنه مجيل األسامء والصفات،

وهو الكثري اخلري دائمه ،فضله ونعمه وإحسانه ال يعد وال حي ىص  ،املنزه عن
[ الرمحن. ] 78 :

النقائص واآلفات :

وهو األكرم الذي عم اجلميع بعطائه  ،من مسلم أو كافر أو حيوان  ،عم اجلميع

بعطائه ألنه الكريم الذي ال رازق غريه  ،وال كريم غريه ،وال خالق غريه.

هو الكريم الذي عم اجلميع بعطائه وفضله وإحسانه  ،الذي العطاء أحب إليه من
املنع  ،والعفو أحب إليه من االنتقام:
[النمل.] 40 :

وهو الودود جل جالله  ،املحب ملن أطاعه  ،وأناب إليه  ،املثني عليه  ،امل حسن إليه

وإىل غريه  ،الذي يتودد إىل خلق ه بنعمه :

[إبراهيم. ] 34 :

يتودد إىل اخللق بالنعم التي تقرهبم إليه  ،وجتعلهم حيبونه ويعبدونه جل جالله:
[ الربوج.]14 – 13 :

وهو جل جالله املقيت احلافظ لكل يشء  ،حافظ ا حلركات والسكنات ،واألقوال

واألفعال  ،والنيات واالرادات  ،صورة ولفظا  ،فكل يشء حمفوظ لديه ( :
) [الزلزلة. ]8- 6 /

وبعد هذا يكون احلساب  ،ويكون الثواب والعقاب :

[ القارعة. ] 11 – 6 :

وهو املقيت احلافظ لكل يشء  ،القائم عىل كل يشء  ،املعطي لكل رزق:
[ النساء.]85 :

هو ال قائم عىل كل نفس  ،املعطي ألقوات اخللق كلهم  ،يعطي من يف البحر ،ومن
يف الرب  ،ومن يف اجلو  ،ومن يف السامء ،ومن يف األرض.
158

هو املعطي لألقوات كلها  :غذاء القلوب منه  ،وغذاء األبدان منه  ،وغذاء اإلنسان

منه  ،وغذاء البهائم منه  ،وغذاء األسامك منه  ،وغذاء الطري منه :
[ الذاريات. ] 58 – 56 :

هو جل جالله املقيت لكل اخلالئق يف الدنيا واآلخرة  ،فكم سعة خزائنه التي يأكل
منها مجيع خملوقاته ؟ يعطي منها وال تنقص مما عنده مثقال ذرة  ،وال تنقص إال

كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر  ،ماذا يأخذ املخيط من البحر ؟ فهذا القول

للتقريب  ،وإال اهلل ال تنقص خزائنه أبدا :
[ ص.] 54 :

الغني حقا هو من ال ينقص ملكه  ،وال تنقص خزائنه أبدا مع كثرة اإلنفاق  ،ملاذا ال
تنقص ؟ ألن املحدود إذا أخذ من املحدود نقص  ،مائة أخذنا منها عرشة تنقص .

لكن اهلل  يعطي األرزاق  ،ويقيت اخلالئق من فضله ونعمه ما ال يعد وال حيىص ،

وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة  ،ولو نقصت لعاد فقريا اىل ما نقص ،وهو منزه
عن ذلك:

وخزائنه من غيبه  ،أظهرها يف هذه اخلزائن.

[ يونس.] 68 :

واهلل يقيض القضاء يف السامء  ،وتسليم األرزاق يف األرض ( :
)[الذاريات. ]22/

فكم يف غيب اهلل من األرزاق ؟ وكم يف خزائن اهلل من األرزاق ؟ وكم نحن نرى من

األرزاق ؟ كم نرى من اخلالئق ؟ من خلق هذه املخلوقات  ،ومن يسوق إليها
أرزاقها ؟ :

[ األنعام.]102 :

هذا الرزاق العظيم أنا أحتاج إليه  ،ألين فقري أحتاج إىل الرزق  ،ضعيف أحتاج إىل

القوة  ،خائف أحتاج إىل األمن  ،مريض أحتاج إىل الشفاء  ،و عاجز أحتاج إىل

العون منه جل جالله  ،فال بد أن أتصل به ،وأسأله وأدعوه ،ليعطيني من فضله:
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[ غافر. ] 60 :

وهو جل ج الله الشكور الذي يضاعف احلسنات ،وجيزل العطيات.

شكور  :نأيت باحلسنة يعطينا عرش أمثاهلا  ،إىل سبعامئة ضعف ،اىل أضعاف كثرية :
[ التغابن. ] 17 :

وهو الشاكر الذي يغفر الذنوب ،ويمحو السيئات مهام كثرت وتنوعت:

[ النساء.]147 :

واهلل تواب حيب التوابني ،وشكور حيب الشاكرين ،وحيب أن يغفر ذنوهبم ،

واملغفرة أحب إليه من االنتقام  ،فيعطي الثواب اجلزيل عىل العمل القليل ،ويعطي

الكثري من النعم  ،ويرىض باليسري من الشكر ( :
[فاطر. ]34/

)

وهو احلليم الذي ال يعجل عىل عباده بعقوبتهم عىل ذنوهبم  ،بل يمهلهم ليتوبوا .

هو احلليم الذي ال أحد أحلم منه ،حلمه وسع كل يشء  ،حتى إن اهلل ينعم عىل
العايص حتى يظن العايص أنه أفضل العباد ! ويدر عليه النعم لعله يتوب  ،لعل كل

نعمة تذكره بربه فيطيعه ويتوب إلي ه  ،لكن اإلنسان ظلوم كفار ،فالنعم املتوالية
تطغيه وتلهيه ( :

فسبحان احلليم الذي وسع حلمه كل من عصاه:

) [العلق. ]7 - 6 /

[ اإلرساء.] 44 :

ٍ
متحرك
وهو جل جالله اخلبري الذي ال خيفى عليه يشء من أمور خلقه  ،من

وساكن  ،وناطق وصامت  ،وصغري وكبري  ،وظاهر وباطن ،والعليم له معنى،
واخلبري له معنى.
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فأنا أعلم أن فالنا جاء  ،واهلل يعلم أن فالنا جاء  ،لكن ال أعلم ما يف قلبه ،ملاذا
جاء ؟ فاخلبري العليم هو الذي يعلم الظواهر والبواطن جل جالله:
[ احلجرات. ] 13 :

وهو احلفيظ الذي حفظ ما خلقه ،وأحاط علمه بكل يشء  ،وأنا ال بد أن أكون

حفيظا  :أحفظ سمعي وبرصي ووقتي من أن يضيع سدى بال فائدة  ،وال بد أن

أتعرف عىل الطاعات التي تقربني إىل اهلل فأ عمل هبا  ،وأعرف املعايص حتى

وأعرف اخللق بذلك .
أجتنبها ،
ِّ

هو احلافظ الذي حفظ أعامل العباد  ،وحفظ أولياءه من الوقوع يف الذنوب:
[ هود.]57 :

وأنت :ال بد أن تكون حافظا للعباد ،أمرا باملعروف  ،وناهيا عن املنكر ،حتى ال يقع

الناس يف النار.

فسبحان احلافظ الذي ال يغيب عام حيفظه جل جالله :
[ احلجر.] 9 :

وهو سبحانه السميع الذي يسمع مجيع األصوات من سائل ٍ،وذاكر ٍ،وشاكر  ،وعابد ،
ودا ٍع  ،ومعلم ،ومنادي ،يسمع مجيع األلسن الناطقة  ،يسمع كل صوت قبل أن ينطق

به صاحبه.

هو السميع الذي وسع سمعه مجيع األصوات يف كل وقت ،يف العامل العلوي،

والعامل السفيل ،ويعلم ما يراد هبا:

[ األنفال.]17 :

هو السميع الذي يسمع مجيع أصوات اخلالئق يف الرب والبحر واجلو  ،يسمع مجيع

أصوات خلقه  :فمنهم من يسأل  ،ومنهم من يشكر  ،ومنهم من يدعو  ،ومنهم من
يكرب  ،ومنهم من يثني ،ومنهم من يشكو:

[إبراهيم.]39 :

هو السميع البصري الذي أثنى عىل نفسه هباتني الصفتني العظيمتني بقوله :
[ الشورى.]١١ :
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هو السميع الذي يسمع مجيع األ صوات  ،وسع سمعه مجيع األصوات  ،ال يشغله

سمع عن سمع  ،مع اختالف األلسنة واللغات واحلاجات  ،يستوي عنده الرس

والعالنية  ،والقريب والبعيد ،والقليل والكثري :
[ لقامن.] ٢٨ :

وهو سبحانه البصري الذي يبرص كل يشء يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،من
عامل الغيب  ،وعامل الشهادة  ،العليم بحاجات وأعامل العباد  ،ومن يستحق اهلداية ،

ومن يستحق الضاللة  ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض  ،وال

يغيب عنه يشء  ،وال يفوته يشء  ،وال يند عنه يشء .
فسبحان من وسع سمعه وبرصه كل ما يف ملكه:
[ اإلرساء.] ١ :

وهو سبحانه العيل األعىل املتعال  ،ذو العلو واالرتفاع  ،األعىل بذاته وأسامئه

وصفاته وأفعاله الذي كل يشء حتت قهره وسلطانه ،املتعايل عن صفات النقص

والعيب فهو العظيم الذي ال أعظم منه ،العيل الذي ال أعىل منه ،الكبري الذي ال أكرب

منه :

[ البقرة.] ٢٥٥ :

وهو سبحانه احلكيم الذي يضع األشياء يف حملها بحكمته وعدله  ،احلكيم يف
قضائه وقدره  ،احلكيم يف أمره وهنييه ،ما كلفنا ما ال نطيق  ،خلق َّ
كل يشء بيده ،
وأمر ِّ
كل يشء بيده :

[ األعراف. ] ٥٤ :

هو احلكيم يف أقواله وأفعاله  ،وأمره وهنيه ( :

) [البقرة. ]269/

هو احلكيم يف ثوابه وعقابه  :كم يعطي من األجور ؟ وكم يعاقب ؟ إذا أخذ فأخذه
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أليم شديد  ،وإذا أعطى أعطى عطاء الكريم جل جالله :

ﰀ [ احلجر.] ٥٠ – ٤٩ :

هو أحكم احلاكمني ،وا حلكم الذي حكم امللك وامللكوت  :حكم السامء أن تقع
عىل األرض إال بإذنه  ،وحكم الرياح أن تتجه إىل جهة إال بإذنه وعلمه  ،وحكم

البحار أن تفيض عىل اخللق  ،وحكم اجلبال  ،وحكم األجساد حتى ال تزيد عىل

ما أراد:

[اجلمعة.]1 :

هو احلكيم الذي سلم له احلكم فال جيور وال يظلم أحدا :

[ النساء.] ٤٠ :

وهو سبحانه احلي الذي ال يموت  ،وكل ما سواه يموت  ،الباقي الذي ال جيري
عليه املوت وال الفناء أبدا :

[القصص.]88 :

هو وحده احلي بجميع صفات اجلالل واجلامل والكامل:

[غافر.]65 :

وهو القيوم القائم بنفسه فال حيتاج إىل أحد  ،املقيم لغريه  ،القائم بتدبري اخلالئق

كلها جل جالله  ،احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،ألنه هو الرازق اخلالق

الذي يدبر أمر هذا امللك وامللكوت:

[ البقرة.] 255 :

وهو سبحانه الواحد األحد الذي توحد بجميع الكامالت  ،ال يشاركه فيها أحد  :ال

يف ذاته  ،وال أسامئه  ،وال صفاته  ،وال أفعاله .

هو الواحد األحد ،الغني عن كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل

أحد:

[ اإلخالص.]4 – 1 :

163

وهو احلاسب احلسيب  ،الكايف لعباده  ،الذي ال غنى هلم عنه أبدا  ،الذي حياسب
عباده  ،الذي أحىص كل عمل ،وسوف حياسب صاحبه عليه:
[ األنبياء. ] ٤٧ :

وهو سبحانه الشهيد املطلع عىل مجيع األشياء  ،الذي أحاط علمه بكل يشء ،

والذي شهد لعباده وعىل عباده بام عملوه  ،و سوف يشهد عىل كل إنسان بام عمل:
[املجادلة.]6 :

وهو القوي التام القوة  ،الذي ال يغلبه غالب  ،وال يفوته هارب.

القوي الذي قهر كل قوي ،وأحاط بكل قوي:

[هود.]66 :

هو سبحانه املت ني القوي الذي ال تنقطع قوته  ،املتني الذي له القوة املطلقة التي ال

هناية هلا  :قوته ال بداية هلا وال هناية  ،علمه ال بداية له وال هناية  ،حياته ال بداية هلا

وال هناية:

[الذاريات.] 58 :

وهو س بحانه الويل  ،مالك التدبري يف ملكه العظيم:

[ الشورى.]28 :

املوىل املحب النارص املعني لعباده املؤمنني:

[احلج.]78 :

وهو سبحانه احلميد الذي استحق احلمد  ،املحمود عىل عظمة أسامئه وصفاته ،

وأفعاله وأقواله  ،املحمود عىل إحسانه ورشعه وقدره  ،املحمود عىل ثوابه

وعقابه.

احلميد الذي يشكر لعباده كل ذرة من خري :
[ لقامن. ] ٢٦ :
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وهو سبحانه الصمد الذي بلغ الكامل يف سؤدده وعظمته وجود ه  ،الذي ي صمد إليه
يف قضاء احلوائج وحده ال رشيك له  ،ألنه قايض احلاجات وحده ال رشيك له :
[ اإلخالص.] 4 – 1 :

وهو سبحانه القدير القادر املقتدر كامل القدرة  ،القادر الذي ال يعجزه يشء  ،وال
يفوته يشء  ،الذي له القدرة التامة الدائمة الشاملة:
[امللك.]1 :

القدير الذي خلق القدرة يف كل قادر وخلق القوة يف كل قوي :
[ املائدة.] ١٢٠ :

وهو سبحانه الوكيل القائ م بأمر اخلالئق كلها يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل :
) [الزمر. ]62/

(

وهو الكفيل املحيط احلفيظ لكل يشء  ،القائم عىل كل نفس  ،املتكفل بأرزاق

اخلالئق  ،ورعاية مصاحلهم  ،الكفيل الذي يمد مجيع خلقه باألقوات :
[ النحل.] 91 :

وهو سبحانه احلق الذي ال شك وال ريب يف وجوده  ،الذي ال خيفى عىل خلقه ،

الظاهر لكل أحد :

[احلج.] 62 :

وهو سبحانه املبني الذي كل يشء يدل عليه  ،وهو املبني الظاهر للبصائر  ،الذي
أوضح خللقه سبل النجاة يف الدنيا واآلخرة  ،ومن قوة ظهوره وبيانه جل جالله أن

األبصار ال تراه  ،ال يمكن أن تراه من قوة ظهوره  ،لكنه ظاهر للبصائر أعظم ظهور .

فسبحان املبني الذي أوضح خللقه سبل النجاة يف الدنيا واآلخرة بام أنزله من

رشعه .
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وه و النور الذي أنار الساموات واألرض  ،ونور قلوب املؤمنني بمعرفته  ،واإليامن

به:

[النور.]35 :

وهو جل جالله ذو اجلالل واإلكرام الذي يستحق أن هياب ويثنى عليها وحده  ،ذو

العظمة والكربياء  ،وذو الرمحة واإلحسان:
[ الرمحن. ] ٧٨ :

وهو سبحانه الرب الرحيم بعباده  ،العطوف عليهم  ،املحسن إليهم:
[الطور.]28 :

وهو جل جالله التواب الذي يتوب عىل التائبني  ،ويغفر ذنوب املذنبني  ،خلق

التوبة  ،وقبلها من عباده :

[ التوبة.] ١٠٤ :

هو التواب الذي يتوب عىل عباده مع عظمة ذنوهبم ،وكثرة سيئاهتم:

[املائدة.] 39 :

و هو العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده  ،السيام مع التوبة
واالستغفار:

[النساء.] 149 :

وهو جل جالله الرءوف ذو الرأفة والرمحة واللطف بخلقه كلهم  ،الذي يتودد إىل

خلقه بأنواع النعم ،ليحبوه ويعبدوه :

[ البقرة.] ١٤٣ :

وهو األول الذي ليس قبله يشء  ،واآلخر الذي ليس بعده يشء  ،والظاهر الذي

ليس فوقه يشء  ،والباطن الذي ليس دونه يشء:
[ احلديد.] ٣ :

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء خلقه  ،وإليه املرجع يف كل يشء  ،ومصري كل

يشء إليه  ،احلي الذي ال يموت :
[ احلجر. ] ٢٣ :
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وهو سبحانه املحيط الذي أحاط بكل حميط  ،الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه
جل جالله  ،فال يقدرون عىل فوته أو الفرار منه  ،أحاط بكل يشء علام ،وأحاط
بالعرش والكريس ،والسموات واألرض ،وأحىص كل يشء عددا  ،أحىص

الكلامت واحلروف ،واحلركات والسكنات ،وكافة املخلوقات:

[ النساء. ] ١٢٦ :

وهو سبحانه القريب من كل أحد  ،والقريب من الداعي ،الذي يسمع كل صوت،
[ هود. ] ٦١ :

ويرى كل خملوق،

هو القريب جل جالله من كل من سأله ودعاه ،واملتقرب إليه بأنواع القرب

واإلحسان :

[ البقرة.] ١٨٦ :

وهو سبحانه اهلادي الذي هدى سائر اخللق إىل مصاحلهم  ،اهلادي عباده إىل كل

خري  ،املبني هلم طريق احلق من الباطل :
[ احلج. ] ٥٤ :

هو بديع السموات واألرض ،الذي ال مثيل له وال شبيه  ،الذي فطر املخلوقات كلها
عىل غري مثال سابق:

[ البقرة.]117 :

خملوقاته من عامل النبات أكثر من أربعني مليون صنف  ،وخملوقاته من عامل

احليوان أكثر من مليون نوع ،وخم لوقاته يف البحار أكثر من مليون خملوق،

وخملوقاته يف السامء ال يعلمها إال اهلل .

هو البديع الذي أبدع خلق كل يشء:

[ األنعام.] ١٠١ :

وهو جل جالله فاطر السموات واالرض الذي خلق مجيع املخلوقات  ،وفطر

الساموات واألرض ،وقد كانتا عدما  ،كان اهلل ،ومل يكن يشء قبله  ،وكان عرشه
عىل املاء  ،ثم خلق هذه اخلالئق :
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[ فاطر.] ١ :

وهو سبحانه الكايف الذي كف ى عباده مجيع ما حيتاجون إليه  ،ويضطرون إليه:
[ الزمر.] 36 :

وهو القاهر الغالب أبدا  ،الغالب لكل غالب  ،ال يملك أحد أن يرد ما قىض  ،أو

يمنع ما أمىض  ،ال راد لقضائه  ،وال معقب حلكمه جل جالله:
[ األنعام.] 18 :

وهو جل جالله النارص النصري الذي ينرص رسله وأتباعهم عىل أعدائهم  ،بيده النرص
وحده ال رشيك له:

[احلج.] 78 :

وهو املستعان الذي ال يطلب العون ؛ بل يطلب منه العون  ،يسأله أولياؤ ه

وأعداؤ ه  ،ويمد هؤالء وهؤالء  ،ف ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم :
[ األنبياء.]112 :

وهو ذو املعارج جل جالله الذي تعرج إليه املالئكة والروح  ،وتصعد إليه األعامل

واألقوال الصاحلة والطيبة .
وهو ذو ال َّطول الذي بسط الفضل والنعم واملنن عىل خلقه يف كل زمان ومكان .

وهو ذو الفضل الذي يملك كل يشء  ،ويتفضل عىل عباده بكل يشء  ،ويكرمهم

بأنواع النعم التي ال تعد وال حتىص :

[غافر.] 3 :

وهو سبحانه الرفيق الذي حيب الرفق وأهله ،رؤوف بالعباد ،رحيم هبم  ،لطيف

هبم .

وهو سبحانه اجلميل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،الذي خلق اجلامل يف كل

مجيل  ،فاهلل  مجيل حيب اجلامل  ،وأعظم اجلامل أن أجتمل هلل بالتوحيد
واإليامن والطاعات  ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق احلسنة .

وهو جل جالله الطيب املنزه عن النقائص والعيوب واآلفات  ،الطيب الذي خلق
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الطيب يف كل طي ب ،الطيب الذي ال يقبل من األقوال واألعامل واألخالق إال ما
كان طيبا:

[فاطر.]10 :

وهو سبحانه الشايف لكل آفة وعاهة ومرض وحده ال رشيك له  ،و خزائن الشفاء

عند واحد ال رشيك له  ،فاألدوية والعالجات أسباب نفعلها امتثاال ألمر ربنا  ،لكن
ال نتوكل إال عىل الشايف الذي عنده خزائن الشفاء وحده ال رشيك له.

ونحن أمرنا بتناول الدواء  ،وطلب الشفاء  ،وفعل األسباب  ،لكن الشايف واحد ال
رشيك له  ،خزائن الشفاء عنده  ،وهذه أسباب نفعلها بجوراحنا ،ونتوكل عىل اهلل
بقلوبنا ،فهو الشايف لكل آفة وعاهة ومرض وحده ال رشيك له  ،هو الشايف الذي
[ الشعراء.] ٨٠ :

خلق الشفاء يف كل دواء :

وهو سبحانه السبوح املنزه عن كل عيب ونقص  ،الذي تسبح له الساموات السبع
واألرض ومن فيهن  ،ويسبح بحمده كل يشء ؛ ملا له من األسامء احلسنى ،

والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة ( :

) [اإلرساء. ]44/

وهو الوتر الواحد األحد الذي الرشيك له والمثيل والنظري وال شبيه ،وتر حيب

الوتر من األعامل والطاعات:

[الشورى.]11 :

وهو سبحانه املقدم واملؤخر ؛ يقدم من يشاء  ،ويؤخر من يشاء  ،ويرفع من يشاء ،

ويضع من يشاء  ،ويعز من يشاء  ،ويذل من يشا ء ،وينرص من يشاء ،وخيذل من يشاء.

وهو سبحانه املنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال  ،كثري العطاء ،املنان الذي يمن
عىل عباده بأنواع اإلحسان واإلنعام واألرزاق والعطايا عىل مر الدهور .

وهو جل ج الله القابض الذي يطوي بره ومعروفه عام يريد ؛ لكامل علمه وحكمته

ورمحته ،وحسن تربيته:

[ اإلرساء.] 30 :
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ويوسع رزقه ،عىل من شاء من عباده  ،وهو
وهو سبحانه الباسط الذي ينرش فضله ،
ِّ

احلكيم الذي ما قبض إال ليبسط  ،وال أذل إال ليعز  ،وما منع إال ليعطي ،وال ابتىل

إال ليعايف:

[ األنعام.]102 :

وهو سبحانه احليي الستري الذي حيب أهل احلياء والسرت من عباده  ،ويسرت عىل
عباده الكثري من الذنوب والعيوب  ،ويستحيي أن يرد من دعاه من خلقه .

كم سرت اهلل من الذنوب واملعائب التي لو كانت هلا رائحة ما جلسنا مع بعض  ،ولو

كانت حمسوسة ملا استطعنا أن نج تمع مع بعض  ،ولكنه ستري يسرت الذنوب ويعفو ،

ويغفرها ملن شاء من عباده:

ويستحيي من عباده أن يرد من دعاه ؛ ألنه هو الكريم :

[البقرة.]143 :

[ البقرة.] ١٨٦ :

وهو سبحانه املعطي الذي كل نعمة وعطاء وخري منه ،ويعطي عىل العمل القليل

األجر العظيم ،كم يعطي اهلل عىل احلسنة الواحدة ؟  ،يعطي عرش حسنات  ،اىل
سبعامئة ضعف ،اىل أضعاف كثرية ،كم يعطي عبده عىل مثقال ذرة من اإليامن ؟

يعطي مثل هذه الدنيا عرش مرات  ،كل مؤمن يدخل اجلنة له أقل يشء مثل ملك

ملك من ملوك الدنيا عرش مرات  ،ولألنبياء بعدد من آمن هبم  ،ولكل مسلم بعدد من

اهتدى بسببه ،وملن آمن بالنبي  من اجلنات صورة طبق األصل من كل جنة:
[ آل عمران.] 74 – 73 :

فاهلل  واسع عليم كريم ال يعجزه يشء  ،فكم تكون جنات النبي  ؟ ما دام له من
اجلنات بعدد من آمن به ؟ وكم للمسلم من اجلنات؟ ،بقدر ما ندعو إىل اهلل  ،كم اهلل
 يوسع جناتنا  ،و يرفع درجاتنا  ،وينوع النعيم لنا بقدر ما نضحي من أجل دينه :
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[ الربوج.] ١١ :

وهو سبحانه املحسن إىل عباده بأنواع اإلحسان واإلكرام ،املحسن الذي أحسن

كل يش ء خلقه.

فهذه إشارة اىل أعظم أسامء اهلل احلسنى ،وعددها مائة وأربعة أسامء تقريبا .

ف إذا جاء يف قلب العبد معاين هذه األسامء والصفات ،عظم ربه وكربه ،وأحبه
ومحده وشكره ،وخافه ورجاه ،وعبده كأنه يراه:

[ األعراف.] 180 :

وسيأتينا إن شاء اهلل رشح هذه األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،مفصلة باألدلة من
القرآن والسنة ،لنعرفها  ،ونحصيها  ،ونفهم أرسار معانيها ،وكيف نعبد اهلل 

بمقتضاها  ،ونتزين بااليامن والصدق واالخالص ،وحب اهلل ،والتعظيم له،
وإخالص العبادة له:

[الكهف.]110 :

ف هذا القلب حيتاج إىل هذا اإليامن بأسامء اهلل وصفاته وأفعاله.

إذا امتأل القلب باإليامن أحب ربه وكربه ،وخافه ورجاه ،و أقبل عىل طاعة مواله،
واجتنب ما يسخطه ،وسارع اىل ما يرضيه:

[ األنفال.]4 – 2 :

وذلك يثمر توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بدينه ورشعه ،وتوحيده

بعبادته وحده ال رشيك له:

[ البينة.] 5 :

وهذا التوحيد نحتاجه يف كل حلظة  ،هذا التوحيد ال يفارق املؤمن  ،كالدم ال
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يفارق العروق  ،يذهب من القلب ويعود إىل القلب  ،ويرسي ىف سائر البدن  .ما دام

حيا .

فالتوحيد واإليامن والتقوى حملها القلب  ،وهي ترسي ىف أعضاء ال بدن  ،وتسري مع

الدم إىل كل عضو  ،ال بد لكل عضو ولكل جارحة أن يدخلها التوحيد  ،وأن يدخلها

اإليامن ،وأن تدخلها التقوى ،حتى ال تعيص اهلل  ،وحتى تكون مستسلمة لرهبا يف
كل حال:

[ األنعام.] 163 – 162 :

 والقرآن العظيم كله يف بيان أربعة أمور:

بيان توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وعبادته ..وبيان أحوال الرسل مع أممهم..

وبيان أحكام الرشيعة ..وبيان أحوال اليوم اآلخر.

وأعظم ما بني اهلل يف القرآن أصول ودالئل التوحيد وااليامن ،فعرف نفسه لعباده

ليوحدوه وحيبوه ويكربوه  ،ويعبدوه:

[ احلرش.] 24 – 22 :

ودالئل التوحيد كثرية ال حتىص ،دالئل التوحيد اهلل  نرشها يف الكون ،وبسطها

ووضحها يف القرآن  ،كل سورة يف القرآن ؛ بل كل آية يف القرآن  ،و كل ذرة يف

الكون ،دالة عىل وحدانية اهلل  ،وشاهدة ب عظمته وجالله  ،مبينة كامل أسامئه

وصفاته  ،ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه  ،مقررة كامل رمحت ه بعباده  ،شاهدة بعظمة

ملكه وسلطانه  ،وحسن أحكامه وأوامره:

[ البقرة.] 164 :
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كل اخلالئق شاهدة بوحدانية اهلل  ،العر ش والكريس  ،والساموات واألرض  ،وما

فيها من املخلوقات الكثرية ،واآليات العظيمة ،واخللق واألمر ،والتدبري

والترصيف ؛ كل ذلك شاهد بالوحدانية هلل  ، وشاهد له باألسامء احلسنى ،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل .

وكلها تدل عىل عظمة اهلل وكربيائه ،وعىل جالله ومجاله ،وعىل كامل علمه
وقدرته  ،و عىل عظمة ملكه وسلطانه  ،وكلها تدل عىل كامل رمحته  ،وسعة حلمه ،

وعظيم كرمه جل جالله :

[ ق.] 8 – 6 :

فال بد لنا من التعرف عىل دالئل التوحيد  ،ودالئل التوحيد تراها األبصار والبصائر
والعقول  ،مبسوطة يف اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية .

ودالئل التوحيد ال هناية هلا  ،ويستحيل عىل األبصار والعقول االحاطة هبا ،لكن ال

بد أن نتعرف عىل أصوهلا  ،حتى ندخل من هذه األبواب إىل جنة املعرفة ،من

معرفة ربنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه ،ومعرفة عظمة
نعمه وإحسانه ،ومعرفة عظمة ثوابه وعقابه:

[ حممد.]19 :

 ودالئل التوحيد من كتاب الواحد األحد جل جلله تنقسم إىل سبعة أقسام :

دالئل اخللق . .دالئل التدبري  ..دالئل اجلالل . .دالئل اجلامل . .دالئل اإلنعام..
دالئل النظر والتفكر . .دالئل القرآن والرشع .

كل القرآن يدور حول هذه األمور السبعة ،فال بد أن نقرأ القرآن قراءة إيامن وتدبر،

لنعرف اإلله الذي نعبد  ،والرب ال ذي نحب ،وامللك الذي يستحق أن يطاع،
والكريم الذي يستحق أن يشكر ،وامللك الذي يستحق أن يعبد.

 وهذه أصول دالئل التوحيد واإليامن باهلل .
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األول  :دالئل اخللق واإلجياد( :
) [األعراف. ]54/

الثاين  :دالئل التدبري والترصيف يف الكون ( :

) [البقرة. ]164/

الثالث  :دالئل صفات جالل الرب ( :

) [البقرة. ]255/

الرابع  :دالئل صفات مجال الرب( :

) [إبراهيم. ]34- 32/

اخلامس  :دالئل اإلنعام واإلحسان ( :
) [لقامن. ]20/

ويقول اهلل ( : 
) [املائدة. ]3/

السادس  :دالئل النظر والتفكر التي تقوي اإليامن يف القلب ( :
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) [آل عمران. ]191 - 190 /

وقال (:

) [األعراف. ]185/

وقال ( :
) [ق. ]8- 6/

السابع  :دالئل القرآن والرشع( :
) [اإلرساء. ]89 - 88/

ويقول ( : 

) [النساء. ]82/

ويقول ( :

) [الزمر. ]23/

فهذه اصول دالئل التوحيد وااليامن عىل وجه االمجال  ،والتفصيل والبيان يف
كتاب اهلل :

[النحل.]89 :

و ال بد لنا من معرفتها حتى نصل إىل حقيقة التوحيد  ،ونعبد اهلل حقا كلام عرفناه
حقا .

فمعرفة دالئل التوحيد تقوي اإليامن يف القلب  ،وتدفع اإلنسان لطاعة مواله،

وتعظيمه وتكبريه ،وحبه ومحده ،وطاعته وحسن عبادته:

[ حممد.] 19 :

فأول علم ،وأوجب علم ،وأحسن علم ،هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
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ألنه يثمر للعبد أعظم الثمرات ،من توحيد اهلل وااليامن به ،ومن تعظيم اهلل وتكربه،

ومن خوف اهلل ورجائه ،ومن محده وشكره ،ومن حبه واألنس به ،ومن خشيته
وتقواه ،ومن طاعته وحسن عبادته:

[ الطالق.] 12 :

واهلل عظيم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،والكالم عن العظيم البد أن يكون

عظيام  ،واحلديث عن الكبري البد أن يكون كبريا  ،والتعريف بالواسع البد أن يكون

واسعا  ،والكالم عن املحيط البد أن يكون حميطا  ،ألن املقصود من الدين معرفة

الرب العظيم ،ثم عبادته بموجب تلك املعرفة ،بالتعظيم الكامل هلل  ،والذل

الكامل له  ،واحلب الكامل له.

وهذا الذي كتبناه عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وما جيب له ،جهد املقل ،ولعل
اهلل أن يسخر من عباده من يبني البيان املبني عن ربنا العظيم ،ويغذي القلوب بام

يرسها ويسعدها اىل يوم الدين.

هذا أوان البدء يف رشح أسامء اهلل احلسنى عىل وجه التفص يل ،نسأل اهلل العون
والتوفيق والسداد ،واإلخالص يف القول والعمل ،وحسن القبول من الرب الكريم.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب الثاني
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -2 -1اسم اهلل ..اإلله.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل ..اإلله.

 -3اسم اهلل الرب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الرب.

 -5-4اسم اهلل الرحن ..الرحيم.

التعبد هلل عز وجل باسمه الرحن ..الرحيم

 -7-6اسم اهلل امللك ..املليك.

التعبد هلل عز وجل باسمه امللك ..املليك.
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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  ..اإلله
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ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اهلل  ..اإلله

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف
[ طه.] ٨ :
كل يشء:
و أول وأعظم هذه األسامء احلسنى هو اسم اهلل الذي ورد يف القرآن أكثر من ألفي
مرة.
فهذا هو االسم األعظم هلل . 
 وأصول أسامء اهلل احلسنى ثلثة هي :
اهلل ..الرب ..الرمحن .
وبقية أسامء اهلل احلسنى تدور عليها ،وترجع إىل هذه الثالثة .
فاسم اهلل  متضمن لصفات اإللوهية ،واسم الرب متضمن لصفات الربوبية  ،واسم
الرمحن متضمن لصفات الرب واإلحسان.
وقد مجع اهلل  هذه األسامء الثالثة يف أعظم سورة يف القرآن وهي الفاحتة فقال
)
( :
[الفاحتة. ]3- 1/

فهذه األسامء الثالثة هي أصول أسامء اهلل احلسنى  ،واسم اهلل ٌ 
أصل جلميع أسامء
اهلل احلسنى  ،وسائر األسامء مضاف ٌة إليه  ،كام قال سبحانه :

[ احلرش.] ٢٤ – ٢٣ :

فاسم اهلل  مستلزم جلميع معاين أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العال ،وهلذا كان أكثر
األسامء ورودا يف القرآن  ،فقد ورد يف القرآن أكثر من ألفي ومائتي مرة  ،وأضيفت
األسامء احلسنى كلها إليه ،واقرتنت به  ،فعامة األدعية واألذكار مضافة إليه كسبحان
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اهلل  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب  ،وال حول وال قوة إال باهلل وأمثاهلا.
واهلل َّ بني أسامء ه وصفاته يف كتابه حتى نعبده بمقتضاها  ،ف اهلل هو االسم األعظم
للرب جل جالله ،ومجيع األسامء احلسنى تعود إليه  ،ومجيع القلوب مفطورة عىل
التوجه واالفتقار إليه ( :
) [األنعام. ]102/
وعلم
علم عىل امللك ،
علم عىل الذات ،
ٌ
وعلم عىل أسامء اهلل وصفاته ٌ ،
ٌ
واسم اهلل ٌ
لم
وعلم عىل العزيز ،
وعلم عىل الرب ،
عىل اخلالق ،
وعلم عىل الرمحن  ،وع ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
عىل الرزاق ( :
) [احلرش. ]23/
واهلل  هو اإلله العظيم الذي ال أعظم منه  ،حارت يف عظمة ذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله األلباب والعقول  ،لكامل عظمته ،وعظمة ملكه وسلطانه  ،فامللك ملكه
واخللق كله له واألمر كله له ،واألمور كلها راجع ٌة إليه( :
)

[األعراف. ]54/

)

هو اهلل ال ذي بيده امللك كله( :
[امللك. ] 1/

فسبحان اهلل ال هناية لعظمته ،وال هناية لكربيائه ،وال هناية جلالله  ،وال هناية جلامله،
وال هناية لقوته ،وال هناية لعلمه ،والهناية لرمحته ،وال هناية مللكه ،وال هناية لكرمه.
فال يعطي وال يمنع إال اهلل وحده ال رشيك له  ،وال يعز وال يذل إال اهلل وحده ال
رشيك له  ،وال حييي وال يميت إال اهلل وحده ال رشيك له ،وال ينرص وال خيذل إال
اهلل وحده ال رشيك له:
[ غافر.] ٦٥ :
واهلل  هو اإلله املحبوب ،املطاع املعبود احلق احلي القيوم الذي تأهله القلوب ،
وحتبه ،وتفزع إليه ،ملا له من األسامء احلس نى والصفات العال واألفعال اجلميلة:
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) [طه. ]8/

(
سبحانه هو اإلله العظيم ،ذو اإللوهية والعبودية عىل خلقه أمجعني  ،الذي له من
األسامء احلسنى ،والصفات العال ،ما يستحق به أن يؤله وحيب ويعبد ألجلها:
هو اإلله العظيم الذي يأهله أهل السامء ،وأهل األرض ( :
ﯓ) [الزخرف. ]84/
وعباد الرمحن يأهلونه ويعبدونه بحسب معرفتهم به ( :
اخللق كلهم عبيد هلل ،ولكن عباد اهلل  مصطفون منهم:

[ الزمر.] ٦ :

) [حممد. ]19/

ﮱ

[ الفرقان.] ٦٣ :

الناس كلهم عبيد خاضعون هلل بقهر الربوبية ( :
) [مريم. ]93/
فكل اخلالئق من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف الكون كله م عبيد مماليك هلل ،
كانوا معدومني فأوجدهم اهلل  ،وفقراء فأغناهم اهلل ،وعراة فكساهم اهلل  ،والنفع
والرض ،والعطاء واملنع بيده ال بأيدهيم  ،واخللق واألمر وامللك بيده ال بأيدهيم:
[ امللك.] ١ :
البد من معرفة هذا اإلله العظيم ،والرب الكريم ،وامللك القدير ،الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العال:
[ املائدة.] ٩٨ :

إن العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أرشف العلوم عىل اإلطالق  ،فمعرفة ربنا
بأسامئه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين ،وأزكاها ،وأحسنها ،وأعظمها ،وعبادة اهلل
بموجبها أحسن األعامل ،ومحده ومتجيده ،وتكبريه وتعظيمه ،والثناء عليه هبا،
أرشف األقوال :
[ األعراف.] ١٨٠ :
فعبادة اهلل ،والدعوة إليه ،أحسن األقوال واألعامل التي يتقرب هبا العبد إىل اهلل ،وينال
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أعظم الثواب حال القدوم عليه :

[ فصلت.] 33/

دعا إىل اهلل ،ليعرف الناس باهلل وأسامئه وصفاته ،وعظمة ملكه ،ودينه ،ورشعه،
وعظمة وعده ووعيده.
بموجب هذه املعرفة ،معرفة اإلله املحبوب ،معرفة اإلله العظيم ،يأيت العمل
الصالح.
وكلام زاد العلم باهلل زاد التواضع له ،فاملسلم كلام عرف اهلل بأسامئه وصفاته إزداد
تواضعا لربه ،وخشية له ،وانكسارا بني يديه  ،فهو يقول  :إنني من املسلمني لست
أول املسلمني ،لست أحسن املسلمني ،وال أفقه املسلمني ،وال إمام املسلمني ،وال
أعلم املسلمني وإنام هو من عامة املسلمني .
وهذه املعرفة من أعظم ما جاء به الرسل عليهم الصالة والسالم ؛ ألن اهلل أرسلهم
إىل خلقه بثالثة أمور :
األول :تعريف اخللق باهلل :
بأسامئه ..وصفاته ..وأفعاله ،ليعبدوه وحده ال رشيك له ،وجيتنبوا عبادة ما سواه .
الثاين :تعريفهم بالطريق املوصل إليه وهو عبادته وحده بالدين الذي رشعه.
الثالث :تعريفهم بام هلم بعد القدوم عليه يف دار كرامته من النعيم الذي أجله وأعظمه
رؤية اهلل  ،ورضاه عن األمة ( :
) [النحل. ]36/

البد من السري يف األرض بالقدم ،والبد من السري بالبرص والفكر والبصرية يف امللك
وامللكوت ،ل نرى اهلل يفعل ما يشاء ،ونرى عظمته ،ونرى عظمة ملكه وسلطانه :

[ ق.] ٨ – ٦ :
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)

(

[يونس. ]101/
[ احلج.] ٤٦ :

فالبد من النظر يف اآليات الكونية املشاهدة ،والنظر يف اآليات الرشعية املتلوة يف
القرآن الكريم وهبذا وهذا يأيت اإليامن يف القلب ويزيد ،وإذا جاء اإليامن جاءت
حمبة اهلل ،وجاء تعظيم اهلل ،ثم حترك القلب بالصفات التي حيبها اهلل ،وأمر اجلوارح
بالطاعة  ،أمر الل سان بالكالم عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وأمر اللسان بالذكر
والدعاء ،والدعوة والتعليم ،والتسبيح والتقديس  ،وأمر اجلوارح بالصالة والصيام
والزكاة واحلج ،وغري ذلك من األعامل الصاحلة .
وكلام كانت معرفة العبد بربه أعظم ،كانت حمبته هلل وخشيته وعبادته له أتم وأكمل ؛
ألن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله متأل القلب باإليامن  ،وتقوي حمبة اهلل
وتعظيمه يف القلب ،وتثمر أنواع العبادة ،وعظيم األجر والثواب ( :
) [الزمر. ]9/

وهلذا كان الكالم عن العظيم عظيم ،والكالم عن الكبري كبري ،وهلذا نحن نتكلم يف
هذا املوضوع ونحن نستغفر اهلل استغفارا كثريا ؛ ألننا ما قدرناه حق قدره ،وال
عرفناه حق معرفته ؛ لكنه أذن لنا بأن نتكلم عنه ،وأن ندعو إليه ،بحسب قدرتنا( :
) [الزمر. ]67/

) [احلج. ]74/

(
وحياة اإلنسان بال ريب بحياة قلبه وروحه ال بح ياة بدنه ،وال حياة لقلبه إال بمعرفة
فاطره جل جالله  ،وحمبته وتوحيده  ،وعبادته وحده ال رشيك له  ،وذلك هدى اهلل
هيدي ب ه من يشاء من عباده ( :
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) [آل عمران. ]74- 73/

[ األنعام.] 71 :

فألذ يشء يف هذه احلياة هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،وهذه أعظم جن ة
موجودة يف الدنيا  ،ومن مل يدخل هذه اجلنة ،فلن يدخل اجلنة يوم القيامة  ،فمن
دخل جنة املعرفة يف الدنيا ،أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة ،ومن مل يدخل جنة
املعرفة باهلل يف الدنيا مل يدخل جنة اآلخرة.
ومفتاح جنة الدنيا:
[ حممد.] 19 :

وقد خلق اهلل يف كل إنسان ثالث أواين :
ٍ
ونفس حيواين .
وروح ملكي . .
جسد مادي..
ٌ
ٌ
ونفس حيواين  ،و هذه الروح حتب
روح ملكي ،
ٌ
وهذا اجلسد علبة ،وهذه العلبة فيها ٌ
ذكر اهلل  ،والكالم عن اهلل ،والثناء عىل اهلل  ،والعمل برشع اهلل  ،والنفس حتب
الشهوات من املطعومات ،واملرشوبات ،وامللبوسات ،واملركوبات،
واملنكوحات .
فأعظم يشء ،وأحىل يشء ،وأحسن يشء يف الدنيا معرفة اهلل  ،وال يليق بالعاقل
أن خيرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها ؛ بل عاش فيها عيشة البهائم  ،وانتقل منها
انتقال املفاليس  ،وغادر الدنيا وهو حمرو ٌم من أحسن ما فيها ،وقدم عىل ربه غارقا
يف معاصيه.
هذا اإلنسان الذي عاش يف الدنيا ،وعرف كل يشء إال اهلل  ،هذا ما عرف شيئا ؛ ألنه
عرف املخلوق ومل يعرف اخلالق  ،ف أعظم املعارف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وإذا عرفت ريب بأسامئه وصفاته أحببته وإذا أحببته أطعته وعبدته وعظمته ،
فالبد للعاقل أن يدخل جنة املعرفة  ،هذه اجلنة هي معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله:
[ الطالق.] 12 :
ومن مل يعرف اهلل بأسامئه وصفاته ،ومل يعبده بمقتضاها فهو أعظم اخلارسين ( :
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)

[الكهف. ]105- 103/

معرفة اهلل  بأسامئه احلسنى  ،وصفات ه العال ،وأفعاله اجلم يلة أجل املعارف عىل
اإلطالق ،وأكرب العطايا من اهلل لعبده ؛ ألهنا روح التوحيد ،ولب اإليامن ،وزبدة
اليقني  ،وهبا يصل العبد اىل مقام اإلحسان( :
) [حممد. ]19/
استغفر اهلل من هذا التقصري يف املعرفة  ،ومن التقصري يف امتثال األوامر  ،ومن
التقصري يف تعظيم العظيم ،وعدم إجالل الكبري ،واجلرأة عىل معاصيه ،وعدم
املسارعة إىل طاعته ( :
) [حممد. ]19/
فهذه معارف عظيمة وهذه جنة عظيمة من أعظم اجلنات يف هذه الدنيا ،وليس يف
الدنيا إال هذه اجلنة  ،وهذه اجلنة هي معرفة اهلل  ،ومعرفة دينه ورشعه  ،والعمل
بموجب هذه املعرفة ،ومن فتح اهلل  له هذا الباب ،انفتحت له أبواب الدين كلها،
نية ،وأقواال ،وأعامال ،وأخالقا ،وأجورا ،ودرجات:

[ األنفال.] 4 – 2 :
من عرف اهلل  ،وعرف عظمته ،وعرف كربيائه ،وعرف أسامءه وصفاته ،فتحت له
أبواب الدين كلها  ،باب التوحيد اخلالص  ،وباب اإليامن الكامل ،وباب اإلحسان ،
وأبواب العمل الصالح ،وأبواب اخللق احلسن  ،وأبواب األجر العظيم( :
) [احلديد. ]21/
والطريق الوحيد إىل هذه املعرفة هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،واستحضار
معانيها ،وحتقيقها يف القلوب ،حتى تتأثر القلوب بمعانيها ،وتتصف بصفاهتا .
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 وهذا القلب إناء البد من ملئه  ،ففي اإلنسان ثلث أواين :
آنية املطعومات  . .وآنية املعلومات  . .وآنية اإليامنيات .
آنية املطعومات هي املعدة التي تستقبل الطعام والرشاب .
وآنية املعلومات هي العقل الذي يستقبل املعلومات أيا كان نوعها من معلومات
زراعية وهندسية وطبية وغريها  ،ومعلومات دينية كمعرفة أحكام وكيفيات العبادات
من صالة وزكاة وحج ونحوها ،وهي حمل النظر والتدبر.
وآنية اإليامنيات هي القلوب  ،حمل نظر اهلل  ،اهلل اختارها ،ونظر إليها؛ ألهنا حمل
اإليامن والتوحيد والتقوى ،واحلب والتعظيم هلل . 
 وقد أكرم اهلل كل إنسان بنورين تصلح هبام أمور دينه ودنياه:
نور يبرص ويعرف به األشياء ،ويميز به بني املخلوقات ،وهذا النور البد له من
األولٌ :
نورين ،حتى أرى اجلبل والشجر واحلجر واملباين والسيارات  ،واألشخاص البد
من النور يف العني ،والبد من نور الشمس أو القمر أو الرساج ،فيميز اإلنسان هبذا
النور بني األحجام واأللوان واألشكال ،ويعرف األشياء ،ولكن هبذا النور ال نستطيع
أن نميز بني احلق والباطل  ،واخلري والرش؛ و ال نستطيع أن نميز بني ما ينفعنا وما
يرضنا .
ونور أنزله من
الثاين :فاهلل  أكرم هذا اإلنسان بنورين آخرين مها نور اإليامن ،
ٌ
السامء وهو القرآن.
البد ملعرفة احلق وعبادته بموجب أسامئه وصفاته من نورين :
نور داخيل وهو نور اإليامن ،و هذا النور نتحصل عليه بأمرين :
األولٌ :
بالنظر يف اآليات الكونية  . .والنظر يف اآليات القرآنية .
الثاين :نور القرآن الذي انزله اهلل هداية لعباده ،و نور اإليامن يف القلب يستقبل نور
القرآن الذي انزله اهلل ،فيعظم ربه وكتابه ودينه ،ويمتثل األوامر التي يف القرآن ،ومن
مجع اهلل له هذين النورين ابرص احلق من الباطل ،وسعد يف الدنيا واآلخره:
[ النور.] 35 :
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ونور اإليامن ال بد ان يسبق نور القرآن  ،فمن آمن باهلل العظيم  ،آمن بكتابه العظيم،
وامتثل أوامر احلكيم :
[ حممد.] ١٩ :

البد أن اعرف املعبود قبل العبادة ،واعرف اآلمر قبل األمر ،البد أن أعرف ريب الذي
أتوجه إليه بالعبادة تعظيام وذال وحمبة  ،البد أن أعرفه وأوحده بأسامئه وصفاته
وأفعاله.
هذا النور للحصول عليه البد من اجلهد واملجاهدة ،عبادة ودعوة وإحسانا إىل
) [العنكبوت. ]69/
اخللق( :
وهبذا اجلهد العظيم يأيت نور اإليامن يف القلب ،ف إذا جاء هذا النور استقبل الوحي
اإلهلي ،وعمل بأوامره وتأدب بآدابه ،وأحل حالله ،وحرم حرامه  ،وختلق باألخالق
املوجودة فيه  ،فنحن نسعى هلذا األمر أن يأيت نور اإليامن يف القلب  ،ل يستقبل
الوحي الرشعي من الكتاب والسنة باملحبة والذل والتعظيم هلل  ،فتأيت الطاعة
االختيارية باملحبة والذل والتعظيم هلل :
[ آل عمران.] ٣٢ :
البد أن يكون يل حظ من كل اسم من أسامء اهلل احلسنى  ،فاسم اهلل هو اهلل املألوه
املحبوب لعظمته وإلحسانه  ،فالبد أن أكون أمام الناس متصفا باألخالق العالية
حتى الناس حيبون اهلل ،وحيبون اإلسالم من خالل ترصفايت  ،من خالل صفايت ،
من خالل أعاميل  ،من خالل أقوايل  ،وأتصف هبذه الصفات  ،وأجعل الناس حيبون
الدين من خالل ما أتصف به من األسامء احلسنى ،والصفات العال التي حيبها اهلل،
والتي أمرنا اهلل هبا ،فا هلل مؤمن حيب املؤمنني ،حمسن حيب املحسنني ،شكور حيب
الشاكرين ،تواب حيب التوابني ،حيب املتقني ،حيب الصابرين.
فإذا امتأل القلب هبذه املعارف جاهد يف حب اهلل وتعظيمه والذل له وإحسان عبادته،
ثم انقادت اجلوارح مع القلب يف فعل كل طاعة هلل  ،وترك كل معصية  ،ولزم
اال ستغفار يف كل وقت ...وهكذا( :
) [حممد. ]19/
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فكيف أعرف اهلل؟ ،وكيف أعلم أنه ال إله إال اهلل؟ ،وكيف يمتلئ قلبي بالتوحيد
واأليامن؟.
البد من النظر والتفكر  ،البد من النظر يف اآليات الكونية  ،البد من النظر يف اآليات
) [حممد. ]19/
الرشعية ( :
أول أمر البد أن أعرف اإلله العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله.
وكيف أعرف ريب جل جالله ؟ .
أنظر يف كونه وكتابه  ،وأنظر ماذا قال اهلل عنه  ،وكيف أن اهلل َّبني أسامء ه وصفاته
وأفعاله اجلميلة يف هذه الكون العظيم عن طريق اآليات املشاهدة ،واآليات
املتلوة  ،أنظر يف كتاب ريب  ،وال يعلم اهلل عىل ما يليق بجالله إال اهلل  ،ثم أقرب
اخللق إليه من املالئكة واألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  ،ثم املؤمن بقدر ما
يعرف عن اهلل يعظم اهلل  ،وحيب اهلل ،ويؤمن باهلل ،ويعبد اهلل ،ويدعوا إىل اهلل:

[ األنفال.] ٤ – ٢ :
أهل أن حيمدٌ ،
وهلذا األنبياء لكامل معرفتهم باهلل  يعبدون اهلل ؛ ألنه ٌ
وأهل أن يعبد،
ٌ
وأهل أن يكرب ،وأهل أن يوحد ،وأهل أن يسأل ،فهم يؤدون العبادة باحلب والتعظيم

والذل هلل ،وشهواهتم ورغباهتم كلها دينية ،يف رضوان اهلل ،وحمبة اهلل  ،وق صور اجلنة،
وما يف اجلنة من النعيم املقيم  ،ليست شهواهتم دنيوية:
[ األنبياء.] 90 :

البد أن نعرف اهلل  ،واهلل  عرف بنفسه يف القرآن حتى يؤله ويعبد وحيب  ،وال
يتعلق إال به  ،وال يلتفت القلب ألحد سواه.
فكتاب اهلل  أعظم كتاب َّبني كيف نعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ثم نعبده
بموجبها:
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[ املائدة.] ١٦ – ١٥ :
أوال  :نعرف املعبود ،وما جيب له من العبودية  ،وما جيب له من الطاعة  ،وما
جيب له من حتقيق التوحيد جل جالله:
[ األنعام.] ١٠٢ :
اهلل يعلم نفسه ،ويعلم أسامء ه وصفاته  ،لكن اهلل  من رمحته بنا أن خلقنا وهدانا
ودلنا عليه بالشواهد والدالئل الكثرية التي تدلنا عليه  ،ومن تلك الشواهد التي تدلنا
عليه هذه اآليات الكونية املنثورة يف الكون  ،وآيات ربنا املنزلة بالوحي املنزل .
ولالستفادة من القرآن البد أن يمتلئ القلب باإليامن  ،اإليامن بأن اهلل هو اخلالق
الرازق ،مالك امللك ،واسع امللك والسلطان  ،له األسامء احلسنى ،والصفات
العال ،واألفعال اجلميلة  ،وله املثل األعىل يف السموات واألرض.
البد أن ن عرف هذا اإلله العظيم  ،البد أن نعرفه بأسامئه وصفاته وافعاله ،وألمهية
هذه املعرفة ،اهلل َّ بني ذلك يف القرآن ودعا عباده اىل معرفته ،ألنك إذا عرفت
العظيم عظمت العظيم  ،وعظمت كتابه العظيم ،وامتثلت أمره العظيم ،ونلت ثوابه
العظيم:
[ الطالق.] 12 :
علم عىل الذات ،وال يسمى به غريه،
البد أن أعرف العظيم ،وهو اهلل  ،واسم اهلل ٌ
علم عىل الذات لكن فيه زيادة صفات  ،اهلل هو اخلالق ،هذه
وما سواه من األسامء ٌ
صفة اخللق صفة زائدة  ،فاسم اهلل ٌ
دال عىل الذات  ،وعىل سائر األسامء والصفات ،
دال عىل الذاتٌ ،
وما سواه من األسامء ٌ
ودال عىل اسم من أسامء اهلل كاخلالق والرازق
واحلي والقيوم وغري ذلك من األسامء .
(
) [حممد. ]19/
البد بعد كل درس أن نستغفر اهلل ،فام عرفناه بالنسبة ملا مل نعرفه عن اهلل كالذرة
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بالنسبة إىل ا جلبل ،فاهلل  ال هناية لعلمه ،وال هناية لكرمه ،وال هناية لعظمته  ،من
حييط هبذا البحر العظيم ! من حييط بالسموات واألرض ! من حييط بنعيم اجلنة !
فكيف نحن نحيط بمعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله! هذا حمال ؛ ولكن اهلل علمنا ما
نحتاج إليه ،حتى نرغب يف عبادته ،ونحذر من معصيته ،ونثني عليه ونكربه ،ونحبه
ونحمده ،وعرفنا بنفسه جل جالله فقال ( :
اهلل  عرف نفسه يف كتابه جل جالله فقال :

) [الفاحتة. ]7- 1/

[البقرة. ]255/

حي بكامل الصفات من القوة والقدرة ،والسمع والبرص،
حي ال يغيب عنه يشء ٌ
ٌ
والعلم والعزة ،والكربياء والعظمة ( :
) [البقرة. ]255/
ولو أخذته سن ٌة من نوم خلرت السامء عىل األرض  ،لكنه يمسك السموات واألرض
أن تزوال  ،ويمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،وإذا نام اإلله من يطعم من
يف السموات واألرض ؟ من يدبر هذا الكون ؟ ومن يمسك هذه الكائنات ؟ لو رفع
حي قيوم ال ينام  ،وال ينبغي له أن ينام
اهلل  عنهم أمر البقاء لزالت يف حلظة  ،لكنه ٌ
خيفض القسط ويرفعه ،ويعطي ويمنع  ،ويعز ويذل ،وحييي ويميت ( :
) [امللك. ] 1/
وحي قيوم ال تأخذه سن ٌة وال نوم ٌ ،
ملك عظيم ملك مجيع
اهلل إل ٌه عظيم وكبري،
ٌ
املاملك  ،وقسم امللك عىل املامليك فهم عبيده وهم ملوك  ،كلهم عبيده وهم
) [البقرة. ]255/
ملوك ( :
له السموات السبع ومن فيهن من املالئكة  ،وله األرض ومن فيها من املخلوقات
من حيوانات وطيور ،وجبال وبحار وأهنار ،وإنس وجن  ،ومجاد ونبات.
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سبحانه( :

) [البقرة. ]255/

هو اهلل املحيط بكل حميط :

[البقرة. ]255/

ٍ
ٍ
بيشء من ملكه ،وال حييطون بيشء من
بيشء من قدرته وال حييطون
وال حييطون
علمه ،اهلل  هو املحيط بكل حميط  ،والقاهر لكل قاهر ( :
) [البقرة. ]255/
وسع ملكه كل يشء ،وأحاط علمه بكل يشء ،وقهر بقدرته كل يشء ،وهو العيل
القاهر فوق كل يشء.
هذا هو اهلل  ،اهلل  يعرفنا بنفسه جل جالله فيقول:

من هو اهلل؟:
من هو اهلل؟:
من هو اهلل؟:

[ احلرش.] 24 – 22 :
[ آل عمران.] 2 :
[ الزمر.] 62 :

[ الروم.] 41 – 40 :

البد أن يقول اللسان للقلب ،حتى هذا القلب يتأثر ،ويمتىلء إيامنا وتوحيدا ،وتعظيام
وحبا هلل ،ويستنري بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله جل جالله.
من هو اإلله الذي نعبد ؟ من هو اإلله الذي نسجد ونركع له ؟ من هو اإلله الذي
جيب أن نطيعه ؟ .
البد أن يكون هذا اإلله كامال يف ذاته وأسامئه وصفاته  ،من يعرفنا بذلك ؟ ،من يدلنا
عليه ؟:
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آياته الكونية ..وآياته القرآنية.
(
) [األنعام. ]96- 95/

اهلل سبحانه فالق احلب والنوى با لنبات ،وفالق الظالم باإلصباح ،ومسري الشمس
والقمر يف الكون.
مليارات الكواكب والنجوم منثورة يف السامء ،كل ٍ
نجم له خط سري معني  ،وله إنارة
مدار
مسار معني  ،وله قوة خاصة  ،وله
خاصة ،وله
ومسار خاص ( :
ٌ
ٌ
ٌ
)

[األنعام. ]98-97/

فسبحان من خلق البرشية كلها من صلب آدم ،وجعلها تنتقل من رحم إىل رحم ،هلا
ومستودع يف األرض :
مستقر يف األرحام،
ٌ
ٌ
[ النساء.] 1 :

ٍ
رجل واحد  ،اهلل خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وعلمه أسامء كل
كلنا خرجنا من
يشء ،وأسجد له مالئكته تكريام له ،وجعله خليفة يف األرض.
وهذا اإلنسان اهلل يريده عىل أحسن صفة ،النه خليفة ،فاهلل َّبني أسامءه وصفاته لنا
حتى نتصف هبذه الصفات ،يكون يل حظ من اسم اهلل الكريم ،ومن اسم العليم ،ومن
اسم الرزاق ،ومن اسم العفو ،ومن اسم التواب  ،ومن اسم الرمحن ،ومن اسم
الرحيم ،ومن اسم امللك  ،ومن اسم السالم  ،ومن اسم اللطيف ،ومن اسم اخلبري ،
وهكذا يكون يل حظ من هذه األسامء احلسنى ،البد أن يكون يل حظ من كل اسم
من أسام ء اهلل احلسنى  ،حتى أكون جليسه يوم القيامة:
[ األعراف.] 180 :
ومن عرف اهلل إتقاه وقرب منة( :
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) [القمر. ]55-54/

اإلنسان الذي يملك شهواته ،ويقود نفسه بام أمر اهلل رسوله به ،هذا أقرب إىل
الصفات امللكية ،وأشبه املالئكة يف عبادهتا  ،هذا اإلنسان ارتقى ارتقاء عاليا عن
عامل احليوان ،وعن عامل السباع ،وعن عامل الشياطني ،واقرتب من الرتبة املالئكية
الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا الذين:
[ التحريم.] 6 :
ال بد هلذا القلب أن يسمع من اللسان يف كل وقت  ،يسمع من اللسان تعظيم اهلل،
ومحد اهلل ،والثناء عليه ،واإلذن البد أن تسمع هذا الكالم ،وترسله إىل القلب ،حتى
يتأثر هذا القلب فتأيت حمبة اهلل فيه ،والتعظيم لربه ،والذل له  ،ثم يأمر اجلوارح
بالطاعة ،واللسان بالذكر واحلمد والشكر:
[ األحزاب. .] 43 – 41 :
يوميا البد من هذا الغذاء اإليامين وإال ينحدر اإلنسان إىل الرتبة احليوانية البهيمية ،ثم
اىل الرتبة السبعية ،ثم إىل الرتبة اإلبليسية:
[ األعراف.] 179 :

فالبد يف كل يوم أن نعرف اإلله العظيم ،ونعرف آياته وخملوقاته( :
)

[األنعام. ]98-79/

سبحان اهلل هذه النجوم التي ال حيصيها اال من خلقها ،من خلقها وأمسكها وحركها
ونورها؟
و سبحان اهلل هذه الذرية املنترشة يف العامل يف أكثر من مائتني ومخسة وأربعني دولة ،
قرية بيوت  ،ويف كل ٍ
دولة مدن  ،ويتبع كل مدينة قرى  ،ويف كل ٍ
يف كل ٍ
ٌ
رجال
بيت
ونسا ٌء وأطفال  ،اهلل خالقهم ،واهلل رازقهم  ،وهو مدبر أحواهلم  ،يرصف أمورهم ،وال
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خيتار هلم إال ما يسعدهم يف دينهم ودنياهم:
[ البقرة.] 163 :
البد أن يعرف القلب أن اهلل أرحم الرمحني  ،واهلل يبتىل هذا العبد بالنعم واملصائب
ليجره إليه  ،ينعم عليه بنعمه التي ال تعد وال حتىص حتى حيبه ،ويقبل عىل طاعته ،
ويصيبه باملصائب واالبتالءات واملكاره إذا خرج عن طاعته لريده إليه:
[ الروم. ] 41 :
فاهلل يبتيل لرييب( :

) [التوبة. ]51/

[األنبياء.]35/

فمن رمحة أرحم الرامحني أن اإلنسان إذا خرج عن الرصاط املستقيم إىل الرصاط
املعوج أن يصيبه بمصيبة ،ليعود إىل ربه  ،فإذا عاد إىل ربه تاب اهلل عليه :

[ البقرة.] 157 – 155 :

فاهلل يريد بعد أن اصطفى هذا االنسان وخلقه بيده يريد له العزة والكرامة واألمن يف
الدنيا واجلنة يف اآلخرة:
[ اإلرساء.] 70 :

هذا اإلنسان هو حمل جهدنا  ،جهدنا عىل البرشية لتنبت فيهم الصفات اإليامنية التي
حيبها اهلل:
[ التوبة.] 112 :
يتفوقون عىل الناس بأحسن الصفات ،لينالوا عند رهبم أحسن الدرجات:
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[ األحزاب.] 35 :

متى يتحرك القلب عبادة ودعوة ،وتعليام وإحسانا ،وتكبريا ومحدا هلل ؟ إذا عرف
اإلله ،فالبد من معرفة اإلله حتى اإلنسان يتكلم عن ربه كام يليق بجالله ،ويدعو
الناس إىل العظيم  ،يدعو الناس إىل الكبري  ،يدعو الناس إىل اخلالق الذي خلق كل
يشء ،يدعو الناس إىل املؤمن الذي خلق األمن  ،يدعو الناس إىل السالم الذي
خلق السالم من كل عيب وآفة.
يدعو الناس إىل الرزاق الذي خلق األرزاق واملرزوقني وهكذا إذا عرف اإلنسان هذه
األمور صارت هذه املعرفة حمركة له لعبادة اهلل ،والدعوة إليه ،وحبه وتعظيمه
وتكبريه.
(
)

[األنعام. ]99/

فاهلل كام ينزل املطر من السامء عىل األرض فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،وتثمر الثمرات
املختلفة  ،خمتلفة األلوان واألحجام والطعوم ؟ كذلك اهلل أنزل الوحي من السامء
لتنبت هذه القلوب اإليامن ،واألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق
العالية .
فينظر الذي أنزل من السامء ماء هو واحد  ،هو معبودنا جل جالله  ،أخرج من املاء
نبات كل يشء ،أنزل من السامء ماء فأنبتت هذه األرض بأمر اهلل مواليد خمتلفة أكثر
من أربعني مليون مولود من النبات ،وهذه املواليد قبائل وأمم وشعوب خمتلفة .
أمم وقبائل  ،أنواع القمح
أمم وقبائل  ،والقمح ٌ
أمم وقبائل وشعوب  ،والعنب ٌ
النخل ٌ
أكثر من ثالثة أالف ومخسامئة نوع عرفناها اآلن  ،كم أنواع األسامك؟ ،كم أنواع
الطيور؟ ،كم أنواع النباتات؟ ،كم أنواع الفواكه؟ ،كم أنواع احلبوب؟:
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[ األنعام.] 102 :
ٍ
ٌ
وكيل عليه يف لونه وطعمه ،وشكله
يشء وكيل ،
اهلل خالق كل يشء وهو عىل كل
وحجمه ،وحياته وموته  ،هذا هو اإلله الذي جيب أن يعبد :
[ غافر.] 65 :

فأعظم يشء هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وعبادته بموجب هذه املعرفة،
وهذه جنة املعرفة ،جنة املعرفة يف الدنيا املوصلة إىل جنة النعيم يف اآلخرة  ،ومن
جهل اإلنسان ومن ضالله  ،أن جيعل هلل رشيكا ،يف ملكه ،ويف تدبريه ،ويف عبادته ،
ويتعلق باملخلوق من دون اخلالق  ،ويقيض أكثر وقته مع املخلوق معرضا عن ربه
الذي خلقه ورزقه ( :
) [األنعام. ]101-100/

اهلل ال حيتاج إىل ولد  ،الذي حيتاج إىل ولد هو املخلوق  ،إذا مات يقوم مقامه
ويدعو له  ،أما اهلل فال حيتاج إىل ولد  ،ألنه الغني عن كل ما سواه.
ٍ
مثال سابق  ،هذه السموات
اهلل يقول  :بديع السموات واألرض أبدعها عىل غري
العظيمة  ،كل سامء حميطة بسامء  ،والسموات حميطة باألرض واألرضو ن السبع
ٌ
حميط
كل أرض حميطة بأرض  ،فالسموات حميطة باألرض ،والكريس
ٌ
حميط بالكريس وسائر املخلوقات ،واهلل حميط بكل حميط،
بالسموات  ،والعرش
وهو فوق العرش ،ال حيتاج إىل العرش  ،بل العرش حمتاج إىل الرب يف خلقه
وبقائه  ،هو سبحانه الغني له ما يف السموات وما يف األرض ،هو الغني عن كل أحد،
الذي حيتاج إليه كل أحد( :
) [األنعام. ]101/
)
هو اخلالق لكل يشء ،العليم بكل يشء( :
[األنعام. ]101/

من هو هذا اإلله ؟ البد أن نعرفه  ،لنعبده وحده ال رشيك له( :
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) [األنعام.]102/

وكيل عىل النجوم  ،وكيل عىل األمطار  ،وكيل عىل اإلنسان  ،وكيل عىل البحار ،
وكيل عىل النريان  ،وكيل عىل السموات ،وكيل عىل األرض ،وكيل عىل
املالئكة  ،وكيل عىل الدنيا  ،وكيل عىل اآلخرة  ،وكيل عىل اإلنس  ،وكيل عىل
اجلن  ،وكيل عىل اجلامدات  ،وكيل عىل النباتات  ،وكيل عىل احليوانات ،
سبحان اهلل .
هو الذي خلق ،وهو الذي يدبر هذه الكائنات كلها  ،وهو وكيل عليها  ،وخزائنها
) [احلجر. ]21/
عنده( :
هذا هو اإلله العظيم الذي جيب أن نعبده ،هو ال حيتاج إىل العبادة  ،بل كل خملوق
حمتاج اىل عبادته:
[ فاطر.] 15 :

فاهلل  يقول « :لَو َأ َّن َأولَكم و آخرك م  ،وإنسكم وجنَّك م َ ،قاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد
َ
َ
َّ
َ َ
َ َ
َف َسأَلوين َ ،فأَعطَيت ك َّل إن َس ٍ
ان َمسأَلَتَه َ ،ما َن َق َص َذل َ
ك مَّا عندي إ َّال ك ََام ينقص
( )
املخيَط إ َذا أدخ َل البَح َر» أخرجه مسلم
اهلل سبحانه هو الغني جل جالله ،ومن جهل غناه توجه اىل غريه من خلقه وعبيده.
فسبحان اهلل كم أضل الشيطان الناس عن رهبم:

[ األنعام.] 71 :

فاملؤمن يسعد بعبادة ربه ،فال يظن الكافر انه سيفلت من عذاب اهلل( :
) [العنكبوت. ]4/
سيوقف اجلميع عند رهبم للحساب واجلزاء( :
) [الغاشية. ]26- 25/
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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فاهلل جعل الدنيا مكان االبتالء واالمتحان ،يعيش فيها املسلم والكافر ،والرب والفاجر ،
وكل يعمل عىل شاكلته بعد الدعوة:
[ التكوير.] 29 – 27 :

فاهلل خلق هذه احلياة الدنيا  ،وعلق عليها أهنا دنيا ليست عليا  ،العليا هي اآلخرة :
(
) [العنكبوت. ]64/
فاهلل خلق الدنيا لالبتالء وزهدنافيها من أول يوم  ،حتى ال نتعلق هبا.
ٍ
يشء وكيل :
هو سبحانه عىل كل

[األنعام. ]104-102/

هذه األبصار البرشية خملوقة حمدودة ،ال حتيط ال بالسموات ،وال باألرض ،وال
بالبحار  ،مل حتط باملخلوق فكيف حتيط باخلالق ؟ اخلالق جل وعز أن حياط به ،
ٌ
حميط بكل حميط  ،وال حييط به أحد  ،وال يدركه أحد  ،إنام نحن نراه يوم
فهو
القيامة ،لكن ال نحيط به ،لعظمته وكربيائه جل جالله:
[ القيامة.] ٢٣ – ٢٢ :

اهلل هو الكبري الذي ال أكرب منه ،اهلل له الكربياء يف السموات واأل رض جل جالله ،
وله احلمد عىل ذلك  ،وعىل عظمة أسامئه وصفاته جل جالله:
[ اجلاثية.] 37 – 36 :

فالبد من معرفة العظيم الكبري ،الغني الكريم ،الواحد األحد ،وإذا عرفناه جل جالله
بأسامئه وصفاته وأفعاله أقبلنا عىل عبادته ،وأكثرنا من ذكره ومحده ،وامتألت قلوبنا
بحبه.
البد هلذا القلب أن يعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله حتى يتأثر ،ويؤدي العبادات
بإخالص وصدق ،وحمبة وذل  ،وخشوع وانكسار بني يدي مواله العظيم.
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إذا أراد اإلنسان أن يقف بني يدي ربه يف العبادة البد أن يعرف من يناجي ؟ ومن
يسأل ؟ ومن يدعو ؟
البد أن يتوجه القلب إىل عظيم ٍ،وإىل كبري ،وإىل كريم  ،وإىل قادر ،وإىل عليم ،وإىل
سميع ،وإىل بصري ،وإىل عظيم يف خلقه ،وعظيم يف ملكه وملكوته  ،فإذا عرف
القلب ذلك توجه إليه بالعبادة باحلب والتعظيم والذل له.
سبحان ه ما أعظم خلقه ،وما أعظم قدرته( :
) [الرعد. ]2/

ننظر إىل هذه السموات العظيمة  ،وننظر إىل حجم الشمس والقمر عىل كربمها ماذا
يشغالن من الفضاء  ،من خلق هذه الفضاء العظيم الذي تسبح فيه الشمس والقمر
والنجوم:
[ الزمر.] 63 – 62 :
فعىل اإلنسان أال يرفع برصه استحياء من ربه ،لتقصريه يف عبادته ،وعدم معرفة عظمته
وجالله  ،وال يعمل مع اهلل عمل االجري مع من استأجره ،األجري الذي ينتظر األجرة
يف املساء  ،إذا عمل صباحا أخذ أجره مساءا  ،هذه نظرة قارصة ،ولكن النظرة
األعىل منها أن أعظم العظيم ؛ ألنه عظيم  ،وأكرب الكبري ؛ ألنه كبري  ،وأعبد اهلل،
ٌ
ٌ
ألنه ٌ
وأهل أن يعظم جل جالله:
وأهل أن يعبد،
أهل أن حيمد ،
[ الزمر.] 67 :
متى ذاق القلب ذلك وجد حالوة اإليامن ،وجعل كل وقته يف الصالة ،يف الذكر ،يف
اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه
الدعاء  ،وجعل حياته كلها عبادة ؛ ألن العبادة ٌ
من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة  ،ومنها عبادات متعلقة بني العبد وربه
كعبادات الصالة والصيام ،والذكر والدعاء ،وغريها  ،وعبادات متعلقة بني العبد وبني
اخللق من معامالت ،ومعارشات وغري ذلك:
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[ املؤمنون.] 61 – 57 :
فالعبادة هي التعبد هلل بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه  ،فإذا اهلل هداين إليه فأمحد اهلل
عىل هذه النعمة  ،وأشغل مجيع وقتي  ،وأصبغ مجيع أيامي وليايل بطاعة اهلل امتثاال
ألمر اهلل يف أكيل ،ورشيب ،ولبايس  ،وصاليت ،ووضوئي  ،وسمعي ،وبرصي :
) [البقرة.]138/
(
فليفرح املؤمن بذلك:
[ األنعام.] 163 – 161 :
العبد إذا عرف ذلك سارع وسابق إىل الطاعات ونافس يف األعامل الصاحلة  ،ونوع
األعامل الصاحلة  ،كل نوع من الطاعات له نوع من النعيم يف اجلنة ،كل أنواع
الطاعات من وضوء وصالة وزكاة وصيام وحج وذكر وتسبيح وغري ذلك من أنواع
نوع من النعيم يف اجلنة:
الطاعات له ٌ
[ النحل.] 97 :
فإذا عمل اإلنسان طاعة من صالة ،أو سامع علم ،أو تعليم رشع ،أو أي ٍ
عمل صالح ،
إذا عملته هلل يرفع إىل السامء  ،املالئكة ترفعه إىل اهلل .
اهلل  يراه ،ويأمر هبذا العمل إىل اجلنة ليسبقك إىل اجلنة ،ويغرس لك بموجبه
أشجار يف اجلنة  ،فإذا وصل إىل اجلنة فورا تأيت صاحبه الطمأنينة والراحة والسكنية
ٌ
من اجلنة ،وإذا عمل اإلنسان عمال صاحلا جيد اللذة والرسور واألنس بعده ،بعد
ٍ
عمل صالح نجد لذة ورسورا يف الدنيا
الصيام  ،بعد الصالة ،بعد الصدقة ،بعد أي
قبل اآلخرة.
هذا العمل قبله اهلل  ،فلام قبله صار مكتوبا لك ،وحمفوظا يف اجلنة  ،وإذا وصل إىل
اجلنة جاء إشارة من لذة هذا العمل إىل قلبك ،فيجد اإلنسان الرسور والطمأنينة يف
القلب بعده:
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[ الرعد.] 29 – 28 :

فليفرح املؤمن إذا عمل الطاعة أيا كانت من عبادة أو دعوة أو غريها  ،فليفرح هبذا
العمل إذا وجد لذة فيه ؛ ألن اهلل قبله وحفظه له وأودعه يف اجلنة  ،ثم جاء منه إشارة
من النعيم الذي يف اجلنة إىل هذا اإلنسان .
وإذا عمل اإلنسان معصية رفعت إىل ربنا جل جالل ه ونظر فيها ثم ردها إىل النار  ،ثم
فورا تأيت حرارة من النار  ،دائام نجد األمل بعد املعصية  ،هذا األمل موجود يف
النار  ،وهذا إشارة منه ،ومذكر لإلنسان ،لريجع إىل ربه ،ويتوب من هذا الذنب .
وكذلك الطاعة إشارة ومذكر لإلنسان ،إذا وجد اللذة فيها ،ليسارع إىل طاعته أكثر ،
ويداوم عىل الطاعات  ،وينال املؤمن من النعيم بعد ما يطيع اهلل بقدر ما ينوع
الطاعات .
فأهم يشء أن يعرف هذا القلب هذه اإلله العظيم  ،يعرف اهلل واإلله الذي ورد أكثر
من ألفني ومائتي مرة يف القرآن  ،وهذا اسم عظيم ،البد هلذا القلب أن يمتلئ بمعرفة
اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،أن يعرف أن اهلل هو اخلالق الرازق  ،وهو الكريم
الرحيم ،وهو العفو الغفور ،ويعرف أنه القوي والقادر والقاهر جل جالله:
[ الطالق.] 12 :
وإذ ا عرف العبد ذلك آمن باهلل وأحبه وعظمه وعبده وحده ال رشيك له.
اهلل  هو الذي يدبر األمر يف العامل العلوي ،والعامل السفيل( :
) [الرعد. ]2/

 أوامر هلل  ثلثة أنواع:
أوامر ملكية كونية ..وأوامر إهلية رشعية ..وأوامر ربانية جزائية
فاألوىل عامة لكل املخلوقات ،والثانية خاصة باحلن واالنس ،وهي الدين ،والثالثة
أوامر جزائية عىل األعامل احلسنة بالثواب واجلنة ،وعىل األعامل السيئة بالعقاب
والنار:
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[ األعراف.] 54 :

 واألوامر امللكية الكونية من اهلل  ثلثة أقسام :
أمر ملكي صادر من رب العاملني عىل املخلوقات ،متوجه إىل
األمر األول ٌ :
املخلوقات كلها بأمر اخللق فخلقت:
[الزمر. ]62/

أمر اخللق واإلجياد متوجه من ربنا إىل كل خملوق موجود اآلن  ،اهلل خلق السموات
واألرض  ،واجلبال والبحار ،واألهنار واإلنس واجلن  ،واجلنة والنار  ،ألنه اخلالق
الذي وجه هذا األمر امللكي فكان ما أراد:
[ يس.] 83 – 82 :

األمر الثاين  :أمر البقاء متوجه من اهلل إىل من يف هذا الكون ليبقى  ،كل يشء هالك
إال وجهه جل جالله :
[ الرمحن.] 27 – 26 :

أمر البقاء جعل هذه املخلوقات تبقى ( :

) [فاطر. ]41/

أمر متوجه من اهلل إىل
ويمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه  ،فأمر البقاء ٌ
مجيع املخلوقات بام فيهم اإلنس واجلن أن يبقوا أحياء أو أمواتا ،وإذا رفع اهلل عنهم
أمر البقاء فنوا فناء هنائيا ال وجود بعده.
واألمر الثالث  :أمر التحريك والتسكني  ،والتدبري والترصيف  ،والنفع والرض،
والعطاء واملنع ،فهذا كله بيد اهلل وحده ال رشيك له ( :
) [آل عمران. ]26/

هذه أفعاله يف العامل ،وهذا تدابريه يف العامل ،سبحانك ما أعظمك( :
) [آل عمران. ]27/
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سبحان اهلل ما أعظمه ،هذه أوامره امل لكية الكونية العظيمة جارية عىل عموم
املخلوقات ،يف كل مكان وزمان:

[ يونس.] 34 – 31 :

أما أوامره الرشعية فهي خاصة بالعقالء من اإلنس واجلن وهي الدين .
 وأوامر اهلل الرشعية مخسة أقسام :
إيامنيات  . .عبادات  . .معامالت  . .معارشات  . .أخالق .
فااليامنيات تتعلق بالقلوب من التوحيد وااليامن واليقني واالحسان ،والعبادات ثمرة
االيامن ،وهي ما يكون بني العبد وربه من صالة وصيام وحج ،وأدعية وأذكار
ونحوها ،واملعامالت هي ما يكون بني العبد وغريه من الناس من بيع ورشاء ،وقرض
وإجارة ونحوها ،واملعارشات ما يكون بني احلاكم ورعيته ،وبني املعلم وطالبه،
وبني الزوج وأهله ونحوهم .
واألخالق هي ما يكون بني املسلم وغريه من مكارم األخالق كالصدق والكرم،
والرمحة والعفو ،واحللم واالحسان وغريها.
وهذه األوامر الرشعية تاج املسلم ،وعنوان كامله وفالحه يف الدنيا واآلخرة:
[ املائدة.] 3 :

وبمعرفة األوامر الكونية ،ومعرفة األوامر الرشعية يكمل إيامن العبد ،وحتصل نجاته
وفالحه:
[ التوبة.] 72 :

وقد أعلم اهلل وأخرب عن نفسه يف آياته الكونية املنثورة واملشاهدة يف الكون فقال:
(
) [الرعد. ]2/
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ٍ
هذا من تدبري األمر ،هو سخر الشمس والقمر ٌ ،
ألجل مسمى  ،اهلل  يدبر
كل جيري
هذا الكون عىل مر الدهور.
بالفعل املضارع يدبر األمر ؛ يعني أمر احلر والربد  ،والليل والنهار ،واخللق والتقدير،
) [الرعد. ]2/
واحلياة واملوت( :
) [الرعد. ]2/
ملاذا ؟ (
[ الرعد.] 3 :

هو اهلل الذي مد األرض وأوسعها ،ومالئها باملخلوقات التي تدل عىل وحدانيتة
وعظمتة وقدرته ،واهلل  من علينا وهلل احلمد ،فرسنا إىل أقىص األرض من الغرب
وأقىص األرض من الرشق وأقىص األرض من الشامل ،وأقىص األرض من
اجلنوب  ،ورأينا هذا الكون العظيم وما فيه من املخلوقات العظيمة ،وما فيه من هذا
اهلواء  ،وهذا النور  ،نور الشمس ،وهذا املاء العذب ،وهذه املخلوقات املختلفة،
وهذه البحار الواسعة ،وهذه اجلبال العظيمة ،وهذه النباتات املتنوعة ،وهذه
احليوانات املختلفة ،وكلها تدل عىل قدرة اهلل وعظمته ،واختالف األجواء ( :
) [العنكبوت. ]20/

ملاذا هذا النظر؟ ،حتى نعرف من نحن ،وماذا يراد منا ،وماذا يراد بنا .
هذا هو العاقل الذي يريد أن يعبد اهلل  البد أن يكون له هذا النظر ،وهذا التفكر،
وال يقف عند املخلوق  ،بل يتجاوز املخلوقات إىل خالقها  ،ويتجاوز الصور إىل
املصور  ،ويتجاوز الدنيا إىل اآلخرة  ،ويتجاوز إضاعة األوقات يف الشهوات إىل
االستفادة من األوقات بامتثال األوامر ،واجتناب النواهي ،وإرضاء الرمحن جل
جالله :
[ النساء.] 114 :
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فسبحان اهلل ،ما أعظم قدرته يف خلق اجلبال بأحجامها ،وألواهنا ،وثرواهتا ،وخزائنها.
أكثر من مائة نوع من املعادن اكتشفت اآلن  ،منها الذهب والفضة ،واألملنيوم
والرصاص وغريها من املعادن  ،من مالء هذه اجلبال هبذه املعادن النفيسة ؟ من
مألها وجعلها خزائن للثروات؟ ،من خلق فيها األزواج من اجلامد والنبات واحليوان
واإلنسان؟ هو ربنا جل جالله  ،البد هذا اإلله العظيم أن نعرفه ،ونعرف أسامءه
وصفاته ،حتى نعبده وحده  ،وال نلتفت إىل ٍ
أحد سواه:
[ األنعام.] 102 :
فسبحان اهلل اخلالق العليم ،القادر احلكيم ،الكريم الرحيم ،ما أعظم شأنه يف خلقه،
هذا جبل ،وهذا سهل ،وهذا ماء ،وهذا هنر  ،وهذا بحر ،وهذا ٍ
عال ،وهذا سافل ،وهذا
أرض منبتة ،وهذه
أرض خصبة  ،وهذا ٌ
أرض جمدبة ،وهذه ٌ
رطب وهذا يابس  ،وهذه ٌ
أرض صحراء  ،فهي قطع متجاورات خمتلفات ،وجنات متنوعات ،تسقى بامء
ٌ
واحد( :
) [الرعد. ]4/

البد للقلب أن يعرف هذا اإلله العظيم الذي خلق السموات واألرض باحلق  ،وخلق
النبات واحليوان واإلنسان( :
) [النحل. ]6- 4/

هذا اإلنسان ذرة صغرية من عامل اإلنسان  ،وكم عامل اإلنسان اآلن ؟ أكثر من سبعة
أالف مليون نسمة ،و كل يوم يدخل يف عامل اإلنسان مخسامئة ألف مولود تقريبا،
ويموت وخيرج منه مخسامئة ألف  ،فهؤالء الذين دخلوا من تك فل بأرزاقهم ؟ من
خلقهم يف الظلامت ؟ من أمدهم بالرزق ؟ من جعل هلم السمع واألبصار واألفئدة ؟
هو اهلل وحده ال رشيك له:
[ امللك.] 24 – 23 :
من الذي سوف يستضيفهم يوم القيامة يف دار النعيم والكرامة أو يف دار العذاب
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واإلهانة ؟ هو اهلل :

[ األنبياء.] 35 :
فام هو واجبنا فيمن دخل اآلن يف البرشية ؟ البد أن نتفكر يف تربيته ودعوته
وهدايته  ،ومن عاش معنا نحسن إليه ،ونقول له القول احلسن ،ونعامله باألخالق
احلسنة ،وندعوه إىل اإليامن بالرب العظيم ،حتى يكون عابدا لربه  ،شاكرا لنعمه،
يسكن يف أرضه ،ويأكل من رزقه ،ويطيعه ويستعني بنعمه عىل عبادته:
[ آل عمران. .] 104 :
فسبحان اهلل العظيم ،وسبحان اهلل وبحمده ،ما أعظم خلقه وقدرته وقوته يف خلق
الكبري والصغري ،وخلق الكثري والقليل( :
) [يس. ]83- 81/

هذا هو اإلله العظيم ،والرب الكريم ،ال يشغلنا عنه شاغل  ،وال يشغلنا عنه مال وال
ولد ،بل نتذكره دائام يف كل حال ،فنطيعه ،ونجتنب معاصيه ،ونحمده عىل النعم،
ونستغفره من الذنوب ،ونصرب عىل بالئه:
[ الذاريات.] 51 – 50 :

ونحن يف الدنيا عبيده ،ويف اآلخرة ضيوفه  ،وهلذا هؤالء الذين عملوا بطاعة اهلل،
وأقبلوا عىل اهلل ،وأعلنوا ما جيب فعله من الطاعات ،وأخفوا ما جيب إخفاؤه من
الطاعات وما حيسن إخفاؤه من الصدقات ،هؤالء هلم يف اجلنة ما ال عني رأت ،وال
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش( :
) [السجدة. ]17/
هؤالء أخفوا أعامهلم ،ولذلك اهلل أخفى نعيمهم  ،وهؤالء هم السابقون.
هذا اإلله العظيم قلب اإلنسان ال يستأنس وليس له لذة وال نعيم وال رسور إال
بمعرفته  ،تعرف الذي خلق السموات واألرض ،وتعرف ماذا يف السموات واألرض،
وتعرف هذا امللك العظيم  ،ونعرف ماذا يعني خلق اإلنسان  ،هذا اإلنسان اهلل خلقه
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بيده من بني املخلوقات  ،ألنه يريد منه يف الدنيا أن يكون خليفة يف األرض ،وأن
يكون القدوة احلسنة لغريه ،وأن يكون أحسن املخلوقات؛ وابتاله ربه بالشهوات
احليوانية ،وباألوامر الرشعية ،وباملصائب القدرية ،ليأيت إىل ربه اختيارا ؛ أما
املالئكة فيأتون إىل رهبم اضطرارا  ،وكل ما سوى اجلن واإلنس مسخرون يف طاعة
اهلل .
فاملالئكة مزاجهم سمعنا وأطعنا ؛ ألهنم مسخرون بالطاعة ،والشمس مسخرة
باإلضاءة ،والقمر مسخر باإلنارة ،والسري يف هذا الكون  ،واألرض مسخرة باإلنبات :
[ لقامن.] 20 :

أما هذا اإلنسان فخلقه اهلل خمتارا يعمل بطاعة اهلل ،أو يعمل بمعصية اهلل ،حسب
) [الكهف. ]29/
املذكر( :
وبعد التذكري إما أن يؤمن أو يكفر( :
) [املزمل. ]19/
متى يتخذ إىل ربه سبيال ؟ إذا عرفه ،وكيف يعرفه ؟ البد يف كل يوم أن آخذ من غذاء
القلوب  ،أتكلم به ،وأسمعه  ،وأسمع الناس منه ،وأجعل لساين ووقتي مملوء
بالتعظيم واحلمد والثناء عىل اهلل ،أذكر اهلل ذكرا كثريا ،وأسبحه بالغدو واآلصال ؟
ملاذا ؟ ليأيت يف قلبي تعظيمه ،وإجالله ،وحبه  ،كيف يأيت تعظيمه ؟ بالنظر يف
ملكوته  ،كيف ت أيت حمبته ؟ بالنظر إىل إحسانه وفضله وإنعامه  ،فضا ٌء مجيل،
ولباس وطعا ٌم ورشاب:
وأرض مستقرة،
حلو عذب ،
ٌ
ٌ
وهواء طيب ،وما ٌء ٌ
[ يونس.] 101 :
هذا اإلنسان ذرة يف ملك اهلل العظيم ،و كل علم اإلنسان ذرة يف ملك اهلل الكبري.
كم عدد النبات ؟ أكثر من أربعني مليون صنف ،قبائل وعوائل وأمم وشعوب  ،كم
عامل احليوان ؟ أكثر من مليون صنف يف الرب ،وأكثر من مليون صنف يف البحر  ،كم
عدد الذرات املوجودة يف السامء واألرض واهلواء ؟ كم عدد املالئكة؟ ،كم عدد
اجلن؟ ،كم عدد اإلنس؟ كل املخلوقات تشهد بوحدانية اهلل ،وتسبح بحمده ،وهي
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خاضعة ملشيئته ،ومرسعة هذه إىل إرادته:
[ احلج.] ١٨ :

فاإلنسان إذا غفل عن ربه اشتغل بشهواته عن أوامره جل جالله  ،فالبد من تذكري هذا
اإلنسان ،وكالمنا اآلن ألنفسنا ،متى أكون األول يف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،األول يف الطاعة ،األول يف الدعوة  ،األول يف األخالق العالية  ،األول يف
اإلحسان إىل الناس:
 والدين كله يقوم عىل ركنني عظيمني:
عبادة احلق  . .واإلحسان إىل اخللق .

[ آل عمران.] ١٣٤ – ١٣٣ :

[النساء. ]36/

) [اإلرساء. ]23/

وقال عز وجل(:
سبحان اهلل ما أعظم هذا الدين العظيم ،وأعظم اجلنات املوجودة يف الدنيا هي جنة
املعرفة  ،وأعظم املعارف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعبادته بمقتضاها .
فهذا اإلله العظيم هو الذي جيب أن نعبده جل جالله  ،بعد معرفة ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،ومعرفة آياته وخملوقاته:

[األنعام. ]99/

ملاذا اهلل يقول هذا القول ؟ لنتعظ ونعرف أن املاء خملوق  ،واألرض خملوقة  ،أنزل
ٍ
زوج هبيج  ،وأنزل الوحي من السامء عىل
خملوقا عىل خملوق فأنبت من كل
القلوب ،فامذا أنبت يف القلوب؟ ،أنبت أحسن الصفات واألخالق واألعامل( :
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) [األحزاب. ]35/

هل أنا ممن قال اهلل فيهم :

[ املؤمنون ] ١١ – ١ :؟ .
انظر لنفيس وال أنظر للناس  ،بل الناس حمل جهدي  ،أوال أصلح ،فإذا صلحت اهلل
يصلح يب الناس  ،هو  الذي يصلح أحوال اخللق  ،وجيعل من يشاء من عباده
سببا لصالح الناس  ،متى ما علم اهلل من عبده احلب له ،والتعظيم له ،وحب الدعوة
إليه ،فام يدعو إىل اهلل أحد إال بإذنه :
[ األحزاب.] ٤٦ – ٤٥ :

فاهلل  أن زل املاء فأخرج به أحسن الثمرات ،وأنزل الوحي ليخرج به أحسن
الصفات( :
) [النحل. ]11-10/

سبحان اهلل خملوق نزل عىل خملوق فجاءت هذه النباتات العظيمة  ،كيف الوحي إذا
نزل عىل القلوب ؟ كم ينبت من املسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات:
[ إبراهيم.] ١ :
فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم إحسانه( :
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) [النحل. ]14/

سبحان اهلل ما أعظم هذا البحر العظيم  ،امللح ا ألجاج  ،واألهنار ماؤها عذب  ،من
خلق هذا البحر العظيم؟ ،من مأله هبذه املخلوقات؟ ،أليس بقادر عىل أن يقلبه
نارا ؟ أليس بقاد ٍر عىل أن يفيضه عىل من عصاه ،ويغرق من يف األرض مجيعا كام
فعل بقوم نوح؟:
[ القمر.] ١٤ – ١٠ :
لكنه احلليم الذي وسع بحلمه مجيع خلقه ،حليم ورحيم بعباده ،هو أرحم الرامحني
جل جالله  ،ومن رمحته بالعصاة أنه يمهلهم وال هيملهم ،يصيبهم باملصائب حتى
يعودوا إليه  ،ونحن كذلك يف الغفلة ،وهلذا البد من أن نعيش يف اجلو اإليامين ،
اجلو الذي يذكرنا باهلل وأسامئه وصفاته ،ويذكرنا باليوم اآلخر ( :
)

[الكهف. ]28/

ويف اجلو اإليامين نستفيد مخس كرامات :نتعلم الدين،ونعمل بالدين ،ونرتقي يف
الدين ،ونثبت عىل الدين ،وننرش الدين.
واهلل سبحانه هو اخلالق العليم ألقى يف األرض روايس أن متيد بكم  ،هذه اجلبال
العظيمة ،وهذه البحار العميقة ،وصل عمق بعضها إىل اثنى عرش كيلو مرت حتت
األرض  ،وهذه اجلبال الشاهقة كجبال اهلمال يا التي ترتفع إىل أكثر من ثالثني ألف
قدم فوق سطح األرض ؟ .
من خلق هذه املخلوقات العظيمة من مجاد وماء ونبات وحيوان؟ ،إنه اهلل الذي:

[ لقامن.] ١١ – ١٠ :

سبحان من خلق البحار ،وخلق اجلبال ،وخلق النريان ،وخلق األشجار ،وخلق
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السموات واألرض  ،هذا امللك العظيم ليس بحاجة لنا ،وال بحاجة لعبادتنا  ،إنام
نحن بحاجة إليه ،يف خلقنا وأرزاقنا ،ويف بقائنا وهدايتنا:
[ فاطر.] ١٥ :

 وقد طبع اهلل كل خملوق عىل أربع صفات الزمة :
فاخللق كلهم ضعفاء ..وفقراء ..وعاجزون ..وحمتاجون.
ليقف الضعيف بباب القوي ،والفقري بباب الغني ،والعاجز بباب القادر ،واملحتاج
بباب من ال حيتاج .
فسبحان اخل الق الذي خلق ما يدل عليه ،وما يدعو إليه:

[ النحل. ] 18 – 15 :

ٌ
طرق جوية،
جبال وأهنار وسبل جعل اهلل لنا طرقا بني هذه اجلبال نميش عليها ،
وطرق برية وطرق بحرية.
عالمات هذه اجلبال  ،وبالنجم هم هيتدون  ،هذه النجوم املنترشة يف السامء  ،هذه
فيها آيات ،خلقها اهلل زينة للسامء ،وعالمات ليهتدى هبا ،ورجوما للشياطني  ،هذه
النجوم العظيمة من خلقها ؟ من الذي يدبرها  ،من الذي أمدها بالنور ؟ .
مليارات النجوم هتوي شهبا تفجر الشياطني الذين يسرتقون السمع:

[ الصافات.] 10 – 6 :

هذا امللك العظيم له ٌ
ملك عظيم يرصفه ويدبره  ،ونحن بحاجة إليه  ،هو استضافني
يف بطن أمي تسعة أشهر ،حتى يكتمل خلقي ،واستضافني يف بطن الدنيا فرتة مؤقتة،
وطلب مني اإليامن واألعامل الصاحلة  ،وكتب رزقي وقسمه  ،ويستضيفني يوم
القيامة إذا أطعته يف دار الكرامة ،وإن عصيته يف دار اإلهانة:
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[ الروم.] 16 – 12 :
ثم يقول اهلل اخلالق العظيم بعد ذكر أفعاله وإحسانه اىل عباده( :
ﭞ) [النحل. ]17/
ما دام اهلل خيلق وحده فيجب أن يعبد وحده:

[ احلرش.] 24 :

وهذه املعبودات من دون اهلل من األصنام واألشجار واألحجار واألموات وغريهم ،
أهم خيلقون شيئا ؟ لو خلقوا ذرة لعبدناهم  ،لو خلق فالن ذرة لعبدناه  ،لكن اخلالق
) [األعراف. ]54/
اهلل وحده ال رشيك له ( :
) [املؤمنون. ]14/
وملا جاء يف خلق اإلنسان قال ( :
خلق اهلل هذا اإلنسان عىل أسامء وصفات حسنة حيبها اهلل ،ولكن الشياطني جاءت
واجتالت هذا اإلنسان ،وحولته إىل الصفات التي يبغضها اهلل من الفجور والفسق
واإلجرام والظلم وغريها ،فبعث اهلل إليه الرسل لريدوهنم إليه.
فهل يليق بالعاقل أن يرتك عبا دة من خلقه وأنعم عليه وهداه ،ويعبد غريه من خلقه؟:
ﭞ
(
) [النحل. ]22-17/

إهلكم إل ٌه واحد ،ال إله غريه ،وال رب سواه:
[ احلج.] 34 :
ال إله إال اهلل هي كلمة التوحيد ،بل هي الدين كله  ،من أجل هذه الكلمة العظيمة اهلل
 خلق اخللق ،وخلق السموات واألرض  ،وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،ورشع
الرشائع ،وخلق اجلنة والنار  ،ونصب الرصاط وامليزان.
ال إله إال اهلل أحسن ما نطق به اإلنسان  ،وأعظم ما وقر يف القلب ،وأفضل ما تعبد به
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اخللق:

[ غافر.] 65 :
ال إله إال اهلل أقوى من كل يشء ،وأعظم من كل يشء ،وأثقل من كل يشء  ،فلو أن
السموات السبع ،واألرضني السبع ،وما فيهن وما عليهن وما بينهن ،وضعت كلها يف
كفة  ،ووضعت ال إله إال اهلل يف كفة لرجحت هبن ال إله إال اهلل  ،ولو أن السموات
السبع واألرضني السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن ال إله إال اهلل:

[ الزمر.] 67 :
ولو جاء العبد ي وم القيامة بقراب األرض خطايا ومعه ال إله إال اهلل  ،وبلغت سيئاته
تسعة وتسعني سجال  ،كل سجل عىل مد البرص  ،ثم وضعت يف امليزان ملالت هبن
ال إله إال اهلل وطاشت السجالت:
[ احلرش.] 22 :
ومن كانت يف قلبه مث قال ذرة من ال إله إال اهلل أنجاه اهلل من النار ،وأدخله اجلنة  ،بل
أعطاه جنة مثل الدنيا عرش مرات ،بسمواهتا وأرضها ،وكل ما فيها من املخلوقات،
اجلنَّة دخوال َ
قال النبي « : إ َّن آخ َر َأهل َ
اجلن ََّة َ ،وآخ َر َأهل النَّار خروجا م َن النَّار
اجلن ََّة َ ،ف َي قول َ :ر ِب َ
َيرج َحبوا َ ،ف َيقول لَه َربه  :ادخل َ
اجلنَّة َمْلَى َ ،ف َيقول
َرجل َ
َث مر ٍ
ات َ ،فكل َذل َك يعيد َع َليه َ
اجلنَّة َمْلَى َ ،فيَقول  :إ َّن لَ َ
لَه َذل َ
ك مث َل الدنيَا
ك َثل َ َ َّ
تفق عليه( ) .
رش م َر ٍار» م ٌ
َع َ
فال إله إال اهلل أحسن احلسنات ،وأعظم الكلامت  ،وما قال ال إله إال اهلل عىل احلقيقة
التامة سوى اهلل جل جالله  ،لعلمه بنفسه جل جالله ،وكذا شهادته  ،ثم املالئكة
ألهنم أقرب اخللق إليه  ،ثم األنبياء والرسل ؛ ألهنم أعرف اخللق باهلل  ،ثم العلامء،
ألهنم ورثة الرسل ،ثم عامة املؤمنني ( :
) [آل عمران. ]18/
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 7511 :واللفظ له ،ومسلم برقم. 186 :
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ومتى تأيت هذه الشهادة من اإلنسان عىل احلقيقة؟ ،إذا عرف اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وعرف ملكه وملكوته ،وعرف دينه ورشعه ،وعرف ثوابه وعقابه ،إذا عرف
هذه األمور جاء التوحيد  ،توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وأنه ال إله غريه ،وال
رب سواه ،وجاء توحيد اهلل بالعبادة:
[ حممد.] 19 :

فال إله إال اهلل العيل العظيم  ،وسبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة
عرشه ومداد كلامته:
[ األنعام.] 102 – 101 :
ٍ
ٍ
خوف إال
كرب إال كشفه  ،وال عند
ما ذكر اسم اهلل عىل قليل إال كثره  ،وال عند
أزاله  ،لكن برشط اليقني ،اليقني عىل اهلل ،ونفي فعل ما سواه  ،البد من النفي
واإلثبات يف ال إله إال اهلل:
[ الذاريات.] 51 – 50 :
 فننفي فعل أربعة أشياء :
االول :ننفي فعل مجيع األصنام من أشجار وأحجار ،وإنس وجان وغريهم.
الثاين :ننفي يقني األمم السابقة الثامنية  ،فيقني قوم نوح عىل الكثرة ؛ ويقني قوم عاد
عىل القوة ،ويقني قوم صالح عىل الصناعة ،وقوم عيسى عىل الطب  ،وقوم شعيب
عىل األموال  ،ويقني فرعون عىل امللك ،ويقني قارون عىل العلم ،ننفي يقني األمم
السابقة الثامنية  ،عىل األموال واألشياء ،والزراعة والصناعة والتجارة.
فكلها ال تغني من اهلل شيئا:
[ الشعراء.] 213 :
الثالث :ننفي فعل الكائنات  ،والكائنات هي املخلوقات كالسموات واألرض،
والشمس والقمر ،والبحار وغريها واجلبال ،هذه خملوقات عظيمة ،اهلل خلقها لتدل
عىل وحدانيته ،وكامل قدرته .
وعىل جالله بخلق العظيم  . .وعىل مجاله يف خلق اجلميل جل جالله .
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ٌ
جالل ومجال  ،يدل عىل جالل اهلل وعىل مجاله  ،فاهلل خلق مجيع
فلكل خملوق
املخلوقات ،لتدل عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته ،وعىل كامل قدرته ،وعىل
عظمته وعىل جاللة و مجاله جل جالله:
[ الطالق.] 12 :

ثم هي خملوقات مدبرة مثل اإلنسان  ،الشمس مأمورة باإلنارة  ،واألرض مأمورة
مأمور بطاعة اهلل  ،هي مأمورة ،وأنا
باإلنبات ،والسحب مأمورة بنقل املياه  ،وأنا
ٌ
مأمور  ،هي خملوقة ،وأنا خملوق  ،ليس بيدها يشء ،وأنا ليس بيدي يشء  ،فال
نتوجه إىل املخلوق ،بل نتوجه إىل اخلالق وحده :
[ فصلت.] 37 :

فاهلل سبحنه خلق كل يشء حلكمة ومصلحه ،وليدل عىل كامل قدرته يف خلق الكبري
والصغري  ،والثابت واملتحرك  ،ولكن األمور كلها بيد اهلل وحده ( :
) [يس. ]40- 37/

فكل املخلوقات مماليك يف ملك اهلل  ،وهم عبيدٌ يف قبضة اهلل  ،ليس بيدهم يشء:
[ هود.] 56 :

الرابع:نفي النفس( :

)

[األعراف. ]188/

 فلبد من نفي هذه األمور األربعة التي غر الشيطان هبا أكثر اخللق :
األول  :نفي فعل األصنام من أحجار وأصنام وغريها .
الثاين  :نفي فعل الكون  ،أي خملوق يف الكون ال ينفع وال يرض إال بإذن اهلل  ،اخللق
واألمر بيد اهلل ،وليس بيد املخلوقات يشء  ،املخلوقات ما كانت يشء حتى تفعل
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يشء ،أو تغضب أو ترىض ،النفع والرض بيد اهلل  ،والعطاء واملنع بيده  ،والعزة والذلة
بيده  ،واألمن واخلوف بيده جل جالله :
[ امللك.] 1 :

الثالث  :ثم أنفي يقني األمم السابقة .
الرابع  :ثم أنفي نفيس  ،أنفي يقيني عىل نفيس  ،ال حول وال قوة إال باهلل  ،ال حيول
املخلوق من حال إىل حال إال اهلل وحده .
ثم بعد التخلية تكون التحليه والتزكية ،بالتوحيد واإليامن  ،واألعامل الصاحلة،
واألخالق احلسنة:
[ الزمر.] 18 – 17 :
فإذا جاء يف هذا القلب هذا اليقني عىل اهلل جاء كل يشء  ،جاء كل خري ،وزال كل
رش.
ٍ
كرب إال كشفه ،وال عند
فال إله إال اهلل ما ذكر اسم اهلل عىل قليل إال كثره ،وال عند
خوف إال أزاله  ،وال عند هم إال فرجه  ،وال عند ٍ
ضيق إال وسعه ( :
)
[األنعام. ]102/

ال إله إال اهلل ،ما تعلق باهلل ضعيف إال أكسبه القوة ،وال تعلق به ذليل إال أتاه العزة ،وال
ٍ
مضطر إال كشف رضه  ،وال جاهل إال
مغلوب إال أيده ونرصه  ،وال تعلق به
استنرصه
ٌ
علمه ،وال مريض إال شفاه  ،وال فقري إال أغناه  ،ال إله إال هو جل جالله :
[ غافر.] ٦٥ :

هو اإلله احلق املعبود الذي خضعت الرقاب لعظمته ،وخشعت األصوات هليبته،
وفطر القلوب عىل تعظيمه وحمبته والذل له ( :
) [احلرش. ]22/
هو اهلل الذي خلق مجيع املخلوقات ،ودبر مجيع الكائنات ،وقدر مجيع املقادير ،
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وأنعم بجميع األرزاق :
[ يونس.] ٣ :

 والناس فريقان :
أحدمها :من تواله اهلل إجيادا بأن خلقه وهداه إىل اإليامن ،فهذا ويل اهلل إجيادا
وهداية  ،فهو املؤمن املريض عند اهلل  ، واهلل أعلم حيث جيعل رسالته وهدايته.
منسوب إىل اهلل إجيادا ؛ ألنه هو الذي
الثاين :من أعرض عن اهلل فلم يؤمن  ،فهو
ٌ
منسوب إىل الشيطان الذي تواله ؛ ألن الذي حيركه ويرصفه هو
خلقه ،وهو
ٌ
الشيطان:
[ األنعام.] ٥٣ :

فاإلنسان إما أن يميش يف طاعة الرمحن ،وإما أن يميش يف طاعة الشيطان .

[ يس.] ٦٢ – ٦٠ :

فاهلل ويل املؤمنني يواليهم بالنرص والعزة ،والنعم والثواب؛ ألهنم يوالونه بالتوحيد
واإليامن ،والطاعة والعبادة  ،والشيطان ويل الكافرين  ،يواليهم ويغرهيم بالشهوات،
ويزين هلم الكفر واملعايص ؛ ألهنم يوالونه بالطاعة ومعصية اهلل .
(
)
[البقرة. ]257/

و اهلل وحده هو املعبود بحق ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له  ،هو وحد ه
الذي يزيل الغمة  ،ويكشف الكربة  ،ويعطي النعمة ،ويفعل ما يشاء:
[ النمل.] ٦٢ :

فمن أيقن أنه ال إله إال اهلل عبده وحده ،وأطاعه وحده ،وأحبه وحده ،وخافه
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) [البقرة. ]163/

وحده(:
وعبادة اهلل ال تسمى عبادة إال مع كامل احلب هلل ،وكامل التعظيم له ،وكامل الذل له ،
وذلك ال يتم إال بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ( :
) [األنعام. ]102/
فالبد من معرفته جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله حق املعرفة  ،ومعرفته ال تنتهي،
وإذا جاءت هذه املعرفة جاءت االستجابة هلل ورسوله يف كل يشء( :
) [األنفال. ]24/

لكن أكثر النفوس ال تستجيب إال للشهوات  ،ما السبب ؟ السبب نقص املعرفة
بسبعة أمور هي مغذيات االيامن يف القلوب. :
نقص املعرفة باهلل ..وأسامئه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده.
وإذا جاءت هذه املعارف يف القلب جاءت االستجابة هلل والرسول  ،ثم صار هذا
اإلنسان حيا  ،ف كل الناس أموات وهو احلي ،ألنه هو الذي عرف ربه ( :
) [األنعام. ]122/

وحياة القلب إنام حتصل بعد معرفة اهلل ( :
البد هلذا اإلنسان أن يرجع إىل ربه  ،والبد أن يستسلم لربه ،ويقف بني يديه منكرسا
سائال له اهلداية والعلم والتقوى واإلعانة عىل الطاعة  ،اهلل بيده القلوب وهو الذي
ينظر إىل هذه القلوب  ،فليكن يف قلوبنا حب اهلداية ،حب العلم  ،حب اإليامن ،
حب األعامل الصاحلة  ،حتى اهلل إذا نظر هلذا القلب أعطاه ما يريد  ،وعاد إليه
مليحا كام خلق مليحا:
[ احلج.] ٣٢ :
هذا اإلله العظيم ،وهذا الرب الكريم  ،القلوب ال تتغذى إال بمعرفته  ،وال تقبل عىل
الطاعة إال بمعرفته ،وال تبعد عن املعصية إال بمعرفته  ،فالبد من معرفته بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،ومعرفة دينه وثوابه وعقابه.
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) [حممد. ]19/

واهلل سبحانه خلق االنسان ،وزوده باالت العلم التي يعرف هبا ربه:
[ النحل.] ٧٨ :

هذا السمع الذي خلقه اهلل أحسن يشء يف اإلنسان  ،اهلل خلق اإلنسان أحسن
املخلوقات وخلق فيه أحسن يشء وهو السمع  ،فاالنسان يتصل بجميع األصوات
من مجيع اجلهات عن طريق السمع ،فهذا السمع البد أن نسمع به أحسن يشء  ،وما
)
هو أحسن يشء ؟ الدين ( :
[النساء. ]125/

نسمع عن الدين  ،نسمع عن عظمة اهلل وأسامئه وصفاته  ،نسمع عن أمره ورشعه،
نسمع عن حالله وحرامه ،عن ثوابه وعقابه ،عن وعده ووعيده  ،ونسمع الناس أحسن
)
يشء ( :
[فصلت. ]33/

ونبرص أحسن يشء ،ال ننظر نظر تفكه وتفرج  ،ننظر نظر اعتبار وتكفر وتدبر يثمر
توحيد اهلل وتعظيمه وتكبريه وحمبته وعبادته( :
) [يونس. ]101/
ننظر ونتفكر يف خلق السموات واألرض:
[ ق.] ٨ – ٦ :

وهلذا ما كان يف مكة إال الدعوة اىل التوحيد واإليامن و األخالق والفضائل أكثر من
عرش سنوات قبل اهلجرة ال توجد عبادات  ،فالصالة فرضت قبل اهلجرة بسنة
ركعتني  ،ثم زيدت بعد اهلجرة  ،فليس عىل أجساد الصحابة يف مكة عمل إال فقط
الدعوة اىل التوحيد واإليامن ،فليس يف مكة فريضة تزاحم الدعوة أبدا إال فقط
الدعوة إىل التوحيد واإليامن  ،ال صالة وال زكاة ،وال صوم والحج ،الفرائض كلها
جاءت يف املدينة ؛ ألن الواجب األول معرفة املعبود قبل العبادة  ،ومعرفة اآلمر
قبل األوامر .
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فال إله إال اهلل ،ما أعظم قدرته ،وما أعظم أسامئه وصفاته وأفعاله.
كم برص يف العامل؟ ،كم سمع يف العامل ؟ ،خزائن األسامع عند من ؟ ،خزائن
األبصار عند من ؟ .
كم إنسان عنده أذن ال يسمع ؟ وكم إنسان عنده عني ال يبرص ؟ خزائن السمع
واألبصار عنده ،خزائن األرزاق عنده وحده ال رشيك له:

[ يونس.] ٣٢ – ٣١ :

كم إنسان بدون سمع  ،بدون برص  ،بدون قلب ،بدون عقل  ،فاملؤمن يذكر هذه النعمة
العظيمة ،ويتقرب إىل اهلل هبذه النعم:
[ املؤمنون.] ٨٠ – ٧٨ :

كم حييا يف العامل يف كل ثانية من نبات وحيوان وإنسان؟ ،يف كل ثانية أو أقل خيلق
اهلل مليارات املخلوقات يف السامء ،وما بني السامء واألرض ،ويف األرض ،ويف
البحر  ،ويف اجلو بني السامء واألرض  ،مليارات املخلوقات ،ومليارات األوامر  ،ال
ٍ
سجل عند رب
حيصيها وال يعلمها إال هو  ،ولكل خملوق ،ولكل ذرة ،ولكل أمر،
العاملني :
[ القمر.] ٥٠ – ٤٩ :

فسبحان اهلل ما أعظم علمه  ،وما أوسع حلمه ،وما أعظم ملكه جل جالله  ،كيف جعل
ٍ
آية سجل ،ولكل ٍ
لكل كلمة سجل ،ولكل ٍ
طاعة سجل  ،ولكل
ذرة سجل  ،ولكل
ٍ
معصية سجل؟ ،ولكل خملوق سجل( :
) [االنفطار. ]12-10/
)
والكل راجع إليه للحساب(:
[املؤمنون. ]79/

فسبحان من خلق البرش ،ومأل هبم األرض ،وألزمهم بالرجوع إليه للحساب واجلزاء.
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هو الذي نرشنا يف األرض ،أبيض وأسود ،وذكر وأنثى ،وعاقل وجمنون  ،وكبري
وصغري ،وحي وميت( :
) [املؤمنون. ]80- 79/
سبحان اهلل هذا الليل آية ،والنهار آية ،من ينور العامل ؟ من ينور العامل العلوي؟ ،من
ينور العامل السفيل؟:
[ آل عمران.] ١٩٠ :

من ينور هذا الفضاء العظيم ؟ ومن ينو ر السموات السبع والعرش والكريس ؟ هو
[ النور.] ٣٥ :
النور جل جالله:
كل ٍ
نور يف العامل من نوره  ،كل نور يف أي نور هو من نوره  ،أنزل من نوره نورا
[ يونس.] ٥ :
حمسوسا:
وأنزل النور املبني الذي هو القرآن لينري القلوب:
[ النساء.] ١٧٤ :

) [املؤمنون. ]80/

(
متيش هذه السنة عىل عامل اجلامد  ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،والعامل العلوي ،
والعامل السفيل( :
) [املؤمنون. ]80/
فسبحان اهلل إذا توىل الشيطان اإلنسان غره وأضله ( :
) [املؤمنون. ]82-81/
فاهلل يقول دعوا هذا األمر فإنه آت ال حماله( :
) [النبأ. ]5- 1/
هذا سيأيت وسرتونه عيانا ،لكن احلال التي أنتم فيها اآلن ،والكون الذي ترونه من
خلقه؟( :
) [النبأ. ]17/
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اهلل الذي خلق هذه املخلوقات العظيمة قادر عىل أن يعيد هذا اإلنسان ؛ بل قادر أن
يعيد اخللق كلهم إظهارا لقدرته:
[الروم. ]27/

سيعيد اهلل هذا اخللق كله ،وحيرضه يوم القيامة أمامنا ؛ ألنه صادق الوعد جل
جالله  ،حتى نعرف كامل قدرته  ،ثم يقول للحيوانات كوين ترابا بعد القصاص ،
ويبقى اإلنسان واحلساب ،ويبقى مصريه يف اجلنة أو يف النار .
فاهلل  يقول هلؤالء الذين أنكروا البعث واحلساب واجلزاء( :ﮱ
) [املؤمنون. ]84/
قل لكفار قريش الذين يعرتضون ويستهزئون ويسخرون منه بقوهلم ( :
) [الصافات. ]16/
من خلق األرض ؟ من خلق من عىل األرض ؟ من خلق من يف جوف األرض ؟ من
خلق ما حتت األرض ؟ من خلق البحار ؟ من خلق اجلبال ؟ من خلق اإلنس
واجلن ؟ من خلق احلرشات ؟ من خلق الطيور ؟ من خلق الدواب ؟ .
(ﮱ
) [املؤمنون. ]85- 84/
ما دام األرض ومن فيها ملك هلل ،وكلهم مطيعون هلل ،فكيف تشذون عن هؤالء،
وتعصون اهلل الذي ( :
) [اإلرساء. ]44/
فام أحلم اهلل عىل بني آدم ،يسكنون يف أرضه ،ويعصونه بنعمه  ،وال يعاجلهم
بالعقوبة ،بل يمهلهم ويتوب عليهم إذا تابوا.
أما خملوقاته فكلها طائعة تسبح بحمد رهبا ( :
) [احلديد. ]2- 1/
فال إله إال اهلل ،له الكربياء واجلربوت ،وامللكوت والعظمة ،وهو الكبري املتعال ،
خلق السموات السبع ،وخلق العرش العظيم  ،وهو رب العرش العظيم  ،وهو ربكم
ورب آبائكم األولني ( :
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) [املؤمنون. ]87-86/

فإذا أقررتم بذلك أفال تتقون اهلل الذي خلقكم  ،وكرمكم ،ورزقكم من الطيبات :
(
) [اإلرساء. ]70/
خلقناهم وكرمناهم وجعلنا هلم اخليار ،أن يؤمنوا أو يكفروا:
[ الكهف.] 29 /

احليوانات ال أمر وال هني  ،واملالئكة جمبولون عىل الطاعة  ،والشياطني إختاروا
املعصية ،ونحن لنا اخليار ،إما أن نتبع الشهوات ،وإما أن نمتثل األوامر  ،فا اهلل أمرنا
أن نأخذ من الشهوات بقدر احلاجة  ،ونمتثل ا ألوامر بقدر الطاقة :
[ احلج.] 78 :

فاهلل يقول  :عقولكم التي أعطيناكم انظروا هبا حتى تعرفوا من اإلله الذي يستحق أن
يعبد  ،من هو اهلل الذي ال إله إال هو العزيز احلكيم ؟ من هو الرب الغني الكريم
ٍ
يشء؟
الذي يغنيكم من فضله عمن سواه ؟ ،من هو امللك القادر عىل كل
فتعلقوا به ،وتوجهوا إليه ،وتوكلوا عليه ،وال تلتفوا إىل ما سواه  ،فهو الذي يغنيكم
عن كل غني :

[ املؤمنون.] 92 – 86 :

فمن بيده ملكوت كل يشء ٌ
أهل أن يعبد ،اهلل بيده ملكوت كل يشء ،مالك كل يشء
مالك السامء ،مالك األرض  ،مالك اإلنس  ،مالك اجلن  ،له األوامر الكونية ،وله
األوامر الرشعية.
هو امللك الذي خلق امللوك ،وقسم األمالك  ،وأعطى القمر النور ،وأعطى الشمس
اإلنارة واحلرارة ،وأعطى األرض قوة اإلنبات  ،وأعطى املاء قوة محل السفن ،
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وجعل أمم يف األرض تعيش ما تعلم عام يف البحار ،وأمم يف البحار ال تعلم عام يف
األرض  ،وأمم يف األرض ويف البحار ال تعلم عن األمم التي يف السامء والفضاء:
[ فاطر.] 13 :

فملكه كبري ،وله الكربياء يف السموات األرض ،وله احلمد عىل أسامئه وصفاته ،
) [فاطر. ]1/
وله احلمد عىل نعمه ( :
) [الفاحتة. ]2/
(
) [الكهف. ]1/
(
هو املحمود عىل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعىل نعمه وإحسانه جل جالله.
هذا القلب البد أن يفهم هذه املعاين العظيمة  ،وإذا فهم هذه العلوم صار خليفة يف
األرض يعبد ربه كام جيب  ،ويطيعه كام جيب ،ويتبع النبي  يف نيته وفكره ،ويف
توحيده وإيامنه ،ويف أقواله ،ويف أعامله ،ويف أخالقه :
[ احلجرات.] 15 :

ٌ
فهذه العقول ال حيركها وحيييها إال بيان صفات اهلل الذي هو ٌ
وأهل
أهل أن يعبد ،
ٌ
وأهل أن يطاع جل جالله  ،فاهلل  أمرنا أن نتفكر وأن ننظر يف امللك
يكرب،
وامللكوت ،حتى نعبد اهلل باملحبة واخلوف والرجاء ،ونسارع إىل الطاعات أكثر من
رسعتنا إىل الطعام والرشاب والشهوات :
[ احلديد.] 21 :

متى يكون هذا ؟ إذا عرفنا املعبود جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وكيف
نعرفه ؟ البد أن ننظر ونتفكر ونتدبر عظمته وكربياءه وملكوته  ،وننظر نظر تفكر
وتدبر :
[ الطالق.] 12 :

ٌ
حميط بكل طائر ،بكل حرشة ،بكل ملك  ،بكل ذرة ،حميط بالعرش والكريس،
فاهلل
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ٌ
ٌ
حميط هبذه املخلوقات كلها ،يسمعها
حميط بالسموات واألرض ومن فيهن،
بسمعه  ،ويبرصها ببرصه ،ويعلم أحواهلا  ،وماذا تعمل  ،وماذا مل تعمل  ،وكلها
تسبح بحمد رهبا  ،كل السموات واألرض والعرش والكريس واملخلوقات كلها
شاهد ٌة بوحدانية اهلل ،يسبحون بحمده  ،وكلها خاضع ٌة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته،
إال هذا اإلنسان أحيانا يطيع ،وأحيانا يعيص  ،إن وجد املذكر أطاع ربه  ،وإن فقد
املذكر عىص ربه  ،فالبد من التذكري املستمر:
[ األعىل.] ١٥ – ٩ :

ذكر الناس باهلل ،ذكرهم بأيام اهلل ،ذكرهم بأسامء اهلل  ،ذكرهم بنعم اهلل( :
) [النور. ]41/

والتسبيح معناه الطاعة ٌ ،
كل قد علم صالته وتسبيحه ،فاجلبل مقهور ال يستطيع أن
يكون ماء  ،واملاء ال يستطيع أن يكون جبال  ،والشمس ال تستطيع أن تقف ،
والنجوم ال تستطيع أن تصطدم بعضها مع بعض  ،هو الذي جيمع ما يشاء ،ويفرق من
يشاء ،ويسري من يشاء ،هو جل جالله امللك الذي بيده امللك وامللكوت  ،وكل
خاضعة ألمره ،ومسبحة بحمدهٌ ،
ٌ
كل قد علم صالته وتسبيحه( :
املخلوقات
) [النور. ]42/
ما دام إىل اهلل املصري فالبد أن أعود إىل ريب بكامل الطاعة ،وكامل اإليامن والتقوى
أعود إليه بأحسن حال كام جئت إىل هذه احلياة  ،فالبرشية كلها هلا خمرج واحد وهو
بطن األم  ،وخترج وتدخل يف مدخل واحد هو القرب  ،فاحلياة واملوت بيد اهلل ،وما
بني احلياة واملوت بيد اإلنسان يفعل األحسن  ،األحسن هو الدين الذي أمر اهلل به .
مطلوب
وهذا اإلنسان يف أوقاته ساعاته ودقائقه ،وأيامه ولياليه ،وشهوره وأعوامه،
ٌ
منه أن يعيش عيشة األنبياء ،عيشة الرسل ،عيشة املالئكة ،أن يكون يف مزاج سمعنا
وأطعنا  ،وجيلس يف موائد اإليامن ،وحيول األوقات واملجالس كلها إىل هذه
املوائد اإليامنيه:
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[ األعراف.] 158 :

فاهلل  إذا اصطفى زمانا أو مكانا أو إنسانا فاهلل يريد أن يشيع هذا اإلصطفاء يف
الكون كله  ،فالزمان كأوقات الصلوات اخلمس ،و الصيام ،اهلل يريد كل األوقات
عبارة عن صالة ،توجه إىل اهلل  ،أن نتصل باهلل ،فال نفعل شيئا خيالف أمر اهلل يف كل
وقت  ،اهلل يريد أن يشيع يف األوقات مجيعا الطاعة التامة  ،فالصلوات طاعة تامة ،
فاهلل أخذ من الوقت للصالة مخسة أوقات  ،يريد منا أن نقلب كل األوقات يف مزاج
سمعنا وأطعنا  ،نفعل ما حيب اهلل ،ونجتنب ما فيه معصيته:
[ البقرة.] 285 :

وكذلك املكان اهلل يريد مثال املسجد مكانا للصالة  ،اهلل يريد أن يشيع يف هذه
املكان الصلوات التي تؤدى  ،وكذلك احلج مكان الطواف والسعي ،ومشا عر احلج
بمنى ومزدلفة وعرفة ،فاهلل يريد يف هذه األماكن إشاعة السمع والطاعه هلل ،لتعويد
النفس عىل طاعة اهلل يف كل مكان.
فاهلل يريد تعبيد املكان والزمان ،وإحالة مجيع الزمان واملكان إىل طاعة وعبودية هلل
عز وجل:
[ األنعام.] 163 – 162 :

فاملسجد اهلل يريد منا أن نعيش داخل املسجد وخارج املسجد سواء  ،أكون يف
املسجد عبد هلل ،وخارج املسجد عبد هلل  ،يف داخل الصالة مطيع هلل  ،كذلك خارج
الصالة أقوايل وأعاميل وأخالقي ولبايس وطعامي ورشايب كله عىل السنة  ،فأكون
داخل الصالة عبد هلل ،وخارج الصالة عبد هلل .
ال أكون داخل الصالة عبدا هلل  ،وخارج الصالة عبدا هلواي  ،أفعل ما أشاء  ،وأقوم متى
أشاء ،وأنام متى أشاء  ،وألبس ما أشاء  ،فاهلل يريد من العبد أن يتعبد هلل بالشعائر
والرشائع يف كل مكان وزمان وحال ،اهلل عز وجل يريد من العبادة اخلاصة باملكان
والزمان إشاعة العبودية يف كل زمان ومكان.
فالعبادة يف املسجد من أعظم مقاصدها ن قل فكر املسجد وأعامل املسجد إىل
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البيت  ،وهلذا أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ،حتى يتحول البيت إىل مسجد
هتاب هذه البقعة ؛ ألنك صليت يف الغرفة ،صليت يف املجلس  ،صليت يف
السطح  ،صليت يف احلديقة  ،اهلل يريد أن يشيع العبودية يف كل مكان حتى هياب
هذا املكان فال يعىص اهلل فيه .
اهلل من علينا بأن جعل لنا األرض كلها مسجدا وطهورا  ،لكن خص املساجد
جلامعة الرجال من املسلمني ،وجعل صاله اجلامعه فرضا عليهم ؛ ألهنم حيتاجون
إىل اللقاءات املستمرة ،للتوايص باحلق ،والدعوه إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،وعامره
[ اجلن.] 18 :
بيوت اهلل:
كذلك اهلل إذا أكرم أحدا باإليامن والتقوى وحسن األخالق ،فاهلل يريد كل البرشية أن
تكون عىل طراز هذا اإلنسان مثل املؤمن  ،املؤمن إنسان ضعيف وجهول ،وظلوم
وحقود يئوس قنوط  ،باجلهد عليه يكون مؤمنا  ،اهلل يريد من هذا املؤمن أن يشيع
اإليامن يف العامل حتى يكون اخللق كلهم مؤمنني  ،فاهلل أمرنا بنرش الدين يف العامل
كله كام نرش هو النور يف العامل كله ووزع الرزق يف العامل كله  ،كذلك أمرنا اهلل بنرش
الدين  ،فاهلل يريد إشاعة اإليامن يف العامل  ،إشاعة اإلسالم يف العامل :
[ آل عمران.] 104 :

أنا مؤمن البد أن أجتهد عىل أهل الصني ،وأهل أوروبا ،وأهل أمريكا ،والعامل كله،
حتى يشيع اإليامن يف العامل فال أرى إال مؤمنا تقيا صاحلا ،مسلمة تقية مؤمنة وهكذا
يشيع اإليامن يف العامل .
فاهلل إذا أراد إشاعة يشء يف ٍ
وقت معني أو مكان معني ،إنام يريد إشاعته يف العامل
كله ،فهو الذي تكفل بنرش ال نور احليس يف العامل  ،وامرين بنرش نور اإليامن يف
العامل ( :
) [إبراهيم. ]52/
فاحلمد هلل الذي رشف عباده هبذا الدين ،والدعوة إليه( :
) [الفرقان. ]1/
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فكل مسلم ومسلمه ليس داعيا فقط ،وال معلام فقط ،وال ناصحا فقط ،بل هو نائب
الرسول  يف امته .
 فكل فرد من املسلمني نائب النبي  يف امته يف مخسه امور:
يف نيته وفكره ..ويف توحيده وإيامنه ..ويف اقواله احلسنه ..ويف أعامله الصاحله..
ويف اخالقه الكريمه.
نيتي وفكري كفكر الرسول  ،وتوحيدي وإيامين كتوحيده وإيامنه ،وأقوايل كأقوال
الرسول  محدا وشكرا ،ودعوة وتعليام  ،وتسبيحا وتكبريا.
وأفعايل أفعل األفعال التي حيبها اهلل  ،بأن أتأدب باآلداب واألخالق اإلسالمية
احلسنه ،وأذكر اهلل كذكر النبي  ،وأدعو اهلل كام دعا النبي  ،وأصيل وأصوم ،
وأتوضأ وأحج  ،وأزكي واتصدق ،وأعمل األعامل الصاحلة كلها ك ام عمل النبي :
ﰀ)
(
[األحزاب. ]21/

ال نقتدي بأي شخص  ،البد أن نوحد اهلل بأسامئه وصفاته وافعاله وعبادته ،والبد أن
نوحد الرسول باإلتباع  ،شهادة أن ال إله إال اهلل  ،أن أعبد اهلل وحده ،وشهادة أن
حممدا رسول اهلل يعني أن أتبعه فيام أمر ،وأصدقه فيام أخرب ،وأجتنب ما هنى عنه
وزجر ،وأعبده بام رشع :
[ الكهف.] 110 :
هذا اإلله العظيم جل جالله له األسامء احلسنى ،ومعرفتها غذاء القلوب ،كم م َّن اهلل
علينا بام سمعنا  ،وما نسمع  ،وما نجد يف كتاب ربنا من صفات ربنا ،هذه القلوب ال
تتغذى إال بذكر اهلل  ،بمعرفة اهلل ،ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله.
اسم اهلل  وضعه جل جالله عىل السامء فاستقلت ،ووضعه عىل األرض
فاستقرت  ،ووضعه عىل اجلبال فرست  ،ووضعه عىل البحار فسالت ،ووضعه عىل
الرياح فهبت ،ووضعه عىل الشمس فأنارت ،ووضعه عىل اللسان فتكلم ،ووضعه
عىل العني فأبرصت  ،ووضعه عىل األذن فسمعت  ،ووضعه عىل الرجل فمشت:
) [الرمحن. ]78/
(
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)

فالدين حق لكل أحد( :

[الفرقان. ]1/

خطاب لنا  ،هو مات  ،وبقي باقي األمة علينا نحن األمة ،ونحن مسئولون عن
وهذا
ٌ
كل إنسان ،حتى يدخل اإليامن يف قلبه ،وتأيت األعامل الصاحلة عىل جوارحه ،
فكم يف العامل من ٍ
ذكر وأنثى  ،وكم من دولة  ،وكم من مدينة ،كم من قرية ،فنستغفر
اهلل ونتوب إليه من جهلنا بأسامئه وصفاته ،و من جهلنا بعظمته وإحسانه ،ومن التقصري
يف عبادته ،ومن التقصري العظيم يف الدعوة إليه ،وتعليم رشعه :
فسبحان من رشف عباده يعبادته ،والدعوة إليه:
[ الفرقان.] 2 – 1 :

[ فصلت.] 33 :

ما هو حظي من هذه اآلية ؟ هذا اإلله العظيم الذي له ملك السموات واألرض ،ومل
ٌ
رشيك يف امللك ،وخلق كل يشء فقدره تقديرا  ،هذا اإلله
يتخذ ولدا ،ومل يكن له
العظيم جل جالله هو ريب ،ومعبودي ،وهو إهلي الذي أقف بني يديه وأعظمه يف كل
مكان وزمان وحال:
[ األنعام.] 102 :
فال إله إال اهلل ما أعظم التقصري يف حق اهلل ،يا حرسة عىل العباد ماذا جهلنا ؟ وماذا
علمنا ؟ وكم قرصنا ؟ وكم أمهلنا ؟ وكم أضعنا من األوقات ؟ وكم أسخطنا رب
الناس ؟ وكم أبعدنا الناس عن الدين بسوء أخالقنا ،وسوء معامالتنا ؟ فهل تسمح
أنفسنا بأن نفتح قلوبنا للناس ،وأن نبذل أموالنا من أجل الدين  ،وأن نضحي بأوقاتنا
من أجل الدين.
يف هذه األجواء اإليامنية نتعلم اإليامن ،ونعرف اهلل  فهو وحده ٌ
أهل أن يعبد  ،وأهل
أن حيمد ،وأهل أن يطاع:
 فنحن يف اجلو اإليامين نستفيد مخسة أمور :
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نتعلم الدين ..ونعمل بالدين ..ونثبت عىل الدين ..ونرتقى يف الدين ..وننرش الدين.
وهلذا أمرنا اهلل  بلزوم البيئة اإليامنية الذاكرة فقال( :
) [التوبة. ]119/
وقال سبحانه:
[ الكهف.] 28 :

واهلل سبحانه هو املحمود عىل أسامئه وصفاته ،وعىل جالله ومجاله وإحسانه ،فله
احلمد كثريا كام ينعم كثريا ،وكام هيدي كثريا ،وكام يثيب كثريا ،وكام يعفوا كثريا جل
)
جالله ( :
[النمل. ]59/

سالم عىل عباده الذين اصطفى من املالئكة ،ومن األنبياء ،ومن الرسل ،ومن
املؤمنني  ،قل احلمد هلل نحمد اهلل  عىل نعمه التي ال تعد والحتىص ،أعطاين
عيل يف بطن األم،
عيل وأ نعم عىل غريي  ،وأنعم َّ
خريا ،ورصف عني رشا  ،وأنعم َّ
ٍ
جنة عرضها السموات
عيل يف الدنيا ،وهو يوم القيامة يستضيفني يف
وأنعم
َّ
واألرض  ،بل يف ٍ
جنة مثل هذه الدنيا عرش مرات ،لسعتها وعظمتها( :
) [ البقرة.] 25 :

املؤمنون الذين بلغوا الدين ،ونرشوا الدين ،وحتملوا كل يشء من أجل الدين  ،مل
يطلبوا بأعامهلم مصالح دنيوية ،وال شهادات علمية ،إنام يعملون أعامهلم ابتغاء
) [اإلنسان. ]9/
مرضات اهلل ( :
ألن أجر الداعي  ،وأجر العابد  ،ال يستطيع املخلوق أن يدفعه  ،حسنة واحدة ،تسبيحه
واحدة ،لو اجتمع من يف األرض مجيعا  ،ومن يف السموات مجيعا  ،ما استطاعوا أن
يثيبوا املسلم ثواب حسنة واحدة( :
) [الشعراء. ]109/
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فاهلل  يقول للنبي  قل لكفار قريش ،وكل كافر يأيت من بعد ،وكل إنسان ( :
) [ النمل. ]59/
هؤالء الذين يرشكون مع اهلل هذه األصنام من األشجار واألحجار وغريها ،كالالت
والعزى وغريها :
[ النمل.] 60 – 59 :

يعدلون باهلل الذي خلق كل يشء م ن دونه من املخلوقات التي ال تستطيع أن ختلق
ذبابة ،أو جناح ذبابة:
[ احلج.] 74 – 73 :

اهلل يسأهلم وما يستطيعون أن جييبوا ،ألن احلس والكون كله شاهد عىل وحدانية اهلل.
فام أسفه عقول من جعل مع اهلل رشيكا يف ملكه وعبادته( :
) [النمل. ]61/

ملح أجاج ،اهلل جعل بينهام حاجزا ،بينهام برزخ ال يبغيان.
ما ٌء عذب ،وما ٌء ٌ
من علينا فسافرنا إىل جنوب أفريقيا ،ووقفنا عىل مكان اسمه رأس
احلمد اهلل أن َّ
الرجاء الصالح يقع عىل املحيط يف جنوب أفريقيا ،ورأينا عظمة اجلبال ،وعظمة
البحر العميق واملكان الذي فيه هذا الفاصل بني البحرين ،يف عامل البحار خملوقات
ال تعيش إال يف املاء العذب  ،وخملوقات ال تعيش إال يف املاء امللح األجاج ،فام
أعظم قدرة اهلل يف خلقه وتدبريه.
فام أجهل االنسان حني يعبد مع اهلل غريه من خلقه:
[ النمل.] 62 :

كم أجاب اهلل من مضطر وكم كشف من سوء؟ ومن جعل الناس خلفاء األرض؟:
(
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) [النمل. ]63/

فال إله إال اهلل ما أعظم ربوبيته لعباده ،وما أعظم حكمته وقدرته واحسانه.
لو فرغ اهلل الكون من الرياح كيف تكون احلياة ؟ لو زادت درجة احلرارة كيف تكون
احلياة؟ ،تكون اجلبال والناس هباء ،لو أنقص درجة احلرارة كيف يكون التجمد؟،
يكون اإلنسان أعظم من احلجر القايس.
(
) [النمل. ]63/
إن التفكر يف اآليات ا لكونية ،والتدبر لآليات القرآنية ،يثمر التوحيد اخلالص،
واإليامن الصادق( :
) [النمل. ]64/
واجلواب القاطع الفاصل( :
) [النمل. ]65/
فسبحان اهلل ،ال إله غريه ،وال رب سواه ،متى تدرك العقول أنه ال إله إال اهلل؟( :
) [احلج. ]46/
فنشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،ونحن اآلن نجدد إيامننا بربنا  ،ونستغفر
ٍ
أوقات من التقصري يف معرفته ،ونجدد إيامننا ،
اهلل من جهلنا بربنا و عام مىض من
واملسلم جيدد إيامنه كام قال بعض الصحابة  :اجلس بنا نؤمن ساعة  ،كلام عرفنا
جددنا إيامننا  ،فاهلل  عظيم وكبري ما عبدناه حق عبادت ه  ،نحن فقراء إليه ،ضعفاء
بني يديه ،أما اهلل هو غني عام سواه ،وهو مالك امللك بيده ملكوت كل يشء.
فاحلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،جيزي عىل العمل القليل األجر الكثري ،
ويفرح بتوبة عبده ،ويفرح باالستغفار ،ويغفر للمستغفرين وجييب السائلني  ،وينزل
يف آخر كل ليلة يف ثلث الليل اآلخر  ،ويقول  :هل من يدعوين فأستجيب له ،هل
من مستغفر فأغفر له ،هل من سائل فأعطيه.
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  قالَ « :ينزل َربنَا َتـبَ َار َك َو َتعـَاىل ك َّل لَي َل ٍة إىل
يب لَـه؟ َمن َيسأَلني
َسامء الدنيَـا ح َ
ني َيب َقى ثلــث ال َّليل اآلخر َيـقــولَ :من َيدعوين َفأَستَـج َ
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َفأعطيَـه؟ َمن َيست َغفرين َفأَغف َر لَـه» .متفق عليه ( ).

واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
يف الساموات واألرض  ،واهلل خلق هذا الكون العظيم بام فيه من املخلوقات
واآليات ،ليدل عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته وعظمته ،وكامل قدرته جل جالله:
[ الطالق.] 12 :
واهلل  خلق آدم عىل صورته أسامء وصفات  ،يريد منه أن يتعرف عىل األسامء
احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة ،ويتحىل هبا ويتخلق هبا عىل شاكلة
العبودية؛ ألن اهلل  يـحب أسامءه وصفاته وأفعاله  ،وحيب من ختلق هبا  ،وتعبد
هلل هبا فالبد من معرفة هذه األسامء احلسنى ،والصفات العال ،لنعرف املعبود قبل
العبادة  ،واآلمر قبل األوامر  ،واملطاع قبل الطاعة:
[ املائدة.] 98 :
وأسامء اهلل كلها حسنى  ،وصفاته كلها عليا  ،والبد من معرفة هذه األسامء ،
وكلام ازداد اإلنسان معرفة هبذه األسامء والصفات ازداد إيامنا ويقينا ،وحبا وتعظيام
لربه ،وطاعة له  ،وعبادة له  ،وأنسا به ( :
) [الرعد. ]28/
فمفاتيح اإليامن  ،ومفاتيح اليقني  ،ومفاتيح الطاعات  ،ومفاتي ح العبادات ،مبنية
ٍ
أصل عظيم هو معرفة اهلل بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،ومعرفة خزائنه ،
عىل
ووعده ووعيده.
والقلب إذا امتأل هبذه املعارف جاء فيه حب اهلل  ،وتعظيمه  ،والذل له ،وحسن
عبادته  ،ثم انقادت اجلوارح معه يف فعل كل طاعة هلل  ،وترك كل معصية.
ٍ
مسلم ومسلمة  ،أن يعرف املعبود قبل العبادة ،
فهذا هو الواجب األول عىل كل
ٍ
عمل صالح حيبه اهلل
ويعرف املعبود معرفة تدفعه إىل طاعة وعبادة اهلل  ،وإىل كل
 ،هذه املعرفة هي املطلوبة أوال.
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )1145واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758
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وبعد ذلك يأيت فعل األوامر ،واجتناب املناهي ،سهال  ،لينا  ،حمبوبا ( :
[حممد. ]19/

)

ولنعلم أن الكالم عن العظيم عظيم  ،والكالم عن الكبري البد أن يكون كبريا،
والكالم عن الواسع البد أن يكون واسعا  ،فنحن نتكلم عن اهلل ،ونستغفر اهلل  من
التقصري  ،فاهلل له األسامء احلسنى  ،وله الصفات العال  ،وله األفعال اجلميلة ،
ومعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته هي أول باب ،وأخر باب ،ومعرفة هذا العلم يبدأ مع
اإلنسان ،وينتهي بنهاية حياته ،ألنه غذا ٌء للقلوب التي ال حتيا إال به.
 والعلوم الرشعية قسامن :
غذاء ..ودواء .
فالغذاء  :هو معرفة اهلل  ،ومعرفة أسامئه وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده
ووعيده  ،ومعرفة أركان اإليامن ،وأمور الغيب  ،هذه أغذية للقلوب  ،حترك األلسنة
بالذكر والدعاء والتسبيح والدعوة  ،وما يتعلق بعبادة اللسان  ،و حترك اجلوارح
بالطاعات ،وجتمل الروح باألخالق احلسنة  ،فالبد من معرفة هذه األسامء  ،والبد
حظ من كل ٍ
أن يكون ل إلنسان ٌ
اسم من أسامء اهلل .
فإن اهلل خلق آدم عىل صورته أسامء وصفات  ،واهلل يريد منا أن نتحىل هبذه
األسامء والصفات  ،فعلينا أن نتعرف عىل هذه األسامء والصفات  ،ونعرف أن اهلل
له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،ليزيد إيامننا ويقننا عىل
ربنا .
فمعرفة أسامء العظمة واملجد  ،والكربياء واجلربوت  ،واجلالل هلل متأل القلب
تعظيام هلل  ،وإجالال له  ،وتكبريا له  ،وتعلقا به  ،وحبا له ،وخوفا منه.
ومعرفة أسامء اجلامل  ،والرب  ،واجلود  ،واإلحسان  ،واللطف والرمحة هلل 
متأل القلب حبا هلل وشوقا له  ،ومحدا له  ،وحياء منه  ،وذلك ملا فيها من مجال
االنعام واإلحسان  ،فاهلل  نحن نحبه لعظمته  ،ونحبه لعظمة نعمه وإحسانه وفضله
جل جالله.
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ومعرفة أسامء الغنى والكرم واإلحسان هلل متأل القلب افتقارا إىل اهلل  ،واضطرارا
إليه  ،وتوكال عليه  ،وعدم االلتفات إىل غريه .
البد أن يقول اللسان هذا  ،والبد أن يعلم القلب هذا  ،والبد أن يتحول هذا العلم إىل
عمل وسلوك يف احلياة  ،ال يكفي أن نعلم بأذهاننا  ،وتعلم به قلوبنا ،وال تتحرك
ٍ
ألحد سواه  ،وإذا
جوارحنا بموجب هذا العلم  ،إذا عرفنا العظيم عظمناه  ،ومل نلتفت
عرفنا الكريم أحببناه.
و معرفة أسامء العلم واخلربة واملراقبة واإلحاطة متأل القلب مراقبة هلل يف كل حال.
مراقب يل يف ظاهري
خبري برسي وعالنيتي ،
عليم بحايل ،
إذا عرفت أن اهلل
ٌ
ٌ
ٌ
وباطني  ،حميط بجميع أقوايل وأفعايل ،هذه املعرفة تولد يف القلب مراقبة اهلل يف
كل حال  ،ونتيجة املراقبة كامل الطاعة هلل  ،والبعد عن املعصية  ،وإحسان
العبادة له جل جالله  ،وحراسة اخلواطر عن األفكار الرديئة ،واإلرادات الفاسدة:

[ األنفال.] 4 – 2 :

هذا اللسان إناء للكالم ،فال يتكلم به العبد إال بأحسن يشء  ،أحسن يشء هو الذكر
والدعاء  ،واحلمد والتسبيح  ،والدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن
املنكر :
[فصلت. ]33/

ومجيع هذه املعارف تزيد اإليامن يف القلب  ،وتثمر للعبد كامل التعظيم هلل ،
والذل له  ،واحلب له  ،واحلياء منه  ،وتعلق القلب به  ،والشوق إليه.
فنحن اآلن نتكلم عن اهلل عز وجل ،ونتكلم عنه لنرضيه ويرضينا ،ونجلس اجللسة
ٍ
يشء من ترتيب ،
التي حيبها اهلل ،ونتوجه إىل اهلل  ،ونطلب العلم هلل ،البد لكل
الصالة البد هلا من وضوء  ،وكل ٍ
عمل البد له من ترتيب:
[ النمل.] 91 :
والنبي  كان خلقه القرآن  ،واهلل  أكمل لنا الدين  ،وطبقه النبي  عىل خري
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القرون  ،فالقرن األول هم أصحاب النبي  وهم الطبعة األوىل التي ال يامثلها طبعة
يف العامل .
فلنقتدي بالصحابة الذين أخذوا العلم مشافهة من النبي  ،وأخذوا العمل واألخالق
مشاهدة من النبي  ،وعاشوا عيشة النبي  ،وانتقلت صفاته إليهم ،وتوزعت فيام
بينهم  ،هؤالء هم القرن األول ،أبر هذه األمة قلوبا  ،وأعمقها علام  ،وأقلها تكلفا ،
قو ٌم اختارهم اهلل لصحبة نبيه ،وإقامة دينه  ،فلنعرف هلم فضلهم ،ونقتدي هبم رضوان
اهلل عليهم:
[ التوبة.] 100 :
فأعظم املعارف  ،وأول املعارف  ،وأكرب املعارف وأوجب املعارف معرفة اهلل جل
جالله حتى يأيت الوجل إذا سمعنا اسم اهلل  ،يأيت الوجل  ،ويأيت اخلوف  ،ويأيت
احلب هلل يف هذا القلب  ،وحيصل التوكل عليه  ،واألنس به  ،والفرار من اخللق
إليه  ،وتوحيده  ،وإخالص العمل له  ،وحسن عبادته ( :
) [األنفال. ]4- 2/

وكلام قويت هذه املعرفة استنار القلب بنور العلم واإليامن  ،هذا القلب إذا دخل فيه
العلم اإلهلي اتسع وانرشح ،وأصبح ميدانا واسعا جلميع أنواع ال طاعات والعبادات ،
يقوم هبا تعظيام هلل  ،وحبا له  ،وذال له جل جالله:
[ الزمر.] 22 :
فإذا اكتملت يف اإلنسان هذه املعارف ،استنار قلبه بنور العلم واإليامن  ،ورأى هبذا
النور عظمة ربه  ،أول ما يرى عظمة ربه  ،عظمة هذا اخلالق العظيم جل جالله الذي
خلق الساموات واألرض  ،وخلق اإلنس واجلن  ،وخلق املالئكة والروح  ،وخلق
الليل والنهار  ،وخلق عامل اجلامد  ،وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وخلق كل
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) [الزمر. ]62/

يشء جل جالله ( :
هذا القلب إذا امتأل هبذه املعارف رأى املخلوقات وجتاوزها إىل اخلالق  ،ورأى
الصور وجتاوزها إىل املصور  ،ورأى الدنيا وجتاوزها إىل اآلخرة.
فبهذه املعرفة يشتاق العبد للعمل ،وحيب العمل  ،أين العمل ؟ العمل هو عمل النبي
 ، فيقتدي بالنبي  يف طريقة حياته التي كانت يف مدة ثالث وعرشين سنة .
 وحياة النبي  جيمعها ثلثة أمور :
طريقة احلياة ..فرائض احلياة  . .مقصد احلياة .
فطريقة احلياة أن تقتدي به يف كل سنة جاء هبا ،وفرائض احلياة أن تقتدي به يف أداء
الفرائض والواجبات واحلقوق ،ومقصد احلياة هو الدعوة اىل اهلل:

[ األحزاب.] 48 – 45 :

نقتدي به  إذا عرفنا املعبود الذي أرسله  ،والعظيم الذي بعثه ،الدين الذي جاء به،
نقتدي به  ،وال نتجاوز ما جاء به :
[ األعراف.] 158 :
 نقتدي به  يف مخسة أمور :
يف نيته وفكره ..ويف توحيده وإيامنه ..ويف أقواله احلسنة ..ويف أعامله الصاحلة..
ويف أخالقه العظيمة.
ﰀ)
(
[األحزاب. ]21/

فأول ما يرى العبد هبذا النور عظمة ربه وجالله  ،وإنعامه وإحسانه  ،ولطفه
ورمحته  ،فيعظم اإلقبال عىل عبادة ربه ،واستسالمه لرشعه ،ولزومه ألمره  ،وبعده
عن هنيه  ،وجتديده لتوحيده  ،وأنسه بمناجاته جل جالله.
فاهلل عظيم يـحب أسامءه احلسنى  ،ويـحب صفات ه العال  ،ويـحب ظهور أثارها يف
خلقه  ،فاهلل يـحب أن يرانا متصفني بالصفات التي حيبها جل جالله  ،فهو جل جالله
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واحد يـحب التوحيد ،وأهل التوحيد  ،وهو العليم الذي يـحب العلم ،وأهل العلم ،
وهو اجلميل الذي يـحب اجلامل وأهل اجلامل  ،وهو املؤمن الذي يـحب اإليامن،
ويـحب املؤمنني  ،وهو الشكور الذي يـحب الشكر ،ويـحب الشاكرين ،وهو الكريم
الذي يـحب الكرم ،وأهل الكرم  ،وهو الرب الذي يـحب الرب ،وأهل الرب  ،وهو العفو
الذي يـحب العفو ،ويـحب أهل العفو ،وهو الرحيم الذي يـحب الرمحة ،ويـحب أهل
الرمحة ،وهو املحس ن الذي حيب االحسان ،وأهل اإلحسان ،وهو التواب الذي
حيب التوبة ،وحيب أهل التوبة.
فلنأخذ من أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة بنصيب وافر:
[ األعراف.] 180 :

فمقصود اهلل من خلقه حتصيل صفاته ،وعبادته بموجبها:

[ األحزاب. ]ٍ 35 :

واهلل يريد منا أن نكون ربانيني ،ونأخذ بأحسن األسامء ،وأحسن الصفات ،ونعبد اهلل
 بموجبها:
[ آل عمران.] 79 :
 ودين اهلل  جمموع يف أمرين:
عبادة احلق ..واإلحسان إىل اخللق .
عبادة احلق كام ينبغي جلالله وعظمته  ،وعظمة أسامئه وصفاته  ،فكيف إذا إنضاف
إىل ذلك إنعامه وإحسانه  ،وكرمه وجوده جل جالله هذا يزيد اإليامن  ،فنعبد اهلل
عبادة ح ٍر يعرف الكريم  ،ويعرف العظيم  ،ويعرف القوي  ،ويعرف القادر القاهر ،
ويعرف العفو  ،ويعرف الرمحن  ،هذه العبادة هي عبادة السابقني ( :
) [ الواقعة. ]11- 10/
وقال عز وجل:
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[ املؤمنون.] 61 – 57 :

ٌ
هم عرفوا اهلل بأسامئه وصفاته فعبدوه ؛ ألنه ٌ
وأهل أن حيمد  ،وكيف
أهل أن يعبد،
يعبدونه ؟ لن يعبدوه كام جيب إال إذا عرفوه حقا  ،وإذا عرفوه حقا أثنوا عليه حقا،
وكربوه حقا ،وعبدوه حقا  ،وشكروه حقا  ،فالبد أن نتعرف نحن عىل أسامئه
وصفاته جل جالله حتى نعبد اهلل بموجب هذه األسامء والصفات:
[ حممد.] 19 :

واهلل  رمحن رحيم  ،ومن رمحته أن أرسل إلينا الرسل لدعوة اخللق لتحصيل هذه
الصفات التي هي مراد اهلل من خلقه  ،وتوحيده وعبادته بموجب ذلك  ،واهلل  هو
الكريم الذي هيب لعباده هذه الصفات ،وجيازهيم بالثواب العظيم  ،فهو أعطانا ،وهو
الذي يثيبنا  ،جيازينا بالثواب العظيم بحسب ما فينا من هذه الصفات التي حيبها اهلل .
أنا أقول  :اهلل عظيم  ،اهلل كريم  ،واهلل عفو  ،واهلل لطيف  ،واهلل رزاق  ،واهلل عليم ،
ولكن أين حظي من هذه األسامء ؟.
اهلل يريد أن أتعرف عىل أسامئه وصفاته ،ثم أعبده بموجب هذه األسامء  ،هو عفو أنا
البد أن أعفو ،هو رمحان البد أن أكون رحيام  ،هو كريم البد أن أكون كريام ،كريم
كريم
كريم باميل ،
بلساين بالدعوة واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
ٌ
ٌ
بأخالقي  ،فالبد من عبادة اهلل  هبذه األسامء والصفات  ،وحماسنة اخللق كذلك
هبا  ،فاهلل يعفو عني أنا البد أن أعفو عن غريي  ،اهلل أكرمني البد أكرم غريي من
عيل مل يعاجلني بالعقوبة البد أن أحلم عىل الناس  ،اهلل رزقني
النا س  ،اهلل
ٌ
حليم َّ
يل البد أن أحسن إىل الناس  ،فالدين أمران
البد أن أرزق الناس  ،اهلل أحسن إ َّ
عظيامن  ،والقرآن يدور عىل هذين األمرين العظيمني .
عبادة احلق ..وحماسنة اخللق.
بأي يشء أحاسن اخللق ؟ هبذه األسامء احلسنى ،والصفات العال ،نتعامل هبا مع
اخللق حتى اهلل  حيبنا:
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[ النساء.] 36 :

فاهلل  يدعونا إىل كل خري ،وإىل كل فضيلة ( :
) [آل عمران. ]134- 133/

حكيم عليم  ،ال يفعل وال يرشع من األحكام إال ما هو مقتىض أسامئه
واهلل 
ٌ
احلسنى ،وصفاته العال  ،ويريد مني أن أتصف هبذه الصفات  ،أفعاله جل جالله
كلها دائرة بني العدل واإلحسان  ،واحلكم ة والرمحة :
[ النحل.] 90 :

فاهلل يأمر بالعدل يف كل يشء ،واإلحسان أحب إليه من العدل ،واإلحسان أن أعطي
عيل وأزيد عليه  ،أن أصرب عىل األذى  ،أن أصل من قطعني ،
احلق الواجب
َّ
إيل  ،فاهلل 
وأعطي من حرمني ،وأعفو عمن ظلمني  ،وأحسن إىل من أساء َّ
مـحسن ،ويـحب املحسنني ،واهلل  حكيم يضع اليشء يف موضعه  ،وأنا كذلك
البد أخذ حظي من اسم احلكيم فأكون حكيام ،وأضع اليشء يف موضعه  ،وكذلك
الرمحة وغريها من الصفات التي حيبها اهلل .
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التعبد هلل  باسم اهلل واإلله

 أفعال اهلل  كلها دائرة بني أربعة أمور :
العدل ..واإلحسان ..واحلكمة ..والرمحة .
والبد أن يكون يل حظ من هذه األمور األربعة وإال ما عبدت اهلل  بموجب أسامئه
حق وصدق  ،وأوامره ونواهيه كلها ٌ
عدل وحكمة:
وصفاته  ،وأخبار اهلل  كلها ٌ
[ األنعام.] 115 :

وأفعاله  كلها رمحة وإحسان ( :

)

[النحل. ]90/

فام هو نصيبي من هذه األسامء احلسنى ؟ وما هو نصيبي من هذه الصفات العىل ،
فاهلل أخربنا بذلك لنتصف بذلك  ،فمعرفة ذلك تورث العبد قوة يف اإليامن ،وزيادة
يف اليقني  ،ومحدا للرب  ،وصدقا يف التوكل عىل اهلل  ،هذه نعمة كبرية أن اهلل 
من علينا هبذا الدين العظيم ،أخبارا وأحكاما وأخالقا.
أوال  :خلقنا اهلل يف أحسن تقويم  ،ومن علينا بالصحة والعافية  ،ومن علينا بإرساله
نبيه  ، ومن علينا هبذا الدين العظيم ( :
) [آل عمران. ]164/

واهلل  حيب أسامءه وصفاته  ،وهلذا أظهرها يف كتابه ،وأظهر آثارها يف مجيع
خملوقاته يف الساموات واألرض  ،أظهرها يف القرآن الكريم  ،وأظهر أثارها يف مجيع
خملوقاته يف الساموات واألرض ،ويف الدنيا واآلخرة ،وحيب كذلك ظهور أثارها
فيمن اصطفاه من خلقه وهو آدم  وذريته ،واهلل حيب أن تظهر هذه الصفات أعظم يف
آدم وذريته .
فقد خلق اهلل  آدم  عىل صورته أسامء وصفات ؛ ألن اهلل  ما خيلق إال أحسن
يشء  ،وأعظم يشء  ،وأفضل يشء  ،هو الذي خلق وأحسن مجيع ما خلق  ،فاهلل
خلق آدم أول ما خلقه أسامء وصفات  ،خلقه عىل صورته أسامء وصفات  ،موصوفا
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ٍ
بأسامء العبودية من ٍ
ٍ
ٍ
وفقر ومسكنة  ،هذه صفات
وعجز ،
وضعف
ذل وخضوعٍ ،
العبودية يف آدم وذريته.
وموصوفا كذلك بصفات الربوبية من الكرب واجلربوت  ،والعزة والقوة  ،واملشيئة
واإلرادة  ،هذه أسامء ربوبية موجودة يف آدم  ،ففيه صفات عبودية  ،وفيه صفات
حكيم عليم يف خلقه وأمره  ،من علم أنه يصلح من الناس للهداية
ربوبية  ،واهلل 
ٌ
واجلنة تواله ورباه  ،فكفاه رش نفسه ،وهداه الستعامل أسامء الربوبية ،وصفات
اإللوهية ،وفق ما حيبه اهلل ويرضاه مع ربه ،ومع اهلل ،ومع أولياء اهلل وأعدائه  ،هيديه
الستعامل هذه الصفات ؛ ألن اهلل خلق اإلنسان وخلق صفاته:
[ التني.] 8 – 4 :
هذه الصفات املوجودة فيه صفات عبودية ،وصفات ربوبية  ،فمن علم اهلل أنه يصلح
وليا له ،ودخول اجلنة اهلل  يوفقه الستعامل هذه الصفات معه ،ومع أوليائه ،ومع
أعدائه  ،كيف ذلك ؟
يسلخ اهلل  عن عبده املؤمن أسامء وصفات الربوبية مع ربه أوال  ،يسلخ صفات
العزة واجلربوت والكربياء ،يسلخ هذه األسامء والصفات مع ربه  ،ويوجهها منه إىل
أعدائه ،فيحارب أعداء اهلل بالعزة واجلربوت  ،والقوة والغلظة والشدة:
[ التحريم.] 9 :
ثم يوجهه بصفات اإللوهية والعبودية إليه  ،ويستعمله هبا بني يديه  ،فرتاه خاشعا ،
ذليال  ،منكرسا  ،حمبا لربه  ،معظام له  ،مستذال له  ،تظهر فيه صفة الفقر واحلاجة،
واخلوف والرجاء ،والتوكل وغري ذلك من سامت العبودية.
ون ذ َراعا»
ورته طوله ست َ
عن أيب هر ْيرة أن النبي  قال َ « :خ َل َق اهلل آ َد َم َع َىل ص َ
متفق عليه( ) .
فآدم خلقه اهلل عىل صورته أسامء وصفات  ،فاهلل  يريد من هذا اإلنسان أن تطابق
صفاته صفات ربه  ،ولكن عىل شاكلة العبودية  ،فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه
التي ال تعد وال حتىص أن بني لنا هذا الدين  ،ودلنا عىل ما يرضيه وما يسخطه ،
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 6227 :واللفظ له  ،ومسلم برقم.2841 :
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وعرفنا بالرصاط املستقيم املوصل إليه ،والذي نسري إليه إذا سلكناه  ،وبني لنا ذلك
يف الدنيا  ،وأظهر لنا كل ما حيبه ويرضاه ،وكل ما يبغضه ويكرهه
[ األنفال.] 42 :

عليم بأفعالنا ،م ا أمر بيشء إال أعان عليه ،وما هنى عن يشء إال
سميع ألقوالنا ،
فاهلل
ٌ
ٌ
أغنى عنه.
وهلل احلمد كثريا عىل أسامئه احلسنى  ،وصفاته العال  ،وأفعاله احلميدة  ،ونعمه
العظيمة  ،ودينه احلق ( :
) [اجلاثية. ]37- 36/
وله احلمد كثريا أن هنج لنا سبيل معرفته بام كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كنهه
ٍ
ألحد
جل جالله  ،فأكمل خلقه معرفة به أعلمهم بأنه ال هناية ملعرفته  ،وال إحاطة
ٍ
ألحد لكنهه ( :
بأسامئه وصفاته  ،وال إدراك
) [األنعام. ]103/

وله احلمد كثريا طيبا مباركا أن رفع لنا أعالم اهلداية إىل توحيده  ،وعظيم وجوده جل
جالله ،وعظمة جربوته يف هذا امللك العظيم  ،وهذا امللك وامللكوت  ،وهذه
السامء  ،وهذه األرض  ،وهذه اجلبال  ،وهذه البحار  ،كلها أعالم للهداية إىل
توحيده ،كلها تشري اىل عظمة أسامئه وصفاته وأفعاله ،وأظهر لنا هذه املخلوقات
ويف كل يوم يظهر لنا من آياته ومن خملوقاته ما يدلنا عليه جل جالله ( :
) [فصلت. ]53/

وهلل احلمد كثريا طيبا مباركا ملء السامء ،وملء األرض  ،وملء ما بينهام ،وملء كل
يشء ،أن جعلنا من خ ري أمة أخرجت للناس  ،هذه نعمة عظيمة ،وأنار لنا الدليل عىل
اإلهلية والعبودية بام فطر القلوب عىل الوله له  ،واحلب له  ،والتعظيم له  ،واألنس
به ( :
) [الروم. ]30/
نعمة كبرية أن من اهلل علينا بمعرفته  ،وفطر القلوب عىل معرفته والتعلق به  ،هذه
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نعمة عظيمة أن أتصل بالكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعله ،أتصل بالعظيم ،
أتصل بالرازق  ،أتصل بالشايف  ،أتصل بالعليم  ،أتصل بالغفور ،أتصل باحلليم.
اهلل  خلق يف هذه اإلنسان فطرة تسمو إىل التعلق باألعىل ،واألكرم ،واألكمل ،
واألعظم  ،واألكرب  ،فال يسعد هذا القلب إال بمعرفة الكبري  ،العظيم  ،القوي ،
القادر  ،الذي ليس له مثيل وال شبيه ،وهو اهلل :
[ الرعد.] 28 :

البد أن متتلئ القلوب بمعرفة اهلل  ،فهو القوي الذي له القوة التي ال ترام  ،العزيز
الذي له العزة التي ال تضام  ،اجلبار الذي له اجلربوت الذي ال يسام  ،احلاكم الذي
له السلطان الذي ال يغلب  ،امللك الذي ال هناية مللكه  ،الكريم الذي ال هناية
لكرمه  ،الرمحن الذي وسعت رمحته كل يشء :

[ احلرش. ] 24 – 22 :

فاهلل  أظهر لنا هذه األسامء حتى نتخلق هبا  ،ونعرف أن اهلل ٌ 
كامل يف ذاته
وأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،فال نلتفت إىل غريه ،بل نتعلق به وحده ،فاهلل يريد من
معرفة اسم امللك أن نملك جوارحنا ،ونطيع اهلل ،ونكف عام حرم اهلل  ،نملك
شهواتنا حتى ال تنفلت كاحليوانات  ،ونملك هوانا حتى ال يتحول عن مراد اهلل .
واهلل  يريد من إظهار أسامئه وصفاته وأفعاله أن نعرفه ،وأن نعبده هبذه الصفات ،
وأن نتعامل هبا مع اخللق .
البد أن ن قدر اهلل حق قدره ،وال يمكن أن نقدر اهلل ونعظمه إال إذا عرفناه  ،فهو امللك
القادر عىل كل يشء  ،القهار الذي قهر كل يشء ،القوي الذي ال يعجزه يشء ،
الواحد األحد  ،املحيط بكل أحد  ،القاهر لكل قاهر  ،القوي الذي يمسك
الساموات واألرض أن تزوال  ،سبحان اهلل ما هذه العظمة ! يمسك الساموات
واألرض أن تزوال  ،ويمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه  ،الكبري الذي له
الكربياء يف الساموات واألرض ( :
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)

[الزمر. ]67/

هذا هو امللك حقا  ،الكبري حقا  ،الذي يستحق العبادة حقا.
عليم بكل يشء ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف
وهو سبحانه العليم بكل يشء،
ٌ
عليم بكل يشء ،سميع بصري
الساموات وال يف األرض  ،البد أن يعلم القلب أن اهلل
ٌ
عليم بكل يشء.
بكل يشء ،حتى ال يعيص اهلل رسا أو عالنية ،فاهلل ٌ
يعلم مثاقيل اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر األمطار  ،وعدد ذرات الرمال ،
وعدد ورق األشجار  ،وعدد املخلوقات  ،وعدد الكلامت  ،وعدد األقوال  ،وعدد
األفعال  ،وعدد األنفاس  ،وعدد األرواح ( :
) [السجدة. ]7-6/
هو سبحانه عالم الغيوب الذي ال خيفى عليه يش ٌء يف األرض وال يف السامء  ،هو
السميع البصري العليم بكل ذرة يف ملكه العظيم  ،يعلم ماذا يف قلوبنا اآلن  ،وما مل
يكن يف قلوبنا وسيكون غدا أو بعد ٍ
أرض
غد  ،ال تواري منه سام ٌء سامء  ،وال ٌ
بحر ما يف قعره  ،وال ٌ
أرضا ،وال ٌ
ليل ما يف ظلمته ،عليم خبري
جبل ما يف وعره  ،وال ٌ
ال خيفى عليه يش ٌء يف األرض وال يف السامء  ،مجيع املخلوقات مكشوفة أمام رب
العاملني  ،حجمها ولوهنا  ،وأقواهلا وأفعاهلا  ،وظاهرها وباطنها:

[يونس. ]61/

فسبحان من وسع علمه األشياء  ،ووسع سمعه األشياء  ،ووسع برصه األشياء  ،ال
خيفى عليه يش ٌء يف األرض وال يف السامء.
هو امللك احلق العليم بخفيات األمور  ،اخلبري بام تكنه الصدور  ،البصري
بمحجوبات الغيوب  ،الكون فيه غيب وشهادة  ،ونحن اطلعنا عىل ذرة من عامل
الشهادة وباقي الشهادة والغيب ما نعلمه  ،من الذي يعلمه ؟ هو اهلل عالم الغيوب :
(
) [األنعام. ]59/
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عنده مفاتح الغيب  ،وعلم الدنيا ،وعلم اآلخرة  ،ما يف الساموات السبع ،وما يف
األراضني السبع ،ال يعلمها إال هو  ،ويعلم ما يف الرب كله  ،وما يف البحر كله ،وما يف
اجلو كله ،من املخلوقات والذرات  ،وما تسقط من ورقة يف األرض إال يعلمها ،
وال حبة يف يف ظلامت األرض إال يعلمها هو وحده جل جالله ( :
) [األنعام. ]59/
ٌ
وعليم بكل يشء.
حميط
اهلل كتب وقتها ومكاهنا ؛ ألنه
ٌ
وخاضع
قائم بأمره ،
ٌ
هو احلي القيوم الذي ال ينام  ،احلي القيوم الذي كل يشء ٌ
ٍ
لسلطانه  ،هو احلي الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،العيل الذي كل يشء دونه ،
احلكيم الذي أحكم األمور  ،اخلبري الذي أتقن كل يشء صنعه  ،الفتاح الذي بيده
مقاليد األمور كلها  ،الرزاق الذي مجيع اخلالئق تأكل من خزائن رزقه  ،القريب
الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء ،يف الليلة الظلامء ،عىل الصخرة الصامء :
(
)

[البقرة. ]255/

ٍ
مستو عىل عرشه ،ويرى مجيع الذرات يف ملكه.
فاهلل
هو سبحانه عامل الغيب والشهادة  ،العليم الذي ال ينسى من ذكره  ،وال خييب من
رجاه  ،وال يرد من دعاه  ،وال يعذب من وااله  ،هو الرمحن الذي وسعت رمحته
كل يشء  ،الذي خلق الرمحة يف كل راحم  ،وخلق اإلحسان يف كل حمسن ( :
) [احلرش. ]22/
فاهلل سبحانه هو الكبري وحده ال رشيك له  ،ذو العزة وا جلربوت  ،وامللك
وامللكوت  ،والكربياء واجلالل  ،والعظمة واجلامل ،له احلمد كله يف الدنيا
واآلخرة عىل أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،ونعمه السابغة  ،وإحسانه العظيم،
ودينه القيم ( :
) [اجلاثية. ]37- 36/
فاهلل سبحانه هو القوي القادر  ،الديان فال يدان  ،امللك احلق فال ترضب له
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األمثال  ،له امللك كله جل جالله  ،وله اخللق واألمر كله  ،وله احلمد والشكر
كله  ،وبيده اخلري كله  ،وإليه يرجع األمر كله ،له جل جالله األمر النافذ فال يبدل
القول لديه  ،وله احلجة البالغة فال تتوجه احلجج عليه  ،وله الربوبية املطلقة فكل
اخلالئق مفتقرون إليه  ،وله خزائن كل يشء فجميع املخلوقات مضطرة إىل ما
) [احلجر. ]21/
لديه ( :
هذه املخلوقات  ،وهذه األرزاق  ،وهذه الكائنات ،كلها ذرة مما يف خزائنه ،
ومجيع ما يف خزائنه ذرة مما عنده جل جالله  ،فاهلل يظهر من غيبه إىل خزائنه ،
ويكشف من خزائنه خللقه كل يوم ما شاء ،ويوم القيامة اهلل  يكشف لنا من أسامئه
وصفاته ما ال نعلمها اآلن  ،ويكشف لنا من خزائنه ما ال نعلمه اآلن  ،فاإلنسان يدرج
تدرجييا من بطن أمه ،إىل بطن الدنيا  ،إىل بطن القرب  ،إىل روضة من رياض اجلنة،
أو إىل سجن من سجون جهنم  ،نسأل اهلل السالمة:
[ املائدة.] 120 :
هو جل جالله امللك احلق الذي خضعت املخلوقات يف العامل العلوي والعامل
السفيل لعظمته  ،وذل مجيع األقوياء جلربوته  ،وخشعت مجيع األصوات هليبته.
ومجيع املخلوقات يف الساموات واألرض مسبحة بحمده ،ومستجيبة ملشيئته ،
ومرسعة إىل إرادته وخاضعة ألمره جل جالله ( :
) [يس. ]83- 82/
هذا هو ربنا  ،هذا هو إهلنا  ،هذا هو معبودنا  ،له األسامء احلسنى والصفات العىل
واألفعال اجلميلة  ،وله املثل األعىل يف الساموات واألرض:
[ اإلرساء.] 44 – 43 :

فمعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله من أفضل األعامل  ،ومن أفضل العلوم ،وهي
الدرس األول ،والدرس الكبري الذي جيب عىل اإلنسان أن يتعلمه يف كل يوم،
ليعرف أسامء ربه احلسنى ،ويعبده بمقتضاها:
[ حممد.] 19 :

واهلل كريم دل عباده بأفعاله عىل صفاته  ،ودهلم بصفاته عىل أسامئه  ،ودهلم بأسامئه
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)

وصفاته وأفعاله عىل ذاته  ،فقال ( :

[طه. ]8/

فمعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،وظهور أثارها يف حياتنا ،هي مقصود الرب
من خلقه.
البد أن نجلس يف هذه املجالس اإليامنية باالفتقار واخلضوع واالنكسار بني يدي
اهلل ،وأننا أحوج اخللق ملثل هذا الكالم  ،نحن نحرض ألننا من أعظم الفقراء إىل
اهلل  ،نفتقر إىل معرفته بأسامئه وصفاته  ،ونفتقر إىل نعمه وإحسانه  ،ونفتقر إىل ثوابه
وجزيل إنعامه جل جالله:
[ فاطر.] 15 :
ال طمأنينة للقلب إال بذكر اهلل  ،ولن نذكر اهلل كثريا ،ونسبحه كثريا ،ونعبده حقا ،إال
إذا عرفناه بأسامئه وصفاته وافعاله ،فإذا عبدناه بموجب هذه املعرفة نتحصل عىل
وأرباح يف اآلخرة :
أرباح يف الدنيا،
ثمرات وأرباح عظيمة،
ٌ
ٌ
أما األرباح يف الدنيا فهي معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده
ووعيده  ،فتلك متأل القلب بالتوحيد ،وتنرشح صدورنا باإليامن  ،وتطمئن قلوبنا
بذكر اهلل  ،واألنس باهلل  ،ودوام ذكره وشكره  ،وحسن عبادته  ،وطاعة اهلل
ورسوله  ،وحمبة اهلل ورسوله ودينه ( :
) [الرعد. ]28/
)
وقال عز وجل( :
[احلديد. ]16/

إىل متى ينتظر اإلنسان وهو يعبد اهلل بجسده ال بقلبه  ،روح الصالة اخلشوع  ،وروح
مجيع العبادات أن نذكر العظيم ،ونكرب العظيم  ،ونتعلق بالعظيم  ،وال نلتفت إىل ما
سواه  ،قلوبنا معلقة به  ،نفر إليه من كل يشء ( :
) [الذاريات. ]51-50/
ﮕ) [الزمر. ]36/
وقال عز وجل( :
ٍ
كاف عبده يف الرزق  ،ويف املال  ،ويف العلم  ،ويف الصحة  ،ويف األمن  ،ويف
كل يشء :
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[ األنعام.] 102 :

ال نلتفت إىل غريه ،وال نتوجه إىل سواه  ،نتوجه إليه وحده جل جالله ونتوكل عليه :
) [التغابن. ]13/
وحده( :
فنتوكل عليه يف كل يشء ،وال نقف ،بباب املخلوق الفقري العاجز املحتاج  ،بل
نقف بباب اخلالق ،القادر ،الغني  ،الكريم  ،نقف يف باب من له األسامء احلسنى،
والصفات العال ،واألفعال احلميدة ،العقل قد يعقل هذا  ،ولكن متى يتأثر القلب
هبذا ؟ ومتى يتحول إىل حياة عملية ؟ .
نقف بني يدي اهلل وال نسأل إال هو  ،وال نتوكل إال عليه  ،وال نحب إال هو  ،وال
نخاف إال منه  ،وال نرجو إال إياه  ،البد أن يظهر هذا يف حياتنا ،فلكل عبد حظ من
أسامئه احلسنى جل جالله  ،فهذه املعرفة تولد يف القلب التوحيد الكامل  ،وترشح
صدره باإليامن  ،وتنزل الطمأنينة يف القلب  ،ويستأنس اإلنسان بربه  ،ويكثر من
ذكره وشكره والثناء عليه  ،ويك ثر من عبادته بأنواع الطاعات  ،ويزداد حمبة هلل،
ومحدا له ،وخوفا منه ،ورجاء له ،وهذه هي جنة املعرفة يف الدنيا ،وهي أعظم من
جنة اآلخرة ،ألهنا متعلقة بمعرفة اهلل وعبادته:
[ آل عمران.] 74 - 73 :
أما أرباح وثامر هذه املعرفة يف اآلخرة فهي عظيمة ال ختطر عىل البال  ،من أوهلا
دخول جنة الفردوس  ،ثم النظر إىل وجه ربنا الكريم وهذا أعظم يشء  ،والقرب من
الرب  ،وسامع كالمه  ،والفوز برضاه  ،والنجاة من سخطه وعذابه  ،واخللود يف
نعيم اجلنة:
[ التوبة.] 72 :

أرباح هذه املعرفة يف الدنيا عبادة اهلل ،وانرشاح الصدر بطاعته ،وامتالء القلب
بالتوحيد  ،واإلكثار من ذكره وعبادته بأنواع الطاعات  ،أما يف اآلخرة فهذه املعرفة
ثمرهتا دخول جنة الفردوس  ،والنظر إىل وجه ربنا الكريم ( :
) [القيامة. ]23-22/
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وجه ربنا الرمحان جل جالله.

ننظر إىل وجه ربنا الكريم  ،وجه ربنا العظيم ،
فوجوه املؤمنني نرضة مجيلة حسنة ؛ ألهنا يف الدنيا جتملت باإليامن ،والتقوى،
واألعامل الصاحلة واألخالق احلسنة ،فهي نارضة مجيلة  ،ناظرة بأبصارها إىل رهبا.
)
والقرب منه ( :
[القمر. ]55- 54/

) [يس. ]58/

وسامع كالمه ( :
نسمع اهلل وهو يتكلم ،ونراه بأسامئه وصفاته ،ونقرتب منه ونحبه ،بقدر قربنا منه يف
الدنيا بااليام ن والعمل الصالح نحن نقرتب منه يوم القيامة ،وبقدر قربنا منه يف الدنيا
هو يتقرب إلينا :
ْل َذكرته يف م ٍ
« فإن َذكَرين يف نفسه ذكرته يف نَفيس  ،وإن َذكَرين يف م ٍ
ْل َخ ٍري منهم ،
َ
َ
َ
َ
( )
يل بش ٍرب َ ،ت َق َّربت إليه ذراعا» متفق عليه .
وإن َت َق َّر َب إ َّ
وكذلك نفوز برضاه جل جالله:
والنجاة من سخطه وعذابه:

[ البينة.] 8 – 7 :

[ آل عمران.] 185 :

 وفلح املؤمن يف اآلخرة بأمرين:
الفوز باجلنة ..النجاة من النار .
فالح أخر فوق هذا  ،واخللود يف نعيم
فدخول اجلنة هذا فالح  ،والنجاة من النار
ٌ
ونعيم بال بؤس  ،هذا هو النعيم  ،وهذا
اجلنة  ،يف شباب بال هرم ،وحياة بال موت ،
ٌ
هو الذي جيب أن نعمل من أجله  ،ونتوجه إىل اهلل  يف كل أحوالنا  ،ونجعل كل
احلياة عبادة هلل  يف مجيع نياتنا وأقوالنا وأعاملنا وحركاتنا  ،يف مجيع أحوالنا
نحول احلياة كلها إىل عبادة هلل ( :
)[البقرة. ]138/
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 7408:واللفظ له  ،ومسلم برقم.2675 :
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اهلل  أنزل من ا ألوامر الرشعية بقدر احلركات التي تصدر من هذا االنسان يف هذه
احلياة  ،واألعامل بالنيات ،والنية جتارة العلامء  ،فننوي نيات كثرية ،حتى نتحصل
ٍ
أجور كثرية  ،فأرباح وثمرات وأجور هذا العلم اإلهلي عظيمة وكبرية:
عىل

[ الصف.] 13 – 10 :

هذه املعرفة هي أعظم املعارف ،فهي اجلالبة لتعظيم الرب وحمبته  ،وهي الفاحتة
لباب الطاعات والقرب من اهلل  ،وهي الواقية من املعايص والذنوب  ،وهي الدافع
للرشك والريب  ،وهي املعني عىل الصرب  ،وهي السلوان يف املصائب ،
وهي احلرز احلامي من الشيطان  ،وهي املحرك هلذا البدن للبذل والعطاء
واإلحسان ( :
) [حممد. ]19/
فال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب  ،ال حييص أحدٌ ثامر هذه املعارف إال هو  ،وال يذوق
حالوهتا إال من علمها ،واتصف هبا ،وعبد اهلل بمقتضاها  ،ودعا اخللق إىل معرفتها،
والتعبد هلل بموجبها  ،فنسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم ذلك:
[ اجلمعة.] 4 :

هذه هي جنة املعرفة يف الدنيا ،املوصلة إىل جنة االخرة يوم القيامة ،جنة املعرفة
معرفة اهلل  ،ومعرفة أسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده ووعيده ،
وبموجب هذه املعرفة تأيت أمور عظيمة ،ويتحصل اإلنسان عىل أرباح عظيمة،
وتأيت يف القلب عظمة الرب وحمبته ،وينفتح للعبد باب الطاعات ،والقرب من اهلل
 ،ويتحصل اإلنسان عىل اخلريات والربكات يف الدنيا واآلخرة.
وكل اسم من أسامء اهلل  يقتيض أثاره من اخللق واألمر  ،فاسم اهلل امللك يقتيض
ملكا وترصفا  ،اسم اهلل امل لك يقتيض أن يكون هلذا املـلك ملكا ،وأن يكون له
ترصيف وتدبري هلذا امللك  ،فأنا يكون حظي من هذا االسم أن أعيش ملكا  ،وأملك
جوارحي ،وأقيد شهوايت عن معصية اهلل  ،وأس ِّخر ما أملكه يف طاعة اهلل ،أكون ملكا
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أملك الناس السنن واآلداب ،واألخالق والفضائل  ،أحسن إىل الناس ،أريب الناس ،
ٌ
مسئول عن رعيته،
أرفق بالناس ،أعلم الناس ،أرحم الناس ،أعفو عن الناس ،فامللك
وأنا إذا اهلل  أعطاين من هذه الصفة فيجب عيل أن ما ملكني اهلل أملكه لغريي:
[ آل عمران.] 79 :

اهلل  اسمه امللك ،وهذا يقتيض أن يكون له م ٌ
لك عظيم  ،ملك الساموات وما
فيهن  ،وملك األرضني وما فيهن ،وملك الدنيا  ،وملك اآلخرة  ،وملك مجيع
الذرات يف العامل  ،فلننظر إىل عظمة املـلك وإىل عظمة مملوكاته  ،هو الذي خلق
امللوك ،وقسم األمالك جل جالله:
[ امللك.] 1 :
واسم اهلل اخلالق يقتيض خلقا وخملوقا  ،اسم اخلالق يقتيض أن يكون له خلق ،
وكل ما سواه خملوق  ،مربوب  ،كل هذه اخلالئق خلقها اهلل  باسمه اخلالق.
فاهلل خالق كل يشء:
خلق العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض وما فيهن ،وخلق اجلامد والنبات،
وخلق احليوان والطري ،وخلق اجلن واالنس ،وخلق املالئكة والروح:

[ األنعام.] 102 – 101 :

واملالئكة لكامل معرفتهم باهلل جل جالله يسبحون الليل والنهار ال يفرتون( :
[فصلت. ]38/

)

فاملالئكة يسبحون اهلل بالليل والنهار ،ال يسأمون من كامل معرفتهم باهلل.
فنحن النقص املوجود عندنا هواجلهل بأسامء اهلل وصفاته ،وأفعاله ،مما أدى إىل
القعود عن العبادة ،وإىل عدم تقدير اهلل  وتعظيمه جل جالله  ،فهذا نقص عظيم
ولد اخلروج من الطاعة إىل املعصية  ،واخلروج من األوامر اإلهلية إىل الشهوات
احليوانية  ،واخلروج من بيئة الذكر إىل بيئة الغفلة  ،فالبد أن نعود إىل اهلل  ،لن نعود
إىل اهلل إال إذا جلسنا هذه املجالس االيامنية ،وعرفنا املعبود جل جالله بأسامئه
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وصفاته وأفعاله ،ثم بعد ذلك نخشى اهلل ونتقيه ،ونعبده ونطيعه:
[ الزمر.] 67 :
ٍ
عاص هلل ،وهذا العايص يتوب ،
واسم اهلل التواب يقتيض توب ٌة تقبل ،ويقتيض وجود
واهلل تواب يـحب التوبة ،ويـحب التوابني:
[ البقرة.] 222 :

واسمه الغفار يقتيض جناية يفعلها اإلنسان ،ثم الغفار يغفر له إذا استغفر ربه ،فإذا
رأينا املعايص والذنوب ال نقول  :كيف اهلل يفعل هذا ؟ اهلل  هو خالق كل يشء ،
وأقام احلجة ،وأرسل الر سل ،وأنزل الكتب ..،وأعطى السمع والبرص والعقل،
وخري اإلنسان بني اإليامن والكفر ،وبني الطاعة واملعصية ،ورغبة يف االيامن
ّ
والطاعة ،وحذره من الكفر واملعصية فقال:

[ الكهف.] 30 – 29 :

واسم اهلل احلكيم جل جالله يمنع ترك اإلنسان سدى مهمال ،ال يؤمر وال ينهى ،وال
حياسب  ،هو حكيم خلق املالئكة للطاعة التامة ،والتسبيح والتقديس  ،وخلق
أمر وال هني  ،وخلق ابليس وذريته من الشياطني فاختاروا الكفر فاهلل
احليوانات ال ٌ
 تركهم عىل ما هم عليه من الكفر واملعايص.
ٍ
ونفس
نفس وروح  ،روح حتب فعل األوامر االهلية،
وخلق هذا اإلنسان مركبا من
ٌ
حتب الشهوات احليوانية ،فاسمه احلكيم يمنع ترك اإلنسان سدى مهمال :
[ القيامة.] 40 – 36 :

فاهلل  ما خلق اإلنسان بيده إال حلكمة ،يريده خليفة يف األرض ،يريد أن تظهر فيه
الصفات التي حيبها اهلل ،وجعل كل ما يف الكون مسخرا له ،لينظر ماذا يفعل  ،هل
يشكر اهلل عىل هذه النعمة ؟ هل يعبد اهلل إذا حتصل عىل هذه النعم ؟ هل يتقرب إليه
بام أعطاه من النعم ؟ فنحن يف دار االمتحان واالبتالء ،ثم نصري اىل دار الثواب
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والعقاب:
واسم اهلل السميع يقتيض أنه يسمع مجيع خملوقاته يف العامل العلوي ،والعامل
ٍ
خملوق يسأله ويسبح بحمده ،فاهلل هو
السفيل  ،وعامل الرب ،وعامل البحر ،كل
السميع الذي يسمع مجيع األصوات عىل اختالف اللغات ،يف مجيع اجلهات ،ويف
مجيع األزمان ،فاسمه السميع يقتيض أنه يسمع اصوات خملوقاته ،وأرسارهم ،وما
يف قلوهبم:
[ امللك.] 14 – 13 :
واسم اهلل البصري يقتيض أنه يبرص مجيع املخلوقات صغريها وكبريها ،ظاهرها
وباطنها:
[املؤمنون.] 115 :

[ امللك.] 19 :

وهكذا الشأن يف مجيع أسامء اهلل احلسنى ،وكل اس ٍم من أسامء اهلل احلسنى له تعبدٌ
خاص به ،ال يتحقق إال بمثل هذا النظر والتدبر والتفكر يف كل اس ٍم وما يقتضيه ،
فهذه أعظم العبادات  ،أعظم العبادات الفكر والنظر والتدبر ،ألهنا هي املولدة
جلميع الطاعات البدنية  ،وأعظم العبادات عبادة القلوب فهي املحركة لعبادة
اجلوارح  ،عبادة اجلوارح يشاركنا فيها املنافقون  ،لكن عبادة القلوب خاصة
) [احلج. ]32/
باملؤمنني( :
) [املائدة. ]27/
وقال عز وجل( :
املتقي هو الذي اتقى بقلبه كل ما يسخط اهلل  ،والتقوى أال يفقدك اهلل حيث أمرك ،
وال جيدك حيث هناك  ،نصل إىل هذه الدرجة العالية ،بالنظر والتفكر والتدبر يف
ملكوت الساموات واألرض  ،ويف آيات اهلل الرشعية :
[ ق.] 8 – 6 :

ننظر إىل السامء يف رابعة النهار  ،وننظر إليها يف الليل وننظر إىل النجوم الساطعة،
والكواكب التي جتري يف السامء  ،وهذه الشمس املضيئة ،وهذا القمر املنري.
وننظر لألرض وما فيها من املعادن واجلامدات ،والنباتات واجلبال واألشجار ،نظر
تفكر وتدبر ،ال نظر هبيمي كاحليوان يذهب إىل املرعى ليأكل  ،ويذهب إىل النهر
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ليرشب  ،ننظر نظر تفكر وتدبر:

[ البقرة.] 164 :

وإذا نظرنا إىل ذلك عرفنا العظيم الذي خلقها فعظمناه ،وأحببناه ،فجاء حب الطاعة
له ،وحب العبادة له ،وحب الدعوة إليه.
وهذه اجلبال العظيمة من خلقها وأرساها ومالئها باخلريات؟ ،وهذه النباتات
واألشجار من أنبتها وأخرج منها الثامر املختلفة؟:
[ األنعام.] 102 :

أكثر من أربعني مليون صنف من النباتات ،كل صنف مركب من ذكر وأنثى  ،النخيل ،
والزروع ،والفواك ه  ،واخلضار  ،ومجيع النباتات كلها ( :
) [الذاريات. ]49/
أربعون مليون صنف ،هذا فقط عامل النبات  ،كيف عامل احليوان ،عامل اجلامد؟،
كيف عامل النجوم؟ ،كيف عامل املالئكة؟ ،كيف من يف البحر العظيم؟ ،كيف ما يف
اجلنة ؟ كيف ما يف النار؟ ،كيف العرش العظيم؟ كيف عظمة العظيم الذي خلق هذه
الكائنات العظيمية؟:
[ احلرش.] 24 :
هذا اإلله العظيم ،هو الرب الكبري ،وهو امللك القدير ،البد أن يسمع القلب الكالم
عنه باستمرار ،حتى يعرف اهلل ،ويعظمه ويكربه ،وحيبه وحيمده( :
) [يونس. ]101/
ليس يف مكة إال الدعوة لإليامن والتوحيد ،الدعوة لاليامن باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،والدعوة لعبادة اهلل وحده ،والنظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل وخملوقاته،
ليس هناك عبادات جسدية من صالة أو صوم أو زكاة أو حج ،إنام األوامر كلها يف
العبادات الكربى عبادة النظر  ،والتدبر  ،والتفكر التي تثمر التوحيد :
[ اإلخالص.] 4 – 1 :
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معرفة الرب بأسامئه وصفاته وأفعاله البد أن تسبق معرفة أوامره وأحكامه:

[ احلرش.] 24 – 22 :

هذه العبادة من أعظم العبادات أن أتوجه إىل اهلل ،وأنظر يف ملكوت الساموات
واألرض ،وبذلك يدخل اإليامن يف القلب بعد رؤية آيات اهلل وخملوقاته ،ومعرفة
أسامئه وصفاته:
[ األعراف.] 185 :

هذه مفاتيج أبواب التوحيد وااليامن:
هذه مفاتيج أبواب اهلداية( :

[ عبس. ] 32 – 24 :

) [الغاشية. ]22- 17/

هذه مفاتيج أبواب العلم االهلي:

[ آل عمران.] 191 – 190 :

هذه العبادات القلبية ،عبادات النظر والتدبر والتفكر ،والتعظيم واحلب هلل  ،وتوحيده
وااليامن به ،هي أعظم العبادات  ،ومقصود مجيع العبادات األخرى الوصول إىل
هذه العبادة ؛ ألن هذه العبادة هي التي تولد االيامن باهلل ،تعظيم اهلل وتكبريه  ،ومحده
وشكره جل جالله  ،وحبه وحب عبادته ،هي التي تولد كل هذا ،وهذا هو
املقصود  ،أن نحب العظيم ،ونكرب العظيم  ،ونعظم العظيم ،ونعبد العظيم ،ونحمد
العظيم فليس أحد أحب إليه املدح والثناء من اهلل  ،وهلذا أثنى عىل نفسه فقال :
) [الفاحتة. ]2/
(
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) [فاطر. ]1/

(
) [األنعام. ]1/
(
) [الكهف. ]1/
(
فنحن ما عظمنا اهلل حق التعظيم ،وال محدناه حق محده ،لشدة جهلنا به جل جالله ،
فعندنا نقص كبري يف معرفة اهلل ،ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله ،البد من االستغفار
من هذا اجلهل العظيم الذي يولد القعود عن الطاعات  ،واإلقبال عىل املعايص
والشهوات ،فنستغفر اهلل ونتوب إليه:

[ نوح.] 18 – 10 :

إين ألستغفر اهللَ َ
مرة»
وقال النبي « : واهلل ِ
وأتوب إليه يف اليوم أك َثر من َسبعني َّ
أخرجه البخاري( ) .
لكامل معرفته  باهلل  ،فنحن البد أن نستغفر اهلل  ،نحن أجهل وأجهل بكثري
فنستغفر اهلل من اجلهل باألسامء والصفات  ،ونستغفر اهلل من التقصري يف العبادة ،
نستغفر اهلل من التقصري يف الدعوة  ،نستغفر اهلل من الوقوع يف املعايص  ،ونستغفر
اهلل من أداء الطاعات بدون أدب  ،نؤدي العبادات فقط لنكسب األجر  ،أليس اهلل
يستحق العبادة؟ أليس اهلل يستحق الركوع والسجود  ،والتعظيم  ،واخلشوع ،
واخلضوع  ،واالنكسار؟ ،أليس اهلل هو األوىل بأن نتوكل عليه ،وأن نخاف منه ،وأن
نحبه ،وأن ندعوه ونعبده:
[ البقرة.] 22 – 21 :

أال ما أجهل اخللق باهلل( :

) [الزمر. ]67/

سبحان اهلل العظيم  ،الكالم عن العظيم عظيم  ،وكلام نتكلم عن العظيم البد أن
()1أخرجه البخاري برقم.6307 :
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نجزم باليقني أننا ما تكلمنا عن اهلل كام ينبغي  ،فنستغفر اهلل ونتوب إليه من كل كال ٍم ال
يليق بجالله ومن كل كال ٍم دونه جل جالله.
واألنبياء عليهم الصالة والسالم لكامل معرفتهم باهلل هم أكمل الناس عبودية  ،فمن
عبد اهلل بجميع أسامئه وصفاته هذا ال حتجبه عبودية اسم اهلل عن عبودية ٍ
اسم أخر ،
فهو يعبد اهلل بجميع أسامئه وصفاته:
[ األنبياء.] 90 :
فهذا ال عبد العارف باهلل ال حيجبه التعبد باسم اهلل القوي والقادر  ،عن التعبد باسم اهلل
الرحيم احلليم  ،وال التعبد باسمه الرب اللطيف  ،عن التعبد باسمه العظيم اجلبار ،
يرى هذا تارة ،ويرى هذا تارة  ،يرى يف الكون عظمة خلق الساموات واألرض ،
ويرى املطر النازل  ،ويرى األ رزاق املهيأة هلذا اإلنسان  ،وهذه املياه العذبة
احللوة  ،وهذا اهلواء اللطيف  ،فهو يشكر اهلل حينام يرى أثار الرب واللطف
والرمحة  ،ويعظم اجلبار حينام يرى عظمته وكربياءه ،وعظمة خملوقاته:
[ احلج.] 7 – 5 :
وال حيجبه التعبد بصفة العطاء  ،عن التعبد بصفة املنع  ،فهو يرى العطاء إكراما ،
واملنع وقاية ومحاية ،فهو يتعبد هبذا وهذا ،ال حيجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد
بصفة املنع  ،فهو ما منع إال ليعطي  ،منع لنسأله حتى يعطينا  ،وقبض لنسأله حتى
يبسط لنا  ،وأخر النرص لنسأله حتى يأيت بالنرص  ،فهو سبحانه ما منع إال ليعطي ،وال
قبض إال ليبسط  ،وال ابتىل إال ليعايف ،حتى نقف ببابه ونسأله  ،وهذه أفضل الطرق،
وهي طريقة الكمل م ن السائلني من اهلل  هبذه املعرفة  ،وقد أمر اهلل بذلك فقال :
(
) [األعراف. ]180/
البد يف كل يوم أن أخذ اسام من أسامء اهلل وأتعبد به ،حتى يكون عندي منسوب من
احللم  ،منسوب من الرمحة  ،منسوب من العفو  ،منسوب من اإلحسان  ،منسوب
من الكرم ،منسوب من اللطف ،منسوب من اهلداية  ،أتعبد هلل بجميع هذه األسامء
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وغريها ،وأدعو اهلل هبا( :

) [األعراف. ]180/

ودعاء اهلل  بأسامئه احلسنى يتناول ثلثة أمور :
األول  :دعاء السؤال والطلب  ،فأقول مثال :يا رمحن ارمحني  ،يا عفو اعف عني .
الثاين  :دعاء احلمد والثناء  ،أمحد اهلل  ،فأقول:
[ األنبياء.] 87 :

دعاء احلمد والثناء  ،أثني عىل اهلل من غري أن أسأله ،يا ريب أنت الغفور  ،وأنت
الرمحن  ،وأنت التواب  ،وأنت العزيز.
فنثني عىل اهلل بأسامئه  ،فاهلل يـحب أن نثني عليه بأسامئه احلسنى جل جالله.
الثالث :ثم نلتفت إىل أنفسنا لنتخلق هبذه األسامء عىل شاكلة العبودية ،فارحم
اخللق ،واعف عنهم ..وهكذا.
 فدعاء اهلل بأسامئه احلسنى ينقسم إىل ثلثة أقسام :
دعاء السؤال والطلب ..ودعاء احلمد والثناء ..ودعاء التعبد هلل باالتصاف هبا .
وقد فتح اهلل  لعباده أبواب معرفته ،والتبرص يف أسامئه وصفاته وأفعاله ،فدعا عباده
باب واسع يف معرفة
يف القرآن إىل معرفته من طريقني  ،وكل من هذين الطريقني ٌ
الرب العظيم ،واإلله احلميد ومها :
الباب األول  :باب النظر والتفكر يف خملوقاته املشهودة يف ملكه العظيم  ،فهي أدل
ٍ
يشء عىل أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،هذا الكون العظيم بام فيه من اآليات
ٍ
يشء عىل اهلل  وعىل أسامئه وصفاته  ،ملاذا ؟ ألن هذا
واملخلوقات هي أدل
الكتاب يقرؤه كل إنسان  ،يقرؤه املسلم والكافر  ،والصغري والكبريٌ ،
كل ينظر
ٍ
يشء عىل أسامء اهلل
ويتفكر يف كتاب الكون املفتوح ،وهذا أوسع كتاب  ،وأدل
وصفاته ( :
) [يونس. ]101/
الباب الثاين  :باب النظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل املنزلة املتلوة يف القرآن ،
)
وهذا خاص باملؤمنني ( :
[حممد. ]24/
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وهذا كتاب عظيم حمكم يدل عىل عظمة اهلل زأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعىل عظمة
دينه ورشعه( :
) [النساء. ]82/
فمن هذا الباب ،وهذا الباب ،نتعرف عىل ربنا  ، ثم تأيت العبودية التامة له جل
جالله  ،والتعبد هلل  بكل اسم من أسامئه وصفاته هو املقصود من معرفته  ،فإذا
عرفنا من أسامء اهلل احلسنى اسام أو أسامء فالبد بعد هذه املعرفة أن تتحول إىل
عمل  ،تتحول إىل صفة وإىل عمل  ،فاهلل  وحده هو املعبود بحق  ،وهو الذي
يستحق العبادة وحده ال رشيك له ،لكامل أسامئه وصفاته وأفعاله ،وجزيل نعمه
وإحسانه  ،فمن أيقن أنه ال إله إ َّال اهلل عبده وحده  ،وأطاعه وحده  ،وأحبه وحده ،
ورجاه وحده  ،وخافه وحده:

[ األنفال.] 4 – 2 :

وعبادة اهلل  ال تسمى عبادة إال مع كامل احلب هلل  ،وكامل التعظيم له  ،وكامل
الذل له ( :
) [األنعام. ]102/
هذه العبادة إما أن تكون بالقالب  ،أو تكون بالقلب  ،أو تكون بالقلب والقالب،
فإيامن الق لب ال يتفع إذا مل يتبعه عمل كإيامن ابليس.
وعبادة القالب ال تنفع  ،فاجلسد قد يتحرك بالعبادة ،ولكن ليس هناك قلب صادق
كصالة املنافقني وصدقات املنافقني  ،البد أن يتواطأ القلب مع القالب يف عبادة اهلل
 ،وبذلك تكون العبادة حقا هبذه الدرجات الثالث :
كامل احلب هلل  ،وكامل التعظيم له  ،وكامل الذل له:
[ السجدة.] 17 - 15 :
فإذا عرف القلب أن اهلل  هو العظيم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال،
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واألفعال احلميدة ،وهو املنعم بجميع النعم ودافع مجيع النقم  ،توجه إىل ربه
بالعبادة قلبا وقالبا:
[ غافر. ] 65 :

فعبادة الفكر  ،عبادة النظر  ،وعبادة التدبر ،اهلل  دعا إليها وأمرنا أن نتفكر وأن ننظر
يف ملكوت السامء واألرض حتى نصل إىل هذه العبادة العظيمة.
اهلل  له يف ملكه خملوقات عظيمة ،وآيات حكيمة ،هو الذي( :
) [الروم. ]20-18/

هذه اآليات يف خلق آدم وذريته ،ننظر هذه البرشية كلها من رجل وامرأة  ،آدم
وحواء  ،وهؤالء أوالدهم ذكورا وإناثا ،وبيضا وسودا ،وعربا وعجام  ،مؤمنون
وكفار ،كلهم منترشون يف األرض  ،جهدنا جيب أن يكون ،عىل هذه البرشية
املنترشة يف األرض  ،جهدنا عىل قلوهبم بال إله إال اهلل  ،وجهدنا عىل أجسادهم
بمحمد رسول اهلل ،حتى نوصل إليهم أكثر من أربعة أالف سنة عن النبي  ، نوصل
ال إله إ َّال اهلل لقلوهبم  ،وكذلك نصبغ أجسادهم بمحمد رسول اهلل  ،يعني بالصفات
واألخالق التي جاء هبا حممد :
[ البقرة.] 138 :

وإذا عرفتم ذلك عرفتم أنكم حمدثون  ،وأنكم كنتم معدومني فأوجدكم اهلل ( :
) [اإلنسان. ]1/
وإذا عرفتم ذلك عرفتم أنه اخلالق  ،وإذا عرفتم أنه اخلالق فيجب أن تعبدوه :
[النحل. ]17/
ثم فوق هذا ملا أوجدكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا ،ثم وهبكم الذرية ،فال سعادة
للرجل إال باملرأة  ،وال سعادة للمرأة إال بالرجل  ،واهلل يكمل هذه السعادة بالبنني
والبنات ( :
) [الروم. ]21/
مجيع املخلوقات خلقها اهلل من زوجني ذك ٌر وأنثى إال اإلنسان فاهلل خلق آدم ،وخلق
من أحد أضالعه حواء  ،للداللة عىل أن هذا ال يستغني عن هذا ( :
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) [النساء. ]1/

فانتبهوا واعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وهداكم:
[ النحل.] 72 :

هذه عبادة الفكر والتفكر والتدبر  ،هذه العبادة هي التي تأيت بسببهاا مجيع الطاعات:

[ األنبياء. ] 33 – 30 :

فبالنظر والتدبر يف اآليات واملخلوقات أعظم باعث عىل اإليامن باهلل:

[ البقرة.] 164 :

ثم اهلل  نقلنا من التفكر يف األدنى إىل األعىل ،أوال َّبني خلق اإلنسان ،ثم َّبني خلق
الساموات واألرض فقال( :
) [الروم. ]22/
يف اهلند أكثر من سبعامئة لغة  ،لغات كثرية ،وهلجات كثرية ،وفقط لسان واحد
يتكلم يف العامل ،وهو لسان اإلنسان  ،وأما بقية املخلوقات فلها ألسنة ،وتستطيع
الكالم ولكننا حمجوبون عن سامع وفهم كالمها  ،اهلل حبسها عن الكالم  ،فهي ال
تتكلم  ،واملتكلم هو هذا اإلنسان الذي جعل ه اهلل خليفة االرض يأمر وينهى  ،ويدعو
ويتكلم بام شاء.
وخلق الساموات السبع من أعظم اآليات ،فاهلل خلق سبع ساموات ،وكشف لنا
واحدة وهي التي نراها ،وأخفى عنا ستا  ،كم فيها من املخلوقات  ،وكم فيها من
املالئكة  ،وكذلك األرض كشف لنا واحدة ،وأخفى عنا ستا ،حتى نعل م أننا ال نعلم
إال ما علمنا اهلل :
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[ النساء. ] 113 :

ٍ
بعمل أخر بعد النوم :
والنوم رمحة من اهلل  ،يسكن فيه هذا البدن ،ويستعد للقيام
[ امللك.] 15 :

وأعظم يشء النوم  ،إذا جاء اإلنسان هو أعظم سلطان  ،لكن فيه سلطان أقوى منه
يقهره وهو اهلم ،وال يفرج اهلم إال اهلل ؛ ألنه القادر عىل كل يشء  ،كم من مهمو ٍم
ال ينام ( :
) [الروم. ]24- 23/

إذا رأيتم هذا الربق العظيم كم يكشف من الظلامت؟ ،فكم كشف القرآن من الشبه يف
قلوبكم ،وإذا رأيتم املاء ينزل من السامء فينبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،فاعلموا أن
القرآن نزل من السامء فامذا أنبت يف قلوبكم ؟ هل أنبت الرمحة ،والعفو ،
واإلحسان  ،والكرم  ،والتقوى  ،واإليامن  ،والصدق ؟ هذا إنبات وهذا إنبات.
فسبحان اخلالق العليم( :
) [الروم. ]25/
ينفخ إرسافيل يف الصور ،فتجتمع مجيع األجساد  ،وتذهب كل روح إىل جسدها،
) [الزمر. ]68/
ثم يقوم هذا اجلسد ( :
هو اهلل الذي له األسام ء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى ،واملثل
األعىل( :
)
[الروم. ]27-26/

فسبحان اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم قدرته وجالله ومجاله.
فالبد لإلنسان إذا عرف كل اسم من أسامء اهلل  أن يكون له حظ من هذا االسم ،
فيتذكر هذا اإلنسان أنه كان معدوما فأوجده اهلل  ،وكان جائعا فأطعمه اهلل  ،وكان
فقريا فأغناه اهلل  ،وكان صغريا فكربه اهلل  ،وكان عريانا فكساه اهلل  ،وكان ضاال فهداه
اهلل  ،وكان جاهال فعلمه اهلل  ،فلله احلمد والشكر عىل نعمه التي ال تعد وال
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حتىص  ،البد للمسلم أن يتعبد لربه  بموجب أسامئه وصفاته ،بأن يعرف نفسه
أوال:
[ الطارق.] 8 – 5 :

ويعرف ربه كذلك بأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،ويعرف عظمة ملكه وسلطانه ،ويعرف
عظمة نع مه وإحسانه ،حتى يأيت التعبد الكامل ،حسب اليقني الكامل ،واإليامن
الكامل.
وأوال أهيا اإلنسان جيب أن تعرف أن اهلل أوجدك جل جالله ،وأنك كنت معدوما
فأوجدك اهلل :
[ اإلنسان.] 3 – 1 :

أهيا اإلنسان كنت جائعا فأطعمك اهلل  ،وكنت فقريا فأغناك اهلل  ،كنت صغريا فكربك
اهلل ،وكنت عريانا فكساك اهلل  ،وكنت ضاال فهداك اهلل  ،وكنت جاهال فعلمك اهلل ،
قال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا عبَادي كلكم َض ٌّال إال َمن َهدَ يته َ ،فاستَهدوين
َأهدك م َ ،يا ع َبادي كلكم َجائع إال َمن َأط َعمته َ ،فاستَطعموين أطع مكم َ ،يا ع َبادي
كلكم َع ٍ
ون بال َّليل َوالن ََّهار َ ،و َأنَا
ار إال َمن ك ََسوته َ ،فاستَكسوين َأكسك م  ،إنَّك م ُتطئ َ
ضي
وب َ
َأغفر الذن َ
مجيعا َ ،فاستَغفروين َأغفر لَك م َ ،يا ع َبادي إنَّكم لَن تَبلغوا َ ِ
َفتَُّوين َ ،ولَن تَبلغوا نَفعي َفتَن َفعوين.
َيا ع َبادي لَو َأ َّن َأ َّولَك م َوآخ َرك م َ ،وجنَّك م َوإن َسك م  ،كَانوا َع َىل َأت َقى َقلب َرج ٍل َواح ٍد
منكم َ ،ما زَا َد َذل َك يف ملكي َشيئا  ،لَو َأ َّن َأ َّو َلكم َوآخ َرك م َ ،وإن َسك م َوجنَّكم  ،كَانوا
َع َىل َأف َج ر َقلب َرج ٍل َواح ٍد منك م َ ،ما َن َق َص َذل َك من ملكي َشيئا َ ،يا ع َبادي لَو َأ َّن
َأولَكم وآخرك م  ،وإنسكم وجنَّك م َ ،قاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد َف َسأَلوين كل َواح ٍد منك م
َ
َ
َّ
َ َ
َ َ
َمسأَلَتَه َ ،فأَعطَيته َ ،ما َن َق َص َذل َ
ك مَّا عندي  ،إال ك ََام َينقص املخ َيط إ َذا أ دخ َل يف
اها َيو َم القيَ َامة َ ،ف َمن
البَحر َ ،يا عبَادي إن ََّام ه َي َأع َاملكم أحص َيها َلكم َ ،وأ َو ِفيك م إ َّي َ
وم َّن إال نَف َسه» أخرجه مسلم ( ) .
َو َجدَ َخريا َفل َيح َمد ا ََّ
َري َذل َك َ ،فل َيل َ
هلل َ ،و َمن َو َج َد غ َ
هذا حديث عظيم ،البد لإلنسان أن يأخذه يف كل يوم ،ينظر إىل هذه الوجبة اإليامنية
( )1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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اإلهلية التي تولد عند اإلنسان تعظيم الرب وحبه  ،واالفتقار إليه ،والتوجه إليه  ،فهو
امللك الذي ال تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة االنفاق ،مالذي تنقص خزائنه ال
يسمى ملكا  ،وال يسمى غنيا ،يسمى فقريا ،ألنه فقد ما أنفق ،أما اهلل  فهو يعطي
بالليل والنهار ،ويده سحاء بالعطاء ،يعطي مجيع اخلالئق من خزائنه ،وال ينقص مما
عنده إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر؛ فاملحدود إذا أخذ من املحدود نقص ،
أما املحدود إذا أخذ من غري امل حدود فال ينقص أبدا كام هو شأن اهلل ( : 
) [يس. ]82/
[ ص.] 54 :
فسبحان اهلل ال تنقص خزائنه مثقال ذرة:
فاهلل  رمحنا حني أوجدنا وكرمنا وفضلنا عىل ٍ
كثري من خملوقاته ،فيجب أن نعبده
ونحبه ونحمده عىل هذا التكريم( :
) [اإلرساء. ]70/
هذا القلب البد أن يتوجه إىل ربه ،ويسمع كالم اهلل  ،بنية العلم والعمل واالمتثال،
والتدبر والتفكر ،وحسن الطاعة ،والدعوة  ،فاهلل  أعطانا السمع الذي نميز به بني
احلسن والقبيح من الكالم ،لنسمع به أحسن يشء  ،وأحسن يشء ما حيبه اهلل
ورسوله من القرآن ،والذكر  ،والعلم  ،والدعوة  ،واألمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر:
[ الزمر.] 18 – 17 :
وكذلك اهلل  أعطانا البرص ا لذي نبرص به املخلوقات واآليات الدالة عىل عظمة
أسامء اهلل وصفاته  ،ننظر يف اآليات الكونية  ،وننظر يف اآليات الرشعية.
وأعطانا العقل الذي نميز به بني اخلري والرش  ،ونعرف به احلق من الباطل ،لنعبد من
يستحق العبادة بام رشعه من احلق.
وكذلك اهلل  أعطانا اللسان الذي يرتجم عن ما يف القلب ،لنستعمله يف ذكره
وشكره والدعوة إليه.
وأعطانا اجلوارح ،لنطيع هبا اهلل  ، ونشكر الذي خلقنا وعلمنا وهدانا ( :
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) [النحل. ]78/

وليعلم املؤمن أن اهلل  جعلنا يف قبضة اليمني  ،وأقطعنا يف الغيب وسام
املسلمني ،واملؤمنني ،والصاحلني ،واملحسنني  ،ورشح صدورنا لعبادته دون
غرينا  ،فاهلل  هو الذي جعلنا يف قبضة اليمني  ،وجعلنا مسلمني ،ليس بجهد منا بل
اهلل  من علينا ( :
) [احلجرات. ]17/
فنحمد اهلل  أن عصمنا عن عبادة العبيد  ،وأعتق قلوبنا عن الذل لرق العبيد  ،ووجه
وجوهنا إىل اهلل العزيز احلميد( :
) [اجلاثية. ]37- 36/
فام جيب علينا ؟ جيب علينا إذا عرفنا اهلل  أن نرضع إليه ،ونعبده وحده ال رشيك
له ،ألنه هو الذي هدانا وعصمنا من السجود للصنم  ،وقىض لنا بقدم السبق يف
القدم  ،وأحاطنا بأجزال النعم واملنن يف الدنيا  ،فيجب علينا أن نشكره ونحمده،
ونسأله أن يتم علينا النعمة يوم القيامة  ،وذلك بالفوز باجلنة والنجاة من النار ( :
) [األحقاف. ]15/

وعلينا أن نرىض بكل ما قضاه اهلل وقدره يف الرساء والرضاء ،ويف الشدة والرخاء ،
ورحيم يف مجيع أفعاله وأقداره  ،وهو الرب الرمحن الرحيم احلكيم
حكيم
فاهلل 
ٌ
ٌ
الذي يضع اليشء يف موضعه  ،اخلبري بمصالح عباده ،الكريم يف عطائه ،اللطيف يف
تدبريه ،فنتوكل عليه وحده جل جالله ،ونتعلق به وحده ،وال نتوجه إىل ٍ
أحد غريه،
فنخرس الدنيا واآلخرة:
[ األنعام. ] 102 :
ومن عالمات الرضا عن اهلل  رسور العبد باملقدور يف مجيع األمور  ،فاإلنسان
يرس بكل ما قضاه اهلل وقدره له ،ألنه يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه  ،وما أخطأه مل
يكن ليصيبه  ،ويعلم أن قضاء اهلل يف كل حال هو خري ،فال نذم شيئا قدره اهلل علينا،
وال نضجر من مرارة املقادير وتوايل املكاره وال نسأم من التكاليف  ،وال نكره
املكاره واملصائب إذا نزلت لكننا ال نتمناها ( :
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) [البقرة. ]216/

كان أحد اإلخوة مع محلة يف احلج  ،فهم جالسون يف خيمة يف منى ،جالسون
يتدارسون القرآن ،فسبحان اهلل ،وهم يتدارسون القرآن حصل احرتاق للغاز ،احرتق
يش ٌء حوهلم فقاموا برسعة هربا من الغاز والنار ،ولكن ال يعلمون أن صخرة كبرية
نزلت من اجلبل يف منى ،فبمجرد ما خرجوا نزلت الصخرة ،وغطت وغمرت مجيع
اخليمة ،فهذه رسالة من اهلل  إكراما ألهل هذه احللقة الذين يتدارسون القرآن  ،اهلل
أشعرهم بيشء يسري بنار احرتقت يمكن إطفاؤها ،فهم ملا اشتعل الغاز خرجوا ،وملا
خرجوا نزلت الصخرة عىل هذه اخليمة التي ليس فيها أحد.
فاهلل  نحمده عىل النعم  ،ونحمده عىل املصائب  ،يف كل مصيبة حتصل لإلنسان
هذا رمحة من اهلل ،ومذكر يذكر اإلنسان بربه ؛ ألنه خرج عن الرصاط املستقيم ،
واهلل يريد أن يرده إىل الرصاط املستقيم  ،فريس ل له مصيبة حتى يعود إىل ربه  ،يرسل
هذه املصيبة ليتوجه إىل ربه .
واهلل سبحانه رؤوف بالعباد ما ابتىل إال ليعايف ،وما منع إال ليعطي ،فإذا حصل البالء
من اهلل ،جاء السؤال من العبد ،فيسأل اهلل  ،فإذا أجابه اهلل  ،أكرم هذا اإلنسان
بسبع كرامات :
إيامن جديد بربه ..وحب جديد لربه ..ومحد جديد لربه ..وطاعة جديدة لربه..
وتعظيم جديد لربه ..وعبادة جديدة ..وتوبة جديدة:
[ التغابن.] 11 :
حيصل للعبد كرامات بعد كل مصيبة  ،أكثر اخللق ينظرون إىل املصيبة ،وال يلتفتون
إىل رس املصيبة  ،اهلل  هو أرحم الرامحني  ،أحيانا يرد الناس إليه بنعمه  ،فإذا
اإلنسان أنعم اهلل عليه بنعم يستحي من ربه أن يعصيه ،وهو يوايل عليه النعم  ،لكن
من الناس من يعصيه فإذا خرج من طاعته إىل معصيته ،ساقه إليه بمصيبة ترده إليه،
فإذا دعا اهلل ،ثم كشف عنه هذه املصيبة؛ فقد أكرمه اهلل بست كرامات:
إيامن جديد  ،وحب جديد  ،ومحد جديد  ،وتعظيم جديد لربه  ،وعبادة جديدة،
وتوبة جديدة  ،كل هذه كرامات وثمرات يف املصيبة( :
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) [التوبة. ]51/

فاهلل باملصائب يريب ،ويرقي ،ويكفر السيئ ات ،هكذا ينبغي أن نفهم أسامء اهلل
وصفاته ،وأفعاله ،وقضاءه وقدره ،ومن فهم غري هذا الفهم فقد أحلد يف أسامئه :
(
) [األعراف. ]180/
رءوف رحيم  ،وأن اهلل أرحم
ٌ
البد أن نتيقن بأن اهلل رءوف بالعباد  ،وأن اهلل
الرامحني  ،وأنه أرح م من األم الشفيقة بولدها  ،فال يمكن أن يرسل عىل عبده
مصيبة ويؤذيه  ،فإذا خرج العبد عن طاعة اهلل ،اهلل يرسل له إشارة ،حتى يتوب إىل ربه
قبل أن يموت وهو عىل معصيته ،فهناك اخلرسان املبني والعذاب الشديد ،هذه
رسائل ملكية من ربنا  ،أول ما نلتفت إىل أنفسنا نستغفر اهلل ونتوب إليه كام كان النبي
 يستغفر اهلل مائة مرة يف املجلس الواحد  ،وسبعني مرة يف احلديث األخر  ،هكذا
جيب أن نفهم أسامء اهلل وصفاته ،وأفعاله وأقداره( :
) [البقرة. ]216/

نحن ال نعلم بكل يشء  ،اهلل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون  ،وهذا اإلنسان ما
)
أويت من العلم إال قليال  ،خمتوم عليه بختم ( :
[اإلرساء. ]85/

) [طه. ]114/

ومأمور بأمر وهو طلب العلم ( :
فاإلنسان إذا عرف اهلل بأسامئه وصفاته ،استسلم لقضاء ربه وقدره ،وآمن بذلك ؛ ألن
اهلل  أرحم بعبده من نفسه  ،ويعلم اإلنسان نتيجة هذا اإليامن أن ما أصابه مل يكن
ليخطئه  ،وما أخطأه مل يمن ليصيبه  ،ال راد ألمره جل جالله ،وال معقب حلكمه ،
وما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدا  ،وهبذا يرىض القلب ويسلم  ،ويسكن
العقل ويستسلم ،وترىض النفس بحالوة التدبري  ،وحسن الترصيف  ،والرضا بام
حيبه اهلل ويرضاه:
[ حممد.] 19 :

فلنكثر من االستغفار عىل فقدان األدب عند فعل الطاعات السابقة  ،وسوء األدب
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عند فعل السيئات الذي سببه اجلهل بأسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،فقدنا األدب
عند فعل الطاعات ما أديناها كام ينبغي  ،وكام جاءت به السنة ،وإخالصها،
وكامهلا  ،وأسأنا األدب عندما عصينا اهلل يف ملكه بنعمه  ،هذا كله بسبب اجلهل
بأسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العال:
[ األعراف.] 23 :

ولنعلم أن اهلل  خلقنا عىل معاين األسامء والصفات  ،اهلل يريد منا األسامء
والصفات التي حيبها ،وهيأنا ملعرفته سبحانه  ،لنعظمه ونكربه ،ونحبه ونعبده،
ونحمده ونشكره.
هو  كريم فتح مجيع األبواب ملعرفته  ،وعرفنا بأسامئه وصفاته  ،وهيأنا ملعرفته
ملحبته لذلك  ،حمبته لإلنسان وفرحه بقربه  ،ورمحته باإلنسان ؛ ألنه الرمحن الذي
وسعت رمحته كل يشء  ،الرحيم الذي ال أرحم منه ( :
) [احلرش. ]22/
فإذا استعملنا اهلل  يف طاعته ،وبغض إلينا معصيته ،فقد اجتبانا لنفسه  ،لنعلم هذا
علم اليقني أن اهلل  إذا استعملنا يف طاعته ،وبغض إلينا معصيته ،فقد اجتبانا لنفسه،
وخصنا بمزيد عنايته  ،واستنقذنا من رش أنفسنا ،وهدانا إىل ما حيبه ويرضاه( :
) [الشورى. ]13/
فإذا الكريم جل جالله زاد يف إكرامنا بأن كتب اإليامن يف قلوبنا باليقني التام ،
والعلم النافع ،فقد أفلحنا  ،فلنرغب إليه بتحقيق العبودية له وحده ،ليصطفينا ويربينا
تربية خاصة  ،فيجعلنا من بني خلقه من امل ْؤمن ْني الصادقني  ،فاهلل  إذا قبل عبدا
رباه  ،حتى تظهر فيه أسامءه وصفاته  ،األسامء التي حيبها ،والصفات التي حيبها ،
فيجعل هذا اإلنسان إماما يف التقوى ،إماما يف اهلدى ،وجيعله عاملا خاشعا ،
ورحيام لطيفا  ،شاهدا للحق  ،مشاهدا للرب  ،مراقبا للحق  ،مبينا للحق  ،عامال
باحلق  ،قائام عىل العهد  ،حافظا للغيب  ،عامال بام يرضيه  ،عفوا غفورا  ،برا
شكورا  ،صادقا صبورا .
فهنيئا هلذا املؤمن بتلك الكرامات واملقامات:
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[ املجادلة.] 22 :

هذا ليس من اإلنسان  ،هذا من عطاء اهلل  ،اهلل  هو الذي يعطي هذه الصفات ،
ويعطي األرزاق ،ويعطي اإليامن ،ويعطي التقوى ،هذا من عطاء اهلل ،ولكن بقدر ما
نقبل عليه ،ونتوجه إليه ،ونتوكل عليه ،اهلل يفتح لنا أبواب خزائنه  ،يفتح لنا هذه
األبواب العظيمة  ،ويكرمنا ألنه الكريم الذي ال يرد سائال:
[ النحل.] 53 :

والكريم من اخللق هو الذي إذا قدر عفا  ،وإذا عاهد وىف  ،وإذا سئل أعطى  ،وال
يبايل كم أعطى ،وملن أعطى  ،فكيف بالكريم األكرم الذي كل النعم من عطاياه ،
وكل اخللق من عطاياه  ،كل اخلالئق ملكه ،وكل النعم من خزائنه:
[ العلق. ] 5 – 1 :

فاهلل جل جالله إذا اصطفى أحدا جعله صادقا وصبورا  ،وحليام وحكيام  ،وحمسنا
وكريام  ،وطيبا وطاهرا  ،إىل غري ذلك من األسامء والصفات التي حيبها اهلل ،
يستعملنا اهلل  فيها عىل شاكلة العبودية ،فيحبك اهلل ،وحيبك الناس  ،وتربح الدنيا
واآلخرة ( :
) [آل عمران. ]74- 73/
هو الكريم األعىل وأنا الكريم األدنى  ،هو الرزاق األعىل ،وأنا الرزاق األدنى  ،هو
احلليم األعىل ،وأنا احلليم األدنى  ،اهلل يعطيني من صفاته ؛ ألنه كريم ،وهو حيب
أن أتصف هبذه الصفات  ،حيب التوابني  ،حيب امل ْؤمن ْني  ،حيب املحسنني.
وهبذا يكون اهلل معنا حيفظنا ويرعانا  ،يذكرنا إذا ذكرناه ،وجييبنا إذا دعوناه ،ويعطينا
إذا سألناه  ،وحيبنا إذا أطعناه  ،ويزيدنا إذا شكرناه:
[ البقرة.] 186 :
فلنعلم أن أحب اخللق إىل اهلل أحسنهم تعبدا له بمعاين أسامئه وصفاته عىل سنن
التعبد له باإليامن واإلحسان  ،والعلم والعدل  ،والعفو والصفح  ،والرفق
واللطف  ،والكرم والرب  ،والصدق والصرب  ،واحللم والسرت  ،والرمحة واملغفرة ،
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وغري ذلك من الصفات .
ثم أتركهم منازعة هلل يف معاين صفات الربوبية كالكربياء ،والعظمة  ،واجلربوت،
والعلو ،والقهر  ،ونحو ذلك من نعوت التعايل واجلالل والكربياء هلل ؛ ألن انتحال
ذلك خيرج العبد عن شاكلة العبودية ،إىل صفات الربوبية وبمفارقة العبد شاكلة
العبودية يفسد وهيلك  ،ويضل وخيرس ؛ ألن هذه هلل  ،لكننا نستعمل صفات
الربوبية مع الكفار  ،استعمل صفات الربوبية من القهر والقوة مع الكفار ليظهر العبد
عزة الدين ،وأن املؤمن عزيز:
[ املنافقون. ] 8 :
فالعبد يتصف بصفات العبد اخلاشع اخلاضع لربه جل جالله  ،فاهلل يريد ظهور
أسامئه وصفاته يف خملوقاته  ،هو أظهرها يف خملوقاته  ،ويريد أن ينظر إليها يف
اإلنسان ليتصف هبا  ،عىل شاكلة العبودية.
ثم أحب اخللق إىل اهلل سبحانه أشدهم حبا لرسول اهلل  ، بعد االتصاف هبذه
الصفات أشدهم حبا للرسول اهلل  ،وختلقا باالقتداء به  ،والعمل بام جاء به  ،هذا
الصنف من الناس أحب الناس إىل رب الناس :
[ آل عمران.] 31 :

ومن كامل حب اهلل دوام ذكره يف القلب بالفرح به ،والشوق إليه ،واألنس بمناجاته،
والسكون إليه :
[ الرعد.] 29 – 28 :

إذا اطمأنت هذه القلوب أكثرت من ذكر اهلل  ،واهلل  أمرنا باإلكثار من ذكره ،وإذا
ذكرناه أطعناه ومل نعصه:
[ األحزاب.] 43 – 41 :

واهلدف من ذكر اهلل أن نحبه ونعظمه ونطيعه بموجب ما جاء به رسوله  ، فلنجعل
حياتنا يف هذه احلياة الدنيا كلها هلل ( :
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) [األنعام. ]163-161/

فاإلنسان يبحث عن أفضل يشء يف هذه احلياة  ،أفضل يشء هو اليقني عىل اهلل
وعىل أسامئه وصفاته ،حتى أعلم أن اهلل  يراين ويراقبني ،فأمتثل أمره ،وأجتنب
هنيه  ،فيكون رأس مال اإلنسان يف هذه احلياة هو اليقني  ،وزاده الفقر واالفتقار إىل
ربه يف كل حال  ،وقوته ليس فقط الطعام والرشاب  ،الطعام والرشاب جلسده ،
لكن قوته الذي هو مقصد حياته النظر والتفكر والتدبر  ،يتفكر يف عظمة اهلل  ،ويف
عظمة خملوقات اهلل ،ويف ملك اهلل ،ويف نعم اهلل ،ويتفكر يف هذا القرآن العظيم،
وبقوة التفكر يأيت لباس التقوى  ،أفضل لباس هو لباس سرت العورات اجلسدية وهذا
اللباس من قطن ونحوه ،ولباس التقوى ذلك خري ( :
) [األعراف. ]26/

يكون لباس اإلنسان التقوى ،ومطيته يف احلياة الصدق  ،يكون صادقا مع نفسه ،
صادقا مع ربه  ،صادقا مع رسوله ،صادقا مع الناس ،صادقا مع غريه من املخلوقات:
) [الزمر. ]33/
(
هذه أعظم مطية  ،مركب الصدق يف كل حال:
[ احلجرات.] 15 :

الصد َق ََيدي إ َىل ال ِرب َ ،وإ َّن ال َّرب ََيدي إ َىل
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِ « :
َ
اجلنَّة» متفق عليه ( ) .

ومصباح اإلنسان يف احلياة اإلحسان  ،اإلحسان إىل نفسه باإليامن والتوحيد ،
واإلحسان إىل اخللق بأنواع الرب ،بأن أقول القول احلسن  ،وأعمل العمل احلسن :
) [البقرة. ]195/
(
ودولتك أهيا العبد حسن اخللق ،هذه أعظم دولة يف العامل:
) [القلم. ]4/
وأصول حسن اخللق مع اخللق أربعة :
أن أصل من قطعني ..وأن أعفو عمن ظلمني ..وأن أعطي من حرمني ..وأن أحسن
( ) 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ،5743:ومسلم برقم.2607 :
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يل:
إىل من أساء إ َّ
[ آل عمران.] 134 – 133 :
هذه أمور عظيمة  ،بعد معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله يأيت عندي رأس املال وهو
كامل اهلداية ،واإلمامة التي حتصل بالصرب واليقني( :
) [السجدة. ]24/
فرأس مال اإلنسان الذي جيتهد للحصول عليه هو اليقني  ،وزاده الفقر واالفتقار إىل
ربه  ،وقوته التفكر والتدبر يف امللك وامللكوت  ،ولباسه التقوى بأن يفعل األوامر،
وجيتنب النواهي  ،ومطيته الصدق  ،ومصباحه اإلحسان إىل الناس  ،يميش بني
الناس باإلحسان بالقول والعمل  ،ودولته الكربى حسن اخللق مع اهلل ،ومع رسوله،
ومع كتابه ،ومع خلقه  ،ويرتك التكلف والدعوى يف مجيع األحوال ،فال يقول  :أنا
عملت كذا ،وصليت ،وصمت  ،وزكيت  ،وتصدقت  ،هذا كله من فضل اهلل  ،ما
عملناه حمىص ومكتوب  ،لكن ما مل نعمله هو الذي جيب أن نعمله:
[ احلديد.] 21 :
فنقف بني يدي ربنا باالفتقار التام يف مجيع األحوال  ،فهذا أبلغ لنا فيام نريد ،وأقرب
لعون اهلل لنا  ،فنقصد اإلله احلق ،ونتخذه وحده إهلا واحدا يغنينا عن كل ما سواه :
) [األحزاب. ]3/
(
وليس الشأن أن نحب اهلل فقط  ،فاهلل حمبوب  ،كل منعم حمبوب  ،كل من أعطانا
وأهدى إلينا نحبه  ،فاهلل  أعظم من أعطى  ،وأعظم من أكرم  ،وأعظم من
أحسن  ،ليس الشأن أن حتب اهلل فقط  ،بل الشأن كل الشأن أن حتب اهلل ،وحيبك
اهلل ؛ ألن حب اهلل عبادة  ،وحبي هلل  ،متى حيبني اهلل ؟ إذا أطعته وعملت بدينه،
واتبعت رسوله  ، فليس الشأن أن حتب اهلل فقط  ،بل الشأن كل الشأن أن حتب
اهلل ،وحيبك اهلل ،ثم ي نرش اهلل حمبتك بني أهل السامء واألرض:
[ مريم.] 96 :
وال حيبنا اهلل إال إذا آمنا به ،واتبعنا رسوله  فيام جاء به ( :
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) [آل عمران. ]31/

ولنعلم أن ال إل ه إ َّال اهلل أول علم حيتاجه اإلنسان يف كل حال( :
)[حممد. ]19/
فبكلمة ال إله إ َّال اهلل العظيمة أمسك اهلل الساموات واألرض أن تزوال  ،وأمسك
السامء أن تقع عىل األرض  ،وحصل للعباد اإلسالم واإليامن ،وهبا عمرت الدنيا
واآلخرة  ،ومن أجلها خلق اهلل اخللق  ،وخلق اجلنة والنار  ،ومن أجلها أنزلت
الكتب  ،وأرسلت الرسل  ،ورشعت األحكام  ،وهي املوجبة للجنة ،وضدها
موجب للنار  ،فلنكثر من قوهلا فال يشء يوازهيا ،فلو وضعت السموات السبع،
ٌ
واألراضون السبع يف كفة ،والإله اال اهلل يف كفة ،ملالت هبن ال إله إال اهلل.
هذه الكل مة العظيمة ( ال إله إال اهلل ) كلام مرت بسيئة حمتها  ،وكلام مرت بشبهة
أحرقتها  ،وكلام مرت ٍ
بنار أطفأهتا  ،فإذا أبتلينا باخلروج عنها ،أوخمالفة أمر اهلل ،أو
غفلنا عن معنى من معانيها فقد ظلمنا أنفسنا ،فنبادر إىل التوبة ( :
) [النساء. ]110/
وبال إله إال اهلل التي هي ثمرة التفكر والتدبر تفتح للعبد أبواب جنة املعرفة يف الدنيا،
وأبواب الطاعة املفضية إىل جنة اآلخرة  ،وتطلق جوارحه التي يستعملها لطلب
مرضات ربه  ،وتغلق عنه أبواب النار التي معاصيه شوارع إليها ،فال أنفع من قوهلا ،
وال عمل أزكى من عمل أهلها  ،وال ثواب أكثر من ثواهبا  ،وهبا تستفتح أبواب اجلنة
ٍ
وء  ،ث َّم َيقول َ :أش َهد َأن َال
كام قال النبي َ « : ما منكم من َأ َحد َيت ََو َّضأ َفيبلغ الوض َ
حم َّمدا َعبد اهلل َو َرسوله إ َّال فت َحت لَه َأب َواب َ
اجلنَّة الثامنية َيدخل من
إلَ َه إ َّال اهلل َ ،و َأ َّن َ
َ
اء» أخرجه مسلم ( ) .
َيا َش َ
أَِ
فال إله إ َّال اهلل هي ثمرة معرفة أسامء اهلل وصفاته  ،وهي رأس الدين ومالكه وقوامه ،
وموضع مداره  ،وهي أفضل العلوم وأزكاها ،وأعظمها وأكربها  ،فلنحرص عىل
قهم هذ ه الكلمة العظيمة بالنظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل الكونية ،وآياته الرشعية.
فهي الكلمة الطيبة  ،والشجرة الطيبة  ،ومجيع األعامل الصاحلة ،واألخالق
فروع هلا وثمرة من ثامرها .
احلسنة  ،كلها
ٌ
( )1أخرجه مسلم برقم.234 :
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إذا زكت القلوب هبذه الكلمة زكت  ،ومتى وهت وهت القلوب واألعامل ( :
) [إبراهيم. ]25- 24/

سبحان اهلل إذا نزل املطر أنبتت األرض من كل زوج هبيج بأمر اهلل  ،وإذا نزلت ال إله
إ َّال اهلل يف القلب أنبتت الصدق واإليامن والتوحيد ،واألعامل الصاحلة  ،واألخالق
ٍ
زمان ومكان .
احلسنة  ،وأنبتت كل خري يف كل
فمدار صالح القلوب واألبدان وفسادها عىل وجودها أو عدمها َ « :أ َال َوإ َّن يف َ
اجل َسد
اجل َسد كله َ ،وإ َذا َف َس َدت َف َسدَ َ
مضغَة  ،إ َذا َصل َحت َصل َح َ
اجل َسد كله َ ،أ َال َوه َي
ال َقلب» متفق عليه( ) .
وصالح القلب بال إله إال اهلل ،وفساده بالكفر والرشك باهلل.
وهي أفضل الشهادات وأعظمها وأكربها( :
) [آل عمران. ]18/
فلنعبد اهلل مع مجيع املخلوقات ،الشاهدين لرهبم بالوحدانية ،والقائمني له
بالعبودية ( :
) [احلج. ]18/

فسبح بحمد ربك العظيم ،وسبح باسم ربك األعىل ،مع كافة املخلوقات التي تعبده،
فهو ٌ
أهل أن يعبد ،وأن حيمد  ،وأن يشكر ( :
) [اإلرساء. ]44/
حليام غفورا هلذا اإلنسان الذي يسكن يف أرض اهلل ،ويعيص اهلل بنعم اهلل  ،إنه كان
ان اهلل
حليام عليه مل يعاجله بالعقوبة  ،غفورا جلميع ما يعمله من السيئات « :سب َح َ
َوب َحمده َ ،عدَ َد َخلقه َ ،ور َضا نَفسه َ ،وز َن َة َعرشه َ ،ومدَ ا َد كَل َامته» أخرجه مسلم ( ) .
سبحان اهلل وبحمده عىل خلقه وأمره  ،وعىل كامل أسامئه وصفاته « :بس م اهلل الَّذي
( ) 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم، 52 :واللفظ له  ،ومسلم برقم.1599 :
()2أخرجه مسلم برقم.2726 :
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السميع ال َعليم» أخرجه
الس َامء َ ،وه َو َّ
َال َيُّ َم َع اسمه ََشء يف األَرض َو َال يف َّ
الرتمذي وابن ماجه( ) .

وبسم اهلل أعظم األسامء  ،وبسم اهلل رب األرض والسامء ،نستدفع كل مكروه أوله
ٍ
حمبوب أوله رضاه ( :
سخط ربنا  ،ونستجلب كل
) [البقرة. ]255/

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،رضيت
باهلل ربا  ،وباالسالم دينا ،وبمحمد رسوال .
واحلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا ،ملء السامء واألرض ،وملء ما شئت من يشء
بعد ،أهل الثناء واملجد ،أحق ما قال العبد ،وكلنا لك عبد ،ال مانع ملا أعطيت ،وال
معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد.
اللهم إغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر،
ال إله إال أنت.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ، 3388:وابن ماجه برقم.3869 :
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤ ها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرب
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ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل  ..الرب

اهلل  هو رب العاملني ،ورب كل يشء وخالق كل يشء ،ومالك كل يشء ومقدر كل
يشء ومدبر كل يشء ( :
)[األنعام. ]102/
وهو سبحانه الرب الذي له السؤدد والعزة والعظمة ،والعلو والكربياء ،واجلربوت
وامللكوت  ،وله احلمد عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ( :
)[اجلاثية. ]37-36/
وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه ،ورباهم بنعمه  ،الكافل هلم  ،القائم
بمصاحلهم ،املواليهم بنعمه  ،الكثري اجلود واخلري واإلحسان:
[ يونس.] 3 :

هو الرب العظيم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات الع ىل  ،الرب العظيم الذي
يريب عباده بنعمه املادية ونعمه الروحية  ،وهو سبحانه الرب الكريم الذي يمد
أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوبنا بام حتتاج إليه من األقوات املختلفة( :
)[األنعام. ]164/
هو سبحانه الرب اخلالق الرازق  ،منه نعمة اإلجياد  ،ومنه نعمة اإلمداد  ،ومنه نعمة
اهلداية ،ومنه نعمة االسعاد:
[ النحل.] 53 :

خلق اإلنسان ومل يكن شيئا من قبل  ،وأمده بالنعم التي ال تعد وال حتىص ثم هداه
إليه  ،من أطاعه سبحانه كافأه  ،ومن عصاه أ َّدبه  ،ومن دعاه استجاب له  ،ومن
استغفره غفر له  ،هو رب العاملني :
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[ الشعراء.] 82 – 77 /

[سبأ. ]15/
فلله احلمد :
وه و سبحانه الرب العظيم احلافظ لكل يشء  ،القريب من كل يشء  ،الرقيب عىل
كل يشء  ،البصري بكل يشء  ،السميع لكل يشء  ،العليم بكل يشء  ،الذي له
مجيع األسامء احلسنى  ،وله مجيع الصفات الع ىل  ،وله املثل األعىل  ،ال إله غريه
[ طه.] 8 /
وال رب سواه:
هذا اإلله العظيم إذا عرفناه أحببناه  ،وإذا أحببناه عبدناه ( :
)[األعراف. ]54/
رب العاملني هو رب السامء ورب األرض ،ورب النجوم ،ورب النباتات ،ورب
اجلامدات ،ورب املالئكة ،ورب اجلن ،ورب اإلنس ،هو رب كل يشء  ،هو الذي
ربى خلقه بام يصلح حياهتم يف الدنيا واآلخرة :
[ الصافات.]182 – 180 /
هو الرب الذي له اخللق كله ،وله األمر كله  ،وله امللك كله ،وهو الرمحن الذي
َّ
وتوىل تربية خلقه يف كل
وتفرد بتدبري ملكه الكبري ،
استوى عىل عرشه العظيم
ّ
حال ( :
)[مريم. ]65/
هو الرب العظيم ،ومالك امللك وامللكوت الذي له أمر التدبري والترصيف،
والتحريك والتسكني  ،هو الرب احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،وامللك
كله له  ،هو القائم عىل كل نفس ،وعىل كل ذرة  ،يعلم مكاهنا ،ويعلم نوعها،
ويسمع صوهتا:
[ سبأ.] 3 /

هو القائم عىل كل نفس ،الذي قام به كل يشء ،وإليه املرجع واملآب يف كل يشء ،
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اخللق كله له  ،والرزق كله منه  ،والتدبري كله بيده  ،ومصري األمور كلها إليه  ،أراد
أن يعرف فخلق السموات واألرض  ،أراد أن يعرف بأسامئه وصفاته  ،وتعرف
قدرته ،ويعرف سعة علمه ،فخلق هذا الكون العظيم ،لنعرف اخلالق ونتصل به،
ونعبده بام جاء به الرسول ( : 
)[الطالق. ]12/
فاخللق كله له  ،والرزق كله منه  ،والتدبري كله بيده  ،ومصري األمور كلها إليه ،
ومراسيم التدبري يف العامل العلوي والسفيل كلها بيده ،وكلها نازلة من عنده ،تنفذها
تارة ،بالبسط والقبض تارة ،والرفع واخلفض
قسمها مالئكته بأمره بالعطاء واملنع َّ
وت ّ
وتارة بالتحريك والتسكني واإلحياء واإلماتة  ،هو مالك امللك ،رب عظيم
تارةَّ ،
يد ّبر هذا امللك العظيم جل جالله ( :
)[آل عمران. ]27-26/
هذه أفعال الرب جل جالله  ،وهذه القلوب أمر من أوامر اهلل  ،غذاؤها بذكر اهلل،
وذكر أسامئه وصفاته وأفعاله ،وذكر خزائنه ،وذكر وعده ووعيده  ،هذه مغذيات
القلوب سبعة  ،إذا ّ
تغذت القلوب هبا زاد إيامهنا باهلل ،وزاد تكبريها له ،وزاد حبها له،
وزاد محدها له ،وزادت عبادهتا له ،سواء كانت عبادات قلبية ،أو عبادات بدنية.
املحرك هو القلب الذي امتالء
حمر ك  ،هذا
ّ
فهذا البدن الذي خلقه اهلل البد له من ّ
باإليامن .
 هذا القلب غذاؤه بسبعة أشياء :
معرفة اهلل ..ومعرفة أسامئه ..ومعرفة صفاته ..وم عرفة أفعاله ..ومعرفة خزائنه.
ومعرفة وعده ..ومعرفة وعيده:
[ حممد. ] 19 /
 إذا امتأل القلب باإليامن جاء فيه ثالث صفات :
حب اهلل ..وتعظيمه ..والذل له .
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وحتركت اجلوارح بأنواع العبادة ،وحترك اللسان بالذكر والتسبيح والتحميد وفعل ما
حيبه اهلل ويرضاه  ،وامتألت األوقات بكل طاعة  ،وأصبح اإلنسان مصبوغا بصبغة
اهلل يف كل حركة ،ويف كل سكون ممتثال ألمر اهلل يف كل حال:
[ البقرة.] 138 /
محل ه األمانة  ،واألمانة  :أن يمتثل أوامره ،وجيتنب نواهيه،
هذا اإلنسان خلقه اهلل ،و َّ
وأن يعرف ربه بأسامئه وصفاته ،ويأيت إليه اختيارا بعد أن جاءت إليه مجيع
املخلوقات إجبارا  ،مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل كلها
مس َّخرة بأمر اهلل يف عبادة اهلل إال العقالء من اإلنس واجلن  ،هؤالء إما أن يأتوا إىل
اهلل اختيارا ،وإما أن ينرصفوا عنه ويعرضوا عن دينه:
[ الكهف.] 29 /

فبالتذكري يأيت هذا التوجه  ،بالتذكري باهلل تعرف النفوس رهبا وتقبل عليه  ،إذا عرفت
أنه امللك تتصل بامللك  ،إذا عرفت أنه الكبري اتصلت بالكبري  ،إذا عرفت أنه القوي
اتصلت بالقوي  ،إذا عرفت أنه الغني اتصلت بالغني  ،فالبد من معرفة اهلل بأسامئه
وصفاته حتى تقبل القلوب عىل رهبا وحده ال رشيك له( :
)[حممد. ]19/
هذه القلوب غذاؤها اإليامن  ،واإليامن بأركانه الستة أعظم مغذيات اإليامن ،
وبحسب قوة اإليامن يف القلب ،والتصديق بالغيب ،تأيت قوة الطاعة ،وقوة العبادة
ويأيت احلب الكامل هلل والتعظيم والذل له جل جالله .
فاهلل  أمرنا أن نتفكر يف هذا الكون العظيم ،وأن نعرف عظمة أسامئه وصفاته،
لنعبده باملحبة والرغبة ،واخلوف والرجاء ،عبادة حر يعرف من يستحق التعظيم ،ومن
يستحق التسبيح ومن يستحق التحميد  ،يعبد ربه ألنه هو امللك  ،هو الرب العظيم
الذي له ملك الساموات واألرض  ،وله ملك العامل العلوي والعامل السفيل  ،وله
ملك الدنيا وملك اآلخرة  ،ونحن ذ َّرة يف ملك ربنا .
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 هذا الكون العظيم فيه ستة عوامل كبرية :
عامل اجلامد  ..وعامل النبات  ..وعامل احليوان  ..وعامل اإلنس  ..وعامل اجلن ..
وعامل املالئكة:
[ األنعام.] 103 – 102 /
عامل اإلنس ذ َّرة يف ملك اهلل العظيم  ،والساموات السبع مملوءة باملالئكة ،ما فيها
الس َامء َوح َّق
موضع أربعة أصابع إال وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد هلل َ « : أ َّطت َّ
َ
هلا َأن تَئ َّط َ ،ما ف َيها َموضع َقدَ ٍم إالَّ َو َع َليه َم َلك َقائ م َ ،أو َراكع َ ،أو َساجد هلل»

أخرجه أمحد ( ) .
وكم يف الساموات واألرض ،وكم بني السامء واألرض ،من املخلوقات والذرات،
وكلها شاهد ٌة بوحدانية اهلل  ومسبّحة بحمده ،وخاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته،
ومرسعة إىل إرادته ( :
)[اإلرساء. ]44/
وبالنظر يف ملكوت الساموات واألرض ،والنظر يف اآليات القرآنية ،نعرف من نحن،
ونعرف من نعبد  ،ربنا  مل ٌك عظيم ،ورب قادر عىل كل يشء وحميط بكل يشء
وال خيفى عليه يشء.
هو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم الذي يكشف الكروب ،ويرفع البالء ،وجييب
املضطر ،ويغيث امللهوف  ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع( :
)[الرمحن. ]29/
هو جل جالله الرب القادر الذي بحكمته خيلق ويرزق  ،ويبسط ويقبض  ،ويعز
ويذل  ،ويكرم وهيني  ،ويرحم من يشاء  ،وي ّ
عذب من يشاء.
هو الرب احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه  ،وضع العني يف هذا املكان ،
ووضع اليد يف هذا املكان  ،ووضع اجلبل يف هذا املكان  ،ووضع النجم يف هذا
املكان  ،هو احلكيم العليم الذي يضع اليشء يف موضع ه جل جالله:
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.) 21516 ( :
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[ آل عمران.] 18 /
هو الرب القادر الذي ال يعجزه يشء ،ال معقب حلكمه ،وال راد ألمره  ،والبد للقلب
أن يعرف هذه األمور  ،والقرآن خياطب القلوب والعقول ،يقول للقلب  :ريب الذي
بيده ملكوت كل يشء  ،ريب قادر عىل كل يشء  ،ريب خزائنه مليئة بكل يشء ،ريب
الذي له ملك الساموات واألرض ،وله األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل:
[ النحل.] 89 /

وإذا استقام القلب باإليامن استقامت اجلوارح بالطاعات َ « :أ َال َوإ َّن يف َ
اجل َسد
اجل َسد كله َ ،وإ َذا َف َس َدت َف َسدَ َ
مضغَة  ،إ َذا َصل َحت َصل َح َ
اجل َسد كله َ ،أ َال َوه َي
( )
ال َقلب»
واهلل يق ّلب هذه القلوب كام سيأتينا يق ّلبها ملصلحة العبد  ،فالبد هلذا القلب أن يسمع
من اللسان ،و يسمع من خ الل األذن ،ويعلم من خالل الرؤية  ،فاألذن تسمع ،والعني
ترى ،واللسان يتكلم ،وكلها تصب يف القلب ،ليعرف القلب معبوده ،ليعرف القلب
من يعبد  ،من هو الرب العظيم الذي يوجه إليه عبادته  ،وإذا استقام هذا القلب
جاءت الطاعات ،وجاءت املحبة ،وجاء األمن ،وجاءت السعادة  ،فاهلل  يبني لنا يف
القرآن من هو هذا الرب  ،البد أن نعرف الرب حتى نتوجه إليه بالعبادة  ،والنقص يف
العبودية سببه اجلهل بالربوبية  ،فلو عرفنا اهلل حق معرفته ألطعناه وأحببناه وع ّظمناه:
[ املائدة.] 98 /
فربنا  هو الرب احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه  ،القادر الذي ال يعجزه
يشء  ،ال معقب حلكمه ،وال راد ألمره ،وال مبدل لكلامته  ،إذا أراد الليل يكون
ليال ،وإذا أراد هنارا يكون هنارا  ،وإذا أراد ذكرا يكون ذكرا ،وإذا أراد أنثى تكون أنثى،
وإذا أراد أبيضا يكون أبيضا ،وإذا أراد أسودا يكون أسودا ،وإذا أراد جبال يكون جبال،
وإذا أراد هنرا يكون هنرا ،هو ٌ
فعال ملا يشاء ،وال راد ألمره جل جالله :
( ) 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم، 52 :واللفظ له  ،ومسلم برقم.1599 :
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[يونس. ]3/
هذا الكالم يقوله اللسان للقلب ،ليعلم القلب من هو الرب الذي جيب أن نعبده ،ألن
القلب هو الذي يأمر اجلسد باحلركة والسكون والطاعة واملعصية :
[ األنفال.] 4 – 2 /
نحن نتوجه إىل اهلل بالعبودية إذا عرفنا عظمة الربوبية ( :
)[يونس. ]3/
هذا الذي خلق الساموات واألرض ،وخلق هذا الكون العظيم ،أال يستحق العبادة :
(
)[النحل. ]18- 17/
هذا االسم العظيم جيتمع فيه مجيع أسامء اهلل احلسنى ؛ ألن اهلل  رب العاملني
ريب عباده بام يصلحهم  ،هو رب الكون ،ورب العرش العظيم  ،ورب الساموات
ي ّ
ورب األرض جل جالله  ،هو الرب امللك احلق ال إله غريه  ،ملك كل الكائنات ،
ملك السامء ومن فيها من املالئكة  ،وملك األرض وما فيها من املخلوقات ،
رب
وملك اجلنة ومن فيها  ،وملك النار ومن فيها  ،هو مالك امللك جل جالله ٌ ،
عظيم ليس بحاجة إىل عبادتنا ،بل نحن بحاجة إليه حتى نسعد باألمن والطمأنينة
وندخل اجلنة يوم القيامة:
[ األنعام.]102 /
ٌ
ٌ
ٌ
فهو سبحانه الرب امللك ولكنه ٌ
وملك
وملك عزيز ،
وملك رحيم ،
ملك حق ،
غفور  ،ال إله غريه ،وال رب سواه  ،هو خالق كل يشء  ،ال يعزب عن علمه يشء ،
وال خيرج عن تقديره يشء ،وال يفلت من ملكه مثقال ذرة يف الساموات وال يف
األرض  ،هو حميط بكل حميط  ،وقادر عىل كل قادر  ،وقاهر لكل قاهر :
)[املؤمنون. ]116/
(
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وهو سبحانه الرب الذي أعبد ،هو الرب الذي ال إله إال هو ،مالك امللك
وامللكوت ،ومالك امللوك ،ومالك امللك ،ومقسم األمالك ،وخالق امللوك ،قيوم
حي يسمع كل يشء  ،ويرى كل
حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم ٌ ،
الدنيا واآلخرة ٌ ،
يشء  ،ويرزق كل أحد  ،وجييب كل داعٍ  ،كل يشء خلقه  ،وكل ما يف الكون
ملكه ،وكل ما نراه من أصغر ذرة إىل العرش العظيم ،إىل الكريس الكريم ،إىل
الساموات السبع ومن فيهن ،إىل األراضني السبع ومن فيهن  ،كل يشء خلقه  ،وكل
يشء سواه عبده ،وكل يشء خلقه ،وكل خملوق مفعول ليس بيده يشء وكل خملوق
ناصيته بيد ربه:
[ هود.] 56 /
هو الرب الغني الكريم الذي خلق األرزاق ،وأوصلها اىل املرزوقني كمية ونوعية،
ومكانا وزمانا ،امل كان حيث كان اإلنسان  ،والزمان دائر عىل املكان ،والكمية
مقادير ال حيصيها إال من خلقها والنوعية مال أو طعام أو رشاب أو غريها  ،فسبحان
من خلق اخلالئق مجيعا ،وتكفل بأرزاقها كل آن ،كم عامل األسامك يف البحر ؟ أكثر
من مليون صنف  ،كم عامل اجلامد ؟ خالئق ال حيصيهم إال اهلل  ،كم عامل النبات ؟
أكثر من أربعني مليون صنف من النباتات ،كم عامل احليوان يف الرب؟ أكثر من مليون
صنف ،اهلل يرصفها ويمدها باألرزاق  ،الرب هو الذي يربيها يف الطول ،واللون،
واحلجم ،والثمرة.
أوامر ملكية صادرة إىل النخلة كيف تنبت ،وكيف تثمر ،أوامر ملكية صادرة إىل
جمموعة النخيل من تثمر ،ومن ال تثمر يف هذا العام  ،أوامر ملكية صادرة إىل اإلناث
هذه حتمل ،وهذه ال حتمل  ،أوامر صادرة للشمس كيف تسري من املرشق إىل
املغرب  ،أوامر ملكية صادرة للسحب متطر هنا وال متطر هنا:
[ لقامن. ] 11 /

هو رب عظيم ،وله ملك كبري ،وأنا عبده وأترشف أين عبده ،ألن ريب مل ٌك عظيم له
األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل ،وله األفعال اجلميلة ،وله املثل األعىل يف
الساموات واألرض:
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[ الروم.] 27 /
وخصنا بعبادته وحده ال رشيك له،
نحمد اهلل أن جعلنا من بني آدم ،وجعلنا مسلمني،
َّ
جعلنا عبيدا له وحده ومل جيعلنا عبيدا ألحد عبيده:
[ البقرة.] 22 – 21 /
لذلك الشيطان يريد أن حيول العبودية من الرب العظيم إىل العبد الفقري العابد الذليل:

[ يس.] 62 – 60 /

فنحن يف مثل هذه البيئات نسمع كالم اهلل ،وكالم الرسول  حتى يقوى اإليامن يف
القلب ،وتتولد املعرفة املحركة للطاعة  ،فتخرج هذه املعرفة عىل شكل عطاءات
ومنافع لعباده ،أو تعليم ،أو دعوة أو أمر باملعروف ،أو هني عن املنكر ،أو إحسان
إىل اخللق:
 فالدين أمران :
عبادة احلق ..وحماسنة اخللق .
البد من هذا وهذا يف حياتنا:

[ آل عمران.] 134 – 133 /

[ فصلت.] 33 /
فربنا جل جالله مل ٌك عظيم  ،كل املخلوقات له ،وكل النعم منه ويسبغ علينا النعم
الظاهرة والباطنة كل يوم( :
)[إبراهيم. ]34/
كل املخلوقات هلل  ،وكل النعم منه  ،وكل خري من لدنه  ،وكل اخلزائن عنده  ،هذا
هو الرب حقا ،واإلله حقا ،املحسن إىل خلقه بجميع النعم  ،الكريم حقا جل
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جالله  ،قوله احلق  ،وفعله احلكمة  ،وتدبريه العدل  ،وعطاؤه الفضل  ،وجزاؤه
العدل واإلحسان جل جالله .
هو الرب املحسن إىل مجيع خلقه  ،الذي ال تبلغ األوهام تعداد نعمه  ،وال تستطيع
العقول إحصاء خلقه وفضله وإحسانه ( :
)[النحل. ]18-17/
انظر إىل هذه السامء العظيمة من يمسكها ؟ وانظر إىل هذه النجوم الزاهرة من الذي
وفرقها ؟ ومن الذي يد ّبرها بحيث ال يصطدم نجم مع نجم ؟ وانظر إىل هذه
خلقها ّ
الشمس العظيمة التي ص َّب اهلل فيها من نوره.
هذه الشمس العظيمة اإلنارة واحلرارة  ،يقول العلامء :الشمس درجة احلرارة يف
داخلها عرشين مليون درجة وهليبها يرتفع فوقها نصف مليون ميل  ،ودرجة احلرارة
خارج الشمس ستة آالف درجة  ،هذه الشمس لو ارتفعت قليال لتجمدنا  ،ولو نزلت
قليال الحرتقنا  ،من الذي قدر سريها ومسريها ونورها ؟ ..من رب املرشق
واملغرب ؟ ..من رب املرشقني ورب املغربني؟ ..من رب املشارق واملغارب ؟
فللشمس يف كل يوم مرشق ومغرب ،وهلا يف كل عام ثالثامئة وستني مرشقا ،
وثالثامئة وستني مغربا ،تأيت من املرشق إىل املغرب  ،وهي خملوقة مأمورة مدبرة:
[ يس.] 38 /

واهلل  حتى ال نتعلق هبا أمرنا بالنظر إليها وعدم التعلق هبا  ،وهلذا تصاب بالكسوف
فتكسف:
[ فصلت.] 37 /
فالنظر والتدبر هو املو ّلد للنوحيد ،النظر يف الكون العظيم أعظم مو ّلد لإليامن:
[ يونس.] 101 /

وكذلك النظر يف القرآن  ،فاهلل أعطانا السمع والبرص حتى ننظر إىل أحسن يشء،
ونرى أحسن يشء ،ونتكلم بأحسن يشء ،ونعمل بأحسن يشء ؛ فقد خلق اهلل
اإلنسان يف أحسن تقويم  ،يريد له أحسن يشء دنيا وأخرى ،يف الدنيا أعطاه الدين
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أحسن يشء ،وأعطاه الدعوة أحسن يشء  ،وأعطاه من األخالق أحسن يشء،
وأعطاه من األعامل أحسن يشء ،ويوم القيامة يريده أن يكون يف أحسن يشء :
[ يونس.] 26 /
فسبحان ربنا العظيم الذي له ملك الساموات واألرض ،املحسن إىل مجيع خلقه
ب َّرهم وفاجرهم  ،الذي ال تبلغ األوهام تعداد نعمه  ،وال تستطيع العقول إحصاء
خلقه وفضله وإحسانه  ،كم خلق اهلل وخيلق من مليارات املخلوقات يف كل ثانية؟،
فاهلل خلق كل يشء بحكمة  ،وكل خملوقاته مظهر جلالله ومجاله وأسامئه وصفاته.
كم خلق اهلل من ذرات يف العامل ؟ ،كم قطرات املياه يف العامل ؟ ،كم ثمرة يف
العامل ؟ كم إنسان يف العامل ؟ كم طائر يف العامل ؟ كم سمكة يف العامل ؟ من خلق
هذه اخلالئق ؟ ومن يسوق هلا أرزاقها ؟ ومن يربيها ؟ ومن يسمع أصواهتا ؟ ومن
)[الرمحن. ]29/
جييب دعاءها ؟ ( :
هذا كله خلق من؟:
[ لقامن.] 11 /

فهذا العاقل ،وهذا اإلنسان الذي اختاره اهلل ،وخلقه بيده ،هل يلي ق به أن ينرصف عن
هذا العلم ،وأن يعبد غري اهلل ،وأن يتوجه إىل غري اهلل ؟ ،هل يليق بمن لديه مسكة من
عقل أن يتخذ ربا سواه ،أو يعبد إهلا غريه ؟ ( :
)[األنعام. ]71/
)[الصافات. ]26/
يف الدنيا نسلم ،ويوم القيامة نستسلم ( :
ومن مل يسلم ألمر اهلل الرشعي فسيستسلم ألمر اهلل يوم القيامة حني يرى اجلنة ،ويرى
)[الصافات. ]26/
النار ،ويرى العرش ( :
فكام استسلمت هلل ،وخضعت له يف بدين ونوعي ولوين ،ليس يل رأي يف لوين،
عيل ،لكن الفعل الصادر مني أن
ويف كل يشء ،ليس يل اختيار  ،هذا يشء فرض َّ
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أؤمن باهلل وأطيعه حتى يستضيفتي يف الدنيا كام استضافني يف بطن األم ،وأعطاين
الطعام والرشاب والطمأنينة وأخرجني إىل هذه الدنيا ،وجعل يل هذا القرص العظيم،
أرشب من مائه وآكل من طعامه ،وأتنفس من هوائه وأسكن يف أرضه  ،وأعطاين
وراجع إليه  ،فالبد هلذا اإلنسان اجلميل املليح
قادم عليه،
ٌ
النعم ،وهداين إليه  ،وأنا ٌ
احلسن أن يرجع إىل ربه مليحا مجيال وحسنا باإليامن واألعامل الصاحلة:
[ البقرة. ] 281 /
وهو سبحانه الرب الكريم الذي غمر اخللق مجيعا بإحسانه وإنعامه ،ب ّرهم
وفاجرهم  ،مؤمنهم وكافرهم  ،فال يوجد عند البرش مصانع تصنّع أغذية وأطعمة
وأرشبة ،إنام هو صنع اهلل الذي أتقن كل يشء  ،هو خالق املاء ،وخالق الطعام،
وخالق الرشاب ،وخالق كل يشء  ،إذا وجد أحد خيلق أو يرزق أو يصنع ماء نعبده :
)[األعراف. ]191/
(
ما دام خالقا فهو يستحق العبادة ،هذا الذي يستحق أن يعبد وحده جل جالله ،ألنه
الذي خلقنا وكنا قبل عدما ؟ :
[ اإلنسان.] 3 – 1 /
فاإلنسان أصال ما كان موجودا ،فلام وجد وأعطاه ربه كل خري يطغى ويتكرب عىل ربه
وهو املحتاج إليه ،واهلل ال حيتاج إليه ( :
)[االنفطار. ]8- 6/
اال يذكر االن سان نعم ربه عليه يف خلقه ورزقه وحياته وموته:
[ العلق.] 8 – 6 /

فسبحان الذي كل نعمه منه( :
)[النحل. ]53/
ٍ
ٍ
ومجال يف
جالل
هو سبحانه امللك العزيز اجلبار ،ذو اجلالل واإلكرام ،الذي كل
العامل فمن أنوار ذاته ،وآثار صفاته  ،كل جالل يف اجلبال ،ويف الشمس ،ويف البحر،
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ويف اجلو ،ويف األرض ،ويف السامء ،فمن آثار جالله:

[ األعراف.] 54 /

وكل مجال يف عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل اإلنسان ،وعامل
املالئكة ،فمن أنوار ذاته ،وآثار صفاته ،هو ذو اجلالل الذي جل قدره وعظم يف
قلوب العارفني به  ،هو جل جالله الرب الذي خلق السموات واألرض وما فيهن،
خلق سبع أراضني  ،كل أرض يف داخل أرض ،وأحاطها بالساموات السبع ،وكل
سامء حميطة بام حتتها ،حتى السامء السابعة حميطة بجميع الساموات واألرض ،
ثم الكريس حميط بجميع الساموات واألرض  ،ثم العرش حميط بجميع السموات
واألرض  ،و الساموات السبع ،واألراضني السبع ،بالنسبة للكريس كحلقة ملقاة يف
أرض فالة ،والعرش حميط بالكريس ومن دونه:
[ البقرة.] 255 /
واهلل فوق العرش ،ال حيتاج إىل العرش  ،بل العرش حمتاج إىل اهلل ليبقى  ،فكل ما
وكرمنا
سوى اهلل
ٌ
رشفنا اهلل ّ
حمتاج إىل اهلل  ،واهلل غني عن كل ما سواه  ،ونحن الذين َّ
كيف نعرض عن ربنا ،وكيف نغفل عنه ،ونشتغل بالشهوات والزينات ،ونغفل عن زينة
القلوب ،وزينة اجلوارح ،وزينة األخالق:
[
البقرة. ] 22 – 21 /

إن جهد األنبياء عىل اإلنسان  ،وجهد أعداء األنبياء خارج اإلنسان  ،يعملون له
الزينات من مأك والت ومرشوبات ،وملبوسات ومسكونات ومنكوحات ومركوبات
حتى يرصف برصه إليها ،ويتعلق باملخلوق دون اخلالق  ،وجهد األنبياء عىل
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اإلنسان  ،عىل قلبه ،ليتعلق باهلل  ،وعىل جوارحه ،ليتزين باألعامل الصاحلة،
واألخالق احلسنة:

[ آل عمران. ] 15 – 14 /
هو ذو اجلالل الذي َّ
جل قدره وعظم يف قلوب من عرفه ،الذي ع َّظم قدره جل
وتنزه عام ال يليق به:
جاللهَّ ،
[ املؤمنون.] 116 /

هذا العرش العظيم ال يساوي ذرة يف ملك اهلل العظيم:
[ الزمر.]ٍ 67 /

هذه اخلالئق كلها ذرة يف ملك ربنا العظيم ،أنظر إىل هذه الشمس ،وهذا القمر ،يف
هذا الفضاء العظيم ،من خلق الفضاء ؟ ومن وضع فيه هذا القرص الذي كاخلبزة
نراه ؟ وهذه الشمس التي هي أكرب من األرض.
هذا العرش العظيم الذي هو أوسع املخلوقات وأعالها ،وأعظمها ،وأكربها،
وأكملها ،وأحسنها ،خملوق ليس بيده يشء .
فكل ما سوى اهلل ليس بيده يشء  ،األمر كله هلل رب العاملني:
[ األعراف.] 54 /

أمر اخللق ..وأمر الرزق ..وأمر التدبري ..وأمر الترصيف ..وأمر التحريك ..وأمر
التسكني ..وأوامر الشفاء  . .وأوامر العطاء ..وأوامر املنع ..كلها بيد اهلل وحده:
)[التغابن. ]13/
(
ليس بيد اخللق يشء  ،هذه املخلوقات تدل عىل عظمة اهلل لكن ليس بيدها يشء :
[ غافر.] 65 /
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فيجب السجود والطاعة للرب الذي خلقها( :
)[فصلت. ]37/
كل ما سوى اهلل ليس بيده يشء  ،األمر كله هلل وحده  ،األمر من قبل ومن بعد كله بيد
اهلل  ،أوامر الصحة  ،وأوامر املرض  ،وأوامر الرزق  ،وأوامر الفقر  ،وأوامر
الغنى  ،وأوامر األمن  ،وأوامر اخلوف  ،وأوامر البسط  ،وأوامر القبض:
[ امللك.] 2 – 1 /
واهلل خلقنا عىل أربع صفات :
الضعف ..والفقر ..والعجز ..واالحتياج:
[ فاطر.] 15 /
لنقف ببابه  ،ونسأله ونتوجه إليه يف كل حال  ،لكن اهلل ابتالنا بمخلوقات تفعل بأمره
وإذنه  ،فالكافر يقف عند املخلوق  ،واملؤمن ينظر إىل املخلوق ،ويتجاوزه إىل
اخلالق الذي خلقه وأنشأه فهذا اإلنسان وهذا النبات من الذي خلقه وأمره ؟:

[ الواقعة. ] 65 – 58 /
وهذا املاء من أنزله ،وهذه النار من خلقها:
[ الواقعة.] 74 – 68 /

فالنار هلا أربعة أقسام:
نار هلا إنارة وحرارة كالشمس ونار الدنيا ..ونار هلا إنارة بال حرارة كالقمر ونار
موسى ،ونار هلا حرارة وهلا ظلمة شديدة وهي نار جهنم ،وهي أظلم ما خلق اهلل،
292

وأحر ما خلق اهلل:

[ األنعام.] 39 /

حول اخلشب إىل نار ،وكان عودا أخرضا؟ عود شجرة ،عود
هذا اخلشب ؟ من الذي ّ
نخلة  ،كان أخرضاً ،من الذي أيبسه وأودع فيه النار ؟ بمجرد ما نشعله يشتعل نارا ،
من الذي حبس النار يف اخلشب ؟ هذا الذي خلق هذه النار عنده نار تفضل عىل هذه
النار بتسعة وستني جزءاً ،نارنا هذه جزء من تسعة وستني جزءا من نار جهنم .
ني
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال« :نَاركم َهذه الَّتي يوقد ابن آ َد َم جزء من َسبع َ
جزءا من َح ِر َج َهن ََّم» قالوا :واهلل إن كانت لكافية يا رسول اهلل ،قالَ « :فإَّنا ف ِض َلت َع َلي َـها
ٍ
( )
ح ِر َها» .متفق عليه
بتس َعة َوست َ
ّني جزءا كلها مثل َ
وإذا كنا ال نطيق نار الدنيا ،فكيف نطيق نار جهنم ؟ كيف يطيق اإلنسان عذاب اهلل ؟
اإلنسان ال يطيق حر الشمس ،وال يطيق صوت الرعد ،كيف يطيق غضب اهلل يوم
القيامة ؟ وكيف يطيق لعنة اهلل ؟ وكيف يطيق نار جهنم ؟:
والعذاب دائم ال ينقطع( :

[ البقرة. ] 162 – 161 /

فسبحان الرب القادر الذي خلق هذه النار العظيمة:

)[النساء. ]56/

[ التحريم. ] 6 /

واهلل أرحم الرامحني  ،رب العاملني أرحم الرامحني  ،البد أن يتيقن القلب أن اهلل
أرحم الرامحني  ،والرمحن الرمحن ال يمكن أن يرض عبده  ،إنام ير ّبيه إذا خرج عن
الطريق  ،ير ّبيه بمصيبة حتى يرجع إليه ،أو يربيه بنعمة لعله يستحي من معصيته،
[ البقرة.] 163 /
ويتوب إليه:
( )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3265ومسلم برقم ( ،)2843واللفظ له.
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فربنا عظيم ،وخلقه عظيم ،وملكه عظيم ،وأمره عظيم ،وجزائه وثوابه عظيم ،وعقابه
عظيم.
فسبحان الرب العظيم جل جالله الذي َّ
ّ
وتعذر عىل اخللق
جل وعال يف عل ّو صفاته ،
أن حييطوا بأسامئه وصفاته ؛ ألهنم لو عرفوها أحاطوا به ،واهلل حميط بكل يشء:
[ الطالق.] 12 /

هذا العقل كالبرص  ،البرص يرى حمدودا ،واألذن تسمع حمدودا ،وكذا العقل
حمدود ،ال حييط بكل يش  ،هو يرى بعض عامل الشهادة ،لكن عامل الغيب ال يعرفه
إال بالوحي املنزل ،خالق هذا الكون ال يمكن أن حييط به العقل ،لكن يعلم ما أعلمه
اهلل من خالل النظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات الرشعية:
[ البقرة.] 164 /
فسبحان الرب العظيم الذي َّ
ّ
وتعذ ر عىل اخللق أن حييطوا
جل يف عل ّو صفاته ،
بأسامئه وصفاته ،ونعوت جالله ومجاله ،وعظمته وكربيائه ،وملكه وملكوته ( :
)[الزمر. ]67/
هو رب ملك حميط هبذا امللك العظيم ،له ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل الغيب
والشهادة ،وله ملك العامل العلوي والسفيل ،وهو ملك عىل هذه املامليك كلها،
وهذه املاملك ،ومجيع امللوك ،ومجيع العبيد ،ومجيع الذرات ،ومجيع املخاليق،
هو رهبم الذي خلقهم والذي ير ّبيهم  ،فهو ملك يفعل يف ملكه ما يشاء  ،هذا الرب
هو الذي نعبده:
[ فاطر.] 14 – 13 /
هو سبحانه الرب العظيم الذي ير ّيب عباده بصفات اجلالل واجلامل.
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صفات اجلالل كامللك واجلبار والكبري والقادر والقهار واملحيط  ،وصفات
اجلامل كاللطيف والرحيم والعفو والرزاق والتواب ،هذه صفات مجال:

[ احلرش.] 24 – 22 /
فاهلل  هو الرب العظيم الذي ير ّيب عباده بصفات اجلالل واجلامل  ،وله سبحانه
صفات جالل ،وصفات مجال ،وصفات ظاهرها جالل  ،وباطنها مجال  ،وصفات
ظاهرها مجال ،وباطنها جالل.
فالرب من أسامء اجلالل ،ألن الرب شامل جلميع أسامء اهلل احلسنى ،وهو من
األسامء العظيمة كاسم اهلل ،واسم الرمحن ،وقد ذكر اهلل هذه الثالثة يف سورة الفاحتة:
[ الفاحتة.] 3 – 2 /
فربنا  له صفات جالل ،وصفات مجال  ،وله سبحانه صفات ظاهرها جالل،
وباطنها مجال  ،وصفات ظاهرها مجال ،وباطنها جالل  ،لننظر يف ذلك فاهلل  إذا
ٍ
أعطى العبد عطاء حسنا من ٍ
ٍ
منصب فهذا يشء مجيل ،ألن
مجال أو
مال أو رزق أو
صفة العطاء من صفات اجلامل  ،لكن صفة السخط أو الغضب من صفات اجلالل ،
فإذا أعطى اهلل العبد عطاء حسنا فهذا يش ٌء مجيل ،لكن إذا مل يكن مع هذا العطاء
شكر واستقامة من العبد فسيكون بعده عقوبة وتأديب بصفة اجلالل:
[ إبراهيم.] 7 /

وإذا أعطى اهلل اإلنسان نعمة ومل يشكر اهلل عليها فسيعاقبه اهلل عليها :

[النساء. ]123/
إذا أعطاين اهلل خريا البد أن أفعل خريا  ،فإذا خرجت عن هذا اخلط إىل عمل الرش،
فاهلل برمحته يؤدبني بمصيبة حتى أعود إليه بصفة اجلالل  ،صفة اجلالل للقهر
واإلحاطة والعقوبة واالنتقام  ،وصفة اجلامل للتأليف والتودد والرمحة واللطف
واإلكرام للعبد حتى يعود إىل ربه ،ويستحي منه إذا رأى كرمه ولطفه ،وإذا أوقع اهلل
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الرض والبالء باإلنسان فهذا جالل  ،أصابه بمرض أو أصابه بأي يشء يدل عىل أن اهلل
قادر  ،وأنه عليم يراقب خل قه ،فإذا أفىض به هذا البالء إىل التوبة واإلقبال عىل اهلل
)[األعراف. ]168/
فهذا مجال ( :
وقال سبحانه:
[ األنعام.] 43 – 42 /

اهلل  أصاهبم بالعقوبة ليترضعوا  ،أصاهبم بالعقوبة صفة جالل  ،ليترضعوا إليه
ويتوبوا إليه فيتوب عليهم وهذه صفة مجال  ،فهذه الصفات صفات جالل باطنها
مجال  ،صفة جالل أن يعاقب اإلنسان ،وباطنها مجال  ،اهلل يريد مني هبذه الرضبة ،
هبذا االنتقام ،وهبذه العقوبة ،أن أرجع إليه  ،فهي صفة يف ظاهرها صفة جالل ،ولكن
باطنها مجال ،ملا حيصل بعدها من التوبة.
البد أن نعرف هذا التقسيم  ،اهلل  ير ّيب العباد بصفات اجلالل واجلامل  ،وله
سبحانه صفات جالل كاجلبار  ،وصفات مجال كالكريم  ،وصفات ظاهرها جالل
وباطنها مجال كأن يبتيل اإلنسان بعقوبة حتى يعود إىل ربه فيتوب إليه وير ّده إليه
بصفة اجلامل  ،وصفات ظاهرها مجال ،وباطنها جالل  ،فاهلل  يعطي اإلنسان
نعمة ،ولكن إذا مل يشكر اهلل عليها فيكون بعدها عقوبة وتأديب بصفة اجلالل:
[ اجلاثية.] 37 – 36 /
فهذا هو الرب احلكيم الذي ير ّيب عباده بام يصلحهم ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
فسبحان ربنا العظيم ما أعظمه ،وما أرمحه بخلقه  ،يسوق إليهم النعم ليقبلوا هبا عليه،
ويطيعوه وحي ّبوه  ،فإذا انرصفوا عنه أرسل إليهم مصيبة يف أبداهنم أو يف أمواهلم أو
يف أوالدهم تر ّدهم إليه ( :
)[إبراهيم. ]7/
وقال سبحانه:
[ املؤمنون.] 76 /
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وهو سبحانه الرب احلكيم الذي منع ليعطي  ،أصال ما منع إال ليعطي ،ألن العطاء
أحب إليه من املنع  ،فهو منع حتى نترضع إليه ،ونتوب من املعصية ،ونستحي منه ،
منع ليعطي ،فاهلل حكيم ما منع شيئا إال ليعطي ،ولكن ال يعطي وال يمنع إال
للمصلحة  ،وهو يعلم املصلحة التي يعطي ويمنع ألجلها ،فهو منع ليعطي ،وقبض
حر ،
ليبسط ،وخفض لريفع ،وابتىل ليعايف ،وجعل هذه الدنيا دار التواء وابتالء  ،مرة ّ
ومرة برد  ،ومرة غنى  ،ومرة فقر  ،ومرة مريض  ،ومرة متعايف  ،ومرة خائف ،
ومرة آمن  ،هي دار التواء ال دار استواء  ،ملاذا ؟ حتى ال نسكن إليها ،وال نطمئن
هبا:
[ األنبياء.] 35 /
نحن دارنا هذه دار االيامن والعمل ،واملطلوب يف دار العمل العمل ،وعدم الركون
نفر إىل اهلل ،ونفعل ما حيب اهلل ،ونكمل ما حيب اهلل:
إىل أي خملوق ،بل ّ
[ الذاريات. ] 51 – 50 /

فالدنيا دار الفناء ،ودار القرار يف اجلنة أو النار.
وجعل اهلل سبحانه بالء الدنيا سببا لعطاء اآلخرة  ،كل ابتالءات الدنيا فيها أجور
عظيمة ،أين نجدها ؟ يف اآلخرة:
[ آل عمران.] 185 /

أيوب ابتيل باملرض سبعة عرش عاما  ،ليس املقصود أن يمرض  ،ولكن القصد أن
ير َّبى الداعي ،حيبس عن الدعوة ،وعن العبادة ،حتى يصرب ،وإذا صرب رىض اهلل عنه ،
ولذلك ملا صرب أيوب كان العالج حتت قدمه  :ﯿ
[ ص.] 42 – 41 /
لكن ما املقصود ؟ ا ملقصود إظهار الصفة التي حيبها اهلل وهي الصرب  ،اهلل فتح له
باب العالج  ،مل يذهب إىل مستشفى ومل يذهب إىل فالن وال إىل فالن  ،هو داعٍ
)[ص. ]44/
إىل اهلل  ،اهلل حبسه حتى يرت ّبى ( :
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فكانت ثمرة الصرب العافية وأنواع االكرام( :
)[األنبياء. ]84- 83/

فاهلل رب رؤف يبتليني ويق ّلبني حتى يستخرج مني عبودية الصرب ،هل أصرب هلل؟،
ألفوز بمعية اهلل ،وبمحبة اهلل ،وبتقوى اهلل.
والنبي  كان يدعو اىل اهلل يف مكة ،ولكن مجيع اجلهات كانت معارضة له يمني
وشامل ،ورشق وغرب  ،فقام بالدعوة إىل اهلل ثالثة عرش عاما  ،اهلل أطلقه يدعو،
ولكن كل ما حوله كان معارضا له ،فخرج إىل الطائف فهل ذهب عىل فرس ؟ أو
عىل مجل ؟ أو عىل محار ؟ ال  ،ذهب عىل قدميه؛ ملاذا واهلل قادر عىل أن يس ّخر له
الريح كام س َّخرها لسليامن ؟ حتى يكون قدوة لكل ضعيف ،ولريبيه قبل أن يريب به:
[ الطور.] 48 /
ﯿ
قدمي  ،أميش من هذه البيئة القوية الشديدة التي عارضت
من أجل الدين أميش عىل
ّ
الدين ،وعارضت الدعاة إىل اهلل ،وأخرج من بلدي من أجل ابتغاء مرضاة اهلل ،وطاعة
هلل  ،ذهب  إىل الطائف ،ومل يستجيبوا له ،بل رضبوه باحلجارة ،فاهلل أنزل لنرصته
ملك اجلبال ومعه جربيل بعد أن اكتملت فيه صفة الصرب.
ثم ملا رجع من الطائف أرسل اهلل إليه اجلن سمعوا منه القرآن.
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :يا رسول اهلل ،هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أحد؟
فقال« :لقدْ لقيت م ْن قومك وكان أشدُّ ما لقيت منْـه ْـم يوم العقبة،إ ْذ عر ْضت ن ْفيس عىل ا ْبن
عبْد يالـيل ابن عبْد ك ٍ
الل ،فل ْـم يـجبْني إىل ما أر ْد ُّت ،فانْطل ْقت وأنا م ْهـمو ٌم عىل و ْجهي ،فلـ ْم
أ ْستف ْق َّإال بق ْرن الثَّعالب ،فرف ْعت ر ْأيس فإذا أنا بسحاب ٍة قدْ أظ َّلتْني ،فنظ ْرت فإذا فيْـها ج ْربيل.
فناداين فقال :إ َّن اهلل ع َّز وج َّل قدْ سمع قول قومك لك وما ر ُّد ْوا عل ْيك ،وقدْ بـعث إليك
يل ،ث َّم قال :يا مـح َّـمد
ملك اجلبال لت ْأمره بام شئْت فيه ْـم ،قال فناداين ملك اجلبال وس َّلم ع َّ
إ َّن اهلل قدْ سمع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال ،وقدْ بـعثني ر ُّبك إليْك لت ْأمرين بأ ْمرك ،
فام شئْت؟ إ ْن شئْت أ ْن أ ْطبق عليهـم األ ْخشبني  ،فقال لـه رسول اهلل ﷺ« :ب ْل أ ْرجو أ ْن ي ْ
ـخرج
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حده ال يشْ ـرك بـه شيْئا» .متفق عليه( ).
اهلل م ْن أ ْصالبـه ْـم م ْن يـ ْعبد اهلل و ْ

ثم دخل مكة ،ثم دخل بيت أم هانئ ،ثم جاءه جربيل فقال  :قم فإنك الليلة تناجي
ربك  ،ثم أرسي به إىل بيت املقدس  ،ثم ّ
صىل باألنبياء ،ثم رفع إىل السامء من سامء
إىل سامء وهكذا توالت النرصات بعد كامل التضحيات.
فاهلل  رقيب عىل عبده ،شهيد عىل أعامله  ،فإذا كان اإلنسان فقريا وعاجزا وضعيفا
وحمتاجا فليس له إال التوجه للكبري القادر  ،الرب العظيم ،امللك احلق  ،لكن لن
تتوجه إليه إال بعد أن تعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله:
[حممد. ]19/

والسجني هو من سجن عن ربه ،ولو كان يتقلب يف شهواته  ،فاهلل جعل ابتالءات
الدنيا سببا لعطاء اآلخرة  ،كل ما يأتينا من املصائب أجره مكتوب لنا  ،وجعل اهلل
عطاء اآلخرة عوضا من بلوى الدنيا  ،كل ما يصيب املسلم من نصب أو وصب أو
كل ما يصيبه من املصائب يك ّفر اهلل هبا خطاياه ،وهي رفعة لدرجاته  ،وهلذا َ « :أ َشد
الرجل َع َىل َح َسب دينه» أخرجه أمحد ( ) .
النَّاس َب َلءاألَنب َياء ث َّم األَم َثل َفاألَم َثل َفيبت ََىل َّ
فسبحان الرب احلكيم الذي يأخذ ليعطي  ،ويبتيل ليجزي ( :
)[البقرة. ]157- 155/
يف كذا
نحن أو كثري من الناس إذا أصيب بمصيبة فجأة أول ما يشكو يشكو ربه أنا ّ
وكذا ويشكو نفسه إىل املخلوق الذي ليس بيده يشء  ،نحن مأمورون بفعل
األسباب ،لكن املسلم ينظر إىل السبب الذي جاء هبذه املصيبة ؟ من الذي أرسل
عليه هذه املصيبة ؟:
[ الشورى.] 30 /

وريب أرحم الرامحني  ،إذا كنت أعرفه عرفت أن املصيبة يف هذا الوقت أفضل يل،
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3231ومسلم برقم ( )1795واللفظ له.
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.27079 :
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ألين بعد هذه املصيبة التي جاءتني ال أذهب فقط ،إىل املستشفى ،البد أن أذهب إىل
املستشفى ،وأخذ الدواء ،وأرى الطبيب  ،هذا أمر مطلوب لكن قبل الذهاب جيب
أن أعرف ما احلكمة من املرض واملصيبة يل ؟ احلكمة أن أدعو ريب ،وأفتقر إليه،
ثم أدعوه ،فيستجيب يل ،ألنه امللك الذي بيده كل يشء:
[ البقرة.] 186 /
 فإذا استجاب اهلل  لدعائي أكرمني بسبع كرامات :
يزيد إيامين بريب ..ويزيد حبي له ..ويزيد محدي له ..ويزيد تعظيمي له ..وتزيد
عباديت له ..وتزيد طاعتي له .
هذه املحنة يف وقتها منحة  ،وقوة اإليامن تظهر يف املصائب ليس فقط يف النعم ،
[ العلق.] 7 – 6 /
فالنعم قد تطغي اإلنسان :
فإذا جاءت املصيبة ،وانعقدت األحوال ،واشتد الكرب ،وتعثرت األمور ،فف ُّروا إىل
اهلل الذي بيده مقاليد كل يشء  ،ال نتوجه للمخلوق أبدا ال للدواء وال للطبيب  ،بل
ّ
نفزع إىل اهلل نتوضأ
ونصيل ،ونطلب من ربنا كشف البالء والكرب( :
)[البقرة. ]45/
نشكوا أحوالنا إىل من بيده مقاليد األمور كلها:
[ يوسف.] 86 /

نتوجه إىل خالق األشياء ،وخالق احلاجات ،ومالك احلاجات  ،ومجيع احلاجات
ّ
مستجيبة ملشيئته ،وخاضع ٌة ألمره  ،ومرس عه إىل إرادته ،فنتوجه إليه ألنه هو الذي
جاء هبا ،وهو الذي أرسلها ،وهو الذي يزيدها ،وهو الذي ينقصها ،وهو الذي يرفعها:
[ األنعام.] 102 /
احلمد هلل رب العاملني أن ع َّرفنا مثل هذه األمور ،وأدخلنا جنة املعرفة يف الدنيا
ليدخلنا جنة اآلخرة يوم القيامة  ،ومثل هذا العلم العظيم يزيد اإليامن يف القلب ،
ألن املطلوب زيادة اإليامن ،الذي حيرك اجلوارح باألعامل ،ليس املطلوب زيادة
300

األموال  ،اهلل يأمر بجمع األموال ،بل أمر بإنفاق األموال  ،املطلوب زيادة اإليامن،
حتى تزيد الطاعات ،وتتنوع العبادات ،فيزداد النعيم ،ويتنوع النعيم للمؤمن  ،ربنا
عظيم جل جالله واحتفى ببني آدم فخلقهم ،وخلق أباهم بيده جل جالله ،ورباهم
بنعمه املادية والروحية:
[ اإلرساء.] 70 /
 واعلم أهيا اإلنسان أن تربية الرب جل جالله لعباده نوعان :
األوىل  :تربية عامة للمؤمن والكافر واحليوان واإلنسان والنبات وغريهم من
املخلوقات  ،وهذه الرتبية العامة جلميع املخلوقات فاهلل خالق كل يشء ،وهو الذي
يمدهم بالنعم ،وأسباب احلياة:
[ اجلاثية.] 37 – 36 /
الثانية  :تربية خاصة ألوليائه املؤمنني حيث ر ّباهم ،ووفقهم لإليامن ،ور ّباهم
وكره إليهم معصيته كام قال
بمعرفته ،وأعاهنم عىل عبادته ،وحبب إليهم طاعتهَّ ،
سبحانه :
[ احلجرات.] 8 – 7 /
فعلينا أن نزداد محدا وشكرا لربنا  ،ألنه هو الذي خلقنا وأمدَّ نا بالنعم املادية،
والنعم الروحية التي هي اإليامن:
[ النحل.] 53 /

فلله احلمد محدا كثريا طيبا مباركا ،ملء السامء وملء األرض ،وملء ما شئت من
يشء بعد  ،أحق ما قال العبد  ،وكلنا لك عبد  ،ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا
منعت  ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد:
[ سبأ.] 1 /
وربنا  عظيم كريم حكيم ،له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
اجلميلة ،واملثل األعىل  ،مرة يكاشف القلوب بأسامء جالله ،ومرة يكاشفها بأسامء
مجاله ،ألنه هو الرءوف الرمحن الرحيم جل جالله ،هو اللطيف بعباده ،وهو أرحم
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هبم من األم الشفيقة بولدها  ،فال خيتار لعبده إال ما يصلحه يف دنياه وأخراه ( :
)[البقرة. ]243/
[ البقرة.] 143 /
فام أعظم رمحة اهلل بعباده:
ّ
جتىل عىل عبده باسم اجلالل امتأل القلب
فاهلل  له فضل كبري عىل الناس  ،فإذا
خوفا وخشية  ،باسم اجلالل يأتيه املرض  ،يأتيه البالء العظيم  ،ليمتلئ القلب
باخلوف واخلشية ،ويستكني إىل ربه ،وينكرس بني يديه.
ّ
جتىل عىل عبده باسم اجلامل امتأل قلبه حمبة وفرحا  ،ومحدا وشكرا.
وإذا
هذه ص فات اجلالل ،وصفات اجلامل ،من ربنا  يريب هبا عباده:
[ اإلرساء.] 30 /
 والناس اثنان :
منهم من تظهر فيه صفة اجلالل والقوة والشدة .
ومنهم من تظهر فيه صفات اجلامل واللني والرمحة واللطف .
ومن الناس من جيمع بني هذا وبني هذا.
ّ
جتىل ربنا  عىل عبده لريبيه بأسامء اجلالل ،امتأل قلبه خوفا وخشية ،فأطاع ربه،
فإذا
ّ
جتىل عىل عبده بأسامء اجلامل امتأل قلبه
وخاف منه ،وتوكل عليه ،ورجاه  ،وإذا
حمبة وفرحا بربه . 
ولذلك يذكر اهلل أسامءه وصفاته يف القرآن يف آيات كثرية ( :
)[احلرش. ]22/
وأتقرب إليه بام
ما دام رمحن ورحيم فهو أهل كل خري  ،فأستغفره من الذنب،
َّ
حيب  ،وأرجو رمحته ،ألن رمحته وسعت كل يشء  ،ثم يذكر بعدها ( :
)[احلرش. ]23/
امللك صفة جالل  ،القدوس صفة مجال  ،السالم صفة مجال  ،املؤمن صفة
مجال  ،املهيمن صفة جالل  ،العزيز صفة جالل  ،اجلبار صفة جالل  ،املتكرب
صفة جالل .
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ثم يقول بعدها( :

)[احلرش. ]24/
فأسامء اهلل وصفاته وأفعاله كلها أسامء جالل ومجال وكامل.
واهلل  خلق املخلوقات مجيعا ،وخلق أعظمها وأكربها وأوسعها وهو العرش ،ثم
استوى عليه  ،وخلق اإلنسان ،وخلق فيه القلب ،وجعله حمل نظره « :إ َّن اهلل الَ َينظ ر
إ َىل ص َوركم وال إىل َأم َوالك م َولَكن َينظر إ َىل قلوبكم َو َأع َاملكم» أخرجه مسلم ( ) .
فهذا من رمحة اهلل بنا أن اهلل ينظر إىل قلوبنا ،ويتفقد ما فيها  ،فسبحان من يق ّلب هذا
القلب البرشي بني الرسور والطمأنينة ،وبني اخلوف واخلشية  ،وذلك كله ملصلحة
)[البقرة. ]143/
العبد ( :
وكل إنسان قريب من اهلل يدرك أنه بعد كل افتقار عطاء من ربه  ،فكلام نفتقر إىل ربنا
ونسأله ،وننكرس بني يديه نجد اهلل يعطينا  ،وبعد كل كرب من اإلنسان تأديب من ربه ،
إذا استكرب اإلنسان ،وأعرض عن ربه وعصاه ،يأتيه تأديب من ربه ،رمحة منه جل
جالله بعبده:
[ غافر.] 60 /

فاملفتقر إىل اهلل ينعم باسم اجلميل  ،ألن اجلميل يكرمني بكل مجيل وبكل
حمبوب  ،واملعتد بنفسه واملتكرب يعاقب بصفة اجلالل  ،اهلل  يقصمه بمصيبة من
مرض أو زلزال أو كوارث أو غريها  ،وهلذا فنحن أمرنا أن نحقق العبودية ،ونسأل من
بيده امللك وحده( :
)[البقرة. ]186/
فسبحان احلي القيوم الذي يسمع مجيع األصوات ،ومجيع اللغات ،من مجيع
املخلوقات ،ويقيض مجيع احلاجات ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة .
هذا الرب العظيم هو الذي يستحق أن يعبد ،وأن حيمد ،وأن يشكر  ،ربنا حكيم عليم
قد يـحوج اإلنسان أحيانا لعبد لئيم  ،قد يـحوجني إىل إنسان لئيم وأنا عبده املؤمن به،
لكن قد يـحوجني أحيانا إىل إنسان لئيم فري ّدين هذا اإلنسان اللئيم  ،ملاذا ؟ ألعرف
()1أخرجه البخاري برقم.2564 :
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يل ،وأعلم أن هؤالء الناس ليس بأيدهيم يشء .
مقدار إحسان ريب إ ّ
اهلل يـحوجني إىل هذا اإلنسان اللئيم حتى أذكر الكريم املنّان جل جالله ،الذي م َّن
عيل بكل نعمة ،جئت إىل هذا اللئيم فأهانني فأ ّفر منه إىل ريب  ،فنرى هؤالء الناس
ّ
الذين يف العامل يعانون ويذ ُّلون ويسوق اهلل إليهم من الشدائد ما ال يطيقون ،هم غالبا
عصاه ،هان أمر اهلل عليهم فهانوا عىل اهلل ،فس َّل ط عليهم بذنوهبم من هيينهم  ،ملاذا ؟
ليعودوا إىل رهبم ،وحيسنوا الظن به ( :
)[األنعام. ]129/
عيل
فاهلل  يس ّلط ظاملا عىل ظامل  ،أنا ظلمت نفيس ،أو ظلمت غريي ،فاهلل يس ّلط ّ
من يؤ ّدبني رمحة يب حتى ال أخرس اآلخرة ،وال أخرس الدنيا ،بل أتوب إىل اهلل ، 
أرص عىل معصية اهلل واستكرب أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر ( :
ومن َّ
)[الزخرف. ]55/
فاهلل  أرسل موسى  إىل فرعون ،ودعاه واجتهد يف دعوته ،لكنه ما استجاب،
واهلل يعلم أنه ال يستجيب ،لكنه يريد أن يريب موسى تربية إيامنية  ،فاهلل  ب َّني أنه ملا
[ النازعات.] 24 /
أرص فرعون عىل كفره وعىل دعواه بقوله:
َّ
قال اهلل :
[الزخرف. ]55/
فكل أمة بعد الدعوة أرصت عىل التكذيب والكفر يعاقبها اهلل يف الدنيا قبل اآلخرة:

[ العنكبوت.] 40 /

)[املنافقون. ]8/
واهلل عزيز كريم ( :
هو العزيز الذي يع ّز عبده املؤمن ،وال يذ ُّل ه ملخلوق آخر بل يعزه ويكرمه أن هيان،
وال يذ ُّله وال هيينه وال يـحوجه إىل لئيم  ،بل للمؤمن الكرامة واألمن ( :
)[األنعام. ]82/
لكنه جل جالله ير ّيب باملصائب  ،بالنعم  ،باألحوال  ،باألحداث  ،باالبتالءات:
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[ البقرة.] 157 – 155 /

يص
أما هؤالء الطغاة واألرشار واملجرمني الذين يرهبون الناس ويؤذوهنم ،فهؤالء ع ّ
بيد اهلل  ،هم خماليق خلقهم اهلل وهم عيص بيد اهلل ،يس ّلطهم اهلل عىل من أساء من
عباده  ،فإذا تابوا ك َّفه م اهلل عنهم ( :
)[النساء. ]123/
وبنوا إرسائيل ملا خالفوا أمر اهلل سلط اهلل عليهم فرعون:
[ القصص.] 4 /

فكل الطغاة ع يص ينتقم هبا اهلل ممن عصاه  ،فاهلل ينتقم بالظامل ،ثم ينتقم من الظامل ،
ينتقم بالظامل الكبري من الظامل الصغري  ،ثم ينتقم من الظامل الكبري  ،إما بإغراق كام
حصل لفرعون ،وإما بالريح ،وإما باخلسف أو بغريها من العقوبات:
[ العنكبوت. ] 40 /
فربنا  خلق هذا الكون وهو الذي ير ّيب من فيه ،فسبحان الرب الذي بيده مقاليد
األمور  ،الرحيم الذي ير ّيب عباده بام يصلحهم ،ليسعدوا يف دنياهم وأخراهم .
من عرف اهلل عرف كل يشء ،ومن مل يعرف اهلل مل يعرف أي يشء  ،فاهلل  له
حكمة بالغة يف خلقه وأمره ،ويف تقديره وتدبريه  ،من أطاعه ظاهرا وباطنا أكرمه ،
ومن مل يكن له وازع يصدّ ه عن معصية اهلل إذا خال مل يعبأ اهلل بيشء من عمله ،
)
ملاذا ؟ ألن اهلل إنام يتقبل من املتقني( :ﮄ
[املائدة. ]27/

ربنا جل جالله له صفات جالل  ،ومن صفات اجلالل  :القوي والعزيز والقاهر،
رشه كام انتقم من أصحاب الفيل  ،كام انتقم من
والقادر ينتقم من كل ظامل استرشى ّ
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األمم السابقة  ،ويعاقب كل جمرم مهام عال وجترب ( :
)[هود. ]102/
إذا أخذ أخذ إما بخسف أو زلزال أو فيضان أو ريح أو نار أو حجارة أو غريها .
يأخذ سبحانه بصفة اجلالل تأديبا  ،ويعطي بصفة اجلامل تكرما ،هو العزيز اجلبار
الذي يقصم ظهور الطغاة وينزل العقوبة بالعصاة لعلهم يتوبون إليه ( :
)
[األنعام. ]43/
فالفقه يف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله من أعظم النعم  ،ومن وفقه اهلل هلذا أحبه وعظمه
وتقرب إىل ربه بكل عبادة ،وأدى هذه العبادة بكامل األدب ،وكامل التعظيم
وكربه،
ّ
هلل ،وكامل الذل له وكامل احلب له  ،وربنا  أراد منا أن نعرف هذه األسامء ،لنعبده
بمقتضاها( :
)[األعراف. ]180/
البد أوال أن أعرف األسامء ،ثم أحفظها ،ثم أفهمها ،ثم أخت َّلق هبا ،ثم أعبد اهلل
بموجبها  ،واإلنسان إذا عرف عظمة ربه خيش نقمته ،وخاف عقوبته ،فأطاعه ومل
يعصه  ،وهذا هو املقصود أن أطيع امللك احلق وال أعصيه  ،ومن خاف ربه د َّله
)
اخلوف منه عىل كل خري( :
[السجدة. ]15/
ألن اآليات الكونية ،واآليات الرشعية متأل قلوهبم إيامنا وحبا وتعظيام .
)[السجدة ]15/ملا عرفوه من كامل عظمته وجالله (
(
)[السجدة. ]15/
ال يستكربون عن عبادته ؛ ألهنم عرفوا أنه امللك  ،مالك امللك  ،خالق الساموات
واألرض ،ورب العاملني  ،ورب الساموات ،ورب العرش العظيم( :
)
[السجدة. ]16/
خوفا من عقابه وطمعا يف ثوابه  ،عندهم علم ينفقونه  ،عندهم خلق ينفقون أخالق ،
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عندهم مال ينفقون ماال  ،عندهم قوة ينفقون من القوة ويعينون غريهم( :
)[السجدة. ]16/
عىل من ينفقون ؟ عىل عباده ملصلحة أنفسهم ال حلاجة اهلل؛ فاهلل غني عن كل أحد :
)[فاطر. ]15/
(
إنام هم هبذا اإلنفاق ينفعون غريهم من اخللق ،ويكسبون األجر املضاعف عند رهبم
جل جالله  ،فبقدر املعرفة يكون اإليامن  ،وبقدر اإليامن تكون قوة العبادة  ،وبقدر
قوة العبادة تأيت قوة الدعاء  ،وبقدر قوة الدعاء تأيت قوة االستجابة :

[ األنفال.] 4 – 2 /

البد بعد العلم من العمل ،عمل انفرادي بالعبادة بيني وبني ريب  ،وعمل اجتامعي
كافر أدعوه ،أو جاهل أع ّلمه ،أو فقري أعينه ،أو مريض أساعده  ،أما
بيني وبني خلقه ٌ ،
اإلنسان خترج منه املنافع لغريه:
[ آل عمران.] 134 – 133 /
وكريم  ،ورمحن ورحيم  ،ع َّرف عباده بعظمته ،ليهابوه ،وع َّرفهم بنعمه
عظيم
فاهلل 
ٌ
ٌ
ليشكروه ( :
ﰀ) [احلجر. ]50- 49/
أنا الغفور الرحيم ملن أطاعني ،ولكن إذا ضعف إيامنه فعصاين فأنا الغفور الرحيم ،
وأما عذايب ملن كفر يب هو العذاب األليم الذي ليس بعده عذاب :
[الرعد. ]34/
[ هود.] 102 /

فربنا هو امللك احلق احلكيم الذي ير ّيب عبده بام يصلحه  ،هو جل جالله حكيم
ير ّيب اخللق بام يصلحهم ،فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن يعيص اهلل . 
هذه املصائب ليست مقصودة لذاهتا  ،فاهلل ال يعذب اخللق ،إنام هو ير ّبيهم ،
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فاملقصود من هذه العقوبات أو هذه املصائب أن نعود إىل ربنا ،وال ننظر للعقوبة إنام
ننظر ملاذا جاءت العقوبة ،ومن الذي يرفعها ،فنتوجه إليه باالستغفار والتوبة حتى اهلل
يرىض عنا  ،فهو سبحانه ينزل العقوبة ،لريدع صاحبها عن معصية اهلل  ،ويعاقب
ليوقف الباغي واملجرم والظامل عند حده ،وحيفظ من سواه من العباد ( :
)[الدخان. ]16/
أمة ت سهر عىل الفساد ،وعىل املنكرات ،وعىل الفواحش ،وتتقلب يف ليلها وهنارها
بني املحرمات واخلمر والسكر ،اهلل يف أقل من نصف ثانية حي ّرك األرض فيموت يف
ثانية واحدة مئات األلوف من الناس ،أو يرفع منسوب البحر فيغرق بلدة بكاملها  ،أو
يأمر أن تفتح األرض فاها فتبتلع من فوقها من مدن وجبال ،وحيوان وإنسان.
ربنا إذا بطش بطش جل جالله ،هبالك عام:

[ العنكبوت.]40 /

هذه إشارات ومذكرات ومنبهات ،لتعود األمة إىل رهبا ،سواء كانت امل صائب يف
النفس أو يف الكون ،من زالزل وأعاصري ومصائب خمتلفة تأيت عىل الناس لكن ال
تستأصلهم:
[ البقرة.] 157 – 155 /
لكن املصيب ة الكربى العظمى التي ليس بعدها مصيبة هي بعد املوت  ،ما قبل
املوت كله مذكرات ومنبهات وإشارات وإنذارات  ،لكن اخلرسان املبني ،والفالح
والفوز ،كله بعد املوت فالناس بعد املوت إما خارس وإما رابح  ،إما ذاهب إىل حفرة
من حفر النار ،أو إىل روضة من رياض اجلنة  ،إما ذاهب إىل قرص من قصور اجلنة ،
وإما ذاهب إىل سجن من سجون جهنم:
[ آل عمران.] 185 /
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واهلل  هو الرءوف الرحيم بخلقه  ،ال يقصم ظهور الطغاة ،وال ين ّكل باجلناة ،وال
ينتقم من العصاة ،إال بعد اإلعذار واإلنذار واإلمهال ،فاهلل  يمهل العباد وينذرهم
ويرفق هبم ليتوبوا ،فإذا مل يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر ،قطعا لدابر الرش والفساد:
(
)[الطالق. ]9-8/
ٍ
راض عنه  ،ويسوق إليه النعم،
فاهلل رحيم يمهل الطاغية واملتجرب حتى يظن أن اهلل
لعله يستحي من اهلل أن يعصيه بنعم اهلل  ،فإذا أرص عىل كفره واستمر عىل ضالله فاهلل
 يد ّمره ويريح األمة منه كام فعل بفرعون وقومه ( :
)[الزخرف. ]55/
فاهلل ينتقم من كل من أرص عىل كفره واستكرب عن عبادة ربه ،ألن من صفاته االنتقام ،
اهلل ال ينتقم إال إذا العبد أسخطه ،أو األمة أغضبته بكفرها وعدواهنا.
فاالنتقام من الصفات الفعلية التي يشاءها اهلل إذا حصل موجبها ،يفعلها وإن كان ال
حيبها؛ ألن اهلل  ال ينتقم إال ممن ظلم وجتاوز احلد ،والرمحة أحب إليه من
وأرص عىل معصيته وحارب اهلل
االنتقام ،ألنه أرحم الرامحني  ،لكن العبد إذا عىص،
ّ
بنعمه يف ملكه ،أفسد نفسه ،وأفسد غريه ،وأفسد يف األرض  ،واألرض ال تصلح
)[السجدة. ]22/
بوجود الفاسدين ،فاهلل ينتقم ( :
وينتقم الرب بصفاته الفعلية إذا استرشى الرش والفساد واملنكرات يف العامل.
هو الرمحن الرحيم ال يبطش باملجرم من أول مرة ،بل يمهله ليتوب إىل ربه  ،فإن مل
يستجب انتقم اهلل منه ،وأراح الناس من رشه ( :
)[املائدة. ]95/
واهلل عفوه أحب إليه من انتقامه ،لكن العبد بسوء أفعاله اهلل  ينتقم منه ليحفظ هذا
الكون عىل االستقامة والصالح  ،فربنا جل جالله كريم ورمحن رحيم بعباده ،
ٌ
وعدل وإحسان  ،ينتقم ممن عصاه ،ليصلحه
أفعاله كلها خري ورمحة وحكمة
ويوصله إىل أبوابه ،ويدخله إىل أبواب رضاه وطاعته ( :
)[احلج. ]65/
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هذا الذي يعيص اهلل خرج عن الرصاط املستقيم ،فاهلل  برمحته يصيبه بمصيبة حتى
يرجع إىل ربه  ،يف الظاهر أنه يؤمله بسبب عقوبته  ،لكن هذا األمل سيعقبه شفاء ،وهو
التوبة والرجوع إىل اهلل  ،هلذا اهلل يعاقبه ،ليتوب إىل ربه ،فإن مل يستجب انتقم اهلل
منه  ،وإن استجاب قبل اهلل توبته ثم عاد إىل ربه ( :
)[احلج. ]65/
وغضب اهلل إذا غضب غضبت له الساموات واألرض  ،وغضب ربنا جل جالله ال
يغضب لنفسه ألن كل ما سواه ذرة يف ملكه  ،واهلل  ال يعجزه يشء  ،هو قاهر لكل
كل خياف منهٌ ،
يشء  ،وال خياف من يشء ،بل ٌ
وكل يرجوه  ،فاهلل ال يغضب لنفسه
وال يغضب عىل خلقه بل يغضب عىل أعامهلم السيئة التي سوف تشقيهم ،فيعاقبهم
ليعيدهم إىل األعامل احلسنة التي ترضيه وتسعدهم ( :
)[احلرش. ]22/
اهلل ال يغضب لنفسه وال يغضب عىل اخللق ،إنام يغضب عىل الصفات السيئة التي
اتصف هبا بعض الناس  ،فاهلل  يمهل العصاة والظلمة ،فإذا مل يرجعوا أخذهم أخذ
عزيز مقتدر ،لرييح الناس من رش هذا الظامل ،ويبقى الناس يف أمن وطمأنينة.
هو الرب العظيم واإلله الكريم الذي يرسل رسله باآليات واإلنذارات  ،فمن مل ينتفع
باإلنذارات س َّلط اهلل عليه العقوبات  ،كام قال سبحانه عن فرعون وقومه( :
)[الزخرف. ]55/
فاهلل أرسل هلم آيات ( :
)[األعراف. ]133/
فمن مل يستجيب لآليات واإلنذارات فاهلل يس ّلط عليه العقوبات كام حصل لفرعون
ٍ
زمان ومكان عىل مستوى األفراد واجلامعات والدول
وقومه ،وسنَّة اهلل جارية يف كل
وجترب أمهله اهلل ليتوب ،فإن تاب وأناب ،وإال أخذه اهلل بذنبه .
أن من أعرض وطغى
َّ
وبحسب الذنب تكون العقوبة :
[العنكبوت. ]40/
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من أطاع اهلل له األمن والطمأني نة يف الدنيا ،والسعادة واجلنة يف اآلخرة  ،لكن من
عصاه سيأخذ عقوبته ،وسنَّته جارية ( :
)[العنكبوت. ]40/
)
حيصبه كام حصل لقوم لوط ،وأصحاب الفيل(
[العنكبوت. ]40/
كام حصل لقوم صالح ثمود ،صاح فيهم جربيل حتى تفجرت قلوهبم يف صدورهم .
[العنكبوت. ]40/
كام حصل لقارون خسف اهلل به وبداره األرض ملا طغى وبغى .
)[العنكبوت . ]40/كام حصل لقوم نوح ،وحصل لفرعون
(
)
وقومه(
[العنكبوت. ]40/
اهلل ّ
دهلم عىل اخلري وأبعد عنهم الرش ،ولكنهم رفضوا اخلري ،وأرصوا عىل الرش.
فاهلل  هذا امللك ملكه ،وال يريد الباطل أن ينترش فيه  ،يريد أن حيكم ملكه برشعه
[ املائدة.] 120 /
جل جالله:
فربنا ملك قادر عىل كل يشء  ،إذا رحم رحم حيث ال شقاء أبدا  ،وإذا بطش بطش
حيث ال نجاة أبدا :
ﰀ [ احلجر.] 50 – 49 /
فاهلل قادر عىل كل يشء ،إذا بطش بطش سواء باملاء الذي يغرق ،أو بالنار التي
تـحرق ،أو باخلسف ،أو بالزلزال أو باإلعصار أو بالرعب ( :
)
[الربوج. ]16-12/

لكنه رب حكيم يف فعله ،أما اإلنسا ن فيفعل األفعال التي فيها سفه  ،ما يفعل اهلل إال
عىل مقتىض احلكمة  ،يضع اليشء يف موضعه  ،فأفعاله جل جالله دائرة بني
صفات اجلالل ،وصفات اجلامل ،كلها ال خترج عن صفة احلكمة ،والعدل،
والرمحة واإلحسان .
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فالواج ب علينا أن نعرف ربنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ،لنعظمه ونطيعه  ،ونعرف نعمه
وإحسانه ،لنحبه ونشكره ،ونعرف شدة بطشه وانتقامه ،لنخاف منه ونحذر معصيته :
[املائدة. ]98/
ماذا فعل ربنا باألمم السابقة التي كذبت الرسل؟ ؟ ماذا فعل بقوم نوح ؟ ماذا فعل
بقوم عاد ؟ ماذا فعل بقوم سبأ ؟ ماذا فعل بقوم صالح ؟ ماذا فعل بقوم لوط :
[ الطالق.] 9 – 8 /
مهام عملنا ومهام أخطأنا فاهلل  وسعت رمحته كل يشء  ،البد أن نعرف أن اهلل
شديد العقاب ،وأن اهلل غفور رحيم ،من أعظم أصول اإليامن أن نعرف ربنا العظيم
بصفات اجلالل ،وصفات اجلامل  ،صفات اجلالل جتعلنا نخاف منه ونعظمه ونقبل
عىل طاعته  ،وصفات اجلامل جتعلنا نحبه ونعبده بام حيبه ويرضاه جل جالله.
واملؤمن حقا من عرف ربه بأسامئه وصفاته و أفعاله ،وعبده بموجب هذه املعرفة،
فاجتمع يف قلبه تعظيم ربه عن طريق اآليات الكونية  ،وحمبة ربه عن طريق معرفة
نعمه وإحسانه ،فاهلل خلق الكون ،وجعل فيه اآليات الكونية الدالة عىل عظمته ،
ومأله باألرزاق ،والنعم التي تدل عىل كرمه وإحسانه ،مثال اهلواء هو نعمة من ربنا
 ،كل واحد منا يتنعم هبذه النعمة  ،يف كل يوم يأخذ كل إنسان ثالثامئة وستني مرتا
مكعبا من اهلواء ،يأخذه صاحلا ،وخيرجه فاسدا .
من ساق يل هذا اهلواء الذي ينتقل معي يف الرب والبحر واجلو  ،ينتقل معي يف كل
مكان ؟ ال يملكه فالن وال فالن ،هذه نعم عظيمة  ،من الذي س َّكن األرض من حتت
قدمي ؟ من الذي ساق يل األطعمة واألرشبة ؟ هو ريب جل جالله.
من الذي خلق الليل والنهار ؟ الليل للنوم ،والنهار للمعاش  ،من الذي يق ّلب الليل
والنهار ؟ من الذي خلق الشمس والقمر ؟ من نثر النجوم يف السامء ؟ من نرش
املخلوقات التي تدب عىل وجه األرض وساق إليها أرزاقها ؟.
من الذي وضع اسمه عىل املاء فسال؟ ووضعه عىل السامء فاستقلت ؟ ووضعه
عىل األرض فاستقرت ؟ ووضعه عىل اجلبال فرست ؟ ووضعه عىل اللسان
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فتكلم ؟ ووضعه عىل األذن فسمعت ؟ ووضعه عىل الدماغ فع قل ؟ هو ربنا جل
جالله مالك امللك الذي بيده ملكوت كل يشء ( :
)[األنعام. ]102/
ما خلق ربنا املخلوقات وتركها  ،خلق مجيع املخلوقات وهو الذي يدبر أمرها :
[األعراف. ]54/
فاملؤمن حقا من عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله فاجتمع يف قلبه تعظيم ربه عن
طريق اآليات الكونية ،واآليات الرشعية  ،وحمبة ربه عن طريق النعم واألالء،
واجتمع له خوف ربه عن طريق النقم والعقوبات:
[األنبياء. ]90/
ألهنم عرفوا رهبم بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعرفوا أسامء اجلالل ،وأسامء اجلامل،
وكانوا بموجب هذه املعرفة خاشعني خاضعني  ،القلوب خاشعة ،واجلوارح
خاضعة ،والقلوب مطمئنة بذكر اهلل :
[ السجدة.] 17 – 15 /
فربنا  هو الكبري املتعال  ،هو الرب العظيم الذي له ملك الساموات واألرض وما
ّ
جتىل عىل خملوقاته بصفات اجلالل أخذ العقول واأللباب ،إذا
فيهن ،الذي إذا
ّ
جتىل جل جالله عىل خملوقاته بصفة اجلالل والكربياء والعظمة أرعب األلباب ،
يف صواعق ،وزالزل ،وخسوف ،وبراكني وعواصف  ،ففي ثانية حمدودة أبنية
هتدمت وحرائق اشتعلت ،وأنفس قتلت ،وخالئق هلكت وعواصف عصفت ،وبحار
فاضت ،وأرض خسفت ،وبحسب الذنب تكون العقوب ة  ،وبحسب املعصية يكون
)
االنتقام ( :
[هود. ]102/
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بصفات الربوبية اهلل ينتقم ،ويغار عىل ملكه ،ويغار عىل خلقه ،ويغار أن يعىص يف
ملكه جل جالله عىل ملكه ومماليكه.
اهلل لطيف بالعباد يسمع ويرى  ،فالبد أن أعرف السميع  ،والبد أن أعرف البصري ،
والبد أن أعرف الرب الذي يد ّبر هذا الكون وير ّبيه جل جالله ،حتى أخافه وأرجوه،
وأعمل بطاعته ،وأحذر معصيته:

[ نوح.] 20 – 13 /

ّ
جتىل ربنا جل جالله بصفة اجلامل أخذ األلباب بنعم وأرزاق  ،وأمن وعافية ،
وإذا
وطمأنينة وبركات  ،وخريات وأزواج  ،وأوالد وأموال وبنني ( :
)[لقامن. ]20/
فام أعظم شأن ربنا ،وما أعظم نعمه وإحسانه وإكرامه:

[ إبراهيم.] 34 – 32 /

وإذا عرفنا هذا عرفنا أنه ال يتطاول عىل عباد اهلل إال جاهل بربه العظيم  ،هؤالء الفسقة
املجرمون والطغاة ال يتطاولون عىل عباد اهلل إال بسبب جهلهم العظيم برهبم  ،فالبد
أن ندعوهم إىل هلل ،ونع ّرفهم به ،حتى خيافوه وهيابوه  ،وهذا الذي يتطاول عىل عباد
اهلل ويؤذهيم فالبد أن يري اهلل  فيه الناس يوما مشهودا ( :
)[السجدة. ]22/
فهذه املعارف غذاء القلوب ،وسبيل السعادة يف الدنيا ،والفوز باجلنة ،والنجاة من
النار يف األخرة.
والنبي  كان يف مكة يف دار األرقم يع ّلم الصحابة ثالثة أمور:
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يعلمهم اإليامن ..والتوحيد ..ومكارم األخالق .
فالعبادات رشعت بعد معرفة اهلل ،فال يعبد اهلل إال من عرفه حقا  ،فالصالة فرضت قبل
اهلجرة بسنة ،يف السنة الثانية عرشة من البعثة ،والصوم والزكاة بعد أربعة عرش عاما ،
مبني
واحلج بعد عرشين سنة  ،لكن التوحيد واإليامن من أول يوم  ،أصل التوحيد ٌ
عىل معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،هذا هو أساس التوحيد  ،ثم يأيت التعبد
بتوحيد العبودية بحسب هذه املعرفة قوة وضعفا  ،ففي دار األرقم كانت حلقة
التعليم التي يقيمها النبي  حينام كان املسجد مغلقا أمام النبي  ،ألن اهلل ير ّبيه ،
واهلل قادر أن يفتحه ،ألنه هو الفتاح العليم ،لكن اهلل  ير ّيب النبي  ليكون قدوة لنا ،
فإذا أغلق املسجد نحن نقيم الدرس يف أي مكان .
 يف حلقة التعليم يف دار األرقم بمكة كان النبي  يتكلم يف ثلثة أمور :
األول  :الكالم عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،كل السور املكية تتكلم عن عظمة
اهلل ،وعظمة أسامئه وصفاته ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه.
الثاين :قصص األنبياء والرسل ،وكيف نرصهم اهلل ،وخذل أعداءهم:
[ يوسف.] 111 /

[ مريم.] 41 /
وقال :
 فاهلل  يرسل الرسل إىل الناس ثم يدعوهنم ليؤمنوا ثم ينقسموا إىل قسمني :
القسم األول  :من أطاع الرسل نجا ونجا الرسل معه .
القسم الثاين  :من خالفهم فاهلل  يدمره كام دمر قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح
وغريهم وأنجى رسله:
[ العنكبوت.]40 /
فاهلل يقص قصص األنبياء والرسل لالعتبار والتثبيت:

[ هود.]120 /
ومعرفة قصص األنبياء والرسل من أعظم مو ّلدات اإليامن ،ألن اهلل ينرص أولياءه
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وخيذل أعداءه  ،فكان النبي  يقص عىل الصحابة قصص األنبياء والرسل كام يف
القران يف سورة الشعراء ،وسورة األعراف ،وسورة مريم ،وسورة األنبياء وغريها
يقص عليهم قصص األنبياء وكيف اهلل  نرصهم ،وكيف كانت طريقة حياهتم ،هلذا
هو مأمور أن يتبع م ّلتهم :
[األنعام. ]90/

ثم األمر الثالث  :النبي  كان يتكلم عن اليوم اآلخر  ،الوعد والوعيد ،واجلنة
والنار ،هذه ثالثة أمور قبل أن تنزل األوامر والتكاليف يف املدينة.
 فهذه ثالثة أمور هي مو ّلدات اإليامن يف القلب:
األمر األول  :معرفة اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله كام كان النبي  يعلم الصحابة يف
)[الرمحن. ]3- 1/
دار األرقم ( :
كلها تعريف باهلل العظيم :
[ اإلخالص.] 4 – 1 /

[احلجر. ] 50 – 49 /

(

ﰀ

)[آل عمران. ]2/

[ احلرش.]24 - 22/
فأول يشء ،وأعظم يشء أن نعرف الرب املعبود جل جالله ،حتى نعبده باملحبة
والتعظيم والذل له:
[ حممد.] 19 /
األمر الثاين :كان يقصص عىل الصحابة قصص األنبياء كام يف سورة إبراهيم  ،وسورة
األنبياء ،وسورة مريم ،وسورة ص ،وسورة األعراف ،وسورة الشعراء ،كل السور
املكية فيها بيان لقصص األنبياء ،والدعوة إىل اهلل ،ألهنم قدوة حسنة للنبي  وأمته.
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األمر الثالث  :تعريف الناس بام هلم بعد القدوم عىل رهبم يوم القيامة ،ماذا هلم يف
اجلنة من النعيم املقيم إذا أطاعوا اهلل ،وماذا هلم من العذاب إذا عصوه.
وملا جاءت هذه املعارف عند الصحابة ،وامتألت قلوهب م باإليامن ،والتعظيم هلل،
واحلب له ،تعطشت قلوهبم للعبادات العملية ،فجاء فرض الصالة قبل اهلجرة بسنة
ركعتني ركعتني ،ثم بعد اهلجرة للمدينة جاء بيان أركاهنا ورشوطها وكيفيتها وأنواعها،
حيث بلغت أكثر من عرشين نوعا من الصلوات ثم جاءت فريضة الزكاة والصيام
واحلج ،ثم اكتمل دين اإلسالم بآدابه وأخالقه ،وعباداته ومعامالته ،ثم بعد أن أكتمل
الدين ،وفرح به املؤمنون ،توىف اهلل رسول رب العاملني:
[ املائدة.] 3 /
فالبد كي نعبد اهلل بحق ،البد أن نعرفه بحق ،فال يعبد اهلل حقا إال من عرفه حقا .
 وال يعرف اهلل حقا إال من عرف سبعة أمور :
بأن يعرف اهلل ..ويعرف أسامءه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده .
فهذه املعارف هي مفاتيح أبواب التوحيد واإليامن ،ومفاتيح أبواب التقوى والعمل
الصالح ،ومفاتيح أبواب اخلوف والرجاء واحلب هلل.
فإذ ا تغذى القلب هبذا اإليامن اشتاق لألعامل ،باملحبة والذل هلل  ،والتعظيم له
جل جالله  ،فهذه املعارف العظيمة هي التي جاء هبا النبي  ،وب ّينها للصحابة مرتبة
من أول يوم.
وهذه األمة تعلمت الدعوة قبل العبادة ،ألنه يف مكة النبي  دعا إىل اهلل  ،وخدجية
دعت من أول يوم  ،أبو بكر دعا من أول يوم ،قبل فرض الصالة والزكاة والصيام
واحلج،من أول يوم أعطيت هذه األمة وظيفة األنبياء والرسل ،هذه األمة نائبة عن
النبي  ، قائمة مقام النبي  يف العبادة والدعوة ،ويف التعليم واالحسان ،ومكارم
االخالق:
ﰀ [ األحزاب.] 21 /
وقال سبحانه:
[آل عمران. ]104/
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وقد أثنى اهلل  عىل هذه األمة لقيامها بعمل نبيها :

[آل عمران. ]110/

فأي ترشيف؟ ،وأي تكريم؟ ،وأي تقدير هلذه األمة من رهبا؟
فيجد اإلنسان نفسه يف الصف األول يف الدعوة  ،يف العبادة  ،يف األخالق  ،يف
األعامل الصاحلة ،فاهلل أخرب عن نفسه أنه هو األول ،ويريد مني أن أكون األول يف
العبادة ،والدعوة ،واألخالق العالية  ،يف التوحيد  ،يف اإليامن  ،يف صلة الرحم ،
يف اإلحسان إىل اخللق  ،يف تعليم الناس:
[ آل عمران.] 79 /
 وهذا اإلنسان مركب من ثالثة أشياء :
ٍ
جسد مادي ..وروح ملكي ..ونفس حيواين .
فهذا اجلسد طعامه ورشابه من األرض ؛ ألنه خلق منها  ،وهذه الروح غذاؤها
روح ونفس ،
باإليامنيات القلبية ،وهذه النفس غذاؤها بالشهوات البهيمية ،وهناك ٌ
وعزة النفس ،مقابلة لعزة الروح  ،فالنفس احليوانية تريد أحسن سمعة  ،وأحسن
شهرة  ،وأحسن شهوة  ،وأحسن منصب ،تريد هذه األمور العظيمة ،والروح تريد
أحسن ذكر  ،وأحسن عبادة  ،وأحسن أخالق :
[ األنبياء.] 90 /
فاملؤمن غلبت روحه نفسه  ،والكافر غلبت نفسه روحه  ،وعزة املؤمن باإليامن
وطاعة اهلل ورسوله:
[املنافقون. ]8/
ٍ
شقاق مع الدين :
وعزة الكافر عزة نفس  ،وهلذا هو يف
[ ص.] 2 – 1 /
ٍ
شقاق مع الدين ؛ ألن الشهوات يف مقابل أوامر اهلل  ،النفس تريد الشهوات ،
والروح تريد تنفيذ األوامر اإلهلية  ،فالنفس تريد أحسن أكل  ،وأحسن سكن ،
وأحسن لباس  ،وأحسن شهوات  ،فهي هبذه الشهوات تتقلب  ،ولكن يف الدنيا ال
جيتمع للمؤمن عزة نفس ،وعزة روح  ،لكن يف اجلنة جتتمعان  ،ففي اجلنة مجيع
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شهوات النفس:
[ السجدة.] 17 /
وفيها كذلك مجيع شهوات الروح من النظر للرب  ،ورؤيته  ،وسامعه كالمه ،
و رضوانه ،والقرب منه ،وتسبيحه.
ويف الدنيا عزة الروح  ،وعزة الروح يف أذالل النفس  ،وهذا طريق قهر النفس  ،قهر
النفس هو املطلوب  ،جماهدة النفس ،حتى ختضع ألوامر اهلل  ،يف أ ن ترتك النفس
اهلوى  ،وتتبع اهلدى:
[ العنكبوت.] 69 /
 وطريق تكميل األيامن البد له من أربعة جهود :
جهدٌ عىل حتصيل اإليامن ..وجهدٌ عىل االستفادة منه ..وجهدٌ عىل حفظه ..وجهدٌ
عىل نرشه .
ونحن يف أسامء اهلل وصفاته نتحدث عن اسم الرب جل جالله ،ومعرفة األسامء
والصفات هلل  يف باب التوحيد واإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد  ،وبمنزلة القلب
ٌ
وبدن ال قلب فيه ميت  ،فالبد من معرفة اإلله ،
من البدن  ،فجسدٌ ال رأس له ميت ،
ومعرفة الرب  ،ومعرفة اآلمر قبل األوامر  ،ومعرفة املعبود قبل أوامر العبادة .
فربنا  له األسامء احلسنى  ،وله الصفات العىل  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله املثل
األعىل يف السموات واألرض ( :
)[األعراف. ]180/
معرفة الرب تولد يف القلب تعظيم اهلل  ،وحمبته  ،واخلوف منه  ،والرجاء له
والتوكل عليه  ،واخلشية له  ،واالنكسار بني يديه ،واحلمد والشكر له ،وكثرة
االستغفار:
[ حممد.] 19 /
هذا هو العلم اإلهلي املطلوب هلذا القلب  ،وهذا القلب هو الذي حيرك اجلوارح
بالطاعات  ،إذا امتالء القلب باإليامن ،والتوحيد  ،ومعرفة اهلل  ،حرك ال بدن بطاعة اهلل
ورسوله.
319

حيرك اللسان  :بالذكر  ،والدعاء  ،والدعوة  ،والتعليم  ،وحيرك اجلوارح :
بالركوع  ،والسجود  ،والصيام  ،والزكاة  ،وسائر أعامل الدين املختلفة:
[ األنفال.] 4 – 2 /
عزيز  ،رحيم  ،هو األول بال بداية  ،كل يش ٌء له بداية  ،وله
حي  ،قيوم ،
ٌ
فربنا ٌ 
هناية  ،واهلل  هو األول بال بداية  ،وهو األخر بال هناية  ،من توجه إليه سبحانه
متعلق بالباقيات الصاحلات  ،وترك الفانيات ،
ٌ
أشهده الباقيات والفانيات  ،وهداه
فمن جاهد من أجل ذلك فاهلل  هيديه سبل رضاه ( :
)[العنكبوت. ]69/
هذا الرب العظيم جل جالله له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل  ،واملؤمن
يسري يف أعامله ،ويف دعوته ،ويف تعليمه بعاطفتني :عاطفة الرمحة ،وعاطفة الغرية .
عاطفة الغرية  :حتى ال يعىص اهلل يف األرض  ،وحتى يعبد اهلل احلق وحده ال رشيك
له:
[ البقرة. ] 22 – 21 /
وعاطفة الرمحة  :حتى ال يذهب اإلنسان إىل النار  ،حتى ال يذهب هذا اإلنسان إىل
جهنم  ،فيدعو كل إنسان إىل اهلل ،ليفوز باجلنة ،وينجو من النار:
[ األنبياء.] 107 /
وعاطفة الرمحة  :تظهر أكثر يف جمال الدعوة إىل اهلل.
وعاطفة الغرية  :تظهر أكثر يف مكان القتال يف سبيل اهلل ،فالدعوة إىل اهلل هلا أخالق
من اللني والرمحة ،والقتال يف سبيل اهلل له أخالق من القوة والشدة.
يف الدعوة يظهر الداعي عواطف الرمحة للخلق  ،يرمحهم ؛ ألنه يعلم أن من مات
عىل كفره ،يذهب إىل جهنم  ،فالداعي إىل اهلل يظهر عواطف الرمحة  ،ويكبت
عواطف الغرية يف قلبه  ،ويف القتال يظهر عواطف الغرية ؛ حتى ال يعبد إال اهلل  ،فال
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يعىص اهلل يف األرض ويكبت عواطف الرمحة :
[الفتح. ]29/
[التحريم. ]9/
ففي الدعوة نظهر عواطف الرمحة  ،ونكبت عواطف الغرية يف القلب  ،ويف القتال
يظهر املجاهد عواطف الغرية عىل الدين  ،ويكبت عواطف الرمحة  ،ألن هؤالء
الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهلل  ،وعاندوا  ،وعارضوا هذا الدين  ،ومل يستجيبوا
ألمر اهلل ورسوله  ،مل يبق بعد الكالم باللسان إال الرضب بالسنا ن  ،والبد أن يظهر
اإلنسان قوة الدين  ،يف ميدان اجلهاد تظهر عاطفة الغرية عىل الدين  ،وتكبت
عواطف الرمحة  ،ويف بيان الدعوة نظهر عواطف الرمحة ،ونكبت عواطف الغرية ؛
حتى يأيت الناس إىل الدين وحيبون الدين:
[ آل عمران.] 159 /
فربنا  يريب العباد بالرساء والرضاء  ،ويربيهم بام يصلحهم وينفعهم  ،وهو جل
وخالق قبل خيلقنا  ،ونحن حمتاجون
ٌ
جالله رب قبل أن خيلقنا  ،رازق قبل خيلقنا ،
إليه  ،فالبد أن نعرف ربنا جل جالله  ،نعرف الرب  بأسامئه وصفاته وأفعاله قبل
أن نعبده  ،نعرف من هذا الرب الذي له األسامء احلسنى  ،وله الصفات العىل  ،هو
سبحانه الرب احلي القيوم ،العزيز الرحيم  ،األول بال بداية  ،واألخر بال هناية،
الواحد األحد ،الغني عن ك ل أحد ،السميع لكل يشء ،البصري بكل يشء ،املحيط
بكب حميط ،من توجه إليه هداه سبل رضاه( :
)[العنكبوت. ]69/
فسبحان الغني الكريم ،املالك لكل يشء  ،الذي عنده خزائن كل يشء  ،الغني
الذي ال حيتاج إىل يشء  ،وما سواه حيتاج إىل كل يشء ؛ ألنه فاقدٌ لكل يشء ،
حمتاج إىل ربه الذي خلق كل يشء  ،وبيده كل
ومل يكن شيئا حتى يفعل شيئا ،بل هو
ٌ
يشء جل جالله .
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فاإلنسان فقري حيتاج إىل السمع والبرص  ،والعقل والعلم ،والعافية والرزق ،واهلدى
واألمن ،واهلل وحده هو الذي أوجده  ،وأوجد له النعم ( :
)[فاطر. ]15/
نحن نتنفس من هوائه  ،ونرشب من مائ ه  ،ونأكل من رزقه  ،ونسكن يف أرضه ،
ف اهلل ميزنا عىل غرينا جل جالله بأن أعطانا هذه العقول التي تعقل عن رهبا ،وتعرف
احلق من الباطل  ،واخلري من الرش:
[ النحل.] 53 /

وهو سبحانه الرب  ،املالك  ،احلق  ،الذي أحسن إىل كل خملوق بنعمة اإلجياد ،
ونعمة اهلداية  ،ونعمة اإلمداد  ،وأحسن إىل اإلنس واجلن بنعمة الدين  ،وأحسن
إىل املؤمن خاصة مع ذلك بنعمة اهلداية ،ودخول اجلنة ( :
)[احلجرات. ]17/
هوجل جالله الرب الكريم الذي أنعم بالنعم املادية  ،والنعم الروحية  ،وأحسن إىل
كل خملوق بنعمة اخللق واإلجياد ،كانت مجيع املخلوقات معدومة ،فأوجدها
اخلالق جل جالله.
ونعمة اهلداية  :هذه الشمس لإلضاءة ،وهذا القمر لإلنارة  ،وهذه األرض لإلنبات ،
ٍ
يشء خلقه جل
وهذا اللسان للكالم  ،وهذه األذن للسمع  ،فهو الذي أحسن كل
)[األعىل. ]3- 1/
جالله ( :
ولكن اهلل أحسن إىل اإلنس واجلن بنعمة الدين  ،وأحسن للمؤمن الذي هداه ربه جل
جالله بنعمة اهلداية  ،ودخول اجلنة  ،هذا من فضل اهلل جل جالله  ،وهو سبحانه
الرب املحسن إىل اخللق كلهم بصنوف النعم ،ولو غفل عن ذلك الغافلون ،
وجحده اجلاحدون  ،وأعرض عن شكره الكافرون ( :
)[غافر. ]62- 61/
ومن إحسان الرب الكريم  ،وفضله عىل اإلنسان  ،أن أخرجه من عدم  ،وصوره يف
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أحسن صورة  ،وهي صورة آدم أحسن صور العامل ( :
)[غافر. ]64/
)
من هذا الرب ؟( :
[غافر. ]64/
ومن إحسانه إىل اإلنسان أن خلقه ربه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وعلمه أسامء كل
يشء  ،وأسجد له مالئكته  ،وطرد ولعن من أستكرب عن السجود له( :
)[األعراف. ]11/
املالئكة سجدوا آلدم ،ألهنم نظروا إىل اآلمر بامذا أمر ؟ أمر بالسجود آلدم  ،هم
أطاعوا اآلمر  ،ومل ينظروا إىل املأمور بالسجود له سواء كان الكعبة  ،أو البيت
املعمور ،أو آدم  ،أو غريه  ،مادام أمر اآلمر هم أطاعوا  ،وإبليس نظر إىل املأمور
بالسجود له فأستكرب  ،ومل يلتفت إىل أمر اآلمر  ،فأستكرب عن السجود له.
وهلذا السجود لغري اهلل رشك ،والسجود لغري اهلل من خملوقاته بأمر اهلل عبادة  ،ثم اهلل
 أخرج الشيطان من اجلنة إىل األرض  ،وأمهله بعد لعنته إىل يوم القيامة ( :
)[احلجر. ]35- 34/
فاهلل أبقى الشيطان اىل يوم الدين ،حلكم عظيمة ،أكثر من مائة ومخسني حكمة ذكرت
يف التفسري الكبري  ،ومن هذه احلكم أن اهلل يريد أن اإلنسان جياهد يف سبيل اهلل ؛
ليكتب مع املجاهدين يف سبيل اهلل  ،جياهد هواه ،وجياهد نفسه عىل طاعة اهلل ،
فيظل دائام جياهد نفسه عىل الطاعة  ،وحيذر من عدوه ،لينال أجر املجاهدين
والصابرين .
ومن إحسان الرب جل جالله إىل اإلنسان أنه خلقه يف أحسن صورة  ،وأنعم عليه
بفصاحة اللسان  ،وحسن السمع والبرص  ،ومتام العقل ( :
)[النحل. ]78/
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ريب خلق يل السمع ،جيب عيل أن أسمع به أحسن يشء ،أحسن يشء أسمع الكالم
عن اهلل  ،وأسامئه وصفاته ،وعن دينه ورشعه  ،وعن وعده ووعيده.
ٍ
يشء ،انظر يف اآليات الكونية يف اآلفاق،
ريب خلق يل البرص ،البد أن أرى به أحسن
وأن ظر يف اآليات الرشعية:
[ ق.] 8 – 6 /
ريب أعطاين العقل  ،أعقل به ما ينفعني وما يرضين  ،أعقل به األوامر اإلهلية  ،أعقل
به أوامر احلالل واحلرام ،أعقل به اآليات واملخلوقات:

[ البقرة.] 164 /

ومن أعظم إحسان الرب إىل اإلنسان أن أرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب ،
وهداه إىل اإلسالم  ،وعلمه الكتاب  ،ويرس له الدين  ،وأعانه عىل عبادته والعمل
بام علم  ،وأثابه عىل كل عمل صالح ،ووفقه لنرش ما علم بني عباده  ،وزين له كل
ٍ
ٍ
عمل صالح  ،وبغض إليه كل
عملٍ يسء ( :
)[آل عمران. ]164/
ونعم اهلل عىل اإلنسان ال يمكن عدها وال إحصاءها يف النفس  ،واملال  ،والرزق ،
والولد  ،والعافية  ،والدين  ،واألمن  ،والعناية  ،والتكريم.
فاهلل  من علينا بنع ٍم كثرية ( :
)[إبراهيم. ]34/
فسبحان اهلل كيف يعيص اإلنسان ربه بنعمه  ،ويعرض عنه بقلبه وبدنه  ،مع عظيم
إحسان ربه إليه  ،وجزيل إنعامه عليه ( :
)[االنفطار. ]8- 6/
وكيف يتعلق اإلنسان بالفقري العاجز  ،ويعرض عن ربه الغني القادر ! .
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[احلج. ]46/
فربنا  عظيم  ،وأسامؤه عظيمة  ،وشأن ربنا عظيم  ،وملكه عظيم  ،ومجاله
وحسنه وإحسانه عظيم  ،ال حتيط بذلك مجيع عقول العاملني  ،لو مجعنا مجيع
عقول العاملني ما استطاعت أن حتيص الثناء عليه ،واحلمد له  ،فلو صور ربنا العامل
العلوي  ،والعامل السفيل ،عىل أحسن صورة يف ٌ
رجل واحد  ،ثم مجع له مجيع
عقول العاملني  ،مجع يف هذه الصورة مجيع عقول العاملني من املالئكة ،
واإلنس  ،واجلن  ،ومجيع ما خلقه اهلل  ،ثم ضاعف العقل أضعاف ما خلقه من
أعداد اخلالئق .
ثم ضا عف ذلك أضعافا مضاعفة  ،ثم كشف له عن حقائق األمور  ،وأظهر له اخلفي
املستور  ،وأعلمه عواقب املآل  ،وأطلعه عىل عظيم حكمته وخفي أمره يف مسائل
التدبري يف العامل ؛ مل يزداد بذلك إال إيامنا ويقينا  ،ومل يعلم من حسن ربه وإحسانه ،
وعظمة أسامئه وصفاته ،إال ما أطلعه اهلل عليه ،من عامل الغيب والشهادة :
(
)[األنعام. ]59/
فسبحان ربنا العظيم ،ما أعظم شأنه ،وما أعظم ملكه وسلطانه ،وما أعظم نعمه
وإحسانه.
هذا هو غذاء القلوب  ،وهذه القلوب إذا جلست عىل موائد اإليامن ارتوت ،
وامتألت باإليامنيات  ،وازدادت حبا هلل  ،وتعظيام له  ،وذال له.
وربنا حكيم ساق إلينا النعم احلسية ،لنستعني هبا عىل عبادته ،ونشكره عليها:
[املؤمنون. ]51/
فالبدن الصالح يقوم بالعمل الصالح ،والعمل الصالح البد له من حمرك  ،هذا
املحرك هو اإليامن  ،وأعظم حمرك لإليامن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
فنجلس يف املجالس اإليامنية باالفتقار  ،والتعظيم هلل ولكالمه ،واحلب هلل
ولكالمه  ،واحلب لرسول اهلل  ولكالمه  ،واالفتقار  ،واالنكسار  ،والتواضع
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حتى اهلل  يعطينا  ،يعطينا من علمه  ،ويمأل قلوبنا بام جيعلنا نعظمه  ،ونكربه ،
ونحبه ،ونحمده ،ونعبده جل جالله كام يليق بجالله:
[ نوح.] 20 – 13 /
فسبحان اهلل ال يعصيه إال من جهل أسامءه وصفاته  ،فلم يقدر اهلل حق قدره ( :
)[الزمر. ]67/
فسبحان ربنا احلق الذي خلق احلسن يف العامل كله  ،وعم بإحسانه مجيع
خملوقاته  ،وأوصل بره وإحسانه إىل مجيع عباده  ،هو الرب الذي أبدع احلسن
والزينة يف العامل كله تبرصة وذكرى لعباد ه ( :
)[ق. ]11- 6/
بل النفوس عاجزة عن معرفة ما أعده اهلل ألوليائه من النعيم يف اجلنة  ،فكيف حتيط
بأسامئه وصفاته ،وعظمته وجالله ومجاله  ،ال تستطيع أن حتيط بصفة من صفاته،
فكيف نحيط بمعرفة ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[ طه.] 110 /

فرب نا اخلالق العظيم الذي خلق كل يشء ،ه و الذي يستحق أن نعبده وحده ال رشيك
له( :
)[األنعام. ]102/
فالعرش يشء  ،والكريس يشء  ،واملالئكة يشء  ،والسموات السبع يشء ،
واملالئكة الذين يعمروهنا يشء  ،واهلل خالق كل يشء.
وما بني السامء واألرض من السحب والنجوم ،والشمس والقمر ،والنور والرياح
يشء  ،واهلل خالق كل يشء.
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واألرض يشء  ،واجلبال يشء  ،والبحار يشء  ،واملاء يشء  ،والنار يشء ،
واإلنس يشء  ،واجلن يشء  ،والنبات يشء  ،واحليوان يشء ،والطري يشء،
واجلامد يشء  ،واهلل خالق كل يشء:
[ الزمر.] 63 – 62 /

ٍ
يشء وكيل .
وربنا عىل كل
ٌ
ٌ
وكيل عىل
وكيل عىل الشمس  ،أمرها أن ترشق من املرشق ،وتغرب من املغرب ،
ٌ
وكيل عىل القمر يبدو هالال حتى يصري قمرا
الشمس يف حرارهتا ويف إضاءهتا ،
ٌ
وكيل عىل اإلنسان يف حركاته  ،وسكناته  ،يقلب
منريا ،ثم يعود وينقص مرة ثانية ،
عليه أحواله  ،وكيل عىل اجلبال والبحار ،وكيل عىل األرض والسامء ومن فيهام،
وكيل عىل النبات واحليوان واإلنسان ،يف نموه وتكاثره:

[ األنعام.]39 – 38 /

وسنة اهلل أن مجيع األشياء واألحوال كلها بيد اهلل وحده ،ويف هذه الدنيا كالشمس
والقمر ،والليل والنهار ،ثبات األحوال حمال  ،والرتقي باألحوال حمال  ،فاألشياء
كاجلبال  ،واإلنس واجلن وغريهم ،واألحوال هي أحوال هذه املخلوقات  ،فاهلل
خالق األشياء  ،وخالق األحوال جل جالله  ،البد أن يعرف القلب أن اهلل خالق كل
يشء ،وأنه مدبر لكل يشء:
[ النور.] 44 /
فاألحوال كلها بيد اهلل الذي له اخللق واألمر ،األحوال كلها بيد ربنا جل جالله :
[يس. ]83/
فالبد للقلب أن يعرف هذا  ،فاهلل  خالق األشياء واألحوال  ،ملاذا ؟ لالبتالء ،
خلق اهلل األحوال واألشياء لالبتالء  ،فليست مهمتنا يف هذه احلياة الرتقي باألشياء
واألحوال  ،ليس مهمتنا ،أو رسالتنا يف هذه احلياة أن نرتقى باألشياء ،باألموال ،
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بالبيوت والقصور واملزارع  ،بل رسالتنا الرتقي باإليامن واالستقامة وتثبيت ذلك.
ثبات األحول يف الدنيا حمال  ،فاهلل يقلب األحوال كام يقلب الليل والنهار ،ومن
سنة اهلل يف الدنيا عدم ثبات األحوال  ،فربنا يقلب األحوا ل عىل العبد كام يقلب الليل
ومرض بعد عافية  ،وأم ٌن بعد خوف ٌ ،
وذل بعد عزة ،
فقر بعد غنى ،
ٌ
والنهار ٌ ،
وموت بعد حياة ..وهكذا.
ٌ
فيقلب ربنا األحوال عىل عبده ،ليبتيل هذا العبد  ،هل يكون عبدا له يف الرساء
والرضاء  ،يف حال الفقر ،ويف حال الغنى ؟ فثبات األحوال يف الدنيا حمال  ،البد
من تقليب األحوال عىل اإلنسان ابتالء من اهلل  ، وإذا مرضنا  ،أو افتقرنا ال نسأل
)
اهلل الشفاء  ،وال نسأل اهلل الغنى  ،بل نسأله اهلداية ( :
[الفاحتة. ]6/
فإذا هداين اهلل  قىض حاجتي  ،إذا عرفته وسألته قىض حاجتي  ،فالشفاء ،
والغنى  ،والعافية حاجتنا  ،واهلداية مقصد حياتنا  ،مقصد حيايت أن أهتدي إىل ريب
الذي خلق الساموات واألرض  ،والذي خلقني وأنا إليه راجع ،أن أهتدي إليه ،
وأجلس يف جمالس اإليامن ألهتدي  ،وإذا جاءت عندي اهلداية جاءت االستقامة .
سؤال الشفاء والغنى والعافية هو حاجة  ،لكن اهلداية أعظم من ذلك ،هو جل جالله
ال يرىض أن نسأل غريه  ،بل نسأله وحده  ،نسأله كل يشء  ،لكن السؤال
)[الفاحتة. ]6/
األسايس  ،وأعظم سؤال  ،وأعظم طلب ( :
فاألحوال واألشياء يف الدنيا تتغري  ،واألشياء واألحوال يف اآلخرة تثبت  ،يف الدنيا
وأمن بعد خوف :
ومرض بعد صحة ،
فقر بعد غنى ،
ٌ
ٌ
تتغري األحوال لإلبتالء ٌ
[ األنبياء.] 35 /

لكن يف اآلخرة تثبت األحوال  ،يف الدنيا تتغري األحوال  ،وتغيري األحوال بيد ربنا
 ،أما تغيري األعامل فهو بيدي أنا  ،أنا أستطيع أن أصيل  ،وأصوم  ،وأحج ،
وأعتمر  ،وأذكر اهلل  ،وأقرأ القرآن  ،وأصل الرحم  ،وأعمل يف الباقيات
الصاحلات  ،وأستطيع أن أقوم بخالف ذلك.
فتكميل األعامل علينا ،وتغيري األحوال بيد ربنا:
328

[ الرعد.] 11 /

ترصيف األحوال بيده جل جالله  ،البد أن أعرف أن الذي يلقب األحوال هو اهلل ،
وثبات األحول يف الدنيا حمال  ،والعزة باألحوال حمال  ،العزة بالدين  ،العزة
باالستقامة  ،العزة بطلب العلم  ،العزة بأن أكون عبدا هلل جل جالله .
فاألحوال واألشياء يف الدنيا تتغري  ،واألشياء واألحوال يف اآلخرة تثبت ،يف اآلخرة
وشباب بال هرم  ،وأم ٌن بال خوف ،
ونعيم بال بؤس ،
ألهل اجلنة حيا ٌة بال موت ،
ٌ
ٌ
وعافي ٌة بال مرض ،و يف اآلخرة تثبت هذه األحوال ألهل اجلنة عىل هذه الصورة:

[ البقرة.] 25 /

ٍ
ٍ
حياة دائمة ،
شباب دائم  ،يف
وأهل النار يثبتون كذلك عىل أحوال شقا ٌء دائم  ،يف
ٍ
خلود دائم :
يف
[ التوبة.] 68 /
فمن سنة اهلل تغيري األحوال يف الدنيا عىل اإلنسان امتحانا وابتالء  ،حتى تأيت عبودية
اهلل يف الرساء والرضاء  ،وكلام غري االنسان عمله غري اهلل أحواله.
فسنة اهلل يف الدنيا ثبات األحوال حمال .
والسنة الثانية  :الرتقي باألحوال الدنيوية حمال .
والسنة الثالثة  :الرتقي فقط باإليامن والتقوى:
[ الروم.]30 /
فمن أراد الرتقي يف دينه فليعش يف بيئة اإليامن ،واألعامل الصاحلات  ،وهيرب من
ٍ
صالة وصيا ٍم،
بيئة الغفلة وشهوات الدنيا ،وأعامل الدين كلها جواهر وحماسن من
ٍ
ٍ
ٍ
وأذكار وأدعية وأخالق وآداب ،ودعوة وتعليم ،ورمحة وإحسان:
وحج،
وزكاة
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[ الكهف.] 28 /
وبالعمل باحلق  ،والقيام بجهد احلق  ،يكون اإلنسان خليفة يف األرض  ،يكون
خليفة احلق يف األمة:
[ ص.] 26 /

وبالعمل بالباطل  ،وبجهد الباطل ،يكون اإلنسان خليفة للشيطان يف األمة :
[ يس.] 61 – 60 /
مؤمتن عىل األوامر اإلهلية
فاملطلوب من اإلنسان أن يكون خليفة يف األرض ،
ٌ
يعمل هبا  ،ويدعوا الناس إليها  ،وملعرفة ذلك البد من اجللوس يف البيئة اإليامنية
حتى يعرف القلب من هو املعبود حقا  ،ومن هو الذي جيب أن نعبده  ،وما هي
رسالتي يف هذه احلياة؟ وما األعامل التي جيب أن أقوم هبا؟.
فاسأل ربك اهلداية ،فهي أعظم يشء يف خزائن اهلل:
[ الفاحتة.] 6 /

افتح يل أبواب اهلداية حتى أهتدي إىل ريب  ،وأعرف ريب بأسامئه وصفاته وأفعاله
وخزائنه ،ووعده ووعيده  ،هذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة األخرة.
فأساس الدين هو اإليامن باهلل  ، واليقني عىل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
مبني عىل هذا
وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،ومجيع األعامل والعبادات مبناها وقبوهلا ٌ
األصل العظيم  ،وإذا ضعف هذا اإليامن ونقص ضعفت األعامل والعبادات ،
فساءت األحوال  ،ثم ساءت األخالق  ،ثم جاء سخط اهلل  ،ثم جاءت عقوبته.
فاإليامن باهلل أوجب وأفضل األعامل  ،ولتحصيل هذا اإليامن وزيادته وحفظه البد
من أربعة جهود:
اجلهد األول  :جهدٌ عىل حتصيل اإليامن بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
ومعرفة مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه ،والنظر يف اآليات
الكونية ،واآليات الرشعية ،والتصديق بالغيب:
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[ يونس.] 101 /
اجلهد الثاين  :جهدٌ عىل حفظه يف اجلو اإليامين  ،أحفظ اإليامن يف اجلو
اإليامين  ،أكون مالزما لبيئة اإليامن واألعامل الصاحلة( :
)[التوبة. ]119/
اجلهد الثالث :جهد عىل االستفادة من االيامن يف كل وقت ،باملسارعة اىل األعامل
الصاحلة ،وسؤال اهلل تفريج الكربات ،وقضاء احلاجات:

[ األنبياء.] 88 – 87 /

اجلهد الرابع :جهد عىل نرش التوحيد وااليامن واألعامل الصاحلة يف العامل ،وذلك
يزيد يف إيامين وحسنايت ،ألن كل من عبد اهلل بسببي فيل أجره ،من غري أن ينقص من
أجره شيئا:
[ إبراهيم.] 52 /

فأحرص عىل مالزمة اجلو اإليامين الذاكر ،والعقل حيفظ املعقوالت ؛ ليعبد
املسلم ربه بمقتضاها  ،يعرف طريقة الوضوء  ،وطريقة الصالة  ،وطريقة الزكاة ،
طريقة احلج  ،فعلم األوامر حمله العقل  ،يميز به بني الرشائع  ،ويعبد اهلل بام جاء به
رسوله  ، أما مكان اإليامن فهو القلب  ،كيف يمتلئ هذا القلب بمحبة اهلل
وتعظيمه؟ وأعظم ما يمتلئ به هو اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه
ووعده ووعيده .
واالطالع عىل جهد األنبياء  ،فاهلل ذكر يف القرآن األنبياء والرسل ،وذكر الشيطان
وجنوده ،وذكر جهد أهل احلق  ،وذكر احلق  ،ومن يقوم باحلق  ،وذكر الباطل ،
ومن يقوم بالباطل  ،واهلل أمرنا بذكر حياة األنبياء والرسل ألهنا أحسن حياة ،وأفضل
حياة ،وأطهر حياة ،فقال :
[مريم. ]41/
[مريم. ]51/
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[مريم. ]54/
حتى نعرف جهد األنبياء  ،ونتشبه بطريقة حياة األنبياء يف العبادة والدعوة ،وكامل
اإليامن والتقوى فأفضل طرق احلياة حياة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم :
)[األنعام. ]90/
(
 وحياة الناس مخسة أنواع :
ذكر حياة األنبياء والرسل تعلق الناس باإليامن واألعامل الصاحلة ..وذكر حياة أهل
اجلاه والسلطان تعلق الناس باملناصب . .وذكر حياة األغنياء تعلق الناس باألموال
والتجارات ..وذكر حياة البهائم واألنعام تعلق الناس بالشهوات ..وذكر حياة السباع
تعلق الناس بالعدوان وسفك الدماء.
و إذا عرفنا حياة األنبياء والرسل عبدنا اهلل كام جيب؛ ألهنم أعلم اخللق باهلل،
وأعبدهم له ،وأخشاهم له ،وأحسنهم دعوة إىل اهلل:
[ األنبياء.] 90 /
 وإيامن اخللق ثالثة أقسام :
األول :إيامن ثابت ال يتغري  ،وال يزيد وال ينقص  ،وهو إيامن املالئكة الذين:
)[األنبياء . ]20 :
(
الثاين :إيامن األنبياء والرسل ،يزيد وال ينقص  ،لكامل معرفتهم باهلل . 
الثالث :إيامن يزيد وينقص وهو إيامن البرش ،فإيامننا نحن يزيد وينقص  ،يزيد
بالطاعة  ،وينقص باملعصية  ،متى تأيت الطاعة؟ ،بحسب اإليامن باهلل ،متى تأيت
املعصية؟ ،مع ضعف اإليامن باهلل ،تأيت املعايص من قلة املعرفة باهلل  ،وتأيت
الطاعات بحسب املعرفة باهلل.
حسب املعرفة باهلل يأيت اإليامن  ،وتأيت قوة األعامل الصاحلة ،ويأيت التخلق
باألخالق العالية:

[ األنفال.] 4 – 2 /
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وبسبب اجلهل باهلل تأيت املعايص وتأيت مساوي األخالق  ،وهلذا البد من اجللوس
يف جمالس اإليامن.
وجمالس اإليامن هلا رشوط وضوابط ،أهنا ال يسأل عليها أجر  ،ويطلب العبد فيها
اهلداية من اهلادي ،وجيلس معظام لكالم اهلل ورسوله ،ويستمع بالتوجه ،ألنه فقري
وحمتاج إىل مثل هذا الكالم  ،ويسمع الكالم للتعبد به  ،والعمل بموجبه  ،ونرشه
بني الناس  ،ال يبتغي بذلك ال شهادة وال منصبا ،يقصد فقط ابتغاء رضوان اهلل :
[ البينة.] 5 /
فاإليامن أعظم يشء يف خزائن اهلل ،وهو رشط لكل عمل صالح ،فال يقبل اهلل عمال
إال به:
[ النحل.] 97 /

وموسى  استفاد من اإليامن  ،فرضب البحر  ،فانفتحت له اثنتا عرشة طريقا يابسة:

[ طه.] 79 – 77 /

ثم ملا خرج موسى من البحر ،وأراد بنو إرسائيل املاء  ،قال اهلل  له :
[البقرة. ]60/

فاألول  :ا رضب البحر بالعصا خيرج احلجر .
والثانية  :ا رضب احلجر بالعىص خيرج بحر  ،هذا هو ال إله إال اهلل ٍ ،
بأمر واحد ،
يف ٍ
وقت واحد  ،يف بحر واحد ،ويف حجر واحد ،موسى  استفاد من إيامنه فأنجاه
ومن معه ،وأهلك عدوه.
وإبراهيم عليه الصالة والسالم ملا ألقي يف النار قال  :حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،فاهلل
 أبطل مفعول النار  ،وسخرها حلفظه وجعلها بردا وسالما عىل إبراهيم:
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[ األنبياء.] 69 – 68 /

وهكذا ما يف خزائن اهلل قريب  ،فنستفيد من خزائن اهلل  ،فإذا دعونا اهلل وتوجهنا إليه،
استجاب اهلل دعاءنا ،ويونس دعا ربه:
[األنبياء. ]88-87/

فهذه سنة جارية ،من تيقن عىل قدرة اهلل ودعاه استجاب له.
فاهلل يظهر قدرته بحسب قوة اليقني  ،وحسب حسن الظن باهلل  ،متى يظهر اهلل
قدرته ؟ اهلل له سنة  ،وله قدرة  ،وقدرته خمفية يف سنته  ،سنته أن متطر السامء
فتنبت األرض  ،أن خلق هذا اإلنسان يتكلم  ،لكن قدرته  :أن يظهر قدرته بضد
األسباب فيعز بأسباب الذلة ،ويذل بأسباب العزة ،وينجي بأسباب اهلالك  ،وهيلك
بأسباب النجاة ،وحييي بأسباب املوت  ،ويميت بأسباب احلياة ،فاهلل  أهلك
فرعون مع ملكه  ،وخسف بقارون مع ماله  ،وأعز حممدا  مع قلة ذات يده،
وأنجى إبراهيم مع أنه ليس معه من األسباب يشء  ،بل هم روعوه ،وقيدوه ،والقوه
يف النار ،فتوجه إىل ربه  ،فاهلل  خاطب النار  ،وقال هلا ( :
)[األنبياء. ]69/
فربنا عظيم يظهر قدرته باألسباب ،وبضد األسباب ،وبدون األسباب:
[ يس.] 82 /

فاهلل بيده تغيري األحوال  ،والذي يقلب الليل والنهار  ،كذلك يقلب أحوال األمة ،
القادر عىل كل يشء:
لنعلم أنه القادر  ،القاهر ،
ٌ
[ النور.] 44 /
فهذا اجلهد الثالث جهد االستفادة من اإليامن.
واجلهد الرابع  :جهدٌ عىل نرش اإليامن  ،حتى ينترش اإليامن يف العامل  ،تنترش
الصالة يف العامل  ،ينترش الصدق يف العامل  ،ينترش احللم يف العامل ،ينترش األمن يف
العامل ،تنترش التقوى يف العامل .
 فالبد من هذه اجلهود األربعة  ،ليزيد اإليامن يف القلب ،وينترش اإليامن يف العامل:
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-1جهدٌ عىل حتصيل اإليامن  ،بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية .
-2ثم جهدٌ عىل حفظه يف اجلو اإليامين يف بيئة اإليامن واألعامل الصاحلة.
-3ثم جهدٌ عىل االستفادة منه  ،بأن أرفع يدي إىل ريب وأسأله  ،فاهلل  يستجيب
ٍ
ٌ
حميط بكل
يشء،
وقادر وقاهر  ،عليم بكل
سميع بصري ،
دعائي  ،ألين أعلم أنه
ٌ
ٌ
يشء  ،وعنده خزائن كل يشء  ،بقدر قوة اليقني اهلل  يظهر قدرته ،وجييب عبده.
ثم اجلهد الرابع  :جهدٌ عىل نرشه ( :
)[العنكبوت. ]69/
متى يأيت اإليامن يف حياتنا ويزيد؟ البد هلذا اإلنسان أن يعلم بأمور تغذي قلبه
ياإليامن املطلوب.
 وهذه األمور والعلوم التي تزيد اإليامن والتقوى يف القلب هي :
ٍ
يشء هو اهلل ظاهرا كان أو باطنا ،
األمر األول  :البد أن نعلم ونتيقن أن خالق كل
صغريا كان أو كبريا  ،فخالق السامء هو اهلل  ،وخالق األرض هو اهلل  ،وخالق العرش
هو اهلل  ،وخالق املالئكة هو اهلل  ،و خالق النجوم هو اهلل  ،وخالق البحار هو اهلل ،
وخالق اجلبال هو اهلل  ،وخالق اإلنسان هو اهلل  ،وخالق احليوان هو اهلل  ،وخالق
النبات هو اهلل  ،وخالق اجلامد هو اهلل  ،وخالق اجلنة هو اهلل ،وخالق النار هو اهلل:
(
)[الزمر. ]63- 62/
فالبد أن يقول اللسان للقلب  :العرش يشء  ،والسامء يشء  ،واألرض يشء ،
والشمس يشء  ،والقمر يشء  ،واملاء يشء  ،والبحار يشء  ،واجلبال يشء ،
والناس يشء  ،واملالئكة يشء  ،واجلن يشء  ،واحليوانات يشء  ،والطيور
يشء  ،والذرات يشء  ،واهلل خالق كل يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،العليم بكل
يشء  ،املحيط بكل يشء  ،القاهر لكل يشء  ،نتكلم بذلك ونسمعه  ،ونفكر به ،
ونكرره  ،وننظر يف اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية ،نظر اعتبار وتفكر حتى يقوى
اإليامن يف قلوبنا  ،وقد أمرنا اهلل بذلك  ،فقال سبحانه ( :
)[يونس. ]101/
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وإذا نظرنا عرفنا عظمة اهلل وقدرته  ،وعظمة نعمه وإحسانه ،وعظمة وعده ووعيده:
[ ق.] 8 – 6 /
وقال ( : 
وقال ( : 

)[حممد. ]24/

)[البقرة. ]164/
من تفكر يف هذه األمور العظيمة عرف عظمة اهلل  ،وعرف أنه هو الكبري وحده ،
والرازق وحده والقوي وحده  ،واخلالق وحده  ،والرب الذي يستحق العبادة وحده
ال رشيك له  ،وهبذا يتغذى القلب ،ويزيد فيه اإليامن ،وينرشح بكل طاعة لربه:

[ األحزاب.] 43 – 41 /

األمر الثاين  :أن نعلم ونتيقن أن اهلل خلق املخلوقات  ،وخلق فيها األثر  ،فخلق
العني  ،وخلق فيها األثر وهو البرص  ،وخلق األذن وخلق فيها األثر وهو السمع ،
وخلق اللسان وخلق فيه األثر وهو الكالم  ،وخلق الشمس وخلق فيها األثر وهو
النور  ،وخلق النار وخلق فيها األثر وهو اإلحراق  ،وخلق الشجر وخلق فيها األثر
وهو الثمر  ،وهكذا يف مجيع املخلوقات:
[ األنعام.] 102 /
األمر الثالث  :مما يزيد اإليامن أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك مجيع املخلوقات ،
ويترصف فيها ويدبرها ،هو اهلل وحده ال رشيك له  ،فكل م ا يف الساموات واألرض
من املخلوقات كبريهم وصغريهم  ،كلهم عبيد فقراء إىل اهلل  ،ال يملكون ألنفسهم
نفعا وال رضا  ،وال نرصا  ،وال يملكون موتا وال حياة وال نشورا  ،فاهلل مالكهم ،
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غني عنهم جل جالله:
وهم حمتاجون إليه  ،وهو ٌ
[ املائدة.] 120 /
هو سبحانه الذي يرصف الكون  ،ويدبر أمور مجيع خلقه  ،هو الذي يترصف يف
الساموات واألرض  ،ويف املياه والبحار  ،ويف النار والرياح  ،ويف األنفس
والنباتات  ،ويف الكواكب واجلامدات  ،ويف الرؤساء والوزراء  ،ويف األغنياء
والفقراء  ،ويف األقوياء والضعفاء  ،وغريهم  ،هو اهلل وحده ال رشيك له  ،وهم
مجيعا يف قبضته  ،خاضعون ألمره  ،مستجيبون ملشيئته  ،مرسعون إىل إرادته :

[ األنعام.] 39 – 38 /

هو امللك الذي يفعل يف ملكه ما يشاء( :
)[آل عمران. ]26/
ما هي أفعالك يا اهلل ؟ (

)[آل عمران. ]27/

ما هي أفعالك يا ربنا؟:

[ نوح.] 20 – 15 /

فاهلل  يترصف يف مجيع املخلوقات بقدرته وحكمته وعلمه كيف يشاء  ،متى
شاء  ،قد خيلق اليشء ويسلب أثره بقدرته  ،فقد توجد العني وال تبرص  ،وقد توجد
األذن وال تسمع  ،وقد يوجد اللسان وال يتكلم  ،وقد يوجد البحر وال يغرق  ،وقد
توجد النار وال حترق  ،وقد فعل ذلك سبحانه ألنه الرب الذي يترصف يف اخللق
ٍ
يشء قدير .
كيف يشاء  ،ال إله إال هو الواحد القهار وهو عىل كل
ولكن بعض القلوب بسبب الغفلة تتأثر باليشء أكثر من خالق اليشء  ،فتتعلق
باليشء  ،وتغفل عن خالق اليشء  ،والواجب أن نصل من هذا العلم هبذا النظر من
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املخلوق إىل اخلالق  ،ومن الصور إىل املصور  ،الذي خلق كل يشء وصوره ،
فنعبده وحده ال رشيك له ( :
)[يونس. ]32-31/
األمر الرابع  :أن نعلم ونتيقن أن خزائن مجيع األشياء عند اهلل وحده ال رشيك له  ،ال
عند غريه ،فربنا له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله.
ٍ
يشء يف
فنعلم ونتيقن أن خزائن مجيع ا ألشياء عند الواحد األحد جال جالله  ،فكل
الوجود خزائنه عند اهلل  ،خزائن الساموات واألرض عند اهلل  ،وخزائن األرض عند
اهلل  ،وخزائن العلم عند اهلل  ،وخزائن اهلداية عند اهلل  ،وخزائن األخالق  ،وخزائن
الطعام والرشاب  ،وخزائن احلبوب والثامر  ،وخزائن املياه والرياح  ،وخزائن
األموال والبحار  ،وخزائن اجلبال وغريها ،هذه كلها عند اهلل وحده.
فكل ما نحتاجه نطلبه من اهلل  ،ونسأله إياه  ،ونكثر من العبادات والطاعات  ،وهو
سبحانه قايض احلاجات وجميب الدعوات  ،وهو خري املسئولني  ،وخري
املعطيني  ،ال مانع ملا أعطى  ،وال معطي ملا منع ( :
)[احلجر. ]21/
)[املنافقون. ]7/
(
واهلل  هو القادر عىل كل يشء  ،له القدرة املطلقة يف كل يشء.
هو الرب الذي يعطي ويرزق باألسباب  ،كام جعل املاء سببا لإلنبات  ،وجعل
األنثى سببا اإلنجاب  ،وجعل األكل سببا لبقاء احلياة ،ونحن يف دار األسباب  ،فنأخذ
باألسباب املرشوعة امتثاال ألمر اهلل  ،وال نتوكل إال عىل اهلل وحده ال رشيك له :
)[املؤمنون. ]51/
(
وأحيانا يعطي ويرزق بدون األسباب  ،يقول لليشء  :كن فيكون  ،كام رزق مريم
طعاما بال شجر  ،وابنا بال ذكر ( :
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)

[آل عمران. ]37/

[ يس.] 82 /

وأحيانا يستعمل قدرته جل جالله بضد األسباب  ،كام جعل النار بردا وسالمة عىل
ٍ
إبراهيم  ،وكام أنجى موسى  ،وأغرق فرعون وقومه يف البحرٍ ،
وبحر
بأمر واحد ،
ٍ
وقت واحد  ،وكام أنجى يونس  يف ظلمة بطن احلوت والبحر :
واحد  ،يف
[ األنبياء.] 88 – 87 /
هذه األمور األربعة بالنسبة لألشياء  ،واألشياء هلا أحوال.
فبالنسبة لألحوال ماذا جيب عىل القلب أن يعلم ه  ،جيب عىل القلب أن يعتقد ويعلم
ويتيقن أن خالق مجيع األحوال هو اهلل وحده ال رشيك له  ،هو خالق األشياء ،
وخالق األحوال.
هذا الرب العظيم جل جالله خالق كل يشء  ،خالق األشياء يف الساموات واألرض
وخالق اإلنس واجلن  ،وخالق األحوال التي تأيت عىل هذه املخلوقات  ،يف كل
زمان ومكان.
فيجب عىل القلب أن يتعلم ويتيقن أن خالق مجيع األحوال هو اهلل وحده ال رشيك له
من الغنى والفقر  ،ومن الصحة واملرض  ،ومن الفرح واحلزن  ،ومن الضحك
والبكاء  ،ومن العزة والذلة ،ومن احلياة واملوت  ،ومن األمن واخلوف  ،ومن الربد
واحلر  ،ومن اهلداية والضالل  ،ومن السعادة والشقاء  ،فهذه وغريها من األحوال
خلقها اهلل وحده ال رشيك له  ،ومن املحال ثبات األحوال  ،فكام يقلب اهلل الليل
والن هار يقلب األحوال عىل اإلنسان امتحانا وابتالء  ،اهلل يق ِّلب األحوال  ،واملطلوب
الثبات عىل اهلداية  ،والثبات عىل االستقامة  ،والثبات عىل الطاعة:
[ األنبياء.]35 /
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هذا هو األمر األول أن نعلم أن خالق مجيع األحوال هو اهلل  ، هو خالق اخلري
والرش ،وخالق الغنى والفقر  ،وخالق كل يشء  ،وال يقع يف ملكه إال ما يريد  ،لكن
اهلل قد خيلق ما ال حيب  ،كام خلق الشيطان  ،وخلق الرشور  ،هذه اهلل ال حيبها ،
لكن اهلل خلقها امتحانا وابتالء للعباد:
[ األنعام.] 102 /
األمر الثاين  :أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر األمر  ،ويرصف هذه األحوال  ،هو اهلل
وحده ال رشيك له  ،هو الذي خلق الغنى والفقر  ،واألمن واخلوف  ،والعزة
والذلة  ،وهو الذي يرصفها  ،ويدبرها يف خلقه  ،فال يتبدل الفقر بالغنى إال بأمر اهلل ،
ال يتبدل باجلهد والكسب  ،اجلهد والكسب والتجارة إلمتثال أوامر اهلل يف التجارة ،
ألن هلل أوامر عند الوضوء  ،وأوامر عند الصالة  ،وأوامر عند البيع  ،وأوامر عند
السفر  ،وأوامر عند لقاء العدو  ،وأوامر مع الصديق  ،وأوامر مع الزوجة  ،وأوامر
مع األوالد  ،له أوامر يف كل يشء ،فالبد أن يتيقن القلب أن الذي يملك األحوال هو
اهلل  ،وأن الذي يدبر األحوال ويرصفها هو اهلل وحده ال رشيك له :
[ األعراف.] 54 /
فال يمكن أن يتبدل الفقر بالغنى إال بأمر اهلل  ،وال يتبدل املرض بالعافية إال بأمر اهلل
وحده ال رشيك له  ،وال يمكن أن تتغري الذلة بالعزة إال بأمر اهلل  ،وال يمكن أن يتبدل
الضحك بالبكاء إال بأمر اهلل  ،وال يمكن أن يموت حي إال ب أمر اهلل  ،وال يتغري الربد
واحلر إال بأمر اهلل  ،وال يتغري الليل والنهار إال بأمر اهلل  ،وال تتبدل الضاللة باهلداية
إال بأمر اهلل  ،وهكذا يف مجيع األحوال  ،اهلل  يقلب الليل والنهار  ،ويلقب مجيع
األحوال:
[ النور.] 43 /
فتأيت األحوال بأمر اهلل وحده من غنى أوفقر  ،أو عزة أو ذلة  ،أو مرض أو عافية ،أو
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أمن أو خوف:

[ قريش.] 4 – 3 /

تأيت األحوال بأمر ربنا سبحانه  ،وتزيد بأمره  ،وتنقص بأمره  ،وتبقى بأمره ،
وتنتهي بأمره  ،فعلينا أن نطلب تغيري األحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بام
رشع :
[آل عمران. ]26/
اهلل قال لنا هذا الكالم حتى نتوجه إليه لتغيري األحوال إىل ما يرضيه :
[ الزمر.] 18 – 17 /
ربنا  ملك عىل الساموات واألرض  ،وعىل اجلبال والبحار  ،وعىل الرياح
والنجوم  ،وعىل الشمس  ،وعىل القمر  ،وعىل اإلنس واجلن  ،وعىل كل يشء،
ملك يترصف يف مماليكه كام يشاء  ،ويترصف يف األحوال كام يشاء  ،فهو مالك
[ امللك.] 1 /
امللك:
األمر الثالث  :بالن سبة لألحوال أن نعلم ونتيقن أن خزائن مجيع األحوال السابقة
وغريها عند اهلل وحده ال رشيك له  ،فلو أعطى اهلل  الصحة أو الغنى أو غريمها كل
الناس مل ينقص مما يف خزائنه سبحانه مثقال ذرة ؛ ألن ما عند اهلل ال ينقص أبدا مهام
أعطى منه أبدا.
فسبحان ربنا الغني احلم يد الذي له خزائن الساموات واألرض ( :
)[لقامن. ]26/
خزائن مجيع األحوال عند اهلل  ،وخزائن مجيع املخلوقات عند اهلل  ،فهو مالك
األشياء واألحوال جل جالله  ،وهو الذي يدبر األحوال  ،وخزائن األحوال عنده ،
إذا مرض اإلنسان جاء بالعافية من خزائن ه  ،إذا افتقر اإلنسان جاء بالغنى من خزائن ه ،
وإذا خاف اإلنسان جاء باألمن من عنده ،وال ينقص من خزائنه يشء  ،ما ينقص من
[ ص.] 54 /
خزائنه مثقال ذرة:
هو سبحانه الرب الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدا؛ ألن الذي ينقص ماله  ،وينقص
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ملكه ال يصلح أن يكون ربا  ،وال يصلح أن يكون إهلا:
[ يونس.] 68 /

فالبد أن نطلب اهلداية من اهلادي جل جالله نقول  :اهدنا الرصاط املستقيم  ،اهلل
هدانا  ،ولكن الشياطني اجتالت بني آدم حتى أخذهتم من اهلداية إىل الضاللة ،
فكلام خرجوا أرسل اهلل هلم رسوال  ،حتى ختمهم اهلل ببعثة حممد  ، وبقينا نحن
من بعده  ،فنسأل اهلداية من اهلادي  ،ونسأل الرزق من الرازق  ،ونعلم أن خزائن
كل يشء عنده وحده ،وخزائن التغيريوالتبديل والترصيف والتدبري بيده جل جالله ،
هو مالك كل يشء ،وخزائنه مألى بكل يشء .
قال رسول اهلل  فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىل أنه قالَ « :يا عبـَادي كلكـم َجائع إ َّال
َمن َأط َعمته َفاستَطعموين أطعمك م َ ،يا ع َبادي كلكم َع ٍ
ار إ َّال َمن ك ََسوتـه َفاستَكسونـي
مجيعا
َأكسكم َ ،يا عبَادي إنَّكم ُتطئ َ
وب َ
ون بال َّليل َوالن ََّهار َو َأنَا َأغفر الذن َ
ضي َفتَُّوين َولَن تَبلغوا نَفعي
َفاستَغفروين َأغفر لَك م َ ،يا عبَادي إنَّك م لَن تَبلغوا َ ِ
َفتَن َفعوين َ ،يا ع َبادي َلو َأ َّن َأ َّولَك م َوآخ َركم َوإن َسكم َوجنَّكم كَانوا َع َىل َأت َقى َقلب
َرج ٍل َواح ٍد منكم َما زَا َد َذل َك يف ملكــي َشيئا َ ،يا عبَادي لَو َأ َّن َأ َّولَكم َوآخ َركم
َوإن َسكم َوجنَّكم كَانوا َع َىل َأف َجر َقلب َرج ٍل َواح ٍد َما َن َق َص َذل َ
ك مـن ملكي َشيئا َ ،يا
عبادي لَو َأ َّن َأو َلكم و آخركم وإنسكم وجنَّك م َقاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد َف َسأَلوين َف َأعطَيت
َ
َ
َّ
َ
َ َ َ َ
كـ َّـل إن َس ٍ
ان َمسأَلَتَه َما َن َق َص َذل َ
ك مَّا عندي إ َّال ك ََام َينقص املخ َيط إ َذا أدخ َل ال َبح َرَ ،يا
هلل
اها َف َمن َو َج َد َخريا َفل َيح َمد ا ََّ
ـي َأع َاملكم أحص َيها َلكم ث َّم أ َو ِفيكم إ َّي َ
ع َبادي إن ََّام ه َ
وم َّن إ َّال نَف َسه » أخرجه مسلم ( ) .
َري َذل َك َف َل َيل َ
َو َمن َو َج َد غ َ
هذا هو الرب العظيم الذي يستحق أن يعبد وحده ال رشيك له.
هذا هو ربنا  الذي له األسامء احلسنى ،والصفات الع ال  ،واألفعال احلميدة ،وله
ملك الساموات واألرض  ،وبيده كل يشء  ،وهو القادر عىل كل يشء  ،وهو
امللك الذي ملك اخلالئق كلها يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،وهو املليك
القاد ر النافذ أمره يف ملكه:
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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[ احلرش.] 24 – 22 /

هذا الرب هو الذي أعبده  ،هذا الرب هو الذي أتوكل عليه  ،هذا الرب هو الذي
أحبه  ،هذه أسامؤ ه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله  ،فإذا عرفته جاء يف القلب عظمته
وحمبته  ،والثناء عليه ،واالنكسار بني يديه  ،واخلشوع له  ،والتوكل عليه:
[ فاطر.] 28 /
هو جل جالله السالم الذي سلم من كل عيب  ،وآفة  ،ونقص  ،بيده السالم ،ومنه
السالم  ،وهو املؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم  ،خلق األمن  ،ومن به عىل
من يشاء من عباده  ،وهو املهيمن  ،الشاهد عىل خلقه فيام يصدر منهم  ،القادر
الذي ال يغيب عنه يشء  ،وهو العزيز جل جالله  ،الذي له العزة كلها  ،فهو العزيز
الذي ال يرام جنابه  ،والقاهر الذي ال يغلب  ،والقوي الشديد الذي خضعت له مجيع
املخلوقات  ،وهو اجلبار العايل عىل خلقه  ،القاهر هلم عىل ما أراد  ،ذو اجلربوت
والعظمة  ،الذي جيرب عباده ،ويصلح أحواهلم .
وهو املتكرب الذي تكرب عىل مجيع صفات اخللق  ،فال يشء مثله  ،الذي تكرب عن
ٍ
يشء دونه صغري  ،وله الكربياء يف الساموات
كل سوء وظلم  ،وهو الكبري الذي كل
واألرض  ،وهو اخلالق  ،الذي أبدع اخللق عىل غري ٍ
مثال سابق  ،الذي خلق كل
ٍ
يشء وحده ال رشيك له  ،اخلالق الذي خلق وخيلق كل يشء بقدرته متى شاء ،
وكيف شاء  ،بأي ٍ
عدد شاء.
وهو الباري الذي برا اخللق وأوجدهم بقدرته  ،وميز خلقه عن بعض  ،وجعلهم
ٍ
صورٍ خمتلفة من الطول والقرص  ،والكرب
أبرياء ،وهو املصور الذي أنشأ خلقه عىل
والصغر  ،واحلجم واللون والشكل .
البد للقلب أن يعرف ربه الذي يعبده ،حتى يؤدي العبادة له باملحبة والتعظيم والذل :
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[ حممد.] 19 /

هو جل جالله الرب الوهاب الذي جيود بالعطاء والنعم عىل الدوام  ،وهيب ما يشاء
ملن يشاء  ،وهو الرزاق الذي وسع اخللق كلهم رزقه  ،فكل أحد يأكل من رزقه ،
ويسكن يف ملكه  ،هو الرزاق الذي خلق األرزاق  ،وأوصلها إىل خلقه بفضله
[ الذاريات.] 58 /
وقدرته جل جالله:
هو الرب الغفور الغفار ،املعروف بالغفران  ،والعفو والصفح ،لكامل رمحته
بخلقه  ،هو الغفار الغافر الذي يسرت ذنوب عباده  ،وهو الرب القاهر العايل ،
والقاهر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب  ،وذلت له اجلبابرة  ،وهو القهار الذي
قهر اخلالئق كلها عىل ما أراد  ،قهر النجوم  ،وقهر الرياح  ،وقهر السحب  ،وقهر
اجلبال  ،وقهر كل يشء  ،سبحانه هو الواحد القهار :
[ الزمر.]4 /
هو القهار الذي قهر اخلالئق كلها عىل ما أراد  ،وهو القاهر وكل ما سواه مقهور:
[ األنعام.] 18 /

وهو الفتاح الذي حيكم بني عباده باحلق والعدل  ،فيفتح هلم أبواب الرمحة
والرزق  ،وهو الرب النارص لعباده املؤمنني  ،املتفرد بعلم مفاتح الغيب  ،وهو
الرب العليم الذي ال خيفى عليه يشء  ،العامل بالرس واخلفيات  ،والظواهر والبواطن،
واألقوال واألفعال والغيب والشهادة:
[ احلرش.] 22 /
وهو الرب املجيد الذي متجد بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وجمده خلقه بعظمته  ،فهو
املحمود عىل جمده ،وعظمته ،وإحسانه ،وأسامئه ،وصفاته  ،وهو الرب املالك
الذي بيده اخللق واألمر ،والترصيف والتدبري ،رب األرباب  ،ومالك اخلالئق ،الذي
يريب خلقه  ،ويقوم بأموره ٍم يف الدنيا واآلخرة  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه  ،وهو
جل جالله العظيم ذو العظمة واجلالل  ،يف ذاته وأسامءه وصفاته ويف ملكه
وسلطانه :
344

[ البقرة.] 255 /
هذا الكالم يقوله اللسان ليعلم القلب  ،فإذا امتأل القلب بذلك جمد ربه وعظمه ،
ومحده وشكره ،وأحبه وعبده ،وختلق باألخالق التي تناسبه من أسامء رب ه احلسنى ،
وصفاته العىل جل جالله:
[ األعراف.] 180 /

هو الرب الواسع الذي وسعت رمحته كل يشء  ،ووسع علمه كل يشء  ،وسع رزقه
اخللق أمجعني  ،هو واسع العظمة  ،واسع امللك  ،واسع السلطان  ،واسع الفضل
واإلحسان جل جالله:
[ غافر.] 7 /
قدر عظيم  ،الكثري اخلري دائمة  ،املنزه عن النقائص
وهو الرب الكريم الذي له ٌ
واآلفات  ،هو األكرم الذي عم اجلميع بعطائه وفضله وإحسانه  ،الذي العطاء أحب
إليه من املنع  ،وهو الرب الودود املحب ملن أطاعه وأناب إليه من عباده  ،املثني
عليهم  ،املحسن إليهم ولغريهم  ،الذي يتودد إىل خلقه بنعمه ،ليحبوه وحيمدوه
ويشكروه  ،وهو الرب املقيت احلافظ لكل يشء  ،القائم عىل كل يشء  ،املعطي
ألقوات اخللق  ،األقوات البدنية  ،واألقوات الروحية .
وهو الرب الشكور الذي يضاعف احلسنات  ،ويمحو السيئات  ،ويرفع الدرجات ،
الشاكر الذي يش كر اليسري من الطاعة  ،فيعطي الثواب اجلزيل  ،ويعطي الكثري من
النعم  ،ويرىض باليسري من الشكر  ،وهو الرب اللطيف الذي ال خيفى عليه يشء ،
الرب بعباده الذي يلطف هبم من حيث ال يعلمون  ،لطيف ال تدركه األبصار  ،وهو
يدرك األبصار  ،وهو الرب احلليم الذي ال يعجل عىل عباده بعقوبتهم عىل ذنوهبم ،
بل يمهلهم ليتوبوا .
وهو الرب اخلبري جل جالله الذي ال خيفى عليه يشء من أمور خلقه  ،من كل
ٍ
ٍ
ٍ
وموجود
وظاهر وباطن ،
متحرك وساكن  ،وناطق وصامت  ،وصغري وكبري ،
ومعدوم  ،فسبحان من أحاط بكل يشء علام وقدره:
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[ الطالق.] 12 /
وهو الرب احلفيظ الذي حفظ ما خلقه  ،وأحاط علمه بكل يشء  ،احلافظ الذي
حفظ أعامل العباد  ،وحفظ أولياءه من الوقوع يف الذنوب  ،الذي ال يغيب عام
حيفظه  ،وهو الرب السميع جل جالله  ،الذي يسمع مجيع األصوات  ،وسع سمعه
سمع عن سمع  ،مع اختالف األلسنة  ،واللغات،
مجيع األصوات  ،ال يشغله
ٌ
واحلاجات  ،يستوي عنده الرس والعالنية  ،والقريب البعيد ،والناطق والصامت.
وهو الرب البصري الذي يبرص كل يشء  ،العليم بحاجات وأعامل العباد  ،ومن
يستحق اهلداية  ،ومن يستحق الضاللة ،ال يعجز ه يشء  ،وال يغيب عنه يشء  ،وال
يفوته يشء جل جالله.
ٍ
يشء حتت قهره وسلطانه  ،فهو العظيم
وهو الرب العيل األعىل املتعال  ،الذي كل
الذي ال أعظم منه  ،العيل الذي ال أعىل منه  ،الكبري الذي ال أكرب منه  ،الرمحن
الذي ال أرحم منه .
وهو الرب احلكيم الذي يضع األشياء يف حملها بحكمته وعلمه  ،احلكيم يف خلقه
وأمره  ،احلكيم يف أقواله وأفعاله  ،احلكيم يف ثوابه وعقابه  ،وهو احلكم  ،احلاكم
الذي حكم امللوك  ،و هو احلكيم احلكم الذي حكم امللك وامللكوت  ،الذي
سلم له احلكم  ،فال جيور وال يظلم أحدا.
وهو الرب احلي الذي ال يموت  ،الباقي الذي ال جيوز عليه املوت وال الفناء أبدا ،
[ آل عمران.] 2 /
وهو القيوم القائم بنفسه :
هو احلي الذي ال حيتاج إىل أحد  ،املقيم لغريه  ،القائم بتدبري اخلالئق كلها :
[ غافر.] 65 /
وهو الرب الواحد األحد ،الذي توحد بجميع الكامالت  ،ال يشاركه فيها أحد  ،له
الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وهو الرب احلاسب احلسيب  ،الكايف
لعباده  ،الذي ال غنى هلم عنه أبدا  ،املحاسب لعباده  ،وهو الرب الشهيد املطلع
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عىل مجيع األشياء  ،الذي أحاط علمه بكل يشء  ،والذي شهد لعباده وعىل عباده
بام عملوه.
وهو الرب القوي العظيم القوة ،الذي ال يغلبه غالب ،وال يفوته هارب ،القوي الذي
قهر كل قوي  ،وهو الرب املتني الشديد القوي الذي ال تنقطع قوته  ،الذي له القوة
املطلقة التي ال هناية هلا:
[ الزمر.]67 /
وهو الرب الغني مالك التدبري يف ملكه العظيم  ،املوىل والويل  ،النارص املعني
لعباده املؤمنني  ،وهو الرب احلميد الذي له احلمد كله  ،املحمود عىل أسامءه
وصفاته  ،املحمود عىل أفعاله وأقواله  ،املحمود عىل إحسانه ورشعه وقدره،
وثوابه وعقابه  ،احلميد الذي يشكر لعباده كل ٍ
ذرة من خري.
وهو الرب الصمد الذي بلغ الكامل يف سؤدده وعظمته  ،وجوده  ،الرب الذي
يصمد إليه اخللق يف قضاء احلوائج وحده ال رشيك له  ،وهو الرب القادر  ،القدير
املقتدر  ،كامل القدرة  ،القادر الذي ال يعجزه يشء  ،وال يفوته يشء  ،الذي له
القدرة التامة املطلقة ،القدير الذي خلق القدرة يف كل قادر  ،وهو الوكيل القائم بأمر
اخلالئق كلها يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل:
[ امللك.] 1 /
هذه أسامء ربنا العظيم جل جالله  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله ،هذا الذي نعبد ،
وهلذا كان النبي  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،واألنبياء أحياء يف قبورهم يصلون،
لكامل معرفتهم باهلل  ،واهلل جعل املالئكة صمد يسبحون الليل والنهار ،لكامل
معرفتهم باهلل  ،ويقولون  :ما عبدناك حق عبادتك  ،ويستغفرون للذين آمنوا يف
األرض  ،الذي ابتلوا بالشهوات مقابل األوامر  ،هم يستغفرون لنا ؛ لكامل معرفتهم
باهلل ،وما جيب له :
[ غافر.] 7 /
فالذي يريد أن يعبد اهلل عبادة عامل موقن ،يعبده بكامل معرفته  ،باالفتقار إليه  ،عبادة
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ٌ
ٌ
ٌ
من يعلم بأنه ٌ
وأهل أن يعظم جل
وأهل أن يكرب ،
وأهل أن يعبد ،
أهل أن حيمد ،
جالله ؛ وهو اهلل وحده ال رشيك له  ،ال رب سواه ،وال إله غريه.
هو جل جالله الكفيل احلفيظ لكل يشء  ،القائم عىل كل نفس  ،املتكفل بأرزاق
اخلالئق ،ورعاية مصاحلهم  ،الذي يمد خلقه باألقوات  ،هو الرب الغني الذي
استغنى عن اخللق  ،الغني الذي ال تنقص خزائنه  ،الغني املغني لعباده:
[ يونس.] 68 /
هو الرب احلق الذي ال شك وال ريب يف وجوده  ،الذي ال خيفى عىل خلقه  ،وهو
الرب املبني الظاهر للبصائر  ،الذي أوضح خللقه سبل النجاة يف الدنيا واآلخرة ،
وهو النور الذي أنار الساموات واألرض  ،ونور قلوب املؤمنني بمعرفته واإليامن به
جل جالله  ،وهو ذو اجلالل واإلكرام الذي يستحق أن هياب ويثنى عليه وحده  ،ذو
العظمة والكربياء  ،وذو الرمحة واإلحسان  ،وهو الرب الرب الرحيم بعباده ،
[ الطور. ] 28 /
العطوف عليهم  ،املحسن إليهم:
وهو الرب التواب الذي يتوب عىل التائبني  ،ويغفر ذنوب املذنبني  ،خلق التوبة
وقبلها من عبادة  ،وهو الرب العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده ،
السيام مع التوبة واالستغفار  ،وهو الرب الرؤوف ذو الرأفة والرمحة واللطف بخلقه
كلهم  ،وهو األول الذي ليس قبله يشء  ،واآلخر الذي ليس بعده يشء  ،والظاهر
الذي ليس فوقه يشء  ،والباطن الذي ليس دونه يشء:
[ احلديد.] 3 /

وهو الوارث الباقي بعد ف ناء خلقه  ،وإليه مرجع كل يشء ومصريه  ،احلي الذي ال
يموت جل جالله .
وهو الرب املحيط الذي أحاط بكل حميط  ،الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه  ،فال
ٍ
ٍ
يشء عددا:
يشء علام  ،وأحىص كل
يقدرون عىل قوته ،أو الفرار منه  ،أحاط بكل
[ الطالق.] 12 /

فسبحان ربنا العظيم ،ذو العزة واجلربوت ،والكربياء وامللكوت  ،والعظمة والقدرة،
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له األسامء احلسنى  ،وله الصفات العىل  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله املثل األعىل
[ طه.] 8 /
يف الساموات واألرض:
واهلل  هو رب العاملني  ،الذي يربيهم بام يشاء  ،هو الرب الرحيم الذي يريب
هؤالء البرش بام يصلحهم ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة  ،واهلل  دعانا إىل معرفته
فقال :
[حممد. ]19/
فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله عبده حق عبادته  ،وجاهد يف اهلل حق جهاده.
يف كل يوم  ،بل يف كل وقت جيب عىل اإلنسان أن يتعرف عىل ربه ؛ ليعرف أن اهلل
عليم  ،وأنه قدير  ،وأنه لطيف  ،وأنه رءوف  ،وأنه الوارث  ،وأنه
حكيم  ،وأنه
ٌ
ٌ
الكبري  ،وأنه عفو  ،وأنه حليم  ،يعرف أسامءه حتى يعبد اهلل بمقتضاها  ،ويتخلق
ٍ
بآيات كثرية عن أسامئ ه وصفاته
هبا ،ويسأله هبا  ،فاهلل  أخرب عن نفسه يف القرآن
وأفعاله ؛ لنعرفه جل جالله  ،ونصمد إليه يف مجيع حوائجنا  ،ونتخلق هبذه األسامء
وهذه الصفات التي اهلل  حيبها ،وحيب من أتصف هبا .
فاهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى( :

)

[األنعام. ]99-95/
ربنا هو ( :
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)[األنعام. ]103-101/
فهذه صفاته ،وهذه أفعاله ،وهذا تدبريه( :
)[املؤمنون. ]80- 78/
و هذا ملكه وسلطانه ،له امللك وحده ال رشيك له ،له األوامر امللكية يف ملكه
وملكوته ..وله األوامر الرشعية عىل من خلقه من اجلن واإلنس  ،وله األوامر
اجل زائية عىل اجلن واإلنس ( :ﮱ
)

[املؤمنون. ]89- 84/
الكفار يريدون عبادة األصنام سواء كانت أصناما حجرية  ،أو أشجارا خشبية أو
أمر
غريها  ،يريدون عبادة األصنام ؛ ألن األصنام ال تعلم عمن يعبدها  ،وليس هلا ٌ
وال هني  ،وال تكليف ٍ
بأمر أو برشيعة  ،وليس عندها ثواب وال عقاب ،فهم يعبدوهنا
من أجل هذا ؛ ألهنا ليس هلا تكاليف  ،أما اإلسالم ففيه تكاليف  ،فيه عمل يف الدنيا
للحصول عىل النعيم يف اآلخرة:
[ املؤمنون.] 92 – 91 /

فمحرك العمل الصالح هو اإليامن  ،وحمرك اإليامن هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،ومعرفة خزائنه ،ومعرفة وعده ووعيده  ،واهلل  يكثر يف القرآن من ذكر
أسامئه وصفاته وأفعاله ،حتى نعرفها  ،ثم نعبد اهلل بمقتضاها:
[ األعراف.] 180 /
فيذكرنا ربنا جل جالله بعظمته  ،وعظمة أسامئ ه وصفاته  ،وأفعاله  ،وعظمة نعمه
وإحسانه ،لنؤمن به ونوحده( :
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)[النور. ]44- 41/
سبحان اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم هذ ه املخلوقات املتحركة والثابتة ،يف العامل
العلوي  ،والعامل السفيل  ،وما بني الساموات واألرض ( :
)[النور. ]46-45/
هو جل جالله اهلادي إليه  ،فاحلمد هلل رب العاملني أن هدانا  ،وجعلنا من خري أم ة
ٌ
وغفور ورحيم.
وملك كريم ،
أخرجت الناس  ،وربنا إل ٌه عظيم ،
ٌ
واهلل  دعانا بعد معرفته لالتصال به  ،فالذي يريد احلياة امللكية يعيش يف الدنيا مع
امللك  ،ويملك جوارحه ،ويسخرها يف طاعة اهلل  ،وجينبها معصية اهلل  ،ليكون يوم
ٍ
صدق عند مليك مقتدر:
القيامة يف مقعد
[ احلج.] 77 /

ولكن البد للعبد من البلوى التي متيز املؤمن من املنافق  ،والصادق من الكاذب ،
والطيب من اخلبيث ؛ ألن هذه الدنيا دار امتحان وابتالء ،واألخرة دار نعيم وشقاء:
(
)[العنكبوت. ]3- 2/
واملرفوع املكرم من البرش من رفعه ربه بتوفيقه  ،وأكرمه بتصديقه  ،وهداه إىل سواء
الطريق  ،من كان  ،وحيث كان ( :
)[املجادلة. ]11/
واخلارس حقا من انقطع عن ربه  ،وأرس ه عدوه ،فتحكم يف قلبه وجوارحه وحياته ،
وحرم التوفيق  ،وأدركه اخلذالن  ،وصار من حزب الشيطان ( :
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)[الكهف. ]106- 103/
وقد أقسم اهلل  بربوبيته عىل أنه احلق  ،وأن دينه احلق  ،فقال سبحانه ( :
)[الذاريات. ]23/
وسبحان اهلل كيف ينرصف املرشكون عن عبادة اهلل وحده  ،وهم يشهدون أنه ال رب
غريه  ،وال خالق سواه ! فكام أنه ال رب غريه  ،فال إله سواه ( :
)[الزخرف. ]87/
[ الزخرف.] 9 /

إذا علموا أن خالقهم هو اهلل  ،فيجب أن يعبدوا اهلل وحيبوه ؛ ألنه خالقهم وهادهيم
ورازقهم  ،فهو جل جالله الرب العظيم الذي ربى مجيع العاملني بنعمه  ،وخلقهم
ٍ
يشء خلقه الالئق ب ه ،
بقدرته  ،وأوجدهم بمشيئته  ،وصورهم بإرادته  ،وأعطى كل
ٍ
ثم هدى كل
خملوق ملا خلق له  ،وأغدق عىل عباده نعمه ( :
)[األنعام. ]102/
هو الرب الوكيل عىل اجلبال  ،وعىل البحار  ،وعىل األهنار  ،وعىل السامء ،
وعىل األرض  ،وعىل املالئكة  ،وعىل اجلن واألنس ،وعىل اجلنة  ،وعىل النار ،
هو خلق كل يشء  ،وهو ٌ
وكيل عىل كل يشء.
وتبارك اهلل رب العاملني ذو اجلالل واإلكرام  ،املتفرد بالعظمة واجلالل  ،واإلنعام
واإلحسان  ،والترصيف والتدبري ،عىل مدى الدهور واألزمان :
[ األنعام.] 103 – 102 :

هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر األمر كله يف ملكوته كله  ،يدبر األمر يف عامل
اجلامد  ،وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل اإلنس  ،وعامل اجلن  ،وعامل
املالئكة  ،ويدبر األمر يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،ويدبر األمر يف عامل
الغيب والشهادة ،ويدبر األمر يف الدنيا واآلخرة ( :
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)[األنعام. ]102/
سبحانه يدبر الرياح  ،ويدبر املياه  ،ويدبر الذرات  ،ويدبر النطفة يف األرحام ،
ويدبر النجوم يف السامء  ،ويدبر الكائنات يف الكون  ،ويدبر الكالم يف اللسان ،
ويدبر اإلبصار يف العني  ،ويدبر السمع يف األذن ( :
)[يونس. ]32-31/
فسبحان الرب احلكيم الذي بيده الترصيف والتدبري احلكيم  ،يدبر األمر كله  ،يف
الكون كله ،ويوفق بني أوائل األمور وعواقبها  ،ويصل املقدمات بالنتائج  ،ويدبر
أمره العظيم يف كونه وسلطانه الكبري  ،بالقدرة املطلقة ،املقرونة باحلكمة الشاملة،
املقرونة باخلري املطلق.
حر جاء بعده برد  ،وهذه حبة صارت شجرة  ،وهذه
هنار جاء بعده ليل  ،وهذا ٌ
فهذا ٌ
ٌ
إنسان صار سميعا بصريا
شجرة أخرجت ثمرة  ،وهذه نطفة صارت إنسانا  ،وهذا
عاقال عاملا:
[ األعراف.] 54 /

ٌ
عمل برشي ،
وهذا زوج  ،وهذا زواج  ،والنتائج سكينة وبينني وبنات  ،وهذا
ٍ
خسارة فادحة :
والنتائج جتارة رابحة  ،أو
[ البقرة.] 39 – 38 /
فسبحان امللك احلق الذي يدبر األمر يف مجيع ملكه وملكوته  ،وهو الرب العظيم
الذي يبده التدبري املادي  ،وهو الذي يمد خلقه يف العامل كله بام حيتاجون إليه من
اهلواء واملاء والنور والطعام والرشاب  ،وغريها من النعم ( :
)[اإلرساء. ]70/
353

وهو الرب العظيم الذي بيده التدبري الروحي  ،هو الذي هيدي عباده باحلق ويوصله
)[الليل. ]13- 12/
إليهم بام شاء ( :
فأحيانا يبعث إىل الكافر من يدعوه  ،وأحيانا يبعث إىل العايص من ينصحه  ،وأحيانا
يبعث إليه من يضغط عليه  ،وأحيانا يسوق إليه شدة  ،وأحيانا جيمعه بمن يعطف
عليه  ،وأحيانا يرزقه من فضله كي يستحي منه  ،وأحيانا يقرت عليه ليفر إليه  ،وأحيانا
يبتليه بمرض ثم يشفيه ؛ ليبني فضله عليه ( :
)[يونس. ]3/
هوالرب الكريم الذي يدبر األمر وحده ال رشيك له  ،يعطي هذا ماال  ،ويعطي هذا
علام  ،ويعطي هذا ذكاء  ،ويعطي هذا جاها  ،ويعطي هذا خلقا  ،ويعطي هذا
مجاال  ،يعطي كل واحدا ما ينفعه وما يناسبه ( :
)[النحل. ]54- 53/
فسبحان الرب الكريم احلكيم يف خلقه وأمره  ،الذي يدبر األمر كله باحلكمة ،
فيعطي اإلنسان املناسب ،اليشء املناسب  ،بالقدر املناسب  ،من النوع املناسب ،
)
يف الوقت املناسب ( :
[اإلرساء. ]30/
هو سبحانه الرب امللك القادر عىل كل يشء  ،فكل ما يقع يف الكون من خلق
واقع بإرادته ومشيئته ؛ ألنه وحده
أوأمر ٍ،أوحركة أو سكون  ،أو حياة أو موت  ،فهو ٌ
)[آل عمران. ]154/
الرب الذي يدبر األمر كله ( :
)[الروم. ]4/
وقال عز وجل( :
هو سبحانه الذي يدبر األمر كله يف الكون كله  ،أرسى األرض باجلبال  ،ورفع
السامء بال عمد  ،ومأل الشمس بالنور بال حطب  ،وأنبت احلب يف الثرى  ،وأمسك
ٍ
يشء من
الطري يف الفضا ء  ،وأطعم األسام ك يف ظلامت البحار  ،وسخر كل
املخلوقات لإلنسان( :
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)[الرعد. ]3-2 /
فأعظم عبادة يف الدين التفكر والنظر والتدبر يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات
الرشعية:
[ آل عمران.] 191 – 190 /

هو سبحانه ال رب العظيم القادر الكريم  ،الذي خلق اإلنسان وأمده بالرزق ،وأرسل
إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،ليسري يف الدنيا عىل هداه  ،ثم يبعثه يوم القيامة
للحساب واجلزاء ( :
)[الزلزلة. ]8- 6/
هو سبحانه الرب احلكيم الذي يبعث كل ميت للحرش واحلساب واجلزاء :
[احلج. ]7-5/
هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث األنبياء والرسل هلداية اخللق إىل ما يسعدهم يف
الدنيا واآلخرة :
[النحل. ]36/
نحمد اهلل عىل اهلداية  ،نحمد اهلل عىل نعمة األمن  ،نحمد اهلل عىل عبادة اهلل عىل
منهج رسول اهلل  ، فمنهم من هدى اهلل  ،ومنهم من حقت عليه الضاللة :
)[آل عمران. ]137/
(
كيف كانت عاقبة قوم نوح  ،وقوم عاد  ،وقوم ثمود  ،وقوم لوط؟ ،كيف كانت عاقبة
هؤالء املكذبني؟ وكيف كانت عاقبة فرعون؟:
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[ العنكبوت.]40 /

هو الرب القادر الذي يلهم اإلنسان حركاته وسكناته مكافأة له  ،أو تأديبا له  ،ويقلب
ني
وب َبني آ َد َم ك َّل َها َب َ
قلوب العباد كيف شاء ملصلحة العبد  ،قال النبي  « : إ َّن قل َ
حن َك َقل ٍ
ب َواح ٍد َيْصفه َحيث َي َشاء » أخرجه مسلم ( ) .
الر َ
إص َب َعني من َأ َصابع َّ
ٍ
كقلب واحد يقلبه اهلل كيف يشاء  ،ونحمد اهلل أنه هو الذي
مجيع قلوب اخلالئق
ف القلوب اْص ف قلو َبنَا إ َىل
ْص َ
يقلب قلوبنا فيام يصلحنا  ،ثم قال « : ال َّله َّم م َ ِ
َطا َعت َ
ك»أخرجه مسلم( ) .
ٍ
إنسان خمتارا فيام يريد  ،إن شاء اتبع هواه  ،وإن شاء
وليعلم الع بد أن اهلل خلق كل

اتبع هدى ربه  ،فاهلل خلق مجيع املخلوقات مسخرة إال اإلنس واجلن ؛ اهلل جعلهم
خمريين بأن يتبعوا أوامر اهلل  ،وأن يتبعوا شهوات النفس:
[ الكهف.] 29 /
فمن أختار طريق احلق وطاعة ربه  ،رشح اهلل صدره لإلسالم  ،ملاذا ؟ إعانة له،
وإكراما له عىل طاعته  ،ف اهلل يرشح صدره لإلسالم  ،وجيعل قلبه يتصف بجميع
أعامل الرب واخلري مكافأة له عىل إيامنه بربه  ،وطاعته له :
[ العنكبوت.] 69 /
ومن اختار طريق الباطل  ،أو املعايص  ،أو الشهوات ،فإن اهلل يعينه عىل البعد عنه ،
بأن جيعل صدره ضيقا حرجا ليتوب  ،فاهلل  من أعرض عنه ضيق صدره  ،وجعل
صدره ضيقا حرجا  ،ملاذا ؟ ليضيق صدره  ،ليرتك ما هو عليه من املعايص  ،ثم
يعود إىل ربه :
[األنعام. ]125/
ليتوب إليه ،لكن من أرص عىل طغيانه  ،فعقوبته( :
)[األنعام. ]125/
( )1أخرجه مسلم برقم.2654 :
( )2أخرجه مسلم برقم.2654 :
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فام أعظم رمحة اهلل بعبادة  ،وما أبره هبم  ،وما أشد رأفته وعنايته هبم  ،فهو الرب
الغفور الرحيم  ،الذي جعل قلوب العباد بني أصبعني من أصابعه يقلبها كيف يشاء ؛
)
ليعينهم عىل اخلري  ،ويبعدهم عن الرش ( :
[احلج. ]65/
هو الرب احلكيم الرحيم الذي أمر وهنى  ،وأعطى اإلنسان حرية االختيار  ،فإذا
اختار الطاعة أعانه ،وضاعف له األجر  ،وإذا اختار املعصية مل يرتكه الرحيم حتى
يموت عليها  ،بل يؤدبه ،يسوقه إىل ٍ
عمل يستحق عليه العقوبة ؛ ليعود إليه بعد ذلك :
)
(
[األنعام. ]147/
فسبحان ربنا العظيم الذي بيده األمر كله  ،وال يفعل إال ما يصلح عباده  ،فلو أن
اإلنسان أدى زكاة ماله ؛ فإكراما له  ،وشكرا له عىل طاعته يبعثه لرشاء صفقة رابحة
)
تعوض له ضعف ما دفع ( :
[سبأ. ]39/
ٍ
صفقة
ولو إن إنسانا بخل بزكاة ماله فتأديبا له  ،وتذكريا له لعله يتوب ،يبعثه اهلل إىل
خارسة تأكل ما بخل به من الزكاة ( :
)[آل عمران. ]180/
فمن أعطى مما أعطاه اهلل  ،أعطاه اهلل خريا منه  ،ومن بخل بام وجب عليه  ،أو أخذ
ما حيرم عليه  ،أخذه اهلل منه ( :
) [البقرة. ]276/
فسبحانه الرب احلكيم الرحيم  ،الذي يكافئ عىل حسن االختيار  ،ويؤدب عىل
سوء االختيار ،رمحة بعباده  ،هو الرب القادر الذي بعث األوالد من األرحام  ،كام
بعث النبات من األرض  ،ويوم القيامة يبعث األموات للحياة األبدية  ،وهناك تظهر
األرباح واخلسائر ( :
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)

[آل عمران. ]185/
واملوحد حقا من توكل عىل ربه وحده ال رشيك له  ،وال يرى مع اهلل أحدا ال نفسه
وال غريه فيتوجه إىل ربه يف كل يشء  ،ويف كل حال ( :
)[التغابن. ]13/
هو سبحانه الرب العظيم  ،الذي يبعث من يشاء إىل عليات األمور  ،ويرفع عن
القلوب وساوس الصدور  ،ويسموا باألعامل الصاحلة عن الرشور ( :
)[احلاقة. ]52/
وكل اسم ٍمن أسامء اهلل  مما نلقيه يف هذه الدروس  ،تندرج يف عرضه ،ويقرر يف
رشحه سبعة أمور  ،قد ال يشعر هبا الكثري  ،ولكنها متسلسلة يف كل ٍ
أسم من أسامء
اهلل  ، فاملطلوب معرفتها  ،وإحصاؤها ،وفهم معانيها ،وعبادة اهلل بموجبها ،
ومعرفة آثارها يف الكون ،وسؤال اهلل هبا.
واآلن عرف نا اهلل جل جالله  ،وعرفنا الرب جل جالله  ،وبقي كيف نتعبد هلل هبذا
االسم العظيم ؟ كيف نعبد اهلل بمقتىض اسم الرب جل جالله:
[األعراف. ]180/
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التعبد هلل عز وجل باسمه الرب جل جلله

التعبد هلل  باسمه الرب جل جالله  ،هو املطلوب من املعرفة  ،بعد املعرفة تنشاء
حمبة الرب ،والشكر هلل عىل نعمه ،والتعظيم هلل  ، ثم تأيت العبودية هلل حمب ة
وتعظيام ومحدا بني يدي اهلل ( :
)[الطالق. ]12/
وإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته أحببناه وعظمناه  ،ثم أطعناه وامتثلنا أوامره  ،أوامره
االنفرادية بالعبادات من ذكر ودعاء ،وصالة وصوم وأمثاهلا ،وأوامره االجتامعية
بالدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،والنصيحة  ،واجلهاد يف
سبيل اهلل  ،فكيف يكون التعبد هلل  بأسامئ ه احلسنى  ،وصفاته العىل ؟ .
اهلل  أظهر أسامءه وصفاته يف كتابه العظيم  ،ويف ملكوته العظيم ،لنعرفها  ،ونعبد
اهلل بمقتضاها.
وللتعبد بأسامء اهلل وصفاته ثالثة أركان :
األول  :اإليامن بأن اهلل وحده له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،فمن سار إىل
ٍ
بصفة من صفاته العىل أخذت
ربه باس ٍم من أسامئه احلسنى وصل إليه  ،ومن تعلق
بيده حتى تدخله عليه ،بكامل احلب والتعظيم والذل له  ،فحياة القلوب بمعرفه الرب
جل جالله ،وحمبته ،وتعظيمه واالنقياد إليه ،والتسليم ألمره ،وحياة اجلوارح
بالتقرب إليه بعبادته بام رشع:
[ احلرش.]24 /
الثاين  :من أركان التعبد هلل بأسامئه وصفاته عبادة اهلل بام تقتضيه أسامؤه احلسنى
وصفاته العىل  ،فمن أيقن أن اهلل هو األول فوض األمور كلها إليه  ،وتوكل عليه
وحده  ،ومل يلتفت إىل غريه  ،ومن أيقن أن اهلل هو اآلخر ؛ أيقن أن األمور كلها أوهلا
ٍ
ألحد سواه  ،كل ما سواه خملوق مفعول
وآخرها بدأت منه وترجع إليه  ،فلم يلتفت
ليس بيده يشء  ،وكل ما خلقه اهلل ٌ
دال عىل عظمة اهلل  ،وعىل قدرته  ،وعىل كامل
علمه جل جالله  ،ولكن يبقى خملوقا عابدا لربه كغريه من املخلوقات  ،الساموات
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ومن فيها تعبد رهبا  ،واألرض ومن فيها تعبد رهبا  ،وكل املخلوقات تعبد رهبا :
(
)[اإلرساء]44/
هذه خملوقات مسخرة عىل العبادة  ،وعىل الطاعة  ،لكن نحن خلقنا اهلل خمتارين ،
نختار إما الطاعة أو املعصية  ،إما اإليامن أو الكفر :
[ اإلنسان] 31 – 29 /

فجلوسنا يف جمالس اإليامن يزيد إيامننا  ،وجلوسنا يف جمالس العلم يزيد علمنا ،
وجلوسنا يف أماكن العبادة يقوي عبادتنا  ،فالبد لإلنسان من هذه البيئات الصاحلة
يتصل هبا دائام  ،وال خيرج من بيئة الذكر إىل بيئة الغفلة إال للدعوة إىل اهلل ،واألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،حتى ال يصطاده الشيطان يف معصية من املعايص ،
أومنكر من املنكرات:
[ الكهف.] 28 /
فعبادة اهلل ب ام تقتضيه أسامؤه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،هي الركن الثاين من أركان
التعبد هلل بأسامئه وصفاته  ،فمن أيقن أن اهلل هو الظاهر قصده وصمد إليه يف مجيع
حوائجه  ،ومن أيقن أن اهلل هو الباطن علم قربه منه فاستحيا منه ؛ لكثرة نعمه عليه ،
وكثرة معصيته له  ،وأحبه وخاف منه ورجاه ملا له من األسامء احلسنى  ،والصفات
[ احلديد.] 3 /
العىل:
فاإلنسان ظاهره وباطنه مكشوف أمام ربه  ،رسه وعالنيته  ،حركاته وسكناته  ،كل
مكشوف أمام ربه ،السميع البصري ،العليم اخلبري.
ٌ
ذلك
الثالث  :االت صاف بموجب تلك األسامء والصفات  ،ف اهلل سبحانه حيب أسامءه
وصفاته  ،وحيب أن يتصف اإلنسان بموجبها  ،فاهلل شكور حيب الشاكرين  ،وعفو
حيب العافيني  ،ورمحن حيب الرمحاء  ،وحمسن حيب املحسنني  ،ومؤمن حيب
أهل اإليامن ،وتواب حيب التوابني ،وهكذا بقية األسامء .
والناس متفاوتون يف التعبد بأسامء اهلل وصفاته  ،البد أن نأخذ مقدمة يسرية يف التعبد
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هلل بأسامئه وصفاته  ،وكيف نعبد اهلل بموجب هذه األسامء والصفات ،فالناس
متفاوتون يف التعبد هلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل  ،حسب معرفتهم باهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،ومعرفة دينه ورشعه  ،ومعرفة
ثوابه وعقابه  ،وبحسب تفاوهتم يف الذكاء والفطنة ،والذكر والغفلة ،واإليامن
والتقوى ،ف بحسب هذه املعارف الناس تتفاوت يف اإليامن والتقوى  ،واالتصاف
بالصفات التي حيبها اهلل ( :
)[احلديد. ]28/
فهم متفاوتون يف التعبد هلل ،بحسب ما يفتح هلم من مشاهد اإليامن واملعرفة بأسامء
اهلل وصفاته وأفعاله ،وأوامره وأحكامه  ،فمنهم من يأخذ من ذلك بنور ضعيف ،
ومنهم من يأخذ كالشمعة  ،ومنهم من يأخذ كالقنديل  ،ومنهم من يأخذ كالكوكب ،
ومنهم من يأخذ كالقمر  ،ومنهم من يأخذ كالشمس  ،نوره يشع بني اخلافقني :
[ آل عمران.] 163 – 162 /

ودرجات يف
ودرجات يف العمل ،
درجات يف اإليامن  ،ودرجات يف العلم،
هم
ٌ
ٌ
ٌ
درجات يف األخالق ،بحسب املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله.
التقوى  ،و
ٌ
ومن رشح اهلل صدره بنور اإليامن أراه يف ضوء ذلك النور حقائق أسامء اهلل وصفاته
وأفعاله  ،وأراه حقائق العبودية  ،وما يصححها  ،وما يفسدها ( :
)[األنعام. ]122/

 البد لكل إنسان من نفختني :
نفخة الرسول امللكي  ،ينفخ فيه الروح  ،فتدب فيه احلياة  ،وحيا ٌة بال نور ال
تستقيم  ،فالبد من ٍ
نور آخر .
النور اآلخر  :نفخة الرسول البرشي  ،نور اهلداية الذي جاء به حممد  ، نفخة
الرسول امللكي تعطي هذا اجلسد احلياة  ،تكون الروح يف داخل البدن فيتحرك ،
أثناء حركته البد له من نور آخر حتى يميز بني اخلري والرش  ،وبني احلق والباطل ،
ٍ
ٍ
وشجر ٍ
ٍ
ٍ
وجبل
وبحر
وبر،
سامء وأرض ،
فاهلل جعل له العني يرى هبا األشياء من
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وغريها ،وأعطاه نور اإليامن ،لريى ببصريته به اخلالق  ،ويرى به املصور  ،ويرى به
امللك  ،ويرى به القادر ،ويرى به الغني ،ويرى به الكريم ،ويرى به احلليم ،ويرى به
الكبري ،ويرى به الرمحن ،ويرى به الرزاق .
فالبد من نفخة الرسول امللكي ،لتدب احلياة يف بدن هذا اإلنسان  ،بعد أربعة أشهر
شقي أو سعيد.
تنفخ فيه الروح بواسطة امللك ،ويكتب رزقه وأجله وعمله  ،و ٌ
ثم تأيت بعد ذلك نفخة الرسول البرشي  ،الذي هو حممد  ، الذي جاء هبذا النور
ٍ
من ربه ،وهو
املقصود يف هذه اآلية ( :
)[األنعام. ]122/
فالبرص يريني األشياء  ،والبصرية تريني حقائق األشياء  ،فأخرتق املخلوقات إىل
اخلالق  ،وأخرتق الصور إىل املصور  ،وأرى اخلالق يفعل يف خملوقاته ما يشاء ،
يأمر الشجرة فتثمر  ،ويأمر الشمس فترشق  ،ويأمر النار فتحرق ،ويأمر البحر فيسيل،
ويأمر السامء فتمطر  ،ويأمر اللسان فيتكلم  ،ويأمر العني فتبرص هذا نور البصرية:
[ األنعام.] 104 /
فريى املؤمن بذلك النور املبني ربه العيل العظيم  ،مستويا عىل عرشه العظيم أكرب
من كل يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويرى الساموات السبع يف كف ربه
كاخلردلة يف كف العبد  ،ويرى الساموات واألرض وما فيهام  ،وما عليهام  ،وما
بينهام من اخلالئق ،تسبح بحمد رهبا  ،وتشهد بتوحيده  ،وختضع الرادته ،وتدل
عىل كامل أسامئه وصفاته  ،وعظمة ملكه وسلطانه:
[ الزمر.] 67 /
هذه البصرية يف القلب كالبرص يف العني  ،هذا يدرك من املحسوسات  ،وهذا يدرك
من املعقوالت  ،نقول  :سبحان اهلل  ،هذا امللك العظيم له مالك  ،وهذه اخلالئق
هلا خالق  ،وهذه األرزاق جاءت من الرازق  ،وهذا العلم جاء من العليم  ،وهذا
األمن جاء من املؤمن  ،وهذا السالم جاء من السالم ،وهذا احللم جاء من احلليم،
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وهذه الرمحة جاءت من الرحيم:

[ األنعام.] 102 /
فباإليامن خيرتق اإلنسان امل خلوقات إىل اخلالق  ،وخيرت ق الصور إىل املصور ،
فريى اهلل يفعل يف خلقه ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،ال راد لقضائه  ،وال معقب
حلكمه  ،هو امللك احلق  ،والرب احلق  ،واإلله احلق :
[ احلج. ] 62 /
وبنور اإليامن يرى العبد عرش ربه الرمحن حميطا بجميع ملكه  ،ويرى رمحته
ٌ
حميط بكل يشء جل
وسعت كل يشء  ،ويرى علمه حميطا بكل يشء  ،واهلل
جالله  ،فلو أن مجيع الناس مع كافة املخلوقات يف الساموات واألرض قاموا صفا
واحدا ما أحاطوا بملكه العظيم ،فكيف حييطون باجلبار العيل الكبري جل جالل  ،بل
هو املحيط بكل حميط  ،هو املحيط بكل يشء حميط  ،األرضون السبع كل أرض
ٌ
حميط باألرض  ،والسام ء األوىل حميطة بالفضاء
حميطة بام حتتها  ،وهذا الفضاء
واألرض العليا  ،والسامء الثانية حميطة بالسامء الدنيا واألرا ضني وما فيهن ،وهكذا
كل سامء حمي ٌطة بسامء  ،وكل سامء سمكها مخسة مائة عام  ،وما بني كل سامء
وسامء مخس مائة عام  ،وكل سامء مملوءة باملالئكة  ،والكريس حميط بالساموات
واألرض ،وا لساموات السبع واألرضون السبع بالنسبة للكريس كحلقة ملقاة يف
ٍ
أرض فالة ،واهلل حميط بكل
أرض فالة  ،والكريس بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة يف
حميط:
[ فصلت.] 54 /
ٌ
حميط بالكريس  ،واهلل فوق
فالكريس حمي ٌط بالساموات واألرض  ،والعرش
العرش  ،واهلل ال حيتاج إىل العرش  ،بل العرش خملوق حمتاج إىل اهلل  ،يف خلقه
وبقائ ه  ،ويف علوه وسعته  ،وهو أكرب املخلوقات يف هذا الكون  ،أكرب املخلوقات
عرش ربنا  ،فاهلل  استوى عىل الكامل من خلقه  ،وهو عرش ربنا  ، وقلب
اإلنسان عرش الصفات التي حيبها اهلل:
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[ األحزاب. ] 35 /
واهلل  هو الرمحن الرحيم استوى عىل العرش برمحته  ،ليعلمنا أنه الرمحن
الرحيم ،حتى نتوب إليه ونستغفره ،من كل ذنب ،فهو رمحن أرحم من األم الشفيقة
[ البقرة.] 163 /
بولدها:
والقلب حمل نظر اهلل هو عرش الصفات ،ماذا فيه من الصفات احلسنة التي حيبها اهلل
من اإليامن والتقوى ،والصرب ،ماذا فيه من العلم ؟ ماذا فيه من احللم ؟ ماذا فيه من
العفو ؟ ماذا فيه من الرمحة ؟ ماذا فيه من الكرم ؟ ماذا فيه من الصفح ؟ ماذا فيه من
اإلحسان ؟ وغري ذلك من الصفات التي حيبها اهلل  ،فالعرش هو عرش الرمحن الذي
)[طه. ]5/
استوى عليه( :
وقل ب اإلنسان عرش الصفات التي حيبها اهلل  ،فإذا هذا القلب امتأل بالصفات التي
حيبها اهلل كان مسكنه يف اجلنة ،حتت عرش الرمحن ،قال النبي َ « : فإ َذا َسأَلتم
جلنَّة َو َأع َىل َ
اهللَ ،فاسأَلوه الفر َدو َسَ ،فإنَّه َأو َسط ا َ
حن ،
الر َ
اجلنَّة  -أ َراه – َفو َقه َعرش َّ
َومنه َت َف َّجر َأَّنَار َ
اجلنَّة » أخرجه البخاري( ) .
ملاذا هذا اإلنسان الذي حيمل هذا القلب يكون مسكنه يف الفردوس  ،الذي سقفه
عرش الرمحن؟ ،ألنه اتصف بصفات العرش  ،و العرش فيه ثالثة صفات عظيمة:
صفة العلو  . .وصفة السعة  . .وصفة النور .
وكذلك هذا اإلنسان البد أن يكون أعىل من غريه باإليامن( :
)[آل عمران. ]139/
وقلب املؤمن متسع جلميع أنواع الطاعات والقربات ،ألنه امتأل بنور اإليامن،
فالعرش أوسع املخلوقات كلها ،وكذلك قلب املؤمن أوسع املخلوقات يف العامل
السفيل ،متسع جلميع الطاعات  ،الفرائض والنوافل من أي نوع ،متسع جلميع أعامل
الرب واخلري ،والفضائل واملحاسن واألخالق.
وكذلك القلب ممتلئ بالنور :
()1أخرجه البخاري برقم.2790 :
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[ الزمر. ] 22 /
فاهلل  يريد من هذا القلب أن يمتلئ بنور اإليامن  ،ويتسع ألنواع الطاعات ،ويعلو
عىل غريه باإليامن والتوحيد ،ومكارم األخالق.
وربنا العظيم جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،واألفعال احلسنى ،
واملثل األعىل ،فأسامء اهلل وصفاته أعظم يشء وأكمله وأحسنه ،لو أن مجيع الناس
مع كافة املخلوقات يف الساموات واألرض قاموا صفا واحدا  ،ما أحاطوا باجلبار
العيل الكبري الواسع جل جالله  ،بل هو املحيط بكل حميط.
ويرى هذا القلب ببصريته ربه بجامله فوق كل مجيل يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل .
هو الرب اجلميل الذي عنده خزائن اجلامل  ،وخلق اجلامل يف كل مج يل  ،ولو
رفع عنه أمر اجلامل لعاد قبيحا  ،خزائن اجلامل عنده  ،واجلامل املطلوب من العبد
مجال القلوب باإليامن والتوحيد  ،ومجال اجلوارح بالعبادات والطاعات ،
فاجلامل أقسام  :مجال هو فعل الرب الذي أحسن كل يشء خلقه ،ومجال صادر من
العبد ،وأعىل أنواع اجلامل املطلوب من العبد أن أجتمل لريب بالتوحيد واإليامن،
والتقوى واالستقامة والطاعة  ،وإتباع الرسول  ، واهلل مجيل حيب اجلامل يف
األقوال واألعامل واألخالق واللباس واهليئة.
فسبحانه اهلل ما أعظم شأنه ،وما أكمل مجاله ،فلو اجتمع مجال اخلالئق كلهم ،يف
ٍ
شخص واحد  ،ثم جعل العامل كله عىل ذلك
العامل العلوي والعامل السفيل ،يف
ٍ
رساج
اجلامل  ،ثم نسب هذا اجلامل إىل مجال الرب  ،لكان هذا اجلامل مثل
ضعيف ،يف ضوء الشمس ،يف رابعة النهار  ،فال نسبة بني اخلالق واملخلوق أبدا  ،ال
يف الذات  ،وال يف األسامء  ،وال يف الصفات  ،وال يف األفعال ( :
)[الشورى. ]11/
فسبحان الواحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله( :
)
[اإلخالص. ]4- 1/
ويرى كذلك ببصريته قوة ربه العظيم أقوى من كل قوة يف الكون إذا اجتمعت فلو
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ٍ
شخص واحد  ،ثم أع طي كل منهم مثل تلك القوة ،
اجتمعت قوى اخلالئق كلها يف
لكانت نسبتها إىل قوة اجلبار جل جالله دون نسبة قوة البعوضة إىل قوة أحد محلة
العرش العظيم  ،هو سبحانه القوي الذي عنده خزائن القوة  ،وهو الذي خلق القوة
يف كل قوي  ،ولو سلب عنه القوة لعاد ضعيفا  ،كام سلب عن البحر قوة اإلغراق
ملوسى وقومه ،وسلب عن النار قوة اإلحراق ،فكانت بردا وسالما عىل إبراهيم :
[ الزمر.] 67 :
ويرى هذا العبد الذي عرف ربه علم ربه أوسع من كل يشء  ،فلو اجتمع علم
ٍ
شخص واحد  ،ثم أعطي اخلالئق كلهم مثل ذلك  ،لكانت نسبته
اخلالئق كلهم يف
ٍ
عصفور من البحر:
إىل علم اهلل أدنى من نقرة
[ احلرش.] 22 /

وهكذا يف سائر أسامئه وصفات ه  ،فهذا أول مشاهد املعرفة املغذية للقلب.
ثم ينتقل منه إىل مشهد فوقه ال يتم إال به ،وهو مشهد اإلهلية  ،فيشهد ربه إهلا عظيام
يأمر وينهى  ،وحيكم ويقيض  ،متجليا بأمره وهنيه  ،صادقا يف وعده ووعيده ،
وثوابه وعقابه  ،له األسامء احلسنى والصفات العىل ،واألفعال احلميدة:
[ األنعام.] 103 – 102 /

ثم يعبد اهلل هبذه املعارف بام حيبه ويرضاه حتى يلقاه.
ثم ينكشف له يف ضوء هذا النور اإليامين أحوال اليوم اآلخر  ،وما فيه من احلرش
واحلساب ،والرصاط وامليزان  ،واجلنة والنار  ،فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه ،
وكفايته له  ،ورمحته به  ،وبره به  ،وإحسانه إليه  ،وحلمه عليه  ،فأثمر له ذلك كامل
العبودية هلل باحلب والتعظيم والذل له  ،والتقرب إليه بام رشعه وأمر به:
[ األنفال.] 4 – 2 /
ٍ
حمبوب إليه  ،بحسب رقيه يف هذه املعارف  ،واهلل يؤيت
ثم ال يزال يتقرب إليه بكل
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ملكه وفضله وعلمه من يشاء ( :

)[حممد. ]19/
ومن وفقه اهلل لذلك فقد دخل جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة:
[ آل عمران.] 74- 73 /

واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
يف الساموات واألرض  ،ومعرفة اهلل بأسامئه  ،وصفاته هلا ثمرات عظيمة ،وهلا
منافع يف الدنيا واآلخرة  ،وهي من الدين ،أو هي من التوحيد ؛ بمنزلة الرأس من
اجلسد  ،وبمنزلة القلب من البدن  ،ألن معرفة املعبود قبل العبادة  ،ومعرفة اآلمر
قبل أمره ؛ أمر مطلوب يف البداية حتى يتوجه القلب بالعبادة إىل من له األسامء
احلسنى  ،والصفات العىل .
والتعبد هلل  بأسامئه وصفاته هو مقصود الرب  من خلقه فاهلل له األسامء
احلسنى  ،وله الصفات العال ،وله األفعال اجلميلة ،ويريد من خلقه أن يصفوه بتلك
الصفات ،ويتصفوا هبا:
[ األعراف.] 180 /
 ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله:
معرفة اهلل  بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،مثمرة جلميع اخلريات والربكات،
العاجلة واآلجلة ؛ ومن أعظم ثمراهتا :
الثمرة األوىل :عبادة اهلل وحده ال رشيك له بام يليق بجالله ،باملحبة والتعظيم ،
والذل له  ، والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم باهلل وأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله ؛ فمن عرف ربه بامللك  ،واجلربوت  ،والعظمة  ،والكربياء  ،وعرفه
بالغنى  ،واإلحسان  ،والرمحة  ،واللطف  ،وعرفه بالعلم  ،واإلحاطة  ،وعرفه
بالقوة  ،والقدرة  ،وعرف أنه السميع البصري فاض قلبه بالذكر والدعاء واحلب
والثناء ،ألن العبادة حقا تأيت بحسب معرفة املعبود.
كام قال اهلل : 
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[ السجدة.] 17 – 15 /
الثمرة الثانية  :حمبة اهلل  ، فمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ّتولد املحبة هلل ،
وحمبة اهلل  هي قوت القلوب ،وهي شفاء الصدور ،وقرة العيون  ،ومن أحب اهلل
أحبه اهلل ،وريض عنه وأرضاه  ،فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي اإلحسان واإلنعام ،إىل
معرفة داعي جالل ربه ومجاله ،مل يتخلف عن حمبة من هذا شأنه إال أردأ القلوب
وأخبثها .
وكامل ال عبودية ثمرة املحبة ،واملحبة هلل ثمرة معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله
وإنعامه وإحسانه  ،فمحبة اهلل جتذب العبد لطاعة ربه ،وفعل ما يرضيه ،وحترك
القلب واللسان واجلوارح لعبادة اهلل ،واإلعراض عام سواه :
[ املؤمنون.]61 – 57 /
فليس الشأن أن حتب اهلل فقط ؛ بل الشأن كل الشأن أن حيبك اهلل ،أنت حتب اهلل،
ألنه هو اخلالق الرازق ،هو الذي أنعم عليك بكل نعمة  ،لكن الشأن متى حيبك اهلل ؟
حمبة اهلل لك مقرونة بإتباع رسوله  كام قال سبحانه ( :
)[آل عمران. ]31/
الثمرة الثالثة  :من ثمرات التعبد هلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وعظيم أثارها ؛ التعظيم
والذل هلل  ،فإذا شهد العبد عظمة ربه  ،أفا ضت هذه املعرفة عىل قلبه الذل
واالنكسار بني يدي العزيز اجلبار ،و أكمل اخللق عبودية هلل أكملهم ذال لرب العباد،
وأكثرهم سجودا لربه أكملهم معرفة بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومن سجد هذه
السجدة القلبية سجدت معه مجيع اجلوارح ،واكتملت عبوديته ،ومن أراد السعادة
األب دية فليلزم عتبة العبودية لرب العباد امللك العزيز اجلبار:
[ غافر.] 65 /
فمعرفة العظيم والذل له عز وجل ثمرة من أعظم ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته،
والتعبد له بموجب ذلك.
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واهلل عز وجل هو الع ظيم ،وكتابه عظيم ،وأمره عظيم ،وثوابه عظيم ،وعقابه عظيم.
فمعرفة العظيم  تثمر حب أوامره العظيمة ،وتولد الرغبة يف وعده العظيم ،واهلرب
من عقابه العظيم ،وكامل االفتقار إليه ،واإلنكسار بني يديه:
[ حممد.] 19 /
فجميع أبواب الطاعات عليها زحام إال باب الذل واالفتقار إىل اهلل ،فهو أقرب
األبواب وأوسعها ،ولكن ال نزاحم فيه لقلة الداخلني منه؛ ملاذا؟ ألن اإلنسان يستغنى
[ العلق.] 7 – 6 /
بامله عوضا عن ربه:
فباب االفتقار إ ىل اهلل أعظم األبواب وأوسعها ،وهو الباب العظيم الذي يدخل منه
العبد عىل ربه ،فيقول كنت معدوما فأوجدين اهلل ،وكنت ضاال فهداين اهلل ،وكنت
جاهال فعلمني اهلل ،وكنت عاريا فكساين اهلل ،وهو مالك امللك كله يف العامل العلوي
والعامل السفيل:
[ فاطر.] 15 /
أنا فقري إىل اهلل يف طعامي ورشايب ولبايس وسكني ،واهلواء الذي أتنفس منه ،واملاء
الذي أرشبه ،والطعام الذي آكله ،ويف احلياة التي أحياها ،فباب االفتقار أعظم
األبواب ،وال مزاحم فيه لقلة الداخلني منه:
[ الزمر.] 9 /
الثمرة الرابعة  :من ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته اخلوف واخلشية  ،فمن كان
باهلل أعرف ،كان منه أخوف ،وكان له أشد خشية ( :
)[فاطر . ]28 :
الذين خيشون اهلل هم العلامء  ،ألهنم عرفوا اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعرفوا
عظمة ملكه وسلطانه وعرفوا نعمه وإحسانه ،وعرفوا أمره وهنيه ،وعرفوا ثوابه
وعقابه ،وعرفوا احلالل واحلرام ؛ فأعظم الناس عبودية هلل من كان أعرفهم باهلل،
وأشدهم له خشية ،وهم العلامء:
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[ السجدة. ] 17 – 15 /
فنسأل اهلل العظيم  أن يعلمنا ويرزقنا تقواه وخشيته  ،وبحسب هذه املعرفة تأيت
األعامل ا لقلبية من اخلوف من اهلل ،والتوكل عليه ،وخشيته ،واالنكسار بني يديه
واالفتقار إليه ،وهذه أعظم العبادات  ،وعبادة اجلوارح مظهر لعبادات القلوب ،فإذا
عرف العبد ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العال  ،امتأل قلبه إيامنا ويقينا ،ونورا
وإرشاقا ،وحمبة هلل وتعظي ام له ،وانتفى عنه كل غيب ورش:
[ األنبياء.] 90 /
الثمرة اخلامسة  :اليقني والطمأنينة باهلل عز وجل العبد إذا عرف ربه العظيم بأسامئه
احلسنى ،وصفاته العال ،وأفعاله احلميدة ،امتأل قلبه باإليامن ،وجتاوز املخلوقات
إىل اخلالق وجتاوز الصور إىل املصور وجتاوز الدنيا إىل اآلخرة ،واشتغل باالعامل
الصاحلة عن الشهوات الفانية ،فيمتلئ قلبه إيامنا و يقينا بربه أن بيده كل يشء وأن ربه
القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة  ،وهو الغني الذي ليس كمثله يشء يف
الغنى  ،العزيز الذي ليس كمثله يشء يف العزة  ،خزائن العزة بيده ،وهو الذي أعز
كل عزيز ،وأذل كل ذليل ،ولو رفع عن اإلنسان أمر العزة لعاد ذليال  ،وهو الغني الذي
أغنى كل غني ،ولو رفع عنه أمر الغنى لعاد فقريا ،وهو احلي الذي أحيا كل خملوق،
ولو رفع عنه أمر احلياة لعاد ميتا:
[ آل عمران.] 26 /
فمن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته اليقني والطمأنينة باهلل  ،فإذا عرف هذا العبد
ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العال ،امتأل قلبه إيامنا بربه ،ويقينا عليه،
وتعظيام له ،وحبا له ،وذكرا له؛ ألنه عز وجل هو الرب الذي له األسامء احلسنى
والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة ،وهو ذو الفضل واإلحسان عىل خلقه يف الدنيا
واآلخرة ،ويف بطن األم ،ويف بطن الدنيا ،ويف بطن اآلخرة:
[ الرعد.] 29 – 28 /
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هو جل جالله الرب املحمود عىل أسامئه وصفاته وأفعاله .
ويمت لئ القلب تعظيام لربه ،ملا يرى من امللك وامللكوت وعظمة أسامئه وصفاته
وأفعاله  ،وإذا تيقن القلب عىل ذلك نزلت فيه السكينة ،وحلت فيه الطمأنينة ،وزاد
إيامن العبد ،وحسنت عبادته ،وحسنت أخالقه ( :
)[الفتح. ]4 /
جنود احلكومات والدول حمدودة وجنود اهلل يف السموات واألرض مطلقة غري
حمدودة ،فالسموات من جند اهلل  ،واألراضني من جند اهلل  ،واملالئكة جند من
جنود اهلل  ،والكواكب جند من جنود اهلل ،والبحار جند من جنود اهلل  ،والرياح جند
من جنود اهلل  ،واخلوف جند من جنود اهلل ؛ فجنود اهلل عظيمة ،وغري حمدودة،
وكل ما يف الكون من جنود اهلل:
[ هود.] 56 /

هذا القلب يطمئن بذكر اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويطمئن بذكر نعمه وإحسانه ،
ويطمئن بمعرفة أوامره ونواهيه ،وحالله ،وحرامه ،ووعده ووعيده ال طمأنينة للقلوب
إال هبذه املعارف العظيمة :
معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ،والثناء عىل اهلل  هبا .
ومعرفة نعمه وإحسانه إىل خلقه .
ومعرفة أمره وهنيه .
ومعرفة حالله وحرامه .
ومعرفة وعده ووعيده .
هذه مغذيات القلوب إذا تغذت القلوب هبذه األمور امتألت باإليامن ،وجاءت
الطاعات شهوات ال يملها اإلنسان كام ال متل النفس من أنواع الطعام والرشاب،
وأنواع احللويات والسكريات  ،كذلك هذا القلب ال يمل من أنواع الطاعات صالة
وصياما ،وذكرا ودعاء ،ودعوة وتعليام ،وإحسانا وبرا ،وأمرا باملعروف ،وهنيا عن
املنكر وغريها من الطاعات والقربات:
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[ التوبة.] 71 /
فهذه املعارف العظيمة تثمر هذا اليقني العظيم  ،وهذه األعامل العظيمة ،فهذه النفس
اطمأنت بذكر اهلل  ،هذه النفس املطمئنة يقال هلا يوم القيامة ( :
)[الفجر. ]30- 27/
ألهنا أطمئنت بذكر اهلل ،وسكنت إىل قضاء اهلل  وقدره ،وشمرت اىل كل عمل
صالح :ﮱ
[ الفرقان.] 64 – 63 /
الثمرة السادسة  :من التعبد هلل بأسامئه وصفاته الرضا عن اهلل  ،فمن عرف ربه
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،جاء يف قلبه الرضا عن ربه جل جالله ،ومن عرف ربه
بعدله وإحسانه وحلمه ورمحته وحكمته ،وعرف أسامءه احلسنى ،وعرف صفاته
العال أثمر له ذلك الرضا بحكم اهلل وأقداره ،والتسليم ألمره وهنيه ،وعلم بأن تدبري اهلل
خري من هوى نفسه ،وثواب اهلل أعظم من عمله،
أحسن من تدبريه ،وأحكام اهلل ٌ
ورمحة ربه أرجى من أعامله :
[البينة. ]8- 7/
فرهبم  ريض عنهم ،ملا يف قلوهبم من التوحيد واإليامن ،وتعظيم اهلل وحمبته،
وملا عىل جوارحهم من الع بادات وأنواع الطاعات ،وألن ألسنتهم مشغولة بذكره
ومحده ،وتسبيحه واستغفاره ،والدعوة إليه وتعليم رشعه:
[ األنبياء.] 90 /
فاهلل  ريض عنهم ،وهم رضوا عنه ،ألنه م ّن عليهم بنعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد
ونعمة اهلداية  ،فشكروا رهبم ،وأمنوا به ،فلهم يف الدنيا اهلداية واألمن وهلم يف
اآلخرة اجلنة ،ورضوان الرب ،وسامع كالمه ،و القرب منه:
[ القمر.] 55 – 54 /
الثمرة السابعة :ومن ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته التوكل عىل اهلل وحده ال
رشيك له ،وعدم اإللتفات اىل غريه:
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[ الطالق.] 3 /
فمن عرف ربه العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله سكن إليه ،وتوكل عليه وحده يف
مجيع أموره ،لعلمه بكامله وكفايته ،وقيامه بشأن خلقه كلهم ،إجيادا وإمدادا وتدبريا،
وكلام كان العبد باهلل أعرف كان توكله عىل اهلل أقوى( :
)[التغابن ]13 :
الثمرة الثامنة  :إخالص العمل هلل  ، فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله أخلص
له العمل ،لعلمه بكامله وغناه عن كل من سواه ،وشدة حاجة اخللق إليه وحده ،وال
يرشك أحدٌ مع اهلل غريه يف العمل إال جلهله بأسامء اهلل وصفاته وأفعاله :
[الكهف]110 /

ومن أرشك مع اهلل غريه فقد أبطل عمله برشكه:
[ الزمر.] 66 – 65 /

وقال النبي َ « :ق َال اهلل َت َب َار َك َو َت َع َ
الرشكَاء َعن ِ
الرشك َ ،من َعم َل َع َمل
اىل َ :أنَا َأغنَى َ
رش َك فيه َمعي غَريي  ،ت ََركته َورشكَه»أخرجه مسلم( ) .
َأ َ
فاهلل  غني عن الرشكاء ،وعن كل أحد ،وال حيتاج إىل طاعة الطائعني وال ترضه
معصية العاصيني ،ألنه الغني وكل ما سواه حمتاج إليه( :
)[العنكبوت]6 /
الثمرة التاسعة :من ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،والتعبد هلل هبا ،التوبة واإلنابة
اىل ربه  ،ومن عرف ربه العظيم بأسامئه احلسنى ،وصفاته العال ،سارع إىل طاعته،
وتاب من معصيته ،لعلمه بكامل حب ربه لعبده ،ورمحته به ،وفرحه بتوبه:
[ البقرة.] 222 /

ولعلمه بضعفه ونقصه ،وإساءته وتفريطه ،وغفلته عن اهلل الذي خلقه ورزقه وهداه.
فسبحان اهلل ما أعظم رمحة الرب بعباده( :
()1أخرجه مسلم برقم.2985 :
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)[النساء ]28- 27/

الثمرة العارشة  :حالوة العبادة  ،فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،كانت قرة
عينه يف مناجا ة ربه ،ووقف بني يدي ربه مكربا له ،ومعظام له  ،وحامدا له  ،وخائفا منه،
وراجيا له ،وحمبا له ومستغفرا من ذنبه :
[ املؤمنون.] 61 – 57 /
فكل من عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،كانت قرة عينه يف مناجاة ربه ،واألنس به ،
وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اجلنة إال هذه املعرفة ،ومن دخل جنة املعرفة يف
الدنيا أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة ،وجنة األمن يف الدنيا:
[ الرمحن.] 46 /

وكلام ازداد العبد معرفة بربه  ،ازداد إيامنا ،وحبا ،تعظيام ،ومحدا لربه  ،ووجد حالوة
ولذة يف كل ما حيبه ربه ويرضاه  ،واستأنس بربه واستوحش من كل ما يشغله عنه:
[ حممد.] 19 /

أحب إليه
وج َد حلوة اإليامن  :أن يكون ورسوله
َّ
وقال النبي  «:ثلث َمن ك َّن فيه َ
ب
يكره أن يعو َد يف الكفر كام
مَّا سواها  ،وأن ي َّ
املرء ال يبه إال هلل تعاىل  ،وأن َ
َ
يكره أن ي َ
ف يف النّار«متفق عليه( ) .
قذ َ
َ
الثمرة احلادية عرشة  :من ثمرات معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله الفوز باجلنة
والنجاة من النار ،فمن عرف ربه عبده بام حيبه ويرضاه ثم يثيبه اهلل عىل دينه يف الدنيا
باألمن واهلداية:
[ األنعام.] 82 /

وكذلك يكرم اهلل املؤمنني يف اآلخرة بكرامات عظيمة.
بدخول اجلنة ،ورؤية اهلل سبحانه ،والقرب منه ،وسامع كالمه ،والفوز برضوانه،
والتلذذ بنعيم اجلنة واخللود يف دار املتقني والنجاة من النار ( :
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 6941 :واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم.43 :
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) [التوبة. ]72/

[ القمر.] 55 – 54 /

هؤالء املؤمنون واملؤمنات الذين هل م هذا الوعد ما هي أعامهلم ؟ أعامهلم ذكرها
اهلل  قبل هذه اآلية بقوله :
[ التوبة.] 71 /

بينهم مواالة وحمبة بسبب اجتامعهم عىل الدين ؛ ألن النبي  مجع األمة عىل الدين
فتحابوا عليه  ،ولو مجعهم عىل الدنيا لتقاتلوا عليها  ،فهذه صفات املؤمنني التي
حيبها اهلل عز وجل ،فوعد أهلها بأنواع الكرامات يف الدنيا واآلخرة.
وكام أن أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ال حتىص ،فكذلك التعبد هلل بأسامئه وصفاته
ثمراته ومنافعه ال حتىص ،وقد ذكرنا بعض ال ثمرات التي يتسع هلا وقت الدرس،
والباب مفتوح ملن أراد أن َّ
يذكر أو أراد شكورا.
فلنحرص عىل هذه الصفات ،ونسارع اىل حتصيل تلك الثمرات واحلسنات،
واخلريات والربكات:

[ األنفال.] 4 – 2 /

فالتعبد هلل  بأسامئه وصفاته البد من معرفته ،والبد من التعرف عليه ،والبد من
القيام به  ،فهذه املعرفة تولد لدى اإلنسان النشاط واهلمة والعمل ،والرغبة واملحبة
لكالم اهلل وكالم الرسول والعمل بالرشع :
[ آل عمران.] 134 – 133 /

كيف نتعبد هلل بأسامئه وصفاته ،وبخاصة اسم الرب جل جالله؟ فأول التعبد باسم
الرب جل جالله أن نعرف الرب جل جالله بأسامئه وصفاته ،وأن نعرف صفات
جالله ،وصفات مجاله  ،وملعرفة مسالكه يف العامل العلوي والسفيل البد أن نعرف
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هذا الرب العظيم جل جالله كيف يريب خلقه ؟ وكيف يدبر خلقه يف العامل العلوي،
ويف العامل السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة ؟ واستعالم سبل جماريه يف املخلوقات
كلها خلقا وتدبريا وتصويرا  ،وإعدادا وإجيادا:
[ األنعام.] 103 – 101 /
اسم الرب من أسامء اهلل العظيمة فالبد أن ننظر إىل سبل جماريه يف املخلوقات كلها
خلقا وتدبريا  ،فربنا خلق الشمس وهو الذي يدبرها  ،وخلق القمر وهو الذي
يدبره  ،خلق األشجار وهو الذي يدبرها  ،وخلق الرياح وهو الذي يدبرها  ،وخلق
املياه وهو الذي يدبرها  ،وخلق املالئكة وهو الذي يدبرهم ،وخلق البرش وهو الذي
يدبرهم ،يدبر األمر يف العامل العلوي والعامل السفيل ،خلق املخلوقات وصورها ،
صور اجلبال  ،وصور املياه  ،وصور األشجار  ،وصور األزهار  ،وصور اإلنس ،
وصور اجلن  ،وصور املالئكة  ،وصور اجلنة  ،وصور النار  ،وصور املخلوقات
كلها  ،هو الرب الذي خلق اخللق ،وهو ا لذي صورهم كيف يشاء:
[ احلرش.] 24 /
هذا الرب العظيم خلق هذه املخلوقات العظيمة ،وهو الذي أصدر األوامر الكونية،
واألوامر الرشعية ،وهو الذي أعدها ،وهو الذي يمدها بالنعم املادية ،والنعم
الروحية  ،وله عليها أمر امللك ،وأمر التدبري ،والترصيف ،وأمر التحريك والتسكني،
وأمر البقاء والفناء.
هذا الرب! ما صفاته؟ حتى نعبده ،ونمتثل أمره ،ونجتنب هنيه ،ونرىض برتبيته :

[ األعراف.] 54 /

ربنا يدبر هذه الساموات العظيمة بام فيها من املخلوقات ،وهذه األرض العظيمة بام
فيها من خملوقات.
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ثم استوى عىل العرش ،والعرش أعظم املخلوقات وأوسعها وأعالها خلقه وأمسكه
[ طه.]5 /
بقدرته ،واستوى عليه برمحته:
يدبر األمر ،يدبر األوامر الكونية عىل مجيع املخلوقات  ،أوامر اجلامدات  ،أوامر
النباتات  ،أوامر احليوانات  ،أوامر األمطار  ،أوامر الرياح  ،أوامر الشمس  ،أوامر
القمر  ،أوامر النجوم  ،أوامر الدنيا  ،أوامر اآلخرة  ،أوامر الليل  ،أوامر النهار ،
هذه أوامر ملكية عظيمة ؛ وهذا الرب العظيم هو الذي يدبر هذه املخلوقات بأوامره
ورب
ورب قاهر ،
ورب قدير ،
ٌ
ٌ
امللكية ،وال يدبر هذا التدبري العظيم إال ملك عظيمٌ ،
عزيز ال يغلبه غالب :
[ يونس. ] 3 /

) [يونس]3/

(
) [يونس. ]3 /
ما املطلوب ؟ (
) [يونس. ]3 /
بعد أن عرفتموه ،وعرفتم أسامءه وصفاته ( :
إذا عرفتم اهلل وعرفتم أن هذه خملوقاته وأنتم ذرة يف ملكه ،ولكم خاصة أوامر رشعية
منه ،فام دمتم خضعتم ألوامره امللكية يف خلقكم ،ويف ألوانكم ،ويف أجناسكم
فاخضعوا له يف أوامره الرشعية وال ختالفوا أمره:
[ يونس.] 32 /
فاملؤمن يرى اهلل  ويتدبر وينظر ببرصه وبصريته إىل امللك وامللكوت ؛ انظر ترى
الرب يفعل ما يشاء ،واخلالق خيلق ما يشاء ،والرازق يرزق من يشاء ،واملصور يصور
ما يشاء :
[ آل عمران.] 6 /

هو الذي صور الكائنات ،ودبر املوجودات جل جالله ،فسبحان ربك الذي خلق
األرزاق واملرزوقني ،وأوصل أرزاقه إىل خملوقاته يف العلم العلوي ويف اجلو ويف
الرب ويف البحر بقدرته جل جالله:
[ هود.] 6 /

وترى الرب اهلادي هيدي من يشاء  ،هذه احلبة جز ٌء منها ينزل إىل األرض عروقا ،
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وجز ٌء منها يصعد إىل األعىل سيقانا وأوراقا وأزهارا وثامرا  ،وهدى الطري  ،وهدى
احليوان ،إىل ما يصلحه:
[ األعىل.] 5 – 1 /

هو الرب اهلادي الذي هدى اإلنسان إىل ما يسعده يف الدنيا واآلخرة وساق إليه
الطيبات ،وأسكنه يف األرض ،وأرسل إىل خلقه الر سل  ،وأنزل عليهم الكتب
[ اإلرساء.]70 /

هو الرب الرمحان الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء ،فرتى الرمحن يرحم من
يشاء بحكمته ورمحته  ،وترى مظاهر الرمحة يف هذا الكون العظيم ،هوا ٌء لطيف،
وأرض مستقرة ،وطعام حمبوب للنفس ،ورشاب خمتلف الوانه ،وترى هذه الشمس
ٌ
املضيئة ،وهذا القمر الساري ،وهذه النجوم الزاهرة  ،فرتى هذه اآليات العظيمة التي
تدلك عىل خالقها ،وتشري اىل مبدعها:
[ الشعراء.] 9 – 8 /

ونجوم
إن يف السامء خلربا ،وإن يف األرض لعربا ،آيات حمكامت ،ومطر ونبات،
ٌ
تزهر ،وبحار تزخر ،وليل داج ،وسامء ذات أبراج  ،هو عز وجل مأل الكون بآياته
وخملوقاته لنعرفه جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ونعبده بموجب هذه
املعرفة:
[ األنعام.] 102 /

ونرى القهار جل جالله يقهر من يشاء ؛ هو ربنا القهار  ،يقهر الرياح الشديدة باجلبال
التي تصدها  ،ويقهر اجلبال باحلديد الذي يقطعها ،ويقهر احلديد بالنار التي تذيبه ،
ويقهر النار باملاء الذي يطفؤها  ،ويقهر هذا املاء بالرياح التي تقله وحتركه.
هو جل جالله الرب الواحد القهار  ،الذي قهر كل قاهر ،وأحاط بكل حميط ،هو
الواحد األحد الغني عن كل أحد جل جالله:
[ البقرة.] 163 /
وترى الرب القادر يفعل ما يشاء بقدرته جل جالله  ،يمسك السامء أن تقع عىل
األرض ،ويمسك الساموات و األرض أن تزوال  ،وينجي بأسباب اهلالك  ،وهيلك
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بأسباب النجاة  ،ويعز بأسباب الذلة  ،ويذل بأسباب العزة  ،هو فعال ملا يشاء.
وترى الرب احلكيم حيكم بام يشا ء  ،حيكم العامل العلوي ،وحيكم العامل السفيل ،
و حيكم الدنيا  ،وحيكم اآلخرة  ،وحيكم اجلامدات  ،وحيكم النباتات ،وحيكم
[ األنعام.] 18 /
كل يشء:
حكم الكواكب والنجوم يف إنارهتا وسريها وثباهتا ،وحكم النباتات عىل صورهتا
وطوهلا وعرضها ،وحكم الثمرات عىل أحجامها وألواهنا وطعومها  ،وحكم
احليوانات عىل أشكاهلا وأنواعها وأجناسها.
هو احلكيم الذي حكم كل يشء ،وحيكم بام يشاء ،وهو احلكيم الذي أكرم من شاء
باحلكمة( :
) [البقرة. ]269 /
وترى من بيده امللك وامللكوت ينرص من يشاء  ،وخيذل من يشاء.
هو الذي نرص أنبياءه ورسله وأتباعهم عىل أعدائه  ،أرسل موسى إىل فرعون فلام
عصاه دمر اهلل فرعون وجنوده:
وابتىل اهلل  كل نبي من األنبياء ،بل كل مؤمن مبتىل  ،فاهلل  ابتىل آدم بإبليس
حتى نرصه اهلل  عليه  ،وابتىل إبراهيم بالنمرود  ،وابتىل موسى  بفرعون ،
وابتىل حممدا  بأيب جهل ،فكانت العاقبة للمتقني ،ألولياء اهلل وأنبيائه ورسله،
والتدمري واهلالك ألعدائه:
[ احلج. ] 41 – 40 /
فاهلل امللك العظيم ،والرب الكريم ،يدبر ملكه بام يشاء  ،وهو غفار يغفر ملن يشاء
برمحته ،ويعذب من يشاء بعدله( :
) [مريم. ]65/
فسبحان اهلل ما أعظم شأنه ،وما أحكم تدبريه ،وما أوسع رمحته.
وربنا هو الرمحن الرحيم الذي يكافئ املحسن ،ويعاقب امليسء  ،من تقرب إليه
بالطاعة رشح صدره ،وألقى الطمأنينة يف قلبه ،وي ّرس أمره  ،ومن عىص ربه ألقى يف
قلبه الضيق والكآبة واحلرية ،ملاذا ؟ ليعود إليه  ،إذا ضاقت عليه احلياة عاد إىل ربه،
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فإن أرص عىل كفره فالعذاب ينتظره( :
) [طه. ]126- 123/
ومن شعر أن ربه يراقبه وحياسبه عىل أفعاله ،ويعاقبه رسيعا عىل كل قول أو فعل ،
فليعلم أنه يف عز العناية اإلهلية ،وأن فيه خريا كثريا ،وأن اهلل يؤهله لطاعته برمحته،
ويربيه لريقيه ويصطفيه ،أو يكفر عنه سيئاته:
[ التوبة.] 51 /
ومن ارتكب املعايص ،والكبائر ،ومل حياسبه ربه ومل يعاقبه ،فليعلم أنه خارج العناية
اإلهلية ،ألن اهلل علم أن فيه انحرافا شديدا ،وإرصارا عىل معصية اهلل واستكبارا عن
طاعته ،فوكله إىل نفسه ،ونسيه كام نسيه( :
) [التوبة. ]67/

وإذا نيس اهلل العبد كيف تكون حاله ؟ إذا نيس يف نار جهنم من يذكره ويرمحه؟.
فسبحان الرب الرؤو ف الرحيم الذي يسوق الشدائد واملصائب ملن عصاه ،ليحمله
عىل التوبة من أجل أن يتوب إليه قبل أن يموت عىل كفره أو معصيته( :
) [السجدة. ]21/
هذه املصائب التي تصيب العباد ؛ اهلل  جيعلها رسالة لإلنسان الذي خرج من
الرصاط املستقيم ،ليعود إىل ربه التواب الرحيم ؛ فاهلل َّ
جل جالله حيب التوابني
وحيب املتطهرين ؛ فمن علم اهلل فيه خريا جعله ضمن العناية اإلهلية فر َّباه وأ َّدب ْه بام
يكون سببا لرمحته بالنعم الظاهرة والباطنة:
النعم الظاهرة هي هذه النعم ومنها  :الصحة واملال واجلاه ،والزواج واألوالد وغري
ذلك من النعم الظاهرة  ،والنعم الباطنة هي املصائب التي تصيب اإلنسان فيتوب
اإلنسان إىل ربه بعدها ،ويتوب اهلل عليه ،ويكون أحسن حاال من قبل( :
) [لقامن. ]20/
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ومن علم اهلل أنه ال يصلح لدار كرامته  ،متَّعه يف الدنيا بشهواته ،فإن مل يشكر عاقبه،
أرص أهلكه ( :
فإن َّ
) [األنعام. ]45- 44/
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه ،واحلمد هلل عىل عقوبته  ،فإن أنعم َّ
جل جالله عىل
عبده فبفضله ،وإن أعطاه الثواب فبكرمه ،وإن أصابه بمصيبة فبعدله:
[ النساء.] 40 /
سنة اهلل جارية:
[ النساء.] 123 /

ٍ
فمن عاقبه ربه عىل ذنبه فبعدله ،ألن جزاء السيئة سيئة مثلها ،ولكل ٍ
عقوبة .
سيئة
والرب َّ
عجل له العقوبة ،وابتاله بالنعم واملصائب  ،إذا
جل جالله إذا أحب عبده َّ
عجل له العقوبة يف الدنيا ،ليعود إىل ربه ويبتليه بالنعم واملصائب ،
عىص العبد ربه ي ِّ
فإن صرب اجتباه ،وإن شكر زاده ،وإن عصاه أد َّبه:
[ األنبياء.] 35 /
عجل له العقوبة إذا عىص ،لئال خيرس
هذه الكلامت العظيمة الرب  إذا أحب عبده َّ
آخرته ؛ فخسارة الدنيا أهون من خسارة اآلخرة ،ويبتليه بالنعم واملصائب ؛ يبتليه
بالنعم ،ليستخرج منه عبودية الشكر ،ويبتليه باملصائب ،ليستخرج منه عبودية الصرب ،
فإن صرب اجتباه له ،وجعله من الد عاة إليه ،وجعله يف الليل قائام بني يديه بالعبادة،
وبالنهار قائام بني يدي خلقه ،بالدعوة ،والتعليم ،واإلحسان إىل اخللق ،وإن شكره
زاده وإن عصاه أدبه:
[ العنكبوت.] 3 – 2 /
وسنة اهلل جارية( :
) [إبراهيم. ]7/
ومن رمحته َّ
جل جالله أن من عصاه أدبه بمصيبة ،وإذا أصابه بمصيبة عاد إىل ربه،
سيضطر إىل ربه ،ألنه أغلق عليه أبواب األسباب ،ليعود إىل اهلل.
ألنه َّ
فبعد هذه املصيبة يفعل مجيع األسباب ،ثم تنقطع األسباب ،فلم يبق له إال اللجوء
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ٍ
مرض يف
إىل ربه ؛ فيدعو ربه ،فيكشف عنه السوء واملرض والبالء الذي أصابه ،من
البدن ،أو خسارة يف املال ،أو مصيبة يف أوالده أوغري ذلك .
فإذا دعا ربه  وكشف كربته ؛ أكرمه اهلل  بسبع كرامات :
يزيد إيامنه بربه ..ويزيد حبه له ..ويزيد محده له ..ويزيد تعظيمه له ..وتزيد عبادته له،
ويزيد ذكره له ،ويتوب اهلل عليه.
فربنا الرمحن الرحيم يربينا بالنعم ،ويربينا باملصائب ،ومن أحبه ربه جعل له واعظا
وكره إليه معصيته ،وجعل حوائج الناس إليه:
من نفسه ،وحبَّب إليه طاعتهَّ ،
[ اجلاثية.] 37 – 36 /
فسبحان ربنا احلكيم اخلبري ،الذي يريب عباده بام يشاء:
[ آل عمران. ] 74 – 73 /
وخزائن ربنا ال تنقيض أبدا  ،لو أعطى رب العاملني كل العاملني ما نقص ملكه مثقال
ذرة ،فلو كان مجيع العاملني من مجادات ،ونباتات ،وحيوانات ،وإنس ،وجن،
ومالئكة ،لو كانوا كلهم عىل صورة رجل واحد ؛ واهلل  أعطى هذا الواحد كل ما
سأل ،ثم خلق العاملني كلهم عىل صورة هذا الواحد ،ثم أعطاهم مثله ،ما نقص ذلك
مما عند اهلل من النعم والنعيم والفضل وغريه شيئا ،ال ينقص إال كام ينقص املخيط إذا
أدخل البحر  ،وهذا للتقريب ألن اهلل ال تنقص خزائنه أبدا:
[ ص.] 54 /
) [يس. ]82/
(
)
فال إله غريه ،وال رب سواه( :
[آل عمران. ]73/
فضله واسع  ،وعلمه واسع  ،ورزقه واسع  ،وملكه واسع ،وخزائنه واسعة ؛ وهو
أهل للكرامة والعليم بمن هو ٌ
العليم بمن هو ٌ
أهل لإلهانة  ،عليم بمن يستحق العطاء،
وعليم بمن يستحق املنع :
[ اإلرساء.] 30 /
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كل ما عند اهلل مما يف خزائنه كله اهلل غني عنه ،ولكن نحن الذين نحتاج إليه ،وإىل ما
يف خزائنه ،وامللك والرب البد أن تكون خزائنه ملئ بكل يشء ،والبد أن يتصف
بصفات الكامل ،حي قيوم ،رحيم ،قوي ،قادر ،حكيم ،سميع بصري ،ولطيف ،وبر،
وعفو ،وعليم ،وعظيم  ،وغريها من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،ليدبر ملكه
هبذه الصفات العظيمة:
[ غافر.] 65 /
) [آل عمران]74/
فاهلل ( 
واإلنسان كاملريض ؛ إن كان فيه أمل يف الشفا ء محاه الطبيب مما يرضه ،ويعطيه ما
ينفعه من املأكوالت واملرشوبات واألدوية ،وإن كان ال أمل يف شفائه قال له الطبيب
كل وارشب ما شئت ؛ ألنه ال أمل يف شفائه( :
) [األنعام. ]125/
فاهلل  يريب عبده إن كان فيه أمل يف الشفاء حيميه ويربيه بالنعم ؛ حيميه مما يرضه،
ويعطيه ما ينفعه  ،وإن كان ال أمل يف شفائه تركه يف هذه احلياة يتمتع قليال ،ثم بعد
املوت يساق إىل جهنم:

[ آل عمران.] 198 – 196 /

هذه الدنيا صالة فيها الطيب واخلبيث  ،وفيها املؤمن والكافر  ،وفيها الرب والفاجر ،
أما دار القرار فهي يف اجلنة أو النار ،حسب عمل العبد:
[ العنكبوت.] 64 /

فيتعلم اإلنسان هذه العلوم النافعة التي هتذب قلبه ،وتعرفه بربه ،وتعرفه بنفسه ،ويتعبد
بذلك لربه ،لينال رضاه وجنته:
[ التوبة.] 72 /
فاهلل  هو الرب الذي يريب العاملني بنعمه املادية والروحية  ،فهو الرب القادر وأنا
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العبد العاجز ،هو الرب الغني ،وأنا العبد الفقري ،هو الرب امللك ،وأنا العبد اململوك.
عيل منه أوامر.
هو الرب الذي له أوامر عىل مجيع خملوقاته ،وأنا عبده ويل منه أو ّ
ريب جل جالله هو ريب وأنا ع بده ،وعبده بني يديه يعمل يف مخسة أمور  :طاعات
يؤدهيا  ،ومعايص جيتنبها  ،ونعم يشكر اهلل عليها  ،وذنوب يستغفر اهلل منها ،
وابتالءات يصرب عليها:
[ هود.] 113 – 112 /
البد أن يعرف القلب أن الرب وحده هو الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
وأنا عبده أتلقى منه األوامر  ،وهو جل جالله الرب اخلالق ،وأنا املخلوق  ،هو
اخلالق الذي خلق كل يشء ،وأنا املخلوق الذي ليس بيده يشء فام كنت شيئا حتى
أفعل شيئا وال أملك لنفيس نفعا وال رضا إال ما شاء اهلل:
[ األنعام. ] 102 /

والبد أن يعرف القلب أن ربنا هو الغني ،وأننا نحن الفقراء ( :
) [فاطر. ]15/
والبد أن يعرف القلب أن الرب هو القوي وحده وأنت أهيا اإلنسان الضعيف :

[غافر. ]64/
ذلكم اهلل املستحق للعبادة والتعظيم والتقدير ،والتسبيح والتكبري  ،واحلمد والشكر،
ذلكم اهلل ربكم الذي هذا خلقه ،وهذا أمر ه ،وهذا فعله ،هو أهل أن يكرب وحده ،وأن
يعبد وحده ،وأن حيمد وحده:
[ غافر.] 65 /
فهذا هو الرب اخلالق العظيم الذي نعبد:
[ غافر.] 62 /
ربنا هو العظيم الذي ال أعظم منه ،الكبري الذي ال أكرب منه ،القوي الذي ال أقوى منه،
ربنا هو الذي له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل ،وله األفعال اجلميلة ،وله
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املثل األعىل ،وله ما يف الساموات واألرض:
[ البقرة.] 255 /
ٍ
مساويا لنا ،ومل جيعل معبودنا
فربنا أكرمنا بعبادته وحده ،مل جيعل معبودنا خملوقا
صنام من أصنام األرض من أحجار وأشجار  ،واإلنسان خلقه اهلل فقري إىل غريه ،فهو
إما أن يكون عبدا لربه ،أو عبدا هلواه  ،هذا اإلنسان خلق ليتعلق بغريه ؛ فإما أن يتعلق
بربه ،وإما أن يتعلق بشهواته وهواه .
واإلنسان إما أن يكون عبدا هلل ،أو عبدا لعبد اهلل من خملوقاته:
[ مريم.] 59 /
واهلل  ركّب الشهوات يف كل إنسان وما ركَّ ب فيه الشهوات إال لريقى هبا إىل اهلل؛
وهلذا حيسن ويسئ ،ويطيع ويعيص .
وهذه الشهوات إن صاحبها نور اإليامن سارت بصاحبها عىل رصاط مستقيم وإن
تتجردت من اإليامن  ،سارت بصاحبها إىل اجلحيم ؛ فالشهوات مع اإليامن قوة
حمركة إىل كل خري( :
) [املؤمنون. ]51/
فالشهوات قوة حمركة إىل كل خري  ،وقوة مدمرة لكل خري ،حسب قوة اإليامن
وضعفه ،وحسب اإليامن أو الكفر  ،فنحن نرى يف الكون مجيع اخلالئق من البرش
جالسون ع ىل موائد نعم اهلل  ، وكل واحد منهم إما يستعني هبا عىل طاعة اهلل ،أو
يستعني هبا عىل معصية اهلل ،وشتان بينهام:
[ آل عمران.] 163 – 162 /
ومن أخذ من الشهوات بقدر احلاجة ،وأدى األوامر بقدر الطاقة ،فهو املفلح ،ومن
غرق يف الشهوات ،وأمهل األوامر ،ف قد خرس خرسانا مبينا:
[ حممد.] 12 /
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التعبد هلل  باسم الرب جل جالله أن نحرص عىل التخلق هبذا االسم  ،فاهلل  هو
رب العاملني  ،ورب الساموات واألرض  ،وفاطر الساموات واألرض  ،ورب
الدنيا واآلخرة  ،ورب هذه اخلالئق مجيعها ،قد وكلني عىل نفيس ،ووكلني عىل
غريي ،فكيف أقوم بالرتبية لنفيس وغريي؟.
فنريب أنفسنا بأن نوحد ربنا العظيم بام تفرد به من الكامل ،وما اختص به من صفات
التعايل والكربياء ،وما توحد به من العظمة وامللكوت ،واجلالل واجلربوت :

[ احلرش.] 24 – 22 /
ألزم نفسك شاكلة العبودية لربك العظيم ،وذل االفتقار إليه يف مجيع األوقات:
[ القصص.] 24 /

وألزم نفسك بالتوحيد واإليامن ،وحسن العبادة لربك وأكثر من ذكره ومحده وشكره.
هذه تربية النفس أن نريب أنفسنا بالتوحيد واإليامن ،وحسن العبادة ونكثر من ذكره
ومحده وشكره ،ونستغفره من كل تقصري ،فهذا رشف اإلنسان ،وسبيل صالحه يف
)
الدنيا واآلخرة ( :
[آل عمران. ]51/
ما دمتم عرفتم اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله فعليكم اجلهد عىل أنفسكم وعىل
غريكم ؛ نريب أنفسنا باالستقامة ،ونريب غرينا بالدعوة إىل اهلل ،حتى تستقيم القلوب
واجلوارح إىل رهبا:
[ آل عمران. ] 79 /
وليعلم العبد أن معرفة العبد بربه ،وشهوده انفراد ربه بالربوبية من اخللق وامللك،
والرزق والتدبري ،وأن ما شاء كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدا  ،وأن مقاليد األمور كلها
بيد اهلل  ،كل ذلك يوجب تعلق القلب بالرب وحده ،والتوجه إليه ،واالستعانة به،
وتفويض األمور كلها إليه ،وعدم االلتفات إىل ما سواه :
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[ األنعام.] 103 – 102 /
ال بد أن تعلم أنه ال إله إال اهلل ،وإذا عرفت أنه ال إله إال اهلل:
[ الروم.] 30 /

هذا العبد الذي خلقه اهلل ،والذي دخل يف دائرة اإلسالم ،ودائرة اإليامن ،وصار من
أولياء اهلل  ،تربيته لنفسه أن يقف بني يدي ربه عابدا حامدا خاشعا ،ويكون مع خلقه
داعيا ومعلام وحمسنا  ،وهبذا يكون من املفلحني يف الدنيا واألخرة( :
) [احلج. ]77/
ويريب العبد نفسه عىل حب ما حيبه اهلل ويفعله ،وبغض ما يكرهه اهلل وجيتنبه،
وخيرج هبا إىل سبيل الرشاد  ،ويريب سواه بالنصح والتوجيه ،وحسن الرتبية
والتعليم  ،فيصلح ويصلح ويؤجر :
[ العرص. ] 3 – 1 /
أمنوا وعملوا الصاحلت جهد عىل النفس ،والتوايص باحلق والصرب جهد عىل الغري،
وهبذا وهذا حتصل اهلداية ،ويزيد اإليامن واألجر ،البد أن نتواىص باحلق ،واألجر
واحلق ٌ
ثقيل عىل النفوس ؛ فالبد من الصرب ...عىل فعل الطاعات ،وعىل اجتناب
حرمات ،وعىل أقدار اهلل املؤملة ،والصرب عىل مشاق الدعوة والتعليم ،فالبد أن
امل َّ
أصرب عىل هذا كله:
[ آل عمران.] 200 /
فكل البرشية يف خسارة  ،وكل إنسان يف خسارة إال من اتصف بأربع صفات ،فهو
الرابح فقط( :
) [العرص. ]3- 1/
ولنعلم أن اهلل  حيب أسامءه احلسنى ،وصفاته العىل ،ويـحب ظهورها يف خلقه،
وهلذا أخربنا اهلل هبا ،ودعانا لالتصاف هبا ،وعبادته بموجبها ،والثناء عليه هبا ؛ فهو
رب كريم حيب الكرم وأهل الكرم ،شكور يـحب الشكر وأهل الشكر ،عفو يـحب
ٌ
العفو وأهل العفو ،مؤمن حيب اإليامن وأهل اإليامن ،تواب حيب التوبة وأهل التوبة.
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خلق اإلنسان طوال احلياة عبادة اهلل بتحصيل الصفات التي حيبها اهلل،
ومقصود ْ
واالتصاف هبا ،وعبادة اهلل بموجبها ،ودعاء اهلل هبا ،ودعوة الناس اىل معرفتها:

[ األحزاب.] 35 /
واتصف بالصفات التي يتصف هبا الرب عىل شاكلة العبودية ( :
) [آل عمران. ]79/
فالدعوة نرش حماسن الدين  ،الدعوة التعريف باهلل وبأسامئه وصفاته ،وأفعاله،
وخزائنه ،ووعده ووعيده ،فاملؤمن يقوم بنرش حماسن الدين ،والتعريف بربه وأسامئه
وصفاته ،ودعوة الناس اىل عبادته:
[ فصلت.] 33 /

والكافر يقوم بنرش حماسن الدنيا والتعريف هبا ،وتعليق الناس هبا .
فكن أهيا املسلم ربانيا متصفا بالصفات احلسنى التي حيبها اهلل  ،حيبك اهلل ،وحيبك
اخللق من اإلسالم  ،واإليامن ،واإلحسان والكرم ،والعفو واللطف ،والرفق واللني،
والرمحة واحلمد ،والتوبة واالستغفار وغري ذلك من األسامء احلسنى ،والصفات
الع ىل ( :
) [األعراف. ]180/
 ودعاء اهلل  بأسامئه احلسنى يتناول ثالثة أمور :
دعاء السؤال والطلب ؛ يا غفار اغفر يل ،يا رمحن ارمحني ،يا رزاق ارزقني ،يا هادي
اهدين ،يا لطيف ألطف يب ..وهكذا.
دعاء احلمد والثناء ؛ احلمد هلل رب العاملني  ،هذا أعظم دعاء .
ودعاء التعبُّد باالتصاف هبا .
اهلل كريم ؛ أنا اتصف بالكرم  ،اهلل عفو ؛ أنا اتصف بالعفو  ،اهلل لطيف ؛ أنا اتصف
باللطف  ،اهلل حليم ؛ أنا اتصف باحللم..وهكذا.
والتبرص يف أسامئه وصفاته وأفعاله  ،فدعا عباده
وقد فتح اهلل لعباده أبواب معرفته،
ُّ
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جل جالله يف القرآن إىل معرفته من طريقني ؛ ٌ
واسع يف معرفة الرب
كل منهام باب ٌ
ٌ
العظيم واإلله احلميد ومها :
الباب األول  :النظر والتفكر يف خملوقاته املشهودة يف ملكه العظيم ،فهو ُّ
أدل يشء
عىل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله( :
) [يونس. ]101/
وإذا نظرنا يف الساموات واألرض رأينا ربا عظيام كبريا ،قويا قادرا قاهرا ،ملكا غنيا
محيدا ،لطيفا رؤوفا رحيام ،سميعا بصريا حكيام ،عليام خبريا حفيظا ،نعرف هذا من
خالل النظر يف الكون وهو أعظم األبواب:
[ سبأ.] 9 /
املتلوة يف القرآن العظيم ( :
الباب الثاين  :النظر والتفكُّ ر والتد ُّبر يف آياته
َّ
) [حممد]24/
)
ماذا نجد يف القرآن ؟ نجد يف القرآن ( :
[طه. ]8/
(
) [احلرش. ]24-22/
هذا اإلله العظيم  ،وهذا الرب الكريم ،إذا عرفناه بأسامئه وصفاته عبدناه حق عبادته،
وعبدناه عبادة العارف الذي يعبد من يستحق العبادة ،ويكرب من يستحق التكبري،
ويعظم من يستحق التعظيم ،وحيمد من يستحق احلمد وهو الكريم سيعطينا عىل هذا
العمل من خزائنه كل يشء ،وأهم يشء أصل إليه ،فمن وصل إليه يف الدنيابعبادته،
حرش إليه يف اآلخرة:
[ مريم.] 86 – 85 /
فمن عبد ربه هبذه الصفات وصل إليه ،وإذا وصل إليه فهو كريم يفتح له أبواب جنة
املعرفة يف الدنيا ،ويفتح له أبواب جنة األخرة التي فيها حسن القصور ،ويف القصور
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عني رأت ،وال ٌ
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش:
من النعيم ما ال ٌ
[ البقرة. ] 25 /
والرض  ،والعطاء واملنع ،واإلحياء
تفرد ربه باخللق واألمر ،والنفع ُّ
واملسلم إذا علم ُّ
واإلماتة ،أثمر له ذلك عبودية التو كل عىل اهلل يف كل حال:
[ األنفال.] 4 – 2 /

وألزام نفسه بذلك( :
[التغابن. ]13/
وإذا علم العبد بجالل اهلل وعظمته وكربيائه وعلوه عىل خلقه  ،أثمر له ذلك عبودية
اخلضوع لربه ،واالستكانة إليه ،واملحبة له لعظمته وإلحسانه ،وأثمر له اإلقبال عىل
طاعته ؛ ألين أحب إكرامه ،وأرغب يف فضله ،وأخاف من عقوبته ،فأسارع إىل
طاعته ،والبعد عن معصيته:
[ األنبياء.] 90 /
عليم ،ال خيفى عليه مثقال ذرة ،ويعلم الرس
سميع بصري
وإذا علم العبد أن اهلل
ٌ
ٌ
وأخفى ،وعلم رقابته عىل كل يشء وشهوده له ،أثمر له ذلك عبودية اإلقبال عىل ما
يـحبه اهلل ويرضاه ،وأثمر له ذلك خشية اهلل ومراقبته يف كل حال ،وحف ظ قلبه ولسانه
وجوارحه عن كل ما ال يريض اهلل :
[ احلج.] 70 /
وإذا عرفت أن اهلل سميع ال أسمعه إال ما يـحب فأحفظ لساين من كل سوء وكذب.
وإذا عرفت أن اهلل بصري مل أفعل من األفعال إال ما يـحب.
مكشوف أمامه ظاهري وباطني فاستحييت منه أن
ٌ
وإذا علمت أن اهلل رقيب علمت أين
عيل ويسكنني يف أرضه ،ويطعمني من رزقه ،وأنا أعصيه بنعمه:
ينعم ّ
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)

[ احلديد.] 17 – 16 /
هذه عبودية األسامء ،أن نصل هبذه األسامء العظيمة إىل معرفة اهلل  ،ومراقبته،
وعبادته بموجب أسامئه وصفاته:
[ األعراف. ] 180 /
واسع املغفرة ،عظيم اإلحسان ،أثمر له
غني كريمٌ ،بر رحيم،
ٌ
وإذا علم العبد أن ربه ٌ
ذلك عبودية الرجاء والطمع فيام عند اهلل ،وإظهار افتقاره إليه ،وإنزال مجيع حوائجه
به ،وحسن التوكل عليه ،وعدم الركون إىل غريه:
[ غافر.] 65 /
نحن نقف اآلن يف أبواب األغنياء ،ونقف يف أبواب األطباء ،ونقف يف أبواب
الرؤساء والوجهاء وفريهم ،نسأهلم ونستجدهيم ،واهلل يغار عىل خلقه أن يسألوا
غريه؛ إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،فأنا أتوجه أوال إىل اهلل فهو
جالله الشايف ،وخزائن الشفاء بيده ،وإذا أردت الشفاء سألت الشايف أن يشفيني:
[ الشعراء. ] 80 /
أوال  :أسأله اهلداية قبل الشفاء ،فهو إذا هداين أحبني ،وإذا أحبني هداين ،وإذا هداين
أسعدين يف الدنيا واآلخرة.
ٍ
صحيح أعبده وأركع وأسجد له به ،وأعلم رشعه ،وأعلم دينه ،وأدعو
أسعدين ببدن
إليه هبذا البدن.
وإذا كنت فقريا ال أسأله الغنى بل أسأله أوال اهلداية ،وإذا اهتديت إليه فاهلل  يـحب
من اهتدى إليه ،و إذا هداين أعطاين ما يسعدين يف الدنيا واآلخرة .
ٍ
يشء اهلداية إىل الرصاط املستقيم ؛ فاهلداية مقصدنا ،والشفاء والغنى
أعظم
حاجتنا  ،ليس من رشوط اجلنَّة أن أكون سليام وأن أكون غنيا ؛ من رشوط دخول
اجلنَّة أن أكون مؤمنا متقيا ( :
) [الكهف. ]107/
املوصل إل يه وإىل
هذا أول سؤال اهلداية  ،أسأل اهلل أن هيدينا إىل الرصاط املستقيم
ِّ
رضوانه وإىل جنات النعيم.
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وإذا علم العبد بعدل اهلل ،وشدة انتقامه ،وعقوبته وغضبه وسخطه عىل من عصاه،
أثمر له ذلك عبودية خشية اهلل ،واخلوف منه ،والبعد عن كل ما يغضبه ويسخطه:
[ املائدة.] ٩٨ /
فال تعصوه ،وال تتعدوا حدوده ،وال تسخطوه ؛ التزموا بأوامره ،واجتنبوا نواهيه،
واحذروا عقوبته ،فإنه وإذا أخذ أخذ:
[ هود.] ١٠٢ /
ماذا فعل ربك بقوم نوح ؟ ماذا فعل بقوم هود ؟ ماذا فعل بقوم صالح ؟ ماذا فعل
بفرعون ؟ :
[العنكبوت. ]40/
غفور رحيم
حسب الذنب جاءت العقوبة ؛ ونعلم أن اهلل شديد العقاب ،ونعلم أن اهلل
ٌ
ونعلم أن اهلل يغفر الذنوب مجيعا مهام عظمت ،ورمحته وسعت كل يش ء  ،نتو ِّج ه
إىل ربنا وحده يف كل حال ،ألن ربنا كريم ،وله األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
أحب إليه من املنع
والرمحة أحب إليه من االنتقام  ،والعطاء
ُّ
[ املائدة.]٩٨ /
والبد مع معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله أن ننظر إىل حياة األنبياء ،وماذا جرى
هلم ،وماذا جرى عىل أعدائهم؟ فأعظم حياه حياة األنبياء ،مما يزيد اإليامن النظر يف
حياة األنبياء وأخالقهم يف جمال الدعوة واالستقامة ،ومعاملة الناس:
[مريم. ]51/
[مريم. ]41/
[مريم. ]54/
اذكر جهدهم ،وعملهم يف الدعوة إىل اهلل ،ونرش حماسن الدين  ،نذكر هذا اجلهد
ألن أفضل حياه حياة األنبياء ،وأكمل حياة حياة األنبياء:
[ األنبياء.]٩٠ /
حياة األنبياء تربطني باخلالق والرب الرازق الكريم الذي له خزائن الساموات
واألرض  ،حياة امللوك والرؤساء تفتح عندي شهية املناصب ؛ كيف أكون وزيرا ؟
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كيف أكون مديرا ؟ كيف أكون ملكا ؟ كيف أكون رئيسا ؟ وحياة األغنياء تفتح عندي
شهية حب الشهوات ؛ كيف أملك أحسن دار ،وأحسن قرص ،وأحسن سيارة وأحسن
زوجة ،وأحسن مال ،وأحسن لباس.
فالنظر يف حياة األنبياء يز يد اإليامن ،وتربط اإلنسان بخالقه جل جالله  ،فيقف بني
يديه خاشعا ذاكرا حامدا ،ويقف بني يدي خلقه داعيا ومعلام .
فإذا علم العبد بجالل اهلل ومجاله وكامله أوجب له ذلك عبودية خاصة هي كامل
احلب له ،وكامل التعظيم له ،وكامل الذل له( :
) [السجدة. ]15/
خروا س َّجدا ،ملا يرونه من جالل اهلل
طاعاهتم شهوات ؛ إذا ذكروا بآيات رهبم ُّ
قرصون يف امتثال
قرصون يف عبادته  ،م ِّ
ومجاله وعظمته ،فهم يستحيون منه ،ألهنم م ِّ
قرصون يف معاملته:
أمره ،م ِّ
[ املؤمنون.] ٦١ – ٥٧ /
يرون اهلل رهبم ينعم بنعمه املادية والروحية ؛ وينعم عىل من أطاعه ،وعىل من عصاه،
فهم يسبحون بحمد رهبم  ،يقولون احلمد هلل رب العاملني ،خلقنا يف أحسن تقويم ،
خلقنا يف الظلامت أوال ثم أمدَّ نا بالنعم ؛ بنعمة اإلمداد واألرزاق ،ثم أمدِّ نا بنعمة
اهلداية واالسعاد ،ثم جعلنا من خري أمة أخرجت للناس  ،يسبحون بحمد رهبم وهم
ال يستكربون  ،وكيف يستكرب اإلنسان عن عبادة ربه وهو خملوق من تراب ،وهو
أصل خلق هذا اإلنسان من تراب ثم جعل نسله من نظفة من ماء مهني:
[ املرسالت.] 23 – 20 /

فهذا إلنسان عورة ؛ خرج من عورة ،ودخل يف عورة ،وخرج من عورة ،ثم هو عورة
بدون الدين ،ثم يموت ويعود إىل ربه بام عمل من ٍ
خري أو رش ،ثم اهلل  حياسبه عىل
[ الغاشية.] 26 – 25 /
نعمه:
فهذ ا اإلنسان ذرة يف ملك اهلل ،وصفوة هذا اإلنسان هم املؤمنون  ،هؤالء املؤمنون
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أوامر من رهبم ،حتى يأمنوا يف الدنيا ،ويأمنوا يف اآلخرة:
الذي آمنوا باهلل ،هلم
ٌ
[ األنعام.] 82 /

وأوامر ربنا هي الدين وهذه األوامر مخسة :
إيامنيات  . .عبادات  . .معامالت  . .معارشات  . .أخالق .
الذي عرف ربه حقا هو الذي يكمل إيامنه أعظم مما يكمل أمواله  ،ويكمل عباداته
مع اخلالق سبحانه وتعاىل عىل أحسن وجه ،ألنه هو املستحق أن يـحمد ،وأن يكرب،
وأن يعظم  ،ويكمل معامالته مع اخللق بأحسن األخالق يف معامالهتم ودعوهتم،
وتعليمهم ،والرفق هبم ،واإلحسان إليهم ،وإتباع أوامر اهلل  يف البيع والرشاء وغري
ذلك من املعامالت التي تكون بني الناس ،وكذلك املعارشات معارشة الزوج مع
زوجته ،والزوجة مع زوجها ،والولد مع والده  ،واألب مع أبنائه  ،واملدير مع
موظفيه  ،واملعلم مع طالبه  ،واحلاكم مع رعيته  ،فيكمل أوامر األخالق  ،وأوامر
األخالق هي الدين كله ،وهي أعىل يشء « :إن ََّام بعثت أل َ
َت ِ َم َمكَ ار َم األَخلق»
أخرجه أمحد( ) .

واألخالق قسامن :
األول :حسن اخللق مع اخلالق .
الثاين :حسن اخللق مع املخلوق .
حسن اخللق مع اخلالق  :أن يؤمن به ،ويوحده ،وحيمده ،وحيبه ،ويعظمه ،ويعبده
بام رشع رسوله : 
[ الروم.] 30 /

وحسن اخللق مع املخلوق أقسام كثرية  ،كيف تكون أخالقي عالية وحسنه مع
األنبياء ؟ مع اجلريان ؟ مع املسلمني ؟ مع الكفار ؟ مع احليوانات ؟ فأثقل يشء يف
[ القلم.] 4 /
امليزان حسن اخللق:
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.8939 :
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 والدين يقوم عىل ركنني عظيمني:
عبادة احلق  . .وحماسنة اخللق .
عبادة احلق اخلفية يف الليل ( :
وأظهر ما تكون يف الليل :

)[املزمل. ]2- 1/

[ السجدة.] 17 – 16 /
فهم يف الليل يدعون للخلق باهلداية ،ويستغفرون اهلل من الذنوب ،ويسألونه املزيد
من فضله  ،ويف النهار مع اخللق يدعوهنم اىل اهلل ،ويعلموهنم ،وحيسنون إليهم:
)[املزمل. ]7/
(
[املدثر. ]3- 1/
فأنت يف النهار بني خلقه تسبح يف البرشية وتصرب ،ألن منهم اللئيم الكريم ،والطيب
واخلبيث ،واملعارض واملوافق  ،فالبد من السباحة بني اخللق  ،والبد من معاملة
الناس بأعىل أنواع األخالق ،حتى حيبون الداعي ،ثم حيبون اهلل ،ثم حيبون الدين:
[ آل عمران.] 134 – 133 /
 وأعىل أنواع األخلق أربعة :
أن تصل من قطعك  . .وتعفو عمن ظلمك  . .وتعطي من حرمك  . .وحتسن إىل
من أساء إليك .
واملؤمن حقا يف هذه احلياة يستثمر عمره ،ويستثمر حياته ،يف عبادة اهلل ،حسب أمر
رسول اهلل  ،ويف االحسان إىل اخللق بأنواع االحسان
[ النساء.] ٣٦ /
فالعبودية التي حيبها اهلل  راجعة بجميع أنواعها إىل مقتضيات أسامء اهلل احلسنى،
وصفاته العال ،معرفة وتع ُّبدا ،ودعاء وسؤاال وختلقا.
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إذا عرفت اهلل أحببته  ،وإذا أحببته عبدته وأطعته ،إذا عرفت العظيم عظمته ،وإذا
عظمته خفته ورجوته وعبدته البد أن أعرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العال،
وأختلق هبا عىل شاكلة العبودية ،ودعاء وسؤاال ،أسأل الرزاق أن يرزقني ،والعليم أن
يعلمني ،واهلادي أن هيديني والشايف أن يشفيني  ،ال أسأل غريه وال أتوجه لغريه.
ومحدا وشكرا ،أمحد اهلل  وأشكره عىل ما له من األسامء احلسنى ،والصفات
العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض:
[ اجلاثية.] ٣٧ – ٣٦ /
فيجب علينا لنذوق طعم اإليامن ،وحالوة اليقنيّ ،
ولذة العبادة ،أن نعرف اهلل بأسامئه
مرت معنا وثامرها ،وذلك
وصفاته وأفعاله  ،أوال نعرفها لنستفيد من آثارها التي ّ
باستفراغ الوسع يف معرفتها ،وحسن التعبد هلل هبا  ،كيف يكون يل حظ من اسم
العليم ؟ كيف يكون يل حظ من اسم اللطيف ؟ كيف يكون يل حظ من اسم
الرمحن ؟ كيف يكون يل حظ من اسم العفو ؟ من اسم الرزاق ؟ من اسم
املستعان ؟ ..وهكذا:
[ األعراف.] ١٨٠ /

البد أن يكون يل حظ من أسامء اهلل  ،أختلق هبا حتى اهلل حيبني  ،اهلل حيب
الصفات الربانية ،وأهل الصفات اإليامنية ،ويبغض الصفات السيئة ،ويبغض أهلها،
يبغض الكفر والكافرين  ،ويبغض الرشك واملرشكني  ،لكن الشيطان أضل أكثر
املسلمني بمكره ،فالشيطان جاء إلينا وزين لنا بعض اليهود ،ولكن حبَّب إلينا صفات
اليهود من الكذب ،والرشك باهلل ،وعبادة الدنيا ،والتعلق بالدينار والدرهم  ،فبغض
اليهود ال ينفع إذا مل نجتنب صفاهتم ،فاهلل  أبغضهم وسخط عليهم بسبب صفاهتم
ال بسبب أجسادهم :
[املائدة . ]13/
ففي اليهود الصفات التي يبغضها اهلل وسخط عليهم ولعنهم بسببها ،فليحذر العبد من
مكر الشيطان وكيده وتزيينه.
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فاهلل  مؤمن حيب اإليامن وأهل اإليامن ،شكور حيب الشكر وأهل الشكر ،تواب
حيب التوبة وأهل التوبة ،محيد حيب احلمد وأهل احلمد.
فيكون لنا حظ من اسم الشكور أن نشكر  ،نشكر اهلل ،ونشكر الناس وهكذا نتخلق
هبذه األسامء  ،هو عفو حيب العفو وحيب أهل العفو  ،كيف أختلق هبذا االسم ؟
هو لطيف حيب اللطف وأهل اللطف  ،كيف أكون لطيفا بالعباد ؟ هو رمحن حيب
الرمحة وحيب أهل الرمحة  ،كيف أكون أنا أرحم الناس ؟ :
[ األنبياء.] ١٠٧ /
البد من صبغة هذا البدن  ،هذا البدن تكون صبغته عىل أحد أربع صفات :صبغة
حيوانية أو صبغته سبعية  ،أو صبغته إبليسيه  ،أو صبغة ملكية إيامنية :
[البقرة. ]138/
فاإلنسان صبغته وقيمته بصفاته ال بذاته وماله ،الصفات التي حيبها اهلل ( :

)[األحزاب. ]35/
ما هي الصفات التي حيبها اهلل وحيب أهلها؟ هي:
(
)[التوبة. ]112/
اهلل يريك هذه الصبغة لرتيب نفسك عىل االتصاف هبا( :
)[البقرة. ]138/
فهل من مدكر؟:
[غافر. ]13/
وربنا سبحانه أقسم بالعرص ان مجيع اإلنسانية يف خسارة إال من فيهم أربع صفات
فقال:
[ العرص.] ٣ – ١ /
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آمنوا وعملوا الصاحلات  ، %50آمنوا  ، %25عملوا الصاحلات  ، %25وتواصوا
باحلق وتواصوا بالصرب  ، %50تواصوا باحلق  ،%25تواصوا بالصرب  ،%25املجموع
%100ـ
فكم عندي من هذه الصفات ؟ كم عندي من آمنوا وعملوا الصاحلات ،وتواصوا
باحلق وتواصوا بالصرب ؟ .
فاملؤمن يتأثر ويؤثر  ،يتأثر باإليامن فتأيت الطاعات  ،ويؤثر عىل غريه بالدعوة
ربد لغريه  ،وكذلك النار ،ال تسمى نارا حتى تكون
لإليامن  ،كالثلج بارد بنفسه ،وم ّ
ربد لغريه  ،واملؤمن صالح
حمرقة يف نفسها وحمرقة لغريها  ،والثلج م ّربد بنفسه وم ّ
بنفسه ومصلح لغريه  ،البد من هذا وهذا ،ألن العمل يف الكون عىل قسمني :
عمل برشي إما صالح ومصلح  . .وإما فاسد ومفسد:
[ النحل.] ٣٦ /
وملحبة اهلل ألسامئه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها ،واجتناب ضدها  ،فأمرهم
بالتوحيد واإليامن ،والعفو واإلحسان ،والرمحة واملغفرة ،والكرم واحللم وغري ذلك
من الصفات املحمودة ،وهناهم عن ضدها من الرشك والكفر ،والشدة واإلساءة
والقسوة والظلم  ،والبخل والسفه وغري ذلك من الصفات املذمومة:
[ النحل.] ٩٠ /

وأحب عباد اهلل إليه من اتصف بالصفات التي حيبها من اإلسالم واإليامن ،والكرم
والتقوى  ،وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها كالرشك والكفر والفجور
والفسق .
فاحلمد هلل رب العاملني  ،اهلل من علينا بنعم ال تعد وال حت ىص  ،وأنزل علينا هذا
القرآن العظيم ،وجعل القرآن تبيانا لكل يشء  ،وهذا القرآن متعبَّد بتالوته  ،ومتعبَّد
بفهمه  ،ومتع َّبد بجهده  ،والتعبد باجلهد أعظم العبادات  ،والتعبد بتالوته أجوره
حمدودة :
[ اإلخالص.] ٤ – ١ /
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بقدر هذه األحرف نأخذ عىل كل حرف حسنة  ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،وهذا خري
كثري.
نتفكر يف اسم الواحد األحد جل جالله ،فنعلم أنه واحد وأنه أحد بذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،والتعبد باجلهد أن تعبد الواحد األحد ،وتقول للناس ذلك( :
)[الناس] 1/
)[اإلخالص( ]1/
[الكهف. ]110/
واملطلوب أن تكون ع القتنا بالقرآن هبذه الكيفية  ،القرآن متع َّبد بتالوته بكسب
احلسنات عىل الكلامت واألحرف  ،ومتعبّد بفهمه وتدبره والفكر واالعتبار فيه بأن
)[الرعد. ]3/
نتفكر يف هذا القرآن العظيم( :
)[الروم. ]24/
(
نتفكر يف عظمة اهلل  ،ويف عظمة ملكه  ،ويف عظمة آياته  ،ويف عظمة أوامره ،
)[يس. ]20/
ومتعبّد بجهده ( :
بقرائتها نحصل عىل احلسنات بالكلامت واألحرف  ،وبتفسريها ( :
)[يس. ]20/
علمت أنه جاء من أقىص املدينة رجل يسعى ( :
)[يس. ]21-20/
فهذا الرجل جاء وح َّرك قدميه من أجل الدين ( :
)
[يس. ]21-20/
فتفكر يف هذا الرجل الداعية الذي ح َّر ك رجلي ه وبدنه  ،ومل حيرك لسانه فقط بكالمه ،
حر ك بدنه كله ،و خرج من مكان إىل مكان ،لينرش الدين ويع ّرف بربه . 
بل َّ
هذا معرفة ت فسري اآلية ،وتدبر معانيها  ،لكن املطلوب األعظم التعبُّد باجلهد  ،بأن
)
أكون مثل هذا الرجل الذي جاء من بلده ( :
[يس. ]20/
هي صارت مدينة بعد أن جاء إليها ،ألن املدينة ليست مدينة احلجارة  ،املدينة مدينة
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الصفات كام جاء النبي  للمدينة كان اسمها يثرب  ،لكن ملا جاء إليها جاء
بالصفات التي حيبها اهلل ،وظهرت فيها صفات املؤمنني ،واملحسنني ،والصادقني،
والصابرين وغريها صارت املدينة  ،فاملدينة مدينة الصفات  ،إذا كانت قبل أن يأيت
إليها قرية ،وملا جاء إليها هذا الرجل صارت مدينة ،ألهنا انترشت فيها الصفات،
وانترش فيها الدين.
زكذلك اهلل  ذكر جهد النحل  ،والنحل عامل منظ ٍم له قيادة ،وله شورى ،وله أ َّم ة
تعمل ،وأ َّم ة جتمع ،وأ َّمة حترس وأ َّم ة توزع األعامل ،فاهلل  ذكر جهد النحل يف
القرآن ،ألنه يشبه جهد الدعاة إىل اهلل:
[ النحل.] ٦٩ – ٦٨ /
الدعوة إىل اهلل ليست بعمل انفرادي كل يدعو حيث يشتهي  ،الدعوة كام كان النبي
 يرسل البعوث ،ويرتب األمور ،حتى متشى الدعوة باألمور الرشعية ،والدعوة
بالعمل االنفرادي تولد الكرب والعجب والرياءوالفرقة:

[ آل عمران.] ١٠٥ – ١٠٤ /

والداعي إىل اهلل يميش بني الناس بصفة العزة والرمحة والتواضع:

[ فصلت.] ٣٣ /

أنا رجل من املسلمني  ،ولست خري وال أحسن ،إنام أنا متواضع كغريي من املسلمني
لست أعلمهم وال أكربهم وال أفضلهم:
[ آل عمران.] ١٥٩ /
فاهلل  يريد منا التع ُّبد بتالوة القرآن لكسب األجر  ،والتعبُّد بالتفكر والنظر يف
اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية ،والتع ُّبد باجلهد إذا سار موسى  إىل فرعون أنا
كيف أسري إىل احلكام والكفار  ،إذا سار إبراهيم  من العراق إىل الشام إىل مكة
كيف أنا أجتهد حتى تنترش اهلداية يف العامل  ،نوح ماذا فعل ؟ موسى ماذا فعل ؟
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عيسى ماذا فعل ؟ إدريس  ،يونس  ،زكريا  ،مجيع األنبياء ( :
)[مريم. ]41/
[ األنعام.] ٩٠ /

نذكر جهدهم وتضحيتهم ونقتدي هبم  ،هذا التع ُّبد باجلهد هو املقصود ،فاهلل ذكر
هذه اجلهود العظيمة  ،ذكر قصة اهلدهد  ،ذكر قصة النمل  ،لنعبد اهلل بجهد األنبياء ،
جهد األنبياء ما هو ؟ الدعوة إىل اهلل:
[ احلديد.] ٢٥ /
فبالقلم نص ّور جهد النبي  يف ميدان الدعوة  ،وبالقدم نحقق جهد النبي  يف
األمة  ،بالقلم نص ّو ر الدين للناس  ،وبالبدن نحقق الدين يف أنفسنا ويف غرينا  ،وهذا
مطلوب لكن املقصد حركة البدن بام كتبه القلم  ،القلم يكتب ليح ّرك البدن  ،متى
يتحرك البدن لنرش النور الذي خيرج الناس من الظلامت إىل النور؟:
[إبراهيم. ]1/
وينقل الناس من الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم  ،ومن املعايص إىل
الطاعات  ،ومن الفرقة إىل الوحدة  ،البد من حركة البدن  ،البد أن أسري يف
األرض  ،أنظر كيف بدأ اخللق  ،وملعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله يف هذا
امللكوت :
[ العنكبوت.] ٢٠ /

اهلل ما أضاف أي عمل إىل سبيله إال فقط الدعوة إىل اهلل :

[يوسف. ]108/
بالدعوة إىل اهلل تنترش العبادة  ،ينترش التوحيد  ،ينترش األمن  ،تنترش الصفات
والفضائل واألخالق التي حيبها اهلل . 
وهبذا فرض اهلل الدعوة عىل كل مسلم ومسلمة بقوله:
[ آل عمران.] ١٠٤ /

فكيف نعبد اهلل بمقتىض اسم الرب ؟ اهلل  هو ربنا العظيم جل جالله جعلنا خلفاء
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األرض ،وجعلك أهيا اإلنسان خليفة يف األرض  ،فيجب عليك أن تدبر أمورك،
وتقوم بشئون اخلالفة حسب توجيه ربك:
[ ص.] ٢٦ /
فاهلل  يدبر الكون ومن فيه ،ويد ّبر كل من دونه  ،وقد جعلك خليفة يف األرض،
ووكَّ لك أن تد ّبر من دونك من اخللق  ،فإذا و َّكلك اهلل بأرسة فكن هلا مد ّبرا رحيام،
مربيا حكيام ،لطيفا حليام ،وإذا و َّكلك اهلل بط ّالب علم فكن هلم مد ّبرا لطيفا ومر ّبيا
رحيام ،وإذا كنت حاكام فيجب عليك أن تد ّبر أمر رع ّيتك بام أمرك اهلل ورسوله به من
الرمحة واحلكمة ،والرفق والعناية  ،وإن كنت عاملا فيجب عليك أن تد ّبر أمر عباده
بالرشع وهكذا.
ول ع ْن رعيَّته ،اإلمام راعٍ وم ْسئ ٌ
قال النبي «:ك ُّلك ْم راعٍ وك ُّلك ْم م ْسئ ٌ
ن رعيَّته »
ول ع ْ
متفق عليه ( ) .
فاإلمام مسئول عن طعامهم ،ورشاهبم ،وتعليمهم ،وحفظهم ،والعناية هبم ،والرفق
الرجل را ٍع يف أ ْهله ،وهوم ْسئ ٌ
ول ع ْن رع َّيته» ،الرجل مسئول عن أوالده وبناته
هبمَّ « ،
وزوجته يأيت هلم بالطعام الطيب ،والسنن النبوية  ،ويدعوهم للتخلق باألخالق
العالية.
« واملْ ْرأة راعي ٌة يف بيْت ز ْوجها ،وم ْسئول ٌة ع ْن رعيَّتها  ،و ْ
اخلادم راعٍ يف مال سيِّده
وم ْسئ ٌ
ول ع ْن رع َّيته»  ،واملرأة تدير أمور أوالدها ،وتربيهم عىل تعظيم السنة ،والتأدب
باآلداب الرشعية ..وهكذا.
فاهلل  هو رب العاملني ،واحلمد هلل رب العاملني الذي يد ّبر األمور كلها  ،خلق
اخلالئق وهو الذي يد ّبرها ،وأنت خليفته يف األرض ،وكَّ لك اهلل بتدبري أمور الناس
حسب الرشع ،وتدبري حياتك كيف يدخل اإليامن يف قلبي؟ ،كيف حتسن أعاميل
وأقوايل؟ ،كيف حتسن أخالقي؟ ،كيف أفعل الطاعات ؟ كيف أجتنب املعايص؟:
[ العنكبوت.] ٦٩ /

فالواجب عيل أن أ ريب نفيس عىل ما حيبه اهلل ويرضاه وأبعدها عام يسخط اهلل ، 
( ) 1متفق عليه /أخرج البخاري برقم ، 7138 :واللفظ له ،ومسلم برقم.1829 :
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وأن أد ّبر أمور الناس حسب الرشع ( :
الدين أمانة ،والبد من أداء األمانة كلها لألمة كلها:

)[هود. ]123/

[ التوبة.] ٧١ /

وأبواب معرفة اهلل  وتعظيمه وحمبته كثرية  ،وأعظم هذه األبواب باب االفتقار إىل
وخصك بكل مكرمة،
اهلل  ،وكلام افتقرت إىل اهلل رفعك إىل أعىل املراتب،
ّ
وحفظك من كل سوء يف الدنيا واآلخرة:
[ السجدة.] ١٧ – ١٥ /
فاعبد ربك باالفتقار إليه يف كل حال( :
)[فاطر. ]15/
(
)[احلرش. ]8/
هذا االفتقار اهلل  حيبه ؛ ألن كل ما سواه فقري إليه يف إجياده ويف بقائه ،ويف طعامه
ورشابه ،ويف حتريكه ويف تسكينه  ،وكلام ازداد علم العبد بربه ازداد إخالصه لربه ،
وكلام زاد إيامن العبد زادت طاعته لربه.
فمن عرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العال ،وأفعاله اجلميلة ،تعلق به وحده ،ومل
يلتفت إىل غريه ؛ ألين إذا عرفت الكبري فليس يل حاجة بالصغري  ،وإذا عرفت الغني
ال أطرق باب الفقري  ،وإذا عرفت القادر مل أستعن بالعاجز ،وإذا عرفت اخلالق ال
أتوجه إىل املخلوق  ،وإذا عرفت الرب فال ألتفت إىل العبد  ،املطلوب أن نعرف
اهلل بأسامئه وصفاته:
[ غافر. ] ٦٥ /
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وكل من تعلق بغري اهلل عذبه( :
[الشعراء. ]213/
وأين النجاة؟( :
)[الذاريات. ]51- 50/
فاألمن كله متعلق بالتوحيد ،واخلوف كله متعلق بالرشك ( :
)[األنعام. ]82/
وبقدر ما يبعد اإلنسان عن التوحيد يكون الرعب واخلوف ( :
)[األنفال. ]12/
ألهنم أموات ( :
)[األنفال. ]13- 12/
ماذا فعل بقوم نوح وبقوم هود؟ ،ما هي أفعاله ؟ من اخلسوف والزالزل والرباكني ؟،
كيف شدة بطشه وعذابه يف نار جهنم؟:
[ امللك.] ٢ – ١ /
فسبحان الرب الكريم القادر الذي ر َّقى الناس من الصغر إىل الكرب ،ومن اجلهل إىل
العلم ومن ير ّبيهم؟ هو رباهم ونقلهم من الصغر إىل الكرب  ،ومن اجلهل إىل العلم ،
ومن الرشك إىل التوحيد ،ومن املعايص إىل الطاعات  ،وهذه نشأة أخرى لإلنسان،
ومنَّة كربى من رب العاملني ( :
)[األنعام. ]122/
فالقلب يبعث لك إذا حيا بمعرفة اهلل  ،فابعث نفسك باألعامل املطابقة لكتاب اهلل،
واشغل وقتك كله يف طاعة اهلل بام يريض اهلل تفوز برضاه:

[ التوبة.] ١٠٠ /

فاملهاجرون من أجل الدين ّض ّحوا بستة أشياء:
ضحوا باألوقات ..واألموال ..واألنفس ..والشهوات ..والديار ..واألهل .
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واألنصار من أجل الدين نرصوا اهلل ورسوله ،وآوواه واستقبلوا وأكرموا املهاجرين.
فلام حتققت اهلجرة والنرصة العملية جاء الرضا والرضوان من رهبم( :
)[التوبة. ]100/
فسبحان ربنا العظيم الذي م َّن علينا بنعم ال تعد وال حتىص ،وأعطانا هذا الدين
العظيم ،وأحسن إلينا بكل نعمة  ،فاهلل  حمسن حيب املحسنني ،وحيب اإلحسان،
فأحسن بام أعطاك ربك من اخلري إىل عباده ،وأنفق عليهم مما وهبك اهلل من العلم
واملال وحسن اخللق  ،وال نخالف أمر ربك:
[ آل عمران.] ١٣٤ – ١٣٣ /
واستعمل كل ما أعطاك يف كل عمل يرضيه:
[القصص. ]77/
ابتغ فيام أتاك اهلل من العلم ع ّلم الناس دينهم ،وإذا أعطاك اهلل من املال فأنفق عىل
الفقراء واملساكني ،وأنفق يف سبيل اهلل  ،وما أعطاك اهلل من اجلاه اقض به حوائج
الناس ،تكن ربانيا :
[ آل عمران.] ٧٩ /
وأحسن عملك كله لربك حيبك اهلل ،ويثيبك بأحسن منه :
[ سبأ.] ٣٩ /
أحسنوا يف عبادة اهلل ،وأحسنوا إىل خلق اهلل  ،أحسن يف علمك ونظرك وتفكُّرك،
وارصفه يف معرفة ربك العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه ورشعه ،
ومعرفة وعده ووعيده ( :
)[حممد. ]19/
فأنت يف الدنيا عبد اهلل ،وليس عند العبد عمل إال امتثال أوامر س ّيده  ،ويوم القيامة
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تكون ملكا ،وتسكن يف قصور ملكية ( :
)[القمر. ]55- 54/
أما يف هذه الدنيا فنحن عبيده نصدق أخباره ،ونمتثل أوامره  ،فأحسن صالتك لربك
إذا ص َّليت وأحسن صيامك إذا صمت  ،وأحسن شهادتك إذا شهدت  ،وأحسن
خلقك مع اهلل ومع عباده  ،وأحسن يف أمورك كلها ،فإن ربك حيب اإلحسان،
وحيب املحسنني وجيزل هلم األجر والثواب ( :
)[النساء. ]125/
واعلم أن أعظم اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك  ،وأن
تكون من املحسنني مع الرب ومع اخللق  ،أحسن عبادة ربك  ،وأحسن إىل اجلاهل
بالتعليم له  ،وأحسن إىل الفقري بالصدقة عليه  ،هذه هي الرتبية أن تعبد اهلل الذي
يستحق العبادة بام جاء عن النبي  ، كن نائب النبي  يف تعليم الرشيعة حتى يعبد
الناس رهبم عىل بصرية  ،وأحسن إىل الشارد عن ربه بالصرب عليه  ،وأحسن إىل
غريك باهلدية له  ،وأحسن إىل السفيه باحللم عليه  ،قد يسفه عليك إنسان،
فاملطلوب أن تظهر عبودية احللم ،فال تربز عبودية احللم حتى يرسل اهلل عليك
سفيها فتحلم عليه وتصرب:
[ األعراف.] ١٩٩ /

أحسن عبادة اهلل ،وأحسن إىل أئمة املسلمني وعا ّمتهم بالنصيحة ،واملوعظة احلسنة ،
وأحسن إىل الكفار والعصاة بالدعوة إىل اهلل ( :
)[النحل. ]125/
وتفقه يف الدين ،فعن معاوية ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال«:م ْن يرد اهلل بـه خ ْريا يف ِّق ْهه يف
الدِّ ْين» .متفق عليه( ).
فنحن بأداء العبادات نأخذ من الدين أعامال ،ونأخذ عليها حسنات  ،ونحن بالدعوة
اىل اهلل نوسع الدين ،ونكرب الدين ،وننرش الدين  ،فالبد أن نعيش يف اجلو اإليامين،
لنرى املؤمنني واملؤمنات ،والصادقني والصادقات ،ونرى العبَّاد ،ونرى الدعاة،
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)71ومسلم برقم (.)1037
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ونرى أحوال العامل  ،ويف اجلو اإليامين نستفيد مخسة أمور :
نتعلم الدين ..ونعمل بالدين ..ونثبت عىل الدين ..ونرت ّقى يف الدين ..وننرش الدين .
يف اجلو اإليامين مثل هذا اجلو نحن نتعلم الدين عمليا ،نتعلم اإليامن عمليا ،نعرف
اهلل بأسامئه وصفاته  ،نعرف إحسانه  ،نعرف وعده  ،نعرف وعيده  ،نذكر النبي ، 
نذكر سريته  ،ونحرص عىل أن نتبعه يف مخسة أمور  :يف نيته  ،ويف فكره  ،ويف
أقواله  ،ويف أعامله  ،ويف أخالقه:
[ الكهف.] ٢٨ /
ففي بيئة اإليامن نتعلم الدين ،ونعمل بالدين ،ونثبت عىل الدين ،ونرت ّقى يف الدين
فكل ما جاء يف هذا املجلس نرتقى به يف ديننا وأعاملنا وأخالقنا وأقوالنا  ،وننرش
الدين يكون عندنا إهتامم بالبرشية ،أنا مؤمن كيف يكون كل إنسان يف العامل مسلام ؟
أنا رحيم كيف يكون كل إنسان يف العامل رحيام ؟ أنا حمسن كيف يكون كل إنسان
يف العامل حمسنا  ،وهكذا ننرش اإليامن والصفات اإليامنية العالية ،تأيت يف حيايت
وتأيت يف حياة الناس عن طريق الدعوة إىل اهلل ؛ ألن الدعوة إىل اهلل هي أم األعامل ،
من مواليدها الصالة والصيام والزكاة واحلج ،ومجيع أعامل الدين كلها من مواليد
الدعوة إىل اهلل  ،ومن أحسن باخلري والعمل الصالح أحسن اهلل إليه بأحسن منه يف
)[يونس. ]26/
الدنيا واآلخرة( :
فاملحسنون كام صربوا عىل دعوة الناس ،وحتملوا من الناس ،وأذ ُّلوا أنفسهم أمام
الناس ،وجاءهم من الناس ما يكرهون ماذا هلم يوم القيامة :
[يونس. ]26/
وعطاء الرب جل جالله دائر بني العدل واإلحسان  ،عطاء الربوبية يف الدنيا لكل
اخللق  ،وعطاء اإللوهية ملن آمن باهلل  ، فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم امللك
والربوبية ،ألنه هو امللك رب العاملني ،هو الذي خلق اخللق ،فالبد أن يتكفل
برزقهم  ،سواء أطاعوه أم عصوه ،فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم امللك والربوبية ،
والفضل واإلحسان ما يفعله جل جالله بحكم اإلحسان والرمحة واالمتنان ( :
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)[احلج. ]65/
كام يسقي الكفار من املاء العذب  ،ويسكنهم يف أرضه ،ويسوق إليهم اهلواء
اللطيف ويمتعهم بالصحة والعافية  ،ألن هذه الدار دار امتحان وابتالء  ،دار فيها
الطيب واخلبيث ،واملؤمن والكافر  ،ويوم القيامة دار خت ّلص للطيبني واملؤمنني ،
ودار خت ّلص للخبيثني وهم الكفار:
[ آل عمران.] 198 – 196 /
واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل،
ب إليه من العدل  ،اإلحسان أن يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،
وهلذا اإلحسان أح ّ
والعدل أن يعطي عىل احلسنة مثلها  ،والعطاء أح ّب إليه من املنع  ،ألن خزائن اهلل ال
ب أن يسأل كل وقت ،هو حي قيوم ال ينام ،يسمع ويرى كل خملوق،
تفنى ،وهو حي ّ
ويسمع مجيع األصوات ،عىل اختالف اللغات  ،يف مجيع األوقات ومجيع اخلالئق
كلها بني يديه كمخلوق واحد  ،ومجيع القلوب بني يديه كقلب واحد  ،يعلم ما يف
ب إليه من العقاب  ،والعفو أحب إليه
القلوب  ،ويعلم الرس والعالنية  ،والثواب أح ّ
من االنتقام  ،والرمحة أحب إليه من القسوة  ،فلنكن مثله عىل شاكلة العبودية،
يكون اإلحسان أحب إلينا من العدل ويكون العطاء أحب إلينا من املنع  ،ويكون
الثواب أحب إلينا من العقاب  ،ويكون العفو أحب إلينا من االنتقام  ،وتكون الرمحة
أحب إلينا من القسوة  ،واهلل حيب الرمحة وأهل الرمح ة  ،وحيب العفو وأهل
)[القصص. ]77/
العفو  ،فلنكن مثل ذلك ( :
فكن ربانيا ،وخذ من األسامء أحسنها ،ومن الصفات أمجلها  ،وخذ من األقوال
واألعامل أفضلها وأحسنها  ،وخذ من العلوم أزكاها وأرشفها ،وهو العلم اإلهلي،
تكن من املحسنني املقربني الفائزين ( :
)[الواقعة. ]14-10/
واعلم أن كل إحسان من العبد قبله ،ومعه ،وبعده ،إحسان من الرب الكريم ( :
)[الرمحن. ]60/
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كل إحسان من العبد إىل غريه قبله ومعه وبعده إحسان من الرب  ،فإذا أحسنت إىل
أحد بالعلم ،أو أحسنت إليه باملال أو باملساعدة ،فاهلل أعطاين فأحسنت اىل غريي.
وكل إحسان من العبد قبله إحسان من الرب ،ومعه إحسان من الرب  ،معه عون من
)[الفاحتة. ]5/
اهلل ( :
استعنت باهلل يف أداء هذا اإلحسان قوال أو عمال أو ماال  ،وبعده إحسان ،ألن اهلل
يعطيني عىل اإلحسان إحسانا أعظم منه :
[ يونس.] 26 /
ومن أحسن بأقواله وأعامله وأخالقه فاهلل  حيسن إليه  ،وكل إحسان من اخللق
فهو من إحسان اهلل إليهم  ،فاهلل أحسن إلينا فأحسنا ،ورمحنا فرمحنا  ،وأعطانا
فأعطينا ،وأكرمنا فأكرمنا ،وع َّلمنا فع ّلمنا:
[ النحل.] 53 /

فكل إحسان من العبد قبله إحسان من الرب ،ومعه إحسان من الرب ألن اهلل لو مل
يفتح يل أبواب اإلحسان ما أحسنت ،وبعده إحسان من الرب ،فيه ثواب جزيل
) [يونس. ]26/
مجيل ( :
فأحسن التوحيد واإليامن ،واإلخالص والعمل ،وتوكل عىل ربك الذي بيده مقاليد
األمور ،وإليه يرجع األمر كله ( :
)[هود. ]123/
فاإلنسان آلة أعامل إما أن خترج منها األزهار والثامر ،أو خترج منها اخلسائس
والقبائح  ،فهذه النفوس إما أن تشتغل بااليامن واألعامل والطاعات ،أو تشتغل
بالكفر واملعايص واملنكرات:
[ اإلنسان.] 3 – 2 /
ومن رفع نفسه إىل كل خري بالتوحيد واإليامن ،وصعد هبا يف مراقي الطاعات،
ورفعها عن كل دنس وسوء أو سعة ،رفعه اهلل يف الدنيا واآلخرة( :
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)[النور. ]55/

والفسق هو اخلروج من التوحيد إىل الرشك ،ومن الطاعة إىل املعصية.
واعلم أن العزة والذ َّلة كالمها بيد اهلل  ،وهو ال عزيز الذي يعز ويذل يف الدنيا واآلخرة،
يعز من يشاء بطاعته ،ويذل من يشاء بمعصيته ( :
)[يونس. ]64/
هو الرب السميع لألقوال ،العليم باألفعال  ،فلنطلب العزة من العزيز ،والرمحة من
الرحيم  ،والعلم من العليم ،والرزق من الرزاق  ،فع ّز الدنيا وذهلا معرضان إىل
التحول يف اآلخرة إىل ضدمها ( :
)[اإلرساء. ]72/
عز الدنيا عز موهوم ،يعقبه ذلة يف اآلخرة إذا مل يكن اإليامن موجودا  ،وذل الدنيا من
قلة األموال واألشياء يعقبه عزة يف اآلخرة  ،فالعزة يف اإليامن باهلل ،وطاعة رسوله
 ،والقيام بالدين  ،والذلة فيام سوى ذلك من الكفر والرشك ،ولو كان امللك
موجودا كام حدث لفرعون  ،ولو كان املال موجودا كام حصل لقارون .
وأعز العز وأرفعه يناله العبد باإليامن واليقني والتقوى والزهد  ،والتعلق بذي العزة
واجلربوت جل جالله  ،والغناء به عن كل ما سواه ( :
)[املنافقون. ]8/
فربنا  هو الرب العظيم الذي فتح لنا أبواب الرتبية ،لنريب أنفسنا باإليامن والتوحيد
والطاعات ونريب غرينا بالدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
والنصيحة ،وتعليم رشع اهلل:
[ آل عمران.] ١٠٤ /
فربنا هو امللك احلق الذي يفعل ما يشاء ،ال إله غريه ،وال رب سواه ،وهو عىل كل
يشء قدير  ،يعز بأسباب الذلة  ،ويذل بأسباب العزة  ،هو فعال ملا يشاء  ،يعز
بأسباب الذلة كام ع َّز حممدا  مع قلة النصري  ،ويذل بأسباب العزة كام ّ
أذل فرعون
مع ملكه ،وقارون مع ماله  ،وينفع بأسباب املرضة كام أنجى إبراهيم من النار ،
ويدمر بأسباب املنفعة كام دمر فرعون وقارون  ،وينجي بأسباب اهلالك كام أنجى
اهلل إبراهيم من النار  ،وهيلك بأسباب النجاة  ،وهو فعال ملا يشاء  ،وحييي بأسباب
املوت  ،ويميت بأسباب احلياة  ،ألنه مالك امللك كله( :
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)[آل عمران. ]26/
هذا هو ربنا جل جالله  ،واهلل م ّن علينا وأعطانا فرصة ،لنتصف هبذه الصفة فنريب
أنفسنا بالتوحيد واإليامن والطاعات  ،ونريب غرينا بام أعطانا اهلل من العلم ومن املال
ومن املنافع ،من مساعدة الفقراء ،وإعانة املحتاجني وغري ذلك من األفعال التي يريب
هبا اهلل  عباده .
هو ربنا احلكيم العليم الذي يقدّ م من شاء إىل األعامل الصاحلة ،والدرجات العالية ،
ويؤخر من شاء إىل ضد ذلك بعلمه وحكمته:
[ األنعام.] ٣٩ /
هو الرب العليم اخلبري الذي يعرف من يستحق الكرامة ،ومن يستحق اإلهانة ،
فاإليامن باهلل ربا يستلزم إخالص العبادة له ،وكامل الذل بني يديه ،مع كامل احلب
والتعظيم له ( :
)[األنعام. ]102/
واعلموا أن من ريض باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد رسوال  ،فقد ذاق طعم
اإليامن  ،وريض بام يأمره به ربه ،وبام ينهاه عنه ،وبام يقسمه له ،وبام يقدّ ره عليه،
وبام يعطيه إياه ،وبام يمنعه عنه ،وبام خيتاره له ( :
)[مريم. ]36/
ٍ
وبمحمد
وقال النبي « : ذاق ط ْعم اإليامن  :م ْن ريض باهلل ربا  ،وباإلسالم دينا ،
َّ
رسوال» أخرجه مسلم ( ).
واحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من خري أ َّمة أخرجت للناس ،وم َّن علينا هبذا الدين،
وهبذا األمن ،وهبذا اخلري  ،فعلينا أن نلزم أنفسنا بعبادة اهلل ،ونشغلها بطاعة اهلل،
وبالدعوة إىل اهلل ،وتعليم الرشع  ،ونستأذن من الدين لنعمل يف الدنيا ال نستأذن من
الدنيا لنعمل يف الدين  ،ال نأخذ ساعة أو ساعتني لنسمع كالم اهلل وكالم الرسول ،
والباقي نضيعه يف الشهوات:
()1أخرجه مسلم برقم. 34 :
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[ القصص.] ٧٧ /

فهذا اإلنسان مبتىل بالشهوات واألوامر  ،فاألوامر هي أن يأيت الدين يف حيايت،
وأجتهد ليأيت الدين يف حياة البرشية  ،هذا الدين البد من نرشه يف العامل  ،ونرشه يف
العامل البد له من جهد  ،وهذا اجلهد هو الدعوة إىل اهلل  ،البد من نرش هذا التوحيد
واإليامن يف العامل حتى يعبد اهلل وحده يف الكون كله:
[ إبراهيم.] ٥٢ /
هلذا أمر اهلل  أوال بمعرفته  ،فمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم نفعا
وأحسنها ثمرة ،وأحالها طعام ،وأزكاها تغذية  ،هذا العلم أول غذاء ،وأعظم غذاء،
وأقوى غذاء( :
)[حممد. ]19/
وهبذا العلم اإلهلي وبالدعوة اىل اهلل يعرف الناس رهبم ،وتقوم احلجة عىل الناس،
ويسجد الناس لرب الناس:
[احلديد. ]17- 16/
حييي القلوب امل ّيتة باإليامن  ،وحييي اجلوارح بالطاعات  ،وحييي األلسنة بالذكر
وتالوة القرآن ( :
)[احلديد. ]17/
واهلل  أعلم حيث جيعل رسالته ،وهيب علمه وحكمته وهدايته :
[ األنعام.] ٥٣ /
فهذه نعمة كربى أن م َّن اهلل علينا بمعرفته ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،ومعرفة دينه،
ومعرفة رشعه:
[ اجلاثية.] ٣٧ – ٣٦ /

فسبحان ربنا العظيم الذي خلق مجيع املخلوقات ،لتدل عىل أسامئه وصفاته
وأفعاله  ،خلقها شاهدة بوحدانيته ،ومس ّبحة بحمده ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل
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إرادته ،وساجدة لعظمته ،وخلقها إظهارا لقدرته ،وتثبيتا حلكمته وتنبيها لربيته،
ودالئل عىل كامل عظمته( :
)[الطالق. ]12/
فأعظم الكرامات أن ينرصف القلب عن معصية اهلل إىل طاعته ،وعن الرشك إىل
التوحيد  ،وأعظم العقوبات أن ينرصف القلب عن طاعة اهلل إىل معصية اهلل ،ومن
التوحيد إىل الرشك:
[ الزمر.] ١٨ – ١٧ /

وليكون القلب سليام البد أن جيلس يف جمالس اإليامن ،وجيلس عىل موائد
اإليامن  ،والقلب السليم هو الذي سلم من التعلق بغري اهلل ،وأ َّدى العبادة خالصة هلل
كام جاء عن الرسول  ،فيعبد اهلل كام أمره ،وعىل اهلل  أن يرزقه كام وعده:
[ الذاريات.] ٥٨ – ٥٦ /

والشيطان شغل األمة عن الواجب عليها ،وأشغلهم بام ليس عليها  ،فالعبادة علينا،
والرزق عليه جل جالله  ،والعبادة هي أن متثل أوامر اهلل يف كل حال  ،داخل الصالة
وخارج الصالة ،وكثري من الناس يكون عبدا هلل داخل الصالة فرتاه يركع ويسجد
ويسمع ويطيع ،ولكن ه خارج الصالة يكون عبدا هلواه ،يرى ما يشاء ويسمع ما يشاء،
ويتكلم بام يشاء ،ويفعل ما يشاء  ،فالعبودية حقا أن تكون عبدا هلل داخل الصالة
وخارج الصالة  ،فالعبادة ال تنفك عن العبد أبدا ،فهو يف نيته وفكره عبد  ،وهو
داخل املسجد وخارجه عبد  ،وهو يف أقواله وأفعاله عبد  ،وحقيقة العبودية أن
أحب كل ما حيبه اهلل وأفعله ،وأكره كل ما يبغضه اهلل وأتركه:
[ األنعام.] ١٦٣ – ١٦١ /
فربنا عظيم جل جالله  ،عليم بكل يشء  ،حميط بكل يشء  ،قادر عىل كل يشء ،
أحىص كل يشءعددا ،وأحاط بكل يشء علام.
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فام من ذرة يف الكون يف العامل العلوي والعامل السفيل إال وهلا سجل عند اهلل  ،وما
من قطرة من املاء إال وهلا سج ّل عند اهلل  ،كم يف البحر من قطرة ؟ وكم يف الفضاء
من ذرة ؟ وكم يف اجلامدات ؟ وكم يف احليوانات ؟ وكم يف السامء ؟ وكم يف
األرض؟ ،وكم يف الدنيا؟ ،وكم يف اآلخرة؟:
[ احلج.]٧٠ /
وما من كلمة إال وهلا سج ّل عند اهلل ملن قلتها ،وعىل طريقة من قلتها؟  ،وما من
إشارة إال وهلا سج ّل عند اهلل  ،وما من قول أو فعل إال وله سج ّل عند اهلل( :
)[األنعام. ]59/
فمن تيقن أن ربه سميع أحسن األقوال كلها  ،ومن تيقن أن ربه بصري أحسن األعامل
طهرنا الباطن من كل سوء ودنس:
كلها  ،وإذا تيقننا أن اهلل عليم َّ
[ امللك.] ١٤ – ١٣ /
فاحلمد هلل رب العاملني ،ونسأله جل جالله أن يرينا احلق حقا ،ويرزقنا إتّباعه ،ويرينا
الباطل باطال ،ويرزقنا اجتنابه.
وقال النبي « : ذاق طعم اإليامن  :من ريض باهلل ربا  ،وباإلسالم دينا  ،وبمحمدٍ
ْ
ْ
َّ
رسوال» أخرجه مسلم ( ) .
فإذا رضينا باهلل ربا اتّبعناه وأطعناه وعبدناه ،وإذا رضينا باإلسالم دينا قمنا بام جيب
علينا من امتثال أوامر اهلل يف كل حال  ،أوامر الدعوة  ،أوامر التعليم  ،أوامر
الصالة  ،أوامر العبادات ،أوامر الصيام  ،أوامر املعامالت  ،أوامر املعارشات ،
أوامر األخالق .
ٍ
وإذا رضينا بمح َّمد  رسوال كان لنا أسوة يف طريقة حياته ،ويف مقصد حياته.
ويف فرائض حياته  ،وكان أسوة لنا يف مخسة أمور  :نتبعه  يف نيّته وفكره ،ويف
توحيده وإيامنه ،ويف أقواله احلسنة ،ويف أعامله الصاحلة ،ويف أخالقه الكريمة.
( )1أخرجه مسلم برقم.34 :
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 وأعامل الدين كلها توزن بميزانني :
ميزان اإلخالص هلل وحده ..وميزان االتباع للنبي : 
)[الكهف. ]110/
(
ربنا عظيم  ،وربنا كبري  ،وربنا رمحن رحيم  ،وربنا لطيف  ،وربنا كريم جل جالله ،
ربنا له األسامء احلسنى ،وله الصفات العال  ،وله األفعال احلميدة ،وله املثل
األعىل.
هو الرب الواحد األحد الصمد ،األول واآلخر ،والظاهر والباطن  ،وربنا هو احلق
العيل األعىل
املبني  ،ربنا هو احلي القيوم  ،ربنا هو السميع البصري  ،ربنا هو
ُّ
املتعال  ،ربنا هو الكبري املتكرب  ،ربنا هو العظيم  ،ربنا هو القوي  ،ربنا هو املتني ،
ربنا هو القاهر القهار ،ربنا هو العليم العالم  ،ربنا هو القدوس السالم  ،ربنا هو
املؤمن املهيمن  ،ربنا هو ال عزيز اجلبار  ،ربنا هو اخلالق البارئ املصور  ،ربنا هو
الغني  ،ربنا هو الرزاق  ،ربنا هو الكريم  ،ربنا هو األكرم  ،ربنا هو احلميد  ،ربنا هو
املجيد  ،ربنا هو الويل النارص النصري .
ربنا هو القادر القدير املقتدر  ،ربنا هو اللطيف  ،ربنا هو اخلبري  ،فهو أه ٌل أن
كرب  ،وأهل أن يطاع ،ربنا هو العزيز احلكيم ،ربنا
حيمد  ،وأه ٌل أن يعبد ،وأه ٌل أن ي َّ
هو الشكور وهو الشاكر  ،هو احلليم ،وهو العفو  ،وهو الغفور  ،وهو الغفار:
[ طه.] ٨ /
البد كل يوم أن يقول اللسان للقلب هذه املعلومات ،والبد أن يذكر ربه كثريا ،يذكر
ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله ألن هذا غذاء القلوب وقوهتا:
[ األحزاب.] ٤٣ – ٤١ /

البد أن يعرف القلب كل يوم أن ربنا هو الرءوف ،وهو القريب ،وهو املجيب ،وهو
املستعان وهو التواب ،وهو الشهيد ،وهو املحيط.
البد أن يعرف القلب أن ربنا هو النور ،هو نور ،وكتابه نور ،ونبيه نور ،وهو الرفيق ،
وحده ال رشيك له  ،وهو الشايف وحده ال رشيك له.
البد أن يعرف القلب أن اهلل هواحلي احلي ّي الستّري ،و هو املقدم واملؤخر ،الذي له األسامء
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احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض .
البد للقلب أن يذكر ربه يف كل حني ،يف ليله وهناره ،ويف صباحه ومسائه:
[ اإلنسان.] ٢٦ – ٢٥ /
)[آل عمران . ]53/
(
)[األعراف. ]23/
(
)
(
[البقرة. ]201/
اللهم ربنا لك احلمد أنت قيوم الساموات واألرض ،ولك احلمد أنت رب الساموات
واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد أنت نور الساموات واألرض ومن فيهن  ،أنت
احلق وقولك احلق ،ووعدك احلق ،ولقاؤك احلق ،واجلنة حق ،والنار حق ،والساعة
حق ،اللهم رب السموات السبع وما أظلت  ،ورب األرضني السبع وما أقلت ،ورب
الرياح وما ذرت ،ورب الشياطني وما أظلت  ،كن لنا جارا من رش خلقك أمجعني ،عز
جارك وجل ثناؤك ،وتبارك اسمك  ،وتعاىل جدك ،وال إله غري ك .
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

الرحن ..الرحيم ه
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موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الرحن ..الرحيم

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف
[ طه.] ٨ /
الساموات واألرض:
واهلل  له أسامء اجلالل ،وأسامء اجلامل  ،واسم اهلل  أخص بأسامء اجلالل
واجلامل معا  ،فاسم اهلل  هو االسم األعظم  ،ومجيع األسامء مضافة إليه :
[ احلرش.] ٢٢ /

مجيع األسامء مضافة إليه  ،أسامء اجلالل ،وأسامء اجلامل  ،أسامء اجلالل مثل :
الرب  ،اجلبار  ،القاهر  ،القوي  ،القادر  ،العزيز  ،الكبري  ،املتكرب  ،هذه أسامء
جالل تولد يف القلب اخلوف واخلشية واخلشوع هلل . 
وأسامء اجلامل مثل  :الكريم ،واللطيف  ،والغفور ،والرؤوف ،والرمحن ،والرحيم
وغري ذلك من أسامء اجلامل  ،فاهلل  أخص بأسامء اجلالل واجلامل .
أما صفات اخللق والفعل ،والقدرة والقوة ،ونفوذ املشيئة ،والتفرد بالنفع والرض ،
والعطاء واملنع ،وتدبري أمر اخلالئق فهي أخص باسم الرب .
وصفات اإلحسان ،واإلنعام ،واجلود ،والرب ،واللطف ،والعفو ،واملغفرة ،واحلنان،
واملنة ،والرأفة ،والكرم ،فهذه أخص باسم الرمحن .
 فهذه الثلثة أصول أسامء اهلل احلسنى :
اهلل ..والرب ..والرمحن .
وقد وردت هذه األسامء الثالثة يف أعظم سورة يف القرآن:
[ الفاحتة.] ٣ – ٢ /

فاسم اهلل  متضمن جلميع صفات اجلالل واجلامل هلل  ، واسم الرب أخص
باخللق والفعل والقدرة والقوة ونفوذ املشيئة والتفرد بالنفع والرض والعطاء واملنع
وتدبري أمر اخلالئق  ،فاهلل  هو رب العاملني الذي يريب خلقه بالنعم املادية،
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والنعم الروحية  ،فا حلمد هلل رب العاملني عىل نعمه املادية ،ونعمه الروحية:
نعمه املادية  :هذه الشمس التي ترشق  ،وهذه السحب التي متطر  ،وهذه األرض
الساكنة  ،وهذه النباتات املختلفة  ،وهذه اخلالئق التي تدب عىل وجه األرض ،
هذه أخص باسم الرب جل جالله .
أما صفة اإلحسان واإلنعام واإلكرام واجلود والرب واللطف واحلنان واملنة والرأفة ،
والرمحة فهذه أخص باسم الرمحن الرحيم جل جالله .
 فكل الكون يشري إىل صفتني:
صفة اجلالل ..وصفة اجلامل .
فالساموات واألرض ،والشمس والقمر  ،والعرش والكريس ،وعامل اجلامد ،وعامل
النبات وعامل احليوان  ،كل هذه املخلوقات وغريها دالة عىل عظمة صفات اجلالل،
وصفات اجلامل  ،فهي يف خلقها عظيمة ومجيلة ،وخلقها يدل عىل عظمة اخلالق ،
وهي مسبحة بحمد رهبا ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،وخاضعة له ؛ ألنه
الرب احلق جل جالله الذي بيده ملكوت الساموات واألرض  ،وله ملك الساموات
واألرض  ،هو الذي خلق هذا الكون العظيم  ،وهو الذي يدبر هذا الكون ومن فيه ،
وهو رب العاملني الذي يربيهم بنعمه املادية .
أما نعمه الروحية فهي ما أنزل اهلل من آياته وترشيعاته يف كتبه عىل رسله الذين طبقوا
هذا الدين ،وهم قدوة ألممهم يف األقوال واألعامل واألخالق .
فسبحان من أظهر صفات اجلالل واجلامل يف خلق خلقه ،ويف كل أمر أمره ،ويف كل
دين رشعه:
[ غافر.] ٦٥ /

فالبد للمسلم أن يغذي قلبه باإليامنيات  ،وأعظم اإليامنيات معرفة الرب جل جالله،
وأوجب املعارف ،وأعظم املعارف ،وأول املعارف ،أن نعرف املعبود بأسامئه
احلسنى ،وصفاته العىل ،ونعرف صفات اجلالل ،وصفات اجلامل لربنا :
[ الطالق.] ١٢ /
وهذا الدرس يتعلق باسم اهلل الرمحن الرحيم  ،واسم اهلل الرمحن الرحيم من أسامء
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اجلامل لربنا  ، فاهلل  هو الرمحن الرحيم جلميع خملوقاته  ،الرمحن الرحيم
الذي ال أرحم منه ( :
)[احلرش. ]22/
وقد ورد اسم اهلل الرمحن يف القرآن (  ) 57مرة ،أما اسم اهلل الرحيم فقد ورد ( ) 114
مرة.
هو الرمحن الرحيم الذي رمحته وسعت كل يشء  ،وكل رمحة يف العامل فمن آثار
رمحته  ،اهلل هو الرمحن الذي خلق مجيع أنواع الرمحة  ،وأعطى عباده من رمحته ؛
فرمحوا برمحته  ،وخزائن الرمحة كلها عنده جل جالله :
[ احلجر.] ٢١ /
فالبد أن نتصل بالرمحن الرحيم  ،لنستفيد من رمحته  ،هو جل جالله الرمحن الرحيم
الذي رمحته وسعت كل يشء  ،وكل رمحة يف العامل فمن آثار رمحته وإحسانه إىل
خلقه( :
)[غافر. ]7/
واهلل  هو الرب الرمحن الرحيم الذي بطن بذاته ،وظهر بصفاته ،واستعلن بأسامئه،
وجتىل بأفعاله ال إله إال هو  ،وله احلمد كله عىل ربوبيته التي خلق هبا الساموات
واألرض  ،وألوهيته التي أحبه عباده من أجلها  ،ورمحته التي وسعت كل يشء.
هو الرب الرمحن الرحيم الذي بطن بذاته  ،فاهلل  ال يرى يف الدنيا  ،إنام يرى يف
اآلخرة ألهل اإلسالم واإلحسان وهم املؤمنون ( :
) [القيامة. ]23-22/
اهلل ب طن بذاته ؛ ألن اهلل حميط بكل حميط  ،وال حييط به أحد ،وال يقدر عليه أحد،
وإذا رأيناه يف هذه الدنيا  ،قدرنا عليه ،وذلك حمال ألن اهلل  قادر ال يقدر عليه
أحد ،وجوارح اإلنسان خلقها اهلل للعمل ورؤية املخلوق املحدود ،ويوم القيامة يعاد
عمر عيسى ،
خلقها بشكل جديد عىل طول آدم  ستون ذراعا يف السامء  ،وعىل ْ
وعىل خلق حممد ، فاملؤمنون يش َّكلون بصفات تليق بمقامهم يف اجلنة دار
السالم  ،ودار اخللود ،ويقدرهم اهلل عىل رؤيته.
فاهلل  بطن بذاته  ،ال يرى يف الدنيا ( :
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)[األنعام. ]103/

فاهلل جل جالله ال تدركه األبصار يف هذه الدنيا ؛ ألهنا خلقت لرتى املخلوق  ،أما
رؤية اخلالق فالبد هلا من تشكيل جديد يف يوم القيامة  ،فبطن بذاته ،وظهر بصفاته.
واهلل  له أن يظهر ما شاء ويبطن ما شاء  ،أظهر املخلوقات وأخفى نفسه  ،وأظهر
الدنيا وأخفى اآلخرة  ،وأظهر األجساد وأخفى األرواح  ،وأظهر قيمة األشياء
واألموال وأخفى قيمة اإليامن واألعامل الصاحلة  ،وأظهر سنته وأخفى قدرته.
فهذا اللسان الذي يتكلم هو قطعة من اللحم يف هذا الفم  ،ويتكلم باللغات
املختلفة .
هذه سنته أن يوجد الفم واألسنان ،وأن يوجد اللسان  ،واللسان يتكلم باللغة كل
حسب لغته  ،ولكن القدرة خمفية فيه  ،إنام هو قطعة حلم  ،فاهلل  خلق اللسان
وخلق فيه الكالم  ،وخلق األذن وخلق فيها السمع  ،وخلق العني وخلق فيها البرص،
وخلق الشجرة وخلق فيها الثمرة ،ألن املخلوق ال خيلق ،فلله سنة ،وله قدرة،
وقدرته خمفية يف سنته:
[ األنعام.] ١٠٢ /
فاهلل  بطن بذاته ،وظهر بصفاته  ،واستعلن بأسامئه إذا نظرنا يف ملكوت الساموات
واألرض  ،رأينا ربا خالقا قادرا حكيام رحيام:
[يونس. ]101/

[ ق. ] ٨ – ٦ /

[عبس. ]32-24/

فننظر إىل هذه اجلبال العظيمة ،وهذه البحار الواسعة  ،وهذه النجوم الزاهرة ،وننظر
يف هذا امللكوت العظيم ،فنرى أن هلذا الكون خالقا ،وهذا اخلالق قادر ،وهذا اخلالق
عليم ،وهذا اخلالق قوي ،وهذا اخلالق غني عنده مجيع خزائن املواد جل جالله .
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وهذا اخلالق حكيم ،وضع العني يف هذا املكان  ،وضع األذن يف ذلك املكان ،
ووضع األصابع يف اليد  ،ووضع األجهزة الداخلية من كبد وقلب وطحال وغريها
يف الداخل  ،ونثر النجوم يف السامء  ،ومأل البحر باألسامك  ،هو حكيم عليم جل
جالله ؛ فنرى ملكا حكيام ،قويا قادرا ،عليام خبريا ،رحيام حليام  ،له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،كلام نظرنا يف ملكوت السموات واألرض.
واستعلن بأسامئه تراه البصائر والعقول ،وال تراه العيون إال يف اآلخرة:
[ النور.] ٢٥ /

هذا املـلك العظيم بشمسه وقمره ،وسامواته وأرضه ،ومجاداته ونباتاته ،وحيواناته
وإنسه وجنه ،وسهوله وجباله ،ورطبه ويابسه  ،ومياهه وأشجاره  ،هذا امللك العظيم
يدل داللة قاطعة عىل أن له مالك  ،وهذا املالك له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال احلميدة:
[ فاطر.] ١٣ /
فهو سبحانه ظهر بصفاته  ،واستعلن بأسامئه  ،فاهلل ّ بني وظاهر:
[ احلديد.] 3 :

بمجرد النظر يف امللك وامللكوت  ،ونظر العبد يف اآليات القرآنية نعرف أن ربنا 
له األسامء احلسنى والصفات العىل كام قال سبحانه ( :
)[طه. ]8/
فلنعبد من له األسامء احلسنى  ،ولنتخلق باألسامء احلسنى  ،ولندعو إىل معرفة هذه
األسامء احلسنى ،هذه الصفات التي حيبها اهلل :
[ األعراف.] ١٨٠ /
وهو سبحانه الذي يتجىل بأفعال ه يف ملكه العظيم ،املطر النازل من السامء  ،وهذا
النور اخلارج من الشمس  ،وهذا البحر اململوء باألسامك  ،وهذه اخلالئق التي
تدب عىل وجه األرض  ،وهذه الرياح التي هتب يف كل مكان ،وهذه األرزاق
املنثورة جلميع املخلوقات يف اجلو الرب والبحر ،هذا كله تدبري الرمحن الرحيم:
(
)[هود. ]6/
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الرمحن الرحيم جل جالله له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل  ،وله احلمد كله
عىل ربوبيته  ،فنحمد اهلل  أن ربنا  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،ومل
جيعلنا عبيدا ملخلوق مربوب ناقص ،بل جعلنا عبيدا ملن له األسامء احلسنى ،
والصفات العىل.
واهلل حيب ظهور أسامئه وصفاته يف خملوقاته لكن عىل قدر العبد  ،وعىل شاكلة
العبودية .
)[الفاحتة. ]2/
فله احلمد كله عىل ربوبيته ( :
وله احلمد كله عىل أن خلق اخلالئق كلها ،وأبدعها عىل غري مثال سابق( :
)[األنعام. ]1/

كيف يعدلون من مل خيلق بمن خيلق ؟( :
) [النحل. . ]17/
وله احلمد عىل ألوهيته جل جالله  ،اهلل من علينا وأمرنا بعبادته وحده ال رشيك له ،
ألنه هو الرب الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل:
[ اجلاثية. ] 37 – 36 /
وله احلمد عىل كامل رمحته  ،رمحته لنا بأن خلق هذا الكون العظيم  ،ومأله
باألرزاق واألقوات والنور واهلواء ،ثم أنزل آدم  إىل هذا امللك العظيم  ،ويرس له
الطعام والشـراب وأمره بعبادة اهلل وسؤاله ومحده وطاعته.
فلله احلمد كثريا كام ينعم كثريا  ،اللهم لك احلمد أنت نور الساموات واألرض ومن
فيهن  ،ولك احلمد أنت قيّم الساموات واألرض ومن فيهن  ،ولك احلمد أنت رب
الساموات واألرض ومن فيهن ( :
)[الفاحتة. ]4/
)نحمد اهلل أنه رب العاملني .
(
) صفات مجال .
(
)صفة جالل .
(
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)[الفاحتة. ]5/

(
إياك نعبد يا ربنا ،ملا لك من األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،وإياك نستعني يف
كل عمل و عبادة نستعني بك يا رب العاملني .
فام يفعله اهلل  نحمده عليه  ،نقول  :احلمد هلل رب العا ملني إذا أكلنا  ،ونقول :
احلمد هلل فاطر الساموات واألرض  ،ونسمي اهلل حينام نريد أن تفعل شيئا  ،حينام
نريد أن نأكل  :بسم اهلل  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،اهلل ربط الرمحن الرحيم بأفعاله
وأفعال خلقه  ،فنحن نقول  :بسم اهلل الرمحن الرحيم إذا أردنا أن نفعل شيئا ،نستعني
باهلل الرمحن الرحيم عىل القراءة  ،عىل سامع العلم  ،عىل األكل  ،عىل
الشـرب  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ؛ بركة واستعانة .
فبسم اهلل الرمحن الرحيم نقوهلا عىل أفعالنا  ،حينام نريد أن نفعل شيئا نستعني باهلل ،
فنحن ضعفاء  ،ما فينا من قوة من القوي  ،وما فينا من رمحة من الرمحن  ،وما فينا
من املحبة من اهلل  ، وكل ما فينا من نعمة فمن اهلل ، فنحن نعبده ونستعني به
جل جالله .
وأما أفعاله فنحن نقول فيها  :احلمد هلل رب العاملني  ،احلمد هلل فاطر الساموات
واألرض  ،احلمد هلل الذي له ما يف الساموات وما يف األرض  ،نحمده عىل أفعاله
نقول  :احلمد هلل رب العاملني  ،الرمحن الرحيم ؛ فهو دائام يذكرنا بصفة الرمحة ،
استوى عىل العرش برمحته ؛ ليعلم عباده أنه رمحن رحيم  ،مهام بلغت ذنوهبم اهلل
 يغفرها  ،هو الرمحن الرحيم الذي استوى عىل أعظم املخلوقات وهو العرش ،
بأعظم الصفات وهي الرمحة ؛ ليعلم عباده أنه الرمحن الرحيم( :
)[طه]5/
هو الرمحن الذي رمحته وسعت كل يشء  ،الرحيم بالناس ،والرحيم باملؤمنني ،
الذي حيب أن يرحم مجيع خلقه  ،هو أرحم من الوالدة بولدها  ،وهو أرحم من األم
الشفيقة بولدها  ،كام قال سبحانه :
[ احلرش.] ٢٢ /

فاهلل  أظهر من أسامئه احلسنى ما أظهره آلدم  يوم ع َّلمه األسامء كلها  ،فاهلل 
حني خلق آدم علمه األسامء كلها  ،علمه أسامءه احلسنى وصفاته العىل  ،وعلمه
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أسامء املخلوقات  ،الساموات واألرض  ،واجلبال والبحار وغريها من
املخلوقات  ،ثم انتقل علم أعلم خملوق عىل وجه األرض هو أبو البرشية آدم ، 
إىل أوالده  ،ثم مجع اهلل علم آدم وعلوم مجيع األنبياء يف سيد األنبياء والرسل
حممد  الذي كان خلقه القرآن ،وهو أعرف اخللق بربه جل جالله .
واهلل  أظهر من أسامئه احلسنى ما أظهره آلدم  يوم علمه األسامء كلها :
)[البقرة. ]31/
(
فإذا كان يوم القيامة أظهر اهلل من أسامئه احلسنى قدرا زائد ا عىل مقدار ما أظهره من
قبل  ،عىل مقدار عظمة ذلك اليوم  ،ف اهلل أظهر لنا من أسامئه احلسنى ،وصفاته
العىل ،ما نعرفه اآلن  ،ثم يظهر يوم القيامة من صفات جالله ،ومن صفات مجاله ،ما
ال نعرفه نحن اآلن  ،اهلل يظهر من كامل رمحته ،وكامل عزته ،وكامل قدرته وأسامئه
احلسنى أكثر مما أظهره لنا .
فيوم الدنيا يوم واحد له هناية ،ويوم الد ين يوم واحد ال ليلة بعده  ،هو يوم واحد
مفتوح أبد اآلباد  ،فسبحان من طوى األعوام والقرون يف يوم واحد ،كأن الدنيا كلها
هبذه املدد الطويلة والقرون املتعاقبة يوم واحد.
واهلل  أظهر لنا يف الدنيا من أسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،ما أظهره  ،ثم يوم
القيامة يظهر أكثر عىل حسب طول ذلك اليوم  ،ثم يظهر اهلل  لسيد األنبياء
والرسل حممد  يف دار القرار منها قدرا زائدا عىل ما أظهره من قبل كام يف حديث
الشفاعة .
ثم يظهر الرمحن الرحيم جل جالله لعباده وأوليائه يف اجلنة من أسامئه املحجوبة
واملكنونة ما ال عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل قلب بشـر ( :
)[السجدة. ]17/
قرة أعني  :القرة العلمية  ،يظهر اهلل لنا من أسامئه وصفاته يف اجلنة ما ال نحسنه
اآلن  ،ويظهر لنا من النعيم كذلك  ،ما ال عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل
قلب بشـر  ،فنحن اآلن نعرف من أسامء ربنا احلسنى وصفاته العىل ،ما جيعلنا نتعلق
به ،ونعظمه ونكربه ،ونحبه ونحمده جل جالله .
فهذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة وهي العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
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والعلم بدينه ورشعه  ،والعلم بوعده ووعيده والعمل بموجب ذلك  ،فإذا كان يوم
القيامة سيظهر اهلل لنا من أنواع النعيم ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل
قلب برش ؛ وأعظم النعيم يف اجلنة معرفة اهلل يوم القيامة ،ورؤيته ،والقرب منه ورضاه
جل جالله.
سبحانه هو أرحم الرامحني  ،كل رمحة يف العامل من آثار رمحته  ،وكل الكون هذا
قائم عىل رمحة اهلل  ،ولوال رمحة اهلل لكان لنا شأن آخر  ،ولكن رمحة اهلل وسعت
كل يشء  ،نرى رمحة اهلل يف هذا اهلواء الذي يمأل الكون  ،وهذه الشمس املنرية ،
وهذه األرض الذلول ،وهذا املاء العذب ،وهذا النبات الشهي ،وهذا احليوان
املسخر ،وهذا اجلسم املعتدل  ،وهذه العينني ،وهذه األبصار  ،وهذه النعم التي من
بيننا ومن خلفنا ،وعن أيامننا وعن شامئلنا :
[إبراهيم. . ]34/
فاهلل  كتب عىل نفسه الرمحة ( :
)[األنعام. ]54/
هذا الرب العظيم ،امللك الكريم ،الرمحن الرحيم  ،الذي يسقط مجيع الذنوب
بمجرد أن نقول  :رب اغفر يل ،رب ارمحني  ،املخلوق قد يسقط عنك ألف أو
عشـرة آالف أو مائة ألف أو مليون  ،لكن ما يسقط عنك مجيع الديون التي عليك ،
أما الرمحن الرحيم فاهلل يغفر الذنوب مجيعا مهام كانت ،ومهام عظمت  ،ملاذا ؟
ألنه الرمحن الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء  ،وسعت رمحته مجيع ما يف
الكون من خملوق:
[ الزمر.] ٥٣ /
َض َ
وعن أيب هريرة  أن النبي  قال « :إ َّن اهللَ ملََّا َق َ
َب عن َده َفو َق
اخلل َق َ ،كت َ
َضبي»متفق عليه ( ) .
حتي َس َب َقت غ َ
َعرشه  :إ َّن َر َ
فغضب اهلل مغلوب  ،من الذي غلبه ؟ غلبته رمحة اهلل  ، يوم القيامة يظهر اهلل من
رمحته ما ال خيطر عىل البال  ،ولوال أن اهلل توعد الكافرين بالنار بالنصوص القطعية
لشملتهم رمحة اهلل  ،ولكن اهلل قىض أن من كفر فمصريه إىل النار  ،من أرشك فإن
()1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ، 7422 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2751 :
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مصريه إىل النار  ،أما رمحة اهلل فهي شملت مجيع اخللق  ،لكن من خرج عنها
بالكفر والرشك فاهلل  يعاقبه بالسجن يوم القيامة يف نار جهنم :
[ املائدة.] 72 /
فهذا الكتاب العظيم املبارك عقد جلميع العامل أعاله وأسفله ،ليمتلئ الكون كله
بالرمحة واألمن ،والعفو واملغفرة ،واحللم والصفح ،واألناة والتوبة ،واإلحسان
وحسن املعاملة :
[غافر. ]7/

فسبحان العليم بكل يشء القادر عىل كل يشء الرحيم بجميع خملوقاته ( :
)[البقرة. ]143/
هو رءوف بجميع اخللق  ،املؤمن والكافر ،املطيع والعايص ،الرب والفاجر ،وهلذا
يعطيهم املاء البارد ،واهلواء اللطيف ،والثامر الشهية ،واألرض املستقرة ،والنباتات
املختلفة  ،فاهلل  وسع كل يشء رمحة وعلام  ،وإذا كان الرمحن الرحيم وسع كل
يشء رمحة وعلام  ،فلنمأل الكون بحمده وتسبيحه وتعظيمه وعبادته وطاعته  ،كام
مأل لنا الكون بنعمه ،ومأله برمحته ،وهذه عبادة العامل الرباين العارف  ،هذه عبادة
العاقل الذي عرف ربه بأسامئه احلسنى  ،فعرف أن ربه هو العظيم الذي أرسل رسوله
بكتابه العظيم  ،ومن أطاعه نال ثوابه العظيم  ،عرف ربه أنه هو امللك الذي ملك
مجيع املخلوقات  ،عرف ربه أنه هو الغني الذي له خزائن الساموات واألرض ،
عرف ربه أنه هو العزيز الذي خلق العزة ،يف كل عزيز :
[ األنعام.] 102 /

هذا الذي يعبد اهلل  ،باحلب التعظيم والذل له ،ألنه مستحق للعبادة وحده ال رشيك
عيل  ،وإال أنا عبده أعبده
له ،وإن أعطاين بعد ذلك اجلنة فهذا من فضله وإنعامه
ّ
وأسبح بحمده؛ ألين عبده أوال ،وألين أعرف أنه هو امللك حقا  ،والرب حقا ،
والعظيم حقا ،والرمحن حقا ،والعزيز حقا  ،فأعبده لكامله  ،لكامل ذاته ،وكامل
أسامئه ،وكامل صفاته ،وغناه وعظمته ،وجالله ،ومجاله:
[ غافر.] 65 /
فسبح بحمد ربك العظيم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،واألفعال
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احلميدة ،الذي حجب ذاته وجالله ومجاله عن خلقه بحجب النور التي لو كشفها
ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه  ،هذه العني ال تستطيع أن ترى
نور الشمس املخلوقة ،فكيف ترى نور النور الذي خلقها ،ولكن اهلل حجب خلقه
عنه بحـجـب النور  ،ولو كشف تلك احلجب ؛ ألحرقت سبحات و جهه من النور
العظيم ما انتهى إليه برصه من خلقه:
[ األعراف.] 143 /
فسبحانه هو نور الساموات واألرض:
ورسوله وكتابه نور ( :

[النور.] 35 /

[املائدة. ]15/

وكتابه نور ( :
ودينه نور :

)

)[التغابن. ]8/

[األنعام. ]122/

فسبحان العظيم الذي يوم القيامة ترشق األرض بنوره:
[ الزمر.] 69 /

له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،هو النور الذي حجب ذاته وجالله ومجاله
عن خلقه بحجب النور التي لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من
خلقه  ،فيهلك كربياؤه كل كبري  ،فاهلل  يصعق من عظمته كل خملوق حني جتىل
للجبل بقدر أنملة تفتت اجلبل ( :
)[األعراف. ]143/
تفتت اجلبل من عظمته  ،فكيف إذا جتىل جل جالله بذاته وصفاته وأسامئه خللقه.
اهلل  رحيم بنا أن حجبنا عن رؤيته بحجب النور ،وال يسعد برؤية امللك اجلبار جل
جالله وامللك الرمحن الرحيم إال من أطاعه يف هذه الدنيا ؛ فليأنس برؤيته والقرب
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[ القيامة.] ٢٣ – ٢٢ /
منه يوم القيامة:
لو رفع احلجب عن ذاته جل جالله ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من
خلقه ؛ فيهلك كربياؤه كل كبري  ،وهتلك عظمته كل عظيم  ،وعزته كل عزيز ،وكرمه
كل كرم  ،وقدرته كل قدرة  ،وقهره كل قهر  ،فكان ال يقوم له يشء لوال رمحته
السابقة يف احتجابه عن خلقه( :
)[الزمر. ]67/
ما قدروا اهلل حق قدره  ،اهلل أكرب يف األذان  ،اهلل أكرب يف اإلقامة  ،يف التسبيحات
نقوهلا يف كل يوم أكثر من ستامئة مرة  ،نقوهلا يف الصلوات ويف األذان واإلقامة ويف
األذكار املختلفة  ،ملاذا؟ ليمتلئ القلب بكربياء اهلل  ، لو كشف اهلل عن كربيائه
ألحرق كربياؤه كل كبري يف الكون  ،وأحرقت عظمته كل عظمة يف الكون  ،ألن كل
عظمة يف الكون اهلل خلقها بعظمته وقدرته.
هو اخلالق الذي خلق مجيع اخل ْلق  ،وهو امللك الذي خلق مجيع املاملك  ،وهو
الرزاق الذي خلق مجيع األرزاق :
[ األنعام. ] ١٠٢ /

فسبحان اخلالق العليم ،خلق هذه األراضني السبع حميط بعضها ببعض ،وهي تسبح
يف هذا الكون العظيم  ،والسامء الدنيا حميطة باألراضني السبع .
والسامء الثانية حميطة بالسامء األوىل  ،والثالثة إىل السابعة املحيطة بالساموات
السبع  ،والكريس حميط بالساموات السبع ،والساموات واألرض بالنسبة للكريس
ٍ
مستو عىل هذا العرش
كحلقة ملقاة يف أرض فالة  ،والعرش حميط بذلك كله  ،واهلل
العظيم  ،والعرش حمتاج إىل اهلل يف خلقه وبقائه ،وليس اهلل حمتاجا إىل العرش ؛
ألن اهلل هو الغني عن كل ما سواه ،بل العرش وما دونه من املخلوقات حمتاج إىل اهلل
يف خلقه وإبقائه:
[ فاطر. ] ١٣ /
َان اهلل َو َ
مل َيكن ََشء َقب َله »أخرجه البخاري( ) .
فجميع املخلوقات حمتاجة إىل اهلل « :ك َ
البخاري( ) .
()1أخرجه البخاري برقم.7418 :
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ثم خلق املخلوقات بعد ذلك ،يف العامل العلوي ،والعامل السفيل .
فهذه املعارف متأل القلب باإليامن  ،لتأيت العبودية حقا لربنا جل جالله بالتعظيم
والتقديس والتكبري ؛ ألنه أهل أن يعبد ،وأهل أن حيمد ،وأهل أن يكرب:
[ حممد.] ١٩ /
فجميع احلاجات من طعام ورشاب ،ولباس ومراكب وسكن وغريها  ،هذه
احلاجات ليست مقصدا  ،املقصد الدين  ،املقصد أن نصل إىل اهلل  ،ونتصف
بالصفات التي يتصف هبا اهلل  لكن عىل شاكلة العبودية  ،فهو العيل األعىل ،وأنا
العيل األدنى  ،هو العليم األعىل ،وأنا أعطاين من علمه فكنت عاملا  ،وهو الرزاق
الذي رزقني فر زقت اخللق من هذا الرزق الذي أعطاين اهلل  ، هو العزيز األعىل
وأنا العزيز األدنى ؛ ألين آمنت بالعزيز  ،واتصلت بالعزيز  ،وأنا عبد العزيز .
مطوي عن أكثر اخللق .
هذا العلم العظيم
ٌّ
 فالعلم اإلهلي ثلثة أقسام :
علم باهلل ..وعلم بأوامر اهلل ..وعلم بأيام اهلل التي كانت من عهد آدم إىل عهد حممد .
فالعلم باهلل هو العلم بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم بأوامر اهلل هو العلم بدينه ،والعلم
بأيام اهلل ،هذه األيام هي األيام التي نرص فيها رسله وأولياءه وأتباعه عىل أعدائه .
البد أن نعلم طريقة األنبياء يف الدعوة:
[ مريم.] 41 /

[مريم. ]51/

[مريم. ]54/

نتذكر طريقة حياهتم وأعامهلم  ،ونذكر جهدهم يف الدعوة إىل اهلل .
وعن أيب موسى قال  :قام فينا رسول اهلل  بخمس كلامت فقال « :إ َّن اهللََّ َ ال َينَام
َو َال َين َبغي لَه َأن َين ََام » أخرجه مسلم ( ) .
ال ينام سبحانه ،ألن من يف الساموات واألرض حيتاجون إىل احلفظ ،وحيتاجون إىل
َيفض القس َط
األرزاق  ،واهلل حي قيوم ال ينام جل جالله  ،وال ينبغي له أن ينام َ « :
()1أخرجه مسلم برقم.179 :
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َو َير َفعه» أخرجه مسلم ( ) .
حييي ويميت  ،يعز ويذل  ،يعطي ويمنع  ،يغني ويفقر  ،يعايف ويبتيل جل جالله :
«ير َفع إلَيه َع َمل ال َّليل َقب َل َع َمل الن ََّهار» أخرجه مسلم ( ) .
ألنه يعلم بام كان وما يكون وما سيكون  ،هو عليم بكل يشء :
[ احلج.] 70 /

وقال رسول اهلل « :اهلل َخ َل َق ال َق َل َم َ ،و َأ ّول َما َخ َل َق ال َق َل َم َق َال لَه  :اكتب َ .ق َال َ :و َما
السا َعة» أخرجه أمحد والرتمذي ( ) .
وم َّ
َأكتب ؟ َق َال  :اكتب َما ه َو كَائن إ َىل َأن تَق َ
اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة من احلركات والسكنات ،والنيات واألقوال
واألفعال  ،فكل يشء قد كتبه اهلل  ،وما نفعله مظهر ملا كتبه اهلل  ، لكن ال يعني أن
اهلل كتب علينا هذه الكتابة أننا ملزمون جمبورون عىل الطاعة أو عىل املعصية  ،بل
اهلل  خلق املالئكة هؤالء مسريو ن ومسخرون  ،وخلق مجيع املخلوقات مسخرة
إال اإلنس واجلن فاهلل  جعل هلم االختيار يف مرصفني:
مرصف للطاعة ،ومرصف للمعصية  ،مرصف ملن أراد اخلري  ،ومص ـرف ملن أراد
الرش  ،مرصف جلمع احلسنات  ،ومرصف جلمع السيئات :
[ اإلنسان. ] 29 /
فهذا البدن قابل ملا يوضع فيه ،إن كان فيه اإليامن و َّلد األعامل الصاحلة واألخالق
احلسنة ،وإن كان فيه الكفر و َّلد األعامل السيئة واألخالق السيئة:
[ التغابن. ] 2 /
فهذا اإلنسان خمتار ( :
)[الكهف. ]29/
لكن اإلنسان ال يستطيع أن يؤمن أو يكفر إال بإذن اهلل  ،لكن ليس بأمر اهلل  ،اهلل ال
يأمر بالفحشاء واملنكر  ،بل يأمر بالدين واإليامن والتوحيد ،والعدل واإلحسان،
والطاعات واألخالق احلسنة ( :
()1أخرجه مسلم برقم.179 :
()2أخرجه مسلم برقم.179 :
()3صحيح/أخرجه أمحد ، 317/5 :وأخرجه الرتمذي برقم.2155 :
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)[األعراف. ]30- 28/

فنحمد اهلل  أن خلقنا ،وجعلنا من ذرية آدم  ،و جعلنا من خري أمة أخرجت للناس ،
وح َّبب إلينا اإليامن  ،وأعاننا عىل طاعته  ،وضاعف لنا احلسنات  ،نحمد اهلل كثريا
كام أنعم علينا كثريا  ،نحمد اهلل عىل هذه النعم العظيمة من ربنا الرمحن الرحيم .
َيفض القس َط َو َير َفعه  ،وير َفع إلَيه َع َمل ال َّليل َقب َل َع َمل الن ََّهار َ ،و َع َمل
واهلل َ «
الن ََّهار َقب َل َع َمل ال َّليل  ،ح َجابه النور لَو ك ََش َفه َألَح َر َقت سب َحات َوجهه َما انت ََهى إلَيه
َب َْصه من َخلقه» أخرجه مسلم ( ) .
حجب النور حتول بيننا وبني ربنا يف الدنيا  ،أما يوم القيامة فإكراما لنا نراه كام عشنا
بنوره الذي أنزله يف الدنيا  ،اهلل  جيعلنا نراه ،نسكن يف النور  ،ونحرش يف النور ،
ونتمتع برؤية النور جل جالله الذي هو اهلل ( : 
)[النور. ]35/
وقال النبي « :ح َجابه النور َلو ك ََش َفه َألَح َر َقت سب َحات َوجهه َما انت ََهى إلَيه َب َْصه من
َخلقه»أخرجه مسلم( ) .
فسبحان اهلل ما أعظم شأنه ،وما أوسع رمحته ومغفرته وملكه:
[ البقرة.] 163 /

فجميع ما يف العامل العلوي والسفيل من حصول املنافع ،واخلريات والربكات،
واملحاب واملس ّار والنعم ،فمن آثار رمحة أرحم الرامحني  ،كام أن مجيع ما رصف
واملضار واملخاوف ،والنقم واآلالم ،فمن آثار
عن العباد من املصائب واملكاره،
ّ
)
رمحة أرحم الرامحني جل جالله ( :
[البقرة. ]143/

فسبحان اهلل وبحمده  ،ال يأيت باحلسنات إال هو  ،وال يذهب بالسيئات إال هو :

()1أخرجه مسلم برقم.179 :
()2أخرجه مسلم برقم.179 :
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(

)[فاطر. ]2/

هو العزيز الذي ال يغلبه غالب  ،احلكيم الذي يضع الشـيء يف موضعه  ،الكريم
الذي يكرم من يستحق اإلكرام  ،اهلادي الذي هيدي من يستحق اهلداية  ،ويضل من
[ األنعام. ] 53 /
يستحق الضاللة :
ومن رمحته جل جالله أن أوجد العامل كله متواصل األرحام  ،متصل بعضه ببعض ،
ومتقارب األصول  ،فجعل برمحته األعىل يعطف عىل األسفل  ،األم تعطف عىل
ابنها الصغري  ،واألب يعطف عىل أوالده  ،وجعل األسفل يتعلق باألعىل  ،جعل
الصغري يتعلق بأمه وأبيه  ،وجع ل املخلوق يتعلق باخلالق األعىل جل جالله .
فخلق هذا الكون العظيم هبذه احلكمة العظيمة  ،وأفقر اخلالئق كلها بعضها إىل
بعض  ،فأفقر األعىل إىل األسفل ليؤدي إليه املنافع ،أفقر الغني إىل الفقري  ،وأفقر
األسفل إىل األعىل  ،أفقر اإلنسان الضعيف إىل القوي  ،وأفقر الفقري إىل الغني ،
فهو جل جالله أفقر األعىل إىل األسفل  ،واألسفل إىل األعىل ،واستغنى عن الكل.
كم من غني ،وكم من كبري  ،حيتاج إىل من دونه يف بناء بيته وخدمته وج ّل أعامله ؛
ليؤدي إليه ما له عنده ! وأفقر األسفل إىل األعىل ؛ يستفيد منه مما أعطاه اهلل من
اخلري والنعمة  ،وأفقر اجلاهل إىل العامل  ،وأفقر الفقري إىل الغني  ،وأفقر الضعيف
إىل القوي وهكذا  ،ثم أفقر الكل إليه ؛ إظهارا لكامل غناه ( :
)[يونس. ]68/
فهذا االفتقار للمخلوقات بعضها إىل بعض متهيد لالفتقار للعيل العظيم  ،الغني
احلميد  ،امللك اجلبار جل جالله  ،أحوج بعضنا إىل بعض  ،أحوج األعىل منا إىل
األسفل  ،واألسفل منا إىل األعىل  ،والفقري إىل الغني  ،والغني إىل الفقري ،
واجلاهل إىل العامل  ،والعامل إىل اجلاهل  ،أحوج بعضنا إىل بعض ؛ متهيدا إلظهار
االفتقار للملك الغني العيل األعىل جل جالله :
[ فاطر. ] 15 /
فاهلل وحده هو الغني عن كل ما سواه ،وكل ما سواه حمتاج إليه.
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 و اهلل طبع مجيع املخلوقات عىل أربع صفات :
كلها ضعيف  . .فقري  . .عاجز  . .حمتاج .
فاهلل قوي وكل ما سواه ضعيف ،واهلل غني وكل ما سواه فقري ،واهلل قادر وكل ما سواه
عاجز ،واهلل ملك وكل ما سواه حمتاج إليه وكل املخلوقات م عدومة فأوجدها اهلل ،
وحني أوجدها ملكها  ،وهي خاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ،ومسبحة بحمده :
(
)[اإلرساء. ]44/
فاحلمد هلل الذي جعلنا من أوليائه املؤمنني  ،نسبح بحمده ونحمده ونكربه  ،فنحمد
اهلل ونقول  :احلمد هلل رب العاملني  ،احلمد هلل متأل امليزان الذي يتسع للساموات
واألرض  ،فنقول مجيعا  :احلمد هلل رب العاملني  ،هذه هي الدعوة  ،إذا قلنا هذه
الكلمة ؛ أخذنا هذا األجر العظيم من ربنا . 
ملا قلت قولوا  :احلمد هلل رب العاملني ؛ اآلن كل واحد منا مأل امليزان بأجر هذه
الكلمة العظيمة  ،وهي غراس من غراس اجلنة  ،سبحان اهلل واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب .
فالداعي من أعظم من يربح عىل اهلل  ، أنا قلتها لك ّن احلضور من اإلنس واجلن
ومن حرض معنا إذا قالوها فكلها تصب يف صحيفة من أمر بقوهلا ،فكل من آمن
بالرسول  كلهم أعامهلم وأخالقهم وأقواهلم ،ومجيع ما فعلوه من حسنات تصب
يف صحيفة النبي . 
وهلذا للنبي  من اجلنات بقدر من اهتدى من أمته . 
فاهلل  هو الرمحن الرحيم الذي خلق مائة رمحة  ،وأنزل منها رمحة واحدة إىل
األرض ؛ لتكون سبيال للتعاطف والرأفة ،والرمحة واملودة ،واحلنان والسكن ،
والرتبية والنسل ،أنزهلا بني املخلوقات كلها من اإلنس واجلن واحليوان وغريهم .
وتم هبا عليهم أمر
فعاش يف تلك الرمحة أهل األرض كلهم  ،وتناسلوا وتعاطفوا ّ
رهبم .
عن أيب هريرة  أن النبي  قال « :إ َّن هلل ما َئ َة ر ٍ
ني
حة َواحدَ ة َب َ
َ َ
حةَ ،أنز ََل من َها َر َ
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اجل ِن َواإلنس » متفق عليه ( ) .
وكل رمحة من هذه الرمحات متأل ما بني السامء واألرض من سعتها وعظمتها  ،فإذا
كان يوم القيامة ؛ ضم هذه الرمحة إىل التسعة والتسعني ،لتكون مائة رمحة  ،فكم
تكون رمحة اهلل يوم القيامة عىل خلقه ؟ ! .
ال يستطيع العقل وال السمع وال البرص مهام تكلم أو سمع أو رأى أن يصف عظمة
هذه الرمحة  ،نحن ال نستطيع أن نحيط برمحة اهلل الظاهرة لنا يف الدنيا  ،فكيف
نحيط بتسعة وتسعني رمحة خلقها اهلل عنده ؟ ! وكيف نحيط برمحة أرحم الرامحني
الواسعة ؟ ! سبحانه هو الرمحن الرحيم :
[ احلرش. ] 22 /

واهلل  رفع أهل اإليامن درجة يف الرمحة ؛ فتعاطفوا وترامحوا وحتابوا  ،هذه
الرمحة جلميع اخللق  ،لكن اهلل خص املؤمنني برمحة خاصة  ،فبها يتعاطفو ن
ويرتامحون ويتحابون ويتوادون من أجل الرمحن جل جالله ؛ فتم هلم أمرهم أوله
وآخره وعاجله وآجله ( :
)[الفتح. ]29/
نني يف
و عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ت ََرى املؤم َ
ت ََراحـمهـمَ ،وت ََوا ِدهـمَ ،و َت َعاطفهـم ك ََمثَل َ
اجل َسد إ َذا اشتَـكَى عضوا تَدَ ا َعى لَـه َسائر َج َسده
ـمى» .متفق عليه( ).
الس َهر َواحل َّ
ب َّ
والنبي  مجع األمة عىل الدين ؛ فتحابوا عليه وترامحوا بسببه  ،ولو مجعهم عىل
الدنيا ؛ لتقاتلوا عليها  ،وتعادوا من أجلها :
[ آل عمران. ] 103 /
واهلل  إذا أراد فناء هذه الدنيا وأهلها ؛ قبض عنهم معاين اسمه الرمحن  ،وفرغ هذا
الكون من رمحته ،وقبض عنهم معنى اسمه الرمحن ؛ حتى ال يبقى يف األرض
( ) 1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم 6469 :ومسلم برقم.2752 :
(  )2متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6011واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2586
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مسلم  ،ثم أذن بإقامة القيامة عىل رشار اخللق  ،فمقتهم وقبض رمحته التي أنزهلا
إىل األرض  ،فيومئذ ( :
)[احلج. ]2/

ثم يضيف ال رمحن الرحيم تلك الرمحة التي يرتاحم هبا اخللق يف الدنيا إىل ما كان
عنده لتكون مائة رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامة ( :
)[البقرة. ]143/
فال تسأل عم رمحة اهلل يف ذلك اليوم ألوليائه ،وكم يناهلم من آثار تلك الرمحة؟
ورمحة اهلل يف الدنيا للمؤمنني والكفار  ،أما رمحته يوم القيامة فهي خاصة باملؤمنني
واملؤمنات:
[ األعراف. ] 156 /

ويوصل
فسبحان الرب الرمحن الرحيم الذي يريب مجيع املخلوقات باسم الربوبية ،
ّ
إىل مجيعهم برمحته من إحسانه ورزقه ولطفه بام سبق هلم مقدرا عنده  ،ثم يقطع
خص برمحته أهل طاعته ،
عنهم ذلك بموهتم واحدا واحدا  ،فإذا كان يوم القيامة ّ
ورصفها عن أعدائه أهل معصيته:
[ مريم. ] 86 – 85 /
والرمحن الرحيم خلق الرحم جل جالله  ،والرحم مشتقة من الرمحة  ،والرمحة
صفة الرمحن  ، وملا خلق اهلل الرحم أنزهلا إىل األرض فتعلقت بالعرش مستعيذة
باهلل من القطيعة .
قال النبي « : إ َّن اهللََّ َخ َل َق َ
الرح م َ :ه َذا َم َقام
اخلل َق َ ،حتَّى إ َذا َف َر َغ من َخلقه َ ،قالَت َّ
ال َعائذ ب َ
ني َأن َأص َل َمن َو َص َلك َ ،و َأقطَ َع َمن
ك م َن ال َقطي َعة َ ،ق َال َ :ن َعم َ ،أ َما تَر َض َ
َقطَ َعك ؟ َقالَت َ :ب َىل َيا َر ِب َ ،ق َال َ :فه َو لَك»متفق عليه( ) .
وصلة الرحم تزيد يف طول العمر وبسط الرزق .
ب أ ْن ي ْبسط لـه يف ر ْزقه،
عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :م ْن أح َّ
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 7502 :واللفظ له وأخرجه مسلم برقم.2554 :
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وين ْسأ لـه يف أثره  ،ف ْليص ْل رحـمه » .متفق عليه( ).

فلنصل الرحم التي بيننا وبني ذرية آدم كلهم  ،نصل الرحم  ،نبلغهم التوحيد واإليامن
ونوصل أحكام الرشيعة للبرشية كلها  ،ليست صلة الرحم فقط مربوطة باالبن وأبيه ،
واألب وأمه وولده وزوجته وأقاربه  ،بل ذرية آدم موصولون يف هذه األرض  ،والبد
أن نصل هذه الرحم  ،وأن نتواىص باحلق ،حتى تصطبغ البرشية كلها بصبغة اهلل :
[ األنبياء. ] 107 /
من أعظم الرمحة أن نوصل رمحة اهلل وهي الدين إىل خلقه ( :
)[إبراهيم. ]52/
هذا القرآن هدى ورمحة وشفاء  ،البد من إيصال هذا اهلدى ،وهذه الرمحة ،وهذا
الشفاء :
[ املائدة. ] 67 /

فسبحان الرمحن الرحيم بعباده الذي مأل العامل كله برمحته ،مأل الكون بنعمه  ،ومأل
اجلو هبوائه ونوره ،وهو أرحم بالعباد من أنفسهم ،وأرحم من األم الشفيقة بولدها .
فعلينا رجاال ونساء أن نمأل الزمان ،ونمأل املكان ،بذكر اهلل ومحده وشكره ؛ ليذكرنا
يف نفسه ،ويزيدنا من فضله  ،احلمد هلل رب العاملني  ،ملاذا ؟ ألنه رب العاملني .
احلمد هلل  ،مجلة اسمية كاملة ،مركبة من مبتدأ وخرب ،فيها التوحيد ،وفيها احلمد
والثناء لربنا  ، وفيها الدعاء  ،كلمة عظيمة متأل امليزان:
[ الفاحتة. ] 7 – 2 /
هذه األرض ملن ؟ هذه املخلوقات ملن ؟ هذا امللك ملن ؟ اهلل  يقول  :احلمد
هلل رب العاملني ،ملاذا ؟ ألنه رب العاملني  ،الذي يريب مجيع العاملني بنعمه ،الذي
يريب البرش يف بطن األم ،ويربيهم يف الدنيا ،ويربيهم يف اآلخرة .
احلمد هلل رب العاملني  ،رب الساموات ،ورب األرض ،ورب النجوم  ،ورب
البحار  ،ورب األهنار  ،ورب األسامك  ،ورب الطيور  ،ورب احليوان  ،هو رب
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)5986واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2557
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العاملني:

[ اجلاثية.] 37 – 36 /

عيل،
نحمد الرمحن الرحيم ،ألنه أعطاين خريا ورصف عني رشا ،وأمحده ألنه أنعم ّ
وأنعم عىل غريي  ،وأمحده ألنه خالق السموات واألرض ومن فيهن:
[ األنعام. ] 1 /
فاحلمد هلل قضية من أعظم القضايا  ،بل هي خالصة الوجود كله أن نقول  :احلمد هلل
رب العاملني  ،هذه الكلمة العظيمة ،نحن نحمد اهلل ؛ ألنه رب العاملني  ،وألنه
الرمحن الرحيم ،وألنه مالك يوم الدين.
هذه الدنيا يوم  ،ويوم القيامة هو امللك وحده ،وامللك له جل جالله :
[ الفرقان. ] 26 /

«الله َّم َر َّبنَا لَ َك َ
الس َام َوات َوملء األَرض َ ،وملء َما شئ َت من ََش ٍء
احلمد  ،ملء َّ
َبعد َ ،أه َل الثَّنَاء َوا َ
ملجد » أخرجه مسلم( ) .
كم نعمه ؟ وكم جيب علينا من محده ؟ وهو أهل الثناء ،وهو أهل املجد  ،هو
القوي  ،هو العزيز  ،هو الغني  ،هو اجلبار  ،هو القاهر  ،هو اإلله الذي ال إله غريه،
وال رب سواه  ،هو احلكيم  ،هو العليم  ،هو احلليم  ،هو الرمحن  ،هو الرحيم ،
هو جل جالله الرب الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
[ طه. ] 8 /
واملثل األعىل:
 ورحة اهلل  لعباده نوعان :
يسـر هلم من سبل العيش ،وأنواع اإلحسان ٌ
كل
األوىل :رمحة عامة لعموم اخللق  ،بام ّ
بحسبه.
الثانية :رمحة خاصة باملؤمنني ،بام يرس هلم من اهلداية واإلكرام كام قال سبحانه :
(
)
[األحزاب. ]43-41/

()1أخرجه مسلم برقم.471 :
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فالرمحة العامة يستوي فيها املؤمن والكافر  ،والرب والفاجر  ،واحليوان واإلنسان ،
والطري وغريه من املخلوقات  ،فنقول  :احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه املادية،
ونعمه الروحية .
فكل رمحة يف السامء واألرض ،وكل إنعام وإحسان ،وإكرام و سوق أرزاق ،وما هذا
سبيله  ،فهذا كله صادر عن رمحة الرمحن العامة ( :
)[غافر. ]7/
حيث ما كان ملكه كانت رمحته  ،وحيث ما كان ملكه كان علمه  ،وحيث ما كان
ملكه كانت قدرته  ،وحيث ما كان ملكه كان حلمه  ،وحيث ما كان ملكه كان رزقه ،
وحيث ما كان ملكه كان إحسانه ،وحيث ما كان ملكه كان تدبريه:
[ يونس.] ٣٢ – ٣١ /
وما كان من الرمحة يف معاين الديانة ،ومعاين العناية من أجلها  ،فذلك من رمحة
الوالية اخلاصة  ،ما كان من الرمحة يف معاين الديانة يعني يف الدين  ،ومعاين
العناية من أجلها يعني نعمة األرزاق  ،فذلك من رمحة الوالية اخلاصة ( :
)[يونس. ]58/
هم جيمعون من رزق اهلل  ،ولكن فضل اهلل ورمحته هبدايتهم إىل الص ـراط املستقيم
واتباعهم هلذا الدين العظيم هم جيب أن يفرحوا هبذا  ،فرمحة اهلل عىل القلوب
باإليامن ،ورمحة اهلل عىل األبدان باألرزاق ،كلها من رمحة اهلل  ،ولكن أعظم أنواع
)
الرمحة هي الدين ( :
[يونس. ]58/

وهذه الرمحة ،وتلك الرمحة ،كالمها بيد اهلل يعطيها من يشاء ،ويمنعها عمن يشاء
وهو الفتاح العليم :
[فاطر. ]2/

ٍ
رمحة رزق وعافية وأمن وطمأنينة  ،ورمحة هداية واستقامة عىل الدين ،
فكل
كالمها معا من أنواع رمحته ،وهو العزيز الذي يفعل ما يشاء ،احلليم الذي يضع
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اليشء يف موضعه .
ومتى عريت رمحة الوالية التي هي رمحة الدين عن الرمحة العامة ،وهي الرمحة
باألرزاق واألقوات ؛ غلب عىل ذلك اسم االبتالء واالمتحان  ،إذا عريت رمحة
الوالية من الرمحة العامة  ،يعني املؤمن إذا ابتاله اهلل بابتالءات ،فإنام القصد االبتالء
)
واالمتحان ،ورفعة الدرجات ( :
[األنبياء. ]35/

يعني رمحة الوالية التي هي الدين الذي أعطاه اهلل للمؤمنني  ،هؤالء اهلل رمحهم
برمحة الوالية التي هي ّ
)[البقرة. ]257/
تويل اهلل  هلم ( :
وقال تعاىل( :
)[البقرة. ]157- 155/

هذا القسم من الناس هو أعىل األقسام الذي م ّن اهلل عليه بنعمة الدين وأعطاه من النعم
املادية  ،فإذا حصل للمؤمن نعمة الدين ،وابتاله اهلل بيشء من االبتالءات ؛ فإنام هذا
ابتالء ،ليطهره من املعائب ،ويكفر سيئاته ،ويرفع درجاته :قال النبي َ « أ َشد النَّاس
الرجل َع َىل َح َسب دينه »أخرجه أمحد( ) .
ثم األَمثل َفاألَمثَل  ،يبت ََىل َّ
َب َلء األَنبيَاء َّ
وهذه الرمحة  ،وتلك الرمحة  ،كالمها بيد اهلل ،يعطيها من يشاء من عباده ،ويمنعها من
يشاء ،وهو الفتاح العليم الذي يضع اليشء يف موضعه  ،وهو أعلم حيث جيعل
اإلنسان  ،يفتح عىل هذا ،وال يفتح عىل هذا  ،لعلمه بخلقه جل جالله .
فمتى عريت رمحة الوالية من الرمحة العامة ؛ غلب عىل ذلك اسم االبتالء
واالمتحان  ،ومتى عريت الرمحة العامة من رمحة الوالية ؛ غلب عىل ذلك معنى
املكر واالستدراج نعوذ باهلل من عقوباته:
[ التوبة. ] 55 /
[ املؤمنون.] 56 – 55 /

وهلل يعطي الدنيا من حيب ،ومن ال حيب  ،هذه الرمحة العامة  ،فإن اهلل خلق اخللق،
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.27124 :
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وأنعم عليهم هبذه النعم التي ال تعد وال حتىص  ،هو الذي خلقهم ،وهو الذي أ ّمن
أرزاقهم وكساهم وأعطاهم  ،فالرمحن قد تكفل بأرزاق اخلالئق كلهم ،هذا امللك
قائم برمحته جل جالله:
[ الزخرف. ] 32 /

فالكافر إذا أعطي النعمة فال يظن أنه برمحة اهلل  ،بل هذا مكر واستدراج به إىل أن
يعيص اهلل ،حتى يزيد عذابه يوم القيامة  ،فكلام ابتعد من اهلل أنعم اهلل عليه وعذبه
جزاء وفاقا.
واهلل  ينعم عىل العبد ويعطيه ،ليزداد قربا من الرب  ،ولكنه إذا كفر باهلل ،واستعمل
نعمه بمعصيته  ،سكن يف أرضه  ،وتنعم برزقه ،وحارب ربه بنعم ه  ،فهذا ال يليق به
إال السجن يف يوم القيامة  ،ال يليق هبذا اإلنسان الذي أعطاه اهلل االختيار ،وأسكنه يف
ملكه ،وأطعمه من رزقه ،ثم كفر باهلل وعصاه إال أن يسجن يف سجن من سجون جهنم
يوم القيامة:
[ التوبة. ] 68 /
الرمحن الرحيم يعطي الكافر لعله يتوب  ،لعله يستحي من ربه  ،ولكنه مل يستح من
ربه  ،فام زاده هذا العطاء ،وهذه النعم ،وهذه الرمحة ،إال طغيانا وكفرا:
[ إبراهيم. ] 29 – 28 /
فسبحان امللك احلق الذي حكم كل يشء عافية وبالء ،ورمحة وانتقاما ،وبسطا
وقبضا ،وغنى وفقرا :
[آل عمران.] 26/

هو الرمحن الرحيم البصري بام يصلح عباده  ،الذي إذا أراد أن يداوي خملوقا عاصيا يعلم
كيف يداويه ويعاجله ويصلحه ؛ ليسعد يف دنياه وآخرته ؟ :

[ البقرة. ]157 - 155 /
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الرمحن الرحيم ابتالنا هبذه االبتالءات ،ليص ّفي توحيدنا ،وليكفر سيئاتنا ،وليضاعف
حسناتنا وليحط خطايانا ويظهر عبودية الصرب التي يف قلوبنا ،واهلل  حيب
الصابرين  ،واهلل  مع الصابرين .
 فبعد هذه االبتلءات يكرمنا ربنا بسبع كرامات :
يزيد إيامننا . .ويزيد حبنا لربنا  ،بعد أن يبتلينا اهلل  ،ثم يعافينا ،ثم ندعوه ونلتجئ إليه،
وتغلق عنا مجيع األبواب ،ونتوجه إىل اهلل ،فيكشف السوء عنا  ،بعد هذا ،وهذا ،اهلل
يكرمنا بسبع كرامات .
إيامن جديد بعد هذا االبتالء ..وتوبة جديدة ..وحب جديد هلل ..ومحد جديد هلل..
وطاعات جديدة وتعظيم جديد هلل ،وعبادة جديدة:
[ البقرة.] 216 /

غني
فهو جل جالله رب العاملني  ،هو الرمحن الرحيم  ،فاهلل  رؤوف بالعبادٌ ،
عنهم  ،مل يبتليهم أو يضيق عليهم أو يفقرهم إال حبا هلم ،ورمحة هبم ،ودفعا هلم إىل
باب عبوديته  :ما يفعل اهلل بعذابكم وإيالمكم وفقركم وما يصيبكم من البالء ؟ .
مقتىض النعمة أن نشكر  ،ومقتىض املعرفة أن تؤمن ،وإذا شكرت وآمنت فأنت من
الفائزين( :
) [النساء. ]147/
إن أعطاين اهلل نعمة فهو يريد أن يستخرج مني عبودية الشكر  ،فأستعملها يف طاعته،
وأتقرب هبا إليه وأنفق منها عىل خلقه  ،إن أعطاين ماال تصدقت  ،أو أعطاين علام
ع ّلمت  ،أو أعطاين بدنا سليام تعبدت هلل كام ينبغي جلالل وجهه ،وعظيم سلطانه .
وإن ابتالين فإنام يريد أن يستخرج مني عبودية الصرب ،ويكفر سيئايت ،ويرفع
درجايت:
[ التوبة.] 51 /

ما يفعل اهلل بعذابكم ؟ اهلل ال يفرح بالعذاب  ،بل اهلل  يفرح بالتوبة ويفرح لعبده
باإلحسان ،ويفرح برمحة خلقه ( :
)[النساء. ]147/
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شاكرا ملن جاء باحلسنة يعطيه عشـر أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف
كثرية  ،فسبحان الكريم الرمحن الرحيم الذي كلامته ال نفاد هلا  ،وخزائنه ال هناية
هلا  ،ويده بالليل والنهار س ّحاء بالعطا ء ( :
)[لقامن. ]27/
بل هذه األقالم ،وهذه البحار ال تستطيع أن حتصـي نعمة واحدة من نعم اهلل  ،نعمة
الرمحة  ،نعمة األمن  ،نعمة العافية  ،نعمة الدين  ،كل هذه النعم من اهلل  فهذه
النعم كلها  ،وهذا الكون كله  ،خلق بحرفني من كالمه  ،كن ( :
)
[يس. ]83-82/

وقال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا ع َبادي َلو َأ َّن َأ َّولَك م َوآخ َركم َو إن َسكم َوجنَّك م
كَانوا َع َىل َأت َقى َقلب َرج ٍل َواح ٍد منك م َ ،ما زَا َد َذل َك يف ملكي َشيئا»أخرجه مسلم( ) .
فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم قدرته ،وما أوسع رمحته.
اهلل كبري قبل أن نكربه  ،وحممود قبل أن نحمده  ،وخالق قبل أن خيلقنا  ،وعظيم
قبل أن نعظمه  ،سبح نف سه قبل أن نسبحه ،ومحد نفسه قبل أن خيلق احلامدين له،
ونكرب الكبري؛
وعبادتنا ال تزيد يف مكله شيئا ولكن نحن نحتاج إىل أن نع ّظم العظيم ،
ّ
ألنه هو ربنا الذي خلقنا  ،أوجدنا يف بطن األم  ،وأوجدنا يف بطن الدنيا وابتالنا ،
وأمرنا بفعل حمبوباته ويوم القيامة نحن يف ض يافته ( :
)[القمر. ]55- 54/
نحن يف الدنيا باقون برمحة اهلل ،ونعيش يف نعم اهلل  ،ويف اآلخرة كذلك واهلل عنها :
« َيا ع َبادي َلو َأ َّن َأ َّولَك م َوآخ َرك م َوإن َسكم َوجنَّك م كَانوا َع َىل َأف َجر َقلب َرج ٍل َواح ٍد ،
َما َن َق َص َذل َك من ملكي َشيئا» أخرجه مسلم ( ) .
لو مجيع اخلالئق يسجدون لألصنام  ،ويسجدون لغري اهلل  ،اهلل  غني عنهم وعن
)
عبادهتم  ،لكن األصل ( :
[العنكبوت. ]6/

()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
()2أخرجه مسلم برقم.2577 :
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الرب جل جالله هو الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،الفقري ال يصلح أن
حيكم العامل  ،اململوك ال يصلح أن حيكم العامل  ،الضعيف ال يصلح أن يعبد ،
الفقري ال يصلح أن يعبد  ،العاجز ال يمكن أن حيكم العامل ،اجلاهل ال يصلح أن
حيكم العامل ،الذي جيب أن حيكم ويطاع ويعبد هو امللك احلق املبني ،الواحد
األحد  ،القهار العزيز احلكيم ،العليم اخلبري ،الغني الكريم ،القادر القوي ،الغفور
الرؤوف ،الرمحن الرحيم ،اللطيف ال ّرب الرزاق  ،هذا الذي يستحق أن يعبد َ « :يا
عبادي لَو َأ َّن َأو َلكم و آخركم وإنسكم وجنَّك م َقاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد َف َسأَلوين َف َأعطَيت
َ
َ
َّ
َ
َ َ َ َ
ك َّل إن َس ٍ
ان َمسأَلَتَه َ ،ما َن َق َص َذل َ
ك مَّا عندي إ َّال ك ََام َينقص املخ َيط إ َذا أدخ َل ال َبح َر»
أخرجه مسلم( ) .
امللك هو الذي ال تنقص خزائنه أبدا  ،وهلذا اهلل  هو ملك امللوك  ،وهو الذي
قسم املاملك ،وقسم األرزاق عىل امللوك والعبيد جل جالله  ،وله امللك العظيم
يف الدنيا واآلخرة ،ويف العامل العلوي والعامل السفيل( :
)
[امللك. ]2-1 /

ربنا هو العزيز الذي ال يغلبه غالب  ،الغفور ملن استغفره  ،فاهلل  هو خالق كل
يشء  ،كام خلق اخللق خلق صفاهتم  ،فأوصافنا وصفاتنا بيده ومن عنده  ،هو
هيدي من يشاء ،ويضل من يشاء  ،هيدي من يستحق اهلداية ويقدّ رها  ،ويضل من
وييرسها ملن يشاء ويمنعها
يستحق الضاللة وال يشكر اهلداية  ،يو ّفق إليها من يشاءّ ،
[األنعام]53/
عمن يشاء  ،وهو العليم اخلبري:
أوصافنا وصفاتنا بيده  ،أجسامنا طوال وعرضا وشكال ولونا بيده جل جالله  ،هو
خالق كل يشء ،وهو عىل كل يشء قدير  ،وصفاتنا التي تتصف هبا هذه األجسام
بيده جل جالله  ،هو الذي جعل املسلم مسلام واملؤمن مؤمنا والكافر كافرا والضال
ضاال  ،ألنه ال يقع يف ملكه إال ما يريد  ،ولكن اهلل  خلق اخللق وأعطاهم اخليار،
ّ
وحذرهم من املعايص فله وحده امللك واخللق واألمر:
ور ّغبهم يف الطاعات،
(
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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وقال سبحانه:

)[األنعام. ]111/

[ اإلنسان.] ٣١ – ٢٩ /

ال يقع يف ملك اهلل يشء إال ما أراده اهلل  ،لكن اهلل أمر باإليامن واإلسالم واإلحسان ،
ورغب فيه وهنى عن الكفر والرشك والنفاق ،وحذر من ذلك:
[ النحل.] ٩٠ /

لكنه ال يقع يف ملكه يشء ال يريده  ،فأمر اهلل  عىل خلقه أمره الكوين  ،وأمره
الرشعي ،واقع عىل خلقه  ،لكن أمره الكوين البد أن يقع  ،من إنزال املطر ،وخلق
املخلوقات  ،لكن أمره الشـرعي منهم من يستجيب له  ،ومنهم من ال يستجيب له ،
فمن مل يستج ب له أدخله اهلل النار  ،ومن استجاب له أدخله اهلل اجلنة:
[الكهف.] ٣٠ – ٢٩ /
ّ
استغل هذا اخليار  ،وغر الناس وأبعدهم عن الدين شيئا فشيئا  ،حتى
فالشيطان
أخرجهم من هذا الدين إىل املباحات ،ثم إىل الصغائر ،ثم إىل الكبائر  ،ثم إىل الردة :
)[سبأ. ]20/
(
اهلل أكرب ما أعظم هذه النعمة ! نحن يف نعمة كبرية أن جلسنا نسمع ونقرأ كالم اهلل ،
وكالم الرسول ،وما حي يي القلوب بااليامن والتقوى .
 فإن هذا اإلنسان مركب من ثلثة أشياء :
األول :جسد مادي غذاؤه الطعام والشـراب .
الثاين :روح ملكي غذائه باإليامنيات .
الثالث :ن ْفس حيواين غذاؤه بالشهوات .
فنحمد اهلل عىل أن كنا يف هذا اجلو اإليامين  ،نعرف اهلل  ،ونعرف أسامءه وصفاته،
ونعرف عظمته ،ونعرف خزائنه ،ونعرف وعده ووعيده ؛ حتى يزيد إيامننا ،وحتسن
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أخالقنا ،وحتسن أعاملنا وأقوالنا  ،ومن قام بذلك اهلل  يكرمه بأحسن من ذلك
كام قال سبحانه ( :
)[يونس. ]26/
فاحلمد هلل رب العاملني أن وفقنا ملثل هذه املجالس ،وجعلنا نسمع كالم اهلل ،وكالم
الرسول  ،ونسع الذكر والوعظ والتذكري  ،ونسمع اهلدى والشفا  ،ونحمد اهلل أن
اهلل  أول السامعني ل نا واملالئكة يأتون ويتكاثرون يف جملسنا  ،وحييطون بنا .
 ف نستفيد منهم إذا جلسوا معنا صفتني :
الصفة األوىل  :أهنم حييطوننا  ،حت ّفنا املالئكة وحتيط بنا وحترسنا .
واليشء الثاين  :أننا نتأثر هبم  ،فنكرب اهلل ونسبح اهلل ونعظم اهلل ؛ ألن املالئكة
طعامهم التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد .
فنحمد اهلل أن جلسنا عىل مثل هذه املوائد  ،ونسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم
اإلخالص ،ويرزقنا العمل  ،ويرزقنا الدعوة ،ونرش هذا العمل  ،ونرش هذا الدين .
اهلل  أعظم ما جيب علينا أن نعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،نعرفه اسام اسام ،
عرفنا أنواع املأكوالت واملرشوبات  ،وعرفنا قوة احلديد  ،وعرفنا قوة النار  ،وعرفنا
عظمة املصنوعات البرشية  ،متى نعرف ع ظمة اخلالق ؟ متى نعرف رمحة اخلالق ؟،
متى نعرف قدرة اخلالق .
متى نعرف الرزاق ؟ متى نعرف العليم بكل يشء  ،املحيط بكل يشء الذي ال يعزب
عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض ؟ .
اهلل  يريد منا أن نمأل قلوبنا باإليامن  ،نمأل قلوبنا بمعرفة أسامئه وصفاته ؛ حتى
تتحرك جوارحنا باألعامل الصاحلة ؛ حتى ختشع قلوبنا ،وختضع قلوبنا ،وتنكرس
قلوبنا بني يدي ربنا  ؛ حتى تصدع ألسنتنا بذكره ،ومحده ،والدعوة إليه ،وتعليم
رشعه جل جالله .
اهلل  هو ربنا الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،ومجيع الصفات البرشية
من قبيل العطايا واهلبات من الكريم الوهاب جل جالله  ،وهي من آثار أسامئه
احلسنى وصفاته العىل  ،مجيع ما يف الكون من العطايا واهلبات واإلكرام  ،كلها من
آثار أسامء ربنا احلسنى ،وصفاته العىل ( :
446

)[اإلرساء. ]70/

فاإلسالم من اسمه السالم  ،كل مسلم أسلم يف هذا الكون بفضل اهلل  ال بعقله وال
بقوته وال بعلمه  ،إنام اهلل السالم  هداه لإلسالم  ،واإليامن من اسمه املؤمن ،
واهلداية نعمة من اسمه اهلادي  ،والرمحة نعمة من اسمه الرمحن  ،واملغفرة نعمة
من اسمه الغفار  ،هذه كلها أعطيات وهبات من ربنا الرحيم الر محن جل جالله ،
واحللم من اسمه احلليم ،و كل حلم يف العامل من آثار رمحته جل جالله .
واجلامل من اسمه اجلميل  ،هو جل جالله اجلميل الذي عنده خزائن اجلامل ،
والذي كل مجال يف العامل من خزائنه  ،ولو مجع مجيع اجلامل املوجود يف العامل ،
ثم شكّ ل العامل كله بذراته وأجرامه عىل شكل هذا اجلامل العظيم  ،ثم نسب إىل
مجال اهلل ؛ لكان أصغر من الذرة بالنسبة للجبل  ،وأصغر من القطرة بالنسبة للبحر ،
مجل املؤمن باإليامن
مجل اجلميل ظاهرا وباطنا ّ ،
فهو جل جالله اجلميل الذي ّ
مجل ظاهره باألق وال احلسنة واألعامل
مجل قلبه باإليامن والتقوى و ّ
واإلسالم ّ ،
الصاحلة ،واألخالق العالية:
[ النحل. ] ٥٣ /
فهذا كله من آثار رمحة أرحم الرامحني جل جالله  ،والكرم من اسمه الكريم جل
جالله  ،و كل كرم يف العامل ،وكل كريم أكرم ،فمن كرمه جل جالله .
هو الكريم األكرم الذي حيب ظهور الكرم يف خملوقاته  ،فهو أعطاين ماال أو علام
أو خريا حتى أظهر هذا الكرم عىل نفيس ،وعىل غريي  ،والشكر من اسمه الشاكر ،
والتوبة من اسمه التواب جل جالله  ،فكل توبة يف العامل فمن آثار رمحته  ،هو الذي
عيل حتى أتوب :
تاب ّ
[التوبة. ]118/

فالتواب سبحانه تاب عيل أوال ،فتبت إليه من الرشك إىل التوحيد ،ومن املعصية إىل
عيل أوال فهيأ يل التوبة ،ثم قبل مني التوبة .
عيل ،ثم وفقني للتوبة ،تاب ّ
الطاعة ،فهو تاب ّ
التوبة مني رجوع من املعصية إىل الطاعة  ،والتوبة من اهلل رجوع عن العقاب إىل
عيل فرمحني وكان حقي أن يعاقبني ،ألنني أخطأت أو عصيت .
الرمحة  ،تاب ّ
رجوع من املعصية إىل
رجوع من العقوبة إىل الرمحة  ،والتوبة مني
فالتوبة من اهلل
ٌ
ٌ
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الطاعة  ،وهكذا يف بقية األسامء والصفات .
(
)[اجلمعة. ]2/
كل البرشية يف ضالل إال من هداه اهلل َ « :يا ع َبادي كلكم َض ٌّال إ َّال َمن َهدَ يته
فاستهدوين أهدكم » أخرجه مسلم ( ) .
فربمحته هداين  ،برمحته عافاين  ،برمحته رزقني  ،برمحته علمني  ،برمحته
أعطاين السمع والبرص والعقل  ،فالناس وا ملخلوقات كلها تعيش يف رمحة اهلل :
[ البقرة. ] ١٤٣ /
ّ
حييل هبذه الصفات من حيب من عباده ،ويزكيهم
هذه الصفات التي حيبها اهلل ،
هبا ؛ لريفع مقامهم ودرجاهتم ؛ ألنه ال جيالس امللك إال ملك يوم القيامة  ،نحن يف
الدنيا عبيد ،ويف اآلخرة ملوك  ،كام ملكنا جوارحنا ،وسخرناها يف طاعة اهلل ،
ومنعناها عن معصية اهلل ؛ اهلل يوم القيامة يسكننا يف ملك كبري ،بجوار مل ٍك عظيم :
)[اإلنسان. ]20/
(
فهذا امللك الكبري له مالك وملك وهو اإلنسان  ،هذا امللك الصغري بجوار امللك
)
الكبري ( :
[القمر. ]55- 54/

فاهلل  حيب أسامءه احلسنى ،وصفاته العىل  ،وحيب من عباده من يتصف هبا،
ويتزين هبا ( :
)[األنعام. ]165/
رسيع العقاب ملن عصاه  ،وإنه لغفور رحيم ملن استغفره واسرتمحه.
أما الكفار واملرشكون فلهم أسامء بضد ذلك  ،مما يكرهه اهلل ويسخطه ،وينزه نفسه
عنه  ،كالظلم والفساد واملكر والبغي  ،فاهلل يأمر بالصفات احلسنة ،وينهى عن
الصفات السيئة:
[النحل. ]90/

اهلل حيب املؤمنني  ،حيب اإليامن ،وأهل اإليامن  ،وحيب التقوى ،وأهل التقوى ،
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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وحيب اإلحسان ،وأهل اإلحسان .
فهذه اهلبات والعطايا من الرب الرمحن الرحيم منزل ٌة من عنده  ،هيبها ملن يشاء من
عباده  ،النور ال خيرج إال من النور  ،والعلم ال يأيت إال من عليم ،والقوة ال تأيت إال
من قوي ،والنبات ال خيرج إال من خزائن امللك جل جالله  ،فكل يشء بأمره
وقضائه وقدره  ،فال يعطى العبد شيئا من النعم إال من خزائن اهلل :
[ احلجر.] ٢١ /

هذه هبات وعطايا من الرب الرمحن الرحيم  ،منزل ٌة من عند اهلل ،هيبها من يشاء من
عباده حسب علمه وحكمته  ،وحسب طلب العبد وسؤاله ( :
)

[آل عمران. ]74- 73/

مجيع ما يف الساموات وما يف األرض من النعم واألرزاق واخلريات والربكات  ،كل
ما فيها ٌ
فضل زائد عن حاجة اهلل  ،اهلل ال حيتاج إىل أحد  ،ب ل كل أحد حيتاج إىل
الواحد األحد يف خلقه وتدبريه وبقائه.
من كثرت أمواله يقول هذا فضل زائد عن حاجتي ال أحتاج إليه فينفقه عىل غريه،
كذلك فاهلل  كل ما يف امللك وامللكوت فضل زائد اهلل غني عنه ،خلقه اهلل إظهارا
لقدرته ،وعظيم إحسانه ،وإكراما لعباده( :
)[يونس. ]68/
هذا امللك العظيم هو الذي يستحق أن يعبد ،وأن يذكر ،وأن يستحيا منه ،وأن يعظم،
وأن يكرب  ،لذاته وجالله وكامله ،وعظمته وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وطلبا
لثوابه ،وخوفا من عقابه .
فاهلل مقصود  ،واجلنة موعود :
لكن اهلل مقصود:

[ التوبة.] ٧٢ /

[ الكهف.]١١٠ /

فنسأل ربنا جل جالله أن هيب لنا تلك الصفات التي حيبها  ،صفة اإلحسان
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واإلكرام ،واهلبة والرزق  ،والعفو والصفح ،ونفع اخللق واإلحسان إليهم:

[ آل عمران.] ٨ /
ونسأل اهلل  أن هيب لنا من خزائنه كل خري يف الدنيا واآلخرة( :
)[احلجر. ]21/
فنسأل ربنا  أن هيبنا تلك الص فات ،ويدلنا عىل عباده الذين اختارهم ؛ لنقفوا
آثارهم ،ونسلك سبيلهم  ،ونتعرف عليهم ،وعىل جهدهم يف العبادة ويف الدعوة :
[ مريم.]٥٨ /

نذكر قصص األنبياء وأعامهلم وعبادهتم ودعوهتم لنقتدي هبم يف التوحيد
واإلخالص  ،والتقوى والدعوة:
[ األنعام.] ٩٠ /

أبر هذه األمة
ونقتدي بالقرن األول الذين رباهم النبي  ، أصحاب حممد ّ ، 
قلوبا ،وأعمقها علام ،وأقلها تكلفا  ،وأحسنهم أخالقا ،قو ٌم اختارهم اهلل لصحبة نبيه،
وإقامة دينه.
وَّنم»أخرجه البخاري( ) .
ين َيل َ
وَّن م  ،ث َّم الَّذ َ
ين َيل َ
قال النبي َ « : خري النَّاس َقرين ث َّم ا َّلذ َ
فنقتدي بالطبعة األوىل  ،نقتدي بالصف األول  ،بالعبادة  ،بالدعوة  ،بالتعليم ،
بالنصيحة  ،بالشكر  ،بفعل األوامر  ،باجتناب النواهي  ،بالتخلق باألخالق احلسنة،
هؤالء الصنف من الناس أفضل اخلالئق بعد األنبياء هم أصحاب حممد  الذين
وصفهم اهلل  بقوله  :ﮱ
[الفرقان.]٦٤ – ٦٣/

هذه الصفات إىل يوم القيامة  ،بدءا باألنبياء ثم أصحاب حممد إىل يوم القيامة :
)[الفرقان. ]63/
(ﮱ
يمشون عىل األرض ،يدعون إىل اهلل بالتواضع واالنكسار لرهبم ،ورمحة اخللق،
ويصربون عىل األذى من الناس ،يبيتون يف الليل مع رهبم  ،يف الليل يسبحون بحمد
رهبم  ،ويستغفرونه من الذنوب  ،ويسألونه اهلداية ألنفسهم ،واهلداية للخلق .
()1أخرجه البخاري برقم.2652 :
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فال تراهم إال مكربين هلل  ،حامدين هلل  ،مستغفرين هلل  ،عابدين هلل.
ويسألون رهبم النجاة من النار :

[ الفرقان. ] ٦٦ – ٦٥ /

يقولون  :ارصف عنا عذاب جهنم ؛ ألخطائنا ومعاصينا وتقصرينا.
ومن صفاهتم لزوم القصد والعدل يف كل يشء:
[ الفرقان.] ٦٧ /

واإلنسان يف هذه الدنيا إما أن يعيش عىل اهلوى ،أو يعيش عىل اهلدى  ،ونحن وهلل
احلمد هبذه الدروس نتعلم التوحيد واإليامن ؛ لننقل أنفسنا وننقل البشـرية بإذن اهلل
من الشـرك إىل التوحيد  ،ومن املعايص إىل الطاعات  ،ومن اجلهل إىل العلم ،
ومن الفرقة إىل الوحدة  ،ومن التعلق باملخلوق إىل التعلق باخلالق جل جالله:
[ اجلمعة.] ٤ /
إن حب املال ليس رشكا  ،لكن التعلق باملال رشك  ،حب اجلامل ليس رشكا ،
لكن التعلق باجلامل رشك  ،حب امللك ليس رشكا  ،بل التعلق بامللك رشك  ،فال
نتوكل إال عىل اهلل  ، وال نتعلق بأحد سواه ،وال نيسء إىل أحد بقول أو فعل ،وإذا
فعلن ا ذلك تبنا إىل اهلل ،هذه صفات عباد الرمحن :

هذه األنفس البرشية ميتة البد من إحيائها باإليامن :
[األنعام. ]122/

[ الفرقان.] ٧٠ – ٦٨ /

 كل خملوق البد له من نفختني :
نفخة الرسول امللكي وهو الذي ينفخ الروح يف احلمل يف بطن األم ؛ فتدب فيه
احلياة ،بعد أن يتم خلقه سمعا وبرصا وعقال ويكتمل  ،تنفخ فيه الروح بعد أربعة
أشهر  ،وحني ذلك يتحرك  ،فإذا نفخت الروح جا ءت النفس  ،وإذا جا ءت النفس
احليوانية عارضت الروح اإلهلية  ،الروح حمبوباهتا علوية تريد الطاعات
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واإليامنيات والعبادات  ،والنفس حمبوباهتا أرضية  ،جمبولة عىل حب الطعام
والشـراب والنكاح واللباس واملركب والسكن وغري ذلك من الشهوات ،واحلرب
سجال بينهام ،والبدن يتحرك بأمر الغالب منهام:
[ مريم. ] 59 /
والشهوات ليست حمرمة  ،إنام الشهوات التي تصـرف عن طاعة اهلل هي املحرمة ،
واإلنسان يف هذه احلياة اهلل م ّن عليه بشهوة الطعام والشـراب وغري ذلك من الشهوات
املباحة ،ليشكر اهلل عليها ،و يستعني هبا عىل العمل الصالح ( :
)[البقرة. ]172/
فنأكل ونرشب ،لنقوم بالعبادة ،وكل ما حيبه اهلل ويرضاه.
فهذا اجلو اإليامين الذي فيه أهل هذه الصفات ،فهنيئا هلم بام قاموا به من األعامل،
وهنيئا هلم بام أعد اهلل هلم من الثواب  :ﮱ

[ الفرقان. ] 75 – 63 /

فاهلل اشرتى منا أنفسنا وأموالنا ؛ حتى نضعها حتت شجرة الدين ،حتى يكرب
الدين ،وينترش الدين يف العامل  ،وتصل الثامر الطيبة إىل الناس عىل مستوى العامل:
[ إبراهيم. ] 52 /
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فاهلل  يريد منا اإلنفاق  ،العامل ينفق العلم  ،والغني ينفق املال  ،وصاحب اخللق
ينفق األخالق احلسنة  ،وصاحب املهنة حيسن إىل الناس  ،وهكذا ننفق من هذه
العطايا التي أعطانا اهلل . 
هذه صفات املؤمنني  ،وهذا هو اجلو اإليامين الذي يزيد فيه اإليامن .
وإذا جاء اإليامن جاءت الطاعات  ،وإذا جاءت الطاعات جاء حب تنويع الطاعات ،
وبقدر تنوع العبادات يتنوع النعيم يف اجلنة يوم القيامة  ،أهنار اللبن ،وأهنار اخلمر
وأهنار العسل  ،وما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة مما ال عني رأت  ،وال أذن سمعت ،وال
خطر عىل قلب برش  ،بحسب تنوع الطاعات يكون تنوع النعيم يف اجلنة  ،فليستكثر
املسلم من الواجبات واملستحبات من الصيام من األذكار والصالة والزكاة واحلج،
والدعوة والتعليم وغري ذلك من األعامل الواجبة واملستحبة  ،وجيتنب املحرمات
واملكروهات :
[ آل عمران.] 134 – 133 /

فهذا هو اجلو اإليامين الذي يزيد فيه اإليامن ،وتقوى فيه األعامل الصاحلة :

[التوبة. ]71/

ما هو عملهم ؟ هذا عملهم  ،عملهم أهنم جيتمعون عىل اخلري واملحبة واألعامل
الصاحلة ،فهم يتحابون يف اهلل ،وجيتمعو ن إلقامة دين اهلل ،ويعملون هلل يف كل وقت .
وما هو جزاؤهم عىل هذه األعامل اخلمسة الكربى ( :
)[التوبة. ] 72/

هذا عمل املؤمن واملؤمنة يف الدنيا  ،ليس عمل املرأة أن تقف أمام املرآة ساعة
تنوع األطعمة
تتزين  ،وجتلس مع املالبس كذلك يف الغسيل ،وجتلس مع الطعام ّ
واألرشبة  ،وتركض هي وزوجها وأوالدها من شهوة إىل شهوة كالبهائم ،وليس
مقصد حياة اإلنسان أن يركض ليجمع األموال  ،وإذا جاءت األموال اشرتينا
453

األشياء  ،وإذا اشرتينا األشياء جاءت السعادة  ،هذا يقني الكفار  ،هذا يقني كله
باطل  ،وهذا يقني األمم السابقة الذين دمرهم اهلل ملا كذبوا الرسل:
[ العنكبوت. ] 40 /
إنام جهد املؤمن أن جيتهد عىل نفسه حتى تأيت اهلداية  ،وإذا جاءت اهلداية جاءت
الطاعة هلل  ، والذي يطيع اهلل ورسوله يفوز ويسعد يف الدنيا واآلخرة ( :
) [األحزاب. ]71/
وإذا جاءت الطاعة جاءت استجابة الدعاء  ،وقضاء احلوائج ( :
) [البقرة. ]186/

وهلذا إذا ضعف اإليامن توجهنا إىل املخلوق  ،فإذا عجز املخلوق رجعنا إىل
أفر إىل اهلل مبارشة يف كل حال ( :
اخلالق  ،واهلل  ال يريد هذا  ،إنام يريد أن ّ
)
[الذاريات. ]51-50/

إن كل من جعل مع اهلل إهلا آخر ،وتعلق قلبه بمحبوب من دون اهلل  ،ع ِّذب به من حيث
أحبَّه  ،من مال أو رجال أو نساء أو غري ذلك من األشياء:
[ اإلرساء.] 22 /

أحب غري اهلل ع ّذب به  ،ومن أحب اهلل تن َّعم وسعد باهلل وبدينه وبرشعه وبثوابه:
من
ّ
[ الشعراء. ] 213 /
نس ال جديدا هبذه
وهبذه الصفات العظيمة التي حيبها اهلل  خيرج الرمحن الرحيم ْ
الصفات  ،فإذا جاء اإليامن ،ونبت يف القلوب ،وقبلته القلوب كاألرض ال طيبة إذا
جاءها املطر أنبتت من كل زوج هبيج  ،هذا املاء الذي ينزل من السامء إذا نزل عىل
األرض أنبتت من كل زوج هبيج  ،وبعضها قيعان ال تنبت .
فهذه القلوب إذا نزل عليها الوحي من السامء ،وقبلت اإليامن  ،أنبتت نبتا جديدا كله
ذو ثمرات طيبة  ،سوف خيرج الرمحن الرحيم بسبب الدعوة إىل اهلل نسل املسلمني
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واملؤمنني واملتقني واملحسنني واملهتدين والصاحلني والصادقني والذاكرين
والعابدين كام خيرج باملاء أنواع الزروع والثامر ( :
)[احلج. ]7- 5/

فاحلمد هلل اهلل م ّن علينا ،وجعل نا مسلمني  ،وقلنا  :سمعنا وأطعنا  ،ليس القصد فقط
سمعنا  ،بل القصد سمعنا وأطعنا  ،ومن الناس من يقول سمعنا وعصينا  ،هذا هو
الكافر  ،أما املؤمن فمزاجه مزاج املالئكة  :سمعنا وأطعنا :
[ البقرة. ] 285 /
هذه النباتات التي تظهر عىل وجه األرض بسبب املاء النازل من السامء  ،مثلها أو
أعظم منها هذه القلوب التي حتيا باإليامن  ،فيمتلئ القلب باإليامن فيخرج نسل
جديد للبش ـرية هم أحسن الناس ،وأسعد الناس :

[األحزاب. ]35/

خيرج نسل األعامل والصفات التي حيبها اهلل ورسوله:
خيرج نسل أهل الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة:

[ املؤمنون.] 11 – 1 /
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[ التوبة.] 112 /

هذا النسل اجلميل الكريم هو املطلوب أن ينتشـر يف البشـرية ؛ لينتشـر األمن ،
واخلري  ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة  ،وهو من أعظم رمحة اهلل بعباده أن أنزل عليهم
جيملهم ويسعدهم يف دنياهم وأخراهم :
هذا الوحي  ،وهذا الدين الذي ّ
[ آل عمران. ] 164 /
ّ
وأجل أنواع رمحته هي هداية خلقه
وأنواع رمحة اهلل  ال حيصيها إال هو  ،وأعظم
بواسطة كتبه ورسله إىل ما حيبه ويرضاه من الدين القيم ( :
)[يونس. ]58/
ليس يف القرآن جيمعون  ،إنام يف القرآن  :ينفقون  ،فننفق مما أعطانا اهلل من عطاياه
وهباته ؛ ألنه الرمحن الرحيم الذي وهب لنا كل نعمة ،وأعطانا كل مكرمة  ،أعطانا
العلم وأعطانا اإليامن ،وأعطانا املال وأعطانا الصحة  ،فننفق مما أعطانا اهلل : 
[ احلديد. ] 7 /
ومجيع النعم املخزونة يف الساموات واألرض  ،ومجيع النعم الظاهرة والباطنة،
ومجيع النعم يف الدنيا واآلخرة  ،كل ذلك من رمحة اهلل التي ال حييط هبا أحد :
)[النحل. ]53/
(
مجيع النعم علينا وعىل غرينا  ،والنعم يف الدنيا واآلخرة  ،والنعم يف العامل العلوي
والعامل السفيل ،كلها من اهلل وحده ال رشيك له .
فام أعظم نعم اهلل عىل عباده ،وما أعظم حلم اهلل ورمحته عىل من عصاه ،وما أشد
ظلم وكفر من جحد هذه النعم( :
)[إبراهيم. ]34/
سبحان اهلل ما أعظم شأنه ،وما أعظم ملكه وسلطانه( :
)
[النحل. ]18- 17/

فال نستطيع أن نحصـي نعمة واحدة  ،وال نستطيع القيام بحقها  ،نعمة الطعام ،نعمة
املياه ،نعمة اهلواء ،نعمة العافية ،نعمة العقل  ،نعمة السمع  ،نعمة البصـر  ،وهلذا
دخولنا اجلنة برمحة اهلل  ،أما اقتسام الدرجات فهو بتلك األعامل .
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وهو سبحانه الرمحن الرحيم الذي يعطي عباده النعم الكثرية ،ويعفو عن التقصري يف
شكرها  ،ويتجاوز عنهم لضعفهم ( :
)[النحل. ]18/
ومن هداه اهلل إىل الرصاط املستقيم فقد رمحه بفضله وإحسانه العام واخلاص .
يرس للمؤمنني من اهلداية إىل احلق ،واألمر
ومن آثار رمحة اهلل يف الدنيا ما ّ
باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،والدعوة إىل اهلل وتعليم رشعه للناس ،والنصح
للخلق ،واإلحسان إليهم  ،نسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم منهم :

[آل عمران. ]110/

كنتم خري أمة بالعلم ،بالعبادة ،بالدعوة ،بالصالة ،بالصيام ،بالزكاة  ،باجلهاد،
بالرمحة ،باإليامن ،بالتوحيد ،باألعامل الصاحلة  ،بأعامل الرب كلها:

[ آل عمران. ] 105 – 104 /

فسبحان الرمحن الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء  ،فحيث ما كان خلقه كانت
رمحته  ،الرمحن الذي رمحته سبقت غضبه  ،ورمحته عمت مجيع خملوقاته يف
ملكه العظيم ،وظهرت آثار رمحته يف ملكه وخملوقاته ظهورا ال ينكر  ،حتى امتألت
برمحته أقطار الساموات واألرض  ،وامتألت هبا قلوب املخلوقات حتى حنت هبا
املخلوقات بعضها إىل بعض  ،وحنَّت هبا البهائم عىل أوالدها  ،وحنت هبا الطيور
إىل ْأوكارها .
فسبحان من مجيع اخللق قاعدون عىل موائد نعمه  ،عبيد خاضعون لربوبيته
وألوهيته :
[لقامن. ]20/

عامل اجلامد يف خدمتنا  ،عامل النبات يف خدمتنا  ،عامل احليوان يف خدمتنا  ،فكل
457

ما يف الساموات واألرض يف خدمة هذا اإلنسان ؛ ليأيت هذا اإلنسان إىل ربه
خمتارا  ،إذا رأي عظمة ربه ،وعظمة نعمه ،ومجيل إحسانه .
َّ
مسخرة يف عبادة اهلل ال خيار هلا  ،أما هذا اإلنسان فهو خمتار ،
ومجيع املخلوقات
يفر إىل ربه ،وإما أن يفر من ربه :
اهلل أعطاه حرية االختيار  ،إما أن ّ
[ التغابن. ] 2 /

فام أعظم عناية اهلل ببني آدم ،وما أعظم رمحته هبم ،وإحسانه إليهم:

[ إبراهيم.] 34 – 32 /

وإذا عرفنا ذلك ،ورأينا أن اهلل سخر لنا هذا  ،فيجب أن نحب اهلل ،ونعظم اهلل  ،وإذا
أحببناه وعظمناه ،فهذه هي العبادة  ،أن نعبد اهلل باملحبة ،ونعبده بالتعظيم  ،ونلتزم
بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ ألنه سخر لنا ما يف الساموات وما يف األرض:
[ األنعام. ] 102 /
وقد ظهرت آثار رمحة اهلل  عىل بني آدم خاصة ؛ حيث خلق أباهم آدم بيده ،
ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له مالئكته  ،وعلمه األسامء كلها  ،وأسكنه اجلنة ،
وجعل ه وذريته هم خلفاء األرض  ،وأرسل إليهم الرسل  ،وأنزل عليهم الكتب ،
وكرمهم عىل غريهم  ،وزودهم بالعقول واألسامع واألبصار  ،فقال سبحانه :
)[الرمحن. ]4-1/
(
ومن رمحته جل جالله أن أكرم بني آدم بجميع أنواع الكرامات ألهنم حتملوا
األمانة ( :
)[اإلرساء. ]70/
هو جل جالله الرمحن الرحيم الذي تفضل عىل عباده باخللق واإلجياد  ،وأمدهم
بالطعام والرشاب واألقوات  ،وم ّن عليهم بالعافية واألمن ،واألموال واألوالد،
وأصناف النعم  ،هو سبحانه الرمحن الرحيم  ،الذي شهد الكون كله بكامل علمه
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وقدرته  ،وعظمة ملكه وسلطان ه  ،وسعة رمحته وفضله ( :
[الروم. ]50/

)

يف كل نف ٍ
س يتنفسه اإلنسان هلل عليه منّة  ،وعليه واجب الشكر  ،يتنفس هذا اإلنسان
يف اليوم أربعة وعرشين ألف نفس  ،هذا من فضل اهلل ورمحته عليه  ،لو تأخر نفسه
ملات  ،فليشكر اهلل عىل هذه النعم ويقول  :احلمد هلل رب العاملني .
يف كل نبتة يف هذا الكون عىل اإلنسان نعمة ؛ ألنه سخرها لنا  ،فلنشكر اهلل عىل أن
خلق لنا أنواع املطعومات ،وأنواع املشـروبات ،وأنواع النباتات ،وأنواع احليوانات
وسخرها لنا :
[ الذاريات. ] 51 – 49 /
وهذه الساموات العظيمة  ،وهذه األرض الواسعة  ،وهذه اجلبال الشاخمة  ،وهذه
البحار العميقة  ،وهذا الفضاء الكبري  ،وهذا النور العظيم  ،وهذا اهلواء اللطيف ،
كل ذلك وغريه من آثار قدرة اهلل ورمحته يف ملكه:
[ الذاريات. ] 22 – 20 /
ملاذا ال نتعرف عىل اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله؟ ،فإذا عرفناه كربناه وأحببناه
ومحدناه ،وعبدناه وأطعناه :
(
)

[نوح. ]20- 13/

فالدنيا جسد عظيم  ،وروحها الدين  ،هذا الدين إكرام يل من خالقي ومالكي،
عيل:
وجيب أن يصبغ حيايت ،فأنا عبد يف أرض موالي  ،وعيل أن أمتثل أوامره
ّ
[ البقرة. ] 138 /
 أوامر اهلل قسامن :
األول :أوامر ُتص نفيس وه ي مخسة أمور :
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طاعات أؤدهيا ..ومعايص أجتنبها ..ونعم أشكر اهلل عليها ..وابتالءات أصرب عليها..
وذنوب أستغفر اهلل منها .
هذا عمل انفرادي بيني وبني ريب :
[ احلج.] 77 /

أما العمل االجتامعي الذي ك ّلفت به فإن اهلل أعطى هذه األمة وظيفة األنبياء والرسل
فقال :
[ آل عمران.] 104 /
عَل بالنسبة للناس ثلثة أقسام :
 والواجب االجتامعي ّ
الواجب األول :أن أدعو الكافر إىل اإلسالم لعله هيتدي ( :
)[السجدة . ] 3 :
فهذا الواجب األول بعد اإليامن :
[ النحل. ] 125 /
الواجب الثاين  :جهد عىل العايص ليكون مطيعا  ،وعىل اجلاهل ليكون عاملا ،
وعىل الغافل ليكون ذاكرا:
[ آل عمران. ] 104 /
والواجب الثالث  :جهد عىل الصالح ليكون مصلحا  ،وجهد عىل الذاكر ليكون
مذكرا  ،وجهد عىل العامل ليكون معلام( :
)[آل عمران . ]79 :
وهكذا النصيحة فيام بيننا ،والتوايص باحلق ،والتوايص بالصرب  ،املطلوب منا يف
هذه احلياة أن نستقيم ونقيم العامل عىل الدين ؛ فالدين خطوتان:
خطوة يف العبادة وخطوة يف الدعوة  ،خطوة يف العبادة بيني وبني ريب  ،وخطوة يف
الدعوة بيني وبني خلقه ؛ كيف أقرب الناس إىل رهبم ؟ كيف أمجل هذا اإلنسان
حتى تظهر فيه الصفات التي حيبها اهلل ؟ .
كام اجتهد غرينا عىل احلديد فاخرج منه هذه املصنوعات العظيمة من طائرات
وسيارات وقطارات وغريها  ،فنجتهد عىل اإلنسان ،لتظهر فيه الصفات التي حيبها
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اهلل:

[ يوسف. ] 108 /
فال إله إال اهلل كم أكرمنا بكل خري؟ ،وكم مأل الكون رمحة؟ ،وكم أظهر من اآليات
التي تدل عىل عظمته ووحدانيته؟.
وهذه املياه العذبة ،والعيون املتفجرة ،واألهنار اجلارية ،والبحار العظيمة والسحب
املرتاكمة ،واألمطار النازلة  ،كل ذلك وغريه من آثار رمحة أرحم الرامحني جل
جالله:
[ الروم. ] 50 /
وهذه األرض املستقرة كم مواليدها يف كل يوم من نباتات وأشجار ؟ مليارات
املخلوقات تنبت عىل هذه األرض يوميا  ،املرأة تأيت غالبا بالسنة بولد ،أو بنت ،أو
ذكرين  ،أو أنثيني أو غري ذلك  ،لكن هذه األم العظيمة الكبرية كم مواليدها من
النباتات واألشجار ؟ مواليد ال حيصيها إال اهلل  ،وال يعلم عددها اال الذي خلقها:
[ األنعام.] 99 /
يف كل حلظة يولد مليارات املواليد عىل ظهر هذه األرض  ،نميش يف الصحراء بعد
كم النباتات التي فيها  ،أنواع شتى ،وألوان شتى ،وثامر
نزول املطر بأسبوع لننظر ّ
شتى.
من حيصيها ؟ ومن يقدر أن يشكر اهلل  عىل هذه النعم التي ال تعد وال حتىص ؟ .
بقدر ما نتعرف عىل اهلل وأسامئه وصفاته ،وآياته وخملوقاته ،ثم نقدم الشكر هلل،
ونعبده ونطيعه ،اهلل  يرفع هذا العبد إىل مقام ٍ
عال :
[ الواقعة. ] 12 - 10 /

ألهنم تقربوا إىل اهلل بالتعرف عليه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،فعبدوه بموجب ذلك ،
هذه جنة املعرفة التي جيب أن نصل إليها  ،وال هيمنا الناس  ،إنام نحن كيف اهلل 
يقبلنا ويتقبلنا ويرىض عنا  ،وإذا ريض عنا استفدنا نحن  ،وكنا سببا هلداية البشـرية:
[ التوبة. ] 62 /
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و كام أن الشمس عبد مأمور ينرش النور واحلرارة يف العامل  ،وتستفيد منها مجيع
اخلالئق من نباتات وحيوانات وإنس وجن وغريهم  ،فكذلك هذا اإلنسان يميش
بالنور ،وينشـر النور ،حتى يوم القيامة يميش بنوره:
[ األنعام. ] 122 /
فال إله إال اهلل ما أوسع رمحة أرحم الرمحني:
[ غافر.] 7 /

وهذه األرض الواسعة ،كم مواليدها يف كل يوم من نباتات وأشجار ؟ وهذه البحار
الواسعة  ،وهذه السهول اخلصبة ،واألعشاب املختلفة ،والنباتات املتنوعة،
والفواكه الطيبة ،والثامر الزاكية  ،كل ذلك وغريه من آثار رمحة أرحم الرامحني .

[األنعام. ]141/

فهذه من نعم اهلل التي ليس هلا أحد  ،نحمد اهلل عىل أن خلقها لنا  ،ونشكره إذا انتفعنا
هبا:
[ البقرة. ] 172 /
ننظر يف امللكو ت حتى نتعرف عىل سعة رمحة اهلل  ، ونعبد اهلل بموجب هذه
املعرفة .
وهذه الطيور يف السامء  ،وهذه احليوانات يف األرض  ،وهذه األسامك يف البحر ،
كم أعداد ذلك ؟ كم طري يف السامء ؟ وكم حيوان يف األرض ؟ وهذه األسامك يف
لتحول البحر كله إىل
البحر لوال أن بعضها يأكل بعضا  ،وأن كبارها تأكل صغارها،
َّ
جبال من حلوم األسامك:
[ لقامن. ] 11 /
إهنا عظمة هذا الرب العظيم  ،وعظمة رمحته بعباده  ،كم مأل لنا الكون والفضاء
بالنعم العظيمة ،وكم مأل الكون هبذه احليوانات التي أباح لنا من اإلبل والبقر والغنم
وأنواع الطيور وأنواع احليوانات:
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ﰀ [ البقرة. ] 29 /
عامل احليوان أكثر من مليون صنف  ،وعامل النبات أكثر من أربعني مليون صنف ،
وعامل األسامك يف البحر أكثر من مليون صنف ،وكلها مسخرة لإلنسان:
[ لقامن. ] 20 /

هذه املخلوقات كلها اهلل  خلقها ،وهي أثر من آثار رمحته بعباده  ،وضيافة
خللقه  ،فكم تكون الضيافة يوم القيامة ؟ كم تكون الضيافة يف اجلنة ؟ من يتصور
هذا النعيم ؟ ،وذلك املقام الكريم ،ورؤية رب العاملني ،ورضوان رب العاملني:
)[السجدة. ]17/
(
وأعظم رمحة هي نعمة هذا الدين الذي من اهلل به علينا:
[ املائدة.] 3 /

وهذه الشمس املضيئة  ،وهذا القمر املنري  ،هذه الشمس املضيئة  ،كم درجة
احلرارة يف داخلها ؟ درجة احلرارة يف داخل الشمس أكثر من عرشين مليون درجة ،
ودرجة احلرارة خارج الشمس أكثر من ستة آالف درجة  ،واللهب الذي خيرج منها
مساحته أكثر من نص مليون كيلو مرت هلب نار تشتعل:
[ فصلت. ] 37 /
فهذه شمس واحدة  ،واهلل عنده خزائن الشموس  ،فكم تكون حرارة النار يوم
القيامة ؟ !
[ التحريم. ] 6 /

إن اجلهل باهلل ،واجلهل بأسامئه وصفاته ،واجلهل بخزائنه ،واجلهل بوعده ووعيده،
جيعل اإلنسان يقدم املعصية عىل الطاعة  ،وجيعل اإلنسان يقدم الدنيا عىل
اآلخرة  ،فالبد من الذكر والتذكري املستمر ،لتحصل االستقامة والطاعة:
[ األحزاب. ] 43 – 41 /
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تنور يف الكون وتدور عىل الكون وتنوره برمحة اهلل ! 
هذه الشمس املضيئة ،كم ّ
شمس واحدة أنارت الكون  ،ال تغيب أبدا عن الكون  ،تؤدي الوظيفة مستمرة يف
الطاعة واإلضاءة :
[ يس. ] 40 – 38 /

هذه الشمس هي شاهدة بوحدانية اهلل ،ومسبحة بحمده ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومطيعة
ألمره ،ال تستطيع أن تعمل شيئا إال بإذن رهبا ،ولكن اهلل  يصيبها بالكسوف ؛ لئال
حي قيوم قادر ،يترصف ويدبر ملكه كيف
يتعلق الناس هبا ؛ وليظهر لعبادة أن اهلل ٌّ 
شاء جل جالله:
[ هود. ] 56 /
هذه الشمس املضيئة  ،وهذا القمر املنري  ،وهذه النجوم العظيمة  ،من نثرها يف
السامء ؟ وكم عددها ؟ وهذا النور العظيم الذي مأل كل يشء  ،كل ذلك وغريه من
آثار رمحة أرحم الرامحني .
فام أعظم رمحة أرحم الرامحني بخلقه ! وإذا كانت هذه بعض آثار رمحته يف الدنيا ،
فكم تكون آثار رمحته بعباده يوم القيامة ؟ وكم يكون إكرامه ألوليائه ؟ .
(
)[السجدة. ]17- 15/

يعبدون رهبم خوفا وطمعا ملا عرفوه بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فعبدوه جل
جالله ،ال حيل لإلنسان أن يرصف ثانية واحدة يف غري طاعة اهلل ويف غري عبادة اهلل ،
ألنه عبد اهلل.
 فالعمر ثلثة أقسام :
عمر إنساين ..وعمر حيواين ..وعمر إسالمي .
فمن عاش لدنياه فقط فعمره إنساين ،ومن عاش هلواه وشهوته فعمره حيواين ،ومن
عاش لربه ودينه فعمره إسالمي.
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فاهلل خلقنا وهدانا واصطفانا  ،فال جيوز لنا أن نرصف ثانية واحدة يف غري طاعة اهلل
عبادة ودعوة ( :
)[األنعام. ]163-161/

ومن س ّلم نفسه ووقته وماله لربه يف الدنيا ؛ فاهلل يس ّلم له قصور اجلنة يوم القيامة ،
ويسلم له أنواع النعيم  ،ويسلم جوارحه من اآلفات واألمراض  ،وجيعله يعيش يف
دار السالم يف أمان :
[ األنعام. ] 127 – 126 /

فهذا من فضل اهلل علينا أن م ّن علينا ،واختارنا وم ّن علينا هبذه النعمة العظيمة ،وهدانا
لإلسالم جل جالله:
[ احلجرات. ] 17 /
هذا الدين العظيم من رمحة اهلل  ، بل هو أعظم نعم اهلل عىل خلقه ،هذه رمحة اهلل
العامة لكل اخللق  ،تلك النعم املادية التي ذكرناها  ،أما رمحة اهلل اخلاصة فهي
الدين القيم الذي خصنا به  ،ورشح صدورنا لإلسالم  ،ومأل قلوبنا باإليامن  ،وحبب
لنا الطاعات  ،وأعاننا عىل ذكره وشكره ،وحسن عبادته  ،وأعد لنا األجر واملثوبة
عىل ما هدانا إليه ،وهذا كله من رمحته وإحسانه إىل خلقه ( :
)[املائدة. ]3/

فسبحان الرمحن الرحيم الذي ظهرت آثار رمحته يف أمره ورشعه ظهورا تشهده األبصار
والبصائر ،ويعرتف به أولو األلباب والعقول ،فدينه كله نور ورمحة ،وهدى وشفاء،
ٌ
موصل إىل أجل رمحة وكرامة وهي اجلنة ،ومقرب إىل أعظم مقصود ومطلوب وهو
)[القمر. ]55-54/
الرمحن الرحيم( :
[ مريم.] ٨٦ – ٨٥ /

هذا فضل اهلل  علينا أن م ّن علينا بنعمة اإلسالم ،وهدانا لإلسالم  ،ولكن هذا الدين
أمانة عظيمة ،اهلل  م ّن علينا هبا  ،وأكرمنا بالقيام هبا عبادة ودعوة( :
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)[األحزاب. ]72/

ملاذا هذه األمانة ؟ هذا هو الدين الذي آيت إليه اختيارا ،وأنا قادر أال أذهب إليه  ،فإذا
جئت إليه اختيارا اهلل  جيعل مقامي أعظم املقامات  ،وجيعل املالئكة يف خدمتي
يوم القيامة :
[الرعد. ]24-23/

ألن طاعات املالئكة بالتسبيح والتهليل كطاعة الشمس باإلنارة ،وطاعة األرض
باإلنبات  ،خملوقات مسخرة  ،أما أنا فقد جئت إىل اهلل اختيارا  ،وقدمت هداه عىل
هواي  ،وقدمت دينه عىل شهوايت  ،فاهلل  يرفع مقامي يف الدنيا واآلخرة بعبادته،
والفوز بجنته ،والنجاة من عذابه.
ويكرمني أرحم الرامحني يف الدنيا واآلخرة بثامن كرامات هي :
يف الدنيا أعيش يف األمن ( :
)[األنعام. ]82/
واهلل  هيديني إىل رصاط مستقيم ( :
)[العنكبوت. ]69/
ويكرمني جل جالله بدخول اجلنة ( :
)[النحل. ]97/
ويدخلني اجلنة جل جالله  ،واخللود يف اجلنة ،وكامل النعيم يف اجلنة  ،ورضوان
الرب  ،والقرب منه  ،وسامع كالمه  ،هذه كلها كرامات من ربنا هلذا املؤمن الذي قدم
أمر اهلل عىل شهوات نفسه  ،وأكمل حمبوبات الرب ّ
وأخر حمبوبات النفس  ،فمن
أكمل حمبوبات الرب يف الدنيا ؛ اهلل يكمل حمبوباته يوم القيامة:
[ التوبة.] ٧٢ /

وكام عاش هذا املؤمن يف الدنيا عبدا هلل ،فإنه يعيش يوم القيامة ملكا بالقرب ممن
خلقه وهداه:
[ القمر.] ٥٥ – ٥٤ /
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من علينا بمثل هذا املجلس
هذا من فضل اهلل علينا  ،ونحمده جل جالله عىل أن ّ
املبارك  ،الذي حرضته معنا املالئكة  ،وسمعنا ربنا  ،وشهد كالمنا وعلم بمن
يستمع ،ومن يتكلم  ،وعلم ما يف قلوبنا:
[ املجادلة. ] ٧ /
نسأله  أن جيعلنا هداة مهتدين  ،غري ضالني وال مضلني  ،وأن جيعلنا كالشمس يف
اإلضاءة ،وكالقمر يف اإلنارة ،نمشـي يف العامل  ،وننري العامل بنور األبصار والبصائر
والعقول ،وننرش النور الذي جاء به حممد  ونبلغه للبرشية إىل يوم القيامة( :
)[إبراهيم. ]52/
فلله احلمد عىل هذا الدين العظيم ،وعىل هذا اإلكرام اجلزيل يف الدنيا واآلخرة.
اهلل  خلق هذا اإلنسان ،وجعله أفقر املخلوقات إليه  ،وم ّن عليه برمحته بنع ٍم ال
تعد وال حت ىص  ،واهلل  هو صاحب املنّة والفضل عىل خلقه أمجعني  ،خاصة بني
)[النساء. ]83/
آدم ( :
و اهلل تبارك وتعاىل هو الرمحن الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء  ،ورمحة اهلل
جل جالله تتجىل عىل اخلالئق عامة ،وعىل اإلنسان خاصة  ،تتجىل ابتداء يف خلق
اإلنسان ،ويف وجود البرش أنفسهم  ،ويف نشأهتم من حيث ال يعلمون  ،ويف تكريم
اإلنسان عىل ٍ
كثري من العاملني :
[ اإلنسان. ] ٣ - ١ /
وتتجىل رمحة اهلل يف تسخري ما يف هذا الكون العظيم من النعم والطاقات  ،والقوى
واألرزاق  ،واملاء واهلواء  ،واحليوان والنبات واجلامد وغري ذلك مما يتقلب فيه
اإلنسان من النعم كل حلظة ( :
)[اإلرساء. ]70/
وتتجىل رمحة اهلل  يف تعليم اإلنسان ما مل يعلم مما حيتاجه يف حياته ( :
)[النحل. ]78/
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وتتجىل رمحة اهلل كذلك يف رعاية اهلل هلذا اإلنسان بعد استخالفه يف األرض ،
لج يف
بمواالة إرسال الرسل إليه باهلدى كلام نيس أو ضل ،ويأخذه باحللم كلام ّ
الضاللة واجلهالة .
فاهلل  أرسل رسله ترتا لبيان احلق ،والعمل به  ،وكلام ضل الناس الطريق،
وأعرضوا عن احلق ،ووقعوا يف الباطل  ،فمن رمحة اهلل أن أرسل إليهم الرسل :
[ البقرة.] ٢١٣ /
وتتجىل رمحة اهلل كذلك يف عطائه جل جالله  ،يف جمازاته العبد عىل السيئة
ٍ
أضعاف كثرية ،
بمثلها  ،وجمازاته عىل احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف إىل
وحمو السيئة باحلسنة أو العفو عنها ( :
)[األنعام. ]160/
وتتجىل رمحة اهلل كذلك يف جتاوز اهلل عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا
وأنابوا إىل رهبم  ،وبكتابة الرمحة عىل نفسه جل جالله ( :
) [األنعام. ]54/

فاهلل جل جالله هو الرمحن الرحيم  ،الذي وسعت رمحته كل يشء  ،واستوى عىل
أعظم املخلوقات وأوسعها وهو العرش  ،ب أوسع الصفات وهي صفة الرمحة  ،فقال
)[طه. ]5/
سبحانه ( :
وأعلمنا بذلك ،لنعلم أنه هو الرمحن الرحيم  ،فنسأله أن يرمحنا يف كل وقت.
وقد أنزل اهلل يف القرآن سورة كاملة باسمه الرمحن  ،ومطلعها ( :
)[الرمحن. ]4- 1/
وهذه السورة العظيمة معر ٌض آلالء الرمحن  ،وخملوقاته العظيمة  ،وتدبرياته العجيبة،
ومظاهر رمحته التي تبلغ كل عقل ،وكل سمع ،وكل برص ،ومتأل فضاء الساموات
واألرض  ،والدنيا واآلخرة ،وعامل الغيب وعامل الشهادة.
هذه النعمة العظيمة إنزال القرآن وتعليمه تسبق يف الذكر خلق اإلنسان ،وتعليمه
البيان  ،فهذا القرآن العظيم نعمة كربى من ربنا  ،بل هو النعمة الكربى عىل
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البرشية كلها ،تتجىل فيه رمحة الرمحن لإلنسان وآالئه وخملوقاته .
وهذا القرآن منهج اهلل للبرشية إىل يوم القيامة الذي يصلهم برهبم  ،وينظم أحواهلم
ومعيشتهم وفق أمر رهبم  ،ويفتح عقوهلم وحواسهم ومشاعرهم عىل هذا الكون
العظيم اجلميل ،ومبدعه الذي شمل خلقه برمحته ولطفه .
القرآن العظيم الذي فيه تبيان ِّ
كل يشء يبني للبرشية أهنم خلفاء يف األرض  ،يعمروهنا
بإقامة دينه ،والدعوة إليه
[األنعام. ]165/
ويبني أهنم كرا ٌم عىل اهلل  ،وأهنم محلة األمانة التي أشفقت منها الساموات واألرض
واجلبال  ،ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدوهنا من حتقيق إنسانيتهم العليا باإليامن
باهلل ؛ ومن ث ّم قدّ م تعليم القرآن عىل خلق اإلنسان يف هذه السورة.
فبالقرآن يتحقق يف هذا الكائن معنى اإلنسان  ،وبدونه يسقط هذا اإلنسان إىل أقل من
رتْبة احليوان .
خلق اإلنسان وتكريمه بالصفة اإلنسانية الكربى وهي البيان :
 ثم يذكر سبحانه َ
البيان النطقي  . .والبيان اخل ّطي  . .والبيان اإلشاري الذي امتاز به اإلنسان عىل
غريه من املخلوقات .
البيان النطقي مثل  :هذا الكالم الذي نتكلم به ،والذكر  ،وتالوة القرآن .
والبيان اخل ّطي  :الكتابة بأيدينا .
والبيان اإلشاري  :اإلشارة باليد أو اإلشارة بالرأس .
أعطي الرمحن لإلنسان هذه النعم الكربى الثالث يف البيان ؛ ألنه مؤهل ومك َّلف
بالذكر والتسبيح والتقديس لربه ،وبعبادة ربه ،وبالدعوة إىل دينه ،وبتعليم رشعه،
وباإلحسان إىل خلقه:
[ غافر.] ٦٤ /
ثم الرمحن الرحيم يف هذه السورة يفتح صحائف الوجود الناطقة بآالء اهلل ونعمه،
ومظاهر رمحته  ،الشمس والقمر  ،والنجم والشجر  ،والسامء املرفوعة  ،وامليزان
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املوضوع  ،واألرض وما فيها من مظاهر رمحته  ،وخلق اجلن واإلنس .
واملغربني  ،والبحر ْين وعدم امتزاجهام  ،وعجائب ما
املرشقني،
ثم يعرض نعمة
ْ
ْ
خيرج منهام  ،وما جيري فيهام وعليهام من اجلواري وهي السفن .
عرض هذه الصحائف الكبار واملخلوقات العظام  ،عرض سبحانه مشهدا
فلام تم ْ
عظيام ،وهو مشهد ف ناء مجيع هذه املخلوقات بأمره وقدرته  ،ومشهد البقاء املطلق
هلل ذي اجلالل واإلكرام كام قال سبحانه ( :
)[الرمحن. ]27- 26/
املروع
ويف ظل هذا الفناء املطلق للخالئق ،والبقاء املطلق هلل  ،جييء التهديد
ّ
)[الرمحن. ]31/
لإلنس واجلن ( :
 سيسأل هذا اإلنسان الذي جعله اهلل خليفة يف األرض عرشة أسئلة :
من ربك ؟ ..وما دينك ؟ ..ومن نبيك ؟ .
يام َأب َله َ ،و َعن علمه َما َذا َعم َل
يام َأفنَاه َ ،و َعن َش َبابه ف َ
ويسأل اإلنسان َ « :عن عمره ف َ
يام َأن َف َقه»أخرجه الرتمذي( ) .
به َ ،و َعن َماله ف َ
ويسأل الناس كلهم ماذا أجبتم املرسلني :
[القصص. ]65/
وماذا كنتم تعملون ؟:
[ احلجر. ] ٩٣ – ٩٢ /
)
(
[األعراف. ]7- 6/

(
جزاء هذه اخلالفة يف هذا الكون ،سيسأل اإلنسان عىل قدْ ر النعمة ،وعىل قدر العطاء
اإلهلي هلذا اإلنسان ،وعىل قدر هذا التكريم يف هذه الدنيا :
[ املؤمنون. ] ١١٥ /
سيسأل عن ذلك الرسل ،ومن أرسلوا إليه:

()1حسن/أخرجه الرتمذي برقم.2416 :

)[احلجر. ]93- 92/
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[ األعراف.] ٩ – ٦ /

واهلل جل جالله غفور رحيم يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله  ،ويك ّفر
عنه سيئاته  ،ويوجب له حمبته إذا تاب  ،وهو سبحانه الرحيم الذي أهلمه إياها ،ووفقه
هلا ،وأعانه عليها ،وقبلها منه ،وأثابه عليها  ،ألنه الرمحن الرحيم بعباده ( :
)[البقرة. ]163/
فام أعظم رمحة اهلل بمن أطاعه وعصاه( :
)[املائدة. ]39/
ومن أثار رمحته سبحانه أنه مأل سامواته السبع بمالئكة يسبحون بحمد رهبم  ،سام ٌء
عظيمة مملوءة كلها باملالئكة التي تس ّبح بحمد رهبا  ،فام يف السموات موضع شرب
إال وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجدٌ هلل . 
)[األنبياء. ]20/
فهؤالء املالئكة ( :
)[التحريم. ]6/
(
هؤالء املالئكة الذين يسبحون بحمد رهبم هم يستغفرون ألهل األرض .
واهلل  استعمل محلة العرش ومن حوله من املالئكة يف التسبيح بحمده سبحانه،
ويف الدعاء لعباده املؤمنني واالستغفار لذنوهبم ،ووقايتهم عذاب اجلحيم ،والشفاعة
هلم عند رهبم ،ليدخلهم اجلنة كام قال سبحانه ( :

)[غافر. ]9- 7/
سبحان اهلل ! كم من املالئكة يستغفرون لنا ،ويسبحون بحمد رهبم ،ويعتذرون لنا ،
هذا من كامل رمحة اهلل  بنا  ،فهو أرحم الرامحني ،ورمحته وسعت كل يشء.
فام أعظم هذه العناية من الرب الرحيم جل جالله بعباده املؤمنني ! وما أمجل هذا
اإلحسان من املوىل الكريم ! وما أعظم هذه الرمحة من الرمحن الرحيم ! وما أمجل
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هذا التحنّن والعفو والتحبّب إىل العباد ،وحسن الرت ّفق هبم !:
[ البقرة. ] 143 :
أال ما أعظم رمحة اهلل بعباده  ،فمع خلقهم  ،وتأمني أقواهتم ،وقسمة أرزاقهم  ،خلق
سبحانه مالئكة يدعون هلم ،ويستغفرون هلم  ،ويشفعون هلم عند رهبم  ،ومع هذا كله
أرسل إليهم رسله  ،وأنزل عليهم كتبه  ،وتعرف إليهم بأسامئه وصفاته  ،وتودد إليهم
بآالئه ونعمه ؛ ليدعوه بأسامئه وصفاته  ،ويسألوه بموجبها:
[ احلرش. ] 22 /
ومع هذا كله اهلل  رمح ٌن رحيم بعباده  ،ينزل سبحانه كل ليلة إىل السامء الدنيا ؛
إكراما للمؤمنني ،واحتفاء هبم  ،ويستعرض حوائجهم بنفسه  ،ويدعوهم إىل سؤاله
ٍ
وعطائه كام قال النبي َ « : ينزل َربنَا َت َب َار َك َو َت َع َ
ني
الس َامء الدن َيا  ،ح َ
اىل ك َّل لَي َلة إ َىل َّ
يب لَه َ ،و َمن َيسأَلني َفأعطيَه ،
َيب َقى ثلث ال َّليل اآلخر َ ،فيَقول َ :من َيدعوين َفأَستَج َ
َو َمن َيستَغفرين َفأَغف َر لَه »متفق عليه( ) .
واهلل  إنام يرسل رسله رمحة بالعباد ؛ فهو غني عنهم ،وعن إيامهنم وعبادهتم له ،
وإذا أحسنوا وآمنوا فإنام حيسنون ألنفسهم يف الدنيا واآلخرة:
[ العنكبوت.] 6 /

والناس واخلالئق كلهم باقون برمحة اهلل ومشيئته  ،وأمرهم كلهم بيده سبحانه :
(
)[األنعام. ]133/
معرفة العبد برمحة اهلل الشاملة بعباده مت أل قلبه بالطمأنينة إىل ربه  ،ال يف حال الرساء
والرضاء  ،ال يف حال الرساء والنعامء فحسب ،بل وهو يمر بفرتات االبتالء يف
الرضاء والبأساء التي تزيغ فيها القلوب واألبصار .
فاملؤمن يستيقن أن رمحة اهلل وراء كل ملحة ،وكل حالة ،وكل وضع ،وكل ترصف .
ويعلم أن ربه الرمحن الرحيم ال يعرضه لالبتالء ،ألنه ختىل عنه ،أو طرده من
رمحته ؛ فإن اهلل ال يطرد من رمحته أحدا يرجوها  ،إنام يطرد الناس أنفسهم من هذه
الرمحة حني يكفرون باهلل  ،ويرفضون رمحته ،ويزيغون عنها :
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 6321 :واللفظ له ،ومسلم برقم.758 :
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[ الزمر. ] 53 /
والطمأنينة إىل رمحة اهلل متأل القلب بالثبات والصرب  ،والرجاء واألمل ،واهلدوء
والراحة  ،ملاذا ؟ ألنه يف كنف رب رحي ٍم ودود :
[ الرعد.] 29 – 28 /
وهو سبحانه امللك املالك لكل يشء  ،ال ينازعه منازع ،ولكنه فضال منه ومنة كتب
عىل نفسه الرمحة  ،وأخرب عباده بام كتبه عىل نفسه من الرمحة  ،وهذا من كامل
ٌ
تفضل آخر  ،اهلل كتب عىل نفسه الرمحة
عنايته بعباده  ،فإن إخبارهم هبذه احلقيقة
وهو الرمحن الرحيم  ،وأخ رب عباده أنه كتب عىل نفسه الرمحة  ،فهذا تفضل آخر من
الرمحن الرحيم:
[ األنعام. ] 54 /
ورمحة اهلل بعباده هي األصل  ،حتى يف ابتالئهم أحيانا بالرضاء والبأساء  ،فهو
حلمل أمانته بعد اخللوص والتجرد
سبحانه يبتليهم ،ليعدّ طائفة منهم هبذا االبتالءْ ،
والتهيؤ عن طريق هذا االبتالء ؛ ليميز اخلبيث من الطيب يف صف املؤمنني  ،وليعلم
الصادق من املنافق ،وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عىل عقبيه  ،وليعرف من
حي عن بينة:
هلك عن بينة ،وحييى من ّ
[ العنكبوت. ] 3 – 2 /
ففي جوف االبتالء كل إكرام واصطفاء:

[ البقرة] 157 – 155 /

وقد أرسل اهلل رسوله حممدا  رمحة للعاملني  ،فهو أرحم الناس باخللق كام قال
)[األنبياء. ]107/
سبحانه ( :
لكن املؤمنني قبلوا هذه الرمحة  ،فنالوا هبا السعادة يف الدنيا
فهو  رمح ٌة لكل أحد ّ ،
473

واآلخرة  ،والكفار ر ّدوها فلهم الشقاء يف الدنيا واآلخرة .
ورفع اهلل برسالة حممد  العذاب العام عن أهل األرض هبذه الرمحة التي م ّن اهلل هبا
عىل نبيه حممد :
[ التوبة.] 128 /

فاهلل  ع ّلم آدم األسامء كلها  ،ور ّبى أنبياءه ورسله ،وأعطاهم أحسن الصفات،
وأحسن األقوال ،وأحسن األعامل  ،فاهلل ّ فرق الصفات احلسنة يف األنبياء ،ثم
مجعها يف سيّد األنبياء حممد  ،ثم فرقها يف أمة سيد األنبياء:
[ القلم.] 4 /

فنحن علينا أن نجتهد حتى ننرش هذه الثمرات  ،وهذه األخالق ،يف األمة ،ثم نوظفها
للدين ؛ عبادة هلل ،ودعوة إليه ،وتعليام لرشعه ،وإحسانا إىل خلقه:
[ آل عمران. ] 104 /
هبذه الرمحة التي م ّن اهلل هبا عىل نبيه  انترش الدين  ،وقبله الناس  ،وأح بوه ،وجاهدوا
يف سبيله  ،وبذلوا وتركوا كل يشء من أجله :
[آل عمران. ]159/

ألهنم سوف يتحملون هذه األمانة من بعده ،وسيقومون بالوظيفة التي أرسلك اهلل هبا ،
فكن لينا هبم ،واعف عنهم ،واستغفر هلم ،وشاورهم يف األمر ،ألهنم هم الذين
سيقومون بالعمل من بعدك :

[ الفتح.] 29 /
ورمحة اهلل  وسعت كل يشء وشملت كل أحد  ،املؤمن والكافر ،واملطيع
والعايص  ،فهو سبحانه الرمحن الرحيم الذي عم اخللق كلهم برمحته  ،فسخر هلم
ما يف الساموات وما يف األرض ،والشمس والقمر ،والرب والبحر ،واملاء واجلامد،
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والنبات واحليوان ،واهلواء والرياح  ،كل ذلك خلقه اهلل  ،وسخر منافعه للناس ،ليعرفوا
من سخره هلم ،فيؤمنون به ،ويعبدونه وحده ال رشيك له:
[ البقرة. ] 22 – 21 /
ٍ
وهذه النعم يستفيد منها املؤمن والكافر عىل حد سواء  ،وهي مسخرة لإلنسان ،وال
خيار هلا ؛ ألهنا من عطاء الربوبية الذي م ّن اهلل به عىل مجيع خملوقاته ( :
)[لقامن. ]20/

475

التعبد هلل عز وجل باسمه الرحن ..الرحيم
من عرف ربه بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،عظمه وكربه ،وأحبه
وجمده ،ومحده وشكره ،وسارع المتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،والتخلق بالصفات
التي حيبها .
 وللتعبد هبذا االسم الكريم الب د من معرفة ثلثة أمور :
األمر األول  :معرفة الرمحن جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله .
األمر الثاين  :معرفة الرمحة ومسالكها يف العامل .
األمر الثالث  :معرفة املرحوم  ،من هو ؟ وماذا يراد منه ؟ وماذا يريد من ربه ؟
فأعظم من اختصه اهلل بالرمحة هو اإلنسان  ،وآثار رمحة اهلل امتأل هبا الكون كله :
(
)[الروم. ]50/
ومفاتيح أبواب الرمحة بيد اهلل الرمحن الرحيم:
[ فاطر.] 2 /

فحيثام كان ملكه كان علمه ،وكانت رمحته ،وكانت قدرته  ،فهو سبحانه الرمحن
الرحيم الذي مأل الكون برمحته ورزقه ،وفضله وإنعامه:
[ األنعام. ] 103 – 102 /
فرمحة الرمحن الرحيم تشمل اخللق كلهم يف الدنيا  ،أما يف اآلخرة فإن اهلل  يطرد
من رمحته من مل يؤمن ،به ومل يشكر نعمه من الكفار واملرشكني واملنافقني ،وال
تشمل رمحته يف اآلخرة إال عباده املؤمنني به  ،ففي الدنيا كثرت متعلقات الرمحة
لإلنسان واحليوان  ،وللمؤمن والكافر  ،وللمطيع والعايص  ،ويف اآلخرة قلت
متعلقات الرمحة  ،وإن كانت صفة الرمحة ثابتة مل تتغري ومل تتبدل  ،ولو أن الكفار
واملرشكني أطاعوا رهبم لوسعتهم رمحة اهلل يف اآلخرة  ،ولكنهم حرموا أنفسهم منها
بكفرهم ورشكهم ( :
)[العنكبوت. ]23/
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ومن رمحة اهلل بعباده أن ه كلام زاد عددهم كشف اهلل هلم من العلم ما يمكنهم من
ٌ
حاصل يف كل زما ٍن
سهولة احلياة ،وزيادة اإلنتاج  ،وسهولة احلصول عليه كام هو
ومكان خاصة يف زماننا هذا  ،كم فتح اهلل لنا من العلوم يف علم الصناعة  ،يف علم
الزراعة  ،ويف علم التجارة ،ويف علم العامرة .
كم فتح اهلل علينا من هذه الفتوحات ! وكم فتح اهلل لنا من اجلهد عىل احلديد  ،ومن
اجلهد عىل الرتاب  ،ومن اجلهد عىل النباتات ! كم فتح اهلل علينا هذه الفتوحات !
كله تسهيال هلذا اإلنسان ليعيش يف ٍ
أمن وطمأنينة  ،وليتفرغ لعبادة ربه والدعوة إىل
)[البقرة. ]143/
دينه ( :
)[النحل. ]53/
(
ّ
تستقل
ورمحة اهلل لعباده بدخوهلم اجلنة ليس عىل قدْ ر أعامهلم ؛ إذ أعامهلم ال
باقتضاء الرمحة ،وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم مل يقوموا هبا كام
جيب ؛ لعظمته وجالله وعظمة سلطانه:
[ الزمر.] ٦٧ /
فاهلل  لو عذب اخلالئق واحلالة هذه ؛ لكان تعذيبه بحق جل جالله  ،وهو سبحانه
غري ظامل هلم فيه  ،فإن أعامهلم ال توازي القليل من نعمه عليهم  ،فتبقى نعمه الكثرية
ال مقابل هلا من شكرهم وأعامهلم:
[ النحل. ] ١٨ /
ثم إن اهلل هو الذي خلقهم  ،وهو الذي هداهم ،وهو الذي بني هلم الدين  ،وهو الذي
أعاهنم عليه  ،وهو الذي قبله منهم  ،وهو الذي ضاعف أجورهم  ،وهو الذي دهلم
عليه ،فله احلمد أوال وآخرا  ،وله املنة والفضل قبل العمل ،وأثناء العمل ،وبعد
العمل  ،فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حت ىص  ،خاصة عىل هذا
اإلنسان:
[ اإلرساء. ] ٧٠ /
فإذا عذب اهلل الناس عىل عدم شكرهم  ،وترك أداء حقه الذي جيب له عليهم ؛ مل
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يكن ظاملا هلم  ،فإن املقدور للعبد من الطاعات ال يأيت به كله  ،بل البد من ٍ
فتور
ٍ
ٍ
وتوان ،وتقصري وتفريط:
وإعراض ،وغفلة
[ النساء. ] ١١٠ /
وهلذا أمرنا اهلل  باالستغفار بعد العبادات الكبار ،ويف كل وقت:
[ األعراف.] ٢٣ /

واهلل  أعطانا كل الوقت ،كل يوم أربعة وعرشين ساعة ،أخذ منها ساعة واحدة للصالة
والباقي ثالث وعرشين ساعة كلها لإلنسان يعمل فيها ما يشاء حسب أمر ربه .
كذلك أعطانا اهلل  يف السنة ثالثامئة وستون يوما  ،أخذ منها شهرا واحدا للصيام ،
والباقي كله لإلنسان .
كذلك اهلل  أعطانا العمر كله  ،وأخذ منه ستة أيام ألداء فريضة احلج للقادر  ،وباقي
العمر كله لإلنسان .
فأوقات العبادات حمددة ،وأوقات الدعوة مطلقة غري حمددة ،ترشيفا هلذه األمة التي
رشفها اهلل بعمل األنبياء:
[ يوسف.] ١٠٨ /

فاهلل  أرحم الرامحني  ،ورمحته وسعت كل يشء  ،وتتجىل رمحته عىل خلقه يف
تكريم هذا اإلنسان ،والعناية به ،واالحتفاء به ،واإلنعام عليه  ،وإسعاده يف الدنيا
واآلخرة:
[ فصلت. ] ٣٢ – ٣٠ /
فاهلل  هو الرمحن الرحيم  ،ولذلك اهلل  أمرنا يف كل صالة فريضة أو نافلة أن
نقرأ سورة الفاحتة يف كل ركعة ( :
)[الفاحتة. ]7-1/
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حت ىص .
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كذلك يف يوم املرض ا لعبودية ال يوفيها العبد حقها الواجب هلا ،من كامل املراقبة
هلل ،واإلجالل له ،والتعظيم له ،واإلتيان بالواجبات والسنن ،وتكميل العمل ظاهرا
وباطنا  ،فالتقصري الزم لكل إنسان يف حال الرتك ،ويف حال الفعل  ،وهذا هو الرس
يف كون العبادات الكبار من صالة وصوم وحج ختتم باالستغفار  ،نحن بعد السالم
من الصالة نقول  :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل ؛ ألن هذه الصالة التي أديناها
رصنا يف القيام والركوع والسجود  ،قرصنا يف األقوال
ال تليق بجالل اهلل  ،ق َّ ْ
واألعامل  ،قرصنا يف األعامل القلبية من اخلشوع واالنكسار والترضع هلل ، 
قرصنا يف متابعة السنن  ،قرصنا يف اإلطالة  ،قرصنا يف أدائها يف وقتها  ،قد يؤخر
اإلنسان الصالة عن وقتها  ،هلذا أمرنا اهلل باالستغفار .
غفور رحيم  ،فهو غفار ،وأعلن خللقه أنه غفار  ،واملغفرة إنام تكون ملن
واهلل 
ٌ
أذنب ،فاهلل  يأمرنا بأن نستغفره ونسرتمحه  ،ألنه الرمحن الرحيم  ،وهو الغفور
الرحيم جل جالله:
[ األنعام.] ٥٤ /
ثم إن العبد لو أتى بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطنا ،فالذي ينبغي لربه
فوق ذلك ،وأضعاف أضعافه  ،فإن قرص يف ذلك فحكمه ما يرتتب عليه من اجلزاء ،
فإذا حرم جزاء ما مل يأت به مما جيب لربه ؛ مل يكن الرب ظاملا له ؛ ألن اهلل هو الذي
ويرس له العمل ،وأثابه عليه ،والعبد هو الذي قرص:
خلقه وهداهّ ،
[ النساء. ]٤٠ /
فكل النعم منه جل جالله  ،وإنام نحن نعيش برمحة اهلل  ،ولكننا عبيدٌ من عبيده ،
خلقنا اهلل خمتارين نطيع ونعيص ،واملالئكة طاعات بال معايص  ،والشياطني
معايص بال طاعات  ،ونحن ركّبت فينا الشهوات فأرواحنا حتب امتثال األوامر ،
وأنفسنا حتب أن ترتع يف الشهوات  ،ونحن يف ابتالء من ربنا  ؛ ليعلم اهلل من يأيت
إليه اختيارا ممن ال يأيت إليه وهو قادر  ،ويعلم من يتبع هدى ربه ممن يتبع هوى نفسه:
[ األنبياء. ] ٣٥ /
فاملالئكة ومجيع املخلوقات تطيع رهبا إجبارا وتسخريا  ،أما نحن نأيت إليه اختيارا ،
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قادر أال يأيت فهو أعظم منزلة ممن جبله اهلل عىل الطاعة
ومن يأيت إليه اختيارا وهو ٌ
والتسبيح لربه :
[ احلج.] ١٨ /
اهلل  هو الرمحن الرحيم إذا أعطى هذا اإلنسان الثواب ؛ كان جمرد صدقة منه
ٌ
وفضل ورمحة ،ال عوضا عن عمله  ،والعبد مملوك ال يستحق شيئا عىل سيده  ،فإن
أعطاه شيئ ا فهو إحسان منه وفضل  ،العبد ال يستحق عىل سيده شيئا  ،ألنه عبد
مملوك  ،فإذا أعطاه سيده شيئا فهذا ٌ
فضل منه وإحسان .
فنحن عبيد ال نستحق عىل ربنا شيئا  ،كام قال الرسول « : لَن يدخل َأ َحدكم َع َمله
َ
ت َيا َرس َ
ح ٍة منه
اجلنة َ ،قالوا َ :و َال َأن َ
ين اهلل ب َر َ
ول اهلل ؟ َق َال َ :و َال َأنَا  ،إ َّال َأن َيتَغ ََّم َد َ
َو َفض ٍل َ ،ف َسدِ دوا َو َقاربوا َ ،
َّني َأ َحدك م املَو َت  ،إ َّما حمسن َ ،ف َل َع َّله َيز َداد
وال َيت ََمن َ َّ
َخريا َ ،وإ َّما ميسء لَ َع َّله َيستَعتب»متفق عليه( ) .

فالرمحة صفة عظيمة للرب تقتيض إيصال املنافع واملصالح إىل اإلنسان ،وإن
كرهتها نفسه ،وش ّقت عليه هذه الرمحة  ،فأرحم الناس بك أهيا اإلنسان من أخذ بك
إىل ما يصلحك ،وإن كرهت ذلك نفسك .
فمن رمحة األب بولده أن يكرهه عىل التأدب بالعلم والعمل ،وأن يرصفه عن هواه
الذي يرضه  ،وأن يمنعه من الشهوات التي تفسده ،ومتى أمهل ولده ؛ كان لقلة
رمحته به  ،وإن ظن أنه يرمحه ويرفهه ،فهذه رمحة مقرونة بجهل :
[ البقرة. ] ٢١٦ /
وهلذا كان من سامت رمحة أرحم الرامحني تسليط أنواع البالء عىل العبد ؛ فإنه
سبحانه أعلم بمصلحة عباده  ،فابتالؤه لإلنسان وامتحانه ومنعه من كثري من أغراضه
وشهواته من كامل رمحة اهلل به  ،ولكن العبد جلهله وظلمه يتهم ربه بابتالئه  ،وال
يعلم أنه حمسن إليه بابتالئه وامتحانه  ،فام أصاب العبد فهو من متام رمحة اهلل به ،ال
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 6463 :واللفظ له ،مسلم برقم.2816 :
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من بخله عليه جل جالله ،فإن اهلل إنام يبتيل ليعايف ويريب ،ال ليعذب ويؤمل .
كيف وهو سبحانه اجلواد الكريم الرمحن الرحيم الذي له اجلود كله ؟ ! وجود
مجيع اخلالئق بجا نب جوده أقل من ذرة يف جبال الدنيا ورماهلا  ،بل جود مجيع
اخلالئق كلهم من جوده :
[ النحل. ] ٥٣ /
فمن رمحة اهلل  بعباده ابتالؤهم باألوامر والنواهي ،رمحة هلم ومحاية هلم ؛
فاألوامر تر ّقيهم يف الدرجات  ،والنواهي حتميهم من املهلكات:
[ احلرش.] ٧ /
فام أمر اهلل  بأمر إال أقدرنا عليه  ،وما هنى عن اليشء إال أغنانا عنه ؛ ألنه هو
الرمحن الرحيم احلكيم العليم بام يصلح عباده  ،فهذه األوامر والنواهي واالبتالءات
ال حاجة منه سبحانه إليها بام أمرنا به ؛ فهو الغني احلميد  ،وال بخال منه علينا بام
هنانا عنه ؛ فهو اجلواد الكريم وهو العليم اخلبري جل جالله  ،ومن رمحته سبحانه أن
نغص علينا الدنيا وكدّ رها ؛ لئال نسكن إليها ،وال نطمئن هبا  ،لكي نرغب يف النعيم
املقيم يف دار جواره جل جالله .
اهلل  يسوق عباده الذين اصطفاهم جلنته وعبادته يسوقهم إىل ذلك بسياط االبتالء
واالمتحان  ،فمنعهم جل جالله ليعطيهم  ،وابتالهم ليعافيهم  ،وأماهتم ليحيي هم جل
جالله :
[ البقرة. ] ١٥٧ - ١٥٥ /
الذين صربوا عىل طاعة اهلل  ،وصربوا عن معصية اهلل  ،وصربوا عىل أقدار اهلل .
هؤالء يكرمهم الرمحن بثالث كرامات:
[ البقرة.] ١٥٧ /

واهلل  هو أرحم الرامحني  ،فال يبتلينا إال بام يصفينا  ،فالذهب واحلديد إنام خيرج
صافيا إذا أذيب بالنار  ،فنحن كذلك هبذه االبتالءات نعرف ربنا  ،ونتوجه إليه ،ونسأله
ونضطر إليه ،ونفتقر إليه بالتوبة  ،فام من مصيبة حتل باإلنسان  ،ثم يدعو ربه
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مال أو ٍ
ويكشفها  ،أو ما من نعمة يعطيها اهلل من ٍ
ولد أو سمعٍ أو ٍ
برص  ،إال واهلل  يريد
من عبده ما ير ّقيه ويسعده  ،فاهلل  بعد املصائب إذا دعاه عبده فكشفها ،وبعد النعم
إذا أنزهلا اهلل عىل عبده  ،اهلل  هبذه وهذه أكرم عبده،وذكره به وبرمحته ،فالنعم
واملصائب ليست مقصودة لذاهتا  ،إنام املقصود حتصيل سبعة أمور:
فنحن هبذه الطاعات التي م ّن اهلل هبا علينا ،وهبذه األوامر اإلهلية ،اهلل يريد منا :
أن نذكر اهلل كثريا..وأن نصل إىل اهلل ..وأن نعظم اهلل  ..وأن نحب اهلل..وأن نوحد اهلل.
وإذا ذكر العبد ربه أطاعه ومل يعصه ،وتوكل عليه وحده.
فاهلل  هو أرحم الرامحني  ،ورمحته وسعت كل يشء  ،خاصة عىل هذا اإلنسان يف
خلقه ،وفيام حوله من اآليات الكونية املنثورة يف هذا الكون  ،ومن إنزال القرآن
عليه  ،ومن تكريمه بإرسال الرسل إليه :
[ آل عمران. ] ٧٣ /
 فإذا ابتلنا ربنا باملصائب ،أو أنعم علينا بالنعم  ،فإنام يريد من عبده حتصيل سبعة
أمور :
األول :يريد من كل إنسان أن يتوب إىل ربه.
الثاين :يريد من كل إنسان أن يزيد إيامنه بربه ،وذكره له.
الثالث :أن يزيد حبه لربه  ،فإذا أصابه باملرض ثم شفاه  ،أو أصابه بأي ابتالء ثم
كشفه عنه ؛ يزيد إيامنه بربه  ،ويزيد حبه له ؛ ألنه كشفه عنه .
الرابع :أن يزيد محده هلل ؛ ألنه أنعم عليه بنعم متوالية  ،نعمة السمع ،والبرص ،
والعقل ،واهلداية ،واملال  ،والولد واألرزاق  ،واألمن والعافية .
اخلامس :أن تزيد عبادته لربه  ،ألنه كلام عرف عظمته وإحسانه زاد يف عبادته .
السادس :أن يزيد تعظيمه لربه يف كل حال ،ألنه وحده الذي يقلب األحوال .
[ التوبة.] ٥١ /

السابع :أن يزيد تكبريه هلل ملا يراه من جالله وعظمته ورمحته.
فهذه النعم ،وهذه املصائب ،ليست مقصودة لذاهتا ؛ فاهلل  أرحم الرامحني  ،وال
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يسلط عىل عبده ما يؤذيه  ،بل حيتفي به ويكرمه  ،ولذلك خلقه بيده ،ونفخ فيه من
روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه أسامء كل يشء ،وأسكنه يف أرضه ،وأطعمه من
رزقه ،وأنزل عليه كتابه ،وأرسل إليه رسله  ،فهو أرحم الرامحني  ،ورمحته ال ّ
تنفك
عن العبد أبدا كام ال تنفك عن أي خملوق يف الكون ،فهي ال تنفك عن هذا اإلنسان
خاصة أبدا  ،ولكن اهلل يربيه بالنعم واملصائب  ،ملاذا ؟
ليحقق هذا العبد ما يسعده يف الدنيا واآلخرة  ،فيزيد إيامنه بربه  . .ويزيد حبه لربه .
 .ويزيد محده لربه  . .ويزيد تعظيمه لربه  . .وتزيد طاعته وعبادته لربه جل جالله ،
هذا هو املقصود من هذه االبتالءات:
[ التغابن. ] ١١ /
الذي جاء باملرض هو اهلل  ،والذي يزيده هو اهلل  ،والذي يرفعه هو اهلل  ،الذي يغفر
الذنوب هو اهلل  ،والذي يفقر اإلنسان هو اهلل  ،والذي يغني اإلنسان هو اهلل :
[ األنعام. ] ١٠٢ /
هو بيده ملكوت كل يشء  ،بيده العزة والذلة  ،والغنى والفقر  ،واألمن واخلوف ،
والصحة واملرض  ،بيده ملكوت كل يشء  ،وهلذا نحن نقع يف الرشك إذا توجهنا
إىل غري اهلل حينام حتل بنا مصيبة  ،دائام نف ّر إىل اهلل ( :
)[الذاريات. ]51- 50/
)
املخلوق خملوق مفعول ،ال يمكن أن يكون فاعال أبدا ( :
[آل عمران. ]154/
)[األعراف. ]54/
(
فهذه جنة املعرفة ،إذا دخل فيها اإلنسان يف هذه الدنيا ؛ أنس بربه ،واستوحش من غريه
وتلذذ بطاعته وعبادته ،وأشغل وقته بذكره وشكره  ،وقام ليله بـ :
[املزمل. ]٤ - ١ /
وقام يف هناره بـ :
[ املدثر. ]٧ - ١ /
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واشتغل بأحسن الوظائف ( :
)[فصلت. ]33/
وحفظ وقته بأحسن األعامل:

[ احلج.] ٧٧ /

الطعام والرشاب يشرتك فيه اإلنسان مع احليوان  ،والعلوم اإلنسانية من طب وهندسة
وغريها من العلوم نشرتك فيها مع الكفار  ،أما اإليامن فهذا خاص باملؤمنني ،نشرتك
فيه مع املالئكة  ،هذا خاص باملؤمنني  ،وهذه نعمة كربى أن اهلل اختارنا ،وجعلنا يف
قبضة اليمني  ،فلنحمد اهلل عىل هذه النعمة العظيمة  ،لو شاء جلعلنا من أهل النار ،
جلعلنا من الكفار  ،ولكن اهلل م ّن علينا واجتبانا:
[ احلديد.] ٢١ /

والبرشية كلها اهلل  اصطفى منها جمموعة خاصة مميزة هم املؤمنون ؛ ملا يعلمه
من صالحيتهم للدين  ،وأهليتهم للقيام به  ،وأهليتهم لكرامته جل جالله:
[ األنعام. ] ٥٣ /
واجتبى اهلل من املؤمنني األنبياء والرسل  ،واجتبى من األنبياء والرسل أويل العزم ،
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهم  ،واجتبى من أويل
العزم اخلليلني إبراهيم وحممدا عليهام الصالة والسالم  ،واجتبى من اخلليلني
حممدا  الذي كان خلقه القرآن  ،وكان يتأدب بآدابه ،وحيل حالله ،وحيرم حرامه ،
)[القلم. ]4/
وأثنى اهلل عليه بقوله ( :
أرسله اهلل رمحة للعاملني ،وقدوة للناس أمجعني:
[ األنبياء.] ١٠٧ /

فكيف تنتقل صفات النبي  وتأيت يف حيايت ،وتنتقل حياته  يف حيايت  ،لتكون
حيايت مطابقة حلياته ،يف كل ما حيبه اهلل ويرضاه.
 واملطابقة تقوم عىل أربعة أمور :
األول :أن تكون حيايت مطابقة حلياة النبي  يف نيته وفكره وأقواله وأعامله
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وأخالقه .
الثاين :أن يكون بيتي كبيت النبي  ، ماذا جيري يف هذا البيت ؟ كيف يعامل أهله ؟
كيف يقوم بعباداته وأعامله يف هذا البيت ؟ .
الثالث :أن يكون مسجدي كمسجد النبي  ، ماذا فيه من األعامل ؟ وماذا فيه من
الشورى ؟ وماذا فيه من استقبال اجلامعات التي تفد للدين كام كان يف عام الوفود ،
وكام كانت مجيع الوفود التي جاءت إىل ا ملدينة تأيت إىل املسجد وتلتقي بالنبي 
وأصحابه .
الرابع :أن تكون مدينتي مطابقة ملدينة النبي  ، فإن املدينة هي مدينة الصفات ال
مدينة احلجارة  ،مدينة احل جارة هي املبنية بالطوب واإلسمنت  ،ومرصوفة باإلسفلت
ومنورة بالكهرباء  ،هذه مدينة احل جارة  ،لكن املدينة اإلسالمية هي مدينة الصفات ،
مدينة احلجارة ملّا قطعت الكهربا يف إحدى مدن أمريكا  ،ماذا حصل يف نيويورك
من اجلرائم والرسقات يف دقائق معدودة ؟  ،ملاذا؟ ،ألن الرقيب من البرش ال يراهم،
ولو كانوا مؤمنني لعلموا أن اهلل يراهم فكفوا عن كل حمرم .
فمدينة الصفات اهلل  ذ كرها لنا بقوله ( :
)[التوبة. ]112/

مدينة الصفات ذكر اهلل أهلها بقوله:

[ األحزاب. ] ٣٥ /

اهلل  يريد منا حتصيل الصفات  ،فال جيالس الكريم يوم القيامة إال كريم  ،وال
عفو يعفو عن الناس  ،وال جيالس الرمحن إال إنسان يرحم اخللق
جيالس العف ّو إال ّ
يف هذه الدنيا ؛ وال جيالس الغفور إال إنسان يغفر للناس زالهتم ،وال جيالس اللطيف
إال لطيف يلطف بالناس ،وال جيالس العزيز إال عزيز يف الدنيا بدينه وإيامنه
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وتقواه :

[ القمر.] ٥٥ – ٥٤ /

وهكذا تأيت فينا الصفات  ،فاهلل  مقصوده من خلقه حتصيل صفاته ؛ ألنه جل
جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العال واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل ،ويريد
منا حتصيل هذه الصفات وعبادته بموجبها:
[ األعراف.] ١٨٠ /
ومن رمحته سبحانه بعباده أن حذرهم نفس ه ؛ لئال يغرتوا به  ،فيعاملوه بام ال حتسن
معاملته به  ،هو بني هلم أنه الرمحن الرحيم ،وأنه الودود ،وأنه اللطيف  ،ولكنه
حذرهم نفس ه ؛ لئال يغرتوا بحلمه ورمحته ؛ فيقبلوا عىل معصيته ،ويعاملوه بام ال
حتسن معاملته به من الرشك واملعايص والتقصري  ،فام أرحم الرمحن الرحيم بعباده
)
جل جالله  ،كام قال سبحانه ( :
[آل عمران. ]30/
فم عرفة صفات اجلالل واجلامل حتمل العبد عىل االستقامة عىل أوامر اهلل:
)[املائدة. ]98/
(
[ البقرة.] ٢٣٥ /

ومن رمحته أن حذرنا نفس ه ؛ حتى ال نقع يف معصيته جل جالله ،أو نستهني بأمره .
 وَتام النعمة عىل العبد من ربه بأمرين :
باهلدى  . .والرمحة .
ولذا أمرنا اهلل سبحانه أن نسأله كل يوم مرات عديدة يف كل صالة أن هيدينا الرصاط
املستقيم:
[ الفاحتة.] ٧ – ٢ /

رصاط الذين أنعم اهلل عليهم وهم أولو اهلدى والرمحة  ،وأن جينبنا طريق املغضوب
عليهم وهم ضد املرحومني  ،وطريق الضالني وهم ضد املهتدين  ،ويف مقدمة
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املغضوب عليهم اليهود  ،ويف مقدمة الضالني النصارى وما شاهبهم .
فاللهم اهدنا الرصاط املستقيم  ،رصاط الذين أنعمت عليهم ،غري املغضوب عليهم
الذين عرفوا احلق وتركوه  ،وال الضالني الذين ضلوا عن احلق فعبدوا مع اهلل غريه:

[ املائدة. ] ٧٤ - ٧٣ /

ومن رمحة اهلل  باإلنسان أن خلقه يف أحسن تقويم  ،وأكرمه بالدين  ،وزوده
بالسمع والبرص والعقل  ،ومل يك ْله يف االهتداء إىل عقله وحده  ،وال عىل الفطرة
وحدها ،وال عىل كثرة ما يف األنفس واآلفاق من دالئل اهلدى ،وموجبات اإليامن:
[ البقرة.] ٢٤٣ /

سبحان اهلل  ،ما أرمحه بعباده !:

[ احلرش. ] ٢٢ /

بل اقتضت رمحة العزيز الرحيم أال يكل العقل البرشي إىل تبعة اهلدى والضالل إال
بعد الرسالة  ،فاهلل  اقتضت رمحته أال يكل للعقل البرشي تبعة اهلدى والضالل إال
[ اإلرساء. ] ١٥ /
بعد الرسالة والبيان :
ومل يكل إليه بعد البيان واالهتداء وضع منهج يسري عليه يف احلياة  ،إنام وكل إليه
تطبيق منهج اهلل يف احلياة:
[ األنعام. ] ١٥٣ /
و اهلل خلقنا يف أحسن تقويم  ،وبني لنا يف الكون آياته وخملوقاته الدالة عىل وحدانيته
واملسبحة بحمده  ،وأرسل إلينا رسله  ،وأنزل علينا كتبه باألوامر والنواهي  ،وأعطانا
أحسن حياة فكيف نسري يف هذه احلياة ؟ وكيف نصبغ هذه احلياة بام حيبه اهلل
ويرضاه ؟ حتى نقيض هذه احلياة بام حيبه اهلل ويرضاه ،ونكمل حمبوبات ربنا يف
عني رأت ،وال ٌ
أذن
يكمل حمبوباتنا يف اآلخرة بام ال ٌ
الدنيا ؛ حتى اهلل يوم القيامة ّ
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش:
[ النمل.] ٩١ /
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وإنام اهلل  من رمحته وكَّ ل إىل اإلنسان تطبيق منهج اهلل يف احلياة الذي ّقرره اهلل له
)
وكمله له  ،وأكرمه به  ،ثم ترك له االختيار ( :
ّ
[األعراف. ]203/
منهج حياة خالص من اخلالق األعىل  ،اهلل م ّن علينا ورمحنا ؛ مل جيعلنا نأخذ طريقة
حياتنا من احليوانات التي هي دوننا  ،وال من اإلنسان الذي هو مثلنا  ،بل أنزل علينا
اهلدى والرمحة من أعىل ،من العيل األعىل جل جالله .
فهذا املخلوق األدنى يتصل باخلالق األعىل  ،فيعرفه بأسامئه وصفاته ليعظمه ،
ويعرف نعمه ليشكره  ،ويعرف وعده ليطيعه  ،ويعرف وعيده ليجتنب معصيته:
[ الطالق.] ١٢ /
ومنهج حياتنا ليس أرضيا برشيا ،وليس رشقيا وال غربيا ،وال يمينيا وال يساريا ،وال
تقدميا وال رجعيا ،إنام جاءنا النور واهلدى من أعىل:
[ احلديد.] ٩ /
فالعبد األدنى يتصل بامللك األعىل الذي خلقه يف بطن األم  ،والذي أنزل عليه الدين
عني رأت ،وال
يف بطن الدنيا  ،والذي يدخله يوم القيامة إن آمن يف اجلنة  ،فيام ال ٌ
ٌ
أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش  ،فلله احلمد والشكر أوال وآخرا:
[ املائدة.] ٣ /
ومن رمحة اهلل سبحانه أن أقام الدالئل الكونية يف هذا الكون  ،والتي تدل عىل عظمة
اخلالق ،ووحدانيته ،وقدرته ،وتدبريه  ،ومأل الفطرة باألشواق إىل رهبا ،واالتصال
ببارئها ،واإلذعان له  ،ووهبه السمع الذي يدرك به املسموعات  ،والبرص الذي يدرك
به املرئيات  ،ووهبه العقل الذي حي يص به الشواهد الدالة عىل وحدانية اهلل :
[ يونس. ] ١٠١ /
ولكن اهلل الكريم مع هذا كله رحيم بعباده  ،أعفى الناس من حج ّي ة الكون  ،وح ّجية
يعرفون الناس برهبم ،وما
العقل ،وح ّجية الفطرة ،ما مل يرسل إليهم الرسل الذين ِّ
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ينبغي له  ،وليزنوا حياهتم باحلق الذي جاءوا به ؛ وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا
الثواب  ،أو تسقط حجتهم ،ويستحقوا العقاب:
[ النحل. ] ٣٦ /
هذا من رمحة اهلل  ، اهلل بني كل يشء ،ووضح كل يشء  ،ولكن اهلل  م ّن علينا
وأعفانا من حجية الكون مع أنه ٌّ
دال عىل وحدانية اهلل  ،وحجية العقل مع أن العقل
صوراً  ،ووراء األرزاق رازقا  ،وحجية
يعرف أن وراء اخللق خالقا  ،ووراء الصور م ِّ
الفطرة التي فطرنا عليها :
[ الروم. ]٣٠ /
هذه الفطرة تدل عىل من فطرها  ،ولكن اهلل م ّن علينا مع ذلك بإرسال الرسل  ،وال
ِّ
يعذب أحد بموجب هذه األمور السابقة إال بعد إقامة احلجة عليه بإرسال الرسل ،
تفضل عليهم بإرسال الرسل ت ْرتا  ،وأكثر الناس
فمن رمحة اهلل بالبرشية وب ّره هبم أن ّ
ِّ
حليم غفور  ،ال يؤاخذ اإلنسان
ولكن اهلل
يكذبوهنم ،ويعاندوهنم ،ويرشدوهنم،
ّ
ٌ
بأخطائه وخطاياه  ،وال حيبس عنه بره وعطاياه  ،ألن اهلل هو الرمحن الرحيم  ،وال
حيرمه هداه  ،ثم ال يأخذه بالعقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة حتى تبلغه الرسل ،مع
ظهور الشواهد ،فيعرض ويكفر ويموت وهو كافر ،ثم يربز للعقاب كام قال سبحانه :
)[اإلرساء. ]15/
(
ٍ
لعقل واحد أن ي ْعطى الدين بمثل ما جاءت به الرسل أبدا  ،بل ال يمكن
فال يمكن
ذلك ولو اجتمعت عقول للبرشية كلها  ،فكيف هيتدي العقل ،ويستغني عن ربه،
ٌ
خملوق حمتاج إىل اهلدى  ،فاإلنسان بصفاته
ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو
خملوق  ،وعقله خملوق ،وسمعه خملوق  ،فهو ال يستغني عن ربه ،وال يستغني عن
اهلداية التي جاء هبا رسله:
[ األنعام. ] ١١١ /
يتقوم بمنهج اهلل ؛ ولذا مل يكتب عليه عقابا إال
وقد علم اهلل أن العقل ال يغني ما مل
َّ
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بعد الرسالة والبيان ،ثم اإلعراض ؛ ألن هذا العقل قارص ما مل يستنري بنور الوحي ،
فالعقل كالبرص وكالسمع حمدود  ،إن أدرك عامل الشهادة ،فال يستطيع أن يدرك عامل
أحس باهلواء فهو ال يراه ،
الغيب  ،وإذا أدرك اجلسد فهو ال يعرف الروح  ،وإذا
ّ
فالعقل قارص كام أن البرص قارص ،والسمع قارص :
[ اإلرساء. ] ٨٥ /
فرمحة اهلل واسعة وسعت كل يشء  ،وهي تتمثل يف مظاهر كثرية ال حيصيها العبد ،
وال حييط بواحدة منها ،وواجب اإلنسان مهام أويت من العلم أن يسكت عام ال يعلم،
ويسأل عامل الغيب والشهادة أن يعلمه ما ال يعلم:
[ طه.] ١١٤ /

هذا اإلنسان يف ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بام أكرمه اهلل  ،هذا اإلنسان طبيا عرف
منه  ، %2.5و  %97.5طبيا مل تعرف ،والطب جا ٌ
هل هبا  ،هذا بالنسبة لبدن اإلنسان.
وهذا اإلنسان قلبيا ماذا عرف منه ؟ .
اإلنسان هو القلب  ،وهذا اجلسد سيارة حتمل هذا القلب ،والقلب حيرك البدن
باألعامل ،فهذا القلب هو القائد  ،ماذا نعرف عن هذا القلب ؟
القلب هو القائد.
عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول..« :إ َّن يف اجلسد
م ْضغة ،إذا صلـح ْت صلـح اجلسد ك ُّله ،وإذا فسد ْت فسد اجلسد ك ُّله ،أال وهي الق ْلب».
متفق عليه( ).

هلل َال َينظر إ َىل ص َوركم َو َأم َوالك م َ ،ولَكن َينظر إ َىل
والقلب حمل نظر اهلل « :إ َّن ا َ
قلوبكم َو َأع َاملكم» أخرجه مسلم ( ) .
جهد األنبياء والرسل عىل القلوب  ،تزيني القلوب باإليامن والتوحيد  ،وتزيني
اجلوارح بالطاعات واألخالق احلسنة .
فام أعظم إنعام اهلل  عىل عباده ! فكم أكرم اهلل اإلنسان بام سخر له يف نفسه ،وما
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)52ومسلم برقم ( )1599واللفظ له.
()2أخرجه مسلم برقم.2564 :
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حوله وما فوقه وما حتته ،وفيام أنعم عليه به مما يعلمه ومما ال يعلمه وهو كثري :
)[النحل. ]18/
(
من يستطيع أن يعد نعم اهلل ؟ ومن يستطيع أن حييص نعمة واحدة من نعم اهلل كنعمة
البرص ؟ وكيف يقوم بشكر هذه النعمة ؟ كم برص يف العامل ؟ وكم اهتدى هبذا البرص
إىل ما ينفعه كل خملوق من إنسان أو حيوان يف الرب واجلو والبحر ؟ ومن حييط هبذه
النعمة ؟ ومن حييط بالنعم التي ال تعد وال حتىص ،يف العامل العلوي والعامل
السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة ؟ فليستح العبد من ربه ،وليبكي عىل جهله ،وليستغفر
ربه من ذنبه وحيمده كثريا عىل نعمه ( :
)[إبراهيم]34/
وإذا عرف العبد ذلك فمتى يؤوب إىل ربه ويتوب إليه:

[ احلديد.] ١٧ – ١٦ /

ورمحة اهلل تبارك وتعاىل تتمثل فيام منع عن اإلنسان متثلها فيام أعطاه اهلل لإلنسان ،
وجيدها اإلنسان إن فتح اهلل عليه يف كل يشء ،ويف كل وضع ،ويف كل حال ويف كل
مكان ،ويف كل زمان .
جيدها اإلنسان يف نفسه  ،وفيام حوله  ،جيدها يف نفسه هبذا اخللق السوي ،وهذا
السمع والبرص والعقل ،وهذه النعم التي أنعم اهلل هبا عليه  ،باألجهزة الداخلية،
واألجهزة اخلارجية ،ويف الرشايني واألوردة ،ويف القلب والكبد  ،واملرارة
والطحال  ،ويف املعدة ويف الرأس ،ويف املخ  ،ويف العظام ،ويف العصب  ،ويف
األجهزة العظمية ،والتنفسية ،والتناسلية  ،جيد هذه الرمحة يف نفسه وفيام حوله .
وحينام يتأمل اإلنسان هذه األمور خيشع لربه :
[ الذاريات. ]٢٢ - ٢٠ /
فهذه رمحة أرحم الرامحني جيدها اإلنسان يف نفسه ،وفيام حوله ،وحيثام كان ،
حيثام كان يسري اإلنسان جيد رمحة أرحم الرامحني متيش معه  ،هوا ٌء يتنفس منه ،
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كل يوم خيرج من اإلنسان ثالثامئة وستون مرتا مكعبا من اهلواء ،يأخذه سليام،
وخيرجه فاسدا تتنفس منه األشجار  ،ثم تستعمله  ،ثم خترجه مرة أخرى نقيا  ،ويميش
اإلنسان يف هذا الكون يسبح يف هذا اهلواء كام تسبح األسامك يف بحر املاء .
فحيثام ما كان اإلنسان وجد هذه الرمحة من ربه جل جالله  ،فاإلنسان جيد هذه
الرمحة يف نفسه ،وفيام حوله ،وحيثام كان  ،ولو فقد كل يشء مما يعد الناس فقد ه
هو احلرمان  ،ويفتقدها من يمسكها اهلل عنه يف كل يشء ،ويف كل وضع  ،ويف كل
حال  ،يفتقد هذه الرمحة  ،ولو وجد كل يشء مما يعده الناس عالمة السعادة
والرضوان ،إذا أمسك اهلل رمحته عن اإلنسان ،فلو أعطي كل يشء ،فلن جيد
الرمحة  ،وما من نعمة يمسك اهلل معها رمحته حتى تنقلب هي بذاهتا نقمة  ،وما من
حمنة حتفه ا رمحة اهلل حتى تكون هي بذاهتا نعمة .
فسبحان الرمحن الرحيم الذي رمحته يف العطاء واملنع عىل ٍ
حد سواء ( :
)[فاطر. ]2/
وال ضيق مع رمحة اهلل أبدا  ،إنام الضيق يف إمساكها عن اإلنسان  ،ال ضيق مع رمحة
اهلل  ،ولو كان صاحبها يف غياهب السجون ،أو يف جحيم العذاب  ،أو يف أودية
اهلالك  ،وال سعة يف إمساكها عن اإلنسان ،ولو تق ّلب اإلنسان يف أعطاف النعيم،
وامل لك والسلطان واجلاه ،ورفل يف مراتع الرخاء بني األهنار والقصور وذوات
اخلدور:
[ التوبة.] 55 /

فمن داخل النفس بر محة اهلل تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضا  ،ومن داخل
النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكد  ،والتعب والنَّصب  ،واهلم والغم
والضيق والضجر ( :
)
[الرعد. ]29- 28/
[ اجلن.] 17 /
وقال سبحانه:
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باب عظيم ،وم ٌ
لك عظيم ،انترش يف ملك اهلل  ، باب الرمحة إذا فتحه
فباب الرمحة ٌ
اهلل  للعبد فهذا فضل عظيم من ربه  ، هذا الباب وحده يفتح وتغل ق مجيع
األبواب  ،فال عليك أهيا اإلنسان ،فهو الرسور والرخاء والفرج واليرس ( :
)[النساء]70/
وهذا الباب وحده يغلق وتفتح مجيع أبواب الدنيا والنعيم فام هو بنافع وال عليك ،
فهو بدون هذه الرمحة هو الكرب والضيق والشدة والقلق :
[ الشعراء. ] 213 /
الصحة والعافية والقوة واجلاه والسلطان وامللك واملال والولد كلها تكون مصادر
قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رمحة اهلل  ،ماذا نفع فرعون ملكه ؟ ،وماذا نفع
قارون ماله ؟  ،وماذا نفعت قوم نوح كثرهتا؟ ،وماذا نفعت عاد قوهتا؟ ،وماذا نفعت
قوم شعيب جتارهتا؟:
[ العنكبوت. ] 40 /
فإذا فتح اهلل أبواب رمحته كانت فيها السكن والراحة ،والسعادة والطمأنينة.
هيب اهلل الصحة والقوة مع رمحته ،فإذا هي نعمة وحياة طيبة ،ولذة باحلياة  ،ويمسك
عذاب يسلطه اهلل عىل الصحيح القوي  ،فينفق الصحة
رمحته فإذا الصحة والقوة
ٌ
والقوة فيام حي ّسن اجلسم  ،ويفسد الروح ،ويدّ خر السوء ليوم احلساب ،كام هو
ٌ
حاصل اآلن  ،نعيشه حيا وعاشه من قبلنا من األمم كقوم نوح ،وقوم هود  ،وقوم
صالح  ،هذه الصحة وهذه القوة كيف يعيشها بعض الناس ؟ .
يعيشها فيام حي ّطم اجلسم  ،ويفسد الروح ،ويسفك الدماء ،ويدّ خر السوء ليوم
من به علينا من رمحته وهدايته جل
احلساب  ،فاحلمد هلل رب العاملني عىل ما ّ
جالله:
[ آل عمران. ] 74 – 73 /
ويعطي الرمحن الرحيم اجلاه والسلطان مع رمحته ،فإذا هي أداة اإلصالح  ،ومصدر
أمن ،ووسيلة لألجر  ،ماذا فعل الصحابة ملّا قبلوا هذه الرمحة من النبي  ؟ كم
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انترش الدين يف العامل ؟ ،كم نرشوا اإليامن والتوحيد يف العامل ؟ ،كم نرشوا األخالق
العالية يف العامل ؟ كم نرشوا الصالة يف العامل ؟  ،وماذا حصلوا عليه من الرضا
والرضوان وعظيم األجر.
فهذه رمحة اهلل صارت أداة إصالح ،ومصدر أمن ،ووسيلة لألجر ( :
)[التوبة]100/

ويمسك اهلل رمحته ،فإذا اجلاه والسلطان مصدر قلق عىل قوهتم  ،مصدر بغي
وموجدة عىل صاحبها  ،ال يقر له معهام قرار  ،وال يستمتع
وطغيان ،ومساوئ حكم ْ ،
بجاه وال سلطان  ،ويدّ خر هبام لآلخرة رصيدا ضخام من النار .
ويبسط اهلل الرزق مع رمحته فإذا هو متاع طيب ورخاء ،وإذا هو رغد يف الدنيا وزا ٌد
إىل اآلخرة  ،ويمسك عنه رمحته ،فإذا هو متاع قلق وخوف  ،وإذا هو متاع حسدٌ
هم يف حفظه ،وهم لفراقه .
هم يف مجع املال  ،و ٌّ
وبغض  ،وإذا هو ٌّ
ويمنح اهلل الذرية مع رمحته ،فإذا هي زينة احلياة الدنيا ،ومصدر فرح ،ومضاعفة
وسهر بالليل ،
لألجر  ،ويمسك عنها رمحته ،فإذا الذرية بالء ونكد  ،وعنت وشقاء،
ٌ
وتعب بالنهار كام هو حاصل وحيصل اآلن يف مشارق األرض ومغارهبا .
ٌ
فاملال والبنون مع الرمحة زينة وسعادة ( :
)[الكهف. ]46/
واملال والبنون بدون رمحة اهلل شقا ٌء ونكد ( :
)[التوبة. ]55/
سبحانه عامل الغيب والشهادة  ،هذا الكون كله بام فيه من املخلوقات واحلركات
والسكنات  ،كله حارض بني يدي ربه  ،يعلم الرس وأخفى ،وما كان وما يكون وما
سيكون :
[السجدة. ]8- 6/
رمحة اهلل  وجدها نوح  يف جلة البحر حينام أنجاه اهلل ومن معه  ،ووجدها
يوسف  يف اجل ّب كام وجدها يف السجن كام وجدها يف امللك .
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رمحة اهلل وجدها يونس  يف بطن احلوت يف جل ة البحر حني دعا ( :
)[األنبياء. ]88-87/
اليم وهو طفل صغري جمر ٌد من كل قوة :
ورمحة اهلل  وجدها موسى  يف ّ
(
)[القصص. ]8-7/

رمحة اهلل وجدها موسى  يف اليم وهو طفل جمرد من كل قوة ،ومن كل حراسة ،
)[طه. ]39/
كام وجدها يف قرص فرعون حني قال اهلل  له( :
يريب جل جالله أولياءه يف قصور أعدائه  ،هو ف ّع ٌال ملا يشاء جل جالله  ،وجدها يف
قرص فرعون  ،ووجدها أصحاب الكهف يف الكهف حني افتقدوها يف القصور
والدور .
ووجدها حممد  يف الغار :
[التوبة. ]40/
ووجدها  يف طريق اهلجرة حينام كانت تطارده قريش ،ورصدت يف مقابل أرسه
وقتله مئة من اإلبل  ،ووجدها  يف بدر حينام استغاث بربه :
[األنفال. ] 9/

اهلل أكرب ( :

)

[آل عمران. ]123/
ووجد  رمحة اهلل  يف فتح مكة  ،ووجدها يف مجيع أحواله  ، ووجدها يف كل
[ األنبياء. ] ١٠٧ /
حال  ،ويف كل ليل وهنار:
وجتد هذه الرمحة كل من آوى إليها  ،يائسا من كل ما سواها  ،منقطعا عن كل شبهة
بقوة ،وعن كل مظن ٍّة بوسيلة  ،قاصد ا باب اهلل وحده الرمحن الرحيم دون مجيع
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األبواب :

[ الطالق. ] ٣ – ٢ /
وما بني الناس ورمحة اهلل إال أن يطلبوها مبارشة منه  ،فهو الذي يملكها وحده ( :

)[فاطر. ]2/
هو العزيز الذي ال يغلب  ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه ( :
)[األنعام. ]18- 17/
أحد من اخللق  ،وال خوف من ٍ
فال رجاء يف ٍ
أحد من اخللق  ،فام أحدٌ بمرسل من
رمحة اهلل إن أمسكها اهلل جل جالله  ،هذا اليقني لو استقر يف قلب اإلنسان لصمد
كالطود لألحداث واألشياء واألشخاص ،والقوى والقيم  ،ولو تضافر عليه اإلنس
واجلن  ،فهم ال يفتحون رمحة اهلل حني يمسكها  ،وال يمسكوهنا حني يفتحها ألنه
الذي يدبر األمر ،وهو القاهر لكل ما سواه.
وهبذه الرمحة التي أرسل اهلل هبا حممدا  أنشأ اهلل هبذا القرآن العظيم القرن األول ،
الطبعة األوىل من هذه األمة  ،الصف األول  ،أصحاب حممد : 
[التوبة. ]100/

أبر هذه األمة قلوبا  ،وأعمقها علام  ،وأقلها تكلفا  ،قوم اختارهم اهلل لصحبة
أولئك ّ
نبيه ،وإقامة دينه  ،فاعرفوا هلم فضلهم ،فإهنم كانوا عىل اهلدْ ي املستقيم .
هذه الطائفة  ،هذه املجموعة  ،هذه الفئة صنعت عىل عني اهلل  ،حتمل رمحة اهلل
ورشيعته ؛ لتكون قدوة للبرشية إىل يوم القيامة  ،أولئك هم ( :
) [الفتح. ]29/
وهذه املجموعة الطيبة الذين رباهم حممد  سلطها اهلل عىل من يشاء يف األرض ،
فمحا اهلل هبم وأثبت يف واقع احلياة ،وواقع الناس  ،ما شاء اهلل من حمو وإثبات .
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هذه املجموعة الطيبة أصحاب حممد  ملّا دخل اإليامن يف قلوهبم ،وتزينت به
أجسادهم أحيا اهلل هبم اخللق ،وز ّين به حياة الناس  ،وما يزال هذا القرآن بني يدي
الناس لو حكموه ينشئ أفرادا وفئاتا ،متحو وتثبت يف األرض بإذن اهلل ما يشاء ،
متحو الظلم والبغي والباطل  ،وتثبت احلق والعدل واألمن والسالم :
[ الرعد. ] ٣٩ /
كم انترش الصحابة يف العامل لنرش هذه الرمحة ! وكم خرجوا مع نبيهم  لنرش اهلداية
يف العامل !
أكثر من مائة ومخسني خروجا يف سبيل اهلل ،لنرش اهلداية يف العامل كله  ،لنرش
الدين  ،لنرش التوحيد  ،ونرش األخالق العالية يف العامل  ،والدفاع عن الدين :
[ احلجرات. ] ١٥ /

كم هبذه الفئة حما اهلل  الظلم والبغي والباطل  ،وأثبت احلق والدين واألمن
[ اجلمعة. ] ٤ /
والسالم:
واهلل سبحانه هو الرمحن الرحيم  ،ورمحته لنا تزيد بمقدار رمحتنا خللقه  ،وإنام
هلل َمن َال َير َحم الناس»
يرحم اهلل من عباده الرمحاء كام قال النبي َ « : ال َير َحم ا َّ
متفق عليه( ) .
 ورحة اهلل املضافة إىل اهلل نوعان :
األوىل :إضافة مفعول إىل فاعل كام قال سبحانه يف حديثه عن اجلنة « :إن ََّام َأنت
حتي َأر َحم بك َمن َأ َشاء من ع َبادي»متفق عليه( ) .
َر َ
فهذه رمحة خملوقة وهي اجلنة  ،مضافة إليه إضافة املخلوق بالرمحة إىل اخلالق ،
وخص هبا أهل الرمحة ،وهم
وسامها رمحة ؛ ألهنا خلقت للرمحة وبالرمحة ،
ّ
املؤمنون  ،وإنام يدخلها الرمحاء .
ومثل تسمية املطر رمحة كام قال سبحانه:
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 7376 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2319 :
() 2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ،4850 :ومسلم برقم ،2846 :واللفظ له.
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[ الشورى.] ٢٨ /
حت َك َأستَغيث»( ) .
الثانية :إضافة صفة إىل موصوف ومنه قوله َ « : يا َحي َيا َقيوم ب َر َ
فهذه الرمحة صفة من صفات اهلل  ،يستغاث هبا ،وال يستغاث بمخلوق .
فسبحان اهلل  ،ما أعظم رمحته هبذه األمة ! وما أشد عنايته هبم !
حيث أنزل عليهم أحسن كتبه ،وأرسل إليهم أفضل رسله ،ورشع هلم أفضل رشائع
دينه  ،وجعلهم خري أمة أخرجت للناس ( :
)[يونس. ]57/
فاهلدى هو العلم باحلق والعمل به  ،والرمحة هي ما حيصل من اخلري واإلحسان
سواء يف العاجل واآلجل  ،ملن اهتدى من املؤمنني  ،وإذا حصل اهلدى  ،وح َّلت
وتم الفرح والرسور .
الرمحة بالناس معا ؛ حصلت السعادة والصالحّ ،
ولذلك أمر اهلل  بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنّة  ،والفرح باإليامن وعبادة
اهلل التي حيصل هبا األنس والطمأنينة والسكينة كام قال سبحانه ( :
)[يونس. ]58/
واهلل سبحانه خري من غفر  ،وأرحم من ملك  ،وأكرم من أعطى  ،فاللهم:
[ األعراف. ] ١٥٥ /
وعذاب اهلل إنام ّ
تعرض ألسبابه من كفر ورشك ،وعىص وفجر وغدر .
حيل بمن ّ
أما رمحة اهلل فقد وسعت كل يشء  ،وحيث ما كان ملكه كانت رمحته بالعامل العلوي
والعامل السفيل  ،فال خملوق إال وصلت إليه رمحة اهلل  ،وغمره فضله وإحسانه ،
ولكن الرمحة اخلاصة املقتضية لسعادة الدنيا واآلخرة ليست إال للمؤمنني خاصة كام
قال سبحانه ( :
)[األعراف. ]157- 156/
ومن رمحته املنثورة يف كل يوم وليلة عىل مدى الدهر أن جعل جل جالله لعباده
هنارا ،ليبتغوا من فضله  ،وينترشوا يف ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم  ،وجعل هلم
() 1صحيح/أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة برقم.570 :
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الليل ليسكنوا فيه ،وتسرتيح أنفسهم وأبداهنم فيه من تعب الترصف يف النهار  ،فهذا
كله من فضله ورمحته بعباده جل جالله ( :
)[القصص. ]73/
اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين  ،ربنا ظلمنا أنفسنا وإ ن مل تغفر
لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين .
واألمل بالرب الكريم الرمحن الرحيم أن يرى اخلالئق منه يوم القيامة من الفضل
والرمحة واإلحسان ،والعفو والصفح ،والتجاوز والغفران ،ما ال تعرب عنه األلسنة ،
وال تتصوره األفكار  ،وال خيطر عىل القلوب:
ﰀ [ احلجر. ] ٥٠ – ٤٩ /
ويتطلع إىل رمحته يف ذلك اليوم مجيع اخللق بام يشاهدونه ؛ فيختص املؤمنني به
وبرسله بالرمحة  ،وهو الذي رمحته وسعت كل يشء  ،وغلبت رمحته غضبه جل
وعم كرمه كل حي  ،وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها  ،فقل ما شئت عن
جالله ّ ،
رمحة اهلل فإهنا فوق ما تقول  ،فهو الرمحن الرحيم  ،وتصور فوق ما شئت ،فإهنا فوق
)[الفرقان. ]26/
ذلك ( :
وهذا االسم جيء به يف هذا املكان ؛ لنتطلع إىل رمحة اهلل التي وسعت كل يشء يف
الدنيا واآلخرة .
حة
الس َم َوات َواألَرض مائَة َر َ
حة  ،كل َر َ
وقال النبي « : إن اهلل خلق َيوم خلق َّ
حة  ،ف َيها تعطف الوالدة
الس َامء َواألَرض َ ،فجعل من َها يف األَرض َر َ
طباق َما َبني َّ
هبذه
ضها عىل بعض َ ،فإذا ك َ
دها  ،والوحش َوالطري َبع َ
عىل َولَ َ
َان َيوم القيَ َامة أكملها َ
حة» متفق عليه ( ) .
الر َ
َّ
فسبحان العزيز الرحيم الذي رحم يف عدله وعقوبته ،كام رحم يف فضله وإحسانه
ومثوبته  ،وكام ال ختلو سنة من مطر ينزل رمحة بالعباد ،كذلك قلام ختلو ساع ٌة
ويو ٌم  ،وشهر وسنة ،عن نفحة من نفحات اهلل يرحم هبا من يشاء من عباده .
وكام يقوى انتظار نزول الغيث يف أوقات الربيع عند ظهور الس حب يقوى كذلك
( ) 1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم 6469 :ومسلم برقم.2752 :
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اهلم  ،كيوم عرفة ويوم
انتظار ت لك النفحات يف األوقات الرشيفة ،وعند اجتامع
ّ
اجلمعة وشهر رمضان ،وآخر الليل ،وعند السجود  ،وعند الشدة ،وعند االضطرار

ونحو ذلك .
فاللهم ارمحنا برمحتك التي وسعت كل يشء  ،وال ختزنا يوم العرض عليك ،
وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بني يديك  ،أن ت ربنا وأنت أرحم الرامحني .

رءوف بالعباد  ،ورمحته مبسوطة
ٌ
فاحلمد هلل رب العاملني عىل أن ربنا رمحن رحيم ،
يف الكون كله  ،ال ختلو منها ذرة يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،وال يف الدنيا
واآلخرة  ،فلنسأل الرمحن القدير احلق أن يرشدنا إىل معرفة أسامئه وصفاته ،وآياته
وخملوقاته ونعمه وآالئه ( :

)[الفرقان. ]59/
البد أن نعرف الرمحن  ،لنعرف آثار رمحته ،ثم نتخلق هبذه الصفة ،لريمحنا الرمحن
)[القمر]55/
ونكون يوم القيامة ( :

ورمحة اهلل  تنال باإلحسان  ،فأحسن أهيا اإلنسان إىل نفسك بحملها عىل طاعة
اهلل وكفها عن معصية اهلل  ،وتزيينها بام حيبه اهلل من األقوال واألعامل واألخالق :
)[األعراف. ]56/
(
وحل النفس عىل ما يرض اهلل يكون بخمسة أمور :

طاعات أفعلها ..معايص أجتنبها ..نعم أشكر اهلل عليها ..ذنوب أستغفر اهلل منها..
ابتالءات أصرب عليها  ،هذا يف حق النفس .
 وأما يف حق الغري  ،فيكون بالقيام بثلثة أمور :
األول :دعوة الكافر لعله هيتدي  ،جهدٌ عىل الكافر بالدعوة لعله هيتدي ( :
)[السجدة. ]3/
الثاين :جهدٌ عىل الفاسد ليكون صاحلا  ،وجهد عىل اجلاهل ليكون عاملا  ،وجهد
عىل العايص ليكون طائعا .
الثالث :ج هد عىل الصالح ليكون مصلحا  ،وجهد عىل الذاكر ليكون مذكّ را  ،وجهد
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عىل العامل ليكون معلام:

[ العنكبوت. ] ٦٩ /

جهدٌ عىل النفس باالستقامة عىل مخسة أمور ،
هذه اجلهود العظيمة أعطيها األنبياء ْ ،
وجهد عىل الغري يف القيام هبذه الثالثة األمور  :جهد عىل الكافر ليكون مسلام..
وج هد عىل العايص ليكون مطيعا ..وجهد عىل الصالح ليكون مصلحا .

فأحسن إىل غريك ببذل اخلري واملعروف له  ،وارمحه بام أقدرك اهلل عليه  ،من ضال
هتديه  ،أو جاهل تعلمه  ،أو فقري تطعمه  ،أو ٍ
عار تكسوه  ،أو سفيه حتلم عليه  ،أو
شديد تصرب عليه  ،أو ضعيف تواسيه :
[ البلد. ] ١٧ - ١١ /
فك رقبة من الرق  ،فك رقبة من الكفر  ،فك رقبة من اجلهل  ،فك رقبة من الضاللة .
كم قارة يف العامل ؟ وكم دولة يف العامل ؟ وكم مدينة يف العامل ؟ وكم قرية يف

العامل ؟ وكم بيت يف العامل ؟ وكم يف كل بيت من الرجال والنساء واألطفال ؟ .
البد من اجل هد عىل هؤالء  ،جهد عىل قلوهبم ،لتدخل ال إله إال اهلل يف قلوهبم ؛ فقد
وكّلنا اهلل بنرش اهلداية كام و ّكل الس حب بنرش املياه واألمطار يف العامل  ،ووكل
الشمس باإلنارة  ،وو كل األرض باإلنبات  ،وكلنا بنرش اهلداية:
[ إبراهيم. ] ٥٢ /
فالبد من اجلهد عىل البرشية ؛ ليدخل التوحيد واإليامن يف كل قلب  ،وتأيت
األخالق العالية ،واألقوال احلسنة  ،واألعامل الصاحلة  ،يف جسد كل إنسان  ،فهذا
اإلنسان يسكن يف ملك اهلل ،ويأكل من رزق اهلل  ،واهلل أنعم عليه بالنع ٍم املادية،

وأمرنا باجلهد عليه ،حتى يدخل يف قلبه اإليامن ،ويعمر جسده بالطاعات ؛ ألننا
حتملنا وظيفة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وهي الدعوة إىل اهلل:
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[ آل عمران. ] ١١٠ /

كنتم خري أمة يف العبادة  ،يف الدعوة  ،يف التعليم  ،يف األخالق احلسنة  ،يف
التضحية  ،يف اإلنفاق  ،يف الكرم  ،يف الوفاء  ،يف اإلحسان  ،يف العفو ،يف الرمحة
واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،هو املولد لإليامن ؛ ألنه جاء باإليامن بعده،

وإذا جاء اإليامن جاء معه كل خري.
وأه ل الكتاب من قبلنا تركوا جهد اهلداية ،وجهد الدعوة ؛ فاهلل  أبعدهم  ،وجاء
هبذه األمة  ،وختم الرسل بسيد األنبياء  ،وختم األمم هبذه األمة التي أخذت وظيفة
األنبياء والرسل كام أمرهم اهلل بقوله ( :
)[آل عمران. ]104/
فقط هؤالء هم املفلحون  ،من يقوم بالدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
وضدهم ( :

)[آل عمران. ]105/
فاملؤمن ينقلب بني عبادتني عظيمتني عبادة احلق ،واإلحسان إىل اخللق  ،وأعظم
اإلحسان أن نحسن إىل الناس ب الدعوة إىل اهلل التي يأيت بسببها اإليامن والصالة
وطاعة اهلل ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة :
[ فصلت. ] ٣٣ /

ولنعلم أن رمحة اهلل وسعت كل يشء ،ونرحم كل خملوق من إنسان وحيوان ،ومؤمن
وكافر ،وب ّر وفاجر  ،نحن نحب كل إنسان وكل خملوق خلقه اهلل  ،لكن نكره
الصفات التي يبغضها اهلل  ،نكره الكفر ،وإذا اإلنسان حتىل هبذه الصفة نكره الكفر
والكافر  ،نكره الكفر  ،نكره الرشك  ،نكره املعايص  ،نكره الفسوق  ،نكره
الفجور  ،فالبد أن نرحم الناس  ،بدعوهتم إىل اهلل ،واإلحسان إليهم ،ليخرجوا من
الظلامت إىل النور :
[ إبراهيم. ]١ /
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 ودين اإلسلم يقوم عىل أصلني عظيمني :
روح الدين وهو اليقني ..وروح الرسالة وهو الرمحة .

األول :قوة اليقني عىل اهلل ،متنع املخلوق أن يرضين من إنسان أو جان أو حيوان:
[ الطالق.] ٣ – ٢ /

الثاين :قوة الرمحة يف قلبي ،متنعني أن أرض أحدا ،و جتعلني أتنازل عن حقي ،وأصرب
عىل ما يأتيني من األذى ،لقو ة الرمحة يف قلبي عىل غريي :
[ األنبياء. ] ١٠٧ /
ف روح الدين اليقني ،وروح الرسالة الرمحة ،وهبذا وهذا أرسل اهلل رسوله حممد 
[ القلم. ] ٤ /

بأحسن الصفات:
 وأصول الصفات أربعة :
أن تصل من قطعك ..وت عطي من حرمك ..وتعفو عمن ظلمك ..وحتسن إىل من
أساء إليك .
وهبذه الصفات حيبك اهلل ،وحيبك الناس ،ويقبلون دعوتك ،ويدخلون يف الدين.
النبي  كان نائام يف إحدى الغزوات فتبعه أعرايب ْ
واخرتط س ْيفه وهو نائم  وقال :
الس ْيف م ْن يد ه  ،فأخذه النبي 
م ْن ي ْمنعك منِّي يا حم َّمد ؟ قال النبي  :اهلل ؛ فسقط َّ
فقال  :م ْن ي ْمنعك منِّي ؟ قال  :ك ْن خ ْري آخ ٍذ  ،فالنبي  عفا عنه وقال  :تسلم ؟ قال :
قو ٍم يعادونك  ،فذهب إىل قومه وقال  :جئتكم من عند خري
ال  ،ولك ْن ال أكون مع ْ
فأسلمت قبيلته.
الناس ؛
ْ
فقوة اليقني عند النبي  عىل ربه أسقطت السيف من يد األعرايب ،ومنعته أن يرضه:
[ احلج. ] ٣٨ /

وقوة الرمحة يف قلب النبي  منعت ه أن يقتل األعرايب الذي أراد قتله .
فقوة الرمحة يف قلب النبي  منعته أن ينتقم من األعرايب ؛ فرتكه ،ألن اهلل يعلم أنه

سوف يذهب إىل قومه ،ويدعوهم إىل اهلل  ،فقال هلم جئتكم من عند خري الناس،
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وذكر قصته ،فآمن وآمنوا مجيعا .
فروح الدين اليقني  ،الذي يمنع مجيع املخلوقات أن ترضك  ،وروح الرسالة

الرمحة  ،فال دعوة إال برمحة  ،ومن خال قلبه من الرمحة فهو داع إىل فتنة وفرقة :
(
)

[آل عمران. ]159/
فاهلل  أخربنا أنه الرمحن ،وأن رسوله رمحة ،وأمرنا بالرمحة  ،فلنرحم كل خملوق
من إنسان وحيوان ،ومؤمن وكافر ،وب ّر وفاجر  ،فام أرسل اهلل نبيه  إال رمحة
للعاملني  ،وأنتم من أتباعه يف اإليامن واألقوال واألعامل واألخالق ( :

)[األنبياء. ]107/
فلتكن حياتنا مطابقة حلياته  ؛ لنهتدي  ،ونسعد باألمن يف الدنيا ،واجلنة يف
اآلخرة :

[األعراف. ]158/
واعلم أن اهلل سمى نفسه باسمه الرمحن الرحيم ؛ لنعلم أن كل رمحة منه ،ولتتصف
بالرمحة ،وترحم خلقه :
[ احلرش.] ٢٢ /

اء » متفق عليه( ) .
وقال  « :وإنام َير َحم اهلل من عباده الر َ
ح َ
ومن ال يرحم ال ناس ال يرمحه اهلل  ،كام قال النبي َ « : من َال َير َح م َال ير َحم»
متفق عليه( ) .
واعلم أن الرمحن الرحيم سبحانه رشع لنا من الفرائض والنوافل  ،والواجبات

فتقرب بذلك إىل ربك لتنال رمحته  ،فكلام زاد ق ْرب العبد
والسنن  ،ما يقربنا إليه َّ ،
من ربه ،وعظمت طاعت ه ملواله ؛ زاد نصيبه من رمحة ربه ( :
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ،6655 :واللفظ له ،ومسلم برقم.923 :
() 2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 5997 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2318 :
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) [آل عمران. ]132/
وحرم اهلل علينا الكفر والرشك ،والكبائر والقتل بغري حق  ،واملعايص والفواحش
واآلثام وكل ما يبعدنا عنه  ،وكل ما يؤذي ويرض خلقه ؛ رمحة بنا ( :
)[األعراف. ]33/

لنسلم من رشه ،وننجو من عقوبته وننال أجر
فلنبتعد عن كل ما هنى اهلل ورسوله عنه ؛ ْ
تركه ( :
)[احلرش. ]7/
واهلل  هو الرمحن الرحيم  ،ورمحته وسعت كل يشء  ،فإذا أدخلك الرمحن
الرحيم برمحته فجعلك مسلام  ،فارحم الناس أمجعني  ،وعرفهم بأرحم الرامحني ،
وادعهم إىل سلوك الرصاط املستقيم ؛ يرىض اهلل عنك ،ويزيدك حسنات :
(
)[يوسف. ]108/

إذا رمحك اهلل فارحم اخللق أمجعني  ،وأكرم املتقني  ،واخفض جناحك للمؤمنني ،
وأعرض عن اجلاهلني  ،لنسمع هذه األقوال ،ولنعقلها بقلوبنا  ،ونجلها طريقة حياة
نتعامل هبا مع ربنا ،ونتعامل هبا مع خلقه أمجعني ؛ لتكون سببا لرمحتنا ،وسببا هلداية

الناس :

[ آل عمران.] 134 – 133 /
ّ
حمل دعوتنا ،
وإذا رمحك أرحم الرامحني فارحم املساكني  ،فاهلل جعل الكفار

وجعل أهل اجلهل حمل تعليمنا  ،وجعل الفقراء حمل صدقاتنا  ،فلندعو إىل اهلل
ولنعلم أهل اجلهل  ،ولنتصدق عىل الفقراء واملساكني  ،فهذه أواين إذا وضعنا فيها
هذه الرمحة التي م ّن اهلل هبا علينا من عل ٍم أو ٍ
مال أو خلق  ،فاهلل  جيزينا عليها
[ الرمحن.] 60 /

بأحسن اجلزاء :
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فإذا رمحنا اهلل نرحم املساكني  ،ونعلم اجلاهلني  ،وندل العباد عىل رهبم الرمحن
الرحيم .
وخ الق الناس بخلق حسن  ،واذكر ما أنعم اهلل به عليك من النعم ( :
)[الضحى. ]11-6/

خصك برمحته لرتحم نفسك ،وترحم عباده  ،وتعبد الرمحن بموجب أسامئه
واهلل ّ 
وصفاته  ،وتتخ َّلق بصفة الرمحة :
[ األنبياء.] ١٠٧ /
واعلم أن الرمحن الرحيم ليس كمثله أحدٌ يف الرمحة  ،وليس كمثله أحدٌ يف العلم ،
وليس كمثله أحدٌ يف القوة  ،فهو جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،
وأعطانا اهلل  من صفاته ،وم ّن علينا بام أرسل به رسله ،وأنزل به كتبه:

[ التوبة. ] ١٢٨ /
وخزائن الرمحة كلها عند اهلل  ،وهو أرحم باخللق من أنفسهم  ،فلنسأله أن ي تم علينا
غني كريم ،جييب السائلني ،ويعطي الطالبني ،وهيدي
نعمته يف الدنيا واآلخرة إنه ٌّ
الضالني ،ويتوب عىل التائبني ( :
)[البقرة. ]186/
فنرحم اخللق الذين انقطعوا عن رهبم بالكفر والرشك  ،أو مل يعرفوه  ،كم يف البرشية
ممن ال يعرف اهلل ،وال يعرف دينه ؟ .
متى نؤدي أمانة الدعوة إىل اهلل ،ونبلغ الدين للناس كلهم؟:
[ املائدة. ] ٦٧ /

رهبم بذكر نعمه وفضله وإحسانه  ،ونحببهم إليه بمعرفة أسامئه
نح ِّبب إىل الناس َّ
وصفاته  ،ونعرفهم بجميل نعمه ،وسعة رمحته ؛ ليحبوه ويطيعوه ،ويؤمنوا به ويعبدوه
506

جل جالله ( :
)[فصلت. ]33/

فلنحبب رجاال ونساء البرشية إىل رهبم بدعوهتم إليه  ،وتعريفهم بآالئه ونعمه ؛
ليدخلوا يف دينه ،ويعملوا برشعه  ،ويدخلوا يف رمحته  ،ويسعدوا بمحبته بإتباع
رسوله ( : 

)[آل عمران. ]31/
واهلل  هو الرمحن الرحيم ،وأكثر من ذكر اسمه الرمحن الرحيم ؛ حتى نتعبد هبذا
االسم العظيم ،ون نزله واقعا عمليا يف حياتنا ؛ حتى ننرش هذه الرمحة  ،وهذا الدين
عرف بربنا العظيم ،وبنعمه وإحسانه إىل خلقه أمجعني حتى حيبوه
العظيم  ،ون ِّ
ويعبدوه .
فاهلل  أرسل رسوله حممدا  رمحة للعاملني  ،وقد م ّن اهلل عىل رسوله بالرمحة ؛
فأالن جانبه ألصحابه  ،فخفض هلم جناحه ،ورفق هبم ،وتو ّدد إليهم ،ووسعهم
برمحته ؛ فاجتمعوا عليه ،وأحبوه ،وامتثلوا أمره .
فالنبي  مجع األمة عىل الدين فتحا ّبوا عليه  ،ولو مجعهم عىل الدنيا لتقاتلوا عليها:

[ آل عمران. ] ١٥٩ /
فاألخالق احلسنة من الرئيس أومن الكبري أو من القدوة جتذب الناس إىل دين اهلل ،
وتر ّغبهم فيه  ،مع ما يصاحبها من املدح واملحبة واإلحسان .
واألخالق السيئة من الرئيس أو الكبري أو القدوة يف الدين ،تن ِّفر الناس عن الدين ،
وتب ِّغضه إليهم ،مع ما يصاحبها من الذ ّم والعقاب اخلاص والعام .
ومن أوجب الواجبات ،وأهم املهامت ،أن نقتدي بالنبي  يف نيته ،وفكره ،وأقواله ،
وأعامله ،وأخالقه  ،ونعامل الناس بام يعاملهم به  ، من اللني والرمحة ،وحسن
اخللق  ،وتأليف القلوب ؛ امتثاال ألمر اهلل  ،واقتداء برسول اهلل  ،وجلب ا لعباد اهلل إىل
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دين اهلل :

ﰀ [ األحزاب. ] ٢١ /

والنبي  وأصحابه من املهاجرين واألنصار ريض اهلل عنهم فاقوا البرشية كلها
بأحسن الصفات  ،وأمجل األحوال ،واألقوال  ،واألعامل  ،وأقوى التضحيات  ،فقد
ضحوا باألوقات ،وباألموال ،وباألنفس ،وبالشهوات ،وبالديار ،وباألهل ،وبكل
يشء من أجل الدين ،حتى ريض اهلل عنهم ورضوا عنه :

[ التوبة. ]100 /

واهلل  أعطى نبيه  هذه الصفات  ،وانتقلت هذه الصفات من النبي  إىل األمة
ني يف ت ََوا ِده م َ ،وت ََراحه م َ ،و َت َعاطفهم َمثَل َ
اجل َسد ،
كام قال  عنهم َ « :مثَل املؤمن َ
إ َذا اشتَكَى منه ََشء  ،تَدَ ا َعى لَه َسائر َ
الس َهر َواحل َّمى»متفق عليه( ) .
اجل َسد ب َّ
وقال « : املؤمن للمؤمن كَالبن َيان َيشد َبعضه َبعضا» متفق عليه ( ) .

هذه معاملة الصحابة مع اخلالق  ،هم بني يديه  ،يقومون بـ يا أهيا املزمل ( :
أما دأهبم مع اخللق واملخلوق فهم ( :

)[الفتح. ]29/

)[السجدة. ]16/
فهم بني يدي رهبم ركعا وسجدا ،وبني يدي اخللق ينفقون علام  ،ينفقون أخالقا ،
)
ينفقون ماال ( :

[السجدة. ]17/

فاحلمد هلل الذي م ّن علينا هبذا الدين  ،وم ن علينا أن جعلنا من خري أمة أخرجت
للناس  ،ومن علينا بأن جعلنا يف الصف األول من األمم  ،حيث األمم كلها تكون يوم
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 6011 :واللفظ له،ومسلم برقم.2586 :
() 2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 6026 :واللفظ له،ومسلم برقم.2585 :
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القيامة مائة وعرشين صفا  ،ثامنون صفا من هذه األمة  ،ونحن يف الصف األول ،ألننا
من خري أمة أخرجت للناس  ،والذين يف مقدمة الصف األول هم الذين يقومون
بالعبادة ،والدعوة ،وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان إىل خلقه:
[ الواقعة. ] 14 – 10 /

ورمحة اهلل  وسعت كل يشء  ،ورمحة البرش ال ختلو عن ٍ
رقة مؤملة تعرتي
الرحيم  ،وحتركه إىل قضاء حاجة املرحوم  ،والرمحة التامة هي إفاضة اخلري عىل
املحتاجني وإرادته هلم بام يكفي  ،أما الرمحة العامة فهي التي تتناول املستحق وغري
املستحق من مسل ٍم وكافر  ،وتقي وفاجر ،وإنسان وحيوان .

 ورحة اهلل  تامة وعامة :
أما متامها فمن حيث أن الرمحن الرحيم أراد قضاء حاجات املحتاجني ،وقضاها جل
[النحل]53/
جالله :

وأما عمومها فمن حيث شموهلا املستحق وغري املستحق  ،والدنيا واآلخرة  ،فهي
عمت مجيع اخللق وهو سبحانه الرحيم مطلقا  ،ورمحته وسعت كل يشء كام قال
)[األعراف. ]156/
سبحانه ( :
والرمحة من اهلل سبب واصل بني اهلل وبني عباده  ،هبا أرسل إليهم رسله ،وأنزل عليهم

كتبه  ،وهبا هداهم وهبا يسكنهم دار ثوابه  ،وهبا رزقهم وعافاهم  ،وأنعم عليهم ،
فسبحان اهلل وبحمده عىل نعمه التي ال تعد وال حت ىص  ،وعىل رمحته لعموم خلقه:
[ اجلاثية.] ٣٦ /
 والدين عرشة أجزاء :

جزء فيام بني العبد وربه  ،وهو عبادة اهلل وحده ال رشيك له  ،واالنقياد ألوامره ونواهيه
تعظيام هلل وحمبة وذال وإخالصا هلل يف مجيع العبادات الظاهرة والباطنة  ،هذا حق اهلل
عىل العباد:
[ احلج. ] ٧٧ /
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وتسعة أجزاء فيام بني العبد وبني اخللق  ،وهي حقوق العباد العظيمة ،األقرب
فاألقرب كام قال سبحانه :

[النساء. ]36/

هذا اجلزء األول عبادة اهلل وحده  ،وهو أعظم األجزاء وأكربها وأعظمها وأوجبها .
 وتسعة أجزاء فيام بني العبد وبني اخللق :
)[النساء. ]36/
(
اإلحسان إىل الوالدين بدعوهتام إىل اهلل  ،وتعليمهم  ،واإلحسان إليهم ،واألخذ
بأيدهيم إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،وهذا أعظم حقوق اخللق فيام بينهم:
[ اإلرساء. ] ٢٣ /

[النساء. ]36/
نحسن إىل هؤالء مجيعا ،مهام كان اإلنسان مسلام أو كافرا  ،تقيا أو فاجرا هيوديا أو
نرصانيا  ،نحسن إليه حتى حيب الدين  ،وحيب صفات أهل الدين ،وحيب ربه الذي
خلقه ورزقه:
[ آل عمران.] ١٣٤ – ١٣٣ /
فمن رحم اخللق رمحه اهلل  ،ومن أحسن إليهم أحسن اهلل إليه  ،ومن عفا عنهم عفا اهلل
عنه  ،هذا هو التخلق املطلوب  ،فمن قام هبذه احلقوق فهو اخلاضع لربه ،املتواضع

لعباده  ،املحسن إليهم ،املنقاد ألمر اهلل ورشعه  ،الذي يستحق الثواب اجلزيل .
ومن مل يقم بذلك ف هو العبد املعرض عن ربه ،غري املنقاد ألوامره  ،وال متواضع
خللقه ،بل هو متكرب ،معجب بنفسه  ،فخور بنفسه يمدحها  ،واهلل ال حيب من كان
خمتاال فخورا .

510

فهؤالء ما هبم من االختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق اهلل ،وحقوق عباده .
فهم يبخلون ،ويأمرون الناس بالبخل  ،يبخلون باألقوال واألعامل ،واإلنفاق واملال ،
وهلذا ذمهم اهلل ،وأعد هلم عذابا مهينا( :
)[النساء. ]37/

فجمعوا بني البخل باملال ،والبخل بالعلم  ،وبني السعي يف خسارة أنفسهم ،وخسارة
غريهم  ،وهذه صفات الكافرين واملنافقني .
فهؤالء القوم كلام كفروا باهلل ،ومنعوا حقوق عباده ،وتكربوا عىل خلق اهلل ؛ أهاهنم
اهلل بالعذاب األليم ،واخلزي الدائم يوم القيامة .

ومن أصول هذا الدين الرمحة والشفقة عىل اخللق عموما  ،فام تراحم قوم إال اجتمع
أمرهم ،وارتفعت بني األمم مكانتهم ،وريض اهلل عنهم  ،وما نزعت الرمحة من قوم ،
واستعملوا الغلظة والقسوة إال تفرقت كلمتهم ،وهانوا عىل من سواهم ،ودارت
الس ْوء:
عليهم دائرة َّ

[ آل عمران. ] ١٠٣ /
والرمحة صفة حسنة ،وعاطفة رشيفة ،وخليقة حممودة ،مدح اهلل هبا عبده ورسوله
حممدا  ؛ حني ختلق هبا ،وعرف هبا بني اخللق ( :

)[التوبة. ]128/
فالرمحة من أسمى الفضائل اإلنسانية  ،تكون من اآلباء لألبناء تقبيال ومعانقة ،وتأديبا

وإحسانا ،وتربية هلم ورعاية .
وتكون الرمحة من األبناء لآلباء واألمهات قوال كريام ،وصنعا مجيال ،وطاعة يف غري
معصية اهلل  ،وخدمة صادقة  ،ودعاء هلم باخلري  ،واستغفارا هلم  ،ووفاء لديوهنم ،
وإكراما ألصدقائهم .
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ملرضة .
وتكون الرمحة بني األقارب صلة ومواساة ومودة ،وسعيا ملصلحة ،ودفعا
َّ
وتكون الرمحة بني الزوجني معارشة باملعروف وإحسانا وعفوا متبادال .

رش .
وتكون الرمحة بني أهل الدين الواحد إرشادا إىل اخلري وحتذيرا من كل ّ
وتكون الرمحة بني مجيع األفراد بأن حيب املرء اخلري ألخيه كام حيبه لنفسه ،
ويكره ألخيه الرش كام يكره ه لنفسه  ،ويسعى إىل ما فيه املنفعة  ،ويوايس املحتاج،
ويداوي اجلريح ويعود املريض ،وجيرب الكسري  ،وال يكلف أحدا ٍ
بأمر عسري  ،وال
حيمله من األمر ما ال يطيق:

[ املائدة. ] ٢ /
وتكون الرمحة بالكفار والظاملني بدعوهتم إىل اهلل ،واإلحسان إليهم ،والدعاء هلم
باهلداية :

وقال « :ال َّله َّم اغفر ل َقومي

[ آل عمران. ] ١٠٤ /

ون» أخرجه البخاري
؛ َفإ ََّّنم َال َيع َلم َ

(

).

وإعطاء الكفار من املال ما يفتح قلوهبم لفهم هذا الدين  ،والدخول فيه ،وغري ذلك
مما يؤلف قلوهبم  ،وكان النبي  ي ْعطي عطاء م ْن ال خياف الفقر .
ليؤلف القلوب عىل الدين  ،وليدرب األمة عىل الكرم والعطاء والبذل .
والدين يموت إذا مل ننفق عليه ال وقتا  ،وال ماال  ،وال نعطيه من أوقاتنا وأموالنا وقوتنا
شيئا .
الدين ال يبقى وال يكرب وال ينترش إال إذا وضعنا أموالنا وأوقاتنا وأنفسنا حتت شجرة
الدين فتكرب وتثمر شجرة الدين  ،وإذا وضعنا أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا حتت شجرة
الدنيا تكرب شجرة الدنيا ،وتن بت كل ما يشغلنا ويلهينا عن ربنا :

[ احلجرات. ] ١٥ /
واهلل َّ توج هذه األمة بتاج اإليامن واألعامل الصاحلة ،والدعوة إىل اهلل  ،وكثري من
()1أخرجه البخاري برقم.3477 :
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الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى  ،فسار وراءهم يف طريقة األكل والرشب
وطريقة اللباس وطريقة احلياة .
َان َقب َلكم َحذ َو ال ق َّذة بالق َّذة َ ،حتَّى َلو َد َخلوا يف جحر
قال النبي « : لَتَتَّبع َّن سن ََن َمن ك َ
ب َلدَ َخلتم َم َعهمَ ،قالواَ :يا َر س َ
ول اهللَّ ،ال َيهود َوالن ََّص َارى؟ َق َالَ :ف َمن ؟» متفق عليه( ) .
َض ٍّ
توج نفسه بتاج اليهود والنصارى  ،تاج الدنيا ومجع احلطام واالنغامس يف

الشهوات  ،واإل عراض عن أوامر اهلل ( :

) [مريم. ]60- 59/
ومن متام رمحة اهلل بعباده أن أرسل إلينا رسله بام يسعدنا يف الدنيا واآلخرة  ،واختار

لنا نبينا  ، فاهلل  أرسله إلينا وكلفنا بإبالغ ما جاء به ( :
)[إبراهيم. ]52/
فاحلمد هلل رب العاملني أن عرفنا بصفة الرمحة ،ودعانا للتخلق هبا  ،فيجب علينا

التجمل هبذه الرمحة  ،نرحم األمة  ،نرحم أنفسنا  ،نتخلق هبذه الصفة ؛ ألن اهلل 
هو الرمحن الرحيم  ،حيب كل من اتصف بصفاته ،وكل من أثنى عليه هبا:
[ احلرش.] ٢٢ /
البد للعبد ان يعرف ربه الرمحن الرحيم ،ليحمده ويشكره عىل نعمه وإحسانه.

ويعرف الرمح ن الرحيم ليزيد إيامنه وحبه لربه ،ويعرف الرمحن الرحيم ليتعبد هلل
بصفة الرمحة بني خلقه ،فريحم كبريهم وصغريهم ،وقريبهم وبعيدهم ،ويوايس
حمتاجهم ،ويعلم جاهلهم ،ويعفو عن مسيئهم:
[ األعراف. ] ١٨٠ /

فاهلل بني لنا أنه الرمحن الذي يرحم عباده ،لنتخلق هبذه الصفة  ،فنرحم اخللق ،حتى
اهلل  يرمحنا  ،نحمد اهلل  عىل نعمه التي ال تعد وال حت ىص أن جعلنا من خري أمة
أخرجت للناس  ،وح ّبب لنا الدين  ،وحبب لنا اإليامن واألعامل الصاحلة  ،ونسأله
() 1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ،7320 :ومسلم برقم.2669 :
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أن يعفو عنا وعنكم وعن املسلمني أمجعني ( :
)[األعراف. ]23/
)[الكهف. ]10/
(
)[املؤمنون. ]109/
(
(
) [احلرش. ]10/

وب إ َّال َأن َت َ ،فاغفر يل َمغف َرة من
«ال َّله َّم إ ِين َظ َلمت نَفيس ظلام كَثريا َ ،وال َيغفر الذن َ
حني إن َ
الرحيم» أخرجه البخاري ( ) .
َّك َأن َ
عند َك َ ،وار َ
ت الغَفور َّ

()1أخرجه البخاري برقم.7387 :
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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

امللك ..املليك ه
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موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل امللك ..املليك

احلمد هلل رب العاملني  ،احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا ملء السامء وملء األرض
عىل ما م َّن به علينا من نعمة اإلسالم  ،ونعمة معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته  ،والعمل
بأوامره  ،واجتناب نواهيه :
[احلديد. ]21 /

ال شك أن الفقه يف الدين أفضل األعامل ،وأزكاها ،وأرشفها ،وأعظمها وأجلها ،
ملاذا ؟
ألنه معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه ورشعه  ،ومعرفة أنبيائه ورسله ،
والعمل بموجب ذلك ؛ إيامنا واعتقادا  ،وقوال وعمال .
قال النبي « :م ْن يرد اهلل به خ ْريا يف ِّق ْهه يف الدِّ ين» متفق عليه(. )1
إن العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله أرشف العلوم عىل اإلطالق  ،وأعظم أبواب
التوحيد واإليامن  ،وأزكى العلوم ،وأعالها ،وأحسنها ،وأعظمها ،وأوجبها ؛ ألن
رشف العلم برشف املعلوم  ،وهو اهلل : 

[ احلرش.] 24 – 22 /

وهذا العلم الرشيف هو أول العلوم التي جيب أن يتعلمها العبد  ،وهو خري ما رصفت
فيه األنفاس  ،وهو عامد السري إىل اهلل  ، وهو الباب األعظم ملعرفة اهلل و توحيده،
ونيل حمابه ورضاه  ،وهو الرصاط املستقيم لكل من أحبه اهلل ( :
) [حممد. ]19/
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 71 :واللفظ له ،ومسلم برقم.1037 :
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واإليامن باهلل  ، واإليامن بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،هو أساس بنيان الدين  ،وهو
من الدين بمنزلة الرأس من اجلسد  ،وبمنزلة القلب من البدن  ،ومتى كان األساس
راسخا محل البنيان ،واألقوال ،واألعامل ؛وبنيان الدين وسقفه وأعاله وزينته
)[القلم. ]4/
األخالق احلسنة مع اخلالق واملخلوق ( :
وقال النبي « : إنَّام بعثْت ألمتِّم مكارم األ ْخالق» أخرجه أمحد ( . )1
وأساس ذلك كله :
اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده هبا  ،فاهلل واحد أحد  ،ليس كمثله
أحد  ،واهلل قوي ليس كمثله أحدٌ يف القوة  ،واهلل سميع ليس كمثله أحدٌ يف السمع ،
]الشورى]11 /
وهكذا يف بقية األسامء :
فأساس اإليامن هو اإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وتوحيده هبا  ،ومتى كان
األساس قويا محل البنيا ن مهام كان ثقيال  ،وإذا كان اإليامن قويا محل مجيع
األعامل ؛ محل العبادات ،واملعامالت ،واملعارشات ،واألخالق  ،وإذا هتدم يشء
من البنيان سهل تداركه  ،أهم يشء األساس كيف يكون متينا قويا .
وإذا كان األساس غري وثيق مل حيمل البنيان  ،وإذا هتدم يشء من األساس سقط
البنيان كله ؛ ألن األساس هو الذي حيمل ما فوقه  ،وعىل قدر إحكام األساس يكون
علو البنيان ( :
)[الزمر. ]66-65/
واهلل  قد أمرنا أن نتعلم هذا العلم الرشيف ،ونعتني به ،ونعمل بمقتضاه ؛ لعظم
شأنه وعلو مقامه  ،وكثرة بركاته وخرياته  ،فقال سبحانه ( :
) [البقرة. ]231/
تقوى اهلل ال يمكن أن تكون إال بعد العلم باهلل  ،بعد معرفة أسامئه وصفاته  ،وبعد
معرفة نعمه وإحسانه  ،وبعد النظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات القرآنية ؛
يتولد اإليامن بالقلب  ،ثم يعلو ويزداد تدرجييا بكثرة النظر ( :
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.8939 :
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) [ق. ]8- 6/

وقال سبحانه :

[يونس. ]101/
والقرآن العظيم بني كل يشء  ،وأعظم ما بينه وفصله ثالثة امور :
بيان أسامء اهلل  وصفاته وأفعاله وتوحيده واألمر بعبادته ..وبيان حياة األنبياء
والرسل وقيامهم بالدعوة إىل اهلل ..وبيان أحوال اليوم اآلخر وما فيه من اجلنة والنار،
والثواب والعقاب .
فأسامء اهلل  وصفاته وأفعاله أعظم ما ذكر اهلل يف القرآن ،واهلل  أعلمنا من أسامئه
يف القرآن  . .ومنها ما أخفاه  . .ومنها ما علم هبا بعض خلقه .
وهي أكثر يشء يف القرآن وأعظمه وأحسنه ؛ ألهنا صفات اخلالق العظيم جل
جالله ؛ وهلذا يقول اهلل ( : 
)[األعراف. ]180/
فيجب علينا أن نتعلم هذا العلم الرشيف ؛ ألنه غذاء القلوب  ،وألنه أساس التوحيد ،
وأعظم أركان اإليامن  ،وأعظم حصون الدين  ،وعليه تبنى بيوت اإلسالم الرفيعة،
ومنازله العالية ،وصفاته احلسنة اجلميلة .
ٍ
واهلل  هبذا الدين العظيم جيعل البرشية عىل
صبغة واحدة ( :
) [البقرة. ]138/
ٌ
ورسول واحد  ،ورشيع ٌة واحدة ،
وكتاب واحد ،
رب واحد ،
ٌ
صبغة واحد ة  ،لنا ٌ
وأخالق واحدة ،
اهلل يريد أن نكون عىل طراز األنبياء آدم ،ونوح ،وإبراهيم ( :
) [مريم. ]41/
) [األعراف]35/
اهلل  ينادينا دائام يف القرآن ( :
لتكون حياتنا مطابقة حلياة آدم  ، اهلل جعل آباءنا وأجدادنا أنبياء  ،أوال آدم  ،ثم نوح ،
ثم إبراهيم  ،فاهلل يذ ِّكرنا هبؤالء ،حتى تكون حياتنا مطابقة حلياهتم ظاهرا وباطنا ،
)
وأقواال وأعامال وأخالقا ( :
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[األنعام. ]90/
رحيم بالعباد َّ ،بني لنا الدين الكامل  ،ووضحه لنا  ،ويريد منا أن نكون
واهلل 
ٌ
أولياءه ال أولياء الشيطان  ،وبمثل هذه املجالس اإليامنية حترض املالئكة  ،وتبعد
الشياطني ؛ ألن املالئكة حترض يف اجلو الذاكر  ،والشياطني هترب من اجلو الذاكر
)
إىل اجلو الغافل ؛ وهلذا اهلل  يقول للنبي ( : 
[الغاشية. ]21/
ويقول :
[األعىل.]15 – 9/
ففي بيئة الذكر الشيطان كالبعوضة  ،ال يستطيع أن يدخل عىل اإلنسان  ،والشيطان يف
بيئة الغفلة كاألسد  :جير الناس من املباحات إىل الصغائر  ،ومن الصغائر إىل
الكبائر  ،ومن الكبائر إىل الردة :
[ البقرة. ] 208/
وهلذا الشيطان يريب أتباعه يف اجلو الغافل  :يف أماكن الفساد واملنكرات  ،والغيبة
والنميمة  ،واخلمور  ،وسامع ما حرم اهلل  ،وفعل ما حرم اهلل  ،واتباع الشهوات :
(
)
[البقرة. ]257/
فنحن يف هذه املجالس نجلس يف اجلو اإليامين  ،والذي جيلس يف اجلو اإليامين
يزيد إيامنه  ،ثم إذا زاد اإليامن جاء يف قلبه حب الطاعات  ،وجاء تنوع الطاعات من
فرائض ونوافل وواجبات وسنن  ،ثم إذا جاءت الطاعات  ،ريض اهلل عنه  ،وإذا ريض
اهلل عنه أسعده يف الدنيا  ،وأسعده يف اآلخرة  ،فتزداد سعادته يف احلياة  ،ثم تزداد عند
املوت  ،ثم تزداد يف القرب حينام يكون يف روضة من رياض اجلنة  ،ثم تبلغ كامهلا
عني رأت ،وال ٌ
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب
يف اجلنة  ،حيث يعطى املؤمن ما ال ٌ
برش :
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[األنفال.]4 – 2/

و إذا ضعف مؤرش اإليامن بسبب الغفلة  ،نقص اإليامن  ،ثم نقصت الطاعات  ،ثم
زادت املعايص  ،ثم تنوعت املعايص  ،ثم جاء غضب اهلل  ،ثم ساءت حال هذا
الشخص  ،ثم شقي هذا الشخص يف الدنيا  ،ثم ازداد شقاؤه عند املوت  ،ثم ازداد
شقاؤه يف القرب حيث يكون حفرة من حفر النار  ،ثم يبلغ أشد العذاب يف نار جهنم ؛
حيث هي سج ٌن فيها أنواع من العذاب :
[الرعد.]34/

واهلل  يريد منا يف هذا اجلو اإليامين أن يزيد إيامننا  ،وطريق اإليامن هو النظر يف
اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات الرشعية  ،والنظر يف اآليات الكونية يولد معرفة
امللك الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال ا حلميدة  ،واملثل
األعىل ( :
) [يونس. ]101/
فواجباتنا لصحة أبداننا هي الطعام والرشاب  ،وواجباتنا لتنمية عقولنا هي العلوم
العامة من علوم الرشيعة وغريها  :معرفة األشياء  ،معرفة طريقة الوضوء  ،وطريقة
الصالة  ،وطريقة الصناعة والتجارة والطب وغريها من العلوم النافعة.
وواجباتنا لغذاء قلوبنا هي بمعرفة أركان اإليامن الستة ،وتدبر اآليات الكونية
والقرآنية .
ومغذيات القلوب سبعة :
اإليامن باهلل  ..وأسامئه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده .
فاإليامنيات كلها تقوم عىل الغيب  ،وأركان اإليامن ستة أمور كلها من الغيب  ،أما
املشاهدات فهي املحسوسات  ،نشرتك فيها نحن وبقية البرش  ،بل نشرتك فيها مع
احليوانات  ،نحن نرى السامء  ،ونرى األرض  ،ونرى املاء فنذهب لنرشب  ،ونرى
الظل فنستظل  ،فنحن يف املشاهدات نشرتك مع الكفار واحليوان .
ونحن يف العقليات التي نعقل هبا األشياء نشرتك مع الكفار  ،لكننا نتميز عن غرينا
باإليامنيات  ،واإليامنيات هي التصديق بالغيب  ،وأول صفات املتقني اإليامن
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بالغيب :
[البقرة.]5 – 2/

وكام أنه ال بد لألسامك من املاء الذي تعيش فيه  ،فكذلك ال بد للمؤمن من البيئة
اإليامنية التي تزيد إيامنه و حتفظه .
ويف اجلو اإليامين اهلل  يكرمنا بخمس كرامات عملية فورية :
نتعلم الدين ..ونعمل بالدين ..ونثبت عىل الدين ..ونرتقى يف الدين ..وننرش الدين .
يف اجلو اإليامين نتعلم الدين  ،فتزيد ثروتنا اإليامنية  ،نتعلم اإليامن باهلل ،
ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه  ،نتعلم بعض السنن ،
بعض اآلداب  ،بعض الفضائل  ،وإذا عرفنا ذلك سهل علينا القيام بأنواع العبادات
والقربات  ،ألننا يف اجلو اإليامن الذاكر .
ونثبت عىل الدين ؛ ألننا إذا تيقنا عىل يشء ثبتنا عليه  ،فالذي يمسك الرتاب ليس
كالذي يمسك الذهب  ،إذا تيقنت عىل أن الذهب له قيمة غالية أمسكت به  ،وإذا
تيقنت أن هذا الدين حق متسكت به وثبت عليه .
فبهذا اجلو اإليامين يتبني لنا أن هذا الدين حق ؛ ألننا نتكلم عن اهلل وأسامئه
وصفاته  ،وعن املالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر  ،وعن حماسن الدين ،
وفضائل ا لدعوة ،ونرى ذلك .
ال نتكلم عن الدنيا  ،وال عن املخلوق  ،إنام نتكلم عن اهلل  ،فيزيد إيامننا باحلق ،
ويزيد إيامننا باحلق الذي أنزله  ،والذي جيب إتباعه  ،ويزيد إيامننا بالثواب الذي
يعطيه اهلل عىل هذا العمل  ،ويزيد إيامننا عىل الوعد والوعيد الذي وعدنا اهلل به ؛ وعد
اهلل باجلنة من أطاعه  ،ووعد بالنار من عصاه .
وكلام زاد اإليامن زادت األعامل الصاحلة  ،ومجع العبد بني فعل الفرائض والسنن
من كل عبادة كالصالة والزكاة والصوم واحلج وغريها من األدعية واألذكار.
وكلام ذاق العبد حالوة اإليامن واألعامل الصاحلة رغبت نفسه يف نرش ذلك بني
الناس  ،خاصة أهله وعشريته وقومه وغريهم :
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[ التوبة.] 71 /

والشجرة كلام سقيناها تكرب وت ثمر ثامرا طيبة نوعا وكام  ،كذلك بكثرة املذاكرات
اإليامنية يزيد اإليامن يف القلب  ،وأعظم ما يزيد اإليامن هو معرفة اهلل بأسامئه
وصفاته وأفعاله ؛ وهلذا هذه املعرفة من الدين بمنزلة الرأس من اجلسد إذا قطع هذا
الرأس مات هذا اجلسد الذي يتحرك  ،وبمنزلة القلب من البدن فمن ال قلب له ال
حياة له .
وكذلك إذا جلسنا يف جمالس اإليامن اهلل  يكرمنا بستة كرامات :
تنزل علينا السكينة ..وتغشانا الرمحة ..وحتفنا املالئكة ..وتنزل علينا السكينة..
ويذكرنا اهلل فيمن عنده ..وينادينا مناد  :انرصفوا مغفورا لكم ..قد بدلت سيئاتكم
حسنات .
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ  ..« :وما اجتـمع قوم يف بي ٍ
ت م ْن بيوت
ْ
ْ
ٌ
السكينة ،وغشيتْـهـم ال َّر ْحـمة ،وح َّفتْـهـم
اهلل ،يتْلون كتاب اهلل ،ويتدارسونـه ب ْينـه ْـمَّ ،إال نزل ْت عل ْيـهـم َّ
ـم ي ْسـر ْع بـه نسبـه».أخرجه مسلم( ).
املالئكة ،وذكرهـم اهلل فيْـم ْن عنْده ،وم ْن ب َّطأ بـه عملـه ،ل ْ
وهذه أعظم العبادات  ،عبادة تعلم العلم واإليامن .
قال النبي «: م ْن ي ْرد اهلل به خ ْريا يف ِّق ْهه يف الدِّ ين»(. )2
وأعظم الفقه أن يعرف العبد املعبود  ،وماذا جيب له من العبادة والتوحيد واإليامن ،
يعرف من يعبد  ،ل يعبده عبادة حر ال عبادة عبد ؛ العبد هو الذي يعبد ربه لينال منه
الثواب فقط ،أما احلر فهو الذي يعبد اهلل  ،ألنه أهل أن حيمد  ،وأهل أن يكرب ،وأهل
أن يع َّظم ؛ ألنه اخلالق الذي ليس كمثله أحدٌ يف اخللق  ،القوي الذي ليس كمثله أحدٌ
يف القوة  ،الكبري الذي ليس كمثله أحدٌ يف الكربياء :
[ األنعام. ] 102 /

فاهلل  له األسامء احلسنى والصفات الع ىل  ،واألفعال احلميدة  ،هذه مولدات
عظيمة تعطي قوة النور يف القلب  ،فيمتلئ القلب بالنور  ،فيطلب هذا القلب العمل ،
والقلب ملك عىل اجلوارح كلها  ،إذا صلح صلحت ،وإذا فسد فسدت ،وامللك عىل
(  )1أخرجه مسلم برقم (.)2699

() 2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ،71 :واللفظ له ،ومسلم برقم.1037 :
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اجلوارح حيركها بالطاعة ويمنعها عن املعصية  ،فالطاعات تزيد يف اجلو الذاكر ،
واملعايص تزيد يف اجلو الغافل  ،والرمحن يريب عباده يف اجلو الذاكر  ،والشيطان
يريب أتباعه يف اجلو الغافل.
ففي مثل هذه املجالس اإليامنية نحمد اهلل  عىل أن م َّن علينا متكلام وسامعا هبذا
املجلس املبارك  ،أن نسمع ما حيبه اهلل ويرضاه  ،وأن نثني فيه عىل ربنا  ،ونتعرف
عىل ربنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ؛ هذه نعمة من اهلل  أن نتذاكر هده األمور
العظيمة ( :
) [البقرة. ]231/
فاهلل  ذكر ذلك يف القرآن يف آيات كثرية  ،بل ال تكاد آية ختلو من اسم من أسامء
اهلل  ، سوا ٌء كان ظاهرا أو مضمرا ؛ ألن املقصود الوصول إىل اهلل عن طريق النظر
يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات الرشعية  ،وإذا وصلنا إىل اهلل  ،واتصلنا باهلل
وعرفنا اهلل ؛ حينذاك هتيأت قلوبنا وجوارحنا المتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،فبعد
اإليامن يأيت العبد باألعامل :
[ احلج. ] 77 /

فأسامء اهلل  وصفاته وأفعاله أحب يشء إليه  ،وهي أكثر يشء يف القرآن وأعظمه
وأحسن ه  ،ملاذا ؟ ألهنا صفات اخلالق جل جالله  ،فعلينا أن نتعلم هذا العلم ،
ونتَّصف بالصفات التي حيبها اهلل  ،ومن أعظم ثمراهتا تقوى اهلل : 

[ يونس.] 64 – 62 /

فمن عرف اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله كربه  ،وأحبه وأتقاه  ،ونال رضاه .
والتقوى  :أال يفقدك اهلل حيث أمرك  ،وال جيدك حيث هناك .
وأسامء اهلل  كلها حسنى  ،وهي خمتصة به وحده ال رشيك له  ،فله سبحانه الكامل
املطلق يف ذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ؛ فال رشيك له  ،وال سمي له  ،وال
[ الشورى.] 11 /
مثيل له ،وال شبيه له:
هو امللك الذي ليس كمثله أحدٌ يف امللك  ،وهو القادر الذي ليس كمثله أحدٌ يف
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القدرة  ،وهو العزيز الذي ليس كمثله يش ٌء يف العزة ( :
) [طه. ]8/
هو امللك الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد يف ذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله ( :
) [اإلخالص. ]4- 1/
وقد ورد اسم اهلل امللك يف القرآن ) (5مرات  ،أما اسم اهلل املليك فقد ورد مرة
واحدة.
تعظيم هلل  ،وفيها ذكر هلل  ،وفيها توحيد هلل  ، وفيها محد اهلل ،
وكل آيات القرآن فيها
ٌ
حتى يمتلئ القلب الذي هو حمل نظر اهلل باإليامن  ،فإذا امتأل باإليامن انقاد لطاعة
من آمن به :

[ األنفال.] 4 – 2 /

وقد خلق اهلل يف كل إنسان ثالث أواين :
فالقلوب آنية اإليامنيات ..واملعدة آنية املطعومات ..والعقول آنية املعلومات .
فنحن اآلن نجتهد ليمتلئ القلب باإليامن  ،وملء القلب باإليامن ال بد أن يكون يف
اجلو اإليامين  ،يف اجلو اإليامين تأيت اهلداية  ،ثم تأيت االستقامة .
فال بد لإلنسان الذي يريد النجاة من أمرين :
أن جيلس يف اجلو اإليامين ليهتدي ..وينقطع عن اجلو الغافل ليستقيم  ،ويستمر
عىل االستقامة( :
)[النحل. ]36/
بيئة العبادة والدعوة تعطيني اهلداية واالستقامة  ،واالنقطاع عن بيئة الغفلة وبيئة
املنكرات حتفظني من الوقوع يف املعايص ( :
) [الكهف. ]28/
ال بد لكي هنتدي أن نعيش يف اجلو اإليامين  ،ولكي نستقيم ال بد أن ننقطع عن جو
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الغفلة ؛ ألن املؤمن مع املؤمنني يزداد إيامنه  ،والغافل مع الغافلني تزداد غفلته ،
واملؤمن مع الغافلني يتأثر هبذه الغفلة فيكون مثلهم .
فلكي هن تدي ولكي نستقيم ال بد من أمرين :
األمر األول  :أن نطلب اهلداية من اهلادي ،وحلصول اهلداية ال بد أن نجلس يف اجلو
اإليامين الذي تكون فيه الطاعات ،وحترض فيه املالئكة  ،والذي يريب فيه اهلل . 
واألمر الثاين  :أن ننقطع عن جو الغفلة الذي يريب فيه الشيطان  ،وتكون فيه
املعايص التي يركب بعضها بعضا  ،ويزيد بعضها بعضا .
واهلل  م َّن علينا وهلل احلمد هبذه النعمة  ،وهي نعمة اإلسالم  ،و نعمة معرفة اهلل
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وهذا العلم أعظم العلوم ؛ ألن معرفة األوامر تأيت يف الرتبة
الثانية بعد هذا العلم :
[حممد]19 /

والعلم اإلهلي ثالثة أقسام :
وعلم بأيام اهلل .
وعلم بأوامر اهلل..
علم باهلل..
ٌ
ٌ
ٌ
فالعلم باهلل  :هو معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة أركان اإليامن  ،وما جيب
له جل جالله من التوحيد  ،واإليامن  ،والعبادة .
والعلم بأوامر اهلل  :هو العلم بأوامر الرشيعة ؛ عبادات  ،معامالت  ،معارشات ،
أخالق  ،وعلم احلالل واحلرام ونحو ذلك .
والعلم بأيام اهلل  :ننظر إىل حياة األنبياء والرسل  ،كيف نرص اهلل أولياءه ؟ كيف
نرص رسله عىل أعدائهم ؟ وكيف خذل أعداءه .
و اهلل يريد منا يف هذه الدنيا أن نكمل حمبوباته  ،ما هي حمبوباته ؟ اهلل  كريم
ورحيم بعباده مأل الدنيا بمحبوبات اإلنسان من أنواع الشهوات  ،ومأل الدنيا
ٌ
بمحبوباته هو  ،وحمبوبات اهلل  هي مجيع أوامره  ،هي الدين الكامل  ،وأهل هذه
الصفات هم الذين اشرتاهم اهلل ( : 
)[التوبة. ]111/
ما هي صفاهتم ؟ (
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) [التوبة. ]112/
وماذا أعد اهلل ألهل هذه الصفات؟ :

[األحزاب. ]35 /

هذه الصفات التي حيبها اهلل  ،اهلل يريد منا أن نلبس هذا اللباس  ،نحن نشرتك وغرينا
من البرش يف اللباس املحسوس :
األعراف26 :

لباس يسرت العورة  ،وريشا يعني زيادة مجال بألوانه وأشكاله ؛ لكن اللباس املقصود
لباس التقوى  ،لباس اإليامن .
فلباس البدن  :يسرت العورات اجلسدية .
ولباس القلوب  :يسرت العورات األخالقية .
يكون يف هذا القلب تقوى اهلل  ،فيقبل عىل طاعته  ،ويبعد عن معاصيه  ،ويمتثل
أوامره  ،وجيتنب نواهيه  ،ويؤمن بوعده ووعيده .
فاهلل  ملك  ،وملكه عظيم  ،وملكه كبري  ،وملكه واسع :
[ فاطر. ] 13 :

وأسامء اهلل  حتى يستبني لنا األمر  ،ويسهل علينا تدبرها يف القرآن ؛ ال بد أن نعرف
ضوابط نسري عليها يف معرفة تلك األسامء  ،حتى نفهم معانيها  ،ونعرف أقسامها ،
ونعبد اهلل بمقتضاها .
وأسامء اهلل  كلها واحدة يف الداللة عىل الذات  ،لكنها خمتلفة يف املعاين
والصفات  ،وما من ملك إال وله أسامء وله صفات  ،وملك امللوك له أسامء
وصفات  ،مجيع أسامئه وصفاته حسنى وعليا  ،وكلها واحدة يف الداللة عىل الذات
وهو اهلل  ،متعددة الصفات  ،فاخلالق غري اسم الرب  ،والرازق غري اسم العليم،
واحلكيم غري اسم القادر  ،وهكذا .
وأسامء اهلل  التي ذكرها اهلل  لنا يف القرآن  ،والتي جيب علينا أن نثبت هلل  من
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األسامء والصفات ما أثبته لنفسه ،وأثبتها له رسوله  ، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو
نفاه عنه رسوله  ، عىل حد قوله جل جالله ( :
)[الشورى. ]11/
هذه األسامء احلسنى كل اس ٍم له معنى خاص  ،وله تعبدٌ خاص ،فكام عرفنا أحكام
الطهارة  ،وأحكام الصالة  ،وأحكام العبادات  ،وأحكام الزكاة  ،وأحكام الصوم ،
وأحكام احلدود وغريها .
ال بد لنا أن نعرف ربنا جل جالله  ،ال بد أن نعرف الرب املعبود جل جالله بأسامئه
قسم هذه األسامء حتى نعرفها اسام
وصفاته وأفعاله  ،وطريق هذه املعرفة هو أن ن ِّ
اسام :
[حممد. ]19 /
 فأسامء اهلل  من حيث العموم قسامن :
أسامء جالل ..وأسامء مجال .
فأسامء اجلالل  :هي التي تدل عىل القوة والقدرة  ،مثل  :الكبري  ،القاهر  ،العزيز ،
اجلبار ،امللك  ،القادر وأمثاهلا .
وأسامء اجلامل  :هي التي تدل عىل اللطف والرمحة  ،مثل  :اللطيف  ،الرمحن ،
الرحيم  ،الكريم  ،العفو  ،الغفور وأمثاهلا .
واجلالل واجلامل عىل وجه الكامل هلل  ، والناس فيهم من فيه صفات اجلالل ،
وفيهم من فيه صفات اجلامل  ،وفيهم من فيه صفات اجلالل واجلامل  ،وفيهم من
ليس فيه صفات اجلالل ؛ وال صفات اجلامل ؛ وهذا أردأ املخلوقات  ،وكذلك
احليوانات فيها ما هو رشس مفرتس  ،وفيها ما هو لني وسهل الطبع .
فالصفات من حيث هي  ،صفات جالل ومجال  ،واإلنسان من حيث هو له صفات ،
وكل أحد اهلل  يعطيه من فضله من هذه األسامء والصفات ؛ ألن اإلنسان من حيث
جسد ه املادي حيواين  ،ومن حيث أخالقه آدمي  ،واإلنسان جمموعة عواطف  ،يف
بيئة الذكر يتذكر فيتشبه بالصفات العليا  ،و يف بيئة الغفلة يتشبه بالصفات الدنيا  ،أوال
يتشبه بصفة احليوانات  ،ثم يرتقي منها إىل صفة السباع  ،ثم يرتقي منها إىل صفة
الشياطني .
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أول صفة تأيت لإلنسان إذا كان يف بيئة الغفلة الصفة احليوانية  ،ألهنا أسهل يشء ،
أكل ورشب بال ٍ
أمر وال هني  ،وال حد وال قيد  ،ثم يرتقى منها إىل رتبة السباع  ،ألنه
يريد أن يكمل شهواته  ،لكن ليس بيده يشء  ،فال بد أن يقتل أو يرسق أو يعتدي حتى
يكمل شهواته  ،ثم يرتقي منها إىل رتبة الشياطني  ،فيكون كإبليس ٌ ،
ضال مضل ،
فاسدٌ ومفسد .
فال بد من تقسيم هذه األسامء  ،ومعرفة معانيها  ،ليمكن لكل احد أن يتخلق هبا :
[األعراف.]180 /
 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها ستة أقسام :
القسم األول  :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانية اهلل .
وهذه األسامء هي مثل  :اهلل  ،اإلله  ،الواحد  ،األحد  ،احلي  ،القيوم  ،احلق ،
األول  ،اآلخر  ،الظاهر  ،الباطن وغريها من األسامء احلسنى .
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل امل لك والقوة والقدرة  ،مثل  :امللك  ،القوي ،
القادر  ،العزيز  ،اجلبار  ،املهيمن  ،القهار  ،املقدم  ،املؤخر وأمثال ذلك من
األسامء الدالة عىل امللك والقدرة  ،وهذه أسامء جالل.
القسم الثالث  :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد .
مثل  :اخلالق  ،الباري  ،املصور  ،الوهاب  ،الرزاق  ،الكريم  ،الرب  ،املقيت وغري
ذلك من األسامء احلسنى .
القسم الرابع  :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة .
مثل  :السميع  ،البصري  ،العليم  ،اخلبري  ،الشهيد  ،الرقيب  ،احلسيب  ،املحيط
وغريها من األسامء احلسنى الدالة عىل العلم واإلحاطة .
القسم اخلامس  :األسامء الدالة عىل الرمحة واملغفرة والرفق واإلحسان .
مثل  :الرب  ،الرمحن  ،الرحيم  ،احلليم  ،الرءوف  ،احلميد  ،الشكور  ،الودود ،
الويل  ،النصري  ،القريب  ،املجيب  ،العفو  ،الغفور  ،التواب وغريها من األسامء
احلسنى .
القسم السادس  :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان .
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مثل  :اهلادي  ،واملبني  ،والوكيل  ،والكفيل .
هو اهلادي الذي هدى كل مهتد  ،وهو اهلادي الذي هدى مجيع خلقه إىل ما
يصلحهم  ،وخزائن اهلداية عنده وحده ال رشيك له .
واملبني هو الذي بني نفسه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وبني دينه ورشعه  ،وبني احلق
من الباطل  ،وبني اخلري من الرش .
فاهلداية بيد اهلادي  ،والدعوة للداللة عليه  ،واآليات الكونية للداللة عليه  ،واآليات
القرآنية للداللة عليه ؛ وحتى نصل إىل اهلادي البد من طلب اهلداية منه:
[الفاحتة. ] 7 - 2 /
فالبد من فعل أسباب اهلداية  ،وطلب اهلداية من اهلادي :
[الكهف. ]17 /
فسبحان من أظهر نفسه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وآياته وخملوقاته ( :
)[الطالق. ]12/
وإذا عرفنا ذلك ع َّظمناه وأحببناه  ،وإذا عظمناه وأحببناه طلبنا االتصال به وعبدناه .
ومجيع أسامء اهلل احلسنى واحدة يف الداللة عىل الذات  ،متعددة املعاين
) [طه. ]8/
والصفات ( :
فاحلمد هلل رب العاملني أن يرس لنا معرفته بأسامئه وصفاته  ،ويرس لنا مثل هذه
اللقاءات املباركة  ،فمن أراد اهلل به خريا أجلسه يف جمالس الذكر  ،أو فتح له جمالس
الذكر  ،أو ساقه إىل جمالس الذكر  ،أو حبب إليه جمالس الذكر  ،ليعرف ربه ثم يعبده
بالتعظيم له  ،والذل له  ،واحلب له .
)
فاهلل  هو الذي يسري اخللق كام يسري الكواكب ( :
[يونس. ]22/
وحسب ما يكون يف القلب من الرغبة يسري اهلل اإلنسان إىل جمالس الذكر أو إىل
غريها من املجالس ؛ ٌّ
كل حسب رغبته وشهوته :
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[اإلنسان. ]31 – 29 /
فاهلل  هو امللك احلق الذي ال إله غريه  ،وال رب سواه ( :
) [املؤمنون. ]116/
هو امللك العظيم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال الكربى ،
واملثل األعىل  ،استوى عىل أعظم املخلوقات وأوسعها وأنورها وهو العرش ،
[طه. ]5 /
واستوى عليه بصفة الرمحة :
وهو يريد من هذا اإلنسان أن تطابق صفاته صفات العرش ؛ علوا  ،واتساعا ،
وإرشاقا  ،فاملؤمن ٍ
عال عىل الكافر وعىل احليوان  ،فاحليوان مهه يف الشهوات
فقط  ،والكافر مهه يف التعلق بالدنيا وقضاء حاجاته يف الدنيا فقط .
ٍ
عال عىل هذا وعىل هذا  ،بتوحيده وإيامنه والعرش أوسع
أما املؤمن فهو
املخلوقات  ،واهلل يريد من اإلنسان أن يتسع صدره جلميع أنواع الطاعات والقربات
والعبادات  ،والعرش أنور املخلوقات  ،واهلل يريد من اإلنسان ان يتنور قلبه بالتوحيد
واإليامن حتى يعبد اهلل كأنه يراه .
فاهلل نور  ،والعرش كله نور  ،واملالئكة نور  ،وكتابه نور .
فاهلل يريد من كل إنسان أن تطابق صفاته صفات أعظم خملوق خلقه اهلل وهو العرش
علوا واتساعا ونورا .
فاهلل  إكراما هلذا اإلنسان ينزل كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر إىل السامء
الدنيا  ،ويقول « :هل من داع فأستجيب له ؟ َهل من مستَغف ٍر َفاغف َر لَه ؟ َهل من َسائ ٍل
َفأعط َيه ؟ » متفق عليه ( . )1
[األنبياء. ]10/
ينقلكم من الرتبة احليوانية والرتبة السبعية والرتبة اإلبليسية إىل الرتبة املالئكية .
واهلل سبحانه هو امللك الغني عن كل ما سواه  ،املالك لكل يشء يف العامل العلوي
والعامل السفيل  ،امللك الذي له ملك الساموات واألرض وما فيهن وما بينهن وما
() 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ، 1145 :واللفظ له ،ومسلم برقم.758 :
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فوقهن  ،من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف ملكه العظيم :
[امللك.]1 /
هو ملك جل جالله عىل العامل العلوي بام فيه من هذه املخلوقات العظيمة  ،وهو
سبحانه امللك العظيم الذي يملك الساموات السبع  ،واألرضني السبع  ،وما فيهن
وما بينهن من شمس وقمر  ،وكواكب ونجوم  ،وليل وهنار  ،وسحب ورياح ،
ومالئكة وأرواح  ،وإنس وجن  ،وحيوان وطري  ،ومجاد ونبات  ،وتراب وماء ،
وبحار وأهنار  ،وسهول وجبال  ،وغري ذلك مما اليمكن إحصاؤه أو الوقوف عىل
)[املائدة. ]120/
آحاده ( :
وإذا عرفنا أنه ملك  ،فلامذا نخرج عن طاعة امللك ؟ ملاذا ال نعبد امللك الذي نحن
ملكه ؟ ونحن نسكن يف ملكه ؟ ونحن نأكل من رزقه ؟ هو ملك عىل الشمس ،
يسريها كيف شاء  ،ملك عىل القمر  ،ملك عىل الكواكب  ،خلقها ونثرها يف
السامء  ،وملك عىل النجوم  ،وملك عىل الليل  ،يأيت به متى شاء  ،ويرصفه متى
شاء  ،وملك عىل النهار  ،وملك عىل السحب  ،يرصفها يف السامء كيف شاء ،
وملك عىل الرياح  ،هذه الرياح التي يتنفس اإلنسان من هذا اهلواء ثالثامئة وستني
مرتا مكعبا  ،سواء كان يف الرب  ،أو يف البحر  ،أو يف اجلو  ،أو يف أي مكان  ،هذا
اهلواء من خزائن اهلل .
أرأيتم لو فرغ هذا ا لكون من اهلواء هل يمكن لإلنسان أن يبقى حيا ؟  ،فاهلل خلق
خملوقات تعيش يف بحر املاء  ،وخلق خملوقات تعيش يف بحر اهلواء  ،األسامك
تعيش يف بحر املاء  ،ولو خرجت منه ملاتت  ،ونحن نعيش يف بحر اهلواء  ،ولو
أخرجنا منه إىل بحر املاء هللكنا :
[األنعام.]102 /
فاهلل  له ملك العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،وإذا عرفنا أنه امل لك ال بد أن نطيع
امللك  ،كام نطيع امللوك والرؤساء إلقامة الدنيا  ،ال بد لكي تستقيم احلياة أن يكون
هناك آمر ومأمور  ،لتتحقق ا ملصالح  ،وتندفع املضار ،
[النساء. ]59 /
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واهلل  هو ملك امللوك  ،له امللك كله  ،وله اخللق كله  ،وله األمر كله  ،فال بد أن
نعرفه  ،ونعرف أنه ما لك امللك وحده  ،وإذا كنا من مماليكه فال يليق بنا أن نعصيه ؛
بل جيب علينا طاعته  ،وتوحيده  ،وفعل أوامره  ،واجتناب نواهيه :
[غافر. ]65 /
وهو سبحانه امللك العزيز اجلبار  ،ملك امللوك  ،ومالك امللك  ،الذي يملك مجيع
امللوك  ،واملالكني  ،وما يملكون كلهم ( :
)[آل عمران. ]26/
هو ملك قادر  ،وملك قاهر  ،وملك جبار  ،ملك عظيم  ،يؤيت امللك من يشاء ،
وينزعه ممن يشاء  ،ويعز من يشاء  ،ويذل من يشاء  ،ملاذا ؟ ألنه ملك  ،وامللك ال بد
أن تكون له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال العظمى  ،حتى تكون له
قوة يف إدارة ملكه وترصيفه .
هو امللك الذي يدبر الكواكب حتى ال يصطدم بعضها ببعض ،هو امللك الذي يمسك
السامء أن تقع عىل األرض ،هو امللك الذي يمسك السموات واألرض أن تزوال .
هو الذي جعل البحر سائال  ،وجعل اجلبل جامدا ،هو امللك الذي وضع اسمه عىل
السامء فاستقلت  ،ووضعه عىل األرض فاستقرت  ،ووضعه عىل اجلبال فرست ،
ووضعه عىل الرياح فهبت  ،ووضعه عىل السحب فأمطرت  ،ووضعه عىل اللسان
فتكلم  ،ووضعه عىل األذن فسمعت  ،ووضعه عىل العني فرأت :
[الرمحن. ]78 /
هو سبحانه امللك القادر  ،الذي ينفذ أوامره امللكية يف ملكه العظيم متى شاء ،
وكيف شاء  ،وعىل من يشاء  ،من غري مشارك وال ممانع ؛ خلقا وإجيادا  ،وعطاء
ومنعا  ،وحياة وموتا :
[األعراف.]54 /
عيل أن أستحي منه  ،فلامذا
عيل طاعته  ،جيب َّ
هذا امللك العظيم أنا عبده  ،وجيب َّ
أسكن يف ملكه وأعصيه بنعمه ؟:
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[االنفطار. ]8 – 6 /
وحتى نعرف امللك حقا ال بد أن نقرأ القرآن  ،لنعرف ربنا  ،ونعرف ماذا يريد منا ،
وماذا يريد بنا  ،وحتى نستفيد من القرآن ال بد أن هنتم بثالثة أمور :
فنقرأ القرآن لثالثة أشياء :
طلب األجر ..وللتفكر ..وللعمل .
فالقرآن متع َّبد بتالوته  ،أقرأ الفاحتة مائة ومخسني حرفا بألف ومخسامئة حسنة ؛ هذا
األمر األول  :حتصيل األجر .
ثانيا  :نقرؤه وهذه درجة أعىل للتدبر والتفكر  ،فإذا قلنا ( :
) [الفاحتة ، ]2/علمنا أن فيه إهلا  ،وأنه حممود  ،وملاذا حممود ؟ ألنه
هو الكبري العظيم  ،وهو الكريم الرمحن الرحيم الذي له األسامء احلسنى ،
والصفات العىل  ،فأنا أقول احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص
 ،أنعم عيل  ،وعىل غريي  ،وأعطاين خريا  ،ورصف عني رشا .
[الفاحتة. ]2/
الذي أكرمني يف بطن األم  ،وأكرمني يف بطن الدنيا هبذا الدين  ،ويكرمني يوم القيامة
يف اجلنة بام ال عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل قلب برش .
ثالثا :أقرأ القرآن للعمل  ،فأصدق أخباره  ،وأمتثل أوامره  ،وأجتنب نواهيه :
[األنعام]155 /

هو سبحنه امللك احلق الذي يدبر األمر يف السامء واألرض .
فال إله إال أنت  ،نحن ال نستطيع أن نعمل شيئا إال بإذنك وعونك  ،ال يف إدارة
أجسامنا يف تشغيل األجهزة اهلضمية  ،أوالتنفسية  ،أو تشغيل األعصاب أو الدماغ ،
أو حتريك األعضاء ،فاللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني .
هذا الدم يميش يف جسم اإلنسان مائتني وثامنني كيلومرت  ،حتريكه يف هذا البحر من
الرشايني واألوردة بأمر اهلل  ،هو جل جالله قائم عىل كل نفس بأمره وإذنه وعلمه
وقدرته حيرك هذا  ،كام حيرك األهنار يف العامل  ،وحيرك البحار  ،وحيرك السحب
[البقرة]255 /
وحيرك هذا الدم . :
لو وقف هذا الدم ملات اإلنسان  ،فال يمكن أن يعيش هذا البدن إال هبذا الدم  ،كذلك
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ال يمكن أن يعيش هذا القلب مطمئنا إال باإليامن ؛ ولذلك اإليامن حمله القلب ،
والقلب يضخ الدم إىل مجيع أعضاء اجلسم  ،واهلل  جعل هذا القلب حمل اإليامن
حتى يسري اإليامن وجيري من ابن آدم جمرى الدم .
يميش مع الدم إىل العني فال ترى ما حرم اهلل  ،بل تنظر إىل اآليات الكونية  ،واآليات
الرشعية  ،و يميش إىل األذن فتسمع القرآن وتسمع الذكر واملواعظ  ،و يميش إىل
ال لسان فيتحرك بالذكر والتسبيح والتهليل والتقديس  ،والدعوة  ،وتعليم رشع اهلل ،
والنصيحة  ،و يميش إىل القدم فتتحرك إىل املسجد  ،إىل احلج  ،إىل العمرة  ،إىل
اجلهاد يف سبيل اهلل  ،إىل الدعوة  ،ويميش إىل اليد فتسلم هبا  ،وتأكل باليمني ،
وجتاهد هبا يف سبيل اهلل وتكتب هبا الدين  ،يميش إىل كل عضو  ،ليميش اإلنسان
إىل ربه عىل الرصاط املستقيم :
[األنعام . ]153 /
فسبحان امللك اخلالق العليم الذي خلق هذا لقلب  ،وجعله أمريا عىل البدن .
فهذا القلب الصنوبري يضخ الدم ،إىل كل عضو وكل شعرة يف اجلسم  ،ويضخ يف
كل يوم أكثر من اثنني وعرشين ألف جالون من الدم بأمر اهلل  ،وعون اهلل  ،ويميش مع
كل قطرة من هذا الدم التوحيد واإليامن ملن م َّن اهلل عليه باهلداية  ،فيتخلق بأخالق
املالئكة واألنبياء والرسل .
أما من مل هيتد  ،فيم يش مع هذا الدم الفسق والفجور والفساد واملعايص ؛ فرتى
العني ما حرم اهلل  ،وتسمع األذن ما حرم اهلل  ،و يتكلم اللسان بام حرم اهلل  ،ومتيش
الرجل إىل ما حرم اهلل .
 فاإلنسان له مْصفان :
مرصف الطاعة ..ومرصف املعصية .
بحسب اإليامن املوجود يف القلب أو عدمه :
[اإلنسان ] 3 - 2 /

هو سبحانه ملك يف الدنيا واآلخرة ٌ ،
ملك عىل مجيع خملوقاته  :خلقا وإجيادا ،
وعطاء ومنعا  ،وحياة وموتا  ،وترصيفا وتدبريا :
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[امللك.]4 – 1 /
فسبحان اهلل ما أعظمه  ،وما أعظم ملكه جل جالله ! هو سبحانه مالك هذا الكون
كله  ،والكون كله مملكة واحدة  ،هذا الكون كله العامل العلوي والعامل السفيل ،
ٍ
وعامل الدنيا وعامل اآلخرة ؛ كله مملكة واحدة ،
مللك واحد ال إله إال هو  ،وال رب
سواه  ،وال رشيك له ( :
)[فاطر. ]14- 13/
 واهلل وحده هو امللك احلق املبني  ،وكامل ملكه يتجىل من أكثرمن عرشة وجوه :
فاهلل له ملك العامل العلوي والعامل السفيل ..وله ملك عامل الغيب والشهادة ..وله
ملك الدنيا واآلخرة ..وله ملك السموات واألرض ..وله ملك ما بني السموات
واألرض ..وله ملك ما يف السموات واألرض ..وله ملك خزائن السموات
واألرض ..وله غيب السموات واألرض  ..وله مقاليد السموات واألرض  ..وله
جنود السموات واألرض  ..وله مرياث السموات واألرض :
[املائدة .]120 /
[امللك.]1 /
[احلرش.]23 /
فنعبد امللك ،وال نعبد العبد  ،ونعبد القادر  ،وال نعبد العاجز ،ونعبد الغني  ،وال نعبد
الفقري ،ونعبد اخلالق ،وال نعبد املخلوق :
[األنعام. ]102 /
فسبحان مالك امللك وامللكوت  ،كل يشء وقع أراده امللك جل جالله  ،أي يشء
وقع يف هذا الكون من ٍ
خري أو رش أراده اهلل كونا ؛ ما كان خريا أراده اهلل كونا وقدرا
ٍ
يشء
ورشعا  ،وما كان رشا وقع كونا  ،ألنه ال يقع يف ملك اهلل يشء إال بإذنه  ،وكل
أراده امللك فال بد أن يقع ( :
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)[البقرة. ]107/
السحب متطر بإذن امللك  ،والعواصف هتب بإذن امللك  ،والزالزل تأيت بإذن
امللك  ،واألرزاق تنزل بإذن امللك  ،وهكذا كل ما يقع يف الكون فبإذنه وعلمه ،
لكن اهلل حيب اإليامن وحيب اخلري لعباده  ،لكن من خرج عن طاعته ،وأرص عىل
كفره  ،فال بد من عقوبته بزلزال أو خسف أو ريح أو غري ذلك :
[العنكبوت . ] 40/
هذا امللك عظيم له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل ،وله األفعال احلميدة ،وله
املثل األعىل ،يفعل يف خلقه ما هو مقتىض الرمحة ،واحلكمة ،والعدل ،واإلحسان .
فجميع أقضية اهلل وأقداره وأفعاله يف ملكه ال ُترج عن أربع صفات :
كلها جاءت عىل وفق  :احلكمة ..والرمحة ..والعدل ..واإلحسان .
ولنعلم أن اهلل  إذا أعطى امل لك ألحد أعطاه اهليبة  ،فصار كل الناس خيافونه .
أما امللك الشخيص ،فاهلل  م َّلكني جوارحي  ،بفضله أعطاين اإليامن ،فملكت
جوارحي  ،فأقبلت عىل الطاعة ،وزجرهتا عن املعايص  ،فأنت ملك إذا ملكت
جوارحك  ،وإذا ملكت هواك  ،وإذا ملكت شهواتك ؛ هذا امللك اخلاص بكل فرد .
واهلل  يويل امللك عىل الناس  ،كام يعطي لبعض خلقه ملك دولة من الدول ،فاهلل
 إذا أعطى امللك ألحد أعطاه اهليبة ،فصار كل الناس خيافونه  ،وإذا أراد نزعه من
أحد ألغى هيبته ،ف صار كل الناس جيرتؤن عليه  ،ويكرشوا يف وجهه  ،حتى يسقطه
وخيلعه .
هو  إذا م َّلك ملكا جعل له هيبة يف قلوب الناس ،ليهابوه فتستقيم احلياة  ،فإذا
هابوه أطاعوه  ،وامتثلوا أوامره ،وإذا أراد نزعه ألغى اهليبة من قلوب الناس ،فصار كل
الناس جيرتئ عليه ،ويكرش يف وجهه ،حتى يسقطه وخيلعه ؛ ملاذا ؟ ،ألنه بلغ يف
الظلم والفساد ماال تصلح معه احلياة  ،فاهلل  ال بد أن يبعده ؛ ألن اهلل  إذا كان
هذا احلاكم عادال فاهلل يبقيه ولو كان كافرا ،ألن احلياة ال تستقيم بغري العدل .
فاهلل ملك يراقب ملكه ،ف إذا زاد ظلم احلاكم عىل العباد فاهلل  يسقط هيبته من
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ٌ
حاصل اآلن يف العامل  ،فيلغي اهلل 
قلوب الناس كام حصل لفرعون  ،وكام هو
هيبته ،ثم ينزع عنه ملكه ( :
)[آل عمران. ]26/
وكذلك الرش بيد اهلل  ،ف ال يقع يف ملكه يشء إال قد أراده هو وأذن به  ،لكن اهلل ال
يأمر بالرش  ،اهلل يأمر باخلري فيقول :
[احلج . ]77/
فاهلل يأمر باخلري  ،وال يأمر بالرش أبدا  ،بل ينهي عنه :
[النحل]90/

.

لكن الرش إذا وقع من زلزال أو خسف أو غرق  ،ومن ابتالءات باألمراض
واملصائب  ،هي وقعت بإذنه إما عقوبة  ،وإما تربية ،وإما ترقية  ،وهذه املصائب التي
تنزل جاءت عىل وفق احلكمة ؛ ولذلك هي من النعم الباطنة  ،فاملصائب هذه يرد
اهلل هبا عباده املؤمنني إليه ،ويرقيهم ،ويكفر سيئاهتم ،وهيلك هبا أعداءه :
[البقرة . ]157 – 155 /
فمن أراد العزة والغنى والفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة فليتصل بامللك  ،اتصل
بامللك ،وال تتصل بالعبد ،اتصل بامللك احلق الذي كل ما سواه م ٌ
لك له وعبدٌ له ،
وخزائن كل يشء عنده ( :
)[املائدة. ]120/
فاحلمد هلل أن ربنا  ملك وعظيم وكبري وقوي ،وله األسامء احلسنى ،والصفات
[طه. ]8 /
العىل  ،واألفعال اجلميلة :
وماذا يف الساموات واألرض ؟ .
يف الساموات واألرض خملوقات عظيمة  ،ال حيصيها وال يعلمها إال اهلل ،هذه
املخلوقات العظيمة جيمعها ستة عوامل :
عامل اجلامد ..وعامل النبات ..وعامل احليوان ..وعامل اإلنس ..وعامل اجلن ..وعامل
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املالئكة .
ومجيع هذه املخلوقات أمم وقبائل وشعوب خمتلفة األنواع ،واألجناس،
واألحجام ،واأللوان ،والوظائف :
[لقامن. ]11 /
 وهلل عىل كل خملوق من تلك املخلوقات  ،بل عىل كل ذرة يف العامل  ،ثلثة
أوامر ملكية من امللك :
أمر باإلجياد ..وأمر بالبقاء ..وأمر بالنفع والرض .
هو امللك الذي له جنود السموات واألرض .
البحر من جنده مأله باملخلوقات  ،والفلك جتري عليه  ،وإذا شاء أهلك به من شاء
كام أهلك فرعون وقومه ،وإن شاء أنجى به من شاء كام أنجى به موسى ومن آمن به .
والنار من جنده نطبخ هبا الطعام ،ونستدفئ هبا  ،وإذا شاء جعلها بردا وسالما كام
[األنبياء. ]69 /
جعلها عىل إبراهيم :
وهكذا اهلل  ملك له ملك الساموات واألرض وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما بينهن .
وكل هذه املخلوقات العظيمة ،و هذه العوامل الستة  ،و هذه العوامل الكربى  ،وهذه
املخلوقات العظيمة تدل عىل اخلالق العظيم ،وعىل أنه ٌ
ملك قادر ،وهو مالكها
وخالقها ومدبرها  ،ومجيعها مستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته  ،وخاضعة
ألمره ،وشاهدة بوحدانيته ،ومسبحة بحمده :
[اإلرساء. ]44 /
كل سامء سمكها مخسامئة عام  ،كل ذرة من السموات  ،وكل ذرة من األرض  ،تسبح
بحمد رهبا  ،وتدل عىل خالقها ومالكها .
فهو جل جالله ٌ
ورب قادر  ،وإله عظيم  ،هو الذي يستحق العبادة لذاته
ملك عظيم ٌ ،
وأسامئه وصفاته  ،ويستحق العبادة جلالله ومجاله  ،و يستحق العبادة ألنه هو امللك
)
احلق  ،هو امللك الذي له (
[املائدة. ]120/
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،له امللك وله احلمد  ،وهو عىل كل يشء قدير .
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هو سبحانه امللك الكريم احلق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكا يف الدنيا واآلخرة ،
احلي الذي يدعوهم ليكونوا أحياء سعداء ال يموتون أبدا  ،العزيز الذي يدعو عباده
إىل الدين احلق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئا أعطاهم إياه ( :
) [غافر. ]65/
وأنت أهيا العبد إذا أطعت امللك جل جالله كنت يف معية امللك يف الدنيا واآلخرة ،
وإذا أطعت الغني كنت يف معية الغني جل جالله  ،وإذا أطعت القوي كنت يف معية
القوي جل جالله  ،وإذا أطعت الصغري كنت يف معية الصغري  ،وإذا أطعت الفقري
كنت يف معية الفقري  ،وإذا أطعت الضعيف كنت يف معية الضعيف  ،فام احلل ؟
(
) [الذاريات. ]51- 50/
واعلم أهيا العبد أن اهلل جل جالله هو امللك الذي خلق كل يشء بأمره  ،وخلق
اإلنسان بيده  ،وسخر له ما يف الساموات وما يف األ رض ؛ من املياه  ،والرياح ،
واجلامد  ،والنبات  ،واحليوان وغريها  ،ليستعني بذلك عىل طاعة من خلقه
ويشكره ( :
) [لقامن. ]20/
إذا عرفنا أن اهلل  سخر لنا ما يف الساموات وما يف األرض  ،فعلينا أن نشكره عىل
هذه النعم  ،والعبادة هي الشكر :
[البقرة. ]172 /
واهلل سبحانه عرض األمانة عىل السموات واألرض واجلبال  ،فأبني أن حيملنها،
ومحلها اإلنسان :
[األحزاب ]72 /

وهذا اإلنسان ملا قبل محل األمانة ،وهي الدين احلق ،كرمه ربه  ،وسخر له ما يف
َّ
واملسخر له
الساموات وما يف األرض من املخلوقات  ،وكل يشء مسخر لإلنسان ،
َّ
املسخر  ،املسخر له وهو اإلنسان أكرم من املسخر  ،فقد خصه اهلل بأنواع
أكرم من
الكرامات :
[اإلرساء. ]70 /
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فجميع ما يف السموات وما يف األرض مسخر هلذا اإلنسان  ،واملسخر له وهو
اإلنسان أكرم من املسخر  ،فاجلبال والبحار والرتاب واحلديد وغريها مما ال حيصيه
إال اهلل ؛ كلها مسخرة لإلنسان  :عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان  ،اهلواء ،
املياه  ،اجلبال  ،البحار  ،كل املخلوقات مسخرة لإلنسان ،ليشكر ربه ،ويعبده
ويطيعه :
[لقامن.]20 /
وإذا رأينا ذلك  ،وعرفنا ذلك  ،فيجب علينا أن نشكر هذا امللك الكريم  ،وهذا امللك
احلق الذي م َّلكنا يف هذه الدنيا  ،وجعلنا يف هذه الدنيا عبيدا للملك جل جالله ،
فعلينا أن نعبده ونذكره ونشكره جل جالله :
[األنعام. ]102 /
واهلل  سخر لنا ما يف هذا الكون تستخريين :
تسخري تعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وتسخري تكريم بام خلقه اهلل من النعم .
ومقتىض تسخري التعريف أن تؤمن باهلل ،ومقتىض تسخري التكريم أن تشكر من سخره
لك :
[النساء. ]147 /
واهلل ٌ 
ورب رحيم  ،فسبحان من خلق اإلنسان وسخر له مجيع ما يعينه
ملك عظيم ٌ ،
عىل عبادة ربه  ،والدعوة إليه  ،واإلحسان إىل خلقه .
فسبحان اخلالق العليم الذي خيلق ما يشاء ،وكلام خلق شيئا زاد ملكه ومماليكه
وعبيده ،خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات  ،وهي تسبح بحمده وتشهد
بوحدانيته ،وكلها تدل عىل جالل اهلل ،وتدل عىل مجال اهلل:
[احلجر. ]86 /
فمن هذه املخلوقات الثامر املختلفة األنواع واألشكال واأللوان واألحجام  ،فام من
شجرة إال وهلا ثمرة  ،فجميع الثامر جعل اهلل طعمها طيبا  ،وشكلها مجيال ،
ورائحتها عطرة  ،ومذاقها حلوا  ،ومألها باملنافع:
[احلرش.]24 /
هذا اللسان يتكلم ،والقلب ال بد أن يسمع ويعرف من هو الذي خلق هذه
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املخلوقات  ،املختلفة الطعوم واألنواع واألحجام( :
) [األنعام. ]141/
فاإلرساف مذموم ألن اهلل  ال حيب املرسفني  ،وألن املرسف يقرتن به الشيطان :
)[اإلرساء. ]27/
(
فال نرسف ال يف األقوال وال يف األعامل وال يف األكل وال يف الرشب وال يف
الكالم ؛ ألن اهلل ال حيب املرسفني  ،وألن املرسف يقرتن به الشيطان فيؤزه إىل
املعايص  ،ويأخذه من الطاعات إىل املعايص  ،ومن الصغائر إىل الكبائر  ،ومن
[النساء.]38 /
اإلسالم إىل الكفر وهكذا :
فاهلل  هو امللك الذي سخر لنا يف هذا الكون هذه املخلوقات العظيمة .
واهلل  هو امللك الذي يملك مجيع ما خلق من هذه املخلوقات  ،وسخر لنا كل
يشء يف هذا الكون .
وصفة التسخري تدور معنا يف كل ثانية من حياتنا ،وصفة ال تكريم ال تفارقنا بحال :
(
)

[إبراهيم. ]34-32/
هو سبحانه امللك احلق الذي أكرم اإلنسان بأحسن الكرامات  ،أما اإلنسان من حيث
هو فهو ظامل ٌ لنفسه  ،وظامل ٌ لغريه  ،وقاعد عن عبادة ربه  ،ومقبل عىل غريه ،
) [إبراهيم. ]34/
ومعرض عن ربه ( :
يسكن يف أرض اهلل ،ويأكل من رزقه ،ويعصيه بنعمه  ،فال بد له من التوبة إىل ربه :
)[احلجرات. ]11/
(
ال بد من التوبة ؛ ألن هذا اإلنسان إن كان يف قلبه اإليامن سارع إىل الطاعات مع
التقصري ،وإن مل يكن يف قلبه اإليامن وقع يف املعايص واملحرمات .
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فسبحان من خلق هذا اإلنسان ،وأمده بالنعم ،وأمره بعبادته حتى ال يذل نفسه لغريه.
كيف تكون حياة اإلنسان بال سمع ؟ كيف تكون حياته بال برص ؟ كيف تكون حياته
)
بال عقل ؟ (
[املؤمنون. ]78/
فهو سبحانه الذي خلق هذا املخلوق  ،ورباه يف اجلنة  ،ثم أنزله إىل األرض  ،ثم
تناسلت ذريته  ،ثم انترشوا يف األرض ،وأصبحوا أمما وقبائال وشعوبا ( :
)[احلجرات. ]13/
نحن البرش من مماليكه  ،نحن ذرة يف ملكه العظيم  ،هذا اإلنسان ذرة يف هذا
الكون  ،كل بني آدم ذرة يف م لك اجلبار جل جالله  ،يف ملكه الواسع جل جالله .
فهذا اإلنسان الذي ال يساوي ذرة يف ملك ملك امللوك سيعطي يوم القيامة إن كان
مؤمنا مثل هذه الدنيا عرش مرات ؛ بسامواهتا وأرضها ،وجباهلا وخملوقاهتا ،وذهبها
وفضتها ،وأهنارها وبحارها ،وكل ما فيها من اخلريات ؛ ألن اهلل كريم  ،وألن العظيم
ال يعطي إال العظيم ( :
) [يس. ]83 - 82/
هو ملك له امللك كله  ،وهذا امللك هو الذي يستحق أن يعبد  ،وأن يكرب  ،وأن يعظم،
وأن يمجده اإلنسان ويوحده ،ويعتز به ،ويثني عليه ،وحيمده ،ويسبحه ،ويقدسه جل
جالله :
[املؤمنون. ]80- 79/
هو الذي حييي مجيع األحياء  ،هو الذي يميت مجيع األموات :
[املؤمنون. ]80/
من يستطيع أن ييضء مساحة من األرض مثال كيلو بكيلو ؟ أو عرشة كيلو بعرشة
كيلو ؟ أومائة كيلو بامئة كيلو ؟ من يستطيع ؟ من الذي أضاء السموات واألرض
بالنور ؟ من الذي أضاء هذا الفضاء العظيم بالنور ؟ من الذي خلق النور يف
سري هذا الرساج يف العامل حتى ي ِّنور العامل ؟ من الذي جاء
الشمس ؟ من الذي َّ
بالليل ؟ من الذي جاء بالنهار ؟ (
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) [يس. ]40-37/
كلهم عبيد هلل مد َّبرون بأمره  ،لكن هذه خملوقات مسخرة  ،ونحن خملوقات
خمرية  ،اهلل  خرينا  ،يعني جعل لنا شيئا من االختيار  ،مجيع املخلوقات مسخرة
لطاعة اهلل  ،أما نحن خمريون ومبتلون ؛ مبتلون بالشهوات احليوانية وباألوامر
) [الكهف. ]29/
امللكية ( :

ملاذا اهلل خرينا ؟ .

ألنه أراد أن خيلق من خلقه خلقا أتوه إجبارا  ،وهم مجيع املخلوقات  ،وخلق من
خلقه خلقا يريد أن يأتوا إليه اختيارا  ،فمن جاء إليه اختيارا وهو قادر عىل أال يأيت إليه
أحب إليه ممن جاء إليه إجبارا  ،ألن الشمس طبعت عىل اإلنارة  ،واألرض طبعت
عىل اإلنبات  ،واملالئكة كذلك طبعت عىل التسبيح والتهليل وتنفيذ األوامر
) [التحريم. ]6/
امللكية ،فهم ( :
أما هذا اإلنسان فاهلل  خريه بني اإليامن والكفر ،وأمره اإليامن ،ورغبه فيه ،وهناه
عن الكفر ،وحذره منه:
[ التكوير.] 28-27 /
فاهلل خلق اإلنسان ثم كرمه وخريه:
[اإلنسان. ]3/
فاحلمد هلل أن جعلنا مسلمني وجعلنا نجلس يف مثل هذه املجالس اإليامنية  ،هذا
فضل عظيم  ،سيأيت هذا املجلس يوم القيامة كله نور ؛ ألننا جلسنا نتكلم عن ربنا ،
وعن أسامئه وصفاته  ،وعن التعلق به وحده ال رشيك له  ،وعن طاعته وطاعة
رسوله  ،وعن عبادته وحده ال رشيك له .
فاحلمد هلل أن م َّن علينا هبذا املجلس  ،وما نتكلم به  ،وما نسمعه  ،هو الغذاء الذي
يغذي قلوبنا  ،وهو الذي يصلح حياتنا  ،فال يشغلنا عمل إال القيام هبذا هذا العمل ،
نسمع العلم  ،ونعلم الناس  ،ونسمع عن اهلل  ،ونس ِّمع عن اهلل :
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[الطالق. ]12 /
فإذا عرفنا ذلك فال بد أن نتوجه إليه جل جالله  ،ال بد أن نتوجه إليه  ،ونعبده وحده ال
رشيك له  ،هو امللك الذي له ملك الساموات واألرض  ،ونحن عبيده  ،وليس للعبد
خيار عند امللك  ،بل جيب عليه أن يطيعه  ،لكن اهلل م َّن علينا وجعلنا خمريين ،
وأعطانا الدين لنكسب األجر  ،وهو الكريم إذا قدمنا عليه يوم القيامة يكرمنا باجلنة ،
وإن كنا ال نستحق شيئا  ،ألننا عبيده .
واهلل مقصود ،واجلنة موعود  ،فاهلل مقصود :
[ الكهف. ] 110 /

كيف أرضيه ؟ كيف يرىض عني ؟ واجلنة موعود :
[ التوبة . ] 72/
فاهلل مقصود  :كيف أرضيه ؟ كيف أمتثل أوامره جل جالله ؟ ألنه العظيم  ،ألنه
امللك احلق الذي له م لك الساموات واألرض .
وكلام نظرنا يف الكون نرى األوامر امللكية جتري فيه  ،ونرى امللك العظيم يفعل ما
يشاء  ،وخيلق ما يشاء  ،ال را د لقضائه  ،وال معقب حلكمه :

[آل عمران ]191 – 190 /

إن يف الساموات خلربا  ،وإن يف األرض لعربا  ،آيات حمكامت  ،ومطر ونبات ،
وشمس وقمر  ،ونجوم تزهر  ،وبحار تزخر  ،وليل داج  ،وسامء ذات أبراج  ،وأرض
ذات فجاج  ،وإنسان وحيوان .
ال إله إال اهلل امللك احلق املبني  ،كلام يتفكر اإلنسان  ،وينظر يف امللكوت  ،يرى
امللك  ،ويرى اخلالق خيلق ما يشاء  ،ويدبر ما يشاء  ،ويفعل ما يشاء  ،وحيكم ما
يريد .
فهذا امللك كله ملن ؟ ،ومن يرصف هذا الكون ؟  ،ومن يدبر األمر ؟  :ﮱ
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[ املؤمنون. ] 92 – 84 /

فاحلق من بيانه وظهوره أبني من كل ِّبني  ،والتوحيد أبني من كل ِّبني  ،ولكن هذا
التوحيد  ،وهذا اإليامن ال بد من سقيه يف مثل األجواء اإليامنية ؛ حتى يزداد  ،وحتى
يكرب  ،وحتى تأيت قوة الطاعة  ،وقوة العبادة  ،وقوة اإليامن .
واهلل  هو امللك الرمحن الرحيم الذي يرسل الرسل إىل أقطار مملكته  ،وحيكم
عباده بأمره ورشعه  ،ويعلمهم ما ينفعهم  ،ويعمهم بفضله ورمحته جل جالله  ،هو
جل جالله يعم خلقه بفضله ورمحته  ،سواء كان فيام يتعلق بأبداهنم  ،أو فيام يتعلق
بقلوهبم
[احلديد. ]25/
وهو سبحانه امللك القدوس السالم  ،الرمحن الرحيم  ،اللطيف بعباده  ،الذي يتودد
إليهم بنعمه وإحسانه  ،احلافظ هلم مما يرضهم  ،يتودد إليهم بنعمه ل يحبونه ،
ويذكرون نعمه  ،فيستحيوا منه  ،فيعبدوه وحده ال رش يك له ؛ واألجر عائدٌ عليهم ،
واخلري عائدٌ عليهم  ،واهلل  غني عن العباد وعبادهتم  ،إنام هم الذين يستفيدون من
أعامهلم ( :
) [احلج. ]65/
ودين
هوا ٌء لطيف  ،وما ٌء عذب  ،وأرض ساكنة  ،وطعام ورشاب  ،ونور وهدى ،
ٌ
) [احلج. ]65/
رءوف رحيم ( :
ٌ
حق  ،ورب
هو امللك الذي بيده مقاليد األمور كلها .
هو القادر أن جيعل الشمس تنزل قليال فتحرق كل ما يف الكون من جبال ومياه
وأشجار وغريها  ،وهو القادر أن يرفعها قليال فيصبح كل ما يف الكون أشد من
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ٍ
فحينئذ يكون أشد من احلجارة ؛ ولكنه جل جالله
احلجارة قساوة  ،يتجمد جتمدا
رحيم بعباد ه  ،جعل هلا مسارا ال خترج عنه  ،وهي سامعة مطيعة  ،وث َّبت مرشقها
ومغرهبا  ،وجعله عىل ثالثامئة وستني مرشقا :
[املعارج ]41 – 40 /

وهلا مرشق يف الصيف  ،ومرشق يف الشتاء :
[الرمحن. ]17/
وأمرها كل يوم أن ترشق من املرشق  ،وتغرب من املغرب :
[املزمل . ]9 /
فال إله إال اهلل  ،ما أعظم فلكه  ،وما أعظم قدرته ( :
) [فصلت. ]37/
هذه الشمس وهذا القمر كلهم عبيد من عبيده ؛ كلهم عبيد مسخرون له  ،وهذا
الفضاء العظيم  ،وهذه الساموات العىل  ،وهذه األرض ومن فيها ؛ هذه كلها مماليك
تدل عىل مالكها ملك امللوك الذي خلق امللوك  ،وقسم املاملك  ،وقسم
األرزاق .
هذا اإلله العظيم حيب أن يعبد ؛ ألنه أهل أن يعبد ل ذاته وكامل أسامئه وصفاته
وأفعاله  ،ال إله غريه وال رب سواه .
وهو سبحانه امللك احلق املبني  ،الذي حيكم وحده بني اخللق يوم القيامة  ،ومن
)[الفاحتة. ]4/
رمحته باخللق أنه وحده (
حيكم وحده ؛ ألنه امللك الذي حيكم بالعدل واإلحسان  ،ويعفو ويصفح  ،ويغفر
[الفرقان.]26/
ويسرت :
يمد لإلنسان يوم القيامة سجل مد البرص كله سيئات  ،ويقر به العبد  ،واهلل يقول له :
هَتا َع َلي َك يف الدنيَا َو َأنَا َأغفر َها لَ َك اليَو َم» متفق عليه (. )1
« َس ََت َ
ألنه هو الغفور الرحيم جل جالله  ،فاملغفرة أحب إليه من العقوبة  ،والعفو أحب إليه
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 2441 :واللفظ له ،ومسلم برقم. 2768 :
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من االنتقام  ،والرمحة أحب إليه من الشدة  ،والعطاء أحب إليه من املنع  ،هذا هو
ربنا الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل .
فاهلل يريد منا أن نت صف هبذه الصفات  :نعفو اهلل يعفو عنا  ،نرزق اهلل يرزقنا  ،نعطي اهلل
يعطينا  ،ن كرم اهلل يكرمنا وهكذا ( :
) [األعراف. ]180/
تنزل املالئكة لفصل القضاء  ،فتكون صفوفا كل صف وراء صف  ،مالئكة السامء
الدنيا  ،والثانية  ،والثالثة  ،إىل السابعة  ،واهلل  يأيت لفصل القضاء بني اخللق :
) [الفجر. ]22/
(
وحيرض الكل أمام ملك امللوك :
[احلاقة . ]18 – 17/
ثم يقول تعاىل للعباد يوم القيامة« :يا عبادي إنَّام هي أ ْعاملك ْم أ ْحصيها لك ْم ث َّم
أو ِّفيك ْم إ َّياها ،فم ْن وجد خ ْريا ف ْلي ْحمد اهلل ،وم ْن وجد غ ْري ذلك فال يلوم َّن إ َّال ن ْفسه»
أخرجه مسلم (. )1
فام أشد هول ذلك اليوم ( :
) [الفرقان. ]26 - 25/
عسري عىل الكفار ،ألهنم يعلمون ما عملوا  ،وبان هلم احلق اآلن  ،وبان هلم أهنم
سوف حياسبون ويعاقبون عىل ما عملوا يف هذه الدنيا  ،فالكافر هذا الذي يستكرب يف
الدنيا مغرور بشهواته  ،واهلل  أعطاه االختيار  ،وهو استغل هذا االختيار  ،فجاء
الشيطان وأغراه  ،واجتمعت النفس والشيطان واهلوى عىل هذا اإلنسان  ،فأصبح
يتقلب يف الشهوات  ،ويعيص اهلل  ،بنعم اهلل  ،يف ملك اهلل ( :
) [آل عمران. ]197-196/
[التوبة. ]55/

()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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)

هذه الدنيا متاع ( :
[النساء. ]77/
فالدنيا دار اإليامن والعمل والف ناء  ،واآلخرة دار الثواب والعقاب واخللود .
وإذا حكم اهلل بني العباد  ،فال ظلم  ،وال جور  ،وال خوف ؛ بل ٌ
عدل وإحسان :
)
(
[غافر. ]17/
فمن أطاع ربه امللك القدوس يف الدنيا  ،وعاش يف الدنيا عبدا له  ،فاز بقرب امللك
احلق يوم القيامة  ،وم َّلكه ربه من النعيم ما ال خيطر بباله ( :
)[القمر. ]55/
اهلل أكرب  ،ما أعظم ملكه ! وما أعز سلطانه ! وما أعظم كرمه ! وما أوسع حلمه عىل
من عصاه جل جالله :
[املائدة . ]120 /
اهلل أكرب من أي يشء  ،واهلل  أكرب مما عرفت ومما مل تعرف  ،ما أعظم ملكه ! كم
ملك اهلل  يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ؟ ما أعز سلطانه ،هو الذي يترصف
يف هذا الكون كله  ،وما أوسع حلمه عىل من عصاه من عباده .
فلله احلمد عىل ملكه العظيم  ،وله احلمد عىل فضله الكبري  ،وله احلمد عىل رمحته
الواسعة  ،وله احلمد عىل نعمه السابغ ة :
[اجلاثية .]37 – 36 /
) [الفاحتة. ]2/
ملا أقول ( :
أذكر اهلل  ،وأذكر النعم  ،وأذكر املنعم عليهم  ،فتأيت عندي حالوة احلمد ؛ ملا أذكر
الرزاق  ،أذكر األرزاق أنواعها وأصنافها  ،وأذكر املرزوقني  ،وأذكر دوامها عىل
اخللق  ،ملا أذكر اسم ريب احلليم  ،أذكر حلمه عىل من عصاه  ،حلمه عىل من حاربه
بنعمه  ،حلمه عىل من عصاه يف ملكه :
[اإلرساء . ]44 /
وهبذا الذكر نفهم معاين أسامء اهلل وصفاته وأفعاله  ،ونجد حالوة اإليامن والعبادة .
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فكل اسم هلل ال بد أن أفهم معناه  ،وأتذكر مقتضاه  ،وأتذكر آثاره يف اخللق  ،ثم أتعبد
هلل عز وجل به .
فل ّله احلمد عىل نعمه السابغة ،أنعم عيل ،وأنعم عىل غريي  ،أعطاين خريا  ،ورصف
عني رشا  ،أنا أعيش يف نعمه املادية والروحية فله احلمد كثريا كام ينعم كثريا :
[ النحل .]53 /
وله احلمد كثريا عىل ملكه العظيم  ،وعىل نعمه السابغة  ،محدا كثريا طيبا مباركا
يوايف نعمه ،ويكافئ مزيده ( :
) [سبأ. ]1/
فسبحان امللك القدوس ذي العزة واجلربوت وامللكوت  ،كثري اخلالئق واملاملك
واملامليك  ،واسع الرزق واملغفرة والرمحة .
ٍ
أرض واحدة  ،ويف ملك من ملك هلل  ،جزء
سبحان اهلل  ،ما أعظم ملكه ! نحن يف
من ملك اهلل ؛ هذه األرض البسيطة  ،نحن اهلل  م َّن علينا فمشينا إىل مرشق األرض
إىل اليابان  ،وإىل مغرب األرض يف غرب أمريكا  ،وإىل شامل األرض يف روسيا
وإىل جنوب األرض يف املحيط اهلندي  ،فرأينا يف ملك اهلل خملوقات عظيمة ،
سهول وجبال  ،وبحار وأهنار  ،ونبات وحيوان  ،وأمم وقبائل من الناس :
[العنكبوت . ] 20 /
ذهبنا إىل جنوب أفريقيا  ،نزلنا حتت األرض مسافة مائتني مرت  ،وإذا هناك حتت
األرض كابالت كهربائية وسباكة وتفجريات  ،هؤالء الذين جيتهدون عىل استخراج
الذهب من أجل الدنيا .
فهذا جهد املخلوق عىل املخلوق  ،فكيف إذا اجتهدنا عىل اإلنسان وصار من
املؤمنني وصار يدعو إىل اهلل  ،فكم حيصل هلذا اإلنسان من اخلري  ،وحيصل به من
اخلري ؟
النبي  اجتهد عىل أهل مكة ووسع جهده يف الدعوة إىل اهلل  ،ثم ذهب إىل
الطائف  ،وهذه القبيلة عارضته وحاربته  ،لكن اهلل أخرج منها رجال هو حممد بن
القاسم الثقفي  ،اهلل  هداه  ،فذهب إىل املرشق وفتح بالد ما وراء النهر  ،ففي
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صحيفته بالد اهلند والسند وباكستان وبنجالدش وأفغانستان وهذه الدول الرشقية ،
كلها يف صحيفة حممد بن القاسم الثقفي  ،وهو يف صحيفة من دعاه  ،ومن دعاه يف
صحيفة النبي : 
[آل عمران . ]74 – 73 /
فكم للنبي  من اجلنات ؟  ،بقدر من اهتدى هبديه  ،واستقام عىل ما جاء به . 
فهذا الرجل يف صحيفته أكثر من مليار مسلم ومسلمه  ،وكل يوم يزيدون  ،من
يصوم  ،من يصيل  ،من يتوضأ  ،من يزكي  ،من حيج  ،من يعتمر  ،من يسبح ؛ كلهم
) [احلديد. ]21/
صحيفته ( :
فنضع أنفسنا يف هذا اجلو اإليامين حتى اهلل  يربينا  ،ومتتلئ قلوبنا باإليامن ،
فتتحرك جوارحنا بالعبادة بني يديه  ،وبالدعوة والتعليم بني خلقه .
فاهلل يسرينا يف الكون كام يسري الشمس باإلنارة  ،ويسري السحب باملياه  ،يسرينا بنرش
اهلداية يف العامل ( :
) [إبراهيم. ]52/
واهلل  أعلمنا بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،لنعظمه ونكربه  ،ونحبه ونحمده  ،ونعبده
بمقتضاها ،ف إذا عرفت أن اهلل حي قيوم  ،ال بد أن أكون حيا قائام بأمر اهلل  ،حي يف
قلبي باإليامن  ،حي يف بدين بطاعة اهلل  ،حي أسمع ما حيب اهلل  ،وأتكلم بام حيبه
اهلل  ،وأعمل ما حيبه اهلل  ،وأدعو إىل دين اهلل ( :
) [غافر. ]65/
فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه :
[البقرة . ]255/
أكون قائام عىل الناس  ،قائم بالدعوة  ،قائم بتعليم الناس  ،قائم أوايس الفقري ،
وأطعم اجلائع  ،وأكسو العريان  ،أميش يف هذه املنافع  ،فاهلل  حيبني  ،حيبني
ألين أقوم بالصفات التي حيبها  ،فاهلل حيب التوابني  ،وحيب املتطهرين  ،وحيب
املؤمنني  ،وحيب املحسنني  ،وحيب املتقني :
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[آل عمران. ]104/
واهلل سبحنه هو امللك احلق املبني  ،له امللك كله  ،أحاط بكل يشء علام وقدرة .
يستوي عنده الصغري والكبري  ،والقريب والبعيد  ،والناطق والصامت  ،والظاهر
والباطن  ،هو سميع وسع سمعه مجيع األصوات  ،بصري وسع برصه مجيع
املبرصات :
[احلج. ]70/
عليم بكل
اهلل هو العليم الذي أعلمنا من علمه ب ام يصلح حياتنا يف هذه الدنيا  ،هو
ٌ
يشء  ،أما نحن فاهلل أعطانا من علمه ما نتقرب به إليه  ،وما نعرف به املخلوق من
اخلالق والصور من املصور  ،والقادر من العاجز  ،وامللك من اململوك .
عليم بكل ذرة يف الكون ،
عليم بكل كلمة مرت وذهبت ،
هو عليم بكل يشء ،
ٌ
ٌ
عليم بكل يشء يف
راكع أو ساجد ،
عليم بكل ملك
عليم بكل نجم يف السامء ،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
عليم بام يف األلسنة من
عليم بكل طري يف اجلو ،
عليم بكل سمكة يف البحر ،
الرب ،
ٌ
ٌ
ٌ
عليم
عليم بام يف السمع من املسموعات قبل أن تسمع  ،فهو
الكالم قبل أن تتكلم ،
ٌ
ٌ
بكل يشء جل جالله ( :
) [الطالق. ]12/
وإذا عرفتم ذلك آمنتم باهلل وأطعتموه وعبدمتوه :
[حممد. ]19/
ماذا عندنا من العلم ؟  ،ماذا علمنا وماذا جهلنا ؟  ،ماذا قدمنا وماذا أخرنا ؟  ،وبم
أحسنّا وبم أسأنا ؟ .
حتى الروح التي يف داخلنا نحن ال نعلمها ( :
) [اإلرساء. ]85/
فسبحان امللك العليم اخلبري بكل يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء .
من حيسب عدد الكلامت التي تكلمناها ؟ من حيسب عدد الذرات يف اهلواء ؟ من
يعلم عدد شعرات رأسه ؟  ،من يعلم عدد أنفاسه ؟  ،من يعلم عدد الكلامت التي
نطقها ؟ من يعلم بكريات الدم احلمراء ؟ من يعلم بام يف األجهزة الداخلية يف
باطنه .
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هذا يف إنسان واحد  ،فكيف العلم بكل خملوق يف العامل ؟  ،فكيف بعلم عامل
الغيب والشهادة ؟ فكيف بالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله :
[طه. ]114 /
فلنتأدب ونعلم أن العليم ع َّلمنا فعلمنا  ،فيجب علينا أن نع ِّلم  ،ولو رفع عنا العلم
لعدنا جهلة  ،ونعلم أن الكريم أكرمنا  ،فيجب علينا أن نكرم  ،ولو مل يكرمنا لكنا
أهون اخللق  ،ونعلم أن الغفور غفر ويغفر لنا  ،فيجب أن نغفر للناس زالهتم  ،ولو مل
يغفر لنا ربنا لكنا أخرس الناس :
[اإلرساء. ]70/
فاهلل جل جالله خلقنا وأعطانا الصفات التي نتقرب هبا  ،ودعانا إليها ،وأعطانا األجر
عليها  ،ورغبنا فيها  ،وأعاننا عليها :
[اجلمعة. ]4/
فال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،له امللك  ،وله احلمد  ،وهو عىل كل يشء قدير.
 وملك اهلل ملخلوقاته من ثلث جهات :
األوىل  :ملك اخللق واإلجياد  ،واإلمساك واإلبقاء .
فكل يشء يف الكون اهلل خلقه وملكه  ،وهو الذي يمسكه  ،وهو الذي يبقيه  ،وإذا
رفع عنه أمر اإلمساك سقط  ،وإذا رفع عنه أمر اإلبقا ء فني  ،فاهلل وحده خالق كل يشء
ومالك كل يشء وممسك كل يشء  ،واملبقي لكل يشء ( :
)[الزمر. ]63-62/
امللك الثاين  :ملك الترصيف  ..والتدبري  ..والتحريك  ..والتسكني .
[األعراف.]54/
أوامر الترصيف والتدبري  ،والتحريك والتسكني  ،والتغيري والتبديل ،بيد اهلل وحده .
فاهلل وحده هو امللك القوي القادر الذي يترصف يف ملكه كيف شاء  ،بإرادته
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ومشيئته  ،ال را َّد ألمره  ،وال مالك غريه  ،وال مالك فوقه  ،وال مالك دونه  ،وكل
ملك دونه مملوك له  ،خاضع ألمره  ،مستجيب ملشيئته  ،مرسع إىل إرادته ( :
وما هي أفعال امللك ؟ .

) [آل عمران. ]26/

[آل عمران. ]27/
الرزق عند امللك  ،وإيصال الرزق بيد امللك  ،اهلل يرسل األرزاق إىل كل مرزوق يف
العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،يف الساموات واألرض وما بينهام :
[آل عمران. ]37/
هو امللك القوي الذي خلق األرزاق  ،وبقدرته يوصل األرزاق ملن يف البحار ،
وملن عىل ظهر األرض  ،وملن فوق األرض  ،وملن حتت األرض ،وملن فوق
الساموات  ،هو يوصل األرزاق املادية والروحية إىل خلقه ( :
) [املائدة. ]3/
أما القسم الثالث  :فهو ملك النفع والرض .
مجيع املخلوقات ال تنفع وال ترض إال بأمر اهلل وحده ال رشيك له :
[األنعام. ]102/
ملك النفع والرض بيده  ،الشمس ما تنفع إال بأمر اهلل  ،النار ما حترق إال بإذن اهلل ،
البحر ما يغرق إال بإذن اهلل  ،كل يشء بيده  ،كل يشء مملوك له ( :
)[هود. ]56/
فملك النفع والرض بيده  ،مجيع املخلوقات أواين فارغة ليس بيدها يشء  ،فاهلل
خلقها  ،وجعلها مظهرا لقدرته  ،فاألرض تنبت بأمره  ،والسامء متطر بأمره ،
والشمس تنور بأمره  ،وكل ما يف الكون كله يفعل بأمره وإذنه وعلمه :
[امللك. ]1/
هو ملك بيده ملكوت الساموات واألرض :
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ﯓ
فسبحان امللك احلق الذي بيده ملكوت كل يشء :
[ الزخرف. ] 84 /

[ الواقعة. ]73 - 58 /
فهذه املخلوقات وغريها ال تنفع وال ترض إال بأمر اهلل  ،فنتصل بامللك الذي يملكها،
حتى يسخرها لنا  ،ويعطينا من منافعها  ،ويدفع عنا رشورها جل جالله :
[غافر. ]65 /
ٍ
اسأل اهلل ،
وقال النبي ﷺ البن عباس « :يا غالم إ ِّين مع ِّلمك كلامت ؛ إذا سأ ْلت ف ْ
الرخاء ي ْعر ْفك يف ِّ
الشدَّ ة  ،وا ْعل ْم أ َّن
استع ْن باهلل  ،تع َّر ْ
ف إىل اهلل يف َّ
استعنْت ف ْ
وإذا ْ
ٍ
ٍ
يشء قدْ كتبه اهلل لك  ،ولو
األ َّمة لو ْ
اجتمعوا عىل أ ْن ينْفعوك ب ْ
يشء ل ْن ينْفعوك ب ْ
اجتمعوا عىل أ ْن يرضوك بيش ٍء لن يرضوك ب ٍ
يش ٍء قدْ كتبه اهلل عليْك  ،رفعت
ْ
يشء إ َّال ب ْ
ُّ
ْ ْ ُّ
ْ
الصحف بام هو كائ ٌن إىل ي ْوم القيامة» أخرجه أمحد (. )1
األ ْقالم وج َّفت ُّ
فاهلل وحده هو خالق املخلوقات  ،املالك هلا  ،املترصف فيها كيف شاء  ،فيجعل
بقدرته النافع ضارا  ،والضار نافعا  ،وينجي بأسباب اهلالك كام أنجى إبراهيم  من
النار  ،وهيلك بأسباب النجاة كام أهلك قارون مع ماله  ،وأهلك فرعون مع ملكه ،
ويعز بأسباب الذلة كام أعز األنبياء مع قلة ما يف أيدهيم  ،ويذل بأسباب العزة كام أذل
)
فرعون ومن سار عىل طريقته ( :
[امللك. ]1/
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.2763 :
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هو سبحنه ملك امللوك  ،ومالك اخلالئق  ،ومالك يوم الدين :

[سبأ. ]1/
فسبحان امللك احلق الذي يدبر ملكه العظيم يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ،
احلي الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،امللك الرءوف الرحيم  ،الذي يترصف يف امللك
وامللكوت بام شاء  ،عىل مقتىض حكمته ورمحته  ،وعدله وإحسانه :
[الرمحن.]29/
كل يوم اهلل  يف شأن :
يم ِّلك ملكا  ،وينزع ملكا  ،ويعز ذليال  ،ويذل عزيزا  ،ويذهب بدولة  ،ويأيت
بأخرى  ،ويداول األيام بني الناس  ،ويفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد ( :
) [يس. ]83-82/
هو امللك الذي ينرص مظلوما  ،ويأخذ ظاملا  ،وجييب داعيا ويعطي سائال  ،ويفرج
كربا  ،ويكشف غام  ،ويغفر ذنبا  ،وجيرب كسريا  ،ويشفي مريضا  ،ويغني فقريا ،
ويفقر غنيا  ،ويؤ ِّمن خائفا  ،وخييف آمنا  ،ويقيل العثرات  ،ويسرت العورات  ،ويقيض
احلاجات :
[فاطر. ]13/
هو ملك حي قيوم ّ
وكل أحد يسأله ؛ من بالعامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،وعامل الرب
) [الرمحن. ]29/
وعامل البحر ( :
من عظمة ملك اهلل  حسن ملكته ملا يملك  ،بحسن التدبري  ،ومجيل اإلحسان ،
وحسن اخللق  ،ومجال التصوير  ،وبديع اإلتقان  ،وعجيب احلفظ  ،وإتقان الصنع :

[الفرقان. ]2 – 1/
فسبحان امللك الذي له امللك كله  ،وله اخللق كله  ،وله األمر كله  ،وإليه يرجع
األمر كله  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه  ،وبمعرفة حقيقة امللكوت حيصل للعبد أعىل
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درجات اليقني .
 فدرجات العلم ثلث :
علم اليقني  . .وعني اليقني  . .وحق اليقني .
علم اليقني  :كأن أقول لواحد من الناس  :العسل طعام حلو  ،وهو سائل  ،ولونه بني
أو أسود ؛ ويصدقني هبذا  ،هذا علم اليقني .
أما عني اليقني  :فأن آيت إليه به  ،وأريه إياه  ،ويرى سيالنه  ،ويرى لونه ؛ هذا يسمى
عني اليقني  :قد جاء العسل  ،ورآه اإلنسان .
وحق اليقني  :أن يذوق هذا العسل  ،ويشعر بحالوته .
فكذلك كيف نعرف نحن ربنا جل جالله ؟  ،لنعبده كام يليق بجالله .
ال بد من النظر والتدبر والتفكر يف آيات اهلل وخملوقاته ( :
) [يونس. ]101/
بمعرفة حقيقة امللكوت حيصل للعبد حق اليقني  ،فريى يف الكون حسن التدبري ،
ومجال الرمحة  ،ومجال اإلحسان  ،وحسن اخللق  ،وبديع اإلتقان  ،وعجيب
احلفظ  ،وإتقان الصنع  .يرى هذه التدبريات العظيمة  ،يرى هذه التدبريات امللكية
يف هذا الكون  ،فريى حقيقة امللكوت :
[األنفال. ]4 – 2/
بمعرفة حقيقة امللكوت حيصل للعبد علم اليقني  ،وعني اليقني  ،وحق اليقني ،
وبمعرفة حقيقة امللك حتصل له املشاهدة  ،يرى هذا امللك ويعلم أن له مالك ،
يرى اخللق ويرى اخلالق وراء هذه املخلوقات  ،يرى الصور وخيرتقها إىل املصور
جل جالله  ،يرى األرزاق املنثورة فيام حوله فيخرتق األرزاق إىل الرازق جل
جالله .
بمعرفة حقيقة امللك حتصل له املشاهدة  ،فيجلس عىل الرزق ويرى الرازق  ،وينظر
إىل املخلوق ويتجاوزه إىل اخلالق  ،و ينظر إىل الصور ويتجاوزها إىل املصور ؛
وهذا هو عني اليقني  :أن أرى املخلوق فأخرتق املخلوقات إىل اخلالق  ،وحق
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اليقني أن أرى اخلالق يفعل يف خملوقاته ما يشاء  ،بكامل اليقني اهلل  جيعلني أنظر
إىل املخلوقات  ،وأرى فعله يف املخلوقات  ،ويف جو الغفلة أرى املخلوقات ،
وأرى أهنا تفعل  ،فأتعلق هبا  ،أرى الشمس تنور  ،واألرض تنبت  ،والشجرة تثمر ،
واملال ينفع  ،فأتعلق هبا من دون اهلل :
[فصلت]37/

لكن إذا جاء حق اليقني رأيت اخلالق يفعل يف املخلوقات ما يشاء  ،أرى فعل اهلل يف
املخلوقات  ،أرى قدرته ؛ ألن اهلل أظهر سنته  ،وأخفى قدرته  ،أظهر سنته أن السامء
متطر  ،واألرض تنبت من هذه األشجار  ،قدرته خمفية فيها  ،ماء وتراب خملوق
ممكن ينتج أو ال ينتج أشجارا وثامرا  ،لكن قدرة اهلل هي التي أخرجت هذه
األشجار  ،فاملاء خلق اهلل  ،والرتاب خلق اهلل  ،واخلالق أخرج منهام النسل  ،والنسل
هو هذه النباتات واألشجار والثامر  ،فأرى فعل اهلل يف خملوقاته  ،إذا آمنت رأيت
فعل اهلل يف خملوقاته  ،رأيت اخلالق خيلق  ،واملصور يصور  ،والرزاق يرزق .
إذا مل يكن هناك تذكري باهلل أرى املخلوقات تفعل  ،فأتعلق هبا  ،وأظن أن احلياة فقط
هي هذه احلياة الدنيا  ،احلياة الدنيا وأنسى اآلخرة ( :
) [العنكبوت. ]64/
فاهلل بني حقيقة الدنيا  ،وحذر منها  ،وبني حقيقة اآلخرة  ،ورغب فيها :

[احلديد. ]21 – 20/
فالدنيا مملوءة بالزينات ابتالء  ،ولكن املقصود طلب اآلخرة هبا :
[الكهف. ]7/
واهلل جعل الدنيا مطية اآلخرة  ،فمن الناس من ركبها إىل النار  ،ومنهم من ركبها إىل
اجلنة :
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[آل عمران. ]15 – 14/
وهل يستوي هذا  ..وهذا ؟ :
[آل عمران. ]163 – 162/

) [يس. ]83/
اهلل  هو مالك امللك  ،هو(
وهو امللك عىل هذا امللك العظيم  ،وعظمة امللك تدل عىل عظمة امللك  :خلقا ،
وأمرا  ،وتدبريا  ،وترصيفا  ،وعطاء ومنعا  ،وحياة وموتا :
[احلرش. ]23/
وامللك جل جالله له أوامر عظيمة عىل خلقه ومماليكه .
 وأوامر اهلل  عىل خلقه تنقسم إىل قسمني :
أوامر ملكية ..وأوامر رشعية .
 واألوامر امللكية من امللك عىل خملوقاته ثلث أنواع :
النوع األول  :أوامر اخللق واإلجياد .
وهذه األوامر امللكية متوجهة من اهلل  إىل مجيع املخلوقات باخللق واإلجياد :
) [الزمر. ]62/
(
األمر الثاين  :أوامر البقاء واحلفظ .
وهو متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات بالبقاء  ،ولو رفع عنهم أمر البقاء لزالت
وذابت ( :
) [فاطر. ]41/
وقال ( : 
) [الروم. ]25/
األمر الثالث  :أوامر بالنفع والرض  ،واحلركة والسكون  ،واحلياة واملوت  ،التدبري
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والترصيف  ،هو كذلك متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات  ،فأمر النفع والرض ،
والعطاء واملنع  ،واحلياة واملوت  ،كله بيد اهلل وحده ( :
) [األعراف. ]188/
فاهلل  هو خالق كل يشء  ،وبيده كل يشء  ،خلق اإلنسان وحركته وسكونه ،
وطعامه ورشابه  ،وسعادته وشقاؤه  ،بيده ج َّل جالل ه  ،فأمر النفع والرض  ،واحلركة
والسكون  ،واحلياة واملوت  ،بيد اهلل وحده  ،وهو متوجه من اهلل إىل مجيع
) [يونس. ]22/
املخلوقات ( :
هو الذي حييي ويميت  ،وهو الذي يقلب الليل والنهار  ،وهو الذي يفعل ما يشاء :
) [غافر. ]68/
(
هذه ثالثة أوامر ملكية عظيمة من امللك جل جالله عىل مماليكه  ،يف ملكه العظيم :
أمر اخللق واإلجياد ..وأمر البقاء واحلفظ ..وأمر النفع والرض  ،والتحريك
والتسكني  ،والتدبري والترصيف  ،والنرص واخلذالن  ،والبسط والقبض :
[ الروم. ] 5 – 4 /
هذه أوامر ملكية من امللك عىل مماليكه يف ملكه العظيم  ،وهي موجهة إىل مجيع
املخلوقات  ،مجيع املخلوقات خاضعة هلذه األوامر امللكية :
من مجاد  ،إىل نبات  ،إىل حيوان  ،إىل إنسان  ،إىل جن  ،إىل مالئكة  ،كل ما يف
ملكه خاضع هلذه األوامر امللكية الكريمة :
[يونس. ]32 – 31/
أما األوامر الرشعية اإلهلية  ،فهي موجهة من اهلل للثقلني  :اإلنس واجلن فقط  ،وهي
التي بعث اهلل هبا رسله  ،وأنزل هبا كتبه إىل خلقه  ،ليعبدوه وحده ال رشيك له :
[الذاريات.]58 – 56/
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 وهذه األوامر الرشعية هي الدين الذي يشمل مخسة أمور :
أوامر التوحيد واإليامن ..وأوامر العبادات واملعامالت ..وأوامر املعارشات
واألخالق .
هذه هي أوامر اهلل  امللكية  ،وأوامره الرشعية ؛ األوامر امللكية موجهة إىل مجيع
اخللق  ،واألوامر الرشعية موجهة فقط للثقلني اإلنس واجلن .
فربنا جل جالله ٌ
ملك عظيم  ،وخلق هذا امللك العظيم ،لنعرف امللك من اململوك ،
ونعرف القوي من الضعيف  ،ونعرف الصور من املصور  ،ونعرف اخلالق من
املخلوق  ،فاهلل  أراد أن يعرف بنفسه  ،فخلق هذا امللك العظيم  ،ومأله
باملخلوقات التي تدل عىل عظمته وجالله  ،وعىل إنعامه وإحسانه  ،وعىل قوته
وقدرته ج َّل جالله  ،فهذه اخلالئق التي خلقها اهلل  كلها تدل عىل عظمة من خلقها :
[الطالق. ]12/
فاحلمد اهلل رب العاملني عىل ملكه العظيم  ،وعىل تقديره احلكيم ،وعىل ما خلق
يف هذا الكون من أنواع املخلوقات التي خلقها اهلل  لتدل عىل قدرته  ،وكامله ،
وجالله ومجاله .
هو جل جالله امللك القادر عىل كل يشء  ،هو احلكيم يف خلقه وأمره  ،هو الذي
يفعل ما يشاء بقدرته :
[املائدة. ]120/
كرب بعض املخلوقات كالعرش والكريس  ،والساموات واألرض  ،واملالئكة ،
َّ
واجلبال والبحار  ،وص َّغر بعضها كالذرة والبعوضة  ،والنملة والنطفة  ،وجعل لكل
من الصغري والكبري حكمة  ،ويف كل منهام آية وعربة .
وكثَّر سبحانه بعض املخلوقات كالرتاب والنبات والذرات والنجوم  ،وقلل بعضها
كالذهب والفضة واملعادن  ،وجعل سبحانه لكل من الكثري والقليل حكمة  ،ويف كل
ٍ
واحد منهام آية وعربة .
وقوى سبحانه بعض املخلوقات  ،كجربيل الذي خلق اهلل له ستامئة جناح ؛ جناح
َّ
منها يسد األفق  ،وأضعف بعض املخلوقات كاإلنسان والبعوض والعنكبوت
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وغريها من املخلوقات الضعيفة  ،وله سبحانه يف خلقه القوي والضعيف حكمة ويف
ٍ
كل منهام آية وعربة  ،فال إله إال اهلل  ،ما أحكمه  ،وما أعظم خلقه وأمره جل جالله :
[لقامن. ]11/
وهو سبحانه امللك القادر الذي رفع بعض املخلوقات كالعرش والكريس
والساموات واجلبال واألشجار  ،ووضع بعضها كاألرض وما فيها وما عليها والبحار
واألهنار .
وهو سبحانه امللك القادر الذي مجع بعض املخلوقات كاجلبال والبحار  ،وفرق
بعضها كالنجوم  ،والرمال  ،والثامر  ،واألوراق .
وهو سبحانه امللك العليم القدير الذي أظهر بعض خملوقاته  ،وأخفى بعضها .
فأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة  ،وأظهر األبدان وأخفى األرواح  ،وأظهر األجساد
وأخفى العقول  ،وأظهر قيمة األشياء وأخفى قيمة األعامل  ،وأظهر املخلوقات
وحجب خلقه عن رؤيته :
[األنعام. ]103 – 102/
فسبحان امللك اخلالق العليم الذي فاوت بني خملوقاته  ،فخلق الكبري والصغري ،
والذكر واألنثى  ،والقوي والضعيف  ،والثقيل واخلفيف  ،والسائل واجلامد  ،وأحيا
بعضها  ،وأمات بعضها  ،وخلق املخلوقات وفرقها يف ملكه يف السامء واألرض :
) [الزمر. ]62/
(
فال إله إال اهلل  ،ما أعظم خلقه  ،وما أعظم ملكه  ،يف الرب خالئق ال حت ىص  ،ويف
اجلو خالئق ال حت ىص  ،ويف البحر خالئق ال حت ىص  ،ويف السامء خالئق ال
[احلجر. ]86/
حتىص :
ٌ
متحرك ال
ثابت ال يتحرك كاجلبال  ،ومنها
وفاوت القدير العليم بني صفاهتا ؛ فمنها ٌ
ورطب
وناطق وصامت ،
ٌ
يسكن كالرياح  ،ومنها حار وبارد  ،وأبيض وأسود ،
ٌ
ٌ
وسائل وجامد .
ولني وخشن ،
ويابس ،
وعذب ومالح ٌ ،
ٌ
وأحياء يف ملكه ال تعيش إال يف البحار  ،ولو خرجت ملاتت  ،وأحياء يف ملكه ال
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تعيش إال يف الرب  ،ولو دخلت البحر ملاتت  ،ومالئكة عظام يسبحون الليل والنهار
ال يفرتون ( :
)[لقامن. ]11/
وهو سبحانه امللك اخلالق العليم  ،الذي خلق الرياح الشديدة  ،والصواعق
املهلكة  ،والزالزل املدمرة  ،والربا كني املفزعة  ،واخلسوف التي تبلع األشجار
والبيوت واملدن والبرش  ،يصيب هبا من يشاء  ،ويرصفها عمن يشاء من مؤمن وكافر ،
ٍ
وحمسن وظامل :
[العنكبوت. ]40/
له احلمد يف األوىل واآلخرة  ،هو امللك احلق الذي له ملك الساموات واألرض :
) [املائدة. ]120/
(
واهلل  أمرنا أن ننظر يف هذا امللك العظيم لنعرف قدرة اهلل  ،وعظمة اهلل  ، وعظمة
ملكه وسلطانه  ،وعظمة نعمة وإحسانه :
[ق. ]8 – 6/
واخللق يف معرفة امللك وامللكوت متفاوتون ؛ ألهنم يف النظر متفاوتون  ،وفيام
قسم اهلل هلم من أنوار اهلداية خمتلفون ( :
)

[الرعد. ]22- 19/
أعظم العبادات هو الفكر ؛ أن نتفكر يف عظمة ربنا جل جالله  ،ويف آياته
وخملوقاته  ،وننظر يف اآليات الكونية  ،ويف اآليات الرشعية  ،حتى نعرف العظيم
فنعظمه  ،ونعرف الكبري فنكربه  ،ونعرف الكريم فنشكره  ،ونعرف الرمحن فنطلب
منه الرمحة  ،ونعرف الرزاق فنطلب منه الرزق  ،ونعبد من يستحق العبادة لذاته
وجالله ومجاله :
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[آل عمران. ]191 – 190/
والعقل كالبرص  ،يدرك ما أقدره اهلل عليه  ،لكنه يقف عاجزا عام طواه اهلل عنه ؛ ألن
العقل قد يدرك بعض األشياء  ،ويغيب عنه معرفة أكثر األشياء  ،ولوال إمداد اهلل له ما
قام ليشء  ،فالعامل أوسع منه  ،وامللك أكرب منه  ،وامللكوت أعظم منه .
فهذا العقل ال يستطيع أن يدرك ويعرف أقرب املخلوقات إليه  ،هذه الروح التي يف
اإلنسان ال يستطيع العقل أن يراها أو يعقلها  ،لكن حيس بآثارها  ،كاهلواء حيس
بآثاره  ،وال يرى شخصه( :
) [اإلرساء. ]85/
والعقل حاسة ونعمة من النعم كالسمع والبرص  ،ونحن مسئولون عنه كام نحن
مسئولون عن السمع والبرص ( :
ﰀ) [اإلرساء. ]36/
ماذا سمعت هبذا ؟ ماذا رأيت هبذا ؟ ماذا عقلت هبذا ؟ فالعقل خملوق  ،ولكنه
حمدود يدرك أشياء  ،وال يدرك أشياء  ،كالعني ترى أشياء وال ترى أشياء  ،وكاألذن
تسمع أشياء وال تسمع أشيا ء  ،فالعقل حمدود  ،عامل الغيب حمجوب عنه ال يمكن
أن يدركه بذاته إال إذا أعلمه اهلل .
فامللك العظيم جل جالله خلق هذا اإلنسان  ،وجعل فيه العقل الذي يميزه عن
احليوان  ،ويميزه عن النبات  ،ويميزه عن اجلامد .
اجلامدات أكرب العوامل فيها صفة الوجود والشكل  ،والنباتات أعىل منها فيها صفة
الوجود والشكل ولكن فيها زيادة النمو والتكاثر ،واحليوانات أعىل منها فيها صفة
الوجود والشكل وفيها صفة النمو والتكاثر  ،ولكن فيها صفة احلركة .
وكذلك اإلنسان أعىل من هذه املخلوقات  :ففيه صفة الوجود  ،وفيه صفة النمو
والتكاثر  ،وفيه صفة احلركة  ،ولكن فيه صفة العقل التي يعقل هبا اخلري من الرش ،
وما ينفعه وما يرضه :
[النحل. ]78/
هذا اإلنسان هو املخاطب من هذه املخلوقات  ،وهلذا اهلل  احتفى هبذا اإلنسان ،
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خلق هذه املخلوقات بأمره الكوين  ،وخلق هذا اإلنسان بيده جل جالله تكريام له .
وإنام عظم قدر العقل بأي يشء ؟ باإليامن الذي به صار اإلنسان حيا  ،فانضافت إليه
صفات مل توجد فيه من قبل  ،فعقل الغيب عن ربه  ،وقويت فيه القوة البارصة
والسامعة والعاقلة  ،واهتدى بإيامنه إىل ربه  ،وحق له النرص ممن آمن به وصدقه ،
وفتح له طريق العلم والعمل ( :
) [اجلمعة. ]2/
وقال : 
[النساء. ]113/
 وهذا اإلنسان ال بد له من نفختني :
األوىل  :نفخة الرسول امللكي الذي ينفخ فيه الروح  ،وتدخل الروح يف هذا البدن
فيصري حيا ،فيتحرك  ،ويعمل ويسمع ويبرص  ،وتتحرك اجلوارح ؛ هذه نفخة الرسول
امللكي الذي ينفخ فيه الروح :
[ص. ]72 – 71/
فهذا امللك ي ؤمر بأن ينفخ فيه الروح  ،فتنفخ الروح بعد أربعة أشهر يف هذا اإلنسان
الذي يف بطن أمه .
عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :حدثنا رسول اهلل ﷺ وهو الصادق املصدوق« :إ َّن
ـجـمع خ ْلقه يف ب ْطن أ ِّمه أ ْربـعني يوما ،ث َّم يكون يف ذلك علقة مثْل ذلك ،ث َّم يكون
أحدك ْم ي ْ
ٍ
يف ذلك م ْضغة مثْل ذلك ،ث َّم ي ْرسل املـلك ،فينْفخ فيه الروح ،وي ْؤمر بأ ْربـع كلـامت :بكتْب
ي أ ْو سعيدٌ » .متفق عليه( ).
ر ْزقه ،وأجلـه ،وعملـه ،وشق ٌّ
الثانية  :ثم ال بد له إذا خرج من هذا البطن إىل بطن الدنيا من نفخة ثانية  ،وهي نفخة
الرسول البرشي ؛ ألنه ميت بدون الدين ( :
) [األنعام. ]122/
فاهلل  هو امللك  ،ويريد أن أميش يف هذه الدنيا ملكا  ،أحترك يف هذه الدنيا بصفة
امللك ،ألين عبد امللك وألين يف معية امللك  ،وأميش بأوامر امللك  ،فأنت ملك
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)3208ومسلم برقم ( ،)2643واللفظ له.
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ما دمت متصال بامللك .
وامللك هو من يملك جوارحه  ،فيلزمها بطاعة اهلل  ،ويمنعها عن معصية اهلل  ،يملك
هواه  ،يملك عقله وسمعه وبرصه ؛ هذا هو امللك حقا الذي أراد اهلل له  أن جيعله
ٌ
ممتثل ألمر امللك
يعيش يف هذه احلياة حياة ملكية ؛ ويكون خليفة يف األرض ألنه
الكبري يعبد هبا ربه  ،ويدعو إليها خلقه :
[البقرة. ]30/
فهذا اإلنسان املؤمن ينظر يف امللك وامللكوت بالنور  ،ويسمع بالنور  ،ويتكلم
بالنور  ،ويميش بالنور  ،ويعمل بالنور ( :
) [األنعام. ]122/
وعىل قدر كامل العقل  ،وقوة نور اإليامن  ،تكون رفعة العبد  ،وعلو منزلته عند ربه ،
واهلل خيتص برمحته من يشاء من عباده  ،من هؤالء ؟ ( :
) [املجادلة. ]22/
واعلم أهيا اإلنسان أن كل داخل يف امللك وامللكوت بنظره وفكره وإيامنه  ،ال يرى
منه إال ما أذن له ربه يف رؤيته  ،وال يصف منه إال ما أذن له اهلل بوصفه  ،وال يعلم منه
إال ما أذن اهلل له يف علمه ( :
) [آل عمران. ]74 - 73/
ُّ
والكل مد َّبر  ،وال يستطيع أحد أن
والناس يف العلم والعمل والصفات درجات ،
يتقدم أو يتأخر إال بإذن اهلل وعونه :
[التكوير. ]29 – 27/
أحىص امللك احلق كل ذرة يف ملكه  ،وكل كلمة  ،وكل حركة  ،وكل فعل  ،وكل
نفس  ،أحىص كل يشء يف كتابه  ،وجرى به قلمه  ،ونفذ فيه حكمه ( :
) [القمر. ]53- 49 /
565

 وامللك احلق هو اهلل وحده ال رشيك له  ،وذلك ألمور :
األمر األول  :أن اهلل وحده له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،وصفات اجلالل ،
وصفات اجلامل من كامل القوة والقدرة  ،وكامل العزة والعظمة  ،وكامل الكربياء ،
وكامل العلم املحيط  ،وكامل احلكمة يف األمور  ،ونفوذ املشيئة واإلرادة  ،وكامل
الرمحة واإلحسان  ،واحلكم العام يف الدنيا واآلخرة :

[احلرش. ]24 – 22/
األمر الثاين  :أن مجيع اخللق يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،مماليك وعبيد
هلل  ،وكلهم فقراء إليه  ،وكلهم مضطرون إليه يف مجيع أمورهم وأحواهلم  ،يف
حياهتم  ،ويف إمدادهم  ،ويف أقواهتم  ،ويف بقائهم ( :
) [مريم. ]95- 93/
فكل ما يف الكون ملكه :
[املائدة. ]120/
األمر الثالث  :أن اهلل جل جالله وحده هو امللك احلق الذي له اخللق واألمر وحده ،
يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،ال راد لقضائه  ،وال معقب ألمره  ،وله احلكم يف
ملكه العظيم خلقا وتقديرا  ،ورشعا وجزاء .
هو الذي خلق املخلوقات كلها  ،خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات ؛ من عامل
النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل الروح  ،وعامل الذرات  ،وعامل األصوات  ،وعامل
)[احلجر. ]86/
احلركات ( :
فهذا اخلالق العليم هو امللك احلق الذي يستحق أن يعبد ؛ بل جيب أن يعبد :
(
) [النحل. ]18 - 17/
فحقه الواجب له :
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[ احلج. ]77/
فاهلل  هو امللك الذي خلق املخلوقات  ،وله األوامر عىل مجيع املخلوقات ،
وأمره بكن فيكون ( :
) [يس. ]83- 82/
فاهلل  له احلكم يف ملكه العظيم تقديرا ورشعا وجزاء :
[يوسف. ]40/
 هذه األمور الثلثة هلل وحده ال رشيك له :
له احلكم يف ملكه العظيم تقديرا  . .ورشعا  . .وجزاء .
األمر األول :مجيع األحكام القدرية جتري عىل مقتىض قضائه وقدره  :من ٍ
خلق
وأمر  ،وإعداد وإمداد  ،وإحياء وإماتة  ،وترصيف وتدبري ( :
)

[األعراف. ]54/
مجيع األشياء القدرية يف هذا الكون بيده جل جالله  ،هو الذي خلق  ،وهو الذي
يصدر األوامر امللكية بالتحريك والتسكني  ،واحلر والربد  ،والليل والنهار  ،واألمن
واخلوف  ،واحلياة واملوت :
[املؤمنون. ]80/
األمر الثاين  :له مجيع األحكام الرشعية عىل خلقه ؛ حيث أنزل كتبه  ،وأرسل
رسله  ،ورشع رشائعه  ،وأمر خلقه بلزوم دينه ورشعه  ،وحذرهم من تركه  ،له جل
جالله مجيع األوامر الرشعية  ،فال يطاع إال اهلل جل جالله بام بعث به رسله ،وأنزل
كتبه :
[األنعام. ]153/
فله األحكام القدرية اجلارية عىل مجيع املخلوقات  ،وله كذلك األحكام الرشعية
التي أرسل هبا رسله  ،وأنزل هبا كتبه ( :
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) [النحل. ]36/

األمر الثالث  :له جل جالله مجيع األحكام اجلزائية عىل أعامل العباد خريها ورشها
يف الدنيا واآلخرة  ،فيثيب بفضله املطيعني له  ،ويعاقب بعدله العاصني له  ،متى ؟ :
(
) [الزلزلة. ]8-6/
فاهلل جل جالله له مجيع األحكام يف ملكه العظيم تقديرا  . .ورشعا  . .وجزاء .
فاألحكام القدرية بيده  ،واألحكام الرشعية منه  ،واألحكام اجلزائية عىل األفعال منه
جل جالله .
فاهلل جيزي املؤمنني باجلنة فضال  ،وجيزي الكافرين بالنار عدال .
ألن كل نعمة منه  ،خلقنا  ،وهدانا  ،وحبب لنا العمل  ،ويرسه لنا  ،وأعاننا عليه ،
وقبله منا  ،وهذا كله فضل منه .
قال النّبي  « : ¢ال يدْ خل أحدٌ منْكم اجلنَّة بعمله  ،قالوا  :وال أنت يا رسول اهلل ؟
مح ٍة  ،فسدِّ دوا وقاربوا »متفق عليه (. )1
قال « :وال أنا  ،إ َّال أ ْن يتغ َّمدين اهلل بف ْض ٍل منْه ور ْ
أما عدله فيظهر عىل الكفار :
[النساء.]56/

وبعد احلساب يكون اجلزاء من امللك عىل األقوال  ،واألعامل  ،واألخالق جلميع
البرش  :فاملؤمن له اجلنة ( :
) [النساء ، ]13/هذا
له اجلنة .
والكافر له النار :
[النساء. ]14/
وكل هذه األحكام تابعة لعدله وحكمته ورمحته  ،وكلها من معاين ملكه ،وآثار
رمحته جل جالله  ،فله احلمد والشكر ( :
) [اجلاثية. ]37/
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 6463 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2816 :
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فهذا امللك العظيم  ،والرب الكريم  ،واإلله الرحيم  ،هو املستحق للعبادة وحده ال
ٍ
بأحد سواه  ،ملاذا ؟ ألنه له األسامء احلسنى،
رشيك له  ،فال نعبد إال إياه  ،وال نتعلق
والصفات العىل ( :
)[مريم. ]65/
خيلق ويرزق  ،ويعطي ويمنع  ،وحييي ويميت  ،ويعز ويذل :
[األنعام. ]102/
كل املخلوقات كبريها وصغريها  ،عاليها وسافلها ،مماليك هلل  ،ال متلك مثقال ذرة
من اخللق واألمر  ،وهي أصال مل تكن شيئا حتى تفعل شيئا  ،فال جيوز ألحد أن
يرصف هلا من العبادة مثقال ذرة ( :
)[النحل. ]21- 17/
فسبحان اهلل  ،ما أجهل من يتعلق بالعبيد املخلوقني العاجزين  ،ويدعوهم من دون
اهلل  ،وهم ال يملكون شيئا وال يسمعون شيئا  ،ولو سمعوا ما استجابوا ( :
) [فاطر. ]14 -13/
ولنعلم أن الطواف بغري الكعبة ال جيوز  ،وال جيوز كذلك لإلنسان أن يطوف حول
القبور وال حول القصور  ،الطواف حول القبور ممنوع ؛ ألنه تعلق بغري اهلل ،
والطواف حول الدنيا واألموال والقصور ممنوع ؛ ألنه تعلق بغري اهلل :
[الكهف. ]110/
حب املال ليس ذنبا  ،التعلق باملال من دون اهلل هو الذنب  ،فال بد من الفقه يف
أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ؛ حتى نعرف نعبد من ؟ نطيع من ؟ نسأل من ؟ نتوجه إىل
من ؟ نتوكل عىل من ؟ ال بد من اجل لوس يف املوارد اإليامنية ؛ حتى يزيد اإليامن ،
فتتحرك القلوب  ،فتأمر اجلوارح  ،فتطيع اهلل .
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تأمر القلوب اللسان فيذكر اهلل  ،ويدعو إىل اهلل  ،ويعلم رشع اهلل  ،وتأمر األذن فتسمع
كالم اهلل ،وكالم الرسول  ، وتسمع اخلري  ،وتأمر البرص فينظر يف ملكوت
الساموات واألرض  ،وينظر يف اآليات القرآنية  ،وهكذا اإلنسان يتنقل من طاعة إىل
طاعة ومن عبادة إىل عبادة بحسب قوة نور اإليامن الذي اطمأن به القلب ( :
) [الرعد. ]29 - 28/
فاهلل  هو امللك  ،املالك لكل يشء  ،وعظمته وكربياؤه ال يقوم هلا يشء  ،وملكه
وملكوته أعظم من كل يشء  ،خلق جل جالله األرض  ،وجعلها حميطة بمن فيها ،
فال يستطيع أحدٌ اخلروج منها  ،وخلق سبحانه الساموات السبع  ،وجعلها حميطة
باألراضني السبع  ،وخلق فيهام وبينهام وفوقهام من اخلالئق التي تسبح بحمده ،
وتدل عىل عظمته  ،وتش هد بتوحيده  ،ما ال حيصيه وال يعلمه إال العليم اخلبري ( :
) [النور. ]41/
فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه  ،وما أعظم ملكه وسلطانه وخملوقاته .
كم يف األرض من ذرة ؟ كم يف األرض من شجرة ؟ كم يف األرض من حرشة ؟ كم
يف األرض من نبتة ؟ كم يف األرض من إنسان ؟ كم يف األرض من طائر ؟ كم يف
األرض من حيوان ؟ كم يف السامء من ملك ؟ كل هذه اخلالئق تسبح بحمد رهبا ،
وتصيل وتركع وتسجد لرهبا العظيم  ،وتقنت للملك الكبري جل جالله :
[الروم. ]26/
خلق سبحانه الكريس  ،وجعله حميطا بالساموات واألرض  ،األراضون السبع كل
واحدة حميطة بام حتتها  ،والساموات السبع كل واحدة حميطة بام حتتها  ،وخلق
سبحانه الكريس الكريم  ،وجعله حميطا بالساموات واألرض  ،والساموات السبع
واألراضون السبع بالنسبة للكريس كحلقة ملقاة يف أرض فالة  ،فسبحانه ما أعظمه :
) [البقرة. ]255/
(
وخلق سبحانه العرش العظيم  ،وجعله حميطا بالكريس  ،والكريس وما أحاط به
بالنسبة للعرش الكريم كحلقة ملقاة يف أرض فالة  ،فسبحان اهلل ما أعظم ملكه  ،وما
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أعظم سلطانه .
خلق اهلل العرش العظيم بقدرته  ،وأمسكه بقوته  ،واستوى عليه برمحته  ،وجعله
حميطا بجميع خملوقاته  ،وهو العيل العظيم الكبري م ٍ
ستو عليه حميط به  ،وهو الغني
عنه  ،ال حيتاج إليه سبحانه ليحمله ؛ بل العرش وما دونه حمتاج إىل ربه الذي خلقه
وأمسكه ( :
) [األعراف. ]54/
سبحان اهلل  ،هو الذي يدبر األمر من السامء إىل األرض  ،مليارات األوامر امللكية
تنزل يف كل ثانية عىل مجيع املخلوقات باحلياة واملوت  ،وباملرض والعافية ،
وبالتحريك والتسكني  ،والنفع والرض  ،والتدبري والترصيف :
[يونس. ]32 – 31/
فسبحان من له اخللق واألمر يف ملكه وملكوته جل جالله .
فاهلل  هو امللك العظيم الذي استوى عىل عرشه العظيم  ،هو الذي خلق الساموات
السبع  ،واألراضني السبع  ،وأمسكها بقدرته وقوته  ،فليس للساموات معاليق فوقها ،
وال دعائم من حتتها ( :
) [فاطر. ]41/
هذه الساموات العظيمة تستأذن عىل العصاة لتدمرهم  ،ولكن اهلل يمسكها  ،ألنه
حليم عىل عباده  ،هي تكاد تتفطر من معصية العصاة  ،ومن جرم املجرمني ومن فسق
ٌ
حليم غفور :
الفساق  ،ومن طغيان الطغاة  ،ولكن اهلل يمسكها  ،ملاذا ؟ ألنه
ٌ
[ مريم. ] 93 – 88 /
واهلل سبحانه جعل العرش العظيم هو سقف املخلوقات كلها  ،أمسكه بقدرته،
واستوى عليه برمحته ( :
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) [طه. ]8- 5/
هو فوق عرشه العظيم  ،ويسمع ويرى مجيع خملوقاته  ،الذرات وغريها  ،وما فوقها ،
[البقرة. ]106/
وما دوهنا :
ٍ
مستو عىل عرشه العظيم  ،يرى كل ذرة يف ملكه العظيم  ،ويسمع كل
واهلل جل جالله
يشء يف كونه الكبري  ،ويعلم كل يشء يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ( :
)[يونس. ]61/
فال إله إال اهلل هذا هو امللك احلق الذي يستحق أن يعبد ؛ لذاته وأسامئه  ،وصفاته
وأفعاله  ،وجالله ومجاله :
[غافر. ]65/
ٌ
قادر قاهر ،
غني كريم ،
قوي عزيز ،
ربنا ملك عظيم ٌ ،
غفور رحيم ٌ ،
ٌ
خالق عليم ٌ ،
يدبر األمر  ،وخيلق ويرزق  ،ويعز ويذل  ،وحيكم ما يريد  ،ويفعل ما يشاء  ،وهيدي
من يشاء  ،ويضل من يشاء  ،ويرحم من يشاء  ،ويعذب من يشاء  ،وحيكم بالعدل ،
وحيسن إىل خلقه  ،ويتودد إليهم بنعمه  ،وجييب من دعاه بالعامل العلوي والعامل
السفيل  ،ويعطي من سأله  ،ويغفر ملن استغفره ( :
) [الرمحن. ]29/
ال ختتلف عليه األصوات  ،وال تشتبه عليه اللغات  ،جييب الناس مجيعاكام يرزقهم
مجيعا  ،ويراهم مجيعا كأهنم خم ٌ
لوق واحد ؛ يرى من يف العامل العلوي  ،ومن يف
العامل السفيل  ،ومن يف اجلو  ،ومن يف البحر  ،يرى الذرات يف أجسادهم  ،ويسمع
تسبيحها وتقديسها لرهبا جل جالله :
[الزمر. ]67/
فسبحان امللك العظيم  ،ال قدوس السالم الذي خلق سبع ساموات  ،ومن األرض
مثلهن  ،وأظهر لنا من الساموات واحدة  ،وأخفى ستا  ،وأظهر من األراضني واحدة ،
وأخفى ستا  ،ملاذا ؟ حتى يرتك القرآن موضع بيان للرسول . 
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فالنبي َّ بني لنا خلق الساموات  ،وأهنا سبع ساموات  ،وأن األنبياء يف الساموات ،
آدم يف السامء الدنيا  ،عن يمينه نسامت املؤمنني  ،وعن يساره نسامت أهل النار من
أبنائه  ،ويف الساموات األنبياء  :إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا وحييى  ،ففي كل
نبي من األنبياء  ،وإبراهيم مسندٌ ظهره للبيت املعمور  ،فآدم يف السامء الدنيا ،
سامء ٌ
وإبراهيم يف السامء السابعة العليا .
 ومتعبدات اخللق ثلثة أماكن :
الكعبة  . .والبيت املعمور  . .والعرش العظيم .
متع َّبد اإلنس واجلن واملالئكة الذين يشاركون يف العبادة يف األرض  ،هو البيت
العتيق يف مكة .
ومتعبد املالئكة يف الساموات هو البيت املعمور  ،ولكن ال يسمح ألي ملك أن
يطوف إال مرة واحدة  ،يطوف هبذا البيت العظيم البيت املعمور سبعون ألف ملك
كل يوم  ،يطوفون ببيت امللك جل جالله فوق السامء السابعة  ،من كثرة املالئكة
ألن املالئكة اهلل  مأل الساموات السبع باملالئكة  ،فام فيها موضع أربع أصابع إال
اكع أو ساجدٌ هلل جل جالله .
قائم أو ر ٌ
وفيها ملك ٌ
الس َامء َوح َّق َهلا َأن َتئ َّط  ،ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك
قال النبي َ « :¢أ َّطت َّ
واضع جبهته ساجدا هلل» أخرجه الرتمذي ( . )1
)
فالسموات السبع مملوءة باملالئكة الذين ( :
[األنبياء. ]20/
منهم قائم  ،ومنهم راكع  ،ومنهم ساجد  ،ومنهم الذين يسبحون  ،ومنهم الذين
حيمدون  ،وهلم عبادات مع أعامهلم  ،فهم املدبرات أمرا :
[التحريم. ]6/
فاهلل  بني لنا أشياء وأخفى أشياء ؛ بني يف القرآن أشياء  ،وترك للنبي  ليبني هذه
الساموات السبع ومن فيها  ،وترك القرآن والسنة موضعا للنظر والتفكر من البرش
حتى ننظر نحن يف ملكوت الساموات واألرض  ،ننظر يف امللك وامللكوت :
()1صحيح/أخرجه الرتمذي برقم.2312 :
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) [ق. ]6/

(
[يونس. ]101/

[عبس. ]31- 24/
[الغاشية. ]21-17/
فهذا الكتاب العظيم كتاب الكون املفتوح  ،أعظم كتاب هو كتاب الكون املفتوح ،
وهذا ينظر فيه املؤمن والكافر  ،وهبذا النظر خيرتق اإلنسان املخلوقات إىل
اخلالق  ،وخيرتق الصور إىل املصور  ،وخيرتق الدنيا إىل اآلخرة  ،وينتقل من
االهتامم باألموال واألشياء إىل االهتامم باإليامن واألعامل الصاحلة  ،ويرى اهلل
يفعل يف خملوقاته ما يشاء  ،ويرى قدرته خمفية يف سنته جل جالله .
فهذا النظر الذي يثمر اإليامن هو املطلوب :
[يونس. ]101/
(

[ق.]6/

) [الروم. ]8/

[يس. ]77/

[الفيل. ]1/
فاهلل حيب أن نتعرف عليه  ،ويثني عىل نفسه  ،ألنه هو امللك  ،وهو احلق  ،وهو
اخلالق  ،وهو الرازق  ،وهو الكريم  ،وهو اللطيف  ،يعرفنا بنفسه وأسامئه احلسنى ،
ويدعونا لالتصاف هبا :
[األعراف. ]180/
إذا عرفت احلليم ومل أحلم فهذا نقص  ،اهلل يريد إذا عرفت احلليم أن أحلم  ،أحلم
إيل  ،أحلم عىل اجلاهل  ،أحلم
ولكن عىل شاكلة العبودية  ،أحلم عىل من أساء َّ
عىل السفيه  ،اهلل حليم  ،كم يعصيه ؟ الذين يف ملكه يعصونه ال حيصيهم إال هو ،
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والذين يطيعونه بالنسبة للذين يعصونه قليل ( :
)[يوسف. ]103/
ولكنه حليم  ،حلمه وسع كل يشء  ،حلمه ليس كمثله يشء  ،وهو الذي خلق احللم
يف كل حليم .
فاهلل  يريد منا هذه العبادة العظيمة ؛ النظر والتفكر  ،لنعرف امللك من العبد ،
واخلالق من املخلوق  ،ومن جيب أن نعبد :
[يس. ]68/
[ األعراف.] 184 /
[القصص. ]71/
[ القصص. ] 72 /

فاهلل  ترك للنبي  جماال يبني فيه عظمته  ،وترك القرآن والسنة جماال للنظر
والتفكر من البرش الذين يصلون منه إىل العلم بالرب وآياته وخملوقاته  ،فإذا عرفوه
أحبوه  ،ثم عبدوه وأطاعوه وحده ال رشيك له ( :
)[الطالق. ]12/
) [الطالق. ]12/
ملاذا ؟ (
فإذا عرفتم أن اهلل عىل كل يشء قدير  ،وأنه حميط بكل يشء  ،عظمتموه وأحببتموه ،
ثم عبدمتوه وأطعتموه ؛ ألنه قادر عىل كل يشء  ،عليم بكل يشء  ،حميط بكل
يشء  ،عنده خزائن كل يشء  ،فأنا بعد هذه املعرفة أفتح عالقة مع الكبري  ،وأقطع
العالقة مع الصغري  ،أفتح العالقة مع الرزاق الذي يرزقني  ،مع السميع الذي
يسمعني  ،مع اللطيف الذي يلطف يب  ،مع اخلالق الذي خلقني  ،مع الرمحن الذي
يرمحني جل جالله  ،ومن عرف الكبري لن يلتفت إىل الصغري  ،وكل ما سوى اهلل
صغري  ،وهو الكبري وحده ال رشيك له :
[ البقرة. ] 255 /
هو سبحانه الذي أنزل من الوحي املحكم واملتشابه  ،وأخرب بالغيب والشهادة ؛
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ليدل به عىل كامل علمه  ،ويظهر به مقدار جهل اخللق  ،وقصور علم البرش ،
ويبتليهم بام جتهله نفوسهم  ،وال تدركه عقوهلم  ،وال تراه أبصارهم ؛ رمحة هبم ،
ليكشف هلم مقدار جهلهم وعجزهم  ،وليدل به عىل أنه سبحانه وحده له األسامء
احلسنى  ،والصفات العىل  ،واملثل األعىل :
[اإلرساء. ]85/
فإذا كان اإلنسان يعرف من نفسه اجلهل والضعف والفقر والعجز ؛ فليتصل بالعليم
بكل يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،الغني عن كل أحد  ،احلليم
الرحيم جل جالله  :ذلك
[احلرش. ]22/

[السجدة. ]7-6/
واعلم أن ما ال يدركه اإلنسان بنور البرص  ،وال حيصله بنظر العقل  ،يدركه بنور
الوحي واإليامن  ،فالعقل ال يكفي  ،ألنه خملوق حمدود .
فام ال يدركه اإلنسان بنور البرص من املحسوسات  ،وال حيصله بنظر العقل من
املعقوالت ؛ يدركه بيشء ثالث هو نور الوحي واإليامن  ،ومن استهدى فسيهدى
ويعطى  ،ولكن ال بد من بذل اجلهد  ،بالنظر يف اآليات الكونية  ،واآليات الرشعية ،
والعبادة والدعوة  ،واملجاهدة والتضحية  ،وبعد ذلك حتصل اهلداية ( :
)[العنكبوت. ]69/
وهلذا أرسل اهلل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،ورشع الرشائع  ،ملاذا ؟ ليضيف للعباد
علوما تسعدهم يف دنياهم وأخراهم ( :
) [آل عمران. ]164/
وال بد لإلنسان أن يت عرف عىل ربه هبذا النظر يف امللك وامللكوت  ،وإذا نظر يف
كتاب اهلل رأى أن اآلخرة التي وصفها اهلل  لنا أكرب من الدنيا  ،والدنيا قطعة من
اآلخرة  ،غري أهنا صغري من كبري  ،وقليل من كثري  ،وفانية من باقية ؛ نقل منها إىل هذه
ما يذكر بتلك  ،ثم وسمها بام يزهد اإلنسان فيها :
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[ العنكبوت. ]64ٍ/
هذه الدنيا ٌ
قليل من كثري  ،الدنيا مأخوذة من اآلخرة  ،الدنيا صغرية  ،قطعة مأخوذة من
اآلخرة  ،غري أهنا صغري من كبري  ،وقليل من كثري  ،وفانية من باقية  ،نقل من هذه الدار
اآلخرة إىل هذه الدنيا ما يذكر بتلك الدار اآلخرة  ،ثم وسم الدنيا بام يزهد اإلنسان
فيها  ،وعلق عليها لوحة متكررة يراها اإلنسان يف كل يوم  ،يراها كلام نظر يف كتاب
اهلل  ، علق عىل الدنيا لوحات تبني حقيقتها وقيمتها  ،كام يعلق أصحاب املحالت
التجارية عىل بعض البضائع أن هذه بضائع ليست جيدة  ،ليست أصلية  ،هذه أطعمة
فاسدة يعلق عليها لوحة أهنا أطعمة فاسدة تعطى للحيوانات أو غريها ،كذلك اهلل خلق
الدنيا  ،وجعلها مكانا للعبادة  ،والدعوة  ،ونرش اهلداية  ،وإقامة السنة  ،وكل ما عىل
األرض خلقة اهلل زينة هلا  ،أما زي نة املؤمن يف الدنيا فهو اإليامن :
[احلجرات. ]7/

أما الدنيا فاهلل يقول عنها :
الكهف. ]7/
فاهلل  وسم الدنيا بام يزهدنا فيها  ،حتى ال نلتفت إليها أبدا  ،نأخذ منها بقدر
احلاجة  ،ونعطي للدار اآلخرة بقدر الطاقة :
[القصص. ]77/
علق عليها لوحة  ،ما هذه اللوحة ؟ من يقرأ هذه اللوحة ؟ .
هي ( :
) [العنكبوت. ]64/
اللوحة الثانية ( :
اللوحة الثالثة ( :
) [فاطر. ]5/

) [احلديد. ]20/
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فاهلل خلق الدنيا ووسمها هبذا الوسم الذي يزهد فيها  ،وخلق اآلخرة وعلق عليها
لوحات ترغب فيها  ،ولعظمة اجلنة وسعتها وحسنها وأبديتها ؛ مدحها اهلل  ،ورغب
فيها عباده  ،وجعل أسباب الوصول إليها أسهل  ،وطرق حتصيلها أيرس ؛ رمحة من
ربك ا مللك الكريم الرمحن كام قال سبحانه :

[التوبة. ]72- 71/
فتلك صفات أولياء اهلل  ،وتلك أعامهلم  ،وذلك جزاؤهم اجلنة ورضوان اهلل  ،فكام
أرضوا اهلل  يف الدنيا  ،اهلل  يرىض عنهم يوم القيامة ويرضيهم.
ولشدة عذاب جهنم ضيقها وظلمتها وأبديتها ؛ ذمها اهلل  ،وحذر منها  ،وحرم علينا
األعامل التي تكون سببا يف دخوهلا رمحة بنا  ،وتوعد من عصاه بدخوهلا ( :
) [التوبة. ]68/
[النساء. ]56/
ومن عاش يف الدنيا يف ظلامت الكفر والرشك واملعايص خلده اهلل يف ظلامت النار
يوم القيامة  ،وجهنم أظلم ما خلق اهلل :
[اإلرساء. ]98 – 97/
فسبحان امللك احلق الذي له امللك وامللكوت  ،وله العزة واجلربوت  ،الذي
يملك كل خملوق  ،الرمحن الذي رمحته وسعت كل يشء  ،العزيز الذي قهر بعزته
اجلبابرة  ،القادر الذي ال يعجزه يشء  ،امللك القوي الذي له القوة كلها  ،اخلالق
الذي خلق كل يشء  ،الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد .
وسبحان ذي اجلربوت وامللكوت  ،والكربياء والعظمة  ،واملجد واجلالل
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[طه. ]8/
واجلامل:
سبحان اهلل  ،ما أكرب ملكه  ،وما أكثر مماليكه  ،وما أعظم سلطانه  ،وما أوسع
رمحته  ،وما أحسن أسامءه وصفاته  ،وما أمجل كرمه وإحسانه  ،وما أشد بطشه
وانتقامه  ،وما أجدره من عبيده بأحسن التحيات  ،وما أواله بأزكى الصلوات
الص َل َوات َوالطَّيِبَات » متفق عليه ( . )1
والطيبات من األقوال واألعامل « :التَّحيَّات هلل َو َّ
هذا هو الرب الذي نعبد  ،وامللك الذي نقصد  ،واإلله الذي ندعو :
[يونس. ]4 - 3/
فسبحان اهلل وبحمده عدد خلقه  ،وزنة عرشه  ،ورضاء نفسه  ،ومداد كلامته .
واعلم أخي املسلم  ،برصك اهلل بام يسعدك يف الدنيا واآلخرة  ،أن امللك احلق جل
جالله قد مجع يف ظاهر املخلوقات وباطنها معاين أسامئه وصفاته  ،ومعاين عامل
الغيب والشهادة ؛ ليستدل العاقل باملخلوق عىل اخلالق  ،وبالصغري عىل الكبري ،
وبالعاجز عىل القادر  ،وبالفقري عىل الغني  ،وبالفاين عىل الباقي  ،وباململوك عىل
امللك ( :
) [الذاريات. ]23-20/
هذه صفات من نعبد  ،وهذه أفعاله :

[البقرة]164/

نستغفر اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه  ،من جهلنا ،
وتقصرينا  ،وقلة أعاملنا  ،وسوء أدبنا  ،وقلة طاعتنا  ،وكثرة معاصينا :
[األعراف. ] 23/
وهذا ٌ
فضل من اهلل  أن م َّن علينا بمثل هذه املجالس ؛ لنعرف اهلل جل جالله بأسامئه
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 7381 :واللفظ له ،ومسلم برقم.402 :
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وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده  ،ونعرف ما حيب وما يكره .
فاهلل  م َّن علينا وأجلسنا يف هذا اجلو اإليامين الذي حترضه املالئكة  ،كم من
املالئكة معنا ؟ وكم اهلل  حيب هذه املجالس  ،واهلل يسمعنا ويرانا ويعلم بام يف
قلوبنا  ،فهذه نعمة كربى أن نجلس عىل موائد اإليامن  ،واهلل خيتص برمحته من
يشاء  ،ويسوق من يشاء ملن يشاء  ،ويسمع من يشاء ما يشاء جل جالله  ،فكل واحد
من الناس إذا سيق إىل خري  ،فليعلم أن له سابقة خري  ،وليعلم أن ربه هو الذي يدله
عىل اخلري  ،وهو الذي يسريه كام يسري الكواكب  ،فإما أن تذهب إىل مكان اخلري
وإما أن يأيت اخلري إليك يف قعر دارك .
فهذا العلم العظيم ؛ العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،له أول وليس له آخر  ،كلام
تعلمنا ازددنا تواضعا وحتميدا ومتجيدا لربنا العظيم .
ومتى تعذر عليك أهيا اإلنسان هذا العلم  ،وأقفل دونك باب النظر  ،وحجب عنك
باب الفكر ؛ فاعلم أنك تعيش مع الصور دون املصور  ،وترى النعم دون املنعم ،
وتتعلق باملخلوق دون اخلالق  ،وهذا أعظم احلرمان  ،وأكرب اخلرسان ؛ ألنك عرفت
العبيد  ،ومل تصل إىل امللك الذي يملك كل العبيد ( :
) [الرعد. ]19/
فام هو احلل ؟
احلل أن نعيد النظر والتدبر والتفكر  ،ونكثر من التوبة واالستغفار ؛ لعل اهلل  أن
يمن علينا باهلداية  ،فنرقى هبذه املعرفة من احلسن إىل األحسن  ،ومن معرفة
املخلوق إىل معرفة اخلالق ( :
) [العنكبوت. ]69/
[ق.]8 – 6/

 واألرحام ثلثة :
رحم األنثى  :ومنها خترج املواليد من البرش  ،ومن احليوانات .
ورحم األرض  :ومنه خترج مجيع األشجار والنباتات  ،فاألرض هلا رحم  ،ينزل
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عليها املاء فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج .
والرحم الثالث هو اللسان  :إن تكلم اللسان باحلق صادقا  ،وصل احلق إىل القلوب ،
فتأثرت باحلق  ،وعملت باحلق  ،ودعت إىل احلق  ،فانترش احلق .
فهذا الكالم حق وهو هدى وشفاء  ،ولكن هناك كالم داء ليس دواء  ،كام أن هناك
صور للنباتات من البالستيك ال روح فيها  ،وصو ر من البرش ال روح فيها  ،فهذا كله
مل خيرج من الرحم األصيل  ،ال ينموا وال يتكاثر  ،وكذلك كالم املنافق واجلاهل ،
ينرش الباطل  ،ويفسد األمة  ،ألن مقصوده حب الطهور( :
) [املائدة. ]27/
فدائام نجلس بالتواضع  ،باالنكسار بني يدي ربنا  ،ونجلس يف هذه املجالس
باملحبة والتعظيم لكالم اهلل  ،وكالم رسوله  ، ونعلم أن اهلل  حيب أن حيمد  ،وأن
يذكر  ،وأنه أول السامعني لنا  ،وأول من يرانا جل جالله  ،ونستحرض ضعفنا وعجزنا
حينام كنا يف بطن األم  ،ثم جئنا إىل هذه الدنيا  ،ثم سنصل إىل القرب  ،ثم نخرج من
القرب إىل املحرش  ،ومن املحرش يساق الناس إىل اجلنة بحسب أعامهلم  ،ويساقون
كذلك إىل النار بحسب أعامهلم  ،فهذا الفكر هو أعظم يشء  ،هو الذي يولد قوة
اإليامن يف القلب .
 والقلب يتاج إىل غذاء  ،وغذاؤه جمموع يف سبعة أشياء :
يف معرفة اهلل ..وأسامئه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده .
هذه مغذيات القلوب التي حيتاجها العبد كل يوم  ،لتكون عبادته لربه باحلب
والتعظيم والذل لربه :
[حممد. ]19/
فسبحان امللك احلق  ،احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،هذا هو الرب
العظيم الذي يستحق أن يعبد  ،وهذا هو امللك العظيم الذي نحن عبيده  ،وعلينا يف
ملكه أن نقوم بعبادته  ،وأن نمتثل أمره .
علينا نحن العبيد معرفته  ،وعبادته  ،وامتثال أوامره :
[احلج. ]77/
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عىل كل مسلم ومسلمة مخس وظائف :
طاعات نؤدهيا ..ومعاص نجتنبها ..ونعم نشكر اهلل عليها ..وذنوب نستغفر اهلل منها..
وابتالءات نصرب عليها .
فربنا هو امللك احلي القيوم  ،وهو األول واآلخر  ،الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،هو
سبحانه الرب الذي ال أول له وال آخر  ،هو أول األولني  ،وآخر اآلخرين  ،هو األول
الذي ليس قبله يشء  ،واآلخر الذي ليس بعده يشء  ،والظاهر الذي ليس فوقه
يشء  ،والباطن الذي ليس دونه يشء  ،وكل ما سواه له أول وآخر ( :
) [احلديد. ]3/
هو جل جالله امللك احلق  ،الذي ال إله غريه  ،وال رب سواه  ،امللك العظيم الذي
يدبر ملكه  ،هو امللك الرمحن الرحيم  ،الذي أرسل األنبياء والرسل إىل كل أمة ،
وبعثهم إىل عباده برساالته  ،وأنزل إليهم كتبه برشائعه ( :
) [النحل. ]36/
عرف مج يع خملوقاته يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل ،
واعلم أن اهلل جل جالله َّ
وكل ذرة يف ملكه يف األزل بعظمته وكربيائه  ،فأقرت بتوحيده  ،وأذعنت لعظمته ،
وسبحت بحمده :
[احلج. ]18/
عرفهم
هو سبحانه خالق كل يشء  ،وملا خلق كل يشء  ،من مجيع املخلوقات َّ ،
بعظمته وبكربيائه  ،فأقرت له كلها بتوحيده  ،وأذعنت لعظمته  ،وسبحت بحمده ،
ورهبت من خشيته ( :
) [اإلرساء. ]44/
فسبحان امللك العظيم الذي استجابت له مجيع املخلوقات  ،وانقادت إلرادته ،
وأذعنت لطاعته  ،وخضعت ألمره  ،وسبحت بحمده  ،وسجدت جلالله وكربيائه :
)[الرعد. ]15/
(
يا حرسة عىل العباد  ،أفال يتوبون إىل اهلل ويستغفرونه من جهلهم برهبم  ،وعصياهنم
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له  ،وتعلقهم بغريه ( :
) [الرعد. ]16/
وملا كان من كامل حكمة امللك العالم جل جالله خ ْلق األضداد  ،خلق املجبور
واملختار ،املجبور كالشمس جمبورة عىل اإلنارة  ،والسحب جمبورة عىل إنزال
املطر  ،واملالئكة جمبورة عىل التسبيح والتقديس  ،واملختار هم اإلنس واجلن .
خلق املالئكة جمبولون عىل الطاعات  ،وخلق إبليس الذي اختار املعايص  ،وخلق
بينهام هذا اإلنسان عقول وشهوات  ،فيه عقل يميز به بني اخلري والرش  ،وفيه نفس
حتب الشهوات  ،فهذا املختار هو اإلنسان :
[اإلنسان. ]3 – 2/
ملاذا خلق اهلل هذا اإلنسان خمتارا ؟ خلقه ليعلم من يأيت إليه  ،ويؤمن به  ،وهو قادر
أن ال يؤمن  ،ممن يكفر به  ،ويفر منه ؛ وهلذا قبل محل األمانة :
[األحزاب. ]72/
واحلكمة من محل األمانة :
[األحزاب. ]73/
خلق اهلل هذا اإلنسان خلقا خيتلف عن املالئكة  ،وعن الشياطني  ،وعن احليوانات ،
خلقه بخلق عجيب  ،وأعطاه القدرة عىل االختيار ؛ وهلذا اهلل  ملا خلقه رمى
سبحانه الروح بالنفس  ،ورمى العقل باهلوى  ،الروح حمبوباهتا ملكية  ،والنفس
حمبوباهتا حيوانية  ،الروح حمبوباهتا علوية  ،والنفس حمبوباهتا سفلية :
[الشمس. ]10 – 7/
هذا اجلسد جسدٌ خملوق من الرتاب  ،ويتغذى عىل ما خيرج من الرتاب من طعام
ورشاب  ،وملا دخلت فيه الروح صار حيا  ،ثم جاءت النفس التي حتب الشهوات ،
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وال ترغب يف غريها  ،والنفس مقابل الروح  ،فالروح حمبوباهتا إيامنية ؛ حتب
سبحان اهلل  ،واحلمد هلل  ،حتب الصيام والصالة  ،وطاعة اهلل  ،والدعوة إليه  ،ونرش
دينه  ،واإلحسان إىل خلقه :
[األنبياء. ]90/
والنفس حمبوباهتا حيوانية ؛ حتب األكل  ،والرشب  ،والنوم والن كاح  ،والسكن
املريح  ،واملركب املريح  ،وهكذا حمبوباهتا وشهواهتا أرضية :
[يوسف. ]53/
فاهلل رمى العقل باهلوى  ،ورمى الروح بالنفس امتحانا وابتالء  ،فإذا قويت الروح
حترك القلب واجلسد بالطاعات  ،وإذا قو يت النفس حترك القلب واجلسد
باملعايص .
ال بد أن نعرف هذا اإلنسان  ،ونعرف رب اإلنسان  ،حتى نعبد اهلل بام حيبه ويرضاه ،
وحتى نتصل بامللك  ،لنأخذ من امللك احلياة امللكية التي جتعلنا يوم القيامة يف
ملك كريم  ،بقرب امللك الكريم ( :
) [القمر. ]55- 54/
وهذا رس االبتالء واالمتحان  ،فاهلل رمى العقل باهلوى  ،ورمى الروح بالنفس ،
فاإلنسان عاقل  ،لكن اهلوى جيره إىل املعصية  ،وفيه روح حتب اخلري  ،لكن النفس
حتب الشهوات ؛ ليعلم اهلل من يأيت إليه طوعا  ،وهو قادر أال يأيت ،ممن ال يأيت إليه .
وقابل سبحانه العلم باجلهل  ،وقابل اإليامن بالكفر  ،وقابل الصدق بالكذب  ،وقابل
احلق بالباطل  ،وقابل الذكر بالنسيان  ،وقابل األوامر امللكية بالشهوات احليوانية ،
وقابل اهلداية بالضاللة  ،وقابل الدنيا باآلخرة  ،امتحانا وابتالء :
[العنكبوت. ]3 – 2/
فاألحوال كلها بيد اهلل  ، واألعامل بأيدينا  ،اهلل  خلق األحوال امتحانا وابتالء ،
وخلق األعامل للنجاة والفوز :
[الكهف. ]110/
األحوال بيد اهلل  ،واألعامل احلسنة والسيئة بأيدينا  ،هو الذي يقلب الليل والنهار ،
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وهو الذي حييي ويميت  ،وهو الذي يعطي ويمنع  ،وهو الذي يبسط ويقبض ،
فاألحوال بيده  ،وتغيري األحوال بيده  ،واألعامل بأيدينا  ،وهذه األعامل الصاحلة هي
املطلوب تثبيتها .
وا ألحوال ال تثبت يف الدنيا  ،فاهلل يغري علينا األحوال  ،ليستخرج العبودية منا يف
مجيع األحوال  ،يف حال الغنى والفقر  ،يف حال الصحة واملرض  ،يف حال األمن
واخلوف  ،األحوال بيده وحده ال رشيك له  ،واألعامل بأيدينا :
[الرعد. ]11/
واملطلوب ليس تثبيت األحوال  ،األحوال ال تثبت إال يوم القيامة  ،اهلل يثبتها ألهل
اجلنة  ،وألهل النار ؛ ألهل اجلنة شباب بال هرم  ،ونعيم بال بؤس  ،وحياة بال موت ،
وسعادة بال شقاء  ،يف هذه الدنيا امتحانك فيها أن تثبت اإليامن واألعامل الصاحلة ،
واألحوال بيد واحد  ،هو الذي يغريها ويبدهلا  ،هو الذي يأيت باملرض  ،وهو الذي
يزيده  ،وهو الذي ينقصه  ،وهو الذي يرفعه  ،هو الذي يأيت بالغنى  ،وهو الذي
يزيله  ،وهو الذي يأيت بالفقر وهو الذي يزيله  ،وهو الذي يأيت باألمن  ،وهو الذي
يأيت باخلوف  ،وهو الذي يأيت بالعزة  ،وهو الذي يأيت بالذلة  ،وهو الذي يؤيت
ملكه من يشاء  ،وينزع امللك ممّن يشاء  ،وحييي من يشاء  ،ويميت من يشاء  ،وهيدي
من يشاء  ،وي ضل من يشاء :
[آل عمران. ]26/
ومعذب من اخلارج :
معذب من الداخل ،
قطعا كل من تعلق بغري اهلل فهو معذب ؛
ٌ
ٌ
[الشعراء. ]213/
(
) [التوبة. ]55/
فمن آمن باهلل فهو حسبه  ،ومن كفر باهلل عذبه :
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[آل عمران. ]198 – 196/
طريق واحد  ،هو إتباع اهلوى ،
ٌ
طريق واحد هو الدين  ،والش قاوة هلا
ٌ
فالسعادة هلا
وعصيان الرب جل جالله .
فاهلل  قابل ابتالء وامتحانا كل صفة حممودة بضدها مذمومة  ،من اإليامن والكفر ،
والصدق والكذب ،فضل عن احلق من شاء اهلل أن يضل  ،واهتدى إليه من شاء اهلل أن
هيتدي  ،وأعرض عن ذكره من شاء اهلل أن يعرض ( :
فكل أحد خيتار  ،ويعمل عىل شاكلته  ،بعد البالغ :

) [البقرة. ]26/

[النحل. ]36/
فأقروا له بالربوبية ،
وقد فطر اهلل البرش عىل التوحيد  ،حني أخرجهم من صلب آدم ّ ،
ثم أرجعهم إىل صلب آدم  ،فهم خيرجون من صلبه جيال بعد جيل  ،وقرنا بعد قرن ،
وأمة بعد أمة  ،وفردا بعد فرد  ،حتى إذا استكمل أهل اجلنة عددهم  ،وأهل النار
عددهم  ،قطع اهلل النسل  ،ثم قامت الساعة عىل رشار اخللق  ،حني ال يقال يف
األرض اهلل  ،اهلل :
[األعراف. ] 172/
فسبحان اهلل  ،ما أعظم ملكه جل جالله  ،وما أعظم حكمته  ،وما أعظم تدبريه
وترصيفه  ،خاصة يف هذا اإلنسان الذي خلقه بيده  ،وأكرمه  ،ونفخ فيه من روحه ،
وعلمه أسامء كل يشء  ،وجعله خليفة يف األرض :
[اإلرساء. ]70/
اهلل  ما ترك هذا اإلنسان لفطرته  ،بل هو الرمحن الرحيم ال ذي عطف عىل اإلنسان
بعظيم فضله  ،وعذره بكريم رمحته  ،فأرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب باحلق
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من عنده  ،وسن له السنن  ،ورشع له الرشائع  ،وبني له احلق من الباطل  ،وبرصه
بآياته الكونية  ،وآياته الرشعية :
[آل عمران. ]164/
اهلل  ما تركنا عىل الفطرة  ،وإال األمر واضح أن فيه خالقا خلق املخلوقات  ،فيه
مصور صور الصور  ،فيه ملك يدبر األمر  ،فيه حي حييي األحياء  ،فيه ملك بيده
امللك وامللكوت كل هذه دالئل تدل عىل وحدانيته  ،ولكن اهلل ما تركنا هلذا ؛ بل
أرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،وبني لنا الرشائع فضال منه  ،حتى نعبده وحتى نسقي
الفطرة بام يزيد اإليامن  ،لتزيد الطاعات وتعمل اجلوارح بطاعة اهلل : 
[ الروم. ] 30 /
والناس يف قبول هذا احلق وعدم قبوله خمتلفون  ،فبعد البيان  ،وبعد النظر يف اآليات
الكونية  ،واآليات الرشعية  ،منهم من هيده اهلل  ،ومنهم من يضله  ،لكن اهلل أقام
احلجة عىل الناس  ،فـأعطى السمع واألبصار والعقول  ،وأنزل الك تب  ،وأرسل
الرسل  ،وأقام احلجة عىل اخللق  ،فمنهم من قبل اهلدى فاستقام عىل طاعة مواله ،
ومنهم من رد اهلدى فصار يعيش كاألنعام بل أضل من األنعام :
[النحل. ]36/
فاملؤمن الذي قبل اهلدى  ،وتاب إىل ربه وأناب  ،وعاد إىل فطرته األوىل  ،وهداه
ٍ
رصاط مستقيم ؛ هذا املؤمن قد تكرم اهلل عليه باهلداية ( :
ربه الكريم إىل
) [األنعام. ]163-161/
هذا املؤمن إذا عثر بزلة أو معصية جهال منه أو شهوة  ،تبعده عن ربه أقال الكريم
عثرته بالتوبة  ،وقبل معذرته  ،وغفر له زلته ؛ ألنه هو امللك التواب الرحيم جل
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جالله :

[النساء. ]17/
أما الكافر فضل وأعرض عن هدى ربه  ،وكذب رسله  ،ومل ينتفع ببرصه وال بصريته ،
واتبع هواه وشهوات نفسه ؛ فخرس وضل وأضل ( :
) [الكهف. ]105- 103/
فهذا اإلنسان إما أن يعيش عىل هواه  ،وإما أن يعيش عىل هدى ربه  ،واملؤمن الذي
اصطفاه اهلل واجتباه واختاره ال جيوز له أن يرصف حلظة واحدة يف معصية مواله ؛
ألنه ال يليق به أن يفعل هذا الفعل ؛ ألنه آمن باملؤمن جل جالله  ،آمن بربه الذي له
ملكوت كل يشء  ،فال بد أن يطيع أمره  ،وجيتنب هنيه  ،وغري مسموح للمؤمن أن
يرصف ثانية يف غري طاعة هلل ورسوله :
[ آل عمران. ]32/

وربنا ملك حكيم أعطانا الوقت  ،ويرس لنا املكان  ،وأعطانا العمر  ،وأرسل إلينا
الرسل  ،لنعبده وحده ال رشيك له .
والعمر أربعة أنواع :
وعمر إبليسى .
وعمر إنساين ..وعمر ملكي..
عمر حيواين..
ٌ
ٌ
ٌ
فالعمر احليواين  :يقضيه اإلنسان يف األكل والرشب والشهوات  ،كام قال تعاىل :
) [حممد. ]12/
(
وقال عنهم يف آية أخرى :
[األعراف. ]179/
والعمر اإلنساين  :أن يستعمل اإلنسان عقله وطاقته  ،ووقته وفكره يف عامرة الدنيا ،
غافال عن ربه ودينه :
[الروم. ]7 – 6/
والعمر امللكي  :أن يستعمل اإلنسان عقله وطاقته  ،ونفسه وماله ووقته  ،يف طاعة اهلل
ورسوله  ،والعمل برشعه  ،والدعوة إليه  ،واإلحسان إىل خلقه فهذا أسعد الناس يف
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الدنيا واآلخرة :
[فصلت. ]32 – 30/
فالعمر احليواين خرسان ..والعمر اإلنساين خرسان ..والعمر االبلييس أخرس
اخلرسان :
[الزمر. ]15/
فاسق
والعمر اإلبلييس  :الذي يشتغل اإلنسان فيه باملعايص  ،فيكون فاسدا مفسدا ٌ ،
ينرش الفسق  ،كافر يصد عن سبيل اهلل  ،كالشيطان مجع بني الضالل واإلضالل :
[األعراف. ]17 – 16/

 والناس قسامن :
إما صالح ومصلح ..أو فاسدٌ ومفسد .
فإن مل تكن يف الصالح املصلح  ،فال بد أن تتحول إىل الفاسد املفسد ؛ ألنه ال بد من
العمل إما إتباع اهلدى أو إتباع اهلوى :
ﰀ [القصص. ]50/
وأعظم صن م معبود من دون اهلل هو هوى النفس ؛ ألنه هيوي بصاحبه إىل نار جهنم ،
هيوي به إىل الرذائل  ،هيوي به إىل املنكرات  ،هيوي به إىل ما يسخط ربه جل
جالله ،والنجاة يف إتباع اهلدى  ،وترك اهلوى:
[ األنعام. ] 72 – 71 /
فال بد أن أميش عىل اهلدى  ،أميش عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا  ،ألميش عىل
الرصاط املستقيم يف اآلخرة ( :
) [األنعام. ]163-161/
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فكن أول املسلمني يف الصالة  ،يف الصوم  ،يف الزكاة  ،يف احلج  ،يف الطاعة  ،يف
صلة الرحم  ،يف الدعوة  ،يف التعليم  ،يف األمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،يف
النصيحة  ،يف األخالق العالية  ،يف الصرب  ،يف التقوى .
كن أول املسلمني يف كل عمل صالح  ،فاهلل هو األول يريد مني أن أكون األول يف
الدعوة  ،يف العبادة  ،يف التعليم  ،يف الذكر  ،يف الشكر  ،يف احلمد :
[الزمر. ]12 – 11/
فال بد أن أعيش يف هذه الدنيا حياة ملكية  ،حتى يوم القيامة أعيش يف القصور
امللكية  ،يف قرب امللك العزيز اجلبار جل جالله  ،كام قال سبحانه :
[ اإلنسان. ]21 – 20/
فالذي يعيش يف الدنيا مالك ا جلوارحه ولشهواته وللسانه  ،حافظا لدينه يميش عىل
اهلدى  ،يعيش وقد ملك نفسه وشهواته وسخرها يف طا عة اهلل  ،ومنعها من معصية
اهلل ؛ هذا هو امللك  ،والذي يعيش يف الدنيا ملكا  ،يعيش يوم القيامة بجوار ملك
امللوك :
[القمر. ]55 – 54/
وامللك احلق جل جالله كام يرسل الرياح مبرشات باملاء والغيث  ،ومنذرات
بالصواعق والعذاب  ،كذلك يرسل الرسل إىل عباده مبرشين بالثواب ملن أطاعه ،
ومنذرين بالعقاب والعذاب ملن عصاه ( :
)
[البقرة. ]213/
ننظر إىل هذه املقارنة  :نزول الوحي من السامء عىل القلوب  ،ونزول املاء عىل
األرض التي تنبت من كل زوج هبيج  ،مها متشاهبان ؛ هذا له إنبات  ،وهذا له إنبات ،
فلننظر إىل قدرة العظيم جل جالله  ،وننظر هلذه اآلية العظيمة يف خلق هذا اإلنسان :
[ الذاريات. ]22 – 20/
فالرسول الذي حيمل الرسالة بام فيها من العلم واهلدى  ،بمنزلة السحاب الذي
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حيمل املاء والغيث للخلق ( :
) [الشورى. ]28/
فالرسول الذي يأيت بالعلم واهلدى للناس من عند ربه يشبه الغيث والسحب التي
حتمل املياه والغيث للخلق  ،فيرشبون  ،ويسقون أنعامهم  ،وتنبت أرضهم من
األعشاب واألشجار والثامر وغريها :
[األعراف. ] 57/
واملاء الذي ينزله اهلل من السامء  ،ليغسل األرض ويطهرها  ،وينبت فيها من كل زوج
هبيج  ،وكذلك الوحي الذي ينزله اهلل إىل عباده يغسل الرشك  ،ويطهر النفوس من
السيئات  ،وينبت يف النفوس التوحيد واإليامن  ،واإلخالص والصدق  ،والصرب
والتوكل  ،واخلشية واخلوف  ،واألخالق الكريمة  ،واألعامل الصاحلة .
وامللك احلق جل جالله امتن عىل عباده هبذا وهذا ؛ لكامل رمحته وإحسانه إىل
عباده  ،فقال يف املاء ( :
) [احلج. ]5/
ثم ذكر اهلل بعد نزول املاء  ،وإنبات األرض مخس حقائق هي الدين كله فقال:
(
) [احلج. ]7- 5/
وقال يف الوحي الذي ينزل من السامء ( :

)

[اجلمعة. ]2/
كانوا من قبل يف ضالل « :يا عبادي ك ُّلك ْم ض ٌّال إ َّال م ْن هد ْيته»أخرجه مسلم (. )1
فلام نزل الوحي عىل القلوب فقبلته واهتدت  ،صارت النفوس شكال آخر مجيال ،
واصطبغت بصبغة اهلل :
()1أخرجه مسلم برقم. 2577 :
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[البقرة. ]138/
فبعد نزول الوحي جاءت الصفات التي حيبها اهلل :

[األحزاب. ]35/
وجاءت الصفات التي برش اهلل أهلها باجلنة( :
) [التوبة. ]112/
فهذه عرشون صفة طيبة جاءت من هذا اإلثبات بعد نزول الوحي .
ومثل بقاع األرض مثل املكلفني من اإلنس واجلن  ،ومثل أوديتها مثل القلوب ،
حتمل عىل قدرها  ،وتسري ب ام فيها عىل قدر سعتها  ،وحتمل مع هذا املاء الغثاء
والزبد  ،كام حتمل القلوب مع العلم الشبهات والوساوس :
[الرعد. ]17/
سبحان اهلل  ،الشمس والقمر بني النجوم هلم مكانة عظيمة  ،وكذلك اإلنسان املؤمن
الذي عرف ربه جل جالله  ،وأخذ من العلم ما أخذ  ،وامتأل قلبه باإليامن  ،هذا اهلل 
جعله بحرا واسعا ينفع نفسه  ،وينفع غريه  ،فهذا له قيمة ومكانة بني الناس كالشمس
والقمر بني النجوم .
فاهلل  شبه بقاع األرض بأهنا كاملكلفني من اإلنس واجلن  ،ومثل أوديتها مثل
القلوب التي حتمل عىل قدرها ،وتسري بام فيها عىل قدر سعتها  ،فتنبت من كل زوج
هبيج .
 والصحابة بني يدي النبي  عىل قسمني :
القسم األول  :من أخذ علمه  ،وعمله  ،وأخالقه  ،وهؤالء هم العلامء الذين بلغوا ما
تلقوه منه إىل أمته .
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القسم الثاين  :أخذوا عنه عمله وأخالقه  ،وهم عامة الصحابة يصلون كام يصيل ،
ويصومون كام يصوم  ،ويتخلقون بأخالقه .
خاص بالعلامء الذين يفتون يف املسائل  ،ويعرفون العام من اخلاص ،
أما العلم فهو
ٌ
واملطلق من املقيد  ،والناسخ من املنسوخ  ،واحلديث الصحيح من احلديث
الضعيف .
ونحن علينا أن نرقي أنفسنا لنكون يف الصف األول  ،نرتب أنفسنا يف الدين دائام يف
الصف األول  ،فأكون األول يف الدين يف كل يشء  ،وأكون اآلخر يف الدنيا يف كل
يشء  ،حتى أخذ العلم ،وأعمل به  ،وأدعو إليه وأعلمه  ،فيستمر يل األجر إىل يوم
القيامة :
[العرص. ]3 – 1/
فكن األول يف العمل الصالح تكن األول يف األجر :

[ آل عمران. ] 134 – 133 /

ومثل نبات األرض من املاء من ثمر وشوك  ،وحلو ومر  ،مثل أعامل القلوب من
العلم الوارد عليها  ،فالطيب خيرج األعامل الطيبة  ،القلب الطيب والعلم الطيب ،
خيرج األعامل الطيبة والصفات الطيبة  ،واخلبيث خيرج األعامل اخلبيثة  ،والصفات
اخلبيثة ( :
) [إبراهيم. ]26-24/
فسبحان من جعل آية إنزال املاء عىل األرض آية عىل إرسال الرسل إىل أهل
األرض  ،وجعل اختالف البقاع بالنبات بعد نزول املاء دليال عىل اختالف أعامل
املكلفني بعد نزول الوحي ؛ حيث ظهر منهم املؤمن والكافر  ،واملطيع والعايص ،
كام يظهر من املاء إذا نزل عىل األرض احللو واملر  ،والطيب واخلبيث  ،من
األشجار والنبات  ،كذلك يظهر بعد نزول الوحي املؤمن من الكافر  ،واملطيع من
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العايص  ،والرب من الفاجر .
فإذا عاش من عاش يف الدنيا  ،واهتدى من اهتدى  ،وضل من ضل  ،ثم مات اجلميع
أعاد اهلل الكون بكامله مرة أخرى ؛ إظهارا لكامل قدرته  ،فالكون كله بيد اهلل أصغر
من اخلردلة يف أيدينا ( :
) [األنبياء. ]104/
فسبحان امللك ال قادر الذي يعيد الكون كله يوم القيامة :
[الروم. ]27/
إن اهلل  امللك احلق يميز يوم القيامة اخلبيث من الطيب  ،فيجعل الطيب كله يف
اجلنة  ،وجيعل اخلبيث كله يف النار ( :
) [السجدة. ]20- 18/
فاعلم أن اهلل هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال
اجلميلة واملثل األعىل  ،فاعبده واصطرب لعبادته ( :
) [طه. ]8/
هو امللك الكريم الرحيم القادر عىل كل يشء  ،الذي يقبض ليبسط  ،ويمنع ليعطي ،
ويبتيل ليصطفي  ،ويذل ليعز :
[غافر. ]65/
هو سبحانه امللك الذي ابتدع خلق هذا الكون العظيم عىل غري مثال سابق .
هو سب حانه امللك القادر الذي أكرم خلقه بالفيض واإلمداد  ،وأظهر مجيع اخلالئق
من العدم إىل الوجود ( :
)[البقرة. ]117/
سبح نفسه قبل أن نسبحه  ،ومحد نفسه قبل أن نحمده  ،فهو كبري قبل أن نكربه  ،واهلل
حممود قبل أن نحمده  ،واهلل رزاق قبل أن يرزقنا  ،واهلل خالق قبل أن خيلقنا جل
جالله  ،لكن نحن نسمع قلوبنا  ،نسمع القلوب هذا الكالم  ،لتتعظ وتعود إىل رهبا ،
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وتفر من املخلوق إىل اخلالق  ،ومن الدنيا إىل اآلخرة  ،ومن الشهوات إىل األوامر
الرشعية:
[األحزاب. ]43 – 41/
هذا التذكري باهلل ال بد منه يف كل يوم :
[األعىل.]13 – 9/
من مل يأخذ هذه الوجبة اإليامنية يف كل يوم فال بد أن ينزل  ،إىل أي يشء ينزل ؟
ينزل أول ما ينزل إىل الرتبة احليوانية التي تشتغل بالشهوات  ،كاحليوانات تأكل
وترشب فقط  ،وتعد نفسها للذبح .
فكذلك اإلنسان إذا فقد هذا التذكري ينزل أول ما ينزل إىل الرتبة احليوانية  ،ثم ينزل
حتتها درجة إىل الرتبة السبعية التي تري د أن تكمل الشهوات  ،فال بد أن تعتدي
وترسق وتقتل ؛ ألهنا بقوهتا تتسلط عىل من دوهنا  ،إلكامل شهواهتا .
ثم ينزل إىل الرتبة الشيطانية اإلبليسية  ،فيضل و يضل  ،ويفسد ويفسد  ،وينرش الفساد
يف الكون ( :
) [القصص. ]4/
هذ ا واحد من طالب الشيطان عمل هذا العمل  ،وفاق إبليس حني قال :
[النازعات.]26 – 24/
كل واحد إن مل يؤمن سوف يكون مثل هذا الطاغية أو دونه ،فالذي ال يعيش يف اجلو
اإليامين الذاكر  ،سيعيش يف اجلو ال غافل الذي يريب فيه إبليس أتباعه ،فينزل درجة
بعد درجة ،حتى يسقط يف اجلحيم :
[ يس. ] 62 – 60 /
فال بد من التذكري املستمر بمثل هذا  ،ليزيد اإليامن ،وتقوى األعامل .
هو جل جالله امللك القوي القادر الذي يعيد اخللق بعد احلياة إىل املوت  ،ثم
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يعيدهم بعد املوت للحياة األبدية ( :

)[العنكبوت. ]20/
هو امللك القادر الذي ال يعجزه يشء  ،بدأ اخللق كله  ،ثم يفنيه كله  ،ثم يعيده كله :
) [الروم. ]11/
(
احلمد هلل رب العاملني لربنا امللك الكريم الذي خلق اخللق  ،وقسم األرزاق ،
وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب ،رمحة وهداية لعباده عىل مدى الدهور  ،ثم ختم
األنبياء والرسل بمحمد  ، وختم األمم بأمته ( : 
) [إبراهيم. ]34/
وهلل احلمد عىل عظيم إحسانه آلدم  وذريته  ،قد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن
إكراما له ،وعناية بمن خلقه بيده ( :
) [اإلرساء. ]70/
وقد خلق اهلل  مجيع املخلوقات بأمره امللكي النافذ  ،بكن فيكون :
بحرفني من كالمه  ،خلق الساموات واألرض  ،واجلبال والبحار واألهنار  ،والنجوم
واجلامدات والنباتات  ،واحليوان واإلنس واجلن  ،واملالئكة واألرواح  ،خلق
مجيع املخلوقات بأمره الكوين  ،ب ـ  :كن  ،إال اإلنسان خلقه بيده إكراما له  ،ونفخ فيه
من روحه  ،وأسجد له مالئكته  ،وعلمه أسامء كل يشء  ،ألنه يريده يف الدنيا خليفة
يف األرض  ،ويوم القيامة جليسه فمن يف الدنيا عاش مع امللك  ،يوم القيامة يكون
جليسه:
[ القمر. ] 55 - 54 /
اهلل  خلق مجيع املخلوقات بأمره النافذ  ،وخل ق آدم  بيده  ،وكفله يف أول أمره ،
وأسكنه اجلنة ،وكفاه السعي عىل نفسه فيها ( :
) [طه. ]119-118/
هذا مرسوم ملكي من ربنا جل جالله آلدم خياطبه يف اجلنة  ،التي فيها كل ما جيب
)
ويشتهي( :
[طه. ]119-118/
وعلم سبحانه آدم  األسامء كلها ؛ ألنه بمنزلة الطفل املكفول الذي ينبغي أن يع َّلم
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األسامء أول يشء  ،ثم يدرج بعد يف الرتبية واملعرفة ( :
)[البقرة. ]31/
كام نريب أوالدنا نقول  :هذا جدار  ،هذا ماء  ،هذا كأس  ،هذا صحن  ،هذه سيارة ،
هذا جبل  ،كذلك اهلل  علم آدم األسامء كلها .
ولكي يتدرب آدم  عىل طاعة من خلقه ،وحيذر معصيته  ،أباح اهلل له األكل من
مجيع أشجار اجلنة  ،إال شجرة واحدة ،ليذوق مرارة املعصية  ،وحذره من عدوه
إبليس  ،وعلمه كيف يتوب إذا عىص ربه ( :
) [البقرة. ]35/
ثم أكل من الشجرة بقدر تزيني إبليس له ، ،ثم تاب من معصيته  ،ثم تاب اهلل عليه :
) [طه. ]122/
(ﮱ
وقد ربى اهلل  آدم يف اجلنة ،ألنه سيجعله خليفة يف األرض هو وذريته ( :
) [البقرة. ]30/
ثم أخرج امللك جل جالله آدم  وزوجه من اجلنة  ،كام خيرج الولد من كفالة أبيه،
ويوكل إىل سعيه بعد بلوغ رشده ،ومعرفة ما ينفعه وما يرضه ( :
)[األعراف. ]25/
وسهل له بعد نزوله إىل األرض ،أسباب التعلم  ،ويرس له مسالك املعيشة يف
األرض  ،ولطف به كام ي لطف باملكفول الذي درج ،ليقوم عىل نفسه  ،بعدما أنزله
اهلل  لطف به ،وسهل له أسباب املعيشة ،كام أن الطفل املكفول إذا شب وترعرع،
وأصبح قادرا عىل السعي ،أهله يقولون له  :اخرج ،واطلب املعاش ،واسع يف
)
األرض ( :
[األعراف. ]10/
سهل له أسباب املعيشة ،ليتفرغ لعبادة من خلقه ورزقه وهداه .
ثم مل يزل التكليف يشتد عىل سنن التدريج عىل أمة بعد أمة ،حتى انتهى إىل بني
إرسائيل الذين كثرت فيهم املخالفات واملعايص ،فحلت هبم العقوبات  ،ثم جاء اهلل
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بخاتم األنبياء حممد  فرصفه عن تلك الشدة إىل احلنفية السمحة التي يف زمان
إبراهيم  ، فكان ذلك بمنزلة املكلف حال الشيخوخة  ،ر َّفه اهلل عنه يف آخر حياته ؛
ألننا نحن آخر األمم  ،وخفف عليه بعد الشدة  ،ولطف به ،وضاعف له األجر،
ملاذا ؟ لضعفه ( :
) [النحل. ]123- 120/
احلمد هلل رب العاملني  ،اهلل خفف علينا ،فأعطانا األعامل الصاحلة  ،وضاعف
احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة اهلل  أكرم هذه األمة
بكرامات كثرية :
جعل ذنوهبا مغ فورة ،وعيوهبا مستورة وأعامرها قليلة ،وأعامهلا مضاعفة  ،وجعلها
خري أمة أخرجت للناس :
[ آل عمران.] 110 /
بنو إرسائيل تفرقوا ،واختلفوا ،ومل يؤدوا األمانة  ،فجاءهتم الشدائد  ،واهلل  نقل
اخلالفة منهم إىل هذه األمة  ،واملؤمنون من أهل الكتاب بعد بعثة النبي  فقط هم
(
)

[األعراف. ]157/
فاستقرت الرساالت كلها  ،واجتمعت املحاسن كلها  ،وصارت دينا كامال جاء به
خاتم األنبياء  من ربه ،جلميع البرشية إىل يوم القيامة ( :
) [املائدة. ]3/
فالنبي  رسول إىل الناس كافة إىل يوم القيامة ( :
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) [األعراف. ]158/
فهذا ورب السامء واألرض هو الدين احلق الذي ال يقبل اهلل بعد نزوله سواه :
)
(
[آل عمران. ]85/
ودين اهلل وأحد أرسل به رسله إىل خلقه ،والرشائع خمتلفة :
[ آل عمران. ] 19 /

احلمد هلل رب العاملني أن م َّن علينا بمثل هذه املجالس اإليامنية التي نسمع فيها
الكالم عن ربنا  ، وعن أسامئه وصفاته وأفعاله ؛ ألنه ال صالح للقلوب إال
باإليامن باهلل وأسامئه وصفاته  ،وال صالح للحياة إال بعبادة اهلل وحده ال رشيك له ،
وال سعادة يف الدنيا واآلخرة إال بمعرفة املعبود جل جالله  ،والتعبد له بام رشعه
عىل لسان رسوله  ، ومن دخل جنة املعرفة أدخله اهلل يوم القيامة جنة اآلخرة :
[ احلديد. ] 21 /
فربنا جل جالله ملك عظيم  ،ملك ح ٌي قيوم ،ال تأخذه سنة وال نوم .
ربنا جل جالله هو العظيم يف ذاته  ،العظيم يف أسامئه  ،العظيم يف صفاته  ،العظيم يف
أفعاله .
ربنا  هو العظيم يف خلقه وأمره  ،العظيم يف دينه ورشعه  ،العظيم يف ملكه
وسلطانه .
وهو سبحانه امللك العظيم الذي خلق املخلوقات  ،وأوجد املوجودات  ،وصور
الكائنات  ،وخلق األرض والساموات  ،ربنا  هو امللك القد ير الذي قدر األقدار
يف الساموات واألرض :
[الرعد. ]9 – 8/
وهو سبحانه امللك القوي الذي خضعت األعناق لعظمته  ،وخشعت األصوات
هليبته  ،وذل األقوياء لقوته  ،وقهر اخلالئق بقدرته  ،و هو سبحانه امللك املتفرد
)[الرمحن. ]29/
باخللق واإلجياد  ،والترصيف والتدبري ( :
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خيلق ويرزق  ،وحيي ويميت  ،ويعز ويذل  ،ويعطي ويمنع  ،ويرفع وخيفض  ،ال
راد لقضائه وال معقب حلكمه :
[امللك. ]1/
ال بد أن يسمع القلب من اللسان هذا الكالم يف كل يوم  ،ال بد أن يسمع عن العظيم
ليعظمه  ،ويعرف الكبري ليكربه  ،ويعرف القادر ليستعني به  ،ويعرف املنعم ليشكره ،
ويعرف الكريم ليحبه ويعبده  ،ال بد أن يتكلم اللسان بمثل هذا الكالم يف كل يوم ،
فهذا هو غذاء القلوب  ،هذه القلوب أوعية غذاؤ ها بذكر اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
وذكر خزائنه  ،ووعده ووعيده .
وربنا  هو الغني الذي يرزق اخلالئق  ،وهيب األوالد  ،ويقسم األرزاق  ،ويرسل
الرياح  ،وينزل املياه  ،وجييب املضطر  ،ويكشف السوء  ،ويطعم اخللق  ،ويدبر
األمر ؛ يفعل ذلك كله متى شاء  ،يف أي ٍ
وقت شاء  ،وبأي ٍ
قدر شاء :
[يس. ]83 – 82/
وهو سبحانه امللك الكبري الذي له الكربياء يف الساموات واألرض  ،اجلبار الذي
قهر اجلبابرة بجربوته  ،وعالهم بعظمته  ،امللك القاهر فوق عباده  ،القاهر هلم عىل
ما أراد  ،الفعال ملا يشاء :
[احلرش. ]23/
وهو سبحانه امللك القوي العزيز الذي ال يعجزه يشء  ،وال يغلبه يشء  ،وال يعزب
عنه يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،املالك لكل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،العليم
بكل يشء  ،الذي يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،اخللق خلقه  ،واألمر أمره ،
وامللك ملكه :
[املائدة. ]120/
حجابه النور  ،لو كشفه ألحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه برصه من خلقه  ،ال تراه
العيون  ،وال ختالطه الظنون  ،وال يصفه الواصفون كام ينبغي جلالل وجهه  ،وعظيم
سلطانه  ،هو القوي الذي ليس كمثله يش ٌء يف القوة  ،هو العليم الذي ليس كمثله
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يش ٌء يف العلم  ،هو الرمحن الذي ليس كمثله يش ٌء يف الرمحة ( :
) [الشورى. ]11/
هو السميع لألقوال  ،البصري باألفعال  ،اخلبري بام يف القلوب  ،له اخللق واألمر
وحده ال رشيك له .
واهلل  هو امللك الذي له الكامل املطلق يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فهو
ٍ
ٍ
يشء قدير  ،وهو الغني الذي له خزائن الساموات
يشء عليم  ،وعىل كل
بكل
واألرض  ،يعطي من يشاء  ،ويمنع من يشاء  ،ال مانع ملا أعطى  ،وال معطي ملا
منع  ،وما شاء اهلل كان  ،وما مل يشأ مل يكن .
هو مالك امللك  ،يعز من يشاء  ،ويذل من يشاء ( :
) [آل عمران. ]26/
ما هي أفعال امللك اخلالق العليم ؟ (

) [آل عمران. ]27/
يف كل يوم يولد تقريبا أكثر من نصف مليون إنسان  ،كل واحد عىل صورة معينة ،
وعىل شكل معني  ،ويف كل يوم يموت مثل هذا العدد  ،وكل من يأيت إىل احلياة قد
قسم رزق ه  ،وكتب أجله  ،وأقواله وأعامله  ،يف بطاقة يف جبينه ال يعلمها إال اهلل ،
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد  ،وكل يوم يرحل من هذا العامل إما إىل
اجلنة وإما إىل النار  ،ما يقارب نصف مليون إنسان عىل مستوى العامل  ،نسأل اهلل 
أن جيعل أوالدنا وأوالدكم وأوالد مجيع البرشية صاحلني مصلحني  ،وأن خيتم لنا
ولكم بخري  ،وجيعلنا من أهل اجلنة ال من أهل النار .
فال إله إال اهلل ما أعظم شأنه  ،وما أعظم خلقه  ،وما أوسع ملكه :
[األنعام. ]102/
وهو سبحانه امللك العظيم  ،رب كل يشء ومليكه  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه ،
مالك كل يشء  ،ورب كل يشء .
 له وحده ربوبية اخللق والتصوير واإلجياد والتدبري .
له وحده ربوبية اخللق  :ال خالق إال هو .
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وله ربوبية التصوير  :فهو املصور لكل صورة .
وله ربوبية اإلجياد  :ال يوجد يشء إال بإجياد اهلل . 
وله ربوبية التدبري  :هو الذي يدبر الليل والنهار  ،ويدبر األرزاق  ،و يدبر األحوال :
) [الزمر. ]62/
(
وكيل عىل الشمس يف إنارهتا وحركتها ٌ ،
وكيل عىل كل خملوق ٌ ،
ٌ
وكيل عىل القمر ،
وكيل عىل األرض ٌ ،
ٌ
وكيل عىل هذه األنفس مجيعا  ،ف كل اخلالئق اهلل  يسمعها
ويراها  ،وهو وكيلها يدبرها كيف شاء جل جالله ؛ ألنه ملك يترصف يف مماليكه يف
العامل العلوي  ،والعامل السفيل من املالئكة الذين ينفذون أوامره  ،ومن اجلامدات ،
ومن النباتات  ،ومن احليوانات  ،ومن اإلنس  ،واجلن  ،والذرات  ،وسائر
املخلوقات يترصف فيها بام شاء ويراها ويعلمها كأهنا ذرة واحدة بني يديه  ،مجيع
قلب واحد  ،اهلل  يعلم هبذه القلوب  ،وما يف هذه القلوب ،
قلوب البرشية كأهنا ٌ
ويعلم ما هي عاملة :
[هود. ]56/
وكذلك هو ملك له وحده ربوبية التعليم و اإلرشاد ( :
)
[العلق. ]5- 1/
هو وحده العليم الذي علم كل عليم  ،العلم منه جل جالله :
[اإلرساء. ]85/

ما عند البرشية من العلم ال يساوي ذرة من العلم اإلهلي  ،فهو العليم الذي عنده
خزائن العلم  ،والذي علم كل عليم  ،فكل علم يف العامل من علمه  ،اهلل خلق
اإلنسان ،وخلق صفات اإلنسان  ،وخلق أعامل اإلنسان  ،وهو خالق كل يشء ،
السعادة والشقاوة بيده  ،العلم واجلهل بيده  ،العزة والذلة بيده  ،فهو العليم الذي له
ربوبية التعليم  ،ه و الذي علم هذه احليوانات  ،والطيور  ،وعلم البرش  ،وعلم اإلنسان
)
ما مل يعلم ( :
[الرمحن. ]4- 1/
والبيان إما باإلشارة  ،وإما بالنطق  ،وإما بالكتاب ة .
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وله كذلك وحده ربوبية التمليك واإلمداد ( :
) [البقرة. ]29/
هو ملك  ،ونحن يف ملكه  ،له ربوبية التمليك واإلمداد  ،هو الذي يملكنا هذه
األموال  ،وهذه النعم  ،وهذه السيارات  ،وهذه البيوت  ،وهو الذي يمدنا كل يوم هبذه
النعم :
[النحل.]53/
فسبحان من وسع رزقه كل خملوق  ،ووسع علمه كل خملوق  ،ووسع سمعه كل
خملوق  ،ووصلت رمحته إىل كل خملوق :
[يونس. ]32 – 31/
وهو جل جلله امللك الذي له وحده ربوبية التسخري :
هو امللك الذي سخر لنا كل يشء ( :
) [لقامن. ]20/
فهو الذي سخر لنا ما يف الساموات وما يف األرض  ،كل ما يف الكون من تسخريه ،
سخر لنا عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان  ،سخر لنا اهلواء  ،وسخر لنا
املاء  ،وسخر لنا هذه األرض التي تنبت  ،و سخر لنا هذه الريح التي هتب  ،وهذه
الشمس التي ترشق :

[إبراهيم. ]34 – 32/
وهو جل جلله امللك الذي له وحده ربوبية التكريم واالستخلف :
هو امللك الذي خلقنا وهدانا إليه واستخلفنا يف األرض ( :
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) [األنعام. ]165/
أرأيت أعظم من هذا التكريم ؟ ،وأ عظم من هذا العطاء  ،وهذا التسخري ؟ :
[اإلرساء. ]70/
فمتى يؤوب العبد إىل ربه ؟ ،ومتى يستحي من ربه ؟ ،ومتى يستغفر من ذنبه ؟:
[النساء. ]110/

رب عظيم كريم
هذ ا اإلله العظيم الذي هذه أسامؤ ه  ،وهذه صفاته وهذه أفعاله  ،هو ٌ
رحيم  ،فام أكرمه  ،وما أرمحه بعباده  ،وهذا عطاؤ ه يف الدنيا ملن أطاعه وعصاه ،
ومن آمن به ومن كفر به  ،فكيف يكون عطاؤ ه وإكرامه يف اآلخرة للذي أطاعه ؟
[التوبة. ]72/
فلله احلمد عىل ملكه العظيم  ،وله احلمد عىل ربوبيته للعاملني :
[اجلاثية. ]37 – 36/
هو وحده امللك الذي له ربوبية اخللق والتصوير واإلجياد والتدبري ..وله وحده
ربوبية التعليم واإلرشاد ..وله وحده ربوبية التمليك واإلمداد ..وله وحده ربوبية
التسخري ..وله وحده ربوبية التكريم واالستخالف يف الدنيا  ،هو الذي جعلنا خالئف
يف األرض  ،وأكرمنا عىل سائر اخللق .
هذا العطاء من ربنا  جيب علينا أن نذكره ونشكره ،وأن نكرب اهلل يف كل وقت ،
وأن نحمده  ،وأن نعبده وحده ال رشيك له  ،فإذا عرفناه  ،وعرفنا ملكه  ،وعرفنا هذه
األفعال  ،وعرفنا هذا التكريم  ،عرفنا أنه الرب الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك
له :
[األنعام. ]102/
وهو كريم إذا عبدناه أعطانا عىل احلسنة عرش أمثاهلا  ،إىل سبعامئة ضعف  ،إىل
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أضعاف كثرية ،فنحن من عبيده  ،ونحن حتت قهره  ،السامء من عبيده  ،واألرض من
عبيده  ،والكريس من عبيده  ،والعرش من عبيده  ،والنباتات من عبيده  ،والكل
يسبح بحمده  ،ويشهد بوحدانيته .
ونحن من عبيده  ،لكن اهلل ميزنا عىل غرينا بأن جعلنا من البرش  ،وأعطانا العقول التي
نتميز هبا عن غرينا  ،ونعرف هبا الرب من العبد .
واهلل ملك كريم أعطى عطاء الربوبية جلميع من يف ملكه  ،وكل الكون ملكه جل
جالله  ،وهذا عطاؤه يف الدنيا ملن أطاعه أو عصاه  ،ومن آمن به ومن كفر  ،فكيف
يكون عطاؤه وإكرامه يف اآلخرة ألهل طاعته ؟ ( :
) [السجدة. ]17/
وكيف يكون عذابه وجزاؤه يف اآلخرة ملن عصاه ؟ ( :
) [النساء. ]14/
كرب
وهو سبحانه امللك العظيم الذي ال أعظم منه  ،الكبري الذي ال أكرب منه  ،ال بد إذا َّ
اللسان أن يكرب القلب  ،وإذا عظم اللسان أن يعظم القلب  ،وإذا محد اللسان أن
حيمد القلب  ،وإال ال يأيت اخلشوع  ،وال يأيت التعظيم  ،وال يأيت االنكسار بني يدي
اهلل  ،إال بتواطؤ اللسان والقلب ع ىل ما يقوله اللسان  ،وإال اهلل كبري قبل أن نكربه ،
وخالق قبل أن خيلقنا  ،وحممود قبل أن نحمده جل جالله  ،ولكننا نخاطب قلوبنا
يف كل يوم  ،حتى تكرب الكبري  ،وتعظم العظيم  ،وتشكر املنعم  ،وتتصل بامللك
دون املامليك  ،وتعبده بكامل احلب والتعظيم والذل له :
[األنفال. ]4 – 2/
والعظمة والكربياء من خصائص الرب  ، والكربياء أعىل من العظمة ؛ فالكربياء
بمنزلة الرداء  ،والعظمة بمنزلة اإلزار  ،كام قال النبي«:العز إزَاره َ ،والكرب َياء
ر َداؤه َ ،ف َمن ينَازعني َع َّذبته»أخرجه مسلم (. )1
()1أخرجه مسلم برقم.2620 :
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واهلل  هو اخلالق العليم الذي خلق الساموات واألرض  ،وخلق الشمس والقمر ،
وخلق الليل والنهار  ،وخلق الرب والبحر  ،والفضاء واهلواء  ،وخلق السهول
واجل بال  ،وخلق اإلنس واجلن  ،وخلق الروح واملالئكة  ،وخلق اجلبال والرياح :
(
) [النحل. ]18 - 17/
فسبحانه مع نعمه التي ال تعد وال حتىص  ،ومع قلة شكرها  ،هو غفور ملن استغفر ،
رحيم بمن زل .
واهلل  خالق كل يشء  ،خلق الساموات واألرض  ،ثم استوى عىل العرش  ،وهو
مع خلقه يبرص أعامهلم من فوق عرشه  ،ويسمع كالمهم  ،ويعلم أحواهلم  ،ويدبر
أمورهم ( :
) [املجادلة. ]7/
فهذه املعية العامة لعموم اخللق  ،اهلل فوق عرشه مع اخلالئق كلها  ،فاهلل  ليس
ٌ
حميط بكل حميط  ،وال حييط به حميط  ،هو جل جالله وهو
معنا بذاته ؛ ألن اهلل
عىل عرشه مع خلقه  ،يسمع أقواهلم  ،ويرى أفعاهلم  ،ويدبر أمورهم  ،لكن مع
املؤمنني له معية خاصة  ،تكون بالنرصة هلم  ،والتأييد واملعونة كام قال سبحانه :
) [النحل. ]128/
(ﯿ
وهو سبحانه امللك العيل العظيم  ،الذي علوه ال يناقض معيته  ،ومعيته ال تبطل
علوه  ،وكالمها حق  ،فمعيته لعموم العباد بالعلم واإلحاطة  ،ومعيته للمؤمنني معية
)
القرب التي تتضمن املواالة والنرص واحلب واإلعانة ( :
[األنفال. ]46/
) [العنكبوت. ]69/
(
) [األنفال. ]19/
(
واهلل جل جالله هو مالك امللك وحده ال رشيك له  ،ومالك للكون بال رشيك ،
يملك من شاء من ملكه متليك العار َّية  ،يسرتدها مالكها ممن يشاء  ،عندما يشاء .
ٍ
ألحد ملكية أصلية يف هذا الكون  ،يف هذا الكون كلنا مماليك  ،نحن وما
فليس
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نملك  ،فليس ألحد ملكية أصيلة يترصف فيها عىل هواه ؛ إنام هي ملكية معارة له ،
خاضعة لرشوط امللك جل جالله وتعليامته  ،فإن ترصف املستعري فيها ترصفا حسنا
موافقا ألمر اهلل أسعده اهلل يف الدنيا واآلخرة  ،وإن ترصف فيام أعطاه اهلل ترصفا سيئا
خمالفا ألمر اهلل  ،وقع هذا الترصف باطال حياسب ويعاقب عليه ممن ملكه إ ياه وهو
اهلل سبحانه وتعاىل :
[احلديد. ]7/
واهلل سبحانه هو امللك الذي بيده ملكوت كل يشء .
فاخلسوف والكسوف  ،والرباكني والزالزل  ،والرياح والعواصف  ،وسائر القوى
الكونية ؛ كلها بيد اهلل وحده  ،وهي جند من جند اهلل  ، وليس يف أيدي البرش منها
يشء  ،وكل ما يبنيه الناس عىل ظهر هذه األرض تذهب به رجف ٌة من رجفات
األرض  ،رجفة واحدة تذ هب بجميع ما بناه الناس يف سنني  ،أو يقلعه إعصار من
أعاصريها بأمر اهلل الواحد القهار :
[امللك. ]17 – 16/
إن اإلنسان قوي بالقدر الذي وهبه اهلل له من القوة  ،عامل بالقدر الذي أعطاه اهلل من
العلم  ،ولكن هذا الكون العظيم زمامه بيد امللك الذي خلقه  ،وقواه من إمداده ،
وهذه القوى تسري وفق أمر اهلل سبحانه  ،ويقف اإلنسان أمام قوى الكون اهلائلة
مكتوف اليدين  ،حسريا ليس له إال أن يتذكر خالق هذا الكون  ،وخالق هذه القوى ،
وخالق هذه اخلالئق العظيمة  ،ويتطلع إىل عونه يف مواجهتها :
[الطالق. ]12/
واإلنسان إذا نيس هذا اخلالق  ،واغرت وانخدع بام قسمه اهلل له من العلم والقدرة عىل
تفسري بعض قوى الكون ؛ فإنه يصبح خملوقا مسيخا مقطوعا عن العلم احلقيقي
وخيلد إىل األرض  ،بينام العامل املؤمن فكله راكع لربه اجلليل  ،ملاذا ؟ ألنه عرف
ربه بأسامئه وصفاته  ،فخضع له مع املخلوقات األخرى :
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[احلج. ]18/
فاهلل  مالك امللك  ،استخلف هذا اإلنسان يف هذه األرض  ،ووهبه من القوة
والقدرة والعلم ما يشاء  ،واهلل هو الذي يكلؤه وحيميه  ،ويرزقه ويعطيه  ،ولو ختلت
عنه يد اهلل حلظة لسحقته أقل القوى املسخرة له  ،وألكله الذباب  ،وأذاه البعوض ،
وما هو أصغر من الذباب  ،ولكن اهلل  برمحته يكأل هذا اإلنسان  ،وجيعله مكرما ،
ويتابع عليه نعمه لعله يتوب إليه .
فهو جل جالله مالك امللك  ،هو العظيم املوصوف بكل صفة كامل  ،وال يستحق
ذلك إال اهلل وحده  ،ومن عظمته سبحانه أن الساموات السبع  ،واألرا ضني السبع  ،يف
يد الرمحن أصغر من اخلردلة  ،فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن
يعظموه بقدر ما رأوا من عظمته ؛ يعظموه بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم  ،وحيمده
بقدر ما رأوا من نعمه وإحسانه وذلك ال يكون إال بعد معرفتهم بأسامئه وصفاته
وأفعاله ( :
) [حممد. ]19/
ومن تعظيمه سبحانه أن يتقى حق تقاته  ،فيطاع وال يعىص  ،ويذكر فال ينسى ،
ٍ
ٍ
ٍ
وأقوال
ومكان ،
زمان
ويشكر ف ال يكفر  ،ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما رشعه من
) [احلج. ]32/
وأعامل ( :
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التعبد هلل  باسمه امللك ..املليك

اهلل سبحانه ٌ
ملك عظيم  ،وله م لك الساموات واألرض  ،وبيده ملكوت كل يشء ،
ونحن عبيده جل جالله  ،فإذا عرفنا امللك  ،وعرفنا أسامءه وصفاته وأفعاله  ،وعرفنا
ملكه العظيم  ،وعرفنا سلطانه الواسع  ،وعرفنا عظمة نعمه وإحسانه  ،فعلينا أن نعبد
اهلل بموجب هذا االسم  ،و يكون لنا حظ من هذا االسم الكريم  ،يكون لنا حظ من
اسم امللك  ،ف إذا اهلل  م َّلكنا وأعطانا من فضله ونعمه  ،فالبد أن نتأثر هبذه الصفة ،
ويكون لنا حظ من اسم امللك  ،بأن نكون ملوكا يف الدنيا  ،وملوكا يف اآلخرة .
وامللك هو من ملك جوارحه  ،وملك شهواته  ،وملك قلبه  ،وسخره لطاعة اهلل ،
ومنعه من معصية اهلل  ،فالبد لإلنسان أن يفقه معاين أسامء اهلل وصفاته  ،ثم يتعبد اهلل
 هبا :
[األعراف. ٍ]180/
واهلل له األسامء احلسنى  ،وله الصفات العىل  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله املثل
األعىل  ،وهذا املخلوق الذي خلقه اهلل  ،وكرمه عىل سائر املخلوقات  ،جيب عليه
أن يتصف هبذه الصفات عىل شاكلة العبودية  ،فام هو حظ اإلنسان من اسم امللك ؟
من اسم املليك ؟ .
ال بد لكل إنسان أن يعلم أنه عبد امللك  ،عبد العزيز  ،عبد اجلبار  ،أن يعلم أنه
مملوك مللك امللوك  ،مالك العامل العلوي كله  ،ومالك العامل السفيل كله  ،ومالك
الدنيا واآلخرة  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه ( :
) [األنعام. ]102/
ال بد أن يعلم اإلنسان أنه عبد للملك  ،عبد للمليك  ،عبد للعزيز  ،عبد للقوي  ،عبد
للرمحن  ،عبد للطيف ؛ حتى يعبد اهلل جل جالله  ،بام له من األسامء احلسنى ،
والصفات الع ىل  ،ويتعبد هبذ ه األسام ء  ،ويتعامل مع الناس هبذا األسام ء .
فربك هو امللك احلق القوي الذي ال يعجزه يشء  ،الغني الذي عنده خزائن كل
يشء  ،الكريم الذي يعطي كل يشء  ،ال بد أن يعرف القلب هذا  ،حتى يتخلق هبذا ،
فيعطي كل يشء  ،ويكرم اخللق  ،ويرحم الناس  ،ويعفو عمن ظلمه  ،وحيسن إىل
الناس :
609

[آل عمران. ]134 – 133/
وأنت أكرم اخللق عليه  ،خلقك بيده  ،ونفخ فيك من روحه  ،وأسجد لك مالئكته ،
وعلمك األسامء كلها  ،وأعطاك من صفاته  ،وفضلك عىل كثري من خلقه  ،ودعاك
إىل عبادته وحده ؛ لتفوز برضوانه وجنته ( :
) [اإلرساء. ]70/
وأنت أخي املسلم  ،أنت عبد امللك  ،وليس لك عمل إال امتثال أوامره  ،وتكميل
حمبوباته ؛ إن أطعمك فاشكره  ،وإن أمرك فأطعه  ،وإن ابتالك فاصرب حلكمه  ،وإن
وتقر ْب إليه بام رشع  ،واعبده بام حيبه ويرضاه ؛
أذنبت فاستغفره  ،فالزم طاعته َّ ،
تفوز برضاه :
[ التوبة . ] 72 /
واعلم يا عبد امللك ،ويا عبد اخلالق ،ويا عبد العزيز ،أن ربك هو امللك اخلالق
العليم ،القوي العزيز:
خلقك كام شا ء ال كام شئت ..وصورك كام شاء ال كام شئت ..وخلقك ملا شاء ال
ملا شئت ..وساق إليك النعم كام شاء ال كام شئت ..وأنت تقدم عليه يوم القيامة متى
شاء ال متى شئت ..وأنت تقدم عليه يوم القيامة بام شاء ال بام شئت .
وإذا عرفت ذلك فسلم قلبك وقالبك ملوالك :

[ لقامن. ] 24 – 22 /

 وإذا علمت أن ربك هو امللك وحده ال رشيك له  ،لزمك أمران :
األمر األول  :اإليامن بقضاء اهلل وقدره  ،فلو قىض عليك امللك مرضا أو فقرا أو
بالء ؛ فال تعرتض  ،ملاذا ؟ ألنك ملكه  ،يترصف فيك كام يشاء  ،كام يترصف يف
الشمس والقمر  ،والسحب والرياح وغريها  ،فأنت عبده  ،يترصف يف لونك ،ويف
طولك ،ويف جنسك ،ويف لسانك ،ويف مجيع أعضائك  ،أنت عبده  ،ال بد أن تؤمن
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بقضائه وقدره  ،خلقك كام شاء ال كام شئت ،وصورك كام شاء ال كام شئت:
[ االنفطار. ] 8 – 6 /
األمر الثاين  :الرضا برشعه وقبوله والقيام به  ،ملاذا ؟ ألنك ملكه وعبده  ،فإذا أمرك
فأطعه  ،وإذا هناك فأطعه  ،ومق تىض العبودية التامة أن ختضع لرشعه  ،كام أنك
خاضع لقضائه وقدره يف خلقك ولونك وسائر أحوالك من غنى أو فقر  ،أو عافية أو
ٌ
مرض .
واهلل  خلقك ملا شاء هو ال ملا تشاء أنت  ،خلقك ملا شاء هو  ،أن تذكره وتسبحه،
وتوحده وتعبده :
[ الذاريات. ] 58 – 56 /

ويوم القيامة تأيت إليه كام شاء هو ال كام شئت أنت  ،أنت ال تريد أن تأيت إليه ؛ ألنك
قد أذنبت وعصيت  ،وختاف من العقاب  ،ولكن تأيت إليه كام شاء هو صاغرا ذليال
عريانا تدعى إىل يوم القيامة :
[ طه. ] 111 /

وتأيت إليه يوم القيامة بام شاء هو ال بام شئت أنت ،تأتيه فقط بأعاملك:
[ الزلزلة. ] 8 – 6 /

وا علم أن ربك هو امللك الغني عن كل ما سوا ه  ،وأنت الفقري إليه  ،وكل ما يف
الكون فقري إليه  ،وأنت الذي تربح عليه إذا آمنت به وعبدته ( :
) [العنكبوت. ]6/
وبني لنا
أنت الذي تربح عليه  ،اهلل خلقنا وهدانا واشرتانا  ،وأنزل علينا الدين َّ ،
الرشيعة  ،وحفظ لنا أوامره  ،وأعاننا عليها  ،وقبلها منا  ،وضاعفها لنا  ،وأسعدنا هبا
يف الدنيا ؛ حيث تكفل لنا باألمن واهلداية :
[ األنعام. ] 82 /

ويوم القيامة ي كرم اهلل هذا اإلنسان بدخول اجلنة ورضوان الرب وسامع كالمه .
فاهلل نعمه علينا ال تعد وال حتىص  ،معنا يف بطن األم  ،ومعنا يف بطن الدنيا  ،ومعنا
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يف بطن القرب  ،ومعنا يف قصور اجلنة  ،نسأل اهلل أن جيعلنا وإ ياكم والبرشية كافة
من أهل جنته ورضوانه  ،وأن جيعلنا من املهتدين الذين هيدون باحلق وبه يعدلون .
واهلل  هو امللك احلق الذي بيده امللك  ،القادر عىل كل يشء ،الذي يفعل ما
يشاء ،وحيكم ما يريد  ،فجدْ أهيا العبد يف طلب مرضاة ربك امللك العزيز الوهاب ،
وتعرف عىل أسامئه وصفاته  ،وسارع إىل ما حيبه ويرضاه  ،فاملقصود يف هذه الدنيا
أن نريض اهلل  ،ونريض رسوله  ،بطاعة اهلل  ، وطاعة رسوله وعبادة اهلل وحده ال
) [التوبة. ]62/
رشيك له ( :
فاملقصود أن نريض اهلل  حتى يرىض عنا  ،و يوم القيامة يرضينا ويسرتضينا :
(
) [التوبة. ]100/
فهذا فضل من اهلل  علينا  ،أن أنعم علينا بأعظم النعم  ،ومن فضل اهلل علينا أنه
أعطانا العقول التي نعرف هبا من نعبد ؛ نعرف امللك  ،نعرف ملك امللوك  ،نعرف
وقس م املاملك وقسم األرزاق جل جالله  ،أن نتعرف عىل
الذي خلق امللك َّ
امللك  ،نتعرف عىل أسامئه وعىل صفاته وعىل أفعاله ،حتى نعبده كام يليق بجالله .
فاإلنسان إذا عرف ربه متام املعرفة  ،وآمن باهلل وأسامئه وصفاته ؛ أحب عبادته ،
واخللوة به  ،والوقوف بني يديه  ،خاشعا ذليال ،مسبحا بحمده  ،خاص ة يف الثلث
األخري من الليل ،حني ينزل ربنا إىل السامء الدنيا ؛ إكراما لعباده ،وحمبة هلم ،ورمحة
هبم ( :
) [الزمر. ]9/
 وعبادة املؤمنني لرهبم عىل درجتني :
عبادة األحرار ..وعبادة العبيد .
ٌ
ٌ
عبادة األحرار  :أن أعبد اهلل  ،ألنه ٌ
وأهل أن يشكر ،
وأهل أن يعبد ،
أهل أن حيمد ،
ٌ
وأهل أن يكرب  ،وأنه امللك احلق الذي يستحق العبادة ولو مل يعط اجلنة  ،يستحق
العبادة لذاته ،وألسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله  ،وخزائنه ،وعظمة ملكه  ،وعظيم نعمه
وإحسانه( :
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فمن عرف ربه حقا عبده حقا:

) [اإلرساء. ]44/
[ األنعام. ] 102 /

أما عبادة العبيد  :فهم يعبدون اهلل ،ألهنم يرجون ثوابه ،وخيافون من عقابه  ،يعبدونه
ملا يعطيهم من النعم  ،فهم يرجون أن يدخلوا اجلنة ،ويأكلوا ويرشبوا مما فيها فقط .
هذه عبادة مطلوبة  ،وتلك عبادة مطلوبة ؛ ولكن أعالمها هي عبادة األحرار  ،أن نعبد
اهلل لذاته  ،ألنه أهل أن يعبد وحده ( :
)[الكهف. ]110/
أنا أعبده ألنه ٌ
أهل أن يكرب ،وأنه هو الكبري الذي ال أكرب منه  ،وهو امللك الذي خلق
مجيع امللوك واملاملك  ،وهو العظيم الذي ُّ
كل يشء ملكه  ،وهو اخلال ق الذي كل
يشء خلقه  ،وهو الرزاق الذي كل رزق يف العامل من رزقه  ،وهو العزيز الذي بيده
ملكوت الساموات واألرض  ،الذي أذل كل ذليل وأعز كل عزيز ( :
) [املنافقون. ]8/
هو جل جالله الرمحن الذي كل يشء يف الكون من رمحته ،فأنا أعبده لذاته ؛ وهلذا
من عبد اهلل بموجب هذه الصفات ؛ عبده باخلشوع واالنكسار ،واحلب الكامل،
والتعظيم الكامل ،والذل الكامل .
ٍ
عن أيب هريرة عن الرسول  قال َ « :ينزل َربنَا َتبَ َار َك َو َت َع َ
الس َامء الدنيَا
اىل ك َّل لَي َلة إ َىل َّ
يب لَه ؟ َمن َيسأَلني َفأعط َيه ؟
ح َ
ني َيب َقى ثلث ال َّليل اآلخ ر َ ،يقول َ :من َيدعوين َفأَستَج َ
َمن َيستَغفرين َفأَغف َر لَه ؟ » متفق عليه (. )1
هو جل جالله ألجل هذا اإلنسان  ،وإكراما هلذا اإلنسان  ،يقرب من عباده  ،هو جل
جالله يسمع كل يشء ؛ يسمع دبيب النملة السوداء  ،عىل الصخرة الصامء  ،يف الليلة
الظلامء  ،ولكن حمبته لعباده  ،وسامع كالمه  ،يقرب إليهم  ،ليؤلف قلوهبم ،
يل
يل شربا َت َق َّربت إلَيه ذ َراعا َ ،و َمن َت َق َّر َب إ َ َّ
ويرغبهم يف القرب منه َ « :ف َمن َت َق َّر َب إ َ َّ
ذراعا َت َقربت منه َباعا َ ،ومن َذكَرين يف نَفسه َذكَرته يف نَفيس َ ،ومن َذكَرين يف م َ ٍ
ْل
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
( ) 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ،1145 :ومسلم برقم.758 :
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َذكَرته يف م َ ٍ
ْل َخ ٍري منه» متفق عليه (. )1
َ
فاهلل  حيب عباده  ،وهو أرحم الرامحني بخلقه  ،وهو جل جالله امللك الذي له
فكل ٍ
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىلُّ ،
فعل يف
الكون من أفعاله ،ك ُّله مجال  ،وكله رمحة ،وكله عدل  ،وكله يف غاية احلكمة ولو
كان بصورة مكروهة للنفس  ،هو الذي خلق الغنى والفقر  ،والصحة واملرض ،
واألمن واخلوف  ،واحلياة واملوت  ،وهو جل جالله خالق كل يشء  ،وهو ال
يقيض قضاء إال وفيه خري لإلنسان :
[ الزمر.] ٦٢ /
واعلم أن امللك جل جالله م َّلكك جوارحك وأوقاتك  ،فاتق اهلل فيهام باملواظبة
عىل عبادة ربك العظيم ،والدعوة إليه  ،وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل خلقه ،والزم
بيئة اإليامن  ،وأكرم الناس  ،وازهد فيام يف أيدهيم ؛ حيبك اهلل ،وحيبك الناس :
(
) [الكهف. ]28/
واقن ْت لربك العظيم  ،وال يرصفنك عن وجهتك أقوال الغافلني  ،وإشارات
املستهزئني  ،وكالم السفهاء ؛ فإن األعمى ال يدرك فضل الضوء  ،واألصم ال يعرف
قدر الصوت ( :
) [الرعد. ]19/
أولو األلباب الذين عرفوا رهبم بأسامئ ه وصفاته وأفعاله  ،وعرفوا واجب العبودية ،
وتلذذوا هبذه العبودية  ،فهم بني يدي ملك امللوك مسبحني ،ومستغفرين ،ومكربين،
ومهللني ،وسائلني  ،وحامدين ،ومعتذرين  ،وهم بني خلقه إما دعاة إىل اهلل وإما
معلم ني لرشع اهلل وإما حمسنني خللق اهلل  ،هكذا هم يف بيئة اإليامن ،ويف بيئة
األعامل ،أوقاهتم كلها معمورة بام حيبه اهلل ( :

( ) 1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ،7536 :ومسلم برقم.2675 :
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) [األنعام. ]163- 161/

وهذا عطاء رب العاملني ملن يعلم أنه يصلح هلذا  ،يعطي فضله من يشاء ،ألنه أعلم
حيث جيعل رسالته وهدايته ،وأعلم بمن يشكر ممن يكفر :
[ آل عمران. ] ٧٤ – ٧٣ /

واهلل  قادر أن هيدي الناس مجيعا  ،وقادر أن يدخل الناس اجلنة مجيعا  ،ولكن له
حكمة بالغة يف ملكه  ،وله أوامر وله ٍ
نواه يبتيل عباده بذلك ؛ لينظر من يأيت إليه
حكيم يف خلقه
اختيارا ممن ال يأيت إليه وهو قادرا أن ال يأيت  ،فهو جل جالله
ٌ
وأمره  ،وهو يف هذه الدنيا خلق اإلنس واجلن  ،وابتالهم باألوامر والنواهي  ،ابتالنا
اهلل  باألوامر امللكية الرشعية  ،وابتالنا بالشهوات احليوانية ؛ وابتالنا باملصائب
القدرية .
فمن قدم األوامر عىل الشهوات سعد يف الدنيا واآلخرة  ،ومن قدم الشهوات عىل
األوامر شقي يف الدنيا واآلخرة :
[ آل عمران.] ١٩٨ – ١٩٦ /
فاهلل  يف هذه الدنيا كلفنا باإليامن واألعامل الصاحلة  ،وعرض لنا عروضات مما
يف اجلنة  ،وعروضات مما يف النار ،وهنانا أن نتعلق هبذه الدنيا  ،فهذه الدنيا ال قيمة
هلا أمام اآلخرة  ،هذه الدنيا جز ٌء يسري من اآلخرة  ،هذه الدنيا قطعة من اآلخرة  ،هذه
الدنيا ال يعمرها إال املؤمن ؛ املؤمن هو الذي يعمر الدنيا العامرة الصحيحة ،
املؤمن هو الذي يعمرها باإليامن والتقوى ،وحسن اخللق ،واإلحسان إىل الناس ،
والتعاون عىل الرب والتقوى  ،ونفع الناس  ،أما الكافر فهو يفسد هذه الدنيا ؛ يفسد
هذه الدنيا بأخالقه وأقواله وأعامله  ،بظلمه وفساده وإفساده  ،فالكافر مفسد لدنياه
وآخرته  ،واملؤمن مصلح لدنياه وآخرته :
[ امللك.] ٢٢ /
فهذه الدنيا مكان االستثامر للعبد  ،يستثمر فيها مع ربه فريبح وال خيرس أبدا  ،سواء
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بالعبادة بني يديه بالصالة والذكر وقراءة القرآن  ،أو بالدعوة إىل اهلل ،وحتبيب عباده
إليه ،ودعوهتم إليه :
[ احلج. ] ٧٧ /
فاهلل  ملك  ،وم َّن علينا بيشء من صفاته  ،وأعطانا إكراما منه الكفار لندعوهم إىل
اهلل ،وجعلهم حمل دعوتنا  ،و لو مل يوجد كافر ما استطعنا أن ندعو إىل اهلل ،وال نأخذ
أجر الداعي إىل اهلل  ،وأعطانا أهل اجلهل ،وجعلهم حمل تعليمنا  ،وأعطانا
الفقراءوجعلهم حمل صدقاتنا  ،وأعطانا السفهاء وجعلهم حمل حلمنا  ،وهكذا اهلل
 م َّن علينا هبذا وهذا  ،فلو مل توجد هذه األمور ما قمنا بيشء  ،ولكن اهلل  ملك
كريم يريد من هذا اإلنسان أن يكون ملك ا عىل شاكلة العبودية  ،يملك الناس من
اخلريات  ،يملك الناس من هذا اخلري الذي م َّلكه امللك :
[ آل عمران.] ٧٣ /
عيل أن أوصل إىل البرشية هذه اهلداية ،وأدعو
فاهلل أعطاين اهلداية وم َّلكنيها  ،ال بد َّ
إىل اهلل واهلل عىل كل يشء وكيل  ،هيدي من يشاء ،ويضل من يشاء  ،لكن اهلل و َّكلني
بنرش اهلداية كام و َّكل الشمس باإلنارة  ،فعيل أن أميش بالدعوة إىل اهلل يف العامل :
[ إبراهيم. ] ٥٢ /
كذلك اهلل وكلني بالعلم  ،الصالة عاملية ؛ ال بد أن أنرش صفة الصالة يف العامل ،
الوضوء عا ملي ؛ ال بد أن أنرش صفة الوضوء يف العامل  ،الزكاة عاملية ؛ ال بد أن أنرش
أحكام الزكاة يف العامل  ،الصوم عاملي ؛ ال بد أن أنرش الصوم يف العامل كي يصوم
الناس لرب العاملني :
[ العرص. ] ٣ – ١ /
اهلل  أعطانا الدعوة إليه ،ورشفنا بذلك ،ورغبنا يف ذلك ( :
)[فصلت. ]33/
اهلل  م َّن علينا بأن جعلنا من البرش  ،وجعلنا من املؤمنني  ،وجعلنا من خري أمة
أخرجت للناس  ،وأعطانا وظيفة األنبياء والرسل التي هي الدعوة والعبادة  ،فجميع
األنبياء أعطوا الدعوة والعبادة  ،وهذه األمة أعطيت ما أعطيه األنبياء :
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[ آل عمران. ] ١١٠ /

 واهلل  أكرم هذه األمة وتوجها بأربعة تيجان :
) [آل عمران. ]110/
 -1تاج (
) [احلج. ]78/
 - 2تاج (
) [البقرة. ]143/
 -3تاج (
) [البقرة. ]143/
 -4تاج (
) [آل عمران: ]110/
(
يف الدعوة  ،يف العبادة ،يف التعليم  ،يف حسن األخالق  ،يف صلة الرحم  ،يف
اإلحسان إىل اخللق .
) [احلج. ]78/
(
اختاركم من بني األمم كام اختار األنبياء من بني الناس وخصكم بأكمل الرشائع،
وأقوم املناهج .
[ البقرة. ] 143 /

فأنتم خيار األمم وأعدهلم ،فال إفراط وال تفريط ،وال غلوا وال تقصري .
[ البقرة. ] 143 /

تشهدون لألنبياء بالبالغ ،وتشهدون عىل األمم يوم القيامة أن الرسل بلغوهم رساالت
رهبم .
فعلينا أن نشتغل هبذه التيجان التي توجنا اهلل  هبا  ،علينا أن نشكرها ،ونميش هبا
يف العامل  ،نميش هبذه التيجان  ،نبلغ دين اهلل ،يف أرض اهلل ،إىل خلق اهلل  ،فنحن خري
أمة  ،ونحن أمة جمتباة  ،واهلل أكرمنا وأعطانا اإليامن  ،وأمرنا بنرش احلق يف العامل ،
ننرش ال إله إال اهلل لقلوب البرشية أكثر من ستة آالف مليون كافر يف العامل حيتاجون
إىل ال إله إال اهلل لقلوهبم  ،وحيتاجون إىل حممد رسول اهلل ألبداهنم :
[ آل عمران.] 104 /
617

كيف جتعل حياة كل إنسان يف العامل مطابقة حلياة النبي  ؛ يف نيته وفكره،
وتوحيده ،وإيامنه ،وأقواله ،وأعامله ،وأخالقه ؟ هذه مسئولية كبرية  ،إذا نوينا هذه
النية  ،اهلل  يعطي عبده بقدر هذه النية ؛ ألن األعامل بالنيات املقرونة باألعامل،
ليست باألقوال واألماين ،بل ال بد من إتباع النية بالعمل  ،إذا ما استطعت أن أكمل
العمل فاهلل يؤيت األجر عىل قدر النية .
عن عمر ْبن اخل َّطاب ريض اهلل عنْه قال :سم ْعت رسول اهلل ﷺ يقول « :إنَّام ْاأل ْعامل
بالنِّـ ـيَّات ،وإنَّام لك ِّل ا ْمر ٍئ ما نوى  ،فم ْن كان ْت ه ْجرته إىل دنيا يصيبها أ ْو إىل ا ْمرأ ٍة ينْكحها
جرته إىل ما هاجر إل ْيه » .متفق عليه( ).
فه ْ
فنبدأ برقم واحد حتى ننتهي بآخر واحد من ستة آالف مليون  ،ننوي هداية البرشية
كلها ؛ بل ننوي هداية اإلنس واجلن  ،حتى ال يبقى يف الكون كافر  ،نجتهد ونيتنا
العامل  ،كل العامل  ،كام أن الشمس تنور عىل كل العامل  ،الداعية نيته ينرش اهلداية يف
يعرف الناس بملك امللوك  ،يعرف الناس بأوامر ملك
العامل  ،ينرش دين امللك ِّ ،
امللوك  ،حتى يسكنوا يف أرضه ،ويأكلوا من رزقه ،ويعبدوه بأوامره  ،فريىض اهلل
عنهم ويرضونه بعبادته وحده .
إذا تركناهم عاشوا يف أسفل الدركات  ،عاشوا أسفل يشء يف الرتبة احليوانية  ،ثم
انتقلوا إىل أسفل منها الرتبة السبعية  ،ثم انتقلوا إىل أسفل منها الرتبة اإلبليسية :
[ النحل. ] 125 /
وهكذا املسلم إذا قام بالدعوة جاءت البرشية كلها إىل نور اإليامن ،وتنور العامل هبذا
النور  ،نور القلوب  ،كام الشمس نورت لألبصار  ،هذه الدعوة نور للقلوب  ،أن
أعرف امللك احلق  ،وماذا يريد امللك ؟ ،وما هو مرادي من امللك ؟ ،وما هو مراد
امللك مني ؟ ،ما هي أوامر ملك امللوك عىل القلوب ؟ وعىل اآلذان ؟ وعىل
األلسنة ؟ ،وعىل اجلوارح ؟ ،وعىل األوقات ؟ وعىل الرجال ؟ وعىل النساء ؟
هلل أوامر خمتلفة عىل البرش يف مجيع األحوال واألوقات :
(  )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )1واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)1907
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[ األنعام.] 163 – 161 /
هذه مهمة املسلم أن يكون كاجلبل يف الثبات واالستقامة ،وكالشمس يف اإلنارة
واحلركة ،فهو صالح ومصلح ،وعامل ومعلم ،وذاكر ومذكر:
[ األعراف. ] ١٧٠ /

فاستقم كام أمرت ،ال كام اشتهيت .
واالستقامة  :أن تستقيم عىل أوامر اهلل االنفرادية واالجتامعية  ،وجتاهد من أجل
إعالء كلمة اهلل :
[ هود.] 112 /
هو سبحانه امللك اخلالق العليم احلكيم ،خلق الكبري والصغري ،وخلق العايل
والسافل ،وخلق اجلامد والسائل .
ف اهلل خلق العرش العظيم الذي استوى عليه جل جالله  ،ما هي سعة هذا العرش
العظيم ؟ ،ال يعلم هبا إال اهلل  ، لكن هذا العرش العظيم خلق يف مقابله أصغر
يشء وهي الذرات  ،ومن أصغر يشء هذه البعوضة التي نراها  ،هذه البعوضة التي
نراها ال نعرف منها إال أهنا تلدغ اإلنسان وتأخذ من دمه  ،هذه البعوضة الصغرية التي
نراها هلا ،مائة عني ؛ يف كل عني طبقات ترى فيها األلوان واألحجام واألشكال ،
وهلا ستة سيوف أو ستة سكاكني تشق هبا جلد اإلنسان  ،وهلا ثامنية وأربعون سنا،
وهلا ثالثة قلوب  ،وتشم من مسافة ستني كيلومرت .
هذا خملوق ضعيف  ،خملوق ضعيف يسبح بحمد ربه  ،وله أوامر من ربه  ؛ بل
كل ذرة يف الكون هلا ثالثة أوامر من امللك :
أمر باإلجياد ..وأمر بالبقاء ..وأمر بالنفع والرض .
فسبحان من أظهر قدرته يف خلق الكبري والصغري ،والليل والنهار ،واحلياة واملوت،
والنور والظالم ،والذكور واإلناث :
[ لقامن. ] 11 /

خاضع
طائع لربه ،
والكل يسبح بحمده  ،والكل يدل عىل جالله ومجاله  ،والكل
ٌ
ٌ
ومرسع إلرادته ج َّل جالله :
مستجيب ملشيئته ،
إلرادته  ،و
ٌ
ٌ
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[ األنعام.] 102 /

وأنا عبد اهلل خلقني وأعطاين اخليار أن أطيع أو أعيص  ،أفأشتغل بالنعمة عن
املنعم  ،وأشتغل بالدنيا عن اآلخرة  ،وأشتغل باألموال عن األعامل  ،وأشتغل بام
حتب النفس عام حيب الرب ! ،وأطيع هواي واعيص موالي :
[ االنفطار. ] 8 – 6 /
جيب علينا أن نجلس يف جمالس اإليامن  ،جمالس العلم ؛ حتى نعبد اهلل عىل
بصرية  ،وحتى تعرف قلوبنا من تعبد ؟ ،من هذا الرب الكبري العظيم الذي جيب أن
نعبده جل جالله ؟ ال بد أن أعرفه  ،فأنا يف ملكه  ،وكيف أجلس يف ملكه ،وآكل من
رزقه ،وأنا ال أعرفه ؟ اهلل دعاين إىل معرفته ( :
)[املائدة. ]98/
اهلل سبحانه خلق الكون كله من اجل أن نعرفه ،وإذا عرفناه عبدناه :
[ الطالق. ] ١٢ /

مفاتيح أبواب التوحيد واإليامن والسعادة :

[حممد. ]19/
اهلل  أمرنا أن نعرفه أوال ؛ نعرف اآلمر قبل األوامر  ،ونعرف املعبود قبل العبادة ،
فاحلمد هلل أن م َّن علينا  ،وجعلنا من أهل قبضة اليمني  ،فعلينا أن نشكر هذه النعمة ،
وعلينا يف كل يوم أن نلبس لباسا جديدا ،ونعمل عمال جديدا وأن نتفكر بفكر جديد ،
كل يوم جيدد اإلنسان إيامنه ،وأعامله ،وأقواله ،وأخالقه  ،كل يوم يرتقى املؤمن،
بحسب املعرفة يكون التعبد  ،بحسب املعرفة تكون اللذة يف مناجاة اخلالق جل
جالله  ،بحسب املعرفة تكون اللذة يف قيام الليل .
وكان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ؛ ألنه يعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
ويعرف ماذا جيب ل ه  ،فهو بني يدي ربه حامدا وعابدا  ،وشاكرا ومستغفرا  ،ومتذلال
ومعتذرا  ،وهو بني يدي خلقه دا ٍع إىل اهلل ومع ِّلم لرشعه ،وحمسن خللقه :
[ القلم.] ٤ /
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 فالدين ركنان :
عبادة احلق ..وحماسنة اخللق .
ٍ
إحسان إىل اخللق ؛ إما بدعوة  ،وإما
إن مل أكن بالعبادة بني يدي الرب  ،أكون يف
بتعليم  ،وإما بإحسان  ،وإما بمواساة فقري  ،وإما بمساعدة حمتاج  ،وهكذا كل إنسان
عمره هبذا الشكل عبادة ودعوة ،وتعليم وإحسان :
[ احلج.] ٧٧ /
فال بد أن نعبد اهلل بموجب هذا االسم العظيم اسم امللك  ،كيف أملك جوارحي ؟
وأسخر األذن لتسمع كالم اهلل ،وكالم الرسول ؟ وأ سخر اللسان يف الدعوة إىل اهلل ،
واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،والنصيحة  ،والقول احلسن ؟ كيف أ سخر هذه
العني لرتى وتنظر يف اآليات الكونية ،وتنظر يف اآليات القرآنية ،وتنظر يف كتب
العلم ؟ كيف أسخر هذه اجلوارح لتقف عابدة بني يدي اهلل  ،وقت الصيام تصوم ،
وقت الصالة تصيل  ،وقت احلج حتج  ،وقت الذكر تذكر  ،وحتسن إىل الناس ؟
كيف أعيش ملكا خترج مني املنافع للناس ؟ :
[ آل عمران.] ١٣٤ – ١٣٣ /
كل خملوق خترج منه املنافع إىل الناس فهو حمبوب  ،الشمس حمبوبة ،ألهنا خترج
منها املنافع من اإلنارة واحلرارة  ،السحب حمبوبة  ،ألهنا خترج منها املنافع من
املطر والغيث ،واألرض حمبوبة ،ألهنا خترج من ها النباتات واألشجار ( :
) [الشورى. ]28/
واألنبياء والرسل خرجت منهم منافع كثرية  ،وأنا البد أن أقتدي هبم يف حياهتم ،حتى
عيل بأن أعطاين
خترج مني املنافع  ،واهلل أعطاين الطاقة حتى أنفع اخللق  ،واهلل م َّن َّ
هذه الطاقات  ،اهلل م َّلكني خريا فالبد أن أم ِّلك الناس  ،أنا أملك ماال ،وأملك علام،
وأملك أخالقا ،وأملك منافع  ،ال بد أن أنفع الناس كام أمرين  ، وأن أتعاون معهم
عىل اخلري :
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[ احلج.] ٧٧ /

فاملؤمن كله منافع لنفسه ولغريه ،فهو بني يدي ربه عابدا ،وبني يدي خالقه داعيا
ومعلام وحمسنا .
فاحلمد هلل أن م َّن اهلل  علينا هبذه النعمة  ،وجعلنا مسلمني  ،وجعلنا من خري أمة
أخرجت للناس  ،وكام أن اهلل  م َّن علينا هبذه النعم ال بد أن نشكر اهلل كثريا ،
ونحمده عىل نعمه التي ال تعد وال حت ىص  ،ونمأل الكون بحمده كام مأله لنا بنعمه ،
هواء نستنشق منه يف أي مكان  ،وشمس نميش ب ضوئ ها يف كل مكان  ،وما ٌء نرشب
منه يف كل مكان  ،وطعام نأكل منه يف كل مكان ،وصحة يف األبدان ،وأمن يف
األوطان ،ونتقلب يف النعم يف كل مكان ؛ فالبد أن نشكر اهلل  يف مجيع
األحوال :
[ البقرة.] ١٧٢ /
 احلمد اهلل رب العاملني  ،نحن بفضل اهلل يف مثل هذه املجالس اإليامنية اهلل 
يكرمنا بست كرامات :
تنزل علينا السكينة ..وتغشانا الرمحة ..وحتفنا املالئكة ..ويذكرنا اهلل فيمن عنده..
ثم ينادي ٍ
مناد  :انرصفوا مغفورا لكم ،قد بدلت سيئاتكم حسنات .
ملاذا ؟ ألننا نتعرف عىل ربنا بأسامئه وصفاته  ،ونتعرف عىل دينه ورشعه  ،ونتعرف
عىل ثوابه وعقابه  ،ف نحن يف روضة من رياض اجلنة  ،واحلمد هلل عىل ذلك محدا
كثريا طيبا مباركا  ،ملء السموات ،وملء األرض :
[ اجلاثية. ] ٣٧ – ٣٦ /
واهلل  هو امللك ،وكل الكون ملكه جل جالله  ،وله يف ملكه عىل خلقه أوامر
ملكية ،وأوامر رشعية .
 فأوامر اهلل عىل خلقه نوعان :
أوامر كونية ..وأوامر رشعية .
فاألوامر الكونية مستمرة يف الدنيا واآلخرة ،واألوامر الرشعية حمدودة قد كملت
وانتهت بعد موت النبي : 
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[ املائدة. ] ٣ /

 وأوامر اهلل الكونية تنقسم إىل ثلثة أقسام :
القسم األول  :أمر اإلجياد  ،وهو متوجه م ن اهلل إىل مجيع املخلوقات  ،باإلجياد
) [الزمر. ]62/
واخللق والتكوين ( :
وبسببه أوجد اهلل  الكون وما فيه من املخلوقات  ،كالعرش والكريس ،والسامء
واألرض ،واملالئكة والروح ،والشمس والقمر ،والنجوم الكواكب ،واجلامدات
والنباتات ،واإلنسان واحليوان ،وغري ذلك من املخلوقات ( :
) [األنعام. ]102/
والثاين  :أمر البقاء  ،وهو متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات بالبقاء ،يف العامل
العلوي والعامل السفيل  ،وبسببه تبقى الكائنات كلها بأمر اهلل وحده  ،ولوال أمر اهلل
بالبقاء لزالت مجيع الكائنات فورا ( :
) [فاطر. ]41/
األمر امللكي الثالث  :أمر احلركة والسكون  ،واحلياة واملوت  ،والنفع والرض ،
والتدبري والترصيف  ،وهو متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات  ،ومجيع
املخلوقات ال تتحرك وال تسكن إال بأمره :
[ األعراف.] ٥٤ /

فسبحان امللك الذي بيده ملكوت كل يشء :

[ آل عمران. ] ٢٧ – ٢٦ /

ومجيع املخلوقات ال تنفع وال ترض إال بأمر اهلل وحده :
[األعراف. ]188/

واإلحياء واإلماتة بيد اهلل وحده  ،فال حيصل يف الكون يشء إال بأمره ( :
) [غافر. ]68/
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وهذه األوامر امللكية ال بد من وقوعها كام أراد اهلل  ،فاهلل ال راد لقضائه وال معقب
حلكمه  ،سبحانه هو الواحد القهار :
[ يس. ] ٨٣ - ٨٢ /
أما األوامر الرشعية  :فهي الدين  ،وهي موجهة من اهلل إىل الثقلني اإلنس واجلن ،
وذلك يتم بواسطة األنبياء والرسل الذين يبلغون رساالت اهلل إىل الناس :
[ النحل. ] ٣٦ /
 واألوامر الرشعية من اهلل  إىل خلقه مخسة أقسام  ،هي :
اإليامنيات ..والعبادات ..واملعامالت ..واملعارشات ..واألخالق .
ومن الناس من يقبل هذه األوامر الرشعية ،فيسعد يف الدنيا واآلخرة  ،ومنهم من ال
يقبلها فيشقى يف الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه آلدم وحواء وإبليس ( :
) [البقرة. ]39 - 38/
وهذا الدين حمفوظ إىل يوم القيامة بحفظ امللك جل جالله  ،وللحصول عىل أعىل
مراتبه ال بد من املجاهدة للعلم به ،والعمل بأحكامه ( :
) [العنكبوت. ]69/
وأوامر امللك الرشعية جل جلله نوعان :
األول :أوامر حمبوبة للنفس  :كاألمر باألكل من الطيبات  ،ونكاح ما طاب من النساء
األربع  ،وصيد الرب والبحر  ،ونحو ذلك من الطيبات واملباحات .
الثاين  :أوامر مكروهة للنفس البرشية .
 وهي نوعان :
أوامر خفيفة  :كاألدعية ،واألذكار ،والصلوات  ،وتالوة القرآن  ،والسنن واآلداب
ونحوها .
وأوامر ثقيلة عىل النفس  :كالدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،
واجلهاد يف سبيل اهلل .
624

واإليامن يزيد بامتثال األوامر اخلفيفة والثقيلة معا  ،والقيام باألعامل االنفرادية
واالجتامعية معا  ،فإذا زاد اإليامن صار املبغوض حمبوبا  ،وصار الثقيل خفيفا ،
وحتقق مراد اهلل من العبد بالدعوة والعبادة لربه  ،واطمئن بذلك قلبه  ،وحتركت
بذلك جوارحه :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ /

ويتم ذلك بتغري اليقني  ،بأن يعيش اإلنسان يف اجلو اإليامين  ،فيتغري اليقني من التعلق
باملخلوق إىل التعلق باخلالق الذي بيده كل يشء  ،وتغيري العواطف من املخلوق
إىل اخلالق  ،وتغيري الفكر من الدنيا إىل اآلخرة  ،ومن األموال واألشياء إىل اإليامن
واألعامل الصاحلة  ،وتغي ري العمل من العمل للدنيا إىل العمل بأعامل الدين من
صالة ،وصيام  ،وزكاة وحج ،وجهاد ودعوة وغريها  ،واالنتقال من بيئة املعايص إىل
بيئة الطاعات  ،ومن حمبوبات النفس إىل حمبوبات الرب جل جالله :
[ الذاريات. ] ٥١ – ٥٠ /

فاألوامر الرشعية أنزهلا اهلل إىل الثقلني اإلنس واجلن ،وهي الدين  ،وهذه األوامر
تنزل من امللك إىل العباد  ،واألعامل تصدر من داخل النفس  ،فإذا تطابقت األعامل
البرشية مع األوامر اإلهلية ،سعد هذا اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  ،وإذا خالفت أعامل
العباد أوامر اهلل الرشعية شقي اإلنسان يف الدنيا واآلخرة :

[ النساء. ]14 – 13 /

ويف كل يوم  ،بل يف كل ثانية  ،بل يف كل حلظة ،يصدر من ملك امللوك ما ال حيصيه
إال اهلل ،وال يعلمه إال اهلل  ،من مليارات األوامر امللكية ؛ أوامر اخللق واإلجياد ،
وأوامر البقاء  ،وأوامر النفع والرض  ،وأوامر الترصيف والتدبري  ،وأوامر التغيري
والتبديل  ،وأوامر احلياة املوت  ،وأوامر العافية واملرض  ،وأوامر العطاء واملنع ،
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وأوامر األمن واخلوف  ،وأوامر احلرب والسلم .
ويف كل يوم  ،بل يف كل ثانية  ،بل يف كل حلظة ،يصدر من العباد ما ال حيصيه إال
اهلل  ،من األقوال واألعامل ،والطاعات واملعايص ،واحلسنات والسيئات  ،وكل
ذلك بإذن اهلل  ، والكل معلو ٌم لربنا عالم الغيوب جل جالله :
[ يونس. ] 61 /

فسبحان اهلل ما أعظم ملكه ،وما أرمحه بعباده ،وما أحلمه عىل من عصاه .
وأوامر اهلل الرشعية التامة كاملة  ،وهي متعلقة بجميع أحوال العباد  ،واهلل حيب أن
يطاع ،ومتتثل أوامره يف مجيع األحوال ،من مجيع العباد  ،فامللك ملكه  ،واخللق
خلقه  ،واألمر أمره  ،والعبد ليس له عمل إال طاعة سيده ومواله الذي أفاض عليه من
نعمه بام ال حيىص  ،ووعد من أطاعه بالدار احلسنى ومن عصاه بنار تلظى :
[ األنعام. ] 115 /

وأوامر اهلل الكونية والرشعية متعلقة بجميع أحوال اإلنس واجلن  ،وأوامر اهلل الكونية
متعلقة بجميع املخلوقات  ،وكل ذرة يف الكون العظيم هلا ثالثة أوامر من رهبا :
أمر باإلجياد  ،وأمر بالبقاء  ،وأمر بالنفع والرض .
وهلل حكمة يف خلق كل يشء  ،وكل املخلوقات مملوكة يف قبضة اهلل  ،واإلنسان
مأمور أن ينظر إىل املخلوقات التي خلقها اهلل يف هذا الكون وال يتعلق هبا ؛ بل
يتجاوزها إىل خالقها .
فينظر إىل الصور ويتجاوزها إىل املصور  ،وينظر ماذا يريد منه ؟ وماذا هو يريد منه ؟
وينظر للمخلوقات العجيبة ويتجاوزها إىل اخلالق ؛ وذلك حتى ال تأيت عظمتها يف
القلوب مكان عظمة اهلل الذي يستحق التعظيم الكامل وحده ال رشيك له  ،وال تأيت
حمبتها مكان حمبة اهلل الذي يستحق املحبة الكاملة وحده ال رشيك له .
وينظر يف ملكوت الساموات واألرض نظر تفكر واعتبار ،ال نظر متعة وتفرج .
ٌّ
فكل ينظر إىل الشجرة الكبرية  :الغافل ينظر إىل مجاهلا وال يذكر اجلميل الذي
ز َّينها  ،والنجار ينظر إىل خشبها  ،والطبيب ينظر إىل الدواء الذي فيها  ،واملزارع
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ينظر إىل ثمرهتا  ،واملؤمن ينظر إىل ع ظمة خالقها ؛ فيذكر من خلقها ،ويشكره عىل
منافعها ،فهذا أعظم الناس نظرا وفكرا واعتبارا وعمال ( :
)[يونس. ]101/
[ األنبياء. ] 30 /

وقد أنزل اهلل  الدين الكامل الشامل جلميع أحوال العباد  ،كام قال سبحانه :
)
(
[املائدة. ]3/

فاهلل أنزل برمحته الدين الكامل ،ويريد من عباده العمل الكامل ،ليعطيهم األجر
الكامل الدائم:
[ املائدة. ] 9 /

واهلل  هو امللك احلق  ،له أوامر جيب أن متتثل يف مجيع األحوال :
له أوامر جيب أن متتثل عند الوضوء ،وعند الصالة ،وعند الزكاة ،وعند الصيام
واحلج وغريها من العبادات .
وله أوامر جل جالله جيب أن متتثل ال تظهر إال بوجود األهل والزوجة واألوالد ،
وله أوامر جيب أن متتثل ال تظهر إال يف التجارة والبيع والرشاء وسائر املعامالت .
وله أوامر جل جالله جيب أن متتثل ال تظهر إال يف الزراعة أو الصناعة ،أو التجارة
ونحوها  ،وله أوامر جل جالله جيب أن متتثل ال تظهر إال يف ساحات اجلهاد  ،وحلق
الذكر ،وجمالس العلم .
وله أوامر جيب أن مت تثل ال تظهر إال يف حال الغنى أو الفقر ،أو الصحة أو املرض ،
السلم واحلرب .
أو احلياة واملوت أو ِّ
وله أوامر جل جالله جيب أن متتثل يف حال الرضا والغضب  ،ويف حال الفرح
واحلزن ،ويف حال الرخاء والشدة .
فبيده األحوال  ،وبيدنا األعامل  ،اهلل يأيت باألحوال ،ليبتلينا باألعامل  ،لنتعبد له يف
حال الرساء والرضاء .
يف حال السلم  ،يف حال احلرب  ،يف حال األمن  ،يف حال اخلوف  ،يف حال
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العافية  ،يف حال املرض ؛ له أوامر ال بد أن متتثل يف كل حال :

[ احلرش. ] 7 /

وله أوامر جيب أن متتثل يف البيوع ،ويف األسواق ،ويف املساجد ،ويف املجالس .
وله أوامر جيب أن متتثل عند الزواج ،وعند املعارشة ،وعند الوالدة .
وله أوامر عىل السمع والبرص ،والقلب والبدن ،وسائر اجلوارح .
فهو جل جالله ملك له اخللق كله واألمر كله ( :
)[األعراف. ]54/
فهذه األوامر وغريها مما أمر اهلل ورسوله به  ،هي الدين الذي حيبه اهلل و يرضاه،
وحيب من قام به  ،وهي الدين الذي جيب عىل اإلنسان قبوله ،والعمل به  ،والدعوة
إليه ،ليسعد يف الدنيا واآلخرة :
[ األعراف. ] 158 /
 وقد خلق اهلل الناس يف الدنيا عىل نوعني :
مسلم له أوامر  ،وكافر له أوامر  ،وعامل له أوامر ،وجاهل له أوامر ،وغني له أوامر ،
وفقري له أوامر  ،وقوي له أوامر  ،وضعيف له أوامر  ،وصحيح له أوامر  ،ومريض له
أوامر  ،وكبري له أوامر  ،وصغري له أوامر  ،وبصري له أوامر  ،وأعمى له أوامر  ،ورجل
له أوامر  ،واملرأة هلا أوامر  ،وحي له أوامر  ،وميت له أوامر  ،ومقيم له أوامر ،
ومسافر له أوامر  ،ومتزوج له أوامر  ،وأعزب له أوامر  ،وخليفة له أوامر  ،ورعية هلا
أوامر وهكذا  ،والنتائج يوم القيامة ب حسب اإليامن والعمل :
[ الزلزلة. ] 8 – 6 /

فاحلمد هلل  عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص  ،فهذا العلم باهلل وأسامئ ه وصفاته
وأفعاله  ،من أعظم العلوم  ،به حتيا القلوب  ،وبه تصلح اجلوارح  ،وبه حتسن
األخالق  ،وبه يرىض الرب  عن عباده :

[ فصلت. ] 32 – 30 /
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وهذا باب عظيم  ،بل هو أعظم أبواب التوحيد  ،والنفس تستثقل هذه املعاين ،
وتستصعب األعامل الصاحلة ؛ ألهنا مولعة بحب الشهوات  ،تريدك عبدا هلا ال عبدا
لربك  ،وهي جمربة عىل ذلك  ،ألهنا حيوانية تشتهي  ،حيوانية شهواهتا حيوانية ؛
مركوبات وملبوسات ومسكونات ومطعومات ومرشوبات ومنكوحات .
لكن هذه النفوس إذا لزها العقل  ،وأحاط هبا اإليامن  ،وساقها اخلوف من رهبا ،
وقادها الرجاء  ،وجرها احلب ؛ سارعت إىل رهبا  ،وانقادت لطاعته  ،واطمأنت
بذكره  ،وصدقت بوعده ووعيده :
[ الشمس. ] ١٠ - ٧ /
فاملؤمن إذا جلس يف بيئة اإليامن ،يتعلم اإليامن  ،وإذا جلس يف بيئة العلم  ،يتعلم
العلم الذي يعبد به ربه  ،ثم انطلق بني يدي الناس داعيا ومعلام وحمسنا  ،يف الليل
بني يدي ربه عابدا  ،ويف النهار بني يدي خلقه داعيا ومعلام وحمسنا :
[ التوبة.] ٧١ /
و كلام وجدت الباب مغلقا دونك يف أي عمل صالح  ،ورأيت السبيل إليه حزنا ؛
فاعلم أن ذلك من آثار ذنوب مل حتسن التوبة منها  ،فنستغفر اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر
اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه من كل ذنب نعلمه أو ال نعلمه .
وذ ٍ
كر مل يصحب بفكر  ،نذكر اهلل ونقول  :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل
أكرب  ،وذكر باللسان مل يصحبه ذكر بالقلب ؛ هذا ال ينفع .
وأرس من عدوك مل حتس به  ،الشيطان يأيت لإلنسان ،ويملك جوارحه ويترصف فيها.
ٌ
ٍ
وغفلة حبستك عن الذاكرين :
[ األعراف.] ١٧٩ /
وفتح تلك األبواب ،لتستعد النفس للعمل بأربعة مفاتيح :
بالتوبة من كل ذنب ..وقرن الذكر بالفكر ..واالستعاذ ة باهلل من الشيطان الرجيم..
واإلكثار من ذكر اهلل .
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فاسأل ربك الكريم  ،وترضع إليه  ،وتب إليه من مجيع الذنوب التي حبستك عنه ،
ودع كل فعل ال يرضاه عنك ربك  ، واعلم أن اهلل غفور رحيم ( :
) [املائدة. ]39/
وتربأ إىل ربك من حولك وقوتك وعلمك  ،وقل بلسانك وقلبك  ،ال حول وال قوة
إال باهلل  ،ال يغري من حال إىل حال إال اهلل  ، وقل كام قالت املالئكة ( :
)[البقرة. ]32/
واعلم ؛ نور اهلل قلبك باإليامن والتقوى أن الذي أغلق الباب دونك عنده مفتاحه ،
فألق دلوك يف الدالء ،ومد يديك إليه بالدعاء ؛ تنال حظك من العطاء من ربك العظيم
جل جالله ( :
) [البقرة. ]186/
وإياك والعجز والكسل  ،والركون إىل الدعة والراحة  ،واحذ ر الع جب والكرب
والرياء ؛ فذلك سبب كل خيبة وحرمان ،وشقاء وخرسان ( :
)
[غافر. ]60/
وأقبل رمحك اهلل عىل طاعة موالك بقلبك ولسانك وجوارحك  ،وسارع إىل ما حيبه
ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق ؛ تكن من الربانيني املتقني املفلحني :
(

) [آل عمران. ]136- 133/
وا محد اهلل الذي هداك لإلسالم  ،وحبَّ ب إليك عبادت ه  ،وخصك بمزيد إحسانه
) [يونس. ]58/
وفضله ( :
واحذر أهيا العبد معصية ربك ؛ فهو امللك العزيز اجلبار  ،وأنت عبده الذليل الصغري
الضعيف  ،وإ ياك أن تستعمل ما أنعم به عليك يف معصيته  ،واعلم بأنه يراك ويسمعك
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يف خلوتك وجلوتك  ،فاعبده كأنك تراه ( :

) [الشعراء. ]220-217/
وتيقن أنه أقرب إليك من
وا لزم باب امللك الكريم  ،وتعرض ملحابه وعطاياه ،
ْ
نفسك  ،وما دعاك لسؤاله إال ليعطيك من نواله ( :
) [ الذاريات . ]19-15/
وتيق ْن أهيا املسلم أنه من املحال أن تتوكل عىل ربك  ،وتعمل بطاعته  ،ثم يسلمك
وخيذلك ؛ بل سيفيض بك من ذلك إىل معرفته ،والقرب منه ،وحسن عبادته  ،ثم
يفيض بك بعد العلم واملعرفة والتعبد والذكر والتسبيح  ،يفيض بك من ذلك إىل
حياض واسعة  ،ثم إىل أهنار جارية  ،ثم إىل بحار عذبة صافية من معرفته ومعرفة
أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ( :
)[العنكبوت. ]69/
[ البقرة.] ٢٥ /
وا علم أن امللك من الناس هو الذي حيكم وال يملك  ،واملالك هو الذي يملك وال
حيكم  ،واهلل سبحانه ملك ومالك ومليك  ،فهو مالك يملك كل يشء  ،وملك يملك
الترصف يف كل يشء  ،ومليك يملك كل يشء ( :
) [امللك. ]1/
فسبحان امللك الذي يملك كل يشء :
فله ملك الساموات  ،وملك األرض  ،وملك النجوم  ،وملك املالئكة  ،وملك
اإلنس  ،واجلن  ،والنباتات  ،واحليوانات  ،واجلامدات  ،والرياح والنور ،والظالم،
) [املائدة. ]120/
والذرات ( :
وا علم أن كل يشء فيك أو لك أو عندك  ،هو م لك هلل يف يدك  ،سمح اهلل لك أن
)
تترصف فيه يف حياتك ،ثم يعود إليه ( :
[مريم. ]40/
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فسبحان امللك احلق الذي استغنى بذاته عن كل موجود  ،واحتاج إليه كل موجود .
وا علم أن كل خملوق مفتقر إىل ربه يف خلقه وبقائ ه  ،ويف إمداده وتدبريه  ،ويف
حركته وسكونه ( :
) [آل عمران. ]26/
واعلم أن امل لك احلقيقي من البرش هو الذي يملك هواه ،وال يملكه هواه  ،ويملك
نفسه ،وال متلكه نفسه  ،ويستعمل ما آتاه اهلل يف طاعة مواله ،ال يف معصيته ( :
) [يوسف. ]101/
وا علم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك يف
طاعته ،فأنت ملك  ،وإذا قادتك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إىل معصية اهلل
فأنت مملوك ململوك  ،وشتان بني امللك واململوك  ،وال ينفع اإلنسان ملك العامل
كله إذا مل يملك نفسه  ،وكل إنسان إما أن يكون عبدا هلل ،أو عبدا لعبد اهلل  ،إما أن
يكون عبدا للملك أو عبدا لعبد امللك ( :
) [الشعراء. ]213/
 واعلم أن امللك الذي َيبه اهلل لعباده نوعان :
األول  :م لك يؤتيه اهلل من يشاء من عباده  ،وهذا ملك زائل .
الثاين  :ملك حقيقي  ،وهو أن يملك اإلنسان نفسه عن اهلوى واملعايص بعون اهلل ،
وحيملها عىل اإليامن والطاعات بفضل اهلل .
واملؤمن من أعظم ملوك الدنيا واآلخرة  ،فمن كان مؤمنا مستقيام ،مالكا هلواه
وشهواته  ،فقد وعده اهلل يف الدنيا باخلالفة يف األرض ( :
) [النور. ]55/
وأما يف اآلخرة  ،فهو ملك من ملوك الدار اآلخرة يف ملك كبري ( :
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)[اإلنسان. ]22-20/

فهو ملك يف ملك كبري  ،وهو ملك يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ( :
) [القمر. ]55 - 54/
فسبحان امللك احلق الذي يدور بحكمه الفلك  ،وسبحان امللك احلق الذي يم ِّلك
من يشاء من عباده ملك الدنيا  ،أو ملك اآلخرة ،أو ملك الدنيا واآلخرة ( :
) [آل عمران. ]26/
وا علم رمحك اهلل أنك كلام رشبت من هذه األهنار العذبة الصافية ،ازدت إيامنا
ويقينا  ،وكلام ازدت رشبا طهر عقلك وقلبك ولسانك وجوارحك من كل ذنب ،
وامتأل قلبك باإليامن واليقني  ،وجتملت جوارحك بالطاعات  ،وتزينت جوارحك
وروحك بأحسن األخالق  ،وكلام ازداد اإلنسان من هذا العلم ازداد إيامنا وازداد
تعبدا ،وازداد أعامال ( :
)[الرعد. ]22- 19/
وإذا علمت ذلك أهيا املسلم أعانك اهلل عىل العمل به والدعوة إليه  ،ورسرت به
وحققت أمر اهلل فيك يف طاعته يف مجيع األوقات واألحوال  ،كام قال سبحانه :
(
) [األنعام. ]163-161/
وهبذا اإليامن وهبذه التقوى تنال حمبة اهلل ورضوانه  ،فيأخذك منك إليه  ،ويشغلك
بأحسن األعامل لديه  ،اهلل  كلام تقربت منه اصطفاك واجتباك وأشغلك بطاعته
وعبادته  ،وهبذا تنال حمبة اهلل ورضوانه  ،فيأخذك منك إليه  ،ويشغلك بأحسن
األعامل لديه  ،وما أحسن األعامل ؟ (
) [فصلت. ]33/
ٍ
مللك عظيم قادر سميع بصري
وأعلم رمحك اهلل أنك إن كنت تعلم أنك عبد مملوك
رحي ٍم كريم  ،ثم تبارزه باملعايص ؛ فاعلم أنك عبد سوء ،يأكل من نعم سيده،
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ويسكن يف ملكه ،ويعيص أمره ،ويطيع عدوه  ،ومن عميت بصائرهم لن تنفعهم
أبصارهم ( :
) [احلج. ]46/
وس ِّلم األمر كله هلل  ،وال تعرتض عىل يشء من أقداره وأحكامه  ،فهو احلكيم العليم
بكل يشء :
[ لقامن. ] ٢٢ /

وا علم بأن اإليامن الكامل والتسليم الكامل يثمر اليقني الكامل  ،والثواب الكامل
وتلك حقيقة التوحيد الكامل  ،وس ِّلم تسلم وتسعد ( :
) [النساء. ]65/
فالزم رمحك اهلل ذلك ما استطعت  ،واطلبه بدوام االتصال بمن يملكه وهيبه :
) [اجلمعة. ]4/
(
وكامل اإليامن واليقني حيصل للعبد بدوام الذكر والتذكر ومواالة الفكر والتفكر ،
ولزوم النظر واالعتبار يف امللك وامللكوت ؛ وذلك طريق اإليامن ،وقوام التوحيد :
)
(
[يونس. ]101/
[ق. ]8-6/
وا علم أهيا اإلنسان أن اهلل خلقك يف هذه الدنيا خمتارا  ،فإما أن تعيش عبدا ملوالك ،
وإما أن تعيش عبدا هلواك  ،وأنت مملوك لربك من مجيع اجلهات .
فإن عشت يف الدنيا عبدا ملوالك امللك القدوس  ،جعلك يوم القيامة يف ملك عظيم
)
عند ربك العظيم ( :
[القمر. ]55 - 54/
وإن عشت عبدا هلواك خرست دنياك وأخراك :
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[ الكهف.] ١٠٦ – ١٠٣ /
فألزم نفسك أهيا العبد عىل سهر الليل مع موالك الكريم ،يف حنادس الظلامت  ،جتد
األنوار الغائبات ،ولذة األنس بمناجاة موالك  ،وقف بني يديه حامدا وشاكرا وذاكرا
ومنيبا ومستغفرا  ،واصدق يف ذلك ترى العجب  ،فأنت ختلو بملك امللوك الذي
بيده ملكوت كل يشء :
[ األنفال.] ٤ – ٢ /
واعبد ربك كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،وذلك دأب األنبياء والصاحلني :
[ الذاريات. ]18 ١٨ - ١٥ /
واعلم أنك لن جتد طعم اإليامن  ،ولن جتد طعم مناجاة موالك ؛ إال بعد معرفته
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة إنعامه وإحسانه  ،وال يرصفك عن خدمة جسدك
إال علمك برسعة فنائه  ،ولن يرصف ك عن التشمري للدنيا إال معرفتك برسعة زواهلا ،
وال تستحيل الصرب يف ذات اهلل إال بعد معرفتك بربك العظيم ،وما جيب له وما
سيكرمك به ( :
) [طه. ]132- 130/
واعلم وفقك اهلل حلسن العمل أن امللك جل جالله م َّلكك جوارحك ،لتستعملها يف
طاعته  ،فأ ِّد األمانة ،وال تستعملها يف معصيته ( :
) [املائدة. ]35/
ورزقك الرزاق من رزقه ،لتستعني به عىل طاعته وعبادته  ،فكل واشكر ،وأحسن إىل
اخللق ( :
) [البقرة. ]172/
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واعمل رمحك اهلل مللك دائم ال يفنى ،يف جوار ملك كري ٍم غفور رحيم .
واعلم رمحك اهلل أن امللك احلق جل جالله يترصف يف ملكه بالعدل واإلحسان ،
بكل عطاء وحرمان  ،ونرص وخذالن  ،ويف كل رفع وخفض  ،فإذا والك امللك
احلق والية  ،فارفع من يستحق الرفع  ،واخفض من يستحق اخلفض  ،وأكرم من
يستحق اإلكرام  ،وأهن من يستحق اإلهانة  ،واقهر من يستحق القهر  ،واجرب من
حيتاج إىل اجلرب  ،وقم بإغاثة املكروب  ،ونرص املظلوم  ،وإطعام اجلائع  ،وكسوة
العريان  ،وإغاثة املحتاج ( :
)[النساء. ]58/
[ النحل. ] ٩٠ /

فمن فعل تلك املكارم ابتغاء وجه اهلل  ،أظله اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله  ،وكان
من أهل الرب واإلحسان  ،ونال من ربه املغفرة واجلنة والرضوان :
[آل عمران. ]134 -133/
ينفقون العلم  ،ينفقون احللم  ،ينفقون املال  ،ينفقون مما آتاهم اهلل من خريات ،
ويكظمون الغيظ عمن أساء إليهم ،بل يعفون عن زالهتم ،وحيسنون إليهم بام
يرسهم .
واعل م أهيا اإلنسان أن اخلالق العليم خلقك من تراب ،ثم من ماء مهني  ،وأنت
عورة  ،خرجت من عورة  ،ودخلت يف عورة  ،ثم خرجت من عورة  ،وأنت عورة
بدون الدين .
وبعد احلياة سوف متوت  ،وبعد املوت سوف تبعث وحتاسب ؛ فاذكر البداية
والنهاية ،لتعرف من أنت ؟ ،ومن تعبد ؟ ،وماذا ينتظرك بعد املوت ( :
)[الغاشية. ]26 - 25/
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[ النساء. ] ١٤ – ١٣ /

واشكر امللك الكريم الذي بدأك باإلحسان إليك حيا  ،وأمدَّ ك بنعمه الظاهرة
والباطنة  ،وهداك لإلسالم  ،ثم يعيدك إليه ،ليثيبك يوم القيامة بام ال حتسن أن
تصفه ؛ جزاء إيامنك به ،وعبادتك له ( :
) [طه. ]16-15/
واعلم أن كل ٍ
آت قريب  ،وكل حي سيموت  ،وأن من مجع اجلواهر الثمينة ملك هبا
السلع النفيسة  ،وأن من دخل أبواب العبودية يف الدنيا  ،فتحت له أبواب القصور
امللكية يف اآلخرة ( :
)[اإلنسان. ]22- 20/
وكلام حترك املسلم بأنواع العبادات والطاعات والربكات واحلسنات منه لنفسه
ولغريه ،فاإلنسان يأكل األطعمة  ،وهبضمها ف تسري يف اجلسم  ،فتعطي كل عضو
طاقته  ،وكذا املسلم إذا تكلم عن اهلل ،وعن عظمة اهلل ،وعن إحسانه ،وعن أسامئه
وصفاته  ،تأثر قلبه ،وأ َّثر بمن حوله .
فاملسلم إذا تكلم وحده عن العظيم عظم اهلل يف قلبه  ،وعظم يف عني اهلل .
 وإذا تكلم عن ربه أمام خلقه حصلت أربع فوائد :
يعظم اهلل يف نفسه هو ..ويعظم هو يف عني اهلل ..ويعظم اهلل يف أعني الناس ..ويعظم
الناس يف عني اهلل . 
فهذا التعظيم  ،وهذا الذكر  ،وهذا الثناء  ،وهذا التمجيد  ،وهذا احلمد لربنا  ، اهلل
 حيبه من عباده  ،فاهلل  أثنى عىل نفسه  ،و َّبني لنا يف كتابه أسامءه وصفاته
وأفعاله ؛ لنمجده هبا  ،ونحمده عليها  ،ونذكره هبا :
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤١ /

التعبد باألوامر سهل  ،لكن معرفة القلب للرب حتى يوجل القلب من الرب  ،ال بد له
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من معرفة امللك  ،القهار  ،العزيز  ،الرزاق  ،احلي  ،القيوم  ،العليم بكل يشء ،
القادر عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،ملك الساموات واألرض ال بد من
معرفته  ،إذا تأثر القلب هبذا ع َّظم العظيم  ،ثم عظم أوامره  ،ثم عظم كتابه  ،ثم نال
ثوابه العظيم  ،فمن عرف العظيم امتثل أمره العظيم  ،ونال ثوابه العظيم يوم القيامة :
[ حممد. ] ١٩ /

فاهلل تبارك وتعاىل هو الذي خلق هذا الكون العظيم  ،وهو امللك الذي له الكون
العظيم  ،سامواته وأرضه  ،وشمسه وقمره  ،وليله وهناره :
[ األنعام.] ١٠٢ /

فسبحان من خلق هذا الكون العظيم ،وما فيه من خملوقات عظيمة :من خلق  ،ومن
أمم  ،ومن سنن  ،ومن مجاد ونبات  ،ومن إنسان وحيوان .
واهلل وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل  ،وهو وحده الذي خلق هذا
الفجر األبيض  ،وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي تنفس  ،وهو سبحانه خالق هذه
الظالل لألشجار واجلبال وغريها  ،وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي  ،وهو
سبحانه خالق هذا الطري الرائح الغادي  ،وهو سبحانه خالق هذه اخلالئق الذاهبة
اآليبة من النجوم واحليوانات والذرات وغريها  ،وهو سبحانه خالق مجيع
املخلوقات التي تدب عىل وجه األرض ،و تسري يف الفضاء ،وتسبح يف البحار:
[ لقامن. ] ١١ /

هذه املخلوقات من هداها إىل دورها ؟ ومن ساق إليها طعامها ؟ ومن أمسكها يف
اجلو ؟ ومن دبرها ؟ هو اهلل وحده جل جالله  ،هو خالق البرشية كلها من نفس
واحدة  ،وخالق هذه األرحام التي تدفع  ،وهذه املواليد التي تولد  ،والقبور التي
تبلع  ،هو سبحانه خالق هذه الشمس اجلارية  ،والقمر الساري  ،والكواكب املبثوثة
يف السامء  ،والرمال املنثورة عىل األرض :
[ الزمر. ] ٦٢ /
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فمن هذا خلقه  ،ومن هذه قدرته  ،ومن هذه عظمته  ،ومن هذا ملكه ؛ أحيتاج إىل
البرش أو إىل عبادة البرش ؟ ،أيليق بالعاقل أن يرشك به ،ويعبد معه غريه ؟ (
)
[األعراف. ]192 -191/
والعبادة هي احلب  ،فمن أحب شيئا وتعلق به من دون اهلل فقد عبده .
اهلل  خلق هذه املخلوقات العظيمة ودبرها  ،هو الذي يليق أن يكون ربا يدين له
الناس بالعبودية وال يرشكون به شيئا من خلقه :
[ فاطر.] ١٤ – ١٣ /
[ األنعام. ] ١٠٢ /
فال إله إال اهلل  ،كم م َّن علينا بنعم ال تعد وال حتىص  ،وذكر يف كتابه العظيم من
املعارف التي ال تعد وال حتىص ،من أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله
الكربى ،ما يغذي القلوب باإليامن والتقوى :
[ النحل. ] ٨٩ /
القرآن الكريم يعمل مبارشة إىل إيقاظ القلوب والعقول  ،لتتدبر ما يف هذا الكون من
العجائب واآليات ،والبصائر والعرب  ،هذه املخلوقات العظيمة الواسعة من الصور
واألشكال هي يف ملك امللك جل جالله  ،هذه املخلوقات العظيمة الواسعة من
الصور واألشكال  ،واحلركات واألحوال  ،وامليش والرواح  ،والبقاء والفناء ،
واحلياة واملوت  ،والذبول والنامء  ،والرشوق والغروب  ،واحلركة الدائبة يف هذا
الكون الكبري التي ال تسكن وال تتوقف حلظة من ليل أو هنار ؛ إن هذا كله ليحرك كل
خاجل ة يف كيان اإلنسان بالتأمل والتدبر والتفكر .
فمتى يستيقظ القلب  ،ويتفتح ملشاهدة اآليات العظام املبثوثة يف ظواهر الكون
وخفاياه ؟ (
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) [يونس. ]101/
[عبس. ]31- 24/
متى يستيقظ القلب ليعرف قدرة الرب  ،وعظمة ملكه  ،ليؤدي له واجب العبودية؟:

[ البقرة. ] ١٦٤ /

فال إله إال اهلل كم خيلق هلل يف كل ثانية من املخلوقات التي ال حيصيها إال هو  ،ومن
النعم التي ال حيصيها إال هو  ،فليقف اإلنسان ويراقب  ،ليقف يراقب وينظر ما خلق
اهلل يف الساموات واألرض  ،ويستعرض هذه املخلوقات العظيمة التي ال حتىص من
األنواع واألجناس ،واهليئات واألحوال ،واألوضاع واألشكال  ،لو وقف حلظة
واحدة المتأل قلبه باإليامن  ،وفاض بام يغنيه يف حياته كلها  ،ويشغله بالتدبر
والتفكر ،والتأثر وحالوة العبادة ما عاش :

[ ق. ] ١١ – ٦ /

وال يدرك العبد هذا إال بالتقوى ؛ التقوى التي جتعل القلوب رسيعة التأثر  ،رسيعة
االستجابة للخالق  ،رسيعة االستجابة خلالق هذه املخلوقات  ،كام قال سبحانه :
[ آل عمران. ]١٩١ - ١٩٠ /
عليم بام خلق  ،خياطب قلب اإلنسان وفطرته بآيات اهلل الكونية املبثوثة حول
اهلل 
ٌ
اإلنسان يف هذا الكون  ،والتي يعلم سبحانه أن بينها وبني فطرة اإلنسان لغة مفهومة ،
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لغة عن طريق املرئيات  ،وعن طريق املسموعات :
[ الذاريات. ] ٢٣ – ٢٠ /

فعبادة التفكر والتدبر تثمر كامل التوحيد واإليامن والتقوى :
[ الذاريات. ]٥١ - ٤٧ /
فسبحان اهلل  ،هذا النظر وهذا التفكر كم جيعل القلب يتغري ويتأثر ،ويوجل من عظمة
ربه جل جالله ؟ :
[ يونس. ] ٦ /

فاهلل  أعطانا هذه الطاقات  ،وأعطانا الوقت  ،وأنزل علينا هذا القرآن  ،وأمرنا
بالتفكر والنظر والتدبر ؛ حتى يأيت اإليامن  ،ويأيت ذكر اهلل  ، وإذا ذكرنا اهلل 
أحبنا وأحببناه  ،وعظمناه وكربناه وامتثلنا أمره ،ونلنا ثوابه العظيم جل جالله :
[ البقرة. ] ١٥٢ /

فاهلل  كريم  ،اهلل  عظيم وخالق ،وملك بيده ملكوت كل يشء  ،مأل الكون
بآياته الكونية  ،ومأل كتابه باآليات الرشعية ،التي تكشف لإلنسان دنياه وآخرته ،
وأرسار هذا الكون وغيوبه ،وما ينفع اإلنسان وما يرضه  ،وما يصلحه وما يفسده ،
فهل من متفكر ؟ وهل من متدبر ؟ (
) [النساء. ]82/
 القرآن الكريم متعبد بتلوته  ،ومتعبد بفهمه  ،ومتعبد بجهده :
) [الفاحتة. ]2/
متعبد بتلوته  :فـ(
الفاحتة مائة ومخسون حرفا يف قراءهتا ألف ومخسامئة حسنة مثال .
) [الفاحتة. ]2/
ومتعبد بفهمه  :نحن نفهم ملاذا (
(

العبادة .

) .هذه مجلة اسمية  ،فيها التوحيد  ،وفيها اإلخالص ،وفيها الشكر  ،وفيها
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هو مالك احلمد كله ؛ ألن كل النعم منه  ،هو الذي أنعم علينا ،وأنعم عىل غرينا ،

وأعطانا خريا وكف عنا الرش  ،هو ملك كريم نعمه علينا يف بطن األم ،ويف بطن
الدنيا ،ويف القرب ويف اجلنة :
[ النحل. ] ٥٣ /

وإذا عرفت ذلك امتثلت أوامره ،واجتنبت نواهيه ،وسارعت إىل كل ما حيبه اهلل

ويرضاه .

فالقرآن متعبد بتالوته  ،ومتعبد بفهمه  :هذه درجة أعىل من الدرجة التي قبلها  ،ألهنا
تثمر زيادة اإليامن  ،ومتعبد بجهده  ،بالعمل الصالح من العبادة والدعوة واإلحسان .

هذه السورة متعبد بتالوهتا  ،آخذ األجر عليها :
[ اإلخالص. ] ٤ - ١ /

ثم ال بد أن أفهم أن اهلل واحد أحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله .

هو القوي الذي ليس له رشيك يف القوة  ،الغني الذي ليس له رشيك يف الغني ،

الرمحن الذي ليس له رشيك يف الرمحة ( :

)[اإلخالص. ]1/

ليس كمثله أحد  ،هو الواحد األحد  ،املحيط بكل أحد  ،فأتدبر هذه املعاين .

أوال أكسب األجر وآخذ األجر عىل كل حرف احلسنة بعرش أمثاهلا ؛ هذا باب قد

انتهى  ،نرقى منه إىل باب أعىل منه وهو الفهم والتفكر والتدبر  ،ملاذا (
) [اإلخالص ]1/؟ .

ثم ترقى إىل باب أعىل منه ،وهو العمل بموجب هذه امل عرفة بعبادة الواحد األحد،

والدعوة إليه .

فإذا عرفته ال بد أقول للبرشية كلها

[ اإلخالص. ] ٤ - ١ /

فهو الواحد األحد الصمد ،الذي صمد جلميع حوائج البرشية  ،وصمد إليه كل أحد
يف حاجته ،ألن عنده خزائن الساموات واألرض  ،وبيده كل يشء  ،بيده العافية
642

واملرض  ،بيده األمن واخلوف  ،بيده العطاء واملنع ( :
)[اإلخالص. ]3- 1/

كان اهلل ومل يكن يشء قبله  ،هو األول واآلخر  ،هو األول فليس قبله احد ،وهو
اآلخر الذي ليس بعده أحد ،ثم خلق اخللق :
[ احلديد. ] ٣ /

[اإلخالص. ]4/

ليس له رشيك يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله وملكه.

فال بد من قراءة القرآن لكسب األجور  ،ثم قراءة القرآن للتدبر والفهم  ،ثم قراءة

القرآن للعمل والبالغ :

[ ص.] ٢٩ /

صاحب التفسري الكبري يقول  :يف الفاحتة أكثر من عرشة آالف مسألة  ،وب َّينها للناس .

فال بد أن نتدبر كتاب ربنا ،ونعمل بموجبه ( :
) [النساء. ]82/

ولو قرأنا اآلن أو ذكرنا شيئا من إعجاز القرآن  ،سواء يف اخللق والتدبري واألمر  ،أو
يف األحكام أو يف الوعد أو يف الوعيد ؛ لرأينا عجبا  ،لكن ليس هذا جماله :
[ اإلرساء.] ٨٨ /

فام أعظم نعم اهلل عىل خلقه ،هو العظيم الذي خلق كل عظيم ،وأعطى كل عظيم .
فاهلل عظيم ال يعطي إال العظيم ؛ ولذلك قال النبي « : إ َذا َسأَلتم اهللَ َفاسأَلوه

س» أخرجه البخاري
الفر َدو َ

(.)1

اسألوه أعىل يشء  ،حيب أنه لو أعطى كل اخلالئق جنة الفردوس  ،ولو أعطاهم ما
نقص ذلك من خزائنه مثقال ذرة .

( )1أخرجه البخاري برقم.2790 :
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كم جنات األنبياء ؟ وكم جنات النبي  ؟ وكم جنات كل مسلم كم له من اجلنان ؟
أدنى إنسان يف اجلنة سيأخذ مثل هذه الدنيا عرش مرات كام ورد يف احلديث(. )1

فاهلل  يريد لنا درجة عالية من احلياة  ،أن نعيش مع ملك امللوك  ،نتصف بالصفات

احلسنى  ،ونتسمى باألسامء احلسنى  ،ونتخلق باألخالق العالية  ،ونقول األقوال
احلسنة  ،ونفعل األفعال اجلميلة  ،ونتشبه باملالئكة يف الذكر والسمع

والطاعة ألهنم أعرف اخللق باهلل :

[ األنبياء. ] ٢٠ - ١٩ /

فاحلمد اهلل  ،اهلل اختارنا  ،وجعلنا يف قبضة اليمني من غري أن نسأله  ،فلنشكر هذه

النعمة  ،ونعبد اهلل  ، ونتقرب إليه  ،فاآليات الكونية ،واآليات الرشعية ،منبه
عظيم  ،ومذكِّ ر فضيل يوقظ احلواس واجلوارح  ،وينبه العقول والقلوب لإليامن
) [اجلاثية. ]6/

باهلل ( :

إن آيات اخللق  ،وآيات النعم  ،وآيات التدبري والترصيف  ،وآيات العزة والتمكني ،

وآيات البطش واالنتقام ؛ من أعظم األدلة عىل اخلالق العظيم جل جالله  ،فهل من
خالق غري اهلل يعبده الناس ؟ (

وهل يستوي من خيلق ومن ال خيلق ؟ (

) [فاطر. ]3/
)

[النحل. ]20- 17/

أجيوز أن يسوي إنسان بحسه وعقله وتقديره بني من خيلق ذلك اخللق كله ،ومن ال
خيلق ال كبريا وال صغريا بل هو خملوق ( :

) [اجلاثية. ]8 - 7/

() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 7511 :وأخرجه مسلم برقم. 186 :
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نعوذ باهلل من اجلهل والعناد ،ومن سفاهة السفهاء ،وإعراض املستكربين :
[ األنعام. ] 35 /

واهلل تبارك وتعاىل جعل يف املاء حياة كل حي  ،حييي هبا األرض بعد موهتا ،ومن
عليها من اإلنسان واحليوان والنبات  ،وخري ما أنزل اهلل عىل عباده الوحي الذي به

حياة الروح  ،ويليه املاء الذي به حياة األجسام  ،ومن الناس من يقبل وحي اهلل ،

ومنهم من ال يقبله  ،ومن األرض ما يقبل املاء ،ومنها ما ال يقبله ( :
)[األعراف. ]58/

ومن ترك اهلدى ركب اهلوى :

ﰀ

[ القصص. ] 50 /

فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص  ،ونسأل اهلل  أن يفقهنا

يف الدين  ،سبحان من أنزل الوحي شفاء للقلوب  ،فمن هذا خلقه  ،ومن هذه

قدرته  ،وهذه عظمته ؛ هو الذي يستحق أن يعبد ،ويشكر فال يكفر  ،ويطاع فال
يعىص  ،ويذكر فال ينسى :

[ غافر. ] 65 /

[ آل عمران. ] 53 /
[ البقرة. ] 201 /
[ األعراف. ] 23 /

اللهم يا مالك امللك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وأصلح لنا آخرتنا التي
إليها معادنا ،واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري ،واجعل املوت راحة لنا من كل رش،

يا أرحم الرامحني .
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اللهم يا من له اخللق كله ،وله امللك كله ،وإليه يرجع األمر كله ،يرس أمورنا وارشح

صدورنا ،واختم بالصاحلات أعاملنا .

اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة ،ون عوذ بك من سخطك والنار ،يا من له امللك

وامللكوت ،وله العزة واجلربوت .

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 الثالث
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -9 -8اسم اهلل الواحد  ..األحد.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل ..الواحد ..األحد.

 -10اسم اهلل الصمد.

التعبد هلل عز وجل باسمه الصمد.

 -12-11اسم اهلل األول ..اآلخر.

التعبد هلل عز وجل باسمه االول ..اآلخر.

 -14-13اسم اهلل الظاهر ..الباطن.

التعبد هلل عز وجل باسمه الظاهر ..الباطن.
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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

الواحد ..األحد
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ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الواحد ..األحد

اهلل  هو الواحد األحد الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال
اجلميلة  ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض .
 وأسامء اهلل من حيث معانيها أربعة أقسام :
القسم األول  :األسامء الدالة عىل صفة ذاتية للرب جل جالل ه .
والصفة الذاتية  :هي كل صفة ال تنفك عن الذات  ،وال تعلق هلا باملشيئة ،ومن هذه
األسامء :
احلي  ،القيوم  ،السميع  ،البصري  ،الواحد  ،األحد  ،العليم  ،اخلبري  ،القوي ،
العزيز  ،العيل  ،الكبري  ،وأمثاهلا .
فهذه األسامء ال تنفك عن الرب جل جالله  ،هذه صفات ذاتية الزمة لربنا : 
[ البقرة. ] ٢٥٥ /
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب . 
والصفة الفعلية  :هي كل صفة تتعلق باملشيئة ؛ إن شاء اهلل فعلها  ،وإن مل يشأ مل
يفعلها ،ومن هذه األسامء :
اخلالق  ،الرازق  ،التواب  ،العفو  ،الغفور  ،الرحيم  ،املعطي ،الكريم ،وأمثاهلا .
فاخلالق جل جالله خيلق إذا شاء  ،ويكرم إذا شاء  ،ويرزق من يشاء  ،ويتوب عىل
من يشاء  ،ويرحم من يشاء  ،ويغفر ملن يشاء  ،ويعفو عمن يشاء ( :
)
[الفتح. ]14/
القسم الثالث  :األ سامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب عام ال يليق بجالله
وعظمته  ،ومن هذه األسامء :
القدوس  ،السالم  ،السبوح  ،وأمثاهلا ،فهو سبحانه السالم من كل نقص وعيب
وآفة  ،فالقدوس السبوح املنزه عن مجيع النقائص والعيوب  ،املنزه عن كل ما ينايف
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صفات كامله وجالله ومجاله  ،املنزه عن الضد والند ،والكفء واملثل ( :
) [الشورى. ]11/
القسم الرابع  :األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة حسنى لربنا . 
ومن هذه األسامء  :العظيم  ،احلميد  ،املجيد  ،امللك  ،الصمد  ،وأمثاهلا .
فالعظيم من له كامل العظمة يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،واحلميد يدل عىل
كثرة محده ،وكثرة احلامدين له ،وكثرة ما حيمد عليه  ،واملجيد يدل عىل عظمة
صفاته جل جالله ،وكثرهتا وسعتها  ،وعىل عظمة ملكه وسلطانه  ،وتفرده باجلالل
واجلامل والكامل  ،وهكذا:
[ فاطر. ] ١٥ /
 أما أسامء اهلل احلسنى من حيث دالالهَتا فهي قسامن :
القسم األول  :األسامء الدالة عىل صفة ذاتية الزمة  ،وهي كل اسم ال يتعدى أثره
فاعله  ،وال جياوزه إىل املفعول به  ،ومن هذه األسامء – كام مر معنا :
احلي  ،والقيوم  ،والواحد  ،واألحد  ،والعيل  ،والعظيم  ،والكبري  ،والوتر ،
واألول  ،واآلخر  ،والظاهر  ،والباطن  ،وأمثاهلا .
فام كان من هذه األسامء الذاتية التي ال تنفك عن الرب  ،فإنه يتضمن أمرين :
األول  :ثبوت ذلك االسم هلل . 
الثاين  :ثبوت الصفة التي تضمنها .
فالواحد مثال يتضمن إثبات الواحد اسام هلل  ، وإثبات الوحدانية صفة له ،والعظيم
يتضمن إثبات العظيم اسام هلل  ، وإثبات العظمة صفة له  ،وهكذا يف بقية
األسامء .
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل صفة فعلية متعدية من اخلالق إىل املخلوق ،
ومن الفاعل إىل املفعول  ،ومن امللك إىل اململوك ومن هذه األسامء كام مر معنا:
اخلالق  ،البارئ  ،املصور  ،العفو  ،الغفور  ،الكريم  ،الرحيم  ،التواب ،
الرزاق  ،السميع  ،البصري  ،الرب  ،الفتاح  ،اللطيف  ،وأمثاهلا .
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 وما كان من هذه األسامء فإنه يتضمن ثلثة أمور :
األمر األول  :ثبوت ذلك االسم هلل  ، مثل اسم الرزاق .
الثاين  :ثبوت الصفة التي تضمنها  ،وهي أنه يرزق عباده .
الثالث  :ثبوت حكمها ومقتضاها  ،وهو أنه يرزق مجيع من خلقه جل جالله :
[هود. ]6/
 فام كان من هذه األسامء الدالة عىل صفة فعلية يتضمن ثلثة أمور :
ثبوت ذلك االسم هلل  : كاخلالق والرزاق .
وثبوت الصفة التي يتضمنها  :وهو أنه خيلق ويرزق .
وثبوت حكمها ومقتضاها  ،وهو أن يرزق من يشاء ،ويعطي من يشاء .
فاهلل  له األسامء احلسنى ،وله الصفات العال  ،وهو جل جالله امللك احلق الذي
تفرد بالوحدانية  ،وهو الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته
) [البقرة. ]163/
وأفعاله ( :
واهلل  هو الواحد األحد ،رب كل أحد ،وملك كل أحد ،وإله كل أحد ،وخالق كل
أحد ،ومصور كل أحد ،الرب بكل أحد ،الكايف كل أحد ،العليم بكل أحد ،املحيط
بكل أحد ،املعطي كل أحد ،الشايف كل أحد ،الوارث كل أحد:
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ /

وقد ورد اسم اهلل الواحد يف القرآن (  ) 22مرة ،أما اسم اهلل األحد فقد ورد مرة واحدة
يف سورة اإلخالص.
واهلل  م َّن علينا بأن جعلنا عبيدا له  ،ومل جيعلنا عبيدا لعبيده  ،فاإلنسان خلقه اهلل
 فقريا عاجزا جاهال ،وهو مضطر إىل العبودية  ،مضطر ألن يعبد ؛ فإما أن يكون
عبداهلل  ،وإما أن يكون عبدا لعبد من خماليقه  ،وإنام النجاة يف أن يكون عبداهلل ،
واخلسارة أن يكون عبدا لعبد اهلل من شمس ،أو قمر ،أو إنسان ،أو شجر ،أو حجر ،أو
جن أو غريها:
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[ الزمر. ] ٦٦ – ٦٥ /
فال بد أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فهذا العلم هو غذاء القلوب  ،فإذا
عرفنا امللك  ،وإذا عرفنا العظيم  ،وإذا عرفنا الرزاق  ،وإذا عرفنا احلي  ،وإذا عرفنا
القيوم  ،وإذا عرفنا اللطيف والرحيم ؛ عبدناه بموجب هذه األسامء عبادة معرفة ،
عبادة تطمئن هلا القلوب ؛ ألهنا تعلم أن رهبا جل جالله عظيم ،له األسامء احلسنى،
وله الصفات العىل ،وصمد وواحد وأحد  ،وهو رمحن رحيم  ،فتقبل عليه وتعبده
بمقتىض هذه املعرفة باحلب والتنظيم والذل له:

وهلذا اهلل  أمرنا بمعرفته فقال( :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ /

) [حممد. ]19/
فالتوحيد أعظم يشء  ،وأصفى يشء  ،وأدق يشء  ،وهو مقصود اهلل  من خلقه،
أن يوحدوه جل جالله بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:

[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ /
اهلل  هو الواحد األحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وال بد أن حيرض القلب ،
وأن حيرض السمع  ،وأن حيرض البرص ،لتحصل املعرفة حقا ،والعبادة حقا:
[ ق. ] ٣٧ /
يف دروسنا هذه ال بد من حضور القلوب ؛ حضور القلوب بنية أن تتعلم ،وأن تعمل
وأن تعلم ،وأن تعبد اهلل بموجب هذه املعرفة  ،فعبادة بدون معرفة ليست عبادة  ،ال
بد من العلم أوال  ،ثم العمل ،ثم كذلك التعليم والدعوة ونرش هذا اخلري يف العامل  ،ال
بد من التعريف باإلله الواحد األحد ،وال بد من التعريف بأوامر اإلله  ،وال بد من
التعريف بجزاء اإلله ؛ هذه املطالب عظيمة خيتص اهلل هبا من يشاء من عباده:

652

[ آل عمران. ] ٧٤- ٧٣ /
واهلل  هو الواحد األحد جل جالله  ،هو الذي بني لنا أنه الواحد األحد فقال :
) [البقرة. ]163/
(
وقال ( :
) [اإلخالص. ]4- 1/
فال بد أن نعرف الواحد األحد جل جالله  ،حتى ال نعبد من دونه أحد.
هو الواحد األحد الذي ال قسيم له  ،هو الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وملكه وسلطانه  ،فال إله غريه يعبد  ،وال رب سواه يعطي:
) [الزمر. ]4/
(
والواحد والقهار متالزمان  ،فالواحد البد أن يكون قهارا  ،والقهار البد أن يكون
واحدا .
هو الرب الواحد األحد الذي ال رشيك له ،وال مثيل له ،وال شبيه له وال نظري له جل
جالله ،وتقدست أسامؤه .
هو القوي الذي ليس كمثله أحد يف القوة  ،هو السميع الذي ليس كمثله أحد يف
السمع ،هو الرمحن الذي ليس كمثله أحد يف الرمحة  ،هو الرزاق الذي مل يكن له
كفوا أحد يف الرزق  ،فهو جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ( :
) [الشورى. ]11/
هو الواحد األحد ،القادر عىل كل احد ،الرقيب عىل كل أحد ،املهيمن عىل كل
أحد ،اجلبار عىل كل أحد ،املستعان عىل كل أحد ،احلليم عىل كل أحد ،الوكيل
عىل كل أحد ،القيوم عىل كل أحد ،القائم عىل كل أحد ،امللك عىل كل أحد:
[ الكهف. ] ١١٠ /

واملؤمن حقا من يرى أن اهلل وحده بيده اخلري  ،وبيده كل يشء  ،وغريه ليس بيده
يشء  ،وهذا هو التوحيد املطلوب من البرش ؛ توحيد الرب بذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،وتوحيد اهلل بأفعال العباد من صالة ودعاء وذكر وغريه .
هذا هو املطلوب من العبد  ،أن يعرف ربه ،وأن يوحده بعبادته ( :
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) [إبراهيم. ]52/
ومن خرج عن هذا التوحيد وقع بال شك يف آالم ومهوم ال تطاق  ،وفتح عليه أبواب
[ الشعراء.] ٢١٣ /
شقاء ال هناية هلا:
والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة أال ترى مع اهلل أحدا  ،فتعبده وحده ،وال تلتفت إىل
أحد سواه  ،وأن ترى كل يشء بأقداره وأحكامه ينتهي إىل خري .
ملاذا ؟ ألنه هو مالك امللك  ،وهو الذي له اخللق واألمر ( :
) [آل عمران. ]26/
هو اهلل الواحد األحد الذي ليس له رشيك  ،واحد يف ذاته ال رشيك له  ،واحد يف
أسامئه ال رشيك له  ،واحد يف صفاته ال رشيك له  ،واحد يف أفعاله ال رشيك له ،
واحد يف ربوبيته ال رشيك له  ،واحد يف ألوهيته ال رشيك له ( :
) [البقرة. ]163/
واهلل يذكرنا جل جالله بأنه إله واحد  ،ويذكرنا دائامبصفة الرمحة ( :
) [الفاحتة. ]3- 1/
) [احلرش. ]22/
(
) [البقرة. ]163/
(
فرمحته وسعت كل يش ء  ،ومغفرته وسعت كل يشء  ،وعلمه وسع كل يشء،
ورزقه وسع كل يشء ،وملكه وسع كل يشء:
[ غافر. ] ٦٥ /
والتوحيد أن تؤمن باهلل ربا وإهلا واحدا ال رشيك له  ،وتتيقن أن اهلل وحده بيده كل
يشء  ،وغريه ليس بيده يشء  ،فتعبده وحده ال رشيك له بموجب هذه املعرفة .
وال ريب أن هناية العلم التوحيد  ،وهناية العمل التقوى  ،والتوحيد أفضل ما تعلمه
العبيد  ،وأوجب يشء عىل املخاليق ،والتوحيد مأخوذ من اسم اهلل الواحد .
 والتوحيد ينقسم إىل قسمني :
األول  :توحيد الربوبية  ،وهو توحيد اهلل بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،بأن تؤمن
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أن اهلل واحد ال رشيك له وال مثيل له يف أسامئه وصفاته وأفعاله  ،واحد ال رشيك له
يف ملكه وخلقه وتدبريه وأمره ؛ هذا هو توحيد الربوبية ،توحيد الرب بملكه
وحكمه ،توحيد الرب بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،كام قال اهلل ( : 
) [األعراف. ]54/
له اخللق واألمر كله يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،هو خلق كل يشء ،وهو عىل
)
كل يشء وكيل كام قال سبحانه ( :
[الزمر. ]62/
خل ق الشمس وأوقدها بالنور بال خشب وال حطب  ،صب فيها من نوره  ،وهو الذي
حيركها  ،وهو الذي جيرهيا يف الكون ويسريها ،وهو الذي خلق القمر وجعله يسري
مع الشمس  ،وهو الذي نثر النجوم يف السامء ،هو خالق كل يشء جل جالله .
فهذا توحيد الربوبية  ،أن نوحد اهلل  بأفعاله  ،كل رزق من رزقه ،وكل خلق من
خلقه جل جالله  ،وكل حركة يف الكون بأمره وإذنه وعلمه  ،فهو جل جالله واحد
أحد يف خلق هذا الكون ،ويف تدبري ما يف هذا الكون .
هذا هو توحيد الربوبية  ،أن نوحد الرب بذاته فهو واحد ال رشيك له  ،ونوحده
بأسامئه وصفاته وأفعاله فهو القوي  ،وليس كمثله أحد يف القوة  ،وكل قوة يف العامل
من قوته  ،وخزائن القوة عنده  ،أعطى جربيل قوة ،وأعطى البعوضة ،قوة وأعطى
القمر قوة ،وأعطى اإلنسان قوة  ،فكل قوة يف العامل ترجع إىل واحد  ،مجيع القوات
املوجودة يف العامل تعود إىل القوي وحده ال رشيك له  ،وكل رزق يف العامل يعود
إىل الرزاق جل جالله  ،وكل خلق يف العامل يعود إىل اخلالق الواحد ال رشيك له:
[ األنعام.] ١٠٢ /
فهذا توحيد الربوبية  ،توحيد الرب بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله كاخللق والرزق،
واإلحياء واإلماتة ،فاهلل  خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات  ،ويدبر األمر،
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) [احلجر. ]86/
ويقلب األحوال( :
هو وحده الذي خلق اإلنسان ،وخلق السامء  ،هو الذي خلق األرض ،وخلق كل ما
عليها من هذا النبات  ،يف كل يوم يولد هلذه األرض ماليني املواليد من النباتات يف
بقعة من األرض  ،فكيف باألرض كلها ؟ وكم يولد يف البحار  ،ولوال أن كبار
األسامك تأكل صغارها لتحول البحر إىل قطعة حلم من السمك  ،ولوال أن اهلل حييي
ويميت هذه النباتات ،لتحولت األرض إىل قطعة خرضاء ال طرق فيها  ،ولكنه
سبحانه يظهر قدرته بأنه حييي ويميت .
هو الواحد األحد  ،الذي بيده أمر كل أحد  ،املحيط بكل أحد  ،وال حييط به أحد ،
هو أحاط بكل يشء علام وخلقا وقدرة جل جالله:
[ الطالق. ] ١٢ /
فهذا التوحيد يمأل القلب باإليامن  ،ويثمر اخلوف واخلشية هلل  ، ويولد احلب هلل
 ، هو الذي يولد التعلق هبذا الرب الكبري ،الغني ،العيل ،األعىل ،امللك الرحيم،
التواب ،اللطيف ،الرزاق ،الكريم  ،هذه املعرفة هي التي تولد قوة العبودية يف
القلب  ،وجتعل القلب يأمر اجلوارح بطاعة اهلل :
[ األنعام. ] ١٠٢ /
الثاين :توحيد األلوهية:
ثم ينشأ عن توحيد الربوبية توحيد آخر ،هو توحيد األلوهية  ،وهو توحيد اهلل بأفعال
العباد من ذكر ودعاء وصالة ،وتوحيد الربوبية أفعال الرب يف خلقه  ،أفعال الرب يف
كونه  ،هو وحده اخلالق الرازق ،الذي حييي ويميت ،ويقلب الليل والنهار ،ويعز
ويذل ،ويعطي ويمنع .
توحيد الربوبية توحيد اهلل بأفعاله  ،وتوحيد األلوهية هي الفعل الصادر من العبد لربه
بموجب تلك املعرفة  ،فإذا عرف القلب أن اهلل هو اخلالق الرازق  ،وأنه ملك  ،وأنه
احلي القيوم الذي عنده خزائن كل يشء ،وبيده كل يشء ،وغريه ليس بيده يشء ؛
توجه إىل ربه بالعبادة  ،وكيف يعبد اهلل ؟ ال بد من كتاب ،وال بد من رسول يرشح
هذا الكتاب ،ويبني للناس كيف يعبدون اهلل .
656

فهذا توحيد األلوهية هو توحيد اهلل بأفعال العباد  ،وهو أن تؤمن أن اهلل وحده هو
املستحق للعبادة وحده ال رشيك له  ،وتعبده وحده بام رشع  ،وال تعبد معه
) [الذاريات. ]56/
أحداغريه ( :
ومعنى (يعبدون) يوحدوين بالعبادة .
فالواحد األحد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة هو
الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له:
[ األنعام. ] ١٠٢ /

فام دام خالقا  ،وما دام رازقا  ،وما دام مالكا  ،وما دام وليا  ،وما دام قويا  ،وما دام
قادرا  ،وما دام كريام ؛ فال بد أن نع بده ،ألن النفس متيل إىل من له هذه الصفات ،
وكيف أعبده ؟ أعبده بالكيفية التي عبده هبا رسوله . 
فهذا توحيد األلوهية  ،هو توجيه العمل من اإلنسان إىل ربه وحده ال رشيك له .
توحيد الربوبية هو فعل الرب يف هذا الكون  ،فنوحد اهلل بأفعاله يف ملكه ،ونوحده
بأسامئه وصفاته .
وتوحيد األلوهية هو توحيد اهلل بأفعال العباد من صالة وصيام ،وزكاة وحج ،وذكر
ودعاء ،وتوحيد اهلل باحلب والتعظيم ،واخلوف والرجاء ،وغري ذلك من العبادات :
(
) [الذاريات. ]58- 56/
والتوحيد ال يكون إال باجلمع بني هذا وهذا  ،ملاذا ؟ ألن الدين علم وعمل  ،ورؤية
وعبادة  ،وعقيدة وسلوك ،فإذا عرفت الرب عبدته ،وما عبدته إال ألين عرفته .
وال شك أن باب الطمأنينة هو التوحيد  ،وأكرب مصادر الشقاء هو الرشك ( :
) [الرعد. ]28/
ومتى اطمأنت النفس هبذا الدين ،وهبذا التوحيد  ،اهلل  يعطيها األمن واهلداية يف
الدنيا :
[ األنعام. ] ٨٢ /

ويوم القيامة يقال هلا ( :
) [الفجر. ]30-27/
ومن رأى أمره بيد ربه ،امللك الرحيم اطمأن  ،ومن رأى أمر ه بيد غريه من املخاليق
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) [الشعراء. ]213/
تعذب وشقي ( :
من أحب غري اهلل عذب به  ،وهذا من رمحة اهلل أن يعذب به  .ملاذا ؟ ،ليعود إىل ربه
الذي إذا أقبل عليه رمحه  ،وإذا استغفره غفره له  ،وإذا اسرتمحه رمحه  ،وإذا سأله
أعطاه :
[ الروم. ] ٤١ /
فهذا من رمحة اهلل أن اإلنسان يتعذب بام أحب من دون اهلل  ،ملاذا ؟ ليعود إىل اهلل
 ، وحيب الذي يستحق املحبة الكاملة ،والتعظيم الكامل ،والذل الكامل .
فاحلمد هلل أن جعلنا مؤمنني موحدين:
[ األعراف. ] ٤٣ /
فاهلل  هو الواحد األحد الذي كمل يف عظمته وسؤدده  ،فال رشيك له  ،وال مثيل ،
هو الواحد األحد الذي يكفيك من كل أحد  ،والكل ال يكفيك من الواحد .
هو الواحد األحد الذي حيتاجه كل أحد  ،الواحد األحد الذي ال حيتاج إىل أحد :
) [البقرة. ]163/
(
ال جتعل مع اهلل إهلا آخر فتكون مذموما ال حامد لك ،خمذوال ال نارص لك :
[ اإلرساء. ] 22 /

فال جتعل مع اهلل إهلاآخر  ،تطيع اهلل مرة ،وتطيع املخلوق مرة  ،فاهلل واحد أحد ال
ثاين له ،ال رشيك له ،ال مثيل له  ،هو الغني وحده عن كل ما سواه ( :
) [النحل. ]52 - 51/
هو الواحد األحد الذي له الساموات واألرض كونا  ،وله الدين رشعا ،ومنه النعم
فضال :
[النحل. ]53 -52/
ماليني النعم عىل العبد الواحد  ،فكيف بالعبيد كلهم ؟ فكيف بالبرشية كلها ؟ فاهلل
 كل نعمة منه جل جالله :
[النحل. ]18/
نعمة واحدة ال حتصوها  ،فكيف بالنعم ؟ فكيف بالنعم عىل كل منعم عليه ؟ .
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فيجب عىل اإلنسان أن يتعرف عىل ربه الواحد األحد  ،ويعبد الواحد األحد الذي
بيده مجيع األمور وحده ال رشيك له ( :
) [هود. ]123/
فعيل أن أتوجه إليه بالعبادة وحده ال
فام دام واحدا أحدا ،وله اخللق واألمر وحده ،
َّ
رشيك له  ،ودالئل وحدانية الرب جل جالله شائعة يف خملوقاته يف الساموات
واألرض  ،وشواهدها ظاهرة  ،ورسومها بينة ناطقة ( :
) [ق. ]8- 5/
فالبد أن نعرف دالئل وحدانية اهلل  ، ودالئل وحدانية اهلل  مبثوثة يف الكون ؛
ظاهرة يف اآليات الكونية ،وظاهرة يف اآليات الرشعية  ،وال بد من التعرف عىل
دالئل التوحيد  ،فلن يعبد اهلل حقا إال من عرفه حقا .
فدالئل التوحيد أظهرها اهلل يف الكون ،وأظهرها يف كتابه ،رمحة بعباده ؛ ألن
التوحيد أحب يشء إليه  ،وأن تتعرف عىل ربك هذا أحب يشء إليه  ،وأن تعبده جل
جالله بموجب هذه املعرفة ،فهذه هي املعرفة التي جيب عىل العبد أن يتعلمها،
ويعبد اهلل  بموجب هذه املعرفة :
[ حممد. ] 19 /
ال بد أن نعرف دالئل الوحدانية ،ودالئل التوحيد ،حتى نعرف ربنا  ،فكل ذرة يف
الكون ،وكل سورة يف القرآن ؛ بل كل آية يف القرآن ،كلها دالة عىل وحدانية اهلل ،
وشاهدة بعظمته وجالله ال إله إال هو  ،مبينة كامل أسامئه وصفاته  ،ناطقة بعظيم
كرمه وإحسانه ال إله إال هو  ،مقررة كامل رمحته بعباده  ،وشاهدة بعظمة ملكه
وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره ،ويف كل يشء له آية تدل عىل أنه واحد .
مجيع اآليات الكونية يف الساموات واألرض  ،كلها من دالئل التوحيد :
العرش والكريس ،والساموات واألرض  ،هذه كلها وما فيها من املخلوقات
الكثرية ،واآليات العظيمة ،واخللق واألمر ،والتدبري والترصيف ؛ كل ذلك شاهد هلل
بالوحدانية واألسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى:
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[ األعراف. ] 54 /
فهذه املعرفة من أعظم العبادات  ،معرفة الوحدانية من أعظم العبادات  ،إذا فتحت
للعبد هذه املعرفة انفتحت له أبواب الطاعات ،وأبواب العبادات ،وأبواب احلب،
وأبواب األخالق ،و أبواب األقوال احلسنة ،وأبواب األعامل الصاحلة .
هذا املفتاح هو أصل املفاتيح كلها ،فإذا عرفت الواحد األحد أغناك عن كل أحد ،
وأطعت الواحد األحد  ،وأعرضت عن كل ما سوى الواحد األحد .
فكل هذه املخلوقات دالة عىل عظمة اهلل ،وكربيائه ،ووحدانيته ،وجالله ،وجربوته
وكامل ،علمه وقدرته ،وعظمة ملكه وسلطانه  ،وكذلك دالة عىل كامل رمحته،
وسعة علمه ،وعظيم كرمه .
فهذا امللك وامللكوت العظيم كله مملوء بالدالئل عىل وحدانية اهلل  ،كل ذرة منه،
فكيف بالساموات ؟ ،كيف بالعرش ؟ ،كيف بالكريس ؟ ،كيف هبذه اجلبال
العظيمة ؟ كيف هبذه السحب والبحار املحمولة بني السامء واألرض ؟ ،كيف هبذه
البحار العميقة ؟ كيف هبذه الكائنات وهذه الدواب التي تدب عىل وجه األرض ؟،
كل ذرة من هذه الكائنات دالة عىل وحدانية اهلل  ،فكيف بمجموع الذرات ؟ وكيف
بمجموع الكائنات ،أال يدل امللك عىل امللك؟ ،واخللق عىل اخلالق ؟ والصور
عىل املصور؟ ،والرمحة عىل الرمحان؟ ،والرزق عىل الرزاق؟.
ودالئل التوحيد ظاهرة يف كل يشء  ،بل هي أبني من كل يشء  ،فكل ذرة يف
الكون ،وكل آية يف القرآن ،وكل تدبري وترصيف ؛ كل ذلك شاهد للعيل الكبري
بالوحدانية واألسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واملثل األعىل( :
) [األنعام. ]103 - 102/
هو خالق قبل أن خيلقنا  ،وحممود قبل أن نحمده  ،وكبري قبل أن نكربه  ،ولكننا
نسمع قلوبنا ،ونذكرها بالعظيم الذي أقرت عنده بالفطرة:
[األعراف. ]172/
فنحن ال ن ذكر هذه القلوب بالرب جل جالله ،وبأسامئه وصفاته وأفعاله ،حتى يأيت
التوحيد يف القلوب  ،فنوحد اهلل يف أقوالنا وأعاملنا  ،ونوحده بأسامئه وصفاته
وأفعاله .
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وال شك أن دالئل التوحيد ظاهرة تراها األبصار والبصائر والعقول تراها مبسوطة يف
اآليات الكونية ،واآليات القرآنية ،ويف كل يشء .
وملا كانت دالئل وحدانية اهلل ال هناية هلا ،ويستحيل عىل األبصار والعقول اإلحاطة
هبا  ،فحسبنا هنا أن نجمع أصوهلا ،ونشري إىل أمهاهتا من اآليات الكونية ،واآليات
الرشعية ،من الوحي املنزل الذي فيه تبيان كل يشء .
وهذا بيان ألصول دالئل التوحيد من كتاب الواحد األحد جل جالله .
 أصول دالئل التوحيد سبعة :
األول :دالئل اخللق  :فاهلل خالق الكائنات كلها .
الثاين :دالئل التدبري  :فاهلل وحده متويل تدبري املخلوقات بعد خلقها .
الثالث :دالئل اجلالل  :الدالئل التي تدل عىل جالل اهلل وعظمته وقوته  ،فالعظيم ال
خيلق إال العظيم  ،خلق أعظم يشء وهو العرش  ،وخلق أصغر يشء وهو الذرة .
الرابع :دالئل اجلامل  :هذا الرزق املوجود يف كل مكان  ،وهذا اهلواء اللطيف ،
وهذا النور اجلميل  ،وهذه األرض املمهدة  ،وهذه السحب املمطرة  ،وهذا املاء
العذب  ،وهذه الشمس املضيئة  ،وهذا القمر املنري  ،وهذه الرمحة ،وهذا اللطف،
وهذا التكريم ،هذه كلها دالئل مجال للواحد األحد .
اخلامس :دالئل اإلنعام  :اهلل  أنعم علينا باألقوات لنا وألنعامنا  ،وهذه النعم
مبسوطة يف كل مكان من نباتات وأزهار ،وثام ر وحبوب ومياه ،وفوق ذلك أنعم علينا
بالدين احلق .
السادس :دالئل النظر والتفكر  :ملا ننظر ونتفكر نعلم أن اهلل واحد أحد ال رشيك له
يف ذاته وأسامئه وصفاته  ،فيجب أن نوحده بالعبادة  ،فال نسأل إال إياه ،وال نتوكل
إال عليه ،وال نرجو إال إياه ،وال نخاف إال منه .
السابع :دالئل القرآن والرشع  :دالئل القرآن الذي أنزله اهلل تبيانا لكل يشء ،
والرشائع كلها تدل عىل أهنا من واحد أحد  ،أحكامه كلها يف منتهى احلكمة
والرمحة ،والعدل واإلحسان.
وألمهية هذه الدالئل  ،وتأثر القلوب بمعرفتها ،فصلها اهلل يف القرآن ،رمحة من اهلل
بعب اده ،ليعرفوه ،ويوحدوه ،ويعبدوه ،ويكربوه ،وحيبوه ،ويطيعوه.
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 ونحن نذكر هذه الدالئل العظيمة عىل وجه اإلمجال:
القسم األول :دالئل اخللق واإلجياد :
من أعظم دالئل التوحيد دالئل اخللق واإلجياد ؛ كام قال سبحانه ( :
)

[األعراف. ]54/
وقال سبحانه ( :

) [الطالق. ]12/
فال إله إال اهلل الذي خلق سبع ساموات ،ومن األرض مثلهن  ،ومألهن باملخلوقات
العظيمة هذه وهذه  ،يتنزل األمر بني السامء واألرض  ،وبني كل سامء وسامء  ،وبني
كل أرض وأرض .
أوامر التحريك والتسكني ،والترصيف والتدبري ،واخللق واإلجياد ،واألوامر
الرشعية .
ملاذا؟:
[الطالق. ]12/
وإذا عرفتم أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأنه قد أحاط بكل يشء علام ؛ أحببتموه
وعظمتموه  ،ثم عبدمتوه بموجب تلك املحبة ،وبموجب تلك املعرفة ،عىل طريقة
رسوله  يف نيته وأقواله وأعامله وأخالقه .
فهذه دالئل اخللق تدل عىل وحدانية اهلل  ،ومتأل القلب باإليامن .
فاعلم أن ربك هو اخلالق العليم الذي خلق كل يشء .
خلق العرش والكريس ،و الساموات وما فيها من املالئكة ،وخلق ما بني السامء
واألرض من الشمس ،والقمر ،والنجوم  ،ونثرها يف السامء  ،وأعطى كل كوكب أمر
اإلجياد ،وأمر البقاء ،وأمر التحريك والتسكني ،والنفع والرض  ،وسري الشمس هبذا
النو ر  ،وسري القمر  ،وخلق األرض ودحاها ،وأخرج منها ماءها ومرعاها ،وخلق
عىل ظهرها مليارات املخلوقات ،ومأل هذا اجلو بمليارات الذرات التي كل ذرة منها
حتتاج إىل ثالثة أوامر :
أمر اإلجياد  ،وأمر البقاء  ،وأمر النفع والرض .
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واهلل  من دالئل توحيده أن نعرف أنه هو اخلالق وحده جل جالله ( :
) [النحل. ]18 -17/

) [األعراف. ]191/
(
فاخلالق هو الذي يستحق أن يعبد ؛ ألنه هو الذي خلقنا ،وخلق هذا الكون ،وخلق
الدنيا ،وخلق اآلخرة ،وخلق الليل والنهار .
واإلنسان بفطرته حيب أن يتصل بالقادر ليستفيد من قدرته ،وبالعامل ليستفيد من
علمه ،وبالكريم ليستفيد من عطائه ،وبامللك ليستفيد من ملكه .
فالذي يفتح عالقة مع الكبري ليس له حاجة بالصغري  ،والذي يعرف الغني ال يتجه
إىل باب الفقري  ،والذي يعرف القوي لن يستعني بالضعيف  ،والذي يعرف الشايف ال
يتوجه إىل غريه  ،إنام يفعل األسباب املرشوعة ل كن قلبه معلق بربه .
واهلل سبحانه أثنى عىل نفسه بصفة اخللق فقال:
[ الزمر. ] ٦٣ - ٦٢ /
هو خالق كل يشء وحده ،خالق الساموات واألرض  ،وخالق ما فيهام من
املخلوقات ،وما بينهام ،وما عليهام .
هو خالق كل يشء  ،خالق العزة ،وخالق الذلة ،وخالق الدنيا وخالق اآلخرة ،وخالق
األمن ،وخالق اخلوف ،وخالق الصحة ،وخالق املرض( :
) [الزمر. ]62/
وكيل عىل مجيع املخلوقات  ،ترصيفا وتدبريا  ،وشكال وحجام  ،وحياة وموتا،ونفعا
ورضا ،ومفاتيح كل يشء بيده ،وخزائن كل يشء عنده .
[ الزمر. ] 66 - 64 /
هذا هو الرب العظيم الذي خلق  ،هو الذي يستحق أن يعبد ويطاع ويشكر .
ومن دالئل توحيده جل جالله :
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[ لقامن. ] 11 - 10 /
النظر للساموات واألرض عبادة ؛ ألين أصل به من املخلوق إىل اخلالق فأحبه  ،ملا
أراه من عظمة ملكه ونعمه ،وجالله ومجاله .
وهذا أعظم مقامات الدين أن أحب اهلل ،وأرجوه وأخافه  ،وأعبده بموجب هذه
املحبة ،وهذا اخلوف ،وهذه اخلشية :
[ األنعام.] 102 /
فال إله إال اهلل ما أعظم قدرة اهلل يف اخللق واإلجياد ،خلق السموات السبع الشداد،
ٍ
رواس  ،ومقابل هذه الروايس بحار عميقة ،
وخلق من األرض مثلهن ،األرض فوقها
يصل عمق بعضها إىل اثني عرش كيلو مرت  ،فهذه فوق األرض ،وهذه يف بطن
األرض  ،هذه صاعدة ،وهذه نازلة  ،وكل ذلك خلقه اهلل  ،إظهارا لقدرته ،وتنبيها
لربيته عىل وحدانيته وجالله ومجاله.
هذه اجلبال الشاهقة مملوءة بالكائنات احلية واملعادن النفيسة  ،فيها أكثر من مائة
معدن ،من الذهب والفضة ،واحلديد واملنجنيز ،واألملاس واليورانيوم وغريها .
فاهلل خلق اجلبال وأودعها منافع كثرية  ،يف باطنها هذه املخلوقات التي نستفيد منها
يف حياتنا احلديد  ،كم حديد يف العامل ؟ كم صنع منه من طائرات  ،وقطارات ،
وسفن وسيارات؟ .
فاحلديد نعمة عظيمة كم أقيم به من جسور وعامئر ومبان وغريها؟
واهلل  خلق كل ذرة يف الكون  ،وهي خملوقة حلكمة  ،وخلقها يدل عىل أمرين :
يدل عىل جالل اهلل  ،وعىل مجال اهلل .
جالله أن خلق هذا اليشء الكبري والصغري ،ومجاله أن أكرم هذا اإلنسان هبذه
املخلوقات ( :
) [لقامن. ]20/
وإذا رأيتم ذلك فيجب أن تؤمنوا بربكم الذي سخر لكم كل يشء .
فسبحان اخل الق العليم الذي خلق كل ما يدب يف السامء واألرض ،ويف الفضاء
والبحار:
[ هود. ] 6 /
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اهلل أكرب ! كم دابة يف البحر ؟ كم دابة عىل ظهر األرض ؟ كم دابة بني السامء
واألرض ؟ كم من املالئكة التي تدب فوق الساموات ؟ اهلل  خلق هذه
املخلوقات العظيمة ،لتدل عىل جالله ومجاله ،وتشهد بوحدانيته ،وتسبح بحمده،
وتظهر هبا عزته وقدرته ؛ ألنه خلق العبيد الذين يطيعونه  ،هذه األرض تطيعه يف
اإلنبات  ،والشمس تطيعه يف اإلنارة واجلريان  ،وهكذا كل سامء .
وكل املخلوقات قالوا  :سمعنا وأطعنا إال البرش  ،منهم من قال  :سمعنا وأطعنا
كاملالئكة  ،ومنهم من قال  :سمعنا وعصينا كإبليس وجنوده وأتباعه .
فهذا التذكري ،وهذه املعرفة ،تولد عند اإلنسان قوة التوحيد واإليامن  ،هذه أعظم
املعارف  ،وأم املعارف أن نعرف اهلل بأسامئه وصفاته املوصلة إىل توحيده وحسن
) [لقامن. ]10/
عبادته ( :
سبحان اهلل ! أنزل من السامء ماء فأنبت يف األرض من كل زوج كريم  ،من كل نبتة
من النباتات ذكر وأنثى  ،كام خلق اهلل اإلنسان ذكرا وأنثى  ،وكذلك اهلل  أنزل
القرآن  ،فنبتت نباتات من املسلمني واملسل امت ،واملؤمنني واملؤمنات ،والقانتني
والقانتات  ،كام أن اهلل  أنزل املاء من السامء عىل األرض ،فأنبتت من كل زوج
كريم  ،ذكرا وأنثى  ،فسبحان الكريم الذي خلق كل كريم من نبات أو حيوان أو
إنسان أو ملك .
حبة قمح تعطي سبعامئة حبة  ،فكيف بعطاء اخلالق إذا أعطى يوم القيامة ؟ هو كريم
حيب أن يضاعف األجر ؛ ولذلك اهلل يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة
ضعف إىل أضعاف كثرية .
هذا خملوق حبة من خملوقاته تعطي سبعامئة حبة ،فكيف بعطاء من خلقها وأمرها ؟ :
(
) [البقرة.]261/
هو جل جالله ملك  ،وأفعاله كلها عىل صفة الكامل  ،ملك يعطي عطاء واسعا ؛
ألنه ملك  ،وخزائنه بكن فيكون ،ال يفنى وال ينقص أبدا( :
) [لقامن. ]11/
 والضلل ثلثة أقسام :
ضالل كيل ..وضالل جزئي ..وضالل دعوي .
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القسم األول  :الض الل الكيل  :ضالل الكفار واملرشكني واليهود والنصارى
واهلندوس وغريهم  ،هؤالء ضلوا عن رهبم  ،ضلوا وأضلوا وتعلقوا باملخلوق من
دون اهلل  ،فهؤالء واجب علينا دعوهتم  ،ثم تعليمهم رشيعة اهلل .
القسم الثاين :ضالل جزئي  :وهو أن املسلم بسبب ضعف اإليامن يفعل بعض
الطاع ات ،ويكثر من فعل املعايص ،وخيلط العمل الصالح بالعمل اليسء .
فهذا ال بد له من حتريك اإليامن يف قلبه ،والنظر يف اآليات الكونية ،واآليات
القرآنية ؛ ليزيد اإليامن يف القلب  ،فيقبل عىل الطاعات ،وينفر من املعايص ،وكلام
ذكرناه اتعظ وأناب واستقام .
القسم الثالث  :ضالل دعوي  :بعض الناس يقول نحن مسلمون نصيل ونصوم ؛
هذا أمر طيب  ،وبالصالة والصوم نأخذ من الدين  ،وبالدعوة نعطي للدين  ،يدخل
مسلم جديد يف الدين ،ويتعلم جاهل ،وهيتدي ضال  ،فهذا اإلنسان الذي يصيل
ويصوم ويذكر اهلل ويسبح ويتصدق ويفعل هذه األعامل  ،هذا سيدخل اجلنة ،لكن
سيحاسب عىل ترك العمل االجتامعي وهو الدعوة .
العمل االنفرادي :
[ العرص. ]3- 1/
) [العرص. ]3/
والعمل االجتامعي ( :
فالنجاة من اخلسارة بأربعة أمور :
) [العرص. ]3/
(
[البقرة. ]43/
هذا عمل انفرادي واجب بني العبد وربه  ،وكذلك الدعوة أمر واجب بني العبد
واخللق:
[ النحل. ] 125 /
واهلل سبحانه سيجازي بالثواب من قام بالعمل االنفرادي واالجتامعي ،وسوف
حياسب كل من ترك العمل االنفرادي واالجتامعي أو أحدمها:
[ البقرة. ] 85 /

إقامة الصالة أمر اهلل  ،والدعوة أمر اهلل  ،وال بد من إقامة أمر اهلل يف هذا وهذا ،
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فالعبادة واجبة عىل مجيع األمة رجاال ونساء  ،والدعوة واجبة عىل مجيع األمة
رجاال ونساء  ،ال يستثنى من ذلك أحد :
[يوسف. ]108/
فالعامل يعلم الناس ،ويدعو إىل اهلل بام يعرفه من ا آليات الكونية ،واآليات الرشعية،
كام قال مؤمن آل فرعون:
[ غافر. ] 39 – 38 /

وغري العامل يقول للناس كام قال صاحب يس ( :
) [يس. ]21 - 20/
فالذي عنده علم بعلوم الرشيعة يدعو اىل اهلل ،ويعلم الناس ،والذي ليس عنده علم
يدل الناس عىل العلامء ،ويدعو الناس ليحرضوا جمالس العلم ؛ حتى هيتدوا ويزيد
إيامهنم ،وحتسن أعامهلم .
فالدعوة عىل األمة مجيعا  ،والعبادة عىل األمة مجيعا  ،وال يستثنى من ذلك أحد ،
ومن قرص يف واح د فسوف حياسب عليه .
فالنجاة يف أربعة ،أمنوا وعملوا الصاحلات ،وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ،فمن
جاء بخمسني يف املائة سيعطى أجرها ،وحياسب عىل ما ترك  ،وهكذا يف بقية
األعامل:
[ الروم. ] 30 /
إن دالئل اخللق واإلجياد من أعظم الدالئل عىل وحدانية اهلل  ،ومن أعظم األمور
املحركة للقلوب لطاعة الواحد األحد  ،الكبري املتعال  ،اخلالق العليم:
[ األنعام. ] 102 /

فهذا القسم األول من دالئل التوحيد ،وهو دالئل اخللق واإلجياد.
الثاين  :دالئل التدبري والترصيف يف الكون .
اهلل خلق هذا الكون  ،خلق الساموات واألرض  ،وخلق العرش والكريس  ،وخلق
اجلبال واألشجار والطيور واحليوانات  ،وخلق عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل
احليوان وعامل اإلنس ،وعامل اجلن ،وعامل املالئكة  ،لكن هذه املخلوقات حتتاج
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إىل تدبري  ،الذي بيده اخللق واألمر وهو اهلل عز وجل .
كيف ننظر إىل دالئل التدبري والترصيف يف الكون ؟ .
يقول اهلل ( : 
) [البقرة. ]164/
)
هذه اآلية جاءت بعد قوله ( :
[البقرة. ]163/
كيف نعرف أنه إله واحد ؟ قال  :انظر ببرصك وبصريتك يف ملك اهلل ،لتعرف من يدبر
األمر .
انظر من يمسك السموات واألرض أن تزوال ؟ ،ومن يمسك السامء أن تقع عىل
األرض ؟  ،ومن يقلب الليل والنهار ؟ ،ومن جيري السفن يف البحار بمنافع الناس ؟،
ومن ينزل املاء من السامء عىل األرض فتنبت من كل زوج هبيج ؟  ،ومن بث يف
األرض من كل دابة ؟ ،ومن يرصف الرياح والسحب بني السامء واألرض ؟.
انه الواحد األحد الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،حي قيوم ال تأخذه سنة وال
نوم:
[ غافر. ] 65 /

ومن دالئل الترصيف والتدبري ( :

)

[آل عمران. ]26/
فاهلل مالك امللك ،بيده اخل ري ،والرش ليس إليه ،وال يقع يف ملكه إال ما يريد هو من
نعم ومصائب ،ومن خري ورش ،ومن عطاء ومنع ،ومن بسط وقبض  ،هو ملك  ،وهذا
امللك ملك له ،ومن فيه ملك له :
[ املائدة. ] 120 /
ما هي أفعالك يا اهلل ؟ ،ومن يقوم بالتدبري والترصيف سواك ( :
) [آل عمران. ]27/
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اهلل أكرب ! كم خزائن اهلل مملوءة باألرزاق ؟ كم األرزاق التي تستهلكها األسامك يف
البحار ؟ كم األرزاق التي تستهلكها الغنم والبقر واإلبل ،ومجيع احليوانات ،ومجيع
ال طيور ،واإلنس واجلن وغريهم من املخلوقات التي ال حيصيها ،وال حييص أرزاقها
إال اهلل ؟ كم املخلوقات التي جتلس عىل مائدة رب العاملني كل وقت ؟ يف العامل
العلوي والعامل السفيل وما بني السامء واألرض ؟ .
هو الرزاق الذي بيده رزق القلوب ،ورزق األجساد ،وقوت البرش ،وقوت األنعام،
يوصل بقدرته رزقه إىل كل أحد يف ملكه:
[ هود. ] 6 /
ومن دالئل الترصيف والتدبري :
[األنعام. ]95/
فالق حبة ميتة  ،وضعنا ها يف األرض فنبتت  ،قسم منها نزل إىل أسفل األرض ،
ٌ
وقسم صعد إىل العلو  ،ثم صارت أوراقا  ،ثم جاءت األزهار  ،ثم جاءت الثامر ،
ثم جاء ابن آدم ليأكل من هذه املخلوقات املسخرة الطيبة .
اهلل سخر ذلك هلذا اإلنسان الضعيف ألنه أكرمه وفضله عىل غريه  ،اهلل سخر له أقوى
املخلوقات  ،الشمس أقوى منه تعطيه اإلضاءة واحلرارة  ،والقمر أقوى منه ،وأعظم
منه ،وأعىل منه ،يعطيه كذلك اإلنارة  ،واألرض أقوى منه  ،واجلبال أقوى منه ،
والبحار أقوى منه  ،واملياه أقوى منه  ،واهلل سخر كل هذه املخلوقات هلذا اإلنسان
تكريام له ؛ ليتفرغ لعبادة ربه ،ومحد اهلل عىل نعمه:
[ لقامن. ] 20 /

فهذه أعظم العبادات ؛ أن نعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،أعظم العبادات يف
الدين عبادة التفكر الت ي تثمر خشوع القلب ،وخضوعه هلل ،وانكساره بني يدي اهلل،
والتوكل عليه ،واحلب له ،والتعظيم له  ،ثم حتريك اجلوارح بطاعته بالصالة
والصيام والزكاة واحلج والذكر والدعاء وغريها .
ومن دالئل الترصيف والتدبري :
[ األنعام.] 96 /
يف جوف الليل أشد ما يكون من الظلمة ،ويف الضحى أشد ما يكون من اإلضاءة،
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واهلل يقلب الليل والنهار كل يوم ،جعل الليل سكنا  ،والنهار معاشا ،وجعل آية الليل
القمر ،وآية النهار الشمس:
[ يس. ] 40 /

فسبحان العزيز العليم القدير ،العزيز يف ملكه ال يعجزه يشء  ،العليم بكل ذرة يف
ملكه  ،والعليم بالكلمة قبل أن نقوهلا ،وبالفعل قبل أن نفعله  ،وإذا فعلناه ماذا نريد
به ؟ هل نفعله ابتغاء وجه اهلل أو نعمله ألمر آخر ؟ فاهلل  عليم بكل يشء ( :
) [امللك. ]14/
ومن دالئل الترصيف والتدبري املثمرة لكامل التوحيد واإليامن ( :
) [األنعام. ]99/
النجار ينظر إىل الشجر ،ليستفيد من اخلشب  ،والطبيب ينظر إىل النبا تات ،ليأخذ
منها الدواء ،واملؤمن ينظر إىل املخلوق ،ليصل إىل اخلالق ،وينظر إىل الصور،
ليصل إىل املصور  ،فيؤمن به ويعبده ،ويشكره عىل ما أنعم عليه من النعم املادية
والروحية:
[ األنعام. ] 102 /
ومن دالئل الترصيف والتدبري قوله ( : 
) [الروم. ]40/
فالقلب إذا عرف هذه املعارف عبد اهلل حقا ،ألنه أهل أن يعبد ،وأن حيمد ،وأن يكرب
جل جالله  ،ال يعبده عبادة من يريد منه أجرة أو ثمنا فقط ؛ هذه مطلوب ة  ،لكن أعىل
منها أن نعبد اخلالق لذاته وجالله ومجاله ،ونطمع يف ثوابه ،ونخاف من عقابه  ،فهو
أهل أن يعبد ،وأن يكرب ،وأن يعظم :
[ الكهف. ] 110 /
هذه املعرفة التي يريدها اهلل  ، وهلذا أظهرها اهلل يف الكون ظهورا بينا ،وأظهرها
يف اآليات القرآنية  ،حتى يمتلئ القلب باإليامن ،ويذوق حالوة العبادة  ،وكان النبي
 يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لكامل معرفته باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله .
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كذلك نحن اآلن  ،هذه األطعمة وهذه املأكوالت نأكل منها فتصح أجسامنا  ،كذلك
إذا امتأل القلب باإليامن صح هذا القلب  ،واطمأن بذكر اهلل  ،وسارع إىل طاعة اهلل ،
وسابق إىل ما يريض اهلل  ، ونافس يف كل طاعة يريد أن يكون األول يف الطاعة،
يف العبادة ،يف الدعوة ،يف التعليم ،يف صلة الرحم  ،يف األخالق العالية ،يف قضاء
احلاجات ،يف مواساة املساكني :
[ الزمر. ] 12 – 11 /
فال بد من املعرفة اإليامنية  ،الذي جيعل اإلنسان خيرج من الطاعات إىل املعايص،
أو خيلط املعايص بالطاعات ،هو ضعف اإليامن  ،نقص مؤرش اإليامن ،فقوي حجم
الشهوات فاشتغلت النفس بالشهوات ،ثم تدرجييا ذهبت الطاعات أو ق َّلت  ،فأصبح
اإلنسان يعيش عيشة احليوانات ،أو عيشة السباع ،أو عيشة الشياطني .
فال بد من التذكري املستمر باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده ودينه
ورشعه ،ليعرف العبد ربه ،ويعبده بام رشعه :
[ حممد. ] 19 /
القسم الثالث :دالئل صفات جلل الرب :
دالئل صفات جالل الرب  ،أن نعلم أن اهلل عظيم  ،وأنه قوي ،وأنه قادر ،وأنه قاهر،
وأنه عزيز ،وأنه جبار  ،و غريها من دالئل صفات جالل الرب ،فصفات اجلالل
والعظمة متأل القلب بعظمة اهلل ،واخلوف منه ،واخلشية له ،وجتعل املسلم يقرأ
القرآن قراءة عبد سامع لألمر امللكي ،ممتثل له ،معظم لربه عند أداء هذا األمر،
خاضع له  ،فالقرآن متع َّبد بتالوته ومتعبد بفهمه ومتعبد بالعمل به :
[ األنبياء. ] 90 /
فال بد أن نعرف اإلله العظيم بصفات جالله  ،ربنا له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،وله صفات اجلالل  ،ومن صفات جالله كام قال سبحانه :
[البقرة. ]255/
سبحان ربنا العظيم الذي ال أعظم منه  ،الذي خلق العظمة يف كل عظيم  ،وأنزل
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القرآن العظيم ،وهو العظيم الذي خلق كل عظيم  ،وكل عظيم دونه جل جالله :
[ غافر. ] 65 /
ومن دالئل صفات جالل اهلل ( :

) [الزمر. ]67/
نعرف أن اهلل وحده ذو العزة واجلربوت ،والكربيا والع ظمة ،حتى نؤمن به ونوحده،
حتى نخافه وهنابه ،ونخشاه ونتقيه  ،ونعبده ونطيعه .
نعرف أن ربنا سميع بصري ،وأنه قادر قاهر ،وأنه حميط بكل يشء ،قاهر لكل يشء،
عليم بكل يشء ،فتتوجه قلوبنا وجوارحنا إليه وحده .
ومن دالئل صفات جالل اهلل علمه املحيط بكل يشء ( : 

) [األنعام، . ]59/
هذه صفة جالل تدل عىل أن اهلل  عنده مفاتح الغيب كلها ال يعلمها إال هو  ،ويعلم
كل ما يف الرب واجلو والبحر من املخلوقات ،أجناسها وحركاهتا ،وألواهنا،
وأشكاهلا ،وأحيائها ،وأمواهتا .
ويعلم كم يف البحر من قطرة ؟ وكم يف الرب من ذرة ؟ ،وكم يف كل شجرة من ورقة؟،
وكم يف جوف األرض من حبة؟  ،وكم يف الكون من رطب ويابس.
هذا اإلله الذي له صفات اجلالل ،نعبده بموجب صفات جالله ،فيحصل لنا اخلوف
منه ،واخلشية له ،والتوكل عليه ،وإخالص العبادة له :
[ فاطر. ] ٢٨ /

فمن عرف ربه بأسامء جالله استأنس به واستوحش من غريه ،وتوكل عليه ،ومل يلتفت
ألحد سواه:
[ الذاريات.] ٥١ – ٥٠ /
ومن صفات جالله كام قال سبحانه( :
) [الرعد. ]3 - 2/
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هذه قوته ،فأنا عبد القوي ،هذا خلقه ،فأنا عبد اخلالق ،هذا ملكه ،فأنا عبد امللك:
[ األنعام. ] 102 /

ومن دالئل صفات جالل الرب :
[ الرعد. ] 13 – 12 /

ال إله إال اهلل ما أعظم قدرته ،وما أوسع ملكه ،وما أحسن تدبريه ،وما أعظم جهل
اإلنسان بربه .
نستغفر اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه ،من جهلنا
بربنا وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومن تقصرينا يف عبادته وطاعته :
[ األعراف. ] 23 /
القسم الرابع :دالئل صفات مجال الرب ،وهي بام أظهره الواحد األحد من لطفه
ورمحته ،وإنعامه وإحسانه ،يف هذا الكون  ،ودالئل صفات مجال الرب تدل عىل
وحدانية اهلل  ، وأنه املتفرد باإلنعام واإلحسان إىل خلقه يف الدنيا واآلخرة .
ودالئل مجاله وحسنه شائعة يف كل ذرة من ملكه العظيم ( :

) [إبراهيم. ]34- 32/
لوأن كل البرشية قامت بإحصاء نعمة واحدة لعجزت عن إحصاء هذه النعمة  ،شكلها
وأنواعها ،وعددها ومنافعها ،وما خيرج فيها من اخلريات  ،فكيف بالنعم كلها من
حيصيها ؟ ال حيصيها إال الذي خلقها ،وعلم بأماكنها :
[ فاطر. ] 13 /
ومن دالئل صفات مجال الرب ( :
)
[احلج. ]65/
وملاذا تقع السامء عىل األرض ؟ ألهنا تتفطر وتغضب عىل من عىص الرمحن ،فهي
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تريد أن تنتقم من العصاة  ،وتسقط عىل الطغاة ،ملا ارتكبوا عليها من املعايص :

[ مريم. ] ٩٥ – ٨٨ /

) [فاطر. ]41/

ولكن اهلل ( 
) [فاطر. ]41/
ملاذا ؟ ألنه (
) [احلج. ]65/
فام أعظم رمحة اهلل( :
رمحته ورأفته وسعت عموم الناس  :املرشك والكافر ،والرب والفاجر .
أعطاهم مجيعا املاء العذب ،واهلواء اللطيف ،واألرض الساكنة ،واألطعمة املتنوعة،
وهذا اخللق السوي ،والسمع والبرص والعقل ،والعافية واملال والولد ( :
) [احلج. ]65/
فهذه نحن اآلن نعيش يف رمحة واحدة  ،فكيف إذا كان يوم القيامة فانضمت هذه
الرمحة إىل التسع والتسعني رمحة عند اهلل  ؟ كم يرحم اهلل  ممن خلق ؟.
فربنا رمحن رحيم  ،فنحن نعبده بموجب هذه األسامء العظيمة التي تبني لنا أنه
جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،وهو الرمحن
[ طه. ] ٨ /
الرحيم :
هو الواحد األحد الذي م َّن علينا بالنعم التي ال تعد وال حتىص  ،أنعم علينا يف بطن
األم  ،وأنعم علينا يف بطن الدنيا  ،وأنعم علينا يف بطن القرب  ،وينعم علينا يف
عرصات القيامة  ،وينعم علينا يف دار القرار  ،إذا دخلنا اجلنة التي فيها ما ال عني
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش :
[ النحل.] ١٨ /
فهذه النعم تأرس اإلنسان وتقيده ألن يعبد هذا الرب املنعم املحسن ؛ ألن اإلنسان
بطبيعته يتعلق بأحد اثنني  :إما عظيم ،وإما حمسن  ،فهو يتعلق بالعظيم ،ليحتمي به ،
ويتعلق باملحسن لينال من فضله  ،وال أعظم من اهلل وال أحسن منه  ،فنتعلق
بالعظيم  ،بالقوي القادر القاهر الذي له صفات اجلالل  ،ونتعلق بالكريم اللطيف
الرءوف الرحيم ؛ ألننا نطمع أن ننال منه خريا  ،كام نلنا منه خريا يف بطن األم ويف
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بطن الدنيا  ،وننال خريا من ذلك إن شاء اهلل نحن وإياكم واملؤمنني واملؤمنات يف
اجلنة :
[ املائدة. ] ٩ /
كم اهلل  م َّن علينا هبذه املجالس اإليامنية ؟ كم اهلل  اآلن يرانا ويسمع ما
نقول ؟كم اهلل يرى هذه الوجوه التي تنصت لسامع الثناء عليه وذكره بأسامئه
وصفاته ؟ كم يأيت هذا املجلس يوم القيامة له نور عند اهلل  ؟ هذه جمالس عظيمة
حمسوبة لإلنسان  ،هذه البيئة بيئة إيامن  ،بيئة الصدق ( :
) [التوبة. ]119/
نصدق اهلل  ،نتعلم كيف نعبد اهلل؟ ،نتعرف عىل ربنا  ،نتعرف عىل أحكامه ،لنعبده
بموجب هذه األحكام وبموجب تلك املعرفة .
ومن دالئل مجاله سبحانه ما قال عن نفسه ( :
)

[الفرقان. ]50/
أعطاهم ليشكروه ،ومنعهم ليسألوه  ،وإذا سألوه فأجاهبم ازدادوا ست كرامات  :زاد
إيامهنم  ،وزاد حبهم لرهبم  ،وزاد محدهم له  ،وزاد تعظيمهم له  ،وزاد تعلقهم به،
وزاد ذهلم له ،وزادت عبادهتم له .
فاهلل منع ليعطي  ،وقبض ليبسط  ،اهلل يمنع نزول املطر لنسأله ،ونرجوه ،ونعود إليه،
ونتوجه إليه ،ونسأله أن يسقينا ،ونستغيث به  ،فإذا نزل املطر زاد إيامننا ،وزاد حبنا
لربنا وزاد محدنا له ،وزاد تعظيمنا له ،وزاد تعلقنا به ،وزادت عبادتنا له.
فهذه دالئل جتعل اإلنسان دائام إذا رشد عن ربه ،وغفل عن مواله  ،اهلل يذكره هبذه
املذكرات ،فيعود إليه.
ومن دالئل صفات اجلامل قوله : 
[النحل. ]11 - 10/
كم أنواع الزروع ؟ أكثر من ثالثامئة ومخسني نوعا من القمح  ،وأكرب تاجر قمح يف
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العامل اهلل  هداه بسبب الدعوة  ،وهو من مجهورية كازاخستان .
هذا الرجل يف قرصه األهنار وكل ما لذ وطاب  ،ومزارع القمح يديرها بالطائرات ،
ويعقد صفقات عاملية  ،هو مسلم ويبني املساجد  ،لكن ال يصيل ويرشب اخلمر ،
فاهلل  م َّن عليه بأن زاره أحد اإلخوة وملا دخلوا يف البيت وجدوا اخلامرة أمامهم ،
واألهنار اجلارية  ،واملوسيقى التي ترضب يف هذا القرص احتفاال بالضيوف ،
واألزهار والطيور ،وكل ما لذ وطاب يف هذا القرص العظيم  ،ولكن ليس فيه األذان،
وليست فيه الصالة .
فلام دخلوا وكان وقت األذان  ،فلام وجب األذان قالوا  :وجب الوقت اآلن نطيع
ربنا  بإقامة هذه الشعرية يف بيت عبد من عبيد اهلل  ،فأ َّذنوا  ،وملا أذنوا تأثر من يف
القرص  ،وقامت زوجته ،وسمعت هذا األذان  ،فسبحان اهلل ذبحت هلم ثالثة
خرفان  ،وأعدوا هلم طعاما لذيذا  ،وجلسوا وتذاكروا يف اإليامن ،ويف نعم اهلل 
عىل صاحب هذا القرص ،ثم صلوا يف قرصه .
وقالوا  :اهلل  م َّن عليك يف الدنيا هبذا القرص ،ويوم القيامة سيعطيك أعظم من هذا
بكثري  ،بل أعظم من الدنيا  ،بل مثل الدنيا هذه عرش مرات  ،فزاد اإليامن يف قلبه
وتعلق هبم  ،فخرجوا هم وإياه إىل املسجد وأقاموا األعامل هناك  ،فاطمأن قلبه يف
املسجد  ،وقد يكون هذا املسجد من املساجد التي بناها  ،ومن نعمة اهلل عىل هذا
اإلنسان يقول أحد من زاره  :استقبلنا يف اثنتي عرشة سيارة جديدة يف املطار .
فسبحان اهلل  ،اهلل  م َّن عليه باهلداية ،وبدأ يصيل  ،ثم بنى مسجدا يف قرصه،
وجعله مسجدا ،وألغى اخلامرة  ،ثم جاء هذا الرجل إىل العمرة  ،وما شاء اهلل
اعتمر  ،وجاء إىل احلج  ،ثم اجتهد عىل بني جنسه من كبار التجار يف العامل ،
فأصبح اآلن داعيا إىل اهلل ،وعابدا اهلل  ، وسخر جتارته يف خدمة الدين :
[ اجلمعة. ] ٤ /

فالعابد ينقطع عمله بموته  ،والداعي عمله مستمر إىل يوم القيامة  ،فالدال عىل
اخلري كفاعله .
فاهلل  من صفات جالله أنه ( :
) [فاطر]41/
) [فاطر ]41/عليكم ( ،
لذنوبكم .
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َّ
مسخرة لطاعة اهلل  ،وخملوقات اختارت املعايص كإبليس
وكل املخلوقات
وجنوده  ،وخملوقات خمرية وهم اجلن واإلنس  ،نحن البرش عندنا مرصف للطاعة،
ومرص ف للمعصية  ،إذا فيه مذكر زاد اإليامن  ،فنقبل عىل الطاعات وننفر من
املعايص  ،وإذا مل يوجد م ذكر غلبت النفس عىل الروح ،فاشتغلت النفس بشهواهتا
وانقادت الروح تبعاهلا  ،فاجتمعت النفس والشيطان عىل اإلنسان عىل هذه الروح
فغلبتها  ،وكانت اإلدارة هلذا اجلسد بواسطة النفس والشيطان  ،والنفس أمارة
بالسوء  ،فإذا جاء اإليامن صارت نفسا مطمئنة ،ونفسا لوامة تلوم صاحبها عىل
التقصري يف الطاعة  ،عىل تأخري الطاعة  ،عىل املعايص  ،وهكذا .
فمعرفة صفات مجال الرب جل جالله أمر حمرك يف القلوب احلياء واالستحياء من
عيل  ،وأنا أسكن يف أرضه ،وآكل من رزقه ،وألبس من
رب العاملني ،فهو ينعم
َّ
فضله واعصيه بنعمه ؛ هذا ال يليق باإلنسان  ،فضال عن املسلم :
[ املائدة. ] ٧٤ /
هذه صفات مجال  ،وما دام رمحانا ورحيام أقبل عليه بالتوبة مهام عملت من
املعايص:
[الزمر. ]53/
ال إله إال اهلل ما أعظم شأنه ،وما أحسن صفات جالله ومجاله ،وما أعظم نعمه
وإحسانه( :

) [النحل. ]13- 10/
أفال يرى الناس هذا ؟ ،أال يستحون ممن هذا فعله ،أال يشكرون رب هذا اخللق الذي
أمدهم بالنعم الكثرية ،والعطايا الكبرية:
[ األنعام. ] ١٠٢ /

 القسم اخلامس من دالئل التوحيد ،دالئل اإلنعام واإلحسان :
فاهلل خلق اإلنسان ،وأنعم عليه بنعم ال تعد وال حتىص ( :
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) [لقامن. ]20/
عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان  ،عامل املالئكة  ،عامل اجلن  ،كل هذه
اخلالئق مسخرة خلدمة اإلنسان  ،وتدل عىل صفات جالل الرب ومجاله  ،وتسعى
يف مصالح عباده :
[ اإلرساء. ] ٧٠ /
ومن دالئل إنعامه وإحسانه ( :
) [آل عمران. ]164/
تلك نعم مادية ،وهذه نعم روحية ،فلله احلمد واملنة.
كل هذه من دالئل اإلنعام واإلحسان  ،فلنعبد اهلل ألجل هذا اإلنعام واإلحسان إلينا :
) [القصص. ]77/
(
وقد متت علينا نعم الرب الواحد األحد ،فيجب علينا عبادته وحده ال رشيك له:
(
) [املائدة. ]3/
القسم السادس دالئل النظر والتفكر :
دالئل النظر والتفكر  :أن اإلنسان ينظر ويتفكر ،ليعرف املعبود  ،ليعرف اخلالق ،
ليعرف القوي القادر القاهر  ،ليعرف الذي يست حق أن يطاع أمره ،وجيتنب هنيه :
[ يونس. ] ١٠١ /
دالئل النظر والتفكر من أعظم العبادات ( :
) [آل عمران. ]190/
من هؤالء الذين حصل عندهم هذا النظر وهذا التفكر؟ ( :
) [آل عمران. ]191/
سبحان اهلل  ،اإلنسان ينظر إىل هذا الكون العظيم ،وما فيه من خملوقات  ،هذا يو ِّلد
عنده ذكر اهلل وتسبيحه وتكبريه وحتميده وعبادته وطاعته .
اهلل  أعطانا العقول واألسامع واألبصار لننظر يف امللك وامللكوت ،ثم نعبد اهلل
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بموجب ذلك ( :

) [األعراف. ]185/
فسبحان من يبني أسامءه وصفاته وأفعاله رمحة بعباده ،ليعرفوه ويؤمنوا به ويعبدوه :

[ النبأ.] ١٧ – ٦ /
فدالئل النظر والتفكر من أعظم اآليات التي تدل عىل وحدانية اهلل ،وتثمر اإليامن به،
وتعظيمه وتكبريه ،وحبه ومحده ،وحسن عباداته :
[ األنبياء. ]٣٢ - ٣٠ /
ومعنى ذلك أن اهلل فتق الساموات من سامء إىل سبع ساموات  ،واألرض فتقها إىل
سبع أرضني  ،كانت الساموات واألرض طبقا واحداً  ،ففصلهام اهلل  ،وجعل
السامء يف أعىل ،واألرض أسفل ،أو فتق السامء باملاء ،وفتق األرض بالنبات .
وجعل سبحانه املاء سببا إلحياء األرض بالنبات ،وكذلك جعل القرآن سببا إلحياء
القلوب باإليامن والتقوى.
وكام أن األرض بعضها قابل لإلنبات ،وبعضها غري قابل ،فكذلك القلوب بعضها
قابل للحياة ،وبعضها غري قابل:
ومن دالئل النظر والتدبر :
ومن دالئل النظر والتفكر :

[ النساء. ] ٥٥ – ٥٤ /

[ الزمر. ] ٢١ /
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[ ق. ]١١ - ٦ /
ومن دالئل النظر والتفكر :
[نوح. ]20- 13/
القسم السابع من دالئل التوحيد ،دالئل القرآن والرشع :
فالقرآن العظيم يدل عىل أن اهلل واحد أحد ال رشيك له  ،وأحكامه الرشعية تدل عىل
أنه واحد ال رشيك له ( :
) [اإلرساء. ]89 - 88/
ومن دالئل القرآن عىل وحدانية اهلل ( :
) [النساء. ]82/
ومن دالئل القرآن عىل وحدانية اهلل :
[الزمر. ]23/
ما أعظم احتفاء اهلل هبذا اإلنسان ! خلقه بيده  ،وأسجد له مالئكته  ،ونفخ فيه من
روحه  ،وعلمه أسامء كل يشء  ،وجعله خليفة يف األرض  ،وأرسل إليه الرسل ،
وأنزل عليه الكتب  ،وأكرمه بـأحسن الرشائع  ،وأنزل عليه أحسن كتاب  ،وأعطاه
أحسن دين :
[ اإلرساء. ] ٧٠ /
احتفاء اهلل  هبذا اإلنسان عظيم  ،وإكرامه له أعظم ،ولكن اإلنسان إذا كان جاهال
غافال فإنه يضل ،فاإلنسان ظلوم جهول .
ظلوم كفار  ،فال بد له من البيئة اإليامنية ،واجلو اإليامين ليزيد اإليامن يف القلب
ويعرف اإلنسان ربه  ،ثم يعبده بموجب هذه املعرفة .
من دالئل القرآن عىل وحدانية اهلل ( : 
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) [يونس. ]35 ، 34/
ومن دالئل القرآن والرشع عىل وحدانية اهلل ( : 
) [آل عمران. ]7/
ومن دالئل القرآن العظيم عىل وحدانية اهلل :
[ احلرش. ] ٢١ /

فنحن إن شاء اهلل إذا أردنا أن نقرأ القرآن  ،نذكر هذه األمور السبعة من دالئل
التوحيد  ،هذه أمهات دالئل التوحيد السبعة التي هي :
دالئل اخللق واإلجياد ..دالئل اإلنعام واإلحسان من ربنا . 
دالئل التدبري والترصيف يف الكون ..دالئل النظر والتفكر يف امللك وامللكوت..
دالئل صفات جالل الرب ..دالئل القرآن والرشع ..دالئل صفات مجال الرب .
فهذه الدالئل العظيمة كلها تدل عىل وحدانية اهلل جل جالله  ،وعىل عظمته ،وعظمة
أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأنه واحد أحد ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله وعبادته .
ربنا  م َّن علينا هبذه العقول التي تعقل  ،وهذه اآلذان التي تسمع  ،وهذه القلوب
التي تفقه  ،م َّن علينا هبذه الكرامات ؛ فلنستفد من هذه األشياء ،لنعرف ربنا 
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فهو سبحانه الذي يغذي القلوب بالتوحيد واإليامن ،
ويغذي األبدان بالطعام والرشاب  ،ويغذي العقول بالعلوم واملعارف  ،وأعىل
العلوم هو العلم اإلهلي:
[ حممد. ] ١٩ /
هو سبحانه الواحد األحد الذي يفعل ما يشاء  ،وهو احلكيم العليم يف خلقه وأمره ،
امللك ملكه  ،واخللق خلقه  ،واألمر أمره :
أظهر املخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته  ،وأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة  ،وأظهر
قيمة األموال واألشياء وأخفى قيمة اإليامن واألعامل الصاحلة  ،وأظهر األجساد
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وأخفى األرواح  ،وأظهر سنته وأخفى قدرته :
[ األنعام. ] ١٨ /
ال إله إال هو ،وال رب سواه  ،يفعل ما يشاء بقدرته ،وهو احلكيم العليم ،وله يف خلقه
وأمره القدرة النافذة ،واحلكمة البالغة ،واحلجة الظاهرة ،والعلم املحيط ،والتدبري
احلكيم :
فال إله غريه ،وال رب سواه ( :

[ األعراف. ] ٥٤ /

)

[السجدة. ]7- 4/
هذه أعظم املعارف  ،وأعظم العبادات النظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل
وخملوقاته.
ففي دار األرقم كانت حلقة التعليم التي كان يقيمها النبي  يف دار األرقم قرب
الكعبة تشتمل عىل ثالثة أصول :
األول  :التعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده .
الثاين  :التعريف باليوم اآلخر ،وما للناس بعد القدوم عىل اهلل  ،من الثواب باجلنة
ملن أطاعه والعقاب بالنار ملن عصاه .
الثالث  :قصص األنبياء والرسل  ،ماذا جرى عىل رسل اهلل وأوليائه وأتباعهم ؟ كيف
نرصهم اهلل  ،وجعل العاقبة هلم ؟ وكيف دمر أعدائهم ؟ فأغرق فرعون  ،وأهلك
عاداوثمود وغريهم من األمم التي عارضت األنبياء والرسل .
وبذلك قوى اإليامن باهلل يف قلوب الصحابة ،واستعدوا للقيام باألعامل ،ثم نزلت
األحكام يف املدينة.
ومن رمحة الواحد األحد أن بسط لعباده دالئل التوحيد  ،وكشفها هلم  ،وبينها هلم
يف كل خملوق صغري أوكبري  ،وبثها يف مجيع عوامل اجلامد ،والنبات ،واحليوان
واإلنسان ؛ لعظم حاجة العبد إىل معرفة ربه وتوحيده  ،وتوقف فالحه ونجاته عليه .
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فإذا عرف الناس رهبم عبدوه وحده  ،ومل يرشكوا به غريه من األرباب ( :
) [يوسف. ]39/
هؤالء الذين جاءوا يستفتون يوسف  ،الذين يعبدون غري اهلل جاءوا يستفتون من يعبد
اهلل وحده ال رشيك له  ،فقال هلم :
[ يوسف. ] ٤٠ - ٣٩ /
فهذه صفة املفتى  :أن يعلم الناس التوحيد قبل الفتوى .
فسبحان من كشفت دالئل وحدانيته للمعتربين  ،وأباهنا للناظرين  ،وأظهرها
للمتأملني ؛ ليصلوا بذلك إىل حتقيق التوحيد  ،ويشهدوا أن اهلل هو اخلالق احلق
املبني وحده ال رشيك له  ،ثم حيبوه ويطيعوه ويعبدوه ( :
)

[األنعام. ]102 - 10/
ال إله إال هو خالق كل يشء  ،وحده ال رشيك له ،األحوال بيد اهلل ،واألعامل
بأيدينا  ،اهلل خلق األحوال من صحة ومرض ،وغنى وفقر ،و ليل وهنار ،وحر وبرد ،
وأمن وخوف ،خلق األحوال لالبتالء  ،وجعلها بيده  ،خلق األحوال لالبتالء ،
وخلق األعامل الصاحلة وأمرنا هبا  ،للنجاة من النار ،والفوز باجلنة .
فاهلل  بيده تغيري األحوال  ،ويستحيل أن تثبت األحوال عىل أحد من البرشيف
الدنيا  ،ال بد من تغيري األحوال عىل اإلنسان ؛ ليخترب اهلل عبودية هذا اإلنسان يف
حال الرساء والرضاء  ،ويف حال الشدة ويف حال الرخاء  ،ويف حال الغنى ويف حال
الفقر  ،ويف حال العافية ويف حال املرض  ،ويف حال السفر ويف حال اإلقامة :
[ العنكبوت. ] ٣ – ٢ /
فثبات األحوال يف الدنيا حمال  ،ثبات األحوال يوم القيامة حني يقال ألهل اجلنة :
لكم حياة بال موت ،ونعيم بال بؤس ،وشباب بال هرم ،وخلود بال موت  ،هناك ثبات
األحوال .
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عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا صار أ ْهل اجلنَّة إىل اجلنَّة،
ـجعل بني اجلنَّة والنَّار ،ث َّم ي ْذبـح ،ث َّم ينادي
وأ ْهل النَّار إىل النَّار جيء باملوت حتَّى ي ْ
من ٍ
اد :يا أ ْهل اجلنَّة ال م ْوت ،يا أ ْهل النَّار ال م ْوت ،في ْزداد أ ْهل اجلنَّة فرحا إىل فرحه ْـم،
ـم» .متفق عليه ( .)1
وي ْزداد أ ْهل النَّار ح ْزنا إىل ح ْزنـه ْ
أما يف الدنيا فاألحوال تتغري ابتالء  ،ورزقنا اهلل األعامل الصاحلة يف الدنيا ،لنتقرب
إىل ربنا بام حيبه ويرضاه  ،فاألعامل للنجاة ،واألحوال لالبتالء  ،فنرتك األحوال
هلل  ،تغيري األحوال باألعامل  ،إذا أرضيناه باألعامل الصاحلة غري أحوالنا من فقر إىل
غنى  ،من رشك إىل توحيد  ،ومن ضاللة إىل هداية  ،ومن جهل إىل علم  ،ومن
مرض إىل عافية  ،ومن فقر إىل غنى  ،وغري ذلك .
الذي بيده األحوال ،وبيده ملكوت كل يشء هو اهلل وحده  ،نحن بأيدينا األعامل .
فاملطلوب يف الدنيا تثبيت اإليامن والتوحيد واألعامل الصاحلة ،ثم اهلل يغري أحوال
املؤمنني إىل ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة :
[ األعراف. ] ٩٦ /

واهلل  أعطانا ،وأمرنا أن نعطي  ،وكلفنا باألعامل التي ترضيه  ،وتكفل بأرزاقنا
وحده :
[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ /
وهذه صفات الواحد األحد  :أنه واحد يف ملكه  ،واحد يف تدبريه  ،واحد يف
إحسانه إىل خلقه جل جالله  ،فالتوحيد يصحب اخللق يف أنفسهم ،ويرون دالئله
فيام هو حميط هبم من املخلوقات العجيبة ،واآليات العظيمة ،يف الساموات
واألرض ( :
) [يونس. ]32 - 31/
وشهادة التوحيد ( ال إله إال اهلل ) أعظم شهادة شهد اهلل هبا لنفسه  ،وشهدت هبا
مالئكته  ،وشهد هبا أولو العلم من خلقه  ،كام قال سبحانه ( :
( ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6548واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2850
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)

[آل عمران. ]18/
والتوحيد والوحدانية من احلق العظيم الذي خلق اهلل به الساموات واألرض وما فيهن
وما بينهن  ( :ﯿ
) [الدخان. ]39 - 38/
واعلم أخي املسلم أن الذي بيده امللك واخللق واألمر هو اهلل وحده ال رشيك له ،
واإلنسان ببرصه يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون  ،فيقتلون ويفسدون ويدمرون
فيقول  :أين اهلل من هؤال ء ؟ وأحيانا يرى أفعال اهلل يف خملوقاته قوية  ،من زالزل
وبراكني وخسوفات وعواصف  ،يراها جلية بينة فيقول  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له  ،هو الذي جاء باخلسف والصواعق ،والزالزل والرباكني :
[ هود. ] ١٠٢ /
وهؤالء وهؤالء كلهم جنود من جنود اهلل  ،أرسلهم اهلل بحكمته ؛ لرييب ويؤدب هبم
من عصاه ،لعلهم يتوبون إليه :
[ الروم. ] ٤١ /

واحلياة ال تستقيم إال بالعدل  ،فإذا شاع الظلم بني الناس عاقب اهلل الظامل الصغري
بالظامل الكبري رمحة به ليتوب إليه  ،ثم انتقم من الظامل الكبري بعده ،كام سلط اهلل
فرعون عىل بني إرسائيل لعلهم يتوبون إىل اهلل ،فلام آمنوا أغرق اهلل فرعون وجنوده
يف البحر .
فهؤالء الظلمة الكبار عيص بيد اهلل  ،ينتقم هبم ،ث م ينتقم منهم .
ملاذا ينتقم منهم ؟ ليعدل الناس مسارهم إىل رهبم ،ويصفوا توحيدهم  ،فال يليق باهلل
جل جالله أن ينرص من أرص عىل معصيته وامتثل أمر غريه يف ملكه  ،ال بد أن يؤدبه
ويربيه  ،فإذا صفا توحيده ،وصحت أعامله ،وحسنت أخالقه ،واصطلح مع ربه ؛ اهلل
ينرصه ثم هي لك من تسلط عليه كام فعل بفرعون وجنوده :
[ الزخرف. ] ٥٥ /

فدائام بعد كل حمنة منحة من ربنا : 
[ البقرة. ] ٢١٦ /
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وهذا الذي حيصل يف العامل من ظلم الكبري للصغري  ،واستعباد القوي للضعيف،
ومن القتل وسفك الدماء كام نراه حاصال اآلن  ،هذا وهذا كله امتحان لضعاف
اإليامن الذين يتأثرون بفعل املخلوقات ،وال يرون فعل اهلل يف خملوقاته ؛ ألن اهلل
يف كل األحوال هو الفعال وحده ال رشيك  ،وأفعاله كلها حكمة ورمحة  ،وعدل
وإحسان .
ومجيع املخلوقات عيص بيد اهلل يؤدب هبا من يشاء ،ويبتيل هبا من يشاء ،ويرسلها
عىل من يشاء ،وهيلك هبا من يشاء ،وينرص هبا من يشاء ( :
) [هود. ]56/
واهلل  بيده مقاليد األمور كلها ،فإذا صادفنا رشورا من جهة املخلوقات ترضعنا إىل
من أرسلها لريفعها عنا كام قال سبحانه ( :
وقال سبحانه عن فرعون وقومه:

) [األنعام. ]43 - 42/
[ األعراف. ] ١٣٣ – ١٣٢ /

فيجري يف الكون مصائب عظيمة  ،جيري يف الكون أحوال شديدة  ،كام حصل يف
تسونامي الذي حصل يف إندونيسيا  ،وكام حصل يف زماننا من تسلط األعداء،
وسفك دماء املسلمني وحصلت أمور عظيمة خفية ال يعلمها أكثر اخللق  ،ومن
رمحة اهلل  إذا مل ينتقم النا س باجلهاد يف سبيل اهلل ،ونرصة املظلوم  ،اهلل ينتقم
ٍ
ثوان معدودة يدمر بلدا كامال  ،أو خسفا يبتلع دولة
بآياته الكونية  ،من زلزال يف
كاملة أو مدينة كاملة  ،إذا مل ينتقم الناس بالدين  ،بالرشيعة  ،بامتثال األوامر
الرشعية  ،باجلهاد يف سبيل اهلل ؛ انتقم اهلل ب آية كونية ،لئال يفشو الظلم يف األمة،
فتصعب عليهم احلياة .
فإذا أصابتنا هذه الرشور نتوجه إىل ربنا لريفعها ( :
) [األنعام. ]43/
فسبحان من يسلط أولياءه عىل أعدائه  ،أو يسلط أعداءه عىل أوليائه  ،ثم جيعل
العاقبة للمتقني ؛ ألن بيده كل يشء وحده  ،هو الفعال ملا يشاء وحده  ،اخللق
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واألمر كله له وحده :
[الزمر. ]62/
األمور كلها بيد الواحد األحد( :
[األنعام. ]18 ، 17/
فسبحان من يعلم أنه واحد  ،ويعلمنا أنه واحد  ،ويأمرنا أن نعلم أنه واحد ( :

)

) [حممد. ]19/
فإذا آمنت بالواحد أغناك عن كل واحد  ،وتركت ما سواه من كل واحد :
[ غافر.] ٦٥ /
بنو إرسائيل ملا نقضوا العهد ،وقتلوا األنبياء ،سلط اهلل عليهم فرعون ليتوبوا  ،فلام
اشتد طغيان فرعون أرسل اهلل إليه موسى  ، فلام أرص فرعون عىل كفره وظلمه
أغرقه اهلل وجنوده وجعلهم عربة لكل ظامل ( :
) [الزخرف. ]56- 54/
فبنو إرسائيل ملا أعرضوا عن الدين  ،اهلل  سلط عليهم فرعون ،لريجعوا إىل
رهبم  ،ثم ملا زاد فرعون يف طغيانه وظلمه أرسل اهلل إليه موسى فدعاه إىل اهلل فلم
يستجب  ،فاهلل  أخذه أخذ عزيز مقتدر  ،فخرج موسى مع بني إرسائيل الذين آمنوا
به  ،خرج هبم من مرص وتبعه فرعون ،فوقفوا أمام البحر  ،وبأمر واحد ،يف وقت
واحد ،يف بحر واحد جاءت قوة الواحد األحد  ،فأنجى موسى ومن آمن به ،وأغرق
فرعون وجنوده :

[ الشعراء. ] ٦٨ - ٦١ /
فهؤالء يقينهم عىل املشاهدات ال عىل الغيبيات  ،واملؤمن يقينه عىل اهلل  ،واهلل
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) [الشعراء. ]61/
غيب ( :
البحر أمامنا ،والعدو وراءنا ،وعن يميننا وشاملنا جبالن عظيامن  ،فقال موسى :
) [الشعراء. ]62/
(
) [الشعراء. ]63/
فقال الواحد القهار ( :
فلام رضب البحر انفتح اثنا عرش طريقا يابسا :
[الشعراء. ]63/
فدخل موسى ومن معه ،وتبعهم فرعون ومن معه  ،فلام خرج موسى أراد أن يرضب
) [الدخان. ]24/
البحر  ،فقال اهلل له ( :
وملا استكمل موسى ومن معه خارجني من البحر ،واستكمل فرعون ومن معه
داخلني يف البحر ،انطبق البحر عىل فرعون وجنوده وغرقوا ،ورفع اهلل فرعون عىل
)
ظهر البحر ،ليكون عربة ملن خلفه ،وأن يرى هذا الذي يقول ( :
[النازعات. ]24/
) [القصص. ]38/
ويقول ( :
إنه اآلن فوق سطح البحر ميتا  ،بأمر الواحد  ،يف وقت واحد  ،يف بحر واحد ،أنجى
اهلل موسى ومن معه ،وأغرق فرعون ومن معه :
[ غافر.] ٥١ /
فهذه قدرة الواحد األحد  ،هذا هو اإلله العظيم الذي جيب أن نعبده  ،وكل األوامر،
ومجيع العبادات والطاعات ،وكل ما يف الكون ،من أجل أن نصل إىل الواحد
األحد  ،فإذا وصلنا إىل الواحد األحد ،وعرفنا الواحد األحد ،امتثلنا أمرا واحدا
وأطعنا ربا واحدا ،وأطعنا رسوال واحدا  ،واتبعنا كتابا واحدا  ،وعبدنا إهلا واحدا ،
فتكون عالقتنا هبذا الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
[ البقرة. ] ١٦٣ /
وعبادته :
فسبحان اهلل  ،ما أ عظم بيان أسامء اهلل وصفاته وأفعاله يف امللك وامللكوت  ،ويف
اآليات الكونية ،ويف اآليات الرشعية  ،واإلنسان اهلل  أعطاه سمعا وبرصا وعقال ،
وأمره بالتفكر والنظر يف امللك وامللكوت ،يف اآليات الرشعية ،ليصل إىل اليقني
الذي يعبد به ربه :
[ النحل. ] ٧٨ /
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فاعلم علم اليقني أن مجيع جماري حكمة اهلل يف الدنيا واآلخرة جارية عىل سنن
الواحد األحد  ،عىل سنن الواحد القهار  ،يف دوائر حمكمة  ،وعىل ذلك أحكم اهلل
خلقه وأمره يف السامء واألرض  ،وما عليهام ،وما فيهام ،وما بينهام ( :
) [الزمر. ]4/
ما دام واحدا ال بد يكون قهارا  ،وما دام قهارا ال بد يكون واحدا  ،القهار قهر كل
واحد  ،والواحد قاهر كل قاهر  ،هو واحد قاهر لكل قاهر  ،واحد قاهر  ،وقهار
واحد  ،اسامن متالزمان .
فسري بوحدانيته وبقدرته وقهره الشمس والقمر  ،الشمس جتري بأمر واحد  ،والقمر
جيري بأمر واحد  ،والنجوم جتري بأمر واحد .
وأرسل الرياح بأمر واحد  ،وأنزل الغيث بأمر واحد  ،وأجرى األهنار بأمر واحد ،
وسخر البحار بأمر واحد  ،وأرسى اجلبال بأمر واحد  ،وفجر العيون بأمر واحد ،
وأنبت النبات بأمر واحد  ،وسخر الليل والنهار بأمر واحد  ،ال إله إال هو  ،وال رب
سواه ،وأعقب احلر بالربد بأمر واحد  ،وأعقب النور بالظالم بأمر واحد ؛ كل ذلك
فعل الواحد القهار ( :
) [ص. ]66 - 65/
فكل خملوق ،وكل أمر ،وكل تدبري ،إنام صدر عن أمر الواح د األحد وحده ال رشيك
ٍ
وعال وسافل  ،وظاهر وباطن  ،ومتحرك وساكن  ،كل
له  ،من كبري وصغري ،
املخلوقات خلقت بأمر واحد أحد  ،لو كان اخلالق اثنان الختلفا يف احلجم
واللون  ،والتصوير ،هذا خيلق هذا بصفة كذا وهذا بصفة كذا  ،لكن كل األمر صادر
عن واحد ،وعن قهار  ،واحد أحد :
[ األنبياء. ] 22 /
فسبحان من إليه وحده يرجع األمر كله  ،وإليه تصري األمور كلها ( :
) [هود. ]123/
فال إله إال اهلل وحده  ،كل سورة يف القرآن ،وكل آية يف القرآن ،وكل ذرة يف الكون،
داعية إىل توحيد الرب بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وشاهدة بوحدانيته  ،وداعية إىل
عبادته وحده ال رشيك له ( :
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) [إبراهيم. ]52/
هذا الكتاب بالغ للناس ولينذروا به  ،ملاذا ؟ ليعلموا أنام هو إله واحد ال رشيك له
يف ذاته وأسامئه وصفاته  ،ال رشيك له يف العبادة  ،ال رشيك له يف دينه ،ويف خلقه
وأمره :
[ الكهف. ] 110 /
 هذا القرآن العظيم تبيان لكل َشء ،والقرآن كله أخبار وأوامر:
فالقرآن إما خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ؛ فهذا هو التوحيد العلمي اخلربي ،
وهذا هو أعظم يشء  :أن يعرف اإلنسان من هو الرب الواحد األحد  ،اخلالق
الرازق ،احلي القيوم  ،امللك القادر ،الغفور الرحيم ،أن يعرف التوحيد العلمي
اخلربي ؛ ألن التوحيد العميل ،الذي هو توحيد العبادة مبني عىل هذه املعرفة  ،فال
تعبُّد إال بعد معرفة الرب اخلالق جل جالله ،وما يستحق من العبادة  ،أما كيفية العبادة
فنأخذها من حياة النبي . 
وإما دعوة إىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،وخلع كل ما يعبد من دونه ؛ فهذا هو
التوحيد العميل اإلرادي الطلبي  ،وهذا يأيت بعد معرفة التوحيد العلمي اخلربي :
(
) [الطالق. ]12/
وبعد هذه املعرفة نحبه ونعظمه ؛ ونحمده ونشكره ،ونطيعه ونعبده ألنه ملك كريم،
ألنه خالق عظيم  ،ونعظم أمره فنعبده بام حيب ويرىض  ،ما الذي حيبه ويرضاه ؟ ما
جاء به رسوله : 
[ آل عمران. ] 31 /
وكذلك القرآن إما خرب عن إكرام اهلل ألهل توحيده وعبادته يف الدنيا واآلخرة ؛ فهذا
جزاء أهل توحيده  ،كام أن اهلل  ذكر ألهل التوحيد األمن يف الدنيا ،واهلداية،
واخلالفة يف األرض  ،ويف اآلخرة هلم من النعم ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت،
وال خطر عىل قلب برش :
[ فصلت. ] 32 – 30 /
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وإما خرب عن عذاب أهل الرشك يف الدنيا واآلخرة ؛ فهذا خرب عمن خرج عن حكم
التوحيد :
[ النساء. ] 56 /
واهلل  ،أرسل ر سله إىل الناس ،ليعبدوا اهلل وحده ( :
) [النحل. ]36/
فال إله إال اهلل  ،كم امتألت قلوب األنبياء بصفاء التوحيد ،وعظمة اهلل ،وحمبة اهلل ،وما
جيب له من احلمد ،وما يستحقه من العبادة :
[ األنبياء. ] 90 /
فسبحان من نزل القرآن تبيانا لكل يشء ،وهدى ورمحة وبرشى بكل خري ( :
) [النحل. ]89/
فلننظر  ،لينظر اإلنسان إىل ملكوت الساموات واألرض  ،فسريى ببرصه ،ويعرف
ببصريته ،أن خالقها واحد ال رشيك له  ،فليعبده وحده ال رشيك له ( :
)
[األنعام. ]102/
ال إله إال هو حي قيوم ،ال تأخذه سنة وال نوم  ،ولينظر اإلنسان إىل نفسه م َّم خلق ،ثم
كيف صار ؛ لريى عجائب ص نع ربه الواحد األحد يف قطرة ماء مهني ،من جزء من
مليون جزء من ماء مهني :
[ الذاريات. ] 22 – 20 /
وأين يصنَّع هذا اإلنسان ؟ يصنعه اهلل يف الظلامت  ،أرأيتم صنعة تصنع يف
الظلامت ؟ ! مجيع مصانع الدنيا تضاء باألنوار ،حتى الناس يعرفون يركبون هذا
عىل هذا ،وهذا يكون هلذا  ،هذا اإلنسان خلق يف الظلامت :
[ الزمر. ] 6 /
فسبحان اخلالق العليم الذي خيلق هذه املخلوقات يف هذه األرحام  ،كم خيلق من
مليارات املخلوقات يف ظاهر وباطن األرض  ،وكم خيلق من مليارات الكلامت يف
باطن اللسان  ،وكم خيلق من مليارات املخلوقات يف باطن اإلناث من اإلنسان
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واحليوان ( :

) [الطارق. ]10- 5/
فسبحان اهلل  ،ما أعظم دالئل التوحيد التي بسطها يف هذا الكون  ،وسبحان من بسط
دالئل التوحيد وعظمته يف ملكوت الساموات األرض ،ودعانا لالعتبار هلا  ،وأعطانا
األبصار والبصائر التي نعرف اهلل هبا ( :
) [يونس. ]101/
فنتفكر يف خملوقات ربنا الواحد األحد  ،وننظر إىل عامل النبات والشجر وغريها من
املخلوقات ؛ نجدها أمما وقبائل خمتلفة األشكال ،واأللوان ،واألحجام ،والطعوم
والثامر ،واألعامر ،واملنافع ،وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد ال رشيك له :
(
) [النحل. ]11 - 10/
ثم انظر رمحك اهلل كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إىل أصل واحد  ،فالبرشية
كلها تعود إىل أصل واحد  :هو آدم  ، وكل نوع من احليوان يعود إىل أصل واحد ،
وكل نوع من النبات يعود إىل أصل واحد ( :
) [النساء. ]1/
فسبحان من خلق هذه األصول ثم أتبعها بالفروع واحدا تلو اآلخر  ،فكلنا موجودون
يف صلب أبينا آدم  ،ثم نخرج فردا فردا ،وقرنا بعد قرن ،وأمة بعد أمة ( :
)
[األنعام. ]102/
وكل هذه املخلوقات تشهد بأن خالقها هو ربنا الواحد األحد ال رشيك له ،الذي له
امللك واخللق واألمر وحده ال رشيك له ( :
) [لقامن. ]11/
فسبحان من خلق هذه العوامل واألمم والقبائل التي ال حيصيها وال يعلمها إال هو ،
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وجعل نسلها وتكاثرها مستمرا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ( :
) [يونس. ]3/
نحمد اهلل جل جالله عىل ما أحيانا وهدانا ،وم َّن علينا بنعمه التي ال تعد وال حتىص ،
وم َّن علينا هبذه اللقاءات املباركة التي نعرف فيها ربنا  بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
ونتعرف عىل ما حيبه ويرضاه من أحكام دينه ،ومن ثوابه وعقابه :
[ احلديد. ] 21 /
 فاهلل  كريم ورءوف بالعباد  ،أنعم علينا بثلث نعم أساسية :
أوهلا  :نعمة اخللق واإلجياد .
والثانية  :نعمة القوت واإلمداد .
والثالثة  :نعمة اهلداية واإلسعاد .
فهذه النعم اهلل  تكرم هبا عىل اإلنسان  :اخللق واإلجياد نعمة من رب العاملني ،
وأن أمدنا باألقوات من طعام ورشاب هذه نعمة فوق اخللق واإلجياد  ،وأن هدانا
للدين من بني سائر الناس هذه نعمة كربى :
[ آل عمران. ] 74 – 73 /
فلله احلمد عىل كامل نعمه وإحسانه( :
)[املائدة. ]3/
فكام أكرمنا اهلل باألوىل خلقا ،وأسعدنا بالثانية قوتا  ،كذلك ال بد أن نقبل النعمة
الكربى ،والتي خلق من أجلها اخللق  ،وهي نعمة اهلداية إىل الطريق املستقيم،
املوصل إىل جنات النعيم .
بعض القلوب شهواهتا يف الزينات وألوان اجلامل  ،وبعض القلوب شهواهتا يف
معرفة املعبود بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وبعض القلوب ترغب يف اجلنة ،وما فيها
من ألوان النعيم واللذات ،واملأكوالت واملرشوبات ،وغريها من ألوان النعيم ،
وبعض القلوب ختاف من النار وما فيها من عذاب السعري ،والعذاب األليم  ،يف نار
جهنم  ،ولكن اهلل  يريد من عبده أن يعمل عمال له خالصا  ،وال يرشك يف عبادة ربه
أحدا:
[ الكهف. ] ١١٠ /
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والعمل الصالح هو امل وافق للسنة ،نعبد اهلل به ،ألنه أهل أن يعبد ،وأهل أن يكرب،
وأهل أن يشكر ،ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة.
ثم هو كريم  ،يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف
كثرية ،ويعطي يوم القيامة اجلنة  ،ويعطي يف اجلنة ألوان النعيم  ،ما ال عني رأت ،وال
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش :
[ السجدة.] ١٧ /
فنحن نعيش يف جنة املعرفة يف هذه الدنيا  ،ويوم القيامة ندخل بفضل اهلل ورمحته
جنة اآلخرة  ،وأعظم نعيم يف جنة اآلخرة هو رضوان الرب ،ورؤيته ،وسامع
كالمه ،والقرب منه :
[ التوبة.] ٧٢ /
فال أعبد اهلل حق عبادته حتى أتعرف عليه  ،أعرف من هو بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
فهو جل جالله الواحد القهار ،الرمحان الرحيم ،الواحد األحد  ،أتعرف عىل هذا
االسم العظيم  ،وأعبد الواحد األحد  ،وأتصل بالواحد األحد  ،وأقطع عالقتي مع
كل أحد  ،إال يف ثالثة أمور :
دعوة كل أحد إىل دين اهلل ..وتعليم كل أحد رشع اهلل ..واإلحسان إىل كل أحد .
هذه النية عظيمة  ،ولكن اإلنسان ال يستطيع أن يمر عىل كل الناس  ،ولكن ينوي النية
الكبرية  ،فاهلل يعطي عىل النية ،ال فقط عىل قدر العمل ؛ بل العمل روحه النية .
ٍ
امرئ ما نوى» متفق عليه ( ).
قال النبي « : إن ََّام األَع َامل بالنِيَّات ،وإنام لكل
فننوي هداية البرشية  ،وننوي هداية أنفسنا  ،وأن ندعو كل كافر  ،وأن نعلم كل
جاهل  ،وأن نحسن إىل كل مسكني  ،هذه األصول عظيمة  ،إذا عرفها اإلنسان تلذذ
هبا ورصف فيها أوقاته يف ليله وهناره .
فاهلل  جعل القلوب حمل اإليامن وحمل معرفته  ،وجعل املعدة حمل الطعام
والرشاب  ،وجعل العقول حمل املعلومات  ،فهذا القلب ال بد من ملئه بأعظم
يشء  ،وأعظم يشء هو معرفة الرب املعبود بأسامئه وصفاته ،حتى تأيت العبودية
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ،1 :واللفظ له ،ومسلم برقم. 1907 :
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الكاملة باحلب والتعظيم والذل لربنا : 

[ حممد.] ١٩ /
ربنا  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،وهو الواحد القهار وحده ال رشيك
له  ،هو القاهر فوق عباده  ،العايل بذاته وأسامئه وصفاته عىل كل ما سواه .
هو قاهر العدم باإلجياد ،وقاهر املوجود بالعدم  ،وقاهر النور بالظالم ،وقاهر الظالم
بالنور  ،وقاهر الليل بالنهار ،وقاهر النهار بالليل  ،وقاهر األحياء باملوت  ،وقاهر
األرواح يف األجساد  ،وقاهر النجوم عىل مسار معني  ،وقاهر الشمس عىل هذا
)
النور  ،وقاهر كل يشء جل جالله ( :
[الزمر.]4/
فإذا عرفته اطمأن القلب هبذه املعرفة  ،وعرف أن ربه عظيم  ،وأنه واحد أحد ال
رشيك له  ،وعبده بموجب هذه املعرفة :
[ الزمر.] ١٢ – ١١ /
واهلل  ال بد أن نعرف من هو بأسامئه وصفاته  ،حتى يتغذى القلب هبذه املعرفة ،
ثم يقبل عىل طاعة ربه  ،ويوحد ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله .
هذه املعرفة أعظم املعارف  ،وهي أول درس وآخر درس  ،يستمر مع املسلم من
حني يعقل إىل أن يموت  ،وهو معه التوحيد ؛ إذ كل عمل ال بد له من روح  ،وروح
كل عمل هو التوحيد  ،فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه  ،لنعبده وحده ال رشيك له،
فقال( :
) [حممد. ]19/
فاستغفر لذنبك من جهلك باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وجهلك بدينه ورشعه ،
وجهلك بوعده ووعيده  ،استغفر لذنبك وللمؤمنني الذين مل يعلموا بسببي ؛ ألن اهلل
وكلني بنرش اهلداية ،وتعليم الناس  ،ولكني قرصت فلم أتعلم ،وقرصت فلم أ علم .
فام أجهلنا بربنا الواحد األحد( :
) [الزمر. ]67/
يوحد  ،خلق هذا الكون من أجل التوحيد  ،من أجل أن نوحده جل
فاهلل  يريد أن َّ
جالله يف كل يشء  ،فالتوحيد هو إفراد اهلل  بام خيتص به ،وما جيب له  ،فام
خيتص باهلل أن يعتقد املسلم أن اهلل واحد ال رشيك له  ،وال مثيل له ،يف ذاته وأسامئه
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وصفاته وأفعاله ( :

) [اإلخالص] .
وما جيب له التوحيد واإليامن  ،وعبادته وحده ال رشيك له ،واجتناب عبادة ما سواه :

[ احلج. ] ٧٧ /
 والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسامن :
القسم األول :توحيد املعرفة واإلثبات  ،وهو توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
كاخللق والرزق واإلحياء واإلماتة  ،فنثبت هلل  ما أثبته لنفسه أوأثبته له رسوله ،من
األسامء والصفات واألفعال  ،عىل ما يليق بجالله ؛ إثباتا بال تكييف وال متثيل وال
تشبيه وال تعطيل  ،وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  ، عىل حد قوله
) [الشورى. ]11/
سبحانه ( :
فهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية ،وتوحيد األسامء والصفات  ،وتوحيد املعرفة
واإلثبات ،أما اإلثبات أن يثبت العبد هلل وجها ويدا وأعينا  ،ولكن ليس كوجه
املخلوق ،ويد املخلوق ،وعني املخلوق  ،نرد املحكم إىل املتشابه  ،اهلل  له
وجه وله يد  ،ونثبت له صفة العني وغريها من الصفات التي اتصف هبا جل جالله ،
) [الشورى. ]11/
ولك ْن إثبات عىل حد قوله ( : 
ليس كمثله يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله .
كالم اإلنسا ن حيتاج إىل فم ولسان  ،ولكن اهلل  يتكلم بام شاء  ،كيف شاء ،يف أي
وقت شاء عىل ما يليق بجالله .
) [الشورى.]11/
(
يف كالمه ،وال يف خلقه ،وال يف تدبريه ،وال يف أسامئه وصفاته  ،وال يف فعله  :هو
ينزل من العرش إىل السامء الدنيا  ،ليتقرب إىل عباده  ،كيفية نزوله ليست كنزول
املخلوق ؛ ألن املخلوق إذا نزل من أعىل إىل أسفل فرغ أحد املكانني  ،يفرغ
األعىل إذا كان يف األسفل  ،لكن اهلل  مستو عىل عرشه ،وهو ينزل إىل السامء
) [الشورى. ]11/
الدنيا نزوال يليق بجالله عىل حد قوله(:
فالنزول فعل من أفعال اهلل نرده إىل املحكم .
) [الشورى. ]11/
(
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فا اهلل وأحد أحد ،ليس كمثله أحد( :

) [اإلخالص] .

وهبذا نسلم من التشبيه والتمثيل ،والتكييف والتعطيل .
القسم الثاين  :توحيد القصد والطلب ف إذا عرفت ريب بأسامئه وصفاته توجهت إليه
وقصدته ؛ ألين عرفته ،وعرفت كامله  ،فال بد أن أتوجه إليه .
توحيد القصد والطلب هو إفراد اهلل وحده بجميع أنواع العبادة التي رشعها  :كالدعاء،
والصالة ،والتوكل  ،واملحبة ،واخلوف  ،والرجاء ،واالستعانة وغري ذلك من أنواع
العبادة  ،كام قال سبحانه :
[البينة. ]5/
إخالص ا لعبادة هلل وحده هذا هو التوحيد القصدي الطلبي  ،فاهلل وحده هو احلق
املستحق للعبادة وحده ال رشيك له  ،ومن رصف شيئا من أنواع العبادة لغريه فهو
مرشك كافر حبط عمله :
[ الزمر.] ٦٦ – ٦٥ /
فكل من عبد مع اهلل غريه فهو مرشك كافر( :
) [املؤمنون. ]117/
ويسمى هذا التوحيد  :توحيد األلوهية ،وتوحيد العبادة ،وتوحيد الرب بأفعال العباد
من صالة ودعاء وغريها .
وتوحيد الرب وبية واألسامء والصفات مستلزم لتوحيد األلوهية والعبادة  ،ملاذا ؟ ألن
من أقر بأن اهلل وحده هو الرب اخلالق الرازق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل  ،لزمه أن يقر بأنه ال يستحق العبادة إال اهلل وحده ال رشيك له ؛ ألنه هو الكامل
يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله جل جالله  ،فال يدعو إال اهلل وحده ،وال يستغيث إال
به ،وال يتوكل إال عليه ،وال خياف إال منه ،وال يرجو إال إياه وهكذا .
فال بد أن يعرف القلب أن ربه جل جالله هو الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال احلميدة كام قال سبحانه ( :
) [يونس. ]3/
وتوحيد األلوهية كذلك مستلزم لتوحيد الربوبية  ،فكل من عبد اهلل وحده دون سواه
697

ال بد أن يكون قد اعتقد بقلبه ،وعلم أن اهلل وحده ربه وخالقه ورازقه ومالكه ،ورب
)
كل يشء ( :
[مريم. ]65/
وتوحيد الربوبية واألسامء والصفات هو األصل ؛ إذ ال بد ل كل عبد أن يعرف معبوده
بأسامئه وصفاته وأفعاله قبل العبادة  ،فأوال ال بد أن أعرف اجلهة ،ثم أتوجه إىل
اجلهة  ،ال بد أن أعرف أن هلل بيتا يف مكة ،وأن أعرف جهة هذا البيت ،ألتوجه إليه ،
ال بد أن أعرف أن هلل أمرا يف الصالة أو الصيام أو الزكاة ،ثم أتوجه إليه يف هذا العمل
متقربا به إليه  ،فالعمل يصدر من العبد الفقري الضعيف العاجز  ،إىل الرب الغني القادر
احلكيم جل جالله ( :
) [األنعام. ]102/
وال يغلط أو يقرص يف توحيد األلوهية والعبادة إال من مل يعط توحيد الربوبية حقه من
املعرفة واليقني  ،بل توحيد العبادة هو ثمرة توحيد الربوبية  ،بل أعظم ثامر توحيد
الربوبية هو توحيد العبادة أو توحيد األلوهية  ،ف توحيد العبادة من أعظم ثامر توحيد
الربوبية الذي هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله .
وما وقع الرشك يف توحيد العبادة إال بسبب اجلهل بتوحيد الربوبية واألسامء
والصفات  ،ما وقع الرشك يف توحيد العبادة إال بسبب اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وهلذا اهلل  أمرنا بمعرفته  ،ودوام الذكر له ،والدعاء ،وحسن العبادة،
والصرب ،والتوكل ،واخلوف والرجاء واملحبة وكل ذلك وغريه من نتائج ثامر توحيد
الربوبي ة .
(
) [حممد. ]19/
وهلذا التوحيد ال بد أن يكون صافيا  ،فيدنسه أدنى يشء  ،حتى املعصية تدنسه ؛ ألن
املعصية هذه طاعة لغريه ؛ طاعة اهلوى ،واال نرصاف عن اهلدى إىل اهلوى  ،يذهب
التوحيد وخيدش التوحيد ،ال بد من املحافظة عليه ؛ ألنه أصفى يشء ،و ال بد أن
يكون صافيا .
) [الكهف. ]110/
(
فنحفظه مما يدنسه أو يشينه أو ينقصه ؛ ألن اهلل أغنى الرشكاء عن الرشك .
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َ
رش َك فيه غَريي ت ََركته َورشكَه »
قال  يف احلديث القديسَ « :من َعم َل َع َمل أ َ
أخرجه مسلم ( ).
فاهلل غني  ،إنام أنا الفقري الذي أحتاج إليه  ،أحتاج إليه يف خلقي ،ويف إمدادي ،ويف
بقائي يف هذه احلياة  ،فأنا عبد حمتاج إىل ريب  ،واحلمد هلل الذي جعلنا فقراء إليه يف
خلقنا ،ويف طعامنا ،ويف رشابنا ،ويف نومنا  ،ويف كل حالة من حاالتنا  ،جعلنا فقراء
إىل الغني  ،وجعلنا ضعفاء أمام القوي  ،وجعلنا أذلة أمام العزيز  ،وصغارا أمام
الكبري ؛ حتى نتوجه إليه ،وال نلتفت إىل غريه ممن هو مثلنا ،أو من هو دوننا من
األشخاص واألحجار واألصنام وغريها .
وتوحيد الربوبية مركوز يف الفطر ولكنه حيتاج إىل سقي بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله:
[ الروم. ] ٣٠ /
[األعراف. ]172/
أن كل إنسان يعلم أن ربه هو اهلل :
ولكن اهلل م َّن علينا فأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب ،لتحريك هذه الفطرة وترقيتها ،
وليزيد اإليامن بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية ( :
) [الغاشية. ]21/
ذكر بالعهد األول ،الست بربكم قالوا بىل ،إنام أنت مذكر بذلك .
ثم نسقي هذه الفطرة بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات القرآنية  ،فيزيد
إيامننا ،وتزيد أعاملنا ،وتصلح أحوالنا( :
) [يونس. ]101/
توحيد الربوبية بفضل اهلل مركوز يف الفطر  ،وهلذا أقر هبا أكثر اخللق  ،ملاذا ؟ لشدة
ظهوره  ،ومل ينكره إال شواذ اخللق يف الظاهر ال يف الباطن  ،كام أخرب اهلل عن فرعون
) [النازعات. ]25 - 24/
أنه قال( :
) [القصص. ]38/
أو كام قال سبحانه عنه أنه قال ( :
وهلذا أنكرت الرسل عىل من أنكر وجحد وجود الرب جل جالله ؛ ألن وجود اهلل
 أبني وأظهر وأوضح من ماليني الشموس التي ال ختفى إال عىل األعمى:
()1أخرجه مسلم برقم.2985 /
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(ﮱ

) [إبراهيم. ]10/

وتوحيد العبادة أو توحيد األلوهية ك فر به وجحده أكثر اخللق ؛ ألن الشياطني رصفت
الناس واجتالتهم عن دين رب العاملني  ،وعن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته  ،ودعتهم
إىل عبادة غري اهلل ؛ ألهنم مل يعرفوه  ،ولو عرفوه ما انرصفوا إىل غريه .
من عرف الغني سبحانه مل يذهب إىل الفقري  ،ومن عرف الكبري مل يذهب إىل
الصغري  ،ومن عرف اخلالق مل يذهب إىل املخلوق  ،فال بد من معرفة اإلله  حتى
يأيت الوجل يف القلب  ،وجل من اهلل العزيز اجلبار  ،وجل عند تالوة كتابه  ،وجل
عند النظر يف ملكوته  ،والقلب إذا وجل حترك بالعمل الذي يريض ربه : 
[ األنفال. ] ٤ – ٢ /
ومن أجل هذا  ،من أجل الرشك يف توحيد العبادة بسبب اجلهل بمعرفة توحيد
الربوبية  ،من أجل هذا أرسل اهلل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،لدعوة الناس إىل عبادة اهلل
وحده ال رشيك له ،وترك عبادة ما سواه ؛ ببيان أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ( :
) [النحل. ]36/
نسري يف األرض لنرى اآليات الكونية  ،ونسري يف األرض لنرى مصارع الظاملني من
قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح  ،وفرعون وقومه وغريهم من األمم ،نسري
يف األرض ل ننظر كيف كان عاقبة الظاملني كام قال سبحانه :

[العنكبوت. ]40/

وتوحيد الربوبية هو أساس توحيد األلوهية  ،وهو الذي جيب أن نرصف له الوقت
الكثري ،لنتعرف عىل اهلل  ،وبقدر معرفة الرب تكون قوة العبادة والتعبد ،وقوة االمتثال
ألوامر اهلل ،وقوة احلب هلل ،والتعظيم له ،والذل له  ،وهلذا توحيد الربوبية هو الذي
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يبني عليه توحيد األلوهية ملاذا ؟ ألنه البد من معرفة اإلله الذي أعبد  ،وإذا عرفت
ريب آمنت به ،وأحببته ،وعظمته من دون غريه  ،وتعلقت به وانرصفت عن غريه :
[ الطالق. ] ١٢ /
ولكن توحيد الربوبية ال يكفي للدخول يف اإلسالم حتى يقرتن به توحيد العبادة ؛ ألن
توحيد الربوبية ظاهر جدا  ،بني ال يكاد ينكره أحد  ،لكن ال بد من عالمة عليه ،
عالمة توحيد الربوبية املوجود يف القلب هو توحيد العبادة  ،امتثال األمر بعد معرفة
اآلمر .
فال يكفي توحيد الربوبية للدخول يف اإلسالم حتى يقرتن به توحيد العبادة  ،فهام
متالزمان يف حياة كل مسلم  ،هذا مبني عىل هذا ،وال يقبل هذا إال هبذا ،وال يصلح
عمل إال هبذا وهذا .
فمن عرف ربه آمن به ،ومن عرف العظيم عظمه ،ومن عرف الكبرية كربه ،ومن عرف
اجلبار خضع له ،ومن عرف الكريم أحبه ،ومن الغني سأله ،ومن عرف امللك أطاعه:
[ حممد. ] 19 /

فاإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة ،والرباءة من الرشك وأهله ،
أستسلم هلل بالتوحيد ،ثم أبادر إىل العمل بالطاعات فعال ؛ فعل األوامر ،واجتناب
النواهي  ،ثم أتربأ ممن سوى اهلل  ، فمن استسلم هلل وحده فهو مسلم  ،ومن
استسلم هلل ولغريه فهو مرشك جعل مع اهلل رشيكا  ،سواء يف العبادة ،أو كان يف اخللق
والتدبري  ،ولكن هذا قليل جدا يف األمة  ،إنام الرشك وقع يف العبادة .
ومن مل يستسلم هلل فهو كافر مستكرب  ،واهلل  أرسل الرسل ،ليأمروا الناس بعبادة
اهلل وحده ال رشيك له ،وترك عبادة ما سواه :
[ النحل. ] 36 /
(
) [الكهف. ]110/
ال يرشك بربه أحدا  ،سواء كان من نعيم أو من طعام أو من أي مطلب  ،ال يرشك بعبادة
ربه أحدا من خلقه .
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ومن استسلم هلل ظاهرا وباطنا فهو مؤمن  ،ومن كفر باهلل ظاهرا وباطنا فهو كافر  ،ومن
أسلم ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق  ،أخطر من الكافر وأشد عذابا منه ( :ﮱ
) [النساء. ]145/
والكفر أعظم من الرشك  ،ملاذا ؟ ألنه جحد للرب بالكلية  ،والرشك أخف منه ؛ ألنه
تنقص للرب  ،وكل منهام يطلق عىل اآلخر  ،وكل منهام نجس وقبيح  ،وكل منهام
ٌ
ظلم كبري وعظيم  ،وكل منهام يف النار  ،وأهلهام خملدون يف النار كام قال سبحانه :
)
(
[األحزاب. ]65 -64/
وقال سبحانه ( :
) [املائدة. ]72/
فاحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من أهل التوحيد  ،وأهل التوحيد كلهم يف اجلنة ،
لكنهم عىل ثالثة أقسام :
منهم ظامل لنفسه ..ومنهم مقتصد ..ومنهم سابق باخلريات بإذن اهلل .
وكل هؤالء مآهلم إىل اجلنة :

[ فاطر. ] 34 – 32 /
فالظامل لنفسه  :إما أن يعفو اهلل عنه ،أو يدخله النار حتى يتطهر  ،ثم يدخل اجلنة .
ومنهم املقتصد  :يفعل األوامر ،وجيتنب النواهي  ،ويفعل الواجبات من دون
املستحبات  ،وجيتنب املحرمات من دون املكروهات .
ومنهم سابق باخلريات  :له يف كل ٍ
واد راية  ،سابق يف كل يشء  ،يكون أوال يف
الدعوة  ،أوال يف العبادة  ،أوال يف التعليم  ،أوال يف صلة الرحم  ،أوال يف اإلحسان
إىل اخللق  ،أوال يف األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والنصيحة للمسلمني ،
أوال يف اجلهاد  ،أوال يف امتثال أوامر اهلل  ،هذا هو السابق ،باخلريات ،يسعى ليكون
األول يف كل عمل صالح :
[ الواقعة. ] 12 – 10 /
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هؤالء هم ورثة األنبياء والرسل ،ومن مل يقم هبذا وهذا فليس من ورثة األنبياء
والرسل يف األمة نائب النبي  يف أمته يف التوحيد واإليامن والعبادة عىل حد
[آل عمران. ]20/
سواء:
وكذلك هم يف الدعوة عىل حد سواء :
[ يوسف. ] 108 /

فالعبادة والدعوة فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة ،والنجاة من اخلسار ال تكون إال
هبام :
[ العرص. ] 3 – 1 /

) [العرص. ]3/
فمن قام بالعمل األول الذي هو(:
فسوف يأخذ أجر هذا  ،ولكن سيحاسب عىل ترك العمل اآلخر ( :
) [العرص. ]3/
الدعوة وظيفة األمة كلها :
[يوسف. ]108/
) [النحل. ]125/
الدعوة أمر اهلل( :
[ البقرة. ] 43 /
والعبادة أمر اهلل :
والعبادة عمل األمة كلها:
[ احلج. ] 77 /
فالدعوة هلا كل الوقت  ،وبقية األعامل هلا بعض الوقت  ،فالصالة ساعة من أربع
وعرشين ساعة  ،والصوم شهر من السنة  ،واحلج مرة يف العمر  ،والزكاة جتب عىل
من ملك النصاب .
فاحلمد هلل رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السامء وملء األرض  ،أن م َّن
علينا بأن جعلنا من أمة حممد  ، وم َّن علينا بأن جعلنا من أهل السنة واجلامعة ،
نعبد اهلل  ، ونوحده بأسامئه وصفاته وأفعاله وعبادته .
فالتوحيد أساس الدين ،وأصل كل يشء .
وكامل التوحيد ال يتم وال يكون إال بعبادة اهلل وحده ال رشيك له  ،واجتناب عبادة ما
سواه كام قال ( : 
) [النحل. ]36/
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 والتوحيد يقوم عىل أصلني عظيمني :
شهادة أن ال إله إال اهلل  ..وشهادة أن حممدا رسول اهلل .
نوحد اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ونوحد رسوله باإلتباع .
شهادة أن ال إله إال اهلل تقتيض من العبد ما ييل :
أن حيب اهلل  ،وحيب ما حيبه اهلل ويفعله  ،ويبغض ما يبغضه اهلل ويرتكه  ،وال حيب
إال يف اهلل وال يبغض إال يف اهلل  ،وال يعطي إال هلل وال يمنع إال هلل  ،وال يريض إال اهلل،
وال خياف إال اهلل  ،وال يتوكل إال عىل اهلل ،وال يسأل إ ال اهلل ،وال يعبد إال اهلل :
(
) [احلج. ]77/
أما شهادة أن حممدا رسول اهلل ،وتوحيد الرسول  باإلتباع  ،فهو يقتيض من العبد ما
ييل :
طاعة الرسول  فيام أمر  ،وتصديقه فيام أخرب  ،واجتناب ما هنى عنه وزجر  ،وأال
يعبد اهلل إال بام رشع  ،وأن نحبه ونوقره  ، ونبلغ ما جاء به للناس كافة:
[ األعراف. ] 158 /
فالتوحيد من أعظم ما م َّن اهلل به عىل عباده  ،وهلذا هو مركوز يف كل فطرة  ،يف كل
إنسان ؛ بل يف كل خملوق  ،بل يف كل مجاد  ،بل يف كل ذرة :
[البقرة. ]74/
فالتوحيد مركوز وموجود يف كل خملوق  ،كل ذرة يف الكون دالة عىل وحدانية اهلل ،
ودالة عىل جالله  ،ودالة عىل مجاله .
فالتوحيد واإليامن أعظم نعمة أنعم اهلل هبا عىل عباده  ،والتوحيد كرامة خاصة من
رب العاملني  ،يؤتيه اهلل من يعلم أنه يصلح ،ويزكو به  ،ويمنعه من يعلم أنه ال يصلح
له ،وال يزكو به :
[ األنعام. ] 53 /

فسبحان من يعلم هذا وهذا  ،فيعطي هذا  ،ويمنع هذا  ،لكامل علمه بخلقه ( :
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) [األنعام. ]39/
والتوحيد به صالح القلوب واألبدان  ،وصالح األقوال واألعامل  ،وصالح الدنيا
واآلخرة  ،فالقلب إذا صلح باملعرفة والتوحيد واإليامن صلح اجلسد كله بالطاعة
والتسليم لرب العاملني  ،ثم صلح حال هذا العبد ظاهرا وباطنا  ،فريض اهلل عنه
وأسعده يف دنياه وأخراه ( :
) [يونس. ]64-62/
وإذا فسد القلب باجلهل والرشك والكرب فسد اجلسد كله باملعايص والطغيان  ،بل
فسد الكون ،واهلل ال حيب الفساد وال املفسدين ،وال يقر ذلك ،ألن احلياة تصعب مع
الفساد :
[ القصص. ] ٦ - ٤ /
اجل َسد مضغَة إ َذا َص َل َحت َص َل َح َ
وقال النبي َ « : أ َال َوإ َّن يف َ
اجل َسد كله َ ،وإ َذا
َف َس َدت َف َسدَ َ
اجل َسد كله َ ،أ َال َوه َي ال َقلب » متفق عليه( ) .
وح د نفسه جل جالله
وحلب اهلل  للتوحيد  ،ولعظمة التوحيد ،وحمبة اهلل ألهله َّ ،
ِّ
يف األسامء والصفات واألفعال  ،فال رشيك له يف ذلك كله ( :
) [طه. ]8/
ووحد نفسه يف األلوهية  ،فأمر بعبادته وحده ال رشيك له  ،وقبل ما كان خالصا له
وحده  ،وأبطل كل عمل أرشك فيه اإلنسان مع ربه غريه :
[ الزمر. ] ٦٦ - ٦٥ /
ووحد نفسه يف الرشيعة ،يف األمر والنهي ،والتحليل والتحريم  ،فال رشع إال ما
رشعه اهلل وحده ال رشيك له  ،وما سواه مردود غري مقبول :
[ يوسف.] ٤٠ /
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 52 /واللفظ له ،ومسلم برقم. 1599 /
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ومن أع رض عن اهلدى ركبه اهلوى( :

) [النساء. ]115/
فال بد من معرفة ربنا  بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأن نمأل القلب هبذا اإليامن ،
حتى نوحد اهلل كام جيب ،حتى نعظم اهلل كام جيب ،ونحبه كام جيب ،ونتقرب إليه
بام حيب جل جالله .
فاهلل  خلق هذا الكون  ،وبناه كله عىل التوحيد  ،كل املخلوقات التي نراها يف
العامل العلوي والعامل السفيل ،اهلل أقامها شاهدة بوحدانيته ،وخاضعة لعظمته،
ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ال يتأخر وال يمتنع منها يشء  ،إذا أراد اهلل ليال
يكون الليل  ،إذا أراد هنارا يكون النهار  ،إذا أراد حرا يكون احلر  ،إذا أراد بردا يكون
الربد ،وإذا أراد أمنا يكون األمن ،وإذا أراد خوفا يكون اخلوف ،وإذا أراد ذكرا كان،
وإذا أراد أنثى كانت:
[ يس. ] ٨٣ – ٨٢ /
يعيش اإلنسان مع ربه  ،وينظر هلذه املخلوقات العظيمة عىل أهنا خملوقات مثله ،
شاهدة بوحدانيته  ،وخاضعة لعظمته ،لكن هي مسخرة للشهادة بالتوحيد  ،ونحن
خمريون  :إما نطيعه وإما نعصيه  ،إما نوحده وإما نرشك ب ه .
فهذه شواهد كثرية تدل عىل وحدانية اهلل  ،فندخل مع الشاهدين هلل بالوحدانية  ،هذه
املخلوقات التي تشهد بأن خالقها ربنا الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ذاته
وأسامئه وصفاته  ،وال رشيك له يف عبادته  ،وال رشيك له يف ملكه  ،وال رشيك له
يف حكمه :
[ األنعام. ] ١٠٢ /
هذه خملوقاته تدل عىل وحدانيته( :
)

[لقامن. ]11- 10/
مجيع اآليات الكونية ،واآليات القرآنية ،كلها تدل اإلنسان عىل ربه ،واالعرتاف بأن
اهلل هو الواحد األحد  ،وإذا عرفت الواحد األحد قطعت العالقة مع كل أحد  ،إال
كافرا أدعوه ،وجاهال أعلمه ،ومسكينا أحسن إليه  ،أصبحت هذه عالقتي مع الناس ،
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كعالقة الرب بخلقه  ،الرب مع خلقه أحياهم ،وأمدهم باألرزاق ،وعلمهم وهداهم
وأحسن إليهم .
أنا كذلك أجتمل هبذه الصفات :
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ /

[ آل عمران. ] ٧٩ /

فسبحان اخلالق العظيم الواحد األحد الذي خلق هذه العوامل من العامل العلوي
والعامل السفيل  ،وهذه العوامل الكبرية من األمم ،والقبائل ،والشعوب ،واحليوانات ،
واجلامدات ،والنباتات ،والكائنات ،والذرات التي ال حيصيها وال يعلمها إال هو ،
وجعل نسل هذه املخلوقات وتكاثرها مستمرا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،
وساق إليها أرزاقها يف أماكنها ( :
) [يونس. ]3/
إيل وإىل غريي  ،وأرى
هذا اخلالق العظيم إذا عرفته أحببته ومحدته ؛ ألنه حمسن َّ
إحسانه يف كل يشء .
وعظمته وكربته ،ألنه خالق كل يشء ،خلق العرش والكريس ،وخلق السموات
واألرض ،وخلق الشمس والقمر  ،واجلبال والبحار واألهنار  ،وخلق اإلنس واجلن ،
فأنا أعظمه وأحبه بحسب املعرفة  ،وأعبده بحسب املعرفة  ،ال بد أن تتبع معرفة
القلب حركة اجلوارح  ،ونطق اللسان :
[ حممد.] ١٩ /
وإذا تفكرنا ونظرنا يف ملكوت الساموات واألرض  ،وما فيهام من املخلوقات ،
رأينا كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إىل أصل واحد إذا قطع مات ،
فاإلنسان واحليوان سبحان اهلل يعود إىل أصل واحد وهو الرأس ؛ إذا قطع الرأس
مات اإلنسان ،ومات احليوان .
إذا مجيع أجزاء البدن مربوطة بالرأس  ،ومجيع أجزاء النبات ترجع إىل أصل واحد
هو اجلذر ؛ إذا قطع اجلذر مات النبات  ،هذا مربوط بأسفله وهو النبات  ،وهذا
مربوط بأعاله وهو اإلنسان واحليوان .
مجيع النباتات مربوطة بأسفلها  ،كلها ترجع إىل أصل واحد هو اجلذر  ،إذا قطع
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ماتت  ،واإلنسان واحليوان يرجع إىل أصل واحد هو الرأس  ،إذا قطع مات ( :
) [لقامن. ]11/
فسبحان الواحد األحد الذي خلق كل أحد بقدرته وعلمه وحكمته ،ودبره بأمره
[ الزمر. ] ٦٢ /
وحده:
فاهلل  مأل الكون باآليات التي تدل عىل الوحدانية  ،بل جعل الرشيعة كلها قائمة
عىل الوحدانية  ،واإلنسان من جهة حياته وموته يرجع إىل واحد هو الرأس  ،ومن
جهة التدبري ،يرجع إىل واحد هو القلب؛ فاإلنسان من جهة البقاء يرجع إىل واحد هو
الرأس  ،ومن جهة التدبري ،واالستقامة ،واالنحراف ،والطاعات ،واملعايص ،
والتوحيد والرشك ،يرجع إىل أصل واحد هو القلب ؛ هذا القلب مضغة إذا صلح
صلح اجلسد كله وإذا فسد فسد اجلسد كله  ،وهلذا ؛ القلب ال بد من العناية به  ،ألن
هذا القلب مكان التوحيد واإليامن ،وحمل نظر اهلل من اإلنسان .
ِّ
ومغذيات التوحيد يف القلب سبع ة :
أن نعرف اهلل ..ونعرف أسامءه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده .
هذه مغذيات القلوب التي تغذي القلوب ،ليأيت فيها التوحيد الكامل  ،واليقني
الكامل  ،واإليامن الكامل  ،والتقوى الكاملة :
[ احلج. ] ٣٢ /

فاإلنسان من جهة قوامه يرجع إىل واحد هو الرأس  ،ومن جهة التدبري والصالح
واالستقامة يرجع إىل واحد هو القلب ؛ وهلذا مل يقصد اهلل بخطابه يف القرآن من ابن
آدم إال قلب ه الذي عليه مدار صالحه وفساده ،وحركة جوارحه :
[ الشعراء. ] ١٩٥ - ١٩٢ /
اهلل م َّن علينا فيجب أن نفرح هبذا الدين الذي نزل من الواحد األحد  ،وأنه نزل من
العيل األعىل ،ال من مماثل يل وال ممن هو دوين ( :
) [الشعراء. ]194- 193/
يوصل ألمني  ،جربيل أمني ،يوصل لألمني حممد  ، وحممد  يستقيم عليه،
أمني ِّ
وينذر الناس به ،والقلب هو اإلنسان ،واجلسد حامل له ،ومطيع له ،والقلب هو حمل
نظر اهلل من العبد .
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هلل َال َينظر إ َىل ص َوركم َو َال ألَم َوالك م َ ،و َلكن َينظر إ َىل قلوبك م
قال النبي « :إ َّن ا َ
َو َأع َاملكم»أخرجه مسلم( ) .
اهلل  ال ينظر إىل الصور ،وال إىل األجساد ،وال إىل األموال ؛ بل ينظر إىل القلوب
ماذا فيها من التوحيد واإليامن ،واليقني واإلخالص؟  ،أن نعرف أن اهلل واحد ال
رشيك له يف ربوبيته وألوهيته ،وملكه وخلقه ،وعبادته وطاعته ،وإذا عرفت الواحد
األحد أغناين عن كل أحد :
[ غافر. ] 65 /

فالقلب إذا امتأل بالتوحيد صلح  ،ثم صلحت اجلوارح  ،ثم صلحت احلياة  ،ثم
ريض اهلل عنه ،ثم جاءت له السعادة يف الدنيا  ،ثم ا زدادت عند املوت  ،ثم ازدادت
يف القرب  ،ثم بلغت كامهلا يف اجلنة . :
وإذا فسد القلب ،وصار فيه الرشك بدل التوحيد  ،ساءت حال اإلنسان  ،وفسدت حياة
) [طه. ]124/
اإلنسان ( :
فالقلب إذا فسد فسدت حياة اإلنسان  ،ثم فسدت أعامله  ،ثم فسدت أخالقه  ،ثم
ساءت أحواله  ،ثم سخط اهلل عليه  ،ثم زاد شقاؤه يف الدنيا  ،ثم ازداد الشقاء عند
املوت  ،ثم ازداد الشقاء يف القرب  ،ثم بلغ كامل الشقاء يف نار جهنم ؛ حيث فيها من
العذاب العظيم واأللي م والتحريق ما هو أعظم من كل عظيم :
[ الشعراء.] 213 /
فالقلب إذا فقد التوحيد فسد  ،كام أن اجلسد إذا فقد الرأس فسد  ،والنبات إذا فقد
اجلذر فسد  ،وال يصلح البرش يف الدنيا واآلخرة أبدا إال أن يكونوا موحدين :

[ فصلت.] 32 - 30 /

وسنة اهلل  يف الوحدانية سارية يف املخلوقات كلها  ،ال بد لنا كام نبحث يف أحكام
الطهارة والصالة والزكاة واحلج  ،ال بد أن نبحث يف الوحدانية  ،نبحث يف امللك
()1أخرجه مسلم برقم.2564 /
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وامللكوت عن عظمة ربنا  ،وعن عظيم نعمه وإحسانه ،وعن عظمة أسامئه وصفاته
وأفعاله ليمتيلء القلب بعظمة اهلل وحمبته ؛ لنستحيي منه ،ونعظمه ،ونحبه ،ونتوكل
عليه ،وال نخاف إال منه ،وال نرجو إال إياه ،وال نتوكل إال عليه وال نستعني إال به  .إذا
جهلناه مل نلتفت إليه  ،بل التفتنا إىل أسباب ظاهر ة  ،وهذه األسباب الظاهرة فتنة :
) [التغابن. ]13/
(
من يتوكل عىل اهلل ؟ يتوكل عليه من عرفه  ،من هو الذي عرفه ؟ الذي عرفه هو الذي
) [األنفال. ]2/
وصفه اهلل بقوله ( :
تعظيام ومتجيدا وحتميدا وحياء منه ؛ ملا يرون من عظمته وعظمة أسامئه وصفاته :
(
) [األنفال. ]2/
وبعد قوة اإليامن تأيت قوة العبودية وعظمة األجر ( :
) [األنفال. ]4 -3/
هذا هو املستوى الذي نريد أن نصل إليه  ،اآلن إذا ذكرنا اسم اهلل يمر علينا مرورا
عاديا كغريه  ،أقل ما نقول  :جل جالله  ،أونقول  :عز وجل  ،أو نقول  :سبحانه ؛
لكن ال يوجل القلب وال ينظر اإلنسان لنفسه أنه يسكن يف ملك اهلل ،ويأكل من رزقه،
وخيالف أمره ،ويعصيه بنعمه  ،ال يكون عنده املسلم احلياء من ربه ،حتى يعرف
القوي القادر  ،السميع البصري ،العليم اخلبري ،الكريم اللطيف  ،الرمحن الرحيم ،العفو
التواب  ،ال بد أن أعرف ريب بأسامئه وصفاته  ،حتى ال أفعل شيئا يسخطه جل
جالله  ،وأبادر إىل طاعته ،وأجتنب معصيته :
[ حممد. ] 19 /
وسنة اهلل يف الوحدانية سارية يف املخلوقات كلها ،رمحة من اهلل  ،حتى يذكرنا
بتوحيده  ،فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إىل أصله  ،وأهل البيت الواحد ال بد هلم
من واحد يرجع أمرهم إليه هو بمنزلة الرابط هلم وهو األب .
فاألمة ترجع إىل واحد ،وهو احلاكم ،وأهل البيت يرجعون إىل واحد ،وهو األب،
والكل يرجع إىل واحد ،وهو الرب الواحد األحد :
[ البقرة. ] 163 /
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والبيوت الكثرية جتمعها بلدة واحدة  ،والقرى واملدن جتمعها دولة واحدة ،
والدول الكثرية جتمعها قارة واحدة  ،والقارات املختلفة جتمعها أرض واحدة .
(
) [الطالق. ]12/
(
) [األنعام. ]38/
فال إله إال اهلل ،ما أعظم شأنه ،وما أعظم حكمته وقدرته وملكه وسلطانه ،وما أجهل
الناس برهبم .
)
(
[آل عمران. ]53/
نشهد أن ال إله إال اهلل ،ونشهد أن حممدا رسول اهلل  ،ونستغفر اهلل ونتوب إليه من
جهلنا وتقصرينا يف حق ربنا : 
[ الزمر. ] ٦٧ /

والساموات السبع ،واألرضني السبع ،وما فيهام ،وما بينهام من العوامل التي ال يعلمها
وال حيصيها إال من خلقها  ،من أعظم دالئل الوحدانية هلل : 
[الرعد. ] 2/

أوامر اهلل  يف ملكه ثالثة وهي :األوامر امللكية الكونية ..واألوامر الرشعية..
واألوامر اجلزائية .
وا ألوامر امللكية اجلارية عىل مجيع الكائنات يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،
أوامر ملكية عىل السموات واألرض ،أوامر ملكية عىل النجوم  ،أوامر ملكية عىل
الشمس  ،أوامر ملكية عىل القمر  ،أوامر ملكية عىل الرياح  ،عىل اجلبال  ،عىل
البرش  ،عىل اإلنس  ،عىل اجلن  ،عىل املالئكة  ،عىل البحار  ،أوامر ملكية عىل
كل خملوق  ،يدبر األمر  ،ويرصف أمره ،يف ملكه كيف شاء ،متى شاء  ،يف أي وقت
شاء ،سبحانه هو الواحد القهار .
) [الرعد. ]2/
(
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ويف معرفة هذا تقوية للتوحيد ،وتقوية لإليامن  ،حتى يزيد اإليامن ،فتزيد العباد ة ،
فيأيت رضوان الرب بصالح األحوال ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة .
هو سبحانه الواحد األحد  ،مل جيعل معبودنا مثلنا ،وال دوننا ،وال ع َّلقنا بغريه ؛ بل
أمرنا أن نتوكل عليه وأن نسأله وأن نتوجه إليه وحده يف كل حال  ،ليس بيد املخاليق
يشء من العرش حتى أصغر ذرة  ،ومن جربيل حتى أدنى خملوق  ،األمر والتدبري كله
بيد اهلل وحده.
) [األعراف. ]54/
(
فلنتوجه إليه وحده ونعبده باملحبة والتعظيم والذل بام جاء عن رسوله . 
وهذه اخلالئق يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،كلها خلقا وإجيادا ،وتدبريا
وترصيفا وقوتا  ،كلها ترجع إىل واحد  ،يرجع اجلميع إىل اخلالق العليم ،الرب
الواحد األحد  ،اخلالق هلا  ،اجلامع هلا  ،احلاكم عليها الذي له اخللق واألمر وحده ال
رشيك له ،وإليه املصري واملنتهى .
فالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية ،يثمر كامل اإليامن واليقني( :
) [اجلاثية. ]6- 3/
وإذا جاء اإليامن جاء العمل ،وجاء احلب والتعظيم هلل  ،وجاء امتثال أمره .
فسبحان الواحد األحد الصمد الذي خلق كل واحد  ،وخلق كل أحد  ،ومل يكن له
كفوا أحد .
(
) [اإلخالص] .
سبحانه هو الواحد األحد الذي أحاط بكل واحد وأحد  ،واهلل ال حييط به أحد  ،هو
املحيط بكل أحد جل جالله  ،القوي الذي ليس كمثله أحد يف القوة  ،الرحيم الذي
ليس كمثله أحد يف الرمحة  ،العزيز الذي ليس كمثله أحد يف العزة  ،وهكذا :
) [الشورى. ]11/
(
هو العظيم وحده ال رشيك له  ،والعرش العظيم وما دونه كحبة خردل ة يف قبضته  ،هو
األول قبل كل أحد  ،اآلخر بعد كل أحد  ،الظاهر فوق كل أحد  ،الباطن دون كل
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أحد  ،العيل األعىل فوق كل أحد ،القريب الرقيب عىل كل أحد ( :

)

[األنعام. ]102/
فالذي خلق كل يشء ه و الذي يستحق العبادة وحده ،والذي أنعم بكل نعمة هو الذي
يستحق العبادة:
[ النحل. ] ١٨ - ١٧ /
وهذه األصنام التي يعبدها السفهاء من دون اهلل ماذا بيدها :
[ األعراف. ] ١٩٥ /

فنحن نعبد الواحد األحد ،ألنه هو اخلالق  ،وجيب أن نعبده ،ألنه هو العليم بكل
يشء  ،ونعبده ،ألنه هو القادر عىل كل يشء  ،ونعبده ألنه هو السميع لكل يشء،
ونعبده ،ألنه هو البصري بكل يشء  ،ونعبده ؛ ألن له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل :
[ طه. ] ٨ – ٥ /
هو الواحد األحد ال رشيك له يف ربوبيته وألوهيته ،وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ال
رشيك له يف عبادته ،وال رشيك له يف حكمه .
ال نعبد مع اهلل أحدا  ،ومن عبد مع اهلل أحدا تعذب ( :
) [الشعراء. ]213/
وصار مذموما خمذوال:
[اإلرساء.]22/
هو سبحانه رب كل أحد  ،وقاهر كل أحد  ،ال هناية لعلوه  ،وال فوق لسموه  ،وال نفاد
لكلامته وأوامره  ،وال هناية لكرمه وإحسانه ( :
) [الكهف. ]109/
ال إله إال اهلل ! هذه كلامت اهلل  ،بحرفني من كالمه خلق هذا الكون  ،خلق الساموات
ومن فيها  ،وخلق األرض ومن فيها  ،وخلق آدم بيده تكريام له ،وترشيفا له  ،وجعله
خليفة يف األرض وجعله خملوقا خمتارا إما أن يوحد أو يرشك  ،إما أن يطيع أو
يعيص  ،إما أن يؤمن أو يكفر  .أما املالئكة فقد طبعهم اهلل عىل الطاعات  ،والشمس
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طبعها اهلل عىل اإلنارة  ،واألرض طبعها عىل اإلنبات  ،فهي تستجيب للمؤمن
والكافر :
[ اإلرساء. ] ٧٠ /

هو الواحد األحد الكريم الذي ال هناية لكرمه  ،العزيز الذي ال هناية لعزته  ،القوي
الذي ال هناية لقوته ؛ امللك الذي ال هناية مللكه ،وأسامؤه وصفاته وأفعاله ال بداية
) [احلديد. ]3/
هلا وال هناية ( :
هو الواحد األحد الذي ال هناية لكلامته :
[لقامن. ]27/

سبحان من مجع هذه البحار العظيمة من قطرات  ،قد م َّن اهلل علينا فمشينا يف هذه
البحار ساعات  ،اثنتا عرشة ساعة وأنت متيش يف البحر  ،كل بحر عذب فرات ،ملح
أجاج :
[ فاطر. ] ١٢ /

املاء أكثر من ثالثة أرباع الكرة األرضية  ،من خلق هذا املاء ؟ ومن شكله هبذا
الشكل ؟ ومن حبسه يف هذا املكان ؟ ومن مأله هبذه الكائنات احلية ؟ ومن جعل
مذاقه حلوا كاألهنار ،وماحلا كالبحار  ،هلذا حكمة ،وهلذا حكمة ؟ .
الذي مأل هذه البحار باملياه قادر أن يمألها نارا  ،لكنه حليم لطيف بعباده  ،تسبح له
الساموات السبع  ،واألرضني السبع ،وكل يشء يسبح بحمده وعظمته ،فمتى يسبح
الناس بحمد رهبم؟ .
(
) [اإلرساء. ]44/
فسبحان احلليم الذي ال يعجل بالعقوبة عىل من عصاه ،الغفور الذي يغفر الذنوب
مجيعا .
إن الصالة التي نؤدهيا ثم نعود إىل املعايص  ،فهذه صالة ال روح فيها وال ثمرة هلا ،
يفرح هبا الشيطان ؛ ألنه أعطانا ساعة ،وأخذ ثالثا وعرشين ساعة منا  ،نسري يف أقوالنا
وأعاملنا وطريقة حياتنا عىل هوانا ال عىل هدى ربنا  ،لكن الصالة يأذن لنا نصيل
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باألجساد والقلوب عنده إما تنمية لألموال وإما إكامال للشهوات وإما اتباعا للهوى ،
واهلوى أشكال وأنواع :
ﰀ
[ القصص.] ٥٠ /
والنجاة والفالح بالتوحيد املقرون بالعمل الصالح ( :
)
[الكهف. ]110/
فال إله إال اهلل الواحد األحد  ،الذي بكلامته التامات يفعل ما يشاء  ،خيلق ويرزق ،
كلامته التامات كن فيكون  ،يقول لليشء  :كن فيكون  ،ال حيتاج إىل مساعدين له ،
هو الغني ل ه ما يف السموات وما يف األرض ،وهو الواحد األحد الذي بيده امللك
وامللكوت ،واخللق واإلجياد ،والترصيف والتدبري ( :
[ يس. ] ٨٣ – ٨٢ /
هو امللك واإلله احلق الواحد األحد  ،الذي يستحق أن يعبد لذاته ،وجالله ومجاله،
وإنعامه وإحسانه ،وكرمه وجوده ،جل جالله .
هو الواحد الذي خيلق ويرزق  ،ويعز ويذل  ،ويعطي ويمنع  ،ويرحم وينتقم  ،ويكرم
وهيني  ،وحييي ويميت ؛ ألن اخللق خلقه  ،وامللك ملكه  ،واألمر أمره ( :
) [آل عمران. ]26/
اهلل ال يفعل إال كل خري جل جالله  ،وبيده امللك  ،وكل ملك وكل رئيس يسعى إىل
تثبيت ملكه  ،واهلل  هو امللك املالك هلذا الكون  ،هو الذي يؤيت امللك من
يشاء ،وينزعه ممن يشاء جل جالله :
نزعه من الفرس ،ونزعه من الروم ،ونزعه من فرعون ،ونزعه من اليمن  ،وأعطاه أمة
حممد . 
هو الواحد األحد  ،املحيط بكل يشء  ،العليم بكل يشء  ،القادر عىل كل يشء ،
البصري الذي يرى كل يشء  ،السميع الذي يسمع كل يشء  ،العليم الذي يعلم بكل
يشء  ،الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات واألرض  ،مجيع الذرات
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والقطرات ،والكائنات واملخلوقات ،واحلركات والسكنات ،ومجيع املخلوقات
كلها معلومة حارضة بني يديه يراها ويسمعها ،ويدبر أمورها وأحواهلا ( :
) [يونس. ]61/

هو سبح انه الواحد األحد الغني عن كل أحد ،الكايف عن كل أحد ،العفو عن كل
أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد :
[ لقامن. ] ٢٦ /

هو الواحد األحد العليم بكل أحد ،اخلبري بكل أحد ،البصري بكل أحد ،الرحيم بكل
أحد ،اللطيف بكل أحد ،الرب بكل أحد :
[ البقرة. ] ١٦٣ /

فال إله إال اهلل  ،له احلمد كله  ،ومنه الفضل كله  ،وإليه يرجع األمر كله ،خلق عباده
حنفاء عىل التوحيد دينا واحدا ،قيام ال عوج فيه  ،ثم تفرقوا واختلفوا  ،فرمحهم اهلل
بإنزال الكتب ،وإرسال الرسل الذين يدعوهنم إىل الرجوع إىل أصلهم الذي فطرهم
اهلل عليه وهو التوحيد :
ﯓ [البقرة. ]213/
فاليهود والنصارى وعلامؤهم ،بدلوا وحرفوا كتاب رهبم ،وأرادوا أكل الدنيا بالدين :
(
ﯓ) [البقرة. ]213/
فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص  ،والتوحيد هو أعظم يشء
يف خزائن اهلل  ،واهلداية أعظم يشء يف خزائن اهلل  ، فنحمد اهلل  عىل نعمة
التوحيد واهلداية ،وعىل نعمة االستقامة والعبادة :
[ اجلاثية.] ٣٧ – ٣٦ /
فأعظم العلوم وأوجبها معرفة التوحيد  ،ومعرفة أركانه وثوابه ونواقضه ؛ حتى نعبد
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اهلل بالتوحيد اخلالص ،وال نرشك مع اهلل أحدا يف عبادتنا .
 والتوحيد له أركان مخسة :
الركن األول  :أن نعرف أن اهلل واحد ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله،
فله وحده األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميد ( :
) [طه. ]8/
الركن الثاين  :أن نعرف أن اهلل سبحانه هو الواحد األحد الذي ال رشيك له يف
أفعاله :
[األعراف. ]54/
) [الروم. ]4/
وقال عز وجل ( :
فاهلل وحده له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله وحده ال رشيك له .
الركن الثالث  :أن نعرف أن اهلل  واحد ال رشيك له يف امللك (:
) [امللك. ]1/
هو امللك وكل ما سواه مملوك له ،جيب أن نعرف أن مالك امللك واحد  ،فنتصل
بامللك  ،وال نلتفت ملا سواه من املامليك ؛ ألنه ليس بأيدهيم يشء  ،األمر كله بيد
امللك العزيز اجلبار  ،مالك امللك يف الدنيا واآلخرة :
[ فاطر.] ١٣ /
الركن الرابع  :أن نعتقد أن اهلل سبحانه واحد ال رشيك له يف احلكم :
[يوسف. ]40/
هذا هو الالئق بنا َّأال نعبد إال امللك احلق ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال احلميدة ،اخلالق الرازق ،احلي القيوم ،العيل الكبري  ،الذي ليس
كمثله يشء جل جالله .
ال ركن اخلامس من أركان التوحيد :أن نعتقد أن اهلل سبحانه واحد ال رشيك له يف
[ النساء.] ٣٦ /
العبادة :
والعب ادة ال تقبل إال إذا كانت خالصة هلل وحده ،موافقة ملا جاء به النبي : 
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[الكهف. ]110/

فالقلب إذا عرف هذه األمور اخلمسة عبد اهلل  عىل بصرية  ،ووحد ربه حقا،
وعظمه حقا  ،وأحبه حقا  ،ومحده حقا :
[ األنفال. ] 2 /

فمن كمل إيامنه وتوحيده وأعامله اهلل  يكرمه يف الدنيا واآلخرة .
فاهلل  واحد ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وهلذا استحق أن يعبد
وحده ال رشيك له ؛ ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل واألفعال اجلميلة ،
وذلك يستلزم أن يكون هو املعبود احلق الذي تأهله القلوب ،وختضع له  ،وحتبه
غاية احلب  ،وتعظمه وتكربه ،وتسبحه وتقدسه ،وحتمده وتشكره ( :
)
[احلرش. ]24/
والقلوب إذا عرفت ذلك أثمر هلا أعظم ثمرات يف الدنيا واآلخرة :
أما الثمرات يف الدنيا فهي التوكل عىل اهلل وحده  ،واإلنابة إليه  ،والسكون إليه ،
والطمأنينة بذكره  ،وتعظيمه  ،وإجالله  ،وخوفه  ،ورجائه  ،وخشيته  ،وتقواه .
) [التغابن. ]13/
(
ويثمر هلا كذلك يف الدنيا  :حمبة اهلل  ،وحمبة ما حيب  ،وفعل ما حيب  ،والصرب
عىل ما حيب  ،واألنس باهلل  ،والتلذذ بطاعته  ،ورمحته  ،فمظاهر رمحة اهلل ال ختفى
عىل أحد  ،ويأيت يف قلوبنا رمحة خلقه  ،والتسليم حلكمه  ،والتوجه إليه يف كل
حال  ،وعدم االلتفات إىل ما سواه  ،ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه :
(
) [الطالق. ]3 - 2/
يف القرآن له وله ؛ املؤمن له ،والكافر له ،املؤمن له كل الكرامات ،ولو كان ليس
بيده يشء من أمور الدنيا  ،وإن كان من حوله يف ضالل ( :
) [الطالق. ]3-2/
واملؤمن له عالقة مع الرب بالعبادة  ،وعالقة مع اخللق بالدعوة والتعليم واإلحسان .
والكافر كذلك له أنواع الشقاء يف الدنيا واآلخرة:
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[طه. ]124- 123/
) [طه. ]124/
فالكافر لو كان عنده كنوز الدنيا ( :
الذي أعرض عن ربه له معيشة ضنكا ،ضنك وتعب وشدة يف احلياة ( :
) [التوبة. ]55/
شتان بني أهل التوحيد ،وأهل الرشك:
[ امللك. ] 22 /

فثواب التوحيد يف الدنيا هو اهلداية واألمن ( :
) [األنعام. ]82/
وكذلك احلياة الطيبة:
واخلالفة يف األرض :

[ النحل. ] 97 /

[النور. ]55/

أما ثواب أهل التوحيد يف اآلخرة فهو أن اهلل  يكرم أهل التوحيد واإليامن يوم
القيامة بثامن كرامات :
 -5والفوز برضوانه .
 -1وهي دخول اجلنة .
 -2ورؤية الرب جل جالله  - 6 .والنجاة من النار .
 - 7والتلذذ بنعيم اجلنة .
 -3والقرب منه .
 - 8واخللود يف دار النعيم يف ملك كبري .
 -4وسامع كالمه .
أما دخول اجلنة واخللود فيها ورضوان الرب  ،فيقول اهلل عنه ( :
) [التوبة. ]72/
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وأما رؤية الرب فهو كام قال سبحانه :
[ القيامة. ] 23 - 22 /
وأما القرب منه جل جالله  ،فيقول اهلل ( : 
) [القمر. ]55- 54/
وأما سامع كالم الرب  ،فيقول اهلل عن أهل اجلنة :
[ يس. ] 58 - 57 /
وأما امللك الذي يعيش فيه اإلنسان يف اجلنة كام عاش يف الدنيا مالكا جلوارحه
وشهواته ،ومسخرها يف طاعة اهلل ،وعاش عبدا ملواله  ،اهلل يوم القيامة ينقله من
العبودية إىل امللكية ،يف القصور امللكية  ،فهو ملك يف قرص ملكي يف جوار مليك
مقتدر فاملؤمن يوم القيامة ملك ،يف نعيم ملكي ،يف قرص ملكي ،فيه كل يشء:
(
) [اإلنسان. ]22- 20
اهلل يعطيهم صفات امللك جل جالله  ،فاملؤمن إذا رغب أي يشء يشتهيه أتاه فورا ،
ويعطى صفة اخللود أبد اآلباد  ،وصفة السالم أبدا  ،يف سالم ال أمراض يف اآلخرة
وال نوم  ،يكون حيا وخملدا  ،يف شباب بال هرم ،ونعيم بال بؤس  ،وأمن بال خوف .
الله م إنا نسألك الفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،برمحتك يا أرحم الرمحني .
هذا التوحيد العظيم الذي يوصل إىل هذا الرشف العايل  ،ال بد أن نفقه هذا التوحيد ،
ونحرص عليه ،ونحافظ عليه  ،وهو كالثوب األبيض أي يشء خيدشه وأي يشء
يدنسه  ،فال بد من املحافظة عليه حتى ال نقع يف الرشك ؛ ال بد أن نحافظ عىل هذا
التوحيد ،لئال ينتقض بيشء من نواقض التوحيد .
والتوحيد له نواقض  ،كام أن للوضوء نواقض كذلك التوحيد له نواقض  ،فلنتعرف
عىل هذه النواقض حتى ال ينتقض توحيدنا  ،وتذهب أعاملنا هباء منثورا .
وهذه النواقض قبل معرفتها ال بد من معرفة طرق الوصول إىل حتقيق هذه الكلمة
العظيمة  ،حتقيق كلمة التوحيد ال إله إال اهلل ،حتى ترسخ يف القلب  ،ال بد من تضافر
القلب واجلوارح واللسان عىل هذا اإلنسان حتى يأيت بكلمة التوحيد كاملة  ،فكلمة
التوحيد هي أعظم الكلامت  ،وهي التي خلق اهلل  الكون من أجلها  ،وخلق اجلنة
والنار من أجلها ،وأنزل الكتب ،وأرسل الرسل من أجلها .
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فال بد هلذا اإلنسان أن يعرف كلمة التوحيد ،وأن يعرف أهنا حق  ،وأن ما دلت عليه
حق  ،ويصدق باطنه بظاهره ،ورسه بعالنية ،وأقواله بأفعاله .
ويشرتط لتحقيق كلمة التوحيد ثامنية رشوط :
الرشط األول :هو العلم املنايف للجهل  ،كام قال سبحانه ( :
) [حممد. ]19/
فالتوحيد إذا انتقض بطل العمل  .ملاذا ؟ ألن التوحيد أصل ،والعمل فرع له  ،وإذا
فسد األصل فسد الفرع  ،كام قال سبحانه ( :
)
[الزمر. ]66 -65/
فإذا عرفنا اهلل عبدناه وحده ال رشيك له .
الرشط الثاين  :اليقني املنايف للشك كام قال سبحانه( :
) [احلجرات. ]15/
الرشط الثالث من رشوط كلمة التوحيد  :القبول املنايف للرد  ،كام قال سبحانه :
(
) [النساء. ]65/
فكلمة التوحيد اعتقاد بالقلب  ،وعمل باجلوارح  ،ونطق باللسان .
نسلم هلل يف كل يشء  ،الصالة حكمتها معقولة ،والوضوء حكمته معقولة ،واحلج
كذلك  ،لكن يف مكة حجران  :حجر يقبل ،وحجر يرمى  ،نحن نسلم هلل ،ونفوض
األمر هلل  ، هذا يقبل ،وهذا يرمى  ،فنسلم هلل ،ونرد املشتبه إىل املحكم ،ونسلم
هلل األمر  ،فالعلة يف امتثال األمر هو أن اهلل أمر به ،وال يشرتط أن نعرف احلكمة  ،إن
عرفنا احلكمة فهذه زيادة خري  ،وإن مل نعرفها فلنطع اهلل والرسول يف كل أمر ،ويف
كل هني ،ونسلم التسليم الكامل .
الرشط الرابع  :االنقياد املنايف للرتك  ،كام قال سبحانه ( :
) [احلرش. ]7/
ننقاد هلل يف كل أمر وهني ،ويف كل قول ويف كل فعل  ،حسب ما جاء به رسوله . 
الرشط اخلامس  :الصدق املنايف للكذب  ،كام قال سبحانه ( :
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) [التوبة. ]119/
نصد ق اهلل يف أقوالنا ،ويف أعاملنا  ،ويف أخالقنا ،ويف نياتنا  ،ونخرج خمرج صدق
وندخل مدخل صدق ،ونجلس جملس صدق وهكذا .
نكون يف بيئة الصدق  ،ال بد من البيئة اإليامنية بيئة الصدق ،حتى نمتثل أمره
الصدق  ،وال نرشك مع اهلل أحدا يف ذلك األمر .
الرشط السادس  :اإلخالص املنايف للرشك  ،كام قال سبحانه ( :
) [البينة. ]5/
الرشط السابع  :االستقامة املنافية لالنحراف ( :
) [هود. ]112/
فال يكفي أن أؤمن فقط بأن اهلل هو اخلالق الرازق فقط  ،بل ال بد أن يصحب ذلك
نطق باللسان  ،وعمل باجلوارح  ،فأستقيم عىل أوامر اهلل ،فامتثل األوامر ،واجتنب
النواهي ،ألفوز برضوان اهلل ،وأدخل اجلنة.
الرشط الثامن  :املحبة املنافية للبغض  ،كام قال سبحانه ( :
) [البقرة. ]165/
وحب اهلل كام يليق بجالله بحسب ما عرفت من أسامئه وصفاته وأفعاله .
أحب اهلل ،ألنه جل جالله هو املنعم بكل نعمة ،العزيز الكريم  ،الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل  ،أحب اهلل جلالله  ،أحبه جلامله  ،أحبه إلحسانه وإنعامه ،
أحبه ملا أنزل علينا من الدين القيم  ،أحبه ملا أمرنا به من هذه التكاليف التي
باستطاعتنا  ،أحبه ألنه خلقنا ورزقنا وأمدنا ،وأنعم علينا باهلداية ،واستضافنا يف بطن
األم ،واستضافنا يف بطن الدنيا ،ويستضيف كل مؤمن يف القرب يف روضة من رياض
اجلنة  ،ويستضيفنا يف دار القرار يف اجلنة التي فيها ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،
وال خطر عىل قلب برش :
[ الكهف. ] ١٠٨ – ١٠٧ /
فهذه هي اهلداية  ،إذا جاء التوحيد جاءت اهلداية التامة ،وجاء اليقني الكامل  ،وجاء
العمل الكامل  ،وجاء احلب الكامل ،وجاءت الرغبة يف اآلخرة ،والزهد يف الدنيا .
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قال النبي « : الدنيَا سجن املؤمن َو َجنَّة ال َكافر» أخرجه مسلم ( ).
الدنيا سجن املؤمن ،ألنه قد حبس عن النعيم ،ورؤية اهلل ،وسامع كالمه ؛ ألنه يف دار
العمل  ،اهلل  ابتاله يف هذه الدنيا بالشهوات وباألعامل  ،شهوات حتبها النفس،
وأعامل صاحلة حتبها الروح  ،فال بد من املجاهدة املستمرة لتقوى الروح عىل
النفس ،وتقبل عىل الطاعات ،وتنفر من املعايص :
[ األعىل.] ١٧ – ١٤ /
 وهلذا الناس اثنان فقط :
فاإلنسان إما أن يسري عىل اهلوى ..وإما أن يسري عىل اهلدى .
فالذي سار عىل اهلدى هو املؤمن  ،والذي سار عىل اهلوى هو الذي اجتاله الشيطان
ورصفه عن الدين باتباع اهلوى  ،فاهلوى أعظم صنم معبود من دون اهلل : 
ﰀ
[ القصص.] ٥٠ /
وا هلوى ضد اهلدى  ،كام أن الليل ضد النهار  ،واحلر ضد الربد  ،والذكر ضد
األنثى  ،واحلق ضد الباطل  ،كذلك اهلوى ضد اهلدى  ،واهلوى هو الذي يزيغ
القلوب عن اهلدى  ،ولكل هوى مفتاح  ،ولكل إنسان مفتاح هلواه .
 ومفاتيح أبواب اهلوى ستة:
من الناس من مفتاح هواه الذي يأيت إليه الشيطان من قبله النساء فرتاه يتعرض
للنساء  ،ترى املرأة تتعرض للرجال ،هذا اتبع هواه من دون اهلل  ،بالكالم املحرم،
والصور املحرمة ،وفعل الفاحشة .
ومن الناس من مفتاح هواه األوالد  ،حيب أن يرعاهم أحسن رعاية ،فيرسق ويغش
ويأكل احلرام من أجلهم .
ومن النا س من مفتاح هواه مجع املال من حالل وحرام  ،فهو جيمع املال  ،وحيب
مجع املال  ،ويتأمل لفراقه  ،وال ينفق منه شيئا فيجمعه فيكون عليه غرمه ،وللورثة
غنمه  ،واإلنسان إذا مات قالت املالئكة  :ماذا قدم من األعامل الصاحلة ؟ وقال
الناس  :ماذا أخر من املال ؟ .
()1أخرجه مسلم برقم.2956 /

723

فنحرص أن نكون يوم القيامة وارثني ألعاملنا الصاحلة ال موروثني تورث عنا
األموال  ،بل نكون وارثني ألعاملنا الصاحلة ،ونرصف أموالنا يف طاعة اهلل . 
 وجوه إنفاق املال أربعة:
الوجه األول  :أن نرصف املال يف سبيل اهلل  إلعالء كلمة اهلل:
[التوبة.]88/

يف سبيل اهلل تبذل املال ؛ ألن بذل املحبوب ملا هو أحب برهان عىل اإليامن ،
وهلذا الصدقة برهان .
فالوجه األول من وجوه إنفاق املال العليا هو اإلنفاق يف سبيل اهلل  ،كام أنفق أبو بكر
ماله  ،وعمر ماله  ،وعبد الرمحن بن عوف والصحابة  ،أنفق أبو بكر ماله كله  ،وعمر
نصف ماله  ،وأكثر الصحابة ثلث ماله ٌّ ،
وكل ينفق عىل الدين  ،حتى تكرب شجرة
الدين ،وتثمر شجرة الدين  ،فاإلنفاق األول يف سبيل اهلل .
الوجه الثاين  :اإلنفاق يف الصدقات  ،ويف الزكوات الواجبة :
[التوبة. ]60/
الوجه الثالث  :اإلنفاق عىل األهل وا ألوالد واإلهداء لألصدقاء واإلحسان إىل
الفقراء :
[ احلرش. ] ٩ /
الوجه الرابع  :اإلنفاق عىل النفس .
نحن اآلن بسبب ضعف اإليامن عكسنا ترتيب إنفاق املال .
األصل أول يشء إنفاق يف سبيل اهلل  ،ثم إخراج الزكاة الواجبة  ،ثم إخراج الصدقات
العامة  ،واإلهداء للناس  ،ثم اإلنفاق عىل األهل واألوالد  ،ثم آخر يشء اإلنفاق
عىل النفس .
نحن عكسنا ،أوال ننفق عىل النفس  ،ثم ننفق عىل األهل واألوالد  ،ثم نخرج الزكاة
الواجبة ،ثم ننفق املال القليل عىل الدين.
فبسبب ضعف اإليامن قدمنا ما أخر اهلل ،وأخرنا ما قدم اهلل .
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فالشاهد أن اهلوى ضد اهلدى  ،وكل إنسان له مفتاح هلواه والشيطان يبحث عن
مفاتيح قلوب الناس ليضلهم:
[ فاطر.] ٦ /
ومفاتيح أبواب اهلوى الستة  ،مذكورة يف القرآن ( :
) [آل عمران. ]14/
يرسه
هذه مفاتيح أبواب اهلوى  ،وكل إنسان يفتح عليه الشيطان من الباب الذي ُّ
ويأنس به .
منه م من يفتح عليه ليرصفه عن اهلدى يف باب النساء ..ومنهم يف حب األوالد..
ومنهم من يف مجع األموال من القناطري املقنطرة من الذهب والفضة ..ومنهم من
مفتاح هواه حب املراكب وتنويعها واملوديالت اجلديدة واخليل املسومة ،وتغي ري
املراكب ،كل يوم له سيارة ،ويركب كذا ،وعنده كذا ويريد كذا.
ومنهم من مفتاح هواه احلرث والزراعة  ،فال جتده إال يف املزارع وما يزرع فيها ،
وإن كان هذا بعضه مطلوب  ،لكن نحن نأخذ من الدنيا بقدر احلاجة ،ونعطي للدين
بقدر الطاقة ؛ ولكل واجب وقته ،والدعوة هلا أكرب األوقات ،فوقت املسلم كله
للدعوة  ،كله لنرش اهلداية يف العامل:
[يوسف. ]108/
فوقت املسلم دائر بني عبادة اهلل ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان إىل
خلق اهلل ،وكسب ما حيتاجه ( :
) [األنعام. ]163 -162/
وحب الدنيا  ،وحب املال  ،وحب النساء  ،وحب الشهوات ليس رشكا ؛ الرشك هو
التعلق هبا من دون اهلل وعبادهتا من دون اهلل . 
يصةَ ،تع َس َعبد َ
قال النبي َ « :تع َس َعبد الدِ ي َنارَ ،تع َس َعبد َ
اخلمي َلة»
اخلم َ
أخرجه البخاري ( ) .
فحب الشهوات فطرة وفتنة :
()1أخرجه البخاري برقم.2886 /
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[ األنبياء. ] ٣٥ /

فالشيطان وأتباعه ينظرون إىل مفتاح شخصية من أرادوا فتنته ،ويضلوه باملفتاح الذي
حيب من هذه مفاتيح الستة  ،وهذه األشياء كلها مباحة  ،لكن جيب استعامهلا حسب
أمر من أباحها جل جالله .
فأعظم الصوارف عن اهلدى إىل اهلوى هو حب هذه الشهوات الست ،والتعلق هبا
من دون اهلل( :
) [آل عمران. ]14/
هلذا من كمل توحيده ،و كمل يقينه ،ال يكاد يغفل عن ربه  ،فهو دائام يف األعامل
االنفرادية من صالة وصيام ،وعمرة وحج ،وذكر ودعاء ،وقراءة القرآن  ،أو يف
األعامل االجتامعية  :كالدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
واجلهاد يف سبيل اهلل ونصيحة املسلمني  ،ال جتد عنده فراغا أبدا  ،وهو دائام مشغول
[ املؤمنون.] ٦١ /
هبذه األعامل الصاحلة :
هذه األعامل تزيد التوحيد واإليامن ،وترفع درجات العبد يف الدنيا ،وجتعله شمسا
مضيئة تنرش األعامل بالصفات  ،وتنرش اليقني بالصفات  ،فالدنيا كاجلسد العظيم
روحها الدين  ،وروح الدين هو الدعوة  ،وروح الدعوة هو التضحية  ،وروح
التضحية هو البذل والرتك من أجل إعالء كلمة اهلل ،واهلجرة والنرصة  ،من أجل نرش
دين اهلل أن أترك من أجل اهلل ؛ أترك ما أحب ملا حيب  ،والبذل من أجل اهلل ؛ أبذل ما
أحب ملا حيب ،و ملا جاءت اهلجرة والنرصة من أجل إعالء كلمة اهلل  ،جاء الرضوان
عن الرب  ،والرضا من الرب ( :
) [التوبة. ]100/
فلنعرف قيمة هذه الكلامت العظيمة ؛ ألننا نحن املخاطبون هبا  ،ال بد أن نعلمها،
ونعمل هبا ،وندعو الناس إليها  ،ألننا أمناء عىل أمة حممد  ، وأمناء عىل آذاهنم
وعىل أبصارهم وعىل عقوهلم وعىل أوقاهتم وعىل مجيع جوارحهم :
[ آل عمران. ] ١٠٤ /
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ال بد أن نؤدي األمانة ؛ أمانة ما يسمعون ،وما يقر ءون ،وما يعملون ،وما يأكلون ،وما
يرشبون ،وما حيبون ،وما يبغضون  ،علينا أمانة عظيمة لكل فرد يف العامل  ،ال بد أن
نعلم كل إنسان ماذا يسمع ،وماذا ال يسمع  ،بامذا يتكلم ،وبامذا ال يتكلم  ،ماذا
يفعل ،وماذا ال يفعل  ،ماذا حيب ،وماذا يكره  ،من يعبد ،ومن ال يعبد :
[ األحزاب. ] ٧٣ – ٧٢ /
وقلوب البرشية كلها ال بد هلا من ال إله إال اهلل  ،و ألبدان البرشية كلها ال بد من حممد
رسول اهلل ،وإال كانت حطبا جلهنم .
هذه مسؤلية أهل التوحيد ،صبغة البرشية كلها بصبغة اهلل:
[ البقرة. ] ١٣٨ /

وللفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،البد أن تكون حياة كل فرد يف العامل مطابقة حلياة
النبي  يف مخسة أمور :
يف نيته ..وتوحيده ..ويف أقواله ..ويف أعامله ..ويف أخالقه .
ﰀ
وبقدر كامل التوحيد ،وبقدر قوة التضحيات  ،وبقدر قوة األعامل ،اهلل ينور القلب،
فريى احلق حقا ،ويعمل به  ،ويرى الباطل باطال وجيتنبه  ،ويستأنس باهلل ويستوحش
من غريه  ،ويقبل عىل ربه عابدا وذاكرا وداعيا ومعلام وحمسنا  ،فهو ال يلتفت إىل
غريه  ،فهو يرى املخلوقات كلها أواين ليس بأيدهيا يشء  ،وأن عالقته هبذه
املخلوقات عالقة رمحة  :كافر يدعوه  ،وجاهل يعلمه  ،وفقري حيسن إليه  ،وعامل
يتعلم منه .
فإذا تم التوحيد جاءت قوة األعامل  ،وجاءت قوة األخالق  ،وجاءت قوة التعبد هلل
 ، وإذا عاش اإلنسان يف اجلو الغافل ،أو مر باجلو الغافل ،نقص التوحيد ،فجاءت
املعايص  ،ثم إذا ذهبت حسنة جاءت مكاهنا سيئة  ،ذهبت سنة جاء مكاهنا بدعة ،
ذهب الذكر جاء بعده الغفل ة :
[األحزاب. ]21/
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[ األنعام.] 68 /
فال بد أن نعيش يف مثل هذه األجواء اإليامنية ،حتى يرتفع منسوب اإليامن  ،ثم تأيت
قوة األعامل  ،ويأيت بعد ذلك رضوان الرب  ،فنحافظ عىل التوحيد  ،فالتوحيد أعظم
يشء ،نحافظ عليه حتى ال ينقص  ،بل نحافظ عىل زيادته كل يوم:
[ األنفال. ] ٤ – ٢ /
وإذا حافظنا عىل توحيد اهلل  حيفظنا من كل سوء  ،ويكرمنا بطاعته ،وبأداء
األعامل باملحبة والتعظيم والذل هلل  ، فالتوحيد عظيم  ،إذا نقص التوحيد بطل
العمل ؛ ألنه أساس واملباين تأيت فوقه  ،أركان اإلسالم وأركان اإليامن كلها تأيت
بعد اإليامن باهلل . 
بعد التوحيد  ،بعد أن نعلم ب أنه ال إله إال اهلل يأيت البنيان  ،تأيت الصالة والصوم
والزكاة واألعامل األخرى  ،ويأيت يف القلب حب اهلل وتعظيمه ،واخلوف منه،
وال توكل عليه .
فإذا مل يكن هناك أساس ال يمكن أن نقيم األعامل  ،األعامل ال تقام إال عىل املباين
العظيمة  ،ال تقام إال عىل أساسات متينة  .فالتوحيد هو األصل  ،والعمل فرع له ،
وإذا فسد األصل فسد الفرع.
فيجب عىل كل مسلم جتديد التوحيد واإليامن لربه العظيم  ،والتوحيد ألذ يشء  ،ألذ
من املأكوالت ،واملرشوبات ،واملسكونات  ،واملركوبات  ،واملنكوحات  ،ألذ من
كل يشء  ،فالتوحيد هو أعظم يشء يف خزائن اهلل  ،وأعظم يشء يكرم به العبد ،
وأعظم يشء يثاب عليه :
[ الرعد. ] ٢٩ – ٢٨ /
ومجيع العبادات كلها مذكِّ رة باهلل  ، مجيع األذكار واألدعية ،والصلوات  ،وأنواع
العبادات  ،كلها تذ ِّكر باهلل  ،وإذا ذكرت اهلل وحدته  ،وسبحت بحمده  ،وامتثلت أمره
واجتنبت هنيه ،وفعلت ما يرضيه ،واجتنبت ما يسخطه :
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[ األحزاب.] ٤٣ – ٤١ /
وإذا نقص التوحيد نقص العمل  ،إذا انتقض التوحيد بطل العمل  ،وينقص من العمل
بقدر نقص التوحيد  ،فال بد من جتديد التوحيد لربنا العظيم ،واجتناب ما يبطله أو
يكدر صفاءه .
 نواقض التوحيد كثرية  ،ويمكن حْص أصوهلا فيام يَل :
األول :أعظم نواقض التوحيد هو الكفر باهلل  ،وهذا هو الضالل البعيد :
[ الكهف. ] ١٠٥ – ١٠٣ /
فالكافر :

[ احلج.] ١٢ /
وهذه األمة رشفها اهلل بالعبادة والدعوة ،وتلك فريضتان عىل كل مسلم ومسلمة ،فمن
مل يقم بالدعوة فقد لفظ جهد النبي  من حياته  ،أخذ دينه ولفظ جهده  ،وال بد
لتستقيم احلياة أن ن قوم بام أوجب اهلل علينا ؛ ألننا نحن خري أمة  ،النبي  سيد
األنبياء  ،ونحن أفضل األمم  ،هذه األمة أفضل األمم ؛ ألن اهلل اجتباها ورشفها عىل
سائر األمم .
 وقد توج اهلل هذه األمة بأربعة تيجان عظيمة :
تاج
[آل عمران. ]110/

وتاج
) [البقرة. ]143/
وتاج (
) [البقرة. ]143/
وتاج (
تكونون شهداء عىل الناس ،ألنكم دعومتوهم إىل اهلل فآمنوا أو مل يؤمنوا  ،فاهلل
جعلنا شهداء  ،كذلك الرسل شهداء عىل أممهم  ،كذلك نحن شهداء عىل من
ندعوهم  ،وشهداء عىل األنبياء أهنم بلغوا وصدقوا وبلغوا أممهم ؛ ألن األمم تنكر
يوم القيامة  ،فنحن شهداء عىل األنبياء السابقني وشهداء عىل الناس الذين ندعوهم
729

[احلج. ]78/

إىل اهلل  ،وشهداء عىل األمم من قبلنا .
فنحن ت ِّوجنا هبذه التيجان ،لنقوم بجهد النبي  ، وهو جهد العبادة ،وجهد الدعوة .
جهد العبادة أن آ خذ من الدين حسنات ،بأداء العبادات أصيل وأصوم ،وأزكي وأحج،
وأذكر اهلل وأنفق  ،آخذ من الدين حسنات عىل العبادات .
أما الدعوة فهي أن أوسع الدين يف املرشق واملغرب  ،والشامل واجلنوب  ،حتى
يكون التوحيد عامليا ،ويكون اإليامن عامليا ،وتكون الصالة عاملية ،والصوم عامليا،
واحلج عامليا ،والزكاة عاملية ،وسبحان اهلل عاملية  ،واحلمد هلل عاملية ،وصلة الرحم
عاملية ،واللباس اإلسالمي عامليا ،واحلجاب اإلسالمي عامليا ،واألكل عىل السنة
عامليا ،والنوم عىل السنة عامليا ،هكذا حتى يكون الدين يف العامل كله هلل وحده:
[ إبراهيم. ] ٥٢ /

والدين يشء ،وجهد الدين يشء  ،اهلل أعطى حممدا هذا وهذا ،فالعبادة :
[املزمل. ]1/
وأعطاه الدعوة:

[ املدثر. ]1 ٧ - ١ /
نحن اهلل أعطانا الدين ،وجهد الدين  ،فمن قام بنصف الدين (:
) [العرص.]3/
أخذ من الدين ،وسيدخل اجلنة  ،لكن سوف حياسب عىل النصف الثاين الذي هو
) [العرص. ]3/
الدعوة ( :
فأعظم يشء هو عبادة الواحد األحد ،والدعوة إىل عبادة الواحد األحد .
لكن العبادات خفيفة وسهلة عىل النفس  ،لكن الدعوة فيها تضحية  ،الدعوة فيها
بذل ؛ الدعوة فيها ترك من أجل اهلل  ،والتضحيات الكربى من أجل إعالء كلمة اهلل،
تتحقق بستة أمور كام ضحى املهاجرون واألنصار بذلك  ،فانترش الدين يف العامل .
 فاملهاجرون واألنصار ضحوا بستة أشياء :
باألوقات ..واألموال ..واألنفس ..والشهوات ..واألهل ..والبالد .
من أجل إعالء كلمة اهلل املهاجرون تركوا مكة  ،وخرجوا مع النبي  إىل املدينة ،
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وجاهدوا معه  ،ومل يرجعوا إىل مكة إال حلج أو عمرة  ،استقروا يف املدينة،
وانترشوا دعاة يف العامل  ،واألنصار نارصوه بكل ما يستطيعون .
فإذا جاءت اهلجرة والنرصة جاء الثالث  ،وهو العزة  ،واهلداية ،وانترش الدين،
وحصل األمن يف الدنيا  ،والفوز باجلنة يف اآلخرة :
[ التوبة. ] ١٠٠ /

وكام ال يأيت النور إال بمولد وملبة  ،كذلك جهد التضحية الصادقة بالرتك والبذل من
أجل الدين  ،اهلل  يظهر الثالث وهو الدين :
[ التوبة.] ٣٣ /
لكن دين بدون تضحية  ،بدون اقتطاع وقت وفكر  ،وبدون بذل املال  ،ال يميش وال
ينترش الدين  ،الدين ال بد أن ننفق عليه حتى تكرب شجرة الدين  ،ال نأخذ منه فقط ،
وال نأكل بالدين الدنيا  ،وهو ما حصل من بعض الناس الذين يدعون إىل اهلل اكتسابا
ال احتسابا .
) [األنعام. ]90/
هذا الدين نظامه ( :
أعلم من أجل اهلل  ،وأدعو من أجل اهلل  ،ال أبتغي يف ذلك أجرا من أحد ( :
) [الشعراء. ]180/
وهلذا كالم الداعي إىل اهلل إما داء وإما دواء  ،كالم الداعي يكون دواء إذا خرج من
القلب ابتغاء مرضاة اهلل  ،وامتثاال ألمره ،وحبا يف نرش دينه ؛ ليعبد اهلل وحده ويشكر
وحده  ،هذا كالم الداعي الصادق ،كالمه مؤ ِّثر يف العامل  ،بث مبارش عىل البحار
واألشجار  ،وكل يستغفر له ،وكل يتأثر به حتى احليتان يف البحر ،والطيور يف
السامء ؛ ألن النبي  بعث رمحة للعاملني  ،بث مبارش للعامل  ،يتأثر به العامل
[ األنبياء.] 107 /
العلوي ،والعامل السفيل :
فإذا كنت حتب الواحد األحد ،وحتب عبادة الواحد األحد ،فادع إليه كل أحد:
[ فصلت. ] 33 /

أما كالم الداعي إذا كان غري خالص هلل ،وبدون تضحية ،يكون داء  ،وتنترش األعامل
بدون الصفات  ،ويكون اإلنسان مصليا ،لكن كصالة املنافقني ال يبايل هبا  ،لقاء
قصري مع ربه ،ولكن ال يبايل بعد أن خيرج من املسجد أن حيلق اللحية ،ويرشب
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الدخان ،ويرشب اخلمر ،أو ينظر إىل النساء  ،أو امرأة تفعل بعض األمور
املنكرة وهكذا .
فالصالة إذا مل تنه عن الفحشاء واملنكر فال قيمة هلا:
[ العنكبوت. ] 45 /

هذا التوحيد متصل مع اإلنسان داخل الصالة وخارج الصالة  ،يف الشارع ،ويف
البيت ،ويف غرفة النوم ،وعىل ظهر السيارة ،وعند الكعبة وعىل ظهر الطائرة ،ويف
القطار ،ويف السوق ويف أي مكان  ،يميش التوحيد عىل العني فال ترى ما حرم اهلل ،
وعىل األذن فال تسمع ما حرم اهلل  ،وعىل اللسان فال يتكلم بالغيبة والنميمة بل يذكر
اهلل ويسبحه  ،وعىل اجلوارح فتميش إىل الطاعات من دعوة أو حج أو عمرة أو غري
ذلك :
[ األنعام.] 163 – 162 /
هذا ألذ يشء  ،مع أن فيه جماهدة للنفس  ،ولكن اهلل  جعل العسل من وراء قرص
النحل  ،وجعل الثامر يف بعض األشجار من ورائها الشوك  ،وجعل الذهب يف وسط
احلجارة .
فال بد من التضحية حتى نتحصل عىل الذهب  ،وال بد من التضحية حتى يأيت
اليقني .
وهلذا روح الدين اليقني  ،وروح الرسالة الرمحة  ،اليقني يمنع املخلوقات أن
ترضين ،والرمحة متنعني أن أرض املخلوقات .
واليقني أن تتيقن أن كل يشء بيد الواحد األحد :
[ غافر. ] 65 /

فلننظر إىل قوة اليقني يف قلب الرسول  منعت األعرايب أن يرضه  ،وقوة اليقني عىل
اهلل أنه الواحد األحد الذي بيده كل يشء متنع املخلوقات أن ترضين  ،كلمة «اهلل»
قاهلاالنبي  من قلبه  ،فمنعت األعرايب أن يقتله ؛ بل سقط السيف من يده فورا .
قوة اليقني عىل ال إله إال اهلل يف قلب املؤمن متنعه من رش املخلوقات  ،وقوة الرمحة
يف قلب الداعي متنعه أن يرض املخلوقات  ،قوة الرمحة يف قلب الرسول  منعته أن
ينتقم من هذا األعرايب  ،فقيل إنه أسلم  ،وقيل مل يسلم ولكن قومه أسلموا  ،وظهرت
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رمحة النبي  ألعدائه فأسلموا :
[ األنبياء. ] 107 /
وهكذا ظهرت رمحة النبي  بأعدائه ،وهكذا تكون الرمحة العاملية لليهود
والنصارى ،والكفار واملجوس  ،ندعوهم إىل اهلل  ،وندعو هلم  ،ونسأل اهلل  أن
هيدهيم ؛ ألن املؤمن الداعي إىل اهلل األرض دكانه ،والدِّ ين سلعته ،والناس زبائنه ،
كافر يدعوه  ،وجاهل يعلمه  ،وفقري حيسن إليه .
هذا من فضل اهلل  أن أعطانا هذه الفرص حتى نحصل هبا احلسنات ورضوان اهلل
[ آل عمران. ] 73 /
واجلنة :
فاحلمد هلل  ،هذا التوحيد هو األساس جلميع األعامل  ،والتوحيد واإليامن واليقني
هو املحرك القوي جلميع األعامل  ،فهذا التوحيد له نواقض  ،وأعظم نواقض
التوحيد هو الكفر ( :
) [املائدة. ]5/
الناقض الثاين  :الرشك باهلل  ،والكفر هو جحد الرب بالكلية  ،أما الرشك فهو أن أثبت
ربوبية اهلل وأرشك معه غريه فأجعل معه رشيكا يف اخللق والرزق ،ويف العبادة ،
ورشك قريش كان يف العبادة ،ألهنم مقرون بالرب :
[ لقامن. ] ٢٦ - ٢٥ /
ليس عندهم رشك يف الربوبية ،وإنام عندهم رشك يف األلوهية أن يعبدوا مع اهلل غريه
من أصنام وأحجار وأشجار .
والكفر أعظم من الرشك  ،إذا الكفر جحد للرب بالكلية  ،أما الرشك فهو إثبات
رشيك هلل معه  ،وكالمها نجس وقبيح  ،وكالمها ظلم كبري  ،وكالمها صاحبه خملد
يف النار :
[ التوبة. ] ٦٨ /

فالناقض الثاين الرشك باهلل وهو مبطل جلميع األعامل ،وهو ظلم كبري ،ملا فيه من
تنقص لرب العاملني بإثبات رشيك له ( :
) [النساء. ]48/
الناقض الثالث :من نواقض التوحيد النفاق  ،بأن يظهر اإلسالم ،ويبطن الكفر  ،وكل
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النفاق املوجود يف القرآن هو النفاق األكرب  ،أما النفاق املذكور يف السنة فهو النفاق
العميل.
ومن صفات أهله أنه إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر .
فهذا هو النفاق العميل  ،أما النفاق أالعتقادي فهو الكفر  ،فهذا النفاق األكرب بأن
يظهر اإلسالم  ،ويبطن الكفر ( :ﮱ
) [النساء. ]146-145/
الناقض الرابع  :الردة  ،بأن يرتد اإلنسان عن اإلسالم طوعا  ،خيرج من اإلسالم ،
بعد أن شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ،يرتد عن اإلسالم .
وهذا من أعظم نواقض التوحيد بعد الكفر  ،والرشك ،والنفاق  ،وهو من أعظم جهود
إبليس وأتباعه عىل املسلمني :
[البقرة. ]217/

الناقض اخلامس  :البدع  ،بأن يبتدع املسلم يف الد ين ما ليس منه من البدع املكفرة :
(
) [األنعام. ]144/
فاملبتدع يدخل يف الدين ما ليس منه ،كأنه ناقص حتى جاء وأكمله ببدعته :
[ النساء. ] ١١٥ /

املبتدع يبتدع عبادة مل يرشعها اهلل  من البدع املكفرة  ،أن يقول عىل اهلل بال علم ،
أو عبادة عملية  ،أو غري ذلك من البدع املكفرة :
[ األعراف. ] ٣٣ /
الناقض السادس  :من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ،ويتوكل عليهم ،ويسأهلم
الشفاعة  ،فهذا مرشك باهلل الواحد األحد ( :
) [يونس. ]18/
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الناقض السابع  :من مل يكفر املرشكني ،أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم فهو
كافر  ،كام قال سبحانه ( :
) [املمتحنة. ]4/
الناقض الثامن  :من اعتقد أن غري هدي النبي  أفضل من هديه  ،أو أن حكم غريه
أحسن من حكمه ،فهو كافر  ،كام قال سبحانه ( :
) [آل عمران. ]85/
الناقض التاسع :من أبغض شيئا مما جاء به الرسول  ولو عمل به  ،أو استهزأ بيشء
مما جاء به الرسول  فهو كافر  ،كام قال سبحانه ( :
) [التوبة. ]66 ، 65/
الناقض العارش  :من اعتقد أن بعض الناس يسعهم اخلروج عن رشيعة حممد  ،فهو
كافر  ،كام قال سبحانه ( :
) [النساء. ]115/
الناقض احلادي العارش :من أعرض عن دين اهلل تعاىل ال يتعلمه وال يعمل به  ،كام
قال سبحانه ( :
) [السجدة. ]22/
الناقض الثاين عرش :مظاهرة املرشكني  ،ومعاونتهم عىل املسلمني  ،كام قال
سبحانه ( :
)
[آل عمران. ]28/
الناقض الثالث عرش :السحر  ،فمن فعله أو ريض به فهو كافر  ،كام قال سبحانه :
(
) [البقرة. ]102/
فهذه أهم نواقض اإلسالم ،وأعظم نواقض التوحيد ،فانتبه واحذر أن ينتقض توحيدك
بواحد منها :
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[ الزمر. ] ٦٦ – ٦٥ /

فاهلل  هو الواحد ا ألحد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
اجلميلة ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض  ،خلق هذا اإلنسان بيده  ،ونفخ فيه
من روحه  ،وأسجد له مالئكته  ،وخلقه خلقا مميزا عىل كافة املخلوقات  ،خلق
مجيع املخلوقات بكن فكانت  ،وخلق هذا اإلنسان بيده تكريام وترشيفا له ؛ ألنه
يريده أن يكون خليفة يف األرض  ،يؤمن باهلل ،ويعمل بام جاء عن اهلل ،ويدعوا إىل دين
اهلل  ،فهو خليفة يف األرض ،يؤمن باهلل ،ويمتثل أوامره ،وجيتنب نواهيه  ،يطيع ربه
الواحد األحد :
[ البقرة. ] ٣٠ /
هو سبحانه الواحد األحد ،السميع لكل احد ،الظاهر لكل أحد ،املبني لكل أحد،
الرزاق لكل أحد ،الشكور لكل أحد ،الغفور لكل أحد ،احلافظ لكل أحد ،الفتاح
لكل أحد ،املجيب لكل أحد ،الوهاب لكل أحد ،الشايف لكل أحد :
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ /

فاهلل  هو الواحد األحد الذي يريد منا أن نكون أمة واحدة  ،ندين بدين واحد  ،هو
اإلسالم  ،ونعبد ربا واحدا ال إله إال هو  ،ونتبع رسوال واحدا  ،هو حممد  ، ونعمل
بكتاب واحد  ،وهو القرآن :
[ األنبياء.] ٩٢ /
فاهلل  أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد  ،وأنزل أوامره الكونية والرشعية شاهدة
هلل بالتوحيد  ،واهلل  أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد :
خلق الساموات  ،وخلق األرض  ،وخلق اجلبال والبحار  ،وخلق الليل والنهار ،
وأحكم خلق هذا الكون العظيم بالتوحيد ؛ ألنه ال يصلح أن حيكم هذا الكون إال
واحد  ،وأنزل أوامره الكونية والرشعية شاهدة بالتوحيد  ،وداعية إىل التوحيد الذي
ال فالح وال نجاة ألحد إال به  ،كام قال سبحانه ( :
)
[الطالق. ]12/
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وتذكريا بالتوحيد  ،وتقوية له ،وحمافظة عليه  ،أمرنا اهلل الواحد األحد أن نجتمع يف
الصالة عىل إمام واحد  ،وجيتمع أهل البلد يف صالة اجلمعة عىل إمام واحد ،
ونجتمع يف السفر عىل إمام واحد  ،ونجتمع يف احلج عىل إمام واحد .
وأمرنا أن نجتمع يف أمور ديننا ودنيانا عىل إمام واحد يكون أفضلنا وأرشفنا وأتقانا ،
وأمرنا بطاعته يف غري معصية اهلل ( :
) [النساء. ]59/
وهذا كله تنبيها عىل فضل الواحد ورشفه  ،وليدل سبحانه عباده عىل وحدانيت ه ،
ولينبههم بذلك عىل ا ملراد األكرب منهم  ،وهو توحيد اهلل وعبادته وحده ال رشيك له :
(
) [الروم. ]30/
فالتوحيد هو مقصود الرب األعظم من خلقه ( :
) [التوبة. ]31/
وجزاء أهل التوحيد اجلنة ورضوان رب العاملني  ،فالتوحيد هو مفتاح اجلنة ،
واملوحدون هم سكاهنا ؛ أعدت هلم قصورها  ،وفتحت هلم أبواهبا  ،وتساووا يف
اخللود فيها  ،أال تراهم عىل طول رجل واحد  ،طول آدم ستون ذراعا  ،وشكل
واحد  ،وعمر واحد  ،عىل ع ْمر عيسى  ثالثني أو ثالث وثالثني سنة  ،وعىل قلب
رجل واحد  ،وعىل خلق رجل واحد  ،وهم أخوة يف الدنيا واآلخرة  ،أصفياء ال غل
يف صدورهم ؛ ألن إيامهنم واحد  ،وأعامهلم واحدة  ،وأخالقهم واحدة  ،وإكرامهم
من رهبم واحد  ،وهم يتفاوتون يف النعيم لكن ال يشعر به أحد :
[ السجدة. ] ١٧ /

فهم أصفياء ال غل يف صدورهم  ،وال غش يف قلوهبم  ،وال عيب يف أبداهنم ؛ ألهنم
يف دار السالم  ،وال تباغض بينهم ؛ ألن كل إنسان يف نعيم مقيم  ،ألدنى مسلم يف
اجلنة مثل هذه الدنيا عرش مرات ببحارها ،وأرضها ،وسهوهلا ،وثامرها ،ومعادهنا ،
وسمواهتا ،وأرضها  ،له مثل هذه الدنيا عرش مرات ؛ ألن اهلل واسع الفضل  ،واسع
الرمحة ،واسع العطاء ،يعطي عىل قدر شأنه ال عىل قدر سؤال العبد :
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[ التوبة. ] ٧٢ /

فاهلل  كريم يريد من عبده أن يتقرب إليه بأي يشء ليعطيه عىل ذلك العطاء العظيم ،
فمن جاء بمثقال مثقال ذرة من إيامن له مثل هذه الدنيا عرش مرات  ،مع اخللود
األبدي ،والرضوان اإلهلي ،يف أمن وسالم ،بال خوف وال غل وال حسد ( :
) [احلجر. ]47/
فمن عاش باألخوة اإليامنية  ،وأحب ألخيه ما حيب لنفسه  ،وعاش يف الدنيا بال
حتاسد وال تباغض ،وال تقاطع وال تدابر ؛ عاش يوم القيامة مع إخوانه املؤمنني :
[ القمر. ] ٥٥ /
)
فكونوا عباد اهلل إخوانا ،لتكونوا يوم القيامة ( :
[احلجر. ]47/
ٍ
وصفات وأعامال  ،قد تباعدت عنهم كل
فهم هبذه الصور اجلميلة الواحدة ،أخالقا
معاين الفرقة  ،وانفردوا مجيعا بمعاين الوحدانية وجوار الواحد األحد يوم القيامة :
) [القمر. ]55- 54/
(
ثم قصورهم ومجاهلم وحسنهم بعد عىل قدر ارتقائهم يف درجات التوحيد واإليامن
والعمل الصالح  ،قصورهم ومجاهلم وحسنهم يش َّكل عىل قدر ارتقائهم يف درجات
التوحيد ؛ فمن وحد اهلل بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعبده كام جيب أن يعبد ،
وأخلص عمله هلل  ،وسابق يف كل عمل صالح ؛ فهذا يف أعىل الدرجات  ،وهي
درجات األنبياء  ،ثم من يليهم من الصديقني وغريهم :
[ اإلرساء.] ٢١ /
فالقصور واجلامل واحلسن يوم القيامة عىل قدر ا رتقاء الناس يف درجات التوحيد
واإليامن والعمل الصالح ( :
) [الواقعة. ]14-10/
السابقون السابقون إىل كل عمل صالح  ،الذين يقتدون بالنبي  يف نيته وتوحيده
وأقواله وأعامله وأخالقه  ،فهم دائام هلم يف كل ٍ
واد راية  ،بساتينهم معمورة
بالباقيات الصاحلات  ،يغرسون من األشجار واألعامل الصاحلات يف حياهتم عىل
حد قوله ( :
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) [األنعام. ]163- 161/
أنا أول من س َّلم  ،أنا جئت إىل ريب اختيارا  ،حمبة وتعظيام وذال لريب جل جالله ،
جئت أعبده جل جالله ؛ ملا له من الكامل واجلالل واجلامل  ،وملا له من
األسامء احلسنى والصفات العىل  ،طمعا ورجاء يف ثوابه  ،وخوفا من عقابه :
[ األنبياء. ] ٩٠ /
 فالعبادة التي يبها اهلل  تقوم عىل ثلثة أركان :
الركن األول  :حمبة اهلل . 
الركن الثاين  :اخلوف من عقاب اهلل . 
الركن الثالث  :رجاء ثواب اهلل . 
 فالركن األول :حمبة اهلل : 
حمبة اهلل أهم أركان العبادة  ،فيجب عىل كل مسلم أن حيب اهلل ورسوله ودينه،
وحيب كل ما حيبه اهلل ويرضاه من الطاعات ،وأهل اإليامن  ،أكثر مما حيب نفسه
وأوالده وأمواله  ،ويكره كل ما يكرهه اهلل من املعايص والذنوب ؛ هذه أعظم أركان
العبادة :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ /

وحمبة اهلل كيف تنشأ ؟ تنشأ من معرفة اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل  ،ومن
معرفة نعمه وإحسانه ،وعفوه ورمحته  ،ومن النظر يف اآليات الكونية ،واآليات
القرآنية  ،وكلام زادت معرفة العبد بربه زادت حمبته له ،وزاد حب اهلل له ،وزادت
طاعته لربه  ،واملحبة الكاملة مقرونة مبارشة بالطاعة الكاملة :
[ آل عمران.] ٣٢ /
وهلذا املالئكة ال يعرفون إال طاعة اهلل  ،وال يعرفون املعايص أبدا  ،فهم دائام :
) [األنبياء. ]20/
(
) [التحريم. ]6/
ويف تنفيذ أوامر اهلل( :
فنتيجة معرفتهم باهلل  أحبوه ،فأطاعوه طاعة كامل ة  ،ونحن جيب علينا أن نتشبه
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هبم  ،ونتشبه باألعىل لنصل إىل األعىل جل جالله  ،وال نتشبه باألدنى وهو الكافر،
حتى ال نسقط يف األدنى وهو نار جهنم بالرشك واملعايص :
[ البقرة. ] ٢٨٥ /
فسبحان اهلل  ،كلام زادت معرفة العبد بربه زادت حمبته له  ،وزاد حب اهلل له  ،وزادت
طاعته لربه جل جالله  ،ثم تنوعت طاعاته لربه :
يطيع ربه يف العبادة فيام بينه وبينه  ،ويطيع ربه يف أقواله وأعامله  ،ويطيع ربه يف
اإلحسان إىل خلقه ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه :
[ يونس. ] ٦٤ – ٦٢ /
فاملحبة الكاملة هلل  نتيجة معرفة العبد ربه بأسامئه وصفاته ،ونعمه وإحسانه ،
واملحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة هلل ( : 
) [حممد. ]19/
فهذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة  ،جنة املعرفة يف الدنيا ؛ أن نعرف اهلل
 ،ونعرف أسامءه وصفاته وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده  ،ون عرف أركان
اإليامن الستة  ،وهي اإليامن باهلل ومالئكته وكت به ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
ورشه .
ومن دخل جنة املعرفة يف الدنيا أدخله اهلل يوم القيامة جنة اآلخرة  ،ومن عرف
الصفات اإلهلية يف الدنيا وتعبد هلل هبا ،أدخله اهلل القصور امللكية يف اآلخرة :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ /
فالذي يعرف ربه حيبه  ،ومن أحب ربه أطاعه ،وامتثل أمره فيام أمر به ،وما هنى عنه ،
َّ
املسخرة  ،املخلوقات كلها تسبح بحمد رهبا ؛ ألهنا
واستقام مع كافة املخلوقات
كلها اهلل طبعها عىل املعرفة التامة .
فجميع املخلوقات شاهدة بوحدانية اهلل  ،ومسبحة بحمده ،ومستجيبة ملشيئته،
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ومرسعة إىل إرادته وخاضعة ألمره ( :

) [اإلرساء. ]44/
فهذه املحبة العظيمة هلل نتيجة معرفة صفات اجلالل واجلامل هلل  ،ونتيجة معرفة نعم
اهلل وإحسانه إىل خلقه  ،ونتيجة معرفة من له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل وأنا أحب اليشء لذاته ،وأحبه لصفاته  ،فأنا أحب
اهلل لذاته ؛ ألنه هو الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد يف أسامئه وصفاته :
[ الشورى. ] ١١ /
هو القوي الذي ليس كمثله أحد يف القوة  ،هو القادر الذي ليس كمثله أحد يف
القدرة  ،هو العليم الذي ليس كمثله أحد يف العلم  ،وهو الرمحن الذي ليس كمثله
أحد يف الرمحة ..وهكذا .
واإلنسان حيب العظيم ،وحيب أن يتخلق بأخالق العظيم ويقدِّر فالنا ملا له من
القوة ،وحيب أن يقتدي به يف قوته  ،وهلل املثل األعىل  :إذا أحببت وعرفت العظيم
بأسامئه وصفاته ختلقت باألخالق التي حيب جل جالله  ،فاهلل  حيب
املحسنني  ،حيب املؤمنني  ،حيب املتقني  ،حيب الصادقني .
فمقصود اهلل من خلقه هو عبادته بموجب أسامئه وصفاته  ،فاهلل مؤمن حيب
املؤمنني  ،شكور حيب الشاكرين  ،تواب حيب التوابني ،عفو حيب العافني  ،وهكذا
يف بقية األسامء .
فهذه املحبة العظيمة أعظم مو ِّلد للعبودية  ،فاإلنسان يستغرق يف العبادة ؛ ألنه عرف
املعبود ،فامتثل أمره يف عبادته  ،ف خشع قلبه  ،واملقصود من الصالة خشوع القلب ،
حركة اجلسد جعلها اهلل سبيال جلمع القلب عىل اهلل  ، أن أمجع قلبي عىل ريب
ألين عرفته بأسامئه وصفاته فأكربه  ،وعرفت نعمه فأشكره  ،وعرفت عفوه فأسأله أن
يعفو عني  ،وعرفت أنه الرزاق فأسأله الرزق  ،وعرفت أنه الرمحن فأسأله الرمحة ،
وعرفت أنه الغفور فأسأله املغفرة  ،فاملقصود من العبادات خشوع القلب ( :
) [املؤمنون. ]2 - 1/
ملاذا خشعوا ؟ ألهنم استحيوا من رهبم  ،وعرفوا عظمته وجالله وكربياءه ،وعظمة
ملكه وسلطانه  ،وعظمة نعمه وإحسانه فهم خاشعون بني يدي رهبم  ،ألهنم عرفوا أنه
هو القوي وهم الضعفاء  ،و هو الغني وهم الفقراء  ،هو الرمحن وهم الذين يريدون
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الرمحة  ،هو الرزاق وهم املرزوقني .
فهم حمتاجون إىل رهبم ،وهو غني عنهم ،وهم يعصونه وهو حيلم عليهم ويغفر هلم:
[ املائدة. ] ٧٤ /

فكلام زادت طاعة العبد لربه فإنام هذا دليل عىل معرفته بربه  ،واملعرفة بالرب تولد
التعظيم واملحبة  ،واملحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة  ،وكلام نقصت معرفة
العبد بربه نقص حبه له ونقصت طاعته له  ،وكلام عىص العبد ربه جل جالله نقصت
حمبته هلل بقدر معصيته  ،وكلام أطاع العبد ربه زاد حب اهلل له بقدر طاعته  ،وإذا
ضعفت حمبة اهلل يف قلب العبد بسبب كثرة معاصيه ؛ فقد لذة العبادة ،واستوىل عليه
الشيطان  ،فيؤدي العبادة وهو ال ٍه غافل عن ربه  ،وجيد قسوة يف قلبه  ،ويشعر بلذة
املعصية ،وحيس بثقل الطاعة .
ومما يقوي حمبة اهلل يف قلب العبد  ،معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة نعم
اهلل عليه  ،وأداء الواجبات ،واجتناب املحرمات  ،واإلكثار من نوافل العبادة .
 أما الركن الثاين من أركان العبادة فهو اخلوف من اهلل تعاىل :
فمن كان باهلل أعرف كان منه أخوف  ،أعرف اهلل بأسامء جالله أنه القادر القاهر ،
امللك العزيز اجلبار الذي بيده ملكوت كل يشء  ،إذا شاء جعل الزمان هنارا  ،وإن
شاء جعله ليال  ،وإن شاء جعله حرا ،وإن شاء جعله بردا .
ننظر إىل فعل اهلل يف ملكوته  :هذه البحار العظيمة  ،وهذه اجلبال الراسية  ،وهذه
النجوم املنترشة  ،وهذه الشمس امللتهبة  ،وهذ ا الكون العظيم بسامواته وأرضه،
وجباله وبحاره وأهناره ،ونباتاته وحيواناته وطيوره ورياحه ؛ هذا امللك العظيم
ملالك عظيم جل جالله :
[ األنعام.] ١٠٢ /
فاخلوف يولد اخلشية والرهبة ،واحلذر من املعصية  ،واخلوف من اهلل  من أركان
العبودية  :فيجب أن أخاف اهلل  ،وأن أخاف من عقوبته :
[ احلرش. ] ١٨ /
وقال : 
[البقرة. ]281/
عند اهلل يوم عظيم يكرم فيه من أطاعه ،وهيني من عصاه  ،ينعم عىل من أطاعه،
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ويعذب من عصاه :
[ النساء. ] ١٤ – ١٣ /
واخلوف املحمود هو ما حال بني العبد وبني معصية ربه جل جالله .
واخلوف من اهلل  كيف ينشأ ؟ ينشأ من معرفة اهلل  ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،
ومعرفة وعيد اهلل ملن عصاه بالعقوبة  ،ومعرفة شدة عقوبة اهلل ملن عصاه بأنواع
العذاب( :
) [النساء. ]56/
فجهنم سجن  ،ويف داخل السجن ألوان العذاب ،بحسب ذنب العبد  ،وبحسب كثرته
وبحسب شدته :
[النحل. ]88/
ألهنم كفروا وصدوا عن سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم وأوقاهتم .
فالنار دركات  ،واجلنة درجات  ،وهلذه سكان متفاوتون وهلذه سكان متفاوتون ،
بحسب اإليامن والكفر  ،والرب والفجور  ،والطاعات واملعايص :
[ آل عمران. ] ١٦٣ – ١٦٢ /
وكلام قوي إيامن العبد وتصديقه بعذاب اهلل ،ومعرفة شدة عذابه ملن عصاه  ،اشتد
خوفه من اهلل ،ومن عذاب اهلل  ،كام قال سبحانه :
[آل عمران. ]175/
فسبحان امللك العزيز القادرعىل كل يشء ،ما أوسع حلمه عىل من عصاه وأرشك به،
جيب أن نخاف اهلل ،وأن نوقر اهلل  ،وأن نقدر اهلل حق قدره( :
) [الزمر. ]67/
 أما الركن الثالث  :فهو رجاء اهلل تعاىل :
وهو الطمع يف ثواب اهلل ورمحته ومغفرته  ،واملسلم دائام حيب اهلل ،وخياف من
عقابه ،ويرجو ثوابه :
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[ الزمر.] ٩ /

 والرجاء ثلثة أقسام :
األول  :رجاء من أطاع اهلل يف أن يتقبل اهلل عمله  ،من أطاع اهلل يرجو ربه أن يتقبل
صالته وصيامه وحجه وإحسانه وصدقاته  ،وأن يثيبه عليه بالفوز باجلنة ،والنجاة من
النار :
[ فاطر. ] ٣٠ – ٢٩ /

أما الرجاء الثاين  :فهو رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها  ،أن يغفر اهلل  له ذنوبه ،
وأن يعفو عنه  ،ويبدهلا حسنات  .فاهلل  رمحن رحيم  ،وعفوا كريم ( :
) [الزمر. ]53/
فاملؤمن يرجو ربه أن يكرمه عىل ما عمل من عمل صالح  ،وأن يغفر له ذنوبه  ،فكلنا
يرجو من ربه ثواب الطاعات ،وتكفري السيئات ؛ ألن اهلل  هو الغفور الرحيم .
وهذان النوعان حممودان ،مأمور هبام رشعا  :أن أرجو اهلل أن يثيبني عىل ما عملت
من عمل صالح  ،فهو أهل لذلك ؛ بل هو يعطيني فوق ما أطلب  ،ألنه يعطي عىل
قدر شأنه ال عىل قدر عميل  ،فاجلنة ليست عىل العمل ؛ إنام العمل سبب لدخول
اجلنة  ،ودخول اجلنة برمحة اهلل كام قال النبي َ « : ال َيدخل َأ َحد منك م َ
اجلنَّ َة
ين اهلل ب َفض ٍل منه
ب َع َمله »  ،قالوا  :وال أنت يا رسول اهلل ؟ قال َ « :و َال َأنَا  ،إ َّال َأن َيتَغ ََّم َد َ
ح ٍة» متفق عليه ( ) .
َو َر َ
فإن الفضل كله هلل  ،هو الذي خلقنا  ،وهو الذي هدانا  ،وهو الذي يرس لنا العمل ،
وهو الذي حبب إلينا العمل  ،وهو الذي أثابنا عىل العمل  ،وهو الذي استضافنا يف
بطن األم  ،وهو الذي أوجدنا من عدم  ،وهو الذي أسكننا يف هذه الدنيا  ،وهو الذي
أمدنا بالنعم وهو الذي أعطانا األسامء والعقول واألبصار  ،فاهلل  له املنة والفضل
يف مجيع ما نراه  ،ويف كل ما نعمل :
[ آل عمران.] ٧٤ – ٧٣ /
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 6463 /واللفظ له ،ومسلم برقم.2816 /
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فهذان النوعان حممودان مأمور هبام رشعا  ،رجاء الثواب عىل العمل الصالح ،
ورجاء العفو عن السيئات .
أما الرجاء الثالث  :فهو رجاء من هو متامد يف التفريط يف الواجبات  ،والوقوع يف
املحرمات  ،ومع ذلك هذا اإلنسان الغافل يرجو رمحة اهلل  ،فهذا هو املغرور ،وهو
املتمني الذي يرجو رجاء كاذبا مذموما .
هذا رجاء من هو مقيم عىل املعصية ،مفرط يف الواجبات ،وواقع يف املحرمات ،
ومع ذلك يرجو رمحة اهلل ؛ مفرط يف الواجبات  :ال يصيل وال يصوم وال يفعل
الواجبات الرشعية  ،ويقع يف املحرمات من غش وربا وسحر وزنا وقتل وغري ذلك
من املحرمات  ،و مع ذلك فهو يرجو رمحة اهلل  ،فهذا هو الغرور والتمني والرجاء
الكاذب :
[ البقرة. ] ٢١٨ /
الذين عندهم هجرة ،وعندهم نرصة ،وعندهم جهادا وعندهم أعامال صاحلة هؤالء
هم الذين يرجون رمحة اهلل  ،فيجب علينا مجيعا أن نعبد اهلل الواحد األحد حمبة له ،
وطمعا يف ثوابه ،وخوفا من عقابه ( :
)
[الزمر. ]9/
فنحن احلمد هلل اهلل  م َّن علينا هبذا الدين العظيم الذي نعبده جل جالله به يف هذه
الدنيا ،لنصل إليه يوم القيامة .
)
واهلل  مقصوده من خلقه هو التوحيد ( :
[الذاريات. ]56/
أي  :يوحدون  ،فاهلل  بنى األوامر الكونية واألوامر الرشعية كلها عىل التوحيد ؛
ليعود ال عقل ويعود القلب إىل ربه الواحد األحد يف خلقه وأمره  ،وهلذا جيب علينا
أن نعبد الواحد األحد  ،ونشهد وحدانيته ،ونشهد عظمته ،ونشهد كربياءه ،ونشهد
إحسانه إىل خلقه  ،ونخبت جلالله ،وننكرس بني يديه لننال برشاه باجلنة والرضوان :
[ احلج. ] ٣٥ – ٣٤ /
اهلل  هو الواحد األحد  ،ويريد منا أن نتخلق هبذا اخللق العظيم  ،نتخلق هبذا االسم
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العظيم  ،فتوحيد الرب بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بربوبيته ،وتوحيده
بألوهيته ،وتوحيده بعبوديته ؛ هذه أول العلوم وأعظمها وأرشفها  ،وأعظم واجب
عىل العبد معرفته ،والشهادة هلل به ،والعمل بمقتضاه ( :
) [حممد. ]19/
فنحن إذا عرفنا اهلل بأنه هو الواحد األحد  ،الذي خلق الساموات واألرض وما فيهن ،
وهو عىل كل يشء قدير  ،وأنه واحد يف ذاته ،واحد يف أسامئه ،واحد يف صفاته،
واحد يف أفعاله .
فامذا جيب علينا بعد هذه املعرفة ؟ .
جيب علينا إخالص العبادة للواحد األحد  ،والتخلق هبذا اخللق العظيم .
اهلل  أول وأعظم من شهد لنفسه بالوحدانية  ،أعظم الشهادات شهادة الذات لذاته
بالتوحيد  ،ثم شهادة املالئكة  ،ثم شهادة العلامء كام قال سبحانه :
[آل عمران. ]18/
فيجب عىل املسلم أن يرتقى إىل هذه الرتبة رتبة العلامء ؛ ليكون عارفا باهلل ،وعارفا
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويكون نورا يستضاء به  ،ويكون شمسا تيضء العامل
بالتوحيد  ،ويكون أرضا تسقى باملاء فتنبت ،تقبل وتنبت  ،قبلت املاء فأنبتت من كل
زوج هبيج  ،كذلك اإلنسان يقبل العلم ،ثم ينقل هذا العلم اإلهلي إىل غريه لينبت
املؤمنني واملحسنني ،والصادقني والصابرين ،واملنفقني واملستغفرين  ،وأهل
اإلحسان والتقوى :
[ إبراهيم. ] ٥٢ /
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التعبد هلل عز وجل باسمه الواحد ..األحد

التعبد هلل باسمه الواحد األحد هو عبادة العبد لربه  ،وتوحيد الربوبية ،أفعال اهلل
بخلقه  ،وتوحيد األلوهية  ،أفعال العباد املوجهة إىل رهبم الواحد األحد من الدعاء
والصالة الذكر وغري ذلك من األعامل :
[ األنعام. ] ١٠٢ /
فنوحد اهلل هبذا وهذا ،ونعبد اهلل بموجب ذلك :
[ التوبة. ] ٣١ /

واهلل  أمرنا أن نعرف القلب بأن اهلل هو الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ملكه،
وخلقه ،وأمره ،وحكمه ،وتدبريه  ،هو الواحد األحد الذي ال رشيك له يف ربوبيته،
وألوهيته ،وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،البد أن يعرف القلب هذا اليشء  ،وإذا عرف
هذه املعرفة جاءت عنده عبودية الطاعة ،والتسليم ،واحلب ،واخلوف ،والرجاء لربنا
 ، فإذا عرف القلب أن امل لك كله يف قبضة اهلل ،واخلزائن كلها بيده ،والكون كله
ٍ
باق بمشيئته ،ومجيع املخلوقات خاضعة ألمره  ،أطاعه وأحبه  ،وخافه ورجاه ؛ ألنه
يعلم أنه امللك احلق الواحد األحد الذي بيده كل يشء  ،وله اخللق واألمر  ،يفعل ما
يشاء ،وحيكم ما يريد ( :
) [يس. ]83 - 82/
واملسلم البد له يف العبادة كالصالة أن يؤدي صورهتا ،ويستحرض عظمة من أمر هبا .
وبعض الناس يف الصالة يقف مع صورة العبادة ،ويغفل عن املعبود  ،وبعض الناس
يقف مع املعبود ،ويغفل عن العبادة  ،وهذه وهذه صالة ناقصة ،جسد الصالة القيام
والركوع والسجود تزيد أحكامها عىل مائتي سنة عن النبي  أقواال وأفعاال
وحركات ؛ هذا قالب العبادة  ،أما قلب العبادة فهو اخلشوع ،واخلضوع ،واخلوف ،
والرجاء ،واملحبة هلل . 
فأنا أقف بني يدي ريب بخمس صفات :
مكربا له اهلل أكرب  ،بداية الصالة ،وعند الركوع والسجود ،وحامدا له ( :
) [الفاحتة ]2/ومستغفرا له كام أقول بني السجدتني اغفر يل  ،وسائال
) [الفاحتة. ]6/
له ( :
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الص َل َوات َوالطَّيِبَات» متفق عليه ( ) .
ومقدِّ ما التحية له يف آخر الصالة «التَّحيَّات هلل َو َّ
عيل ،وأنعم عىل غريي  ،وأعطاين خريا،
ألنه خلقني  ،وخلق الكون كله  ،وأنعم
َّ
ورصف عني رشا  ،فأنا يف ملكه  ،استضافني يف بطن األم  ،ثم استضافني يف بطن
الدنيا ،وسوف يستضيفني يف القرب ،ثم يستضيفني إما يف دار الكرامة إن أطعته وآمنت
به  ،أو يف دار العذاب إن عصيته وكفرت به  ،فأنا يف ملكه ويف قبضته .
فإذا عرفته فالبد أن هذا القلب يتعبد هلل  باملحبة ،والتعظيم ،والذل ،واالنكسار ،
طمعا يف ثوابه وخوفا من عقابه ،وإجالال له  ،وتعظيام له ،وحبا له  ،فهذا روح
العبادة  ،روح العبادة تكبري اهلل  ،ومحده  ،وسؤاله ،واستغفاره ،وتقديم التحية له
جل جالله .
وأما جسدها فهو القيام والركوع  ،مترينا للسان ،ولألذن ،وللعني ،ولكافة اجلوارح
عىل االنقياد التام ،والطاعة الكاملة هلل يف كل حال  ،فمن أطاع اهلل واستقام داخل
الصالة قياما وركوعا وسجودا ،وأقواال وأفعاال ؛ استقام خارج الصالة يف أقواله
وأفعاله وأخالقه .
فاملقصود أن أحقق العبودية الكاملة  ،والعبودية الكاملة أن أخرج من الصالة
املحدودة إىل الصالة املطلقة  ،فأطيع اهلل يف مجيع األحوال ( :
) [األنعام. ]162/
فمن امتثلت أمره بني يديه يف الصالة  ،امتثل أمره مع خلقه يف خارج الصالة.
داخل الصلوات اخلمس ساعة من أربع وعرشين ساعة  ،وخارج الصالة ثالثة
وعرشو ن ساعة  ،فأكون عبدا هلل هنا  ،وعبدا هنا  ،داخل الصالة ،وخارج الصالة ،
أعبد الواحد األحد الذي خلقني ،وأكرمني ،وأنا عبده وهو سيدي وموالي جل
جالله .
فإذا عرف القلب أن اهلل هو اجلبار يف ملكه العظيم  ،وأنه عامل الغيب والشهادة الذي
يعلم باملخلوقات كلها ،والذرات كلها عىل اختالفها ،بصفة من صفاته  ،كام قال
) [الرعد. ]9/
سبحانه ( :
هذا هو ريب الذي أقف بني يديه  ،هذا هو الواحد األحد الذي جيب أن أوحده :
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ،7381 /واللفظ له ،ومسلم برقم. 402 /
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) [البقرة. ]163/
(
هذا هو عامل الغيب والشهادة  ،علم ما كان وما يكون وما سيكون جل جالله  ،يعلم
بام أقول قبل أن أقول ؛ بل كل يشء قد كتب وسجل يف اللوح املحفوظ :
[ احلج. ] ٧٠ /
فاهلل  يريدنا أن ندخل يف جنة املعرفة  ،سهل علينا امتثال األوامر  ،واجتناب
النواهي  ،متى عرفنا املعبود بعظمته وجالله ،وعرفنا نعمه وإحسانه  ،جاء يف قلوبنا
التعظيم له ،واحلياء منه ،واالستغفار من الذنوب ،واإلقبال عىل الطاعات ،والنُّفرة عن
املعايص .
وبقدر قوة املعرفة تأيت قوة املحبة  ،وبقدر قوة املحبة ،تأيت قوة العبادة ،وبعد قوة
العبادة يأيت الثواب ،ويأيت احلب من اهلل لعبده  ،وتوضع هلذا العبد اهليبة واملحبة
بني الناس ،والقبول يف األرض والسامء :
[ مريم.] ٩٦ /
فالبد للقلب أن يعرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم تأيت العبودية حقا من
القلب  ،فإذا عرفت الواحد مل أرشك معه أحدا يف ملكه وخلقه وتدبريه  ،وال أسأل إال
هو  ،وال أتوكل إال عليه  ،وال أخاف إال منه  ،وال أرجو إال إ ياه ( :
) [الكهف. ]110/
اهلل  هو العزيز اجلبار يف ملكه العظيم  ،ال بد للقلب أن يعرف من هو اجلبار ؟
جبار الساموات واألرض  ،اجلبار الذي جيرب القلوب املنكرسة  ،اجلبار الذي له
ملك الساموات واألرض  ،هو اجلبار يف ملكه العظيم وحده ال رشيك له  ،هو عامل
الغيب والشهادة  ،يعلم مثاقيل اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر األمطار  ،وعدد
ورق األشجار ،وعدد ذرات الرمال  ،يعلم بجميع ما يف الكون من الذرات  ،وكل ذرة
يف الكون وكل هباءة يف الكون  ،هلا من رهبا ثالثة أوامر :
أمر باخللق واإلجياد ..وأمر بالتدبري والترصيف ..وأمر بالنفع والرض .
فسبحان من هذه عظمته ،وهذا ملكه ،وهذا فعله:
[ األنعام. ] ١٠٢ /

واهلل  حكيم عليم  ،خلق الكبري كالعرش  ،وخلق الصغري كالذرة  ،وخلق اليابس
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كهذه اجلامدات يف األرض والسامء  ،وخلق الرطب كالبحار واملياه .
[ الزمر. ] ٦٣ – ٦٢ /

هو اهلل الواحد األحد يفعل ما يشاء يف ملكه ،وال يعجزه يشء ،وال يندُّ عنه يشء ،وال
هيرب منه يشء :
[ غافر. ] ٦٥ /
هذا هو الواحد األحد الذي أعبده لذاته ،وجالله ومجاله ،وإنعامه وإحسانه  ،وطمعا
يف ثوابه ،وخوفا من عقابه  ،وأنه أهل أن حيمد ،وأهل أن يعبد .
وإذا عرفت الواحد األحد أغناين عن كل أحد  ،فهو الواحد األحد الذي ليس كمثله
أحد  ،أنا أترشف أن ريب هو الواحد األحد  ،الذي عنده خزائن القوة  ،وخزائن العزة،
وخزائن الغنى ،وخزائن الرمحة ،وخزائن السعادة ،وخزائن الذهب ،وخزائن الفضة،
وخزائن احلبوب ،وخزائن املياه ،وخزائن الرجال ،وخزائن النساء ،وخزائن النجوم،
وخزائن مجيع املخلوقات ( :
) [احلجر. ]21/
هذا ريب العظيم جل جالله  ،وهلذا العبد املؤمن يفتخر بسيده  ،والكافر يفتخر
بقدرته وملكه وما له .
[ البقرة. ] ٢٥٨ /
فالعبد املؤمن يفتخر بسيده  ،والكافر يفتخر بام يملك من علم أو مال كام قال
قارون :
[ القصص. ] ٧٨ /
أو يفتخر بملكه كام قال فرعون :
[ الزخرف.] ٥١ /
فاهلل  واحد أحد  ،يسمع مجيع خملوقاته  ،ويرى مجيع خملوقاته  ،وكلها يف
قبضته  ،وكلها بني يديه كذرة واحدة  ،وكل ذرة يف هذا الكون تسبح بحمد رهبا،
وتشهد بوحدانيته ،وتدل عىل صفة جالله ومجاله:
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هو الواحد األحد الذي بيده ملكوت كي يشء .
أمر اخللق واإلجياد بيده ،وأمر التدبري والترصيف بيده :
[ امللك. ] ١ /

وأمر النفع والرض بيده ( :
) [األنعام. ]17/
هو القاهر فوق األسباب فوق الساموات فوق األرض فوق كل قوي فوق كل
) [األنعام. ]18/
خملوق ( :
وأمر العطاء واملنع بيده :
[ فاطر. ] 2 /

هو احلكيم يف أفعاله يضع اليشء يف موضعه  ،وهو اخلبري بخلقه كلهم ( :
) [امللك. ]14/
هذا هو الواحد األحد بأسامء وصفاته وأفعاله ،فال أقيض ثانية واحدة مع غري الواحد
األحد  ،عالقتي مع الواحد األحد عبادة ،وذكرا ،ودعاء ،وصالة ،وصياما ،وتعبدا ،
وعالقتي مع غريه الكافر أدعوه إىل اهلل  ،واجلاهل أعلمه  ،واملحتاج أواسيه ،
والضال أهديه  ،واملنحرف أوجهه  ،وهكذا عالقتي مع اخللق عالقة إحسان
ورمحة:
[ احلج. ] 77 /
 فالدين ركنان :
عبادة احلق ..وحماسنة اخللق .
) [اإلرساء. ]23/
(
عبادة احلق باألوامر الرشعية بام جاء عن اهلل  وعن الرسول  من أنواع العبادات ،
كالصالة والز كاة والصيام واحلج واألذكار واألدعية  ،واألعامل االنفرادية  ،من قراءة
القرآن وصدقات وهتجد .
واألعامل االجتامعية ،كالدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
وتعليم رشع اهلل ،والنصيحة للمسلمني .
فنتعبد هلل بأعامل انفرادية مخسة  ،وأعامل اجتامعية مخسة  ،نتعبد هبذه وهبذه لربنا
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:
[ الزمر. ] 12 – 11 /
فإذا عرف القلب ذلك فال يكفي للقلب أن يعرف فقط  ،إبليس عرف لكن ختلف
العمل عن العلم فطرده اهلل ولعنه ومقته :
[ البقرة. ] 34 /

فبعد املعرفة يأيت التعبد هلل  ، فاهلل  هو اجلبار يف ملكه العظيم  ،وهو عامل
الغيب والشهادة  ،جيب أن أوقره فال أسمعه إال ما حيب ،وال أسمع إال ما حيب ،وال
أفعل إال ما حيب ،وال أتقرب إليه إال بام حيب .
أرسع إىل طاعته ،وأسابق إىل مغفرته وجنته ،وأسعد وأتلذذ أين أطيعه إذا أذن
لل صالة ،وأطيعه إذا دخل رمضان  ،وأطيعه إذا دعاين للحج والعمرة  ،وأطيعه إذا
أمرين باجلهاد  ،وأطيعه إذا أمرين بالدعوة  ،وأطيعه إذا أمرين باإلنفاق يف سبيل اهلل .
حمبوبات األنبياء ،وشهوات األنبياء يف إكامل األعامل الصاحلة  ،وشهوات الكفار
يف تكبيل شهوات النفس اخلمس من املطعومات ،واملرشوبات ،واملركوبات ،
واملنكوحات ،واملسكونات وغري ذلك من حمبوبات النفس ،فاملؤمنون :
[ األنبياء ] 90 /والكافرون:
[ حممد. ] 12 /
فاهلل عز وجل خلق املخلوقات عىل قسمني :
خملوقات أطاعت رهبا ،وسجدت لعظمته بقهر الربوبية :
[ احلج. ] 18 /
مجيع املخلوقات مطيعة لرهبا  ،الساموات واألرض  ،والشمس والقمر  ،واجلامدات
والنباتات ،واحليوانات  ،وكافة املخلوقات :
[ اجلمعة. ] 1 /

ونحن البرش إذا عرفناه عبدناه ،فإذ عرفنا أن اهلل عىل كل يشء قدير  ،وأن اهلل قد أحاط
بكل يشء علام  ،أحببناه وعظمناه ،جلالله ومجاله  ،ثم أطعناه تعبدا له اختيارا ال
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إجبارا  ،فكل إنسان يستطيع أن يؤمن باهلل ،ويكفر باهلل  ،ويستطيع أن يعيص اهلل ،وأن
[ الكهف. ] 29 /
يطيع اهلل :
فاهلل جعلنا نطيعه اختيارا  ،من جاء إليه اختيارا أعىل ممن جاء إليه إجبارا  ،فاهلل جعل
هذه املخلوقات تسبح بحمد رهبا  ،وتطيع أمره  ،إظهارا لقدرته جل جالله  ،وجعلنا
نحن من اخللق الذي يأيت إليه اختيارا ال إجبارا  ،وم َّن علينا بالفطرة األوىل عىل
التوحيد .
ثم م َّن علينا باألسامع واألبصار والعقول  ،ثم م َّن علينا بإرسال الرسل ،وإنزال
الكتب ،والرتغيب يف الطاعات ،والتحذير من املعايص  ،ثم اهلل  م َّن علينا
بالفضائل والكرامات :
[األنعام. ]160/
ومضاعفة احلسنة إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية ،ويعطي الثواب العظيم
عىل العمل القليل ،وهذا فضل من ربنا  ، فنحمد اهلل أن جعلنا من خري أمة
أخرجت للناس  ،وأن أعطانا هذا الدين اجلميل  ،وأن أعطانا هذا الدين امليرس  ،فله
املنة والفضل :
[احلجرات. ]17/
ونحمد اهلل  أن بعث إلينا سيد األنبياء والرسل:
[آل عمران. ]164/
لو مل يصلنا هذا الدين لكنا نعبد املخلوق  ،نعبد األصنام  ،لكن اهلل م َّن علينا وأحبنا
وأعطانا عطاء لعموم الناس  ،فاحلمد هلل بعد العطاء يأيت القابل والرافض  ،املؤمن
قابل للهداية فاهتدى  ،أما احلجر القايس فهذا ال يقبل املطر  ،فينزل منه إىل ما هو
أسفل  ،فتنبت األرض من كل زوج هبيج .
كذلك اهلل  أنزل القرآن هدى وشفاء  ،هيدي به من يشاء ،ومن يصلح لعبادته وحده
ال رشيك له .
فاهلل  أنزل اهلدى للناس كافة  ،منهم من يقبل ،ومنهم من ال يقبل  ،فالقابل هو
املؤمن  ،وغري القابل هو الكافر .
ملاذا هذا قابل ،وهذا غري قابل ؟ ألن اهلل يعلم أن هذا يقبل ،وأنه يزكو باإليامن  ،واهلل
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أعلم حيث جيعل الرسالة ؛ ألنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون  ،وهلذا فتح له
أبواب اهلداية ،ويرس له معرفة هذا الدين ،ومل جيعل بينه وبينه حجابا .
أما الكافر فهو يعلم أنه ال يؤمن واهلل ال يمنعه ،لكنه علم أنه سيختار الكفر عىل
اإليامن  ،فاهلل  أعطاه من عطاء الربوبية يف الدنيا  ،وأقام عليه احلجة بالسمع
والبرص والعقل ،ونزول الكتاب ،وإرسال الرسل ،ووصول احلق إليه  ،فاهلل ال يعذب
أحدا حتى يبعث رسوال  ،والذين مل يبلغهم الدين جيعل هلم يوم القيامة امتحانا حتى
يظهر فيهم عدل اهلل : 
[اإلرساء. ] ١٥ /
فال بد بعد معرفة القلب أن يأيت التعبد هلل  ،ال يكفي أن أقول آمنت باهلل ومل أتعبد هلل ،
بعد املعرفة تأيت املحبة  ،وبعد املحبة تأيت الطاعة  ،فكلام كانت املحبة للواحد
األحد جل جالله أعظم كانت الطاعة أقوى  ،ثم جاءت أنواع الطاعات  ،ثم جاء
رضوان اهلل  ،ثم جاءت السعادة يف الدنيا  ،ثم جاءت السعادة يف القرب  ،ثم جاءت
السعادة يف اجلنة ؛ حيث اخللود يف دار النعيم والرضوان من رب العاملني :

[ فصلت. ] ٣٢ – ٣٠ /
فاهلل  هو امللك احلق ،الواحد األحد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة ،وعلمنا من أسامئه وصفاته ما نتعبد به له جل جالله  ،جعل الرزق
عنده ،والعلم عنده ،والقوة عنده ،والشفاء عنده ،والرمحة عنده ،والغفران عنده  ،مل
جيعلها بيد أحد سواه؛ ألن كل ما سوى اهلل عبد  ،واإلنسان إما أن يعبد الواحد األحد،
أو يعبد عبد الواحد األحد  ،كل ما سوى اهلل عبدٌ  ،فكل إنسان إما عابد هلل ،وإما عابد
لعبد اهلل من شجر أو حجر أو صنم أو هوى  ،وأعظم صنم معبود م ن دون اهلل هو صنم
اهلوى :
ﰀ [القصص. ]50/
فاهلل  ملك عظيم  ،وله هذا امللك العظيم  ،وله ملك الساموات بام فيها من
املخلوقات  ،وملك األرض بام فيها من املخلوقات  ،وله ملك الدنيا وملك
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اآلخرة  ،املالئكة له  ،والساموات له ،والعرش له  ،والكريس له ،واألرض له،
والفضاء له ،والرياح بيده ،واألرزاق بيده ،والعلم بيده ،والقوة بيده ،واخلوف بيده،
واألمن بيده ،والعطاء بيده ،واملنع بيده والعزة بيده ،والذلة بيده :
[ املائدة. ] 120 /

العزة كلها للواحد األحد .
وكل عزة يف العامل من عزته  ،وكل قوة يف العامل من قوة الواحد األحد  ،وكل رمحة
يف العامل من رمحة الواحد األحد  ،وكل ما يف الكون مما جيري فيه من األحوال
كلها ترجع إىل واحد  ،كل يشء يرجع إىل واحد هو الواحد األحد جل جالله ،
فاجلسد يرجع إىل واحد يف حياته ،ويرجع إىل القلب يف صالحه  ،واجلامعة ترجع
إىل إمام واحد  ،والدولة ترجع إىل حاكم واحد  ،واملخلوقات ترجع إىل خالق
واحد  ،واألرزاق ترجع إىل رازق واحد :
[ األنعام. ] 102 /
فسبحان الواحد األحد الذي بيده ملكوت كل يشء  ،له اخللق وامللك واألمر كله،
حجب سبحانه ذاته بالصفات  ،وأظهر الصفات باألفعال  ،وكشف العلم باإلرادة ،
وأظهر اإلرادة باحلركة والتدبري واالختالف ؛ هذا كالم عظيم رصني متني  ،حيتاج
إىل إيضاح  ،باجللوس يف البيئات اإليامنية ومتابعة املذاكرات والبكاء والترضع بني
يدي اهلل جل جالله  ،فاهلل  حجب سبحانه ذاته بالصفات  ،ال يمكن أن نرى اهلل ؛
ألننا إذا رأيناه أحطنا به  ،واهلل حميط بكل حميط ،هو املحيط بكل أحد ،وال حييط به
أحد :
[ الطالق. ] 12 /
حجب ذاته بالصفات  ،وأظهر الصفات باألفعال  ،أفعال اهلل يف خملوقاته تدل عىل
اخلالق  ،اهلل خلق الساموات واألرض ،واجلبال والبحار ،والشمس والقمر وغريها ،
هذه املخلوقات تدل عىل صفات  :أن فيه خالقا  ،وأن هذا اخلالق قادر  ،وأنه غني ،
وأنه قوي  ،وأنه حكيم يضع اليشء يف موضعه  ،وأنه خبري  ،وأنه عليم  ،وأنه عزيز ،
عيل  ..وهكذا
وأنه ٌّ
هذه املخلوقات تدل عىل صفات للخالق  ،أنه ملك قوي قادر قاهر عظيم ،
والصفات تدل عىل ذات اهلل ؛ ألنه ال يمكن أن تقوم الصفات إال بذات  ،وهذه الذات
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ليس كمثلها ذات  ،فاهلل حي ليس كمثله أحد يف احلياة  ،اهلل هو احلي الكبري وأنا
احلي الصغري  ،اهلل هو احلي الذي خلق احلياة يف كل حي  ،ولو رفع عنه أمر احلياة
لعاد ميتا ( :
) [غافر. ]65/
وكل حياة يف العامل من آثار اسمه احلي  ،فاحلياة بيده  ،األحياء بيده  ،متى شاء
جعلهم أحياء ومتى شاء جعلهم أمواتا  ،فاحلياة واملوت بيده  ،واخللق واألمر بيده ،
والعطاء واملنع بيده  ،والبسط والقبض بيده  ،فال إله إال هو وحده ال رشيك له :
[ فاطر. ] 13 /
هذا هو ربنا الذي جيب أن نعبده ونحمد اهلل أن م َّن علينا بأن جعلنا من عبيده  ،وأن
جعلنا نقف بني يديه يف كل يوم مخس مرات  ،وأال تشغلنا النعمة عن املنعم ،
والرزق عن الرزاق  ،واخللق عن اخلالق .
فاهلل ابتالنا يف هذه الدنيا ليتبني املؤمن من الكافر  ،ليتبني من يؤمن بالغيب ممن
يؤمن بالشهادة فقط .
فسبحان من حجب ذاته بالصفات  ،وأظهر الصفات باألفعال  ،وكشف العلم
باإلرادة  ،فا نظروا إىل هذه الصواعق ،وهذه السحب  ،وهذه النباتات  ،كشف العلم
باإلرادة .
قال النبي َ « : أ َّول َما َخ َل َق اهلل ال َق َل م َ ،ق َال  :اكتب َ ،ق َال َ :و َما َأكتب ؟ َق َال  :اكتب َما
السا َعة» أخرجه أبو داود ( ) .
وم َّ
ه َو كَائن إ َىل َأن تَق َ
فكل يشء كتبه اهلل ،وشاءه ،وخلقه ،وعلمه ،من الكائنات واملخلوقات ،ومن األقوال
واألعامل والنيات ،والت حريك والتسكني  ،والتدبري والترصيف  ،كل ما هو كائن إىل
يوم القيامة  ،فكتب القلم كل ما هو كائن  ،فاآلن كلها خترج  ،هذه احلركات
واألقوال واألفعال كلها جتري عىل وفق ما خطه القلم :
[ القمر. ] 50 – 49 /

فهذا كتبه اهلل عنده  ،لكن نحن ال نعلم عن هذه الكتابة ؛ وهلذا أمرنا بفعل ما أمر اهلل
()1حسن/أخرجه أبو داود برقم.4700 /
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به واجتناب ما هنى اهلل عنه  ،واهلل ييرس لليرسى ملن أقبل عليه ،وييرس للعرسى من
أدبر أو أعرض عنه :
[ الليل.] 10 – 4 /
فاهلل  كشف العلم باإلرادة  ،وأظهر اإلرادة باحلركة  ،أظهر إرادته باحلركة ؛ لننظر
ما يف هذا الكون من احلركات  ،حركات الرياح  ،حركات النجوم  ،حركات
الشمس  ،حركات القمر  ،حركات الزالزل  ،حركات البحار  ،حركات النبات وأظهر
اإلرادة باحلركة والتدبري واالختالف :
[ البقرة.] 164 /
فسبحان من مأل هذا اجلو هبذا البحر العظيم من املياه يف هذه السحب التي حتملها
الرياح  ،فهذه السحب العظيمة هلا ثامن رياح :
رياح تثريها من البحار ..ورياح حتملها ..ورياح جتمعها ..ورياح تؤلف بينها..
ورياح تسوقها ..ورياح تلقحها ..ورياح تدبرها بأن متطر هنا ،وال متطر هنا ..ورياح
تفرق املاء إذا نزل  ،فلو نزل مجلة واحدة لنزل عىل األرض كاحلجر العظيم فأهلك
من حتته .
فسبحان من هذا خلقه ،وهذه قدرته  :ﮱ
[ الروم. ] 48 /

فكل قطرة من هذه املياه اهلل  مجعها يف البحر اجلوي  ،ثم فرقها لتنزل رذاذا عىل
وفرق
الناس  ،ثم جيمعها كذلك يف البحر األريض  ،فهو الذي مجع بني املتفرقات َّ ،
بني املجتمعات بقدرته  ،مجعها بحارا ،وفرقها أمطارا :
[األعراف. ] 57 /
هو الواحد األحد الذي مجع الرمال يف مكان  ،ثم فرقها يف الكون ،رملة يف املرشق
ورملة يف املغرب ورملة يف الشامل ،ورملة يف اجلنوب ،وهباءة يف الغرب  ،وهباءة
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يف الرشق .
فسبحان اهلل ال يعزب عنه مثقال ذرة  ،مجيع الذرات حتت تدبريه  ،مجيع املخلوقات
كمخلوق واحد أمام اهلل  ،مجيع قلوب البرشية كقلب واحد أمام اهلل :
[ الزمر. ] 67 /
فجميع ما يف ملكه يف العامل العلوي والعامل السفيل بني يديه أصغر من اخلردلة  ،ال
يعزب عنه مثقال ذرة يف ملكه العظيم  ،ونحن من عبيده جعلنا خلفاء ،وأعطانا هذا
الدين الكامل .
فام بالنا نعرض عن ربنا العظيم ،وال نأيت إليه إال باالجتار ،أو ال نأيت إليه إال
بالتكاسل ؟.
جيب أن نعبد اهلل حمبة وتعظيام وذال له جل جالله ؛ ألنه أهل أن يعبد ،وأهل أن
حيمد  ،فهو ملك عظيم جيب أن نطيعه  ،أطاعته الرياح ،وأطاعته النجوم ،وأطاعته
الشمس والقمر وأطاعه الليل والنهار ،واجلبال والبحار ،والنباتات واحليوانات  ،كل
ما يف الساموات واألرض عبيده ،مطيعون له  ،مستجيبون ملشيئته ،مرسعون إلرادته
جل جالله :
[ النور.] 42 – 41 /
فمن عرف اهلل أحبه وعبده ،وإذا وحدناه وعبدناه جاء حب اهلل لنا ،وزاد حبه يف
قلوبنا  ،ثم زادت طاعتنا له  ،ثم تنوعت طاعتنا له يف مجيع األعامل حتى ال نمل ،
تارة صالة  ،وتارة ذكر  ،وتارة إنفاق  ،وتارة تعليم  ،وتارة تعلم  ،وتارة عمرة  ،وتارة
حج  ،وتارة دعوة  ،فهكذا اهلل َّنوع لنا الطاعات ،ليخترب العباد  ،ولئال تسأم النفوس
من تكرار الطاعة  ،هذا فضل من ربنا  ، فلله احلمد والشكر عىل نعمه التي ال تعد
وال حتىص :
[ األحزاب. ] 43 – 41 /
فسبحان الواحد األحد الذي أخفى قدرته يف سنته  ،وأظهر قدرته يف أفعاله يف ملكه
العظيم .
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واهلل  حكيم عليم  ،وله اخللق واألمر كله .
أظهر سبحانه املخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته ..وأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة..
وأظهر قيمة األشياء واألموال وأخفى قيمة اإليامن واألعامل  ،فكم عملنا من أعامل
خمف َّية ال نعلمها  ،فلو علمناها ورأيناها الغرت اإلنسان وقعد ؛ ف هذا من رمحة اهلل .
فاهلل  أظهر املخلوقات لنا لنستدل هبا عىل قدرته وعظمته وإحسانه  ،وحجب
خلقه عن رؤيته ألن اهلل حميط بكل حميط  ،وال حييط به حميط ،لكن املؤمنني يرونه
يوم القيامة هو إنام نراه يوم القيامة  ،فمن رآه يف الدنيا ببصريته رآه يف اآلخرة ببرصه ،
) [القيامة. ]23 - 22/
يراه وال حييط به ( :
والرؤية غري اإلحاطة ؛ اإلحاطة إحاطة باليشء كله ظاهره وباطنه  ،والرؤية  :أن ترى
جهة من اجلهات .
فاهلل  يوم القيامة يرى وال حياط به ؛ ألنه هو املحيط بكل حميط وال حييط به أحد
من خلقه :
[ األنعام.] ١٠٣ - ١٠٢ /
فاهلل  أظهر بعض املخلوقات  ،وأخفى بعضها ،إظهارا لعظمته وقدرته يف ملكه
العظيم من وجوه:
األول :اهلل  أظهر املخلوقات وأخفى نفسه عن خلقه .
الثاين :أظهر الدنيا وأخفى اآلخرة .
الثالث :أظهر قيمة األشياء واألموال وأخفى قيمة اإليامن واألعامل .
الرابع :أظهر األجساد وأخفى األرواح .
اخلامس :أظهر اللسان وأخفى فيه الكالم .
السادس :أظهر سنته وأخفى قدرته .
سنته  :أن ينزل املاء من السامء عىل األرض فتنبت .
أسباب علوية مع أسباب سفلية ينتج منهام ثالث وهو النبات ؛ هذه سنته  ،وقدرته
خمفية يف سنته  ،فاملؤمن يرى قدرة اهلل يف سنته  ،يرى قدرة اهلل خمفية يف سنته ،
والكافر يرى سنته وال يرى قدرته ؛ فاملفعول ال يمكن أن يكون فاعال أبدا  ،ال املاء
وال األرض ،هذه أسباب ال تفعل شيئا ؛ بل هي مفعولة مسرية مأمورة مقهورة بيد
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القاهر الواحد األحد جل جالله :
[ الزمر. ] ٦٢ /
فاملؤمن يرى فعل اهلل يف خملوقاته  ،وخيرتق املخلوقات إىل خالقها  ،والصور إىل
املصور  ،وخيرتق الدنيا ،ليعمل لآلخرة الباقية  ،وخيرتق املخلوقات  ،ليتصل
باخلالق ،ويمتثل أمره ،وجيتنب هنيه  ،وينظر ماذا حيب وماذا يكره؟  ،بامذا أمره وبامذا
هناه؟.
هذا هو املؤمن الذي عرف ربه املؤمن الذي بيده األمن والذي أمن خلقه من أن
يظلمهم  ،عرف املؤمن فاتصل به ،ووحده ،وآمن به  ،عرف الواحد فوحده يف اخللق
والرزق ،ووحده يف الدعاء والذكر والعبادة .
فاهلل  أظهر األجساد وأخفى األرواح  ،وأظهر سنته وأخفى قدرته  ،ألنه القادر عىل
كل يشء ،والسنن الكونية تنفعل بأمر اهلل لإلنسان إما انفعاال مبارشا بال جهد ،
كالشمس تعطي النور واحلرارة  ،والسحب التي متطر ،والرياح التي هتب .
أو حتتاج إىل جهد كاألرض تنبت ملن تفاعل معها  ،واجتهد عليها وزرعها ،من مؤمن
أو كافر ،بر أو فاجر .
فسبحان من سخر هذا وهذا هلذا اإلنسان ،لعله يذكره بربه ،فيؤمن به ويوحده ويعبده.
فالدنيا هلا أسباب ،واآلخرة هلا أسباب  ،ومن أسباب اآلخرة اإليامن والعمل
الصالح .
فاهلل  أخفى قدرته يف سنته ،وأظهر قدرته يف أفعاله  ،اهلل قادر  ،كيف نعرف أنه
قادر ؟ أخربنا أوال أنه قادر  ،نرى قدرته العملية يف إمساك السامء أن تقع عىل
األرض  ،وخ ْل ق السامء  ،وخلق األرض ،وخلق املالئكة  ،وخلق الشمس  ،وخلق
القمر  ،وخلق النجوم  ،وخلق اجلامدات بأنواعها  ،وخلق اجلبال  ،وخلق البحار ،
وخلق األهنار  ،وخلق األنس  ،وخلق اجلن .
الست  :اجلامدات ،والنباتات ،واحليوانات ،واإلنس،
خ ْلق هذه العوامل الكربى ِّ
واجلن ،واملالئكة  ،هذه العوامل العظيمة اهلل  خلقها إظهارا لقدرته ،وتنبيها لربيته،
وداللة عىل وحدانيته :
[ الطالق. ] ١٢ /
فاهلل  أخفى قدرته يف سنته ،وأظهر قدرته يف أفعاله ( :
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) [النحل. ]12- 10/
وإذا عقلوا عرفوا أن اخلالق القادر جيب أن هنابه  ،وأن املنعم املحسن جيب أن
نحبه  ،وأن الكريم الوهاب حيب أن نحمده ونعبده .
فاهلل  هو الواحد األحد  ،العليم بكل يشء  ،الذي ال يشغله شأن عن شأن  ،ال إله
غريه وال رب سواه ( :
) [األنعام. ]102 ، 103/
خالق الساموات واألرض  ،خالق العرش والكريس  ،خالق الفضاء  ،خالق النجوم ،
خالق الرياح  ،خالق اجلامدات  ،وخالق ا جلبال بام فيها من املعادن التي تزيد عىل
أكثر من مائة نوع من املعادن كالذهب والفضة واحلديد واألملاس وغريها من
األنواع  ،وخالق البحار بام فيها من العوامل احلية والنباتات واحليوانات  ،خالق كل
يشء  ،خالق العزة والذلة  ،خالق األبيض واألسود  ،خالق الكبري والصغري  ،خالق
الرطب واليابس  ،خالق كل يشء :
[األنعام. ]102/
مادام خالقا ل كل يشء فيجب أن نعبده  ،الذي ال خيلق ال يستحق العبادة ( :
) [النحل. ]17/
خالق كل يشء هو الذي جيب أن نعبده  ،هو خالق النعيم وخالق اجلحيم  ،وخالق
الدنيا وخالق اآلخرة  ،وخالق الليل وخالق النهار  ،وخالق احلياة وخالق املوت ،
وخالق َّ
الذكر وخالق األنثى :
[األنعام. ]102/
وكيل عىل الشمس ال خترج عن مدارها ودرجة احلرارة فيها  ،وكيل عىل القمر يقلبه
هبذه األدوار ،هالال ثم قمرا ثم بدرا  ،ثم يعود كام بداء
[ فصلت.] ٣٧ /
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هو الواحد األحد القوي الذي ليس كمثله أحد يف القوة  ،العزيز الذي ليس كمثله
أحد يف العزة ؛ له عزة الذات  ،وله عزة األسامء والصفات  ،وله عزة القهر  ،وله عزة
اجلربوت  ،هو العزيز الذي خلق العزة يف كل عزيز  ،ولو سلب عنه العزة لعاد ذليال
كام أذل فرعون وألقاه يف البحر ،وأ ذل كل من حكم الناس بغري رشع اهلل كام هو
حاصل وحيصل يف العامل .
فسبحان من بيده ملكوت كل يشء ،بيده العزة  ،بيده امللك :
[ آل عمران.] ٢٦ /
امللك له  ،يؤيت امللك من يشاء ،وينزع امللك ممن يشاء ،ويعز من يشاء ،ويذل من
يشاء بيده اخلري ،وهو عىل كل يش ء قدير  .فال بد أن أعيش معه بقلبي وجوارحي
ووقتي  ،يف أي مكان  ،ويف أي زمان ،ويف أي حال  .أنا عبد ال حيق يل أن أرصف
ثانية واحدة عىل هواي  ،بل أسري وفق هداه :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ /

أميش عىل الرصاط املستقيم  ،وأسأله أن هيديني الرصاط املستقيم املوصل إىل
رضوانه وجنته  ،فمن سار عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا سار عىل الرصاط
املستقيم املنصوب عىل متن جهنم إىل اجلنة :
[ األنعام. ] ١٥٣ /
وملاذا يمر الناس عىل متن جهنم ؟ و ملاذا املؤمن يمر عىل متن جهنم ؟ .
الكفار يذهبون إىل النار مبارشة وال يمرون عىل الرصاط ؛ ألنه ليس هلم حق يف
دخول اجلنة  ،فهم إىل النار حيرشون مبارشة ( :
) [مريم. ]86 -85/
فيبقى املؤمنون واملنافقون فيسقط امل نافقون يف النار ،ويعرب املؤمنون الرصاط إىل
اجلنة ،ملاذا يمر املؤمنون ويرون النار ؟
[ مريم. ] ٧٢ - ٧١ /
يردون النار ،لريوا فضل اهلل عليهم يف النجاة من النار  ،ثم الفوز باجلنة  ،فيحمدون اهلل
عىل النجاة من النار  ،والفوز باجلنة ،وهذا هو الفالح  ،فالفالح هو الفوز باملطلوب،
762

والنجاة من املرهوب  ،والفالح مركب من أمرين :
األول :النجاة من املرهوب وهو غضب اهلل والنار .
الثاين :الفوز باملطلوب وهو رضوان اهلل واجلنة .
[ آل عمران. ] ١٨٥ /

نسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم ممن يعربوا الرصاط إىل جنة عرضها الساموات
واألرض  ،نحن نمر عىل الرصاط ،لنرى فضل اهلل علينا يف النجاة من النار  ،ثم نرى
فضل اهلل علينا يف دخولنا اجلنة برمحته .
فاألصل النجاة من النار ؛ ألن خمالفة امللك يف ملكه أمر عظيم له عقوبة  ،من عاش
حتت والية ،ثم خالف أوامر امللك  ،فهذه استهانة بأمر احلاكم ،تؤدي إىل فساد
اململك ة  ،وتؤدي إىل فساد احلياة  ،فهذا امللك ال بد أن يسجن هذا العايص ،
وهكذا اإلنسان إذا عىص اهلل  يف ملكه  ،فال بد أن يعاقبه يوم القيامة  ،الكافر
يعاقبه باخللود يف النار  ،وأما عصاة املوحدين فهم يعذبون بحسب معاصيهم ثم
خيرجون من النار  ،فمن عاش يف الدنيا عىل هدى رب العاملني  ،سار عىل الرصاط
املستقيم يوم القيامة .
ونحن ال بد أن نعلم أن ا ملؤمن يف هذه الدنيا يعيش يف السجن ،والكافر يعيش يف
جنة الشهوات ؛ ألن ما بعد املوت سجن للكافر  ،وجنة للمؤمن .
قال رسول اهلل « : الدنيا سجن املؤمن َو َجنَّة ال َكافر» أخرجه مسلم ( ) .
ملاذا الدنيا سجن املؤمن ؟ ألنه مسجون عن احلياة األبدية ،وعن دار السالم وعن
رؤية الرب ،وعن سامع كالم الرب  ،وعن القرب من الرب ،وعن اخللود يف النعيم
يف جنة عرضها الساموات واألرض  ،فهو يف دار العمل يؤدي األعامل الصاحلة التي
هي سبب لدخول اجلنة  ،فال جيوز للمسلم أن يرصف ثانية واحدة عىل هواه  ،ومن
ضل عن اهلدى وقع يف اهلوى :
ﰀ
[ القصص. ] ٥٠ /

()1أخرجه مسلم برقم.2956 /
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فال بد إذا عرفت الواحد األحد أن أعظمه كام جيب ،وأكربه كام جيب ،وأمحده كام
جيب ،وأحبه كام جيب ؛ ألين عرفته  ،وبقدر املعرفة تكون املحبة  ،وبقدر املحبة
تكون الطاعة  ،وبقدر الطاعة يكون الثواب ،ويكون النعيم يوم القيامة .
فالدنيا سجن املؤمن  ،والسجني له أربع صفات  ،واملؤمن كذلك له يف الدنيا أربع
صفات  ،املؤمن مثل السجني  ،والدنيا سجن املؤمن  ،الدنيا ليست دار تكميل
الشهوات واملحبوبات ؛ إنام الدنيا دار ت كميل اإليامن ،واألعامل الصاحلة،
واألخالق العالية  ،وتكميل حمبوبات رب العاملني  ،ليكمل اهلل لنا يوم القيامة ما
نحب :
[ األنفال. ] ٤- ٢ /

 فالسجني له أربع صفات :
األوىل :السجني عنده اليقني عىل رزقه  ،مادام سجنوه فسوف يأتون له بالطعام
والرشاب .
الثانية :السجني عنده القناعة والزهد يرىض بام يعطى ؛ ألن مهه بأن خيرج من
السجن ال أن يأكل ويرشب .
الثالثة :السجني عنده مزاج الطاعة  ،يقال له قم فيقوم  ،أقعد فيقعد  ،افعل كذا وال
تفعل كذا فهو سامع مطيع ألوامر من سجنه .
الرابعة :انتظار الفرج  ،ينتظر متى يفتح له الباب ليخرج من سجنه إىل أهله وأوالده .
وكذلك املؤمن عنده هذه الصفات  ،كصفات السجني متاما .
)
فاملؤمن عنده اليقني عىل رزقه ( :
[هود. ]6/
إذن األرزاق مقسومة  ،ما تكفل اهلل به ال يشتغل من أجله ؛ إنام يفعل األسباب
املرشوعة ،ويرتك أمر الرزق عىل الرزاق ،و يفعل أسباب الرزق من الكسب
والتجارة  ،ويعلم أن األسباب ال التي تأيت بالرزق ؛ إنام يفعل األسباب تعبدا
وامتثاال  ،وإنام الرزق يأيت من الرزاق  ،والنرص يأيت من النارص جل جالله ،
واألسباب خملوقة ،بفعل اهلل هبا ،وبضدها وبدوهنا ،لكن نحن يف دار األسباب ،و ال
بد من فعل األسباب امتثاال ألمر اهلل يف الكسب ،املؤمن عنده اليقني عىل رزقه ،
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وعنده القناعة  ،والزهد يف الدنيا :
[ الكهف. ] ٢٨ /
فالدنيا ليست لنا  ،الدنيا حمل العمل واالستثامر  ،وأ خذ األرباح يوم القيامة  ،وأخذ
األرباح بعد إهناء العمل  ،إذا جاء املساء استلمنا أجرة العمل من الصباح حتى
املساء ،واإلنسان بعد موته جيني األرباح .
فاملؤمن له يف الدنيا أحسن الكرامات :
له األمن ..وله اهلداية . .وله احلياة الطيبة ..وله العزة ..وله اخلالفة يف األرض :
) [األنعام. ]82/
(

[النور. ]55/
هذه له يف الدنيا  ،وأما يف اآلخرة فله الكرامات الثامن التي سبق أن ذكرناها من
دخول اجلنة ،واخللود فيها ،ورضوان الرب ،ورؤيته ،وسامع كالمه ،والقرب منه .
فا ملؤمن عنده اليقني عىل رزقه ،وعنده القناعة بامذا ؟ بام قسم اهلل له فقط  ،أي يشء
يكفيه من طعام ورشاب كام كانت حياة النبي . 
) [البقرة. ]285/
واألمر الثالث  :عنده مزاج ( :
إذا سمع اهلل يقول :
[آل عمران. ]102/
) [آل عمران. ]130/
أو يقول( :
أو يقول:
[ احلج. ] ٧٧ /
إذا سمع ذلك من ربه استجاب ألمره ،واجتنب هنيه ،وسارع لطاعته .
) [البقرة. ]285/
فالسجني عنده مزاج ( :
ال يستطيع أن خيالف ،لكن السجني يسمع ويطيع قهرا  ،أما املؤمن فيسمع ويطيع
اختيارا وحمبة ؛ ألنه عرف العظيم فعظمه  ،وعرف الكريم فأحبه  ،فطمع يف ثوابه ،
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وخاف من عقابه ،فعمل بطاعته ،واجتنب معصيته  ،تعظيام له  ،وتكبريا له ،ورجاء
لثوابه ،وخوفا من عقابه  ،هذه املحبة العظيمة التي حيبها اهلل  ،أن نعبد اهلل باحلب
والتعظيم والذل له جل جالله :
[ األنبياء.] ٩٠ /
واألمر الرابع :املؤمن ينتظر الفرج  ،ينتظر متى يعطى كتابه بيمينه  ،متى تبرشه
املالئكة باجلنة  ،ينتظر الفرج  ،فهو يعمل يف الدنيا ،وينتظر املوت عىل اإلسالم .
فطرنا يف الصيام إذا أذن املغرب عىل الطعام والرشاب  ،لكن فطر املؤمن يوم القيامة
عىل زيادة كبد احلوت يف اجلنة ،والرشب من هنر الكوثر يوم القيامة .
هو صائم يف هذه احلياة صائم عن اللغو والرفث ،والفسوق واجلدال ،واملعايص ،
ممتثل لألوامر ،جمتنب للنواهي ؛ هذا صيامه  ،هذا الصوم الذي نصومه يف رمضان
صوم خاص حمدود بوقت ،نصومه يف الدنيا تنبيها عىل الصوم العام الكبري .
الصوم الكبري هو أن أصوم عن مجيع املعايص  ،عن مجيع األقوال السيئة ،واألعامل
القبيحة ،وأجتنبها  ،فالزكاة إعطاء  ،والصوم امتناع  ،ونحن نتعبد هلل بالعطاء تارة
كالزكاة ،وباالمتناع تارة عن الشهوات كالصوم  ،فكذلك نحن نمتثل هذه األوامر
حمبة وتعظيام وطاعة هلل .
فهذه الدنيا دار تكميل حمبوبات اهلل  ،ال دار تكميل حمبوبات النفس .
فهذا الدين لو عرف ه الناس هبذه الصورة ألقبلوا عليه ،ودخلوا فيه أفواجا ،كام دخلوا
فيه أفواجا يف وقت النبي  ، كام قال سبحانه ( :
) [النرص. ]3- 1/
) ملا قرصت فيه( ،
ألنه هو الذي هدى الناس ( :
) [النرص ]3/فتب إليه.
اهلل  له ملك عظيم ،ونحن خملوق صغري من خملوقاته .
جربيل ملك له ستامئة جناح  ،لو مد جناحا منها سد األفق ،فصارت الدنيا كلها
ظالما  ،رفع بطر ف جناحه مخس قرى من قرى قوم لوط وقلبها عليهم  ،حتى صارت
اآلن البحر امليت ،فكيف بعظمة من خلقه؟.
و إرسافيل ينفخ يف الصور نفخة واحدة فيصعق من يف الساموات ومن يف األرض ،
ثم ينفخ فيه أخرى فتعود األرواح إىل أجسادها  ،ثم إذا أنزل اهلل املطر بعثت هذه
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األجساد وأخرجت األرض ما أودع فيها من هذه املخلوقات  ،ثم إىل رهبم
حيرشون:
[ الكهف.] ٤٨ – ٤٧/
فهذه عظمة امل لك إرسافيل ،فكيف بعظمة من خلقه ؟ .
فاهلل  الذي خلق جربيل وإرسافيل  ،وخلق ميكائيل الذي يكيل القطر والنبات يف
هذا الكون  ،كيف عظمته وقدرته ؟ وكم عظمة من خلقه ؟ .
ومل ك من مالئكة محلة العرش ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعامئة سنة  ،كم
عظمة هذا امللك ؟ وكم طوله من رأسه إىل أمخص قدميه ؟ وكم عظمة العرش
الذي حيمل هذا امللك ؟ وكم عظمة العظيم الذي استوى عىل العرش العظيم
برمحته ؟ .
فمن عرف العظيم ع َّظمه ،وعظم كتابه العظيم ،وامتثل أمره العظيم ،ونال ثوابه
العظيم .
ومن مل يعرف العظيم اشتغل بالنعمة عن املنعم  ،وبالرزق عن الرازق  ،وشغلته الدنيا
عن اآلخرة وشغلته شهوات النفس عن حمبوبات الرب فهذا أخرس الناس :
[ الكهف. ] ١٠٦ – ١٠٣ /

فل بد أن تأيت يف قلوبنا هذه األمور األربعة :
 -1أن يكون عندنا اليقني عىل رزق اهلل . 
 -2وعندنا القناعة والزهد يف الدنيا .
 -3وعندنا مزاج سمعنا وأطعنا.
 -4وعندنا انتظار الفرج كالسجني الذي ينتظر اخلروج .
ننتظر الفرج  ،عسى اهلل أن خيتم لنا ولكم بخري  ،وجيعلنا وإياكم من عباده
الصاحلني  ،ومن الدعاة إىل اهلل  ،وممن يعلمون رشع اهلل  ،ومن حيسنون إىل اخللق،
وممن يعبدون اهلل حق عبادته  ،وأن يستعملنا يف إنارة قلوب البرشية باهلداية والعلم ،
واإلحسان إىل اخللق كام أنار الكون هبذه الشمس  ،فالشمس حمبوبة ،ألهنا خترج
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منها منافع للناس  ،والقمر حمبوب ألنه خيرج منه هذا النور للناس  ،واألرض
حمبوبة ،ألهنا خترج النباتات  ،والرياح حمبوبة ألهنا تأيت هبذا اهلواء اللطيف .
وهكذا املؤمن إذا خرجت منه املنافع أحبه اهلل واملالئكة والناس .
واملالئكة حمبوبون ملاذا ؟ ألهنم يدعون لنا  ،وألهنم يطيعون ربنا ،وألهنم يمتثلون
أمره ،ويستغفرون لنا :
[ غافر.] ٧ /
كذلك املؤمن حمبوب ألنه خترج منه املنافع  ،األنبياء حمبوبون ملاذا ؟ ألهنم
خرجت منهم املنافع التي نفعت البرشية  ،والنبي  أحق من حيب بعد ربه جل
جالله ؛ ألنه هو الذي دل الناس عىل اهلدى  ،وال يمكن ألحد أن يدخل اجلنة إال
بعد النبي  ؛ ألنه هو الذي دل الناس عىل كل خري :
[ األعراف. ] ١٥٨ /
فيجب أن نحبه  لكامل أخالقه ،وجماهدته ،وصربه ،وهجرته ،وجهاده من أجل أن
يصل إلينا الدين الكامل ،واإليامن الكامل ،والتوحيد الكامل  ،والعبادات الكاملة .
وهلذا ريض اهلل عن كل من اتبعه ( :
) [التوبة. ]100/
ال بد أن يكون عند املسلم هذه التضحيات  ،كام فعل النبي  وأصحابه ،هذه
التضحيات هي املولد لإليامن  ،وهي املولد للمحبة  ،وهي التي جتعل اإلنسان
يستأنس باهلل ويستوحش من غريه  ،وهي التي جتعل اإلنسان يقدم حمبوبات الرب
عىل حمبوبات النفس  ،ويعمر آخرته ،ويقنع بام يف دنياه باليشء اليسري  ،ويعمل
بالدين بقدر طاقته ،ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته  ،ال جيعل الدنيا تشغله عن املنعم
جل جالله .
فهذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة يوم القيامة  ،نسأل اهلل  أن جيمعنا
)
وإ ياكم يف جنة عرضها الساموات واألرض ( :
[القمر. ]55/
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فال إله إال اهلل ،كم عظمة هذا املجلس اإليامين؟ ،كم من حرض وسمع معنا من
املالئكة واملؤمنني ،هذا الكالم عن اهلل وعن دينه وعن رشعه؟  ،كم له من األجر
العظيم  ،كم اهلل  أعطانا من اخلري وربط عىل قلوبنا ،وجعلها تربط نفسها وتقعد
لسامع الذكر  ،فهذه من أعظم العبادات :
أن أعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم أعبده بدينه ورشعه عىل ما جاء به رسوله
 ، هذه من أعظم العبادات  ،هذا اإليامن حمرك لألعامل  ،واألعامل موجودة
وميرسة ؛ يف كتب السنة أنواعها وأشكاهلا  ،فرضها ونفلها  ،واجباهتا ومستحباهتا ،
فنحن نعبد اهلل جل جالله بام جاء عن رسوله  عبادة عظيمة باحلب والتعظيم والذل
لربنا : 
[ النساء. ] ١٣٦ /
اهلل  هو الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد  ،األحد الذي خلق كل أحد  ،الذي ال
تراه العيون يف الدنيا وال تدركه العقول وال تكيفه األوهام  ،هو واحد ال رشيك له وال
مثيل له ،وال كفء له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ( :
) [الشورى. ]11/
هو الواحد األحد ( :
) [مريم. ]65/
ال أعلم له سميا ال يف ذاته ،وال أسامئه ،وال يف صفاته ،وال يف أفعاله .
فات العقول إدراك ه  ،العقول ال يمكن أن حتيط به  ،لو مجعنا عقول البرشية كلها يف
شخص واحد ثم شكلنا مجيع ذرات الكون عىل شكل هذا العقل  ،ما استطاعت أن
حتيط باهلل وال أن تصف اهلل كام جيب  ،وال أن حتيط بصفة من صفاته ،أو نعمة من
[ طه. ] 110 /
نعمه :
فاهلل  حميط بكل حميط  ،وال حييط به أحد من خلقه  ،هو الواحد األحد الذي
ليس كمثله أحد  ،فات العقول إدراكه ،كام فات األبصار رؤيته ،وفات األلسن
وصفه  ،لو أتينا بالعامل كله وذراته وصغناهم عىل شكل رجل واحد  ،وقلنا هلذا
الواحد  :صف ربنا بلسانك ؟ ما استطاع أن يصفه كام جيب .
فسبحان من فات العقول إدراكه ،وفات األلسن وصفه ،وفات األبصار اإلحاطة به :
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[ األنعام. ] 103 - 102 /
ال يمكن أن حييط به أحد جل جالله  ،فاهلل  حميط بكل حميط  ،وهو القاهر فوق
عيل فوق عرشه العظيم  ،ليس
عباده ،وهو العيل العظيم جل جالله  ،وهو معنا ولكنه ٌّ
كمثله أحد يف اخللق  ،وليس كمثله أحد يف النزول  ،وليس كمثله أحد يف الرمحة ،
فاخللق كلهم خلقه  ،ونواصيهم بيده ،وهم إنام وجدوا بأمره  ،ويبقون بأمره ،وحييون
بأمره ويموتون بأمره :
[ هود.] 56 /
كيف  ،وال ألسامئه كيف  ،وال لصفاته كيف  ،وال
هو الواحد األحد  ،ليس لذاته ٌ
ألفعاله كيف  ،له وحده األسامء احلسنى ،والصفات العىل .
هو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة  ،هو العزيز الذي ليس كمثله يشء يف
العزة  ،هو الرمحن الذي ليس كمثله أحد يف الرمحة :
[الشورى. ]11/
هو السميع لكل املخلوقات ،البصري بكل املخلوقات  ،من الذرات واجلامدات ،
والنباتات واحليوانات ،وكل من يف العامل العلوي ،والعامل السفيل وكل من يف
) [الشورى. ]11/
الدنيا ،واآلخرة ( :
هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،القادر الذي ال يعجزه يشء يف
) [الزمر. ]4/
األرض وال يف السامء ( :
خلق اجلبال وقهرها باحلديد الذي يكرسها  ،وقهر احلديد بمخلوق أعىل منه وهو
النار التي تذيبه  ،وقهر النار باملاء الذي يطفئها  ،وقهر املاء بالرياح التي تقلبه وتنقله
من مكان إىل مكان  ،واهلل  ق اهر لكل قاهر يف العامل العلوي والعامل السفيل:
) [الزمر. ]4/
(
هو الواحد األحد امللك عىل كل أحد ،األول عىل كل أحد ،القيوم عىل كل أحد،
األعىل عىل كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،املستعان عىل كل أحد ،الظاهر عىل كل
[ احلديد. ] 3 /
أحد :
هو الواحد األحد الذي خلق وحده مجيع املخلوقات  ،وقارب بني املتباعدات ،
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سبحان اهلل ! قارب بني املتباعدات  ،قطرة ماء نزلت يف اليابان  ،وقطرة ماء نزلت يف
جنوب أفريقيا ؛ هو قارب بينها وجعلها يف بحر واحد  ،ودرة أو هباءة يف املرشق
جعلها يف املغرب .
قارب القادر سبحانه بني املتباعدات  ،وباعد بني املتقاربات َّ ،فرق هذه السحب
العظيمة من البحار املرتاكمة يف اجلو فباعد بني املتقاربات .
وألف بني املتناقضات من النفوس ،وطاوع بني املتعاصيات .
سبحانه هو الواحد القهار طاوع بني املتعاصيات  ،فال يعجزه يشء .
وحرك الساكنات ،وسكن املتحركات  ،ومجد السائالت ،وأسال اجلامدات وقهر
) [الزمر. ]4/
مجيع املخلوقات ( :
جعل سبحانه لكل يشء بداية وهناية  ،وجعل لكل خملوق حدا وعمال ال خيرج عنه
أبدا  ،ال إله إال هو  ،فكل خملوق من هذه املخلوقات يعمل بخاصته ،من موضع
حدِّ ه املحدود له  ،كل خملوق يسبح بحمده من موضعه الذي خلقه اهلل فيه  ،هو جل
جالله جعل لكل ما سواه بداية وهناية.
خلقني هبذه الصورة ،وأعطاين الفرصة ألعمل  ،ف كل خملوق يعمل بخاصته ،
النباتات واجلامدات ،والساموات واألرض  ،واحليوان والطري ،واجلن واإلنس،
واملالئكة والروحٌّ ،
كل يسبح بحمده  ،فكل خملوق يعمل بخاصته من موضع حده
املحدود له يف مكانه الذي خلقه اهلل فيه ( :
) [يس. ]40- 37/
والكل يشهد هلل بالوحدانية ويسبح بحمد ربه العظيم :
[اإلرساء. ]44/
ٌّ
كل أحد مطيع له  ،كل واحد مستجيب ملشيئته ،ومطيع إلرادته ،وخاضع ألمره ،
وأنتم الذين أكرمكم اهلل ،وجعلكم من بني آدم وخلق أباكم بيده ،وأنزل عليكم
الوحي ،تعرضون عنه ؟ ! إنه كان حليام عىل من عىص منكم ،غفورا لذنوبكم ،
فأقبلوا عليه وتوبوا إليه ،
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[ األنعام.]١٠٢ /
ومعرفة حقيقة التوحيد تطلب باملداومة عىل االستدالل باآليات الكونية ،واآليات
القرآنية ،عىل الوحدانية  ،ف ال بد من تعاهد التوحيد بالنظر يف اآليات الكونية والنظر
يف اآليات القرآنية ،التي تولد قوة التوحيد  ،وإذا قوي التوحيد زاد اإليامن  ،وإذا زاد
اإليامن جاءت حمبة اهلل  ،ثم جاءت الطاعات ،وإذا جاءت الطاعات  ،جاءت حمبة
اهلل ورضاه  ،وإذا جاءت حمبة اهلل جاء تنوع الطاعات  ،وجاء اإلخالص  ،وجاء حب
الطاعات وعبادة اهلل باملحبة والتعظيم والذل له جل جالله :
[ حممد. ] ١٩ /

فاآليات الكونية املبسوطة يف السامء واألرض من أعظم دالئل الوحدانية  ،وهي
الكتاب العظيم املفتوح للمسلم والكافر  ،والرب والفاجر  ،واآليات القرآنية الدالة
عىل الوحدانية يف كتاب ربنا العظيم خاصة باملؤمنني  ،لكن الكتاب املفتوح العظيم
هو الكون العظيم املفتوح  :خلق السامء ،وخلق األرض واجلبال والبحار ،ومظاهر
الرزق واألرزاق ،وهذه العظمة والرمحة  ،تدل عىل أن فيه ربا واحدا  ،وأن هذا
الواحد ملك  ،وأن هذا امللك له صفات امللك من القوة ،والقدرة ،والعزة ،والكرم،
واإلحسان ،والرمحة والعفو  ،واجلربوت  ،والعظمة والكربياء :
[ يونس.] ١٠١ /
فاهلل  ما خلق الساموات واألرض وما بينهام إال باحلق  ،وما أرسل رسله ،وأنزل
كتبه إال باحلق  ،وأحق احلق ما هو ؟ أن يعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويدان له
بالتوحيد والعبادة وحده ال رشيك له ( :
) [الطالق. ]12/
وإذا نظرنا عرفنا أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام ،إذا
عرفتم ذلك عظمتموه ملا رأيتم من عظمته وقدرته وسعة علمه  ،وأحببتموه ملا رأيتم
من نعمه وإحسانه  ،وإذا عرفتموه أحببتموه  ،وإذا أحببتموه أطعتموه  ،وهذا هو
مقصود الرب من خلقه  ،أن يطيعوه ويمتثلوا أمره  ،ويتعبدوا بأسامئه وصفاته عىل
شاكلة العبودية .
فاهلل كريم فيجب أن أكون كريام  ،واهلل واحد فيجب أن أكون واحدا متميزا عن
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غريي  ،عن احليوان وعن الكافر  ،متميزا بأن أكون مع جمموعة املؤمنني الذين
وحدوا رهبم ،وآمنوا به ،واتقوه ،وأطاعوه ،وعبدوه ،ف هذا توحيد املعرفة ،الذي يبني
)
عليه توحيد العبادة ( :
[حممد. ]19/
جيب أن أعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،هذا توحيد املعرفة ،وهو أعظم أنواع
التوحيد  ،أن أعرف اهلل بأسامئه وصفاته  ،ثم يأيت بعده توحيد العمل والعبادة .
وهذا وهذا كالمها الزم  ،توحيد الربوبية ،وتوحيد اإللوهية ؛ وال يتم التوحيد إال
باقرتاهنام .
توحيد العبادة ( :
) [الذاريات. ]58- 56/
فعيل أن أشتغل بام أمرين به ،وال يشغلني ما تكفل
مادام رزاقا ومادام كتب رزقي ،
َّ
اهلل يل به من الرزق عام أمرين به من األوامر الرشعية .
ومن األوامر الرشعية  ،أوامر العبادة ،وأوامر الدعوة ،وأوامر التعليم ،وأوامر اإلحسان
إىل اخللق  ،ال بد أن أعرف أوامر الدعوة  ،ألهنا أم األعامل كلها من عبادات
ومعامالت وغريها .
والدعوة إىل اهلل تقوم عىل أربعة أصول :
 -1تعظيم اهلل وتكبريه ،ليعظمه الناس ويكربوه .
 -2وذكر أسامئه وصفاته ونعمه وإحسانه ،ليحبه الناس ويعبدوه .
 -3معرفة وعده ملن أطاعه باجلنة ،ليقبل الناس عىل عبادته .
 -4ومعرفة وعيده ملن عصاه بالنار ،ليحذر الناس معصيته .
الدعوة إىل اهلل يدور عىل هذه األمور األربعة  :تعظيم اهلل بذكر أسامئه وصفاته
وأفعاله ،ليهابه الناس وخيافوه وخيشوه  ،وذكر نعمه وفضله وجوده عىل خلقه،
ليحبه الناس ؛ ألن الناس فطرة حيبون العظيم ،وحيبون الكريم  ،حيبون العظيم
ألهنم يلتجئون إليه ،وحيتمون به ،لقوته وعظمته .
وحيبون كذلك أن يلتقوا بالكريم لينالوا من فضله  ،واهلل أعظم عظيم ،وأكرب كبري،
وأعظم كريم ،وأعظم حمسن .
واهلل  وعدنا باألمن واهلداية واخلالفة يف األرض يف الدنيا  ،ويف اآلخرة وعدنا
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بالنعيم املقيم يف اجلنة وبرضوان من رب العاملني  .فنذكر وعد اهلل ملن أطاعه
باجلنة ووعيده ملن عصاه بالنار ؛ ليقبل الناس عىل الطاعات ،ويبتعدوا عن
املعايص .
وإذا عرفنا هذه األمور األربعة أحببناه  ،وإذا أحببناه فيجب أن نطيعه ؛ ونطيعه عىل
طريقة رسول ه: 
[ آل عمران. ] 31 /

وحياة النبي  تقوم عىل ثالثة أصول :
األصل األول  :طريقة احلياة  ،أن تكون حيايت مطابقة حلياة النبي  يف نيته وفكره
وأقواله وأعامله وأخالقه :
ﰀ [ األحزاب. ] 21 /
واألمر الثاين  :فرائض حياة ؛ وهي األمور الواجبة عىل املسلم  ،وهي قسامن :
أوامر انفرادية ..وأوامر اجتامعية .
األوامر االنفرادية  :كالصالة والزكاة والصوم واحلج وغريها من العبادات التي بني
العبد وربه .
وأوامر اجتامعية  :كالبيع والرشاء ،والوفاء بالعقود ،وأداء احلقوق وغري ذلك مما
يكون بني العبد وبني اخللق :
[ احلج. ] ٧٧ /
األمر الثالث :مقصد حياة ،وهو الدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان إىل
اخللق ،وهذا مقصد حياة النبي  أن يعبد اهلل ،ويأمر الناس بعبادة اهلل وحده :

[ األحزاب. ] ٤٨ – ٤٥ /

فحياة النبي  جمموعة يف ثالثة أمور :
طريقة حياة ..فرائض حياة ..مقصد حياة .
طريقة حياة أكثر من ألف أدب إسالمي  ،وسنة إسالمية حسنة  ،يتميز هبا املسلم عن
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غريه يف طريقة احلياة :

[البقرة. ]138/
املرأة املسلمة تتميز عن النساء يف كالمها ولباسها وطريقة حياهتا  ،والرجل املسلم
يتميز عن الكفار يف بيعه ورشائه  ،و يف دخوله وخروجه ،ويف لباسه ،ويف أكله ،ويف
نومه  ،ويف سفره ،ويف أخالقه .
أما فرائض احلياة فهي الواجبات اليومية عىل اإلنسان  ،والواجبات الشهرية ،
والواجبات السنوية  ،واجبات عىل اللسان  ،واجبات عىل السمع  ،واجبات عىل
اجلوارح ؛ وغري ذلك من الفرائض والواج بات .
أما مقصد احل ياة  ،ف هو الدعوة إىل اهلل  ،واإلحسان إىل اخللق  ،وتعليمهم رشع اهلل .
لذا جيب أن يكون مقصد حيايت كمقصد حياة النبي  ، مقصد حياة النبي  أن
يعبد اهلل  ،وأن يأمر الناس بعبادة اهلل  ،ومقصد حياتنا نفس مقصد حياة النبي  ،ألنه ال
نبي بعده  ،وهذه األمة خري أمة أخرجت للناس  ،ونحن نواب النبي  يف أمته:

[ آل عمران. ] ١١٠ /

فال بد أن تكون حيايت مطابقة حلياته  ،ومقصد حيايت كمقصد حياته :

[ األعراف.] ١٥٨ /
ما مقصد حياة النبي  الذي جيب أن يكون مقصد حيايت ؟ .
مقصد حياة النبي  أعظم املقاصد :

[ األحزاب. ]٤٨ - ٤٥ /
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هذه عرش صفات كانت يف حياة النبي  ، ثم انتقلت إىل الصحابة  ،ثم إىل التابعني ،
وال زال الباب مفتوحا ملن أراد أن يميش خلف سيد األنبياء  ،والذي ال يميش خلف
األنبياء سوف يميش وراء الكفار  ،ويعيش حياته كاألنعام أو السباع أو الشياطني
ومصري هؤالء إىل النار  ،وكل من مل يتبع النبي  يف نيته وفكره ،وأقواله وأعامله،
وأخالقه وعبادته ،وطريقة حياته ،ومقصد حياته  ،كل من مل يتبعه سوف يذهب إىل
النار  ،وسوف يتبع الشياطني والكفرة إىل جهنم :
[ النساء. ] ١١٥ /
ومن ضل يف الدنيا خرس الدنيا واآلخرة ( :
) [اإلرساء. ]72/
فاألعمى إذا اقتدى باألعمى  ،فالنهاية السقوط يف احلفر :

[ طه. ] ١٢٦ – ١٢٣ /

فلنرتق إىل العيل األعىل  ،ولنأخذ بالدين األكمل ،لننال الثواب األكرب( :
) [املائدة. ]3/
فاحلمد اهلل محدا كبريا طيبا مباركا  ،ملء السامء ،وملء األرض  ،وملء ما شئت من
يشء بعد  ،أن جعلتنا مسلمني ،وجعلتنا من خري أمة أخرجت للناس  ،ويرست لنا
املعرفة واجللوس يف موائد اإليامن  ،وأنعمت علينا باألسامع والعقول ،واألبصار
والبصائر  ،وهديتنا ملعامل دينك  ،وبرصتنا بسنن نبيك حممد : 
[ آل عمران. ] ١٦٤ /
وإذا علم املسلم أن اهلل  واحد ال رشيك له يف أسامئه وصفاته وأفعاله  ،فليحقق
التعبد له بالتوحيد عمليا يف أقواله وأفعاله  ،وحيقق توحيد رسوله باإلتباع ( :
) [النور. ]52/
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متى أطيع اهلل ؟ إذا أحببته  .متى أحبه ؟ إذا عرفت أسامءه وصفاته  ،أسامء جالله
ومجاله  ،إذا عرفت نعمه وإحسانه  ،ال بد أن أعرفه  ،وإذا عرفته عبدته باملحبة
والتعظيم واخلوف والذل له جل جالله .
وإذا كان اإلنسان يوقن بأن اهلل خلقه وحده ،ورزقه وحده ،وقام بأمره وحده  ،مل يرشك
يف ذلك أحدا ؛ فليعبده وحده ،وال يرشك بعبادة ربه أحد :
[الكهف. ]110/
فاهلل أغنى الرشكاء عن الرشك  ،من عمل عمال أرشك فيه غريه تركه ورشكه  ،وكام
وحدك ربك بصفاتك ،وتكفل برزقك ،ور َّباك بنعمه ،وخصك باإلكرام واإلحسان ،
وأخلص لك ذلك كله وحده  ،ما جعل يدك مرتبطة بإنسان آخر ،وال لسانك مرتبطا
بلسان آخر  ،جعل لك لسانا واحدا ،وجعل لك أذنني وحدك ،ورزقا مستقال بك،
وعينني مستقلة بك  ،فكام وحدك ربك بصفاتك ،وتكفل برزقك ،ورباك بنعمه،
وخصك باإلكرام واإلحسان ،وأخلص لك ذلك كله ،وحده بأسامئه وصفاته وأفعاله
وعبادته كام أمرك ؛ فأخلص له العبادة وحده ال رشيك له تكن من الفائزين ( :
) [البينة. ]5/
فيجب أن نعبد اهلل وحده ال رشيك له ،ونحذ ر أن نتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى
ونعم أنعم اهلل هبا علينا وحده ال رشيك له ،فنحرم من اجلنة ،وندخل النار :
[ املائدة. ] ٧٢ /

فيجب أن نستعمل الوقت واملال والقلوب واجلوارح يف عبادة الواحد األحد :
[ احلج. ] ٧٧ /
فاجلوارح تطيعك يف الطاعة أو املعصية ،فإن أطعت اهلل هبا أطاعتك وشكرتك ،وإن
عصيت اهلل هبا أطاعتك ولعنتك؛ ألنك استعملتها يف غري ما خلقت له .
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فاهلل خلق القلوب لإليامن ،وخلق اجلوارح لألعامل الصاحلة .
فإذا استعملها اإلنسان يف الطاعة أطاعته  ،إذا استعمل اليدين والرجلني والبرص
والسمع والعقل يف الطاعة أطاعته ومحدته  ،وإن أمرها باملعصية أطاعته ولعنته .
فام من ذرة يف هذا البدن إال وتلعن صاحب املعصية ؛ ألنه عىص اهلل فيها ،وهي
مطيعة له  ،ويوم القيامة سوف تشهد عليه بام عملت من خري أو رش( :
) [يس. ]65/
فمرجعنا إىل اهلل وحده ال رشيك له وسيجازينا يوم القيامة بام عملنا يف الدنيا من خري
يرس ه أن يراه يوم القيامة ( :
أو رش  ،فليخرت اإلنسان من األعامل ما ُّ
) [الزلزلة. ]8-6/
سبحان اهلل ! تأيت لقطة واإلنسان يصيل ،واإلنسان يطوف بالكعبة ،واإلنسان يرمي
اجلمرات ،واإلنسان حيسن إىل الفقراء ،واإلنسان يعلم ،واإلنسان يتعلم .
وتأيت لقطة واإلنسان يقتل  ،واإلنسان يزين  ،واإلنسان يرشب اخلمر ،واإلنسان يرى
الصور املحرمة  ،تصور األعامل كلها حمفوظة للحساب واجلزاء :
[ القارعة.] ١١ – ٦ /
فاعبد اهلل خملصا له الدين  ،واعلم أن اهلل غني عنك وعن عملك  ،ال يقبل إال عمال
خالصا له وحده ال رشيك له  ،وعىل ما يرضاه هو  ،ال عىل ما حتبه أنت( :
) [هود. ]112/
فال قيمةل ألعامل مهام عظمت إذا ذهب توحيدها :
[ الزمر. ]٦٦ - ٦٥ /
واستعن أخي املسلم باهلل الواحد األحد يف مجيع أمورك ؛ ألن مجيع احلاجات بيد
الرب الواحد األحد  ،وهي وغريها مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته فورا ( :
) [القمر. ]50 - 49/
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واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه  ،ال يقول  :أنا صليت  ،أنا صمت  ،أنا دعوت ،
أنا عملت  ،من أسقط الدعوى مع ربه ،وجعل مكاهنا التفويض والتسليم لربه،
والفضل له ،واملنة له  ،وتوكل عليه وحده ،عصمه ربه مما يكره  ،واختار له ما يرسه،
)
ودفع عنه ما يرضه ( :
[التغابن. ]13/
فال نتوكل عىل أعاملنا ،وال عىل ما عملناه وقدمناه ؛ بل نتوكل عىل اهلل وحده  ،هو
جل جالله ربنا وهو الذي يعطينا من فضله .
ومن تربأ من حوله وقوته أيده اهلل باملعونة  ،ويرس له أموره ( :
) [الطالق. ]3 - 2/
وهذا هو املوحد الذي استبدل الرشك بالتوحيد ،واجلهل بالعلم ،والظلم بالعدل ،
وأدى األمانة يف كل أمر ( :
) [األحزاب. ]72/
ملاذا ؟ (
) [األحزاب. ]73/
هذه األمانة أننا نمتثل أمر اهلل ،ونطيعه ونأيت إليه طوعا باملحبة والتعظيم والذل له،
ونقدم حمبوبات الرب عىل شهوات النفس ،ونستجيب ألمره الرشعي يف األوامر
والنواهي .
وإذا م َّن اهلل عليك أخي املسلم بالتوحيد ،وكنت من املوحدين  ،فاعلم أن أحسن ما
تقوم به بعد اإليامن دعوة اخللق إىل توحيد اهلل ؛ ألن اهلل ختم النبوة بمحمد ، 
وكلف أمته بام جاء من الدعوة إىل التوحيد واإليامن والتقوى  ،وأنت بفضل اهلل
منهم .
والنبي  جاء بالتوحيد  ،ونحن ورثة النبي  يف أمته  ،ونحن مكلفون مجيعا
بالدعوة إىل التوحيد واإليامن والتقوى  ،ورشفنا وعزنا وفالحنا بالدعوة إىل
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التوحيد ( :
وقال سبحانه:
(
(

) [فصلت. ]33/
[ يوسف.] ١٠٨ /
) [املمتحنة. ]5 - 4/

)

[آل عمران. ]53/
اللهم إنا نشهد أنك أنت اهلل الواحد احلد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له
كفوا أحد ،نسألك أن ترزقنا حالوة التوحيد واإليامن وصدق التوكل ،وكامل اليقني،
وحسن العبادة .
اللهم يا واحد يا أحد ،أنت الغني عن كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،الكايف من كل
أحد ،وال يكفي منك أحد ،أنت الواحد القهار ،اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك،
إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم .
سبحانك أنت األحد الذي ليس كمثله أحد .
اللهم يا واحد يا أحد ،يا من بيده مقاليد األمور ،انقطع الرجاء إال منك ،ربنا عليك
توكلنا ،وإليك أنبنا ،فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا إنك أنت
الغفور الرحيم.
سبحانك اهلل 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

الصمد

781

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل  . .الصمد

اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات الع ال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
يف السموات واألرض  ،واهلل أمرنا أن نعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأن نعبده
بمقتىض هذه املعرفة  ،عىل ما جاء به رسوله . 
 فالدين يقوم عىل أصلني عظيمني ها :
العلم ..والعمل .
وأعظم العلم هو  :العلم باهلل  وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم العمل يأيت بعد هذه
املعرفة بالعبادة  ،فأعظم املعارف هو  :معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته كام قال
سبحانه ( :
) [حممد. ]19/
فهذه املعرفة مطلوبة من املسلم أوال :
[ املائدة. ] 98 /
ومطلوب كذلك من الداعي إىل اهلل أن يقول :
[

اإلخالص. ] 4 – 1 /

 وهلذا اهلل  أرسل رسله إىل خلقه بثلثة أمور :
األمر األول  :تعريف اخللق باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ليعبدوه وحده ال رشيك
له ،ويرتكوا عبادة ما سواه  ،إذا عرفوه أحبو ه  ،وإذا أحبوه عبدوه وأطاعوه  ،وتركوا
عبادة ما سواه :
[الطالق. ] 12 /
األمر الثاين  :تعريف اخللق بالطريق املوصل إىل اهلل وهو عبادته وحده بالدين
الذي رشعه عىل ألسنة رسله ،وأنزل به كتبه:
[ احلرش. ] 7 /

األمر الثالث  :تعريفهم بام هلم بعد الوصول إليه يف دار كرامته من النعيم املقيم يف
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اجلنة ملن آمن  ،والوعيد ملن كفر باخللود يف النار:
[النساء. ]14 - 13 /
فاهلل  فطر الناس عىل وجوده  ،وأمرنا بالتعرف عليه من خالل آياته ،
وخملوقاته  ،وكتبه  ،ورسله  ،فإذا هذه القلوب عرفت رهبا  بأسامئه وصفاته
وأفعاله اطمأنت إليه  ،وعظمته  ،ثم عظمت أمره  ،ثم أطاعته  ،ثم نالت ثوابه العظيم
يف دار كرامته:
[األنفال. ]4-2 /
وكلام كانت معرفة العبد بربه أعظم كانت حمب ته وخشيته وعبادته أتم وأكمل ؛ ألن
معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله متأل القلب باإليامن  ،وتقوي حمبة اهلل وتعظيمه
يف القلب  ،وتثمر أنواع العبادة وعظيم األجر  ،فكلام كانت معرفتنا بربنا  أعظم
وأتم وأكمل  ،كان اإليامن أقوى  ،والعبادة أحسن وأكمل ( :
) [الزمر. ]9/
وكلام كان العبد باهلل أجهل كان من اهلل أبعد  ،وإليه أكره  ،ومن بني خلقه أخرس .
وال شك أن حياة اإلنسان بحياة قلب ه وروحه  ،فإن البدن سيارة ،وراكبها هو هذا
القلب  ،الذي هو حمل اإليامن والكفر ،وحمل التقوى والفجور  ،وحمل احلب
والبغض .
ٌ
مربوط بأعاله
هذا اإلنسان مربوط بقلبه من ناحية سريه وسوكه ،ومن ناحية حياته
وهو رأسه  ،فإذا قطع الرأس فسد اجلسد  ،وإذا فسد القلب فسدت جوارح البدن .
حياة اإلنسان يف حياة قلبه وروحه  ،وال حياة لقلبه إال بمعرفة فاطره  ،حياة اجلسد
يف األكل والرشب  ،أما حياة القلب فال تكون إال بمعرفة فاطره  ،وحمبته ،
783

وتوحيده  ،وعبادته وحده ال رشيك له ( :

) [آل عمران. ]74- 73 /

 واهلل  خلق يف اإلنسان ثلث أواين :
آنية املعلومات ..وآنية اإليامنيات ..وآنية املطعومات .
القسم األول  :آنية املأكوالت وهي املعدة التي تستقبل الطعام والرشاب  ،ثم
تكون سببا لبقاء هذا اجلسد وصحته وعافيته  ،ونحن نشرتك يف هذا اآلنية مع
احليوانات ومع غريها .
القسم الثاين  :آنية املعلومات ،وهى العقول التي تستقبل املعلومات من اخلا رج ،
ونحن نشرتك يف هذه الصفة مع الكفار .
القسم الثالث  :آنية اإليامنيات :وهي القلب  ،فالقلب حمل اإليامن والكفر.
فاملؤمن خصه اهلل باهلداية  ،ألنه علم أنه أهل هلا فوهبها له ،واهلل  هيدى من يشاء
بفضله  ،ويضل من يشاء بعدله  ،هيدى من يستحق الكرامة  ،ومن يعلم أنه يزكوا
باإليامن والتوحيد  ،و يضل من يعلم أنه ال يزكو بذلك :
[الكهف. ]17 /

فهذا القلب آنية اإليامنيات  ،والعقول تدرك العلوم الكيفيات  ،كيفية الوضوء ،
كيفية الصالة  ،كيفية الصوم  ،كيفية سبك املعادن  ،كيفي ة املباين وهكذا ؛ لكن
القلوب حمل اإليامنيات  ،واإليامن هو أن يصدق القلب بيشء غيبي  ،فاملحسوس
مشاهد يشرتك فيه اإلنسان واحليوان  ،احليوان إذا رأى املاء رشب منه  ،وإذا رأى
النبات أكل منه  ،وكذلك الكافر  ،ال يرى إال املحسوسات فقط .
لكن اإليامن هو التصديق بالغيب  ،واهلل غيب  ،وكتبه غيب  ،ورسوله غيب ،
ومالئكته غيب  ،والقدر غيب  ،واليوم اآلخر غيب .
فاإليامن هو  :التصديق بالغيب تصديقا ال يأيت معه شك  ،فإذا آمنت بالغيب،
وصدقت بالغيب ؛ متيزت عن الكافر الذي ال يؤمن إال باملشاهدات  ،ومتيزت عن
احليوان الذي ال يرى إال املشاهدات .
هذا اإليامن هو الذي أمرنا اهلل  بأن نزيده  ،ألنه يثمر كثرة األعامل الصاحلة .
784

 واإليامن ينقسم إىل قسمني :
إيامن فطري  ،وإيامن كسبي .
اإليامن الفطري  :فطر اهلل عليه مجيع املخلوقات من الذرات  ،واجلامدات ،
والنباتات  ،واحليوانات  ،واألنس واجلن واملالئكة  ،كل اخلالئق كل ذرة يف
الكون مفطورة عىل معرفة بارئها  ،وفيها داللة عىل صفات جالله ،وصفات مجاله
:
[الروم. ]30 /

هذا اإليامن الفطري فطر اهلل عليه الناس  ،فطرة اهلل التي فطر الناس عليها حينام قال
لذرية آدم حينام أخرجها من صلبه ألست بربكم ؟ قالوا  :بىل شهدنا أنت ربنا الذي
يربينا بنعمه املادية والروحية  ،وأقروا بذلك :
[األعراف. ]172 /
هذا التوحيد املوجود  ،وهذا اإليامن املوجود تأتى الشياطني وتدور عىل قلوب
بني آدم  ،فترصفهم عن عبادة الواحد األحد إىل عبادة غريه  ،ومن تكميل حمبوبات
الرب إىل تكميل حمبوبات النفس  ،وتعلقهم باملخلوقات التي تفعل يف الظاهر ،
وهى يف احلقيقة ال تفعل إال بأمر رهبا اخلالق لكل يش ء :
األنعام. ] 102 /
هذا اإليامن الفطري البد من تغذيته بإيامن كسبي برشي  ،ويتم ذلك بأمرين :
األول  :بالنظر يف اآليات الكونية بالكتاب املفتوح العظيم ( :
) [يونس. ]101/
ق. ]8- 6 [ /

[ ق. ] 8 – 6 /
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(

) [عبس. ]31- 24 /

[ الغاشية. ] 21 – 17 /

ذكر الناس برهبم الذي أقروا له بالربوبية  ،فيجب هنا أن يقروا له باإللوهية
والعبودية  ،فيعبدوا الرب العظيم الذي له ملك السموات واألرض  ،اخلالق القوي
القادر  ،اخلالق الرازق ،الواحد األحد الصمد  ،الذي له امللك وامللكوت  ،اخلالق
لكل يشء ،والذي ينعم بكل يشء:
[غافر. ] 65 /

فليعبدوه ويطيعوه ؛ ألنه هو القادر وحده  ،هو امللك وحده  ،هو الغني وحده  ،هو
القاهر وحده  ،هو احلكيم وحده  ،هو الرازق وحده  ،فكام أخذوا عطاء ربوبيته،
وعرفوا عطاء ربوبيته  ،فليؤدوا واجب ألوهيته بعبادته وحده ال رشيك له .
املؤمن يأخذ عطاء الربوبية وعطاء األلوهية يف الدنيا واآلخرة  ،أما الكافر فيأخذ
عطاء الربوبية يف الدنيا ،ويـحرم من عطاء األلوهية يوم القيامة  ،ألنه مل يؤمن بربه
الذي خلقه  ،وساق اهلل إليه رزقه.
فاملؤمن استفاد من عطاء الربوبية  ،فعطاء الربوبية جلميع اخللق لإلنسان ،
واحليوان  ،واملؤمن  ،والكافر ؛ ألنه ال خالق إال اهلل  ،وال رازق إال اهلل  ،فجميع
ٍ
حيوان أو
اخلالئق تأكل من رزقه  ،وتسكن يف أرضه  ،وجتلس عىل موائد نعمه ،
ٍ
إنسان  ،مؤمن أو كافر  ،تقي أو فاجر:
[البقرة. ] 22 - 21 /
هذا عطاء الربوبية جلميع اخللق  ،فمن آمن باهلل أخذ عطاء ربوبيته وأخذ عطاء
ألوهيته يف الدنيا باألمن  ،واهلداية  ،واخلالفة يف األرض  ،وأخذ عطاء ربوبيته يوم
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القيامة بدخول اجلنة التي فيها ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب
برش  ،يأخذ عطاء ربوبيته يف الدنيا وىف اآلخرة  ،ويأخذ عطاء األلوهية بأن يرى ربه
) [القيامة. ]23- 22/
يوم القيامة ( :
ويسمع كالم ربه جل جالله  ،ويقرب منه ألنه س مع كالمه يف الدنيا ،وآمن به ( :
) [القمر. ]55- 54 /
أما الكافر فهو ينكر عطاء الربوبية  ،ألنه ال يؤمن باهلل فاجتهد عىل األرض التي
سخرها اهلل لكل أحد فزرعها  ،واجتهد عىل املعادن وصنَّعها  ،واجتهد عىل
احلديد فاستخرج منه أنواع املصنوعات ،واهلل علمه  ،واهلل خلقه  ،وخلق عقله ،
وخلق املادة التي صنع منها هذه األشياء :
[األنبياء. ] 30 /
فاهلل  له املنة أوال وأخرا  ،لكن الكافر استفاد من عطاء ربوبيته املعطى لكل
أحد ،فصنع واخرتع وا كتشف حتى لو كان غري مفيد  ،استفاد من السنن الكونية التي
سخرها اهلل لكل أحد ،فصنع ما ينفع وما يرض ويدمر .
أما املؤمن فهو وحده الذي يستفيد من عطاء الربوبية  ،وعطاء األلوهية  ،يف الدنيا
واآلخرة  ،باألمن واهلداية واخلالفة يف أرض الدنيا  ،وباجلنة والرضوان يوم
القيامة .
فالبد لإلنسان من هذه املعارف  ،وهذه املعرفة هي الواجب األول عىل اإلنسان أن
يعرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم يعبد اهلل بموجب هذه املعرفة:
[حممد. ]19 /
أسامء اهلل  كلها حسني ،والعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة معانيها،
والت عبد هلل بموجبها ،أول علم جيب تعلمه ،و اهلل عرفنا بأسامئه وصفاته ،لنسأله
) [األعراف. ]180/
وندعوه بموجبها ( :
فالبد من معرفة هذه األسامء  ،وهذا الدرس يف بيان اسم اهلل الصمد ،فاهلل هو
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الصمد كام قال سبحانه ( :

) [اإلخالص. ]4- 1/
وقد ورد اسم اهلل الصمد يف القرآن مرة واحده يف سورة اإلخالص.
هو القادر فليس كمثله أحدٌ يف القدرة  ،ومل يكن له كفوا أحد يف القدرة جل
جالله  ،وهو العليم الذي مل يكن له كفوا أحد يف العلم  ،هو الكريم الذي ليس
كمثله أحد يف الكرم  ،هو امللك الذي ليس كمثله أحد يف امللك  ،هو العزيز الذي
ليس كمثله أحد يف العزة  ،ومل يكن له كفوا أحد يف امللك .
هكذا نجري األسامء والصفات هو السميع الذي مل يكن له كفوا أحد يف السمع ،
ليس كمثله أحد يف السمع  ،وال يف البرص  ،وال يف القوة  ،وال يف الرمحة :
[الشورى. ] 11 /

اهلل  هو القوي الذي خلق القوة يف كل قوى  ،هو القوي الذي قوته ذاتية ،وقوة
املخلوق موهوبة له  ،واملوهوب قد يسلب ،وال يسلبه إال من خلق ه  ،فاهلل هو
القوي الذي وهب الضعيف القوة  ،والقادر الذي وهب العاجز القدرة  ،وهو الغني
الذي وهب الفقري الغني ،وهو العليم الذي وهب اجلاهل العلم.
أما نحن فقوتنا  ،وقدرتنا  ،وحكمتنا موهوبة لنا من الوهاب الذي وهب اخللق
احلياة ،وأمدهم بالنعم ،ومدهم بالصفات :
[ النحل. ] 53 /

فهو جل جالله الواحد األحد الصمد ،الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،
واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل  ،يف العامل العلوي والعامل السفىل  ،فيجب علينا
أن نعرفه أوال بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ث م نبعده بام جاء به رسوله حممدا : 
[األعراف. ] 180 /

اهلل  هو الواحد األحد الصمد الذي صمدت إليه مجيع املخلوقات  ،وقصدته كل
الكائنات  ،املقصود عند احلوائج  ،الذي تقصده اخلالئق عند الرغائب  ،الس يد
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املطاع الذي ال يقيض دونه أمر:
[امللك. ] 1 /
هو جل جالله الواحد األحد الصمد الذي صمد جلميع حوائج اخللق  ،لكامل ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،الكامل يف السؤدد والرشف والغنى والكرم ،مالك
احلاجات  ،ومفرج الكربات  ،وجميب الدعوات ( :
)
[النمل. ]62/
هو الصمد الذي تقصده مجيع اخلالئق عند النوائب والكرهيات  ،وتستغيث به إذا
مسها الرض  ،وأصابتها املشقات  ،وترضع إليه عند الشدائد والكربات
والكرهيات :
[النحل. ] 53 /

منه نعمة اإلجياد  ،ونعمة اإلمداد  ،ونعمة اهلداية  ،ونعمة الليل ،ونعمة
النهار ،ونعمة اخللق ،ونعمة العافية  ،ونعمة األمن  ،ونعمة الزرق :
[إبراهيم. ]34 /

حي
اهلل  هو الواح د األحد الصمد احلي الذي ال يموت  ،وهلذا مدح نفسه أنه ٌ
قيوم  ،وحي بجميع صفات الكامل  ،كامل األسامء احلسنى ،والصفات العال :
)
(
[غافر. ]65/
هو الواحد األحد الصمد احلي الذي ال يموت  ،األول فليس قبله يشء  ،واآلخر
فليس بعده يش ء  ،والظاهر فليس فوقه يشء ،والباطن فليس دونه يشء ،الغني عن
كل أحد  ،القادر عىل كل أحد  ،الذي حيتاج إليه كل أحد :

[ البقرة. ] 255 /
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ٌ
حمتاجة إىل رهبا  ،ومجيع املخلوقات من أعالها إىل أسفلها ،
مجيع اخلالئق
و من أصغرها إىل أكربها  ،مطبوعة عىل أربع صفات :
ضعيف  ..فقري  ..عاجز  ..حمتاج .
العبد حمتاج إىل ربه ليمسكه  ،السموات واألرض حمتاجة إىل رهبا ليمسكها ٌ ،
كل
أحد حمتاج إىل ربه الصمد جل جالله  ،الصمد هو الكريم الذي صمد جلميع
حوائج اخللق  ،هو الذي يملك احلاجات ،ومجيع احلاجات مستجيبة ملشيئته ،
ومرسعة إىل إرادته  ،وخاضعة ألمره:
[يس.] 83 - 82 /

)

كل يشء بيده( :
[هود. ]56/
ملك السموات بيده  ،وملك األرض بيده  ،وملك الرياح بيده  ،وملك النجوم
بيده  ،وملك النباتات بيده  ،وملك اجلامدات بيده  ،ملك األسامع بيده  ،وملك
األبصار بيده  ،ملك العقول بيده  ،ملك األزواج بيده  ،وملك األرزاق بيده ،وملك
التدب ري بيده:
[يونس. ]32 - 31 /

كل ذره يف الكون حمتاج ة إىل رهبا يف خلقها وإجيادها  ،ويف حتريكها وتسكينها ،
ويف نفعها ورضها .
وهذه الذرة الصغرية التي متأل الفضاء  ،وتدخل يف كل كائن  ،هي مسبحة بحمد
رهبا  ،وشاهده بوحدانيته  ،وخاضعة ألمره .
مجيع املخلوقات خاضعة ألمر اهلل ،ومستجيبة ملشيئته  ،إذا أراد ليال كان ليال ،
وإذا أراد هنارا كان هنارا  ،وإذا أراد أمنا كان أمنا  ،وإذا أراد خوفا كان خوفا  ،وإذا
أراد فقرا كان فقرا  ،وإذا أراد عزا كان عزا لفالن  ،وإذا أراد ذال له سلب العزة عنه
فصار هذا العزيز ذليال :
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[آل عمران.]26 /
هو امللك الذي له اخللق واألمر ،و بيده امللك وامللكوت  ،بيده الترصيف
والتدبري  ،والتحريك والتسكني  ،هو الصمد جل جالله ،صمد جلميع حوائج
اخللق  ،فإذا عرف القلب ربه بأسامئه احلسني ،وصفاته العال ،صارت عبادته لربه
فيها حالوة  ،وفيها لذة  ،وفيها طعم .
وبمحم ٍد
ض باهلل ربا  ،وباإلسلم دينا ،
َّ
قال النبي َ « : ذ َاق َطع َم اإليامن َ :من َر َ
َرسوال » أخرجه مسلم .
متى أرىض باهلل ربا إذا عرفته  ،وكيف يل أن أعرفه ؟ البد أن أسمع عنه ،وأتكلم عنه
كثريا  ،ال يكفي أن أسمع عنه  ،بل إذا سمعت عنه يف مثل هذا اليوم ال بد بعد هذا
السمع أن أ سمع الناس ؛ ألن الكالم يف الدعوة أول ما يفيد الداعي :
[العنكبوت. ]69 /
فال بد أن نعرف ربنا بأسامئه وصفاته ؛ حتى نعبده بموجب هذه املعرفة  ،عبادة فيها
حالوة  ،وفيها طعم  ،وفيها لذة ،وعبادة حقيقية :
( )1

[األنفال. ] 4 - 2 /
وال يعبد اهلل حقا إال من عرف ربه حقا  ،فاهلل  من رمحته وفضله علينا أن عرفنا
بأسامئه وصفاته ،لنعبده بموجب هذه األسامء والصفات :

[ احلرش. ] 24 – 22 /

( )1أخرجه مسلم برقم .34 :
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 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها ستة أقسام :
القسم األول  :األسامء التي تدل عىل ذات اهلل ووحدانيته مثل اهلل  ،اإلله ،الواحد
األحد ،احلق ،ا حلي ،القيوم ،األول واألخر ،والظاهر والباطن وغريها من األسامء
احلسنى التي تدل عىل ذات اهلل ووحدانيته.
واهلل هو املألوه املحبوب لذاته  ،ومجاله  ،وجالله  ،وإحسانه  ،وإنعامه ،
عيل
وعظمته  ،وجالله جل جالله  ،هو املعبود املألوه  ،فأنا أحب اهلل ،ألنه أنعم ّ
عيل يف بطن األم ،
عيل وأنعم عىل غريي  ،أنعم ّ
بنعم ال تعد وال حتيص  ،وأنعم ّ
عيل يف الدنيا باإليامن والقوت  ،وينعم عيل كل مؤمن يف القرب بأن يكون
وأنعم ّ
روضة من رياض اجلنة  ،وينعم عىل املؤمنني يوم القيامة باجلنة والرضوان .
فبقدرهذه املعرفة تأيت حمبة اهلل  ، وتأهله القلوب وحتبه ؛ ألنه هو املنعم ،وله
احلمد يف األوىل واآلخرة عىل مجيع خملوقاته  ،وعىل مجيل إنعامه وإحسانه
وعىل كامل وحدانيته :
[فاطر. ]13 /

لق نعود إىل خالق  ،وصور نعود إىل م صور  ،ومرزوقني نعود
ال بد أن نعرف أننا خ ٌ
إىل رزاق  ،وعلامء نعود إىل عامل  ،وفقراء نعود إىل غني  ،وهكذا  ،نحن نعود إىل
واحد كام يعود البدن إىل واحد وهو الرأس  ،هكذا نعود إىل اخلالق :
[األنعام. ] 102 /
رب واحد  ،وهذا الواحد له
فال بد للقلب أن يعرف هذه األمور فيعرف أن اهلل ٌ
اخللق واألمر كله.
اخللق  :هو أن خيلق شيئا مثل السامء واألرض ،والشمس والقمر.
واألمر  :هو التدبري هلذه الشمس  ،ترشق من املرشق ،وتغرب يف املغرب  ،وأن
تأخذ مسارا معينا ال تعلو وال تنزل ،تأخذ مسارا معينا حمكام  ،فال خترج عنه قدر
أنملة  ،ولو خرجت قدر أنملة لفسد العامل .
نار ملتهبة صب اهلل فيها من نوره جل جالله  ،هذه الشمس درجة
فالشمس مثال ٌ
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احلرارة يف داخلها أكثر من عرشين مليون درجة  ،ودرجة احلرارة خارجها أكثر من
ستة آالف درجة  ،ويمتد هليبها مخسامئة ألف كيلو مرت تقريبا  ،جعلها اهلل تسري يف
طلوع واستوا ٌء ونزول  ،فهي تطلع من املرشق  ،وتستوي يف كبد
الكون ،هلا
ٌ
السامء  ،ثم تغيب يف األفق  ،هذه حركاهتا يف الفضاء  ،وهلا ثالثامئة وستو ن مرشقا
وثالثامئة وستون مغربا .
فسبحان من خلق هذه النار امللتهبة ،وسبحان من أضاء هبا الكون ،وسبحان من
سريها يف ملكه العظيم.
هذه الشمس لو ارتفعت قليال لتجمد الكون كله وأصبح أشد من احلجارة  ،فال
تتحرك األعضاء ،وال تنمو النباتات ،وال يتحرك احليوان .
ولو نزلت قليال الحرتقت األرض ،وعادت دخانا وبخارا  ،ولكن اهلل هو رهبا  ،فه ي
من آياته التي أحكم سريها وضياؤها ،وقدره تقديرا ( :
) [يس. ]40/
هو جل جالله مالك هذا امللك العظيم بآياته وخملوقاته ( :
) [فصلت. ]37/
هذه املخلوقات اهلل خلقها وأودع فيها أسامءه وصفاته  ،لنستدل باملخلوق عىل
اخلالق  ،وبالصور عىل املصور  ،وباحلكمة عىل احلكيم  ،وبالرزق عىل الرزاق ،
فنرضيه و نعبده كام أنعم علينا بنعمة اإلجياد  ،ونعمة اإلمداد  ،ونعمة اهلداية .
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة مثل امللك  ،العزيز  ،اجلبا ر ،
املهيمن  ،القهار  ،الصمد  ،القادر  ،القوي  ،املقدم  ،املؤخر  ،وأمثاهلا من
األسامء التي تدل عىل امللك والقدرة .
إن القلب البد أن يعرف امللك اجلبار  ،البد أن يعرف الواحد األحد ،حتى يتوجه
إليه وحده وال يلتفت ملن سواه  ،والبد أن يعرف أن هذا الواحد  :ملك  ،وعزيز ،
وجبار  ،ومهيمن  ،وقادر  ،وصمد  ،وقاهر ،حتى يتوجه إليه فيطيعه ويبتعد عن
معصيته  ،البد أن يعرف أن هذا امللك القادر  ،القاهر  ،القوي بيده ملكوت كل
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يشء ،وإذا عرف ذلك خافه وهابه ،وسارع إىل طاعته ،وابتعد عن معصيته.
القسم الثالث  :األسامء الدالة عىل اخل لق واإلجياد واإلمداد مثل اخلالق  ،البارئ ،
الرب  ،املقيت  ،وغريها من األسامء الدالة
املصور  ،الرزاق  ،الوهاب  ،الكريم ّ ،
عىل اخللق واإلجياد .
البد أن يعرف املسلم أن اهلل خالق كل يشء  ،خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،
وخلقه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وع َّلم هذا اإلنسان أسامء كل يشء  ،و أكرمه
بأنواع التكريم ،وجعل هذا اإلنسان خليفة يف األرض  ،فالبد أن نعبده فاإلنسان
أعظم املخلوقا ت عبادة وطاعة لربنا  ؛ ألن اهلل خلق مجيع املخلوقات بأمره
الكوين قال  :كن فكانت .
وخلق هذا اإلنسان بيده إكراما له ؛ ألنه يريده يف الدنيا خليفة يف األرض  ،ويوم
)
القيامة جليسه ( :
[القمر. ]55- 54 /
القسم الرابع  :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة كالعليم والسميع والبصري ،البد
للقلب أن يعرف أن اهلل حميط بكل يشء  ،عليم بكل يشء  ،فاألسامء الدالة عىل
العلم واإلحاطة تفيد القلب مراقبة اهلل  ،وأن كل كلمة اهلل يسمعها  ،وكل حركة اهلل
يراها  ،وكل خلجة يف القلب اهلل خبري هبا  ،وكل عمل يف الظلامت اهلل شهيد عليه ،
يراه كام يراه يف النور  ،وكل يشء أعمله فهو حمفوظ عند ريب  ،وكل يشء قريب
أو بعيد اهلل حميط به .
فاألسامء الدال ة عىل العلم واإلحاطة تفيد القلب مراقبة اهلل يف كل حال  ،ومن هذه
األسامء :
السميع  ،البصري  ،العليم  ،اخلبري  ،الرقيب  ،الشهيد  ،احلفيظ  ،املحيط ،
وأمثاهلا .
القسم اخلامس  :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة مثل الرب ،
الرمحن  ،الرحيم  ،الرؤوف  ،احلليم  ،احلميد  ،الشكور  ،الودود  ،الويل ،
النصري  ،القريب  ،املجيب  ،العفو  ،الغفور  ،التواب وأمثاهلا .
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هذه األسامء تفيد القلب بأن يعلم أن رمحة اهلل قريب من الناس  ،وأن اهلل رحيم
بخلقه  ،رؤوف بالعباد  ،أرسل إليهم هذا اهلواء اللطيف  ،وأسكنهم يف هذه األرض
املستقرة  ،ومأل هذه األرض هلم بالطعام والرشاب  ،وأعطاهم األسامع واألبصار
[ البقرة. ] 143 /
والعقول :
البد أن أعرف أن ريب رمحن رحيم فأتوجه إليه وحده ،واستغفره من ذنويب ؛ ألنه
هو الرمحن الذي حيب أن يرحم  ،وهو الغفور الذي حيب أن يغفر الذنوب لعباده .
فاهلل  اسمه الغفور  ،واملغفرة تقتيض ذنبا يغفر  ،فالبد من خلق خلق خيتارون أن
يطيعوا أو يعصوا  ،وأحينا يطيعون  ،وأحينا يعصون .
فالطاعة  :اهلل يشكر الطاعة ،ويعطي عليها احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة
ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة .
أما املعصية فاهلل  حيب من عباده أن يتوبوا منها ليتوب عليهم  ،ويستغفروا
منها ؛ ألنه هو الغفار  ،وهو الغفور  ،غافر الذنب ،وقابل التوب  ،وهو الرمحن
[البقرة. ] 163 /
الرحيم:
القسم السادس من األسامء احلسنى  :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان  :مثل
اهلادي ،واملبني ،والوكيل ،والكفيل وأمثاهلا ،حتى ال أتوكل عىل عقل  ،وال ذكاء
وال عىل علمي  ،وال عىل قويت  ،اهلل  هو الواهب هلذه النعم وغريها .
البد أن أعرف أن اهلادي واحد ،واهلداية بيده وحده:
[النحل. ] 53 /

هو اهلادي الذي فطر القلوب عىل التوحيد واإليامن ،وعىل الربوبية  ،ولكن
الشياطني ما تركت بني آدم  ،فجاءهتم فاجتالتهم عن دينهم ،حتى عبدوا مع اهلل غريه
من حجر  ،أو شجر  ،أو غريه من األصنام  ،فالبد أن أعرف اهلادي ،وأتوجه إليه،
وأسأله اهلداية .
) [الفاحتة. ]6/
وهلذا أعظم سؤال يف القرآن ( :
اهدنا ملا يرضيك  ،اهدنا ملعرفة احلالل واحلرام  ،اهدنا ملعرفة ما حتبه وترضاه
مما تسخطه وتكرهه  ،اهدنا ملعرفتك  ،اهدنا ملعرفة مالئكتك  ،اهدنا ملعرفة
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كتبك  ،اهدنا ملعرفة حكمتك يف قضائك وقدرك  ،اهدنا ملعرفة أحوال اليوم
غيب عنا  ،فنحن حمتاجون إىل هدايته يف كل شأن.
اآلخر  ،اهدنا ملعرفة ما هو ٌ
وأبواب اهلداية بيده  ،هو الذي يفتح أبواب اهلداية كام يفتح أبواب الرزق  ،هو
اهلادي الذي هدى كل مهتد  ،هداه فاهتدى ،ولو تركه لضل :
[احلجرات. ] 17 /
فاهلل بني نفسه لعباده  ،وهداهم إليه  ،وأودع أسامءه وصفاته يف خملوقاته  ،فهذا
امللك العظيم  ،وهذه املخلوقات العظيمة تدل عىل ملك عظيم  ،هذه امللوك
كلها  ،وهذه املاملك كلها ،تعو د إىل ملك واحد ،يترصف فيها كيف يشاء ( :
) [آل عمران. ]26/
فمعرفة هذه األقسام الستة ألسامء اهلل وصفاته تسهل عىل اإلنسان معرفة معانيها،
وحالوة التعبد هلل هبا.
اهلل  الواحد األحد جل جالله  ،وهو الصمد ال ذي تصمد إليه مجيع املخلوقات
يف حوائجها  ،فهو مالك احلاجات  ،وهو قايض احلاجات  ،وهو جميب
الدعوات.
هو جل جالله الصمد الذي تصمد إليه مجيع اخلالئق يف حاجاهتا .
هو سبحانه الواحد األحد الصمد احلي الذي ال يموت  ،وحياته ذاتيه ،وحيايت
موهوبة  ،وهو القادر أن يسلبها عن كل حي فيعود ميتا  ،ثم يعود حيا يف دار الكرامة
يف اجلنة ،أو دار العذاب يف النار .
هو احلي الذي خلق املوت واحلياة ،ليعرف الناس احلي الذي ال يموت ،من احلي
الذي يموت  ،واحلي صفة ذاتيه هلل ال تنفك عنه ،واحلي املخلوق حياته موهوبة،
من نبات أو حيوان ،أو إن س أو جن  ،وهذه احلياة تسلب بأمر احلي ،فهو الذي
يملك احلياة واملوت  ،هو الذي حييي ويميت جل جالله :
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[امللك. ] 2 - 1 /
فسبحان األحد الصمد احلي الذي ال يموت  ،القادر عىل كل أحد  ،الغني عن كل
أحدا  ،املحيط بكل أحد  ،الذي حيتاج إليه كل أحد  ،وهو الغني عن كل أحد ،
كان أحدا حيث ال أحد  ،وكل يشء سواه بيده ،خملوق له ،وبقاؤه وفناؤه بيده
[ الرمحن. ] 27 - 26 /
وحده:
مل يتقدمه والد كان عنه  ،ومل يتأخر عنه ولد يكون عنه ؛ ألنه الغني  ،وليس كمثله
يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،هو الواحد األحد الصمد الذي له وحده
األسامء احلسنى  ،و الصفات العال :
[ اإلخالص. ]4 - 1 /
هو أحد ال رشيك له  ،وال مثيل له  ،وال نظري له ،يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله .
هو الواحد األحد يف اخللق وامللك واألمر  ،هو الواحد األحد يف العبادة  ،فال
معبود بحق إال هو  ،وهو املستحق للعبادة لذاته وجالله ومجاله :
[ غافر. ] 65 /
فاحلمد هلل أن كان ربنا أحد  ،مل يكن معبودنا خملوقا مثلنا ،وال خملوقا دوننا  ،بل
ربنا هو العيل األعىل:
[ األعىل. ] 5 – 1 /

ٌ
خملوق له  ،ففي الكون اثنان :
هو اهلل الواحد األحد الصمد ،وما سواه
خالق وخملوق  ،ومصور وصور  ،ورازق ومرازيق :
[ الكهف. ] 110 /
فاهلل  واحد أحد  ،صمد ،الذي ص مد جلميع حوائج اخللق ،وتصمد إليه مجيع
اخلالئق يف حاجتها  ،فنحن فقراء نحتاج إىل الغنى  ،وضعفاء نحتاج إىل القوي،
وعاجزون نحتاج إىل القادر ،وخائفون نحتاج إىل األمن من املؤمن  ،ونحتاج إىل
ربنا يف كل يشء .
797

هو الصمد الذي يقيض مجيع حوائج اخللق كلهم يف كل زمان وم كان وحال :

[ يونس. ] 32 – 31 /

هو الصمد ،ألنه غني عن كل ما سواه ،وخزائنه ملئى بكل يشء  ،صمد جلميع من
يف العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،خلقهم بأمره الكوين فوجدوا  ،وأمدهم
باألقوات ،وحركهم ،وهو يعلم أقواهلم  ،ويسمع أصواهتم  ،ويرى أفعاهلم  ،وال
يغرب عنه مثقال ذرة يف ملكه العظيم :
[ امللك. ] 14 – 13 /
هو امللك احلق الصمد الذي تصمد إليه مجيع خملوقاته من املالئكة ،واإلنس،
واجلن ،واحليوانات ،والنباتات ،واجلامدات .
هذه ستة عوامل كربى خلقها اهلل يف السموات واألرض :
عامل املالئكة  ،وعامل اجلن  ،وعامل اإلنس  ،وعامل احليوان  ،وعامل النبات ،
وعامل اجلامد  ،اهلل خالق كل يشء وهو عىل كل يشء وكيل  ،هو خلقهم ،ويعلم
أفعاهلم  ،وال يفعل أحد من اخللق شيئا إال بأذنه وعلمه وأمره  ،إذا أذن كان
اليشء  ،وإذا مل يأذن ال يكون إال ما يريد اهلل القهار الصمد:
[ اإلخالص. ] 2 - 1/
وهو سبحانه ا مللك األحد الصمد ،السيد الذي كمل يف سؤدده  ،العظيم الذي كمل
يف عظمته  ،له عظمة الذات ،وعظمة األسامء ،و عظمة الصفات  ،وعظمة العلم ،
وعظمة العلو ،وعظمة امللك  ،وعظمة اخللق  ،وعظمة القدرة  ،وعظمة احلكم ،
وعظمة الترشيع  ،وعظمة اجلزاء  ،وعظمة الترصيف والتدبري :
[األعراف. ]54 /
هو العظيم الذي خلق كل عظيم  ،فيجب أن أعرف العظيم ،ألمتثل أمره العظيم ،
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وأنال ثوابه العظيم .
هذه املعرفة يأنس هبا القلب كام تأنس املعدة بالطعام والرشاب  ،ويأنس العقل
باملعلومات واالخرتاعات.
أنس القلب ولذته أن يعرف فاطره ومعبوده بأسامئه وصفاته  ،يعرف العظيم
ليعبده  ،ويعرف الكبري ليرتك الصغري  ،و يعرف الغني حتى ال يقف بباب الفقري ،
ويعرف الواحد األحد حتى ال يتوكل إال عليه  ،وال خيشى إال هو  ،وال يرجو إال
إياه ،وال يلتفت ألحد سواه :
[األنعام. ]102 :

ال ريب أن القلب يتلذذ بمعرفة ربه  ،وجيد احلالوة يف هذه املعرفة ،معرفة
العظيم  ،متى يكون اإلنسان عظيام ؟ إذا اتصل بالعظيم  ،متى يكون كبريا ؟ إذا
اتصل بالكبري  ،متى يكون غنيا ؟ إذا اتصل بالغني  ،متى يكون عزيزا ؟ إذا اتصل
) [املنافقون. ]8/
بالعزيز ( :
فلنتصل بالعزيز لنكون أعزة يف الدنيا  ،وأعزة يف اآلخرة  ،ونتصل بالقوي حتى اهلل
 يعطينا من قوته ،وتكون قوتنا معنا  ،فننترص هبذه القوة عىل األعداء :
[ احلج. ] 40 /

واهلل  حيب ظهور معاين هذه األسامء والصفات يف خلقه  ،حيب أن تظهر أثار
أسامئه وصفاته يف خلقه  ،فمقصود اهلل من خلقه حتصيل صفاته ،وعبادته بموجب
هذه املعرفة :
فاهلل شكور حيب الشاكرين ،واهلل كريم حيب الكريم من خلقه ،واهلل مؤمن حيب
املؤمن الذي يأمنه الناس  ،واهلل  عزيز حيب املسلم العزيز  ،واهلل  عفو حيب
العافني عن الناس  ،واهلل لطيف حيب اللطيف من عباده ،واهلل رحيم حيب من يرحم
عباده  ،واهلل حمس ن حيب املحسنني  ،واهلل تواب حيب التوابني وهكذا يف بقية
األسامء والصفات :
[ األعراف.] 180 /

هو العظيم الذي كمل يف عظمته  ،الغني الذي كمل يف غناه  ،القوي الذي كمل يف
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قوته  ،الرمحن الذي كمل يف رمحته .
هو الرمحن الذي خلق الرمحة يف كل راحم  ،وخزائن الرمحة عنده وبيده ، ،هو
خلق مئة رمحة ،أنزل منها واحدة يرتاحم هبا الناس ،والطري ،واحليوان  ،ومجع هذه
الرمحة مع تلك يوم القيامة  ،لريحم هبا عباده .
اهلل  بني لنا من هو يف كتابه ؟ هو الرمحن الرحيم .
كام قال سبحانه ( :
) [الفاحتة . ]3- 1 /
[ البقرة. ]163 /

(

)

[احلرش . ]22 /
اهلل  دائام يذكرنا باسمه الرمحن الرحيم ،ليشعرنا بأنه الرمحن الرحيم فلنتصف
هبذا االسم ال كريم عىل شاكلة العبودية  ،نرحم مجيع اخللق  ،ونحسن إىل من أساء
إلينا  ،ونعفو عمن ظلمنا  ،ونصل من قطعنا ،وهكذا نتصف هبذه الصفة واهلل 
حيب عباده الرمحاء .
هو جل جالله القوي الذي كمل يف قوته  ،الرمحن الذي كمل يف رمحته  ،اجلبار
[طه. ]8 /
الذي كمل يف جربوته :
فسبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة .
هو اجلبار الذي قهر كل يشء بقدرته  ،جبار السموات واألرض  ،خلق السموات
وقهرها عىل ما أراد  ،وخلق األرض وقه رها وما فيها من نباتات عىل ما
أراد ،وخلق اجلبل عىل ما أراد فكا ن هبذه الصورة  ،وخلق جربيل عىل ما أراد فكان
هبذه الصورة  ،خلق اإلنسان عىل ما أراد فكان هبذه الصورة  ،خلق السامء عىل ما
[ الزمر. ]4 /
أراد فكانت هبذه الصورة :
وهو اجلبار الذي جيرب قلوب املنكرسة قلوهبم  ،جيربهم  ،ويعافيهم  ،ويرزقهم ،
ويكشف كرباهتم  ،ويؤنس وحشتهم .
هو اجلبار بذاته الذي له أسامء وصفات القوة  ،والقدرة  ،والقهر  ،والعظمة ،
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والكربياء ،واجلالل  ،واجلامل  ،والعزة  ،هو جبار ،وكل ما سواه ضعيف فقري،
عاجز حمتاج إليه:
[ لقامن. ] 26 /

هو العليم الذي كمل يف علمه  ،علم ما كان وما يكون ومن سيكون  ،علمه ذايت ال
ينفك عنه ،وعلمي موهوب قد ينفك عني ،وقد يسلب مني  ،أنا علمني العليم ،
ورزقني الرزاق  ،وخلقني اخلالق  ،فالبد كام رأيت آثار قدرته يف الربوبية  ،البد أن
استجيب ألوامر ألوهيته بالعبودي ة  ،فأعبده وحده  ،وأنا املستفيد ؛ ألين أسأله
الرمحة فريمحني  ،واسأله الرزق فريزقني ،واسأله العفو فيعفو عني ،واسأله التوبة
فيتوب عيل  ،واسأله اهلداية فيهديني  ،عنده خزائن كل يشء :
[ احلجر. ] 21 /

ومن علينا بأن نسأل اخلالق ،وال نسأل خملوق مثلنا
واهلل أمرنا أن نسأله وحده ،
َّ
يذلنا ،ونقف ببابه وال يعطينا ( :
) [البقرة. ]186/
فنسأل الصمد  ،واهلل  ال يستفيد من عباده أبدا  ،ألنه الغني عن كل ما سواه ،نحن
الذين نستفيد من اهلداية  ،أن هدانا ربنا إىل الرصاط املستقيم  ،اهلل  غني عن
مجيع اخللق  ،هو امللك األحد الصمد ،كريم عنده خزائن كل يشء  ،وبيده كل
يشء جل جالله  ،فإذا عرف القلب هذه األمور زاد ا إليامن فيه وتلذذ بعبادة اهلل ،
وهلذا األنبياء أعظم الناس عبادة  ،ملاذا ؟ ألهنم أعرفهم باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله:
[ األنبياء. ] 90 /

وكان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه  ،ف قال ْت عائش ة  :مل ت ْصنع هذا يا ر س ول
هلل لك ما ت قدَّ م م ْن ذنْبك وما تأ َّخر ؟ قال َ « :أ َف َ
ون َعب دا
هلل  ،وقدْ غ فر ا َّ
ا َّ
ل أحب َأن َأ ك َ
َشكورا» متفق عليه (. )1

عىل هذه النعم من ريب  ، أفال أشكره عىل ما أعطاين من عقل  ،وما أعطاين من

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ،4837 :ومسلم برقم.2819 :
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خري ،وما منع عني من رش  ،وأن أعطاين هذه احلياة ،ومل جيعلني جمنونا ،ومل
جيعلني أعمى  ،ومل جيعلني ضاال  ،اهلل هداين وحبب إيل الطاعات  ،وفقني إىل
القيام باألعامل الصاحلة  ،وأثابني عىل احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف،
إىل أضعاف كثرية ،وأنا أسكن يف ملكه العريض ،وسأعود إليه  ،فالبد أن أرجع إليه
بثالث صفات  :صفة احلب له ،وصفة التعظيم له  ،وصفة الذل له  ،وهذا هو لب
العبادة أن أعبد اهلل باملحبة والتعظيم له ،والذل له جل جالله :
[ األنبياء. ] 90 /
فهو جل جالله الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال احلميدة وهو
احلكيم الذي كمل يف حكمته  ،الذي يضع اليشء يف موضعه  ،ال إله غريه  ،وال
رب سواه :
[األنعام. ]101/
صمد ال حيتاج إىل ولد ،وال حيتاج إىل صاحبة ،فكل اخلالئق مفتقرة إليه ٌ ،
وكل
أحد حمتاج إليه :
[ الزمر.] 5 – 4 /
خلق كل يشء جل جالله يف العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،وخلق أعظم يشء
خلق وأبدع ،بديع السموات خلقها عىل غري مثال سابق  ،خلق السموات عىل هذا
الشكل ومل تكن قبل ذلك  ،خلق األرض كذلك  ،خلق النباتات  ،واجلامدات ،
واحليوانات ،خلق مجيع املخلوقات :
[ األنعام. ] 102 /
موالي د األرض أكثر من أربعني مليون مولود من النباتات واألشجار  ،خلقها اهلل عىل
صور وأشكال متباينة يف األحجام والطعوم ،واألشكال ،واأللوان ،واألعامر .
هو اخلالق العليم الذي خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات من النباتات ،
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واحليوانات  ،والطيور  ،والذرات  ،والكائنات وغريها ( :
) [احلجر] 86/
وخلق من كل جنس نوعني :
[ الذاريات. ] 51 – 49 /
هو وحده العليم بكل يشء ،عامل الغيب والشهادة( :
) [األنعام. ]59/
بل كل الكائنات اهلل  خلقها من قبل  ،أول ما خلق اهلل القلم قال له  :أكتب  ،قال :
وما أكتب ؟ قال  :أكتب ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة  ،من احلركات ،
والسكنات  ،واألقوال  ،واألعامل  ،واألخالق  ،واحلوادث  ،ومجيع ما جيري يف
الكون إىل أن تقوم الساعة :
[احلج. ] 70 /
هذا هو العليم جل جالله  ،وهو اخلالق الذي خلق كل يشء بقدرته ،فليصمد العباد
إليه بعبادته ( :
) [األنعام. ]102/
هو الواحد األحد الذي خلق املخلوقات  ،ومل يرتكها تعمل بنفسها  ،خلق الشمس
وهو الذي يسريها  ،وخلق الليل  ،وخلق النهار  ،وخلق املالئكة  ،وخلق اإلنس ،
هو رب العاملني الذي خلقهم  ،وتكفل بأرزاقهم  ،وتدبريهم وترصيفهم  ،وهو
وكيل عليهم  ،يعلم ما يقولون وما يفعلون  ،وال يقع يف ملكه إال ما شاء :
[فاطر. ] 13 /
فاهلل  هو الغني عن مجيع اخلالئق  ،هو الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات
العال ،واألفعال العظمى  ،واملثل األعىل:
[الروم. ]27 /
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اهلل حيب العدل  ،وحيب اإلحسان  ،وحرم الظلم عىل نفسه ؛ وحرمه عىل عباده ،
وضع للعبادة يف
ألن الظلم فيه جور وعدوان وأعظم الظلم هو الرشك  ،ألن الرشك
ٌ
غري موضعها  ،ورصفها لغري مستحقها  ،أن أعبد قربا  ،أعبد ميتا  ،أعبد املالئكة ،
أعبد أي خملوق من دون اهلل  ،هذا أعظم الظلم  ،وأقبح القبيح  ،وأرش الرش  ،هذا
[لقامن. ] 13 /
الرشك باهلل:
وقال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا عبَادي إ ِين َح َّرمت الظل َم َع َىل َن فيس ،
حم َّرما َ ،ف َل َتظَا َ
ملوا » أخرجه مسلم (. )1
َو َج َعلته َبينَكم َ
ف ال يظلم نفسه يف عبادة غري اهلل  ،وال يظلم غريه بأن يأخذ ما ليس له  ،أو يمنع ما
ليس له  ،أو حيرم نفسه من الطاعات  ،أو جيرها إىل املعايص والسيئات.
« َيا ع َبادي كلك م َض ٌّال إ َّال َمن َهدَ يته فاستهدوين أهدكم» أخرجه مسلم .
اهلداية والضاللة بيد اهلل  ،والعطاء واملنع بيده  ،والبسط والقبض بيده  ،وإيتاء
امللك ونزع ه بيده  ،واحلياة واملوت بيده  ،فهو جل جالله بيده كل يشء  ،له
اخللق واألمر ،والتدبري والترصيف :
[امللك. ]1 /
و اهلل  فطر العباد عىل التوحيد  ،فطرة اهلل التي فطر الناس عليها  ،لكن الشياطني
جاءت إىل بني آدم فاجتالتهم عن دينهم .
و املطلوب منا أن نجاهد أنفسنا لنعود إىل صفاء الفطرة والتوحيد  ،ويذكر بعضنا
بعضا بالعهد األول ألست بربكم ؟ قالوا  :بىل شهدنا ،وذلك بالنظر يف اآليات
الكونية  ،والنظر يف اآليات القرآنية  ،حتى يأيت ا إليامن الكسبي مع اإليامن
الفطري  ،وذلك نور عىل نور:
( )2

[ النور. ]35 /

وهبذا يزداد اإليامن يف القلب  ،ويقوى نور اإليامن يف القلب  ،فهذا النور الكبري يف
القلب إذا امتأل القلب به خشع القلب لربه  ،واستكان بني يديه  ،وخضع وخشع له ،
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
()2أخرجه مسلم برقم.2577 :
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وعظمه وكربه  ،وذل له وأحبه  ،ثم انقادت اجلوارح بأمر القلب للطاعة قياما
وقعودا  ،وركوعا وسجود  ،وتسبيحا وحتميدا  ،وبذلك حت صل العبادة ال نمل
منها  ،ونتسابق إليها كام تتسابق املالئكة إىل الطاعات  ،وتنفيذ أوامر اهلل:
[األنبياء. ]20 – 19/
فاهلل فطر املالئكة عىل الطاعة والتسبيح والتقديس  ،وفطرنا نحن عىل التوحيد
واإليامن ،وفطر البهائم عىل حب الطعام والرشاب .
فنحن إذا نقص مؤرش اإليامن جاءت الغفلة واملعايص  ،وإذا زاد مؤرش اإليامن يف
القلب جاءت قوة املحبة هلل  ،ثم تأيت قوة الطاعة  ،ثم تأيت الطاعات املتنوعة من
صالة  ،وصيام  ،وزكاة  ،ونؤدي هذه الطاعات باملحبة  ،ونسارع إليها  ،ملاذا ؟
ألن القلب امتأل بمحبوبات الرب  ،من اإليامن به ،والتوكل عليه  ،واخلوف منه ،
ورجائه  ،وطاعته  ،وحمبته  ،وعبادته.
فإذا امتأل القلب بمحبوبات الرب انقادت اجلوارح لطاعة الرب  ،وإذا امتأل القلب
بمحبوبات النفس انقادت اجلوارح للشهوات .
فالقلب ملن سكنه  ،إذا سكنه التوحيد واإليامن أمر اجلوارح بالتقوى  ،وإذا سكنته
حمبة األموال والشهوات أمر اإلنسان بعبادة األموال والشهوات  ،وشغل اإلنسان
هبذه األشياء عن ربه :

[آل عمران. ] 15 – 14 /
واهلل  مأل الدنيا بمحبوباته هو  ،ومأل اآلخرة بمحبوباتنا نحن .
وحمبوبات الرب هي الدين الكامل  ،وقد ذكر اهلل هذه املحبوبات يف قوله ( :
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) [األحزاب. ]35/

وذكرها يف قوله:

[املؤمنون. ]11- 1 /

وذكرها يف قوله ( :

) [التوبة. ]112/
فبرش املؤمنني باجلنة والرمحة  ،وسامع كالم الرب  ،والقرب منه  ،ورضوانه ،
ورؤيته  ،وأن هلم يوم القيامة مقاما كريام  ،ونعيام عظيام  ،وملكا كبريا .
اهلل مأل الدنيا بمحبوباته هو من أنواع العبادات والقربات  ،ومأل اآلخرة بمحبوباتنا
نحن من أنواع املأكوالت واملرشوبات  ،واملرئيات واملسموعات  ،وامللبوسات
واملركوبات  ،واملسكونات واملنكوحات وغري ذلك من نعيم اجلسد  ،ونعيم
القلب من رضوان ربنا ، اليوم أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم أبدا :
[التوبة. ] 72 /
هذا القلب  ،حمتاج أن يعرف هذه األمور العظيمة حتى يتنور  ،ويزداد نوره بالنظر
يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات القرآنية  ،فإذا زاد هذا النور أنار سبل
الطاعات والعبادات  ،و أحرق ما سواه من املعايص واملنكرات والفواحش ،
وأحرق ما سوى الرب من حب الشهوات  ،ومل يلتفت إليها  ،ومل يتعلق هبا ،
واستأنس باهلل واستوحش من غريه :
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[املائدة. ]16 - 15 /

فسبحان الواحد األحد الصمد الذي ال رشيك له  ،يف ربوبيته وألوهيته وأسامئه
وصفاته  ،هو الصمد الذي تصمد إليه مجيع املخلوقات  ،هو الصمد الذي صمد
جلميع حوائج اخللق من العلم والر زق واألمن والرمحة وكل ما حيتاجه اخللق .
واهلل  غني عن العاملني وعن عبادهتم  ،ال تنفعه طاعتهم  ،وال ترضه معصيتهم ،
« َيا ع َبادي كلك م َض ٌّال إال َمن َهدَ يته َفاستَهدوين َأهدك م » أخرجه مسلم .
نحن حمتاجون إىل اهلداية  ،اهلداية ملعرفته  ،واهلداية ملا يصلح أحوالنا يف الدنيا
واآلخرة  ،واهلداية للرصاط املستقيم ؛ حتى نطيع ربنا  ، ونجتنب معصيته :
( )1

[األنعام. ] 88 /

و اهلل  يقول َ « :يا ع َبادي كلكم َع ٍ
ار إال َمن ك ََسوته َفاستَكسوين َأ ك سك م »
أخرجه مسلم .
مجيع اخلالئق مفتقرون إىل اهلل يف اخللق واإلجياد  ،والتحريك والتسكني ،
والتدبري والترصيف  ،والنفع والرض .
اهلل خلقهم مجيعا ثم أمدهم بالنعم  ،وهداهم إىل ما يرضيه  ،فمن قبل اهلداية
أكرمه اهلل يف الدنيا واآلخرة  ،ومن رد اهلداية ضل يف الدنيا  ،ويوم القيامة مصريه
إىل النار :
( )2

[طه. ] 126 - 123 /
وقال ( : 

) [اإلرساء.]72/

()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
()2أخرجه مسلم برقم.2577 :
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مجيع ا ،
وقال َ « : يا ع َبادي إنَّك م ُتطئ َ
وب َ
ون بال َّليل َوالن ََّهار َ ،و َأنَا َأغف ر الذن َ
َفاستَغفروين َأغف ر َلك م » أخرجه مسلم .
نستغفر اهلل  ،ونتوب إ ليه من كل ذنب صغري وكبري  ،ومن سيئات القلوب
واجلوارح .
وكان  يستغفر اهلل سبعني مرة وتارة مائه مرة يف املجلس الواحد  ،وقد غ فر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر  ،فكيف بنا نحن الذين دائام يف الغفلة واملعايص فنحتاج
لالستغفار املستمر من أعاملنا وأقوالنا  ،وأخالق نا ونياتنا  ،نحتاج لالستغفار دائام ،
فالعني ترى أحيانا ما ال حيب اهلل  ،واألذن تسمع أحيانا ما ال حيب اهلل  ،واجلوارح
متيش أحيانا إىل ما ال حيب اهلل  ، و األوقات تقىض أحيانا فيام ال يريض اهلل .
فنحتاج إىل الشكر عند االستطاعة  ،وإىل االستغفار عند املعصية :
( )1

[ النساء٠ /

].

فاجلوارح كلها مماليك عند القلب  ،اهلل  ملك اجلوارح للقلب تطيعه فإن أمرها
بالطاعة أطاعته ومحدته  ،وإن أمر القلب اجلوارح باملعصية أطاعته ولعنته ،
وقالت :أتق اهلل فينا ،فإنام نحن بك.
فسبحان امللك الغني عن كل ماسواه  ،والغني من ال تنقص خزائنه أبدا مع كثرة
اإلنفاق  ،ومجيع اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،كلها ذرة صغرية من
ملكه ( :
) [الزمر. ]67/
ض ي َفتَُّوين َ ،و َلن تَبلغوا نَفعي َفتَن َفعوين َ ،ي ا ع َباد ي
« َيا ع َبادي إنَّك م لَن تَبلغوا َ ِ
لَو َأ َّن َأ َّو َلك م َوآخ َرك مَ ،وإن َسك م َوجنَّك م  ،كَانوا َع َىل َأت َقى َقلب َرج ٍل َواح ٍد م نك م ،
َما زَا َد َذل َك يف ملكي َشيئا»أخرجه مسلم .
فاهلل غ ني  ،وغناه يف ذاته  ،والغني ال تنقص خزائنه مثقال ذرة  ،أما املخلوق لو ملك
مليارات األطنان من الذهب  ،ونقصت مثقال ذرة  ،فيعترب فقريا ؛ ألنه يف األصل
( )2

()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
()2أ خرجه مسلم برقم.2577 :
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فقري بذاته  ،واهلل أعطاه الغنى  ،واهلل قادر أن يسلب الغنى منه  ،فيعود فقريا  ،اهلل
ٌ
واهب احلياة لو سلبها عن احلي لعاد ميتا  ،هو واهب الرزق لو سلبه عن اإلنسان
[فاطر.]15 /
لعاد فقريا :
فسبحان من ألتزيد الطاعات يف ملكه شيئا  ،وال تنقص املعايص منه شيئا َ « :ي ا
عبَادي َلو َأ َّن َأ َّو َلكم َوآخ َركمَ ،و إن َسك م َوجنَّك م  ،كَانوا َع َىل َأف َج ر َقل ب َر ج ٍل
َواح ٍد َ ،ما َن َق َص َذل َك من ملكي َشيئا » أخرجه مسلم .
فلو أن مجيع البرشية كلها كانوا عىل أفجر قلب رجل واحد  ،ثم هذا الرجل الواحد
عىص اهلل بأنواع املعايص  ،ما نقص ذلك من ملك اهلل شي ئا  ،ألن اهلل كامل الغني قبل
أن خيلق اخللق :
( )1

[لقامن. ]26 /

فسبحان من خزانه ال تنقص مثقال ذرة مع كثرة اإلنفاق.
قال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا ع َبادي َلو َأ َّن َأ َّو َلك م َو آخ َركم َ ،و إ ن َسك م
وج َّنك م َ ،قاموا يف صع ٍ
يد َواح ٍد َ ،ف َس َألوين َفأَعطَيت ك َّل إن َس ٍ
ان َمسأَ َل تَه َ ،م ا َن َق َص
َ
َ
َذل َك مَّا عندي إ َّال ك ََام َين قص املخ َيط إ َذا أدخ َل ال َبح َر» أخرجه مسلم .
ملاذا ؟ ألن املحدود إذا أخذ من املحدود نقص  ،أنا ع ندي ألف ريال مثال ،
أخذت منها مائة نقصت  ،فاملحدود إذا أخذ من املحدود نقص  ،واملحدود إذا
أخذ من غري املحدود ال ينقص أبدا ؛ ألن خزائن اهلل ال تنقص أبدا :
[ص. ] 54 /
ولو نفدت أو نقصت لكان اهلل حمتاجا إىل ما نقص  ،واهلل غني  ،وكل ما يف الكون
[املائدة. ] 120 /
ملكه:
فسبحان القادر الذي بحرفني من كالمه خلق هذا الكون العظيم :
( )2

[يس. ] 83 - 82 /

()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
()2أخرجه مسلم برقم.2577 :
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هو الصمد الذي بيده ملكوت كل يشء  ،كل يشء خاضع ألمره  ،ومستجيب
ٌ
ودال عىل
ملشيئته  ،ومرسع إىل إرادته  ،ومسبح بحمده  ،وشاهد بوحدانيته ،
عظمته وجالله ومجاله :
[اإلرساء. ] 44 – 43 /

هذا ربنا  ،هو امللك العظيم  ،الواحد األحد الصمد  ،الذي له األسامء احلسنى ،
والصفات العال  ،واألفعال الكربى  ،أحسن إىل عباده بأنواع اإلحسان  ،وسوف
حياسبهم عىل ما فعلوا من خري ورش .
قال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا عبَادي إن ََّام ه َي َأع َاملك م أحص َيها َل ك م  ،ث َّم
وم َّن إ َّال
اها َ ،ف َمن َو َج َد َخريا َفل َيح َمد ا ََّ
أ َو ِفيك م إ َّي َ
هلل َ ،و َمن َو َج َد َغ َري َذل َك َف َل َي ل َ
نَف َسه » أخرجه مسلم (. )1
هذه األعامل مسجلة مكتوبة  ،كتبها العليم اخلبري الذي ال خيفي عليه يشء  ،وال
يعزب عنه يشء  ،وستعرض يوم القيامة علينا ( :
) [الزلزلة. ]8- 6 /
هو سبحانه األحد الصمد الذي تصمد مجيع املخلوقات إليه  ،وتتوجه إليه ،
وختضع ألمره  ،وتسأله وتدعوه  ،وترسع إىل إرادته  ،وتقف ذليلة صاغرة بني يديه .
هو جل جالله الواحد األحد الصمد وضع اسمه عىل السموات فاستقلت  ،ووضعه
عىل األرض فاستقرت  ،ووضعه عىل اجلبال فرست  ،ووضعه عىل األرض
فأنبتت  ،ووضعه عىل املياه فسالت  ،ووضعه عىل الرياح فهبت  ،ووضعه عىل
العني فرأت  ،ووضعه عىل األذن فسمعت  ،ووضعه عىل اللسان فتكلم  ،ووضعه
عىل الليل فصار ليال  ،ووضعه عىل النهار فصار هنارا :
[األنعام. ]102 :

هو جل جالله بيده مقاليد األمور ،ومجيع اخلالئق تسبح بحمده  ،وتقف ذليلة
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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)

صاغري ة بني يديه ( :
[هود. ]56/
هو جل جالله الواحد األحد الصمد الذي تكفل بجميع أرزاق اخلالئق عىل مر
القرون والدهور  ،يف الليل والنهار  ،يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،مأل اجلو
بمخلوقات ال نعلمها  ،ومأل السامء بمخلوقات ال نعلمها ومنهم املالئكة  ،ومأل
ما بني السامء واألرض بمليارات الذرات والطيور التي ال تعيش إال يف اجلو  ،ومأل
األرض بمخلوقات عظيمة  ،وذرات عظيمة  ،من اجلامدات  ،والنباتات ،
واحليوانات  ،كل هذه اخلالئق تسبح بحمد رهبا وتشهد بوحدانيته جل جالله:
[النور. ]41 :

هو جل جالله اخلالق العليم الذي خلق البحر ومأله بالكائنات التي ال تعلم بام
عىل ظهر األرض  ،وما عىل ظهر األرض ال يعلم بام يف بطن البحر  ،وما يف بطن
البحر خملوقات عظيمة تزيد عىل مليون أمة من األمم التي خلقها اهلل:

[فاطر. ]12 :

ومن هذه املخلوقات العظيمة احلوت  ،واحلوت يأكل يف كل يوم  ،أربعة أطنان
من اللحوم .
سبحان ا هلل حوت واحد من مليارات األحوات يف البحر قوته يف اليوم أربعة
أطنان  ،طوله ثالثون مرتا تقريبا  ،ووجبته اليومية أربعة أطنان من اللحم  ،ووزنه
مائة ومخسون طنا  ،مخسون طنا من العظام  ،ومخسون طنا من اللحم  ،ومخسون
طنا من املياه وغريها .
فسبحان من خلقه وأط عمه وسريه يف تلك البحار العظيمة.
هذا املخلوق العظيم الذي خلقه هو الذي التقم يونس  يف البحر ( :
) [الصافات. ]142/
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هذا احلوت يسبح بحمد ربه  ،ويشهد بعظمة خالقه  ،وخيضع ألمر ربه  ،استلم
يونس  ،ومل يكرس له عظام  ،أو ينهش له حلام  ،احتضنه يف هذا ا ملستودع  ،يف فرتة
معينة  ،ثم أمره اهلل بأن يلقيه عىل الساحل  ،وأنبت عليه شجرة من يقطني :

[الصافات. ]148 - 139 :

كم من األحوات يف البحر ؟ كم من األسامك يف البحر ؟ كم من الطيور التي تأكل
من احلبوب ؟ كم من احليوانات ؟ هذه اخلالئق اهلل خلقها  ،وخلق أقواهتا،
وأطعمها يف مكاهنا يف الرب والبحر واجلو:
[هود. ]6 :

هذا هو اخلالق العظيم الذي جيب أن نعرفه  ،وإذا عرفناه أحببناه  ،وإذا أحببناه
أطعناه وعبدناه جل جالله :
[فاطر. ]3 :
نسأل اهلل اهلداية ملا يرضيه  ،والتسديد إىل حمابه ؛ ألنه ال حول لنا وال قوة إال باهلل
العيل العظيم  ،ال نتحول من حال إىل حال  ،ال نتحول من الضالل إىل اهلداية ،
وال من اجلهل إىل العلم  ،وال من الرشك إىل التوحيد إال باهلل : 
[الكهف. ] 17:

وال قوة لنا إال إذا أخذنا القوة من القوي  ،فالقوي أعطانا من قوته  ،وكل قوة يف
الكون خلقها القوى  ،فإذا سلب عنا القوة رصنا ضعفاء  ،فلنتوجه إىل ربنا الصمد
العليم العظيم الذي بيده كل يشء  ،وعنده خزائن كل يشء  ،ونحمده عىل نعمه
التي ال تعد وال حت ىص  ،فربنا رمحن رحيم  ،وهو ملك عظيم  ،فلنخلص له
العبادة  ،ونتوكل عليه  ،ونستعني به :
[الزمر. ]12 - 11 :
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وال يمكن ألحد أن يعبد اهلل إال باالستعانة به:
[ التغابن.] ١٣ :
نسأل اهلل  أن هيدينا للرصاط املستقيم  ،ويفتح لنا أبواب اهلداية حتى نعرفه ،
ويفتح لنا أبواب اهلداية حتى نعبده حق عبادته  ،وأن هيدينا إىل الرصاط املستقيم
الذي يوصل إليه  ،إىل رضوانه  ،وإىل جنته :
[الفاحتة. ] 7- 2 :

عيل  ،وأنعم عىل غريي  ،وأعطاين خريا ورصف عني
احلمد هلل رب العاملني أنعم َّ
رشا  ،واستضافنا يف بطن األم  ،واستضافنا يف بطن الدنيا  ،واحلكمة من بقاء
اجلنني تسعة أشهر يف بطن األم تكميل األعضاء واجلوارح  ،إذا كمل اإلنسان
بأعضائه الداخلية  ،وجوارحه اخلارجية  ،أخرجه اهلل من بطن األم إىل بطن الدنيا ،
واحلكمة من بقاء اإلنسان يف الدنيا تكميل اإليامن واألعامل الصاحلة .
تكميل اإليامن بأركانه الستة  :اإليامن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم
اآلخر  ،والقدر خريه ورشه .
فاهلل  خلق العوامل  ،وسخرها لإلنسان  ،وجعلها آيات تشهد بوحدانيته :
عامل اجلامدات  ،عامل الذرات  ،عامل النباتات  ،عامل احليوانات  ،هذه كلها
خملوقات مسخرة  ،لكن أنا املخلوق الوحيد الذي خلق ني اهلل خمتارا  ،اختار احلق
أو الباطل  ،اختار اخلري أو الرش  ،أختار الطاعات أو املعايص  ،اختار عامرة الدنيا
أو عامرة اآلخرة  ،اختار األعامل الصاحلة أو األعامل السيئة  ،اختار األخالق
الطيبة أو األخالق السيئة :
[اإلنسان. ]3 - 2 :
فاإلنسان له مرصفان :
مرصف للطاعة . .ومرصف للمعصية .
فإذا وجد املذكِّ ر قويت الروح فأكملت حمبوبات الرب  ،وإذا فقد املذكر جاءت
الغفلة واجتمعت النفس مع الشيطان عىل هذا اإلنسان فأقبل عىل املعايص ،وترك
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الطاعات  ،ودخل يف الرشك والبدع  ،وضل عن ربه بعد أن هداه  ،وفطره عىل
التوحيد  ،وأكرمه بالسمع والبرص والعقل  ،وأرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب :
[البقرة. ]243 :

فلنكن دائام إما ذاكرين وإما مذكرين  ،إما نتذكر وإما نذكر  ،إما نتكلم أو نسمع ،
إما أن نتكلم عن اهلل وأسامئه وصفاته  ،ودينه ورشعه  ،ووعده ووعيده  ،وإما أن
نسمع ذلك من غرينا  ،فنحن عىل خري يف هذا وهذا .
آن َو َع َّل َمه» أخرجه البخاري (. )1
قال النبي َ « : خريك م َمن َت َع َّل َم القر َ
فكن ربانيا تتعلم الدين وتعلمه( :
) [آل عمران. ]79/
مجيع اخلالئق تعود إىل خالق واحد  ،ومجيع الصور تعود إىل مصور واحد  ،هو
الصمد الذي جيب علينا أن نصمد إليه يف مجيع حوائجنا  ،ونقصده بأنفسنا ،
ونتوجه إليه يف مجيع أمورنا :
[غافر. ] 65 /
فاصمد أخي املسلم وأختي املسلمة إىل ربك العظيم الصمد  ،واقصد بنفسك
إليه  ،وتوجه إليه وحده  ،وفرغ قلبك من ذكر كل يشء إذا ما قصدت إلي ه  ،وأل
ترشك معه أحدا ( :
) [الزمر. ]66- 65 /
كن عابدا هلل  ،معلام لرشع اهلل  ،داعيا إىل اهلل  ،حمسنا إىل خلق اهلل .
فأنا عبد الصمد  ،أمحده عىل نعمه  ،واستغفره من ذنويب  ،وافعل ما حيب ،
واجتنب ما يكره  ،واصرب عىل بالئه  ،وأنا بني يد اخللق أدعوهم إىل اهلل  ،وأعلم
جاهلهم  ،وأوايس فقريهم  ،وأحسن إىل مسيئهم :

()1أخرجه البخاري برقم.5027 :
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[التوبة. ] 71 /
فاملؤمن يطلب حوائجه من ربه الواحد األحد الصمد  ،وأعظم املطالب التي يطلبها
العبد من ربه  ،وأعظم احلوائج التي يسأهلا ربه  ،هو اهلداية للرصاط
املستقيم  ،ومن هداه اهلل ملعرفته  ،هداه سبل رضاه  ،والتقرب إليه بامء حيبه
ويرضاه .
وحلاجة العبد إىل اهلداية يف كل وقت أمره بطلب اهلداية يف كل ركعة من صالة
فريضة أو نافلة:
وأعظم أبواب اهلداية العلم باهلل ( :

[ الفاحتة. ]6 – 2 :

) [حممد. ]19/

والعلم بآياته وخملوقاته ( :
) [يونس. ]101/
ننظر يف امللك وامللكوت  ،ننظر يف هذه اخلالئق  ،ننظر إىل خملوقات اهلل
الكثرية ،وآياته العظيمة يف الكون ؛ حتى نعرف اخلالق من املخلوق  ،والرازق من
املرزوق  ،والقادر من العاجز  ،والغني من الفقري  ،والكبري من الصغري :

[ق. ]8 - 6 /

هذا النظر يولد احلب هلل  ،والتعظيم له  ،واإلنكسار بني يديه  ،ويثمر خشوع
القلب  ،و كامل التوجه إىل اهلل يف كل حال  ،ونعرف به حكمة خلق املخلوقات.
إن اهلل خلق هذه املخلوقات  ،لتدل عىل كامل قدرته وعظمته  ،ومطلوب مني بعد
هذه املعرفة أن آيت بالعمل  ،ما هو العمل ؟ عبادة اهلل وحده الذي خلق هذا الكون
العظيم  ،وأظهر لنا فيه أنه القادر  ،أنه القاهر  ،أنه اخلالق  ،أنه الرزاق  ،أنه العليم ،
أنه اخلبري  ،أنه الرمحن  ،أنه الرحيم  ،أظهر لنا هذا بآياته وخملوقاته :
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[فصلت. ] 37 /
[فصلت. ]39 /

النظر والتفكر من أعظم العبادات  ،ثم إتباع ذلك بعمل اجلوارح ( :
) [الطالق. ]12/
وإذا عرفنا ذلك أحببناه  ،وعظمناه  ،وأطعناه  ،وعبدناه بام جاء به رسوله . 
بقدر ما أعرف أن هذا غني  ،وهذا قادر  ،وهذا طبيب  ،أذهب للطبيب عند
مريض  ،وأذهب إىل الغني عند حاجتي  ،وأذهب إىل من يعرف عند جهيل  ،هذه
فطرة خلقها اهلل يف اإلنسان .
واهلل  هو العزيز اجلبار املتكرب  ،هو الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،
واألفعال اجلميلة  ،فإذا عرفته بأسامئه وصفاته عبدته بموجب هذه الصفات  ،ألين
أنا حمتاج إليه وهو غني عني  ،أنا حمتاج إليه يف خلقي  ،ويف رزقي  ،ويف ديني ،
ويف ح يايت  ،وبعد مويت  ،ويف بقائي  ،ويف كل يشء  ،حمتاج إىل األمن  ،حمتاج
إىل العافية  ،حمتاج إىل الشفاء  ،واهلل عنده خزائن كل يشء  ،فتوجه ملن يملك هذه
)
احلاجات ( :
[احلجر. ]21/
واهلل سبحانه خلق هذه املخلوقات التي تفعل يف الظاهر  ،وهي يف احلقيقة ال
تفعل  ،الفعال واحد ال إله غريه وال رب سواه :
[األنعام. ]102 /

إن شاء جعل هذه املخلوقات تفعل  ،وإن شاء أبطل مفعوهلا  ،النار حترق  ،ولكن
اهلل جعلها بردا وسالما عىل إبراهيم :
[األنبياء. ]69 /
ٍ
فبأمر واحد ،
والبحر يغرق  ،ولكن اهلل  بقدرته فتحه ملوسى بعىص صغرية ،
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وبعصا واحد  ،ويف وقت واحد  ،انفتح البحر فصار طريقا يبسا اثنا عرش طريقا ،
ويف نفس هذا البحر  ،هبذا األمر الواحد انطبق يف وقت واحد  ،فأغرق فرعون
وجنوده  ،ونجا موسى وقومه :

[الشعراء]65 – 61 /

.

ألن البحر خملوق عبد ضعيف أمام اهلل  ،خملوق من خملوقات اهلل املسخرة
املطيعة  ،يغرق من شاء اهلل  ،وينجي من شاء اهلل  ،وهو مملوك أمره ربه فانفتح اثنا
عرش طريقا  ،ثم أمره فانغلق  ،وانطبق عىل من فيه  ،ورجع إىل حاله .
واحلجر خملوق من خملوقات اهلل  ،احلجر ليس فيه ماء  ،ولكن موسى ملا
استسقى لبني إرسائ يل حني طلبوا املاء  ،اهلل  أمر موسى أن يرضب احلجر
بالعصا أمامهم  ،فأخذ حجرا ثم رضبه بالعصا  ،فلام رضب احلجر بالعصا خرج منه
أثنتا عرشة عينا  ،يف هذا احلجر مخس معجزات :
عصا يابسة  ،وحجر يابس ليس فيه أثر للامء ولكن اهلل بقدرته جعل فيه املاء .
فرضب موسى ا حلجر بالعصا  ،فظهر مخس معجزات :
خروج املاء من احلجر  ،وكمية املاء  ،ونوعية املاء لكل قبيلة من القبائل االثنتي
عرشة  ،وأنه خيرج وقت احلاجة وينقطع عند قضاء احلاجة :
[البقرة. ] 60 /
هذا هو معنى التوحيد  ،معنى التوحيد  :هو التوجه إىل اهلل  ،والعلم أن مجيع
اخللق ليس بأيدهيم يشء  ،وأن اهلل وحده بيده كل يشء :
[ الزمر. ] 62 /

فموسى  رضب البحر بالعصا فخرج احلجر  ،ثم ملا خرجوا وطلبوا املاء من
موسى رضب بالعصا احلجر فخرج البحر  ،األوىل إرضب بحر خيرج حجر  ،طريق
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يابس  ،والثانية إرضب احلجر خيرج بحر :
[هود. ] 107 /

هذه هي حقيقة ال إله إال اهلل  ،اهلل يفعل بقدرته ما يريد  ،هو فعال يفعل باألسباب ،
وبدون األسباب  ،وبضد األسباب  ،هذا هو امللك الصمد الذي صمد جلميع
حوائج اخللق  ،ومجيع املخلوقات كبريها وصغريها كلها صامدة إليه يف حوائجها ،
مجيع املخلوقات منقادة إليه  ،وآ خذ بناصيتها  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل
إرادته ،وخاضعة ألمره  ،ودالة عىل وحدانيته  ،ومسبحة بحمده جل جالله .
مجيع املخلوقات خاضعة ألمر الكبري املتعال  ،القادر عىل كل يشء  ،املحيط
بكل يشء  ،هذا هو امللك احلق الواحد األحد الصمد الذي جيب علينا أن نعبده
ونوحده .
حي قيوم  ،قائم عىل ملكه  ،وال
واهلل  يظهر تلك اآليات العظيمة حتى نعلم أنه ٌ
يستطيع أحد أن خيرج عن ملكه  ،فلنصمد إليه  ،ولنتوجه إليه  ،عند املرض نطلب
منه الشفا  ،وعند اجلهل نطلب منه العلم  ،وعند اخلوف نطلب منه األمن  ،وعند
البالء نطلب منه العافية  ،وعند اهلزيمة نطلب منه النرصة  ،وعند الفقر نطلب منه
الرزق .
هو صمد جلميع حوائج اخللق  ،فجميع اخللق تصمد إليه يف مجيع حوائجها ،
لكن اهلل  يعطي عطاء الربوبية جلميع اخللق املطيع والعايص  ،لكن العطاء
اخلاص للخواص كام جعل النار بردا وسالما عىل إبراهيم  ،وكام رزق مريم رزقا
بال سبب ،وإبنا بال ذكر  ،وطعاما بال شجر  ،وكام فتح البحر ملوسى  ،وكام شق
احلجر ملوسى حني استسقى لقومه  ،وهكذا يف مجيع األمور هذا باب اخلواص
من بعض املؤمنني  ،ملن صدق إيامنه  ،وكمل يقينه :
وقال : 

[ آل عمران. ]37 /
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[األنبياء. ]88 - 87 /

 فاالستفادة نوعان :
استفادة من املخلوقات ..واستفادة من اخلالق .
االستفادة من املخلوقات  :نشرتك فيها نحن ومجيع املخلوقات من حيوانات ،
ومن مؤمن أو كافر  ،أو بر أو فاجر  ،استفادة من األرض  ،استفادة من الشمس ،
كل يستفيد من هذه ٌ ،
استفادة من اهلواء  ،استفادة من الطعام ٌ ،
وكل جيتهد يف
الزراعة مسلم أو كافر  ،فهي تطيع ألهنا مسخرة املنافع بامر اهلل:
[لقامن. ] 20 /
باب خاص  ،ملن ؟ ألهل التوحيد  ،فالناس مجيعا عبيدٌ
أما باب اخلواص فهو ٌ
لربوبيته  ،هو رهبم يتوىل تربيتهم يف خلقهم  ، ،وإمدادهم وأرزاقهم.
واملؤمنون عبيدٌ لربوبيته  ،وعبيدٌ أللوهيته ؛ ألهنم آمنوا به فأطاعوه  ،فاستفادوا من
عطاء ربوبيته بالربكة  ،واستفادوا من عطاء ألوهيته باألمن واهلداية واخلالفة يف
الدنيا  ،واجلنة والرضوان ورؤية الرب يوم القيامة :

[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :

فنحن عبيد ربوبيته وعبيد ألوهيته  ،والكفار عبيد ربوبيته ؛ ألهنم يأكلون من رزقه ،
ويسكنون يف ملكه  ،ويتنعمون بنعمه  ،وليس خيلق اهلل خلقا فيرتكهم سدا ال
يطعمهم وال يسقيهم  ،بل هو يطعمهم  ،ألن يف إطعامهم وسقيهم إظهارا لقدرته ،
وإشعارا هلم هبذا اخلالق الرازق الكريم الرحيم  ،فليستحوا منه ويطيعوه ويعبدوه
وحده ال رشيك له :
[ األنعام.] ١٠٢ :
فاملسلم من طلب حوائجه من ربه ا ألحد الصمد  ،وأعظمها قدرا طلب معرفته
بأسامئه وصفاته  ،والعلم بآياته وخملوقاته  ،ومعرفة حكمتها فاهلل  حكيم عليم ،
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خلق هذا الكون العظيم ،ليدل عىل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأنه ملك
عظيم  ،وأنه صمد  ،وأنه غني  ،وأنه قادر  ،وأنه قاهر  ،ال إله غريه وال رب سواه :
[ الطالق. ] ١٢ :

هو امللك الذي له اخللق واألمر يف ملكه العظيم .
له األوامر الكونية عىل خلقه  ،وله األوامر الرشعية  ،وله األوامر اجلزائية :

[ األعراف. ] ٥٤ :

فال إله إال اهلل كم ينزل منه من مليارات األوامر الكونية عىل النباتات ،
واجلامدات  ،واحليوانات  ،والرياح  ،والشمس  ،والقمر  ،والنجوم .
له مجيع األوامر الكونية من إنزال املطر  ،وإنبات النبات  ،وخلق اخلالئق  ،وخلق
الكائنات :
[ الطالق. ] ١٢ :

وله األحكام الرشعية التي هي اإليامنيات  ،والعبادات  ،واملعامالت ،
واملعارشات  ،وا ألخالق ،هي الدين الكامل الذي من اهلل به علينا :
[ املائدة. ] ٣ :

وله األحكام اجلزائية يوم القيامة  ،فمن آمن باهلل وأطاعه فله اجلنة .
ومن كفر باهلل وعصاه فله النار :
[ حممد. ] ١٢ :

فاهلل  له األحكام الكونية  ،وله األحكام الرشعية  ،وله األحكام اجلزائية :
[ يوسف ] ٤٠ :ذ .
هو أحكم احلاكمني الذي يضع اليشء يف موضعه قدرا ورشعا وجزاء .
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هذا القلب إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال  ،وعرف دينه ورشعه ،
وعرف آياته وخملوقاته  ،وعرف حكمتها  ،واحلق الذي خلقها به ،انرشح صدر هذا
اإلنسان باإليامن  ،وامتأل القلب بالتوحيد  ،وانطل ق اللسان بالذكر والشكر
واحلمد  ،وحتركت اجلوارح بالطاعة  ،وأقبل عىل ربه ،وأعرض عام سواه كام قال
إبراهيم ( :
ﯓ) [األنعام. ]79- 78/
يعني أعرض عن النجم والكوكب  ،وأعرض عن القمر  ،وأعرض عن الشمس ،
ومجيع املخلوقات وتوجه إىل ربه وحده ( :
ﯓ) [األنعام. ]79/
ال أرشك باهلل يف اخللق  ،وال يف األمر  ،وال يف العبادة  ،وال يف احلكم  ،وال يف
امللك  ،وال يف الترصيف والتدبري :
[ املؤمنون. ] ١١٧ – ١١٦ :
فأعظم العبادات التفكر والتدبر يف امللك وامللكوت  ،فإذا أطلق اإلنسان برصه يف
ملكوت السموات واألرض  ،ونظر إىل الشمس والقمر والنجوم  ،ونظر إىل اجلامد
والنبات واحليوان  ،ونظر إىل السحب واجلبال البحار والذرات  ،علم عظمة ربه ،
وعظمة ملكه وسلطانه  ،وعلم أن ما علمه من خملوقات اهلل بالنسبة ملا ال يعلمه
كالذرة بالنسبة للجبل :
[ اإلرساء. ] ٨٥ :

وقيمة اإلنسان بصفاته ال بذاته  ،وأعظم الصفات اإليامن  ،والعلم  ،والتقوى ،
والصفات التي حيبها اهلل  من اإلخالص والصدق واحلمد والشكر وغريها.
فإذا اإلنسان عرف صفة من صفات اهلل  كالعلم  ،عرف شيئا من عامل اجلامد
والنبات واحليوان  ،وعرف سنن امللك وامللكوت  ،ونظر إىل الشمس والقمر
والذرات املختلفة يف العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،فزاد إيامنه  ،وزادت أعامله
الصاحلة :
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[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
 العلم ثلث درجات :
الدرجة األوىل :تولد الكرب .
الدرجة ا لثانية :تولد احلياء والتصاغر هلل  ،ألن ما أعلمه بالنسبة ملا ال أعلمه كالذرة
بالنسبة للجبال .
الدرجة الثالثة تولد التواضع  ،ملن ؟ للكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله .
فاهلل وحده العظيم الكامل يف عظمته  ،القادر الكامل يف قدرته  ،العليم الكامل يف
علمه  ،ألنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون  ،ويعلم ما يكون قبل أن يكون  ،ألن
علمه حميط بكل يشء  ،وكل علم يف العامل من خزائن علمه  ،وخزائن علمه من
ذاته جل جالله  ،وعلمه صفة ذاتيه له ال تنفك عنه أبدا  ،فاهلل بكل يشء عليم  ،يعلم
الذرات  ،والكائنات  ،واهلباءات  ،واحل ركات  ،والسكنات  ،وكل يشء يف ملكه
العظيم :
[ الطالق. ] ١٢ :

عظيم  ،وجميدٌ  ،ومحيدٌ  ،وصمد  ،صمد جلميع املخلوقات  ،البد أن نعرفه
ربنا
ٌ
حتى نتوجه إليه بالعبادة  ،فأطيع أمره باملحبة والتعظيم  ،واجتنب معصيته خوفا منه
وخوفا من عقابه  ،وأطيعه طمعا يف رمحته وجنته ورضوانه جل جالله :
[ األنبياء. ] ٩٠ :

هذه املعارف البد للقلب من معرفتها ؟ والعبادة ال تقبل وال روح هلا إال بعد هذه
املعرفة .
أوال  :فاعلم أنه ال إله إال اهلل  ،ثم بعده ( :
) [البقرة. ]21/
فأعبد ريب إذا عرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعرفت عظمة ملكه وسلطانه ،
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وعرفت عظمة نعمه وإحسانه :

[ حممد. ] ١٩ :

فالقلب إذا علم هذه املعلومات  ،علم أن ما يعلمه عن ربه بالنسبة ملا ال يعلمه
كالذرة بالنسبة للجبال ( :
)
[الزمر. ]67/
فسبحان من منا يعد أنفاسه ؟ كل يوم أتنفس  24ألف نفس  ،كم إنسان يف العامل
يتنفس يف اليوم ؟ كم يولد كل يوم ؟ يولد أكثر من نصف مليون نسمة  ،كم إنسان
يف العامل ؟ أكثر من سبعة مليارات نسمة  ،كل واحد يتنفس  24ألف نفس  ،وهلل يف
كل نفس عىل كل إنسان نعمة جيب أن يشكر اهلل عليها .
كم كلمة طارت مني ؟ كم شعرة يف بدين ؟ كم شعرة يف أبدان البرشية ؟ كم ذرة يف
اجلامدات ؟ كم ذرة يف احليوانات ؟ كم ذرة يف املخلوقات ؟ كم قطرة يف
البحر ؟ كم قطرة يف السحب ؟ ،كم ذرة يف الرمال ؟:
[ األ نعام. ] ٥٩ :

فالعني ال تستطيع أن ترى يف كل يوم أكثر من نصف مليون صورة ملونة  ،وحتفظها
كلها يف الدماغ  ،فيذكر اإلنسان قبل عرش سنوات كنا نعمل كذا يف البحرية الفالنية ،
ورأينا كذا يف الطائرة الفالنية  ،والسوق الفالين رأينا كذا قبل مخسني سنة  ،هذا كله
حمفوظ  ،واهلل  حفيظ لكل حمفوظ  ،وخلق آنية احلفظ يف دماغ هذا اإلنسان :
[ الذاريات. ] ٢١ :

فاهلل  عظيم وصمد  ،وخالَّق وكبري  ،هو الذي يستحق العبادة لذاته  ،وجالله
ومجاله  ،فلنرفع حوائجنا إىل الواحد األحد الصمد  ،ونتعرف عىل ربنا  ،حتى تأيت
ال عبودية هلل باحلب والتعظيم والذل له .
وال يعبد اهلل حقا  ،إال من عرفه حقا .
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 ومعرفة اهلل حقا تتم بسبعة أمور :
معرفة ذاته  ،ومعرفة أسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده .
هذه املعرفة تثمر قوة اإليامن يف القلب  ،ثم كلام جلسنا يف حلقات الذ كر يزداد نور
اإليامن يف القلب  ،ثم يزداد خشوع القلب  ،ثم تزداد الطاعات  ،وإذا زادت
الطاعات صلح حال العبد  ،ثم صلحت حياتة  ،ثم جاء رضوان الرب  ،ثم سعد هذا
املسلم يف الدنيا  ،ثم زادت سعادته عند املوت  ،ثم زادت سعادته يف القرب  ،ثم
بلغ كامل السعادة يف اجلنة :
[ السجدة. ] ١٧ :

فهذه املعارف اإليامنية تثمر للعبد اخلوف واخلشية من اهلل  ،واحلب والطاعة له ،
واإلكثار من ذكره  ،وحسن عبادته .
وإذا تصورنا هذا اخللق الذي عرفناه كله  ،نجمع العامل كله يف عقولنا  ،ونراه
كسفينة صغرية مشحونة يف ٍ
بحر عظيم واسع  ،هذا العامل كله بالنسبة مللك هلل 
كالذرة بالنسبة للجبل .
فسبحان اخلالق العليم  ،الذي خلق كل يشء ليدل عىل كامل قدرته  ،ويشهد
بوحدانيته  ،وعظمة ملكه وسلطانه .
واهلل  هو الكبري املتعال  ،وكل ما سواه مملوك كل ه  ،فلنتصور هذا امللك العظيم
كسفينة صغرية يف بحر واسع  ،فاهلل  خيلق يف كل يوم مليارات املخلوقات ،
ويسوق إليها أرزاقها وحده .
فنحن نعلم أن اهلل خلق سبع سموات  ،عرفنا بواحدة وهي السامء الدنيا  ،وأخفى
عنا ست سموات  ،وخلق سبع أراضني وأظهر لنا واحدة وأخفى عنا ست أراضني .
لنعلم أن عقولنا ال حتتمل مثل هذه املعارف الواسعة  ،وليبتلينا اهلل باإليامن
بالغيب  ،واهلل  علمنا ما نحتاج إليه من معرفته وتعظيمه وعبادته :
[ النساء. ] ١١٣ :
فإذا عرفنا هذه املعارف علمنا أن مثل هذه املعارف كسفينة صغرية مشحونة يف بحر
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عظيم واسع  ،والواسع العظيم الكبري خالق له  ،قاهر له  ،حميط به ( :

)

[األنعام. ]102/
سبحان اهلل هو وكيل عىل كل يشء  ،وكيل عىل النباتات يف إنباهتا  ،ويف حياهتا ،
ويف ثمراهتا  ،ويف أحجامها وأشكاهلا  ،وحياهتا ومماهتا  ،وكيل عن احليوانات يف
الرب واجلو والبحر  ،وكيل عن األلسنة يف الكالم  ،وكيل عىل األبدان  ،وكيل عىل
األقوات  ،وكيل عىل العقول  ،لو سلب اهلل العقل من اإلنسان لعاد جمنونا  ،ولو
سلب الرزق عن اإلنسان لعاد فقريا  ،هو  وكيل عىل مجيع املخلوقات  ،خلقها
[
وتوكل عليها وتكفل هبا :
الزمر. ] ٦٢ :

وما نعلمه بالنسبة ملا ال نعلمه من املخلوقات كالذرة بالنسبة للجبل  ،فكيف
بمعرفة اإلله ؟ هذه خملوقاته عظيمة  ،كم من الوقت الذي حتتاجه ملعرفة
اجلامدات والنباتات واحليوانات واإلنس واجلن واملالئكة ،والعامل العلوي،
والعامل السفيل؟
فكيف بمعرفة اهلل الواحد األحد الصمد ؟ .
فمعرفته  ال تتناهى  ،هو القوي الذي ال هناية لقوته  ،العزيز الذي ال هناية لعزته ،
الصمد الذي ال هناية لصمديته  ،األول قبل كل يشء  ،واآلخر بعد كل يشء ،
والقاهر فوق كل يشء  ،والباطن دون كل يشء جل جالله  ،الغني الذي ال هناية
لغناه  ،املخلوق له هناية لغناه  ،وغناه مستمد من الغني جل جالله :
[ احلديد. ] ٣ :

ثم ننتقل درجة ثالثة ونعيد الن ظر والتفكر يف ملكوت العامل العلوي والسفيل  ،فنراه
كله قائام بأمر ربه  ،يمسكه اهلل بقدرته  ،وحيركه بقوته  ،ويطيع من خلقه ،ويصمد
ملن هداه  ،ال خيالف أمره :
[ امللك. ] ١ :

مجيع املخلوقات من الرياح  ،والنجوم  ،والشمس  ،والقمر  ،والنباتات ،
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واجلامدات  ،واجلبال  ،والبحار  ،صامدة ملن هداها  ،مستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة
إلراداته  ،تسبح بحمده وتشهد بجالله ومجاله ووحدانيته .
هذا النظر الثالث نعيد النظر يف ملكوت العامل العلوي والعامل السفيل  ،نراه قائام
بأمر ربه  ،هو احلي القيوم  ،وكل يشء قائم بأمره  ،يمسكه اهلل بقدرته :
[فاطر. ]41/
ويمسك السامء أن تقع عىل ألرض إال بأذنه  ،وحيركه كل ما يف الكون بقوته  ،هو
الذي حيرك السحب  ،وحيرك الرياح  ،هو الذي جيعل املتحرك ساكنا  ،والساكن
متحركا  ،و جيعل احلي ميتا  ،وامليت حيا  ،والعزيز ذليال والذليل عزيزا  ،والغني
فقريا والفقري غنيا  ،واملريض صحيحا  ،والصحيح مريضا  ،واآلمن خائفا واخلائف
آمنا .
هو الذي يقلب األحوال ليتوجه العباد إليه لتغيري األحوال  ،فمن جعله اهلل فقريا يريد
منه أن يتوجه إىل ربه لطلب الغنى منه  ،وإذا به يرشد عنه لغريه  ،ليطلب الغنى من
غريه  ،فيعذب به ويذل به ليعود إىل ربه  ،فلو توجه إىل ربه عند فقره ألغناه  ،ولو
توجه إىل الشايف يف مرضه لشفاه جل جالله :
[ الذاريات. ] ٥١ – ٥٠ :

واملطلوب منا يف الدنيا أن نفعل األسباب بجوارحنا  ،ونتوجه بقلوبنا إىل ربنا ؛
ألننا يف دار األسباب  ،والبد أن نأخذ باألسباب  ،فالدنيا هلا أسباب  ،واجلنة هلا
أسباب  ،وال نار هلا أسباب :
[ التغابن. ] ١٣ :

فنحن يف دار األسباب  ،لكن املؤمن تسبق عقيدته عمله  ،العمل فرع عن
االعتقاد  ،االعتقاد أن أتيقني أن ريب بيده كل يشء وقادر عىل كل يشء  ،وصمد
يقيض مجيع حوائج اخللق  ،واخلالئق كلها تصمد إليه يف حوائجها  ،وهو صمد
غني  ،له األسامء احلسنى  ،والصفات العال :
[ لقامن. ] ٢٦ :
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ولو أن مجيع اخللق سألوه سؤاال عظيام بقدر ما يستطيعون  ،ثم صاغ اهلل اخللق
كلهم عىل مثل هذا اإلنسان وسألوه مل ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة ؛ ألن خزائنه
) [ص. ]54/
بكن فيكون  ،وال تنقيض خزائنه أبدا ( :
الذي له نفاد الذي يف يد املخلوق  ،أما الذي عند اخلالق ال نفاد له  ،وال ينقص
مثقال ذرة .
فسبحان من مجيع الكون صامد له  ،وشاهد بوحدانيته ( :
)
[النور. ]41 /
ال إله إال هو يعلم ما يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،يعلم األقوال واألعامل
واحلركات  ،يعلم بام يف النفوس :
[ امللك.] ١٤ – ١٣ :
اهلل له ملك السموات واألرض  ،وأنا مملوك من املامليك  ،فالبد أن أطيعه  ،ألين
عبده  ،وأعبده جل جالله بموجب هذه املعرفة  ،أعبده حمبة وتعظيام  ،وذال له ،
واحتياجا إليه  ،وافتقارا إليه ؛ ألن هو الغني وأنا الفقري  ،وهو القوي وأنا الضعيف ،
وهو القادر وأنا العاجز  ،فكل نعمة منه  ،وكل فضل منه :
[ فاطر. ] ١٥ :

ثم املرحلة الرابعة نعيد النظر  ،ونبرص امللكوت ببصائرنا  ،فنراه قائام ملن توجه
إليه  ،صامدا ملن أقبل عليه  ،خاشعا لربه  ،مستسلام ألمره  ،ال يتحرك من ذاته ،
وال يعلم من تلقاء نفسه  ،بل بإذن ربه القوي العزيز :
[الرعد. ]2/
فكل ما يف الكون قائم بني يدي ربه  ،صامد ومتوجه إىل من أقبل عليه  ،السموات
يف مكاهنا  ،واألرض يف مكاهنا  ،والنباتات تنبت يف كل يوم  ،واملواليد من
احليوانات خترج كل يوم  ،والكل صامد إليه  ،يسبح بحمده  ،ويسجد لعظمته ،
ويشهد بوحدانيته :
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[ احلج.] ١٨ :

 واألرحام التي خلقها اهلل كثرية  ،وأظهرها ثلثة :
األول :األرض رحم للنباتات  ،ومواليدها أكثر من أربعني مليون مولود  ،وكل
مولود مكون من أمم وقبائل وشعوب وأزواج  ،النخيل قبائل وشعوب وأمم ،
والعنب قبائل وشعوب وأمم  ،والزروع  ،كلها قبائل وشعوب وأمم  ،هذا الرحم
األول  ،وهو أكرب األرحام التي تدل عىل قدرة اهلل عز وجل .
الثاين  :رحم احليوان من إناث اإلنسان واحليوان والطري  ،ليبقى النسل مستمرا .
الثالث  :رحم اللسان خيرج منه الكالم  ،يولد منه الكالم بأنواعه ولغاته.
واألرحام منها ما هو خملوق للخالق  ،ومنها ما هو مصنوع لإلنسان  ،فيوجد نباتات
من البالستيك لكن ليس فيها حياة  ،فهي ميتة ال تتحرك  ،التي فيها حياة هي خلق
اهلل ( :
) [احلج. ]5/
وكذلك احليوانات والطيور توجد حيوانات وطيور بالستيكية  ،لكن ليست فيها
حياة وليس فيها روح  ،لكن خملوقات اهلل فيها حياة تتحرك وتنمو  ،وتتناسل
وتتكاثر :
[ لقامن. ] ١١ :

وكذلك كالم الداعي وكالم املعلم إذا خرج من القلب يصل إىل القلب  ،واللسان
رحم للكالم  ،خيرج منه الكالم  ،وهذا الكالم إما أن خيرج فيام حيبه اهلل ويرضاه ،
أو خيرج فيام حيبه الشيطان وما حتبه النفس واهلوى  ،إما أن خيرج من القلب
واللسان  ،أو خيرج من اللسان دون القلب .
فليكن لنا مواليد يف كل يوم عبادة  ،ودعوة  ،وذكرا  ،ومحدا  ،وتسبيحا لرب نا ، 
ثم نعيد النظر مرة خامسة فنرى الكون بأمجعه متحدا بني يدي الواحد األحد
الصمد  ،وكل ما فيه سامع مطيع لربه  ،خاشع لعظمته  ،مستجيب ألمره  ،مرسع إىل
إرادته مسبح بحمده :
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[ اجلمعة. ] ١ :
فسبحان الواحد األح د الصمد  ،ما أعظم قدرته  ،وما أوسع علمه  ،وما أعظم ملكه :
[ غافر. ] ٦٥ :

فام أعقل من آمن باهلل وأطاعه  ،وما أسفه من كفر به وعصاه  ،وضل عنه واتبع هواه :
ﰀ

[ القصص. ] ٥٠ :

 والناس يف الضلل ثلثة أقسام :
األول :من ضل ضال ال كبريا وهم  :الكفار  ،واملرشكون  ،واليهود  ،والنصارى ،
واملجوس  ،واهلندوس وغريهم من الكفار:
[ النساء. ] ١٣٦ :
الثاين :من ضل ضالال جزئيا  :فهو يطيع ربه مرة  ،ويعيص مرة  ،فهؤالء :

[ التوبة. ] ١٠٢ :
الثالث :من ضل ضلال فكريا  :فهو يأخذ من دين اهلل ما شاء  ،ويرتك ما شاء  ،حسب
ما يروف له  ،ويسهل عليه .
ف العابد مثال فقط يعبد اهلل ويفعل ما حيبه ويرضاه من العبادات واألذكار  ،واألدعية ،
وقراءة القرآن والصالة والزكاة والصوم واحلج وغريها  ،ولكن ليس له هم يف تعليم
رشع اهلل  ،وال يف الدعوة إليه .
)
والفهم الصحيح أن نعلم أن اإلنسان مأمور بالصالة ( :
[البقرة. ]43/
) [النحل. ]125 /
ومأمور بالدعوة ( :
ومأمور بالتعلم والتعليم :
[ آل عمران. ] 79 /

فنحن اآل ن بحاجة إىل الوصول إىل هذا املفهوم حتى نخرج من الضالل كله إىل
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اهلداية كلها  ،بأن نعمل بام أمر اهلل ورسوله به  ،فالصالة أمر اهلل  ،والدعوة أمر اهلل :
)
(
[العرص. ]3- 1 /
) [العرص. ]3/
هذا عمل العابد ( :
هذا عمل الداعي  ،عمل العامل الذي يعلم الناس .
فاملؤمن حقا يأخذ الدين كله  ،ويعمل به كله  ،لينال األجر كله :
[ البقرة. ] 208 /

فال إله إال اهلل الواحد األحد الصمد الذي يعبده كل من يف ملكه  ،كل يسبح ربه
بلغته من جهته  ،وحيمده يف مقامه  ،ويوحده يف عبادته  ،من العرش العظيم إىل
أصغر ذرة يف ملكه :
[ النور. ] 41 /
ٌ
كل يسبح ربه  ،وحيمده  ،ويوحده  ،ويكربه  ،بألسنة شتى  ،يف أوقات شتى  ،عىل
عدد اخلالئق كلهم  ،من صغري وكبري  ،وعال وسافل  ،ورطب ويابس  ،وناطق
)
وصامت ( :
[اجلمعة. ]1/
ٌ
كل عابد هلل يف إسالمه إليه  ،م صليا يف مجيع أحواله بني يديه  ،ومسجده موضع
قيام ه بني يديه  ،قبلته العرش الكريم  ،أوالبيت املعمور  ،أوال بيت العتيق :
ﯓ [ الزخرف. ] 84 /
 ومتعبدات اخللق ثلثة :
األول :العرش الكريم  :يطوف حوله محلة العرش واملالئكة .
الثاين :البيت املعمور  :تطوف به املالئكة فوق السامء السابعة .
الثالث :البيت العتيق  :يطوف به اإلنس واجلن يف األرض.
وبقية املخلوقات كل يعبد ربه يف حمرابه  ،ويسبح ربه يف جهته :
[ اإلرساء. ] 44 /
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فسبحان الواحد األحد الصمد الذي ال إله غريه  ،وال رب سواه  ،فال يملك اإلنسان
بعد هذا إال أن يبكي عىل جهله وتقصريه  ،وضعفه عن أداء حق ربه  ،وقلة حيائه من
معصية ربه امللك احلق  ،فلنكثر من احلمد واالستغفار :
[طه. ]114/
ونسأل اهلل أن يزيدنا من فضله  ،ول نسارع إىل اخلريات  ،ونبكي عىل الغفلة التي
قطعتنا عن ربنا  ،واجلهل الذي حجبنا عن تسبيح موالنا  ،ونتقدم بأنفسنا إىل
صفوف العابدين املسبحني والدعاة الصادقني  ،ونقتدي باملالئكة الذين يسبحون
الليل والنهار ال يفرتون .
من علينا هبذ الدين ،
اهلل  هو الصمد  ،ونحمده  أن خلقنا يف أحسن تقويم  ،و َّ
وهدانا للرصاط املستقيم  ،ومأل الدنيا بمحبوباته  ،وجعل عملنا عائد إلينا :
[ العنكبوت. ] 6 /
والعابد إذا مات انقطع عمله إال من ثالث ،والداعي إذا مات استمر عمله إىل يوم
القيامة ؛ ألن علمه ينترش يف الناس  ،والعلم يولد يف كل إنسان  ،وهكذا من علم
واسع عليم  ،ويريد منا أن
غريه فله مثل أجره فاملرجع كله إىل األول ؛ ألن اهلل 
ٌ
نعلم الناس  ،هو العليم الذي علمنا  ،ويريد منا أن نتعلم  ،وأن نعمل  ،وأن نعلم
الناس :
[ آل عمران. ] 79 /

هو جل جالله الرازق الذي رزقنا ويريد منا أن نرزق الناس  ،فنحمد اهلل  محدا
كثريا طيبا مباركا ملء السامء  ،وملء األرض  ،عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،
ونحمده جل جالله عىل أن يرس لنا مثل هذا العلم العظيم :
[ اجلاثية. ] 37 – 36 /

وما سمعناه البد أن نتكلم به  ،وننفع به الناس  ،ونعظم ربنا إرضاء له ؛ ألنه حيب
أن حيمد  ،وحيب أن يشكر  ،وحيب أن يعظم  ،فلنكرب اهلل كثريا  ،ونحمده كثريا ،
ونث ني عليه بني خلقه ألن اهلل أثنى عىل نفسه يف كتابه فقال ( :
) [احلرش. ]22/
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وقال :

[ الفاحتة. ] 4 – 2 /
اهلل أثنى عىل نفسه  ،ويريد منا أن نثني عليه تعبدا  ،وأن نثني عليه أمام خلقه  ،حتى
الناس يكربونه ويعظمونه وحيبونه  ،ثم بعد ذلك نعرفهم بأحكامه ليعبدوه
ويرضوه  ،فمن عرف اهلل اشتاق ملعرفة أحكامه  ،ومن عرف أحكامه عرف أهنا
أحكم األحكام  ،فامتثلها ونال ثواهبا من ربنا : 
[

احلج. ] 77 /

ن حمد اهلل  عىل أن أبقانا أحياء مسلمني مؤمنني  ،ونحمده جل جالله عىل أن
جعلنا من خري أمة أخرجت للناس  ،ونحمده عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص .
احلمد هلل رب العلمني الذي سخر لنا ويرس لنا مثل هذه املجالس اإليامنية التي
نعرف فيها عن ربنا جالله  ،ومجاله  ،وكامله  ،وأسامئه احلسنى  ،وصفاته العليا ،
وأفعاله اجلميلة  ،ومثله األعىل يف الساموات واألرض .
ومن علينا هبذا
احلمد هلل رب العلمني أوال وأخرا أن أجلسنا يف موائد األيامن ،
َّ
املجلس فاهلل هو الذي خيتار من جيلس  ،ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ،
ولكن عىل اإلنسان اخلطوة األوىل .
قال اهلل  يف احلديث القديس عن العبد  « :إن َذك ََرين يف نَفسه َذكَرته يف َن ف يس ،
َل َذكَرته يف َم َ ٍ ٍ
َوإن َذك ََرين يف َم َ ٍ
يل بش ٍرب َت َق َّر بت إ َل يه ذ َراعا »
َل َخري منه م َ ،وإن َت َق َّر َب إ َ َّ
متفق عليه (. )1
هذه املجالس يتغذى فيها القلوب بالتوحيد واإليامن  ،كام تتغذى األبدان بالطعام
والرشاب  ،وتتغذى العقول بالعلوم واملعارف .
واإليامن أعظم حاجات النفس البرشية ؛ ألين باإليامن أعرف ريب بأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،ثم أحبه  ،ثم أعبده بام حيبه ويرضاه  ،بام أنزله من رشعه يف كتابه  ،وبينه
رسوله  يف سنته :
[ حممد. ] 19 /
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 7405 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2675 :
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وال يذكر اهلل كثريا إال من عرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وكلام زاد ذكره زادت
طاعته  ،ومن زادت طاعته لربه فاز يف الدنيا واآلخرة :
[ األحزاب. ] 71 /
 ذكر اهلل ثلثة أقسام :
األول :ذكر اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،لتأيت يف قلوبنا عظمته  ،وكربياؤه ،
وحمبته  ،وطاعته :
[ األحزاب. ] 43 – 41 /
الثاين :ذكراهلل بنعمه وإحسانه لنحبه ؛ ألننا نعلم أنه الذي أنعم علينا  ،وأنعم عىل
غرينا  ،وأعطانا خريا ورصف عنا رشا  ،واستضافنا يف بطن األم تسعة أشهر ،
واستضافنا يف بطن الدنيا هذا العمر الذي أعطانا اهلل  ، ويستضيفنا يف القرب يف
روضة من رياض اجلنة للمؤمنني  ،وحفرة من حفر النار للكافرين  ،ويستضيفنا يف
ٍ
صدق عند مليك مقتدر .
دار املقام يف اجلنة يوم القيامة يف مقعد
الثالث :ذكر األمر والنهي ،واحلالل واحلرام  ،لنعبد اهلل بام أمر  ،ونجتنب ما هنى
عنه.
فمقصود مجيع العبادات ومجيع األعامل من  :صالة  ،وصيام  ،وزكاة  ،وحج ،
وأذكار  ،وأدعية وغريها أن نذكر اهلل كثريا  ،فإذا أكثرنا من ذكر اهلل وجل القلب من
ربه  ،وصار يرجو ثوابه  ،وخياف عقابه  ،وحيب طاعته ورضاه :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
توج ه القلب إىل اهلل  ،وعرف معبوده  ،طلب ما يتقرب به إليه  ،وهذا موجود يف
فإذا ّ
سنَّة النبي  ، فاألصل أن نعرف أوال اآلمر جل جالله  ،ونعرف املعبود قبل
العبادة  ،ونعرف اآلمر قبل أوامره  ،ونعرف ا حلكيم قبل معرفة أحكامه  ،فإذا عرفته
آمنت به  ،وإذا آمنت به أطعته إذا أمرين أو هناين .
 فاهلل  له ثلثة أوامر عىل خلقه :
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أمر اإلجياد . .وأمر اإلمداد . .وأمر البقاء .
فسبحان من بيده اخللق  ،والرزق  ،واحلياة واملوت  ،والتدبري والترصيف :

[ األعراف. ] ٥٤ :

هو الصمد اخلالق القدير الذي بيده ملكوت الساموات واألرض  ،ال يعجزه يشء ،
[ امللك. ]١ :
وال يفوته يشء :
والبد هلذه القلوب من غذاء  ،لتعرف رهبا  ،وحتبه  ،وتكربه  ،وحتمده  ،وتوحده .
 وغذاء القلب بسبعة أمور :
أن نعرف اهلل ..ونعرف أسامءه احلسنى ..وصفاته العال ..وأفعاله اجلميلة  ..وخزائنه
العظيمة ..ووعده  . .ووعيده .
هذه سبعة أمور تغذي القلوب بالتوحيد واإليامن والتقوى  ،وكلها مذكورة يف
القرآن
[ حممد. ] ١٩ :

نعرفه حتى نتوجه إليه يف كل حال فنحن يف الصالة نتوجه إىل الكعبة بأبداننا ،
ونتوجه إىل اهلل بقلوبنا  ،فالبيت احلرام (الذي هو الكعبة)  ،هو قبلة الناس باختيار
اهلل  ،ومساجدنا بيوت اهلل  ،بإختيار خلق اهلل  ،تتوجه إىل القبلة التي رشعها اهلل .
ولكن نحن نتوجه إىل القبلة بأجسادنا  ،ونتوجه إىل اهلل بقلوبنا  ،فنحن ال نعبد
البيت ولكن نعبد رب هذا البيت كام قال سبحانه :
] قريش. ] ٤ – ٣ :
فاهلل يريد منا أن نتوجه إليه يف مجيع أمورنا  ،ملاذا ؟ ألنه هو الصمد  ،والصمد هو
الذي تصمد إليه اخلالئق كلها يف مجيع حوائجها  ،تصمد إليه ألنه هو الغني القادر
الذي بيده ملكوت كل يشء  ،وعنده خزائن كل يشء  ،وبيده كل يشء  ،وهو القادر
عىل كل يشء  ،بيده مقاليد األمور  ،وله اخللق واألمر وحده ال رشيك له :
[ اإلخالص. ] ٢ – ١ :

فمن اجلميل  ،بل من الواجب أن نتوجه إليه وحده ال رشيك له  ،ألن له اخللق
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واألمر  ،خلق مجيع املخلوقات باسم واحد من أسامئه احلسنى  ،هو اخلالق :
) [احلجر. ] 86/
(
[ احلرش. ] ٢٤ :

هلل يف كل ثانية مليارات املخلوقات من اجلامدات  ،والنباتات  ،واحليوانات ،
واإلنس  ،واجلن  ،واملالئكة وغريهم  ،اهلل  خيلق م ا يشاء  ،وهو عىل كل يشء
قدير :
[ يس. ] ٨٣ – ٨٢ :

هذا هو الصمد الذي صمد جلميع حوائج اخللق  ،هو الصمد الذي تصمد إليه
اخلالئق يف مجيع حوائجها  ،هو الصمد الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات
العال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل يف الساموات واألرض .
هو جل جالله الذي َّبني لنا أسامءه وصفاته وأفعاله عن طريق خملوقات يف كونه
املشهود  ،ويف كتابه املقروء .
 فنعرف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله من جهتني :
األوىل :من جهة النظر يف املخلوقات يف اآليات الكونية :
[يونس. ] 101/

والنظر والتدبر والتفكر يف الكون واملخلوقات من أعظم العبادات التي جتعل هذا
اإلنسان يعرف ربه فيقصده  ،ويصمد إليه يف مجيع حوائجه  ،وال يلتفت عنه إىل
غريه  ،فهو الصمد الذي أغنى عباده فيام أرادوا  ،جييب سائلهم  ،ويعطي طالبهم ،
يف كل حني ( :
) [البقرة. ] 186/
الثانية :من جهة النظر والتدبر يف اآليات القرآنية  ،والتي فيها ذكر اهلل بأسامئ ه
[ حممد. ] ٢٤ :
وصفاته وأفعاله :
هو الصمد الذي يعطي مجيع اخللق ما طلبوه  ،وال ينقص ما يف خزانه مثقال ذرة .
هو الصمد الذي ال تنقص خزائنه أبدا عىل كثرة اإلنفاق  ،ويده سحاء بالعطاء بالليل
والنهار .
هو جل جالله امللك احلق  ،هو جل جالله القادر القاهر  ،هو جل جالله العفو
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الغفور التواب الرحيم  ،فاهلل َّ بني لنا أسامءه وصفاته  ،حتى نصمد إليه يف مجيع
حوائجنا .
واهلل  جعل أحوالنا ختتلف من فقر إىل غنى  ،ومن مرض إىل صحة  ،ومن أمن
إىل خوف  ،وهكذا ثبات األحوال يف الدنيا حمال  ،و دوام األحوال حمال  ،يصبح
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا  ،ويصبح غنيا ويمسى فقريا  ،ويصبح متعافيا ويمسى
مريضا  ،فاهلل يقلب األحوال عىل العباد  ،كام يقلب الليل والنهار :
[النور. ] ٤٤ :
واهلل يقلب األحوال حتى نذكر نعمة اهلل  علينا يف حال الرساء  ،ونترضع إليه إذا
فقدنا هذه النعم  ،فالدنيا دار تثبيت اإليامن  ،تثبيت اإلستقامة  ،واآل خرة دار تثبيت
األحوال حياة بال موت  ،ونعيم بال بؤس  ،وأمن بال خوف .
فهذه الدنيا دار تغيري األحوال ومن رمحة اهلل أنه غري علينا األحوال حتى نتوجه إليه ،
وال نلتفت ألحد سواه .
واهلل  أعطانا اإليامن التي تكون سببا يف تغيري األحوال :
[ األعراف. ] ٩٦ :

ولكن اهلل  امتحانا وابتالء خلق األسباب  ،وجعلها تعمل بإذنه ومشيئته  ،وهي يف
احلقيقة ال تفعل ؛ ألن الفعال يف الكون واحد ال رشيك له  ،هو الذي يسريكم يف
الرب والبحر  ،وهو الذي حيرك الشمس  ،ويسري القمر  ،وينبت النبات  ،وحييي
األموات  ،وهو الذي بيده مقاليد األمور كلها :
[ الزمر. ] ٦٣ – ٦٢ :
ولكن اهلل جل جالله جعل هذه األشياء تفعل امتحانا وابتالء  ،فاملؤمن يتجاوز
املخلوق إىل اخلالق  ،والصور إىل املصور  ،إليامنه بأن القادر واحد  ،وأن الغني
واحد  ،وأن اخلالق واحد  ،وأن الفعال واحد  ،وكل ما سواه خملوق  ،أما الكافر
فريى املخلوق من دون اخلالق  ،ويرى الصور من دون املصور .
والكون فيه اثنان :
خالق . .وخملوق .
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املخلوق أقسامه كثرية  ،اهلل  خلق عوامل خمتلفة  ،ومن أعظم هذه العوامل ستة
عوامل  ،خلقها اهلل  دالة عىل كامل قدرته  ،وكامل حكمته  ،وكامل علمه :
[ الطالق. ] ١٢ :

 وهذه العوامل الستة هي :
عامل اجلامد . .وعامل النبات . .وعامل احليوان . .وعامل اإلنسان . .وعلم اجلن. .
وعامل املالئكة :
[ لقامن. ] ١١ :

هذه خملوقات عظيمة  ،واملؤمن يتجاوز هذه املخلوقات إىل خالقها  ،ويعلم أهنا
كلها مملوكة هلل  ، مجيع هذه املخلوقات كانت غري موجودة  ،كان اهلل ومل يكن
يش ٌء قبله  ،وكان عرشه عىل املاء وخلق كل يشء  ،وخلق القلم وأمره أن يكتب
كل ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة من اخلالئق  ،ومن احلركات  ،والسكنات ،
والنيات واألقوال  ،واألعامل  ،واألرزاق .
هلل َم َقاد َير َ
اخل َلئق َقب َل َأ ن
َب ا َّ
كتب اهلل مقادير اخلالئق كلها كام قال النبي َ « : كت َ
ف َسن ٍَة َ ،ق َال َ :و َعر شه َع َىل َ
ني َأل َ
امل اء »
َ
الس َام َوات َواألرض بخَ مس َ
َيل َق َّ
أخرجه مسلم (. )1
فأول ما خلق اهلل القلم قال له  :اكتب  ،فقال  :وما أكتب ؟ قال له  :اكتب ما هو
كائن حتى تقوم الساعة .
فالقلب إذا عرف معبوده بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،توجه إليه وحده ،
وأطاعه:
[ حممد. ] ١٩ :
 فاملؤمن حقا يرى يف الكون اثنان :
األول :رب موجو ٌد  ،هو األول فليس قبله يشء  ،واآلخر فليس بعده يشء ،
والظاهر فليس فوقه يشء  ،والباطن فليس دونه يشء  ،له ملكية الزمان  ،وله ملكية
املكان :
( )1أخرجه مسلم برقم .2653 :
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[ األنعام. ] ١٠٢ :
الثاين :خملوق مربوب هو هذه املخلوقات العظيمة يف العامل العلوي والعامل
السفيل .
ومجيع هذه املخلوقات خاضعة ألمر رهبا  ،ومسبحه بحمده  ،وشاهدة بوحدانيته ،
ومستجيبة إلرادته  ،ومرسعة إىل مشيئت ه وإرادته جل جالله ( :
) [اإلرساء. ] 44 /

هو جل جالله حليم عىل خلقه  ،وإال السموات تريد أن تسقط عىل من عىص اهلل
 : وتكاد السموات يتفطرن من قول بعض الناس أن اهلل ثالث ثالثة  ،أو أن اهلل
ليس بقادر  ،أو أن اهلل له ولد .
والسموات واألرض ومجيع املخلوقات بيد اهلل  ،ولكن اهلل يمسكها أن تقع عىل
من عىص اهلل  ،وعىل من افرتى عىل اهلل  ،وتكلم عىل اهلل بام يسخطه  ،ملاذا ؟ ألن
[ البقرة. ] ١٤٣ :
حلمه وسع كل يشء :
فامهو املخلوق ؟ املخلوق أيا كان اإلنسان  ،أو الساموات  ،أو األرض  ،أو اجلبال
أو البحار كلها صغرية أما اهلل  ، وليس بأيدي اخللق من األمر شيئا :
[ الروم. ] ٥ – ٤ :

وماذا يملك اخللق مع اهلل ؟ ! اهلل هو القادر عىل كل يشء  ،اخلالق لكل يشء ،
القاهر لكل أحد  ،الذي بيده ملكوت كل يشء  ،وماذا يستطيع اإلنسان أن يعمل ؟
ولكنه  حليم عىل من عصاه بنعمه يف ملكه  ،لعله يتوب إليه :
[فاطر. ]45/

فمن حكمة اهلل أن خيلق آدم وذريته  ،ويسكنهم يف هذه الدار  ،ويبتليهم باألمر
والنهي حتى يبلغ أهل اجلنة عددهم  ،وأهل النار عددهم  ،وتتم أيام اهلل  ،ويؤكل
رزق اهلل  ،وتتم اآلجال  ،وتقىض األعامر إما فيام حيب اهلل  ،وإال فيام يسخط اهلل ،
)
ثم يكون بعده احلساب واجلزاء ( :
[الغاشية. ]26- 25 /
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خلق اهلل اإلنسان  ،ونزل من بطن أمه مليحا مكتمل األعضاء واجلوارح  ،وفطره
عىل التوحيد واإليامن  ،فعليه أن يعود إىل ربه هبذه الصورة  ،بالفطرة التي فطر اهلل
الناس عليها  ،وكام أن اهلل تعاىل أعطانا عطاء الربوبية من اخللق والرزق واإلمداد ،
فكذلك جيب علينا أن نطيع أمره بالتكليف  ،نطيع أمر األلوهية بالتكليف بالرشيعة
التي هي يف صاحلنا :
[ الروم. ] ٣٠ :
أكرمنا هبذا الكون العظيم  ،وأعلمنا بأنه هو الذي خلق السموات واألرض  ،وخلق
اجلبال والبحار واألهنار  ،وحلق اإلنس واجلن  ،وخلق األقوات واألرزاق  ،فالبد
أن نستجيب ألمره اإلهلي  ،الذي ي صلح حياتنا يف الدنيا  ،ويصلح حياتنا يف
اآلخرة :
[ األنعام. ] ٨٢ :
 فأحكام اهلل عىل خلقه ثلثة :
فاهلل  له احلكم الكوين  ،وله احلكم الرشعي الذي رشعه لعباده  ،وله احلكم
اجلزائي وهو ما جيزي العباد عليه يوم القيامة  ،باجلنة ملن أطاعه  ،وبالنار ملن
عصاه .
فام أعظم هذه املعرفة  ،هذه املعرفة هي التي كان النبي  يعرف أصحابه هبا يف
بداية الدعوة يف دار األرقم يف مكة .
 كان  يعلمهم ثلث مسائل :
األوىل :يعرفهم باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده .
الثانية :يعرفهم باألنبياء الذين سبقوه  ،وكيف قاموا بالدعوة إىل هلل كنوح
وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح  ،وغريهم من األنبياء  ،وبني هلم كيف
كانت العاقبة للرسل وأتباعهم  ،وكيف كان اخلذالن واهلزيمة ألعدائهم حتى
وصلت الرشيعة والدين إىل حممد  وأمته .
الثالثة :يبني هلم  ما هو جزاء املؤمنني باهلل  ،الذين اتصلوا باهلل  ،وعبدوه وحده ال
رشيك له  ،وكذا جزاء الكفار بالنار .
وبني هلم صفة اجلنة  ،وصفة النار  ،وما يكون يوم القيامة من األهوال .
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فهذا هو املطلوب من هذا اإلنسان  ،املطلوب أن يمأل حمل نظر اهلل وهو القلب
باإليامن  ،واإليامن يزيد بمعرفة اآليات الكونية  ،ومعرفة اآليات الرشعية  ،حتى
يتحقق يف القلب اإليامن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر
خريه ورشه  ،ومجيع األقدار اإلهلية كلها خري  ،ولكن قد يكون بعضها بالنسبة للعبد
رش  ،ولكن كم من مكروه يف باطنه حمبوب  ،فدائام يعقب املرض عافيه  ،ويعقب
الفقر غنى  ،ويعقب اهلم فرح  ،ويعقب اخلوف أمن  ،فاهلل  ال يكتب القضاء إال
وفيه حكمه ورمحة  ،وعدل وإحسان :
[ التغابن. ] 11 /
فالبد أن نعرف ربنا بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال  ،وأفعاله احلميدة .
هذه املعرفة جتعل اإلنسان ي قرتب من صفات األنبياء والرسل  ،ويقرتب من صفات
ربنا  ، فاهلل  حيب ظهور صفاته يف خملوقاته  ،فهو كريم حيب الكرم  ،وحيب
أهل الكرم  ،وهو مؤمن وحيب األيامن  ،وحيب أهل اإليامن  ،وحيب املتقني ،
وحيب املحسنني  ،وحيب التوابني  ،وحيب املتطهرين  ،وحيب الصابرين .
فاهلل  حيب من عباده أن يتصفوا بصفاته عىل شاكلة العبودية  ،ولكن ليس هلم
حظ يف بعض أسامئه  :كاهلل . .وكاخلالق ونحومها ؛ ألنه اهلل ال نعلم له سميا  ،اهلل
منع مجيع اخللق أن يسموا اسم اهلل لواحد منهم  ،سواء كان مؤمنا أو كان كافرا  ،ال
نعلم أحدا سمى نفسه اهلل :
[ مريم. ] 65 /
خمتص
فاهلل منع مجيع الناس منذ خلق اهلل البرش أن يسمي أحد منهم اسمه اهلل  ،فاهلل
ٌ
باهلل املعبود الذي يستحق أن يوله ويـحب أشد احلب  ،نحبه أشد احلب ؛ ألنه هو
ذو اجلالل واإلكرام  ،الرمحن الرحيم  ،العزيز اجلبار  ،القوى القادر  ،اخلالق
الرازق ،ذوالعزة  ،واجلربوت  ،وامللكوت  ،والكربياء  ،والعظمة :
[ األنعام. ] 102 /
ونحبه ألنه هو املحسن املتفضل عىل خلقه  ،خلق اهلواء  ،وخلق ا ملاء  ،وخلق
الشمس والقمر  ،وخلق األرض املستقرة  ،وخلق لنا من كل ما نحب ( :
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) [ إبراهيم. ] 34/

ونحبه ألنه سخر لنا كل يشء( :
) [لقامن. ]20/

هذا هو ربنا الصمد الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال الكربى ،
واملثل األعىل .
صمد جلميع حوائج اخللق  ،وصمد اخللق إليه يف حوائجهم  ،فيجب علينا أن نحبه
حبا شديدا  ،ملا له من اجلالل واجلامل  ،واإلنعام واإلحسان  ،نحبه ونتقرب إليه
بامتثال أوامره  ،امتثال األ وامر الرشعية  ،واجتناب املعايص :
[ احلج. ] 35 – 34 /
هو الصمد الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له ؛ ألنه هو الذي له

األسامءاحلسنى ،والصفات العال  ،وله صفات اجلالل  ،وله صفات اجلامل :

[ احلرش. ] 24 – 22 /

فيجب علينا أن نحب اهلل ونعبده  ،ملاذا ؟ ألن اإلله هو املحبوب أشد احلب الذي

تأهله القلوب وحتبه  ،ملا له من األسامء احلسنى  ،والصفات العال :

[ طه. ] 8 /
اهلل  خلق هذا الكون العظيم  ،ووضع فيه مائدة كربى من الطعام والرشاب وسائر

النعم خللق ه  ،هواء نتنفس منه يف أي مكان  ،وماء نرشب منه يف أي مكان  ،وطعام
نأكل منه يف أي مكان  ،ونور نميش فيه يف أي مكان  ،فهذه بعض نعمه يف الدنيا ،
فكيف تكون نعمه يوم القيامة ؟ :
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[ التوبة. ] 72 /

املوت سهم مرسل إليك  ،وسوف يتجاوزك إىل غريك  ،والعاقل يفرح به  ،هو ال

حيبه  ،ألنه يريد االستكثار من األعامل الصاحلة  ،وعبادة اهلل  ، ولكن يفرح

باملوت ألنه ينتقل من النعمة إىل خالق النعمة يوم القيامة ( :
) [مريم. ] 85/

املوت ينقل اإلنسان من الدنيا إىل اآلخرة  ،ومن النعمة الفانية إىل النعيم األبدي ،
ومن الدار الفانية إىل الدار الباقية ومن دار الغرور إىل دار الرسور .

واهلل جل جالله جعل املوت معربا من الدنيا إىل اآلخرة  ،فهناك تصل إىل اخلالق ،

وتصل إىل امللك  ،وإىل النعيم املقيم يف اجلنة .

واهلل  امللك احلق املبني يكرمك يوم القيامة بام مل تره عني  ،ومل تسمعه أذن ،

ومل خيطر عىل قلب برش  ،نحن يف الدنيا يف السجن  ،ومن هو يف السجن عليه أن
يمتثل أوامر من سجنه وحبسه يف هذه الدنيا  ،إىل أن يفرج له بعد املوت إىل

اجلنة .

 وأوامر اهلل  علينا مخسة :

طاعات نؤدهيا ..ومعايص نجتنبها ..ونعم نشكر اهلل عليها ..وذنوب نستغفر اهلل

منها . .وابتالءات نصرب عليها .

مجيع أوقاتنا مع اخلالق عبادة وذكرا  ،وتسبيحا وحتميدا  ،مجيع أوقاتنا مع ربنا 
نمتثل أمره فيام بني يديه يف العبادات  ،وقراءة القرآ ن  ،وذكر  ،وصالة  ،وصيام ،

وغري ذلك من العبادات  ،ونمتثل أمره بني خلقه نحسن إىل الفقري  ،وهندي الضال ،
ونعلم اجلاهل  ،وندعو إىل اهلل :

[ احلج.] ٧٧ :

وما جزاء من قام بذلك :

[ البقرة. ] ٢٥ :
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هذا هو املؤمن الذي اتصل بربه  ،املؤمن الذي َّيؤمنه اهلل يف الدنيا واآلخرة .

واملؤمن سبحانه هو الذي يملك األمن ويمن به عىل من شاء من عباده املؤمنني .

فاهلل أمرنا أن نتصل به الذي يتصل بالقوي قوي  ،والذي يتصل بالعزيز عزيز ،
والذي يف معية العزيز عزيز  ،وعبد العزيز عزيز .

فنكون يف الدنيا مع أوامره الرشعية  ،وأسبابه الكونية  ،ويوم القيامة نكون ( :
) [القمر. ]55/

وتنقطع األسباب  ،ونبقى أبد اآلباد مع مسبب األسباب  ،ويوم القيامة اهلل حيل

رضوانه عىل أهل اجلنة فال يسخط عليهم أبدا  ،وما بني املؤمن وبني هذا إال أن

يقال مات فالن  ،واهلل  ال يعلم أحدا متى يموت  ،ألن ذلك ال يعلمه إال اهلل وحده

ولكن اهلل أظهر أو كشف املوت كشفا ليس بعده بيان  ،أخفاه مكانا وزمانا وحاال ،

ال يعلم اإلنسان يف أي مكان يموت  ،وال يف أي زمان يموت  ،وال يف أي حال

يموت  ،وهذا أعظم بيان للموت أن يتوقع اإلنسان املوت يف حلظة :
[ اجلمعة. ] ٨ :

ومادام ي توقع املوت يف كل حلظة فعليه أن يريض ربه  ،ويمتثل أمره ؛ ألنه جاء منه ،

ويعود إليه ( :

) [البقرة. ] 156/

فالبد أن نرجع إىل اهلل بلباس اإليامن  ،بلباس التقوى  ،بلباس األخالق العالية ،
ومن آمن باملؤمن يف الدنيا أمنه يوم القيامة :
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[ الفجر.] ٣٠ – ٢٧ :

التعبد هلل عز وجل باسمه الصمد

كيف نعبد اهلل  باسمه الصمد ؟ اهلل  هو الواحد األحد الصمد  ،الذي صمد
جلميع حوائج اخللق لكامل غناه من الرزق  ،واألمن  ،والعافية  ،واحلكمة ،
واهلداية  ،واملغفرة  ،والرمحة  ،واحللم  ،صمد جلميع حوائج اخللق  ،وال يقدر
أحد عىل قضائها إال هو :
[ غافر. ] ٦٥ :
هو الصمد الذي تصمد نحوه القلوب بالرغبة  ،ملا ترى من نعمه وإحسانه وكرمه ،
والرهبة ملا تراه من قوته  ،وعظمة ملكه وسلطانه .
ترى اجلبال العظيمة  ،وترى السامء املرفوعة  ،واألرض املمهودة  ،والبحار
الزاخرة  ،واألهنار اجلارية  ،والشمس املرشقة  ،والنجوم املنتثرة  ،والنباتات
املختلفة  ،والعوامل العظيمة .
نرى هذه املخلوقات العظيمة  ،ونرى أن وراء ها خالق عظيم  ،هو الذي خلق هذه
املخلوقات بقدرته  ،وعلمه  ،وحكمته  ،خلقها وأبدعها بأمره الكوين ( :
) [يس. ] 82/
وهلذا نصمد إليه يف مجيع حوائجنا  ،وال نتجه ألحد سواه  ،ونفعل األسباب امتثاال
ألمر املسبب جل جالله  ،ال نلتفت إليها  ،بل نتوكل عىل اهلل ( :
) [التغابن. ] 13 /
كل خملوق ليس بيده يشء  ،األمر كله بيد اخلالق  ،اخللق كله بيد اخلالق  ،والقوت
كله عند اخلالق  ،وامللك كله للخالق  ،فنحن يف ملكه عبيد له مع مماليكه  ،لكن
خمري ه  ،وكافة املخلوقات
اهلل خصنا من بني املخلوقات  ،وجعلنا خملوقات
َّ
األخرى مسخرة ومسرية .
الساموات األرض ومن فيهن  ،واجلبال  ،والبحار  ،وكافة املخلوقات يف العامل
العلوى والعامل السفىل  ،كلها خملوقات مسخرة تطيع رهبا  ،ومتتثل أمره  ،وتسبح
بحمده  ،وتشهد بوحدانيته  ،هذا قسم  ،ويقابل هلذا القسم خملوقات خمرية  ،وهم
اإلنس واجلن  ،هذا اإلنسان خلقه اهلل خمريا  ،خلقه اهلل إما أن يتبع احلق أو يتبع
الباطل  ،إما أن يؤمن  ،وإما أن يكفر :
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[ الكهف. ] ٣٠ - ٢٩ :

هذا املخلوق اهلل جعله خمتارا  ،إما أن يطيع ربه  ،وإما أن يطيع عدوه وهو
الشيطان  ،جعله اهلل خمتارا  ،ولكن اهلل ما تركه بل أعطاه السمع  ،والبرص ،
والعقل  ،وكشف له اآليات الكونية  ،حتى يستدل بالقدرة عىل القادر  ،وبالرمحة
وبني له يف كتابه العظيم أسامءه احلسنى ،
عىل الرمحن  ،وباألرزاق عىل الرازق ّ ،
وبني له وعده باجلنة ملن أطاعه  ،وبالنار ملن عصاه ،
ليخافه وحيبه ويرجوه ّ ،
وأرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،وأقام عليه حجته .
ثم بعد ذلك إما أن يؤمن  ،وإما أن يكفر  ،فإن آمن فبفضل اهلل  ،اهلل علم أنه أهل
الغيبي ال بعلمه اإلجباري  ،اهلل ما
للطاعة  ،وأهل للجنة  ،وأهل للرضوان  ،بعلمه
ّ
أجرب اإلنسان  ،إنام اهلل أنزل اهلدى ورغبه فيه  ،وترك له اخليار ( :
) [املزمل. ] 19/
فمن اختذ إىل ربه سبيال  ،أو اختذ إىل الشيطان سبيال  ،هو املختار وال أحد ألزمه
أو أكرهه :
[ التكوير.] ٢٩ – ٢٧ :
فاهلل أعطاه هذا االختيار ،والشيطان استغل هذا االختيار ،فبدأ يزين لإلنسان العاجلة،
ويزين له الشهوات واملحبوبات ،ليرصفه عن أوامر الرب إىل شهوات النفس ،فإن العبد
بني أمرين :بني أوامر الرب ..وبني شهوات النفس ..والبدن للغالب منها .
 وحمبوبات الرب مخسة :
اإليامنيات . .والعبادات ..واملعامالت . .واملعارشات ..واألخالق .
 وحمبوبات النفس مخسة :
املأكوالت . .واملرشوبات ..واملركوبات ..واملسكونات ..واملنكوحات .
تلك حمبوبات الرب  ،وهذه حمبوبات النفس  ،فاإلنسان مع الذكر والتذكري يذكر
اهلل  ،ثم يذكر أوامره  ،ثم يذكر وعده ملن أطاعه ووعيده ملن عصاه  ،فيقبل عىل
طاعة ربه باملحبة والتعظيم والذل له  ،واخلوف منه  ،والرجاء له كام وصف اهلل
األنبياء بقوله :
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[ األنبياء. ] ٩٠ :
وإن مل يكن لديه مذكر  ،قوي منسوب الشهوات عىل منسوب اإليامن  ،فحركت
النفس القلب بالشهوات  ،ثم اقرتن هبا الشيطان  ،وبدأ ينقل هذا اإلنسان من ٍ
مباح ،
ٍ
ٍ
كبرية إىل ردة  ،وهكذا جيري باإلنسان شيئا فشيئا حتى جيعله يف
صغري ة إىل
إىل
أسفل سافلني  ،فإن اإلنسان إما أن يعيش مؤمنا يف عيشة مالئكية  ،املالئكة الذين
مزاجهم سمعنا وأطعنا  ،وإما أن يعيش كافرا ضاال يقيض حياته يف الدنيا عىل ما
حتب نفسه وهتواه  ،وإما أن يعيش حيوانيا يأكل ويرشب ويلهو ويلعب  ،وإما أن
يعيش إبليسيا يفسد وي فسد :
[ البقرة. ] ٢٠٨ :
والناس اثنان  :إما صالح مصلح . .أو فاسدٌ مفسد  ،والنجاة ال حتصل إال بأربعة
أمور :
[ العرص. ] 3 - 1 /
فآمنوا وعملوا الصاحلات جهد عىل نفيس  ،وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب جهد
عىل غريي .
فالتوايص تفاعل  ،أويص غريي إذا وقع يف معصية أوصيه باحلق  ،حتى ينتقل من
املعصية إىل الطاعة  ،وإذا ضعف إيامين ووقعت يف معصية هو يوصيني باحلق ،
حتى أنتقل من املعصية إىل الطاعة  ،املجتمع اإلسالمي متالحم مرتاحم  ،كل
واحد فيه ذاك ٌر  ،ومذك ْر  ،وم ٍ
وصٍ وموىص  ،وصالح ومصلح  ،وعامل ومعلم .
ٍ
موص وموىص ال يفسد أبدا  ،ولذا اهلل قال عن هذه األمة :
فاملجتمع الذي كله
(
) [آل عمران. ] 110/

واهلل  ميز هذه األمة عن غريها  ،كام ميز الشمس والقمر عن النجوم  ،ميز من
خلقه األنبياء والر سل  ،وميز من خلقه األمم  ،وأفضل األمم هي هذه األمة .
 واملؤمن يقتدي بالنبي  يف مخسة أمور :
نقتدي بالنبي  يف نيته وفكره  ،ويف توحيده وإيامنه  ،ويف أقواله  ،ويف أعامله ،
ويف أخالقه ( :
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ﰀ) [األحزاب. ] 21/

فالقرن الذي بعث فيه النبي  هو رش القرون  ،وبربكة دعوة النبي  ، وبركة هذا
الدين الذي جاء به النبي  ، صار هذا القرن خري القرون  ،أنقلب رش القرون إىل
خري القرون .
قال النبي « : خري الناس قرين ثم الذين يلوَّنم ثم الذين يلوَّنم » متفق عليه (.)1
هذا خري القرون كان فيه من قبل الرشك  ،وكان فيه الظلم  ،وكان فيه اجلهل  ،وكان
فيه الفرقة  ،كان هذا القرن يف أسفل سافلني  ،فيه أربعة صفات مهلكة مدمرة :
فيه الرشك . .وفيه اجلهل ..وفيه الظلم ..وفيه الفرقة .
وملا جاء هذا الدين حول الناس من الرشك إىل التوحيد  ،ومن الكفر إىل اإليامن .
كان عند العرب علم النبات  ،وعلم احليوان  ،وعلم األصنام  ،ليس عندهم العلم
اإلهلي  ،عندهم ثالثة علوم كلها دنيوية  ،بعض ها خري وبعضها رش :
أحدها :علم النبات  :يعرفون منابت الشجر  ،والربيع  ،ونزول املطر .
الثاين :وعندهم علم احليوان  :يعرفون اإلبل وأسناهنا  ،والبقر والغنم وأسناهنا ،
واخليل وأجودها  ،واحليوانات والسباع وغريها .
الثالث :عندهم علم األصنام  :فهم يصنعون ويستوردون األصنام  ،ويضعوهنا يف
مكة وما حوهلا  ،ويصدرون األصنام لغريهم  ،فكانوا مرشكني  ،ويصدرون الرشك
وينرشونه يف العامل .
فكانوا رش القرون  ،النشغاهلم بالدنيا والشهوات عن الدين  ،وإنحرافهم عن
التوحيد إىل الرشك  ،وعبادة الشيطان بام زينه هلم من الكهانة والسحر وعبادة
:
األصنام
[ يس. ] ٦٢ – ٦٠ :
فالنبي  ملا جاء هبذا الدين نقل األمة بأمر اهلل من رش القرون إىل خري القرون ،
نقلهم من الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم  ،ومن الظلم والطغيان إىل
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 2652 :واللفظ له ،ومسلم برقم.2533 :
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العدل واإلحسان  ،ومن الفرقة إىل الوحدة :
[آل عمران. ] 110/

(

[آل عمران. ] 103/
) [آل عمران. ]164/

فإذا ضللنا عن الرصاط املستقيم  ،وجاءنا التعب  ،فلنعد إىل ربنا  ،ونعرفه بأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،ونعرف أحكامه الكونية  ،وأحكام ه الرشعية  ،وأحكام ه
اجلزائية  ،ونعرف آياته وخملوقاته  ،ونعرف آياته الرشعية  ،ونعرف جزاءه ملن
أطاعه  ،وجزاءه ملن عصاه  ،حتى نقبل عىل عبادته باملحبة والتعظيم والذل له :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
فهذه الدنيا دار ممر  ،ال دار مقر  ،هذه الدنيا العظيمة التي نحن فيها اهلل  خلقنا
يف هذه الدنيا لنستثمر ألنفسنا باألعامل الصاحلة مع ربنا الذي يعطي عىل
احلسنة عرش  ،أمثاهلا إىل سب عامئة ضعف  ،إىل أضعاف كثرية .
فالدنيا هذه اهلل سامها دنيا  ،حتى ال نتوجه إليها  ،وال نتعلق هبا :
[ العنكبوت. ] ٦٤ :
وهذه الدنيا التي نراها خلقها اهلل  ،وهي من عامل الشهادة التي نراها  ،وال نرى من
الدنيا إال اليشء اليسري  ،هذه الدنيا خلقها اهلل  حلكم عظيمة .
كبري جدا  ،فيه الساموات واألرض  ،واملخلوقات يف اجلو والرب
هذه الدنيا جسدٌ ٌ
والبحر  ،فيها الكائنات كلها :
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[ آل عمران. ] ١٩١ – ١٩٠ :
هذه الدنيا جسد كبري يدل عىل خالقه العظيم  ،وأنه قادر  ،وأنه عليم  ،وأنه قدير .
هذه الدنيا جسد  ،وكل جسد البد له من روح  ،روح هذا اجلسد  ،روح هذه الدنيا
الدين  ،فالدنيا جسد روحها الدين  ،فإذا مل يكن دين  ،فإن هذه الدنيا تفسد  ،كام
يفسد اجلسد إذا خرجت منه الروح ويتعفن .
وطبيب ،
فاإلنسان ما دام حيا فيه الروح فهو عاملٌ  ،ومعلم  ،وجماهدٌ  ،وداعٍ ،
ٌ
ومهندس  ،فإذا خرجت الروح صار جثامنا يتعفن  ،ثم يردإىل الرتاب الذي خلق
[ طه. ] ٥٥ :
منه :
فالدنيا جسد وروحها الدين  ،وما هو روح الدين ؟ روح الدين هو الدعوةالتي تنبت
األعامل الصاحلة يف هذا اجلسد  ،وتنتج املسلمني واملؤمنني  ،والصاحلني
واملتقني ،واملحسنني  ،فهذا اجلسد متحرك بأوامر اهلل الكونية  ،ويرجع يف خلقه
إىل واحدٌ أحد صمد  ،هو الذي خلقه ورزقه  ،وهو الذي حيركه ويسكنه  ،فكذلك
جيب عليه أن يتحرك ويعمل بأوامر اهلل الرشعية  ،لتصلح دنياه وأخراه :
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :
فالدنيا جسد وروحها هذا الدين  ،وروح الدين هو الدعوة  ،الذي ينرش الدين هو
ٍ
زوج
الدعوة  ،كام أن املطر الذي ينزل من السامء عىل األرض فتنبت من كل
هبيج  ،فكذلك بالدعوة ينترش اإليامن يف العامل  ،ينترش التوحيد يف العامل  ،تنترش
الصالة يف العامل  ،ينترش ويظهر ( :
) [التوبة. ] 112 /

ونظهر أحسن الصفات يف العامل :

[األحزاب. ] 35/
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وهكذا بقية الصفات  ،يتحرك اجلسد بالصفات التي حيبها اهلل كام يتحرك هذا
الكون باآليات الدالة عىل وحدانية اهلل  ،وعظمته  ،وكربيائه  ،وجالله  ،ومجاله .
فالدنيا جسد وروحها الدين  ،وروح الدين هو الدعوة إىل اهلل الواحد األحد
الصمد  ،وروح الدعوة هو الشورى  ،وروح الشورى هو الطاعة نتشاور عند إقامة
املباين يف البلد  ،وعند متديد اهلاتف يف البلد  ،وعند إجراء عملية كبرية  ،وعند
أي عمل مهم نحن نتشاور  ،وهذا حسن ملصالح دنيانا  ،فكذلك جيب أن نتشاور
يف إقامة الدين  ،كيف ننرش ديننا يف العامل  ،لنصلح هلم دنياهم وأخراهم :
[ إبراهيم.] ٥٢ :
فروح الدعوة هو الشورى أن نتشاور  ،كم إنسان يف العامل ؟ كم كافر يف العامل ؟
كم ضال يف العامل ؟ كم م ٍ
صل يف العامل ؟ كم صائم يف العامل ؟ كم نقص اإليامن
يف العامل ؟ كم حجم الظلم يف العامل ؟ كم حجم الفساد يف العامل ؟ فنتشاور
إلقامة الدين  ،ونرش الدين يف العامل .
وروح الشورى إذا تشاورنا أن نطيع ونمتثل األمر  ،فالرسول  كان جيمع الصحابة
) [الشورى. ] 38/
ويشاورهم يف إقامة الدين ( :
[آل عمران. ] 159/

فنتشاور يف أمر الدين  ،اآلن العامل أكثر من (  ) 245دولة  ،كم يف كل دولة من
مدينة ؟ وكم يتبع كل مدينة من قرية ؟ وكم يف كل قرية من بيت ؟ وكم يف كل ٍ
بيت
من الرجال والنساء واألطفال ؟  ،وهؤأل هم مسؤليتنا  ،ونحن مسؤلون عنهم :
[ األعراف. ] ٧ – ٦ :

فنجتهد لتصل ال إله إال اهلل لقلوهبم  ،وتصل حممد رسول اهلل ألبداهنم  ،واجبنا
اجلهد عليهم  ،لتصلح قلوهبم بالتوحيد واإليامن والتقوى  ،وتصلح أجسادهم
باألعامل الصاحلة التي أنزل اهلل هبا كتبه  ،وأرسل هبا رسله :
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[ آل عمران.] ١٠٤ :
هذه مسؤوليتنا  ،علينا أن نحقق الدين يف حياتنا  ،ونحقق الدين يف حياة البرشية ،
ملاذا ؟ ألن اهلل أعطانا وظيفة األنب ياء والر سل  ،فكام وكل اهلل السحب بنقل املياه
يف العامل  ،ووكل الشمس يف نرش النور يف العامل  ،ووكل اهلواء لتستنشق منه
النفوس يف العامل  ،ووكل األرض باإلنبات يف العامل  ،فكذلك اهلل وكلنا نحن بنرش
الدين كله يف العامل كله :
[آل عمران. ] 110/
[آل عمران. ] 104/

وهبذا نؤدي األمانة التي محلناها فننجو  ،وال نخون األمانة فنخرس :

[ األحزاب. ] ٧٣ – ٧٢ :

وإذا تركنا الدعوة قل أهل اإليامن والتوحيد  ،وكثر عدد الكفار واملرشكني .
إذا تركنا الدعوة يموت املؤمن املهتدي  ،ولن يبقى يف األرض إال الك فار  ،فيقاد
العامل بالكفار والشياطني  ،وتفسد حياة الناس أمجعني  ،ثم يموتون ويساقون إىل
نار اجلحيم .
واهلل  يريد أن نكون خلفاء يف األرض  ،نتوىل عىل أهل األرض  ،وننقل هلم
اإليامن والتوحيد واألعامل التي جاء هبا نبينا . 
فالبد أن يضع املسلم وقت ه  ،وماله  ،ونفس ه  ،وفكر ه للدين  ،ليحيا الدين يف العامل
كله :
[ األنعام.] ١٦٣ – ١٦٢ :

فروح الشورى الطاعة  ،أن نقول ( :
فبعض الصحابة ملا خالفوا أمر النبي  يف أحد  ،اهلل رفع عنهم النرصة  ،فقتل منهم
من قتل  ،أكثر من سبعني رجال بسبب خمالفة أمر النبي . 
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) [النور. ] 51/

ففي غزوة بدر اهلل أظهر قدرت ه  ،وأظهر قوت ه  ،وأظهر سنَّته يف أحد  ،وأظهر قدرت ه
وسنَّته يف حنني  ،فال يكفي أن نقول  :ال إله إالاهلل  ،بل البد أن نقرهنا بمحمد
رسول اهلل  ،فنطيعه فيام أمر  ،ونصدقه فيام أخرب  ،وال نعبد اهلل إال بام رشع .
الصحابة أطاعوا اهلل ورسوله يف بدر كامل الطاعة  ،فنرصهم اهلل بال عدة وال عدد ،
وأطاعوا اهلل يف أحد  ،وخالف بعضهم أمر رسوله  ، وهم الرماة الذين عىل
ظهر اجلبل  ،فاهلل  رفع عنهم النرصة بسب ب املخالفة فالبد من التوحيد  ،توحيد
اهلل بالعبادة  ،وتوحيد رسوله باإلتباع :
[ األعراف. ] ١٥٨ :
فروح الشورى الطاعة  ،وروح الطاعة التضحية ،وروح التضحية والبذل والرتك من
أجل اهلل .
فاملهاجرون بذلوا ما يملكون  ،وضحوا بجميع ما يملكون  ،باألوقات ،
واألموال  ،واألنفس  ،والشهوات  ،واألهل  ،واألوطان .
واألنصار بذلوا كل يشء من أجل الدين  ،فاملهاجرون تركوا  ،واألنصار بذلوا ،
فجاء الثالث وهو رضوان اهلل ( :
) [التوبة. ] 100/

فالتضحية  :تضحية باملحبوب ملا هو أحب  ،والتضحية باألدنى ملا هو أعىل.
فروح التضحية البذل والرتك  ،البذل للمحبوب  ،والرتك للمحبوب  ،من أجل اهلل
 وهبذا يقوم الدين ؛ ألن الدين يشء  ،وتوسيع الدين يشء آخر  ،الدين أن يأيت
يف حيايت  ،وتوسيع الدين أن يأيت يف حياة غريي  ،وال نجاة من اخلرسان وال فالح
إال هبذا وهذا  ،أن يأيت الدين يف حيايت  ،وأن أنقل الدين إىل غريي ( :
) [العرص. ]3- 1 /

طاب للرجال  ،والنساء  ،والعلامء  ،والعامة  ،واألبيض  ،واألسود ،
ههذا خ ٌ
والعرب  ،والعجم  ،ال جيوز ألحد أن يرتك الدعوة  ،كام ال جيوز ألحد أن يرتك
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العبادة :

[ يوسف. ] ١٠٨ :

فهذا هو ربنا  أعطانا أحسن العبادات  ،وأعطانا حسن الدعوة إىل اهلل  ، فجهد
األنبياء وجهد املؤمنني أن يصلوا إىل رهبم  ، ويصلوا اخللق به  ،لكن جهد
العباد فقط أن يصلوا إىل اخلالق  ،ويطيعوه ويعبدوه بام جاء به الرسول  فقط ،
لكن جهد األنبياء والدعاة والعلامء أن يصلوا إىل اخلالق  ،ويوصلوا اخللق إىل
اخلالق  ،فيحبوه ويعبدوه  ،ملا يرونه من عظمتة وعظمة نعم ه التي ال تعد وال
حت ىص .
فاهلل  هو الواحد األحد الصمد الذي مل يكن له كفوا أحد يف أسامئه وصفاته
وأفعاله  ،له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة ( :
) [غافر. ] 65/
هو الغني القادر الذي كل يشء له  ،هو الغني الذي أغنى كل غني  ،وعنده خزائن
الغنى  ،ويعطي اخلالئق كلها  ،ومجيع ما يف الساموات واألرض  ،ومجيع ما يف
اجلنة كله من خزائنه  ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة  ،وخزائنه يف علم غيبه
جل جالله :
[ احلجر. ] ٢١ :

بالعز ة  ،بالرمحة ،
هو سبحانه احلي  ،حي بحياة كاملة بالعلم  ،بالقدرة ،
َّ
حي باألسامء احلسنى  ،والصفات العال .
باحلكمة  ،بالعفو ٌ ،
هو القادر الذي خلق القدرة يف كل قادر  ،ولو سلب عنه القدرة لعاد ضعيفا  ،هو
القادر الذي خلق القدرة يف اجلبال  ،ويف السحب  ،ويف الرياح  ،ويف األسود ،
ويف اإلنسان  ،فيعطي من قدرته ملن شاء من خلقه  ،فكل قدرة يف كل قادر راجعة
للقادر الواحد األحد الصمد  ،الذي صمد جلميع حوائج اخللق  ،وصمد إليه مجيع
اخللق :
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ :
فإذا سلب عنا القدرة ؛ فلنتوجه إليه أن يرد علينا هذه القدرة  ،فعنده خزائن القدرة ،
وإذا سلب عنا الصحة ؛ نسأل الشايف أن يشفينا  ،وإن سلب منا الرزق نسأله أن يرد
علينا الرزق  ،فاهلل حكيم ما منع إال ليعطي  ،وال ابتىل إال ليعايف :
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[ النحل. ] ٥٤ – ٥٣ :
فاهلل  حكيم عليم  ،رحيم بعباده  ،ما قبض إال ليبسط  ،وما منع إال ليعطي  ،ما
منع بخال وإنام منع الصحة  ،منع املال  ،منع األمن ؛ لنتوجه إليه ونسأله ألنه هو
الذي بيده ملكوت كل يشء  ،هو الذي يقلب األحوال كام يقلب الليل والنهار ،
فنتوجه إليه ليغري حالنا من ٍ
حال إىل احلال الذي يرضيه  ،وإذا خرجنا عن طاعته
وعصيناه منع عنا اخلري وأذلنا لنعود إىل العزيز  ،ونعود إىل الغني  ،ونعود إىل
التواب  ،ليتوب علينا  ،وإىل الرزاق لريزقنا  ،وإىل العليم ليعلمنا  ،وإىل اهلادي
ليهدينا  ،فتغري األحوال عىل العباد يف الدنيا رمحة ؛ حتى يتوجهوا إليه إذا فقدوها ،
وخيلصوا التوحيد هلل :
[ اإلرساء. ] ٢٢ :

أما ثبات األحوال فال يكون إال يوم القيامة حني يقال ألهل اجلنة يا أهل اجلنة أما آن
لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا  ،وتنعموا فال تبأسوا أبدا  ،وحتيوا فال متوتوا أبدا ،
وتصحوا فال تسقموا أبدا  ،هذا ثبات األحوال يوم القيامة .
والواجب عىل املسلم تثبيت األعامل الصاحلة  ،تثبيت التوحيد  ،تثبيت الطاعات .
فثبات األحوال يف الدنيا حمال  ،وتغريها بأمر اهلل  ،والعزة باألحوال حمال  ،العزة
باألعامل فقط أنا ال أكون عزيزا بامللك  ،وال باملال  ،وال باجلاه  ،وال بالعلم  ،إنام
أكون عزيزا باتصايل بالعزيز  ،وامثال أوامر العزيز  ،أكون ملكا بامتثال أوامر امللك
 ،وطاعة امللك يف ملكه  ،فأسباب العزة املادية ليس فيها فالح  ،الفالح يف امتثال
[ األحزاب. ] ٧١ :
أوامر اهلل فقط :
فنسأل الواحد األحد الصمد الذي يغري األحوال أن يغري أحوالنا من الرشك إىل
التوحيد  ،ومن الك فر إىل اإليامن  ،ومن املعصية إىل الطاعة  ،ومن اجلهل إىل
العلم  ،ومن الفرقة إىل الوحدة  ،ومن الظلم إىل العدل  ،ومن اإلساءة إىل
اإلحسان ،ومن الغفلة إىل الذكر  ،وهكذا يف سائر الصفات :
[ البقرة. ] ١٨٦ :
سبحانه هو الغني له ما يف السموات وما يف األرض  ،مادام هو الغني فتوجه إليه ،
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فعىل العبد أن يداوم عىل طاعة مواله الصمد الذي يسمع كالمه  ،ويرى أفعاله ،
ويعلم بأحواله  ،مجيع اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،ومجيع الذرات
واملجرات يف العامل العلوي والعامل السفيل بني يدي اهلل أصغر من اخلردلة :
[ الرعد. ] ٩ :
ذر ة  ،ويعلم بكل حال  ،واإلنسان مكشوف عريان
يسمع كل اخلالئق  ،ويبرصكل َّ
أمام رب ه يف ظاهره وباطنه :
[ امللك. ] ١٤ - ١٣ :

فليكن يف قلوبنا ما حيب اهلل  ،وليكن يف نيتنا ما حيبه اهلل  ،ال ما يسخط اهلل من
األخالق السيئة  ،واألعامل السيئة ؛ ألن اإلنسان مكشوف أمام خالقه  ،بل كل ذرة
يف الكون ال تعزب عن رهبا : 
[ يونس. ] ٦١ :
هذا هو الرب امللك الصمد الذي جيب علينا أن نعبده وحده ال رشيك له  ،وأن
نتخلق باألخالق التي حيبها جل جالله :
[ األعراف. ] ١٨٠ :

ومن جلس يف بيئة الذكر ازداد إيامنا  ،ومن جلس يف بيئة األموال زاد ماال .
ونحن جيب أن تكون شهواتنا إيامنية  ،ال شهوات هبيمية  ،شهواتنا يف مرضاة ربنا ،
ويف جنة اخللد  ،ويف النعيم املقيم  ،وهذا سبب ه اإليامن واألعامل الصاحلة ،
فالعاقل يداوم عىل طاعة اهلل الصمد جل جالله ويصمد إليه يف مجيع األمور :
[ الذاريات.] ٥١ – ٥٠ :

فنصمد إىل الصمد يف مجيع األمور الدينية والدنيوية  ،ألن مقاليد األمور بيده  ،وله
اخللق وله األمر  ،وال ملجأ منه إال إليه  ،وال نرصف العبادة إال له  ،وال نحب إال
هو  ،وال نتوكل إال عليه  ،وال نخضع إال له  ،وال نطلب احلاجات إال منه  ،وال
ٍ
ألحد سواه :
نستعني إال به  ،وال نلتفت
[هود. ] 123/

العز ة
فكل األمور بيد اهلل أمر اإلجياد واخللق  ،وأمر التدبري والترصيف  ،وأمر َّ
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والذلة  ،وأمر احلياة واملوت  ،وأمر الدنيا واآلخرة :

[ فاطر.] ١٣ :

ال نستطيع أن نعبده إال بعونه  ،فالفضل كله منه  ،واألعامل الصاحلة كلهامن فضل
اهلل  ،كل ما يفعله اإلنسان من فضل اهلل  ،وإنام اإلنسان حسبه أن يوجه الطاقة
باالختيار إىل الفعل الذي حيبه اهلل  ،وجيتنب الفعل الذي يسخط اهلل :
[ اإلنسان.] ٣١ – ٢٩ :
واهلل  خلق اإلنسان  ،وخلق أعامله ؛ ألنه خالق كل يشء  ،وإنام اإلنسان إذا هداه
اهلل وجه الفعل إىل ما حيبه اهلل  ،واجتنب ما يسخط اهلل  ،وهلذا يقول النبي َ « : 
ال
ول اهلل ؟ َق َال َ :والَ َأ َن ا إ َّ
يدخل َأ َحدا منك م اجلنَّة عمله َقالوا َ :والَ َأن َت َيا َر س َ
ال َأن
ح ٍة» متفق عليه (. )1
َيتَغ ََّمدَ ين اهلل ب َفض ٍل منه َو َر َ
ألن اهلل هو وحده الذي خلقنا  ،وهو الذي أمدنا بالنعم  ،وهو الذي أبقانا  ،وهو
الذي هدانا  ،وهو الذي أعطانا السمع والبرص والعقول التي نعرف هبا ربنا  ،ونتقرب
إليه  ،وهو الذي أعاننا عىل القيام والركوع والسجود واحلركة  ،وهو الذي حبب
إلينا اإليامن  ،وزينه يف قلوبنا  ،وهو الذي استضافنا يف بطن األم  ،ويستضيفنا يف
الدنيا  ،ويستضيفنا يف القرب  ،ويستضيفنا يف اجلنة ( :
) [يونس. ] 58/
أعاملنا سبب لدخول اجلنة  ،وأعاملنا جاءت بإذن ربنا ومشيئته  ،فنحن نوجه هذا
اجلسد إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،ونجنبه ما يسخط اهلل  ،فاستقم كام أمرت  ،إذا قال
لك  :فاستقم  ،فأنت قادر عىل أن تستقيم ؛ ألن اهلل أعطاك االختيار  ،إما أن تستقيم
وإما أن تنحرف  ،فلالستقامة البد من اجلو الذاكر  ،وللبقاء عىل االستقامة البد من
االنقطاع عن اجلو الغافل  ،للثبات عىل االستقامة البد من البقاء يف اجلو اإليامين
الذاكر الذي نتعلم فيه أركان اإليامن فيزداد علمنا  ،ويزداد إيامننا  ،ويزداد عملنا ،
وننقطع عن اجلو الغافل
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[ الكهف.] ٢٨ :

والبد أن نبتعد عن اجلو الغافل ؛ ألن اإلنسان مركب من شهوات :
شهوات حيبها اهلل وهي أوامره الرشعية .
وإما شهوات يبغضها اهلل وهي املحرمات والكبائر وغريها من شهوات النفس :

[ فصلت. ] ٣٢ – ٣٠ :
فتحريك الشهوات من النفس والشيطان  ،وحتريك األوامر الرشعية من ربنا 
بواسطة الروح  ،الروح حمبوباهتا حمبوبات الرب جل جالله .
فجسد اإلنسان ملا خلقه اهلل  ،وخلق فيه الروح  ،حترك فيه الثالث وهو النفس ،
واجلسد مادي خملوق من تراب  ،ملا دخلت فيه الروح من اهلل  حترك هذا
اجلسد  ،وملا دخلت الروح حتركت النفس  ،حتركت النفس مع الروح ؛ ألن
الروح يف مقابل النف س  ،وهذا حمل االبتالء .
الروح حمبوباهتا حمبوبات الرب  ،والنفس حمبوباهتا حيوانية أرضية سفلية ،
والروح حمبوباهتا علوية إهلية ربانية  ،فلتقوية حمبوبات الروح اهلل بعث األنبياء
والرسل  ،وأنزل األوامر الرشعية  ،وأمرنا بالنظر  ،والتفكر  ،والتدبر  ،يف اآليات
الكونية  ،واآليات الرشعية :
[ النحل. ] ٣٦ :

وإذا ترك اإلنسان بال تذكري غفل  ،وعاد إىل طبيعته  ،كاملاء يكون حارا  ،فإذا ترك
عاد إىل طبيعته فيربد  ،وكذ إذا تركت النفس بال تذكري عادت حيوانية  ،ثم نزلت
سبعية  ،ثم نزلت إبليسية  ،فالبد لنا من هذا اجلو اإليامين الذي يذ كرنا باهلل  ،ويثمر
طاعته وعبادته .
واهلل  جعل العبودية له رشف لكل إنسان  ،وحقيقة العبودية أن أحب كل ما حيبه
اهلل وأفعله ابتغاء مرضاته  ،وأكره كل ما يبغضه اهلل واتركه ابتغاء مرضاته :
[ البينة. ] ٥ :
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والعبادة للواحد األحد الصمد هي التوجه إىل اهلل يف كل حال  ،وامتثال أمر اهلل يف
كل حال  ،فالعبادة ال تنفك عن العبد أبدا ما دام حيا  ،فهو عبدٌ لربه  يف نيته
وفكره ،وهو يف أقواله وأفعاله عبد  ،وهو داخل املسجد وخارجه عبد :

[ األنعام. ] ١٦٣ - ١٦١ :

وملة إبراهيم  هي التضحية بكل يشء من أجل الدين :
ضحى بالبلد  ،وضحى بالزوجة  ،وضحى بالولد  ،وضحى بالبدن  ،فاهلل جعل ملة
إبراهيم هي التضحية  ،ونحن البد أن نضحي كام ضحى إبراهيم ( :
) [النحل. ] 123/
فإبراهيم  ضحى بالنفس فوهب اهلل له احلياة  ،وجعل من نسله األنبياء  ،وضحى
بالبلد فأعطاه اهلل أحسن البالد مكة  ،وضحى بالولد إسامعيل فحفظه اهلل  ،وأخرج
من نسله أحسن ولد حممد  ، وضحى بأم الولد هاجر فصربت فجعل اهلل خطواهتا
بني الصفا واملروة نسكا يتعبد املسلمون به إىل يوم القيامة :
[ النحل. ] ١٢٠ :

فكل نبي بعد إبراهيم من نسله  ،فهو أبو البرشية الثالث  ،أبو البرشية األول آدم  ،ثم
الثاين نوح  ،ثم الثالث إبراهيم عليه الصالة والسالم .
فذرية إبراهيم فرعان :
فرع إسحاق ومنهم أنبياء بني إرسائيل ..وفرع إسامعيل ومنهم نبينا حممد . 
ففي الدنيا العبد خيتار أن يسلم أو ال يس ِّلم  ،أن أؤمن أو أكفر  ،أن أطيع أو أعيص ،
) [الصافات. ] 26/
ويوم الق يامة استسالم ( :
ألن الكفار رأوا امللك هلل وحده  ،واألمر كله بيد اهلل وحده  ،فهم مستسلمون
خاضعون  ،ألهنم عرفوا احلق  ،ولكن ال يفيد ألنه فات األوان .
فالعبادة التي يريدها اهلل  هي أن امتثل أمر اهلل يف كل حال  ،ولكن بعض الناس
يكون عبدا هلل داخل الصالة  ،وعبد هلواه خارج الصالة  ،يرى ما يشاء  ،ويأكل ما
يشاء  ،ويسمع ما يشاء  ،ويفعل ما يشاء  ،وينام كي ف شاء كاحليوان  ،بال حد وال قيد ،
وال أمر وال هني :
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[ البقرة. ] ٨٥ :
والعبودية حقا أن أكون عبدا هلل داخل الصالة وخارج الصالة  ،وىف كل حال من
األحوال .
ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده هي األصل يف
باب الدعوة إىل اهلل وهي بمنزلة الرأس من اجلسد .
ولذلك أوال  :البد أن نعلم أنه ال إله إال اهلل  ،ثم نعمل بموجب ال إله إال اهلل  ،ثم
ننرش ال إله إال اهلل  ،فإذا عرفت اهلل وأحببته  ،فالبد أن أطيعه  ،وامتثل أمره  ،والبد أن
أنرش هذا اخلري يف العامل :
[إبراهيم. ] 52/

أعرفهم باهلل الواحد  ،األحد  ،الصمد  ،الغني  ،القادر  ،الذي له كل يشء  ،وبيده
كل يشء  ،وله اخللق واألمر  ،ليتوجهوا إليه  ،ويعظموه ويوحدوه ويعبدوه وحده ال
رشيك له .
 والدين علقتان :
عالقة مع اهلل بحسن عبادته ..وعالقة مع املخلوق بحسن اخللق .
ألن حسن اخللق جيذب الناس إىل سامع كالم املسلم  ،وهلذا اهلل  خلق الكون
ومجله  ،ومأله بآياته الكونية التي تولد العظمة يف القلوب  ،وتولد املحبة يف
القلوب  ،وهذه هي العبودية  :أن نحب اهلل  ،وأن نطيعه  ،ونمتثل أوامره .
فثمرة معرفة أن اهلل الصمد أن نصمد إليه يف مجيع حوائجنا  ،فال نسأل إال هو  ،كل
من يف السموات واألرض يسأل الرمحن ( : 
) [الرمحن. ] 29/
وهو يقيض حاجتهم مجيعا  ،ويسمعهم مجيعا  ،ويعطيهم مجيعا  ،وال يشغله شأن
ٍ
عن شأن  ،وال ٌ
ضاحك عن باك .
سائل عن سائل  ،وال مكروب عن مكروب  ،وال
هو الصمد الذي صمد جلميع املخلوقات بأسامئه وصفاته  ،ويسمع كل يشء
ويبرص كل يشء  ،ويقدر عىل كل يشء  ،حميط بكل يشء  ،عليم بكل يشء :
(
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)

[األنعام. ]59/
حي قيوم نحن ننام وهو ال ينام  ،ح ٌي قيوم قائم عىل كل نفس  ،كل إنسان قائم
هو ٌ
عىل نفسه قائم عىل أعضائه  ،قائم عىل قوته  ،حيتاج إىل اهلواء  ،حيتاج إىل
املاء  ،حيتاج إىل الطعام  ،لكن اهلل  قائم عىل كل نفس  ،وغريه قائم به  ،هو
أقامه ولو مل ي قم عليه مل يقم ومل يكن  ،وإذا رفع عنه أمر البقاء فني وذهب إىل
حيث شاء اهلل : 
[ البقرة. ] 255 /
هذا ربنا جل جالله البد أن نعرفه  ،حتى تكون مجيع األعامل التي تصدر منا
شهوات ،صادرة عن احلب والتعظيم والذل هلل  ،ال نرى فيها ثقال  ،وال تكليفا ؛ وال
مشقة  ،ألن الدين هدى وشفاء ورمحة ال تكليف ومشقة  ،ولذلك كان النبي  يقوم
الليل حتى تتفطر قدماه  ،وقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  ،ملاذا ؟ ألنه
عرف ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال  ،فصار أسعد الناس عند مناجاة ربه ،
والوقوف بني يديه .
فيسجد املسلم بوجهه وقلبه وبدنه إىل ربه الواحد األحد عند طلب مجيع حوائجه ،
خريي الدنيا واآلخرة  ،فاهلل صمد جلميع حوائج اخللق ،
ويسأله ما شاء من
ّ
واملؤمنون يصمدون إليه ألهنم يعلمون أن كل يشء بيده  ،فال يسألون إال هو  ،وال
يتوكلون إال عليه  ،وال يرجون إال هو وحده ال رشيك له  ،فهو وحده الغني الكريم
الذي بيده خزائن كل يشء ( :
) [احلجر. ] 21 /
خزائنالذهب  ،خزائن الفضة  ،خزائن احلديد  ،خزائن املاء  ،خزائن اهلواء ،
خزائن املال  ،خزائن احلبوب  ،خزائن العافية  ،خزائن األمن  ،خزائن اهلداية ،
خزائن الضاللة  ،خزائن العلم  ،خزائن الرمحة ( :
) [احلجر. ] 21/
ٍ
بقدر معلوم فيعطى هذا  ،ويمنع هذا ؛ ألنه يعلم من هو أهل هلذا ،
اهلل  ينزل
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ومن هو أهل هلذا  ،فعىل العبد أن يلزم عبادة ربه الصمد  ،وإن اعرتض عىل ذلك
معرتض من هواه أو غريه فليصرب ويصطرب عىل ما أمر به ؛ لينال به ما وعد ربه :
)
(
[مريم. ] 65/

فأقصده وتوجه إليه يف قضاء احلوائج  ،فليس يف الكون إال اثنان  :خالق
وخملوق  ،وغني وفقري  ،ورازق ومرازيق  ،فنعبد اهلل ونتوجه إليه  ،ومعنى عبادة اهلل
أن نسأله ونرجوه  ،ونحبه ونخافه  ،ونتوجه إليه يف كل حوائجنا  ،وال نرشك معه
أحدا  ،من األسباب الفاعلة بإذن رهبا  ، ومن األسباب التي نفعلها نحن  ،ال
نتوجه إىل أي خملوق دونه من شجر أو حجر أو صنم أو هوى  ،ال نجعل مع اهلل
إهلا آخر  ،ومن جعل مع اهلل إهلا آخر عذبه اهلل به  ،ليعود إىل ربه ( :
) [الشعراء. ] 213/
والنجاة:
[ الذاريات. ] 51 - 50 /

واهلل  مقصوده من خلقه عبادته بموجب أسامئه وصفاته  ،واهلل هو الصمد الذي له
األسامءاحلسنى  ،والصفات العال  ،فعلينا أن نتخلق بالصفات التي حيبها اهلل ،
وبالصفات التي حيب الناس الدين من أجلها :
يكون اإلنسان كريام بام يف يده  ،رحيام  ،لطيفا  ،ودودا  ،عفوا  ،غفورا  ،منفقا ،
حمسنا ؛ حتى حيبه اهلل وحيبه الناس  ،وحيبوا الدين من خالل صفاته .
فنحن نحب اهلل جلالله ملا له من أسامء اجلالل  ،ونحبه ملا له من صفات اجلامل ،
نحبه ونعظمه ونعبده بموجب هذه املحبة  ،بالعبادة التي ع بده هبا النبي  ، وال
نزيد عىل ذلك .
هو َر ٌّد» أخرجه مسلم .
قال النبي َ « : من َعم َل َع َمل لَي َس َعليه َأم رنَا َف َ
فأوال  :نحرص أن نتخلق باألخالق العالية التي حيبها اهلل  ،ونفعل كل ما حيبه اهلل
ويرضاه ونجتنب ما يسخط اهلل ؛ ليحبنا اهلل  ،وحيبنا الناس  ،ثم الناس يتبعونا ،
ويسمعون كالمنا إذا كنا من املتقني  ،وبحسب العلم تكون التقوى  ،وبحسب
( )1

()1أخرجه مسلم برقم.1718 :
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التقوى يزداد العلم :

[ البقرة. ] 282 /

بقدر ما نتقي اهلل  ،اهلل  يعلمنا ويعطينا من خزائنه ما يسعدنا .
فأوال نتجمل بالصفات التي حيبها اهلل ثم نجمل الناس هبذه الصفات  ،هذا هو
الدين ،عبادة ودعوة .
 فالدين ركنان :
عبادة احلق . .واإلحسان إىل اخللق .
فعبادة احلق جل جالله بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،يف احلياة  ،ويف نفيس .
واإلحسان إىل اخللق بالدعوة إىل اهلل  ،وتعليم رش ع اهلل  ،واألمر باملعروف ،
والنهي عن املنكر  ،واإلحسان إىل اخللق  ،والنصيحة هلم .
[ النساء. ] 36 /
عبادة احلق :
واإلحسان إىل اخللق:
[النساء. ] 36/

وأعظم اإلحسان للخلق من دهلم عىل خالقهم  ،وأمرهم بعبادته وتوحيده  ،هذا
أعظم اإلحسان ؛ ألهنم هبذا يكسبون الدنيا واآلخرة  ،ويرضون رهبم الذي خلقهم
ورزقهم .
وللحصول عىل هذه الصفات البد من اجلو اإليامين الذي يذكر باهلل ، وبأسامئه
وصفاته  ،وبخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،البد من اجللوس يف اجلو اإليامين حتى
يف الصفات التي حيبها اهلل :
يزداد إيامين  ،وتأيت ّ
[ التوبة. ] 119 /
عيل أن أنقلها من نفيس إىل غريي  ،أختلق هبا ،
ثم إذا كانت هذه النعم من اهلل َّ ،
وأعبد اهلل بموجبها  ،ثم انقلها إىل غريي ( :
) [الذاريات. ] 56/
عبادة فيام بينهم وبني رهبم  ،ودعوة فيام بينهم وبني خلقه  ،أعبد اهلل وأوجه الناس
إىل عبادته :
[ آل عمران. ] 104 /
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نحن جلوسنا يف هذا املجلس ليس باختيارنا  ،اهلل مالك الزمان  ،ومالك املكان ،
ومالك األشخاص  ،ومالك األقوال واألعامل  ،اهلل  ع ِّلم من قلوبنا حبه وحب
هذا العلم  ،فساق هذا ليسمع هذا  ،وساق هذا ليسمع هذا  ،وهذا سببه أن لنا أعامال
صاحلة اهلل أحبنا من أجلها فساقنا إىل املجالس التي حيبها  ،وساقنا إىل املساجد
نصيل فيها  ،وساقنا إىل الفقراء نطعمهم  ،وساقنا إىل الكفار ندعوهم  ،وساقنا إىل
أهل اجلهل نعلمهم  ،وساقنا إىل بيته لنؤدي العمرة واحلج  ،وساقنا إىل ساحات
اجلهاد لنجاهد يف سبيله  ،ونثبت الشهادة هلل بأن هذا الدين حق  ،ونشهد الناس عىل
أن ما ندافع عنه أغىل من نفوسنا .
فاهلل  كام يسري الكواكب يف السامء  ،يسري اخللق يف األرض إىل ما حيبه اهلل
[ يونس. ] 22 /
ويرضاه :
فإذا ساقنا اهلل إىل البيئات اإليامنية  ،وإىل اجلو اإليامين الذاكر  ،فلنحمد اهلل أن
انتزعنا من بني الغافلني  ،وأدخلن ا يف بيئة الذاكرين  ،لنتذكر ونخرج من هذا املجلس
) [الغاشية. ] 21 /
مذكرين ( :
اهلل أمرنا أن نتذكَّ ر ثم نذكِّ ر  ،نذكِّ ر الناس بالتوحيد  ،باإليامن  ،بالتقوى  ،باألعامل
الصاحلة  ،نوجه الناس إىل اهلل  ،نرغبهم يف الدين  ،نرغبهم يف أن يكونوا
صاحلني  ،ثم نرغبهم يف أن يكونوا م صلحني رجاال ونساء  ،فام جاء الظالم إال
بسبب فقد النور  ،إذا ذهبت الشمس جاء الظالم  ،إذا تركت الدعوة جاءت الظلامت
والبدع  ،ثم أصبح الشيطان ينقل الناس من الصغائر إىل الكبائر إىل الكفر والرشك ،
إىل أن يصدوا عن دين اهلل  ،ثم ي قولون عىل اهلل قوال عظيام كام نسمعه اآلن  ،وكام
سمعناه من قبل  ،وكام ذكره اهلل يف القرآن ( :
) [املائدة. ] 73/

وهؤالء خرجوا عن الرصاط املستقيم  ،فال نرتكهم  ،بل ندعوهم إىل أن يتوبوا إىل
)
رهبم ( :

[املائدة. ] 74/

فإذا رأينا أحدا خرج عن الرصاط املستقيم  ،فالبد من دعوته إىل اهلل  ،أوال ندعو له
باهلداية  ،ألنه من بني آدم  ،ونحن مأمورون بالدعوة  ،استجاب الناس أو مل
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يستجيبوا  ،هذا بيد اهلل  ،فالبد أوال أن تكون يف قلوبنا الرمحة  ،ألن روح الدين
اليقني  ،وروح الرسالة الرمحة :
[ السجدة. ] 24 /
فقوة اليقني متنع املخلوقات أن ترضين  ،قوة اليقني عىل اهلل أنه قوي صمد  ،واحد
أحد  ،بيده كل يشء  ،قادر عىل كل أحد  ،قاهر لكل أحد  ،قوة اليقني متنع
املخلوقات أن ترضين مهام كانت من أرض أو سامء  ،أو صواعق أو زالزل  ،أو
شياطني أو فراعنة أو ظلمة  ،قوة اليقني عىل اهلل متنع املخلوقات أن ترضين  ،وقوة
الرمحة يف قلبي متنعني أن أرض املخلوقات .
هذا األعرايب الذي جاء ليقتل النبي  حقه أن يقتل ؛ لكن قوة الرمحة يف قلب
النبي جعلته ي ُّمن عليه  ،فذهب إىل قومه وقال  :جئتكم من عند خري الناس
[
فأسلموا  ،وكان سببا هلداية قومه :
األنبياء. ] 107 /
) [ آل عمران. ]159/
فالبد أن يكون عندنا قوة الرمحة ( :
هذه من صفات ربنا الصمد جل جالله  ،فاألمور كلها بيده  ،فإذا خرجت األمة عن
عيل أن أصلحها  ،القتل سهل  ،لكن العملية اجلراحية صعبة
الرصاط املستقيم
ّ
حتتاج إىل تضحية بالوقت  ،واملال  ،والنفس  ،والدعاء  ،والبكاء والترضع  ،لعل
اهلل  أن هيدي من خرج عن الرصاط املستقيم من املسلمني :
[ النحل. ] ١٢٥ :
ونحن نعلم أنه يف بعض األحيان خيرج عن الرصاط املستقيم من يقول عىل اهلل غري
احلق  ،ويقول قوال عظيام ( :
) [مريم. ]91- 90 /
ولكن اهلل حليم  ،حتى امل خلوقات تستأذن لتنتقم لرهبا  ،ونحن ما هو واجبنا ؟ ،
واجبنا أن نجتهد ليأيت اإليامن يف قلبه  ،وندعو له  ،ونزوره  ،ونتحدث إليه ما دام
حيا فهو ميدان جتارتنا  ،الداعي إىل اهلل األرض دكانه  ،والناس زبائنه  ،وأوامر اهلل
سلعته  ،فنحن هذه وظيفتنا  ،الذي استقام نستقيم مثله  ،وننافسه يف األعامل ،
والذي خرج عن الرصاط املستقيم ندعو له  ،ونتودد إليه  ،لعله يتوب كام تودد اهلل
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) [املائدة. ] 73/

إىل من قال ( :
) [املائدة. ]74/
(
ال يكون يف قلوبنا حب االنتقام من املرشك أو العايص  ،أو الدعاء عليه  ،بل ندعو
له با هلدايته ما استطعنا فاملرشكون  ،ملا جرحوا النبي  يف أحد  ،وكرسوا ثنيته ،
ون »
إَّنم ال يع َل م َ
وشقوا جبينه  ،وتأمل من ذلك ودعا هلم بقوله « :ال َّله َّم اهد َقومي َف َّ
متفق عليه (. )1
هم رضبوه وآذوه يف نفسه وجسده  ،لكن ملا شغلوه عن طاعة اهلل  ،وعن الصالة
كام حدث يف غزوة األحزاب حني شغلوه عن الصالة دعا عليهم بقوله « :ال َّله َّم امْل
الصلة الو سطَى » متفق عليه (. )2
بي َ
ورهم نَارا  ،ك ََام َشغَلونَا َعن َّ
وهَت م َوقب َ
فكن صمدا  ،واسع الرمحة  ،واسع اإلحسان  ،عظيم اإلكرام  ،مجيل الع فو .
فنحن مهام قيل فينا  ،مهام فعل الناس بنا نجتهد أن ندعوهم إىل اهلل  ،ونعلمهم ،
ألهنم ماجترؤوا إال جلهلهم  ،وزوال اجلهل بالعلم  ،والعلم النافع هو العلم باهلل
وبأسامئه وصفاته وأفعاله  ،هذا العلم كفيل بأن يذيب املعايص  ،ويذيب الرشك ،
ويذيب كل ما يسخط اهلل  ، إذا عرفنا اهلل أحببناه  ،وإذا أحببناه أطعناه وعبدناه :
[ حممد.] ١٩ :
جامع ألسامء اهلل احلسنى  ،وصفاته الع ال  ،هو صمد ملا
هذا االسم العظيم الصمد
ٌ
له من األسامءاحلسنى  ،والصفات الع ال  ،وإذا كان ريب هو الصمد  ،وتصمد إليه
اخلالئق فعلينا أن نتعبد هلل هبذا االسم العظيم  ،وأجتمل به  ،وأدعو الناس إىل
ذلك .
وإذا توكل اإلنسان عىل اهلل وحده كان معه  ،ونرصه وأيده  ،وعزه يف الدنيا  ،وأدخله
اجلنة يف اآلخرة :
[ التغابن. ] ١٣ :
فتوكل عىل اهلل وحده  ،وإال حرمك بركة هذا االسم الكريم  ،وخيب أمالك ،
وأبطل رجاءك  ،فام هو احلل ؟.
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 3477 :واللفظ له ،ومسلم برقم. 1792 :
() 2متفق عليه /أخرجه البخاري برقم، 2931 :ومسلم برقم ،627 :واللفظ له.
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احلل :

[ يونس. ] ١٠٦ – ١٠٥ :

ظامل لنفسك  ،وظامل لغريك  ،ظامل لنفسك بسؤال غري اهلل الغني القادر الصمد الذي
صمد جلميع حوائج اخللق  ،وظامل لغريك أن كنت قدوة للناس يف سيئات أفعالك ،
وصفاتك .
والعبد ال شك أنه ال يصحبه يف أخراه إال عمله يف دنياه  ،والعمل يف الدنيا إما عىل
اهلوى وإما عىل اهلدى  ،فمن سار عىل اهلوى ؛ هواه محله إىل نار جهنم يف أسفل
سافلني  ،وهوى به يف الدنيا إىل األخالق السيئة  ،واألعامل السيئة  ،وشدة احلياة ،
وهوى به يف النار يف أسفل سافلني حسب كفره وأعامله الكفرية :
ﰀ [ القصص. ] ٥٠ :
فام هو احلل ؟ احلل  :أن نحسن العمل  ،ونتخلق بأحسن األخالق  ،وأن نحسن
إىل النفس بإلزامها حق اهلل  ،ونحسن إىل الناس  ،ونحاسب أنفسنا  ،وننتظر
االرحتال إىل دار مقرنا  ،والقدوم عىل موالنا العليم اخلبري ( :
)

[احلرش. ] 18/

يا أهيا الذين آمنوا  ،هذا خطاب ملن دخل يف اإليامن  ،يا أهيا الذين آمنوا تكليفات
ومكاسب للمؤمنني  ،الكفار ال يؤمرون بالتكاليف إال إذا آمنوا ؛ ألهنم ما اتصلوا
) [احلرش. ] 18/
باهلل  ،فإذا اتصلوا باهلل يقال هلم ( :
والتقوى أن ال يفقدك اهلل حيث أمرك  ،وال جيدك حيث هناك  ،وروح التقوى أن
تعمل بطاعة اهلل  ،عىل نور من اهلل  ،ترجو ثواب اهلل .
تنظر ما قدمت ٍ
لغد هل هو عمل خالص هلل ؟ وهل هو عمل موافق لسنَّة رسول اهلل ؟
وهل هذا العمل ابتغى به وجه اهلل ؟ :
[ احلرش. ] ١٨ :

اهلل خبري بام تعملون قبل أن تعملون  ،ولكن البد من العمل  ،تؤدي هذا العمل  ،ثم
تأيت صورة العامل وهو يعمل العمل الصالح  ،أو العمل السيئ ( :
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) [الزلزلة. ]8- 6 /

واهلل  إذا أنعم عليك بنعم ال تعد وال حت ىص  ،وأقامك مقاما تكون فيه ملجئا
للملهوف  ،وغياثا للمكروب  ،يف جاه أو رئاسة أو ذات يد  ،فصدقت وأحسنت ،
ٍ
بحظ وافر  ،وكنت من املفلحني الفائزين :
فقد أخذت من مقتىض اسم اهلل الصمد

[ األنفال.] ٤ – ٢ :

الفوز باجلنة  ،والنجاة من النار  ،هو الفالح  ،فالفالح هو الفوز باملطلوب  ،والنجاة
من املرهوب  ،النجاة من النار فوز  ،ودخول اجلنة فوز آخر  ،كام أن حرمان اجلنة
خرسان  ،ودخول النار خرسان آخر ( :
) [املائدة. ] 72/
فنحن نحمد اهلل  ونرجو ثوابه  ،ونخاف من عقابه  ،نرجو النجاة من النار ،
ونرجو الفوز باجلنة :
[ آل عمران. ] ١٨٥ :
وكيف نعبد اهلل بموجب إسمه الصمد ؟ ،نتوجه إليه يف مجيع األمور  ،ونسأله وحده
ال رشيك له  ،وال نتوجه إىل غريه  ،فال نسأل الفقري املحتاج  ،وال نقف بباب
الصغري ،ألننا عرفنا الكبري  ،وال نقف بباب الفقري  ،ألننا عرفنا الغني  ،وال نقف
بباب العاجز  ،ألننا عرفنا القادر  ،وهكذا نعرف ربنا الصمد بأسامئه وصفاته ونصمد
إليه يف مجيع حوائجنا :
[ غافر. ] ٦٥ :
فاهلل  الصمد الذي له األسامءاحلسنى  ،والصفات الع ال  ،ومصمو ٌد إليه يف مجيع
احلوائج ؛ ألن له صفات الكامل  ،وأسامء الكامل  ،وله صفات اجلالل واجلامل ،
فنتوجه إليه يف مجيع األمور  ،ونعبده وحده ال رشيك له  ،وال نسأل الفقري
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املحتاج  ،بل نقف بباب امللك الصمد  ،قايض احلاجات كلها للخالئق كلها ،
الذي يعطينا ما نحب  ،ويرصف عنا ما نكره  ،ويغفر ذنوبنا  ،ويستجيب دعاءنا ،
فلنتقرب إليه بام حيبه ويرضاه ( :
) [الفتح. ] 17/
وتوسل أهيا املسلم إىل ربك عند سؤاله بام تعرفه من أسامئه احلسنى  ،وصفاته
الع ال  ،وأقصده يف بيوته  ،واعتكف يف مواطن حمابه  ،وهي أوامره الرشعية ،
يكرمك باخللود يف قصور جناته .
[ القصص. ] ٧٧ :

أعطاك اهلل لسانا سبح به  ،وأثني عىل اهلل به  ،وادعوا إىل اهلل به  ،وأذكره كثريا ،
وأمحده كثريا  ،وأمر باملعروف  ،وأنه عن املنكر  ،واعتكف يف مواطن حمابه
قولية أو فعلية أو أخالقية .
اهلل  حيب القول احلسن  ،وال يشء أحسن من الدعوة إىل اهلل ( :
) [فصلت. ] 33/
من عليك بمعرفته فأعبده بموجب هذه املعرفة  ،وعرف الناس به  ،ليعبدوه
اهلل َّ 
بحسب هذه املعرفة  ،يكون ذلك كله يف صحيفتك يوم القيامة :
[ آل عمران. ] ١٠٤ :

واسمع بأذنك ما حيبه اهلل ويرضاه  ،وانظر بعينك إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،وأمش
بقدمك إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،فالليل والنهار خزانتان من خزائن اهلل  ،فلينظر
أحدكم بام يمأل خزانته أقوال  ،وأعامال  ،وأخالقا :

[ آل عمران. ] 134 – 133 /
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[ حممد. ] 12 /

يدخله جنة املعرفة يف الدنيا  ،فيسعد بطاعة اهلل وعبادته  ،والدعوة إليه  ،وتعليم
رشعه  ،جيد بذلك لذة ليس فوقها لذة .
فمن دخل جنة املعرفة يف الدنيا  ،أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة  ،وجنة املعرفة
هي جنة املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وخزائنه ووعده ووعيده  ،ودينه
ورشعه  ،ومعرفة أحكامه الكونية  ،وأحكامه الرشعية  ،وأحكامه اجلزائية  ،وعبادة
اهلل بموجب ذلك :
[ البينة. ] 5 /
كل إنسان جيعل نفسه قبلة للناس يف أقواله وأعامله وأخالقه  ،وجيعل نفسه قدوة
للناس حتى الناس يقتدون به ؛ ألنه ٍ
مقتد بسيد األنبياء والرسل يف أقواله وأفعاله
وأخالقه  ،فإذا ملك اإلنسان شيئا عليه أن ينتفع به وينفع غريه به  ،وهذا هو الدين ،
إذا هداين اهلل توجهت إليه  ،ووجهت الناس إىل إليه :

[ الشورى.] 15 /

نأخذ من الدنيا بقدر احلاجة  ،ونعطى للدين بقدر الطاقة ( :

) [احلج. ]78/

وهي ملة التضحيات  ،التضحية باألوقات  ،باألموال  ،باألنفس  ،بالشهوات ،
باألهل  ،بالديار  ،من أجل إقامة دين اهلل  ،فالبد من بذل الغايل من أجل ما هو أغىل
من أجل الدين  ،من أجل رضوان اهلل  ،ودخول اجلنة  ،فنبذل املحبوب ملا هو
أحب  ،ونعطي الغايل عندنا ملا هو أغىل :
[ احلجرات. ] 15 /

 فأحسن إىل الناس كام أحسن اهلل إليك ،واإلحسان ينقسم إىل قسمني :
إحسان مع اخلالق ..وإحسان إىل اخللق .
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فاإلحسان مع اخلالق  :يكو ن بتوحيده واإليامن به  ،وفعل ما أمر اهلل به  ،واجتناب
من هنى اهلل عنه  ،وطاعته وطاعة رسوله :
[ النساء. ] 125 /
واإلحسان إىل اخللق  :يكون بدعوهتم إىل اإلسالم  ،وتعليم جاهلهم  ،ومواساة
فقريهم  ،وهداية ضاهلم  ،واإلحسان إليهم ب رضوب اإلحسان .
فهذا وهذا هو اإلحسان  ،وهو الدين الذي يريده اهلل .
هذا هو أحسن احلسن  ،أحسن احلسن هو الدين  ،فالدين فيه حسن وأحسن ،
ومجيل وأمجل  ،فاحلسن هو الدين  ،ونرش الدين يزيد املسلم حسنا  ،فاحلسن :
) [العرص. ] 3/
(
واألحسن ( :
) [فصلت. ] 33 /
اهلل نزل أحسن احلديث  ،فأعطانا أحسن احلديث  ،وأمرنا بأحسن األقوال وهو
الدعوة  ،ويوم القيامة يكون اجلزاء :
[يونس. ] 26/

الذين أحسنوا بالتوحيد واإليامن وطاعة اهلل وعبادته  ،وطاعته وطاعة رسوله ،
وأحسنوا إىل خلقه بالدعوة والتعليم واإلحسان باملال واجلاه  ،هؤالء املحسنني
[ الرمحن. ] 60 /
يقال هلم يوم القيامة :
ألن اهلل كريم يعطى عىل قدر شأنه  ،ال عىل قدر أعاملنا  ،هو العظيم الذي ال يعطي
إال العظيم  ،فاهلل ال يعاملنا بعدله  ،بل يعاملنا بفضله  ،العدل حسن لكن اإلحسان
أحسن  ،فالعدل أن يعطي عىل احلسنة مثلها  ،وعىل السيئة مثلها هذا عدل  ،ولكن
اإلحسان أن يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا  ،إىل سبعامئة ضعف  ،إىل أضعاف
مضاعفة  ،وفوق هذه املضاعفة يؤتى من لدنه أجرا عظيام هذا بالعمل الذي يعمله
املسلم .
لكن هناك عطاء من باب اخلواص  ،يعطي من لدنه أجرا عظيام  ،من لدنه هذا عطاء
خاص وتفضل من الرب  خارج العمل .
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فلنحسن يف أقوالنا وأعاملنا  ،ولنحسن يف عبادة ربنا  ،ولنحسن إىل اخللق  ،لنكون
من املوعودين بقول اهلل : 
[يونس. ] 26/

والزيادة هي رؤية اهلل : 
 والناس اثنان :
إما صالح مصلح . .أو فاسد مفسد .
فإن مل تقم بالدعوة إىل اهلل  ،وحتسن كام أمرك اهلل ؛ انتقلت إىل الفساد  ،والفساد
إفساد ما كان صاحلا  ،خاصة يف البرش الذين أكرمهم اهلل  ، وخلقهم لعبادته
وتوحيده واإليامن به :
[القيامة. ] 23 – 22 /

[ القصص. ] 77 /

اهلل ال حي ب املفسدين  ،وال حيب الظاملني  ،وال حيب الكافرين  ،لكنه حيب
املتقني وحيب املؤمنني  ،وحيب املحسنني  ،فأكون مع املجموعة التي حيبها
اهلل  ،ال مع املجموعة التي يبغضها اهلل  ،ويسخطها ويلعنها ( :
) [األحزاب. ] 64 /
) [هود. ]18/
وقال اهلل تعاىل ( :
[ التوبة. ] 68 /

فكن يف الفريق الذي حيبه اهلل  ،وهذا الفريق له أعامل عىل نفسك وأعامل مع
غريك  ،فهناك جهد عىل النفس باإليامن واالستقامة  ،وجهد عىل الغري بالدعوة
والتعليم واإلحسان :
[ فصلت. ] 33 /

فحظنا من هذا االسم أن نتخلق باألخالق العالية التي حيبها اهلل ؛ حتى يأيت الناس
إلينا  ،ويتعلموا من علمنا  ،ويستفيدوا من خرينا  ،فننافس يف طلب العلم وننافس يف
طلب املال  ،حتى نكون من املنفقني ال من اآلخذين ؛ واليد العليا أحب إىل اهلل من
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اليد السفىل  ،ونبذل أموالنا يف سبيل اهلل  ،ويف نرش دين اهلل  ،وننفق من أخالقنا
عىل السفهاء وننفق من علمنا عىل أهل اجلهل  ،وننفق من أوقاتنا ومما نملك يف
سبيل تقريب الناس إىل رهبم وتعريفهم به :
[ األنفال. ] 4 – 2 /
فأنفق من علمك عىل جاهلهم  ،وأنفق من مالك عىل فقريهم .
والصالة عبادة  ،وطلب العلم عبادة  ،وطلب الرزق عبادة :
[ احلج. ] ٧٧ :

ابتغ من فضل اهلل ؛ ألن البيع والرشاء عبادة من العبادات  ،إذا طلبناه بالوجه
الرشعي  ،وأنفقناه بالوجه الرشعي صار عبادة  ،فأنفق من مالك عىل فقراء الناس ،
وأكرم رشيفهم  ،وأحسن إىل ضعفائهم  ،فاملسلم البد أن يكون صاحلا مصلحا ،
كالثلج بار ٌد لنفسه مرب ٌد لغريه  ،وهو حمبوب ألنه بارد يف نفسه مربد لغريه ،
وكالشمس تنور لنفسها وتنور لغريها وتذكر برهبا وتسبح بحمده وتشهد بوحدانيته :
[ آل عمران. ] ٧٩ :
فاملؤمن يف مجيع أحواله مسبح بحمد ربه  ،وداعٍ إليه  ،وحمبوب إليه  ،وحمبوب
إىل خلقه ؛ ألن اهلل  حيب من أطاعه  ،وحيبب الناس إليه ( :
) [مريم. ] 96/
فاهلل خلق احلديد وفرقه يف الرتاب  ،لنجتهد عليه ونخرجه  ،ونصنع منه السيارة
والطائرة والدبابة والثالجات وا ملكيفات وغريها من املصنوعات النافعة .
كذلك خلق اهلل هذا اإلنسان  ،لنجتهد عليه باإليامن ليوحد اهلل  ،وبالدين ليعبد اهلل
بام رشع رسوله . 
ك َرجل َواحدا َخري َل َ
قال النبي َ « : ألَن َيدي اهلل ب َ
ك من حر ال َّن َعم» متفق عليه (. )1
() 1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 3009 :واللفظ له ،ومسلم برقم. 2406 :
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فاهلل جعل ميدان جهدنا الناس لندعوهم إىل اهلل  ،والبد أن نعرف اهلل لنعرف الناس
باهلل  ،إذا عرفنا اهلل عبدناه  ،ووجهنا الناس لعبادته  ،فاهلل  وكل السحب بنرش
املياه يف العامل فاستجابت وأمطرت فهي حمبوبة  ،والشمس وكلها اهلل بنرش النور
فاستجابت وأطاعت فهي حمبوبة  ،ألهنا خرجت منها منافع  ،كذلك املسلم إذا قام
بالدعوة يكون حمبوبا إىل اهلل  ،وحمبوبا إىل خلقه  ،ومصلح للحياة :
[ فصلت. ] ٣٣ :

كام أن املطر يصلح األرض بالنباتات  ،ونور الشمس يصلح األرض بالنور الذي
تتحرك فيه امل خلوقات واحليوانات والناس يف احلياة  ،كذلك هذا الدين إذا التزمنا
به  ،ونرشناه يف العامل  ،تغريت أحوال اليابان  ،وأحوال الصني  ،وأمريكا ،
وأوروبا  ،وروسيا  ،وأفريقيا  ،وكل بيت  ،وكل دولة  ،وكل مدينة  ،وكل قرية :
[ البقرة. ] ١٣٨ :
نجتهد يف أن متر سحب الدين عىل الناس حتى متطرهم  ،وهذا مزاج الدعاة إىل
اهلل ،ينتقلون من مكان إىل مكان  ،ومن دار إىل دار  ،ومن طائرة إىل قطار  ،ومن
مدينة إىل قرية  ،هكذا نتجول يف العامل  ،حتى ننرش الدين  ،وننرش التوحيد  ،وننرش
اإليامن يف العامل :
[ إبراهيم. ] ٥٢ :
هذه وظيفتنا وليست وظيفتنا األكل والرشب فقط  ،األكل والرشب واهلواء واملاء
سخره اهلل لنا يف كل مكان وزمان ( :
) [هود. ] 6/
أما الواجب عيل فأن أسري يف ملكه داعيا إليه  ،ومعلام لرشعه  ،وحمسنا إىل خلقه :
[ يوسف. ] 108 /
هكذا املسلم كالشمس وكالقمر وكاألرض وكالسحب  ،خترج منه املنافع للناس
يف مشارق األرض ومغارهبا باإلصالح والدعوة والتعليم واإلنفاق .
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قال النبي َ « : أ َحب النَّاس إ َىل اهلل َأن َفعهم للنَّاس» أخرجه الطرباين يف األوسط (. )1
فسبحان العظيم الذي ال يعطي إال العظيم .
ننظر لألمة اإلسالمية كلها يف صحيفة رجل واحد  ،وهو حممد ، 
وله من اجلنات بقدر من آمن به  ، ملاذا ؟ ألنه ضحى بنفسه  ،وماله  ،ووقته ،
وشهواته  ،وأهله  ،وبلده  ،ضحى بستة أشياء من أجل أن ينرش احلق  ،وينترش الدين
يف العامل :
[ التوبة. ] 89 – 88 /

وم َ
وم ا يؤ َذ ى
اَياف َأ َحدَ ،ولَ َقد أوذيت يف اهلل َ ،
وقال النبي « : لَ َقد أخ فت يف اهلل َ
َأ َحد » أخرجه الرتمذي (. )2

فيجب عىل كل إنسان أن يقتدي بالنبي  ، ألنه برش قدوة لكل البرش  ،يقتدي به يف
نيته  ،وفكره  ،وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه  ،وعبادته  ،ودعوته  ،وتعليمه  ،وهكذا
يف سائر الصفات واألفعال :
ﰀ [األحزاب. ] 21/
فيا عبد الصمد كن صمدا حسنا حمسنا  ،فيك مجيع املحاسن  ،تطعم اخللق ،
وحتسن إليهم  ،وتنفق عليهم مما آتاك اهلل :
[ القصص. ] 77 /

كن مؤمنا صمدا يقصدك الناس يف قضاء حوائجهم  ،أطعم حمتاجهم  ،وعلم
جاهلهم وأحسن إىل مسيئهم  ،فاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا ،
وكاليدين تسفل إحدمها األخرى .
كن صمدا يف اخلري واإلحسان  ،كن إماما قي التوحيد واإليامن والتقوى  ،كن إماما
يف العلم والعمل والتعليم  ،كن إماما يف الذكر والدعاء  ،ويف العبادة والدعوة :
()1صحيح/أخرجه الطرباين يف األوسط برقم.6026 :
()2صحيح/أخرجه الرتمذي برقم.2472 :
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[ آل عمران. ] 134 – 133 /

وإذا أكرمني اهلل الصمد بام حيبه ويرضاه من الصفات اجلميلة  ،واألخالق احلسنة ،
واألقوال احلسنة  ،واألعامل احلسنة  ،فعيل أن أشكر اهلل عىل هذه النعمة  ،وأن
أنقلها إىل الناس  ،ليتخلقوا هبا  ،وأحبب الناس إىل اهلل باالتصاف هبا  ،ودعوة
الناس إليها  ،فيتوجه اخللق إىل رهبم اختيارا  ،فمن جاء إىل ربه اختيارا أحب إليه
ممن جاء إليه مسخرا  ،مجيع املخل وقات مسخرة يف عبادة اهلل وطاعته  ،لكن
اإلنسان خمري  ،إذا جاءه مذكر تذكر  ،وأناب إىل ربه  ،وإن مل يأته مذكر جره
الشيطان إىل الرشك ثم النار .
فاحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا مسلمني  ،وجعلنا من خري ٍ
أمة أخرجت للناس ،
فالبد لإلنسان أن جيتهد عىل نفسه باالستقامة  ،وعىل غريه بالدعوة  ،وجيعل نفسه
مقصودا من قبل الناس للمنافع واخلريات  ،يأتون إليه  ،ويستفيدون منه  ،ويكون
معينا هلم عىل قضاء حوائجهم  ،إبتغاء مرضات اهلل ( :
) [النساء. ] 114/

البد من عبادة احلق  ،واإلحسان إىل اخللق ( :

)

[آل عمران. ]134- 133 /

فاملؤمن يقوم بعبادة ربه  ،وجيعل نفسه مقصودا من قبل الناس  ،يكون منارا
للجاهل ليتعلم  ،وللفقري ليأخذ منه حاجته  ،ويكون مكانا يأوي إليه الناس
ويقصدون ه ؛ ألهنم يرون فيه مكارم األخالق  ،فالناس حيبون الدين من خالل
صفاته وأقواله  ،ومن خالل بذله وإنفاقه .
والدين قام عىل تضحيات املهاجرين واألنصار  ،ومن تبعهم باحسان .
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واهلل  ذكر األصناف الثالثة فقال عن املهاجرين ( :
) [احلرش. ] 8/

وقال عن األنصار  ،ومن اتبع املهاجرين واألنصار ( :
)

[احلرش. ]10- 9 /

هذه نحن فيها  ،علينا أن نتحلق بام عليه األنصار  ،وما عليه املهاجرون من العبادة
والدعوة  ،والتضحية بالوقت  ،واملال  ،والنفس  ،والشهوات  ،وترك األهل ،
واألموال  ،وكل يشء  ،من أجل إعالء كلمة اهلل  ،وإبالغ دين اهلل  ،ترك املحبوب
ملا هو أحب  ،وبذل املحبوب من أجل اهلل  ، حتى اهلل  إذا أكملنا حمبوباته يف
الدنيا اهلل يكمل حمبوباتنا يوم القيامة :

[ التوبة. ] 100 /
نسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم من هؤالء  ،وأن نكون مقصودين من الناس  ،ننفق
من العلم عىل أهل اجلهل  ،وننفق من املال عىل الفقراء  ،ونكرم ا ألرشاف ،
ونحسن إىل الضعفاء  ،ونصلح فيام بني الناس  ،ونتعاون عىل الرب والتقوى  ،وال
نتعاون عىل اإلثم والعدوان  ،ونتقي اهلل يف مجيع أحوالنا  ،ونعبد اهلل كأننا نراه ،
ومن علم أن اهلل يراه وأن اهلل يسمعه  ،وأن اهلل عليم به ؛ أقبل عىل طاعته  ،واجتنب
معصيته  ،واستحيا منه ؛ ألنه يسكن يف ملكه  ،ويأكل من رزقه  ،فال يليق به إال أن
يطيعه  ،وال يليق به أن يعصيه :
[ األنفال. ] 4 – 2 /
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وأحب األعامل إىل اهلل بعد التوحيد  :رسور تدخله عىل مسلم  ،أو تكشف عنه
كربة  ،أو تقيض عنه دينا  ،أو تزيل عنه مها  ،أو هتديه من ضاللة  ،أو تنقله من
جهل إىل علم  ،ومن رشك إىل توحيد  ،ومن بدعة إىل سنة :
[ اجلمعة.] 4 /
هذه أحب األ عامل إىل اهلل النفع املتعدي  ،النفع املتعدي بالنسبة للعمل القارص
كالبحر بالنسبة للقطرة  ،ا لعمل االجتامعي بالنسبة للعمل االنفرادي كالذرة بالنسبة
للجبل  ،فالعمل القارص مثال أذكر اهلل  ،وأقرأ القرآن وأصيل النوافل  ،هذا عمل
صالح له وقت  ،لكن أعظم منه العمل ا الجتامعي  ،لكثرة منافعه  ،واستمرار أجره .
 والعمل االجتامعي أربعة أمور :
الدعوة إىل اهلل . .واألمر باملعروف والنهى عن املنكر . .وتعليم رشع اهلل..
والنصيحة للمسلمني :
[ آل عمران. ] 104 /
هذه أعامل اجتام عية عظيمة تؤثر يف الناس وتغري احلياة  ،وتنقل الناس من الظلامت
إىل النور  ،ومن الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم  ،ومن البدعة إىل
السنة ،ومن غضب اهلل إىل حب اهلل .
تنقل الناس من اتباع اهلوى إىل اتباع اهلدى  ،ومن السفل إىل العلو  ،ومن التخلق
باألخالق السافلة إىل التخلق باألخالق العالية  ،ولذلك اهلل أعطى هذه األمة وظيفة
األنبياء والرسل وهي الدعوة إىل اهلل  ،ألهنا آخر األمم :
[ آل عمران. ] 110 :
فعلينا إذا علمنا أن اهلل الصمد له األسامء احلسنى ،والصفات العال  ،واألفعال
اجلميلة واملثل األعىل  ،وأعطانا من هذا عىل شاكلة العبودية  ،فأعطانا ماال ،
وأعطانا علام  ،وأعطانا أخالقا  ،علينا أن نعبد اهلل بمقتضاها ونحبب الناس إىل اهلل
بموجبها  ،نكون منارا  ،نكون قدوة  ،نكون يف الصف األول يف الدين  ،يف الصف
األول علام  ،يف الصف األول دعوة  ،يف الصف األول عبادة  ،يف الصف األول
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أخالقا  ،ليقتدي الناس بنا  ،إذا ركعنا ركعوا  ،وإذا سجدنا سجدوا  ،وإذا سبحنا
سبحوا  ،وإذا دعوناهم استجابوا وسمعوا :
[ آل عمران.] ١٥٩ :
هكذا املسلم يكون يف الدين إماما وىف الدنيا مأموما  ،يف الدنيا نأخذ منها بقدر
احلاجة ويف أمور الدين نعطي بقدر الطاقة ونتسابق يف هذا :
[احلديد. ] 21/

وقال سبحانه :

[ احلج. ] ٧٨ :

فإذا أكرمنا الصمد جل جالله ببعض صفاته  ،فعلينا أن نتخلق هبا  ،وندعو الناس
إليها .
فافتح قلبك  ،ووقتك  ،وبيتك  ،ومالك للناس ؛ حيبك اهلل والناس  ،افتح قلبك
يمتىلء باإليامن  ،يمتىلء برمحة اخللق  ،يمتىلء باإلحسان إىل اخللق .
واهلل حيب األخالق احلسنة  ،وهلذا أثنى عىل رسوله  بحسن اخللق فقال له :
) [القلم. ]4/
(
واملؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم  ،فاخللق العظيم جوهر من
اجلواهر العظيمة هيبه اهلل ملن جاهد يف سبيله  ،وأقبل عىل ربه  ،واهتدى هبداه :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :
 وأصول األخلق بني الناس أربعة :
أن تعطي من حرمك . .وتعفو عن من ظلمك . .وتصل من قطعك ..وحتسن إىل من
أساء إليك .
أربعة أصول تقوم عليها مجيع األخالق  ،واألخالق التي حيبها اهلل كثرية  :الكرم ،
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والصدق  ،واإلحسان  ،والعفو  ،والرمحة  ،واحللم  ،وغريها لكن أصوهلا هذه
األربعة .
هذه األربعة شديدة املرارة  ،فعود نفسك عليها  ،لعظم منافعها  ،واشغل وقتك ليال
وهنارا بالدعوة إىل اهلل  ،واإلحسان إىل اخللق :

[ فصلت. ] ٣٦ – ٣٣ :
فكام مأل اهلل املكان والزمان بنعمه  ،أمأله أنت بحمده وتسبيحه  ،وذكره والدعوة
إليه  ،وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل خلقه :
[ التوبة. ] ٧١ :

فأمأل قلبك ووقتك وبيتك بام حيبه اهلل ورسوله  ،امأل بيتك بالناس  ،افتح حلقات
التعليم  ،نحب الناس  ،نكرم الناس  ،نذكرهم باهلل  ،ويكون ضيوفنا ضيوفا مكرمني
بغذاء القلوب وغذاء األبدان  ،ونفتح أموالنا نجعلها للناس  ،نحسن للفقراء
واملساكني وابن السبيل  ،طباعة كتب الدين  ،طباعة القرآن  ،نقل الناس  ،وعالج
الناس  ،وغريها من اخلري واملنافع .
وهبذا حيبك اهلل  ،وحيبك الناس  ،وتفوز بمغفرة اهلل وجنته ورضوانه :

[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :

هكذا نكون  ،نتخلق باألخالق احلسنة أوال  ،فنجمل أنفسنا هبذه الصفات
اجلميلة  ،هبذه األخالق العالية  ،وهبذه األ عامل الصاحلة نكون قبلة للناس  ،يتوجه
الناس إلينا  ،فيستفيدون من أموالنا  ،ومن أوقاتنا  ،ومن علمنا  ،ومن أخالقنا
ويقضون أوقاهتم معنا عبادة  ،وتعليام  ،وإحسانا  ،وهكذا اإلنسان يكون مقصودا
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ملا يملك من األخالق العالية .
واهلل مقصود  ،واجلنة موعود  ،هو مقصود نتوجه إليه بالعبادة  ،واجلنة من
موعوداته  ،ولكن قصدنا إرضاء ربنا  امتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه :
(
(

[ التوبة.] 62 :

) [املمتحنة. ] 4/
) [النمل. ] 19/

[ آل عمران.] 8 :

[ األعراف. ] 23 :

اللهم بك أمنت  ،وعليك توكلت  ،وإليك أنبت  ،وبك خاصمت  ،فاغفر يل ما
قدمت وما أخرت  ،وما أرسرت وما أعلنت  ،أنت املقدم وأنت املؤخر  ،ال إله إال
أنت .
اللهم أنت الواحد األحد الصمد  ،آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خري من زكاها ،
أنت وليها وموالها .
اللهم طهر قلوبنا من الرشك  ،وأعاملنا من الرياء  ،وألسنتنا من الكذب  ،وأعيننا من
اخليانة  ،وجمالسنا من الغيبة والنميمة  ،يا أرحم الرامحني .
سبحان ك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك واتوب 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

األول ..واآلخر
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ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل األول ..واآلخر

احلمد هلل األول قبل كل يشء  ،اآلخر بعد كل يشء  ،الظاهر فوق كل يشء  ،الباطن
دون كل يشء  ،احلمد هلل األول بال ٍ
أول كان قبله  ،اآلخر بال ٍ
آخر يكون بعده  ،ال إله
[ احلديد. ] ٣ :
إال هو :
احلمد هلل الذي ابتدع اخللق بقدرته ابتداعا  ،وجعلهم يف قبضته أحياء وأمواتا ،
وجعل لكل ٍ
روح منهم قوتا معلوما  ،ورزقا مقسوما  ،ثم رضب له يف احلياة أجال
حمدودا  ،ونصب له أمدا معلوما  ،خيطو إليه بأيام عمره  ،حتى إذا بلغ أقىص أثره ،
واستوعب حساب عمره  ،قبضه إليه  ،ثم ساقه إىل ما ندبه إليه  ،من عظيم ثوابه  ،أو
شديد عقابه :
ﯓ
[ سبأ. ] ٥ – ٤ :

واحلمد هلل الذي عرفنَّا بنفسه  ،وعرفنَّا بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعرفنا بآالئه ونعمه
وإحسانه  ،وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته  ،وأبواب العلم بألوهيته  ،وأعاننا عىل
ذكره وشكره وحسن عبادته  ،وهدانا إىل اإلخالص له يف توحيده  ،وعصمنا من
اإلحلاد والشك يف أمره .
واحلمد محدا كثريا طيبا مباركا ملء السامء وملء األرض أن جعلنا مسلمني موحدين
نعرفه ونعبده ونطيعه .
واحلمد الذي اختار لنا حماسن اخللق  ،فخلقنا يف أحسن تقويم  ،وأحسن خلقنا
ظاهرا وباطنا  ،وأجرى علينا طيبات الرزق  ،فغذى أبداننا بالطعام والرشاب  ،وغذى
قلوبنا بالتوحيد واإليامن  ،ومعرفة أسامئه وصفاته وآالئه  ،وسخر لنا ما يف السموات
واألرض  ،فكل املخلوقات منقاد ٌة لنا بقدرته  ،مسخرة لنا بمشيئته :
[لقامن. ]20/
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فالبد أن نحمد اهلل كثريا كام أنعم علينا كثريا  ،وكام مأل الكون لنا بنعمه فلنمأله
بحمده وشكره وذكره وعبادته :
[ البقرة. ] ١٧٢ :

واحلمد هلل الذي أغلق عنَّا باب احلاجة إال إليه  ،فنحن املوحدون ال نسأل إ ال هو ،
وال نتوكل إال عليه  ،وال نخشع إال له  ،وال ندعو إال إياه :
[ غافر. ] ٦٥ :

فاحلمد اهلل الذي أغلق عنَّا باب احلاجة إال إليه  ،هو الصمد الذي نصمد إليه  ،وركب
ٌ
ٌ
وأذن
لسان نذكر به اهلل ،
فينا أعضاء البسط والقبض  ،وخلق فينا جوارح األعامل ،
ٌ
ٌ
وبدن نركع ونسجد به لربنا
وعيون نرى هبا امللك وامللكوت ،
نسمع هبا كالم اهلل ،
الواحد األحد :
[ النحل. ] ٥٣ :
َّ
وحرم علينا اخلبائث  ،ثم أمرنا وهنانا ،
وغذانا بطيبات الرزق  ،فأحل لنا الطيبات َّ ،
ليخترب طاعتنا  ،وابتالنا بالرس اء والرضاء  ،ليخترب صربنا وشكرنا  ،ثم خالفنا أمره ،
وركبنا هنيه  ،فلم يعاجلنا بعقوبته ؛ ألنه احلليم الكريم  ،أكرمنا بواسع رمحته ،
وشملنا بحلمه وعفوه  ،وانتظر توبتنا ورجعتنا إليه برمحته :
[ النساء. ] ١١٠ :
احلمد هلل الذي فتح لنا أبواب فضله  ،وفتح لنا أبواب رمحته  ،وفتح لنا أبوا ب
إحسانه .
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم  ،وأرسل إلينا سيد األنام  ،ووضع عنَّا ما ال طاقة لنا به،
ومل يكلف أنفسنا إال وسعها :
[ اجلمعة.] ٢ :
فله احلمد كثريا  ،كام ينعم كثريا  ،ويعطي كثريا  ،واحلمد هلل محدا يوايف نعمه ،
ويكافئ مزيده  ،عدد ما أحاط به علمه  ،محدا ال منتهى حلده  ،وال حساب لعدده وال
بلوغ لغايته وال انقطاع ألمده :
[ اجلاثية. ] ٣٧ – ٣٦ :
ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم دون األمم املاضية ،
واحلمد هلل الذي م َّن علينا ببعثة
فأدى األمانة  ،وب َّلغ الرسالة  ،ونصح األمة  ،وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه
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اليقني فصلوات اهلل وسالمه عليه  ،وعىل آله وأصحابه أمجعني :
[ آل عمران.] ١٦٤ :
واحلمد هلل الذي جعلنا من خري ٍ
أمة أخرجت للناس  ،وأعطانا وظيفة األنبياء والرسل
وهي الدعوة إليه وعبادته وحده ال رشيك له .
فاحلمد هلل الذي خلق السموات واألرض  ،وأمسكهام بقدرته  ،ورفع السامء بقوته ،
ودحا األرض بمشيئته  ،ومأل الكون برمحته :
[ األنعام. ] ١ :
ٍ
واحد
واحلمد هلل الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهام بقدرته  ،وجعل لكل
منهام حدا حمدودا  ،وأمدا ممدودا  ،ونفعا معلوما :
[ اإلرساء. ] ١٢ :

واحلمد هلل عدد ما خلق يف األرض والسامء  ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،له
احلمد محدا كثريا طيبا مباركا ملء السامء  ،وملء األرض .
فاحلمد هلل عدد ما خلق يف األرض والسامء  ،وعدد ما عال يف اهلواء  ،وعدد ما ك َّن
حتت الثرى  ،ليس لنا من األمر إال ما قىض  ،وال من اخلري إال ما أعطى  ،ال إله لنا إال
هو  ،وال رب لنا سوا ه :
[ األنعام. ]١٠٢ :

اللهم إنَّا عىل هذا نشهدك  ،وكفى بك شهيدا  ،ونشهد مالئكتك  ،ونشهد مجيع
محلة عرشك  ،ومجيع سكانك أرضك وسمواتك  ،ونشهد كل ٍ
ذرة يف امللك
وامللكوت  ،أننا نشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله إال هو  ،ونشهد أن حممدا عبدك
ورسولك :
[ آل عمران.] ١٨ :
أنت املنَّان باجلزيل  ،والغافر للعظيم  ،والرمحن بالعبيد ،واجلابر للكسري فارمحنا
برمحتك يا أرحم الرامحني .
أنت األول فليس قبلك يشء  ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشء  ،وأنت الظاهر فليس
فوقك يشء  ،وأنت الباطن فليس دونك يشء  ،ال إله إال أنت .
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أنت املفزع يف امللامت  ،وأنت املدعو للمهامت  ،ال يندفع منها إال ما دفعت  ،وال
الرض والبالء يا أرحم الرامحني .
ينكشف منها إال ما كشفت  ،اكشف ما بنا من ُّ
ال إله إ َّال أنْت  ،ال مانع ملا أ ْعطيْت  ،وال م ْعطي ملا من ْعت  ،ال إله إ َّال أنْت  ،وال مقدّ م
ملا أ ّخرت  ،وال ّ
مؤخر ملا قدّ مت  ،وال فاتح ملا أ ْغل ْقت  ،وال م ْغلق ملا فت ْحت  ،و ال
رست  ،وال نارص مل ْن خذ ْلت  ،وال باسط ملا قب ْضت  ،وال قابض ملا
مي ِّرس ملا ع َّ ْ
بس ْطت  ،ال إل ه إ َّال أنْت :
[ فاطر. ] ٢ :

هلل َوب َحمدهَ ،ع َد َد َخلقهَ ،وزن ََة َعرشهَ ،ور َضا نَفسهَ ،ومدَ ا َد كَل َامته» متفق عليه ( ) .
ان ا َّ
سب َح َ
من به علينا من هذه املجالس املباركة التي نذكر اهلل
احلمد هلل رب العاملني عىل ما َّ
فها كثريا  ،ونذكر أسامءه وصفاته  ،ونثني عليه هبا .
احلمد هلل الذي ساقنا إىل هذه املجالس  ،وأجلسنا يف موائد اإليامن وجعلنا نسمع
عز ّ
وجل  ،واحلمد هلل الذي جعلنا رشكاء يف
بأذاننا  ،ونتكلم بألسنتنا  ،ما يريض ربنا َّ
األجر املتكلم والسامع سواء  ،وجعلنا بفضله يف روضة من رياض اجلنة .
جلنَّة َفارتَعوا َ ،قالوا َ :و َما ر َياض َ
قال النبي « : إ َذا َم َررتم بر َياض ا َ
اجلنَّة ياَ َرسول
جمالس َّ
اهلل ؟ َق َال  :ح َلق ِ
الذكر» أخرجه أمحد ( ) .
الذكر» أو قال َ َ « :
فهذه اجلنة املوجودة يف الدنيا هي جنة املعرفة باهلل  ،ومن دخل جنة املعرفة يف
الدنيا أدخله اهلل جنة األخرة يوم القيامة :
[ حممد. ] ١٩ :

عز َّ
وجل هو العيل األعىل الذي له ملك السموات واألرض  ،احلي القيوم الذي
واهلل َّ
ال تأخذه سنة وال نوم .
ونحن إذا تدبرنا يف هذا الكون رأينا فيه ثالثة :
عز ّ
وجل  ،هو األول بال بداية  ،واآلخر
األول :موجو ٌد ال أول له وال آخر  ،وهو اهلل َّ
[ احلديد. ] ٣ :
بال هناية :
متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، ٦٦١٥ :واللفظ له ،ومسلم برقم. ٤٧١ :

()٢صحيح/أخرجه أمحد برقم.١٢٥٤٥ :
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خملوقات هلا أول وال آخر هلا  ،وال هناية هلا  ،وهم الثقالن اإلنس واجلن ،
الثاين :
ٌ
هؤالء املكلفون يف الدنيا باإليامن واألعامل الصاحلة  ،ويوم القيامة هم خملدون
أبد اآلباد يف اجلنة أو النار  ،يف اجلنة من أطاع اهلل وآمن به  ،ويف النار من عىص اهلل
وكفر به .
وكذلك من خملوقات اهلل التي هلا بداية  ،وال هناية هلا ما أخفاه اهلل عنا من العرش
والكريس  ،واللوح والقلم  ،واجلنة والنار وغري ها مما أخرب اهلل أنه خلقه .
الثالث من املخلوقات  :هو بقية املخلوقات  ،هلا أول  ،وهلا آخر  ،فكل خملوق له
ٌ
أول وآخر  ،واهلل يبقي منها ما شاء  ،ويفني منها ما شاء  ،يبقي منها ما له وظيفة وينهي
منها ما ليس له وظيفة مثل  :السموات واألرض  ،والشمس والقمر تنتهي  ،ألهنا
خملوقات أدت الوظيفة  ،ودلت عىل خالقها  ،ومجيع الكون وما فيه من املخلوقات
ٌ
عز َّ
ٍ
حلكم عظيمة .
وجل
كلها
خملوقات عظيمة  ،خلقها اهلل َّ
ٌ
عز َّ
ٍ
حلكم أكثر من عرش :
وجل
خلقها اهلل َّ
َّ
وجل مجيع املخلوقات العظيمة  ،الكبرية والصغرية  ،يف العامل
عز
فخلق اهلل َّ
العلوي ،والعامل السفيل شاهد ٌة بوحدانيته  ،وخاضعة ألمره  ،ومسبح ٌة بحمده ،
ومستجيب ٌة ملشيئته  ،ومرسع ٌة إىل إرادته  ،ودال ٌة عىل عظمته  ،ومظهر ٌة لكامل
قدرته ؛ خلقها تثبيتا حلكمته  ،وتنبيها لعباده  ،وتذكرة لربيته لينتقلوا من الصور إىل
املصور  ،ومن اخللق إىل اخلالق  ،ومن الدنيا إىل اآلخرة  ،ومن الشهوات إىل
األعامل  ،ومن الرشك إىل التوحيد ( :
) [ق. ]8- 6/

فسبحان من خلق العقول واألسامع واألبصار  ،وجعلها سببا ملعرفته :

[ البقرة. ] ١٦٤ :

فاحلمد هلل رب العاملني أن م َّن علينا بكل نعمه  ،وخلق هذه املخلوقات تسبح بحمد
عز ّ
وجل يف أحسن
رهبا  ،وتشهد بوحدانيته  ،ونحن من هذه املخلوقات خلقنا اهلل َّ
خملوقات عظيمة ظاهرة وباطنة  ،وجعل هذا اإلنسان هو العامل
تقويم  ،وخلق فينا
ٌ
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األصغر  ،هذا اإلنسان اهلل طوى فيه العامل األكرب  ،هذا املخلوق الصغري الضعيف
جعله اهلل مركبا من ثالثة أشياء :
أحدها :جسدٌ غذاؤه الطعام والرشاب  ،ويشرتك فيه مع احليوانات .
الثاينٌ :
عقل غذاؤه العلم واملعرفة  ،ويشرتك فيه املؤمن مع الكافر .
قلب غذاؤه املوعظة والذكر  ،واإليامن والتوحيد  ،ويشرتك فيه املؤمن مع
الثالثٌ :
املالئكة .
فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله تفانى يف طاعته ؛ ألنه عرف أنه األول
واآلخر  ،والظاهر والباطن  ،وامللك احلق املبني ،والقوي القدير  ،والغني الكريم ،
والسميع البصري  ،والعليم اخلبري .
ومن عرف أوامر اهلل  ،ومل يعرف ربه كام جيب تفنن يف التفلت من امتثال أوامره .
ّ
وجل له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل
عز
واهلل َّ
عز ّ
وجل  ،واهلل يريد منَّا أن نعرف هذه األسامء .
األعىل  ،هذه الصفات ثبوتية هلل َّ
فحمد اهلل نفسه  ،وأثنى عىل نفسه يف بداية مخس سور فقال:
[ الفاحتة. ] 7 – 2 :
(
(
(

) [األنعام. ]1/

) [الكهف. ]1/

) [فاطر. ]1/
[ سبأ. ] 1 :

وجمد نفسه  ،وأثنى عىل نفسه فقال ( :

) [احلرش. ]22/
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عز ّ
وجل له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،وقد َّنزهه نفسه وسبَّح نفسه ،
اهلل َّ
وقدس نفسه عن النقائص والعيوب  ،فقال :
[اإلرساء. ]1/

.

[يس. ]83/
وقال :
هو َّ
جل جالله سبح نفسه قبل أن يسبحه املسبحون  ،وقبل أن خيلق املسبحني ،
عز ّ
وجل  ،فاهلل
ومحد نفسه قبل أن حيمده احلامدون  ،فال أعرف من اهلل بنفسه إال اهلل َّ
عز ّ
وجل له األسامء احلسنى  ،والصفات العال .
َّ
ونزه نفسه عن صفات النقص بأساليب شتى :
َّ
فأوال  :سبح نفسه بنفسه ؛ ألنه أعلم بنفسه من خلقه فسبح نفسه قبل املسبحني
ﯬ) [يونس. ]68/
فقال ( :
) [الطور. ]43/
وقال ( :
وقال :
[ الصافات. ] 182 – 180 :

ثم أخرب عمن سبحه من خملوقاته يف الزمن املايض فقال :
[احلديد. ]1/

ثم أخرب عن تسبيح املخلوقات له حاال ومستقبال فقال ( :
) [اجلمعة. ]1/
وقال ( :
) [اإلرساء. ]44/
ثم أمرنا بالتسبيح فقال ( :
) [األحزاب. ]42-41/
نذكره بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ونسبحه وننزهه عام ال يليق بجالله من صفات
النقص والعيب من النوم والغفلة  ،ومشاهبة اخللق  ،فاهلل عظيم ليس كمثله أحد :
[ اإلخالص. ] 4 – 1 :

عز ّ
وجل ٌ
ملك عظيم  ،وملكه عظيم  ،وخلقه عظيم  ،وأمره عظيم  ،وثوابه عظيم .
فاهلل ّ
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 ويتجىل ملك اهلل العظيم من أكثر من عرشة أوجه :
فاهلل له ملك الساموات واألرض ..وله ما يف الساموات واألرض ..وله غيب
الساموات واألرض ..وله خزائن الساموات واألرض ..وله مقاليد الساموات
واألرض ..وله جنود الساموات واألرض ..وله مرياث الساموات واألرض ..وله
ملك العامل العلوي و السفيل ..وله ملك الدنيا واآلخرة ..وله ملك عامل الغيب
والشهادة .
[ امللك. ] 1 :

فالسموات واألرض ظرفان لألشياء  ،والليل والنهار ظرفان لألعامل .
ظرف للمالئكة  ،ومن شاء اهلل من املخلوقات .
ٌ
فالسامء :
ظرف للمخلوقات املختلفة .
ٌ
واألرض :
واملخلوقات التي فيها ال حيصيها إال هو  ،وعادة املظروف أعظم من الظرف ،
املظروف كالذهب نضعه يف علبة  ،وقيمة العلبة أقل من قيمة الذهب .
خملوقات عظيمة خلقها اهلل  ،وجعلها ظرفا
فهذه الظروف كالسامء واألرض فيها
ٌ
للمخلوقات  ،وأعظم من يف ظرف السموات هم املالئكة  ،وأعظم من يف ظرف
األرض هو اإلنسان .
ظرف
ٌ
ظرف للمالئكة  ،ومن شاء اهلل من املخلوقات  ،واألرض :
ٌ
فـالسامء :
للمخلوقات  ،وهذان الظرفان الكبريان كل منهام ومن فيهام يسبح بحمد ربه ،
خملوقات فيها حيا ٌة مستقرة ثابتة  ،فال يسبح اهلل إال
وهذان الظرفان ومن فيها كلها
ٌ
ٍ
خملوق حيا ٌة ختصه :
حي  ،ولكن لكل
[ اإلرساء. ] ٤٤ - ٤٣ :

مجيع املخلوقات كلها أحياء تسبح بحمد رهبا  ،فـالطاعة فرع احلياة  ،فالذي يسبح
هو احلي الذي يسبح مطيع  ،واملطيع البد أن يكون حيا يسبح بحمد ربه بلغته ٌ ،
كل
يسبح بحمد ربه يف حمرابه  ،ويصيل صالته التي ع َّلمه اهلل ٌ ،
كل قد علم صالته
وتسبيحه فعامل اجلامد  ،وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل اإلنس  ،وعامل
اجلن  ،وعامل املالئكة مجيع هذه العوامل مكون ٌة من ذرات  ،وكل ذرة تسبح بحمد
رهبا  ،وكل ذر ٌة يف الكون حية  ،فال يعبد اهلل وال يسبح اهلل وال حيمد اهلل إال حي :
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[ النور.] ٤١ :
فالتسب يح والسجود واقع من كل املخلوقات  ،وذلك ال يقع إال من حي .
(
) [البقرة. ]74/

فهذه اجلامدات والذرات هلا حس تتحرك وتدرك وتعرف  ،وهي مظهر جلالل اهلل يف
خلق الكبري والصغري  ،والقوي والضعيف  ،والقادر والعاجز .
ومظهر جلامل اهلل بأن جعل هذه املخلوقات زينة  ،وجعل فيها ثمرات  ،وسخرها لنا .
ٌ
فجميع املخلوقات شاهد ٌة بوحدانية اهلل  ،ومسبحة بحمده .
مظهر جلالل اهلل يف خلق الكبري  :كالعرش والكريس  ،والسموات واألرض ،
وهي
ٌ
ومظهر
وخلق الصغري  :كالذرة والبعوضة واهلباءة  ،وغريها  ،فهي مظهر جلالل اهلل
ٌ
لكامل قدرته  ،ومظهر جلامله .
ٌ
خملوق صال ٌة ختصه  ،وطاعة
واهلل خلق مجيع املخلوقات أحياء  ،ولكن لكل
ختصه  ،وذكر خيصه :
[ احلج. ] ١٨ :
ومجيع املخلوقات التي خلقها اهلل كانت معدومة فأوجها اهلل ؛ ألن اهلل هو األول ،
عز ّ
وجل هو األول قبل كل يشء  ،ثم
فال يش ٌء قبله  ،واآلخر فال يشء بعده  ،فاهلل َّ
خلق الساموات واألرض وغريها .
فيهن من العوامل .
فاهلل خلق الساموات واألرض ومن
َّ
األرض ظرف فيها عوامل كثرية  ،فيها عامل اجلامد أوسع العوامل ؛ هذه األرض
الواسعة  ،واجلبال الشاهقة  ،والبحار الزاخرة هذه األرض مملوءة بمليارات
املخلوقات من عامل اجلامد .
وعامل النبات أكثر من أربعني مليون صنف كل صنف مكون من ذكر وأنثى :
[ الذاريات.] ٤٩ :
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جل جالله  ،وخلق كل ٍ
وكل صنف له ذرية  ،فالنخلة األوىل خلقها األول َّ
أول من
النخل  ،من النبات  ،من احليوان  ،من املالئكة خلق كل أول  ،هو األول الذي أول
األول  ،وأخر اآلخر بقدرته :
[ احلديد.] ٣ :
وظرف كبري مألها اهلل باملخلوقات أعظم املخلوقات
ٌ
عظيم ،
ظرف
ٌ
فهذه األرض
ٌ
عامل اجلامد ثم يليه عامل النبات الذي هو أكثر من أربعني مليون صنف من النباتات !
ثم خلق اهلل فوق عامل النبات عامل احليوان  ،وهم أكثر من مليون صنف تقريبا عىل
ظهر األرض  ،ومثلهم مليون صنف يف باطن البحر  ،والكل يسبح بحمد ربه ،
ويشهد له باجلالل والعظمة والكربياء  ،ويشهد له باجلامل والرمحة واإلحسان:
[ األنعام. ] ١٠٢ :
ثم فوق عامل احليوان عامل اإلنسان  ،وعامل اإلنسان جاء من آدم  ،واهلل خلق من آدم
زوجه حواء  ،وجاء منهام النسل إىل يوم القيامة :
[ النساء. ] ١ :

ففي كل إنسان من بني آدم ثالثة أشياء :
األول :فيه ذر ٌة من اخللق الذي خلقه اهلل بيده  ،فاهلل خلق آدم بيده  ،ففي كل واحد منَّا
ذر ٌة حي ٌة من آدم  ؛ ولذلك جيب أن نحرتم اإلنسان  ،ونقدر اإلنسان  ،ونكرم
اإلنسان من حيث هو إنسان  ،سوا ٌء كان كافرا أو مسلام بر أو فاجر  ،املؤمن نتعاون
معه عىل اخلري  ،والكافر ندعوه إىل اهلل  ،واجلاهل نعلمه  ،واملحتاج نواسيه :
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :
نحن نقدر ونحرتم اإلنسان  ،ونكره ال صفات التي ال يرضاها اهلل فيه  ،فالبرش كلهم
يرجعون إىل واحد وهو آدم  ،وآدم يرجع إىل األول َّ
جل جالله الذي أول هذا
األول  ،آدم أبو البرشية  ،ويف كل واحد منَّا ذرة من آدم  ،فالبد أن نكرم هذا اإلنسان ،
ونحتفي به ؛ ألن اهلل رشفه  ،وفينا من هذا الترشيف الذي كرم اهلل به آدم له .
891

الثاين :يف كل واحد منَّا روح من الروح التي نفخها اهلل يف آدم : 
[ احلجر. ] ٢٩ – ٢٨ :
الثالث :يف كل واحد منَّا حيا ٌة مستقرة من آدم إىل أن تقوم الساعة  ،فاهلل  جعل هذا
النسل بواسطة النكاح يتكاثر  ،فهذا النسل يتكاثر بواسطة املاء  ،واملاء يتكون من
الطعام والرشاب  ،والطعام والرشاب خيرج من األرض .
رشيف عظيم خلق اهلل هذه األنفس
ٌ
هذا اجلسد الذي شهد خلق اهلل له بيده جسدٌ
البرشية بيده  ،ففيها ذرة من الذرة املوجودة يف آدم التي شهدت خلق اهلل تعاىل..
وفيها روح من الروح التي نفخها اهلل يف آدم ..وفيها حياة من احلياة املستقرة يف آدم
إىل أن تقوم الساعة هذه ثالث صفات يف آدم وذريته :
[ اإلرساء. ]٧٠ :
فاهلل مجع ذري ة آدم يف صلبه  ،ثم أخرجهم من صلبه  ،وأشهدهم عىل ربوبيته
ووحدانيته فأقروا له بذلك  ،ثم أعادهم إىل صلب آدم خيرجون منه واحدا واحدا :
[ األعراف. ] ١٧٣ – ١٧٢ :
ثم بعد ذلك اهلل  يقدَّ ر األعامر  ،اهلل خيلق ما يشاء  ،خلق يوما مدته أربعة وعرشين
ساعة كأيام الدنيا  ،وخلق يوما مقداره سنة  ،وخلق يوما مقداره ألف سنة ،وخلق
يوما مقداره مخسني ألف سنة وهو يوم القيامة  ،وخلق يوما ال هناية له  ،وهو بعد
[ احلجر. ] ٨٦ :
القرار يف اجلنة أو النار :
فهذه األعامر تزيد وتنقص جعل آدم عمره ألف سنة  ،ونوحا ألف سنة إال مخسني
عاما جعل األعامر ختتلف  ،ثم بدأ العمر ينقص حتى استقر يف هذه األمة ما بني
الستني إىل السبعني .
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جيوز َذل َ
ك» أخرجه
نيَ ،و َأ َقلهم َمن َ
السبع َ
الست َ
قال النبي َ « : أع َامر أ َّمتي َما َب َ
ِني إ َىل َّ
ني ِ

الرتمذي ( ) .
فال إله إال اهلل  ،ما أعظم قدرته  ،وما أعظم خلقه :

[ لقامن. ] 11 :

فسبحان األول الذي ليس قبله أول  ،واآلخر الذي ليس بعده آخر .
ّ
وجل أمرنا أن نسبحه  ،أمرنا أن نعظمه ونكربه  ،ونثني عليه بأسامئه
عز
فاهلل َّ
احلسنى :
[ األعراف. ] 180 :

سبح نفسه قبل أن خيلق أحد :

[ الصافات. ] 182 – 180 :

سبح نفسه قبل أن يسبحه املسبحون  ،ومحد نفسه قبل أن حيمده احلامدون ؛ ألنه
َّ
جل جالله هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،هو األول
[ احلديد. ] 3 :
قبل كل أول
ومجيع ما يف السموات واألرض ومجيع من يف هذه الظروف  ،كل الظروف  ،وكل
املظاريف التي فيها كلها ال تساوي مثقال ذرة مما يف خزائن اهلل  ،وما يف خزائن اهلل
ال يساوي ذرة مما يف غيب اهلل  ،فاهلل خيرج من غيبه إىل خزائنه  ،وخزائنه  ،يف
الساموات واألرض  ،فالساموات واألرض ومن فيهن والدنيا واآلخرة ال تساوي ذرة
من خزائنه  ،وخزائنه ال تساوي ذرة مما يف غيبه ؛ ألن غيبه يف ك ّن فيكون  ،غيبه ال
يعلمه إال هو :
[ األنعام. ] 59 :
فسبحان من بيده امللك وامللكوت  ،واخللق والتصوير  ،والتدبري والترصيف :
) [امللك. ]1/
(
) [احلديد. ]1/
كم من سبحه ؟( :
()١صحيح/أخرجه الرتمذي برقم.٢٣٣١ :
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وأنت متى تسبحه؟:

[ األعىل. ] 5 – 1 :

فعلينا إثبات أسامء اهلل احلسنى  ،وصفاته العال  ،ونفي ما ال يليق بجالله من األسامء
والصفات :
[احلديد. ]2- 1/

) [احلديد. . ]2/
ومن أفعال األول سبحانه ( :
حييي عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان  ،مجيع املخلوقات حييها ويميتها ،
ومجيع املخلوقات ح َّية فال يقوم بالطاعة والتسبيح إال حي  ،امليت ليس له قدرة
ٌ
خملوق حيا ٌة
عىل احلركة  ،وال يشعر بأحد  ،فجميع املخلوقات حية  ،ولكن لكل
رب من الدنيا إىل القرب  ،ثم يف القرب إما
ختصه  ،ونحن أحياء  ،واملوت إنام ما هو مع ٌ
روضة من رياض اجلنة  ،أو حفرة من حفر النار  ،والنعيم والعذاب ال يكون إال عىل
حي  ،ثم يوم القيامة تكون احلياة املستقرة  ،حياة بال موت  ،يف دار القرار يف اجلنة
أو النار .
فاهلل له ملك الساموات واألرض  ،ومن أعظم صفاته العلم والقدرة  ،واخللق
والرزق ،والتدبري والترصيف  ،واإلحياء واإلماتة له ملك السموات واألرض :
) [احلديد. ]2/
(
نحن نرى احلياة واملوت يف كل يوم يف ال نبات واحليوان  ،فسبحان القادر الذي ال
يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ( :
) [احلديد. ]3/
وقد ورد اسم اهلل األول واآل خر يف القرآن مرة واحده .
هو األول بال بداية  ،واآلخر بال هناية  ،هو األول قبل خلق األشياء  ،الباقي بعد فناء
العزة  ،هو األول
األشياء  ،هو األول يف القوة  ،هو األول يف الرمحة  ،هو األول يف َّ
يف الصدق  ،هو األول يف اإلحسان  ،هو األول يف امللك وامللكوت  ،هو األول
) [النجم. ]42/
قبل كل أول  ،واألخر بعد كل آخر ( :
هو األول واآلخر يف امللك  ،هو األول واألخر يف العظمة  ،هو األول واألخر يف
الكربياء  ،هو األول واآلخر يف الكرم والعطاء  ،هو األول واألخر يف القوة والقدرة ،
هو األول واألخر يف الرمحة واملغفرة  ،هو األول واألخر يف احلكم واحلكمة  ،هو
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األول واألخر يف العلم واإلحاطة  ،هو األول واألخر يف احلمد والشكر  ،هو األول
و اآلخر يف الرب واللطف  ،هو األول واألخر يف اإلنعام واإلحسان  ،هو األول واآلخر
يف احللم والعفو :
[ احلديد. ] 3 :

هو العيل األعىل  ،له علو الذات  ،وله علو األسامء والصفات  ،وله علو القدر
واملهابة واجلالل َّ
جل جالله .
هو األول يف األسامء احلسنى  ،هو األول يف الصفات العال  ،هو األول يف األفعال
اجلميلة  ،هو األول يف املثل األعىل  ،هو األول يف الدنيا ويف اآلخرة وله احلمد يف
األوىل واآلخرة :
[ احلديد. ] 3 :
عليم بالعمل قبل أن نعمله ؛ ألن اهلل خلق اإلنسان وخلق أعامله  ،وخلق نيته ،
ٌ
عليم بكل يشء .
رسه وجهره فاهلل ٌ
وخلق َّ
) [امللك. ]14/
(
هو األول يف العلم  ،فهو وحده العليم بام كان وما يكون وما سيكون  ،لكن علم
موهوب من العليم  ،وهبني العليم علام فرصت عاملا  ،وعلمي
اإلنسان ناقص ؛ ألنه
ٌ
مأخو ٌذ من علم اهلل  ،وعلم اهلل مطلق وعلمي حمدود  ،وعلم اهلل كامل وعلمي
عز ّ
وجل
عليم بكل يشء  ،خبري بكل يشء ( :
ناقص ،فاهلل َّ
ٌ
) [احلديد. ]3/
ٍ
يشء مهام كان صغريا أو كبريا هو َّ
جل جالله العليم اخلبري  ،يعلم مثاقيل
عليم بكل
اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد قطر األمطار  ،وعدد ذرات الرمال  ،ويعلم الرطب
واليابس  ،ويعلم ما يف الساموات وما يف األرض  ،ال تواري منه سام ٌء سامء  ،وال
أرض أرضا  ،وال ٌ
بحر ما يف قعره :
ٌ
جبل ما فيه وعره  ،وال ٌ
[ األنعام.] ٥٩ :
هو األول الذي خلق هذه املخلوقات الكبرية والصغرية  ،الظاهرة والباطنة  ،ومجيع
املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل هلا ٌ
وآخر  ،واستثنى اهلل من هذه
أول
ٌ
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وجل من اجلنة والنار فهؤالء هلم ٌ
عز ّ
أول ،
خص اهلل َّ
املخلوقات اجلن واإلنس وما َّ
وليس هلم آخر .
ّ
وجل هو األول واآلخر  ،فكيف نعرف اهلل باسمه األول واآلخر  ،نعرف
عز
فاهلل َّ
األول الذي ليس قبله يشء  ،ومل يزل كذلك أوال  ،وال يزال كذلك أبدا  ،له سبحانه
أولوية الرشف والسؤدد  ،وله أولوية اجلالل واجلامل  ،وله األولية يف األمثال
واملراتب  ،وله املعايل واملحاسن كلها  ،ألنه العظيم الذي له مجيع األسامء
احلسنى بحقائقها  ،وله مجيع الصفات العال بكامهلا ومجيع األمثال الكربى
) [طه. ]8/
بكامهلا ( :
عز ّ
وجل هو القوي  ،وهو األول يف القوة  ،وكل قوة يف العامل من القوي األول
اهلل َّ
الذي وهب الضعيف القوة  ،فصار قويا  ،وعنده خزائن القوة  ،وهو القوي الذي مل
يكن له كفوا أحد يف القوة ؛ ألن القوة صفة ذاتيه له  ،والقوة يف كل خملوق هب ٌة منه ،
وإذا شاء سلبها  ،هو الذي أعطى النار قوة اإلحراق  ،وإذا شاء سلبها منها كام سلبها
إلبراهيم  فصارت بردا وسالما عليه :
[ األنبياء. ] ٦٩ :
ليس القصد فقط إنجاء إبراهيم  ،اهلل قادر أن ينجي إبراهيم بإطفاء النار  ،أو برفع
عز ّ
وجل أراد أن تبقى النار مشتعلة  ،ثم
إبراهيم  ،أو بإعامء بصائرهم عنه  ،ولك َّن اهلل َّ
عز ّ
وجل بحسب يقني إبراهيم جعلها بردا وسالما عليه وهي تشتعل  ،جعل اهلل
اهلل َّ
الضار نافعا  ،واملحرقة حافظة  ،إظهارا لقدرته  ،وتنبيها لربيته  ،ليعلموا أن اهلل وحده
له اخللق واألمر :
[ فاطر.] ١٣ :
فهذه النار سلبها القوى قدرة اإلحراق  ،وسخرها له  ،فصارت جنديا من جنود اهلل
حتفظه ال يقرتب منها أحد  ،وظل إبراهيم فيها حيا آمنا  ،ظلت تشتعل وظل إبراهيم
فيها  ،ملاذا ؟ بحسب قوة اليقني جاء النرص .
عز ّ
وجل إىل يوم القيامة  ،من كان يقينه عىل اهلل فاهلل يمنع
وهذه سن ٌة رشعي ٌة من ربنا َّ
املخلوقات أن ترضه  ،ومن كان يقينه عىل غري اهلل أذله هبذه املخلوقات َّ ،
وعذبه هبا
حتى يعود إىل ربه :
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[ الطالق. ] ٣ – ٢ :
فبكامل اليقني حيصل النرص واحلفظ والتمكني .
إبراهيم  استسلم ألمر ربه حني أمره بذبح ابنه اسامعيل ،واستسلم إسامعيل
للذبح .
ّ
وجل بسبب استسالم إبراهيم وإسامعيل  ،وإسالمهم لقضاء اهلل وقدره ،
عز
فاهلل َّ
ورضامها بام أمرهم اهلل به  ،فذبح البرش حمرم إال بحق  ،وذبح اإلنسان ال جيوز  ،بل
هو من الكبائر  ،لكن إذا أمر اهلل به  ،فهو طاعة فإبراهيم استسلم للتنفيذ  ،وإسامعيل
استسلم للذبح  ،وكالمها صادق  ،فجاء الفرج من اهلل .
(
) [الصافات. ]106-103/
ٍ
بذبح عظيم  ،ومل يكتف هبذا بل
ملا استسلم إبراهيم وإسامعيل فدى اهلل إسامعيل
أعطى اهلل إبراهيم إسحاق بعد إسامعيل  ،وجعل يف ذريته النبوة والكتاب .
فبقدر اليقني عىل اهلل تأيت نرصة اهلل ألي خملوق  ،ما دام مؤمنا راضيا بقضاء اهلل
مرض أو ٍ
ٍ
بالء أريض به  ،وأصرب عليه  ،وأسأل
وقدره ،واهلل قدَّ ر عيل هذا اليشء من
اهلل أن يرفعه :
[ التغابن. ] ١١ :
إذا كان عند املؤمن اليقني احلق عىل األول القادر الذي جاء بالبالء  ،وهو الذي
يزيده  ،وهو الذي ينقصه  ،وهو الذي يرفعه  ،ثم دعا بعد هذا اليقني أجاب اهلل دعاءه
فورا  ،كام دعا نوح فاستجاب اهلل له :
[ القمر.] ١٤ – ١٠ :

عز ّ
وجل يستجيب دعاءه فورا كام استجاب
هذا القلب إذا امتأل بمثل هذا اليقني اهلل َّ
دعاء األنبياء :
[ األنبياء. ] ٨٨ - ٨٧ :
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من أمن باهلل نفعه التوحيد يف الظلامت  ،ظلمة الليل  ،وظلمة البحر  ،وظلمة بطن
احلوت .
فيونس  طلب مغفرة اهلل  ،وسبح اهلل  ،ونزهه عام ال يليق به  ،فامذا كانت اإلجابة :
) [األنبياء. ]88/
(
فهذه سنة جارية من ربنا إىل يوم القيامة .
من تيقن عىل اهلل يف ب ٍ
الء نزل به  ،وريض بام قدَّ ر اهلل عليه  ،وسأل اهلل وحده أن
عز ّ
وجل يرفع هذا البالء بقدر قوة اليقني  ،ويمنع هذا املخلوق الضار أن
يرفعه  ،اهلل َّ
يرض هذا اإلنسان كام منع النار أن حترق إبراهيم  ،ومنع البحر أن يغرق موسى ،
ومنع احلوت أن هيشم ضلعا من أضالع يونس  ، كام أنه القادر أن جيعل غري
القابل قابال :
[ األنبياء.] ٩٠ – ٨٩ :
عز ّ
وجل من رمحته بنا أن عرفنا بأسامئه وصفاته  ،ومن أسامئه األول  ،يريد أن
فاهلل َّ
نعرف األول ؛ لنعود إىل األول  ،ونرجع إىل األول  ،ونسأل األول  ،ونقف بباب
األول  ،ونطلب العفو من األول فليس عند الثاين يشء :
[ الذاريات.] ٥١ – ٥٠ :
يف الكون اثنان  :خالق وخملوق ،وصور ومصور ،وقادر وعاجز  ،ورازق ومرزوق .
فـاألول  :هو اخلالق البارئ املصور الرازق  ،فنعود إىل األول ونسأله  ،وهذا األول
َّ
جل جالله هو األول بذاته  ،هو األول بأسامئه احلسنى  ،هو األول بصفاته العال ،
هو األول بأفعاله اجلميلة التي جتري عىل وفق احلكمة والرمحة والعدل واإلحسان :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
له سبحانه أولوية الرشف والسؤدد  ،وله أولوية اجلالل واجلامل  ،له صفة اجلالل هو
األول يف اجلالل واجلربوت  ،وامللكوت والكربياء اهلل أكرب اهلل أكرب مطلقا !  ،اهلل
أكرب من كل يشء  ،أكرب مما عرفت ومما ال تعرف  ،والعرش كبري  ،ومجيع
املخلوقات العرش قد أحاط هبا  ،الساموات واألرض هذه الظروف فيها مظاريف
898

كثرية  ،ومجيع هذه الظروف واملظاريف كلها يف داخل الكريس ( :
) [البقرة. ]255/
ٌ
ٌ
وحميط بكل حميط  ،هو
حميط بالعرش ،
فالعرش حميط بجميع املخلوقات  ،واهلل
األول الذي يعود إليه  ،ويرجع إليه  ،كل األول من خملوقاته كبريها وصغريها  ،حيها
وميتها  ،فله سبحانه أولوية الرشف والسؤدد  ،وله أولية اجلالل واجلامل فال أتعلق
ٍ
بمخلوق غريه بل أتعلق به وحده َّ
جل جالله  ،وله األولوية يف املراتب واملعايل ؛
ألنه العظيم الذي له مجيع األسامء احلسنى  ،والصفات العال بحقائقها ( :
) [طه. ]8/
هو سبحانه اخلالق األول  ،الرازق األول  ،اإلله األول  ،الرب األول  ،امللك
األول  ،املبتغى األعىل  ،الكبري الذي إليه املنتهى .
[الروم. ]5- 4/

هو سبحانه األول قبل األشياء  ،الباقي بعد فناء األشياء  ،الذي كتب كل ٍ
أول وآخر ،
وخلق كل أول وآخر  ،وأحىص كل أول وآخر  ،وقهر كل أول وآخر :
[ احلديد.] ٣ :
هو األول الذي علم كل يشء  ،وكتب كل يشء من النيات واألقوال واألعامل ،
واحلركات  ،وكافة املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل كتب كل يوم وما
فيه من احلركات والكائنات  ،يف كل ثانية مليارات املخلوقات خيلقها اهلل ،
ومليارات احلركات  ،ومليارات األقوال ومليارات األعامل التي ال حيصيها إال هو :
[ احلج.] ٧٠ :
واإلنسان يتنفس يف اليوم أربعة وعرشين ألف نفس  ،ويتكلم بكالم كثري فمن حييص
هذه األن فاس؟ ،وهذه األلفاظ؟ ،وهذا الكالم؟ ،من حييص املالئكة؟ ،من حييص
الذرات يف اهلواء؟ ،من حييص احلبوب والثامر؟ :
[ الطالق.] ١٢ :
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فال إله إال اهلل العليم بكل يشء القادر عىل كل يشء  .هو األول الذي خلق كل ٍ
أول
وآخر  ،خلق آدم وخلق آخر إنسان من البرش  ،خلق الساموات  ،وخلق مجيع
الذرات  ،خلق األرض ومن فيها  ،وخلق يف األرض كل ٍ
أول وآخر من عامل اجلامد ،
وعامل النبات وعامل احليوان  ،يف كل ثانية خيلق اهلل مليارات النباتات  ،ومليارات
احليوانات يف الرب والبحر  ،واجلو .
فسبحان من هذا خلقه  ،وهذه قدرته  ،وهذا ملكه :
[ لقامن. ] ١١ :

هذا اإلله اخلالق العظيم هو األول الذي يستحق أن يعبد  ،وأن يشكر وأن يكرب  ،وأن
حيمد  ،ونحن نعبده ال ذلة وال مذلة  ،بل ترشيف لنا بأن نرتبط ونتصل باخلالق ؛ ألن
الذي يف معية الكبري كبري  ،والذي يف معية العزيز عزيز  ،والذي يف معية الغني
غني  ،والذي يف معية القوي قوي  ،فأنا أتصل باخلالق األعىل  ،وأخذ منه طريقة
وجل ال يريد أن يذلنا هبذه العبادة بل يريد أن يصلنا به َّ
ّ
جل
عز
احلياة ؛ ألن اهلل َّ
جالله  ،يصلنا بمن له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة ،
واملثل األعىل  ،بأن نتصل به يف مجيع أحوالنا :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
نعبده ألنه هو الذي خلقنا  ،وهو خالق كل يشء وبيده ملكوت كل يشء .
ّ
وجل أمرنا بعبادته  ،لنحقق اخلالفة يف األرض  ،بأن نتصف بالصفات
عز
واهلل َّ
العالية ،ونقوم باألعامل بمزاج سمعنا وأطعنا ملا أمرنا به ربنا  ،فالتكليف باألوامر
عز ّ
وجل أن يذلنا  ،بل
ترشيف لنا ،
ٌ
والنواهي
وخضوع لربنا العيل األعىل ال يريد اهلل َّ
ٌ
العزة  ،وخص من شاء من عباده بالعزة :
هو العزيز الذي له َّ
[املنافقون. ]8/

أعزنا باالتصال به وسؤاله هو ؛ ألنه العزيز  ،ومن كان يف معية العزيز فهو عزيز
واهلل َّ
ونحن األعزة مادمنا مؤمنني بالعزيز  ،فكن عبد العزيز تكن عزيزا :
فاطر10 :
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أول وآخر  ،وهو امللك الذي ملك كل ٍ
وجل هو األول الذي خلق كل ٍ
عز ّ
أول
اهلل َّ
) [املائدة. ]120/
وآخر (
أول وآخر  ،األول الذي أعطى كل ٍ
فسبحان امللك الذي ملك كل ٍ
أول وآخر  ،العطاء
ٍ
عطاء منه  ،اهلل أعطاين فأعطيت  ،اهلل أعطاين ماال فأنفقت ،وأعطاين رمحة
منه كل
فرمحت  ،وأعطاين أخالقا فحلمت ،وأعطاين علام فعلمت ،وأعطاين قدرة فأعنت .
هو واهب النعم كلها َّ
جل جالله :
[ النحل. ] 53 :
هو املعطي الذي يعطي  ،ال مانع ملا أعطى  ،وال معطي ملا منع  ،واإلنسان وسيلة
فاهلل يعطي باألسباب  ،وأحيانا بدون األسباب  ،وأحيانا بضد األسباب .
هو األول الذي يفعل ما يشاء  ،وكل ما سواه ثاين  ،وهذا الثاين خملوق عاجز  ،واهلل
هو اخلالق القادر  ،واملخاليق كلهم عبيد للخالق األول َّ
جل جالله  ،هو األول يف
اخللق  ،األول يف امللك  ،األول يف الرمحة  ،األول يف العدل  ،األول يف
الصدق  ،األول يف كل يشء :
[ احلديد. ] 3 :
وع ْن ع ْمران ْبن ح ص ْ ٍ
ني ريض اهللَّ عنْهام قال  :قال رسول اهلل ص َّىل اهلل عليْه وس َّلم :
َان َعرشه َع َىل ا َ
َان اهللَّ َو َ
َب يف ِ
الذكر ك َّل ََش ٍء ،
مل َيكن ََشء غَريه َ ،وك َ
«ك َ
ملاء َ ،و َكت َ
الس َم َوات َواألَر َض » أخرجه البخاري( ) .
َو َخ َل َق َّ
يش ٌء غ ْريه ثم خلق املخلوقات  ،وكل ما سوى اهلل خملوق  ،وكل
كان اهلل ومل ْ يك ْن ْ
خملوق مربوب  ،وكل مربوب البد له من طاعة من رباه  ،وعبادة من خلقه  ،لكن
املخلوقات كلها أمرها اهلل بالطاعة فأطاعت  ،وأما اإلنس واجلن فمنهم املطيع
والعايص  ،واملؤمن والكافر .
ّ
وجل من كرمه وإحسانه إىل اخللق خري مجيع
عز
مجيع املخلوقات اهلل َّ
املخلوقات  ،وعرض عليها األمانة فأبت لعظمة املسؤلية  ،ومحلها اإلنسان ( :
) [األحزاب. ]72/

()١أخرجه البخاري برقم.٧٤١٨ :
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فكافة املخلوقات عرض اهلل عليها األمانة بأن تكون خمتارة تطيع أو تعيص ،
فأشفقت من محل األمانة ؛ ألهنا خافت أن تعيص رهبا وهي قد عرفته  ،فاختارت أن
تكون مسخرة  ،ال خمرية .
اختارت اختيارا واحدا  ،اختارت أن تكون مسخرة مسرية تسبح بحمد رهبا  ،وتشهد
ٍ
ومرسعة
بوحدانيته  ،فاختارت اختيارا واحدا أن تكون مسخرة مستجيب ٌة ملشيئة اهلل ،
لكن اإلنسان ملا عرضت عليه األمانة وهي التكليف يف
إىل إرادته  ،وخاضعة ألمره َّ
الدين محلها  ،إنه كان ظلوما لنفسه حني حتمل األمانة  ،جهوال جيهل العواقب .
ثم سخر اهلل ملن حيمل األمانة كل يشء :
[ لقامن. ] 20 :

وهلذا ملا حتمل اإلنسان األمانة جعله اهلل خمتارا يف طول عمره يموت هذا وخيلفه
هذا إىل أن تقوم الساعة  ،لكن الساموات واألرض  ،واجلبال واملخلوقات األخرى
اختارت أن تكون مسخرة  ،وهلذا فهي طائعة لرهبا  ،باقية إىل قيام الساعة ( :
) [اإلرساء. ]44/

ّ
وجل  ،لكن هذا اإلنسان
عز
تلك املخلوقات جمبولة عىل التسبيح والتقديس هلل َّ
محل األمانة  ،واألمانة هي قبول التكليف  ،والتكليف أن آيت إىل ريب طوعا
باملحبة  ،واملخلوقات كلها جاءت إليه تسخريا وقهرا  ،اختارت هذا االختيار األول،
اختيارات خمتلفة يف حياتنا تنزل علينا األوامر من ربنا  ،فإما أن
أما نحن البرش فلنا
ٌ
نطيع أو نعيص  ،إما أن نؤمن أو نكفر :
[ الكهف. ] 29 :

عز َّ
وجل أعطاه السمع
وهكذا محل اإلنسان هذه األمانة ملا قبل اإلنسان األمانة اهلل َّ
والبرص والعقل  ،وسخر له ما يف السموات وما يف األرض إكراما واعتبارا .
[لقامن. ]20/

سخر اهلل له كل يشء ملاذا؟ ،ليعرف اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته العال  ،ويعرف
إحسانه إليه  ،وإنعامه عليه  ،فيستحي من ربه فيطيعه إذا أمره بالطاعة  ،ويطيعه إذا هناه
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عن املعصية  ،ولكن اإلنسان بحسب بيئة التذكري إذا وجد املذكر تذكر ثم ذكر  ،وإن
مل يوجد مذكر عاش يف الغفلة  ،ثم جاء الشيطان وفتح له أبواب املعايص من
الصغائر والكبائر :
[ الطالق. ] 12 :
ٍ
قطعة من األرض ،
سكن يف
وهلذا أرسل اهلل الرسل ترتا عىل األمم ؛ ألن كل أمة هلم
ٌ
عز َّ
وجل بعث يف كل
واالتصال كان صعبا بني الناس يف مناطق متباعدة ؛ وهلذا اهلل َّ
أ ٍ
مة رسول ؛ ألنه كلام ظهر دا ٌء يف األمة أرسل اهلل إليهم رسوال ليعبدوا اهلل وحده :
[ النحل.] 36 :
َّ
وجل ملا علم أن هذه األمة ستجتمع وستتقارب  ،وستكون كالقرية
عز
ثم اهلل َّ
الواحدة أرسل هلا سوال واحدا  ،وكتابا واحدا  ،ورشيعة واحدة  ،وجعل العلامء يف
هذه األمة خلفاء لنبيه صىل اهلل عليه وسلم يف بيان وتعلم وإبالغ مجيع ما جاء عن اهلل
ورسوله :
ﰀ [ األحزاب. ] 21 :

[آل عمران. ]110/
[آل عمران. ]104/

فلام علم اهلل أن هذه األمة ستكون كقرية واحدة  ،وأن الرش إذا وقع يف بقعة انترش يف
العامل يف بضع ثواين أو دقائق  ،واخلري إذا انترش يف بلد أو يف أي مكان يف بضع
دقائق يأيت بوسائل االتصال التي نحن اآلن ننعم هبا.
احلق نقوله نسمع العامل كله  ،الرذيلة تنترش يف العامل برسعة  ،الفضيلة تنترش يف
العامل برسعة فعلينا أن ندخل مع هذه األبواب لنقول للبرشية ( :
ﯽ ) [األعراف. ]73/
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وتقول للناس :
[ البقرة. ] 22 – 21 :

عز ّ
وجل أرسله إلينا  ،وأكمل به
واتبعوا النبي صىل اهلل عليه وسلم وأطيعوه ؛ ألنه اهلل َّ
ٌ
كتاب واحد  ،ولنا رشيع ٌة واحدة :
رسول واحد  ،ولنا
لنا الدين فلنا
ٌ
[ إبراهيم. ] 52 :
فيجب أن ندخل يف هذه املنابر ونتكلم مع الناس  ،ونسمع اهلل  ،ونسمع اخللق ما
جيب هلل من التوحيد واإليامن والعبادة  ،وندهلم عىل األول َّ
جل جالله  ،وال نعلقهم
بغريه بل نأمرهم أن يعودوا إىل األول الذي أول كل أول  ،وخلق كل أول  ،ورزق
كل ٍ
أول من خلقه :
[ األنعام. ] 102 – 101 :

عز ّ
وجل يف كل يشء  ،فال بد من
فنحن حتملنا هذه األمانة فعلينا أن نمتثل أمر اهلل َّ
بيئة اإليامن  ،وبيئة الذكر  ،حتى نقوى عىل طاعة اهلل  ،ويأيت يف القلوب احلب و
اإليامن  ،ثم إذا جاء اإليامن  ،جاء حب األعامل الصاحلة وصارت شهواتنا يف
حمبوبات الرب  ،وطاعتنا يف حمبوبات الرب  ،وأصبحنا نقف بني يدي اهلل ليال بـ ـ
[ املزمل. ] 2 – 1 :
ونقف بني يدي اخلالق هنارا ب ـ
[ املدثر. ] 7 – 1 :
فهذه األمة خري أمة أخرجت للناس  ،وعليها واجبات عظيمة كالرسل :
الواجب األول  :واجب الدعوة للتوحيد واإليامن باهلل عز وجل :
[ آل عمران. ] 104 :
والواجب الثاين :واجب عبادة اهلل وحده ال رشيك له :
[ احلج. ] 77 :
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والواجب الثالث  :تعليم الناس بعد اهلداية لرشع اهلل :
[ آل عمران. ] 79 :
والواجب الرابع  :اإلحسان إىل اخللق :
[ البقرة. ] 195 :
واجبات متكاملة البد من عبادة احلق  ،واإلحسان إىل اخللق  ،ليعبد احلق ،
هذه
ٌ
احلق ال بد أن نعرفه  ،ثم نعبده  ،ونعرف الناس به  ،ونؤلف الناس بالكالم اجلميل
باإلحسان باإلكرام باإلنعام  ،حتى الناس حيبون الدين من خالل صفاتنا  ،ثم إذا
انفتحت قلوهبم زرعنا فيها ووضعنا فيها ما حيبه اهلل ورسوله من اإليامن التقوى .
عز ّ
وجل هو األول الذي خلق كل أول من اجلامد والنبات واحليوان  ،واإلنس
فاهلل َّ
ّ
وجل أوائل ال
عز
واجلن واملالئكة ومجيع املخلوقات  ،يف كل يوم خيلق اهلل َّ
حيصيها إال هو من املخلوقات التي خيلقها ألول مرة  ،وكل يوم يولد مواليد األول
لفالن  ،األول لفالنة  ،واألول من كذا  ،واألول من كذا  ،هو أول األولني  ،فال يشء
) [النجم. ]42/
قبله  ،وهو آخر اآلخرين  ،فال يشء بعده( :
هو سبحانه األول الذي ابتدأ خلق كل يشء  ،هو األول الذي أول األول من
املخلوقات  ،هو الذي أول الليل  ،وأول النهار  ،وأول اإلنس  ،وأول اجلن .
هو األول الذي خلق األول من كل أول خلق آدم من اجلنس البرشي  ،وخلق
الشمس ،وخلق القمر  ،وخلق النجوم  ،وخلق الساموات  ،وخلق األرض  ،وخلق
الذرات  ،وخلق اجلامدات  ،وخلق النباتات  ،وخلق احليوانات  ،هو األول الذي َّ
أول
كل أول  ،هو سبحانه األول الذي ابتدأ خلق كل يشء :
[ احلديد. ] 3 :
هذا االسم العظيم البد أن نعرفه  ،والبد أن يكون لنا ٌ
حظ من هذا االسم العظيم كيف
نعبد اهلل بموجب هذا االسم ؟ لكن قبل أن نعبد اهلل به  ،البد أن نعرف األول  ،لنعبد
األول  ،ونتوكل عىل األول  ،ونسال األول .
فـاألول عنده خزائن كل يشء  ،عنده العلم أساله أن يرزقني العلم  ،وعنده الرمحة
أسأله أن يرمحني  ،وعنده احلكمة أسأله أن هيبني حكمة وحكام  ،وهو َّ
جل جالله
الذي يملك كل يشء  ،وعنده خزائن كل يشء  ،وبيده ملكوت كل يشء  ،فالبد لكل
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ثاين أن يرجع إىل األول ٌ
راجع إىل اهلل :
فكل
ٌ
[ البقرة. ] 156 :
هو سبحانه األول الذي ابتدأ خلق كل يشء  ،األول الذي أول األول من
املخلوقات  ،واآلخر الذي أخر اآلخر من املخلوقات  ،نحن ال نعلم من يكون
اآلخر من ذرية آدم  ،من اآلخر من النباتات  ،من اآلخر من احليوانات ..وهكذا.
فسبحان من خلق األول واألخر من كل خملوق  ،وعلم األول واآلخر من كل كائن :
[ احلديد. ] 3 :

ومجيع املخلوقات هلا ٌ
أول وآخر إال اهلل  ،فهو األول بال بداية  ،واآلخر بال هناية ال
إله إال هو  ،وال رب سواه :
[ احلديد. ] 3 :
هو األول الذي أول األول من املخلوقات  ،أول من شاء من األمم  ،وأخر من شاء ،
ونحن آخر األمم  ،لكن نحن أوهلم يوم القيامة يف احلساب ودخول اجلنة .
هو األول الذي يقدم من شاء  ،ويؤخر من شاء  ،وهو الذي أول اليوم عىل الليل  ،هو
َّ
وفضل هذا عىل
الذي قدم الصيف عىل الشتاء وقدم املخلوقات بعضها عىل بعض ،
هذا .
هو األول الذي أول األول من املخلوقات  ،وأخر اآلخر من املخلوقات  ،وهو إله
األولني واآلخرين ورب اخللق أمجعني .
هو األول بال بداية  ،واآلخر بال هناية  ،ليس كمثله يش ٌء يف ذاته وأسامئه وصفاته
[ الشورى. ] 11 :
وأفعاله:
هو األول واآلخر يف األسامء احلسنى  ،األول واآلخر يف الصفات العال  ،هو األول
واآلخر يف اجلالل واجلامل  ،هو األول واآلخر يف األنعام واإلحسان  ،هو األول
واآلخر يف العدل واإلحسان  ،هو األول واآلخر يف اإلجياد واإلمداد  ،هو األول
واآلخر يف اهلداية واإلسعاد  ،هو األول واألخر يف الترصيف والتدبري ( :
) [احلديد. ]3/
هو األول واآلخر يف القوة  ،هو األول واآلخر يف العلم  ،هو األول واآلخر يف
الصدق  ،هو األول واآلخر يف امللك  ،هو األول واآلخر يف الرمحة :
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[األعراف. ]54/

هو األول بال ابتداء  ،واآلخر بال انتهاء  ،أما خملوقاته فلها ٌ
أول وهلا آخر  ،هو الذي
خلق األول  ،وهو الذي خلق اآلخر  ،وهو الذي أول األول  ،وآخر اآلخر ؛ ألنه
األول الذي أول األول  ،واآلخر الذي آخر اآلخر  ،هو األول يف اإلحسان  ،واآلخر
يف اإلحسان .
هو األول واآلخر يف الذات  ،واألسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال
) [طه. ]8/
اجلميلة ( :
فاحلمد هلل رب العاملني أن لنا ربا له اخللق واألمر وامللك كله وهو األول الذي خلق
ٍ
حاجة بالثاين  ،الثاين عندما جاء من
كل أول  ،ومادمت عرفت األول فليس لك
األول  ،واهلل واحدٌ ال ثاين له :
[ الذاريات. ] 51 – 50 :

عز
احلمد هلل رب العاملني أن م َّن علينا بمعرفة األول  ،وم َّن علينا بنعمة اهلداية  ،واهلل َّ
ّ
وجل أعطانا هذه احلياة  ،لنعرف األول ونعبده وحده ال رشيك له .
واحلياة إما أن تكون حياة حيوانية  ،أو حياة سبعيه  ،أو حياة إبليسيه  ،أو حياة ملكية ،
واهلل يريد منَّا أن نرتقى حتى نصل إىل احلياة امللكية التي مزاجها سمعنا وأطعنا .
ونحن يف هذه احلياة لنا جز ٌء من الدنيا نعيش فيها هذا العمر  ،فاحلياة عبارة عن
ٌ
مقابل هلا  ،وما بينهام بأيدينا إن شئنا أن نؤمن أو نكفر ،
قوس آخر
قوس  ،واملوت ٌ
أو نطيع أو نعيص  ،أو نصدق أو نكذب  ،فبمثل هذه البيئات واملجالس اإليامنية
يزيد حبنا هلل  ،وتزيد طاعتنا له  ،وتتحسن أخالقنا  ،نحن بحاجة إىل هذه البيئات
اإليامنية  ،قبل أن يأتينا املوت .
ٌ
مرسل من اهلل إليك  ،وعمرك بقدر وصوله إليك :
سهم
واملوت ٌ
[ اجلمعة. ] 8 :
اهلل خلق املوت واحلياة وجعل املالئكة تقبض األرواح  ،اهلل  خلق هذا املوت
وأمرنا أن نستثمر حياتنا باألعامل الصاحلة التي ترضيه  ،وتقربنا إليه قبل أن نموت .
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سهم أرسل إليك يأتيك ليال أو هنارا  ،ذكرا أو أنثى  ،صغريا أو كبريا  ،مطيعا
فاملوت ٌ
أو عاصيا .
يأتيك يف أي حال  ،وهلذا املوت أبني ما يكون  ،املوت اهلل  أظهره وأشهره
إشهارا ليس بعده إشهار  ،ليظل املؤمن دائام خائفا وجال فيتقرب إىل ربه مسارعا
بالطاعة  ،ويتجنب معصية اهلل  ،وما يسخطه .
اهلل  أخفى املوت زمانا ومكانا وحاال  ،حتى يتوقع اإلنسان املوت يف كل مكان ،
ويف كل زمان  ،ويف أي حال  ،قد يقبضك ملك املوت وأنت عىل ظهر الطائرة ،
وأنت يف دورة املياه  ،وأنت يف غرفة النوم  ،وأنت يف املكتب  ،وأنت تأكل ،
وأنت تصيل  ،وأنت راكع  ،وأنت ترمي اجلمرات  ،وأنت تفعل الفاحشة  ،وأنت
تسمع الغناء  ،وأن ت تسخر من الناس :
[ النساء. ] 78 :

سهم أرسل إليك  ،وعمرك بقدر سفره إليك  ،فإذا وصل إليك خرجت
املوت
ٌ
الروح .
والفرق بني املوت والقتل أن القتل هدم اجلسد الذي حتل فيه الروح  ،والروح ال
حتل إال يف جسد  ،فإذا هدم البنيان خرج الساكن منه  ،هذا القتل  ،وهذا القتل سبب
يف خروج الروح  ،لكن املوت نزع الروح من اجلسد بال هدم  ،وهو بيد اهلل : 
[ غافر. ] 68 :
ولكن القتيل مات بأجل اهلل  ،والذي قام بقتله بغري حق سيحاسب عىل ذلك ،
ٍ
صالحٍ للسكن  ،فإذا قطع الرأس فإن هذا املكان ال يعود
بدن
والروح ال تستقر إال يف ٍ ٍ
صاحلا لسكن الروح .
أما املوت فهو سلب الروح مع سالمة البدن  ،واهلل  هو الذي خلق املوت
واحلياة  ،وهو الذي يملك املوت واحلياة  ،والذي حيي هو الذي يميت  ،والذي
يميت هو الذي حييي جل جالله :
[ املؤمنون. ] 80 :

هو األول يف اإلحياء  ،هو األول يف اإلماتة  ،هو األول الذي أول كل أول من
املخلوقات  ،كل أول له أول من مليارات املخلوقات  ،كل املخلوقات هلا أول ،
وهلا آخر أعداد  ،وأشكال  ،وألوا ن  ،هو الذي أول كل أول من املخلوقات  ،وآخر
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كل أخر من املخلوقات  ،لكن اهلل  هو األول بال بداية واألخر بال هناية :
[ احلديد.] 3 :
فهذه مغذيات القلوب البد أن أعرف ريب بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم إذا عرفت
ريب العظيم اتبعت كتابه العظيم  ،وامتثلت أمره العظيم  ،ونلت ثوابه العظيم .
إذا عرفت األول فليس يل حاج ٌة بالثاين  ،إذا عرفت الكبري فليس يل حاجة
بالصغري  ،إذا عرفت الغني فليس يل حاج ٌة بالفقري :
[ األنعام. ] 102 :
فكن عىل اتصال باألول دائام  ،واهلل  من علينا هبذه الصالة التي نتصل هبا بربنا 
فنكربه  ،ونحمده  ،ونسأله  ،ونستغفره  ،ونقدم التحيات له  ،ونصيل ونسلم عىل
من كان سببا يف الوصول إليه .
فأنا عرفت اهلل  بآياته وخملوقاته  ،والعقل يوصلك إىل مكو ن هذا الكون  ،وإىل
خالق هذا الكون  ،لكن العقل ال يوصلك إىل كيف ترضيه  ،وكيف تعبده  ،وال بامذا
تعبده ؟ فالبد من رسول يبني لك أن مكون هذا الكون هو اهلل  ،وأن هذا اإلله هو
الرب الذي خلق كل يشء  ،وبيده كل يشء  ،وهو اإلله الذي يستحق أن يعبد  ،وأن
يذكر  ،وأن يشكر  ،وهذا الرب هو اهلل  ،أمرك بكل خري  ،وهناك عن كل رش :
[ غافر. ] 65 :
فــاهلل عــز وجــل أكــرم البرشــية بإرســال الرســل مــنهم وإلــيهم :
[النحل. ]36/

وإذا انقطع هدي الرسل جرهم الشيطان إىل الرشك واملعايص  ،واللهو واللعب ،
فصار منهم من يعبد الشمس  ،أو يعبد القمر  ،أو يعبد األحجار  ،أو األشجار،
فاألنبياء جاءوا إىل الناس ؛ ليدلوا لناس عىل أن خالق هذا الكون هو اهلل  ،ومكون
هذا الكون هو اهلل  ،من هو اهلل ؟ اهلل غيب  ،لكن اهلل أظهر آياته وخملوقاته  ،أظهر
أسامءه وصفاته وأفعاله يف خملوقاته العجيبة  ،هذه املخلوقات تدل عىل أن هلذا
الكون رب ،خالق ،رازق ،قادر ،قوي ،قاهر ،حي ،قيوم  ،غني  ،حليم ،كريم،
[ طه. ] 8 :
لطيف  ،عزيز :
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فالنبي  يبني لنا من هذا اإلله الذي خلق هذا الكون ؟ ومن هذا الرب الذي له
األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،ومنه هذه النعم  ،وماذا جيب له ؟ :
[ اجلمعة. ] 2 :
فالرب عطاء الربوبية  ،واهلل واجب األلوهية  ،اهلل هو املألوه املحبوب ؛ لعظمته
وعظمة أسامئه وصفاته  ،وعظمة نعمه وإحسانه .
والعبادة التي حيبها اهلل ال يمكن أن أعرفها إال بواسطة رسوله  ،ولذلك اهلل أنزل
الكتاب وامليزان  ،أنزل الكتاب الذي هيتدي به الناس  ،وأنزل امليزان الذي يزن به
احلق والباطل  ،ويكشف اخلري من الرش  ،ويميز التوحيد من الرشك :
[ األنعام. ] 155 :
إذا مل يــؤمن النــاس بالكتــاب الــذي أنزلــه اهلل  ،والرســول الــذي بعثــه اهلل  ،ضــلوا عـن ســواء
[ البقرة. ] 108 :
السبيل :
فالبد من امليزان الذي يزن الطاعات واحلسنات  ،ويزن املعايص والسيئات :
[احلديد. ]25/
فــاهلل معلــوم بالعقــل  ،والعقــل يــدلني عــىل اخلــالق  ،لكــن مــن هــذا اخلــالق ؟ ومــاذا يريــد
من خلقه؟ ،البـد مـن رسـول يبـني ذلـك :
[ النحل. ] ٣٦ :

فالقرآن يدلني عـىل األول الـذي خلـق هـذا الكـون  ،وال أعـرف مـراد اهلل منـي إال بواسـطة
يف من السمع  ،والبرص  ،والعقل .
رسول اهلل  ،وال أعرف هذا إال بواسطة ما خلق اهلل َّ
(
) [النحل. ]78/
فالبد من العلم  ،البد لإلنسان أن يتعلم  ،وأهل العلم ثالثة :
عامل ٌ باهلل ..وعامل ٌ بأوامر اهلل ..وعامل ٌ بأيام اهلل .
فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله غذاء للقلوب  ،وحياة للقلوب :
[ فاطر.] ٢٨ :
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والعلم بأوامر اهلل هو العلم بأحكام الرشيعة من األوامر والنواهي  ،ومعرفة األحكام
القدرية التي قدرها اهلل  ؛ ألن الذي أنزل األحكام الرشعية هو الذي أنزل األحكام
القدرية  ،وهو الذي وعد باألحكام اجلزائية من الوعد والوعيد .
فالبد أن أعرف اهلل  ،ثم أعرف أحكامه القدرية  ،ثم أعرف أحكامه الرشعية  ،ثم
أعرف أحكامه اجلزائية  ،أعرف اجلنة وما فيها من نعيم  ،وإن اهلل وعد هبا املتقني ،
وأعرف النار وما فيها من العذاب  ،وأن اهلل وعد هبا الكفار والعصاة :
[ املائدة. ] ٩٨ :
فالبد للقلب أن يعرف هذه العلوم من العلم باهلل ،ومعرفته بأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،والعلم بأوامر اهلل  ،والعلم بأحكام اهلل القدرية ،
وأحكامه الرشعية من احلالل واحلرام  ،واألوامر والنواهي  ،والعلم بأحكامه
اجلزائية من الوعد والوعيد  ،ومعرفة احلساب واجلزاء  ،واجلنة والنار.
والعلم بأيام اهلل  :كيف نرص اهلل األنبياء  ،وأتباعهم  ،وخذل أعداء األنبياء عىل مر
القرون ؟  ،البد أن نتعرف عىل حياة األنبياء ( :
) [مريم. ]41/
) [مريم. ]54/
(
) [مريم. ]51/
(
ذكر حياة األنبياء جتعلنا نقتدي هبم يف توحيدهم وإيامهنم  ،يف أقواهلم  ،وأعامهلم ،
وأخالقهم  ،ذكر أحوال األنبياء جتعل اإلنسان حيب حم بوبات الرب  ،ويتقرب إىل
الرب بام حيبه ويرضاه .
ملاذا ؟ ألن ذكر حياة األنبياء جتعلنا نأخذ طريقة حياهتم  ،وجهدهم  ،ودعوهتم ،
وأقواهلم  ،وأخالقهم  ،ذكر حياة األنبياء جتعلني أتشبه هبم  ،وذكر حياة األغنياء
جيعلني أقيض وقتي يف طلب األموال  ،وقضاء الشهوات بأنواعها فيام حتب نفيس ،
وذكر حياة احلكام جتعلني أتعلق باملناصب واجلاه والرياسة .
فاحلمد هلل  ،اهلل  من علينا هبذا العلم اإلهلي  ،والعلم اإلهلي هو أعظم العلوم ،
وهو أوهلا  ،وأعظمها  ،وأرشفها وأوجبها :
[ حممد.] ١٩ :
والعلم مخسة أقسام :
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علم هو حياة الدين  :وهو علم التوحيد اإليامن ننتقل بسببه من الكفر إىل
األولٌ :
اإليامن  ،ومن الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم .
وحيصل هذا العلم بواسطة األنبياء والرسل ( :
) [األنعام. ]122/

علم هو غذاء الدين :
الثاينٌ :
وهو العلم بسبعة أمور هي :العلم باهلل ..و بأسامئه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه..
ووعده ..ووعيده .
فنذكر اهلل  بأسامئه  ،وصفات اجلالل واجلامل له  ،وأذكر نعمه وإحسانه  ،فيتغذى
القلب باإليامن  ،فأعظم العظيم  ،وأكرب الكبري  ،وأحب الكريم  ،واسأل الغني الذي
عنده خزائن كل يشء  ،وأستغفر الغفور  ،وأشكر املنعم بكل بعمه :
[ الطالق.] ١٢ :
علم الفتوى  :وهو دواء الدين  ،فاإلنسان تشكل عليه بعض املسائل  ،ويتأمل
الثالثٌ :
بجهله هبا  ،فيطلب من يفتيه فيها  ،فإذا أفتاه العامل اطمئن قلبه وارتاح كأنه ردت إليه
عافيته  ،وعلم بعد أن كان جاهال  ،فهذا دواء الدين علم الفتوى .
علم هو داء الدين  :وداء الدين هو علم السحر  ،والكهانة  ،والبدع وغريها .
الرابعٌ :
علم هو هالك الدين  :وهو العلم الذي يرصف اإلنسان عن طاعة ربه  ،إىل
اخلامسٌ :
إتباع هواه وشهوته ( :
ﰀ ) [القصص. ]50/
فالعلوم الثالثة األوىل حممودة مطلوبة واجبة  ،والعلامن اآلخران مذمومان مهلكان :
[ طه.] ١٢٦ – ١٢٣ :
فسبحان األول الذي دعا كل أول وآخر إىل العلم به  ،وتوحيده  ،واإليامن به ،
وعبادته وحده ال رشيك له :
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[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :

 واإليامن ثلثة أقسام :
ٌ
ٌ
ٌ
وإيامن مفقود .
وإيامن موجود..
إيامن مطلوب..
األول :اإليامن املطلوب  :وهو معرفة أركان اإليامن الستة وهي  :اإليامن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه  ،وعبادة اهلل بموجب هذه
املعرفة.
الثاين :إيامن موجود  ،فاإليامن باهلل عندي جز ٌء منه  ،لكن ليس عندي إيام ٌن
باملالئكة عىل الوجه املطلوب معرفته أعدادهم  ،وأعامهلم  ،وصفاهتم .
وكذلك اإليامن بالكتب والرسل  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه  ،كله عندي
إيامن ضعيف  ،ال حيرك لطاعة  ،وال يزجر عن معصية .
الثالث  :إيامن مفقود  ،فنجتهد عىل اإليامن املوجود  ،باإليامن املفقود  ،ليأيت
اإليامن املطلوب :
[ النساء. ] 136 :

فنأخذ العلم الذي هو حياة الدين  ،والعلم الذي هو غذاء الدين  ،والعلم الذي هو
دواء الدين وهو علم الفتاوى  ،ونتجنب العلم الذي هو داء الدين  ،وهو علم البدع و
الشبهات والسحر والكهانة وغريها  ،والعلم الذي هو موت الدين  ،وهو العلم الذي
جير اإلنسان من اهلدى إىل اهلوى  ،ويرصفه عن طاعة ربه .
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التعبد هلل عز وجل باسمه األول واآلخر
كيف نتعبد هلل  باسمه األول واآلخر ؟ نحن عرفنا أن اهلل هو األول الذي أول كل
أول من املخلوقات  ،والذي أخر كل آخر من املخلوقات  ،هو األول الذي ليس قبله
يشء  ،واآلخر الذي ليس بعده يشء .
هو األول الذي أحاط بالزمان كله  ،وأحاط بأول الزمان وآخر الزمان  ،أحاط بأول
املخلوقات  ،وآخر املخلوقات  ،أحاط بأول احلركات  ،وآخر احلركات :
[ الطالق.] 12 :

هو األول الذي خلق كل أول يف العلم  ،يف الطاعة  ،يف اإلنارة  ،يف اإلنبات  ،يف
احلركة  ،يف الصوت  ،يف اللون  ،يف الشكل .
هو األول الذي أول كل ٍ
أول من املخلوقات شكال  ،ولونا  ،وطعام  ،وثمرة  ،وغري

[ احلديد.]3 :
ذلك من األوليات:
فإذا عرفنا أن اهلل هو األول الذي ليس قبله يشء  ،واآلخر الذي ليس بعده يشء  ،تيقنا
أن اهلل ال إله إال هو  ،فيجب علينا توحيده وعبادته :
[ األنعام. ] 102 :

هو األول الذي بدأ اخللق بالنعم مجيعا  ،هو الذي أوجد السكن قبل نزول الساكن ،
خلق اجلنة ثم أدخل فيها آدم  ،وأنزل آدم وأسكنه يف األرض  ،خلق السكن قبل
نزول الساكن  ،وخلق األرزاق قبل خلق املرزوق  ،وخلق األرض وخلق فيها أقواهتا
قبل أن ينزل إليها آدم  ،فاهلل  من رمحته أن خلق السكن قبل أن خيلق الساكن ،

وخلق األرزاق قبل خلق املرزوق وهو اإلنسان واحليوان وغريمها.
هو اهلل الذي ال إله إال هو  ،هو األول الذي ابتدأ اخللق بالنعم  ،وأرسل إليهم الرسل ،
وأنزل إليهم الكتب .

هو األول قبل كل يشء  ،هو األول الذي أول األول من كل خملوق  ،اآلخر بعد كل
يشء  ،األخر الذي آخر األخر من كل خملوق ( :
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) [األنعام. ]102- 101/

مادام اهلل هو اخلالق فهو أوىل أن يعبد  ،فنحن نعبد اهلل لذاته  ،وجالله  ،ومجاله ،
هل أن حيمد  ،وأ ٌ
هل للعبادة  ،وأ ٌ
وإحسانه  ،فهو أ ٌ
هل أن يكرب :
[ يونس. ] 3 :

هو املقدم واملؤخر يف خلقه وأمره  ،قدم الدنيا عىل اآلخرة  ،وقدم الليل عىل
النهار  ،واملقدم واملؤخر يف خلقه وأمره  ،وهو الذي خلق احلركات والسكنات ،
ولكن اإلنسان هو الذي يرصف احلركات والسكنات  ،يوجهها إما إىل طاعة اهلل إن
كان مؤمنا  ،أو يوجهها إىل معصية اهلل  ،فاهلل  خلق اإلنسان  ،وخلق فعله  ،ولكن
اإلنسان موجه للفعل  ،إما طاعة أو معصية ( :

) [الكهف. ]29/

اإلنسان يوجه الفعل حسب اإليامن إن كان مؤمنا وجهه إىل طاعة اهلل ورسوله  ،وإن
كان كافرا وجهه إىل معصية اهلل  ،ومعصية الرسول  ،واتباع النفس واهلوى .
هو املقدم واملؤخر يف خلقه وأمره  ،هو املقدم واملؤخر يف ملكه وملكوته  ،اهلل
 يفعل ما يشاء  ،يف ملكه العظيم يفعل ما يشاء  ،ويقدم ما يشاء  ،ويؤخر ما يشاء ،

ويظهر ما يشاء  :وخيفي ما يشاء .
أظهر املخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته  ،وأظهر عامل الشهادة وأخفى عامل الغيب،
وأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة  ،وأظهر قيمة األموال واألشياء وأخفى قيمة اإليامن
واألعامل الصاحلة  ،وأظهر األجساد وأخفى األرواح  ،وأظهر سنته وأخفى قدرته :
[ هود. ] 107 :
اهلل  فعال ملا يشاء  ،يفعل باألسباب  ،ويفعل بدون األسباب  ،ويفعل بضد
األسباب .
يفعل باألسباب كام جعل املاء سببا لإلنبات  ،وجعل النكاح سببا لإلنجاب .
ويفعل بدون األسباب يقول لليشء  :كن فيكون ( :
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) [يس]82/

يفعل بدون األسباب كام رزق مريم طعاما بال شجر  ،وابنا بال ذكر  ،ويفعل بضد

األسباب كام جعل النار بردا وسالما عىل إبراهيم  ،وفتح البحر ملوسى  ،وفجر
احلجر ملوسى وقومه باملاء العذب :
[ امللك. ] 1 :

ال مقدم ملا أخر  ،وال مؤخر ملا قدم  ،يقدم ما شاء من األقوال  ،واألعامل ،
واخلالئق  ،ويؤخر ما يشاء من األقوال  ،واألعامل  ،واخلالئق .
فسبحان األول الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل يشء من املخلوقات  ،وأحاطت
باملكان والزمان  ،فام من أول إال واهلل قبله  ،وما من آخر إال واهلل بعده  ،هو بديع
السموات واألرض  ،وهو البديع الذي خلق كل أول من املخلوقات  ،هو اخلالق
الذي صور كل أول من املخلوقات  ،هو بديع السموات .
هو اخلالق العليم  ،هو األول الذي خلق كل يشء  ،هو األول يف اخللق  ،وهو األول

يف القدرة  ،وهو األول يف العلم  ،وهو األول يف امللك  ،له ملك السموات
واألرض  ،وهو العليم بكل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،القادر عىل كل يشء :
[ احلديد. ] 3 :

وإذا عرفنا أن اهلل هو األول  ،وهو الذي يملك األوائل واألواخر فأحاطت أوليته

وآخريته باألوائل واألواخر  ،فام من أول إال واهلل قبله  ،وما من آخر إال واهلل بعده ،
أحاطت أوليته وآخريته باألوائل واألواخر ال إله إال هو  ،وال رب سواه  ،وأحاطت
باأليام والشهور  ،وأحاطت باألعوام والقرون  ،وأحاطت باملكان والزمان ،
وأحاطت بالدنيا واآلخرة :
[ احلديد. ] 3 :

وإذا عرفت أن ربك هو األول يف كل يشء  ،وعرفت سبقه باخللق  ،والفضل ،
واإلحسان يف كل يشء وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد  ،وإفراده بالتعظيم ،

وإفراده بالذل له  ،وإفراده باملحبة له  ،وإفراده بالتوكل عليه وحده  ،وعبادته وحده ال
رشيك له  ،وعدم االلتفات إىل ٍ
أحد سواه ( :
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) [آل عمران. ]51/

وإذا عرفنا أن اهلل هو األول واآلخر  ،وإليه ترجع األمور  ،فاألمور كلها ترجع إىل

األول  ،كل اخلالئق من البرش كلهم يرجعون إىل آدم  ،وكل نبات يرجع إىل النبات
األول  ،وكل حيوان يرجع إىل احليوان األول  ،وهكذا كل املخلوقات  ،إىل وحدة
اهلل ترجع األمور كلها  ،اهلل  هو الذي أول كل أول من املخلوقات  ،وإليه ترجع
النجم. 42 :
األمور  ،وإليه املنتهى :
فاملؤمن جيعل اهلل غاية مراده ويرضيه بأقواله وأفعاله ويتقرب إليه بحسن عبادته ،
وفعل ما أمره به  ،واجتناب ما هناه عنه  ،وإكامل حمبوباته ( :
) [التوبة. ]62/

ولكن عىل اإلنسان أن يمتثل أمر اهلل  فيام أمره به  ،فالدنيا هلا أسباب من احلرث ،
والزراعة  ،والصناعة والتجارة حتى نقيم أمور دنيانا ( :
) [اجلمعة. ]10/

أسباب
فاهلل  جعل هذه األسباب امتحانا وابتالءا  ،فإن الدنيا جعلها دار األسباب ،
ٌ
وأسباب نعمر هبا أخرانا  ،فالدين اجلنة هلا أسباب  ،والنار هلا
نعمر هبا دنيانا ،
ٌ
ٍ
حياة آمنة البد من فعل األسباب  ،ونجتهد لنأخذ
أسباب  ،والدنيا حتى نعيش هبا يف
قوت األبدان من األرض  ،ونأخذ ق وت القلوب وهو التوحيد واإليامن  ،والقرآن من
ربنا جل جالله  ،بفعل األسباب بجوارحها  ،والتوكل عىل اهلل بقلوبنا :
[ التغابن. ] 13 :

ونتجرد من التعلق باألسباب إىل التعلق باألول الذي منه اإلمداد خلقا  ،واإلمداد
سابق عىل الوسائل واألسباب  ،اهلل خلق الرزق قبل
ٌ
قوتا  ،وفضله وإحسانه
املرزوق  ،وهيأ السكن قبل الساكن  ،حتى اجلنة أعدت للمتقني قبل أن يصلوا إليها ،
والنار أعدت للكافرين قبل أن يصلوا إليها .
(

) [األنعام. ]102/
هو األول الذي خلق املخلوقات  ،وهو الوكيل عليها  ،يدبرها  ،ويرصفها ،
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وحيركها  ،ويثبتها  ،ويسكنها  ،حتى أفعال العباد خملوقة هلل  ،لكن توجيهها للخري ،
وتوجيهها للرش  ،وتوجيهها لتعمل الطاعة  ،وتوجيهها لتعمل املعصية  ،هذا اختيار
اإلنسان  ،واهلل بني ما حيب وبني ما يكره  ،وبني األوامر وبني النواهي  ،ورغب يف
الطاعات  ،وحذر من املعايص  ،ووعد عىل الطاعات األمن  ،واهلداية  ،واخلالفة
يف األرض  ،واجلنة والرضوان يف اآلخرة :
[ األنعام. ] 82 :

فكل يشء خلقا وتدبريا بيد اهلل وحده ال رشيك له  ،فنحن يف دار األسباب ،
ومأمورون بفعل األسباب املرشوعة  ،فنفعلها لنؤجر عليها  ،ونمتثل أمر اهلل يف فعل
األسباب  ،فاهلل بيده األسباب  ،أحيانا األسباب تفعل  ،وأحيانا ال تفعل  ،الشمس تنري،

ولكن يصيبها الكسوف  ،والنار من طبيعتها اإلحراق  ،ولكن اهلل سلبها اإلحراق
وجعلها بردا وسالما عىل إبراهيم .
اهلل يفعل باألسباب فينزل املطر عىل األرض فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،وجعل

الشمس مملوءة بالنور واحلرارة  ،وجعل األرض مكانا لإلنبات هذه أسباب  ،ولكن
غائب عنا ،
اهلل  هو خالق األسباب  ،ففي الدنيا نعيش عىل األسباب  ،ومن خلقها
ٌ
ويوم القيامة نعيش مع من خلقها .
يف الدنيا نعيش مع النعمة  ،وال نرى املنعم ؛ ألن رؤيته بجالله ومجاله تبطل
ٍ
مقدور عليه  ،فإذا رأيناه قدرنا عليه  ،فاهلل  يوم القيامة
قادر غري
التكليف  ،واهلل ٌ
)

جيعل املؤمنني يرونه كام قال سبحانه ( :

[القيامة. ]23- 22/

ففي الدنيا نعيش مع النعمة  ،ونذكر املنعم  ،ويف يوم القيامة نعيش مع النعيم  ،ونرى

املنعم  ،ونسعد بنعيم اجلنة  ،ولكن الرضوان من اهلل أكرب :

[التوبة. ]72/

ففي الدنيا نعيش مع النعمة وال نرى املنعم  ،نعيش مع الصور وال نرى املصور ؛ ألنه
غيب ال ندركه  ،ويوم القيامة نرى اهلل وال ندركه  ،ألن اإلدراك إحاطة به ؛ واهلل حميط
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بكل حميط  ،وال حييط به حميط :
[ األنعام.] ١٠٣ – ١٠٢ :
فنحن اآلن يف دار األسباب  ،ونحن مأمورون بفعل األسباب املرشوعة  ،وفعلنا هلا
نؤجر عليه  ،لكن ال نركن إليها  ،وال نتعلق إال باألول  ،والتعلق بالعزيز عزة  ،والتعلق
تعلق باحلي الذي ال يموت :
بالغني غنى  ،والتع لق باألول واآلخر سبحانه وتعاىل ٌ

[ الطالق. ] ٣ - ٢ :
ما هو حظي من هذا االسم العظيم ؟ حظي أن أكون أول املسلمني يف فعل

اخلريات  ،وسابقهم فيام حيبه اهلل ويرضاه من األقوال  ،واألعامل  ،واألخالق .
كن أول الناس يف فعل اخلريات  ،أول الناس يف الطاعات  ،أول الناس يف
العبادات  ،أول الناس يف الذكر  ،أول الناس يف الدعوة  ،أول الناس يف التعليم ،
أول الناس يف البكاء من خشية اهلل  ،أول الناس يف حمبة اهلل  ،أول الناس يف
اإلحسان إىل اخللق :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

فمن آمن باهلل  ،وتوكل عليه  ،أعانه  ،أعانه عىل طاعته  ،وإذا كنا مجيعا مأمورين

بالطاعة فالبد من السباق واملسابقة  ،مسارعة ألن أكون أنا األول الذي أسبق إىل
مرضات اهلل .
) [الواقعة. ]11-10/
(
فالسابق هو األول  ،فعيل أن أسابق ؛ ألين يف ميدان السباق  ،أسابق يف مجيع

الطاعات التي تريض اهلل  ،وأعظم السباق يف الدعوة إىل اهلل  ،أن أسعى إلخراج
الناس من الظلامت إىل النور  ،و إخراجهم من اهلوى إىل اهلدى  ،بأن أدعو املرشك
إىل التوحيد  ،وأدعو املنحرف إىل االستقامة  ،فأكون األول يف الدعوة :
[ فصلت. ] ٣٣ :

أكون األول يف تعليم اخللق رشيعة اهلل  ،أعلمهم هلل  ،وأعرفهم باهلل وأسامئه وصفاته ،
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أذكرهم بالكريم املحسن ليحبوه ويشكروه  ،وأذكرهم بأسامئه وصفاته ليكربوه
ويعظموه  ،وأذكرهم برشيعته لكي يعبدوه  ،أذكرهم باألحكام الرشعية  ،حتى يصلوا

عىل السنة  ،ويتوضئوا عىل السنة  ،ويصوموا عىل السنة  ،وحيجوا ويعتمروا عىل
السنة  ،ويذكروا اهلل بسنة  ،ويناموا بسنة  ،وينظروا بسنة  ،ويسمعوا بسنة  ،وأذكرهم
هبذه الرشائع ألكون األول يف الدعوة والتعليم واإلحسان ؛ ألن املسلم البد أن يكون
صاحلا مصلحا :

[ احلج. ] ٧٧ :
فال نجاة من اخلسار أبدا إال بأربعة أمور :
[ العرص.] ٣ – ١ :
فاهلل إذا م َّن عيل فآمنت وعملت صاحلا  ،فالبد أن أنقل اإليامن والعمل الصالح
للكافر وللفاسد  ،حتى يكون الكافر مؤمنا  ،ويكون الفاسد صاحلا  ،لينترش اإليامن
والصالح يف العامل :

[ إبراهيم. ] ٥٢ :
رب عىل األقدار
رب عن املعايص  ،وص ٌ
رب عىل الطاعات  ،وص ٌ
البد من هذه األعامل ص ٌ
املكروهة للنفس :
[ آل عمران. ] ٢٠٠ :

فالبد أن أسابق إىل كل طاعة هلل ورسول ه  ،حتى أكون األول يف اخلريات  ،وأسابق
الناس يف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،والنصيحة  ،وتعليم
رشع اهلل  ،واإلحسان إىل اخللق .

و سابق إىل ما حيبه اهلل من الواجبات والسنن  ،والصلوات فرضها ونفلها  ،والصيام
فرضه ونفله  ،احلج فرضه ونفله  ،الزكاة فرضها ونفلها  ،األقوال فرضها ونفلها ،
شهادة التوحيد  ،واألذكار  ،واألعامل  ،واألخالق العالية .
(

) [احلديد. ]21/
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هذا كله من فضل اهلل  ،هو خلقني  ،وهداين  ،وأكرمني  ،وحبب إيل الطاعة  ،وكره
إىل املعصية ،واستضافني يف بطن األم  ،واستضافني يف بطن الدنيا  ،وأمدين

باألقوات  ،وهداين إليه  ،وأعانني عىل طاعته  ،وضاعف يل األجر  ،ويستضيفني يف
عني رأت ،
القرب يف روضة من رياض اجلنة إن أطعته  ،ويستضفني يف اجلنة فيام ال ٌ
وال ٌ
أذن سمعت  ،وال خطر عىل قلب برش :
[ آل عمران. ] ٧٤ – ٧٣ :
فسبحان األول واألخر الذي بيده مقاليد األمور كلها  ،جيعل احلي ميتا  ،وجيعل
املني حيا  ،وجيعل النافع ضارا  ،وجيعل الضار نافعا  ،وهيلك بأسباب النجاة كام

خسف بقارون مع ماله  ،وأهلك فرعون مع ملكه  ،ويعز بأسباب الذلة  ،ويذل
بأسباب العزة ؛ ألنه فعال ملا يشاء :

[ آل عمران. ] ٢٦ :
وك ن أول الناس يف فعل اخلريات وأسبقهم إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،ولكي أفوز
باجلنة والرضوان  ،وأفوز بأعىل الدرجات أكون األول يف التوحيد  ،وأكون األول يف
اإليامن :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

اإليامن درجات  ،اإليامن له ٌ
طعم  ،وله حالو ٌة  ،وله حقيقة .
لفظ  ،وله صورة  ،وله ٌ
فاجتهد يف تقوية إيامين كام اجتهد ألنمي مايل  ،اجتهد بالتفكري والتدبر  ،حتى يزداد
اإليامن  ،ويزداد اإليامن بمعرفة أركان اإليامن  ،وباملذاكرات اإليامنية يرتفع

منسوب اإليامن  ،ثم يرتفع منسوب الطاعات  ،ثم يستكثر املسلم من أنواع
الطاعات  ،ثم يأيت رضوان اهلل  ،ومن ريض اهلل عنه أسعده يف الدنيا  ،وأدخله اجلنة
يف اآلخرة .

فأجتهد أن أكون األول يف التوحيد  ،واجتهد أن أكون األول يف اإليامن  ،وأجتهد أن
أكون األول يف التقوى :
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[ الفرقان. ] ٧٤ :
كيف أترقى؟ أجتهد وأسابق ألن أكون األول يف العبادات  ،األول يف الصف األول

يف كل عمل صالح  ،األول يف االستجابة إىل اهلل والرسول  ،األول يف الصيام فرضه
ونفله  ،األول يف مجيع العبادات الكبار  ،األدعية واألذكار .
فاهلل عز وجل هو األول  ،وقد أمرين أن أكون األول يف كل خري .

أن أكون األول يف مجيع األعامل الصاحلة فرضها ونفلها  ،أن أكون األول يف
األخالق احلسنة  ،األخالق احلسنة هي مقصود الرب من خلقه جل جالله  ،اهلل يريد
من اخللق أن يتصفوا بصفاته عىل شاكلة العبودية :
[ األعراف.] ١٨٠ :

واألخالق احلسنة كثرية منها :
الصدق  ،الرب  ،اإلحسان  ،والعفو  ،والكرم  ،لكن أصول األخالق مع الناس أربعة :
أن تصل من قطعك ..وتعطي من حرمك ..وتعفو عن من ظلمك ..وحتسن إىل من

أساء إليك ابتغاء مرضاة اهلل .
هذه شديدة املرارة أن تعطي من حرمك  ،وتعفو عن من ظلمك  ،وحتسن إىل من
أساء إليك  ،حيسن إيل  ،وأحسن إليه هذا يشء سهل  ،حيرمني وأحرمه هذا يشء
سهل  ،لكن أن تعطي من حرمك  ،وتعفو عن من ظلمك  ،وحتسن إىل من أساء

إليك هذا يشء صعب عىل النفوس  ،وتعفو عن من ظلمك  ،وهذا يشء شديد
) [القلم. ]4/
املرارة  ،وهلذا أثنى اهلل عىل نبيه  بقوله ( :
خلق عظيم  ،خلق يستوعب مجيع جهاالت اخللق  ،فريحم جاهلهم  ،ويعفو عن
ظاملهم  ،ويتودد إليهم  ،ويتحبب إليهم :
(

[آل عمران. ]159/

) [القلم. ]4/

فنعم الراكب  ،ونعم املركوب :

[ األنبياء. ] ١٠٧ :
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وكل عمل له حد إال األخالق واألذكار  ،الصالة هلا حد ووقت  ،والصيام له حد
ووقت  ،واحلج له حد ووقت  ،إال األخالق اهلل أطلقها ومل يقيدها  ،واألذكار ليس
هلا حد وال وقت .
(

) [األعراف. ]199/

[ األحزاب. ] ٤٢ – ٤١ :

فأحرص أن أكون األول يف العبادة  ،األول يف الدعوة  ،األول يف األمر باملعروف ،
والنهي عن املنكر  ،وهكذا  ،أكون األول يف كل األعامل الصاحلة  ،وأكون األول
يف األعامل احلسنة ؛ فإذا كنت األول يف هذه اإلعامل أكون من األوائل يف دخول

اجلنة ( :

) [آل عمران. ]134- 133/

فكن األول يف اإلحسان ؛ لتكون يوم القيامة من السابقني إىل احلسنى ( :
) [يونس. ]26/
واملحسنون كثريون هلم أول وهلم آخر  ،فأكون األول يف اإلحسان  ،إحسان

العبادات  ،إحسان املعامالت  ،إحسان املعارشات  ،أكون األول يف كل إحسان ،
حتى يوم القيامة أكون من السابقني املقربني ( :
) [الواقعة. ]11-10/
ألهنم أحسنوا يف الدنيا بالدعوة  ،وبالعبادة  ،وباإلحسان إىل اخللق  ،فلهم
[ الرمحن.] ٦٠ :
احلسنى:
فأكون يف الصف األول يف الدعوة إىل اهلل  ،ويف الصف األول مع اآلمرين
باملعروف  ،ويف الصف األول مع الناهني عن املنكر  ،ويف الصف األول مع
املعلمني لكتاب اهلل ( :

) [آل عمران. ]104/
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هذه الفضائل البد أن نتسابق فيها ونتسارع إليها  ،وإذا آمنت أن اهلل هو األول يف
اإلحسان  ،ف أكون األول يف اإلحسان إىل اخللق  ،أكون األول يف اإلحسان إىل
نفيس  ،بأن أعبد اهلل بام جاء به رسوله  ، وما أعطاين اهلل من العافية  ،ومن املال ،
ومن اخلري استعمله يف طاعة اهلل .
إذا أعطاين اهلل ماال فأعلم أين لست وحدي يف هذا املال .

املال فيه رشكاء ثالثة  ،مايل الذي أملكه يل فيه رشكاء  ،أنا  ،واحلوادث ،
ٌ
ٌ
حوادث تصيبك فتأخذ من
رشيك من احلوادث ،
والوارث  ،أنت يف مالك  ،لك
ٍ
مالك من ٍ
وغرق  ،أو هد ٍم  ،أو غري ذلك تذهب باملك كله  ،فاستفيد من مالك
حرق ،
قبل أن تذهبه احلوادث  ،فام مل نرصفه يف طاعة اهلل ،ونرصفه عىل أنفسنا يف طاعة

اهلل  ،احلوادث سوف تأخذه  ،والشهوات سوف تأكله  ،ثم ما بقي يأخذه الوارث ،
فاملال فيه رشكاء ثالثة  :أنت  ،واحلوادث  ،والثالث الوارث الذي سيأخذه بعد
موتك :
[القصص. ]77/

آتاك اهلل دينا فبلغوا للناس  ،وآتاك اهلل علام فعلمه للناس  ،وآتاك اهلل ماال فانفق منه
عىل الناس  ،وآتاك اهلل أخالقا فأحسن هبا إىل الناس وحببهم هبا إىل الدين  ،وأعطاك

حلام فأحسن به إىل السفيه  ،ليكون الشديد حليام  ،وتنقل اجلاهل ليكون عاملا ،
وتنقل الكافر ليكون مسلام  ،فكن األول يف اإلنفاق مما أعطاك اهلل من اخلريات :

[ األنفال.] ٤ – ٢ :

ٍ
أنفق مما أتاك اهلل  ،حتى تشعر أن هذا ٌ
فضل من
فضل من اهلل عليك  ،ليس منك  ،كل
اهلل وحده  ،اهلل أقدرين فكنت قادرا  ،وأغناين فكنت غنيا  ،وعلمني فكنت عاملا :
[ النحل.] ٥٣ :

ننفق عىل أنفسنا  ،وننفق عىل أهلنا  ،وننفق يف كل ما يريض ربنا ( :
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) [القصص. ]77/

أحسن اهلل إليك خلقك بيده  ،وخلقك يف أحسن تقويم  ،ونفخ فيك من روحه ،
وأسجد لك مالئكته  ،وجعلك خليفة يف األرض  ،وأمدك بقوت األبدان  ،وأمدك
بقوت القلوب وهو اإليامن  ،فأحسن كام أحسن اهلل إليك  ،أحسن عبادة اهلل  ،اعبد

اهلل بام حيبه ويرضاه جل جالله  ،وكن األول يف التوحيد ويف اإليامن  ،ويف العبادة ،
ويف الدعوة  ،وأحسن كام أحسن اهلل إليك  ،أحسن إىل نفسك بحملها عىل طاعة
اهلل  ،وإبعادها عن معصية اهلل  ،وأحسن إىل اخللق بدعوهت م إىل اهلل  ،وترغيبهم يف
طاعة اهلل  ،وال تبغي الفساد يف األرض إن مل تكن صاحلا جرك الشيطان لتكون
عاصيا  ،فاسدا  ،مفسدا :

[ يس. ] ٦٢ – ٦٠ :

صالح ومصلح  ،أو فاسدٌ ومفسد .
فالناس اثنان  :إما
ٌ
الصالح واملصلح  :اهلل أصلحه  ،اهلل  هو الذي يصلح اخللق :
احلجرات. ] ١٧ :

[

وأما الفساد واإلفساد  :فهو من عند أنفسهم  ،فاهلل  أصلح الكون وما فيه  ،والفساد
من عند الناس ( :
) [األعراف. ]56/
[ الروم. ] ٤١ :

خلقنا اهلل عىل الفطرة موحدين  ،فجاءت الشياطني فاجتالت الناس عن دينهم  ،فمن
جلس يف بيئات اإليامن  ،والذكر  ،واهلدى  ،اهلل  يكون معه  ،ويرقيه  ،ويعينه ،
وحيفظه  ،ويضاعف له األجر :
[ التوبة. ] ١١٩ :
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ومن كان يف بيئة الغفلة  ،الشيطان جيره للمعايص  ،ينقله من معصية إىل معصية ،
ومن صغرية إىل كبرية  ،حتى يكون الشيطان قدوة له  ،ثم يتجاوز الشيطان كام سبقه

فرعون  ،فرعون تلميذ من تالميذ الشيطان  ،لكنه سبق الشيطان يف جحد الربوبية ،
وإنكار اإللوهية .
الشيطان :
[ احلجر. ] ٣٨ - ٣٦ :

) [النازعات. ]24/

لكن فرعون قال ( :
ﮒ) [القصص. ]38/
(
فيجب علينا أن ندرس سبل تقوية اإليامن يف اجلو الذي يمأل قلوبنا باإليامن  ،مثل

هذه البيئات وهذه الدروس اإليامنية التي ترفع منسوب اإليامن يف القلب  ،فإذا ارتفع
منسوب اإليامن زادت األعامل  ،كام أنه إذا كثرت األموال زادت املشرتيات وسهل
حتصيل احلاجات من البيوت  ،واملساكن  ،واملراكب  ،واملآكل  ،واملشارب ،

فنجتهد لزيادة اإليامن حتى تزيد األعامل الصاحلة  ،كام جيتهد أهل الدنيا لزيادة
األموال حتى تزيد األشياء  ،وإذا تم حصول األشياء حتقق مراد الناس من األموال ،
كذلك نحن إذا زاد إيامننا قويت عبادتنا  ،وحققنا مراد اهلل منا :
[ التوبة. ] ٧١ :
نجتهد لنكون األول يف الدنيا  ،نعمر الدنيا بالطاعات  ،والتجارة من أعظم العبادات
إذا كسبنا املال من احلالل  ،ورصفناه يف احلالل  ،فاهلل  حيب الغني والقوي ،
حيب اليد املنفقة  ،اليد املنفقة أغىل عند اهلل من اليد اآلخذة  ،واهلل أعطى هذا  ،ومنع

هذا بحكمتة :

[ اإلرساء. ] ٣٠ :
فإذا رأيت فقريا يسأل الناس فاعلم أن غنيا منع الزكاة  ،أو تأخر يف الصدقة  ،فإن اهلل

أعطى األغنياء من املال ما يسدون به حاجة الفقراء خيرجون منه الزكاة والصدقة ،
وقضاء الدين  ،فإذا رأيت الفقراء يسألون األغنياء من اخللق  ،فاعلم أن هذا الغني قد
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منع الزكاة  ،واضطر هذا الفقري أن يذل لغريه  ،إذا رأيت فقريا يسأل  ،فاعلم أن الغني
قد منع الزكاة  ،أو أن الفقري حمتال كسول قد عطل القدرة التي فيه  ،فلم جيتهد لطلب
معاشه  ،وما يغنيه عن السؤال .
فاهلل أمر بالعبادة  ،وأمر بكسب املعاش  ،لئال حيتاج املسلم إىل غريه :

[ اجلمعة. ] ١٠ - ٩ :
فنأخذ باألسباب  ،ألن اهلل جعل األرزاق خمفية وراء األسباب  ،واهلل خلق كل يشء ،
وهو القادر الذي يسوق األرزاق إىل أهلها :
واهلل فرغ إىل كل خملوق من أربعة أمور :
ٍ
وشقي  ،أو سعيد .
من رزقه  ،وأجله  ،وعمله ،

[ هود. ] ٦ :

فاهلل قدر األرزاق  ،وأمرنا بفعل األسباب الدنيوية  ،حتى نعمر هبا دنيانا  ،ونمتثل أمر
اهلل فيها وأمرنا بفعل األسباب األخروية التي نصل هبا إىل اخلالق  ،ونصل هبا إىل
اجلنة  ،فلننافس هبا يف احلياة  ،لنكون من املؤمنني السابقني  ،ونكون من السابقني
األولني  ،يف كل عمل صالح .

فإذا علمت أن اهلل هو األول يف اإلحسان فكن األول يف اإلحسان إىل اخللق  ،وابتعد
عن كل ما يؤخرين  ،وحيبسني  ،وحيرمني من فضل اهلل :
[ الزمر. ] 12 – 11 :
فلي كن حظنا من اسم اهلل األول  :أن نكون من األوائل يف الدعوة  ،ويف التوحيد ،

ويف اإليامن  ،ويف الطا عات  ،ويف اجتناب املعايص  ،ويف فعل ما حيبه اهلل  ،ويف
األخالق احلسنة  ،ويف األمر باملعروف  ،ويف النهي عن املنكر  ،أكون األول  ،حتى
اهلل  جيعلني من السابقني يف دخول اجلنة:
[ آل عمران.]134 – 133:
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فاهلل  مأل الدنيا بمحبوباته من اإليامن واألعامل الصاحلة  ،ومأل اآلخرة بمحبوباتنا
نحن من أنواع النعيم يف اجلنات  ،فلنتسابق يف معرفة حمبوبات الرب  ،حتى نأيت بام

نستطيع من حمبوبات الرب من الدعوة  ،والعبادة  ،واألخالق احلسنة  ،واألقوال
احلسنة  ،واألفعال اجلميلة .
فالتعبد هلل باسمه األول من أعظم العبادات  ،فنجتهد عىل أنفسنا لنكون األوائل يف
اإليامن  ،واألعامل الصاحلة  ،واألخالق احلسنة  ،وندعو الناس ألن يكونوا هم
األوائل يف كل عمل صالح يقرب العبد إىل مواله :
[ األنعام. ] 163 – 162 :

) [آل عمران. ]8/

(

(

(

ﯓ)[األنعام. ]79/

) [األنعام. ]163-162/

اللهم اهدنا إىل أحسن األخ الق ال هيدي ألحسنها إال أنت  ،وارصف عنا سيئها  ،ال
يرصف عنا سيئها إال أنت  ،لبيك وسعديك  ،واخلري كله يف يديك  ،والرش ليس
إليك ،أنا بك وإليك  ،تباركت وتعاليت  ،أستغفرك وأتوب إليك .

اللهم أنت األول فليس قبلك يشء ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشء ،وأنت الظاهر فليس
فوقك يشء ،وأنت الباطن فليس دونك يشء ،اقيض عنا الدين ،واغننا من الفقر .
اللهم أنت األول قبل كل يشء  ،وأنت اآلخر بعد كل يشء اجعل خري عمري آخره ،
وخري عميل خوامته  ،وخري أيامي يوم ألقاك يا أرحم الرامحني .

اللهم إين أسالك من اخلري كله عاجله وآجله  ،أوله وآخره  ،وأعوذ بك من الرش كله
عاجله وآجله  ،وأوله وآخره  ،أنت املستعان  ،وعليك التكالن  ،وال حول وال قوة
إال بك .
سبحانك اللهم بحمدك 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

الظاهر ..والباطن
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ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الظاهر ..والباطن

اهلل  هو األول واآلخر ،والظاهر والباطن:
[ احلديد. ] 3:

اجلامع الذي جيمع الناس ليو ٍم عظيم  ،وهو اجلامع الذي جيمع الناس عىل موائد

اإليامن  ،وموائد العلم  ،وعىل العبادات  ،أما الشياطني فيجمعون الناس عىل

الشهوات ،وجيمعون الناس عىل املعايص واملنكرات  ،وهلذا الشيطان يركز رايته

يف السوق  ،ويدعو الناس إىل أنواع املعايص  ،والكذب  ،والظلم  ،وغري ذلك من

مساوئ األخالق :

[ النساء. ] 120 – 119 :

احلمد هلل أن اختارنا  ،واختار لنا هذا العلم اإلهلي نتذاكر فيه أسامء اهلل وصفاته

وأفعاله .

فاهلل  أمرنا أن نذكره بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأمرنا أن نذكر دينه ورشعه  ،وحالله

وحرامه  ،وأوامره ونواهيه  ،وأمرنا أن نذكر نعمه وإحسانه إىل خلقه  ،وأمرنا أن نذكر
اليوم اآلخر وما فيه من النعيم ملن أطاعه  ،ومن العقاب ملن عصاه :

[ األحزاب] 42 – 41 :

.

واهلل  أمرنا أن نتعرف عليه بآياته وخملوقاته  ،فمعرفة اآلمر قبل األوامر  ،ومعرفة
املعبود قبل العبادة  ،فإذا القلب استقبل هذه املعرفة حرك اجلوارح للطاعة  ،وحرك

اللسان بالذكر والدعاء والدعوة :

[ حممد] 19 :

.

واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
يف السموات واألرض :

[ طه. ] 8 :
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واسم اهلل  هو االسم اجلامع جلميع الصفات  ،وكل صفة منها تدل عىل اسم اهلل .
فاهلل  :هو االسم اجلامع جلميع األسامء احلسنى :

فالعزيز  :يدل عىل ذات اهلل  ، ويدل عىل صفة العزة هلل . 

[ احلرش. ] 24 :

واحلكيم  :يدل عىل ذات اهلل  ،ويدل عىل صفة احلكمة هلل . 

اسم خاص به  ،هو االسم األعظم اجلامع جلميع الصفات  ،وبقية
وهكذا اسم اهلل ٌ 
األسامء صفات هلذا االسم  ،تدل عىل الذات  ،وتدل عىل الصفات.

فاسم الذات هو االسم الدال عىل ذات اهلل  ،وهو اهلل  ،األول  ،واآلخر  ،فهذه أسامء

تدل عىل الذات واسم اهلل األعظم هو اهلل اجلامع جلميع الصفات  ،فاهلل مشعر
بالعبودية واملحبة  ،واهلل هو اإلله املحبوب املألوه  ،املعبود املطاع .

فالعقل إذا عرف هذا اإلله العظيم أحبه حبا عظيام  ،ملاذا ؟ جلالله ..ومجاله ..وكامل

أسامئه وصفاته وأفعاله .

صفات جلله  :أنه هو الرب القادر  ،القاهر  ،القوي  ،العزيز  ،اجلبار  ،الذي له ملك
السموات واألرض  ،وله ما يف السموات واألرض  ،وله غيب السموات واألرض .

وصفات مجاله أنه هو الرزاق ..هو الكريم  ..هو اللطيف  ..هو الغفور  ..هو

الرحيم ..هو التواب .

فأنا أحب اهلل جلالله ومجاله وأعبده بموجب هذه املحبة  ،أنا أحببت اهلل ملا عرفته

من آياته وخملوقاته  ،واهلل  أودع أسامءه وصفاته يف آياته وخملوقاته :
[ األنعام. ] 102 :

وهلذا من أعظم الفرائض يف الدين  ،النظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل وخملوقاته :

)

(

[يونس. ]101/
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(

[ الطارق. ] 8 – 5 :

) [عبس. ]26- 24/

ننظر يف آيات اهلل وخملوقاته  ،لنعرف اخلالق  ،ونعرف الرازق  ،ونعرف القوي ،

لنعلم أن وراء هذا الكون مكون  ،ونعلم أن وراء هذه املخلوقات خالق  ،ووراء هذه
األرزاق رزاق وهو اهلل جل جالله البد من التعرف عليه  ،وأعظم العبادات أن أعرفه

بأسامئه وصفاته وأفعاله .

ثم أعبده بموجب هذه املعرفة عىل مقتىض ما جاء به رسوله : 

[ حممد. ] 19 :

 واالقتداء بالنبي  يكون يف مخسة أمور :

يف نيته وفكره ..ويف توحيده وإيامنه ..ويف أقوله ..ويف أعامله ..ويف أخالقه .

هذا القلب البد أن يمأل باإليامن  ،وطريقة ملئه باإليامن هو أن تنظر العني نظر فكر يف

امللك وامللكوت  ،امللك هو هذا امللك الظاهر  ،واهلل  أظهر هذه املخلوقات ،
لنتعرف عليها  ،ونخرتقها إىل خالقها  ،ونخرتق الصور إىل مصورها  ،ونخرتق الدنيا

إىل اآلخرة .

فاهلل يريد العبادة القلبية  ،ولذلك أي عبادة روحها اإليامن  ،واإليامن يف القلب ،

حركة اجلسد ال قيمة هلا إذا كان القلب معطال  ،منافق يصيل وينفق  ،لكن اهلل ال يقبل
عمله ؛ ألن يف قلبه الكفر  ،فالقلب حمل اإليامن والكفر  ،فالبد من نظافته وتزكيته .

أوال  :نخليه من الصفات السيئة ومن الشبه والشك والرشك  ،ثم نزكيه باإليامن

والتقوى :

[ الشمس] 10 – 7 :

.

 واحلصول عىل كامل اإليامن يكون بأمرين :

النظر يف اآليات الكونية ..والنظر يف اآليات الرشعية .
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العني ترى املرئيات وتصب يف القلب مؤثرات  ،واألذن تسمع املسموعات وتصب

يف القلب مؤ ثرات  ،والعقل يتحرك هبذه العلوم عىل وفق ما أسمع  ،وعىل وفق ما

أرى ،والقلب يمجد املجيد  ،ويعظم العظيم  ،ويكرب الكبري  ،وحيب الكريم ويعرض

عن الصغري  ،ويعرض عن الفقري  ،هكذا القلب له معارف  ،حيب هلل ويكربه ويعبده

بموجبها :

[ احلج. ] 32 :

وأعظم املعارف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ثم عبادته بموجب هذه املعرفة:
) [احلديد. ]3/

(

اهلل  هو الظاهر  ،فليس فوقه يشء  ،والباطن فليس دونه يشء .

هذا اإلله العظيم له من األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ما أظهرها يف كتابه  ،ومنها
ما ع َّلم به رسله  ،ومنها ما أخفاه حتى يظهره يوم القيامة للنبي  يف مقام الشفاعة ،
ويظهر لنا من أسامئه احلسنى  ،وصفاته الع ىل يف اجلنة  ،ما ال عني رأيت  ،وال أذن
سمعت  ،وال خطر عىل قلب برش من هذه املعارف العظيمة  ،ومنها ما استأثر اهلل

بعلمه وحده :

[ طه] 8 :

واهلل ( : 

.

) [احلديد. ]3/

وقد ورد اسم اهلل الظاهر والباطن يف القرآن مرة واحدة يف سورة احلديد .

هو األول بال بداية  ،واألخر بال هناية  ،والظاهر فليس فوقه يشء  ،والباطن فليس

دونه يشء  ،هو جل جالله احلي القيوم ،امللك احلق املبني .

املبني الذي هو أبني من كل بني  ،ولكن اهلل حجب األبصار أن ترى وتدرك خالقها ،
فلو أدركته األبصار لكان مقدورا عليه  ،فيكون القادر مقدورا عليه  ،واهلل قادر عىل
كل يشء وغري مقدور عليه  ،هو املحيط بكل حميط يف هذا الكون :

[ األنعام. ] 103 – 102 :

فهذا املخلوق الصغري ال يمكن أن يرى هبذا الرتكيب الرب العظيم  ،فنحن نرى صفة

من صفاته  ،أو اسم من أسامئه  ،وهو اسم النور  ،اسم النور الذي مأل الشمس نورا ،
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ومأل الكواكب نورا  ،ومأل النجوم نورا  ،ومأل القمر نورا :

هو النور الذي مأل الكون بالنور :

[ يونس. ] 5 :

 واإلنسان لكي يرى يتاج إىل نورين :

[ النور. ] 35 :

األول  :نور األبصار  :حتى ال يتعثر يف طريقه ؛ فيصطدم بام هو أقوى منه  ،أو يؤذي
من هو أدنى منه  ،وهذا نور داخيل ال يكفي  ،بل البد معه من نور خارجي كنور

الشمس والقمر  ،لتحصل الرؤية  ،فإذا فقد أحد النورين امتنعت الرؤية .

الثاين  :نور البصائر  :التي يعرف هبا خالقه  ،ويتجاوز به املخلوق إىل اخلالق ،
ويتجاوز الصور إىل املصور  ،ويتجاوز الدنيا إىل اآلخرة  ،وهذا النور يف القلب ،

وطريقة الوحي  ،ويكمل هذا النور بالنظر يف اآليات الكونية ،والتدبر لآليات القرآنية.

فهذا اآلن اسم من أسامء اهلل ما استطعنا أن ندركه  ،فنوره جل جالله مأل السموات

واألرض ،هذا تنويره ما استطعنا أن نحيط به  ،فكيف بنوره ؟.

(

) [النور.]35/

فكل نور خرج من النور لكن هذا النور خملوق  ،النور يف الشمس خملوق  ،النور يف

القمر خمل وق  ،النور يف الرساج خملوق  ،لكن ما من نور إال وله منور  ،كام أنه ما من
خلق إال وله خالق .

فسبحان النور الذي خلق كل نور  ،وكتابه نور  ،ورسوله نور :

[ املائدة. ] 16 – 15 :

واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،وأسامؤه وصفاته ليس هلا مثيل وال

شبيه  ،مجيع أسامء اهلل  وصفاته التي يشرتك فيها مع اخللق كالعلم  ،والقدرة ،

والكرم  ،والعفو  ،اهلل  له منها أعالها وأكملها .
934

وأسامء اهلل وصفاته وأفعاله البد إذا أثبتناها هلل  أن توزن بميزان ( :
) [الشورى.]11/

ليس كمثله يشء  ،أنا موجود  ،واهلل موجود  ،وجود اهلل مطلق  ،وجود اهلل مل يسبقه

عدم  ،أما وجودي أنا فقد سبقه عدم ن ويأيت بعده عدم وهو موت هذا اإلنسان  ،أما

اهلل فوجوده مطلق  ،هو األول بال بداية ن واألخر بال هناية :
[ اإلخالص] 4 – 1 :

.

هو الظاهر فوق كل يشء  ،الباطن دون كل يشء  ،هو األول فليس قبله يشء  ،هو

اآلخر فليس بعده يشء  ،هو الظاهر فليس فوقه يشء  ،هو الباطن فليس دونه يشء .

واهلل  من رمحته بنا أن عرفنا بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وبينها يف الكون املنظور ،

فأنت إذا رأيت املخلوقات علمت أن هلا خالق  ،وإذا رأيت األرزاق علمت أن هذه

املخلوقات التي ترزق هلا رازق  ،وكل يشء يف الكون يدل عىل ذات اهلل  ،وعىل

أسامئه احلسنى  ،وصفاته الع ىل  ،وعىل صفات اجلالل  ،وعىل صفات اجلامل :

[ ق] 8 – 6 :

.

هذا غذاء القلوب مجيع الصلوات  ،ومجيع الزكوات  ،والصدقات  ،والصوم ،

واحلج  ،واألذكار ،واألدعية كلها من أجل أن نذكر اهلل  ،فإذا ذكرنا اهلل عبدناه كأننا
نراه ،عرفنا قوته وجربوته وملكوته  ،وعرفنا رمحته وإحسانه إىل خلقه  ،فزرعت هذه

املعرفة تعظيم اهلل وتكبريه  ،وحمبته ومحده ،وإخالص العمل له .

القلب دائام يرجو الثواب  ،وخياف من العقاب  ،القلب يرجو رمحة اهلل  ،وخياف

عقاب اهلل ،من هنا تأيت ثمرة أخباره وأوامره  ،فاهلل  كريم ورحيم بالعباد  ،اهلل أرحم

من العبد بنفسه  ،بل أرحم من األم الشقيقة بولدها  ،وهلذا اهلل  خلقنا وأمدنا

باألقوات ،األقوات املادية من طعام ورشاب  ،واألقوات الروحية التي هي الدين من
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أذكار وصلوات وزكاة وغريها :
[ األنفال.] 26 :

تكليف بام
ٌ
فاهلل  هو الذي خلقنا وأمدنا بالنعم  ،فهذا عطاء ربوبيته  ،عطاءه ألوهيته
حيب هو  ،لصاحلنا ال لصاحله ( :
) [العنكبوت. ]6/

املعدة تستقبل الطعام والرشاب وقت اجلوع فتجد اللذة  ،وينمو اجلسم سليام ،

والعقول تستقبل املعلومات أيا كانت فترس هبا  ،أما القلوب فتستقبل اإليامنيات
فتسعد هبا  ،وأعظم ما يغذي القلوب هو معرفة اهلل :

[ حممد. ] 19 :

 ومغذيات القلوب باإليامن سبعة :

أن نعرف اهلل ..ونعرف أسامءه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده :
[ الطالق. ] 12 :

إذا امتأل القلب هبذه املعارف اإلهلية نشط للعمل  ،وأمر اجلوارح بالطاعة ،

وأصبحت حركاته يف حمبوبات ربه  ،وشهواته يف مرضات ربه وقصور اجلنة .

إذا امتأل القلب باإليامن علم العبد أن ما أصابه مل يكن ليخطئه  ،وما أخطئه مل يكن

خري له :
ليصيبه  ،وعلم أن مقدورات اهلل عليه من املحبوب واملكروه أنه ٌ
[ البقرة.] 216 :

فاهلل  ال يقيض لعبده إال بام هو خري:
َساء َش َك َر فكانت
فال النبي َ « : ع َجبا ألَمر املؤمن إ َّن أم َره ك َّله ل ه َخري  ،إن َ
أصابته َ َّ
رب فكانت َخريا له» أخرجه مسلم
َخريا له  ،وإن َ
أصابته َ َّ
ضاء َص َ

( )١أخرجه مسلم برقم.٢٩٩٩ :
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( )

ومجيع العبادات هلا حد حمدود يف الثواب إال الصرب ليس له حد :
[الزمر. ]10/

فلنصرب عىل طاعة اهلل  ،وعىل تعلم رشع اهلل  ،وعىل أداء أوامر اهلل  ،وعىل الدعوة إىل
اهلل  ،وعىل نرش دين اهلل  ،وعىل النصيحة  ،وعىل األمر باملعروف  ،والنهي عن

املنكر  ،واإلحسان إىل اخللق:

[ آل عمران. ] 200 :

كم أجور الصابرين الذي صربوا عىل الطاعات  ،وصربوا عن املعايص  ،وصربوا
عىل أقدار اهلل  ،وصربوا عىل أذى اخللق:

[البقرة. ]157-155/

اهلل  الذي خلق هذه املخلوقات ،والذي يدبر هذا الكون ،البد أن تكون له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،ومن أسامئه احلسنى :الظاهر..
[ احلديد. ] 3 :

والباطن :

اهلل  هو الظاهر ال ذي ليس فوقه يشء  ،العايل فوق خملوقاته  ،الغالب ملا سواه ،
الظاهر يف آياته وخملوقاته بأسامئه احلسنى  ،وصفاته الع ىل ( :
) [طه. ]8/

اهلل جل جالله هو الظاهر الذي هو أظهر من كل ظاهر  ،املبني الذي هو أبني من كل

بني  ،الظاهر الذي أظهر كل ظاه ر  ،الباطن الذي أبطن كل باطن  ،الباطن الذي بطن

دون كل باطن .

هو الظاهر والباطن الذي خلق كل ظاهر وباطن من عامل الغيب والشهادة :
[ السجدة. ] 7 – 6 :
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هو سبحانه الظاهر املبني الذي كل يشء يدل عليه  ،وكل ذرة تشري إليه  ،فهو أظهر من
كل ظاهر  ،وأبني من كل بني :
[ احلديد. ] 3 :

هو سبحانه الظاهر للعقول والبصائر  ،الباطن الذي ال تدركه وال تراه احلواس

واألبصار  ،الباطن العليم ببواطن األشياء والقلوب  ،القريب من خلقه  ،ال خيفى عليه

منهم خافية :

[ امللك. ] 14 – 13 :

اهلل  له علو الذات  ،هو الظاهر الذي ليس فوقه يشء  ،مجيع اخللق دونه  ،هو
العيل األعىل جل جالله  ،هو العيل بذاته  ،العيل بأسامئه وصفاته  ،العيل بأفعاله ،
هو الظاهر الذي ليس فوقه يشء  ،الباطن الذي ليس دونه يشء .

فاهلل  هو الظاهر الذي استوي عىل العرش  ،والعرش سقف املخلوقات مجيعا ،
وله ثالث صفات عظيمة :

صفة العلو  ،وصفة االتساع  ،وصفة النور  ،من أعظم صفات العرش أنه أعىل

املخلوقات  ،هو أعالها املحيط هبا ،والعرش أوسع املخلوقات  ،فهو حميط بجميع
املخلوقات:

[ البقرة. ] 255 :

والعرش أنور املخلوقات كلها  ،قد استوي عليه النور بصفة الرمحة ( :
) [طه. ]5/

والبد هلذا اإلنسان حتى يسعد يف الدنيا واآلخرة أن تطابق صفاته صفات العرش ،
علوا  ،واتساعا  ،ونورا .

فاملؤمن البد أن يعلو بإيامنه وتوحيده عىل كافة املخلوقات ؛ ألنه أتى إىل ربه

اختيارا  ،أما سائر املخلوقات املسخرة أتت إىل رهبا قهرا وإجبارا  ،فاملؤمن أعىل

املخلوقات  ،ألنه اعتىل بنفسه باإليامن والتوحيد  ،وصدره اتسع جلميع أنواع
العبادات والقربات  ،وقلبه امتالء بالنور الذي يبدد الظلامت  ،ويزيل كل الشبهات :
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[ األنعام. ] 122 :

اهلل  خلق اخللق درجات .

فأعىل املخلوقات درجة هو أدم وذريته  ،وأعىل بني آدم درجة هم املؤمنون  ،وأعىل
املؤمنني درجة هم األنبياء والرسل  ،وأعىل األنبياء والرسل درجة هم أولوا العزم
اخلمسة وهم ( نوح ،وإبراهيم ،وموسى  ،وعيسى  ،وحممد ) عليهم الصالة والسالم،

وأعالهم اخلليالن ( إبراهيم وحممد ) عليهام أفضل الصالة والسالم  ،وأعالمها

وأكملهام وسيدمها ( حممد )  الذي هو أحسن الناس خلقا وخلقا  ،وهو سيد

األولني واآلخرين  ،وسيد الناس أمجعني  ،وكان خلقه القرآن  ،وأثنى عليه بقوله :
(

) [القلم. ]4/

وكل يشء م ن العبادات له حد حمدود إال الذكر وحسن اخللق  ،واهلل  أمرنا أن
نتخلق بأحسن األخالق  ،واألخالق ليس هلا حد :

[ آل عمران. ] 134 – 133 :

واهلل  يريد من هذا اإلنسان أن تطابق صفاته صفات العرش  ،بأن يكون عاليا ليطابق

الرب  ،وأعامل اخلري ،
العرش علوا  ،وأن يتسع قلب املؤمن للطاعات  ،وأعامل ِّ
واملصائب  ،واملحبوبات  ،واملكروهات  ،ومجيع األعامل الصاحلة ؛ ليتسع كام
اتسع العرش الذي وسع مجيع املخلوقات .

والبد أن يكون قلبه متسع ا ؛ يرىض بقضاء اهلل وقدره  ،حيب اهلل  ،يعرف اهلل بأسامئه

وصفاته  ،يعمل بأحكامه ورشعه  ،ويمتثل أوامره  ،وجيتنب نواهيه  ،يتسع ألذى
اخللق  ،يتسع للصرب  ،يتسع لإلحسان  ،يتسع للرمحة  ،يتسع للحلم عىل الناس

فيكون واسعا كسعة العرش  ،وكذلك هذا القلب إذا دخل فيه اإليامن اتسع وانفسح

وانرشح ( :

) [الرشح. ]1/
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فالصدر متسع بنور اإليامن  ،والقلب يرسل هذا النور إىل مجيع األعضاء  ،يرسل الدم

مع النور إىل اللسان فيتكلم بذكر اهلل  ،ويتلوا كتابه  ،ويدعوا إىل دينه  ،ويأمر

باملعروف  ،وينهى عن املنكر  ،ويرسل هذا النور لألذن فتسمع ما قال اهلل  ،وما قال
رسوله  ،تسمع القرآن  ،تسمع الذكر  ،ويرسل النور إىل العقل ؛ فيقدم اآلخرة عىل

الدنيا  ،ويعمر دنياه باألعامل الصاحلة  ،حتى يلقى اهلل  بأحسن الصفات  ،وأحسن
األقوال  ،وأحسن األعامل  ،ثم اهلل يوفيه أجره يوم القيامة عىل أحسنها :
[ النحل. ] 97 :

يرسل القلب النور إىل األقدام فتميش إىل أماكن الدعوة  ،أماكن العبادات من حج ،
أو عمرة  ،أو جهاد يف سبيل اهلل  ،أو دعوة إىل اهلل  ،أو أي ٍ
أمر من األمور املرشوعة .

فاهلل  خلق هذ ا اإلنسان  ،وهذا اإلنسان الذي آمن باهلل  ،واتسع قلبه للقيام بأنواع
العبادات  ،واستنار قلبه بنور اإليامن  ،هذا املؤمن يف األرض ال يرىض له ربه إال أن

يكون سكنه يف السامء حتت عرشه يف الفردوس األعىل :
[ الكهف. ] 108 – 107 :

حي منذ خلق اهلل آدم  ،ولكنه ينتقل من صلب إىل صلب  ،ومن رجل
وهذا اإلنسان َّ

إىل امرأة  ،وهكذا حتى يبلغ أهل اجلنة عددهم  ،وأهل النار عددهم  ،ثم يقف التوالد

والتناسل .

هذا اإلنسان فيه ذرة من آدم شهدت مع غريها هلل بالوحدانية  ،وجسد آدم شهد هلل
بالوحدانية بجميع ذراته وذريته  ،وهذه الذرة حية  ،ألن الطاعة فرع احلياة  ،بل يطيع

اهلل كل األحياء من مجاد

أو نبات أو حيوان أو إنسان أو ملك أو جن أو غريه من خملوقات اهلل ٌ ،
فكل يسبح

بحمد ربه :

[ النور.] ٤١ :

940

لكن نحن نعلم أوامر ربنا كبرش مما جاء يف كتاب اهلل  ،وسنة نبيه : 
[ األعراف.] ٣٦ – ٣٥ :

ف البد أن نحرتم هذا اإلنسان ألن فيه ذرة من جسد آدم الذي شهد لربه بالوحدانية ،
وهذا اإلنسان حي  ،حي باحلياة التي كانت يف آدم  ،ولكنه ينتقل من صلب إىل

صلب ،فهذا اإلنسان حقه علينا أن نكرمه كام أكرمه اهلل  ،وأن نبلغه الدين  ،نبلغ هذا

الدين احلق وننرشه بني النا س :

[ إبراهيم. ] ٥٢ :

فاهلل بعطاء الربوبية نور العامل بنوره  ،وأمطر العامل هبذه السحب  ،وأمر األرض
باإلنبات للمؤمن والكافر  ،من فعل األسباب أخذ عطاء الربوبية  ،فاهلواء للجميع ،

واملاء للجميع  ،واألرض للجميع  ،والطعام للجميع :
[ اإلرساء. ] ٧٠ :

ولكن عطاء األلوهية هو الدين احلق الذي جيعل هذا اإلنسان يف ٍ
أمن يف الدنيا جيعله

يف الدنيا مهتديا آمنا  ،خليفة يف األرض  ،ينفذ أوامر اهلل عىل نفسه وع ىل غريه  ،ويف

اآلخرة يكون يف اجلنة :

[ فصلت. ] ٣٢ – ٣٠ :

فأنا إذا آمنت باهلل  ،وقمت بعبادته فقط  ،نفع ت نفيس  ،لكن إذا آمنت باهلل  ،وعملت

برشعه  ،ودعوت غريي إىل الدين  ،فأنا أستفيد شيئا آخر  ،وهو عمل من دعوته ؛ فكل
ما يعمله من عمل خري فهو يف صحيفتي .

لكن لو عبدت اهلل بدون أن أدعوا إىل اهلل استفاد الكافر مني كقدوة حسنة  ،لكن أنا مل

أستفد من خريه ؛ ألين أصال ما دللته عىل اخلري  ،ولو دللته عىل اخلري  ،وعمل خريا ،
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فهو يف صحيفتي  ،وإن عمل رشا فهو يف صحيفته هو  ،وهكذا جيب علينا أن نربط

دائام الصالح باإلصالح  ،والعبادة بالدعوة ؛ ألن هذه األمة مبعوثة كاألنبياء :
[ آل عمران. ] ١٠٤ :

واملحرك للدعوة هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة أوامره  ،ومعرفة

وعده ووعيده  ،ومعرفة نعمه وإحسانه .

فإذا وجدت اجلواهر والذهب والفضة ؛ أقبلت عليها  ،ومحلت منها ما أستطيع ،

وتركت السباخ والرتاب  ،فالنفوس العالية ال تأخذ إال اجلواهر الغالية.

وكذلك املؤمن البد أن يكون عنده غرية عىل نفسه  ،وغرية عىل غريه  ،يغار عىل

نفسه  ،وال يظلم نفسه  ،ظلم النفس أن حترمها من األكل والرشب الذي به قوام

البدن  ،وحترمها من الدين احلق الذي به سعادة الدنيا واآلخرة  ،أما السوء فهو أن
تيسء إىل غريك بام يرضه ( :

)[النساء. ]110/

صالح مصلح  ،والكافر فاسدٌ مفسد  ،وكل خيتار ما يشاء  ،واحلساب
فاملؤمن
ٌ
واجلزاء غدا :

[ السجدة. ] ٢٠ – ١٨ :

اهلل  هو الظاهر الذي ليس فوقه يشء  ،ونحن نجتهد حتى نرقي أنفسنا  ،ونرقي

الناس إىل الصفات التي حيبها اهلل  ،الصفات التي تطابق صفات أعظم خملوق وهو

العرش  ،البد ص فايت تطابق صفات العرش  ،حتى يرىض اهلل عني  ،أكون أعىل
املخلوقات إيامنا  ،وتوحيدا  ،وأقواال وأعامال  ،وأخالقا .

وأن يتسع قلبي لإليامن والتوحيد  ،ومجيع أنواع الطاعات  ،وأحتمل من الناس كل

أذى  ،واصرب عىل آذاهم  ،وأحتمل كل يشء يف سبيل اهلل  ،وأصرب عىل االبتالء  ،وأن
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يمتلئ قلبي باإليامن الذي حيرق أي شبهة  ،ويسكت كل شهوة  ،وحيرك البدن

بالطاعات  ،حيرك البدن بمحبوبات الرب  ،وبذلك أصل إىل أعىل الدرجات عند

اهلل:

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

 واإليامن ثلثة درجات :
ٌ
ٌ
ٌ
وإيامن مفقود .
وإيامن موجود..
إيامن مطلوب..

وبمثل هذه البيئات اإليامنية يرتقى إيامن العبد من اإليامن املوجود  ،بمعرفة اإليامن

املفقود  ،ثم حيصل اإليامن املطلوب الذي يف ذروته األنبياء والرسل عليهم الصالة

والسالم .

فاإليامن املطلوب :هو الذي جيب أن نصل إليه  ،وبه تتحقق موعودات اهلل يف الدنيا

واآلخرة .

واإليامن املوجود :كل أحد إيامنه حسب معرفته باهلل  ،حسب املعارف يكون
اإليامن ،وحسب اإليامن تكون الطاعات  ،تكون قوة العبادة  ،وقوة احلب هلل وقوة

اخلوف منه.

واإليامن املفقود  :هو ما نقص من اإليامن  ،وكلام نقص اإليامن قلت الطاعات ،

وكثرت املعايص .

فبهذه البيئة اإليامنية يرتقى اإليامن ويزيد  ،فإذا زاد اإليامن جاءت حمبة اهلل وعبادته

وطاعته .

ومن عرف العظيم آمن بكتابه العظيم  ،وامتثل أمره العظيم  ،ونال ثوابه العظيم  ،البد

أن أعرف العظيم أوال  ،فإذا عرفت العظيم عرفت أن كالمه عظيم :
[ احلجر. ] ٨٧ :

أعظم القرآن  ،ألنه جميد  ،ألنه كريم  ،ألنه عظيم  ،فالقرآن كالم اهلل  ،وكالم الكامل
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كامل:

[ فصلت.] 42 – 41 :

رحيم بالعباد  ،وهلذا أردف نعمه املادية  ،بنعمه الروحية  ،إظهار لثامر رمحته
فاهلل 
ٌ

بخلقه  ،لريى العبد كامل إحسان الرب إىل اخللق  ،فيعبد اهلل  ،وحيسن إىل اخللق

كام أحسن اهلل إليه :

[ يونس. ] 26 :

واهلل جل جالله خري السموات واألرض  ،واجلبال  ،وكافة املخلوقات أن تقبل

األمانة  ،تقبل التكليف من اإلله بأن تفعل كذا  ،وترتك كذا  ،فأبت فرقا من أن ختالف

أمر اهلل  ، فاختارت اختيار واحدا  ،وهو أن تكون مسخرة تسبح بحمد رهبا ، 

اختارت هي بنفسها أن تكون مسخرة  ،هي خمرية يف األصل  ،فاختارت التسخري :

[ احلج. ] 18 :

أم ا اإلنسان فاختار التخيري  ،اختار التخيري  ،طول حياته أما أن يطيع أو يعيص  ،أما أن
[ اإلنسان. ] 3 :

يؤمن أو يكفر :

وهذا التخيري جيعل اإلنسان حرا  ،والشيطان استغل هذا التخيري  ،فحرك الشهوات يف

نفس اإلنسان ؛ ألن الشهوا ت يف مقابل األوامر  ،شهوات النفس يف مقابل أوامر

الرب.

 وهلذا يف اإلنسان خملوقان عظيامن :
نفس حيواين ..وروح ملكي .
ٌ

األول :النفس  :حيوانية  ،وحمبوباهتا أرضية  ،وال ترغب إال يف التمتع بالشهوات
كالبهائم .

الثاين :الروح  :ملكية ،وحمبوباهتا علوية ،فكل شهواهتا يف امتثال أوامر اهلل
كاملالئكة.
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فمن غلبت شهواته عىل أوامر ربه صار أقل من األنعام  ،ومن غلبت روحه عىل

شهوات نفسه صار أعىل من املالئكة :

[ األعراف. ] 179 :

فعزة النفس دائام تكون يف مقابلة عزة الروح  ،وعزة النفس  ،وعزة الروح  ،أمران

خملوقان متقابالن .

فالنفس تريد العزة  ،وعزهتا تريد أحسن سمعة  ،وأحسن شهرة  ،وأحسن أخالق ،

وأحسن شهوة  ،النفس حمبوباهتا أرضية  ،تريد أحسن املطاعم  ،وأحسن املشارب ،

وأحس ن املالبس  ،وأحسن املراكب  ،وأحسن املساكن :
[ يوسف. ] 53 :

النفس تريد أحسن سمعة  ،وأحسن شهرة  ،تريد أحسن سمعة يف اجلاه واملال

والرشف ،وأحسن شهرة تريد أن تشتهر بني الناس بيشء مل يكن عند الناس  ،وأحسن
شهوة  ،لكن الدنيا ليست حمل تكميل الشهوات  ،الدنيا حمل تكميل أوامر الرب ،

واجلنة حمل تكميل الشهوات.

فالنفس تريد أحسن سمعة  ،وأحسن شهرة  ،وأحسن شهوة  ،وهذا هو القطاع األكرب
من البرشية  ،كل البرش يريدون أحسن سمعة  ،وأحسن شهرة  ،وأحسن شهوة :
[ ص] 2 – 1 :

.

والروح تريد أحسن ذكر  ،وهو ذكر اهلل  ،وأحسن عبادة  ،وأحسن أخالق  ،فاملؤمن
بفضل اهلل وتوفيقه غلبت روحه نفسه ؛ ألنه استعمل عقله فيام خلقه اهلل  ،ونظر يف

اآليات الكونية فعرف اهلل  ،ثم تقرب إىل اهلل بام جاء به رسول اهلل : 

[ يونس. ] 64 – 62 :

فاألنبياء جاءوا ليعرفوا الناس باهلل  ،وإن كان اهلل يعرف بالعقل من آيات وخملوقات ،
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فهم يعرفون الناس باهلل  ،وبمراد اهلل من خلق اهلل  ،مراد اهلل من خلق اهلل أن يطيعوه ،
ويمتثلوا أوامره  ،حتى يعيشوا أمجل حياة  ،ثم يوم القيامة يصلون إىل احلياة الباقية :
[ الكهف. ] 108 – 107 :

واملؤمن غلبت رو حه نفسه فجاءت بالذكر الكامل  ،بالعبادة الكاملة  ،بالطاعة
الكاملة ملن يستحق الطاعة  ،ملن يستحق العبادة  ،ملن يستحق الذكر :

[ األنعام. ] 102 :

والكافر غلبت نفسه روحه  ،فاقرتن هبا الشيطان  ،النفس والشيطان اجتمعا عىل
اإلنسان فتحركت فيه الشهوات  ،شهوة البطن  ،شهوة الفرج  ،شهوة البرص  ،شهوة

السمع  ،شهوة املطعومات  ،املرشوبات  ،املسكونات ،امللبوسات :

[ مريم. ] 59 :

أما شهوات املؤمن فهي شهوات مالئكية  ،مزاجهم سمعنا وأطعنا  ،شهوات املؤمن
يف طاعة اهلل يف قصور اجلنة  ،شهوات الكافر يف حمبوبات نفسه املادية  ،واهلل أمرنا

أن نأخذ من الدنيا بقدر احلاجة  ،ونعمل لآلخرة بقدر الطاقة ( :
) [احلج. ]78/
وكل ما رزقنا اهلل ننفق منه عىل ما ينفعنا يف اآلخرة :
[ القصص. ] 77 :

فشهوات النفس يف مقابل أوامر اهلل  ،النفس تريد أحسن يشء  ،أحسن أكل  ،أحسن

لباس  ،هذه عزة النفس احليوانية الكافرة

.

أما عزة الروح فهي ل لمؤمنني  ،عزة املؤمن يف طاعة اهلل  ،عزة املؤمن أن يتصل
بالعزيز  ،أن يعمل بالدين احلق  ،أن يكون مع املجموعة املختارة  ،املنتقاة ،

املجتباة  ،وهم املؤمنون الذين أعزهم اهلل باإليامن :
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[ املنافقون. ] 8 :

ملاذا جاءهتم العزة ؟ ألهنم اتصلوا بالعزيز  ،فأعطاهم من عزته  ،وأعزهم عىل

غريهم  ،وغلبوا غريهم بقوة العزيز الذي أعزهم هبذا الدين الذي هداهم اهلل  إليه .
) [ص. ]2/

أما الكفار فهم يف عزة وشقاق ( :

شقاق مع شهوات النفس املقابلة ألوامر الرب  ،هذا امتحان وابتالء من رب العاملني،

الكافر ليس عنده يشء يعتز به إال الشهادات العليا  ،واجلاه  ،وامللك  ،واملال ،

والرتقي يف الشهوات .

أما املؤمن فهو يستعمل هذه النعم من ربه  يف طاعة اهلل  ، وجيعلها مطية

لآلخرة  ،وعونا له عىل طاعة ربه  ،أما الكافر فهو يف عزة كاذبة وشقاق مهلك .

أما العزة العليا فهي هلل ولرسوله وللمؤمنني  ،فعزة الكافر عزة نفس يف شقاق مع الدين

دائام ؛ ألن شهواته مقابل أوامر اهلل ،النفس تريد أحسن يشء  ،واهلل يريد أحسن يشء :
(

(

(

) [فصلت.]33/

[ النساء. ] 125 :

) [البقرة. ]195/

) [البقرة. ]83/

ففي الدنيا ال جيتمع للمؤمن عزة نفس  ،وعزة روح  ،عزة الروح تغلب عزة النفس ،

ويف اجلنة جيتمعان  ،ففي اجلنة مجيع شهوات النفس من كل نعيم  ،ومجيع شهوات

الروح من رضوان الرب  ،ورؤيته  ،وسامع كالمه  ،وتسبيحه  ،ففي الدنيا عزة الروح

يف إذالل النفس  ،وهذا طريق العزة :
[ فاطر. ] ١٠ :

فال عزة إال من العزيز  ،وطريق العزة هو اإليامن والتوحيد  ،واإلحسان والتقوى ،

وال عمل الصالح :
[ يونس. ]٦٥ :
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فاهلل  يتودد إلينا بنعمه وإحسانه  ،ويذكرنا  ،ويأمرنا بالتذكر والتفكر  ،فالتذكر
والتفكر أعظم عبادة يف الدنيا  ،أعظم الفرائض أن نتفكر ونتذكر ونعقل  ،من خالق

هذا الكون ؟ وما هي أسامؤه ؟ وما هي صفاته ؟ وماذا يريد منا ؟ وماذا نريد منه ؟
نعرف ملكه وسلطانه  ،ونعرف أحكامه الرشعية  ،ونعرف أوامره امللكية  ،ونعرف
الدنيا  ،ونعرف اآلخرة  ،ونعرف اإلله الذي يستحق العبادة  ،والرب الذي يستحق

التعظيم  ،واجلميل الذي ال أمجل منه  ،والرحيم الذي ال أرحم منه  ،نتعرف عىل هذه

األمور  ،ونعبد اهلل بموجبها :
[ فاطر. ] ٢٨ :

فهذا القلب إذا عرف ربه جل جالله وقف يف حمراب العبودية باكيا خاشعا  ،راكعا

ساجدا  ،يف حرضه وسفره :
[ الزمر. ] ٩ :

يف مجيع األحوال عابد هلل ؛ ألنه عرف اهلل  ،فاستغنى به عن خلق اهلل :

[ املؤمنون. ] ٦١ – ٥٧ :

 وليس هلذا املؤمن علقة مع اخللق إال من ثلثة أبواب:

الكافر يدعوه إىل اهلل ..واجلاهل يعلمه ..واملحتاج حيسن إليه .

حيسن إىل غريه  ،حيسن إىل املحتاج أيا كان  ،يطعم الفقراء  ،وهيدي الضال  ،ويعني

املحتاج  ،وهكذا :
 والدين ركنان :

[ يوسف. ] ١٠٨ :

عبادة احلق ..وحماسنة اخللق .

فليس يف الدنيا نعيم مثل نعيم اجلنة إال نعيم اإليامن باهلل  وبأسامئه وصفاته
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وأفعاله  ،ومن دخل هذه اجلنة يف الدنيا أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة :
[ حممد. ] ١٩ :

فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته أعظم العلوم  ،وهو من الدين بمنزلة الرأس من اجلسد ،
ال قيمة لفعل األوامر  ،واجتناب النواهي  ،إذا مل نعرف املعبود  ،ونؤدي األوامر ،

ونجتنب النواهي  ،ب احلب الكامل  ،والتعظيم الكامل  ،والذل الكامل هلل ، 
فاإليامن أصل  ،واألعامل فرع له.

وليست العبادة ذلة  ،بل هي عزة  ،وإنام اهلل فرض العبادات من أجل أن يتصل

املخلوق بخالقه الذي خلقه  ،ويأخذ منه غذاء بدنه بالطعام والرشاب احلالل  ،ويأخذ

منه غذاء روحه باإليامن والتقوى ؛ حتى يسعد يف الدنيا وحيي حياة تنتهي يف الدنيا ،
ثم ينتقل إىل حياة أبدية مطلقة يوم القيامة  ،ولكن إذا عاش يف الدنيا بحياة األنبياء

والرسل  ،بحياة سمعنا وأطعنا  ،ال بحياة سمعنا وعصينا :
[ املائدة. ] ١٠ – ٩ :

فاهلل  رحيم بالعباد  ،هو الرمحن الرحيم  ،وكل ذرة يف ملكه العظيم دالة عىل
عظمته  ،وعىل كامل رمحته  ،وكامل حكمته  ،وكامل لطفه بعباده ( : ،
) [احلج. ]65/

ولكن الشيطان غر الناس وأجلسهم عىل موائد الغيبة والنميمة  ،والقيل والقال  ،ومتع
أبصارهم بالنعم العاجلة  ،وأنساهم النعم اآلجلة  ،وأسمعهم من املسموعات ما

يسخط اهلل  ،وأراهم من املرئيات ما يغضب اهلل  ،وشغلهم بالدنيا عن الدين :
[ سبأ. ] ٢٠ :

اهلل  خلق اإلنسان  ،وخلق فيه األعضاء  ،وجعل هذه األعضاء أمانات عنده  ،وأمر
اللسان أن يتكلم بام حيب اهلل من الذكر والدعاء  ،والدعوة والتعليم  ،واألذن تسمع ما

حيب اهلل  ،والعني ترى ما حيب اهلل  ،واجلوارح تتحرك يف طاعة اهلل :
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[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

من عاش يف الدنيا عبدا هلل ؛ هذا أعىل أنواع احلياة أن تكون عبدا هلل ،فاإلنسان البد أن
يكون عابدا  ،ولكنه إما عابدٌ هلل  ،أو عابدٌ لعبد اهلل  ،واملعبود من دون اهلل من صن ٍم أو
ٍ
شجرٍ أو حجر ال يعلم بعابده  ،ولو علم وسأله ما استجاب له  ،وليس عند األصنام
منهج حياة  ،لذلك الكفار حيبون عبادة األصنام ؛ ألهنا ال تأمر وال تنهى وليس هلا

تكاليف تكلف الناس بمناهج يعملون هبا  ،وليس عندها ثواب وال عقاب  ،ولكن
الشيطان زين للناس سوء أعامهلم  ،وأغرقهم يف شهواهتم  ،وإتباع أهوائهم :
ﰀ

[ القصص. ] ٥٠ :

إنام اهلل  له منهج يقرب إليه  ،وجيعل اإلنسان يعيش يف أعىل أنواع احلياة التي
حيبها اهلل يعيش حياة ملكية  ،يعيش عابدا لربه  ،ممتثال ألمره  ،فكام آمنت بان اهلل هو

اخلالق ال رازق البد أن أعلم أنه هو اإلله املستحق للعبادة  ،وأستقبل تكاليفه كام
استقبلت نعمه :
[ الزمر. ] ٦ :

واهلل برمحته قدم النعم املادية عىل النعم الروحية  ،حيث مأل األرض بالطعام

والرشاب  ،وهيأ السكن قبل نزول آدم  ،ثم أنزله إىل األرض  ،حتى آدم ما أدخله اهلل

اجلنة إال بعد أن خلق يف اجلنة من النعيم ماال عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر
عىل قلب برش :

[ طه.] ١١٩ – ١١٨ :

وهلذا جيب عىل املسلم يف الدنيا أن ال يشتغل بالنعمة عن املنعم  ،وال تلهيه
األرزاق عن الرازق  ،بل جيلس عىل النعمة  ،ويذكر املنعم :

[ البقرة. ] ١٧٢ :

فاملؤمن يف الدنيا يعيش مع النعمة التي أنعم هبا املنعم  ،وتقرب إىل ربه هبذه النعم ،

وجيعلها عونا له عىل طاعة اهلل :
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[املؤمنون. ]51/

استعينوا بالطيبات عىل العمل الطيب  ،والعمل الصالح  ،فالواجب عىل اإلنسان أن

يعيش عبدا مللك ال عبدا لعبد  ،ال أعيش عبدا لعبد مثيل  ،أو عبد دوين  ،مثيل

كاإلنسان ؛ كفرعون الذي است خف قومه فعبدوه :
[ الزخرف. ]٥٥ - ٥٤ :

وصدقوه حني قال ( :

) [النازعات. ]24/

ٍ
ٍ
حجر أو صنم أو غريها  ،بل أعيش عبدا
شجر أو
وال أعيش عبدا ملن هو دوين من

للعيل األعىل الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات الع ىل  ،واألفعال احلميدة الظاهر

فوق خلقه جل جالله  ،القاهر لكل ما سواه  ،فال أعىل منه  ،وال أقوى منه  ،وال أبني

منه :

[ احلديد. ] 3 :

هو الظاهر فوق كل أحد  ،هو الظاهر الذي يصمد إليه كل أحد  ،األعىل فوق كل

ظاهر  ،الظاهر القاهر لكل قاهر:

[ الزمر. ] 4 :

هو الظاهر العليم بكل ظاهر وباطن  ،البصري بكل ظاهر وباطن  ،املهيمن عىل كل

ظاهر وباطن  ،العزيز عىل كل ظاهر وباطن :
[ احلرش. ] 23 :

هو الظاهر القادر عىل كل قادر  ،هو الظاهر القريب من كل ظاهر وباطن  ،هو الظاهر

الوارث لكل ظاهر وباطن  ،هو الظاهر والباطن املقيت لكل ظاهر وباطن  ،هو

الظاهر الذي مجل كل ظاهر وباطن  ،هو الظاهر املحسن إىل كل ظاهر وباطن :
[ احلديد. ] 3 :

هو الظاهر جل جالله الذي يظهر ما يشاء وخيفي ما يشاء  ،هو جل جالله الظاهر

بآياته وخملوقاته ( :

) [الطالق. ]12/
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فاهلل  له ملك السموات واألرض  ،هذا الظرف الكبري  ،وله ما يف السموات

واألرض من األمور الظاهرة والباطنة  ،هذه املظارف العظيمة أكرمها عىل اهلل آدم

وذريته :

[ اإلرساء. ] 70 :

ظرف الكبري  ،ودائام الظرف أكرب من املظروف  ،ظرف الرسالة
ٌ
فالسموات واألرض
البد أن يكون أكرب من الرسالة  ،ودائام الظرف تكون قيمته أقل من املظروف ،

فالصندوق الذي حتفظ فيه الذهب أقل قيمة من الذهب  ،وهكذا اإلنسان أعظم

مظروف يف هذا الكون :

[ البقرة. ] 30 :

فهذا اإلنسان هو أرشف املخلوقات التي خلقها اهلل  ، وهلذا هذا اإلنسان اهلل خلقه
بيده ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له مالئكته  ،وعلمه أسامء كل يشء  ،وجعله خليفة

يف األرض  ،هذا اإلنسان البد من إكرامه  ،البد من التعاون معه إن كان مؤمنا عىل

العمل باحلق  ،والدعوة إىل احلق ( :

) [العرص. ]3-1/

وإن كان كافرا البد من دعوته  ،واالحتفاء به  ،وإكرامه  ،ورمحته  ،حتى يتصل بخالقه،
ويعيش احلياة التي يريدها اهلل  ،حياة األنبياء والرسل التي تريض اهلل : ، 
[ آل عمران. ] 104 :

فاهلل يريد أال يعيش اإلنسان ال حيوانيا  ،وال سبعيا  ،وال إبليسيا  ،بل يعيش آدميا ملكيا ،

مؤمنا تقيا  ،مزاجه سمعنا وأطعنا :

[ البقرة. ] 285 :

فالبد دائام أن أعبد اهلل كأين أراه بعيني ،وأسمعه بأذين ،إذا تكلم بالقرآن أسمع كالمه ،إن
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أخربين صدقته ،وإن أمرين أطعته ،وإن أطعمني شكرته ،وإن أسأت استغفرته .

وإذا رأيت خملوقاته كأين أراه  ،وأعبد اهلل كأين أراه  ،فإن مل تكن تراه فأنه يراك  ،هذا
ترغيب  ،وهذا ترهيب  ،تعبد اهلل كأنك تراه رغبة إليه  ،وإن مل تأت فيك هذه الصفة

فاعلم أنه يراك  ،فاعبده خوفا منه  ،وعبادة اهلل بصفة اإلحسان أعىل مراتب الدين ،
فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك .

فسبحان احل ي  ،القيوم القريب  ،املجيب  ،الشهيد  ،الظاهر  ،املبني ،لكن أبصارنا
حمجوبة أن تراه يف الدنيا  ،كام حجبت أبصار الكفار عن رؤيته يوم القيامة  ،وفتحت

أبصارنا لرؤيته يوم القيامة ،نحن نراه يوم القيامة لكن ال ندركه ؛ ألن املدرك حماط

به  ،وهو يدرك األبصار  ،واألبصار ال تدركه :

[ األنعام. ] 103 – 102 :

هوالظاهر املحيط بكل يشء  ،الظاهر فوق كل يشء  ،له ما يف السموات وما يف

األرض  ،وأنا من ضمن ممالكه  ،فالبرشية كلها إذا نظرت إىل األمام ال هناية هلا  ،وإذا
نظرت إىل اخللف رجعت إىل اثنني آدم وحواء ،ثم رجعت إىل واحد هو آدم  ،ثم

رجعت إىل من خلق الواحد وهو اهلل الوحد األحد :
[ البقرة. ] ١٦٣ :

هو سبحانه ظاهر يرى كل يشء  ،وباطن ال يغيب عنه يشء  ،يعلم األرسار
واخلفيات ،ويعلم الرس والعلن ،والظاهر والباطن .

ٍ
ظاهر
هو الظاهر الذي أظهر كل ظاهر  ،والباطن الذي أبطن كل باطن  ،يعلم كل

ظاهر أو باط ٌن  ،يظهر ما يشاء وخيفي ما يشاء :
وباطن  ،وال خيفى عليه
ٌ
[ احلديد. ] ٣ :

 واهلل  حكيم عليم أظهر بحكمته أشياء  ،وأخفى أشياء :
أظهر املخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته ..وأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة وأظهر قيمة
األموال واألشياء وأخفى قيمة اإليامن واألعامل الصاحلة  ،وأظهر سنته وأخفى
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قدرته ..وأظهر األجس اد وأخفى األرواح ..أظهر املاء وأخفى اهلواء :

[ األنعام. ] 102 :

األول :أظهر اهلل املخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته  ،أظهر السموات  ،وأظهر
األرض  ،وأظهر اجلبال والبحار  ،وحجب خلقه عن رؤيته  ،ألن اهلل  ال يرى يف
الدنيا  ،هذه األبصار ال يمكن أن تراه  ،ال يمكن ملخلوق صغري أن حييط باخلالق
العظيم جل جالله :
[ الزمر. ] 67 :
لكن يوم القيامة يشكل الناس عىل خلق آخر متكن فيه رؤية اهلل  ،كام قال سبحانه:
) [القيامة. ]23- 22/
(
) [املطففني. ]15/
أما الكفار فال يرونه ( :
فاهلل  أظهر املخلوقات  ،لتدل عىل كامل قدرته  ،وكامل علمه  ،وكامل أسامئه
وصفاته وأفعاله  ،ويعلم هذا اإلنسان أن هذه املخلوقات العظيمة  ،وهذه املخلوقات
العجيبة  ،وهذه املخلوقات من الكبري والصغري  ،ومن العايل والسافل  ،كلها مسبحة
بحمد رهبا  ،وشاهدة بوحدانيته  ،وخاضعة ألمره  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل
إراداته جل جالله ( :
) [اإلرساء ،]44/هذا األمر األول .
واألمر الثاين  :أن اهلل  أظهر الدنيا  ،وأخفى اآلخرة ،فالدنيا عاملٌ مشهود  ،وهي
طيب وخبيث  ،ومؤمن وكافر  ،وغيب ومشهود  ،وحلو ومر ،
قطعة من اآلخرة  ،فيها ٌ
هي قطعة من اآلخرة  ،ما فيها من النعيم من اجلنة  ،وما فيها من املؤمل مأخوذ من
النار ،فهي مذكر وإش ارة لآلخرة  ،فالدنيا دنيا ومن هذا االسم جيب أن نرفع أيدينا
عنها  ،ملاذا ؟ ألن اهلل علق عليها لوحة  ،وكتب عليها أهنا ال تليق باملؤمن  ،وليست
ثوابا لعمل املؤمن  ،عمل املؤمن عظيم وكبري  ،ليس له جزاء إال اجلنة  ،ورضوان
الرب جل جالله :
[ التوبة. ] 72 :
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أما الدنيا فال قيمة هلا بالنسبة لآلخرة ( :

) [العنكبوت. ]64/

واهلل سامها بالدنيا حتى ن زهد فيها  ،وال نلتفت إليها  ،وكذلك اهلل علق عىل الدنيا
لوحات كثرية تبني أهنا ال تليق باملؤمن  ،إنام هي دار جهاد  ،ودار عمل  ،ودار مسابقة
للخريات  ،دار مسارعة إىل الفضائل  ،واألعامل الصاحلة  ،دار فناء  ،ال دار بقاء :
)
(
[فاطر. ]5/

ال تغرانكم احلياة الدنيا  ،فشهوات النفس متعلقة بالدنيا  ،الدنيا زينة  ،واآلخرة مقصد،
وما عىل األرض زينة هلا :
[ الكهف. ] 7 :

لكن زينة املؤمن اإليامن الذي يف قلبه :
[ احلجرات. ] 7 :

فاملؤمن جيب أن يعبد ربه الظاهر املبني  ،فهوا ظاهر  ،ولكننا ال نراه  ،فالذي يعبد
الظاهر الذي يراه يستحي منه  ،ألنه يسكن يف أرضه  ،ويأكل من نعمه  ،ويعصيه
بنعمه ،يستحي منه  ،خياف عقابه ويرجو ثوابه  ،هو يعبده كأنه يراه  ،فإن مل يكن يراه
فإن اهلل  يراه  ،وإذا رآه حاسبه عىل سمعه وبرصه وفؤاده  ،ومجيع أعامله ( :
ﰀ)
[اإلرساء. ]36/

فاهلل  أظهر الدنيا وأخفى اآلخرة  ،أظهر الدنيا بام فيها من املخلوقات وأخفى
اآلخرة  ،وأخرب عنها باخلرب الصادق  ،أن فيها للمؤمن ما ال عني رأت  ،وال أذن
سمعت  ،وال خطر عىل قلب برش .
وفيها من العقاب للكفار العذاب املهني  ،والعذاب الكبري  ،والعذاب الشديد ،
والعذاب العظيم  ،والعذاب األليم .
واألمر الثالث :اهلل  أظهر قيمة األموال واألشياء  ،وأخفى قيمة اإليامن واألعامل
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الصاحلة  ،قيمة اإليامن ال نعلمه  ،ليس له ميزان يف الدنيا  ،واألعامل الصاحلة
مسجلة  ،لكن ال نراها  ،هذا اإليامن الذي يزيد مثل املال الذي يزيد ؛ كلام زاد
اإليامن زادت األعامل  ،وكلام زاد املال زادت األشياء  ،فنحن نجتهد ال لزيادة
األموال واألشياء  ،وإن كانت مطلوبة لنا حتى تكون األموال بأيدينا ال بيد عدنا  ،واليد
العليا خري من اليد السفىل  ،لكن يف الدنيا حسن وأحسن  ،وباق وفان  ،فنحن نعمر
اآلخرة باألعامل الصاحلة يف هذه الدنيا :
[ القصص. ] 77 :
فاهلل  أظهر الدنيا وأخفى اآلخرة  ،وأظهر قيمة األموال واألشياء امتحانا وابتالءا ،
أظهر قيمة السيارة  ،قيمة البيت  ،قيمة املزرعة  ،قيمة الطائرة  ،قيمة الدبابة .
ولكن أخفى قيمة الصالة  ،قيمة الصيام  ،قيمة الصدقة  ،قيمة الذكر  ،قيمة األعامل
أخفاها  ،وجعل هلا فضائل ومرغبات  ،لكي نقوم هبا  ،ونأخذ ثواهبا .
َ
هلل  لَ َري َ
قال النبي « : إ َّن ا ََّ
رش َب
َض َعن ال َعبد َأن َيأك َل األك َل َة َف َيح َمدَ ه َع َلي َها َ ،ي َ
َّ
الرش َب َة َفيَح َمدَ ه َع َلي َها» أخرجه مسلم( . )1
هذ ا الرضوان من اهلل  نؤمن به  ،لكن ال نراه  ،لكنه عظيم  ،الصالة  ،الصوم ،
الزكاة ،احلج  ،التسبيح  ،التهليل  ،الدعوة  ،كل هذه أعامل عظيمة  ،لكن اهلل أخفى
قيمتها ؛ حتى ال يغرت اإلنسان ويقعد  ،جعلها دائام حمجوبة عنه  ،فاملسلم مطلوب
منه أن يعد معاصيه  ،وال يعد حسناته  ،اهلل  حمصيها وسيضاعفها لإلنسان يوم
القيامة  ،احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف  ،إىل أضعاف كبرية  ،ومع ذلك ما
هو فوق ذلك :
[ النساء. ] ٤٠ :
هذا األجر ال يدخل امليزان  ،اهلل  يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا هذا وعد احلق ،
ويعطي سبعامئة ضعف جلميع املؤمنني  ،إىل أضعاف كثرية  ،لكن فيه باب عظيم
) [النساء. ]40/
فوق هذا كله ( :
()١أخرجه مسلم برقم.٢٧٣٤ :
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بقدر اإليامن  ،بقدر التقوى ينال هذا العطاء  ،ال بقدر معرفة الرب بحال العبد ؛ اهلل
 يعطيه من عطاء الربوبية عطاء خاصا؛ ألنه حيب العطاء ،والعطاء أحب إليه من املنع.
واألمر الرابع  :اهلل  أظهر األجساد وأخفى األرواح  ،اجلسد موجود ظاهر لكن
الروح موجودة لكنها خمفية ال نراها :
[ اإلرساء. ] ٨٥ :
األمر اخلامس  :اهلل  أظهر سنته وأخفى قدرته  ،الكالم خيرج من فم وأسنان
ولسان  ،هذه سنة اهلل  ،لكن هذا خملوق ال يمكن أن يعمل شيئا بذاته  ،ولكن بأمر اهلل
تكلم هذا اللسان  ،بدليل أن هناك ألسنة كثرية ال تتكلم  ،ألسنة احليوان  ،ألسنة الطري ،
ال تتكلم كالما نعرفه نحن ،أما هي تتكلم بنفسها مع رهبا  ،ومع جنسها :
[ النور. ] ٤١ :
واهلل أظهر سنته وأنزل املاء من السامء إىل األرض فأنبتت من كل زوج هبيج  ،هذه
سنته  ،لكن قدرته تنبت هذه  ،وتثمر هذه  ،وال تثمر هذه  ،الفعال واحد  ،حتى أفعال
اإلنسان  ،اهلل خلق اإلنسان  ،وخلق صفاته  ،وخلق أفعاله  ،اإلنسان صىل وصام فعل ،
ليس فعل إنام وجه الف عل  ،جاء اإليامن يف قلبي  ،فوجهت هذا البدن إىل الطاعة ،
ليس يف قلبي إيامن وجهت هذا البدن وهذه اجلوارح إىل املعصية  ،فاإلنسان ال
يفعل فعال حقيقيا ؛ ألن الفعال واحدٌ ال رشيك له  ،كام أن اخلالق واحد  ،فالفعال
[ الصافات. ] 96 – 95 :
واحد :
فاهلل خالق كل فعل  ،ولكن اإلنسان يوجه الفعل  ،فإذا سمع احلق وآمن باهلل امتثل أمر
احلق جل جالله  ،أورد احلق وكفر به ( :
)[الكهف. ]29/
 فلكل إنسان مْصفان:
مرصف للطاعة ..ومرصف للمعصية .
هذا هو االختيار الذي اختاره اإلنسان :
[ اإلنسان. ]3- 2 :
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وقال سبحانه :

[ التكوير. ] 29 – 27 :

واألمر السادس :أظهر اهلل املاء وأخفى اهلواء ؛ واملاء واهلواء من أعظم حوائج
اإلنسان واحليوان  ،واهلل أظهر املاء  ،وأخفى اهلواء  ،إظهارا لقدرته  ،وتنبيها لربيته..
وهكذا :
[ لقامن. ] 11 :

فنحمد اهلل  أن جعلنا من ذرية آدم  ،ومل جيعلنا حجرا يبال عليه  ،وال حيوانا يركب
ومن علينا بالنعم
عليه  ،وجعلنا من خري أمة أخرجت للناس  ،وم ّن علينا بمعرفته ّ ،
املادية والروحية  ،واستضافنا يف بطن األم  ،ليكمل خلقنا  ،واستضافنا يف بطن
الدنيا ،لنكسب احلسنات  ،ويستضيفنا يف روضة من رياض اجلنة يف القرب ،
ويستضيفنا يف دار اخللود يف دار السالم يوم القيامة :
[ اجلاثية.] 37 – 36 :
نحمد اهلل  ونسأله  أن يثبتنا عىل دينه  ،ويعيننا عىل طاعته  ،وعىل ذكره ،
وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن نخلص أعاملنا هلل  ،ونجتهد عىل أنفسنا  ،حتى نعيش
يف اجلو اإليامين  ،ونرغب يف مجيع الطاعات والقربات :
[ آل عمران. ] 8 :
واهلل  هو وحده الذي يظهر دينه :
[ التوبة. ] 33 :

ولكن من ضمن األعامل الواجبة علينا أن نمتثل أمر اهلل يف الصالة والصيام والعبادة ،
ونمتثل أمر اهلل يف الدعوة  ،ونمتثل أمر اهلل يف األمر باملعر وف  ،والنهي عن املنكر ،
ونمتثل أمر اهلل يف اإلحسان إىل اخللق  ،والدعوة أمر اهلل  ،والصالة أمر اهلل  ،فنحن
عبيد هلل  ،ومن جاهد فإنام جياهد لنفسه :
[ العنكبوت. ] 69 :
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التعبد هلل عز وجل باسمه الظاهر ..الباطن
طريق اإليامن هو النظر يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات الرشعية  ،ولزوم البيئة

الصاحلة  ،واالنقطاع عن البيئة الغافلة ( :

) [الكهف. ]28/

اهلل  هو الظهار املبني بعظمته وجالله ومجاله ،تراه األبصار بأفعاله  ،وتراه البصائر
بذاته .

فكن ظاهرا متصفا بكل خري  ،ظاهرا متجمال كل عمل صالح  ،ظاهرا بينا تعلن

العبودية لربك يف كل زمان ومكان  ،وتدعوا الناس إليه  ،وتعلمهم رشعه  ،وحتسن

إليهم بام تستطيع :

[ احلج. ] 77 :

كن ظاهرا للناس بمحاسن األقوال واألعامل واألخالق التي دعاك ربك إليها ،

ومجلك هبا  ،طاعة ملن هداك  ،وترغيبا للناس فيام هداك ربك إليه :
[ القصص. ] 77 :

كن ظاهرا عاملا للحق واهلدى واإلحسان  ،منار للعلم والصدق  ،والرمحة والعفو ،
والكرم والعطاء :

[ آل عمران. ] 134 – 133 :

ويا عبد الظاهر جتمل بالصدق واإلخالص  ،وأظهر اخلوف واخلشية من ربك  ،واتق
اهلل حيثام كنت  ،وخالق الناس بخلق حسن :
[ البقرة. ] 138 :

يا عبد الظاهر كن ظاهرا فوق كل الناس  ،كن أول الناس يف كل خري  ،تسارع إىل

قربه ،وتسبقهم يف كل عمل صالح وتنفق مما أعطاك اهلل  ،وتع فو عن الناس  ،وحتسن
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إليهم بأنواع اإلحسان :
[ آل عمران. ] 134 – 133 :

كن ظاهرا غالبا لنفسك  ،احفظها من عبادة الشهوات  ،وأمحلها عىل طاعة اهلل

ورسوله  ،واإلكثار من ذكر اهلل  ،ومحده عىل نعمه  ،واالستغفار من الذنوب  ،وفعل
الواجبات  ،وترك املحرمات  ،والصرب عىل ما أصابك :

[ الشمس. ] 10 – 7 :

وكن باطنا تدرك عواقب األمور  ،فطنا عليام بكيد الشيطان وجنوده  ،حذرا من
وسوسة الشيطان  ،وهوى النفس األمارة بالسوء :
[ يوسف. ] 53 :

مبني وهو معنا جل جالله  ،ولكن اهلل  ال يراه أحد يف الدنيا ،وال
فاهلل 
ظاهر ٌ
ٌ

حييط به خملوق من خملوقاته  ،بل هو املحيط بكل حميط .
ٌ
وحميط بكل يشء  ،فلنعبد اهلل كأننا نراه :
عليم بكل يشء ،
واهلل 
ٌ
[ يونس. ] 61 :

اهلل  هو الظاهر الذي أحاط بكل يشء علام  ،وأحىص كل يشء عددا  ،القاهر
الغالب لكل ما سواه ( :

) [يونس. ]3/

القادر عىل كل يشء  ،اخلبري بكل يشء  ،املحيط بكل يشء :

[ الزمر. ] 6 :
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ذلكم اهلل ربكم الذي منه عطاء الربوبية خلقا وإجيادا وإمدادا  ،ومنه عطاء األلوهية

إكراما وترشيفا وهو هذا الدين الذي نتقرب به إليه جل جالله :

[ غافر. ] 66 – 65 :

هو العيل بذاته وأسامئه وصفاته  ،العايل فوق خلقه  ،الغالب الذي ال يغلب  ،هو

الظاهر القاهر الغالب الفعال ملا يريد .

هو الظاهر املهيمن  ،النافذ أمره  ،الدائم بره  ،الشديد بطشه  ،الذي إذا أراد شيئا كان ،

وإذا مل يرد شيئا ال يكون أبدا :

[ يس. ] 83 – 82 :

هو الظاهر املبني الذي ال خيفى عىل أحد ؛ لكثرة الرباهني الدالة عليه  ،وكثرة
الدالئل التي تشري إليه  ،البني الظاهر بكثرة األدلة عليه ،
[ احلديد. ] 3 :

فام أبني ظهوره  ،هل فيه خماليق من غري خالق ؟ هل فيه صور من غري مصور ؟ هل

فيه أرزاق من غري رازق ؟ هل فيه نعم من غري منعم ؟ هل فيه موجودات من غري

موجد؟ :

[ الطور. ] 36 - 35 :

فسبحان اهلل الظاهر ظهورا أبني من كل ِّبني  ،ولكننا ال نراه  ،الظاهر الذي ال ترى ذرة

يف الكون إال وهي شاهدة بوحدانيته  ،ناطقة بتوحيده  ،وهو يعلم مكاهنا  ،ويسمع
تسبيحها  ،ويرى فعلها وصالهتا ( :

) [النور. ]41/

البد أن نفهم القرآن كام ينبغي  ،القرآن متعبدٌ بتالوته  ،ومتعبدٌ بفهمه  ،ومتعبدٌ بالعمل

به  ،متعبد بفهم ه  ،أفهم ماذا يريد اهلل منا  ،إذا أخربنا فيجب أن نفهم هذا اخلرب  ،وإذا
أمرنا جيب أن نعمل هبذا األمر  ،وإذا هنانا جيب أن نستمع إىل هذا النهي .
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فالقرآن متعبدٌ بفهمه  ،ومتعبدٌ بالعمل به  ،ومتعبدٌ بتالوته  ،عىل كل حرف حسنة

واحلسنة بعرش حسنات.

اهلل  هو الظاهر الذي أظهر كل يشء  ،والذي َّبني كل يشء َّ ،بني الدين احلق  ،وبني
ما حيبه وما يكرهه  ،وبني الرصاط املستقيم من الرصاط املعوج :
[ األنعام. ] 102 :
[ آل عمران. ] 53 :
[ األعراف. ] ٢٣ :

اللهم أنت األول فليس قبلك يشء  ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشء  ،وأنت الظاهر

فليس فوقك يشء  ،وأنت الباطن فليس دونك يشء  ،اهدنا ألحسن األحوال

واألعامل واألخالق  ،ال هيدي ألحسنها إال أنت  ،وارصف عنا سيئها  ،ال يرصف عنا
سيئها إال أنت .

اللهم يا ظاهرا أبني من كل ظاهر  ،يا ظاهرا فوق كل ظاهر وباطن  ،أظهر دينك عىل
الدين كله  ،وأحيي الدين كله يف العامل كله إنك عىل كل يشء قدير .

سبحانك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك .
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