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املمؤم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املؤمن

اهلل  له األسامء احلسنى والصفات العال ،وقد أمرنا  أن نتعرف عىل أسامئه وصفاته
)[حممد.]19 /
وأفعاله  ،فقال (:
وأمرنا أن نعبده بموجبها فقال(:
)[األعراف.]180 /
وأسامء اهلل احلسنى واحد ٌة يف الداللة عىل الذات ،وهي متعددة الصفات ،فهي أسامء
وأوصاف ،كل واحد يدل ع ىل ذات اهلل  ، وكل واحد حيمل صفة من الصفات،
فالرزق يدل عىل الرزاق ،واهلل  يرزق ،اسمه الرزاق ،وباسمه الرزاق يرزق عباده،
وهو العليم الذي يعلم عباده ،وهو الرمحن الذي يرحم عباده ..وهكذا.
 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :األسامء ا لدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته؛ مثل :الواحد ،األحد ،اهلل ،اإلله ،احلق،
احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،وغريها من األسامء احلسنى.
الثاين :األسامء الدالة عىل املُلك والقدرة؛ مثل :امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار،
القادر القوي ،املقدم ،واملؤخر ،وأمثاهلا.
الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق ،واإلجياد ،واإلمداد؛ مثل :اخلالق ،البارئ ،املصور،
الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب ،املقيت ،وأمثاهلا من األسامء احلسنى.
الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة؛ مثل :العليم ،اخلبري ،السميع ،البصري،
الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط ،وأمثاهلا.
اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة؛ مثل :الرب ،الرمحن ،الرحيم،
الرءوف ،احلليم ،احلميد ،املؤمن ،الشكور ،الودود ،الويل ،النصري ،القريب ،املجيب،
العفو ،الغفور ،وغريها من األسامء احلسنى.
السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان؛ مثل :اهلادي ،املبني ،الوكيل ،الكفيل،
وأمثاهلا من األسامء احلسنى.
فاهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة ،وأمرنا أن نتعرف عىل

أسامئه وصفاته ،وأفعاله ،لنعبده بموجبها ،ولنتخلق هبا عىل شاكلة العبودية ،فاهلل 
هو امللك القدوس السالم املؤمن ،الذي ِأمن الناس من ظلمه:
[احلرش.]٢٣ :

هو املؤمن الذي ِأمن العباد من ظلمه ،املؤمن الذي ِأمن من عذابه من ال يستحقه:
[النساء.]٤٠ :

هو املؤمن الذي أمن من آمن بهِ ،
وأمن الناس من عقابه إذا آمنوا به(:
َّ
)[األنعام.]82 /
وهو سبحانه املؤمن الذي يملك خزائن األمن كلها ،وكل أمن يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة؛ فمنه وحده ال رش يك له ،هو الذي ين ر األمن ،ويؤمن كل
خائف(:
)[قريش.]4-1 /
هو املؤمن الذي خيص أولياءه بمزيد من األمن؛ فيهب املؤمنني به األمان واالطمئنان يف
قلوهبم ،وأبداهنم ،وأمواهلم ،وبلداهنم ،فيؤمنهم يف الدنيا من كل رش وسوء(:
)[األنعام.]82 /

[النور.]٥٥ :

اهلل  هو الذي يؤمن عباده من كل ٍ
سوء ٍ
ورش وبالء ،يؤمنهم عند القتال ،وعند الفتن،
وعند الشدائد واملحن ،بام ُينزله عليهم من األسباب التي تؤمنهم ،فاهلل  يؤمن عباده
خاص ًة يف مواطن اخلوف ،كام قال عن أوليائه يف معركة بدر(:

)[األنفال.]12-11 /
وسبُّوه ،وآذوه ،وشتموه ،ورموه باألقوال السيئة؛ فقالوا
طاردَ ،
فالنبي  كان يف مكة ُي َ
عنه :شاعر ،وكذاب ،وساحر ،وجمنون ،وآذوه يف بدنه ،وآملوا قلبه؛ حتى ذهب إىل
الطائف؛ وحتى هاجر بعد ذلك إىل املدينة وهو خائف ،واختبأ يف الغار ،ثم انطلق من
الغار إىل املدي نة ،فأمن هناك ،وصار يؤمن الناس.
فاهلل  هو املؤمن الذي يؤمن من شاء من عباده ممن آمن به ،فهو  بيده األمن ،األمن
كله بأنواعه بيده جل جالله ،فأخرجت قريش مئة من اإلبل ملن يأيت برأسه  ح ًّيا أو
)
ميتًا ،وملاذا خرج النبي  خائ ًفا؟ وخرج موسى خائ ًفا؟(
[القصص.]21 /
ألن الرسل قدوة للضعفاء الذين ال يملكون شيئًا؛ فخرج  من مكة إىل املدينة ،وسلك
طريق الساحل حتى وصل إىل املدينة ،خرج خائ ًفا من بطش قريش ،وهو متوكل عىل
ربه ،لكن احلكمة من أعامل الرسل ،ألهنم قدوة التباعهم:
[البقرة.]٢٦٩ :

خرج  خائ ًفا ،ثم رجع إىل مكة يوزع األمن؛ فدخل املسجد احلرام ،وقال ألهل مكة:
ِ
خريا ،أخ كريم ،وابن أخ كريم ،قال :ا ْذ َه ُبوا َفأَ ْنت ُُم
« َما َتظُن َ
ُّون َأ يين َفاع ٌل بِك ُْم؟ قالواً :
اء» .
الطُّ َل َق ُ
ـح َرا َم َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن َد َخ َل
ـم ْس ِجدَ ا ْل َ
ثم قال  حينام أراد أن يدخل مكةَ « :م ْن َد َخ َل ا ْل َ
ان َف ُه َو ِآم ٌن» أخرجه مسلم ( ) .
َد َار ُه َو َأ ْغ َل َق َع َليْ ِه َبا َب ُه َف ُه َو ِآم ٌنَ ،و َم ْن َد َخ َل َد َار َأ ِِب ُس ْفيَ َ
ففي هجرته كان خائ ًفا ،ثم رجع يوزع األمن عىل الناس ،بأن من دخل املسجد احلرام
فهو آمن ،ومن دخل داره فهو آمن ،ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،فاملؤمن جل
جالله هو الذي يملك األمن بأنواعه.
فاهلل  يؤمن عباده عند القتال ،وعند الشدائد ،وعند املحن ،بام ينزل عليهم من
األسباب التي تؤمنهم ،فالصحابة أصاهبم النعاس وهم أمام العدو ،وال يأيت النعاس إال
إلنسان آمن.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)1780

ويؤ ِّمن املؤمن سبحانه عباده املؤمنني به عند االحتضار ،وعند املوت بام ُينزل من
املالئكة التي تب ر املؤمن عند موته(:
)[فصلت.]32-30 /
ويؤ ِّمن عباده املؤمنني به يف اآلخرة عند ال فزع األكرب(:
)[األنبياء.]103 /
ويؤ ِّمنهم إذا دخلوا اجلنة ،فاجلنة كلها سالم وأمن وأمان:
[الزمر.]٧٤ :

وعىل قدر إيامن العبد يكون األمان يف الدنيا واآلخرة ،وعىل قدر اإليامن تأيت قوة التوكل
عىل اهلل ،وعىل قدر اإليامن يكون األمان يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]82 /
هو سبحانه املؤمن الذي ُيصدِّ ق ظنون عباده املؤمنني به ،وال خييب آماهلم ،بل يكرمهم،
ويعطيهم عىل قدر ُحسن ظنهم به جل جالله ،قال اهلل عز وجل يف احلديث القديسَ « :أنَا
ني َي ْذك ُُر ِين» متفق عليه( ) .
ِعنْدَ َظ ين َع ْب ِدي ِِبَ ،و َأنَا َم َع ُه ِح َ
َري َذلِ َ
وقالَ « :أنَا ِعنْدَ َظ ين َعبْ ِدي ِِبَ ،ف َم ْن َظ َّن ِِب َخ ْ ًريا َو َجدَ َذلِ َ
ك َو َج َد
كَ ،و َم ْن َظ َّن غ ْ َ
َذلِ َ
ك» أخرجه ابن حبان ( ).
هو سبحانه املؤمن الذي صدَّ ق نفسه بتوحيده ،وشهد لنفسه بالوحدانية ،وتفرده
بالربوبية ،واأللوهية ،والعبودية ،وهذه ُّ
أجل الشهادات ،وأعظم الشهادات التي شهد
هبا امللك العظيم لنفسه جل جالله ،وكفي هذه الشهادة(:
)[آل عمران.]18/
ومن ِع َظم حمبة اهلل ال سمه املؤمن أنه سمى عباده وأولياءه الذين آمنوا به باملؤمنني ،ومل
يعطه إال أحب اخللق إليه ،واهلل حيب املؤمنني ،واهلل مع املؤمنني.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()7405واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2675
( )2صحيح /أخرجه ابن حبان برقم (.)645

 واسم املؤمن اسم فاعل من آمن يؤمن إيامنًا فهو مؤمن ،وله معنيان:
األول :إذا تعدى فعل آمن بنفسه كان بمعنى التأمني؛ أي :أعطاه األم ن واألمان ،كام قال
)[قريش.]4 /
سبحانه عن قريش(:
الثاين :أن يتعدى الفعل آمن بالباء أو الالم ،فيكون بمعنى التصديق واالنقياد؛ فالالم
)[يوسف.]17 /
كقوله(:
يعني بمصدِّ ق لقولنا.
)[البقرة ،]136 /أي :صدقنا.
والباء كقوله سبحانه(:
و اهلل سبحانه هو املؤمن املصدِّ ق لرسله بإظهار معجزاته عىل أيدهيم ،املصدق املؤمنني ما
وعدهم به من الثواب ،املصدق الكافرين ما وعدهم به من العقاب؛ فهو سبحانه املؤمن
الصادق يف وعده:
[األنعام.]١١٥ :

ً
وعدال يف األحكام ،صد ًقا يف األخبار ،فكل أخبار اهلل  عن نفسه،
صد ًقا يف األخبار،
وعن خملوقاته ،وعن أوامره ،و عن الدنيا ،وعن اآلخرة؛ كلها حق ،فهذا الدين كله عدل
وإحسان ،ليس فيه مشقة.
 وأصول السعادة تتحقق مع اإليامن بثالثة أمور:
األمن  ..والعافية  ..والقوت.
 وأصول الشقاوة التي هتدد سعادة البرش ثالثة:
اخلوف  ..واملرض  ..واجلوع.
وهلذا امتن اهلل عىل قريش ،فذكرهم هبذه النعم ليعبدوه؛ فقال سبحانه(:
وقال (:

)[قريش.]4-1 /

)[القصص.]57 /
فهذه األمور الثالثة :اخلوف ،واملرض ،واجلوع ،من عافاه اهلل منها؛ فكأنام ملك الدنيا
بأمجعها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت َي ْومه؛ َف َك َأن ََّام
ِسبِهُ ،م َع ًاًف ِيف َج َسده ،عنْدَ ُه ُق ُ
قال النبي َ « :م ْن َأ ْص َب َح منْ ُك ْم آمنًا يف ْ

َت لَ ُه الدُّ ْن َيا بِ َح َذافِ ِري َها» أخرجه الرتمذي( ).
ِحيز ْ
واسم اهلل املؤمن اقرتن باملهيمن؛ لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف وخوف غريه ،بل هو
املهيمن ،وتأمينه لعباده رمح ًة هبم ،فاهلل ال خياف أحدً ا ،فاخللق كلهم يف قبضته.
فاقرتن اسمه املؤمن باملهيمن؛ لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف وخوف غريه ،سبحانه
وتعاىل عن ذلك(:
)
[احل ر.]23 /
ِ
فهو سبحانه املؤمن الذي أمنَه عباده من أن يظلمهم ،هو املؤمن الذي يؤ ِّمن عباده من
اخلوف ،ويدفع عنهم كل رش ،ويلقي يف قلوهبم األمن والطمأنينة(:
)[الرعد.]29-28 /
 فالنعمة ح ًّقا يف هذه الثالثة أمور:
ً
أوًل :يف األمن؛ فإنه ليس خلائف عيش.
ثان ًيا :ويف الغنى؛ فإنه ليس لفقري عيش.
ثالثًا :ويف الصحة؛ فإنه ليس لسقيم عيش.
واهلل وحده بيده هذه النعم ،وكل النعم ،فليذكر العباد ذلك ،ويشكروا رهبم املؤمن
الذي أ َّمنهم من كل سوء ،الذي يؤمنهم بام يسعدهم يف الدنيا واآلخرة؛ ليشكروه
ويعبدوه عىل ما أنعم به عليهم ،وليذكروا أعظم النعم ،وهي نعمة اإليامن(:
)[آل عمران.]103 /
واإليامن باهلل هو مقصود الرب من خلقه ،واإليامن قول ،وعمل ،واعتقاد:
[النساء.]١٤٧ :

 وأركان اإليامن ستة:
أن تؤمن باهلل  ..ومالئكته  ..وكتبه  ..ورسله  ..واليوم اآلخر  ..والقدر خريه ورشه،
واملؤمن سبحانه حيب اإليامن ،وحيب املؤمنني ،وحيب األعامل التي تقرب املؤمنني إىل
( )1حسن /أخرجه الرتمذي برقم (.)2346

رهبم ،وملحبت ه هلذا االسم سمى أولياءه وعباده املؤمنني به؛ باملؤمنني ،وحلبه السم
)[احلج.]78/
السالم سامهم باملسلمني( ،
فلمحبته لإليامن ،وحبه ملن اتصف به ،وحبه لألعامل التي تقرب املؤمنني إىل رهبم؛ اهلل
َ م َّن علينا بأن سامنا باملؤمنني ،فهو مؤمن ،هو املؤمن األعىل ،وم ن آمن به هو املؤمن
األدنى ،لكن املؤمن األدنى مؤمن عىل شاكلة العبودية؛ فاإليامن أغىل يشء يف خزائن
اهلل ،وهذه السلعة الغالية اهلل حيبها ،وحيب من اتصف هبا ،وهلذا اهلل  اشرتاها ،اإليامن
اهلل َ م َّن علينا به ،وفطرنا عليه ،فمن رمحته بنا أن فطرنا عىل اإليامن ،فقلوبنا معلقة:
 ولكن ًل بد من سقي هذه الفطرة بنظرين:
األول:نظر يف اآليات الكونية التي تزيد اإليامن يف القلب:

[الروم.]٣٠ :

[يونس.]١٠١ :

الثاين:ونظر يف اآليات ال رعية التي تعرف باهلل وأسامئه وصفاته:

[النساء.]٨٢ :

 واآليات الرشعية تنقسم إىل قسمني:
أخبار  ..أوامر:
فاألخبار :خرب عن اهلل واسامئه وصفاته وأفعاله  ..وخرب عن خملوقات اهلل ،وهذه كلها
جيب التصديق هبا:
[احلجرات.]١٥ :

واألوامر :هي طلب الفعل ،وطلب الرتك ،وهي األحكام واألوامر ال رعية.
وهذه جيب فعلها:
[احلرش.]٧ :

فاإليامن أعظم يشء يف خزائن اهلل ،واهلل يريد منا أن نكون مؤمنني:
[التغابن.]٨ :

واإليامن له لفظ ،وله طعم ،وله حالوة ،وله حقيقة ،فعىل العبد معرفة هذه األمور؛
ليجني ثمرهتا.

اإليامن له لفظ :كأن أقول ال إله إال اهلل ،أو أنا مؤمن ،وله طعم ،وله حالوة ،وله حقيقة.
ِ
أما طعم اإليامن :فب َّينه النبي  بقولهَ « :ذ َاق َط ْع َم ْ ِ ِ
ِض بِاهللِ َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم
اإل َيامن َم ْن َر َ
دِينًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َر ُس ً
وًل »أخرجه مسلم( ).
أسعد الناس هم املؤمن ون؛ ألهنم اتصلوا باملؤمن الذي يؤمنهم من كل رش يف الدنيا
واآلخرة ،اتصلوا باملؤمن الذي ُيسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
أما حالوة اإليامن :بعد الذوق ال ندري هل الطعم حلو أو مر؟ احلالوة فوق الطعم ،بعد
االستطعام يتبني يل ما آكله وما أرشبه أنه حلو أو مر ،أو لذيذ أو كريه ،فحالوة اإليامن
تأيت بعد ذوق طعم اإليامن.
ث َم ْن ك َُّن فِ ِيه َو َجدَ َح َال َو َة ْ ِ
قال النبي َ «:ث َال ٌ
ون ا ُ
ب إِلَيْ ِه ِِمَّا
اإل َيام ِنَ :أ ْن َيكُ َ
هلل َو َر ُسولُ ُه َأ َح َّ
ِ
ف
ـم ْر َء ًَل ُُيِ ُّب ُه إِ ًَّل هللََِِّ ،و َأ ْن َي ْك َر َه َأ ْن َي ُعو َد ِيف الْ ُك ْف ِر ك ََام َي ْك َر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
اُهاَ ،و َأ ْن ُُي َّ
ب ا ْل َ
ُس َو ُ َ
ِيف الن ِ
َّار» متفق عليه( ).
هذه حالوة اإليامن ،من وجدت فيه هذه الصفات الثالث؛ وجد حالوة اإليامن :أن
يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها؛ ألن اهلل ريب هو الذي خلقني وهداين وعافاين
ورزقني؛ فأنا أحبه جل جال له؛ لكربيائه وعظمته ،وإلنعامه وإحسانه ،وإذا أحببته
أطعته ،والطاعة هي العبادة ،فالعبادة هي طاعة العابد ملعبوده فيام أمر به(:
)[البقرة.]21/
صفاته(:
)[البقرة.]22 /
فحالوة اإليامن حتصل للعبد بثالث صفات :
األوىل:أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها.
الثانية :أن حيب املرء ،ال حيبه إال هلل.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النبي ًَ «:ل ي ْؤ ِمن َأحدُ كُم حتَّى ُُي ِ
ب لنَ ْفسه»متفق عليه( ).
ب ألَخيه َما ُُي ُّ
َّ
ُ ُ َ ْ َ
فاملؤمنون إخوة يتوادون ويرتامحون فيام بينهم ،وإذا حصلت هذه املودة ،وهذه الرمحة،
( )1أخرجه مسلم برقم (.)34

( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()16واللفظ له ،ومسلم برقم (.)43

()3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()13واللفظ له ،ومسلم برقم (.)45

وأحببت ألخي ما أحب لنفيس؛ فال نحتاج إىل املحاكم ،وال إىل السجون ،وال إىل
دوريات األمن.
فاملؤمن من ِأمنه الناس عىل أمواهلم وأبداهنم ،واملسلم من سلم املسلمون من لسانه
ويده.
فاملؤمن ال يأخذ ما ليس له ،أمني عىل جوارحه ،وأمني عىل منافع خلقه ،وعىل األمانات
التي أودعها الناس عنده.
ف ِيف الن ِ
َّار»متفق عليه( ).
الثالثةَ «:و َأ ْن َي ْك َر َه َأ ْن َي ُعو َد ِيف الْ ُك ْف ِر ك ََام َي ْك َر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
ألنه يرى الكفر ظلامت ،ويرى اإليامن كله نور:
[األنعام.]١٢٢ :

فلحياة األبدان اهلل  أرسل امللك أن ينفخ الروح يف اجلنني يف بطن أمه؛ فتأتيه احلياة
البدنية ،أما حياة القلوب فالبد من نفخة الرسول الب ري وهو حممد  ،فنفخة الرسول
امللكي الذي ينفخ فيه الروح جتعله حي ًا  ،ولكن البد مع احلياة من نور ،وإال اإلنسان
يتخبط يف الظلامت ،والذي يسري يف الظلامت إما أن يصطدم بام هو أكرب منه فيرضه ،أو
يطأ ما هو أصغر منه ،فيُتلِفه ويكرسه.
فالذي يعيش يف الظلامت يف عذاب دائم ،والذي يعيش يف النور يرى كل يشء ،وتستقيم
حياته(:
)[األنعام.]122 /
أما حقيقة اإليامن :فتحصل ملن كان عنده كامل اليقني ،وحقيقة الدين ،وقام بجهد الدين
عباد ًة ودعوة ،هجر ًة ونرصة ،جها ًدا وإنفاق ًا:
[األنفال.]٧٤ :

 فالدين ركنان:
عبادة احلق  ..واإلحسان إىل اخللق.
عبادة احلق(:

)[النساء.]36 /

()1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()16واللفظ له ،ومسلم برقم (.)43

)[األنعام.]151 /
واإلحسان إىل اخللق(:
)[البقرة.]43 /
عبادة احلق( :
)[البقرة.]43 /
واإلحسان إىل اخللق (
هذا جمموع الدين ،فالدين املطلوب من اإلنسان أن يدخل يف اإليامن ،فإذا دخل اإليامن
يف القلب؛ أنبت شعب اإليامن ،فحقيقة اإليامن حتصل ملن كان عنده الدين وجهد الدين،
حتصل ملن كان عنده اليقني عىل اهلل وأسامئه وصفاته ،وكانت عنده حقيقة الدين،
حتقيق وتطبيق ،حتقيق يف القلب ،بأن يشهد القلب أن ال إله إال اهلل .
ٌ
فاإليامن
وتطبيق باجلوارح ،اللسان يذكر اهلل ،واجلوارح تعمل بطاعة اهلل.
فاإليامن حتقيق وتطبيق ،أما حتقيق بال تطبيق فال ينفع ،البد من ربط التحقيق بالتطبيق:
[البقرة.]٢٧٧ :

وهلذا األعامل من اإليام ن ،فاملؤمن يأخذ من الدين ،ويعطي للدين.
ومن وضع وقته ،وماله ،وجهده ،وفكره حتت شجرة الدين؛ كربت واتسعت وأثمرت
علام وإيامنًا وتقوى ،ومن وضع وقته ،وماله ،وفكره ،وجهده ،حتت شجرة الدنيا؛ كربت
ً
هذه الشجرة ،وطرحت الثامر الفاسدة ،وأنبتت الشهوات املحرمة ،واشتغل اإلنسان
بالنعمة عن املنعم.
فحقيقة اإليامن حتصل ملن كان عنده حقيقة اليقني ،وحقيقة الدين ،وقام بجهد الدين:

[األنفال.]٤ – ٢ :

يتوكلون عىل ا لوكيل يف كل يشء؛ فاألحوال بيد الوكيل ،أما األعامل فهي بأيدينا.
ٌّ
وكل يف خسار إال من ذكرهم اهلل  من أهل اإليامن ،الذين عندهم جهد عىل أنفسهم
وعىل غريهم:
[العرص.]٣ – ١ :

فهؤالء مجعوا بني التحقيق والت طبيق ،آمنوا بقلوهبم ،وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل
بأمواهلم وأنفسهم(:

)[األنفال.]74 /

فاإليامن حتقيق وتطبيق:

[احلجرات.]١٥ :

وال يبلغ عبد حقيقة اإليامن حت ى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن
ليصيبه.
فهذه األمور العظيمة ،جيب عىل العبد أن يتعرف عليها ،وأن يعرف أن مقصود الرب
 من خلقه هو حصول هذا اإليامن الذي يثمر أنواع العبودية هلل عز وجل.
وأقوى رابطة يف احلياة هي رابطة اإليامن ،فاإليامن يربط ب ني املخلوق وخالقه ،ويربط
بني املؤمن وغريه من املخلوقات ،ويربط بني املؤمن واملالئكة ،ويربط املؤمن بالدنيا
واآلخرة ،فأقوى الروابط النافعة التي تربط الب رية بعضها ببعض هو اإليامن بمن
يملك األمن جل جالله ،اإليامن به وتصديقه ،واخلضوع له ،تصديق ألخباره ،وامتثال
ألوامره جل جالله ،هذا املطلوب من الب رية كلها:
[البقرة.]١٣٨ – ١٣٧ :

فأسعد حياة ،وأطيب حياة ،هي حياة املؤم نني ،ملا فيها من سعادهتم ،وإسعاد غريهم:

[التوبة.]٧١ :

فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه بأسامئه وصفاته؛ ليزيد إيامننا به ،وإذا زاد إيامننا امتأل
القلب باإليامن ،ثم ان رح الصدر واتسع ألنواع الطاعات ،ثم أمر القلب اجلوارح بأن
متتثل أمر اهلل  يف كل ما أمر ،وجتتنب كل ما هنى عنه جل جالله.
فاإليامن مو ِّلد ،كيف يأيت؟ بسقي الفطرة بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات ال رعية:

[ق.]٨ – ٦ :

إذا جاء اإليامن؛ جاءت عظمة اهلل يف القلوب ،وجاء تكبريه يف القلوب.

وإذا عرفنا اهلل  بأسامئه وصفاته ،صفات اجلالل ،وصفات اجلامل؛ أحببناه وعظمناه،
وإذا أحببناه؛ أطعناه ،وهذه هي العبادة ،فالعبادة :طاعة العابد ملعبوده فيام أمر ،وهذا هو
[الذاريات.]٥٦ :
مقصود الرب من خلقه:
فاهلل أنزل من السامء ما ًء ،وأنبت به من كل زوج هبيج؛ وأنزل من السامء الوحي؛ ل َين ُبت
نبات ًا حيبه اهلل  ؛ لتمتلئ هذه القلوب باإليامن؛ فتخرج أكرب قبيلة ،وأفضل قبيلة ،يف
الب رية هي قبيلة املؤمنني  ،قبيلة املسلمني ،وكل الناس خارج هذه القبيلة إال من آمن
باهلل  ، وآمن بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه:
[العرص.]٣ – ١ :

فاهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى والصفات العال ،وقد أمرنا 
بمعرفته ،قبل معرفة أحكامه ،فقال(:
)[املائدة.]98/
واسم اهلل املؤمن من أعظم األسامء ،وبه سمى عباده املؤمنني ،فاهلل تبارك وتعاىل هو
املؤمن الذي أثنى عىل نفسه بصفات الكامل واجلالل واجلامل ،املصدق لنفسه بام أخرب به
وأمر به ،الذي وحد نفسه ،وصدق نفسه ،وأثنى عىل نفسه بقوله(:
)
[آل عمران.]18 /
ِ
هو سبحانه املؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم ،املؤمن الذي أمنهم مما يرضهم،
وأمن هلم ما ُيصلحهم ،ما ُيصلح أبداهنم ،بأمرهم باألكل من الطيبات التي سخرها هلم،
وما يصلح قلوهبم ،وما ُيصلح دنياهم وأخراهم هبذا الدين ،باإليامن الذي به سعادهتم
وفالحهم يف الدنيا واآلخرة ،فاهلل تودد إىل عباده بأن سخر هلم كل يشء ،وذكرهم هبذه
النعمة:
[آل عمران.]١٠٣ :

هو املؤمن الذي ن ر األمن يف ُملكه العظيم ،الذي يطعم اجلائع ،ويؤمن اخلائف ،فأ َّمن
البالد كلها ،واخلالئق كلها ،فأ ْمن البالد والعباد كله بيده(:

)[قريش.]4-3 /
هو سبحانه املؤمن الذي وهب األمن لإلنسان من كل وجه ،يف كل زمان ومكان.
هو املؤمن الصادق يف وعده ،فإذا وعد املؤمن بالنرص فسينرصه(:
)[الروم.]47 /
وقد نرص املؤمنني يف بدرمع قلة العدد والعدة(:
)[آل عمران.]123 /
وإذا وعد عباده بالرزق فسريزقهم:
[هود.]٦ :

[هود.]٦ :

وإذا وعد اهلل املؤمن بالشفاء فسيشفيه(:
)[األنعام.]18- 17 /
بيده خزائن الشفاء ،هو الشايف من كل داء ،ولكنه أمرنا بفعل األسباب؛ ألن هذه الدنيا
دار األسباب ،فالدنيا هلا أسباب ،واجلنة هلا أسباب ،ودخول النار له أسباب.
وإذا وعد املؤمن باجلنة فسيدخله اجلنة قط ًعا ،وإذا وعده بالتمكني يف األرض فسيمكنه
يف األرض إذا جاء بالصفات التي حيبها ،فليت َِّق العبد ربه ،وليعرف ربه بأسامئه وصفاته،
وبقدر معرفته تكون تقواه ،بقدر معرفته بربه ،ومعرفته بوعده ووعيده تكون
تقواه(:
)[لقامن.]33/
واهلل  حكيم عليم ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:

[الربوج.]١٦ – ١٣ :

حييي ويميت ،ويعز ويذل ،ويعطي ويمنع ،ويبسط ويقبض ،يسكن ما شاء ،وحيرك ما
شاء من خملوقاته ،ثبت السامء واألرض أن تزوال ،وثبت أنواع اجلامد ،والنبات،
واحليوان ،وثب ت الشمس والقمر ،وثبت ال روق والغروب ،فهو رب امل رقني ،وهو

رب املشارق واملغارب ،وهو رب امل رق واملغرب:
[املزمل.]٩ :

خلق مجيع ما يف هذا الكون لتأمني هذا اإلنسان ،ليأمن اإلنسان ،ويتفرغ لعبادة ربه ،
فهو سبحانه املؤمن الذي سخر وأمن كل نعمة ملخلوقاته مجي ًعا:
[لقامن.]٢٠ :

إ ًذا إذا عرفتم ذلك؛ فآمنوا به وأطيعوه واعبدوه؛ ألنه هو الذي سخر لكم ما يف
السموات وما يف األر ض؛ فآمنوا به ،وهذا من أقوى الدالئل عىل أن اإلنسان جيب أن
يؤمن باهلل  السالم الذي يملك السالم ،والرزاق الذي يملك األرزاق ،والرمحن
الذي يملك الرمحة ،واملؤمن الذي يملك األمن؛ فاإلنسان بحاجة إىل أنواع األمن؛ حتى
يستطيع أن يعيش ،فاهلل  ثبت املخلوقات تأمينًا له:
[األنعام.]١٠٢ :

فهو  ثبت أنواع اجلامد ،خلق احلديد عىل وضعه ،والرتاب عىل وضعه ،خلق الشمس،
والقمر ،والسامء األرض ،خلقها وأمسكها بقدرته ،وثبت صفاهتا؛ بحيث احلديد حيمل
مائة طابق ،احلديد ال تتغري صفته ،الذهب ال تتغري صفته ،مجيع املخلوقات خلقها اهلل
وثبتها ،األرض اهلل  ثبتها عىل هذه الصفة؛ فهي تُنبت ال تتغري أو ترفض بأن ال تُنبت،
إظهارا
فهو سبحانه املؤمن الذي خلق األسباب التي يأمن هبا اإلنسان ،فعل ذلك
ً
لعظمته ،وكامل قدرته:
[الطالق.]١٢ :

هو الوكيل عىل الشمس ،وعىل القمر ،وعىل السامء ،وعىل األرض ،وعىل أرزاق العباد،
وعىل البحار ،وعىل الرياح؛ هي بيده ،فأنا البد أن أتوكل عىل اهلل؛ وما معنى التوكل؟
هو تفويض األمر إىل الوكيل(:
)[التغابن.]13 /
فأفوض أمري إىل اهلل؛ ألين أعلم أن الوكيل قادر عىل القيام بجميع حاجايت ،هو الوكيل
عىل الكون كله ،هو الوكيل عىل ما يف السموات وما يف األرض ،وربك عىل كل يشء
قادرا عىل قضاء حوائج من وكله ،فريب وكيل ،وأخربنا
وكيل؛ والوكيل البد أن يكون ً

أنه الوكيل ،فبيده األحوال ،وبيده تغيري األحوال:

[األنعام.]١٠٢ :

ولكن اهلل طلب منا اإليامن ،طلب منا األعامل ،فنكمل حمبوباته يف الدنيا ،واهلل يكمل
حمبوباتنا يف اآلخرة ،حمبوبات الرب( :
)[التوبة.]112 /

وحمبوبات النفس:

[البقرة.]٢٥ :

وهو سبحانه الذي بيده التحريك والتسكني ،حرك الرياح والعواصف والسحب
واألمطار من أجل أ ْمنِك ،من أجل أن تسعد يف الدنيا واآلخرة.
حرك الرياح والعواصف ،والسحب واألمطار ،والليل والنهار ،والشمس والقمر،
واحلر والربد ،والصحة واملرض ،واألمن واخلوف ،فعل ذلك من أجل اإلنسان ،فعل
ذلك من أجل أال ينساه اإلنسان ،وم ن أجل أن تسأله تغيري األحوال ،ومن أجل أن
ندعوه ونتوب إليه(:
)[فاطر.]13 /

[النور.]٤٤ :

ثبات األحوال يف الدنيا حمال ،وقضاء احلاجات باألشياء حمال ،األحوال بيد اهلل ،والدنيا
ً
امتثاال ألمره؛ نتوكل عىل اهلل بقلوبنا ،ونفعل
بيده ،واألسباب بيده ،نفعل األسباب
األسباب بجوارحنا ،ثبات األحوال يف الدنيا حمال ،ال تثبت األحوال إال يوم القيامة،
حني يقال يا أهل اجلنة خلود فال موت ،ويا أهل النار خلود فال موت  ، ،أما يف الدنيا
ٍ
فالبد من ٍ
وصحة ومرض ،وغنًى وفقر؛ حتى نسأل اهلل  تغيري
أمن وخوف،
األحوال ،فاهلل ما منع إال ليعطي ،وما قبض إال ليبسط ،وما ابتىل إال ليعايف ،فهو احلكيم
اخلبري جل جالله(:
)[اإلرساء.]30 /

فال إله إال اهلل! كم أنواع األمن التي نعيش فيها ،والتي خلقها اهلل  إكرا ًما هلذا
اإلنسان؛ ليأمن ،ويتفرغ لعبادة ربه:
[البقرة.]٢٤٣ :

وملحبة اهلل هلذا االسم الكريم؛ سمى اهلل أولياءه باملؤمنني ،وأثنى عليهم به ،وب رهم
باجلنة(:
)[البقرة.]25 /
هو سبحانه املؤمن الصادق الذي يصدقه عباده بام أقام هلم من الشواهد عىل وحدانيته
وعظمته ،وكامل أسامئه وصفاته ،هو املؤمن الصادق الذي يصدقه عباده بام أقام هلم من
الشواهد واآليات يف الكون التي تدل عىل وحدانيته وكامل علمه وقدرته ،وكامل أسامئه
) ملاذا؟
وصفاته(:
)[الطالق.]12 /
(
وإذا عرفتم ذلك كربتم اهلل ،وعظمتموه ،وأحببتموه ،وإذا أحببتموه أطعتموه،
وعبدمتوه ،وقد أمرنا اهلل  بذلك ليزيد إيامننا ،فاإليامن يزي د بالطاعة ،وينقص
باملعصية ،واإليامن يزيد بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات ال رعية(:
)[ق.]8- 6 /
هو سبحانه املؤمن الصادق الذي وهب اإليامن والصدق لعباده ،الذي صدق أنبياءه
ورسله فيام بلغوا عنه ،وشهد هل م بأهنم صادقون(:
)[الزمر.]33 /
(
)[األنبياء.]90 /
اهلل  يصدق أولياءه ،ويصدق أنبياءه ب ام يقيم هلم من الشواهد الدالة عىل وحدانيته،
فيؤمن الناس بام أجراه اهلل  عىل أيدي رسله من اآليات التي تكون ُحج ًة عىل
أقوامهم:
[غافر.]٥١ :

هو سبحانه املؤمن الصادق الذي صدق الصادقني بام أقام هلم من شواهد الصدق،
املؤمن الذي صدق يف أخبارهِ ،من ن َْرص أوليائه ،وخذالن أعدائه ،فكم أرسل اهلل  من
رسول؟ وكم نرص هؤالء الرسل ومن آمن هبم عىل من عاداهم؟(
)[األنبياء.]9 /
هو سبحانه املؤمن الصادق الذي يؤمن عباده املؤمنني من عذابه وعقابه(:
)[األنعام.]82 /
وهو سبحانه املؤمن الذي خلق األمن و َم َّن به عىل من شاء من عباده ،املؤمن الذي عنده
خزائن األمن:
[احلجر.]٢١ :

هو املؤمن الذي وهب األمن لعباده املؤمنني يوم الفزع األكرب ،وأمنهم بخلق الطمأنينة
)[النمل.]89/
يف قلوهبم(:
فسبحان الرب امللك القدوس السالم املؤمن ،الصادق يف كلامته وأخباره ،الصادق يف
دينه ورشعه ،الصادق يف وعده ووعيده ،الصادق يف ثوابه وعقابه(:
)[النساء.]122 /
مظهرا ألسامئه احلسنى،
وسبحان امللك العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم ،وجعله
ً
وصفاته العال ،وأفعاله الكربى ،أما ذات اهلل  فلن يستطيع أحد أن ُيدركها ،لكن
املؤمن يرى ربه يوم القايمة وهلذا اهلل  أودع أسامءه وصفاته يف خملوقاته؛ فإذا رأيت
السامء العظيمة؛ عرفت العظيم ،وإذا رأيت السامء الكبرية؛ عرفت الكبري ،وإذا رأيت
األرزاق؛ عرفت الرازق ،وهكذا.
فاهلل  أودع أسامءه وصفاته يف خملوقاته وآياته ،أما ذات اهلل  فلن يستطيع أحد أن
يراها يف الدنيا ،لكن يستطيع اإلنسان أن يتعرف عىل ذاته وأسامئه وصفاته من خالل
آياته وخملوقاته(:
)[األنعام.]103 - 102/
واحلمد هلل أن ُمنعنا من رؤيته  ، حجبنا بحكمته عن رؤيته يف الدنيا ،ونراه يوم

القيامة ،ولو ظهر لنا جل جالله ملا عصا ه أحد ،فامللوك ال تعىص بحرضهتا ،فكيف
بملك امللوك لو ظهر للناس بجالله ومجاله وكربيائه وعظمته؛ ملا عصاه أحد ،بل أطاعه
قهرا ،ولكن اهلل من رمحته أن حجب أعيننا عن رؤيته يف الدنيا ،لكن نراه
كل أحد ً
بقل وبنا ،وال نراه بأبصارنا ،فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
ولو رأيناه لبطل أمر التكليف ،وأمر الثواب والعقاب ،واألوامر والنواهي؛ ألننا نراه
عيانًا ،ومن رأى ملك امللوك العزيز اجلبار عيانًا ال يمكن أن يعصيه ،بل يضطر لطاعته،
إجبارا ،وهلذا اهلل
اختيارا ال
وامتثال أوامره؛ فيبطل التكليف ،واهلل يريد منا أن نأيت إليه
ً
ً
 جعل رؤية املؤمنني له يوم القيامة ،فنحن نعبد اهلل  ونؤمن بالغيب ،واهلل غيب،
ومالئكته غيب ،وكتبه غيب ،ورسله غيب ،واليوم اآلخر كله غيب(:
)
[البقرة.]3-1 /
فاهلل غيب جل جالله ،فنؤمن به ،ونتمثل أمره ،ونحن ال نراه ،ومن آمن به ،وامتثل أمره
يف الدنيا؛ رآه عيانًا يوم القيامة ،لكن ال حييط به(:
)[القيامة.]23- 22 /
فالنظر يف اآليات الكونية من أعظم روافد اإليامن ،وهو الكتاب املفتوح لكل إنسان عىل
وجه األرض؛ فاخللق يدل عىل اخلالق ،إذا نظرنا بأبصارن ا إىل هذه املخلوقات؛ نرى أن
اخل لق يدل عىل اخلالق ،والصور تدل عىل املصور ،واألرزاق تدل عىل الرزاق ،والتدبري
يدل عىل املدبر(:
)[ق.]8-6 /
فإذا رأيت ذلك؛ اخرتقت املخلوقات إىل اخلالق؛ فامتثلت أمره وأنِست به ،وجتاوزت
الصور إىل املصور ،وجتاوزت األرزاق إىل الرزاق ،فآمنت به ،وامتثلت أمره ،وهذا
مقصود الرب من خلقه ،أن نصل من املخلوق إىل اخلالق ،ومن الصور إىل املصور:
[يونس.]١٠١ :

فعلينا أن نتعرف عىل اهلل  ، بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ كي نحبه ،وإذا أحببناه أطعناه

وعبدناه كام يليق بجالله؛ ألنه العظيم الذي يستحق أن ُيعبد ،ويطاع أمره ،الكريم الذي
حوائجنا كلها يف خزائنه ،وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة بيده:

[فصلت.]٣٢ – ٣٠ :

اهلل  هو املؤمن ،فعىل العبد أن يتعرف عىل ربه املؤمن؛ ليأمن يف الدنيا واآلخرة.
ومن أراد أن يعرف انه مؤمن ح ًّقا فليعرض نفسه عىل كتاب ربه الذي َب َّني فيه صفات
أهل اإليامن فقال:

وقال (:

[األنفال.]٤ – ٢ :

)

[السجدة.]17- 15 /
وقال (:
)[التوبة.]71 /
وقال  عن صفات أهل اإليامن( :
وقال :

)[التوبة.]112 /

[األحزاب.]٣٥ :

وقال  :ﮱ

[الفرقان.]٦٤ – ٦٣ :

وقال :

[املؤمنون.]١١ – ١ :

فالبد أن نتعرف عىل صفات املؤمنني التي بينها اهلل يف القرآن؛ فالقرآن بني اهلل فيه حقيقة
اإليامن ،وصفات أهل اإليامن ،والوعد عىل اإليامن ،والوعيد عىل من مل يؤمن باهلل .
مطيع لربه يف مجيع أحواله؛ أعرض نفيس عىل القرآن؛ ليتبني يل أين من أهل
فاملؤمن
ٌ
اإليامن أو من غري أهل اإليامن؛ فأهل اإليامن هلم صفات ،والكفار هلم صفات.
فاملؤ من مطيع لربه يف مجيع أحواله ،مزاجه سمعنا وأطعنا كاملالئكة(:
)[البقرة.]285 /

سمعنا وأطعنا ،ليس سمعنا وعصينا:

[النور.]٥١ :

فاإليامن ليس كلمة تقال باللسان فقط ،وال عقيدة تستقر يف اجلنان فقط ،إنام اإليامن
ٌ
علم ،وعمل:
عقيدةٌ،
وعمل ،وسلوكٌ ،
واملؤمن:

[األنفال.]٤ – ٢ :

[الكهف.]١٠٨ – ١٠٧ :

سبحانه وعد املؤمنني بموعودات كريمة يف الدنيا واآلخرة.

 فمن موعودات املؤمنني يف الدنيا عىل إيامهنم:
ً
أوًل :الفالح:
[املؤمنون.]٢ – ١ :

ثان ًيا :اهلداية(:
ثالثًا :النرص؛ كام قال سبحانه(:
راب ًعا :العزة؛ كام قال سبحانه(:
خامسا :اخلالفة والتمكني يف األرض؛ كام قال سبحانه(:
ً
[النور.]55/
سادسا :الدفاع عن املؤمنني(:
ً
ساب ًعا :األمن؛ كام قال سبحانه(:
)[األنعام.]82 /
ثامنًا :النجاة من النار والعذاب(:
)[يونس.]103 /
تاس ًعا :احلياة الطيبة؛ كام قال سبحانه(:

)[احلج.]54 /
)[الروم.]47 /
)[املنافقون.]8 /
)
)[احلج.]38 /

) [النحل.]97/

عارشا :عدم تسليط الكفار عىل املؤمنني؛ كام قال سبحانه(:
ً
)[النساء.]141 /
ولكن األمر متعلق باحلقائق ،فإذا وجدت احلقيقة؛ جاءت الثمرة ،وجاءت النرصة.
احلادي عرش :حصول الربكات(:
)[األعراف.]96 /
)[األنفال.]19 /
الثاين عرش :معية اهلل(:
 أما موعودات املؤمنني يف اآلخرة:
فدخول املؤمنني اجلنة ،واخللود فيها ،ورضوان من اهلل ،ورؤية الرب  ،والقرب من
الرب  ،وسامع كالمه وغري ذلك:

هؤالء املؤمنني هلم أعامل مرضية:

[التوبة.]٧٢ :

 وللمؤمنني عىل هذه األعامل مواعيد وكرامات:
ً
أوًل :دخول اجلنة ورضوان الرب(:
)[التوبة.]72 /

ثان ًيا:رؤية اهلل (:
ثالثًا:القرب منه(:
)[القمر.]55- 54 /
رابعاً :سامع كالم الرب:
خامساً :السالمة من مجيع اآلفات يف اجلنة(:
)[األنعام.]127 /
سادساً :اخللود يف نعيم اجلنة:

[التوبة.]٧١ :

)[القيامة.]23 - 22/
[يس.]٥٨ :

[البقرة.]٢٥ :

لكن الصفات املوعودة يف الدنيا غري موجودة يف حياة كثري من املسلمني اليوم ،فام
السبب؟ السبب هو ضعف اإليامن ،وعدم أداء األعامل عىل احلقيقة:
[األنفال.]٧٤ :

فإذا ضعف اإليامن؛ ضعفت األعامل ،وذهبت روحها ،وال سبيل للحصول عىل هذه
الثمرات ،أو رؤيتها؛ إال بتقوية اإليامن املوجود باإليامن املطلوب.
 فاإليامن عىل ثالث درجات:
إيامن موجود  ..وإيامن مفقود  ..وإيامن مطلوب.

فباجلهد عىل اإليامن املوجود يأيت اإليامن املفقود ،ثم يتحقق اإليامن املطلوب ،ثم تأيت
)[البقرة.]137/
النتائج عىل اإليامن املطلوب(:
وهلذا البد من اجلهد عىل القلوب؛ حتى متتلئ باإليامن ،ثم متتثل األوامر ،وتعبد اهلل
باحلب هلل والتعظيم والذل له ثم يأيت رضا اهلل ،جهد عىل القلوب باإليامن ،فإذا جاء
اإليامن؛ فالقلوب تُقبل عىل اهلل  ،وتتوجه إليه.
وإذا جاء كامل اإليامن يف القلب جاءت الطاعات للرب ،ثم تنوعت الطاعات ،ثم جاء
رضوان الرب ،ثم جاء بعد رضوان الرب سعادة اإلنسان يف الدنيا ،ثم تزداد السعادة
عند املوت ،ثم تزداد السعادة يف القرب ،ثم تبلغ السعادة كامهلا يف اجلنة:

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

وإذا ضعف اإليامن؛ ضعفت األعامل ،وفسدت األخالق ،ثم جاء سخط اهلل ،ثم شقي
هذا اإلنسان يف الدنيا ،ثم ازداد شقاؤه عند املوت ،ثم ازداد شقاؤه يف القرب ،ثم ازداد
شقاؤه يف نار جهنم؛ ألن جهنم سجن عظيم ،ويف داخل السجن ألوان من العذاب ،من
احلميم والزقوم ،وغريها من ألوان العذاب بينها القرآن ،وهي تزيد عىل ع رين نوع من
أنواع العذاب داخل نار جهنم ،ويف جهنم العذاب الشديد ،والعذاب العظيم ،والعذاب
املقيم ،والعذاب املهني ،والعذاب األليم.
هلذا البد من اجلهد عىل القلوب؛ حتى يأيت اإليامن ،باجلهد عىل النفس ،واجلهد عىل
الغري ،جهد عىل النفس باالستقامة ،وجهد عىل الغري بالدعوة والتعليم واإلحسان إىل
اخللق(:
)[البقرة.]137 /
وقال (:
)[النساء.]136 /
فالضالل البعيد هو ضالل الكفار ،وامل ركني ،واهلندوس ،والنصارى ،والي هود ،ضلوا
ً
ضالال بعيدً ا .
عن احلق

واهلل  أمرنا أن ندخل يف اإلسالم ،وأن ندخل يف اإليامن مجي ًعا ،وأن نمتثل أوامر
وتطبيق ،وحتقيق ،تصديق بالقلب ،وتطبيق
ٌ
تصديق،
ٌ
املؤمن جل جالله مجي ًعا؛ فاإليامن
باجلوارح ،اإليامن تصديق بالقلب ،ونطق باللسان ،وعمل باجلوارح:
[البقرة.]٢٠٨ :

ادخلوا مجي ًعا يف اإلسالم؛ لتفوزوا باجلنة ،وتنجوا من النار ،وامتثلوا مجيع األوامر:
[احلرش.]٧ :

مجيع أوامر امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن ،جيب امتثاهلا كلها ،ال نأخذ ما تشتهي
أنفسنا ،ونرتك ما هو ثقيل علينا؛ بل نتمثل األوامر مجي ًعا ،وندخل يف السلم كافة ،كذلك
علينا أن نتمثل أوامر اهلل  مجي ًعا ،وإال شقينا يف الدنيا واآلخرة:
(
)[البقرة.]85 /
فنأخذ الدين كله ،وال نخلط به عربه(:

)[البقرة.]208 /
فالناس إما جنود الرمحن ،وإما جنود الشيطان ،وكل الناس جنود للشيطان إال جند
الرمحن ،وكل الناس يف النار إال جنود الرمحن.
 وجند الرمحن صفاهتم أربع:
جهد عىل النفس باالستقامة ،وجهد عىل الغري بالدعوة(:
)
[العرص.]3-1 /
اسم مبارك ،وهو من أعظم األسامء هلل ؛ فنحن نسعى ونتحرك
فهذا االسم العظيم ٌ
أمن من اخلوف ،أمن املرض.
أمن من اجلوعٌ ،
يف احلياة؛ لنحصل عىل األمنٌ ،
واهلل هو املؤمن الذي بيده األمن كله ،هو املؤمن الذي يؤمن كل خائف جل جالله،
وعنده خزائن األمن كلها(:

)[احلجر.]21 /
اإليامن ليس كلمة تقال باللسان فقط ،وال عقيدة تستقر يف اجلنان فقط؛ وإنام هو عقيدة،
وسلوك ،وعلم وعمل.
واهلل سبحانه هو املؤمن الذي وعد املؤمنني بالوعود العظيمة عىل الصفات الكريمة؛
ً
وفضال جل جالله.
تكر ًما منه
)[املائدة.]1 /
املؤمن يويف بالعهود والعقود( :
)[اإلرساء.]34 /
(
ٍ
بقول أو فعل،
املؤمن أمني ال يغدر ،وال خيون ،وال يكذب ،وال يغتاب ،وال يؤذي أحدً ا
وال يسخر من أحد ،وال يؤذي أحدً ا من اخللق ،فاهلل  يريد من املؤمن أن يتصف
بالصفات التي حيبها املؤمن سبحانه له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،فكذلك العبد
البد أن يتصف بصفات ربه املؤمن ،فال يؤذي أحدً ا وال خيون ،وال يكذب ،وال يتخلق
باألخالق السيئة .
(

)[احلجرات.]12- 11 /
فاهلل  لتحقيق األمن هلذا اإلنسان أمره باألخالق العالية ،واألقوال احلسنة ،واألعامل
الصاحلة ،وأن يعبد ر ًّبا واحدً ا؛ ليحصل له األمن يف الدنيا ،واألمن يف اآلخرة؛ فمن آمن
باهلل وأطاعه؛ سعد يف الدنيا واآلخرة ،و من كفر باهلل وعصاه؛ شقي يف الدنيا
واآلخرة(:
)

[طه.]126-123 /
فاملسلم إذا عرض نفسه عىل كتاب ربه  عرف أنه مؤمن ،وعرف أنه حقق من صفات
اإليامن شيئا وغابت عنه أشياء ،من عرف أن ربه املؤمن أيقن أنه سوف ينرصه مهام وقف

له األعداء ،ومهام تكالبوا عليه ،لو جتمع عليه أهل ال رق والغرب ،وأهل السامء
واألرض ،واهلل املؤمن معه بقوته وقدرته ،فسينرصه(:
)[احلج.]40 /
واألمن واألمان والتأمني كله بيد الواحد األحد ال رشيك له ،هو اهلل املؤمن الذي كل
)[األعراف.]54 /
أمن يف العامل بيده(:
وهبذا نعلم أن رشكات التأمني عىل احلياة ،أو األعضاء ،أو األموال كلها من أكل أموال
الناس بالباطل؛ فاألمن بيد واحد ،واخللق بيد واحد ،والتدبري بيد واحد ،والرزق بيد
[امللك.]١ :
واحد؛ فكل يشء بيده:
ف ركات التأمني تأكل أموال الناس بالباطل؛ ألهنا ال متلك شيئًا من األمن ،بل الذي
يملك األمن كله هو ربنا  الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال
اجلميلة ،القادر عىل كل أحد ،الذي ال ُيعجزه يش ء يف األرض وال يف السامء ،الواحد
األحد املحيط بكل أحد(:
)[األعراف.]54 /
مجيع املخلوقات جاءت من اسمه اخلالق ،ومجيع األوامر جاءت من اسمه اهلل والرب
والرمحن والرحيم ،األوامر امللكية منه ،واألوامر ال رعية منه ،فيجب أن ُيطاع؛ ألننا
نريد السعادة واألمن يف احلياةٌ ،
وكل يسعى وجيتهد ويتحرك؛ لتحصيل السعادة واألمن
والسعادة بيده ،واألمن بيده(:
)[الذاريات.]51-50 /
فمن لوازم اإليامن أن تعرف من تؤمن به؛ لتعبده بام يليق بجالله ،فنستعني به إذا علمنا
قدرته ،ونتوكل عليه إذا عرفنا قوته ،ونسأله إذا علمنا كرمه وغناه(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
فإذا عرفته آمنت به ،ورضيت بقضائه وقدره ،وعظمت أمره،واجتنبت هنيه ،وأحببته،
وخضعت له؛ فبقدر املعرفة يكون اإليامن ،وبقدر اإليامن يكون العمل:

[حممد.]١٩ :

اسام من أسامء اهلل جل جالله ،أو صفة من صفاته؛ ازداد إيامنًا باهلل،
وكلام عرف العبد ً
وحمب ًة له ،وطاع ًة له ،وسعاد ًة به؛ هلذا أمرنا اهلل  بمعرفته ،فقال(:
)[املائدة.]98 /
فعىل قدر معرفة العبد ربه ُيطيعه ،وعىل قدر طاعته يزيد عمله ،وعىل قدر عمله تكون
سعادته ،وكل ملك من ملوك الدنيا ال يرىض أن يسمى أحدٌ من أفراد رعيته باسمه ،ال
الـملك لواحد ،لكن م لك امللوك سمى نفسه باملؤمن
يرىض أن يسمى باسم امللكُ ،
فقال(:
)[احل ر.]23 /
وسمى عباده الذين آمنوا به باملؤمنني:
[التوبة.]٧١ :

واهلل سبحانه املؤمن الذي يدافع عن الذين آمنوا؛ ألنه يغار عليهم؛ ألهنم أولياؤه ،وا َل ْوه
بالتوحيد واإليامن ،وواالهم بالنرص والرزق واألمن( :
)[احلج.]38 /
ِ
ويؤمن
فال إله إال اهلل! كم خلق من املخلوقات ،لينعم العبد يف هذه الدنيا باألمن؟!
باملؤمن ،ويتوجه إىل املؤمن ،ويسأل املؤمن جل جالله.
اهلل خلق هذه املخلوقات العظيمة ،وكلها مسخرة لإلنسان ،من سامء وأرض ،ومن
شمس وقمر ،من جبال وبحار ،من نبات وحيوان وغريها ،ليعرف هبا العبد كامل قدرة
ربه ،ويستعني هبا عىل طاعته.
فاهلل  هو القوي القادر املهيمن عىل كل املخلوقات ،فثبات أحوال املخلوقات عىل
وضعها من فعل املؤمن جل جالله ،من فعل القادر القاهر ،الذي قهر كل يشء بقدرته:
[األنعام.]١٨ :

ٍ
خواص معينة ،فاملاء من طبيعته السيولة ،والنار من
فثبت املؤمن مجيع املخلوقات عىل
طبيعتها اإلحراق ،ثبتها اهلل عىل هذه األمور ،ولو شاء لبدهلا؛ نرص ًة ألوليائه.

فثبات خواص املخلوقات من السامء واألرض ،والشمس والقمر ،واجلبال واحلديد،
واجلامد والنبات وغريها؛ كلها بقدرته ،فاهلل ثبت خواصها؛ ألنه املؤمن الذي كل يشء
بيده ،هو املؤمن الذي هيب اإلنسان أنواع األمن ،فالشمس تُ رق من أجله كل يوم،
إظهارا لقدرته ،وعالم ًة ُيستدل هبا عىل نوره جل جالله،
وتغرب كل يوم ،خلقها اهلل
ً
وتسخريا هلذا اإلنسان؛ ألنه البد له من نور يميش فيه:
ً
[يونس.]٥ :

فالشمس ت رق كل يوم ،وتغرب كل يوم ،واألرض مستقرة نُقيم عليها البنايات،
وعليها اجلبال الراسيات ،واألشجار الشاهقات.
فاألرض مستقرة ثبتها اهلل  حتقي ًقا لألمن هلذا اإلنسان ،واحلديد ثبت اهلل قوته،
والنباتات بأنواعها ومنافعها ال ُحتىص.
وإظهارا لقدرته جل
فاهلل  ثبت هذه املخلوقات تأمينًا لإلنسان ،وإكرا ًما لإلنسان،
ً
جالله؛ فهو جل جالله الذي ثبت هذه املخلوقات ،وكلها من مماليكه وعبيده جل
جالله:
ويقول (:

[ق.]٨ – ٦ :

)

[النمل.]60 /
كل هذا من أجل أن يأمن اإلنسان ،ومن أجل أن ُيعرف ربه سبحانه بأسامئه وصفاته:
[النمل.]٦١ :

فالبد أن نتكلم عن اهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده؛ حتى
يعرف الناس رهبم ،فإذا عرفوه عظموه وكربوه وأحبوه ،ثم عبدوه وأطاعوه(:

)

[النمل.]64- 62 /
وثبات حركة األشياء ببدأ املؤمن وحده ،من األشياء ما هو ثابت ،ومنها ما هو متحرك،
فاهلل أظهر قدرته يف خلق الثابت ،ويف خلق املتحرك ،فثبات حركة املخلوقات بيده
فالشمس والقمر ،هلام حركات ثابتة ،ومسارات معينة:

[يس.]٤٠ – ٣٨ :

فحركة املخلوقات ،من شمس وقمر ،وليل وهنار ،والتمدد والتقلص ،وحركة التنفس
يف اإلنسان  ،وحركة الدم يف اإلنسان ،ونمو النبات؛ نعم من اهلل هتب األمن لإلنسان،
هذه خلقها اهلل  ؛ لينعم اإلنسان باألمن يف هذه احلياة الدنيا ،ويستدل هبا عىل كامل
)[الواقعة.]59- 58 /
قدرة اهلل(:
يف النطفة الواحدة اهلل  أودع فيها بقدر عدد الب رية ،ولكنه جل جالله الرمحن
الرحيم خيلق واحدً ا أو اثنني ويموت البقية؛ أل ن قدرته مطلقة يف خلق األشياء الكبرية،
ويف خلق األشياء الكثرية ،قدرته مطلقة يف خلق األشياء الكبرية ،كالعرش والكريس،
والسامء واألرض ،واجلبال والبحار ،ويف خلق األشياء الكثرية كعدد قطرات األمطار،
وعدد الذرات ،وعدد الرمال ،وعدد الكلامت ،وعدد املخلوقات من كل جنس ،ومن
كل نوع من خملوقاته :
[األنعام.]١٠٢ :

فاهلل أظهر قدرته يف خلق األشياء الكبرية ،ويف خلق األشياء الكثرية ،ويف خلق األشياء
الصغرية ،ويف خلق األشياء اجلامدة ،ويف خلق األشياء السائلة:
[احلجر.]٨٦ :

كل يوم يولد مليارات املواليد من هذه األم الكبرية ،أكثر من أربعني مليون مولود عىل
ظهر هذه األم الكبرية ،كانوا يف بطنها ،وأخرجتهم إىل ظهرها بقدرة اهلل(:

)[الواقعة.]74-63 /
هو سبحانه الذي خلق هذه املخلوقات ،وأمسكها بقدرته ،وحرك بعضها بقوته،
وسكن بعضها بقدرته جل جالله ،هذه املخلوقات العظيمة تدل عىل عناية اهلل بخلقه،
وأنه يريد هلم األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،فا إلنسان األرض ملكه ،يتنفس من
اهلواء كيف شاء ،ويميش إىل أي ٍ
جهة شاء ،والشمس والنور معه حيث اجته ،واألرزاق
من بني يديه ومن خلفه؛ فليتفرغ لعبادة ربه الذي خلقه:
[يونس.]٣ :

فهذا النظر ،وهذا التدبر ،وهذا التفكر يولد يف القلب اإليامن الذي هو مقصود املؤمن
من خلقه ،وإذا جاء اإليامن؛ جاء كل خري ،وإذا ُفقد اإليامن جاء كل رش ،كام أنه إذا جاء
املاء نبت كل يشء ،وإذا فقد املاء مات كل يشء(:
)[األنبياء.]30 /
واهلل أنزل هذا اهلدى؛ لينزل يف القلوب ،فتعمل به ،وتتصف به ،فينت ر األمن بني
الناس:
[األنعام.]٨٢ :
فهذا اإلنسان اهلل  جعله خليفة يف األرض ،ومحاه وحفظه من كل رش ،فكل خطر من
أخطار األشياء جعل اهلل  لإلنسان وقاي ًة منه؛ ليؤمنه من رشه؛ فالنار تُطفأ باملاء،
واملرض يشفيه اهلل بالدواء ،واجلوع ُيزال باألكل ،والعطش ُيزال باملاء ،وهكذا.
فاهلل  هو الذي بيده امللكُ ،يعز بأسباب الذلة ،و ُيذل بأسباب العزة ،فرعون عنده
امللك واملال ،لكن اهلل أذله ،واألنبياء ليس عندهم يشء إال اإليامن واألعامل؛ فأعزهم
اهلل .
و ُينجي اهلل بأسباب اهلالك ،اهلل أن جى موسى ومن معه يف البحر ،وأنجى إبراهيم من
وهيلك بأسباب النجاة؛ كام أهلك فرعون مع ملكه
النارُ ،ينجي بأسباب اهلالكُ ،

وجنوده وأمواله؛ ألنه هو امللك الذي بيده كل يشء ،هو امللك الذي يملك األمن،
)
ويملك مجيع املخاليق(:
[هود.]56 /
هو جل جالله امللك الذي بيده مقاليد األمور ،وكل يشء بيده جل جالله.
هو جل جالله امللك احلق الذي له ملك السموات واألرض:
[املائدة.]١٢٠ :

فعىل العباد أن يعبدوه ويطيعوه؛ ألنه هو امللك ،هو اخلالق ،هو الرازق ،هو اللطيف ،هو
الكريم ،هو الرمحن ،هو الرحيم(:
)[يونس.]31 /
إذا عرفتم ذلك أال تتقون اهلل بفعل أوامره ،واجتناب نواهيه ،وفعل ما ُيرضيه ،واجتناب
)
ما ُيسخطه؟(
[يونس.]32 /
فاملؤمن إذا عرف هذه األمور؛ توجه إىل ربه وأقبل عليه ،وامتثل أمره باحلب الكامل،
والتعظيم الكامل ،والذل الكامل ،واستأنس بربه ،واستوحش من خملوقاته ،وأتبع
األعامل باالستغفار؛ ألنه يرى أن ربه عظيم ،وأنه مل يقم بامتثال أوامره عىل قدر شأنه
جل جالله(:
)[الزمر.]67 /
فسبحان امللك القدوس السالم املؤمن الذي وهب األمن لإلنسان ،وتكفل بأرزاق
اخللق؛ ليأمنوا يف حياهتم ،ويعلموا أن أرزاقهم بيده:
[القصص.]٥٧ :

واملؤمن يتيقن عىل أن له ر ًّبا يرزقه ،ويتكفل برزقه ،ويتيقن عىل أن رازقه واحد ال رشيك
له ،فلو كانت السامء من رصاص ،واألرض من نحاس ،وأهل األرض كلهم أوالده؛ ملا
)[الذاريات.]58 /
خاف عىل رزقه(:
فسبحان من قسم األرزاق بني اخللق(:

)[هود.]6 /
فاملؤمن أ َّمن لعباده ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة ،وطلب منهم العمل ،والعمل ثوابه
وفائدته عائد ٌة عليهم:
[العنكبوت.]٦ :

فسبحان املؤمن املهيمن الذي خلق اإلنسان ،وهيأ له أسباب األمن يف الدنيا(:

) [إبراهيم.]34 /
ومن آمن باهلل؛ وقاه من زالت املعايص ،ومضالت الفتن ،وكربات يوم القيامة ،فالكافر
دائام يف خوف وذعر ،وشقاء وتعب؛ ألنه ليس له حظ من أمان املؤمن سبحانه(:
ً
)[األنعام.]82-81 /
وأما من مل يؤمن باهلل ؛ فهو يف خوف دائم ،ويف ضالل دائم ،ويف شقاء دائم:
[اجلن.]١٧ :

وشكرا
رضا بقضائه،
فمن آمن باهلل مأل قلبه أمنًا وأمانًا واطمئنانًا
واستقرارا ،ومأل قلبه ً
ً
ً
ربا عىل بالئه(:
لنعامئه ،وص ً
)
[الرعد.]29-28 /
فمن آمن باهلل وأطاعه؛ فهو يف أمن وسالم وسعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[االنفطار.]14- 13 /
فاإليامن فيه السعادة بحذافريها ،ومن دخل جنة املعرفة يف الدنيا؛ أدخله اهلل جنة
اآلخرة ،وجنة املعرفة هي معرفة اهلل ،واإليامن به ،والعمل ب رعه:
[حممد.]١٩ :

وليأمن اإلنسان عذاب اهلل يف اآلخرة؛ أعطاه اهلل العقل ،وأعطاه الفطرة ،وأعطاه
القدرة ،وأعطاه املعرفة ،وأعطاه الدين ،وأعطاه الدنيا ،وأعطاه االختيار وغري ذلك من
النعم ،ومقومات النجاة م ن عذاب اهلل يوم القيامة(:

[النحل.]78 /
ويقول (:

)

)[النحل.]72 /
فاهلل  أعطى للناس هذه العقول ،وهذه األسامع ،وهذه املعارف؛ حتى يوم القيامة
يفوزوا بجنته وينجوا من عذابه .
وهو املؤمن الذي خلق األمن ،و َم َّن به عىل من يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ومن يف
الدنيا واآلخرة ،فاألمن ألوليائه ،واخلوف ألعدائه:
[األعراف.]١٥٨ :

 اهلل  خلق يف كل إنسان ثالث أواين:
آنية اإليامنيات  ..وآنية املطعومات  ..وآنية املعلومات.
فالقلب آنية اإليامن ،وهذا القلب البد أن يمأل باإليامن.
واإليامن يقوم عىل سبعة أمور هي:
اإليامن باهلل  ..وأسامئه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
 واإليامن بجميع أركان اإليامن:
اإليامن باهلل  ..ومالئكته  ..وكتبه  ..ورسله  ..واليوم اآلخر  ..والقدر خريه ورشه.
فإذا امتأل القلب باإليامن عن طريق النظر يف اآليات الكونية واآليات القرآنية؛ اتسع
للطاعات ،وأحب اهلل ،وكرب اهلل ،وطلب ما يريض اهلل وابتعد عام ُيسخط اهلل ،فأمر هذا
القلب اجلوارح بالعمل ،وأمر اللسان بالذكر والتسبيح والتقديس واحلمد والثناء،
والدعاء والدعوة ،وأمر اجلوارح بالطاعات املختلفة؛ من صالة وصيام ،وزكاة وغري
ذلك من األعامل ،فهذه آنية اإليامنيات غذاؤها بالعلم باهلل:
[حممد.]١٩ :

أما آنية املطعومات :فهي امل عدة وهي التي تستقبل املأكوالت وامل روبات احلالل ،وتبتع
عن املحرمات من امليتة واخلنزير واخلمر وغريها:

[البقرة.]١٧٢ :

أما آنية املعلومات فهي العقل أو الدماغ ،يشرتك فيها املؤمن والكافر ،علم الطب ،علم
اهلندس ة ،علم الزراعة ،علم كيفية الصالة ،كيفية الطهارة ،كيفية احلج ..وهكذا.
فاإليامنيات نشرتك فيها مع املالئكة ،واملعدة نشرتك فيها مع احليوانات والكفار ،أما
املعلومات العقلية فنشرتك فيها مع الكفار ،علم الصناعة ،الزراعة ،التجارة ،عل
علام  ،ثم ُخيرجها ً
عمال .
الفرائض ،هذه العلوم يعقلها العقل ،ثم يستقبلها ً
فالبد أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده ،هذه
األمور املغذية للقلب باإليامن ،والبد يف كل يوم أن نأخذ من هذا الغذاء:
[الطالق.]١٢ :

التعبد هلل عز وجل باسمه املؤمن

من عرف اهلل  بأسامئه وصفاته أحبه ،ثم أطاعه ،وأقبل عليه ،ورجا ثوابه ،وخاف
عقابه ،ولن تطيع ربك ،وترجوه وختافه ،وتستسلم ألمره ،وترىض بقضائه ،إال إذا
عرفته ،وإذا عرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله رضيت باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا وبمحمد
ً
رسوال:
[حممد.]١٩ :

وكلام زادت معرفة العبد بربه العظيم زاد إيامنه؛ فاستسلم له ،وخضع له ،وأطاع أمره،
واجتنب هنيه ،وأقبل عىل عبادته باحلب والتعظيم والذل له(:
)
[فاطر.]18/
البد من التزكية ،تزكية القلوب بالتوحيد واإليامن ،تزكية األعامل بأن أتبع النبي  يف
أقواله وأعامله وأخالقه ،ويف نيته ،تزكية األخالق حتى أعامل الناس وأخالقهم بخلق
حسن:
[الشمس.]١٠ – ٧ :

وكلام زادت معرفة العبد باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ زاد خضوعه بقلبه وجوارحه
لربه ،وزاد خشوعه هلل ،وزادت أنواع الطاعات والعبادات ،وجاءت السكينة والطمأنينة
يف قلبه وحياته(:
)
[الرعد.]29-28 /
وعىل قدر املعرفة باهلل؛ تقوى الطاعة له ،وعىل قدر الطاعة يسعد املؤمن بالقرب منه جل
جالله ،وينال ثوابه العظيم يوم القيامة(:
)[القمر.]55-54 /
يف الدنيا نحن عبيده نتمثل أوامره ،ونراه بقلوبنا ،وال نراه بأبصارنا ،لكن نرى اآليات
الدالة عىل وجوده جل جالله ،وعىل عظمته ،وعىل كامل أسامئه وصفاته.
يف الدنيا تعيش مع النعم التي تعرف هبا املنعم ،ويوم القيامة نرى املنعم ،وتعيش مع

)[القيامة.]23-22 /
النعمة ،واجلنة كلها من نعمته(:
وعالمة معرفة العبد باهلل العظيم :اإلكثار من ذكره ،والثناء عليه ،واحلديث عنه،
والدعوة إليه ،وتعظيمه وحبه ،ووجل القلب عند ذكره:

[األنفال.]٤ – ٢ :

ٌ
مشغول بعبادة ربه؛ ألنه يرى أنه عبد يف أرض مواله ،وعليه امتثال أوامر ربه،
العبد
وهو يرزقه جل جالله ،فعلينا أن نعرف عظمة اهلل بمعرفة أسامئه وصفاته؛ لكي يزداد
إيامننا به ،وحبنا له ،وتعظيمنا له ،وإذا مل نعرف عظمة اهلل؛ هان علينا ترك أوامره،
وجتاوز حدوده ،وانتهاك حرماته:
[الزمر.]٦٧ :

فاملعرفة القليلة باهلل ال تكفي وال تقدم وال تؤخر؛ ألهنا ال حتجز اإلنسان عن حمارم اهلل،
وال حتمله عىل طاعة اهلل ،وال تنقي قلبه من الشك ،وال ترصفه من الدنيا إىل اآلخرة؛
وهلذا تغذية اإليامن أن أتعرف عىل ال إله إال اهلل؛ وأعرف حقيقة ال إله إال اهلل ،وقوة "ال
إله إال اهلل" :
[الطالق.]١٢ :

واعلم أنه ال جياور امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن؛ يف دار السالم واألمان إال من
اتصف باإلسالم واإليامن واألمانة ،فاملؤمن اخلالق سبحانه هو الذي خلق اإلنسان
بيده ،وجعله خليفة يف األرض ،واملؤمن املخلوق هو املؤمتن عىل احلق ،يؤمن به ،ويعمل
به ويعلمه ويدعو إليه من عهد آدم  إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها:
[األحزاب.]٧٢ :

فاملؤمن الذي أدخل نفسه يف األمن واإليامن هو الذي قبل األمانة ،ومحلها ،وعمل هبا،
فله األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،ما دام قبل األمانة ،قبل الدين؛ فله يوم القيامة
األمن  ،إذا قام بمقتضيات هذا اإليامن(:

)[فصلت.]32-30 /
والكافر وامل رك ضيع األمانة؛ فخرس الدنيا واآلخرة ،فله الشقاء يف الدنيا ،ويف اآلخرة.
وجزاؤه أن ُحيرم من اجلنة ،ويدخل النار(:
)[املائدة.]72 /
والناس يف أداء األمانة درجات ،وأعظمهم أدا ًء هلا األنبياء والرسل ،ثم من آمن هبم.
أما من مل يقبل األمانة؛ فقد خرس دنياه وأخراه:
[األحزاب.]٧٣ – ٧٢ :

هذا اإلنسان من اجلهد عليه ،حتى ينتقل من الضالل إىل اهلدى ،ومن ال رك إىل
التوحيد ،ومن الظلم إىل العدل ،ومن اجلهل إىل العلم ،هذه األمانة ُعرضت عىل
اإلنسان فقبلها؛ ألنه ظلوم جهول ،ال يعلم بعواقب األمور.
و املخلوقات كلها خريت فاختارت أن تكون مسخرة ،أما اإلنسان فاختار أن يكون
خمري ًا ،وهلذا ابتىل اهلل اإلنسان باألوامر ال رعية ،وبالشهوات احليوانية ،فأصبح اجلسد له
حمبوباته والروح هلا حمبوبات ،فهذا هو حمل االبتالء ،حمل االبتالء يف الب ر أن النفس
ت ريد تكميل الشهوات احليوانية ،والروح تريد تنفيذ األوامر ال رعية(:ﯿ
)[األنبياء.]35/
فاهلل  عرض األمانة عىل هذه املخلوقات فأبت ،وقبلها اإلنسان(:
)[األحزاب.]73/
واملالئكة واألنبياء والرسل كلهم أمني عىل طاعة ربه والقيام بأمره ،وكل رسول قال
لقومه:
[الشعراء.]١٠٩ – ١٠٧ :

فالرسل أمناء عىل الرسالة ،وعىل إبالغ الوحي ،وعىل اجلوارح ،مجيع جوارحهم

وألسنتهم تتحرك بطاعة اهلل ،وتدعو إىل دين اهلل ،وتعلم رشع اهللُ ،
وحتسن إىل اخللق:
[األحزاب.]٣٩ :

فكيف نحن نؤدي هذه األمانة العظيمة؟!
املؤمن جل جالله أمرنا أن نصدق هبذا االسم ،وسامنا باملؤمنني ،والبد أن نتصف
تصديق وتطبيق
ٌ
بصفات املؤمن؛ فنصدق األخبار ،ونمتثل األوامر ،ملاذا ؟ ألن اإليامن
وحتقيق.
فليأمن املؤمنون يف الدنيا واآلخرة ،ويسعدوا يف الدنيا واآلخرة ،ناداهم اهلل باسم
املؤمنني يف أكثر من ثامنني موض ًعا بتنفيذ األوامر ال رعية ،أمرهم بالطاعات ،وهناهم
عن املعايص.
فاهلل  يف القرآن أمر من دخل يف اإليامن بالطاعات ،وهناهم عن املعايص ،أمرهم
بالتوحيد ،وهناهم عن ال رك ،أمرهم بفعل اخلري ،وهناهم عن فعل ال ر ،أمرهم
بالتقوى وهناهم عن الفجور ،أمرهم باحلق ،وهناهم عن الباطل ،بني هلم احلالل،
ورغبهم فيه ،وهناهم عن احلرام وحذرهم منه كل هذا من أجل تأمينهم وسعادهتم :

[آل عمران.]١٠٣ – ١٠٢ :

فاهلل  يريد من كل إنسان أن يؤمن به ،وأن يعرف دينه الذي هو مصدر كل أمن ،وأن
يعمل هبذا الدين؛ ليحصل عىل األمن يف الدنيا واآلخرة ،وأن يدعو إىل ما فيه األمن
والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وهو هذا الدين ،الذي أمرنا اهلل بإبالغه للناس
)
كافة(:
[إبراهيم.]52 /
فاخللق كله بيده ،وامللك كله بيده ،والسعادة كلها بيده ،والشقاوة كلها بيده ،والعزة
كلها بيده ،والذلة كلها بيده(:

)

[آل عمران.]26 /
فمن آمن وصدق أن ربه املؤمن بيده امللك وامللكوت ،وآمن أن بيده خزائن السموات
ٍ
ألحد سواه من
واألرض ،مل يذل نفسه لسواه ،وسأله مجيع حوائجه ،ومل يلتفت
املخلوقني؛ ألن اهلل قايض مجيع احلاجات وحده ،ومجيع احلاجات ،ومجيع املخلوقات
بيده ،مجيع من يف العامل العلوي والعامل السفيل ،الكريس ،والعرش ،والسموات،
واألرض وما فيهن بيد اهلل  وحده ال رشيك له ،وهو الذي يمسك السامء أن تقع عىل
األرض إال بإذنه تأمينًا للب ر:
[فاطر.]٤١ :

فجميع احلاجات واملخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل بيده وحده ال رشيك له.
ٌ
وخاضعة
ومجيع خملوقاته شاهدة بوحدانيته ،ومستجيب ٌة ملشيئته ،ومرسع ٌة إىل إرادته،

)

ألمره جل جالله(:
[هود.]56 /
هو امللك الذي بيده امللك ،هو الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،يقيض مجيع
احلاجات يف وقت واحد جلميع اخلالئق ،ويرزقهم مجيعا يف ٍ
وقت واحد:
ً
[غافر.]٦٥ :

ال نعلم كيفية ذاته ،وال كيفية صفاته ،قوي وقوته ال أول هلا وال آخر ،عزيز وعزته ال
أول هلا وال آخر ،وال بداية وال هناية ،رزاق ورزقه ال أول له وال آخر ،وال بداية وال
هناية:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

فهو ملك عظيم ،ونحن عبيده ،هذه جنة املعرفة ،من دخلها أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم
[الرمحن.]٤٦ :
القيامة:
جنة يف الدنيا باإليامن واألعامل الصاحلة ،وجنة يف اآلخرة بالنعيم والرضوان.
فلله احلمد عىل عطائه وإنعامه ،وله احلمد عىل هدايته وإحسانه(:
)[اجلمعة.]2 /

ِ
ِ ِ
استَطْ ِع ُم ِ
وين ُأ ْط ِع ْمك ُْمَ ،يا
وقال عز وجلَ «:يا عبَاديُ ،ك ُّل ُك ْم َجائ ٌع إِ ًَّل َم ْن َأ ْط َع ْمتُ ُه؛ َف ْ
استَكْ ُس ِ
ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم َع ٍ
وين َأك ُْسك ُْم»أخرجه مسلم( ).
ار إِ ًَّل َم ْن ك ََس ْو ُت ُه؛ َف ْ
فاهلل  بيده اهلداية ،بيده األمن ،بيده اخللق ،بيده امللك وأكثر اخللق اشتغل بالتعرف
عىل أوامره ومل يعرف اهلل  كام جيب ،واهلل أمرنا أن نعرفه ً
أوال ثم نعرف أوامره ثانيًا،
ثم نعرف جزاءه ووعده ووعيده ثال ًثا:
[حممد.]١٩ :

 فالعلامء ثالثة أقسام:
األول :عامل باهلل ،وبأوامر اهلل ،هذا يف أعىل الدرجات ،يف مقدمة هؤالء :األنبياء والرسل،
والعلامء والفقهاء من هذه األمة:
[فاطر.]٢٨ :

الثاين :عامل باهلل ،غري عامل بأوامر اهلل ،وهذا دون األول.
الثالث :عامل بأوامر اهلل ،غري عامل باهلل ،وهذا دون الثاين.
واإليامن له بداية ،وليس له هناية ،وبحسب قوة اإليامن تكون قوة األعامل.
 فاإليامن ثالث درجات:
إيامن مطلوب  ..وإيامن موجود  ..وإيامن مفقود.
فاإليامن املفقود الذي ال أعرفه أنا اآلن ،فالبد أن أتعرف عىل اهلل بأسامئه ،وصفاته،
وأفعاله ،وأعرف املالئكة ،وأعرف الكتب ،وأعرف الرسل ،وأعرف القضاء والقدر،
وأعرف اليوم اآلخر ،ثم أجد اإليامن املطلوب ،البد أكمل اإليامن املوجود الذي أنا فيه
اآلن باإليامن املفقود ،حتى أرقى إىل الدرجة العالية باإليامن املطلوب الذي عليه
املوعودات يف الدنيا واآلخرة(:
)[احلج.]40 /
[التوبة.]٧٢ :

()1أخرجه مسلم برقم (.)2577

)[املؤمنون.]2-1 /

(
[النحل.]٩٧ :

فنأيت بالصفات التي تأيت عليها الثمرات ،ونحن اآلن ال تأيت الثمرات؛ ألن الصفات
صورة ال حقيقة ،عندنا علم عقيل لكن مل ينزل يف القلب ،ليس عندنا علم حقيقة ال إله
إال اهلل كام كانت عند إبراهيم  ،أو كام كانت عند النبي  ملا كان يف الغار فقال أليب
بكرَ «:ما َظن َُّك بِا ْثن ْ ِ
َني اهللُ َثالِثُ ُه َام؟»متفق عليه( ).
هو  يرى املؤمن الذي يملك خزائن األمن يراه ويمنعه من أعدائه:
[التوبة.]٤٠ :

فنحن كيف نتعبد هلل  هبذا االسم العظيم؟ ونعبد اهلل  هبذا االسم العظيم؟
م ّن عرف أن ربه هو املؤمن الذي بيده مقاليد األمور أحبه وأجله ،إذا عرفت اهلل بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وخزائنه ،وملكه وسلطانه ،ودينه ورشعه ،هذه املعارف العظيمة تثمر
للعبد قوة اإليامن ،قوة اليقني ،وجتعل هذا املؤمن أمة؛ ألنه عرف ربه فآمن به وأحبه
)[البقرة.]138 /
وعبده(:
فمن عرف اهلل ،وعرف أنه هو املؤمن الذي بيده مقاليد األمور أحبه وأجله ،وجلأ إليه
وحده يف كشف الكربات ورفع البليات ،ودفع الكرهيات(:
)[احل ر.]22 /
ما دام عاملًا ،ويعلم حالتي؛ ف نسأله ونترضع إليه ،ألن اهلل  يريد أن أسأله هو ،إذا
سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،ملاذا؟ ألن السؤال مذلة ،فال تسأل إال اهلل
الذي ال تنبغي الذلة إال له ...
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُي َفظْ َ
اه َ
ك،
اح َفظ ا ََّ
اح َفظ ا َ
كْ ،
هلل َ ْ
هلل ََتِدْ ُه ُ ََت َ
قال النبي َ « :يا غُ َال ُم ،إِ يين ُأ َع يل ُم َك كَل َامتْ ،
ْت َف ِ
ت َف ِ
ت َع َىل َأ ْن
اجت ََم َع ْ
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اسأَل اهللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ ْ
إِ َذا َسأَلْ َ ْ
ُض َ
َش ٍءََ ،لْ َي ْن َف ُع َ
َي ْن َف ُع َ
هلل لَ َ
َش ٍء
َش ٍء َق ْد َك َت َب ُه ا ُ
كَ ،و َل ِو ْ
وك بِ َ ْ
اجت ََم ُعوا َع َىل َأ ْن َي ُ ُّ
وك إِ ًَّل بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
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ِ
ِ ِ
ُض َ
َش ٍء َقدْ َكتَبَ ُه اهللُ َع َليْ َ
الص ُحف»
كُ ،رف َعت ْاألَ ْق َال ُمَ ،و َج َّفت ُّ
وك إِ ًَّل بِ َ ْ
ََل ْ َي ُ ُّ
أخرجه الرتمذي( ).
علينا أن نعرف أن اهلل  هو املؤمن الصادق يف أخباره ،العدل يف أحكامه ،هو الذي
أحكامه كلها ٌ
عدل وإح سان ،هو الصادق يف أخباره ،فام أخربنا اهلل به عن خلقه
السموات واألرض ،واملالئكة ،واجلنة والنار وغريها من األمور الغيبية نصدق هبا:
[النساء.]٨٧ :

ونعرف املؤمن الذي عنده خزائن األمن؛ لنستفيد من خزائنه ما يؤ ِّمنا يف الدنيا ،ويؤ ِّمنا
يف اآلخرة ،البد من التعرف عىل املؤمن ،وكيف نحصل عىل مصادر األمن منه جل
جالله
[األنعام.]٨٢ :

هذا تعريف باهلل ،اهلل يريد أن ُيعلمنا بذلك؛ حتى نتوجه إليه ،وال نسأل غريه:
[احلرش.]٢٣ :

أنا عرفت ريب ،ولكن كيف تأيت هذه الصفة يف حيايت؟ كيف أستفيد من اسم الرازق؟
بأن أتعبد هبذه الصفة  ،فأطعم نفيس ،وأطعم غريي ،وأن ر الرزق بني الناس ،وأنفع
الناس ،إذا عرفت العلي م استفدت من علمه ،وعلمت الناس ،إذا عرفت الرمحن
ومظاهر رمحته؛ كيف تأيت َّيف هذه الصفة؟ إذا عرفت املؤمن ،كيف أكون سبب ًا لن ر
اإليامن واألمن يف العامل؟ فاملؤمن هو الذي يسعى يف قضاء حوائج خلقه بام يؤمنهم يف
الدنيا واآلخرة ويمنع عنهم ال رور.
ومن علم أن اهلل هو املؤمن الذي بيده امللك ،وتدبري األمور جلأ إليه يف حتقيق أمن
األوطان ،وشفاء األبدان ،ورخص األسعار ،ورغد العيش وحتسني األحوال(:
)[األعراف.]96 /
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516

كيف نلبس حلة املؤمن؟ كيف نلبس حلة اإليامن واألمان يف هذه احلياة؟
ومن عرف ربه ب اسمه املؤمن صرب عىل ما يقدره عليه من الفقر ،واألمراض ،واملصائب،
وعلم أهنا شفا ٌء من أمراض القلب ،فهذه األمراض واملصائب شفاء من أمراض يف
القلب تفتك باإلنسان لو استمرت فيه ،فتأيت املصيبة؛ لتكون سبب ًا يف التخلص منها؛
فريى املرض ذاته شفا ًء ودوا ًء ناف ًعا ،ساقه له املؤمن ،الذي هو أرحم بالعبد من نفسه،
ألنه رب رمحن رحيم(:
)[التوبة.]51 /
قد كتب اهلل لنا يف هذه املصيبة خري ًا ،كم يف باطن املكروه من خري كثري؟!
فاملصائب واملكاره نعم باطنة جتر األرشار إىل أعامل األخيار ،وترد النفوس إىل امللك
القدوس ،وتوجه الناس من دار الغرور إىل دار الرسور:
[البقرة.]٢١٦ :

وكف عنهم رشه،
َّ
ومن عرف ربه باسمه السالم املؤمن أحسن إىل عباده بقوله وفعله،
وتسامح معهم يف مجيع معامالته ،فيكون مؤمنًا يأمنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلم.
ِ
ون ِمن لِسانِ ِه وي ِدهِ ،وا ْل ِ
قال النبي «:الـْمسلِم من سلِم الْ ِ
َّاس
ـم ْؤم ُن َم ْن َأمن َُه الن ُ
َ ُ
ـم ْسل ُم َ ْ َ َ َ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
َع َىل دِ َمائِ ِه ْم َو َأ ْم َوالِ ِـه ْم» أخرجه الرتمذي( ).
فاألمن كله بيد املؤمن سبحانه ،واملطلوب أن يسلم املسلمون من لسان اإلنسان ويده،
وأن يأ من الناس عىل دمائهم وأمواهلم منه.
ِ
اءك ُْم َو َأ ْم َوالَ ُك ْم َو َأ ْع َر َ
اضك ُْم َع َل ْيك ُْم َح َر ٌام ك َُح ْر َم ِة
قال النبي  يف حجة الوداع«:إِ َّن د َم َ
َي ْو ِمك ُْم َه َذا ِيف َب َل ِدك ُْم َه َذا ِيف َش ْه ِرك ُْم َه َذا»أخرجه مسلم( ) .
 فالدين ركنان:
األول:عبادة احلق بام جاء عن الرسول .
الثاين :اإلحسان إىل اخللق.
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2627
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قال اهلل تعاىل:
[النساء.]٣٦ :

واإلحسان يكون د عو ًة إىل اهلل؛ ليأمن الناس من العذاب يوم القيامة ،والشقاء يف الدنيا،
وتعليام ل رع اهلل؛ حتى يعبدوا اهلل بعلم ،وإحسانًا إىل اخللق بالقول والفعل ،بالقول
ً
بالثناء عليهم ،وذكر حماسنهم ،والفعل بإعطائهم ما يطلبون وما يرجون:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

فالرزق كله بأنواعه ال يكون إال من الرازق جل جالله ،والعلم كله ال يكون إال من
العليم ،واألمن كله بأنواعه ال يكون إال من املؤمن سبحانه؛ فكل يشء يف خزائن
)[احلجر.]21/
اهلل(:
فاألمن ال يكون أبدً ا إال يف جوار املؤمن ،الذي يملك مجيع خزائن األمن جل جالله:
[قريش.]٤ – ١ :

واخلوف ال يكون إال يف البعد عن دينه وهداه والكفر به:
[القصص.]٥٧ :

فنعوذ باهلل من اجلهل ،ونعوذ باهلل من الطبع عىل القلب حتى ال يفقه وال يبني له البني،
فإذا البني ال يبني فكيف باخلفي متى يبني؟ فاهلل أ ْب َني من كل َب ِّني ،هو جل جالله املبني،
وبني أحكامه ،وبني ما يدل اخللق عليه؛
الذي أظهر نفسه يف آياته وخملوقاته ،وأظهر دينه َّ
ألنه يريد هلم األمن يف الدنيا واآلخرة:
[احلرش.]٢٣ :

وكل طاعة مقرونة باألمن ،وكل معصية مقرونة باخلوف ،فاألمن بأنواعه للمؤمنني
الذين قاموا بجميع أنواع الطاعات فرضها ونفلها ،واجبها ومستحبها ،األمن كله

بأنواعه للمؤمنني ،فحيثام كانت الطاعة إال وين رح صدر املسلم  ،ويطمئن قلبه ،وجيد
لذة فيه ،فكل إنسان بعد كل طاعة جيد لذة وأمن ًا وراحة وطمأنينة وسكينة:
[الرعد.] ٢٨ :

فكل طاعة مقرونة باألمن ،فحيثام كانت الطاعة كان األمن ،وحيثام كانت املعصية كان
اخلوف ،واحدة بواحدة ،فاألمن بأنواعه للمؤمنني ،واخلوف بأنواعه للكافرين:

[النحل.]١١٢ :

إن اهلل أصلح كل األرض:

[األعراف.]٥٦ :

فاألمن باإليامن ،والسعادة بإتباع أوامر اهلل  ، فال أمن إال من املؤمن ،وال أمان إال من
املؤمن:
[األنعام.]١٠٢ :

وحظ العبد من اسم اهلل املؤمن أن يأمن اخللق كلهم جانبه ،فيكون املؤمن مصدر سالم
وأمن لكل الناس ،ويكون كالشجرة املثمرة ،الناس يقطفون من ثامرها.
فحظ العبد من اسم اهلل املؤمن أ ن يأمن اخللق كلهم جانبه ،ويرجو كل خائف رمحته يف
دفع اهلالك عن نفسه يف دنياه وآخرته.
أن نعرف أن املؤمن يؤمن عباده من كل رش ،ويريد هلم كل خري(:
)[يونس.]44 /
اهلل  ال يظلم أحد ًا(:
)[النساء.]40 /
فاحلسنة بع ر أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل األجر العظيم الذي ال ُيعلم عدده ،إىل
األجر الذي يعطيه اهلل  من كرمه وجوده ملن شاء من عباده.
فيجب عىل املؤمن أن يتخلق هبذه الصفة ،جيب عىل املؤمن أال يظلم الناس ،ليأمن الناس
رشه وغوائله ،وأوىل الناس بذلك جاره ثم كل الناس.
يلَ :و َم ْن َيا َر ُس َ
هلل ًَل ُي ْؤ ِم ُن ،قِ َ
ول ا َّ
هلل ًَل ُي ْؤ ِم ُنَ ،وا ِ
قال النبي َ «:واهللِ ًَل ُي ْؤ ِم ُنَ ،وا ِ
هللِ؟ َق َال:

الَّ ِذي ًَل َيأْ َم ُن َج ُار ُه َب َوائِ َق ُه» أخرجه البخاري( ).
وعىل املؤمن أن يكون صاد ًقا مع نفسه ،ومع ربه ،ومع الناس ،وأن يصدق يف مجيع
أقواله وأحواله ،وأن يتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صدي ًقا.
قال النبي «:إِ َّن الصدْ َق َي ِدي إِ َىل الْ ِِب ،وإِ َّن الْ ِِب َي ِدي إِ َىل َْ ِ
الر ُج َل َليَ ْصدُ ُق
ي َ
ي
اْلنَّةَ ،و إِ َّن َّ
َّ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
حتَّى ي ُك َ ِ
ور َيدي إِ َىل الن ِ
ِ
َّارَ ،وإِ َّن
َ َ
ون صدي ي ًقاَ ،وإِ َّن الْ َكذ َب َ َْيدي إِ َىل الْ ُف ُجورَ ،و إِ َّن الْ ُف ُج َ َ ْ
ِ
ِ
َب عن َْد اهللِ ك ََّذا ًبا»متفق عليه( ).
الر ُج َل لَ َي ْكذ ُب َحتَّى ُي ْكت َ
َّ
ومن ثمرات إيامن العبد باسم اهلل املؤمن أن يصدق اهلل  فيام أخرب هبعن ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وعن آياته وخملوقاته ،وعن أنبيائه ورسله ،وعن وعده ووعيده:
فالقرآن قسامن:
أخبار ..وأوامر .
واألخبار أقسام كثرية ،منها اخلرب عن اخلالق بأسامئه وصفاته ،وخملوقاته وآياته.
ومنها اخلرب عن أنبيائه ورسله ،ومنها األخبار عن كتبه ،ومنها األخبار عن اجلنة والنار،
ومنها األخبار عن خلق السموات واألرض وما بينهام من املخلوقات:
[ق.]٨ٍ – ٦ :

[األعراف.]٥٤ :

هذه كلها أخبار ،فاهلل  أخربنا عن خملوقاته؛ لنعرف اخلالق من املخلوق ،ونتجاوز
املخلوق إىل اخلالق ،وأرانا هذه الصور؛ لنتجاوز الصور إىل املصور جل جالله(:
)[الطالق.]12 /
البد من معرفة من ل ه األسامء احلسنى ،والصفات العال ،نعرف املؤمن حتى نتحصل
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6016
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عىل األمن ،نعرف الرزاق حتى نأخذ الرزق منه جل جالله من باب اخلواص ،باب
اإليامن والتقوى:
أما الباب العام فهو:

[األعراف.]٩٦ :

[هود.]٦ :

فاهلل خلق املخلوقات وتكفل بأرزاقها؛ ألنه هو الكفيل الذي تكفل باألرزاق ،لكن هذا
خاص للمؤمنني ،يأخذونه
الرزق العام للمؤمن والكافر واحليوان ،لكن الرزق اخلاص
ٌ
باإليامن واألعامل(:
)[الطالق.]3- 2 /
ومن ثمرات إيامن العبد باسم اهلل املؤمن أن يصدق اهلل فيام أخرب به ،ويطيعه فيام أمر به:

[البقرة.]٢٨٥ :
[احلج.]٧٧ :

هذا تنفيذ األمر ،فبعد اإليامن يأيت تنفيذ األمر ،بفعل األوامر ،واجتناب النواهي،
وتطبيق وحتقيق ،واإليامن بالتصديق فقط بدون التحقيق بتطبيق األوامر
ٌ
تصديق
ٌ
فاإليامن
ال قيمة له ،ومن ذلك إيامن إبلي س الذي آمن باهلل ،لكنه عصاه ،فطرده اهلل ولعنه.
وعىل املؤمن أن يشكر ربه املؤمن الذي خلقه ورزقه وهداه ووفقه للعمل
)
الصالح(:
[البقرة.]239 /
وعليه أن يعبد من أطعمه وأمنه(:
)[قريش.]4- 1 /
هذه العبادة التي فيها اللذة ،وفيها املحبة ،وفيها الرجاء ،وفيها اخلوف ،إنام تكون بعد
معرفة اهلل:

[حممد.]١٩ :

 فكل عبادة هلا ثالثة أركان:
حمبة اهلل  ..ورجاء ثوابه  ..واخلوف من عقابه؛ فالعبادة املقبولة بأنواعها املختلفة القولية
والفعلية ،والقارصة واملتعدية ،تقوم عىل تلك األركان:
[األنبياء.]٩٠ :

هذه العبادة نجد فيها اللذة واألنس ،وختف علينا الطاعات إذا عرفنا اهلل بأسامئه
وصفاته ،وعرفنا من بيده كل يشء ،ومن ذلك األمن الذي ننشده يف الدنيا ،نريد األمن
الصحي ،األمن الغذائي ،األمن السيايس ،األمن االقتصادي ،األمن االجتامعي.
هذا األمن كله يف خزائن اهلل ،وليس له إال باب واحد عند املؤمن جل جالله الذي خلق
األمن ،وم ّن به عىل مجيع خلقه ،فاهلل خلق اللسان ،وخلق السمع والبرص ،وخلق
األقدام واأليدي ،كله من أجل تأمني اإلنسان يف احلياة:
[البقرة.]٢٤٣ :

لكن األمن اخلاص ،األمن املقصود هو أن يدخل اإليامن يف القلب:
[احلجرات.]١٤ :

أنا دخلت السوق املركزي ،وجتولت فيه؛ عرفت أشياء ،ومل أعرف أشياء ،ال نوعها وال
قيمتها لكن صاحب السوق املركزي يعرف األواين ،واألجهزة الكهربائية ،وأنواع
التمور ،واملالبس ،وكل يشء يف هذا السوق املركزي يعرفه ،ويعرف سعره.
فهذا السوق املركزي كله دخل يف قلب هذا اإلنسان؛ فهو يعرف كل يشء فيه.
هكذا املؤمن ،أن أدخل يف الدين يشء ،وأن يدخل الدين ّيف يشء آخر ،إذا دخل يف
الدين؛ حتولت حيايت كلها هلل ،أما إذا دخلت يف الدين فاخرتت منه أشياء تكون خفيفة
عيل ،وتركت أشياء فهذا مجع بني اهلوى واهلدى.
(
)[البقرة.]85 /
فأن أدخل يف الدين يشء ،وأن يدخل الدين يف قلبي يشء آخر ،إذا دخل الدين يف قلبي

وتعليام ،وإحسانًا إىل اخللق ،وكنت يف
حتركت بجميع أعامل الدين ،عبادةً ،ودعوةً،
ً
الدين يف مجيع أحوايل ،ف يتحول عمر هذا اإلنسان إىل عمر إسالمي:
[البقرة.]١٣٨ :

 فالعمر أربعة أقسام:
عمر إنساين  ..وعمر حيواين  ..وعمر إبلييس  ..وعمر إسالمي.
واملطلوب هو أن يكون عمري إسالمي:
وكل من قىض عمره فيام سوى ذلك فهو يف خسار:

[األنعام.]١٦٣ – ١٦١ :

[العرص.]٣ – ١ :

فأول املسلمني البد أن يكون قدوة ل لمسلمني ،وقدوة أول املسلمني هو رسول رب
العاملني:
[الزمر.]١٢ – ١١ :

 وأول املسلمني جيب أن يقتدي بالرسول  يف مخسة أمور:
يف توحيده وإيامنه  ..ويف نيته وفكره  ..ويف أقواله احلسنة  ..وأعامله الصاحل ة  ..وأخالقه
العظيمة.
(
ﰀ)[األحزاب.]21 /
[األعراف.]١٥٨ :

ومن عرف أن اهلل  هو املؤمن فعليه أال يطلب األمن إال منه وحده ال رشيك له ،ومن
عرف ربه املؤمن الذي بيده األمن واألمان ،فلين ر األمن واإليامن يف العامل حتقي ًقا ألمر
ربه(:
)[إبراهيم.]52 /
ولين ر العلم اإلهلي ،ويعلمه للناس؛ لينال ثواب اهلل العظيم ،ويأمن عقوبته ويكون

سبب ًا لدخول الناس يف هذا الدين وعبادهتم هلل  عىل علم(:
)[آل عمران.]79 /
واملؤمن حيب أن تكون أفعاله مطابقة ألقواله ،وظاهره متفق مع باطنه ،ورسه وعالنيته
عىل حد سواء ،حتى يكون عمله خالص ًا هلل (:
)[الصف.]3-2 /
واألنبياء والرسل مؤمتنون عىل أداء رسالة اهلل إىل خلقه ،واملؤمن مؤمتن عىل بدنه ،وعىل
ومؤمتن عىل جوارحه،
قلبه ،البد أن حيمله عىل طاعة اهلل ،املؤمن مؤمت ٌن عىل بدنه،
ٌ
ومؤمت ٌن عىل اخلالفة يف األرض ،ومؤمت ٌن عىل سمعه وبرصه وعىل أوقاته ،وأمواله،
وأوالده:
[النحل.]٣٦ :
[النحل.]١٢٥ :

ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِهَ ،ف ْ ِ
اإل َما ُم َرا ٍع َو َم ْس ُؤ ٌ
وقال النبي ُ «:ك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه،
الر ُج ُل َرا ٍع ِيف َأ ْه ِل َب ْيتِ ِه َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه »متفق عليه( ).
َو َّ
وأعظم أمانة كلف اهلل  هبا هذه األمة هي الدعوة إىل اهلل:
[يوسف.]١٠٨ :

فالدعوة إىل اهلل هي التي حتقق للعباد األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،ويأمن هبا
الناس من عذاب اهلل:
[آل عمران.]١١٠ :
[آل عمران.]١٠٤ :

فاإلسالم رشفنا نت رف به ،وحاجتنا نحن حمتاجون لإلسالم ،وهو مسؤوليتنا أمانة
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عندنا ،البد من إبالغه ألهل األرض كلهم ،األرض اآلن عرفناها جغرافيًّا ،مائتان
ومخس وأربعون دولة ،وعرفنا املدن التي فيها ،وأهنارها ،وصناعاهتا ،بقي علينا أن
نوصل ال إله إال اهلل لقلوهبا ،وحممد رسول اهلل ألبداهنا؛ حتى تتزين أجساد الب رية
بالصفات واألخالق اإلسالمية ،ومتتلئ قلوب الب رية باإليامن باهلل ،والتوكل عليه،
واحلب له ،والتعظيم والذل له ،هذه رسالتنا.
فاهلل وكل الشمس باإلنارة ،ووكل الس حب بنقل املياه ،ووكلنا بن ر اهلداية للعامل:
[إبراهيم.]٥٢ :

ملاذا؟ لينت ر األمن يف الدنيا ،األمن اآلن كله مضطرب يف العامل؛ ألن القوي سيأكل
وكل خياف من اآلخر ،فهم ٌ
الضعيفٌ ،
كل يتقوى عىل غريه وجيمع األسلحة ،ويصنع
األسلحة؛ ليكون هو املسيطر يف العامل ،فالعامل يعيش يف رعب ،واهلل أمرنا أن ندخل يف
اإلسالم ،وأن نسعى لدخول الناس يف السالم(:
)
[البقرة.]208 /
فسبحان املؤمن الصادق يف أخباره ،وأحكامه ،وأفعاله ،ويف وعده ،ووعيده:
[األنعام.]١١٥ :

ومن دخل يف اإلسالم سلم ،ومن دخل يف اإليامن فهو آمن يف الدنيا واآلخرة:

[األنعام.]٨٢ :

واملؤمن يصدق بكل ما جاء عن ربه من أخبار الوعد والوعيد ،ويعمل بمقتىض ذلك:
[طه.]١٢٤ – ١٢٣ :

ووعود اهلل  التي أخرب هبا يف القرآن ،إذا مل نراها قد حتققت فنحن السبب؛ ألن اهلل
وعد عىل صفة اإليامن النرص والعزة واألمن والسعادة ،وكل وعد مربوط بسبب ،وكل
وعيد مربوط بسبب(:
)[احلج.]40/
صفاهتم:

[احلج.]٤١ :
[األعراف.]٩٦ :

فاهلل رءوف بالعباد ُيكرم بفضله ،ويعاقب بعدله ،وحيب لعباده اخلري ،وال يرىض لعباده
الكفر والشقاء والعذاب(:
)[النساء.]147 /
اهلل حيب لعبده كل خري ،ويكره له كل رش ،وهلذا جيازي عىل كل حسنة بع ر أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية(:
)[األنعام.]160 /
[النساء.]٤٠ :

اهلل  هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن:
[احلرش.]٢٣ :

وعىل العبد املؤمن الذي ينشد األمن يف الدنيا واآلخرة أن يتعرف عىل هذا االسم
الكريم ،فاعلم أهيا العبد املؤمن أ ن ربك املؤمن يريد أن يؤمنك من العذاب يف الدنيا
واآلخرة؛ فبادر إىل طاعته ،وامتثال أوامره؛ ليتحقق لك ما أراد اهلل لك:
هذا وعده(:
وهذا وعيده:

[البقرة.]١٨٥ :

)[النحل.]97 /
[التوبة.]٦٨ :

نفس مؤمنة ،آمنت باهلل ،وصدقت بأخباره ونفذت أوامره،
واعلم أنه ال يدخل اجلنة إال ٌ
ال يدخل اجلنة يوم القيامة إال نفس مؤمنة آمنت باهلل ،فاجتهد عىل نفسك أهيا املؤمن
بالعلم والعمل؛ ليزيد إيامنك ،وتزكوا عبادتك ،وحتسن أخالقك وتصلح أحوالك:

[البينة.]٨ – ٧ :

واجتهد باإلحسان إىل غريك بالنصيحة ،والدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،وتع ليم اجلاهل ،ومواساة املحتاج ،ورمحة الصغري ،وتوقري الكبري ،واإلحسان إىل
اخللق بكل ما تقدر عليه:
[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

أنت من خري أمة يف العبادة ،يف الدعوة ،يف التعليم ،يف اإليامن ،يف التوحيد ،يف
األخالق(:
)[آل عمران.]110 /
وأظهر رمحك اهلل من برك وخريك ،ما يأمن ا لناس به من رشك ،ويطمعون يف خريك،
حيبك اهلل والناس(:
)[فصلت.]33 /
)[مريم.]96 /
(
(
)[التوبة.]71 /
صنف واحد ،فإن مل تكن
ٌ
وال ريب والشك أن مجيع اخللق هالكون وخارسون إال
أسبقهم فكن عىل األقل منهم(:
)[العرص.]3- 1 /
جهدٌ عىل النفس آمنوا وعملوا الصاحلات ،جهدٌ عىل الغري تواصوا باحلق وتواصوا
بالصرب ،فيجب علينا لزوم تقوى اهلل  يف مجيع األحوال ،فبالتقوى تؤدى األمانات،
وتوىف العهودُ ،
وحتفظ احلدود ،وحتصل الربكات ،وتُدفع العقوبات(:
)[األعراف.]96 /

واملؤمن جيب أن تأيت أفعاله مصدقة ألقواله(:

[الطالق.]٣ – ٢ :

)[الصف.]11-10 /
فام هو حظك من هذه الصفات واألعامل والكرامات.
فاإليامن له لفظ ،وله صورة ،فاللفظ كأن أقول :أنا مؤمن ،وله صورة أو رسم ،وله
طعم ،وله حالوة وله حقيقة كام مر معنا؛ فالبد أن يرتبط أوله بآخره ،وأن نصدق
األقوال باألفعال.
ِ
قال النبي َ «:ذ َاق َط ْع َم ْ ِ ِ
هلل َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم دِينًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد
ِض بِا ِ
اإل َيامن َم ْن َر َ
َر ُس ً
وًل »أخرجه مسلم( ).
واملؤمن من الب ر جيب أن يأمنه الناس عىل أنفسهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،فاملسلم من
سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملؤمن ح ًّقا مصدر أمان للخلق كلهم ،يصدق أقواله
بأفعاله ،ويصدق رسه بعالنيته ،فهذا هو املؤمن الذي له األ من من ربه يف الدنيا
واآلخرة(:
)[األنعام.]82 /
وإيامن كل مؤمن بقدر علمه باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعمل كل مؤمن بقدر
إيامنه ،ودرجة كل مؤمن يف اجلنة بقدر تقواه ،وتقواه ثمرة علمه وإيامنه ،هذه مسائل
البد أن نعرفها؛ ألنه ينبني بعضها عىل بعض،
[حممد.]١٩ :

فإيامن كل مؤمن بقدر عمله ،وعمل كل مؤمن بقدر إيامنه ،مجيع الطاعات الواجبات
واملستحبات تكون بقدر العلم ،وعمل كل مؤمن بقدر إيامنه بربه ،ودرجة كل مؤمن يف
اجلنة بقدر تقواه ،وتق واه ثمرة علمه وإيامنه(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)34

)[األنفال.]4-2 /
)[األنفال.]4-2 /
ماذا هلم؟(
ِ
فاتق اهلل رمحك اهلل كام ينبغي جلالله وجهه ،وعظيم سلطانه ،وكثرة إحسانه ،والتقوى
أال يفقدك اهلل حيث أمرك ،وال جيدك حيث هناك(:
)[األحزاب.]70 /
والقول السديد أن تكرب الكبري ،وتعظم العظيم ،وحتمده ومتجده وتثني عليه ،وتدعو
الناس إليه ،وإىل دينه ،وتعلم رشعهُ ،
وحتسن إىل خلقه ،وتسبحه ،وتقدسه(:
)[األحزاب.]71- 70 /
[فصلت.]٣٣ :

فأحسن عبادتك لربك وال تؤذي أحد ًا من خلقه ،واستغفر من ذنوبك ،وأدي احلقوق
التي أمر اهلل هبا ،تكن من الفائزين(:
)[األحقاف.]16 /
فاهلل  إذا وعد فهو الصادق يف وعده  ،وإذا أخرب فهو الصادق يف خربه ،وإذا أمر فهو
[النساء.]١٢٢ :
احلكيم يف أمره ورشعه جل جالله:
فاهلل  هو املؤمن الذي أ َّمن خلقه بثبات حركة األفالك ،حركة األفالك كلها
بيده(:
)[فاطر.]41 /
لو رفع اهلل عنها أمر البقاء؛ خلرت السامء عىل األرض أو لفنيت ،ويمسك السامء أن تقع
)[احلج.]65 /
عىل األرض؛ تأمينًا للخلق(:
(
)[يس.]40-37 /
هذه املخلوقات إجيادها بأمر ه وحتريكها بأمره ،وبقاؤها بأمره ،ونفعها ورضها بأمره،
وهي تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته:

[اإلرساء.]٤٤ :

فسبحان امللك القدوس السالم ،الذي له ملك السموات واألرض ،والذي َم َّن علينا
بالنعم املادية؛ لتبقى حياتنا ،وبالنعم الروحية؛ لنعيش يف هذه الدنيا سعداء ،ويوم القيامة
ندخل اجلنة ونفوز برضوان اهلل :
[النحل.]٥٣ :

هو سبحانه املؤمن الذي وهب عباده األمن الفكري ،واملؤمن مؤمن أن اهلل ربه وأن كل
ما أخرب به صحيح(:
)[األنعام.]161 /
املؤمن جيب أن يكون صاد ًقا ،فأحسن حلية لإلنسان أن يكون صاد ًقا يف مجيع أحواله،
ويلبس لباس الصادقني ،لباس املؤمنني ،فاألشجار تتزين باألوراق واألزهار والثامر،
واإليامن إذا أكرم اهلل  به عبده فيجب أن يظهر أثر اإليامن عىل اللسان ،وعىل القلب،
وعىل اجلوارح ،فيلبس اإلنسان أحسن احللل ،وهذه احللل اهلل  أثنى عىل أصحاهبا
فقال:

[األحزاب.]٣٥ :

آثارا عىل قلوهبم
اهلل يريد من نزول الوحي عىل اخللق ،أن يدخل إىل قلوهبم ،ثم يظهر ً
وأجسادهم  ،وقيمة السلعة بقدر ما حتمل من الصفات اإليامنية.
واهلل خلق الب ر ،واشرتى منهم املؤمنني ،واشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم ،وعىل
قدر الصفات تكون قيمة السلعة:
[التوبة.]١١١ :

وصفات هؤالء املؤمنني:

[التوبة.]١١٢ :

سيارة فيها مواصفات جيدة ،قيمتها مخسامئة ألف ،إنسان فيه صفات جيدة ،ومعه علوم

جيدة ،طبيب ،مهندس بقدر صفاته ،تكون قيمته العلمية؛ حتى يف احليوانات ،الكلب
املعلم خيتلف عن الكلب غري املعلم ،فقيمة اإلنسان بصفاته ال بذاته ،فأعظم الصفات
اإليامن ،فاهلل حيب ظهور أسامئه وصفاته يف عباده ليتحلوا هبا ،ويتجملوا هبا ،فاجلميل
يوم القيامة يكون بقرب اجلميل ،والكريم بقرب الكريم ،والعفو بجنب العفو:
[القمر.]٥٥ – ٥٤ :

وهكذا نأخذ من األسامء والصفات عىل شاكلة العبودية ،ونتعبد هلل هبا ،وندعو اهلل
بموجبها ،وال يمكن أن نعرف الصفات حتى نتعرف عىل من له األسامء احلسنى،
والصفات العال ،إذا عرفنا املؤمن فيجب أن نكون مؤمنني مصدقني بوعد اهلل وأخباره،
ممتثلني ألوامره وندعو الناس للتصديق بأخباره ،واإليامن به ،وامتثال أوامره.
فهذه الصفات البد أن تظهر فينا ،وهذه الصفات التي حيبها اهلل(:
) [البقرة.]222/
فاهلل حيب أهل الصفات ،حيب املؤمنني ،واملتقني ،واملحسنني ،والصابرين.
صفات ع ر ،هذه حلل يلبسها املسلم يتجمل هبا يف الدنيا ،ليعرف أنه مسلم ،صفاته
متيزه عن الكافر ،ومتيزه عن احليوان ،متيزه بصدقه إيامنه وتقواه وإسالمه:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فمن آمن باهلل ،جيب أن هيب من حوله من الناس األمن ،بإظهار صفات اإليامن من
األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق العالية.
وحتقيق بفعل األوامر ،واجتناب
ٌ
تصديق باألخبار،
ٌ
وحتقيق وتطبيق،
ٌ
تصديق
ٌ
فاإليامن
النواهي  ،فصفات اإليامن ،وشعب اإليامن ،بضع وسبعون ،أو بضع وستون شعبة،
فأعالها قول " :ال إله إال اهلل"  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من
اإليامن.
 فاإليامن يظهر يف ثالثة مواطن:
ً
أوًل:قول :ال إله إال اهلل باللسان.
ثان ًيا:احلياء صفة قلبية نائبة عن األخالق الطيبة.

ثالثًا:إماطة األذى عن الطريق نيابة عن أفعال اجلوارح.
فالبد للمؤمن الذي آمن باهلل أن هيب من حوله األمن بإظهار صفات اإليامن من
)
األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق العالية(:
[البقرة.]83/
(
)[آل عمران.]134-133 /
كريام لطي ًفا بأقوالك،
املؤمن هو الذي ُيشعر كل إنسان يلقاه أنه أقرب الناس إليه ،فكن ً
بأفعالك ،باملك ،ليحبك اهلل ،وحيبك الناس ،ويأمنوا جانبك ،ويطمئن إليك اخللق،
وبذلك يتحقق األمن والطمأنينة يف كل جمتمع:
[التوبة.]٧١ :

وهلذا ملا قل اإليامن وضعف امتألت السجون ،واملحاكم ،واملستشفيات باخللق ،لكن
املساجد قل من يعمرها ،واملساجد هي بيت األمان ،هي بيت املؤمن جل جالله،
واألمن من املؤمن ،وال أمن وال طمأنينة إال باإليامن باهلل ؛ آمنت باهلل ر ًبا ،وباإلسالم
ً
رسوال .
دينًا ،وبمحمد
باإليامن يتحقق األمن والطمأنينة يف األمة:
[األنعام.]٨٢ :

كونوا عباد اهلل إخوانًا ،تكونوا يوم القيامة إخوانًا عىل رسر متقابلني ،واملؤمن حيب
ألخيه ما حيب لنفسه.
ارهِ ما ُُيِب لِنَ ْف ِسه»ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النبي ًَ «:ل ي ْؤمن َأح ُدكُم حتَّى ُُي ِ
ُّ
ب ألَخيه أو قال :ل َ
َّ
ُ ُ َ ْ َ
ـج ِ َ
متفق عليه( ) .
ورش اخللق من اتقاه الناس خمافة رشه ،ومن أهل النار كل غليظ جواط مستكرب(:
()1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)13ومسلم برقم ()45واللفظ له.

)[لقامن.]19- 18 /
واهلل سبحانه هو املؤمن الذي صدق نفسه  ،وأول من شهد لنفسه بالوحدانية ،فأول
مؤمن باهلل هو اهلل ،وهذه أعظم شهادة(:
)[آل عمران.]18/
هو سبحانه السالم املؤمن املويف بعهده(:
)[الروم.]6 /
سبحانه هو ِ
املؤمن لعباده ،الذي يؤمنهم يف حياهتم ،وأرزاقهم ،وآجاهلم ،فكل حي إنام
يبقى بأمر احلي القيوم ،ورزقهم أمنه هلم الرزاق ،وآجاهلم بيده(:
)[املنافقون.]11 /
هو سبحانه املؤمن الذي يأمنه لناس عند الغضب؛ ألن رمحته سبقت غضبه ،والعفو
أحب إليه من االنتقام ،والرمحة أحب إليه من القسوة(:
)[احل ر.]22 /
فكن أهيا العبد املؤمن أمينًا عىل أقوالك ،وعىل أعاملك ،أمينًا عىل أموال الناس ،أمينًا عىل
رسا من أرسارهم،
أعراض الناس ،فال ختوض فيها ،أمينًا عىل أرسار الناس ،فال تُفيش ً
ومن أعان ظاملًا سلطه اهلل عليه ،وكان أول ضحاياه ،واملؤمن يمنع الظامل من الظلم.
قال النبي «:انُْص َأ َخ َ ِ
وما»أخرجه البخاري( ) .
اك َظال ًـام َأ ْو َمظْ ُل ً
ُ ْ
الظامل حتجزه عن الظلم ،واملظلوم تكون معه حتى ينترص عىل من ظلمه ،فاملؤمن يمنع
وجيري املظلوم من ظلم الظامل وبذلك يتحقق األمن.
الظامل من الظلمُ ،
ً
رسوال،
حظك أهيا املؤمن من ربك املؤمن؛ أن تؤمن باهلل ح ًّقا ،وصد ًقا ،وتؤمن بمحمد
وتؤمن باإلسالم دينًا ،واهلل سبحانه مؤمن ،واإلنسان مؤمن ،واإليامن يف حق العبد
ً
تنفيذا كامالً:
تصديق اخلرب تصدي ًقا جاز ًما ،وتنفيذ األمر
[احلجرات.]١٥ :

( )1أخرجه البخاري برقم (.)2443

 وآيات القرآن نوعان:
خرب  ..وطلب.
واخلِب :خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخملوقاته.
والطلب :إما أمر بالفعل كالصالة ،أو هني عن الفعل كالنهي عن الفواحش.
واإليامن يف باب األخبار هو التصديق ،واإليامن يف باب األوامر هو التنفيذ ،اإليامن يف
باب األخبار هو التصديق باهلل  ، وكل ما جاء عنه ،واإليامن يف باب األوامر هو
تصديق وحتقيق التصديق ،نصدق كل خرب جاء عن اهلل وعن رسوله
ٌ
التنفيذ؛ ألن اإليامن
 ،واإليامن يف با ب األوامر هو التنفيذ لكل ما أمر اهلل ورسوله به:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فتصديق اخلرب إيامن ،وتنفيذ الطلب إيامن ،فمن صدق األخبار ،وفعل األوامر أثابه اهلل
السعادة يف الدنيا ،واجلنة والرضوان يوم القيامة:

فكام أمرنا اهلل بتصديق خربه؛ أمرنا كذلك بتنفيذ أمره(:

[فصلت.]٣٢ – ٣٠ :

)[احلج.]77 /
ون َما ْ ِ
اإل َيام ُن بِاهللِ َو ْحدَ ُه؟ َقالُوا :اهللَُّ َو َر ُسولُ ُه
وقال النبي  لوفد عبد القيسَ «:أتَدْ ُر َ
ِ
ُم َّمدً ا َر ُس ُ
َاء ال َّزكَاةِ،
َأ ْع َل ُمَ ،ق َالَ :ش َها َد ُة َأ ْن ًَل إِلَ َه إِ ًَّل اهللَُ ،و َأ َّن ُ َ
ول اهللَِ ،وإِ َقا ُم َّ
الص َالةَ ،وإِيت ُ
ِ
ـم ْغنَ ِم» أخرجه البخاري( ).
َو ِص َيا ُم َر َم َض َ
انَ ،و َأ ْن ت َُؤ ُّدوا ا ْلـخُ ْم َس م َن ا ْل َ
فاسم اهلل املؤمن اشتمل عىل عدة معان جيمعها تصديق اخلرب ،وتنفيذ الطلب ،فاهلل وعد
بالنرص والعزة ملن آمن به ،وامتثل أوامره.
( )1أخرجه البخاري برقم (.)53

واهلل سبحانه هو املؤمن الذي أمن عباده يف اآلخرة ،فأدخلهم اجلنة ،وأنجاهم من النار
بفضله ال بعدله ،وأدخل الكفار النار بعدله:
[يونس.]٢٦ :

فالعدل أن تكون األعامل الصاحلة مقابل النعم السابغة عليهم ،ولكن اهلل كريم أعطاهم
من النعم السابغة اجلنات والرضوان ،تكر ًما منه وإحسانا؛ فلهم اجلنة إذا أحسنوا،
والزيادة زيادة األمن ،وزيادة النعمة بالرضا من اهلل .
ِ
ِ
ْت َيا َر ُس َ
هللِ؟ َق َال:
ول ا َّ
ـجنَّ َةَ ،قالُواَ :وًلَ َأن َ
وقال النبي ًَ «:ل ُيدْ خ ُل َأ َحدً ا منْك ُُم َع َم ُل ُه ا ْل َ
مح ٍة ِمنْ ُه َو َف ْض ٍل»متفق عليه( ).
َو ًَل َأنَا؛ إِ ًَّل َأ ْن َيتَغ ََّمدَ ِين ا ُ
هلل بِ َر ْ َ
والعبد املؤمن يسأل ربه املؤمن الذي يملك خزائن األمن أن يؤمنه من ال رور كلها،
وحيميه مما يرضه و ُيشقيه ،قال النبي «:ال َّل ُه َّم إِ يين َأ ُعو ُذ بِ َك ِم َن الْ َف ْق ِر َوالْ ِق َّل ِة َو ي
الذلَّ ِة،
َو َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َأ ْن َأ ْظلِ َم َأ ْو ُأ ْظ َل َم» أخرجه الرتمذي( ).
فسبحان املؤمن الذي ال ملجأ وال منجى منه إال إليه(:
)[األنعام.]18-17 /

)[امللك.]1 /
(
هو سبحانه املؤمن الذي يصدق عباده إذا قالوا :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا
عبده ورسوله.
هو سبحانه املؤمن الذي خلق اخللق ،وأرسل إليهم الرسل؛ ليأمنوا يف الدنيا واآلخرة.
واعلم أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان ،وأسكنه يف دار االختبار ،دار االختبار التي نحن
معلام هلذا املنهج وهم
منهجا يسري عليه من أراد السعادة ،وأرسل
فيها ،ووضع له
ً
ً
الرسل:

()1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()5673واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2816

( )2صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)3372

[طه.]١٢٦ – ١٢٣ :

فطالب السعادة الذين يريدون السعادة يف الدنيا واآلخرة هلم مقرر يدرسونه ،ويعملون
بام فيه؛ ليفوزوا ويسعدوا يف الدنيا واآلخرة:

[الرعد.]٢٢ – ١٩ :

هؤالء الذين هلم األمن يف الدنيا واآلخرة.
وطالب الشقاوة تركوا هذا املنهج ،وعاشوا عىل هواهم ،واشتغلوا بالشهوات عن عبادة
اهلل ،فخرسوا الدنيا واآلخرة:
[األعراف.]١٧٩ :

واملقرر الذي ندرسه يف الدنيا هو هذا القرآن ،الذي أنزله اهلل  تبيانًا لكل يشء،
ومطلوب منا أن نقرأ القرآن لنعرف األخبار ،ون تعرف عىل األوامر ،وعىل النواهي،
ٌ
وعىل الوعد والوعيد ،وأن نعرف أسامء ربنا وصفاته ،وأن نتقرب إليه بام حيبه ويرضاه،
هذا مقرر جيب عىل كل مسلم من حني يعقل إىل أن يلقى اهلل وهو يالزم قراءة القرآن؛
ألنه مقرر عليه أن يصدق بأخباره ،ويعمل بأحكامه:
[النحل.]٨٩ :

اهلل أنزل القرآن؛ لينذر من كان حيًّا ،ليس لألموات ،إنام هو ليُنذر من كان ح ًّيا ،فهو
مقرر الزم ،فمن أراد السعادة؛ فليقرأ القرآن بالتدبر ليعرف املنهج الذي يصله بربه،
ويعرف األعامل التي حيبها اهلل :
[األنعام.]١٥٥ :

فأهل السعادة ويف مقدمتهم األنبياء والرسل ،ثم املؤمنون هبم ،املصدقون هلم ،هؤالء
قرأوا القرآن ،وامتثلوا األوامر ،واجتنبوا النواهي؛ ففازوا بالسعادة ،أما من أعرض عن
هذا املقرر ،وعن هذا املنهج ،فهؤالء طالب الشقاوة ،تركوا هذا املنهج ،وعا شوا عىل

هواهم ،واشتغلوا بالشهوات عن عبادة اهلل فخرسوا الدنيا واآلخرة:
[مريم.]٥٩ :

فأهل الشقاوة الذين أعرضوا عن ذكر اهلل  ؛ هلم يوم القيامة العذاب ،وهلم يف الدنيا
النكد ،والشقاء ،والتعب ،واملعيشة الضنك(:
)[الرعد.]25 /
هؤالء أعرضوا عن املنهج ،واشتغلوا بالشهوات عن عبادة اهلل ،فخرسوا الدنيا
واآلخرة ،فمن درس هذا املنهج وعمل بموجبه؛ أجاب يف االمتحان ،فاإلنسان سوف
يسأل بعد موته ع رة أسئلة ،سوف يسأل اإلنسان يف قربه :من ربك؟ ما دينك؟ من
نبيك؟.
ويسأل يوم القيامة مخسة أسئلة قال ًَ «:ل َتز ُ
ُول َقدَ َما َعبْ ٍد َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة َحتَّى ُي ْسأَ َل َع ْن
ُع ُم ِرهِ فِ َيام َأ ْفنَا ُهَ ،و َع ْن َج َس ِد ِه فِ َيام َأ ْب َال ُهَ ،و َع ْن ِع ْل ِم ِه َما َذا َع ِم َل فِ ِيهَ ،و َع ْن َمالِ ِه ِم ْن َأ ْي َن
ا ْكت ََس َب ُه َوفِ َيام َأ ْن َف َق ُه»أخرجه الرتمذي( ) .
وسيسأل اخللق كلهم يف عرصات القيامة :ماذا أجبتم املرسلني؟ ،وماذا كنتم تعملون؟؛
هذه ع رة أسئلة ال يستطيع اإلجابة عليها إال من آمن باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا،
ً
رسوال  ،فالذين تركوا هذا املنهج ال يستطيعون اإلجابة ،وهلذا من مل جيب فهو
وبمحمد
يف خسار(:
)[العرص.]3- 1 /
فمن درس غري املقرر ،واشتغل بعلوم اليهود والنصارى ومجيع الكفار ،من درس غري
املقرر وغري املنهج اإلهلي مل يتمكن من اإلجابة عىل أسئلة من وضع املقرر واملنهج؛
فرسب يف االمتحان.
وأكث ر اخللق مشغولون بغري املقرر واملنهج اإلهلي الذي فيه النجاح ملن قبله ودرسه
وعمل به(:
)[يوسف.]104-103 /
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2417

فمن ترك هذا املنهج ،وترك منهج اهلداية وخرس يف الدنيا واآلخرة(:
)[الزمر.]15 /
أعظم خسارة أ ن خيرس اإلنسان أهله وماله ونفسه يوم القيامة.
وما ُيكرم اهلل به املؤمنني من كرامات يف الدنيا إنام هو تكريم من أجل الثبات عىل العمل،
مجيع ما نُعطى يف هذه الدنيا هو تكريم أويل من أجل الثبات عىل العمل ،واالستمرار يف
العمل ،وتنبيه للكفار والعصاة؛ ليتوبوا إىل رهبم ،أما النعيم الكامل ،واألمن الكامل،
فذلك يوم القيامة(:
)
[آل عمران.]185 /
ٌ
صادق يف وعده ،أحىص أعامل العباد كلها ،وسوف حياسبهم وجيازهيم
فاملؤمن سبحانه
بام عملوا من ٍ
خري أو رش(:
)
[الزلزلة.]8- 6 /
وهناك سوف يسأل اهلل الرسل واملرسل إليهم عام عملوا:

[األعراف.]٩ – ٦ :

وذلك اليوم يوم عظيم ،ل لمؤمن فيه النعيم الكامل ،واألمن الكامل(:
)[األنعام.]127 /
هؤالء الذين هلم األمن والسالم؛ ألهنم دخلوا يف اإليامن ،ودخلوا يف السالم يف الدنيا،
ودخلوا يف اإلسالم ،فيوم القيامة هلم دار السالم من مجيع اآلفات(:
)[األنعام.]127 /
وللكافر الشقاء الكامل ،واخلوف الكامل(:
)[احلج.]2- 1 /

[النساء.]٥٦ :

اللهم اسرت عوراتنا ،وآمن روعاتنا ،واختم بالصاحلات أعاملنا.
وقيمة اليشء بقدر صفاته ،واإليامن أعظم صفات اإلنسان ،وهلذا اشرتى اهلل مجيع
املؤمنني واملؤمنات ،وجعل ثمن ال راء اجلنة ،وهذه السلعة التي اشرتاها اهلل ،هلا صفات
حيبها اهلل كام مر معنا.
واهلل  من أجل أمان اخللق  ،م ّن علينا مجي ًعا هبذا الدين فقال (:
)[املائدة.]3 /
من علينا هبذا الدين
واهلل من أجل أن يؤمننا ،وأن نعيش يف هذه الدنيا بأمن وأمان؛ ّ
الكامل ،ومن دخل يف الدين فال بد أن يميش عىل أوامر الدين؛ وهلذا اهلل  من أجل أن
نأمن يف الدنيا واآلخرة م ّن علينا باألوامر ال رعية التي هي أمان من غضب اهلل ،
ومن عقوبته ،فاملؤمن الذي دخل يف اإليامن اهلل  يأمره ويناديه ،ليفعل ما حيب اهلل،
وجيتنب ما ُيسخط اهلل :

[آل عمران.]١٠٣ – ١٠٢ :

فأنا عبد يف أرض موالي أتلقى أوامره ،وليس عندي عمل إال امتثال أوامره ،فأنا عبده
مطيع ألمره ،وهلذا اهلل  ينادي املؤمنني بصفة اإليامن ،ينادهيم ليأمنوا عىل أنفسهم يف
هني عن معصية ،إما بفعل
أمر بطاعة أو ٌ
دائام بصفة اإليامن ،إما ٌ
الدنيا واآلخرة ،ينادهيم ً
ٍ
حمبوب للرب ،أو ترك مسخوط للرب:
[آل عمران.]١٠٢ :

[البقرة.]١٨٣ :
[البقرة.]٢٠٨ :

ادخلوا مجي ًعا يف السلم ،ادخلوا مجي ًعا يف اإلسالم ،وهذا حيرك املسلمني للدعوة ،ادخلوا

يف السلم كافة ،وتعلموا مجيع أحكام الدين ،حتى إذا علمناها تعبدنا اهلل هبا؛ فزاد أجرنا

وزادت حمبة اهلل  لنا:

[احلج.]٧٧ :

أمرنا بفعل اخلري؛ ألن اهلل  يريد لنا أن نفعل اخلري ،واهلل قادر كام ينور الكون كله

قادر أن هيدي الناس  ،لكن اهلل  جعل لنا ثالثة أماكن ومواضع نضع فيها
بالشمسٌ ،
ً
أعامال صاحلة.

اهلل  جعل الكافر آنية للدعوة أدعوه إىل اهلل فيكون يف صحيفتي ،هو ومن دخل
اإلسالم بسببي ،مجيع عباداته يف صحيفة من دعاه  ،فالكافر آنية للدعوة ،واجلاهل آنية
للعلم أعلمه ،والضعيف والفقري أحسن إليه ،هذه األواين اهلل  جعلها لنا؛ لنكسب

األجر والثواب من اهلل :

[فصلت.]٣٣ :
[آل عمران.]٧٩ :

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

ويف القرآن أكثر من ثامنني نداء للمؤمنني ،نداءات من رب العاملني ،وتعليم من رب
العاملني؛ حتى نفعل ما حيبه اهلل ويرضاه ،ونجتنب ما يسخطه ويكرهه جل جالله:

(
(

[آل عمران.]200 /
(
(

[آل عمران.]١٠٢ :

)[آل عمران.]130 /

)[األنفال.]24 /

)[النساء.]29 /

)

ٌ
تصديق
ٌ
اإليامن
وحتقيق وتطبيق ،فاملؤمن ُيتبع العلم بالعمل(:
)[النساء.]43 /

توجيهات من اهلل  ؛ حتى يؤمنا يف الدنيا ويف اآلخرة من عذابه:
[النساء.]٥٩ :

)[النساء.]135 /

(

كونوا قوامني بالقسط ،جهدٌ عىل النفس باالستقامة ،وجهدٌ عىل الغري بالدعوة(:
)[املزمل.]2-1 /

[املدثر.]٧ – ١ :

)[املائدة.]1 /

(

هذا أمر بفعل اخلري ،حتى يعيش اإلنسان يف أمن وسالم يف الدنيا(:

(

)[املائدة.]1 /

)[املائدة.]2 /

[األنفال.]٤٥ :

اهلل  يدعو الذين آمنوا بأن يمتثلوا األوامر ،وجيتنبوا النواهي؛ ليأمنوا يف الدنيا
واآلخرة ويسعدوا:

[احلج.]٧٧ :

خلقكم يف أحسن تقويم ،ورزقكم من الطيبات ،وأعطاكم العقول التي تعقل ،واألعني

التي ترى ،واألذان التي تسمع ،وأعطاكم هذه الصحة والعافية ،وأعطاكم هذه األرض
التي متشون عليها ،وهذه األلبسة التي تلبسوهنا ،وأعطاكم هذا الدين الذي يربطكم

بخالقكم(:

)[األحزاب.]9 /

[املائدة.]٣٥ :
[املائدة.]٥١ :

ال نتخذ اليهود والنصارى أولياء ،ونبغضهم بقلوبنا والنتخلق بأخالقهم ،الشيطان زين

لكثري من اخللق أن يكرهوا اليهود والنصارى بذواهتم ،ولكن حبب إليهم صفاهتم.
َان َقبْ َلك ُْمَ ،ح ْذ َو الْ ُق َّذةِ بِالْ ُق َّذةَِ ،حتَّى لَ ْو َد َخ ُلوا ُج ْح َر
قال النبي «:لَتَتَّبِ ُع َّن َسن ََن َم ْن ك َ
ب َلدَ َخ ْلت ُُمو ُه؛ قالوا :اليهود والنصارى؟ قالَ :ف َم ْن؟»أخرجه البخاري( ) .
َض ٍّ

أمرا بخري ،وهن ًيا عن رش،
أكثر من ثامنني نداء يف القرآن ،لو تتبعناها يف القرآن؛ لوجدناها ً

وترغيب فيه ،وبيان ملا حرم
وأمرا برتك املعايص ،بيان ملا أحل اهلل،
ٌ
أمرا بفعل الطاعاتً ،
ً

وحتذير منه:
اهلل،
ٌ

[املائدة.]٨٧ :

[املائدة.]٩٠ :

(
(

)[املائدة.]105 /

[األنفال.]20/
(

[األنفال.]27 /
(
(
(

)[التوبة.]28 /

( )1أخرجه البخاري برقم (.)7320

)
)

)[األنفال.]29 /
)[التوبة.]123 /

(
(
(

)[التوبة.]119 /
)[احلج.]77 /

)[النور.]21 /

[النساء.]١٣٦ :

وهكذا يف آيات كثرية ،يطول بنا املقام لو تتبعناها آي ًة آية ،ولكن علينا أن نتتبع هذه

اآليات انفراد ًّيا ،لنعرف هذه األوامر من ربنا  ،يا عبد املؤمن إذا سمعت اهلل
)[النساء ،]136 /فأرعها سمعك؛ فإهنا خري تؤمر به ،أو رش
يقول(:
تنهى عنه.

فإذا آمن العبد بربه استعد المتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.

فيا سعادة املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت ،سعادهتم بإيامهنم برهبم  ،وإتباع

رشعه ،وامتثال أوامره ،وسعادهتم باألمن واخلالفة ،واهلداية يف الدنيا(:
ويف اآلخرة:

)[األنعام.]82 /

[البقرة.]٢٥ :

كثريا طيب ًا مبارك ًا عىل نعمه التي ال تُعد وال
فاحلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل محدً ا ً
ُحتىص ،واحلمد هلل أن جعلنا مؤمنني ،وجعلنا من خري أمة أخرجت للناس ،فله احلمد

كثريا.
كثريا كام ُينعم ً
ً

نسأل اهلل  لنا ولكم التوفيق واهلداية والسداد ،وأن جيعلنا ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنه(:

)[الزمر.]18 /

(
(

[آل عمران.]53 /

)[آل عمران.]193 /

)
[آل عمران.]٨ :

اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت.

اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال أنت؛ أن تضلني ،أنت احلي الذي ال يموت ،واجلن

واإلنس يموتون ،اللهم إين أسألك إيامنًا يقويني عىل طاعتك ،ويقينًا حيجزين عن
معصيتك؛ حتى أعبدك بام أستحق به رضاك ،وأتوب إليك من ذنويب خو ًفا منك وحيا ًء
منك يا أرحم الرامحني.

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املهيم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املهيم

اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل .
وأسامء اهلل  كلها حسنى ،بالغ ًة يف احلسن والكامل واجلامل واجلالل منتهاه ،وهي
متفاوتة يف احلسن والكامل؛ فمنها ٌ
وعظيم وأعظم :
وحسن وأحسن،
كامل وأكمل،
ٌ
ٌ
[ طه. ] ٨ :

فمن أسامئه جل جالله ما يدل عىل اسم اهلل األعظم ،مثل :اهلل ،احلي ،القيوم ،الرب،
ونحو ذلك.
ومنها أسامء تدل عىل عدة صفات جامعة كاملجيد والعظيم ،واحلميد ،والصمد،
والواسع .
ومنها ما يدل عىل معنيني كالبصري بمعنى الرؤية والعلم واخلربة ،والودود بمعنى أنه
ِ
واملحب.
املحبوب
ومنها ما ي دل عىل صفة واحدة مثل العليم الغفور .
ومنها ما جاء بصيغة التفضيل الذي يدل عىل املفاضلة ،كالعيل واألعىل ،والكريم
واألكرم ،والرمحن والرحيم ،واخلالق واخلالق ونحو ذلك .
هذه األسامء احلسنى هلل  ، عرفنا هبا؛ لنتخلق هبا عىل شاكلة العبودية :
[ األعراف. ] ١٨٠ :

وهذا العلم العظيم من أعظم العلوم؛ فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،أنفع
العلوم ،وأرشفها وأجلها وأعظمها؛ ألن رشف العلم برشف املعلوم ،والعلم باهلل
أرشف معلوم ،وأجل مقصود ،وأعظم حممود ،وأحق ممدوح :
[ حممد. ] ١٩ :
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وأرشف اللذات هي اللذات القلبية ،فأرشف اللذات لذة العلم واملعرفة ،وأرشف
العلوم العلم اإلهلي؛ لرشف معلومه  ،وشدة احلاجة إليه .
وهذا العلم اإلهلي هو أساس اإليامن واألعامل والدر جات بنيان وأساسها اإليامن ،وعىل
قدر األساس يكون علو اإليامن؛ فمن عرف اهلل ح ًّقا عبده ح ًّقا ،ومن عرف اهلل 
كربه ،وعظمه  ،وأحبه ،وتقرب إليه بام حيبه ويرضاه :
[ فاطر. ] ٢٨ :
فاهلل  من أسامئه احلسنى أنه املهيمن ،هو ج ل جالله الرب املؤمن املهيمن عىل كل
يشء ،املطلع عىل خفايا األمور ،العليم بام تُكنه الصدور ،الرقيب عىل مجيع خلقه،
الشهيد الذي ُيبرص كل ذرة يف ملكه ،العظيم الذي ال بداية لعظمته وال هناية  ،وال أول
وال آخر؛ فهو العظيم الكبري وحده ال رشيك له(:
) [الزمر.]67 /
هو سبحانه امللك املهيمن الرقيب الشهيد ،الذي يعلم الرس والنجوى ،ويعلم الظاهر
والباطن ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء ،القاهر لكل يشء ،القادر عىل كل
يشء(:
) [احلديد.]3-٢ /
هو سبحانه امل لك املهيمن عىل امللك وامللكوت ،وهيمنة اهلل  هيمنة مقرونة باحلب
) [البقرة.]١43 /
والرمحة والرأفة بخلقه(:
هو املؤمن املهيمن احلافظ لكل ما يف ُملكه العظيم ،مهيمن عليم ال يرتك حاج ًة خترج من
ملكه بال علم ،وال مراقبة ،وال حماسبة ،وال تسجيل(:
) [القمر.]53-5٢ /
ٍ
علام  ،وال ُيعجزه يش ٌء يف األرض وال يف
فسبحان امللك املهيمن الذي أحاط بكل يشء ً
[ األنعام. ] ١٨ :
السامء :
ومن عرف اهلل مهيمنًا خضع له وتوكل عليه ،وذل له وأحبه ،وانقطعت أماله عام
) [التغابن.]١3 /
سواه(:
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ومن رأى املخلوق مهيمنًا وقف أمامه كالطفل الصغري ،يبالغ يف التذلل له ،وهو يبالغ يف
إهانته ،ويبالغ يف اخلضوع له ،وهو يبالغ يف إهدار كرامته(:
) [آل عمران.]١75 /
فالذلة للعزيز  ، واالستصغار للكبري جل جالله ،أما أن يذل املخلوق للمخلوق؛ فإن
ً
مقرونة بالتعظيم فهذا من الرشك ،فمن رأى املخلوق مهيمنًا وقف أمامه
كانت الذلة
كالطفل الصغري يبالغ يف التذلل له فقد أرشك باهلل :
[ الزمر. ] 66 – 65 :

وهو سبحانه امللك العيل األعىل املهيمن ،العايل عىل مجيع املخلوقات(:
) [البقرة.]٢55 /
واهلل  من أسامئه احلسنى املهيمن ،هيمن بقدرته وبقوته وبعلمه ،وإحاطته عىل مجيع
خملوقاته ،هيمن عىل مجيع ملكه العلوي والسفيل .
فاهلل  هو امللك القدو س السالم املؤمن املهيمن؛ املهيمن عىل كل يشء ً
خلقا  ،ومل ًكا ،
وعلام  ،وقدر ًة  ،وإحاط ًة ،
وتدبريا(:
ً
ً

) [احلرش.]٢4- ٢٢ /
هو سبحانه املهيمن القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،الذي ال ُيعجزه يشء ،وال
خيفى عليه يشء ،وال يعزب عنه يشء ،أظهر قدرته وأسامءه وصفاته يف خملوقاته(:
) [الطالق.]١٢ /
وإذا عرفتم ذلك أحببتموه ،وآمنتم به ثم أطعتموه وعبدمتوه :

[ األنعام.] ١٠٢ :
واسم اهلل  املهيمن من األسامء الذاتية؛ فاهلل هو املهيمن عىل كل يشء أبدً ا ،وهيمنته
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عىل ُملكه ال تنفك عنه أبدً ا .
واسم املهيمن يدل عىل صفة الفعل؛ لكونه متعل ًقا باملشيئة ،فاهلل من هيمنته يقهر من
يشاء ،و ُيعز من يشاء ،وحييي ويميت  ،ويرفع وخيفض؛ ألنه هو املهيمن وحده ال رشيك
خاضع له ،فهو جل جالله يقهر من يشاء ،ويعز من يشاء ،ويذل من
له وكل ما سواه
ٌ
يشاء(:
) [آل عمران.]٢6 /
هو املهيمن الذي يترصف يف ملكه ما يشاء(:
)
[آل عمران.]٢7 /
ً
وتدبريا :
وإحاطة
وعلام
سبحانه هو امللك املهيمن عىل مجيع خملوقاته إجيا ًدا
ً
ً
[ األعراف. ] 54 :
وقد اقرتن اسم اهلل املهيمن باملؤمن قبله ،وبالعزيز بعده ،واحلكمة من ذلك أن صفة
السالم واملؤمن تدالن عىل عناية الرب بعباده ،وتربيتهم واإلحسان إليهم ،وإصالح
أمورهم ،واسم املهيمن يدل عىل القوة ،يدل عىل كامل علمه وقدرته ،واسم العزيز يدل
غالب ال ُيعجزه يشء  ،وال يقف له يشء .
عىل أن اهلل
ٌ
فقرن املهيمن باسم السالم واملؤمن ؛ ليبني لعباده أنه مهيمن لكنه سالم ومؤمن وعزيز؛
فهو الرمحن الرحيم وهو العزيز الذي ال يغلبه يشء ،مهيمن لكن ليست هيمنة تسلط؛
)[احلج.]65/
فهيمنته مقرونة باخلري املطلق(:
فسبحان املؤمن املهيمن الذي ال خيرج عن علمه معلوم ،وال خيرج عن قدرته مقدور،
وال ينفك عن حكمه مفطور(:
) [البقرة.]٢55 /

83

فاهلل  خلق مجيع املخلوقات  ،وكل ذرة يف ملكه ،وكل جرم كبري وصغري  ،كله حتت
ومستجيب
وخاضع ألمره ،
خاضع لعظمته ،
عنايته وبرصه وسمعه وهيمنته ،فالكل
ٌ
ٌ
ٌ
ملشيئته  ،ومرسع إىل إرادته ،وشاهد بوحدانيته .
هو سبحانه املؤمن املهيمن عىل كل يشء من ٍ
كبري وصغري ،ومن عال وسا فل ،ومن ناطق
وصامت ( :
) [اإلخالص.]4- ١ /
هو سبحانه الشاهد عىل خلقه يف مجيع أحواهلم؛ املطلع عىل خفايا األمور  ،وما تكنه
) [الربوج.]٩ /
الصدور(:
هو املؤمن املهيمن الذي ال ختفى عليه خافية وال بادية ظاهرة:
[ امللك. ] ١4 – ١3 :
هو سبحانه املؤمن املهيمن الرقيب القائم عىل كل اخلالئق بالرعاية والعناية ،واإلمداد
) [األنعام.]١٨ /
واإلصالح(:
هو احلليم الذي يضع اليشء يف موضعه ،اخلبري بأحوال خلقه  ،وما ُيصلحهم ،فاهلل 
مهيمن بكامل علمه  ،وكامل قدرته ،فهو القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء،
وهيمنته مقرونة بالرمحة ،واإلحسان إىل خلقه ،لكن هيمنة حكام وملوك ورؤساء البرش
تكون مقرونة غالب ًا بالشدة ،لكن هيمنة اهلل  مقرونة بالرمحة؛ فاهلواء لكل مؤمن
وكافر ،ونور الشمس لكل مطيع وعايص ،واألرض تنبت لكل خملوق ،مؤمن أو كافر،
فهو مهيمن لكن هيمنته هيمنة رمحة :
[ احلرش. ] ٢٢ :
وهو سبحانه املؤمن املهيمن عىل كل أحد ،اخلالق املهيمن عىل كل خملوق ،القوي
املهيمن عىل كل قوي .
هو جل جالله املهيمن عىل العرش ،والكريس ،والسموات واألرض  ،واجلبال
)
والبحار ،هو القوي املهيمن عىل كل قوي ( :ﯗ
[الزمر.]4 /
اهلل سبحانه هو املهيمن عىل مجيع ما يف ُملكه العظيم؛ يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد ،ال
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راد لقضائ ه  ،وال معقب حلكمه ،قوي ال يقف له يشء  ،قادر ال يعجزه يشء  ،إذا أراد
ليال كان ً
ً
هنارا(:
هنارا كان ً
ليال ،وإذا أراد ً
)[النور.]44/
وإذا أراد أمنًا كان أمنًا ،وإذا أراد خو ًفا كان خو ًفا ،بيده األمن؛ ألنه املؤمن الذي خلق
األمن وم ّن به عىل من شاء من عباده ،إذا أراد رمحة أحد رمحه ،وإذا أراد نزع الرمحة من
أحد نزعها  ،ألنه الفعال ملا يشاء(:
) [فاطر.]٢ /
هو العزيز الذي ال يغلب ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه؛ ألنه عليم خبري بعباده.
اهلل  هو الرب املهيم ن  ،املُلك كله بيده واخللق كله بيده ،واألمر كله بيده ،ما شاء اهلل
كان  ،وما مل يشأ ال يكون أبدً ا(:
) [هود.]١٢3 /
[ امللك. ] ١ :

هو امللك الذي بيده اخللق واألمر ،بيده اخللق فهو الذي خلق مجيع املخلوقات ،وبيده
األمر كله ،األمر امللكي القدري ،واألمر الرشعي اإلهلي ،واألمر اجلزائي وهو الوعد
والوعيد ،كل هذا بيده .
وإذا عرف العبد أن ربه املهيمن؛ له هذه الصفات العظيمة وهذه األفعال اجلميلة؛ آمن
به ،وأخلص له العبادة :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
) [ق.]١٨ /
أهيا الناس أقوالكم كلها حمفوظة(:
وأعاملكم كلها حمفوظة(:
) [الزلزلة.]٨-7 /
ٍ
ٍ
وكتاب  ،وثواب وعقاب؛ فاملهيمن عىل خلقه هيمن عىل النيات
بحساب
كل يشء
واألقوال واألعامل ،وكل ما جيري يف ُملكه ،وكل ذرة يف ُملكه اهلل  خلقها حلكمة.
 وكل ذرة يف ملكه هلا ثالثة أوامر ممن خلقها :
وأمر بالنفع والرض.
وأمر بالبقاء ٌ ..
أمر باإلجياد ٌ ..
ٌ
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) [احلجر.]٨6 /
(
خلق الذرة الصغرية ،وخلق العرش العظيم ،الذي أحاط بالكريس  ،والكريس حميط
بالسموات واألرض .
واهلل حميط بكل حميط فسبحان امللك املهيمن عىل كل مهيمن ،كم مهيمن من املخلوقات،
فسبحان امللك املهيمن عىل كل مهيمن من األشخاص ،والرياح ،والدول ،والعرش
والكريس ،والسموات واألرض  ،واحلكومات ،والطغاة ،واجلبابرة :
[ احلرش. ] ٢3 :
هو سبحانه املؤمن املهيمن العزيز اجلبار ،الذي يمهل الظامل؛ ليتوب إليه ،فإذا مل يتب
أخذه أخذ عزيز مقتدر ،يمهل الظامل؛ حتى يتوب إليه؛ ألن رمحته وسعت كل يشء ،
رءوف رحيم؛ فريسل الرسل إىل اخللق ،فإذا مل يؤمنوا أمهلهم  ،ليؤمنوا
ٌ
واهلل  بالناس
ويتوبوا؛ ألنه رحيم بالعباد جل جالله ،فإذا مل يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر(:
) [العنكبوت.]4٠ /
واهليمنة الكاملة لربنا ا لعزيز اجلبار مقرونة بالقدرة املطلقة؛ فهو هيمن بقدرته التي
أحاطت بكل يشء ،اهليمنة الكاملة لربنا العزيز اجلبار مقرونة بالقدرة املطلقة ،والعلم
املطلق ،واحلكمة املطلقة ،والرمحة املطلقة ،هو ال ينتقم تشفيًا ،لكن ينتقم من الظامل ملن
ظلمه :
[ النساء. ] 4٠ :
)[احلرش.]٢٢/
(
فهيمنة املهيمن مقرونة بقدرته املطلقة ،وعلمه املطلق ،واحلكمة املطلقة ،واخلري املطلق ،
والرمحة املطلقة :
[ غافر. ] 65 :

فسبحان امللك املؤمن املهيمن الذي كل ذرة ،وكل جمرة ،وكل صغري ،وكل كبري ،يف
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خاضع ألمره ،مستجيب ملشيئته،
العامل العلوي والعامل السفيل  ،شاهد بوحدانيته،
ٌ
ومسبح بحمده(:
ومرسع إىل إرادته،
ٌ
)[احلج. ]١٨ /
فال إله إال اهلل ،كم عظمة قدرته ،وكم عظمة علمه ،وكم عظمة هيمنته عىل ُملكه
العظيم ،يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وملك الدنيا ،وملك اآلخرة ،وملك عامل
الغيب ،وملك عامل الشهادة ،هو خالق هذا الكون كله بعلويه وسفليه ،واملالك له
واملهيمن عليه :
[ نوح. ] ٢٠ – ١3 :
هو سبحانه املهيمن الذي خضع له كل يشء ،وحكم كل يشء ،وكتابه القرآن الكريم
مهيمن عىل مجيع الكتب السابقة ،ورسوله حممد  سيد األنبياء والرسل ،وأمته خري أمة
ُأخرجت للناس .
كثريا عىل أسامئه
كثريا عىل جالل سلطانه ،وكامل أسامئه وصفاته ،وله احلمد ً
فله احلمد ً
احلسنى  ،وصفاته العال ،وكتابه العظيم ،وأن أرسل إلينا أفضل رسله  ،وجعلنا خري أمة
أخرجت للناس(:
) [اجلاثية. ]37- 36 /
هو سبحانه املؤمن املهيمن الذي خضعت مجيع اخلالئق لعظمته ،وخشعت القلوب
هليبته  ،واخللق كلهم حتت قهره وهيمنته ،وسيوقف مجيع من أطاعه وعصاه من خلقه،
وجيازهيم بحسب أعامهلم ( :
)
[الزلزلة.]٨- 6 /
وسيجمعهم بقوته وقدرته وهيمنته ،للحساب ،ثم الثواب والعقاب ،ولن يغيب أحد،
ولن يفر أحد(:
) [الرمحن.]33 /
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فإنا هلل وإنا إليه راجعون :
[الغاشية.]٢6- ٢5 /
وبعد احلساب يكون اجلزاء :

)

(

[ القارعة. ] ١١ – 6 :

هو سبحانه املؤمن املهيمن عىل ظواهر اخلالئق وبواطنها ،املهيمن عىل كبريها
وصغريها ،املهيمن الذي أحاط علمه بكل ذرة يف ملكه ،يعلم ما كان وما يكون وما
سيكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون :
[ السجدة. ] 7 – 6 :
هو سبحانه املهيمن عىل الذوات والصفات ،املهيمن عىل املكان ومن فيه ،املهيمن عىل
الزمان ومن فيه ،املهيمن عىل عامل الغيب  ،وعامل الشهادة(:
) [األنعام.]5٩ /
هذا اإلله العظيم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال احلميدة  ،واملثل
األعىل  ،هو الذي يستحق أن ُيعبد وحده ،وأن يعظم وحده ،وأن ُيكرب وحده ،وأن
كثريا أن ربنا ملك عظيم له األسامء احلسنى
ُيشكر وحده؛ فنحن عبيده واحلمد هلل ً
والصفات العال ،واألفعال اجلميلة :
[ يونس. ] 3 :
اخلري كله بيده ،وحاجاتنا مجيعها عنده ،وهو الرءوف بالعباد جل جالله .
هو جل جالله املهيمن ال ذي يعلم الرس والنجوى(:
)[غافر.]١٩/
ٍ
عليم ال خيفى عليه يشء من ٍ
نية وإرادة  ،أو ٍ
قول أو ٍ
حركة أو سكون .
فعل ،أو
فسبحان املؤمن املهيمن عىل كل يشء يف األرض والسامء(:
ﯓ) [الزخرف.]٨4 /
[ آل عمران. ] 5 :
عليم بكل يشء :
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وسبحان املهيمن القادر قدرة علم ،وقدرة قوة ،فله القدرة املطلقة املقرونة بعلمه املطلق،
وله القدرة املطلقة املقرونة بقوته املطلقة ،إن اهلل يمسك السموات بقوته أن تقع عىل
األرض إال بإذنه ،وبقوته ُيمسك السموات واألرض أن تزوال(:
)[فاطر.]4١ /
فالسامء تريد أن تقع عىل األرض؛ ملا تراه من املعايص ،ولكن اهلل  لعظمة حلمه
ُيمسكها أن تقع عىل األرض ( :
) [مريم.]٩3- ٩٠ /
والعبد ح ًّقا هو من امتثل أوامر سيده ،لكن ملصلحته هو  ،ال ملصلحة سيده ،العبد خيدم
سيده؛ ألنه يأخذ منه منافعه ،يعطيه مرتب ًا  ،لكن العبد الذي يعبد ربه منافعه له ،فنفع
أعامل العباد
غني عن العاملني ( :
ٌ
راجع إليهم؛ ألن اهلل ٌ
) [العنكبوت.]6 /
فهو سبحانه القادر قدرة علم ،وقدرة قوة(:
)[الطالق.]١٢ /
هو جل جالله امللك العزيز  ،ذو العزة واجلربوت ،وامللكوت ،والكربياء  ،والعظمة .
)
هو املهيمن الذي له اخللق كله ،وله األمر كله(:
[الروم.]4 /
)[املائدة.]١٢٠/
وله امللك كله(:
(
) [األعراف.]54 /
هو جل جالله املهيمن عىل كل يشء ،املهيمن عىل مجيع األموال واألرزاق خلق ًا
وتقسي ًام ،يعطي من يشاء ويمنع ما يشاء(:
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)[الشورى. ]١٢ /
هو سبحانه املهيمن عىل كل يشء ،العيل فوق خلقه ،القاهر لكل ما سواه  ،املهيمن الذي
له علو الذات؛ فهو العيل األعىل فوق مجيع خملوقاته؛ فهو فوق كل يشء ،وحتته كل
يشء ،وهو القاهر فوق عباده ،وكل ما سواه دونه(:
) [األنعام.]١٨ /
وله ع لو الشأن يف أسامئه وصفاته وأفعاله ،فعلمه وكرمه وعزه مطلق ،ليس له بداية وال
هناية ،وال أول وال آخر ،وقدرته ورمحته مطلقة ،ليس هلا حد وال بداية وال هناية ،وال
) [طه.]٨ /
أول وال آخر(:
وله علو القهر واهليمنة فال غالب له ،بل اجلميع يف قبضته  ،وحتت قهره جل جالله .
فهو سبحانه املهيمن عىل عباده بكل صفة ،فمهام عال منهم من عال فاهلل مهيمن عليه،
حمتاج
ومهام استغنى اإلنسان فاهلل مهيم ٌن عىل كل غني وفقري ،غني عن كل غني وفقري،
ٌ
)
إليه كل غني وفقري  ( :ﯓ
[يونس.]6٨ /
هو سبحانه مهيمن عىل مج يع خملوقاته بكل صفة ،فهو الرزاق املهيمن عىل كل رزاق،
القادر املهيمن عىل كل قادر ،الغني املهيمن عىل كل غني ،ومهام استغنى اإلنسان فاهلل
حمتاج إليه كل غني( :ﯓ
غني عن كل غني،
ٌ
مهيم ٌن عىل كل غنيٌ ،
) [يونس.]6٨ /
) [فاطر.]١5 /
(
علام  ،وأحىص كل يشء عد ًدا ،أحىص كل يشء
اهلل  هو املهيمن الذي أحاط بكل يشء ً
عد ًدا؛ ألنه مهيمن بقدرته وعلمه ،أحىص الذرات  ،وقطرات املياه ،وذرات الرمال،
وقطرات البحار ،وعدد نجوم السامء ،ومجيع الكلامت واألنفاس ،ومجيع احلروف
واألقوال ،واألعامل ،وكل الذرات واهلباءات يف كل مكان وزمان .
علام ،وأحىص كل يشء عد ًدا ،وال ُيعجزه يشء يف
ألنه هو املهيمن الذي أحاط بكل يشء ً
األرض وال يف السامء(:
) [سبأ.]3 /
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هو املهيمن عىل كل يشء ،فهو امللك املهيمن عىل كل ملك ،مهيمن عىل مجيع ملوك
الدنيا ،هو امللك املالك لكل من يف ُملكه ،هو اخلالق املهيمن عىل كل خملوق يف العامل
العلوي والعامل السفيل ،من العرش العظيم؛ حتى أصغر ذرة .
هو مهيمن عىل كل خملوق ،هو املؤمن املهيمن عىل كل مؤمن ،فاجلميع يف قبضته،
كريام فإنام يكرم من إكرام ربه له :
الكريم املهيمن عىل كل كريم ،فاملخلوق إذا كان ً
[ النحل. ] 53 :
هو اجلبار املهيمن عىل كل جبار ،هو الذي قصم اجلبابرة ،هو الذي أهلك قوم نوح ملا
كفروا ،وأهلك قوم عاد ملا استكربوا ،وقوم صالح ملا كذبوا .
هو اجلبار املهي من عىل كل جبار ،القوي املهيمن عىل كل قوي ،وهكذا يف بقية األسامء،
والبد أن نكرر مثل هذا الكالم ،فام تكرر تقرر ،ما تكرر عىل القلب تقرر .
هو الكبري املهيمن عىل كل كبري ،هو العليم املهيمن عىل كل عامل ،وهكذا يف بقية األسامء
ملاذا نكرر؟ حتى نكرب الكبري ،ونعظم العظيم ،ونعبد اهلل  ،بالتعظيم له ،والذل له،
واملحبة له جل جالله :
[ األحزاب. ] 43 – 4١ :
والذي يذكر اهلل كثري ًا يبادر إىل طاعته  ،ويستحي من معصيته  ،ويكثر من محده وشكره .
هو القوي القادر املهيمن عىل كل ما يف السموات واألرض وما بينهام؛ من مالئكة،
ونجوم ،وكواكب ،وسحب ورياح ،وجبال وبحار ،وماء ونار ،وإنس وجان ،وطري
وحيوان ،اهلل أكرب! كم عدد هذه املخلوقات؟
[ البقرة. ] ٢55 :
) [امللك.]١ /
(
فسبحان امللك العظيم اجلبار الذي له مجيع املحاسن والفضائل ،والذي تفرد باألسامء
) [طه.]٨ /
احلسنى  ،والصفات العال(:
91

إ ًذا فاعبدوه ما دام أن له الكامل املطلق يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ فلنتعلق بالكبري
ونكمل أنفسنا بالتخلق هبذه الصفات؛ ألن اهلل  حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من
يتخلق هبا من عباده ،واهلل حيب املؤمنني ،واهلل حيب الصابرين(:
) [البقرة.]٢٢٢ /
) [البقرة.]١٩5/
(
وهو سبحانه املؤمن املهيمن الذي خص هذه األمة بأفضل الرسل ،وأحسن الرشائع،
وأعظم الكتب ،الذي جعله مهيمنًا عىل ما قبله من الكتب(:
ﯙ) [املائدة.]4٨ /
فكم عظمة أسام ء اهلل وصفاته التي ذكرها اهلل يف القرآن من ضمن األخبار؟! وكم اهلل
 بني لنا األحكام الرشعية؟! فهذا الكتاب مهيمن عىل مجيع ما يف الكتب السابقة،
ٌ
شامل ملا فيها :

[ النحل. ] ٨٩ :
واملؤمن بالتدبر والتفكر يرتقى يف درجات اإليامن ،فاإلنسان قبل أن تُنفخ فيه الروح كان
مواتًا ،فلام نُفخت فيه الروح؛ صار ح ًّيا حيا ًة جسامنية ،ثم أكرمه ربه  ،ونفخ فيه روح
اإليامن؛ فشهد لربه بالوحدانية ،وأقر له بالربوبية ،فأبرص قلبه بعد العمى ،وسمع بعد
الصمم ،وتكلم بعد البكم ،واهتدى بعد الضالل :
[ آل عمران. ] ١64 :
ثم ال يزال املؤمن يرتقى يف درجات العلم واإليامن فيمتلئ قلبه بنور اإليامن الذي يفرق
به بني امللك والعبيد ،واخلالق واملخاليق ،والصور واملصور ،واحل ق والباطل ،واملحكم
واملتشابه ،ويميش بنور إيامنه يف الظلامت كام يميش البصري يف ضياء الشمس ال يتعثر،
فالبد لكل إنسان من نفخة الرسول امللكي لتدب فيه احلياة ،بعد أربعة أشهر ،والبد له
كذلك من نفخة الرسول البرشي ،لتحصل له اهلداية إىل اإليامن ( :
) [األنعام.]١٢٢ /
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ثم هذا املؤمن يكم ل تصديقه بام مل تره عيناه  ،ويتحقق له إيامنه بام مل تسمعه أذناه ،ويصل
عامل الظاهر بالباطن ،وعامل الشهادة بالغيب.
 فيجتمع له نوران:
نور البرص  ..ونور البصرية.
بنور البرص يرى األشياء ،وبنو ر البصرية يرى احلقائق ،وخيرتق املخلوقات إىل خالقها،
ويتجاوز الصور إىل املصور ،ويتجاوز الدنيا إىل اآلخرة ،فيجتمع له نوران:
نور البرص الذي يرى به األشياء ،ونور البصرية ،ونور العقل ،ونور الوحي ،ويصل إىل
ربه من باب علمه وفكره وخلقه(:
) [النور.]35 /
[ األنعام. ] ١٠4 :
فإذا نظرنا إىل السموات واألرض؛ نرى عظمة امللك  ،وعظمة اخللق  ،وعظمة التدبري
والترصيف ،فنعلم بذلك أن هلذا اخللق خالق ًا  ،فنطلب ماذا يرضيه  ،ما هي أوامره،
فنتعرف عليها ،ثم نعبده بمقتضاها :
[ الطالق. ] ١٢ :
فال إله إال اهلل ليس يف الدنيا إال جنة املعرفة املوصلة إىل جنة األخرة ،وهذه الدروس،
وهذه املجالس التي م ّن اهلل  علينا هبا؛ هي جمالس إلحياء اإليامن يف القلوب،
والتعريف باخلالق جل جالله ،وما جيب له من التوحيد  ،والتعظيم  ،والتكبري،
وال تسبيح ،والتقديس ،وبحسب املعرفة تكون قوة اإليامن ،وبحسب اإليامن تكون قوة
األعامل ،وبحسب األعامل يكون اجلزاء بالثواب والعقاب :
[ األنفال. ] 4 – ٢ :
فبهذه املعارف يرتقى اإلنسان ،فيجتمع له نور البرص  ،ونور البصرية ،ونور العقل الذي
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يعقل به األشياء ،ونور الوحي ،ويصل إىل ربه من باب علمه وفكره وخلقه(:
[الذاريات. ]٢٢-٢٠ /
يتفكر اإلنسان(:

)

) [الغاشية.]٢٠-١7 /

(

) [عبس.]٢٨- ٢4 /
إن النظر والتدبر هو باب اإليامن األعظم ،ومفتاحه األكرب(:

) [ق.]٨- 6 /
حتى نعرف العزيز ،اجلبار ،املتكرب ،املهيمن ،القوي ،القادر ،الرزاق ،العليم ،اللطيف،
الكريم ،احلليم ،نتعرف عىل ربنا من خالل أسامئه وصفاته ،من خالل أسامئه وصفاته
التي أظهرها اهلل  يف ملكه العظيم ،وكشفها يف كتابه الكريم .
فاهلل أودع أسامءه وصفاته يف مجيع خملوقاته؛ حتى ننظر يف امللك وامللكوت ،ونتعرف عىل
اخلالق القوي  ،العليم  ،اخلبري ،اهلل  ،الرب  ،وكشفها يف كتابه الكريم القرآن العظيم
نجد كثري ًا من أسامء اهلل احلسنى كالعزيز ،احلكيم ،اللطيف ،العفو ،الرمحن ،الرحيم،
اخلالق ،البارئ ،وهكذا.
واعلم بأن من أراد اهلل كامله لصالحيته للجامل؛ ناطقه روح القدس باحلق ،وتنزلت
عليه املالئكة بالروح من أمره بالصدق ،ثم أيده ربه املهيمن بروح القدرة؛ ُ
فخرقت له
العادات ،وظهرت عىل يديه أنواع املعجزات والكرامات ،كام حصل لألنبياء والرسل
عليهم الصالة والسالم وأتباعهم .
وقادر عىل
فاملؤمن يدعو ربه ويتكلم مع ربه ،ويعلم أن ربه جل جالله يسمعه ويراه ،
ٌ
قضاء حاجته ،وحيب قضاء حاجته ،وهو أرحم بالعبد من نفسه ،يدعو متيقن ًا هبذه
الصفات القلبية ( :
) [األنبياء.]٨7 /
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فورا استجاب اهلل دعاءه فقال ( :
ً
)[األنبياء.]٨٨ /
فلندع اهلل باليقني ،ولنتعبد له جل جالله بأسامئه وصفاته ،فنطلب العزة من العزيز،
ونطلب الشفاء من الشايف ،ونطلب الرزق من الرزاق وهكذا ( :
) [األعراف.]١٨٠ /
فابن آدم يشرتك مع البهائم يف املأكوالت واملرشوبات ،ويشرتك مع الكفار يف املعلومات
واملعقوالت ،ويشرتك مع املالئكة يف اإليامن والتصديق ،وكامل ابن آدم باإليامن
والتقوى؛ وهلذا األنبياء مل يعطهم اهلل إال اإليامن واألعامل ،أما األسباب ُ
فأعطوا منها
بقدر احلاجة :
[ األنبياء. ] ٩٠ – ٨٩ :
وكامل ابن آدم يف الدنيا هو أن يكون يف قلبه اإليامن الذي يربطه باملؤمن الذي يؤمنه من
كل رش  ،ويؤمن له حاجاته ،يربطه بالقوي الذي ُيعينه  ،ويتوكل عىل ربه القادر عىل كل
ً
ً
وكيال جل جالله ،وهذا كامل ابن آدم يف الدنيا ،وهو
وكيال وكفى باهلل
يشء ،ويتخذه
خاص باألنبياء والرسل الذين اصطفاهم اهلل  ، واجتباهم  ،وخصهم من بني اخللق
بالوحي والرسالة ،وكامل ا إليامن واليقني ،فصدقوا ،وبلغوا ،واتقوا وأحسنوا  ،ثم من
آمن هبم .
 وهؤالء األنبياء والرسل اهلل  أمرهم بأمرين:
العبادة  ..والدعوة.
(
)[األحزاب.]4٠-3٩ /
إذا عرفنا أن اهلل عليم ،هبناه أن نعصيه ،إذا عرفنا أنه عليم عبدناه كأننا نراه ،إذا عرفنا أنه
عليم ،استحيينا أن نسكن يف ُملكه ونعصيه بنعمه .
فسبحان املؤمن املهيمن الذي خلق عامل اإلنسان وهيمن عىل ظاهر وباطن كل فرد فيه،
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من كان وحيث كان(:
(

)[األنعام.]١٠٢ /

)[امللك.]١4- ١3 /
ثم اهلل  بعد استكامل املؤمن هبذه الصفات اإليامنية ،يبعث اهلل  الناس يوم القيامة
للحساب واجلزاء ،وحيرش املؤمنني إليه يف أحسن صورة؛ كام عملوا بأحسن دين ،وقالوا
أحسن األقوال ،وعملوا أحسن األعامل ،وختلقوا بأحسن األخالق :
[ مريم. ] ٨6 – ٨5 :

وهلم أحسن املنازل:

[ يونس. ] ٢6 :
وجيملهم يف أبداهنم؛ ألهنم أطاعوا اجلميل يف الدنيا؛ فجملهم باإليامن واألعامل يف
ـجنَّ َة َع ََل
الدنيا ،ويوم القيامة هلم مجال آخر ،كام قال النبي َ «:أ َّو ُل ز ُْم َرةٍ َيدْ ُخ ُل َ
ون ا ْل َ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
ين َع ََل َآ ِ
ثار ِه ْم ك ََأ ْح َس ِن ك َْوك ِ
اءةً،
ورة الْ َق َم ِر لَ ْي َلة الْبَدْ ِرَ ،والَّذ َ
َب ُد ِّر ٍّي ِيف َّ
ُ َ
الس ََمء إِ َض َ
ٍ
ِ
وُب ْم َع ََل َق ْل ِ
ب َر ُج ٍل َو احدَ ،ال َت َباغ َ
اسدَ » متفق عليه(.)1
ُض َب ْين َُه ْم َو َال َ ََت ُ
ُق ُل ُ ُ
ثم ينال املؤمن يوم القيامة جزاء عمله؛ فيكون ثواب أول درجات اإليامن ،أن يرى
املؤمن ربه عيانًا ويكلمه ربه ،ليس بينه وبينه ترمجان ،وجيمع له ربه الكريم بأول نظرة إىل
وجهه الكريم ،كل نعي ٍم أوجده لل مؤمنني يف تلك الدار ،ثم يزيدهم من النعيم بام ال
خيطر عىل قلب برش ،ثم حيل عليهم رضوانه؛ فال يسخط عليهم أبدً ا ( :
) [مريم.]63 /
حلا ،وعبد اهلل كأنه يراه؛ رآه يوم القيامة
ومن رأى ربه يف الدنيا بقلبه؛ فآمن وعمل صا ً
) [القيامة.]٢3- ٢٢ /
ببرصه(:
ثم يكمل النعيم والرسور يف اجلنة برضوان الرب عىل كل من أرضاه يف الدنيا وآمن

به(:

( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()3٢54واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢٨34
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)

[التوبة.]7٢ /

ثم يصعد كل مؤمن بعمله يف درجات اجلنة؛ فاملؤمنون يدخلون اجلنة برمحة اهلل ،لكن

يقتسموهنا بأعامهلم؛ فدرجاهتم حسب أعامهلم(:

)[األحقاف.]١٩/

ثم يصعد كل مؤمن ومؤمنة بعمله يف درجات اجلنة ،وهي منازل األنبياء واملرسلني،

والصديقني  ،والشهداء  ،والصاحلني ،والعلامء  ،واملجاهدين ،لكل درجته حسب

صعوده يف درجات اإليامن واألعامل يف الدنيا(:

) [اإلرساء. ]٢١ /

فام أعظم اإليامن  ،وما أحسن ثمرته ( :

) [الذاريات.]5١- 5٠ /

فسبحان امللك احلق الذي ملك فرحم ،وعز فقهر ،وحكم فعدل ،املحيط بكل يشء،

العليم بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،املهيمن عىل كل يشء(:

) [مريم.]65 /
سم ًّيا يف اخللق واإلجياد؟ سم ًّيا يف األسامء والصفات؟ سمي ًا يف العلم والقدرة ؟ سمي ًا يف

حلكم؟ سم ًّيا يف الثواب والعقاب؟ ال تعلم له سم ًّيا  ،بل
الرمحة واإلحسان ؟ سم ًّيا يف ا ُ

هو اهلل الواحد القهار ،هو الواح د األحد الذي ليس كمثله أحد  ،وال حيتاج إىل أحد،
) [الشورى.]١١ /

الغني عن كل أحد(:

وسبحان مالك امللك ،وخالق اخللق ،ومدبر األمر ،ما أعظم شأنه ،وما أعز

سلطانه(:

) [امللك.]٢-١ /

دائام اهلل  للرتغيب والرت هيب يذكرنا بصفات اجلالل  ،وبصفات اجلامل ،فالعزيز
ً
صفة جالل ،والغفور صفة مجال :
[ املائدة. ] ٩٨ :
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هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ،اختص بالكامل واجلالل

واجلامل ،وفطر عباده عىل الضعف والنقص والع يب واجلهل؛ ليتوجهوا إىل رهبم يف
إكامل صفاهتم عىل قدر شأهنم ،من رمحة اهلل  أن خلق هذا اإلنسان ضعيف ًا وناقص ًا ،
وفيه العيب واجلهل؛ ليتوجه إىل ربه يف إكامل صفاته  ،لكن عىل قدر شأنه(:
) [فاطر.]١5 /

ضعيف  ..فقري  ..عاجز  ..حمتاج.

ضعيف حمت اج إىل القوي ،فقري حمتاج إىل الغني ،عاجز حمتاج إىل القادر ،صغري حمتاج إىل

الكبري الصمد الذي عنده خزائن كل يشء ،فاإلنسان اهلل  فطره عىل هذه األمور؛

ليسأل ربه ،ويتوجه إليه يف قضاء حوائجه .
ت ال ُّظ ْل َم َع ََل َن ْف ِِسَ ،و َج َع ْلت ُُه َب ْينَك ُْم
قال اهلل  يف احلديث القديس َ « :يا ِعبَادِي إِ ِِّّن َح َّر ْم ُ
ِ ِ
است َْهدُ ِ
وِّن َأ ْه ِدك ُْمَ ،يا ِع َبادِي
َُ
ُم َّر ًماَ ،ف َال َتظَاَلَُواَ ،يا ع َبادي ُك ُّلك ُْم َض ٌّال إِ َّال َم ْن َهدَ ْيتُ ُهَ ،ف ْ
ِ
استَطْ ِع ُم ِ
وِّن ُأ ْط ِع ْمك ُْمَ ،يا ِع َبادِي ُك ُّلك ُْم َع ٍ
ار ،إِ َّال َم ْن
ُك ُّلك ُْم َجائ ٌع ،إِ َّال َم ْن َأ ْط َع ْمتُ ُهَ ،ف ْ
استَكْ ُس ِ
ُون بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر ُّ
وب
وِّن َأك ُْسك ُْمَ ،يا ِعبَادِي إِ َّنك ُْم ُُتْطِئ َ
الذ ُن َ
ك ََس ْو ُت ُهَ ،ف ْ
ِ
وِّن َأغ ِْف ْر َلك ُْمَ ،يا ِع َبادِي إِ َّن ُك ْم َل ْن َت ْب ُلغُوا ََضي َفت َُض ِ
استَغ ِْف ُر ِ
وِّن َولَ ْن َت ْب ُلغُوا
ََجي ًعاَ ،ف ْ
ِّ
ُّ
َن ْف ِعيَ ،فتَنْ َف ُع ِ
وِّن .
ِ ِ
ب رج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد
َيا عبَادي َل ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َو آخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم كَانُوا َع ََل َأ ْت َقى َق ْل ِ َ ُ َ
ك ِيف م ْلكِي َشيئًا ،يا ِعبادِي َلو َأ َّن َأولَ ُك م و ِ
ِمنْك ُْمَ ،ما زَا َد َذلِ َ
آخ َرك ُْم َو إِن َْس ُك ْم َو ِجنَّك ُْم
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
ُ
ب رج ٍل و ِ
اح ٍدَ ،ما َن َق َص َذلِ َك ِم ْن ُم ْلكِي َش ْيئًاَ ،يا ِع َبادِي لَ ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم
كَانُوا َع ََل َأ ْف َج ِر َق ْل ِ َ ُ َ
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ت ك َُّل إِن َْس ٍ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
ان َم ْس َأ َلتَ ُهَ ،ما
وِّن َفأَ ْع َط ْي ُ
َوآخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْم َق ُاموا ِيف َصع َ
َن َق َص َذلِ َك ِممَّا ِعن ِْدي إِ َّال ك َََم َينْ ُق ُص اَلِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل الْ َب ْح َر .
ِ
ِ
ِ ِ
هلل
اهاَ ،ف َم ْن َو َج َد َخ ْ ًْياَ ،ف ْل َي ْح َم ِد ا َ
َيا ع َبادي إِن َََّم ه َي َأ ْع ََملُ ُك ْم ُأ ْحص َيها لَك ُْمُ ،ث َّم ُأ َو ِّفيك ُْم إِ َّي َ
َْي َذلِ َ
وم َّن إِ َّال َن ْف َس ُه » أخرجه مسلم(.)1
كَ ،ف َال َي ُل َ
َو َم ْن َو َجدَ غ ْ َ
( )١أخرجه مسلم برقم (.)٢577
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فكلنا فقراء ،وكلنا ضعفاء ،وكلنا حمتاج إىل امللك الغني القادر ،العزيز اجلبار املتكرب .

اهلل  هو املؤمن املهيمن عىل مجيع املخلوقات بالتدبري والترصيف يف ملكه العظيم،
املهيمن عىل املناهج واألحكام التي حتكم حياة البرش يف كل حال(:

)[يوسف.]4٠ /

ولكن أكثر اخللق ال يدرسون املقرر واملنهج اإلهلي؛ وال يعملون به بل درسوا غريه،

وأقاموا حياهتم عىل املنهج البرشي فضلوا وأضلوا ،وفسدوا وأفسدوا ،وانقلبت حياهتم

إىل حياة اجلاهلية ،حيث قل العلم اإلهلي ،وفشت فيهم عصبية اجلاهلية ،وظلم
اجلاهلية ،وانترش فيهم الرشك بعد التوحيد ،والكفر بعد اإليامن ،واجلهل بدل العلم،

والفرقة بدل الوحدة  ،والظلم والطغيان بدل العدل واإلحسان:
[ اجلن. ] ١7 :

هو سبحانه املهيمن الذي بيده اخللق واألمر .

له األوامر امللكية يف ملكه باخللق ،والتدبري ،والترصيف ،أمر األمطار بيده ،أمر الرياح
بيده ،أمر البحار بيده ،أمر اجلبال بيده ،أمر املالئكة بيده ،أمر اجلن بيده ،أمر البرش بيده،
)

أمر مجيع من يف البحر بيده(:

[األعراف. ]54/

هو سبحانه املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ،املهيمن القادر القاهر الذي خلق

املخلوقات بقدرته ،ودبرها بمشيئته ،وأمسكها بقوته ،وقهرها بجربوته ،هذا هو اإلله

الذي يستحق أن ُيعبد  ،وأن ُيشكر ،وأن يعظم ،وأن ُيدعى  ،وأن ُيسأل ( :
) [الزمر.]63-6٢ /

فهو جل جالله ذو العزة واجلربوت  ،والكربياء والعظمة ،خضعت لعظمته الرقاب،

وتصاغرت لكربيائه املخلوقات ،وذلت لعزته مجيع خملوقاته ( :
) [احلرش.]٢3 /
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هو سبحانه الرمحن الرحيم ا لذي هيمنته مقرونة برمحته وعدله وإحسانه؛ فال ُينقص

الطائع من ثوابه؛ ألنه عدل جل جالله ،بل يزيده ويضاعفه له ،وال يزيد العايص عقا ًبا
عىل ما يستحقه؛ ألنه غني عن طاعات الطائعني ،وال ترضه  ،معصية العاصني ( :
) [العنكبوت. ]6 /

(

[النساء.]4٠ /

)

هو سبحانه امللك احلق املهيمن عىل خلقه ،له وحده اإلرادة الكونية ،يفعل ما يشاء

وحيكم ما يريد ،وله وحده اإلرادة الرشعية؛ يأمر عباده بام شاء ،وما شاء
[ يوسف. ] 4٠ :

فله جل جالله اإلرادة الكونية ،يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد ،من ٍ
ٍ
وتدبري
خلق

وترصيف ،يف كل ثانية تصدر من اهلل  األوامر امللكية باملليارات ،باإلحياء واإلماتة،
والعزة ،والذلة ،والتدبري ،والترصيف ،والتغيري يف هذا امللك العظيم ،كم نبتة يف العامل،

وكم حركة كل خملوق يف العامل؟ كلها مقيدة باإلرادة الكونية :

[ األعراف. ] 54 :

فاهلل  ال يقع يف ملكه إال ما يريد ،ولو مل يرده مل يقع ،فام أراد ه وقع  ،وما مل يرده ال يقع
مهام كان ،وما وقع قد أراده اهلل  ،ولكن الذي يقع إن وقع من الناس عىل وفق ما حيبه اهلل

ويرضاه  ،فهذا حمبوب له ،وإن وقع عىل خالف ما حيبه ويرضاه ،فقد أذن به ومل يأمر به،

رشعا ،لكن اهلل  أراده
رشعا؛ فاهلل أراد كونًا كفر الكافر ،لكن مل يرده ً
وأراده كونًا ال ً
كونًا؛ فكفر الكفار ومعصية العصاة كلهم ،وكل أعامهلم بإذنه وإرادته:
[ األنعام. ] ١١٢ :
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فاهلل خريهم فاختاروا ما ُيسخطه عىل ما حيبه ،فكفروا به وعصوه ،واملؤمن اختار ما حيبه
ويرضاه فآمن به وأطاعه :

[ التكوير. ] ٢٩ – ٢7 :

فباإلرادة الكونية ظهرت ربوبيته ،باإلرادة الكونية اهلل خلق الساموات ،وخلق األرض،

واجلبال ،والبحار ،واألهنار وغريها من املخلوقات  ،بإرادته الكونية ظهرت ربوبيته،

وأنه ر ب يستحق أن ُيعبد؛ ألنه الذي يربيني وهو رب العاملني ،وباإلرادة الرشعية
ظهرت حكمته؛ أن أمرنا باملحاسن  ،وهنانا عن القبائح ،أمرنا بكل خري  ،وهنانا عن كل
رش ،بإرادته الرشعية ظهرت حكمته ال راد لقضائه وال معقب حلكمه؛ هو بيده

الترصيف والتدبري ،وبيده مجيع األوامر ،وله امللك ،وله التدبري يف ملكه(:
) [آل عمران.]٢6 /
[ النساء. ] ٢٨ – ٢7 :

) [البقرة.]١٨5 /

(

فاهلل  هو امل ؤمن املهيمن عىل الكون وما فيه ،املهيمن عىل املكان والزمان ،وكل ذرة
ظرف لألشياء من اجلبال والبحار
ٌ
فيهام ،املكان ظرف ،والزمان ظرف ،املكان

ظرف لألعامل الصاحلة  ،واألعامل السيئة ،وهذا
ٌ
ظرف لألعامل،
ٌ
واملخلوقات ،والزمان

وهذا شاهدٌ عىل اإلنسان يوم القيامة :
[ النور. ] ٢5 – ٢4 :

فاهلل  هو املهيمن عىل الكون وما فيه ،املهيمن عىل املكان والزمان ،وكل ذرة فيهام،
مهيمن عىل الشمس فال جتري إال بأمره(:

) [يس.]4٠ /

هو املهيمن عىل الرياح فال هتب إال بأمره ،قوة الرياح ،رسعة الرياح ،اجتاه الرياح  ،بيده
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مهيمن عىل رسعتها ،مهيم ٌن عىل
مهيمن عل قوهتا،
وحده ،فاهلل  مهيمن عىل الرياح،
ٌ
ٌ

وجهتها ،مهيم ٌن عىل حرارهتا وبرودهتا  ،ونفعها ورضها؛ فإن شاء أجرى هبا السفن،

وإن شاء دمر هبا ،وإن شاء جعلها تنفع النبات ( :

) [األعراف.]57/

فهو سبحانه املهيمن عىل الكون وما فيه ،مهيمن عىل املياه؛ فال تنزل من السامء إال بأمره،

مجيع املياه هو املهيمن عليها ،هو الذي ُينزهلا ،وهو ا لذي يفرقها ،وهو الذي يسقي هبا

اإلنس واحليوان ،و ُينبت هبا النبات ،مهيمن عىل الذرات فال تتحرك وال تسكن إال

بأمره :

[ األنعام. ] 3٩ – 3٨ :

كم ذرات العامل؟ كم ذرات الغرفة التي نحن فيها اآلن؟ وكم ذرات البيت؟ وكم ذرات

املدينة الت ي نحن فيها؟ وكم ذرات البلد الذي نحن فيه؟ وكم ذرات قارة آسيا وإفريقيا

والقارات اخلمس؟ وكم الذرات املوجودة يف الفضاء من اهلباءات؟ وكم ذرات

الساموات واألرض وما بينهام  ،وكم ذرات الكريس؟ وكم ذرات العرش؟ هذه الذرات
العظيمة هلا أمر من اهلل باإلجياد ،وأمر بالبقاء ،وأمر بالنفع والرض وكل ذرة تسبح

بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وختضع ألمره :
[ اإلرساء. ] 44 – 43 :

هو سبحانه املهيمن عىل األرض ،فال تُنبت شيئًا وال نباتًا إال بأمره ،املهيم ٌن عىل البحار
فال تفعل شيئًا إال بأمره ،املهيم ٌن عىل األهنار؛ فال جتري إال بأمره  ،املهيمن عىل الشمس

والقمر والنجوم فال تسري وال تقف إال بأمره ( :
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) [األعراف.]54 /

فله اخللق واألمر وحده ال رشيك له ،هو سبحانه املؤمن املهيمن عىل اإلنسان ،حياة

اإلنسان بيده ،موت اإلنسان بيده ،صحته بيده ،رزقه بيده ،هدايته بيده ،أعضاؤه بيده،

اهلل  هو مالك كل يشء ،مهيم ٌن عىل اإلنسان  ،وعىل جوارح اإلنسان ،مهيم ٌن عىل

لسانه؛ فال يتكلم إال بإذنه ،مهيم ٌن عىل برصه؛ فال يرى إال بإذنه ،مهيم ٌن عىل بدنه فال
يتحرك إال بإذنه ،مهيم ٌن عىل مشاعره فال يضحك أو يبكي إال بإذنه(:

لكن اهلل خريه يف حياته( :

) [النجم.]44-43 /

) [اإلنسان.]3- ٢/

ٍ
كمخلوق واحد ،بل
مهيمن عىل مجيع املخلوقات ،ومجيع املخلوقات
فهو جل جالله
ٌ
كذرة واحدة يف قبضته(:
)[هود.]56 /

هو سبحانه املؤمن امل هيمن الذي بيده مقاليد األمور كلها ،له ملك السموات واألرض،

وله ما يف السموات واألرض ،وله ما بني السموات واألرض  ،وله خزائن السموات

واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض  ،وله مقاليد

السموات واألرض  ،وله مرياث السموات واألرض ( :
) [امللك.]١ /

ننظر إىل عظمة ملكه  ،وهيمنته عىل مجيع ملكه ومن يف ملكه ،هذه املخلوقات العظيمة ،

البد للقلب أن يعرف هذه األمور؛ حتى يعرف أنه عبد للملك العظيم جل جالله :

هو سبحانه املؤمن املهيمن عىل مجيع العطايا والصفات :

[ املائدة. ] ١٢٠ :

[ الكهف. ] ١7 :

من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا

فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،يا أرحم الرمحني ،يا ذا اجلالل واإلكرام.

هو سبحانه املؤمن املهيمن ،القادر عىل كل يشء ،املهيمن الذي ال ُيعجزه يشء ،يفعل
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باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب .

يفعل باألسباب كام ُينزل املاء من السامء عىل األرض فتُنبت من كل زوج هبيج ،وكام

حيصل الولد بعد النكاح ،أو كام يتكلم اللسان يف هذا الفم امل جوف؛ فيفعل وحده

باألسباب(:

) [البقرة.]٢٢- ٢١ /

فاهلل  يفعل باألسباب ،وبدون األسباب(:
) [يس.]٨٢ /

وهيلك بأسباب النجاة ،دمر فرعون مع
ويفعل بضد األسباب ،ف ُينجي بأسباب اهلالكُ ،
ملكه وماله ،ودمر قارون مع ماله :
[ الزخرف. ] 55 :

وأنجى وليه إبراهيم  بالنار املحرقة ( :
[األنبياء. ]6٩ /
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)

التعبد هلل  باسمه اَلهيمن

اهلل  هو املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجلبار ،املتكرب ،ال إله غريه  ،وال رب سواه ،فكيف
نتعبد هلل  هبذا االسم الكريم؟
اهلل  هو الكريم  ،ويريد من عباده أن يكونوا كرماء ،وهو الرمحن ،ويريد من عباده أن
يكونوا رمحاء ،وهكذا نتخلق هبذه األسامء.
فكيف نتعبد هلل باسمه املهيمن جل جالله؟ اهلل  هو امللك القدوس السالم املؤمن
اسام
امل هيمن عىل مجيع خملوقاته ،العايل عليها ،املترصف فيها ،واهلل  له تسعة وتسعون ً
ني اسَمِ ،مائ ًَة إِ َّال و ِ
ِ ِ
من أحصاها دخل اجلنة ،كام قال النبي « :إِ َّن ِ ِ
احدً ا،
َ
هلل ت ْس َع ًة َوت ْسع َ ْ ً
ـجنَّ َة»متفق عليه(.)1
اها َد َخ َل ا ْل َ
َم ْن َأ ْح َص َ
فلنحصها عد ًدا ،ولنتخل ق هبا صفة  ،وليكن لنا حظ بحسن التعبد هلل هبا  ،فكيف نتعرف
عىل اسم ربنا املهيمن  ،ونتعبد هلل  به .
وإحصاء األسامء فهمها  ،وعبادة اهلل هبا ،وأن يكون لنا نصيبنا منها ،ومن مل يكن له
نصيب من كل اسم فام أحصاه(:
)[األعراف.]١٨٠/
اهلل  هو املهيمن األكرب ،هو املهيمن األعىل ،هو املهيمن األول ،وأنت أهيا املخلوق
أنت املهيمن األدنى ،وحظك من هذا االسم أن هتيمن عىل نفسك باإليامن ،وتطهر
قلبك مما سوى اهلل ،وتطهر جوارحك من املعايص ،وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة،
وتستقيم عىل أوامر اهلل ،وتدعو إىل اهلل ،وتعلم رشعه :
ُ
وحتسن إىل الناس ،وتُصلح ذات بينهم(:

[ الشمس. ] ١٠ – 7 :

) [النساء.]١١4/
ِ
واستح من
وراقب اهلل يف مجيع أحوالك؛ فإنه يراك أهيا العبد ويسمعك؛ فال تؤذ أحدً ا،
اهلل أن تعصه بنعمه ،وراقب اهلل يف مجيع أحوالك؛ فإنه مهيمن حميط بسمعه وبرصه
( )١متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()73٩٢واللفظ له ،ومسلم برقم (.)٢677
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بجميع خملوقاته :
[يونس.]6١ /
ومن عرف أن ربه هو القوي توكل عليه وحده  ،ومن عرف أنه الغني سأله وحده
ومن عرف أنه الرقيب  ،استحي من معصيته  ،ومن عرف أنه السميع البصري مل يفعل ما
يغضبه ويسخطه  ،ومن عرف أنه الغفور استغفره  ،ومن عرف أنه القادر استعان به
) [التغابن.]١3 /
وحده(:
ومن عرف اهلل أطاعه ومل يعصه  ،وكربه وعظمه  ،ومحده وشكره :
[ حممد. ] ١٩ :
فلكي تتعلم البد أن تقرأ وتتدبر  ،وحترض جمالس العلم ،ولكي تُصلح كل اعوجاج البد
أن تكون لك إرادة قوية ،ولكي تستقيم البد من التحيل بالصدق والصرب ،واالستعانة
باهلل ،واالنقطاع عن جمالس الغفلة وهبذا تنتفع من اسمه املهيمن ،فتهيمن عىل قلبك
بكامل اإليامن واليقني ،بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات القرآنية(:
)
[يونس.]١٠١/
)
(
[النساء.]٨٢/
وهتيمن عىل جوارحك بكامل التقوى ،وهتيمن عىل نفسك بحملها عىل طاعة اهلل وكفها
عن معصية اهلل(:
) [هود.]١١3- ١١٢ /
هو جل جالله امللك احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،هو امللك العزيز
فذل له ،هو اجلبار فاخضع جلربوته ،هو الكريم فامحده ،هو املحسن فاشكره ،هو
الرمحن؛ فتعرض لرمحته ،هو الغفار فاستغفره فإنه غفور رحيم يغفر الذنوب مجي ًعا :
(
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) [الزمر.]53 /
وعليك بطاعة الذي خلقك ،ورزقك وهداك وال يرصفنك ما أعطاك من النعم عنه
فتخرس(:
) [االنفطار.]٨-6 /
ق ف أهيا العبد بباب ربك الغني القادر ،امللك ،القدوس ،السالم ،املؤمن ،املهيمن؛ قف
بابه؛ فخزائن مجيع ما تريد ع نده ،واسأله سؤال األنبياء ،من طلب اهلداية ،فأعظم سؤال
يف القرآن هو سؤال اهلداية ،وهو أول سؤال  ،وأعظم سؤال ،فسؤال األنبياء طلب
اهلداية ،ورضوان الرب ،واجلنة ،وطلب العفو  ،والفوز باجلنة  ،والنجاة من النار:
) [األعراف.]٢3 /
(
ويف سورة الفاحتة:
[ الفاحتة. ] 7 – 6 :
فبعد التمجيد والتعظيم هلل جاء طلب اهلداية ( :
)
[الفاحتة.]6-٢ /
قف أهيا العبد الفقري بباب ربك الغني القادر ،واسأله ما شئت ،والزم باب العبودية،
وأحسن االنقياد ملوالك املؤمن املهيمن ،وداوم اخلضوع له ،واالنكسار بني يديه،
تعظيام له ً
وذال له  ،وحيا ًء منه  ،وحمب ًة له :
وحسن التواضع له ،
ُ
ً
[ السجدة. ] ١7 – ١5 :
واحذر الكرب ،والتجرب ،والعلو؛ فإنك ال تستحقه ،بل ال يليق بك ً ،
فضال عن أن تطلبه،
بل ذلك كله لربك ،العزيز اجلبار املتكرب ،املحمود عىل أسامئه احلسنى  ،العال ( :
) [اجلاثية.]37-36 /
فالتعبد هلل  بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال ،هو املقصود من معرفة األسامء احلسنى ،
والصفات العال هلل  ، فكيف نتعبد لربنا ؟ .
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من عرف ربه باسمه املهيمن عظمه وكربه وأحبه وشكره؛ ألنه يعلم أنه مهيم ٌن عىل مجيع
مهيمن عىل الكون كله؛ فإذا عرف املهيمن ،عظمه يف قلبه ،وكربه وأحبه
املخلوقات،
ٌ
وتعظيام
وشكره ،ملا يراه من نعمه وإحسانه ،وتقرب إليه بأنواع الطاعات ،تعبدً ا له ،
ً
لشأنه
وشكرا عىل إحسانه(:
ً
) [األنعام.]١٠٢ /
ومن عرف امللك القدوس السالم املؤمن امله يمن ،العزيز اجلبار املتكرب؛ توكل عليه
وحده ،وفوض أموره كلها إليه(:
) [غافر.]65 /
حي بالسمع الكامل ،بالبرص الكامل ،بالعلم الكامل  ،بالقوة
هو احل ي بصفات الكاملٌ ،
الكاملة ،بالرمحة الكاملة ،بالعفو الكامل ،بالعزة الكاملة ،بالكربياء الكامل(:
) [غافر.]65 /
)
فأنتم بحاجة إليه؛ ألنه هو الغني عن كل ما سواه ( :
[غافر.]65 /
) [غافر.]65 /
فامحدوه عىل قضاء حاجاتكم وحده ( :
ومن عرف ربه املهيمن عظمه وكربه  ،وخضع له  ،وانكرس بني يديه؛ ألنه بحسب
املعرفة يكون القنوت ،يكون االنكسار ،يكون الترضع ،الصغري إذا عرف الكبري أجله
وكربه واحرتمه وأطاعه؛ فاهلل  هو الكبري املتعال ،هو الغني ،هو الرزاق ،هو الكريم،
هو الرمحن ،هو اخلالق ،هو الرازق ،فمن عرف ربه املهيمن عظمه وكربه  ،وخضع له،
وانكرس بني يديه(:
)

[األنفال.]4-٢/
ومن عرف ربه باسمه املهيمن خاف منه  ،واستحيا منه ،وراقبه يف مجيع أحواله ،وبادر
إىل فعل ما حيبه ،وابتعد عن كل ما ُيسخطه :
ﰀ [ الزمر. ] ٩ :
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[ األنبياء. ] ٩٠ :

ملاذا؟ ألهنم عرفوا اهلل  بأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،بعد املعرفة يكون العمل  ،والعمل
عمل القلب من التعظيم ،والتكبري ،واحلب هلل  ،وعمل اجلوارح(:
) [السجدة.]١7- ١6 /
ومن عرف ربه املهيمن توكل عليه وحده  ،ومل يبال بقوة من سواه  ،مع األخذ باألسباب
الدافعة لرش األعداء :
ﯺ [ األنفال. ] 6٠ :
ولكن النارص واحد ،وه و خري النارصين ،فالنرص من اهلل(:
) [األنفال.]4٠/
رشعا ،فاهلل أمرنا بفعل األسباب املوصلة للجنة ،وأمرنا بفعل
وفعل األسباب مطلوب ً
األسباب التي نعيش هبا يف هذه احلياة الدنيا ،فنحن نفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل
عىل اهلل بقلوبنا ،فيتوكل املؤمن عىل ربه ،مع األخذ باألسباب الدافعة لرشور األعداء؛
ألن اهلل حميط هبم مهيم ٌن عليهم(:
) [آل عمران.]١٢٠ /
وهو املحيط بكل حميط ،وال حييط به حميط ،واخللق كلهم كذرة يف قبضته جل جالله ،يف
قبضة القوي ،يف قبضة القادر ،يف قبضة العليم ،يف قبضة اجلبار ،يف قبضة املهيمن ،فامذا
يكون اخللق؟ وماذا يفعل اخللق إذا كانوا كالذرة يف يد اجلبار جل جالله؟ :
[ الزمر. ] 67 :

ومن عرف ربه املهيمن ابتعد عن ظلم العباد ،وأكل حقوقهم؛ ألنه يعلم أن املهيمن
قادر عىل كل يشء ،وسوف حياسبه عىل كل يشء(:
سبحانه
عليم بكل يشءٌ ،
ٌ
) [الغاشية.]٢6-٢5 /
فإذا عرفنا العزيز  ،وامللك ،واملهيمن عبدناه بموجب هذه الصفات:
[ املائدة. ] ٩٨ :
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اهلل  مهيمن عىل األحياء واألموات ،وسوف يدعو مجيع اخللق للبعث واحلساب
واجلزاء(:
) [األنبياء.]47 /
وحظ العبد املؤمن من هذا االسم الكريم أن هييمن عىل نفسه ،وحيملها عىل طاعة اهلل،
ويكفها عن معصية اهلل(:
) [آل عمران.]١٠٢ /
[ هود. ] ١١٢ :
[ الشمس. ] ١٠ – 7 :
وأن هييمن عىل لسانه؛ فيستعمله فيام حيب ربه ويرضاه ،من ذكر ربه  ،ومحده  ،ومتجيده،
واستغفاره  ،وتالوة كتابه ،والدعوة إىل دينه ،وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه؛ يكون
له هيمنه عىل لسانه ،ال يرتكه يفلت يف الغيبة والنميمة  ،والقيل والقال ،وشهادة الزور؛
بل يكون له هيمنة عىل لسانه ،يذكر به ربه تارة ،وتارة حيمده ،ويمجده ،ويتلوا كتابه،
وتار ًة يدعو إىل دينه ،وتار ًة يعلم رشعه ،وتار ًة ُحيسن إىل خلقه(:
(

) [األحزاب.]7١- 7٠ /

)

[فصلت.]33/
) [آل عمران.]7٩ /
(
) [البقرة.]٨3 /
(
وهييمن اإلنسان عىل أهله ومن حت ت يده؛ فيدهلم عىل اخلريات ،ويرغبهم يف الطاعات،
ويأمرهم باملعروف ،وينهاهم عن املنكر(:
)
[التحريم.]6 /
مهيمن عىل جوارحه ،واإلنسان
فاملؤمن عبد للرب املهيمن جل جالله ،واإلنسان
ٌ
مسئول عن جوارحه ،ماذا قال؟ وماذا عمل؟ وماذا سمع؟ وماذا رأى؟ وماذا عمل
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بجوارحه ولسانه وبدنه؟(
ﰀ) [اإلرساء.]36 /
وإذا كان اهلل  هو املهمني ،العليم بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،املحيط بكل يشء،
املالك لكل يشء ،الذي هيمنته مقرون ٌة برمحته ولطفه ،إذا كانت هذه صفاته أال خيطب
اإلنسان وده؟ ويطيعه؟ أال جتب طاعته؟ أال يستحي اإلنسان من ربه وهو يعصيه؟ أال
يستحي العبد من ربه  أن يسكن يف ملكه  ،ويأكل من رزقه  ،ويعصيه بنعمه أمام
خلقه!؟ جيب عىل اإلنسان أن يستحرض عظمة ربه ،الذي له امللك كله  ،وبيده األمر
كله(:
) [يونس.]4- 3 /

ملاذا؟(

) [يونس.]4 /
فالقلب إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العال؛ توجه إليه بالعبادة التي حيبها ربه،
ويرضاها جل جالله :
[ األنبياء. ] ٩٠ :
ٌ
وحمفوظ  ،وسعيدٌ  ،ومطمئن ،والذي ال
منصور ،
اهلل  هو املهيمن ،وعبد املهيمن
ٌ
يؤمن بربه املهيمن له الذلة  ،والضنك  ،واملشقة  ،والتعب  ،والنار يوم القيامة ( :
) [طه.]١٢6- ١٢3 /
فسبحان املؤمن املهيمن الذي يؤمن غريه؛ ألنه املهيمن عىل األمن السيايس،
واالجتامعي ،واالقتصادي ،والصحي ،وغريها من أنواع األمن ،كام قال اهلل  عن
موسى وهارون ملا ذهبا إىل فرعون  ( :ﮱ
) [طه.]46 /
هو املهيمن عىل مجيع امللوك واملاملك ،وعىل مجيع األشخاص والذوات ،فاهلل مهيم ٌن
رقيب وشهيد ،وحميط بالعاملني ،ومهيمن بقدرته عىل اخللق أمجعني ،وهو عىل كل يشء
ٌ
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) [هود.]56 /
قدير(:
فاملهيمن احلق من له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،فاطلب العلم لتهيمن به عىل
الناس ،وتنفعهم به ،ابتغاء مرضاة اهلل ،وختلق باألخالق احلسنة ،لتكون قدوة للناس،
ويؤمن الناس برب الناس ،بسب ب ُحسن أخالقك ،صل من قطعك ،وأعط من حرمك،
وا عف عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك ،وهيمن عىل قلوب الناس بحسن
األخالق لتجذب الناس إىل أن يعبدوا رهبم ( :
) [األعراف.]١٩٩ /
) [القلم.]4 /
(
ومعرفة اهلل جيب أن تسبق معرفة أحكامه ،لتأيت العبادة بكامل احلب  ،والتعظيم ،والذل
هلل ؛ فنعرف املعبود ً
أوال ،لتسهل العبادة ثان ًيا كام قال لقامن البنه(:
) [لقامن.]١7-١6 /
فسبحان املهيمن الذي هيمن برمحته عىل مجيع خملوقاته يف الدنيا واآلخرة :
[ البقرة. ] ١63 :

وسوف يسأل كل من عاش يف رمحته ونعمه ومل يشكرها(:
) [التكاثر.]٨- ١ /

) [احلجر.]٩3-٩٢ /
وقال (:
املؤمن ح ًّقا من هيمن عىل أوقاته فمألها بام حيبه اهلل ويرضاه من األعامل الصاحلة تعبدً ا ،
وتعليام  ،وإحسا ًنا إىل اخللق(:
ودعو ًة ،
ً
) [األنعام.]١63- ١6١ /
املؤمن ح ًّقا من هيمن عىل جوارحه ،فسخرها يف طاعة مواله(:
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)

[احلج.]77 /
(

)

[األحزاب.]4٢-4١/
املؤمن ح ًّقا من هيمن عىل أمواله ،فلم يرصفها إال يف وجوه الرب واإلحسان ،وما ُيريض
الرمحن من النفقة عىل النفس ،وعىل األهل ،واإلنفاق يف سبيل اهلل(:
) [البقرة.]٢74 /
املؤمن ح ًّقا من أمنه الناس ،وسلم املسلمون من لسانه ويده ،وحفظ لسانه من كل
سوء(:
ﯿ
) [احلجرات.]١١ /
املؤمن ًّ
حقا من هيمن عىل الناس بحسن اخللق؛ فأحبوه وأحبوا الدين الذي اتبعه،
وأحبوا الرسول الذي جاء به ،وأحبوا الرب الذي خلقه وهداه(:
) [القلم.]4 /
فالدين ركنان  ،عبادة احلق  ،واإلحسان إىل اخللق ( :

) [فصلت.]36- 33 /
وأثقل يشء يف ميزان العبد يوم القيامة حسن اخللق؛ بل الدين كله هو اخللق .
ت ِألُ ََت ِّ َم َصالِ َح ْاألَ ْخ َال ِق » َو ِيف ِر َوا َي ٍةَ « :مك ِ
َار َم ْاألَ ْخ َال ِق »
قال النبي «:إِن َََّم ُب ِعثْ ُ
أخرجه أمحد والبيهقي(.)1
فحسن اخللق أثقل يشء يف ميزان العبدُ ،حسن اخللق صبغة ،رتب اهلل  عىل هذه
ُ
( )١حسن /أخرجه أمحد برقم ( ،)٨٩3٩وأخرجه البيهقي برقم (.)٢٠57١
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الصبغة وهذه األخالق العالية األجر العظيم :

[ األحزاب. ] 35 :

فقيمة اإلنسان بصفاته ال بذاته ،وأعظم الصفات هي هذه الصفات العرش التي ذكرها
من اإلسالم واإليامن والصدق وغريها ،وثواهبا األج ر العظيم من ربنا جل جالله :
[ التوبة. ] 7٢ :
نسأل اهلل  أن يرزقنا فهم هذه األسامء وإحصاءها ،والتخلق هبا ،وأن يكون لنا حظ
من كل اسم من أسامء ربنا احلسنى؛ فاهلل حيب أسامء ه احلسنى ،وحيب من اتصف
)
هبا(:
[الفرقان.]74 /
)[األعراف.]٢3/
(
[ آل عمران. ] ٨ :

كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفر ًة من عندك،
اللهم إين ظلمت نفيس ً
ظلام ً
وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم .
اللهم بيدك امللك كله ،ولك احلمد كله ،ومنك الفضل كله  ،وإليك يرجع األمر كله،
وأنت اهلل الرءوف الرحيم ،أسألك اجلنة وما قرب إليها من ٍ
قول وعمل ،وأعوذ بك من
النار وما قرب إليها من ٍ
قول وعمل .
سبحانك اللهم وبحمد ك ،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

العزيز

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة

اسم اهلل العزيز

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل االعىل يف
السموات واألرض:
[الروم.]٢٧ :

اهلل  هو امللك احلق الذي ال إله غريه ،وال رب سواه ،وهو العزيز يف ملكه
)[طه.]8/
وسلطانه(:
اهلل  هو العز يز اجلبار الغالب لكل يشء ،القاهر لكل يشء ،القادر عىل كل يشء،
اخلالق لكل يشء ،الغني الذي له كل يشء(:
)[احلج.]74/
واسم اهلل العزيز من أسامء اهلل احلسنى ،ومن أسامء اهلل العظيمة يف كتاب اهلل  ،فقد
كثريا يف القرآن العظيم ،ويف السنة النبوية.
ورد ً
اهلل  هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ،هو العزيز الذي
يقهر وال ُيقهر ،ويغلب وال ُيغلب ،العزيز الذي ليس كمثله يشء يف عزته ،وجالله
ومجاله وكامل أسامئه وصفاته ،تسبحه مجيع خملوقاته(:
)[اجلمعة .]1/فمن هذه أسامؤه وهذه صفاته؛ فهو جدير
بأن ُيسبح بحمده ،وأن يكرب ،وأن يعظم ،وأن يستغفر ،وأن ُيسأل.
هو سبحانه القوي العزيز القادر القاهر الذي قهر كل ما سواه ،العزيز املنيع ،الذي ال
يقهر وال يغلب ،بل هو القاهر والغالب ،وال يقدر أحد عىل منعه ،عزيز يف ملكه
وسلطانه ،عز يز منيع ال يوصل إليه؛ فال ينال جنابه لكامل عزته وعظمته ،وجربوته
وكربيائه:
[اجلاثية.]٣٧ – ٣6 :

فاسم اهلل العزيز من أسامء اهلل احلسنى العظيمة ،ورد يف القرآن الكريم أكثر من تسع
وجمرورا.
وثامنني مرة ،مقرت ًنا بأل ،وجمر ًدا من أل ،ومرفو ًعا ومنصو ًبا،
ً
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وقد ورد اسم اهلل العزيز مقرتنًا بغريه من أسامء اهلل احلسنى؛ فاقرتن اسم اهلل العزيز مع
اسمه احلكيم سب ًعا وأربعني مرة ،واقرتن مع اسم اهلل  الرحيم ثالث عرشة مرة،
واقرتن مع اسم اهلل القوي تسع مرات ،واقرتن مع اسم اهلل العليم ست مرات ،واقرتن
مع اسمه احلميد ثالث مرات ،واقرتن مع اسم الغفار ثالث مرات ،واقرتن مع اسم
الغفور مرتني ،واقرتن مع اسم الوهاب مر ًة واحدة ،واقرتن مع اسم اجلبار واملهيمن
واملقتدر كذلك مر ًة واحدة ،وهلذا االقرتان أرسار.
فقد فرس اقرتان اسم اهلل العزيز باحلكيم يف سبعة وأربعني موض ًعا ،منها قوله
سبحانه(:
)[آل عمران.]18/
بأن العزة واحلكمة مصدر اخللق واألمر؛ فخلق اهلل الكون بقدرته ،ودبره بحكمته؛
فمصدر العزة واحلكمة مصدر اخللق واألمر ،وهباتني الصفتني يفعل اهلل ما يشاء ،ويأمر
وينهى ،ويثيب ويعاقب ،ويعز ويذل ،والعزة كامل القدرة ،واحلكمة كامل العلم:
[غافر.]6٥ :

فاهلل حي بكامل الصفات ،من العزة ،والقوة ،والقدرة ،والقهر ،والعلم ،واإلحاطة،
وامللك ،والسمع والبرص ،فاهلل حي بصفات الكامل ،ومن صفات الكامل العزة ،فالعزة
كامل القدرة ،واهلل عزيز؛ ألنه القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء،
القاهر لكل يشء.
واحلكمة كامل العلم؛ ألن اهلل حكيم يضع اليشء يف موضعه؛ فأفعاله كلها حكمة،
وحكمة اهلل  مطلقة ،مقرونة باخلري املطلق ،فكل أفعال اهلل  خري ،وحكمة ورمحة،
ولكنها بالنسبة لنا قد تكون رش ًا ،ألهنا قد يكون عقوبة ،لكنههو احلكيم العليم الذي
يضع اليشء يف موضعه.
فعزته سبحانه لكامل قدرته ،وكامل حكمته ،واجلمع بينهام كامل آخر؛ فالعزة كامل،
كثريا ما يصف اهلل  نفسه
واحلكمة كامل ،واجلمع بينهام كامل آخر للرب ؛ ولذلك ً
بالعزيز احلكيم ،العزيز الغالب الذي ال يغلب ،الذي ال مثيل له ،املنيع الذي ال يقدر
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أحد عىل الوصول إليه ،وال رؤيته ،وال اإلحاطة به.
عزيزا يستعمل قدرته يف الظلم واجلور؛ بل
فعزته سبحانه مقرونة باحلكمة املطلقة ،ليس ً
هو عزيز وعزته مقرونة بالرمحة ،مقرونة باحلكمة املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري
)[املائدة.]118/
املطلق(:
العزيز الذي ال يغلب ،القادر عىل كل يشء احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه
فيعاقب امليسء ،ويثيب الطائع ،احلكيم الذي أحكم األمر؛ فأفعاله كلها حكمة؛ وعزته
سبحانه مقرونة باحلكمة ،فعزته جل جالله عزة خالق حكيم قادر رحيم ،عزته ال
وجورا ،كام حيصل من عزيز املخلوقني؛ فإن العزيز قد تأخذه العزة باإلثم
ظلام
ً
تقتيض ً
فيظلم وجيور؛ ولذلك قل أن جتتمع العزة واحلكمة يف املخلوقني.
فإن أهل العزة من امللوك والرؤساء يف الدنيا ،يغلب عليهم التعسف واجلور يف
األحكام ،وحكمته سبحانه مقرونة بالعز الكامل ،أما املخلوق فعزته يعرتهيا الذل ،عزة
املخلوق موهوبة ،واملوهوب قد يسلب ،فليست العزة إال من العزيز ،والرمحة من
الرحيم ،والرزق من الرزاق ،فكل عزة يف الكون من اهلل وحده:
وكل ما سوى اهلل ذليل ،فعزة املخلوق يعرتهيا الذل:

[يونس.]6٥ :

[املجادلة.]٢1 – ٢٠ :

)

فالعزة بيد العزيز يعز هبا من يشاء من عباده(:
[املنافقون.]8/
فاهلل عزيز أعز رس له وأعز أولياءه بعزته؛ ألنه العزيز الذي يملك خزائن العزة ،ويعز من
يشاء ،ويذل من يشاء؛ ألن بيده امللك جل جالله:
[آل عمران.]٢6 :

وقد اقرتن اسم اهلل العزيز بالقوي سبع مرات ،منها قوله سبحانه(:
)[احلج.]40/
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وقد ورد معظم هذا االقرتان يف جمال الرصاع بني احلق والباطل ،والرس يف ذلك واهلل
أعلم اإلشارة إىل أن اهلل عزيز قادر عىل كل يشء ،عزيز غالب ال يغلب؛ ألنه امللك
القادر عىل كل يشء ،امللك ملكه واخللق خلقه ،واألمر أمره؛ له ملك السموات
واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله خزائن
السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض؛ وله مرياث السموات واألرض:
[املائدة.]1٢٠ :

فهو العزيز الذي كل ما يف السموات واألرض ملكه ،هو العزيز املالك لكل يشء،
القادر عىل كل يشء ،له ملك العامل العلوي ،والعامل السفيل.
فالسموات ظرف ،واألراضون ظرف ،السموات ظرف للمالئكة ،وما اهلل عليم به من
املخلوقات ،السموات ظرف كبري ،وما يف داخل الظرف املالئكة ،واملالئكة خلق من
خلق اهلل ،ال يستقبلون األمر إال من واحد وهو اهلل :
[األنبياء.]٢٧ – ٢6 :

السموات خلقها اهلل  ،وجعلها ظر ًفا للمالئكة الذين خلقهم اهلل من نور ،فهم عىل
نور ،وهم من نور ،وأعامهلم كلها نور؛ ألهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما
يؤمرون ،يعظمون العزيز ،ويكربون العزيز جل جالله ،وال يستكربون عن عبادة
رهبم:
[األنبياء.]٢٠ – 19 :

واألرض ظرف كبري وما يف داخل الظرف خملوقات كثرية ال حيصيها إال اهلل ،من عامل
اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل اجلن ،وعامل اإلنس ،وعامل املالئكة.
وما يف داخل الظرف خملوقات كثرية ،خص اهلل من بني هذه املخلوقات الكثرية هذا
اإلنسان ،الذي يتلقى األمر أحيانًا من خالقه ،وأحيانًا من الشيطان ،فهو خمري يتلقى
األمر من هنا ومن هنا؛ وهلذا اهلل  أعز هذا اإلنسان من أول يوم؛ حتى ال يتصل إال
بالعزيز ،ويعرف أنه حمتاج للعزيز ،فقري إىل العزيز.
فاهلل  من بني املخلوقات ،خلق آدم بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجده له مالئكته،
وعلمه أسامء كل يشء ،ثم جعله خليفة يف األرض ،هذا تكريم من العزيز هلذا
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اإلنسان:

[اإلرساء.]٧٠ :

عزيزا ال يذل إال للعزيز ،وال يذل ألحد
اهلل أعز هذا اإلنسان ،بفضله وكرمه؛ ليكون
ً
سواه ،ومن عرف العزيز مل يذل نفسه إال للعزيز ،ومل يقف بباب الذليل أبدً ا ،واهلل يغار
عىل عبده أن يذل نفسه لغريه:
[الشعراء.]٢٢٠ – ٢1٧ :

هو عزيز حي بكامل الصفات:

[احلرش.]٢٤ – ٢٣ :

كبريا ومهام كان
ومن اتصل بالعزيز فهو عزيز ،ومن اقرتن بالذليل فهو ذليل ،مهام كان ً
غن ًيا.
فاسم اهلل العزيز ال بد للمسلم أن يتعرف عليه ،ليتصل بالعزيز ،ويستفيد من خزائن
العزيز ،ويعرف العزيز ،ويعبد العزيز ،الذي له العزة واجلربوت وامللكوت:
[اجلمعة.]1 :

اهلل جل جالله عزيز غالب ال يغلب ،وال يغلب جنده ،وال هيزم حزبه،هو القوي العزيز
الذي ينرص أنبياء ه ودينه واملجاهدين يف سبيله(:
)[املجادلة.]21/
قوي ال يقف له أحد ،عزيز ال يغلبه غالب ،منيع ال يصل إليه أحد ،عزيز عنده خزائن
العزة ،يعز من يشاء ويذل من يشاء ،يعز من يشاء بطاعته ،ويذل من يشاء بمعصيته:
[احلج.]٤٠ :

وقد اقرتن اسم اهلل العزيز مع الرحيم سبع مرات ،منها قول ه سبحانه يف سورة الشعراء
)[الشعراء.]9/
بعد بيان حال كل نبي مع قومه(:
قاهرا لكل يشء؛ فهو
والرس يف ذلك للداللة عىل أن اهلل مع كونه قو ًّيا ً
عزيزا ،غال ًبا ً
رحيم رؤوف ،بر حمسن ،لطيف بعباده ،فعزته مقرونة برمحته التي تستلزم إفاضة اخلري
1٢٠

)[البقرة.]143/
واإلحسان عىل خلقه(:
وتكرار اقرتان هذين االسمني يف سورة الشعراء ثامن مرات للداللة عىل أن ما حصل
للمكذبني للرسل من عذاب وهالك؛ إنام هو مقتىض عزته وقوته ،وما حصل من إنجاء
)[الشعراء.]9/
رسله وأتباعهم؛ إنام هو مقتىض رمحته ولطفه(:
هو العزيز الذ ي يغلب ما سواه ،الرحيم بعباده الذين ينرصون دينه؛ فينرصهم وحيفظهم
من أعدائهم.
واقرتن اسم اهلل العزيز مع العليم ست مرات ،منها قوله سبحانه(:
)[يس.]38/
والرس يف ذلك واهلل أعلم أنه إشارة إىل أن عزة اهلل مقرونة بعلمه الشامل لكل يشء ،وأن
نفوذ عز ته جل جالله ،إنام يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبها(:
)[األنعام.]96/
أما عزة املخلوق ،فتتعلق يف الغالب باهلوى وتنطلق غال ًبا من اهلوى والظلم ،ال من
العلم واحلكمة والرمحة:
[البقرة.]٢٠6 :

فكل أفعال العزيز صادرة عن قدرة وحكمة وعلم ورمحة(:
)[يس.]40- 37/
فسبحان امللك القدوس العزيز احلكيم ،العزيز العليم ،الذي انقادت له مجيع املخلوقات
صاغرة ذليلة ،انقادت له ً
ذليلة مسخر ًة بأمره ،ال تتقدم وال تتأخر عن أمره:

[احلج.]18 :

هو العزيز العليم بالظواهر والبواطن ،واألوائل واألواخر ،العليم بمصالح العباد
كلها(:
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)[الروم.]27/
وقد اقرتن اسم اهلل العزيز باحلميد ثالث مرات ،منها قوله سبحانه(:
)[إبراهيم.]1/
والرس يف ذلك :ليدل عىل أن من سلك رصاطه املستقيم ،فهو عزيز حممود حسن العاقبة،
وأن رصاط ه املستقيم من أعظم األدلة عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته ،وأن الذي نصبه
لعباده ،عزيز يف سلطانه ،غني عن خلقه ،محيد يف أقواله وأفعاله وأحكامه ،وأن من
احتمى بحامه ،واهتدى هبداه؛ فلن يستطيع أحد أن يذله أو يضله(:
)[ص.]66/
فسبحان الرب العزيز احلميد يف عزته؛ فهو املحمود عىل عزته؛ ألهنا مقرونة بالرمحة
واحلكمة واللطف واملغفرة وعظيم العطايا واملواهب:
[فاطر.]٢ :

واقرتن اسمه العزيز باسمه الغفور والغفار كام قال سبحانه(:
)[فاطر.]28/
)[ص.]66/
وقال سبحانه(:
هو عزيز منيع غالب ال يغلب ،ال مثيل له ،وال شبيه له ،العزيز الذي يملك خزائن
العزة؛ فمن أعزه اهلل فهو عزيز ،وإن مل يكن بيده يشء ،ومن أذله اهلل فهو ذليل ،ولو كان
عنده امللك كفرعون ،أو املال كقارون ،فاهلل  عزيز ،وخزائن العزة بيده(:
)[يونس.]64/
هو السميع لألقوال ،العليم باألفعال ،فال تطلبوا العزة إال من العزيز كام ال تسألوا
الرزق إال من الرزاق ،كام ال تطلبوا الشفاء إال من الشايف:
[الذاريات.]٥1 – ٥٠ :

هو سبحانه امللك العزيز الرحيم ،الذي رمحته ومغفرته وعفوه عن عزة وقدرة ،ال عن
ضعف وعجز؛ هو ملك قادر قاهر ،عزيز ال يغلب ،لكنه رحيم غفور ودود
لطيف(:
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)[امللك.]2- 1/
واهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وعزته مقرونة بالرمحة ،مقرونة
باحلكمة ،مقرونة بالعلم ،مقرونة باللطف ،فهو سبحانه املتصف بجميع صفات الكامل
وحده ال رشيك له؛ فهو الكامل يف عزته ،الكامل يف مغفرته ،إذا أعز أعز حيث ال ذلة،
وإذا أذل أذل حيث ال عزة ،إذا أعز رفع ،وإذا أذل خفض ،هو الكامل يف عزته ،الكامل
يف مغفرته ،الكامل يف اجلمع بني عزته ومغفرته(:
) [طه.]8/
واقرتن اسم اهلل العزيز بالوهاب كام قال سبحانه(:
)[ص.]9/
هو عزيز قادر عىل كل يشء ،خلق األرزاق كلها ،وبعزته أوصلها إىل خملوقاته ،يف الرب
والبحر واجلو ،وما من دابة إال عىل اهلل رزقها:
[هود.]6 :

فاهلل  خلق املخلوقات ،وخلق األقوات واألرزاق ،وبعزته خلق ،وبعزته رزق،
وبعزته أوصل األرزاق إىل مجيع املخلوقني ،يف كل ثانية خيلق مليارات األرزاق،
ويوصلها إىل مليارات املخلوقني يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،يف الرب واجلو
والبحر:
[يونس.]٣٢ – ٣1 :

فاقرتن اسم اهلل العزيز بالوهاب ،ليعلم العباد أنه العزيز الذي له الترصف التام يف ملكه
العظيم ،وله الترصف التام يف صنوف العطايا واملنن املادية واملعنوية؛ فهو الذي خلق
ورزق وهدى ،هو الذي أمد املخلوقات بأنواع العطايا واملنن ،واألرزاق املادية واملعنوية
وهلذ ا حيمد عىل نعمه املادية(:
)[األنعام.]1/
ملاذا يعدلون باهلل غريه؟ مع أن هؤالء مل خيلقوا شيئًا ،ومل يرزقوا أحدً ا .وكذلك أمد عباده
من األرزاق بالرزق األكرب وهو اهلداية ،وحيمد عىل نعمه الدينية كام قال سبحانه(:
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)[الكهف.]1/
ونحمده عىل نعمه املادية والدينية كام قال سبحانه:

[الفاحتة.]٥ – ٢ :

فله احلمد والشكر عىل نعمه املادية ،وعىل نعمه املعنوية وهي الدين ،ال ينازعه يف ذلك
منازع يف ملكه العظيم؛ ألنه العزيز الذي ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع ،وال ينوب
عنه نائب ،فهو الذي خلق اخلالئق ،وهو الذي تكفل بأرزاقها(:
)[األنعام.]102/
فال إله إال اهلل العزيز يف ملكه ،احلكيم يف أمره ،الكريم يف عطائه(:
)[آل عمران.]6/
فعزته سبحانه متضمنة لإلنعام عىل خلقه بصنوف النعم ،التي تستوجب منهم الشكر
عليها ،وتفضله وإنعامه صادر عن عزة وقدرة ،وعن غنى وتفضل ال جللب نفع ،أو دفع
)[فاطر.]15/
رض(:
فجميع املخاليق ،ومجيع اخلالئق يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،كلهم فقراء إىل اهلل،
فكل ذرة يف الكون فقرية وحمتاجة إىل العزيز يف إجيادها ،وبقائها ،ونفعها ورضها ،كل
خملوق حمتاج إىل اهلل ،كل خملوق من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف الكون ،حمتاج إىل
العزيز جل جالله ،يف خلقه وبقائه وتدبريه.
 وكل خملوق مطبوع عىل أربع صفات:
ضعيف  ..فقري  ..عاجز  ..حمتاج.
فقري؛ حيتاج إىل الغني جل جالله ،ضعيف؛ حمتاج إىل القادر ،ضعيف ،فقري ،عاجز،
حمتاج إىل القادر ،حمتاج إىل ربه يف كل يشء ،حمتاج إىل أقواته ،حمتاج إىل األرض التي
يسكن عليها ،إىل الطعام الذي يأكله ،إىل املاء الذي يرشبه ،إىل اللباس الذي يل بسه ،إىل
اهلواء الذي يتنفس منه:
[لقامن.]٢6 :

فاهلل عزيز ال يمتنع عليه يشء ،هو الذي يريد لك العزة؛ فمن اتصل بالعزيز فهو عزيز،
وال عزة إال من العزيز ،وال عزة إال باتباع أوامر العزيز؛ فمن اتبع أوامر العزيز فهو
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)[املنافقون.]8/
عزيز(:
فالعزة الومهية التي يراها األغنياء ،أو امللوك ،أو الرؤساء ،أو أصحاب الطاقات ،التي
أعطاهم اهلل  إياها؛ ليستعينوا هبا عىل طاعته ،فمن اعتز بغري اهلل ذل ،ففرعون مع
ملكه وماله أذله اهلل :
[الزخرف.]٥٥ :

وقارون مع ماله اهلل  أذله:

[القصص.]81 :

عزيزا ،ولتعمل يف أعامل العزة ،اهلل أعزك لتعز الناس ،تعز الكافر
فاتصل بالعزيز لتكون ً
عزيزا ،تعز اجلاهل بالعلم ،تعز الفقري باإلعانة ،تعز املريض باألخذ
باإلسالم ليكون
ً
وعزيزا عند ربه ،واهلل يريد
عزيزا بني الناس،
ً
بيده ،وهكذا جتتهد عىل اإلنسان ،ليكون ً
من عباده مجي ًعا أن يكونوا أعزة ال خيضعوا وال يذلوا لغريه أبدً ا ،فكل غنى وتفضل منه
رضا(:
ليعز اإلنسان ،ال ألنه جيلب بذلك نف ًعا ،أو يدفع ً
)[فاطر.]15/
هو الغني الذي عنده خزائن كل يشء ،احلميد املحمود عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص،
يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ويف الدنيا ويف اآلخرة:
[يونس.]68 :

فيجب عىل العبد أن حيمد ربه العزيز ،أن حيمد ربه القوي ،وأن يعرف من أول يوم عبد
من هو ،عبد من أنت ،هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت عبد القادر؟ هل أنت عبد القوي؟
هل أنت عبد السميع؟ هل أنت عبد البصري؟ ال بد لإلنسان أن يعرف عبد من هو ،هل
هو عبد للرمحن؟ أو عبد للشيطان؟ أو عبد هلواه؟ فاهلل  كل نعمة منه:
[النحل.]٥٣ :

هو العزيز الذي خلق كل نعمة ،وأوصلها إىل خلقه يف كل مكان ،هلذا وجب محده
وشكره عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص؛ ألنه العزيز القوي القادر ،احلي املتصف
بجميع صفات الكامل:
[احلرش.]٢٤ :
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كثريا(:
كثريا وله الشكر ً
فله احلمد ً

)[اجلاثية.]37-36/
فمعرفة اسم اهلل العزيز ،والتعبد هبا هلل  ، أمر مطلوب من العبد؛ ليعرف العزيز،
ويتقرب إىل العزيز ،ويستفيد من عزته؛ ليدخل يف أبواب العزة ،فاهلل  أخربنا أنه هو
العزيز(:
)[احلرش.]23/
اعلموا أن اهلل  ملك ،وامللك له مماليك ،وله أوامر يف مملكته ،فأطيعوا أمر امللك؛ ألنه
ملك قادر عىل كل يشء ،مالك كل يشء ،عزيز غالب ال يغلبه أحد ،منيع ال يصل إليه
أحد ،يريد أن يعز ك أهيا اإلنسان؛ فأقبل عليه لتنال من عزته.
هو اهلل العزيز اجلبار الغالب لكل يشء ،القاهر لكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،الغني
)[احلج.]74/
الذي له كل يشء(:
وهو سبحانه العزيز الذي ال يغلب ،العزيز الذي ال يقهر ،وأنت عبده ،أنت ذليل بني
يديه عزيز بني خلقه:
[األنبياء.]9٠ :

وهو سبحانه العزيز الذي ال يغلب ،العزيز الذي ال يقهر ،العزيز الذي ال يضام جاره،
)[املجادلة.]21/
وال يذل أنصاره(:
وهو سبحانه العزيز املالك لكل يشء ،العزيز الذي أحاط بكل يشء ،العزيز الذي ال
يعجزه يشء ،وال يتعذر عليه يشء ،وال يمتنع عليه يشء ،مجيع املخلوقات حتت قهره
وأمره ،وال يمتنع عليه منها يشء ،ومجيعها تشهد بوحدانيته ،وتسبح بحمده ،وختضع
ملشيئته ،وترسع إىل إرادته ،وتطيع أمره(:
)[فاطر.]44/
وهو جل جالله العزيز القهار ،الذي امتنع عن األوهام أن تكيفه ،وعن العقول أن حتيط
به ،فالعقل له حد ،والبرص له حد ،والسمع له حد يف السمع ،والبرص له حد يف الرؤية،
والعقل له حد يف املعرفة ،العاقل ال يدرك كل يشء ،يدرك أشياء و ُمنع عنه أشياء ،الروح
يف بدن اإلنسا ن ،لكن البرص ال يستطيع أن يراها أو يعلم يف أي مكان ،اهلواء موجود
1٢6

نحس به وال نرى شخصه ،واهلل  عزيز(:
)[األنعام.]103/
عزيز منيع ،ال تصل إليه العقول جل جالله ،فهو العزيز الواحد ال رشيك له ،االحد
الصمد الذي ال مثل له ،ليس يف الكون إال إله واحد ،ورب واحد ،وعزيز واحد ،وقادر
واحد ،وحكيم واحد ،ورازق واحد:
[البقرة.]16٣ :

هو العزيز القهار الذي امتنع عن األوهام أن تكيفه ،مهام استعمل اإلنسان خياله؛ لن
يستطيع أن حييط باهلل وبأسامئه وصفاته وأفعاله وامتنع عن العقول أن حتيط بِ ِه:
[الطالق.]1٢ :

فاهلل حميط بكل حميط ،ولو أدركته العقول ،وأحاطت به ،لقدرت عليه ،واهلل قادر غري
مقدور عليه ،هو قادر عىل كل أحد ،وال يقدر عليه أحد ،فقد تنزه عن العقول أن حتيط
به ،وعن األبصار أن تدركه ،العني خملوق صغري ال يمكن أن يرى العظيم جل جالله؛
ألن هذا البدن خملوق يف هذه الدنيا عىل شكل معني ،ويوم القيامة خيلق خلق ًا آخر،
يتمكن فيه املسلم من رؤية ربه  يف اجلنة(:
) [القيامة.]23-22/
هو العزيز الذي بقدرته خلق اخللق مجي ًعا يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وخلق عامل
الغيب ،وعامل الشهادة ،وعامل الدنيا وعامل اآلخرة ،فال إله إال هو ،وال رب
سواه(:
)[األنعام.]103- 102/
هو جل جالله العزيز العيل األعىل ،املحيط بكل أحد ،الذي ال حييط به أحد ،هو األول
فليس قبله يشء ،واآلخر فليس بعده يشء ،والظاهر فليس فوقه يشء ،والباطن فليس
[احلديد.]٣ :
دونه يشء:
هو سبحانه العزيز الذي ال يرام وال ي نال جنابه؛ لعزته وعظمته ،وجربوته وكربيائه،
1٢٧

العزيز الذي ال مثل له وال نظري ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
)[الزمر.]4/
الكربى ،وحده ال رشيك له(:
هو الواحد يف ذاته ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،هو جل جالله العزيز الذي له العزة
كلها ،الفعال ملا يريد ،و مجيع أفعاله مقرونة بالعلم املحيط ،وبالقدرة املطلقة ،والقدرة
املطلقة مقرونة باخلري املطلق؛ فال يفعل إال ما هو خري؛ ألن الرش ليس إليه ،يفعل ما
يشاء ،وحيكم ما يريد  ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه:
[امللك.]1 :

فسبحان امللك العزيز اجلبار ،الذي ذلت لقدرته الصعاب ،والنت لقوته الصم
الصالب ،وخضعت لعظمته الرقاب(:
)[اإلرساء.]44/
تسبحه مجيع خملوقاته ،ألهنا تعرف رهبا أنه عظيم ،وكبري ،وعزيز ،وقوي ،وغني،
ورقيب ،وسميع ،وبصري.
هو العزيز الذي له العزة كلها ،وحده ال رشيك له ،يعز من يشاء ،ويذل من يشاء،
وينرص من يشاء ،وخيذل من يشاء ،ويؤيت امللك من يشاء ،وينزع امللك ممن يشاء،
ويرحم من يشاء ،ويعذب من يشاء ،بيده اخلري ،وهو عىل كل يشء قدير(:
)[آل عمران.]26/
هو امللك الذي كل َم ِلك يف الدنيا ما جلس يف ملكه إال بإذنه ،ولكن اهلل ابتاله هبذا
امللك؛ لينظر أيطيع اهلل فيه ،أم يعيص اهلل فيه ،فامللك عبودية وابتالء:
[األنعام.]16٥ :

هو جل جالله ،امللك العزيز القادر عىل كل يشء ،كل غيب عنده شهادة ،وكل بعيد
عنده قريب ،وكل كبري عنده صغري ،وكل قوي عنده ضعيف ،وكل غني عنده
فقري(:
)[الزمر.]67/
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فسبحانه هو العزيز املحيط بكل يشء ،ا لقاهر لكل يشء ،وكل هارب يف قبضته ،وكل
شارد إليه ذاهب ،وكل خملوق إليه راجع ،فال منجى وال ملجأ منه إال إليه:
[الرمحن.]٣٣ :
[البقرة.]1٥6 – 1٥٥ :

فسبحان اخلالق العليم ،القادر عىل كل يشء ،املحيط بكل يشء(:

)[الطالق.]12/
فال يستطيع أحد أن خيرج عن ملكه؛ ألن امللك وما فيه كله له(:
)[املائدة.]120/
عزيزا ،وعزة اإلنسان باتصاله
هذا هو العزيز جل جالله ،ويريد لإلنسان أن يكون
ً
وعزيزا يوم القيامة.
عزيزا يف الدنيا،
ً
بالعزيز؛ ليكون ً
هو سبحانه العزيز وحده ال رشيك له ،عز عن األبصار أن تدركه ،وعز عن العقول أن
تتصوره ،وعز عن األوهام أن تكيفه ،وعز عن املخلوقات كلها أن حتيط به ،وعن
األلسن أن حتيص ثنا ًء عليه(:
)[غافر .]65/فال يستطيع أحد أن يثني عىل اهلل كام جيب؛ ألن اهلل 
عظيم له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،فام عبدناه حق عبادته،
وال قدرناه حق قدره ،والسبيل إىل معرفته ومعرفة قدره أن نعرف أسامئه وصفاته
وأفعاله:
[حممد.]19 :

استغفر لذنبك من التقصري يف هذا العلم ،ومن التقصري يف العمل ،ومن تأخري
الواجبات ،وغشيان املحرمات.
هو سبحانه القوي العزيز الذي خضع كل يشء له ،هو القوي العزيز الذي ألبس
الطغاةواجلبابرة عزته فذلت ،وصب عىل الوجوه خمافته فخضعت ،وقهر اخلالئق عىل ما
1٢9

أراد فأطاعت:
وساق بعزته اخلالئق للقدوم عليه للحاسب فعنت(:
)[طه.]111/
هو العزيز الذي ألبس اجلبابرة عزته ،بعزته أذل اجلبابرة ،والطغاة ،واملجرمني ،فذلت
وصب عىل الوجوه خمافته فخضعت(:
)[امللك.]4- 3/
هو جل جالله العزيز يف ملكه وسلطانه ،العزيز يف أفعاله ،فال يقف له أحد ،وضع اسمه
عىل الساموات فاستقلت ،ووضع اسمه عىل األرض فاستقرت ،وو ضع اسمه عىل
اجلبال فرست ،ووضع اسمه عىل الرياح فهبت ،ووضع اسمه عىل املياه فسالت ،ووضع
اسمه عىل اللسان فتكلم ،ووضع اسمه عىل األذن فسمعت ،ووضع اسمه عىل العني
)[الرمحن.]78/
فأبرصت(:
فهو العزيز بذاته وأسامئه وصفاته وكالمه ،هو الذي أنزل القرآن تبيا ًنا لكل يشء،
عزيزا:
وسمى القرآن ً
[األنعام.]18 :

[فصلت.]٤٢ – ٤1 :

فسبحان من ال حد لقدرته ،وال حد خللقه ،وال حد لعطائه(:
)[لقامن.]28-27/
فاهلل أكرب! ما أعظم عزته! وما أعظم ملكه وسلطانه! وما أعظم أسامءه وصفاته جل
جالله ،هو العزيز الواحد الذي ال رشيك له ،األحد الصمد الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،وليس لذاته كيف ،وال ألسامئه وصفاته كيف؛ ألننا ال نعلم كيفية
ذاته ،ف ال نعلم كيفية صفاته:
[اإلخالص.]٤ – 1 :

هو العليم بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،السميع لكل يشء ،أما املخلوق فهو يسمع
شيئًا دون يشء ،ويعلم شيئًا دون يشء ،ويرى شيئًا دون يشء فال إله إال اهلل(:
)[الشورى.]11/
1٣٠

هو العز يز الذي ليس كمثله يشء يف العزة ،هو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة،
وكل قوة يف العامل من قوته ،اهلل خلق القوة يف كل قوي ،ولو رفع اهلل عنه أمر القوة ،لعاد
ضعي ًفا؛ لو رفع أمر احلياة عن كل حي ملات ،لو رفع أمر البقاء عن كل خملوق لفني ،لو
رفع أمر احلفاظة عن ا لسموات واألرض لزالتا(:
)[فاطر.]41/
هو العزيز العليم الذي ال ختفى عليه خافية ،يعلم ما كان ،وما يكون وما سيكون.
يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،وعدد قطر األمطار ،وعدد ذرات الرمال ،ويعلم
عدد النجوم يف السامء ،و عدد الذرات يف األرض ،وعدد اهلباءات يف الفضاء ،عليم بكل
أرضا ،وال جبل ما يف
يشء ،ال خيفى عليه يشء ،ال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
وعره ،وال بحر ما يف قعره ،ألنه عزيز حميط بكل يشء ،بصري بكل يشء ،خبري بكل
يشء:
[األنعام.]٥9 :

هو العزيز الذي ال يضل وال ينسى ،وال يتعب وال ينصب ،احلي القيوم الذي ال تأخذه
سنة وال نوم:

[البقرة.]٢٥٥ :

اهلل وحده له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل:
[آل عمران.]18 :

ليس الكون إال ملك واحد ،عزيز واحد ،بيده امللك كله ،وبيده العزة كلها ،وبيده
األرزاق كلها ،وما سواه من امللوك يف الدنيا فهم عبيد يف صورة ملوك؛ ألهنم حمتاجون
إليه يف طعامهم ورشاهبم ،وعافيتهم وأمنهم ،وحياهتم وأرزاقهم:
[فاطر.]1٥ :
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هو العزيز الذي ال يعجزه يشء(:

)[يس.]83-82/
فنسبحه وننزه أن يكون له رشيك أو مثيل ،ننزهه عن صفات النقص والعيب ،ننزه عن
صفات الكامل يف البرش ،فالن قوي ،فالن عزيز ،فالن قادر ،هذه صفات املخلوقني ،اهلل
 وهبهم إياها ،فننفي عنه صفات املخلوقني ،فال نشبه اهلل بخلقه ،ألن اهلل:
[الشورى.]11 :

ما يف الناس من الصفات فهي خملوقة ،اهلل خلق الذوات ،وخلق الصفات ،وخلق
األعامل ،لكن توجيه األعامل اهلل  وكلها إىل الناس  ،فمنهم من خيتار اإليامن ،ومنهم
من خيتار الكفر ،ومنهم من يطيع اهلل ،ومنهم من يعيص اهلل:
[اإلنسان.]٣ – ٢ :

وهبذا االختيار صار الناس فريقني :مؤمنون وكفار ،أبرار وفجار ،وال يقع يف ملك اهلل
إال ما يريده ،وما يأذن به ،فاهلل  أراد من املؤمن كونًا ورش ًعا أن يكون مؤمنًا ،وأراد
رشعا ،بل اهلل  ال يرىض لعباده الكفر ،بل أمرهم باإليامن:
من الكافر كفره كونًا ال ً
[األعراف.]1٥8 :

وإنام الكافر هو الذي أراد الكفر ،وأذن اهلل  له ،واختار هذا العبد ما أذن اهلل به:

[اإلنسان.]٣1 – ٢9 :

فكل إنسان خيتار بعقله ما يسعده يف الدنيا واآل خرة؛ فاملؤمن اختار اهلل ودينه؛ لينال
ثوابه ،وينال السعادة يف الدنيا واآلخرة ،والكافر اختار هواه وشهواته ،فاقرتن به
الشيطان ،فنقله من معصية إىل بدعة ،إىل كبرية ،إىل كفر وهكذا(:
)[النساء.]38/
واهلل  عزيز ،وال يرىض لعبده أن يكون ً
عزيزا بني
عزيزاً ،
ذليال ،بل يريد له أن يكون ً
1٣٢

خلقهً ،
منكرسا بني يديه،
ذليال بني يديه،
مفتقرا إليه(:
ً
ً
)[املؤمنون.]2- 1/
خاشعون لعظمة العزيز وكربيائه ،يشعرون بحسن إنعامه ،وإفضاله وإحسانه ،يعبدون
كريام ،لطي ًفا ،حمسنًا،
عظيام،
اهلل  كأهنم يرونه ،يرونه ملكً ا،
ً
قاهرا ،قاد ًراً ،
عزيزاً ،
ً
رؤو ًفا ،قريبًا ،جميبًا ،وهلذا اهلل  أمرنا باإلكثار من ذكره ،وكثرة ذكر اهلل  جتعل
اإلنسان يعبد اهلل كأنه يراه ،وبكثرة ذكر اهلل  ؛ تزول الظلمة البرشية ،فكل يشء يف
الكون مظلم إال ما اتصل باهلل ،فاملؤمن ملا اتصل باهلل استنار قلبه بالتوحيد واألعامل.
)[النور.]35/
فهذه األمة رهبا نور(:
)[التغابن.]8/
ودينها نور(:
)[املائدة.]15/
وكتاهبا نور(:
فهذا النور إذا دخل يف القلب؛ استنار بنور التوحيد واإليامن؛ فأرشق بالنور الذي يعرف
به اخلري من الرش ،واحلق من الباطل ،وما حيب اهلل ،وما يسخط اهلل(:
)[الزمر.]22/
وهبذا النور يرى اخلالق خيلق ما يشاء ،يرى الرزاق يرزق من يشاء ،ويرى النارص ينرص
أولياءه ،ويرى القاهر يقهر من يشاء ،ويرى العزيز يف ملكه يدبر الرياح ،ويدبر امللك
كله ،ويقهر األعداء ،ويقصم اجلبابرة.
فنور البرص والبصرية نعمتان من اهلل  ، بالبرص ندرك األشياء املحسوسة ،وبالبصرية
نصل من األرزاق إىل الرازق ،ومن النعم إىل املنعم ،ومن املخلوقات إىل اخلالق ،ومن
الصور إىل املصور ،هذا ما يتميز به املؤمن الذي آمن بربه ،وعبده وحده ال رشيك له:

[األنفال.]٤ – ٢ :

وأمرا
هو سبحانه امللك العزيز الذي حيتاج كل أحد إليه يف كل يشء ،خل ًقا وإجيا ًداً ،
وتدبريا ،وإمدا ًدا وقوتًا:
ً
1٣٣

[فاطر.]1٥ :

هو امللك العزيز الذي خلق كل يشء يف ملكه ،وحيتاجه كل يشء ،يف كل يشء:
خل ًقا :فهو اخلالق ،اخللق كله أمر متوجه من اخلالق إىل املخلوقات فكانت:

[األنعام.]1٠٢ :

وأمرا:
ً

[األعراف.]٥٤ :

أوامر الترصيف ،والتدبري ،والتحريك ،والتسكني ،والتقليب بيده وحده(:
)[النور.]44/
أوامر التحريك و التسكني والترصيف والتغيري بيد العزيز ،املالك لكل يشء ،القادر عىل
كل يشء ،العليم بكل يشء:

[آل عمران.]٢٧ – ٢6 :

ما دمتم فقراء حمتاجني فاسألوا الغني ،ضعفاء اسألوا القوي ،عاجزين اسألوا القادر عىل
كل يشء ،أذلة أمنوا بالعزيز ليعزكم ،فيكم اجلهل اسألوا العليم ،وهكذا اهلل  خلق
اإلنسان ،وجعله حمتاج ًا إىل ربه يف كل حال ،فليعبد ه وحده ،ألنه الذي خلقه وحده،
ورزقه وحده:
[البقرة.]٢٢ – ٢1 :

فال عزة إال من العزيز وحده ال رشيك له ،فاألنبياء كلهم أعزة؛ ألن مجيع الناس بحاجة
إليهم ،وإىل علمهم ،فإن العزيز جل جالله جعلهم أبواب رمحته ،وأبواب فضله وأبواب
إحسانه(:
)[اجلمعة.]2/
1٣٤

(

)[التوبة.]128/
األنبياء كلهم أعزة ،ملاذا؟ ألن مجيع الناس بحاجة إليهم؛ فال يمكن ألحد أن يعبد اهلل،
وال يمكن ألحد أن يدخل اجلنة؛ إال باتباع األنبياء والرسل؛ ألن مجيع الناس بحاجة إىل
علوم األنبياء والرسل ،فإن العزيز جل جالله جعلهم أبواب رمحته(:
)[األنبياء.]107/
)[الشورى.]52/
وأبواب هدايته(:
وأبواب فضله وأبواب إحسانه:
[آل عمران.]16٤ :

فالعزة هلل مجي ًعا  ،ومن عزته أعز رسله ،وأعز أولياء ه؛ ألنه العزيز الذي هيب العزة ملن
شاء من خلقه ممن آمن به وأطاعه:
[يونس.]6٥ :

فسبحان العزيز الذي له ملك السموات واألرض ال إله غريه ،وال رب سواه.
وكلام اشتدت احلاجة إىل أحد فهو عزيز ،فامللك عزيز؛ ألن الناس بحاجة إليه يف أمور
الدين والدنيا ،والعامل عزيز؛ ألن الناس بحاجة إىل علمه؛ ألن العامل ي صل اخللق
باخلالق ،ويعلم الناس ماذا يريض اخلالق ،وماذا يريد اخلالق من خلقه ،واملؤمن عزيز،
ألنه آمن بالعزيز:
[املنافقون.]8 :

ومن عرف العزيز ،وعرف أنه عبد للعزيز؛ مل يذل نفسه ملخلوق كائنًا من كان ،فال عزة
إال من عند العزي ز ،من عرف العزيز مل يقف بباب الذليل ،ومن عرف الغني مل يسأل
الفقري ،ومن عرف القادر مل يستعن بالعاجز ،ومن عرف الكريم مل يقف بباب النجيل:
[حممد.]19 :

واعلم أنك كلام قطعت طمعك من الناس أعزك اهلل ،وكلام مرغت وجهك يف السجود
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للعزيز أعزك اهلل ،وكلام طمعت فيام عند اهلل أحبك اهلل وأعزك ،وكلام طمعت فيام عند
الناس ،أذلوك وكرهوك:
[الروم.]٣٠ :

واهلل هو امللك العزيز الذي خزائن العزة كلها عنده ،خزائن العلم عنده ،خزائن
الرزق عنده ،خزائن األموال عنده ،خزائن األخالق عنده ،ومن أراد العزة بغريه فهو
ذليل(:
)[فاطر.]10/
هو سبحانه العزيز الذي له مجيع معاين العزة من مجيع الوجوه.
فله عزة القوة ،وعزة الغنى ،وعزة القهر ،وعزة االمتناع ،وعزة العلو.
له عزة القوة فاهلل  هو القوي وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه ضعيف:
[احلج.]٧٤ :

وله عزة القهر هو سبحانه الواحد القهار ،وله عزة االمتناع ،فال يصل إليه أحد ،وعزة
[األنعام.]18 :
العلو:
[لقامن.]٢6 :
وله عزة الغنى:
عزيزا ،لكن عزة اهلل  مطلقة ال مثيل هلا وال رشيك له،
فيسمى اهلل
عزيزا واإلنسان ً
ً
فسبحان العزيز الذي له معاقد العزة كلها،ومجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل
السفيل مقهوره للعزيز اجلبار ،خاضعة لعظمته ،منقادة ألمره ،مستجيبة ملشيئته ،مرسعة
)[هود.]56/
إىل إرادته(:
وله عزة االمتناع؛ فهو الغني عن كل أحد ،العيل عىل خلقه ،وكل ما سواه دونه وهو
الغني بذاته ،فال حيتاج إىل أحد ،بل كل أحد حمتاج إليه ،وهو القادر عىل كل أحد ،وال
يقدر عليه أحد(:
)[يونس.]68/
سبحانه هو العزيز الذي له العزة مجي ًعا ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،وبيده مقاليد
السموات واألرض(:
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)[األعراف.]54/
وكل هذا حيتاج إىل عزة ،وإىل قوة ،وإىل قدرة ،وإىل علم:
[امللك.]1 :

له جل جالله اخللق كله ،خلق السموات واألرض ،خلق العرش والكريس ،خلق
الشمس و القمر ،خلق الفضاء ،خلق األرض ،خلق اجلبال ،خلق البحار ،وله األمر
كله ،أوامر اخللق ،والتدبري ،والترصيف ،والتغيري ،له األوامر الكونية كلها.
هو العزيز الذي له األوامر الكونية يف ملكه العظيم(:
)[النحل.]40/
وله األوامر الرشعية:
[النحل.]9٠ :

هو الذي أنزل عىل عباده أوامره الرشعية ،األوامر والنواهي ،واحلالل واحلرام.
وله األوامر اجلزائية ،فاهلل  رتب عىل األوامر الرشعية الوعد والوعيد ،فله سبحانه
األوامر امللكية الكونية ،وله األوامر اإلهلية الرشعية ،وله األوامر اجلزائية ،بالوعد
والوعيد:
[املائدة.]1٠ – 9 :

فمن أراد العزة يف الدنيا واآلخرة؛ فليؤمن بالعزيز الرحيم ،العزيز احلكيم ،العزيز
ً
متوسال إليه ،بالعمل بام حيبه ويرضاه:
الغفور ،ويطلب العزة من رب العزة
[فاطر.]1٠ :

فاهلل  أمرنا بمعرفة أسامئه وصفاته؛ لنعبده بمقتىض هذه األسامء ،وليكون لنا حظ من
هذه املعرفة ،فنعبد اهلل  ب مقتضاها؛ فمن أراد العزة فيسأل العزيز ،ومن أراد العلم
فليسأل العليم ،ومن أراد الشفاء فليسأل الشايف ،ومن أراد الرزق فليسأل الرزاق
وهكذا:
[األعراف.]18٠ :
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فسبحان امللك العزيز الذي انقادت له مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل،
العزيز الذي ال يمتنع عليه يشء منها ،من مجاد ونبات وحيوان ،ومن املالئكة واجلن
والناس أمجعني:
[احلج.]18 :

هو سبحانه امللك احلق ،الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له ،لكامل ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله:

[احلرش.]٢٤ – ٢٣ :

هو سبحانه العزيز الغني احلميد ،الذي مجيع خملوقاته تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته،
مجيع خملوقاته مرسعة إىل إرادته ،مفتقرة إليه ،متصاغرة لكربيائه ،ذليلة بني يديه:
[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

واسم اهلل العزيز من صفات الذات ،فالعزة صفة ذاتية هلل ،فهو العزيز أبدً ا ،العزيز الذي
ال تنفك عنه العزة أبد ًا ،ومن صفات األفعال؛ ألنه عزيز يعز من يشاء ،ويذل من يشاء.
فأما داللته عىل الذات فهو سبحانه ا لعزيز الغني ،العظيم القدر والشأن ،القادر عىل كل
يشء ،العليم بكل يشء ،فهذه الصفات ذاتية له ال تنفك عنه أبدً ا ،وليس هلا تعلق
باملشيئة ،هو قادر أبدً ا ،عليم أبدً ا ،قوي أبدً ا ،عزيز أبدً ا(:
)[يونس.]64/
وهو سبحانه العزيز الذي يعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،يعز أوليائه ،ويذل أعداءه متى
شاء ،وهذه صفة فعل(:
)[آل عمران.]26/
فصفة الفعل متعلقة بمشيئته ،أما صفة الذات فهي صفة الزمة له؛ فاهلل عزيز بذاته،
وصفة العزة ال تنفك عنه أبدً ا ،هو العزيز وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه ذليل صغري
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بني يديه.
هو سبحانه العزيز العظيم الشأن ،الذي ال مثيل له ،وال شبيه له ،العزيز الواحد األحد،
ف ليس يف الكون إال عزيز واحد ،ال رشيك له ،العزيز الذي يفتقر اخللق كلهم إليه،
العزيز الذي اليمكن الوصول إليه ،هو العزيز الذي ال يمكن إدخال مكروه عليه؛ فام
شاء كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدً ا:
[يس.]8٣ – 8٢ :

هو العزيز يف قوته فال يصمد أمامه يشء ،العزيز الصمد الذي صمد جلميع حوائج
اخللق ،العزيز امللك الذي قهر كل ما سواه(:
)[الصافات.]181- 180/
هو سبحانه العزيز الذي له العزة مجي ًعا كام له امللك مجي ًعا كام له اخللق مجي ًعا ،العزيز الذي
ال يضام جاره ،وال يذل أنصاره ،هو العزيز الذي منع األبصار أن تدركه ،ومنع األوهام
أن تكيفه ،فال إله غريه وال رب سواه.
هو العزيز املعز لغريه فمن أعزه اهلل فهو عزيز ،ومن أذله اهلل فهو ذليل ،يعز بأسباب
الذلة كام أعز األنبياء والرسل وأتباعهم من املؤمنني مع أنه ليس معهم من أسباب العزة
الظاهرة يشء ،ليس معهم من األموال واألشياء يشء ،ولكنه عزيز يعز عباده بام
)[آل عمران.]123/
شاء(:
فالعزة الومهية يف األموال واألشياء ،وأما العزة احلقيقية ،فليست إال من
)
العزيز وحتصل باإليامن واألعامل الصاحلة(:
[املنافقون.]8/
عزيزا يف الدنيا واآلخرة؛ فليتصل بالعزيز ،وليمتثل أمر ا لعزيز؛ لينال
فمن أراد أن يكون ً
يوم القيامة ثواب العزيز:
[التوبة.]٧٢ :

هو سبحانه العزيز الذي يذل بأسباب العزة كام أذل فرعون مع أن عنده امللك واملال،
وأذل قارون مع كثرة ماله ،وأهلك قوم نوح مع كثرهتم ،ودمر قوم هود مع قوهتم،
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وأهلك قوم صالح مع صناعتهم ،وأهلك قوم شعيب مع جتارهتم ،ودمر قوم سبأ مع
زراعتهم .ملاذا؟ ألنه العزيز الغالب لكل غالب(:
)[الكهف.]59/
هو العزيز الذي إذا أراد شيئ ًا فعله(:
)[العنكبوت.]40/
خزائن العزة بيده وحده؛ فهو جل جالله يعز من يشاء باإليامن والطاعة ،ويذل من يشاء
بالكفر واملعصية؛ ألنه حكيم يضع اليشء يف موضعه.
فسبحان العزيز الذي له العزة مجي ًعا بكل اعتبار ،هو سبحانه العزيز الذي من كان معه
نرصه؛ ألنه الغال ب الذي ال يغلب:
(

[احلج.]٤٠ :

)[الصافات.]173- 171/
سبحانك ال إله إال أنت ،ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا
وتعاليت ،والنفوس جمبولة عىل حب الكامل ،والتعلق بأهل الكامل ،والسعي لتحصيل
ال كامل ،فمن أراد الكامل والعزة فليتعلق بالعزيز الذي بيده العزة كلها ،وال يتعلق بأحد
سواه:
[الشعراء.]٢٢٠ – ٢16 :

واهلل سبحانه هو العزيز الغالب عىل أمره وعىل خلقه ،وعىل كل يشء(:
)[يوسف.]21/
هو الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد يعز بأسباب الذلة ،ويذل بأسباب العزة ،
وينجي بأسباب اهلالك ،وهيلك بأسباب النجاة؛ ألنه العزيز القادر عىل كل يشء ،الذي
ال يمتنع عليه يشء:
[يونس.]٣ :

فسبحان العزيز الذي ال مثيل له ،وال رشيك له ،العزيز الذي حيتاج إليه كل يشء ،يف كل
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يشء العزيز الذي ال يمكن الوصول إليه إدرا ًكا وإحاطة؛ ألنه حميط بكل حميط(:
)[الطالق.]12/
فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته مقدم عىل العلم بأمره ،فال يعبد اهلل  من خلقه إال من
عرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،هذا العبد ح ًّقا الذي يعبد ربه ح ًّقا بالتعظيم له والذل له
واحلب له:
[حممد.]19 :

اهلل  عزيز ال يمكن الوصول إليه إدراكًا وإ حاطة؛ ألنه املحيط بكل حميط ،لكن يمكن
أن تعرفه وتطيعه ،وتعبده إذا آمنت به ،وامتثلت أمره ،ومن رمحة العزيز باإلنسان أن
جعل الدنيا ال متد اإلنسان بمتعة دائمة ،بل بمتعة ناقصة مشوبة بالكدر؛ لئال يركن
)[البلد.]4/
إليها(:
فكل أموره باملجاهدة ،فكل يشء حيص ل عليه اإلنسان من ألوان النعيم يملكه اهلل ،
وكل ما يتحصل عليه اإلنسان من النعم يمله ،إال اهلل ودينه ،ملاذا؟ ألن املخلوق ُيمل،
وشكرا
وتقديسا ومحدً ا
تسبيحا
دائام فال نمل من ذكره أبدً ا،
ً
ً
ً
لكن اهلل  أمرنا بذكره ً
)[النجم.]42/
واستغفارا(:
ً
فمن عرف الع زيز توجه إليه بالتعبد ،وامتثل أمره يف الدنيا؛ ليكون بالقرب منه يوم
القيامة:
[القمر.]٥٥ – ٥٤ :

هو سبحانه احلي القيوم ،الذي كل حي من آثار اسمه احلي ،وكل رزق يف الكون من
آثار اسمه الرزاق ،وكل عزيز من آثار اسمه العزيز(:

)[البقرة.]260/
أخذ الطيور األربعة وقطعها ،ثم وضعها عىل جمموعة جبال ثم دعاها فجاءت؛ ألن اهلل
 هو العزيز ،الذي ال يمتنع عليه يشء ،هو اخلالق الذي يستعمل قدرته باألسباب،
1٤1

وبدون األسباب ،وبضد األسباب.
يستعمل قدرته بدون األسباب(:
)[يس.]82/
ويستعمل قدرته باألسباب ،كام ُينزل املاء عىل األرض فتنبت؛ وكام حيصل الولد
بالنكاح ،ويستعمل قدرته بضد األسباب ،كام ربى نبيه موسى يف قرص فرعون ،وكام
جعل النار بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم ،وكام جعل البحر الذي هو موطن اهلالك موطنًا
للنجاة وموطنًا للهالك ،يف آن واحد ،يف وقت واحد ،يف بحر واحد كام حصل ملوسى
وفرعون؛ فاهلل أنجى موسى فتح له البحر بقدرته ،ثم دخل فرعون ،ثم انطبق البحر
عليه ،فهذه قوة ال إله إال اهلل ،فمعرفة العزي ز تغنيك عن كل ذليل ،وعن كل خملوق،
فمن اتصل بالعزيز كان اهلل معه فرزقه ونرصه(:
)[احلج.]40/
وأسامء اهلل  واحدة يف الداللة عىل الذات ،فاهلل غفور رحيم ،شكور ،كريم ،لطيف،
عزيز ،حكيم ،ملك ،أسامء اهلل  كلها دالة عىل ذات اهلل ،فيقال :عبد اهلل ،عبد الكريم،
عبد العزيز ،عبد الرزاق ،عبد اللطيف ،كلها أسامء دالة عىل ذات اهلل  ،ودالة عىل
صفة من صفاته فهو العزيز الذي يعز ،امللك الذي يملك ،الرزاق الذي يرزق ،اخلالق
الذي خيلق ،أسامء اهلل  واحدة يف الدالة عىل الذات خمتلفة الصفات ،فالكريم غري
القوي ،والرمح ن غري اجلبار ...وهكذا:
[طه.]8 :

واسم اهلل العزيز دال عىل ذات اهلل ،وعىل صفة العزة له؛ وهلذا أمرنا اهلل  أن ندعوه
بأسامئه احلسنى ،باعتبار ما تضمنته من الصفات ،بحسب حاجة العبد إىل ذلك.
فاخلائف يسأل اهلل  باسمه املؤمن ،يسأل املؤمن الذي يملك األمن ،وخزائن األمن،
وكل أمن بيده :األمن السيايس ،األمن االقتصادي ،األمن الصحي ،فالذي خياف يسأل
اهلل باسمه املؤمن ،أن يؤمنه من اخلوف يف الدنيا واآلخرة ،والضال يسأل اهلل اهلادي ،أن
هيديه باسمه اهلادي ،فاهلادي واحد ،واجلاهل يسأل العليم سبحانه أن يعلمه ،والفقري
يسأل الغني أن يغنيه ،واملريض يسأل الشايف أن يشفيه  ..وهكذا:
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[األعراف.]18٠ :

واهلداية بيد اهلادي ،والرزق بيد الرازق ،ولكننا نحن مأمورون بأوامر الدعوة ،ندعو
الناس ،لعل اهلل  أن هيدهيم(:
)[السجدة.]3/
ﯓ [البقرة.]٢1٣ٍ :
ثم:
واملحتاج ليشء يسأل اهلل  باسمه الغني؛ فيقول :اللهم أغنني بحاللك عن حرامك،
وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك ،والعاجز يسأل اهلل باسمه القادر ،أن
يمده بالقدرة والع ون ،واملريض يسأل الشايف أن يشفيه من أمراض القلوب واألبدان،
وعند السؤال يسأل اهلل باسمه املجيب؛ ألنه يعلم أن ربه قريب جميب:
[البقرة.]186 :

فال تتوجه لغري اهلل؛ فليس بيده يشء ً
أصال املخلوق ما كان شيئًا حتى يفعل شيئًا ،أو
يملك شيئًا ،بل هو مملوك هلل :
[اإلنسان.]1 :

فاسأل امللك العظيم الذي بيده كل يشء ،وهذا معنى التعبد هلل  بأسامئه احلسنى،
فعند السؤال يسأل العبد ربه باسمه املجيب أو الكريم أن يعطيه ،وعند الضعف يسأل
اهلل باسمه القوي أن هيبه القوة ،وعند الذلة يسأل ربه العزيز أن يعزه ،وهكذا(:
)[األعراف.]180/
والعزة وصف ذات هلل ال تنفك عنه أبدً ا؛ فهو العزيز وكل ما سواه ذليل ،واإلعزاز
وصف فعله ،فهو العزيز الذي يعز من يشاء ،ويذل من يشاء يف أي وقت شاء.
وعزة اهلل من إضافة صفة إىل موصوف؛ فاهلل قوي عزيز ،عزة اهلل ،قدرة اهلل ،رمحة اهلل،
كلها من إضافة صفة إىل موصوف وهو اهلل .
وعزة املخلوق من إضافة خملوق إىل خملوق ،فعزة املخلوق خملوقة ،ورمحة املخلوق
1٤٣

خملوقة ،اهلل خلق مائة رمحة ،أنزل منها رمحة واحدة إىل أهل األرض ،فبها يرتامحون؛
فعزة املخلوق ،وقوة املخلوق ،ورمحة املخلوق؛ هذه من اهلل ،لكنها خملوقة ،عزة املخلوق
من إضافة خملوق إىل خملوق.
فاهلل هو الذي وهب العزة لألنبياء والرسل واملؤمنني عىل قدر شأهنم ،وهبهم عزة تليق
هبم ،وشتان بني عزة اخلالق واملخلوق  ،فعزة اهلل عزة ذاتية مطلقة ،وعزة املخلوقة ناقصة
موهوبة ،حمدودة ،و شتان بني عزة اخلالق وعزة املخلوق؛ فعزة اخلالق أزلية أبدية ذاتية،
وعزة املخلوق من إضافة خملوق إىل خملوق ،عزة اخلالق يف ربوبيته ،فهو رب العاملني،
رب السموات ،ورب األرض رب العاملني ،عزة اخلالق يف ربوبيته ،وعزة العبد يف
عبوديته لربه ،فمن أراد العزة فليطلبها من العزيز:
[فاطر.]1٠ :

والعزيز واحد ال رشيك له ،والكبري واحد ال رشيك له ،واخلالق واحد ال رشيك له،
فهو سبحانه الواحد األحد ،الذي ال يشاركه أحد يف أسامئه ،وصفاته وأفعاله(:

)[احلرش.]24-22/
ِ
ِ
اء ِر َدائِيَ ،م ْن ُين ِ
وقال  عن ربه« :الْ ِع ُّز إِز ِ
َاز ْعني َع َّذ ْب ُت ُه» أخرجه مسلم( ).
َاريَ ،والْك ْ ِْب َي ُ
فالعز إزاره جل جالله ،والكربياء رداؤه ،فال ينازعه أحد يف ذلك.
فسبحان اهلل! ما أعظم عزته! وما أوسع رمحته! وما أعظم ملكه!(:
)
[الصافات.]181- 180/
فاهلل سبحانه يسمى بالعزيز؛ ألنه ورد يف القرآن والسنة ،وال يسمى باملعز وال باملذل؛
 )1أخرجه مسلم برقم (.)2620

1٤٤

ألنه مل يرد يف القرآن والسنة ،لكن اإلعزاز صفته؛ فهو يعز من يشاء ،ويذل من يشاء.
فاهلل  عزيز قوي عليم قادر عىل كل يشء ،فرغ اهلل إىل كل خملوق من مخسة أشياء :من
رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي ،أو سعيد.
وفرغ اهلل  من أرزاق اخلالئق وقسمها كمي ًة ،ونوعي ًة ،ومكانًا ،وزمانًا ،فرغ اهلل من
أرزاق مجيع اخللق ،كمية عدد رزق فالن ،ونوعية  ،من الطعام كذا ،ومن العقار كذا ،من
ً
ونوعية ومكانًا
النباتات كذا وهكذا ،فرغ اهلل من أرزاق اخللق من أربع جهات ،كمي ًة
وزمانًا ،يرزق فالن يف الشهر الفالين ،يف املكان الفالين ،يف اليوم الفالين؛ ألن اهلل  هو
الرزاق العزيز ،الذي يوصل كل رزق بكميته ونوعيته يف مكانه وزمانه بقدرته؛ ألنه
العزيز الذي ال يمتنع عليه يشء:
[الذاريات.]٥8 – ٥6 :

واهلل  يريد منا أن نتصل بالعزيز لنكون أعزة يف الدنيا واآلخرة(:
)[املنافقون.]8/
اهلل  خلق اإلنسان بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأكرمه بأنواع الكرامات ،يريد له أن
يكون
عزيزا(:
ً
)[اإلرساء.]70/
هو سبحانه العزيز العليم بجميع مقادير احلاجات ،كمي ًة ونوعية ،فهو العليم بمراتب
الرضورات ،إذا اضطر اإلنسان استغاث بربه ،استغاث بالعزيز ،الذي يعلم بالرضورة
قبل أن تقع ،لكن يبتيل هبا العبد؛ لينظر أين يتوجه يف قضاء حاجته.
يتوجه إىل العزيز أم إىل الذليل؟ يتوجه إىل الضعيف أم إىل القوي؟ يتوجه إىل العاجز أم
إىل القادر؟ اهلل  يبتيل ليعايف ،ولينظر إىل أين يتوجه اإلنسان ،إىل املخلوق أم إىل
اخلالق؟ إىل العزيز أم إىل الذليل؟
فورا ،فإبراهيم استغاث باهلل ملا أرادوا أن يلقوه يف
فإن توجه إىل العزيز؛ قىض حاجته ً
ورا ،وأنجاه من النار:
النار ،فاهلل  أعزه ف ً
[األنبياء.]٧٠ – 69 :

1٤٥

هو ضحى باحلياة؛ فوهب اهلل له احلياة يف النار ،وضحى بالبلد؛ فاهلل أعطاه أحسن بلد
مكة ،وضحى بالولد إسامعيل؛ فأحيا اهلل الولد ،وأخرج من نسله أفضل ولد وهو سيد
األنبياء والرسل حممد  ، وضحى بأم الولد وتركها يف مكة بواد غري ذي زرع ،فاهلل
جعلها أ ًّما للعرب ،وجعل خطواهتا نس ًكا يتعبد به يف احلج والعمرة إىل يوم القيامة.
فورا ،هو العزيز الذي خلق موسى،
فهذا هو العزيز جل جالله ،الذي يعز من توجه إليه ً
ثم أمر أمه أن تل قيه يف البحر ،ثم يلتقطه عدوه فرعون ،ثم رباه فرعون عدوه ،فربى اهلل
عزيزا مكر ًما.
 وليه يف قرص عدوه ،حتى عاد إىل مرص ً
فالعزة بيده جل جالله ،هو العزيز العليم بمراتب الرضورات ،يعلم باملرأة حني تلد أو
)[عبس.]20/
عند الوالدة ،فيخرج املولود من بطن أمه بقدرته(:
ولكن لضعف اليقني جاءت اآلن العمليات ،الستخراج اجلنني من بطن أمه ،كأن
العزيز الذي خلقه يف الظلامت ليس بقادر عىل أن خيرجه ،ولكن اإلنسان خلق
ً
[البقرة.]1٠6 :
عجوال:

هو سبحانه العليم بمراتب الرضورات ،هو أرحم بالعبد من نفسه ،هو القادر عىل قضاء
احلاجات ،ودفع الكرهيات ،ال يشغله شأن عن شأن ،وال سؤال عن سؤال(:

)[آل عمران.]6-5/
هو سبحانه العزيز العليم ،القدير الذي خلق الذرات ،واملجرات ،والعامل العلوي
والعامل السفيل ،والدنيا واآلخرة  ،وخلق اإلنسان وصوره يف ظلامت األرحام من نطفة
بصريا يأكل ويرشب ،ويقوم ويقعد ويتكلم ويسكت ،ويأمر
ثم جعله حيًّا سمي ًعا
ً
)
وينهى(:
[آل عمران.]6/
تأمل يف أفعال العزيز يف ملكه العظيم ،سامواته وأرضه ،وشمسه وقمره ،وجباله
وبحاره ،ونباتا ته وأشجاره ،وحيوانه وطيوره ،وهواؤه ورياحه ،وجنه وإنسه ،واملالئكة
املسبحني يف السموات واألرض:
1٤6

هذه أفعال العزيز(:

[يس.]٤٠ – ٣٧ :

)[النبأ.]17- 6/
هو العزيز احلكيم ،هو العزيز الذي معاقد العزة بيده وحده ال رشيك له ،ومفاتيح
أبواب اخلري بيده ،فال عزة ألحد إال إذا عزه اهلل العزيز.
فكن عبد العزيز:
[فاطر.]1٠ :

والعزة باإليامن بالعزيز ،بعبادة العزيز وحده ال رشيك له ،وأما اإلعراض عن اهلل 
فهو ذلة(:
)[النساء.]139- 138/
ماذا حصل لعزة فرعون ،وعزة قارون؟ وعزة األمم السابقة الذين افتخروا بكثرهتم ،أو
بقوهتم ،أو جتارهتم ،أو صناعتهم ،أو زراعتهم؟ أخذهم اهلل  بذنوهبم:
ﰀ
[احلاقة.]1٢ – ٤ :

ال إله إال اهلل ال يفعل هذه األفعال العظيمة الكبرية إال عزيز ،يف ملكه ،وخلقه ،وأمره،
)[احلج.]74/
وتدبريه ،وترصيفه(:
فاحلمد هلل أن جعلنا عبيدً ا له ،ومن كان عبدً ا للعزيز فهو عزيز ،وكام جعل اهلل الشمس
مصدرا للنبات ،فكذلك العزيز
مصدرا للمياه ،واألرض
مصدرا للنور ،والسحب
ً
ً
ً
1٤٧

جعل العزة للخلق بيده وحده ،و الرمحة بيده وحده ،فمن أراد الرمحة فليسأل الرمحن،
ومن أراد العزة فليسأل العزيز ،ويعبد العزيز وحده ال رشيك له(:
)[آل عمران.]26/
هو العزيز الذي أعزك خل ًقا ،فخلق أباك آدم بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له
مالئكته ،وعلمه أسامء كل يشء:
[ص.]٧٤ – ٧1 :

هو العزيز الذي أعزك دينًا؛ فجعلك عبدً ا للعزيز ،الذي له العزة مجي ًعا ،يريدك ذليالً بني
عزيزا بني األعداء ،وما ذلت أمة اإلسالم إال بسبب خضوعها
عزيزا بني الناسً ،
يديهً ،
للذليل واألذلة من اليهود والنصارى الذين أذهلم اهلل بسبب كفرهم وظلمهم.
واخلضوع للذليل ذلة ،واخلضوع للعزيز عزة ،فاملؤمنون أعزة بسبب خضوعهم للعزيز،
فإذا تركوا الدين أذهلم اهلل للذليل ،فبنو إرسائيل ملا أعرضوا عن دين اهلل العزيز؛ أذهلم
اهلل بفرعون يذبح أبناءهم ،ويستحيي نساءهم ،وكفار مكة ملا أعرضوا عن دين اهلل
العزيز ،أذهلم اهلل بالفرس والروم ،حتى جاءهم من العزيز العليم رسول منهم ،فأعزهم
اهلل باإلسالم(:
)[اجلمعة.]2/
كانوا قبل اإلسالم أذلة؛ ألن فيهم اجلاهليات التي أذلتهم ،جاهلية الكفر ،جاهلية
الرشك ،جاهلية الظلم ،جاهلية الفساد ،جاهلية اجلهل ،وهلذا اهلل  أعزهم باإلسالم
بأن نقلهم من الرشك إىل التوحيد ،ومن اجلهل إىل العلم ،ومن الفرقة إىل الوحدة ،ومن
الظلم والعدوان إىل العدل واإلحسان(:
)[األنبياء .]10/فلنتصل بالعزيز ،لنكون أعزة يف الدنيا واآلخرة:
[يونس.]٣ :

والكالم عىل اسم العزيز كالم عظيم جليل ،وما أحوجنا إليه يف هذا الزمان؛ ألننا نشعر
بذلة عىل مستوى األفراد والشعوب؛ لضعف اإليامن ،فاإليامن ضعيف يف القلوب،
1٤8

وبتقويته بمعرفة اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ يأيت اخلري والفالح والعزة.
فاإليامن له أربعة جهود :جهد عىل حتصيله ،وجهد عىل حفظه ،وجهد عىل االستفادة
منه ،وجهد عىل نرشه:
[العنكبوت.]69 :

اهلل  هو القوي العزيز الرحيم ،قوي ال يعجزه يشء ،وال يقف له يشء ،عزيز ال يغلبه
غالب ،وال يمنعه مانع ،رحيم وسعت رمحته كل يشء(:
)[األنعام.]102/
ومن عرف ربه العزيز بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ آمن به ،وفوض أموره إليه،
وتوك ل عليه وحده ال رشيك له ،ملاذا؟ ألنه القوي العزيز القادر عىل كل يشء ،امللك
الذي يملك كل يشء الغني الذي عنده خزائن كل يشء ،اخللق كله ،واألمر كله ،وامللك
كله بيده وحده:
[فاطر.]1٣ :

هو الرزاق الذي مجيع األرزاق بيد ه ،ومجيع املرزوقني عبيده،
[الشورى.]19 :

بقوته وعزته خلق األرزاق ،وأوصلها إىل املرزوقني يف كل زمان ومكان ،لعامل الطري،
ولعامل احليوان ،ولعامل اإلنسان ،ولغريهم من املخلوقات التي ال حيصيها إال اهلل:
[هود.]6 :

)

والنرص كله بيد العزيز(:
[األنفال.]10/
فالنرص ينزل من السامء ،كام ينزل القطر من السامء ،النرص من النارص ،والرزق من
الرزاق ،والعلم من العليم ،والعزة كلها بيد العزيز وحده.
من كان يريد العزة فلله العزة مجي ًعا ،ومن عرف أن ربه عزيز؛ خاف منه ،وابتعد عن
معصيته ،وأقبل عىل طاعته ،فال منجى وال ملجأ من اهلل إال إليه:
1٤9

[الذاريات.]٥1 – ٥٠ :

ومن عرف العزيز جل جالله؛ أحبه وش كره ملا يراه من نعمه وإحسانه ،وعظمه وكربه ملا
يرى من كربيائه وعظمة خملوقاته ،وتوجه إليه بجميع أنواع العبادة التي حيبها ويرضاها،
وما يطلبه العبد حتصيل حمبوب ،أو دفع مكروه ،وذلك كله عنده جل جالله ،ال مانع ملا
أعطى وال معطي ملا منع:
[احلجر.]٢1 :

فمن عرف ربه أحبه وعظمه وكربه ،وتوجه إليه بجميع أنواع العبادة التي حيبها
ويرضاها ،وتوجه باحلب والتعظيم والذل لربه  ،واستشعر ذلك بقلبه ،وفعله
بجوارحه(:
)[األنفال.]4 - 1/

التعبد هلل  باسمه العزيز
1٥٠

من عرف ربه العزيز جلأ إليه يف مجيع أحواله ،ومل يلتفت ألحد سواه ،مهام تعدد البالء،
ومهام اشتدت البأساء وتقلبت األحوال بني الرساء والرضاء ،فنتوجه إىل ربنا احلي
القيوم ،الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء(:
)[غافر.]65/
ندعوه حلاجتنا إليه ،وهو غني عنا ،نحتاجه يف حتصيل كل حمبوب ودفع كل مكروه،
نحتاج إىل السعادة يف الدنيا ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار يوم القيامة:
[فاطر.]1٥ :

رحيام،
جبارا ملكً ا رؤو ًفا
قاهرا غن ًيا ً
ً
عزيزا ً
قادرا ً
فاحلمد هلل رب العاملني أننا نعبد ر ًبا قو ًيا ً
ربنا  هو الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وقد دعانا لعبادته والتوجه إلي ه
بكل عمل:
[احلج.]٧٧ :

ومن آمن بالعزي ز فهو عزيز ،ومن كان يف معية العزيز فهو عزيز؛ فالعزة يف توحيد العزيز
وعبادته وطاعته وحمبته واتباع أمره؛ ألنه العزيز الذي جعل العزة له وألنبيائه واملؤمنني
)[املنافقون.]8/
به(:
وإذا عرفت ربك العزيز الرحيم؛ فتواضع له ،وتذلل بني يديه ،واعلم أنك من أفقر
خلقه إليه ،فبادر إىل اإلكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته واخلشوع بني يديه،
واخلضوع والذل له(:
ﰀ)[الزمر.]9/
وإذا عرفت ربك العزيز؛ فسارع إىل طاعته ،وال تستكرب عن عبادته ،وال تعجب بنفسك
وقوتك وعلمك ومال ك؛ فذلك كله من فضل اهلل عليك ،وقد ابتالك بام أعطاك؛ لينظر
أتطيعه بذلك أم تستكرب عن عبادته(:
)[غافر.]60/
ومن عرف ربه القوي العزيز؛ ذل له ،ومل يؤذي أحدً ا من اخللق بقوله أو فعله ،ومل يظلم
من دونه ،ومل يشتم أحدً ا ،ومل يسخر من أحد؛ ألنه يعلم أن القوي العزيز يراه إن حترك،
ويسمعه إن تكلم ،ويعلم بام يف قلبه إن سكت ،ويعلم أنه مهام ملك من قوة وسلطان
1٥1

ومال ،فإن اهلل مهيمن عليه وعىل غريه ،وهو ضعيف أمام قوة العزيز اجلبار(:
)[احلج.]74/
عزيز ال يغلبه غالب ،وال يمتنع عليه ممتنع ،عزيز بيده ملكوت السموات واألرض،
[هود.]66 :
عزيز له العلو والشأن والرفعة:
هو العزيز املنيع الذي ال يغلبه غالب جل جالله ،ماذا فعل اهلل  القوي العزيز بمن
كفر به ،ومل يؤمن بام جاءت به رسله ،ماذا فعل اهلل  هبؤالء األقوام من األمم السابقة،
الذين كفروا به ،ومل يؤمنوا برسله جل جالله؟هؤالء الذين كذبوا رسل اهلل  من عاد
وثمود(:
)[العنكبوت.]38/
وكذا فرعون وقارون وهامان(:
)[العنكبوت.]39/
فامذا فعل اهلل هبم العزيز ،الذي له جنود ال سموات واألرض؟ والباطل جندي من جنود
احلق إذا ظهر قام عليه احلق ،وقصمه؛ ألن العزيز معه ،فهؤالء األقوام الذين توالهم
العزيز ،ملا كذبوا رسله ،ماذا فعل هبم؟:

[العنكبوت.]٤٠ :

إ ًذا فيجب عىل العبد أن يتصل بالعزيز ،وال يلتفت ألحد سواه ،فكل ما سوى اهلل 
أقل وأذل من بيت العنكبوت ،ليس بيده يشء(:
)[العنكبوت.]41/
فمن تعلق بغري اهلل مهام كان ،فهو قد تعلق بأقل من بيت العنكبوت(:
)[العنكبوت.]42/
ماذا فعل اهلل  باألقوام السابقة الذين كذبوا رسله وكفروا به(:
1٥٢

)[الفجر.]13-6/
ماذا فعل العزيز بأصحاب الفيل(:
)[الفيل.]5 - 1/

ماذا فعل العزيز بكل ظامل(:
)[هود.]102/
اهلل أكرب ،ما أشد اجلهل باهلل  وأسامئه وصفاته ،وما أخطر ترك العمل برشعه والبعد
عنه جل جالله.
فأهيا املسلم أنت عزيز إذا اتصلت بالعزيز ،فتذلل رمحك اهلل لربك العزيز الكريم ،راك ًعا
وساجدً ا لتنال العزة يف دينك ودنياك وآخرتك:

[السجدة.]1٧ – 1٥ :

فالعزة بطاعة اهلل ،بالسجود هلل  ،بكثرة ذكره ،بامتثال أوامره.
ك بِ َكثْرةِ السجود»ِ
ِ
قال النبي  ملن سأله عن مرافقته يف اجلنةَ « :أ ِعنِّي َع َىل َن ْفس َ
ُّ ُ
َ
أخرجه مسلم( ).
فتذلل لربك العزيز ،وتذلل ألولياء اهلل ،وألهل طاعته ،واخفض جناحك للمؤمنني،
وتعزز عىل من كفر وعاند واستكرب ،وأرص عىل كفره(:
)[املائدة.]54/
ت َص َد َق ٌة ِم ْن م ٍ
الَ ،و َما زَا َد اهللُ َع ْبدً ا بِ َع ْف ٍو إِ ََّّل ِعزًّاَ ،و َما ت ََو َ
اض َع
وقال النبي َ « :ما َن َق َص ْ
َ

( )1أخرجه مسلم برقم (.)489
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هلل إِ ََّّل َر َف َع ُه» أخرجه مسلم( ).
َأ َحدٌ ِ
هو سبحانه العزيز الذي أعز من آمن به ،وصدقه ،وعمل برشعه ،فعليك أن ختضع
لعظمته وتسجد لكربيائه ،وتذل لعزته ،هيبك من عزته ،وتعظم يف عينه ،وتعظم يف أعني
الناس ،وتنال عزته يف الدنيا واآلخرة.
(
)[احلج.]77/
وأعظم اخللق عزة من عبد العز يز ،ودعا الناس إىل عبادة العزيز ،والدخول يف عزة
)
العزيز(:
[فصلت.]33/
فنصل الذليل بالعزيز لينال العزة منه ،فالداعي إىل اهلل قائم هبذا العمل ،يدعو الذليل إىل
أن يسجد للعزيز جل جالله؛ فيعطيه من عزته ،ويدخل يف جمموعة املؤمنني ،فيكون
عزيزا ،بعزة اهلل وإعزازه له؛ ألنه آمن به وأطاعه:
ً
[املنافقون.]8 :

عزيزا ،واخلع من قلبك عزة املخلوق من كان وحيث كان؛
فاعبد العزيز وحده تكن ً
فإنه فقري عاجز ذليل ضعيف.
تكبريا وحتميدً ا لربك العزيز ،واخلع من لسانك تعظيم
وأكثر من ذكر اهلل بلسانك
ً
املخلوق إال ما أمرك اهلل بتعظيمه.
وكن يف مجيع أوقاتك عابدً ا وراك ًعا وساجدً ا لربك العزيز ،وال تشغل بدنك يف خدمة
من سواه ،إال ما أمرك العزيز به:
ذاكرا باك ًيا( :
وكن بني يدي ربك العزيز خاش ًعا
ً
)[اإلرساء.]109/
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2588
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[األنعام.]16٣ – 161 :

ملاذا؟ ألهنم عرفوا العزيز ،وما جيب له ،وعرفوا تقصري أنفسهم يف عبادته؛ فهم يبكون
أمام رهبم راكعني ساجدين:

[السجدة.]1٧ – 1٥ :

وبقدر معرفة العبد لربه العزيز؛ حيبه اهلل ويعزه ويكرمه ،وهو حيب ربه ويعظمه ويطيعه،
بقدر معرفة العبد لرب ه حيب ربه ويعظمه ويطيعه ،وبقدر جهله بربه هتون عىل العبد
معصية اهلل ،وتثقل عليه طاعته ،وبقدر معرفة العبد وطاعته هلل حيبه اهلل ،ويعظم يف عني
)
اهلل ،ويعظم يف أعني الناس(:
[البقرة.]152/
فام أعظم العلم باهلل ،ولن يعبد اهلل ح ًقا إال من عرفه ح ًقا( :
)[حممد.]19/
وأحد أكرب أسباب العذاب النفيس واملرض النفيس ،الذي يعاين منه كثري من اخللق،
يشء واحد؛ هو التعلق بغري اهلل ،وأن جتعل مع اهلل إهلًا آخر ،فتكون يف العذاب أبدً ا ،ويف
)
اهلم أبدً ا ،ويف البالء أبدً ا(:
[الشعراء.]213/
فال تعبد األصنام ،وال تعبد اهلوى ،وال تعبد الشهوات.
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النبي«:ت َِع َس َع ْبدُ الدِّ ين ِ
َارَ ،و َع ْب ُد الدِّ ْر َهمَِ ،و َع ْبدُ َ
اخلم َ
يصة ،إِ ْن ُأ ْعط َي َر َ
ِضَ ،وإِ ْن ََلْ
يع َط س ِ
خ َط ،ت َِع َس َوا ْنتَ َك َسَ ،وإِ َذا ِش َ
يك َفالَ ا ْنتَ َق َش»أخرجه الب خاري( ).
ُْ َ
فأكرب أسباب العذاب النفيس هو التعلق بغري اهلل ،من النساء ،أو األشياء ،أو القوة ،أو
املال ،أو الدنيا ،أو عبادة غري اهلل من األصنام واألحجار أو غري ذلك(:
)[اإلرساء.]22/
ً
خمذوال :ال نارص لك ،وأعظم إله معبود من دون اهلل ،هو اتباع
مذمو ًما :ال حامد لك،
( )1أخرجه البخاري برقم (.)2887
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اهلوى الذي يرصفك عن اتباع اهلدى(:

ﰀ)

[القصص.]50/
فليحمد العبد ربه العزيز الذي من عليه هبذا الدين احلق ،وبينه له ،ورغبه فيه ،وأثابه
عليه:
[اجلاثية.]19 – 18 :

ومن أعز اخللق؟ أعز اخللق هم من عرف اخلالق ،ويف مقدمة هؤالء األنبياء والرسل
عليهم الصالة والسالم؛ ألن اخللق كلهم يف حاجة إىل علمهم ،وقد جعلهم اهلل 
أبواب رمحته وفضله وإحسانه(:
)[األحزاب.]39/
فأعز اخللق هم األنبياء والرسل؛ فلنعرف هلم فضلهم ونتبعهم فيام بلغوه عن رهبم،
واتباعنا للنبي جيب أن يكون يف مخسة أمور:
يف نيته ،وفكره ،ويف أقواله ،ويف توحيده وإيامنه ،ويف أعامله الصاحلة ،ويف أخالقه
)[األعراف.]158/
الكريمة(:
وقال سبحانه:
ﰀ [األحزاب.]٢1 :
فالرسل هم أبواب رمحته جل جالله ،وفضله وإحسانه(:
)[األنبياء.]107/
وهلذا من أطاعهم أحبه اهلل وغفر له ،ومن أراد أن حيبه اهلل  ،فليطع رسوله وليتبعه فيام
جاء به(:
)[آل عمران.]31/
وال تنفع املحبة بدون عمل ،النصارى حيبون اهلل ،ولكن ال تنفع املحبة إال بالعمل،
)[النحل.]32/
فاإليامن اعتقاد وقول وعمل(:
واملؤمنون أعزة ملاذا؟ ألهنم اتص لوا بالعزيز فأعزهم ،وكلام اشتدت احلاجة إليك أهيا
1٥6

اإلنسان فأنت عزيز ،فالطبيب عزيز؛ ألنه سبق إىل ما مل يسبقه إليه غريه ،والعامل عزيز،
والغني عزيز ،والقوي عزيز ،فكلام اشتدت احلاجة إليك ،وكل ما ظهرت فيك صفة من
الصفات ليست عند غريك فأنت عزيز ،ألنك نادر قليل يف الناس.
وكل من آمن باهلل العزيز ،وأطاع أمره؛ فال يمكن أبدً ا أن يكون ً
ذليال بل هو عزيز:
[املنافقون.]8 :

وال عزة للمسلم إذا طمع بام عند غريه؛ فالعزيز من استغنى عن الناس ،واحتاج الناس
إليه ،وكلام اشتدت احلاجة إليك فأنت عزيز  ،لكن الكافر إذا اشتدت احلاجة إليه كان
كريام
لئيام يطمع بام يف يدك ،ويتحكم بأمرك ،واملؤمن إذا اشتدت احلاجة إليه كان ً
ً
متواض ًعا.
ِ
ِ
ِ
قال النبي«:اْلُْ ْؤم ُن ل ْل ُم ْؤم ِن كَالْ ُبنْ َي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا» متفق عليه( ).
فإياك والطمع ،وبمجرد الطمع تصبح ً
ذليال  ،فمن استقام عىل أمر اهلل أعزه اهلل :

[هود.]11٣ – 11٢ :

)[آل عمران.]139/
وقال(:
ً
معاملة خاصة،
فام من مؤمن استقام عىل دين اهلل ،ثم سأل اهلل أي مسألة إال أراه اهلل
ليشعره بأنه عزيز عليه ،غال عليه ،كل من استقام عىل دين اهلل ،ثم سال اهلل ،فاهلل كريم
ال يرد سائالً أبدً ا ،فمن كان مؤمنًا ،ثم سأل اهلل ،ال بد أن يريه اهلل معامل ًة خاصة ،يشعره
بأنه عزيز عليه ،غال عليه ،حمبوب لديه:
[النساء.]٧٠ – 69 :

ولذلك بعد كل طاعة جيد املسلم انرشاح ًا وأنس ًا ؛ ألنه أطاع العزيز ،فمأل قلبه باإليامن،
ألنه اتصل بالعزيز ،فامتأل قلبه باألمن واإليامن ،فكل من سأل اهلل ال بد أن يشعره اهلل
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6026ومسلم برقم (.،)2585
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 بأنه عزيز عليه ،حمبوب لديه ،فأحيانًا تدعو اهلل فيستجيب لك ،وأحيانًا تدعوه
فيرصف عنك السوء ،وأحيانًا تدعوه فيلقي حمبتك يف قلوب اخللق ،وأحيانًا يلني قلوب
أعدائك لك ،وأحيانًا تدعوه فيؤخر اإلجابة ،ألنه حيب أن يسمع ترضعك
ودعاءك(:
)[البقرة.]186/
واهلل سبحانه إذا طمعت فيام عنده أحبك وعزك ،والناس إذا طمعت فيام عندهم؛
كرهوك واحتقروك؛ فمن أراد العزة فال يقف بأبواب الفقراء ،وليقف بباب العزيز
الغني الكريم الذي ال ُيغلق أبدً ا(:
)[األنعام.]102/
ِ
استَع ْن بِاهللَِ ،وا ْع َل ْم َأ َّن
اسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
وقال النبي  البن عباس« :إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
ت َف ْ
َش ٍء؛ ََل ْ َينْ َف ُع َ
اجت ََم َع ْت َع َىل َأ ْن َينْ َف ُع َ
هلل َل َ
كَ ،ولَ ِو
َش ٍء َقدْ َكتَبَ ُه ا ُ
ْاْلُ َّم َة لَ ِو ْ
وك إِ ََّّل بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
وك بِ َ ٍ
ك ،رفِع ِ
وك إِ ََّّل بِ َ ٍ
َ
ُض َ
ت
َشء َقدْ َكتَ َب ُه اهللُ َع َل ْي َ ُ َ
ْ
ُض َ ْ
اجت ََم ُعوا َع َىل أ ْن َي ُ ُّ
ْ
َشء؛ ََل ْ َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ُح ُ
ف بِ َام ُه َو كَائ ٌن إِ ََل َي ْو ِم الْقيَ َامة»أخرجه أمحد والرتمذي( ).
ْاْلَ ْق َال ُم َو َج َّفت ُّ
وقال النبي َ «:تعرفْ إِ ََل اهللِ ِيف الر َخ ِ
اء َي ْع ِر ْف َ
ك ِيف ِّ
الشدَّ ةِ » أخرجه أمحد ( ).
َّ
َ َّ
تعرف إىل اهلل  يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،فإذا سألت فاسأل العزيز الكريم ،اسأل
الغني ،اسأل الذي يفرح بسؤالك ،وال تذل نفسك لغريه؛ ألنك عبد اهلل وال يرىض لك
أن تسأل غريه ،وهو جل جالله إذا مل تسأله يغضب عليك ؛ ألنه يريد لك العزة ،فال تذل
نفسك لغريه من اخللق؛ فارفع يديك للعزيز وال متدها للعبيد فكلام قطعت طمعك عن
الناس؛ أغناك اهلل من فضله ،وكلام مرغت وجهك ساجدً ا للعزيز أعزك اهلل:
[الروم.]٣٠ :

ومن عرف اهلل عرف الطريق إليه ،وعرف ما يرضيه ،وعرف ما يسخطه ،فتعرف عىل
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم ( ،)2669وأخرجه الرتمذي برقم ( )2516وهذا لفظه.
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اهلل ،تعرف سبل رضاه(:

)[حممد.]19/
إذا عرفت اهلل أطعته ومل تعصه ،وإذا مل تعرفه هانت عليك معصيته فعصيته ،وما عىص
اهلل إال جاهل ،فال تكونن من اجلاهلني ،ما عىص اهلل إال جاهل بعظمته وبنعمه ،وبأسامئه
وصفاته ،ما عىص اهلل أبدً ا إال جاهل بربه فال تكونن من اجلاهلني؛ فكن عار ًفا بربك
لتعبده باحلب والتعظيم والذل له:

[األنفال.]٤ – ٢ :

وأعز الناس هو املؤمن ملاذا؟ ألنه يعلم أن اهلل معه يغنيه عام سواه ويدافع عنه ،ويرى أنه
عبد للعزيز ،لن يسلمه ولن خيذله ولن يتخىل عنه(:
)[احلج.]41 - 40/
وإذا عظم القلب الرب جل جالله؛ صغر اخللق يف عينه ،وإذا عظم القلب اخللق مل يتسع
لتعظيم الرب ،فالقلب ال يتسع إال لعظيم واحد ،إن كان هو اهلل جاءت عظمة اهلل ،ثم
جاءت عظمة امتثال أوامره ،ثم جاء اتباع كتابه ،واتباع رسوله ،ثم نال العبد من ربه
العظيم ثوابه العظيم :
[األنبياء.]9٠ :

ومن عرف أن ربه عزيز؛ مل يطلب العزة إال بطاعته ،فأعز أمر اهلل يعزك اهلل ،هو الذي
ً
رمحة بك ،كلام
كلام أطعته أعزك وأكرمك ،وكلام عصيته أذلك وعاقبك لتعود إليه
عصيت اهلل ابتالك ببالء حتى تعود إليه ،فام اب تالك إال ليعافيك ،وال منعك إال
ليعطيك؛ يريد أن تعود إليه ،وترجع إليه ،وتدعوه فيكشف رضك ،وإذا كشف رضك؛
زاد إيامنك ،وقويت طاعتك:
[العنكبوت.]٣ – ٢ :

1٥9

ولكن أين عزة املؤمنني اليوم؟ الكفارة هلم الغلبة ،يتحكمون يف املسلمني يف كل يشء،
حال املسلمني اليوم ،دين اهلل هان عليهم فهانوا عىل اهلل ،وال عزة هلم إال إذا اتصفوا

بصفات أهل اإليامن ،التي اشرتى اهلل أهلها ،ووعدهم بالنرص والعزة والغلبة
وهي(::
)[التوبة.]112/
صفات أهل اإليامن:

[األحزاب.]٣٥ :

صفات املؤمنني الذين وعدهم اهلل بالنرص:
[احلج.]٤1 – ٤٠ :

لننظر كيف هبطنا يف أودية الذلة ،وتركنا الرتقي يف درجات العزة.
خرجت منا الصفات ،وخرجت منا األقوال التي حيبها اهلل ،واألعامل التي حيبها اهلل.
هو سبحانه العزيز الذي جعل العبيد ملو ًكا بطاعته ،وجعل امللوك أذل ًة بمعص يته ،كام
حصل ليوسف نبي اهلل فإن اهلل  أخرجه من بطن اجلب إىل ظهر األرض ،ومن قعر
السجن إىل قرص امللك(:
)[يوسف.]101/
مل يعبأ بذلك كله ،إنام طلب من ربه أن يتوفاه عىل اإلسالم.
أما جعل امللوك أذلة بمعصيته فكام حصل للنمرود ،وكام حصل لفرعون(:
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)[القصص.]42/

عزيزا مكر ًما حمبو ًبا فليكثر من طاعة العزيز ،فكلام زدت هلل طاعة
ومن أحب أن يكون ً
زادك اهلل عز ًة وإيامنًا وكرام ًة ،اصرب عن احلرام ،يأتيك أحسن منه من احلالل:
[الطالق.]٣ – ٢ :

ومن يرد العزة كلها فليعبد الذي عنده خزائن العزة كلها(:
)[فاطر.]10/
كل سعادة وعزة وكرامة يف الدنيا حتصل للعبد مقرونة بطاعة اهلل ،وكل ذلة وشقاوة
وإهانة مقرونة بمعصية اهلل:

[النساء.]1٤ – 1٣ :

عزيزا يف الدنيا واآلخرة ،وال عزة له إال بأن يكون
فاهلل  يريد من اإلنسان أن يكون ً
مطي ًعا لربه :

[النور.]٥٥ :

فكل عزة وسعادة وكرامة مقرونة بطاعة اهلل ،والذي يتأمل القرآن؛ جيد أن اهلل أكرم
املؤمنني بأنواع الكرامات يف الدنيا ويف اآلخرة.
ومن تتبعها وجدها ،أكثر من ثالثني كرامة قبل املوت  ،وأكثر من ثالثني كرامة بعد
املوت ملاذا؟ ألنك اتصلت بالعزيز ،وليس عند العزيز إال أبواب العزة يعطيك ما شاء مما
يعزك يف دنياك وأخراك:
[يونس.]6٥ :

و كل شقاوة مقرونة باملعصية؛ فاإلنسان يعذب بمعصيته يف الدنيا ،وكذلك يف اآلخرة،
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فمن عىص اهلل أصيب بأكثر من ثالثني مصيبة يف الدنيا ،ويوم القيامة كذلك ،وأعالها
يوم القيامة سخط اجلبار ودخول النار.
)
فكل طاعة مقرونة بالفوز والفالح(:
[األحزاب.]71/
وكل معصية مقرونة بمصيبة(:
)[النساء.]123/
وهذه سنة اهلل مرئية مشاهدة ،بعد كل طاعة سعادة وأمن وعزة وطمأنينة:
[الرعد.]٢9 – ٢8 :

بعد كل معصية ذلة وخوف وشقاء وتعب ،وضيق:

[طه.]1٢6 – 1٢٤ :

فمن سار يف طاعة اهلل اعزه اهلل ،ومن سار يف معصية اهلل أذله اهلل .
ولن خترج هذه األمة من ا لذلة إىل العزة التي وعد اهلل املؤمنني هبا إال باألمور التالية:
أوهلا :التوبة إىل اهلل من مجيع املعايص ،نحن نعيش يف الذلة ملاذا؟ ألن أكثرنا ترك الدين
إىل الدنيا ،وكثري منا اطاع الشيطان وعىص الرمحن ،فمن نيس اهلل نسيه ،ومن نيس اهلل

أنساه نفسه ،ومن نيس اهلل س لط اهلل عليه الذليل ،سلط اهلل عليه اليهود والنصارى،
[البقرة.]61 :
الذين:
فإذا أذلك الذليل؛ فانظر إىل أي ذلة أنت فيها؟ ملاذا أذلنا اهلل؟ ألننا خرجنا من حقائق
الدين ،خرجنا من الصفات التي حيبها اهلل ،ولبسنا صفات اليهود والنصارى كام أخرب
النبي  ، فال بد من التوبة إىل اهلل من مجيع املعايص(:
)[احلجرات.]11/
وقال سبحانه:
[النور.]٣1 :
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 -2ثم طاعة اهلل ورسوله ،فال نطيع إال اهلل ورسوله ،فيام جاء عن اهلل ورسوله(:
)[األحزاب.]71/
)[حممد.]19/
 -3وحتقيق التوحيد(:
)[التغابن.]13/
(
 -4وحسن الظن باهلل ،نحسن الظن باهلل  ، بأنه قوي وقادر ،وأنه ينرصنا باألسباب،
وبدون األسباب ،وبضد األسباب ،كام نرص أنبياءه ورسله،

 -5واخلوف من اهلل(:
 -6عدم التعلق بالدنيا وشهواهتا:

[غافر.]6٥ :

)[آل عمران.]175/

[فاطر.]6 – ٥ :

 -7حسن االستقامة(:

)[فصلت.]32 -30/
هذه مواعيد من رب العاملني ،مواعيد عىل الصفات؛ فمن جاءت فيه صفات اإليامن

واألعامل الصاحلة أعزه اهلل ،وهداه ،وجعله خليفة يف األرض.
واألمر بأيدينا:
[الرعد.]11 :

فمن أراد االنتقال من اجلهل إىل العلم ،ومن الرشك إىل التوحيد ،ومن الفرقة إىل

الوحدة ،ومن الظلم إىل العدل ،ومن الذلة إىل العزة ،فليطع اهلل ورسوله(:
[آل عمران.]32/
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)

ومن أعظم أسباب ذلة املسلمني اليوم؛ اإلعراض عن دين اهلل ،واتباع سنن اليهود
والنصارى؛ فال عزة إال بالدين(:
(

)[طه.]124 - 123/

)[آل عمران.]101 -100/
ومن أسباب الذل خمالفة أوامر اهلل ،وترك اجلهاد يف سبيل اهلل.
ِ ِ
َاب ا ْلبَ َق ِرَ ،و َر ِضيت ُْم بِالز َّْر ِعَ ،وت ََر ْكت ُُم ِْ
اْل َها َد َس َّل َط
قال «:إِ َذا َتبَا َي ْعت ُْم بِالْعينَةَ ،و َأ َخ ْذت ُْم َأ ْذن َ
اهللُ َع َليْك ُْم ُذ ًَّّل ََّل َين ِْز ُع ُه َحتَّى ت َْر ِج ُعوا إِ ََل دِينِك ُْم» أخرجه أبو داود ( ).
فمن أراد العزة فليسأل العزيز،وليستعن بالعزيز:
[البقرة.]1٥٣ :

فهذا هو طريق العزة ،أن نتبع هذا الدين العظيم؛ لنكون أعزة ،واملؤمن يعتز ويستعني
باهلل العزيز ،وال يستعني بالك فار إال منافق ،وال خياف منهم إال منافق(:
)[النساء.]139 -138/
[املائدة.]٥٢ :

فنحن نتوجه إىل اهلل يف مجيع احلوائج ونفزع إليه وكان النبي  إذا حزبه أمر فزع إىل
الصالة:
[الذاريات.]٥1 – ٥٠ :

()1صحيح/أخرجه أبو داود برقم (.)3462
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وعزة الكفار اليوم هي بسبب املسلمني ،بسبب املسلمني جاءت القوة وقوة السالح،
وقوة العلم  ،ألن املسلمني ختلوا عن الصفات التي يعزهم اهلل بسببها؛ فنحن سبب

ظهور الكفار واليهود والنصارى؛ ألننا ختلينا عن الدين ،وذلك سبب ألن ننزل من
العزة إىل الذلة؛ ألننا نكره اليهود والنصارى بقلوبنا ،ولكن نحب أعامهلم ،نذمهم
بألسنتنا ،ونتصف بصفاهتم بجوارحنا وإن كنا نبغضهم يف قلوبنا وهذا ال ينفع ،ال بد أن

يمتثل املسلم أمر ربه ،ويعرض عام سواه من سنن اليهود والنصارى؛ ألن هؤالء رضبت
عليهم الذلة واملسكنة ،فباتباعهم حتصل زيادة يف الذلة ،زيادة يف العذاب ،زيادة يف
اخلوف:
[آل عمران.]1٠1 – 1٠٠ :

إن قريش ًا قبل اإلسالم كانت تعيش يف جاهلية ومهجية وذلة ،بني الفرس والروم ،فلام
دخلوا يف اإلسالم صاروا أعزة بعد تلك الذلة:

(

[آل عمران.]1٠٣ :

)[قريش.]4 - 1/
واملسلمون اليوم يعيشون يف ذلة بني الكفار ،ولن تعود عزهتم إليهم إال إذا عادوا إىل
رهبم ،وتابوا من معاصيهم ،وأطاعوا رهبم ،ولن يصلح آخر هذه ا ألمة إال بام صلح به
أوهلا:
[احلج.]٤1 – ٤٠ :

ومن أراد أن يوحد اهلل ح ًقا ،ويعبد اهلل ح ًقا ،فليعلم أنه عبد العزيز ،الذي ال مثيل له،

العزيز الذي ال يغلب ،عبد العزيز الذي يعز من يشاء من عباده ،فهل أنت عبد العزيز؟
16٥

هل أنت عبد القوي؟ هل أنت عبد امللك؟(:

)[الشعراء.]220 - 217/

ومن استشعر أنه عبد هلل هبذه األسامء والصفات ،امتأل قلبه بحب ربه وتعظيمه،
وحتميده ومتجيده؛ ألنه العزيز احلكيم ،العزيز العليم ،العزيز الرحيم ،العزيز
القوي(:

)[آل عمران.]18/
فسبحان العزيز احلكيم الذي خلق مجيع املخلوقات ،العزيز الذي يدبر كل ذرة يف ملكه
العظيم(:
)[امللك.]2 - 1/

فاحلمد هلل أن رب نا هو العزيز ،واحلمد هلل أين عبد العزيز ،واحلمد هلل أن رزقي عند امللك
العزيز(:
)[اجلاثية.]37 -36/
هو سبحانه العزيز الذي بيده مقاليد السموات واألرض ،العزيز الذي بيده النرص
العزيز الذي بيده العزة كلها ،وبيده األمر كله(:
)[األنفال.]10 -9/

فخزائن النرص بيده؛ فال نرص لنا عىل أنفسنا ،وال نرص لنا عىل عدونا إال باالستعانة
بالعزيز الذي يملك خزائن العزة والذي يعز من أعز دينه ،واتبع رشعه:
[احلجر.]٢1 :

هو سبحانه العزيز الذي ال يرىض ألوليائه الذل أبدً ا؛ ألنه العزيز الذي مجيع عبيده أعزة

ال يقدر أحد عىل إذالهلم(:
)[احلج.]38/
انظر كيف فعل العزيز بفرعون الذي قال :أنا ربكم األعىل؟! انظر ماذا فعل العزيز

بقارون الذي(:

ﭯ)[القصص.]78/
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)[الفجر.]6/

ماذا فعل العزيز بعاد؟(:
ماذا فعل العزيز بأصحاب الفيل؟(:

)

[الفيل.]1/
هو العزيز الذي مجيع خملوقاته خاضعة ألمره ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته،
ومسبحة بحمده ،وشاهده بوحدانيته(:
)[احلج.]18/
ألنه العزيز ،ولكنه ال يفعل إال بحكمة ،وقدرته املطلقة ال يقف هلا يشء ،وال يمتنع
عليها يشء؛ وحكمته املطلقة مقرونة باخلري املطلق ،فاخلري إليه والرش ليس إليه(:
)[آل عمران.]26/
هو العزيز جل جالله ،يف ملكه وسلطانه(:
)

[نوح.]20 -15/
فكن عبدً ا للعزيز وحده وال ختضع للذليل؛ فإنك عزيز ،وال تقبل الذل أبدً ا؛ ألنك عبد
العزيز ،وأعز الناس بام تقدر عليه ،يعزك اهلل ،فإن مل تفعل أذلك اهلل ،انرص أخاك ظا ًملا أو
عزيزا ،علم اجلاهل ساعد املحتاج ،أعط الفقري ،ارحم املسكني:
مظلو ًما ،ليكون
ً
[املائدة.]٢ :

كن مفتاح ًا ألبواب عزة الناس(:
)[إبراهيم.]52/
تذلل للعزيز فأنت عبده الفقري املحتاج إليه ،سله ما تريد ،امحده عىل نعمه ،واستغفره
من ذنوبك ،فإنه عزيز رحيم.
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)[األعراف.]23/

(
[آل عمران.]٥٣ :

[البقرة.]٢86 :

اللهم أعز اإل سالم واملسلمني ،وانرص عبادك املؤمنني.
اللهم أعز من أعز دينك ،واخذل من خذل دينك ،يا قوي يا عزيز.

[آل عمران.]8 :

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

اجلبا

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل اجلبا

اهلل  أراد أن ُيعرف فخلق هذا الكون العظيم بس مواته وأرضه وما فيهام من
املخلوقات؛ ليدل عىل عظمة جالله ،وعظمة ُملكه وسلطانه ،وأنه الواحد األحد الذي
له اخللق واألمر ،وبيده امللك وهو عىل كل يشء قدير:
[الطالق.]1٢ :

واهلل  من أسامئه احلسنى اجلبار:
[احلرش.]٢٣ :

ٍ
نقص وعيب ،هو سبحانه اجلبار عىل
فاهلل  هو اجلبار ،العايل فوق خلقه ،املنزه عن كل
الظاملني ،اجلبار للمظلومني الذي ينتزع حقوقهم من الظاملني ،هو اجلبار الرمحن الرحيم
ٍ
ظهرا
جبار لكل
جبار للمرأة الضعيفة،
جبار لإلنسان الضعيف،
لعباده،
عاجز ال جيد ً
ٌ
ٌ
ٌ
جبار جيرب الكسور يف األبدان والقلوب ،وال جيرب كرس القلوب إال اجلبار القادر
حيميهٌ ،
عىل كل يشء:
[غافر.]٦٥ :

ومن حكمته جل جالله؛ أن جيعل يف األمة الضعيف ،والعاجز ،واملحروم ،واملريض،
والفقري ،واخلائف ،ملاذا؟ ليظهر ويتجىل لعباده باسمه اجلبار ،فال جبار جيرب الكسور
والقلوب إال اهلل وحده ال رشيك له(:
)[األنعام.]102 /
واهلل  هو اجلبار الذي له ملك السموات واألرض ،وهو امللك الذي له ما يف
السموات وما يف األرض ،وهو الرزاق الذي مجيع ما يف الكون كله من نعمه جل
[امللك.]1 :
جالله:
فيجب علينا أن نؤمن باجلبار جل جالله ،الذي جترب وعال عىل خلقه ،اجلبار عىل الطغاة
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والظلمة واملجرمني ،فأكرب ذنب يواجه به اإلنسان ربه اجلبار؛ أن يتكرب ويستكرب عن
عبادته وطاعته ،يستكرب عن عبادة ربه الذي خلقه ،ويتكرب عن إتباع دينه ،ويتكرب عىل
خلقه(:
)[غافر.]60 /
فاهلل  بقدر ما نعرفه بأسامئه وصفاته ،تأيت حمبته ،ويأيت تعظيمه وتكبريه وإجالله،
واخلضوع له ،واالنكسار بني يديه.
فاهلل  هو اجلبار الذي بيده امللك وامللكوت ،وله العزة واجلربوت وله املُلك كله ،وله
اخللق كله ،وله األمر كله ،وبيده اخلري كله:
[آل عمران.]٢٦ :

وإذا عرفنا اجلبار جل جالله؛ فام هي أفعاله يف ُملكه العظيم؟ وما هي أفعاله مع أوليائه؟
وما هي أفعاله مع أعدائه؟
اهلل  هو اجلبار ،القاهر العايل فو ق خلقه ،اجلبار عىل الظاملني ،اجلبار للمنكرسين
املفتقرين املتذللني بني يديه:
[احلرش.]٢٣ :

 إذا أردنا أن نعرف اجلبار؛ فيجب أن نعرف ثالثة أمور:
ا
أوًل:نعرف ما هي أفعاله يف ُملكه العظيم من خلق وتدبري وأحكام.
ثانياا :نعرف ما هي أفعاله مع أوليائه ،مع أنبيائه ،مع رسله ،مع املؤمنني به.
ثالثاا :نعرف ما هي أفعاله مع أعدائه من الكفار املعاندين ،واملجرمني الظاملني.
اجلبار جل جالله له أفعال عظيمة يف ُملكه العظيم ،فام هي أفعاله يف ُملكه العظيم جل
جالله؟
هو الذي خلق السموات واألرض ،وخلق ما يف السموات واألرض من املخلوقات،
واهلل  يظهر لنا كيفية خلقه يف العامل العلوي والعامل السفيل؛ لنعرف اخلالق َمن ،الكبري
َمن ،القادر َمن؟ اجلبار َمن؟:
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[األنعام.]10٢ :

واهلل ُ يظهر لنا بآياته وخملوقاته هذا اخللق العظيم له جل جالله ،حتى نعبده ونوحده
ونشكره جل جالله؟
فمن أفعال اجلبار يف ُملكه العظيم ما أخرب عنه بقوله(:
ثم يقول(:

)[الرعد.]2 /
)[الرعد.]3 /

ثم يقول(:

ﯓ

)[الرعد.]4 /
إذا نظرنا يف هذا الكون العظيم ،ويف هذا امللك وامللكوت :جتاوزنا املخلوق إىل اخلالق،
وجتاوزنا الصور إىل املصور ،فننظر يف ع ظمته وجالله ،وننظر يف أمره ورشعه ،ونعبد اهلل
 بام جاء به رسوله :
[يونس.]101 :

فهذه األمور متأل القلب إيامنًا وتوحيد ًا ،وتدل عىل عظمة اهلل ،وعظمة ُملكه وسلطانه
وخملوقاته ،اهلل  يريد منا أن نتعرف عىل هذ ه األمور العظيمة؛ حتى نعبد اهلل حق
عبادته جل جالله.
ومن أفعاله يف ُملكه العظيم؟ ما أخرب به:
[يونس.]٣٢ – ٣1 :

ومن أفعاله يف ملكه العظيم(:

17٢

ثم يقول(:

)[يونس.]4 -3/

)[يونس.]5 /
فإذا عرفنا هذه األمور؛ ازددنا إيامنًا وا تسع القلب لطاعة اهلل  وعبادته جل جالله،
فالقلب البد أن يمتلئ هبذه املعارف؛ ليأيت منه التعبد هلل  بأسامئه وصفاته عىل ما جاء
به رسوله :
[حممد.]1٩ :

فالبد للقلب أن يعرف من هو الرب املعبود ،واهلل  بني لنا أفعاله يف ُملكه العظيم؛
فقال(:
)[النحل.]5 - 3/
ويقول (:
)[النحل.]11 -10/
إذا عرفتم ذلك؛ فاشكروا اهلل عىل نعمه ،و آمنوا به وأطيعوه واعبدوه.
ويقول (:
)[النحل.]12 /
ويقول (:
)[النحل.]13 /
ويقول (:
)[النحل.]14 /
فهذه بعض أفعاله يف ُملكه العظيم:
17٣

[النبأ.]17 – ٦ :

َمن هذه أفعاله؛ جتب طاعته؛ ألهنا تدل عىل عظمته ،وعىل كرمه ،وعىل إحسانه ،وعىل
رمحته بخلقه؛ فيجب أن نعبده إذا عرفنا هذه األمور:
[األنعام.]10٢ :

والقرآن مملوء من هذه املعارف العظيمة ،التي جتر القلب لإليامن بربه  ،فالنظر
والتفكر يف آيات اهلل يزيد اإليامن يف القلب:

[نوح.]٢0 – 1٥ :

ويقول (:

)[ق.]8 - 6/
إذا عرفتم أفعاله يف ُملكه العظيم؛ فتعلم ون أنه هو اخلالق ،الرازق ،القوي ،القادر،
الرمحن ،الرحيم ،الكريم ،السميع ،البصري ،العليم ،اخلبري ،وإذا عرفتم ذلك أحببتموه،
وإذا أحببتموه أطعتموه وعبدمتوه.
فهذه املعارف جيب علينا أن نمأل القلب هبا يف كل يوم ،وهلذا ُيرشع لإلنسان أن يقرأ
القرآن يف كل يوم؛ ألن القرآن أخبار وطلب ،أخبار عن اهلل وأسامئه وصفته ،وأخبار عن
املخلوق يف الدنيا واآلخرة ،أخبار عن املخلوق عن اإلنسان،عن السموات واألرض،
عن اجلنة ،وعن النار:
[يونس.]101 :

وأما الطلب فهو طلب الفعل:
[البقرة.]4٣ :

هذا طلب فعل الصالة والزكاة.
)[النساء.]36 /
(
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اعبدوا اهلل :طلب فعل ،وال ترشكوا به شيئًا :طلب ترك.
فهذه املعارف متأل القلب إيامنًا وتوحيدً ا ويقينًا ،ثم يأيت حب اهلل ،وتعظيمه ،وتكبريه،
ويقول (:
)[فاطر.]41 /
هذا فعل اجلبار يف ُملكهُ ،يمسك السموات واألرض أن تزوال ،وهو جل جالله الذي
ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،هذه قوة اجلبار ،ومن هذه قوته ،وهذه
نعمه ،وهذا ُملكه وسلطانه؛ فيجب علينا عبادته  ،بل نترشف بعبادته؛ألننا نحتمي
بعظيم ،ونلجأ إىل كبري ،ونسأل الكريم:
[يونس.]٣ :

فإذا عرفناه بأسامئه وصفاته ،وعرفنا ُملكه وسلطانه؛ آمنا به ،ثم اشتاقت قلوبنا للعمل
برشعه والتقرب إليه باتباع رسوله  ،ويقول (:
)
[الغاشية.]20- 17 /
هذه أفعال اجلبار جل جالله يف ُملكه؛ فيجب أن أكون عبد ًا للجبار ،اجلبار القاهر العيل
األعىل فوق خلقه ،اجلبار عىل الظاملني ،واملجرمني والطغاة ،اجلبار للمنكرسين املتذللني
بني يديه.
ومن أفعال اجلبار يف ُملكه(:
)[األنبياء.]104 /
وهكذا جيب علينا أن نتعرف عىل هذه األمور؛ حتى يمتلئ القلب باإليامن ،وإذا امتأل
باإليامن أطاع الرمحن جل جالله:
[األنبياء.]٣0 :

والقرآن العظيم ،مملوء بمثل هذه األمور العظيمة ،وعلينا أن نتعرف عىل ذلك ،ونعرف
اسم ربنا اجلبار جل جالله ،من خالل النظر يف املُلك وامللكوت.
اهلل هو امللك اجلبار جل جالله ،م أل الكون بنعمة وإحسانه فيجب أن نمأله بحمده
17٥

)

وشكره( :

[النمل.]59 /
فأفعال اهلل  يف ُملكه العظيم عظيمة ،وبمعرفتها املؤمن يتأثر بذلك و ُيقبل عىل عبادة
ربه الذي خلقه:
[البقرة.]٢٢ – ٢1 :

ما هي أفعال اجلبار يف ُملكه العظيم؟ يقول اجلبار عن نفسه(:

)[النمل.]60 /
كم شجرة يف األرض؟ كم ثمرة يف األرض؟ َمن خلقها؟ َمن لوهنا؟ َمن يرسها؟ هو اهلل
(:
)[النمل.]61 /
جيب أن نتعلم ذلك حتى نعظم العظيم ،ونكرب الكبري ،ونشكر املحسن(:
)[النمل.]63 -62/
اهلل أفعاله يف ُملكه العظيم ،أفعال عظيمة وإذا عرفناها امتألت قلوبنا باإليامن،
والتوحيد ،واليقني ،ثم جاءت طاعاتنا باملحبة والتعظيم والذل له ،فام أحوجنا إىل معرفة
اهلل بأسامئه وصفاته؛ ح تى تأيت الطاعات عىل ما حيبه اهلل ويرضاه:
[حممد.]1٩ :

ويقول  عن أفعاله(:
)[الروم.]20-19 /
17٦

اهلل أكرب ،كم خرج من هذا الرجل ،وهذه املرأة؟ من آدم وزوجه هذا النسل الكبري من
ً
البرشية
رجاال ونسا ًء(:
)[الروم.]21 /
ومن أفعال اجلبار(:
)[الروم.]22 /
ومن أفعال اجلبار(:
)[الروم.]23 /
ومن أفعال اجلبار(:
)[الروم.]24 /
وأفعاله كثرية يف ُملكه العظيم ،والقرآن كله مملوء هبذه األفعال العظيمة والكبرية
والكثرية.
اهلل بني أسامءه وصفاته وأفعاله يف القرآن؛ حتى نعرف الكبري ،نعرف املعبود ،نعرف
اخلالق ،نعرف القوي ،نعرف الغني ،نعرف السميع البصري ،نعرف العزيز الكريم،
نعرف التواب الرحيم.
فإذا عرفناه بأسامئه وصفاته؛ كربناه وأحببناه وعبدناه ،ومن هذه أفعاله ،وهذه خملوقاته،
وهذه قدرته؛ هو الذي جيب أن نعبده(:
)[األنعام.]102 /
فهذه أفعال اجلبار يف ُملكه العظيم ،وسلطانه الكبري جل جالله.
وإذا عرفنا امللك العزيز اجلبار القوي القهار ،فيجب أن نعرف أفعاله مع أعدائه لنخافه
وهنابه ،ونكربه ونعظمه؛ ونتقيه ونطيعه وال نعصيه فام هي أفعاله مع أعدائه جل جالله؟
أفعاله مع أعدائه ،ماذا فعل بمن عصاه وكفر به من األمم السابقة ،لننظر يف القرآن نجد
القرآن مملوء ًا هبذه األمور.
يقول اهلل (:
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)

[الفجر.]14 -6/
هذه أفعاله مع أعدائه:
ويقول:

[الفيل.]٥ – 1 :

ﰀ
[احلاقة.]10 – 1 :

هذه أفعال اجلبار بأعدائه من الطغاة املستكربين واملعاندين واملكذبني(:
)[الذاريات.]39 -38/
فامذا فعل اهلل به وبغريه؟(
)[الذاريات.]42 - 39/
الرياح بيده ،والنجوم بيده ،واحلر والربد بيده ،والصواعق بيده ،واخلسف
بيده،والزالزل بيده ،بيده امللك وامللكوت ،هو جبار يفعل ما يشاء ،ولكن أفعاله عىل
وفق احلكمة ،واحلكمة مقرونة باخلري املطلق ،ومقرونة بالقدرة املطلقة التي ليس هلا
حد:
[احلرش.]٢٣ – ٢٢ :

ماذا يقول اجلبار عن أعدائه؟:
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[الذاريات.]4٩ – 4٣ :

فام واجبنا بعد معرفة ذلك(:

)[الذاريات.]51 -50/
وماذا يقول اجلبار عن أعدائه من الطغاة واملستكربين؟(:

فامذا فعل العزيز اجلبار جل جالله هبم؟(:

)[العنكبوت.]39 -38/

هذه أفعال اجلبار جل جالله.
فسبحان اجلبار الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء:

)[العنكبوت]40/؛
[فاطر.]44 :

ويقول اجلبار عن فعله بأعدائه(:
)[هود.]102 /
فأفعاله جل جالله مع أعدائه بينها اهلل  يف سورة الشعراء ،يف سورة األعراف ،يف
سورة اإلرساء ،يف سورة األنبياء ،يف سورة طه ،يف سورة مريم ،ويف مجيع سور القرآن
ذكر اهلل  أفعاله مع أعدائه ،وأفعاله مع أوليائه ،وأفعاله يف ُملكه العظيم:
[النحل.]8٩ :

هذه أفعال اجلبار يف ُملكه العظيم ،وهذه أفعال اجلبار مع أعدائه ،فام هي أفعال اجلبار
الرمحن الرحيم مع أوليائه؟.
اهلل فطر الناس عىل التوحيد ،وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وزودهم
باألسامع واألبصار والعقول ،وسخر هلم ما يف السموات وما يف األرض:
17٩

[لقامن.]٢0 :

فام هي أفعال اجلبار مع أوليائه املؤمنني؟

[فصلت.]٣٢ – ٣0 :

اهلل من علينا ببعثة الرسول ، الذي بني لنا احلق ،ويريد منا أن نتصف بالصفات
التي حيبها ،يريد منا أن نصل إىل أعىل درجة يف اإليامن ،يف اليقني ،يف األقوال ،يف
األعامل،يف األخالق(:
) [األنعام.]82 /
هذه أفعال اجلبار مع أوليائه(:

)[األحزاب.]35 /
[يونس.]٦4 – ٦٢ :

هذه أفعال اجلبار جل جالله مع أوليائه ،سعادة يف الدنيا ،وسعادة يف اآلخرة ،فام واجبنا
جتاه هذا التكريم؟(
)[األحزاب.]44 -41/

هذه أفعاله مع أوليائه(:
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)[التوبة.]100 /
هذه أفعال اجلبار مع أوليائه(:

)[النحل.]97 /
فاهلل هو اجلبار الذي ذكر يف القرآن أفعاله يف ُملكه العظيم ،وذكر أفعاله مع أعدائه،
وذكر أفعاله مع أوليائه ،والقرآن كله بيان هلذا ،وهذا ،وهذا ،ومعرفة ذلك كله يثمر
للعبد حب اهلل ،وتعظيمه ،وتكبريه ،واخلوف منه ،واحلياء منه ،ومحده وشكره ،واإلكثار
من ذكره ،وحسن عبادته:
[فاطر.]٢8 :

هو سبحانه اجلبار الذي جرب رسله وأنبياءه وأولياءه ،جرب خليله إبراهيم فأنجاه من
حلا ،وشعي ًبا ولو ًطا ،فنرصهم ،وأهلك أعدائهم ،وجرب
النار ،وجرب ً
نوحا ،وهو ًدا ،وصا ً
حممدً ا ،ملا كذبه قومه بخدجية وعمه أيب طالب ،ثم جربه باألنصار الذين نرصوه،
وأكرموه ،وآمنوا به ،ثم جربه بجربيل وملك اجلبال ملا ذهب إىل الطائف ،ثم جربه
باإلرساء إىل بيت املقدس ،ثم ب املعراج إىل السامء ،ثم اهلجرة من مكة إىل املدينة ،ثم نرصه
عىل من عاداه ،ثم دخل الناس يف دين اهلل
أفواجا كام قال سبحانه(:
ً
)[النرص.]3 - 1/
فهذه أفعاله يف ُملكه العظيم ،وهذه أفعاله مع أعدائه ،وهذه أفعاله مع أوليائه ،أتينا
باملخترص من ذلك ،ومن أراد االستزادة فليقرأ القرآن:
[هود.]1 :
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التعبد هلل  باسمه اجلبار

اهلل هو اجلبار ،فيجب علينا أن نتعرف عىل اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،لنعبده كام
يليق بجالله ،ففي النظر والتدبر والتفكر ،تأيت قوة التعبد ،تأيت قوة التوجه إىل اهلل ،قوة
االستكانة واخلشوع واخلضوع بني يدي اهلل :
[فاطر.]٢8 :

واإلنسان إذا نظر يف اآليات الكونية ،وتدبر يف اآليات القرآنية ،رأى بقلبه عظمة امللك
اجلبار ،يترصف يف امللك وامللكوت بالقوة واجلربوت ،فخشع قلبه لعظمة ربه العزيز
اجلبار ،وحتركت جوارحه لطاعته ،ونطق لسانه بالتسبيح والتكبري واحلمد له يف مجيع
أوقاته ،ملاذا؟ ملا يرى من عظمة ربه وجالله وكربيائه ،ومجيل إحسانه وإنعامه(:
)[الرعد.]2 /
فهذا هو القلب الذي رأى ربه خيلق ويرزق ويترصف يف ُملكه العظيم ،فذكره كأنه يراه،
فاهلل  إ ن تكلمت فهو سميع ،وإن حتركت فهو بصري ،وإن أضمرت فهو خبري ،وإن
أرسرت فهو عليم بذات الصدور(:
)[امللك.]14 - 13/
فسبحان اجلبار الذي له امللك وامللكوت ،وله األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال الكربى ،واملثل األعىل.
استضافنا يف بطن األم ،ثم استضافنا يف بطن الدنيا ،ثم سوف يستضيفنا يف بطن القرب،
ثم يستضيفنا يوم القيامة يف دار القرار ،إما يف اجلنة أو النار ،حسب العمل:
[القارعة.]11 – ٦ :

فال إله إال اهلل ،كم عظمة اهلل؟! وكم جالله؟! وكم جربوته! فلنعبده حق عبادته،
ونذكره حق ذكره ،الذي رأى ربه خيلق ويترصف يف ُملكه العظيم يعبده حق عبادته،
واهلل حيب من ذكره ،فلنذكره ليذكرنا فيمن عنده(:
)[البقرة.]152 /
18٢

ان اهللَِ ،و َْ
اْل ْمدُ هللِهَِ ،و ًَل إِلَ َه إِ هًل اهللَُ ،واهللُ
ب ا ْل َك َال ِم إِ ََل ا ِ
هلل َأ ْر َبع ُ :سبْ َح َ
وقال النبي َ « :أ َح ُّ
َ
ت » أخرجه مسلم( ).
ُض َك بِأَ هِّيِ هن َبدَ ْأ َ
َْبًَ ،ل َي ُ ُّ
أك َ ُ
ومن نَور اهلل قلبه باإليامن صار غذاء قلبه بواسطة لسانه ،ثم صار غذاء اجلميع(:
)[الفاحتة.]7 -2/
وصار غذاء قلبه ولسانه(:
وصار غذاء قلبه ولسانه:

)[الصافات.]182 - 180/
[اجلاثية.]٣7 – ٣٦ :

فال إله إال اهلل وحده ال رشيك ل ه ،وسبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء
والعظمة ،فتذلل رمحك اهلل لربك امللك اجلبار ،وسبح بحمد ربك العظيم:
[الواقعة.]٩٦ – ٩٥ :

واستغفر من كل ذنب(:
[النرص.]3 /
ال إله إال هو(:
)[مريم.]65/
واسأل ربك اجلبار أن يستعمل بقية حياتك يف ذكره وشكره وحسن عبادته ،وأن يلني
قلبك لعباده ،ويرغبك يف النصيحة هلم ،فتأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،وتدعو إىل
اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وحتبب عباد اهلل إليه بذكر أسامئه ،وصفاته ،وإنعامه،
وإحسانه ،وجزيل ثوابه:
[النحل.]1٢٥ :

ثم تتعبد بام حيبه اهلل  ،من األقوال واألعامل واألخالق(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2137
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)

)

[التوبة.]71 /

[التوبة.]11٢ :

خريا هداه للدعوة إليه ،فأعظم األعامل هي العبادات ،وأعظم الوظائف
ومن أراد اهلل به ً
خريا وفقه حلسن
هي الدعوة؛ ألهنا ُجهد عىل الغري ليدخل يف اإلسالم ،فمن أراد اهلل به ً
التعبد هلل ،وحسن الدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة(:
)[آل عمران.]104 /
واعلم وفقك اهلل أن اجلبار األعىل ،هو امللك احلق جل جالله ،واجلبار من اخللق هو
الذي جيرب الناس ،فريحم ضعيفهم ،وجيرب كسريهم.
اجلبار من اخللق هو الذي ُجيرب الناس ُ
بخلقه العظيم ،وأمانته ،وصدقه ،وكريم أخالقه،
وعفته واستقامته ،عىل أن يقتدوا به ،ويتصفوا بصفاته:
[األنعام.]٩0 :

اجلبار من اخللق هو الذي جيرب الناس بحسن ُخلقه ،وأمانته وصدقه ،وكرمه واستقامته
عىل أن يقتدوا به(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
فهذا الذي ختلق باألخالق العالية ،جيرب الناس عىل أن يقتدوا به ،ملا يروه من ظهور
أحسن الصفات ،وأمجل األخالق يف هذا اإلنسان.
فباطنه معمور بالتوحيد واإليامن ،وظاهره معمور باألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة،
واألخالق العالية :ﮱ
[الفرقان.]٦4 – ٦٣ :
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هؤالء هم األسوة:

[الفرقان.]74 :

يف العبادة،يف الدعوة،يف األخالق ،يف األقوال ،يف األعامل،يف كل يشء.
واعلم أن القلب مفتاحه احلق ،واحلق ال يوصل إليه إال باحلق ،فعليك بطاعة امللك احلق
أسريا للباطل ،وحب املال واجلاه والدنيا
جل جالله ،واتباع ما أنزل من احلق ،وال تكن ً
والشهوات التي ترصفك عن طاعة اهلل ،وتُشغلك باملخلوق عن اخلالق ،وبالدنيا عن
اآلخرة ،وباألموال واألشياء عن اإليامن واألعامل ،وحينذاك تندم وخترس(:
ﮱ

)[آل عمران.]15 -14/
واعلم أهيا املسلم أن اإلنسان إذا كان حمصنًا ،ومتحصنًا بذكر اهلل  ،وحمصنًا باإليامن،
من حب املال والنساء ،وحب اجلاه والدنيا ،فهو جبار ال يستطيع أعداؤه من شياطني
اإل نس واجلن القرب منه وال النيل منه؛ ألن اجلبار معه ،حيفظه وينرصه ويسعده :ﯿ
[النحل.]1٢8 :

من آمن باجلبار ،توكل عىل اجلبار ،فاجلبار معه ،ومن كان يف معية اجلبار فهو جبار ،ال
يستطيع أحد أن يصل إليه ،أو ينال منه ،ألن اجلبار معه( :
) [احلج.]38 /
العزيز اجلبار يدافع عن الذين آمنوا باهلل ،فاألمن بيده وهو الذي يدافع عن أوليائه؛
ألهنم آمنوا به وأطاعوه.
فاهلل هو اجلبار عىل الظاملني املعتدين ،اجلبار للمنكرسين واملستضعفني.
فاسأل ربك اجلبار الرحيم اجلابر جلميع خلقه ب نعمه وإحسانه وعطفه ،ومغفرته ورمحته،
أن جيرب منك كسور الغفلة والتفريط واجلهل والعلم:
18٥

[األعراف.]٢٣ :

اسأل اجلبار ،الرمحن الرحيم ،اجلابر جلميع اخللق بنعمه املادية والروحية ،وإحسانه إىل
اخللق كلهم ،وكامل مغفرته ورمحته وع فوه ،اسأله أن جيرب منك كسور الغفلة والتفريط
وما أكثرها ،وكسور الكرب والعجب والفخر وما أكثر ذلك ،وكسور الرياء والكذب
واملعايص ،وكل هذه الكسور البد من جربها:

[البقرة.]٢8٦ :

اسأل ربك اجلبار أن جيربك من هذه الكسور الكثرية ،وأن ُيبدلك منها دوام ذكره،
وشكره وطاعته ،والصدق واإلخالص ،والذل هلل ،والتواضع لعظمته وكربيائه:
[هود.]114 :

اسأل اجلبار وحده أن جيرب كسورك القلبية ،وكسورك البدنية ،وكسورك
األخالقية(:
)[احلرش.]23 - 22/
فمحال أن تسأل اهلل وال
واهلل كريم قريب جميب ،ما أمرنا بالدعاء إال ليستجيب لناُ ،
ُجييبك ،ألنه كريم ال يرد سائالً ،وال خييب من دعاه ،لكن إما أن تعرف اإلجابة أو ال
رش يدفع عنك ،أو خري يدخر لك(:
تعرفها ،فهو إما خري تُعطاه ،أو ٌ
)
[غافر.]60 /
وهلذا مقصود الدعاء تعويد النفس عىل التوجه والذلة للخالق اجلبار جل جالله ،تعويد
النفس عىل توجيه الدعاء للخالق ،هلل  ، واالستعانة به ،والتوكل عليه ،يف كشف
الكربات ،ودفع الكرهيات ،ونيل املحبوبات:
18٦

[البقرة.]18٦ :

واعلم بأن أهل النظر يف عامل امللك وامللكوت هم أهل التوحيد واإليامن واليقني
والتوكل ،هؤالء هم الذين ينظرون يف املُلك وامللكوت ،فيتجاوزون املخلوقات كلها إىل
اخلالق ،ويتجاوزون الصور إىل املصور ،ويتجاوزون األرزاق إىل الرازق ،ويتجاوزون
الدنيا إىل اآلخرة ،ويتجاوزون األموال واألشياء والزينات إىل اإليامن واألعامل
واملقاصد ا لكربى من رضوان اهلل ودخول اجلنة:

[آل عمران.]1٩1 – 1٩0 :

هؤالء هم أهل النظر يف عامل امللك وامللكوت ،فمتى يستفيق أهل الغفلة؟(:
)[األعراف.]186 -185/
احلمد هلل الذي أعطانا البصائر واألبصار والعقول؛ حتى نتعرف عىل ربنا بأسامئه
وصفاته ،بالنظر يف اآليات الكونية ،وتدبر اآليات القرآنية ،ثم نتقرب إليه بام حيبه
ويرضاه:
[النحل.]78 :

فهؤالء أصحاب العقول استعملوا عقوهلم بالنظر والتفكر والتدبر يف املُلك وامللكوت،
فشاهدوا أن املُلك كله بيد امللك العزيز اجلبار وحده ال رشيك له ،هو اخلالق له ،واآلمر
فيه ،وهو القابض والباسط له ،وهو املانع واملعطي منه ،وهو امللك املترصف فيه:

[السجدة.]17 – 1٥ :

اهلل أكرب ما أعظم بيان احلق ،من رمحة أرحم الرامح ني أن بني احلق بيانًا ال خيفى معه أبدً ا
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إال عن حمروم ،أو عن مستكرب ،وإال احلق سبحانه يف ظهوره أعظم من ظهور الشمس،
بل أعظم من ظهور ماليني الشموس:
[احلديد.]٣ :

وباحلق الذي أنزل اهلل نميز احلق من الباطل ،بنور اإليامن نميز احلق من الباطل ،واخلري
من الرش ،واخلالق من املخلوق ،هذا النور أعظم من نور الشمس بماليني املرات،
ولكن ملن أراد اهلل هدايته ،وألويل األلباب والعقول:
[األنعام.]1٢٢ :

فمن عرف احلق ،ودينه احلق ،آمن باهلل وعبده وحده ال رشيك له:
[الرعد.]1٩ :

فهؤالء ملا علموا ذلك مل يطلبوا شيئًا من سواه ،لعلمهم الذي وقر يف نفوسهم ،وأضاء
نوره يف قلوهبم ،مل يطلبوا أي يشء إال من اهلل(:
)
[البقرة.]186/
فاهلل  يريدك عزيز ًا ،فال ختضع للذليل ،ال ملثلك ،وال ملن هو دونك ،ال ختضع إال
للعيل األعىل وحده ال رشيك له:
[األعىل.]٥ – 1 :

املؤمن ٍ
عال عىل املخلوقات كلها ،عال عىل عامل اجلامد،وعامل النبات،وعامل احليوان؛ فال
ٍ
حجر أو شجر ،إ ًذا فمن يعبد؟ يعبد
صنام دونه ،من
يليق به أن يعبد
ً
شخصا مثله ،وال ً
العيل األعىل ،امللك العز يز اجلبار ،الذي له ملك السموات واألرض ،وله خزائن
السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،له جنود الساموات واألرض ،وله
مقاليد الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات واألرضوله ما يف السموات وما يف
األرض.
هذا امللك هو الذي يستحق أن ُيذكر فال ُينسى ،و ُيشكر فال ُيكفر ،و ُيطاع فال ُيعىص:
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[يونس.]٣ :

هو امللك احلق الذي جيب أن نكون عبيده وحده ال رشيك له:

[األنعام.]10٣ – 10٢ :

هؤالء هم أولوا ال عقول ،أولوا األلباب ،أولوا البصائر ،فلام عرفوا اهلل  بآياته
وخملوقاته ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده ،ودينه ورشعه ،ماذا
طلبوا من رهبم جل جالله؟ الذين عرفوا اهلل ماذا طلبوا؟ سألوا اهلل  أعظم ما يف
خزائنه وهو اهلداية إىل الرصاط املستقيم فقالوا:
[الفاحتة.]7 – ٢ :

هم طلبوا هذا السؤال العظيم ،هذا السؤال الذي نكرره ألمهيته يف اليوم أكثر من أربعني
مرة ،يف صالة الفرض والنفل.
طلبوا من رهبم أن هيدهي م الرصاط املستقيم ،وأن تفتح هلم أبواب اهلداية ،أبواب العلم
واملعرفة ،أبواب التقوى والرب واإلحسان ،أبواب الذكر والدعاء ،أبواب احلمد
واالستغفار.
هذا أعظم سؤال يف القرآن ،وأول سؤال يف القرآن ،فال يليق باملسلم أن يسأل إال أعظم
[الفاحتة.]٦ :
يشء:
واهلل  عظيم وال ُيعطي إال العظيم ،واهلداية أعظم يشء يف خزائن اهلل ،يعطيها من
يعلم أنه أهل هلا:
[احلديد.]٢1 :

فاهلل أكرب هؤالء القوم الذين اصطفاهم اهلل واجتباهم ،واختارهم ،وهداهم ،ملا يعلمه
من صفاء قلوهبم ،وقوة إيامهنم وتعبدهم له جل جالله ،فاهلل  زادهم هداية وإيامنًا،
دارا ُملئت باملخلوقات والفتن ،ومع ذلك مل يروا مع اهلل سواه ،ومل
فهؤالء سكنوا ً
يشاهدوا يف الكون سوى موالهم ،فتوكلوا عليه ،وسألوه اهلداية إليه ،وجاهدوا
18٩

وصربوا عىل ما أصاهبم من أجله ،فأعطاهم مبتغاهم(:
)[العنكبوت.]69 /
هؤالء جعلنا اهلل وإياكم واملسلمني منهم هؤالء عرفوا رهبم فآمنوا به ،وعرفوا دينه
فعملوا به:

[األنفال.]4 – ٢ :

 فاملؤمن بني يدي ربه بني مخسة أمور:
ٍ
وذنوب يستغفر اهلل منها
ومعاص جيتنبها  ..ونعم يشكر اهلل عليها ..
طاعات يؤدهيا ..
ٌ
..ومصائب يصرب عليها.
فال خياف إال اهلل وال يرجو إال اهلل وال يتوكل إال عىل اهلل(:
)
[إبراهيم.]12 /
واهلل  ما عرفنا بأسامئه وصفاته وأفعاله إال يريد منا أن نتعبد له هبذه األسامء احلسنى،
ونتقرب هبا إليه جل جالله ،فاهلل بينها لنا ودعانا لالتصاف هبا ،والتخلق هبا عىل شاكلة
عزيزا وال أذل إال له ،وهو  كريم يريد مني أن
العبودية ،اهلل عزيز يريد مني أن أكون ً
كريام ،واهلل  عليم وحيب من ُي َعلم اخللق ،ويتعلم دينه(:
أكون ً
)[آل عمران.]79 /
واهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل مؤمن حيب املؤمنني به؛ بل سامهم باملؤمنني؛ ملحبته هلذا
االسم:
[األعراف.]180 :

واجلبار من أسامء اجلالل ،ومن أسامء اجلامل ،فهو اجلبار العايل عىل خلقه ،اجلبار عىل
الظاملني والطغاة واملجرمني ،هذا اسم جالل.
رب
وهو اجلبار للمنكرسين ،واملستضعفني ،والسائلني هذا اسم مجال ،والدين كله ج ٌ
1٩0

رب  ،فاهلل جل جالله هو العزيز اجل بار ،اجلبار عىل الظاملني ،اجلبار
للخواطر ،كله ج ٌ
للمظلومني ،اجلبار العايل عىل خلقه ،الواحد القهار ،الذي بيده امللك واخللق واألمر:
[احلرش.]٢٣ :

فمن عرف اهلل  بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وعرف أسامء اجلالل واجلامل،
وعرف كامل عظمة ربه وقوته وجربوته؛ خاف منه ،وتعلق به ،وجلأ إليه ،وانكرس بني
يديه ،وتوكل عليه ،وحده ال رشيك له ،وفعل األسباب بجوارحه ،وتوكل عىل اهلل
)[التغابن.]13 /
بقلبه(:
فنحن نفعل األسباب بجوارحنا؛ ألننا يف دار العمل ،ودار العمل البد فيها من العمل
بالقلوب واألبدان ،فنعمل هلل بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل  بقلوبنا ،وال نعتمد عىل
األسباب؛ فاألسباب خملوقة ليس بأيدهيا يشء ،بل هي مأمورة ،فالشمس مأمورة
باإلنارة ،والسحب مأمورة باملطر ،واألرض مأمورة باإلنبات.
فهذه املخلوقات كلها عبيد هلل  ، ومجيع العبيد خاضعون ألمره ،ومستجيبون ملشيئته،
ومرسعون إلرادته ،وشاهدون بوحدانيته،وساجدون لعظمته:

[احلج.]18 :

بحسن الطعام والرشاب وأخذ حظنا من النوم ،واالغتسال
فكام نجتهد عىل أبداننا ُ
وفعل األسباب ،ليقوى البدن ،فهذا أمر مطلوب ،وكذلك جيب أن نجتهد عىل قلوبنا
لتمتلئ باإليامن ،فالقلب مطلوب أن يمتلئ باإليامن ،حتى تتحرك اجلوارح باألعامل
الصاحلة ،وينطق اللسان بالذكر و الدعاء والدعوة ،وتتحرك اجلوارح بالطاعة والعبادة،
إما صالة أو صوم ،أو زكاة أو حج ،أو دعوة أو تعليم:

1٩1

[األنفال.]4 – ٢ :

الدنيا ظرف كبري ،وأ عظم ما يف هذا الظرف هو اإلنسان ،هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل
بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه أسامء كل يشء ،يريده يف الدنيا
أن يكون خليفة يف األرض.

[البقرة.]٣0 :

واخلليفة ال بد أن تكون له صفات عالية يتميز هبا عام سواه ،فاإلنسان خليفة يف األرض؛
يمتثل أوامر ربه ،يفعل األوامر ،وجيتنب النواهي ،ويدعو الناس إىل امللك العزيز اجلبار؛
فاهلل يريد منا أن نكون خلفاء يف األرض ،أمناء نحمل النفس عىل طاعة اهلل ،وندعو
الناس إىل دين اهلل ،ليتعلقوا باجلبار؛ فيعرفوه ويكربوه ويعرفوا نعمه وإحسانه؛
فيشكروه ،ويعبدوه ،ويذكروه:
[ص.]٢٦ :

ويوم القيامة يريد اهلل هلذا اإلنسان أن يكون يف أعىل مقام(:
)[القمر.]55 -54/
فاهلل أكرب كم عظمة هذا االسم العظيم ،الذي من أقسامه أن يكون اسم جالل
للرب ، ومن أقسامه أن يكون اسم مجال للرب .
ٌ
مقرون
وأكثر اخللق ال يعرف للجبار إال اجلربوت والقهر ،ولكن جربوته جل جالله
بالقدرة املطلقة ،فقدرته ال حيدها يشء ،والقدرة املطلقة مقرون ٌة باحلكمة املطلقة،
واحلكمة املطلقة مقرون ٌة باخلري املطلق:
[آل عمران.]٢٦ :

فالعبد إذا عرف ر به العزيز اجلبار املتكرب؛ تواضع لعظمته وجالله  ،وتصاغر لكربيائه،
1٩٢

وذل جلربوته ،وانكرس بني يديه ،وطلب العفو واملغفرة من ربه العزيز اجلبار ،رغب ًة يف أن
جيرب اهلل كرسه ،ويرحم ضعفه ،فمن عرف ربه العزيز اجلبار؛ عرف نفسه بالذلة
والصغار؛ فيتواضع لعظمة العظيم ،ويتصا غر لكربياء الكبري ،ويتذلل جلربوت امللك
العزيز اجلبار ،وينكرس بني يديه؛ ملا يرى من هيبته وعظمته وجالله ،ويطلب العفو
واملغفرة منه؛ رغب ًة يف أن جيرب اهلل كرسه ،ويرحم ضعفه(:
)[املؤمنون.]2 -1/
فمن عرف اهلل حق ًا آمن به حق ًا(:
)[الزمر.]67 /
اهلل  هو امللك العزيز اجلبار املتكرب ،ال إله غريه ،وال رب سواه.
وحظ العبد من اسم ربه اجلبار الذل له ،والتواضع لعظمته ،بأن يلزم حال االفتقار
للعزيز اجلبار ،ويلبس ثوب االستكانة وإن عظمت منه املكانة ،ويستجري بربه اجلبار عند
غلبة اجلبابرة ،فال إله غريه وال رب سواه(:
)[األنعام.]102/
فسبحان اجلبار الرحيم الذي جيرب قلوب الضعفاء املنكرسين ،ويقصم ظهور اجلبابرة
املستكربين ،جبار القلوب واألبدان ،الذي جرب اخللق عىل توحيده بام أظهره من أسامئه
وصفاته ،وآياته وخملوقاته(:
)[غافر.]65 /
اهلل  أجرب اخللق عىل اإليامن به ،ملا يرونه من عظمته وجالله وكربيائه ،وملا يرونه من
نعمه وإحسانه ،وملا يرونه من آياته وخملوقاته ،وملا يرونه من عظمة أسامئه وصفاته:
[الزمر.]٦ :

هو جل جالله اجلبار ،فال مصلح ألحوال اخللق إال هو ،اجلبار وحده الذي بيده مقاليد
األمور ،ومن رمحته بعباده أن يبتليهم باملصائب ،لريدهم إليه ،وأعظم املصائب أن
يصيبك بالبالء ثم ال تتوجه إليه يف رفعه  ،أعظم املصائب أن يرسل اهلل لك رسالة إنذار
ٍ
بمرض أو مصيبة ثم ال تتوجه إليه يف رفعها وحلها ،بل تتوجه إىل غريه ،فاألمور كلها
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بيد اهلل :

[الذاريات.]٥1 – ٥0 :

فسبحان اجلبار الذي بيده ملكوت كل يشء :األمن ،واخلوف ،والصحة ،واملرض،
والبسط ،والقبض ،والعطاء واملنع ،والغنى والفقر ،والعزة والذلة كلها بيد اهلل  ،هو
الذي يأيت هبا ،وهو الذي ُيزيدها ،وهو الذي ُينقصها ،وهو الذي يرفعها:
[امللك.]1 :

فمن أعظم املصائب أن يصيبك بالبالء ،ثم ال تتوجه إليه يف رفعه ،وهو اجلبار الذي
ابتالك ليعافيك؛ فتوجه إليه وحده ال رشيك له(:
)[األنعام.]43 /
فإذا انكرست أو أصابتك مصيبة ،فافزع إىل العزيز اجلبار الذي بيده مقاليد األمور،
وتوكل عليه وحده ،فهو قايض احلاجات ،وجميب الدعوات ،املعطي الذي ال تنقص
)[التغابن.]13 /
خزائنه(:
واعلم أن اسم الرزاق اقتىض مرزو ًقا ،هو الرزاق الذي خلق األرزاق ،وخلق
املرزوقني ،فاسمه الرزاق اقتىض مرزو ًقا ،واسمه التواب اقتىض تائبًا من املعصية ،واسم
منكرسا  ،فإذا انكرست بني يديه ،فال جابر
الرمحن اقتىض مرحو ًما ،واسم اجلبار اقتىض
ً
لكرسك إال اجلبار ،إذا انكرست بمرض أو فقر أو خوف وبالء ،فال جابر لكرسك إال
قادر عىل كل يشء(:
اجلبار ،فاسأله فإنه قريب رحيم لطيفٌ ،
)[البقرة.]186 /
واعلم أن الشيطان عند املصائب يريد أن يعذبك بغريه ،ممن ال يملك كشف الرض،
فيُزين لك االعتامد عىل األسباب وحدها ،هو يعلم أنك إذا توجهت إىل ربك اجلبار
قىض حاجتك؛ فزاد إيامنك ،وزاد حبك لربك ،وهو ال يريد ذلك؛ ألنه عدو لك(:
)[فاطر.]6 /
ولكننا مأمورون بفعل األسباب ،بجوارحنا ،واالعتامد عىل اهلل بقلوبنا:
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[األنعام.]10٢ :

ومن ضحك الشيطان عىل بعض الناس ،أنه يأمرهم بفعل األسباب واالعتامد عليها
فقط ،وال يكون هلل ذكر ،فإذا انحلت املشكلة ،يقول :أرأيت كيف فعل األسباب ،وكذا
لو مل حتل املشكلة ،فيأمر بالذهاب إىل من بيده كل يشء ،إذا عجز من ليس بيده يشء،
فاهلل أكرب كم أضل من اخللق(:
)[سبأ.]20 /
إن الشيطان ضحك عىل كثري من الناس ،يأمرهم بفعل األسباب واالعتامد عليها فقط،
فإذا مل حتل املشكلة فيأمر بالذهاب إىل من بيده كل يشء إذا عجز من ليس بيده يشء،
فهم منتكس(:
وهذا ٌ
)[النمل.]62 /
أإله مع اهلل خيلق ويرزق ،ويعايف وي قيض احلاجات؟ ال إله معه ،ولو فزعت إىل ربك
اجلبار الرؤوف الرحيم لقىض حاجتك باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب؛
فهو جل جالله قايض احلاجات.
)
يقضيها بدون األسباب(:
[يس.]82/
ويقضيها باألسباب(:
)[احلج.]5 /
ً
امتثاال
فاهلل  هو قايض احلاجات كلها ،ولكننا مأمورون بفعل األسباب بجوارحنا
ألمر اهلل ،والتوكل عىل اهلل بقلوبنا التوكل عىل اهلل يف الشفاء واألمن والعافية يف كل
يشء ،ملاذا؟ ألن اهلل  وكيل عىل مجيع اخللق ،هو عىل كل يشء وكيل ،فيفعل ويقيض
احلاجات باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب ،كام ربى موسى يف قرص
)
فرعون ،وأنجى إبراهيم  يف النار(:
[األنبياء.]69 /
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وكام أن جى يونس  يف بطن البحر واحلوت.
فهو قايض احلاجات بدون األسباب ،وبضد األسباب وباألسباب.
واعلم أنك ستقف بني يدي اجلبار يوم القيامة فاتق اهلل الذي ستقف بني يديه ،ليجازيك
)
بام عملت من خري أو رش(:
[الغاشية.]26 -25/

وسرتى كل ما عملته من خري أو رش(:

)[الزلزلة.]8 -6/
جبارا عىل والديك ،بل
جبارا ظاملًا خللقه ،وإياك أن تكون ً
هو سبحانه اجلبار ،فال تكن ً
أحسن إليهم كام قال عيسى(:
)[مريم.]32 - 30/
فسبحان امللك اجلبار ،العيل األعىل ،اجلبار القهار ملا سواه ،اجلبار للقلوب املنكرسة،
ومن الذ به ،الذي من طرح نفسه بني يديه ،جربه وقىض حاجته ،كم قىض اهلل  من
حاجات املظلومني ،وكم قىض من حاجات املؤمنني ،وكم قىض من حاجات األنبياء،
فتوجه إليه يف كل مسألة من املسائل ،ويف كل مشكلة من املشاكل؛ فهو جبار جيرب قلوب
املنكرسة قلوهبم ،ويقيض حاجتهم ،يقيض مجيع احلاجات جل جالله؛ ألنه الصمد الذي
صمد جلميع حوائج اخللق ،ومجيع اخللق يصمدون إليه يف مجيع حوائجهم؛ ألنه امللك
العزيز اجلبار وحده ال رشيك له:
[البقرة.]18٦ :

فاهلل  ماذا قال عن أنبيائه ملا سألوه ،مجيع األدعية الواردة يف القرآن كلها جتعل املسلم
يتوجه إىل اهلل يف كل سؤال ،يف الصغري والكبري ،كام دعا األنبياء ،فكل األنبياء دعوا اهلل
 يف كل أمر من األمور فأجاهبم:
[األنبياء.]٩0 :
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فاهلل  سميع بصري ورحيم؛ فالبد أن أدعو اهلل وأنا متيقن أنه إن تكلمت سمعني ،وإن
قادر عىل قضاء حاجتي ،وأنه حيب قضاء
حتركت أبرصين ،وأنه أرحم يب من نفيس ،وأنه ٌ
حاجتي.
البد استحرض هذه املعاين؛ ألن خزائن كل يشء بيده؛ خزائن الشفاء بيده ،خزائن األمن
بيده ،خزائن الرمحة بيده ،خزائن اخلوف بيده ،خزائن العزة بيده ،بيده ملكوت كل
)[امللك.]1 /
يشء(:
فلننظر األنبياء بامذا دعوا؟ وكيف اهلل  أجاهبم؟(
)[األنبياء.]83 /
ً
طويال ،حوايل ثامنية عرش عام ًا وهو يف املرض.
ألنه جلس يف املرض وقتًا
فامذا فعل اجلبار بشأنه؟ قال(:
)[األنبياء.]84 /
ويقول  عن يونس(:
)[األنبياء.]87 /
فامذا قال اجلبار عنه؟ قال(:
)[األنبياء]88 /؛ نحن.
وماذا قال زكريا؟ (
)[األنبياء.]89 /
ماذا قال اجلبار عنه؟ قال(:
)[األنبياء.]90 /
وماذا قال عن مريم( :
)[األنبياء.]92 -91/
فاهلل  يريدنا يف مج يع احلوائج واألمور أن نتوجه إليه جل جالله؛ ألن هو اجلبار ،هو
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اجلبار للمظلومني واملنكرسين واملحتاجني ،والفقراء واملرىض والعاجزين ،فمن أراد أن
جيربه اجلبار ويقيض حوائجه ،فليستقم عىل أمره(:
)[الطالق.]3 /
هو اجلبار الذي دمر الطغاة واملستكربين:
[اإلرساء.]17 :

فاخضع رمحك اهلل لربك العزيز اجلبار ،وتذلل بني يديه ،وكن عبد العزيز ،عبد اجلبار،
عبد امللك؛ ُيعزك ،وجيربك ،ويملكك جوارحك؛ فتطيع ربك بنعمه ،وما جاء به
رسوله:
[غافر.]٦0 :

قال طاووس :رأيت زين العابدين عيل بن حسني ساجدً ا يف ِحجر الكعبة ،فقلت رجل
صالح ألسمعن ما يقول ،فاقرتبت منه فسمعته يقول :عبدك بفنائك فال ترده ،مسكني
بفنائك فال تطرحهٌ ،
سائل بفنائك فال ترده ،فقري بفنائك فأغنه.
قال طاووس :فرأيت الذل كل الذل للجبار هبذه الكلامت ،ثم قال :واهلل ما دعوت اهلل
هبذه الكلامت إال استجاب يل.
فاهلل أكرب ،كم اليقني يف قلوب األنبياء واملؤمنني ،هؤالء الذين هلم صلة باهلل (:
ﰀ)[الزمر.]9 /
و من أراد اهلل عزه أفاض عليه لباس الذل واالفتقار للعزيز اجلبار ،فموسى  سقى
)[القصص.]24 /
للمرأتني يف مدين ،ثم قال(:
وفورا جاءته النرصة(:
واجلبار قريب منه يسمعه ويراه،
ً
)[القصص.]25 /
ٍ
برجل زوجه ابنته وطمأنه؛ ألنه خضع للجبار جل جالله؛ فجربه باألمن
فجربه اهلل 
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واإليامن والرسالة والزواج.
هو سبحانه اجلبار الفعال ملا يشاء ،اجلبار الذي يريب أولياءه يف قصور أعدائه كام ربى
موسى يف قرص فرعون ،الذي كان يقتل األوالد ،ويستحيي النساء.
ويشاء اجلبار أن ي ذل فرعون ،فرييب من اجتهد عىل قتله ،ومن كان زوال حياته و ُملكه
عىل يده يف قرصه(:
)[القصص]6 - 4/؛ فامذا فعل

اهلل بفرعون وجنوده:

[الزخرف.]٥٥ – ٥4 :

ويوسف  طفل صغري ،وإخوته كادوه وظلموه ولكن اهلل جرب قلب يوسف فأخرجه
من البئر إىل بيت العزيز ،وأخرجه من السجن إىل القرص؛ ثم مجعه بأبويه وإخوته:

[يوسف.]100 :

جبارا ألهل
فنتذلل هلل جل جالله ،ونتذلل ألوليائه؛ واعلم أنك عبدٌ العزيز اجلبار ،فكن ً
األرض ،ادعوا ضاهلم ،وعلم جاهلهم ،وأحسن إىل ضعيفهم ،واجرب كرس الفقري ،وخذ
بيد العاجز:

[فصلت.]٣٥ – ٣٣ :

ومن آمن بربه اجلبار ،واستقام عىل دينه العظيم ،ريض بقضائه وقدره واستسلم ألمره،
فيجرب اهلل فقره الذايت بالغنى الذايت ،وذله الذايت بعز ربه الذايت(:
)[املنافقون.]8 /
1٩٩

وأكرب جريمة تؤدي إىل الكفر هي التكرب والغرور واجلربوت الذي يفيض بالعبد إىل
الكفر باهلل العزيز اجلبار ،كام حصل من إبليس(:
)[البقرة.]34 /
وتكبريا له ،وح ًبا له ،ومحدً ا له ،وطاع ًة
تعظيام هلل،
فمعرفة أسامء اهلل وصفاته تثمر للعبد
ً
ً
ً
وإجالال
وانكسارا بني يديه ،وخو ًفا منه ،وطم ًعا يف ثوابه ،وخو ًفا من عقابه ،ومهاب ًة
له،
ً
له سبحانه:
[حممد.]1٩ :

وحظك من اسم ربك اجلبار عند الدعاء ،إذا أردت أن يرفع شأنك ،ويعلو قدرك ،فقل:
يا جبار يا عيل ارفع قدري وشأين بطاعتك وتوحيدك ،وحسن عبادتك،وإذا أصابتك
مصيبة فقل :يا جبار اجربين ،وإذا أذنبت ذن ًبا فقل يا جبار اجربين؛ فهو اجلبار الغفار
الذي يغفر الذنوب مجي ًعا:
[احلرش.]٢٣ – ٢٢ :

مريضا فقل :يا
وإن كنت ضعي ًفا ،فقل :يا جبار اجربين ،وقوين عىل طاعتك ،وإن كنت
ً
شايف اشفني ،فإن كنت ضعي ًفا فقل :يا جبار اجربين ،وقوين عىل طاعتك ،وقوين عىل
عدوي ،وقوين عىل كل جبار يف األرض ،واعلم أنه ال جيرب خواطر اخللق بام يصلحهم
ٍ
ألحد سواه فتشقى به ،وختذل من جهته:
إال اجلبار الرمحن الرحيم وحده؛ فال تتوجه
[اإلرساء.]٢٢ :

هو اجلبار الذي بيده املُلك وامللكوت ،الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف
السامء  ،هو اجلبار الذي جرب قلوب أنبيائه ورسله وأوليائ ه ،وجرب مجيع اخللق؛ ألنه
اجلبار الذي بيده ملكوت كل يشء.
مريضا فلن جيرب خاطرك بالشفاء إال اهلل ،وإن
فتوجه إىل اجلبار يف مجيع أمورك ،فإن كنت ً
كنت خائ ًفا فلن جيرب خاطرك باألمن إال اهلل ،وإن كنت ً
ذليال فلن جيرب خاطرك بالعز إال
اهلل ،وإن كنت مذن ًبا فلن جيرب خاطرك بالعفو واملغفرة إال اهلل فال تيأس(:
٢00

)[الزمر.]53 /
هو اجلبار والغفار(:
)[النساء.]110/
فلن جيرب كل نقص ،ولن جيرب كل خاطر ،ولن يسد أي حاجة إال اهلل تعاىل وحده ال
رشيك له:
[األنعام.]10٢ :

فجميع األمراض النفسية كلها سببها نقص اإليامن ،سببها الرشك(:
)[الشعراء.]213/
معذبني بدن ًيا ،ونفس ًيا ،ومال ًيا.
ومن أراد أن جيرب اهلل خاطره ،ويفرج كربته ،فليجرب خواطر األهل واألقارب والناس،
واملحتاجني ،ومن رحم الناس رمحه اهلل.
َحوا َم ْن ِف األَ ْر ِ
الس ََم ِء»أخرجه الرتمذي( ).
قال النبيْ «:ار َ ُ
ض َي ْر َ ْ
َح ُك ُْ َم ْن ِف ه
ِ
ويقول الرسول ْ «:است َْو ُصوا بِالن َهساء َخ ْ اْيا »متفق عليه( ).
ويقول َ «:خ ْ ُْيك ُُْ َخ ْ ُْيك ُُْ ألَ ْهلِ ِهَ ،و َأنَا َخ ْ ُْيك ُُْ ألَ ْه ِِل »أخرجه الرتمذي( ).
من ل ْل ُم ْؤ ِم ِن كَالْ ُبنْ َي ِ
ان َيشدُّ ب ْع ُض ُه َب ْع اضا» متفق عليه( ).
ويقول الرسول «:املُْ ْؤ ُ
ويقول (:
ﯚ)[النساء.]36 /
ومن جرب خاطر إنسان جرب اهلل خاطره ،ومن جرب خاطر املسلم ألخيه؛ مواساته
ونرصته ،واإلحسان إليه ،والوقوف معه عند حاجته.
اجلنَائِ ِزِ ،
وع َيا َد ِة املَ ِر ِ
عن الرباء بن عازب قالَ « :أ َم َرنَا بِ َس ْبعٍ ، :با هت َبا ِع َ
يضَ ،وإِ َجا َب ِة
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)1924
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5186واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1468
( )3صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)3895
( )4متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6026واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2585

٢01

َْص ا َملظْ ُلومِ ،وت َْش ِم ِ
الده ِ
اعيَ ،ون ْ ِ
يت ال َعاطِ ِ
الس َ
المَِ ، ،وإِ ْب َر ِار املُ ْق ِس ُِ» متفق عليه ( ).
َ
سَ ،و َر هد ه
هذا كله جرب للخواطر وإدخال الرسور عىل الغري.
فاجرب خواطر اخللق ما استطعت تكون عبدً ا للجبار  ،وتتصف بصفات اجلبار عىل
شاكلة العبودية:
[املائدة.]٢ :

وإياكم والتجرب والتكرب عىل اخللق؛ فإن اجلبارين توعدهم اهلل بالعذاب األليم يف
النار(:
)[إبراهيم.]17 - 15/
وقد احتجت اجلنة والنار؛ فقالت اجلنةَّ :يف فقراء الناس وضعفاؤهم ،وقالت النار:
وكلت باملتجربين واملتكربين ،وخيرج عنق من النار فيقول :وكلت بثالثة :بكل جبار
عنيد.
واعلم أن العمل بمقتىض اسم اهلل اجلبار واملتكرب أن ختضع هلل ،وتتذلل له ،ال أن تتصف
بالتجرب والقهر واالستكبار عىل عباد اهلل .
فاسم اهلل اجلبار اسم جالل ،واسم مجال ،وهو من أسامء اهلل احلسنى التي جيب أن تدخل
يف حياتنا كل يوم ،وجيب أن نتذكر اجلبار يف كل حني:
[األحزاب.]4٣ – 41 :

ربنا آمنا بأسامئك وصفاتك وأفعالك ،وآمنا بدينك ورشعك(:
)[آل عمران.]53 /
)[آل عمران.]8 /
(
اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر يل
جدي وهزيل ،وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.
( )متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5863واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2066

٢0٢

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مني،
أنت املقدم وأنت املؤخر ،وأنت عىل كل يشء قدير.
مريضا إال
مها إال فرجته ،وال حمرو ًما إال أعطيته وال
ً
اللهم ال تدع لنا ذن ًبا إال غفرته ،وال ً
شفيته ،وال ً
كسريا إال
فقريا إال أغنيته ،وال حريان إال دللته ،وال
ً
ضاال إال هديته ،وال ً
عدوا إال أهلكته ،وال زلة إال سرتهتا برمحتك يا أرحم الرامحني ،يا ذا اجلالل
جربته ،وال ً
واإلكرام ،يا رب العاملني.
اللهم أعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وارفعنا وال تضعنا.
اللهم يا قوي يا عزيز يارب العرش املجيد ،يا فعال ملا تريد ،أغننا بحاللك عن حرامك،
وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك.
اللهم يا من بيده املُلك وامللكوت ،وله العزة واجلربوت ،أنت الواحد القهار ،ارصف
عنا ما نطيق وما ال نطيق ،واكفنا رش كل جبار عنيد ،نعوذ بعزتك من رش ما نجد
ونحاذر ،ونعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلنا ،ونسألك بعزتك التي قهرت هبا كل
أحد أن تقهر عنا الطغاة واجلبابرة.
اللهم يا قوي ،يا جبار ،يا عزيز ،يا قهار يامن بيده األمر كله ،يا نارص األنبياء واملؤمنني
انرصنا عىل أعدائنا يف كل مكان ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم انرص إخواننا املجاهدين يف كل مكان ،اللهم انرصهم عىل عدوك وعدوهم يا رب
العاملني.
اللهم إن أعداء املسلمني سفكوا الدماء ،وأرملوا النساء ،وانتهكوا األعراض ،وخربوا
الديار ،اللهم مزقهم كل ممزق ،وانرصنا عليهم يف مشارق األرض ومغارهبا يا رب
العاملني.
اللهم يا جبار ،يا سميع الدعاء ،يا سابغ النعم ،يا دافع النقم ،يا جميب دعوة املضطرين،
انرص املجاهدين يف سبيلك يف كل مكان ،اللهم انرص دينك وكتابك وسنة نبيك،
وعبادك املؤمنني يا ذا اجلالل واإلكرام.
٢0٣

اللهم يا جبار ،يا من بيده املُلك وامللكوت ،يا من ال ُيعجزه يشء يف األرض وال يف
السامء ،اللهم إن أعداءنا قد طغوا وبغوا وجتربوا ،اللهم انرص املؤمنني عليهم يف كل
مكان.
اللهم ال ترفع ألعداء اإلسالم راي ًة يف السامء إال أسقطها ،وال يف األرض إال خسفت
هبا ،وال يف البحر إال أغرقتها.
اللهم انرص عبادك املؤمنني ،وحزبك املفلحني وأولياء ك املتقني ،يا خري النارصين ،يا
أرحم الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

٢04

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

البـاب التاسع
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -39-38اسم اهلل اخلالق ..اخلالق.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل اخلالق ..اخلالق.

 -40اسم اهلل البارئ.

التعبد هلل عز وجل باسمه البارئ.

 -41اسم اهلل املصور.

التعبد هلل عز وجل باسمه املصور.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

اخلال  ..اخلالق

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل اخلال  ..اخلالق

مظهرا ألسامئه وصفاته ،فمن
اهلل  أراد أن يعرف فخلق هذا الكون العظيم؛ وجعله
ً
تأمل وتدبر يف الكائنات؛ علم أن هلا خالق أوجدها ،وهذا االسم العظيم من أعظم
أسامء اهلل التي ظهرت آثارها يف الكون ،وال زالت تظهر يف كل وقت وحني:
[احلرش.]2٤ :

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض ،وأسامء اهلل  دالة عىل ذات اهلل  ،ودالة عىل صفة زائدة،
فاخلالق يدل عىل اسم اهلل اخلالق ،ويدل عىل صفة اخللق ،والرزاق يدل عىل صفة الرزق،
والكريم يدل عىل صفة الكرم  ..وهكذا:
[طه.]٨ :

 وأسامء اهلل  من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته.
مثل :الواحد ،األحد ،اهلل ،اإلله ،احلق ،احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،وغريها من
األسامء.
الثاين :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة.
مثل :امللك ،القادر ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار ،القوي ،وغريها من األسامء
احلسنى.
الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد.
مثل :اخلالق ،اخلالق ،البارئ ،املصور ،الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب ،املقيت ،املعطي
وغريها من األسامء احلسنى.
الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة.
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مثل :السميع ،البصري ،العليم املحيط ،اخلبري ،الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ..وغريها من
األسامء احلسنى.
اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة.
مثل :الرب ،الرمحن ،الرحيم ،الرؤوفـ ،اللطيف ،العفو ،الودود ،الشكور ،والغفور
والغفاروغريها من األسامء.
السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية ،والبيان مثل :اهلادي الذي هيدي من يشاء ،املبني
الذي بني احلق ،وبني نفسه ،والوكيل ،والكفيل وغريها من األسامء احلسنى.
فهذه أقسام أسامء اهلل احلسنى ،ال بد للقلب أن يعرفها ،وال بد للمسلم لكي يسهل عليه
معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته أن يعرف هذا التقسيم.
فاسم اهلل اخلالق من أعظم أسامء اهلل احلسنى التي ظهرت آثارها يف الكون:
[األنعام.]١02 :

فكل خملوق إنام وجد بأمر اخلالق جل جالله ،فليس يف الكون إال اثنان :خالق وخملوق،
وملك ومملوك ،ورازق ومرزوق ،ورب وعبيد:
[الزمر.]٦2 :

فاهلل  هو اخلالق وكل ما سواه خملوق ،فالعني ترى املخلوقات والقلب يرى اخلالق
من وراء املخلوقات ،العني تر ى الصور بأحجامها وألواهنا وأشكاهلا ،والقلب يرى
املصور الذي خلق السموات واألرض ،وخلق اجلبال والبحار والرجال والنساء،
وغريها من املخلوقات.
واملقصود من هذه املخلوقات أن نعرف امللك العظيم ،ونعرف عظمة ملكه ،وعظمة
خلقه ،وعظمة تدبريه يف ملكه العظيم جل جالله ،فكام يتأثر البرص بالرؤية فيسلك
الطريق املناسب؛ كذلك يتأثر القلب باملعرفة فيسلك الطريق إىل ربه باحلب الكامل
والتعظيم الكامل والذل الكامل له جل جالله:
[يونس.]٣ :

اهلل  من أسامئه العظيمة اسم اهلل اخلالق ،واسم اهلل اخلالق؛ فاهلل  هو امللك احلق
20٨

الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل ،اخلالق الذي خلق كل يشء(:
)[احلرش.]24 -23/
اسام وصف ًة ،ومنها
وقد ورد اسم اهلل اخلالق يف القرآن ثامن مرات ،وورد يف السنة ً
قوله  «:اَل اطا اع اة ِلا مخْ ُل ٍ
وق مِف ام ْع مص اي مة ْ
اخلالم مق» أخرجه أمحد( ).
 أما اسم اهلل اخلالق فقد ورد ِف القرآن مرتني:
)[احلجر.]86/
يف قوله سبحانه(:
ويف قوله سبحانه(:
)[يس.]81/
واسم اخلالق جل جالله اسم فاعل عىل وزن فاعل ،مأخوذ من الفعل خلق ،وكذلك
اسم اخلالق مأخوذ من الفعل خلق ،لكن اخلالق اسم فاعل ،واخلالق صفة مبالغة،
واسم اخلالق يقتيض خملوق ًا  ،واملخلوق أنواع خمتلفة من عامل اجلامد ،وعامل النبات وعامل
احليوان وعامل اإلنسان ،وعامل اجلن ،وعامل املالئكة ،وعامل الغيب ،وعامل الشهاد ة ،وعامل
النجوم ،عوامل خمتلفة ال حيصيها إال الذي خلقها:
[القمر.]٥0 – ٤9 :

 واخللق يطلق عىل شيئني:
األول :خلق اليشء عىل غري مثال سابق ،كام قال سبحانه(:
[األنعام.]1/
يعدلون به من ال خيلق ،وال يليق بالعبد أن يعبد من ال خيلق:
[النحل.]١٨ – ١7 :

بل يعبد من خلق كل يشء:

( )1صحيح/أخرجه أمحد برقم (.)1095
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)

[األنعام.]١02 :

فاهلل وحده خالق كل يشء عىل غري مثال سابق:

[األنعام.]١0١ :

فاهلل يثني عىل نفسه ،بأنه خلق السموات واألرض عىل غري مثال سابق.
وهذا اخللق للسموات العظيمة ،وهلذه األرض الواسعة  ،يدل عىل كامل قدرة اخلالق،
وعىل أنه عليم وقادر ،وسميع وبصري وملك وقوي ،وغني وحكيم ،صفة اخللق مقرون
هبا عدة صفات تدل عىل قدرة اخلالق وعظمته ،ولذلك تأيت كثري ًا بنون اجلمع التي تدل
عىل عظمة اخلالق كام قال سبحانه:
ﮊ [ق.]٣٨ :
املعنى الثاين  :اخللق يطلق عىل إجياد اليشء من اليشء ،كام خيلق اهلل ما ال حيصيه إال هو
من أنواع النبات واحليوان واإلنسان وغريها ،كام قال سبحانه( :
)[النساء.]1/
فاهلل خيرج اليشء من اليشء ،فاهلل خلق آدم ،ومن علع من أعالعه خلق حواء ،ومن
ذكورا وإنا ًثا:
آدم وحواء اهلل  جعل نسل البرشية
ً
[السجدة.]٨ – ٦ :

وهو اخلالق القادر عىل كل يشء ،له مجيع أنواع اخللق.
خلق آدم بال أب وال أم ،وخلق من آدم حواء ،وخلق عيسى من أم بال أب ،وخلقنا
)[احلجر.]86/
نحن من أم وأب يف قوله سبحانه(:
هذه أشكال القدرة تدل عىل عظمة اهلل ،خلق آدم بال أب وال أم ،وخلق حواء من أب
ً
رجاال ونسا ًء من أم وأب ،وخلق عيسى
بال أم ،من أحد أعالع آدم  ،وخلقنا نحن
 من أم بال أب.
فاهلل جل جالله هو اخلالق العليم ،خيلق باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب.
2١0

خيلق بدون األسباب(:
[يس.]82/
وخيلق باألسباب كام ينزل املطر عىل األرض فتنتب من كل زوج هبيج:

)

[احلج.]7 – ٥ :

وخيلق بضد األسباب كام رزق زكريا حييى مع كرب سن والديه:

[األنبياء.]90 – ٨9 :

فهو جل جالله فعال ملا يشاء ،له القدرة املطلقة ،واخللق املطلق ،خيلق ما يشاء ،يف أي
وقت شاء ،بأي حجم شاء ،ألنه امللك احلق الذي بيده مقاليد السموات واألرض:
[الزمر.]٦٣ – ٦2 :

والقلوب حتتاج إىل أن تعرف اخلالق ،وما هي خملوقاته؟ وماذا يريد من خملوقاته؟.
فمخلوقاته العظيمة يف العامل العلوي والعامل السفيل ،كلها شاهدة بوحدانيته ،ومسبحة
بحمده ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،وخاععة ألمره:
[النحل.]٥0 – ٤9 :

فاهلل  خلق هذه املخلوقات؛ لتدل عىل عظمته وعىل عظمة أسامئه وصفاته وأفعاله.
واهلل  هو اخلالق ،واخلالق صفة مبالغة من خلق ،فهو اخلالق الذي خيلق خل ًقا بعد
خلق ،كم خلق اهلل من عامل اجلامدات ومن عامل النباتات! ومن عامل احليوانات! ومن عامل
الطيور! ومن عامل اجلن ،ومن عامل املالئكة ومن عامل اإلنس! خلق خل ًقا بعد خلق ال
حيصيه إال هو.
هو اخلالق الذي خيلق يف اللحظة الواحدة ما ال حيصيه إال هو من مليارات املخلوقات
2١١

يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة:

[األنعام.]١02 :

وكذلك اخلالق يدل عىل كثرة املخلوقات التي خيلقها يف كل آن بأنواعها وأجناسها
وأشكاهلا ،م ليارات املخلوقات خيلقها اهلل يف كل ثانية ،كم كسى اهلل الصحراء هبذه
النباتات املختلفة!
عامل النبات خلقه اهلل يف األرض عىل خالئق ال حيصيها إال هو ،تزيد عىل أربعني مليون
صنف من أنواع النباتات ،هذه األم احلنونة ،هذه األم الكبرية كم مواليدها من النباتات!
كم من النباتات املختلفة التي أنجبتها بأمر اهلل ،التي ال حيصيها إال هو! (
)[احلجر.]86/
هو سبحانه اخلالق اخلالق ،كم عدد نجوم السامء؟! كم عدد ذرات الرمال؟! كم عدد
قطرات البحار األمطار؟! كم عدد الذر ات واملجرات؟!فاهلل  هو اخلالق الذي خيلق
بالكميات وخيلق بالكيفيات.
حجام خلق العرش العظيم ،وخلق الذرة الصغرية ،وهذه املخلوقات يف السامء واألرض
ً
تتكرر ،ولكنها ال تتكرر إال بأمره.
فكل ذرة يف الكون حتتاج إىل ثالثة أوامر حتى توجد ،من الذرة الصغرية والبعوعة
واحلرشات الصغرية ،إىل العرش والكريس والسموات واألرض ،كل خملوق له ثالثة
أوامر من ربه ،من امللك الذي له اخللق واألمر.
األول :أمر باإلجياد واخللق.
الثاين :أمر بالبقاء.
الثالث :أمر بالنفع والرض ،والتحريك ،والترصيف ،والتبديل ،والتغيري.
كل هذه املخلوقات بيد اخلالق العليم جل جالله.
هذا اإلله العظيم ،والرب الكريم ،واخلالق العليم ،والغني والكريم ،هو الذي نعبده،
وهو الذي نتوجه إليه ،وهو الذي نسأله ،وهو الذي خلقنا ،وهو الذي له اخللق واألمر،
وهو الذي استضافنا يف بطن األم ،واستضافنا يف بطن الدنيا ،وسيستضيفنا يف دار القرار
يف اجلنة أو النار ،حسب العمل الصالح ،أو العمل السيئ:
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[األعراف.]٥٤ :

فسبحان اخلالق العليم الذي خلق املخلوقات العظيمة يف كل آن ،بأنواعها وأجناسها،
)[احلجر.]86/
وأحجامها وألواهنا(:
وهو اخلالق الذي خلق مجيع املخلوقات السابقة والالحقة ،الكبرية والصغرية ،وكلها
أثر من آثار اسمه اخلالق الذي خلق كل يشء ،وال يمتنع عليه يشء أراد خلقه:
[يس.]٨2 – ٨١ :

الذي خيلق بالكميات ،وخيلق بالكيفيات واألحجام ،وخيلق باألنواع واألجناس هو
اخلالق الذي يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،بعد أن خلقها ،ويعلم عدد قطر
األمطار ،وعدد ورق األشجار التي خلقها ،ويعلم عدد ذرات الرمال ،وعدد اهلباءات
الطائرة ،ويعلم عدد األنفاس  ،وعدد األرواح ،وعدد الكلامت ،وعدد اخلطوات ،وعدد
النيات واألقوال واألفعال:
[األنعام.]٥9 :

ُب ؟
وقال النبي «:إم َّن اأ َّو ال اما اخ ال اق ا َُّ
ُب  ،اق اال  :ار ِّب او اما اذا اأ ْكت ُ
هلل الْ اق ال ام اف اق اال لا ُه  :ا ْكت ْ
اق اال :ا ْكتُب م اقادمير ك ُِّل ا ٍ
السا اع ُة» ،أخرجه أمحد وأبو داود( ).
َشء احتَّى ات ُقو ام َّ
ْ ا ا
ْ
فربنا أسامؤه عظيمة ،وصفاته عظيمة ،وملكه عظيم ،وأمره عظيم،وثواب ه عظيم،
وعقابه عظيم.
فسبحان اخلالق البارئ املصور الذي خلق كل يشء من عدم ،بعلم وقدرة ومشيئةٍ،
ً
ومجاال :
كام وكي ًفا ،وحسنًا
اخلالق الذي يبدع يف خلقه كيف شاء ً
[األنعام.]١0٣ – ١02 :

()1صحيح/أخرجه أمحد برقم ( ،)4700وأخرجه أبو داود برقم ( )22705وهذا لفظه.
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هو سبحانه ا خلالق القدير ،وامللك العظيم؛ فاهلل له ملك السموات واألرض ،وله ما يف
السموات واألرض من املخلوقات املختلفة ،وله ما بني الساموات واألرض ،وله جنود
السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض،
وله مقاليد الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات واألرض.
ومن هذا خلقه ،وهذا ملكه ،وهذه عظمته ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك
[يونس.]٣ :
له:
هذه املخلوقات العظيمة اهلل  خلقها ،وال يزال خيلق جل جالله؛ ألن اخللق صفة
فعلية مقرونة باملشيئة واإلرادة ،إذا أراد أن خيلق خلق ،إذا شاء خلق ،وإذا شاء مل
خيلق:
[القصص.]٦٨ :

هذا اخللق العظيم الذي خلقه اهلل سواء رأيناه أو مل نره يعيده جل جالله يوم القيامة،
إظهار ًا لقدرته يعيد ما خلق كام كان ،وخيلقه خل ًقا كام كان ً
أوال  ،وخيلق خل ًقا جديدً ا
أح سن مما كان ،هو خيلق ما شاء كيف يشاء بأي عدد شاء ،بأي صورة شاء:
ﮊ(
[الروم.]27 :

هو اخلالق الذي أظهر باسمه اخلالق مجيع املخلوقات ،فاهلل  أظهر يف الدنيا أشياء،
وأخفى أشياء.
اهلل  أظهر املخلوقات وحجب خلقه عن نفسه ،فال يرى يف الدنيا؛ ألهنم لو رأوه عيانًا
ألطاعوه ،ومل خيالفوا أمره ،فيبطل التكليف؛ ألن الناس ختاف من العظيم ومن القوي
إذا رأته عيانًا ،ولكن من رمحته أنا ال نراه يف الدنيا ،لكن اهلل يكرمنا يوم القيامة بأن نراه،
من رآه بقلبه يف الدنيا؛ سرياه ببرصه يوم القيامة:
[القيامة.]2٣ – 22 :

فاهلل  أظهر املخلوقات ،وحجب املخلوقات عن رؤيته بحجب النور.
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م
م
م
ص ُ ُه مم ْن
ُّور لا ْو ك ااش اف ُه األا ْح ار اق ْت ُسبُ اح ُ
قال النبي «:ح اجا ُب ُه الن ُ
ات او ْج مهه اما ا ْنت ااهى إملايْه اب ا ُ
اخ ْل مق مه»أخرجه مسلم( ).
وهو جل جالله أظهر الدنيا ،وأخفى اآلخرة ،أظهر الدنيا وأخربنا أن هذه الدنيا ليست
بدار لنا ،وعلق عليها لوحات تنفر اإلنسان منها ،ومن التعلق هبا ،بل نحن نميش عىل
ظهرها ،ونطيع من خلقها ،وهي ميدان اإليامن والعبادة ،والدعوة ،واجلهاد،
والصالة:
[العنكبوت.]٦٤ :

وأظهر سبحانه قيمة األموال واألشياء ،وأخفى قيمة اإليامن واألعامل الصاحلة.
وأظهر سنته ،وأخفى قدرته ،امتحان ًا وابتالء للعباد ،أظهر سنته بأن ينزل املطر من
السامء عىل األرض؛ فتنتب من كل زوج هبيج ،أظهر سنته يف خملوقاته ،ويولد األوالد
عن طريق النكاح الرشعي ،ويتكلم اللسان؛ ألن اهلل  أذن له بالكالم.
فاهلل  أظهر سنته يف خملوقاته ،وأخفى قدرته ،ابتالءه ليصل الناس من املخلوق إىل
اخلالق ،ويتجاوزوا الصور إىل املصور:
[األعراف.]١9١ – ١90 :

األرض ال تنبت؛ ألهنا خملوقة ،واملخلوق مفعول ليس بفاعل ،الفعال هو اهلل وحده؛
ولكنها مأمورة ومطيعة ،فهذه األم ،هذه األرض تنتج بأمر اهلل هذه املواليد الكثرية
باستمرار:
[الكهف.]7 :

فاألرحام ثالثة:
 )1بطن األم :رحم لألوالد والبنات.
 )2وبطن األرض :رحم للنباتات الذكور واإلناث.
 )3واللسان :رحم للكالم احلسن أو اليسء.
خيرج من هذا اللسان مواليد من الكالم الطيب ،أو الكالم الرديء ،وهلذا ال بد أن يكون
( )1أخرجه مسلم برقم (.)179
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كالم اللسا ن وفق الرشع من الوحيني :من القرآن والسنة وما يوافقهام.
فاللسان غري مسموح له أن يتكلم بالغيبة والنميمة ،والقيل والقال ،والسب والشتم،
هذا اللسان خلق للعبادة ،وظيفته الدعوة والذكر والدعاء والتعليم ،والقول احلسن ،كام
وظيفة العني اإلبصار ،ووظيفة األذن السامع ،و وظيفة الرجلني امليش ،كذلك اهلل خلق
اللسان له للذكر والعبادة والدعوة.
فسبحان ربنا العظيم! عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وعىل خلقه العظيم يف امللك
وامللكوت ،ويف الدنيا واآلخرة ،ويف عامل الغيب وعامل الشهادة:
[لقامن.]١١ :

هو سبحانه اخلالق اخلالق الذي قدر قبل اإلجياد ،البارئ الذي أوجد من العدم ،وأظهر
ما قدره ،املصور الذي يصور ويشكل كل موجود بصورة متيزه عن غريه من املخلوقات،
املحسن الذي أحسن اخللق والتقدير ،وأتقن اإلجياد والتنفيذ ،اهلل  قدر وجود
املخلوقات ،ثم بر أها بأن أظهر ما قدره ،ثم صورها بكيفية ،هذه سامء ،وهذه أرض،
وهذا جبل ،وهذا بحر ،وهذا إنسان ،وهذا حيوان ،وهذه شجرة عنب ،وهذه شجرة
نخيل:
[احلرش.]2٤ :

فاهلل  قدر املخلوقات ،ثم برأها بأ ن أظهرها من العدم ،ثم صورها وأظهرها بأشكال
متيز بعضها عن بعض:
[السجدة.]٨ – ٦ :

هو الذي خلق مجيع املخلوقات ،وأحسن ما خلق هو اإلنسان؛ ألنه خلقه بيده(:
)[التني .]4/حسن الشكل واهليئة والصورة.
فسبحان من خلقه وصوره ،ثم أماته وأقربه ،ثم إذا شاء أنرشه:
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[املؤمنون.]١٦ – ١2 :

فصفة اخللق من صفات اجلالل هلل عز وجل  ،وهي من أعظم الصفات التي ظهرت
آثارها يف الكون ،وتظهر كل يوم يف مليارات املخلوقات والصور التي نراها تتجدد يف
كل يوم ،وهذه الصفة مشتقة من اسم اهلل اخلالق واخلالق ،فاخللق صفته ،واخلالق
اسمه ،واخل الق اسمه ،وهي من الصفات الفعلية الثابتة يف القرآن والسنة كام قال
سبحانه(:
)[األعراف.]54/
و إذا عرفتم أنه اخلالق فاعبدوه ،إذا عرفتم أنه الكبري كربوه ،إذا عرفتم أنه العظيم
فعظموه ،إذا عرفتم أنه الكريم فامحدوه ،إذا عرفتم أنه الغني فسألوه ،إذا عرفتم أنه
الغفور فاستغفروه  ..وهكذا.
فهذه القلوب حتتاج إىل هذا الغذاء ،ألن معرفة اخلالق متأل القلب إيامنًا وتوحيدً ا ،وحترك
اجلوارح بالطاعات ،وتصدر عن اجلوارح األعامل باحلب هلل ،والتعظيم له ،والذل له:
[حممد.]١9 :

 وقد اقرتن اسم اهلل العليم مع اسم اهلل اخلالق مرتني:
)[احلجر.]86/
يف سورة احلجر( :
ويف يس( :
)[يس.]81/
ورس ذلك االقرتان واهلل أعلم ،أن خلق اهلل لألشياء واملخلوقات كلها عن علم بام خيلق
سبحانه ،كيف خيلقه ،ومتى خيلقه؟ وألي وظيفة خيلقه؟ ويعلم سبحانه احلكمة من
خلقه ،فلم خيلق سبحانه شي ًئا من املخلوقات عبثًا أو سدى ،بل خلق كل يشء عن علم
وإرادة وحكمة تشهد بجالله ،وتشهد بجامله ،وتسبح بحمده ،وتطيع أمره :ﯿ
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[الدخان.]٣9 – ٣٨ :

وكذلك اقرتن اسم اهلل اخلالق باسم اهلل الباري املصور مر ًة واحدة ،ورس ذلك واهلل أعلم
أن كل خملوق خلقه اهلل أو سيخلقه ،حيتاج يف خروجه من العدم إىل الوجود إىل تقدير
وجوده يف علم اهلل أو ًال ،ثم إىل بريه وهو إخراجه من العدم إىل الوجود ،عىل وفق
حجام ،ثم تصويره بالصورة التي
التقدير السابق بعلم اهلل ،فال يزيد وال ينقص ،كمي ًة أو
ً
يريدها اهلل له(:
)[احلرش.]24/
لعظمه خلقه وتصويره وقدرته ،تسبح له هذه املخلوقات؛ ألن اهلل  فطر مجيع
دائام :
املخلوقات عىل معرفة اهلل ،فهي تسبح بحمده ً
[اإلرساء.]٤٤ :

وتدبريا وترصي ًفا وتصوير ًا ،وإحكام ًا
ألهنا ترى فعل اهلل يف خملوقاته خلق ًاوإجيا ًدا،
ً
وإتقان ًا:
[احلج.]١٨ :

وكذلك اقرتن اسم اهلل اخلالق بالوكيل مر ًة واحدة يف قوله سبحانه( :
)[الزمر.]62/
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل خالق كل يشء ،ومدبر كل يشء ،وحافظ لكل يشء بعد
خلقه ،وكيل عليه بعد خلقه(:
)[األنعام.]102/
فكل يشء حمتاج إىل اهلل يف خلقه ووجوده ،وحمتاج إىل اهلل يف قوته ،وحمتاج إىل اهلل يف بقائه
)[الزمر.]62/
وتدبريه(:
وإذا عرف القلب هذه الصفات عن ربه  عظمه ،وكربه ،وأحبه ،وأطاعه ،وعبده،
ومحده وشكره فهو سبحانه يريد من عباده أن يعرفوه؛ حتى يعبدوه ويرعوه فهو خالق
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كل يشء ،القادر عىل كل يشء ،الواحد األحد ،الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل
أحد ،والذي ال حيتاج إىل أحد(:
)[اإلخالص.]4 -1/
فليعبدوه إذا عرفوا كامل ذاته وأسامئه وصفاته:
[قريش.]٤ – ٣ :

هو سبحانه خالق كل يشء ،وما سواه ال خيلق شيئًا ،كيف خيلق وهو خملوق؟ املخلوق
ال خيلق ،لكن املخلوق ُمدبر ،واهلل  خيلق بدون األسباب ،وخيلق باألسباب ،وخيلق
بضد األسباب ،كام رزق مريم طعا ًما بال شجر ،وابنًا بال ذكر.
فهو جل جالله خالق خيلق ما يشاء كيف شاء ،وهو اخلالق وحده ال رشيك له ،وكل
ما سواه خملوق ،ال خيلق شي ًئا ،فكيف يعبد من دون اهلل؟:
[النحل.]١7 :

حقريا ،فلو
فكل ما سوى اهلل ما كان شيئًا حتى يفعل شيئًا أو خيلق شيئًا ولو كان
ً
تضافرت األمة واجتمعت كلها عىل خلق ذباب واحد مل يستطيعوا ،بل إن هذا الذباب
لو سلب األصنام شيئًا لن نستطع أن متنعه أو تسرتده منه ،كانوا خيتارون األصنام ثم
يطلوهنا بالزيت أو باملسك أو بالزعفران ،فكان الذباب يقع عليها ثم يصبغها بصبغته ثم
ينطلق بام أخذ.
(
)[احلج.]74 -73/
) ؛ ععف الطالب وهو األصنام املعبودة التي اهنزمت
(
أمام الذباب ،هذا الصنم الذي يعبده الناس ويطلبون منه األشياء ،ععف عن أن يسرتد
ما أخذ الباب ،وععف املطلوب وهو الذباب الصغري احلقري ،ليس بيده يشء ،ال
)[احلج.]73/
يستطيع أن يفعل شيئ ًا(:
ال إله إال اهلل ،كم عظمة خلقه! كم عظمة ملكه! وكم عظمة تدبريه وتقديره وتصويره؟!
اإلنسان قد خيلق ،لكن خيلق شيئا من يشء ،بالعقل الذي خلقه اهلل ،والفكر الذي خلقه
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اهلل ،واأليدي التي خلقها اهلل ،واملادة التي خلقها اهلل ،أما اهلل فيخلق من عدم ،يوجد من
عدم ،يف صورة مل يسبق إليها:
[البقرة.]١١7 :

وغاية خلق املخلوق أنه حيول اليشء إىل يشء آخر حيول احلديد إىل سيارة ،وحيول
الرتاب إىل عامرة ،وحيول القطن أو الصوف إىل مالبس ،وحيول البالستيك إىل أواين
ومالبس وغريها ،واهلل هو الذي علمه:

[العلق.]٥ – ٤ :

أما اخلالق سبحانه فخلق كل يشء من ال يشء:
[املؤمنون.]١٤ :

هو سبحانه اخلالق ،ومن خلقه هذه األرزاق العظيمة ،كل ما نراه يف الكون فهو من نعم
اهلل التي ال تعد وال حتىص ،السموات ،واألرض ،والشمس ،والقمر ،والنباتات،
واحليوانات وغريها كلها من نعم اهلل:
[النحل.]٥٣ :

وكل ما يف الكون مسخر لإلنسان ،ليعرف الكبري فيكربه ،ويعرف الغني فيسأله،
ويعرف الكريم فيشكره:
[لقامن.]20 :

اهلل  كل ما يف الكون من خلقه ،ومظهر من آثار اسمه اخلالق واخلالق ،هو سبحانه
اخلالق الرزاق الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له:
[األنعام.]١02 :

ال يليق باإلنسان الذي خلق ه اهلل بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وعلمه أسامء كل يشء،
وأسجد له مالئكته ،وسخر له ما يف الساموات وما يف األرض ،وجعله خليفة يف
األرض ،أن يعبد غري الذي خلقه ممن هو مثله من املخلوقني ،أو من هو دونه من
األصنام.
وال يليق باألعىل وهو اإلنسان أن خيضع ملثله ،أو ملن هو دونه من املخلوقات ،بل يعبد
220

ربه العيل األعىل وحده ال رشيك له؛ ألن املؤمن ٍ
عال بإيامنه إىل العيل األعىل؛ فال يليق به
أن ينزل إىل األسفل ،ويعبد من هو دون اهلل من شجر أو حجر أو صنم:
[الزمر.]٦٦ – ٦٥ :

خلقك اخلالق إنسانًا مل خيلقك حيوانًا يركب عليه ،وال تراب ًا يبال عليه ،ويداس
قائام سوي ًا  ،وخلقك يف أحسن تقويم ،وملكك هذه األرض،
باألقدام ،بل خلقك ً
وملكك جوارحك؛ لتتقرب إىل اهلل بام حيبه ويرعاه:
[التني.]٦ – ٤ :

ْت ،اولا اك
ت ،اوبم اك اآمن ُ
وكان النبي  يقول يف سجوده يف الصالة «ال َّل ُه َّم لا اك اس اج ْد ُ
م م
ص ُ ُه،
اأ ْس ال ْم ُ
ت ،اس اج اد او ْج مهي ل َّلذي اخ ال اق ُه ،او اص َّو ار ُ ُه افأا ْح اس ان ُص ا
ور ات ُه ،او اش َّق اس ْم اع ُه او اب ا ا
افتابار اك اهللَُّ اأحسن ْا م م
ني »؛ أخرجه مسلم(.)1
اخلال ق ا
ْ ا ُ
ا ا
هو سبحانه اخلالق العليم ،القادر عىل كل يشء ،خلق السموات واألرض ،وأبدعهام
من غري أصل وال يشء سابق ،وخلق مجيع املخلوقات بأمره من غري يشء(:
)[يس.]83 -82/
بيده امللك وامللكوت  ،يفعل ما يشاء ،يف أي وقت شاء ،خلق البحار العظيمة كخلق
قطرة ماء ،خلق اجلبال العظيمة كخلق ذرة ،خلق السموات واألرض ،والعرش
والكريس ،كخلق ذرة:
[فاطر.]٤٤ :

وخلق الكبري كخلق الصغ ري ،وخلق الكثري كخلق القليل ،كله عنده سواء:
[لقامن.]2٨ :

فاهلل  ال يمتنع عليه يشء؛ هو اخلالق الذي إذا أراد شي ًئا كان ،عىل ما يريد كيفية
) )1أخرجه مسلم برقم (.)771
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ً
وكمية ونوعية:
[القمر.]٥0 – ٤9 :

فسبحان اخلالق العليم الذي له القدرة املطلقة يف اخللق واإلجياد ،والتدبري والترصيف،
يف ملكه العظيم ،خلق آدم  ،وخلق منه ذريته(:
)[الفرقان.]54/
[السجدة.]٨ – ٦ :

فصفة اخللق من أعظم الصفات التي يدركها كل اخللق ،الراعي مع غنمه يف الصحراء،
ومن هو يف املدينة بني الكتب والعلوم املختلفة ،صفة اخللق يراها ماثل ًة أمامه ،يف عامل
اجلامد ،يف عامل النبات ،يف عامل احليوان ،يف عامل اإلنسان ،يف عامل الرياح ،يف عامل
الكواكب ،يف عامل النجوم ،يف عامل البحار:

[البقرة.]١٦٤ :

وصفة اخللق من ا لصفات العظيمة؛ ولذلك صفة اخللق صادرة عن ثالث صفات
عظيمة :هي القدرة الكاملة ،واملشيئة النافذة ،واحلكمة الشاملة املقرونة باخلري املطلق،
والعلم املطلق:
[احلرش.]2٤ :

أنظر للسموات واألرض  ،وأنظر للجبال والبحار ،وانظر للحيوانات ،والنباتات؛ لتعلم
أن هذه املخلوقات خالقها قادر عىل كل يشء ،ال يعجزه يشء ،هو الذي شاء وجودها
فوجدت ،وأراد وجودها فوجدت ،ووجدت متكررة يف كل وقت.
وله يف خلقه شؤون؛ خلق الشمس لإلنارة ،وخلق السحب لنقل املياه ،وخلق األرض
ل إلنبات ،وخلق اللسان للكالم ،وخلق اإلنسان لعبادة اهلل؛ فله حكمة يف كل ما خلق،
فكل يؤدي وظيفته حسب األمر امللكي الصادر إليه من ربه.
)[األعىل.]3 -1/
(
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بيده األوامر امللكية عىل مجيع املخلوقات ،وله األوامر الرشعية التي من علينا
وأكرمناهبذه األوامر الرشعية؛ حتى نكسب األجور ،ونريض اخلالق ،ونعيش كاملالئكة
بمزاج سمعنا وأطعنا؛ فيجب علينا أن نعبد الرب العظيم ،الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة:
[األنعام.]١02 :

ومن أعظم صفاته أنه اخلالق ،فجميع اخلالئق إنام وجدت بأمره جل جالله ،أراد
وجودها فوجدت ،لتدل عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته:
[احلرش.]2٤ :

وإذا كان اخلالق خيلق فهل املخلوق خيلق؟.
نحن اآل ن ننظر يف صنعة املخلوق ،واملخلوق كالكمبيوتر ،صنعة املخلوق كاألجهزة من
الثالجات ،والغساالت ،والسيارات وغريها ،هذه خملوقات ،ليس فيها حياة ،وال
يمكن أن تنتج مثلها ،هو اجلهاز واحد ،لكن اهلل خلق احلبة ،وجعل احلبة خترج سبعامئة
حبة( (:
[البقرة.]2٦١ :

فهذا عطاء املخلوق ،حبة جاءت بسبعامئة حبة أو أكثر؛ فكيف عطاء اخلالق؟ إذا أعطى
أعطى حيث ال فقر؛ وهلذا اهلل  يعطي عىل قدر شأنه؛ ألن العظيم يعطي العظيم،
واحلقري يعطي احلقري ،ومن عطائه أنه يعطي املؤمن يف اآلخرة جنة عرعها السموات
واألرض ،بل أدنى مسلم يف اجلنة وما فيهم من دين ،من يأخذ مثل هذه الدنيا عرش
[ص.]٣9 :
مرات(:
فعطاء اهلل واسع ،وملكه واسع ،وخزائنه واسعة ،واهلل واسع عليم.
وهلذا نكثر من التوبةواالستغفا ر؛ لتقصرينا يف العلم اإلهلي ،وعدم معرفتنا باملعبود،
وعدم معرفتنا بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ وأفعاله احلميدة؛ وهلذا يقول اهلل
(:
[حممد.]١9 :
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فكلام عرفت ربك أحببته ،وكلام عرفت ربك كربته وعظمته ،وعبدته وأطعته ،وكلام
عرفت ربك محدته وشكرته ،فبحسب املعرفة يكون اإليامن ،وبقدر اإليامن يأيت حب
الطاعة والعبادة ،وبقدر اإليامن تتنوع الطاعات والقربات ،وبقدر الطاعات يكون علو
الدرجات(:
(
[األنفال.]٤ – 2 :

وهلذا أعظم يشء بيئة اإليامن ،وأن نعيش يف اجلو اإليامين؛ حتى يزيد إيامننا ،ويكمل
إيامننا،وكام نجتهد عىل أبداننا باألطعمة واألرشبة الطيبة ،كذلك نجتهد عىل إيامننا
بالعلوم النافعة التي تثمر أحسن العبادات(:
[العنكبوت.]٦9 :

العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده ،هذه مغذيات القلوب،
التي تربط املخلوق باخلالق ،وتنقل املخلوق من املخلوقات إىل خالقها ،فريى القلب
اخلالق خيلق ما يشاء ،ويرزق من يشاء ،ويدبر املخلوقات ،وينفذ أوامره يف ملكه.
هذه نخلة مثمرة ،وهذه غري مثمرة؛ مع أهنا مغروسة يف أرض واحدة ،وترشب من ماء
واحد ،ولكن األمر امللكي جاء إىل هذه بإخراج ثمرة ،وجاء إىل هذه بإيقاف الثمرة؛
ألهنا خاععة هلل  ، خاععة ملن بيده اخللق واألمر ،فهي خملوقة مدبرة ،ومسخرة،
جتري بأمر اهلل الكوين
[هود.]٥٦ :

فسبحان اخلالق لكل يشء ،اخلالق العليم بكل يشء ،الذي خلق العرش والكريس،
وخلق السموات واألرض ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق عامل اجلامد ،وخلق عامل
النبات ،وخلق عامل احليوان ،وخلق عامل اإلنسان ،وعامل اجلن ،واملالئكة.
(
)[األنعام.]102/
والكل يشهد بوحدانية من خلقه ،ويسبح بحمده ،ويرسع إىل إرادته(:
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[اإلرساء.]٤٤ :

فاهلل  ير يد أن نتعرف عليه وعىل خملوقاته ،حتى يأيت اإليامن يف قلوبنا ،ونعرف أن
الرب املعبود ال حيتاج إىل العبادة ،ألنه الغني عن كل أحد ،قبل أن نحمده ،وكبري قبل أن
نكربه ،وسبح بحمده قبل أن نسبحه ،ووحده نفسه قبل أن نوحده (
)
[آل عمران.]18/
لكن أنا املحتاج؛ ألن كل خملوق طبعه خالقه عىل أربع صفات ،ال خيرج عنها ،كل
خملوق ععيف ،فقري ،عاجز ،حمتاج ،فكل ما سوى اهلل حمتاج إىل اهلل ،حمتاج إىل اهلل يف كل
يشء ،حمتاج إىل اهلل يف سمعه وبرصه واهلواء الذي يتنفس منه ،والطعام الذي يأكله،
واللباس الذ ي يلبسه ،والدين الذي يتبعه ،نحن فقراء إىل اهلل(:
)[فاطر.]15/
فاهلل يريد من الضعيف أن يتصل بالقوي ،ويريد من الفقري أن يسأل الغني ،ويريد من
العاجز أن يستعني بالقادر ،ويريد من املحتاج أن يدعو غري املحتاج(:
[يونس.]٣ :

فاخللق صفة من صفاته جل جالله ،خلق هبا السموات واألرض ،والعرش ،والكريس،
والبحار ،واجلبال ،والرياح ،والنريان ،واحليوان ،واإلنس ،واجلن ،واملالئكة(:
ﮊ(
[الروم.]27 :

إظهارا لقدرته ،يفني اخللق كله ،ثم يعيده مرة أخرى؛ لنعرف من هو القادر
ملاذا يعيده؟
ً
عىل إعادة اإلنسان ،وإعادة الكون ،فهو الذي خلق الكون ،وهو الذي بدأ اخللق ،وهو
وحده القادر عىل إعادته(:
[الربوج.]١٦ – ١٣ :

كل يشء أمام اهلل هني(:

[يس.]٨٣ – ٨2 :
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اهلل أكرب! كم خلق اهلل من املخلوقات؟! وكم خلق اهلل من األرزاق! وكم خلق اهلل من
النجوم؟! وكم خلق اهلل يف عامل البحار من األسامك؟ كم خلق اهلل من احليوانات؟! كم
خلق اهلل من الذباب.
هلل  يف النطفة الواحدة قادر عىل أن خيرج منها بعدد سكان األرض ،ولكن من رمحة
اهلل ،أنه ال حييى من هذه احليوانات املنوية إال واحد ًا أو اثنني ،ذكر أو انثى ،أو ذكرين ،أو
أنثيني ،أو ذكر و أنثى(:
[الشورى.]٥0 – ٤9 :

وهذه املاليني التي هي قابلة للحياة ،اهلل قادر عىل إحياء كل خملوق ،ولكن اهلل بقدرته
يبقي منها واحد ًا أو اثنني ،والباقي كلهم يموتون ،كيف لو حيوا مجي ًعا؟ كيف لو بقيت
هذه الذبابات أشهر ًا أو سنين ًا.
فسبحان احلكيم وخلقه وأمره(:
[احلرش.]2٤ :

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب! من هذا خلقه ،وهذا ملكه ،وهذه قدرته ،هو الذي يستحق
العبادة وحده ال رشيك له(:
)

[لقامن.]11 - 10/
فال إله إال اهلل ،وال رب سواه ،خلق هذا الكون العظيم بصفة من صفاته ،وهي صفة
اخللق ،وخلق هذا الكون العظيم بحرفني من كالمه(:
)[يس.]82/
فكم قوة كالمه جل جالله؟:
[لقامن.]27 :

هو القوي الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض ،الواسع الذي هذا ملكه الواسع،
فكم سعة عظمته جل جالله ،وسعة ملكه وسلطانه جل جالله ،فالعامل العلوي والعامل
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السفيل ملكه ،عامل الغيب ملكه ،عامل الشهادة ملكه ،الدنيا ملكه ،اآلخرة ملكه ،فاهلل
أكرب! ما أعظم خلقه! وما أعظم ملكه! وما أعظم قدرته جل جالله!(:
[الزمر.]٦7 :

هو الذي خلق هذا الكون العظيم ب صفة من صفاته وهي صفة اخللق؛ فقد خلق سبحانه
كل يشء كان ،وال زال خيلق ما شاء ،كيف شاء ،يف أي وقت شاء(:
)[القصص.]68/
هو خيلق ما يشاء وخيتار ،اختار ليل ،هنار ،نبات ،مجاد ،إنسان ،حيوان ،أبيض ،أسود،
ذكر أنثى ،اختار من الليايل ليلة القدر ،اختار من البيوت بيت اهلل  يف مكة ،اختار من
األيام من الفاعلة يوم اجلمعة ويوم عرفة ،اختار من الشهور رمضان ،اختار من البرش
األنبياء ،اختار من النفوس املؤمنة ،هو جل جالله خيلق ما يشاء وخيتار؛ ألنه هو اخلالق
العليم؛ فاهلل وحده هو الذي خلق هذا الكون العظيم ،وهو الذي بدأ اخللق كله عىل غري
مثال سابق ،وسوف ينتهي اخللق إىل اخلالق ،وينهي اخلالق هذا الكون العظيم بام
)[الرمحن.]27 - 26/
فيه(:
ً
وتكميال حلكمته ،هو سبحانه امللك القادر
إظهارا لقدرته،
وسوف يعيده مر ًة أخرى؛
ً
عىل كل يشء ،خلق اخلالئ ق كلها ،وصور الكائنات كلها ،وقدر املقادير كلها ،وجعل
قدرا ،فخلق كذا ،وخلق كذا ،وخلق كذا ،خلق منها الصغري
لكل صنف من املخلوقات ً
والكبري ،واألبيض واألسود ،والطويل والقصري ،والرطب واليابس ،والسائل
واجلامد(:
[القمر.]٥0 – ٤9 :

فسبح بحمد ربك العظيم(:
قل :سبحان اهلل وبحمده ،نزهه عام ال يليق بجالله من املثيل والشبيه ،عام ال يليق
بجالله من صفات اخللق ،عام ال يليق بجالله من صفات النقص والعيب(:
)[األعىل.]2 -1/
)[األعىل.]2/
بدأ بأول صفة وأعظم صفة وهي اخللق(:
[الواقعة.]7٤ :

227

خلق اهلل املالئكة العظام ،وهم أمم وخالئق ال حيصيها إال اهلل ،خلقهم اهلل من نور؛
ولذلك العامل العلوي كله نور؛ ألنه معمور باملالئكة؛ فاملالئكة خلقوا من نور ،وأعامهلم
كلها نور ،وأخالقهم كلها نور؛ ألهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون:
(
[األنبياء.]20 – ١9 :

أما األرض ففيها اجلن واإلنس ،هذا خملوق من الطني ،وهذا خملوق من النار ،هذا له
شهوات وهذا له شهوات ،وكلهم مأمور بعبادة اهلل وحده:
(
[الذاريات.]٥٨ – ٥٦ :

واهلل  هو خالق كل يشء وحده ال رشيك له ،وهو سبحانه خالق العباد ،وخالق
أفعاهلم وصفاهتم ،اهلل خلقك وأقدرك وأعانك(:
)[الرعد.]16/
)[الصافات.]96/
خلقك وخلق أفعالك(:
فاهلل  هو خالق كل يشء ،وهو الوكيل عىل كل يشء ،فأوامر اخللق ،وأوامر التدبري
والترصيف ،بيد اخلالق وحده ال رشيك له:
[األنعام.]١02 :

فال يستطيع املطيع أن يطيع وال العايص أن يعيص إال بعون اهلل  ،هو املستعان الذي
يعني كل أحد ،لكن يستطيع اإلنسان بام قدره اهلل أن يوجه العمل ،إما يعمل بطاعة أو
معصية ،إما يعمل خري أو رش:

[النساء.]١٤ – ١٣ :

فاهلل  خالق الناس ،وخالق صفاهتم وأفعاهلم ،لكن الصفات واألفعال هم اختاروها
هذا ،اختاروااخلري أو اختاروا الرش ،اختاروا الطاعات أو اختاروا املعايص ،ولكنهم ال
يستطيعون أن خيلقوا شيئًا من األعامل ،لكن اهلل  أقدرهم فقدروا:
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[النازعات.]٣9 – ٣7 :

)[الصافات.]96/
فاهلل خالق كل يشء(:
وأمرا ،والقدرة التي حصل هبا
فله سبحانه القدرة املطلقة عىل كل يشء خلق ًا
وتدبريا ً
ً
خلق اإلنسان  ،صاحلة للضدين ،اإليامن والكفر ،والطاعات واملعايص ،واألمن
واخلوف ،واإلحسان واإلساءة ،واحلب والبغض ،وكل ذلك بيد اهلل وحده:
(
[اإلنسان.]٣١ – 29 :

فاملخلوق وما عمل كله خلقاهلل  ،واهلل أعانه عىل كل عمل  ،لكن عليه إ ًذا توجيه
العمل إىل الطاعة أو املعصية ،إىل اإليامن أو الكفر:

[يوسف.]١0٤ :

ناظر رجل سني رجالً قدري ًا يف مسألة من القدر ،فقال القدري الذي يقول بالقدر ،نحن
نخلق أفعالنا ،واهلل  ال خيلقها ،نحن الذين نخلقها ،فقطع القدري تفاحة من شجرة،
ثم قال للسني :ألس ت أنا الذي فعلت هذا؟ فقال له السني :إن كنت فعلته أنت فردها
إىل مكاهنا ،فانقطع ذلك القدري ،ألنه ال يستطيع ردها إىل مكاهنا.
فالذي يملك اإلحياء هو الذي يملك اإلماتة ،فاهلل خلق اخللق ،ثم يميتهم ،ثم
حيييهم:
[البقرة.]2٨ :

ورفع رجل قدري رجله عن األرض وهو قائم ،ثم قال لرجل من أهل السنة :أنا الذي
رفعتها ،فقال له :إن كانت صاد ًقا فارفع األخرى معها ،فبهت وانقطع.
وهلذا القدرة املطلقة هي الصاحلة للضدين ،أن يكون ليل أو هنار ،حياة أو موت ،عطاء
أ و منع ،بدء وإعادة ،فهذا الرجل القدري ،الذي يقول بالقدر ،وأن العبد خيلق فعله،
هبت ملا سمع هذا الكالم ،فام يستطيع يرفع الرجلني م ًعا ،لكن اهلل يستطيع أن جيعله يرفع
قدميه مع ًا؛ ألن قدرته مطلقة ،موسى رضب البحر فخرج اثنا عرش طريق ًا يبس ًا  ،ورضب
احلجر ملا أراد أن يستسقي لقومه؛ فخرج اثنتا عرشة عينًا؛ هذه هي القدرة املطلقة ،التي
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ال يملكها إال اهلل اخلالق القادر عىل كل يشء.
األوىل:ارضب البحر خيرج حجر ًا طريق ًا يابس ًا.
والثانية :ارضب احلجر خيرج منه بحر من املاء ،اثنتا عرشة عينًا.
فهذا الذي له القدرة املطلقة ،هو الذي يس تحق أن يعبد ،إذا شاء ليال كان ليال ،إذا شاء
)[النور.]44/
هنارا كان هنارا(:
فلله أكرب مشاهد اخللق نراها كل يوم ،حتى هذا القلب يتأثر ،ويعرف اخلالق ،ويعرف
القادر ،حتى يعبده وحده ال رشيك له ،ويعبده كأنه يراه ،فال قدرة ألحد عىل فعل يشء
من خري أو رش ،إال أن أقدره اهلل عليه ،وإذا كان ذلك كذلك؛ فينبغي للعبد أن ينظر يف
خريا فليحمد مواله عىل ما أواله حيث خلقه ً
أهال للخري
الفعل الصادر عنه؛ فإن كان ً
وأقدره عليه.
ولو تُرك اإلنسان ونفسه وهواها؛ لنفرت عن احلق إىل الباطل ،ومن اخلري إىل الرش،
ولكن الرمح ن الرحيم يردها إليه بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات القرآنية.
فال تعجب بإيامنك ،وأقوالك ،وأعاملك ،وصالتك ،ودعوتك ،وصومك ،ومجيع
طاعاتك؛ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك ،وفضله الدار عليك ،
وخريه الذي أفاعه عليك:
[النور.]21/
فكل خري ونعمة من اهلل:
[النحل.]٥٣ :

رشا فهو من خذالن اهلل لك ،بسبب معصيتك ،فاستغفر اهلل من ذنبك ،وتب
وإن كان ً
)[النساء.]123/
إليه من ذلتك(:
ومن استغفر ربه غفر له(:
)[النساء.]110/
فكل خري من اهلل ،وكل رش من النفس:
ﰚ [النساء.]79 :
فاهلل  أمرنا بالتعبد له جل جالله بأسامئه احلسنى ،بمعرفتها ،وإحصائها ،وفهم
2٣0

معانيها ،ملاذا؟ حتى نعبد اهلل  بمقتضاها ،فاهلل مؤمن حيب اإليامن وأهل اإليامن.
فاهلل  أمرنا لنتخلق بأحسن الصفات:
[األعراف.]١٨0 :

فسبحان اخلالق العليم ،ما أعظم ملكه ،وما أحسن خلقه ،وما أبدع صنعه(:
)[النمل.]88/
صنع اهلل وقدرته ظاهر يف خلق البحار اململوءة باألسامك ،خلق الصحاري اململوءة
بالنباتات ،خلق األجواء اململوءة بالذرات ،اململوءة بالكلامت ،خلق البرش ،خلق
السموات ،خلق األرض ،خلق املالئكة(:
)[النمل.]88/
وآثار اسم اهلل اخلالق نراها ونعيشها كل يوم ،بل كل حلظة ،نراها يف مجيع اجلهات ،يف
كل زمان ،ويف كل مكان ،وكل إنسان يقر بفطرته أن اهلل هو اخلالق:
[الزخرف.]٨7 :

ولكن هذه ال تكفي يف اإليامن؛ ألن القلوب مفطورة عىل ذلك ،بل ال بد أن يتبع املعرفة
تعبد وطاعة املعبود؛ إذا عرفته بأسامئه وصفاته فيجب أن أطيع أمره؛ ألين آمنت به
فكربته وعظمته؛ إ ًذا ال بد أن أطيع أمره؛ ألين عرفت إنه ال خالق إال هو ،وال ملك إال
هو ،وال قادر إال هو ،فكل إنسان يقر بفطرته أنه هو اخلالق(:
)[العنكبوت.]63/
فإذا عرفتم أن اهلل هو اخلالق؛ فيجب أن تعبدوه؛ ألنه هو اخلالق وحده ال رشيك له،
وأنتم بحاجة إليه يف أرزاقكم ،يف خلقكم ،يف خلق أعاملكم أنتم بحاجة إليه؛ فاعبدوه؛
ألنه هو اخلالق العليم ،الذي مل خيلق مرة واحدة ،بل خلق مليارات املرات يف الثانية
الواحدة ،خملوقات بأشكال وأنواع خمتلفة ومتكررة:

[احلجر.]٨٦ :

فمعرفة أن اهلل هو اخلالق فقط ال تكفي يف اإليامن ،هذه معرفة عامة ،لكن املعرفة
املقصودة :أن تعرف اخلالق فتحبه وتعظمه وتطيع أمره وتشكره ،وتعبده:
2٣١

[األنعام.]١02 :

اهلل وحده هو القاهر :
هو واحد؛ إ ًذا هو قاهر لكل واحد ،وهو قهار؛ ألنه واحد ،القهار واحد،وكل ما سواه
مقهور ،هو القاهر الذي قهر كل قاهر ومقهور من اخللق ،هو ا لواحد القهار الذي
يملك القهر وحده ،ويملك اخللق وحده ،هو الواحد يف اخللق ،هو الواحد يف التدبري،
هو الواحد يف امللك جل جالله (
)[امللك.]1/
هو سبحانه اخلالق الذي أوجد كل خملوق من العدم ،الباري الذي خلق كل يشء ملهمة،
فاملطر يسقي األرض ،ويسقي احليوان ،ويسقي اإلنس ،واألرض لإلنبات ،والرياح
للتنفس ،وهذا الفضاء العظيم ،لتسبح فيه هذه املخلوقات والنجوم والكواكب،
والشمس لإلنارة:
[الزمر.]٤ :

[احلرش.]2٤ :

حجام ولونًا وكيفية؛ فال
هو املصور الذي خلق مجيع صور املخلوقات بتقدير معني؛
ً
يتشابه اثنان من اخللق ،املصور الذي صور كل يشء بصورة متيزه عن غريه.
هو سبحانه اخلالق لكل يشء ،اخلالق الذي خلق أباك آدم  بيده ،ونفخ فيه من روحه،
وعلمه األسامء كلها ،وأسجد له مالئكته(:
)[ص.]74 -71/
وخلقك أنت من ساللة من ماء مهني ؛ حتى تعرف نفسك أنك خملوق من ماء مهني،
وخملوق من طني ،هلذا ال ينبغي لك التكرب؛ فأنت حمتاج إىل اهلل يف خلقك ،وحمتاج إىل اهلل
يف قوتك ،وحمتاج إىل اهلل يف حركتك ،ال بد لك من دين متيش عليه ،كام للنجوم نظام
متيش عليه ،وللشمس نظام متيش عليه ،وللنبات سنة يسري عليها؛ فكذلك أنت لك
رشيعة من اهلل تسري عليها ،حتى تريض ربك ،وتسعد نفسك يف الدنيا واآلخرة:
2٣2

[الروم.]٣0 :

فامذا يريد اخلالق منك؟ ال بد أن أتعرف عىل مراد اهلل مني ،وماذا أريد أنا منه؟.
فأين تسكن أنت اآلن؟ ومن أي طعام تأكل؟ ومن أي هواء تتنفس؟ ومن أي لباس
تلبس؟ ومن أي ماء ترشب؟ وماذا تعمل؟ هل تطيع ربك؟ أم تطيع هواك؟ هل متيش
عىل الوحي أم متيش عىل العقل؟ هل متيش عىل اهلدى أم متيش عىل اهلوى؟:
[فاطر.]2٨ :

نتعرف عىل ربنا بامذا أكرمنا اهلل  ، وإىل أين سوف نصري؟ إن اهلل يريد منك أن تعبده
ملصلحة نفسك ،فأنت عزيز عليه ،وقد هيأ لك األرض قبل أن ختلق ،هيأ السكن قبل
نزول الساكن إليها  ،قال :هذه الدار اسكن فيها ،واعمل بام جاءت به الرسل؛ الطعام
موجود ،والرشاب موجود ،والسكن موجود ،واللباس موجود ،والظل موجود ،وكل
نعمة موجودة ،وكل ما يف الكون يف خدمتك ،من عامل اجلامد الذي تسري عليه ،وعامل
النبات الذي تأكل منه ،واحليوان الذي تأكله وتركبه ،وغريه ذلك من املخلوقات كلها
سخرها اهلل  إكرا ًما لك ،واختارك واصطفاك ،واختار لك أحسن دين ،وأكرمك بأن
خلقك يف أحسن تقويم:
[اإلرساء.]70 :

قائام متيش عىل رجلني ،مطلق اليدين ،تفعل ما تريد ،مج يع احليوانات مغلقة
وجعلك ً
األصابع ،أما أنت مطلق اليدين ،يد بخمسة أصابع؛ وأغلب املخلوقات متيش عىل أربع،
قائام ،سهل لك احلركة ،ألنك خليفة يف األرض.
وأنت متيش ً
واحليوانات كلها مقبوعة اليدين ،حمكمة اليدين ،ال تستطيع أن تعمل باأليدي شيئًا،
لكن أنت مطلق اليدين ،يدك إن شئت دفعت هبا ،وإن شئت سحبت هبا ،وإن شئت
رفعت هبا ،وإن شئت أدرهتا يمينًا ،وإن شئت أدرهتا ً
شامال ،وإن شئت جعلتها مطرقة،
وإن شئت جعلتها مغرفة تغرف هبا األشياء ،وإن شئت أن تدفع هبا،أو إن شئت أن
تأخذ هبا ،وإن شئت أن تكتب هبا ،وإن شئت أن تذبح هبا ،وإن شئت أن ترضب هبا،
وإن شئت أن تربط هبا،وهكذا منافع يديك كثرية:
[النحل.]٥٣ :

2٣٣

واهلل جعلك مطلق اليدين؛ لتفعل ما تريد؛ فأنت خملوق خل ًقا حسنًا ً
مجيال ظاهر ًا
[التني.]٤ :
وباطن ًا :
فلنشكر هذه النعمة التي أعطانا اهلل  ،ونتقرب إىل اهلل  يف استعامل هذا البدن فيام
خلق له؛ ألن هذا البدن اهلل خلقه وهداه واشرتاه(:
ﰁ)[التوبة.]111/
فالوقت هلل ،واملكان له ،والبدن له ،واجلوارح له ،فال نستعملها يف غري ما خلق اهلل:
[األنعام.]١٦٣ – ١٦2 :

وكل خملوق كبري أو صغري ،ال بد إلجياده من ثالث صفات عظيمة:
أحدها :القدرة املطلقة عىل إجياد ذلك اليشء ،واهلل وحده هو القادر جل جالله عىل كل
)[امللك.]1/
يشء(:
الثانية :اإلرادة املخصصة لذ لك املخلوق ،لذلك املقدار املعني ،بال زيادة وال نقص،
ٍ
ومشيئة للرب ليقدر هبا ذلك املخلوق بال
ربا ،ال بد من إرادة
حجام ولونًا،
وصغرا وك ً
ً
ً
زيادة وال نقص:
[القمر.]٥0 – ٤9 :

الثالثة :العلم املحي ط بذلك القدر اخلاص وذلك ألن إرادة اليشء مرشوطة بالعلم به.
ثم بعد ذلك يظهر:
[الطالق.]١2 :

)؛ األوامر امللكية تنزل
هو خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن (
باحليا ة واملوت ،والعطاء واملنع ،والتدبري والترصيف ،والسحب ،والرياح واألمطار
والعواصف ،وكل يشء ملاذا؟ (
)[الطالق.]12/
وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالذي هذا خلقه،وكربمتوه وعظمتموه وأحببتموه ،ثم أطعتموه
وعبدمتوه:
[األنعام.]١02 :

2٣٤

هذا القسط من املعرفة هو األول ،تعرف اخلالق فتخشاه ،وختشع له ،وتنكرس بني يديه،
لعظمة خلقه ألنه اخلالق الذي خلق كل يشء وأحسن خلقه جل جالله ،ثم تأيت الطاعة
بعد ذلك:

[األنفال.]٤ – 2 :

فسبحان ربنا القادر عىل كل يشء ،الذي خلق كل يشء عىل قدر معني موافق للمصلحة.
فكل ذرة ،وكل خملوق ،وكل حرشة ،وكل كبري وصغري خلقه اهلل  بحكمة ،يؤدي هبا
الوظيفة املكلف هبا ،ويشري إىل عظمة من خلقه:
[احلجر.]٨٥ :

وهذه املخلوقات الكبري منها والصغري مظهر جلالل اهلل وعظمته وقدرته ،ومظهر جلامل
اهلل ،وأنه خيلق اليشء احلسن اجلميل ،وأنه  مجيل له صفات اجلامل اجلالل(:
)[الرمحن.]78/
فكل ما تراه من املخلوقات الكبري منها والصغري ،العايل والسافل؛ مظهر جلالل اهلل
ومظهر جلامله وإحسانه وإكرامه:
وعظمته،
ٌ
[ق.]٨ – ٦ :

نعم عليه ،كل ما نراه يف الكون إما نعمة من اهلل ،أو منعم
فكل ما يف الكون إما نعمة أو ُم ٌ
عليه ،فأنا منعم عيل بنعم ال تعد وال حتىص ،من خلقها؟ خلقها املنعم جل جالله ،خالق
كل يشء من األقوات واألرزاق ،وسائر األمكنة واألزمنة:
[الزمر.]٦2 :

فاعلموا ذلك ،وتوجهوا للخالق الذي أبدع كل يشء ،وخلق كل يشء.
اهلل  خلقنا ثم أخرجنا بصور خمتلفة ذكر وأنثى ،وأبيض وأسود وجبل وبحر،
[احلجر.]٨٦ :
وشمس وقمر؛ ألنه هو اخلالق العليم:
فسبحان اخلالق العليم الذي قدر كل يش ء يف علمه باملقدار النافع املطابق للمصلحة،
2٣٥

البارئ الذي أبدع تلك األجسام ،وأخرجها من العدم إىل الوجود ،املصور الذي صور
املخلوقات بأشكال متيزها عن غريها(:
)[احلرش.]24/
اهلل أكرب كم نرى عظمة اخلالق يف اخللق ،والربء والت صوير ،يف كل ثانية من الثواين.
من رمحته جل جالله أن أظهر لنا صفة من صفاته وهي صفة اخللق؛ حتى ال نتجاوزه إىل
غريه ،وحتى نرتقى من املخلوقات إىل اخلالق ،ومن الصور إىل املصور جل جالله،
فنعبده بام جاء به رسوله:

[يونس.]٣ :

فهذه واهلل جن ة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة ،من دخلها يف الدنيا فسيخرج منها إىل
جنة اآلخرة ،يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ،ومن حرمها فقد حرم اخلري كله،
وسيخرج من هذه الدنيا إىل سجن يف جهنم:
[حممد.]١2 :

فالناس يف اآلخرة إما يف القصور امللكية بقرب ملك امللوك ،وإما يف السجون اجلهنمية
مع إبليس وفرعون وقارون وهامان ،والذي يريد أن يكون بصحبة األنبياء يعمل أعامل
األنبياء ،ويتخلق بأخالق األنبياء ،ويتبع األنبياء؛ حتى تكون حياته مطابقة حلياة
ا ألنبياء ،وأقواله مطابقة ألقوال األنبياء ،ويتصف بالصفات امللكية ،صفات ملك
امللوك ،ويتقرب إىل اهلل بام حيب:
[األعراف.]١٨0 :
ﮊ(
اهلل كريم حيب أن تكون كري ًام ،واهلل عليم يريدك أن تكون علي ًام ،واهلل تواب حيب
ال توابني ،واهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل شكور حيب الشكر والشاكرين.
واهلل  مؤمن حيبك أن تكون من املؤمنني الذين ينرشون األمن بني الناس ،ويؤمنون
أنفسهم من نار جهنم ،فإذا اتصفنا هبذه الصفات حيبنا اهلل .
فسبحان اخلالق اخلالق الذي خلق كل يشء من ال يشء ،أما اإلنسان فقد خيلق ويصنع
اليشء من كل يشء ،فإذا أراد أن يصنع طوب ًا ،أو يصنع ثالجة ،أو يصنع سيارة؛ صنع
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شيئ ًا من يشء ،مما خلقه خالق كل يشء وشتان بني اخلالق واملخلوق:
[النحل.]١7 :

هو سبحانه خالق كل يشء؛ خلقك يف أحسن تقويم ،وخلق ما بعدك وما قبلك ،وخلق
ما فوقك وما حتتك ،وخلق من عىل يمينك ومن عىل شاملك ،وخلق ما أمامك وما
خلفك ،فاهلل  هو خالق كل يشء ،فأينام توجهت فأنت ترى خلقه ،خلقك يف أحسن
تقويم ،ثم خلق املخلوقات من حولك ،فخلق ما قبلك من اخللوقات اآلباء واألمهات،
وخلق ما بعدك من املخل وقات واألوالد والبنات ،وخلق ما فوق اإلنسان ،وما حتته من
العامل العلوي والعامل السفيل ،وخلق من عىل يمينه ،ومن عىل شامله ،وخلق ما أمامه
وخلق ما خلفه:
[الزمر.]٦٣ – ٦2 :

اهلل  رب املشارق واملغارب:
[املعارج.]40/
)[الرمحن.]17/
وهو(:
[املزمل.]9 :
وهو:
فالشمس ترشق من املرشق وتذهب إىل املغرب ،هو رب املرشقني واملغربني :مرشق
الصيف ،ومرشق الشتاء ،ومغرب الصيف ،ومغرب الشتاء ،ورب املشارق واملغارب،
كل يوم ترشق الشمس وتغرب عىل عدد أيام السنة ثالثامئة وستون يوم ًا  ،هلا مشارق
ومغارب بقدر أيام السنة.
فالذي هذا ملكه ،وهذا خلقه ،وهذا أمره ،جيب أن نعبده وحده ،هو الذي يستحق أن
يعبد ،وأن يكرب ،وأن يعظم ،وأن حيمد ،وأن يطاع:
[األنعام.]١0٣ – ١02 :

اهلل أكرب ما أعظم بيان القرآن ،وما أعظم رمحة الرب بعبده ،يذكره ويبني له ويتحبب
إليه ،ويتودد إليه بالنعم التي ال تعد وال حتىص ،لعله يتوب ،لعله يرجع إىل ربه جل
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جالله:
فاخلالق وحده هو الذي جيب عىل الناس عبادته؛ ألنه الذي خلقهم ،وخلق أرزاقهم
وأكرمهم باتباع رشعه ،وكثري ًا ما يقرن اهلل وجوب عبادته وطاعته مع اسمه
اخلالق(:
[النحل.]١٨ :

)[البقرة.]22 - 21/
اخلالق وحده سبحانه هو الذي إذا عبدته أسعدك ،ورزقك األمن ،والسعادة يف الدنيا
)
واآلخرة(:
[األنعام.]82/
هل م األمن الصحي ،واألمن الغذائي ،واألمن السيايس ،واألمن االقتصادي(:
)[قريش.]4 -1/
فهو اخلالق الذي إذا عبدته أسعدك يف الدنيا واآلخرة(:
)[التوبة.]72/
هو اخلالق الذي إذا عبدته وحده؛ نجوت من عذابه ،وفزت بجنته:
[آل عمران.]١٨٥ :

بفضله أطعته ،وبخذالنه عصيته؛ ألن اإلنسان إذا أعرض أعرض اهلل عنه ،واإلنسان إذا
نيس اهلل نسيه ،وإذا زاغ عن اهلل يزيغ قلبه.
فاخلالق وحده هو الذي يملك الصنعة وقد أعطى اخلالق األوامر بتشغيلها بام يصلحها
ويصلح غريها ،فتجب طاعته،وتصديق أخباره(:
)
[العرص.]3 - 1/
فسبحان العليم بخلقه ،العليم بام يصلح النفوس وينفعها ،الرحيم الذي حذرها مما
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يرضها ويفسدها(:

)[املائدة.]76/
هو السميع ألقوالكم وحاجاتكم ،العليم بظواهركم وبواطنكم؛ فال جيوز ألحد أن
يعبد من ال خيلق وال يرزق ،وال ينفع وال يرض:

[األنعام.]7١ :

فسبح ان اخلالق الذي هذا خلقه ،وهذه قدرته ،وهو الذي يستحق أن يطاع فال يعىص،
ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر:
[األنعام.]١0٣ – ١02 :

 والعلوم اإلهلية قسامن:
أغذية..وأدوية.
أما األغذية :فهي العلم باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده.
واألدوية :هي علم املسائل التي تشفي اإلنسان من اجلهل.
فعلوم اإليامن تعني املسلم عىل معرفة ربه ،وجتعل العبد يقبل بقلبه وجوارحه عىل ما
يريض ربه :
[فاطر.]2٨ :

أما علم املسائل ،وعلم اإلفتاء ،فهي أدوية تعالج اإلنسان وتنقله من اجلهل إىل العلم،
ليعمل عىل بصرية ،وعىل طريقة حممد .
وال شك أنه جيب علينا أن نتعلم الدرس األول يف كل يوم ،وهلذا أمرنا اهلل  أن نقرأ يف
الصالة الفاحتة ،وما تيرس من القرآن ،كله لتغذية اإليامن يف القلب ،لتقوية اإليامن يف
القلب؛ حتى يعرف املعبود ،وينظر يف امللك وامللكوت ،فريى اخلالق خيلق ما يشاء،
ويفعل ما يشاء وحده ال رشيك له:
[املؤمنون.]٣ – ١ :
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واسم اهلل اخلالق،واس م اهلل اخلالق ،اسامن هلل  ، وهبام خيلق املخلوقات العظيمة،
املتكررة واملتكاثرة ،والكبري منها والصغري.
فهو اخلالق الذي خيلق الكبري ،كالعرش ،والصغري كالذرة.
وهو اخلالق الذي خيلق املخلوقات الكثرية ،كالنجوم ،والذرات ،وقطرات املياه ،وهو
اخلالق الذي خلق املخلوقات العلوية والسفلية ،وخلق املخلوقات الناطقة والصامتة،
وخلق املخلوقات املتحركة والساكنة.
اهلل  هو اخلالق وحده ال رشيك له ،ال بد أن يتكلم اللسان؛ ليسمع القلب ،ثم القلب
يأمر اجلوارح بالعمل ،هذا اخلطاب من اللسان موجه للقلوب؛ حتى متتثل أمر اهلل ،
اهلل .
هو اخل الق وحده ال رشيك له ،اخلالق الذي خلق مجيع املخلوقات بقدرته ،وصورها
بإرادته ،وحكمها بأمره(:
)[األنعام.]102/
اهلل  خيلق يف كل ثانية مليارات املخاليق ،بصور خمتلفة ،وأنواع خمتلفة ،ووظائف
)[األعراف.]54/
خمتلفة(:
هو اخلالق الذي خلق كل يشء ،وال يزال خيلق ما شاء ،متى شاء كيف شاء:
[القصص.]٦٨ :

فاعبدوه إذا علمتم ذلك ،وال ترشكوا به أحد ًا .
يرشكون به من ال خيلق ،يرشكون به الناقص الضعيف ،يرشكون به ما ال يليق بجالله،
يرشكون به ما ال يساويه يف األسامء احلسنى ،والصفات العىل:
[األعراف.]١92 – ١9١ :

وسبب ذلك اجلهل به؛ فال بد من العلم باهلل (:
)[حممد.]19/
يستغفر اهلل من التقصري يف هذا العلم ،واستغفر للمؤمنني واملؤمنات الذين قرصوا يف
هذا ،ولو عرفوا اهلل ألطاعوه ،ولو عرفوا نعمه لشكروه ،ولو عرفوا جربوته وقدرته
2٤0

خلافوا منه؛ ولو عرفوا إحسانه ألحبوه ،ولو عرفوا كربياءه لكربوه ،ولو عرفوا غناه ملا
سألوا غريه.
فهو سبحانه اخلالق القادر عىل كل يشء ،ال ذي خلق وخيلق ما ال حيصيه اهلل من
املخلوقات واألشياء والذرات واألنفس والثمرات ،واألجرام ،واألفالك(:
)[احلجر.]86/
وهو سبحانه اخلالق الذي خلق املخلوقات كلها عىل غري مثال سابق(:
)[البقرة.]117/
فسبحان من له األسامء احلسنى ،والص فات العىل ،واألفعال الكربى ،واملثل األعىل.
هو جل جالله اخلالق ،وصفة اخللق تستلزم القدرة ،التي خيلق هبا اخللق ،وتستلزم العلم
بكل يشء خلقه وخيلقه.
فخلق اهلل  يستلزم صفات كثرية من احلياة ،من السمع ،والبرص ،والعلم ،والقوة،
والقدرة:
[غافر.]٦٥ :

فاهلل  هو اخلالق الذي خلق املخلوقات ،وأمر اهلل متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات
فوجدت ،وصفة اخللق يف الكون مستمرة ،فصفة اخللق صفة فعلية ،خيلق اهلل مليارات
املخلوقات يف كل ثانية ،من أنواع اجلامدوالنبات واحلي وان ،وغريها من املخلوقات التي
ال حيصيها إال هو:
[احلرش.]2٤ :

وخلق سبحانه مجيع املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل السفيل،تسبح بحمده ،وتشهد
بوحدانيته وختضع ألمره؛ وتستجيب ملشيئته ،وترسع إىل إرادته:
[الطالق.]١2 :

وإذا عرفتم ذلك فآمنوا به،واعبدوه ،وأطيعوه،واشكروه:
[يونس.]٣ :

هو سبحانه اخلالق البارئ املصور ،الذي خلق كل يشء وأحسن صورته ،فكل خملوق له
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أمر باخللق واإلجياد ،وله أمر بالتصوير ،هذا مجل ،وهذه بقرة ،وهذا جبل ،وهذا بحر،
وهذه سامء ،وهذه أرض ،وكل له وظيفة يؤدهيا ،فهذه املخلوقات العظيمة خملوقة
حلكمة ،خلقها من بيده ملكوت كل يشء ،ال بد يل أن أعرفه:
ﰀ [اجلاثية.]22 :
فسبحان اخلالق العليم الذي خيلق ما يشاء بقدرته.
خلق العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض ،وخلق الدنيا واآلخرة ،وخلق عامل
الغيب وعامل الشهادة ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق النجوم والكواكب ،وخلق الليل
والنهار ،وخلق األ رواح كلها ،وخلق اجلن واإلنس ،وخلق املالئكة ،وخلق اهلواء
والرياح ،وخلق اجلامد والنبات واحليوان:
[الزمر.]٦2 :

ومن هذا خلقه ،وهذه ملكه ،وهذه صفاته ،هو الذي جتب عبادته(:
)

[األعراف.]54/
هو سبحانه اخلالق الذي خلق السحب ،واملياه وخلق اجلامد والنبات ،وخلق الطري
واحليوان ،وخلق اجلان واإلنسان ،وخلق السهول واجلبال ،ال بد أن نكرر هذا كل يوم،
فام تكرر تقرر ،وبالتكرار يمتلئ القلب بمعرفة اهلل ،وتزول الشبه عنه ،وخترج منه
األمراض والشكوك ،فنكرره حتى يتعود اللسان عليه ،وليستقبله القلب مر ًة بعد مرة،
حتى يسمع القلب كالم التوحيد ،ويعرف قدرة اهلل ،وعظمة من يعبد ،ليعبد ه وحده
باحلب والتعظيم والذل له.
اهلل أكرب!
[لقامن.]١0 :

كل النباتات كريمة ،حبة القمح تعطي سبعامئة حبة ،حبة العنب كم تعطي من مئات
األلوف من حبات العنب؟! الرمانة كم تعطي من احلب؟!.
النخلة كم تعطي من التمر؟ كم تعطي الفسائل؟ كل خملوقات اهلل تنمو وتتكاثر ،أما
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خملوقات ومصنوعات اإلنسان فال تنمو وال تتكاثر:

[لقامن.]١١ :

وهو سبحانه اخلالق العليم ،الذي خلق مجيع املخلوقات ،وأتقن صنعها ،وأحسن
خلقها(:
)[السجدة.]7 -6/
فسبحان اخلالق ا لعظيم ،اخلالق العليم ،اخلالق القدير ،الذي خلق مجيع املخلوقات يف
العامل العلوي ،ويف العامل السفيل ،وجعل لكل نوع منه ،وكل فرد منه ،وكل ذرة منه،
وقدرا يف الشكل ،وحكم ًة يف اخللق ،فمنها العايل والسافل ،ومن
قدرا يف احلجم،
ً
ً
خملوقاته الكبري والصغري ،ومنها الطويل والقصري ،ومنها الرطب واليابس ،ومنها
السائل واجلامد ،ومنها القوي والضعيف ،ومنها الناطق والصامت ،ومنها احلي
وامليت ،ومنها الذكر واألنثى ،ومنها املتحرك والساكن ،ومنها العذب واملالح ،ومنها
الثابت والنامي ،ومنها اللني والقايس(:
)[القمر.]50 -49/
ال حيتاج اهلل إىل أن يعينه أ حد عىل اخللق ،هو جل جالله يقول لليشء كن فيكون.
بصفة واحدة من صفاته خلق هذا الكون العظيم ،فانظر إىل امللك وامللكوت؛ لرتى
اخلالق خيلق ،والرزاق يرزق ،والرمحن يرحم ،والقادر ينتقم ،واملعطي يعطي ،والفعال
يفعل ما يشاء ،فتهب الرياح بأمره  ،ومتوج البحار بإذنه ،وتنمو النباتات بإذنه ،وتتكلم
األلسنة بإذنه ،وتسمع اآلذان بإذنه؛ هو الذي يملك السمع واألبصار:

[يونس.]٣2ٍ – ٣١ :

فسبحان اخلالق العظيم الذي أحكم وأحسن خلق ما خلق ،فال يستطيع اخللق كلهم أن
خيلقوا مثلهً ،
فضال عن أن خيلقوا أحسن منه:
[األنعام.]١0١ :

عليم بام كان ،وما يكون وم ا سيكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ،واخللق كلهم لو
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اجتمعوا ما استطاعوا أن خيلقوا ذبا ًبا أحقر يشء (
)[احلج.]74 - 73/
فاعبدوا القوي العزيز ،ودعوا الضعيف الذليل:
[الزمر.]٦٦ – ٦٥ :

واهلل سبحانه هو الرب اخلالق ،الذي خلق املخلوقات كلها ،وتفرد بامللك واخللق
وحده ،هو اخلالق القادر الذي يدبر وحده أمر املاملك واخلالئق ،يف السامء واألرض،
ويف الدنيا واآلخرة ،ويف عا مل الغيب وعامل الشهادة ،وأجرى عليهم أحكامه الكونية،
وأحكامه الدينية ،وأحكامه اجلزائية وحده ال رشيك له:
[امللك.]١ :

وهو سبحانه اخلالق العليم الذي يعلم كل خملوق يف ملكه ،ويسوق إليه رزقه ،ويراه
ويسمعه وهو يتناوله(:
)[العنكبوت.]60/
فسبحان اهلل،موسى فتح اهلل عىل سمعه ،فقيل له :ارضب هذا احلجر؛ فرضبه فانكرس
كرستني ،ثم قيل له ارضب إحدى الكرستني فرضهبا؛ فانكرست وإذا فيها يف داخلها
حرشة صغرية يسيل لعاهبا ،فسمع موسى تسبيحها وهي تقول :سبحان من يعلم مكاين،
ويسمع كالمي ،ويذكرين وال ينساين؛ ألن موسى ملا أراد أن يذهب إىل فرعون خاف
عىل نفسه وأهله  ،فاهلل أراه ذلك حتى يطمئنه :أن اهلل  حيفظهم ،كام حيفظك فهو
حيفظ ما وراءك.
فسبحان السميع العليم بكل خملوق وبكل ذرة يف ملكه؛ فهو الرزاق الذي يسوق
األرزاق إىل اخلالئق ويرى مجيع املخلوقات وهي تتناول أرزقها(:
)[العنكبوت.]60/
وهو سبحانه اخلالق القدير الذي ال يعجزه يشء ،الذي خلق مجيع اخللق عنده كخلق
2٤٤

ذرة ،يستوي عنده الصغري والكبري يف اخللق ،بل اخللق كله أمامه صغري؛ ألن هو الكبري
املتعال جل جالله ،فهو اخلالق القدير الذي ال يعجزه يشء ،الذي خلق مجيع اخللق
نفسا واحدة(:
ويبعثهم بعد موهتم ،يف ملحة واحدة كخلقه ً
)[لقامن.]28/
فال إله إال اهلل ،سبحان اخلالق القوي القاهر ،العظيم الذي خلق كل عظيم يف ملكه
العظيم ،خلقه عظيم يف ح جمه ،عظيم يف شكله ،عظيم يف كربه ،عظيم يف صغره.
هذه البعوعة الصغرية هلا مائة عني ،وثالثة قلوب ،وست سكاكني يف خرطومها،
وثامنية وأربعون سنًا ،وهي تشم من تريد عىل مسافة طويالً.
فعظمته جل جالله يف خلق الصغري ،ويف خلق الكبري ،يف خلق اجلامد ،ويف خلق
السائل ،يف خل ق العايل ويف خلق السافل ،يف خلق الناطق ،ويف خلق الصامت ،فال إله
إال اهلل كم عظمته! وكم عظمة خلقه! وكم كثرة خملوقاته جل جالله! (
)[احلجر.]86/
فسبحان اخلالق القوي القاهر ،العظيم الذي خلق كل عظيم يف ملكه العظيم ،البصري
كبريا أو
صغريا(:
ً
الذي يرى كل يشء يف ملكه العظيمً ،
)

[املؤمنون.]19 - 17/
وسبحانه اخلالق لكل يشء ،البارئ لكل يشء ،املصور لكل يشء ،املبدع لكل يشء.
هو سبحانه اخلالق ،عظيم اخللق ،كثري اخللق ،حسن اخللق ،كبري اخللق ،خلق
السموات واألرض ،وخلق املجرات واجلبال ،وخلق الليل والنهار ،وخلق كل يشء؛
فتبارك اهلل أحسن اخلالقني:
[األعراف.]٥٤ :

فسبحان القادر عىل كثرة اخللق عد ًدا كالنجوم والذرات،واهلباءات ،وقطرات األمطار،
وورق األشجار ،وذرات الرمال ،واألنفاس ،والكلامت.
2٤٥

وسبحان القادر عىل عظمة اخللق نو ًعا ،كالعرش العظيم ،والكريس الكريم،
والسموات السبع الطباق الشداد ،واألرعني السبع ،وما فيهن ،وما عليهن ،وما بينهن
من املخلوقات التي ال حيصيها إال هو:

[احلرش.]2٤ – 2٣ :

هو اخلالق الذي قدر خلق كل يشء ،البارئ الذي أوجد كل يشء من العدم ،املصور
الذي أعطى الصورة احلسنة لكل خملوق ،فهذا جبل ،وهذا حيوان ،وهذا إنسان ،وهذا
رجل ،وهذه امرأة ،وهذا ماء ،وهذه شمس ،وهذا قمر ،هو الذي أعطى الصورة احلسنة
لكل خملوق ،املبدع الذي خلق كل يشء عىل غري مثال سابق:
[البقرة.]١١7 :

جمازا ،فاهلل هو اخلالق
أما اإلنسان فقد خيلق اليشء من األشياء املوجودة ،ويسمى خال ًقا ً
األعىل ،واإلنسان هو اخلالق األدنى ،لكن فرق بني خلق اخلالق ،وخلق املخلوق ،فاهلل
خلق املخلوق ،وخلق فعله وصفاته ،والناس بفطرهتم يعلمون أن خالق الكون وما فيه
هو اهلل وحده  ،وكذلك إبليس ،ولكنهم ال يعرفون عن اهلل العظيم ما جيعلهم يعبدونه
ويطيعونه ،فال بد من زيادة العلم ،وال بد من سقي الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها
بطلب العلم ،والتعرف عىل اهلل من خالل اآليات الكونية ،واآليات القرآنية ،فسقي
الفطرة بالنظر يف امللك وامللكوت؛ حت ى يزيد اإليامن الفطري باإليامن الكسبي ،فيمتلئ
القلب باإليامن؛ فيتحرك اإلنسان بجوارحه ولسانه بطاعة اهلل  ،وعبادته باحلب
والتعظيم والذل له(:
)[حممد.]19/
فاإليامن باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،إذا محل العبد عىل طاعة اهلل؛ فهذا اإليامن الذي
يريده اهلل ،وهو كاف للفوز باجلنة والنجاة من النار.
أما إذا كان اإليامن بحجم ال يكفي حلمل اإلنسان عىل طاعة اهلل ،فذلك هو اخلرسان
املبني ،كإيامن إبليس والكفار(:
2٤٦

)[لقامن.]25/
إذا عرفتم أن اهلل هو اخلالق؛ فيجب أن تعبدوه وحده جل جالله.
فال بد للمؤمن من تقوية اإليامن بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية ،وجماهدة
النفس عىل فعل األوامر ،ليسارع العبد إىل أنواع الطاعات ،ويكف عن املعايص
والشهوات املحرمة:
[النساء.]136/
جيب أن تتعرفوا عىل أركان اإليامن الستة ،اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر ،والقدر خريه ورشه ،ليزيد اإليامن ،وتقوى األعامل ،فاهلل  يريدنا أن نرتقى إىل
أعىل درجة يف اإليامن ،وهي اإليامن املطل وب؛ فاإليامن ثالثة أقسام:
إيامن موجود ،وإيامن مفقود ،وإيامن مطلوب.
فنجتهد عىل اإليامن املوجود؛ لنحصل اإليامن املفقود؛ لنرقى إىل درجة اإليامن املطلوب،
الذي حتصل به مواعيد اهلل العظيمة يف الدنيا واآلخرة:

النظر والتدبر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية:

[فصلت.]٣2 – ٣0 :
[يونس.]١0١ :

واعلم أن معرفة أسامء اهلل احلسنى يشء ،وفهمها يشء آخر ،والتعبد هلل بموجبها يشء
فوق ذلك.
أن يعيشها اإلنسان ،ويتصف هبا ،يشء آخر فوق ذلك
[األعراف.]180/
إذا علمت أن اهلل عليم ،فاعلم أنه يعلم كل يشء ،وختلق هبذه الصفة ،فتعلم وعلم
الناس:
2٤7

[آل عمران.]79 :

وإذا كنت تعلم أن اهلل قوي ،فكن قو ًيا يف توحيدك ،يف إيامنك ،يف عبادتك ،يف أعاملك،
)[البقرة.]63/
فاهلل  حيب األقوياء يف دينه(:
وإذا عرفت أن اهلل سميع فال تسمعه إال ما حيب ،وإذا عرفت أن اهلل بصري فال تفعل إال
ما حيب.
وإذا عرفت أن اهلل كريم ،فيجب أن تفهم أن كل هذا الكون من عطائه ،السموات،
كريام
كريام بوقتك فاجعله هللً ،
واألرض ،وما فيهام من مجيع املخلوقات من كرمه ،فكن ً
بأقوالك قل للناس ً
كريام بأخالقك.
كريام باملكً ،
قوال حسنًاً ،
وإذا عرفت أن اهلل رمحن؛ فاعلم أن رمحته وسعت كل يشء ،وختلق هبذا االسم وارحم
الناس.
قال النبي  «:م
ِحوا ام ْن مِف ْاألا ْر م
الس اام مء »
اِح ا
الر ْ ا
ون اي ْر ا ُ
ِح ُنْ ،ار ا ُ
ض ،اي ْر ا ْ
الر ُ
ِح ُه ْم َّ
َّ
ِحمُك ُْم ام ْن مِف َّ
أخرجه أمحد والرتمذي ( ).
وهكذا نتعبد هلل  بمعرفةأسامئه ،وفهمها،والتخلق هبا عىل شاكلة العبودية.
وهو سبحانه اخلالق العليم بكل يشء عىل التامم والكامل وحده ال رشيك له ،خلق
وصور ،وأبدع وأحسن اخللق يف مجيع املخلوقات:
[احلجر.]٨٦ :

واإلنسان خيلق ويطور ،اخرتع اهلاتف ،اخرتع السيارة ،اخرتع الطائرة والسفينة ،وكل
سنة يطور ،ويطور ،ويطور.
عظيام عىل غري مثال سابق ،عىل كامل احلسن والتامم والكامل؛
أما اهلل  فيخلق خل ًقا
ً
ألنه اخلالق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى ،واملثل
[طه.]٨ :
األعىل:
[الطالق.]١2 :
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2٤٨

فهو اخلالق العليم ،خلق ما نبرص ،وما ال نبرص ،خلق ما نراه وما ال نراه ،خلق عامل
)
الغيب وعامل الشهادة ،خلق الدنيا واآلخرة(:
[احلاقة.]39 -38/
فام أظهره اهلل  لنا ذرة فيام مل يظهره لنا ،عامل الغيب ال نعلمه ،اجلنة والنار ما وصلنا
إليهام حتى نعرفهام ،لكن جاءنا عنهام بعض األخبار الصادقة من ربنا  فنؤمن به،
فاملستور عنا أكثر من املكشوف ،ولكن اهلل كشف لنا ما يؤهلنا لإليامن به ،ويرغبنا يف
عبادته ،وحيرك قلوبنا والسنتنا وجوارحنا ،هو سبحانه اخلالق الذي خيلق ما يشاء،
ويفعل ما يريد ،خلق سبحانه خل ًقا يف الرب ال يعلم هبم أهل البحر.
األسامك يف البحر ال تعلم عن اإلنسان شيئًا ،األ سامك عامل كبري ،ونحن ال نعلم عنهم إال
من دخل يف البحر رأى َه ِذ ِه األمة ا َّل ِتي تعمل ،وتطلب الرزق ،وتتحرك ،وتسبح بحمد
[اجلمعة.]١ :
رهبا:
فهو سبحانه هو اخلالق الذي له القدرة املطلقة يف اخللق ،خلق اجلو ،والرب ،والبحر.
خلق سبحانه خل ًقا يف الرب ال يعلم هبم أهل البحر ،وخلق يف البحر خل ًقا ال يعلم هبم
أهل الرب ،وخلق يف السامء خل ًقا ال يعلم هبم أهل األرض:
[لقامن.]١١ :

وخلق اهلل يف األرض خل ًقا ال يعلم هبم أهل السامء ،وخلق يف اجلو بني السامء واألرض
خل ًقا ال يعلم هبم أهل السامء واألرض ،وخلق يف السامء واألرض خل ًقا ال يعلم هبم
أهل اجلو؛ ألنه اخلالق العليم ،فيجب أن نعبده وحده ال رشيك له(:
)
[األنعام.]102/
فام أسفه عقول من أرشك مع اهلل غريه يف العبادة:
[األعراف.]١92 – ١9١ :

فكل من ال خيلق ال يستحق أن يعبد(:
[النحل.]17/
وصفة اخللق من الصفات العظيمة التي نراها كل يوم ،ولكن لكثرهتا ينرصف اإلنسان
2٤9

)

عنها ،وإللفه هلا ال يلتفت إلي ها ،لكن لو كسفت الشمس التفت إليها ،ولو رجت
األرض التفت إليها:
[ق.]٨ – ٦ :

واهلل أمرنا أن ننظر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية؛ ألن هذا النظر يثمر اإليامن
باهلل ،وعبادة اهلل وحده ،ويولد اخلوف من اهلل ،والتعظيم هلل ،واحلب هلل.
فال إله إال اهلل كم عظمته وجالله ومجاله ،وكم عظمة ملكه وسلطانه! وكم عظمة نعمه
وإحسانه ،وكم عظمة خملوقاته!.
خلق جل جالله من املالئكة ،واجلن ،واإلنس ،واجلامد ،والنبات ،واحليوان أممًا وقبائل
علام ،فال إله إال
وشعو ًبا ال يعلمها ،وال حيصيها ،وال حييط هبا إال من أحاط بكل يشء ً
اهلل كم عظمة خملوقاته! (
)[األنعام.]59/
والكل خلق اهلل ،والكل ملك اهلل ،والكل عبدهلل ،والكل جندهلل ،والكل يشهد بوحدانية
اهلل ،والكل يسبح بحمده ،والكل خيضع ألمره(:
(
) [احلج.]18/
فاعرف أهيا العبد اللبيب نفسك ،وتعرف عىل أسامء ربك وصفاته ،وتعرف عىل أسامء
وصفات من ت عبد؛ حتى تأيت العبادة منك باحلب الكامل ،والتعظيم الكامل والذل
الكامل هلل :
ﰀ [الزمر.]9 :
فربك خيلق ما يشاء ،وربك ينعم بنعم ال تعد وال حتىص ،وربك يمسك السامء أن تقع
عىل األرض؛ فال بد أن ترجوه ،وال بد أن ختافه ،وال بد أن حتبه ،ثم تنصب قدميك تعبدً ا
هلل باستحضار صفة اخللق ،فالصالة هلا جسد وهو القيام والركوع والسجود ،وهلا روح
وهو تعظيم اهلل ،واالنكسار بني يديه ،والبكاء واخلشوع والترضع:
2٥0

[املؤمنون.]2 – ١ :

فاعرف أهيا العبد نفسك ،حتى تعرف ربك ،وتعرف عىل أسامء وصفات من تعبد قبل
أن تعبد ،واعلم من تناجي؟ وماذا تقول؟ وماذا تعمل؟ وماذا تبني؟ وماذا هتدم؟ وماذا
تربح؟ وماذا خترس؟

[احلرش.]20 – ١٨ :

واهلل  فعال يفعل ما يشاء ،ال يعجزه يشء ،وال يمتنع عليه يشء ،خيلق ما يشاء،
وخيتار ما يشاء ،أحيانًا خيلق ويرزق باألسباب ،كام خيلق النبات بأسبابه ،واحليوان
بأسبابه ،واآلدمي بأسبابه(:
)[الطارق.]8 -5/
وأحيانًا خيلق ويرزق بال أسباب ،كام رزق مريم ابنًا بال ذكر ،وطعا ًما بال شجر(:
)[يس.]82/
وأحيانًا يظهر قدرته بضد األسباب ،كام جعل النار بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم(:
) [األنبياء.]71 -69/
وأحيانًا ينجي بأسباب اهلالك ،كام أنجى موسى من البحر وأهلك فيه فرعون ،بأمر
واحد ،وبحر واحد ،يف وقت واحد:

[الشعراء.]٦٨ – ٦١ :

فاهلل  أظهر قدرته يف هذا وأخفى قدرته يف ذلك ،اهلل  يظهر قدرته يف بعض
خملوقاته ،وخيفي قدرته يف بعضها؛ ليعلم عباده أنه القادر عىل كل يشء ،ليعبدوه وحده
ال رشيك له ،وال يتعلقوا بأحد سواه(:
2٥١

)[النحل.]18 - 17/
وأحيان ًا هيلك بأسباب النجاة كام أهلك فرعون مع ملكه ،وخسف بقارون مع كثرة
أمواله.
وخلق اهلل  هذا اإلنسان بيده ،ونفخ فيه من روح ه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه
األسامء كلها ترشي ًفا له عىل غريه ،ليكون يف الدنيا خليفة ،ويوم القيامة جليسه(:
)[القمر.]55 -54/
وقال سبحانه:
[البقرة.]٣0 :

فسبحان اخلالق العليم الذي خلق هذا اإلنسان من تراب ،ثم جعل نسل هذا اإلنسان
من ماء مهني؛ ثم أخرجه من بطن أمه خمتلف األلوان ،واألطوال ،واألشكال،
ظاهرا
واألحجام ،واأللسن ،والصفات ،كم أظهر اهلل قدرته يف خلق هذا اإلنسان
ً
وباطنًا.
خلق اهلل  هذا اإلنسان  ،وأظهر قدرته يف خلق اإلنسان ،فأخرجه من هذا املاء املهني،
الذي فيه هذه القطرة بعدد البرشية ،ولكن ال حييا منهم إال واحد ًا أو اثنني:
[السجدة.]٨ – ٦ :

فهذا اإلنسان خلقه اهلل بأشكال وأحجام وصفات خمتلفة:
منهم الرحيم والشديد ،والعريب والعجمي ،والبصري واألعمى ،والسميع واألصم،
والناطق واألبكم ،واألبيض واألسود ،والطويل والقصري ،والذكي والغبي ،والعاقل
واملجنون.
ومنهم كريم وبخيل ،وحسن وأحسن ،ومؤمن وكافر ،وحمسن وظامل(:
)[يس.]36/
يعني فاعبدوه جل جالله وأطيعوه فتبارك اهلل أحسن اخلالقني ،الذي أظهر قدرته يف
خلق هذا اإلنسان من نطفة من ماء مهني:
2٥2

[املؤمنون.]١٤ – ١2 :

فالبذر والغرس يف أرحام األرض ،كنطفة الذكور يف أرحام اإلناث ،هذه األرض أم
أشجارا خمتلفة ،ونباتات خمتلفة،
تنبت وهلا رحم ،تستقبل النباتات يف بطنها ثم خترجهم
ً
فال إله إال اهلل كم عظمة خلقه!
فإذا نزل األمر من اخلالق العليم؛ حسب التقدير السابق لكون كل يشء أراده اهلل،
ً
شكال ،ونو ًعا ،وعد ًدا ،من نبات،
استجاب وأطاع ذلك املخلوق ألمر اخلالق وظهر،
وحيوان ،وإنسان.
قال سبحانه يف خلق اإلنسان (
)[الشورى.]50 - 49/
وقال سبحانه يف خلق احليوان:
[النور.]٤٥ :

وقال سبحانه يف خلق النبات:
وقال سبحانه يف خلق اجلامد وهو أوسع املخلوقات:

[األعراف.]٥٤ :

[النحل.]11 - 10/

فاملؤمن جيدد إيامنه يف كل حلظة ،عىل ا ملؤمن كام جيدد لباس ه ،أن جيدد إيامنه يف كل يوم،
علام ،ازدت إيامنًا ،وازدت ً
عمال وازدت أخال ًقا وتعبدً ا ،فنشهد أن ال إله
كل ام ازدت باهلل ً
إال اهلل ،ونشهد أن حممد عبده ورسوله" يف الصالة ،كل ذلك فيه جتديد اإليامن،
2٥٣

والشهادة هلل بالوحدانية ،ولنبيه بالرسالة ،وتقد يم التحية ملن خلقك ،ورزقك ،وهداك،
والصالة والسالم عىل من كان سب ًبا يف وصولك إىل ربك ،وما يريض ربك:
[هود.]١١٤ :

هو سبحانه اخلالق القادر عىل كل يشء ،اخلالق الذي خلق اخللق كله ،ثم يعيده كله،
إظهارا لقدرته جل
ألنه عىل كل يشء قدير ،خلق اخللق كله ،ثم يعيده كله كام كان،
ً
جالله:
[الروم.]27/
هو العزيز الذي ال يمتنع عليه يشء ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موععه .هذا ريب
وربك ال إله إ ال هو اخلالق العليم ،فاعبده وال تلتفت ملا سواه(:
)[مريم.]65/
فسبحان امللك احلي القيوم الذي حكم عىل كل نفس باملوت ،وقىض عىل كل مصنع
باخلراب ،مصنع النبات ،مصنع اإلنجاب ،وقهر كل متحرك بالسكون ،كل يشء سوف
يسكن ،وحكم عىل كل موجود بالفناء(:
)[الرمحن.]27 - 26/
ومتييزا للحي
واهلل خلقنا للبقاء ال للفناء ،ولكن حكم علينا باملوت والفناء ،إظهار ًا
ً
القيوم الذي ال يموت ،من احلي الذي يموت ،وإلمتام حكمته يف البدء واإلعادة
والثواب والعقاب (
)[يونس.]4/
فاملطيع جمازى باحلسنات ،والكافر جمازى بعمله ،فدار اآلخرة دار اجلزاء واحلساب
والثواب والعقاب،فال إله إال اهلل ،ما أجهلنا بربنا ،وما اجهلنا بأسامئه وصفاته ،فسبحان
من خلق اإلنسان ،ثم حكم عليه باملوت؛ ليمتاز اخلالق الباقي من املخلوق الفاين ،ثم
يعيده بعد املوت ،ليبقى يف ٍ
حياة ال يفنى بعدها أبدً ا:
2٥٤

[التغابن.]١0 – 9 :

ينادى أهل اجلنة :أما آن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدً ا ،وتشبوا فال هترموا أبدً ا،
وتنعموا فال تبأسوا أبدً ا ،وحتيوا فال متوتوا أبدً ا.
اهلل  يوم القيامة يعطيك من صفاته فتكون أبد ًيا ،طعامك أبدي ،نعيمك أبدي،
صحتك أبدية ،حياتك أبدية.
وقد جعل اهلل اخلالق العليم لكل خملوق بداية وهناية ،ليدل بذلك عىل حدوثه ونقصه،
وليمتاز املخلوق الذي له بداية وهناية ،عن اخلالق الذي ليس له بداية وال هناية وال أول
)[احلديد.]3/
وال آخر(:
فالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات الرشعية ،مها أعظم مصادر اإليامن ،ومها
بابان عظيامن :نظر يف اآليات الكونية خملوقاته وأفعاله ،ونظر يف اآليات الرشعية رشعه
وآياته يف كتابه العزيز جل جالله:
[يونس.]١0١ :

فانظر إىل قدرة اخلالق العليم يف البدء واإلعادة ،مليارات املليارات من النباتات التي
تتكرر يف الصحاري ،يف كل عام ،ويف كل وقت باملليارات ،أمر باخللق ،وأمر بالشكل،
وأمر بالثمرة ،وحجم الثمرة.
انظر إىل قدرة اخلالق العليم يف البدء واإلعادة؛ لتعلم أن بعد هذه احلياة موت ،ثم بعد
املوت بعث ،ثم بعد البعث حساب ،ثم بعد احلساب ثواب أو عقاب(:
)

[العنكبوت.]20 -19/
فمن نظر يف عامل البحار ،يف عامل الفضاء ،يف عامل النبات؛ علم أن اهلل  يتودد إىل عباده
بأن يعرفوا أنه اخلالق ،يتودد إليهم بنعمه؛ ليشكروه ويعبدوه ويطيعوه ،ثم بعد احلساب
يساق املؤمنون إىل اجلنة ،ويساق الكفار إىل النار(:
2٥٥

)[الروم.]16 -14/
فسبحان اهلل عدد خلقه ،وزنة عرشه ،ورعا نفسه ،ومداد كلامته ،سبحان اخلالق القادر
عىل كل يشء ،الذي خلق فأبدع ،وصور فأحسن ،وصنع فأتقن ،وقدر فهدى ،وحكم
فعدل ،ولطف وأحسن اإلحسان كله(:
)[السجدة.]7 -6/
هو سبحانه اخلالق البديع الذي بدأ كل يشء ً
أوال؛ فلم يسبقه فاعل إىل فعل مثله ،اخلالق
الذي خلق كل يشء عىل غري مثال سابق ،اخلالق البديع األول قبل كل يشء ،اخلالق
الذي أبدع أول كل يشء ،وصور أول كل يشء ،وأحسن صورة أول كل يشء:
[األنعام.]١0١ :

هو سبحانه اخلالق البديع األول قبل كل يشء ،هو األول قبل كل يشء ،اخلالق الذي
أبدع أول كل يشء من املخلوقات ،أبدع خلق السامء ،واألرض ،والنبات ،واجلامد
واحليوان وغريهم ،وصور أول كل يشء ،وأحسن صورة أول كل يشء(:
)[احلديد.]3/
هو البديع يف ذاته فال يشبهه يشء من خلقه ،هو اخلالق الذي ليس كمثله يشء يف اخللق،
ليس كمثله يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

هو القادر الذي ليس كمثله يشء يف القدرة ،العليم الذي ليس كمثله يشء يف العلم،
احلي الذي ليس كمثله يشء يف احلياة؛ فحياة اهلل  ال أول هلا وال آخر ،وال بداية وال
هناية ،لكن حياة اإلنسان موهوبة ،احلي أحياه ،واهلل  وهبه احلياة ،ويسلبها منه إذا
أراد منه أن يموت ،ليظهر احلي القيوم الذي ال يموت أبدً ا ،من احلي الذي يموت
ويفنى:
[غافر.]٦٥ :

هو البديع يف أفعاله ،الذي يفعل م ا يشاء ،وحيكم ما يريد.
2٥٦

واعلم أن حفظ أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ال يكفي ،فال بد من فهمها ،وحفظها،
وفهم معانيها ،والتعبد هلل هبا ،وحظ كل مؤمن من أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل ،أن
حليام ،لطي ًفا ودو ًدا ،يعني يوجد هذه األفعال،
عفوا
كريام
يكون
رحيامً ،
ً
ً
مسلام مؤمنًاً ،
ً
يظهر األخالق احلسنة ،وينرش األخالق احلسنة ،ويكرم الناس ،ويعلم الناس ،ويتصف
بصفات اخلالق ،لكن عىل شاكلة العبودية:
[األعراف.]١٨0 :

أما حظه من اسم اهلل البديع ،فهو أن يظهر كل سنة ،ويسبق إىل كل طاعة ،وال يبتدع
شيئًا مل يرد به الرشع ،يف العقيدة ،والعبادة ،والدعوة ،والسلوك ،وغري ذلك(:
)
[احلرش.]7/
فالبديع جل جالله خلق اإلنسان فر ًدا ال شبيه له ،وأعطاه حرية االختيار واإلرادة،
وأذن له أن جيتهد ويبدع فيام مل يرد فيه نص(:
)[النساء.]59/
اهلل  هو امللك البديع الذي خلق كل يشء ،وأذن لإلنسان أن يبدع أشياء يف جمال عامل
اجلامد ،وجمال عامل النبات واحليوان بالتصنيع والتهجني والزراعة وغريها ،ومنع وحذر
اإلنسان أن يبتدع يف الدين شيئًا مل يرد به الرشع(:
)[األنعام.]144/
هو سبحانه البديع ،احلق الذي له اجلامل كله ،الذي زين السموات واألرض ،الذي
أعاءهن بنوره العظيم ،وأمسكهن بقدرته القاهرة(:
ﰁ)[النور.]35/
)[احلج.]65/
(
فاهلل أكرب ،ما أعظم خلقه يف ملكه العظيم ،انظر إىل عجيب إبداع اخلالق العظيم ،ومجيل
صنعه وإتقانه يف خلق السموات واألرض ،وما بينهام ،وما فوقهام من العرش العظيم،
والكريس الكريم ،وما بني السامء واألرض من الرياح والسحب والنجوم واألفالك،
2٥7

والشمس ،والقمر:

[الزمر.]٦٣ – ٦2 :

انظر كيف سخر امللك القادر عىل كل يشء أمر املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل ،ورصف تلك املخلوقات بينهام بمشيئته النافذة يف طلوعها وغروهبا ،وخنوسها
وكنوسها ،واجتامعها وافرتاقها(:
)[يس.]40- 37/
فسبحان اخلالق العظيم الذي أبدع رؤوس العامل ،من املالئكة الذين يملؤون السموات
السبع ،واجلن واإلنس ،الذين يملؤون األرض ،وأنواع اجلامد والنبات واحليوان؛ هو
اخلالق العظيم الذي أبدع رؤوس العامل ،هو اخلالق العليم ،الذي خلق رؤوس العامل،
واملخلوقات العظيمة يف العامل ،من العرش والكريس ،والساموات واألرض ،واملالئكة،
واجلن ،واإلنس ،والروح ،وأنواع اجلامد والنبات ،واحليوان:

[األنعام.]١02 – ١0١ :

وإن أردت رمحك اهلل متني العلم الذي يمأل القلوب باإليامن فانظر رمحك اهلل إىل مسألة
عظيمة ،إىل مسألة كبرية ،إىل عجيب خلق اهلل هلذا املعرض العظيم ،واملصنع البديع،
وكيف مأله اخلالق العليم بعجائب املخلوقات(:
)[يونس.]101/

[ق.]١١ – ٦ :

2٥٨

[احلج.]7 – ٥ :

فالكون كتاب مفتوح للتدبر ،والقرآن كتاب مفتوح ملن شاء ،فهذا من متني العلم الذي
دعا اهلل  إليه ،بالنظر والتدبر يف اآليات الكونية؛ واآليات القرآنية.
فسبحان اهلل وبحمده ،عدد خلقه ،ورعا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلامته(:
)[غافر.]65/
وإنام يعجب بظا هر الدنيا من ال يرى نزهة امللكوت ،وأعظم من نزهة امللكوت رؤية
الذي خلقه ،وأبدعه وصوره:

[احلرش.]2٤ – 22 :

اهلل أعطانا أسامع ًا وأبصار ًا وعقوالً فكيف نستعملها يف معرفة اهلل ،وكيف نستعمل
اجلوارح يف طاعة اهلل وعبادته:

[البقرة.]١٦٤ :

أما من مل يستعمل ذلك فقد خرس دنياه وأخراه(:
(
)[األعراف.]179/
من خلق هذا الكون العظيم ،ومن مأله باملخلوقات الكبرية والصغرية ،ومن حيفظه
ويدبره؟.
وعن أي علم كان هذا امللكوت العظيم ،وعن أي قدرة أظهر اخلالق العليم هذه
املخلوقات ،وعن أي قوة قهر ما قهر القهار جل جالله(:
2٥9

)[الزمر.]67/
فسبحان اخلالق  ،الذي خلق اخلالئق كلها ،ودبر األمور كلها ،وأخرج الكون من العدم
بقدرته ،وأنار الكون بنوره ،ومأله بآثار رمحته ،وجزيل نعمه؛ حتى ذلت العقول
لعظمته ،وتصاغرت لكربيائه ،وخشعت جلربوته ،وقنتت لعزته ،وسجدت جلالله،
وسارعت إىل طاعته وعبادته(:
)[اإلرساء.]44/
اهلل  أمرنا بأن نتعرف عىل أسامئه وصفاته وأفعاله فقال :
[العنكبوت.]20 :

فمن نظر يف ملك اهلل العظيم ،ويف ملكوته الكبري ،عرف أن أسامء اهلل ظاهرة يف هذه
املخلوقات العظيمة ،فمن رأى السم وات واألرض واجلبال واألشجار ،واألهنار
والبحار ،والنبات واحليوان ،علم أن هلا خالق ًا ،وأن هذا اخلالق قادر ،وأنه سميع ،وأنه
بصري ،وأنه عليم ،وأنه حي ،وأنه قيوم ،ومن رأى النعم ذكر املنعم ،ومن رأى العطاء
ذكر املعطي سبحانه ،ومن رأى األرزاق ذكر الرازق سبحانه.
وهك ذا الكون كله مظهر ألسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،وهبذه الصفة صفة اخللق ،أظهر
اهلل مجيع أسامئه وصفاته خللقه ،كام أظهرها هلم يف القرآن.
وهلذا أمرنا اهلل بالنظر يف اآليات الكونية ،والتدبر لآليات القرآنية ،لتعرف اهلل بذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله.
فاهلل  هو خالق هذا الكون وخلقه هبذه الصورة عىل ما يريد جل جالله.
فاهلل وحده هو اخلالق ،وكل ما سواه خملوق:
[فاطر.]٣ :

ففي الكون اثنان :خالق وخملوق ،وملك وعبيد ،ورب ومربوب.
فسبحان اخلالق العليم الذي خلق كل يشء ،خلق اإلنسان من تراب ،وخلق املالئكة
من نور وخلق اجلان من مارج من نار.
هو سبحانه اخلالق ،الذي خلق اخلالئق كلها ،هو الذي خلق األول من املخلوقات
2٦0

كلها ،وهو الذي خلق اآلخر من املخلوقات كلها(:
)[ق.]15/
فهو سبحانه اخلالق الذ ي خيلق ما يشاء ،يف أي وقت شاء ،واحلمد هلل الذي عرفنا
بأسامئه وصفاته ،بصفات كامله وجالله ومجاله ،حتى نعبده باحلب والتعظيم والذل
له:
[احلرش.]2٤ :

والفرق بني خلق اهلل وخلق املخلوقني ،أن اهلل خيلق من العدم ،واإلنسان خيلق شي ًئا من
ٍ
يشء موجود ،وما خلقه اهلل ينمو ويكرب ،وخلق املخلوق ال ينمو وال يكرب ،واهلل إذا أراد
أن خيلق شيئًا قال له :كن فيكون ،أما املخلوق فيجهد نفسه بالتفكري ،والتصوير،
والتجميع والتحريك ،وقد يقدر وقد ال يقدر ،واإلنسان يشكل األزهار ،ويصنع
احليوانات ،ولكنه ال يستطيع أن هيب هلا احلياة ،واهلل خيلق ما يشاء من النباتات
واحليوانات كيف شاء ،وهيب هلا احلياة ،أما اإلنسان فهو يصنع بالعقل الذي خلقه اهلل،
ومن املادة التي خلقها اهلل ،وخلق اهلل كله حلكمة ،أما اإلنسان فيخلق بال حكمة وال
)[املؤمنون.]14/
علم يف كثري من األحيان(:
ال يستطيع اخللق كلهم أن خيلقوا كام خلق اهلل ،ولو اجتمعوا؛ وهلذا قال النبي  «:اق اال
م
ب اْ
َي ُل ُق ك ااخ ْل مقي ،اف ْل ايخْ ُل ُقوا اذ َّرة ،اولْ ايخْ ُل ُقوا اح َّب ًةْ ،أو لم ايخْ ُل ُقوا
اهلل  :او ام ْن أ ْظ ال ُم ِم ا ْن اذ اه ا
اش مع اري ًة» متفق عليه( ).
س ع اذابا يوم م
وقال النبي  «:ا
ون»متفق عليه( ).
الق اي اامة اِلُ اص مو ُر ا
أشدُّ النَّا م ا ً ا ْ ا
إن الَّ مذين يصناع ا م م
ون  ،او ُي اق ُال اُهل ْم  :اأ ْح ُيوا اما اخ ال ْقت ُْم»
الص او ار ُي اع َّذ ُب ا
وقال النبي َّ «:
ون اهذ ُه ُّ
ا ا ْ ُ
متفق عليه( ).
وقد توعد اهلل  كل من أراد أن يغري ما خلق اهلل بالعذاب األليم.
كام قال إبليس لربه فيام حكى اهلل عنه( :
()1متفق عليه/أخرجه مسلم برقم ( ،)2111والبخاري برقم ( ،)5953واللفظ له.
()2متفق عليه/أخرجه مسلم برقم ( ،)2109والبخاري برقم ( ،)5950واللفظ له.
()3متفق عليه/أخرجه مسلم برقم ( ،)2107والبخاري برقم ( ،)5951واللفظ له.

2٦١

)[النساء.]119/
ت واِلُْستاو مشام م
م م
ت،
وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه عن النبي  قال« :لا اع ان ا َُّ
هلل ا ْل اواش اام ا ْ ْ ا
ات لم ْلحس من ،اِلُْغاري م
م
م
ات  ،واِلُْتا اف ِّلج م
ات واِلُْتانامص م
ات اخ ْل اق اهللَّم » متفق عليه( ).
ا
ا
اوالنَّام اص ا ِّ ا
ُ ْ
ِّ ا
فسبحان اخلالق الذي خلق كل يشء ،وأتقن وصنع كل يشء(:
)[النمل.]88/
ً
جام.
هو سبحانه اخلالق الذي خلق مجيع املخلوقات كام يشاء صورةً،
وشكال ،وح ً
مظهرا
وملاذا خلق اهلل اخللق؟ خلقهم ليشهدوا بوحدانيته ،ويسبحوا بحمده ،وليكونوا
ً
ألسامئه وصفاته ،وجالله ومجاله ،وخلق اإلنس واجلن لعبادته وطاعته ،لكن العبادة
اختيارية ،أما عبادة املخلوقات فهي تسخريية:
(
[الذاريات.]٥٨ – ٥٦ :

وقال سبحانه:

[اإلرساء.]٤٤ :

خلق سبحانه مجيع املخلوقات؛ ليظهر كامل قدرته ،وكامل علمه ،وكامل رمحته.
واخللق هو التقدير املستقيم ،فاهلل لكامل علمه وقدرته قدر مقادير اخلالئق كلها ،وكتبها
قبل أن يظهرها:
[القمر.]٥0 – ٤9 :

َي ُل اق السامو م
هلل ام اقادم اير ْا
اخل االئم مق اق ْب ال اأ ْن ا ْ
ني األْ ا
اب ا َُّ
ات او ْاألا ْر اض بمخا ْم مس ا
َّ ا ا
وقال النبي  «:اكت ا
سن ٍاة  ،اق اال  :وعر ُشه ع اىل ا ْاِل م
اء» أخرجه مسلم( ).
ا اْ ُ ا
ا
فاهلل  قدر خلق املخلوقات يف علمه ً
أوال ،ثم كتبها يف اللوح املحفوظ ،كتب يف اللوح
املحفوظ كل ما سيكون من املخلوقات ،واألحوال ،واألشياء إىل يوم القيامة ،ثم شاء أن
يظهر ما كتب؛ فقال لكل يشء كتبه :كن؛ فكان وظهر مطاب ًقا ملا يف اللوح املحفوظ،
()1متفق عليه/أخرجه مسلم برقم ( ،)2125والبخاري برقم ( ،)4886واللفظ له.
()2أخرجه مسلم برقم (.)2653

2٦2

وأظهرها من العدم.
فهذه مراتب القدر :العلم ،والكتابة ،واملشيئة ،واخللق(:
)[احلج.]70/
إظهارا لقدرته(:
اهلل سبحانه له القدرة املطلقة ،خيلق بال أسباب،
ً
)[يس.]82/
وخيلق باألسباب
إظهارا حلكمته(:
ً
)[احلج.]7 - 5/
إظهارا حلكمته جل جالله ،وأنه يضع اليشء يف موععه ،خلق هذه
خيلق باألسباب
ً
ً
سبيال لالقتداء بحكمه
إظهارا حلكمته ملاذا؟ ليكون ذلك
املخلوقات باألسباب
ً
الرشعي ،يف النكاح ،ويف األكل ،والرشب ،ويف العبادات واملعامالت(:
)[الكهف.]7/
وخيلق سبحانه بضد األسباب كام خلق حييى مع كرب والديه.
فكل ذرة يف الكون ال بد أن متر بمراتب القدر األربعة:
تقديرها يف علم اهلل ،ثم ك تابتها ،ثم مشيئة اهلل لتنفيذ ظهورها ،ثم خلقها وإظهارها.

2٦٣

التعبد هلل  باسمه اخلالق ..اخلالق
ظهورا يف الكون والقرآن ،وهبذا االسم تظهر أسامء اهلل
اسم اهلل اخلالق أعظم األسامء
ً
احلسنى ،وصفاته العىل ،فكل ما نراه يف الكون هو مظهر من آثار أسامئه وصفاته يف هذه
املخلوقات العظيمة ،فكيف نتعبد هلل باسمه اخلالق جل جالله؟ من عرف اهلل بأسامئه
وصفاته ،وآياته وخملوقاته العظيمة؛ عظمه وكربه ،ومحده وشكره؛ ملا يراه من آياته
العظيمة ،وخملوقاته العجيبة:
[األنعام.]١02 :

ومن نظر يف هذا الكون العظيم؛ رأى بقلبه وبرصه وبصريته اخلالق جل جالله ،خيلق ما
يشاء ،والرازق يرزق من يشاء ،ورأى الرمحن يرحم من يشاء ،والقادر يفعل ما يشاء،
والغفار يغفر ملن يشاء ،والواهب هيب ما يشاء ،والعزيز يعز من يشاء ،ويذل من يشاء،
فهو الذي تفرد وحده باخللق واإلجياد والتصوير ،واألسامء احلسنى ،والصفات
)[طه.]8/
العىل(:
من عرف أن ربه اخلالق وحده ال رشيك له ،وحده وأفرده بالعبادة ،ومل يلتفت ألحد
سواه ،وهلذا أنكر اهلل عىل املرشكني الذين يوقنون بأنه اخلالق وحده ،ثم يعبدون معه من
)[األعراف.]191/
ال خيلق(:
ومن عرف أن ربه اخلالق وحده ال رشيك له ،أحبه وذل له؛ ألنه الذي خلقنا وخلق كل
يشء ،خلقنا وأنعم علينا بنعم ال تعد وال حتىص؛ فالطعام منه ،واهلواء منه ،واملرشوبات
منه ،وكل نعمة منه ،أنعم علينا بنعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد باألقوات يف كل يوم،
ونعمة اهلداية للرصاط املستقيم ،ونعم داخل اإلنسان من السمع والبرص والعقل ،ونعم
خارج اإلنسان مما خلقه اهلل وسخره لإلنسان:
(

[النحل.]٥٣ :

)[النحل.]78/
2٦٤

[يونس.]٣2 – ٣١ :

ومن عرف اهلل سبحانه باسمه اخلالق شكره عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص؛ ألنه يراها
يف كل وقت ،يرى اخلالق خلق النعم وبثها يف هذا الكون ،فحيثام رست اهلواء موجود،
واملاء موجود ،والطعام موجود ،من عرف اهلل باسمه اخلالق؛ شكره عىل نعمه التي ال
تعد وال حتىص ،وأطاعه واستحيى منه أن يعصيه بنعمه التي خلقها:
[اجلاثية.]٣7 – ٣٦ :

ومن عرف اهلل باسمه اخلالق قبل دينه ،وعمل برشعه ،وحكم به ،وحتاكم اهلل ،ألنه
الرشع الذي رعيه اخلالق لعباده دينًا ،فال أحسن منه ،وال أحكم منه:
[املائدة.]3/

[الزمر.]2٣ :

وجيب عىل العبد املؤمن أن ينظر يف ملكوت السموات واألرض ،ويتدبر ويتفكر فيام
خلق اهلل ليزيد إيامنه ،وحتسن عبادته(:

(

)[آل عمران.]191 - 190/

)

[يونس.]101/
فكلام ننظر يف الكون يزيد اإليامن ،وكلام يزيد اإليامن تزيد األعامل ،وحتسن األخالق،
وكلام تزيد األعامل ،وحتسن األخالق يأيت رعا اهلل ،وكلام جاء رعا اهلل أصلح اهلل
أحوال العبد يف الدنيا ،ثم سعد هذا اإلنسان عند املوت ،ثم زادت سعادته يف القرب ،ثم
2٦٥

بلغت كامهلا يف اجلنة ،فالنظر والتدبر يف اآليات الكونية سبيل اإليامن(:
)[الغاشية.]20 - 17/

[األنبياء.]٣0 :

فاستعن باهلل ،وتوكل عليه وحده ،واجلأ إليه وحده ،وعذ به وحده من رش ما خلق،
واستجر بكلامته من رش خلقه(:
(

)[الفلق.]5 - 1/
)

[الناس.]6 -1/
م
م م
ا
يرض ُه
َش اما اخ ال اق  ،اَل ْ َّ
وقال النبي «:من نزل منزَلً فقال أ ُعو ُذ بممُكالامت اهللَّم الت ََّّامات م ْن ا ِّ
َش ٌء حتَّى ْير اَتمل مم ْن م
منزلم مه ا
ذلك» أخرجه مسلم( ).
ا ْ

ومن عرف اخلالق الذي خلق مجيع املخلوقات؛ خاف منه لكامل ذاته وأسامئه وصفاته،
وعظمة جالله ،وعظمة ملكه وسلطانه:

[النحل]٥0 – ٤9 :؛ ألهنم عرفوا اهلل ،فخافوا منه ،واستجابوا ألمره.
واملؤمن يعتقد جاز ًما أن ما قدره اهلل من اخللق واألمر كائن ال حمالة؛ فيؤمن باهلل ،ويفعل
األسباب التي أمره اهلل هبا.
وحظ العبد من اسم اهلل اخلالق ،أن جيتهد عىل نفسه باالستقامة ،واملبادرة إىل األعامل
الصاحلة ،واملسارعة إىل اخلريات؛ فيعمل يف كل يوم أعامالً جديدة من العبادة ،والذكر،
وتالوة القرآن ،وأنواع اإلحسان وجيتهد عىل غريه بالدعوة إىل اهلدى ،وتعليم اجلاهل،
واإلحسان إىل اخللق:
()1أخرجه مسلم برقم (.)2708

2٦٦

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

وإذا عرفت اخلالق فيجب بع د هذه املعرفة أن تكربه وتعظمه لعظمة ذاته ،وعظمة
خملوقاته ،وأن حتبه وحتمده ،جلميل إحسانه وأن تطيعه وتعبده ،ملاذا؟ ألن له اخللق كله
وا ألمر كله ،وامللك كله ،ومجيع النعم منه:
[األنعام.]١02 :

وإذا عرفت اخلالق فهل عرفت ماذا يريد منك اخلالق؟ وماذا تريد من اخلالق؟ وهل
أنت عبد اخلالق؟.
جيب أن تكون عبد اخلالق ،وجيب أن تكون عبد الر محن ،وجيب أن تكون عبد الرزاق،
وجيب أن تكون عبد السميع ،حتى تعرف أن اهلل  يسمعك ،وأنك جيب أن تسمع
منه ،وتعمل بام سمعت:
[الزمر.]١٨ – ١7 :

فهذه األسباب احلسنى تذكرك بربك ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،فأنت
عبد السميع ،عبد البصري ،عبد الكريم ،عبد القوي ،عبد اخلالق.
إذا عرفت اخلالق فهل عرفت ماذا يريد منك اخلالق؟ وماذا تريد أنت من اخلالق؟ إنه
يريد منك أن تعلو وتسموا باإليامن باهلل وعبادته وحده ال رشيك له ،لتفوز برعوانه
واجلنة(:
)[البقرة.]22 - 21/
فاجعل حياتك كلها يف العمل بام حيبه ويرعاه(:
)[األنعام.]163 - 162/
فإذا رعيته يف الدنيا ريض عنك وأرعاك يوم تلقاه:
2٦7

[الرعد.]29 – 2٨ :

كم مألنا البيوت بأنواع األواين والفرش! ومألنا اجليوب باألمو ال! كيف نمأل قلوبنا
باإليامن؟ ،ونمأل أوقاتنا باألعامل الصاحلة:
[احلج.]77 :

حتى يمتلئ قلبي باإليامن،ارتفع عن الرتبة احليوانية ،وعن الرتبة السبعية ،وعن الرتبة
اإلبليسية؛ ألرتقي للدرجة امللكية ،التي مزاجها سمعنا وأطعنا:
[البقرة.]2٨٥ :

فاملؤمن إذا آمن باألعىل؛ ارتقى إىل العلو ،إىل الفردوس ،وإذا تشبه باألدنى نزل يف أسفل
سافلني ،فصار مع السفليني من الكفار والشياطني والسباع واحليوانات.
فال بد من التعبد هلل باسم اخلالق جل جالله ،أنت عبد اخلالق الذي هذا خلقه ،فكم
يظهر منك يف هذه احلي اة الدنيا من األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق
احلسنة ،واألدعية واألذكار ،وأنواع اإلحسان:

[األحزاب.]٣٥ :

أنت عبد الرزاق ،انظر إىل األ رزاق واشكر الرازق ،أنت عبد امللك  ،فاملك نفسك
واقهرها عىل طاعة اهلل ،واجتناب معصية اهلل.
هو جل جالله اخلالق وأنت املخلوق ،هو الرازق وأنت املرزوق ،هو امللك وأنت العبد،
هو الغني وأنت الفقري(:
)[األنعام.]102/
ِ
وأنت أمة اخلالق،ويريدك اخلالق أن تكون يف الدنيا خليفة يف األرض،
أنت عبد اخلالق،
هيأ لك السكن يف األرض قبل أن ختلق ،وهيأ لك الطعام والرشاب قبل أن توجد،
2٦٨

وأكرمك بكرامات كثرية؛ ألنه يريدك خليفة يف األرض ،تعبد ربك ،وتدعو الناس إىل
عبادته:
[فصلت.]٣٣ :

لقد أحسن اهلل خلقك ،وأطلق جوارحك ،لتعبد هبا ربك.
فجميع أيدي املخلوقات ليس هلا أصابع تعمل هبا ،أما أنت فاهلل حرر يديك ،تنفق هبا،
قائام عىل رجلني ،وما سواك يميش عىل
وتصنع هبا ،وتسبح هبا ،وأكرمك وجعلك متيش ً
أربع ،أو عىل اثنتني من املخلوقات ،وحرر يديك وأطلقها لتفعل هبا ما تشاء ،وتبدع ما
تشاء ،وأعطاك السمع؛ لتسمع به ما تؤمر به ،وتسمع أحسن يشء وهو القرآن ،وأعطاك
العني؛ لرتى هبا اآليات الكونية ،واآليات القرآنية.
فانظر هبا يف ملكوت السموات واألرض ،وانظر فيها باآليات القرآنية ،وأعطاك العقل
الذي تعرف به اخلالق ،وتعبده بام يليق بجالله(:
)
[النحل.]78/
فال إله إال اهلل ،ما أعظم ملكه! وما أعظم أسامءه وصفاته! وسبحانه وتعاىل عام
يرشكون:
[األنعام.]١02 :

فسبحان من خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وخلق اإلنسان من أصغر يشء ،من نطفة،
وخلق الطائر الكبري من بيضة ،وخلق األجسام الكبرية من الذرات الصغرية ،وخلق
البحار من القطرات ،وخلق األشجار من حبة ،وخلق النبات من بذرة:
[السجدة.]٨ – ٦ :

فيا عبد اخلالق أعبد الذي خلقك من ماء مهني ،واشكر من أنعم عليك بأنواع النعم
والعطايا:
2٦9

[الواقعة.]٦2 – ٥٨ :

[الواقعة.]7٤ – ٦٨ :

فحيثام رست ،يف أي مكان أو زمان ،يمني أو شامل ،أمام أو خلف ،تنظر إىل أعىل ،أو
تنظر إىل أسفل ،فثم خملوقات اهلل ،خلقها اهلل تسبح بحمده؛ وتشهد بوحدانيته فكن
مثلها يف الكرم ،ويف اإلنتاج ،ويف التسبيح والتقديس:

[اإلرساء.]٤٤ :

فال إله إال اهلل ما أعظم خلقه ،فاعبد من هذا خلقه ،ومن هذه قدرته ،ومن هذه أرزاقه،
ومن هذا صنعه ،ومن هذا ملكه(:
)[مريم.]65/
هو اخلالق الذي أكرمك عىل مجيع املخلوقات(:
)
[اإلرساء.]70/
فسبحان من أكرمك باملاء الذي خلقه لترشبه ،والطعام الذي خلقه لتأكله ،واهلواء الذي
خلقه لتتنفس منه ،واألرض التي تسكنها ،واملناظر التي ترسك ،والشمس التي ترى
بنورها األشياء ،والرب الذي تسري فيه ،واجلو الذي تطري فيه.
فال إله إال اهلل:
[لقامن.]20 :

وسبحان من أكرمك بالعني التي تبرص هبا ،واألذن التي تسمع هبا ،واليد التي تعمل هبا،
والرجل التي متيش هبا ،والعقل الذي تعقل به:
270

[امللك.]2٣ :

خلق اهلل كل يشء يعبد ربه وال يفهم إال نفسه ،كل املخلوقات واجلامدات ال تفهم إال
نفسها ،وخلقك لتفهم كل يشء  ،لتعرف اخلالق ،واملخلوق ،وتعرف الرازق واملرزوق،
وتفهم كل يشء ،لتصل إىل خالق كل يشء ،فتذكره وتشكره وتعبده(:
)[يونس.]101/
فتفكر أهيا اخلليقة البرشية فإن اهلل قد أعطاك السمع والبرص والعقل ،لتعرف اخلالق من
املخلوق ،والصور من املصور ،وتطيع امللك احلق ،وتعيص نفسك وهواك وشيطانك؛
فتفكر أهيا اخلليفة يف األرض ،يف ملك اهلل العظيم ،ويف عظمة أسامئه وصفاته؛ فأنت
خليفة يف األرض ،وتفكر يف بديع آياته وخملوقاته ،واستغفر لذنبك ،وتب إىل ربك،
واعبده بام يليق بجالله(:
)[حممد.]19/
فهذا التعبد هلل بأسامئه احلسنى ،هو ثمرة هذه املعارف اإلهلية ،فاخلالق سبحانه خلق مجيع
املخلوقات ملاذا؟ ليظهر لعباده كامل قدرته ،وسعة علمه ،فإذا عرف الناس العظيم ح ًقا،
والكريم ح ًقا ،والقاهر ح ًقا ،أحبوه ح ًقا ،وعبدوه ح ًقا ،وخافوا منه ح ًقا:
[الطالق.]١2 :

وإذا كان اهلل  هو اخلالق وحده ال رشيك له ،فهو املستحق للعبادة وحده ال رشيك
له ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
)
[الروم.]40/
وهلذا محد اهلل نفسه عىل كامل قدرته عىل اخللق ،وعاب عىل من انرصف عنه إىل غريه،
وعدل به سواه ،فقال سبحانه(:
)[األنعام.]1/
فحمد اهلل  نفسه عىل أنه خلق السموات واألرض ،وجعل الظلامت والنور ،فهذه
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املعرفة جتعل اإلنسان يوحد ربه ،ويكفر بام سواه ،فنحمد اهلل  عىل نعمة التوحيد
واإليامن ،ونعوذ به من كفر الكافرين ،ورشك املرشكني  ،وعالل الضالني ،فتعاىل اهلل عام
يرشكون(:
)[األعراف.]192 -191/
فالتدبر والنظر يف الكون يثمر للعبد كامل التوحيد واإليامن ،وكامل التعظيم واحلب
واحلمد هلل رب العاملني(:
)[اإلرساء.]111/
ومن نور اهلل بصريته باإليامن؛ مل ير يف الكون إال اثنان :ملك وعبيد ،وخالق وخماليق،
وغني وفقراء ،وقوي وععفاء ،ومصور وصور ،وعزيز وأذالء:
[األنعام.]104/
فمن أراد أن يعرف أن ربه هو اخلالق وحده ال رشيك له ؛ فعليه أن يمعن النظر يف آيات
ربه الكونية يف السامء واألرض ،لتلوح له دالئل قدرة اخلالق العليم ،وحكمته يف صنع
هذه املخلوقات ،وحكمته يف خلق السامء املرفوعة ،واألرض املفروشة ،وأصناف
النبات ،وأنواع احليوان ،وأقسام اجلامد ،وعجائب خلق اإلنسان:

[العنكبوت.]20 – ١9 :

فام أعظم النظر والتدبر يف امللك وامللكوت! وهذا النظر والتفكر من أعظم دالئل
التوحيد واإليامن ،وأفضل أنواع العبادة(:

)[ق.]8 -6/
واعلم أن امللك احلي القيوم الذي ُينزل كل حلظة أوامر اخللق واإلجياد ،وأوامر
الترصيف والتدبري ،وأوامر النفع والرض ،هو اإلله احلق الذي أنزل أوامره الرشعية عىل
عباده إكرا ًما هلم ،وإحسانًا إليهم ،وترشي ًفا هلم ،وعناي ًة هبم؛ ليكونوا يف الدنيا خلفاء
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األرض بحسن عبادة اهلل ،وتنفيذ أوامره ،وليصلوا إليه بعد املوت بأحسن صورة
وأحسن عمل ،وأحسن خلق؛ فيجزهيم يوم القيامة باجلنة والرعوان بحسنهم
وإحساهنم(:
)[يونس.]26/
وجيعلهم رهبم ي وم القيامة بالقرب منه ،كام تقربوا إليه يف الدنيا بطاعته؛ يكونوا يوم
القيامة قربه يف مقعد صدق(:
)[القمر.]55 - 54/
فسبح بحمد ربك العظيم ،اخلالق العليم ،واستعن بربك القدير عىل ذكره وشكره
وحسن عبادته ،وال تدعي القدرة بنفسك عىل أعاملك ،وال جتحد ما أنعم اهلل به عليك،
وال تنكر ما أسداه إليك من اخلري ،وال ما رصفه عنك من الرش ،وقل(:
)[الفاحتة.]7 -2/
واعبد ربك بام ورد يف رشعه ،وأحسن عبادته ،وإياك أن تبتدع شيئًا يقطعك عنه،
ويكون عليك إثمه(:
)[الكهف.]110/
وأظهر كل سنة ،وسابق إىل كل فضيلة ،وسارع إىل كل مكرمة وبادر إىل كل طاعة.
قال النبي  «:ام ْن اس َّن مِف اإلسالم ُسن ًَّة اح اسن ًاة اف ُع مم ال مِبا ب ْعدا ُ ُه كُتمب لاه مثْ ُل اأ ْجر من اع مم ال
م ُ م م
وم ْن اس َّن مِف اإلسالم ُسن ًَّة اسيِّئا ًة اف ُع مم ال م اِبا اب ْع اد ُ ُه كُتم اب
َش ٌء ،ا
م اِبا ،اوَل اينْ ُق ُص م ْن أ ُجوره ْم ا ْ
م
م
م م
َش ٌء » أخرجه مسلم( ).
اع ال ْيه مثْ ُل وزر من اعم ال م اِبا ،وَل اينْ ُق ُص من اأ ْوزااره ْم ا ْ
ورابط وفقك اهلل ملا حيبه ويرعاه ،واصرب ،وصابر ،واصطرب لعبادة ربك العظيم؛ فعن
قريب يرجعك إليه ،وجيزيك بأحسن ما عملت ،ويقدمك عىل أكرم ما قدمت (
)
[آل عمران.]200/
()1أخرجه مسلم برقم (.)1017
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فاهلل بيده خلق املخلوقات ،وأنت أعطاك اهلل  األعامل واألقوال واألخالق،
فتقرب إىل ربك بعد معرفته بام حيبه ويرعاه(:
)[احلج.]77/
وسارع إىل كل فضيلة :
[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

ً
واقنت لربك األعىل ،واسجد له ،وسبحه ً
طويال ،فهو أحق من ُعبد ،وأحق من
ليال
شكر ،وأرحم من ملك ،وأكرم من أعطى ،وأعظم من خلق(:
)[مريم.]65/
قائام بني يدي ربك بالعبادة يف كل وقت(:
وكن ً
ﰀ)[الزمر.]9/
قائام بني يدي خلقه بالدعوة إىل اهلل(:
وكن ً

)[يوسف.]108/

قائام بني يدي اخللق باإلحسان(:
وكن ً
)[البقرة.]83/
(
ً
حجة عليك ،يقطعك عن ربك ،ويشغلك عن
وال جتعل ما أنعم اهلل به عليك من النعم
عبادته؛ بل استعن به عىل ما حيبه اهلل ويرعاه
[البقرة.]172/
تقربوا إىل ربكم باستعامل ما أنعم به عليكم يف مرعاته؛ لتكونوا يوم القيامة يف مقعد
صدق عند مليك مقتدر؛ ولرتوا األنبياء آدم ونوح ًا ،وإبراهيم ،وموسى وعيسى وحممد ًا
عليهم الصالة والسالم ،وغريهم من األنبياء والصديقني والصاحلني يوم القيامة(:
(
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)[البقرة.]195/

)

[النساء.]70 - 69/
واعبد ربك اخلالق العليم الذي خلق اخلالئق ،وقدر املقادير ،وأحسن اخللق ،وأحكم
الصنع ،فال رب لك سواه ،وال إله لك غريه ،فأطعه واعبده ،تفوز بجنته ورعوانه:

[التوبة.]72 :

ومن أراد أن يعبد اهلل ح ًقا فليعرفه ً
حقا(:
(
)[يونس.]3/
(

[األعراف.]2٣ :

)[البقرة.]286/
[احلرش.]١0 :
[آل عمران.]٨ :

اللهم أنت ريب ال إله إال أ نت ،خلقتني وأنا عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك عيل ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر يل فإنه ال
يغفر الذنوب إال أنت.
اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك ،وعظيم سلطانك؛ أنت امللك احلق القوي
القدير ،اخلالق العليم ،الغفور الشك ور ،ال إله إال أنت ،وال رب لنا سواك ،فاغفر لنا
وارمحنا برمحتك يا عزيز يا غفور ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
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اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ،وكفر عنا سيئاتنا ،وتوفنا مع األبرار ،يا من خلقنا يف أحسن
تقويم ،أحسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأحسن أقوالنا وأعاملنا وأخالقنا ،وارزقنا حبك،
وحب من حيبك ،وحب العمل الذي يقربنا إىل حبك يا ذا اجلالل واإلكرام.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،يا أرحم الرامحني.
(
)[الصافات.]182 -180/
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

البارىء

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل البارىء

اهلل عز وجل هو الباريء الذي له األسامء احلس نى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
واملثل األعىل يف السموات واألرض:
[احلرش.]2٤ :

فمعرفته أعظم غذاء القلوب ،ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته هو أعظم أبواب التوحيد،
وأول أبواب التوحيد ،و أوسع أبواب التوحيد ،فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله
وحده بذلك:
[حممد.]١٩ :

فمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والتعبد له بموجب تلك املعرفة ،أعظم أعامل
القلوب ،فكام أن القلوب هلا غذاء ،فكذلك األبدان هلا غذاء ،والعقول هلا غذاء ،فأعظم
غذاء القلوب هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته:
[فاطر.]28 :

وهذا الغذاء يثمر للعبد حتقيق التوحيد اخلالص ،وختليص القلب من كل شائبة رشكية
أو بدعية ،ويطهر النفس من كل دنس ومعصية ،وحير ك القلب واجلوارح لعبادة اهلل بام
حيبه ويرضاه:

[األنفال.]٤ – 2 :

ا
ا
وأذكارا وأدعية ،ومجيع األوامر،
وأفعاال ،
أقواال،
والشك أن مقصود مجيع العبادات:
ا
أن يأيت يف قلب املؤمن اليقني عىل اهلل وأسامئه ،وصفاته وأفعاله ،فيعبد اهلل كأنه يراه.
اليقني عىل اهلل أنه موجود ،وعىل أسامئه وصفاته وأفعاله ،وأن له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،فإذا جاء اليقني عىل اهلل ،آمنت به ،وتوكلت عليه،
ومل ألتفت ألحد سواه،وذذا جاء اليقني عىل اهلل وأسامئه وصفاته جاء اليقني عىل قوله
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وقول رسوله:
[البقرة.]28٥ :

ذذا عرفت أن اهلل هو امللك الذي له األوامر امللكية ال قدرية ،فله كذلك األوامر الرشعية
اإلهلية ،ومنه النعم ال تي ال تعد وال حتىص ،آمنت به ،وكربته ،وأحببته ،وعبدته:
[غافر.]٦٥ :

ذذا عرفت اهلل عرفت أن كالمه وكتابه حكيم ،وأنه عظيم ،وأنه ال يأمر ذال ب كل خري،
وال ينهى ذال عن كل رش.
فإذا جاء اليقني عىل اهلل  وأسامئه وصفاته ،جاء اليقني عىل قوله وقول رسوله  ،ثم
جاء اليقني عىل وعده ووعيده ،والوعد والوعيد مرتتب عىل فعل األوامر ،واجتناب
النواهي:

[النساء.]١٤ – ١٣ :

فإذا جاء اليقني عىل اهلل ،جاء اليقني عىل أوامره ،ثم جاء اليقني عىل وعده ووعيده ،ثم
جاءت من العبد العبادة التي يريدها اهلل وحيبها ،باحلب الكامل هلل ،والتعظيم له ،والذل
له ،والرجاء له ،واخلوف منه جل جالله:
[األنبياء.]٩٠ :

وذذا جاء اليقني بأركانه الثالثة هذه عظم العبد ربه ألنه عرف عظمة أسامئه وصفاته،
وعظمة ملكه وسلطانه ،وأحبه ملا يرى من اإلنعام واإلحسان واإلكرام ،وذل له ألنه
عرف أنه هو الصغري ،وربه هو الكب ري ،وأنه هو الفقري ،وأن ربه هو الغني ،وأنه هو العبد
وأن ربه هو امللك ،وأنه هو العاجز ،وأن ربه هو القادر:
[فاطر.]28 :

27٩

فمن عرف ربه حق اا أقبلت نفسه عىل الطاعات ،ونفرت من املعايص ،أقبلت عىل
الطاعات ألهنا تعلم أهنا تطيع ا مللك العظيم القادر ،الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،وبيده ملكوت كل يشء.
قادر ،قهار ،جبار ،سميع ،بصري،
ونفرت من املعايص ألهنا تعرف أن رهبا ٌ
عزيزٌ ،
قويٌ ،
ال خيفى عليه يشء ،وال يمتنع عليه يشء.
فسبحان ذي اجلربوت ،وامللكوت ،والكربياء ،والعظمة.
فالنفس خت اف وتنفر من معصيته ملا ترى من عظمته ،وملا تعلم من شدة عذابه ملن
ﰀ
عصاه:
[احلجر.]٥٠ – ٤٩ :

وتسارع ذىل فعل اخلريات ألهنا عرفت اهلل بأسامئه احلسنى ،صفاته العىل ،وعرفت أسامء
اجلامل ،وعرفت أسامء اجلالل ،فآمنت به ،وأذعن ت لطاعته فهي حتبه ،وتعظمه ،وختاف
منه ،وختاف من عقابه ،وترجوا ثوابه:

[السجدة.]١7 – ١٥ :

هلذا البد من االهت امم بأعامل القلوب حتى يدخل اإليامن يف القلب ،وذذا جاء اإليامن
جاء كل يشء ،ومن أعظم أعامل القلوب معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،هلذا نحن
ندرس هذه األسامء احلسنى لنتعبد هلل  هبا ،ونتخلق هبا ،ونتصف هبا عىل شاكلة
ا
جهوال ،ويئوس اا وقنوطا،
العبودية ،فاهلل يريد لنا الكامل ،وقد خلق اهلل اإلنسان ظلو اما
وكنود اا  ،وضعيفا ،فاهلل  يريد أن يرقيه ،وحيسن صنعته باإليامن واألعامل الصاحلة
حتى يكون يف أعىل مقام ألن اهلل يريده يف الدنيا خليفة يف األرض ،ويريده يوم القيامة
ٍ
مليك مقتدر.
يف مقعد صدق عند
فاهلل  بني يف كتاب ه أسامءه احلسنى ،وبينها يف كونه العظيم ،جعل أسامء اهلل احلسنى
مودعة يف املخلوقات ،فأنت ذذا رأيت السموات العظيمة ،والنجوم املنتثرة ،والشمس
املضيئة ،والقمر الساري ،واألرض املمدودة ،واجلبال الراسية ،والعيون املتفجرة،
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واألهنار اجلارية ،والبحار الزاخرة ،والنبات املختلفة ،واألشجار املثمرة ذذا رأيت هذه
األمور عرفت أن هلذا اخللق خالق ،وهلذا املُلك مالك ،وهلذه األرزاق رازق وهو اهلل
:
[احلرش.]2٤ :

فحينئذ ستحبه ،وتتعلق به ،وتستفيد من خزائنه ألن اإلنسان فطرة يلجأ للقوي
ليستفيد من قوته ،ويلجأ للغني ليستفيد من غناه ،وال أقوى من اهلل ،وال أغنى من اهلل،
وال أكرب من اهلل ،وال أعظم من اهلل:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠2 :

فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله امتأل قلبه باإليامن ،وحتركت جوارحه باألعامل
الصاحلة ،فكام أنه ذذا جاء املاء دبت احلياة يف كل يشء ،فكذلك ذذا جاء اإليامن جاءت
األعامل الصاحلة من كل يشء.
فنحن نريد أن نجتهد وننظر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية حتى يأيت اإليامن يف
قلوبنا ،فإذا جاء اإليامن جاء مع اإليامن كل يشء ،من األقوال احلسنة ،واألعامل
الصاحلة ،واألخالق العالية ،وعشنا بفكر األنبياء ،وجهد األنبياء ،وأقوال األنبياء،
وأعامل األنبياء ،وأخالق األنبياء:
ﰀ [األحزاب.]2١ :
اهلل  من علينا ببعثة النبي  ، وبني لنا طريقة حياته ،فحياة النبي  حمفوظة.
أحسن حياة حياةالنبي  ، أحسن حياة ،وأيرس حياة ،وأفضل حياة ،وأمجل حياة،
وأطهر حياة هي حياة األنبياء ،وأفضل حياة األنبياء حياة النبي  ،فقد فرق اهلل 
األخالق العالية يف مجيع األنبياء ،ثم مجعها يف سيد األنبياء ،ثم فرقها يف أمة سيد
[األنعام.]٩٠ :
األنبياء:
وخيرجون منه أنواع الصناعات ،وجيتهدون عىل
فكام جيتهد أهل الدنيا عىل احلديدُ ،
الذهب والفضة ،ليخرجوا منها أنواع النقود واحليل ،كذلك نحن نجتهد عىل اإلنسان
ليكون مؤمن اا تقي اا صاحل اا.
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اْل ِ
قال النبي «:النَّاس معادِ ُن كَمع ِ
الذ َه ِ
بِ ،خ َي ُار ُه ْم ِِف َْ
اد ِن الْ ِف َّض ِة َو َّ
اهلِيَّ ِة ِخيَ ُار ُه ْم ِِف
َ َ
ُ َ َ
ِْ
اْل ْس ََل ِم إِ َذا َف ُق ُهوا»أخرجه مسلم(.)1
فنجتهد عىل هذه املعادن ،ونبح ث عنها ،ونستخرجها حتى نربيها ،فينفع اهلل  هبا
أنفسها والعامل:
[فصلت.]٣٣ :

هذه الطاقات مدفونة يف البرش ،لكن أين هم؟ ومن هم؟ البد من اجلهد عىل الناس ،كام
أنه البد من اجلهد عىل الرتاب حتى نستخرج منه احلديد ،ونستخرج منه املنافع،
ونستخرج منه الذهب ،ونستخرج منه البرتول.
فاجلهد عىل البرش أعظم من اجلهد عىل الكائنات األخرى ،الكائنات األخرى فيها
منافع ،لكن البد من جهد عليها حتى نستفيد منها كاحلديد وغريه.
كذلك البرش البد من اجلهد عليهم بالدعوة ،حتى نستخرج من هؤالء من أراد اهلل
هدايته ،ثم خيرج أبو بكر الصديق ،عمر بن اخلطاب ،عثامن ،عيل ،خالد بن الوليد ،زيد
بن ثابت ،معاذ بن جبل ،ابن عباس ،ابن عمر ،أبو حنيفة ،الشافعي ،مالك ،أمحد
وغريهم من أئمة السلف.
فالبد من اجلهد عىل البرش ،حتى نرقيهم يف العلم ليكونوا يف الصف األول الذي حيبه
اهلل :
[آل عمران.]7٩ :

والباعث هلذا اجلهد العظيم هو معرفة اهلل ،وحمبة أن ُيطاع يف الكون كله ،وال ُيعىص أبدا ا،
وأن يعظم وحده ،ويكرب وحده ،وأن حيب وحده ،وأن يطاع ويطاع رسوله .
حب املؤمن هل ذا الءيء حيركه للعمل لينقل النور ذىل األماكن املظلمة ،وحيمل اإلنسان
باإلسالم ،وحيرك جوارحه بطاعة اهلل .
هذا فكر األنبياء ،فكر األنبياء أن يدلوا املخلوق عىل اخلالق ،ويدلوا العبيد عىل امللك،
فيعرفوهنم بأسامئه وصفاته حتى يؤمنوا به ويعبدوه وحده:
[يوسف.]١٠8 :

()1أخرجه مسلم برقم (.)2638
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فمن أسامء اهلل اخلالق ،البارئ ،املصور(:

)[احلرش.]24 /
فاهلل  هو اخلالق البارئ املصور ،كيف نعرف اهلل  هبذا االسم العظيم؟ وأنه هو
البارئ الذي برأ هذه املخلو قات؟ ففي قلب اإلنسان أماكن واسعة ملعرفة الرب 
بأسامئه وصفاته ،ونتيجة هلذه املعرفة تتحرك اجلوارح بالطاعة واأللسنة بالذكر
والدعاء:
[حممد.]١٩ :

هو سبحانه اخلالق البارئ وحده ال رشيك له ،خلق مجيع املخلوقات ،وبرأ مجيع
اجلامدات والنباتات واحليوانات ،والنسامت ،واهليئات ،واحلركات ،وأظهرها كام قدرها
وعلمها:
[الزمر.]٦٣ – ٦2 :

فكل يشء مكتوب ،من املخلوقات ،وأعامل املخلوقات ،اهلل خلق الشمس وخلق
حركاهتا ذىل أن تقوم الساعة ،وخلق األرض ،وعلم ما سيكون منها ،وما سيخرج من
جوفها ،وخلق كذلك آدم وعلم ما سيخرج من صلبه ،وهكذا اهلل  هو الذي خلق
املخلوقات ،وبراها ،وأوجدها من عدم ،وأوجدها حلكمة.
وهو سبحانه اخلالق البارئ ،الذي برأ اخلل ق ،وأوجدهم عىل غري مثال سابق:
[البقرة.]١١7 :

هو الذي أحسن كل يشء خلقه ،فظهر يف أمجل صورة ،وأحسن شكل(:
)[السجدة.]7 - 6/
فسبحان اخلالق العليم الذي خلق مجيع املخلوقات بخلق متقن:
[النمل.]88 :

فهو البارئ الذي برأها من العدم ذىل الوجود ،عىل أحسن صورة ،وأتقن صنع.
مصنوعات البرش ،يف كل يوم نضيف ذليها ،السيارة مرت بمراحل ،الطائرة مرت
بمراحل ،األجهزة الكهربائية مرت بمراحل ،لكن اهلل  خيلق اإلنسان واملخلوقات
28٣

ا
شكال ووظيف اة ألنه اخلالق الذي خلق من عدم،
عىل التامم والكامل ،يف أحسن صورة،
والذي خلق عىل غري مثال سابق ،والذي خلق كل يشء حلكمة ،فالشمس لإلنارة،
واألرض لإلنبات ،واألذن للسمع ،واللسان للكالم وهكذا.
فاهلل سبحانه اخلالق البارئ الذي خلق اخللق يف العامل العلوي والعامل السفيل بريئاا من
سليام من التباين واخللل فظهر كام أراد خل اقا حسناا سو ايا ،ليس فيه
التفاوت والتناقض ،ا
اختالف وال تناقض ،وال نقص وال عيب ،بريئاا من كل خلل(:
)[امللك.]4 -1/
اهلل  يأمرنا أن ننظر يف صنعه وخلقه ،سوا اء يف املخلوقات العظيمة كالسموات
واألرض ،أو فيام دوهنا من احلرشات والذرات الصغرية:
[يونس.]١٠١ :

 اهلل  جعل لكل ذرة ِف ُملكه ثَلثة أوامر:
وأمر بالنفع والرض ،والتحريك والتسكني:
وأمر بالبقاء ٌ ..
أمر باإلجياد ٌ ..
ٌ
[األعراف.]٥٤ :

هو جل جالله عظيم ،وملكه عظيم ،ودينه عظيم ،وأوامره عظيمة ،وثوابه عظيم،
وع قابه عظيم ،فهو سبحانه الذي خلق مجيع املخلوقات بريئة من التفاوت ،والتناقض،
سليم اة من التباين واخللل ،وذنام تفسد األشياء بسبب ترصفات الناس ،وبسبب اعتداء
الناس(:
)[الروم.]41 /
فإذا صار هناك خلل يف االستقا مة ،ونقص يف الدين ،يظهر الفساد يف الرب والبحر ألن
شؤم املعصية يعم النباتات واحليوانات وسائر املخلوقات:
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[هود.]١١٣ – ١١2 :

فكل الكون مطيع لربه ذال اإلنسان ،أحياناا يطيع ،وأحياناا يعيص ،فإذا أطاع انسجم مع
املخلوقات األخرى ،وسبح بحمد ربه مع الذين يسبحون لرهبم(:
)[اجلمعة.]1 /
كل اخلالئق تسبح بحمده ،واإلنسان ذذا أطاع اهلل وسبح بحمده ،شارك غريه من
املخلوقات يف التسبيح(:
)[األعىل.]3 -1/
فسبح مع املسبحني الذين يسبحونه وينزهونه عن النقائص والعيوب ،والشبيه
واملثيل(:
)[اإلرساء.]44 -43/
فسبحان اخلالق البارئ املصور ،الذي ما شاء كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدا ا ،اخلالق
ٍ
يشء قبل وقوعه من اخلري والرش ،والعافية والبالء ،والنعم
البارئ الذي قدر كل
واملصائب ،واخلوف واألمن(:
)[احلديد.]22 /
من قبل أن نوجدها بعد العدم ،أو نوجدها من العدم ،فاهلل  كتب كل يشء.
ُب؟ قال:
رب َو َما َأ ْكت ُ
ُب ،فقالِّ :
قال النبي «:إِ َّن َأ َّو َل ما َخ َل َق اهلل ال َق َل َم .فقال له :ا ْكت ْ
ٍ
ِ
الساع ُة»أخرجه الرتمذي وأبو داود(.)1
ا ْكت ْ
ُب َم َقاد َير ك ُِّل ََشء َحتَّى َت ُقوم َّ
اهلل  هو خالق الكون العظيم ،وخالق كل يشء فيه ،من احلركات والسكنات،
واملخلوقات الكربى يف العامل العلوي والعامل السفيل ،واملخلوقات الصغرى.
كل يشء خلقه اهلل خلقه بقدر بقدر يف جنسه ،ونوعه ،وشكله ،وحجمه،وبقدر يف
كميته ،ونوعيته ،ووظيفته ،فكل يشء خلقه حلكمة ألنه حكيم يف أحكامه القدرية،
وحكيم يف أوامره الرشعية:
ٌ
[القمر.]٥٠ – ٤٩ :

وكل يشء مكتوب يف ديوان اللوح املحفوظ:
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( ،)3319وأبو داود برقم ( )4700وهذا لفظه.
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[القمر.]٥٣ – ٥2 :

وهو سبحانه عامل الغيب والشهادة ،العامل بالظواهر والبواطن ،الشايف من كل داء ،املربئ
من كل سوء ،هو جل جالله عامل الغيب والشهادة يعلم ما يف العامل العلوي والعامل
السفيل ،ويعلم ما يف الدنيا وما يف اآلخرة ،ويعلم ما هو غائب عنا وما هو مشهود لنا،
ٍ
مكشوف هلل  ،ظاهر اإلنسان وباطنه:
ٌ
يشء
هو العامل بالظواهر والبواطن ،فكل
[امللك.]١٤ – ١٣ :

هو الشايف من كل داء ألنه واحد ال رشيك له يف أسامئه وصفاته ،هو امللك ،وهو
القادر ،وهو الغني ،وهو الكريم ،وهو العفو ،وهو الرمحن ،وهو اللطيف ،ال شايف ذال
هو جل جالله ،ولكن نحن مأمورون بفعل األسباب ألننا يف دار األسباب ،وفعلنا
لألسباب امتث ااال ألمره ال اعتام ادا عىل األسباب ،فنفعل األسباب كأنه ال يعمل ذال هي،
ونتوكل عىل اهلل كأن األسباب مل توجد ،وليست بءيء:
[املائدة.]2٣ :

رشعا ،فنعظم اهلل بامتثال أمره ،ونفعل
فمن تعظيم اهلل فعل األسباب التي أمر هبا
ا
األسباب التي جعلها اهلل أسبا ابا إلقامة الدنيا ،وأسبا ابا لدخول اجلنة.
فربنا عظيم وهو مالك امللك ،وبيده كل يشء ،وال رشيك له يف أسامئه وصفاته وأفعاله،
كام قال ذبراهيم:

[الشعراء.]82 – 7٥ :

وهو سبحانه اخلالق البارئ املصور ،الذي جعل الذوات حممولة يف األجسام ،ذذا أخرج
اإلنسان النطفة ،هذه الذات حممولة يف األجسام ،خمزونة يف األصالب ،خلقها اهلل مجي اعا
يف صلب آدم  ، مجيع ذرات البرشية ،كلهم يف صلب آدم ،فأخرجهم اهلل  من صلب
آدم ،وخلقهم وبرأهم جل جالله ،ثم أشهدهم عىل أنفسهم كام قال سبحانه:
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[األعراف.]١7٣ – ١72 :

قالوا ذلك قبل أن ينزلوا ذىل األرض ،وقبل أن يروا األشياء واألسباب.
فكل واحد منا اآلن قد شهد هذه الشهادة بذرة منه ،فهذه الذرات تتنقل من صلب ذىل
صلب.
فسبحان اهلل ما أعظم خلقه وتدبريه يف ملكه العظيم ،وما أعظم خلق هذا اإلنسان:
[احلرش.]2٤ :

فكل ذرة منا هي كانت حي اة ملا أخذ اهلل  الشهادة عىل بني آدمُ ،أخرجنا من صلب آدم
ذرات ،وشهدنا بشهادة التو حيد ،فأقررنا هلل بأنه هو الرب الواحد األحد ،وال يؤدي
الشهادة أال حي يعلم ما يقول.
فال نقول ا
مثال :الشمس تيضء ،واألرض تُنبت ،أو اللسان هو الذي تكلم ،ال اهلل هو
الواحد األحد ،الذي خلق كل يشء ،وهو الذي له اخللق واألمر ،فقبل أن نرى فعل
[األعراف.]١72 :
املخلوقات شهدنا بشهادة التوحيد:
فلام ُأنزل اهلل آدم وزوجه ذىل األرض ،هناك بدأوا يرون األسباب تفعل ،و ُابتلوا
بالشهوات احليوانية ،مع األوامر امللكية الرشعية ،وبدأنا نقول الدواء يشفي ،واملاء
يروي ،والطعام ُيشبع ،والشمس تنور ،واألرض تُنبت ،وهذا نوع من الرشك.
واإليامن أن خترتق املخلوقات ذىل اخلالق ،فرتى اخلالق يفعل يف خملوقاته ما يشاء ،وترى
الصور وخترتقها ذىل املصور ،وأنه هو الذي صورها بشكل يميز بعضها عن بعض:
[غافر.]٦٥ :

فهذا هو اإليامن أن ترى ربك بأسامئه وصفاته يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:
[األنعام.]١٠2 :
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ا
حممولة يف األجسام،
فهو سبحانه الذي خلق املخلوقات كلها ،الذي جعل الذوات
فنحن من قبل يف أصالب آبائنا ،وآباؤنا يف أصالب آبائهم ،وهكذا ذىل عهد آدم ،هذه
الذرات والذوات التي شهدت بالوحدانية هلل ،وأقرت بالربوبية ،قد شهدت ذلك
املشهد العظيم ،فهي حية يف ذلك الوقت ،وهي حية ذىل يومنا هذا ،ثم بعد ذلك ذذا
وركبت يف اجلسم متوت ،وذذا ماتت سوف تبعث:
خرجت ُ
[احلج.]٦٦ :

فجميع البرشية شهدوا هذه الشهادة هلل بالوحدانية ولذلك اهلل  يقول(:
)[الغاشية.]21 /
ذكر الناس بالعهد األول ،الذي أقروا هلل فيه حينذاك بالربوبية ،فام باهلم ملا نزلوا ذىل
األرض ،ورأوا األشياء تفعل نسبوا الفعل هلا من دون اهلل؟ بل مجيع املخاليق عبيد هلل،
السحب من عبيد اهلل يأمرها اهلل فتمطر ،والشمس من عبيد اهلل يأمرها فتنور ،واألرض
من عبيد اهلل يأمرها فتُنبت ،واللسان من عبيد اهلل يأمره فيتكلم.
وهكذا كل اخللق خماليق عبيد هلل فليس بأيدهيم يشء ،اخللق واألمر كله للواحد اخلالق
البارئ وحده ال رشيك له ،فخلقنا مجي اعا يف صلب آدم ،وسوى هذه الذوات بقدرته
وخلقها حينذاك مربأ اة من العناء والرشك يف العهد األول ،وبرأها عىل اإلسالم:
[الروم.]٣٠ :

فسبحان من فطره ا عىل اإلقرار له بالوحدانية قبل خروجها من عامل الغيب ،فهي قانتة
لبارئها مسلمة خلالقها:
[األعراف.]١72 :

الذرية كلها بقدر طرف اإلهبام ،كل البرشية لو وضعوا فيه لوسعهم ،من عظمة خلق اهلل
 يف خلق الصغري ،وهذا الصغري يكون كبري ،كام أن النواة التي ختلق منها النخلة  ،أو
شجرة التفاح أو الليمون ،هذه حبة صغرية ،ننظر كيف علو هذه الشجرة وعظمتها!
والنخلة كذلك.
هذه الذوات اهلل  ينقلها من صلب ذىل صلب ومن رحم ذىل رحم ،حتى تأيت هذه
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القرون املتوالية ،حتى ذذا تم أمر اهلل ،وبلغ أهل اجلنة عددهم ،وأهل النار عددهم ،وبلغ
الكتاب أجله أقام اهلل القيامة:
[األعراف.]٣٤ :

فهذا النظر والتدبر ،جيعل اإلنسان يقبل عىل عبادة ربه باملحبة والتعظيم والذل له ،فأنت
قد شهدت هذه الشهادة ،ونحن مجي اعا قد حرضنا هذه الشهادة:
[األعراف.]١72 :

لستم غافلني قد شهدتم هذه الشهادة أمام ربكم(:
)[األعراف.]173 /
ما دمتم أقررتم بأن الرب الذي يربيكم هو اهلل  فيجب أن تطيعوه وتعبدوه وحده ال
رشيك له.
فكام أن اإلنسان يتنعم بعطاء الربوبية خل اقا وقوتاا جيب عليه كذلك أن خيضع ألوامر
األلوهية بالتكليف باألمر والنهي ،خاص اة أن هذا األمر والنهي ،وهذا التكليف من
امللك العظيم ،ملصلحة املخلوق الصغري ،هو ملصلحتنا نحن واهلل غني عنه ،ال تنفعه
طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني(:
)[احلجرات.]17 /
والغني ال حيتاج ذىل الفقري:
[فاطر.]١٥ :

اهلل خلقنا يف أحسن تقويم ،وجعلنا خلفاء األرض ،وأمدنا باألقوات ،وهدانا سبل
رضاه جل جالله ،وأعاننا عىل ذلك ،وحببه ذلينا ،فكم نعم اهلل  علينا ال تُعد وال
ُحتىص ،فيجب أن نعبد هذا املنعم الغني ،ونحن الذين نربح عليه:
[العنكبوت.]٦ :

فهذه هي التجارة الرابحة مع امللك الذي يضاعف احلسنة ذىل عرش أمثاهلا ،ذىل سبعامئة
ضعف ،ذىل أضعاف مضاعفة:
[التغابن.]١7 :
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فسبحان اخلالق البارئ املصور ،الذي قدر املخلوقات واألشياء عىل مقتىض حكمته
فخلق األرض للسكن،واإلنبات ،وخلق الشمس لإلنارة ،وخلق اجلن واإلنس لعبادته،
وخلق كل يشء يسبح بحمده ،ويشهد بوحدانيته ،هو ملك عظيم خيلق ما يشاءٌ ،
فعال ملا
يريد ،امللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر أمره ،وأنا عبده ،وليس عند العبد ذال امتثال
أوامر سيده:
[البينة.]٥ :

هو جل جالله اخلالق الذي قدر املخلوقات وا ألشياء عىل مقتىض حكمته ،اخلالق
البارئ املوجد هلا بعد العدم ،املصور هلا كيف شاء ،الذي ذذا أراد شيئاا قال له :كن
فيكون ،عىل الصورة التي يريد ،وعىل الشكل الذي يريد ،يف الوقت الذي يريد ،و ُيظهره
يف الوقت الذي يريد ،باحلجم الذي يريد( :
)[القصص.]68 /
فاهلل  أمرنا أن نكون يف هذا املقام العايل ،أن نؤمن باهلل  ،ونؤمن أن بيده ملكوت
كل يشء ،ونسعد يف الدنيا واآلخرة ألننا نلجأ ونتوجه ونتوكل عىل رب عظيم:
[آل عمران.]١٣٩ :

اهلل يريدنا أن نكون خري لربية ،ال رش الربية ،فاهلل  يقول:

[البينة.]٦ :

ملاذا؟ ،ألهنم كفروا باهلل ،الذي ظهوره أعظم ظهور ،فاهلل  هو احلق ،وكل ما سواه
باطل ،فالذين كفروا من أهل الكتاب واملرشكني كفروا بام فطروا عليه ،كل خملوق
مفطور عىل التوحيد:
أما املؤمنون فبقوا عىل الفطرة ألهنم خري الربية:
[البينة.]7 :

[الروم.]٣٠ :

ثم نسقي هذه الفطرة ،ليزيد اإليامن بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات
القرآنية ،فيزيد اإليامن ،فهذه الفطرة فطر اهلل  الناس عليها.
ثم َمن اهلل علينا بإنزال الكتب ،وذرسال الرسل ،وذعطاءالسمع والبرص والعقل ،حتى
2٩٠

ننظر ونتدبر يف امللك وامللكوت ،فذاك ذيامن فطري ،وهذا ذيامن كسبي نجتهد عليه:
[العنكبوت.]٦٩ :

فالكفار كفروا باهلل جحدوا الرب بالكلية ،قالوا :ال خالق ،واملرشكون تنقصوه وقالوا:
ذن اهلل له رشيك يف األسامء والصفات ،واملُلك ،والتدبري ،والعبادة ،فالرشك تنقص لرب
العاملني ،اهلل  ال حيتاج ذىل أحد ،وال يرشك يف حكمه أحدا ،ولكن املرشكني جعلوا
معه رشيكا ا ،وهذا من التنقص هلل  ، فهؤالء يف الدنيا يف العذاب والشقاء ،ويوم
القيامة يف نار جهنم ملاذا؟ ألهنم رش الربية ،كل اخلالئق تسبح بحمد رهبا ،كل اخلالئق
أطاعت رهبا ذال من ضل من بني آدم:
[اإلرساء.]٤٤ :

فكل يسبح ربه ذال هذا اإلنسان ،الذي أعرض عن ربه وكفر به ،أو أرشك معه غريه من
صن ٍم وحجر.
واملرشكون يف مكة كان يف قلوهبم أن اهلل  هو خالق كل يشء ،وبيده كل يشء:
[لقامن.]2٥ :

ولكنهم يف قلوهبم خوف ،فعبدوا األصنام ،لتشفع هلم عند اهلل:
[الزمر.]٣ – 2 :

والشيطان سول وزين للناس أن يعبدوا األصنام ألن األصنام ال تعلم بمن يعبدها،
وليس عندها تكليف وال أمر وال هني ،وال ثواب وال عقاب ،لو ما عبدوها ما عملت
شيئا ،ولو عبدوها ما علمت شيئا ،وأل هنا ال تسمع وال تبرص وال تعقل ،لكن الشيطان
زين هلم عبادة األصنام ألن األصنام ليس عندها تكاليف ،بل هي خملوقة ،واإلنسان ذما
أن يعبد اهلل أو يعبد عبد اهلل ،من شجر أو حجر أو صنم ،ألنه مطبوع عىل االفتقار:
[فاطر.]١٥ :

فكل ما سوى اهلل عبد له ،فإما أن تعبد اهلل الذي عرفته بأسامئه وصفاته ،أو تعبد عبد هلل،
وعبد هلل ال يدري عن عبادتك ،كاألصنام واألحجار وا ألموات ،فالشيطان يريد من
2٩١

الناس أن يعبدوا غري اهلل ألن غري اهلل ليس عنده منهج يسري الناس عليه(:
ﰀ)[القصص.]50 /
ويف احلقيقة أن الكفار يعبدون الشيطان بواسطة األصنام:
[يس.]٦2 – ٦٠ :

فاهلوى مرشوع الشيطان ،واهلدى رشيعة الرمحن جل وعال فمن مل يكن يف طريق
اهلدى ،فقد هوى ذىل الباطل ،وهوى به الباطل ذىل الرشك ،وذىل نار جهنم:
[البينة.]٦ :

ت
فهم عىل الفطرة ،لكن كفروا ،زين هلم الشيطان عبادة األصنام ،قال اهلل« : خ َل ْق ُ
ِ ِ
فجاء ْ ُْت ُم َّ
اجتَالَت ُْه ْم َع ْن دِين ِ ِه ْم» أخرجه مسلم(.)1
اء ُك َّل ُه ْم،
الشيَاطِ ُ
ني َف ْ
َ
عبَادي ُحنَ َف َ
 فالدين ركنان:
األول:عبادة احلق بام جاء عن الرسول .
الثاين:اإلحسان ذىل اخللق بام جاء عن رسوله :

[النساء.]٣٦ :

هؤالء الذين آمنوا ،وأتبعوا اإليامن بالعمل الصالح ،هم خري الربية ،التي برأها اهلل ،واهلل
 يريد أن نكون من خري الربية ،وهلذا أنزل القرآن ،وأرسل الرسل ،وبني الرشائع
لطيف بعباده ،وهيأ هلم أسباب املعاش،
ٌ
واألحكام ،وبني أنه غفور رحيم ،وبني أنه
ليتفرغوا لعبادة رهبم ،فعامل اجلامد يف خدمتهم ،وعامل النبات يف خدمتهم ،وعامل احليوان
يف خدمتهم ،واهلل سخر هلم ما يف السموات وما يف األرض ليعرفوا أن الذي خلقهم
كريم ،ودود:
لطيف،
ٌ
رحيم،
ٌ
ٌ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2865
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[البقرة.]22 – 2١ :

فسخر هلم اهلواء يتنفسون منه ،واملاء يرشبون من ه ،والطعام يأكلون منه ،واألرض
يسكنون فيها.
وهكذا اإلنسان بالنظر والتدبر يمتلئ قلبه ذيامناا ،وذذا امتأل القلب ذيامناا حرك اجلوارح
بجميع أنواع الطاعات الواجبات واملستحبات ،وأداء احلقوق ،ونفع الناس ،ونفع
النفس بالعبادة ،ونفع الغري بالدعوة والتعليم واإلحسان ذىل اخللق:
[البينة.]8 – 7 :

هؤالء خري الربية ،هم كانوا عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا فهم يوم القيامة أرسع
سريا عىل الرصاط املستقيم ،بحسب ا إليامن تكون رسعة املسري يوم القيامة عىل
الناس ا
الرصاط ،وبحسب السري عىل نور القرآن ،يكون النور هناك يوم القيامة:
[احلديد.]١2 :

فمن كان يف النور يف الدنيا كان يف النور يوم القيامة ،ومن عاش يف الدنيا،في ظلمة
اجلهل ،ظلمة الرشك ،ظلمة املعايص ،ظلمة البدع ،من عاش يف الدنيا يف الظالم عاش
يوم القيامة يف الظلامت(:
)[األنعام.]39 /
ولكن البد لذلك من سبب ،فاهلل هيدي من أقبل عليه ،وينسى من نسيه ،و ُيزيغ من زاغ
[الصف.]٥ :
عن دينه:
[اإلرساء.]72 :

فاهلل  لطيف بعباده ،رءوف بالعباد(:
[البقرة.]143/
ولكن اإلنسان قد ُيعرض عن ربه وال يقبل عليه ،فاهلل  يرتكه وما توىل ،ويوم القيامة
)[الغاشية.]26 -25/
سوف حياسبه(:
واهلداية أحب ذىل اهلل من الضاللة ،ولكن كان من حكمته جل جالله أن خيلق خلق اا
2٩٣

)

مسخري ن عىل الطاعة والتسبيح ،كاملالئكة ،وخلق خمريون بني اإليامن والكفر ،مجيع
اخلالئق ُخريت أن تتحمل األمانة ،فاختارت أن تكون مسخرة ،ذال اإلنسان ملا ُعرضت
عليه األمانة ،بأن ُجيعل له اختيار يف أن يطيع أو يعيص ،يؤمن أو يكفر ،يكون من أهل
اإلسالم أو من أهل الكفر ،ملا أعطي هذه األمانة حتملها:

[األحزاب.]7٣ – 72 :

اختيارا ،وهو قادر أال يأيت
ملاذا هذه األمانة؟ ألن اهلل أراد أن جيعل من خلقه من يأيت ذليه
ا
[اإلنسان]٣ :
ذليه ،وهو اإلنسان:
مجيع اخلالئق جاءت ذىل اهلل ،مطيعة هلل ،مسبحة بحمده ،ذال اإلنس واجلن ،فاهلل 
وقرسا ،فجميع
ذجبارا
اختيارا ،أحب ذليه ممن يأيت ذليه
خلقهم خمريين ،فمن جاء ذليه
ا
ا
ا
املالئكة مطيعون هلل ،ال يعرفون املعايص أبدا ا ألن األوامر تأتيهم من جهة واحدة ،ليس
عندهم شهوات تشغلهم عن عبادة رهبم(:
)[األنبياء.]20 /
أما نحن فنحن ملا خلقنا اهلل  وحتملنا األمانة ،فاهلل  جعل ابتالء يف مقابل األوامر
امللكية الرشعية الشهوات احليوانية ،فالنفس هلا حمبوبات ،والروح هلا حمبوبات ،وجعل
بجنب العقل الوحي ،فمن قدم الوحي عىل العقل فاز ،ومن قدم العقل عىل الوحي
وركب هذا اإلنسان من نفس وروح ،هذه هلا غذاء ،وهذه هلا غذاء ،وبعث اهلل
خرسُ ،
األنبياء والرسل ليقووا الروح عىل عبادة اهلل ،والتذكري باهلل  لتقود هذا اجلسد ذىل
أنواع الطاعات واخلريات واألعامل التي حيبها اهلل:
[الشمس.]١٠ – 7 :

فإذا تُرك اإلنسان بال مذكر صار ضحية للشيطان ،وللنفس ،والنفس أمارة بالسوء،
النفس تريد تكميل حمبوباهتا يف الدنيا ،تكميل املطعومات واملرشوبات ،وامللبوسات
واملركوبات واملنكوحات ،هذه شهوات النفس ،النفس احليوانية مقابلة للروح امللكية،
فاخلالق الباري خلق اإلنسان له ظاهر وباطن ،وج عل فيه ملكات ،جعل فيه ملكة
2٩٤

العقل ،ملكة الفكر ،ملكة الذكاء ،ملكه احلفظ.
وخلق القلب وجعل فيه احلب والبغض ،واألمن واخلوف ،واإليامن والكفر ،جعل
القلب قابالا هلذا وهذا:
[الكهف.]2٩ :

وكذلك خلق اهلل طاقات يف بدن اإلنسان ،طاقة بدن ية ،وطاقة حسية ،وطاقة ذوقية،
ظاهرا وباطناا
وطاقة سمية ،وطاقة برصية ،جعل فيه طاقات خمتلفة فهذا اإلنسان خلقه
ا
)[الذاريات.]21 /
فيه عجب(:
فاهلل يريد أن نكون من خري الربية با تباع ما جاء عن اهلل ورسوله ،هؤالء خري الربية
اختيارا ،وهم قادرون أن ال يأتوا ،قادرون
الذين يريدمهاهلل  هم الذين جاءوا ذىل اهلل
ا
أن يعصوا.
اختيارا ،وهم قادرون أن ال يأتوا ذليه ،وال يؤمنوا به:
هؤالء الذين جاءوا ذليه
ا
[البينة.]8 :

هؤالء مقابل ما حتملوا يف ا لدنيا من املشاق ،والصرب عىل طاعة اهلل ،والصرب عن معايص
اهلل ،والصرب عىل أقدار اهلل ،والصرب عىل اجلهاد يف سبيل اهلل ،والصرب عىل الدعوة ،هؤالء
الذين اجتهدوا وعملوا يف الدنيا هبذه األبدان هلل(:
)[البينة.]8 /
)[الرعد.]35 /
هذه اجلنة(:
هذه اجلنة هي دار السالم ،ليس فيها أي مرض ،وأي خوف ،وأي جوع ،وأي
[األنعام.]١27 :
عطش:
خالدين فيها بصفات الكامل ،ينادهيم مناد بقوله«:أما آن لَكُم َأ ْن ت ِ
َص ُّحوا َف ََل ت َْس َق ُموا
ْ
ا،وَت َي ْوا َف ََل ََتُوتُوا َأ َبدً ا»أخرجه مسلم(.)1
َأ َبدً اَ ،وت َِش ُّبوا َف ََل َ ْْت َر ُموا َأ َبدً ا،و َتنْ َع ُموا َف ََل َت ْبأَ ُسوا َأ َبدً َ ْ
ملاذا هذه األبدية؟ ألهنم يف دنياهم يف نيتهم أن يطيعوا اهلل أبدا ا ،ولو أعطوا عمر نوح أو
أكثر ،فاهلل أعطاهم مقابل هذه النية العظيمة خلو ادا يف اجلنة.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2837

2٩٥

والعايص والكافر يف نيته أن يعيص اهلل أبدا ا ما بقي ولو أعطي عمر نوح أو أكثر ،فاهلل
خلده يف النار بحسب نيته:

[النساء.]١٤ – ١٣ :

وريض اهلل عنهم ألهنم أرضوه بالتوحيد واإليامن ،واألقوال احلسنة ،واألعامل
الصاحلة ،واألخالق العالية ،واتبعوا كتابه ،واتبعوا نبيه،
[التوبة.]72 :

فهنيئ اا للسابق والالحق من املؤمنني( :

)[التوبة.]100 /
اهلل ذكرهم بصفاهتم :السابقون األولون من املهاجرين الذين تركوا كل يشء من أجل
الدين ،واألنصار الذين بذلوا كل يشء من أجل الدين ،والذين اتبعوهم بإحسان ،فجاء
األمر الثالث ،وهو رضوان اهلل عليهم ،ورضاهم عنه.
جنة ا ملعرفة التي فيها األنس والسكينة والطمأنينة يف الدنيا ،وجنة اآلخرة التي سوف
)[الرمحن.]46 /
يقدم عليها املؤمن بعد املوت(:
فأسعد الناس هو الذي آمن باهلل وأت قاه ،وكل القلوب متوحشة ،وكل النفوس متباعدة
متباغضة متحاسدة ذال املؤمن فقلبه مطمئن بذكر اهلل (:
)[الرعد.]29 - 28/
هذه النفس املطمئنة يقال هلا يوم القيامة :يا أيتها النفس املطمئنة باإليامن باهلل واألعامل
الصاحلة ،ارجعي ذىل ربك راضية عن اهلل مرضية جتدين هناك كل ما تريدين:
[الفجر.]٣٠ – 27 :

2٩٦

وهناك جتد ما وعدك اهلل به من أنواع النعيم واللذات واملرسات يف جنات النعيم ،واهلل
راض عنك.
واملسلم سريجع ذىل ربه بالتوحيد ،واإليامن ،واألعامل الصاحلة ،كل هذه األعامل ترافق
املسلم يوم القيامة،ليزداد رسوره ،فنسأل اهلل  أن جيعلنا وذياكم ممن ريض اهلل عنهم
ورضوا عنه.
ودروسنا هذه وأمثاهلا مما فيه تذكري باهلل وأسامئه وصفاته ،ومعرفة جالله ومجاله ،من
أعظم أنواع العبادة ألن اإلنسان لو عبد اهلل مائة سنة وما يف قلبه تعظيم اهلل ،وال عنده
معرفة بمن يعبد ،فهذا اهلل  يقول عنه( :
)[املاعون.]5 - 4/
أما املؤمن الذي يف قلبه تعظيم اهلل ،قبل أن يتعبد له ،فهذا يدخل يف العبادة باحلب هلل،
والتعظيم هلل ،والذل له(:
[األنفال.]٤ – 2 :

ا
وذجالال له ألهنم عرفوا رهبم بذاته
توجل قلوهبم هيب اة هلل ،وخو افا منه ،وح ابا له،
وأسامئه وصفاته وأفعاله ،فآمنوا به وسجدوا لعظمته.
واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل واألفعال احلميدة:
[طه.]8 :

واسم اهلل الباري ورد يف القرآن مر اة واحدة يف قوله سبحانه(:
[احلرش.]24 /
وورد مرتني مقيد ومضا افا ،كام قال سبحانه يف سورة البقرة(:

) [البقرة.]٥٤/

)

واسم اهلل اخلالق والبارئ واملصور ،كل واحد منها ُيطلق عىل اآلخر ،ولكن ذذا ُأفرد
2٩7

الواحد منهام عن اآلخر ،فلكل واحد معناه ،فالبارئ هو اخلالق الذي أوجد املخلوقات
كلها من العدم ،وأبدعها عىل غري مثال سابق.
هو سبحانه البارئ السامل املنزه املربأ من كل ٍ
عيب ونقص ،املنزه عن الشبيه واملثيل وعن
صفات املخلوقني:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

هو سبحانه البارئ الذي برأ اخلليقة كلها وأوجدها من العدم ،وخلق اخللق بريئاا من
العيب والنقص والتفاوت ،وميز بعضه عن بعض باألشكال واأللوان واألحجام ،فاهلل
أكرب كم أنوا ع املخلوقات ،وكم صفاهتا! وكم ألواهنا! وكم أحجامها!:
[األنعام.]١٠2 :

هو الباري الذي خلق املخلوقات صاحل اة للغاية التي يريدها منها جل جالله:
[القمر.]٥٠ – ٤٩ :

ٍ
يشء له قدر يف كميته ،وكيفيته ،ونوعيته ،وحياته ،وموته ،فاهلل  خلق مجيع
كل
املخلوقات وبرأها لوظيفة تؤدهيا يف هذا الكون ،فاهلل  هو اخلالق الذي خلق كل
يشء ،وقدره يف علمه ،الباري الذي أوجده من العدم فاهلل  قدره يف علمه ،وبرأه
وأظهره للوجود ،بالصورة التي يريد.
املحسن الذي أحسن اخللق والتقدير ،وأتقن اخللق والتنفيذ ،وقدر كل يشء لوظيفة
يؤدهيا ،فخلقه كله حسن(:
)[السجدة.]7- 6/
فهو املحسن الذي أحسن اخللق والتقدير  ،وأحسن اهليئة والصورة ،وأحسن ذىل خلقه
)
بصنوف النعم( :
[النحل.]53 /
وآتاكم من كل ما سألتموه(:
)[ذبراهيم.]34/
والباري اسمه سبحانه ،والصفة املشتقة منه اإلبراء صفة فعل(:
2٩8

)

[احلديد.]22 /
وصفات الفعل تتعلق بامل شيئة ،ذن شاء اهلل فعلها ،وذن شاء مل يفعلها ،كاخللق والزرق
والتصوير والربء ،فهو خيلق ذذا شاء ،ما شاء ،بأي حجم شاء ،يف أي وقت شاء ،يف أي
[احلجر.]8٦ :
مكان شاء:
 والربء له معنيان:
األول:اخللق واإلجياد من العدم ،فاهلل وحده هو الذي خلق اخللق ،وبرأهم من العدم ذىل
الوجود فجميع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل ،وعامل الغيب ،وعامل
الشهادة ،ويف الدنيا واآلخرة الذي برأها وخلقها وأوجدها من العدم هو
اهلل(:
)[األنعام.]102 /
الثاين :الرباءة من العيب والنق ص ،فاهلل سبحانه هو البارئ الربيء من كل نقص
وعيب ،وآفة ومكروه ،يف ذاته،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وأحكامه ،املنزه عن املثيل،
والشبيه ،والرشيك ،وعن الصاحبة والولد:
[احلرش.]2٤ :

وأفعال ه وخملوقاته يف منتهى احلكمة واحلسن واإلتقان(:
)[النمل.]88 /
واسم الباري جل جالله يدل عىل صفة الذات ،ذذا كان ا
فعال الز اما ،أي :البارئ السامل
ٍ
نقص وعيب ،الربيء عن الشبيه واملثيل ،املوصوف بصفات الكامل(:
املنزه عن كل
)[طه.]8 /
وهذه تنبيه لنا أن نوحده ،وأن نعبده ،وأن نتعلق به ،وأن نسأله ،وأن نطيعه وأن نمتثل
أمره ألن له األسامء احلسنى.
وذذا عرفت أسامءه وصفاته عىل وجه التامم امتأل القلب باإليامن ،وجاءت العبادة
باملحبة والتواضع واالنكسار بني يدي اهلل  ،وجاء حب الطاعات ،والنُفرة من
املعايص:
2٩٩

[األنفال.]٤ – 2 :

هو اهلل البارئ من كل نقص وعيب ،الربيء عن الشبيه واملثيل(:

[اإلخالص.]4 - 1/
هو البارئ املوصوف بصفات الكامل:

)

[احلرش.]2٤ – 22 :

ويدل كذلك عىل صفة اإلبراء ذذا كان ا
فعال متُعد ايا ،أي :الباري الذي أوجد
املخلوقات ،وصور األجناس ،وقدر األحداث ،وأبرأ املظلوم مما ُاهتم به ،كام برأ
موسى مما قال فيه بنو ذرسائيل:
[األحزاب.]٦٩ :

ف سبحان من خلق كل يشء عىل صفة حيقق هبا احلكمة من وجوده.
هو سبحانه الذي خلق كل يشء حلكمة ،خلق كل يشء حلكمة يؤدهيا ،ويؤدي الشهادة
ٍ
ٍ
عال وسافل ،مجيع
صغري وكبري ،من
هلل بالوحدانية ،فكل يشء يف الكون ،من
املخلوقات شاهدة بوحدانية اهلل ،ومسبحة بحمده ،وخاضع ٌة ملشيئته ،ومرسع ٌة ذىل
ذرادته:
[اإلرساء.]٤٤ :

مجيع املخلوقات ،كل دابة يف األرض ،كل خملوق ،كل كبري ،كل صغري بيد اهلل
)[امللك.]1 /
(:
فهو الذي خلق هذا اخللق العظيم ،وهو الذي يملك هذا امللك العظيم ،وهو الذي له
اخللق واألمر يف ُملكه العظيم(:
٣٠٠

)[هود.]56 /
فامللك ل كامل ذاته وأسامئه وصفاته يستحق أن يعبد ،فكيف ذذا وعد باجلنة يف اآلخرة ملن
آمن به وأطاعه ،ووعد باألمن واهلداية واخلالفة يف األرض ملن أطاعه ،هذا فضل عىل
فضل ألن عبادة العظيم معناها طاعته ،فأنا أطيعه لكامل ذاته وجالله ومجاله ،أطيعه
ألنه كريم يريد يل كل خري ،ويرصف عني كل رش ،وأكرمني بأنواع الكرامات:
[اإلرساء.]7٠ :

رشا ،احلمد هلل رب العاملني أنعم عيل،
خريا ،ومنع عني ا
احلمد هلل رب العاملني أعطاين ا
وعىل غريي ،احلمد هلل رب العاملني استضافني يف بطن األم وخلقني وصورين يف أحسن
تقويم ،ثم أنزلني ذىل بطن الدنيا وأعطاين اإليامن واألعامل الصاحلة:
[إبراهيم.]٣٤ :

فأكمل حمبوبات ربك من اإليامن والطاعات يف الدنيا يكمل لك حمبوباتك يوم القيامة
يف اجلنة ،حيث ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،ويستضيفك يف
بطن القرب ،فالقرب ذما روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار ،ويستضيفك يف
يوم الق يامة ذما يف القصور امللكية أو يف السجون اجلهنمية:
[طه.]7٦ – 7٤ :

 فالناس خارجون من الدنيا إىل دارين:
ذما ذاهبون لل قصور امللكية يف جنة عرضها السموات واألرض ،وهم املؤمنون.
أو ذاهبون ذىل سجن من سجون جهنم ،وهم الكافرون.
فالذي عرف ربه بصفات اجلالل واجلامل ،خياف مقام ربه فيقف بني يديه حمب اا له ،خائف اا
من عقابه ،راجي اا لثوابه:
ﰀ [الزمر.]٩ :
) [الرمحن.]46 /
فمن خاف مقام ربه استقام يف عبادته(:
٣٠١

فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،ورثوا منازل الكافرين فيها ،وذذا دخل أهل النار النار ،ورثوا
منازل املؤمنني فيها.
كام قال سبحانه عن املؤمنني:
[املؤمنون.]11-10 /
وح اقا أن من عرف اهلل بأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله وملكه وسلطانه ،ودينه ورشعه ،وتعبد
هلل بذلك ،أنه يف جنة املعرفة املوصلة ذىل جنة اآلخرة ،فهذا العبد هو الذي خياف اهلل،
فرتاه بني يديه عابدا ا ،وبني يدي خلقه داعياا ومعل اام وحمسناا ،ال يرجو ذال اهلل ،وال خياف
دائام يف مجيع أوقاته عنده
ذال من اهلل ،وال حيب ذال اهلل املحبة التي تستلزم العبودية ،فهو ا
غرية عىل أوقاته وعىل بدنه أن يضيع بغري منفعة(:
)[األنعام.]163 -161/
فمن سلم قلبه وجوارحه لربه يف الدنيا طاع اة بفعل األوامر ،واجتناب النواهي سلم اهلل
عني رأت ،وال ٌ
أذن سمعت ،وال خطر عىل
له يوم القيامة القصور امللكية التي فيها ما ال ٌ
)
قلب برش(:
[السجدة.]17 /
والعلم قبل العمل ،والعلم باهلل وأسامئه وصفاته أول العلوم وأزكاها وأعالها
وأرشفها ،وعليه مدار مجيع األعامل فهو أساس ،واملباين تقوم فوقه:
[حممد.]١٩ :

فمن عرف اهلل ح اقا عبده ح اقا ،فهذا العبد الذي عرف اهلل ح اقا ،ذن ُابتيل صرب ،وذن أذنب
استغفر ،وذن أنعم اهلل عليه شكر ،هذا العبد يمءي يف النور ،جملسه نور ،وكالمه نور،
وأقواله نور ،ومدخله نور ،وخمرجه نور ،وكل حياته نور:
[األنعام.]١22 :

٣٠2

[الزمر.]22 :

اهلل  هو اخلالق البارئ املصور الذي له األسامء احلسنى ،هو اخلالق لكل يشء ،وكل
ٌ
خملوق له ،وكل ما سواه عبد له.
ما سواه
فسبحان اخلالق البارئ املصور ،الذي خلق كل يشء عىل صفة حيقق فيها احلكمة من
وجوده ،فكل خملوق له وظيفة ،ذىل جانب عبادة اهلل .
تسخريا ،ويؤدي وظيفته يف هذا الكون،
كل خملوق ُخلق لعبادة اهلل فهو يسبح بحمده
ا
فكم نعم اهلل عىل هذا اإلنسان الذي قبل األمانة ،فكل ما يف الكون من النعم
واملخلوقات كل ها خلقت من أجل هذا اإلنسان ليتفرغ لعبادة ربه:
[لقامن.]2٠ :

منعم عليه:
فكل ما سوى اهلل نعمة ،واملخلوقات ذما نعمة أو
ٌ
[النحل.]١8 :

بحرا
بحرا من املاء تعيش فيه مليارات األسامك ،وخلق ا
هو سبحانه البارئ الذي خلق ا
من اهلواء يسبح فيه ما شاء اهلل من املخلوقات والذرات الطائرة يف هذا الفضاء ،وخلق
ٍ
يشء زوجني اثنني(:
بحرا من النور ،وخلق من كل
ا
)[األنعام.]102 /
هو سبحانه اخلالق البارئ الذي خلق املخلوقات عىل نحو حيقق سالمة وجودها،
والغاية من خلقها فخلق كل يشء وجعله يف قرار مكني حيفظه ليؤدي وظيفته.
فالعني التي خلقها اهلل لإلنسان واحليوان ،العني خلقها اهلل للرؤية لنرى هبا األشياء،
فالعني للرؤية ،ومكاهنا الذي حيقق هلا السالمة يف املحجر الذي تسكن فيه.
والدماغ مكان العلوم يف اجلمجمة ،حمفوظ يف هذا العظم املستدير ،والنخاع الشوكي يف
العمود الفقري الذي حيفظ توازن اإلنسان ،والقلب يف القفص الصدري ،خلقه اهلل.
ت َص َل َح َ
قال َ «:أالَ َوإِ َّن ِِف َ
ت َف َس َد
اْل َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َس َد ْ
اْل َس ِد ُم ْض َغ ًة :إِ َذا َص َل َح ْ
ِ
َ
ب »متفق عليه(.)1
اْل َس ُد ُك ُّل ُه َ،أالَ َوه َي ال َق ْل ُ
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٣٠٣

موضوع يف مكان حيقق سالمة وجوده ،ويؤدي الوظيفة يف هذا املكان،
هذا القلب
ٌ
والرحم موضوع يف مكان احلوض ليسلم اجلنني يف بطن أمه ،ومعامل كريات الدم
احلمراء يف نقي العظام ،يف املخ الذي يف داخل العظام ،هذه املاليني التي ختلق يف كل
ثانية ،موجودة يف نقي العظام.
موضوع يف الفم ،وعليه سوران عظيامن ،سور من العظام وهو األسنان،
وكذا اللسان
ٌ
وصور من اللحم وهو الشفتني(:
)[النمل.]88 /
خلق احلبة ،وخلق فيها األشجار الطويلة العظيمة ،هذه احلبة الصغرية فيها خملوقات
عجيبة.
خلق سبحانه اجلبال وجعلها رمح اا للمعادن :الذهب ،الفضة ،احلديد ،املنجنيز،
األملونيوم ،النحاس ،الرصاص ،وغريها:
[لقامن.]١١ :

فاهلل  خلق املخلوقات وجعلها يف أماكن حيقق هلا سالمة وجودها ،والغاية من
خلقها.
فاملعادن مودعات يف خزائن اهلل ،وضعها اهلل  يف هذه اجلبال ،ويف اجلبال أكثر من مائة
معدن ،منها :احلديد ،ومنها النحاس ،والذهب والفضة ،وغريها من املعادن املختلفة،
من الذي خلقها؟ و ألي يشء خلقها؟ خلقها اهلل ،ألنه ملك خيلق ما يشاء وهذه
املخلوقات تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته:
[اجلمعة.]١ :

فامللك العظيم تسبح له خملوقاته العظيمة الكثرية ،الصغرية والكبرية ،من العرش
العظيم ،ذىل الكريس الكريم ،ذ ىل السموات السبع،واألراضني السبع ،ومن فيهن من
املخلوقات املختلفة ،والذرات:
[اإلرساء.]٤٤ :

فالنظر والتدبر والتفكر يف األنفس واآلفاق ،جيعل اإلنسان يقف ا
ذليال أمام عظمة
اخلالق وكرب يائه ،وعظمة ملكه وسلطانه ،كلام نظر اإلنسان يف الكون ازداد ذيامنه ،وكلام
٣٠٤

ازداد ذيامنه ،ازدادت أعامله الصاحلة.
فالنظر والتفكر يف اآليات الكونية ،والنظر والتفكر والتدبر يف اآليات القرآنية مها سبيال
املعرفة اإليامنية:
[يونس.]١٠١ :

أمر بالنظر ،ليس نظر نزهة وتفرج ،بل نظر اعتبار وتفكر وتدبر:
ٌ
[ق.]8 – ٦ :

أهيا الناس من عاش مات ،ومن مات فات ،وكلام هو آت آت ،ذن يف السامء خلربا ،وذن
يف األرض لعربا ،آ يات حمكامت ،ومطر ونبات ،ونجوم تز هر ،وبحار تزخر ،وليل داج،
وسامء ذات أبراج،أهيا الناس مايل أرى الناس يذهبون وال يرجعون؟! أرضوا فأقاموا ،
أم تُركوا فناموا.
فالنظر والتدبر هو سبيل اإليامن ،جيعل اإلنسان يصل من املخلوقات ذىل اخلالق فيعبده
بام رشعه عىل لسان رسوله ، وجيعله يتجاوز الدنيا ذىل اآلخرة ،جيعله يتجاوز األموال
واألشياء وقضاء األوقات يف االستكثار منها ،ذىل االستكثار من اإليامن واألعامل
الصاحلة ،فيزيد ذيامنه يف كل يوم ،وتزيد أعامله يف كل يوم ،وتتحسن أعامله يف كل يوم
واهلل حيب املحسنني:
[يونس.]2٦ :

فإحسان العمل مطلوب ،وتوجيه العبادة ذىل الواحد األحد من أعظم اإلحسان ،وعبادة
اهلل كأنك تراه من أعظم اإلحسان.
اإلحسان :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإذا رأيته بب صريتك مل تعصه ،فإن مل تستطع هذه
الدرجة فعىل األقل اعلم أنه يراك.
فاْلحسان ِف عبادة اهلل درجتان:
األوىل:اعبده بالرغبة فرتاه بقلبك وبصريتك رب اا خالق اا ورازقا ،وغني اا وكريام ،وغفور اا
ورحي اام ،وعفو اا وحلي اام ،ولطيف اا وحمسن اا  ،وهذه أكمل الدرجتني.
الثانية:أعبده باخلوف ،فرتاه ملك اا عظي اام ،قاهر اا جبار ،قوي اا عزيز اا ،وهذه دون األوىل.
٣٠٥

 والعبد بني يدي ربه له مخس حاالت:
األوىل:طاعات يؤدهيا.
الثانية:معايص يتجنبها.
الثالثة:نعم يشكر اهلل عليها.
الرابعة:ابتالءات يصرب عليها.
:ذنوب يستغفر اهلل منها ،وكل هذه عبادة بني العبد وربه.
اخلامسة
ٌ
فيجد العبد اللذة ذذا امتثل أوامر الكبري ألن اهلل هو الكبري جل جالله ،وأمره كبري ،فأنا
البد أن أطيعه ،ألن طاعتي له ثمرهتا راجعة ذيل فاهلل يرىض عني ،وجيعلني أسعد الناس
يف الدنيا ،ويوم القيامة أكون بالقرب منه يف مقعد صدق عند مليك مقتدر:
[األحزاب.]7١ :

ومعايص أجتنبها ،استحي من ريب ذن أسكن يف ملكه،وآكل من نعمه ،وأعصيه بنعمه.
فالعبد ح اقا ،يفعل الطاعات ،وجيتنب املعايص:
[احلرش.]7 :

ونعم يشكر اهلل عليها:

[النحل.]78 :

(

)

[النساء.]110 /
وكذلك ابتالءات يصرب عليها ،ف اإلنسان يف هذه الدنيا مبتىل ،ذما مبتىل بالعافية والصحة
واملال ،حتى ينظر اهلل  ماذا يفعل هبذه النعم ،أو مبتىل بالفقر واجلوع واملرض ،هل
يصرب عىل ما أصابه.
غني ُيبتىل بالشكر ،أو فقري يبتىل بالصرب ،وكالمها عىل خري:
فالناس يف ابتالء ،ذما ٌ
[إبراهيم.]٥ :

فاهلل سبحانه هو اخلالق العظيم الذي خلق اإلنسان ،وخلق فيه هذه اآليات العجيبة.
فسبحان من خلق اإلنسان ،وخلق فيه هذه األعضاء واجلوارح والعجائب ،والوظائف
الظاهرة والباطنة(:
٣٠٦

)[الذاريات.]22 - 20/
فالرزق يف السامء ،ولكنه يقسم عىل الناس يف األرض ،ولو كان يف األرض لتقاتل
الناس عليه.
معظام له،
النظر والتفكر والتدبر يف األنفس واآلفاق ،جيعل اإلنسان يقف بني يدي ربه
ا
ربا له ،حامدا ا له حمباا له:
مك ا
[فصلت.]٥٣ :

 والعبد بني يدي خلق اهلل له ستة أوامر:
اإلحسان ذىل خلق اهلل ،والدعوة ذىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وتعليم
رشع اهلل ،والنصيحة للمسلمني:
[آل عمران.]١٠٤ :

فإذ أدى العبد ما بينه وبني ربه ،وأدى ما بينه وبني خلقه ،فقد استكمل اإليامن:

[األنفال.]٤ – 2 :

 والفرق بني اخلالق والبارئ واملصور:
أن اخلالق :خلق كل ٍ
يشء عىل غري مثال سابق ،وخلق كل يشء من ال يشء.
أما البارئ:فهو الذي برأ كل خملوق ،وميزه عن غريه ليؤدي وظيف اة من بني خلقه
فاألرض لإلنبا ت ،والشمس لإلنارة ،واللسان للكالم ،واملاء للرشب ،والنار
لإلحراق..وهكذا:
[احلرش.]2٤ :

فتدبر خلق اهلل ،بعض أجرامه ملتهب كالشمس ،التي درجة احلرارة يف داخلهاأكثر من
عرشين مليون درجة ،ويف خارجها أكثر من ستة آالف درجة ،وخيرج اللهب منها ويمتد
[احلجر.]8٦ :
ملسافة نصف مليون كيلو مرت تقريباً:
فتدبر يف هذا الكون العظيم ترى اآليات العجيبة فبعض األجرام ملتهب ،وبعضها
منطفئ ،وبعض املخلوقات ساكنة ،وبعضها متحركة فاجلبال ساكنة ،والرياح متحركة،
٣٠7

واألهنار جارية ،والبحار متالطمة ،وبعض املخلوقات حارة كالشمس ،وبعضها بارد
كالقمر ،وبعضها جامد كالرتاب ،وبعضها سائل كاملياه ،وبعضها رطبة ،وبعضها يابسة،
وبعضها ناطق ،وبعضها صامت ،وبعضها ذكور وبعضها ذناث:
[لقامن.]١١ :

ا
وشكال
حجام ولوناا
فاهلل  خالق كل يشء ،فهو  الواحد القهار الذي خيلق ما يشاء
ا
ووظيفة ،وهلذا استحق العبادة وحده ال رشيك له:
فكل من عبد غري اهلل فهو جاهل وسفيه(:

[األنعام.]١٠2 :

)[الزمر.]66 - 64/
اعبد اخلالق ،اعبد امللك ،الذي له ملك السموات واألرض ،وملك الرياح ،وملك
اجلبال ،وملك األرزاق ،وبيده امللك وامللكوت ،اعبد القوي الذي ُيمسك السامء بقوته،
أعبد اخلالق الذي خلق كل يشء بقدرته:
[يونس.]٣ :

اعبد الكريم الذي أرزاق مجيع اخللق من عنده جل جالله:

[البقرة.]22 – 2١ :

هو اخل الق البارئ الذي خلق العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وخلق عامل الغيب ،وعامل
الشهادة ،وخلق الدنيا واآلخرة ،وخلقك وخلق صفاتك:
[األنعام.]١٠2 :

قرارا؟ وثبت عليها كل يشء؟ وكلام عال اإلنسان انعدمت اجلاذبية،
من جعل األرض ا
وكلام هبط زادت اجلاذبية:
[النمل.]٦١ :

٣٠8

وكذلك البحار مساحتها ثالثة أرباع األرض تقريب اا  ،وذلك ليكون سطح املاء أوسع
فيتبخر منه املاء ذىل األرض اليابسة و ُيسقيها ،فمن خلق هذا وهذا؟ هو الذي خلق كل
يشء جل جالله:
[النحل.]١٤ :

من خلق الرياح وسريها يف الكون؟:

[األعراف.]٥7 :

 الرياح خلق عظيم من خلق اهلل وهي ثامن:
أربع يف الرب  ..وأربع يف البحر.
من خلق هذه الرياح؟ من سخر للسحب هذه الرياح؟.
 سخر اهلل للسحب ثامن رياح:
رياح تثريه ،ورياح تسريه  ..ورياح تقله  ..ورياح جتمعه  ..ورياح تسوقه  ..ورياح
تؤلف بينه  ..ورياح تلقحه  ..ورياح تفرقه ذذا نزل عىل األرض :ﮱ
[الروم.]٤8 :

فأوسع باب وأيرسه نعرف به الواحد األحد ،هو باب النظر والتدبر والتفكر(:
[يونس.]101 /
وقال سبحانه:

[البقرة.]١٦٤ :

٣٠٩

)

وقال سبحانه(:

)

[الغاشية.]21 -17/
فمن هذا خلقه ،ومن هذا ملكه ،ومن هذه قدرته ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال
رشيك له:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠2 :

٣١٠

التعبد هلل  باسمه البارئ
اهلل  خلق هذا اإلنسان ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه أسامء كل
يشء ،ألنه يريد أن يرفعه ذىل أعىل الدرجات ليتحىل بالصفات واألخالق العالية ،يعلو
عن احليوان ،بالصفات امللكية التي حيبها اهلل  ،يأيت ذىل ربه بمزاج سمعنا وأطعنا
فيسمع لكالمه ،ويطيع أمره يف الدنيا ليسعد يوم القيامة بالقرب منه ،ورضوان اهلل

عنه:

[البينة.]8 – 7 :

فاعلم أهيا العبد املسلم أنك خلق م ن اخللق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده يف كل حني،
فوحد ربك مع املوحدين ،وسبح بحمده مع املسبحني(:
)[اجلمعة.]1 /

فسبح باسم ربك العظيم ،وسبح اسم ربك األعىل(:
)[النرص.]3 /

ذذا عرفت ربك اخلالق البارئ املصور فحقق ذلك بالتوبة النصوح من كل منهي عنه،
وابتعد عن كل منهي عنه ،وارجع نفسك ذىل بارئها بفعل كل مأمور به ،وذيثار كل

حمبوب عنده ،بفعل الطاعات ،واجتناب املعايص ،وتقديم مراد الرب منك عىل مراد

النفس ،قدم مراد الرب وهو تقديم حمبوبات الرب من الطاعات من الواجبات

واملستحبات ،عىل مراد النفس من الشهوات(:

قدم مراد اهلل عىل مراد النفس:

)[التحريم.]8 /

٣١١

[آل عمران.]١٥ – ١٤ :

وانظر يف كل حلظة ذىل ربك خيلق ويربأ املخلوقات ويوجدها من عدم ،كم خيلق كل يوم
من مليارات النباتات يف هذه الصحاري الواسعة ،كم مليارات املخلوقات التي يربأها

اهلل  يف البحار ،كم مليارات املخلوقات الطائرة يف الفضاء ،كم مليارات املخلوقات
التي تدب عىل وجه األرض.

انظر وتدبر فكلام نظرت وتدبرت ازداد ذيامنك ،وكلام زاد علمك بربك زاد ذيامنك به

وزاد خوفك منه ،وزاد حبك له ،وزاد تعظيمك له ،وحسنت عبادتك له:
[فاطر.]28 :

وذكر نفسك كل يوم بأخذ ربك امليثاق عليها عند أول خلقها فقد شهدت هذا املشهد

العظيم ،وأقررت لربك مع من أقر باإليامن:

[األعراف.]١72 :

فذكر نفسك بأخذ ربك امليثاق عليها عند أول خلقها ،وما أعطته من العهود يف بدء
أمرها ،وذكرها بنعامء بارئها عليها ،فاهلل خلقها ،وخلق مجيع املخلوقات ،وسخرها

هلا:

[لقامن.]2٠ :

وذكرها بنعامء ر هبا عليها ،كيف سواها يف أحسن تقويم ،وفطرها عىل الدين القيم،
وذكرها بامللك الغفور الرحيم لعلها تؤوب ذىل رهبا ،وتسري ذىل ما فيه رشدها(:
)[املائدة.]40 - 39/

وليكن لك يف كل يوم ذكر جديد ،ودعاء جديد ،وتسبيح جديد ،وذحسان جديد،
٣١2

وعمل صالح جديد ،وتوبة جديدة(:
)[األحزاب.]43 - 41/

وكن بريئ اا سلي اام من األقوال السيئة ،واألعامل السيئة ،واألخالق السيئة ،وجتمل بأحسن
األقوال واألعامل ،واألخالق واآلداب:

[األحزاب.]٣٥ :
[النحل.]٩٠ :

واعلم رمحك اهلل أن سبيل فالح النفس يف اإلسالم يكون برتك هواها ،واألخذ هبا ذىل

وكرها حتى يصري ذلك منها
مراد بارئها ومحلها عىل املسارعة ذىل فعل اخلريات طو اعا
ا

عاد اة هلا(:

)[احلديد.]21/

(
)[آل عمران.]134 - 133/

ا
خاصة سيدهم
وكن من خري الربية ،واعمل بأعامل خري الربية ،ابتدا اء باألنبياء والرسل،

حممد  ، فمن عمل بأعامل خري الربية مجعه اهلل  بخري الربية يوم القيامة ،وهم
املؤمنون يف اجلنة ،وبخري الربية وهم األنبياء والرسل ،وبرب الربية وهو اهلل (:
)[القمر.]55 - 54/

٣١٣

[التوبة.]72 :

وحينئذ يستقيم لك أمر نفسك  ،فتحييا بمراد بارئها ،ويموت مرادها ،ومن فعل ذلك

أعانه اهلل وتاب عليه(:

)[األنعام.]54 /

[األعراف.]٤٣ :

[النمل.]١٩ :
[آل عمران.]8 :

واحلمد هلل رب العاملني ،عىل ما أنعم علينا بنعمه التي ال تُعد وال ُحتىص ،ونسأله املزيد

من فضله جل جالله.

كثريا طي ابا مباركاا ،ملء السامء وملء األرض ،وملء ما
احلمد هلل رب العاملني ،محدا ا ا
شئت من يشء بعد ،عىل نعمك التي ال تُعد وال ُحتىص ،هديتنا لإلسالم وجعلتنا من

خري أم اة أخرجت للناس.

واحلمد 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.

احلمد هلل الذي خلق اخللق بقدرته ابتدا اء عىل غري مثال سابق ،وجعلهم يف قبضته أحيا اء
وأمواتاا ،وجعل لكل روح منهم قوتاا معلو اما ،ورز اقا مقسو اما ،ثم رضب له يف احلياة
ا
أجال حمدو ادا ،ونصب له أمدا ا معلو اما ،خيطوا ذليه بأيام عمره ،حتى ذذا بلغ أقىص أثره،

واستوعب حساب عمره ،قبضه اهلل ذليه ثم ساقه ذىل ما ندبه ذليه من عظيم ثوابه أو
شديد عقابه ،ا
عدال منه وذحساناا(:
)[النجم.]٣١/

واحلمد هلل الذي عرفنا بنفسه وأسامئه وصفاته وآالئه ،وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته،
٣١٤

وحسن عبادته ،وهدانا ذىل اإلخالص له بتوحيده،
وألوهيته ،وأعاننا عىل ذكره وشكره ُ
وعصمنا من اإلحلاد والشك يف أمره.

واحلمد هلل الذي اختار لنا حماسن اخللق ،فخلقنا يف أحسن تقويم ،وأجرى علينا طيبات
الرزق ،وسخر لنا ما يف السموات وما يف األرض ،فكل املخلوقات منقادة لنا بقدرته،

وصائرة ذىل طاعتنا بعزته.

واحلمد هلل الذي أغلق عنا باب احلاجة ذال ذليه ،وركب فينا أعضاء البسط والقبض،

وخلق فينا جوارح األعامل ،وغذانا بطيبات الرزق ،ثم أمرنا وهنانا ليخترب طاعتنا،
وابتالنا بالرساء والرضاء ليخترب صربنا وشكرنا ،ثم خالفنا أمره وركبنا متون زجره،
فلم يعاجلنا بالعقوبة بل أكرمنا بواسع رمحته ،وشملنا بحلمه وعفوه ،وانتظر توبتنا

ورجعتنا ذليه برأفته.

واحلمد هلل الذي فتح لنا أبواب فضله ،وفتح لنا أبواب رمحته ،وفتح لنا أبواب جنته،

واحلمد هلل الذي هدانا ذىل اإلسالم ،وأرسل ذلينا سيد األنام ،ووضع عنا ما ال طاقة لنا

به ،ومل يكلف أنفسنا ذال وسعها ،واحلمد هلل بكل ما محده به خلقه ،وأقرب مالئكته ذليه،

وأكرم خليقته عليه ،وأرىض حامديه لديه ،محدا ا يفضل سائر احلمد.
ٍ
حممد  دون األمم املاضية ،فأدى األمانة ،وبلغ
وا حلمد هلل الذي َمن علينا ببعثة
الرسالة ،ونصح األمة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده ،حتى أتاه اليقني ،فصلوات اهلل
وسالمه عليه ،وعىل آله وأصحابه أمجعني.

واحلمد هلل الذي خلق السموات واألرض وأمسكهام بقدرته ،ورفع السامء بقوته،

وأدحى األرض بمشيئته ،ومأل الكون برمحته ونعمه.

ٍ
واحد منهام
واحلمد هلل الذي خلق الليل والنهار بقوته ،وميز بينهام بقدرته ،وجعل لكل

حدا ا حمدو ادا ،وأمدا ا ممدو ادا ،ونف اعا معلو اما.

واحلمد هلل عدد ما خلق يف األرض والسامء ،وعدد ما عال يف اهلواء ،وعدد ما كَ ن حتت
الثراء ،ليس لنا من األمر ذال ما قضيت ،وال من اخلري ذال ما أعطيت.
٣١٥

وجوها خرت لعظمتك ساجدة ،وألسن اة نطقت بتوحيدك
اللهم يا كريم يا رمحن ارحم
ا

وذكرك ،وهلجت بحمدك وشكرك ،وقلو ابا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة،
ا
وجوارحا سعت ذىل
وعقوال تصاغرت لكربيائك خائفة ،وعيوناا من خشيتك باكية،
ا
أماكن عبادتك طائعة ،يا واسع الرمحة ،يا رسيع الرضا.

اللهم ذنا نسألك برمحتك التي وسعت كل يشء ،وبقوتك التي قهرت هبا كل يشء،

وبعزتك التي ال يقوم هلا يشء ،وبعظمتك التي ذل هلا كل يشء ،وبوجهك الباقي بعد

فناء كل يشء ،أن تنرص دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني.

اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات ،األحياء منهم واألموات.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال ذله ذال أنت ،نستغفرك ونتوب ذليك.

٣١٦

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املصو

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املصو

اهلل  له األسامء احلسنى ,والصفات العىل ,واأل فعال اجلميلة ,واملثل األعىل يف
)[طه.]8/
السموات واألرض(:
واإلنسان اهلل  خلقه يف أحسن تقويم ,وأعطاه هذا اللسان.
 وهذا اللسان عبوديته يف أمرين:
األول :الكالم عن اهلل بالدعوة إىل اهلل.
الثاين :الكالم معه بذكره ودعائه وعبادته.
فالكالم معه هو العبادة ,نقول :سبحان اهلل ,واحلمد هلل ,اللهم اغفر يل ,اللهم ارمحني,
سبحان ريب العظيم ,سبحان ريب األعىل.
أما الكالم عنه :فهو أن نتكلم عنه بأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده؛
ليزيد اإليامن يف القلب فنقول(:
)[اإلخالص.]4 -1/
ونقول( :
)[احلرش.]24 -22/
فعبودية اللسان يف الكالم مع اهلل  ,والكالم عنه ,الكالم معه هو العبادة ,والكالم عنه هو
الدعوة:
[فصلت.]33 :

واهلل سبحانه أراد أن ُيعرف؛ فخلق هذا الكون العظيم ,وجعله مكانًا ألوامره امللكية,
وأوامره الرشعية ,وأوامره اجلزائية(:
)[الطالق.]12/
عليم بكل يشء ,قادر عىل كل يشء ,حميط بكل يشء ,غني عن كل
وإذا علمتم أن اهلل
ٌ
318

أحد ,قادر عىل كل أحد ,قاهر لكل أحد,آمنتم به ,وعبدمتوه وحده ال رشيك له.
هو امللك وحده ال رشيك له ,له ملك السموات واألرض ,وله ما يف السموات
واألرض ,وله خزائن السموات واألرض ,وله ما بني الساموات واألرض ,وله غيب
السموات واألرض ,وله جنود السموات واألرض؛ وله مقاليد الساموات واألرض,
وله مرياث الساموات واألرض.
والكل خلقه ,والكل عبيده يسبح بحمده(:
)[التغابن.]1/
وامللك الذي هذا ملكه هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له:
[فاطر.]13 :

فاهلل سبحانه عرفنا بأسامئه وصفاته؛ ألنه بمعرفة هذه األسامء والصفات يكون ُحسن
العبادة هلل ,وقوة التعبد هلل  ,وحضور القلب؛ بني يدي اهلل:
[حممد.]19 :

 وأسامء اهلل  من ح يث معانيها تنقسم إىل أربعة أقسام:
األول:األسامء الدالة عىل صفة ذاتية للرب جل جالله.
والصفة الذاتية :هي كل صفة ال تنفك عن اهلل أبدً ا ,وال تعلق هلا باملشيئة ,ومن هذه
األسامء :احلي  ,القيوم ,السميع ,البصري ,العليم ,اخلبري ,القوي ,العزيز ,العيل ,الكبري,
فهذه األسامء وأمثاهلا صفات ذاتية للرب ال تنفك عنه أبدً ا:
[غافر.]٦٥ :

الثاين:األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب جل جالله.
والصفة الفعلية :هي كل صفة تتعلق باملشيئة؛ إن شاء اهلل فعلها ,وإن شاء مل يفعلها,
ومن هذه األسامء :اخلالق ,البارئ ,املصور ,الرزاق ,التواب ,العفو ,الغفور,
الرحيم ,وأمثاهلا ,فهذه صفات فعلية ,إن شاء اهلل فعلها ,وإن شاء مل يفعلها؛ فهو خيلق ما
يشاء ,يف أي ٍ
ٍ
خملوق شاء ,ويصور ما شاء,يف أي وقت شاء.
وقت شاء ,ألي
فاخلالق سبحانه خيلق إذا شاء ,و ُي كرم إذا شاء ,ويرزق من يشاء ,ويتوب عىل من يشاء,
ويرحم من يشاء ,ويغفر ملن يشاء(:
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)[الفتح.]14/
فهذه الصفات الفعلية يفعلها اهلل إذا شاء ,وال يفعلها إذا شاء.
أما الصفات الذاتية ,واألسامء الذاتية؛ فهي أسامء الزمة ال تنفك عن اهلل  ,كالسميع,
والبصري ,و العليم ,واخلبري وأمثاهلا.
الثالث:األسامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب جل جالله.
ومن هذه األسامء :القدوس ,والسالم ,السبوح,وأمثاهلا؛ فهو سبحانه امللك السالم من
كل نقص ,وعيب ,وآفة ,القدوس السبوح املنزه عن مجيع النقائص والعيوب ,املنزه عن
كل ما ينايف صفات كامله ومجاله ,املنزه عن الضد والند والكفء واملثيل(:
)[الشورى.]11/
الرابع:األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة حسنى للرب .
ومن هذه األسامء العظيمة :اسم اهلل العظيم ,احلميد ,املجيد ,امللك ,الصمد ,وأمثاهلا
من األسامء احلسنى؛ فالعظيم من له كامل العظمة يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
و ُملكه ,وسلطانه ,واحلميد يدل عىل كثرة محده ,وكثرة احلامدين له ,وكثرة ما ُُيمد
عليه.
واملجيد يدل عىل عظمة صفاته وكثرهتا وسعتها ,وعىل عظمة ُملكه وسلطانه وتفرده
باجلالل واجلامل والكامل ,واملجد والسؤدد والرشف ,فهو جل جالله ملك عظيم ,فال
بد من معرفة امللك الذي نعبد ,ونعرف أسامءه وصفاته ؛حتى نعبده بموجب هذه
األسامء والصفات:
[األعراف.]180 :

 وقد خلق اهلل يف كل إنسان ثالث أواين :
األوىل :آنية املعلومات.
الثانية :آنية اإليامنيات.
الثالثة:آنية املطعومات واملرشوبات.
فآنية املطعومات واملرشوبات هي املعدة التي نشرتك فيها مع احليوانات ,يشرتك فيها
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اإلنسان مع احليوان ,فاهلل  جعل األكل والرشب سبب ًا لبقاء احلياة يف اإلنسان
واحليوان.
وآنية املعلومات وهي العقول التي يشرتك فيها املسلم والكافرٌ ,
كل يتعلم أنواع العلوم
من علوم التجارة ,والصناعة ,والزراعة ,وعلوم الدين املختلفة:
[اإلرساء.]8٥ :

وآنية اإليامنيات هي القلوب ,وهذا اإلناء ُيمأل باإليامنيات ,واإليامنيات هي أركان
اإليامن الستة ,متأل القلب إيامنًا فيعرف العبد ربه ,ثم يكربه ويعظمه ,ويعرف نعمه
وإحسانه ,ثم ُيبه ويشكره.
وهذه املعارف متأل القلب إيامنًا ,والقلب ُيرك اجلوارح بالطاعة ,ويزين اإلنسان
باألخالق العالية ,فإذا هو يتصف بالصفات التي ُيبها اهلل من األقوال احلسنة,
واألعامل الصاحلة ,واألخالق العالية:

[األنفال.]٤ – 2 :

وهبذه املعارف العظيمة يرتقى اإلنسان إىل أن يكون قوله كقول األنبياء ,وأعامله كأعامل
األنبياء ,وأخالقه كأخالق األنبياء:
ﰀ [األحزاب.]21 :
فهذه املعارف القلبية هي أهم يشء يف احلياة ,أهم يشء يميز اإلنسان عن غريه من
الكفار واحليوانات والبهائم؛ هو اإل يامنيات التي تربطه باملؤمن الذي خلقه ,فيعرف ربه
فيأنس به ,ويستوحش من غريه ,يعرف ربه بأسامئه وصفاته فيتعلق به ,وال يلتفت ألحد
سواه ,يعرف ربه جل جالله بأسامئه وصفاته ,فيعبده وحده ال رشيك له؛ ألنه قايض
احلاجات ,وجميب الدعوات ,السميع لكل يشء ,البصري بكل يشء ,القادر عىل كل
يشء ,املحيط بكل يشء:
[األنعام.]102 :

هذا هو الرب الذي نعبد ,وإذا عرفنا أحببناه ,وعظمناه ,وتوجهنا إليه بقلوبنا ,وحركنا
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جوارحنا بطاعته ,وأشغلنا ألسنتنا بذكره وشكره ودعائه جل جالله.
واهلل  هو اخلالق البارئ املصور ,اهلل  أمرنا أن نتعرف عليه ً
أوال ,ثم نعبده بموجب
تعظيام جلالله ومجاله,ألنه أهل أن ُيمد ,وأن يعبد ,وهو كريم
هذه املعرفة ,ونعبده
ً
يعطي من آمن به وأطاعه األمن والطمأنينة يف الدنيا ,ويف اآلخرة يعطيه اجلنة ,ويرىض
عنه و ُيكرمه:
[النحل.]9٧ :

اهلل سبحانه هو اخلالق البارئ املصور ,الذي صور مجيع املخلوقات ,والقلب آنية
اإليامن ,البد أن يسمع القلب كالم اإليامن عن طريق األذن ,فاملتكلم يتكلم بلسانه,
وهو أول ما خياطب قلبه ,فاللسان يقول للقلب :سبحان اهلل ,واحلمد هلل ,وال إله إال
اهلل ,واهلل أكرب ,فنحن نخاطب القلوب؛ لتعرف أن اهلل أكرب ,وأنه اخلالق ,وأنه الرازق,
وأنه القادر ,وأنه اهلادي ,وأنه الغفور ,وأنه الرحيم؛حتى تتعلق القلوب باهلل وحده ال
رشيك له:
[ق.]3٧ :

وعبادتنا هلل  قوهتا ,ودوامها ,وحالوهتا تكون بعد املعرفة التامة هلل بأسامئه وصفاته,
وأفعاله وخزائنه ,ووعده ووعيده:
[فاطر.]28 :

 فمغذيات القلوب التي متأل القلب باإليامن هي:
أن نعرف اهلل  ..ونعرف أسامءه  ..وصفاته  ..وأفعاله ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده ..
ونعرف مالئكته  ..وكتبه  ..ورسله  ..واليوم اآلخر  ..والقدر خريه ورشه:

[النساء.]13٦ :

هبذه األمور العظيمة يمتلئ القلب إيامنًا فيزداد حبه هلل ,وتعظيمه هلل ,وتكبريه هلل ,
وذكره هلل ,وطاعته هلل ,وعبادته هلل ,واستغفاره هلل:
[حممد.]19 :
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فاهلل سبحانه بني لنا أسامءه وصفاته؛ ؛حتى نتعلق به وحده ,ونعرف أنه واحدٌ يف ذاته,
واحدٌ يف أسامئه ,واحدٌ يف صفاته ,واحدٌ يف أفعاله(:
)
[اإلخالص.]4 - 1/
هو الواحد األحد ,هو الرزاق الذي ليس كمثله أحدٌ يف الرزق ,هو املصور الذي ليس
كمثله أحدٌ يف التصوير:
[البقرة.]1٦3 :

فهو سبحانه اخلالق البارئ املصور ,الذي صور مجيع املخلوقات واملوجودات كيف
شاء ,وصور كل صورة عىل غري ٍ
مثال سابق ,بل عىل الصورة التي يريد ,والصفة التي
خيتار(:
)[األنعام.]101/
هو سبحانه املصور الذي صور خلقه بأشكال وهيئات توافق تقديره ,وعلمه ,ورمحته,
وحكمته ,وتناسب مصالح اخللق ومنافعهم(:
)[احلرش.]24/
فسبحان الرب اخلالق الذي قدر كل يشء قبل إجياده ,عىل مقتىض حكمته البالغة,
البارئ الذي أبرأ ما قدره فأوجده من العدم ,املصور الذي شكل كل موجود عىل
الصورة التي أوجده عليها؛ لتميزه عىل غريه؛ فهذه شمس ,وهذا قمر ,وهذه سامء,
وهذه أرض ,وهذا جبل ,وهذا بحر ,وهذا إنسان ,وهذا حيوان؛ خلقه وقدره ,ثم
أظهره من العدم إىل الوجود بالربء ,ثم صوره بالصورة التي تدل عىل ُحسن املصور,
ومتيز هذه الصورة عن الصورة األخرى من املخلوقات:
[آل عمران.]٦ :

اسام :
واسم اهلل املصور نطق به القرآن ً

[احلرش.]2٤ :

)[األعراف.]11/

وتكرر يف القرآن ً
فعال(:
واملصور من أسامء األفعال املتعلقة بمشيئة اهلل ,إن شاء صور وإن شاء مل يصور ,إن شاء
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خلق وإن شاء مل خيلق ,إن شاء رزق وإن شاء مل يرزق.
فاهلل  يف أقل من ثانية يصور مليارات الصور من املخلوقات ,بأمره امللكي(:
)[يس.]82/
ينزل املطر عىل األرض؛ فتُنبت من كل زوج هبيج مليارات من صور النباتات املختلفة
اللون واحلجم والطول والقرص:

[احلج.]٧ – ٥ :

وهو سبحانه القادر احلكيم الذي صور خلقه عىل صور خمتلفة؛ وصورهم فأحسن
)
صورهم وأتقن صنعهم(:
[النمل.]88/
هو سبحانه املصور الذي صور مجيع املخلوقات بأنواع الصور اجلليلة واجلميلة,
الظاهرة واخلفية ,احلسية واملعنوية ,الكبرية والصغرية ,فال إله إال اهلل اخلالق الذي قدر
كل يشء بعلمه وحكمته ,البارئ الذي أظهر كل موجود من العدم ,املصور الذي شكل
كل موجود بصورة متيزه عن غريه ,وتدل عىل كامل قدرة من خلقه وصوره:
[احلرش.]2٤ :

فاهلل سبحانه يقدر األشياء يف علمه ً
أوال ,ثم ُخيرج مقدوره من العدم إىل الوجود ,ثم
ومتييزا هلذه املخلوقات بعضها عن
يصوره بصورة متيزه عن غريه ,بيانًا لقدرته 
ً
بعض.
فسبحان املصور الذي صور كل صورة ,وأبدع كل موجود ,بصور عظيمة خمتلفة ,ال
بعضا.
ُُيصيها إال اهلل ,وال يعلم عددها إال اهلل ,ال يشبه بعضها ً
صور خمتلفة متنوعة متكررة,
يف عامل اجلامد صور خمتلفة متنوعة متكررة ,ويف عامل النبات
ٌ
ويف عامل احليوان صور خمتلفة متنوعة متكررة ,ويف عامل اإلنس صور خمتلفة متنوعة
متكررة ,ويف عامل املالئكة مثل ذلك ,ويف عامل اجلن مثل ذلك(:
32٤

فام أعظم خلقه وتصويره ملخلوقاته:

)[التغابن.]3/

[فاطر.]28 – 2٧ :

وحسن الصورة حظ ,واجلاه حظ,
واهلل سبحانه وزع احلظوظ عىل الناس ,فاجلامل حظُ ,
والذكاء حظ ,والغنى حظ ,هذه كلها نعم اهلل  أعطاها للبرش ,وكل هذه احلظوظ
ٌ
امتحان وابتالء يف الدنيا ,لينظر اهلل  من يستعملها يف طاعته ,ومن يستعملها يف
معصيت ه ,ومن يشكر اهلل عليها ,ومن جيحدها ويكفرها.
وسوف يكون احلساب واجلزاء يوم القيامة عىل استعامل هذه احلظوظ يف طاعة اهلل أو
معصيته(:
)[العنكبوت.]3 - 2/
)[األنبياء.]35/
ﯿ
(
واحلظوظ يوزعها اهلل يف الدنيا توزيع ابتالء ,ثم يوزعها يوم القيامة توزيع جزاء(:
)[اإلرساء.]21/
فهذه النعم التي م َّن اهلل  علينا هبا ,وهذه الصور ,وهذه احلظوظ كلها امتحان وابتالء
من ربنا  ,أعطانا اهلل  إياها لنستعملها يف طاعته؛ فمن رصفها يف طاعته ,أكرمه اهلل
وحسن الصور يف جنات النعيم ,مما ال عني رأت ,وال
 ب ُحسن الصورة يوم القيامةُ ,
أذن سمعت ,وال خطر عىل قلب برش ,وزاد ُحسنه ومجال صورته يوم القيامة:
[يونس.]2٦ :

ومن استعملها يف معصية اهلل ,زاد قبحه يف الدن يا ,وساء عذابه يوم القيامة:
[يونس.]2٧ :

واهلل سبحانه هو اخلالق البارئ املصور الذي خلق آدم عىل صورته؛ فاهلل سميع
32٥

وأعطى آدم السمع ,واهلل بصري وأعطى آدم الب رص ,واهلل قوي وأعطى آدم القوة ,واهلل
عليم وعلم آدم من علمه.
ورتِ ِه» متفق عليه( ).
قال َ «:خ َل َق اهلل آ َد َم َع ََل ُص َ
فلله أسامء وصفات تليق بجالله ,ولإلنسان أسامء وصفات تليق به عىل شاكلة العبودية,
فاهلل قوي وال بداية وال هناية ,وال أول وال آخر لقوته ,وعنده خزائن القوة.
فهو قوي؛ هو الذي أعطاين صفة القوة ,وقويت حمدودة وقوة اهلل مطلقة ,قويت نعمة من
نعم اهلل  ,وقوة اهلل صفة ذاتية له ,فله القوة مجي ًعا ,وله العزة مجي ًعا ,وله الكربياء يف
[طه.]8 :
السموات واألرض:
فاهلل  خلق آدم ب يده ,وأعطاه من الصفات التي تليق به عىل شاكلة العبودية ,وأعطاه
من األسامء والصفات ,ورغبه فيها ,وهي األسامء والصفات التي ُيبها جل جالله:

[التوبة.]112 :

فنتصف بالصفات التي ُيبها اهلل ,فاهلل ُيب املس لمني واملسلامت ,واملؤمنني واملؤمنات,
والصادقني والصادقات ,والصابرين والصابرات ,اهلل ُيب التوابنيُ ,يب املحسنني,
ولكرامة اإلنسان عىل ربه وهبه من صفات ه  ,و جتىل هبا عليه ,فاهلل يريد ويشاء وخيتار,
وقد وهب اهلل اإلنسان من ذلك عىل ما يليق به ,فاإلنسان يريد ويشاء وخيتار:
)[التكوير.]29- 28/
واهلل ُيب و ُيبغض ,ويعطي ويمنع ,ويكرم وهيني ,ويبسط ويقبض ,وقد وهب اإلنسان
من ذلك عىل ما يليق به ,واهلل فرد ال مثيل له ,وقد جعل اإلنسان فر ًدا ال شبيه له من
املخلوقات ,واهلل بديع وجعل اإلنسان يبدع يف األشياء عىل ما يليق به ,ولكن عىل شاكلة
العبودية ,واهلل مصور وأقدرك عىل التصوير عىل ما يليق بك ,فإذا صنعت شيئًا فاصنعه
بصورة حسنة ,وصنعة متقنة ,فإحسان الصنعة من الدين؛ فإن اهلل ُيب العبد إذا عمل
ً
عمال أن يتقنه.
( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )6227واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2612
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 والصور نوعان:
أحدمها :حمسوس مشاهد يدركه اخلاصة والعامة ,ويدركه اإلنسان وكثري من احليوان
كصورة الشمس والقمر ,والسامء واألرض ,واإلنسان واحليوان ,واملاء والشجر.
الثاين :معقول يدركه اخلاصة دون العامة كالصور واحلظوظ التي اختص هبا اإلنسان من
العقل والذكاء ,واألخالق ,ونحوها من الصفات.
واهلل سبحانه هو ا ملصور الذي صور مجيع املخلوقات بأنواع الصور الظاهرة والباطنة
واحلسية والعقلية؛ فلكل خملوق صورته ,ولكل صنعته ,ولكل شكله ,ولكل حجمه,
)[الزمر.]62/
ولكل وزنه(:
فاهلل أكرب! ما أعظم اهلل! وما أعظم خلقه! وما أعظم تدبريه! وما أعظم تصويره!
فسبحان اخلالق البارئ املصور الذي أبدع صور املخلوقات وزينها بحكمته ,وأعطى
كل خملوق صورته ,عىل مقتىض مشيئته وحكمه.
واهلل سبحانه كام صور األبدان فتعددت وتنوعت؛ كذلك نوع األخالق فتعددت
وتنوعت صور األخالق يف اإلنسان واحليوان ,وأعظم تكريم لإلنسان من ربه ,أنه
خلقه عىل صورته ,أسامء وصفات؛ ليستخلفه يف األرض.
ُّون
ورتِ ِهُ ،طو ُل ُه ِست َ
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي  قالَ « :خ َل َق اهلل آ َد َم َع ََل ُص َ
ذِ َرا ًعا»متفق عليه( ).
ً
وخالفة ومل ًكا ,وغري
كام,
وبرصا,
فاهلل خلق آدم وصوره ,وجعل له سم ًعا
وعلام ُ
وح ً
ً
ً
ٍ
ولكل ما يليق
ذلك من األوصاف املشرتكة التي يصح إطالقها عىل اخلالق واملخلوق,
به ,فاهلل له سمع ,واإلنسان له سمع ,وسمع اإلنسان خملوق حمدود ,لكن سمع اهلل 
ذايت ومطلق ,وسمعنا نعلمه ,لكن سمع اهلل ال نعلم كيفيته ,لكن نثبته هلل ,فكام ال نعلم
كيفية ذاته جل جالله ,كذلك ال نعلم كيفية صفاته(:
)[الشورى.]11/
هو السميع الذي ليس كمثله أحدٌ يف السمع ,هو البصري الذي ليس كمثله يش ٌء يف
البرص ,وهكذا نقول يف مجيع األسامء والصفات.
( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )6227واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2612
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واهلل له صورة ,وآدم له صورة ,فصورة احلق سبحانه ال يعلمها إال هو ,أما صورة آدم
فنعلمها؛ وهكذا يف بقية األسامء والصفات(:
)[اإلخالص.]4 -1/
واهلل جل جالله هو اخلالق القادر عىل كل يشء ,وصور خلقه عىل صور خمتلفة ,وهيئات
حلسن والقبح ,والرطوبة واليبوسة,
متباينة ,من الكرب والصغر ,والطول والقرص ,وا ُ
والذكورة واألنوثة ,واحلرارة والربودة ,ذ لك ألنه هو اخلالق البارئ املصور؛ فهو
يستحق من أجل ذلك العبادة والطاعة(:
)[األنعام.]103 - 102/
ً
فضال أن
وخلق اهلل وتصويره عظيم حمكم ,فال يستطيع خملوق أن خيلق أو يصور مثله,
خيلق أفضل منه(:
)[لقامن.]11/
)
فكل ما تراه يف الكون(:
[النمل.]88/
فام دام هو اخلالق وحده؛ فيجب أن نعبده وحده:
[األنعام.]102 :

أحوالنا بيده ,أمورنا بيده ,حياتنا بيده ,قوتنا بيد ه ,عزنا بيده؛ فال بد أن نعبده وحده,
وعبادة اهلل هي طاعته فيام أمر وهنى ,العبادة بمعناها العام هي طاعة العابد ملعبوده فيام
أمر به أو هنى عنه مع احلب الكامل ,والتعظيم الكامل والذل الكامل له :
[يونس.]3 :

فاهلل سبحانه يريد منا أن نت عرف عىل أسامئه وصفاته كي نعبده بمقتىض هذه األسامء
والصفات ,عبادة إنسان يشاهد ربه.
فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ,فإن مل تكن تراه فإنه يراك ,أعبده كأنك تراه خال ًقا
حكيام؛
غفورا تو ًبا ,شهيدا
رحيام ,
قاهرا ,لطي ًفا
قادرا
ً
ً
ً
ً
ح ًيا ,قيو ًما رزا ًقا ,ملكً ا قو ًياً ,
سميع ًا بصريا تعبد اهلل كأنك تراه ,فأنت حتتاج إليه يف ِ
قوتك ,ويف حياتك ,ويف رزقك,
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ً
مستغفرا له ,ويف النهاية
سائال له,
ويف هدايتك ,فتقف بني يديه مك ًربا له ,حامدً ا له,
ً
تقدم له التحية فتقول يف أعظم اتصال بينك وبينه يف الصالة" :التحيات هلل والصلوات
والطيبات .
فاهلل  يريد منا أن تتغذى قلوبنا بمعرفته ,ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله.
واألصل الدعوة إىل اهلل ,أن نعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ,فنكربه ونعظمه ,ثم
نستجيب ألمره ,ونعرف وعده ووعيده؛ حتى يكون هذا حمرك ًا لنا للطاعات ,وزاجر لنا
عن املعايص:
[حممد.]19 :

اهلل  هو اخلالق البارئ املصور ,الذي خلق اخللق وصورهم عىل صور خمتلفة,
وهيئات خمتلفة من احلسن واجلامل ,والشكل واللون ,والطول والقرص(:
)[غافر.]64/
اإلنسان له برص يدرك به املحسوسات ,وله بصرية يعرف هبا خالق هذه املخلوقات,
فالبصرية ترى املصور ,والبرص يرى الصور ,والصور وسيلة ملعرفة املصور ,فاخللق يدل
عىل اخلالق ,والصور تدل عىل املصور ,واملؤمن يتجاوز املخلوقات إىل اخلالق ,ويتجاوز
الصور إىل املصور؛ فيكربه ويعظمه ,وُيبه وُيمده ,ويتعرف عىل ما ُيبه ويرضاه حتى
يعمل به ,ويتعرف عىل ما ُيسخطه ويغضبه؛ فيجتنبه:
[فاطر.]28 :

فكل خملوق خلقه اهلل وميزه بصورة خاصة ,متيزه عن غريه من املخلوقات ,فاهلل قادر
عىل خلق اخلالئق بصور وألوان وأشكال خمتلفة ,وقد فعل جل جالله ,فالبرشية اآلن
أكثر من سبعة آالف مليون ,كل واحد ال يشبه اآلخر؛ كل واحد له طبعة خاصة,
وصورة خاصة ,ورائحة خاصة ,وصوت خاص ,ولون خاص:
[احلرش.]2٤ :

وكذا يف عامل النبات ,النباتات أكثر من أربعني مليون صنف ,وكل صنف حتته أجناس
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وأمم وقبائل ,ولكل نبتة من أربعني مليونًا صورة خاصة ,وطبعة خاصة ,وشكل
خاص ,وحجم خاص ,وثمرة خاصة:
[احلج.]٥ :

وكذلك يف عامل اجلامد ويف عامل احليوان ,مليارات املخلوقات ,حيوانات يف الرب,
وحيوانات يف اجلو ,وحيوانات يف البحر ,ولكل حيوان ,ولكل طري ,ولكل سمكة,
شكل خاص ,وصورة خاصة ,وحجم خاص:

[فاطر.]28 – 2٧ :

فسبحان اخلالق العليم,الذي خيلق ويصور وُييي ويميت ,ويعطي ويمنع ,ويبسط
ويقبض ,ويعز ويذل:
[األنعام.]102 :

هو اخلالق البارئ املصور ,خيتار الصورة التي يريد ,للمخ لوق الذي يريد ,باحلجم الذي
يريد.
هو اهلل اخلالق البارئ املصور جل جالله ,فكل خملوق ميزه القادر احلكيم بصورة خاصة
متيزه عن غريه من املخلوقات ,فلكل خملوق من املخلوقات طبعة خاصة ,وصورة
)[البقرة.]106/
مستقلة(:
هو سبحانه املصور الذي إذا أراد شيئًا قال له :كن؛ فيكون عىل الصورة التي خيتار,
والشكل الذي يريد ,واحلجم الذي يشاء ,يف أحسن صورة ,وأتقن صنع(:
)[السجدة.]7 - 6/
فال إله إال اهلل ,وسبحان اخلالق البارئ املصور ,الذي خلق السموات واألرض وما
فيهام وما عليهام ,وما فوقه ام ,وما حتتهام؛ وما بينهام فأحسن خلقهام ,وخلق اإلنسان يف
أحسن صورة ,وأكمل هيئة(:
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[التغابن.]3 - 2/
وسبحان املصور الذي خلق األشياء ,ثم صورها عىل شكل تتميز به عن غريها من
تقدير ,وختطيط ,وحجم ,ولون ,وتركيب ,من أجل ذ لك يستحق ربنا  أن نكربه,
وأن نمجده ,وأن نحمده ,وأن نشكره ,وأن نمتثل أوامره ,ونجتنب نواهيه ,لذاته
وجالله ومجاله ,وإنعامه وإحسانه(:
)[البقرة.]164/
فالعقل طاقة جبارة يف اإل نسان ,والذكاء طاقة جبارة يف اإلنسان ,واحلب طاقة جبارة يف
اإلنسان ,والقوة طاقة جبارة يف اإلنسان ,فيجب استعامل هذه الطاقات يف معرفة احلق,
والعمل باحلق ,والدعوة إىل احلق ,والصرب عىل إبالغ هذا احلق(:
)[العرص.]3 -1/
عمل املسلم هو العمل بالدين ,والدعوة إىل الدين ,وتعليم الدين هذا هو عمل األنبياء
عليهم الصالة والسالم؛ فاألنبياء أعطوا الدعوة والدعاء ,الدعوة والعبادة ,ونحن خري
أمة ُأخرجت للناس ,وظيفتنا وظيفة نبينا  , انتقلت منه إلينا ,فال نبي بعد النبي ,
وهذه األمة قائمة عىل عمل الدعو ة ,الدعوةإىل أي يشء؟ الدعوة إىل اهلل:
[فصلت.]33 :

فالدعوة أصلها الدعوة إىل اهلل ,أن نعرفه ً
أوال ثم نمتثل أوامره ,ونمجد اهلل ,نعظم اهلل؛
ونكرب اهلل ,ونحمد اهلل ,فاهلل ُيب أن يسمع الكالم منا ,ولذا قال:
[اإلخالص.]٤ – 1 :
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[البقرة.]2٥٥ :

فعبودية اللسان يف الكالم عن اهلل ,أو يف الكالم معه ,الكالم عنه بالدعوة إليه ,وتعليم
رشعه ,والكالم معه بعبادته جل جالله:
[فصلت.]33 :

فاهلل سبحانه هو رب العاملني ,وأحسن اخلالقني ,خلق كل يشء ,وأبدع خلقه ,وأحسن
صورته ,قدره ً
أوال ,ثم أظهره ثان ًيا ,ثم أحسن صورته ثال ًثا؛ فاهلل أظهر احلسن عىل
مجيع خملوقاته ,فجميع خملوقات اهلل ُحسنى ,وحسنة ,ليس فيها قبيح ,إنام هي درجات
يف احلسن ,فحسن وأحسن ,ومجيل وأمجل:
[السجدة.]٧ – ٦ :

ومن أعظم ما خلق اهلل العرش ,والكريس,والسموات ,واألرض ,ومن أعظم ما خلق
اهلل يف األرض هذا اإلنسان:
[غافر.]57/
وقد خلق اهلل هذا اإلنسان يف أحسن تقويم ,ولذلك يقول اهلل (:
)[الذاريات.]21/
فمن أعجب ما خلق اهلل يف األرض هذا اإلنسان؛ فقد خلقه اهلل من بني املخلوقات
بيده ,ونفخ فيه من روحه ,وأسجد له مالئكته ,وعلمه أسامء كل يشء ,وخلقه عىل
صورته ,وأحسن صورته ,وأحسن تقويمه ,وأقسم عىل ذلك فقال:
[التني.]٦ – ٤ :

فاهلل  خلق اإلنسان يف أحسن صورة ,وأحسن تقويم ,وأحسن فطرة؛ فطرة اهلل التي
فطر الناس عليها ,فالبرش كاملعادن ,الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ,املعادن التي
اجتهدنا عليها أخرجنا منها آالف الصناعات ,مثل احلديد ,ومثل الذهب والفضة,
وغريها ,كذلك هذا اإلنسان إذا اجتهدنا عليه؛ جاءت فيه الصفات التي ُيبها اهلل 
من اإليامن والتوحيد ,والصدق ,والصرب ,والكرم ,والعفو واإلحسان ,وهكذا ,فباجلهد
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عىل البرش ينتج:
[التوبة.]112 :

فال إله إال اهلل! ما أعظم أسامءه وصفاته ,وما أعظم خلقه وتصويره.
فسبحان اخلالق البارئ املصور ,الذي يصور النبات واحليوان واإلنسان يف ظلامت
األرض واألرحام كيف يشاء ,يف أي وقت شاء يف أي صورة شاء(:
)[آل عمران.]6/
اهلل  يصور هذه املخلوقات يف الظلامت ,النباتات تصور يف ظالم األرض ,واحليوان
واإلنسان يف بطون األمهات.
 فاألرحام ثالثة:
األول :أكرب األرحام؛ هو رحم األم الكربى ,األرض هي أكرب أرحام املخلوقات,
أوالدها مجيع النباتات؛ حتى البرش خلق منها؛ فاألم يف بطنها أكثر من أربعني مولود ًا ,
تلدهم بأمر اهلل ,إذا نزل املاء من السامء إىل األرض؛ أنبتت من كل زوج هبيج بأمر اهلل
:
[احلج.]٥ :

الثاين:اإلنسان خيلقه اهلل يف بطن أمه يف ظلامت ا لرحم ,وكذلك احليوانات خيلقها اهلل يف
بطون األرحام.
الثالث :الكالم خيلقه اهلل يف اللسان ,فاأللسنة أرحام الكالم:
[الروم.]22 :

فسبحان من خيلق يف الظلامت ,ويصور يف الظلامت ,ثم ُخيرج هذه الصور يف أحسن
)
صورة وأتقن ص نع(:
[النمل.]88/
فال إله إال اهلل خالق كل يشء ,املصور الذي يصور خملوقاته كيف يشاء ,وُيسن صورها
كيف شاء ,ويبدع صورها كيف شاء ,ويفاوت بينها يف اخللق والتصوير واحلسن ,عامل
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الغيب والشهادة ,البصري بالصغري والكبري ,السميع بالرس واجلهر ,املصور لكل صورة
يف العامل العلوي ,والعامل السفيل ,الكريم بكل نعمة ,العليم بكل ذرة(:
)[احلديد.]5 -4/
فهذا هو اخلالق جل جالله ,وهذا هو املصور جل جالله ,وهذا هو امللك جل جالله,
و َمن هذه قدرته ,وهذا ُملكه ,وهذا خلقه ,وهذه أسامؤه وصفاته وأفعاله ,وهذه
ٌ
ٌ
خملوقاته ٌ
وأهل أن ُيمد
وأهل أن يكرب ,وأهل أن ُيب ويعبد,
أهل أن يعظم,
ويشكر(:
)[االنفطار.]8 - 6/
اهلل يغار عليك ,يريد أن تكون موحدً ا مؤمنًا تقيًا؛ لتفوز بالسعادة يف الدنيا واآلخرة,
يغار عليك من الشيطان أن يأخذ سمعك ,وبرصك ,وعقلك ,ويترصف يف مالك
)[البقرة.]143/
وحياتك(:
فسبحان اهلل ما أعظم خلقه ,وما أعظم الصور التي صورها ,لو ننظر إىل صورة واحدة
منها وهي أنت أهيا اإلنسان ,فقد كنت معدو ًما فأوجد ك اهلل ,أوجدك بأحسن صورة,
فانظر رمحك اهلل إىل ربك اخلالق البارئ املصور ,كيف خلقك يف أحسن تقويم(:
)[اإلنسان.]28/
كيف خلقك يف أحسن تقويم ,فقد خلق اهلل اإلنسان من تراب ,ثم من نطفة ,ثم ركب
أعضاءه بعضها فوق بعض ,وقسم جل جالله تلك القطرة السائلة ,وصورها بقدرته
عظام  ,وبعضها
حلام وبعضها ً
كيف يشاء يف الظلامت ,فجعل املصور بعض هذه النطفة ً
شعرا ,وبعضها عرو ًقا ,وبعضها جلدً ا,
شحام ,وبعضها خمًا ,وبعضها عصبًا ,وبعضها ً
ً
ظفر  ,وبعضها أذن ًا ,وبعضها عين ًا ,وبعضها أن ًفا ,وبعضها ًفام  ,وبعضها سنًا,
وبعضها ً
وبعضها يدً ا ,وبعضها ً
رجال  ,فال إله إال اهلل! كم هلل من عظمة يف خلق هذا اإلنسان من
تلك النطفة!.
ثم خلق املصور داخل اإلنسان ما ال ُيصيه إال هو ,من املصانع واألجهزة ,كاجلهاز
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اهلضمي ,واجلهاز العصبي ,ومصانع التصفية ,واهلضم ,والتحلية ,والتكرير ,والدفع
واجلذب ,والتهوية  ,واحلركة ,كالقلب ,والكبد ,واملعدة ,والعينني ,واألذنني ,والرئتني,
والكليتني(:
)[املؤمنون.]14 -13/
فال إله إال اهلل! كم عظمة هذا االسم العظيم ,عظمة اسمه املصور ,كم يمأل القلب
إيامنًا ,وكم يرى اإلنسان من الصور املبثوثة يف ملكوت السموات واألرض(:
)
[يونس.]101/
فسبحان اهلل ما أتقن صنعه ,وما أحسن تصويره(:
)[ق.]8 -6/
وخص اخلالق املصور كل عضو من أعضاء اإلنسان بوظيفة يؤدهيا ,ومكان خيالف
جماوره ,وجعل الكل يتعاون مع بعض يف خدمة اإلنسان ,ويسبح بحمد ربه الرمحن.
فللعني وظيفة ,ولألذن وظيفة ,وللسان وظيفة ,وللكبد وظيفة ,ولأليدي وظيفة,
ولألرجل وظيفة ,وللكبد وظيفة ,وللمعدة ٍ
ذرة يف اإلنسان وظيفة تؤدهيا ,وتسبح بحمد
[التني.]٤ :
رهبا ,وتشهد بوحدانيته وجالله ومجاله:
ثم أعد اخلالق البارئ املصور تلك القطرة املصورة ملعاين صفات املخلوق ,وأسامئه,
ٍ
عقل ,وعل ٍم  ,وقدرة ,هذه النعم الباطنية ,أعطى اهلل لإلنسان العقل
وأخالقه من
والعلم ,والقدرة واإلرادة ,والكرم واحللم  ,والعقل والفهم ,والصرب والصدق ,وغريها
من الصفات املحمودة ,والتي جبل اهلل اإلنسان عىل حبها ,ولكن الشيطان يريد أن
يرصفه عنها:
[امللك.]23 :

 فلإلنسان مرصفان:
مرصف للطاعة  ..ومرصف للمعصية.
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ً
ً
وأعامال ,وأخال ًقا ,والشياطني قاموا عىل
أقواال,
فاألنبياء قاموا عىل مرصف الطاعات
ً
ً
أقواال,
مرصف املعايص
وأعامال ,وأخال ًقا(:
)[اإلنسان.]3 - 1/
فاهلل أعطانا أحسن يشء وهو السمع ,فلنسمع به أحسن يشء وهو القرآن ,والسنة,
وه ذا الدين احلق ,ونسمع عن أسامء ربنا وأسامئه وصفاته ,وأعطانا اللسان نتكلم به
بأحسن يشء ,وهو الثناء عىل ربنا  , والدعوة إىل دينه ,وذكره وشكره.
واهلل  أعطانا البرص لنبرص به أحسن يشء ,ننظر يف اآليات الكونية وننظر يف اآليات
الرشعية؛ فاإلنسان هلل ,وأعضاؤه هلل ,ف ال جيوز له أن يترصف فيها يف غري ما أراد اهلل:
[البقرة.]1٥٦ :

فتبارك اهلل رب العاملني ,وتبارك اهلل أحسن اخلالقني ,وتبارك اهلل خري الرازقني(:

)

[الذاريات.]22-20/
فاهلل يريد من هذا اإلنسان أن يأخذ أ حسن دين ,ويعمل بأحسن عمل ,ويقول أحسن
قول ,لينال يوم القيامة أحسن مقام(:
)[الدخان.]52 -51/
فام أعظم املؤمن عند ربه يف الدنيا واآلخرة(:
)[القمر.]55 - 54/
فال إله إال اهلل كم كرم هلل  , وكم نعمه عىل هذا اإلنسان ,وخلق اهلل هلذا اإلنسان الذي
كرمه ,أنواع اجلامد والنبات واحليوان املسخر ملائدة الطعام والرشاب ,فهي مفتوحة
األبواب له ,يف الرب والبحر واجلو ,يأكل منها حيث شاء ,إال ما يرضه؛ فقد فطره اهلل عىل
البعد عنه ,وحذره منه(:
)[البقرة.]168/
فاهلل  هو الذي أوجد اإلنسان من عدم ,وملا خلقه أمده بالقوت الذي جعله سب ًبا
لبقاء حياته ,وأتقن اهلل خلق هذا اإلنسان ,وهيأ له مائدة الطعام والرشاب حيثام صار,
33٦

فحيثام كان فاهلواء موجود ,ونور الشمس موجود ,والطعام والنبات واحليوان موجود,
وبعد أن أتم اهلل خلق اإلنسان ؛ وهيأ له مائدة الطعام والرشاب؛ أنعم اهلل عليه بنعمة
أعظم منها تصله بخالقه ,وتصله بدنياه وأخراه ,فامهي؟
هي الدين احلق الذي أنزله عىل رسوله ,وأمته وأكمله لسيد اخللق  وأمته( :
)[املائدة.]3/
فمن أسلم واستسلم لربه يف الدنيا؛ سلم اهلل له يوم القيامة املُلك العظيم:
[اإلنسان.]22 – 20 :

من سلم قلبه وجوارحه لربه جل جالله يف الدنيا ,أطلق اهلل له جوارحه يوم القيامة فيام
عني رأت ,وال أذن سمعت ,وال خطر عىل قلب برش:
ال ٌ
[فصلت.]32 – 30 :

وثبت حياته وأحواله عىل أحسن حال حيث ُينادى أهل اجلنة« :أما آن لكم أن تشبوا فال
هترموا أبدً ا ،وحتيوا فال متوتوا أبدً ا ،وتنعموا فال تبأسوا أبدً ا ،وختلدوا فال متوتوا أبدً ا»
أخرجه مسلم ( ).
فهذه جنة املعرفة التي من دخلها يف الدنيا؛ أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة ,جنة
املعرفة أن أعرف الرب املعبود بأسامئه وصفاته  ,وأعرف نعمه وإحسانه ,وأعرف ُملكه
ربا له,
وسلطانه ,وأعرف نعمه ورشائعه ,وأعرف ثوابه وعقابه ,وأكون بني يديه مك ً
مستغفرا من ذنبي ,مطي ًعا ألمره جمتن ًبا لنهيه:
حامدً ا له,
ً
[الطالق.]12 :

هذا هو العبد املطيع لربه ,هذا هو العبد الذي ُيبه اهلل  ,هذا هو العبد الذي اشرتاه
)
اهلل (:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2837

33٧

[التوبة.]111/
ما هي صفات هؤالء الذين اشرتاهم اهلل؟
هم الذين يملكون الصفات العالية ,اهلل ال يشرتي إال السلع الغالية ,ويعطي اليشء
الغايل عىل العمل الغايل ,للشخص الغايل.
َمن هم الذين اشرتاهم اهلل؟ هم من اتصفوا بعرش صفات:
[التوبة.]112 :

نسأل اهلل  بأسامئه احلسنى ,وصفاته العىل ,أن جيعلنا ومجيع املسلمني واملسلامت من
هؤالء الذين ال خوف عليهم وال هم ُيزنون.
فهناك السعادة ,وهناك احلياة األبدية ,فدار السالم ملن دخل يف دار اإلسالم(:
)[األنعام.]127/
فلله احلمد والشكر عىل نعمه التي ال تُعد وال ُحتىص ,وله احلمد والشكر عىل جزيل
نعمه وإحسانه ,وله احلمد والشكر عىل د ينه ورشعه ,وله احلمد والشكر عىل فضله
ورمحته(:
)[الفاحتة.]7 -2/
ظاهرا
واعلم رمحك اهلل أن صورة آدم  وذريته ,هي التي حتقق فيها معاين التصوير
ً
حلسن
وباطنًا ,وظهر فيها الكامل واجلالل واجلامل؛ ألنه اجتمع فيها التقدير والتصوير وا ُ
واجلامل ,والتفضيل والتكريم ,واخللود بعد املوت(:
)
[اإلرساء.]70/
فتبارك اهلل رب العاملني ,وأحسن اخلالقني ,أظهر اإلسالم أحسن دين ,يف أحسن صورة,
وخلق آدم أحسن خملوق ,خلقه اهلل بيده ,وجعله وذريته خلفاء األرض(:
)[البقرة.]30/
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ً
فمن آمن ازدادت صورته ُحسنًا
ومجاال ,يف الظاهر والباطن(:
)[البقرة.]138/
)[القيامة.]23 - 22/
(
فمن نور قلبه بالتوحيد واإليامن والتقوى؛ نور اهلل صورته ً
ونورا يف الدنيا
مجاال
ً
واآلخرة:
[احلديد.]12 :

ً
وسفال يف الظاهر والباطن(:
قبحا
ومن كفر ازدادت صورته ً

)

[التني.]6 - 4/
فتصور صور اخللق يوم القيامة وتبيض وتسود ,وتُثاب النفوس وتُعاقب حسب إيامهنم
وكفرهم وأعامهلم(:
)[آل عمران.]107 -106/
وحسن الصورة,
وحسن اخللقُ ,
بحسن اخللقُ ,
فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم ُ
وحسن الثواب(:
وحسن الدين ,وحسن العملُ ,
وحسن الرزقُ ,
ُ
)[األعراف.]26/
فاخللق واإلجياد والرزق هو عطاء الربوبية ,واهلداية وعبادة اهلل وتوحيده واإليامن به,
ترشيف هلذا
ٌ
هو عطاء األلوهية ,فذاك عطاء ربوبيته وهذا عطاء ألوهيته ,وعطاء ألوهيته
العبد الذي خلقه اهلل:
[احلجرات.]1٧ :

بأن يعبد ر ًبا واحدً ا ,ومن مل يعبد واحد ,فلن يرتكه الشيطان حتى يعبد ما سوى اهلل ,
واإلنسان إما عابد هلل ,أو عابد لعبد اهلل ,وعبادة الواحد تغنيك عن عبادة كل أحد:
[األنعام.]1٤ :
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وجيب عىل اإلنسان أن يعرف أن خلق وتصوير اخلالق املصور ال غاية له ,وال منتهى له؛
فاخلالق العليم جل جالله خيلق ويصور يف كل آن ما ال يعلمه وال ُُيصيه إال هو من
املخلوقات والصور يف السامء واألرض ,ويف الدنيا واآلخرة(:
)[احلرش.]24/
فالكل خلقه ,والكل عبيده ,والكل يشهد بتوحيده ,والكل يسبح بحمده ,والكل
خاضع ملشيئته ,والكل مرسع إلرادته؛ ألنه امللك احلق والرب احلق ,واإلله احلق ,الذي
له ما يف السموات وما يف األرض(:
)[اإلرساء.]44/
فسبحان ربنا العزيز الكبري ,اخلالق العليم ,القوي القادر عىل كل يشء(:
)
[األنعام.]102/
فليحرص كل مسلم ومسلمة عىل معرفة ربه العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله ,ومعرفة
دينه ورشعه ,ومعرفة ثوابه وعقابه ,والعمل بموجب ذلك قاصدً ا وجه ربه الكريم؛
ليكون من الفائزين(:
)[البينة.]5/
)[األحزاب.]71/
(
اهلل  يريد منا معرفة هذا االسم العظيم؛ لنعرف كامل عظمته وجالله ومجاله يف
تصوير املخلوقات املختلفة يف العامل العلوي ,والعامل السفيل.
فاهلل وحده هو املصور الذي صور املخلوقات كلها بشتى أنواع الصور التي تتكرر يف
كل ثانية ,فلكل خملوق صورة ختصه ومتيزه عن غريه ,يف ذاته وصفته ,ولونه وشكله,
وذلك كله دال عىل جالل اهلل ومجاله:
[يونس.]101 :

فالتصوير كله من املصور وحده جل جالله ,وذلك يقتيض أن ال يتشبه اإلنسان بام انفرد
اهلل به من اخللق والتصوير.
3٤0

أش ُّد الن ِ
قال « :إن َ
ونُ ،ي َق ُال ََُل ْمَ :أ ْح ُيوا َما َخ َل ْقت ُْم»
َّاس َع َذا ًبا َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة اْلُْ َصو ُر َ
متفق عليه( ).
واهلل  له األسامء احلسنى ,والصفات العىل ,خلق مجيع املخلوقات وأظهرها من
إظهارا جلالله ومجاله ,وإحسانًا إىل خلقه,
العدم ,وصورها كام شاء عىل مقتىض احلكمة,
ً
وإظهارا لقدرته ,ومجيل إحسانه(:
وحتقي ًقا ملصاحلهم,
ً
)
[اجلاثية.]37 -36/
ومن عرف ذلك وحد ربه وكربه وأحبه وجمده ,ومحده وشكره ,وأفرده بالعبادة وحده
دون سواه:

[السجدة.]1٧ – 1٥ :

فال جيوز لإلنسان أن يرشك مع اهلل غريه إذا عرفه بأسامئه وصفاته:

[األعراف.]192 – 191 :

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )5950واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2109

3٤1

التعبد هلل  باسمه اْلصور
من عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله ,أحبه غاية احلب ,وذل له غاية الذل؛ ألنه الذي
خلقنا وصورنا ,وأنعم علينا بنعمة اإلجياد ,ونعمة اإلمداد ,ونعمة اهلداية؛ فهذه نعم
عظيمة وهلذا اهلل  جيب أن ُيذكر فال ُينسى ,و ُيشكر فال ُيكفر ,و ُيطاع فال ُيعىص,
وبقدر هذه املعرفة تكون قوة العبادة ,وبقوة العبادة تأيت قوة اليقني ,وإذا جاءت قوة

اليقني ,فاهلل  يستجيب الدعاء:

[البقرة.]18٦ :

فمن عرف ذلك زاد إيامنه بربه ,وحبه له ,وتعظيمه له ,وقبول رشائعه ,واحلكم به,

والعمل به وعدم الرضا بغريه؛ ألنه الرش ع الكامل الصادر عن احلكيم العليم(:
ﮓ)[املائدة.]3/
فاللهم كام حسنت َخلقنا فأحسن ُخلقنا ,ومجل ظواهرنا وبواطننا بام حتبه وترضاه من

األقوال واألعامل واألخالق.

اللهم زينا بزينة اإليامن ,واجعلنا هدا ًة مهتدين يا ذا اجلالل واإلكرام.

واهلل س بحانه صور اخللق ,وأحسن صورهم ,واإلنسان جيب عليه أين يتقرب إىل ربه,
وحسن الصفات.
وحسن الكالم ,وحسن األعاملُ ,
بحسن اللباسُ ,
ُ

واهلل مجيل ُيب اجلامل ,فيجب أن نتعرف عىل اجلميل ,وعىل املصور ,وعىل القادرُ ,يب

اجلاملُ ,يب التعبد له ,باألقوال احلسنة ,واألعامل الصاحلة ,واألخالق العالية ,وُيب

معايل األمور ,وُيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده.

فكن حسن الصورة ,حسن املعاملة ,حسن اجلوار ,حسن الذكر ,حسن األقوال ,حسن

األعامل ,حسن األخالق:

3٤2

[األحزاب.]3٥ :

فجامل األحكام واآلداب والسنن عىل املسلم واملسلمة ,أمجل من األزهار واألوراق

والثامر عىل األشجار.

والتصوير لذوات األرواح من الكبائر ,فاهلل  لعن املصورين ,وتوعدهم بالعذاب

األليم.

 ويف التصوير آفتان عظيمتان:

األوىل:أن يف تصوير ذوات األرواح مضاها ًة خللق اهلل.
قال «:قال اهلل َ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِم َّ ْن َذ َهب َ ْ
ََي ُل ُق كَخَ ْل ِقيَ ،ف ْل َيخْ ُل ُقوا َذ َّرةًَ ،أ ْو لِ َي ْخ ُل ُقوا َح َّب ًة
َأ ْو َش ِع َري ًة »متفق عليه( ).

الثانية :أن التصوير ذريعة للرشك وقد حصل ذلك يف قوم نوح ملا صوروا صاحليهم
ليذكروهم ,ثم بعد ذلك عبدوهم(:

)[نوح.]24 - 23/

فالتصوير كله للمصور ,الذي يصور خلقه كيف شاء ,يف أي وقت شاء؛ ومجال الظاهر

مطلوب من املسلم ,لكن األصل مجال الباطن.
والباطن
ٌ
قال النبي «:إِ َّن اهللَ ََل َينْظُ ُر إِ َىل ُص َو ِرك ُْم َو َأ ْم َوالِك ُْمَ ،ولَكِ ْن َينْظُ ُر إِ َىل ُق ُلوبِك ُْم َو َأ ْع َاملِك ُْم»
أخرجه مسلم( ).

فجمل صورتك أهيا املسلم بالصفات التي ُيبها اهلل من اإليامن والتقوى ,والصدق

والصرب ,والذكر والشكر ,واإلحسان بالقول والفعل ,والركوع والسجود ,واخلضوع

واخلشوع(:

( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )7559واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2111
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2564

3٤3

)[التوبة.]112/

(

)

[األحزاب.]42 -41/
(

)[احلج.]77/

فاهلل  مأل الدنيا بمحبوباته هو ,وهي مجيع أنواع الطاعات ,والواجبات واملستحبات,

ومألها بمحبوبتك أنت من املطاعم واملشارب ,واملالبس واملراكب ,واملساكن

واملناكح ,كل ذلك امتحان للعباد:
[العنكبوت.]3 – 2 :

ومأل اآلخرة بمحبوباتك أنت؛ ففي اجلنة مما ال عني رأت ,وال أذن سمعت ,وال خطر

عىل قلب برش:

[السجدة.]1٧ :

وفوق ذلك رؤية اهلل ,وسامع كالمه(:

[القيامة.]23 - 22/

)

فمن مجل نفسه يف الدنيا باإليامن والتقوى؛ مجله اهلل يوم القيامة بأحسن صورة.
كن أحسن الناس صورة؛ فكام أحسن اهلل صورتك َخل ًقا؛ فج مل صورتك باإليامن
والتقوى والصفات التي ُيبها اهلل(:

واشكر من خلقك وزرقك وهداك:

)[الشمس.]10 -7/

[احلجرات.]8 – ٧ :

3٤٤

فاحلمد هلل عىل نعمه التي ال تُعد وال ُحتىص.

خللق
وإذا أحسنت صورتك أمام ربك ,وأمام خلقه بالقول احلسن ,والعمل الصالح ,وا ُ
الطيب ,فاجتهد عىل حتسني صور الناس الظاهرة والباطنة باإليامن والتقوى:

[فصلت.]33 :

هذه صبغة اهلل ,فكيف ننقل هذه الصورة احلسنة لتكون صورة لكل إنسان عىل وجه

األرض؟:
(

[إبراهيم.]٥2 :

)[يوسف.]108/

فاهلل  هو املصور وحده ال رشيك له ,وحرم عىل عباده أن يصوروا الصور لذوات
أشدُّ الن ِ
األرواح ,ملا فيها من مضاهاة خلق اهلل ,وهلذا قال الرسول «:إن َ
َّاس َع َذا ًبا َي ْو َم
ونُ ،ي َق ُال ََُل ْمَ :أ ْح ُيوا َما َخ َل ْقت ُْم»متفق عليه( ).
الْ ِق َي َام ِة اْلُْ َصو ُر َ

 واْلصورون ثالثة أقسام:

األول:من صور الصورة لتعبد؛ وهذا صانع األصنام ,فهذا كافر ,وهو أشدهم عذا ًبا.

الثاين :من صور الصورة قصد مضاهاة خلق اهلل ,واعتقد ذلك ,فهذا كافر ,له من أشد
العذاب ما للكفار ,ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره.

الثالث :من مل يقصد بالصورة العبادة ,وال املضاهاة ,وهذا فاسق ,وصاحب ذنب كبري

لكنه ال يكفر.

والتصوير سبب يف عبادة األصنام كام حصل يف قوم نوح ,وسبب لفساد األخالق كام يف
زماننا هذا ,فالتصوير للنساء ,والتصوير للمغنيني واملغنيات والعاهرات ,هو الذي نقل

العري ,والفساد يف العامل؛ فهو أفسد األخالق يف زماننا ,وأفسد التوحيد يف األمم

السابقة ,وما ُعبد غري اهلل  إال بسبب التصوير.

متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )5950واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2109

3٤٥

فلنجتنب التصوير ,ونعلم أنه ذنب عظيم ,وقد ورد يف حتريم التصوير أكثر من ثالثني
حدي ًثا ,كلها صحت عن النبي .

فلنجتنب تصور ذوات األرواح ,وال نتعدى حدود اهلل ,وندع التصوير للمصور جل

جالله ,ونكتفي بالصور التي صورها الرب ,التي تذكر بالرب ,الذي صور السموات
واألرض ,واجلبال والبحار ,والشمس والقمر ,وصور اإلنسان واحليوان ,وغري ذلك

من املخلوقات( :

)[األنعام.]102/

فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ,الذي يصور مجيع الصور يف العامل العلوي والعامل

السفيل ,والتصوير من صفات األفعال؛ فهو سبحانه يصور أعدا ًدا ال ُُيصيها إال هو ,ال
تُعجزه أعداد يصورها ,وال صور خيرتعها ,وال أشكال يبتدعها؛ ال إله إال هو؛ فاعبده

وامأل وقتك بام ُيبه ويرضاه من أنواع الطاعات ,وامأل وقتك وقلبك ولسانك بحمده

كام مأل لك الكون بنعمه الظاهرة والباطنة(:

)

[طه.]131 - 130/

فسبحان اخلالق البارئ املصور ,الذي خلق صور البرش كلهم من نفس واحدة ,وخلق

زوجها.

فال يشرتك اثنان قط يف صورة واحدة؛ فليكن هذا اخللق والتصوير واع ًظا لك ,وموج ًبا
لطاعة موالك وتقواه(:

)

[النساء.]1/

فهل ترى أهيا املسلم ,وأيتها املسلمة ,هل ترى يف الكون إال اخلالق واملخلوقات

واملصور واملصورات ,وامللك واململوكات ,واآلمر واملأمورات ,والقاهر واملقهورات.
3٤٦

إذا عرفت ذلك؛ فاعبده ,وتوكل عليهُ ,يسعدك ويرضيك يف دنياك وأخراك(:
)[يونس.]3/

واعلم أن ربك وحده ال رشيك له هو املتفرد باخللق والتصوير ,والتقدير والتدبري ,وإنام

كلف عبده اإلنسان باستصالح صفات نفسه ,وإحالت ها إىل ما ُيبه ويرضاه ,من التوحيد

واإليامن واإلسالم واإلحسان ,والتقوى وحماسن األقوال ,واألعامل واألخالق ,فاهرع
ً
متذلال
رمحنا اهلل وإياك إىل اخلالق البارئ املصور ,اهلادي إىل ما ُيبه ويرضاه ,وقف ببابه

ً
متوسال إليه
وس بل مرضاته,
بني يديه ,واسأله أن يوفقك وهيديك إىل الرصاط املستقيمُ ,
بتوحيده ً
قائال(:
)[الفاحتة.]7 -2/

والزم باب العبودية والطاعة هلل ,وال يغرنك الشيطان ,فتعمل بمعصيته ,أو تعمل بام

يرضيه تارة ,وما ُيسخطه تارة ,فتندم وخترس(:

)[البقرة.]85/

وأكثر من احلمد والشكر لربك رب العاملني ,الذي خلق فسوى ,وصور فأحسن ,وأنعم

فأكرم ,السابق إىل عباده بأنواع اإلحسان ,ال إله إال هو الرمحن الرحيم.

وادع إىل سبيل ربك ,واصرب عىل ما أصابك ,لعلك تُفلح وتنجو
واعمل برشع ربك,
ُ

من اخلسار( :

)[العرص.]3 -1/

[آل عمران.]٥3 :

3٤٧

[األعراف.]23 :

[البقرة.]201 :

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ,وحتول عافيتك ,ومجيع سخطك.

[آل عمران.]8 :

اللهم آت نفوسنا تقواها ,وزكها أنت غري من زكاها ,أنت وليها وموالها.

وحسن
اللهم افتح لنا أبواب رمحتك ,ويرس لنا سبل معرفتك ,وارزقنا صدق توحيدكُ ,
عبادتك يا أرحم الرامحني.

اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت ,واملؤمنني واملؤمنات ,األحياء منهم واألموات إنك

قريب جميب الدعوات.
سميع
ٌ
ٌ

سبحانك اللهم وبحمدك ,نشهد أن ال إله إال أنت ,نستغفرك ونتوب إليك.

3٤8

يف ضوء القرآن والسنة

إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

البـاب العاشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -42اسم اهلل الغني.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل الغني.

 -44-43اسم اهلل الرزاق ..الرازق.

التعبد هلل عز وجل باسمه الرزاق ..الرازق.

 -46-45اسم اهلل الكريم ..األكرم.

التعبد هلل عز وجل باسمه الكريم ..األكرم.

 -47اسم اهلل احلميد.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل احلميد .

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الغني

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الغني

اهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى ،واملثل األعىل:
[طه.]٨ :

اسم اهلل  الغني من أسامئه احلسنى جل جالله ،واهلل  خلق هذا اإلنسان ،وخلق فيه
طاقات وملكات وقدرات وأمرنا أن نستعمل هذه الطاقات وامللكات والقدرات يف
معرفته ،يف التعبد له ،ودعوة الناس إليه(:
)[النحل.]78/
فطريق التوحيد األعظم هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده
ووعيده:
[حممد.]1٩ :

 هذه سبع مسائل عظيمة:
معرفة اهلل  ..ومعرفة أسام ئه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
هذه املعارف إذا جاءت يف القلب مع أركان اإليامن ،امتأل القلب إيامنًا ،فنطق اللسان
بالذكر واحلمد لربه ،والتعظيم له ،وحتركت اجلوارح بطاعة اهلل ،وجاءت العبادات
تشتهيها النفوس ،فتؤدهيا إىل رهبا باحلب له ،ملا تراه من إنعامه وإحسانه ،وكامل أسامئه
وصفاته ،وعزة جالله ومجاله جل جالله ،فتؤدي العبادة باحلب لرهبا ،والتعظيم له،
والذل له ملا تعلمه من عظمة أسامئه وصفاته ،وشهود الكربياء له ،وعظمة ملكه
وسلطانه:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

فهذه املعرفة هي غذاء القلوب ،وإذا تغذت القلوب باإليامن ،انقادت األلسنة واجلوارح
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لطاعته وذكره ،وا لتسليم ألمره ،والتوكل عليه ،والوقوف ببابه ،وسؤاله ،واالستغناء به
عام سواه:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فاهلل  له صفات اجلالل ،وله صفات اجلامل ،ف من صفاته جالله أنه القوي ،القادر،
القاهر ،الواحد ،األحد ،الصمد ،العزيز اجلبار وغريها.
ومن صفات مجاله أنه الرمحن ،الرحيم ،احلليم ،العفو ،الغفور ،الرزاق ،الكريم ،الغني،
اللطيف.
فالبد من معرفة صفات جالله ،وصفات مجاله.
ً
رجاال ونسا ًء ،إما أن تظهر في هم صفات اجلالل ،أو صفات اجلامل ،أو
والناس كذلك
مها مع ًا .
كل واحد من البرش إما أن تظهر عليه صفات اجلامل ،أو تظهر عليه صفات اجلالل
واهليبة ،نسأل اهلل  أن يرزقنا من هذه وهذه ،من صفات اجلالل وصفات اجلامل.
فصفات اجلامل هلل تولد يف القلب حب اهلل ،وصفات اجلالل تولد يف القلب اهليبة
والتعظيم والذل للكبري املتعال جل جالله.
ونفورا
هذا القلب حيتاج إىل وجبات إيامنية ،متأله إيامنًا وتوحيدً ا ،ورغب ًة يف الطاعات،
ً
من املعايص ،وأعظم املعارف هو معرفة ال إله إال اهلل:
[حممد.]1٩ :

غني محيد ،البد أن نعرف أن اهلل غني عام سواه ،محيد عىل مجيل إحسانه،
واعلم أن اهلل ٌ
هو املحمود يف العامل العلوي والعامل السفيل جل جالله.
هو احلميد الذي حيمده أهل السامء وأهل األرض ،جلالله ومجاله.
فاهلل  هو الغني احلق الذي استغنى عن اخللق كلهم ،بعظمة ملكه ،وجالل كربيائه،
وعز سلطانه ،وكامل قدرته ،وعظمة خزائنه(:
)[لقامن.]26 /
35٢

اهلل  ملك عظيم ،له ملك عظيم ،وملكه العظيم يدل عىل كامل غناه ،ونحن من مماليكه
وعبيده ،فكل ما سوى اهلل عبد هلل ،كان معدو ًما فأوجده اهلل ،وحني أوجده فهو يف
ملكه ،وحياته وموته بيده.
خمتارا أن يؤمن أو يكفر ،أو يطيع أو يعيص ،وأنعم
واهلل  من عىل اإلنسان وجعله
ً
عليه بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،وزوده بالسمع والبرص والعقل؛ ليتلقى الوحي
من ربه؛ ويعرف اخلري من الرش ،واحلق من الباطل(:
)[الكهف.]29 /
فمن أحسن فلنفس ه ،ومن أساء فعليها ،واهلل غني عنه وعن عمله:
[العنكبوت.]٦ :

فاهلل غني ،ومظاهر غناه ممدودة يف الكون؛ كل ما نراه من املخلوقات ملكه جل جالله،
فاهلل  غني بملكه العظيم.
اهلل  له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات وما يف األرض ،وله غيب
السموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض،وله جنود السموات واألرض،
وله مرياث الساموات واألرض.
كل العوامل له ،عامل اجلامد بأنواعه ،من مجاد من سامء من أرض ،ومن ماء ،ومن بحار،
ومن معادن ،ومن ذرات:
[لقام:ن.]٢٦ :

كل هذه اجلامدات ملكه ،وحتت تدبريه وترصفه.
وعامل النبات بصنوفه التي أحىص منها اخللق اآلن ما يزيد عىل أربعني مليون من العائلة
النباتية.
هذا كله ملكه ،وكل عائلة قبائل ،وشعوب ،وأفراد وأرس ،النخل عائلة ،التفاح عائلة
العنب عائلة ،القمح عائلة.
هذه اخلالئق كلها ملكه ،مودعة يف خزائنه(:
)[احلجر.]21 /
وعامل احليوان يف الرب واجلو والبحر ملكه ،مجيع عامل احليوان ملكه ،وعامل اإلنسان ملكه،
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يعيش عىل وجه األرض اآلن أكثر من سبعة مليارات من البرش ،كلهم يسكنون يف
ملكه ،ويأكلون من رزقه.
هو الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا ،ألن املحدود إذا أخذ من املحدود ينقص ،أما
املحدود إذا ُأخذ من غري املحدود فال ينقص أبدً ا ،سبحانه هو الغني له ما يف السموات
)[ص.]54 /
واألرض جل جالله(:
فاهلل  هو الغني الكريم ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
)[طه.]8/
احلميدة ،واملثل األعىل(:
البد أن نعرف هذا؛ حتى يتأثر القلب ،وإذا تأثر القلب تأثرت اجلوارح ،فصار اإلنسان
ً
ومفتقرا بني يديه.
ومتوكال عليه،
مستسلام لربه الغني،
ً
ً
وهو سبحانه الغني الكريم الذي له خزائن السموات واألرض ،وخزائن الدنيا
واآلخرة ،وخزائن عامل الغيب وعامل الشهادة ،وعنده خزائن كل يشء ،وله كل يشء ،له
ما يف السموات وما يف األرض:
[املائدة.]1٢٠ :

فكل يشء يسبح بحمده ،ويشهد بوحدانيته ،وخيضع لقهره:
[الزمر.]٤ :

هو ا لغني الذي ال بداية لغناه ،وال هناية ،وال أول وال آخر ،والغنى صفة ذاتية له ،فهو
الغني والغني هو الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا مع كثرة اإلنفاق ،ألن من تنقص خزائنه
فقري إىل ما نقص؛ حتى يعيده مرة أخرى ،لكن اهلل  ال تنقص خزائنه أبدً ا ،فهذه
السموات واألرض ،وما فيهن من املخلوقات ،كل هذا من خزائنه جل جالله:
[فاطر.]15 :

هو سبحانه الغني الذي بيده كل يشء ،وله كل يشء(:
)[احلجر.]21 /
هو سبحانه الغني الذي يقول لليشء كن فيكون ،واخلالئق كلها بيده ،فهو سبحانه
الغني ،وكل ما سواه فقري ،الغني عن كل ما سواه ،الغني الذي ال حاجة له إىل أحد
ً
أصال ،بل اخللق كلهم فقراء إليه ،وإىل فضله وإحسانه(:
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)[فاطر.]15 /
فسبحان الغني الذي ال يعجزه ما يريد:
[القمر.]5٠ – ٤٩ :

وهو سبحانه الغني الكريم ،الذي أغنى مجيع اخللق من فضله ،فكام أنه ال خالق غريه،
فكذلك ال رازق غريه ،وال رب غريه ،وال إله غريه وهلذا استحق العبادة ،جلالله
ومجاله ،وكامل أسامءه وصفاته وإنعامه وإحسانه:
[األنعام.]1٠٢ :

فأنا ال أعبد فقري ًا ،وال أعبد ضعيف ًا وال أعبد جاهالً ،وال أعبد عاجز ًا ،إنام أعبد رب
السموات واألرض ،ملك السموات واألرض ،الغني احلميد ،العزيز القادر ،الغني
[يونس.]3 :
الكريم جل جالله:
فاهلل  يري د يل الكامل؛ ألنه أمرين أن أتصل به ،ومن كان يف معية العزيز فهو عزيز،
ومن كان يف معية القوي فهو قوي ،ومن كان يف معية الغني فهو غني ،استغنى بفضل
اهلل ونعمته ودينه عن كل ما سوى اهلل :
[غافر.]٦5 :

فهو سبحانه الغني الكريم ،امل حسن الذي جيود عىل خلقه بصنوف النعم يف كل ثانية،
فعامل احليوان ،وعامل النبات ،وعامل اجلن ،وعامل اإلنس ،ومن يف الرب والبحر ،كلهم
قاعدون عىل موائد نعمه ،وكلهم يأكلوا من رزقه ،وكلهم يسكنون يف ملكه:
[هود.]٦ :

فسبحان الصمد ،الذي تصمد إليه اخلالئق كلها يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ويف
الرب واجلو والبحر ،تصمد إليه يف قضاء حوائجها؛ فيشفيها من مرضها ،ويرزقها من
فضله ،و ُيغنيها بعد فقرها؛ ألنه احلي القيوم الذي له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله
األمر كله:
[اإلخالص.]٤ – 1 :

فاهلل وحده هو اخلالق الذي خلق اخللق وحده ال رشيك له ،بحرفني من كالمه خلق
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اخللق(:

)[يس.]83 -82/
خلق الكثري كخلق القليل عنده سواء:
[لقام:ن.]٢٨ :

بيده ملكوت كل يشء ،إذا شاء ليالً كان ليالً ،إذا شاء هنار ،كان هنار ،إذا شاء بردا كان
بردا ،إذا شاء حرا كان حر ًا ،إذا شاء أمن ًا كان األمن ،إذا شاء أن يكون اخلوف ،كان
اخلوف ،إذا شاء ذ كر ًا كان ذكر ًا ،إذا شاء أنثى كان أنثى:
[القصص.]٦٨ :

هو الواحد األحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وكل ما سواه فقري إليه ،فقري إليه يف
وجوده ،ويف حركته وسكونه ،ويف طعامه ورشابه ،ويف حياته وموته(:
)[فاطر.]15 /
وهو سبحانه اخلالق الذي خلق اخللق وحده ال رشيك له ،وهو الغني الذي يرزقهم
وحده ال رشيك له ،فيجب عليهم أن يؤمنوا به ،وأن يعبدوه وحده ال رشيك له ،ملاذا؟
ألنه اخلالق الذي خلقهم ،وهو الرزاق الذي يسوق إليهم أرزاقهم ،سوق األرزاق إىل
هذ ه العوامل الكثرية حيتاج إىل قوة ،وإىل قدرة ،وإىل علم ،وإىل سمع ،وإىل برص:
[الذاريات.]5٨ – 5٦ :

فسبحان القوي املتني ،الغني الكريم الذي يسوق األرزاق جلميع اخلالئق يف كل حلظة،
ب ل كل إنسان ،كل خملوق ،كل كائن من عامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل اإلنسان،
وعامل اجلن وغريهم كلهم تساق إليهم أرزاقهم ً
كمية ونوعي ًة ،ومكانًا وزمانًا ،وكل هذه
األرزاق من خزائن الغني ،فكيف بغيب السموات؟ وكيف ما عند اهلل ؟!:
[الزمر.]٦٧ :

اهلل  له كل يشء ،وال يعجزه يشء ،فهو الغني الذي يستحق أن يعبد وحده ،وأن
يشكر فال يكفر ،فاعرف ربك بأسامئه وصفاته ،حتى تعبد اهلل باحلب والتعظيم والذل
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له ،وتكون الطاعات له شهوات:

ﰀ

[الزمر.]٩ :

فيجب علينا بعد املعرفة أن نعبد الرب الذي خلق ورزق ،الرب الغني ،الرب الذي له
صفات اجلالل واجلامل:
[البقرة.]٢٢ – ٢1 :

جيب أن نعرف اهلل بأسامئه وصفاته؛ حتى ال نجعل له أنداد يف أسامئه وصفاته وأفعاله،
وال نعبد مع اهلل غريه ،بل نعبده وحده ال رشيك له؛ ألنه هو اخلالق الذي خلقنا ،وخلق
أرزاقنا ،وخلق اخللق كله جل جالله:
[األنعام.]1٠٢ :

هو جل جالله الوحد األحد ،الذي خلق كل أحد ،الغني الكريم الذي قسم األرزاق
عىل كل أحد ،وذكر الكل ومل ينسى أحد ًا ،وهو امللك الغني الذي أنعم عىل اخلالئق
بنعمه التي ال تُعد وال ُحتىص(:
)[إبراهيم.]34 /
ظلوم لنفسه ،وظلوم لغريه ،كفار بنعم اهلل ،أعطاين اهلل السمع والبرص والعقل ماذا
عملت هبذا؟ أعطاين الوقت ماذا عملت به؟ أنعم عيل بنعم من الطيبات ماذا عملت
خريا ،ورصف
هبا؟ وماذا عملت بعد االنتفاع هبا؟ أنعم عيل وأنعم عىل غريي ،أعطاين ً
رشا ،فهل محدته وشكرته ،هل آمنت به وعبدته:
عني ً
[إبراهيم.]٢٩ – ٢٨ :

هو جل جالله امللك الغني الذي أنعم عىل اخلالئق بنعمه املختلفة ،القوي الذي يسوقها
إليهم يف الرب واجلو والب حر يف كل آن ،ألنه له خزائن السموات واألرض.
فسبحان الغني الذي يملك كل يشء ،وعنده خزائن كل يشء ،خزائن الرمحة والقوة
والعزة بيده ،خزائن املخلوقات واألشياء والذرات بيده ،خزائن احلبوب والثامر واملياه
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بيده ،خزائن اجلامد والنبات واحليوان بيده ،خزائن األسامع واألب صار والعقول بيده،
خزائن احلروف والكلامت واألرقام واألنفاس بيده(:
)[احلجر.]21 /
هو الغني سبحانه عن كل ما سواه ،الغني عن مجيع خلقه ،املسلم والكافر ،والرب
والفاجر ،والعامل واجلاهل ،والغني والفقري ،والعبيد وامللوك(:
)[إبراهيم.]8 /
فاهلل غني محيد جل جالله ،غني عن العاملني ،فقد كان اهلل ،ومل يكن يشء قبله ،كان اهلل
ومل يكن معه يشء ،وكان عرشه عىل املاء ،ثم خلق اخلالئق ،فاهلل  أول ما خلق اهلل
ُب،
القلم أمره بكتابة كل يشء ،كام قال النبي َ « :أ َّو َل َما َخ َل َق اَّللَُّ ال َق َل َمَ ،ف َق َال :ا ْكت ْ
ُب؟ َق َال :ا ْكت ِ
َائن إىل أن تقو َم السا َع ُة»أخرجه أبو داود( ).
ُب ما هو ك ٌ
َف َق َالَ :ما َأ ْكت ُ
فجرى يف تلك الساعة ما قدر اهلل من املخلوقات من عامل اجلامد ،والنبات ،واحليوان،
واألرزاق ،واآلجال وغري ذلك.
فاهلل  يعلم ما كان وما يكون وما س يكون؛ ألنه عامل الغيب والشهادة ،وعلمه مطلق،
فهو غني بذاته وأسامئه وصفاته ،وملكه وسلطانه ،ال حيتاج إىل أحد ،بل كل أحد حمتاج
إليه ،فسبحان امللك العظيم الغني الكريم عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد:
[يونس.]٦٨ :

هو الغني احلميد الذي ال يعامل أحدً ا معاملة إال ويستحق عليها احلمد ،سوا ًء كان فيام
حيب أو فيام يكره ،فام يقضيه اهلل  كله خري(:
)[لقامن.]12 /
فالذي َيشكر يشكر لنفسه ،واهلل غني قبل أن خيلقنا ،وإذا أعطانا فهو غني ،فاهلل  ال
تنقص خزائن ه ،فهو الغني بذاته ،الغني الذي وهب الغنى لكل غني ،الغني الكريم الذي
يعطي عباده من نعمه كل آن ،من يطيعه ومن يعصيه ،الغني الذي أغنى بعض عباده عن
بعض ،وأحوج بعضهم إىل بعض ،هو الغني الذي قسم الغنى عىل عباده بالعدل ،وما
من غني يف الوجود إال وهو من جناب الغني ممدود:
( ) صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)4700
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[الزخرف.]3٢ :

كل غني غناه من ربه الذي وهبه الغنى؛ ألن الغنى ال يأيت إال من غني ،من خزائن
الغني ،واهلل  ابتىل عباده إما بالغنى وإما بالفقر؛ ليظهر عبودية الشكر عند بعضهم،
وعبودية الصرب عند البعض اآلخر :ﯿ
[األنبياء.]35 :

فنؤمن بالقضاء والقدر ،ونعلم أن اهلل  حكيم يضع اليشء يف موضعه ،ويعلم أن عبده
هذا ال تصلح له إال احلال التي هو عليها ،من غنًى أو فقر ،أو صحة أو مرض ،ولكل
عبوديته ولكل أجره وثوابه  ،لكن البد من اإليامن والعمل الصالح(:

)[النحل.]97 /
اهلل يعطينا الصالة عىل أكمل وجه ،الصوم ،الدعوة ،التعليم ،بر الوالدين ،يعطينا عىل
الناقص األجر الكامل؛ ألنه عظيم ال يعطي إال العظيم؛ فيكتب لنا العمل الناقص
ً
عظيام:
أجرا
ً
كامال ،ويعطينا عىل قدر هذا الكامل من فضله ً
[النساء.]٤٠ :

فاحلمد هلل رب العاملني أن أعطانا األسامع والقلوب واألبصار؛ لنعرف ربنا بأسامئه
كثريا(:
كثريا ،ونحمده ً
وصفاته ،ونستأنس به ،ونتلذذ بعبادته ،ونذكره ً
)[األحزاب.]43 -41/

فاهلل  يتودد إلينا بنعمه ،ويعرفنا بأسامئه وصفاته؛ حتى نتوجه إليه وحده ،ال نلتفت
إىل أحد سواه ،فاهلل عزيز يريدنا أن نكون أعزة ال نذهب إىل ذليل مثلنا ،أو دوننا من
أحجار وأصنام ،أو فوقنا من الكواكب  ،فلنذهب إليه وحده وال نذل أنفسنا إال للعزيز،
ألن املؤمن عزيز ال يذل نفسه إال للعزيز ،ال يذل نفسه لذليل مثله ،أو فوقه ،أو حتته من
املعبودات األخرى:
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[الزمر.]٦٦ – ٦٤ :

واعلم أن شأن اخلالق أنه غني عن كل ما سواه ،وشأن خملوقاته أهنم مجي ًعا فقراء إليه ،يف
خلقهم ،وإمدادهم ،وحياهتم ،وبقائهم وموهتم(:
)[فاطر.]15 /
غني عن كل ما سواه ،ومن سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه ،ومن سأل عبيده
أذلوه وأهانوه وحقروه؛ فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل يشء(:
)[لقامن.]26 /
فاسألوه؛ ألنه الغني احلميد الذي يعطي من أطاعه ومن عصاه؛ ألن خزائن النعم
عنده:
[غافر.]٦٠ :

وغام
مها ً
ومن استغنى باهلل أغناه وكفاه ،ومن أخذ من الدنيا ما شاء ،أخذ بقدره ً
وعنا ًء(:
)[التوبة.]55 /
ومن استغنى باهلل عام يف أيدي الناس أغناه اهلل ،وأرىض عنه الناس ،واهلل يغار عىل عبده
أن يسأل غريه ،فاسأل الغني يغنيك من فضله.
قال النبي «:إذا سألت فاسأل اَّلل ،وإذا استعنت فاستعن باَّللَ ،وا ْع َل ْم َأ َّن األُ َّم َة لَ ْو
َش ٍء ََلْ َينْ َف ُع َ
ت َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
َّلل لَ َ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن
َش ٍء َق ْد َكتَبَ ُه ا َُّ
اجت ََم َع ْ
كَ ،ولَ ْو ْ
ْ
وك إِ ََّّل بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
وك إِ ََّّل بِ ََش ٍء َقدْ َكتَبه اَّللَُّ ع َلي َ ِ ِ
وك بِ َ ٍ
ُض َ
الص ُح ُ
ف
كُ ،رف َعت األَ ْق ََل ُمَ ،و َج َّف ْت ُّ
َُ
َ ْ
ُض َ ْ
َي ُ ُّ
ْ
َشء ََلْ َي ُ ُّ
القيام ُة»أخرجه الرتمذي ( ).
يوم
بام هو ٌ
َ
كائن إىل َ
ومن احتاج إىل خملوق ،كان أسريه ،ومن استغنى عنه كان نظريه ،ومن أحسن إليه كان
أمريه ،هذه ثالث مسائل عظيمة ،إذا احتجت إىل أحد من الناس يف حاجة كنت أسريه؛
ألنه ملكك بام أعطاك ،ومن استغنى عن املخلوق كان نظريه.
)[يوسف.]86 /
فأنا إذا احتجت أسأل ريب(:
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516

3٦٠

حوائجي أطلبها من ريب الصمد جل جالله ،الذي له كل يشء ،وعنده خزائن كل يشء،
ومن أحسن إليه كان أمريه؛ إذا أحسنت إىل أحد ،كنت أمريه هبذا العطاء الذي أعطيته.
اهلل سبحانه هو الغني الذي أغنى مجيع اخللق غنا ًء مطل ًقا ،فكلهم ينعمون بام أعطاهم
الغني من األرزاق ،من الصحة والعافية ،والطعام والرشاب ،وغري ذلك ،وأغنى
خواص خلقه بام أفاض عىل قلوهبم من اإليامن ،ومعرفة جالله ومجاله ،ومعرفة آالئه
)[اجلمعة.]4 /
وإحسانه(:
فهو سبحانه الغني بذاته ،والعبد فقري إليه بذاته ،والعبد حمتاج إىل ربه يف مجيع أحواله ،ال
غنى له عن ربه الغني أبد ًا .
يف أبداننا أجهزة عظيمة ،جهاز الدورة الدموية ،واجلهاز التنفيس ،واجلهاز العصبي،
واجلهاز اهلضمي ،وأجهزة كثرية تعمل هبذا البدن ،الغني هو الذي وهبها ،والغني هو
الذي يرصفهاويدبرها:

[يونس.]3٢ – 31 :

فاللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني ،وحاجة العبد إىل ربه لذاته ال لعلة أوجدت تلك
احلاجة ،نحن فقراء بالذات إىل اهلل الغني الذي يملك احلاجات ،ومجيع احلاجات
مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،وخاضعة ألمره ،فسل ربك ما شئت ،فاهلل ال
يعطيك إال ما ينفعك يف دنياك وأخراك.
أما اإلنسان فهو يسأل ما يقدر عليه ،لكن إذا أردت أن تسأل فاسأل أعظم يشء ،ما هو
أعظم يشء؟ أعظم يشء طلب اهلداية(:
)[الفاحتة.]7 - 6/
فال إله إال اهلل كم عظمة غناه ،وكم عظمة ملكه وسلطانه! العامل العلوي والعامل السفيل،
كله عبد فقري مملوك لربه امللك العزيز اجلبا ر ،ذو العظمة وامللكوت واجلالل
[لقام:ن.]٢٦ :
والكربياء:
العرش له ،والكريس له ،والعرش حميط بالكريس ،والكريس حميط بالسموات،
3٦1

السموات حميطة باألرض ،واهلل حميط بكل حميط ،له ملك السموات واألرض ،العرش
له ،والكريس له ،والسموات له ،واألرض له ،وما يف السموات له ،وما يف األرض له،
وعامل الغيب له ،وعامل الشهادة له ،والدنيا له ،واآلخرة له؛ وله كل يشء:
[فاطر.]15 :

هو ملك عظيم جل جالله ،فإذا هلك العظيم ،ومن عليك ،وعرفك بأسامئه وصفاته،
وأر سل إليك الرسل ،وأنزل الكتب؛ فقد قامت احلجة عليك فامحد اهلل عىل هذه
النعمة(:
)[األنعام.]163 -161/
فسبحان من له امللك كله من مجيع الوجوه.
ملك السموات ،ملك األرض ،ملك اجلبال ،ملك البحار ،ملك احلبوب ،ملك املعادن،
ملك األموال ،ملك األنفس ،ملك املالئكة ،ملك اجلن ،ملك اإلنس ،ملك عامل
النبات ،ملك عامل اجلامد ،كل هذه ملكه(:
)
[آل عمران.]26/
ال إله إال أنت:
[آل عمرا:ن.]٢٧ :

كم من اخلالئق التي يرزقها اهلل ؟! كم يف عامل البحار من خملوقات ،كم يدب عىل
وجه األرض من خملوقات؟! كل اخلالئق تأكل من نعمه ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال
ذرة ،وفقر العامل كله إىل الغني سبحانه ،فقر ذايت ال يعلل ،كل خملوق فقري إىل خالقه.
 كل خملوق من اخلَلئق مطبوع عَل أربع صفات:
فقري  ..ضعيف  ..عاجز  ..حمتاج.
حمتاج إىل اخلالق خيلقه ،وإىل قوي خيلقه هبذه الصورة،وهو عاجز عن إدارة نفسه ،وبقاء
حياته ،فكل خملوق مطبوع عىل أربع صفات ،جتعله يقف بباب الغني ،باب القوي،
بباب القادر ،ويشهد لربه الغني بالغنى ،ولنفسه بالفقر ،وال يملك إال أن يسبح بحمده،
مع املسبحني(:
3٦٢

)[اإلرساء.]44 /
فيا حرس ًة عىل العباد! ما أجهلهم برهبم:
[اجلاثية.]٦ :

هذا بيان القرآن أعظم بيان ،والكون املنظور أعظم مكان ،نتعرف من خالهلام عىل ربنا
بأسامئه وصفاته ،فمتى نعرف ،وإذا عرفنا فيجب أن نعمل وأن نكرب الكبري ،ونعظم
العظيم ،ونشكر املنعم جل جالله؛ لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[حممد.]1٩ :

فكل ما سوى اهلل  فقري إليه يف خلقه وإجياده ،ويف بقائه ،ويف حياته ،ويف تدبريه ويف
إمداده(:
)[هود.]6 /
ال إله إال اهلل ،كم عظمة علمه! وكم عظمة قدرته ،وكم عظمة غناه! ومن فضل اهلل 
علينا أن جعلنا فقراء إليه حتى نقف ببابه يف كل حني:
[الذاريات.]51 – 5٠ :

 وفقر مجيع املخلوقات إىل رهبا نوعان:
األول :فقر إىل ربوبيته؛ وهو فقر املخلوقات بأرسها إىل خالقها؛ فكل اخلالئق فقرية إىل
رهبا يف خلقها ،وبقائها ،وحفظها ،ورزقها ،وتدبريها(:
)[الزمر.]62 /
هو خلق الشمس ،وهو الوكيل عليها ،يعطيها اإلنارة واحلرارة وجيرهيا يف السامء من
املرشق إىل املغرب ،فهي سامعة مطيعة؛ ولذلك هي حمبوبة ،ألن عندها مزاج السمع
والطاعة له ،فكل م طيع لربه حمبوب ،والسحب مطيعة تؤدي وظيفتها يف إنزال الغيث يف
كل مكان من العامل؛ فهي حمبوبة ،ألهنا سمعت وأطاعت لرهبا ،ونحن متى نكون فائزين
حمبوبني لربنا وخللقه؟ إذا أطعنا اهلل  ، وخرجت منا املنافع ألنفسنا ولغرينا(:
)[العرص.]3 -1/
3٦3

فاهلل يمسك الساموات واألرض أن تزوال:

[فاطر.]٤1 :

لو رفع اهلل عنها أمر البقاء ،خلرت السامء عىل األرض ،لو رفع اهلل أمر البقاء عن الكون؛
لذهب وفني وال نعلم أين ذهب ،ولكن اهلل يبقيه بقدرته:
[احلج.]٦5 :

الثاين :فقر املخلوقات إىل ألوهيته وعبوديته ،وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده املؤمنني،
وهذا هو الفقر النافع ،ولبه االفتقار إىل اهلل يف كل حال.
معظام
منكرسا بني يديه ،مك ًربا له ،حامدً ا له،
هذا الفقر املطلوب ،أن أقف بني يدي ريب
ً
ً
له ،أقف بني يديه ،أظهر فقري أمام الغني ،وأظهر ضعفي أمام القوي ،وأظهر عجزي
أمام القادر جل جالله ،وأتكلم مع السميع الذي يسمعني ،ومع البصري الذي يراين،
وأشكو إليه حايل ،وأسأله قضاء حوائجي.
ذاكرا له ،ومك ًربا له ،وحامدً ا له؛ ألن الوقت له ،واملكان له،
وأقف بني يديه يف كل حنيً ،
واإلنسان له ،فإذا اخرتت ما حيبه ويرضاه أسعدين يف الدنيا واآلخرة ،هذا الفقر إىل
ألوهيته وعبوديته ،فخلقنا ورزقنا من عطاء ربوبيته ،وعبادتنا له وحده ال رشيك له ،من
عطاء ألوهيته ،ومن ترشيف ألوهيته لنا ،بأن جعلنا نعبد واحد ًا حتى ال نذل لغريه من
اختيارا ،وكل ما سوى اإلنس
اخلالئق ،بل جعلنا عبيد له باالختيار ،فنحن نأيت إليه
ً
واجلن أتوا إليه اضطرار ًا ،فاختاروا أن يكونوا مسخرين ،وهذا هو الفقر النافع ،ولبه
دوام االفتقار إىل اهلل  يف كل حال:
[فاطر.]15 :

هذا من فضل ريب ،ليس بيدي يشء ،ال أعتمد عىل قويت ،وال عىل ع لمي ،وال عىل مايل،
[ص.]٧٦ :
وال عىل ملكي:
)[النازعات.]24 /
وفرعونية كام قال فرعون(:
[القصص.]٧٨ :
وعندي قارونية:
بل كل يشء من فضل اهلل ومنه علينا ،فنحن فقراء إليه ،ونفع عطاء الربوبية ،وعطاء
األلوهية ،عائد عىل العبد الفقري ،واهلل غني عن اخللق ،وما يعملون ،هو الغني قبل أن
3٦٤

خيلق اخللق ،وبعد أن أعطاهم(:
)[العنكبوت.]6 /
وملاذا نعبده؟ لنفوز بثوابه  ،ولنكرب الكبري ،ونعظم العظيم الذي له امللك كله ،وله اخللق
كله ،وله األمر كله ،جل جالله.
فهو أهل أن يعبد ،فمن حقه أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر:
[األنعام.]1٠٢ :

فسبحان الغني لذاته عن كل ما سواه ،الغني الذي ال تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه
معصية العاصني ،الغني الكريم املحسن إىل عباده بكل خري ،الرحيم هبم مع كثرة
معاصيهم ،لكامل غناه وكرمه وكامل رمحته وإحسانه(:
)[النحل.]53 /
ِ
ِ
ِ
وقال النبي فيام رواه عن اهلل تبار ك وتعاىلَ «:يا ع َباديَ ،ل ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم
َو ِجنَّك ُْم كَانُوا َع ََل َأ ْف َج ِر َق ْل ِ
ب َر ُج ٍل ِمنْك ُْم ََ ،ل ْ َينْ ُق ْص َذلِ َ
ك ِم ْن ُم ْلكِي َشيْئًا.
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
وينُ ،ث َّم
اجت ََم ُعوا ِِف َصع َ
َيا ع َبادي َ ،ل ْو َأ َّن َأ َّولَ ُك ْم َوآخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُُم ْ
ت ك َُّل إِن َْس ٍ
ان ِمن ُْه ْم َما َسأَ َلََ ،لْ َينْ ُق ْص َذلِ َك ِم ْن ُم ْلكِي َشيْئًا إَِّل ك ََام َينْ ُق ُص الْبَ ْح ُر
َأ ْعطَيْ ُ
يغْمس فِ ِيه املِْخْ ي ُط َغمس ًة و ِ
احدَ ةً.
ْ َ َ
ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َيا ِعبَادي إِن ََّام ه َي َأ ْع َاملُك ُْم َأ ْح َفظُ َها َع َليْك ُْمَ ،ف َم ْن َو َجدَ َخ ْ ًْياَ ،ف ْليَ ْح َمد اَّللَ ،و َم ْن َو َجدَ َغ ْ َْي
َذلِ َ
وم َّن إَِّل َن ْف َس ُه »أخرجه مسلم( ).
ك َفَل َي ُل َ
هو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه ،وأرشدهم إىل سؤاله ،وفتح هلم أبواب خزائنه
العظيمة ،وأعطاهم وأغناهم وهو الغني عنهم(:
)
[الذاريات.]58 -56/
فاعبدوه واسألوه ووحدوه وتوجهوا إليه وحده ،فنحن اآلن يف دار اإليامن والعمل،
وغدً ا نكون يف دار الثواب والعقاب ،فهذه الدنيا حمدودة املكان والزمان ،ال تليق باملؤمن
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2577

3٦5

الذي وحد ربه ،فاهلل ال يرىض لل مؤمن إال أن يعيش يف القصور امللكية بعد أن يمتثل
األوامر اإلهلية يف الدنيا ،ثم يسكنه يوم القيامة القصور امللكية(:
)[القمر.]55 /
أسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم ومجيع املسلمني واملسلامت من هؤالء ،واهلل  هو
الصمد الذي مجيع اخلالئق تصمد إليه يف مجيع حوائجها.
ومن قصد إىل اهلل تعاىل ،ثم رجع عند حوائجه إىل غري اهلل ،ابتاله اهلل باحلاجة إىل اخللق،
ً
خمذوال ،ملاذا؟ ليعود إليه:
ثم نزع الرمحة من قلوب اخللق عليه ،فرتاه بينهم مذمو ًما
[اإلرساء.]٢٢ :

فاهلل  من فضله علينا أننا إذا توجهنا إليه يف الصالة ،ثم رجعنا عند احلوائج إىل غريه؛
يبتلينا باحلاجة إىل اخللق ،حتى تظهر منة اخللق علينا ،ثم نعود إليه ،بعد أن عرفنا عجز
[الشعراء.]٢13 :
غريه وفقره:
ومن صدق يف افتقاره إىل اهلل  ،وشهد قدرته وغناه؛ ور جع إليه بحسن العرفان ،أغناه
اهلل عام سواه ،ورزقه من حيث ال حيتسب ،وأعطاه من حيث ال يرقب(:
)[الطالق.]3 - 2/
فسبحان الغني احلميد الذي كل غنى ونعمة يف العامل من فضله وإحسانه ،كل غنى
ونعمة ظاهرة و باطنة ،وك ل طاعة فمن فضله وإحسانه ،وكل رش وسوء فمن فعل
العبد:
[النساء.]٧٩ :

اهلل  بني اخلري من الرش ،فكل اخلري من فضل اهلل عليك ،وكل الرش من فعل العبد،
وسوء اختياره.
هو جل جالله الغني احلميد ،الذي أغنى عبده املؤمن بمعرفة ربه بأسامئه وصفاته،
وأغناه بمعرفة دينه ،فصار له حكمة بالغة ،وسداد يف األقوال وصواب يف األفعال،
وحسن يف األخالق ،وهذا هو الغنى احلقيقي املحمود املطلوب(:
)[يونس.]58 /
3٦٦

واهلل  غني كريم ،يغني عامة اخللق باملال ،واجلاه ،والعافية ،واألوالد ،وغريها من
النعم،ونعمه عظيمة عىل كل من أطاعه وعصاه ،عىل كل من آمن به ،وكفر به ،هذه
النعم العامة كلها من رب العاملني:
[لقام:ن.]٢٠ :

اهلل غفور يتوب عىل عبده الذي عصاه مهام كانت ذنوبه ،رحيم بعباده؛ وهلذا أنزل املطر
ما ًءا عذ ًبا ،ونور لنا الكون هبذه الشمس ،وأسكننا يف األرض التي تنبت من كل زوج
هبيج ،فهو غفور ملن تاب وأناب ،ملن عىص اهلل ،ألنه رحيم بعباده(:
)[احلج.]65 /
ومن الناس من يغنيه اهلل  بتصفية األحوال ،هؤالء هم خواص اخللق ،الذين
اجتباهم وهداهم ،وأغناهم عام سواهم(:
)[لقامن.]5 /
 فأنواع العطاء من ربنا الغني قسامن:
عطاء مادي وعطاء معنوي.
فاهلل  أغنى أولياءه بكامل اإليامن والتقوى ،وأغناهم بأحسن األقوال ،اإليامن غنى،
والصدق غنى ،والكرم غنى ،والعلم غنى ،واإلسالم غنى ،واحلكمة غنى(:
)
[الرشح.]4 -1/
واهلداية غنى ،والرعاية غنى(:
)[الضحى.]8 -6/
وجدك عريانًا فكساك ،وجائ ًعا فأطعمك وسقاك ،وخائ ًفا فآمنك(:
)[قريش.]4 - 1/
فام أعظم عطاء الغني لعباده(:
3٦٧

)

[القصص.]57 /
 وأعظم أسباب املعايص:
هو اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته ،فال يعيص اهلل إال جاهل ،جاهل بربه ،وبأسامئه
وصفاته ،وجاهل بملكه وسلطانه| ،وجاهل بدينه ورشعه ،وجاهل بوعده
)[األنعام.]35/
ووعيده(:
وال يكفر باهلل ويعصيه إال سفيه:
[البقرة.]13٠ :

ومن عرف ربه الغني استغنى به عمن سواه ،وافتقر إليه يف مجيع أحواله.
عزا وثوا ًبا وكلام توجه إىل اخللق
وكلام افتقر العبد إىل ربه زاده غنى ،وكلام تذلل إليه زاده ً
زاده ً
ذال ،واستهانوا به ،وذلك من فضل اهلل عليه ،ليعود إىل ربه(:
)[الزمر.]6 /
[الزمر.]٧ :

فسبحان الغني الرحيم احلليم الذي ال يعاجل عباده بالعقوبة ،وهو القادر(:
)[األنعام.]133 /
هو الغني ذو الرمحة ،وخزائن غناه ممدودة برمحته إىل خلقه ،ألنه هو الرمحن الرحيم.
وأعلم أن أغنى األغنياء هو من عرف ربه بأسامئه وصفاته ،وسارع إىل مرضاته بأنواع
الطاعات ،وأنفق يف سبيل اهلل عىل عباده مما أعطاه ربه ،وأعطى مما أعطاه ربه من
نعمه:
[آل عمرا:ن.]13٤ – 133 :

فاهلل  خلق اإلنسان يف هذه الدنيا ،ومأل الدنيا بمحبوباته هو جل جالله ،ومأل اجلنة
3٦٨

بمحبوباتنا نحن ،حمبوبات الرب( :
ومأل اآلخرة بمحبوباتنا نحن املؤمنني:

)[التوبة.]112 /
[التوبة.]٧٢ :

اهلل  يريد من عبده أن يكون يف أعىل مقام يف الدنيا ،بأن يكون خليفة ،يكون خليفة
يطيع من استخلفه ،وينفذ أوامره عىل نفسه بالعبادة ،وعىل غريه بالدعوة(:
وقال سبحانه:

)[ص.]26 /
[فصلت.]33 :

فال يليق باإلنسان أن ينزل من رتبة اخلالفة إىل رتبة البهائم واحليوانات ،والسباع
والشياطني ،فيرض نفسه ويرض غريه ،بل جيب عليه أن جيلس عىل كريس اخلالفة ،فيتلقى
األوامر ممن استخلفه ،وينفذها عىل نفسه ،وينفذها عىل غريه ،هذه وظيفتنا ،ووظيفتنا
ترشيف لنا؛ ولذلك اإلسالم رشفنا ،وحاجتنا ،ومسؤليتنا ،اإلسالم رشفنا ،يرفعنا من
الرتبة احليوانية ،والرتبة السبعية ،والرتبة اإلبليسية ،إىل درجة عالية ،درجة األنبياء
واملرسلني ،واملالئكة املقربني:
[املجادلة.]11 :

واملؤمن من امتأل قلبه باإليامن الكامل احلقيقي :
[البقرة.]285/
فارجعنا إليك عىل أحسن حال ،بالتوحيد الكامل ،والعمل الكامل ،واألقوال احلسنة،
واألخالق العالية؛ هذا مراد اهلل  منا.
واسم اهلل الغني ورد يف القرآن ثامنية عرش مرة ،وورد يف السنة يف حديث عائشة ان النبي
3٦٩

ْت الْغَنِ ُّيَ ،ون َْح ُن الْ ُف َق َر ُاءَ ،أن ِْز ْل َع َليْنَا الْ َغيْ َ
ث،
ْت ا ُ
ْت ،أن َ
َّلل َّلَ إله إَِّلَّ أن َ
 قال« :اللهم أن َ
ِ
قو ًة َو َبَلَغ ًا َإىل حني»أخرجه أبو داود( ).
اج َع ْل َما أ ْن َزلْ َ
ت لَنَا َّ
َو ْ
واهلل سبحانه هو الغني الذي له كل يشء ،وال حيتاج إىل أحد يف أي يشء ،وكل أحد
حمتاج إليه يف كل يشء.
سبحانه هو الغني ،الذي غناه صفة ذاتية له ،فصفة الغنى ال تنفك عنه أبدً ا ،وغناه ال
أول له وال آخر ،وال بداية له وال هناية ،قدرته ال أول هلا وال آخر ،وال بداية وال هناية،
إنام املخلوق الذي غناه له أول وآخر ،وله بداية وله هناية ،أما اهلل  فأسامئه وصفاته ال
بداية هلا وال هناية ،وال أول وال آخر ،يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد:
[غافر.]٦5 :

هو الغني الذي استغنى بامله من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وامللك العظيم ،عن
فقرا ذات ًيا ،من الذرة ال صغرية ،إىل
اخللق كله ،وكل ما سواه من املخلوقات فقري إليه ً
العرش العظيم.
اهلل  أعظم خملوقاته العرش ،واهلل  ال حيتاج إىل العرش ،بل العرش حمتاج إليه ،يف
خلقه وبقائه ،اهلل  ال حيتاج إىل أحد ،فالعرش أعظم املخلوقات حمتاج إىل الرب يف
خلقه وبقائه ،واهلل غني عن كل ما سواه(:
)[لقامن.]26 /
البد أن يتكلم اللسان وخياطب اإلنسان قلبه ،حتى يعرف أن اهلل هو الغني احلميد،
فيتوجه إليه يف سؤاله ،وال يتوجه لغريه:
[اإلخالص.]٤ – 1 :

وقد اقرتن اسم اهلل احلميد مع اسمه الغني عرش مرات ،كام قال سبحانه(:
)[فاطر.]15 /
وذلك واهلل أعلمإشارة إىل كامل غناه عن عباده ،وأنه ليس به حاجة ألحد من خلقه،
ومع ذلك فهو الغني احلميد الذي حيمد من شكره وأطاعه وعبده ،مع أنه هو الذي
خلقه ،وهو الذي مكنه من الطاعة ،وهداه إليها ،وجيازي املحسن بأفضل جزاء ،
( ) صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)1173
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)

وطاعات العباد وثواهبا كلها من جوده وإحسانه(:
[الصافات.]96 /
واقرتن اسم اهلل احلليم مع اسمه الغني مر ًة واحدة يف القرآن ،كام قال سبحانه(:
)[البقرة.]263 /
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل غني عن الناس وصدقاهتم ،وهم املحتاجون لثواب
الصدقات ،فال يمن أحد عىل غريه بصدقة ،ألهنا من الغني سبحانه.
واهلل أعطاك لتعطي ،وثواب الصدقة عائد عىل من تصدق هبا ،ومع هذا فاهلل غني حليم
مل يعاجل املان بالعقوبة ،بل أمهله لسعة حلمه ،ليتوب إىل ربه:
[النساء.]٢٨ – ٢٧ :

واهلل سبحانه مع غناه التام من كل وجه ،فهو موصوف بصفات الكامل من كل وجه،
موصوف باحللم عىل من عصاه ،مع عطائه الواسع للرب والفاجر ،واملؤمن والكافر.
فال يمن املسلم الذي أعطاهاهلل بصدقته ،مع قلة ما يعطي ،ال يمن عىل الناس ،هذا من
فضل اهلل  ،وليقل :هذا من فضل ريب ،وإذا أعطاك اهلل فلرياك معط ًيا ،وإذا أغناك اهلل
فأكرم الناس بام أعطاك اهلل من مال أو علم أو خلق أو جاه:

[آل عمرا:ن.]13٤ – 133 :

أما اسم اهلل الكريم ،فاقرتن باسم اهلل الغني يف القرآن كذلك مر ًة واحدة ،يف قوله
)[النمل.]40 /
سبحانه(:
وذلك واهلل أعلم إشارة إىل أن اهلل غني عن كل ما سواه ،كريم عىل من أطاعه وعصاه؛
ألنه ال يريد لعباده إال كل خري ،ومن كفر فضل اهلل عليه ،ومل يشكر إحسانه إليه ،فعبد
غري اهلل ،فإن اهلل غني عن شكره ،وهو كريم يف إمهاله ورزقه ملن عصاه؛ لعل تتابع
)[البقرة.]143 /
إحسانه إليه يرده إليه(:
فسبحان الغني بذاته وأسامئه وصفاته ،وملكه وسلطانه ،عن كل أحد ،الغني الذي كل
3٧1

موجود سواه حمتاج إليه يف كل أحواله ،يف إجياده ،وإمداده ،يف جلب ما ينفعه ،يف دفع ما
يرضه ،يف أمور دينه ودنياه ،حمتاج إىل إنعام وإحسان الغني احلميد ،وإىل هدى الغني
)[فاطر.]15/
احلميد(:
ومن هداه اهلل سبل رضاه فليشكر ربه عىل ما أعطاه(:
)[احلجرات.]17 /
فالذي يتصل باملؤمن سبحانه جيد األمن ،الذي يتصل بالقوي قوي ،الذي يف معية
الكبري كبري ،الذي يف معية الصغري صغري ،والذي يف معية الغني غني ،ألنه يقف يبن
يديه ،يطيع أمره ،وجيتنب هنيه ،ويستغفر من ذنبه ،ويصرب عىل بالئه ،وينتظر عطاءه.
هو سبحانه الغني الذي ال تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة اإلنفاق ،الغني الذي ال
تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني ،ولو كفر به كل العاملني(:
)
[آل عمران.]97 /
)
هو الغني عن كل ما سواه(:
[إبراهيم.]8 /
ربنا حممود عىل عظمة أسامئه وصفاته ،حممود عىل عظمة ملكه وسلطانه ،حممود عىل
عظمة نعمه التي ال تُعد وال ُحتىص.
هو سبحانه الغني احلميد الذي أحسن وحيسن إىل عباده بصنوف النعم واإلحسان ،يف
مجيع األماكن واألزمان واألحوال ،حيسن إليهم ،ويتودد إليهم ،ليعبدوه وحده،
ويطيعوه وحده ،يعطيهم ويتودد إليهم بالنعم ال جللب منفعة إليه ،وال لدفع مرضة عنه.
بل ألن رمحته وسعت كل يشء وعطاؤه رمحة منه وإحسان إىل خلقه(:
)[األنعام.]133 /
هو سبحانه الغني عن كل ما سواه ،الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه وأفعاله اجلميلة،
املغني جلميع خملوقاته ،املنزه عن كل ما ينايف غناه من النقائص والعيوب ،والصاحبة
الولد ،والرشيك واملثيل واملعني(:
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)[اإلخالص.]4 -1/
هو الغني املحمود عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته(:
)[اإلرساء.]111 /
إذا عرف القلب ربه بأسامئه وصفاته ،كم تكون عبوديته! كم يكون حارض ًا يف مجيع
وتعليام ،وإحسانًا إىل اخللق ،فهو يتنقل يف الطاعات يريد مرضاة
امليادين عبادةً ،ودعوةً،
ً
ربه:
[فاطر.]3٠ – ٢٩ :

هو سبحانه الغني الذي له كل يشء ،وحيتاج إليه كل أحد يف كل يشء(:
)[لقامن.]26 /
وهو الغني عن كل أحد يف ألوهيته ،فاهلل  ال حيتاج إىل عباده أن يعبدوه ،بل نحن
نحتاج إىل عبادة اهلل ،والعب ادة هي طاعة العابد ملعبوده فيام أمر به ،وفيام هنى عنه ،مع
احلب والتعظيم والذل له:
[األعراف.]55 :

فأنا املحتاج لعبادته ،ألين أربح عليه ،هو الذي خلقني وهداين ،وبني يل الدين احلق
الذي يوصلني إليه ،ويوصلني إىل اجلنة؛ فله املنة والفضل عيل ،فعطاء ربوبيته بخلقه
ورزقه وإمداده باألقوات ،وعطاء ألوهيته أن عرفني بالرصاط املستقيم املوصل إىل
رضوانه واجلنة ،وهداين إليه.
هو الغني عن كل أحد بألوهيته(:
)[العنكبوت.]6 /
الُشك ِ
َاء َعن ِكر
الُش ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َم ً
َر َك
َل َأ ْ َ
ويقول اهلل  يف احلديث القديس« :أنا أ ْغنَى ُّ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وَر َك ُه »أخرجه مسلم( ).
َمعي فيه غ َْْيي ت ََركتُ ُه ْ
وهو سبحانه الغني الذي أغنى مجيع اخلالئق من فضله؛ فكلهم يسكنون يف ملكه،
وينعمون بنعمه التي ال تُعد وال ُحتىص:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2985
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[النحل.]53 :

نعمة السمع والبرص والعقل ،نعمة الطعام والرشاب ،نعمة األمن والعافية ،نعمة
اهلداية ،من نعم اهلل .
وهو سبحانه الغني ،الذي أغنى خواص خلقه بام فاض عليهم وعىل قلوهبم من العلوم
واملعارف الربانية ،واحلقائق اإليامنية؛ فرتاهم بني يديه عبا ًدا وبني يدي خلقه دعا ًة إىل
اهلل(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
ومن صفات األنبياء والرسل وأتباعهم ،أهنم يبلغون رساالت اهلل؛ وخيشون رهبم
ويعبدونه جل جالله:
[التوبة.]٧1 :

ألين أحب أن يعبد اهلل ،أغار عىل الناس أن يطيعوا الشيطان ،أغار عىل الناس أريد أن
يدخلوا اجلنة ،أغار عىل الناس خو ًفا من عذاب جهنم ،فالداعي يف قلبه الغرية عىل
الناس ،وبقلبه التعظيم للرب؛ فهو حيب لكل أحد أن يعظم ربه؛ ألنه العظيم الذي ال
أعظم منه ،الكبري الذي ال أكرب منه ،الكريم الذي ال أكرم منه:
[يوسف.]1٠٨ :

فاملسلم يغار عىل نفسه ،ويغار عىل غريه،إذا عرف ربه يريد أن يعرف الناس؛ وهلذا
الكالم إذا خرج من القلب وصل إىل القلب ،وكال م الداعي إما داء وإما دواء ،فإن
خرج من القلب فهو دواء يأيت بعده الشفاء؛ ألن اهلل  جعل الدعوة وسيلة للهداية،
سبب ًا للهداية ،واهلل قادر أن هيدي الناس مجيع ًا بأمر واحد ،كام نور هلم الكون بكوكب
)[األنعام.]149/
واحد(:
 ولكن اَّلل َمن علينا بثَلثة أمور:
أعطانا الكفار حمل دعوتنا..وأعطانا اجلاهل حمل تعليمنا..وأعطانا الفقري حمل صدقاتنا.
وابتالنا بالسفهاء حمل حلمنا ،وابتالنا بالظلمة حمل صربنا:
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[العنكبوت.]3 – ٢ :

فاهلل  فتح لنا هذه األبواب ،واهلل  قادر أن هيدي الناس ،لكن من فضل اهلل 
علينا أن أعطانا وظيفة األنبياء والرسل وهي العبادة ،والدعوة ،والتعليم ،واإلحسان إىل
اخللق ،هذه هي دورة أصول الدين اإلسالمي:
[آل عمرا:ن.]11٠ :

اهلل  إذاأغنانا ،فالبد أن نُغني الناس ،اهلل أعطانا فرصة حتى نكسب األجور.
اهلل احتفى هبذا اإلنسان ،وخلقه بيده؛ ألنه يريده خليفة يف األرض ،وال يليق باخلليفة
أن ينزل إىل رتبة من دون اخلليفة ،وقد توجه اهلل هبذا التاج:
[البقرة.]3٠ :

هو سبحانه الغني الذي من علينا بالنعم الظاهرة والباطنة ،فأغنى قلوب املؤمنني
بالعلوم واملعارف الربانية ،واحلقائق اإليامنية ،فأغناهم به عمن سواه ،فتعلقت قلوهبم به
)
وحده ،ومل يلتفتوا ألحد سواه(:
[اجلمعة.]4 /
فليسعد املؤمن بام أعطاه ربه(:
)[يونس.]58 /
األنبياء ُأعطوا اإليامن واألعامل ،وكذلك هذه األمة ،أما األموال واألسباب فاهلل 
يعطيها من حيب ومن ال حيب ،وإذا أعطانا اهلل من املال والنعم؛ فهو قد ابتالنا بعبودية
الشكر:
[إبراهيم.]٧ :

وإذا ابتالنا بالفقر واملصائب فهو يريد منا أن نحقق له عبودية الصرب:
[البقرة.]15٧ – 155 :

اهلل  غني يريد من العبد أن يكون غني ًا ،ومن كامل غناه جل جالله أنه قارد عىل تنفيذ
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ً
سائال ،وخلق األرض ترا ًبا جامدً ا ،وخلق
مراداته يف مجيع خملوقاته ،خلق البحر ما ًء
اجلبال ،وخلق احليوانات ،وخلق النباتات ،وخلق الشمس ،وخلق القمر ،هو
وتدبريا ورز ًقا،
الغني،ومن كامل غناه أنه قادر عىل تنفيذ مراداته يف مجيع خملوقاته ،خل ًقا
ً
يف كل مكان ،ويف كل زمان ويف كل حال:
[األعراف.]5٤ :

الغني واحد ،والرزاق واحد ،عنده خزائن كل يشء ،ويعلم بكل حال ،وبكل أحد،
ويملك كل يشء:
[يونس.]٦٨ :

فهذا الرب الغني الكريم ،النفوس مضطرة إىل عبادته ،وسؤاله ،واالستفادة من خزائنه.
بكامل املعرفة باهلل،تأيت قوة العبادة واألنس بالع بادة ،والوحشة من االنرصاف إىل غري
اهلل.
احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا ،بسم اهلل الرمحن الرحيم نقوهلا عىل ما سنفعل ،واحلمد
هلل عىل ما فعل اهلل لنا من اخللق والرزق واهلداية ،والسمع والبرص والعقل ،وغري ذلك
من النعم ،فاهلل  من كامل غناه أنه قادر عىل تنفيذ ما يريد يف مجيع املخلوقات كلها
وتدبريا؛ ألن له اخللق واألمر:
خل ًقا
ً
[يونس.]3٢ – 31 :

هو الذي يملك السمع واألبصار ،وهو الذي خيرج من حبة ميتة مليارات املخلوقات
من النباتات ،وخيرج من بيضة واحدة مليارات املخلوقات من الدجاج والبيض.
ويدبر األمر يف العامل العلوي والعامل السفيل ،أوامر الترصيف والتدبري ،أوامر التحريك
والتسكني ،أوامر النفع والرض ،من الذي يدبر األمر؟ ليل وهنار؟ وحر وبرد ؟ وحرارة
وبرودة؟ وأمطار ورياح ،من يدبر األمر؟ من يرصف الرياح؟ من الذي يثري السحاب؟
من الذي يسري السحاب؟ من يدبر األمر؟ اهلل وحده ال رشيك له:
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[يونس.]3٢ :

فإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته توجهنا إليه بالعبادة ،وأكثرنا من االستغفار ،خاصة بعد
العبادات الكبار ،بعد الصالة ،بعد الصوم ،بعد احلج ،استغفر اهلل من التقصري يف
العبادة ،وبقدر نقص املعرفة ينقص اإليامن ثم تنقص األعامل ،وبقدر املعرفة يقوى
اإليامن ثم تقوى األعامل ،وقوة األعامل يف أمرين :أن تكون خالصة هلل  ،وأن تكون
)[املائدة.]27 /
عىل سنة النبي  ،هذه املقبولة(:
فسبحان الغني عن كل ما سواه! الذي جعل عباده فقراء إليه ،من رمحته جعلنا فقراء
إليه يف كل يشء؛ حتى نقف ببابه ،وال نقف بباب غريه؛ وحتى ال نستغني بالنعمة عن
)[العلق.]7 - 6/
املنعم(:
كم ممن اغرت بامله وجاهه وقدرته ،إبليس قال :أنا خري منه؛ ألنه افتخر بجنسه وبطاعته
[ص.]٧٦ :
وعبادته لربه:
وفرعون أطغاه ملكه:
[النازعات.]٢5 – ٢٤ :

فأنا ،ويل ،وعندي ،وبيدي ،األربع هلل وحده :

وقال سبحانه:

[طه.]1٤ :

[األنعام.]5٩ :

وقال سبحانه:
ومن كامل الغني العظيم جل جالله ،وكامل غناه وحبه لعباده ،أنه يأمرهم بدعائه
وسؤاله يف كل وقت؛ ألنه الغني وحده ،ومن كامل غناه أنه يأمر عباده بدعائه وسؤاله يف
كل وقت ،ويعدهم بإجابة دعائهم ،ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما مل يسألوه ،ألن
العطاء أحب إليه من املنع(:
)[غافر.]60 /
ويتودد إىل عباده ليتقربوا إليه ويسألوه(:
[امللك.]1 :
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)[البقرة.]186 /
ظهرا
فاهلل  أظهر أسامءه احلسنى يف كتابه العظيم  ،وأظهر آياته الكونية ،وجعلها م ً
ألسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة،فاخللق يدل عىل اخلالق ،والرزق يدل
عىل الرازق ،واحلكمة تدل عىل احلكيم ،وأنار الرمحة تدل عىل الرمحن ،والقوة يف خلق
السموات واألرض ،وخلق اجلبال والبحار تدل عىل القوي ،وغري ذلك من األسامء
احلسنى التي تدل عىل جالل ومجاله:
[احلرش.]٢٤ :

فهذه األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،مغذية للقلوب بالتوحيد واإليامن الذي حيرك
البدن للعمل الصالح ،والقول احلسن ،واخللق احلسن ،فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه،
بقوله:
[حممد.]1٩ :

فهذه املعرفة هي أم املعارف ،وأول املعارف ،وأكرب املعارف ،أن نعرف اهلل  بأسامئه
وصفاته وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده ،والقرآن كله يتكلم عن هذه املسائل العظيمة
فالعلوم تنقسم إىل قسمني:
العلوم العالية  ..والعلوم السافلة.
العلوم العالية  :هي العلم اإلهلي ،وأعظمه معرفة اهلل ،ومعرفة دينه ورشعه ،والعمل
بموجب ذلك:
[الطالق.]1٢ :

أما العلوم األخرى:فهي العلوم السافلة التي هي أدنى؛ ومنها ما هو مباح ،ومنها ما هو
حمرم ،فاملباح علم الطب ،واهلندسة ،والزراعة ،والتجارة وغريها ،فهذه علوم مباحة ،ملا
فيها من املنافع.
وأما العلوم املحرمة كتعلم السحر والكهانة ،ملا فيها من ادعاء علم الغيب الذي ال
يعلمه إال اهلل وحده.
فاهلل  خلق اإلنسان وع لمه أمور دينه ،وأمور معاشه ،لكن املؤمن يعمل يف حياته عىل
أنه عبد يتلقى األوامر من ملك امللوك الذي خلقه وسواه ،وأسكنه يف األرض ،وأطعمه
3٧٨

من رزقه ،فهو يأمتر بأمره:

[األنعام.]1٠٢ :

وهلذا فجميع عباداتنا ،ومجيع أعاملنا ،وأنفاسنا وحركاتنا ،كلها عبادة ،ألن اهلل  أمرنا
بامتثال أوامره يف كل حال ،فالنوم له أكثر من ستني سنة  ،نوم اإلنسان هذا عبادة ،وعند
األكل أكثر من مخسني سنة إذا فعلها املسلم يكون يف عبادة ،وهكذا هلل أوامر عند
الزواج ،وأوامر عند السفر  ،وأوامر عند طلب العلم ،وأوامر عند الوضوء ،وأوامر يف
الصالة ،هذه األوامر هي العلم اإلهلي ،فيتعبد املسلم لربه هبذا العلم ،فهو يف دائرة
العبودية يف كل أحواله وأموره:
[األنعام.]1٦3 – 1٦٢ :

كل ما سوى اهلادي ضال ،ومن ضل تاه عن الطريق ،ومل يصل إىل املقصد ،فاهلادي
هيدي من يشاء من خلقه إليه وإىل دينه؛ ألنه يعلم أن هذا اإلنسان صالح لدخول اجلنة،
وصالح لعبادة اهلل :
[احلج.]5٤ :

واهلل  أقام احلجة وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وأعطى العقول واألسامء
واألبصار ،فهيأ مجيع األسباب للهداية ،ولكن الناس كاألرض ،منها ما يقبل املاء فينبت
من كل زوج هبيج ،ومنها ما ال يقبل ،كاحلجارة ،واألرض السبخة:
[األعراف.]5٨ :

واهلل خ لق هذا وهذا؛ ليبني عظمته يف خلق املتضادات ،واهلل  عليم بام كان وما يكون
وما سيكون،واهلل  ال جيرب أحد ًا عىل املعصية ،وال يأمر بالفحشاء واملنكر أبدً ا؛ بل يأمر
بالعدل واإلحسان:
[النحل.]٩٠ :

فنحن نعبد ر ًبا غنيًا ،عنده عطاء الربوبية من اخللق ،واألقوات ،واألرزاق ،ومنه عطاء
األلوهية وهو األمر الرشعي اإلهلي ،الذي يربطنا بالواحد األحد ،ويربطنا باملالئكة
املقربني ،ويربطنا بإخواننا املؤمنني ،ويربطنا باجلن املؤمنني ،هذا أعظم رابط ،رابطة
3٧٩

اإليامن ،ورابط ة التوحيد:
[آل عمرا:ن.]1٦٤ :

اهلل  هو الغني الذي تفضل علينا هبذا وهذا ،اهلل  يريد لنا يف الدنيا أحسن يشء
وهو هذا الدين:
ويريد لنا يوم القيامة أعظم مقام:

[النساء.]1٢5 :

[القمر.]55 – 5٤ :

ووعد املؤمنني بالفردوس يف اجلنة بقوله:

[الكهف.]1٠٨ – 1٠٧ :

فاهلل ال يرىض لعبده املؤمن الذي استغنى باهلل ،وقبل من ربه هذا اخلري ،وشكره عليه
وعمل به ،ال يرىض له أن يكون سكنه ،يوم القيامة إال يف الفردوس األعىل ،وسقف
)
الفردوس األعىل عرش الرمحن واهلل فوق العرش(:
[طه.]5 /
وما حتت العرش هو جنة املؤمن.
ِ
ِ
ِ
اجلنَّةَ ،و َأ ْع ََل َ
اسأَ ُلو ُه الْف ْر َد ْو َسَ ،فإِ َّن ُه َأ ْو َس ُط َ
اجلنَّة  ،وسقفه
قال النبي «:إِ َذا َسأَلْت ُُم اَّللََّ َف ْ
ْح ِن»أخرجه البخاري( ).
الر ْ َ
َع ْر ُش َّ
وعرش الرمحن أعىل يشء ،وأوسع يشء ،وأنور يشء ،ولذلك اهلل  جعل هذا
املخلوق أعظم املخلوقات.
 وأعظم صفات العرش العظيم:
أعىل يشء ،وأوسع يشء:
[البقرة.]٢55 :

وأنور يشء ،والنور جل جالله قد استوى عليه:

[النور.]35 :

( ) أخرجه البخاري برقم (.)7423

3٨٠

كذلك اهلل يريد للعبد أن يتصف بصفات العرش ،األوىل أن يكون أعىل يشء:
[آل عمرا:ن.]13٩ :

منهجا تسريون عليه من العيل
أنتم األعلون ،ألنكم اتصلتم بالعيل األعىل ،واختذتم
ً
األعىل ،وامتثلتم أمر العيل األعىل ،فيوم القيامة ختلدون يف أعىل عليني ،يف الفردوس
األعىل:
[الكهف.]1٠٨ – 1٠٧ :

الثانية :أن يتسع قلبه جلميع أنواع العبادات ؛ فإذا امتأل القلب باإليامن؛ اتسع جلميع
أنواع الطاعات ،وانرشح الصدر جلميع الواجبات واملستحبات والسنن ،فيكون أوسع
يشء ،واهلل خلق الدنيا ومألها بمحبوباته هو ،من أنواع العبادات:

[التوبة.]11٢ :

و حمبوبات رب العاملني هي أوامره الرشعية ،فاهلل خلق الدنيا ومألها بمحبوباته هو من
أجلك أنت ،حتى تأخذ من هذه املحبوبات ما تتقرب به إىل ربك ،فيضاعف لك أجره
يوم ال قيامة ،ويوصلك إىل اجلنة:
[البقرة.]٢5 :

فاهلل  يريد من العبد أن يتسع صدره للتوحيد واإليامن ،يتسع صدره للطاعات
والعبادات ،واألقوال احلسنة ،وا ألخالق العالية؛ فيكون أوسع يشء:
[الزمر.]٢٢ :

الثالثة:من الصفات التي يريدها اهلل  للعبد؛ أن يكون قلبه أنور يشء؛ فالقلب الذي
فيه الرشك والكفر مظلم؛ ولذا يتخبط يف الظلامت والشبه والشكوك.
أ ما القلب اململوء باإليامن ،فقد تنور بام حيبه اهلل من التوحيد باإليامن واألعامل الصاحلة.
فنور العني ال يكفي بل البد من النور اإلهلي الذي نجتهد عليه حتى نتحصل
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عليه(:

)[األنعام]122 /؛ فإذا
تطابق قل ب املؤمن مع صفات العرش العظيم صار سكن هذا املؤمن الفردوس:
[الزمر.]٢٢ :

واهلل سبحانه يريد أن نرتقى بالصفات؛ حتى نكون يف هذه الدرجة العالية ،صفاتنا
ونورا:
علوا،
ً
تطابق صفات العرش ً
واتساعاً ،
[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

فسبحان امللك الغني الذي مجيع اخلالئق عبيده ،ومجيع الكائنات ملكه.
والكل يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ويف عامل الغيب ،وعامل الشهادة ،الكل يسبح
بحمده ،ويشهد بوحدانيته ،وخيضع لقهره ،ويستجيب ملشيئته ،ويرسع إىل إرادته:
[لقام:ن.]٢٦ :

نورا
هذه الكلامت العظيمة القلب يقبلها؛ ألهنا حق ،واحلق إذا سكن يف القلب؛ امتأل ً
وإيامنًا سبحانه هو الغني الكريم الذي يستحق أن يعبد ،وأن يشكر ،وأن يطاع ،وأن
يذكر فال ينسى(:
)
[اإلرساء.]44 -43/
هو سبحانه الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا مع كثرة اإلنفاق ً
وهنارا ،مكانًا وزمانًا،
ليال
ً
ألنه امللك الذي له خزائن كل يشء ،له ما يف السموات وما يف األرض ،وله ملك
السموات واألرض ؛ وله خزائن السموات واألرض ،وله مقاليد الساموات واألرض،
وله مرياث الساموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله جنود السموات
واألرض ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله عامل الغيب والشهادة(:
)[احلجر.]21 /
اهلل  غني ،وخزائنه ملئ بكل يشء ،وخزائن كل يشء عنده.
خزائن السموات ،خزائن األرض ،خزائن النجوم ،خزائن النباتات ،خزائن احليوانات،
3٨٢

خزائن الذهب ،خزائن الكالم ،خزائن الرمحة ،خزائن العلم.
خزائن كل يشء عند اهلل  ، وخزائنه ال حتتاج إىل املواد ،بل هو بديع السموات
واألرض:
[البقرة.]11٧ :

له اخللق كله ،وله امللك كله(:
[امللك.]1 /
فسبحانه إحسانه وجوده وإنعامه عىل خلقه مدرار ،متواصل يف مجيع األوقات
واألماكن ،ويده الكريمة سحاء الليل والنهار بالعطاء.
ِ
اء ال َّليْ َل َوالن ََّه َارَ ،أ َر َأ ْيت ُْم َما َأ ْن َف َق
ني ا ِ
َّلل َم ْْلَى ََّل َي ِغ ُ
قال النبي «:إِ َّن َيم َ
يض َها َن َف َق ٌةَ ،س َّح ُ
من ُْذ َخ َل َق السمو ِ
ات َو ْاألَ ْر َضَ ،فإِن َُّه ََل ْ َينْ ُق ْص َما ِِف َي ِمين ِ ِه»أخرجه البخاري( ).
َّ َ َ
ُ
هو الغني هو الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا ،فإن نقصت مثقال ذرة ،أو فلس ًا فهو فقري؛ ألنه
حمتاج يف غناه إىل هذا الفلس ،واهلل غني ال تنقص خزائنه أبدً ا.
فاملحدود إذا أخذ من املحدود نقص ،أخذ مائة من مائة ألف ريال تنقص ،واملحدود إذا
)[ص.]54 /
أخذ من غري املحدود ال ينقص أبدً ا(:
واهلل غني بذاته عن مجيع خملوقاته ،الوهاب من رزقه لكل واحد ،فهو الذي وهب
السمع ،والبرص ،والعقل ،والطعام ،الرشاب ،والسكن ،وسحر الليل والنهار ،وكل
يشء ،هو اهلل الغني بملكه ،غني بعلمه ،غني بفضله فاهلل غني عن العاملني ،فال إله إال
اهلل الواحد األحد ،الغني الكريم ،الذي لو جيتمع أهل السموات واألرض.
وأول اخللق وآخرهم وقاموا يف صعيد واحد فسألوه فأعطاهم ما سألوه؛ ما نقص من
ملكه شيئا.
قال اهلل  يف احلديث القديس « :يا ِعبادِي لَو َأ َّن َأولَكُم و ِ
آخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ك ِمَّاِ
ان مسأَلَتَه ما َن َقص َذل َِ
يد و ِ
ِ ٍ
اح ٍد َف َسأَلُ ِ
وين َفأَ ْعطَ ْي ُ
َ
َو ِجنَّك ُْم َق ُاموا ِِف َصع َ
ت ك َُّل إِن َْس ٍ َ ْ ُ َ
ِعن ِْدي إِ ََّّل ك ََام َينْ ُق ُص املِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل الْبَ ْح َر»أخرجه مسلم( ).
( ) أخرجه البخاري برقم (.)7419
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2577

)
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إذا املخيط أدخل يف البحر ماذا حيمل معه من املاء؟.
فلو اجتمع األوائل واألواخر ،واإلنس واجلن ،ومجيع املخلوقات ،ثم سألوا كلهم ،ثم
مجعت أسئلتهم هذه كلها ،وجعلت يف سؤال واحد ثم سألت املخلوقات كلها وطلبت
من رهبا هذا السؤال العظيم ،ما نقص مما عند اهلل شيئًا ،وال مثقال ذرة( :
) [فاطر.]15 /
(
)[لقامن.]27 /
اهلل  غني بأسامئه وصفاته وأفعاله ،له األسام ء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،واملثل الألعىل:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

 هو الغني وكل ما سواه فقْي إليه من كل وجه:
يف إجياده  ..وبقائه  ..ونفعه ورضه ..وحركته وسكونه  ..وقوته وضعفه:
[فاطر.]15 :

 واسم اَّلل الغني يشتمل عَل صفتني َّلل :
األوىل:صفة ذات؛ ال تنفك عن اهلل أبد ًا كام قال اهلل سبحانه(:
)[فاطر.]15 /
فاهلل غني والغني صفة ذاتية له؛ فالغني ال يكون فقري أبدً ا ،فهو الغني الذي غناه مطلق،
وغناه ال أول له وال آخر ،والبداية وال هناية؛ إما اإلنسان فغناه حادث ،وغناه موهوب
وغناه حمدود ،أما اهلل  فالغنى صفة ذاتية له ،فهو الغني عن كل ما سواه ،وكل ما
سواه حمتاج إىل غناه.
الثانية:صفة فعل؛ كام قال سبحانه(:
)[التوبة.]28 /
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ألنه الغني ال ذي يغني عباده من فضله ،وصفة الفعل تتُعدى إىل اخللق ،فاهلل عليم يعلم
اخللق ،رزاق يرزق اخللق ،غني يغني من شاء من عباده(:
)[التوبة.]28 /
هو سبحانه الغني الذي يملك كل يشء ،وعنده خزائن كل يشء ،الذي يغني عباده بام
شاء من صنوف النعم الظاهرة والباطنة ،فيعايف اإلنسان يف بدنه ،وهيديه إىل دينه ،وهيبه
املال ،ويرزقه العيال ،ويدر عليه األقوات ،واهلواء الذي يتنفس منه ،والطعام الذي يأكل
منه ،واملاء الذي يرشبه(:
)[إبراهيم.]34 /
فسبحان الغني الذي ال إله غريه ،وال إله نحبه ونتودد إليه ونعبده إال اهلل وحده.
هو الغني الذي ال إله غريه ،وال رب لنا سواه ،له امللك كله ،وله اخلزائن كلها ،يترصف
يف امللك كله ،ويعطي من يشاء ما شاء من فضله ورزقه لعامل احليوان ،وعامل اإلنسان،
وعامل اجلن ،وعامل املالئكة ،وغري ذلك من املخلوقات:

[يونس.]3٢ – 31 :

أما الغني من اخللق بامله ومنصبه فغناه غال ًبا يطغيه عليهم(:
)[العلق.]7 - 6/
أما الغني احلميد سبحانه فإنه مع كونه غني ًا عن اخللق كلهم فهو رحيم هبم ،لطيف
بحاهلم ،حمسن إليهم ،مع كثرة معاصيهم ،وقلة طاعاهتم.
اهلل أكرب! كم من اخللق من الكفار ،واملرشكني ،والسحرة ،والدجالني ،والفجار،
والفساق ،كم اهلل  ينعم عليهم بالعطاء والعافية واهلواء ونور الشمس والقمر،
والطعام الذي يأكلونه ،والرشاب الذي يرشبونه ،كل هذا من عطاء الربوبية؛ ألنه ليس
هناك باب نأخذ منه هذه األرزاق إال باب واحد ،باب الواحد األحد الغني عن كل
أحد ،املعطي لكل أحد:
[احلج.]٦٤ :

3٨5

وال يقول عىل اهلل غري احلق إال من مل يعرفه بأسامئه وصفاته ،فاجلاهل هو الذي يقول
)
عىل اهلل غري احلق ،وهلذا البد أن يسأل(:
[النحل.]43/
والعامل البد أن يعلم(:
)[البقرة.]160 -159/
تابوا من بعد ما ظلموا ،وبينوا ما كتموا ،وأصلحوا ما أفسدوا.
فواجب عىل اجلاهل أن يتعلم ،وواجب عىل املعلم أن يعلم ،فهذان أمران مطلوبان؛ فإذا
تعلم اجلاهل ،وعلم العامل ،ارتفع اجلهل ،وسارت األمة إىل رهبا عىل هدى وبصرية
وارتفعت عن درجة احليوانات ،وعن درجة السباع ،وعن درجة الشياطني ،إىل درجة
املالئكة:
[البقرة.]٢٨5 :

اغفر لنا عن تقصرينا ،وعدم قدر اهلل  حق قدره(:
)[البقرة.]285 /
فال يقول عىل اهلل  غري احلق إال جاهل بربه ،وجاهل بأسامئه وصفاته ،وجاهل بدينه
ورشعه.
وهلذا البد من تغذية القلوب باإليامنيات ،وتغذية العقول بالعلميات ،كام تغذى
األجسام باملاديات والطعام والرشاب ،واهلل واهب هذا وهذا:
[النحل.]53 :

فمن عرف ربه آمن به وأحبه وأطاعه ،ومن جهله قال عليه غري احلق كاليهود(:
)[آل عمران.]181 /
والنصارى الذين قا لوا عىل اهلل غري احلق:
3٨٦

[املائدة.]٧٤ – ٧3 :

لكن املؤمن الذي عرف ربه خيشاه(:
)[امللك.]12 /
ويتوكل عليه ويعبده:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فمعرفة اهلل هي سبيل عبادته ،وحمبته ،وتعظيمه وتكبريه.
فسبحان الغني احلميد الذي ال يعامل عباده إال معامل ًة حيمد عليها(:

)[البقرة.]143/
 فكل ما يقضيه لعباده مبني عَل أربعة أمور:

الرمحة  ..والعدل  ..واحلكمة  ..واإلحسان.
ألن اهلل مجيل ،وال يفعل بعباده إال ما هو مجيل ،سوا ًء كان هذا اليشء حمبو ًبا حتبه النفس،
مكروها تكرهه النفس ،ففي قدر املكروه خري كثري ،واهلل يعلم وأنتم ال
أو
ً
)[النساء.]19 /
تعلمون(:
فكل معاملة من اهلل  لعباده كلها خري ،وحكمة ،ورمحة ،وعدل ،وإحسان:

[البقرة.]٢٤3 :

 والناس عَل درجتني:
األوىل:أن يستعملهم اهلل يف مق ام الشكر،فيوصل النعم إليهم بقوته؛ لعل النعمة حترك
قلوهبم لذكره ومحده ومتجيده ،وحترك جوارحهم لطاعته وعبادته:

[البقرة.]1٧٢ :

3٨٧

الثانية :أن يبتليهم باالبتالءات لعل هذا البالء يردهم إليه ،يصربون مع شدة البالء،
فينالوا أجر الصابرين:
[البقرة.]15٧ – 155 :

واهلل  ابتىل أيوب سبعة عرش عا ًما يف البالء؟ والعالج حتت قدميه ،لكن اهلل يريد
منه أن يتحصل عىل صفة الصرب التي يريد(:
[ص.]44 /
فلام جاءت هذه الصفة قيل له(:
ﭛ)[ص.]43 -42/

)

هذا من رمحة اهلل  بعباده ،فهو يريدهم يف مقام الشكر ،ويف مقام الصرب:

 والناس ِف هاتني الدرجتني:

[إبراهيم.]5 :

مبتىل صابر.
إما غني شاكر  ..أو ً
واهلل عزيز حكيم ما منع إال ليعطي ،وما ابتىل إال ليعايف ،وما قبض إال ليبسط،
[الزمر.]1٠ :
فاصرب:
فاملؤمنون حق ًا يصربون ،ثم يرضون بام قدر اهلل  ، وفوق ذلك حيمدون اهلل عىل هذا

االبتالء؛ ألن االبتالءات يف باطنها خريات كثرية ،جتعل اإلنسان يذهب إىل مجيع
اجلهات فيجدها مغلقة ،ويبقى باب العيل األعىل مفتوح ًا؛ فريكع لربه ساجدً ا يف
حضيض األرض ،ليتجه دعاءه إىل العيل األعىل ،واهلل يسمع دعاءه حني ينزل إىل السامء
الدنيا تكري ًام لعباده يف ثلث الليل اآلخر من كل ليلة فيقولَ « :ه ْل ِم ْن َدا ٍع َفأَ ْست ِ
يب
َج َ
:ه ْل ِم ْن َسائِ ٍل َفأُ ْعطِ َي ُه؟ َه ْل ِم ْن ُم ْس َتغ ِْف ٍر َفأَغ ِْف َر َل ُه؟»متفق عليه( ).
َل ُه َ

هو يسمع لو مل ينزل إىل السامء الدنيا ،ولكن تود ًدا لعباده وإكرا ًما هلم ينزل كام يليق
بجالله ،وخيرب عباده بأنه ينزل ،يسألوه ويدعوه:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7494واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758

3٨٨

[البقرة.]1٨٦ :

هو جل جالله الغني الذي يغني عباده بام شاء من فضله ،يعطينا من عطاء الربوبية،
ويعطينا من عطاء األلوهية ،فاحلمد هلل أن خلقنا يف أحسن تقويم ،وجعلنا من املسلمني،
وأمدنا باألقوات ،وهدانا إىل الرصاط مستقيم:
[اجلاثية.]3٧ – 3٦ :

هو سبحانه الغني الذي يغني عباده بام شاء من فضله ،ويغني بعضهم عن بعض ،لكن
حيوج اجلميع إليه سبحانه؛ فكلنا فقراء إليه ،من امللك إىل أدنى إنسان يف اخلليقة ،فكلهم
فقراء إىل اهلل يف ا لطعام ،والرشاب ،واهلواء ،والعافية ،وإدارة هذا البدن ،نحن فقراء إىل

اهلل يف كل يشء ،فإذا أعطانا العقل فهو قادر أن يسلبه فنكون جمانني ،وأعطانا البرص
وهو قادر أن يسلبه فنكون عمي ًا  ،وأعطانا السمع وهو قادر أن يسلبه وجيعل اإلنسان
أصم؛ فنعم اهلل ال تُعد وال ُحتىص :
[النحل.]1٨ :

اهلل  هوالغني الذي يغني عباده بام شاء من فضله ،ويغني بعضهم عن بعض ،ويرزق
بعضهم من بعض(:

)[اإلرساء.]21 -18/
اهلل أكرب! كم درجات املؤمن واملؤمنة يوم القيامة ،وكم جناهتم؟ وكم سعة تلك
اجلنات؟ يدخل اجلنة له مثل هذه الدنيا عرش مرات ،بسامواهتا السبع ،وأراضيها السبع،
هذا أصغر قرص ألدنى مسلم يف اجلنة:
[احلديد.]٢1 :

3٨٩

فاهلل واسع ،وغني ،وكريم ،وقادر ال يعجزه يشء ،خلق البحر كخلق القطرة  ،خلق
اجلبل كخلق الذرة(:
)[يس.]83 - 82/
فسبحان من هذه نعمه ،وهذه قدرته:
[لقام:ن.]٢٨ :

هو سبحانه الغ ني الذي كل غنى منه جل جالله ،واهلل أحوج بعضنا إىل بعض؛
وأحوج اجلميع إليه وحده ال رشيك له:
[الزخرف.]3٢ :

فاهلل  أحوج اإلنسان إىل أعضائه ،وأحوج اإلنسان إىل أخيه اإلنسان ،ليعينه ،وأحوجه
إىل املخلوقات من اهلواء والطعام والرشاب ،ليشعر بفقره وعجزه وأحوج مجيع اخلالئق
إليه يف وجودها ،ويف بقائها نفعها ورضها:
[يونس.]٦٨ :

فالقلب البد أن يعرف العظيم ،ويعرف الغني ،ويعرف الكبري؛ ويعرف القادر ،ويعرف
ال كريم حتى يتوجه إليه ،وال يقف بباب الفقري.
هو سبحانه الغني الكريم الذي قسم األرزاق عىل مجيع العباد(:
)[الزخرف.]32 /
فسبحان الغني الذي ال حيتاج إىل أحد ،الغني الذي حيتاج إليه كل أحد(:
)[الذاريات.]58 -56/
والرزاق البد أن يكون عنده خزائن يرزق منها اخللق ،فاهلل  مأل خزائنه بجميع ما
حيتاجه خلقه.
3٩٠

هو اهلل الغني ذو الفضل العظيم ،كل ما يف خزائن الغني اهلل ال حيتاجه ،وإنام العباد
حيتاجون إىل ذلك،واهلل ملك كريم ،وامللك البد أن يكون له عطاء لعباده ،والبد أن
يكون له إكرام ملن أطاعه ،وله عقوبة ملن عصاه يف الدنيا واآلخرة:
[طه.]٧5 – ٧٤ :

فهذا الرب الذي نعبد له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة.
فسبحان امللك الغني الذي أفاض اخلري عىل عباده يف كل مكان وزمان ،ورزقه لكل أحد
موجود ،وفضله عىل كل أحد مشهود:
[النحل.]53 :

بقدر إيامنك ،بقدر طاعتك ،بقدر عطائك ،بقدر إحسانك ،ستنال ما يرضيك:
[الضحى.]5 :

هو سبحانه الغني الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هداه ،هو الغني الذي أعطاك السمع

والبرص ،وأعطاك األيدي واألقدام ،وأعطاك العقل والذكاء ،والتفكر والتصور ،هو
سبحانه الغني الذي أغناك بمعرفته وعبادته عام سواه ،هو الغني الذي أغناك عن عبادة
غريه(:
)[احلجرات.]17 /

فاهلل سبحانه يغني من يشاء أحيانًا بالعلم أو املال أو اجلاه أو القوة ،وهذا عطاء
الربوبيةويعطي من يشاء اإليامن واهلداية والقرب منه ،والسداد يف األقوال والصواب يف
األفعال ،حماسن األخالق ،وهذا عطاء األلوهية(:
)[احلديد.]21 /

 وعطاء اَّلل  عَل قسمني:
األول :من الناس من يغنيه الغني احلميد بكثرة األموال ،فتجد عنده األموال والقصور،
واملزارع واملصانع ،وهذا عطاؤه جلميع األمة املسلم والكافر ،والرب والفاجر:
[النحل.]53 :

3٩1

الثاين :ومن الناس من يغنيه اهلل  بتصفية األحوال فال يعطيهم من الدنيا ما يشغلهم
عن عبادته ،والدعوة إليه ،واجلهاد يف سبيله.

فاهلل  حيمي عبده املؤمن من التوسع يف الدنيا ،إنام يعطيه ما حيتاج ليظل بباب العبودية
منكرسا بني يد ربه.
مفتقرا
ً
ً
وهذا أعظم باب يدخل منه اإلنسان عىل ربه ،باب االفتقار إىل اهلل  ،باب االفتقار إىل

الغني الذي عنده خزائن كل يشء(:
)[احلديد.]21 /
فسبحان من كل أسامئه حسنى ،وكل صفاته عليا ،وكل أفعاله مجيلة وحكيمة ،وكل ما
)[النحل.]53 /
يف الكون من نعمه فمن خزائنه(:
هو سبحانه الغني الذي ال رشيك له ،وال مثيل له ،وال عدل له ،وال كفو له(:
)[يونس.]68 /
فكم يف السموات واألرض من اخلريات والربكات! فال إله إال اهلل ،وسبحان اهلل العيل

العظيم الغني الكريم الذي ال حيتاج إىل أحد ،فهو الغني قبل أن خيلق اخللق ،وبعد أن
خلق اخللق ،الذي استغنى عن مجيع اخللق لعظمة ملكه ،وعظمة خزائنه ،وعز سلطانه،
وكامل قدرته ،ومجيع خلقه فقراء إىل فضله وإحسانه وإنعامه:
[فاطر.]15 :

يعطي من أطاعه وعصاه ،ألن ب اب العطاء بيدواحد مجع العطاءات يف هذا الكون بيده
وحده ،عطاء النباتات بأمر اهلل ،عطاء األرزاق بأمر اهلل ،واهلل يعطي العباد من فضله
ونعمه من أطاع ومن عصا ،هذا عطاء الربوبية ،لعل من كفر تذكره النعمة باملنعم؛
فيعود إىل ربه ،وإىل فطرة اهلل التي فطر الناس عليها:
[الروم.]3٠ :

هو سبحانه الغني عن مجيع اخللق من مجيع الوجوه ،واخللق كلهم فقراء إليه من مجيع

الوجوه ،فال يتحرك ساكن ،وال يسكن متحرك إال بإذن اهلل(:
3٩٢

)[هود.]56 /
واهلل سبحانه هو الغني ،وليس كمثله يشء يف أسامئه وصفاته وأفعاله.

هو الغني الذي ال أول وال آخر وال بداية وال هناية لغناه ،واإلنسان غني؛ ألن اهلل أغناه
بفضله ،فخلقه ً
أوال ،وأمده باألقوات ثان ًيا ،وباألموال ثالثًا وهكذا:
[يونس.]٦٠ :

فاإلنسان غني؛ ألن اهلل أغناه بفضله وجوده وإحسانه ،وغنى اهلل مطلق غري مقيد وال
حمدود ،وغنى املخلوق حادث حمدود موهوب ،فقد يكون اإلنسان غن ًيا باملنصب ،يكون
ملك ًاورئيس ًا ،أو رئيس دائرة ،غن ًيا باملنصب ،لكنه فقري إىل املال ،إىل الزوجة ،إىل الولد،
إىل العافية ،إىل األمن ،لكن اهلل هو الغني الواحد األحد يف غناه ،ليس كمثله أحد يف
غناه:
هو الغني الذي صمدت إليه مجيع املخلوقات يف حوائجها(:

[مريم.]٦5 :

)

[اإلخالص.]4 - 1/
وغنى اهلل دائم ذايت ،وصف ذايت له ال ينفك عنه أبدً ا ،أما اإلنسان فغناه يسبقه فقر،
ويتبع غناه فقر ،غنى اإلنسان ،كان قبل فقري ًا  ،ثم أغناه اهلل ،وبعد غناه يكون فقري ًا ،
)[طه.]8 /
ويتبع غناه فقر(:

فال إله إال اهلل الغني الذي له الكامل املطلق يف كل يشء ،يف ذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،هو الغني الذي ال حيتاج إىل العرش ومحلته ،وال حيتاج إىل الكريس وعظمته:
[البقرة.]11٦ :

إذا عرفنا امللك ،وعرفنا الغني ،وعرفنا القادر ،وعرفنا الكريم ،واحلليم والرحيم ،فلامذا

ال نعبده؟ ملاذا ال نتوكل عليه؟ مل اذا ال نسأله؟ ملاذا ال نوحده؟ ملاذا تلهينا الشهوات
احليوانية عن األوامر الرشعية؟ البد من لزوم اجلو اإليامين؛ حتى يزداد اإليامن ،وإذا زاد
اإليامن؛ امتأل القلب باإليامن ،ثم حترك اللسان بالذكر والتمجيد لربه ،وسؤاله

واستغفاره ،وحتركت اجلوارح بطاعته:

3٩3

[األنفال.]٤ – ٢ :

اجلو اإليامين غري اجلو العلمي ،وغري اجلو الصناعي ،وغري اجلو الزراعي ،وغري جو
الشهوات ،فاألجواء الغافلة كثرية ،وكلها مذمومة إال اجلو اإليامين ،الذي يذكر فيه اهلل،

ويعظم اهلل ،وتذكر فيه أسامؤه وصفاته وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده ،فاجلو
اإليامين يذكر باهلل ،وينشط القلب لعبادة اهلل ،ثم تظهر اآلثار عىل سائر املدن ،عىل األذن
فتسمع ما حيب اهلل ،عىل اللسان فيتكلم بام حيب اهلل ،عىل العني فرتى ما حيب اهلل ،عىل
القدم فتميش إىل ما حيب اهلل :
[الكهف.]٢٨ :

فاهلل أكرب كم جنة املعرفة وصل إليها من هداهم اهلل ووفقهم ،هذه اجلنة حتتاج إىل بكاء،

وإىل دعاء ،وإىل افتقار:

[األنبياء.]٩٠ :

هوالغني وحده ،وأخربنا أنه غني عن اخلالئق كلها ،مل خيلق اخللق ليستكثر هبم من القلة،
وال يستأنس هبم من الوحشة ،وال ليتقوى هبم من ضعف ،وال ليستغني هبم من حاجة،

إظهارا لقدرته يف خلق املخلوقات املختلفة،
وال لينرصوه من ضعف ،وإنام خلقهم
ً
ودالئل عىل وحدانيته ،وخلقهم ليذكروه ويعبدوه ،ويتذللوا للملك احلق الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،وال يتوجهوا إىل غريه من املخلوقات األخرى.
مفطورا عىل االفتقار ،فإما أن يكون عبدً ا هلل ،أو عبدً ا لعبد اهلل من
فاإلنسان ُخلق
ً
املخلوقات ،فكل ما سوى اهلل عبيد هلل ،تعبد اهلل  ،وتسبح بحمده:
[اإلرساء.]٤٤ :

3٩٤

ونفوس الكفار إن مل تستجب هلل بألسنتها ،فذراهتا تسبح بحمد رهبا.
فاهلل  خلق هذه املخلوقات ،ليذكروه ،ويعبدوه ،وينالوا ثوابه ،وهو الغني عن مجيع
عباداهتم ،وأذكارهم ،وصدقاهتم(:
)[العنكبوت.]6 /
[الذاريات.]5٨ – 5٦ :

)[فاطر.]15 /
(
وجهد اإلنسان بأنواعه ،اجلهاد بالنفس  ..واجلهاد باملال  ..واجلهاد باللسان ،نفعه عائد
عليه ،واهلل غني عنه:
[لقام:ن.]1٢ :

فهو سبحانه الغني الكريم الوهاب الذي يعطي من شاء من خلقه بسؤال ،وبدون
سؤال ،ولكن أعظم األبواب لعطاء الغني باب اإليامن والتقوى:
[األعراف.]٩٦ :

3٩5

التعبد َّلل  باسمه الغني

اهلل سبحانه هو الغني ،وأخربنا أنه الغني ،ومجيع ما يف الكون من فضله ومن عطائه ،ألنه
الغني ،وخزائنه مألى ،فهو الغني احلق عن كل ما سواه من اخللق.
وخزائن الغني مملوءة بكل يشء ،ومجيع املخلوقات مفتقرة بل مضطرة إليه يف خلقها
وبقائها ،وإمدادها وسائر أحواهلا:
[لقام:ن.]٢٦ :

فاهلل غني عن مجيع العاملني ،والغني هو الذي خيلق ما يشاء ،ويأمر بام يشاء ،ويعطي ما
يشاء ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة.
واهلل  حيب أسامءه وصفاته ،وحيب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه؛ فاهلل كريم
حيب أن تظهر صفة الكرم يف خلقه ،اهلل عفو حيب العفو وأهل العفو ،واهلل مؤمن حيب
املؤمنني ،واهلل تواب حيب التوابني:
[األعراف.]1٨٠ :

اهلل  حيب ظهور أسامئه وصفاته فيمن اصطفاه من خلقه ،ولكن عىل شاكلة العبودية،
ومن أجل هذا بني اهلل  يف كتابه أسامءه احلسنى ،وأظه رها يف آياته وخملوقاته ،ملاذا؟
لندعو اهلل هبا ،ونعبده بمقتضاها ،فنقول :يا غني أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك
عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك ،يا عليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا ،يا
رمحان ارمحنا ،يا غفار اغفر لنا  ..وهكذا(:
)[األعراف.]180 /
هو جل جالله الغني الذي حيب ظهور آثار هذه األسامء يف خلقه ،فإذا أغناك الغني جل
جالله من فضله فاستغن بالغني عام سواه ،وال تلتفت ألحد سواه ،وقف ببابه مع
الفقراء املحتاجني املتواضعني ،وال تقف بباب غريه من الفقراء العاجزين ،فالغريق ال
)
ينقذ الغريق(:
[فاطر.]15/

3٩٦

فتوجهوا إليه بالنعم الظاهرة والباطنة ،وسلوه من فضله فخزائن كل يشء بيده:
[غافر.]٦٠ :

وإذا سألت فاسأل اهلل وحده ،وإذا استعنت فاستعن باهلل وحده ،فهو الغني الذي صمد
جلميع حو ائج اخللق ،كلهم ،ومجيع اخلالئق تصمد إليه يف مجيع حوائجها ،وأنت عبده
فال تذل نفسك بسؤال غريه من العبيد مما ال يقدر عليه إال هو(:
)
[اإلخالص.]4 - 1/
است َِع ْن بِاَّللَِ ،وا ْع َل ْم َأ َّن
اسأَ ِل اَّللََ ،وإِ َذا ْاستَ َعن َ
وقال النبي البن عباس«:إِ َذا َسأَلْ َ
ْت َف ْ
ت َف ْ
َش ٍءََ ،ل ْ َينْ َف ُع َ
اجت ََم َع ْت َع ََل َأ ْن َينْ َف ُع َ
َّلل َل َ
كَ ،ولَ ِو
َش ٍء َقدْ َكتَ َب ُه ا ُ
ْاألُ َّم َة لَ ِو ْ
وك إِ ََّّل بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
وك بِ َ ٍ
ُض َ
ُض َ
َّلل َع َليْ َ
ك »
َش ٍء َقدْ َكتَبَ ُه ا ُ
ْ
ْ
اجت ََم ُعوا َع ََل َأ ْن َي ُ ُّ
وك إِ ََّّل بِ َ ْ
َشء ََلْ َي ُ ُّ
أخرجه أمحد والرتمذي( ).
وإذا أغناك الغني من فضله ،وأعطاك من رزقه ،من النعم الظاهرة والباطنة ،وجاد
عليك بإحسانه ،فاشكره عىل ما أوالك من نعم ،وامحده عىل ما خصك به من التكريم،
واستعمل ذلك كله فيام حيبه ويرضاه(:
)
[احلجرات.]15 /
واعلم أن الغني سبحانه إذا أعطاك ً
ماال فانفقه فيام حيبه ويرضاه ،عىل نفسك ،وعىل
غريك ،وتقرب به إليه يضاعف لك أجره ،وخيلف عليك أحسن منه:
[التغابن.]1٨ – 1٧ :

وإذا علمك العليم جل جالله من علمه؛ فاعمل به ،وتقرب به إليه ،وعلمه عباده تكن
رباني ًا(:
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم ( )2516وهذا لفظه ،وأمحد برقم (.)2669

3٩٧

)

[آل عمران.]79 /
فالغني ينفق من ماله ،والعامل الذي أعطاه اهلل العلم ال جيوز له أن يكتم هذا العلم ،بل
يعمل به ،ويعلمه غريه:
[البقرة.]1٦٠ – 15٩ :

ومن علم الناس ازداد علمه ،وكثر خريه ،وزادت حسناته:
[آل عمرا:ن.]٧٩ :

وقدم اهلل التعليم عىل العلم؛ ألن التعليم هو املعلم لإلنسان ،تعليم الناس هو الذي
يكشف حقيقة اإلنسان ،وأنه ال يعلم كل يشء ،ألن الناس يسألونه وال يستطيع اإلجابة
فيتعلم ،فتعليم الناس هو الطريق األعظم ملعرفة العلم؛ ألنه ال يكشف اإلنسان إال إذا
وقف أمام الناس وسألوه فلم جيب ،ليعلم أنه ليس بكل يشء عليم؛ إنام العليم بكل
)[طه.]114 /
يشء هو اهلل ،فليتوجه إىل العليم ليعلمه(:
فسبحان من خزائن العلم عنده وحده:
[اإلرساء.]٨5 :

أوتينا من العلم قليالً من عامل الشهادة ،ولكن أكثر عامل الشهادة ال نعلمه ،وعامل الغيب
ال نعلمه ،فاهلل  هو العليم الذي أحاط بكل يشء علام.
فاهلل  غني ،ويريد من عبده املسلم ،ومن أمته املسلمة ،أن يكونوا أغنياء هبذا الدين،
وأن يستغنوا باهلل عمن سواه ،وأن يغنوا اخللق باألموال ،باخللق احلسن ،بالعلم النافع،
بفتح أبواب اخلري:
[آل عمرا:ن.]13٤ – 133 :

فادع الناس إىل رهبم ،وعرفهم بأسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،ليعظموه ويكربوه ،وعرفهم
بنعمه وإحسانه؛ ليحبوه ويشكروه:
3٩٨

[النحل.]1٢5 :

وتاج هذه األمة هو الدعوة إىل اهلل(:
)[فصلت.]33/
فالداعي إىل اهلل أجره عظيم ،وكل من يعلم الناس أجره عظيم ،وكل من يتعلم العلم
أجره عظيم.
َّلل لَ ُه بِ ِه َط ِري ًقا إِ َىل َْ
قال َ «:م ْن َس َل َ
اجلن َِّة»
ك َط ِري ًقا َي ْلت َِم ُس فِ ِيه ِع ْل ًامَ ،س َّه َل ا ُ
أخرجه مسلم( ).
فأجر الداعي إىل اهلل عظيم ،ال يستطيع أحد أن يدفعه ،لو مجعنا ما يف السموات
واألرض من الذهب والفضة وكل يشء ،ال يساوي أجر دعوة إنسان إىل اإلسالم.
فأجر الدعوة ال أحد يقدر عىل املكافأة عليه إال اهلل :
[الشعراء.]1٦٤ :

فكل يشء يمكن دفع أجرته إال أجر الدعوة إىل اهلل ،تعليم رشع اهلل ،واإلحسان إىل
اخللق ،كل ذلك لعظمته ال يقدر عليه إال اهلل:
[سبأ.]٤٧ :

هو القادر الغني الذي يعطيني األجر آمن الناس أو مل يؤمنوا ،اهتدوا أو مل هيتدوا.
فأنفق مما آتاك اهلل من العلم ،وحرك لسانك بذكره وشكره ،واستعمله بالدعوة إليه،
وتعليم رشعه(:
)[النحل.]125 /
فعبودية اللسان إما بالكالم مع اهلل بالعبادة أو الكالم عنه بالدعوة فكالم اللسان مع ربه
بالعبادة:
[األحزاب.]٤٢ – ٤1 :

وكالمه عن ربه بالدعوة:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2699

3٩٩

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

 وظيفة املسلم بني يدي ربه مخسة أمور:
طاعات يؤدهيا  ..معايص جيتنبها  ..ذنوب يستغفر اهلل منها  ..نعم يشكر اهلل عليها ..
ابتالءات يصرب عليها.
وإذا جبلك اهلل عىل اخللق احلسن ،وأعطاك من مكارم األخالق؛ فاشكره عىل هذه
النعمة وتعبد له بذلك ،فاتق اهلل حيثام كنت؛ ألنه أهل التقوى وأهل املغفرة ،وأتبع
السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس بخلق حسن(:
)[آل عمران.]164 /
واصرب حلكم ربك ،وأحسن إىل العباد ،واصرب عىل األذى ابتغاء مرضاة اهلل(:
)[األعراف.]199 /
ِ
واعف
ُ
من أجل اهلل  ،اصرب عىل ما أصابك ،وصل من قطعك ،واعط من حرمك،
عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك؛ تكن غنيًا.
افعل ذلك كله ابتغاء مرضاة اهلل ،يقلب اهلل عدوك صدي ًقا ،ومبغضك حم ًبا ،وهيدي
بسببك ضال:

[فصلت.]3٦ – 33 :

الشيطان يريدك أن تشتغل بالشهوات العاجلة عن الكرامات اآلجلة يوم القيامة.
فإذا نزغك الشيطان فاستعذ باهلل من الشيطان ،حيفظك من رشه وكيده ومكره.
ذايت له ،وكل
فسبحان امل لك الغني الذي له كل يشء ،فهو الغني بذاته ،والغنى وصف ٌ
ما سواه من اخلالئق مفتقر إليه.
٤٠٠

فاخللق كله له ،وامللك كله له ،واألمر يف العامل العلوي والعامل السفيل والدنيا واآلخرة،
وعامل الغيب والشهادة كله له:
[األعراف.]5٤ :

ومن عرف ربه بالغنى املطلق أفرده بالعبادة؛ ألن الفقري إذا عرف الغني قصده ومل يتوجه
إىل غريه.
واهلل من رمحته أن أفقرنا إليه؛ حتى نوحده وال نلجأ الحد سواه من الفقراء ،فمن عرف
ربه بالغنى املطلق؛ أفرده بالعبادة ،ووقف ببابه يسأله من فضله ،ويستغفره من ذنبه،
ويشكره عىل إحسانه:
[األنعام.]1٠٢ :

فربك الغني ٌ
أهل أن يطاع فال يعىص ،وأن يشكر فال يكفر ،وأن يذكر فال ينسى.
ومن عرف كامل غنى العزيز الرحيم؛ افتقر إليه يف مجيع أموره فالفقر صفة الزمة لكل
)[القصص.]24 /
خملوق كام قال موسى(:
فالفقر صفة مالزمة للعبد ،وعبد الغني سبحانه استغنى بربه عن كل ما سواه.
فاملؤمن غني النفس ،زاهد بام يف أيدي الناس ،راض بام قسم له ربه ،كام قال «:لَيْ َس
ض ،ولَكِن ِ
ِ
ِ
الغنَى ِغنَى النَّ ْف ِ
س» أخرجه البخاري( ).
الغنَى َع ْن َكثْ َرة ال َع َر ِ َ َّ
فاهلل سبحانه هو الغني الذي أغنى عباده ،وأكرمهم بام ينفعهم يف الدنيا واآلخرة،
ودعاهم لإلنفاق يف وجوه اخلري واإلحسان.
فاهلل أعطاهم ،لينفقوا يف وجوه اخل ري والرب واإلحسان ،واالستكثار من الطاعات،
فإنفاق اجلوارح يف الطاعات ،وإنفاق اليد يف األموال ،وإنفاق اللسان ،بالذكر والدعاء
والدعوة والتعليم:
[احلديد.]٧ :

فاهلل الغني أعطانا بأمره من فضله  ،وفتح لنا وجوه اإلنفاق ،ودعانا لإلنفاق يف وجوه
اخلري والرب واإلحسان واالستكثار من الطاعات والقربات ،ووعدنا عىل ذلك األجور
( ) أخرجه البخاري برقم (.)6446

٤٠1

)

العظيمة(:

[التغابن.]17 /
يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية(:
)[األنعام.]160 /
فمن أراد العزة فليعبد العزيز ،وليكن عبد ًا للعزيز ،ومن أراد األمن؛ فليتصل باملؤمن،
وليكن عبد ًا للمؤمن الذي يملك األمن ،األمن السيايس ،األمن االقتصادي ،األمن
الغذائي ،األمن الصحي ،من أراد األمن فليتصل باملؤمن ،ليستفيد من نعم املنعم
بالعطاء اجلزيل ،ومن أراد الغنى فليسأل الغني ،ليكون غني ًا بربه وبدينه عمن سواه:
[غافر.]٦5 :

وال غنى ألحد عن بركة الغنى ،ال غنى ألحد من اخللق عن عطاء الربوبية وال عن
عطاء األلوهية ،وال غنى ألحد عن عطاء الغني ،وإحسانه إىل عباده:
[فاطر.]15 :

والدنيا يعطيها اهلل من حيب ومن ال حيب ،فليسأل اإلنسان ربه من فضله ما يعينه عىل
وب َي ْغت َِس ُل ُع ْر َيانًاَ ،خ َّر َع َليْ ِه ِر ْج ُل
طاعته ،وال حرج يف ذلك ،كام قال النبي َ «:بيْن ََام َأ ُّي ُ
ِ
بَ ،فجع َل َ ِ
ٍ ِ
وب َأ ََل ْ َأك ُْن َأ ْغنَ ْيت َُك َع َّام ت ََرىَ ،ق َال
َيثي ِِف َث ْوبِهَ ،فنَا َدا ُه َر ُّب ُه َيا َأ ُّي ُ
َج َراد م ْن َذ َه ٍ َ َ ْ
َب ََل َيا َر ِكربَ ،و َلكِ ْن َّلَ ِغنَى ِِل َع ْن َب َركَتِ َ
ك»أخرجه البخاري( ).
والغني عىل اإلطالق هو رب ك الواحد األحد ال رشيك له ،وأما غنى العبد فمن فضله
وإحسانه ،وأفضل الغنى الذي يعطاه العبد هو معرفة الغني ،والعمل بدينه جل
جالله ،فعطاء اهلل  لألبدان لكل اخللق ،وعطاء القلوب خلواص اخللق(:
)[احلديد.]21 /
وهذا أعظم الغنى ،غنى القلب ،غنى النفس.
ض ،و َلكِن ِ
ِ
ِ
الغنَى ِغنَى النَّ ْف ِ
س» أخرجه البخاري( ).
قال «:لَيْ َس الغنَى َع ْن َكثْ َرة ال َع َر ِ َ َّ
( ) أخرجه البخاري برقم (.)3391
( ) أخرجه البخاري برقم (.)6446

٤٠٢

والفرح هبذا الغني هو األصل:
[يونس.]5٨ :

ومن كان اهلل الغنى يف قلبه فقد أغناه عن كل ما سواه ،ولقد امتن اهلل  عىل رسوله 
)[احلجر.]87 /
بقوله(:
وقال :
[آل عمرا:ن.]1٦٤ :

[طه.]13٢ – 131 :

ومن منعه اهلل من الصاحلني ،من األشياء واألموال الدنيوية ،فقد أعطاه يف الدنيا األعامل
الزكية ،وادخر له يف اجلنة النفائس األخروية من دخول اجلنة ،ورؤية الرب  ،فنرى
من الصاحلني من هو فقري ،فاهلل  ابعد الدنيا من بني يديه؛ حتى يميش إىل اهلل 
بجميع أعضائه ،ويبذل مجيع طاقاته ،ليجاهد يف اهلل حق جهاده :ﮱ
[احلرش.]٨ :

من منعه اهلل من الصاحلني من األموال يف الدنيا ،فقد أعطاه يف الدنيا األعامل الزكية،
وادخر له يف اجل نة النفائس األخروية ،مما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل
قلب برش(:
)[فصلت.]32 - 30/
فمن افتقر إىل اهلل بقلبه ح ًقا ،وسأله العز الباقي،والنعيم املقيم؛ أغنى نفسه الفقرية
بعلومه املنرية ،واستعاد ما فقد ،واستفاد وأفاد ،وصلح وأصلح ،واستقام وأقام ،وأنفق
مما ال خياف عليه النفاد ،فهذا هو الغنى حق ًا ،أن يعطيك اهلل الدين ،والدعوة إىل الدين،
٤٠3

وتعليم الدين ،ونرش الدين:
[يونس.]5٨ :

هو الغنى الذي ُيغنيك بفضله عمن سواه ،وهذا هو عطاء األلوهية ،فإذا أغناك الغني يف
الدنيا هبذه األعامل الصاحلة ،فسوف تبني قصور اجلنة ،ومن حرم هذا الغنى فإنام يبني
سجون اجلحيم:
[آل عمرا:ن.]٧3 :

فاهلل  إذا أغناك بالدين ،فأنت غني عن كل ما سوى اهلل  ،فهذا هو الغنى املطلوب،
وهذا الغنى جيب أن نغني به الناس؛ حتى يتوجهوا إىل الغني ،وال يلتفتوا إىل الفقراء؛
فهذا هو الغنى األعظم يف الدنيا واآلخرة:

[الصف.]13 – 1٠ :

)[الصف.]12/
كام قال اهلل (:
) [الصف.]10/
(
فهذه التجارة هي التي أمرنا أن نتاجر مع اهلل  هبا ،هذه التجارة الرابحة.
ففي القرآن جتارتان :جتارة رابحة ،وجتارة خارسة ،جتارة رابحة للمؤمنني كام سبق.
وجتارة خارسة للكافرين(:
)[البقرة.]16/
فاملؤمن بني يدي ربه قانت ،بني يدي ربه عابدً ا ذاكر ًا خاشع ًا ،يكسب احلسنات ،ويعظم
العظيم ،وحيمد املنعم:
ﰀ [الزمر.]٩ :
معلام و حمسنًا ،وكل هذه جتارة مع اهلل  ،وهلا أرباح عظيمة،
وبني يدي خلقه داع ًيا و ً
وقصور واسعة رضوان اهلل ،ورؤيته ،والقرب منه ،وسامع كالمه:
[التوبة.]٧٢ :

٤٠٤

فمن عرف هذا الغنى مل يلتفت ملا سواه ،ومن حرم هذا الغنى ،فلو نال مجيع ملك الدنيا
فهو فقري(:
)[التوبة.]55 /
فال إله إال اهلل كم عظمة اهلل! وكم تودد اهلل لعباده بنعمه! وكم رمحة اهلل التي وسعت
كل يشء! يا حرس َة عىل العباد ماذا علموا! وماذا جهلوا! وماذا قدموا ألنفسهم!.
فسبحان الغني الذي ال حد لغناه ،فاجلنة احلقيقية يف الدنيا هي معرفته وعبادته بنور هذه
[يونس.]3 :
املعرفة:
فاللهم أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك،
اللهم أغننا بالعلم ،وزينا باحللم ،وأكرمنا بالتقوى ،ومجلنا بالعافية ،يا من هو اإلله وال
[طه.]٨ :
معبود لنا سواه:
ش أن الرب الغني أنه ال حيتاج إىل أحد ،وشأن العبد أنه حيتاج إىل غريه يف كل يشء ،ومن
استغنى باهلل أغناه ،ومن أحسن إىل غريه كان أمريه ،ومن احتاج إىل غريه كان أسريه،
ومن استغنى عنه كان نظريه.
ومن احتاج إىل ربه فهو عزيز ،ومن احتاج إىل اخللق فهو ذليل هلم ،بقدر ما تسأل اخللق
بقدر ما جتمع من الذلة ،فاسأل ربك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن
باهلل:
[البقرة.]1٨٦ :

سئل احلسن البرصي رمحه اهلل ،بام نلت هذا املقام؟ فقال :باستغنائي عن سؤال الناس،
وحاجتهم إىل علمي.
فكلام استغنى املؤمن عن الناس أعزه اهلل ،وكلام استغنى عن الناس أحبوه ،وكلام استغنى
بربه اطمأن قلبه:
[الرعد.]٢٩ – ٢٨ :

فهذه املعارف تولد يف القلب اإليامن املطلوب الذي يريد ه اهلل ،فاملؤمن إذا عرف ربه
استغنى بربه عمن سواه ،املؤمن غني ال يشتهي ما ال جيد ،ألن هذا عطاء اهلل له يف هذا
٤٠5

الوقت ،وال يكثر إذا وجد ،فازهد فيام عند الناس حيبك الناس ،وارغب فيام عند اهلل
حيبك اهلل ،واملؤمن قانع بام أتاه اهلل من الدنيا ،جمتهد مسابق مسارع لكل ما أراد اهلل من
األعامل ،واألقوال ،واألخالق التي حيبها ،ومن أخذ من الدنيا ً
وغام،
مها ً
ماال أخذ بقدره ً
فيكفي اإلنسان من الدنيا ما يكفيه إلقامة دينه:
[العنكبوت.]٦٤ :

اج َع ْل ِر ْز َق ِ
ُم َّم ٍد ُقوتًا»متفق عليه( ).
آل ُ َ
وقال النبي ُ «:
الله َّم ْ
ِ ِ ِ
ِ
َ
وت َي ْو ِم ِهَ ،فكَ أَن ََّام
ِسبِ ِهُ ،م َع ًاًف ِِف َج َس ِدهِِ ،عنْدَ ُه ُق ُ
وقال النبي َ «:م ْن أ ْصبَ َح منْك ُْم آمنًا ِف ْ
َت لَ ُه الدُّ ْن َيا بحذافْيها»أخرجه الرتمذي( ).
ِحيز ْ
ومن اعرتف بقلبه بفقره إىل ربه أغناه من فضله ،وبارك له يف رزقه(:
)[الطالق.]3 - 2/
فالغنى احلقيقي أن تعرف احلق وتصل إليه ،وتأنس به ،وتفتقر إليه:
[السجدة.]1٧ – 15 :فاملؤمن
يظهر الفاقة واملسكنة لربه الغني ،ألنه فقري إىل ربه ،فكلام افتقرت إىل ربك زادك غنى،
وكل ما تواضعت له زادك رفعة ،وكل ما ذللت له زادك عزة.
واستغن بربك الغني الذي ال ينسى أحدً ا ،وكن بام ع ند اهلل أوثق بام يف يدك ،فام يف
الغيب أقرب مما يف اجليب.
ِ
فأغن من حولك مما وهبك اهلل  من األوالد
وإذا أغناك اهلل باألموال؛
واألقارب(:
)[البقرة.]261 /
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)6460و مسلم برقم ( )1055واللفظ له.
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2346

٤٠٦

ولكن الغني جل جالله جعل للغنى أسباب ًا ،وأمرنا بفعلها ،ومن ذلك التفرغ للعبادة إذا
حان وقتها وكثرة االستغفار(:
)[نوح.]12 - 10/
ومن ذلك إظهار الفاقة هلل  ،واملتابعة بني احلج والعمرة.
احل ِكرج َوال ُع ْم َرةَِ ،فإِ ََّّنُام َين ِْفيَ ِ
ني َ
ان ال َف ْق َر َو ُّ
ُوب ك ََام َين ِْفي الكِ ُْي
قال النبي «:تَابِ ُعوا َب ْ َ
الذن َ
َ
احل ِد ِ
ث َ
َخ َب َ
يد»أخرجه الرتمذي( ).
ومن أسباب الغنى تقوى اهلل  يف كل حال(:
)
[األعراف.]96 /
ومن ذلك الزواج(:
)[النور.]32 /
ومن ذلك التوكل عىل اهلل وحده:
[التوبة.]٢٨ :

ومن ذلك االستغناء باهلل وعدم سؤال الناس(:
)[التغابن.]13 /
ومن ذلك صلة الرحم كام قال النبي «:من َأحب َأ ْن يبس َط لَه ِِف ِرزْ قِ ِه ،وينْس َأ لَه ِِف َأ َث ِرهِ
َُ َ ُ
ُْ َ ُ
َ ْ َ َّ
ِ
ِ
ْح ُه»متفق عليه( ).
َف ْل َيص ْل َر َ
ومن ذلك إخراج الصدقات ،والزكوات ،واإلحسان إىل اخللق:
[البقرة.]٢٦1 :

( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)810
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5986واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2557

٤٠٧

فهذا اإلنفاق اهلل  يشكره لع بده وخيلفه عليه ،فأنفق ينفق اهلل عليك يف الدنيا واآلخرة
وذكر النبي  أنه يف كل ليلة ملكان ينزالن ويدعوان بقوهلام :اللهم اعط كل منفق
خل ًفا ،وأعط كل ممسك تل ًفا.
ومن ذلك الدعاء :اهلل  ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة ،ويقول :هل من سائل فأعطيه،
هل من مستغفر فأغ فر له ،هل من داع فأستجيب له ،فهذه هي أهم أسباب الغنى،
وأسباب الغنى مذكورة يف القرآن والسنة بالتفصيل ،ولكن ما هي أسباب الفقر؟ من
أعظم ذلك املعصية ،فالعبد حيرم الرزق بالذنب يصيبه:
[األعراف.]٩٦ :

ومن ذلك سؤال الناس ،فالذي يسأل الناس وال يسأل اهلل  ،فاهلل  يغضب عليه.
قال «:ثَلثة أقسم عليهن ..ما َن َق َص َم ُال َعبْ ٍد ِم ْن َص َد َق ٍةَ ،و ََّل ُظلِ َم َعبْدٌ َمظْلِ َم ًة َف َص َ ََب
ِ
ع َلي َها إِ ََّّل زَاده ا َُّ ِ
اب َف ْق ٍر »
اب َم ْسأَ َل ٍة إِ ََّّل َفت ََح ا َُّ
َّلل َع َل ْيه َب َ
َّلل عزًّاَ ،و ََّل َفت ََح َع ْبدٌ َب َ
َُ
َ ْ
أخرجه الرتمذي( ).
)[البقرة.]276 /
ومن أسباب الفقر التعامل بالربا(:
ان بِ ِْ
ومن أسباب الفقر الكذب يف البيع والرشاء ،كام قال النبي «:الْبَيِكر َع ِ
اخليَ ِ
ار َما
ََل ْ َيتَ َف َّر َقا ،فإن بينا وصدقا بو رك هلام ِف بيعهام ،وإن كذبا وكتام ُمقت بركة بيعهام»
متفق عليه( ).
ومن أسباب الفقر كثرة احللف يف البيع .
ِ
لس ْل َعة ِ َِم ْ َح َق ٌة لِ ْلك َْس ِ
قال النبي َْ « : 
احللِ ُ
ب» متفق عليه( ).
ف َمنْ َف َق ٌة ل ِكر
ومن أسباب الفقر منع الزكاة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النبي َ «:و َما َمن ََع َق ْو ٌم َزكَا َة َأ ْم َواهل ْم إِ ََّّل ُمن ُعوا الْ َقطْ َر م َن َّ
الس َامءَ ،و َل ْو ََّل الْبَ َهائ ُم ََلْ
ُي ْمطَ ُروا»أخرجه ابن ماجة( ).
(
(
(
(

) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2325
) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )2079واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1532
)متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)2087ومسلم برقم ( )6106واللفظ له.
) صحيح /أخرجه ابن ماجة برقم (.)4019

٤٠٨

ومن أسباب الفقر القنوط ،وضعف اليقني:
[احلجر.]5٦ :

فهذا التعبد هلل  باسمه الغني جل جالله.
وعلام ناف ًعاً ،
وافرا ،وخل ًقا
فإن أعطاك ا لغني جل جالله ،بدنًا قو ًيا ،وقل ًبا شجا ًعا،
وماال ً
ً
ً
فاضال؛ فاستعمل ذلك يف طاع ة من خلقك ،وامحده عىل هذه النعم ،واستعملها يف
عبادة ربك الذي خلقك وأغناك ،واجتباك وهداك ،بفعل كل حمبوب إليه ،وترك كل
مكروه لديه ،لريىض اهلل عنك ويرفع درجاتك ،ويغفر ذنوبك ،ويزيد حسناتك:

[الصف.]13 – 1٠ :

وأنفق من كل ما أعطاك اهلل من اخلري يف مرضاته؛ حيبك اهلل ،ويرىض عنك ،وخيلف
)[سبأ.]39 /
خريا منه(:
عليك ً
واعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن تعطي عباده ،لتنال بذلك األجر ،فأنفق من
أحسن ما أعطاك اهلل ،تنال أحسن منه ًبرا
وأجرا وثوا ًبا(:
ً
)[آل عمران.]92 /
وبادر إىل اإلنفاق قبل أن حيال بينك وبينه:

[آل عمرا:ن.]13٤ – 133 :

أنفق من وقتك ،من علمك ،من مالك ،من خلقك ،أنفق عىل كل حمتاج ،يرىض اهلل
عنك ويرضيك:
(

[احلديد.]٧ :

)[األحقاف.]15 /
٤٠٩

(
(

)[الشعراء.]85 -83/

)[نوح.]28 /
اللهم اغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك،
اللهم اصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي التي فيها معايش،
وأصلح يل آخريت التي إليها معادي.
ً
راحة لنا من كل رش.
واجعل احلياة زياد ًة لنا يف كل خري ،واجعل املوت
اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى ،والفوز باجلنة والنجاة من النار ،يا
أرحم الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

٤1٠

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الرزاق ..الرازق

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الرزاق ..الرازق

اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
[ طه. ] ٨ :
السموات واألرض :
ومن فضل اهلل  علينا أن بني لنا يف القرآن أسامء اهلل  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه ،
ووعده  ،ووعيده ،وبني لنا يف اآليات الكونية ،عظمة اخللق التي تدل عىل أن خالق هذا
الكون عظيم وكبري  ،وعليم حكيم  ،وسميع وبصري  ،وقوي وغني وملك كريم :
[ احلرش. ] ٢٤ :
فاهلل أخفى أسامءه وصفاته يف اآليات الكونية يف خملوقاته ،وأظهرها يف كتابه ،ومن علينا
بمعرفتها  ،حتى نع رف من نعبد؟ ،ومن نكرب ؟ ،ومن نحب ؟ ،من نشكر؟ ،من نسأل؟،
من ندعو ؟ :
[ البقرة. ] ٢٤٣ :

فاملعرفة أعظم يشء ،أعظم يشء أن يعرف اإلنسان ربه .
العلم علامن :علم إهلي  ،وعلم إنساين ،والعلم اإلهلي الذي ااء به محمد  يف مكة
النبي األمي ،لألمة األمية ،هو الذي ابتلع العلم اإلنساين عند فارس والروم .
وهذا العلم يسعد به اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،وهو أول علم(:
) [محمد.]19/
فأعرف املعبود قبل التعبد له؛ فهذا العلم يزكي القلوب  ،ويسعد النفوس ،وينقل
اإلنسان من معرفة املخلوق إىل معرفة اخلالق  ،ومن الدنيا إىل اآلخرة ،ومن عامل الشهادة
إىل عامل الغيب  ،ومن االهتامم بالتوسع يف األموال واألشياء والشهوات ،إىل التوسع
واملسارعة إىل اخلريات والطاعات والقربات :
[ الطالق. ] 1٢ :
412

فمعرفة اهلل  هي أعظم املعارف وهي أصل العبادات كلها  ،وأساس خشية اهلل : 
[ محمد. ] 19 :
وبحسب هذه املعرفة تكون قوة املحبة ،وقوة التعبد  ،وقوة التكبري  ،وقوة التعظيم لربنا
 ، وبحسب هذه املعرفة  ،وبحسب هذا التعبد؛ تكون محبة اهلل لعبده  ،وعنايته به،
وإكرامه  ،وسوق األرزاق إليه ،واسم اهلل الرزاق من أسامء اهلل احلسنى التي ظهرت
آثارها يف الكون و تظهر آثارها يف الكون يف كل ثانية؛ يف عامل اجلامد  ،وعامل النبات ،
وعامل احليوان  ،وعامل اإلنسان :
[ يونس. ] ٣٢ – ٣1 :
ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته أفضل العلوم وأزكاها  ،وهو أول علم وااب :
[ محمد. ] 19 :

وفضل معرفة اهلل عىل معرفة خلقه كفضل اهلل عىل خلقه ،وفضل كالم اهلل عىل كالم
خلقه كفضل اهلل عىل خلقه :
[ غافر. ] ٦٥ :

فمن أراد أن يكلم اهلل فليدخل يف الصالة ،ومن أراد أن يكلمه اهلل فليقرأ القرآن،
والقرآن أخبار وأوامر .
أخبار عن اخلالق وأسامئه وصفاته ،وأفعاله  ،وأخبار عن املخلوق يف الدنيا واآلخرة،
خلق السامء واألرض وخلق اجلنة والنار ،وغري ذلك :
[ النحل. ] ٨9 :
وأخبار القرآن أحسن األخبار  ،وهي ثالثة أقسام :
أخبار املايض ..وأخبار احلارض ..وأخبار املستقبل .
فأخبار املايض للتثبيت :
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وأخبار احلارض للتطبيق :

[ هود. ] 1٢٠ :
[ احلرش. ] ٧ :

وأخبار املستقبل للرتغيب والرتهيب :

[ النساء. ] 1٤ – 1٣ :

وعلينا تصديق أخبار القرآن  ،وامتثال أوامره  ،وااتناب نواهيه :

[ الزمر. ] ٢٣ :

فيجب علينا أوالً أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته ،معرف ًة حتملنا عىل محبته وحده ،
وتعظيمه  ،وتكبريه  ،وطاعته وعبادته  ،جلالله ومجاله  ،وعظمة ملكه وسلطانه ،
وعظمة نعمه وإحسانه :
[ الطالق. ] 1٢ :
 والعلم الرشعي ثالثة أقسام:
علم باهلل ..وعلم بخلق اهلل ..وعلم بأوامر اهلل.
 والعلم بأوامر اهلل ثالثة أقسام:
علم بأمره الكوين اجلاري يف هذا الكون ،ب اخللق واإلجياد  ،والترصيف
والتدبري(:
)[األنعام.]1٠٢/
يف كل ثانية مليارات األوامر امللكية الكونية جتري يف الكون باخللق واإلجياد،
والترصيف والتدبري ،والتحريك والتسكني :
[ األعراف. ] ٥٤ :
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ال بد أن نتعرف عىل أوامر اهلل الكونية يف هذا الكو ن ،أرأيتم لو غابت الشمس هذا اليوم
كيف تكون احلياة؟ يكون الكون أشد ظالم من السواد ،ولكن بأمره الكوين حرك
الشمس ،ألنه هو الذي جيرهيا يف العامل :
[ فصلت. ] ٣٧ :

فا لعلم بأمره الكوين يولد قوة اإليامن ،وقوة التعظيم ،وقوة املحبة هلل  ،وقوة اخلشية له.
الثاين :علم بأمره الرشعي :ال بد أعرف أوامر اهلل الرشعية التكليفية ،افعل كذا ،وال
تفعل كذا ،فالطاعات كلها أغذ ية نافعة  ،واملنهيات كلها سموم مهلك ة  ،واإلنسان ممنوع
أن يتناول السموم ،أو يمد يده إىل ما هو محرم  ،من رسقة أو زنا أو غش وغري ذلك من
الكبائر واملحرمات .
الثالث :علم بأمره اجلزائي عىل كل عمل يعمله اإلنسان :
[ طه. ] ٧٥ – ٧٤ :
 فأوامر اهلل ثالثة أقسام:
األول :علم بأمر اهلل الكوين :وهو ما يف هذا الكون من اآليات واملخلوقات.
الثاين :علم بأمره الرشعي :وهو ما ورد يف القرآن والسنة من األوامر والنواهي .
الثالث :علم بأمره اجلزائي :وهو وعده ووعيده  ،بدخول اجلنة ملن أطاعه ،ودخول النار
مل ن عصاه ،والعلم باهلل  ،وبأمره الرشعي  ،فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة :
[ محمد.] 19 :
أول فرض هو أن تعرف اهلل قبل أن تعرف أنواع العبادة ،تعرف املعبود املستحق للعبادة،
وتعرف من أنت حتى تعلم أنك ضعيف فقري عااز محتاج ،كنت معدو ًما فأوادك اهلل،
وملا أوادك فأنت يف ملكه ومملوك له ،حياتك وموتك بيد اهلل ،إذا شاء اهلل أبقاك  ،وإذا
شاء أماتك ،وإذا شاء أغناك .
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 وآيات اهلل يف الكون ثالثة أنواع:
آيات كونية كانت  ،وهي خلقه املواود اآلن مثل ،خلق السامء ،خلق األرض ،خلق
النجوم ،خلق الشمس ،خلق القمر ،خلق األرض ،خلق اجلبال ،خلق البحار ،خلق
اإلنس ،خلق اجلن ،خلق املالئكة :
[ الزمر. ] 62 :
وآيات تكوينية :أفعاله الكونية يف ملكه يف كل وقت ،ففي كل يوم هو حييي ويميت،
ويعز ويذل ،ويبسط ويقبض ،ويعطي ويمنع ،هذه أفعاله ،ففي كل ثانية ينزل من اهلل
مليارات األوامر التكوينية باإلحياء واإلماتة  ،والعزة والذلة  ،والشفاء واملرض،
واألمن واخلوف .
فربنا عظيم له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل :
[ يونس. ] 32 – 31 :
وآيات قرآنية :كالمه؛ وكالمه :أخبار وأوامر ،أخبار نصدقها ،وأوامر نمتثلها :
[ األنعام. ] 115 :
فالتدب ر والتفكر يف هذه اآليات يزيد اإليامن ،وبقدر التفكر والتدبر تأيت قوة املحبة هلل
وقوة التعظيم له(:
)

[آل عمران.]191 -19٠/
فكثرة الذكر تولد كثرة التفكر ،وكثرة التفكر تولد كثرة الذكر؛ فمن عرف أن اهلل هو
العظيم ،الذي له ملك كل يشء وبيده كل يشء ،رااه  ،وخاف منه  ،وأحبه  ،ومحده
وشكره  ،وكربه وعظمه  ،واستحيا من معصيته :
[ ق. ] ٨ – 6 :
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فهذه القلوب هلا أغذية ،ومن مل يأخذ هذه األغذية اإليامنية؛ فال بد أن يأخذ أغذي ًة
مسمومة ،وهي األغذية التي يرصفها الشيطان جمانًا لإلنسان ،ليجلسه يف جمالس
الغفالت والشهوات  ،والتوسع يف املباحات؛ حتى يرصفه عن اآلخرة إىل الدنيا ومن
اخلالق إىل املخلوق  ،ومن األعامل الصاحلة إىل اإلهتامم باألموال واألشياء :
[ يس. ] 62 – 6٠ :
فال بد لإلنسان أن يرتقى يف معرفته ،يرتقى عام دونه من احليوانات التي ليس عندها إال
تقلب يف الشهوات ،من مأكوالت ومرشوبات ،والرتبة الس ُبعية التي طبيعتها االفرتاس،
القوي منها يأكل الضعيف ،والرتبة اإلبليسية التي شأهنا الفساد واإلفساد  ،ويرتقى
ويصعد إىل مرتبة املالئكة الذين مزااهم سمعنا وأطعنا(:
ﯓ ﯖ)[البقرة.]٢٨٥/
غفرانك عىل التقصري الكبري يف معرفة اهلل ،والتقصري يف التعبد له ،والتقصري يف أن
العبادة ال تليق به ،والتقصري يف الدعوة إىل اهلل  ،والتقصري يف اإلحسان إىل خلق اهلل :
[ األعراف. ] 23 :

فال بد أن أستغفر اهلل؛ ألن عباديت ال تليق بالعيل العظيم ،ولكنه كريم ،يقبل العمل
القليل ،ويعطي عليه األار الكبري؛ ألنه بالناس رؤوف رحيم
[ البقرة. ] 243 :
فاهلل  من كامل رمحته بعباده ،أن عرفهم بأسامئه وصفاته ،وأسامء اهلل وصفاته مذكورة
يف القرآن ،واهلل  بينها يف القرآن ،والكون كله يشري إليها .
فهذا اخللق العظيم يدل عىل أن اهلل  واحد ،ال يستشري أحد ًا يف اخللق ،وأنه قادر عىل
خلق العظيم والكبري والصغري ،وأنه غني عنده خزائن كل يشء ،وأنه حكيم يضع
اليشء يف موضعه ،وخبري خيلق ال االله ما يشاء بحكمته ،خلق املاء والرتاب ،خلق
الليل والنهار ،وخلق العامل العلوي والعامل السفيل ،فاهلل  أمرنا بمعرفته؛ فمعرفة اهلل
 هي التي تولد العبادة التي يريدها اهلل ،والتي هي قائمة عىل ثالثة أمور:
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حب كامل هلل ..وتعظيم له ..وذل له ال االله.
فأنا أعبد اهلل لذاته واالله ومجاله ،وأعبده طم ًعا يف ثوابه  ،وخو ًفا من عقابه ،ألين أعيش
يف ملكه ،وأرى آياته وخملوقاته يف كل حلظة ،وكلها مسخرة يل ،فربنا ال االله عظيم،
بني لنا أسامءه وصفاته ،لنعبده باحلب والتعظيم والذل له :
[ األنعام. ] 1٠2 :
فإذا عرفته أقبلت عىل عبادته ،واشتغل اللسان بذكره ،وحتركت اوارحي بطاعته ،هذا
أمر عظيم ،ومنة كريمة أن من اهلل  علينا بمعرفته لنحبه ونعظمه ونعبده  ،ونحن يف
عبادة من أعظم العبادات بل هي أعظم العبادات ،ألنا نتعلم ا لدين ،لنعمل بالدين ،
وننرش الدين :
[ آل عمران. ] 7٩ :

فاهلل  من أسامئه العظيمة الرزاق الذي يرزق به كل أحد ( :
)[الذاريات.]٥٨ -٥٦/
وقال (:
)[اجلمعة.]11/
فاهلل  هو الرزاق الذي خلق األرزاق كلها يف السامء واألرض ،وهو ال االله ملك
مالك جلميع األرزاق ،ومعطيها وموصلها إىل خلقه ،الرزاق الذي يرصفها ويقسمها بني
خلقه يف كل وقت ،حسب علمه وحكمته وإرادته(:
)[الذاريات.]٥٨/
هو الرزاق الذي خلق األرزاق ،وعنده خزائن األرزاق ،وهو قوي يوصل األرزاق إىل
املرزوقني ،وعليم يعلم من حيتاج إىل هذه األرزاق ،ومتني خزائنه ال تنقص أبدً ا .
أما املخلوق فخزائنه تنقص مع اإلنفاق .
فهو سبحانه الرازق الرزاق ،واسع الرزق ،كثري األ رزاق املادية واملعنوية ،الذي يملك
مجيع خزائن األرزاق ،الذي وسع مجيع اخللق رزقه ،ورمحته ،وأنواع إحسانه(:
)[احلجر.]٢1/
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هو غني يملك كل يشء ورزاق ينفق من هذه اخلزائن عىل خملوقاته يف العامل العلوي،
والعامل السفيل ،يف السامء  ،ويف األرض ،ويف الرب  ،ويف البحر.
فهو سبحانه الرزاق الصمد املتكفل بأرزاق اخلالئق كلها ،القائم عىل كل نفس خل ًق ًا ،
وتدبريا  ،ورز ًقا ،القائم عىل كل نفس بام يقيمها من قوهتا ،الرزاق لكل خملوق
وإجيا ًد ًا ،
ً
رز ًقا بعد رزق .
فاهلل أكرب! أرزاق متوالية ،رزق بعد رزق  ،رزق مادي  ،ورزق روحي وهو اإليامن،
رزق من املال والطعام والرشاب ،ورزق من العلم  ،واحلكمة ،ورزق من األخالق :
[ النحل. ] 53 :
هو الرازق لكل خملوق رز ًقا بعد رزق ،املكثر منه لعباده ،كم من األرزاق التي ترصف
للعباد كل يوم ،م ن خلقها؟ ومن أوصلها؟ ومن الذي يكررها كل وقت؟ أمر الرزق
بيده؛ فهو ال حيتاج إىل مواد حتى خيلق األرزاق :
[ يس. ] ٨3 – ٨2 :
بحرفني من كالمه خلق الساموات السبع الش داد ،وخلق األراضني السبع ،وخلق
اجلبال ،والسهول  ،وخلق البحار واألهنار ،وخلق اجلنة والنار،
[ القمر. ] 5٠ – 4٩ :
هو الذي خلق مجيع أرزاق العباد ،وال يقطع عنهم الرزق أبد ًا ،املتفرد بالزرق واإلنعام
[ الذاريات. ] 5٨ :
وحده ال رشيك له :
هذا اهلواء رزق من فضل اهلل يتنفس منه اإلنسان واحليوان والنبات ،كل يوم يأخذ
اإلنسان من هذا الرزق ثالثامئة وستني مرت ًا مكعب ًا هواء ،هذا من فضل اهلل الذي مأل هذا
الفضاء العظيم بني السامء واألرض :
[ البقرة. ] 243 :
هو الرزاق الكريم الرحيم الذي يعطي من يطيعه ،ومن يعصيه ،والكريم من الناس إذا
ُسئل أعطى  ،وإذا عاهد وىف ،وال يبايل كم أعطى  ،وملن أعطى؛ فكيف بكرم األنبياء
والرسل  ،وكيف بكرم رب السموات واألرض :
41٩

[ الزمر. ] ٦٧ :

هو الغني وكل ما سواه فقري إليه ،اهلل أخربنا أنه الرزاق؛ حتى ال نذل أنفسنا لغريه،
فنتواه إليه؛ ألن خزائن كل يشء بيده(:
)[فاطر.]٣/
مصانع تنتج التمور ،أو تنتج التفاح ،أو تنتج القمح ،أو تنتج اهلواء ،أو تنتج املاء  ،هذه
[ النمل. ] ٨٨ :
املصانع :
وكل مصنوع من أالك ،وكل ما تراه من نعمة فهو من أالك أهيا اإلنسان(:
)[لقامن.]٢٠/
هذا امللك الكريم الذي غمر خلقه بأنواع نعمه وأرزاقه جيب عليهم أن يعبدوه ،
ويشكروه ور يكفروه :
[ النحل. ] ٧٢ :

اهلل ال االله أعطان ا هذا العقل اجلبار ،الذي يعرف أن وراء اخللق خالق ،ووراء
الصور مصور ،ووراء األ رزاق رزاق ،وتعرف عليه ونتعرف به عىل ما يأمرنا به ،وما
ينهانا عنه ،ونتعرف عليه ليخربنا ما هي قصة حياتنا؟ وكيف نعيش ،وما املطلوب منا،
وما مرادنا منه ،وما مراده منا :
[ محمد. ] 19 :
فالقرآن فيه علم األولني واآلخرين ،فيه تبيان كل يشء ،فمن قرأ القرآن فقد عرف كل
يشء ،ومن مل يقرأ القرآن فلم يعرف شيئ ًا :
[ النحل. ] ٨9 :
ومن أعظم النعم  ،ومن أعظم األرزاق  ،أن من اهلل  علينا بنعمة اإلسالم ،فنسلم
قلوبنا واوارحنا لربنا السالم  ،ومن أسلم قلبه واوارحه هلل يف الدنيا  ،ريض عنه
السالم  ،وأدخله اجلنة دار السالم(:
42٠

)[األنعام.]1٢٧/
فهو سبحانه الرزاق ،الذي يرزق مجيع خملوقاته  ،وال ينسى أحد ًا  ،وال يمكن أن اهلل
خيلق اخللق وال يرزقهم :
[ هود. ] ٦ :

الواحد منا لو كانت عنده مائة رأس من الغنم ال يمكن يغلق عليها الباب فيرتكها
متوت ،هذه اناية كبرية .
واهلل  ال يمكن أن خي لق اخللق ،ويرتكهم بال أرزاق ،بل ساق إليهم األرزاق املادية
بعطاء الربوبية ،وساق إليهم األرزاق الروحية بأن أرسل إليهم الرسل  ،وأنزل الكتب،
وأعطى العقول واألسامع واألبصار التي تعقل عنه وتستقبل الوحي  ،وتعمل بِ ِه :
[ امللك. ] ٢٣ :
فاملؤمن عزيز؛ ألنه اتصل بالعزيز ،وملك  ،ألنه ملك اوارحه وسخرها يف طاعة اهلل،
وقوي؛ ألنه اتصل بالقوي ،وكبري ؛ ألنه عرف الكبري ،وعرف أن ما سوى اهلل كله
صغري.
فالذي يتصل بالكبري  ،ويعمل مع الكبري هو كبري ،واهلل حيب من عباده أن يتصفوا
بالصفات التي حيبها من العلم والرمحة ،ورزق اخللق  ،واإلحسان إليهم  ،والعفو
واإليامن ،فاهلل حيب املؤمنني ،وحيب التوابني  ،وحيب املحسنني :
[ األعراف.]1٨٠ :
فاهلل  حيب ظهور صفاته عىل شكل نعم يف اخللق؛ فهو كريم حيب الكرم والكريم،
ورزاق حيب اإلنفاق ،فاليد العليا خري من اليد السفىل  ،فاهلل  كريم ورزاق حيب من
عباده أن يتصفوا هبذه الصفات .
هو سبحانه الرزاق الذي يرزق مجيع خملوقاته ،ويوصل إليهم أنواع األرزاق ،يف كل
مكان ويف كل زمان بال كلفة وال مشقة ،السميع للس ائلني ،العليم باملحتااني ،الذي
يعطي السائل وغري السائل ،والصامت والناطق ،والغافل والذاكر ،واملطيع والعايص،
ألن رمحته وسعت كل يشء ،ورزقه من رمحته :
[ العنكبوت. ] ٦٠ :
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هو وحده السميع للسائلني  ،العليم باملحتاا ني  ،وهو سبحانه الرزاق الذي قسم
األرزاق بني خلقه ،وساقها إليهم بقدرته ،إيصال األرزاق أمر عظيم  ،وعجيب  ،وكبري،
خلق األرزاق آية ،وإيصاهلا إىل اخللق آية عظيمة ،ومعرفة املرزوقني  ،وحاااهتم من
الرزق املادي واملعنوي اهلل تكفل به .
هو الصمد الذي تصمد إليه مجيع اخلالئق بحوائجها ،وهو قايض احلااات :
[ الذاريات. ] ٥٨ :
فجميع احلااات يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،ومجيع حوائج اخللق ،ومجيع
احلااات كلها يف خزائنه ،مجيع حوائج الناس واخلالئق كلها عنده :
[ احلجر. ] ٢1 :

هو قايض احلااات ،ومجيع احلااات مستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته  ،اهلواء ال
يمتنع عليه ،الطعام ال يمتنع عليه أن يوصله ملن شاء ،بأي قدر شاء ،يف أي وقت شاء،
ألي خملوق شاء :
[ احلرش. ] ٢٣ :

فهو سبحانه الرزاق الذي قسم مجيع األرزاق بني خلقه ،كمية ونوعية  ،ومكان ًا وزمان ًا ،
وساقها إليهم بقوته ورمحته فال ترى أحد ًا إال يأكل من رزقه ،ويسكن يف ملكه ،وينعم
بفضله(:
)
[الزخرف.]٣٢/
فاملؤمن والكافر  ،واملطيع والعايص ،والناطق والصامت ،والغني والفقري ،واإلنسان
واحليوان ،الكل قعود عىل موائد نعمه التي ال تعد وال حتىص :
[ اإلرساء. ] ٢٠ :

فسبحان امللك الكريم الرزاق ،الذي يرزق اخلالئق مجي ًعا يف كل زمان ومكان مهام كثر
عددهم ،وتنوعت أاناسهم ،واختلفت حاااهتم(:
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)[يونس.]٣٢ -٣1/
فسبحان ربنا العظيم الغني  ،الرزاق الكريم ،الرؤوف الرحيم بعباده .
وسبحان من قسم األرزاق بني خلقه يف كل زمان ومكان ،كمي ًة ونوعية .
هذا طري السامء يأكل من رزقه ،وهذا وحش األرض يأكل من رزقه ،وهذا حيوان البحر
يأكل من رزقه ،وهذا حيوان الرب يأكل من رزقه  ،وهذا اإلنسان يأكل من رزقه:
(
) [هود.]٦/
فاألرزاق كلها يف السامء ،ولكن التسليم يف األرض (:
) [الذاريات.]٢1/
هذه آيات ثالث عظيمة ،الرزق يف السامء ليس يف األرض ،إنام مكان التسليم يف
األرض؛ ألن الزرق من عطاء الربوبية؛ واهلل  ساوى بني خلقه يف عطاء الربوبية،
ساوى بني خلقه يف العطاءات ،ولكن املجموع العام أن عطاء الربوبية واحد جلميع
خلقه ،ألن اهلل قسم األرزاق عىل خلقه عىل حد سواء  ،عطاء الربوبية شامل للمؤمن
والكافر ،فالرزق يف السامء مكتوب ومقدر ال يزيد وال ينقص ،لكنه يزيد ويتبارك
باإليامن والتقوى كام قال (:
)[األعراف.]9٦/
فاألرزاق كلها يف السامء ،ولو كانت األرزاق يف األرض لتقاتلنا عليها ،فجميع األرزاق
يف السامء ،وكلها مقدرة لكنها خمفية وراء األسباب ،ونحن أمرنا بفعل األسباب ال
جللب الرزق فقط  ،إنام المتثال أ مر اهلل يف طلب الرزق ،المتثال أمر اهلل عند النوم،
المتثال أمر اهلل عند األكل ،المتثال أمر اهلل عند اخلوف فلله أوامر متتثل يف كل حال.
فاهلل حيب أن نتمثل أوامره ونتحصل عىل الرزق ،له أوامر يف الكسب واملعاش ،باب
البيع والرشاء ،وباب املعامالت أكثر من ثالثني باب ًا من األبواب كلها يف طلب الرزق،
هذه أوامر جي ب أن متتثل كام يمتثل أمر اهلل يف الوضوء والصالة والصيام واحلج،
فاألرزاق يف السامء ال تزيد وال تنقص قد كتبها اهلل (:
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) [الذاريات.]٢٢/
وليست بجد اإلنسان وكسبه  ،اإلنسان قد ينام يف بيته  ،ويدخل عليه رزقه بدون سبب ،
ال يعلم اإلنسان أن هذا البيت الذي يسكنه سوف يمر عليه طريق واسع وبيته قيمته
مائة ألف ريال ً
مثال ،ما يدري إِ اال وقد ثمن هذا البيت بعرشة ماليني .
فاألرزاق كلها يف السامء وقتها ومقدارها ونوعها وصاحبها ومكاهنا  ،كل ذلك مقدر
لكل خملوق :
[ هود. ] ٦ :
فالرزق يف السامء ،والرزاق أمرنا أن نبتغي عنده الرزق وحده؛ ألنه الرزاق ،يرزق
باألسباب  ،وبدون األسباب  ،وبضد األسباب ،ولكننا مأمورون بفعل األسباب،
ولكن األسباب ال تعمل بنفسها ،بل ال بد أ ن نفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل عىل
اهلل يف طلب الرزق بقلوبنا؛ ألنه الرزاق ،فنلقي احلب يف األرض  ،فنتواه إىل خالق
احلب أن ينبته(:
)[الواقعة.]٦٥ -٦٣/
فاألرزاق بيد اهلل  ، يعطيها للسائل للعامل وغري العامل ،يف اليمن أرسة من األرس
رااهلا يعملون يف دول اخلليج لطلب الرزق ،فاهلل  اعل هذه األسباب ،يف ظاهرها
طلب الرزق ،ويف باطنها أن اإلنسان يأخذ اللقاحات من غريه ،إما عامل يعلم غريه  ،أو
ااهل يتعلم من غريه .
فهذه األرسة رااهلا انترشوا يف دول اخلليج يطلبون الرزق ،وتركوا النساء ،ومعهن أخ
هلم  ،لكن هذا األخ رال ضعيف مسكني  ،ولكنه محافظ عىل الصالة ،الس عند
النساء وعند األوالد ففي يوم من األيام وهو يعمل يف ابل ،يكرس احلجارة ليبنوا
مسجدً ا ،فأخذ يكرس مع الراال من أهل قريته ،وهو يكرس خرج له حجر أخرض ،ويف
باطن هذا احلجر اوهرة عظيمة نفيسة هلا إشعاع ،ففرح هبا وذهب هبا إىل بيته.
ثم ااء أخوه من إحدى دول اخلليج ورآها ،فذهب هبا إىل أهل الذهب ،فأعطوه هبا
مائة ألف ريال يمني ،فجاء هبا إىل السعودية وطلبت منه بمليون ريال سعودي ،فلم
ينرشح صدره لبيعها ،وذهب هبا إىل أوروبا وهناك باعها بمليون يورو ،تعادل ستة
424

ماليني ريال سعودي فأخذ هذا املال ،وااء إىل بلده ،وااء إخوته ،واستقروا يف بلدهم.
فهذا الرال البسيط ،كيف اهلل  اعل رزق هذه األرسة عىل يده  ،وأصبحوا اآلن من
التجار وراال األعامل ،بسبب هذا الرال الذي ال يفقه من أمور الدنيا شيئ ًا.
اهلل ساق له الرزق ؛ ليعلمنا أنه الرزاق وحده  ،وليس بالطاقة ،وقوة العمل ،
والعضالت ،واألبدان تأيت األرزاق ،إنام األرزاق تأيت من الرازق ،والشفاء يأيت من
الشايف ،والعلم يأيت من العليم ،فكل يشء بيده  ،وكل يشء له ،وهو الوهاب الذي هيب
عباده ما يصلحهم .
فهو سبحانه الرزاق الذي رزق األبدان ا ألطعمة واألرشبة ،ورزق القلوب العلم
واملعرفة .
هو الرزاق احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه ،خص األغنياء بواود الرزق ،وخص
فقراء املؤمنني بشهود الرزاق ،فإذا أخذ من الفقري بعض الرزق املادي ،عوضه بالتجيل
واألنس به ال االله(:
ﰀ)[الزمر.]9/
واهلل حكيم عليم إذا أغرق الغني بالنعيم املادي حرمه من نعيم القرب ،ولذلك اهلل
يعطي عىل وفق احلكمة ،ويعطي ما يصلح العباد(:
)[اإلرساء.]٣٠/
بصريا؛ ألن اخللق خلقه  ،ويعلم
خبريا
ً
فهو يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ،إنه كان بعباده ً
ما يصلحهم  ،وما تزكو به نفوسهم :
[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ :
ومعرفة هذا االسم من أهم املهامت ؛ ألهنا تتصل بحياتنا يف كل حلظة ،ونرى آثار رزقه
يف هذا الكون العظي م يف كل زمان ومكان فلنذكر ربنا الذي خلقنا  ،وخلق أرزاقنا ،
وأوصلها إلينا  ،وأازل لنا العطاء  ،ونحرك اللسان بالثناء والتمجيد والتكبري لربنا
)[البقرة.]1٥٢/
العظيم ( :
و من أراد أن يذكره اهلل ،فليذكر ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل .
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واسم اهلل الرزاق ورد يف القرآن مر ًة واحدة يف قوله سبحانه(:
)[الذاريات.]٥٨/
أما اسم اهلل الرازق فقد ورد يف القرآن مخس مرات  ،لكنه مقيد بصيغة التفضيل كام قال
)[سبأ.]٣9/
سبحانه(:
واسم اهلل الرزاق صيغة مبالغة ،مأخوذ من الفعل رزق يرزق فهو رزاق ورازق" للداللة
عىل كثرة األرزاق  ،وكثرة األنواع  ،وكثرة املرزوقني .
الرزاق صيغة مبالغة للداللة عىل كثرة األرزاق  ،فكم عدد األرزاق التي خلقها اهلل 
من األرزاق املادية والروحية؟!
أنواع خمتلفة  ،وعوائل خمتلفة  ،من األرزاق ،من األطعمة واألرشبة واأللبسة ،ومن
األخالق واألعامل الصاحلة ،فالرزاق صيغة مبالغة للداللة عىل كثرة األرزاق ،وكثرة
األنواع  ،وكثرة املرزوقني :
[ األنعام. ] 1٠٢ :
خلق األرزاق كلها  ،وخلق األنواع كلها ،وخلق املرزوقني كلهم(:
)[اإلرساء.]٧٠/
أفال يشكرون هذه النعمة ،وهذا العطاء الكريم من الرب الزراق الكريم ال االله :

[ البقرة. ] ٢٢ – ٢1 :

وليس يصح يف األفهام يشء إذا احتاج النهار إىل دليل؛ فعظمة اهلل  وكربياؤه،
وعظمة ملكه وسلطانه ،ال ختفى عىل أحد ،ولكن الناس إما ااهل  ،وإما مستكرب ،وإما
عاقل .
فاجلاهل ُيعلم واملستكرب جياهد حتى إما أن خيضع لدين اهلل ،أو ُحيكم بأمر اهلل ولو بقى
عىل كفره  ،ألن الدين كله جيب أن يكون هلل وحده :
[ البقرة. ] 19٣ :
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فسبحانه امللك ال إله غريه  ،وال رب سواه  ،هو الغني الرزاق الذي يرزق اخللق أمجعني،
الرزاق الذي تكفل بجميع أرزاق مجيع أهل السموات واألرض ،يف كل حني(:
)[النحل.]٥٣/
خزائن األموال ،خزائن الطعام ،خزائن الرشاب ،خزائن الذهب ،خزائن احلبوب،
خزائن التمور ،خزائن احلديد ،خزائن النحاس ،خزائن العقول ،خزائن الذكاء ،خزائن
التف كر ،خزائن العيون ،خزائن األسامع ،خزائن األبصار ،خزائن األبدان ،خزائن
الشموس خزائن األقامر ،خزائن النجوم ،خزائن العزة ،خزائن الذلة  ،كلها بيد اهلل
)
وحده ال رشيك له (:
[احلجر.]٢1/
فاهلل أكرب  ،هو املستحق للعباد لذاته ،هو املستحق للعباد ة وحده والعبادة هي التأله
والتعبد ملن له صفات الكامل واجلالل واجلامل :
[ يونس. ] ٣ :

والرزاق من أسامء اجلامل فهو رزاق كريم  ،فنعبده جلالله  ،ونعبده جلامله ،ونعبده لعظيم
نعمه وإحسانه إىل خلقه :
[ غافر. ] ٦٥ :
هو الرزاق الذي وسع رزقه مجيع اخللق ،املؤمن والكافر ،واإلنسان واحليوان ،واملالئكة
واجلان ،يسوق ال االله أرزاقه إىل الضعيف الذي ال حيل ة له ،كام يسوق رزقه إىل
القوي ذي املرة السوي ،هذا يفعل األسباب ويرزق  ،وهذا قاعد يف بيته يأتيه الرزق من
حيث ال يدري ،هببة  ،أو وصية أو مرياث او هدية أو غري ذلك(:
)[الذاريات.]٥٨/
هو ال االله الرازق الرزاق الذي تكفل بأرزاق وأقوات األبدان والقلوب؛ فجميع
خملوقاته تنعم هبذه األرزاق ،فرزق بعد رزق ،ومرزوق بعد مرزوق ،وأرزاق كثرية
متنوعة يف كل حني(:
)[إبراهيم.]٣٤/
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مل توصله النعم للمنعم ،ومل توصله صفات اجلالل ليخاف من العظيم الذي خلق
السموات واألرض ،وخلق النار وخلق البحار ،ومل توصله صفات اجلامل لربه  ،ليشكر
من خلقه ورزقه وهداه .
هو سبحانه ال رزاق الذي أفاض عىل عباده مجيع أنواع األرزاق املادية والروحية ،وهلذا
مخس سور من القرآن كلها افتتحت باحلمد :
سورة الفاحتة :
[ الفاحتة. ] ٥ – ٢ :
)[فاطر.]1/
وسورة فاطر ( :
وسورة األنعام ( :
)[األنعام.]1/
)[الكهف.]1/
وسورة الكهف ( :
وسورة سبأ :
[ سبأ. ] 1 :
فنحمد اهلل عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،عىل غذاء األبدان  ،وغذاء القلوب .
سبحانه أرزاقه متوالية ،وأرزاقه منوعة  ،وأرزاقه كثرية  ،عىل كل خملوق من عبيده .
هو سبحانه الرزاق الذي قدر مقادير اخلالئق وأرزاقهم ،قبل أن خيلق السموات
واألرض بخمسني ألف سنة ،وتكفل وحده بإيصال األرزاق إىل أهلها  ،يف كل زمان
ومكان(:
)[الزمر.]٦٣ - ٦٢/
ِ
َي ُل َق السَمو ِ
َب اهللُ َم َقادِ َير خَ
اْل َالئِ ِق َق خب َل َأ خن َ خ
ني
ات َو خاألَ خر َض بِخَ خمس َ
َّ َ َ
وقال النبي َ « :كت َ
ف سن ٍَةَ ،ق َال :وعر ُشه ع ََل اْلخَ ِ
اء » أخراه مسلم( ).
َ َخ ُ َ
َألخ َ َ
هو عليم بام كان  ،وما يكون  ،وما سيكون ،هذه قدرته ،قدرته أن خلق  ،وخيلق ،
وسيخلق ،ما شاء  ،كام شاء .
فسبحان امللك الرحيم بعباده ،الرزاق الذي مجيع األرزاق منه ،الرزاق الذي أفاض عىل
( )أخراه مسلم برقم ()٢٦٥٣
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عباده من األرزاق ما مل جيعل ألبداهنم وقلوهبم قوا ًما إال به :
[ الذاريات. ] ٥٨ :
فهو خلقنا ال االله ورزقنا وهو الذي يميتنا ،ينقلنا من دار إىل دار ،وهناك األرزاق
مفتوحة ،حيث ال عني رأت ،وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش :
[ السجدة. ] 1٧ :
فاهلل أكرب ما أعظم انة املعرفة املوص لة إىل انة األخرة ،فمن عرف اخلالق ال االله
بأسامئه وصفاته استأنس به  ،وعبده وحده ال رشيك له  ،ومل يلتفت ألحد
سواه(:
)[األنعام.]1٠٢/
واهلل  رزاق ويرزق ،فالرزاق صفة ذاتية له ال االله ،وصفة فعلية له ال االله .
هو سبحانه الزراق ،والرزق من صفات اهلل الفعلية ،وهي كثرية يف القرآن كام قال
)[النحل.]11٤/
سبحانه(:
)[النور.]٣٨/
ويقول (:
واسم اهلل الرزاق اقرتن مع اسم اهلل القوي واملتني مر ًة واحدة يف قوله سبحانه(:
)[الذاريات.]٥٨/
ورس ذلك واهلل أعلم أن يف اقرتان القوي واملتني كامل مع كامل ،هو قوي ومتني ال
االله ،غني ال حد لغناه ،قوي ال حد لقوته ،فالقوة صفة االل ،واملتني صفة االل،
فهو كامل إىل كامل ،فاقرتان القوي باملتني كامل آخر يف القوة والقدرة .
ومن آثار قوته وقدرته سبحانه أن خلق مجيع األرزاق ،وتكفل بإيصاهلا إىل كل خملوق
بقوته وقدرته ،يف كل زمان ومكان ،وهذا ما ال يقدر عليه إال اهلل القادر عىل كل يشء :
(
)[اإلخالص.]٤ - 1/
فهو وحده ا لقادر عىل إيصال هذه املخلوقات أرزاقها وأقواهتا ،يف الرب ،واجلو ،والبحر،
يف السامء ويف األرض ،ويف الدنيا واآلخرة .
واهلل  أخربنا أنه الذي خلق السموات السبع  ،وما فيها من املخلوقات  ،واألرضني
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كذلك ؛ لنعرف أنه قادر عىل كل يشء ،وعلمه محيط بكل يشء ،وكرمه ورمحته وسع كل
يشء(:
)[الطالق.]1٢/
وإذا عرفتم ذلك عرفتم ربكم بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،آمنتم به  ،وعبدمتوه ،
واحببتموه  ،وكربمتوه ،فهو مالك امللك  ،بيده كل يشء ،واألرزاق كلها بيده ،وكل يشء
خزائنه عنده ال االله :
[ محمد. ] 19 :

والقلوب تستأنس بمثل هذا الكالم عن ربنا  ، فتنبت الذكر والشكر  ،والتمجيد
والتحميد ،والتسبيح والتقديس لربنا  ، وتنبت األعامل الصاحلة  ،واألقوال احلسنة
واألخالق العالية ،هذه القلوب تزكوا باإليامنيات ،كام أن األبدان تصح باملطعومات
واملرشوبات ،والعقول تك رب بواود املعلومات ،حتى احليوان املعلم أفضل من احليوان
غري املعلم ،الكلب املعلم له قيمة  ،والكلب اجلاهل ال قيمة له وبقدر العلم يكون حب
اهلل وتعظيمه وخشيته ( :
ﰀ)[الزمر.]9/
فسبحان مالك امللك الذي له امللك كله  :له ملك اهلواء ،ملك الشمس ،ملك القمر،
ملك السموات ،ملك األرض ،ملك اجلن ،ملك املالئكة ،ملك اإلنس ،بيده امللك كله،
يؤيت امللك من يشاء ،وينزع امللك ممن يشاء(:
)[آل عمران.]٢٧ - ٢٦/
س بحانه وتعاىل هذه أمالكه  ،وهذه أرزاقه  ،وهذه نعمه وهذه أسامؤه  ،وهذه صفاته؛
فهو أهل أن حيمد  ،وأهل أن يعبد  ،وأهل أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،وأن
يشكر فال يكفر .
فاحلمد هلل رب العاملني أن رزقنا الكالم عنه ،ورزقنا السامع عنه ،وأذن لنا يف الكالم
عنه(:
43٠

)[اجلاثية.]٣٧ - ٣٦/
هو عزيز قبل أن خيلقنا ،وخالق قبل أن خيلقنا ،وواحد قبل أن نوحده ،وكبري قبل أن
نكربه ،ولكننا نكربه ونحمده  ،لنسمع قلوبنا أنه ليس يف الكون كبري إال واحد :
[ اإلرساء. ] 111 :

وإذا عرفت الكبري ال تقف بباب الصغري أبد ًا  ،تقول :اهلل هو الرزاق ،إ ًذا ال تقف بباب
املخلوق ؛ ألن الرزاق يسوق لك الرزق ،لكن افعل األسباب التي ترضيه من اإليامن
واألعامل الصاحلة  ،وافعل األسباب التي أمرك هبا ،تناول الدواء  ،واعمل بجوارحك
لكسب رزقك ،ورزقك وشفاؤك بيد الرزاق ال االله ،ولكنه خمفي وراء األسباب :
[ الطالق. ] 3 – 2 :
وملاذا ُختفي املطالب وراء ا ٍ
ألسباب؟ ألن اهلل  يريد أن متتثل أوامره عند الكسب،
وأوامره عند األكل ،وأوامره عند املرض ،وأوامره عند النكاح ،وأوامره عند السفر،
وأوامره عند النوم ،وهكذا اهلل حيب أن متتثل أوامره يف كل حال  ،ألن إصالح أحوالنا
مقرون بفعلها :
[ احلرش. ] 7 :
فسبحان ربنا الرزاق القادر عىل كل يشء ،القائم عىل كل نفس ،الذي قسم األرزاق عىل
مجيع اخللق ،وأوصلها إىل كل أحد  ،الرزاق الذي أوصل األرزاق إىل كل أحد ومل ينسى
ﰚ)[مريم.]٦٤/
أحدً ا من اخللق ( :
حلا ( :
فوااب املسلم أن يأكل الطيبات ويعمل صا ً
)[البقرة.]1٧٢/
فاشكر املنعم ،ال جتلس عىل النعمة كام جيلس احليوان ،ونتفكر بأنواعها وأشكاهلا ،وال
نذكر الذي خلقها  ،كيف ساقها إلينا ،وكيف اعل معدة اإلنسان قابلة هلا :
[ األنعام. ] 1٠2 :
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هذه أموالنا ندخلها يف صناديق ويف اخلزائن وتبقى كام هي ،لكن هذه الفواكه ،وهذه
النباتات  ،وهذه احليوانات تكرب وتزيد وتتكاثر .
وهذه أنواع الرب واخلبز واحلبوب نأكلها ،فاهلل يؤلف بني احلار والبارد  ،واحلامض
واحللو  ،والرطب واليابس ،واللحم والرب ،يؤلف بينها  ،ثم خترج بقدرة اهلل  دم ًا
صافي ًا .
ومن هذا الدم تأيت السكريات التي جتري  ،لتغذي اسم هذا اإلنسان .
اهلل الذي خلق األرزاق  ،وساق األرزاق ،هو الذي اعل اجلسم قابالً هلذا الطعام
وحتويله إىل مادة غذائية نافعة .
هو الذي خلق القلوب  ،واعلها قابلة لإليامن؛ فتستقبل الوحي  ،وتنبت من كل خلق
كريم من اإليامن  ،والتقوى  ،والصدق  ،واإلحسان  ،واخللق العايل  ،والقول احلسن ،
والعمل الصالح هو ال االله .
هذه القلوب ال بد من فتحها ،وفتحها بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات
[ حممد. ]24 :
القرآنية :

[ ق. ] ٨ – 6 :

فسبحان الرزاق الذي خلق مجيع األرزاق ،الذي يعطي كل خملوق رزقه وقوته  ،عىل ما
كام وكي ًفا ،فال يزيد وال ينقص :
حدده وقدره  ،مكانًا وزمانًاً ،
[ هود. ] 6 :
وسبحان الرزاق الذي قسم األرزاق بني مجيع خملوقاته :
[ الزخرف. ] 32 :
فاألرزاق مقسومة  ،واألنفاس معدودة  ،واخلطوات محدودة  ،واآلاال مكتوبة .
هذا ما ارى به القلم من اآلاال واألرزاق واألحوال :
[ النبأ. ] 2٩ :
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فسبحان ربنا العظيم الذي هذا خلقه  ،وهذه نعمه  ،وهذا ملكه وسلطانه .
واهلل سبحانه مجيع اخلالئق تنعم برزقه؛ ألنه الرزاق الذي يرزق العباد ما يصلحهم
وينفعهم يف الدنيا واآلخرة ،وما من مرزوق يف العامل العلوي والعامل السفلني إال وهو
ساكن يف ملك اهلل  ، متمتع برزقه  ،مغمور بكرمه(:
)[الذاريات.]٥٨/
هو سبحانه الرازق الكريم الذي يرزق باألسباب ،ويرزق بدون األسباب ،ويرزق بضد
األسباب .
فرزق اهلل لعباده باألسباب كام اعل املاء سبب ًا يف نبات الزروع ،والنكاح سبب ًا يف
اإلنجاب(:
)[عبس.]٣٢ -٢٤/
وقال سبحانه ( :
)[الطارق.]٧ - ٥/
اهلل  يرزق باألسباب ،لنتمثل أوامره يف فعل األسباب واهلل حيب أن يطاع ،وله أوامر
كثرية عىل خلقه  ،ومن ضمن هذه األوامر طلب الرزق ،فطلب الرزق له أسباب،
فنفعل األسباب بجوارحنا  ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا :
[ املائدة. ] ٢٣ :

وثمرا بال شجر ،ورزقها ابنًا بال
ويرزق سبحانه بدون األسباب كام رزق مريم طعا ًما
ً
ذكر(:
)[آل عمران.]٣٧/
واهلل عظي م ال يعطي إال العظيم ،واحلقري ال يعطي إال احلقري القليل ،لكن اهلل عظيم ،
وال يليق بجالله إال أن يعطي العظيم ،ولكنه عليم حكيم بام يصلح عباده :
[ اإلرساء. ] ٣٠ :
لعلمه بعباده وما يصلحهم ،وأما العطاء يوم القيامة ألوليائه فهو عظيم ال يتصوره
)[السجدة.]1٧/
أحد( :
433

فال بد يف الدنيا من اإليامن والعمل  ،حتى يوم القيامة يصل اإلنسان هلذا الرزق العظيم،
وهو رزق دائم ال ينقطع وال ينفد أبدً ا يف انات النعيم ؛ ألن الذي ينفد هو املحدود،
وا ملحدود هو الذي عند املخلوق ،ألن اهلل  أعطاه فهو ينفق منه ملصلحته ،لكن عطاء
)
اهلل  ال ينقص أبدً ا ،ألن خزائن اهلل ال تنقص أبدً ا(:
[ص.]٥٤/
العقل ال بد أن يعقل هذه املسائل العظيمة ،والقلب ال بد أن يفقه هذه املسائل املتينة،
هذه مسائل كبرية من العلم اإلهلي  ،الكالم عن العظيم ال بد أن يكون عظي ًام  ،والكالم
عن الكبري البد أن يكون كبري ًا .
اهلل  أمرنا أن نتكلم عنه ،وأن نثني عليه ،وأن نمجده ،وأن نكربه  ،حتى نعبده؛ ألنه
حيب أن يعبد بأحسن عبادة ،وأحسن ذكر  ،وأحسن صالة ،وأحسن دعاء؛ فدلنا عىل ما
يرضيه؛ وهدانا ملا حيبه  ،ألنه يريد لنا املقام العايل يف اجلنة ،وأنه نفوز بالقصور امللكية
بعد العمل باألعامل الصاحلة يف هذه الدنيا التي من اهلل  علينا بواودنا هبا  ،لنكسب
اإليامن واألعامل الصاحلة :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
ويرزق سبحانه بضد األسباب ،ألنه فعال ملا يشاء ،يقول لليشء :كن فيكون :
[ يس. ] ٨٣ – ٨٢ :

فهو يرزق باألسباب ،ويرزق بدون األسباب ،ويرزق بضد األسباب كام سقى موسى
 وقومه املاء من حجر يابس(:
)[البقرة.]٦٠/

 ويف خروج اْلاء من احلجر مخس معجزات:
أن احلجر ينفتح باملاء برضبة العصا  ..وكمية املاء ..ونوعية املاء ..وأنه ينفتح وقت
434

احلااة إذا رضب ..ويغلق كذلك .
فسبحان اهلل العظيم الذي أخرج هذه العيون العظيمة من هذا احلجر اليابس .
فهو ال االله يرزق باألسباب  ،وبدون األسباب  ،وبضد األسباب؛ ألن قدرته
مطلقة ،واألسباب خملوقة ،واألسباب مفعولة ،هي بأمر اهلل  تعمل .
واهلل اعل للدنيا أسبا ًبا  ،ولآلخرة أسبا ًبا ،فأسباب اآلخرة :اإليامن واألعامل الصاحلة،
وأسباب الدنيا ألننا مأمورون بالكسب  ،حتى نتمثل أوامر اهلل يف الكسب(:
)[اجلمعة.]1٠/
 ورزق اهلل  لعباده نوعان:
األول :رزق له سبب؛ كام اعل اهلل الزراعة والتجارة والصناعة ونحوها أسبا ًبا وطر ًقا
يرزق هبا عموم اخللق ،هذه أسباب يرزق هبا أهل التجارة والصناعة وغريهم ،أسباب
يرزق هبا عموم اخللق؛ فاهلل  هو الذي خلقنا يف هذه الدنيا ،واعل لنا فيها معايش :
[ احلجر. ] ٢٠ – 19 :

فهذه أسباب عامة ،للرزق يرزق هبا عموم اخللق :

[ اجلمعة. ] 1٠ :
الثانيًا :رزق يرزقه اهلل عبده بال سبب منه ،كأن يسوق له رز ًقا سامو ًيا من حيث ال
حيتسب ،أو يسوق له رز ًقا بدون اهد منه ،هبدية  ،أو عطية  ،أو مرياث ،أو هبة ..ونحو
ذلك :
[ الطالق. ] ٣ – ٢ :
اهلل أكرب! ما أعظ م قدرة اهلل  يف خلق األرزاق  ،ويف إيصاهلا إىل مستحقيها  ،فاهلل اعل
لنا يف هذه الدنيا معايش ،فلنتمثل أمر اهلل يف هذه املعايش  ،ونطلب الرزق احلالل .
ومن أعظم نعم اهلل  علينا أن عرفنا بأسامئه وصفاته ،لتحيا القلوب بذكره ،وتتحرك
األلسنة بتكبريه ومحده  ،وتتحرك اجلوارح بعبادته :
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[ آل عمران. ] ٧٤ – ٧٣ :

واهلل  ما أخربنا باسمه الرزاق إال لنسأل الرزق من الرزاق  ،ونرزق غرينا مما أعطانا
اهلل من العلم  ،ومن األخالق العالية ،ومن األموال التي رزقنا اهلل منها ،فاهلل يريد أن
يرانا نرزق ونعلم  ،ونكرم ونرحم ،ونعطي ونحسن  ،يريد أن يرى صفاته يف خملوقاته :
[ األعراف. ] 1٨٠ :

فاهلل أمرنا أن نطلب املعاش  ،ونحصل الرزق بالسري يف األرض ،وامليش يف مناكبها
والتعبد هلل بذلك :
[ احلجر. ] ٢1 – 19 :

فواكه الصيف ،فواكه الشتاء ،احلبوب والثامر  ،الزروع واخلضار  ،هذا ينبت يف شهر

كذا ،وهذا ينبت يف فصل كذا :

[ األنعام. ] 1٠٢ :
اهلل  خيربنا هبذه األمور ،هبذه املسائل العظيمة ،حتى نخلص له العبادة  ،ونتواه إليه
وحده ونحن أعزة  ،فيجب أن نتصل بالعزيز ،وال نذل أنفسنا للفقري الضعيف املحتاج

من اخللق :

[ الذاريات. ] ٥1 – ٥٠ :
فال إله إال اهلل  ،كم اهلنا بأسامء ربنا وصفاته وأفعاله  ،وخزائنه  ،ودينه ورشعه ،
وملكه وسلطانه ،ووعده ووعيده  ،ولكن اهلل  رؤوف رحيم هدانا إِ ىىل ىه ِذ ِه املجالس

اإليامنية؛ لنعرف عنه ما جيب له من التوحيد واإليامن؛ وحسن العبادة فهو ال االله
الرمحن الرحيم بعباده ،الذي قسم أرزاقهم من كل يشء بالسوية ،وفضل بعضهم عىل
بعض يف الرزق ،لكامل علمه بام يصلحهم :
[ النحل. ] ٧1 :
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فلننظر إذا أردنا أن نبني عامرة من العامرات  ،كم يرزق من الناس بسبب بناء هذه
العامرة؟ هذه العامرة لرال غني مكونة من عرشة أدوار ،كم يعمل فيها من السباكني ،

واملليسني ،والكهربائيني ،واملبلطني ،والدهانني ،واحلراس ،وأهل احلديد ،وأهل
الفرش ،يدخل فيها أرزاق كثرية تساق إىل الناس بواسطة إنشاء هذه العامرة ،ليتخذ
بعضا سخر ًيا:
بعضنا ً
[ الزخرف. ] ٣٢ :
هذا عطاء الربوبية  ،لنعيش فيه يف الدنيا  ،ونعرف العظيم فنعظمه  ،ونعرف الكريم
فنشكره ،وعطاء األلوهية أن تكون يف الدنيا خليفه  ،ويف اآلخرة اليسة :
[ القمر. ] ٥٥ – ٥٤ :
فسبحان الرزاق الذي قسم األرزاق بحكمته بني العباد ( :

)[النحل.]٧1/
هذه سورة النعم سورة النحل ،من قرا سورة النحل عرف عظمة نعم اهلل  ، وعظمة
خلقه .
وكل ما سوى اهلل إما نعمة وإما منعم عليه  ،وكل ما نراه يف الكون إما نعمة وإما منعم

عليه  ،املطر نعمة ،اهلواء نعمة ،األرض نعمة ،اللسان نعمة ،األذن نعمة ،الصدق نعمة،
اإليامن نعمة ،اإلحسان نعمة الرمحة نعمة(:
)[النحل.]1٨/
فمن وهبها لنا كر ًما منه فيجب علينا أن نفتح معه عالقة ،فنكربه ونثني عليه  ،ونحمده

ونشكره عىل نعمه  ،ألنه هو العظيم الذي خلق كل يشء ،والكريم الذي أعطى كل
يشء ،هذا هو أصل العبادة التي حيبها اهلل .
معنى العبادة طاعة املعبود يف كل ما أمر به  ،وهنى عنه ،مع كامل احلب املقرون بالتعظيم
[ امللك.] 1٢ :

والتذلل هلل : 
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وهو سبحانه يف عطائه ورزقه هو احلكيم العليم اخلبري بام يصلح عباده  ،فلو أعطى
الناس فوق حااتهم  ،حلملهم ذلك عىل البغي والعدوان والطغيان من بعضهم عىل
)[العلق.]٧ - ٦/
أرشا وبطر ًا ( :
بعض ً
من عليه بامللك واملال والغنى ( :
وفرعون طغى وجترب؛ ألن اهلل  ا
)[القصص.]٤/
بعضا ،وسفك بعضهم دماء بعض؛ فاإلنسان يريد أن
ولو أفقرهم مجي ًعا ألهلك بعضهم ً
يأكل ويرشب ويلبس ،فإذا مل جيد ذلك فال بد أن يفتك القوي بالضعيف فسبحان اهلل
احلكيم اخلبري بام يصلح عباده :

[ اإلرساء. ] ٣٠ :
فيعطي كل واحد من خلقه ما يصلحه  ،وما يكفه عن الفساد والبغي يف األرض؛ ألنه
أعلم حيث جيعل رسالته وهدايته  ،ورزقه وفضله ( :

)[الشورى.]٢٧/
يبسط عىل هذا ليبتليه هل يشكر أو ال يشكر ،ويقدر عىل ذلك ويفقره  ،لينظر هل يصرب
أو ال يصرب؟ لكنهم يف عطاء األلوهية سواء ،اهلل  اعل الدين الكامل جلميع الناس،
أعطاهم العقول واألسامع واألبصار ،وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وهبذا
يتفاضلون(:

)[احلجرات.]1٣/
فاإلنسان الكريم هو من بذل مجيع الطاقات التي فيه لنفع نفسه بالتعبد  ،ونفع غريه
بالدعوة ،والتعليم  ،واإلحسان إىل اخللق .

فسبحان ربنا العظيم اخلبري ببواطن األمور  ،البصري بظواهرها ،الرزاق الذي يرزق
األانة يف بطون األمهات ،كم انني يف بطون األمهات ،والزرع يف قرار األرض،
والسباع يف مهامه القفار ،وا لطيور يف او السامء  ،واألسامك يف قعر البحار(:
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)[األنعام.]1٠٣ -1٠٢/
فاحلمد هلل أننا ال ندركه بأبصارنا  ،لو لرأيناه عيانًا بأبصارنا ما عصيناه أبدً ا ،ثم هبذا يبطل

التكليف ،ولكنه من علينا بأن حجبنا عن رؤيته يف الدنيا  ،وفتح لنا باب الرؤية يوم
القيامة  ،فمن رآه ببصريته يف الدنيا ،يراه ببرصه يوم القيامة(:
)[القيامة.]٢٣ -٢٢/

فاملؤمنون يرون رهبم يوم القيامة كام يرون القمر ليلة البدر .
نسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم ومجيع املسلمني واملسلامت ،ممن يرون رهبم يوم القيامة يف
مقعد صدق عند مليك مقتدر.
احلمد هلل الذي أكرمنا بمعرفة أسامئه وصفاته  ،فإذا ذكرنا الرزاق ذكرنا املرزوقني وذكرنا
أنواع األرزاق  ،فجاءت يف قلوبنا محبته ،ألنه أنعم علينا  ،وأنعم عىل غرينا ،وأعطانا
كثريا :
كثريا وكام يرزق ً
ثريا كام ينعم ً
رشا؛ فله احلمد ك ً
خريا  ،ورصف عنا ً
ً
[ الفاحتة. ] ٥ – ٢ :
(

)[ق.]11 - 9/
هو الذي خلق ويرس وأوصل رزق كل حي ،وهداه لتحصيل معاشه .

هو اخلالق الرزاق الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى ،خلق اإلنسان يف بطن أمه،
وخلق الطري يف اوف البيضة ،وخلق هذه النباتات بأصالب األشجار والزروع ،فكم
من املواليد النباتية خيلقها يف كل يوم؟ مليارات النباتات  ،مليارات الثمرات ،مليارات
احلبوب .
الذي خلقها من هو؟ الذي نوعها م ن هو؟ الذي يسوقها ألهلها من هو؟(:
)[احلجر.]٨٦/
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ومن هذه أسامؤ ه وصفاته وأفعاله هو الرب الذي يستحق العبادة والطاعة ( :
)[النحل.]1٨ -1٧/
غفور لكم عىل ما صدر منكم من التقصري واملعايص ،رحيم بكم حيث يوايل عليكم
ن عمه ،كي تذكروه وتؤثر فيكم النعمة لعلكم هتتدون إليه .

وتعبدونه وحده ال رشيك له
[ يونس. ] ٣ :
 وخص اهلل اْلؤمنني برزق خاص وهو نوعان:
األول :غذاء قلوهبم بالتوحيد واإليامن ،والعلم النافع ،والعمل الصالح(:

)[يونس.]٥٨/
هذا العطاء من ربنا  ، خصنا بالتوحيد واإليامن  ،واعلنا من املسلمني ،وهدانا إليه
)[احلديد.]٢1/
بفضله(:

الثاين :رزق أبدان املؤمنني بالرزق احلالل ،فاإلنسان إما أن يأخذ رزقه بحالل أو حرام،
ً
حالال  ،حتى يستجاب دعاءهم ؛ فيغني
اهلل خص أولياءه بأن اعل رزق أبداهنم رز ًقا
اهلل  عبده املؤمن بحالله عن حرامه وبفضله عمن سواه ،وهذا الرزق وسيلة ومعني
للمقصود األعظم وهو التوحيد واإليامن وعبادة اهلل  ، وامتثال أوامره  ،وااتناب
نواهيه ( :

وقال سبحانه ( :
[املؤمنون.]٥1/

)[البقرة.]1٧٢/

)

فإذا رزق اهلل العبد اإليامن  ،والعمل الصالح  ،والرزق احلالل ؛ فقد متت أموره ،
واستقامت أحواله الدينية والدنيوية والبدنية(:
)[احلديد.]٢1/
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فسبحان الكريم الذي أكرم عباده بالنعم املادية والروحية(:
)[املائدة.]٣/

اللهم أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك،
اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة ،ونعوذ بك من سخطك والنار .
اللهم أعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وارفعنا وال تضعنا .

اللهم اغفر لنا م ا قدمنا وما أخرنا  ،وما أنت أعلم به منا  ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الرمحني ،يا ذا اجلالل
واإلكرام(:
)[الصافات.]1٨٢ -1٨٠/

فاهلل سبحانه هو الرزاق الذي خلق األرزاق ،ويرس وصوهلا لكل حي ،وهدى كل
)
خملوق إىل معاشه(:
[األعىل.]٣-1/

وهو الرزاق الذي هدى من عباده من شاء للتوحيد واإليامن والعمل الصالح .
فهذا فضل من ربنا  ، يعلم من يزكو به ،فيفتح قلبه لذلك ،وجيعله من القابلني
) [اجلمعة.]٤/
له(:
فهو عليم بمن يصلح للهداية  ،ومن ال يصلح هلا ،عليم بمن يصلح لدار كرامته  ،ومن
خمتارا خيتار ما يشاء من اإليامن أوالكفر ،
ال يصلح هلا  ،لكنه خلق اإلنسان  ،واعله
ً
والطاعة أواملعصية ،واهلل  رحيم بالعباد ،رغبهم يف الطاعات  ،ووعدهم عليها اجلنة،
وحذرهم من املعايص ،وتوعدهم إذا كفروا النار:
[ اإلنسان. ] 2٩ :

وهو كذلك عليم بام كان وما يكون وما سيكون ،وعلمه ال يعني إاباره للناس عىل
اهلدى أو عىل الضاللة ،إنام هو رغب يف الطاعات واإليامن ،وحذر من املعايص والكفر:
[ احلج. ] 7٠ :
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فأعظم أرزاق الدنيا اإليامن ،والعمل الصالح ،والرزق املادي احلالل ،وهذا كله من
فضل اهلل ورمحته ،ثم يكمل الرزاق الرزق للمؤمنني بجنات النعيم عىل الدوام ،بال عد
وال حد وال قيد وال حسبان(:
)
[غافر.]٤٠/
فهناك العطاء مطلق ،والعمر مطلق ،والنعيم مطلق :

[ التوبة. ] 72 :
اللهم ارزقنا ما تصلح به قلوبنا من اإليامن والعلم واهل دى والعمل الصالح ،وارزقنا ما
تصلح به أبداننا من الرزق احلالل اهلني الطيب ،وارزقنا حسن القناعة بام أعطيتنا؛ حتى
ال نطلب ما منعتنا ،وال نحب تعجيل ما أخرت ،وال تأخري ما عجلت .
واهلل سبحانه رزاق يرزق مجيع اخللق من فضله؛ املؤمن والكافر ،واإلنسان واحليوان،

فاملؤمن يستعني بام قسمه اهلل له من رزق عىل طاعة مواله ،والكافر يتمتع به يف الدنيا،
وله النار يوم القيامة؛ ألنه مل يشكر الرزاق الذي خلقه ورزقه .
فعطاء الربوبية جلميع اخللق ،وكذلك عطاء األلوهية جلميع اخللق :
[ حممد. ] 12 :
فعطاء الربوبية جلميع اخللق :فاهلل  هو الذي خلق اخللق ،وتكفل بأرزاقهم :
[ البقرة. ] 126 :

فعطاء الكافر متعة يتمتع هبا ً
قليال ،ثم يلقى وراءه اجلحيم يوم القيامة .
ملاذا ؟  ،ألنه مل يشكر املنعم ،ومل يعرف املنعم ،ومل يؤمن باملنعم  ،واستمتع بنعمه،
وكفر به  ؛ فهذا ازاؤه أن يشقى يف الدنيا ،ويف اآلخرة له عذاب النار وبئس املصري :
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[ البقرة. ] 3٩ – 3٨ :
واهلل  قد قطع األرزاق  ،وقسمها جلميع املخلوقات ،فكل ىن ْفس سوف ت أخذ رزقها
بال زيادة وال نقص ال محالة :
ِ
س َن َف َث ِيف ر ِ
وح ال ُقدُ ِ
أج َل َها
وعي َأ َّن َن خف ًسا لَ خن ََت ُ َ
وت َحتَّى ت خَس َت خكم َل َ
قال النبي « :إِ َّن ُر َ
َ
ِ
ب ِرزخ َق َهاَ ،فا َّت ُقوا اهللَ َو َأ خْجِ ُلوا ِيف الطَّ َل ِ
ب» أخراه ابن مااة وابن حبان( ).
َوت خَست خَوع َ

فنفعل األسباب يف طلب الرزق؛ ألننا يف دار األسباب ،ومن آمن بالرزاق سعى يف
طلب رزقه كام أمره الرزاق ،وسعى يف طلبه كام سعت هاار بني الصفا واملروة لطلب
القوت والرزق؛ فرزقها اهلل بعد بذل اجلهد والسعي بامء زمزم(:
) [امللك.]1٥/

وقال :

[ اجلمعة. ] 1٠ :

فلله أوامر متتثل عند الوضوء ،وأوامر متتثل عند الصالة ،وأوامر متتثل عند الصوم،

وأوامر متتثل عن البيع والرشاء ،وأوامر متتثل عند الكسب ،وأوامر متتثل عند النكاح،
وأوامر متتثل عند السف ر ،وأوامر عند الصحة ،وأوامر عند املرض ،وأوامر عند اخلوف :
[ األنعام. ] 163 – 162 :

فاملؤمن يف مجيع أحواله عابد هلل  ،ألن العبادة هي طاعة املعبود  بام أمر به  ،وهنى عنه،
فالذي خلق اخللق واح د ،والذي يرزقهم واحد ،والذي يستحق العبادة التي هي الطاعة
هلل  يف مجيع ما أمر به هو واحد ،واهلل ال يأمر إال بام هو خري ،وما أغلق با ًبا من أبواب
اخلري إال وفتح أضعافه من أبواب اخلري ،فاهلل هو الفتاح الذي بيده اخلري وهو عىل كل
يشء قدير :

[ آل عمران. ] ٢٦ :

()1صحيح/أخراه ابن مااة برقم ( ،)٢1٤٤وأخراه وابن حبان برقم ( )٣٢٣9وهذا لفظه.
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وأعظم أنواع الرزق هو العلم باهلل ،وعبادته بمواب ذلك وهلذا امتن اهلل عىل رسوله 
بقوله :
[ النساء. ] 11٣ :
فمن عرف ربه عرف كل يشء ،ومن اهل ربه مل يعرف أي يشء .
فالعلم اإلنساين بالنسبة للعلم اإلهلي كالذرة بالنسبة إىل اجلبل .

العلم اإلهلي هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده ،ودينه
ورشعه ،هذا أعظم وااب .
وهلذا أرسل اهلل  به رسله؛ ألن اخللق محتااون إىل ذلك .
فلنتبع الطاعة بالطاعة ،واإلحسان باإلحسان؛ ليعطينا اهلل  كل يوم من رزقه

) [يوسف.]٢٢/
وفضله(:
أما امللك واملال فيعطيه اهلل  من حيب من أوليائه  ،ومن ال حيب من أعدائه .
فأعطى اهلل ملن حيب من أوليائه امللك لسليامن ،واملال لعثامن ،وأعطاه من ال حيب من
أعدائه :فأعطى امللك لفرعون ،وأعطى املال لقارون  ،لكنه ال يعطي الدين إال من
حيب.
فرزق اإلنسان سوف يصل إليه يف وقته املقدر كمي ًة ونوعي ًة ومكانًا وزمانًا ،والرزق
الذي كتبه اهلل  لك يعرف عنوانك  ،وأنت ال تعرف عنوانه ،فرزقك سوف يصل
إليك يف وقته املقدر.
هذا عهد اهلل خللقه(:

) [هود.]٦/
فاألرزاق قد ُق ِسمت ،وسوف تصل إىل املخلوقات مجي ًعا؛ ألن اهلل قوي يوصل هذه

األرزاق إىل املرزوقني ،وعليم يعلم بأماكنهم ،ويعلم بحوائ جهم ،فرزقك مقطوع من
كل نوع ،وسوف يصلك كمي ًة ونوعي ًة ،ومكانًا وزمانًا ،فال تستعجل فتطلبه بأسباب
احلرام ،فهذه الثمرة من هذه النخلة ،وهذه التفاحة من تلك الشجرة ،وهذه اخلبزة من
ذلك الرب ،وهذه اللحمة من ذلك احليوان  ،وهذه السيارة من ذلك احلديد ،وهذا
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احلليب من تلك البقرة .
هذه أرزاق مقسومة بني العباد ،وسوف تصل إىل كل أحد ُق ِسمت له ،لكن فالنًا قد
يشرتهيا بامله ،وقد يأكلها عند صديقه ،وقد تصله هدي ًة ،وقد يرسقها ،وقد يأخذها
بالتسول ،وذلك كله باختياره هو ،واملقسوم له سوف يصل إليه :

[ هود. ] ٦ :

وما أخذه اإلنسان من األرزاق بالطرق املحرمة فسوف يسأل عنه ويعاقب عليه(:
) [الغاشية.]٢٦- ٢٥/
وسوف يسأل عن الرزق احلالل :هل استعمله يف طاعة اهلل؟ أو يف شهوات النفس من
) [احلجر.]9٣- 9٢/
دون عمل؟ (
وقال النبي ََ « :ل َتز ُ
ُول َقدَ َما َعبخ ٍد َي خو َم الخ ِقيَ َام ِة َحتَّى ُي خسأَ َلَ :ع خن َشبَابِ ِه فِ َيَم َأ خب َال ُهَ ،و َع خن
ُع ُم ِرهِ فِ َيَم َأ خفنَا ُهَ ،و َع خن َمالِ ِه ِم خن َأ خي َن ا خكت ََسبَ ُه َوفِ َيَم َأ خن َف َق ُهَ ،و َع خن ِع خل ِم ِه َما َذا َع ِم َل فِ ِيه»

أخراه الرتمذي ( ).

وكل إنسان سوف ُيسأل  :ماذا أابتم املرسلني؟ وماذا كنتم تعملون؟
واهلل كريم رزق األبدان باألطعمة واألرشبة ،ورزق القلوب بالعلم واملعرفة ،والعلم
واملعرفة أرشف الرزقني ،كام قال سبحانه عن موسى (:
) [القصص.]1٤/

وقال سبحانه :

[ الزخرف. ] ٣٢ :
وقال سبحانه ( :

) [طه.]1٣1/

فهو سبحانه امللك احلي القيوم ،الغني الرزاق الذي ال ينسى أحدً ا .
هو الرزاق الذي غذى نفوس األبدان بتوفيقه  ،وحىل قلوب األخيار بتصديقه ،فال
لذة عندهم إال بحسن مناااته ،وذكره ،ومحده ،وسؤاله(:

()1صحيح/أخراه الرتمذي برقم (.)٢٤1٧
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وقال سبحانه ( :

) [األنفال.]٤-٢/
) [احلجرات.]1٥/

اهلل  أعطانا لنعطي  ،أعطان ا لنستعني بام أعطانا عىل طاعته ،وأمرنا بطلب الرزق ،
لنمتثل أوامر اهلل يف الرزق ،لكن هذا العمل ال دخل له بحصول الرزق؛ الرزق فقط من
الرزاق ،فهو  يعطي باألسباب  ،وبدون األسباب  ،وبضد األسباب .
أما طلب الكسب واملعاش فنحن مأمورون به رش ًعا ؛ لنمتثل أوامر اهلل يف الكسب،
وألننا يف دار األسباب ،وال بد لإلنسان أن يكتسب يف هذه احلياة الدنيا .
وطلب الرزق مرشوع بنصوص القرآن والسنة؛ ألن األموال واألرزاق إذا كانت بيد
املسلم نفع اهلل هبا األمة ،ونفع هبا النفوس؛ من كفالة األيتام ،وبناء املسااد

واملستشفيات ،واإلنفاق عىل الفقراء ،وعالج املرىض ،ونرش العلم ،وإعانة طالب
العلم ،فاليد العليا خري من اليد السفىل ،ويف كل خري ،فمجاالت التعبد أوسع عند
الغني أكثر من الفقري ،وهلذا أمرنا بطلب الكسب احلالل؛ حتى ننفع أنفسنا ،وننفع
غرينا(:
) [األعراف.]٣٢/
فامتثال أمر اهلل يف طلب الرزق كامتثال أمر اهلل يف الصالة والوضوء واحلج وغريها ،هذه
عبادة  ،وهذه عبادة  ،والكل من دين اهلل :

[ اجلمعة. ] 1٠ – 9 :
لكن ينبغي للمسلم أال تشغله أمواله وأوالده عن طاعة مواله ،وعبادة من رزقه

وهداه(:
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) [املنافقون.]11/
اهلل  أمرنا بام يصلح ديننا  ،ودنيانا  ،وأخرانا ،وامتثال أمر اهلل يف هذه األمور الثالثة
عبادة هلل : 
[ آل عمران. ] 1٣٤ – 1٣٣ :
والناس مجي ًعا خلق ا هلل ،وقد تكفل بأرزاقهم ،ووعدهم بذلك ،واهلل ال خيلف امليعاد :
[ هود. ] ٦ :

ولكن إنام حيرم اإلنسان من الرزق بسبب معاصيه :
[ األعراف. ] 9٦ :
واهلل سبحانه قسم األرزاق املادية  ،وقسم األرزاق الروحية  ،بني خلقه ،وهم يف عطاء
الربوبية سواء ،لكنهم متفاوتون يف أنواع العطاء :
[ الزخرف. ] ٣٢ :
فهذا غني ،وهذا فقري ،وهذا رزقه يف التجارة ،وهذا رزقه يف الصناعة ،وهذا رزقه يف
الزراعة ،وهذا رزقه يف الطب ،وهذا رزقه يف اهلندسة ،وهذا رزقه يف البناء ،وهذا رزقه
يف املصانع ،وهكذا عطاء الربوبية للجميع .

ونوع اهلل  األرزاق ،ونوع املرزوقني يف مجيع احلااات( :
)  ،فأنا أحتاج إىل ما عند أخي من طب ،أو من مال ،أو من سيارات ،أو من
مزروعات ...،وهكذا  ،وهو حيتاج إىل ما عندي من أطعمة أو مالبس ونحو ذلك.
واخللق مجي ًعا يف عطاء األلوهية سواء؛ لكنهم خمتلفون يف القبول واإلعراض ،واإليامن
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والكفر.
واهلل  بعث األنبياء والرسل  ،ليدعوا الناس مجي ًعا ،إىل عطاء األلوهية الذي هو
)
الدين(:
[النحل.]٣٦/
هذا عطاء األلوهية؛ من اهلل علينا بالدين الكامل  ،بفعل األوامر  ،وااتناب النواهي؛
لنسري عىل رصاط مستقيم :

[ األنعام. ] 1٥٣ :

والرزق هو كل ما ينتفع به؛ فاملال رزق ينتفع به ،والطعام رزق ينتفع به ،واللباس رزق
ينتفع به ،والبيت رزق ينتفع به ،والزواة رزق ينتفع به ،واألوالد رزق ينتفع به،

والزوج رزق ينتفع به ،والعلم رزق ينتفع به ،واإليامن رزق ينتفع به ،واألخالق رزق
ينتفع به ،واألعامل الصاحلة رزق ينتفع به ،كل ذلك من نعم اهلل الواسعة عىل عباده:

وقال سبحانه :
[ النحل.] ٥٣ :
وقال سبحانه :

[ إبراهيم.] ٣٤ :

[ غافر. ] ٦٤ :
هو سبحانه الرزاق يف الدنيا واآلخرة ،وهو رزاق قبل أن يرزقنا ،وقبل أن خيلق
األرزاق ،وقبل أن خيلق املرزوقني ،فهو رزاق ،والرزاق صفة ذاتية له ،وصفة فعلية ،فهو

يرزق ويعطي وال تنقص خزائنه أبدً ا :
[ الذاريات. ] ٥٨ :
ومن عرف الرزاق مل ِ
يبال بام فاته من األرزاق؛ ألنه يعلم أن رزقه سيأتيه يف وقته ومكانه
ً
كامال(:
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) [هود.]٦/
هذه عقيدة املسلم؛ يعلم أن رزقه سوف ي أتيه يف مكانه وزمانه  ،وكميته ونوعيته ،فال

يبايل بام فاته من األرزاق؛ ألنه يعلم أن رزقه سيأتيه  ،ولن يأخذه غريه  ،لكن عليه أن
فقريا ،فام كتب له من
يتفرغ لعبادة مواله ،ويقوم بعبادته  ،وامتثال أوامره ،غن ًّيا كان أو ً
الرزق الذي يصلحه سوف يأتيه ،أما الرزق الكا مل فهو يوم القيامة :
[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ :
ً
حالال ،وإنفاقها يف
واهلل سبحانه يبارك يف األرزاق مع اإليامن والتقوى ،فيجعل كسبها
أمور الرب واإلحسان ،وتنزل فيها الربكة ،وتتكاثر كمي ًة ،وتتنوع أصنا ًفا ،وتتكرر أوقات ًا .

إنذارا له ليتوب إىل ربه ،فالربكة تكريم،
وكذا العبد حيرم الرزق بالذنب يصيبه؛
ً
واحلرمان تأديب وهتذيب ،الربكة تكريم من اهلل ملن آمن وعمل صاحلًا ،واحلرمان تأديب
وهتذيب:

[ األعراف.] 9٦ :
فالعطاء من ربنا  يبارك فيه للمؤمنني؛ ألهنم يذكرون اسم اهلل عليه ،ويتقربون إليه
بطاعته ،وينفقونه فيام حيبه اهلل ويرضاه  ،ويستعينون به عىل عبادة اهلل  ،فيبارك هلم يف
أرزاقهم ،واحلرمان تأديب وهتذيب ،ولكن لئال يتعل ق اإلنسان بالنعمة دون ِ
املنعم،
وبالعطاء دون املعطي؛ اهلل  يبتليه حتى يتواه إىل من ساق إليه هذا اخلري ،ويعود إىل
ربه(:
)[البقرة.]1٥٧ - 1٥٥/

اهلل  هبذا االبتالء يفتح لإلنسان أبواب اهلداية  ،فيتواه إىل ربه ،ويرى الكبري يفعل ما
يشاء  ،ويرى املحسن حيسن ،ويرى الرزاق يرزق ،ويرى القوي يبطش ،ويرى الرمحن
يرحم ،ويرى التواب يتوب ،ويرى العفو يعفو : 
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[ العنكبوت. ] ٣ – ٢ :
 فرزق اهلل لعباده نوعان:

رزق األبدان باألطعمة واألرشبة واألموال ،وغريها من أنواع األرزاق املادية.
ورزق القلوب بالتوحيد واإليامن واألعامل الصاحلة ،واألخالق العالية.
 وكذلك الفقر نوعان:

فقر األبدان وهو ثالثة أنواع:
األول :فقر القدر :وهو ما اختاره اهلل لعبده ،فاهلل يعلم أن فالنًا ال يصلح له الغنى،
فيعطيه بقدر حااته ،وال هيمله ،ولو أعطاه ِ
الغنىى فاهلل يعلم أنه سوف يطغى .
ولذلك فقر القدر هو ما اختاره اهلل لعبده ،واختيار اهلل أحسن من اختيار العبد.

الثاين :فقر الكسل :وهو أن يكسل اإلنسان عن طلب الرزق  ،وهذا مذموم .
الثالث :فقر اإلنفاق :فاهلل  أعطى اإلنسان ماالً لينفق يف أنواع الطاعات ،ينفق يف
سبيل اهلل ينفق ،عىل األيتام والفقراء واملساكني ،كام فعل أبو بكر بامله  ،حني خرج بكل
ت ََُل ُم اهللَ
ت ِألَ خهلِ َك؟ َق َالَ :أ خب َق خي ُ
ماله يف سبيل اهلل ،فقال له النبي َ « :يا َأ َبا َب خك ٍرَ ،ما َأ خب َق خي َ

َو َر ُسولَ ُه» أخراه أيب داود والنسائي ( ).
فاألول قدر اهلل لعبده بمرض أو عذر يقعده عن الكسب ،أو غري ذلك من األسباب .
فهذا معذور ،وهلل حكمة يف ذلك.

أما فقر الكسل فصاحبه مذموم ،فال بد أن يطلب املعاش  ،ويكسب الرزق ،ويمتثل
أوامر اهلل  يف طلب الرزق(:
) [امللك.]1٥/
أما فقر اإلنفاق يف سبيل اهلل فهو أحسن يشء ،وهو ممدوح ،واهلل  يضاعف لصاحبه
األار والثواب؛ (
)[ال قر /

].

()1صحيح/أخراه أبو داود برقم ( ،)1٦٧٨وأخراه النسائي برقم ( )91٦٦وهذا لفظه.
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 والناس يأخذون أرزاقهم من ستة أبواب:

الباب األول :باب اإليامن والتقوى ،فهذا أرشف األبواب ،وأحسن األبواب ،وهو
الذي أعطاه اهلل  األنبياء والرسل واملؤمنني(:
) [الطالق.]٣ - ٢/

وقال سبحانه :

[ األعراف. ] 9٦ :

الباب الثاين :باب الدعاء واالستغفار :
[نوح.]1٢ - 1٠/

الباب الثالث :باب العمل والكسب يف البيع والرشاء والتجارة والصناعة والزراعة

وغريها .
ونحن مأمورون بذلك كام ُأ ِمرنا بالصالة :

[ اجلمعة. ] 1٠ – 9 :

فأدا ء الصالة عبادة  ،وطلب الرزق احلالل عبادة  ،ولكل واحد منهام وقته .
فاألرزاق بيد الرزاق وحده  ،ونحن نفعل األسباب المتثال أوامر اهلل يف كسب املعاش ،
ألنه جيب أن نمتثل أمره يف كل حال .

الباب الرابع :باب الصدقات  ،والزكاة  ،واهلبات  ،والوصايا  ،واملواريث  ،واهلدايا ،
والعطايا :
[ الطالق. ] ٣ – ٢ :
فاهلل يسوق األرزاق لإلنسان من خالل هذه األبواب بال اهد منه .
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الباب اْلامس :باب الغش ،والربا ،والرسقات ،والسحر ،وبيع املحرمات ،وغريها من
املكاسب املحرمة بالكذب واالحتيال.
الباب السادس :باب سؤال الناس تكثر ًا ،وهذا أخس األبواب .
ْج ًراَ ،ف خل َي خست َِق َّل َأ خو لِ َي خس َتكخثِ خر»
َّاس َت َك ُّث ًرا؛ َفإِن َََّم َي خسأَ ُل َ خ
قال النبي َ « : م خن َسأَ َل الن َ

أخراه مسلم( ).

فهذا أخس األبواب  ،ألنك بالسؤال تشكو اخلالق إىل املخلوق ،ولو سألت اهلل ،
وشكوت أمرك إىل اهلل؛ ألعطاك ما سألت :
[ األنبياء. ] ٨٤ – ٨٣ :

احلمد هلل رب العاملني أن عرفنا يف كتابه بأسامئه وصفاته ،وأخربنا أن له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل؛ حتى نقبل عىل عبادة ملك غني
كريم  ،رحيم رزاق  ،عفو غفور  ،شكور لطيف :
[ األنعام. ] 1٠٣ – 1٠٢ :

[ األعراف. ] 1٨٠ :

فسبحان من هذه أسامؤ ه وصفاته  ،وهذه أفعاله يف ملكه .
فالرزق يدل عىل الرزاق ،واخللق يدل عىل اخلالق ،والصور تدل عىل املصور ،والنعم
تدل عىل املنعم ،واإلحكام يدل عىل احلكيم  ،والرمحة تدل عىل الرحيم .
وهلذا ظهور احلق أ ْب ىني من كل بني ،أبني من الشمس يف رابعة النهار ،ولكن للقلوب

بصائر ،وللعيون أبصار ،فمن استعان ببرصه ترقى يف بصريته ،فرأى امللك يفعل يف
ملكه ما يشاء:
()1أخراه مسلم برقم (.)1٠٤1
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[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
اصطفى امللك من مماليكه هذا اإلنسان ،فخلقه بيده ،ون فخ فيه من روحه  ،وأمره
برشعه؛ ألنه يريد له أن يكون يف الدنيا خليف ًة ،ويف اآلخرة اليسه .
فسبحانه ما أكرمه!  ،وما أعظم رزقه!  ،وما أوسع علمه ورمحته! ففضل اهلل عىل خلقه
عظيم ،ونعمه وأرزاقه واسعة ال ختطر عىل قلب برش :

[ اإلرساء. ] ٧٠ :

وأنواع نعمه وأرزاقه وأعدادها ال يمكن عدها وال إحصاؤها(:
[إبراهيم.]٣٤/

)

فال بد من اجلهد عىل هذا اإلنسان؛ حتى يعرف من هو الرب الرزاق؟ من هو الغني
الكريم؟ من هو الرب الرمحن الرحيم ؟ من هو الرب القادر القاهر  ،من هو الرب
العزيز اجلبار ؟.
فإذا عرف ربه بأسامئه وصفاته آمن به  ،وعظمه وكربه  ،وأحبه وشكره  ،وأطاعه وعبده:
[ محمد. ] 19 :

وخزائن الغني سبحانه مملوءة بجميع األرزاق  ،ويعطي منها مجيع اخلالئق يف كل مكان
وزمان ،ومع هذا العطاء العظيم املتواصل املدرار ال تنقص مثقال ذرة؛ ألن املحدود

ينقص ،والرزق املحدود إذا أخذ من غري املحدود ال ينقص أبدً ا(:
) [ص.]٥٤/
(
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) [لقامن.]٢٦/

والغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا ،فإذا نقصت مثقال ذرة فهو فقري ال يستحق العبادة،
لكن خزائن الغني ال تنقص أبدً ا :

ﯬ
فسبحان الغني الكريم الذي يملك كل يشء ،ويقول لليشء كن فيكون ،لو سأله مجيع
اخلالئق بأوسع سؤال فأعطاهم ،مل ينقص ذلك مما عنده مثقال ذرة(:
[ يونس. ] ٦٨ :

) [ص.]٥٤/
وقال النبي  فيام روى عن اهلل تبارك وتعاىل ىأ انه قال« :يا ِعبادِي ،لَو َأ َّن َأولَكُم و ِ
آخ َرك خُم
َّ خ َ
خ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َوإِن َخسك خُم َو ِجنَّك خُم كَانُوا َع ََل َأ خت َقى َق خل ِ
ب َر ُج ٍل َواحد منخك خُم َما زَا َد َذل َ
ك ِيف ُم خلكــي َش خيئًاَ ،يا
ب رج ٍل و ِ
ِ
ِ ِ
اح ٍد َما
عبَادي ،لَ خو َأ َّن َأ َّولَ ُك خم َوآخ َرك خُم َوإِن َخسك خُم َو ِجنَّ ُك خم كَانُوا َع ََل َأ خف َج ِر َق خل ِ َ ُ َ
َن َق َص َذلِ َك مـ خِن ُم خلكِي َشيخئًا .
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
وين
َيا عبَادي،لَ خو َأ َّن َأ َّولَك خُم َوآخ َرك خُم َوإِن َخسك خُم َو ِجنَّك خُم َق ُاموا ِيف َصع َ
ُــل ِإن َخس ٍ
َفأَ خع َ
ت ك َّ
ان َم خسأَ َل َت ُه َما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِمَّا ِعن ِخدي إِ ََّل ك َََم َي خن ُق ُص ا خْلِخخ َي ُط إِ َذا ُأ خد ِخ َل
ط خي ُ
ا خل َب خح َر» أخراه مسلم( ).

هذا امللك العظيم الذي جيب أن نعبده باحلب الكامل  ،والتعظيم الكامل  ،والذل
الكامل ،ونترشف أننا عبيده ومماليكه؛ فنذكره يف كل جملس ،ونذكره يف صالتنا ،ونذكره
كثريا :
يف أوقاتنا ً
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤1 :
فإذا ذكرمتوه بأسامئه وصفاته أطعتموه ومل تعصوه؛ ووحدمتوه ومل ترشكوا به شيئ ًا .
واهلل خلق الدنيا لنستعني هبا عىل طاعة اهلل  ،وكل ما أعانك من الدنيا ىع ىىل الدين فهو

من الدين ،وكل ما أعانك عىل الدنيا فهو من الدنيا .
فاهلل خلق الدنيا لنا ،ولكن نحن ُخلِقنا لآلخرة ،فالدنيا زينة ،واملقصد اآلخرة ،الثياب
زينة ،لكن املقصد سرت العورة ،لبس الثوب زينة،أبيض وأسود وأصفر وأمحر ،لكن
()1أخراه مسلم برقم (.)٢٥٧٧
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املقصد سرت العورة ،واحلفظ من احلر أو الربد ،هكذا الدنيا زينة ،واملقصد اآلخرة :
[ العنكبوت. ] ٦٤ :
فاهلل  من فضله علينا أن عرفنا باسمه الرزاق ،واسمه الرزاق .
فسبحان مالك األرزاق ا ال ِذي تكفل بأرزاق مجيع اخللق ،العليم بأحوال خلقه وما
يصلحهم ،يبسط الرزق ىع ىىل من يشاء ،ويقدره ىع ىىل من يشاء ،وله يف ىذلِ ىك حكمة
)
بالغة(:
[اإلرساء.]٣٠/
ف اهلل حكيم عليم ،يضع رزقه عند من يشكره ،ويعطي عباده عطا ًء واس ًعا ،ويعطي بعض
عباده عطا ًء أقل؛ ألنه أعلم بمن يشكر ومن يكفر ،فهو يعلم أن الناس منهم من ال
تصلح حاله إال بالغنى ،ومنهم من ال تصلح حاله إال بالفقر ،وال يعلم ذلك إال اهلل
وحده ال رشيك له(:
) [الشورى.]٢٧/
خريا أن يشتغل بوظيفة الشكر  ،وبعبادة الشكر ،وإن
ثم إن اهلل يريد من عبده إذا ُأعطي ً
مل ُي ى
فقريا يعمل بعبودية الصرب :
عط صار ً
[ إبراهيم. ] ٥ :

 وألهل الدين صفتان:
إما شاكر  ..وإما صابر .
ونحن ُمبت ىلون بذلك ،فكثرة الرزق يف الدنيا ال تدل بذاهتا عىل محبة اهلل للعبد  ،ورضاه
عنه ،فاهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ،ولكنه ال يعطي الدين إال ملن حيب ،ومن
أعطاه اهلل الدنيا والدين فهو مبتىل ( :

)

[سبأ.]٣٧/

فالذين عندهم أموال وأوالد يتسع أارهم وثواهبم بكثرة اإلنفاق ،وكثرة املسبحني
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والعابدين والذاكرين من أوالدهم.
واإليامن والتقوى من أعظم األسباب للحصول عىل األرزاق النافعة ،والكفر والفجور
سبب عظيم لنقص األرزاق ومحق الربكة ،كام قال سبحانه(:
) [األعراف.]9٦/

واألرزاق تزيد بالشكر والطاعة ،وتنقص بالكفر واملعايص (:
) [إبراهيم.]٧/
واهلل سبحانه ُه ىو املنعم ىع ىىل عباده بجميع أنواع األرزاق املادية والروحية ،وأعظم رزق
يرزقه اهلل عبده وأحسنه وأفضله  ،وأكمله وأكرمه  ،وأعاله وأدومه  ،هو التوحيد
واإليامن ،واجلنة ورضوان الرب ال االله(:

) [الطالق.]11/
وال بد للمسلم أن يعرف أن املخلوقات كلها خمتزنة يف األرزاق ،واألرزاق كلها خمتزنة

يف خزائن الساموات واألرض ،فاألرزاق هلا خزائن ،خرج من خزائن األرزاق هذه
املخلوقات العظيمة التي نراها ،هذه ،الساموات واألرض وما فيهام من املخلوقات كلها
خمتزنة يف األرزاق ،واألرزاق كلها خمتزنة يف خزائن الساموات واألرض ،وخزائن
الساموات واألرض كلها ذرة من خزائن امللك الغني احلميد ال االله(:

) [لقامن.]٢٦/
واهلل سبحانه ىك ىام أخرج الربايا من مستقرها إىل مستودعها يف القبور ،ىحتاى ظهرت من
األرحام ً
ايال ىب ْعدى ايل  ،فاهلل أخرج الربايا من بطن إىل بطن ،فكم خيرج من األرض من
املواليد واألرزاق!وكم خيرج من األرحام من الذكور واإلناث!.
هو سبحان ه أخرج األرزاق واألعامل كل حلظة يف الوقت الذي قدره(:
) [القمر.]٥٢-٤9/

كل يشء مكتوب ،كل يشء مكشوف هلل ؛ املايض واحلارض واملستقبل(:
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) [القمر.]٥٣/
ً
تنفيذا إذا عملته ،وسوف حتاسب
قدرا أنك سوف تعمله ،ومكتوب
مسجل ومكتوب ً

عليه إذا عملته ،ولكن هذا العلم علم انكشاف ال علم إابار ،فاهلل يعلم كل يشء،
[ التكوير. ] ٢٧ :
وأعطى اخليار لعبده أن خيتار ما يشاء :
فسبحان امللك العظيم الذي يملك مجيع خزائن األرزاق ،الغني الذي ال أحد أغنى منه،
وكل ِغ نًى منه ،الكريم الذي ال أحد أكرم منه ،الرمحن الذي ال أحد أرحم منه ،والرزاق
الذي كل رزق يف العامل العلوي والسفيل من رزقه :

[ األنعام. ] 1٠٢ :
هو الرزاق الذي يرزق كل مرزوق يف مكانه وزمانه  ،يف الوقت الذي يريد ،بالقدر الذي

يريد ،بالنوع الذي يريد :
هو الكريم الذي أعطى مجيع اخللق من رزقه ،الرزاق الذي يرزق مجيع الناس من مسلم
وكافر :
[ الذاريات. ] ٥٨ :

[ لقامن.] ٢٠ :

هلواء مسخر ،املطر مسخر ،األرض املنبتة مسخرة ،الشمس التي تنري مسخرة ،وهكذا
كل يشء مسخر لإلنسان :
[ اجلاثية. ] 1٣ :
ُه ىو ا مللك العظيم ا ال ِذي له اخللق كله  ،وله األمر كله ،وإليه يراع األمر كله،ا ال ِذي تفرد
بالوحدانية ،وتفرد باخللق والرزق ،وتوحد باإلحياء واإلماتة،واختص باألسامء احلسنى
والصفات العىل ،الذي ليس له رشيك وال مثيل(:

) [الروم.]٤٠/
هو امللك الغني القادر عىل كل يشء ،الذي يملك خزائن كل يشء ،فلنعبده لكامل ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعظمة نعمه وإحسانه ،بيده كل يشء ،وعنده خزائن كل

يشء؛ خزائن املخلوقات ،خزائن األرزاق ،خزائن النعم ،خزائن األموال ،خزائن املياه،
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خزائن احلبوب ،خزائن العلم ،خزائن القوة ،خزائن الرمحة ،خزائن العذاب ،خزائن
النور ،خزائن الظالم ،خزائن اإليامن ،خزائن األخالق ،خزائن الترصيف والتدبري،
خزائن كل يشء يف قبضته  ،وحتت ترصفه(:
) [احلجر.]٢1/
فسبحانه ما أعظمه! وما أعظم ملكه وسلطانه! وما أوسع أرزاقه ورمحته ومغفرته! وما

أعظم حلمه عىل من عصاه! .
فسبحان من خلق اخللق كله ،وبيده امللك كله ،وإليه يراع األمر كله ،وعنده خزائن
[ يونس. ] ٣ :
الرزق كله :
هو سبحانه امللك احلق ،الغني عن كل ما سواه  ،الرازق لكل خملوق ( :
)[يونس.]٣1/
ومن هذه عظمته ،وهذه أسامؤه وصفاته ،وهذه نعمه؛ أفال نعبده  ،ونكربه  ،ونحمده

وحده ال رشيك له؟(:
) [يونس.]٣٢/
وإذا كان اهلل ُ ه ىو الرزاق للعباد وحده؛ فهو املستحق للعبادة منهم وحده ال رشيك
له:
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢1 :
وجيب علينا أن نعلم أن الرزق هو احلالل ال غري ،واحلرام اسمه املتاع ،فاملؤمن يستعني
بالرزق احلالل عىل طاعة مواله ،ويشكر ربه عليه ،ثم يصري إىل اجلنة .

والكافر يتمتع هبذا املتاع والشهوات يف الدنيا ،ثم يصري إىل اهنم:
[ البقرة. ] 1٢٦ :

وتقسيام تنزل من السامء من رب األرض والسامء ،ثم توزع عىل
فجميع األرزاق خل ًقا
ً
45٨

) [الذاريات.]٢٢/

أهل األرض بالعدل كام أراد اهلل:
فالقضاء يف السامء ،والتسليم يف األرض.

والرزاق سبحانه غني كريم ،وخزائنه مملوءة بأصناف األرزاق ،وحيب أن نسأله وال
نسأل غريه ،وهو يرصفها بني عباده بحكمته كام يشاء.
وتنبيها لربيته،
فاهلل سبحانه أظهر سنته ،وأخفى قدرته يف سنته؛ امتحانًا وابتال ًء للعباد،
ً

واظهارا لقدرته(:
ً

) [احلج.]٧-٥/
فسبحان ربنا امللك احلق الذي يملك خزائن األرزاق ،ويملك جماري األرزاق عىل مدى
الدهور والقرون ،ويقسمها عىل كل خملوق كمي ًة ونوعي ًة ومكانًا وزمانًا ،وسع برزقه كل

أحد ،ومل ينس أحدً ا(:

) [الزخرف.]٣٢/
هذا االسم العظيم الرزاق كم يف التعبد هلل به من األاور العظيمة! وكم يف معرفته من
زيادة اإليامن! ونحن اآلن عرفنا اهلل  ،وعرفنا شيئًا ىع ْن اسمه الرزاق  ،فكيف نتعبد هلل
 هبذا االسم العظيم؟.
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التعبد هلل  باسمه الرزاق ..الرازق
البد للعبد من معرفة ربه بأسامئه  ،وصفاته  ،وأف عاله ،ومعرفة خزائنه ،ومعرفه دينه
ورشعه  ،ومعرفة وعده ووعيده  ،ليعبد ربه حق ًا كام عرفه حق ًا :
 وتتحقق العبودية الكاملة هلل  بثالث مسائل :
األوىل :إزالة العقائد الفاسدة من القلب ،وتطهري القلب من الرشك والكفر والنفاق
والرياء واحلسد ،و غري ذلك من األشياء النجسة والسيئة :
[ الشمس. ] 1٠ – ٧ :
الثانية :تزكية القلب بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة
خزائنه  ،ومعرفة وعده ووعيده :
[ محمد. ] 19 :
الثالثة :االشتغال بعبادة اهلل  ،بعد التخلية والتحلية تأيت التزكية باشتغال العبد بعبادة اهلل
وحده ،فمن استنار قلبه بمعرفة االل اهلل ظهر اخلشوع والتواضع عىل اوارحه  :ﯿ
[ األعىل. ] 15 – 14 :
فال بد من هذه األمور الثالثة  ،ختليه  ،ثم حتلية  ،ثم تزكية.
هذه املعارف العظيمة عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله تولد حسن التعبد هلل . 
والتعبد املطلوب هو التعبد هلل باحلب والتعظيم والذل له ال االله ،فاملؤمن إذا علم
أن ربه هو الرزاق الرازق وحده ال رشيك له؛ اطمأن قلبه بام قسم له ربه ،فال خياف
ضيق العيش ،وال قلة ذات اليد ،فإن رزقه آتيه ال محالة ،وال ينقص منه مثقال ذرة،
فالرزق يطلب العبد كام يطلبه أاله :
[ هود. ] 6 :
فخزائن األرزاق عند اهلل  ،وأبواب الرزق مفتوحة يف كل زمان ومكان .
فاإلنسان إذا عرف الرزاق؛ فعليه أن يكسب الرزق الذي يرزق منه النااس؛ ألننا يف دار
األسباب ،فاملطلوب فعل األسباب ،واهلل  اعل للرزق مفاتيح ،ليست مفاتيح
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الرزق واحدة ،بل هي كثرية.
ستنزل هبا الرزق من الرزاق ال االله كثرية ،من هذه
ومفاتيح الرزق احلالل التي ُي ى
املفاتيح.
أألول  :االستغفار والتوبة إىل اهلل (:
)
[نوح.]1٢ -1٠/
وكام قال هود  يف القرآن(:
) [هود.]٥٢/
الثاين  :التبكري يف طلب الرزق :
ار خك ِألُ َّمتِي ِيف ُبكُ ِ
قال النبي « :ال َّل ُه َّم َب ِ
ور َها» أخراه أبو داود والرتمذي( ).
الثالث  :الدعاء ( :
) [البقرة.]1٨٦/
الرابع  :تقوى اهلل (:
) [الطالق.]٣- ٢/
فنفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا ؛ ألننا نعلم أن خمرج الرزق من
الرزاق وحده(:
) [األعراف.]9٦/
اخلامس  :ااتناب املعايص(:
) [الروم.]٤1/
فاملعايص ااتناهبا سبب حلصول الرزق.
)[الطالق.]٣:
السادس  :التوكل عىل اهلل(:
هلل َح َّق ت ََوكُّلِ ِه؛ لَ َرزَ َقك خُم ك َََم َي خر ُز ُق الطَّ خ َْيَ ،ت خغدُ و
وقال النبي « :لَ خو َأ َّن ُك خم ت ََو َّك خلت خُم َع ََل ا ِ
()1صحيح/أخراه أبو داود برقم ( ،)1٣٤٢وأخراه الرتمذي برقم ( )1٢1٢وهذا لفظه.
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ِ
وح بِ َطانًا » أخراه الرتمذي وابن مااه( ).
َاصاَ ،وت َُر ُ
مخ ً
السابع  :ح فظ األوقات بأنواع العبادة(:
) [النور.]٣٨ -٣٦/
[ اجلمعة. ] 1٠ – ٩ :

الثامن  :املتابعة بني احلج والعمرة :
ـح ِّج َوالخ ُع خم َرةِ؛ َفإِ ََّّنَُم َين ِخف َي ِ
ان الخ َف خق َر َو ُّ
ُوب ك َََم َين ِخفي ا خلكِ ُْي
قال النبي « :تَابِ ُعوا َب خ َ
ني الخ َ
الذن َ
َ
ث ا خلـح ِد ِ
ب والخ ِف َّض ِة ،ولَيس لِ خلحج ِة الخـمْب ِ
يد َو َّ
َخ َب َ
ـجنَّ ُة»
َاء إِ ََّل الخ َ
َ
َ َّ
َ خ َ
الذ َه ِ َ
َ خُ َ
ورة َجز ٌ
أخراه الرتمذي والنسائي( ).
التاسع  :اإلنفاق يف سبيل اهلل(:
) [سبأ.]٣9/
وقال النبي َ « :ق َال اهللُ َت َب َار َك َو َت َع َاىلَ :يا ا خب َن آ َد َمَ ،أن ِخف خق ُأن ِخف خق َع َل خي َ
ك» أخراه مسلم( ).
العارش  :اإلنفاق عىل طلبة العلم :
قال أنس بن مالك  :كان أخوان عىل عهد رسول اهلل  ،فكان أحدمها يأيت إىل النبي ،
واآلخر حيرتف ،فشكا املحرتف أخاه إىل النبي  ،فقال«:لَ َع َّل َ
ك ت خُرزَ ُق بِ ِه»
أخراه الرتمذي( ).
َس ُه َأ خن ُي خب َس َط لَ ُه ِيف ِرزخقِ ِهَ ،أ خو ُين َخس َأ لَ ُه
احلادي عرش  :صلة الرحم ،كام قال النبيَ « :م خن َ َّ
()1صحيح/أخراه الرتمذي برقم ( ،)٢٣٤٤وأخراه ابن مااة برقم ( )٤1٦٤وهذا لفظه.
()٢صحيح/أخراه الرتمذي برقم ( ،)٨1٠وأخراه النسائي برقم ( )٣٥9٧وهذا لفظه.
()٣أخراه مسلم برقم (.)99٣
()٤صحيح /أخراه الرتمذي برقم (.)٢٣٤٥
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ِ
ِ
ِ
ِح ُه» متفق عليه( ).
ِيف َأ َث ِره؛ َف خليَص خل َر َ
الثاين عرش  :إكرام الضعفاء والفقراء واملساكني  ،واإلحسان إليهم :
ً
فضال عىل من دونه ،فقال النبي َ « :ه خل
قال مصعب بن سعد قال :رأى سعد أن له
ون إِ ََّل بِ ُض َع َفائِك خُم؟» أخراه البخاري( ).
ون َوت خُر َز ُق َ
خَص َ
ُتن َ ُ
هلل ه ِذ ِه خاألُم َة بِ َض ِع ِ
يف َها بدعائهم وصالهتم ،وإخالصهم» أخراه
خَص ا ُ َ
َّ
ويف لفظ«:إِن َََّم َين ُ ُ
الرتمذي والنسائي( ).
الثالث عرش  :اهلجرة يف سبيل اهلل من أال إعالء كلمة اهلل ،ونرش دين اهلل(:
) [النساء.]1٠٠/
الرابع عرش  :صدق البيان يف البيع والرشاء ،ومجيع املعامالت :
ان بِالخ ِ
قال النبي «:ال َب ِّي َع ِ
ـخ َي ِ
ار َما ََل َيتَ َف َّر َقاَ ،فإِ خن َص َد َقا َو َب َّينَا ُب ِ
ور َك َل ُـه ََم ِيف َب خي ِع ِه ََمَ ،وإِ خن َكت َََم
خ
ت َب َر َك ُة َب خي ِع ِه ََم» متفق عليه( ).
َوك ََذ َبا ُ ُِم َق خ
فهذه أهم مفاتيح الرزق ،وأبواب الرزق مفتوحة لكل أحد .
فإذا رزقك اهلل من فضله ،وخريه ،وإحسانه ،ونعمه؛ فارزق منه الناس ،تنال به عظيم
األار ،ويأتيك اخللف من اهلل بأعظم منه(:
) [سبأ.]٣9/
أهيا العبد الفقري اسأل الرزاق أن يرزقك ما ينفعك يف دينك ودنياك وأخراك .
وأعظم يشء تطلبه من ربك الرزاق الكريم سؤال اهلداية ،فأعظم سؤال ُيسأل هو سؤال
اهلداية ،نسأل اهلل اهلداي ة يف الدنيا ،واجلنة والرضوان يف اآلخرة(:
) [الفاحتة.]٧ -1/
()1متفق عليه/أخراه مسلم برقم ( ،)٢٥٥٧والبخاري برقم ( ،)٢٠٦٧واللفظ له.
( )٢أخراه البخاري برقم (.)٢٨9٦
()٣صحيح/أخراه الرتمذي برقم ( ،)1٧9٧وأخراه النسائي برقم ( )٣1٧٨وهذا لفظه.
()٤متفق عليه/أخراه مسلم برقم ( ،)1٥٣٢والبخاري برقم ( ،)٢٠٧9واللفظ له.
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فهذا أعظم سؤال يسأله املؤمن ربه  ،وهلذا فإن هذا الدعاء فرض يف كل صالة .
فاللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توفيت .
ً
ً
متقبال .
وعمال
علام ناف ًعا ،ورز ًقا طي ًبا،
اللهم إنا نسألك ً
علام ناف ًعا ،فمن عرف ربه الرزاق،
اللهم انفعنا بام علمتنا ،وعلمنا ما ينفعنا ،وارزقنا ً
ورأى نعمه وأرزاقه التي ال تعد وال حتىص؛ أحبه ،وأطاعه ،وأفرده بالعبادة؛ ألن اهلل هو
الذي خلق اخللق ،وخلق أرزاقهم مجي ًعا ،وأوصلها إليهم ،فهو املستحق للعبادة؛ ألنه
اخلالق الرازق املنعم بكل نعمة ،وحده ال رشيك له :
[ الذاريات. ] 5٨ :

وكل ما سوى اهلل ليس بيده يشء ( :
) [النحل.]٧٣/
واهلل سبحانه كريم ،يعطي الدن يا من حيب ومن ال حيب ،وال يعطي اإليامن إال ملن حيب،
وهذا هو أعظم أنواع الرزق(:
) [احلجرات.]1٧/
فمن عرف ربه ح ًّقا تعلق به وحده ال رشيك له؛ ألنه املتفرد برزق اخلالئق وحده ،لكن
عىل هذا العبد فعل األسباب املرشوعة لطلب الرزق ،وعدم االعتامد عليها ،ألن كل
يشء بيد اهلل(:
) [فاطر.]٣/
واملؤمن احلق يطلب الرزق من ربه باألسباب املرشوع ة ،وجيتنب مجيع األسباب املحرمة
يف طلب الرزق ،وال خياف من املخلوق يف قطع الرزق عندما يساومه عىل رزقه يف ترك
احلق  ،أو فعل الباطل ؛ ألنه يعلم ويتيقن أن رزقه بيد الرزاق الذي يسمعه ويراه ،والذي
خلقه وحده ،والذي عنده خزائن األرزاق وحده ( :
) [املنافقون.]٧/
وإذا علم املؤمن أن األرزاق كلها بيد اهلل وحده ،وما يف يد العبد من رزق فهو من ربه
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وحده؛ إذا عرف ذلك ابتعد عن الشح والبخل ،وسارع إىل البذل واجلود؛ باإلنفاق مما
رزقه اهلل من علم ،أو مال ،أو ااه ،أو تعبد ،أو دعوة ،أو تعليم ،أو إحسان للخلق :
(

[البقرة.]٣ -1/
فهم ينفقون ً
علام ،ينفقون دعوةً ،ينفقون من عطاء اهلل  هلم :
ماال ،ينفقون ً

)

[ األنفال. ] 4 – 2 :
برصا يبرص به األرزاق ،وبصري ًة يبرص هبا الرزاق،
واهلل سبحانه قد أعطى اإلنسان ً
فليحرص كل مؤمن ومؤمنة أن جيعل أكرب مهه يف السعي لنيل الرزق األعظم ،والفضل
األكرب ،واملقام األسمى ،وهو رضوان اهلل وانته ،يف العمل برشعه ودينه يف حياته؛ لينال
الرضوان واجلنة بعد مماته(:
) [احلج.]٥٨/
واجلنة والرضوان أعظم الرزق وأكرمه وأدومه(:
) [الطالق.]11/
واهلل  أعطانا هذا الرزق يف الدنيا ،وهذه النعمة الكبرية ،وهذا الدين :
[ املائدة. ] 3 :

وأعطانا رز ًقا آخر ،وهو اجلنة والرضوان حني نلقاه :

[ التوبة. ] 72 :

فسل ربك الرزاق من غذاء األاساد واألبدان ،وغذاء القلوب واألرواح ،فيد اهلل مألى
ال تغيضها نفق ة ،سحاء الليل والنهار ،يعطي وال تنقص خزائنه مثقال ذرة .
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وكان النبي  إذا أسلم الرال علمه الصالة ،ثم أمره بأن يدعو هبؤالء الكلامت يف
ِ
ِحنِي،
صالته قبل أن يتعلم القرآن يأمره هبذه الكلامت اخلمس« :ال َّل ُه َّم اغخف خر ِِلَ ،و خار َ خ
َو خاه ِد ِينَ ،و َعافِنِيَ ،و خارزُ خقنِي» أخراه مسلم( ).
ِ
ِحنِي َ ،و َعافِنِيَ ،و خارزُ خقنِي؛ َفإِ َّن َه ُؤ ََل ِء َ خَت َم ُع لَ َك
ويف روايةُ « :ق خل :ال َّل ُه َّم اغخف خر ِِلَ ،و خار َ خ
اك و ِ
آخ َرت َ
َك» أخراه مسلم( ).
ُد خنيَ َ َ
فليتفكر العبد يف نفسه ،ولينظر إىل هذه األرزاق ،وينظر الرازق كيف ساقها إليه من
فضل ه  ،من عطاء مادي جلسده ،ومن هداية وتوحيد وإيامن لقلبه :
[ النحل. ] 53 :
فخذ رزقك من أبواب احلالل ،واحذر أن تأخذه من أبواب احلرام ،فمن أخذه من
ستج ْب دعاؤه إذا دعا ربه(:
أبواب احلرام ،شقي به ،ومل ُي ى
) [التوبة.]٨٥/
الس َف َر َأ خش َع َ َ
الر ُج َل ُيطِ ُ
خْب،
وقال النبي « : إِ َّن ا َ
يل َّ
هلل َط ِّي ٌب ََل َي خق َب ُل إِ ََّل َط ِّي ًبا ُث َّم َذك ََر َّ
ث أغ َ َ
ِ
ِ
رش ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم خلبَ ُس ُه
َي ُمدُّ َيدَ خيه إِ َىل َّ
الس ََمءَ :يا َر ُّبَ ،يا َر ُّبَ ،يا َر ُّبَ ،و َمطخ َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم خ َ
اب لِ َذلِ َ
ك؟ » أخراه مسلم( ).
ـح َرامَِ ،فأَنَّى ُي خست ََج ُ
َح َرا ٌمَ ،وغ ُِّذ َي بِا خل َ
ومن أسباب حصول الرزق :الصالة واملداومة عليها ،وحث األهل عليها(:
) [طه.]1٣٢/
واهلل سبحانه تعاىل هو الغني الكريم الرزاق  ،فاسأله مجيع حوائجك الصغرية والكبرية،
فهو الصمد الذي صمد جلميع حوائج اخللق ،واخللق مجي ًعا يصمدون إليه يف
حوائجهم ،فاسأله الرغيف وما دونه ،وأسأله اهلداية ،وأسأله الفردوس والرضوان:
) [الذاريات.]٥٨/
(
واعلم أنك ال تأخذ من الرزق إال ما ُقدِّ ر لك ،فكن مطمئنًّا؛ فإنك تأخذ من خزائن
امللك التي ال تدخلها اللصوص  ،وال تأكلها السوس(:
()1أخراه مسلم برقم (.)٢٦9٧
()٢أخراه مسلم برقم (.)٢٦9٧
( )٣أخراه مسلم برقم (.)1٠1٥
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) [احلجر.]٢1/
كريام ،خزائنه مألى ،وتيقن أن رزقك سيصل إليك ،فال ت ُِذ ال نفسك
فأنت تسأل غن ًّيا ً
لغريك من الناس ،ورزقك سيصل إليك قط ًعا ،يف موعده قط ًعا ،ألن معه عنوانك،
فاطلبه من الكريم بالرس ،يصلك بالعزة من ربك مبارشة :
[ البقرة. ] 1٨6 :
سل الغني إذا قمت يف صالتك ً
هنارا ،سله بينك وبينه فقط ،ال تعرض حوائجك
ليال أو ً
عىل الناس ،بل اطلبه م ن الرب الكريم السميع البصري يف الرس  ،إذا سألت فاسأل اهلل ،
وإذا استعنت فاستعن باهلل :
[ غافر. ] 65 :
فإن أظهرت حااتك ملؤمن وسألته؛ فسوف يرسل اهلل لك من يقضيها من املؤمنني،
لكن بواسطة إنسان .
إذا شكوت احلال إىل غري اهلل من الكفار ،فقد يقضيها اهلل لك عىل يد كافر تذل له،
ويمتهنك ،فال ت ْىشكُو حالك إال لربك الغني ،الرزاق ،الكريم ،السميع جلميع
األصوات ،العليم بجميع األحوال ،القادر عىل مجيع األشياء(:
) [يوسف.]٨٦/
وارفع حااتك إىل ربك رس ًا ( :
) [األعراف.]٥٥/
رسا؛ ألنه قايض احلااات ،وال ىي ْش ُك اهلل
فمن أراد أن يشكو حاله فل ىي ْش ُك حاله إىل ربه ًّ
إىل خلقه؛ بل حيسن الظن بربه ،وال يذل نفسه لغريه(:
) [الشعراء.]٢1٣/
فتواه إىل ربك ،وأسأله العافية  ،وأسأله الرزق ،وأسأله اهلداية ،فاألرزاق حااات،
لكن اهلداية مقصد(:
) [الذاريات.]٥1 -٥٠/
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واهلل  قد يضيق عليك رزقك املادي والروحي ؛ وذلك لذنب فعلته لتتوب منه ،فإذا
تبت إليه أعطاك ما يغنيك  ،وأكرمك بام يسعدك يف الدنيا واآلخرة :
ً
وتعظيام
وطاعة اديدةً ،وح ًّبا اديدً ا ،وحيا ًء اديد ًا ،
توب ًة اديدةً ،وإيامنًا اديدً ا،
ً
اديدً ا لربك .
وقد يمنعك رز ًقا؛ ألنه يعلم أن صالحك بذلك ،ألنه حيب أن يسمع دعاءك  ،وحالوة
مناااتك .
وقد تكون لك منزلة ال تبلغها إال بالصرب عىل أحوالك:
[ اإلرساء. ] ٣٠ :
فارض بام قسم لك الرزاق من مال،
فهو احلكيم العليم الذي يضع اليشء يف موضعه،
ى
أو ااه ،أو علم ،أو خلق ،أو أم ،أو أب ،أو لون ،أو انس ،أو حال ،أو طول ،أو قرص،
أو زواة ،أو ولد ،ونحو ذلك من ع طاءات ربك الكريم ،فمن ريض بام قسم اهلل له فهو
أغنى الناس .
وأما ما أمرك اهلل به من امتثال أوامره وااتناب نواهيه  ،يف العبادات واملعامالت
واملعارشات واألخالق؛ فسارع إليه ،وسابق فيه ،وكن األول يف كل طاعة وقربة فرضها
ونفلها :
[ آل عمران. ] 1٣٤ – 1٣٣ :

فكن األول يف كل فريضة وفضيلة :
ﯴ احلج.٧٨ :
واعلم أنك مستخلف يف كل ما أعطاك اهلل ،وهو أمانة لديك  ،فأحسن اإلنفاق فيام حيبه
)[احلديد.]٧/
اهلل ويرضاه ( :
فيدك عىل مالك يد أمانة  ،ال يد ملك ،فاتق اهلل يف كسبك وإنفاقك(:
)
[احلرش.]1٨/
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وامحد اهلل عىل نعمه التي ساقها إليك من كل بلد :
[ القصص. ] ٥٧ :
وإذا أكلت من هذه األرزاق فامحد اهلل عىل هذه النعم ،لتحصل عىل رضوان اهلل ،إن اهلل
لريىض عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ،ويرشب الرشبة فيحمده عليها :
[ البقرة. ] 1٧٢ :

فسبحان اهلل! خيلق ،ثم يرزق ،ثم يرىض ،فام أعظم تودده إىل عباده!(:
) [البقرة.]1٤٣/
فهذه املسائل العظيمة يف اسم اهلل الرزاق علينا أن نتفقه فيها ونعرفها ،وعلينا أن نتعبد هلل
 هبا؛ حتى يظهر أثر اسم الرزاق ال االله يف حياتنا ،فخالق املخلوقات  ،وقاسم
األرزاق ال االله تكفل بكل يشء ،وكل رزق مقدر ونافذ من اهلل إىل صاحبه ال خيطيه
رزقه إىل غريه أبدً ا ،كام ال خيطيه أاله ،ولن يموت أحد من اخللق حتى يستكمل أاله ،
[ الذاريات. ] ٥٨ :
ويأكل رزقه :
أصل التوحيد  ،وذروة اليقني أن تعلم أن اهلل رب العاملني هو الرازق وحده ال رشيك
له ،وأن مجيع األعامل ومجيع األسباب من التكسب والعمل ،ومجيع املخلوقات يف
رهبا
السموات واألرض من مجاد ونبات وحيوان -إنام هي ظروف وأوعية أودعها اهلل ه
العطايا األرزاق ،تسلمها ملن شا ء من خلقه بإذنه ،وعلمه ،وأمره :
[ احلجر. ] ٢1 :
فهذه اخلزائن ظروف حتمل األرزاق ،وتسلمها ملن ُأ ِمرت بتسليمه إياه من الرزاق ،ألن
)
اهلل وحده هو الرزاق  ،ال رازق غريه ( :
[الذاريات.]٥٨/
فلنشكر الرزاق الذي ساق إلينا األرزاق ،ويرس لنا االنتفاع هبا  ،باستعامهلا يف طاعته :
[ املؤمنون. ] ٥1 :
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ومن سعى يف طلب الرزق فلينظر بقلبه إىل الرزاق الذي يقسم األرزاق ال االله ،ال

إىل القسمة؛ لرتىض بالقسم ،وترىض باملقسوم ،مع السعي باجلسم يف الكسب ،ننظر إىل
الرزاق الذي يقسم األرزاق ،حتى نرىض بالقسم ،ونقنع باملقسوم ،مع السعي باجلسم :
) [اجلمعة.]1٠/

(

ننظر إىل من يقسم األرزاق ،وإذا ااءنا الرزق نرىض بام قسمه اهلل ،ومع هذا نتيقن أن ما

أصابنا من الرزق مل يكن ليخطئنا ،وما زوي عنا فلن نقبضه أبدً ا ،ولو وقف معنا مجيع

اخللق(:

) [فاطر.]٢/

فال بد أن نفقه هذه املسائل ،ونعتقدها بالقلب ؛ حتى نطمئن عىل أرزاقنا ،ونتفرغ لعبادة
ربنا ،العاقل ال يشغله ما رزقه اهلل من ا لدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه اهلل من أالها،

وهي عبادة اهلل وحد ه ال رشيك له ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل
عباده(:

) [اجلمعة.]11/

فااعل ما رزقك اهلل من الرزق املادي سب ًبا معينًا عىل رضاه وتقواه ،تكن من السعداء

يف الدنيا واآلخرة(:ﯿ

) [األعىل.]1٧ - 1٤/

وعىل املسلم اأال خيرج يف طلب التكسب إىل نية التكاثر ،وسبيل التفاخر؛ فيدفعه ذلك
إىل احلرص عىل طلب الكسب من أبواب احلرام ،أو تسخط األقدار إذا مل تكن لك عىل

ما تريد ،فإن طلب الرزق عبادة ،واألمر مفروغ منه ،فال ختالف ىمن أمرك بالكسب
احلالل ،وقسم لك الرزق بامليزان.
ولتكن قلة اليشء عندك آ ىثر من كثرته ،فقليل يغني  ،أحسن من كثري يلهي ويطغي:
(

) [العلق.]٧ -٦/

واعلم أنه ليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت
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فأمضيت ،وما سوى ذلك فليس لك ،فأنفق ينفق الرزاق عليك(:

) [املنافقون.]11 -9/

فلننفق مما أعطانا اهلل من األموال ،ومن العلم ،ومن الدعوة ،ومن األخالق ،وكام أن

العلم من العليم ؛ فالرزق كذلك من الرزاق وحده ال رشيك له (:
) [فاطر.]٣/

فاهلل  قسم األرزاق ،وهو أعلم بعباده ،فخص الفقراء بعطاء قليل من الرزق ،وخص
األغنياء برزق كثري من عطائه ليظهر كامل غناه وقدرته وحكمته ،و ُيظهر عبودية العطاء
من هذا الغني ،وعبودية الصرب من هذا الفقري .

فاخلبري العليم بعباده قسم األرزاق بينهم بالعدل ،فخص األغنياء بواود األرزاق،

واعلهم آنية للحمد والشكر ،واإلنفاق واإلحسان إىل اخللق .

وخص الفقراء بواود الرزاق ،واعلهم آنية للصرب عىل االبتالء وأرزاق األغنياء ،فكم
ينالون من الصرب! وهلذا الصنف أاره عىل محده وإنفاقه ،وهم األغنياء ،وهلذا أاره عىل

بالئه وصربه ،وهم الفقراء ،واهلل رب هذا وهذا(:

) [اإلرساء.]٣٠/
ِ
الـم خؤ ِم ِن! إِ َّن َأ خم َر ُه ُك َّل ُه َخ خ ٌْيَ ،ولَ خي َس َذلِ َ
ك ِألَ َح ٍد إِ ََّل لِ خل ُم خؤ ِم ِن،
وقال النبي َ « :ع َجبًا ألَ خم ِر ُ
َ
َ
َان َخ خ ًْيا لَ ُه »
ْب؛ َفك َ
َس ُاء َش َك َر؛ َفكَ َ
ان َخ خ ًْيا َل ُهَ ،وإِ خن أ َصا َبت ُخه َّ
إِ خن أ َصا َب خت ُه َ َّ
ض ُاء َص َ َ

أخراه مسلم( ).
ىف ىس ْل ربك مجيع أمورك ،وأنزل به فاقتكْ ،
واش ُك إليه مصيبتك ،فبيده كل يشء ،وليس
()1أخراه مسلم برقم (.)٢999
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بيد أحد سواه يشء ،بل اخللق واألمر وامللك كله هلل وحده ال رشيك له ،فاعبده وحده

ال رشيك له(:

) [العنكبوت.]1٧/

واعلم أن امللك العظيم يعطي العظيم؛ فاطلب من ربك العظيم كل عظيم يف الدنيا

واآلخرة ،وليكن سؤالك رمحك اهلل عىل قدر املسئول ال االله؛ ال عىل قدر حااتك ؛
فربك ازيل العطايا واملواهب يف الدنيا واآلخرة :

وأعظم سؤال يف الدنيا هو سؤال اهلداية(:

[ فاطر. ] 1٣ :

) [الفاحتة.]٦/

وأعظم إكرام من اهلل يف اآلخرة رؤية الرب ،ورضوانه ،وسؤال الفردوس :

[ التوبة. ] ٧٢ :

فاهلل ال االله هو امللك احلي القيوم الرزاق الكريم ،أمرنا بسؤاله ،وطلب منا أن

) [األنفال.]٣/
نسأله ،وطلب منا أن نتصف بصفة الرزق(:
فطلب احلوائج من اهلل عز  ،وطلبها من غري اهلل ذل ،وهو سبحانه أحق ىمن تىذ الل له

العبد .

ومن عرف اهلل مل يسأل غريه ،ومن عرف الغني مل يقف بباب الفقري ،ومن عرف الكبري

استغنى به عن الصغري :

[ األنعام.] 1٠٢ :

فسبحان الذي يملك األرزاق كلها  ،ويقسمها بني خلقه! فريزق األاساد الطعام

والرشاب بألوانه وأشكاله ،ويرزق القلوب بأنواع املعارف والعلوم ،وصفات اإليامن

واليقني.

ومن استغنى باهلل أغناه عام سواه(:

) [األنبياء.]9٠/
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كريام من ربه :
أارا
عظيام ،وينال ثوا ًبا ً
ً
واملؤمن يسعد يف كل عبادة وطاعة ،ويكسب ً
(

) [الرعد.]٢9/

فالكريم يوايل نعمه ويزيدها عىل عبده بقدر طاعته وإيامنه ،واهلل  عرفنا باسمه

الكريم ،واسمه الرزاق ،واسمه الغني ،واسمه الرمحن الرحيم ،لندعوه ونسأله .

خلق سبحانه الكون ومأله لعباده بأنواع األرزاق التي تراها األبصار والبصائر ،وسخر

هلم اآليات والنعم التي تذكرهم برهبم ،وتقرهبم إليه ،و ىي ارس هلم أنواع الطاعات التي

تسعدهم يف الدنيا واآلخرة :

[ اجلاثية. ] ٣٧ – ٣٦ :

فسبحان امللك احلق الذي خلق مجيع اخللق  ،ليجود عليم بإحسانه ،ويعود عليهم
بإنعامه ً
أوال  ،ثم ليعرفهم بذاته وأسامئه وصفاته ،ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية؛

ليؤدوا له حق العبودية باملحبة والتعظيم والذل له ال االله ؛ ليتبني امللك ح ًّقا من
العبد ح ًّقا(:
وبعد املعرفة يكون العمل :

) [الطالق.]1٢/

[ احلج. ] ٧٧ :

وترزق منه كل محتاج إليه بام تقدر
واعلم أن اهلل ال االله يرزقك من فضله لتشكره ُ ،
عليه من علم ومال وخلق وااه ،وغري ذلك مما أعطاك الغني الكريم من فضله ،فت ىُذ ِّكر

الغافل  ،وتعلم اجلاهل ،وهتدي الضال ،وتطعم اجلائع ،وتوايس املحتاج ،وترحم

الصغري ،وتوقر الكبري ،وحتلم عىل السفيه(:
(

) [آل عمران.]9٢/

(
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) [األعراف.]٢٣/

)

[آل عمران.]٥٣/
(

) [النمل.]19/

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ،وحتول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،ومجيع سخطك،

اللهم إنا نسأل ك من اخلري كله ،عااله وآاله ،ما علمنا منه وما مل نعلم ،ونعوذ بك من
الرش كله ،عااله وآاله ،ما علمنا منه وما مل نعلم .
ً
ً
متقبال ،ورز ًقا واس ًعا يا رب العاملني .
وعمال
علام ناف ًعا،
اللهم إنا نسألك ً

اللهم أعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وارفعنا وال تضعنا.

(

) [الصافات.]1٨٢-1٨٠/

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

الكريم ..األركر

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الكريم ..األركر

اهلل  أمرنا أن نعرفه ،ونعلم من هو اإلله والرب الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل؛ واألفعال احلميدة ،ألنه يريد منا أن نعبده ونطيعه ،بكامل احلب ،وكامل التعظيم،
وكامل الذل له(:
)[حممد.]19/
واهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من عباده أن يتصفوا هبا عىل شاكلة العبودية.
فاهلل  كريم ،حيب الكريم ،والكريم قريب من اهلل ،وقريب من الناس ،وحمبوب عند
اهلل ،وحمبوب عند الناس.
واهلل شكور حيب الشكر والشاكرين ،واهلل  حمسن حيب اإلحسان واملحسنني ،واهلل
مؤمن حيب املؤمنني ،فرييد منا أن نتعرف عىل أسامئه وصفاته؛ لنعبده  بمقتىض هذه
املعرفة:
[الطالق.]١٢ :

فمعرفة األسامء والصفات يف باب التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد ،ومنزلة القلب من
البدن ،ال يستقيم التوحيد إال بعد معرفة املعبود ،ثم معرفة أوامره ونواهيه ،ثم التقرب
إليه بذلك باحلب والتعظيم والذل له :

[األنفال.]4 – ٢ :

فاهلل سبحانه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة.
ومن أسامئه احلسنى الكريم واألكرم(:
)[االنفطار.]8-6/
وقال سبحانه(:
)[العلق.]5- 1/
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فاهلل  هو الكريم الذي ال أكرم منه ،الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه مجيع
خلقه؛ املؤمن والكافر  ،واملطيع والعايص واإلنسان واحليوان ،فكل من يف السموات
واألرض عبيده ،واهلل يمدهم من أرزاقه ،ويعطيهم من خزائنه(:
)[اإلرساء.]21- 20/
فهو سبحانه الكريم الكثري اخلري ،دائم الفضل واإلحسان يف الدنيا واآلخرة.
الكريم ا لذي يسهل خريه ،ويقرب تناول ما عنده ،القريب ملن دعاه ،املجيب ملن
سأله(:
)[البقرة.]186/
فرج من ُك ِرب
فكم جييب اهلل  من السائلني! وكم يغيث من املستغيثني! وكم ُي ِّ
املكروبني! فهو كريم ،وغني ،ورزاق ،وكريم ،وحي قيوم ،ال تأخذه سنة وال نوم،
يسمع أصوات اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل فيجيب دعاءهم.
وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم ،فله األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،الواحد
األحد ،الغني عن كل أحد ،املحيط بكل أحد ،العظيم الذي ال حييط به أحد:
[يونس.]٣ :

هو الكريم الذي له امللك كله ،وله احلمد كله ،وهو عىل كل يشء قدير ،له احلمد عىل
نعمه التي ال تُعد وال ُُتىص ،وكل ما يف ملكه من كرمه  ،فله ملك السموات
واألرض ،وله عامل الغيب وعامل الشهادة ،وله ملك الدنيا وملك اآلخرة.
هو  كريم ،وله قدر عظيم ،له امللك ،ول ه احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير:
[امللك.]١ :

هو الكريم الذي عنده خزائن كل يشء ،وله خزائن السموات واألرض ،الكريم 
)
الذي يعطي ،وال تنقيض خزائنه ،وال تنقص أبدً ا(:
[ص.]54/
فيعطي سبحانه وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ررة؛ ألنه لو نقص من ُملكه أو من رزقه
يشء الحتاج إليه ،واهلل غني عن احلاجة ،الفقراء والعبيد هم املحتاجون إىل اخللق
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واإلجياد واإلطعام ،وغري رلك من صنوف النعم من ربنا :
[فاطر.]١٥ :

وهو سبحانه أكرم األكرمني ،ال يوازيه كريم ،وال يعادله نظري ،الكريم الذي كل ما يف
الكون من كرمه ،الكريم الذي وهب اإلنسان الكريم ما يتكرم به(:
)[اإلرساء.]70/
فهو سبحانه الكريم بذاته ،وكرمه ال أول له وال آخر ،هو الكريم الذي يعطي ويكرم من
يش اء يف كل مكان وزمان ،الكريم الذي يعطي بال سؤال وال عتاب:
[غافر.]6١ :

هو احلي بجميع صفات الكامل ،فهو حي بالسمع ،والبرص ،والقوة ،والقهر ،والكربياء،
والعظمة ،والعزة ،والرمحة ،والرزق.
هو احلي بجميع األسامء احلسنى وا لصفات العىل ،حي بجميع صفات الكامل ،فهو احلي
القادر القاهر الرازق اللطيف احلليم الغني الرزاق الكريم السميع البصري(:
)[غافر.]65/
كنتم أمواتًا فأحياكم ،ثم رزقكم  ،ثم يميتكم ،ثم حيييكم جل جالله ،فهو  احلي ،بيده
احلياة واألحياء ،وبيد ه األرزاق ،وهو كريم غني ،وكريم قوي ،وكريم مع قوته وغناه
فهو يتكرم بام شاء من األرزاق ،فضله عظيم ال حد له:
[غافر.]6١ :

وهوسبحانه الغني الكريم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
[طه.]8 :
اجلميلة ،واملثل األعىل :
هو سبحانه الكريم الذي قدر فعفى ،وعاهد ى
وسئل فأعطى ،واليبايل كم أعطى،
فوَّفُ ،
وملن أعطى؛ لعظيم قدرته ،وعظيم ملكه وسلطانه،وكامل كرمه وغناه ،وسعةرمحته
وعلمه جل جالله:

478

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

فالواجب عىل العباد معرفته أوالً ،ثم عبادته بموجب هذه املعرفة ثاني ًا :
[حممد.]١9 :

وإرا عرفت اآلمر سهل عليك تطبيق األوامر ،فالدين تصديق األخبار ،وتطبيق
األحكام ،واإليامن تصديق وتطبيق ،تصديق األخبار ،وأعظم األخبار :األخبار عن اهلل
بأسامئه وصفاته.
واهلل مأل كتابه بأسامئه وص فاته؛ لنعرفه ،ونوحده ،ونعبده ،ونتوكل عليه ،وال نلتفت
ألحد سواه.
وقد ورد اسم اهلل الكريم يف القرآن مرتني:
) [االنفطار.]6/
األوىل(:
)[النمل.]40/
الثانية(:
أما اسم اهلل األكرم فقد ورد يف القرآن مر ًة واحدة:
[العلق.]٥ – ٣ :

وهو سبحانه الكريم اجلامع لكل ما حيمد عليه من األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واإلنعام واإلحسان واإلكرام ،وامللك العظيم ،والسلطان الكبري(:
)[طه.]8/
والكريم يطلق عىل احلسن ،واليشء النفيس ،واليشء العظيم ،واليشء الواسع ،واليشء
اجلميل ،ويطلق عىل الغني واجلواد اجلامع للمحاسن والفضائل ،واملنعم عىل غريه
بجزيل العطاء وإجابة الدعاء ،وهذا عىل وجه الكامل ال يكون إال هلل وحده.
فاهلل  له األسامء احلسنى ،وهو واحد ال رشيك له ،وهو العظيم يف راته وأسامئه
وصفاته وملكه وسلطانه.
وهو الواسع الذي كل يشء ملكه ،واسع الفضل ،واسع العطاء ،واسع الكرم ،واسع
اإلكرام ،واسع اإلنعام.
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هو اجلميل يف راته ،وهو الغني عن كل ما سواه ،اجلامع للمحاسن والفضائل ،املنعم
عىل غريه بكل نعمة ،الذي جييب الدعاء ،ويكشف البالء.
وهذا عىل وجه الكامل ال يكون إال هلل وحده ،فاهلل هو الكريم األعىل ،وخلق من خلقه
كريام ،يستفيد الكرم ممن أكرمه ،ويتكرم عىل غريه بتعليم غريه،
من يريد له أن يكون ً
ودعوة غريه ،واإلحسان إىل غريه:
[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

فسبحان امللك الكريم األكرم الذي قدر فعفا مع كثرة من يعصيه ،وسئل فأعطى،
وعاهد فوَّف ،وال يبايل كم أعطى؟ وملن أعطى؟ فجميع اخلالئق قاعدون عىل موائد
نعمه ،متنعمون بفضله ،امللك ملكه ،واملكان مكانه ،والزمان زمانه ،وكل يشء منه جل
[النحل.]٥٣ :
جالله:
هو سبحانه الكريم األكرم ،واألكرم كاألكرب صيغة تفضيل ،فالن أكرم من فالن،
وفالن أكرب من فالن ،ولكنها يف باب أسامء اهلل تدل عىل قوة الكرم ،وعظمة الكرم،
فاأل كرم يدل عىل قوة الكرم؛ ألنه هو أكرم األكرمني.
وكل كرم يف العامل من كرمه وإكرامه ،وكل مكرمة يف الكون فالكريم هو الذي ت كرم هبا،
فهي هنا ليست صيغة تفضيل ،األكرم يدل عىل قوة الكرم وعظمته ،وتكرار اإلكرام
للخالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل:
[العلق.]٥ – ١ :

فاهلل كريم ليس كمثله يشء ،وال يقاس به يشء(:
)[الشورى.]11/
هو الكريم الذي ليس كمثله يشء يف الكرم ،وهو السميع البصري الذي يسمع مجيع
املخلوقات يف آن واحد ،ويبرص مجيع املخلوقات يف آن واحد ،من يطيعه ومن يعصيه،
فيشكر هلذا املؤمن ،ويمهل العايص؛ ألنه حليم كريم ،يريد لعبده أن يكون يف جنته ال يف
[يونس.]60 :
ناره:
هوسبحانه الكريم املتوحد باجلالل ،فله صفات اجلالل كلها ،واملتوحد بصفات اجلامل
480

والكربياء والعظمة ،واألسامء احلسنى ،والصفات العىل(:

)

[اإلخالص.]4- 1/
هو ج ل جالله الكريم األكرم الذي وصف نفسه بالكرم ،ووصف عرشه بالكرم ،فقال
)
سبحانه(:
[املؤمنون.]116/
ووصف كتابه بالكرم فقال:
[الواقعة.]79 – 77 :

)[احلاقة.]40/
)[احلجرات.]13/
)

ووصف رسله بالكرم فقال سبحانه(:
ووصف أولياءه بالكرم فقال سبحانه(:
ومأل األرض بأنواع كرمه(:
[الشعراء.]7/
كم خلق اهلل الكريم سبحانه يف األرض من النباتات! فاألرض هي ا ألم الكربى،
وأوالدها جمموع النباتات واألشجار التي عىل ظهرها ،فكل أم تلد مواليدها ،وهؤالء
املواليد كرماء ،كل حبة قمح أو ررة أو فول أو عدس ،كل نخلة ،كل شجرة للتفاح،
ثامرا كثرية ،وتكون كريمة بام فيها من النوى الذي يوضع
للعنب ،للتني ،للزيتون خترج ً
يف األرض فينبت مرة أخرى ويتكاثر:

[األنعام.]99 :

كم أنبت اهلل من زوج كريم عىل ظهر هذه األرض! ومالئكته كلهم كرام:
[االنفطار.]١٢ – ١0 :

هو جل جالله الكريم األكرم الذي يعطي بسؤال وبال سؤال ،ويعطي إرا سئل ،وإرا
أعطى زاد عىل منتهى الرجاء؛ ألنه عظيم ،والعظيم ال يعطي إال العظيم:
[يونس.]٣ :
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هو الكريم الذي ع م بإحسانه مجيع الورى ،فكل ما يف الكون من كرمه ،وكل ما سواه
من اخلالئق دال عىل كامل قدرته وعلمه ،وكامل رمحته وإحسانه ،وكامل غناه
وكرمه(:
)[الطالق.]12/
وإرا عرفتم الكريم ،وإرا عرفتم القوي ،وإرا عرفتم العليم؛ فاعبدوه وحده ال رشيك
له:
[األنعام.]١0٢ :

هو سبحانه األكرم وحده ال رشيك له ،كثري اخلري ،فكل خري يف السموات واألرض
بأنواعه املختلفة ،وبتكراره يف كل وقت ،من فضله وإحسانه.
هو األكرم وحده ال رش يك له كثري اخلري ،دائم اإلحسان ،الكريم الذي أنعم علينا بنعم
كثرية ال تُعد وال ُُتىص ،يف رواتنا ،ومن حولنا:
[النحل.]٥٣ :

هو جل جالله عايل الشأن ،واملجد واحلمد كله له سبحانه ،ال إله غريه ،وال رب سواه،
فكل ما سواه نعمة أو منعم عليه ،نعمة من الكريم الذي يعطي ال لعوض؛ إنام هو كريم
بذاته ،وكريم بأفعاله ،والعطاء أحب إليه من املنع:
[طه.]8 :

اهلل  عرفنا بأسامئه وصفاته؛ حتى نحبه ،وحتى نعظمه ،وحتى نتوجه إليه بالعبادة،
ونطيعه وحده ال رشيك له؛ ألننا ال نجد أحدً ا سواه عظيم يف راته ،عظيم يف أسامئه
وصفاته وأفعاله(:
)[األنعام.]102/
وهلذا جمد اهلل نفسه ،ومحد نفسه يف القرآن فقال:
وقال سبحانه:

[الفاحتة.]4 – ٢ :
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[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

وقال سبحانه:

[األنعام.]١ :

جمد اهلل نفسه يف القرآن؛ حتى نعرفه جل جالله؛ حتى نثني عليه،حتى نحبه ملا نراه من
كرمه ونعمه وإحسانه فاخلري كله بيده ،والنعم كلها منه ،واخللق واألمر له ،وامللك
)[امللك.]1/
له(:
هو سبحانه الكريم األكرم يف راته وصفاوهوأفعاله ،له علو الشأن يف كرمه وإكرامه ،فال
إنعام يرقى إىل إنعامه ،وال كرم يسمو إىل كرمه ،فالكريم من البرش يكرم ،ولكن يريد
العوض من محد أو ثناء أو انتفاع ،لكن الكريم سبحانه يكرم لذاته؛ ألن الكرم صفة
راتية له ال تنفك عنه ،وتتُعدى إىل خلقه ،فيكرم من أطاعه ،وهيني من عصاه:

[احلج.]١8 :

فال كرم يسمو إىل كرمه ،اهلواء من كرمه ،الطعام والرشاب من كرمه ،هذا النور الذي
نميش به من كرمه ،األرض من كرمه ،العقل من كرمه ،السمع من كرمه ،الطمأنينة من
كرمه ،فال كرم يسمو إىل كرمه ،وال عطاء يوازي عطاءه.
له وحده امللك واخللق واألمر(:
)[األعراف.]54/
فسبحان الكريم األكرم املحس ن بام ال جيب عليه ،الكريم الذي يصفح عن التقصري يف
كل حق وجب له ،الغفور لكل رنب تاب إليه العبد منه(:
)[النساء.]110/
(
)[النساء.]28/
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فسبحان ريب الكريم الذي جيود عىل مجيع خلقه بأنواع اإلحسان واإلنعام ،وأنواع اخلري
والعطاء ،الكريم الذي عم بجوده األوائل واألواخر ،واملؤمن والكافر ،والناطق
والصامت.
هو الكريم الرحيم الذي تعرف إىل عباده بأسامئه وصفاته ،وملكه وسلطانه ،الذي ُتبب
إىل خلقه بنعمه وآالئه ،الكريم الواسع الذي عم بجوده وكرمه مجيع الكائنات ،ومأل
مجيع العامل العلوي والعامل السفيل بأنواع كرمه وفضله ،وجوده ونعمه:
فسبحانه من كريم ال تُعد نعمه وال ُُتىص!(

[غافر.]6٥ :

)[إبراهيم.]34/
فالكرم صفة راتية هلل ،وصفة فعلية للرب سبحانه ،فالكرم واإلكرام ال ينفك عنه أبدً ا
جل جالله ،فكرمه ال أول له وال آخر ،وال بداية وال هناية ،وهو كريم يكرم خلقه بأنواع
الكرامات لقلوهبم وأبداهنم ،ومن كرمه هذا العطاء من الطعام والرشاب ،ومن كرمه
هذا الدين العظيم(:
)[املائدة.]3/
فهو سبحانه الكريم الذي أكرم اخلالئق بأنواع الكرامات ،وصنوف اإلحسان.
فهو الكريم الذي يكرم ويعطي يف كل آن من أنواع الرب واإلحسان للقلوب واألبدان،
واإلنسان واحليوان ،وامللك واجلان ،ومجيع اخلالئق يتنعمون بنعمه ،ويسألونه املزيد من
صمد إليه يف مجيع احلوائج ،الصمد الذي له األسامء احلسنى
فضله؛ ألنه الصمد الذي ُي َ
والصفات العىل ،فهو الغني ،وهو الكريم ،وهو الرزاق ،وهو امللك ،وهو القادر ،وهو
العليم ،فيسأله العباد مجيع حاجاوهم يف كل وقت ،ويعطي وال تنقص خزائنه مثقال
)[الرمحن.]29/
ررة(:
والكريم ال يرد ً
سائال أبدً ا ،وما من أحد سأل اهلل إال وأجابه ،إما جييبه ويعطيه سؤله يف
الدنيا ،وإما يدخره له يف اآلخرة ،وإما يرصف عنه بال ًء سيصيبه:
[البقرة.]١86 :
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ً
سائال أبدً ا ،وم ا دعانا للسؤال إالليجيبنا ،ومقصود الدعاء ليس فقط
فاهلل كريم ال يرد
دائام يف مجيع أمورنا ،نتوجه إليه
قضاء احلاجة؛ إنام مقصود الدعاء أن نتوجه إىل اهلل ً
وحده ،وال نذل أنفسنا لإلنسان ،للئيم ،للبخيل ،للصغري؛ بل نكرم أنفسنا بسؤال
الكريم الذي عنده خزائن الكرم ،والذي حيب أن يكرم ،فهو يكرم مجيع اخللق ،وال
ينسى أحدً ا:
[فاطر.]١٣ :

وهو جل جالله األكرم املوصوف بجميع املحامد ،املنزه عن مجيع العيوب والنقائص،
الذي يصدر عنه مجيع أنواع اإلكرام واإلنعام عىل خلقه ،آناء الليل وآناء النهار.
هو احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم ،كم يسأله وكم يستغفره من أهل الكربات
واحلاجات! وهو يقيض مجيع احلوائج لإلنسان واحليوان ،وكل من يسأله يف الرب واجلو
والبحر ،والعامل العلوي والعامل السفيل.
اهلل أكرب ،ما أعظم ملكه وسلطانه! ،اهلل أكرب ما أعظم أسامءه وصفاته! ،اهلل أكرب ما أعظم
سعة عطائه ورمحته وفضله وإحسانه! هو الكريم الذي يعطي اخلالئق ً
وهنارا عىل مر
ليال
ً
الدهور واألعوام ،يف كل زمان ومكان؛ ألنه امللك الرحيم الكريم الذي حيب اإلكرام
واإلحسان:
[يونس.]٣٢ – ٣١ :

فاسم الرب إرا وضع عىل يشء حلت فيه الربكة ،وضع اسمه عىل السامء فاستقلت،
وعىل األرض فاستقرت ،وعىل املاء فسال ،وعىل الرتاب فجمد ،وعىل العني فأبرصت،
وعىل اللسان فتكلم ،وعىل األرن فسمعت ،وعىل اليد فتحركت ،وعىل القدم
)[الرمحن.]78/
فمشت(:
فله صفات اجلالل ،وله صفات اجلامل ،ومن صفات اجلامل :اإلكرام ملن أطاعه ومن
عصاه؛ ألن اخللق خلقه ،وامللك ملكه ،وهو جل جالله كريم ال يرجو عىل عطائه أحدً ا،
بل هو الكريم بذاته جل جالله( ،
)[النحل.]53/
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هو الكريم الذي يدفع النقم ،ويسبغ النعم ،ويرفع الدرجات ،ويغفر الذنوب ،ويكفر
السيئات ،كل نعمة منه ،فلنذكره ولنعبده ونطيعه؛ ألن حوائجنا بيده ،والعزة تكون لنا
إرا اتصلنا بالعزيز ،فمن اتصل بالعزيز فهو عزيز(:
)[فاطر.]3/
ﰀ
هو الذي يرزقنا ،والرزق نوع أو صفحة من صفحات كرمه جل جالله ،وأنواع كرمه ال
تُعد وال ُُتىص ،فكل ما يف الكون من كرمه ،وأنواع كرمه خللقه ال حد هلا وال عد.
فهو الكريم الذي أنعم بكل نعمة ،هو الكريم الذي يضاعف احلسنات ،احلسنة بعرش
أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية ،إىل وآتيناه من لدنا
كبريا ،وأجر ًا وعظيام:
كريام،
ً
أجرا ً
ً
وأجرا ً
[التغابن.]١7 :

فهو جل جالله الكريم الذي إرا َأعطى أعطى؛ ألنه عظيم ،والعظيم ال يعطي إ ال
العظيم ،يعطي عىل قدر شأنه ،ال عىل قدر سؤال العبد ،فهو يعطي فوق ما يطلب العبد؛
ألنه عليم بحاجات العبد ،لكنه حيب أن يسأل ،حيب أن يسمع صوت عبده يف طلب
الشفاء والرزق والعلم واهلداية ،حيب أن يسمع أصوات عباده ،مترضعني منكرسين بني
يديه:
[األعراف.]٢0٥ :

واهلل قادر أن هيدي الناس مجي ًعا ،وأن يرزق الناس مجي ًعا ،كام أعطاهم نور الشمس
مجي ًعا؛ قادر أن يرزقهم مجي ًعا ،لكنه حيب أن يسمع أصوات عبيده من احليوان والطري،
والناس واملالئكة ،حيب أن يسمع ركر هؤالء بالتسبيح ،والتقديس ،والتعظيم،
والسؤال ،واالستغفار؛ ألنه ملك أهل أن يعبد ،ملك عظيم له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة:
[غافر.]60 :

فهذه جنة املعرفة التي هي موجودة بيننا يف الدنيا ،ونسأل اهلل  كام مجعنا يف هذه اجلنة
التي نتعرف فيها عىل ربنا أن جيمعنا يف جنة اآلخرة يوم القيامة ،وأن نرى الكريم الذي
)[القيامة.]23- 22/
رأينا أنواع كرمه يف هذه الدنيا(:
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وأن جيمعنا كذلك بنبيه ، وأن جيمعنا يف جنة فيها ما ال عني رأت ،وال أرن سمعت،
وال خطر عىل قلب ب رش ،فهو جل جالله كريم ،وأمرنا أن نتعرف عىل الكريم ،فننظر يف
الكون؛ حتى نعرف الكريم من؟ اخلالق من؟ الرازق من؟ العظيم من؟ القوي من؟
[ق.]8 – 6 :

السموات بشمسها وقمرها ونجومها وما فيها كلها من كرمه(:
)[يونس.]101/
واالرض وما فيها كلها من كرمه:
وقال سبحانه:

[عبس.]٣٢ – ٢4 :

[النبأ.]١7 – 6 :

هذا فعله يف الدنيا ،فكيف فعله يوم القيامة؟ إرا رأيت اجلنة التي عرضها السموات
واألرض ،وألدنى مسلم يف اجلنة وما فيهم دينء مثل هذه الدنيا عرش مرات ،كيف بك
إرا رأيته ،ورأيت أنبياءه ورسله ،ورأيت النعيم املقيم؟:
[املائدة.]9 :

ومن مل يعرف اهلل يف الدنيا مل يره يف اآلخرة ،فمن مل يره يف الدنيا ببصريته لن يراه يوم
القيامة ببرصه:
[املطففني.]١6 – ١٥ :

فهو سبحانه كريم ،ويريدنا أن نتعرف عليه ،ونعرف مظاهر كرمه:
[لقامن.]٢0 :

هو الكريم الذي أنعم بكل نعمة ،الذي يضاعف احلسنات ،ويكفر السيئات ،ويغفر
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الذنوب ويفرج الكروب ،ويغني الفقراء ،ويشفي املرىض ،وهيدي الضال ،ويعلم
ويؤ ِّمن اخلائف ،اهلل أكرب ما أعظم كرمه! ،وكل خلقه يسبح بحمده(:
اجلاهلَ ،
)[البقرة.]143/
فسبحانه ما أعظمه! وما أكرمه! وما أحلمه عىل من عصاه!(
)[اإلرساء.]44-43 /
حليام عىل هذا اإلنسان الذي يشتغل بالنعمة عن املنعم ،ويغفل عن ربه ،ويشتغل
ً
بالشهوات ،و ُي ِ
عرض عن األو امر ،هو حليم يمهله لعله يتوب ،فإرا تاب إليه قبله
وأكرمه:
[الشورى.]٢٥ :

والكرم صفة عظيمة ،وصفة نرى آثارها يف الكون ،وهي مشتقة من اسم اهلل الكريم
واسمه األكرم ،والكريم هو الذي يكرم عباده بكل خري(:

)[اإلرساء.]70/
فالكرم واإلكرام والتكريم بيده وحده ال رشيك له ،فمن أكرمه اهلل فهو الكريم ،ومن
أهانه اهلل فال ُم ِ
كرم له ،مهام كان عنده من العلم ،ومن املال ،ومن القوة.
فمن أكرمه اهلل باإليامن والتقوى فهو الكريم املكرم ،ومن أهانه ا هلل فال مكرم له ،واهلل
يعلم من يستحق اإلكرام ممن ال يستحق اإلكرام ،فيهدي لنوره من يشاء ،ويضل من
يشاء(:
)[احلج.]18/
املُلك ُملكه ،واخللق خلقه ،واألمر بيده ،وهو يفعل ما يشاء ،ولكنه كريم ،ورحيم،
ولطيف ،هو الكريم األكرم الذي مجيع أنواع ثوابه كريم(:
)[احلديد.]18/
فكل ثوابه كريم ،ال يعطي عىل قدر العمل؛ إنام يعطي عىل قدر عظمته ،وعىل قدر
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كرمه(:
)[األنفال.]4-2/

فجزاؤه كريم جل جالله ،ومن كرمه أعطى هذا العطاء العظيم يف اجلنة ،فاجلنة قصور،
مألها اهلل  بأنواع اخلريات ،وأنواع املحاسن ،وأنواع النعم ،يف نعيم أبدي وصحة
)[األنعام.]127/
أبدية(:
مكرمني ،ثم يصلوا
وهو الكريم األكرم الذي يكرم عباده بأنواع ال كرامات؛ ليصلوا إليه ى
إىل دار كرامته،واملؤمن التقي يصل إىل ربه الكريم يوم القيامة مبارشةً(:
)[مريم.]85/
ثم يدخلهم اجلنة إكرا ًما هلم ،فهو أكرمهم ،و َم ىن عليهم بنعمة اهلداية ،بعد نعمة العطاء
مكرمني إىل دار
من الطعام والرشاب ،والنعم املادية املحسوسة؛ أنعم عليهم؛ ليصلوا ى
كرامته(:
)[النساء.]31/
ٌّ
كل أحد يعرف قرصه يف اجلنة ،ليس يف اجلنة بيوت؛ بل قصور ملكية ملن سلم قلبه
وجوارحه للملك جل جالله يف الدنيا ،فاهلل يوم القيامة يدخله يف القصور امللكية؛ ألنه
ال يرىض لع بده إال أن يعيش يف القصور امللكية ،يف النعيم األبدي ،واحلياة
)[احلج.]50/
األبدية(:
فرزقه كريم ،وثوابه كريم ،وأصحاب اجلنة هم يف أعظم نعم الكرم والتكريم ،واإلكرام
)[املعارج.]35/
والكرامات(:
هو جل جالله الكريم األكرم الذي مجيع مالئكته كريم(:
)[االنفطار.]12-10/
) [التكوير.]20- 19:
(
)[األنبياء.]26/
(
فاملالئكة اهلل  خلقهم من نور ،وأكرمهم بطاعته ،فهم جمبولون عىل الطاعة(:
)[التحريم.]6/
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يقومون بالتسبيح والتقديس والتكبري هلل  ،وال يعرفون املعايص أبدً ا ،وهم ينفذون
) [النازعات.]5:
األوامر يف كل حني(:
ينفذون األوامر بأمر اهلل ، فملك املوت يقبض اخلالئق ،وميكائيل يكيل القطر،
وإرسافيل ينفخ يف الصور ،وجربائيل يرسله اهلل  بالعذاب عىل األمم ،ويرسله
بالوحي عىل الرسل.
فهم كر ماء بالتسبيح ،واهلل أكرمهم باملقام األعىل ،وقد مأل اهلل السامء كلها باملالئكة ،ما
فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم ،أو راكع ،أو ساجد هلل  ،جبلهم يف كل آن
بالتسبيح والتقديس(:
) [األنبياء.]20-19/
هو جل جالله الكريم الذي دعا نا ملعرفته ،الكريم الذي أكرم بني آدم بأحسن
الكرامات ،وأعظم الكرامات ،وأعىل الكرامات(:
) [املائدة.]3/
َخ ْل ُقنا من كرمه ،و ُقوتُنا من كرمه ،وهدايتنا من كرمه ،فهو اهلادي الكريم الواهب لكل
كرامة جل جالله.
هو سبحانه الكريم الذي أكرمنا بالدين ،وأمرنا بكل كريم من األقوال الكريمة،
واألعامل الكريمة ،واألخالق الكريمة ،وبعث نبيه ليتمم يف األمة مكارم األخالق،
كام قال النبي «:إِن اََّم ُب ِعثْ ُت ِألُ اَت ِّ ام اصالِ اح ْاألا ْخ اَل ِق»أخرجه أمحد والبيهقي(.)1
ويف رواية للبيهقي «:امكا ِ
ار ام ْاألا ْخ اَل ِق »
فاهلل يريد من عبده أن يتصف بصفاته عىل شاكلة العبودية ،ويأخذ هذه الصفات عىل أهنا
كريام بأقوالك ،كرب الكبري ،وعظم العظيم،
نعمة من اهلل ،فإرا أكرمك الكريم فكن ً
وامحد املنعم،والكريم سبحانه يريد من اإلنسان أن يتكرمً ،
أوال ُيكرم نفسه باإليامن
والتوحيد ،ويتكرم عىل غريه وعىل نفسه بحسن االستقامة ،والقيام بالدعوة ،فهو كريم
كريام يف أقواله ،وأعامله ،وأخالقه ،وإخالص العبادة هلل وحده
يريد من عبده أن يكون ً
ال رشيك له ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه:
()1صحيح /أخرجه أمحد برقم ( )8939و البيهقي برقم (.)20572
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[فصلت.]٣٣ :

االنسان آلة لألعامل ف إرا خرجت منه الدعوة ودعا الناس إىل اهلل؛ كربوا رهبم،
وشكروه؛ ليكرمهم يوم القيامة بجنة عرضها السموات واألرض(:
) [آل عمران.]79 /
ُيع ِّلم من دخل يف اإلسالم ،يعلمه كيف يتوضأ ،كيف يصيل ،كيف يصوم ،كيف يقسم
املرياث ،كيف يقيم احلدود:
[اجلمعة.]٢ :

هو سبحانه الكريم الذي بره وخريه وإحسانه إىل مجيع خلقه مدرارآناء الليل وآناء
النهار ،يف كل زمان ومكان.
هو الكريم الذي له مجيع املحاسن واملحامد ،واجلالل واجلامل(:
) [طه.]8/
وإرا عرفت الكريم فاعبده ،وكن عبدً ا للكريم ،واسأل الكريم ،وقف بباب الكريم ،وال
ً
سائال له،
دائام بني يدي الكريم عابدً ا له ،ممجدً ا له ،حامد ًا له،
تقف بباب اللئيم ،كن ً
معلام لرشعه:
مستغفرا له ،داع ًيا إليهً ،
ً
[األنعام.]١6٣ – ١6٢ :

هو سبحانه أكرم األكرمني ،وكل كرم وكرامة يف العامل فمن كرمه وإحسانه.
كل ما سوى اهلل من َك َرم وكريم،فكله من كرمه وإحسانه:
[النحل.]٥٣ :

عم بإكرامه املؤمنني وال كافرين ،واملحسنني واملسيئني ،فشكر للمحسن إحسانه ،وواىل
ى
نعمه عىل من عصاه؛ ليذكره بنعمه ،لعله يتوب إليه.
اهلل  عم بإحسانه اجلميع؛ ألن عطاء الربوبية للجميع ،املاء ،النور ،اهلواء ،األرض،
األرزاق ،الصحة ،العافية ،عطاء الربوبية فيه وحده جلميع اخللق؛ ألنه ال إله غريه وال
رب سواه ،وعطاء األلوهية تكريم وترشيف هلذا اإلنسان ،أن يعرف الرب الذي أنعم
عليه بالنعم ،هو الذي أطعمه وسقاه وهداه؛وسوف يستدعيه لدار أخرى خالدً ا فيها
أبدً ا ،فيها حياة بال موت ،ونعيم بال بؤس ،وغنًى بال فقر ،وعافية بال بالء:
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[فصلت.]٣٢ – ٣0 :

فنحمد اهلل أن عرفنا بأسامئه وصفاته؛ حتى نعبده ،ألن اإلنسان ُخلِق ليبقى ،وما سواه
سيفنى ،إال ما استثناه اهلل كالعرش والكريس ،واجلنة والنار وغري رلك ،فاهلل 
خلق اإلنسان ليبقى ،ولكن ه يمر بمراحل ،يف بطن األم ،ثم يأيت إىل بطن الدنيا ،ثم إىل
بطن القرب ،ثم يأيت إىل الدار اآلخرة ،وهناك حياة بال موت ،أهل السعادة يف دار
السعادة ،وأهل الشقاوة يف دار الشقاوة:
[الروم.]١6 – ١4 :

فاهلل يريدنا أن نكون يف هذه احلياة نتصف بالصفات التي حيب؛ ألننا يوم القيامة سنقدُ م
عليه بالصفات ،باإليامن واألعامل:
[احلج.]٥١ – ٥0 :

فورا ،وليس هلم موازين ،ال يمرون عىل الرصاط ،هؤالء
فالكفار فيساقون إىل نار جهنم ً
فورا ،أما املؤمن هوالذي توزن أعامله ،وهلذا املؤمن حيرش إىل ربه مبارشةً:
إىل جهنم ً

[مريم.]86 – 8٥ :

هذا الرب العظيم الذي تعطشنا لرؤيته ،والقرب منه ،وسامع كالمه ،يسلم عليك يوم
) [يس.]58/
القيامة(:
واملالئكة مجيعا يسلمون عليك؛ جربيل وميكائيل وإرسافيل:
والسالم والتسليم يف اجلنة دائم بني املؤمنني(:
)[الواقعة.]26-25/
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[الرعد.]٢4 – ٢٣ :

وأنت عند ربك يف دار السالم واألمان:
[األنعام.]١٢7 :

هذه النعم العظيمة ،وهذا العطاء الكبري ،ال يأيت إال من رب كريم ،اهلل  كريم بكل
يشء ،وبكل خري ،وبيده اخلري ،والرش ليس إليه؛ الرش من فعل اإلنسان ،ولكن اهلل
قدره ،وكتبه ،وشاءه؛ فظهر ،ولكن اهلل ال حيبه؛ ألن الرش جيلب الرش لإلنسان ،والعقوبة
)
من اهلل(:
[النساء.]123/
هو سبحانه الشكور الذي يشكر للمحسن إحسانه ،واإلحسان منه يف األصل ،وواىل
نعمه عىل من عصاه؛ ليذكره بنعمه ،لعله يتوب إليه ،يمهله لعله يتوب:
[البقرة.]٢4٣ :

ومن إكرامه الذي ال منتهى له إفضاله وإنعامه وإحسانه إىل من يكفر بنعمه ،ويعبد
غريه ،وجيعل هذه النعم وسيل ًة يتوصل هبا إىل معاصيه ،أعطاه ربه اللسان فعىص اهلل به،
وأعطاه البرص فابرص به ما حرم اهلل ،وأعطاه السمع فسمع به ما حرم اهلل ،وأعطاه اليد
فسفك هبا الدماء ،ولكن اهلل حليم عىل عباده ،يريد هلم اخلري ،ويريد هبم اليرس ،وال يريد
هبم العرس:
[البقرة.]١8٥ :

ورمحته سبحانه سبقت غضبه ،والعفو أحب إليه من االنتقام؛ألنه بالناس رءوف رحيم.
فسبحان ري امللك وامللكوت ،والعزة واجلربوت ،والكربياء والعظمة! له امللك كله،
وبيده اخلري كله ،ومنه الفضل كله ،وأنواع إكرامه وإحسانه إىل خلقه ال ُُتىص ،وهي
سابغة منه عىل خلقه يف الدنيا واآلخرة ،فال إله غريه ،وال رب سواه:
[األنعام.]١0٣ – ١0٢ :

هو سبحانه الكريم الذي أعلم اخللق بأسامئه وصفات ه ،بام ركره يف كتابه؛ ليعرفوه،
ليوحدوه ،ليكربوه ،ليحبوه ،ليعبدوه ،ويسألوه.
هو الغني الكريم الذي يرزقهم ويعافيهم ،الذي تكفل بقضاء حاجاوهم ،فهو قايض
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مجيع احلاجات ،ومجيع حاجات العباد بيده ،ومجيع احلاجات مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة
إىل إرادته ،وخاضعة ألمره ،وهو مع أوليائه ،ينرصهم ،ويستجيب دعاء هم ،فمن دعا
اهلل باليقني أجاب اهلل دعاءه.
نوح دعاه ألنه كريم قام بالدعوة إىل اهلل ،وبدنه مشغول بطاعة اهلل وعبادة اهلل ،فدعا
فورا:
اهلل ؛ فاستجاب دعاءه ً
وأجاب أيوب حني دعاه:
ويونس  دعاه فأجابه:

[القمر.]١4 – ١0 :

[األنبياء.]84 – 8٣ :

[األنبياء.]88 – 87 :

وزكريا  دعا ربه فأجابه:

[األنبياء.]90 – 89 :

فسبحان الكريم الذي بيده مفاتيح كل يشء:

[فاطر.]٢ :

هو سبحانه الكريم الذي حيب أن ُيسأل ،وال يرىض أن ُيسأل غريه؛فإرا سألت فاسأل
اهلل ،وإرا است عنت فاستعن باهلل ،ألنه صمد ،وال يريد من عبيده أن يذلوا أنفسهم
لغريه(:
) [البقرة.]186/
واهلل كريم ما دعانا لسؤاله إال ليجيبنا ،لكن قبل السؤال يكون الثناء(:
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) [الفاُتة.]6-2/

) الذين عرفوا

) بنعمة اهلداية (
ما تعريفه؟(
) الذين عرفوه وضلوا عنه.
احلق وتركوه (
وهذا أعظم سؤال يف القرآن الكريم.
فنعمة اهلداية من أعظم النعم ،وهي عطاء الكريم ،هذا عطاء األلوهية ،والنعم املادية
عطاء الربوبية ،فننظر حني التعبد إىل عظمة الربوبية ،ونتصاغر لكربياء الرب  ،وننظر
لذلة العبودية ،ننظر إىل عظمة الرب ،ورلة العبد.
البد أن نتصور يف قلوبنا عظمة الرب العظيم ،امللك ،الغني ،الكريم ،الرمحن ،الرحيم،
وننظر إىل رلة العبودية ،فأنا ضعيف ،فقري ،عاجز وحمتاج ،كنت معدو ًما فأوجدين اهلل،
عيل بنعمة اهلداية ،وأعطاين اجلوارح التي أطيعه هبا،
وملا أوجدين أطعمني وسقاين ،ى
ومن ى
وضاعف يل العمل :وقبله مني:
[فاطر.]١٥ :

ويستضيفني يوم القيامة يف جنة عرضها السموات واألرض(:
[اجلاثية.]37-36/
فسبحان من فتح للناس باب العمل(:
) [العنكبوت.]6/
هو سبحانه الكريم الذي أكرم خلقه بعبادته وحده ال رشيك له:
[يونس.]٣ :

)

وهلذا البد أن تكون العبادة حقيقي ًة ،وال تكون حقيقي ًة إال إرا جاء اخلضوع واخلشوع،
خضوع باجلوارح ،وخشوع بالقلوب(:
) [املؤمنون.]2-1/
ومن عرف اهلل حق ًا عبده حق ًا:
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[السجدة.]١7 – ١٥ :

قف بني يدي الكريم ،العظيم ،السميع ،البصري ،القوي ،القادر ،القاهر ،معرتف ًا بذنوبك
وتقصريك وعجزك.
أقف بني يدي ريب خائف ًا منكرس ًا  ،معرتف ًا أين كثري الذنوب يف سمعي ،ويف برصي ،ويف
لساين ،ما قمت بأداء الواجبات ،وال انتهيت عن املنهيىات ،قرصت يف أعاميل ،وأنسب
النعم إىل نفيس  ،وإرا جاءين ابتالءات شكوت اخلالق إىل املخلوق.
فالبد للمسلم أن يعرف احلق ويعمل به ،ويعرف الباطل وجيتنبه ،ويعرف احلق لذاته،
ويعمل به ،ويدعو الناس إليه ،ويعرف الباطل وحيذره ،وحيذر الناس منه.
فمن دخل جنة املعرفة أدخله اهلل جنة اآلخرة ،فجنة املعرفة يف الدنيا هي معرفة اهلل،
ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة وعده ووعيده؛والعمل بموجب رلك ،حتى أقف ببابه،
وال أقف بباب أحد سواه ،فإرا عرفت العظيم عظمته ،وعظمت أوامره ،وعظمت
كتابه ،فنلت ثوابه العظيم جل جالله:
[حممد.]١9 :

اهلل سبحانه أراد منا أن نعرف أسامءه وصفاته ،لكي نعبده بكامل احلب والتعظيم والذل
له.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـجنَّ اة»
قال النبي«:إِ َّن ِ
هلل ت ْس اع ًة اوت ْسع ا
اها اد اخ ال الْ ا
ني ْاس ًَم ،مائ ًاة إِ ََّّل اواحدً ا ،ام ْن اأ ْح اص ا
متفق عليه(.)1
التعرف عىل أسامء اهلل وصفاته من أعظم العبادات،وهو أصل العبادات بالتعرف عىل
رلك يمتلئ القلب باإليامن،وملء القلب باإليامن عبادة ،وتقوى اهلل عبادة ،والتوكل عىل
اهلل عبادة،وحمبة اهلل عبادة ،لكن البد من عمل القلب ،وعمل اجلوارح مع ًا :
[الكهف.]١08 – ١07 :

هذا وعد من اهلل ،أن من آمن وعمل صاحلًا فله اجلنة ،بل أعىل اجلنة؛ جنات
الفردوس التي سقفها عرش الرمحن ،فاهلل ال يرىض لعبده املؤمن أن يكون أدنى بل
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )7392واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2677
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يريده األعىل ،واهلل هو العيل األعىل ،الرمحن الذي عىل العرش استوى ،وجنة املؤمن
سقفها عرش الرمحن.
حلا؛ ألنه اتصف بصفات
أكرم خملوق ُتت العرش هو هذا املؤمن الذي آمن وعمل صا ً
الكريم ،بصفات الرمحن الرحيم ،بصفة العفو ،بصفة اإلحسان ،بصفة الرزاق ،فهو
سبحانه الكريم الرحيم احلليم الذي يتودد إىل عباده بأنواع كرمه؛ ليؤمنوا به ،وينالوا منه
أعليالكرامات ،وينادي عبيده من البرش فيقول:

[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

هو الكريم الذي يرزق املطيع والعايص ،إن خالفت أمر اهلل فلم تؤمن ،مل ِّ
تصل ،مل تطع
اهلل؛ فاهلل إن قرصت يف أداء فريضته لن يمنع عنك الرزق ،وتبقى يف هذه احلياة ،ويوم
القيامة تنال اجلزاء ،لكن عطاء الربوبية مستمر من اهلل ،وعام جلميع اخللق املؤمن
والكافر ،اهلواء للجميع ،املاء للجميع ،الطعام للجميع ،فهو جل جالله رحيم بعبده
ولو كفر به ،فهو يوايل نعمه لعلها تذكره به فيؤمن باهلل الذي له األسامء احلسنى:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

فكم عم الكريم بكرمه وإحسانه من آمن به وكفر به ،ومن أطاعه ومن عصاه ،فهل
الكريم منع من كفر به وعصاه نواله وإنعامه؟ ال:
[حممد.]١٢ :

هو سبحانه احلليم،وحلمه وسع كل يشء ،ورمحته وسعت كل يشء ،وعلمه وسع كل
يشء ،ورزقه وسع كل يشء ،فسبحانه ما أعظمه وما أكرمه!(
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)[الزمر.]53/

فهو يغفر مجيع الذنوب إال الرشك ملن مات عليه؛ ألن الرشك أكرب جريمة ،وأكرب جناية،
وفروعه هذه الذنوب واملعايص:
[النساء.]48 :

فمن أكرم الناس؟،أكرم الناس هم املؤمنون ،وأكرم املؤمنني هم األنبياء والرسل الذين
عرفوا اهلل ،وعبدوه بموجب هذه املعرفة ،وأكرم اخللق كلهم سيد األولني واآلخرين،
الذي كان أحسن الناس َخل ًقا ُ
)
وخ ُل ًقا ،وكان خلقه القرآن(:
[القلم.]4/

النبي  كان أجود الناس ،وأكرم الناس ،وأعلم الناس ،وأعبد الناس ،وأخشى الناس،
وأتقى الناس لربه ،وأشد الناس حياء من ربه ،وأحسنهم تواضع ًا :
[التوبة.]١٢8 :

يم ا ْب ُن الْ اك ِري ِم ا ْب ِن الْ اك ِري ِم
وهنى عن إطرائه ،وملا ُسئل عن الكريم؛ تواضع وقال«:الْ اك ِر ُ
ِ
وس ُ
يم»أخرجه البخاري(.)1
ف ْب ُن اي ْع اق ا
وب ْب ِن إِ ْس اح اق ْب ِن إِ ْب اراه ا
ا ْب ِن الْ اك ِريمُِ :ي ُ
فيوسف هو النبي اجلميل ،مجيل بطاعته ،وصدقه ،وإخالصه لربه ،وحسنه ومجاله،
قالت فيه النساء(:
) [يوسف.]31/
فجميع املالئكة كرماء ،بالطاعة ،وبالنوع،وبالعبادة ،وبالتسبيح ،والتكبري ،والتعظيم
لرهبم  ، ومع رلك يقولون :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ،وما أطعناك حق
طاعتك ،وما ركرناك حق ركرك ،فيو سف  ملا أخلص هلل؛ فأخلصه اهلل من كل ما
سوى اهلل ،ملا أخلص هلل  يف عبادته ،وتوحيده ،وإيامنه ،وتقواه؛ أخلصه اهلل أو خلصه
اهلل من كل ما سوى اهلل(:
)[يوسف.]24/
( )1أخرجه البخاري برقم (.)4688
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فمن أخلص هلل يف عبادته؛ أخلصه اهلل أو خلصه اهلل من كل ما سواه ،فال يشتغل بالنعمة
عن املنعم ،وال بالدنيا عن اآلخرة ،وال باألموال واألشياء عن اإليامن واألعامل
الصاحلة:

[السجدة.]١7 – ١٥ :

والكرم صفة ،والكريم ليس ضد البخيل ،الكريم ضد اللئيم ،والعطاء ضد البخل،
والكريم من البرش يشبه الربيع الذي فيه الثمرات التي حيبها الناس ،والربيع حيبه الناس،
وكذلك الكريم من البرش حيبه الناس؛ ألنه يعطيهم مما أعطاه اهلل ،من مال ،أو علم ،أو
منافع ،والربيع ُتب أن تراه يف كل وقت ،وكذلك الكريم من البرش ُتب أن جتلس معه
يف كل وقت؛ لتستفيد من ماله ،ومن علمه ،من جاهه ،من خريه ،وتكره أن تفارقه؛
ألنك يف جلوسك معه ترى اجلميل ،وترى الكريم الذي تأخذ منه األشياء اجلميلة،
واملنافع واملكارم ،فتحب أن تراه يف كل وقت ،وتكره أن تفارقه كالربيع.
وإرا غبت عنه اشتقت إليه؛ ملا ترى من أنواع إكرامه وإحسانه إليك ،فهذا الكريم من
البرش ،هذا هو الربيع بأزهاره ،وثامره ،ومجاله ،وهذا اإلنسان الكريم بامله ،بعلمه،
ُ
بخ ُلقه ،ال ُتب أن تفارقه ،وتشتاق إليه إرا غبت عنه ،فكيف بالكريم ؟!لو رأيته
وجها ،وجهه كالقمر وكالشمس يف اإلنارة ،فكيف إرا َم ىن اهلل 
لرأيت أحسن الناس ً
عليك بتالوة كتابه الكريم؟:
[الواقعة.]79 – 77 :

القرآن كله أخبار صادقة ،وأحكام عادلة ،فكيف إرا رأيت الكريم ،وعبدت الكريم
الذي هو الكريم ح ًّقا ،وله الكرم املطلق ،الذي أنزل كتبه الكريمة ،وأرسل رسله
الكرام ،وخلق املالئكة الكرام؟ كل رلك إكرا ًما لعباده:
فام أعظم حرمان من حرم نفسه من عطاء الكريم:
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[احلجرات.]١7 :

[االنفطار.]8 – 6 :

أغرك حلمه؟ أم غرتك نعمه؟اهلل  دعاك إىل هذه الدنيا ،وأمرك بالعمل ،ونحن
قادمون إليه بام عملنا من اليشء اجلميل ،أو اليشء القبيح(:
) [الغاشية.]26- 25/
[الزلزلة.]8 – 6 :

خلق العباد لرمحته ،وإكرامه ،وإنعامه ،ولكن الناس أنفسهم يظلمون ،فيرشكون باهلل،
ويعصون اهلل ،ويشتغلون بالنعم عن املنعم ،ويزداد طغياهنم ،كلام أنعم اهلل عليهم ليتوبوا
ويذكروا املنعم هم يزيدون يف الطغيان ،فمن هداه اهلل فهو املهتدي ،ومن أضله فهو
الضال،فكن مع الكريم لتنجو(:
) [العرص.]3-1/
[احلجرات.]١٣ :

فاملؤمن يعلو عىل غريه من الكفار واحليوانات بإيامنه وتقواه ،وأخالقه الكريمة.
فاإلنسان إن مل يكن عىل الرصاط املستقيم؛ فالبد أن ينزل إىل أسفل سافلني:
[التني.]8 – 4 :

فإرا كان الدين أظهر يشء ،و اخلالق جل جالله أبني يشء ،ونحن مل نعرفه ،ومل نتعامل
معه ،ومل نعمل بدينه ،ومل نكن عبيده ،فكيف نكون؟(
) [طه.]126-124/

واملنازل يوم القيامة حسب األعامل:
[احلج.]٥7 – ٥6 :

فأعظم النعم نعمة اهلداية ،أعظم نعمة أن تعرف اهلل ،أول علم جيب أن نتعلمه هو معرفة
اهلل:
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[حممد.]١9 :

فاملؤمن ح ًّقا ،والكريم ح ًّقا ،من أكرم نفسه بحملها عىل طاعة اهلل ورسوله ،ورصفها عن
معصية اهلل ورسوله(:
) [الشمس.]10- 7/
) [األعىل.]15-14/
وقال سبحانه(:ﯿ
هذه أخبار صادقة ،البد أن نأخذها باليقني ،نسمعها باليقني ،ونعمل هبا باليقني(:
)[األحزاب.]71/
فنحمل النفس عىل طاعة اهلل ، وهذا هو الكريم الذي عرف اهلل وأطاعه
واتقاه(:
) [احلجرات.]13/
املؤمن كريم بأقواله ،بأعامله ،بأخالقه ،كريم عىل نفسه باإليامن ،كريم عىل غريه بالدعوة
واإلحسان ،هذا هو الكريم الذي خترج منه املنافع.
أما اللئيم فال خيرج منه يشء حسن ونافع ،فهو مبغوض من الرب ،ومبغوض من
اخللق ،وال أقبح من الكفر ،وال أنجس من الرشك ،وال أرص من هاتني النقيصتني
الرشك والكفر ،وكذا الكرب والنفاق ،وغري رلك من شعب الكفر والرشك:
[البقرة.]٣4 :

واهلل سبحانه كريم ،ما أوجدنا إال لريمحنا ويكرمنا ويسعدنا يف الدنيا واآلخرة ،ومن ظن
غري رلك فبجهله قد ظن ظن السوء ،وظن السوء مذموم(:
)[آل عمران.]154/
اهلل هو الرمحن الرحيم ما خلق العباد إال لريمحهم ،ويعافيهم ،ويرزقهم ،ويكرمهم،
ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة ،خلق الناس لرمحته فقط ،ولكن الناس خيرجون من
الطاعة إىل املعصية ،ومن التوحيد إىل الرشك(:
)[يونس.]44/
عطاء الربوبية َين َعم به الكافر واملرشك ،والذي يصنع اخلمر ،ويقرتف اجلرائم والزنا
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والفساد،فكم يكون حجم نعمه عىل من أطاعه يف الدنيا واآلخرة؟!:

[البقرة.]٢٥ :

اهلل ما خلق اخللق أبدً ا إال ليكرمهم ،ويرمحهم ،ويسعدهم بام ال عني رأت ،وال أرن
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،فإ را خالفوه فاهلل من كرمه أن يبتليهم ليعافيهم،
[األعراف.]١68 :
ويردهم إليه:
فاهلل الرمحن الرحيم وسعت رمحته كل يشء ،واألصل الرمحة ،رمحة اخللق مجيع ًا :
[غافر.]7 :

هذه نصوص القرآن ال بد أن نأخذها باليقني ،ونتعبد هلل هبا باليقني؛ لننال الثواب من اهلل
عليها ح ًّقا ،كام أخرب اهلل  يف كتابه ،وكام أخرب رسوله :
[النساء.]١7٥ – ١74 :

علينا أن نكرم أنفسنا بطاع ة اهلل ورسوله ،ونكرم أهلنا وأوالدنا بام يرضاه اهلل الكريم
الذي خلقهم؛ فنريب أوالدنا عىل القرآن والسنة ،وعىل إكرام أزواجهم وأوالدهم ،ونريب
بناتنا عىل إكرام أزواجهن؛ لينعم اجلميع بكرامات الكريم ،ويشيع اإلكرام والكرم يف
بيوت الناس(:
) [األعراف.]96/
والوقت جندي من جنود اهلل ،فمن آمن باهلل؛ وفقه اهلل لطاعته ،ومن أحب اهلل مأل وقته
بام حيبه اهلل ويرضاه ،ووفقه للعمل الصالح الذي يرضيه جل جالله.
واهلل الكريم سبحانه يعطي بركة الوقت ملن حيب ،وعمل بام حيب ،وينزع بركة الوقت
ممن ال حيب ،ويعمل بام ال حيب(:
) [التوبة.]71/
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يمأل وقت املؤمن واملؤمنة بام حيبه اهلل ويرضاه من األعامل القلبية ،واألعامل البدنية،
األعامل اخلاصة بالنفس ،واألعامل املتُعدية للغري من الدعوة ،واإلحسان إىل
اخللق(:
) [الزمر.]9/
وقال سبحانه:
[فصلت.]٣٣ :

و من عرف اهلل مأل وقته هبذه اخلريات والربكات:
[األنعام.]١6٣ – ١6٢ :

طوع لك الوقت ،ومأله باخلريات ،وبارك لك فيه ،وأجزل
فإرا أطعت ربك الكريم؛ ى
لك األجر واملثوبة عليه ،وإرا عصيت ربك؛ نزع اهلل الربكة من وقتك(:
وقال سبحانه(:

) [الزمر.]18- 17/

ﯓ

)

[طه.]126- 123/
واهلل  من فضله وكرمه وإحسانه إىل عباده أن عرفهم بأسامئه وصفاته وأفعاله
وخزائنه ،يف كونه املنظور ،ويف كتابه املسطور؛ ليعبدوا اهلل بموجب هذه األسامء
والصفات:
[األعراف.]١80 :

واهلل  غني عن العباد ،وعن عبادوهم ،وهو الكريم بكل نعمة ،فهو سبحانه كريم،
وكل خملوقاته كريمة ،فالرتاب كريم ،إرا وضع عليه املاء أنبت من كل زوج هبيج ،واملاء
يسقي األنعام واحليوانات واإلنس ،والرتاب كريم باخلصوبة:
[الشعراء.]8 – 7 :
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واألرض كريمة تنبت مليارات النباتات يف كل ثانية ،يف كل مكان ،ويف كل زمان ،اجلامد
كريم ،والرتاب كريم باخلصوبة واملعادن ،والنبات كريم بكثرة الثمرات ،واحليوان كريم
بالتكاثر والنتاج ،واملؤمن كريم بالتقوى ،واألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة؛ فهذه
املخلوقات كلها كريمة:
[لقامن.]١١ :

فخلقه كله كريم ،كله يثمر وينتج ،وفيه منافع كثرية:
[التوبة.]١00 :

اتصفوا بصفة اهلجرة والنرصة ،وضحوا بأوقاوهم وأمواهلم وأنفسهم ،وبذلوا ما حيبون
من األموال واألشياء؛ حتى قام دين اهلل .
هذا هو الكريم الذي يتقي اهلل فيفعل األوامر ،وجيتنب النواهي ،ويميش حيث احتاج
ً
وشامال ورش ًقا وغر ًبا ،كالشمس التي تنور العامل.
الدين يمينًا
واملؤمن ِغ ٌّر كريم؛ ألنه صادق رصيح يف قلبه ،حسن الظن بربه ،وحسن الظن باخللق،
ِ
ب لئيم ،يكذب وخيادع
فاألصل سالمة الصدور لقلوب الناس ،أما املنافق فهو خ ٌّ
ويمكر بالعباد.
فهو سبحانه الكريم الذ ي تكرم بكل يشء ،السموات واألرض من كرمه ،الشمس
والقمر والنجوم من كرمه ،املاء واهلواء والنور من كرمه ،الطعام والرشاب واللباس من
كرمه ،الطاعات واحلسنات من كرمه ،العافية والصحة من كرمه ،الدين كله من كرمه
وإحسانه ،اجلنة دار كرامته ،والنار دار عقوبته ،واألمن والعافية من كرمه جل جالله؛
ألنه الكريم ،فكل كرم يف العامل من كرمه:
[النحل.]٥٣ :

فكل كرم يعيش فيه اخللق فمن كرمه جل جالله؛ ألنه الكريم الذي وهب الكرم لكل
كريم يتكرم ،هذا يتكرم بامله ،وهذا بعلمه ،وهذا بقوته « ايا ِعباادِيُ ،ك ُّلك ُْم اض ٌّال إِ ََّّل ام ْن
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اهدا ْيتُ ُه ،ايا ِعباادِيُ ،ك ُّل ُك ْم اجائِ ٌع إِ ََّّل ام ْن اأ ْط اع ْمتُ ُه ،ايا ِعباادِيُ ،ك ُّلك ُْم اع ٍ
ار إِ ََّّل ام ْن
ك ااس ْو ُت ُه»أخرجه مسلم(.)1
فهو جل جالله الكريم الذي أكرم خلقه بأنواع الكرامات ألبداهنم وقلوهبم:
[اإلرساء.]70 :

دفع البالء كرم منه ،تكفري السيئات كرم منه ،مغفرة الذنوب كرم منه ،كل رلك من
كرمه جل جالله ،فهو عظيم وكريم ،يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف
إىل أضعاف كثرية ،إىل األجور الكبرية ال تي ليس هلا حد ،فمن عمل مع اهلل بغري حساب؛
)[الزمر.]10 /
أخذ أجره بغري حساب(:
ولكن البد أن يتقيد بقيود الرشيعة ،فالوضوء له حدود ،والصالة هلا حدود ،والزكاة هلا
حدود ،والصيام له حدود ...وهكذا:
[التغابن.]١6 :

فاملؤمن يكثر من النوافل ،يتبع الفرائض بالنوافل؛ فيقوم باآلداب ً
أوال ،وبالسنن ثان ًيا،
خالصا لوجه اهلل  ،ومن ثم حيصل له اليقني.
وبالفرائض ،ويكون عمله
ً
وزبدة اليقني حسن الظن بالكريم جل جالله ،أنه يعطي عطاء ليس له حد ،ويغفر
الذنوب مجي ًعا جل جالله ،إال الرشك ملن مات عليه؛ ألنه كريم(:
)[النساء.]110 /
[البقرة.]٢6١ :

)[األنعام.]160 /

مضاعفة احلسنات من كرمه(:
[البقرة.]٢4٥ :

واهلل  كريم؛ والكريم هو الذي يعطي قبل أن يسأل ،والسخي هو الذي يعطي بعد
السؤال ،الكرم أعىل من السخاء ،فالكرم جممع اخلريات والربكات ،واللؤم هو جممع
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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الرشور والنقائص.
واهلل سبحانه هو الكريم الذي وهب اإلنسان الفقري ما يتكرم به ،فهو الذي أعطانا
لنعطي.
هو سبحانه الكريم بذاته ،وأسامئه ،وصفاته وأفعاله(:
)[طه.]8 /
اهلل عرفنا بأنه الكريم؛ حتى نقف بباب الكريم ،وال نقف بباب اللئيم ،ونغلق باب
املخلوق الناقص ،العاجز ،الفقري ،املحتاجِ ،
فم ْن رشف العبد أن يعبد الكريم ،وحيب
الكريم ،ويسأل الكريم ،ويتصف بالكرم الذي حيبه اهلل(:
)[النمل.]40 /
واهلل سبحانه هو خالق كل يشء ،خلق اجلن واإلنس لعبادته وحده ال رشيك له ،وهذا
من كرمه:
[الذاريات.]٥8 – ٥6 :

وهذه هي العبادة اخلاصة االختيارية ،أما العبادة العامة فكل اخلالئق عبيده ،خاضعون
)[مريم.]93 /
ألمره( :
ولكن ليس كلهم عباده إال من استجاب له :ﮱ
[الفرقان.]64 – 6٣ :

فعباد اهلل هم الذين قبلوا أوامره الرشعية ،فقبلوا الدين ،وآمنوا باهلل وأطاعوه؛ فيجب
عىل مجيع اخللق كام تنعموا بعطاء الربوبية من اخللق والزرق واألقوات؛ أن يأخذوا
عطاء األلوهية؛ ليكسبوا الدنيا واآلخرة ،فيمتثلوا أوامره ويطيعوه يف الدنيا؛ ليسعدوا يف
)[األحزاب.]71 /
الدنيا واآلخرة (
فالكريم سبحانه حيب أن يسعد هذا اإلنسان يف الدنيا واآلخرة؛ وهلذا من عليه بعطاء
الربوبية ،وبعطاء األلوهية الذي هو الدين:
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[غافر.]6٥ – 64 :

وأحوال الناس يف العبادة ختتلف بحسب ما أعطاهم الكريم من فضله وإحسانه ،فاهلل
نعام ال تُعد وال ُُتىص ،واملجموع العام لكل إنسان من النعم املادية
 أعطانا مجي ًعا ً
يساوي اآلخر؛ فعطاء الرب وبية للجميع ،فهذا عنده مال ،وهذا فيه عافية ،وهذا رزق
أوالد ًا ،فاملجموع العام من عطاء الربوبية اهلل  أعطى اخللق ما يصلحهم عىل حد
سواء.
فأحوال املسلمني يف العبادة ف تختلف بحسب ما أعطاهم الكريم من فضله وإحسانه؛
فاهلل أعطانا العطاءات الكبرية؛ حتى نعبد اهلل بمو جب هذه العطاءات.
فإرا كنت عا ًملا فعبادتك بعد أداء الفرائض ،تعليم الناس دينهم ،وإن كنت غنيًّا فعبادتك
األوىل بعد أداء الفرائض ،اإلنفاق يف سبيل اهلل ،فيام حيبه اهلل ويرضاه؛ من مواساة الفقراء
واملحتاجني ،والبذل إلعالء كلمة اهلل ،واإلحسان إىل الناس:
[آل

عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

وإن كنت زوج ًا فعبادتك األوىل ُحسن رعاية حقوق الزوجة ،وحسن تربية األوالد.
وإن كنت قو ًّيا فعبادتك األوىل إحقاق احلق ،وإنصاف املظلوم.
وإن كنت طبيبًا فعبادتك األوىل عالج الناس ،والرفق هبم ،ووهيئة أجسامهم لفعل
الطاعات ،فالطبيب إرا نوى هذه النية فالكريم سبحانه يعطيه عىل قدر نيته ،وهكذا يف
مجيع العطاءات التي أعطاها اهلل  ووزعها عىل عباده ،فهذه تسمى عبادة اهلوية ،اهلل
أعطاين ً
علام ،كنت ر ً
جال ،كنت امرأةً ،كنت ابنًا ،وهكذا ،هذه
ماال ،أعطاين قوةً ،أعطاين ً
تسمى عبادة اهلوية والنعمة التي أكرمك اهلل هبا.
وهناك عبادة أخرى اسمها عبادة الظرف واحلال ،إرا جاء عندك ضيف ،فعبادتك األوىل
بعد أداء الفرائض إكرام هذا الضيف ،والعناية به ،فالضيف إرا دخل دخل برزقه،
ورحل بذنوب أهل البيت ؛ فتكرم الضيف طاعة هلل ورسوله.
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اان ي ْؤ ِمن بِاهللِ والْيو ِم ِ
اآلخ ِر اف ْليُ ْك ِر ْم اضيْ اف ُه»متفق عليه(.)1
ا اْ
قال النبي  «:ام ْن ك ا ُ ُ
وإن كنت ابنًا أو بنتًا وعندك أب مريض ،فعبادتك األوىل رعايته والقيام عليه.
وإن كنت عار ًفا بالبالد والطرق ،ورأيت ً
ضاال؛ فعبادتك األ وىل هدايته إىل ما هيدف
الوصول إليه ،فهذه تسمى عبادة الظرف واحلال الذي حيل باإلنسان.
وهكذا إرا كانت هناك جماعة؛ فعبادتنا األوىل إطعام الفقراء واملساكني.
وإرا انترشت البدع فعبادتنا األوىل أن نقيم السنة لتزول البدعة.
وهناك عبادة أخرى تسمى عبادة الوقت ،فلكل و قت عبادة؛ فصيام رمضان له وقت،
والفرائض هلا أوقات ،ووقت السحر للتهجد وتالوة القرآن ،والنهار وقت الكسب
والعمل ،والدعوة ،ولألكل والنوم واملعارشة أوقات معلومة نتعبد هلل هبا(:
)[النساء.]103 /
[اجلمعة.]١0 :

وركر اهلل له كل األوقات:

[األحزاب.]4٢ – 4١ :

والدعوة إىل اهلل هلا كل األوقات:

[يوسف.]١08 :

 فاملؤمن يتعرف عىل هذه األنواع من العبادات ويقوم هبا:
األوىل :عبادة اهلوية؛ إرا أعطاك اهلل من النعمةفاهلل يريدك أن تستعمل هذه النعمة يف نفع
نفسك ،ونفع الناس.
الثانية :عبادة الظرف واحلال؛ حينام حيل أي أمر باملسلمني ،فعبادة الظرف أن تقوم عىل
املرىض ،وتكرم الضيوف ،ووهتم بوالديك ،وهكذا.
الثالثة:عبادة الوقت؛ فاهلل  قسم األعامل عىل األوقات ،فاألوقات إناء لألعامل،
املكان إناء لألشياء ،واألرض مكان للجبال والبحار والنبات وغريها ،والزمان مكان
لألعامل ،فلكل وقت عمل ،جيب أن نتعرف عىل هذا العمل وكيف نقوم به يف وقته:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6135واللفظ له ،ومسلم برقم (.)47
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[األنعام.]١6٣ – ١6٢ :

 وهذه األصول الكربى يف الدين:
ً
أوَّل :أن نتعلم كل يوم ،ليزيد إيامننا وتوحيدنا ،وتأيت طاعاتنا وعباداتنا عىل السنة،
ونعبد اهلل بكامل احلب والتعظيم والذل هلل :
[فاطر.]٢8 :

ثانيًا:أن نتعبد هلل بموجب هذه املعرفة:

[احلج.]77 :

ثالثًا :أن نتخلق باألخالق اإلسالمية التي حيبها اهلل ،فاهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب
من ختلق هبا من عباده:
[األعراف.]١80 :

فنتعلم الدين؛ حتى نعبد اهلل عىل بصرية ،ونعلم الدين؛ حتى ينترش العلم يف العامل؛
فيُعبد اهلل بام رشع رسول اهلل :
[آل عمران.]79 :

ثم هذا اخلري العظيم ننقله للناس عن طريق الدعوة إىل اهلل ،فيدخل أهل املرشق
واملغرب يف الدين بسبب الدعوة إىل اهلل.
كريام ،ينفع نفسه باالستقامة وطاعة
فاهلل كريم ،والرسول كريم ،واملؤمن جيب أن يكون ً
ربه ،وينفع غريه بالدعوة والنصح ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،واإلحسان إىل
اخللق.
ألن للتعبد بني يدي اهلل وقت ًا ،ولكسب املعاش وقت ًا ،ولإلحسان إىل اخللق وقت.
فاهلل  كريم ،ومن كرمه جل جالله أن أعطانا العقول التي تعقل ،واألران التي تسمع،
واألبصار التي تبرص:
[النحل.]78 :

فسبحان الكريم الذي أكرم اإلنسان الذي محل األمانة ،بأحسن الكرامات ،فسخر له ما
يف السموات وما يف األرض ،وأرسل إليه الرسل ،وأنزل عليه الكتب ،وزوده بالعقل،
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وضاعف له األجر ،واستخلفه يف األرض ،وفضله عىل غريه من خلقه(:
)[اإلرساء.]70 /
وهذا إكرام من اهلل الكريم له؛ ألنه قبل محل األمانة ،فاإلنسان هو املخلوق األول رتب ًة؛
ألنه قبل محل األمانة(:
)[األحزاب.]72 /
فهذا اإلنسان الذي محل األمانة؛ اهلل  سخر له ما يف السموات وما يف األرض:
[لقامن.]٢0 :

هذا التكريم ،لتعرفوا اخلالق من املخلوق ،والرازق من املرزوق ،وتعرفوا الرب الكريم
الرحيم فتعبدون اهلل  بموجب هذه املعرفة:
[الطالق.]١٢ :

واإلنسان هو املخلوق املكرم من ربه بأنواع الكرامات.
فقد خلقه اهلل بيده ،وخلقه اهلل  يف أحسن تقويم ،وأمده بالسمع والبرص والعقل،
وأمده بنعمة البيان :النطق ،واإلشارة ،والكتابة ،وسخر له ما يف الساموات وما يف
األرض.
وهو املخلوق املكلف الذي ُخري بني أن يؤمن أو يكفر ،أو يطيع أو يعيص.
)
هو املخلوق املكلف بالعبادة االختيارية(:
[الذاريات.]56 /
والعبادة هي طاعة املعبود فيام أمر به ،وفيام هني عنه:

[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

٥١0

فاعبدوا ربكم الذي ترون مظاهر كرمه يف الكون ،وال تتوجهوا إىل غريه يف سؤال
حاجاتكم.
فسبحان الكريم األكرم ،الذي يعطي من سأل ومن مل يسأل ،الكريم الذي ال ينقطع
عطاؤه أبدً ا ،وال تنفد خزائنه أبدً ا ،وال ينقص ملكه أبدً ا ،الكريم الذي يعطي ما شاء ملن
شاء من اخلالئق ،بأي قدر شاء ،يف أي وقت شاء ،يف أي مكان شاء(:
)[الذاريات.]58/
هو رزاق وقوي ،يوصل النعمة واألرزاق إىل أهلها يف الرب واجلو والبحر ،يف العامل
العلوي ،والعامل السفيل.
هو سبحانه الكري م الذي جيازي املؤمنني بفضله ،وجيازي الكافرين بعدله(:
)[النساء.]40/
[األنعام.]١60 :

واهلل سبحانه خلق اإلنسان وعلمه ما مل يكن يعلم ،فال يمكن لإلنسان أن يعبد اهلل إال إرا
عرف اهلل ،فمعرفة املعبود قبل عبادته ،البد أن نعرف من نطيع ،من نعبد؛ قبل أن نتعرف
عىل أنواع العبادة ،وكيف نقوم هبذه العبادة:
[حممد.]١9 :

فاهلل سبحانه خلق اإلنسان وعلمه ما مل يكن يعلم ،وأمره أن يتعلم عن طريق القراءة
علمه أن يتكلم بلسانه ،ويكتب بيده ،ويشري بيده أو برأسه ،هذه أنواع البيان.
فاهلل سبحانه خلق اإلنسان ،وعلمه ما مل يكن يعلم؛ ألنه العليم الذي وهب العلم لكل
عامل ،وعلمه ما مل يكن يعلم ،وأمره أن يتعلم عن طريق القراءة؛ والقراءة أوسع أبواب
ال علم ،قراءة يف القرآن املسطور بالقراءة والتدبر ،وقراءة يف الكون املنظور الذي هو هذا
امللك وامللكوت العظيم الذي يولد اإليامن يف القلب(:
)[العلق.]8-1 /
٥١١

 والقراءة أربعة أنواع:
األول :قراءة ا لبحث واإليامن ،اقرأ أهيا اإلنسان من أجل أن تؤمن بربك العظيم،
وتعرف نفسك ،وتعرف ربك بأسامئه وصفاته ،اقرأ كتاب ربك:
[العلق.]٢ – ١ :

خلق اهلل كل يشء ،خلق العامل العلوي والعامل السفيل ،وعامل الغيب ،وعامل الشهادة،
)[العلق.]1 /
وعامل الدنيا وعامل اآلخرة(:
)[العلق.]2 /
وأول ما تقرأ اقرأ نفسك(:
كبريا ،وصار قوي ًا وصار
كان اإلنسان نطفة ،ثم علقة ،ثم مضغة ،ثم صار عاملًا ،وصار ً
كري ًام ،أول ما يقرأ اإلنسان نفسه ،فيعرف أنه ضعيف ،فقري ،عاجز ،حمتاج ،جاهل:
هذه قراءة البحث واإليامن ،اقرأ عن ربك العظيم وعن أسامئه وصفاته وأفعاله؛ لتعرف
امللك ح ًّقا ،الكبري ًّ
حقا ،العظيم ح ًّقا ،الكريم ح ًّقا ،العفو ح ًّقا ،الرمحن ح ًّقا:

[األنعام.]١0٣ – ١0١ :

هذه أفعاله الكربى:
[ق.]8 – 6 :

الثانية :قراءة الشكر والعرفان ،اقرأ يف هذا الكون ،وانظر للنعم ،وانظر لألرزاق من
)[العلق.]4 /
خلقها؟ ومن يرس وصوهلا إليك؟(:
اقرأ لرتى أن ربك الكريم أنعم عليك بنعمة اإلجياد ،وأنعم عليك بنعمة اإلمداد
باألقوات ،وأنعم عليك بنعمة اهلدى والرشاد ،ربك األكرم تكرم عليك بكل نعمة،
خلقك يف أحسن تقويم ،وأمدك باألقوات املختلفة ،وأمدك بزاد القلوب وهو اإليامن
والتوحيد ،وقبلك أن تكون عبدً ا له ،واق ًفا بني يديه ،تسأله احلاجات ،وتستغفر من
الذنوب ،وتشكر النعم التي ال تُعد وال ُُتىص:
٥١٢

[لقامن.]٢0 :

الثالثة :قراءة التسليم واإلرعان ،فام كل ما يقرأه اإلنسان يفهمه ،فال يفهمك ما مل تفهم
وال يعلمك ما ال تعلم إال اهلل:
[النساء.]١١٣ :

فاإلنسان جاهل ال يعرف إال القليل:

[اإلرساء.]8٥ :

وهلذا ُأمرنا باالزدياد من طلب العلم:

[طه.]١١4 :

فنقرأ قراءة التسليم واإلرعان؛ لنسكت ونستسلم ،ونقبل ما جاء من الوحي من الكالم
عن اهلل وأسامئه وصفاته ،والكالم عن أمور الغيب ،عن املالئكة ،عن اجلنة ،عن النار،
عام جيري يف عرصات القيامةَ ،أ ِك ُل ما ال أعلمه إىل عالم الغيوب ،فأتلقى الوحي من
السامء ،فام مل أعلم يعلمني إياه العليم ،العليم هو الذي يعلم الغيب والشهادة ،ويعلمني
ما مل أكن أعلم؛ فكل ٍ
يشء عجز العقل عن إدراكه علمنا اهلل به من أمور الغيب ،فأخربنا
عام جيري يف عرصات القيامة ،وعن اجلنة ،وعن النار ،وعن املالئكة ،وعن كل يشء من
األمور الغيبية:
[السجدة.]7 – 6 :

فقراءة البحث واإليامن؛ ليزيد اإليامن ،وقراءة الشكر والعرفان؛ ألعرف املنعم فأشكره
وأعبده وحده ،وقراءة بالتسليم واإلرعان؛ وهو أن ما أعجز عنه آخذه عن طريق
الوحي.
هذه القراءات كلها حممودة ،وكلها مطلوبة رش ًعا ،وكلها متأل القلب باإليامن:
[العلق.]٥ – ١ :

الرابعة :قراءة العدوان والطغيان ،ولذلك جاء بعدها(:
)[العلق.]8-6 /
٥١٣

فكل قراءة ملا يفسد البرشية ،ويدمر أخالقها ،ويدمر احلياة واألحياء ،ورلك بصنع
القنابل الذرية والفسفورية ،والغازات السامة ،وإشاعة الفحشاء ،والعري ،والفساد ،
وأكل أموال الناس بالباطل ،كل رلك من الظلم والعدوان والطغيان ،كل من قرأه،
وعمل به ،ونفذه ،فهذا كله حمرم؛ ألنه من العدوان والطغيان ،بالعلم الذي هيلك
احلرث والنسل ،وهذه قراءة ال كفار الذين يأكل القوي منهم الضعيف ،ويستعبد
كبارهم صغارهم بالقوة ،وهذا ما هو حاصل اآلن:
[الروم.]7 :

فنرتك هذه القراءة؛ قراءة العدوان والطغيان ،فال نتعلم كيف نطغى ،وكيف نفسد يف
األرض ،بل نتعلم ونبحث يف كتاب ربنا وسنة نبيه  ،ونعرف النعم لنشكر املنعم،
ون ُِق ُّر أننا ال نعرف كل يشء ،فام ال نعلمه نسأل الذي خلقنا أن يع ِّلمنا ويكشف لنا عنه.
هو جل جالله عامل الغيب والشهادة ،كشف املايض القديم الذي ما عشناه ،فأخربنا عن
أحوال األنبياء والرسل مع أممهم ،وكشف لنا عن املستقبل وما سيجري فيه ،وما بعد
املوت ،وما جيري بعد املوت:
[احلج.]٥7 – ٥6 :

فسبحان ربنا الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه مجيع خلقه ،وأمهل بكرمه املكذب له،
وواىل عليه نعمه ،ومل يقطع عنه فضله؛ لعله يتوب إليه(:
)[البقرة.]143 /
هو سبحانه الكريم األكرم احلق اجلامع للمحاسن واملحامد ،الذي له قدر عظيم
وسلطان كبري ،كثري اخلري والعطاء ،واملنعم بكل نعمة ،الكريم الذي ال يرد من سأله،
وال خييب من رجاه ،الكريم الذي يعطي من خزائنه ملا ال حيىص من اخلالئق(:
)[الرمحن.]29 /
هو جل جالله الكريم الذي ال أكرم منه ،حسن األسامء ،عيل الصفات ،حممود الفعال،
)[طه.]8 /
كريم اهلبات ،جزيل العطايا(:
فسبحان ربنا الكريم ،الذي يعفو عن املذنبني ،ويتوب عىل املخطئني ،وحيسن إىل
٥١4

املحسنني ،ويكرم املطيعني ،ويغفر للمسيئني ،ويعفو عن الظاملني:
[يونس.]٣ :

فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف احلسنات؛ فال يرىض بالعطاء القليل ،ويغفر
السيئات؛ ألن املغفرة أحب إليه من االنتقام؛ لعظمة كرمه ورمحته بعباده ،ويدفع
البليات ،ويرفع الدرجات( :
)[األنعام.]102 /
له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل ،الكريم الذي استوى عىل عرشه بصفة
)[طه.]5 /
الرمحة(:
هو عزيز كريم ينفس كل كرب ،ويزيل كل هم ،ويشفي كل مريض ،وجييب كل سائل،
وهيلك كل عدو ،ويرحم كل خملوق ،وجيود بكل خري ،ويدفع كل رش:
[غافر.]6٥ :

واهلل سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده ،وأكرم رسوله حممد ًا بالوحي
والنبوة ،وعظيم الصفات ،وعلو النسب ،واملقام املحمود يوم القيامة ،فهو  أكرم
الرسل ،وأتقا هم ،وسيدهم ،وأقرهبم ،وآثرهم عنده.
وأكرم هذه األمة ببعثته إليها(:
)[التوبة.]128 /
هو سبحانه الكريم األكرم الذي وهب املؤمن اإليامن ،فاإليامن من كرمه ،والعمل
الصالح من كرمه ،واألخالق احلسنة من كرمه؛ فاهلل خلق اإلنسان وخلق صفاته ،لكن
اإلنسان له حق االختيار بني الصفات احلسنة ،والصفات السيئة ،بني اإليامن والكفر،
[يوسف.]١04 :
بني الطاعات واملعايص:
هو سبحانه الكريم الذي وهب املؤمن اإليامن ،وحببه إليه ،وزينه يف قلبه ،وكره إليه
الكفر واملعايص ،وعمر قلبه باإليامن؛ ف أرسع يف طاعة ربه بقلبه ولسانه وجوارحه:

[احلجرات.]8 – 7 :

٥١٥

يعلم من يشكر النعمة ممن ال يشكر النعمة ،يعلم من هم أهل للكرامة ،ومن هم أهل
لإلهانة ،بعلمه السابق ،وهو سبحانه الكريم الذي َم ىن عىل مجيع املخلوقات كلها بنعمة
اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة اهلداية ،ونعمة اإلسعاد.
هو سبحانه الذي أنعم علينا بنعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة اهلداية للرصاط
املستقيم؛ فكل أحد ينع م بفضله ،ويأخذ من خزائن كرمه ،ويستطعم من موائد
)[النحل.]53 /
نعمه(:
ومن أعظم نيل أسباب كرمه تقواه جل جالله ،فاألكرم عنده سبحانه هو األتقى من
عباده ،فاتق اهلل رمحك اهلل يف الرس والعالنية ،والقول والعمل؛ تكن من املكرمني يف
الدنيا واآلخرة(:
)[احلجرات.]13 /
فاهلل سبحانه كريم حليم ،حسن التجاوز عن خلقه ،مع كثرة أرى اخللق له ،وإرسافهم
يف معصيته ،وكم أحسن إىل من كفر به وكذبه ،وكذب رسله وكتبه ،وظلم عباده؛ ألنه
الكريم الرمحن الذي أمهل من عصاه ،وأنعم عليه فلم يقطع عنه رزقه ،وال هواءه ،وال
عافيته ،هو الكريم الذي أمهل من عصاه وأنعم عليه؛ لعله يتوب ويرجع إليه:

[املائدة.]74 – 7٣ :

من هذه املقالة العظيمة(:
)[املائدة.]74-73 /
يرغبهم يف التوبة بعد هذه املقالة العظيمة؛ ألنه كريم رمحن جل جالله.
ِ
ِ
ا ا
ا
ُي اع ُل لا ُه الْ اولادُ ،
ْش ُك بِه او ُ ْ
رب اع اىل أ ًذى اي ْس ام ُع ُه م ان اهللِ  ،إِ َّن ُه ُي ْ ا
وقال النبي  «:اَّل أ احدا أ ْص ا ُ
ُث َّم ُه او ُي اعافِ ِ
يه ْم او اي ْر ُز ُق ُه ْم»متفق عليه(.)1
وأظهر من هذا كر ًما أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ،ولعنه وطرده ،وتربأ منه إال من
أجل آدم  ورريته حني أبى السجود آلدم ،واستكرب عليه ،واحتقره؛ ألن إبليس يريد
( )1متفق عليه ،أخرجه مسلم برقم ( )2804واللفظ له ،والبخاري برقم (.)6099

٥١6

هذا السجود أن يكون له؛ ألنه من ال ىعباد ،فأبى السجود آلدم واستكرب ،فاهلل  لعنه
وطرده:
[ص.]78 – 7٥ :

عدوا بقوله(:
ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه ورريتهام بعداوته ليحذروه ويتخذوه ً
)[فاطر.]6 /
فجميع أوامر امللك جل جالله كلها كريمة؛ ألهنا تأيت باحلسنات والدرجات العىل،
وتأيت بمغفرة السيئات ،وتأيت بعبادة احلق ،فكل خلقه كريم ،وكل أوامره كريمة،
فسبحان الكريم الرحيم اللطيف بعباده ،الكريم الذي يتحبب إليهم بالنعم ،ويبالغ يف
ُتذيرهم من عدوهم حف ًظا هلم ،وهو عن رلك كله غني ،ال افتقار به ألحد ،سوى
فضل جوده ،وعظيم كرمه ،وجزيل إحسانه(:
)[مريم.]65 /
يف الرمحة؟ يف القوة؟ يف الرزق؟ يف امللك والسلطان؟ يف الدين والرشع؟ يف األسامء
احلسنى والصفات العىل؟ ليس له سمي.
فسبحانه ما أغناه وما أكرمه وما أحلمه!(
)[احلج.]64 /
هو سبحانه اجلبار عىل الطغاة والظلمة ،اجلبار للمنكرسة قلوهبم بني يديه.
آىل اجلبار عىل نفسه أن من اتبع الشيطان من اخللق ومل يتب ،ليعادينه وليدخلنه معه يف
نار جهنم يف دار لعنته وعذابه(:
)
[ص.]85-82 /
ومن عادى الشيطان منهم ،وتربأ منه ،وآمن بربه العظيم واتقاه ريض اهلل عنه ،وأدخله
دار كرامته:
[التوبة.]7٢ :

٥١7

وسوف جيازي اهلل كل إنسان بحسب عمله(:
)[احلج.]57- 56 /
ومن نظر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية؛ رأى أن سبل كرم ربنا  واسعة،
وطرق إحسانه إىل خلقه ال حد هلا أبدً ا ،وخزائن جوده ال هناية هلا(:ﯓ
)[يونس.]68 /
هو سبحانه الذي جيزي عىل احلسنة بعرش أمثاهلا وأكثر ،وجيزي عىل السيئة بمثلها:
[األنعام.]١60 :

وجعل الكريم سبحانه عقاب السيئة بمثلها ،أو يغفرها ،أو يمحوها ،ويبدهلا بحسنات،
ثم يضاعفها ،ويف رح بتوبة املذنبني ،وكثرة السائلني؛ لكامل غناه وكرمه ورمحته(:
)[الزمر.]53 /
فسبحانه ما أعظم كرمه! وما أوسع رمحته! وما أحلمه عىل من عصاه!
وكل يشء يأيت عليه العد واإلحصاء من أعاملنا يمكن عده ،إال أسامء اهلل وصفاته،
وكلامته ،وخملوقاته ،وأرزاقه ،ومقدراته؛ فال تُعد وال ُُتىص أبدً ا .
فله احلمد أبدً ا:
[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

يمكن أن أعد أموايل ،جتاريت ،كل ما أملك ،يمكن عده ،لكن أسامء اهلل وصفاته وأفعاله
وخزائنه وخملوقاته ال يمكن عدها؛ ألن العظيم خلق هذه املخلوقات العظيمة لتسبح
بحمده ،وكلام خلق سبحانه شيئ ًا زاد ملكه ،وزاد املسبحون له ،وزاد احلامدون له ،وزاد
العابدون له:
[األنعام.]١0٢ :

والكرم هو فعل مجيل ال لغرض ،إنام أفعله ً
جتمال؛ ال حاجة فمن وهب املال جللب نفع،
أو دفع رض ،أو خالص من رنب؛ فليس بكريم ،واملؤمن كريم يعمل األعامل الصاحلة
٥١8

ابتغاء مرضاة اهلل ،ال ملدح وال ثناء ،وال ركر وال مكافأة(:
)[النساء.]114/
والكريم من الناس من صدرت عنه املحاسن الكبرية ابتغاء مرضاة اهلل ،كمن ينفق ماله
يف سبيل اهلل ،وينفق أوقاته يف طاعة اهلل ،وينفق عمره يف الدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع
اهلل ،واإلحسان إىل خلقه(:
)[احلجرات.]13 /
هو سبحانه األكرم الذي كل خري منه ،األكرم الذي صدرت عنه كل نعمة؛ فهو أكرم
األكرمني ،وخري الرازقني ،وخري الفاُتني ،وأرحم الرامحني.
هو الكريم الذي خلقك يف أحسن تقويم ،وأمدك بنعمه التي ال تُعد وال ُُتىص،
ً
هدية
وأكرمك بالسمع والبرص والعقل ،وهداك لإليامن به ،وخلق لك من جنسك امرأ ًة
لك ،وآواك يف بيت ،وأطعمك ألوان الطعام والرشاب ،ورزقك املال والولد ،ومتعك
كثريا ،وتدبر يف آياته الكونية والرشعية؛
بالصحة واألمن والعافية؛ فاعرفه ،واركره ً
لتعبده ب احلب والتعظيم له ،والذل له واشكره عىل نعمه التي ال تُعد وال ُُتىص:
[العلق.]٥ – ١ :

كلام قرأت يف هذا الكون عرفت الكريم املحسن إىل عباده ،فعباديت له أن أشكره عىل
النعم ،وأن أ عمل بام أمر ،وأكربه يف كل حني:
[األحزاب.]4٣ – 4١ :

فالكرم صفة عظيمة للرب ،يتقلب يف مقتضاها املؤمن والكافر ،واملطيع والعايص،
والناطق والصامت ،وينعم هبا مجيع اخللق(:
)[لقامن.]20 /
واإلكرام من اهلل سبحانه وتعاىل خاص بعباده وأوليائه املؤمنني؛ فهو ال يكرم بالكرامة
٥١9

اخلاصة وهي اإليامن ،والعمل الصالح ،ورضوانه ،واجلنة ،إال من حيبه ويرضاه:
[األعراف.]١٥7 – ١٥6 :

واهلل علم من بعض الناس صالحيته لإليامن؛ فهداه لإليامن ،وعلم من فالن أنه ال يؤمن
فلم هيده؛ ألنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ،ولكنه جل جالله كريم أقام احلجة،
فأعطى األسامع واألبصار والعقول ،وأرسل ا لرسل ،وأنزل الكتب ،فقامت احلجة عىل
الناس ،منهم من قبل هذا الدين ،ومنهم من مل يقبله:
[النحل.]٣6 :

فيا أهيا اإلنسان ،ما ظهر لك يف هذه الدنيا مما يشبه اإلكرام للكافر والعايص؛ فألن اهلل
 كريم ،ال خالق وال رازق إال هو ،ومجيع خلقه قاعدون عىل موائد نعمه ،ولعلهم
يتوبون إرا رأوا كرمه وإحسانه(:
)[الزخرف.]35- 33 /
ومن أرص من هؤالء الناس عىل كفره ومعصيته؛ فام يأخذه من هذا النعيم ليس بإكرام،
بل هو استدراج ومكر هبم؛ جزا ًء عىل أعامهلم الفاسدة ،ليأخذهم عىل أوفر ما
جنوه(:
)[آل عمران.]178 /
ومن عميت بصريته فلن ينفعه برصه(:
)[التوبة.]55 /
فسبحان ال كريم الذي دعانا للتعرف عىل آالئه ونعمه وأنواع إكرامه؛ لنعبده باحلب
والتعظيم والذل له.
هو الكريم الذي خلق املخلوقات ،وخلق األرزاق ،وأنزل الكتب ،وأرسل الرسل:
٥٢0

[الروم.]40 :

هو الكريم الذي خلق الناس ،وعافاهم ،وأطعمهم ،وكساهم ،ودعاهم إىل ما يسعدهم
يف دنياهم وأخراهم(:
)[األنعام.]102 /
فسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطاياه ،هو الكريم الذي أقام احلجة
عىل اخللق ،وتفضل عليهم بكل نعمة ،وتفضل عىل املؤمنني ،وحبب إليهم اإليامن،
وتفضل عىل العلامء بأن علمهم من علمه ،وتفضل عىل األغنياء برزقه ،وتفضل عىل
الفقراء بأن منعهم ما يشغلهم عنه ،وتفضل عىل املرىض بالعافية ،وتفضل عىل الضال
باهلداية ،وتفضل باهلداية والتقوى عىل من آمن به(:
)[احلديد.]21 /
فسبحان الكريم احلق الذي كل رسله إىل عباده كريم ،وكل كتبه كريم ،وكتابه القرآن
أعظمها وأحسنها وأكرمها(:
)[الواقعة.]80-77 /
فهو قرآن كريم ،فيه اهلدى والبيان ،والعلم واحلكمة ،والتوحيد واإليامن ،والفضائل
والبشائر ،والسنن واآلدا ب ،والثواب والعقاب ،وكل خري ونور ،هيدي إىل احلق ،وإىل
طريق مستقيم ،كام قالت اجلن(:
)[اجلن.]2-1 /
فسبحانه امللك احلق املتفرد بالعطاء واملنع ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع ،وسع
عطاؤه وإحسانه يف الدنيا اخللق ك لهم ،أما يوم القيامة فعطاؤه الذي ال خيطر بالبال
خاص باملؤمنني به(:
)
[األعراف.]32/
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه مجيع املخلوقات ،ومأل كونه العظيم بفضله
وكرمه ،ونعمه املتنوعة ،فال خيلو خملوق من إحسانه أبدً ا يف كل زمان ومكان عىل مر
الدهور والعصور ،ألنه أكرم األكرمني ،وأجود األجودين ،وأرحم الرامحني.
٥٢١

هو الكريم الذي كتب عىل نفسه الرمحة ،وأفاض عىل خلقه النعمة(:
)[األنعام.]54 /
سبقت رمحته غضبه ،وسبق حلمه عقوبته ،وسبق عفوه مؤاخذته:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

هو الكريم ،الفضل كله بيد ه ،واخلري كله منه ،وامللك كله يف قبضته ،واخلزائن كلها له،
ٍ
يشء إليه الرب والعطاء ،والرمحة واإلحسان:
أحب
[امللك.]١ :

وأحب يشء إليه أن يرحم عباده ،وجيود عليهم بام عنده ،ويوسعهم فضله ،ويضاعف

أجورهم:
هو الكريم الذي يتعرف إىل عباده بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،ويتحبب إليهم بنعمه
وإحسانه؛ ليعرفوه ،ويسألوه ،ويعبدوه وحده ال رشيك له(:
)[األعراف.]180 /
[البقرة.]١6٣ :

وحبه جل جالله للجود وال عطاء واإلحسان فوق ما خيطر ببال اخللق ،واإلحسان أحب
إليه من العدل ،والعطاء أحب إليه من املنع ،والرمحة أحب إليه من العقوبة.
واهلل سبحانه هو امللك الذي بيده امللك ،الغني الذي عنده اخلزائن كلها ،الكريم الذي
أنعم عىل عباده بجميع النعم:
[النحل.]٥٣ :

بيده ملك السموات واألرض ،ملك األرزاق ،ملك العلوم ،ملك األمن(:
)[آل عمران.]26 /
٥٢٢

فسبحان العزيز الكريم الذي كل خري ورمحة وإحسان منه جل جالله ،فهو الكريم الذي
ابتدأ خلقه بالنعم م ن غري استحقاق ،خلقنا ورزقنا ،وهدانا وأعاننا ،وضاعف لنا
األجر؛ فيجب علينا اإلكثار من ركره وحسن عبادته ،وكام مأل الكون بنعمه؛ التي ال
حد هلا ،فلنملؤه نحن بحمده وركره وتسبيحه ومتجيده(:

)[األحزاب.]44- 41/
هو الكريم الرحيم الذي يعطي اجلزيل ،ويسرت العيوب ،ويغفر الذنوب ،ويعفو عن
السيئات ،وينيس العبد معاصيه ،وينيس الناس أعامهلم ( :

)[النساء.]110 /
هو جل جالله الكريم األكرم الذي ال تتخطاه اآلمال ،إرا أعطى أسعد ،وإرا أوىل ً
فضال
)[الرمحن.]78 /
أجزله ،ثم سرته ،ثم بارك فيه(:

هو سبحانه الكريم الذي أحسن إىل عباده بكل خري ،كثري النوال والعطاء ،دائم املعروف
)[غافر.]3 /
واإلحسان ،رو الطول واإلنعام(:
هو الكر يم الذي يعطي من غري منة ،وال حيو ج عبده إىل وسيلة ،هو ال عزيز الكريم الذي
يعطي ما ال حيىص من النعم ،وال يبايل كم أعطى ،وملن أعطى ،وإرا رفعت حاجة إىل
غريه ال يرىض؛ ألنه الغني الكريم القادر عىل كل يشء(:

)[الزمر.]67 /
هو الكريم الذي يعطي عىل العمل القليل الثواب الكبري ،بل أعطى عباد ه الدنيا كلها من
هواء ونور ،وطعام ورشاب ،وحيل ولباس ،ومسكن ومركب وأرزاق(:
ﰀ)[البقرة.]29 /
٥٢٣

هو الكريم الويل احلميد ،الذي حيمي من الر به ،هو الكريم احلميد الذي ال َيضيع من
الر به ،وال يسلم من التجأ إليه ،وال خييب من رجاه ،وال يرد من دعاه (
)[البقرة.]186 /
فأكثر أهيا املسلم وأيتها املسلمة ،من ركره ومحده ،والثناء عليه ،فليس أحب إليه من

مدحه والثناء عليه؛ ولذا محد نفسه فقال(:

)[الفاُتة.]5- 2 /

[األنعام.]١ :

فاهلل  يثني عىل نفسه هبذه الصفات العظيمة ،ويأمرنا باإلكثار من ركره وتسبيحه:
[األعراف.]٢0٥ :

فاهلل سبحانه كريم ،وهو أعلم بأسامئه وصفاته من خلقه ،فلهذا أثنى عىل نفسه.
ِ
ـم ْد ُح ِم ان اهللِ؛ ِم ْن اأ ْج ِل اذلِ ا
ك امدا اح ان ْف اس ُه ،اولا ْي اس
وقال النبي «:لا ْي اس اأ احدٌ اأ اح َّ
ب إِلا ْيه الْ ا
ك حرم الْ افو ِ
ِ
ِ
اأحدٌ اأغ ِ
اح اش» أخرجه مسلم(.)1
َْي م ان اهللِ؛ م ْن اأ ْج ِل اذل ا ا َّ ا ا
ا
اا
فهو سبحانه الرب العظيم الذي له األ سامء احلسنى ،والصفات العىل ،وكل صفة من
وتعظيام جديد ًا  ،وحياء جديد ًا  ،وعباد ًة جديدةً،
صفاته تولد إيامنًا جديدً ا ،وح ًّبا جديدً ا،
ً
وطاع ًة جديدةً ،وتوب ًة جديدةً:
[حممد.]١9 :

فإرا عرفنا هذه األسامء وهذه الصفات؛ ازداد إيامننا ،وامتألت قلوبنا باإليامن ،ثم

ُتركت ألسنتنا بحمده ،وشكره ،واستغفاره ،والدعوة إليه ،وجوارحنا ُتركت بعبادته،
والركوع والسجود له:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2760

٥٢4

[األنفال.]4 – ٢ :

فكل صفة تزيد اإليامن يف قلب املؤمن ،وُترك لسانه وجوارحه يف عبادة اهلل.
هو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق ملن يعلم أن حاله تصلح بالغنى ،احلكيم الذي
يقبض الرزق عمن يعلم أن حاله ال تصلح إال بالفقر(:

)[اإلرساء.]30 /
فالبسط كله عن الكريم صادر ،واملنع كله إىل احلكيم راجع ،والعطاء كله بسط ،واملنع
كله قبض ،والكل صادر من احلكيم العليم البصري بعباده ،يبسط ملن يشاء من عباده ما
شاء من الرزق ،والعلم ،واإليامن ،والعمل ،واخلري ،واخلُ ُلق ،ويقبض عمن شاء من

عباده رلك ،وهو العليم بمن يستحق هذا وهذا(:
)[امللك.]14 /
فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برمحته الواسعة ،وحكمته الشاملة ،وقدرته

النافذة.
هو احلكيم اخلبري الذي يبسط ملن يشاء من عباده يف ماله ،أو علمه ،أو عمره ،أو حياته،
عمن شاء رلك(:
أو ُخ ُلقه ،أو عافيته ،ويقبض ى
)[البقرة.]245 /
والقبض والبسط كله بيد اهلل وحده ال رشيك له:

[فاطر.]٢ :

وال يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء واملنع ألسباب من الناس ،متى قاموا هبا
حصل هلم ما قدر اهلل هلم ،فاألسباب يف الدنيا حمل حكمته وسنته اجلارية(:

)[فاطر.]43 /
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِح ُه»
ب اأ ْن ُي ْب اس اط لا ُه ِيف ِرزْقه ،او ُين اْسأا لا ُه ِيف اأ اث ِره؛ اف ْل ايص ْل ار ا
وقال النبي  «:ام ْن اأ اح َّ
متفق عليه(.)1
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )5986واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2557

٥٢٥

فللدنيا أسباب ،ولآلخرة أسباب ،لكن اهلل  هو القادر عىل كل يشء؛ يعطي
باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب ،ويمنع باألسباب ،وبدون األسباب،
وبضد األسباب؛ فهو فعال ملا يشاء:

[البقرة.]١06 :

فاإليامن باهلل ،وتقوى اهلل  من أعظم الكرامات ،ومن أعظم أسباب بسط

الرزق(:

)[األعراف.]96 /
فالعطاء كله بسط ،واملنع كله قبض ،وكل رلك بيد اهلل الذي يقبض ويبسط وحده ال
رشيك له ،وحييي ويميت وحده ال رشيك له ،وقد يقبض اهلل عن عبده يف الدنيا

املحبوبات التي تشغله عن ربه؛ ليبسط له يف اآلخرة كل ما حيبه ويرضاه.
وقد يبسط اهلل ملن أعرض عنه يف الدنيا ما حيب؛ ليعذبه به يف الدنيا ،ويقبض عنه ما حيب
يف اآلخرة(:

)[التوبة.]55 /
واعلم رمحك اهلل أن البسط والقبض يدخل يف مجيع التدابري الربانية امللكية لربنا الكريم،
وهذه فائدة عزيزة ،إرا عرفها اإلنسان انحلت عنه مجيع العقد ،ووكل رزقه إىل الرزاق،
واشتغل بام ُطلِب منه من اإليامن والعمل الصالح.

والبسط والقبض من ربنا الكريم يدخل يف مجيع التدابري الربانية عىل اخلالئق.
فالغنى بسط ،والفقر قبض ،والنعيم بسط ،والبؤس قبض ،واحلياة بسط ،واملوت قبض،
واألمن بسط ،واخلوف قبض ،واخلصب بسط ،واجلدب قبض ،والصحة بسط،
واملرض قبض ،والعزة بسط ،والذلة قبض ،وهكذا كل صفة تقابل األخرى.

والقوة بسط ،والضعف قبض ،والفرح بسط ،واحلزن قبض ،والرضا بسط ،والغضب
قبض ،واإليامن بسط ،والكفر قبض ،والتوحيد بسط ،والرشك قبض ،والطاعات بسط،
واملعايص قبض ،وهكذا(:
)[الرعد.]26 /

٥٢6

فسبحان العليم الكريم الذي علم اإلنسان ما مل يعلم ،هو احلكيم العليم الذي جعل
قبضا ،ليذكر العبد ربه الذي يقلب
أنواع اخلري كلها بس ًطا ،وأنواع الرش كلها ً

األحوال ،ويدبر األمور ،وبيده ملك الدنيا واآلخرة ،ويستيقظ من غفلته ،ويشكر ربه،
ﯿ
ويصرب عىل بالئه ،ويتوب إليه(:
)[األنبياء.]35 /

فاحلياة كلها تقلب ،احلياة بسط وقبض ،وغنى وفقر ،وأمن وخوف ،وعافية ومرض،
اهلل  يقلب األحوال ،ويدبر األمور؛ ليستيقظ اإلنسان ،ويعرف أن الذي يملك هذا
هو الذي يملك تغيريه ،هو الذي جاء بالغنى ،وهو الذي يسلبه ،هو الذي جاء بالعافية،
وهو الذي يأيت بعدها باملرض ،فيتوجه إىل ربه :
[األنعام.]١0٢ :

فاهلل  حكيم عليم ،ا مللك ملكه ،واخللق خلقه ،وهو رب العاملني.
هو احلكيم الذي يريب األجسام بالطعام والرشاب ،وهو الذي يريب النفوس بتقليبها من
حال إىل حال ،من بسط إىل قبض ،ومن أمن إىل خوف ،ومن عافية إىل مرض.
فسبحان اخلالق املالك لزمام كل يشء ،يقبض ويبسط كيف شاء ،وهو احلكيم العليم:
[فاطر.]١٣ :

يبسط العقل لإلنسان فيفهم ،ويقبضه فال يفهم شيئًا ،ويبسط القلب فيتسع ،ويقبضه
فيضيق ،ويبسط الصدر فينرشح ،ويقبضه فال يتسع ليشء(:
)[األنعام.]125 /

وحظ املسلم من هذا االسم الكريم أن يقبض ويبسط؛ حتى يف الدعوة إىل اهللَ ،
فيذكِّ ر
الناس باهلل وقدرته ،ورمحته وعفوه ،وإحسانه وإكرامه ،وكذلك يذكرهم بعذابه
وعقوبته وناره ملن عصاه(:
٥٢7

)[احلرش.]23-22 /

وقال سبحانه:

ﰀ
فمن أعظم البسط اهلداية للدين احلق ،وأعظم القبض الضاللة عن الدين احلق(:
[احلجر.]٥0 – 49 :

)[األنعام.]125 /
والقبض حق اهلل منك ،والبسط حظك من اهلل الكريم ،كلام قبض اهلل عنك ،كلام جاءك
االبتالء فاعلم أنه قبض لتعود إليه ،فيعيد عليك النعمة ،فتشكره وتتوب إليه ،فالقبض
حق اهلل منك؛ ألنك خالفت أمره ،وهو يريد أن يربيك ،لتعود إليه ،والبسط حظك منه،
فكلام أطعته زاد عليك النعمة ،أصح بدنك وعافاك(:

)[نوح.]12- 10 /
فهذا العلم اخلاص علم البسط والقبض ،هذا هو التوحيد لرب العاملني جل جالله يف
مفعوالته ،ويف مقدراته ،وتقديراته يف اخللق ،القبض حق اهلل منك ،رمح ًة منه ابتالك؛
لري ىدك إليه ،لتتوب إليه ،والبسط حظك منه ،فإرا أع طاك النعمة فاشكر اهلل عىل النعمة،
َُ

حلا ،فهذه الدنيا دار مفر ال دار مقر(:
وكل الطيبات ،واعمل صا ً

)[البقرة.]172 /
فسبحان الكريم الذي بسط لعباده املؤمنني كل خري ،وقبض عنهم كل رش ،وجعل ما
نعيام يف صورة عذاب ،يصفي توحي دهم ،ويرفع درجاوهم ،ويمحو
أصاهبم من الرش ً
سيئاوهم(:

)[البقرة.]157- 155 /

فسبحان الكريم الذي أنعم عىل املؤمنني والكفار ،وجعل ما أنعم به عىل الكفار
٥٢8

مكرا هبم،
واستدراجا هلم؛ حلرمان شاءه هلم يف اآلخرة(:
ً
والعصاة يف الدنيا ً

)

[آل عمران.]178 /
بدل االستكبار يعذبون بالعذاب املهني ،فلام هانوا عىل رهبم بإعراضهم عنه ،ونسياهنم
له ولدينه؛ عاجلهم وأشغلهم بعذاب يف صورة نعيم؛ جزا ًء عىل عملهم السيئ:

[األنعام.]4٥ – 44 :

فسبحان امللك اجلبار الذي بيده مقاليد األمور كلها ،ال قابض ملا بسط ،وال باسط ملا

قبض ،وهو احلكيم اخلبري ،إرا بسط الكريم بسط؛ حتى ال فاقة أبدً ا؛ وإرا قبض قبض،
حتى ال فاقة أبدً ا ،هو الكريم ،وعطاؤه كريم ،وهو عظيم وعطاؤه عظيم ،يقبض عىل
اإلنسان مجيع أموره(:

)[آل عمران.]26 /
فسبحان الكريم األكرم ،ري الطول واإلنعام عىل مجيع اخللق ،الذي ينعم باجلزيل من
األرزاق ،ويعفو عن الكثري من السيئات(:
)[غافر.]3 /

هو الغني الكريم الذي يداه باإلنعام واإلحسان إىل عباده مبسوطة ،ينعم بجزيل النعم،
ويدفع رش النقم ،ويعطي من يطيعه ومن يعصيه ،ويرحم من أحسن وأساء ،بره ال
ُينسى أبدً ا ،رو الطول واإلنعام واإلحسان وحده ال رشيك له(:
)

[إبراهيم.]34 /
هو سبحانه رو اجلالل واإلكرام ،املستحق أن هياب لعظمة سلطانه ،و ُيثنَى عليه بام يليق
بعلو شأنه ،ومجيل إحسانه ،الذي له احلمد كله من مجيع خلقه ،وال إكرام وال كرامة وال
مكرمة إال وهي صادرة منه سبحانه(:

٥٢9

)[الرمحن.]78/

فسبحان ري اجلالل واإلكرام ،والعظمة والكربياء ،احلي الذي ال يموت ،وكل ما سواه
)[الرمحن.]27 /
يموت(:

رو اجلالل يف راته ،رو اجلالل يف أسامئه ،رو اجلالل يف صفاته ،رو اجلالل يف أفعاله ،رو
اجلالل يف إكرامه ،فائض منه عىل خلقه.
فاإلكرام صفة عظيمة فائضة منه جل جالله عىل خلقه ،فال جالل وال كامل إال وهو له،

وال إكرام وال إحسان إال وهو فائض منه عىل خلقه.
فسبحانه امللك احلق الذي مجيع أسامئه وصفاته وأفعاله دالة عىل جالله ومجاله وكامله،
وكل أفعاله جتاه خلقه إكرام ظاهر جيل ،أو باطن خفي ،إكرام إجيايب بالنعم الظاهرة،
وإكرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي املصائب:
[لقامن.]٢0 :

الظاهرة :هي النعم احلسية الظاهرة ،والباطنة :هي املصائب.

فمن تدبر وتأمل يف حياته ،وتدبر يف املخلوقات ،وتدبر يف هذا الكون العظيم؛ يرى نعم
اهلل الظاهرة والباطنة عىل عباده سابغ ًة ،فام أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان! وما أحسن
إكرامه له! وما أعظم رمحته به! أعطاه ربه جل جالله ً
عقال يدرك به األشياء ،وعينًا ينظر
هبا إىل األشياء ،وأرنًا يسمع هبا األصوات ،وجهة الصوت ،ونوع الصوت:
[النحل.]78 :

وأعطاه يدً ا يأكل ويرشب هبا ،ويأخذ ويعطي هبا ،ويسلم ويكتسب هبا ،ويكتب هبا،
ويقرب ويبعد هبا ،وأعطاه الكريم أن ًفا يشم به األشياء ،ولسانًا يتكلم به ،وأسنانًا يطحن
هبا الطعام ،ورجلني يميش هبام ،كل رلك وغريه إكرام منه رو اجلالل واإلكرام:
(
)[اإلرساء.]70 /
٥٣0

فسبحان ربنا العزيز الكريم األكرم الذي جعل اهليبة لكل من آمن به وأطاعه ،وجعل
الذلة لكل من كفر به وعصاه(:
)[املجادلة.]21 /
فالرزق إكرام منه ،والصحة إكرام منه ،والعلم إكرام من اهلل ،واجلاه والرشف إكرام من
اهلل ،والزوجة واألوالد إكرام منه ،والزوج والولد إكرام منه ،وكل خري ونعمة إكرام

)[النحل.]53 /
منه(:
فإرا مت تع اإلنسان هبذه النعم؛ فليشكر ربه الذي أنعم عليه هبا ،فإرا متتعت أهيا اإلنسان
هبيبة ومكانة؛ فاعلم أن اهلل هو الذي رفع لك ركرك ،فتواضع له(:
)[الرشح.]4- 1 /

وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك ،وجاء أحقر الناس فتطاول عليك؛ فإنام يريد العزيز
أن يعلمك أن اجلالل واهليبة منه ،ال بسبب مالك وجاهك وقوتك وعلمك(:
)[التغابن.]13 /

وكلام أعطاك اهلل  من إكرامه وإنعامه ،وأكرمت الناس بذلك؛ فاعلم أن اهلل أكرمك به
فأكرمت به.
هو الكريم الذي أعطاك فأعطيت ،وأغناك فأغنيت ،وع ىلمك فع ىلمت ،منه وحده النعم
السابغة الظاهرة والباطنة؛ ألنه وحده رو اجلالل واإلكرام(:
)[النساء.]113 /
وإرا علمت أن اهلل وحده رو اجلالل واإلكرام؛ فيجب أن جتله وتشكره.

وإرا علمت أنه وحده رو اإلكرام ،فيجب أ ن ُتبه ،وتكرم عباده ،وتعظمه ،وجتل كتابه،
ورسوله ،وعباده ،وبيوته ،وشعائره ،وأوامره:
[الزمر.]67 :

٥٣١

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
[طه.]8 :
السموات واألرض:
وأسامء اهلل  كلها توقيفية ثابتة يف القرآن والسنة ،ودورنا يف هذا الرشح هو اجلمع
واإلحصاء ملا ورد يف القرآن والسنة ،ثم حفظ هذه األسامء ،ودعاء اهلل  هبا دعاء ثناء
ودعاء طلب ،كام قال (:

)[األعراف.]180 /
فنحفظ االسم ونفهم معناه وداللته عىل كامل اهلل ،ونتعبد هلل بذلك عىل شاكلة
العبودية؛ فاهلل َ م ىن علينا بأن خلقنا يف أحسن تقويم ،وعرفنا بآياته وخملوقاته،
وبأسامئه وصفاته ،ثم دعانا للتخلق بذلك.

٥٣٢

التعبد هلل  باسمه الكريم ..األكرم

ا هلل تبارك وتعاىل هو الكريم احلق من مجيع الوجوه ،هو الكريم بذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله وإحسانه(:
)[احلرش.]24 /
ولكامل راته وأسامئه وصفاته؛ هو أهل أن ُيعبد ،وأن حيمد ويشكر ،وأن يطاع فال
يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويعبد وال يعبد أحد سواه:
[األنعام.]١0٢ :

كريام يف مجيع أموره
ومقتىض معرفة العبد هبذا االسم الكريم ،وباسمه األكرم؛ أن يكون ً
وأحواله مع ربه  ، ومع نفسه ،ومع الناس ،وبذلك حيصل العبد عىل مرضاة ربه،
ويظفر بمحبته؛ فاهلل  كريم حيب معايل األخالق ،وكريم الفعال ،وحيب املتصفني هبا
والدعاة إليها ،وبذلك أنزل كتبه ،وأرسل رسله.
ت ِألُ اَت ِّ ام اصالِ اح ْاألا ْخ اَل ِق»أخرجه أمحد (.)1
قال النبي «:إِن اََّم ُب ِعثْ ُ
لذلك أنزل كتبه ،وأرسل رسله ،ورشع دينه؛ ل ُيعبد الواحد األحد ،و ُيشكر الواحد
)
األحد ،ويطاع الواحد األحد جل جالله(:
[الذاريات.]56 /
والتعبد هلل  بمعاين أسامئه وصفاته مقصود الرب من خلقه:
[األعراف.]١80 :

 والدين كله جمموع يف أمرين:
عبادة احلق جل جالله  ..واإلحسان إىل اخللق:

[النساء.]٣6 :

()1صحيح /أخرجه أمحد برقم (. )8939

٥٣٣

ويف هذا وهذا األجر عائد عىل العبد ال عىل الرب؛ ألن اهلل  هو رب العاملني ،الغني
الذي ال تنفعه طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني:
[لقامن.]٢6 :

واهلل سبحانه كريم حيب كل كريم ،وشكور حيب كل شاكر ،وعفو حيب كل عفو،
ومؤمن حيب كل مؤمن ،وحمسن حيب كل حمسن ،وسالم حيب كل مسلم ،ورزاق حيب
كل رازق اتصف بصفاته جل جالله عىل شاكلة العبودية ،وهو تواب حيب كل تائب:
[البقرة.]٢٢٢ :

فمقصود الرب من خلقه التحيل بمكارم األخالق ،ورلك باإليامن والتوحيد ،ورصف
العبادة ملستحقها ،ودعوة الناس إىل عبادة احلق ،واإلحسان إىل اخللق:

[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

والتحيل بمكارم األخالق أثقل يشء عىل النفس ،وهي أثقل يشء يف امليزان يوم القيامة؛
)[القلم.]4/
وهلذا مدح اهلل  رسوله بقوله(:
وبحسن اخللق يدرك املؤمن درجة الصائم القائم.
الصائِ ِم الْ اقائِ ِم»
ـم ْؤ ِم ان لا ُيدْ ِر ُك بِ ُح ْس ِن ا ْلـخُ ُل ِق اد ار اج اة
َّ
قال النبي «:إِ َّن الْ ُ
أخرجه أبو داود(.)1
فمقصودنا من التعبد باسم اهلل الكريم أن نت صف هبذا االسم ،فعليك أهيا العبد بطاعة
اهلل ورسوله ،ولزوم السنة ،فام أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم احلق سبحانه وتعاىل،
ولن ُهيينها بمثل معصيته:

[النساء.]١4 – ١٣ :

( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)4798

٥٣4

وعليك بأداء الفرائض ،واجتناب املناهي ،بوجه طلق سمح ،وقلب متذلل منكرس بني
)[امللك.]12 /
يدي ربه الرمحن(:
واملسلم إرا علم أن ربه هو الكريم؛ فعليه أن يتوجه إليه بكامل اإليامن ،وكامل التقوى
وكامل احلب والتعظيم والذل هلل  ، وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه ،ويكرم أنبياءه
ورسله باتباعهم ،وحسن االقتداء هبم يف إيامهنم وتوحيدهم وأخالقهم ودعووهم،
ويكرم أوا مر ربه وشعائره بالفرح هبا ،وحسن أدائها ،ويكرم نعمه بوضعها يف موضعها
الالئق ،وشكر اهلل املنعم هبا(:
)[احلجرات.]13 /
فاملسلم بقلبه ولسانه وجوارحه يطيع ربه ،وحيسن إىل خلقه ،هذا هو الكريم ،أن خترج
املنافع مني لنفيس ولغري ي ،وأن أوجه هذه األعامل إىل ريب عىل طريقة رسوله :
[احلرش.]7 :

والكرم فعل ما ينبغي ال لغرض إال ابتغاء مرضاة اهلل:
[اإلنسان.]١٢ – 9 :

كريام حمسنًا تؤدي إىل كل ري حق حقه ،بطيب نفس ،وسعة صدر ،وإن قدرت أن
فكن ً
تزيد فزد يزدك اهلل من فضله(:
)
[البقرة.]274 /
وقال سبحانه:
[إبراهيم.]7 :

ركر يل أحد اإلخوة أن هناك ً
رجال من التجار عنده مال مبارك ،فأعطى هلل  عرشة
باملائة من ماله سوى الزكاة وبدأ ينفق ،وكان له مسجد ،وهذا املسجد هو يصيل فيه ،ثم
٥٣٥

بدأت تزداد الناس للصالة معه ،وسؤاله من هذه املنافع والفضائل التي يضعها اهلل 
عند بعض خلقه ،من علم أو مال أو غريه ،هذه املنافع إن شكروها زادت.
وإن مل يشكروها نقلها إىل غريهم ،فهذا الرجل بدأ يستلم األوراق من الناس ،ويسدد
للناس الديون التي عليهم ،ويبني البيوت للفقراء واملساكني ،ويساعد يف بناء
املستشفيات ،وغري رلك من أبواب الرب ا ملختلفة ،وبدأ الناس يكثرون؛ حتى صار
املسجد ثالثة صفوف ،ثم هو ينفق من هنا واهلل يزيد أمواله من هناك.
فزاد ماله وزاد إنفاقه ،فكثرت األموال ،فاستشار من حوله وقال :لعلنا نقلب املسألة؛
نعطي تسعني باملائة نفرقها عىل اخللق ابتغاء وجه اهلل ،ويكفينا عرشة باملائة ،و عمل هبذه
الطريقة ،فكلام يعطي اهلل  يعطيه:
[فاطر.]٢ :

فالكريم جل جالله إرا أعطى أعطى ،وإرا منع منع ،هو يعطي لينظر من يعطي ابتغاء
وجهه ،فهذا فضل اهلل.
قال َّ«:ل حسد إَّل يف اثنتني :رجل آتاه اهلل ً
فسلط عىل هلكته يف احلق ،ورجل آتاه
ماَّل ُ
اهلل احلكمة ،فهو يقيض هبا ويعلمها » متفق عليه(.)1
وإرا كان لك أهيا املسلم عىل غريك حق يتعذر عليك أخذ مجيعه فال تستقصه ،وأبق
للتكرم موض ًعا ،فام استقىص كريم قط ،ومن أكرم بخري أكرمه اهلل ،وغفر له رنوبه(:
)[النور.]22 /
كريام  ،وإياك
املؤمن كريم ،ينفق عىل نفسه ،وينفق عىل دينه ،وينفق عىل غريه ،فكن ً
مؤثرا ملرضاة
والشح والبخل ،واحلرص والطمع ،ومجيع مساوئ األخالق ،بل كن
ً
ربك ،مقد ًما ملحبوبات ربك عىل ما ُتب نفسك(:
ﯿ
)[احلرش.]9 /
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )73واللفظ له ،ومسلم برقم (.)815

٥٣6

فأنفق ينفق اهلل  عليك ،واجتنب البخل فيام أعطاك اهلل من نعمة ،فال داء أدوأ من
علام فتكرم به ،وعلم غريك ،وإن أعطاك
البخل ،وال رش أرش منه ،فإن أعطاك الكريم ً
ً
ماال فأنفقه عىل املحتاجني ،وإن أعطاك قو ًة فسا عد هبا الضعفاء(:
)[آل عمران.]180/
وعامل الناس بمثل ما عاملك اهلل الكريم به؛ حيث مل يكلفك جل جالله إال بعض
وسعك ،ثم رد نفع رلك عليك ،وعطاؤه لك كثري ،وضاعف لك األجر ،فأجره كبري،
وأجره كريم ،وأجره عظيم(:
)[النساء.]40 /
كريام عىل نفسك ،وعىل غريك.
فتخلق بأخالق الكريم ،وكن ً
وامحد الكريم الذي خصك بالتوحيد واإليامن ،وأعانك عىل ركره وشكره وحسن
عبادته ،وعافاك يف الدنيا من السجود للصنم ،وقطع عنك ما حيول بينك وبينه؛ حتى ال
)[املائدة.]54 /
يشغلك به عنه(:
وسبح بحمد ربك الكريم احلكيم الذي يعرس عىل عباده ما يشغلهم عنه ،وييرس هلم ما
يعينهم عىل طاعته ،وما يغنيهم عن سواه ،ويفتح عىل مجيع خلقه ما يسعدهم ويصلح
أحواهلم:
[البقرة.]٢4٣ :

فهو الكريم الذي يسرت عىل العصاة وهم املجاهرون ،هو الكريم الذي حيسن إليهم وهم
املسيئون ،هو الكريم الذي يعفو عنهم وهم الظاملون ،ويصرب عىل أراهم وهم
)
املعتدون(:
[النساء.]110 /
يفعل الكريم جل جالله هذا الكرم وهذا اإلكر ام عىل مدى الدهور والقرون مع خلقه
كلهم ،املؤمن والكافر ،واملطيع والعايص ،مع جالله وكربيائه ،وعظمة سلطانه ،وغناه
٥٣7

عن خلقه؛ ألنه الكريم الرؤوف الرحيم(:
[احلج.]65 /
هو الكريم الذي يرسل نعمه املادية ،ونعمه الروحية ،عىل اخللق كلهم يف كل آن(:

)

)[اجلاثية.]37-36/
فهو جل جالله غني عن العاملني ،وخريه إىل اخللق مدرار ومستمر ،مجيع األرزاق
يسوقها اهلل  للخلق كلهم ،سواء املؤمن والكافر؛ ألن عطاء الربوبية للجميع.
أما عطاء األلوهية فينعم به ويسعد به من آمن باهلل ،فعطاء الربوبية من اخللق واإلجياد
واألقوات تكريم ،وعطاء األلوهية تكريم وترشيف:
[األنعام.]١0٢ :

واهلل  دعانا إىل االئتامم به يف حسن معاملة أكرم من َخ َلقه وهو اإلنسان.
دعانا إلكرام هذا اإلنسان ،والعناية به ،وا الحتفاء به وإكرامه؛ حتى ُن َع ِّرفه عىل ربه
ليكربه ،ونعرفه بنعمه ليشكره(:
ﮱ

)

[فصلت.]36 - 33/
كريام بأخالقك صل رمحك اهلل من قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف
ولكي تكون ً
عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك ،فهذه أصول األخالق العظيمة ،ومنها تتفجر
األخالق الكريمة األخرى:
[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

من أجل أن يعرف الناس رهبم ،من أجل دعوة ا لناس إىل رهبم يتنازل اإلنسان عن
حقوقه ،ويفي بحقوق غريه ،فأحسن إىل من أساء إليك ،وكف لسانك عن األرى واخلنا
٥٣8

واملكروه والفحشاء ،وعود نفسك السخاء:
[األعراف.]١99 :

وعود يدك العطاء ،وعود لسانك الذكر والشكر واحلمد والثناء لربك الكريم ،وعود
لسانك الدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل  ،وصن نفسك عن رش األمور.
هذا هو التعبد هلل باسمه الكريم ،أن تعمل الفضائل ،وجتتنب الررائل ،أن تتحىل
باألخالق الكريمة التي خترج املنافع من بدنك ،ومن قلبك لنفسك وللناس:
[النحل.]90 :

وصن نفسك عن شني األمور ،وتنزه عن اللؤم والغرور ،وسائر الصفات الذميمة،
وترفع عن الدقة واالستقصاء يف األمور ،فام استقىص كريم قط ،واصفح عن املعتدين،
ف اهلل  عنك:
واعف عن اجلاين؛ َي ْع ُ
[آل عمران.]١٥9 :

ِ
وجتاوز عن املذنبني ،واشمل بمعروفك من استطعت من اخللق ،من
وأحسن للمسيئني،
ْ
إنسان أو حيوان ،مسلم أو كافر ،أحسن إىل الناس مجي ًعا ،واعلم أن إساءتك إىل جمويس
أو عابد صنم أو ملحد أو مرشك كإساءتك ملسلم؛ ألن هذا َع َرف الدين من خالل
إساءتك أنه عدوان وظلم وجور ،فأبعدته بسوء أخالقك عن الدين هبذه اإلساءة ،وهلذا
اهلل  يقول(:
)[املمتحنة.]8 /
فعليك بحسن األدب مع ربك بتوحيده واإليامن به ،وحسن تقواه.
وحسن ا ألدب مع نفسك بحملها عىل الطاعات ،وزجرها عناملعايص.
وحسن األدب مع أهلك بحملهم عىل طاعة اهلل ،والعناية هبم ،واإلنفاق عليهم.
وحسن األدب مع جريانك وأقاربك ،تعاهدهم باملال والنصيحة ،وانرش فضائلهم،
واسرت معايبهم ،واقبل من حمسنهم ،وجتاوز عن مسيئهم ،وتغافل عن زالوهم ،و َأ ِق ْل
٥٣9

عثراوهم ،وال تطالبهم بكل حقك عندهم؛ وتذكر أنك مل تؤ ِّد احلق الكامل لربك:
(
)[النساء.]36 /
وهبذه األخالق العالية واألقوال احلسنة ينبسطون إليك ،ومتلك زمامهم بيديك ،ويأرس
حبك قلوهبم  ،ويرىض اهلل عنك ،ويفتحون لك قلوهبم ،ويقبلون كالمك؛ فتؤثر فيهم،
ويكونوا يف صحيفتك:
[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

فام أعظم حسن اخللق! وما أعظم حلم الكريم جل جالله عىل خلقه! وما أسوأ أدهبم
مع رهبم! فهم يعصونه بنعمه مع عظيم سلطانه ،وجزيل إنعامه ،ودوام مشاهدته هلم.
وهم يرشكون به ،وهو يتودد إليهم ،ويدعوهم إىل التوبة:

[املائدة.]74 – 7٣ :

فسبحان الكريم الذي يتودد بنعمه إىل خلقه؛ حتى يعرفوه ،وحيبوه ويعبدوه ،ملا يرون
من عظيم عطائه ،وجزيل إحسانه ،وعظمة جالله وكربيائه:
[األنعام.]١0٢ :

فسبحان من حلمه وك رمه وعفوه ورمحته وإحسانه مبسوط جلميع خلقه؛ حتى أخرجهم
جهارا؛ ورلك لكامل حلمه ،وقلة مطالبته إياهم بكل حقه ،وكثرة
رلك إىل عصيانه
ً
صفحه عن زالوهم ،ودوام سرته ملخازهيم ،وعظيم صربه عىل أراهم ،ولكن اهلل 
حليم يمهلهم ليتوبوا(:
)[فاطر.]45 /
٥40

فمن أراد أن جيتمع بالكريم ،فليتعرف عىل الكريم جل جالله ،ومظاهر كرمه يف ملكه،
كريام البد أن
ويكون عبدً ا للكريم ،عبدً ا للرمحن ،عبدً ا للعزيز ،ليكون ً
عزيزا ،وليكون ً
كريام ،وأعظم الكرم هو
يستشعر اإلنسان أنه عبد للكريم ،وعبد الكريم البد أن يكون ً
االتصاف بالصفات التي حيبها اهلل من التوحيد واإليامن والتقوى ،وسائر الصفات التي
اتصف اهلل  هبا ،ودعانا لالتصاف هبا:
[األعراف.]١80 :

ومن أعظم الكرم أن تعبد ربك كأنك تراه ،تعبده بقلبك وجوار حك ،تعبده كأنك تراه،
فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،وهذا مقام اإلحسان ،وإياك أن جتعله أهون الناظرين إليك،
فتسترت من سواه ،وتبارزه باملعايص كأنك ال تراه وال يراك؛ فاتق اهلل (
)
[الشعراء.]220 -217/
كريام،
وقدم رمحك اهلل مراد ربك منك عىل مرادك منه  ،فهو يريد أن تكون ً
عزيزا ،تكون ً
تكون من املحسنني ،من املؤمنني ،من املتقني.
قدم مراد ربك منك ،عىل مرادك منه؛ ألنه يريدك له ،فكن عبدً ا للمؤمن ،عبدً ا للقوي،
عبدً ا للكريم ،عبدً ا للغني ،وأكمل حمبوباته يف الدنيا؛ يكمل لك حمبوباتك يف اآلخرة،
وكن من خواصه وأوليائه َتن َْل رمحته ورضوانه ،وتنعم بكرمه يف الدنيا
واآلخرة(:
)[التوبة.]100 /
كريام؛ فاملؤمن كريم بوقته ،كريم بامله ،كريم بعلمه،
أنعم اهلل عليك بأنواع التكريم فكن ً
كريام؛ فالكريم ح ًّقا من اتصف بالصفات التي حيبها
كريم بنفسه ،فإرا أكرمك اهلل فكن ً
اهلل ،الكريم ًّ
حقا من إرا ابتُيل صرب؛ ألن اهلل  يريد أن يكرمه بالصرب ،فالصرب جوهرة
عظيمة ،فإرا أراد اهلل  أن يستخرج منك هذه الصفة ،ويصفك هبا؛ ابتالك ببلية؛ حتى
تظهر عبودية الصرب يف حياتك( :
٥4١

)

[البقرة.]157 -155/
حليام ،
واحللم جوهرة عظيمة ،وإرا أراد اهلل  أن يستخرج منك صفة احللم؛ لتكون ً
حليام ابتالك بسفيه يؤريك ،وخيطئ يف حقك ،وييسء إليك؛
إرا أراد منك أن تكون
ً
ليستخرج منك هذه اجلوهرة وهي احللم  ،فال تنظر إىل سفه السفهاء عليك ،ولكن انظر
إىل مجال املبتيل مارا يريد منك؟ يريد منك ىأال تقابل السفه بالسفه ،بل تقابله باحللم
والعفو والصفح:
[فصلت.]٣٥ – ٣4 :

وإرا أراد اهلل  أن يستخرج منك عبودية الشكر؛ أعطاك نعمة ،وأمدك باخلريات
واألقوات؛ فزاد مالك ،أو زاد علمك ،فإرا أراد أن يستخرج منك عبودية الشكر
أعطاك؛ ألنه ال شكر إال بعد رؤية النعمة ،نعم عىل نفيس ،ونعم عىل غريي ،ونعم يف
العا مل العلوي ،ويف العامل السفيل ،ونعم يوم القيامة ،ونعم يف الدنيا؛ فنعم اهلل ال تُعد وال
[النحل.]٥٣ :
ُُتىص:
علام  ،أو أعطاك ً
ماال  ،أو أعطاك
فإرا أراد اهلل أن يستخرج منك عبودية الشكر؛ أعطاك ً
أوالد ًا أو أعطاك عافي ًة؛ لينظر هل تشكر أم تكفر ،فالعبد يف مقامني إما أن تكون من
الشاكرين ،أو تكون من الصابرين ،شاكرين عىل النعم ،أو صابرين عىل الباليا.
فاملؤمن من إرا ابتُيل صرب ،وإرا ُأعطي شكر ،وإرا أرنب استغفر ،الكريم من العبيد من
خيش اهلل يف الرس والعالنية ،وعدل يف الغضب والرضا ،واقتصد يف الفقر والغنى:
[امللك.]١٢ :

الكريم ًّ
حقا من العبيد من إرا ُسئل أعطى ،وإرا عاهد ى
وَّف ،وال يبايل كم أعطى ،وملن
أعطى ،هذا هو الكريم من العبيد ،ألنه كلام ينفق؛ اهلل خيلف عليه النفقة:
[سبأ.]٣9 :
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الكريم ح ًّقا من العبيد من وصل من قطعه ،وأعطى من حرمه ،وعفا عمن ظلمه،
وأحسن إىل من أساء إليه ،الكريم ح ًّقا من العبيد من اتقى اهلل ففعل ما أمره اهلل،
)[احلجرات.]13 /
واجتنب ما هنى اهلل عنه(:
الكريم ح ًّقا دائم العبودية والذكر لربه  ؛ فصمته ركر ،ونطقه ركر لربه ،ونظره عربة،
فهل أنت أهيا املسلم كريم؟ وهل أنت عبد للكريم؟ وهل ُتب مكارم األخالق؟
الكريم من العبيد من إرا هجرتَه وصلك ،وإرا مرضت عادك ،وإرا استعنته أعانك ،وإرا
سلمت عليه أجابك ،وإرا غبت عنه سأل عنك ،وإرا مت شهد جنازتك.
الكريم من العبيد ح ًّقا من إرا سألته الم نفسه ،ملارا تركته ونسيته حتى جلأ إىل سؤايل،
ملارا مل أسأل عنه قبل أن يسألني ،هذا هو الكريم الذي خترج منه منافع؛ وهلذا أكرم
الناس هم األنبياء؛ ألهنم خترج منهم كرامات للناس ومنافع للناس:
[األنعام.]90 :

فاهلل كريم ،وكتاب اهلل كريم ،ومالئكته كرام ،وأنبياؤه ورسله كرام ،وأنا جيب أن
أتصف بصفات الكريم عىل شاكلة العبودية؛ فأكرم نفيس بطاعة اهلل ،واجتناب معصية
اهلل .
واملؤمن أكرم الناس تعبد ًا للكريم الذي خلق أباهم بيده ،واحتفي هبم ،وأكرمهم،
وأحسن إليهم لعلهم هيتدون إىل رهبم ويعودون إليه:

[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

فالكريم من أسامء اهلل احلسنى العظيمة ،التي جيب علينا أن نتخلق هبا؛ لنكون بأعىل
درجات الكرم ،ومن أراد الكرامة فليتكرم يف الدنيا:
[البقرة.]٢6٢ :
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الكريم من البرش يتغافل وال يغفل ،واللئيم يدقق يف العيوب ،ويستويف مجيع احلقوق؛
فال يتنازل عن يشء من ماله ،وأي زلة يذكرها ،ينرش القبائح ويسرت الفضائل.
رشا أراعه ،ونعور بك
خريا كتمه ،وإن رأى ً
فاللهم إنا نعور بك من جار السوء؛ إن رأى ً
من إمام سوء؛ إن أحسنت مل يقبل ،وإن أسأت مل يغفر.
فاهلل  هو الكريم الذي أكرم بكل نعمة ،الكريم الذي يسرت العيوب ،ويغفر الذنوب،
ويضاعف األجور ،فيجب أن نتصف هبذه الصفات ،نسرت عيوب الناس ،ونغفر
الذنوب ،ونضاعف األجر ملن عمل لدينا.
هو الكريم الذي يعطي عىل العمل اليسري األجر اجلزيل ،فاإلنسان يعمل يف عمر قصري،
و ُيعطى جنة عظيمة خملدً ا فيها:
[البينة.]8 – 7 :

ِ ْ
ا
الْش اب اة
ْش ُب َّ ْ
وقال النبي «:إِ َّن اهللا لا ا َْي اَض اع ِن الْ اع ْبد ايأك ُُل ْاأل ْك ال اة اف اي ْح امدُ ُه اع ال ْي اها ،او اي ْ ا
اف اي ْح امدُ ُه اع ال ْي اها »أخرجه مسلم(.)1

فاهلل  ملك امللوك ،الغني عن كل ما سواه ،يرىض عنك بأكلة واحدة أو رشبة واحدة
ُتمد اهلل عليها ،والكلمة الطيبة صدقة ،واالستغفار هلل يسقط مجيع الذنوب(:
)[الزمر.]53 /
هذا من كرمه جل جالله ،فاالستغفار يسقط مجيع الذنوب فيام بينك وبني ربك ،البرش
ال يسقطون ديونك عنك ،لكن اهلل  اسمه الغفار ،واسمه الغفور ،فهو غافر الذنب
جل جالله ،واملغفرة أحب إليه من االنتقام واملؤاخذة(:
)[النساء.]110 /
والقوي الكريم،الغني عن كل ما سواه؛ يدعوك لتطيعه لتفوز بالسعادة يف الدنيا
واآلخرة ،والنفع عائد عليك ،مع أنه قادر عىل إجبارك لو أراد(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2734
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)

[احلج.]77 /
تودد إليك بأن هذا العمل نفعه عائد عليك ،واهلل قادر أن جيرب الناس عىل ما أراد كام
أجربهم عىل هذا اخللق ،وهذا اللون ،وهذا النوع من ركر وأنثى ،وطويل وقصري،
)
وأب يض وأسود(:
[الشعراء.]4 /
لكنه كريم ،فاألمر من األوامر الرشعية من كرمه ،والتعليم من كرمه؛ واألجر من كرمه،
حتى نقبل عىل العمل ،فنؤديه هلل بكامل احلب والتعظيم والذل هلل:
[األنبياء.]90 :

 فهذه ثَلثة أمور:
األوامر الرشعية والكونية من كرمه ،حتى نعرفه ونعبده.
والتعليم لألوامر من كرمه؛ حتى نقبل عىل الطاعة ،ونحذر املعصية.
واألجور من كرمه؛ ألننا عبيده ال نستحق عليه شيئًا؛ ألننا مماليكه.
والعبد ال يستحق عىل سيده شيئًا؛ ألنه ملكه ،لكن من كرمه أنه بني لك احلق ،ويرسه
لك ،وحببه لك ،وأعانك عىل عمله ،ثم ضاعف لك أجره؛ ألنه كريم.
كريام ؛ حتى ِ
يكرم ،لكن اهلل كريم قبل أن خيلق من يكرم ،هو
أما املخلوق فال يسمى ً
واحد قبل أن نوحده  ،وكبري قبل أن نقول :اهلل أكرب ،ومحيد قبل أن نحمده ،وقبل أن
خيلق احلامدين له وغفور قبل أن خيلق املستغفرين له:
[طه.]8 :

فام أعظم نعم اهلل عىل عباده(:

)[إبراهيم.]34 /
واعلم أنك لن تصل إىل اهلل إال إرا ختلقت بكامل موهوب من اهلل.
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فاهلل هو الكريم الوهاب ،الذي وهب العلم ،وهب الكرم ،وهب الرزق ،وهب الرمحة،
فتخلق بكامل املوهوب من اهلل ،فأنت كريم إر اتصلت بالكريم ،ومن كان يف معية العزيز
فهو عزيز ،ومن كان يف معية امللك فهو ملك ،ومن كان يف معية الكريم فهو كريم.
وال يكون يف معية الكريم إال كريم ،أما اللئيم فالكريم ال حيبه جل جالله ،فإرا اتصلت
بالكريم فأنت كريم ،.فالبد للمسلم أن يتعرف عىل الكريم ،ويتصل بالكريم ،ويتخلق
بأخالق الكريم ،لكن عىل شاكلة العبودية:
[األعراف.]١80 :

والكريم واألكرم عىل اإلطالق هو اهلل  ،أما العبد فهو كريم إرا أكرم بام أكرمه اهلل به
من مال ،أو علم ،أو جاه ،أو ٍ
قوة ،أو أي نعمة من النعم ،فهو ال يكرم إال إرا أكرمه
الكريم األعىل جل جالله:
[النحل.]٥٣ :

حي َمد من األقوال واألعامل واألخالق ،فالكريم عىل
والكرم اسم جامع لكل ما ُ ْ
اإلطالق واحد ال رشيك له ،فهو الكريم سبحانه ،وكل ما سواه من كرمه ،وكل كرم
من الناس فهو من فضل اهلل الكريم وحده ال رشيك له.
هو األول يف الكرم ،اآلخر يف الكرم ،العظيم يف عطائه ،الكبري يف راته ،العليم بكل ررة،
احلفيظ لكل كلمة ،البصري ب كل يشء ،املحسن بكل يشء(:
)[األنعام.]102 /
هو الكريم الذي كل خري ورزق منه جل جالله(:
)[آل عمران.]37 /
فهو جل جالله الكريم األكرم ،الرب الرحيم بعباده ،الذي ال ينفد وال ينقطع عطاؤه
وإحسانه إىل خلقه ،الذي يعفو عن الذنوب ،ويسرت العيوب ،ويضاعف األجور.
فهو العظيم الذي ال يعطي إال العظيم ،يعطي املؤمن جنة عرضها السموات واألرض،
بل يعطيه عرش ًة أمثال هذه الدنيا؛ ألنه كريم ،والعطاء أحب إليه من املنع.
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واملسلم إرا عرف ربه بالكرم واجلود ،واإلحسان واإلنعام؛ أحبه ومحده ،وأطاعه بقلبه
ولسانه وجوارحه ،و َف َعل ما حيبه ويرضاه ،واجتنب ما يسخطه ويكرهه ،وبادر بالتوبة
[فاطر.]٢8 :
مما ال يرضيه:
أحب اهلل أحب كل من آمن باهلل ،وأحب كتبه ،ورسله ،ومالئكته ،ودينه ،وعمل
و َم ْن
ى
بكل ما حيبه اهلل ويرضاه.
ومن عرف اهلل بصفة الكرم واإل حسان واإلنعام؛ استحيا منه ،وسارع إىل ما
يرضيه،وانكرس بني يديه ،ومأل أوقاته بحمده وشكره عىل إكرامه له ،وسرته عليه،
ومغفرته لذنوبه ،فمع كثرة الذنوب من مجيع اخللق مل يمنع اهلل عطاءه وكرمه
)[البقرة.]143 /
عنهم(:
هذا اهلواء لعموم الناس ،نور الشمس لعموم الناس ،األرض تعطي النباتات لعموم
الناس ،احليوانات تتناسل لعموم الناس ،فيأكلون من حلومها ،ويرشبون من ألباهنا ،هذا
عطاء الربوبية ،وليس له إال باب واحد؛ باب اهلل  ؛ فهو الذي خلق مجيع املخلوقات،
وسخرها لنا:
[النحل.]٥٣ :

هو الكريم الذي منه مجيع النعم ،فام سوى اهلل إما نعمة ،أو من َعم عليه ،كل ما سوى اهلل
نعمة ،كل ما سوى اهلل من خلق السموات واألرض ،واهلواء واجلبال ،والبحار
واألهنار ،والنباتات واجلامدات ،واحليوانات ،وكل املخلوقات ،كلها من نعم اهلل ،
ومن َعم عليه وهو هذا اإلنسان الذي يتنعم هبذه النعم ،لعلها تذكِّ ره بربه؛ ليشكره عىل
هذه النعم:
[لقامن.]٢0 :

فإرا عرفتم رلك فاعبدوه جل جالله ،ألنه هو املستحق للعبادة ،فالعبد إرا عرف ربه
الكريم ،ورأى مظاهر كرمه يف هذا الكون ،وتقلب يف نعمه ،يراها تصل إليه وإىل غريه؛
فيتعلق باهلل وحده ،ويتوكل عليه ،ويفوض أموره إليه ،ويسأل حاجاته منه؛ ألن اهلل 
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عزيز يغار عىل عبده أن يسأل غريه ،فإرا سألت فاسأل اهلل ،وإرا استعنت فاستعن باهلل،
فاخلالئق كلها ليس بأيدهيم يشء ،األمر كله هلل ،األمر من قبل ومن بعد هلل:

[األعراف.]٥4 :

فحوائج اخللق بيد واحد ،املفتاح بيد واحد؛ فال نتوج ه إال إليه ،واهلل خلق األحوال؛
لينظر أين نتوجه يف األحوال؟ يف حال الفقر ،أو املرض أو اخلوف ،أين نتوجه؟ إىل
املخلوق أم إىل اخلالق؟ فإن توجهنا إىل اخلالقفاهلل يقيض احلاجة مبارشةً ،كام دعا
يونس يف بطن احلوت ،فاهلل  استجاب له ونجاه من الغم:

[األنبياء.]88 – 87 :

ودعا نوح فاهلل أنزل من السامء ما ًء ،وفجر من األرض عيونًا.
ودعا أيوب  فكشف اهلل عنه الرض ،فاهلل يأيت باألحوال؛ لينظر أين يتوجه العبد يف
حال األحوال املكروهة؟ هل يتوجه إىل احلال؟ إىل املخلوقات؟ أم ينظر إىل مجال املبتيل،
وأنه يريد أن يستخرج مني عبودية الصرب ،فكن األول يف الصرب ،األول يف احللم ،األول
يف الكرم.
اهلل هو األول ،فعيل أن أكون األول ،يف الصف األول ،يف األقوال احلسنة ،يف األعامل
الصاحلة ،يف األخالق العالية:
[الزمر.]١٢ – ١١ :

اهلل  كام خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،يريد منه أن يأيت بأحسن عمل ،وأحسن قول،
وأحسن عبادة ،وأحسن خلق:
[يونس.]٢6 :

فمن عرف الكريم استحيا منه أن يعصيه يف ملكه ،وهو قاعد عىل موائد نعمه.
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من عرف الكريم تعلق به وحده ،وتوكل عليه وحده ،وتوجه إليه يف مجيع حاجاته.
مريضا يسأل الشايف أن يشفيه ،وإن كان فقري ًا يسأل الغني أن يغنيه ،وإن كان
إن كان
ً
ضعي ًفا يسأل القوي أن يقويه؛ ألن عنده خزائن القوة؛ ألنه الكريم الذي ال هناية لكرمه،
فيطمع العبد يف كرمه ورمحته ،وال يلتفت ألحد سواه:
[غافر.]6٥ :

واملكرم هو من آمن باهلل ،واتصل بالكريم ،ووقف بباب الكريم ،يستغفره ،ويكربه،
َ
ويسأله ،وحيمده ،ويدعو الناس إليه:
[الزمر.]9 :

وعطاء املال والبنون واألوالد ،هذا ليس ً
دليال عىل الرضا(:
)[اإلرساء.]20 -18/

ً
خمذوال :ال نارص لك.
مذمو ًما :ال حامد لك،
فاهلل سبحانه كريم ،حيب الكريم ،حيب املحسنني ،حيب الشاكرين ،حيب أهل الكرم من
كريام بأخالقك ،وخالق الناس بخلق حسن(:
عباده؛ فكن ً
)[األعراف.]199 /
كريام بوقتك ،اجعله يف طاعة اهلل ،واإلحسان إىل اخللق ،وإغاثة امللهوف ،وإعانة
وكن ً
املحتاج(:
)
[النساء.]114/
كريام بعلمك؛ فعلم اجلاهل ،وركر الغافل(:
وكن ً
)[آل عمران.]79 /
٥49

واجعل كل وقتك يف عبادة اهلل ،والدعوة إىل اهلل:
صابرا عىل ما يصيبك يف سبيل اهلل:
كريام
ً
كن ً

[فصلت.]٣٣ :

[البقرة.]١٥7 – ١٥٥ :

وجزاء الصرب هلل ال حد له:

[الزمر.]١0 :

ف عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك،
واع ُ
ِص ْل من قطعك ،وأعط من حرمكْ ،
من أجل أن يأيت الدين يف حياة الناس .
(
)[آل عمران.]134 - 133/
واملؤمن كريم بأقواله وأعامله وأخالقه وأمواله؛ ألنه شكور يشكر النعمة باالنتفاع هبا،
وينفع الناس هبا ،ويشكر اهلل عليها(:
)[التغابن.]17 /
فاملؤمن خصه اهلل  بأنواع اإلكرام والكرامات ،فهو دائم اإلكرام لنفسه ولغريه(:ﯿ
)[األعىل.]15 -14/
(
)[آل عمران.]104 /
واهلل سبحانه هو الكريم ،ما قبض إال ليبسط ،وما منع إال ليعطي ،وما ابتىل إال ليعايف
ً
)[طه.]114 /
جاهال هبذا فاسأل الكريم أن يعلمك(:
فإن كنت
فقريا فاسأل الكريم الغني أن ُيغنيك ويرزقك من فضله(:
وإن كنت ً
)[فاطر.]15 /
٥٥0

وتوسل إىل ربك بحسن االستقامة:

[البقرة.]١86 :

هو سبحانه احلي بكامل الصفات :صفة الكرم ،صفة العفو ،صفة اإلحسان ،صفة
الرزق ،صفة القوة ،صفة احللم  ،واهلل يمدح نفسه بأنه احلي ،وحي بكامل الصفات:
[غافر.]6٥ :

ًّ
ضاال فاسأل الكريم اهلداية « ،ايا ِع ابادِيُ ،ك ُّلك ُْم اض ٌّال إِ ََّّل ام ْن اهدا ْيتُ ُه،
وإن كنت
است ْاهدُ ِ
وِن اأ ْه ِدك ُْم»أخرجه مسلم(.)1
اف ْ
اسأل ربك الكريم اهلداية يف كل وقت ،يف كل صالة:

[الفاحتة.]7 – ٢ :

اسأل اهلل يفتح لك أبواب اهلداية ،فه و كريم حيب أن تكون يف أعىل مقام ،ويف أعىل
عمل ،ويف أعظم القصور يوم القيامة:
[القمر.]٥٥ – ٥4 :

وإن كنت مذن ًبا فاسأل العفو الغفور أن يغفر لك(:
)[األعراف.]23 /
)
(
[النساء.]110/
)
مريضا؛ فاسأل الكريم الشايف أن يشفيك(:
وإن كنت
ً
[الشعراء.]80 /
واهلل ما جاء لك باملرض إال ليستخرج منك عبودية الصرب ،ويريد منك أن تتوجه إليه يف
قضاء حاجتك ،فقضاء احلاجات بيد اهلل  قد تكفل هبا:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577

٥٥١

[غافر.]60 :

فاإلجابة حاصلة من الكريم قط ًعا ،لكن اهلل  يريد أن نتعود عىل سؤاله يف مجيع
األحوال ،وال نذل أنفسنا لغريه من خملوق مثلنا ،أو خملوق دوننا من أحجار وأصنام،
فالكريم يغار عىل عبده أن يسأل اللئيم ،أو يسأل البخيل ،أو يسأل الفقري.
بل اسأل ال غني الكريم القوي القادر،الذي أوصل إليك رزقه يف بطن أمك ،ويف بطن
الدنيا ،ويف الرب ،واجلو ،والبحر؛ ألنه سبحانه الكريم الذي خريه مدرار عىل مجيع
املخلوقات ،الكريم الذي يعطيك كل خري ،ويرصف عنك كل رش:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

هذه أسامء ربنا وصفاته؛ إرا عرفناها توجهنا إليه ،ومل نلتفت إىل أحد سواه ،اهلل عزيز
عزيزا ،واهلل قوي يريد مني أن أكون قو ًّيا ،واهلل رمحان يريد مني أن
يريد مني أن أكون
ً
كريام ،واهلل مؤمن يريدين أن أكون مؤمنًا،
أكون رحي ًام،واهلل كريم يريدين أن أكون ً
فاألمور كلها بيد الواحد األحد؛ فامللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر أمره ،جا َد بكرمه
عىل كل أحد ،ومل ينس أحدً ا(:
)
[األنعام.]18 -17/
(
)[فاطر.]2 /
هو الواحد األحد ،القادر عىل كل أحد ،الغني عن كل أحد:
[البقرة.]١6٣ :

٥٥٢

كريام ؛ فتعبد الكريم بام يليق
كريام  ،فأنت جيب أن تكون ً
كريام  ،واحليوان ً
وإرا كان النبات ً
بجالله ،وتدعو الناس إىل الكريم لينالوا كرامته ،وينعموا بفضله وإحسانه:
[النحل.]١٢٥ :

فتدعو الناس إىل الكريم لينالوا من كرمه ،وينعموا بفضله يف الدنيا واآلخرة(:
)

[فصلت.]32 - 30/
فيا عبد الكريم ،ويا أمة الكريم ،لقد أكرمكم اهلل الكريم بنعمة اإلجياد ونعمة اإلمداد،
ونعمة اهلداية ،فلنكن مجي ًعا كاملالئكة يف الطاعة والعبادة ،ولنكن كالشمس جتري يف
الكون بالنور واإلنارة ،وكالسحب متر بكل البالد وتسقي األنعام والعباد ،وكاألرض
إرا نزل عليها بأمر اهلل ماء السامء؛ أنبتت من كل زوج هبيج ،وأنبتت من كل زوج
كريم(:
(

)[آل عمران.]110 /

)[آل عمران.]79/
[احلج.]7 – ٥ :

فاحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من خري أمة أخرجت للناس ،وأكرمنا بأنواع الكرامات
التي أعالها ،اهلداية هلذا الدين،
[املائدة.]٣ :

٥٥٣

اهلل  هو الكريم األكرم ،أجود من سئل ،وأكرم من أعطى ،وأحب يشء إليه أن يرجى
ويؤمل ،ويسأل ،ويدعى(:
)[غافر.]60 /
ى
وسخر هلم ما يف السموات واألرض،
هو جل جالله الكريم األكرم ،الذي خلق اخللق،
ثم أكرمهم بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،ورشع هلم الدين ،وأرن هلم يف مناجاته
وسؤاله يف أي وقت أرادوا:
[احلجرات.]١7 :

واهلل  كريم ،حي ،قيوم ،ال ينام ،وال يمل؛ وال يغفل ،وال ينسى.
اهلل  سميع بصري جلميع خملوقاته ،و َم ىن علينا بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب،
وهدايتنا إىل الرصاط املستقيم.
كثريا طي ًبا مباركًا ملء السامء ،وملء األرض ،وملء ما شئت من يشء
فاحلمد هلل محدً ا ً
بعد ،واحلمد هلل محدً ا يوايف نعمه ،ويكافئ مزيده(:
)[آل عمران.]164 /
والكريم سبحانه من كرمه أن رشع لعباده التوبة من الذنوب؛ ليتوب عليهم ،وأمرهم
باالستغفار ليغفر هلم ،ورغبهم يف الرمحة لريمحهم:
[البقرة.]١6٣ :

ور ىغبهم يف السؤال ليعطيهم ،ورغبهم يف االستغفار ليغفر هلم(:
)[األنعام.]54 /
فسبحان الكريم األكرم الذي رشع لعباده من الطاعات ما يمحو به الذنوب ،ويرفع به
الدرجات ،ويزيد به احلسنات ،من األدعية واألركار ،والوضوء والصالة ،والصدقة
والزكاة ،والصيام واحلج ،وصلة األرحام ،وغريها من القربات والطاعات املوصلة إىل
روضات اجلنات(:
٥٥4

[األنفال.]4 -2/
فبادر رمحك اهلل إىل فعل ما حيبه الكريم ويرضاه؛ تسعد يف الدنيا واآلخرة (

)

)[احلج.]77 /
واستعمل جوارحك يف حسن عبادته؛ أن الكريم
واعلم نور اهلل قلبك بحسن معرفته،
َ
احلق منه التوفيق والعطاء ً
وآخرا ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع ،وال مقدم ملا
أوال
ً
الـملك ملكه واخللق خلقه ،واألمر أمره ،وعباده وخلقه هم
أخر ،وال مؤخر ملا قدمُ ،
حمل إحسانه ورمحته ،فالعبيد كلهم له ،واملال كله له ،والدين كله منه والثواب كله منه،
وكل ما يف الكون من نعمه وحده(:
)[النحل.]53 /
وكل نعمة  ،وكل فضل ،وكل إحسان ،يدل عىل الكريم األكرم سبحانه ،ويتطلب منا
الشكر واحلمد والثناء؛ باستعامل النعمة يف موضعها ،وشكر اهلل عليها ،واالستعانة هبا
عىل طاعة اهلل.
هو الكريم جل جالله يف العامل العلوي والعامل السفيل ،الكريم يف الدنيا واآلخرة ،هو
الكريم جل جالله الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وهو األول يف األسامء
[طه.]8 :
احلسنى ،والصفات العىل:
و َم ْن هذا شأنه ،وهذا إحسانه ،وهذا كرمه؛ كيف ال حيبه العبد؟ وكيف ال يستحيي منه
جل جالله؟ وكيف ال خياف منه؟ وكيف يقبل أن يرصف شيئًا من أنواع العبادة إىل
غريه؟ وكيف يستأنس بغريه ويعرض منه؟ وكيف يتعلق بغريه ويبتُعد عنه؟ (
)[احلج.]46/
(
٥٥٥

)[األحقاف.]6 -4/
فاحلق واضح وأ ْب َني من كل َب ِّني(:
)[احلج.]46 /
ومن ِ
هيد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،نسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم هدا ًة
مهتدين ،فاللهم اهدناِ ،
واهد بنا ،واجعلنا سببًا ملن اهتدى.
خملصا له الدين ،وما أكرمك إال
واعلم أن الكريم قد أكرمك باإليامن والتوحيد؛ فاعبده ً
لعلمه أنك أهل للكرامة؛ أهل للكرامة يف الدنيا بالتوحيد ،واإليامن ،والعطاء من
)
األرزاق ،وأهل ألن تكون يوم القيامة(:
[القمر.]55 /
خملصا له الدين ،والعبادة هي طاعة العابد
الكريم أكرمك باإليامن والتوحيد؛ فاعبده
ً
ملعبوده فيام أمر به ،مقرون ًة باخلشوع والتذلل له ،والتعظيم له جل جالله.
فامحد ربك الكريم الذي أكرمك بالتوحيد واإليامن ،وحبىب إليك الطاعة ،فاعبده
خملصا له الدين؛ وامأل مجيع أوقاتك بذكره ومحده ،كام مأل الكون لك بفضله
ً
)
ونعمه(:
[احلجر.]99 -98/
وال يشغلك أحد من خلقه عنه  ،فكن يف الليل مع الكريم ،امحده واسأله ،ويف النهار
أكرم خلقه ،وعلمهم الدين ،وادعهم إليه ،وأحسن إليهم ،وكن يف الليل مع الغني؛
اسأله من فضله ،ويف النهار أنفق عىل عباده مما أعطاك اهلل من مال وعلم وخلق
وخري:

[األنفال.]4 – ٢ :

٥٥6

أحد اإلخوة من كبار النصارى درس يف الفاتيكان ست سنوات ،ومعه ست شهادات،
وتعلم النرصانية ،وأخذ رتبة عالية يف النرصانية ،وسبحان اهلل! ملا أراد له اهلداية ساقه
ليعمل يف إحدى دول اخلليج ،ولعلها يف بالد احلرمني ،فجاء إىل هذه البالد ،وتنرص عىل
يديه اثنان ال أدري ما جنسيتهام ،ولكنه ظل يبحث عن احلق ،وينرش الدين الذي جاء به.
وقال :نحن يف دين النرصانية عىل ضالل ،يقول :نحن نعبد الصليب ،وملا رأى املنارة
فوقها اهلالل ،قال :واملسلمون يعبدون اهلالل ،إنام نحن نعبد الصليب ،وهم يعبدون
اهلالل ،فلم يطمئن هلذا وال هذا ،ولكنه نظر لإلغراء املادي والعطاء اجلزيل للكنيسة،
وهو يقوم بعمله بالتنصري ،وملا أراد اهلل  هدايته ،بحث عن ترمجة معاين القرآن الكريم
باللغة اإلنجليزية ،يقول :فام وجدته إال يف بلدة املجمعة ،فلام وجدته فتحت الكتاب
) [البقرة.]2 - 1/
ﭘ
وقرأت(:
) [البقرة.]1/
هذا كالم رب العاملني كالم عظيم ،رلك الكتاب (
ﭘ) [البقرة.]2/
هذه احلروف املكون منها القرآن(:
) [البقرة.]2/
من أول يوم هو حق( :
صفاوهم(:
)
[البقرة.]5 -3/
يقول :فتأثرت من هذا ،فقرأت آيات كثرية من سورة البقرة ،ثم قرأت يف آل عمران ،ثم
قرأت يف سورة مريم ،وعلمت احلق يف عيسى عليه السالم ،يقول :فانرشح صدري
لإلسالم فأسلمت واحلمد هلل ،كان اسمه دي لويس ،فسمى نفسه حممد رشيف.
واهلل  بفضله و َمنِّه أعطاه اهلداية ،وأسلم عىل يديه ما ال يقل عن عرشين ألف من
النصارى من دول خمتلفة ،ويف أوقات خمتلفة ،ويف جملس واحد -وهذا يشء رأيته أنا
أسلم عىل يديه من كبار القساوسة ممن هلم مقام كبري يف دين النصارى؛ حتى أنه أسلم
عىل يديه شخص نرصاين كان يعلق الصليب ،وجاء بأكثر من مائة شخص نرصاين
٥٥7

ومجعهم يف مكان ،وتكلم معهم ،وكنت حارض ًا يف رلك املجلس ،فتكلم هو عن
النرصانية.
ثم تكلم عن اإلسالم ،ويف رلك املجلس أسلم تقري ًبا نصف احلضور ،حوايل مخسة
ومخسون شخص ًا ،ومن النساء أسلم كذلك جمموعة.
فاهلل  هوالذي حركه ،الذي هداه هو الذي يسري الكواكب يف الكون ،هو الذي يسري
خريا؛ سريه يف أعامل األنبياء والرسل:
اخللق بحسب علمه ،من أراد اهلل به ً
[يونس.]٢٢ :

وكنت معه يف السفر يف روسيا ،فقال لنا :جتولت يف هذه البالد ،وأفسدت وأضللت
الناس ،ونقلتهم من الشيوعية إىل النرصانية ،واآلن أريد أن أدعوهم إىل اهلل ،واحلمد هلل
دعا إىل اهلل ،وجاء بمجموعة وأسلمت عىل يديه ،فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،فهو
الكريم جل جالله الذي يفرح بتوبة عبده ،وكل الصحابة كانوا يف اجلاهلية يعبدون
ا ألصنام إال القليل من احلنفاء ،وكانوا رش القرون ،فصاروا بفضل اهلل خري القرون،
فصاروا الصف األول ،واقتدى الناس هبم ،وهم قدوة الناس إىل يوم القيامة ،وهذا من
عطاء الكريم جل جالله:
[التوبة.]١00 :

فكن يف الليل مع الغني الكريم؛ اسأله من فضله ،يف النهار أنفق عىل عباده مما أعطاك اهلل
من مال وعلم وخري ،فليس الوقت لك ،الوقت هلل ،والعمر هلل ،والسمع هلل ،والبرص
هلل(:
)[األنعام.]163 -161/
فمن سلم قلبه وجوارحه وأوقاته هلل يف الدنيا؛ سلمه اهلل يوم القيامة القصور امللكية مع
اخللود والنعيم الدائم:
[البقرة.]١١٢ :

٥٥8

وكن يف الليل مع العفو احلليم ،اسأله أن يغفر لك ،وأن يعفو عنك ،وحيلم عليك،
اعف عمن ظلمك من الناس ،وأحسن إىل من أساء إليك،
وحيلم عىل األمة ،ويف النهار ُ
فتجرع هذه املرارات واصرب عىل رلك؛ ابتغاء مرضاة اهلل .
واحلم عىل من أغاظك،
ى
ففي الليل تناجي رب اخللق:
[الزمر.]9 :

)[املزمل.]7 /
ويف النهار ُتسن إىل اخللق(:
والس ىباح البد أن حيرك يديه ورجليه وإال غرق يف املاء ،رزقك اهلل لسانًا يتحرك بني
الناس باألخالق العالية ،باألقوال احلسنة ،بالفضائل ،بإكرام الناس ،بتأليف قلوهبم؛
حتى يقبلوا الدين الذي ُت مله ،فكن يف النهار تعفو عمن ظلمك ،وأحسن إىل من أساء
إليك ،واحلم عىل من أغاظك:
[آل عمران.]134 - 133/
واعلم أن الكريم أعطاك من نع مه ،وخصك هبدايته ،وحبب إليك عبادته ،فاجتهد عىل
ررية آدم  ليتوبوا إىل رهبم ،وهيتدوا إىل خالقهم ،وتفوز أنت باهلدى وجزيل األجر،
بالدعوة إىل اهلل ،وتعليم أحكام دينه ،وإنفاق األوقات واألموال يف سبيله
 فالدنيا جملسان:
جملس للرمحن  ..وجملس للشيطان.
فالناس إما يف جملس ملكي  ..أو يف جملس حيواين  ..أو يف جملس إبلييس.
فأحسن املجالس وأعىل املجالس هي املجالس اإليامنية التي يتعرف املسلم فيها عىل ربه
بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويتحىل باألخالق التي حيبها اهلل ،ويذكر حماسن الدين بني
الكفار الذين فيهم القبائح ،فيعودوا حيملون املحاسن حمسنني مؤمنني بربنا (:
)[فصلت.]33 /
٥٥9

والدعوة إىل اهلل تكليف وترشيف ،وختفيف(:
)[النحل.]125 /
عن عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أن النبي ﷺ قالَ « :ب ِّل ُغوا َعنِّي َو َل ْو آيـ ًة».

أخرجه البخاري(.)1

« َب ِّل ُغوا» :تكليفَ « ،عنِّي» :ترشيف؛ ألنك نائب النبي  يف أمتهَ « ،و َل ْو آ َي ًة» ختفيف.
فمن رمحة اهلل  بنا أن جعل كل واحد منا يدعو إىل اهلل بام معه من القرآن ،وأقله آية،
فلنحرص عىل معايل األخالق ومجيلها ،ونتصف بالصفات التي حيبها اهلل.
وحيذر م ن التعرض لسخط الرب بفعل ما يغضبه وارتكاب ما حرمه ،فمن فعل رلك
وأقبل عىل املعايص واملنكرات والفواحش؛ فقد استدعى من الكريم الرحيم خالف ما
وعرض نفسه لسخط ربه وعقوبته ،وأن
هو موصوف به من الرب واجلود واإلحسان ،ى
ُي َص ِّري سخطه موضع رضاه جل جالله ،وانتقامه وعقوبت ه موضع كرمه وعطائه ومثوبته،
فالعايص بمعصيته جيعل اهلل  يصري سخطه موضع رضاه:
[الزخرف.]٥٥ :

واهلل حيب املؤمنني ،وحيب املتقني ،وحيب املحسنني ،لكن العايص بمعصيته جيعل اهلل 
ينتقم ،ويرد الظامل عن أشياء وهلك احلرث والنسل(:
)[الروم.]41 /
فاهلل  يستعمل من صفاته خالف ما هو موصوف به؛ بسبب هذا العايص ،وهذا
الفاجر ،وهذا الكافر(:
)[املائدة.]78/
جاءوهم اللعنة بسبب املعصية واالعتداء(:

(  )١أخرجه البخاري برقم (.)٣46١
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[املائدة.]80 - 79/
فمن عىص ربه الكريم؛ فقد استدعى بمعصيته وفجوره من أفعال ربه ما سواه أحب إليه
منه ،وهو اجلود واإلحسان والرب(:
)[األعراف.]96 /
وإرا بسط اهلل لك يف مالك أو علمك أو جاهك أو أخالقك؛ فأنفق مما آتاك اهلل من
فضله ،وأحسن إىل عباده كام أحسن اهلل إليك ،وأنفق ينفق عليك(:
)[احلديد.]7 /
واشكر من بسط لك نعمه ،وقبض عنك نقمه ،بلزوم طاعته ،ودوام ركره وشكره
وحسن عبادته ،وامتثال أوامره ،واجتناب هنيه؛ تسعد يف الدنيا واآلخرة(:
)[آل عمران.]133 -132/
ومن ضيق اهلل  عليه يف ماله ،أو علمه ،أو خلقه ،أو جاهه؛ فليلجأ إىل الكريم وحده،
وليطلب منه مدده وعونه وفضله ،فال باسط ملا قبض ،وال قابض ملا بسط ،فهو ما منع
إال ليعطي ،وال قبض إال ليبسط ،ولكن يريد من عبده أن يسأله.
 فإذا أكرمه فكشف عنه رضه ،وأعطاه النعمة؛ فاز هذا العبد بسبع كرامات:
توبة جديدة  ..وإيامن جديد ..وحياء جديد من ربه  ..ومحد جديد لربه ..وحب جديد
لربه  ..وتعظيم جديد لربه  ..وطاعات جديدة لربه:
[البقرة.]٢١6 :

وكذلك إرا كشف عنه الرض ،سأل ربه أن يشفيه من املرض ،فشفاه اهلل ؛ فحني رلك
حيصل له سبع كرامات :توبة جديدة ،وإيامن جديد ،وتعظيم جديد هلل  ،ومحد جديد
هلل ،وحياء جديد من اهلل ،وحب جديد للكريم جل جالله ،وطاعات جديدة خالف ما
سبق.
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والنعم والبالء هذه فائدوها أهنا تعطي للمسلم هذه الكرامات ،ولكن الناس تنظر إىل
النعمة ،وينشغلون هبا أكثر ،ويستغنون هبا عن املنعم ،أو البالء ،فيجتهدون يف رفع
البالء وال ينظرون إىل مجال املبتيل ،فهو ما ابتالك إال لريبيك ،ويرقيك إىل درجة عالية،
فالباليا تك ِّفر الذنوب ،وترفع الدرجات:

[البقرة.]١٥7 – ١٥٥ :

فنسأل اهلل  أن يمن علينا بجنة املعرفة ،معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،ومعرفة ملكه
وسلطانه ،ومعرفة نعمه وإحسانه ،ومعرفة دينه ورشعه ،ومعرفة وعده ووعيده ،هذه
جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة.
من أعظم ثمراوها :رضوان اهلل  ،ورؤية الرب ودخول اجلنة ،فهذه جنة املعرفة:
[الرعد.]٢9 – ٢8 :

واملسلم يكره املوت؛ ألنه سي خرج من هذه اجلنة؛ جنة املعرفة ،وجنة التعبد هلل ،وجنة
حب اهلل  ، وجنة معرفة أحوال األنبياء ،والسري عىل هدي األنبياء ،نسأل اهلل  أن
يرزقنا وإياكم رلك.
فنشكر اهلل  يف حال البسط ،ونرىض بالقضاء ،واجتناب الضجر حال القبض،
واحلذر من مفارقة األدب مع اهلل يف حال البسط ،باإلدالل واملنة(:
)[سبأ.]35 /
(
)[االنفطار.]8 -6/
غرك حلمه ،غرتك نعمه ،فال تغرنك هذه ،واشتغل بأداء أوامر املنعم عن النعمة،
واستعن بالنعمة عىل طاعة املنعم(:
)[البقرة.]172 /
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فاهلل  منه كل نعمة ،واهلل غني عنك ،وعن غريك ،وعن مجيع العاملني(:
)[العنكبوت.]6 /
فمن عمل صاحل ًا فلنفسه ،ومن أساء فعليها(:
)[اإلرساء.]7 /
وار َض بام قسم اهلل لك ،وال متن وتنبسط يف حال البسط ،وال
فاجتهد يف طاعة ربكْ ،
تش ُك ُه يف حال القبض؛ لعلك تنجو(:
)[املؤمنون.]61 -60/
فكل فضل وتوفيق منه جل جالله ،وكل معصية ورنب فهو من اإلنسان(:
ﰚ)[النساء.]79 /
فسارع إىل اخلريات ،وال تطلب من الدنيا ما زواه اهلل عنك ،ورصفك عنه
برمحته(:
)[البقرة.]216 /
واعلم أن ربك رو اجلالل واإلكرام وحده ال رشيك له ،هو القوي القادر القاهر ،وهو
الكريم األكرم ،هو رو اجلالل واإلكرام وحده ال رشيك له ،واسأله باسمه األعظم
الذي إرا ُسئل به أعطى ،وإرا دعي به أجاب ،فإرا حلت بك مصيبة ،أو نزلت بك بلية
و ُم ِل ىمة ،أو أصابتك نكبة؛ فاجلأ إىل ري اجلالل واإلكرام؛ فهو قادر قوي قاهر ،وكريم
حليم رحيم ،اجلأ إىل ري اجلالل واإلكرام؛ فإنه ال يقدر عىل رفعها عنك إال هو(:
)[النمل.]62 /
فسبحان من جالله قهر كل يشء ،ومجاله فتح باب القبول والوصال ،وجالله ومجاله
)[طه.]8 /
ظهر يف كل يشء من خملوقاته(:
[آل عمران.]١47 :
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[الفرقان.]74 :

اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت.
اللهم إين أعور بعزتك ال إله إال أنت أن تضلني ،أنت احلي الذي ال يموت ،واجلن
واإلنس يموتون ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل
يشء قدير؛ ال حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له النعمة ،وله
الفضل ،وله الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل ،خملصني له الدين ولو كره الكافرون.
اللهم إنك عفو كريم ُتب العفو فاعف عنا.
اللهم ِ
آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم يا كريم ،افتح لنا أبواب رمحتك ،واهدنا ألحسن األقوال واألعامل واألخالق ،ال
هيدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عنا سيئها ،ال يرصف عنا سيئها إال أنت.
يا أرحم الرامحني ،ويا أكرم األكرمني ،اللهم أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن
معصيتك ،وب فضلك عمن سواك ،يا أرحم الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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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

احلميد

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احلميد

اهلل  هو احلميد ،واسم احلميد من أسامء اهلل احلسنى اجلامعة:
[فاطر.]١5 :

 وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها تنقسم إىل أربعة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل صفات ذاتية للرب جل جالل ،والصفة الذاتية هي كل صفة
ال تنفك عن الذات ،وال تعلق هلا باملشيئة؛ ومن هذه األسامء :احلي ،القيوم ،السميع،
البصري ،العليم ،اخلبري؛ فهذه أسامء ال تنفك عن ذات اهلل ،وال تعلق هلا باملشيئة؛ فاهلل
قوي أبدً ا ،عزيز أبدً ا ،عليم أبدً ا ،سميع أبدً ا.
الثاين :األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب  ، والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق
باملشيئة ،إن شاء اهلل فعلها ،وإن شاء مل يفعلها ،ومن هذه األسامء:
اخلالق ،الرازق ،التواب ،العفو ،الغفور ،الرحيم ،وغريها من األسامء ،فاخلالق جل
جالله خيلق إذا شاء ،ويكرم إذا شاء ،ويرزق إذا شاء ،ويتوب عىل من يشاء ،ويرحم من
يشاء ،ويغفر ملن يشاء.
الثالث :األسامء الدالة عىل التقديس وال تنزيه للرب عام ال يليق بجالله ،ومن هذه
األسامء :القدوس ،السالم ،السبوح ،وأمثاهلا ،فهو سبحانه سالم من كل نقص وعيب
وآفة ،قدوس سبوح ،منزه عن مجيع النقائص والعيوب:
[احلرش.]٢٣ :

الرابع :األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة حسنى للرب جل جالله.
ومن هذه األسامء :اسم اهلل العظيم ،واسم اهلل احلميد ،واسم اهلل املجيد ،امللك ،الصمد؛
وأمثاهلا من األسامء العظيمة اجلامعة.
فالعظيم جل جالله َم ْن له كامل العظمة يف ذاته وأسامئه وصفاته؛ فهو عظيم يف ذاته
وأسامئه وصفاته ،وعظيم يف ملكه وسلطانه ،وعظيم يف أقداره ويف أفعاله جل جالله،
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وعظيم بام أنزل من هذا القرآن العظيم ،و َم َّن علينا هبذا الدين العظيم.
ُي َمد عليه.
واحلميد يدل عىل كثرة محده ،وكثرة احلامدين له ،وكثرة ما ح ْ
فاسم اهلل احلميد من األسامء اجلامعة لعدة أوصاف ،يدل عىل كثرة محدهٌّ ،
فكل ُيمده،
هو محد نفسه ،واملالئكة ُيمدونه ،ويسبحون بحمده ،واخلالئق كلها حتمده ،وتسبح
بحمده:
[اإلرساء.]٤٤ :

ويدل كذلك عىل كثرة احلامدين له ،وكثرة ما حُيمد عليه من النعم التي ال تعد وال
حتىص ،اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلليلة ،واملثل األعىل يف
[طه.]٨ :
الساموات واألرض:
وعبودية هذا اللسان مرتبطة بالقلب؛ فام يف القلب ينطق به اللسان ،وأحيانًا ينطق
الل سان بام ليس يف القلب كاملنافقني.
 وعبودية اللسان يف أمرين:
أن تتكلم مع اهلل  ..وأن تتكلم عنه.
فالكالم معه هو العبادة ،رب اغفر يل وارمحني(:
) [األعراف.]23/
فتتكلم معه ،تكربه ،وتعظمه ،وتسأله ،وتستغفره ،وحتمده.
والكالم عنه هو الدعوة فتقول(:
وتقول(:

) [احلرش.]23 -22/

)

[اإلخالص.]3 - 1/
وقد ورد اسم اهلل احلميد يف القرآن سبع عرشة مرة(:
) [فاطر.]15/
فهو سبحانه احلميد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة،
وامللك والسلطان ،وله من أسباب احلمد ما يقتيض أن يكون حممو ًدا؛ وإن مل ُيمده أحد؛
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فهو احلميد الذي محد نفسه قبل أن ُيمده أحد ،هو احلميد املحمود عند خلقه؛ ملا
َأ ْوالهم من نعمه ،وبسط هلم من فضله ،وعمهم بإحسانه ،الذي ُيمده خلقه يف كل
زمان ومكان ،الذي له احلمد كله يف كل حال ،له احلمد عىل نعمة الرساء والرضاء،
)
وعىل كل نعمة(:
[النحل.]53/
هو سبحانه احلميد الذي أسامؤه أحسن األسامء ،وصفاته أحسن الصفات ،وأفعاله أمجل
األفعال ،فهي دائرة بني أفعال الرب واإلحسان التي حُي َمد عليها؛ فكل ما نراه يف الكون
من نعم اهلل ،ومن بره وإحسانه إىل خلقه.
أفعاله جل جالله دائرة بني أفعال الرب واإلحسان التي ُيمد عليها ،وبني أفعال العدل
التي ُيمد عليها؛ ملوافقتها احلكمة والعدل  ،فمن جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف.
وأما العدل فهو أن جيازي العبد عىل السيئة بالسيئة:
[األنعام.]١6٠ :

فهو املحمود عىل كل ما يف الكون من خلقه وأمره وتدبريه(:
) [طه.]8/
واسم اهلل احلميد الصفة املشتقة منه هي صفة احلمد ،وهي من صفات اهلل الذاتية.
فهو حممود أبدً ا قبل أن خيلق اخللق ،وقبل أن ُيمده حامد.
واهلل  قد محد نفسه قبل أن ُيمده حامد ،وافتتح مخس سور من سور القرآن بحمده؛
فقال يف سورة الفاحتة:
[الفاحتة.]٤ – ٢ :

ويف سورة الفاحتة أكث ر من ألف ألف مسألة ،ومن تأملها بنفسه استخرجها ،فكل نعمة
تقتيض محدً ا ،كل نفس من األنفاس التي يتنفسها اإلنسان تقتيض محد ًا ،اإلنسان يتنفس
يف اليوم أكثر من أربعة وعرشين ألف نفس ،عىل كل نفس عىل العبد أن ُيمد اهلل عىل
هذه النعمة ،فالنعم يف داخل اإلنسان ،يف خلقه وتصويره ،والنعم خارج اإلنسان من
اهلواء والطعام والرشاب ،كل هذه النعم تقتيض محد هلل :
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[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

وكذلك افتتح اهلل سورة األنعام باحلمد فقال(:

) [األنعام.]1/

هذا محد عىل نعم اهلل املادية التي ال تعد وال حتىص.
وكذلك اهلل  افتتح سورة الكهف(:
) [الكهف.]1/
فهذا محد عىل النعم املعنوية.
وكذلك اهلل  افتتح سورة سبأ باحلمد فقال(:
) [سبأ.]1/
وكذلك اهلل  افتتح سورة فاطر باحلمد؛ فقال سبحانه(:

) [فاطر.]1/
فسورة األنعام تتكلم عن النعم املادية ،وسورة فاطر تتكلم عن النعم املادية ،وكذلك
سورة سبأ ،وسورة الكهف تتكلم عىل النعم الروحية ،وسورة الفاحتة تتكلم عن النعم
املادية والروحية مع ًا.
فاحلمد صفة هلل  ، هو محد نفسه قبل أن ُيمده حامد من خلقه فقال(:
) [الفاحتة.]2/
مجعت بني النعم املادية ،والنعم الروحية ،هو الذي يربينا بنعمه املادية ،نعمة اخللق
واإلجياد ،ونعمة األقوات؛ وكذلك يربينا بنعمه الروحية ،وهي :نعمة إنزال الكتب،
وإرسال الرسل.
والصفة املشتقة من اسم اهلل احلميد هي صفة احلمد ،وهي من صفات اهلل الذاتية ،كام
) [فاطر.]1/
قال سبحانه(:
ٍ
ِ
ِ
ِ
َت
ت َخطَا َيا ُه َوإِ ْن كَان ْ
ان اهللِ َوبِ َح ْمده ِيف َي ْو ٍم ما َئ َة َم َّرة؛ ُحطَّ ْ
وقال النبي َ « :م ْن َق َالُ :س ْب َح َ
569

ِمثْ َل َز َب ِد الْبَ ْح ِر» أخرجه البخاري( ).
فاهلل  له احلمد أبدً ا؛ ألنه منعم أبدً ا ،النعم يف الدنيا واآلخرة ،منه وحده.
فله احلمد يف األوىل واآلخرة عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وعىل أسامئه احلسنى،
وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة ،وعظمة ملكه وسلطانه:
[غافر.]65 :

فاهلل سبحانه حممود عىل صفات اجلالل والكربياء ،وحممود عىل صفات اجلامل واإلكرام؛
وهلذا اقرتن اسم اهلل احلميد باملجيد؛ ألنه سبحانه ذو اجلالل واإلكرام(:
) [هود.]73/
فهو جل جالله اجلميل الذي له اجلامل التام من مجيع الوجوه ،مجال الذات ،فله األسامء
احلسنى ،والصفات العىل ،ومجال األسامء والصفات ،ومجال األفعال؛ فكل أفعاله مجيلة
ُيمد عليها ،وكل صفاته مجيلة ُيمد عليها:
[طه.]٨ :

فهو سبح انه احلميد ذو األسامء احلميدة ،والصفات احلميدة ،واألفعال احلميدة،
وجلالله ومجاله ،وإنعامه وإحسانه يستحق وحده احلمد واملحامد الكاملة بأرسها عىل
اإلطالق(:
) [اجلاثية.]37- 36/
واحلمد هلل هو أوسع الصفات ،وأ َع ُّم املدائح ،والطرق إىل العلم به يف غاية الكثرة؛ ألن
كل نعمة ال بد أن تقرن بحمد اهلل؛ فالساموات ،واألرض ،واجلبال ،والبحار،
والنباتات ،واحليوانات ،واملالئكة؛ ومجيع املخلوقات هذه كلها من نعم اهلل  ،خلقها
ً
وخاضعة
شاهد ًة بوحدانيته ،ومسبح ًة بحمده ،ومستجيب ًة ملشيئته ،ومرسع ًة إىل إرادته،
ألمره؛ ألنه امللك الواحد القهار ،القاهر لكل قاهر(:
)
[اإلرساء.]44/
فاهلل سبحانه مأل الكون بنعمه ،وكل نعمة مستوجبة حلمده(:
( ) أخرجه البخاري برقم (.)6405
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) [لقامن.]26/
هو احلميد الذي مأل الكون بنعمه التي ال تعد وال حتىص(:

)

[إبراهيم.]34/
[لقامن.]٢٠ :

وإذا عرفنا ذلك؛ شكرنا املنعم ومحدناه وكربناه وعظمناه؛ جلالله ومجاله وكربيائه،
ولعظمة إحسانه الذي ال يعد وال ُيىص.
فكل ما يف الكون من النعم مستوجب حلمد اهلل :
[األنعام.]١ :

هو احلميد الذي ُيمده خلقه يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،يف الدنيا واآلخرةَ ،من يف
عامل الغيب ،و َمن يف عامل الشهادة.
فاسم اهلل احلميد اسم هو فعيل بمعنى مفعول ،أي حممود ،ويأيت محيد بمعنى فاعل أي:
حامد؛ فهو سبحانه حممود وحامد ،هو حممود من خلقه ،وحامد لنفسه ،وخلقه
ُيمدونه.
فهو سبحانه احلميد الذي ُيمد ويثني عىل نفسه ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله؛ لكامله
وجالله ومجاله.
فهو ُيمد نفسه جل جالله ،ويثني عىل نفسه ،وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ ألنه أهل أن
ُيمد لعظيم جالله ومجاله ،ولكامله ،فهو سبحانه أهل الثناء واملجد ،واحلمد اخلالص؛
ملا له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
الساموات واألرض:
[الفاحتة.]5 – ٢ :

وقدس ذاته وأسامءه وصفاته وأفعاله عن النقائص والعيوب ،وهو سبحانه احلميد
احلامد لكل من يستحق احلمد ،هو محيد حامد لكل من يستحق احلمد من عباده؛
إليامهنم به ،وطاعتهم له ،ومحدهم له.
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هو سبحانه املحمود من عباده؛ بحمدهم له ،وحسن الثناء عليه؛ ملا يرونه من جالله
وكربيائه وعظيم نعمه وإحسانه.
ونحمد اهلل  أن أنزل علينا هذه اآلية العظيمة التي مجعت مجيع املحامد(:
) [الفاحتة.]2/
فاحلمد هلل :مجلة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب ،احلمد :مبتدأ ،وهلل :خرب؛ انتهى الكالم،
احلمد يشء ،هذا اليشء ال حيرصف إال هلل وحده ،ملا أقول :هذه الدار ملن؟ هذه السيارة
ملن؟ ،يقال لفالن ،فكأن احلمد ال يرصف إال ملن يستحق احلمد ،ومن يستحق احلمد؟
الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف
الساموات واألرض:
[الصافات.]١٨٢ – ١٨٠ :

فسبحان احلميد الذي له مجيع املحامد واملدائح ،الذي محد نفسه ،ومحده غريه؛ ملا له من
األسامء احلسنى ،والصفات العىل.
هو سبحانه احلميد الذي محد نفسه عىل وحدانيته ،وعىل ربوبيته ،وعىل ألوهيته.
فاحلمد هلل تدل عىل التوحيد ،وتدل عىل الشكر ،ففيها توحيد ،وفيها عبادة بتوجيه احلمد
للرب.
فهو سبحانه احلميد الذي محد نفسه عىل وحدانيته قبل أن خيلق اخللق ،وقبل أن خيلق
احلامدين له ،وقبل أن يعلم احلامد كيف ُيمد؛ فهو املحمود جل جالله ،وهو الكبري
قبل أن نكربه ،وقبل أن خيلق من يكربه ،وقبل أن خيلق من خملوقاته الكبري؛ كالعرش
والكريس ،والساموات واألرض ،وغريها:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

فهو سبحانه احلميد الذي محد نفسه عىل وحدانيته ،وعىل نعمه وإحسانه ،وعىل دينه
ورشعه ،ومحد نفسه عىل ربوبيته وعىل ألوهيته؛ فقال(:
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) [الفاحتة.]4 -2/
واهلل  عزيز ،والعزة صفة كامل هلل  ، وهو احلميد ،واحلمد صفة كامل أخرى،
واقرتان العزة باحلمد صفة كامل ثالثة هلل تعاىل كام قال سبحانه:
[الربوج.]9 – ٨ :

فله سبحانه احلمد عىل عزته ،وله احلمد عىل إعزازه ألوليائه ،ونرصه جلنده ،وإهالكه
ألعدائه؛ فاهلل ُيمد عىل عزته ،وعىل جالله ومجاله.
وهو سبحانه حممود عىل عزته؛ ألهنا جارية عىل سنن الرمحة واحلكمة والعدل
واإلحسان ،فهو عزيز ال حيغلب ،وهو عزيز منيع ،عزيز ال يغلبه أحد ،هو الغالب لكل
غالب.
لكن عزته جارية عىل سنن الرمحة ،واحلكمة ،والعدل ،واإلحسان ،كم من عزيز ظامل!
كم من عزيز فاجر! لكن اهلل عزيز ،عزته مقرونة باحلمد؛ فهي عزة محد؛ ألهنا منزهة عن
كل العيوب والنقائص والظلم؛ وهلذا استحق سبحانه أن ُيمد عىل عزته.
هو سبحانه العزيز احلميد الذي عزته جتري عىل سنن الرمحة واحلكمة والعدل
واإلحسان ،فكل من آمن به جل جالله ،ومتسك برصاطه املستقيم ،كانت له العزة؛ ألن
الذي يتصل بالعزيز فهو عزيز ،والذي يتصل بامللك فهو ملك ،والذي يتصل باملؤمن
هو آمن ،والذي يتصل باحلميد فهو حممود؛ ألنه اتصل باحلميد ،واستفاد من احلميد
الصفات واألقوال واألخالق احلميدة.
فكل إنسان آمن باهلل ،ومتسك برصاطه املستقيم ال شك تكون له العزة ،ويكون له من
العزة واحلمد بقدر متسكه هبذا الرصاط املستقيم؛ فهو عزيز ال يغلب ،وال يقدر أحد عىل
إضالله؛ فله الرفعة والعزة يف الدنيا واآلخرة(:
) [سبأ.]6/
فاهلل سبحانه هو احلميد ،وهو الغني ،وهو القوي ،وله من األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ما يستوجب محده.
وكذا الغنى صفة كامل هلل ،واحلمد صفة كامل أخرى ،واقرتاهنام م ًعا صفة كامل ثالثة ،كام
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قال سبحانه(:

) [لقامن.]12/
فاهلل سبحانه محد نفسه ،ومحده خلقه عىل غناه من مجيع الوجوه؛ فهو الغني ،وكل ما
سواه فقري إليه يف إجياده وبقائه ونفعه ورضه:
[فاطر.]١5 :

فاهلل سبحانه هو الغني بذاته وأسامئه وصفاته عن كل ما سواه ،الغني الذي يغني غريه
من خلقه بام يشاء ،وهذا أقىص الكامل وأعاله.
فاهلل سبحانه غني عن كل أحدُ ،يتاج إليه كل أحد ،محيد قبل أن ُيمده أحد ،ال يرضه
اإلعراض عن محده وشكره ،وال ينفعه التقرب إليه بحمده وشكره؛ بل املنتفع هو
اإلنسان؛ اهلل هو الغني الذي ال ُيتا ج إىل أحد ،احلميد بذاته قبل أن ُيمده حامد ،وله
مجيع املحامد ،وإن كفره مجيع اخلالئق؛ ألنه الغني عن مجيع اخلالئق(:
) [لقامن.]26/
وإذا عرفنا أنه الغني؛ فلنقف ببابه ،وال نقف بباب الفقري ،وإذا عرفنا أنه احلميد؛ فللنظر
ملاذا نحمده؟ ،نحمده جلالله ومجاله وكربيائه ،وعظمته ،وجربوته ،ونحمده عىل إحسانه
وإنعامه؛ فهو حممود يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ومجيع خملوقاته عظيمة ،والعظيم
خلق كل عظيم ،من صغري وكبري ،واجلميع يسبح بحمده ،واجلميع واقف بباب
عبوديته ،واجلميع من خلقه يف العامل العلوي والعامل السفيل متذلل لعظمته ،متصاغر
لكربيائه ،مسبح بحمده ،شاهد بوحدانيته:
[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

واهلل سبحانه حكيم ،واحلكمة صفة كامل هلل ،واحلمد كذلك صفة كامل أخرى ،واقرتان
احلميد باحلكيم صفة كامل ثالثة.
واسم اهلل احلميد من الصفات اجلامعة لصفات كثرية ،فاحلميد يقتيض اسم احلي ،اسم
السميع ،اسم البصري ،اسم اخلالق ،اسم الرازق ،اسم الكريم ،اسم الرؤوف ،اسم
القوي ،اسم القادر ،نحن نحمده لعظمته ،ونحمده إلحسانه.
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فاحلميد اسم جامع ،فإذا حمجع معه اسم آخر جامع فهذا كامل آخر ،فاحلكمة صفة كامل
هلل  ، واحلمد صفة كامل أخرى؛ واقرتان احلميد باحلكيم صفة كامل ثالثة(:
)
[فصلت.]42 - 41/
فاهلل سبحانه حكيم ذو حكمة ،وذو ححكم نافذ عىل ما يريد فأفعاله كلها يف منتهى
احلكمة ،والرمحة والعدل ،واإلحسان واجلامل واجلالل ،كل أفعاله ،يف منتهى احلكمة،
فله احلكم يف الساموات واألرض ،وله احلكم يف الدنيا واآلخرة ،وله احلكم وإليه
ترجعون؛ فهو حكيم ذو حكمة ،وذو حكم؛ فاحلكم كله هلل ،وهو احلكيم يف أحكامه:
[القصص.]٨٨ :

له حكم عامل الدنيا وعامل اآلخرة ،حكم العامل العلوي والعامل السفيل ،وحكم عامل الغيب
وعامل الشهادة.
ومجيع أحكامه الكونية ،وأحكامه الرشعية ،وأحكامه اجلزائية كلها يف منتهى احلكمة،
وربنا جل جالله حكيم متصف باحلكم العام ،النافذ عىل كل ما سواه ،ال مانع له ،وال
) [األعراف.]54/
مدافع(:
واهلل سبحانه حكيم ذو حكمة ،احلكم كله له:
[األنعام.]57 :

فهو سبحانه حكيم ذو ححكم ،وذو حكمة؛ وهذا أقىص الكامل وأعاله ،وكم من الناس
حاكم لكن ال حكمة له! ال بصرية له! وكم من الناس حكيم لكن ال حكم له! ،أما
الرب سبحانه فهو حاكم له احلكم يف الساموات واألرض ،وحكيم كل أحكامه يف
منتهى احلكمة ،يضع اليشء يف موضعه ،وهو املحمود عىل كل ذلك.
كثريا طي ًبا مباركًا ،ملء السامء ،وملء األرض وملء ما
فاحلمد هلل رب العاملني ،محدً ا ً
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.
فهو سبحانه حكيم حاكم عىل غريه ،وحكيم يف أفعاله ،وقدم سبحانه يف هذه اآلية ِذ ْكر
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مفرع عىل احلكمة.
احلكيم عىل احلميد؛ ألن احلمد َّ
فاهلل سبحانه استحق احلمد كله عىل نعوت جالله ومجاله ،وكامل حكمته يف خلقه
وأمره.
واهلل سبحانه حممود عىل واليته؛ ألهنا والية كامل ورمحة ،وإحسان إىل اخللق؛ وهلذا قرن
اهلل  بني الوالية واحلمد بقوله(:
) [الشورى.]28/
هو الويل الذي واليته والية رمحة ولطف ،وإحسان وإكرام ،وحلم وعفو ،فهو سبحانه
احلكيم احلميد الذي ُيمد عىل حكمه ،وعىل إحسانه إىل خلقه ،وعىل غناه ،وعىل
حكمته ،وعىل أسامئه وصفاته ،وُيمد كذلك عىل واليته جل جالله؛ فهو الويل احلميد
)
الذي أنزل كتبه ،وأحسن إىل خلقه(:
[البقرة.]143/
فيحمد احلميد عىل حسن واليته ،فهو الويل احلميد الذي أنزل كتبه ،وأرسل رسله؛
لتحقيق املصالح واملنافع الدنيوية والرشعية واألخروية ،ودفع املضار واملفاسد ،وهو
املحمود من عباده عىل هذا وهذا(:
) [القصص.]70/
فهو جل جالله حممود عىل حسن واليته خللقه ،وحكمه هلم بأحكامه الرشعية،
وأحكامه اجلزائية ،فهو املحمود عىل هذا وعىل هذا:
[غافر.]65 :

فاهلل سبحا نه أمرنا أن نتعرف عىل أسامئه وصفاته؛ حتى نعبده باحلب والتعظيم والذل
له ،ونعرف أنه أحق من حعبد وأحق من حشكر ،ونتعرف عىل نعمه وعىل إحسانه إىل خلقه
فاعلم أنه ال إله إال اهلل؛ ثم بعد ذلك استغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات(:
)
[حممد.]19/
وإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله فيجب أن نمأل الكون بحمده وشكره ،كام مأل لنا
الكون بنعمه وإحسانه إىل خلقه؛ ففي كل يوم نستيقظ عىل عظيم نعم اهلل  ،حروح
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عا َدت ،ونِعم زادت ،وصبح أطل ،وأمن أظل ،وعافية يف البدن ،وعني تبرص ،وأذن
تسمع ،ولسان يتكلم ،وقل ب يعلم ،وعقل حارض ،ورجل متيش ،ويد تتحرك ،فامذا
نقول؟
[النمل.]59 :

) [فاطر.]1/

[الفاحتة.]٤ – ٢ :

(
) [الكهف.]1/
(
فنحمد اهلل  عىل هذه النعم العظيمة التي ال تعد وال حتىص.
هو سبحانه الغني احلميد الذي محد نفسه ،وأثنى عىل ذاته؛ ملا له من األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،ال بد للقلب أن يتذكر هذه األمور؛ ليكون احلمد
بالقلب واللسان واجلوارح.
احلمد هلل كيف تطبيقها؟ أن ينط ق اللسان باحلمد ،والقلب يعرف املنعم وأنواع النعم؛
واجلوارح تتحرك بأنواع العبادات حتى يكون احلمد هلل كامالً.
وهو سبحانه احلميد الذي يستحق أن ُيمد لذاته وأسامئه وصفاته؛ فله احلمد يف
الساموات واألرض ،وهو سبحانه احلميد الذي يستحق احلمد كله؛ ألنه الكريم الرحيم
الذي خيلق ويرزق ،واحلميد الذي يعفو ويغفر ،والكريم الذي يكرم وُيسن ،ال إله إال
هو وال رب سواه.
هو سبحانه الويل احلميد املحمود عىل مجيع أقواله وأفعاله ،وعىل دينه ورشعه ،وعىل
قضائه وقدره ،وعىل ثوابه وعقابه ،وعىل فضله وإحسانه ،وعىل ملكه وسلطانه:
[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

فنحمده لكربيائه ،ونحمده ألنه ربنا الذي أنعم علينا بنعم ال تعد وال حتىص ،وخلق هذا
الكون العظيم ،لنعرفه ونحبه ونحمده ،ونعبده:
[األنعام.]١٠٢ :

وهو سبحانه احلميد الذي يستحق احلمد كله بجميل فعاله ،املحمود عند خلقه بام
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َأ ْوالهم من نعمه ،وبسط هلم من فضله ،املحمود بكل لسان ،املحمود عىل كل حال ،من
[يونس.]٣ :
مجيع خملوقاته:
هو سبحانه القوي املتني ،ال ذي ُيمده خلقه عىل عظمته وجالله وكربيائه ،وقوة ملكه
وسلطانه ،وجزيل إنعامه وإحسانه:
[فاطر.]١٣ :

هو احلي ،واحلي صفة جامعة جلميع الصفات ،حي بجميع صفات الكامل ،هو احلي
بالقوة ،بالسمع ،بالبرص ،باحلكمة ،بالرمحة ،بالكرم(:
) [غافر.]65/
وهو الغني احلميد ،غني عن مجيع طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية العاصني ،لكن
امحدوه لتنالوا فضله يف الدنيا واآلخرة(:
) [غافر.]65/
هو سبحانه احلميد الذي ال يفعل أبدً ا إال ما ُيمد عليه ،احلميد الذي ُيمد عىل الرساء
والرضاء ،وُيمد يف حالة الشدة والرخاء ،وُيمد يف حال العافية والبالء(:
) [لقامن.]26/
ُيمده خلقه عىل املحبوب واملكروه ،عىل العطاء واملنع ،عىل البسط والقبض ،ونعمة اهلل
يف القبض واملنع أعظم من النعمة يف الع طاء؛ ألن النعمة تشغل العبد عن املنعم ،وأما
منكرسا بني يديه ،يسأله من
مفتقرا إىل ربه،
املنع فهو جيعل العبد يقف بباب العبودية
ً
ً
فضله ،ويسأله رضاه ،ويستغفر من ذنبه.
هو سبحانه احلميد الذي مجع مجيع املحامد ،املستحق وحده للحمد عىل اإلطالق ،وله
احلمد يف كل حال ،يف كل زمان ومكان ،وكل خلقه يسبح بحمده(:
) [التغابن.]1/
كثريا ،محدً ا يوايف نعمه ،ويكافئ
كثريا ،ويعفو ً
كثريا ،ويعطي ً
كثريا كام ينعم ً
فلله احلمد ً
) [النرص.]3/
مزيده(:
له احلمد باإلسالم ،وله احلمد بالقرآن  ،وله احلمد عىل العطاء ،وله احلمد عىل دفع
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)

البالء(:

[احلجر.]99 -98/
فاحلمد هو العبادة ،فالدين نصفان :محد وصرب ،محد عىل النعم الظاهرة والباطنة ،وصرب
عىل البالء.
هو الويل احلميد الذي واىل بني نعمه ،فنعمة بعد نعمة ،ومنة بعد منة ،هو الويل احلميد
الذي واىل بني نعمه ومننه ،وتابع بني غفرانه وإحسانه ،وأنعم عىل مجيع اخلالئق بنعم ال
)
تعد وال حتىص(:
[النحل.]18/
وموجب النعمة احلمد ،النعمة تقتيض احلمد هلل ،اهلل  أنعم علينا ،ويوايل النعم علينا
يف كل يوم ،والعافية واألمن واألرزاق تتواىل علينا يف كل يوم ،بل يف كل حلظة.
كثريا طيبًا مباركً ا فيه ،ملء الساموات ،وملء االرض ،وملء ما بينهام،
فلله احلمد محدً ا ً
وملء ما شاء من يشء بعد ،أهل الثناء واملجد ،أحق ما قال العبد:
[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

له احلمد جل جالله عىل كامله ،وله احلمد عىل جالله ،وله احلمد عىل مجاله ،وله احلمد
عىل آالئه وإحسانه(:
) [األنعام.]1/
له احلمد عىل نعمة اخللق ،خلق هذه الساموات السبع الشداد ،وخلق هذه األرضني
السبع ،ومأل مها باملخلوقات من عامل اجلامد بأنواعه ،وعامل احليوان بأنواعه وعامل النبات
بأنواعه ،وعامل اإلنسان بأنواعه ،وعامل اجلن بأنواعه ،وعامل املالئكة بأنواعه؛ فله احلمد؛
ألنه رب العاملني:
[الفاحتة.]5 – ٢ :

وليس احلمد أن نقول فقط :احلمد هلل رب العاملني؛ بل ال بد للقلب أن يعرف املنعم،
ويوجه احلمد ملن يستحق احلمد ،وُيرك اجلوارح لعبادة احلميد جل جالله ،عبادة ربه
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احلميد الذي أنعم عليه هبذه النعم( :
) [سبأ.]13/
فسبحان امللك احلق الذي له احلمد كله! فهو املحمود سبحانه عىل ما خلقه ،املحمود
عىل ما أمر به ،وعىل ما هنى عنه ،وعىل ما أخرب به ،وعىل ما وعد به(:
) [الكهف.]2 - 1/
وهو املحمود جل جالله عىل طاعات العباد ومعاصيهم ،وعىل إيامهنم وكفرهم ،وهو
ا ملحمود عىل خلقه األبرار والفجار ،واملالئكة والشياطني ،وهو املحمود عىل خلقه
الرسل وأعدائهم ،وهو املحمود عىل عدله يف أعدائه ،كام هو املحمود عىل فضله وإنعامه
عىل أوليائه(:
) [الشورى.]28/
واهلل  أعظم من محد نفسه ،وهو املحمود لذاته  ،ولو مل ي حق ْم بحمده أحد من البرش،
ُيب لذاته ،وأسامئه
وهو املحمود قبل أن خيلق البرش؛ ألنه أهل أن ُيمد ويعبد ،وأن ح َ
وصفاته ،وأفعاله وإحسانه؛ فله احلمد جل جالله ،وعىل جمده وعظمته ،وله احلمد عىل
عظمة ملكه ،وعظمة كربيائه وجربوته ،فالعرش والكريس ،والساموات واألرض ،ومن
خملوقات ال تساوي ذرة من ملكه جل جالله:
فيهن
ٌ
[امللك.]١ :

فاهلل ملك ،وهذه من خملوقاته ،وهي بالنسبة إليه ..ونعوذ باهلل من أن نشبه أو نقيس
املخلوق إىل خالقه ،لكن الكريس املحيط بالساموات واألرض وما فيهن كاخلردلة يف
ملك اهلل ؛ ألنه الكبري العظيم ،الكبري الذي ال أول لكربيائه وال هناية:
[البقرة.]٢55 :

هو الكبري الذي ال أكرب منه ،وكل ما سواه صغري ،وهو احلميد ،وكل ما سواه حامد له،
خاضع ألمره:
[احلج.]6٢ :

اهلل  هو احلميد الذي إذا ذكرته ذكرك ،وإذا شكرته محدك ،وإذا أطعته أثابك ،وإذا
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أثنيت عليه يف األرض أثنى عليك يف السامء:
[البقرة.]١5٢ :

وقال اهلل  يف احلديث القديسَ « :م ْن َذك ََر ِين ِيف َن ْف ِس ِه َذك َْر ُت ُه ِيف َن ْف ِِسَ ،و َم ْن َذك ََر ِين ِيف
ِ ِ
ٍ ٍ ِ
ٍ
ِ
ْبا َت َق َّر ْب ُت إِلَ ْي ِه ذِ َرا ًعا» متفق عليه ( ).
َم ََل؛ َذك َْر ُت ُه يف َم ََل َخ ْْي منْ ُهَ ،و َم ْن َت َق َّر َب إ َ ََّل ش ْ ً
واحلمد أعم من الشكر؛ فاملسلم ُيمد ربه عىل كامله وجالله ومجاله ،ويشكره لعظيم
نعمه وإحسانه.
واهلل سبحانه هو احلميد الذي افتتح كتابه العظيم باحلمد؛ فقال(:
) [الفاحتة.]2/
وآخر دعاء أهل اجلنة:
[يونس.]١٠ :

وهذا يدل عىل أمهية احلمد ،وعظمة احلمد ،وقوة العبودية يف احلمد هلل .
فجميع الطاعات كلها محد هلل  ،واجتناب املعايص كله محد هلل .
ـح ْمدَ هللِِ ،ن َْح َمدُ ُهَ ،ون َْست َِعينُ ُهَ ،ون َْستَغ ِْف ُر ُه»
ورسوله  افتتح خطبه باحلمد ،فقال « :إِ َّن الْ َ
أخرجه مسلم( ).
والصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني ،مشتملة عىل محد اهلل يف أوهلا ووسطها
وآخرها؛ فالبداية يف دعاء االستفتاح :سبحانك اللهم وبحمدك ،والفاحتة تقرأ يف أول
) [الفاحتة.]2/
الصالة (
ويف الركوع :سبحان ريب العظيم وبحمده ،وبعد الرفع من الركوع :سمع اهلل ملن محده،
كثريا طي ًبا مباركًا ...إىل آخر الدعاء.
ثم بعدها يقول املسلم :احلمد هلل محدً ا ً
ويف السجود يقول اإلنسان :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل ،وقبل
السالم :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم
إنك محيد جميد ،اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل
إبراهيم ،إنك محيد جميد.
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ( ،)7405ومسلم برقم (.)2675
()2أخرجه مسلم برقم (.)868
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فاهلل  له احلمد يف األوىل ويف اآلخرة ،وأهل اجلنة آخر دعواهم :احلمد هلل رب
العاملني(:
) [الزمر.]74/
ومن نعيم أهل اجلنة :كثرة احلمد لرهبم ،فهذه النعمة نعمة التحميد والتقديس والتسبيح
هلل  من فضل اهلل علينا أهنا معنا يف الدنيا واآلخرة ،فأهل اجلنة من نعيمهم كثرة احلمد
لرهبم(:
) [يونس.]10/
ويف ختام حساب اهلل للخالئق يوم القيامة ،وفصل اهلل بني العباد؛ ُيمد اهلل نفسه عىل
عدله وإحسانه ،وحتمده املالئكة ،وُيمده مجيع اخلالئق(:
)
[الزمر.]75/
ورضوان اهلل  أعظم نعمة عىل العبدُ ،يصل بأسهل يشء ،باحلمد هلل رب العاملني.
ِ ْ
َ
الْش َب َة
ْش ُب َّ ْ
قال النبي « :إِ َّن اهللَ لَ َ ْْي ََض َع ِن الْ َعبْد َيأك ُُل ْاأل ْك َل َة َفيَ ْح َمدُ ُه َع َليْ َهاَ ،و َي ْ َ
َف َي ْح َمدُ ُه َع َل ْي َها »أخرجه مسلم ( ).
فاهلل  جعل هذه العبودية العظيمة له جل جالله ،وعبادة املالئكة وكافة املخلوقات
كلها يف العامل العلوي والعامل السفيل هي التسبيح ،والتحميد ،والتقديس للحميد
سبحانه:
واملالئكة يسبحون بحمد رهبم:

[اإلرساء.]٤٤ :

[غافر.]7 :

ومحد اهلل  لعباده أن يشكرهم ،ويثني عليهم ،وجيزهيم بأعامهلم األجور العظيمة،
احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية ،إىل:
[النساء.]67 :

()1أخرجه مسلم برقم (.)2734
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فاهلل  من محده لعباده أن يشكرهم ،ويثني عليهم يف املأل األعىل ،وجيزهيم بأعامهلم
األجور العظيمة ،وجيعل هلم حمبة يف قلوب اخللق (
) [مريم.]96/
ويتوالهم اهلل بحفظه وعنايته؛ ويذكرهم يف نفسه ،ويذكرهم باجلميل يف املأل األعىل،
ِ
محد اهلل  ألوليائه أنه أحبَّهم ،وجعل يف قلوب اخللق حمبتهم ،ويستجيب
فم ْن َ ْ
دعاءهم ،ويقيض حاجتهم ،ويرفع ذكرهم ،ويعيل درجاهتم:
[املجادلة.]١١ :

فسبحان احلميد الذي ُيمده عباده من مجيع خملوقاته ،وُيمد من عباده كل قول حسن،
وكل عمل صالح ،وكل خلق حسن ،وجيزي عىل ذلك الثواب العظيم جل جالله.
اهلل  هو احلميد الذي ُيمده أهل الساموات واألرض جل جالله ،وعم نواله.
لـملك وامللكوت ،وله العزة واجلربوت ،وله احلمد يف األوىل
فبيده جل جالله ا ح
واآلخرة ،فهو احلميد بكل فعل من أفعال خلقه التي توافق رشعه ،والتي تكون خالص ًة
لوجهه ،وجيزي عىل ذلك الثواب العظيم ،واألجر اجلزيل(:

) [األحزاب.]35/
وهذه الصفات اهلل ُ يبها ،وُيب من يتصف هبا ،ويعطي عىل ذلك األجر العظيم.
وهذه الصفات من حب اهلل هلا ،وحبه أهلها أنه اشرتى أهلها ،واستعملهم يف طاعته،
من هؤالء؟ ،هم من اتصفوا بعرش صفات(:
) [التوبة.]112/

هؤالء أهل الصفات الذين اشرتاهم اهلل(:
) [التوبة.]111/
هذه صفاهتم ،وهذا جزاؤهم ،واهلل ُيمدهم عىل هذه الصفات ،ومن محده هلم أن قبلهم
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يف هذه الدنيا عبا ًدا له ،وحبب إليهم اإليامن ،وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان،
وأعاهنم عىل طاعته ،وضاعف هلم األجر؛ فكل هذا من محد اهلل  للعبد.
فاهلل سبحانه هو احلميد الذي له احلمد كله من مجيع الوجوه ،احلميد الذي ال أمحد منه
لنفسه ،فأحق من محد اهلل هو اهلل  ،أثنى عىل نفسه بأن له احلمد كله فقال:
[الفاحتة.]٤ – ٢ :

فله احلمد كله من مجيع الوجوه ،احلميد الذي ال أمحد منه لنفسه ،احلميد الذي كل محد
من اخللق من فضله؛ فهو الذي خلق احلامد له ،وخلق النعمة التي ُيمد عليها؛ فهو
احلميد الذي كل محد من اخللق من فضله ،احلميد الذي وهب احلمد لكل حامد بحمد
[الواقعة.]7٤ :
ربه:
فهو ا حلميد الذي كل محد من اخللق من فضله ،فلوال فضل اهلل ما محدته وال عرفته؛ فله
احلمد ألنه احلميد الذي كل محد من اخللق من فضله ،احلميد الذي وهب احلمد لكل
حامد فسبح بحمده ربه ،هو احلميد الذي أرس قلوب اخللق ،وذرات الكون ،بام أظهر
هلم من أسامئه وصفاته ،وجالله ومجاله ،ونعمه وإحسانه:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠٢ :

هو احلميد الذي أرس قلوب اخللق كلهم ،وذرات الكون كلها ،بام أظهر هلم من أسامئه
وصفاته ،ونعمه وإحسانه؛ فسبحوا مجي ًعا بحمده(:
)
[اإلرساء.]44/
فسبحان الغني احلميد ،الكثري احلمد لعباده املؤمنني به  ،الكثري احلمد جلالله ومجاله،
وأسامئه وصفاته ،املحمود من مجيع خلقه عىل كامله ،ومجيل إحسانه.
هو سبحانه احلميد الذي استوجب احلمد وا ستحقه؛ لكامل ذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وسعة فضله ،وعظيم إحسانه(:
) [احلج.]64/
هو احلميد الذي خلقنا ،وأمدنا بالنعم ،وهدانا إليه ،وأحسن إلينا كل اإلحسان يف احلياة
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وبعد املوت ،من علينا بنعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة اهلداية ،فامذا نقول؟

(

) [الفاحتة.]7 -2/
هو احلميد املجيد الذي مدح نفسه ،ومحد نفسه ،وأثنى عىل نفسه؛ ليعرفنا بذاته وأسامئه
وصفاته ،كي نصل إليه ،ونقبل عىل طاعته ،ونحذر معصيته ،ونعظمه كام يليق بجالله،
ونطمع يف عف وه ومغفرته ،وعطائه وإحسانه؛ فهو ربنا احلميد الذي له األسامء احلسنى
والصفات العىل:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

هو احلميد الذي هدانا لإلسالم ،وو َّفقنا لفعل اخلريات ،وأعاننا عىل أدائها ،ومحدنا عىل
فعلها ،وأثابنا عليها(:
) [احلجرات.]17/
هو احلميد الذي هداك إليه ،ووفقك للطاعات ،ومحدك عليها ،وحما عنك السيئات ،ومل
ُيبط عملك ،بل عفا عن سيئاتك ،وغفر ذنوبك؛ ألنه الغفور الرحيم جل جالله ،حمى
عنك السيئات ،ومل خيجلك بذكرها وكشفها،بل يبدهلا بحسنات ،ثم يضاعفها لك ،ثم
منكرسا بني يديه(:
أنساك سيئاتك؛ لتقبل عليه ،وتتوب إليه ،وتقف
ً
)

[الفرقان.]70 - 68/
وإذا عرف العبد ذلك؛ أعطى مما أعطاه اهلل ،ومما أقدره عليه ،ومما رشعه له ،ومما حسنه
له من طيبات األقوال واألعامل واألخالق ،فاهلل طيب ال يقبل إال طيبًا.
5٨5

واهلل ُيمد اإلنسان عىل ما يعمله من الصاحلات والطيبات(:
ﯓ) [البقرة.]267/
فعطاء املاء إنفاق ،والذكر إنفاق ،والدعاء إنفاق ،والدعوة إنفاق ،واألمر باملعروف
إنفاق ،وتعليم رشع اهلل إنفاق ،واحللم إنفاق  ،والصدق إنفاق ،واإلحسان إنفاق ،ننفق
مما أعطانا اهلل  من األشياء الظاهرة والباطنة ،من األشياء التي خارج اإلنسان؛
كاألموال واألشياء ،وما يملكه اإلنسان من األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة؛ ُيرك
لسانه بذكر اهلل ،وجوارحه بطاعة اهلل ،وقلبه باحلياء من ربه ،واخلوف منه ،واحلب له،
والتعظيم له:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فالرب جل جالله هو احلميد الذي يستحق احلمد من مجيع خملوقاته ،لكامل ذاته وأسامئه
وصفاته ،وعظمة كرمه وإحسانه:
[األنعام.]١٠٢ :

وأقرب الطرق ،وأعظمها ،وأشملها ،وأسهلها ،وأيرسها ندرك به معنى اسم اهلل
احلميدُ ،يصل لنا عن طريق معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ الجتامع ما تفرق يف
العامل بمعانيه(:
) [حممد.]19/
فلكي نعرف اسم اهلل احلميد نتعرف عىل أسامء اهلل احلسنى.
ً
فمثال من أسامء اهلل :الرب ،فنعرف أن مجيع املخلوقات كلها من خلقه ،وهو رهبا،
فنحمده عىل هذا اخللق العظيم.
ومن أسامء اهلل :اخلالق ،ومجيع املخ لوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ويف الدنيا
واآلخرة ،ويف عامل الغيب وعامل الشهادة ،اهلل هو الذي خلقها:
5٨6

[الزمر.]6٣ – 6٢ :

فنحمده عىل عظمة اخللق؛ خلق الكبري والصغري ،والطويل والقصري ،واألبيض
واألسود ،والسائل واجلامد ،والعايل والسافل.
نحمده عىل عظمة اخللق واإلبداع:
[األنعام.]١٠١ :

ومن أسامء اهلل الرزاق ،فإذا عرفنا األرزاق محدنا الرزاق.
فالنظر يف أسامء اهلل وصفاته يعرفنا بأمهية احلمد للرب ؛ ألن اهلل  جعل الكون
مظهرا ألسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،فالنعم تدلنا عىل املنعم ،واألرزاق تدلنا عىل الرزاق،
ً
واخلالئق تدلنا عىل اخلالق ،والكرم يف خملوقاته؛ فالنبات كريم يعطي من هذه الثامر،
والشمس ك ريمة تعطي النور واحلرارة ،وكل كريم يدلنا عىل الكريم ،فنتشبه بالكريم،
ونعطي ونتكرم باألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق العالية:

[التوبة.]7١ :

ومن أسامء اهلل الرمحن ،ننظر يف الكون ما مظاهر الرمحة؟ فالشمس ليست قريب ًة فتحرقنا،
وال بعيد ًة فنتجمد ،والشمس تنري العامل ،ننظر هلذا اهلواء الذي ال يتحكم به ال ملك،
وال رئيس ،وال دولة ،وال أحد ،موجود يف كل مكان ،ويف كل زمان.
وننظر لنعمة اللسان ،كيف هذا اللسان يتكلم؟! فهذه نعم نعرف هبا اخلالق ،ونحمده
عىل هذه النعم:
[الطالق.]١٢ :

وإذا عرفت أنه ال إله إال اهلل؛ عرفت أن كل نعمة منه ،وكل خلق له ،وكل ملك له ،وكل
يشء يف الكون له؛ فنستغفر ا هلل من التقصري يف نقص اإليامن ،ونقص األعامل ،ونقص
األخالق:
[حممد.]١9 :

فمن أعظم النعم ،وأجل الكرامات أن كان لنا إله حق حي قيوم ،أسامؤه كلها حسنى،
5٨7

وصفاته كلها عليا ،إله عظيم ،ورب كريم ،ورب محيد  ،حتريت األلباب يف أدنى العلم
بمعرفته ،وخشعت العقول والقلوب لعز جالله ،وخضعت اخلالئق لعظمة شأنه جل
جالله(:
)

[البقرة.]255/
َخ َلق اهلل  أكرب يشء من خملوقاته وهو العرش العظيم ،العرش الكريم ،الذي استوى
عليه برمحته ،وخلق أصغر يشء وهو الذرة ،وخلق بني هذا وهذا خملوقات عظيمة ال
يقدر عليها إال هو ،وال يعلمها إال هو ،وال ُيصيها إال هو ،وال يدبرها إال هو؛ فله
احلمد والشكر عىل خلق هذا وهذا:
[لقامن.]١١ :

مفاتيح الساموات واألرض بيده ،فتح السامء باملاء ،وفتح األرض بالنبات(:

)

[الزمر.]63/
كثريا طيبًا مباركًا أن كان لنا رب ًا وإهل ًا واحد ًا ال رشيك له ،وال مثل له:
وله احلمد محدً ا ً
[اإلخالص.]٤ – ١ :

ليس له رشيك يف ملكه ،وليس له رشيك يف العبادة ،وليس له من ُيجبه عن داعيه
وسائليه ،فله احلمد أن جعل امللك واخللق واألمر كله له ،وإال حلصل فساد عظيم.
هو الرب الذي بيده ملكوت الساموات واألرض(:
) [األنبياء.]23 -19/
كثريا ال حد له ،وال منتهى ملداه؛ أن جعلنا عبيدً ا لرب
واحلمد هلل رب العاملني ،محدً ا ً
عظيم وإله حي قيوم ،واحد ال رشيك له ،مل جيعلنا عبيدً ا مملوكني لرشكاء متشاكسني ،ال
5٨٨

ندري من نريض منهم ،وال نقدر عىل حتمل أوامرهم(:

ﰀ)

[الزمر.]29/
ومن ِمنَن ربنا العظام ،ونعمه اجلسام ،التي يستحق عليها احلمد والشكر ،أن كان ربنا
كفوا أحد(:
ً
عزيزا ال حيرام ،مني ًعا ال يضام ،أحد صمد ،ال ُيتاج إىل أحد ،ومل يكن له ً
) [اإلخالص.]4 -1/
ال يعجزه يشء ،وال يغلبه يشء ،وال يقوم له يشء ،مالك امللك وامللكوت ،ورب العزة
ً
وأصيال(:
واجلربوت ،فسبح بحمده وكربه بكر ًة
) [اإلرساء.]111/
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص:
[النحل.]١٨ :

وأعظم العبودية شكر املنعم عىل ما أنعم به من غذاء القلوب واألبدان ،ومن إجياد
املنافع ،ودفع املضار ،واحلمد هلل عىل نعمه الظاهرة والباطنة:
[لقامن.]٢٠ :

 واحلمد هلل رب العاملني تقتيض أربعة أمور:
احلامد ..واملحمود ..واملحمود عليه ..واملحمود به.
األول :احلامد؛ واحلامد هو اهلل  ،فلم َُي َمد اهلل إال من عرفه جل جالله ،واهلل  هو
أمحد احلامدين ،هو الواحد الذي شهد لنفسه بالوحدانية ،وهو احلميد الذي محد نفسه
قبل أن خيلق اخللق ،وقبل أن خيلق ما ُيمد عليه:
[آل عمران.]١٨ :

فاحلامد هو اهلل  الذي محد نفسه عىل ما له من صفات اجلالل واجلامل والكامل.
وكذا احلامد هو العبد الذي ُيمد ربه الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل ،ومنه
النعم واإلحسان.
5٨9

الثاين :حممود من هو املحمود ،املحمود عىل جالله ومجاله هو اهلل :
[الفاحتة.]٤ – ٢ :

فنحن نحمد رب ًا واحدً ا؛ ألن كل النعم من واحد ،سواء كانت نعم مبارشة كضوء
الشمس ،وهذا اهلواء الذي نتنعم به ،أو هذا البدن الذي خلقه اهلل  يف أحسن تقويم،
نعم متصلة ونعم منفصلة ،أو كانت نع ًام جاءتنا با ألسباب عىل شكل هدية ،أو عىل
شكل رزق ،فاهلل  هو املنعم بام يأتيني مبارشة ،وبام يأتيني من غريي الذي سخره اهلل
 ألن يوصل يل هذا الرزق ،فاحلمد هلل رب العاملني:
[اجلاثية.]٣7 – ٣6 :

الثالث :حممود ًا عليه نحمد اهلل ملاذا؟ نحمده عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،ونحمده
عىل كامله ،وعظمة جالله وملكه وسلطانه:
[األنعام.]١ :

الرابع :حممود ًا به ،بامذا نحمد اهلل ؟ اهلل  اختار لنا ،وأنزل علينا ،هذه اللفظة
) [الفاحتة.]2/
اجلامعة العظيمة(:
ملاذا احلمد هلل؟ ألنه رب العاملني ،وألنه الرمحن الرحيم ،وألنه مالك يوم الدين.
فهو احلميد الذي محد نفسه ،وهو احلميد الذي يستحق احلمد ،وهو املحمود من خلقه
عىل نعمه وإحسانه ،وعىل ما أنعم به علينا من نعمة غذاء القلوب  ،وغذاء األبدان.
فاهلل  مجع يف فاحتة الكتاب الدين كله ،وهلذا اهلل  نص عليها؛ حتى نعلم
) [احلجر.]87/
عظمتها(:
فاملحمود به هو هذه اللفظة التي اختارها اهلل  لنا ،احلمد هلل رب العاملني.
فام هي صفات احلميد الذي نحمده؟ وما هي أفعاله يف ملكه؟ وما هي أفعاله القدرية؟
وما هو دينه الذي أنزله علينا حتى نحمده عليه؟:
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[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

فاهلل  بني يف كتابه الذي يستحق أن ُيمد ،بني لنا صفات من ن حمد؛ فنحن نحمد
العظيم العيل الكبري ،ونحمد ونمدح ونشكر الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة ،وال أحد أحق باحلمد من اهلل ،بل احلمد كله ومحد احلامدين كله من
محد اهلل  ، كله نعمة من اهلل ،أن أعطانا النعم ،وعرفنا به حتى نحمده:
[احلجر.]99 – 9٨ :

فاهلل  يف القرآن بني لنا ما ُيمد عليه ،وألي يشء استحق احلمد ،كام يف سورة الرعد،
ويف سورة النحل ،ويف سورة إبراهيم ،اهلل بني لنا ما ُيمد عليه ،وبني من جيب أن
تعبدوا؟ من جيب أن حتبوا؟ من توحدون؟ من تسألون؟ فقال عن نفسه أنه أنزل
الكتاب(:
) [الرعد.]1/
أحبُّه لقوته ،وعظمة خلقه ،ثم استوى عىل العرش ،فهو العيل األعىل ،واإلنسان يتصل
باألعىل ال ب األدنى ،ويتصل بمن له الكامل ،ال بمن فيه صفات النقص؛ ليستفيد من
) [الرعد.]2/
كامله(:
الشمس والقمر جتري بأمر اهلل ،ففيهام نور ،وهذا نور من نور اهلل ،واإلنسان ال يستطيع
أن يرى الشمس يبارشها بالنظر وهي خملوقة ،فكيف برؤية اهلل  الذي هو نور
[النور.]٣5 :
الساموات واألرض؟!:
ِ
ُّور،
ُورَ ،أنَّى َأ َرا ُه؟! ح َجا ُب ُه الن ُ
وقال النبي  لعائشة ،ملا قالت :هل رأيت ربك؟ قال« :ن ٌ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َص ُه ِم ْن َخ ْلقه » أخرجه مسلم( ).
ت ُس ُب َح ُ
لَ ْو ك ََش َف ُه َألَ ْح َر َق ْ
ات َو ْجهه َما ا ْنت ََهى إِلَ ْيه َب َ ُ
فأنا أمحده جل جالله عىل هذه الصفات العظيمة ،الشمس جتري بأمره ،القمر جيري
بأمره ،النجوم تنري بأمره ،األرض تنبت بأمره ،الساموات باقية بأمره ،األرض باقية
بأمره ،امللك كله باق بأمره:
()1أخرجه مسلم برقم (.)179
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[األعراف.]5٤ :

فمن بيده اخللق واإلجياد والترصيف والتدبري؟ هو الذي يستحق احلمد ،خاص ًة أن
أفعاله كلها مجيلة ،بيده اخلري كله ،وهلذا ال بد من معرفة املحمود قبل محده ،ومعرفة
النعمة قبل احلمد؛ حتى نعرف من نحمد؟ وعىل أي يشء نحمد؟ وملاذا نحمد؟:
[حممد.]١9 :

هو سبحانه احلميد الذي له األوامر الكونية ،وله األوامر الرشعية ،وله األوامر اجلزائية.
له األوامر امللكية القدرية يف الكون ً
وتدبريا وترصيفا.
خلقا
ً
وله األوامر الرشعية املوجهة للعقالء من اإلنس واجلن واملالئكة.
وله األوامر اجلزائية يوم القيامة ،وهي الوعد والوعيد.
) [الرعد.]2/
) ملاذا؟ (
(
وإذا أيقنتم عرفتم من يستحق احلمد؛ فحمدمتوه بالقلب واجلوارح واللسان ،فاحلمد هلل
رب العاملني ،ليس هذا هو احلمد ،هذه صيغة احلمد ،احلمد أن أعرف من أمحد ،ما هي
أسامؤه وصفاته؟ وما هي أفعاله يف ملكه؟ وما هي نعمه التي ال تعد وال حتىص؟ ثم
أحرك هذا البدن إىل أن ألقى اهلل باحلمد والشكر عىل نعم اهلل .
) [الفاحتة]2/؛
فالدين كله جمموع يف احلمد ،وهلذا (
توحيد ،وإيامن ،وشكر ،وعبادة.
(
) [الرعد.]3/
فيعرفون املنعم من املنعم عليه ،ويعرفون مقدار النعمة ،وكم وصل إليه من النعم ،وكم
)؛
وصل إىل غريهم من النعم  ،وكم يف خزائن اهلل من نعم(:
قطع متجاورات :هذه جبال ،وهذه سهول ،وهذه معادن ،وهذه بيضاء ،وهذه سوداء،
وهذه محراء ،وهذه صفراء ،وهذا بر ،وهذا بحر.
)؛ العائلة النباتية عرف منها
(
اآلن أكثر من أربعني مليون ًا من النباتات(:
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) ،كام أن القلوب ينزل عليها وحي واحد ،من رب واحد ( :
) [الرعد.]4/
فهذه املعار ف جتعل اإلنسان يعرف من ُيمد ،فإذا عرف من يستحق احلمد؛ توجه إليه
باحلمد قل ًبا وقال ًبا :
[ فاطر. ] 28 :
خلق سبحانه بحر ًا من اهلواء بني السامء واألرض ،وبحر ًا من املاء وهي السحب التي
بني السامء واألرض ،و بحر من املاء وهو هذا البحر؛ بحر اهلواء ينقل األصوات ،
ويعيش فيه النبات واحليوان واإلنسان  ،وبحر املاء يعيش فيه ما خلق اهلل من هذه
األسامك والنباتات املختلفة ،وهذا البحر العظيم من املياه العذبة ،فنحمد اهلل  عىل
هذه النعم العظيمة ( :
) [الرعد. ]13 - 12/
) [الرعد.]17/
فهذه أفعاله يف ملكه ( :
اهلل أكرب! كم من املياه والقطرات التي تنزل من السامء! فنحمد املنعم هبا ،لو شاء جلعل
نارا أو حجارةً ،ولو شاء ملنعها؛ فعىل كل نعمة ال بد أن نحمد املنعم الذي أنعم هبا
هلا ً
علينا من غري استحقاق منا ،ولكنه احلميد الكريم الرزاق الذي أنعم بكل نعمة؛
فلنحمد اهلل عىل هذه النعم التي أعطانا إياها وإن مل نسأله :
[ لقامن. ] 26 :
اهلل أكرب! هذه املياه التي تنزل من السامء إىل أين تذهب؟ (

النعمة(:

[إبراهيم.]34 -32/
ظلوم بكفره وجهله ومعصيته ،كفار للنعم .
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)؛ فامحدوا اهلل عىل هذه
)

فاهلل أعطانا النعم لنتعرف هبا عىل املنعم ،ثم نعبد املنعم بام أرسل به رسوله ،وأنزله يف
كتابه ،وهلذا قال إبراهيم بعد هذه اآليات(:
) [إبراهيم. ]39/
حتى نحمد اهلل  ال بد أن نعرف ما نحمده عليه؛ من النعم املادية والدينية ( :
)؛ هذه نعمة العطاء الروحي ،نعمة الدين
الذي أنزله عىل القلوب؛ فهو (
) [النحل.]2/
وحدوين وأطيعوين ،وافعلوا ما آمر به  ،و اجتنبوا ما أهنى عنه ،ملاذا؟ ألنه الرب اخلالق
الذي أنعمت علينا بالنعم املادية والروحية .
فاهلل  بني صفته يف سورة النحل التي تسمى سورة النعم ،فقال(:
) [النحل.]3/
خلق هذين الظرفني الكبريين ،الساموات ظرف للمالئكة ،واألرض ظرف للبرش،
واحليوان ،والنبات ،واملعادن ،واجلن ،وغري ذلك من املخلوقات(:
)؛ ليدل اخللق عىل اخلالق .
مظهرا ألسامئه وصفاته؛ حتى ال تتعلق القلوب
 ،وجعلها
ً
بأحد سواه ،ونعبده وحده ال رشيك له :
[ األنعام. ] 102 :
هو وحده  ،مل يكن له رشيك يف خلق هذه املخلوقات ،خلق الظرف ،ومأل الظرف
ودائام الذي يف داخل الظرف
بأنواع املخلوقات ،فكم يف داخل الظرفني من امل خلوقات؟ ً
أعظم من الظرف ،فأعظم من يف الظرف السفيل هم الناس ،وأعظم الناس هم املؤمنون،
وأعظم املؤمنني هم األنبياء ،وأفضل األنبياء هم أولو العزم ،وأفضل أويل العزم
اخلليالن ،وأفضل اخلليلني حممد  ،الذي كان أحسن الناس َخ ْل ًقا ح
وخ حل ًقا ،وكان خلقه
) [القلم.]4/
القرآن  ،والذي زكاه ربه بقوله ( :
 وقد ْأمرنا اهلل باالقتداء به ،واالهتداء بسْيته ،فقال جل جالله :
[ األحزاب. ] ٢١ :
ﰀ
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ثم بعد ذلك ذكر اإلنسان الذي يسكن يف هذا الظرف ،واملطلوب منه أن ُيمد
) [النحل.]4/
اهلل(:
خلق اإلنسان من نطفة وهذا أوله؛ حتى يعرف نعمة اهلل  عليه ،خلقه من نطفة ،ثم
سواه ً
رجال ،ثم هداه إليه ،ثم أمده باألقوات املادية والروحية ،وأنعم عليه ،فإذا هو
خصيم مبني ،يعبد غري اهلل  ،ويتعلق بغري اهلل  ،وجيادل يف اهلل.
ثم ذكر ما خلق هلذا اإلنسان(:
) [النحل.]6 - 5/
ثم قال بعد ذلك عن عامل النبات(:
) [النحل.]11 -10/
يتفكرون يف أفعال اخلالق ،ويشكرونه عىل نعمه؛ فالعائلة النباتية أكثر من أربعني مليون
)
نوع ،هذه املخلوقات خلقت لنا(:
[البقرة.]29/
ونحن خلقنا لآلخرة؛ فعلينا أن نمأل الكون بحمده كام مأل لنا الكون بنعمه التي ال تعد
وال حتىص(:
) [النحل.]12/
فيعرفون من يستحق العبادة ،ويعرفون املنعم من خالل رؤية آثار أسامئه وصفاته يف
ملكه وسلطانه ( :
) [النحل.]13/
أكثر من مليون نوع من اخلالئق يف هذا البحر املظلم الكبري يأكلون ويرشبون من فضل
اهلل  ،سخرها اهلل لكم  ،لتشكروه وتعبدوه :
[ النحل. ] ١5 – ١٤ :
هذه اجلبال العظيمة الشاهقة يف العلو ،والبحار العميقة يف السفل ،هو الذي خلق هذا
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وهذا ،هذا فوق األرض يمتد مسافات طويلة علو ًا  ،وهذا أسفل األرض ،والبحر يمتد
إىل حوايل اثنى عرش كيلو مرت حتت األرض ما ًء ،وجبال اهلياماليا ترتفع فوق سطح
األرض ثالثني ألف قدم .
فهذه املخلوقات العظيمة آيات وعرب حتى نعرف من يستحق العبادة ،ومن يستحق
الشكر ،ومن يستحق الطاعة.
كم من األهنار جتري بأمر اهلل  ، ! لتسقى البالد والعباد  ،فالبحار راكدة  ،واألهنار
جارية :
[ لقامن. ] ١١ :

وحينام يقلب اإلنسان برصه فال يملك إال أن يكرب الكبري ،ويعظم العظيم ،وُيمد
الكريم ،ويستغفر الغفور ،ويفعل الطاعات ،وجيتنب املعايص ،وُيد توبة يف كل
حلظة(:
) [النحل.]18 - 17/
فاهلل  يوم القيامة يعطى املسلم صحيفة سيئاته وصحيفة حسناته  ،ويقول :هذه
سيئاتك قد غفرناها لك ،وهذه حسناتك قد ضاعفناها لك .
وهلذا آخر يشء يف يوم القيامة محد اهلل عىل العدل واإلحسان ( :
) [يونس.]10/
ألن اخلالئق ترى عدله ،وترى فضله ،واملؤمن له  ،سيئات تغفر ،وحسنات تضاعف :
[ الزمر. ] 7٤ :
فسبحان احلميد الذي محد نفسه قبل أن خيلق اخللق  ،وقبل أن ُيمده اخللق جل جالله،
دائام :سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،ورضا
وهلذا الذكر املضاعف علينا أن نقوله ً
نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلامته.
فاحلمد هلل رب العاملني(:
) [الروم.]18 - 17/
ملاذا احلمد له؟ ألنه مأل الكون بام يذكر به ،وبنعمه ،وكرمه ،وإحسانه ،وقوته ،وقدرته،
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ولطفه وحلمه ،الكون كله مظهر ألسامء اهلل وصفاته وأفعاله ( :
) [الروم.]18/
رشا ،وأحسن إيل  ،وأحسن
خريا ،ورصف عني ًّ
عيل يف خاصة نفيس ،أعطاين ً
له احلمد َّ
إىل غريي ،واستضافني يف بطن األم ،واستضافني يف بطن الدنيا ،وهو الذي يستضيفني
يف القرب يف روضة من رياض اجلنة إن أطعته ،أو يف حفرة من حفر النار إن عصيته .
ويوم القيامة يستضيفني يف دار الضيافة دار السالم التي فيها ما ال عني رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش(:
) [يونس. ]10/
احلمد هلل رب العاملني أن أحسن إىل أوليائه ،وظهر عدله يف أعدائه.
امللك احلق جل جالله يظهر من أسامئه وصفاته وأفعاله يف ملكه ما ُيمد عليه ،وما يكرب
عليه ،وهذه هي العبادة ،العبادة أن أ َك ررب الكبري ،وأمحد الكريم  ،يف كل وقت  ،يف كل
مكان :
[ الروم.]١9 – ١٨ :
هذه أفعاله ،فاحلمد هلل رب العاملني ،كنا أمواتًا فأوجدنا اهلل . 
هذه األرض القاحلة اململوءة من الغبار ،ينزل عليها املطر فتنبت من كل زوج هبيج،
تذكر ًة لإلنسان بأن الوحي إذا نزل عىل ال قلوب أنبت املسلمني واملسلامت ،واملؤمنني
واملؤمنات ،وأنبت الصادقني والصادقات :

وأنبت:

[ األحزاب. ] 35 :

[ التوبة. ] 112 :
فأنتم تبعث ون بصفاتكم التي كنتم عليها يف الدنيا؛ فمن عاش عىل يشء مات عليه ،ومن
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مات عىل يشء حبعث عليه:

[ املؤمنون. ] 16 – 15 :
واآلن موجود من ذرية آدم أكثر من سبعة آالف مليون من البرش رجاالً ونساء .
هؤالء ال بد من التفكر هلم؛ ليحمدوا اهلل  ، ويعرفوا احلميد الكبري العظيم الرزاق،
وأن يتصلوا به ،فال بد من دعوة الناس  ،وسقي الفطرة بالدعوة إىل اهلل؛ حتى حتيا
الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ،ثم دهلم عىل ما يتقربون به إليه بام جاء به حممد :
(

) [الروم.]22 - 20/
فسبحان اهلل ما أعظم خلقه  ،وما أعظم ملكه  ،وما أعظم قدرته .
وأول ما يعرف اإلنسان هذه املعارف اإلهلية العظيمة؛ يكرب الكبري ،و ُيمد الكريم :
(
) [اجلاثية.]37-36/
فهو واحد قبل أن نوحده ،وحممود قبل أن نحمده ،وكريم قبل أن نرى آثار
كرمه(:
) [الروم.]23/
لو ِ
رضب يف اإلنسان عرق ،أو تأمل يف ذرة من جسمه؛ ملا استطاع أن يتعبد لربه ،وال
استطاع أن ينام ،ولكن نعم اهلل عليه ال تعد وال حتىص ،وليس يف نعم اهلل قليل ،نعم اهلل
كلها كبرية ،ومجيع خملوقاته كبرية ،سواء كرب حجمها؛ كالعرش والكريس ،والساموات
صغريا؛ مثل الذرة والبعوضة .
واألرض ،أو كان خلقها
ً
هذه البعوضة الصغرية الضعيفة التي نراها؛ اهلل  جعل هلا حكمة ،ويف خلقها إظهار
لقدرة اهلل ،هذه البعوضة خلقها اهلل هلا مائة عني ،وهلا ثالثة قلوب ،وهلا ثامنية وأربعون
سنًّا ،وهلا يف خرطومها ست سكاكني ،وهي تشم رائحة اإلنسان الذي تريد أن متتص
دمه من مسافة بعيدة.
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فاهلل أظهر قدرته يف خلقه العظي م؛ كالعرش والكريس ،والساموات واألرض ،واجلبال
والبحار ،ويف خلق الصغري كالذرة والبعوضة والنملة :
[ احلجر. ] 86 :
ولكل يشء حكمة من احلكيم ،واهلل أظهر قدرته يف خلق الكبري والصغري؛ فلنحمده عىل
نعمه التي ال تعد وال حتىص .
ونعم اهلل  خت تلف بالنسبة لنا ،النعم املادية نعم عظيمة ،أن خلقنا اهلل ،وأمدنا
باألقوات من الطعام والرشاب .
وفضله علينا يف نعمة اهلداية أعظم وأعظم ،فهذه النعمة لألجساد ،وهذه النعمة
للقلوب ،فنحن نسري بالقلوب إىل عالم الغيوب ،هذا اجلسد سيارة ،الذي يقوده هو
القلب ،يقوده إىل ربه  بامذا؟ بالدين احلق؛ وهلذا من سار عىل الرصاط املستقيم يف
الدنيا سار عىل الرصاط يوم القيامة :
[ األنعام. ] 153 :
فلله احلمد والشكر عىل هذه النعمة  ،ونعمة املعرفة أن أعرف الرب الذي يستحق
احلمد ،الرب الكبري الذي يستحق التكبري ،الرب العظيم الذي يستحق التوحيد ،الرب
الواحد األحد الذي خلق كل أحد ،الغني عن كل أحد  ،والذي ُيتاج إليه كل أحد :
[ اإلخالص. ] 4 – 1 :
ومن آيات احلميد جل جالله(:

) [الروم.]22/

ومن آياته كذلك(:

) [الروم.]24/
استعمل هذا العقل ،العقل ناقص بدون الوحي ،العقل قد يدرك املحسوسات ؛ لكن
ليس له صلة بعامل الغيب ،وال يعرف الغيب ،لكنه يستقبل علم الغيب من اهلل  ، من
الوحي املنزل ،فيسري بالوحي إىل ربه :
[ الروم. ] 25 :
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هي باقية بأمره ،لو رفع عنها أمر البقاء لزالت .
إ ًذا جيب تكبريه ،جيب تعظيمه ،وجيب إجالله ،وجيب محده وشكره ،والثناء عليه
ومتجيده:
[ األنعام. ] 102 :
أظهر عظمته وقدرته بخلق املخلوقات ،وبخلق النعم ،وباإلحسان إىل اخللق(:
) [الروم.]27/
فإذا عرفت الكبري والعظيم ،وعرفت الكريم والرزاق والغني؛ فيجب أن أتصل به،
وأرجع إليه ،وأتوب إليه ،وأتوكل عليه ،وأنفذ أوامره عىل نفيس ،وعىل خلقه.
أنفذ األوامر املتعلقة بالنفس من العبادة  ،والذكر  ،والدعاء  ،وقراءة القرآن،
والتطوعات من أنواع العبادات ،وأنفذها عىل غريي بالدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل،
واإلحسان إىل خلقه ،وهذا مع ما فيه يف الظاهر من املشقة؛ إال أنه هو أصل
)
السعادة(:
[الرعد.]28/
األرض ال تطمئن إال إذا نزل عليها املاء؛ فتنبت من كل زوج هبيج ،تأتيها احلرارة ال
تنبت ،تأتيها العواصف ال تنبت ،تأتيها الشمس ال تن بت ،متى تنبت؟ إذا نزل عليها املاء
من السامء ،إذا سقيت األرض باملاء أنبتت ،كذلك هذه القلوب تنبت األخالق العالية،
واألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،متى؟ إذا استقبلت الوحي هبذا العقل الذي َم َّن هلل
 علينا به  ،فتؤمن برهبا  ،وتعبد اهلل وحده :
[ احلج. ] 7 – 5 :
فامحد اهلل  عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،نعمه يف املايض ،ونعمه يف احلارض،
ونعمه يف املستقبل  ،نحمده عىل نعمه املاضية  ،واحلارضة ،واملستقبلة يف بقية عمرنا،
واملستقبلة إىل يوم القيامة ،وكذلك نحمده عىل نعمه علينا يوم القيامة بدخول اجلنة،
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ورضوانه ،والقرب منه ،وسامع كالمه ،ورؤيته جل جالله ،فنحمد اهلل  عىل هذه
النعم العظيمة التي َم َّن علينا هبا ،ونحن أوىل الناس بشكرها .
واهلل سبحانه فطر الناس عىل هذا ،وهلذا من عرف اهلل بأسامئه وصفاته ،وأفعاله
وخزائنه ،ودينه ورشعه ،ووعده ووعيده؛ توجه إىل ربه ،وتاب إىل ربه :
[ الروم. ] ٣٠ :

أكثر الناس ال يفقهون ،أكثرهم ال يعقلون  ،أكثرهم ال يعلمون  ،أكثرهم جيهلون .
إ ًذا جيب أن نعلم عن اهلل ما جيب له :
[ حممد. ] ١9 :
جيب أن نعرف اإلله املعبود ،نعرف الكبري لنكربه ،نعرف الغني لنسأله ،نعرف القادر
لنستعني به  ،ونعرف الكريم لنشكره عىل إكرامه لنا (
)
[اإلرساء.]70/
فهذا النقص يف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله يولد القعود عن طاعته وعبادته،
ويولد اإلعراض عنه ،ويولد التعلق بغريه من الشهوات .
ناقصا ،فطرة اهلل؛
فاإلنسان إما أن يكون عبدً ا هلل ،أو عبدً ا لشهواته وهواه ،اإلنسان خلق ً
ليتعلق بالكامل الذي خلق هذا الكون جل جالله ،وأنزل كتبه ،وأرسل رسله ،رمح ًة منه
ً
وتسهيال هلم لعبادته؛ فجعل لنا مظاهر اجلالل حتى نخافه وهنابه .
بخلقه،
رؤية اخللق العظيم ،وهذه اجلبال الشاهقة ،وهذه الشمس امللتهبة ،وهذه النجوم املتناثرة
وهذه البحار الواسعة ،كل هذا يدل عىل جالل اهلل :
[ ق. ] ٨ – 6 :
وعر فنا كذلك بنعمه وإحسانه ،هذا اهلواء اللطيف ،وهذا املاء العذب ،وهذه الشمس
التي نستفيد من نورها ،وهذه النعم التي ال تعد وال حتىص .
فالكون مظهر جلالل اهلل ومجاله ،فاهلل  أظهر لنا أسامءه احلسنى يف كتابه املنظور ،ويف
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الكتاب املسطور وهو ا ْل حق ْرآن.
وأظهر أفعاله يف ملكه العظيم ؛ حتى نعرف أن هذه املخلوقات هلا خالق ،وهذه الصور
هلا مصور وأن اخلالق حكيم ،وأنه غني ،وأنه قادر ،وأنه خبري ،وأنه لطيف ،وأنه كريم،
مجيع أسامء اهلل احلسنى أودعها يف خملوقاته ،وكشفها يف كتابه ،وسنة رسوله . 
مجيع أسامء اهلل احلسنى أظهرها اهلل  يف خملوقاته يف الكون املنظور :
[ يونس. ] ١٠١ :
هو اخلالق الذي خلق كل يشء ،الرزاق الذي رزق اخللق؛ فامحدوه عىل نعمه التي ال
تعد وال حتىص .
اقرؤوا يف كتاب اهلل ترون أسامءه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله احلميدة :

[ البقرة. ] ٢55 :
فمن عرف اهلل حق ًا وحده حق ًا  ،وعبده حق ًا :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
فاهلل أكرب! هذه جنة املعرفة ،أعظم جنة خلقها اهلل  هي هذه اجلنة ،ومكاهنا القلوب،
وهي حمل نظر اهلل ،فلنوقر اهلل؛ حتى ال نرى يف هذه القلوب إال التوحيد واإليامن،
والتوكل عليه ،واحلب له ،واخلوف منه ،والرجاء له ،ونطيعه بقلوبنا وجوارحنا،
ونذكره ونشكره ونحمده ونسأله بألسنتنا :
[ نوح. ]ٍ ٢٠ – ١٣ :
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أسهل يشء طاعة اهلل  وعبادته؛ ألهنا أنسب يشء وأحسن يشء ،وأبني يشء ،وأظهر
يشء ،ولكن الشيطان جيتهد عىل اخللق ،فيرصفهم عن العبادات إىل الشهوات ،وعن
اآلخرة إىل الدنيا ،وعن اهلدى إىل اهلوى ،وعام ُيب الرب إىل ما حتب النفس ،ثم يوم
القيامة يعتذر منهم ،ويقف خطي ًبا بينهم عىل كريس من نار يوم القيامة(:
) [إبراهيم. ]22/
فعلينا أن نعلم أن أصل العبودية محد اهلل  ، ولكن احلمد ال بد أن تسبقه املعرفة؛
ألعرف من أكرب؟ من أمحد؟ من أشكر؟ من هو امللك الذي له ملك الساموات
واألرض ،وله ملك الدنيا وا آلخرة ،وله ملك عامل الغيب وعامل الشهادة؟ :
[ الطالق. ] ١٢ :

فنحمده لعظمة ملكه .
ونحمده عىل نعمة الرتبية جلميع اخلالئق :

[ الفاحتة. ] ٤ – ٢ :

ُيب الرمحن الرحيم من عبده أن يتوب إليه ،ولو جاء بقراب األرض خطايا لغفرها له،
ُيب من عبده أن ُيمده ويوحده .
وهو ملك امللوك ،وامللوك يف الدنيا كثريون ،ولكن املالك يوم القيامة هو اهلل وحده ،
فجميع امللوك من البرش واملامليك كلهم خاضعون ألمره :
[ الفرقان. ] ٢6 :
فاحلمد هلل رب العاملني أن أعطانا العقول التي نعقل هبا من يستحق العبادة؟ من يستحق
الطاعة؟ من يستحق احلمد؟ .
أعطانا العقول التي ميزنا هبا عن املجانني ،وعن السفهاء ،أعطانا العقول التي نعرف هبا
اخلري من الرش ،واحلق من الباطل ،والفضيلة من الرذيلة .
وأعطانا القدرة التي نعمل هبا باحلق ،ونجتنب الباطل ،ونعرف من يستحق الطاعة ممن
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يستحق املعصية ،ونعرف عدونا والشيطان والنفس واهلوى ،هذه نعمة كبرية من اهلل،
نحمد اهلل  عىل هذه النعم ،وهذه العطاءات يف خاصة أنفسنا ،ويف غرينا ،ويف العامل
العلوي ،ويف العامل السفيل :
[ لقامن. ] 20 :
إ ًذا هذا التسخري العظيم يستوجب محدً ا من املسخر له :

[ اجلاثية. ] 13 :
ونستغفر اهلل من التقصري يف العبادة ،ونستغفر اهلل من التقصري يف الدعوة ،ونستغفر اهلل
من التقصري يف تعليم اخللق دين اهلل
[ حممد. ] 19 :
تركنا الدعوة إىل اهلل حتى صارت البرشية تعبد هواها وشهواهتا ،و أهل األرض كلهم
يف الظلامت واخلسار؛ إال من عرف اهلل ،وعبد اهلل بام رشع اهلل :

[ العرص. ] 3 – 1 :
اهلل أرسل ال رسل إلخراج الناس من الظلامت إىل النور ،ونجتهد عىل اخللق الذين
حصل فيهم النقص؛ حتى ُيصل هلم الكامل عىل أيدينا ،وحتى يعطينا اهلل األجر ،ولو
شاء لكمل اخللق كلهم ،ولكن اهلل  جعل يف اخللق من النقائص والعيوب  ،ليظهر
قدرته ،وليعرف الناقص من الكامل ،والضعيف من القوي ،والعاجز من
)
القادر(:
[األعراف.]170/
ال بد أن ننتقل من الصالح إىل اإلصالح ،ونجمع بني الصالح واإلصالح ،فأجتهد عىل
نفيس باالستقامة ،وأجتهد عىل غريي بالدعوة والتعليم ،واإلحسان إىل اخللق .
وهبذا يكون اإلنسان حممو ًدا ،ويأخذ من صفات اهلل  صفة احلمد ،فيحمده اهلل
[ البقرة. ] 152 :
ويذكره ،قال : 
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)

وقال سبحانه ( :
[مريم.]96/
فنستغفر اهلل من التقصري يف التكبري والتحميد ،والتقصري يف كل عمل ،ويف كل قول،
ويف كل خلق .
فلله احلمد كام ينبغي جلالل ه وعظيم سلطانه عىل ما أنعم به علينا من النعم التي ال تعد
وال حتىص ،وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مواهبه ،ومجيل
إحسانه ،وكريم أياديه :
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :
ليس القصد أن ندخل يف الدين ،بل القصد أن يدخل الدين يف قلوبنا ،ليس املطلوب أن
ً
وشيخا ،املطلوب أن
أسمع عن اهلل وأسامئه وصفاته ودينه ورشعه؛ فأبقى مثق ًفا وعاملًا
أسمع بأذين  ،وأوصل هذا السمع إىل قلبي ،هذا القلب إذا صلح صلح اجلسد كله ،وإذا
فسد فسد اجلسد كله :
[ احلجرات. ] 14 :
إن كل ما نرى يف الكون مظاهر توجب علينا محد اهلل؛ فله احلمد كله  ،عىل ما خلقه يف
الساموات واألرض :
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :
وله احلمد كله عىل إجابة دعوة املضطرين ،وكشف كرب املكروبني ،وقبول توبة
التائبني ،وإجابة السائلني ،وإكرام وإطعام اخللق أمجعني(:
)
[النمل.]62/
واحلمد هلل عىل نعمة إرسال الرسل :
[ النمل. ] 59 :
كثريا عىل ما جيود به من النعم يف كل ثانية قبل سؤاهلا ،ودفع املحن قبل
وله احلمد ً
حلوهلا ،ومحاية العباد عن مراتع اآلثام :
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[ البقرة. ] 243 :
هو سبحانه العظيم  ،وكتابه عظيم  ،ودينه عظيم  ،ووصف ثوابه بأنه عظيم ،وبأنه كبري،
وبأنه كريم  ،فلله احلمد عىل مجال ذاته وأسامئه وصفاته .
كثريا عىل ما يريب به عباده بأحسن األوصاف ،ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما
وله احلمد ً
ال تبلغه اآلمال ،وهيدهيم برمحته إىل سبل السالم(:
) [املائدة.]16 - 15/
كم من نعم اهلل  علينا التي نراها يف كل حلظة؛ حتى تسهل علينا عبادة اهلل .
فسبحان العزيز احلميد الذي يتحبب إىل خلقه بالنعم وهو الغني عنهم ،وهم يتبغضون
إليه باملعايص مع فقرهم إليه ،ومع ذلك يدعوهم إليه ،وينادهيم بأحب األسامء إليه
لريفع مقامهم بني يديه ( :
) [آل عمران.]103 - 102/
فسبحان الكريم الذي أكمل لنا الدين ،وأجزل لنا الثواب ،الغني احلميد الذي اختار
لعباده أحسن األديان ،وأحسن األقوال ،وأحسن األعامل ،وأحسن األخالق ،وجزاهم
بأحسن الثواب(:
) [املائدة.]3/
[ الزمر. ] ٢٣ :

ويعطي الكريم احلميد ملن أحسن العمل أحسن املنازل يف اجلنة ( :
[يونس.]26/
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)

واهلل رؤوف بالعباد ،لطيف بخلقه ،ما ألطف خطاب اهلل  يف القرآن هلذه األمة! إنه
خياطبها كاألنبياء يف وعظه إياهم بالتعريض ،وحثه هلم بالتحريض ،يقول هلم:
وسارعوا ،سابقوا ،كنتم خري أمة؛ أال حتبون أن يغفر اهلل لكم ،وتربيته هلم بقص ما
أصاب من قبلهم ،قص اهلل  علينا أخبار األمم السابقة كقوم نوح وهود وصالح
وشعيب وغريهم .
هذه األمم السابقة كشف اهلل لنا عوراهتا؛ حتى ال نقع يف تلك العورات :
هذه األمة أعامرها قصرية  ،وذنوهبا مغفورة ،وعيوهبا مستورة ،وأعامهلا مضاعفة ،ملاذا؟
ألهنا مكلفة بعمل األنبياء ،وهو الدعوة إىل اهلل إىل يوم القيامة :

[ آل عمران. ] ١١٠ :

وكذلك اهلل  ألطف لنا اخلطاب يف بشارتنا بام أعد اهلل  لنا من النعيم فقال :
[ التوبة. ] 7٢ :
فاهلل  ألطف لنا يف اخلطاب ،وبرشنا بام أعد لنا فقال :

[ البقرة. ] ٢5 :

فبرشنا اهلل بام أعد لنا من النعيم ،وأكرمنا بعدم مواجهتنا بخطاب الوعيد ،وخصنا
بمضاعفة الثواب إكرا ًما لنا ،والعفو عن سيئاتنا :
[ النساء. ] ٣١ :

كل هذا من تلطف الكريم بنا بأن خاطبنا هبذه الفضائل؛ حتى نرغب يف احلق ،ونبتعد
عن الباطل ،ونعمل باحلق ،وندعو إليه ،ونصرب عليه :
[ آل عمران. ] ٢٠٠ :
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فهذه أعظم جنة يف الدنيا ،جنة العلم باحلق ،والعمل باحلق ،والدعوة إىل احلق ،والصرب
عىل احلق ،ولكن ال يعرف هذه اجلنة من عاش يف الظلامت ،ال يعرف من يف الظلامت إال
من كان يف النور :
[ األنعام. ] ١٢٢ :
ومن رمحته بنا التي يستحق منا احلمد عليها أن جعلنا خري األمم ،وورثة الرسل يف
الدعوة إىل اهلل ،والعمل بالرشع ( :
) [آل عمران.]110/
فمن مل جي د طعم اإليامن  ،وحالوته  ،وحقيقته ،وجيد طعم هذه األذكار واألفكار
واملعارف عند تالوة كتاب اهلل؛ فعليه أن يعالج قلبه باإليامن والتقوى ،ويكثر من الدعاء
بأن ُييي اهلل قلبه امليت ،وأن يصحح له سمعه وبرصه ( :
) [ق.]8-6/

) [ق.]37/
(
ال بد للمؤمن من القلب احلارض ،والسمع احلارض ،والشهود بالقلب والقالب .
واهلل سبحانه اختص برمحته من يشاء ،وقصد بعذابه من يشاء بحسب علمه السابق،
وهو هيدي من يشاء ،هيدي من هو أهل للكرامة  ،ويضل من هو أهل لإلهانة ،بعلمه
السابق ال بإلزامه القاهرة .
فاهلل أقام احلجة بإعطاء العقول واألسامع واألبصار لكل أحد ،وأنزل الكتب  ،وأرسل
الرسل  ،ليبلغوا احلق للناس ،ولكن منهم من هدى اهلل ،ومنهم من حقت عليه الضاللة
بحسب علمه السابق :
[ النحل. ] ٣6 :
واهلل ُ يب إحسانه أكثر من عدله ،ولكن أن الناس جيرتئون عىل املعايص فيعاملهم
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) ،هذا فضله :
بعدله(:
[ األنعام. ] ١6٠ :
وهذا عد له ،فاملؤمنون بفضله ورمحته خمصوصون ،والكفار بعدله يعاملون ،ولكل
واحد من األمرين واجلنسني قسطه من احلكمة والرمحة (
) [آل عمران.]129/
كأن اهلل  يقول لنا :فاستغفروه؛ فإنه رمحن رحيم ،وهؤالء الذين يعملون املعايص هلل
 ،فاهلل  أظهر فيهم عدله؛ إظهار ًا جلربوته  ،وملكه وسلطانه ،وقوته  ،وقهره ،
إظهارا جلامله وإحسانه إىل خلقه .
وقدرته جل جالله ،وأظهر ألوليائه إكرامه وإحسانه؛
ً
فاالبتالء كله خري للمؤمنني ،ورمحة للموقنني ،يصح به توحيدهم ،وتكفر به سيئاهتم،
وترفع به درجاهتم ،فلله احلم د والشكر واملنة عىل نعمة العطاء  ،ونعمة املنع ،ونعمة
الغنى  ،ونعمة الفقر ( :
) [العنكبوت.]3 -2/
فهؤالء املؤمنون بالدين يسعدون ،وباملحنة يرتبون ،وبالعلم هيتدون ،وباإليامن يصلون،
ﯹ)
وبالعمل الصالح يصعدون ( :
[فاطر.]10/
هؤالء هم صفوة اخللق  ،وأسعدهم يف الدنيا واآلخرة ( :
) [الزمر.]18 -17/
فسبحان من خلقهم للخريات ،وأعدهم هلا ،واستعملهم بام يوصلهم إليه ،وإىل
رضوانه ،وإىل اجلنة  ،بام يرس هلم من السمع والبرص والعقل الذي يستقبل الوحي ،وبام
دائام سابقون مرسعون إىل
يرس هلم من أنواع القربات والواجبات  ،واملستحبات فهم ً
مرضاة رهبم(:
) [األنبياء.]90/
ملا يرون من جالل اهلل وعظمته ،وحسن إنعامه إىل خلقه .
وهؤالء املؤمنون العارفون باهلل إن أصابتهم نعمة شكروا رهبم عليها ،واستعانوا هبا عىل
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طاعته ،ومحدوه عليها ،وإن أصاهبم مكروه صربوا عىل ما قدر اهلل عليهم من املصائب؛
فعوضهم عنها العوض األكرب ،صربوا عىل املصائب ،ثم رضوا بذلك ،ثم محدوا اهلل عىل
نعمة الصرب ،فاهلل ما ابتىل إال ليعايف ،وما منع إال ليعطي  ،وما قبض إال ليبسط :

[ البقرة. ] ١57 – ١55 :

والصرب من اهلل : 

[ النحل. ] ١٢٨ – ١٢7 :
واملصائب خزائن الثواب ( :
) [التوبة.]51/
فلينتظر العبد الصابر ،والعبد الشاكر من ربه كل خري ،فاهلل شاكر عليم :
[ الزمر. ] ١٠ :
فهؤالء املؤمنون يف كل حال يربحون عىل رهبم ،يف كل نعمة وبالء ،ويف كل طاعة
ومعصية ؛ فهم إذا فعلوا الطاعة شكروا اهلل ،وإذا فعلوا املعصية استغفروا اهلل ،وإذا
نزلت هبم نعمة شكروا رهبم  ،وإذا نزلت هبم مصيبة صربوا وشكروا اهلل عىل هذه
النعمة (
) [الذاريات.]19 - 15/
وعلامء الطب  ،وعلامء الصحة يقولون :إن اإلنسان ُيتاج يوميًّا أن ينام إىل ثامن ساعات،
حتى يقوى عىل العمل يف النهار ،وهذا ليس بصحيح؛ فاإلنسان تكفيه ساعتان أو
ساعتان ونصف تقريبًا؛ وكان النبي  يقوم الليل إال ً
قليال ،ويقوم الليل حتى تتفطر
قدماه.
الراحة ليست بالنوم ،الراحة من اهلل ،ولكن النوم فيه لذة كام يف االستيقاظ لذة ،وهذه
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نعمة  ،وهذه نعمة ،والنوم فيه استعداد للعمل اجلديد ،وفيه راحة من التعب الذي مر
باإلنسان ،و كل يشء يف خزائن اهلل ،السعادة والشقاوة بيد اهلل ،الراحة والتعب بيد اهلل
 ،فيجب عىل املسلم أن يكون ليله بني يدي ربه عابدً ا له  ،حامد ًا له  ،مستغفر ًا له :
(
) [الزمر.]9/
والناس بحسب املعرفة  :مستقل ومستكثر وحمروم ،حسب املعرفة يكون الذكر والدعاء
والقيام والتهجد ،وكذلك يف النهار هو مأمور بأن يسبح يف هذا البحر العظيم من البرش؛
ويكرب
فيدعو الناس إىل اهلل ،ويعلمهم رشع اهلل ،وُيسن إىل خلقه؛ حتى حُيمد احلميد ،
َّ
الكبري ،ويع َّظم العظيم ،و حيشكر املحسن :
[ يوسف. ] ١٠٨ :

دائام يف مجيع أوقاته بني يدي ربه ،حامدً ا له ،داعي ًا اهلل  ،معل ًام لرشعه  ،حمسن ًا إىل
فهو ً
خلقه .
فهذا الشكر بالقلب واللسان واجلوارح :
[ النحل. ] 7٨ :
فأهل اإليامن جعلهم اهلل درجات يف اإليامن والعلم ،والعمل واألخالق ،واألجور
واملنازل ،هذه درجات عظيمة ،والناس متفاوتون فيها بحسب اإليامن والعلم والعمل :
[ املجادلة. ] ١١ :

وأعىل الناس درج ًة يف اإليامن  ،والعلم  ،والعمل  ،واألخالق  ،واألجور  ،واملنازل ،
هم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  ،وهم ثال درجات .
ثم بعدهم يأيت الناس حسب درجاهتم ( :
) [النساء.]70 -69/
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وذلك كله من فضل اهلل علينا ،وبحسب املعرفة تكون قوة التعبد ،وقوة الشكر ،ويكون
البكاء ،ويكون اخلشوع ،ويكون العمل ،ويكون رضوان اهلل .
وحب اهلل للعبد بحسب حسن أعامله ،وحسن أقواله  ،وحسن أخالقه ،ومسارعة يف
اخلريات(:
[ فاطر. ] ٣٤ – ٣٢ :

اهلل أكرب! جنة يف الدنيا جنة املعرفة ،وجنة يف القرب روضة من رياض اجلنة ،وجنة يف
اآلخرة هي أنواع من اجلنات :الفردوس ،وجنة املأوى ،ودار اخللد ،ودار السالم .
فسبحان الكريم الذي جيزي عىل احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف
مضاعفة ،يرضيه العمل القليل ،ويعطي عليه الثواب الكبري ،والثواب العظيم ،والثواب
الكريم :
[ النساء. ] ١١٤ :
ِ
ـم ْؤ ِم ِن؛ إِ َّن َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخ ْ ٌْيَ ،ولَيْ َس َذلِ َ
ك ِألَ َح ٍد إِ َّال
وقال رسول اهلل َ « :ع َجبًا ألَ ْم ِر ا ْل ُ
ِ ِ
ان َخ ْ ًْيا لَ ُه»
َس ُاء َش َك َر َف َك َ
ْب َف َك َ
ل ْل ُم ْؤم ِن ،إِ ْن َأ َصا َبتْ ُه َ َّ
ان َخ ْ ًْيا لَ ُهَ ،وإِ ْن َأ َصا َبتْ ُه َ َّ
َض ُاء َص َ َ
أخرجه مسلم( ).
واهلل  هو الغني الكريم ،هو الويل احلميد ،املحمود عىل مجيع أفعاله ،ينعم عىل العبد
يف الدنيا بالعطايا ،فإذا اسرتجعها منه كانت له من عطايا اآلخرة ،وهلذا رغب اهلل 
عباده املؤمنني بالصرب عىل املصائب ،ووعدهم عىل ذلك بجزيل األجر :
[ البقرة. ] ١57 – ١55 :
الذين عرفوا أن الرمحن الرحيم ال يفعل بعبده إال ما فيه مصلحته يف الدنيا واآلخرة،
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2999
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فآمنوا به وأطاعوه  ،هؤالء أهل فضله وإحسانه ،جعلنا اهلل وإياكم ووالدينا وأزواجنا
وذرياتنا واملسلمني واملسلامت منهم :
[ البقرة. ] 5 :

هؤالء املؤمنون هلم نعيم أبدي  ،ألن يف قلوهبم اإليامن املستمر  ،والعبادة املستمرة  ،فاهلل
أعطاهم اخللود يف النعيم بحسب نياهتم :
[ البينة. ] ٨ – 7 :
أما من أوقع اهلل عليهم عدله  ،فجعل قسمهم الكفر  ،وأنواع املعايص ،والتقلب يف
مساخطه وغضبه ،نعوذ باهلل من ذلك؛ فهؤالء هم أهل عدله؛ الذين جزاهم بالسيئة
سيئة واحدة :
[ األنعام. ] ١6٠ :

فهؤالء الكفار هلم عذاب مستمر؛ ألن يف قلوهبم املعصية املستمرة ،والكفر املستمر ،فاهلل
 أعطاهم اخللود يف ال عذاب بحسب نياهتم :
[ التوبة. ] 6٨ :
فهؤالء ملكه وعبيده ،خلقهم ملاذا؟ ليظهر هبم جمده وجالله ،ويقيم هبم أمره ،ويتم هبم
كفارا بعد إقامة احلجة عليهم ،وبعث الرسل إليهم،
كلمته ،ويصدق هبم قوله؛ فصاروا ً
فأوجدهم ليظهر هبم عدله ،وعزة ملكه ،وكامل قدرته وجربوته ( :
)

[النحل.]37 - 36/
فسبحان من حجب عن الكفار هذا اإليامن؛ لعلمه بام يف قلوهبم من الكفر والرشك
الذي ال يرتكونه :
[ األنفال. ] 23 – 22 :
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وسبحان من حجب الكفار عنه بأغلظ حجاب ،فسكنوا عن نوره يف قعر الظلامت؛ ليحتِ َّم
عليهم أمره ،وينفذ فيهم حكمه(:
) [األنعام.]125/
فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه السابغة ،وله احلمد عىل أحكامه العادلة :
[ الفاحتة. ] 7 – 2 :
وسبحان احلكيم الع ليم اخلبري الذي خلق يف الدنيا املؤمنني واملتقني  ،وخلق األنبياء
واملرسلني  ،وخلق الصاحلني واملصلحني  ،وخلق النافعات من النبات واحليوان ،
وخلق الطيبات واملحبوبات .
وسبحان احلكيم العليم اخلبري الذي خلق يف الدنيا إبليس وجنوده ،وخلق الكفار
والفجار ،وخلق املؤذي ات من العقارب ،واحليات ،والسباع ،واحلرشات ،وخلق
األشواك واحلشائش ،والروائح الكرهيات ،واألمور املؤذيات ،واألمراض واملصيبات،
إظهارا لقدرته يف خلق املتضادات ،وبيانًا لوحدانيته ،خلقها لرصف األرشار إىل
خلقها
ً
أعامل األبرار ،وجذب النفوس إىل امللك القدوس ،وجر القلوب من دار الغرور إىل دار
الرسور ،ومن دار الفناء إىل دار البقاء .
فسبحان احلكيم الذي أفعاله كلها يف منتهى احلكمة! :
[ احلرش. ] 24 :

وإبرازا ملا يف دار عذابه من الكرهيات واملؤملات،
إظهارا لكامل قدرته،
خلق كل ذلك
ً
ً
وامتحانًا لعباده باملريض وغري املريض؛ ليعلم من يؤمن به  ،ومن يكفر به  ،ومن يطيعه ،
) [األنبياء.]35/
ومن يعصيه  ( :ﯿ
فكل خملوق خلقه اهلل له حكمة ،ولكل تدبري حكمة ُيمد عليها الرب جل
جالله(:
) [غافر.]65/
6١٤

هو احلي بصفات الكامل من السمع والبرص ،والقوة والقدرة ،والعلم املحيط ،والقدرة
الشاملة ،واملشيئة النافذة ،واحلكمة البالغة .
واهلل سبحانه هو اخلالق العليم الذي له امللك وامللكوت ،وله احلكمة فيام يفعل ،وفيام
يشاء ،خلق اخللق من اجلن واإلنس ،وجعل مساكنهم يف ثال دور.
األوىل :اجلنة دار السالم ،خلقها اهلل لطالبي رضاه ،العاملني بطاعته وعبادته ،خلق فيها
كل يشء مريض ،ومألها بكل حمبوب ،وساق إليها كل مؤمن(:
) [الزمر. ]73/
طابت أقوالكم وأعاملكم ،وأخ القكم وأبدانكم ،اآلن طبتم فادخلوها ،فالطيبة للطيبني،
فادخلوها خالدين.
الثانية :النار دار العذاب؛ خلقها اهلل ملن كفر به ،وأغضبه ،وأسخطه ،وعمل بمعصيته،
خلق فيها كل كريه ،ومألها بكل ٍ
مؤذ ،وسعرها بكل حمرق ،وساق إليها كل كافر
ومرشك  ،وظامل ومستكرب  ،وفاسد وفاسق(:
) [الزمر. ]72 -71/
وتلك الدار دار السالم ،ودار العذاب وهي النار ،هاتان يف يوم القيامة.
الثالثة :دار الدنيا التي خلقها اهلل سبحانه ،دار سجن لعباده؛ لينظر كيف ي عملون ،وأي
دار يبتغون بعد موهتم ،والدنيا سجن املؤمن ،وجنة الكافر .
فنحن اآلن يف هذه الدار ،امتحنا اهلل بثالثة أمور :
باألوامر الرشعية ،والشهوات احليوانية  ،وباملصائب القدرية ،ليختربنا يف هذه الدنيا؛
فهذه الدنيا دار سجن للمؤمن  ،ألنه مسجون عن النعيم؛ ليتزود باألعامل الصاحلة،
ويستكثر من األعامل الصاحلة؛ ليزداد نعيمه يف اجلنة .
والكافر يتزود من األعامل السيئة ،وينتظر العذاب يوم القيامة .
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قال النبي « :الدنيا سجن املؤمن ،وجنة الكافر» أخرجه مسلم( ).
واهلل  خلق هذه الدنيا ،وأخرج إىل هذه الدار من دار رمحته ما شاء أن يفتحه منها
باملاء ،من أنواع الفواكه والثامر واحلبوب ،وغريها من النعم التي ال تعد وال حتىص ،ومن
القصور ومن اللباس ومن البيوت(:
) [ق.]11 - 9/
من هذه الدنيا سوف خترجون وتدخلون دار النعيم األبدي ،أو ال عذاب األبدي  ،املؤمن
يدخل اجلنة ،والكافر يدخل النار .
ٍ
ومؤذ  ،ومؤمل  ،ومجع
وأخرج إىل هذه الدار الدنيا من دار سخطه وهي النار كل كريه ،
فيها من املؤذيات واملؤملات كل مكروه للنفس ،وجعل ذلك كله تذكرة بنار جهنم :
(
) [الواقعة.]73 -71/
والعذاب يوم القيامة ألهل النار بالتجميد والتحريق .
ِ
ِ
قال النبي ْ « :اشتَك ِ
تَ :يا َر هبَ ،أك ََل َب ْعيض َب ْع ًضاَ ،فأَ ذ َن ََلا بِ َن َف َس ْ ِ
ني:
َت الن َُّار إِ َىل َر ه َِّبا َف َقالَ ْ
س ِيف الصي ِ
الشت ِ
َتدُ َ ِ
فَ ،ف ُه َو َأ َشدُّ َما َ ِ
َاءَ ،و َن َف ٍ
َن َف ٍ
س ِيف ه
ون ِم ْن
ـح هرَ ،و َأ َش ُّد َما ََتِ ُد َ
ون م ْن الْ َ
َّ ْ
الز َّْم َه ِر ِير» متفق عليه( ).
فاهلل سبحانه أخرج من النار إىل هذه الدنيا شدة احلرارة يف الصيف  ،وشدة الربودة يف
الشتاء .
فهذه إنذارات وتذكري بالدار اآلخرة ،الزمهرير وشدة احلر مذكر ر لنا بنار جهنم؛ وألوان
النعيم مذكر بنعيم اجلنة  ،حتى نعلم أن ما وراءنا من العذاب املقيم  ،أو النعيم املقيم ،
فيه إشارات له يف هذه الدنيا .
وخلق اجلبار سبحانه ذلك كله؛ ليدل عىل كامل قدرته ،وقوة سلطانه ،وعظمة ملكه،
وكامل أسامئه وصفاته(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2956
()2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)3260ومسلم برقم ( ،)617واللفظ له.
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) [األنعام.]102/
خلق ذلك كله وقدَّ ره ،وأظهره بقسط معلوم ،وقدر موزون ،وحكمة بالغة(:
)

[القمر.]53 -49/
فاعملوا بام ُيب اهلل ،واجتنبوا مساخطه  ،لتكونوا يوم القيامة يف اجلنة بقربه ( :
) [القمر.]55 -54/
فسبحان احلكيم العليم ،وسبحان من خ َّلص اجلنة من الرش كله ،فجعل فيها اخلري كله
بحذافريه ،وخلص النار من اخلري كله ،وجعل فيها الرش كله بحذافريه :

[ النساء.] 14 – 13 :
ومزج يف هذه الدار الدنيا بني اخلري والرش ،واحلق والباطل ،واحللو واملر ،واملحبوب
إظهارا لقدرته جل
واملكروه ،والطيب واخلبيث ،واملؤمن والكافر ،واملطيع والعايص؛
ً
جالله(:
) [الذاريات.]49 -47/
فكن من أوليائه تسعد بجنته ورضوانه  ،وتسلم من ناره ( :
) [الذاريات.]51 - 50/
وأظهر جل جالله من رمحته يف هذه الدار ما يشهد بتوحيده ،وجعل فيها ما يسهل
للمؤمنني مقاصد اخلريات من أنواع النعم واآليات البينات ( :
) [نوح.]20 -15/
وقال سبحانه :

[ الطالق. ] 12 :
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ما أعظم السبل والرصاط املستقيم الذي نسري به إىل اهلادي ،وإىل جنات النعيم!
ً
تسهيال لتحقيق التوحيد له
وأظهر الويل احلميد جل جالله قدرة اخلالق وعجز املخلوق؛
وحده ال رشيك له(:
) [لقامن.]11 -10/
فإذا عرفت اخلالق بأسامئه وصفاته  ،وجالله وكربيائه ،وعرفت نعمه وإحسانه؛ أمنت به
وأحببته وعبدته  ،فال يتأخر عن اإليامن به  ،وطاعته وعبادته إال ناقص العقل املحروم
اخلارس :
[ األعراف. ] 179 :
قرصا يف اجلنة لو آمن ،وسجنًا يف النار لو كفر ،ثم بعد
وقد خلق امللك القادر لكل إنسان ً
البعث ير املؤمنون منازل الكفار يف اجلنة ،وير الكفار منازل املؤمنني يف النار .
مور ًثا ،تر الفردوس باإليامن والعمل الصالح .
فاجتهد أن تكون بعد املوت وار ًثا ال ر
ٍ
ِ
ِ
ـجن َِّةَ ،و َمن ِْز ٌل ِيف الن ِ
ات
َّارَ ،فإِ َذا َم َ
قال النبي َ « :ما منْك ُْم م ْن َأ َحد إِ َّال لَ ُه َمن ِْز َال ِنَ :من ِْز ٌل ِيف الْ َ
َفدَ َخ َل الن ََّار َو ِر َ
ـجن َِّة َمن ِْزلَ ُهَ ،ف َذلِ َ
ك َق ْو ُل ُه َت َع َاىل(:
ث َأ ْه ُل ا ْل َ
) » أخرجه ابن ماجه( ).
سبحان احلكيم العليم الذي جعل املصائب كلها رمح ًة لعباده املؤمنني ،خصهم هبا،
تذكريا هلم ،وختوي ًفا هلم ،لينبههم هبا عند غفلتهم ،فإذا رأوا النار
وأنعم هبا عليهم؛
ً
تذكروا نار جهنم ،وإذا رأوا املكاره تذكروا ما أمامهم من العذاب واملكروهات يف نار
جهنم ،فاملصائب وامل كاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة ،فيعملون بام
ُيبه رهبم ويرضاه؛ لينالوا بذلك دار األمان والسالم(:
) [األنعام.]127/
فهم يتلقون املصائب عىل أهنا نعم من اهلل ( : 
) [التوبة.]51/
()1صحيح/أخرجه ابن ماجه برقم (.)4341
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فسبحان من ساق لعباده النعم يف صورة مصائب ،وجزاهم عىل الصرب عىل ذلك بأجزل
األجر :
[ الزمر. ] 10 :
فنعيم الدنيا ورسورها  ،وثامرها وخرياهتا  ،يذكرهم بنعيم اجلنة فينشطون للطاعات،
والنا ر ومؤملات الدنيا ومصائبها تذكرهم بعذاب النار وسعريها ،فيكفون عن املعايص .
وبضيق الدنيا وظلمتها يتذكرون ضيق النار وظلمتها ،ويتذكرون بأمراض الدنيا
وآالمها وأوجاعها ما يف النار من ألوان العذاب .
فالنار سجن ،ويف داخل السجن أنواع العذاب والتعذيب ،واخلزي والنكال  ،واحلرسة
والندم .
وما يف الدنيا من املرض واجلوع والعطش واهلم واحلزن يذكرهم بام يف النار من أنواع
العذاب الظاهر والباطن :
[ البقرة. ] 157 – 155 :
هذه كلها مذكرات بالدار اآلخرة  ،بدار اخللود  ،إما يف اجلنة أو يف الن َِّار .
فإذا علم املسلم واملسلمة هبذا؛ َعلِم أن كل حمبوب للنفس خلقه اهلل يف الدنيا  ،ليذكر
العبد باملحبوب األعىل يف اجلنة  ،وكل مكروه يف الدنيا خلقه اهلل ليذكره باملكروه األكرب
يف النار .
وكل نعمة من النعم  ،وكل مصيبة من املصائب  ،سبيل حلصول املحبوب األعىل يف
الدنيا واآلخرة ،حكمة بالغة ،وسنة ماضية ،ونعمة سابغة(:
) [اإلنسان.]31 -29/
واهلل  أمرنا بمعرفته بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله لتسعد بعبادته وحده ال رشيك له،
فقال : 
[ حممد. ] 19 :
6١9

وبني كل ذلك يف القرآن؛ لنتعرف عىل أسامئه وصفاته ،ونحفظها ،ونتعبد هلل بموجبها .
فاهلل  له األسامء احل سنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل ،وهو
لذلك أهل أن ُيمد ،وأهل أن يعبد ،وأهل أن يكرب :
[ األنعام. ] 102 :
واسم اهلل احلميد من أوسع أسامء اهلل التي ظهرت آثارها يف الكون  ،فكل نعمة من نعمه،
وكل آية من آياته  ،وكل أمر من أوامره  ،وكل خلق من خلقه يدل عىل جالله ومجاله
ومستوجب للحمد من اخللق للخالق
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :
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التعبد هلل  باسمه احلميد
اإلنسان إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة  ،أحبه وجمده
وعظمه وكربه  ،ومحده وشكره؛ ملا يرى من عظمة أسامئه وصفاته ،وأخ َلص له العبادة،
وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه ،وتقرب إليه بأنواع الطاعات؛ ألنه عرف اهلل 
بصفات جالله  ،وصفات مجاله .
واسم اهلل احلميد من صفات مجاله  ،ومن صفات جالله؛ ألن كل نعمة منه ،وكل عظمة
وكربياء له(:
) [اإلرساء.]111/
واهلل سبحانه لكامل ذاته وأسامئه وصفاته هو املستحق وحده للمحامد كلها .
فكل ما ُيمد به اخللق فهو من اخلالق ،كل محد من اخللق موجه إىل اخلالق فهو من محد
اخلالق؛ ألنه الذي خلق وهدى ،وحبب إلينا الطاعات ،وعلمنا ما مل نكن نعلم،
فاملحامد كلها له جل جالله ،وكل ما ُيمد به فمن فضله وإحسانه عىل خلقه :
[ النحل. ] 53 :
وه و جل جالله احلميد الذي هو أحق باحلمد من كل حممود من اخللق(:
)
[األنعام.]1/
إن معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله تثمر للعبد االستسالم لربه بقلبه  ،ولسانه ،
وجوارحه  ،واالمتثال ألوامره ،والرضا بقدره من كل حمبوب ومكروه؛ فال يستوي
إيامن العبد حتى يرى املكروه كاملحبوب قضا ًء من اهلل ،وإحسانًا إىل عبده ؛ فريىض به .
فمعرفة احلميد جل جالله ،ومعرفة النعم التي ُيمد عليها ،ومعرفة أسامء اجلالل
واجلامل التي ُيمد عليها  ،تثمر للعبد االستسالم بقلبه وبدنه لربه ،واالمتثال ألوامره
الرشعية ،والرض ا بأقداره عىل هذا اإلنسان ،وحسن الظن باهلل؛ ألن اهلل مجيل ال يفعل
إال كل مجيل ،ومحيد ال يفعل إال ما حُيمد عليه :
[ غافر.] 65 :
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واهلل سبحانه محيد ُيب احلامدين له ،وُيب الشاكرين له ،وُيب املطيعني له ،وُيب
املؤمنني به ،وُيب املجاهدين يف سبيله  ،وُيب التائبني إليه ( :
) [البقرة.]222/
فاهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،وُيب من عباده أن يتصفوا بالصفات
التي ُيبها ،وُيب أهلها؛ فالذين اشرتاهم اهلل  ،واشرتى أنفسهم وأمواهلم ،ما هي
صفاهتم؟ (
) [التوبة. ]112/
هواحلميد الذي نحمده عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وهو جل جالله احلميد الذي
ُيمد من خلقه كل مجيل؛ فيثني عىل عباده الذين اتصفوا بالصفات التي ُيبها كام قال
سبحانه :
[ األحزاب.] 35 :
هؤالء أهل هذه الصفات ،هم الذين ُيبهم اهلل جل جالله ،وُيمدهم عىل أفعاهلم .
حلا ،ومن حشكْ ره أنه يضاعف
فهو محيد ،وهو شكور يشكر كل من آمن به ،وعمل صا ً
احلسنة بعرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية ،وال يشء أحب إىل اهلل من
احلمد؛ وهلذا محد نفسه ،وجمد نفسه ،وأثنى عىل نفسه؛ ألنه أهل لذلك؛ وليحعلم عباده
ويرغبهم يف محده وشكره؛ فقال ( : 
) [الفاحتة.]5 -2/
ومن هذه أسامئه وصفاته وأفع اله  ،وهذه نعمه وآالؤه  ،وهذا ملكه وسلطانه  ،فهو أهل
أن يعبد ويكرب  ،وأهل أن ُيمد ويشكر :
[ يونس. ] 3 :

فاحلمد هلل رب العاملني أن عرفنا بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،وهدانا لإلسالم،
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وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة .
واملؤمن ح ًّقا من يسعى يف حتصيل خصال احلمد من اإليامن والتقوى ،والتخلق
باألخالق احلميدة  ،واألفعال اجلميلة ،واجتناب ما يوجب الذنب والعقوبة من
الصفات الذميمة(:
) [آل عمران.]134 - 133/
اهلل ُ يب من عباده أن يتصف وا هبذه الصفات التي ُيبها  ،وُيذرهم من الصفات التي
توجب الذم :

[ احلجرات. ] 12 – 11 :
فكل هذه الصفات الذميمة التي يذم اإلنسان عليها حذرنا اهلل منها ،وكل الصفات
املحمودة التي ُيمد اإلنسان عليها رغبنا اهلل فيها ،ووعدنا عىل ذلك اجلنة.
ومحد املسلم لربه يكون بالقلب واللسان واجلوارح ،احلمد هلل رب العاملني ،هذه صيغة
احلمد؛ هذا نطق اللسان ،لكن املطلوب حتريك القلب واللسان واجلوارح باحلمد،
وذلك برؤية احلميد جل جالله بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،متجليًا بعظمته
وجالله ،وكربيائه وجربوته ،وإنعامه وإحسانه  ،وبذلك خيشع قلبه  ،وُيمد ربه.
فيحمد اهلل الكبري املتعال الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل .
وإذا رأى نعمه وإحسانه عرف أن النعم كلها من اهلل؛ فيحمد ربه  باستعامل النعم فيام
أمره اهلل جل جالله .
ويرى كذلك مجال أوامره وأحكامه الرشعية ،بمنتهى اجلامل واحلكمة والرمحة
واإلحسان؛ فيحمد ربه عىل ذلك :
[ الكهف. ] 1 :
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لو تركنا ً
مهال لكنا كاحليوانات نأكل ما نشتهي ،ونرشب ما نشتهي ،بال حد وال قيد ،وال
أمر وال هني ،وال حتليل وال حتريم .
فيحمد املسلم ربه عىل النعم الظاهرة والباطنة ،واخلاصة والعامة .
احلمد هلل رب العاملني ،كنت ًّ
ً
جاهال فعلمتني ،وكنت معدو ًما
ضاال فهديتني ،وكنت
فقريا فأغنيتني(:
فأوجدتني ،وكنت ً
) [اجلاثية.]37- 36/
فاهلل  ذو اجلالل واإلكرام حُيمد عىل مجاله  ،وعىل جالله .
وكل يشء خلقه اهلل  فهو ملكه يفعل به ما يشاء ،وهو فيام يفعله بام يملك بني أمرين ،
يقتيض كل واحد منهام احلمد والشكر هلل وحده ال رشيك له؛ فامللك ملكه ،واخللق
خلقه ،واألمر أمره ،يفعل ما يشاء ،وُيكم ما يريد ،ولكنه حكيم ال يفعل إال وفق
احلكمة املطلقة ،والرمحة العامة جلميع خلقه؛ فإذا فعل سبحانه ما له فعله فهو عدل؛ ألنه
ٍ
وعال وسافل ،وجبل وماء ،هو يفعل
ملكه يفعل فيه ما يشاء؛ ليل وهنار ،وذكر وأنثى،
ِ
يف امللك ما يشاء ،وخيلق ما يشاء ،مل
يسترش أحدً ا من خلقه؛ ألنه الغني عن مجيع خلقه :
ْ
[ الكهف. ] 51 :
فسبحانه إذا فعل شيئًا فهو عدل ،والعدل محد؛ ألن من حق امللك الترصف يف ملكه بام
شاء  ،كيف شاء .
فاهلل يفعل يف ملكه ما يشاء ،فيعطي من يشاء  ،ويمنع من يشاء ،ويقدم من يشاء ويؤخر
من يشاء ،ويقدر عىل من يشاء  ،ويبسط ملن ي شاء ،ويعز من يشاء  ،ويذل من يشاء جل
جالله :
[ آل عمران. ] 26 :

فإن أعطى وقدم وفضل فهو فضل وإحسان ،وهو محد عىل محد ،وإن منع فهو عدل،
خريا يفقهه يف الدين(:
والعدل محد ،ومن يرد اهلل به ً
) [حممد.]19/
6٢٤

إن قلة الطاعات  ،وكثرة املعايص  ،سببها اجلهل باهلل ،وكل نقص خارجي سببه نقص
داخيل يف القلب .
ِ
ـج َس ُد ُك ُّل ُه؛ َوإِ َذا َف َس َد ْت
ـج َسد ُم ْض َغ ًة إِ َذا َص َل َح ْت َص َل َح الْ َ
قال النبي َ « : أ َال َوإِ َّن ِيف ا ْل َ
ِ
ب» متفق عليه( ).
َف َس َد الْ َ
ـج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أ َال َوه َي الْ َق ْل ُ

ومن مل تكن عنده هذه املعرفة؛ فليسأل ربه أن ينور قلبه بنور العلم واإليامن
والقرآن(:
) [طه.]114/
فاهلل سبحانه ه و اخلالق ،وأظهر خملوقاته يف ملكه العظيم  ،ليكرب وُيمد عىل ما خلق .
وهو احلميد الذي أظهر ما ُيمد عليه من أسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل ،ومن نعمه
السابغة .
فسبحان احلميد الذي حتمده مجيع خملوقاته ،وله احلمد يف األوىل واآلخرة! ورسيان
احلمد يف املخلوقات ،وظهور آثارها يف الكائنات أمر مشهود باألبصار والبصائر ،تشهد
به الذرات والربيات وكافة أنواع املخلوقات :
[ األنعام. ] 102 :

فاهلل له احلمد عىل إحسانه ،وله احلمد عىل ما له من األسامء احلسنى ،والصفات العىل،
واألفعال احلميدة  ،واملثل األعىل( :
) [اإلرساء.]44/
وأما محده عىل إحسانه ،فكل نعمة من نعمه التي ال حتىص موجبة حلمده سبحانه،
فاإلنسان يتنفس يف كل يوم أكثر من أربعة وعرشين ألف نفس ،كل نفس مستوجب
للحمد ع ىل من أعطاك هذا النفس ،فكم من النعم التي ال تعد وال حتىص يف أنفسنا،
ومن حولنا ،ويف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،نعمه كثرية ،وكلها مسخرة لك؛ فيجب
علينا كام مأل اهلل  الكون بنعمه ،وأظهر فيه أسامءه وصفاته أن نمأله بحمده وشكره،
وتسبيحه وتقديسه جل جالله :
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)52ومسلم برقم (.)1599
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[ إبراهيم. ] 34 :
أما محده سبحانه عىل ما له من األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،فذلك أعظم وأوسع،
وهو ظاهر متواتر يف القرآن والسنة .
فقد محد اهلل  نفسه يف كتابهَ ،ع َىل ربوبيته للعاملني ،فقال(:
) [الفاحتة.]4 -2/
ومحد نفسه عىل كامل أسامئه وصفاته فقال(:
) [اجلاثية.]37- 36/
ومحد نفسه عىل وحدانيته وألوهيته فقال(:
) [غافر.]65/
ومحد نفسه عىل عظمة ملكه وغناه فقال(:
) [سبأ.]1/
ومحده نفسه عىل نعمة إنزال القرآن عىل عباده فقال(:
) [الكهف.]2 - 1/
ومحد نفسه عىل كامله وتنزهه عن العيوب والنقائص واآلفات فقال(:
[اإلرساء.]111/
ومحد نفسه عىل خلقه العامل العلوي والعامل السفيل فقال(:

)
)

[األنعام.]1/
فسبحان العزيز احلميد! سبحانه ما أعظم شأنه! ،وما أكرب ملكه  ،وما أحسن خلقه!،
وما أعظم قدره!  ،وما أمجل إحسانه!  ،وما أوسع غناه! وما أوسع رمحته! وما أوسع
علمه!
[ غافر. ] 7 :
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(
)

[غافر.]65-64/
واهلل  خلق العامل كله له ،فاهلل  له ما يف الساموات وما يف األرض ،خلقه يسبح
خمريا بني أن يؤمن به  ،ويكفر
بحمده  ،ويشهد بوحدانيته ،واختار هذا اإلنسان ،وجعله ً
اختيارا؛ ممن يعرض عنه اختيار ًا :
به؛ ليعلم من يأيت إليه
ً
[ اإلنسان. ] 3 – 2 :
فاهلل خلق العامل كله له  ،ومن أجل أن يظهر لعباده عظمة قدرته  ،وسعة علمه  ،وجالله
وكربيائه ،وعظيم سلطانه ،وجزيل نعمه ،وسعة رمحته وعفوه ،وعظمة أسامئه وصفاته
وأفعاله؛ لتسهل عبادته والتعرف عليه ،وإذا عرف الناس ذلك؛ عظموا رهبم وأحبوه،
وعبدوه وأطاعوه(:
) [الطالق.]12/
)
فاهلل  أبني من كل بني(:
[احلديد.]3/
أظهر لنا يف آياته وخملوقاته مجيع أسامئه وصفاته؛ حتى نعلم أن وراء اخللق خالق ًا  ،ووراء
الصور مصور ،ولو ظهر لنا باألبصار  ،لبطل التكليف؛ ألننا سوف هنابه ون ِ
حج ُّله ،فال
نفارق طاعته أبدً ا ،وال نعصيه أبدً ا؛ ألننا نراه بأبصارنا ،فال نستطيع خمالفته ،ولكن اهلل
سبحانه هو احلكيم العليم الذي َم َّن علينا بأن حجبنا عن رؤيته ،فال نراه يف الدنيا
بأبصارنا ،ولكن نراه بقلوبنا :
[ امللك. ] 12 :
فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فيوم القيامة ترى امللك العزيز احلميد بأسامئه وصفاته
) [القيامة. ]23 - 22/
ببرصك وبصريتك(:
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فسبحان العظيم الغني احلميد الذي خلقنا ورزقنا ،وهدانا وكسانا ،وأطعمنا وسقانا،
فمنه مجيع النعم الظاهرة والباطنة ( :
) [الضحى.]11 -6/
والنِعمة الكربى هي اإلسالم ،والنَعمة الصغرى هي ما نأكله ونرشبه من النعم
)
املادية(:
[املائدة.]3/
وقال النبي  فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىلَ « :يا ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم َض ٌّال إِال َم ْن َهدَ ْيتُ ُه،
ِ
ِ ِ
ِ
است َْهدُ ِ
ُون بِال َّليْ ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا الَّ ِذي َأغ ِْف ُر
ين ُُتْطِئ َ
وين َأ ْهدك ُْمَ ،يا عبَادي ،إِ َّنك ُُم ا َّلذ َ
َف ْ
اس َتغ ِْف ُر ِ
ُّ
ُوب َوال ُأ َب ِ
وين َأغ ِْف ْر لَك ُْمَ ،يا ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم َجائِ ٌع إِال َم ْن َأ ْط َع ْم ُت ُه،
الذن َ
اَل؛ َف ْ
استَ ْك ُس ِ
استَطْ ِع ُم ِ
وين ُأ ْط ِع ْمك ُْمَ ،يا ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم َع ٍ
وين َأك ُْسك ُْم»
ار إِال َم ْن ك ََس ْو ُت ُهَ ،ف ْ
َف ْ
أخرجه مسلم( ).
فنحن يف نعم اهلل منذ خلقنا اهلل إىل أن نلقاه ،ونعم اهلل علينا مدرارة ،ونحن نعيش يف
نعمة ،وهذه النعم تستوجب منا احلمد الدائم بالقلب ،واللسان ،واجلوارح .
كثريا طي ًبا مباركًا ،ملء الساموات  ،وملء األرض ،وملء ما
فاحلمد هلل رب العاملني محدً ا ً
بينهام ،وملء ما شئت من يشء بعد .
وأعظم النعم التي تستحق احلمد العظيم الدائم هي نعمة اإلسالم الذي هدانا اهلل
إليه(:
) [احلجرات.]17/
خريا وبركة(:
واحلميد سبحانه إن شكرته عىل نعمه زادك ً
) [إبراهيم.]7/
فسبحان احلميد الكريم الذي رغب يف شكره؛ ليعطي عبده زيادةً ،ال ألنه حمتاج إىل
الشكر؛ وإنام ملحبته لعباده ،ورأفته هبم ،ورمحته هلم ،وحبه إلسعادهم يف الدنيا واآلخرة،
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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ومن محد اهلل غفر ذنوبه كلها .
َت
ت ُذنُو ُب ُه َو َل ْو كَان ْ
ان اهللِ َوبِ َح ْم ِدهِ ِيف َي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّرةٍ؛ غ ُِف َر ْ
قال النبي َ « :م ْن َق َال ُس ْب َح َ
ِمثْ َل َز َب ِد الْ َب ْح ِر» متفق عليه( ).
فمهام بلغت ذنوب العبد وسعتها رمحة اهلل ،اهلل رمحته وسعت كل يشء ،ومغفرته
وسعت كل يشء :
[ الزمر. ] 53 :

واحلمد هلل كلمة عظيمة متأل امليزان ،وسبحان اهلل وا حلمد هلل متآلن ما بني السامء
واألرض حسنات :
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :

هو سبحانه الغني احلميد املتفضل عىل عباده بجميع النعم الظاهرة والباطنة ،الذي
يستحق احلمد والشكر عىل أسامئه صفاته ،وعىل نعمه وإحسانه .
ومن مل يشكر احلميد عىل نعمه ،واستعملها يف معصية اهلل؛ عاقبه اهلل بأحد أربعة أمور:
فإما أن يسلبها عنه كلي ًة ،أو يسلبه حالوهتا ،قد يعطيه املال والولد ،لكن يكون هذا
الولد وهذا املال سببًا لشقائه(:
) [التوبة.]55/
أو يقلب حالوهتا مرار ًة بمصيبة تنسيه حالوهتا ،فقد يعطيك نعم ًة تتبعها نقمة ( :
) [األنعام.]44/
أو ُيول هذه النعمة إىل نعمة تشقى هبا ً
وسفرا؛ فأنت شقي هبذه
حرضا
وهنارا،
ليال
ً
ً
ً
)
النعم التي أعطاك اهلل(:
[البقرة.]211/
فهذه العقوبات ملن أنعم اهلل  عليه بالنعم ومل يشكر اهلل عليها ،ومل يستعملها يف طاعة
فقريا معد ًما بعد أن كان غن ًّيا ،أو يسلب حالوهتا،
اهلل ،إما أن يسلبها عنه بالكلية فيعود ً
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6405ومسلم برقم ( ،)2691واللفظ له.
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أو يقلب حالوهتا مرارة بمصيبة تتبعها تنسيه حالوهتا ،أو ُيوهلا إىل نعمة يشقى هبا
اإلنسان .
والنعم من سنة اهلل أهنا تزيد باحلمد والشكر ،وتزول وتفر بضد َذلِ َك(:
) [إبراهيم.]7/
والشيطان يغوي الناس ويضلهم  ،لئال ُيمدوا رهبم ،وذلك بتبديل نعم اهلل ،فريى
اإلنسان بسبب وسوسة الشيطان أن ما أنعم اهلل عليه من النعم قليلة ،وأن ما ليس بيده
خري مما يف يده؛ من مال ،أو ولد ،أو زوجة ،؛ يغرك يذلك حتى ال تشكر النعمة،
وتعرتض عىل ربك يف القسمة ،فهو بني يديك ومن خلفك ،وعن يمينك وعن شاملك،
يزهدك فيام أعطاك اهلل ،وُيرك قلبك إىل أمور ليست عندك؛ حتى يسخط نفسك أو
قلب ك عىل ربك ،لئال ترىض بقضائه وقدره :
[ فاطر. ] 6 :
ومن رمحة اهلل أن أخربنا بعداوة الشيطان لنا لنحذر كيده ومكره ( :
) [األعراف.]17 - 16/
فالشيطان يقلب األمور حتى يزين لك أن ما ليس بيدك مما يف يدك مما أعطاك اهلل  ،وقسم
لك  ،فاحذر خطواته :
[ النور. ] 21 :

واهلل قسم األرزاق كلها ،فكن حامدً ا ملستحق احلمد ،فقد كان  أعرف اخللق باحلميد،
شكرا لربه عىل نعمه الظاهرة والباطنة .
يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؛ ً
كان النبي  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ،فيقال له :إن ربك قد غفر لك ما تقدم من
ورا» متفق عليه( ).
ذنبك وما تأخر ،فيقولَ « :أ َف َال ُأ ِح ُّب َأ ْن َأك َ
ُون َعبْدً ا َش ُك ً
فإذا عرفت احلميد ،وأنه هو املحمود عىل نعمه ،وهو املحمود عىل أسامئه وصفاته،
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)4836ومسلم برقم (.)2819
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وعرفت احلميد الذي حتمده اخلالئق؛ فال بد أن أشارك احلامدين باحلمد والشكر  ،ملن
[ الواقعة. ] 74 :
هو أهل للحمد والشكر :
وهو اهلل الذي له امللك كله  ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،وله احلمد كله ،وإليه يرجع
األمر كله :
[ األعراف. ] 54 :
فنجتهد يف مجيع أوقاتنا  ،ويف مجيع أحوالنا  ،عىل تقوية اإليامن ،وحسن عبادة الرب
الكريم  ،بأن نعمل بام ُيبه اهلل ويرضاه ،بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا ،وال نأيت من
األقوال واألعامل واألخالق إال ما نححمد عليه من ربنا احلميد املجيد  ،ويثيبنا
عليه(:
) [النحل.]97/
فلنفعل األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،ونتصف باألخالق العالية؛ ُيمدنا ربنا ،
ويثني علينا كام أثنى عىل املسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات .
فاهلل  يثني علينا بام نقوم به من األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق
العالية ،وُيمدنا عىل هذا ،فاستقم كام حأمرت؛ ال كام اشتهيت ،استقم كام أمرك ربك جل
جالله ،واعمل برشع اهلل ،وادع إىل ربك ،وابذل ما تستطيع يف سبيل رضاه؛ يعزك ،
ويرىض عنك ،وينرصك عىل من عاداك ،فاهلل ُيب أن يرى آثار أسامئه وصفاته ظاهر ًة
فيكُ ،يب املؤمننيُ ،يب املتقنيُ ،يب املحسننيُ ،يب الشاكرين :
[ األعراف. ] 182 – 180 :
واهلل سبحانه حكيم عليم ،يبتيل عباده املؤمنني لريقيهم ويرفع درجاهتم ،وال خيزهيم
أبدً ا؛ يبتليهم ليؤدهبم ،ولريقيهم ،وليكفر ع نهم سيئاهتم ،ويف النهاية يعطيهم ويكرمهم
بام يسعدهم يف الدنيا واآلخرة(:
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) [الضحى.]8 -1/

والشكر واحلمد ( :
) [الضحى.]11 - 9/
حد بام علمك اهلل  عنه وعن دينه  ،بام أعطاك اهلل  من نعمه الظاهرة والباطنة،
فهو احلميد الذي حُيمد ،هو احلميد الذي ُيمد ويشكر من خلقه من آمن به ،وعبده
)
وحده ،وصرب من أجله(:
[هود.]73/
ما هو عمل أهل البيت؟ عملهم العبادات الكاملة ،الطاعات الكاملة ،الدعوة إىل اهلل،
تعليم رشع اهلل ،اإلحسان إىل اخللق :
[ التوبة. ] 71 :
هو سبحانه الغني احلميد الرقيب الذي يسمع ويرى مجيع خملوقاته ،وهو شهيد عىل هذا
اإلنسان ورقيب عليه :
[ النساء. ] 1 :

هو سبحانه الغني احلميد وحده ال رشيك له ،فمع غناه يعاملنا معاملة الكريم الرحيم
التي نحمده عليها ( :
) [احلج.]64 -63/
فهذه النعم العظيمة يف العامل العلوي والعامل السفيل بأنواعها وأصنافها وأجناسها
تستوجب من اإلنسان كثرة احلمد والشكر :
[ لقامن. ] 20 :
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أحب الكالم إىل اهلل أربع :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،هذه من
الباقيات الصاحلات ،فاحلميد من العباد هو من آمن باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد
ً
رسوال  ،واستقام كام أمره ربه ،واملؤمنون يف ذلك درجات  ،بحسب علمهم وعملهم

تكون درجاهتم :
[ األحقاف. ] 19 :
فأول حممود من البرش سيد األولني واآلخرين حممد  ،الذي كان أحسن الناس َخل ًقا
ح
وخل ًقا ،وكان خلقه القرآن ،واستقام قلبه  ،وجوارحه  ،وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه  ،يف
طاعة مواله ،فليكن لنا به أسوة وقدوة؛ فهو أمحد الناس لربه ،وأعلم الناس لربه،
وأعبد الناس لربه ،أقواله حسنة ،وأعامله صاحلة ،وأخالقه عالية(:
ﰀ) [األحزاب.]21/
ثم يليه يف احلمد هلل بقية أويل العزم من الرسل :نوح ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى ثم
بقية األنبياء والرسل ،ثم الصدي قون واألولياء ،والعلامء الربانيون  ،والدعاة املخلصون،
ثم عامة املسلمني ،كل واحد من هؤالء محيد ،وحممود بقدر إيامنه ،وصفاء توحيده،
واستقامة أخالقه ،وسداد أقواله ،وصالح أعامله(:
) [النساء.]70 -69/
فمن يطع اهلل والرسول من هذه األمة ،فسيكون يف زمرة النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني ،وحسن أولئك رفي ًقا.
وبحسب القرب من اهلل  ،والعمل برشعه ،يكون القرب من أهل الصفات ،وأهل
الدرجات العالية .
 ومحد الناس لرِّبم عىل ثالث درجات :
األوىل :محد العو ام؛ فهم ُيمدون رهبم عىل إيصال اللذات اجلسامنية ،من األكل
والرشب والسكن ،وامللبس ،واملركب ،واملال  ،والزوجة  ،واألوالد ،وأمثاهلا من النعم
املادية :
[ البقرة. ] 172 :
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الثانية :محد اخلواص؛ وهم الذين ُيمدون رهبم عىل إيصال اللذات الروحية من
حصول السكينة ،والطمأنينة ،واالنرشاح  ،واألمن :
[ الزمر. ] 74 :

ُيمدون رهبم بعد الصالة أو الذكر أو قراءة القرآن ،وغريها من الطاعات .
فنحن يف الصالة نقول :
[ الفاحتة. ] 4 – 2 :
ونقول يف االستفتاح :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك  ،وتعاىل جدك .
ونقول عند الرفع من الركوع :سمع اهلل ملن محده ،وبعد الرفع من الركوع :اللهم ربنا
كثريا طي ًبا مبار ًكا .
لك احلمد  ،محدً ا ً
ففي كل صالة محد وشكر ،وتكبري واستغفار ،وثناء عىل الرب ؛ فهذا محد اخلواص؛
ُيمدون رهبم عىل إيصال اللذات الروحية التي حتصل لنا من السكينة والطمأنينة بعد
الطاعات .
الثالثة :محد خواص اخلواص؛ وهم الذين ُيمدون رهبم؛ ألنه أهل أن ُيمد ،وأهل أن
يشكر ،وأهل أن يعبد ،مل ا له من األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
واملثل األعىل ،هذا محد خواص اخلواصُ ،يمدونه عىل جالله ومجاله ،وهم يشاركون
العوام واخلواص يف ذلك احلمد :
[ األعراف. ] 43 :
وهذه أعىل درجات احلمد التي حُيمد هبا الرب جل جالله :
[ جاثية. ] 37 – 36 :

فامحد ربك عىل كل نعمة أنعم هبا عليك  ،ىل غريك ،وامحده عىل نعمه الظاهرة والباطنة،
وامحده عىل نعمة الرساء والرضاء ،وامحده عىل دفع البالء ،وامحد ربك العزيز الكريم
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ذي املحامد كلها ،جمده باملجد كله .
فهو أهل أن ُيمد ،وأهل أن يعبد ،وأهل أن يمجد  ،وأن يطاع فال يعىص ،وأن يذكر فال
ينسى  ،وأن يشكر فال يكفر .
اللهم ربنا لك احلمد ملء الساموات  ،وملء األرض ،وما بينهام  ،وملء ما شئت من
يشء بعد .
فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه الظاهرة والباطنة ،وعىل نعمه التي ال تعد وال تعىص،
كثريا طي ًبا مبار ًكا  ،ملء السامء وملء األرض.
محدً ا ً
واهلل  هو احلميد الذي محد نفسه  ،ومحده خلقه؛ ألنه أهل أن ُيمد  ،وأن يعبد  ،وأن
ي شكر ،واهلل سبحانه قد مدح رسله وأنبياءه بكثرة محدهم ،وشكرهم لرهبم .
فأمحدهم حممد  ، اسمه أمحد؛ ألنه أمحد اخللق لربه ،وأمحد احلامدين بأنواع املحامد
لربه .
واسمه حممد حممود يف العامل العلوي والعامل السفيل ،حممود عند ربه ،وعند مالئكته ،
وعند الناس .
فاهلل ومالئكته يصلون عىل النبي ،ملا له من الصفات واألعامل العظيمة التي ُيبها اهلل :
[ األحزاب. ] 56 :

فاهلل  مدح رسله وأنبياءه بكثرة محدهم وشكرهم لرهبم(:

)

[النحل.]121 -120/
ونوح  من احلامدين لربه:
[ اإلرساء. ] 3 :
واملالئكة تسبح بحمد رهبا ال تفرت عن ذلك أبدً ا :
[ غافر. ] 7 :
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 واحلامد ح ًّقا من محد ربه بثالثة أشياء:
األول  :محد اهلل باطنًا؛ فكل خالياك  ،وكل ذراتك تقول :احلمد هلل رب العاملني؛ أنعم
رشا ،وأنعم عيل يف بطن األم،
خريا  ،ورصف عني ً
عيل ،وأنعم عىل غريي ،وأعطاين ً
وأنعم عيل يف بطن الدنيا ،وينعم عيل يف بطن القرب إن آمنت به وأطعته ،وينعم عيل بكامل
النعيم يف اجلنة؛ ولذلك دعاء أهل اجلنة وتسبيحهم :
[ يونس. ] ١٠ :
هذا محد اهلل باطنًا ،فجميع خاليا اجلسم وذرات اجلسم  ،تقول :احلمد هلل رب العاملني .
ظاهرا وباطنًا ،بقلبك ،ولسانك وجوارحك :
الثاين :محد اهلل
ً
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
الثالث :وهذا أعالها وأحبها إىل اهلل ،وهو أن تشكر اهلل وحتمده عىل نعمه ،بتسخري هذه
النعم إلصال ح أهل األرض ،واستعامهلا يف عباده يف مرضاته .
أعىل أنواع احلمد ،أن تستعمل ما أعطاك اهلل  من النعم ،إلصالح أهل األرض،
واستعامهلا يف عباده يف مرضاته ،فكلام أعطاك اهلل نعمة من مال أو ولد أو صحة أو جاه
أو علم أو قوة ،فاستعملها يف مرضاته ،وإصالح أحوال عباده( :
) [سبأ.]13/
واحلمد العميل برصف مجيع النعم يف مرضاة اهلل؛ يف سبيل اهلل  ،إلصالح عباد اهلل :
[ النساء. ] ١١٤ :

فاللهم ارزقنا من نعمك ما يعيننا عىل عبادتك وطاعتك ،واإلحسان إىل خلقك ،
وارزقنا محدك عليها بأنواع املحامد .
فاهلل أكرب ما أخرس من أصبح متقل ًبا يف النعم ً
غافال عن شكر املنعم(:
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) [األعراف.]179/

 ومحد العباد لرِّبم نوعان:
محد الشكر  ..ومحد الثناء.
األول  :محد الشكر  ،وأكثر اخللق ال يعرفون إال محد الشكر عىل النعم ،صحة بعد
مرض ،غنًى بعد فقر ،هداية بعد ضاللة ،فهم ال يعرفون إال محد الشكر فقط ،وهذا أمر
مطلوب ومأمور به .
أكثر اخللق ال يعرفون إال محد الشكر ،أعطاين النعمة فأنا أشكره عليها ،فإذا مل ِ
تأت
النعمة قل محدي وشكري لريب :
[ الفجر. ] ١6 – ١5 :

الثاين  :محد الثناء  :ومحد الثناء والتمجيد والتكبري والتعظيم هلل  ،أكثر اخللق غافل عنه،
وهو محد اهلل عىل عظم ته وكربيائه ،وجالله ومجاله ،ومحده عىل عظمة ملكه وسلطانه .
ملك اهلل عظيم ،له ملك الساموات واألرض ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل
الغيب والشهادة ،وهو رب العاملني ،الذي مأل هذا امللك العظيم بمخلوقات ال تعد وال
حتىص بجملتها فكيف بأعدادها  ،وذراهتا ؛ وكلها تسبح بحمد رهبا ،وتشهد بوحدانيته :
[ اإلرساء. ] ٤٤ – ٤٣ :
فحمد الثناء أكثر اخللق غافل عنه ،وهو محد اهلل عىل عظمته وكربيائه ،ومحد اهلل عىل
ج الله ومجاله ،ومحد اهلل عىل عظمة ملكه وسلطانه ،ومحد اهلل عىل حسن أحكامه
وأوامره :
[ الفاحتة. ] 7 – ٢ :
أمحد اهلل ألنه رب العاملني(:
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) [إبراهيم.]34 -32/
ومحد اهلل عىل النعم العامة الواسعة ،أعظم من محده عىل النعم اخلاصة التي تأيت العبد
من رزق أو صحة أو غريها :
[ األنعام. ] ١ :
ومحد الثناء هو متجيد اهلل  ،وذكره بأسامئه وصفاته ،والثناء عليه بكل املحامد واملدائح
والتقرب إليه بعبادته  ،وطاعة أمره ،فهو أهل أن ُيمد ،وأهل أن يكرب وأن يعظم ،احلمد
هلل الذي خلق الساموات واألرض؛ احلمد هلل فاطر الساموات واألرض(:
) [سبأ.]1/
فنحمده عىل نعمه العامة الواسعة ،ونحمده عىل نعمه اخلاصة ،ونحمده عىل جالله
ومجاله ،واحلمد هلل رب العاملني عىل هذه النعم التي عرفنا اهلل هبا ،وسخرها لنا  ،وحبب
إلينا محده وشكره عليها .
واهلل سبحانه سهل العبادات ،وسهل الشكر ،وسهل رضاه علينا ،بأن يرس لنا من أنواع
العبادات ما يقربنا إليه  ،ويرفع درجاتنا يوم القيامة لديه؛ فاهلل يرىض عن عبده إذا محده
عىل أكلة أو رشبة ،فال يفوتك ذلك وذكر الناس بذلك.
إن اهلل لَ َ ْْي ََض َع ِن ال َع ْب ِد َأ ْن َيأك َُل األ ْك َل َة
عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل َّ « :
ِ
الْش َب َة َفيَ ْح َمدَ ُه َع َليْ َها» أخرجه مسلم( ).
ْش َب ُ ْ
َفيَ ْحمدَ ُه َع َليْ َهاْ ،أو َي ْ َ
كثريا :
واحلمد والذكر أحب يشء إىل اهلل  ،وأعظمه ً
كثريا ،وامحد ربك ً
أجرا ،فاذكر ربك ً
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤١ :
كثريا ،وال يشغلك عنه سواه ،واصرب عىل ما أصابك؛ ُيبك ربك وُيمدك :
وامحد ربك ً
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2734
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[ ق. ] ٤٠ – ٣9 :
وإذا ضاق صدرك فأكثر من محد من أنعم عليك :
(

[ احلجر. ] 99 – 97 :

) [طه.]131 -130/

وإذا أطعت اهلل ورسوله فامحد اهلل :
[ النرص. ] ٣ – ١ :

ان اهللَ ،واحلـ َْم ُد هللَ ،و َال إلَ َه َإال اهللَ ،واهللُ
ب ال َك َال ِم َإىل اهلل َأ ْر َبعُ :س ْب َح َ
أح ُّ
وقال النبي َ « :
أك َْْب» أخرجه مسلم( ).
 الدين نصفان:
نصف محد  ..ونصف صرب.
فنحمد اهلل عىل النع م ،ونصرب عىل البالء ،وفوق ذلك نرىض بالبالء ،وفوق ذلك نشكر
اهلل عىل نعمة البالء ،كام نشكره عىل نعمة العطاء .
إنك لن جتد طعم اإليامن ،حتى تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن
ليصيبك" ؛ فأقدار اهلل كلها حكمة ورمحة ،فامحد ربك يف مجيع أحوالك ،يف ليلك وهنارك
ً
كريام.
عظيام ،وثوا ًبا
أجرا
جزيال ،ومقا ًما ً
ً
تنال ً
احل ْم ُد هلل ََتَْل املِيز ِ
اإليام ِنَ ،و َ
َان» أخرجه مسلم( ).
قال النبي « :الطَّ ُه ُ
ور َشطْ َر َ
واحلكمة من إكثار ذكر اهلل  ، أن نذكر اهلل بأسامئه وصفاته ،لنخافه وهنابه  ،ونكربه
ونعظمه ،ونذكر نعمه وإح سانه ،لنشكره ونحمده؛ فاذكر من عظمة اهلل وأسامئه وصفاته
ما تقدر عليه ،لتمأل قلبك باإليامن ،وحب اهلل  ،وتعظيمه  ،وتكبريه  ،ومحده  ،وشكره :
()1أخرجه مسلم برقم (.)2137
( )2أخرجه مسلم برقم (.)223

6٣9

[احلرش.] ٢٤ – ٢٢ :
)

فكل ما نراه يف الكون من آثار رمحته(:
[غافر.]7/
فأنت مملوك مللك ،وامللك يرعاك ،يسوق إليك أقواتك  ،وهيديك إىل الرصاط املستقيم،
واهلل رقيب عليك وشهيد عليك ،وهو يكلؤك بعنايته ورعايته :
[ غافر. ] 65 :
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمة العطاء ،ونعمة املعرفة ،ونعمة اهلداية إىل الرصاط
املستقيم ،فمن عرف اهلل  بأسامئه وصفاته  ،وعرف نعمه وإحسانه؛ استعمل قلبه
وجوارحه ولسانه يف طاعة مواله ،فأطلق لسانه بحمده ،وأرسل جوارحه بطاعته ،وقلبه
خاشع حارض بني يديه ،منكرس بني يديه ،راكع وساجد له ،مسبح بحمده ،يدعوه خو ًفا
وطم ًعا ( :
)

[السجدة.]17 -15/
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وتنزل الربكات ،وحتصل اهلدايات ،فلله احلمد
كثريا ،وكام يرحم
كثريا ،وكام يشكر ً
كثريا ،وكام ُيلم ً
كثريا ،وكام يعفو ً
كثريا ،كام ينعم ً
ً
كثريا ( :
ً
) [الفاحتة. ]7 -2/
كثريا عىل ما وفق للحمد ،وقبل احلمد ،وأجزل أجر احلمد ( :
وله احلمد ً
6٤٠

) [اجلاثية.]37- 36/
كثريا ،الذي أرسل إلينا أفضل رسله ،وأنزل علينا أحسن كتبه ،ورشع لنا
واحلمد هلل ً
أفضل رشائع دينه(:
ﮓ) [املائدة.]3/
كثريا الذي أكمل يف خملوقاته حججه ،وأبان هبا عظيم قدرته ،وأظهر هبا
واحلمد هلل ً
شواهد وحدانيته(:
) [الروم.]22/
هذه آيات عظيمة اهلل  أظهر هبا قدرته  ،وأسامءه وصفاته ،فله احلمد ( :
) [الروم.]18 - 17/
حيثام كنا يف أي مكان ،ويف أي زمان ،ويف أي حال ،نرى نعم اهلل التي تستوجب محده
وشكره يف كل آن .
ومن آياته الدالة عىل وحدانيته ،املستوجبة حلمده وشكره وتعظيمه وتكبريه  ،وطاعته
وعبادته ( :
) [الروم.]22 -20/
وإذا علموا ذلك؛ أمنوا باهلل  ،وعبدوه  ،ومحدوه  ،وجمدوه  ،واستغفروه وأنابوا إليه :

[الروم. ] ٢5 – ٢٣ :
هذه السامء العظيمة باقية بأمره  ،لو رفع عنها أمر البقاء؛ لزالت فور ًا  ،وال يعلم أحد أين
ذهبت فسبحان اهلل ما أعظم ملكه  ،وما أعظم خلقه  ،وما أعظم إحسانه  ،وما أعظم
6٤١

قدرته ( :

)

[الروم.]27 -25/
فمن مل يفقه بعد سامع هذه اآليات العظيمة البينة؛ فقد حخسف بعقله  ،وضل بعد هدايته
:
[ األنفال. ] ٢٣ – ٢٢ :

فنسأل اهلل أن يمن علينا وعليكم بالسمع الصحيح ،والبرص الصحيح ،والعقل
الصحيح ،والعمل الصحيح :
[ آل عمران. ] ٨ :
كثريا ،الذي جلالله ومجاله غاب عن احلواس فبطن ،وظهر للعقول فعلن،
واحلمد هلل ً
األول فليس قبله يشء ،واآلخر فليس بعده يشء ،والظاهر فليس فوقه يشء ،والباطن
) [احلديد.]3/
فليس دونه يشء(:
كثريا الذي خلق اخللق كلهم بقدرته ،ودبرهم بمشيئته ،وقهرهم بقوته ،
واحلمد هلل ً
ووسعهم برمحته  ،وعمهم برزقه .
هو القوي ا لقادر القاهر ،الذي ال يعجزه يشء ،وال يفوته يشء ،وال يمتنع عليه يشء .
كثريا عىل ما خلق وأمر ،واحلمد هلل عىل ما أعطى ومنع ،واحلمد هلل عىل ما
واحلمد هلل ً
أنعم وأعطى ،واحلمد هلل عىل ما أمات وأحيا  ،واحلمد هلل عىل ما أغنى وأقنى .
كثريا ال انقطاع له ،واحلمد هلل محدً ا ال ُييط به أحد سواه .
احلمد هلل محدً ا ً
واحلمد هلل محدً ا ال انقطاع له دون بلوغ رضاه ( :
) [سبأ.]1/
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل املحيط بكل ٍ
يشء علمه ،النافذ يف مجيع اخللق قضاؤه،
العدل يف حكمه ،احلكيم يف أمره  ،الذي ال يعارض يف حكمه ،وال رشيك له يف ملكه :
[ فاطر. ] ١٣ :
6٤٢

احلمد هلل عىل النعمة به ،واحلمد هلل عىل النعمة منه ،واحلمد هلل الدائم عطاؤه ،الواسع
رمحته  ،الدائم بره ،العظيم إحسانه .
احلمد هلل رب العاملني  ،احلمد هلل القائم عىل كل نفس ،الرقيب عىل كل يشء ،اجلاعل بعد
عزا :
فرجا ،وبعد اخلوف أمنًا ،وبعد الذلة ً
يرسا ،وبعد الكرب ً
العرس ً
[ غافر. ] 65 :
حي بجميع األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،هو احل ي بصفة السمع  ،بصفة البرص ،
بصفة القوة ،بصفة القهر ،بصفة القدرة ،بصفة الرمحة ،بصفة الكرم :
[ طه. ] 8 :
احلمد هلل رب العاملني محد املعظم لربه ،املكرب جلالله ،العارف بقدره ،الشاكر لنعامئه،
الصابر عىل بالئه :
[ األنفال. ] 4 – 2 :
سبحان اهلل وبحمده عدد ما خلق وخيلق ،وعدد ما رزق ويرزق ،وعدد ما رحم ويرحم،
وعدد ما كان وما سيكون .
سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ومداد كلامته.
 واحلمد له معنيان :
يكون بمعنى املدح  ..ويكون بمعنى الشكر.
فالشكر يكون يف مقابلة اإلحسان واإلنعام ،واملدح يكون يف مقابلة معرفة عظمة أسامء
اهلل احلسنى  ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة :
[ األنعام. ] 1 :
ومحد اهلل هو ثناؤه عىل نفسه؛ فهو الذي قال :
[ الصافات. ] 182 – 180 :
وأفضل النعم ما أوصلك إىل املنعم جل جالله ،وأشأم النعم ما شغلك عنه ومن
6٤٣

استهدى فسيهدى ويعطى ويرىض(:

) [طه.]130/
فسبح باسم ربك العظيم ،وسبح باسم ربك األعىل ،وسبح بحمده يف كل األوقات
واألحوال(:
) [الروم.]18 -17/
(
) [الصافات.]181 -180/
اللهم لك احلمد أنت قيم الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد أنت ملك
الساموات واالرض ومن فيهن ،ولك احلمد أنت نور الساموات واألرض ومن فيهن .
ولك احلمد أنت احلق ،ووعدك احلق ،ولقاؤك حق ،وقولك حق ،واجلنة حق ،والنار
حق ،والنبيون حق ،وحممد  حق ،والساعة حق.
اللهم لك أس لمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك
حاكمت ،فاغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت املقدم وأنت
املؤخر ال إله إال أنت .
اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالله وجهك  ،وعظيم سلطانك ،ولك احلمد باإلسالم،
ولك احلمد بالقرآن ،ولك احلمد ب املعافاة ،ولك احلمد باألهل واملال والولد ،احلمد هلل
الواجب محده ،احلمد هلل الدائم بره  ،احلمد هلل الواسع فضله.
احلمد هلل العظيم ملكه ،احلمد هلل النافذ أمره ،احلمد هلل الشديد بطشه .
احلمد هلل الكبري اسمه ،الكبري رزقه ،الكبري ملكه ،الكبري إحسانه ،الكبري ثوابه .
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،احلمد هلل عىل نعمه الظاهرة
والباطنة .
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 ،احلمد هلل الذي ابتدع
6٤٤

اخللق بقدرته ابتدا ًعا ،وجعلهم يف قبضته أحيا ًء وأمواتًا ،وجعل لكل روح منهم قوتًا
معلو ًما  ،ورز ًقا مقسو ًما  ،وأجال حمدود ًا .
فرضب له يف احلياة ً
أجال حمدو ًدا ،ونصب له أمدً ا معلو ًما ،خيطوا إليه بأيام عمره ،حتى
إذا بلغ أقىص أثره  ،واستوعب حساب عمره ،ق بضه اهلل إليه  ،ثم ساقه إىل ما ندبه إليه ،
من عظيم ثوابه أو شديد عقابهً ،
عدال منه وإحسانًا(:
)[النجم.]31/
واحلمد هلل الذي عرفنا بنفسه ،وأسامئه ،وصفاته وآالئه ،وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته
وألوهيته ،وأعاننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته .
واحلمد هلل الذي هدانا إىل اإلخالص له يف توحيده ،وعصمنا من اإلحلاد والشك يف
أمره ،واحلمد هلل الذي اختار لنا حماسن اخللق ،وأجرى علينا طيبات الرزق ،وسخر لنا
ما يف الساموات واألرض؛ فكل املخلوقات منقادة لنا بقدرته ،وصائرة إىل طاعتنا بعزته ،
ومسخرة لنا بأمره .
واحلمد هلل الذي أغلق عنا باب احلاجة إال إليه ،وركب فينا أعضاء البسط والقبض،
وخلق فينا جوارح األعامل وغذانا بطيبات الرزق ،ثم أمرنا وهنانا  ،ليخترب طاعاتنا،
وابتالنا بالرساء والرضاء ليخترب صربنا وشكرنا ،ثم خالفنا أمره ،وركبنا متون زجره؛
فلم يعاجلنا بعقوبته ،بل أكرمنا بواسع رمحته ،وشملنا بحلمه وعفوه ،وانتظر توبتنا
ورجعتنا لكامل رأفته ورمحته.
فاحلمد هلل الذي فتح لنا أبواب فضله ،وفتح لنا أبواب رمحته ،وفتح لنا أبواب جنته،
واحلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وأرسل إلينا سيد األنام ،ووضع عنا ما ال طاقة لنا به،
نفسا إال وسعها .
ومل يكلف ً
واحلمد هلل بكل ما محده به خلقه ،وأقرب مالئكته إليه ،وأقرب خليقته عليه ،وأرىض
حامديه لديه  ،محدً ا يفضل سائر احلمد .
واحلمد هلل عدد ما أحاط به علمه ،محدً ا ال منتهى حلده ،وال حساب لعدده ،وال بلوغ
لغايته ،وال انقطاع ألمده.
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واحلمد هلل الذي من علينا ببعثة حممد  دون األمم املاضية ،فأدى األمانة ،وبلغ
الرسالة ،ونصح األمة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقني ،وصلوات اهلل
وسالمه عليه ،وعىل آله وأصحابه أمجعني.
واحلمد هلل الذي خلق الساموات واألرض ،وأمسكهام بقدرته ،ورفع السامء بقوته،
ودحا األرض بمشيئته ،ومأل الكون برمحته ونعمه .
احلمد هلل الذي خلق الليل والنهار بقوته ،وميز بينهام بقدرته ،وجعل لكل واحد منهام
حدً ا حمدو ًدا ،وأمدً ا ممدو ًدا  ،ونف ًعا معلو ًما.
واحلمد هلل عدد ما خلق يف األرض والسامء ،وعدد ما عال يف اهلواء ،وعدد ما كن حتت
الثرى ،ليس لنا من األمر إال ما قضيت ،وال من اخلري إال ما أعطيت ،تباركت ربنا
وتعاليت .
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 احلاي شر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -48اسم اهلل املجيد.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل املجيد .

 -50-49اسم اهلل الويل ..املوىل.

التعبد هلل عز وجل باسمه الويل ..املوىل.

 -52-51اسم اهلل النصري ..النارص.

التعبد هلل عز وجل باسمه النصري ..النارص.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

امليجيد

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل امليجيد

اهلل سبحانه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف
) [طه.]8 /
الساموات واألرض(:
واهلل سبحانه ذكر يف القرآن الكريم أعظم يشء؛ وهو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
والتعبد هلل بموجب ذلك ،وكامل اهلل  جيب أن نتعرف عليه ،نتعرف عىل ذاته وأسامئه،
وصفاته وأفعال ه؛ حتى تأيت عظمته يف قلوبنا إذا رأينا صفات جالله ،وجربوته وملكوته،
وكربياء ه وعزته ،ويأيت يف قلوبنا حبه ومحده وشكره إذا رأينا نعمه وإكرامه وإحسانه،
ورمحته بخلقه :
[ حممد. ] ١٩ :
وكل كامل يف املخلوق فاهلل  أوىل به ،بل هو منزه عنه؛ ألن ما يف املخلوق من كامل من
اهلل  ؛ فهو الذي خلق اإلنسان ،وخلق صفاته ،واهلل(:
) [الشورى.]١١ /
واهلل سبحانه هو امللك احلق ،الذي له املثل األعىل؛ فهو أحسن اخلالقني ،وخري
الرازقني ،وأكرم األكرمني جل جالله :
[ الروم. ]٢٧ :
فاهلل سبحانه األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واملثل األعىل ،وله األفعال اجلميلة :
[ احلرش. ] ٢٤ :
إذا عرفنا اهلل؛ آمنا به ،وإذا آمنا به؛ عبدناه  ،وآمنا بكتابه العظيم ،وامتثلنا أمره العظيم،
وفزنا برضاه ،ونلنا ثوابه العظيم جل جالله .
فمعرفة اهلل يف باب التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد ،وبمنزلة القلب من البدن ،فإذا
ُقطع الرأس أو القلب مات هذا البدن ،فأصبح ميتًا بعد أن كان حيًّا .
وحد اهلل (:
فباب التوحيد باب عظيم ،وهو املقصود من خلق اخللق؛ أن ُي َّ
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)[الذاريات.ِ ]56 /
واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل؛ فهو املجيد جل جالله(:
) [هود.]٧3 /
اهلل سبحانه هو املجيد بأ سامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،املجيد الذي متجد بالعظمة
) [طه.]8 /
والكربياء ،واجلالل واجلامل(:
وهو سبحانه امللك املجيد الذي له امللك وامللكوت ،وله اخللق كله ،وله األمر كله،
العظيم الذي ال أعظم منه ،الكبري الذي ال أكرب منه(:
)
[امللك.]٢ - ١/
هو املجيد الذي له ملك الساموات واألرض ،وله ما يف الساموات واألرض ،وله ما بني
السموات واألرض  ،وله غيب الساموات واألرض ،وله جنود الساموات واألرض،
وله خزائن الساموات واألرض  ،وله مقاليد السموات واألرض  ،وله مرياث السموات
واألرض :
[ فاطر. ] ١3 :
هو سبحانه املجيد القادر عىل كل يشء ،واسع الرمحة واملغفرة ،جزيل العطاء
واإلحسان ،الفعال ملا يريد(:
) [الربوج.]١6 - ١٢/
هو سبحانه املجيد الذي له املجد كله ،املجيد يف مجيع أقواله وأفعاله ،اجلميل يف ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله ،اجلزيل يف عطائه ونواله(:
) [غافر.]65 /
هو احلي بجميع صفات الكامل؛ فهو جل جالله احلي  ،السميع لكل يشء ،البصري بكل
يشء ،العليم بكل يشء ،اخلبري بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،املحي بكل يشء ،الغني
عن كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،اللطيف العفو ،املجيد بذاته وأسامئه وصفاته :
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[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
هو املجيد الذي َم َّن علينا بمعرفته ،ورشع لنا الدين الذي نتقرب به إليه ،وأمدنا بأقوات
كثريا :
كثريا كام ينعم ً
األبدان ،وأقوات القلوب ،فله احلمد ً
[ إبراهيم. ] 3٤ :
هو سبحانه املجيد العيل العظيم ،رفيع الدرجات ،الذي ال يرىض لعباده إال بأرفع
الدرجات ،وأحسن املنازل .
اجلن ِهةَ ،و َأ ْع ََل َ
اسأَ ُلو ُه الْ ِف ْر َد ْو َسَ ،فإِ هن ُه َأ ْو َس ُط َ
اجلن ِهة ،وسقفه
قال النبي « :إِ َذا َسأَلْت ُُم اَّللهَ َف ْ
ْح ِن»أخرجه البخاري(.)1
الر ْ َ
َع ْر ُش ه
سبحانه ( :
) [غافر.]١5 /
هو سبحانه احلميد املجيد الذي له التعظيم واإلجالل يف قلوب أوليائه ،املجيد الذي
متجد بجالله ومجاله  ،وإحسانه وإنعامه  ،وجمده خلقه؛ لك امل عظمته وجالله ،وجزيل
إنعامه :
[ فاطر. ] ١٤ – ١3 :

سبحان ذي اجلربوت ،وامللكوت والكربياء ،والعظمة! :

[ الصافات. ] ١8٢ – ١8٠ :
هو املجيد الذي تسبحه مجيع خملوقاته ( :
) [اجلمعة.]١ /
هو املجيد الذي متجده مجيع خملوقاته؛ لكامل عظمته وجالله ،وكامل إنعامه وإحسانه .
فسبحان الرب املجيد الذي يمجده ويكربه وحيمده أهل السامء واألرض! ذو املجد
( )١أخرجه البخاري برقم (.)٧٤٢3
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والرشف والسؤدد ،وذو العز والعظمة والكربياء(:

)

[اجلاثية.]3٧- 36 /
هو سبحانه املجيد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،جزيل اإلنعام والعطاء،
هو املجيد بأسامئه وصفاته وأفعاله ،املجيد العظيم ،الذي ال تقدر األوهام قدره ،وال
تبلغ األلسنة وصفه ،وال حييص اخلالئق ثنا ًء عليه ،وال تستطيع إحصاء نعمه ،وال تقدر
عىل اإلحاطة بجميع أسامئه وصفاته وخملوقاته(:
) [الزمر.]6٧ /
فاهلل سبحانه هو املجيد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،الذي له مجيع صفات
الكامل ،املجيد الذي منه مجيع أفعال اخلري واإلحسان واإلنعام ،فبيده كل يشء ،وعنده
خزائن كل يشء(:
) [آل عمران.]٢6 /
هذه أفعال املجيد سبحانه :

[ لقامن. ] ١١ – ١٠ :

هذه أفعال املجيد :
[ األعراف. ] 5٤ :

فهو سبحانه ذو املجد والعظمة والكربياء ،وذو اإلنعام واإلحسان واإلكرام .
فجميع املخلوقات قاعدة عىل موائد نعمه ،من يف العامل العلوي ،ومن يف العامل السفيل،
من يف عامل الغيب ،ومن يف عامل الشهادة ،من يف الدنيا ،ومن يف اآلخرة ،أولياؤه
وأعداؤه؛ اجلميع قعود عىل موائد نعمه التي ال تعد وال حتىص؛ فهو الغني عن كل أحد،
652

الذي حيتاج إليه كل أحد(:
) [فاطر.]١5 /
هو سبحانه احلميد املجيد ،ذو املجد والكربياء ،والعظمة واجلالل ،املجيد الذي متجده
مجيع خملوقاته؛ لكامل جمده وعظمته ،ومجال أسامئه وصفاته ،وعظيم نعمه
) [طه.]8 /
وإحسانه(:
فاهلل جميد ،متجده وحتمده وتثني عليه مجيع خملوقاته ،فجميع خملوقاته مسبحة بحمده،
وساجدة لعظمته  ،وخاضعة ألمره  ،وشاهدة بوحدانيته(:
)
[اإلرساء.]٤٤ /
هو سبحانه املجيد ،عظيم القدر والشأن ،مجيل اإلحسان واإلنعام ،ذو اجلالل واإلكرام،
عظيم امللك والسلطان .
هو املجيد الذي له اخللق كله ،وله األمر كله ،وله امللك كله ،وإليه يرجع األمر كله ،هو
املجيد الذي جمد نفسه لكامله وجالله ومجاله؛ فقال(:
) [الفاحتة.]٤ -٢/
) [امللك.]١ /
وقال سبحانه(:
هو سبحانه احلميد املجيد الذي له املجد األعىل ،واألسامء احلسنى ،والصفات العىل،
املجيد القادر ،العليم اخلبري الذي قدر املقادير ،وخلق اخلالئق ،وقسم األرزاق ،وكتب
اآلجال ،املجيد القا در عىل كل يشء ،فال يعجزه يشء ،العليم بكل يشء ،فال خيفى عليه
يشء(:
) [الطالق.]١٢ /
هو املجيد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،واألفعال الكربى ( :
) [البقرة.]٢55 /
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 وقد ورد اسم اَّلل املجيد يف القرآن مرتني:
األوىل :يف قوله سبحانه يف سورة هود(:
) [هود.]٧3 /
الثانية :يف قوله سبحانه يف سورة الربوج :

[ الربوج. ] ١6 – ١3 :
فاهلل سبحانه محيد جميد ،عزيز غالب ،قادر قاهر ،هو جبار الساموات واألرض ،هو
امللك احلق الذي بيده اخللق واألمر ،ال يقف له يشء ،وال يمتنع عليه يشء ،محيد حمسن
إىل خلقه بأنواع النعم التي ال تُعد وال ُحتىص :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
وجاء هذا االقرتان بني اسم اهلل احلميد واملجيد يف قوله ( :
) [هود.]٧3 /
للداللة عىل جمامع اجلالل واجلامل والكامل ،فاملجيد من أسامء اهلل اجلامعة التي جتمع
املعاين العظيمة ،فهو احلميد الذي ُحتمد مجيع أفعاله ،املجيد ذو الرشف والكرم واخلري
واإلحسان ،وصفات اجلالل واجلامل ،فهو قادر قاهر ،ومع هذه القدرة وهذا القهر،
وهذه العظمة؛ هو محيد حيمد عىل إحسانه إىل خلقه :
[ اجلاثية. ] 3٧ – 36 :
وصفات املجد التي وصف اهلل هبا نفسه حممود عليها من مجيع الوجوه ،فهو الكريم،
وهو العزيز ،وهو الغفور ،وهو الرمحن ،وهو الرحيم ،وهو اللطيف ،وهو الرزاق الذي
أستفيد من رزقه ،العليم الذي أستفيد من علمه ،القوي الذي أستفيد من قوته ،الرمحن
الذي أستفيد من رمحته .
فهو الغني وأنا الفقري ،وهو العزيز وأنا الذليل ،وهو القادر وأنا العاجز ،وهو القوي وأنا
الضعيف ،وهكذا اهلل  له صفات املجد كلها :
[ طه. ] 8 :
فهذه الصفات التي وصف اهلل هبا نفسه حممود عليها من مجيع الوجوه ،منزه عن ضدها
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من مجيع الوجوه ،وأنا أول املحتاجني إليها؛ فالعزة من العزيز ،والقوة من القوي،
والرمحة من الرمحن ،والعلم من العليم؛ فله مجيع صفات املجد التي تليق بجالله؛ منزه
عن مجيع الصفات التي ال تليق بجالله(:
) [الشورى.]١١ /
فال إله إال اهلل ( :
)[غافر.]65 /
له احلمد عىل أن عرفنا بجالله ،ومجاله ،وكامله .
والنفوس مفطورة عىل حب الكامل ،وحب أهل الكامل ،ومفطورة عىل حب اإلحسان،
وعىل حب املحسنني ،وعىل شكر املحسن إليها :
[ الروم. ] 3٠ :

واهلل سبحانه كامله مطلق يف ذاته وأسامئه ،وصفاته وأفعاله ،وأفعاله كلها خري وحكمة،
ورمحة وعدل وإحسان :
[ يونس. ] 3 :
والعبد أحوج اخللق إىل معرفة النعم التي أكرمنا اهلل  هبا ،وماذا قدم لنا احلميد املجيد
من اخلري؟ وماذا قدمنا له من الشكر واحلمد؟ ( :
) [املائدة.]3 /
(
) [لقامن.]٢٠ /
مجيع ما يف الكون مسخر لنا ،عامل اجلامد ،عامل الن بات ،عامل احليوان ،مجيع هذه املخلوقات
مسخرة لنا؛ لنتفرع لعبادة اهلل  ونشكره ،فنرى النعمة ونشكر املنعم ،ونرى احلميد
املجيد بأسامئه وصفاته من خالل النظر يف آياته وخملوقاته؛ فنحمده عىل نعمه التي ال
تُعد وال ُحتىص :
[ ق. ] 8 – 6 :
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واإلنسان مفطور عىل حب الشهوات ،فجميع اللذات احلسية يطلبها اإلنسان من مجيع
الشهوات ،لذة األكل والرشب ،ولذة املرئيات واملسموعات ،وغريها من الشهوات،
فإذا حصلها َم َّلها ،وتاقت نفسه إىل ما هو أعىل منها؛ النفس جمبولة عىل التعلق باهلل ،
وما دونه من الشهوات فهي ُمت َ ُّل ؛ وهلذا أمرنا اهلل  أن نأخذ من الشهوات بقدر
احلاجة:
[ البقرة. ] ١٧٢ :
فمن رمحة اهلل  بنا أن جعل هذه النفوس متل من أي يشء سوى اهلل؛ حتى ال تتعلق إال
) [النجم.]٤٢ /
باهلل(:
فال ترتاح هذه النفس  ،وال يطمئن هذا القلب إال بالوصول إىل العيل األعىل ،األول
الذي ليس قبله يشء ،واآلخر الذي ليس بعده يشء ،امللك احلق املبني ،احلميد املجيد،
الكريم العزيز ،اللطيف الرءوف الرحيم :
[ الرعد. ] ٢٩ – ٢8 :
هو احلميد الذي مأل الكون بنعمه ،املجيد يف أسامئه وصفاته ،ويف ملكه وسلطانه ،ويف
أحكامه القدرية ،ويف أحكامه الرشعية ،ويف أحكامه اجلزائية .
ومن ت علق بغري اهلل َّ
تعذب به؛ رمح ًة من اهلل ،ليعود إىل ربه الذي خلقه وصوره ،وأنعم
) [الشعراء.]٢١3 /
عليه وهداه(:
ال تتعلق بغري اهلل ،ال ترصف احلب الذي ُيرصف هلل لغري اهلل؛ فتتعذب به ،فمن تعلق
بغري اهلل ُع ِّذب به؛ رمح ًة من اهلل ،ليعود إىل ربه الذي يستحق أن يطاع فال ُيعىص ،و ُيذكر
فال ينسى ،و ُيشكر فال ُيكفر ،وال سعادة لإلنسان أبدً ا إال باالتصال بربه احلميد املجيد،
وكل أنس بغريه فهو متعة ال سعادة ،نحن والكفار واحليوان؛ ما نحن فيه من النعم
املادية هذه متعة ال سعادة(:
) [حممد.]١٢ /
أما السعادة فهي بالتعلق باهلل وحده :
[ الذاريات. ] 5١ – 5٠ :
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ألن كل ما سوى اهلل حمدود وناقص ،وعاجز وفقري  ،أما اهلل فهو الكامل ،والنفوس
مفطورة عىل حب الكامل ،وحب املحسن ،والثناء عىل الكامل  ،وعىل املحسن :
[ يونس. ] 3 :
واهلل من رمحته جل جالله أن بني لنا أسامءه وصفاته يف ملكه وسلطانه ،ويف كتابه
الكريم؛ حتى نعرف من الرب الذي نعبد ،الرب الذي له األسامء احلسنى والصفات
العىل(:
)
[األنعام.]١٠3 - ١٠٢/
فاإلنسان كلام تعلق بمخلوق؛ ابتاله اهلل  هبذا اليشء  ،وسلطه عليه حتى يعود إىل
ربه ،فمن تعلق بيشء ُو ِكل إليه؛ حتى يمله ويكرهه ،ويتوجه إىل ربه :
[ اإلرساء. ] ٢٢ :
فمن عبد اهلل فهو يف سعادة تزداد كل يوم ،ثم تزداد عند املوت ،ثم تزداد يف القرب ،ثم
تزداد يف عرصات القيامة ،ثم تزداد بدخول دار القرار يف جنات النعيم :
[ يونس. ] ٢6 :
ومن تعلق بغري اهلل؛ فهو يف متعة تنقص كل يوم؛ رمح ًة من اهلل :
[ طه. ] ١٢6 – ١٢3 :
من رمحة اهلل أن الذي يتعلق بغري اهلل؛ تكون حياته كلها عذاب وضنك ،وضيق ،وشدة :
[ الشعراء. ] ٢١3 :
فاملؤمن الذي تعلق بربه ،ومل يلتفت ألحد سواه؛ هو يف أعظم نعيم ،يف الدنيا يف جنة
املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة  ،ويف القرب يف روضة من رياض اجلنة ،ويوم
) [القمر.]55 /
القيامة(:
والكافر بضد ذلك؛ هو يف جحيم ويف عذاب ،عذاب يف الدنيا؛ ً
رمحة من اهلل  ،ليعود إىل
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ربه وأحس بمرارة األمل  ،اهلل  يرسل عليه النعم ،فإذا مل يستجب أرسل عليه النقم؛
ً
رمحة من الواحد األحد ،امللك الرحيم احلميد املجيد(:
حتى يعود إىل ربه؛
) [البقرة.]١٤3 /
فهذه منازل الناس :إما يف اجلنة ،أو يف النار ،يف الدنيا  ،ويف القرب ،ويف يوم القيامة :
[ االنفطار. ] ١٤ – ١3 :
واملجيد جل جالله إذا أقبلت عليه أسعدك ،وإذا أعرضت عنه أرسل إليك ما يردك إليه
من نعمة أو بالء؛ لعل النعمة تذكرك به ،فتشكره عىل هذه النعم .
فاإلنسان يشعر باحلياء إذا سكن يف ملك اهلل ،وأكل من رزقه ،وتنعم بنعمه؛ أن يعيص
اهلل  هبذه اجلوارح ،فإن مل تذكره النعمة؛ ابتاله اهلل  ببالء حتى يعود إىل ربه :
[ البقرة. ] ١5٧ – ١55 :
اهلل يبتلينا هبذا وهذا لريدنا إليه؛ فندعوه ،ونتوجه إليه ،ونتوب من معاصينا ،اهلل 
يرسل البالء عىل عبده إذا خرج عن اهلدى ،فإن مل تذكره النعمة  ،ومل يذكره البالء؛
فليس له إال العقوبة :
[ الزخرف. ] 55 :
فمن أرص عىل كفره فليس له بعد التذكري إال العقوبة ( :
)

[العنكبوت. ]٤٠ /
 وأبواب اهلداية كثرية ،وجيمعها أربعة أبواب :
األول  :اهلدى البياين؛ هتتدي إىل اهلل برؤية اآليات الكونية ،وتدبر اآليات الرشعية،
فتهتدي إىل اهلل حينام ترى هذا اخللق ،وتقول :له خالق ،وهذه األرزاق وتقول :هلا رزاق
خلقها ،وهذه الصور هلا مصور صورها .
فاإلنسان هيتدي إىل ربه إما بقراءة القرآن ،أو بال نظر يف اآليات الكونية ،أو بسامع
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موعظة ،أو بسامع درس :

[ يونس. ] 101 :

فبعد اهلدى البياين تأيت االستجابة ،يستجيب اإلنسان لربه بعدما رأى آياته الكونية،
وآياته الرشعية .
فإن مل يستجب بعد اهلدى البياين جاءه التأديب الرباين .
الثاين  :التأديب الرباين؛ يؤدب اهلل اإلنسان باملصائب واآلالم واألمراض ،فهذه
املصائب واألمراض نعم خفية ترد العبد إىل ربه إذا خرج عن الرصاط املستقيم .
فاهلل خلق املكروهات ،وخلق النار ،وخلق اآلالم؛ لرصف األرشار إىل أعامل األبرار،
وجذب النفوس إىل امللك القدوس ،وجر القلوب من دار الغرور إىل دار الرسور.
فإذا جاءه اهلدى ومل يستجب ،وجاءته املصائب ومل يتُب؛ فهناك باب ثالث :
الثالث :اإلكرام االستدراجي ( :
) [األنعام.]٤٤ /
أعطيناهم مع كفرهم ورشكهم وإحلادهم ،أعطيناهم كل يشء ،لعل النعم تذكرهم باهلل
فيؤمنوا به ( :
) [إبراهيم.]3٤ /
فاهلل يبس رزقه وعطاءه للمؤمن والكافر ،فالكفار يعيشون يف نعمه ،هؤالء الذين
عندهم املليارات من األموال ،والقصور واملساكن ،والبيوت والبساتني وغريها؛ هذه
نعم من اهلل  ،لعله م يستعملون عقوهلم ،ويقولون :هذا الذي أنعم علينا بنعمة اإلجياد،
ونعمة األقوات ،وهي هذه األموال  ،له مراد من خلقه :
[ الذاريات. ] 58 – 56 :

فيستجيبون ويتوبون إىل اهلل  ،ف إن مل يستجيبوا؛ جاء عذاب القصم ،وهو الباب
الرابع.
الرابع  :القصم اإلهلي؛ فإذا جاءهم اهلدى فلم يستجيبوا للهدى ،وجاءهم التأديب
الرباين فلم يتوبوا إىل رهبم من الكفر واملعايص ،وجاءهتم النعم فلم يفيقوا ومل يشكروا
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املنعم؛ فهناك القصم اإلهلي :
[ الزخرف. ] 55 :
اهلل  باملرصاد ،يدبر امللك ،وينظر إىل اخلالئق مجي ًعا ،ويرى كل يشء ،ويعلم بكل
يشء ،ويسمع كل يشء :
[ املؤمنون. ] 17 :

فاحلميد املجيد جل جالله َم َّن علينا من بني املخلوقات بأن خلقنا بيده ،وكلفنا برشعه،
وجعلنا يف هذه الدنيا يف ضيافته ،ويف القرب يف ضيافته ،ويف يوم القيامة يف ضيافته ،وأمرنا
يف الدنيا بتكميل اإليامن واألعامل ،بعد أن كمل ظواهرنا وبواطننا وجوارحنا
وأعضاءنا ،يف بطن األم ،أمرنا بتكميل اإليامن واألعامل يف الدنيا؛ ليكمل لنا الشهوات
واملحبوبات يوم القيامة برؤية املنعم ،والتلذذ بالنعم التي ال تُعد وال ُحتىص  ،مع اخللود
) [القيامة.]٢3 - ٢٢/
األبدي ( :
[ البقرة. ] 25 :

فاهلل سبحانه يسوق االبتالءات رمح ًة بالعبد ،وأكثر اخللق ال يفقه هذا .
فبعد كل بالء  ،وبعد كل نعمة  ،حيصل للعبد توبة جديدة ،وإيامن جديد ،وتعظيم جديد
هلل ،ومحد جديد هلل  ،وحب جديد هلل ،وعبادات جديدة هلل  ،بعد كل نعمة نزلت،
[ يوسف. ] 6 :
وبعد كل بالء حصل :
ٍ
نعمة تنزل علينا  ،سبع كرامات؛ ليرتقى هذا اإلنسان،
بعد كل بلية تقع علينا  ،وبعد كل
ويتوب إىل ربه ،إذا رأى النعمة ،وإذا رأى من رفع البالء ،حيصل له إيامن جديد ،وتوبة
جديدة ،وحب جديد لربه ،وتعظيم جديد لربه ،ومحد جديد لربه  ،وحياء جديد من
ربه ،وطاعات جديدة لربه:
[ البقرة. ] 216 :
وهلذا نحن نتقلب يف هذه األحوال؛ فنحن بني نعمة نشكرها ،وبني بالء نصرب عليه ،ويف
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نفس الوقت حتصل لنا هذه الكرامات السبع .
فلنحمد احلميد املجيد جل جالله عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ( :
) [اجلاثية.]3٧-36 /
احلميد املجيد جل جالله إذا أقبلت عليه أسعدك ،وإذا أعرضت عنه أرسل إليك ما
ٍ
نعمة أو بالء؛ والدعاء وسيلة التصالك بمن يملك احلاجات؛ حتى ال
يردك إليه من
ٍ
ألحد سواه ،إذا سألت فاسأل اهلل ،الذي بيده اخللق واألمر ،الذي يعامل عباده
تلتفت
بالكرم والرمحة(:
) [غافر.]65 /
له احلمد عىل نعمة العطاء ،وعىل نعمة البالء؛ ألن اجلميع يذكر باهلل؛ فنشكره ونصرب
عىل ما أصابنا ،وندعوه فيستجيب لنا :
[ غافر. ] 60 :
والدعاء وسيلة؛ ألنه سالح بيد العبد ،والدعاء غاية؛ ألنك بمجرد أن تتصل بربك
املجيد فأنت أسعد الناس ،بمجرد أن تتصل بامللك احلميد املجيد الكبري؛ فأنت أسعد
الناس؛ وهلذا فالعبد يفتخر بربه .
) [غافر.]6٠/
فالدعاء وسيلة؛ ألنه سالح ب يد العبد(:
ألنه الغني وأنا الفقري ،واهلل جعل الوسيلة إىل ذلك الدعاء ،والدعاء كذلك غاية؛ ألنك
بمجرد أن تتصل بربك املجيد؛ فأنت أسعد الناسُ ،يغنيك عام سواه ،فإذا كان إقبال
املسلم عىل الدعاء ضعي ًفا؛ خلق اهلل له حاج ًة عنده من أجل أن يدعوه ،فإذا دعاه أسعده
وقىض حاجته :
[ البقرة. ] 186 :
اإلجابة مفروغ منها؛ فاهلل كريم ،والكريم من الناس من إذا قدر عفا ،وإذا ُسئل أعطى،
وإذا عاهد وىف ،وال يبايل كم أعطى؟ وملن أعطى؟ هذا الكريم من اخللق ،فكيف
بالكريم الذي ال حد لكرمه جل جالله؟! .
كم َك َرم األنبياء!  ،وكم َك َرم النباتات التي تنبت أنواع الثمرات واحلبوب! .
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وكم َك َرم الرب الذي خلق كل كريم ،وخلق له ما يتكرم به ،ورشح صدره للتكرم!.
فاهلل  كريم ،بمجرد أن تتصل به فأنت أسعد الناس ،تستفيد من قوته ،من كرمه ،من
إحسانه ،من عافيته ،من عفوه ،من رمحته ،فإذا كان إقبالك عىل دعاء ربك ضعي ًفا،
وتعلقت باملخلوق ،خلق اهلل لك حاج ًة عنده من أجل أن تدعوه من مرض أو فقر أو
بالء؛ فإذ دعوت ربك أسعدك وقىض حاجتك ،فحمدته عىل هذه النعمة ( :
) [الفاحتة. ]٢ /
عيل ،وأنعم عىل غريي  ،خلقني يف أحسن
رشا  ،أنعم َّ
خريا ،ورصف عني ًّ
أعطاين ً
تقويم ،وساق يل األقوات ،وهداين إىل الرصاط املستقيم .
هو سبحانه املجيد ،وأسامؤه وصفاته جميدة ،عظيم الكربياء واجلربوت ،واسع الكرم
واجلود ،عظيم اإلح سان واإلنعام ،فامذا قدمت أهيا العبد من الشكر لربك احلميد املجيد
عىل عظمة جالله  ،وعظيم إحسانه؟ :
[ سبأ. ] 13 :

هو احلميد املجيد الذي  ،قدم لك كل يشء ،وسخر لك كل يشء(:
) [اإلرساء.]٧٠ /
هو امللك املجيد الذي أكرم خلقه بنعم ال تعد وال حتىص ( :
) [لقامن.]٢٠ /
هو احلميد املجيد الذي أنعم عليك بكل نعمه ،خلقك وقد كنت معدو ًما ،ورزقك وقد
فقريا ،وهداك وقد كنت ً
ضاال ،وعلمك وقد كنت ج ً
اهال(:
كنت ً
) [الضحى.]8 -6/
أعطاك العافية ،وزودك بالسمع والبرص والعقل(:
)
[النحل.]٧8/
نشكر من؟ نشكر املنعم الذي أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة ،وسخر لنا ما يف
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الساموات وما يف األرض  ،املجيد بذاته وأسامئه وصفاته ،واملجيد بأفعاله وإحسانه
وإكرامه  ،بالنعم التي ال تُعد وال ُحتىص ،وهدانا إىل نعمة اإلسالم(:
)
[احلجرات.]١٧ /
فسبح بحمد ربك املجيد الذي أسعدك يف الدنيا بقوت األبدان ،وقوت القلوب،
ويسعدك يف اآلخرة باجلنة والرضوان :
[ النرص. ] 3 :
اهلل سبحانه متجد بأسامئه وصفاته ،وبنعمه وإحسانه ،فهو الذي أمدنا بالنعم ،ويريد منا
أن نسعد يف الدنيا واآلخرة ،ال نتمتع فق كاحليوانات والكفار؛ بل نسعد بأن نأكل من
األقوات ،وننعم باألقوات ،ونبذل أقىص الطاقة فيام حيبه ويرضاه :
ﯴ
[ احلج. ] ٧8 – ٧٧ :

هو املجيد الذي بيده كل خري ،وبيده السعادة لكل أحد يف الدنيا واآلخرة؛ فمن
استجاب؛ دخل باب السعادة ،ومن مل يستجب دخل باب الشقاوة ،واحدة بواحدة :

[ طه . ] ١٢6 – ١٢3 :

هذه أفعال املجيد :

[ إبراهيم. ] 3٤ – 3٢ :
فأفعال اهلل  يف ملكه وملكوته دالئل عىل وحدانيته ،وشواهد عىل عظمته ،ودالئل
663

عىل جمده وكربيائه ،ودالئل عىل عظمة نعمه وإحسانه :
[ الروم. ] ٤٠ :
فال إله إال اهلل العظيم  ،وسبحان اهلل املجيد بذاته ،املجيد بأسامئه وصفاته ،املجيد بفعاله،
املجيد بإكرامه ،املجيد بقوته وعظمته :
[ غافر. ] 65 :

هو القوي الذي خلق القوة يف كل قوي ،فكل قوة يف العامل من قوته ،قوة العرش
والكريس ،والسامء واألرض ،والشمس والقمر ،وقوة اجلبال والبحار واألهنار ،وقوة
املياه والنريان ،وقوة اإلنس واجلن واملالئكة :

[ هود. ] 66 :

وكل قوة يف العامل ال تساوي ذرة أمام قوة اهلل.
فام أجهل اخللق برهبم ( :

) [الزمر.]6٧ /
فأنت يف معية القوي ،يف معية املجيد ،يف الدنيا بمعرفته وعبادته ،وحسن ذكره ،
والوقوف ببابه  ،واالنكسار بني يديه :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

ويوم القيامة تراه ببرصك بعد أن رأيته ببصريتك يف الدنيا(:
) [القيامة.]٢3 -٢٢/
هو املجيد بقوته وعظمته ،املجيد بإنعامه وإحسانه ،فجميع األرزاق حتتاج إىل قوة
إليصاهلا إىل املرزوقني يف قاع البحار ،ويف الساموات  ،ويف األرض ،وما بني السامء
) [الذاريات.]58 /
واألرض(:
هو سبحانه ذو العظمة والكربياء ،والعزة واجلربوت ،واإلكرام واإلنعام واإلحسان،
ِ
قدمت يا أمة
واللطف والرمحة واملغفرة ،فامذا قدمت يا عبد املجيد لربك املجيد؟ وماذا
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ِ
لربك املجيد؟ وماذا قدمت لنفسك يا أضعف العبيد؟ ماذا قدمت لربك املجيد
املجيد
مقابل بعض نعمه عليك؟ هل وحدت الذي خلقك؟ هل شكرت الذي أنعم عليك؟
هل تقربت ملن أنعم عليك هبذا الدين؟ هل سبحت بحمد الذي خلقك ورزقك،
وعافاك وهداك؟ فسبح بحمد ربك العظيم :
[ األعىل. ] 5 – ١ :
هل استغفرت من معصية املجيد؟ هل أط عت املجيد الذي أعطاك سوابغ النعم،
وحفظك من رش النقم؟(:
هل عرفت نعم ربك املجيد عليك وعىل غريك :

) [البقرة.]٢٢ - ٢١/

[ آل عمران. ] ١٠3 :

ماذا قدمت لنفسك مما حيب ربك ،وما جاء به رسولك؟(:
[احلج.]٧٧ /
هو املجيد الذي يستحق الشكر واحلمد عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص :
فيا عبد املجيد ،ما غرك بربك الكريم؟! :

)

[ األنفال. ] ٢6 :

[ االنفطار. ] 8 – 6 :
هل غرك حلمه  ،وإمهاله لك وأنت تعصيه بنعمه؟ أم غرتك نعمه التي بني يديك؛
فقريا ،وعلمك بعد
فاستغنيت هبا عن اإليامن به وعبادته؟ اذكر الذي أغناك بعد أن كنت ً
جاهال  ،وأحياك بعد أن كنت ميتًا ،وهداك بعد أن كنت ً
ً
ضاال(:
أن كنت
) [الضحى.]8 - 6/
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)

فامذا أعمل؟(

[الضحى. ]١١ -6/
يا عبد املجيد هذه النفوس مفطورة عىل التوحيد  ،وحب اخلري  ،وكره الرش ،إذا جاءها
ذكر اهلل  ،وسمعت ذكر اهلل  ، ونظرت يف اآليات الكونية واآليات الرشعية؛ آمنت
واطمأنت:
[ احلديد. ] ١٧ – ١6 :
فهذه القلوب تتأثر بالذكر كام تتأثر األرض الغرباء باملاء ،فتنبت من كل زوج هبيج :
[ احلج. ] ٧ – 5 :
فكن أهيا العبد وأيتها األمة؛ كن هلل املجيد كام يريد؛ ُيعطِك املزيد فوق ما تريد ،مما
يصلحك ويسعدك يف الدنيا واآلخرة :
[ النساء. ] 68 – 66 :
عطاء املجيد كله مبني عىل اإليامن والتقوى يف الدنيا واآلخرة ( :
) [النحل.]٩٧ /
ومن رمحة املجيد أن أنزل علينا الكتاب املجيد؛ فكتاب اهلل جميد ،فيه تبيان كل يشء ،فيه
احلكمة ،فيه الرمح ة ،فيه بيان عظمة اهلل وأسامئه وصفاته ،فيه بيان أحكام احلالل
واحلرام ،فيه الوعد والوعيد ،فيه آيات اهلل الكونية ،فيه آيات اهلل الرشعية :
[ النحل. ] 8٩ :

فالقرآن كريم  ،وجميد ،وعزيز  ،وحكيم ،فيه تبيان كل يشء من مجيع األخبار الصادقة،
)
واألحكام العادلة ،والرشائع احلسنة ،واألخالق احلسنة(:ﭑ
[ق.]١ /
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وكلام تعرف العبد عىل أسامء ربه وصفاته وأفعاله؛ جمَّده  ،وأكثر من محده  ،والثناء عليه ،
بقدر تلك املعرفة؛ هلذا أمرنا اهلل بمعرفته قبل عبادته :
[ حممد. ] ١٩ :
والتعرف عىل صفات الرب  يثمر للعبد التخلق هبا ،فإذا عرفنا الكريم ختلقنا هبذه
الصفة؛ ألن الكرم حمبوب ،والتعلق بالكريم فطرة ،واالتصاف بصفة الكرم عبادة :
[ األعراف. ] ١8٠ :
نتخلق باألخالق التي حيبها اهلل ،فاهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من يتخلق هبا من
) [البقرة.]٢٢٢ /
عباده(:
واهلل حيب الشاكرين  ،واهلل حيب املحسنني  ،واهلل حيب الصابرين ،واهلل حيب املؤمنني،
فاهلل حيب صفاته ،وحيب أن يتخلق هبا خل قه؛ فالتعرف عىل صفات الرب املجيد يثمر
) بامذا؟(
للعبد التخلق هبا(:
) [آل عمران.]٧٩ /
فالذي فيه ذكر صفات املجيد ،هذا الكتاب العظيم :
[ املائدة. ] ١6 – ١5 :
وهلل األسامء احلسنى ،فلنتعرف عليها؛ حتى ندعوه هبا ،فاهلل شكور حيب الشاكرين،
تواب حيب التوابني ،جميد حيب العبد املجيد ،واألمة املجيدة ،حيب املجيد من خلقه إذا
كان جميدً ا يف أقواله وأعامله وصفاته :
[ آل عمران. ] ١3٤ – ١33 :

فاهلل حيب املجيد ،ويثني عىل من جمَّد نفسه باألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة،
واألخالق العالية ،وأعىل األخالق أن تعبد من يستحق العبادة ،وتشكر من يستحق
الشكر ،ومتجد من يستحق التمجيد ،ونحمد من يستحق احلمد ( :
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) [فصلت.]3٢-3٠ /
متجد بأسامئه وصفاته ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وخلقه وأمره،
فسبحان املجيد الذي َّ
وعظمته وكربيائه! .
هو املجيد الواسع الكرم ،ذو الرشف والعز والكرم ،سابغ النعم ،دافع النقم ،عظيم
املنن ،هو املجيد يف ذاته ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله الكريمة ،وأقداره احلكيمة(:
) [األعراف.]5٤ /
فاعبدوه إذا عرفتموه؛ لكامل جمده وعظمته ،ولعظمة إحسانه وإنعامه عىل خلقه.
هو املجيد احلق الذي خلق كل يشء ،املالك لكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،العليم
بكل يشء ،واسع املغفرة والرمحة ،جزيل العطاء واإلحسان :
[ األنعام. ] 102 :

هو املجيد الذي جمده ال هناية له ،وعطاؤه ال هناية له ،وكرمه ال حدود له ،ونعمه ال هناية
هلا ،ورمحته ال هناية هلا ،وعلمه ال هناية له ،وملكه ال هناية له(:
) [مريم.]65 /
هو املجيد الذي له أسامء واجلامل  ،املجيد الذي تفرد بصفات العز واملجد والكربياء :
(
)

[البقرة.]٢55/
اسام من أسامء اهلل احلسنى ظاهر ًة
هذه أعظم آية يف كتاب اهلل ،آية الكريس ،فيها مخسون ً
ومضمرة ،فمن تأملها ا ستخرج هذه األسامء العظيمة.
فسبحان املجيد بذاته ،اجلميل بأسامئه وصفاته ،اجلزيل يف عطائه ،املحمود عىل إحسانه،
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القريب من عباده! .
هو املجيد الذي يعطي ويرزق ،ويشفي ويكفي ،ويرفع البالء ،ويزيل اهلم ،ويدفع
النقم ،فهو بقوته قادر عىل كل يشء ،وبرمحته منعم بكل يشء(:
) [يونس.]١٠٧ /
هذا ربك املجيد بيده اخللق واألمر  ،وبيده الرض والنفع ،والعطاء واملنع ،والبس
والقبض ،والذلة والعزة ،والسعادة والشقاوة :
[ طه. ] 8 :
فإذا نزلت بك داهية  ،أو مصيبة  ،أو قارعة أو حمنة؛ فتوجه إىل ربك املجيد ،ذي األسامء
احلسنى  ،والصفات العىل ،هيديك إىل سبل السالم :
[ غافر. ] 65 :
هو سبحانه املجيد الذي بيده مقاليد السموات واألرض  ،وبيده مفاتيح كل يشء :
(
) [األنعام.]١8- ١٧ /
فاسأله اهلداية ،واسأله الرمحة ،واسأله العافية  ،واسأله ما يعينك عىل حسن عبادته
)[الفاحتة.]6 /
وأعظم سؤال يف القرآن(:
الرصاط املستقيم املوصل إىل جنة املعرفة يف الدنيا  ،التي بواسطتها تصل إىل جنة اآلخرة
يوم القيامة .
فال تتوجه إىل غري ربك املجيد ،وال تلتفت ألحد سواه :
[ يونس. ] 3 :
أي ضاللة ال كاشف هلا إال هو ،أي مرض ال كاشف له إال هو ،أي فقر ال كاشف له إال
هو ،أي كربة ال مفرج هلا إال هو(:
) [النمل.]6٢ /
هو سبحانه املجيد الذي متجد بكل يشء عظيم ،املجيد الذي متجد بكل يشء كبري.
فمجده وعظمته  ،وجالله ومجاله  ،ال أول له وال آخر ،وال بداية وال هناية ملجده ،فال
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هناية ملجده وجالله ومجاله وكربيائه ،وال حد مللكه وسلطانه .
وهو سبحانه املجيد الذي جمده عىل قدر شأنه :

[ احلرش. ] 24 – 22 :
هو املجيد القادر عىل كل يشء  ،فلو كانت مجيع األشجار أقال ًما ،ومجيع البحار مدا ًدا،
ومجيع اخلالئق كتا ًبا أبد اآلبدين؛ مل يبلغ اخللق إحصاء كلامته ،وال إحصاء خلقه ،وال
إحصاء نعمه ،ومل يبلغوا ما هو عليه من اجلالل واجلامل واملجد ،ومل يؤدوا حقه من املدح
والثناء ،واحلمد والشكر(:
) [لقامن.]٢8- ٢6 /
هو سبحانه القوي العزيز املجيد ،القادر عىل كل يشء ،الذي ال يعجزه يشء ،الذي
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،كل يشء لعزته ذليل ،وكل أحد لكربيائه خاضع ،بيده
اخللق واألمر كله ،ال إله إال هو ،وال رب سواه :
[ األنعام. ] 102 :

كل اخللق شاهد بوحدانيته ،ومستجيب ملشيئته ،ومرسع إىل إرادته ،وخاضع ألمره .
كل اخلل ق ألمره طائع ،وكلهم له عابد ،وكلهم لسلطانه خاشع ،وكلهم إليه راغب،
وكلهم منه راهب ،وكلهم إليه راجع(:
)[آل عمران.]83 /
هو املجيد الذي سجدت له مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والسفيل ( :
) [النحل.]5٠-٤٩ /
املجيد الذي اجتمعت له صفات اجلالل والقوة والعظمة والكربياء ،وصفات اجلامل
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واإلكرام واإلنعام واإلحسان .
فورا ،ومرسع إىل
هو املجيد القوي الذي ال يعجزه يشء ،وكل يشء مستجيب إلرادته ً
مشيئته طو ًعا(:
) [يس.]83-8٢ /
هو املجيد القادر عىل كل يشء ،خلق الكبري والصغري ،والكثري والقليل ،وعامل الغيب
وعامل الشهادة ،وكله عليه يسري(:
) [لقامن.]٢8 /
فسبحان الرب املجيد الكريم ،العليم اخلبري ،الذي ال ينسى من ذكره ،وال خييب من
دعاه ،وال يقطع رجاء من رجاه ،ال عليم بكل يشء ،السميع ل كل يشء ،البصري بكل
) [التغابن.]١3 /
يشء(:
عرف أولياءه بتوحيده ،فله احلمد والشكر ،وأهلم خلقه
هو سبحانه املجيد احلميد الذي َّ
وأو َل َه القلوب بعبادته؛ فله احلمد والشكر،
تسبيحه وحتميده ،فله احلمد والشكرْ ،
وأنطق األلسن بذ كره ،فله احلمد والشكر ،واضطر العقول لتعظيمه ومتجيده؛ فله احلمد
والشكر :
[ احلج. ] 18 :
فسبحان من خلق اخللق لرمحته  ،ولكنهم يتفلتون عن طاعته ،ويطيعون الشيطان
عدوه(:
)
[يس.]6٢ -6٠/
فتعرفون الرب العظيم الذي خلقكم ورزقكم ،القادر الذي حيييكم ويميتكم ،امللك
الذي بيده امللك  ،فتعبدوه  ،وتوحدوه .
هو سبحانه املجيد بأسامئه وصفاته ،العليم املحي بكل يشء ،يعلم مثاقيل اجلبال،
ومكاييل البحار ،وعدد قطر األمطار ،وعدد ورق األشجار ،وعدد ذرات الرمال،
وعدد األرواح ،واألنفاس ،وعدد احلروف والكلامت ،ويعلم ما يف الرب والبحر ،وما
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أرضا ،وال
أظلم عليه الليل ،وما أرشق عليه النهار ،ال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
جبل ما يف وعره ،وال بحر ما يف قعره(:
) [األنعام.]5٩ /
هو ملك عظيم جميد ،ال حتي به الظنون ،وال تدركه األبصار ،وال تقابله العيون ،وال
حتي به العقول ،وال تكيفه األوهام(:
) [األنعام.]١٠3 -١٠٢/
ربنا جميد عظيم ،نور وجهه مأل الكون كله(:
[النور. ]35/
) [النساء.]١٧٤ /
وكتابه نور( :
ودينه نور:

)

[ املائدة. ] 16 – 15 :
ظهورا أبني من الشمس يف رابعة النهار ( :
ظهر املجيد الظاهر للبصائر والعقول،
ً
) [احلديد.]3 /
ظهورا أبني من الشمس يف رابعة النهار :
فسبحان من ظهر للبصائر والعقول
ً
[ يونس. ] 3 :

واهلل يريد منا أن نعبد اهلل كأننا نراه؛ فهذا مقام اإلحسان؛ فاهلل موجود بكامل األسامء
والصفات ،موجود بصفات الكامل واجلالل واجلامل(:
) [احلديد.]3 /
فاعبدوه وحده إذا رأيتموه وعرفتموه .
واحتجب بعظمته ونوره عن األبصار؛ فال تراه يف الدنيا أبدً ا(:
)[األنعام.]١٠3/
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وعن أيب ذر ،قال :سألت الرسول  :هل رأيت ربك؟ قال« :نُور ،أنَى َأرا ُهِ ،ح َجا ُب ُه
ِ
ِ
َص ُه ِم ْن َخ ْل ِق ِه» أخرجه مسلم(.)1
ت ُس ُب َح ُ
النور ،لَ ْوك ََش َفه َألَ ْح َر َق ْ
ات َو ْج ِهه ما ا ْنت ََهى إلَ ْيه َب َ ُ
فسبحان املجيد الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،والذي يفعل ما يشاء،
وحيكم ما يريد ،ال را ّد لقضائه  ،وال معقب حلكمه ،له اخللق واألمر وحده ال رشيك له.
حييي ويميت ،ويعز ويذل ،ويكرم وهيني ،ويعطي ويمنع ،ويرفع وخيفض ،ويعفو
ويضل ،وينرص وخيذل ،ويبس ويقبض :
وينتقم ،وهيدي ّ
[ الرمحن. ] ٢٩ :

واهلل جل جالله هو الرب املجيد احلق ،عظيم األسامء والصفات ،عظيم امللك
والسلطان ،عظيم النعم واإلحسان ،عظيم اخللق واألمر ،عظيم الثواب والعقاب :
[ البقرة. ] ٢55 :
ً
رسوال
هو العظيم الذي ال يعطي إال العظيم ،أنزل علينا القرآن العظيم ،وأرسل إلينا
كريام ،ورشع لنا أحسن دين .
ً
فهو املجيد جل جالله ،أسامؤه كلها جميدة ،وصفاته كله ا جميدة ،وأفعاله كلها جميدة،
والقرآن كله حتميد ومتجيد  ،وتعظيم وتكبري ،وتسبيح للرب احلميد املجيد(:

) [احلرش.]٢٤ - ٢٢/
والصالة التي رشعها اهلل  لنا ،كلها تعظيم وتكبري  ،وحتميد ومتجيد ،وتسبيح للحميد
املجيد ،أهل الثناء واملجد  ،رشعها اهلل لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات واألقوال
واألعامل؛ فأوهلا حتميد ومتجيد للرب جل جالله ،وأوسطها متجيد ،وقيامها متجيد،
وركوعها متجيد ،وسجودها متجيد ،وجلوسها متجيد ،وأقواهلا متجيد(:
( )١أخرجه مسلم برقم (.)١٧٩
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) [العنكبوت.]٤5 /
ففي أول الصالة تكبري ،والتكبري متجيد ،واالستفتاح كله متجيد ،ويف الركوع وما بعده
كثريا طي ًبا
متجيد ،سبحان ريب العظيم متجيد ،سمع اهلل ملن محده متجيد ،احلمد هلل محدً ا ً
مبار ًكا متجيد ،و يف الركوع وما بعده تسبيح وحتميد ومتجيد ،ويف السجود تسبيح وحتميد
ومتجيد سبحان ريب األعىل ،سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة؛ ويف
اجللوس دعاء وثناء  ،وحتميد ومتجيد.
فاجللوس قبل السالم دعاء وثناء  ،وحتميد ومتجيد  ،التحيات هلل والصلوات والطيبات،
السال م عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،اللهم
صيل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد،
اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم؛ إنك
محيد جميد.
وهلذا فرضها اهلل عىل عباده كل يوم مخس مرات ،ورغب يف اإلكثار من نوافلها،
ورشعها يف أحوال خمتلفة ،وأمر باملحافظة عليها يف أوقاهتا فقال ( :
) [البقرة.]٢38 /
ً
أصال ،ثم اخلمسون يف األجر تضاعف؛
وهي مخس يف العمل ،ومخسون يف األجر
فالصالة الواحدة حمسوبة عرش صلوات يف األصل ،مثالً صالة الظهر نصليها واحدة
ً
ً
أصال عرش صلوات ،واحلسنة بعرش أمثاهلا  ،عرشة يف عرشة
فعال ،ولكنها عند اهلل
تساوي مائة صالة ظهر ،وهكذا باقي الصلوات .
فالصلوات اخلمس يف أصل مرشوعيتها الصالة بعرش صلوات يف األصل ،أما بقية
األعامل ،فاحلسنة ب عرش أمثاهلا ،الصدقة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،وهكذا سائر
األعامل :
[ األنعام. ] ١6٠ :
وحلب اهلل للصلوات اخلمس  ،وحلاجتنا إليها  ،رغب فيها  ،وجعلها مخس ًا يف العمل ،
ومخسني يف األجر  ،فكل صالة بامئة صالة.
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فسبحان الرب املجيد  ،الذي هذا كرمه وعطاؤه ألوليائه :
[ احلديد. ] ٢١ :

والعرش أكرب خملوقات اهلل  ، وأعظمها ،وأوسعها ،وأعالها ،وأنورها ،وأرفعها،
وأكرمها ،خلقه احلميد املجيد العزيز بقدرته ،واستوى عليه احلميد املجيد برمحته ،كام
) [طه.]5 /
قال سبحانه(:
فاحلمد هلل رب العاملني عىل هذه النعمة ،وعىل أن عرفنا بأسامئه وصفاته؛ حتى ال نتعلق
بأحد سواه ،فالفكر واالعتبار يف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله من أعظم أعامل القلوب،
ومن أعظم روافد اإليامن التي يقوى هبا ا لتوحيد ،ويزيد اإليامن  ،وخيشع القلب ،
وحتسن العبادة(:
) [النحل.]5٠ - ٤8/
فالنظر والتفكر يف هذا امللكوت العظيم ،ويف مجيع ما خلق اهلل يف هذه الدنيا  ،من أعظم
العبادات ،وكله منصو ب لالعتبار ،وبه يرتفع العبد درجات إىل علم الغيب املكنون
الذي يدرك يف الدنيا بالوحي والقلوب ،ويرى يف اآلخرة بالعيان واألبصار ( :
)[األعراف.]١85/
[ األنبياء. ] 3٠ :

واهلل  هو املجيد الذي أمرنا بالنظر يف مجيع امللك وامللكوت؛ لنرى ونعلم كامل جمده
وعظمته وجالله ،وعظيم نعمه وإحسانه ،ثم نعبده بموجب هذه املعرفة(:
) [يونس.]١٠١ /
واعلم رمحك اهلل أنك إذا نظرت بنور إيامنك مستعينًا بربك يف أقل املخلوقات جر ًما،
حجام  ،كاخلردلة والذرة والبعوضة؛ ونظرت يف أعظم املخلوقات كالشمس
وأصغرها
ً
واألرض  ،واجلبال والبحار  ،رأيت ما يدفع الشك ويزيل الرشك ،وحيقق التوحيد،
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واإليامن للواحد األحد  ،من اآليات الباهرات والرباهني الساطعات القاطعات(:
) [اجلاثية.]6 -3/
أقام اهلل هذه املخلوقات العظيمة ،واآليات الكبرية يف السامء واألرض ،لالعتبار يف
تنبيها للمبتدئ من أوليائه ،وتذكر ًة للمنتهي :
ملكوته مقام فحوى اخلطاب يف كتابه؛ ً
[ ق. ] 8 – 6 :
إذا كان خلق الصغري يدل عىل عظمة ربه الكبري؛ فاألعىل من خملوقاته أعظم داللة وأكرب
شهادة(:
) [غافر.]5٧ /
سبحان امللك العظيم الذي خلق الكبري والصغري ،وخلق العايل والسافل؛ وجعل الكل
من دالئل توحيده ،وعبدً ا من عبيده ،يأمتر بأمره ،وخيشع لعظمته ،ويسبح بحمده(:
) [النور.]٤٢- ٤١/
ومن َّنور اهلل قلبه باإليامن؛ ارتقى بعقله من عامل الشهادة إىل عامل الغيب ،ومن عامل الدنيا
إىل اآلخرة ،فرأى الصور ببرصه ،ورأى املصور بقلبه ،ورأى العظيم سبحانه يفعل يف
ملكه ما يشاء ،ورأى بعقله أنه كلام عظم املخلوق عظم قدره ،وكلام عال حمله قويت
شها دته ،وكلام قرب من خالقه عظمت عليه نعمته ،ونال بركته ،وخصه بمزيد
كرمه(:
) [آل عمران.]١٩١-١٩٠ /
فبهذه املعارف العظيمة معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،ومعرفة نعمه وإحسانه يذوق هذا
676

القلب والعقل  ،وهذ ا السمع والبرص  ،حالوة املعرفة ،وطعم اإليامن ،ويرى ربه العظيم
خيلق ويدبر وحده ال رشيك له ،وهبذا يتحصل عىل طعم اإليامن ،وحالوة اإليامن،
وحقيقة اإليامن ،هبذه املعرفة العظيمة(:
) [حممد.]١٩ /
فريى القلب صمود املخلوقات كلها إىل رهبا ،ويشاهد استسالم املخلوقات كلها لعزة
كربيائه جل جالله ،ويسمع أصوات املخلوقات ختطب بالتوحيد ،هلا زجل بالتسبيح
والتقديس والتحميد والتمجيد لرهبا احلميد املجيد(:
)
[اإلرساء.]٤٤/
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التعبد َّلل  باسمه املجيد
اهلل  هو املجيد الذي له املجد كله ،والكربياء كله ،وامللك كله ،واخللق كله ،واألمر
كله ،وله احلمد كله .
هو املجيد الذي يستحق التحميد والتمجيد ،أهل الثناء واملجد ،احلق املعبود يف السامء

واألرض :

[ آل عمران. ] ٢٧ – ٢6 :

واهلل  هو احلميد املجيد الذي جيب علينا أن نمجده؛ فهو املجيد بذاته ،له صفات
اجلالل واجل امل والكامل ،وليس بني العبد وربه مسافة وال زمان(:
) [هود.]6١ /

)

فهو القريب يف علوه ،العيل يف دنوه(:

[الشورى.]١١ /

فهو جميد ،وأنا عبد املجيد؛ فيجب عيل أن أتقرب لريب املجيد بكل ما حيبه ويرضاه :

(

) [البقرة.]١86 /

واحلكمة من خلق الساموات واألرض  ،وكافة املخلوقات  ،أن يعرف اإلنسان ربه

املجيد ،وماذا يريد اهلل منه ؟ وماذا يريد اإلنسان من ربه؟ وماذا يراد له؟ وماذا يراد منه .

ما يراد من عبد املجيد أن يعرف ربه املجيد بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويعرف دينه

و رشعه ،ويعرف وعده ووعيده  ،ويعمل بموجب ذلك(:
) [الطالق.]١٢ /
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فإذا عرفتم ذلك فاعبدوه :

[ األنعام. ] ١٠٢ :

املجيد سبحانه يريد مني أن أعرف هذه املعارف؛ ثم أعبد اهلل :

[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :

فام يريده اهلل  من العبد هو أن يوحده ويعبده ،ويوم القيامة حياسب اخلالق هؤالء

الع باد ،فمن آمن وأطاع ربه فله اجلنة  ،ورضوان ربه ،ومن كفر وعىص ربه فله
النار(:

ويف الدنيا(:

) [الروم.]١6- ١٤/

)

[الرعد.]٢8 /

) [األنعام.]8٢/

(

فربنا جميد بذاته ،عظيم بفعاله ،كريم بعطائه ،املجيد الذي متجده وحتمده وتسبح بحمده
مجيع خملوقاته .

هو املجيد الذي له املجد  ،وله املجد ملكً ا ،وله العزة صف ًة ،وله العزة مل ًكا :
[ اجلاثية. ] 3٧ – 36 :

هو املحمود عىل مجيع أفعاله ،الذي أنزل النعم التي حيمد عليها ،فله احلمد يف األوىل

واآلخرة :

[ سبأ. ] ١ :

هو العزيز الذي أعز عباده وأولياءه ،هو العزيز الذي له العزة ،ولرسله العزة،
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وللمؤمنني به العزة :

[ املنافقون. ] 8 :

فأعظم درجات العلم هو العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأعظم أنواع اجلهل هو

اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ ألنه سبب لالنرصاف عن عبادة الرب الذي
يستحق العبادة؛ وهلذا أمرنا اهلل بالعلم أوالً؛ ثم بالعمل ثاني ًا  ،فقال :
[ حممد.]١٩ :

هو سبحانه املجيد  ،ذو الطول واإلنعام ،عظيم امللك والسلطان ،اجلميل فعاله ،اجلزيل

نواله ،الكثري عطاؤه(:

ﰀ) [البقرة.]٢٩ /

رفيع الدرجات ،كريم العطيات ،عفو عن السيئات ،غافر للزالت ،جميب للدعوات ،ال

تبلغ األلسن وصف جالله ومجاله وكامله ( :
) [الزمر.]6٧ /

وعلام ،الغني عن كل أحد،
هو سبحانه املجيد احلفيظ لكل أحد ،املحي بكل أحد قدر ًة
ً

الذي حيتاج إليه كل أحد ،الغني الذي وصل رزقه إىل كل أحد ( :
[اإلخالص.]٤ - ١/

)

فمجد ربك العظيم ،الذي خلق اخللق ،وبس الرزق ،وفرج الكرب  ،املغيث وقت

البالء ،املنعم يف البأساء  ،أهل الثقة والرجاء ،وأهل احلمد والثناء :
[ الفاحتة. ] ٤ – ٢ :

وسبح بحمد ربك العظيم :
[ النرص. ] 3 – ١ :
680

واسأله وحده ألن عنده خزائن كل يشء ( :

) [غافر.]3 /

وا علم أن اهلل رفع قدرك باإلسالم ،ووفقك لعبادته ،وأنار قلبك بمعرفته وتوحيده،
واإليامن به ،فأكثر له من التحميد والتمجيد لعلك ترىض(:

) [األحزاب.]٤3 - ٤١/

وإذا عرفت ربك املجيد بأسامئه وصفاته وأفعاله ودينه ورشعه(:
) [مريم.]65 /

وكن جميدً ا بإيامنك وتقواك ،وأقوالك وأعاملك ،وأخالقك وإحسانك .

واذكر صفات املجيد خللقه ،وبني هلم أسامءه وصفاته ،وعلمهم رشعه ،وعرفهم بنعمه؛

ليحمدوه ،وعرفهم بكربيائه ليكربوه؛ تكن من العلامء الربانيني :

[ فصلت. ] 33 :

يا عبد املجيد ،أنفق مما أتاك ربك املجيد ،من مال توايس به الفقري ،أو علم تعلم به

اجلاهل ،أو خلق حسن حتنن به عىل السفيه ،أو جاه تنفع به املحتاج ،أو قول حسن تقيم

به احلق ،وتُعدل به بني اخللق ،وتقيم به املعوج(:
) [األحزاب.]٧١ -٧٠/

وهبذا حيمدك املجيد ،وحيمدك أهل السامء ،وحيمدك أهل األرض  ،وتفوز بمحبة اهلل ،
)

وحمبة خلقه ( :

[مريم.]٩6 /
فاملؤمن ح ًّقا من شغل أوقاته ،ولسانه ،وقلبه وجوارحه ،فيام يريض اهلل  ،واج تنب ما
)[التوبة.]6٢/

سوى ذلك(:

) [طه.]8٤ /

وإذا عرفت املجيد فسارع إىل طاعته ( :
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واعلم أن كل ما أدركته ببصريتك ،أو شاهدته ببرصك  ،من املخلوقات الصغرية

والكبرية ،من لدن العرش العظيم إىل أصغر يشء خلقه اهلل؛ كلهم عبيد أمثالك ،ليس

بأيد هيم يشء ،الكبري والصغري ،والعايل والسافل :

[ احلج. ] ١8 :

فامللك ح ًّقا هو الرب املجيد ،ذو العرش املجيد ،ال إله إال هو ،رب كل يشء ومليكه،
القائم عىل كل نفس ،وكل ما سواه عبيد له ،خاضع ألمره :

[ األنعام. ] ١٠٢ :

فيا عبد املجيد إىل ربك احلميد املجيد فاجلأ ،وعليه فتوكل ،وإياه فاسأل ،وال يشغلك

عنه سواه :

[ فاطر. ] ١٤ – ١3 :

وتأدب رمحك اهلل بآداب النظر والتفكر ،وأحسن العمل ملن يراك وال تراه ،واعبده
كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك(:

) [الشعراء.]٢٢٠-٢١٧/

واعترب بأدب أول املعتربين إبراهيم  ، حني نظر بعني اإلنصاف إىل الكوكب ،ثم إىل
القمر ،ثم إىل الشمس ،فلام رأى عليها آثار احلدث ،وسامت الصنع ،وقهر

التسخري(:

) [األنعام.]٧6 /

ثم جهر بالتوحيد  ،والرباءة من الرشك :

ﯓ

[ األنعام. ] ٧٩ – ٧8 :

رآها خملوقات مملوكة ومقهورة بحكم الربوبية؛ تعبد هلل يف حمراب العبودية هلل . 
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ً
مملوكة مقهورة بحكم الربوبية ،تعبد اهلل مع غريها يف
هذه املخلوقات رآها إبراهيم
حمراب العبودية ،فتخطاها وانرصف عنها إىل الذي فطرها ً
قائال(:
ﯓ) [األنعام.]٧٩ /

فإذا بان لك األمر ،واستبان لك الرشد؛ فاستقم عىل عبادة ربك ،وامحد اهلل عىل هذه

النعمة ،وجمد املجيد ،وعظم العظيم ،وكرب الكبري :

[ اإلرساء. ] ١١١ – ١١٠ :

وانظر رمحك اهلل بالبرص والبصرية؛ تكن عىل بصرية(:
) [األنعام.]١٠٤ /

وعربت ساحات امللك وامللكوت،
فطوبى ،وما أدراك ما طوبى! لقلوب عرفت رهبا َ ،

وأميطت عنها حجب الغفلة ،وانكشفت هلا جماري القدرة؛ فرأت اخلالق واملخلوق،
ورأت الصور واملصور ،وشاهدت اخلالق البارئ املصور يفعل يف خملوقاته ما يشاء،

وهي متجده وتسبح ب حمده ،فنظم نفسه معها :

[ النحل. ] 5٠ – ٤٩ :
فهذه املعرفة أفادهتا معرف ًة الرب احلميد املجيد ،والتعبد الصادق ،والنور املبني الذي
ميزت به امللك من العبيد؛ فاتقته حق تقاته ،وعبدته كأهنا تراه؛ فنالت ثوابه ورضاه :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

وهذه القلوب التي عرفت اهلل  تعبدت له يف حمراب العبودية؛ لكامل إيامهنا ،

ومعرف تها برهبا جل جالله؛ فنالت ثوابه ورضاه(:
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) [السجدة.]١٧- ١5/

ترض لنفسها ً
شغال إال عبادة
وهذه القلوب الزكية التي امتألت بالتوحيد واإليامن  ،مل َ
امللك العيل األعىل ،فعبدته؛ فرفع ها إىل املقام األسمى ( :

) [املجادلة.]١١ /

فاتق اهلل يا عبداملجيد حق تقاته ،واعتصم بحبل اهلل حتى تلقاه( :
)[آل عمران.]١٠3-١٠٢/

فاحل مد هلل عىل هذه املعارف العظيمة ،واحلمد هلل رب العاملني أن أرسل إلينا أفضل
رسله ،وأنزل علينا أحسن كتبه ،وأعطانا السمع والبرص والعقل؛ لنعرف به ربنا ،

ومن عرف ربه املجيد بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ كربه وعظمه ،ومحده وشكره ،وأحبه

وأطاعه ،وأفرده بالعبادة ،وتذلل ل عظمته ،وخضع لكربيائه ،وخشع قلبه لربه املجيد،

وعظم أمره ،وانقاد حلكمه :

ﰀ [ الزمر.] ٩ :
ومن عرف املجيد ح ًّقا؛ جمده ح ًّقا ،وعظم أوامره ًّ
حقا ،وعظم كتبه ورسله ح ًّقا ،وعظم
)

شعائره ورشائعه ح ًّقا(:

[احلج.]3٢/

واسم اهلل املجيد من صفات الذات واألفعال ،فهو املجيد؛ ملا له من األسامء احلسنى ،

والصفات العىل ،املجيد الذي يمجد نفسه بني خلقه  ،كام قال سبحانه(:
) [الفاحتة.]٤-٢/

ومن عرف املج يد جمده وعظمه بأنواع التمجيد والتحميد والثناء ،فيثني عىل ربه بأسامئه
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احلسنى ،وصفاته العىل ،وإحسانه وإنعامه ،ويعبد ربه بمقتضاها ،فيفعل ما حيمد عليه

عند ربه ،وجيتنب ما يذم عليه :

[ األنبياء. ] ٩٠ :

وحظ العبد من اسم اهلل املجيد أن يكون العبد جميدً ا بحسن أقواله  ،وأفعاله  ،وأخالقه،
جميدً ا بحسن عطائه ،يعبد املجيد األعىل الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له،

ويدعو الناس إىل عبادة املجيد ،ويعلم رشع ربه املجيد ،وحيسن إىل غريه بأنواع اإلكرام

واإلحسان :

[ البقرة. ] ١٧٧ :

ومن عرف املجيد العزيز الكريم جتاوز اخللق إىل اخلالق ،وتقرب باألرزاق إىل الرزاق،

وتوكل عىل املجيد الذي يكفيه من مجيع العبيد(:
) [التغابن.]١3 /

فسبحان ربنا املجيد الذي اختص بالعظمة والكربياء ،والعزة واجلربوت ،واإلكرام
)
واإلحسان ،واإلفضال واإلنعام(:

[امللك.]١/

واهلل سبحانه مجيل حيب اجلامل ،حيب أسامءه و صفاته ،وحيب من يتخلق هبا من عباده
عىل شاكلة العبودية ،وحيب من دعا الناس ملعرفتها ،والتعبد هلل هبا :

[ األعراف. ] ١8٠ :

فكن أهيا العبد جميدً ا يف دينك ،تقول باحلق أينام كنت ،ال ختاف يف اهلل لومة الئم .

كن جميدً ا قو ًّيا يف أقوالك وأعاملك وأخالقك(:
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) [البقرة.]63/

)

كن قويا يف دعوتك ( :

[الفرقان.]5٢ /

الض ِع ِ
ِ
وقال النبي « :الْ ِ
يفَ ،و ِيف ك ٍُّل
ـم ْؤ ِم ِن ه
ـم ْؤم ُن الْ َق ِو ُّي َخ ْري َو َأ َح ُّ
ب إِ َىل اَّللِ م َن ا ْل ُ
ُ

َخ ْري»أخرجه مسلم(.)1

كن جميدً ا يف أعاملك(:

) [احلج.]٧٧ /

كن جميدً ا يف جهاد أعداء اهلل ،يف الدعوة إىل اهلل ،يف تعليم رشع اهلل :
كن جميد ًا يف عبادتك ( :

[ التحريم. ] ٩ :

ﰀ) [الزمر.]٩ /

كن جميدً ا يف أخالقك ( :
[ األعراف.]١٩٩/

)

كن جميدً ا يف العطاء واإلحسان  ،والعفو واإلكرام ( :
)

[آل عمران.]١3٤-١33/

عظيام  ،ومقام ًا كبري ًا :
أجرا
ً
كن جميدً ا بالتوحيد واإليامن  ،وطاعة الرمحن؛ تن َْل من ربك ً
(

كن جميدً ا بعطائك وإحسانك وإكرامك ،وإنفاقك ( :
( )١أخرجه مسلم برقم (.)٢66٤
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) [األنفال.]٤- ٢/

) [البقرة.]٢6١ /

كن جميدً ا بدعوة الناس إىل اخلري :
[ النحل. ] ١٢5 :

كن جميدً ا بتعلم العلم اإلهلي  ،وتعليم الناس ( :
)[آل عمران.]٧٩ /

كن جميدً ا بتزكية نفسك باإليامن :

[ الشمس. ] ١٠ – ٧ :

وجمد ربك املجيد بذكر أسامئه وصفاته وأفعاله ،ومحده عىل سوابغ نعمه ،بقولك :

[ البقرة. ] ٢55 :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :

وقل :ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير.

وقل التحيات هلل ،والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته،

السالم علينا وعىل ع باد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده
ورسوله ،اللهم ِّ
صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل

إبراهيم؛ إنك محيد جميد ،اللهم بارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم،
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وعىل آل إبراهيم؛ إنك محيد جميد.

[ األعراف. ] ٢3 :
[ آل عمران. ] 8 :

[ البقرة. ] ٢٠١ :

اللهم يا محيد يا جميد ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن

معصيتك ،وبفضلك عمن سواك.

اللهم هب لنا محدً ا وجمدً ا ننتفع به ،وننفع به غرينا ،اللهم ُصن وجوهنا باليسار ،وال

تذلنا بمعصيتك فنسأل رش خلقك ،ونُبتىل بحمد من أعطى ،وذم من منع ،وأنت من
فوقهم ،ويل العطاء وبيدك خزائن األرض والسامء.

يا ذا اجلالل وا إلكرام ،نسألك من فضلك العظيم ،نسألك أن تعيننا عىل ذكرك وشكرك

وحسن عبادتك .

اللهم يا مالك امللك ،يا خالق اخللق ،يا ذا الطول واإلنعام واإلحسان ،يا ً
فعاال ملا تريد،

يا جميد ،يا محيد ،يا رب العرش الكريم ،اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى ،والعفاف

والغنى ،والفوز باجل نة ،والنجاة من النار ،يا أرحم الرامحني.

اللهم اجعل خري عمري آخره ،وخري عميل خوامته ،وخري أيامي يوم ألقاك يا رب

العاملني.

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

الويل ..املوى

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الويل ..املوى

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات ال عىل ،واألفعال احلميدة(:
)[طه.]8/
فإذا أردت أن أعبد اهلل حقا ؛ فالبد أن أعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وأعرف ملكه
وسلطانه ،وآياته وخملوقاته ،ودينه ورشعه ،ووعده ووعيده.
ألن عبادة اهلل مبنية عىل معرفته:
[حممد.]١9 :

اهلل هو رب العاملني ،الويل احلميد ،املوىل الرحيم ،امللك احلق الذي له ملك السموات
واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله ما بني الساموات واألرض ،وله خزائن
السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض،
اخللق كله له ،وامللك كله له ،واألمر أمره ،واخللق خلقه:
[األنعام.]١0٢ :

فمعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته هي أساس التوحيد؛ حتى نوجه العبادة لواحد ،ونعرف
أنه رب كريم ،ورزاق ،وقوي ،وقادر ،ورمحن ،ورحيم ،وعفو ،وحليم:
ﰀ [احلجر.]٥0 – ٤9 :
واهلل  حيب من عباده أن يتصفوا بصفاته ،فاهلل حيب أسامئه وصفاته ،وحيب من عباده
أن يتصفوا بأسامئه وصفاته عىل شاكلة العبودية؛ فهو املؤمن الذي حيب املؤمنني
واملحسن الذي حيب املحسنني ،وحيب املتقني ،وحيب التوابني ،وحيب املتطهرين:
[األعراف.]١٨0 :

اهلل َ م َّن علينا بمعرفة أسامئه وصفاته ،ودلنا عليها ،لنعبد اهلل بموجبها،وليزيد اإليامن يف
قلوبنا ،فإذا زاد اإليامن استنار القلب بنور التوحيد واإليامن ،ثم اتسع الصدر جلميع أنواع
الطاعات ،ثم خرج هذا النور إىل اجلوارح ،فبدأنا نسمع الكالم الطيب ،ونتكلم بالكالم
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الطيب ،ونعمل األشياء الطيبة وننظر إىل األشياء الطيبة ،ونبتعد عن األشياء املحرمة.
فمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته هي من التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد ،وبمنزلة القلب
من البدن ،فجسد ال رأس له ميت ،وبدن ال قلب فيه ميت.
ِ
ـج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َس َد ْت
ـج َسد ُم ْض َغ ًة ،إِ َذا َص َل َح ْت َص َل َح ا ْل َ
قال النبي َ «:أ ََل َو إِ َّن ِِف ا ْل َ
ـج َس ُد ُك ُّل ُه ،أَل وهي القلب»متفق عليه( ).
َف َس َد الْ َ
جعل اهلل حل اجلوع والعطش ب الطعام والرشاب ،وهذا سبب من األسباب ،ولكن ما
حل اهلم والضيق والنكد والتعب؟ حل ذلك يف دين اهلل فقط(:
)[الرعد.]29- 28/
فال طمأنينة إال بذكر اهلل؛ ولذلك اهلل  أمرنا بذكره كثريا:
[األحزاب.]٤٣ – ٤١ :

فإن كنت خائفا فهو املؤمن الذي يؤمنني ،فاألمن كله بيده ،هو الذي خلق األمن،
وفرقه بني خلقه ،وهو الشايف من كل مرض ،وهو املطعم لكل جائع ،وهو الغفور لكل
ذنب ،وهو الرمحن الذي مأل الكون بأنواع النعم؛ من أرض نسكن عليها ،وطعام نأكل
منه ،وماء نرشب منه ،وهواء نتنفس منه:
[النحل.]٥٣ :

فاهلل  له األسامء احلسنى ،واهلل  أمرنا أن نتعرف عىل هذه األسامء؛ حتى نعبد اهلل
)[حممد.]19/
بمقتضاها(:
 واهلل  من أسامئه احلسنى؛ الويل ،واملوىل.
فالويل :كام قال سبحانه(:
)[الشورى.]28/
)
وأما املوىل :فكام قال سبحانه(:
[احلج.]78/
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )1599واللفظ له ،ومسلم برقم (.)52
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 وقد ورد اسم اهلل الويل ِف القرآن الكريم مخس عرشة مرة:
واملوىل من أسامء اهلل احلسنى ،وقد ورد يف القرآن الكريم اثنتي عرشة مرة.
فكيف نتعرف عىل هذا االسم العظيم؟ وكيف نتعبد هلل به؟ وكيف نتصف به؟ وكيف
نعرف مظاهر اسم الويل يف ُملكه العظيم جل جالله؟
فالويل صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوايل ،واملوىل مشتق من الويل.
والويل :هو الذي ييل غريه بالقرب ،والنرصة ،واملعونة ،واحلفاظة.
واملوىل ُيطلق عىل الرب ،واملالك ،والسيد ،واملنعم ،واملعتق ،والنارص ...إىل غري ذلك
من اإلطالقات.
واهلل سبحانه هو الويل احلميد ،النارص لعباده املؤمنني ،الذي يتوالهم بنرصه وعونه
وتوفيقه ،ويتوىل تدبري أمورهم ومصاحلهم ،و ُيقيل عثراهتم ،ويغفر زالهتم:
[احلج.]٧٨ :

هو سبحانه الويل احلميد ،الكفيل بمصالح العباد ،وهو ويل املؤمنني؛ يدافع عنهم،
وينجيهم من كل كرب:
[البقرة.]٢٥٧ :

وهو سبحانه ا ملوىل النارص املعني ألوليائه؛ ألنه امللك القادر عىل كل يشء ،الذي كل ما
)
سواه ُملك له ،وال مفزع للمملوك والعبيد إال إليه(:
[احلج.]78/
فاهلل سبحانه هو الويل الذي ييل أمور عباده ،هو الويل احلق القريب من خلقه ،الويل
احلميد الذي يوايل مجيع خلقه بالنعم واألرزاق ،والعافية واإلحسان ،والعون واهلداية؛
فكل هذا من عطاء ربنا  ،عطاء ربوبية ،وعطاء ألوهية.
وهو سبحانه موىل اخللق أمجعني؛ فهو سيدهم ،ورهبم ،وخالقهم ،ورازقهم ،ومالكهم
وحاكمهم(:
)[الشورى.]28/
هو سبحانه الويل احلميد ،فجميع ما نراه يف الكون مظهر لقدرة الويل احلميد الذي يتوىل
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أمور اخللق باخللق واإلجياد ،والنعم واإلمداد ،واهلداية واإلسعاد؛ فكل ما نراه يف الكون
)
من ولينا جل جالله الذي يتوالنا برمحته وإحسانه(:
[احلج.]78/
 ووَلية اهلل خللقه تنقسم إىل قسمني:
األول :الوالية ال عامة للخلق أمجعني؛ فاهلل سبحانه هو السيد ،وهو الرب ،الذي خلق
اخللق ،هو املالك الذي له ملك كل يشء ،واخلالق الذي خلق كل يشء ،والرزاق الذي
كل رزق منه ،واملترصف يف اخلالئق كلها؛ ألنه رهبم ومالكهم وخالقهم ،فاهلل ويل كل
أحد ،يتواله باخللق واإلجياد واإلمداد ،كام قال سبحانه:
[الشورى.]٢٨ :

فاهلل موالنا الذي يتوىل أمورنا يف الدنيا ،ثم ن َُر ُّد إىل موالنا يوم القيامة ،ليسألنا(:
)[القصص.]65/
)[النمل.]84/
(
فإنا هلل ،وإنا إليه راجعون ،وكل سيلقى جزاء عمله:
[األنعام.]6٢ :

فهذه والية اهلل  العامة لكل اخلالئق.
الثاين :الوالية اخلاصة للمؤمنني ،وهذه الوالية تقتيض العناية بمن تواله اهلل بالنرص،
وحسن العبادة؛
والتوفيق ملا حيبه ويرضاه ،فمن توىل ربه بالتوحيد واإليامن ،والطاعة ُ
توال ه اهلل بالنرص والتوفيق واألمن(:
)[حممد.]11/
فاهلل سبحانه هو الويل امللك الذي يدبر األمور كلها ،الذي قام بتدبري حالك وحال
غريك ،وهو املوىل الذي يركن إليه من آمن به ،ويعتمد عليه ،ويستعني به ،يف الرساء
والرضاء ،ويف الشدة والرخاء(:
)[غافر.]65/
هو احلي بصفات الكامل ،حي بالسمع والبرص ،والقوة والقدرة ،والرمحة والعفو،
واإلحسان؛ واإلنعام.
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هو الويل الذي حيب من آمن به ،وأطاعه ،وتوكل عليه ،واستعان به ،وأناب إليه ،فاهلل
ينرصه ويسعده يف الدنيا واآلخرة:
[غافر.]٥٢ – ٥١ :

هو الويل الذي خيتار لنا ما يسعدنا يف الدنيا واآلخرة(:
)[التوبة.]51/
وأولياء اهلل  هم املؤمنون الذين حيبهم وحيبونه(:
من علينا بأن عرفنا بأنه ولينا وموالنا(:
فاهلل َّ 
[احلج.]78/
فهنيئا للمؤمنني الذي توالهم اهلل بأنواع املكارم:

)[املائدة.]54/

)

[املائدة.]٥6 – ٥٥ :

فوالية اهلل العامة لكل اخللق ،فهذه والية اهلل  العامة ،وواليته اخلاصة ،خاصة بمن
آمن به واتقاه ،وهي أعم وأكمل.
واهلل سبحانه هو العزيز الكريم ،وهو الويل احلميد ،الذي حيب أولياءه ،ويدافع عنهم:
[احلج.]٣٨ :

وحيذر من عادى أولياءه ،كام قال سبحانه يف احلديث القديسَ « :م ْن َعا َدى ِيل َولِ ًّيا؛ َف َق ْد
ـح ْر ِ
ب»أخرجه البخاري( ).
آ َذ ْنتُ ُه بِا ْل َ
فمن واىل اهلل بالتوحيد واإليامن؛ وااله اهلل بالنرصة و ِ
احلفاظة،
والوالية واملواالة صف تان مشتقتان من اسم اهلل الويل واملوىل ،فالوالية من الويل،
واملواالة من املوىل(:
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502
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)[البقرة.]257/
فاهلل ويل املؤمنني ،أما الكفار فال موىل هلم(:
)[حممد.]11/
فال ويل للكفار ينرصهم ،وحيفظه م ،ويسعدهم؛ إنام وليهم الشيطان الذي يزجهم من
الطاعات إىل املعايص ،ومن الصغائر إىل الكبائر ،ومن اإليامن إىل الكفر ،ومن الفضيلة
[مريم.]٨٣ :
إىل الرذيلة:
فاللهم ِ
آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
وإذا قرأنا القرآن وجدنا أن اهلل  قرن اسمه الويل باسمه احلميد مر َة واحدة يف قوله
)
سبحانه(:
[الشورى.]28/
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل سبحانه يتوىل أمور عباده ،وهيدهيم إىل ما يصلحهم
ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة؛ وهلذا استحق من مجيع عباد ه احلمد والثناء جلالله ومجاله،
وعظيم نعمه وإحسانه.
فهو سبحانه هو الويل احلميد ،أحق من ُعبد ،وأحق من ُمحد ،وأحق من ُشكر؛ لعظيم
نعمه وإحسانه ،وجلالله ومجاله ،له احلمد كله عىل نعمة العطاء واملنع ،وله احلمد كله
عىل ما قدر من حمبوب ومكروه ،وهو الويل احلميد الذي ال ُحيمد يف كل حال إال
هو(:
)[الفاحتة.]5 -2/
فاحلمد له جلالله ،وعظمته ،وكربيائه ،وجلزيل إنعامه وإحسانه(:
)
[اجلاثية.]37-36/
فاقرتن اسم اهلل الويل باسمه احلميد؛ إشارة إىل أن اهلل  هو املنعم بكل نعمة؛ فهو ويل
محيد؛ ُحيمد عىل بذله وإعطاء نعمه للمؤمن والكافر ،والرب والفاجر؛ هذا عطاء الربوبية
للجميع ،ألنه ال رب لنا سواه؛ فجميع النعم املادية منه ،ونعمة اإلسالم ،ونعمة اهلداية
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منه ،فله احلمد وله الشكر عىل عظيم نعمه وإحسانه.
 واقرتن اسم اهلل النصري مع اسمه املوىل مرتني:
)
مرة يف قوله(:
[األنفال.]40/
)[احلج.]78/
ومرة يف قوله(:
واقرتن اسم اهلل النصري مع اسمه الويل مرة واحدة  ،كام قال سبحانه(:
)[النساء.]45/
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل ويل عباده املؤمنني وموالهم ،ومقتىض الوالية لعباده
املؤمنني النرصة واملعونة؛ فخصهم بالوالية والنرصة دون غريهم:
)[الروم.]47/
[احلج( ،]٧٨ :
فمن آمن باهلل ،وامتثل أوامره ،ونرش دينه؛ فاهلل  ينرصه(:
)[احلج.]78/
يتوالنا بنعمه املادية  ،ويتوالنا بالنرصة اإلهلية ،فال نرص إال من نارص ،والنرص ينزل من
السامء كام ينزل املاء من السامء ،هذا ينزل إلحياء األرض ،وهذا ينزل إلحياء
القلوب،ولنرصة أوليائه ،وإهالك أعدائه:
[احلج.]٤١ – ٤0 :

واقرتن اسم اهلل احلق مع اسمه املوىل مرتني يف القرآن :كام قال سبحانه:
[األنعام.]6٢ :

وقال سبحانه هذا لك:

[يونس.]٣0 :

ورس ذلك واهلل أعل م ليعلم اهلل عباده أنه ال موىل هلم ،وال رب ،وال ملك ،وال مالك
بحق إال اهلل وحده ،فاحلق واحد ،واهلل  هو احلق ،ودينه احلق ،وكتابه احلق ،ووعده
)[األنعام.]62/
احلق(:
وكل ما سواه مما ُعبد من دونه فملكه ،وواليته ،وربوبيته ،ليست بيشء؛ فهي ملك
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قارص زائل باطل ،واهلل وحده هو املوىل احلق:

[احلج.]6٢ :

واقرتن اسم اهلل العليم احلكيم مع اسمه املوىل مرة واحدة ،يف قوله سبحانه(:
)[التحريم.]2/
اهلل أكرب! اهلل  يتوىل مجيع أمور خلقه يف العامل العلوي والعامل السفيل ،إجيادا وإمدادا،
وخلقا وتصويرا ،وحتريكا وتسكينا(:
)[النور.]44/
(
)[الروم.]27/
فاقرتن اسم اهلل العليم احلكيم مع اسمه املوىل ،ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل أعلم
بمصالح عباده؛ فال يدبر هلم إال ما يصلحهم ويسعدهم ،ويتوىل أولياءه بمزيد من
الفضل واإلحسان؛ فمن أقبل عىل اهلل؛ أقبل اهلل عليه ،ونرصه وأيده:
[غافر.]٥٢ – ٥١ :

واهلل سبحانه هو امل وىل احلميد ،تدبريه أحسن تدبري ،ورشعه أحسن الرشائع ،وحكمه
أحسن األحكام ،ورسله أفضل الرسل .
فهو العليم بمن يستحق اهلداية ممن ال يستحقها ،العليم بمن يصلح لدخول اجلنة ،ومن
يصلح لدخول النار ،العليم بمن يزكو عىل التوحيد واإليامن ومن ال يزكو.
فهو سبحانه املوىل ال كريم ،الرمحن الرحيم ،الويل الذي توىل كل ما سواه من املخلوقات،
توالهم باخللق والتدبري ،وترصيف األمور واملقادير ،يف كل وقت وحني:

[يونس.]٣٢ – ٣١ :

هو سبحانه ويل ملؤمنني ،خيرجهم من الظلامت إىل النور ،خيرجهم من ظلامت الكفر،
واجلهل ،واملعايص؛ لعلمه بأهنم يزكون عىل اإليامن والطاعات:
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[آل عمران.]٧٤ – ٧٣ :

لك ن نحن ال نعلم؛ هلذا علينا أن نتوب إىل اهلل ،وعلينا أن ندعو إىل اهلل مجيع اخللق؛ واهلل
هيدي من يشاء ،ويضل من يشاء؛ ألنه يفعل ما يشاء ،وفعله مقرون باحلكمة املطلقة،
واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق؛ فاهلل بيده اخلري ،والرش ليس إليه ،وهو الرمحن
)[النحل.]7/
الرحيم بعباده(:
فهو سبحانه ويل املؤمنني ،خيرجهم من الظلامت إىل النور ،خيرجهم من ظلامت الكفر
واجلهل واملعايص إىل نور اإليامن والعلم والطاعات ،ومن سبل الضاللة إىل سبل
اهلداية(:
)[البقرة.]257/
وأعظم تل بيس إبليس أن يزهد الناس يف العلم؛ ألن العلم باهلل يثمر توحيده ،واإليامن
به ،وعبادته وطاعته؛ فيزهدهم يف العلم ،والعلم كله نور ،ومن فقد النور عاش يف
الظلامت ،فالشيطان يريب الناس يف الظلامت ،خيرجهم من النور إىل الظلامت ،فيفعلون ما
يسخط اهلل  ،ويطيعون الشيطان ويعصون الرمحن:
[النور.]٢١ :

الشيطان يريب أولياءه يف الظلامت :ظلمة الكفرواجلهل ،واملعايص ،والبدع.
واهلل  ويل املؤمنني يربيهم بالتوحيد وا إليامن ،وتالوة القرآن ،وحسن معرفته وتقواه،
يزهد الناس يف العلم
وحيبب هلم اخلري ،ويضاعف هلم األجر ،ولذلك فالشيطان ِّ
الرشعي ،وجيرهم إىل الشهوات ،والعلم الدنيوي الذي يربط املخلوق باملخلوق ،وهذا
العلم الدنيوي نأخذ منه بقدر حاجتنا ،وهو عبادة من العبادات ،لكن األ صل :العلم
اإلهلي:
[حممد.]١9 :

فاعلم أنه ال إله إال اهلل ،لتعرف الرب الذي تعبد ،لتعرف وليك الذي توالك باخللق،
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واإلجياد ،وكامل األعضاء ،والسمع ،والبرص ،والعقل ،خلقك يف أحسن تقويم ،وأمدك
بالنعم ،و رباك يف بطن األم ،وجاء بك إىل الدنيا ،ثم يوم القيامة يستضيفك عنده يف
القصور امللكية ،أو يربيكفي السجون اجلهنمية ،حسب اإليامن والعمل ،وحسب الكفر
والعمل.
[الطالق.]١٢ :

واهلل  حيب من عباده مجيعا أن يؤمنوا به ،لكن منهم من يقبل ،ومنهم من ال يقبل،
كاألرض منها ما يقبل اإلنبات ،ومنها ما ال يقبل اإلنبات:

[الكهف.]٣0 – ٢9 :

وكلام أعرض اإلنسان عن ربه زاد عليه النعم؛ لعل النعم تذكره بمواله ،فيتوب إىل ربه،
وكلام أعرض العبد عن ربه؛ من رمحته أن يبتليه ببالء؛ حتى يعود إىل ربه الذي يكشف
البالء(:
)[النمل.]62/
فعطاء اهلل  ومنعه كله من حسن واليته ورمحته بعباده.
ٍ
فسبحان من واليته والية ٍ
ٍ
وعدل ،وإحسان ،ولطف ،وإكرام(:
وحكمة ،
رمحة ،
)[البقرة.]143/
أعطى اهلواء للجميع ،ونور الشمس للجميع ،والطعام والرشاب للجميع ،واألرض
املستقرة للجميع(:
)[إبراهيم.]34/
فسبحان ربنا العظيم! اإلنسان يظلم ويكفر بمواله ،واهلل يعطي ويرزق ،يغفر
ويرحم:
[البقرة.]٢٤٣ :

لعل نعم اهلل ترد الشاردين إليه(:
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)[األنعام.]43/
فمن مل تؤدبه ال َبلِ َّية ،ومل ترده النعمة؛ فليس هناك إال العقوبة التدمريية:
[الزخرف.]٥٥ :

جاءهتم الدعوة إىل اهلل فلم يستجيبوا ،وابتليناهم فلم يتوبوا ،وأنعمنا عليهم فلم
يشكروا؛ فلم َ
يبق إال العقوبة التدمريية(:
)[الكهف.]59/
[هود.]١0٢ :

كل يشء له أجل؛ الرزق واإلنعام واإلهالك كل يشء بأجل مسمى.
فسبحان السميع البصري ،العليم بكل ذرة يف ملكه!
هو الويل احلميد الذي توىل مجيع خملوقاته علام وتدبريا وترصيفا ،كل ذرة ،وكل كلمة،
)[هود.]6/
وكل عمل ،وكل نفس ،له ِس ِج ٌّل عند اهلل(:
 وكل ذرة ِف الكون هلا ثالثة أوامر:
أمر باإلجياد  ..وأمر بالبقاء  ..وأمر بالنفع والرض.
هذه األوامر لكل ذرة يف الكون ،فكيف باملجرات واألجسام الكبار ،السموات مكونة
من ذرات ،واألرض مكونة من ذرات ،واإلنسان مكون من ذرات ،واهلواء مكون من
ذرات ،واملاء مكون من ذرات ،كل هذه الذرات يف الكون؛ الويل املحيط بكل يشء،
العليم بكل يشء ،هلا سجل عند اهلل العليم اخلبري:

[يونس.]6١ :

هذا الرب امللك احلق الذي نعبد ،والذي نحب ،والذي نسمع ونطيع له ،والذي نحمده
ونشكره ،ونتقرب إليه ،ونترشف بحسن عبادته ،ونتذلل بني يديه؛ ألننا أفقر اخللق إليه
إجيادا وإمدادا وتدبري أحوال ،وهداية ،فله احلمد كثريا كام ينعم كثريا ،نعم املوىل ونعم
النصري.
َم َّن عىل البرشية عامة بنعمة اإلمداد ،و َم َّن عىل املؤمنني خاصة بنعمة اإلمداد واإلنعام،
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واهلداية واإلسعاد:

[األنعام.]١0٢ :

هو جل جالله العز يز اجلبار ،القوي القادر ،وكذلك هو الغني الكريم ،الرمحن الرحيم،
الذي توليه لعبده إحسان إليه ،وحمبة له ،ورمحة به ،وجرب له:
[احلج.]٧٨ :

هو الغني عن كل ما سواه ،وهو القادر القاهر لكل قاهر ،ال حيتاج إىل اخللق ،بل مجيع
اخللق يصمدون إليه؛ ألنه الصمد الذي ُيصمد إليه يف احلوائج(:
)[فاطر.]15/
هو الغني عن كل ما سواه؛ املؤمن والكافر ،واملطيع والعايص ،واملؤمنون والكفار؛
كلهم حمتاجون إليه ،وهو الويل احلميد ،يمدهم بغذاء البدن ،وغذاء القلوب ،ولكن
اجلميع يأخذون من غذاء البدن ،أما غذاء القلوب فمن شاء فليؤمن ،ومن شاء
[النحل.]٥٣ :
فليكفر:
اهلل  غني عن العاملني ،ال يتكثر بمن آمن به من قلة ،وال يتعزز هبم من ذلة ،وال
يستعني هبم من ضعف ،وال ينترص هبم من غلبة.
سبحانه هو القوي وكل ما سواه ضعيف ،وهو الغني وكل ما سواه فقري إليه؛ فلله احلمد
والشكر ،والعزة والكربياء(:
)[اإلرساء.]111/
فهو أهل للكربياء ،وأهل للحمد ،وأهل للشكر ،وأهل للتعظيم والتكبري:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

هو امللك الرمحن الرحيم الذي خلق كل يشء ،وله ملك كل يشء هلذا جيب أن يعبده كل
يشء يف العامل العلوي والسفيل(:
)[األنعام.]102/
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هو الرمحن الرحيم الذي واليته ألوليائه والية عزة ومنعة ،يغار عليهم ،وحيفظهم من
أعدائهم ،فواليته هلم والية عزة ومنعة وقوة ،ووالية نرص وغنى وإكرام:

[األنفال.]٤0 – ٣9 :

نرصكم يف مواطن كثرية ،نعم املوىل الذي توالكم بالعطاء املادي ،وبالنرص اإلهلي،
وباألمن والطمأنينة(:
)[اإلرساء.]70/
هو سبحانه الويل العليم احلكيم ،هو اخلبري بكل يشء ،يويل كل ظامل ظاملا مثله؛
يسوموهنم سوء العذاب؛ فيرضب الظامل بالظامل ،ويأخذون منهم بالظلم واجلور جزاء ما
ظلموا ،ومنعوا حقوق اهلل وحقوق عباده(:
)[األنعام.]129/
فاهلل  يرضب الظامل الصغري بالظامل الكبري ،ثم ينتقم من الظامل الكبري ،واهلل ال حيب
ِِ
ِص بيد اهلل ،ينتقم هبا من الظلمة ،ثم ينتقم منها ،يف النهاية ينتقم من
الظاملني ،فال َّظ َلمة ع ٌّ
هذا الظامل الكبري ،بعد أن ينتقم من جمموع الظلمة الذين ظلموا بمظامل كثرية ،فينتقم
الويل احلميد الذي يدبر أمور خلقه ،ينتقم من الظامل الصغري بالظامل الكبري ،ثم ينتقم
منه(:
)[القصص.]4/
بنو إرسائيل ملا نقضوا العهد ابتالهم اهلل بفرعون يقتل أبناءهم ،ويستحيي نساءهم ،ثم
بعد ذلك أهلك فرعون وجنوده:
(

[الزخرف.]٥٥ :

)[البقرة.]49/
عرفا بأل ،كقوله سبحانه(:
والويل ورد يف كتاب اهلل مطلقا ُم َّ
)[الشورى.]9/
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وورد اسم اهلل الويل مقيدا؛ أي :مضافا ،كقوله سبحانه(:
)[األعراف.]196/
هو سبحانه الويل املتويل ألمور خلقه قاطبة ،القائم عىل تدبري ملكه العظيم ،الذي له
اخللق ،واألمر ،وامللك ،الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض ،ويمسك السموات
واألرض أن تزوال:
[فاطر.]٤١ :

هذا الذي يستحق العبادة ،وأن نبكي لكربيائه وعظمته ،وجزيل نعمه وإحسانه ،فكم
نعم اهلل  علينا وعىل غرينا! اهلل أعطاين نعام  ،ورصف عني نقام ،وأنعم عيل ،وأنعم عىل
غريي ،واستضافني يف بطن األم ،ويستضيفني يف بطن الدنيا ،ويستضيفني يف القرب،
)[القمر.]55/
ويستضيفني يوم القيامة(:
َلزم االستغفار من التقصري؛ وم ن اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته؛ فام قدرنا اهلل حق
هلذا ن َ
قدره ،وهلذا نؤدي العبادة بالبدن ال بالقلب إال ما رحم ربك:
[املاعون.]٧ – ٤ :

واخلشوع من صفات القلب ،واخلضوع من صفات البدن:
[املؤمنون.]٢ – ١ :

البد أن نعرف العظيم ،املوىل احلميد ،بأسامئه وصفاته ،ونعبده كأننا نراه جل جالله،
هنالك تكون العبادة بحب كامل ،وتعظيم كامل ،وذل كامل هلل  ،فاملؤمن يتصاغر
لكربياء اهلل ،وحيمد الكريم جل جالله ،ويعلم أن اهلل يراه ويسمعه؛ فال خيالف أمره ،بل
يقبل عىل عبادته وطاعته ومحده وشكره ،بقلبه وقالبه:
[فاطر.]٢٨ :

اهلل سبحانه هو الويل املتويل ألمور خلقه قاطبة ،هو الذي يقلب الليل والنهار ،ويأيت
باحلر بعد الربد ،وبالعافية بعد املرض ،وباألمن بعد اخلوف:
[النور.]٤٤ :

هو الذي خلق الذكر واألنثى ،وخلق اجلامد ،والنبات ،واحليوان،وخلق اإلنس ،واجلن
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واملالئكة ،وهو الويل الذي يدبر مجيع األمور(:
)[األعراف.]54/
وولينا كريم محيد ،ولينا رمحن رحيم ،وولينا قوي ق ادر ،ففي كل حاجة من حاجاتنا
نتوجه إليه بالصفة التي تناسب حاجاتنا ،فإن كنت فقريا سألت الغني بغناه ،أسألك
بذل فقري ،وكامل غناك ،أن ترزقني من فضلك ما جيعلني أحبك ،وأستغني بفضلك
عمن سواك ،وهكذا يف بقية األسامء.
فاهلل  هو الويل احلميد ،القائم عىل كل نفس ،إن كانت مطيعة أكرمها ،وإن كانت
عاصية:
ﰀ [احلجر.]٥0 – ٤9 :
فسبحان الويل احلميد الذي قسم األرزاق عىل النبات،واحليوان ،واإلنسان ،واجلن،
واملالئكة! سبحان الويل احلميد الذي قسم األرزاق املادية والروحية ،وأوصلها إىل
عباده م ن احليوانات والبرش! فكل إنسان قسم اهلل له رزقه ،وكل خملوق قسم اهلل له
رزقه؛ ألن خزائن الرزق عند واحد ،ومفتاح الرزق بيد واحد(:
)[الذاريات.]22/
هو الويل احلميد الذي ُحيمد عىل نعمه التي أنعم هبا علينا تفضال منه جل جالله.
فكل إنسان،وكل خملوق ،قسم اهلل رزقه كمية ونوعية ،ومكانا وزمانا:
[الزخرف.]٣٢ :

فاهلل  قسم األرزاق كلها ،فاألوامر تنزل من السامء ،والتسليم يف األرض ،فرزقك
سوف يصل إليك ،ورزقك الذي قسمه الويل احلميد لك سوف يصلك ،وهو يعرف
عنوانك ،وأنت ال تعرف عنوانه؛ فلن متوت نفس؛ حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ فاتقوا
اهلل وأمجلوا يف الطلب ،نحن نطلب الرزق ،ولكن الرزق بيد اهلل ،لكن نطلب الرزق
امتثاال ألمر اهلل يف كسب الرزق ،وإال فاألرزاق كلها مقسومة(:
)[الزخرف.]32/
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فهذه الثمرة يف الشجرة ،أو هذه التمرة يف النخلة ،أو هذه التفاحة يف الشجرة ،أو هذه
احلبة يف السنبلة ،قسمها اهلل لفالن ،سوف تأتيه ،وسوف تصل إليه قطعا ،إما أن يشرتهيا
بامله ،أو يأكلها ضيافة عند أحد ،أو تقدم له عىل شكل هدية ،أو يتسوهلا من الناس ،أو
يرسقها من أحد ،فإن أخذها بوجه حالل بارك اهلل له فيها ،وإن تعجل وأخذها باحلرام
صارت عذابا له ،مرضا أو خسارة(:
)[الشورى.]28/
فاهلل سبحانه هو ولينا جل جالله ،قسم األرزاق ،وكتب اآلجال ،وكتب كل يشء؛
[القمر.]٥0 – ٤9 :

هو ويل املؤمنني ،يتوالهم باهلداية واإلرشاد ،والنرص والتمكني ،ويمدهم بعونه
وتوفيقه ،وحيفظهم من أعدائهم ،وينرصهم عىل من ظلمهم(:
)[حممد.]11/
هو سبحانه م وىل الذين آمنوا ،يمكن هلم يف األرض ،ويقيض حاجاهتم ،وجييب
دعاءهم ،العزيز الذي يعتزون به بني أقوامهم ،ويتوكلون عليه يف مجيع أمورهم(:
)[النساء.]45/
فالعبد املؤمن يفتخر بربه ،والكافر يفتخر بام يملك ،إبراهيم  قال(:
ﮚ)[البقرة.]258/
)[القصص.]78/
أما قارون(:
وفرعون قال:
[الزخرف.]٥١ :

 فأربع مهلكات للعبد:
أنا  ..ويل  ..وبيدي  ..وعندي.
هذه كلها هلل  ، لكن هذه من مهلكات العبد ،فمن قاهلا من اخللق دمره اهلل.
فسبحانه هو الويل لعباده املؤمنني ،يعاف يهم ،ويرزقهم ،وينرصهم؛ ألهنم عبيده الذين
آمنوا به ،وأطاعوا أمره ،فتوىل أمرهم يف الدنيا واآلخرة ،أما الكفار فال موىل هلم يرمحهم؛
ألن الكافر رفض أن يكون اهلل وليه ،ورفض دينه ورشعه ،ومن مل يكن اهلل وليه؛ كان
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الشيطان وليه(:
)[البقرة.]257/
فاهلل أكرب! سبحان ربنا الويل احلميد ،الذي توىل عباده بالرتبية والتعليم ،والرزق
والنرص! فإذا خالف عبده منهج صحته وسالمته؛ نبهه مواله الويل احلميد بآالم ومهوم
كأجراس إنذار مبكرة ،توقظه من رقدته ،وتذكره من غفلته؛ ليتوب إىل ربه ،ويطيع
مواله ،فال إله إال اهلل! كم رمحة اهلل  بعباده.
يرسل هذه الباليا ،واهلموم واألمراض كإنذارات مبكرة ،توقظ اإلنسان من رقدته،
وتذكره من غفلته ،ليتوب إىل ربه ،ويطيع مواله(:
)[األعراف.]197 -196/
هو سبحانه الويل القادر عىل كل يشء ،الذي يدبر أمور اخللق يف ملكه وملكوته وحده ال
رشيك له ،خيلق ويرزق ،ويعطي ويمنع ،ويبسط ويقبض ،ويعز ويذل ،وحييي ويميت،
ويرصف ويدبر؛ ويفعل ما يشاء ،كيف شاء ،يف أي وقت شاء ،وال يعجزه يشء يف
األرض وال يف السامء(:
) [آل عمران.]26/
ما هي أفعاله؟(
)[آل عمران.]27/
هو الويل الذي يتوىل أجساد خلقه بالعافية والرزق ،ويتوىل أمر نفوسهم بالدين ،ويتوىل
أمر دنياهم بإصالح معايشهم(:
)[التوبة.]116/
ما لكم من ويل يتوالكم بتهيئة الطعام ،والرشاب ،والسكن ،واملاء واهلواء ،وال نصري
ينرصكم من دون اهلل ؛ بل هو النارص النصري جل جالله.
فسبحان الويل احلميد الذي يريب عباده بام يسعدهم يف الدنيا واآلخرة ،وواليته هلم والية
رمحة وإحسان واحتفاء هبم ،وإكرام جزيل  ،وهو الرءوف الرحيم ،هو رهبم الذي
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يربيهم ،أحيانا يؤدهبم لريدعهم ،وأحيانا يكافئهم ليشجعهم:

[إبراهيم.]٧ :

هو جل جالله الرب الويل احلميد ،الذي أحيانا يؤدب عباده لريدعهم ،وأحيانا يكافئهم
عىل حسن طاعتهم ليشجعهم ،وأحيانا يكرمهم لريدهم إليه(:
)[احلج.]78/
هو الويل احلميد ،أحيانا ُينعم ،وأحينا يبتيل ،وما ابتىل إال ليعايف ،وما منع إال ليعطي:
) [احلج.]78/
(
واهلل  هو امللك احلق وحده ال رشيك له ،هو الذي له األوامر امللكية يف ملكه العظيم،
هو الذي يدبر أمور اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل جل جالله.
له األوامر الكونية القدرية ،وله األوامر الرشعية ،وله األوامر اجلزائية يوم
القيامة(:
)[السجدة.]7 -5/
هو الذي يدبر األمور ؛ ألنه الويل السميع البصري القادر عىل كل يشء ،الرمحن الرحيم،
يدبر أمر احلياة واملوت ،ويدبر أمر اخلالئق ،ويدبر أمر األرزاق ،ويدبر أمر الدنيا
واآلخرة ،ويدبر أمر األجساد والقلوب.
ومن رزقه اهلل حقيقة اليقني؛ رأى يد الويل احلميد هي التي تعمل وحدها ،ورأى أيادي
ا خللق كلها يف قبضته ،فتوكل عىل ربه الويل احلميد ،ومل يلتفت ألحد سواه(:
)
[هود.]56/
ومن أراد اهلل به خريا؛ ر َّقاه إىل ذروة اليقني:
[العنكبوت.]69 :

ومن رقاه اهلل إىل ذروة اليقني عبد اهلل كأنه يراه ،وجتاوز املخلوقات إىل اخلالق ،وجتاوز
النعم إىل املنعم ،وجتاوز الصغري إىل الكبري ،وجتاوز الفقري إىل الغني ،وجتاوز التدبري إىل
املدبر ،وجتاوز الدنيا إىل اآلخرة ،وجتاوز االنشغال باألموال واألشياء إىل االنشغال
٧0٧

باإليامن واألعامل الصاحلة:

[السجدة.]٢٤ :

فسبحان الويل احلميد الذي واليته كرم منه ملصلحة من تواله ،الكريم الذي أوصل بره
وإحسانه إىل مجيع خلقه(:
ﰀ)[البقرة.]29/
هو الويل املتويل أمور اخللق يف كل زمان ومكان وحال ،هو الويل الذ ي ال تأخذه سنة وال
نوم ،هو الويل املنعم بالعطاء ،الدافع للبالء ،الذي كل أفعاله ملصلحة خلقه ،عطاء أو
منعا حلوا أو مرا(:
)[التوبة.]51/
فسبحان الويل احلميد الذي توىل خلقه بحكمه القدري ،فنفذ فيهم ما شاء من أنواع
التدبري والترصيف(:
)[آل عمران.]83/
مجيع اخلالئق أسلمت له ،وأذعنت لكربيائه ،وتصاغرت لعظمته ،وخرت ساجدة له،
فكل يف حمرابه يسبح بحمد ربه(:
)[اجلمعة.]1/
فاهلل  توىل عباده بحكمه القدري ،فخلقهم عىل ما يريد هو ،ال عىل ما يريدون هم،
خلقهم بألواهنم وأجناسهم وأنواعهم ،ونفذ فيهم حكمه القدري ،وتدبريه وترصيفه،
فكلهم أسلموا له(:
)[آل عمران.]83/
ثم توالهم موالهم بأمره الرشعي ،فأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،فمنهم
من آمن ،ومنهم من كفر ،ثم ُر ُّدوا إىل ا هلل موالهم احلق؛ ليتوىل احلكم فيهم يوم القيامة،
وحياسبهم ويثيبهم ويعاقبهم حسب أعامهلم (
)[األنعام.]62 - 61/
يقيض بني اخلالئق بأرسع وقت ،فكام يرزقهم مجيعا يف وقت واحد ،حياسبهم كذلك
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مجيعا يف وقت واحد:

[األنبياء.]٤٧ :

فسبحان اهلل العظيم ،ما أعظم قدرته ،وما أحكم تدبريه يف ملكه.
واهلل  هو الويل احلميد الذي حيب أولياء ه من األنبياء وأتباعهم ،ويلطف هبم،
ويعينهم عىل طاعته ،وحيبب إليهم اإليامن واألعامل الصاحلة؛ ألهنم تولوه باإليامن به،
وحسن عبادته؛ فتوالهم بالنرص واألمن والتمكني ،والتوفيق ملا حيبه ويرضاه ،وأسكنهم
اجلنة يف اآلخرة(:
)[األنعام.]127 -126/
واهلل جل جالله ويل من تواله ،واتبع هداه ،ومن أعرض عن مواله ،واتبع هواه؛ سلط
اهلل عليه الشيطان فتواله وأغواه(:
)[البقرة.]257/

وقال سبحانه:
)
فام أخرس من كان الشيطان مواله(:
[النساء.]38/
يت واله ،ويؤزه من معصية إىل معصية ،ومن كبرية إىل كبرية ،ومن ضالله إىل ضاللة،
ومن بدعة إىل بدعة ،ويوم القيامة يكون معه يف نار جهنم:
[مريم.]٨٣ :

[النساء.]١٢١ – ١١9 :

فأولياء اهلل الذين يتوالهم يف الدنيا واآلخرة هم من استقاموا عىل التوحيد والعمل
الصالح؛ حتى املوت؛ فلهم السعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[فصلت.]32 -30/
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ومن عرف أن مواله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل؛ فليعبده وحده ال رشيك له.
ومن عرف مواله ،وتوجه يف عبادته وحوائجه إىل غري مواله؛ فقد خرس دنياه
وأخراه(:
ﯓ
)[األنعام.]15 -14/
والعبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه؛ فمن عرف مواله ،وتوجه يف عبادته
وحوائجه إىل غري مواله؛ فقد أرشك باهلل ،واهلل  أغنى الرشكاء عن الرشك ،من عمل
عمال أرشك فيه غريه؛ تركه ورشكه:
[الزمر.]66 – 6٥ :

فاهلل  هو امللك الويل احلق ،الذ ي له الوالية العظمى عىل مجيع خلقه يف العامل العلوي
والعامل السفيل؛ ألنه امللك الذي يملك كل يشء ،له ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل
الغيب والشهادة ،وله ملك العامل العلوي والعامل السفيل(:
)[امللك.]1/
)[احلج.]78/
هذا هو موالنا جل جالله(:
فكل يشء حتت واليته ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما
يريد ،امللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر أمره(:
)[املائدة.]120/
فسبحان الويل احلميد احلق ،الذي يوايل مجيع خلقه بالنعم ،ويتوىل من حيب اهلداية إىل
اإلسالم ،ثم يغرس يف قلبه اإليامن ،ثم حيبب له الطاعات ،ويكره إليه املعايص ،ثم يعينه
عىل ما فيه فالحه وسعادته يف الدنيا واآلخرة(:
)

[احلجرات.]8 -7/
هو الويل احلفيظ الذي إذا أصابت اإلنسان أمراض أو مصا ئب تكاد هتلكه؛ حفظه وليه
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منها فال ترضه ،فهو جل جالله الذي قدر املقادير كلها ،من خلق وأمر ،ومن أمن
وخوف ،ومن غنى وفقر ،ومن عافية ومرض ،وال يتبدل يشء منها إال بأمره
وعلمه(:
)[األنعام.]18 - 17/
هو احلكيم فيام يف عل ،اخلبري بأحوال خلقه ،وما يصلحهم وما يسعدهم.
فاهلل  هو ويل اإلنسان يف مجيع أحواله(:
)[الرعد.]11/
امللك ملكه ،واخللق خلقه ،وهو عىل كل يشء قدير؛ ورمحته سبقت غضبه ،فاهلل 
العفو أحب إ ليه من االنتقام ،والعطاء أحب إليه من املنع ،ولكن الناس حيرمون أنفسهم
من عطاء رهبم بالكفر واملعايص ،فاهلل  يتوىل من تواله وآمن به.
وسبحانه احلميد الويل الذي حيفظ عباده من األخطار التي حتدق هبم من كل جهة.
واهلل يتوىل حفظ مجيع اخللق من بني أيدهيم ومن خلفهم بمالئكة هم من أمر اهلل،
حيفظونه بأمر اهلل.
هؤالء املعقبات التي هي املالئكة ،حيفظونه من أمر اهلل بأمر اهلل.
فسبحان الويل احلميد الذي عصم وليه من الفتن ،ولطف به يف مجيع أموره ،ثم قبضه
إليه مؤمنا به ،مرضيًّا عنه(:
)
[يوسف.]101/
والوالية درجات تزيد وتعلو بحسب املعرفة باهلل ،وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وملكه
وسلطانه ،ودينه ورشعه ،والذين صدَ قوا اهلل فآمنوا به؛ توالهم موالهم احلق ،فآمنوا
بالغيب ،ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غريهم ،ثم ارتقوا يف َد َرج املقربني فصاروا
أعالما للهدىُ ،يستضاء بنور علمهم ،وهم زينة أهل األرض ،ورجوما للشياطني وأهل
الكفر والرشك والبدع:
[حممد.]١9 :
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واهلل سبحانه هو الويل احلميد الذي كشف ألوليائه احلجاب؛ حتى صار الغيب عندهم
شهادة ،فبارشوا احلق ،وفروا من الشيطان ،وقربوا من موالهم ،يقولون باحلق،
ويأخذون به ،ويعظون به ،ويدعون إليه ،ويصربون عىل كل يشء من أجله(:
)[العرص.]3 -1/
فهؤالء الذين اختارهم اهلل  كشف هلم احلجاب؛ حتى رأوه خيلق ،ويرزق ،ويرحم،
وحيسن(:
وينتقم ،ويعز ،ويذل ،ويعطي ،ويمنع ،ويدبر ،ويعفوُ ،
)[امللك.]12/
فهم يف جزيل عطائه يتقلبون ،ال يشغلهم عنه شاغل ،وال يقطعهم عنه قاطع.
فسبحان من رباهم وتوالهم ،وزينهم بنور اإليامن ،وحرك جوارحهم بطاعاته ،إن
نطقوا نطقوا خائفني؛ لكامل معرفتهم باهلل ،وإن سكتوا سكتوا وجلني خيافون من رهبم،
وإن عملوا عملوا خائفني مشفقني من خشية رهبم؛ ألهنم عرفوا رهبم ،وعرفوا جالله
وكربياءه ،وعرفوا عظمة نعمه وإحسانه(:
)[املؤمنون.]62 -57/
جعلنا اهلل وإياكم ومجيع املؤمنني واملؤمنات من هؤالء ،فهؤالء هم األولياء الصادقون
املقربون يف اآلخرة ،ترتقي عىل مر األيام منازهلم ،وتتكامل فضائلهم ،رضوا باآلخرة؛
فمنعهم رهبم من الدنيا ،وخلصهم لنفسه وجنته:

[يونس.]6٤ – 6٢ :

فاللهم:
واهلل سبحانه ولينا ،هو الويل الذي يدبر أمر خلقه ،فيعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء
بحكمته ،فحني تسأله يفتح لك أسباب حصول ما تريد.
[األعراف.]١٥٥ :
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وهو الويل احلميد الذي ال ُيعجزه يشء ،يعطي خلقه باألسباب ،وبدون األسباب،
وبضد األسباب؛ ألنه عىل كل يشء قدير(:
)
[الطالق.]12/
يعطي باألسباب ،كام يعطي الولد عن طريق الزواج ،ويعطي النور من الشمس ،ويعطي
النبات من األرض.
ويعطي بدون األسباب يقول لليشء :كن؛ فيكون(:
)[يس.]82/
ويعطي بضد األسباب  ،فأنجى إبراهيم من النار ،وربى وليه موسى يف قرص عدوه
فرعون ،وأصبحت اخلزينة التي تنفق األموال لقتل موسى هي التي تنفق عليه إلرضاعه
وتربيته:
[غافر.]6٢ :

فاهلل سبحانه هو الويل احلميد ،وهو امللك احلق ،واحلق واحد ،والباطل متعدد ،واحلق ال
شك أن كله نور ،والباطل بأنواعه كله ظلامت ،ومعرفة احلق ،والعمل به ،ونرشه كفيلة
بإزالة الباطل ،وإحراق الفساد ،وإهالك الفساد واملفسدين يف العامل:
[اإلرساء.]٨١ :

فاحلق هو املقياس الذي كل ما سواه باطل؛ ألن عمر اإلنسان ال يستوعب إال معرفة
احلق ،أما الباطل فأنواعه كثرية ،ويكفي إذا جاء النور أن يبدد الظلامت ،ويزيل الباطل
)[البقرة.]257/
من األرض(:
واحلق واحد ،والباطل سبله كثرية(:
)[األنعام.]153/
احلق الذي إذا عرفناه عرفنا أن كل ما سواه باطل(:
)[احلج.]62/
فالقصد تعريف الناس باحلق؛ ليعبدوا احلق ،بالدين احلق؛ لينالوا ثواب رهبم احلق يوم
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القيامة.
فاملطلوب ،أن نعرف احلق بأسامئه وصفاته ،ونعرف دينه ورشعه ،ونعمل باحلق ،وندعو
إىل احلق؛ لننال الثواب احلق من ربنا .
هلذا فاحلرب بني حقني ال تكون أبدا؛ ألن احلق واحد ،واحلرب بني حق وباطل ال
تطول ،فاهلل  مع أوليائه ،ومع احلق ،ينرصهم عىل عدوهم ،واحلرب بني باطلني ال
تنتهي(:
)[احلج.]62/
فاحلرب بني باطلني ال تنتهي ،وما جيري يف العامل اليوم هو من هذا النوع ،الصحابة كانوا
يقولون :كنا نغلب العدو بقدر حلب شاة ،ملا كان فيهم رسول اهلل  ،فلام تويف النبي 
كانوا يغلبون العدو بقدر حلب ثالث شياه.
واليوم كم احلروب املوجودة يف العامل ،والتي عشناها وعاشها من قبلنا ،ومل ِ
تنته؟ ألهنا
بني باطلني ،فاهلل مع احلق ،والنرص ينزل كام ينزل املطر من السامء عىل أهل احلق:
[اإلرساء.]٨١ :

واهلل  هو الويل ،والويل هو القريب إليك ،واهلل هو الويل املحمود عىل كامل واليته،
وهو أقرب للعبد من نفسه(:
)[ق.]16/
والويل جل جالله واليته والية رمحة ،إذا توالك برعايته أسعدك يف الدنيا واآلخرة ،فلن
تستعمل سمعك وبرصك ولس انك إال فيام يرضيه ،ولن تستعمل جوارحك إال يف طاعته
وعبادته وتقواه ،ولن تستعمل أموالك إال فيام حيبه ويرضاه(:
)
[يونس.]63 - 62/
فهو سبحانه الويل الذي خلقك وخلق جوارحك ،وخلق كل ما يصدر عنك من أقوال
)[الصافات.]96/
وأفعال(:
والكون كله مظهر للخالئق التي خلقها:
[األنعام.]١0٢ :

٧١٤

ك ،اح َف ِ
ِ
ظ
َي َفظْ َ ْ
اح َفظ اهللَ َ ْ
فمن توىل اهلل بعبادته وحده؛ تواله ربه بحفظه قال النبي ْ «:
ِ
اه َ
ك»أخرجه الرتمذي( ).
اهللَ ََتِدْ ُه ََت َ
فعباد اهلل  وليهم اهلل ،يمنع الشيطان أن ييسء إليهم أو يرضهم:
[يوسف.]6٤ :

واهلل سبحانه ويل املؤمنني كلهم بأقسامهم الثالثة ،ظامل لنفسه ،ومقتصد ،وسابق
باخلريات ،وكلام كانت والية العبد لربه أقرب وأكمل؛ كانت والية ربه له أقرب
وأكمل(:
)[فاطر.]33 - 32/
اهلل سبحانه هو الويل الذي توىل رسله وأولياءه بنرصه وحفظه ،وهو احلكيم اخلبري جل
جالله يف تدبريه ،أحوج القافلة للامء؛ ليخرجوا يوسف من البئر:
[يوسف.]١9 :

سبحانه أحوج القافلة للامء؛ ليخرجوا يوسف من البئر ،وأحوج عزيز مرص لألوالد؛
ليتبنى يوسف ،وأحوج ملك مرص لتعبري الرؤيا؛ ليخرج يوسف من السجن ،قال:
ائتوين به ،وأحوج مرص كلها لألكل؛ ليؤول الرؤيا ،ويرصف أكل مرص عن طريق
يوسف الذي ألقي يف البئر ،ثم صار واليا عىل مرص ،فسبحان احلكيم اخلبري الذي أخرج
يوسف من البئر ،ثم إىل السجن ،ثم إىل القرص فالقميص الذي لبسه يوسف بعد أن آتاه
اهلل امللك كان سببا لشفاء أبيه يعقوب فارتد بصريا(:
)[يوسف.]93/
فالقميص الذي أحز ن يعقوب يف البداية ،هو الذي أفرحه وأسعده يف النهاية:
[يوسف.]96 :

هو احلكيم العليم يف عطائه ومنعه ،ويف تدبريه وترصيفه جل جالله.
( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516

٧١٥

فسبحان ربنا العظيم الويل احلميد ،الذي يقلب األحوال بحكمته ورمحته(:
)[يوسف.]101/
ومن ال يتمنى امللك؟ ولكنه زهد يف املُلك؛ رغبة يف ِ
امللك جل جالله ،فالويل هو
القريب منك ،الويل هو الذي أول من تفزع إليه يف مجيع أحوالك:

[فاطر.]١٤ – ١٣ :

فهو جل جالله وليك القريب منك الذي توالك ،فهو ويل محيد ،يرغب عباده أن يكون
وليهم؛ ليكرمهم ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
[يونس.]6٢ :

فمعرفة أسامء اهلل  وصفاته هي أعظم أركان التوحيد ،حتى تأيت يف قلوبنا عظمته
فنعبده بام يليق بجالله:
[حممد.]١9 :

 وتوحيد اهلل  يقوم عىل ستة أركان:
األول:توحيد اهلل  بأسامئه؛كالعليم ،والقدير ،والعفو ،والسميع ،والبصري ،وغريها
من األسامء احلسنى.
الثاين :توحيد اهلل بصفاته؛ كاحلياة ،والسمع ،والبرص ،والقدرة ،وغريها من الصفات
العىل.
الثالث :توحيد اهلل بأفعاله؛ كاخللق والرزق ،واإلحياء واإلماتة ،وغريها.
الرابع :توحيد الرب بأفعال العبد؛ كدعاء اهلل ،والتوكل عليه ،وحمبته ،واخلوف منه،
والصالة ،والذكر ،والدعاء ،والصوم ،وسائر أنواع العبادة.
اخلامس:توحيد رسوله باالتباع.
السادس:توحيد كتابه باالتباع.
وكل ذلك حيصل للعبد بكامل معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة خزائنه،
٧١6

وبقدر تلك املعرفة يمتلئ القلب بالتوحيد واإليامن ،ونعبد اهلل باحلب والتعظيم والذل
[فاطر.]٢٨ :
له:
وتعظيام هلل سبعة أمور:
 فالذي يمأل القلب توحيدً ا وإيامنًا ،وح ًّبا
ً
معرفة اهلل  ..ومعرفة أسامئه  ..وصفاته  ..وأفعاله  . .وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
هذه املعارف العظيمة إذا امتأل هبا القلب؛ امتأل بالتوحيد واإليامن ،وانرشح الصدر
ألنواع الطاعات،وانقادت اجلوارح جلميع أنواع األعامل الصاحلة التي حيبها اهلل
ويرضاها ،من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة:

[األنفال.]٤ – ٢ :

وهبذه املعارف حيصل للعبد توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بالعبادة،
وتوحيد الرسول  باالتباع ،وتوحيد كتاب اهلل  باالتباع واالمتثال ،والتصديق
والتطبيق.
فإذا حصل كل ذلك حصل التعبد هلل بكامل احلب ،وكامل التعظيم ،وكامل الذل هلل
[املؤمنون.]٢ – ١ :
:

التعبد هلل  باسمه الويل ..املوىل
٧١٧

من عرف ربه بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة؛ أحبه وجمده ،وعظمه،

ومحده ،وشكره ،وأخلص له العبادة ،وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه ،وتقرب إليه
بأنواع الطاعة؛ ح ًّبا له وتعظيام لهًّ ،
وذال له جل جالله(:
)

[اإلرساء.]111- 110/

واهلل سبحانه لكامل ذاته وكامل أسامئه وصفاته هو املستحق للعبادة وحده ال رشيك له،
وهو املستحق كذلك للمحامد كلها ،فكل ما ُحيمد به اخللق فهو من اخلالق ،فهو أحق
باحلمد من كل حممود من اخللق(:

)[األنعام.]1/

ومعرفة اسمه الويل واملوىل ُيثمر للعبد االستسالم لربه بقلبه وجوارحه ،و ُيثمر له
االمتثال ألوامره ،والرضا بام يقدره من كل حمبوب ومكروه ،وكذلك يورث ُحسن
الظن باهلل ؛ ألنه مجيل ال يفعل إال كل مجيل ،ومحيد ال يفعل إال ما ُحيمد عليه(:
هو املحمود سبحانه عىل جالله ،ومجاله ،وكامل أفعاله:

)[النمل.]59/

[غافر.]6٥ :

واهلل سبحانه هو الويل احلميد،الذي حيب احلامدين له ،الشاكرين له ،املطيعني له،

املؤمنني به ،املجاهدين يف سبيله:

[الصف.]٤ :

وال يشء أحب إىل اهلل من احلمد،ولكامل واليته خللقه أنعم عليهم بالنعم يف داخل
أنفسهم ومن حوهلم ،فالعامل العلوي والعامل السفيل وما فيهام كله من نعمه ،والنعم

تقتيض احلمد ،فاهلل  هو الويل احلميد الذي ُحيمد عىل ما َم َّن به علينا من النعم:
٧١٨

[اجلاثية.]٣٧ – ٣6 :

وال يشء أحب إىل اهلل  من احلمد ،وهلذا محد نفسه ،وجمد نفسه ،وأثنى عىل نفسه؛
ألنه أهل لذلك ،وليعلم عباده ،وير ِّغبهم يف النظر إىل هذه النعم؛ ليحمدوه ويشكروه،

فقال:

[الفاحتة.]٤ – ٢ :

احلمد عىل ماذا؟ عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،عىل نعمه الظاهرة والباطنة ،أنعم

عيل ،وأنعم عىل غريي ،وأعطاين خريا ،ورصف عني رشا ،واستضافني يف بطن األم،
َّ

يبني لنا احلق من
واستضافني يف بطن الدنيا ،وأنزل علينا الكتاب ،وأرسل إلينا رسوال ِّ
الباطل ،ويدعوين إىل اهلل؛ ألخرج من الظلامت إىل النور:
[اجلمعة.]٢ :

جمد نفسه جل جالله؛ ألنه أهل لذلك؛ وحتى يعلم الناس بوليهم وموالهم الذي

يتعاهدهم بالنعم التي ال تعد وال حتىص؛ ليحمدوه ويشكروه بام من عليهم من النعم يف

ذوات أنفسهم ،ومن خارجهم(:

فسبحان الويل احلميد الذي سخر كل يشء آلدم وذريته:

)[النحل.]78/

[لقامن.]٢0 :

 فإذا نظر اإلنسان ببرص ه ِف هذا الكون؛ َل يرى إَل اثنني:
م ِ
نعم  ..و ُمن َع ٌم عليه.
ُ
كل ما سوى اهلل من َعم عليه باإلجياد واألرزاق ،والتحريك والتسكني ،والتدبري
والترصيف.
هو الويل الذي توىل اخللق مجيعهم ،توالهم بام ُيصلحهم ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
٧١9

فاحلمد هلل رب العاملني أن عرفنا بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وهدانا لإلسالم،

وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة ،فنعم املوىل ونعم النصري(:
[اجلاثية.]37-36/

)

العرش و ما دونه من الكريس ،والسموات السبع وما فيهن من املالئكة ،واألراضني

السبع وما فيهن من املخلوقات بأنواعها وأصنافها ال تساوي ذرة من ملك اهلل

:

[الزمر.]6٧ :

وأرشف ما يف العامل العلوي من املخلوقات هم املالئكة ،وأرشفهم جربيل .

وأرشف ما يف العامل السفيل هم بنو آدم ،وأرشف بني آدم هم املؤمنون ،وأفضل املؤمنني
هم األنبياء والرسل ،وسيدهم وأفضلهم سيدنا حممد  ،الذي كان ُخلقه القرآن:

[آل عمران.]١6٤ :

فاملؤمن ح ًّقا من يسعى لتحصيل خصال احلمد من اإليامن ،والتقوى ،والتخلق

باألخالق احلميدة ،فاملؤمن يشكر اهلل  عىل النعم التي أعطاها له من اإليامن
والتوفيق ،وأن حبب إليه اإليامن واألعامل الصاحلة.

فاملؤمن دائام يسعى يف حتصيل خصال احلمد التي حيمده عليها ربه ،وحيمده عليها الناس
من اإليامن والتقوى ،والتخلق باألخالق احلميدة ،واألفعال اجلميلة ،واجتناب ما

يوجب الذنب والعقوبة من الصفات الذميمة:

٧٢0

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

وجيتنب كذلك الصفات الذميمة:

[احلجرات.]١٢ – ١١ :

وهكذا املسلم يفعل الفضائل ،وجيتنب الرذائل،ويعمل باحلق ،ويدعو إىل احلق ،وجيتنب
الباطل ،وحيذر من الباطل ،وجيتهد عىل أهل الباطل ،وأهل الرذائل ،ليأخذوا باحلق

والفضائل(:

)[إبراهيم.]1/

هذا الكتاب ُأنزل إلخراج ا لناس من الظلامت إىل النور ،أنزله الويل احلميد الذي حيب
لإلنسان أكثر مما حيب لنفسه ،فهو الويل الذي يغار عىل خلقه أن يأرسهم الشيطان وحيتل

أسامعهم وأبصارهم وألسنتهم ،ويلعب بأوقاهتم ويستعملهم يف الشهوات

واملحرمات:

[البقرة.]٢0٨ :

وحمبوبات الرب غري حمبوبات الشيطان،وحمبوبات الرب غري حمبوبات العبد ،العبد
مأمور أن يأخذ من النعم بإذن ربه من احلالل ،ويستعملها يف طاعته(:
(

)[املؤمنون.]51/

)[البقرة.]172/

وحمبوبات الرب غري حمبوبات العبد ،حمبوبات الرب:
[التوبة.]١١٢ :

فكل الكون ميلء بام يدل عىل عظمة الويل احلميد الذي فعل كل مصلحة وخري لإلنسان؛
٧٢١

ألنه هو ويل اخللق أمجعني ،خلقهم وساق إليهم أرزاقهم بعطاء الربوبية ،فأفعاله توجب

عىل العبد أن حيمد ربه الذي تواله بالنعم الظاهرة والباطنة.

فيقول العبد لربه الويل احلميد الذي تواله بالنعم املادية والروحية :كنت ًّ
ضاال فهديتني،

وجاهال فعلمتني ،وفقريا فأغنيتني ،ومعدوما فأوجدتني ،فلك احلمد والشكر عىل هذه

النعم التي ال تعد وال حتىص ،اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض وما فيهن،
ولك احلمد أنت ق ّيم السموات واألرض وما فيهن ،ولك احلمد أنت ملك السموات

واألرض وما فيهن ،أنت احلق ،ووعدك حق ،ولقاؤك حق ،واجلنة حق ،والنار حق،

والنبيون حق ،وحممد حق.

اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،فاغفر
يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال

أنت ،نعم املوىل ،ونعم النصري.

ويكون باجلوارح بأن يستعمل جوارحه فيام حيبه اهلل ويرضاه من صالة وصدقة وصيام

وبر وإحسان:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

فالتعبد هلل باسمه الويل وباسمه املوىل يكون بذكر نعمه التي ال تعد وال حتىص ،ورؤية

الويل احلميد بأسامئه وصفاته وأفعاله يتوىل اخلالئق إجيادا وتدبريا وترصيفا ،فيحمد ربه

الويل ،ويكون عبدا للويل يف مجيع أحواله وأوقاته.

وفقنا اهلل وإياكم للتعبد هلل بام حيبه ويرضاه ،فالوالية انتساب إىل موالك العظيم الذي

هداك بأسامء حسنة من أسامئه احلسنى ،ووصفك بصفات كريمة من صفاته العليا ،مع
إقرار منك له برق العبوديةَ ،و َص َفك باإلسالم ،وصفك باإليامن ،وصفك بالصدق

وبالصرب:
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[التوبة.]١١٢ :

فالتعبد هلل بام حيبه ويرضاه يكون هبذه الرؤية؛ أن ترى اهلل  حمسنا إليك يف كل حال،

حني كنت يف بطن أمك ،وحني خرجت من بطن أمك ،وحني قمت بني يديه قائام

وراك عا وساجدا ،وحني تسري ،وحني تنام ،وحني تأكل.

فأنت يف والية اهلل الذي توالك باحلفاظة ،فاللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني ،وال أقل

من ذلك.

واهلل ريض لك أن تتسمى باألسامء احلسنى ،وبالصفات العليا؛ لكن عىل شاكلة

العبودية ،فاهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل حمسن حيب املحسنني ،واهلل شكور حيب

الشاكرين ،اهلل  حيب من ختلق هبذه األسامء؛ لكن عىل شاكلة العبودية ،واالعرتاف
برق العبودية للرب :

[األعراف.]١٨0 :

فهو امللك احلق املبني ،وحيب لعبيده أن يتصفوا بالصفات التي حيبها ،والتي تسمى هبا؛
ولكن عىل شاكلة العبودية ،فاهلل يريد أن يميز أولياءه من أعدائه ،بصفات حيبها هو،

ويدعو إليها ،وأرسل هبا رسله:

[آل عمران.]١٧ :

وهذه الصفات تثمر اإليامن به ،والعمل له بإخالص ،وتوحيده جل جالله بأسامئه

وصفاته ،وبعب ادته ،واالنقطاع إليه ،والتعظيم له ،واحلب له ،والقرب منه يف كل حال،

يف حال الرساء والرضاء ،و يف حال النعمة والبلية ،فاهلل  يريد من أوليائه أن يتصفوا
بالصفات احلسنى التي بينها يف القرآن:

[األحزاب.]٣٥ :

٧٢٣

وإذا وصف اهلل األجر بأنه عظيم؛ فأجره ال حد له وال هناية(:
)[ص.]54/

)

وال يعلم كيفيته أحد(:
[السجدة.]17/

ما هي صفات هؤالء الذين حيبهم اهلل والذين يتوالهم بالنرصة والتوفيق؟ ،والذين

اشرتاهم؟

 صفاهتم:
ً
أوَل :التائبون ،فكل إنسان البد أن يتوب يف كل يوم ،بل يف كل حلظة ،كان  يتوب
ويستغفر اهلل يف املجلس الواحد أكثر من سبعني مرة:

 وما هي األمور التي تابوا منها:

[النور.]٣١ :

تابوا من عدم معرفة اهلل ،واجلهل بأسامئه وصفاته وأفعاله ..وتابوا من التقصري يف

العمل ..وتابوا عن تأخري العمل  ..وتابوا عن التقصري يف الدعوة إىل اهلل ..وتابوا عن
تأخري تعليم الناس دينهم.

فاهلل هدانا واشرتانا ،واستعملنا يف طاعته ،نعبده ،وندعو الناس إىل عبادته بإبالغهم
)

دينه(:

[إبراهيم.]52/

والصفات التي حيبها اهلل  حيبها ألوليائه ،ويميز هبا أولياءه:

[التوبة.]١١٢ :

ومن صفات أولياء اهلل :
٧٢٤

[املؤمنون.]٢ – ١ :

خاشعون ،ألهنم ينظرون إىل عزة الربوبية ،وذلة العبودية ،ينظرون إىل الكريم وينتظرون
كرمه ،ينظرون إىل الغني ،ويشهدون فقرهم ،ينظرون إىل الغفور وينتظرون مغفرته،

ينظرون إىل الرمحن وينتظرون رمحته.

خاضعون بجوارحهم ،كانوا قياما ،ثم ركوعا ،ثم سجودا(:
ﰀ)[الزمر.]9/

فلنكن من أولياء اهلل؛ ونتصف هبذه الصفات (

)[املؤمنون.]3-1/

نحفظ عبودية اللسان ،وال نستعمل اللسان إال فيام خلق له:

[النحل.]١١٧ – ١١6 :

 اللسان عبوديته لربه ِف أمرين:

األول :أن تتكلم عن اهلل بالدعوة إىل اهلل بني الناس.
الثاين :أن تتكلم مع اهلل بالعبادة فيام بينك وبينه.

تتكلم مع اهلل تعبدا بني يديه ،تقول :رب اغفر يل وارمحني ،ربنا ظلمنا أنفسنا ،تتكلم مع

ربك ،تسأله املغفرة ،وتسأله الرمحة ،وتسأله من فضله ،أو أتكلم عنه يف الدعوة إىل اهلل

فنقول للناس:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

أو نقول:

٧٢٥

[اإلخالص.]٤ – ١ :

فهذه عبودية اللسان ،وما سوى ذلك لغو ،إال يف مسائل الكسب ،واملعارشات ونحوها.

وما سو ى ذلك كله من اللغو والغيبة والنميمة والقيل والقال ،وكله مكتوب بصحائف
السيئات .

فهذه صفات أولياء اهلل:

[املؤمنون.]٤ – ١ :

ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ،وينفقون أوقاهتم يف سبيل اهلل ،وينفقون من ألسنتهم كالم

الدعوة إىل اهلل ،وكالم اإليامن ،وكالم التعليم لدين اهلل ،وينفقون من جوارحهم بسامع
كتاب اهلل ،وسامع املواعظ ،فكل ينفق من ماعونه ،السحب تنفق من ماعوهنا املاء،

والشمس تنفق من ماعوهنا النور.

وكذا املسلم ينفق من ماعون املال :بيده ،وينفقمن ماعو ن الكالم :بلسانه ،وينفق من
ماعون األذن :يصغي إىل كالم ربه ومواعظه ،وينفق من ماعون البرص :ينظر إىل اآليات

الكونية ،وينظر إىل اآليات القرآنية ،فيعرف من يعبد ،يعرف الويل احلميد ،يعرف الكبري
)[املؤمنون.]4/

املتعال ،يعرف الغفور الرحيم(:

كل يشء له زكاة ،ولكن أكثر الناس ال يعرف الزكاة إال يف إنفاق املال فقط:

[األنفال.]٤ – ٢ :

ينفقون من كل ما رزقناهم ،رزقناهم العلم ،رزقناهم التقوى ،رزقناهم املال ،رزقناهم

احلكمة ،رزقناهم االخالق.

فام أعظم جرم من منع املاعون:

[املاعون.]٧ – ٤ :

ومانع املاعون ملعون من اهلل ومجيع خملوقاته بنص القرآن:
٧٢6

[البقرة.]١60 – ١٥9 :

فاملسلم إما بني يدي ربه عابدا ،وإما بني يدي خلقه داعيا .

فعىل اإلنسان يكون من أولياء اهلل ويعبد اهلل؛ ألنه هو الويل احلميد الذي توالنا بنعمة

اإلجياد واإلمداد واهلداية:

[الشورى.]٢٨ :

ومن صفات أولياء اهلل :
[املؤمنون.]٧ – ٥ :

فالذي خيالف هذا الرتتيب هو ٍ
معتد عىل أوامر الرب ،وعىل النفس البرشية التي اشرتاها

اهلل ،وخلقه ا لعبادته ،ورصفها لغري عبادة اهلل؛ فاتبعت شهواهتا ،وغفلت عن اهلل ،وعن
أوامره جل جالله ،فال تكن من املعتدين(:

ومن صفاهتم( :

)[البقرة.]190/

)[املؤمنون.]8/

العني أمانة ،واألذن أمانة ،واللسان أمانة ،والعقل أمانة ،واليدان أمانة ،والرجالن أمانة،

والبطن أمانة ،والفرج أمانة ،والوقت أمانة ،واملال أمانة ،واألخالق أمانة(:
)[املؤمنون.]8/

املؤمن دائم الصلة باهلل ،أقف بني يدي ريب ،أكربه وأمحده ،وأسأله من فضله ،وأستغفره
من الذنب ،وأصرب عىل بالئه ،هذه عبودية املسلم بني يدي ربه ،فهم متصلون دائام

بامللك الذي هو غفور يغفر الذنوب ،وكريم يكرم عباده بام سألوه ،فاهلل  ال يرىض أن

ُيسأل غريه ،إذا سألت فاسأل اهلل(:
)[املؤمنون.]10 -9/

٧٢٧

إذا مات اإلنسان قالت املالئكة :ماذا قدم؟ وقال الناس :ماذا أخر؟ فاحرص أن تكون

مورثا ،كن وارثا لألعامل الصاحلة:
بعد املوت وارثا ال ِّ

[املؤمنون.]١١ – ١0 :

 الذين ورثوا أعامهلم اَلنفرادية:

من قراءة القرآن  ..وذكر ودعاء  ..وصلوات وصيام  ..وغريها من األعامل.

 وكذلك ورثوا أعامهلم اَلجتامعية:

كالدعوة إىل اهلل  ..واألمر باملعروف  ..والنهي عن املنكر  ..والنصيحة  ..واجلهاد يف
سبيل اهلل  ..واإلنفاق يف سبيل اهلل  ..واإلحسان إىل اخللق:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

فكام نذروا أنفسهم دعاة إىل اهلل  يف هذه الدنيا ،واستمروا عىل ذلك إىل أن لقوا اهلل
؛ فهم خيلدون يف اجلنة؛ ألن نيتهم لو بقوا أبدا سيعبدون اهلل ،ويدعون الناس إليه،
ألنه أهل أن حيمد ،وأن يعبد ،وأن يشكر:

[البقرة.]٢٥ :

فإذا عرفت اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ وأفعاله احلميدة عرفت أنه اإلله

احلق ،والويل احلميد الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له ،هو الذي يستحق أن

يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر:

[األنعام.]١0٢ :

ومن صفات أولياء اهلل  الذين حيبهم؛ حتى نتصف هبا(:ﮱ

)[الفرقان.]63/

٧٢٨

يمشون عىل األرض دعاة إىل اهلل ،معلمني لرشع اهلل ،يدعون إىل اهلل ،وحيسنون إىل

اخللق.

)[الفرقان.]63/

(

ال يردون عليهم ،بل يكظمون الغيظ ،ويعفون عن الناس ،ابتغاء مرضاة اهلل.

(

أوال قاموا بالدعوة إىل اهلل(:

)[الفرقان.]64/

)[الفرقان.]63/

يمشون بالتواضع واالنكسار بني يدي اخللق ،يدعوهنم إىل اهلل  ،واهلل يرفع مقامهم.

وهم ب ني يدي اهلل يف ليلهم يصلون ويدعون(:
[الفرقان.]65 - 64/

)

ملا أيقنوا باجلنة والنار ،وعلموا أهنم صائرون إىل إحدامها؛ قاموا ودعوا رهبم

أن(:

)

[الفرقان.]67 - 65/

فهم بني يدي رهبم عابدون ،وبني يدي خلقه حمسنون.

فهم عباد هلل داخل الصالة وخارج الصالة ،عباد هلل يف املنزل ،ويف الشارع ،ويف الطائرة،
ويف السيارة ،ويف الرب ،ويف البحر ،يعبدون اهلل وحده يف كل حال:

[األنعام.]١6٣ – ١6٢ :

وصفات أولياء اهلل:
[الفرقان.]69 – 6٨ :

جيتنبون الكبائر العظيمة ،والذنوب الكبرية ،من الرشك ،والقتل والزنا.
٧٢9

بسبب معصية متكررة يضاع ف لنا العذاب،فكيف إذا تنوعت وتكررت.
والعذاب يوم القيامة عذاب مهني ،وعظيم ،وكبري ،وشديد ،وأليم.

(

)[الفرقان.]70/

وهذا من كامل واليته ورمحته ،أن يبدل السيئات إىل حسنات بعد التوبة.
)[الفرقان.]71/

(

يتوب إىل ال ويل احلميد الذي يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل

أضعاف مضاعفة إىل أضعاف كثرية.

ومن صفات أولياء اهلل الذين حيبهم وحيبونه(:

)

[الفرقان.]73- 72/

بل هم:

[السجدة.]١٧ – ١6 :

ومن صفات أولياء اهلل(:

)[الفرقان.]74/

حيبون أن هيبهم اهلل من أزواجهم وذرياهتم قرة أعني يعبدون اهلل ،كام طلب زكريا من
ربه أن هيب له ذرية طيبة؛ حتى تستمر الدعوة إىل اهلل ،وعبادة اهلل .

فهؤالء أولياء اهلل  حيبون أن هيب اهلل هلم أزواجا وذرية ،تكون قرة عني يف عبادة اهلل،
)[الفرقان.]74/

وتوحيده ،والدعوة إليه(:

إماما يف العبادة ،والدعوة ،والتعليم ،واإلحسان إىل اخللق ،يريدون الصف األول ،يف
كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق:

[الزمر.]١٢ – ١١ :

٧٣0

فامذا هلم يا اهلل؟
[الفرقان.]٧٧ – ٧٥ :

اهلل  ال يعبأ بالناس لوال دعاؤهم وتوحيدهم ،اهلل  غني قبل أن خيلق أحدا ،وملك

قبل أن خيلق هذه املامليك ،فاهلل  ال حيتاج إىل طاعة الطائعني ،وال ترضه معصية

العاصني ،لكن حيب أن يرى من عباده من يأيت إليه اختيارا ،وهو قادر أن ال يأيت:
[العنكبوت.]٣ – ٢ :

واهلل  أحب يشء إليه املدح والثناء ،ولذلك مدح نفسه ،وأثنى عىل نفسه يف كتابه جل
جالله فقال:

[غافر.]6٥ :

فاهلل  هو الويل احل ميد ،هو الكريم ،حيب من عباده حتصيل صفاته التي تليق هبم؛
ليكرمهم يوم القيامة ،بام ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش:
[األعراف.]١٨0 :

هؤالء يكرمهم اهلل  يوم القيامة بجزيل ثوابه ،ألجل هذا َّبني اهلل  يف كتابه الصفات

التي حيبها ،ودعا عباده إىل امتثاهلا ،ووعدهم عىل ذلك األجر العظيم ،ومن رزقه اهلل
ذلك؛ نال الرشف األعىل ،وفاز باملقام األسمى يف الدنيا واآلخرة(:
)[النحل.]97/

هو سبحانه الويل احلميد ،موىل اخلالئق أمجعني ،هو الرءوف الرحيم الذي يكرم مجيع

اخللق ،وال يمنع رزقه عمن عصاه ممن كفر به ،أو قرص يف عبادته.

مل يمنع رزقه عن هؤالء ،ومل ينقص الرزق ألحد قسمه اهلل  له(:
٧٣١

)[اإلرساء.]70/

ومن ُحسن واليته أن قدر جلميع املخلوقات األرزاق ،مكانا وزمانا ،وكمية ونوعية:

[الزخرف.]٣٢ :

اهلل  قسم األرزاق كلها من هذه الوالية التي كلها رمحة ،وكلها إحسان إىل اخللق،
وكلها تلطف باخللق ،هذا ربنا الويل احلميد الذي توالنا هبذه النعم ،ولكن لكثرة النعم
غرقنا فيها ،ونسينا املنعم جل جالله ،ولذلك حينام نذهب إىل الطعام؛ اإلسالم يأمرنا أن

سم اهلل ،وكل بيمينك وكل مما يليك ،اذكر ربك الذي أنعم عليك هبذه
نقول :بسم اهللِّ ،

النعمة.

فنحن يف الدنيا نعيش مع نعمه بأبصارنا ،ونعيش مع ربنا ببصائرنا ،ويوم القيامة نرى
)[القيامة.]23-22/

ربنا بأبصارنا وبصائرنا(:

فرتى الرمحن الرحيم ،ترى الويل احلميد ،ترى القاهر فوق عباده ،ترى امللك القدوس،
ترى العزيز اجلبار املتكرب ،تراه يوم القيامة ،ولكن ال حتيط به لعظمته وكربيائه:

[األنعام.]١0٣ – ١0٢ :

فارض بام قسم اهلل لك ت كن أعبد الناس ،وأغنى الناس ،وأسعد الناس.

يرض بام قسم اهلل له؛ سلط اهلل عليه الدنيا ،يركض فيها ركض الوحش يف الربية،
ومن مل َ
ثم ال يناله منها إال ما قسمه اهلل له.

فاألرزاق مقسومة ،واآلجال مرضوبة ،واخلطوات معدودة ،واألنفاس حمدودة ،فإذا بلغ

األجل توقفت هذه األرزاق:
[املنافقون.]١١ :

٧٣٢

ومن سلم ملواله الويل احلميد بام يريد كفاه ما يريد ،وأعطاه فوق ما يريد ،ومن مل يسلم

لربه فيام يريد؛ شقى فيام يريد ،ثم ال يكون إال ما يريد(:

)[التوبة.]55/

فاهلل  هو الويل احلميد الذي من علينا بعطاء الربوبية ،وبعطاء األلوهية ،لنسعد يف
الدنيا واآلخرة:

[فصلت.]٣٢ – ٣0 :

ومن طلب العلم ،وأتبعه بالعمل ،وتفقه يف دين اهلل؛ كفاه اهلل مهه ،ورزقه من حيث ال

حيتسب بيرس ،وجهد قليل(:

)[األعراف.]96/

فسبحان ربنا الويل احلميد ،املترصف بمشيئته يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ومجيع

العوامل ،النافذ أمره يف ملكه الواسع ،املتويل أمر خلقه باإلحسان يف كل آن ،من غري
)

انقطاع وال امتناع(:

[النحل.]53/

فجميع األشياءواحلا جات بيده جل جالله ،وهو خالق مجيع احلاجات ،ومجيع النعم،
وخالق كل يشء ،وكل ذرة يف الكون ،وكل كبري وصغري يف الكون ،ومجيع اخلالئق

والعوامل شاهدة بوحدانيته ،ومسبحة بحمده ،ومنقادة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته،

وخاضعة ألمره:

[احلج.]١٨ :

فيا عبد الويل ،ويا عبد املوىل ،توالك موالك بنعمه التي ال تعد وال حتىص ،فخلقك يف

أحسن تقويم ،وسواك وأطعمك وسقاك ،وعلمك وهداك ،ونقلك من الظلامت إىل
٧٣٣

النور؛ َّ
فتول أنت عباده باإلحسان إليهم ،وكن سببا لنقلهم من الضالل إىل اهلدى ،ومن
اجلهل إىل العلم ،ومن الباطل إىل احلق ،ومن سبل اهلالك إىل سبل النجاة(:

(

)[فصلت.]33/

)[إبراهيم.]1/

فاهلل  يريدك أن تكون ول ًّيا ،وتأخذ هذه الصفة وهذا االسم من ربك عىل شكل
نعمة ،فتذكر موالك الذي توالك بنعمه ،وتبسط هذه النعم عىل خلقه.

ومن أعظم بسط النعم عىل اخللق دعوهتم إىل اهلل ،وتعليمهم رشع اهلل ،واإلحسان

إليهم.

وكن وليًّا رحيام باخللق ،أحسن إليهم ،وأنفق من وقتك ومالك ،وعلمك عىل من
أحوجهم اهلل إليك ،واألجر عائد عليك(:

)[يونس.]26/

واعلم أن اهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ،فتصدق عىل الفقري ،وأطعم
املسكني ،وارحم البائس ،واهد الضال ،وأرشد اجلاهل ،واستقم كام أمرت؛ ييرس اهلل

لك مجيع أمور دينك ودنياك ،فللتيسري ثواب ،وللتعسري عقاب(:
)[الليل.]10-4/

إيل شربا تقربت إليه ذراعا،
فالبداية منك ،تقرب إىل اهلل  يتقرب منك ،من تقرب ّ
ومن أتاين يميش أتيته هرولة ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء.

فال ويل احلميد يريد أن تظهر واليتك يف الدنيا عىل غريك من الناس ،فأحب اخللق إىل اهلل
أنفعهم لعياله ،فاخللق كلهم عيال عىل اهلل يف إجيادهم ،ويف حاجاهتم ،كلهم يسعون إىل
اهلل ،فأقبل يا ويل اهلل عىل طاعة موالك ليتوالك ،واحذر معصيته التي تبعدك عن

موالك(:

٧٣٤

)[النساء.]124-123/

فسبحان اهلل! من عرف مواله احلق؛ مل يلتفت ألحد سواه من اخللق ،ومن تعلق بغريه؛

شقي به(:

)[الشورى.]9/

ومن أرشك باهلل غريه خرس دنياه وآخرته:
[الزمر.]66 – 6٥ :

فأحسن إىل نفسك باالستقامة ،وأحسن إىل غريك بالدعوة ،وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان

إىل اخللق:

[األنفال.]٤ – ٢ :

ومن عالمات قبولك ِف أوليائه :أن يصونك عن الذل لغريه ،وأن يكفيك ما أمهك،
ويؤمنك ممن سواه؛ حتى ال ختاف غريه ،وال ترجو إال إياه ،وال تستعني إال به ،وال تسأل

إال إياه:

[املؤمنون.]6١ – ٥٧ :

ومن عالمات قبولك ِف أوليائه :أن يعينك عىل نفسك ،وحييي قلبك باإليامن ،ويشغل
لسانك بذكره ،ويستعمل جوارحك يف طاعته ،ويرصف أوقاتك يف التقرب إليه ،صالة

وصياما،
وحجا وعمرة ،وصدقة وإحسانا(:
ًّ

)[الزمر.]18- 17/
٧٣٥

ﯓ

ومن عالمات قبولك ِف أوليائه :أن جيعل لك مودة يف قلوب عباده(:
)[مريم.]96/

وخيلصك من أرس عدوه:

[احلجر.]٤٢ :

وخيلصك من أرس عدوه؛ حتى تكون عبدا هلل وحده(:
)

[األنعام.]163- 161/

أنا عبد هلل داخل الصالة وخارج الصالة ،يف البيت ،يف املسجد ،يف السوق ،يف املكتب،

يف املدرسة ،يف أي مكان أنا عبد هلل ،أمتثل أوامر اهلل يف األمانات التي أعطاين اهلل ،

بالبرص والسمع واللسان واجلوارح أنا عبد له ،ليس فقط بلساين وليس فقط بصاليت؛
بل بسائر بدين يف مجيع أوقايت ،أنا عبد لريب وموالي جل جالله.

واهلل سبحانه ويل كل نعمة ،وإليه ُيرجع األمر كله ،عالنيته ورسه ،فأطعه يا ويل اهلل وال
تعصه(:

)[هود.]123/

وعليك يا ويل اهلل بدوام الذكر ملوالك الكريم؛ يذكرك يف نفسه وعند مالئكته يف املأل

األعىل ،واحذر الغفلة؛ ألهنا تورث كل قسوة ،ثم متوت القلوب بعد حياهتا ،وتنقطع

الصلة بني العبد وربه(:

)[األعراف.]206- 205/

وأهل والية اهلل هم من اطمأنت قلوهبم بتوحيده ،وصلحت أعامهلم بطاعته ،وازدانت

أوقاهتم بعبادته ،وامتألت قلوهبم بخشيته ،واالنكسار بني يديه ،واالفتقار له.

فتقرب إىل موالك بام حيب؛ تكن وليه ،وممن حيب(:
٧٣6

)[األعراف.]197-196/

فربك الويل احلميد جل جالله يتودد إليك بنعمه؛ لتحمده وتطيعه ،وال تقف بباب أحد

غريه ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل:

[األنعام.]١0٢ :

فله احلمد كثريا ،فهو الغني احلميد الذي خلقنا ورزقنا ،وهدانا وكسانا ،وأطعمنا

وسقانا(:

)[الرشح.]6- 1/

يا ويل اهلل(:

)

[الضحى.]11-6/

حدث بنعمته التي هي الدين ،حدث هبذه النعمة العظيمة ،حدث نفسك ليأيت يف قلبك
اخلشوع واخلضوع هلل ،حدث الناس عن ربك ،وعلم الناس ال إله إال اهلل(:
) [اإلخالص.]4-1/

وتقرب إىل ربك بكل ما حيبه اهلل ويرضاه من الفرائض والنوافل ،والواجبات

والسنن:

[احلج.]٧٧ :

وقال النبي  فيام يرويه عن ربه  إن اهلل تعاىل قالَ « :م ْن َعا َدى ِيل َولِ ًّيا َف َقدْ آ َذ ْنت ُُه
ب ،وما َت َقرب إِ َيل عب ِدي بِ ََش ٍء َأح ِ ِ
رت ْتْض ُت َع َل ْي ِه»أخرجه البخاري( ).
ْ َ َّ
ـح ْر ِ َ َ َّ َ َّ َ ْ
بِالْ َ
ب إ َ َّيل ِمَّا ا ْف َ َ
ِ
إيل بِالن ََّوافِ ِل؛حتى ُأ ِح َّب ُه،
تتقرب إىل اهلل بالفرائض ،ثم بالنوافلَ « :و ََل َيز َُال َع ْبدي َيتَ َق َّر ُب َ َّ
َفإِ َذا َأ ْح َب ْبتُ ُه ُكنْت َس ْم َع ُه الَّ ِذي َي ْس َم ُع بِ ِه» .
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502

٧٣٧

فال يسمع إال ما حيبه اهلل ويرضاه ،واهلل  يسمع ذكره ودعاءه و سؤاله ،فيستجيب
ِ
ِ
رص بِ ِه» فيميش عىل هدى مستقيم ،ال يميش مشية األعمى ،بل يميش
لهَ «،و َب َ َ
رص ُه ا َّلذي ُيبْ ُ

مشية املبرص الذي يرى ربه يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ويميش عىل الرصاط املستقيم
مقتديا بنبيه َ «،و َيدَ ُه ا َّلتِي َيبْطِ ُش ِ َِبا».

فيجدها منفقة يف سبيل اهلل ،جماهدة يف سبيل اهلل ،تقاتل يف سبيل اهلل ،ويرى هذه اليد
ترحم الفقراء واملساكني ،وتنفق األموال ،وتتقلب يف أنواع اإلحسان.
« َو ِر ْج َل ُه ا َّلتِي َي ْم َِش ِ َِبا» .

فيميش هبا إىل املساجد ،واحلج والعمرة وإىل الدعوة إىل اهلل،وإىل تفقد املسلمني ،وقضاء

حاجاهتم وإعانتهم.
« َولَئِ ْن َسأَ َلنِي َألُ ْعطِ َينَّ ُهَ ،ولَئِ ْن ْاستَ َعا َذ ِين َألُ ِع َيذ َّن ُه» .

كم من النعم يعطيها اهلل وليه املؤمن! اهلل  ويل املؤمنني والية خاصة ،والية العناية،
والية النرصة ،والية التوفيق ،والية املحبةَ «:و َلئِ ْن ْاستَ َعا َذ ِين َألُ ِع َيذ َّن ُه» .
احلمد هلل رب العاملني عىل نعم ربنا وموالنا الويل احلميد.

وأعظم نعمة تستحق أعظم محد هي نعمة اإلسالم الذي هداك اهلل إليه(:

(

ﮓ)[املائدة.]3/

)[احلجرات.]17/

وليس الشأن أن تدخل يف اإلسالم ،بل الشأن كل الشأن أن يدخل فيك اإلسالم ،فتأيت

فيك الصفات التي يف نبيك :

[التوبة.]١٢٨ :

وأنت يا ويل اهلل عليك أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك،

وحتسن إىل من أساء إليك؛ ألن من أساء إليك هيدي إليك احلسنات ،هو يعمل وهيدي
إليك حسناته ،فتحسن إليه ،وهذا من متام الفقه والعقل ،فأنت تصل من قطعك من
٧٣٨

أجل اهلل؛ حتى تصله باهلل  ، تتنازل عن حقوقك من أجل أن يعبد الناس رهبم ،وحيبوا

اهلل  ،وأنت حوائجك يقضيها اهلل  لك ،وهذه صفات ويل اهلل  ،وهذه الصفات
األربع شديدة املرا رة ،لكنها حلوه العاقبة:

[فصلت.]٣٥ – ٣٤ :

واحلليم سبحانه إن شكرته عىل نعمه زادك خريا وبركة ،وعونا وتوفيقا(:

)[إبراهيم.]7/

فسبحان الويل احلميد الذي هو أرحم بالعبد من نفسه ،سبحان من رغب يف شكره،

ليعطي عبده زيادة ،ال ألنه سبحانه حمتاج إىل الشكر ،وإنام ملحبته لعباده ،وحبه

إلسعادهم.

ومن محد اهلل  واستغفره غفر له ذنوبه كلها(:

)[الزمر.]53/
َت ِمثْ َل
ت لَ ُه ُذنُو ُب ُه َوإِ ْن كَان ْ
ان اهللَِّ َوبِ َح ْم ِدهِ ِما َئ َة َم َّرةٍ؛ غ ُِف َر ْ
وقال النبي َ «:م ْن َق َالُ :سبْ َح َ
َز َب ِد الْ َب ْح ِر» متفق عليه( ).
واحلمد هلل كلمة عظيمة ،إذا استحرض اإلنسان نعم مواله يف خلق هذا امللك العظيم،

وخلق م ا فيه من األرزاق واملرزوقني ،والنعم واملنعم عليهم ،احلمد هلل كلمة عظيمة،

هي توحيد وهي شكر ،وهي متجيد هلل ،وهي أعظم العبادات ،فدين اإلسالم :نصفه

شكر ،ونصفه صرب.

فاحلمد هلل متأل امليزان الذي لو وضعت فيه السموات واألرض لوسعهن ،وسبحان اهلل

واحلمد هلل متآلن ما بني السامء واألرض ،ما بني السامء واألرض مسافة مخسامئة سنة:
[اجلاثية.]٣٧ – ٣6 :

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6405واللفظ له ،ومسلم برقم (.)597

٧٣9

فسبحان اخلالق العظيم الذي خلق ما هو يف منتهى العظمة والكرب ،كالعرش والكريس

والسموات واألرض ،واجلبال والبحار ،وخلق الذرة الصغرية ،وخلق احلرشة الصغرية

كالبعوضة ،والبعوضة هلا مائة عني ،وهلا ست سكاكني يف خرطومها ،وهلا ثامنية

وأربعون سنًّا ،وهلا ثالثة قلوب ،وتشم الرائحة من مسافة ستني ميال ،وتعرف الدم

الذي يصلح هلا أو ال يصلح:

[احلجر.]٨6 :

وكذلك النحلة،فالنحل خملوقات عظيمة ،تؤدي أعامال عظيمة وتقوم بأعامل كبرية،
وتسبح بحمد رهبا ،ما كان منها نافعا لإلنسان؛ حتمد اهلل  عىل رؤيته واالنتفاع به.

ضارا؛ فتذكر العبد أن هذه احليوانات كالذباب والبعوضة متيش عىل اهلوى
وما كان منها ًّ
ال عىل اهلدى.

أما النحل فاهلل أمرنا باالقتداء بجهدها ،ألن جهدنا نحن عىل الناس؛ فالنحل يأكل من
كل الثمرات وخيرج منهاالعسل،ونحن نأخذ الوحي ،ونجمل به الناس.

واهلل جمّد جهد النحلة ،مل يمجد النحلة وهي من خلقه جل وعال ،وكل خلق اهلل 
مجيل وحسن ،فسبحان موالنا اخلالق العليم ،الويل احلميد!

ومن مل يشكر احلميد جل جالله عىل نعمه ،واستعملها يف معصية اهلل؛ عاقبه اهلل ،

ألهنذه النعم من الويل احلميد أعطاها اهلل  لنا؛ حتى نشكره ونعبده ،ونوحده ،ونتوجه
إليه ،ونقيض أوقاتنا يف طاعته ،ومن فرط يف هذه النعم ،ومل يشكر احلميد عىل نعمه،

واستعملها يف معصية اهلل ،فقد استحق عقوبة اهلل:

[إبراهيم.]٧ :

 ومن كفر بنعمة اهلل ،واستعملها ِف معصية اهلل ،عاقبه اهلل بأحد أربعة أمور:
األول :إما أن يسلبها عنه بالكلية.

الثاين :أو يسلب حالوهتا بمرض أو خسارة أو غريمها.

الثالث :أو يقلب حالوهتا مرارة بمصيبة تنسيه حالوهتا.

الرابع :أو حيوهلا إىل نقمة يشقى هبا ،بأوالد يشقى هبم ،وأموال يشقى هبا(:
٧٤0

(

)[التوبة.]55/

)

[املؤمنون.]56- 55/

فمن أعرض عن اهلل؛ أعرض اهلل عنه ،وفتح عليه الدنيا؛ حتى يلقى اهلل ساخطا

)

عليه(:

[مريم.]59/

فام هي عقوبتهم:
[األنعام.]٤٥ – ٤٤ :

أحد األخوة زاره بعض الدعاة إىل اهلل ،وكان يف مزرعته ،وكان قد ركب عىل حراث

حيرث األرض ،فزاره ألجل اهلل  ، وألجل النصح  ،والتوايص باحلق ،فقال :أنا ال
أستطيع أن أذهب للدعوة إىل اهلل ،أنا ال أستطيع أحك رأيس بيدي من كثرة األشغال.

فسبحان اهلل! بعد أسبوع كان هذا اإلنسان الذي زاره يتجول يف املستشفى وإذا احلراثة

قد قطعت يده ،فال يستطيع أن حيك هبا رأسه؛ فقال له :اآلن ال تستطيع أن حتك رأسك
بيدك.

فالنعم هذه نستعملها يف طاعة اهلل ،وإال عادت علينا شقاء ونكدا من أوالد وأموال:
)[البقرة.]211/

(

والنعم تقر باحلمد والشكر ،فالشكر قيد النعم ،وتزول بضد ذلك ،والشيطان يغوي
الناس ويضلهم وينسيهم شكر رهبم ،وذلك بتبديل نعم اهلل ،والشيطان يري اإلنسان أن
ما ليس بيده خري مما يف يده ،فيطمع فيام عند الناس ،فيحسدهم ،وقد يقاتلهم ،وقد

يرسقهم.

فالشيطان يري اإلنسان أن ما ليس يف يده خري مما يف يده ،وال يرضيه بقسمة اهلل من مال
٧٤١

أو ولد أو زوجة؛ فيجعلك ال تشكر النعمة ،وتعرتض عىل ربك يف القسمة(:
)[األعراف.]17-16/

فكن يا ويل اهلل حامدا ملن يستحق احلمد ،فقد كان  أعرف اخللق بالويل احلميد ،يقوم

الليل؛ حتى تتفطر قدماه؛ شكرا لربه عىل نعمه الظاهرة والباطنة ،فقالت له عائشة :قد
ُون َع ْبدً ا
غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قالَ « :أ َف َال ُأ ِح ُّب َأ ْن َأك َ
ُورا»أخرجه البخاري( ).
َشك ً

وقد مدح اهلل  رسله وأنبياءه بكثرة محدهم لرهبم ،وشكرهم موالهم عىل ما أنعم به
عليهم(:

)[النحل.]121- 120/

فالذي عنده فكر األمة؛ اهلل جيعل األمة كلها يف صحيفته ،الذي عنده فكر أن يتوىل األمة

بالدعوة والتعليم واإلحسان؛ اهلل جيعله أمة ،ويعطيه أجر األمة كاملة.
قال النبي «:إِنَّام ْاألَعام ُل بِالنِّي ِ
اتَ ،وإِن ََّام لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما ن ََوى»متفق عليه( ).
َّ
َْ
َ

إن اهلل ينظر إىل القلوب؛ إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال ألموالكم ،ولكن ينظر إىل

قلوبكم وأعاملكم.

 ومحد اهلل عىل ثالث درجات:

األوىل :محد اهلل باطنا ،فكل خاليا العبد تقول :احلمد هلل رب العاملني ،كل ذرة يف جسم

املسلم حتمد املوىل احلميد الذي أنعم بكل نعمة ،هذا محد باطن ،فاإلنسان تراه ساكتا،
وهو حامد شاكر مستغفر ،فلنكن كذلك ،فالصمت هنا فكر وذكر:
[امللك.]١٢ :

الثانية :محد اهلل ظاهرا وباطنا ،بقلبك ولسانك وجوارحك(:
( )1أخرجه البخاري برقم (.)4837
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )1واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1907

٧٤٢

)[الضحى.]11/

[األنفال.]٤ – ٢ :

الثالثة :محد اهلل ،وهذا أعالها وأحبها إىل اهلل ،وهي أن تشكر اهلل وحتمده عىل نعمه
بتسخري هذه النعم يف إصالح األر ض ،واستعامهلا يف مرضاته ،فكل ما أعطاك وأوالك
من نعمة ،من مال ،أو ولد ،أو صحة ،أو جاه ،أو قوة؛ فاستعملها يف مرضاته ،وإصالح

أحوال عباده ،فتدعو كافرهم إىل اإلسالم ،وتعلم جاهلهم ،وحتسن إىل فقريهم،

وتساعد عاجزهم:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

فكل ما أعطاك اهلل من نعمة ،من مال ،أو ولد ،أو صحة ،أو جاه ،أو قوة؛ فاستعملها يف

مرضاة ربك الويل احلميد ،وإصالح أحوال عباده(:
)[سبأ.]13/

وذلك يكون برص ف مجيع النعم الظاهرة والباطنة يف مرضاة موالك.

اللهم ارزقنا من نعمك ما يعيننا عىل عبادتك وطاعتك ،وأن نكون عبادا لك يف كل
حال ،وأهلمنا محدك وشكرك يف كل حال.

اهلل أكرب! ما أكثر من أصبح متقلبا يف النعم ،غافال عن الشكر(:
)[األعراف.]179/

اهلل  أعطاك هذه النعم لتستعملها يف عبادته ،وتستعملها يف التعبد بني يديه،
وتستعملها يف اإلحسان إىل خلقه بني يدي خلقه:
٧٤٣

[البقرة.]١٧٢ :

 ومحد العباد لرِبم نوعان:
األول :محد الشكر.
الثاين :محد الثناء.

وأكثر اخللق ال يعرفون إال محد الشكر عىل النعم ،كام قال سبحانه(:
)[إبراهيم.]34/

أكثر اخللق ال يعرفون إال محد الشكر عىل النعم املادية الظاهرة ،أما محد الثناء فأكثر

اخللق غافل عنه ،وهو محد اهلل عىل عظمته ومجاله وجالله ،وعظمة أسامئه وصفاته

وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه:

فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه املادية والروحية(:

[اجلاثية.]٣٧ – ٣6 :

)[إبراهيم.]34-32/

ومحد اهلل  عىل النعم العامة الواسعة أعظم من محده عىل النعم اخلاصة بالعبد ،احلمد
هلل فاطر السموات واألرض ،احلمد هلل الذي خلق السموات واألرض ،احلمد هلل رب

العاملني.

ومحد الثناء هو متجيد اهلل وذكره بأسامئه وصفاته ،والثناء عليه بكل املحامد

واملدائح(:

) [اجلاثية.]37- 36/

فنحمده عىل ربوبيته وإحسانه إىل خلقه ،ونحمده عىل جالله وكربيائه:
[األنعام.]١ :

٧٤٤

ونحمده عىل ألوهيته وعبادته وحده ال رشيك له:
[الكهف.]١ :

هذه أنواع املحامد ،نحمد ربنا عىل النعم املادية ،والنعم القلبية التي هي معرفة الرب

بأسامئه وصفاته وأفعاله(:

)[اإلرساء.]111/

واعلم يا عبد الويل أنك إذا أ خطأت يف حق الناس حاسبوك وعاقبوك ،ومل يكرموك.

أما ربك الكريم سبحانه فهو الويل احلميد الكريم ،الغني عن كل ما سواه ،يسوق إليك
النعم كأنك مل ِ
تعصه ،بل يزيدها لك لعلك تستحي منه ،وتطيعه ،ويمهلك لعلك تتوب
)[احلج.]65/

إليه؛ وذلك لسعة حلمه ورمحته(:

فسبحان ه ما أعظم حلمه! وما أوسع رمحته! وله احلمد يف الدنيا واآلخرة عىل حسن
واليته ونرصه ،وتوفيقه ،وإحسانه إىل عبيده(:
)[النرص.]3/

فكن يا ويل اهلل حامدا لربك ،حامدا للناس؛ حيمدك ربك ،وحيمدك الناس(:
[األنبياء.]90/

)

احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تُعد وال ُحتىص ،محدا كثريا يوايف نعمه ،ويكافئ
مزيده.
(

ﰀ

)[البقرة.]286/
(

[األعراف.]١٥٥ :

)[يوسف.]101/
٧٤٥

اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما

عيل ،وأبوء بذنبي فاغفر يل،
استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك ّ

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.

اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.

الله م حبب إلينا اإليامن ،وزينه يف قلوبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
واجعلنا من الراشدين ،أنت موالنا ،فنعم املوىل ونعم النصري.

اللهم إنا نسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول أبدا ،يا ويل املؤمنني ،يا مالك يوم
الدين ،يا رب العاملني ،يا أرحم الرامحني .

سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

٧٤6

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

النصري ..النارص ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل النصري ..النارص

اهلل سبحانه هو امللك احلق الذي له ا ألسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
[طه.]8 :
اجلميلة ،واملثل األعىل:
معرفة أسامء اهلل احلسنى يف باب التوحيد بمنزلة الرأس من اجلسد ،وبمنزلة القلب من
البدن ،ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله هي أساس التوحيد؛ لنعرف الرب الذي
أمر ،ثم نمتثل أمره ،وتتحقق فينا العبودية مع العبادة.
فالعبادة هي مستوى إسالمك ،والعبودية هي مستوى إيامنك ،فإذا آمنت باهلل العظيم،
باهلل الكبري ،باهلل القوي ،باهلل الكريم ،باهلل النصري؛ امتثلت أمره ،وصدقت كتابه ،ونلت
ثوابه:
[حممد.]١٩ :

فمعرفة اهلل  أصل عظيم تبنى عليه أعامل الدين ،وأركان الدين.
وكل َأ ْمر َأ َم َر اهلل به أساسه معرفة اهلل  ، فحتى أؤدي هذه األعامل باحلب هلل ،والتعظيم
هلل ،والذل والتواضع هلل  ؛ البد أن أعرف من أمرين بصفات اجلالل ،وصفات
اجلامل:

[احلرش.]٢4 – ٢٢ :

وتقديرا له ،وح ابا له ،وتوكالً عليه ،واستعانة به،
تعظيام هلل،
صفات اجلالل متأل القلب
ً
ً
والبكاء من خشيته وعظمته:
[الطالق.]١٢ :

وصفات اجلامل متأل القلب ح ابا له ،ومحد ًا له ،وشكر ًا له ،فأنا أرى نعم اهلل  التي ال
تعد وال حتىص ،وأرى مظاهر أسامء اجلامل ،الرمحن ،الرحيم ،الكريم ،اللطيف ،فيزيد
اإليامن واحلب للكريم سبحانه.
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فأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها ستة أقسام ،وهذه األقسام الستة حترك يف القلب
الطاقة اإليامنية؛ ليأيت اإليامن الكامل الذي حيبه اهلل  ،واإليامن الذي تكون به الن،ةة،
وتكون به العزة ،وتكون به القوة.
وتكبريا وح ابا هلل ،
وتعظيام
هذه األسامء بأنواعها وأقسامها متأل القلب توحيدً ا وإيامنًا،
ً
ً
ً
وافتقارا إليه.
وتوكال عليه،
وخو ًفا منه،
ً
 فأسامء اهلل  من حيث معانيها ستة أقسام:
األول :األسامء ا لدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته :حتى أعرف ملن أوجه العبادة؟ أتكلم مع
من؟ أسأل من؟ أحب من؟ أرجو من؟ أخاف ممن؟.
هذه األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته البد للقلب أن يعرفها حتى يوجه العبادة إىل
واحد ،واخلوف إىل واحد ،واحلب إىل واحد .ومن هذه األسامء :اهلل ،اإلله ،الواحد،
األحد ،احلق ،احلي ،القيوم ،األول ،األخر ،الظاهر ،الباطن ،وأمثاهلا من األسامء
احلسنى الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته:
[البقرة.]١٦٣ :

الثاين :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة :مثل :امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار،
النارص ،النصري ،القادر ،القوي ،املقدم ،املؤخر ،وأمثاهلا ،فهذه األسامءالدالة عىل امللك
والقدرة؛ إذا عرفها العبد استعان بربه ،وعرف أنه عبد مللك ،وامللك له خزائن
)
السموات واألرض ،وبيده كل يشء(:
[امللك.]1/
وافتقارا إىل امللك الذي عنده خزائن امللك،
إذا عرفها العبد امتأل قلبه توحيدً ا وإيامنًا،
ً
وخزائن كل يشء بيده ،خزائن العزة والذلة بيده ،خزائن الذهب والفضة بيده ،خزائن
املياه والنبات بيده ،خزائن العلم بيده ،خزائن القوة بيده ،خزائن األمن واخلوف بيده:
[احلجر.]٢١ :

الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد؛ فرتى ملك امللوك خيلق ويرزق،
ويعطي ويمنع ،ويبسط ويقبض ،ومن هذه األسامء اخلالق ،البارئ ،املصور ،الرزاق،
الوهاب ،الكريم وأمثاهلا.
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فهذه األسامء الدالة عىل اخل لق واإلجياد واإلمداد تصل املخلوق بخالقه؛ فريى ربه هو
اخلالق؛ فيتوجه إليه ،البارئ املصور؛ كل صورة يف الكون هو الذي خلقها وصورها،
الرزاق الذي مجيع األرزاق املوجودة يف العامل هو الذي خلقها ،وهو الذي ساقها إىل
)[الذاريات.]58/
خلقه(:
له قوة يف خلق األرزاق ،وقوة يف إيصاهلا للمرزوقني ،من كانوا ،وحيث كانوا ،يف قعر
البحار ،ويف سفوح اجلبال ،وعىل ظهر األرض ،ويف السامء ،وفوق السامء(:
)[الذاريات.]58/
وهو الوهاب الذي وهب كل كرم ،كل نعمة ،كل عافية:
[النحل.]5٣ :

وهو الكريم ،والرب ،واملقيت ،وأمثاهلا ،كل هذه أسامء تعرف القلب باهلل وأسامئه
وصفاته ،وهذه الصفات التي تدل عىل اخللق واإلجياد يفعلها اهلل  إذا شاء ،حسب
مشيئته ،يصور متى شاء ،وخيلق متى شاء ،ويرزق متى شاء ،وهيب من يشاء ،يف أي
وقت شاء:
[األنعام.]١0٢ :

الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة.
ومن هذه األسامء :السميع الذي أحاط سمعه باملسموعات ،البصري الذي أحاط ب،ةه
بجميع املب،ةات ،العليم ،اخلبري ،الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط ،وغريها من
األسامء.
اخلامس:األسامء الدالة عىل الرفق ،والرمحة ،واملغفرة ،البد للقلب أن يعرف أنه يعبد ر ابا
كريام.
رحيام،
غفورا ،ا
عفوا ،لطي ًفاً ،
ً
ً
فاألسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة متأل القلب حباا هلل ،وتعظيام له ،مثل :الرب
الذي يريب عباده بنعمه ،الر محن ،الرحيم ،الرءوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود،
الويل ،اللطيف ،القريب ،املجيب وغريها .
وأسامء اهلل  تدل عىل صفات اجلالل ،وتدل كذلك عىل صفات اجلامل ،فأسامء اجلالل
متضمنة لصفات اجلامل ،وصفات اجلامل متضمنة لصفات اجلالل:
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[طه.]8 :

فاهلل كريم ُي ِ
كرم ،وإيصال كرمه إىل خلقه حيتاج إىل قوة ،وإىل سمع ،وإىل ب،ة ،من
صفات اجلالل وهو جل جالله سميع ،وبصري ،وقوي ،وقادر ،وقدرته مقرونة بالرمحة،
وقهره مقرون بالرمحة وباحلكمة املطلقة ،وكل أفعاله يف كونه من حمبوب أو مكروه كله
عىل وفق الرمحة ،واحلكمة ،والعدل ،واإلحسان.
السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان ،مثل:اهلادي ،املبني ،الوكيل ،الكفيل وأمثاهلا
من األسامء احلسنى.
اهلادي :حتى يسأل العبد ربه اهلادي اهلداية.
املبني:حتى يسأل املبني أن يبني له ما أشكل عليه.
الوكيل:حتى يتوكل عليه وحده يف مجيع أموره(:
)[التغابن.]13/
الكفيل :ألرزاقنا وأقواتنا وهدايتنا والعناية بنا ،اللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني،
فالبد للقلب أن يعرف هذه األسامء احلسنى؛ حتى يمتلئ القلب باإليامن ،ويتحقق
التوحيد الذي حيبه اهلل ،والتوحيد الذي حيبه اهلل  هو التوحيد الكامل.
فاهلل  هو الواحد األحد الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
)[طه.]8/
احلميدة(:
 وتوحيد اهلل الذي أمر به يقوم عىل سبعة أركان:
األول :أن نوحد اهلل يف ذاته وأسامئه وصفاته ،،فهو سبحانه واحد ال رشيك له ،أسامؤه
)
حسنى ،وصفاته عليا ،وأفعاله مجيلة(:
[الشورى.]11/
الثاين:هو سبحانه واحد ال رشيك له يف أفعاله:
[األعراف.]54 :

فاهلل بيده امللك ،بيده اخللق ،ب يده كل يشء ،له اخللق كله ،وله األمر كله.
الثالث :هو سبحانه واحد ال رشيك له يف امللك ،امللك كله ملكه(:
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)[امللك.]1/
الـملك ،وهو الذي خلق املاملك ،وامللوك ،واملامليك:
هو امللك الذي م َّلك امللوك ُ
[آل عمران.]٢٦ :

الرابع :هو سبحانه واحد ال رشيك له يف احلكم ،فاحلكم الذي جيري عىل اخللق هو
الذي حكم به ،فال يقع يف ملكه إال ما يريد.
له األحكام القدرية؛ من خلق وإجياد ،وتدبري وت،ةيف:
[هود.]١٢٣ :

وله األحكام الرشعية:

[يوسف.]40 :

وله األحكام اجلزائية ،هو الذي جيزي العباد بام عملوا ،بوعده ووعيده ،بوعده باجلنة ملن
آمن به وأطاعه ،ووعيده بالنار ملن كفر به وعصاه(:
)[يوسف.]40/
اخلامس :هو واحد ال رشيك له يف العبادة ،فالعبادة صادرة مني ،أوجهها إىل اهلل وحده،
[النساء.]٣٦ :
وأوحده بالعبادة:
السادس :توحيد كتابه باإلتباع:
[إبراهيم.]5٢ :

السابع :توحيد رسوله  باإلتباع:

[األعراف.]١58 :

هذا التوحيد الذي يريده اهلل  ، أن نوحد اهلل بذاته وأسامئه وصفاته ،ونوحده بأفعاله،
ونوحده يف امللك ،ونوحده يف احلكم ،ونوحده يف العبادة ،ونوحد كتابه ورسوله
باإلتباع.
فهذه أركان التوحيد الذي يريده اهلل من عباده.
وتكبريا وحباا للرب ،
وتعظيام
فمعرفة أسامء اهلل احلسنى متأل القلب توحيدً ا وإيامنًا،
ً
ً
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ً
وافتقارا إليه ،ومحد ًا وشكر ًا له:
وتوكال عليه،
ً
[فاطر.]٢8 :

واهلل أظهر لنا هذه األسامء لنتعبد هبا ،فنحن الفقراء نسأل الغني ،ونحن الضعفاء نسأل
القوي ،ونحن اخلائفون نسأل املؤمن ،ونحن املبت َلون باألمراض نسأل الشايف ،واحلمد
هلل رب العاملني أن عرفنا بأسامئه وصفاته بآياته الكونية ،وآياته الرشعية:
[الطالق.]١٢ :

ومن أسامء اهلل احلسنى اسم اهلل النصري والنارص ،فاسم اهلل النصري ورد يف القرآن أربع
)
مرات ،منها قوله سبحانه(:
[احلج.]78/
واسم اهلل النارص ورد يف قوله سبحانه:
[آل عمران.]١50 :

املبني هلم ما حيذرون منهم ،الذي
هو سبحانه النارص النصري للمؤمنني عىل أعدائهم ،ن
يكشف خطط الكفار للمؤمنني.
هو النصري املبني الذي يبني ألوليائه ما حيذرون من أعدائهم ،الذي ال يس نلم أولياءه وال
)[النساء.]45/
خيذهلم(:
والن،ة عىل النفس ،والن،ة عىل الشيطان ،والن،ة عىل األعداء أحد أوجه ن،ة اهلل 
ألوليائه ،فاهلل شكور ،يشكر من أطاعه ،ون،ة دينه ،وجاهد يف سبيله ،بأن ين،ةهم،
ويؤيدهم ،ويدافع عنهم ،وحيفظهم(:
)[احلج.]41- 40/

ون،ة اهلل لعبده هو معونته إياه ،وحفظه مما يرضه ،ون،ةة العبد ربه هي جهاده يف
سبيله؛ ون،ةة دينه ،لتكون كلمة اهلل هي العليا(:
)[حممد.]7/
واسم اهلل النصري صيغة مبالغة عىل وزن فعيل ،مشتقة من اسم الفاعل النارص.
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فهي تدل عىل كامل الن،ة والتأييد والعون من اهلل ،فاهلل إذا ن،ة ن،ة ،وإذا خذل
خذل ،وإذا أيد أيد ،وإذا أعان مل حيتَج إىل عون أحد ممن سأله من عباده.
 واسم اهلل النصري والنارص له معنيان:
ظالـام أو مظلو ًما،
ن،ة ،ان،ة أخاك
ً
األول :يدل عىل كامل الن،ة ،فالعبد املخلوق قد َي ُ
لكن الن،ة الكامل ،والن،ة الكبري ،بيد اهلل وحده ،فكامل الن،ة والتأييد والعون بيد اهلل
وحده ال رشيك له:
[آل عمران.]١٦0 :

الثاين:يدل كذلك عىل كثرة الن،ة والتأييد والعون ،اهلل  ين،ة أولياءه يف مشارق
[األنفال.]40 :
األرض ومغارهبا ،يف كل زمان ومكان:
ويدل كذلك عىل أنواع الن،ة ،ين،ةك عىل النفس وشهواهتا؛ حتى حتملها عىل طاعة
اهلل ،وين،ةك عىل الشيطان الذي يزين القبائح والرذائل ،ويبعدك عن الفضائل
و املحاسن ،وين،ةك عىل أعدائك من املنافقني والكفار واملرشكني واحلساد.
فأنواع الن،ة بيده ،هو النصري الذي إذا ن،ة فال غالب له ،ومل ُهي َزم من كان اهلل وليه،
فهو ين،ة جل جالله الن،ة الكامل ،ويؤيد التأييد الكامل ،ومهام كثر األعداء
واجتمعوا ،فهو  النصري الذي ين،ة يف كل مكان ،ويف كل زمان ،بأنواع الن،ة ،عىل
أنواع األعداء ،مهام كانوا ومهام كثروا:
[الفرقان.]٣١ :

هو النارص الذي جنود السموات واألرض ،وله ملك السموات واألرض ،وله غيب
السموات واألرض ،وعنده خزائن السموات واألرض ،وكل ذرة يف ملكه من جنوده،
واهلل  ال حيتاج إىل أحد ،ولكن النصري إذا ن،ة؛ استجابت له مجيع املخلوقات،
وأطاعت أمره ،وأرسعت لتنفيذ أمره ،من مياه البحار باإلغراق ،ومن النريان
باإلحراق  ،ومن الرياح الشديدة كام حصل لقوم عاد ،ومن اخلسف والزلزال ،فإذا ن،ة
لقا ً
َ،ةا مط ً
كامال ليس بعده خذالن ،ومهام كثر األعداء ،فاهلل  ين،ة أولياءه يف
ن ََ،ة ن ْ ً
كل حني ،ويف كل مكان ،ويف كل زمان:
[آل عمران.]١٦0 :
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والصفة املشتقة من اسم اهلل النصري والنارص هي الن،ةة والن،ة ،وهي من صفات
األفعال ،يعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،وين،ة من يشاء ،وخيذل من
)[احلج.]40/
يشاء(:
وين،ة أنبياءه ورسله عىل أعدائهم بأصغر يشء ،وأقل يشء؛ ألن قوة األعداء أمام قوة
اهلل ليست بيشء ،وهلذا يرسل اهلل عىل أعدائه إما الطري األبابيل(:
)[الفيل]5- 1/

وأرسل عىل النمرود البعوضة حتى أهلكته.
وأغرق فرعون باملاء الذي ال يستغني عنه أحد ،وأهلك عا ًدا بالريح التي ال يستغني
عنها أحد ،زاد يف قوهتا فقلبت ديارهم ،وصاروا كأعجاز نخل منقعر ،فاهلل  قوي،
ين،ة باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب:
[فاطر.]١٣ :

هو سبحانه النصري ألوليائه املستضعفني ،هو النصري الذي يرفع الظلم عن املظلومني،
)
ولو كانوا كافرين(:
[احلج.]39/

واهلل  حيب العدل ،ويأمر به ،وال يرىض بالظلم ،وهلذا فاهلل  ينتقم من الظامل
الصغري بالظامل الكبري ،ثم ينتقم من الظامل الكبري كام سلط فرعون عىل بني إرسائيل ملا
خالفوا أمر اهلل ،ثم انتقم من فرعون وجنوده:
[الزخرف.]55 :

فسبحان النارص النصري الذي ين،ة املؤمنني ،ويؤمن اخلائف ني ،وجيري املستجريين ،فنعم
املوىل ونعم النصري.
هو سبحانه الويل القريب ،الرحيم العليم بأحوال خلقه ،ين،ة من يستحق الن،ة،
وخيذل من يستحق اخلذالن.
وقد اقرتن اسم اهلل الويل بالنصري يف القرآن ،كام قال سبحانه(:
)[النساء.]45/
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ٍ
معان عظيمة ،واسم اهلل النصري يدل
والرس يف ذلك واهلل أعلم أ ن اسم اهلل الويل يدل عىل
ٍ
معان عظيمة ،واقرتان الويل بالنصري يدل عىل معنًى أعظم وأعظم ،وهذا االقرتان
عىل
فيه كامل العناية باخللق ،وكامل الوقاية هلم من الرشور.
ورس ذلك أن والية اهلل لعباده فيها حصول كل خري ،فقد خلقهم يف أحسن تقويم،
وأمدهم بالطعام والرشاب ،واهلواء واملاء والنور ،فالوالية تقتيض حصول مجيع أنواع
اخلري ملن توليت ،ون،ة اهلل  ألوليائه فيه زوال أنواع الرش عنهم.
فاسم اهلل الويل يدل عىل إيصاله جلميع أنواع اخلري ألوليائه ،واسم اهلل النصري فيه معنى
إزالة كل رش عنهم.
فال ويل والنصري من أسامء اهلل احلسنى ،إذا أفرد أحدمها شمل معنى اآلخر ،وإذا اجتمعا
يف آية صار الويل معناه الذي جيلب كل ما ينفع ،ويوصل كل ما ينفع خللقه ،من قوت
القلوب ،وقوت األبدان ،والنصري يف دفع كل ما يرض من الكفر والرشك ،ومن رش
األعداء ،وكل ما يرض القلب والبدن.
فإذا جاء يف القرآن ويل بدون نصري؛ فاملراد به من جيلب لك اخلري بأنواعه؛ قوت
األبدان ،وقوت القلوب ،ويدفع عنك الرش بأنواعه؛ الرش الذي يتعلق بالقلوب من
الرش ك والنفاق والرياء ،والرش الذي يتعلق باألبدان ،وهو منع الكفار أن يسيئوا إليك،
ومنع األمراض ،ومنع ما يرض اإلنسان.
وإذا جاء نصري بدون ويل؛ فاملراد به من يدفع عنك الرش ،وجيلب لك خلري ،إذا أفرد
أحدمها شمل معنى اآلخر وحكمه.
وقد اقرتن اسم اهلل النصري بالعزيز مع الرحيم يف قوله سبحانه(:
)[الروم.]5- 4/
ٌ
ٌ
داخل يف هذا
كامل عا ٌم شامل ،فكل منصور
ورس ذلك أن ن،ة النصري ألوليائه
العموم ،ين،ة من يشاء ممن يعلم أنه يستحق الن،ة من أوليائه ومن أعدائه.
وهو جل جالله النصري الذي ين،ة من يشاء ،وهو أعلم بمواطن الن،ة ،وقد أخرب
)[الروم.]47/
سبحانه أن ن،ةه للمؤمنني بقوله(:
وهو العزيز الذي ال يغلبه غالب  ،وعزته مقرونة برمحته ،ال ختلو عزته من رمحة لعباده،
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فهو الذي سلط الكافر عىل املؤمن العايص لربه رمح ًة به؛ ليؤدبه ويرده إليه ،فإذا تاب
وأناب؛ أدار له الن،ة عىل من تسلط عليه(:
)[حممد.]4/
ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه ،ومن استعان بالنارص ن،ةه.
ون،ةة اهلل لعباده املؤمنني أنواع ال تعد وال حتد وال ترد ،إذا ن،ة اهلل؛ ال يستطيع أحد رد
ن،ةه ،وليس لن،ةه حد أبدا ،إذا ن،ة ن،ة عىل الكافرين واملنافقني ،وعىل األفراد
واجلامعات ،كام ن،ة نبيه وصحابته يف غزوة األحزاب الذين جاءوا من كل مكان،
حيا وجنو ًدا مل يروها؛ ألنه النارص الذي ين،ة باألسباب ،وبدون
فأنزل اهلل عليهم ر ً
األسباب ،وبضد األسباب:
[األحزاب.]٩ :

فن،ةة اهلل لعباده املؤمنني أنواع كثرية ال تعد ،كم ِر ز ًقا َر َزق اهلل العباد! ،كم رمحة نزلت
ن،ةا نزل عىل العباد ،ن،ة عىل النفس ،ون،ة عىل الشيطان ،ون،ة عىل
عىل العباد! كم ً
األعداء.
وأنواع ن،ةه ال تعد وال حتد وال ترد ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،وأنواع ن،ةه
يأيت هبا النارص النصري العليم احلكيم من حيث ال حيتسب العباد ،تارة تكون باإلعداد
واإلمد اد ،وتارة تكون بام هييئ ألوليائه من األسباب ،وتارة بدون األسباب ،وتارة بضد
األسباب:
[لقامن.]٢0 :

[الفيل.]5 – ١ :

(

)[إبراهيم.]34/
هو النارص الذي بيده الن،ة ،ومن ذلك :الن،ة الذي أنزله النصري عىل أوليائه ،فالن،ة
ينزل عىل عباده وأوليائه املتقني كام ينزل القطر من السام ء ،وكام ينزل الرزق من
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)[الذاريات.]22/
السامء(:
فتقدير األرزاق وتقسيمها يف السامء ،والتسليم يف األرض.
ومن أنواع ن،ةه التي ال تعد وال حتد وال ترد :تأييد اهلل ألوليائه بمالئكته ،كام يف ن،ةه
لنبيه وأصحابه يف بدر(:
)[آل عمران.]123/
فاهلل  أمد املؤمنني بألف من املالئكة ،ثم أمدهم بثالثة آالف ،ثم أمدهم بخمسة
آالف ،ثم طمأهنم أن الن،ة من عنده فقط بقوله(:
)[آل عمران.]126/
وكان يكفي هلزيمة هؤالء ملك واحد ،لكن اهلل فرح بخروج املؤمنني لن،ةة دين اهلل،
ون ،ةة رسوله ،حيث ال عدد وال عدة إال القليل ،ومع األعداء العدد والعدة ،فأمدهم
هبذا العدد الكبري ،وكان يكفي ملك واحد ،جربيل له ستامئة جناح ،جناح منها لو مده
سد األفق بالكامل ،أمره  أن ين،ة لو ًطا عىل قومه؛ فاقتلع الديار من حتت األرض،
ثم رفعها وقلبها عليهم ،ولكن اهلل فرح؛ فأنزل املالئكة تأييدً ا لنبيه  ،وملن قام باحلق
ون،ة احلق.
فاألنبياء معهم اإليامن واألعامل ،وأعداء األنبياء معهم األموال واألشياء ،ونحن
مأمورون بفعل األسباب ،والتوكل عىل رب األسباب(:
)[التغابن.]13/
فالنارص سبحانه هو الذي ن،ة املؤمنني يف بدر واألحزاب وغريمها من الغزوات:

[التوبة.]٢٦ – ٢5 :

ومن مظاهر ن،ةه جل جالله :إرسال الريح ،كام حصل لعاد واألحزاب(:
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)[احلاقة.]8-4/
فاهلل يرسل أصغر خملوقاته خلذالن أعدائه؛ ألنه  هو النارص النصري جل جالله الذي
ين،ة باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب:
[الفيل.]5 – ١ :

ومن جالل ن،ةه :إهالك فرعون وقومه بالغرق(:
)[الزخرف.]55/
وأغرق كذلك قوم نوح(:
)[الفرقان.]37/
ومن جالل ن،ة النصري :اخلسف ،كام فعل يف قارون وماله(:

)[القصص.]81/
ومن جالل ن،ة النارص النصري :قلب البالد عىل الكفار ،ورميهم باحلجارة ،كام فعل
بقوم لوط(:
)[هود.]82/
ومن ج الل ن،ة النارص أن أهلك ثمود بالصيحة(:
)[الذاريات.]45/
ومن جالل ن،ة النصري إلقاء الرعب يف قلوب األعداء:
[األنفال.]١٢ :

وكام ألقى الرعب يف قلوب اليهود:
[احلرش.]١4 :

ومن جالل ن،ة النارص سبحانه أنه ين،ة بعض الكافرين عىل بعض ،ين،ة أقرهبم إىل
احلق ويديل األيام بينهم حلكمة يعلمها ،كام ن،ة الروم عىل الفرس ،ملا يف ذلك من هتيئة
أسباب ن،ة املؤمنني عليهم مجي ًعا ،كام قال اهلل  يف سورة الروم(:
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)[الروم.]7-1/
اهلل َّ بني لنا يف القرآن يف سورة الروم أنه سبحانه ين،ة بعض الكافرين عىل بعض،
ن،ة الفرس عىل الروم مع أن الروم مؤمنون ،ين،ة أقرهبم إىل احلق ،كام ن،ة الروم عىل
الفرس ،فن،ة الفرس ً
أوال عىل الروم ،ثم ن،ة الروم عىل الفرس يف بضع سنني؛ هتيئ ًة
للن،ة الذي سيأيت وهو ن،ة املؤمنني بمحمد  وبرسالته ،ن،ةهم عىل الروم والفرس
بعد أن أسقط هؤالء وهؤالء ،وصاروا مهيئني وخمذولني ،حتى يأيت الن،ة الكامل ملن
معه اإليامن الكامل من هذه األمة:
[احلج.]4١ – 40 :

هو النارص الذي ين،ة أولياءه ،ويدبر األمور ،وهو العزيز الذي ال يغلب ،الرحيم يف
مجيع أقداره ،وهذا الذي حصل ،فقد غلبت الروم الفرس يف بضع سنني ،ثم جاء
املسلمون وفتحوا بالد الروم ،وبالد الفرس ،وأصبحت كلها إسالمية ،ون،ة اهلل
أولياءه ،وخذل أعداءه ،وهو احلكيم يف خلقه ويف تدبريه:
[األنعام.]١8 :

والن،ة من صفات اهلل الفعلية ،ومن الصفات الفعلية املتعلقة بخلقه.
فهو سبحانه النصري الذي ين،ة من يشاء من عباده ،ومتى شاء ،وكيف شاء(:
)[احلج.]78/
هو سبحانه القوي النصري الذي ينت،ة ألوليائه من أعدائه ،وإذا أخذ فأخذه أليم شديد،
واهلل  هو النصري ين،ة أولياءه بام يشاء ،وإذا ن،ة ن،ة ،وإذا أخذ أخذ عزيز
مقتدر(:
)[العنكبوت.]40/
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[هود.]١0٢ :

فخزائن الن،ة بيده ،وخزائن األرزاق بيده ،وخزائن العلم بيده ،وخزائن اهلداية بيده،
ٍ
يشء بيده ،هيدي من يشاء ،ويضل من يشاء ،وأحكامه
وخزائن الرمحة بيده ،وكل
وأفعاله عىل وفق الرمحة واحلكمة والعدل واإلحسان ،وأفعاله مقرونة باحلكمة املطلقة،
واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق:
[احلجر.]٢١ :

كل تدبرياته يف ملكه ،وكل ما جيري يف ملكه ،عىل وفق احلكمةوالرمحة والعدل
واإلحسان ،فالن،ة من النصري ،والرزق من الرزاق ،والعلم من العليم:
[آل عمران.]١٢٦ :

وكل اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل فقرية إىل رهبا يف خلقها وإمدادها وهدايتها
ون،ةها ،وال ين،ة اهلل  من البرش إال من آمن به ،وتيقن عىل ذاته وأسامئه وصفاته،
أما انتصار األعداء فهو تسليط من اهلل عىل من آمن به ،وخالف أمره ،ليعود إىل ربه ،فاهلل
يسلط عىل عباده من يردهم إليه(:
ﭥ)[الفتح.]24/
هو احلكيم الذي يسل ط هذا عىل هذا حلكمة يعلمها (:ﮱ
)[النساء.]90/
هو النصري الذي يضع الن،ة ملن يستحق الن،ة ،فالن،ة من عند اهلل وحده ،والناس إذا
تومهوا أن الن،ة بيد فالن أو فالن؛ فقد وقعوا يف أعظم وهم ،بل يف أكرب وهم ،الن،ة
بيد النارص وحده:
[آل عمران.]١٦0 :

 والنرص ثالثة أنواع:
ن،ة استحقاقي  ..ون،ة تفضييل  ..ون،ة مبدئي
األول :ن،ة استحقاقي؛ فمن آمن باهلل ،واستقام عىل دينه؛ ن،ةه اهلل(:
)[الروم.]47/
آمنوا باهلل وأطاعوه ،فاهلل  قد أوجب عىل نفسه ن،ةهم ألهنم أولياؤه ،فالن،ة
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االستحقاقي يكون إذا دفع املؤمن ثمنه ،ودفع الثمن امتثال األوامر ،واجتناب النواهي،
واالستقامة عىل الدين ،فالن،ة ألوليائه له ثمن ،ثمنه قائم عىل أمرين:
)[الروم.]47/
األول :اإليامن ،باهلل(:
الثاين :اإلعداد كام أمر اهلل  بقوله:
[األنفال.]٦0 :

)[املائدة.]2/
(
)[احلج.]78/
(
هذه إعدادات يعدها املسلمون ،فنفعل األسباب بأمر اهلل ،وال نتوكل إال عىل خالق
األسباب وحده ،نفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا:
[املائدة.]٢٣ :

و اهلل برمحته أمرنا أن نعد العدة املتاحة(:
[األنفال.]60/
ال العدة املكافئة ،فكل إنسان آمن إيامنًا حيمله عىل طاعة اهلل ومل يعد العدة؛ ال ين،ةه اهلل
 ، مؤمن لكن مل يفعل األسباب؛ اهلل  ال ين،ةه؛ ألن فعل األسباب من أمر اهلل:
[احلج.]77 :

)

فالدنيا دار اإليامن والعمل ،واآلخرة دار الثواب والعقاب ،ومن آمن باهلل إيامنًا حيمله
عىل طاعة اهلل ،ومل يعد العدة؛ ال ين،ةه اهلل ،وإ ذا أعددنا للعدو العدة الكاملة ،ومل نؤمن
باهلل؛ ال حيصل الن،ة ،فكل رشط من هذين الرشطني؛ اإليامن وإعداد العدة الزم غري
ٍ
كاف وحده بل البد من ربط هذا هبذا ،اإليامن مع إعداد العدة ،فالبد من اجتامعهام مع ًا
ليحصل الن،ة:
[احلج.]4١ – 40 :
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اإلعدادات:
[احلج.]4١ :

فهو سبحانه الويل النصري الذي ين،ة عبده املؤمن عىل املرض الذي تفشى يف جسده،
ين،ةك عىل املرض إذا أصابك ،وعىل العدو إذا أحاط بك؛ ألنه حميط بكل حميط.
ين،ة بأسباب اهلالك ،كام ن،ة إبراهيم حني ُأ ِ
لقي يف النار ،فصارت النار جند ايا من
جنوده حتفظه وحترسه ،وهيلك بأسباب النجاة كام أهلك فرعون مع ملكه ،وقارون مع
ماله.
ويريب أولياءه يف قصور أعدائه ،كام ربى موسى يف ق،ة فرعون ،وجعل اخلزينة التي
تنفق لقتله تنفق إلرضاعه وحياته.
فهو فعال ملا يشاء ،ين،ة باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب(:
)[الطالق.]3- 2/
)[طه.]46/
اهلل  يقول ملوسى وهارون(:
أسمع ما تقولون وما ُيقال لكم ،وأرى ما يكيدو ن به لكم ،وال خيفى عليه يشء من
أمرهم ،الداعي إىل اهلل العابد يتوجه إىل ربه ويعبده ،واهلل معه حيفظه وين،ةه:
)[التوبة.]40/
(
وإذا كان اهلل معنا؛ فمعنا كل يشء ،وإذا مل يكن معنا فليس معنا يشء ،والعدو قد يكون
قو ايا؛ لكن اهلل أقوى منه ،اهلل  هو القوي الذي ال يقف له أحد؛ من العرش العظيم،
والكريس الكريم ،والسموات السبع ومن فيهن ،واألرضني السبع ومن فيهن ،وما
عليهن ،وما بينهن ،فاهلل  قوته وكربياؤه أعظم يشء ،وأكرب يشء:
[هود.]٦٦ :

ومجيع خملوقاته مماليكه ،ومجيع مماليكه كالذرة أمام عظمته وكربيائه:
[الزمر.]٦7 :

واملؤمنون قد ال تكون معهم األسباب الكاملة؛ لكن يعدون األسباب التي يستطيعون،
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واهلل يكمل بقدرته ما ال يستطيعون ،كام أكمل املؤمنني من ثالثامئة وثالثة عرش يف بدر
باملالئكة أل ًفا ،ثم ثالثة آالف ،ثم مخسة آالف ،ومن فوق ذلك كله اهلل  بني هلم أنه هو
النارص وحده ،ولكن اهلل جعل املالئكة برشى للمؤمنني؛ لتطمئن هبا قلوهبم:
[آل عمران.]١٢٦ :

و إذا صربنا ،واتقينا اهلل ،وفعلنا األسباب؛ فقد فعلنا ما نستطيع ،واهلل حيفظنا من كيد
أعدائنا:
[آل عمران.]١٢0 :

واهلل  قادر عىل أن يقلب أسلحة األعداء عليهم ،قادر أن يغرقهم باملاء ،أو حيرقهم
بالنار ،أو يدمرهم باخلسف ،أو بالزالزل ،أو جيعل قنابلهم الذرية غنائم يتغلب هبا
املؤمنون ،فاهلل بيده كل يشء ،يفعل ما يشاء ،وال يعجزه يشء:
[آل عمران.]١٢0 :

ولو اجتمع عىل املؤمنني َم ْن بأقطارها؛ فرهبم احلق النارص القوي ين،ة أولياءه عىل
أعدائه هبذه األمور الثالثة ،باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب:
[البقرة.]١0٦ :

بيده الرياح يدمر هبا إذا شاء كام فعل بقوم عاد ،وبيده املياه يغرق هبا من يشاء كام أغرق
قوم نوح ،وفرعون وقومه.
فورا ،كام حصل للصحابة يف بدر.
واإليامن والطاعة مع الصرب يعقبها الن،ة ً
واملعصية مع الصرب واإليامن؛ ليس بعدها إال العقوبة ،الصحابة يف ُأ ُحد قتل منهم
سبعون من أصحاب النبي  من املهاجرين واألنصار ،وأن املعصية إذا حصلت ترفع
ن،ةة اهلل (:
)[آل عمران.]152/
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الرماة الذين كانوا عىل رأس اجلبل بقيادة عبد اهلل بن جبري عصوا أمريهم ،ورأوا
الغنائم ،ورأوا قتل األعداء ،فنزلوا وتركوا أماكنهم وكانت بداية املعركة ن،ة للمؤمنني،
والرسول  أمرهم َّأال ينزلوا أبدً ا من عىل اجلبل حتى يأذن هلم ،فالصحابة الذين عىل
رأس اجلبل مل يسمعوا لكالم أمريهم عبد اهلل بن جبري فنزلوا جلمع الغنائم؛ فكانت
ِ
وج ِرح النبي  ،وكرست رباعيتهُ ،
وش َّج يف
النتيجة أن ُقتل من الصحابة سبعونُ ،
جبينه ،وأشاع الشيطان بني الصحابة أن النبي  قد ُقتِل.
أحد جبل حيبنا ونحبه ،كل ذرة فيه مهيأة لن،ةة املؤمنني.
فإذا اختلطت املعصية باإليامن؛ رفعت الن،ةة.
فالبد من إيامن كامل وتقوى كاملة لينزل الن،ة كام حصل يف غزوة بدر.
واهلل سبحانه يف أحد رفع الن،ةة بسبب املعصية ،ومل تكن هزيمة للمسلمني ألهنا لو
كانت هزيمة ألباد الكفار املسلمني ،واستباحوا املدينة.
فهذه املواطن ؛ مواطن الن،ة يرى املسلم فيها قدرة اهلل  تظهر ،وتأييده ألوليائه بن،ةه
وإعزازه ،ولكن اهلل  ال حيايب أحدا ،فمن جاء باإليامن واألعامل والتقوى؛ ن،ةه اهلل
 ،ومن خلط باإليامن املعايص؛ رفع عنه الن،ةة رمح ًة به؛ حتى يعود إىل ربه ،ويكون
ً
أهال للن،ة ألن اهلل ال ين ،ة إال أولياءه الذين أطاعوه يف كل يشء(:
)[البقرة.]208/
وقال سبحانه:
[احلج.]4١ – 40 :

طاعة كاملة؛ ن،ة كامل ،وطاعة ناقصة ن،ة ناقص(:
)[النساء.]123/
فإذا جاء السوء؛ جاءت العقوبة؛ حتى يقلع املسلم عن هذه املعصية ،وهذا من رمحة اهلل،
واألمة اإلسالمية اليوم يف أمس احلاجة إىل ن،ة اهلل عىل أعداء اإلسالم واملسلمني.
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 ولكن أنَّى هلم النرص إال بأمرين؛ مها:
األول:اال ستقامة عىل الدين وحسن الطاعة.
الثاين:إعداد القوة التي أمر اهلل هبا.
البد من اإليامن ،واالستقامة ،مع كامل الطاعة ،مع إعداد ما نستطيع من قوة.
البد من إعداد القوة التي أمر اهلل هبا ليست القوة املكافئة؛ ألننا ال نستطيع أن نواجه
الكفار بمثل ما عندهم من الطائر ات واإلعدادات والقنابل وغريها.
إنام نفعل ما نستطيع ،ونقف بأنفسنا لقتال عدونا ونواجههم باإليامن والتقوى وحسن
)[األنفال.]60/
الطاعة ،مع إعداد القوة(:
وبعد ذلك ين،ةنا ولينا عىل أعدائنا(:
)[فصلت.]32- 30/

)[الروم.]47/

فهذا الن،ة االستحقاقي(:
بامذا؟ باإليامن ،والتقوى ،وإعداد القوة الالزمة التي نستطيع.
الثاين :الن،ة التفضيل ،والن،ة التفضيل أن املنت،ة الذي ن،ةه اهلل ليس كام ينبغي،
ولكن حكمة اهلل اقتضت أن ينت،ة ،كام قال سبحانه(:
)[الروم.]4- 1/
اهلل ن،ة الروم فيام بعد يف بضع سنني ،املنت،ة هنا ليس كام ينبغي؛ لكن حكمة اهلل
اقتضت أن ينت،ة ،ألمر ال يريده اهلل.
الروم مرشكون ،لكنهم أحسن من الفرس ،الفرس يعبدون النار ،والروم عندهم يشء
من اإليامن ،لكن خلطوه بالرشك ،ونحن يف دعائنا نقول :يا رب ،إن مل نكن ً
أهال للن،ة
االستحقاقي الذي وعدتنا؛ فان،ةنا الن،ة التفضيل؛ ألن فضلك وإحسانك عم اخللق
كلهم ،أنت الذي أحسنت إىل اخللق بالنعم التي ال تعد وال حتىص ،لذلك أثبت اهلل 
يف هذه اآلية للصحابة فرحهم هبذا الن،ة:
[الروم.]5 – 4 :
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وسيأيت اليوم الذي ينت،ة فيه املؤمنون عىل كفار مكة ،وقد حصل ،كام فرح املؤمنون
بن،ة الروم عىل الفرس ،كذلك سيفرحون بن،ةهم عىل كفار مكة يف بدر:
[آل عمران.]١٢٣ :

هذا هو الن،ة التفضيل من اهلل  ، ين،ة من كان أقرب إليه من غريه ،كام ن،ة الروم
عىل الفرس ،هذا اسمه الن،ة التفضيل.
الثالث :الن،ة املبدئي :فأصحاب األخدود أحرقوا املؤمنني(:
)[الربوج.]8- 4/
فثباهتم عىل املبدأ هذا هو الن،ة ،انت،ةوا عىل أنفسهم ،وعىل الشيطان ،وعىل عدوهم؛
بأن أثبتوا بأهنم عىل احلق ،ولذلك بذلوا أنفسهم من أجله ،واهلل  قلب عليهم هذه
النار بر ًدا وسال ًما.
وهذا الغالم ضحى بنفسه ،وانت،ة الدين ،وانت،ة هو عىل امللك الطاغي ،وآمن الناس
برب الغالم ،قالوا :آمنا برب الغالم ،هذا الن،ة املبدئي أن يقاتل اإلنسان عدوه ،وال
ينقلب عىل عقبه ،يقاتل عن مبدأ قد مأل قلبه ،وعرف به ربه:
[النساء.]74 :

املؤمن يغار عىل احلق ،ويد عو إىل احلق ،وجياهد يف سبيل اهلل من أجل احلق ،املؤمنون
انت،ةوا ن،ةا مبدئ ايا؛ ألهنم ثبتوا عىل احلق ،وهم املنت،ةون؛ ألهنم صاروا بعد ذلك
فورا أحياء ،فاملؤمنون يف بدر ويف أحد يقاتلون يف سبيل اهلل ن،ةة للحق ،ون،ةة
ً
للرسول  ، ون،ةة للدين الذي آمنوا به ،وهلذا فاهلل  جعل هؤالء األولياء
)
أحياء(:
[آل عمران.]169/
عند رهبم ،هذه العندية عندية قرب؛ ألهنم بذلوا أنفسهم من أجل أن حييا الدين ،ضحوا
بحياهتم من أجل أن حييا الدين.
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ومن هؤالء الذين كان هلم ن،ة مبدئي ماشطة بنت فرعون وأوالدها ،حيث قتلها
ً
برميال من الزيت،
فرعون ،هي كانت مؤمنة ،وقتل فرعون أوالدها اخلمسة ،وضع
يضع فيه أوالدها من بنني وبنات أمامها لرتجع عن دينها ،كلام أبت وضع واحدً ا حتى
أكملهم ،فألقى فرعون أوالدها يف زيت مغيل أمامها ،ثم ملا مل تستجب أتبعها هبم؛
فأخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر(:
)[القصص.]4/
فاهلل  أخذه أخذ عزيز مقتدر ،فأغرقه هو وجنوده يف البحر(:
)[الزخرف.]55/
فكل يدافع عن مبدئه ،هذا الن،ة املبدئي ،أن يثبت اإلنسان عىل احلق ،ويموت عىل
احلق من أجل أن حييا الدين ولو مات هو ،اهلل ِ
يظهر ا لدين بسبب هذا الن،ة املبدئي
الذي يدافع فيه اإلنسان عن املبدأ ،وعن املنهج والدين الذي يقاتل من أجله ،ليكون
سب ًبا هلداية الناس من بعده.
 فهذه أنواع النرص الثالثة:
نرص استحقاقي :ملن جاء باإليامن ،واألعامل الصاحلة ،مع فعل األسباب.
ونرص تفضيل:اهلل  ين،ة من يستحق الن،ة ولو كان أدنى كام ن،ة الروم عىل الفرس.
والنرص املبدئي :وهو ن،ة اإلنسان عىل نفسه ،ون،ة اإلنسان عىل عدوه ،بثباته عىل املبدأ
ولو كان ثمن ذلك قتله.
ً
وتوكال عليه ،واستعانة به،
إن معرفة اسم اهلل النارص والنصري متأل القلب ثقة باهلل،
وافتقارا إليه ،واستنزال الن،ة منه عىل النفس ،وعىل الشيطان ،وعىل مجيع أنواع
ً
)[الفرقان.]31/
األعداء(:
اهلل سبحانه هو النارص القوي الذي ال أحد أقوى منه ،النارص الغني الذي يملك خزائن
الن،ة كلها ،امللك النارص الذي وهب الن،ة لكل منت،ة ،النارص وحده ال رشيك له،
)
النارص الذي بيده الن،ة كله(:
[آل عمران]126/

وهو سبحانه النارص القوي الذي ال يعجزه يشء ،وال يقف له يشء ،وال يغلبه أحد،
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قهر بقوته مجيع األقوياء ،وأهلك مجيع الطغاة ،وأذل بجربوته مجيع اجلبابرة(:
)[هود.]66/
كل املخلوقات جند من جنوده ،ين،ة هبا أولياءه ،وخيذل هبا أعداءه.
فهو سبحانه النارص الذي ين،ة من يشاء ،يف أي وقت شاء ،النصري الذي ين،ة رسله
وأنبياءه واملؤمنني عىل أعدائهم ،ويثبت أقدامهم عند لقاء أعدائهم ،ويلقي الرعب يف
قلوب أعدائهم(:
)[الروم.]47/
وهو سبحانه النارص ا حلق الذي بيده الن،ة وحده ال رشيك له ،ين،ة كل من آمن به،
وتوكل عليه ،والذ به(،
)[الروم.]5-4/
وهو سبحانه النارص ألهل اإليامن عىل مر الدهور ،فلو اجتمع عليهم أهل األرض مجي ًعا
بام عندهم من ال َعدد والعدة؛ ن،ة اهلل املؤمنني عليهم؛ ألن اهلل ال غالب له.
فهو امللك العزيز اجلبار الذي خلق اخلالئق كلها ،وقهر اخلالئق كلها ،وبيده مقاليد كل
)[املجادلة]21/
يشء(:
فسبحان امللك احلق الذي بيده مفاتيح الن،ة ،وبيده مفاتيح الرزق ،وبيده مفاتيح اخلري،
وبيده مفاتيح العلم ،وبيده مفاتيح األمن:
[احلج.]78 :

وهو سبحانه النارص الغالب ،البالغ مراده من خلقه ،القوي الذي ال يغلب وال يقهر؛
لكامل قدرته ،وعظمة ملكه وسلطانه.
قهارا ،والقهار البد أن يكون
سبحانه هو اهلل الواحد القهار ،الواحد البد أن يكون ً
واحدً ا ،هو سبحانه الواحد صفة كامل ،القهار صفة كامل أخرى ،الواحد القهار صفة
[الزمر.]4 :
كامل جتمع الكاملني:
هو الواحد الذي خلق كل واحد ،املحيط بكل واحد ،الغني عن كل واحد ،القاهر لكل
)[األنعام.]18/
واحد(:
7٦٩

وهو س بحانه النصري ،الغالب عىل أمره ،الذي ال يغلبه يشء ،وال يرد حكمه راد ،الذي
يفعل ما يشاء ،وأمره نافذ كيف يشاء(:
)[يوسف.]21/
فهو سبحانه الغالب وحده ال رشيك له ،فمن آمن به وتوكل عليه فهو الغالب ،ولو أن
مجيع من يف األرض له طالب(،
)[املجادلة.]21/
هو سبحانه امللك القادر ،النصري النارص ،الغالب القاهر ،الذي أمره نافذ يف مجيع ملكه،
ليال كان ً
الذي ال يملك أحد أن يرد ما قىض ،إذا أراد ً
هنارا،
هنارا كان ً
ليال ،وإذا أراد ً
ذكرا ،وإذا أراد أمنًا كان أمنًا ،وإذا أراد
ذكرا كان ً
وإذا أراد أنثى كانت أنثى ،وإذا أراد ً
خو ًفا كان خو ًفا ،وإذا أراد عزة كانت العزة ،وإذا أراد ذلة كانت الذلة:
[آل عمران.]٢٦ :

هو القوي وحده،فال يستطيع أحد مهام أويت من قوة أن يرد ما قىض ،أو يمنع ما أمىض،
الرب الذي تفرد باخللق واألمر ،فال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
)

[األعراف.]54/
وفعل األسباب من أسباب الن،ة املطلوبة ،ولكن الن،ة بيد النارص وحده ال رشيك له،
فنفعل األسباب بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا(:
)[آل عمران.]126-125/
وأحيانًا ين،ة النارص عباده املؤمنني بدون األسباب أو مع قلتها؛ لبيان كامل
)
قدرته(:
[آل عمران.]123/
وأحيانا خيذل بأسباب الن،ة إذا تعلق املسلمون هبا واعتمدوا عليها؛ لريدهم إىل التوكل
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عىل من بيده الن،ة سبحانه ،كام قال (:
)[التوبة.]25/
حينام قال بعض الصحابة :لن نغلب اليوم من قلة ،فاهلل  رفع عنهم الن،ةة ،ثم
ن،ةهم ملا عادوا إليه(:
)[التوبة.]26/
فالن،ة بيد النارص وحده ،فلنتوكل عىل النارص ،ونفعل األسباب التي أمر هبا النارص،
ال إعداد مكافأة؛ بل إعداد استطاعة:
[األنفال.]٦0 :

فسبحان امللك النصري النارص الذي تفرد بامللك ،واخللق ،والرزق ،والن،ة ،والتأييد،
الذي ينزل الن،ة عىل أوليائه كام ينزل الغيث من السامء عىل أرضه.
هو النارص الذي يأيت بالن،ة مع الصرب ،وبالفرج مع الكرب ،وبالعافية مع السقم،
وباليرس مع العرس ،وباألمن بعد اخلوف ،وبالنجاة بعد رؤية اهلالك(:
)[يوسف.]110/

فال إله إال اهلل! كم متتلئ القلوب باإليامن إذا عرفت رهبا بأسامئه وصفاته وأفعاله،
وعرفت عظمة ملكه وسلطانه ،وعرفت مجيل نعمه وإحسانه ،وعظمة دينه ورشعه!.
فسبحان من بيده امللك وامللكوت ،النصري الذي إذا أراد أن ين،ة أحدً ا ن،ةه ،ولو
وقف له مجيع اخللق ،وإذا أراد أن خيذل أحدً ا خذله ولو أعانه مجيع اخللق:
[الزمر.]4 :

واهلل سبحانه هو النصري الذي تكفل بن،ة أوليائه عىل أعدائه يف الدنيا واآلخرة:
[غافر.]5٢ – 5١ :
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فسبحان النارص ملن شاء ،الغالب البالغ مراده من خلقه ،الذي ال ُيغلب وال ُيقهر؛
لكامل قوته وعظمته وعزته ،وكامل قدرته وجربوته وكربيائه(:
)[الفتح.]7/
هو جل جالله النارص الغالب عىل أمره ،الذي يفعل ما يشاء ،وال يغلبه أحد ،وال يرد
حكمه راد ،وأمره نافذ يف ملكه أبدً ا(،
)[يس.]83-82/
هو النارص القوي القادر الذي ال يملك أحد أن يرد ما قىض ،أو يمنع ما أعطى ،أو
يعطي ما منع ،أو ين،ة من خذل ،أو خيذل من ن،ة(:
)[آل عمران.]26/
هو سبحانه امللك احلق اخلالق ،القاهر لكل غالب ،الذي ال يستطيع أحد رد ما قضاه،
أو إبعاد ما قربه ،أو تقريب ما أبعده ،أو إحياء ما أماته ،أو إماتة ما أحياه ،أو قبض ما
بسطه ،أو بسط ما قبضه ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
)[األعراف.]54/
فسبحان النارص النصري ،الغني عن كل أحد ،الذي ال حيتاج إىل أحد ين،ةه أو
)[احلج.]74/
يعينه(:
أما ن،ةه املؤمنني من أوليائه فقد كتبه عىل نفسه جل جالله(:
)[الروم.]47/
ون،ةة اهلل  ألوليائه املؤمنني تكون بحسب إيامهنم وطاعتهم.
أما ن،ةة املؤمنني لرهبم فتكون بعبادته ،والقيام بحقوقه ،وحقوق عباده ،وامتثال
أوامره ،واجتناب نواهيه ،والعمل برشعه والدعوة إليه ،واجلهاد يف سبيله(:
)[البقرة.]208/
[احلج.]78 – 77 :
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فأولياء اهلل يربحون السعادة يف الدنيا واآلخرة ،والن،ة يف الدنيا واآلخرة ،واهلل غني
عنهم ،لكن أمرهم بذلك ليسعدهم ،ويثيبهم ،ويرضيهم ،ويزكيهم ويرفع
درجاهتم(:
)[احلج.]41-40/

وهذه عالمات من يستحق الن،ة ،والتمكني،واالستخالف(:
)[النور.]55/
وحقيقة الن،ة هي املعونة بطريق التويل واملحبة ،خص اهلل هبا خيار خلقه ،وهم املالئكة
والرسل واملؤمنون(:
)[الصافات.]173/
ن،ةا ،وهلذا ال يقال للكافر إذا ظفر بمؤمن أنه منصور
واملعونة عىل الرش ال تسمى ً
عليه ،بل هو مسلط عليه عقوب ًة له عىل ذنب ،أو تربية له ،كام رفع اهلل الن،ة عن املؤمنني
يف أحد ،وسلط عليهم الكفار حينام عىص بعض الرماة أمر رسول .
واهلل يسلط بعض الكفار عىل املؤمنني تربية لعباده الذين بدلوا الطاعات باملعايص؛
ليعودوا إليه بكامل الطاعة ،فيفعلوا األوامر ،وجيتنبوا النواهي ،ويوحدوه بذاته وأسامئه
وصفاته ،ويوحدوه بعبادته وحده ال رشيك له ،فإذا عادوا إليه ن،ةهم عىل أعدائهم:
[النساء.]١4١ :

والكفار والظلمة والطغاة عيص بيد اهلل ينتقم هبا ،ويريب هبا ،ثم ينتقم منها ،كام هو
حاصل اآلن يف العامل ،الكفار والظلمة والطغاة واملتجربون عيص بيد اهلل ،ينتقم هبا ،أوال
ينتقم من الظامل الصغري الذي ترك الصالة والزكاة والصيام ،وآمن باهلل ،وخالف أمر
ظالـام أكرب منه يريه
اهلل ،وعىص اهلل ،ثم ارتد عن دين اهلل ،فاهلل من رمحته أن يسلط عليه
ً
ثمن هذه املخالفة ،ثم ينتقم من الظامل الكبري بعد ذلك كام سلط فرعون عىل بني
إرسائيل ،ثم انتقم منه فأغرقه وجنوده.
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واهلل قادر عىل ن،ة دينه وإهالك أعدائه ،وحده ال رشيك له:
[يس.]8٣ – 8٢ :

اهلل  قادر أن هيلك األعداء ،ولكن له حكمة عظيم ة يف ن،ة أوليائه عىل أعدائه ،ويف
تسلط أعدائه عىل أوليائه؛ لريجعوا إليه سبحانه بالتوبة واإلنابة ،فاهلل يبتيل عباده
بذلك التسليط ،لرييب أولياءه ،ويظهر من ين،ة دينه ممن يتوىل عن ن،ةته(:
)[حممد.]6- 4/

فاحلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،واحلمد هلل أن عرفنا باسمه
النصري حتى نسأله أن ين،ةنا عىل أنفسنا ً
أوال باالستقامة ،وعىل عدونا الباطن وهو
إبليس ،وعىل عدونا اخلارجي وهو شياطني اإلنس ،وأنواع الكفرة الذين حتزبوا عىل
حرب أولياء اهلل واملؤمنني(:
)[البقرة.]250/
اللهم(:
)[آل عمران.]147/
اللهم(:
)[البقرة.]286/
اهلل  هو امللك احلق ،الذي له اخللق كله ،واألمر كله ،وله امللك كله يف العامل العلوي
والعامل السفيل.
هو سبحانه مل ك عظيم ،أراد أن يظهر أسامءه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه،
وعظمة أوامره القدرية والرشعية واجلزائية ،فخلق هذا الكون العظيم ،وأنزل القرآن
العظيم(:
)[الطالق.]12 /
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كذلك أنزل كتابه العظيم ،الذي فيه أخباره العظيمةوأوامره العظيمة جل جالله:
[النحل.]8٩ :

 ومن سنة اهلل يف خلقه أمران عظيامن:
األول :أن اهلل  يبقي الكافر ،ويمد له ،ويمكن له ،حتى يقول ضعيف اإليامن متى
ن،ة اهلل؟ ،أين اهلل؟(:
)[يوسف.]110 /
)[سبأ.]35 /
(
الثاين :أن يظهر اهلل آياته ،حتى يقول الكافر ال إله إال اهلل(:
)[الروم.]22/
)
(

[يونس.]101 /

[النبأ.]١7 – ٦ :
[الغاشية.]٢0 – ١7 :

[عبس.]٣٢ – ٢4 :

فمن آيات اهلل  أن يظهر آياته حتى يقول الكافر :ال إله إال اهلل(:
)[آل عمران.]190 /
 فهذان امتحانان عظيامن:
األول :أن اهلل يقوي الكافر ويمد ل ه حتى يقول ضعيف اإليامن :متى ن،ة اهلل ،أين اهلل؟!
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الثاين :أن يظهر اهلل آياته حتى يقول الكافر :ال إله إال اهلل(:
)[ق.]8 -6/
فهذان أمران عظيامن ،ونحن اآلن يف االمتحان األول  ،فالكفار اآلن مستكربون
أقوياء،دمروا ،وأفسدوا يف األرض ،وسفكوا الدماء ،وهنبوا األموال ،وانتهكوا
األعراض؛ فضعاف اإليامن تأثروا بذلك وضعفوا،واهلل  يقول(:
)[آل عمران.]139 /
والكفار والطغاة يف كل زمان ومكان عيص بيد اهلل؛ يؤدب هبا من عصاه ،وينتقم هبا ممن
خالف رشعه ،واحد ًة بواحدة ،ثم ينتقم من هؤالء الكفار والطغاة(:
(

)[القصص.]4 /

)[الفجر.]13 - 6/
تدمريا ً
كامال ،كام
فبعد أن ينتقم بالطغاة الكبار من الطغاة الصغار ،يدمر أعداءه الكبار
ً
قال اهلل عن فرعون(:
)[القصص.]40 /
[الفيل.]5 – ١ :

وكل من أرص عىل كفره أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر(:
)

[العنكبوت.]40 /
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[هود.]١0٢ :

يف بدر كان اإليامن قو ايا ،واالستقامة كاملة؛ فجاء الن،ة الكامل بعد التذلل الكامل،
وبعد إظهار االفتقار الكامل:
[آل عمران.]١٢٣ :

عىل أي حال كنتم؟ كنتم أذلة بني يدي ربكم ،خاضعني خاشعني متذللني.
ويف أحد حصلت املعصية من الرماة؛ فرفع اهلل عن املؤمنني الن،ة:

[آل عمران.]١5٢ :

فهذه أربع صفات حصلت فيهم؛ فرفع اهلل  عنهم الن،ة ،ويف أحد كانت معصية
سلوكية من الرماة للرسول  ، ويف حنني كان رشك خفي ،حيث قال بعض املؤمنني:
لن نُغلب اليوم من قلة ،ونظروا إىل العدة والعدد؛ فقال اهلل (:
)[التوبة.]25 /
ثم بعد ذلك ن،ة اهلل  أولياءه بعدما تابوا إىل اهلل ،وخذل أعداءهم من الكفار(:
)[التوبة.]26 /
ً
خاصة من جياهد يف سبيله إلعالء دينه،
فالنارص والنصري سبحانه يرى كل ذرة يف ملكه،

ينظر إىل األجساد ،وينظر إىل األسباب ،وينظر إىل القلوب ،ويعامل خلقه بموجب
ذلك.
واهلل سبحانه خلقنا يف دار األسباب؛ هلذا جيب علينا أن نأخذ باألسباب املرشوعة وكأهنا
كل يشء ،وأن نتوكل عىل اهلل وكأن األسباب ليست بيشء ،ومن اعتصم باهلل ن،ةه اهلل،
ومن اعتصم بغري اهلل خذله اهلل من حيث اعتصم(:
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(

)[التغابن.]13 /

)[احلج.]77 /
فال نستعني إال باهلل وحده ال رشيك له؛ وال نتوكل إال عليه وحده ال رشيك له.
فاللهم ان،ةنا عىل أنفسنا باإليامن والتقوى ،وحسن الظن بك؛ حتى نكون ً
أهال نستحق
الن،ة عىل أعدائنا فأنت نعم املوىل ،ونعم النصري.
فالن،ة ثمنه األخذ باألسباب والتوكل عىل رب األرباب:
(

[الطالق.]٣ – ٢ :

)[النحل.]97 /
والقلوب كلها بيد اهلل يقلبها كيف يشاء ،فإذا كان اهلل الذي له األسامء احلسنى،
والصفات العىل ،وبيده امللك وامللكوت ،إذا كان اهلل معك أعانك أعداؤك.
وإذا كان اهلل عليك تطاول عليك أقرباؤك.
فإذا كان اهلل  معك فلن هيزمك أحد ،إذا كان اهلل معك؛ أعانك أعداؤك؛ فالنار التي
حترق جعلها اهلل بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم ،واهلل  ربى موسى يف ق،ة فرعون،
وأنفق عليه من خزينته ،فاخلزينة التي تنفق لتدمري موسى هي التي ُأنفقت لرتبيته
[امللك.]١ :
وإرضاعه:
وإذا كان اهلل عليك تطاول عليك أقرباؤك وأصدقاؤك ،ومن هاب اهلل  هابه كل
يشء:
[األنفال.]٢4 :

فسبحان اهلل النصري النارص ،العليم بكل يشء ،الذي ال خيفى عليه ذرة يف ملكه؛ يراك إن
حتركت ،ويسمعك إن تكلمت ،ويعلم بام يف قلبك إن سكت؛ فأنت من رمحته ،حتت
عنايته ،وسمعه ،وب،ةه:
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[احلج.]70 :

اهلل  موالك وأنت حتت عنايته ،وت،ةيفه ،وتدبريه ،يأخذ بك إىل ما يصلحك،
ويسعدك يف الدنيا واآلخرة:
[البقرة.]٢4٣ :

ومن هذه صفاته وأفعاله هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له(:

)

[األنعام.]102 /
هو سبحانه النارص النصري الذي ين،ةك عىل املرض فيشفيك ،وين،ةك عىل العدو
الذي يعاديك ،وين،ةك عىل كل ما أمهك وأحزنك ،وين،ةك عىل النفس فتأخذ بيدها
إىل كل خري(:
)[الشمس.]10- 7 /
هو سبحانه النصري النارص؛ فنعم املوىل ونعم النصري ،والن،ة بيد النارص النصري
سبحانه ،ولكن الن،ة من اهلل له أ سباب من اخللق ،وأعظم أسباب الن،ة عىل األعداء
ذكرهااهلل  بقوله(:
ﭚ
)[األنفال.]47-45 /
فهذه هي أسباب الن،ة ،فالدنيا دار األسباب ،الدنيا إقامتها باألسباب ،واآلخرة بناؤها
باأل سباب ،واجلنة هلا أسباب ،والنار هلا أسباب؛ فالبد أن نأخذ بأسباب الن،ة ،والن،ة
املطلق بيد اهلل  ، هو الذي ين،ة من يشاء ،ومشيئته مقرونة باحلكمة املطلقة ،وحكمته
املطلقة ،مقرونة باخلري املطلق .
 ولكن اهلل  ربط هذا النرص بأمور البد من توفرها:
األول :حقيقة اإليام ن يف قلوب املجاهدين يف سبيل اهلل(:
)[الروم.]47 /
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الثاين :استيفاء مقتضيات اإليامن ،وهي األعامل الصاحلة يف مجيع أمور
احلياة(:
)[احلج.]41-40/
الثالث :استكامل العدة التي يف طاقة البرش( :
ﯺ)[األنفال.]60 /
الرابع :بذل اجلهد الذي يف وسع البرش ،والتوكل عىل اهلل وحده ،ولزوم الطاعة
والصرب:
[العنكبوت.]٦٩ :

وإذا جاءت هذه األسباب األربعة يف حياة املسلمني؛ ن،ةهم اهلل  عىل عدوهم.
حصول حقيقة اإليامن يف قلوهبم ،واستيفاء مقتضيات اإليامن وهي األعامل الصاحلة يف
مجيع أمور احلياة ،واستكامل العدة التي يف طاقتهم ،وبذل اجلهد الذي يف وسعهم،
والتوكل عىل رهبم ،ولزوم الطاعة والصرب ،وانتظار الفرج.
وهبذا تكون معية اهلل النصري معهم ،وينزل عليهم ن،ة اهلل كام نزل عىل األنبياء والرسل
وأتباعهم ،وكام حصل للنبي  وأصحابه ريض اهلل عنهم يف غزواهتم(:
)
[الصافات.]173-171 /
فاآلن الذي جيري يف العامل ابتالء من اهلل  سببه انحراف املسلمني عن دينهم ،وأخذ
الصورة ال احلقيقة؛ فاهلل  يربيهم لريقيهم ،ويبتليهم ؛ لريفع عنهم البالء إذا عادوا
)[املؤمنون.]76 /
إليه(:
اع
البد من إظهار الذلة ،والنبي  أظهر الذلة يف بدر ،وكان ينادي ربه«:ال َّل ُه َّم إِ َّ َُّن ْم ِج َي ٌ
ك ه ِذهِ ِ
َفأَ ْط ِعم ُهم ،وح َفا ٌة َف ِ
الع َصا َب ُة َال ُت ْعبَدْ ِيف
ْ
اْح ْل ُه ْمَ ،و ُع َرا ٌة َفاك ُْس ُه ْم ،ال َّل ُه َّم إِ ْن َ َْت َل ْ َ
ْ ْ َ ُ
ْاألَ ْر ِ
ض»أخرجه مسلم( ).
( )1أخرجه مسلم برقم (.)1763
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فتذلل إىل ربه؛ وبكى بني يديه ،وشكا احلال إليه ،فنزل جربيل معه ألف من املالئكة ،ثم
أمدهم اهلل بثالثة آالف ،ثم أمدهم اهلل بخمسة آالف ،كل ذلك ن،ةة ألوليائه من الرب
 ، وكان يكفي ملك واحد ،فجربيل له ستامئة جناح ،بطرف جناحه رفع مخس قرى
من قرى قوم لوط ،ثم قلبها عليهم ،ولكن اهلل فرح باجتامع املسلمني ،وخروجهم
لن،ةة اهلل ورسوله ودينه وظهور ذلتهم أمام رهبم  ، وافتقارهم إليه ،حيث ال عدد
وال عدة ،فجاء الن،ة الكامل ،حسب اإليامن الكامل.
نسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم اإليامن الكامل ،وأن حيقق للمسلمني الن،ة عىل أنفسهم
ً
أوال  ،والن،ة عىل عدوهم ثان ًيا:
[البقرة.]٢8٦ :

ومن أسباب الن،ة :التقوى(:
[آل عمران.]120/
ومن أسباب الن،ة اجتامع الكلمة وعدم التفرق(:

)

)

[آل عمران.]103 /
وقد ن،ة اهلل القرن األول ملا كملت وجاءت فيهم الصفات التي حيبها اهلل ،فقد زكى اهلل
عقيدهتم وأعامهلم فقال:

وزكى منهجهم:

[األنفال.]4 – ٢ :

[الزمر.]٢٣ :
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وقال سبحانه:

[النحل.]8٩ :

ِ
ِ
وقال النبي َ «:خ ْ ُري الن ِ
وَّنُ ْم»متفق عليه( ).
ين َي ُل َ
َّاس َق ْر ِينُ ،ث َّم ا َّلذ َ
ين َي ُل َ
وَّنُ ْمُ ،ث َّم ا َّلذ َ
فالقرن األول اتصفوا بصفات أعزهم اهلل ون،ةهم بسببها.
فيهم التوحيد واإليامن ،وفيهم العبادات ،وفيهم الدعوة إىل اهلل ،وفيهم األخالق
العالية ،فلام كملت فيهم الصفات؛ ن،ةهم اهلل عىل أعدائهم ،وفتح قلوب اخللق هلم:

[التوبة.]١00 :

ومن أعظم أسباب الن،ة :اإلخالص ،وحسن متابعة النبي (:
)[الكهف.]110 /
وعدم خمالفة الرسول (:
)[النساء.]115 /
)
وقال(:
[النور.]63/
واهلل سبحانه خلق اجلن واإلنس ،وجعلهم خمتارين ،وعرفهم باحلق ،ورغبهم فيه،
وعرفهم بالباطل ،وحذرهم منه:

[الكهف.]٣0 – ٢٩ :

فصار الناس بعدم معرفتهم للحق فريقني :مسلمون وكفار ،موحدون ومرشكون ،أبرار
وفجار ،فابتىل اهلل بعضهم ببعض ،وسلط بعضهم عىل ب عض؛ ليظهر وعده يف ن،ة
أوليائه ،ويظهر كامل قدرته يف تدمري أعدائه ون،ة أوليائه،كام فعل بمن رد احلق وكذب
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )3651واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2533
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رسله ،كقوم نوح ،وعاد ،وثمود ،وفرعون وقومه ،وغريهم ،حيث أهلكهم اهلل وأنجى
رسله ومن آمن هبم:
[العنكبوت.]40 :

)[غافر.]51 /
(
فاهلل  ين،ة رسله وأولياءه إذا حققوا ما أراد اهلل ،ويدمر من عاند رسله ،وكفر بام
جاءوا به(:
)[الذاريات.]42-38/
هذا فعل النارص بمن استكرب عن دينه(:
)[الذاريات.]46- 43/
فاهلل  يظهر قدرته يف ن،ة أوليائه ،ويف عظمة خلقه(:
[الذاريات.]49-47/
فام احلل؟ ما سبيل النجاة؟ ما سبيل الفوز؟(:

)

)[الذاريات.]51- 50/
فاهلل  يظهر قدرته لعباده؛ حتى يتوكل املؤمنون عليه ،ويستعينوا به ،وال يلتفتوا ألحد
سواه:
[ق.]8 – ٦ :

فاهلل سبحانه فطر اخللق عىل التوحيد ،وابتالهم بالشهوات التي حيبوهنا ،واألوامر التي
حيبها جل جالله.
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فكل إنسان مبتىل بثالثة أمور:
باألوامر امللكية الرشعية من ربه ،وباملصائب القدرية ،وبالشهوات احليوانية.
فمنهم من قبل احلق ،وآمن بربه ،ودعا إليه ،ومنهم من كفر به ،وحارب
أولياءه(:
)[النحل.]36 /
وأهل احلق يعملون باحلق ،وينهون عن الباطل ،ويغزون ويفتحون البالد من أجل نرش
احلق بني اخللق ،من أجل ال إله إال اهلل أن تدخل يف قلوب الناس ،ومن أجل حممد
رسول اهلل أن تتزين هبا أجساد الناس:
وقال سبحانه:

[إبراهيم.]5٢ :

[يوسف.]١08 :

واهلل سبحانه ين،ةهم ،ويؤيدهم ،وحيف ظهم ،ويفتح هبم قلوب العباد للتوحيد واإليامن
)[احلج.]40 /
والتقوى(:
أما أهل الباطل فيغزون البالد إلفساد أهلها ً
أوال ،ثم االستيالء عليها وعىل ثرواهتا ثان ًيا؛
فأعداء اإلسالم قد أحكموا األقفال عىل املسلمني حتى ال يعودوا إىل دينهم؛ فاجتهدوا
عىل إفقارهم ،وإضالهلم ،وإفسادهم ،وإذالهلم ،فإن مل خيضعوا لذلك فليس عندهم إال
تدمريهم؛:
[البقرة.]٢١7 :

فأعداء الدين وأهل الباطل يغزون البالد؛ إلفساد أهلها ً
أوال ،ثم االستيالء عليها وعىل
ثرواهتا ثانيًا؛ وهلذا رشع اهلل اجلهاد إلقامة احلق ،وزوال الباطل؛ حتى ُيعبد اهلل وحده،
ويكون الدين كله هلل ،ويتحقق مراد اهلل من خلقه بالتوحيد واإليامن والعبادة(:
)[احلج.]39 /
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ﯭ)[التوبة.]36 /
(
وذلك من أجل ال إله إال اهلل ،ال من أجل سفك الدماء ،فسفك الدماء ليس مقصو ًدا؛
املقصود فتح األبواب للدعوة واهلداية لتدخل يف قلوب الناس:
[البقرة.]١٩٣ :

فال بد من جهاد الكفار باللسان والسنا ن ،حتى يكون الدين كله هلل(:
)[التحريم.]9 /
 واجلهاد يف اإلسالم ينقسم إىل قسمني:
األول:جهاد حسن لذاته؛ وهو :الدعوة إىل اهلل(:
)[الفرقان.]52 /
الثاين:جهاد حسن لغريه؛ وهو القتال يف سبيل اهلل؛ ألنه يفيض إىل فتح األبواب للدعاة
إىل اهلل؛ لينرشوا الدين بني اخللق.
ومدة اجلهاد؛ جهاد الكلمة ،وجهاد الدعوة استغرق ثالثة وعرشين عا ًما ،أما مدة اجلهاد
والقتال يف سبيل اهلل فمدته أربعة أيام وأربع ساعات كام هو حمفوظ يف كتب السنة.
واهلل سبحانه ين،ة من ن،ةه دينه وجاهد يف سبيله؛ فإذا جاء هذا اليقني؛ ن،ة اهلل
)[الفرقان.]31/
أولياءه عىل أعدائه(:
وجهاد الدعوة إىل اهلل مأمور به مطلق ًا ،وجهاد القتال يف سبيل اهلل مأمور به إذا دعت
احلاجة إليه ،ألن جهاد الدعوة له كل الوقت:
[يوسف.]١08 :

ومن سنة اهلل أن يظهر ن،ةته ألوليائه يف الدنيا ،وقد يؤخرها يف اآلخرة(:
)[غافر.]51 /
(
)[إبراهيم.]42 /
ون،ةة اهلل ألوليائه بحسب إيامهنم وتقواهم ،ال بحسب عددهم وال عدهتم ،وبحسب
االعتصام بالكتاب والسنة(:
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)[آل عمران.]103- 102/
ومجع الناس عىل اإلسالم من غري اعتصام بالكتاب والسنة ال تتحقق به الن،ةة ،كام هو
حاصل اآلن؛ فالبد من االستقامة عىل الدين ،ثم إعداد القوة ،ثم بعد ذلك النصري ينزل
ن،ةه عىل من يستحق الن،ة!
)[حممد.]7 /
(
)[الروم.]47 /
(
والنصري سبحانه من سنته أنه إذا أراد ن،ة عبده أذله له؛ لينكرس بني يديه ،ثم ينزل ن،ةه
عليه ،وخيذل عدوه:

[آل عمران.]١٢٣ :

فخلعة الن،ة عظيمة ،خلعة الن،ة مقرونة بالذل هلل؛ فيكرس اهلل عبده ً
أوال ،فإن أظهر
االفتقار ن،ةه وأعزه؛ وهلذا يف القرآن(:
)[البقرة.]250 /
وإذا افتخر الناس بقوهتم وسالحهم؛ خذهلم اهلل:
[التوبة.]٢5 :

فالن،ة املطلق بيد اهلل النارص النصري وحده ال رشيك له.
وكل ذرة يف الكون من جنود اهلل ،خاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ومرسعة إىل
[الفتح.]7 :
إراداته:
[الفتح.]4 :

فالن،ة والن،ةة بيد النارص وحده ال رشيك له ،ومن استن،ة بغري اهلل من مال ،أو قوة،
أو قبيلة؛أو دولة خذله اهلل من جهة ما تعلق به(:
)
[آل عمران.]160 /
ويف غزوة تبوك كانت الثامر يانعة ،واحلر شديدً ا ،واملكان بعيدً ا ،وسمى اهلل هذا اجليش
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جيش العرسة ،فتثاقل بعض الناس؛ فقال اهلل للمهاجرين واألنصار(:
)

[التوبة.]38 /
فالنارص الذي ن،ة رسوله وقت الضعف والقلة واخلذالن غني عن ن،ةة أحد ،والذي
ن،ةه وقت القلة كيف ال ين،ةه وقت الكثرة والقوة؟ فن،ةة اهلل يف الغار لنبيه  بأن
ثبته وربط عىل قلبه وأنزل سكينته عليه:

[التوبة.]40 :

واهلل سبحانه مع الصابرين ،وحيب الصابرين(:
)[الروم.]60 /
واهلل مع الصابرين ،يؤيدهم وين،ةهم عىل من عاداهم ،وين،ةهم عىل أنفسهم ً
أوال ،
)[البقرة.]153/
وعىل أعدائهم ثان ًيا(:
فمن أراد أن ينت،ة عىل نفسه ،وعىل الشيطان ،وعىل مجيع األعداء؛ فعليه بالصرب
والتوكل عىل اهلل:
[هود.]١٢٣ :

[مريم.]٦5 :

والفالح مقرون بالصرب(:
)[آل عمران.]200 /
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ال شك وال ريب أن الن،ة كله بيد اهلل وحده ال رشيك له ،بيده مفاتيح الن،ة كلها:
الن،ة عىل النفس ،والن،ة عىل الشيطان ،والن،ة عىل األعداء ،والن،ة عىل اجلوع،
والن،ة عىل اخلوف ،والن،ة عىل الظلمة.
وأنت أهيا املسلم َس ْل ربك أن ين،ةك عىل نفسك؛ لتستقيم عىل طاعة اهلل ،وأن ين،ةك
عىل هواك؛ لتستقيم عىل هدى ربك ،وأن ين،ةك عىل مجيع أعدائك من الشياطني
والكافرين والظلمة والطغاة:
[البقرة.]٢8٦ :

وقد بني اهلل  لعباده املؤمنني أنه ال نارص هلم دونه ،وال معني هلم سواه؛ وذلك لتتوجه
قلوهبم له ،ويرفعوا أكف الرضاعة إليه ،فيستجيب لدعائهم وين،ةهم عىل من عاداهم،
فتوجه يف مجيع أمورك إىل موالك امللك احلق ،امللك القادر ،فإنه نعم املوىل ونعم
النصري(:
)[البقرة.]107 /
الذي ين،ةك عىل نفسك ،وعىل عدوك ،وعىل املرض ،وعىل اخلوف ،وعىل كل يشء،
[الفرقان.]٣١ :
هو وليك جل جالله:
واعلم أنه إذا نقص إيامن املؤمنني فعصوا رهبم ال يتحقق هلم ن،ة ،بل يتسلط عليهم
أعداؤهم بسبب ذنوهبم(:
)[آل عمران.]165 /
واعلم يقينًا أن النصري والنارص مع أهل اإليامن والطاعات ،وأن اخلذالن واهلزيمة
واحلرمان ألهل الكفر واملعايص(:
)[حممد.]9- 7/
فليجتهد عبد النارص وعبد النصري عىل زيادة إيامنه ،وحسن أقواله وأعامله ،وحسن
عبادته لربه؛ ليجتهد عىل زيادة إيامنه كل يوم بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات
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الرشعية ،واالستقامة عىل أوامر اهلل ،والتفكر يف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،حتى يأيت
اإليامن يف القلب(:
)

[األنفال.]4-2/
واحذر أن ين قص إيامنك ،فتقع يف املعايص ،ثم حترم الن،ة وبركة الرزق ،فمن ق،ة يف
احلال ُأخذ يف احلال(:
)[النساء.]123 /
[األعراف.]٩٦ :

واعلم أن املسلمني لن ُين،ةوا عىل العدو الظاهر حتى ينت،ةوا ً
أوال عىل العدو الباطن،
وهو النفس واهلوى والشيطان والدنيا؛ فهذه األربعة من أعدى أعداء اإلنسان؛ فلينتبه
العبد لذلك؛ فمن انت،ة عىل هؤالء ن،ةه اهلل عىل عدوه اخلارجي:

[احلج.]4١ – 40 :

 وعالمات انتصار اإلنسان عىل نفسه مخسة أمور:
فعل األوامر ..واجتناب النواهي ..واحلمد عىل النعم ..والصرب عند البالء
..واالستغفار من الذنوب.
فمن حقق هذه األمور اخلمسة؛ فقد انت،ة عىل نفسه ،وصار ً
أهال ألن ين،ةه اهلل عىل
عدوه ،وال شك أن املؤمن منصور أبدً ا ،فإذا ض ُعف اإليامن نقصت الطاعات ،ثم زادت
املعايص؛ فصار لعدو املؤمنني من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إيامهنم(:
)[النساء.]123 /
فاإليامن واألعامل الصاحلة من أعظم جنود اهلل التي حيفظ اهلل هب ا عباده املؤمنني ،فإذا
ضعف اإليامن ونقصت األعامل الصاحلة؛ فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم بام تركوه
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من طاعة اهلل ؛ فلنعلم هذه السنة من ربنا  ،لتكون عىل بينة من األمر(:
)[آل عمران.]139-138/
فان،ة رمحك اهلل دين اهلل باإليامن به ،والعمل به ،والدعوة إليه ،والتوايص باحلق،
والتوايص بالصرب ،وال ينجيك من اخلسار والعذاب إال هذا(:
)
[الع،ة.]3- 1/
وان،ة كذلك إخوانك املؤمنني ،الظامل منهم واملظلوم ،الظامل تكفه عن الظلم ،واملظلوم
تأخذ حقه من الظامل وتعطيه إياه إن قدرت(:
)[النساء.]114 /
اك َظ ً ِ
ْرص َأ َخ َ
وماَ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
وما،
ْرص ُه َمظْ ُل ً
املا َأ ْو َمظْ ُل ً
وقال النبي «:ان ُ ْ
ول اهللََِّ ،ه َذا َنن ُ ُ
ْرص ُه َظ ً
َف َكيْ َ
املِا؟ َق َال :تَأْ ُخ ُذ َف ْو َق َيدَ ْي ِه»أخرجه البخاري( ).
ف َنن ُ ُ
واعلم وفقك اهلل ملا يقربك إليه أنه ال يكون خملوق إال من خالق ،وال يكون مغلوب إال
من غالب ،وال يكون منصور إال من نارص(:
)[فاطر.]13 /
فاألمور كلها بيد اهلل  ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد.
واعلم أن الن،ة عزيز ،فاطلبه من النارص بأسبابه املرشوعة ،وإذا أردت أن تكون غال ًبا
ألعدائك؛ فعليك باجلهاد واملجاهدة يف سبيل اهلل ،بفعل كل ما حيبه اهلل ويرضاه من
اإليامن والتقوى(:
)[الشورى.]15 /
وقد ربط اهلل  اهلداية باجلهاد واملجاهدة ،فامحل نفسك عىل طاعة موالك(:
)[العنكبوت.]69 /
( )1أخرجه البخاري برقم (.)2444
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فأكمل الناس هداية ،وأحسنهم استقامة ،أعظمهم جها ًدا يف سبيل اهلل ،جهاد الدعوة إىل
اهلل ،وجهاد القتال يف سبيل اهلل ،ملن عادى أولياء اهلل ،وآذاهم وسفك دماءهم.
وأفرض اجلهاد ج هاد النفس عىل طاعة اهلل ،وحبسها عن معصية اهلل ،وجهاد اهلوى،
وجهاد الشيطان ،وجهاد الدنيا(:
)[العنكبوت.]6 /
فاهلل مع املؤمن ين،ةه عىل نفسه ،وعىل عدوه ،وإذا جاء اإليامن احلقيقي؛ جاءت الن،ةة
احلقيقية من اهلل  ،فمن استعان باهلل ،وجاهد هذه األربعة يف اهلل؛ هداه اهلل سبل رضاه
املوصلة إىل اجلنة ورضاه(:
)[احلج.]78 /
فمن انت،ة عىل هذه األربعة؛ ن،ةه اهلل عىل عدوه ،ومن انت،ةت عليه؛ غلبه
عدوه(:
)[الشمس.]10- 7/
وال شك أن الشيطان جاء إىل املسلمني ،وجاء إىل من هم عىل ال،ةاط املستقيم يزين
هلم؛ فاحتل قلوهبم ،ثم جاء األعداء فاحتلوا بالدهم ،وال تزال البالد حمتلة ما دامت
القلوب معتلة بحب الدنيا ،واهلوى ،واتباع الشيطان ،واتباع شهوات النفس ،فالبد من
االنتصار ً
أوال عىل النفس ،وأكرب إله معبود من دون اهلل هو النفس ،واهلوى املوجود يف
هذه النفس ،فالنفس تريد حتقيق حمبوباهتا من الشهوات ،واهلل يريد تكميل أوامره
الرشعية ،فمن انت،ة عىل نفسه؛ ن،ةه اهلل عىل عدوه:
ﰀ [القصص.]50 :
ولنعلم علم اليقني أن كل مؤمن انت،ة عىل نفسه وهواه ،ون،ة دين اهلل ،وجاهد يف
سبيله؛ فهو منصور يف الدنيا واآلخرة ،وعدوه خمذول(:
)[غافر.]52-51/
7٩١

وكل أحد أعرض عن ربه ،وعىص اهلل ورسوله؛ فهو مغلوب مذموم خمذول يف الدنيا
)[اإلرساء.]22 /
واآلخرة(:
ً
خمذوال :ال نارص لك.
مذمو ًما :ال حامد لك،
)[الشعراء.]213 /
(
فهذا الكافر الذي عىص اهلل مغلوب يف الدنيا بحياة الضيق والنكد واملعيشة الضنك،
وركوب الدنيا عليه ،وتسلط الشيطان عليه ،فأينام يوجهه ال يأيت بخري ،بل يأيت بكل رش
وفساد ،وهو يظنه خري ًا وصالح ًا(:
)[الكهف.]105-103/
والشياطني هتديه إىل سبل الضالل ،وت،ةفه عن كل حق ،وهو يظن أنه عىل
هدى(:
)[الزخرف.]37- 36/
وهو مغلوب يف اآلخرة؛ ألنه عمي يف الدنيا عن سامع احلق ،واستكرب عنه ،وأطلق
جوارحه يف معصية اهلل ،ف ُقيدت جوارحه بالسالسل يوم القيامة ،و ُقذف به يف نار
السعري ،ونُيس يف العذاب كام نيس دين اهلل يف الدنيا(:
)[طه.]126- 123/
نسأل اهلل  أن ين،ةنا عىل أنفسنا لنكون ً
أهال لن،ةة اهلل  لنا عىل أعدائنا ،ون،ة اهلل
 قريب ملن استقام عىل دينه:

[فصلت.]٣٢ – ٣0 :

واألمة اآلن اهلل  ابتالها هبذه املصائب الكربى؛ ألنه يريد أن يظهر دينه ،ويريد من
عباده أن يعودوا إليه ،فام ابتىل إال ليعايف ،وما منع إال ليعطي ،وما قبض إال ليبسط:
7٩٢

[احلج.]40 :

فمفاتيح اخلري ومفاتيح الرش معلومة ،فإذا أخذنا بمفاتيح الن،ة ،فتح اهلل لنا القلوب
والبالد ،وإذا تركناها توىل الشيطان وجنوده إدارة أنفسنا وإدارة بالدنا ،وإذا قمنا
بالدعوة إىل اهلل سرينا العامل كله باهلد ى ،وإذا تركنا الدعوة إىل هلل سرينا أهل الباطل
ﰀ)
بالعصا(:
[األحزاب.]62 /
واهلل سبحانه ال يقيض قضا ًء إال وهو خري لعبده املؤمن ،اهلل سبحانه شكور حيب
الشاكرين ،ويشكر الشاكرين ،ويذكر الذاكرين ،وجييب من دعاه ،وين،ة من ن،ةه ،وال
يضيع عنده عمل املحسنني ،يقبل القليل من العمل ،ويثيب عليه الثواب العظيم من
)[احلج.]78 /
األجر(:
فالبد من اليقني عىل ذات اهلل ،وأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة ،و َمن
َح ُسن ظنه بربه فقد أفلح ونجا ،ومن ساء ظنه بربه فقد خرس وهلك:
[حممد.]١٩ :

واملؤمن إذا عرف ربه باسمه النصري والنارص؛ أحبه وسعى يف مرضاته ،وشكره عىل
إحسانه وعونه ،فهو سبحانه الذي أنعم علينا بنعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة
اهلداية ،فاحلمد هلل رب العاملني:
[املائدة.]٣ :

هو الذي يشفي املريض ،ويغني الفقري ،وين،ة املخذول ،وجييب املضطر ،ويكشف
)[النحل.]53 /
السوء(:
ومن عرف ربه باسمه النصري؛ أفرده بالعبادة وحده ال رشيك له ،وتوكل عليه وحده،
ﮱ
واستعان به وحده(:
)[البقرة.]255 /
ومن هذه أسامؤه وصفاته وأفعاله هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له(:
7٩٣

)[غافر.]65 /
فالتعرف عىل اسم اهلل النارص ،يمأل القلب طمأنينة ،و ُيستن،ة به يف كل حال من أحوال
العبد التي متر عليه لرتبيه وترقيه.
ومن عرف اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ استحيا من ربه العزيز الكريم الذي
خلقه وسواه ،وأنعم عليه بكل نعمة ،الذي إذا سأله أعطاه ،وإذا استعان به أعانه ،وإذا
استغفره غفر له ،وإذا استن،ة ه ن،ةه ،فداوم عىل ذكره وشكره وحسن
عبادته( :
)[األنعام.]102 /
ومن عرف الويل النصري؛ اطمأن قلبه بذكره ،وأيقن بكفايته ملن آمن به ،وأحسن الظن
باهلل ،ومل ِ
يبال بأحد سواه ،وتوكل عىل مواله النصري ،مع األخذ باألسباب املرشوعة ،ومل
ِ
يبال بقوة الكفار واألعداء ،ألهنم ضعاف أمام قوة القوي العزيز(:
)
[آل عمران.]160 /
أبرهة وجيشه مع الفيل حرشة أمام قدرة اهلل ،أهلكها بأضعف خملوقاته الطري األبابيل،
فرعون أمام قوة اهلل حرشة ال تساوي شيئًا ،أغرقه اهلل بام ال يستغني عنه وهو املاء.
قوة النار بيد اهلل  جعلها اهلل بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم؛ ألنه ن ََ،ة دين اهلل ،ومن ن،ة
دين اهلل ن،ةه اهلل .
والن،ة مقرون بالصرب ،فمن صرب عىل األذى والظلم ن،ةه النارص الذي حيب العدل
واإلحسان ويأمر به(:
)[احلج.]39 /
)
(
[آل عمران.]200 /

[آل عمران.]١٢٦ – ١٢5 :
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الص ْ ِب» أخرجه أمحد( ).
َّرص َم َع َّ
وقال النبي َ «:وا ْع َل ْم َأ َّن الن ْ َ
ومن عرف أن ربه هو القوي النصري النارص ن،ة دينه وكتابه وسنة رسوله  ،ومل َخيَف
يف اهلل لومة الئم(:
)[هود.]56 /
فمن عرف النصري النارص ن،ة دينه وكتابه وسنة رسوله ؛ ألن النصري معه جل جالله
)[التوبة.]40 /
يؤيده وحيفظه(:
وكام قال ملوسى وهارون حني أرسلهام إىل فرعون(:
)[طه.]46 /
فاهلل  من سنته أن ين،ة أولياءه ورسله(:
)[املجادلة.]21 /
 وتوحيد اهلل باسمه النصري يقتيض:
التوكل عليه ..واالعتصام به ..وحمبته ..وطاعة اهلل ورسوله.
ومن وحد اهلل هبذا االسم العظيم حفظه ون،ةه ممن كاده.
ك ،اح َف ِ
قال النبي «:اح َف ِ
هلل َ ِ
اه َ
اسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا
ظا َ
ظا َ
َتدْ ُه ُ ََت َ
َي َف ْظ َ ْ
هلل َ ْ
ْ
ك ،إِ َذا َسأَلْ َت َف ْ
ٍ
ْت َف ِ
شء؛ ََلْ َينْ َف ُع َ
اجت ََم َع ْت َع َىل َأ ْن َينْ َف ُع َ
وك إِ َّال
استَع ْن بِاهللَِ ،وا ْع َل ْم َأ َّن ْاألُ َّم َة َل ِو ْ
ْاستَ َعن َ ْ
وك بِ َ ْ
ٍ
ٍ
َ
ُض َ
ُض َ
ش ٍء َق ْد َكتَ َب ُه اهللُ َل َ
شء َقدْ َكتَ َب ُه
كَ ،و َل ِو ْ
بِ َ ْ
وك بِ َ ْ
اجت ََم ُعوا َع َىل أ ْن َي ُ ُّ
وك إِ َّال بِ َ ْ
شء؛ ََلْ َي ُ ُّ
اهللُ ع َلي َ ِ ِ
ِ
الص ُح ُ
ف »أخرجه الرتمذي( ).
كُ ،رف َعت ْاألَ ْق َال ُم َو َج َّفت ُّ
َ ْ
فاملؤمن يأخذ برشع ا هلل ،ويؤمن بقضاء اهلل وقدره ،وهذا هو توحيد الرشع والقدر،
وهذا هو توحيد العبادة الذي يريده اهلل:
[الذاريات.]58 – 5٦ :

وهذا التوحيد مبني عىل توحيد اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،الذي أمرنا اهلل بتعلمه قبل
العبادة(:
)[حممد.]19 /
( )1صحيح /أخرجه أمحد برقم (.)2803
( )2صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2516
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وهذه آية يف سورة مكية ،نزلت بعد البعثة بعرشين سنة ،واهلل  يأمر النبي  أن يتعلم
ال إله إال اهلل ،فعلم التوحيد واإليامن مستمر مع العبد من حني يعقل إىل أن يلقى اهلل ،أما
علم األح كام فهو حمفوظ ،وقد اكتمل يف ثالث وعرشين سنة:
[املائدة.]٣ :

واملؤمن إذا ن،ةه اهلل وهذه اشتغل بالثناء عىل اهلل ،وشكره ومحده ،وانكرس حيا ًء من اهلل،
وال يعجب ويفخر بام حصل له ،بل ينسب كل ما أكرمه اهلل به إىل ربه الكريم النارص
النصري ،كام دخل النبي  مكة يف عام الفتح وهو يقولَ «:ال إِلَ َه إِ َّال اهللُ َو ْحدَ ُه ال َ ِ
َش َ
يك
لَه ،لَه الْـم ْل ُك ولَه الْـحمدُ  ،وهو ع َىل ك ُِّل َ ٍ ِ
َرص
َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ُ ُ ُ
َشء َقد ٌير ،ال إِلَ َه إِال اهللَُ ،أن َْج َز َو ْعدَ ُهَ ،ون ْ َ
ْ
اب َو ْحدَ ُه»أخرجه مسلم( ).
َعبْدَ ُه ،وهزم األَ ْح َز َ
والنبي  أعرف اخللق بربه ،وأعبدهم له ،قال عنه ربه:
[القلم.]4 :

خل ُلق مركوب ،والراكب حممد  ،فنعم الراكب واملركوب.
فا ُ
نسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم هذا اخللق العظيم الذي نستحق به رضا اهلل  واجلنة
والن،ة عىل األعداء ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[التوبة.]72 /
والنرص والغلبة التي أكرم اهلل هبا رسله وأولياءه نوعان:
ن،ة بالسيف والسنان  ..ون،ة باحلجة والربهان؛ فكل األنبياء والرسل ن،ةهم اهلل
باحلجة والربهان ،وأظهر احلق الذي أرس لهم به ،وأما الن،ة بالسيف والسنان؛ فقد
ن،ة اهلل به من كتب ورشع هلم القتال ،وهم تقري ًبا أربعة من األنبياء والرسل ،األنبياء
والرسل مائة وأربعة وعرشون أل ًفا ،مل يقاتل منهم إال أربعة ،فاألصل جهاد الدعوة
الذي ننت،ة به عىل النفس ،وننت،ة به عىل األعداء ،وفتح القلوب مقدم عىل فتح البالد؛
وهلذا أخر اهلل فتح مكة؛ حتى انفتحت قلوب أغلب أهلها للحق والتوحيد واإليامن ،ثم
فتح اهلل بعد ذلك مكة.
()1أخرجه مسلم برقم (.)1218
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وهلذا فالفتح األعظم:

[الفتح.]٣ – ١ :

هذا ال فتح كان يف صلح احلديبية ،كان قبل فتح مكة بسنتني.
فكل األنبياء والرسل ن،ةهم اهلل باحلجة والربهان ،وهي املقصودة رش ًعا ،وأظهر اهلل
احلق الذي أرسلهم به ،وأما الن،ة بالسيف والسنان؛ فقد ن،ة اهلل من كتب ورشع هلم
غدرا.
القتال ،ومل ُيقتل نبي يف معركة أبد ًا ،ومن ُقتل من األنبياء ُقتل ً
فسبحان ربنا الكريم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
واملثل األعىل يف السموات واألرض ،ين،ة أولياءه املؤمنني ،وخيذل أعداءه الكافرين.
ومن عادى أولياء اهلل من األنبياء والرسل،ومن أهل الدعوة واخلري والتقوى ،فقد
استجر خذالنه بفعله.
ِ
ـح ْر ِ
ب»
قال اهلل  يف احلديث القديسَ «:م ْن َعا َدى ِِل َوليًّا؛ َف َق ْد آ َذ ْنت ُُه بِالْ َ
أخرجه البخاري( ).
ومن حاربه اهلل فهو مهزوم قطع ًا .
وأولياء اهلل من األنبياء وأتباعهم يطلبون الن،ة من النارص النصري وحده ال رشيك له،
فنوح دعا ربه أن ين،ةه فن،ةه(:
)[القمر.]12-10/
فأغرق اهلل قومه ،وأنجاه ومن آمن معه.
ون،ة اهلل موسى بأن أغرق فرعون وجنوده:

[الشعراء.]٦8 – ٦١ :

فأنجى اهلل موسى ومن معه ،وأغرق فرعون وجنوده.
ون،ة اهلل إبراهيم عىل النمرود(:
( )1أخرجه البخاري برقم (.)6502
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)[البقرة.]258 /
ون،ة اهلل النصري يوسف عىل إخوته الذين أرادوا قتله حسدً ا؛ وآتاه اهلل 
امللك(:
)[يوسف.]101 /
ون،ة النارص النصري حممدً ا  عىل من عاداه(:
وقال سبحانه(:

)[الن،ة.]3-1/
)

[األنفال.]63- 62/
فمحمد  مجع األمة عىل الدين فتحابوا عليه ،ولو مجعهم عىل الدنيا لتقاتلوا عليها،
وصاروا إخوانًا ،وكانوا عباد اهلل إخوانًا ،وريض اهلل عنهم ورضوا عنهم؛ بسبب
تضحياهتم وصربهم ،فاملهاجرون تركوا ،واألنصار بذلوا ،فجاء رضوان اهلل عىل
اجلميع(:
)[التوبة.]100 /
ون،ة اهلل يأيت بالصرب ،ويأيت بالعدل ،والصرب والعدل من أعظم أسباب الن،ة،
واخلذالن مقرون بالظلم ،فال تظلم ن فسك أهيا املسلم ،وال تظلم غريك من مسلم أو
كافر أو حيوان ،فاهلل حرم الظلم عىل نفسه ،وجعله بني العباد حمر ًما(:
(

)[النحل.]90 /

[النساء.]40 /
7٩8

)

)[الفرقان.]19 /
(
ِ
ِ
ِ
وقال اهلل  يف احلديث القديسَ «:يا ع َبادي ،إِ ِّين َح َّر ْم ُت الظُّ ْل َم َع َىل َن ْفِس َو َج َع ْلت ُُه َب ْينَك ُْم
ِ ِ
است َْهدُ ِ
وين َأ ْه ِدك ُْمَ ،يا ِعبـَادِي،
َُ
ُم َّر ًما َف َال َتظَاملَُواَ ،يا عبَاديُ ،ك ُّلك ُْم َض ٌّال إِ َّال َم ْن َهدَ ْيتُ ُهَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَطْع ُم ِ
وين ُأ ْطع ْمك ُْمَ ،يا ع َباديُ ،ك ُّلك ُْم َع ٍ
ار إِ َّال َم ْن
ُك ُّلكـ ُْم َجائ ٌع إِ َّال َم ْن َأ ْط َع ْمتُ ُهَ ،ف ْ
ُون بِال َّليْ ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر
استَكْ ُسونِـي َأك ُْسك ُْمَ ،يا ِعبَادِي ،إِ َّن ُك ْم ُُتْطِئ َ
ك ََس ْوتُـ ُهَ ،ف ْ
ِ
استَغ ِْف ُر ِ
ُّ
وين َأغ ِْف ْر لَك ُْم»...أخرجه مسلم( ).
الذن َ
ُوب ََجي ًعاَ ،ف ْ
فنسوي بني األوالد يف اهلدايا والعطايا حسب املرياث ،ون حسن املعاملة واملعارشة.
وكذا العدل بني الزوجات:
[التغابن.]١4 :

ويقول :
[النور.]٢٢ :

ونعدل مع الناس عموما«:انْرص َأ َخ َ ِ
وما »أخرجه البخاري( ).
اك َظال ًـام َأ ْو َمظْ ُل ً
ً
ُ ْ
فاحذر الظلم كله بأنواعه ،فاهلل ال ين،ة ظا ًملا أبدً ا:
[الشورى.]8 :

ومن ن،ة غريه بحق؛ ن،ةه اهلل عىل من عاداه  ،وقيض له من ين،ةه ،ومن كان يف حاجة
أخيه كان اهلل يف حاجته ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه.
ون إال بِ ُض َع َفائِك ُْم»أخرجه البخاري( ).
ون وت ُْر َز ُق َ
ْرص َ
قال النبي «:هل ُتن َ ُ
مسلام ن،ةه اهلل ،ومن َخذله خذله اهلل.
ومن ن،ة
ً
واهلل سبحانه حكيم عليم ،يؤخر الن،ة أحيانًا؛ ألنه يريد من عباده أن خيرجوا أحسن ما
عندهم ،وهو الترضع واالنكسار ،والدعاء واالستغفار ،والصرب وحماسن
)[املؤمنون.]76 /
األخالق(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
( )2أخرجه البخاري برقم (.)2443
()3أخرجه البخاري برقم (.)2896
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[األنعام.]4٣ :
[يوسف.]١١0 :

فاهلل يؤخر الن،ة هلذه احلكمة.
وقد يتأخر الن،ة من اهلل؛ ألن يف العدو بقية خري عند بعض الناس ،فيمهله حتى خيرج
كل ما عنده من الرش ،العدو قد يكون له بعض املحاسن التي يراها بعض الناس ،فاهلل
يمهل هذا ال عدو ،حتى خيرج كل ما عنده من الرش؛ فيسقط من عني اهلل ،ويسقط من
أعني اخللق،فيُقاتل بالقلوب مع القوالب؛ فيتم الن،ة حينذاك.
فيجب علينا أن نتعلق باهلل وحده ،وال نتعلق بغري اهلل ،فاهلل هو الذي خلقنا وهدانا
وكفانا ،وهو عىل كل يشء وكيل ،فلنتوكل عىل اهلل النارص النصري جل جالله ،ونتعلق به
وحده(:
)[الطالق.]3- 2/
)
ومن تعلق بغري اهلل ُع نذب به(:
[الشعراء.]213 /
 والتعلق بغري اهلل ثالثة أنواع:
األول:أن تتنازل عن كل يشء من أجل من تعلقت به ،ويف هذا التعلق إضاعة للدين من
أجل من تعلق به:
[املنافقون.]٩ :

الثاين :أن يشغله هذا التعلق عن التفكر يف اهلل والدار اآلخرة ،وأسباب الفالح يف الدنيا
واآلخرة ،فينشغل بذلك التعلق عن التفكر يف اهلل ،و الدار اآلخرة ،واألعامل الصاحلة،
وأسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة(:
فالذي يتعلق بغري اهلل يتعذب به:

)[الكهف.]28 /
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[حممد.]١٢ :

الثالث :أن يكون كل وقت اإلنسان يتحدث به عمن تعلق به من مال ،أو جتارة ،أو
صيد ،أو زراعة ،أو صناعة أو جتارة ،أو هلو ونحو ذلك.
واألصل أن يذكر اهلل ،أن يذكر العبد ربه يف كل أوقاته ،ويكثر من ذكره ،و ُي َذكنر باهلل
)
ودينه ورشعه(:
[األحزاب.]42-41/
[يوسف.]١08 :

فإذا استعمل اإلنسان هذه الطاقات يف الذكر ،والثناء عىل من تعلق به مما سوى اهلل أضاع
أوقاهتوخرس دنياهوأخراه  ،وهذه كلها مذمومة(:
)[األعراف.]179 /
فاللهم إنا نعوذ بك من التعلق إال بك ،ومن التوكل إال عليك ،ومن احلب إال لك
وفيك ،عىل اهلل توكلنا ،وإليه أنبنا ،وإليه املصري:
[التغابن.]١٣ :

وما جيري يف العامل ا ليوم من األحداث اجلسام ،وسفك الدماء ،والرعب واخلوف إنام هو
متهيد لكنس الباطل من العامل ،وإزالة النفوس الفاسدة وإظهار النفوس الطيبة ،التقية،
النقية ،الزكية باإليامن والتقوى ،والصالح واإلصالح(:
)[الروم.]5-4/
ويوم الن،ة قريب ،والعاقبة للمتقني:
[البقرة.]٢١4 :

فاهلل أغري عىل العبد من نفسه ،وهو ويل املؤمنني ،ين،ةهم عىل الظاملني:
[األنفال.]40 :
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نسأل ا هلل أن ين،ةنا عىل أنفسنا باالستقامة عىل دينه ،والدعوة إليه ،وين،ةنا عىل عدونا،
وأن جيعلنا رمح ًة للبرشية ،نقول :ال إله إال اهلل ،وندعو إليها ،ونؤمن برسول اهلل ،ونتبعه
يف سنته ،ويف فكره ،ويف أقواله ،ويف أعامله ،ويف أخالقه ،وهذا هو مقصود الرب من
خلقه ،أن يؤمن وا به ويعبدوه ،وأن يطيعوه وأن يرمحهم ،وأن يرىض عنهم ،وأن يدخلهم
[الذاريات.]5٦ :
اجلنة:
نسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم من هؤالء(:
)[آل عمران.]147 /
)
(
[البقرة.]250 /

[البقرة.]٢8٦ :

اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما
استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك عيل ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر
يل ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.
اللهم ان،ة دينك ،وكتابك ،وسنة نبيك حممد  ، وعبادك املؤمنني ،فأنت نعم املوىل،
ونعم النصري.
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وان،ة عبادك املؤمنني ،ودمر الطغاة وامللحدين.
اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيام
أعطيت ،وقنا برمحتك وارصف عنا رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،إنه ال
يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت.
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 الثاني عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -55- 54- 53اسم اهلل القادر ..القدير ..املقتدر.
التعبد هلل عز وجل باسمه القادر..القدير..املقتدر.

 - 56اسم اهلل اللطيف.

التعبد هلل عز وجل باسمه اللطيف.

 - 57اسم اهلل اخلبري .

التعبد هلل عز وجل باسمه اخلبري.

 -60- 59- 58اسم اهلل احلكيم ..احلكم ..احلاكم.
التعبد هلل عز وجل باسمه احلكيم..احلكم..احلاكم.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

القادر ..القدير ..املقتدر ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القادر ..القدير ..املقتدر

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
[ طه. ] ٨ :
السموات واألرض :
اهلل  له أسامء جالل وأسامء مجال ،ومن أسامء اجلالل هلل  التي تدل عىل عظمته
وكامل قدرته :اسم اهلل القادر ،واهلل  هو القادر القدير املقتدر ،وهذه ثالثة أسامء من
أسامء اهلل احلسنى ،القادر عىل كل يشء ،القدير عىل كل يشء ،املقتدر الذي ال ُيعجزه
[ البقرة. ] ١٠٦ :
يشء يف األرض وال يف السامء :
 وقد ورد اسم اهلل القدير يف القرآن يف مخسة وأربعني موض ًعا:
) [امللك.]١ /
منها قوله (:
) [الروم.]54 /
وقوله سبحانه(:
 وورد اسم اهلل القادر يف القرآن اليريم ات ي عرشة مرة:
منها قوله سبحانه :
[ األنعام. ] ٦5 :
 وقد ورد اسم اهلل املق در يف القرآن اليريم أربع مرات :
)
منها قوله سبحانه ( :
[القمر.]55-54/
)
وقوله  ( : ﮱ
[ القمر. ]42- 4١/
واسم اهلل القادر اسم فاعل مشتق من الفعل قدر يقدر فهو قادر وقدير .
فهو سبحانه القادر عىل كل يشء أراده ،فال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء .
والقدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل ما شاء بال عجز  ،وذلك ال يكون إال هلل وحده :
[ امللك. ] ١ :
805

 واسم القادر له مع يان:
األول :من القدرة عىل اليشء ،فاهلل قادر عىل كل يشء ،وكل يشء خاضع لقدرته خل ًقا
وتدبريا لكامل قدرته ،فاهلل له القدرة املطلقة ،قادر عىل كل يشء ،وكل يشء خاضع
ً
لقدرته ،من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف الكون .
الثاين :بمعنى املقدر لكل يشء ،فالقادر سبحانه لكامل قدرته قد ر املقادير من اخللق ،قدر
املقادير كلها يف علمه ،ثم كتبها يف اللوح املحفوظ .
ٍ
يشء قبل ظهوره ،قدره يف علمه
فسبحان من قدر أمور اخللق قبل إجيادهم ،وشاء كل
ً
) [املرسالت.]23 /
أوال ،ثم كتبه ،ثم شاء وقوعه ،ثم أظهره(:
أي :املقدرون للخالئق ،واآلجال ،واألرزاق  ،واألحداث ،واحلركات ،والسكنات،
واألقوال ،واألعامل ،والترصيف ،والتدبري(:
) [القمر.]5٠-49/
واسم القدير صفة مبالغة ملن اتصف بالقدرة ،وإذا ُوصف هبا املخلوق؛ فهي اسم هليئة
يتمكن هبا من فعل يشء ما ،وإذا ُوصف هبا اهلل ؛ فهي إثبات كامل القدرة املطلقة هلل
)
 ،ونفي العجز عنه(:
[احلج.]74/
واهلل سبحانه هو القادر القدير الذي يتوىل تنفيذ املقادير ،وخيلقها عىل ما قدرها يف سابق
َي ُلق السموات و ْاأل ْر ِ
هلل مقادِير الْـخَلئِ ِق ق ْبل أ ْن ْ
ض
علمه ،كام قال النبي «:قدَّ ر ا ُ
ِ
بِخ ْم ِسني ألْف س ٍة ،وكان ع ْر ُش ُه عَل الْـَمء»أخرجه مسلم( ).
اقتدارا فهو مقتدر ،واملفعول  ،مقتدَ ر عليه،
أما اسم اهلل املقتدر فهو اسم فاعل من اقتدر
ً
فكل ما يفعله اهلل  قادر عليه ،هو القادر عىل كل يشء ،املقتدر عىل كل يشء .
قادر عىل خلق الك بري وخلق الصغري ،قادر عىل خلق العامل العلوي والعامل السفيل ،قادر
عىل خلق كل يشء جل جالله ،فاهلل  مقتدر ،واملفعول مقتدَ ر عليه ،فكل ما نراه يف
الكون هو مقدور عليه ،وهو قدر من أقدار اهلل . 
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2٦53
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واالقتدار رسعة التكوين بالقدرة :

[ القمر. ] 5٠ – 49 :
) [البقرة.]2٠ /
فسبحان امللك القادر عىل كل يشء ( :
هو سبحانه القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء ،القدير الذي له
القدرة املطلقة ،والقدرة صفة ذاتية للقادر سبحانه ،ال تنفك عنه أبدً ا ،فقدرته جل جالله
ال أول هلا وال آخر ،وال بداية هلا وال هناية .
هو القادر عىل كل ما يريد ،ال يمنعه مانع مما يريد ،وال حيول بينه وبينه عجز(:
)[امللك.]١/
فسبحان ربنا القادر عىل كل يشء ،القدير الذي ال خيرج عن قدرته يشء ،وال خيرج عن
علمه أحد ،وال خيرج عن رؤيته أحد ،وال خيرج عن سمعه أحد!  ،وهلذا أمرنا اهلل  أن
نتعرف عليه وعىل أسامئه وصفاته؛ حتى نعرف من نعبد بكامل القدرة ،بكامل العلم،
بكامل احلكمة ،بكامل الكرم ،بكامل القوة ،بكامل العزة(:

) [الطالق.]١2 /
وإذا عرفتم القدير عىل كل يشء اتصلتم به؛ ألنكم ضعاف  ،وأعرضتم عن كل ما سواه:
[ يونس. ] 3 :
 وكل خملوق خلقه اهلل  مطبوع عَل أربع صفات:
ضعيف  ..فقري  ..عاجز  ..حمتاج.
فجميع اخلالئق كلها ضعاف أمام قدرة اهلل  ، وكلهم فقراء إىل اهلل يف إجيادهم ويف
ترصيفهم وتدبريهم ،وكلهم عاجزون ،وكلهم حمتاج إىل من ال حيتاج .
واهلل  هو القادر عىل كل يشء ،أما سائر املخلوقات فهي أمام قدرة اهلل كلها عاجزة .
 بل كل ذرة يف اليون حم اجة إىل تَلتة أوامر من القادر جل جَلله:
األول  :أمر اخللق واإلجياد.
الثاين :أمر البقاء؛ لو رفع اهلل عنها أمر البقاء؛ لزالت وفنيت.
الثالث  :أمر التحريك والتسكني ،والنفع والرض .
807

فجميع املخلوقات مماليك يف ملكه جل جالله ،وهو وحده القادر عىل كل يشء :
[ آل عمران. ] 2٦ :
ومن عرف القادر احتمى به  ،وسأله القدرة؛ ألن اإلنسان مطبوع عىل العجز
) [النساء.]2٨ /
والضعف(:
ملاذا؟ حتى يظهر اهلل  له منته عليه ،وحتى يقف بباب القادر عىل كل يشء؛ وهذا من
[ البقرة. ] ١43 :
رمحة اهلل به :
من رمحة اهلل أن اهلل خلقه ضعي ًفا؛ ليتوجه إىل ربه القوي يف كل ما حيتاجه(:
) [فاطر.]١5 /
واهلل  أظهر قدرته العظيمة ،أظهر القدرة املطلقة التي تدل عىل كامل ذاته وأسامئه
وصفا ته ،أظهرها يف كتابه املسطور  ،وكتابه املنظور .
وكتابه املنظور أوسع كتاب ،وهو هذا الكون العظيم ،امليلء باملخلوقات العظيمة فهذا
الكون مظهر لقدرة اهلل ،مظهر لعلم اهلل ،مظهر حلكمة اهلل ،مظهر لرمحة اهلل ،فالذي ينظر
يف هذا الكون ينظر إىل عظمة القادر ،ينظر إىل ع ظمة أفعاله؛ فهذه األفعال بقدرة اهلل 
أظهرها ،بقدرته عىل كل يشء أظهر هذه املخلوقات من العدم إىل الوجود ،وملا أظهرها
حكمها ،فهي ملكه ،وحتت تدبريه وترصيفه :
[ املائدة. ] ١2٠ :
فاهلل أظهر قدرته يف خلق املخلوقات كلها؛ حتى نعرف أن اخلالق العظيم الذي نعبده
هذه أسامؤه احلسنى ،وهذه صفاته العىل ،وهذه أفعاله احلميدة ،فال أحد مثله(:
) [الشورى.]١١ /
يرانا إن حتركنا ،ويسمعنا إذا تكلمنا ،ويعلم بام يف قلوبنا إن أضمرنا .
خلق اخللق العظيم يف هذا امللك الكبري ،وأ رانا خملوقاته التي تدل عىل كامل قوته ،وكامل
قدرته ،وكامل علمه(:
) [غافر.]٦5 /
احلمد هلل عىل كامل أسامئه وصفاته وأفعاله ،واحلمد هلل رب العاملني عىل جزيل إنعامه
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وإحسانه ،واحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من بني آدم ،وأعطانا السمع والبرص
والعقل؛ لنعرف به من نعبد .
واحلمد هلل رب العاملني أن هدانا لإلسالم ،واحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من خري أمة
كثريا :
كثريا ،وكام يعطي ً
كثريا كام ُينعم ً
أخرجت للناس ،فله احلمد ً
[ اجلاثية. ] 37 – 3٦ :
فربنا  أظهر أسامءه وصفاته يف كونه املنظور لنعرفه ونعبده وحده ال رشيك له ( :
[يونس.]١٠١ /
والنظر والتدبر من أعظم وسائل زيادة اإليامن ( :

)

)[ق.]٨-٦/

وقال اهلل : 
[ عبس. ] 32 – 24 :
(

[ الطارق. ] ٨ – 5 :

) [الغاشية.]2٠-١7/
هذا النظر يولد يف القلب قوة اإليامن ،ويولد يف القلب حب اهلل  ،وتعظيم اهلل؛ وشكر اهلل
ملا يرى القلب من عظمة ربه ،وعظمة أسامئه وصفاته ،فيخضع ألوامره الرشعية كام
قهرا ألوامره الكونية القدرية :
خضع ً
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :

فاهلل خلق اإلنسان بربوبيته؛ ألنه رب العاملني الذي خلق اخللق ،وهو الذي يدبر
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أمورهم ،ويسوق أرزاقهم ،فيخضع هذا العبد لرشعه كام خضع لربوبيته  ،بطوله
وعرضه ولونه ،وجنسه من ذكر وأنثى :
[ البقرة. ] 2١ :
فالقلب إذا امتأل باإليامن؛ أحب اهلل  ،وكرب اهلل ،وتاب إىل ربه يف كل آن؛ ملا يعرفه من
جالل اهلل وكربيائه ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة أسامئه وصفاته؛ فيتصاغر لكربيائه،
وحيتمي به جل جالله ،ويقول :ال حول وال قوة إال باهلل؛ فالعبد مفطور ومركب عىل
الضعف والعجز؛ حتى يفتقر إىل القوي؛ ألنه ضعيف ،ويفتقر إىل القادر؛ ألنه عاجز،
ويفتقر إىل الغني؛ ألنه فقري ،فهذا من رمحة اهلل باخللق أن جعل فيهم صفات النقص؛
حتى يطلبوها عند من له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل
[ فاطر. ] ١5 :
األعىل :
واهلل حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من اتصف هبا من خلقه عىل شاكلة العبودية؛ فاهلل
َحوا م ْن ِيف ْاأل ْر ِ
السَم ِء »
رمحن وحيب من يرحم الناسْ « ،ار ُ
ض؛ ي ْر ْ
َحي ُْم م ْن ِيف َّ
أخرجه الرتمذي( ).
واهلل شكور حيب الشاكرين  ،تواب حيب التوابني  ،حمسن حيب املحسنني .
واهلل رحيم حيب من ينفع الناس ،فيعلمهم رشع اهلل ،وحيسن إليهم بامله ،بعلمه،
ويساعد فقريهم ،يوايس حمتاجهم ،وهكذا اهلل  حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من
اتصف هبا؛ لكن عىل شاكلة العبودية :
[ البقرة. ] 222 :

حليام  ،واهلل  حليم ،لكن حلم اهلل مطلق ،وحلم اإلنسان حمدود
فاإلنسان يكون
ً
مقدور حسب قدرة اإلنسان ،وهكذا يف بقية األسامء ،فاهلل يعرفنا بأسامئه وصفاته؛ حتى
نعبده بمقتضاها ،ونتعبد هلل  بموجبها :
[ األعراف. ] ١٨٠ :
وهذه القلوب حمل اإليامن والتقوى  ،فالبد هلا من غذاء يصلها بخالقها .
( ) أخرجه الرتمذي برقم (.)١924
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 وغذاء القلوب يف سبعة أمور:
أن تعرف اهلل  ..وتعرف أسامءه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
فتُقبل عىل اهلل بالعبودية ،باحلب هلل  ،والتعظيم له  ،والذل له .
وفرق بني العبادة والعبودية؛ العبادة حمدودة ،الصالة حمدودة ،والصوم حمدود ،واحلج
حمدود ،وقراءة القرآن حمدودة ،الذكر حمدود .
تكلم تكلم
لكن العبودية أن يكون املسل م يف مجيع أوقاته عبدً ا هلل؛ يعبد اهلل كأنه يراه  ،إن
َ
رأى رأى بسنة .
بسنة ،وإن
سمع سمع بسنة  ،وإن َ
َ
فكل أوقاته معمورة بالعبودية هلل ،فهو خارج الصالة كام هو داخل الصالة ،سمعنا
وأطعنا داخل الصالة ،وسمعنا وأطعنا خارج الصالة(:
)

[األنعام.]١٦3- ١٦١/
وهلذا اهلل  أظهر أسامءه وصفاته وأفعاله يف ملكه العظيم  ،ويف كتابه الكريم؛ حتى
نعرف من نعبد؛ وأن له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،فال نلتفت ألحد سواه؛ بل
نتعلق به وحده ،فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
فاهلل  أظهر قدرته يف ملكه وسلطانه ،فخلق العوامل العظيمة يف العامل العلوي  ،والعامل
السفيل ،ويف الدنيا واآلخرة ،ويف عامل الغيب ،ويف عامل الشهادة ،أظهر قدرته يف خلق
الكبري والصغري ،والعايل والسافل ،واجلامد والسائل ،والذكور واإلناث :
[ الطالق. ] 1٢ :
 أظهر اهلل قدرته يف س ة أنواع من املخلوقات:
فخلق عامل املالئكة  ..وخلق عامل اجلن  ..وخلق عامل اإلنسان  ..وخلق عامل احليوان ..
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وخلق عامل النبات  ..وخلق عامل اجلامد :

[ األنعام. ]ٍ 10٢ :

 وخلق الظرو ف هلذه املخلوقات:
فالسموات ظرف للمالئكة ،فام فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم أو راكع أو
ساجد هلل :
[ األنبياء. ] ٢0 – 19 :
واألرض ظرف للمخلوقات التي ال يعلمها وال حيصيها إال اهلل  ،من عامل اجلامد
والنبات واحليوان واجلن واإلنسان ،وغري ذلك من املخلوقات التي ال حيصيها إال هو ،
وأفضل ما يف هذه الظروف هو اإلنسان .
والفضاء كذلك ظرف ملخلوقات تعيش يف هذا الفضاء منذ خلقها اهلل  ،فأعظم
الظروف هو العامل العلوي(:
) [غافر.]57 /
فالعامل العلوي حميط بالعامل السفيل ،والعامل السفيل الذي هو األرض مملوء باخلالئق،
وكل اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السفيل اهلل  القادر القدير املقتدر قهرها بقهر
الربوبية ،وخلقها عىل ما شاء كيف شاء ،وخيلق يف أي وقت شاء ،بأي حجم شاء،
وخلق كل خملوق وقدر شكله ووظيفته وبقاءه :
[ القمر. ] 50 – ٤9 :
فمظاهر القدرة يف الكون عظيمة ،اهلل  أظهر قدرته يف خلق املخلوقات؛ حتى ال
نتعلق بأحد سواه ،فالقادر عىل كل يشء هو الذي جيب أن نعبده ،ونرتك كل يشء من
أجله ،ونبذل كل يشء من أجله ،فنحن عبيده ،واهلل خلقنا وهدانا واشرتانا ،وأنزل علينا
الدين الكامل ،وأراد منا أن نتصف بالصفات اجلميلة التي حيبها اهلل :

[ األحزاب. ] ٣5 :
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واخللق كلهم ملكه  ،ولكنه لكامل رمحته اشرتى أهل الصفات اجلميلة التي حيبها :

[ التوبة. ] 11٢ :

فهذا غذاء القلوب ،إذا عرفت القلوب امل عبود  ،وكانت يف بحر العبودية؛ عاشت يف ألذ
نعيم ،فهذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة .
وإذا عرف اإلنسان ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،استحيا من ربه؛ لكثرة ظلمه
لنفسه  ،وتقصريه يف عبادته ،وكربه وعظمه وجمده وأثنى عليه؛ وهلذا أول سورة يف
) [الفاحتة]2 /؛ عىل كامل
القرآن كلها محد ومتجيد هلل ( : 
ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله .
) [الفاحتة]2 /؛ عىل عظمة ملكه وسلطانه.
(
) [الفاحتة]2 /؛ أن خلقنا يف أحسن تقويم.
(
) [الفاحتة]2 /؛ أن هدانا لإلسالم.
(
رشا.
(
خريا  ،ومنع عني ً
) [الفاحتة]2 /؛ أن أعطاين ً
) [الفاحتة]2 /؛ أن أنعم عيل ،وأنعم عىل غريي.
(
) [الفاحتة ]2 /؛ أن استضافني يف بطن األم ،واستضافني
(
يف بطن الدنيا ألسعد بمعرفته وعبادته.
ويوم القيامة يستضيفني يف القصور امللكية :
[ اإلنسان. ] ٢٢ – ٢0 :
فالقلب حمل التوحيد واإليامن  ،واللسان آلة الكالم  ،واجلوارح مصادر األعامل .
فمعرفة أسامء اهلل احلسنى يف باب التوحيد بمنزلة القلب من اجلسد ،وبمنزلة الروح من
البدن ،وبمنزلة الرأس من اجلسد ،فإذا ُقطع الرأس ال قيمة للجسد .
وهلذا اهلل  يف القرآن ،جمد نفسه ،محد نفسه ،وأثنى عىل نفسه ،وأمرنا أن نتعرف عليه :
81٣

[ حممد. ] 19 :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
فاعبده وحده  ،وال تذهب إىل غريه وأنت من مماليكه وعبيده :
[ الذاريات. ] 51 – 50 :
 فمسائل الدين قسَمن:
أغذية  ..وأدوية.
فاألغذية؛ هي ما يمأل القلب بالتوحيد واإليامن من األخبار الصادقة عن اهلل  ،وعن
أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعن مال ئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم األخر :
[ األنعام. ] 115 :
أما الفتاوى ومسائل األحكام؛ فهذه عبادات نتعبد هلل  هبا ،واملطلوب العبودية،
والعبادة مقوية هلا؛ فنحن يف العبادات املحدودة نقوي العبودية املطلقة التي جيب أن
أتصف هبا يف كل أمر من أوامر اهلل ،حني أقف بني يديه ،وحني أقف بني يدي خلقه ،يف
أي جمال  ،ويف أي حال من أحوال املسلم أختلق هبذه الصفات ،وأمتثل األوامر التي أمر
اهلل  هبا :
[ السجدة. ] ١5 :

وا سم اهلل القادر من أسامء اهلل العظيمة الشاملة التي أظهرها اهلل  يف كتابه العظيم ،ويف
ملكه الكبري ،كام قال سبحانه :
[ البقرة. ] ١٦4 :
81٤

هذه دالئل قدرته جل جالله ،وال جيوز للعاقل أن يرتك القادر وال يقف يف بابه ،وأن
يذهب إىل العاجز املحتاج :
[ النحل. ] ١7 :
) [البقرة.]١٦4 /
اهلل (:
فأنبتت األرض ماليني أو مليارات امل خلوقات ،يف كل ثانية ينبت مليارات النباتات عىل
ظهر هذه األرض بواسطة املاء النازل من السامء  ،والنابع من األرض .
هذه العوائل الكبرية املختلفة من عامل النبات الذي يزيد عىل أكثر من أربعني مليون
صنف ،وكل صنف أمم وشعوب وقبائل ،من حبوب  ،وخضار  ،وفواكه  ،وأعشاب ،
وكلها دالة عىل وحدانية اهلل ،وشاهدة بكامل قدرته ،ومسبحة بحمده ،ومستجيبة
ملشيئته ،وخاضعة ألمره  ،ومرسعة إىل إرادته ( :
) [الزمر.]٦7 /
فسبحان من خضع لعظمته كل يشء من خملوقاته :

[ احلج. ] ١٨ :

ربنا  هو القادر وحده عىل كل يشء  ،وضع اسمه القادر عىل السامء فاستقلت  ،وعىل
األرض فاستقرت  ،وعىل الشمس فأنارت  ،وعىل الرياح فهبت  ،وعىل املياه فسالت،
وعىل اجلبال فرست ،وعىل اللسان فتكلم ،وعىل األذن فسمعت ،وعىل العني
) [الرمحن.]7٨ /
فأبرصت(:
فاهلل  قادر ال حيتاج إىل أحد ،وال يستعني بأحد ،وال حيتاج إىل أحد(:
)
[األنعام.]١٠2 /
)
هو الذي (:
[البقرة.]١٦4 /
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الدواب التي تأكل من تلك النباتات أكثر من مليون صنف عىل وجه األرض ،من البقر
واإلبل والغنم واحلرشات والطيور ،وأكثر من مليون صنف يف عامل البحار ،كم يف
املحيطات  ،ويف البحار  ،ويف األهنار  ،من املخلوقات التي ال حيصيها وال يعلمها إال
اهلل:
[ لقامن. ] ١١ :

هذه املخلوقات العظيمة تدل عىل قدرة مطلقة ،وعىل حكمة مطلقة ،وعىل اخلري املطلق،
وعىل الرمحة املطلقة بأن جعل لنا هذه الضيافات العظيمة املفتوحة من عامل النبات نأكل
ما شئنا ،من عامل احليوان نأكل ما شئنا ،ومن عامل األسامك نأكل ما شئنا  ،وفق الرشيعة
ً
تناوال وكسب ًا :
[ البقرة. ] ١72 :
فهذه املخلوقات تدل عىل عظمة القادر ،فإذا عرفتم ذلك؛ فاعبدوه وحده ال رشيك له؛
ألنه اخلالق الذي خلقكم ،والقادر الذي يقيض حاجاتكم ،والرمحن الذي يرمحكم :
[ األنعام. ] ١٠2 :

[ البقرة. ] ١٦4 :
 الرياح ال ي بني السَمء واألرض تَمن:
أربع يف الرب  ..وأربع يف البحر ..ورياح إسعاد ..ورياح عذاب .
كام ونو ًعا
وهذه الرياح هتب من اجلهات األربع  ،ومن اجلهات الفرعية  ،بقدرة اهلل  ،ا
ووقتًا :
[ القمر. ] 5٠ – 49 :
والرياح مبرشات وملقحات وحامالت :
[ األعراف. ] 57 :

والريح التي أرسلها اهلل  عىل قوم عاد ماذا فعلت هبم؟ دمرهتم  ،وقلبت عليهم
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ديارهم :

[ القمر. ] 2٠ – ١٨ :
والسحاب املسخر بني السامء واألرض بحر من املاء ،وبحر من اهلواء ،من مأل الفضاء
هبذا وهذا عىل مر الدهور؟ .
بقدرته سبحانه مأل الفضاء هبذا اهلوا ء الذي يأخذ منه اإلنسان يف كل يوم ثالثامئة وستني
رتا مكع ًبا هوا ًء نظي ًفا ،فبحر اهلواء نحن نعيش فيه ،ولو دخلنا إىل بحر املاء ملتنا،
م ً
وكذلك بحر املاء تعيش فيه األسامك ،فهؤالء إن دخلوا يف بحر اهلواء ماتوا ،ونحن إن
دخلنا بحر املاء متنا ،والكل عبيده ،والكل يسب ح بحمده ،والكل خاضع لعظمته،
والكل مستجيب ملشيئته :
[ اإلرساء. ] 44 – 43 :

وتعظيام
فكل سور القرآن  ،وكل آيات القرآن  ،إما أخبار صادقة متأل القلب إيام ًنا وح ابا
ً
للرب ،أو أحكا ًما عادلة يمتثلها املسلم بعدما يعرف املعبود بأسامئه وصفاته وأفعاله،
يسعد يف الدنيا واآلخرة :
[ األنعام. ] ١١5 :
هو سبحانه اخلالق العليم  ،الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ظاهر ًا وباطن ًا .
 خلق اهلل كل إنسان  ،وجعل فيه تَلث أوان عظيمة :
األوىل :آنية الطعام والرشاب وهي املعدة ،تأكل األطعمة واألرشبة احلالل الطيبة؛ فيبقى
سليام ليعمل إما يف أمور الدنيا أو يف أمور الدين.
اجلسم ً
الثانية :أعطانا اهلل العقول تستقبل املعلومات والكيفيات :كيفية الوضوء ،وكيفية
الصالة ،وكيفية الصناعة ،كيفية الزراعة  ،وكيفية التجارة .
الثالثة :أعطانا اهلل القلوب التي هي مكان اإليامن والتوحيد ومكان التقوى والتوكل :
[ األنفال. ] 2 :
فالقلب هو األصل  ،وأعامل اجلوارح فرع عليه .
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وقال النبي «:إِ َّن اهلل َل ي ْظُ ُر إِىل ُصو ِرك ُْم وَل إِىل أ ْموالِي ُْم؛ وليِ ْن ي ْظُ ُر إِىل ُق ُلوبِي ُْم
وأ ْعَملِي ُْم»أخرجه مسلم( ).
ماذا يف القلوب من التوحيد واإليامن والتقوى؟ وماذا عىل األبدان من السنن واألحكام
واآلداب الرشعية ؟.
فربنا  هو القادر عىل كل يشء وحده ال رشيك له ،والبد أن يتكلم اللسان عن ربه ،
ليخاطب القلب  ،عن طريق اآلذان :
[ األحزاب. ] 43 – 4١ :
واخلطاب امل بارش هو لإلنسان املتكلم ،فأول وأقرب يشء للسان األذنان ،واألذن أمينة،
توصل للقلب ما سمعت ،واملطلوب :سمعنا وأطعنا ،ال سمعنا وعصينا :
[ البقرة. ] 2٨5 :
ِ
ِ
ٍ
اج مع ق ْو ٌم ِيف ب ْيت م ْن ُب ُيوت اهللِ » ...أخرجه
ونحن يف جمالسنا اإليامنية عندنا اجتامع«:ما ْ
مسلم( ).
) [الزمر.]١٨ /
ثم استامع ( :
) [األعراف.]١5٨ /
ثم اتباع ( :
ثم اندفاع :
[ آل عمران. ] ١33 :
[ احلج. ] 7٨ :
ثم ارتفاع :

[ املجادلة. ] ١١ :

( ) أخرجه مسلم برقم (.)25٦4
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2٦99
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فالعلم درجات  ،واألعامل درجات  ،واألخالق درجات  ،واجلنة درجات ،يرتفع
اإلنسان ويعلو بقدر إيامنه وأعامله ال صاحلة .
فاملؤمن يندفع  ،ويسارع إىل اخلريات يف كل ميدان ،من أعامل اجتامعية  ،وأعامل
انفرادية:
[ احلديد. ] 2١ :
واهلل حممود قبل أن نحمده ،وقبل أن خيلق احلامدين له ،واهلل  قادر قبل أن خيلقنا،
واهلل  سبح بحمده قبل أن يسبحه املسبحون ،فاهلل  غني عنا وعن أعاملنا ،بل نحن
أحوج خلقه إليه :
[ فاطر. ] 15 :

اهلل  م َّن علينا بأن عرفنا بأسامئه وصفاته يف كت ابه املنظور الذي هو هذا الكون العظيم،
ويف كتابه املسطور الذي هو القرآن العظيم ،وهذه املعرفة تولد يف القلب احلب هلل،
والشكر له والتعظيم له .
فهذه األغذية أغذية للقلوب ،إذا تغذت هبا أنبتت من كل زوج هبيج ،أنبتت:
(
وأنبتت :

) [التوبة.]١١2 /

[ املؤمنون. ] 11 – 1 :
وأنبتت :

[ الفرقان. ] 6٤ – 6٣ :
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وأنبتت :

[ األحزاب. ] ٣5 :
فهذه املعارف اإلهلية تولد الطاقة اإليامنية حلب اهلل ،وتكبري اهلل وتعظيمه ،ومحده
وشكره ،والتقرب إليه بام رشعه رسوله  ، فنجتهد عىل ملء القلوب باإليامن؛ حتى
يأيت يف هذه القلوب حب األعامل ،ثم تظهر عىل اجلوارح لسانًا ينطق ،حيمد ربه ،ويكرب
ربه ،ويثني ع ىل ربه ،ويدعو إىل دينه ،ويعلم رشعه .
وجوارح تعمل يف أنواع العبادات التي وردت يف الرشيعة :
[ األنبياء. ] 90 :
فربنا  هو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرة ،فكل قادر من املخلوقات أقدره
عاجزا ،لكن القادر أقدره ،وأعطاه من خزائن
قادرا ،ويف األصل كان
ً
اهلل  فكان ً
قدرته ما يقدر به :
[ احلجر. ] ٢1 :

ورزق وأ ْمر وتدبري فمن آثار قدرته ،فكل
هو القادر الذي أقدر كل قادر ،الذي كل خ ْلق ْ
ما نراه يف الكون من آثار قدرته وكرمه ونعمته ( :

) [األعراف.]54 /
وإذا عرفتم ذلك فاعبدوه؛ ألنه أهل أن ُيعبد ،وأهل أن يشكر ،وأهل أن حيمد ،ومن
حقه  أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر؛ وذلك لعظمته
وجالله ،وعظيم نعمه وإحسانه :
[ األنعام. ] 10٢ :
وهو سبحانه القدير عىل كل يشء ،املقتدر الذي ال يعجزه يشء ،وال يغيب عنه يشء،
8٢0

وال يفوته يشء ( :
) [فاطر.]44 /
قادرا ،ولو سلبها عنه عاد
وهو سبحان ه القادر احلق الذي وهب القدرة لكل قادر فصار ً
) [النحل.]53 /
عاجزا(:
ً
فهو سبحانه القادر عىل إجياد املعدوم ،وإعدام املوجود ،وإهالك املوجود ،وقهر كل
قاهر ،وحتريك كل ساكن ،وتسكني كل متحرك :
[ يس. ] 8٣ – 8٢ :
هو القادر الذي خلق كل يشء ،وهو الذي يدبر ،خلق الشمس ودبرها ،وخلق األرض
وأمرها باإلنبات ،خلق اللسان وأمره بالكالم ،حبس مليارات األلسنة ،وأنطق لسان
اإلنسان فقط؛ أل نه هو الذي خلق اإلنسان  ،وخلق فيه القدرة عىل الكالم؛ فله احلمد
عىل هذا وعىل هذا :
[ غافر. ] 65 :
والنفوس الزاكية  ،والعقول املستنرية  ،حتب الكامل ،وحتب االتصاف بالكامل؛ فاهلل
كريم ،والكرم صفة حممودة ،نحبه لكرمه ،ونحب أن نتصف هبذه الصفة ،ونقف بباب
الكريم ننتظر عطاءه ،فإذا سألناه أعطانا :
[ البقرة. ] 186 :

واهلل  إكرا ًما لعباده ينزل إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :هل من
داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؛ وذلك تود ًدا منه
[ البقرة. ] 1٤٣ :
لعباده :
فهو سبحانه القادر عىل كل يشء ،القادر الذي ال يعجزه يشء ،وال يقف له يشء ،وال
يستعني بيشء ،بل قدرته مطلقة ،ال أول هلا وال آخر ،والبداية وال هناية(:
) [يس.]٨3- ٨2/
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نحن يف احلياة نسمع كالمه ،ونرى آثار قدرته ،ويوم القيامة نراه عيانًا(:
) [القيامة.]23-22/
فمن رآه يف الدنيا ببصريته يفعل ويدبر  ،وخيلق ويرزق ،ويعطي ويمنع ،ويبسط
ويقبض  ،ويعز ويذل ،رآه يوم القيامة ببرصه  ،وسعد برضوانه وجنته :
[ التوبة. ] 72 :
واهلل سبحانه قادر عىل كل يشء ،واإلنسان عاجز عن كل يشء ،إال بوسيلة تكمل
ضعفه ،من طعام يأكله ،و ماء يرشبه  ،ولباس يلبسه  ،ومركب يركبه ،وآلة ختدمه(:
)[األحقاف.]33 /
) [النساء.]2٨ /
واإلنسان من حيث خلقه ضعيف(:
لكن املؤمن قوي؛ ألنه احتمى بقوي ،فاستفاد القوة من القوي الذي قواه من ضعف،
وكربه من صغر ،وأطع مه من جوع ،وآمنه من خوف ،واإلنسان إذا شعر بالقوة يقوى
عىل خصمه ،ويقوى عىل شهواته ،ويقوى عىل أعدائه كام قال هود : 
[ هود. ] 5٦ – 55 :
فلكل مؤمن قوتان  :قوه عىل نفس ه حيث محلها عىل اإليامن باهلل  ،وقوه عىل عدوه حيث
واجهه بالقتال .
ً
منافقا ،واملنافق أجبن وأضعف اخللق ،ليس له قوة
واإلنسان إذا شعر بالضعف صار
عىل نفسه حلملها عىل اإليامن ،وليس له قوة عىل مواجهة األعداء .
فمع كل ضعف نفاق وكذب ،وذل وخوف ،وفرقة وعذاب(:
) [احلرش.]١4 /
فسبحان القادر عىل كل يشء! القادر الذي ال أقدر منه ،القادر املحيط بكل قادر ،الذي
خلق كل يشء بقدر حيقق مراده منه ،وقدر يف حجمه ،وقدر يف وظيفته(:
8٢٢

) [القمر.]5٠-49/
هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى ،خلق لإلنسان عينني يرى هبام األشياء بقدر
حمدود  ،فالعني ال ترى كل يشء ،كام أن األذن ال تسمع كل يشء؛ فلو تضاعفت الرؤية؛
لرأى اإلنسان اجلراثيم يف الطعام والرشاب فعاف األكل والرشب .
وخلق اهلل لإلنسان السمع يف األذن بقدر؛ فلو زاد سمعه لس مع حركات أمعائه فلم ينم
)
الليل كله ،فـ(
[األعىل.]3-١/
واإلنسان إذا رأى قدرة اهلل وعظمته؛ تذلل له ،وأطاعه ،وإذا جهل قدرة اهلل؛ ظلم نفسه ،
وظلم اخللق ،واعتدى عليهم  ،فجاءته العقوبة؛ هلذا البد من معرفة هذا االسم،
واإلحاطة بمعانيه مقرو ًنا باسم العليم :
[ الطالق. ] ١2 :
وإذا عرفتم كامل قدرته  ،وكامل علمه  ،وكامل خلقه  ،آمنتم به  ،وعبدمتوه وحده .
واملؤمن إذا عرف قدرة اهلل وقف عند حده ،وإذا عرف نفسه تواضع لربه ،واستغفر من
ذنبه(:
) [حممد.]١9 /
هو سبحانه القادر الغالب القاهر ،الذي ال يغلبه غالب ،وال يقهره قاهر ،خالق كل
)
يشء ،وغالب كل يشء ،وقاهر كل يشء (:ﯗ
[الزمر.]4 /
هو الواحد القهار ،وكل واحد يقهر ما سواه.
والقهار ال يكون إال واحدً ا؛ ألنه قهر مجيع املقهورين ،قهر العرش والكريس ،وقهر
السموات واألرض  ،وقهر النجوم ،وقهر الشمس والقمرٌّ ،
كل يشء خلقه اهلل بقدرته،
وقهره عىل ما يريد منه :
[ القصص. ] ٦٨ :

فسبحان امل لك القادر عىل كل يشء ،اخلالق لكل يشء ،القاهر لكل يشء ،الصغري
8٢٣

والكبري ،الظاهر والباطن ،املتحرك والساكن ،والذكر واألنثى  ،واجلامد والسائل ،
والرطب واليابس .
القادر عىل كل يشء من اخلري والرش ،واألمن واخلوف ،واملحبوب واملكروه ،والنرص
واهلزيمة  ،والعافية واملرض( :
) [األنعام.]١٠2 /
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه؛ ألنه امللك الذي بيده
) [امللك.]١ /
كل يشء(:
هو القادر احلق ،القدير احلق ،املقتدر احلق ،وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه عاجز،
كل ما سواه خملوق مملوك مرزوق ،وهو امللك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل
يشء وحده ال رشيك له .
خزائن القدرة بيده ،فكل قادر إنام استفاد القدرة من اهلل القادر الذي أقدره عىل السمع
والبرص ،وأقدره عىل األكل والرشب ،وأقدره عىل احلركة والسكون ،وأقدره عىل البقاء
واحلياة .
خزائن القدرة بيد القادر وحده ال رشيك له ،خزائن العلم بيد العليم وحده ال رشيك
له ،خزائن األرزاق بيد القادر ،خزائن األسامء بيد القادر ،خزائن الصفات بيد القادر،
خزائن الكالم بيده جل جالله ،خزائن السمع بيده ،خزائن األبصار بيده ،خزائن اجلامد
والنبات واحليوان بيده؛ ألنه القادر ال قدير املقتدر الذي ال يعجزه يشء .
اهلل خالق كل يشء ،خزائن املياه والبحار بيده ،خزائن الرياح بيده ،خزائن الذهب
والفضة بيده  ،خزائن املعادن  ،والذرات  ،واملياه  ،والغازات  ،وأنواع املخلوقات
) [املائدة.]١2٠ /
بيده(:
خزائن الطعام والرشاب بيده لعامل احليوان ،لعامل احلرشات ،لعامل اإلنسان ،لعامل اجلن،
لعامل املالئكة ،كل له ُقوتُه ،وكل يأكل من ماعونه ،فللحيوان طعام  ،ولإلنسان طعام :
[ فاطر. ] 3 :
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فسبحان القادر عىل كل يشء الذي تكفل بغذاء القلوب ،وهو التوحيد واإليامن ،وغذاء
األبدان من الطعام والرشاب :

[ يونس. ] 32 – 3١ :

وهذه اخلزائن العظيمة وهذه اهلبات الكريمة  ،ال تكون إال من رب كريم  ،ومن قوي
قادر يقدر عىل خلقها وإيصاهلا إىل كل خملوق يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وعامل
[ الذاريات. ] 5٨ :
الرب ،وعامل البحر ،وعامل اهلواء :
وخزائن القوة والنرص بيده ،النرص من النارص ،والنرص ال يكون إال من قادر ،فبقدرته
جل جالله يمسك السامء أن تقع عىل األرض ،وبقدرته ينرص أولياءه عىل أعدائه .
خزائن العزة والذلة بيده ،إن أعز أحدً ا فبفضله ،وإن أذل أحدً ا فبعدله ،خزائن الرمحة
والعذاب بيده ،خزائن السموات واألرض كلها بيده ،وخزائن الدنيا واآلخرة كلها
) [احلجر.]2١ /
بيده( :
فاهلل  هو امللك العظيم ،وخزائنه مألى بكل يشء .
اهلل  هو امللك الذي له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله
ما بني السموات واألرض  ،وله غيب السموات واألرض ،وله خزائن السموات
واألرض ،وله جنود السموات واألرض ،وله مقاليد السموات واألرض  ،وله مرياث
السموات واألرض .
وبقدرته خلق هذه املخلوقات العظيمة  ،وبقدرته خلق الدنيا واآلخرة ،وبقدرته خلق
العامل العلوي والعامل السفيل ،وبقدرته خلق عامل الغيب وعامل الشهادة :
[

األنعام. ] ١٠2 :

هو امللك العظيم القادر الذي مل يشاركه يف خلقه تلك املخلوقات العظيمة وغريها
رشيك ،ومل يستظهر عىل خلقها بظهري ( :
8٢5

) [سبأ.]22-2١/
سبحانه هو احلي بصفات اجلالل واجلامل والكامل ( :
) [غافر.]٦5 /
هو القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرته ،وال حيتاج إىل أحد ،وال يستعني بأحد ،بل هو
املعني لكل أحد :
[ احلرش. ] 23 – 22 :
فسبحان القادر القدير الذي يفعل يف ملكه وملكوته ما يشاء بقدرته ،الغني عن كل
أحد(:
) [الكهف.]5١ /
اهلل  ال حي تاج إىل أحد ،الذي حيتاج إىل أحد ليس بإله ،وإنام اهلل  من رمحته بنا أن
أنزل علينا هذا الدين  ،لنتقرب إليه بام حيبه ويرضاه ،ولنسعد يف الدنيا؛ حتى نصل إىل
)
كامل النعيم يوم القيامة(:
[العنكبوت.]٦ /
فمجالس اإليامن  ،وجمالس الذكر  ،تقوي اإل يامن يف القلب ،فينرصف العبد من
الشهوات احليوانية إىل األوامر الربانية ،فيمتثل األوامر  ،وجيتنب النواهي ،فيحبه اهلل،
وإذا أحبه اهلل أسعده يف الدنيا ،ثم أسعده يف القرب ،ثم أسعده يف جنة عرضها السموات
واألرض يوم القيامة :
[ فصلت. ] 32 – 3٠ :
هو سبحانه القادر ،ويريد منا أن نعرف القادر(:
) [املائدة.]9٨ /
هو القادر احلق الذي يقدر عىل املقدرات كل ها بقدرة واحدة(:
) [يس.]٨2 /
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ويعلم املخلوقات كلها بعلم واحد :

[ األنعام. ] ١٠١ :
كل ذرة يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل؛ يرى اهلل شكلها وحجمها  ،وطوهلا و عرضها،
ويسمع تسبيحها :
[ اإلرساء. ] 44 :
فسبحان اهلل! ما أعظم هذه القدرة العظيمة! كم عظمة قدرة اهلل يف سمعه ،يف برصه ،يف
علمه  ،يف إحاطته!  ،يف خلقه  ،يف تدبريه  ،يف إحسانه :
[ الزمر. ] ٦7 :

اهلل  أظهر قدرته لنا؛ حتى هنابه ،حتى نخافه ،حتى نرجوه ،حتى نحبه ،حتى نكربه،
حتى نعظمه: ،
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :
 فال اس ات ان:
إما مشغول باهلل  ..أو مشغول عن اهلل.
وتعليام
مشغول باهلل؛ تعبدً ا ومحدً ا  ،ومتجيدً ا وثنا ًء عليه ،مشغول باهلل دعو ًة إىل دينه،
ً
[ البقرة. ] 5 :
لرشعه ،وإحسانًا إىل خلقه :
أو مشغول عن اهلل؛ بام هتواه نفسه(:
) [مريم.]59 /
واهلل  عليم بكل يشء  ،يعلم املعلومات كلها بعلم واحد .
يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار يف آن واحد ،ويعلم عدد قطر األمطار يف آن
واحد ،ويعلم عدد ذرات الرمال يف آن واحد ،فهو يسمعها ويراها ،عليم قدير ال تواري
أرضا ،وال بحر ما يف قعره ،وال جبل ما يف وعره ،القريب
أرض ً
منه سام ٌء سام ًء ،وال ٌ
والبعيد كله عنده قريب جل جالله ،والصغري والكبري كله عنده صغري ،فاهلل له
الكربياء ،وهو حممود عىل كربيائه وعظمته ،وكامل أسامئه وصفاته(:
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) [اجلاثية.]37- 3٦/
فاهلل  قادر يقدر عىل مجيع املقدرات التي نراها أو ال نراها كلها بقدرة واحدة ،ويعلم
املعلومات كلها بعلم واحد ،ويريد املرادات كلها بإرادة واحدة  ،يف وقت واحد ( :
)

[القمر.]53-49/
فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلها ،القادر عىل اخللق كله ،القادر عىل اإلبداع كله،
القادر عىل اإلجياد كله ،القادر عىل الرزق كله!(
) [امللك.]١ /
[ الفرقان. ] ٦2 – ٦١ :
فسبحان اهلل! ما أجهل اإلنسان بربه ،وما أجهله بدينه ،وما أجهله بقدر ربه  !وهلذا
يقع يف املعايص ،ومن عرف ربه أطاعه ومل يعصه؛ ووحده ومل يرشك به :
[ حممد. ] ١9 :
وهذه اآلية نزلت يف املدينة ،نزلت بعد عرشين سنة ،مما يدل عىل أن علم التوحيد ،
وعلم اإليامن  ،غذاء ال يستغني عنه اإلنسان طرفة عني.
 واإليَمن عَل تَلث درجات:
إيامن موجود  ..وإيامن مفقود  ..وإيامن مطلوب.
فاإليامن املوجود نجتهد عل يه ،بالعلم باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسوله ،واليوم اآلخر،
والقدر خريه ورشه؛ حتى يزيد اإليامن ،فإذا انضم املفقود إىل املوجود جاء املطلوب :
[ النساء. ] 1٣6 :
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)

ثم جاءت املواعيد عىل قدر اإليامن املطلوب(:
[الروم.]47 /
واإليامن له أركان ستة ،من عرفها اكتمل إيامنه ،ثم أحس بطعم اإليامن ،ثم أحس
بحالوة اإليامن ،ثم أحس بحقيقة اإليامن :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
وكل ما سوى اهلل  من اخللق القادرين؛ القادر جل جالله هو الذي خلقهم ،وخلق
قدرهتم ،وأقدر بعضهم عىل بعض ،وسلط بعضهم عىل بعض ،هو سبحانه القادر
القاهر لكل قادر وقاهر :
[ األنعام. ] 65 :
والقادرون سواه ال يقدرون إال عىل ما أقدرهم القادر عليه من احلمل  ،والتحريك ،
والتدبري  ،والتصنيع ،وقدرهتم حمصورة يف تغيري صورة بعض خملوقات القادر ،وحتويلها
) [الصافات.]9٦ /
من صور ة إىل أخرى بعون القادر وإذنه(:
فاهلل  الذي خلق املواد التي نصنع منها ،وخلق العقل الذي يفكر ،وخلق اجلوارح
التي تعمل ،وخلق العني التي تبرص ،وهكذا اهلل  خلق هذه املواد ،واإلنسان يصنع
من هذه املخلوقات ،يركب خملو ًقا موجو ًدا مع خملوق أ خر فينتج له مصنوع ينتفع به ،
كام صنع السيارة من احلديد  ،واللباس من القطن وهكذا .
واهلل  كامل القوة ،وكامل القدرة ،وكامل العلم ،أما قدرة القادرين فهي موهوبة من
رهبم  ، وقدرة القادرين سواه ناقصة بصفتها ،حمدثة بعد عدمها ،طارئة عىل حملها،
خملوقة من القادر سبحانه ملن قدر هبا(:
)
[آل عمران.]2٦ /
فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يشء بقدرته!  ،له اخللق واألمر ،وبيده اخللق كله
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واألمر كله ،وإليه يرجع األمر كله ،خلق اخللق بقدر ،وقسم اآلجال بقدر ،وقسم
األرزاق بقدر  ،وقسم العافية بقدر ،وقسم البالء بقدر(:
) [القمر.]5٠-49/
واهلل  هو القادر عىل كل يشء ،القدير الذي خلق كل يشء يف العامل العلوي والعامل
السفيل ،ويف عامل الغيب وعامل الشهادة .
خلق سبحانه بقدرته العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض ،وخلق الشمس
والقمر ،وخلق الكواكب والنجوم ،وخلق املالئكة والروح ،وخلق الدنيا واآلخرة :
(
)[الزمر.]٦3-٦2/
فاملفاتيح كلها بيده جل جالله ،خيلق ما شاء من السموات واألرض وما فيهام من
املخلوقات.
هو القادر العظيم الذي ال هناي ة لقدرته  ،الذي خلق أنواع اجلامد ،وأنواع النبات ،وأنواع
احليوان ،وخلق املالئكة واإلنس واجلان ،وخلق الذرات واجلبال ،وخلق املياه والبحار،
وخلق األشجار والثامر(:
) [األنعام.]١٠2 /
والذي خيلق هو الذي يستحق العبادة وحده ( :
) [النحل.]١7 /
واهلل  خيلق بصفات كثرية منها :احلياة والعلم ،والقدرة ،والسمع ،والبرص :
[ غافر. ] 65 :
ففي جانب اخللق يأيت بنون العظمة :

[ ق. ] ٣8 :

ويف جانب التوحيد يأيت باإلفراد :
[ طه. ] 1٤ :
ألن اخللق يتم بصفات كثرية من العلم والقدرة والقوة والغنى وغري ذلك ،فهذه
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املخلوقات العظيمة وغريها مما ال يعلمه إال اهلل القادر الذي خلقها  ،ال يمكن ألحد أن
يعدها أو حيصيها أو يدبرها ،وكلها تدل عىل كامل قدرة اهلل ،وتشهد بوحدانيته ،وتسبح
بحمده ،وختضع ألمره :
[ األعراف. ] 5٤ :
فسبحان امللك ا لعظيم!  ،عظيم امللك والسلطان ،القوي كامل القوة ،القدير كامل
القدرة ،خالق كل يشء ،ومدبر كل يشء ( :
) [الزمر.]٦7 /
فلم يقدروه حق قدره ،ومل يعبدوه حق عبادته؛ جلهلهم به وبأسامئه وصفاته ،وبملكه
وسلطانه ،وبنعمه وإحسانه فبسبب هذا ما قدروا اهلل حق قدره ،ولو عرفوه؛ آلمنوا به
وأطاعوه  ،وعبدوه ؛ هلذا البد من الدعوة؛ حتى يعرف الناس رهبم ،وحيبوه ويكربوه
ويوحدوه :
[ قريش. ] 4 – 3 :
فالرب العظيم اخلالق لكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،املنعم بكل يشء هو الذي
يستحق العبادة وحده ال رشيك له(:
)

[البقرة.]22- 2١/
واعلم أن كل ما خلقه اهلل فهو إحسان إىل عباده؛ يستحق به وحده احلمد عليه،
فاملخلوقات كلها من آالئه ونعمه ،والنعم كلها من آياته الدالة عىل غناه وكامل علمه
وقدرته(:
) [النحل.]53-52/
فجميع خملوقاته يف العامل العلوي ويف العامل السفيل توجب الشكر واحلمد والثناء له من
عباده؛ ملا فيها من النعم ،وتوجب التذكر ملا فيها من الدالئل عىل وحدانية الرب،
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وعظمة الباري وقدرته(:
) [آل عمران.]١9٠ /
فوا عجبًا! كيف ُيعىص َمن هذا خلقه ،وهذا إحسانه ،وهذه قدرته ،وهذا ملكه
وسلطانه؟(:
) [لقامن.]١١-١٠/
وكيف ال يعبد ويطاع وهو امللك الذي بيده امللك؟ ذو العزة واجلربوت ،والعظمة
والكربياء(:
)
[الزخرف.]٨5-٨4/
وكيف ال ُيشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده!(
) [احلج.]4٦ /
ونعمه عىل عباده ال تعد وال حتىص :

[ إبراهيم. ] 34 – 32 :
واملؤمن إ ذا اعتقد وأيقن أن اهلل عىل كل يشء قدير يف كل أمر؛ أعطاه إن سأل ،وشفاه إن
مرض ،وأمنه إذا خاف ،ونرصه إذا استنرصه ،وغفر له إذا استغفره ،وتاب عليه إذا تاب
إليه :
[ الطالق. ] 3 – 2 :
واعلم أن كامل اليقني أن ترى اهلل وال ترى غريه ،وتتعلق باهلل وحده وال تلتفت ألحد
سواه ،وتفعل األسباب املرشوعة ببدنك ،وتقطع آمالك من اخللق ،وتتوكل عىل ربك
وحده بقلبك(:
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) [الزمر.]3٦ /
مفتقرا إىل ربه
دائام
ً
فمن رمحة اهلل باإل نسان أن جعل له قدرة حمدودة ناقصة؛ ليكون ً
القادر الذي يرى آثار قدرته يف ملكه وملكوته(:
) [النساء.]2٨ /
وذلك رمح ًة من ربه؛ حتى يقف العاجز بباب القادر ،والفقري بباب الغني ،والضعيف
بباب القوي ،والصغري باب الكبري وهذا هو التعبد هلل . 
واإلنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكرب ،ويقتل بال رمحة ،فكيف لو كان قو ايا؟!(
) [العلق.]7-٦/
فسبحان القادر عىل كل يشء ،املحيط بكل يشء ،القاهر لكل يشء ،الغني عن كل يشء،
الذي وسعت رمحته كل يشء!(
) [آل عمران.]29 /
فسبحان امللك القادر الذي له كل يشء ،ويسبح بحمده كل يشء!(:
) [التغابن.]١ /
واهلل  هو القادر الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،هو القادر عىل كل ما
يريد ،ال يمنعه مانع مما يريد ،وال حيول بينه وبينه عجز :
[ فاطر. ] 44 :

فسبحان القادر عىل كل يشء ،القدير الذي ال خيرج عن قدرته يشء ،وال خيرج عن
علمه يشء ،وال خيرج عن برصه يشء ،وال خيرج عن سمعه أحد .
فال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
احلميدة ،وله املثل األعىل يف السموات واألرض :
[ احلرش. ] 24 :
فسبحان كامل القوة ،كامل القدرة ،كامل العظمة ،كامل الكرب ياء ،كامل العلم ،كامل
اإلحاطة ،بقدرته أوجد املوجودات ،وبقدرته دبر الكائنات ،وبقدرته سواها ،وأحكمها
وأبقاها ،وبقدرته حييي ويميت ،ويعز ويذل ،ويعطي ويمنع ،وبقدرته يقلب الليل
والنهار ،وبقدرته يقلب القلوب واألبصار ،ويرصفها عىل ما يشاء ويريد(:
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ما هي آثار قدرته؟(

) [آل عمران.]2٦/

ومن آثار قدرته :

) [آل عمران.]27/

[ البقرة. ] ١٦4 :

ومن هذه أسامؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله هو أحق أن ُيعبد ،وأن ُيشكر ،وأن ُيطاع :
[ يونس. ] 3 :

فسبحان القادر القدير املقتدر الذي ال يمتنع عليه يشء أراده يف العامل العلوي والعامل
السفيل ،التام القدرة ،املظهر قدرته بآياته وخملوقاته!:
[ الروم. ] 22 :
ومراتب القدر التي هي املراحل التي يمر هبا املخلوق من كونه معلو ًما عند اهلل إىل
ظهوره يف الواقع املشهود أربع مراتب هي :العلم باليشء ،والكتابة ،واملشيئة ،واخللق؛
فاهلل علم كل يشء أراده ،وكتبه ،ثم شاء إظهاره ،ثم أظهره ،فهذه مراتب القدر  ،فاهلل
سبحانه علم ،ثم كتب ،ثم شاء ،ثم أظهر وخلق .
ِ
َي ُلق السموات و ْاأل ْر ِ
هلل مقادِير الْـخَلئِ ِق ق ْبل أ ْن ْ
ض بِخ ْمسني
قال النبي  « : ك ب ا ُ
ألْ ِ
ف س ٍة وكان ع ْر ُش ُه عَل الْـَم ِء» أخرجه مسلم( ).
واهلل سبحانه هو القادر عىل كل يشء ،القدير الذي ال يعجزه يشء ،املقتدر الذي ال
يمتنع عليه يشء ،شاء املاء أن يكون ً
سائال فكان ،وشاء اجلبال أن تكون جامد ًة فكانت،
ووضع اسمه عىل السامء فاستقلت ،ووضع اسمه عىل األرض فاستقرت ،ووضع اسمه
عىل اجلبال فرست ،وعىل العني فأبرصت ،وعىل اللسان فتكلم ،وعىل القدم فتحركت،
وعىل العيون فنبعت ،وعىل النباتات فأثمرت ،فله القدرة املطلقة التي ال يقف هلا
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2٦53
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) [البقرة.]١4٨ /

يشء(:
 وقدرة اهلل  ت مثل يف أمور:
األول :أن اهلل قادر قدر ًة مطلقة عىل كل يشء ،قادر عىل ما فعل ،وقادر عىل ما يفعله،
وقادر عىل ما مل يفعله؛ فهو عىل كل يشء قدير :
[ البقرة. ] ١٠٦ :
الثاين :أن كل ما كتبه اهلل  يف اللوح املحفوظ كائن ال حمالة ،والبد من وقوعه يف وقته
وحجام  ،ومكانًا ،وزمانًا؛ البد من وقوعه يف وقته الذي قدره ،فال يكون
كام ،ونو ًعا،
ً
ا
يشء إال بقدرته ومشيئته ،ثم يظهر ما شاءه وقدره وكتبه يف اللوح املحفوظ ،يف وقته
) [النحل.]4٠ /
الذي قدره وأراده(:
فورا(:
الثالث :رسعة التكوين بالقدرة ،وإظهار ما قدره اهلل ،وتكوينه ،وإجياده ً
) [القمر.]5٠- 49/
فسبحان القادر عىل خلق كل يشء ( :
) [يس.]٨3-٨١/
فالبد لنا أن نعرف آثار قدرة اهلل  يف امللك وامللكوت؛ حتى نعرف القادر وعظمة
قدرته ،وأن اهلل  قادر عىل كل يشء ،وقد أكثر اهلل  من هذا يف كتابه العظيم؛ حتى
تستقر هذه املعرفة يف القلوب؛ فتعظم العظيم ،وتكرب الكبري ،وحتمد املنعم ،وتسأل
الغني ،وتستعني بالقادر عىل كل يشء .
البد للقلوب أن تعرف من هو القادر؟ وما هي أسامؤه وصفاته؟ حتى حتبه وتكربه،
وتقف ببابه  ،وتدعوه وتسأله .
فهذا هو غذاء القلوب الذي جيب أن تتغذى به ،فالقرآن هدً ى ،وشفاء ،وبيان،
وموعظة ،ورمحة :
[ النحل. ] ٨9 :
هذا غذاء للقلوب ،البد للقلوب أن تعلم وتعرف اهلل  ،وكذلك البد للجوارح أن تعمل
بعد هذه املعرفة بام أمر اهلل ورسوله به ( :
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)[الرعد.]2 /
يدبر األمر األوامر الكونية ،واألوامر الرشعية ،واألوامر اجلزائية .
كم يف هذه األرض من اجلبال الراسيات ،والبحار الزاخرات ،واألهنار اجلاريات،
والنخل الباسقات ،والثامر اليانعات ،والنباتات املختلفة بأحجامها وألواهنا وطعومها!
وهو الذي مد األرض  ،وجعل عىل هذه املائدة أنواع النباتات لإلنسان واحليوان :
[ الرعد ] 3 :؛ بقدرته جل جالله،

فإذا عرفوه آمنوا به ،وأطاعوه  ،وأحبوه  ،وعبدوه.
) ؛ هذه بيضاء ،وهذه سوداء ،وهذه محراء ،وهذه صفراء ؛
(
وهذه القطع مملوءة يف باطنها باملعادن املختلفة ،وعىل ظهرها تنبت النباتات املختلفة،
فبقدرته خلق هذه املخلوقات التي يف بطن األرض ويف بطن اجلبال ،وخلق هذه
النباتات التي تظهر عىل ظهر األرض(:
) [الرعد.]4- 3/
فيعرفون من الذي خلق ،وعظمة ما خلق ،فيستجيبوا ألمره الرشعي ،كام استجابوا
ألمره القدري :
[ األنعام. ] 10٢ :

[ الرعد. ] 1٣ – 1٢ :
بحر من املاء يف اهلواء ،يف هذه السحب ،وهذه السحب ُحتمل فوق الريح ،وهلذه
السحب ثامن رياح :رياح تثريها من األرض ،ورياح تنرشها يف السامء ،ورياح جتمعها،
ورياح تسريها  ،ورياح تؤلف بينها ،ورياح تلقحها ،ورياح تفرق املاء إذا نزل منها؛
حتى ال ينزل مجي ًعا ،فيهلك ما حتته .
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فاهلل  محل هذا البحر العظيم من املاء ب بحر عظيم من اهلواء ،وأمسك هذا البحر
العظيم يف السامء ،وأمسك اهلواء بقدرته جل جالله ( :
) [امللك.]١ /
هذا الصوت الذي نسمعه يف السحاب يسبح بحمد ربه  ،ملا ترى من عظمته وجالله
وكربيائه .
فيجب علينا أن نتعرف نحن عىل ربنا(:
) [املائدة.]9٨ /
ومن عرف اهلل آمن به :
[ حممد. ] 19 :
وهلذا من عرف ربه سجد قلبه وقالبه(:
) [الرعد.]١5 /
فإن مل يسجدوا بقوالبهم وقلوهبم؛ فظالهلم البد أن تسجد هلل(:
) [الرعد.]١٦ /

ال إله غريه ،وال رب سواه :
[ يونس. ] ٣ :
واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
مظهرا ألسامئه احلسنى  ،وصفاته
السموات واألرض ،خلق هذا الكون العظيم ،وجعله
ً
مظهرا حلكمته يف خلقه وأمره
مظهرا لقدرته املطلقة،
مظهرا لعلمه املحيط،
العىل،
ً
ً
ً
وتدبريه :
[ ق. ] 8 – 6 :
واهلل  أمرنا أن ننظر يف اآليات الكونية لنرى مظاهر قدرة اهلل  يف خلق الكبري
والصغري ،والعايل والسافل ،والرطب واليابس ،والسائل واجلامد ،والذكر واألنثى،
8٣7

والنبات واحليوان واجلامد ،فهذا الكون كله مظهر لقدرة اهلل ؛ وهلذا البد من معرفة
اهلل بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل؛ حتى نعبده بقلوبنا وجوارحنا ،ونخضع لكربيائه
وعظمته قلبًا وقالبًا :
[ فاطر. ] ٢8 :
واهلل  يثني عىل نفسه بكامل قدرته وبكامل علمه ،ويأمرنا أن نتعرف عىل ذلك؛ حتى
نجل اهلل ونكربه وهنابه ( :
)
)ملاذا؟(
[الطالق.]١2/
عليم يعلم
وإذا عرفتم اهلل هبذين االسمني العظيمني :العليم والقدير ،عبدمتوه؛ ألنه 
ٌ
وعليم،
رقيب  ،وشهيدٌ ،
سميع يسمع كل يشء ،فهو
بصري يبرص كل يشء،
بكل يشء،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وخبري ،وقدرته مطلقة :
ٌ
[ الشورى. ] 11 :
فغذاء هذه القلوب هو ً
أوال بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ثم يأيت التعبد هلل
بالقلوب واجلوارح .
بعد هذه املعرفة يأيت حب اهلل ،تعظيم اهلل ،تكبري اهلل ،متجيد اهلل ،الثناء عىل اهلل ،حتريك
اللسان بالذكر واحلمد والشكر ،حتريك اجلوارح بالركوع والسجود والتسليم والطاعة،
وامتالء القلوب باخلضوع هلل ،والسجود لكربيائه وعظمته ،وحبه ،واخلوف منه،
ورجائه :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
كثريا .
واسم اهلل القدير ،والقادر ،واملقتدر؛ ورد االقرتان يف القرآن هبذه األسامء الثالثة ً
وقد اقرتن اسم اهلل الغفور الرحيم مع اسمه القدير يف قوله سبحانه ( :
) [املمتحنة.]7/
ورس ذل واهلل أعلم :أن مغفرة اهلل ورمحته إنام هي عن مقدرة ال عن ضعف ،واملغفرة
8٣8

والرمحة املمدوحة هي التي تصدر عن ٍ
قادر عىل العقوبة واالنتقام ،ولكن لكامل مغفرة
اهلل ورمحته هو يغفر ويرحم ،وحيلم عىل عباده(:
)[البقرة.]١43/
مقتدر عىل كل يشء .
فاهلل قادر عىل كل يشء ،قدير ال يعجزه يشء،
ٌ
وقدرته سبحانه ذاتيه  ،وتامة ،ومطلقة  ،وشاملة  ،ونافذة ،قد سلمت قدرته من التعب
ٍ
ومرسع
مستجيب ملشيئته،
يشء يف الكون
واللغوب ،واإلعياء ،والعجز ،ولكامهلا فكل
ٌ
ٌ
وخاضع ألمره؛ وهلذا ُيثني عىل نفسه جل جالله ( :
ومسبح بحمده،
إىل إرادته،
ٌ
ٌ
)

[األعراف.]54/
له اخللق كله ،مجيع اخلالئق خلقها بقدرته ،العايل منها والسافل ،والكبري والصغري .
وله األمر كله  ،له األمر الكوين القدري ،وله األمر الرشعي ،وله األمر اجلزائي بالوعد
والوعيد ،ويف كل ثانية تنزل عىل اخللق مليارات األوامر امللكية باإلحياء واإلماتة،
والعزة والذلة ،واحلياة واملوت .
فله اخللق كله ،وله أمر التدبري والترصيف يف هذا الكون العظيم :
[ يونس. ] ٣٢ – ٣1 :
فسبحان ربنا القادر القاهر الذي له الترصف التام يف كل األكوان ،وله النفوذ املطلق يف
قادر ال يغلبه غالب ،وال يعارضه
اخللق والتدبري والترصيف يف كل زمان ومكان ،هو ٌ
منازع ،وال خيرج عن قبضته خمالف أو طائع(:
)
[النحل.]5٠- 49/
فام أعظم ملك اهلل  ،وما أعظم قدرته ( :
) [آل عمران.]١٨9/
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هو سبحانه القادر عىل كل يشء ،املقدِّ ر لكل يشء ،ومن كامل قدرته إجياد املعدوم
وإعدام املوجود(:
) [العنكبوت.]2٠-١9/
من متام قدرته أنه يوجد األشياء من غري معاجلة(:
) [يس.]٨2/
ولكامل قدرته جل جالله يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ويعز من يشاء ،ويذل من
يشاء ،وحيي ويميت ،ويعفو وينتقم ،ويبسط ويقبض(:
) [آل عمران.]27- 2٦/
مجيع اخلالئق قعو ٌد عىل موائد نعمه يف الرب ،واجلو ،والبحر :
وقد اقرتن اسم اهلل القدير بالعليم يف قوله سبحانه

[ هود. ] 6 :

[النحل.]7٠/
ورس ذل واهلل أعلم :أن قدرته سبحانه يف خلق األشياء وإجيادها وإعدامها ،وتغيريها ،
منوط بالعلم ،فهي قدر ٌة شامل ٌة عن علم حميط بكل يشء ،وهذا االقرتان ٌ
ٌ
دليل عىل كامله
سبحانه ،فالعلم صفة كامل ،والقدرة صفة كامل ،واجتامعهام مع ًا ٌ
كامل آخر.
وهذا كله للداللة عىل كامله سبحانه؛ ألن العلم بدون قدرة عجز ،والقدرة بدون علم
مظنة الفساد والظلم والطغيان ،ويف تقديم العليم عىل القدير رس آخر ،وهو :أن القدرة
تتعلق بالعلم ،فبمقدار سعة العلم تكون عظمة القدرة ،وهذا هو الكامل(:
) [الروم.]54/
ٌ
مقرون باحلكمة املطلقة،
ومجيع أفعال اهلل  مقرونة بالعلم املطلق ،والعلم املطلق
واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق ،فاهلل  بيده اخلري ،والرش ليس إليه .
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 واهلل حييم عليم  ،جعل بحيم ه وقدرته وعلمه ال اس أربعة أقسام:
فمن الناس من يعطيه اهلل البنات  ،ومنهم من يعطيه البنني  ،ومنهم من يعطيه النوعني
ذكر ًا وأنثى  ،ومنهم من يمنعه هذا وهذا ،وهو العقيم(:
ﭺ
) [الشورى.]5٠- 49/
وقد اقرتن اسم اهلل املقتدر مع اسم اهلل املليك يف قوله سبحانه(:
) [القمر.]55- 54/
ٍ
ورس ذلك أن امللك التام يستلزم القدرة التامة ،فاملؤمنون يوم القيامة يف جنات عظيمة
ٍ
الشأن و القدر ،مقربون يف مكان ُم ْر ٍ
مليك تام امللك والقدرة من
ض وهو اجلنان ،عند
كل الوجوه ،فال يشء إال حتت ملكه وسلطانه وقدرته
[امللك.]١/
واقرتن اسم اهلل املقتدر مع اسم اهلل العزيز يف قوله سبحانه(:ﮱ
) [القمر.]42-4١/
ٍ
كامل آخر ،واجلمع بينهام ٌ
كامل هلل ،والقدرة ٌ
فالعزة ٌ
عزيز قادر،
كامل ثالث ،فليس كل
وليس كل قادر عزيز ،أما اهلل سبحانه فهو بالغ العزة ال يمتنع عليه يشء ،بالغ القدرة ال
يعجزه يشء ،وال يعجل باألخذ ألنه ال خياف الفوت
[الزمر.]٦7/
 مجع يف هذا اَلقرتان بني اسم العزيز املق در:
األول :يف شدة االنتقام باألخذ والقهر والغلبة باسمه العزيز.
الثاين :يف كامل القدرة واإلحاطة باسمه املقتدر:
[املائدة.]9٨/
فاهلل  ثوابه عظيم ،وثوابه كريم ،وثوابه كبري ،كام أن عذاب اهلل  وصفه اهلل  بأنه
عظيم ،وأليم ،ومهني ،وشديد ،وكبري ،فرمحته  وسعت كل يشء ،وعذابه إذا أحاط
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)

بأحد أهلكه ودمره( :
[املائدة.]9٨/
فسبحان امللك العزيز القادر القدير املقتدر ،الذي آثار قدرته يف هذا الكون العظيم
الكبري ال تُعد وال ُحتىص ،فهي أكرب من أن حتيط هبا عبارة ،وأعظم من أن ُيشار إليها
[ احلجر. ] 86 :
بإشارة :
فحيثام ننظرنا يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،ويف السموات واألرض وما فيهام ،ويف
ٍ
يشء يف األرض؛ يرى آثار قدرة اهلل ،آثار قدرة القادر
األنفس ،ويف اآلفاق ،ويف كل
سبحانه ،فبقدرة اهلل  خلق الكون وما فيه ،وبقدرته خلق الدنيا واآلخرة ،وبقدرته
خلق عامل الغيب  ،وعامل الشهادة :
[ األنعام. ] 10٢ :
وبكامل قدرته جل جالله يبدأ اخللق ثم يعيده
[الروم.]27/
ولكامل قدرته يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،ويسمك السموات واألرض
أن تزوال  ،ولكامل قدرته يأيت اهلل  يوم القيمة باخللق مجي ًعاَ ،من كانوا وحيثام كانوا:
[البقرة.]١4٨/
ومن جالل قدرته خلق السموات واألرض وما بينهام يف ٍ
ستة أيام:
[ق.]3٨/
هو القادر الذي أظهر قدرته يف خلق الصغري والكبري :
[غافر.]57/
هو سبحانه القادر عىل كل يشء ،فجميع خملوقاته كاخلردلة بني يديه ،ألنه هو الكبري ذو
الكربياء والعظمة ،واجلالل والعزة واجلربوت ،مجيع خملوقاته كاخلردلة بني يديه ،وكلهم
من العرش العظيم إىل الكريس الكريم إىل أصغر ذرة خاضع ٌة ألمره ،ومستجيب ٌة ملشيئته،
ٌ
ومرسعة إىل إرادته ،ومسبح ٌة بحمده ،وشاهد ٌة بوحدانيته ،فهو القادر ،وكل ما سواه
عاجز:
[فاطر.]44/
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 وأسَمء اهلل القادر والقدير واملق در دال ٌة عَل:
صفات الذات  ..وصفات األفعال.
فداللتها عىل صفات الذات؛ التصاف اهلل سبحانه بالقدرة التامة التي ال تنفك عنه أبدً ا،
فهو سبحانه القادر وكل ما سواه عاجز:
امللك.]١/
فنوحده بصف ة القدرة ،وأنه قادر عىل كل يشء ،وأن قدرته ال أول هلا وال آخر ،والبداية
قادرا عىل كل يشء ،سمي ًعا
وال هناية ،وهي ال تنفك عنه أبدً ا؛ ألن اإلله البد أن يكون ً
بصريا بكل يشء ،هذه صفات الكامل.
لكل يشء ،حمي ًطا بكل يشء،
ً
أما داللة هذه األسامء عىل صفات الفعل؛ فهي يف تنفيذ مقاديره يف مجيع ملكه وخملوقاته
ٍ
زمان ومكان عىل وفق تقديره ،وكتابته ،ومشيئته ،وإراداته ،فاهلل  يف كل ثانية
يف كل
تنزل منه مليارات األوامر باخللق واإلجياد ،والتدبري والترصيف ،واإلحياء
)[يس.]٨2/
واإلماتة(:
وأظهر قدرته باألسباب وبد ون األسباب ،وبضد األسباب ،أظهر قدرته باألسباب أن
ما ينزله من السامء عىل األرض فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج ،وأظهر قدرته بدون األسباب
كام رزق مريم طعا ًما بال شجر ،وابنًا بال ذكر ،ويظهر قدرته جل جالله بدون
)[يس.]٨2/
األسباب(:
بحرفني من كالمه خلق هذا الكون العظيم ،هذه قوة كالمه ،وقدرته جل جالله(:
)[يس.]٨3-٨2/
هو القادر الذي يستوى عنده خلق الكبري والصغري ،وخلق الكثري والقليل:
[لقامن.]٢8 :

عجز بحال؛ لكامل قدرته،
هو سبحانه القدير التام القدرة الذي ال يالبس قدرته
ٌ
واستغنائه عن األسباب.
هو القادر الذي خلق القدرة يف كل ٍ
قادر من املخلوقات ،خلق القدرة يف اجلبال ،خلق
القدرة يف السامء ،خلق القدرة يف الشمس ،خلق القدرة يف اإلنسان ،خلق القدرة يف
8٤٣

األسد ،خلق القدرة يف البعوضة:

[األنعام.]10٢ :

هو خلق القدرة يف كل قادر ،كام خلق العلم يف كل عامل ،وكام خلق السمع يف كل سميع،
فاهلل  خالق كل يشء بقدرته:
[القمر.]50 – ٤9 :

فجميع املخلوقات اهلل  خلقها ،وكل ما ينتج عنها هو خالقها:
[الصافات.]96 :

فهذه املصنوعات التي نراها يف العامل ،اهلل  هو الذي خلق اإلنسان ،وخلق فيه العقل
الذي ُيفكر و ُيدبر وخيرتع؛ وخلق املادة التي يصنع منها اليشء ،وخلق القدرة التي
يتمكن هبا اإلنسان حني الفعل وهلذا اإلنسان وما عمل اإلنسان اهلل  هو الذي خلقه.
فهو سبحانه القادر عىل كل يشء ،القادر الذي قدر مجيع اآلجال ،ومجيع األرزاق ،وقدر
اخلالئق ،وقدر احلياة واملوت ،وقدر األمن واخلوف.
هو القادر الذي له القدر العظيم وحده(:
)[الزمر.]٦7/
والقادر سبحانه ال ُيعجزه يشء ،وال حيتاج إىل تنفيذ أقداره ألحد ،أما اإلنسان فقدرته
حمدودة ،موهوبة ،ناقصة ،فيحتاج إىل السيارة ليكمل هبا بطء سريه ،وحيتاج إىل النظارة
ليكمل هبا ضعف برصه ،وحيتاج إىل السامعة ليكمل هبا ضعف سمعه(:
)[فاطر.]١5/
[النساء.]٢8 :

عاجزا؛ حتى يقف بباب القادر ،بباب
وهذا من رمحة اهلل  أن خلقه ضعي ًفا ،وخلقه
ً
الغني ،بباب القوي ،بباب امللك ،بباب العزيز:
[يونس.]٣ :

ورس قوة املؤمن ال ألنه قوي ،بل ألنه عبد القوي ،والقوي سبحانه هو الذي وهبه
القوة ،ولو سلبها منه لعاد ضعيف ًا.
8٤٤

فمن أراد أن يكون أقوى الناس؛ فليتعرف عىل ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويتوكل
[التغابن.]١3/
عليه وحده:
ومن أراد أن يكو ن أغنى الناس؛ فلتكن ثقته بام يف يد اهلل أعظم من ثقته بام يف جيبه،
[ص.]54/
مطلق غري حمدود:
ٌ
فرزق اهلل 
وسيصل رزقه إىل كل خملوق بكميته ونوعيته ،ومكانه وزمانه:
[هود.]6 :

هذه القلوب تتغذى هبذه املعارف العظيمة ،وتسبح بحمده رهبا؛ جلالله ،ومجاله،
وكامله.
فسبحان القادر الذي قدر املقادير كلها ،وعلم األعامل كلها ،وعلم األحوال كلها ،ثم
يظهرها يوم القيامة(:
)[الزلزلة.]٨-٦/
فسبحان ا هلل ما أعظم أسامءه وصفاته! وما أعظم قدرته! وما أوسع رمحته!(:
)[املؤمنون.]١٨/
[يس.]8٢ – 81 :

اهلل يثني عىل نفسه باسمه القادر ؛ حتى ال نتوجه إىل العاجز ،وال نتكئ عىل خملوق ،بل
نتوجه إىل القادر وحده؛ القادر عىل كل يشء ،القادر عىل اإلحياء واإلماتة ،القادر عىل
اإلعزاز واإلذالل ،الذي بيده مفاتيح كل يشء ،بيده مفاتيح اإليامن ،بيده مفاتيح
األعامل ،بيده مفاتيح التوفيق(
)[الذاريات.]5١- 5٠/
هو سبحانه القادر الذي بيده مفاتيح كل يشء:
[فاطر.]٢ :

هو القادر ،وكل ما سواه عاجز(:
)[املعارج.]4١- 4٠/
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فسبحان اهلل ما أعظم قدرته! وسبحان القادر الذي قدر املقادير قبل اخللق
والتكوين(:
)[احلرش.]24/
هو القادر الذي قدر املقادير(:
)[احلجر.]2١/
فكل يشء خزائنه عند اهلل ،خزائن الذهب عند اهلل ،خزائن الفضة عند اهلل ،خزائن املياه
عند اهلل ،خزائن احلبوب عند اهلل ،خزائن األمن عند اهلل ،خزائن الرمحة عند اهلل ،كل
يشء خزائنه عند اهلل  ، فالذهب املوجود اآلن يف العامل يف بطون اجلبال ،والذهب
املوجود يف األسواق ،والذهب املوجود عىل النساء ،وكل الذهب املوجود يف العامل ال
ُيساو ي ذرة مما يف اجلنة من ذهب ،وما يف اجلنة من الذهب ال يساوي ذرة مما يف خزائن
اهلل؛ ألن اهلل  إذا أراد شيئًا قال له :كن؛ فيكون:
[يس.]8٢ :

علم حيدد وجوده ووظيفته(:
وكل قدر يسبقه ٌ
)[الطالق.]3/
ﮱ
ﮩ
(
)[األحزاب.]3٨/
ً
أشكاال ،وألوانًا ،وأحجا ًما ،ووظيفة السامء ،واألرض ،واجلبال،
فاهلل  قدر املقادير
والبحار ،واألهنار ،والشمس ،والقمر ،والنجوم،والطيور ،واألسامك ،واحليوانات،
)
واإلنس ،واجلن ،واملالئكة ،واجلنة ،والنار(:ﮱ
[األحزاب.]3٨/
وأقدار اهلل مقرون ٌة باحلكمة املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق.
فكل أفعال اهلل مبنية عىل أربع صفات ،مبنية عىل احلكمة ،والرمحة ،والعدل ،واإلحسان،
والرش ليس إليه ،بل بيده اخلري ،وهو عىل كل ٍ
يشء قدير:
[طه.]8 :

فال إله إال اهلل ،العظيم الذي قدر املقادير قبل اخللق والتكوين ،وكتبها يف اللوح
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املحفوظ ،ثم أظهرها ً
جيال بعد جيل ،وقرنًا بعد قرن ،أظهرها يف العامل العلوي ،ويف
العامل السفيل.
ٌ
خملوق له ،وكل
واهلل وحده هو القادر عىل كل يشء ،وكل ما سواه عبدٌ له ،وكل ما سواه
ٌ
مملوك له ،مقيدٌ له(:
ما سواه
)[هود.]5٦/
له اخللق كله ،وله األمر كله ،وإليه يرجع األمر كله:
[النجم.]42/
له أمر اخللق واإلجياد ،وأمر التدبري والترصيف ،وأمر القبض والبسط ،وأمر البقاء
والفناء ،بيده اخلري وهو عىل كل ٍ
يشء قدير.
فعبد القادر ،وأمة القادر ،البد أن يعتزوا بالقادر ،ويستعينوا بالقادر ،ويعلموا أن رهبم
قادر عىل كل يشء:
[املائدة.]9٨/
وكل ما سوى اهلل  خملوق ،مملوك ،مرزوق ،كل ما سوى اهلل  ضعيف ،فقري،
حمتاج إىل ربه:
عاجز،
ٌ
[مريم.]95-93/
مكروها.
وكل ما قدره القادر عىل العباد فهو يف مصاحلهم ،سواء كان حمبو ًبا أو
ً
فمن يصلح عىل النعمة يزيده من فضله؛ لعل النعم تذكره بربه فيشكر ربه عىل هذه
النعمة ،وال ُيعطي اهلل  املال ألحد إال واهلل  يعلم أن هلذا اإلنسان مرتبة عالية يف
اجلنة ال يناهلا إال باإلنفاق من هذا املال ،وال يمنع املال من أحد إال ويعلم أن هلذا العبد
مقا ًما يف اجلنة ال يناله إال بالصرب عىل الفقر أو األمل أو املرض:
[التوبة.]51 :

بصري بعباده،
اهلل  كل أفعاله مقرون ٌة باحلكمة ،واحلكمة مقرونة باخلري املطلق ،وهو
ٌ
من يصلح عىل النعمة يزيده من فضله؛ لعل النعمة تذكره بربه ،فيشكر ربه ،ويتوب إىل
ربه ،وحيب ربه ،و ُيعظم ربه ،ومن تبطره النعمة حيبسها عنه،ملصلحته(:
)[الشورى.]27- 2٦/
ﯲ
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خري للعبد،
واإليامن بالقضاء والقدر ُيذهب اهلم والغم واحلزن ،وكل ما قدره اهلل ٌ
واملؤمن يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه.
ِ
ـم ْؤ ِم ِن ،إِ َّن أ ْمر ُه ُك َّل ُه ل ُه خ ْ ٌْي ،وليْس ذلِ ِألح ٍد إِ ََّل لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن،
قال النبي «:عجبًا أل ْم ِر الْ ُ
َض ُاء صَب فيان ْت خ ْ ًْيا ل ُه»أخرجه
إِ ْن أصاب ُْه َّ
رس ُاء شير فيان ْت خ ْ ًْيا ل ُه ،وإِ ْن أصاب ُْه َّ
مسلم( ).
فاملعايص،والتقصري يف العبادات ،وضعف العمل برشع اهلل ،سببه ضعف اإليامن،
واجلهل بأسامء اهلل وصفاته ،فربنا  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،ال يفعل إال
ما يليق بجالله ،أفعاله كلها رمحة وحكمة ،وعدل وإحسان ،فاملؤمن يؤمن بقضاء اهلل
وقدره ،ويعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه(:
)[التوبة.]5١/
وكل يشء قدره اهلل البد أن يقع:
[احلديد.]22/
واهلل سبحانه عرف عباده من أسامئه وصفاته بام يوجب حمبتهم له ،وتعظيمهم له.
فأظهر هلم يف كتابه املقروء أسامء جالله ،وأسامء مجاله ،وأظهر آثار أسامئه وصفاته يف
ملكه وسلطانه ،وأمرنا بالنظر فيهام لتزداد حمبتنا له ،ويزداد تعظيمنا له ،ويزداد شكرنا
له:
[يونس.]١٠١/
وإذا نظرنا رأينا اخلالق خيلق ،والرازق يرزق ،والرمحن يرحم ،والقادر خيلق
ويدبر(:
)
[ق.]٨-٦/
فالنظر يف الكون املنظور ،والتدبر للكتاب املسطور يولد قوة اإليامن ،وإذا جاءت قوة
اإليامن جاءت قوة التعبد هلل ،وقوة احلب له ،وقوة التكبري والتعظيم له جل جالله:
[حممد.]٢٤ :

( ) أخرجه مسلم برقم (.)2999
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أمرهم بالتدبر حتى يتعرفوا عىل رهبم بام أخرب به عن نفسه ،ويتعرفوا عىل ملكه،
ويتعرفوا عىل نعمه ،ويتعرفوا عىل عظمته وجالله وأسامئه وصفاته:
[حممد.]24/
أقفال اجلهل ،أقفال الشهوات  ،أقفال ا هلوى ،البد أن تُفتح هذه القلوب ،بأي يشءٍ
تُفتح؟ بالدعوة إىل اهلل ،بالتعريف باهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ حتى يعرف الناس
رهبم ،فيكربوه ألنه الكبري ،و ُيعظموه ألنه العظيم ،وحيبوه ألنه املنعم املحسن إىل اخللق
بصنوف النعم املادية والروحية:
[يوسف.]108 :

والقلوب مفطور ٌة عىل حب الكامل ،وحب من اتصف بالكامل ،والسعي لالتصاف
بالكامل:
[الروم.]٣0 :

ٍ
شاء،بمرض ،أو ٍ
ٍ
خوف ،
فقر  ،أو
واهلل سبحانه يبتيل عباده بام شاء ليقفوا ببابه ،يبتليهم بام
ليقفوا ببابه ،فاهلل إن أعطى أحدً ا ً
كامال ؛كقوة علمية ،وقوة عملية ،يبتليه بضد ذلك.
ملاذا؟ ،ليبقى الكامل واجلامل واجلالل هلل وحده ال رشيك له ،فإن أعطى اهلل  أحدً ا
اجلالل واجلامل والكامل تعرض للحسد من الناس ،فام من ٍ
ً
أحد ُيعطى ً
وجالال،
مجاال،
ً
وكامال؛ إال وتعرض للحسد من الناس ،فإن مل يقر هلل بأنه هو الذي كمله ومجله؛
وهيب ًة،
سلبه منه:
[النحل.]5٣ :

والعباد كلهم يعيشون يف الدنيا بني رؤية قدرة اهلل وحكمته ،فبقدرة القادر يفعل ما
يشاء ،وبحكمته حيكم ما يريد ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،امللك ملكه ،واخللق
[امللك.]١/
خلقه ،واألمر أمره:
وهذه األفعال ملصلحة العبد ،فحكمة اهلل يف رشعه وقدره أن يوصل العبد إىل ما يسعده
يف الدنيا واآلخرة ،فكل أفعال اهلل  يف مصلحة العبد:
[البقرة.]٢٤٣ :
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[النساء.]٢8 – ٢7 :

فاخلالئق كلها بيده ،وال يعجزه يش ٌء يف األرض وال يف السامء:

[النساء.]1٣٣ :

قدرة مطلقة ،وحكمته مطلقه:

[السجدة.]١3/
هذه حكمته ،أن رشع الرشع ،وخلق ً
خلقا ابتالهم باألوامر الرشعية ،وبالشهوات
إجبارا ،واهلل حيب من يأيت إليه طو ًعا
احليوانية ،وباملصائب القدرية ،ليأتوا إليه طو ًعا ال
ً
قادر عىل أن ال يفعل:
واختيارا ،وهو ٌ
ً
[الكهف.]٢9 :

فحكمته أن رشع الرشائع ،فمن الناس من يستجيب ،ومنهم من ال يستجيب ،وخلق
سبحانه اجلنة والنار إمتا ًما حلكمته ،فاهلل أظهر قدرته يف خلق هذا امللك العظيم،
والتقديرات العظيمة ،وأنزل رشعه وأمره يف خلقه؛ حتى يعلم من يطيعه ممن يعصيه،
فسبحان امللك القادر عىل كل يشء! أظهر قدرته يف خلق السموات واألرض ،ليعرف
ويعبد وحده:

وأظهر قدرته يف خلق الشمس والقمر والليل والنهار:

[الزمر.]66 – 6٢ :

[فصلت.]٣7 :

وأظهر قدرته يف خلق األنفس واآلفاق:

وأظهر قدرته جل جالله يف عظمة كالمه:
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[فصلت.]53/

[لقامن.]27/
حكيم يف أفعاله ،وأقواله ،وتدبرياته.
عزيز ال يغلب،
ٌ
ٌ
وأظهر قدرته يف اإلحياء واإلماتة والبعث:
[لقامن.]2٨/
وأظهر قدرته جل جالله يف خلق العامل العلوي والعامل السفيل ،وما فيهام من املخلوقات
الكبرية والصغرية ،من عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل اإلنسان ،وعامل
اجلن ،وعامل املالئكة:

[البقرة.]16٤ :

ومن مظاهر قدرته(:

)

[نوح.]١٨-١5/
هبذا تصح القلوب ،هبذا تصفو القلوب ،هبذا متتلئ القلوب باإليامن؛ ألن فيه معرفة
الرب ،ولكن مع الغفلة حيتلها الشيطان ،وال تزال األمور خمتلة ،واألحوال معتلة ،ملاذا؟
ألن القلوب حمتلة مملوءة بالغش والكذب واحلسد؛ ألن الشيطان قد احتلها ،واستوىل
عىل املنافذ من السمع ،والبرص ،واللسان ،وهذه تصب يف القلب ،فتملؤه بالضيق
والشدة والضنك:
[طه.]١24-١23/
فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه ،وعىل أسامئه وصفاته؛ حتى متتلئ القلوب باإليامن:

[آل عمران.]191 – 190 :

إظهارا
اهلل أظهر قدرته يف خلق الظالم الدامس ،والنهار،والشمس املرشقة؛ والقمر املنري
ً
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لقدرته ،وتبيينًا حلجته،
وإظهارا لكامل أسامئه وصفاته وأفعاله(:
ً
ومن مظاهر قدرته:

)[فصلت.]37/
[فصلت.]٣9 :

هذا من آيات اهلل وعظمته ،األرض خملوقة ال يمكن أن تفعل شيئًا ،وما كانت شي ًئا؛
حتى تفعل شيئًا ،إنام هي مستقبل ٌة لألوامر امللكية ،السموات واألرض قالوا :سمعنا
وأطعنا:
[فصلت.]11 :

أمرا كون ايا قدر ايا عليها ،فالسامء متطر بأمر اهلل ،واألرض تنبت بقدرة القادر جل
فال ترد ً
جالله ،فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج ،هو سبحانه القدير الذي أظهر قدرته يف ملكه العظيم،
وسلطانه الكبري ،ودينه القويم(:
) [املائدة.]3/
فاهلل  أكمل الدين ،وأتم النعمة ،وريض لنا اإلسالم دين ًا ،وهذا ٌ
دليل عىل أنه ال
سعادة يف الدنيا واآلخرة إال هبذه األمور الثالثة ،الدين قد كَ مل ،واهلل  أتم النعمة،
)[املائدة.]3/
وبقيا علينا أن نعمل هبذا الدين(:
فمن ريض اهلل عنه قبل هذا الدين ،ومل يرض عنه مل يقبل هذا الدين.
نسأل اهلل  أن نكون وإياكم من املقبولني عند رهبم ،ومن السابقني واملسارعني إىل كل
ٍ
[لقامن.]5 :
عمل صالح:
هو القادر الذي خلق الرياح ،وجعل فيها قوة احلمل واحلركة ،هذه الرياح العظيمة
حتمل السحب الثقيلة ،وخلق اجلبال وجعل فيها قوة الصالبة ،وخلق املياه وجعل فيها
قوة السيولة بقدرته جل جالله.
بقدرته خلق الشمس ،وجعل فيها قوة اإلنارة واحلرارة ،وبقدرته جل جالله خلق النار
وجعل فيها قوة اإلحراق ،وخلق بقدرته األرض وفطرها عىل اإلنبات ،وخلق النبات
وفطره عىل النمو والتكاثر ،وخلق مجيع املخلوقات الكبرية والصغرية ،ووسم اجلميع
85٢

)[مريم.]93/
بسمة العبودية(:
وسم مجيع املخلوقات بسمة العبودية والعجز والفقر واحلاجة ،وتفرد وحده بالربوبية
واأللوهية:
[األنعام.]١٠2/
عرف
فسبحان القادر القدير عىل كل يشء ،الذي أظهر قدرته وكامل أسامئه وصفاته؛ ليُ ِّ
عباده به ،ويظهر هلم آثار قدرته ،ورمحته ،وعظمته:
[غافر.]٦5/
فلل ه احلمد أن أظهر لنا أسامءه وصفاته ،وبني لنا دينه ورشعه ،ومكننا من قبول اهلدى،
كثريا ،وله
كثريا كام ينعم ً
وحبب إلينا اإليامن والعمل ،وضاعف لنا األجر ،فله احلمد ً
احلمد ً
وآخرا:
أوال
ً
[اجلاثية.]37- 3٦/
فسبحان ربنا القدير القادر اخلالق العليم الذي له امللك وامللكوت ،وله الكربياء
والعظمة ،وله العزة واجلربوت.
هو اخلالق العليم الذي خلق بقدرته العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وعامل الغيب ،وعامل
الشهادة ،وعامل الدنيا ،وعامل اآلخرة.
خلق مجيع املخلوقات بقدرته ودبرها بمشيئته ،وحكمها بأمره(:
)[النحل.]١7/
هو بديع السموات واألرض ،خلق مجيع املخلوقات التي ال حيصيها إال هو ،وكلها
ٌ
وخاضعة ألمره(:
مسبح ٌة بحمده ،وشاهد ٌة بوحدانيته،
)[اإلرساء.]44-43/

)[الواقعة.]74/
(
وسبح باسم ربك األعىل ،س بح بحمده؛ ألنك ترى عظمته وكربياءه ،وجالله ومجاله،
وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه:
[النرص.]٣ :
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تسبح مجيع املخلوقات بحمده يف العامل ا لعلوي ،يف العامل السفيل ،فسبحانه بقدرته خلق
كل يشء ،وال حييص خملوقاته إال هو ،وعظمة املخلوقات دالة عىل عظمة اخلالق.

فكم عامل الذرات؟! وكم عامل املالئكة؟! وكم عظمة عرش ربنا العظيم؟! وكم عظمة

كرسيه الكريم؟! وكم عظمة سامواته؟! وكم عظمة أرضه وبحاره ،وجباله؟ وكم

عظمة جناته؟! وكم عظمة عقوبته وناره؟! كم عامل النباتات بأنواعه وثامره وأحجامه؟!

كم عامل احليوان بأنواعه وقبائله يف الرب والبحر واجلو؟!:

[لقامن.]11 :

بقدرته خلق األشياء ،وبعلمه املحيط أحاط بكل ٍ
يشء يف العامل العلوي ،والعامل السفيل؛
وهلذا من عرف ربه زاد إيامنه بربه ،وزاد تعظيمه وحبه له ،ثم زاد تعظيمه لكتابه ،ثم زاد

تعظيمه ألمره ،ثم نال ثوابه العظيم(:
(

)[فاطر.]2٨/

ﰀ)[الزمر.]9/

[األنفال.]٤ – ٢ :

من هم العلامء؟ هم الذين يعلمون أن اهلل عىل كل ٍ
يشء قدير ،وأن اهلل  هو الذي قدر
املقادير ،واآلجال ،واألرزاق ،واخلالئق ،واحلركات ،والسكنات ،وكل ٍ
يشء يف الكون،

كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة ،وكان

عرشه عىل املاء.

اهلل  أظهر لنا يف هذا الكون العظيم آثار قدرته ،وآثار كربيائه ،وآثار رمحته؛ حتى متتلئ
قلوبنا باإليامن ،ثم تستقبل الوحي اإلهلي بمزاج سمعنا وأطعنا.

وسور القرآن وآياته كلها تدل عىل عظمة اهلل ،وعظمة أسامئه وصفاته ،وتأمر بالتدبر
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والتفكر؛ ألن حقيقة اإليامن تتم بأمرين:

بالنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات الرشعية.

وإذا نظرنا إىل اآليات الكونية واآليات الرشعية؛ حصل لنا أمران:

األول :عرفنا العظيم ف نعظمه ،والكبري فنكربه ،والقادر فنستعني به ،والرمحن فنسرتمحه،

والغفور فنستغفره.

الثاين :عرفنا كذلك الكريم ،الرزاق ،املنعم ،اللطيف؛ فنحبه إلحسانه ،ونسأله ،ونقف
ٍ
ألحد سواه ،فاهلل  يبني أسامءه وصفاته يف كتابه؛ حتى نحبه،
ببابه ،وال نذل أنفسنا

وحتى نحمده ،وحتى نقدره ،وحتى نكربه ،وحتى نعبده ،واليشء أحب إىل اهلل من

متجيد نفسه ،ومحد نفسه جل جالله؛ ملا له من األسامء احلسنى والصفات العىل التي أمر
اهلل  بالتعبد هلل هباً ،
فأوال نتعرف عليه وعىل أسامئه وصفاته ،ثم نتعبد له بموجب هذه
األسامء والصفات عىل شاكلة العبودية:

[األعراف.]180 :

هو الرمحن الرحيم الذي(:
ما هي أفعاله؟:

)[النحل.]2/

ومن مظاهر قدرته سبحانه:

[النحل.]5-3/

[النحل.]١2- ١٠/
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يعرفون اخلالق من املخلوق ،والقادر من العاجز ،ومن يستحق الشكر ،ومن يستحق

العبادة ،من يستحق الطاعة.

ومن مظاهر قدرته سبحانه(:
[النحل.]١4- ١3/

اهلل  يظهر لنا هذه املخلوقات؛ حتى نعرف أسامءه وصفاته وأفعاله:

[النحل.]18 – 15 :

فاهلل  بني لنا يف كونه العظيم آثار قدرته جل جالله؛ حتى نتعرف عليه  ،ونعرف
أسامءه وصفاته:

[النور.]٤٣ – ٤1 :

فسبحان من هذه عظمته ،وهذه قدرته ،وهذا خلقه ،وهذا ملكه:
[األنعام.]10٢ :

فالبد من معرفة اآلمر قبل معرفة أوامره ،البد من معرفة املعبود قبل معرفة أنواع

العبادة ،أن نعرف من نعبد ،ونعرف أسامءه وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه

وسلطانه(:
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[النور.]4٦- 45/

فهذه املعارف العظيمة تولد يف القلب اإليامن ،وكل القرآن يبني هذه األصول العظيمة،

وأن معرفة الرب أول علم حيب تعلمه:

[حممد.]١9/

يستغفر اإلنسان لنفسه ،وللمؤمنني واملؤمنات؛ ألن اإلنسان حمل اخلطأ والتقصري،

والغفلة والنقص.

ومن مظاهر قدرته (:
)

[النمل.]٦٠-59/

كم عدد األشجار والنباتات يف العامل؟! اخللية النباتية أكثر من أربعني مليون صنف،

وكل صنف أنواع خمتلفة من األشجار والنباتات ،وغذاء اإلنسان واحليوان.

هذا ربنا الذي ُيستحق أن ُيعبد وأن ُيكرب ،وأن ُيطاع فال ُيعىص ،و ُيذكر فال ُينسى:
[النمل.]٦١/

وقد قدر اهلل لنا فذهبنا إىل جنوب أفريقيا ،ورأينا اجلبال الشاهقة ،ومن أسفل منها البحر

العميق ،وباملناظري يستطيع أن يرى اإلنسان احلاجز بني البحرين؛ هذا حلو ،وهذا مالح،

ومن مظاهر قدرته سبحانه(:

[النمل.]٦4- ٦2/
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هذه ال نباتات ،كل يوم خيلق اهلل خملوقات جديدة فيها ،ويميت خملوقات جديدة من عامل
النبات واحليوان واإلنسان.

فالذي بيده اخللق واألمر هو الذي يفعل هذه األفعال يف ملكه العظيم؛ ليظهر خللقه
قدرته رمح ًة هبم ،فهو جل جالله مالك امللك ،وله احلمد عىل اخللق واألمر ،والترصيف

كثريا عىل إنعامه وإحسانه وعظمة ملكه وسلطانه(:
والتدبري ،وله احلمد ً
) [الروم.]١9- ١7/

منكم األنبياء والرسل ،واألبرار والفجار ،واملطيع والعايص ،واألبيض واألسود،

والذكر واألنثى(:

) [الروم.]2١- 2٠/

هذه املخلوقات العظيمة بقدرة اهلل  ، دالة عىل عظمته ،وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله

وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه.

ومن آياته الدالة عىل كامل قدرته وعلمه ورمحته:

[الروم.]٢5 – ٢٢ :

هو امللك الذي له امللك كله(:
[الروم.]27-2٦/
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فهذه آثار قدرته جل جالله بيَّنها يف ملكه العظيم ،وملكه املنظور ،وبينها يف كتابه

املسطور ،فاحلمد هلل رب العاملني أن َم َّن علينا هبذه املجالس اإليامنية؛ لنتعرف عىل ربنا،
وعىل أسامئه وصفاته ،ليزداد إيامننا وتصلح أقوالنا ،وتصلح أعاملنا.

فاهلل  يف القرآن العظيم َّبني هذه األمور؛ حتى يمتلئ القلب بالتوحيد واإليامن،

وبني لنا قدرته يف خلق املخلوقات لنعرف اخلالق من املخلوق ،ونعرف من يستحق
َّ
العبادة وحده ال رشيك له(:

فام أعظم النظر والتدبر يف آثار قدرة اهلل(:

[الواقعة.]74-٦3/

)[النبأ.]١7-٦/

ومن كانت هذه قدرته ،وهذه أفعاله هو الذي يستحق العبادة وحده:
[يونس.]٣ :
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ال عبد هلل  باسمه القادر..القدير ..املق در

ٍ
قدرة يف األدنى فهي من
اهلل هو القادر األعىل ،واملخلوق هو القادر األدنى ،وكل
عاجزا ال أستطيع أن أرى،
األعىل ،واهلل أقدرين فقدرت ،لو رفع عني أمر القدرة لظللت
ً
وال أسمع ،وال أحترك.
فاهلل  هو القادر الذي وهب القدرة لكل قادر ،والقدرة نعمة من اهلل  ،أقدر هبا
اجلامد ،والنبات ،واحليوان ،واملالئكة ،وغريها من املخلوقات:
[النحل.]5٣ :

فكيف نتعبد هلل هبذا االسم العظيم؟ فأنا عبد القادر ،وعبد القدير ،وعبد املقتدر،فكيف
نتعبد هلل  هبذا االسم؟ وكيف نستعمل هذه القدرة يف طاعة اهلل ،فيام حيبه اهلل 
ويرضاه؟ اهلل  أخرب عن نفسه أن له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال
[طه.]٨/
احلميدة ،واملثل األعىل فقال:
واإلنسان إذا عرف ربه باسمه القادر والقدير واملقتدر؛ آمن به ،وأحبه ،وكربه ،واستعان
به ،وتوكل عل يه ،وريض بقضائه وقدره ،وجلأ إليه يف قضاء احلوائج ،وتفريج الكروب،
وأخلص العبادة له؛ ملا يرى من كامل قدرته ،وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله:
[األنعام.]١٠2/
)[التغابن.]١3/
(
ِ
ِ
ٍ
ِ
احفظ اهلل
َيفظْ ْ ،
اح فظ اهلل ْ
وقال النبي  البن عباس« :يا ُغَل ُم ،إِ يين ُأع يل ُم كلَمتْ ،
َتِدْ ُه َُتاه  ،إِذا سألْت ف ِ
اس ِع ْن بِاهللِ  ،وا ْعل ْم أ َّن ْاألُ َّمة ل ِو
اسأ ل اهلل  ،وإِذا ْاس ع ْت ف ْ
ْ
ٍ
ٍ
اج م ُعوا عَل أ ْن
َشء ق ْد ك ب ُه ا ُ
اج مع ْ
هلل ل  ،ول ِو ْ
ْ
َشء َلْ ي ْف ُعوك إِ ََّل بِ ْ
ت عَل أ ْن ي ْف ُعوك بِ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الص ُح ُ
ف
َشء قدْ ك ب ُه اهللُ عل ْي ُ ،رفعت ْاأل ْقَل ُم ،وج َّفت ُّ
ُضوك بِ ْ
ي ُ ُّ
ُضوك إِ ََّل بِ ْ
َشء َلْ ي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
بَِم ُهو كائ ٌن إِىل ي ْو ِم الْقيامة»أخرجه الرتمذي( ).
ومن عرف اهلل  بكامل القدرة؛ كربه ،وأجله ،وتصاغر لكربيائه ،وتواضع لعباده،
وابتعد عن ظلم اخللق ،واستعمل قدرته فيام ينفع نفسه وينفع غريه:
( ) صحيح  /أخرجه الرتمذي برقم (.)25١٦
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[احلج.]77/
بالقدرة التي أعطاين اهلل أتعبد هلل  ،فأقوم بني يديه بالعبادة:
[املزمل.]٢ – 1 :

وأقوم بني يدي خلقه بالدعوة إىل اهلل:
[املدثر.]3/
واستعمل القدرة يف العمل الصالح ويف التوايص باحلق ،والتوايص بالصرب:
[العرص]٣ – 1 :آمنوا وعملوا الصاحلات جهد عىل النفس ،وتواصوا
باحلق وتواصوا بالصرب جهد عىل الغري ،جهدٌ عىل الغري بالدعوة إىل اهلل،وتعليم رشع
اهلل ،واإلحسان إىل خلق اهلل:
[آل عمران.]1٣٤ – 1٣٣ :

وقال « :مث ُل ا ُْمل ْؤ ِم ِني ِيف توا يد ِه ْم وتر ُاَحِ ِه ْم وتعا ُط ِف ِه ْم مث ُل ْ
اْلس ِد؛ إِذا ْاش يى ِم ُْه
ع ْضو؛ تداعى له سائِر ْ ِ
ـح َّمى»أخرجه مسلم( ).
السه ِر وا ْل ُ
ُ
ُ ٌ
اْلسد بِ َّ
ُ
ومن عرف القادر عىل كل يشء منع نفسه من ظلم العباد ،والعدوان عليهم.
فاملؤمن إذا دعته قدرته إىل ظلم غريه تذكر قدرة اهلل عليه ،تذكر قدرة القادر عىل كل
يشء ،ومن ذكر ربه أطاعه ومل يعصه؛ وهلذا ُأمرنا بإكثار الذكر هلل ،ألن من ذكر اهلل
أطاعه ،و مل يعصه ،وأحبه ،وقدره ،وعظمه:
[األحزاب.]٤٢ – ٤1 :

ومن ذكر اهلل أطاعه ومل يعصه ،واملؤمن إذا عرف ربه باسمه القادر قويت عزيمته،
واستعدت إرادته باحلرص عىل فعل أعامل اخلري وطلبها ،واملنافسة فيها ،واملسارعة
إليها ،والبعد عن الرش ،واهلرب منه:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)25٨٦
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[األنفال.]٤ – ٢ :

فمن عرف القادر جل جالله استعمل القدرة التي أعطاها اهلل  للمسابقة واملسارعة
كريام :
إىل اخلريات؛لينال عند القادر مقا ًما ً
[احلديد.]٢1 :

َش ٌء فَل
اح ِر ْص عَل ما ي ْف ُع  ،و ْاس ِع ْن بِاهللِ وَل ت ْعجزْ ،وإِ ْن أصاب
قال النبي ْ «:
ْ
ِ
هلل وما شاء فعل ،فإِ َّن ل ْو ت ْف ُح عمل
ت؛ ليان كذا وكذا ،ولي ْن ُق ْل :قدَّ ر ا ُ
ت ُق ْل :ل ْو أ يين فع ْل ُ
الشيْط ِ
َّ
ان» أخرجه مسلم( ).
ومن عرف ربه باسمه احلكيم الرحيم؛ سلم من أمراض القلوب ،واحلسد ،واحلقد،
والغش ،والكذب؛ إليامنه أن األمور كلها بتقدير اهلل  ،وأنه سبحانه هو الذي أعطى
العباد ،وقسم بينهم أرزاقهم ،وأوصلها إليهم:
[هود.]56 :

[هود.]٦/
[الزخرف.]٣٢ :

واملؤمن إذا عرف ربه باسمه القادر؛ تعبد له بحسن رجائه ،ودوام سؤاله ،واإلكثار من
دعائه ،والطمع يف إنعامه وإحسانه ،فاخلريات كلها بيده ،ومفتاحها الدعاء الذي أمرنا
اهلل  به:
[غافر.]65 :

وما أمرنا اهلل بالدعاء إال ألنه سوف يستجيب لنا:
فادع اهلل وحده ،وابرش باإلجابة:
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2٦٦4
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[غافر.]٦٠/

[البقرة.]١٨٦/
واملؤمن إذا عرف ربه باسمه القادر القدير املقتدر؛ وثق يف رمحته ،وحكمته ،ولطفه،
ودفع اليأس واهللع والقنوط ،خاص ًة عند املصائب والكوارث ،وتسلط األعداء.
قادر عىل رفع املصائب ،وعىل قصم اجلبارين ،وإهالك الظلمة،
قادر عىل كل يشءٌ ،
اهلل ٌ
وتدمري البغاة والطغاة ،واهلل ينتقم بالظامل الكبري من الظامل الصغري ،ثم ينتقم من الظامل
الكبري ،فالطغاة واملجرمون عيص بيد اهلل ينتقم هبا ،ثم ينتقم منها،فالكل يف قبضته،
وحتت قهره:
[احلج.]4٠/
ومن أرص عىل كفره وظلمه بعد دعوته أخذه القادر أخذ عزيز مقتدر(:
)[العنكبوت.]4٠/

[هود.]10٢ :

وأنت أهيا العبد إذا ظلمك أحدٌ من الناس فذكره بربه القادر عىل كل يشء ،وقل له:
أسألك بالذي أنت بني يديه ُّ
أذل مني بني يدك ،إال كففت عني اإلساءة.
وأسألك بالذي هو أقدر عىل عقابك منك عىل عقايب إال رفعت ظلمك عني:
[احلرش.]٢٣ :

[التغابن.]١3/
وإيامن العبد بربه القادر عىل كل يشء يقتيض اإليامن بالقدر خريه ورشه ،الذي هو أحد
أركان اإليامن الستة ،التي هي :اإليامن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر،
والقدر خريه ورشه ،والتي عليها مدار الفالح يف الدن يا واآلخرة.
والفالح هو الفوز باملطلوب ،والنجاة من املرهوب ،الفوز باجلنة ،والنجاة من النار:
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[املؤمنون.]11 – 1 :

واإليامن بالقدر الذي هو القدرة املطلقة ،والتقدير الشامل ،من أجل صفات أهل العلم:
[فاطر.]2٨/
ٍ
يشء قدير ،فيعلمون أن اهلل ال يعجزه يش ٌء يف
من هم؟ الذين يقولون :إن اهلل عىل كل
األرض وال يف السامء.
فيا عبد القدير ،ويا عبد القادر ،اهلل أقدر منك ،فاستعمل ما أعطاك اهلل من قدرة يف عبادة
ربك ،والدعوة إىل دينه ،وتعليم رشعه ،واجلهاد يف سبيله ،واإلحسان إىل خلقه ،فإن اهلل
سائلك عنها:
ﰀ [اإلرساء.]٣6 :

[آل عمران.]1٣٤ – 1٣٣ :
[الفرقان.]6٤ – 6٣ :

استعملوا الطاقة يف عبادة احلق ،واستعملوا الطاقة يف الدعوة إىل احلق بني الناس.
واإلنسان إذا رأى قدرة اهلل أمامه شعر بالعجز أمامه ،وإذا رأى قدرة نفسه ظلم غريه،
وإذا جهل قدرة هلل استهان بأوامره؛ هلذا البد من معرفة اهلل:
[الطالق.]1٢ :

ومن عرف القدير اعتز به ،واستعان به ،وتوكل عليه ،ومن عرف القدير سبحانه عرف
ضعف نفسه وعجزه ،واستصغر لكربيائه:
[الزمر.]67 :

ومن عرف أن ربه قادر عىل كل يشء آمن به ،واطمأن إليه ،وسأله كل ما حيتاج ،فهو
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القادر الذي يشفيك إذا مرضت ،و ُيغنيك إذا افتقرت ،ويؤمنك إذا خفت ،وهيديك إذا
ضللت ،ويعينك إذا عجزت ،و ُيعلمك إذا جهلت(:
)[الضحى.]١١- ٦/
واهلل سبحانه أعطى اإلنسان قدرة ناقصة ليقف بباب القادر الرمحن الرحيم ،يقف بباب
القادر عىل كل يشء يف كل ما حيتاجه(:
)[فاطر.]١5/
ٍ
ٍ
فاهلل  أفقرنا إليه؛ حتى ال نتوجه إىل غريه يف أي حاجة من احلاجات ،يف أي شأن من
الشؤون ،فكيف نتصف هبذه الصفة ،أو نستعمل هذه امللكة ،وهذه الطاقة ،وهذه
القدرة التي أعطانا اهلل  قدرة يف الفكر ،قدرة يف التصور ،قدرة يف العمل ،قدرة يف
العلم ،هذه القدرات التي أقدرنا اهلل  عليها كيف نستعملها لنرش احلق ،والعمل
باحلق ،والدعوة إىل احلق؟:

[احلج.]78 :

فربنا هو امللك الذي بيده امللك وامللكوت ،وهو القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء،
املحيط بكل يشء ،الذي له ملك كل يشء:
[آل عمران.]١٨9/
العرش يشء ،والكريس يشء ،والسموات يشء ،واملالئكة يشء ،والنجوم يشء،
والشمس يشء ،والقمر يشء ،والفضاء يشء ،واألرض يشء ،واإلنس يشء ،واهلل خالق
كل يشء ،وقادر عىل كل يشء ،فأنا عبدٌ من عبيده ،أقدرين اهلل  ،وأعطاين هذه
القدرة ،ألستعملها يف طاعته ،ويف التعبد له ،ويف دعوة عباده إىل دينه ،واإلحسان إىل
خلقه.
فإذا علم العبد هذه األمور؛ فعليه أن ُحيب ربه العظيم ،ويعظمه بتعظيم ذاته وأسامئه
وصفاته ،ومجيل إنعامه وإحسانه:
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[األنعام.]10٢ :

قدير عىل أنواع العذاب والعقوبات من
وعليك أهيا العبد أن ختافه ،وختاف عذابه ،فإنه ٌ
وعذاب مهني.
وعذاب كبري،
وعذاب شديد،
عذاب أليم،
كل وجه ،فعنده
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
قادر عىل إيقاع أنواع العذاب والعقوبات بكل
قدير ٌ
فعلينا أن نخافه ،ونخاف عذابه؛ألنه ٌ
وجه فيمن عصاه ،كام أهلك من عاداه وكذب رسله من األمم السابقة بأنواع العذاب
ِمن اخلسف ،والتدمري ،واإلغراق ،واإلحراق ،والزالزل ،والصواعق ،وغري ذلك من
أنواع العقوبات:
[هود.]10٢ :

واحذر يا عبد القادر من الذنوب واملعايص التي تغضب ربك؛ فإنه يراك وأنت ال تراه،
وهو أقرب إليك من نفسك ،وهو إن أمهلك لتتوب؛ فإنه ال هيملك:
[البقرة.]235/
قادر عىل حتقيق
وال تيأس يا عبد القادر من رمحة ربك أبدً ا،
ُ
وارجه رجاء من يعلم أنه ٌ
كل مرغوب ،وإعطاء كل حمبوب ،وقضاء كل حاجة ،وكشف كل كربة:
[الزمر.]53/
واعلم بأن علم العبد بأسامء اهلل وصفاته ،وعلمه بأن ربه هو القادر الذي ال يعجزه يشء
يقوي يف قلبه االستعانة باهلل ،وصدق االلتجاء إليه ،ودوام التوكل عليه:
[الطالق.]٣ – ٢ :

حمبوب ومكروه ٍ
ٍ
بقدر من القادر العليم احلكيم َس َّلم قلبه وقالبه
وإذا علم العبد أن كل
وس ِلم قلبه من أمراض القلوب ،وامتأل باإليامن ،وانرشح للحمد عىل النعمة،
لربهَ ،
والصرب عىل البلية:
[األنعام.]18 – 17 :

ومعرفة القدير الرحيم سبحانه تكمل للعبد عبودية الصرب ،وحسن الرضا عن اهلل،
وصدق التوكل عليه:
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[حممد.]١9/
ومن مأل قلبه بالرضا بالقدر؛ مأل اهلل صدره غنًى وأمنًا وطمأنينة ،وفرغ قلبه ملحبته،
وذكره ،وشكره ،وحسن عبادته:
ﰀ
[الزمر.]9/
ومن عرف اهلل استأنس به ،واستوحش من غريه ،فكن هلل يكن لك ،وأحسن إىل خلقه
كام أحسن اهلل إليك ،واستعمل ما أقدرك اهلل عليه فيام ُحي به ويرضاه؛ يرسك يوم تلقاه بام
حتبه وترضاه(:
[آل عمران.]١34- ١33/
واألمور كلها بيد القادر املقتدر ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء ،فأطعه وأرضه
بحسن عبادته ،وأحسن رجاءك له ،وداوم ع ىل سؤاله وحده ،وأكثر من دعاء ربك امللك
ِ
ِ
ويسرتضيك:
ويرضيك،
القادر الذي بيده مفاتيح األمور ومقاليد األمور؛ يغنِيك،
[البقرة.]١٨٦/
وإذا قدرت عىل من دونك من اخللق؛ فاعلم أن القادر سبحانه هو الذي أقدرك عليه؛
لينظر بأي املحاسن تصل إليه ،ليكتب لك ثواب اإلحسان إليه:
[النور.]22/
وإذا أقدرك اهلل عىل العلم فاعمل به ،وعلمه ،وإذا أقدرك اهلل عىل العمل الصالح فأكثر
منه وأحسنه لربك ،فاهلل  عبادته يف مقام اإلحسان هي أعىل أنواع العبادة ،واإلحسان
أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
وإذا أقدرك اهلل عىل املال فاعلم أن لك منزلة عنده لن تصل إليها إال باإلنفاق من هذا
املال ،وإذا أقدرك عىل املال فأنفقه فيام حيبه اهلل ويرضاه ،وينفع عباده؛ من الصدقة عىل
الفقراء واملساكني ،واإلنفاق عىل طلبة العلم ،وغري ذلك من املنافع التي ينتفع هبا
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اخللق:

[يونس.]٢6 :

ٍ
بخلق حسن؛ ت ُف ْز باجلنة والرضوان:
وإذا أقدرك اهلل عىل حسن األخالق؛ فخالق الناس
[احلديد.]2١/
وإذا أردت عظيم األجر ِ
واعف عمن ظلمك،
ُ
فصل من قطعك ،وأعط من حرمك،
وأحسن إىل من أساء إليك ،فال أحد أصرب عىل األذ ى من اهلل ،يرمونه بالصاحبة والولد،
[البقرة.]1٤٣ :
وهو يعافيهم ويرزقهم:
وإذا أردت عظيم األجر والثواب؛فأحسن معارشة الناس ،وأحسن إليهم ،واصرب عىل
وأجرا
أذاهم؛ألنك عرفت ما مل يعرفوا ،واصرب عىل كل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل؛ َتن َْل ثوا ًبا
ً
عظيام(:
ً
)[النساء.]١١4/
)
(
[آل عمران.]53/
)[األعراف.]23/
(
)[التحريم.]٨/
(
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل(:
)[الزمر.]4٦/
ٍ
رصاط مستقيم.
اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إنك هتدي من تشاء إىل
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل الرشك واملرشكني ،يا قوي يا قادر ،يا عزيز.
اللهم يا من له العزة واجلربوت ،وله امللك وامللكوت ،يا عاملًا بكل يشء ،يا حمي ًطا بكل
قديرا عىل كل يشء ،نسألك اجلنة وما قرب إليها من ٍ
قول وعمل ،ونعوذ بك
يشء ،يا ً
من النار وما قرب إليها من ٍ
قول أو عمل ،يا أرحم الرامحني.
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

اللطيف

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل اللطيف

اهلل  هو الرب الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
[طه.]8 :
األعىل يف الساموات واألرض :
اهلل  هو اللطيف الذي أحاط علمه بالرسائر واخلفايا ،وأدرك بلطفه البواطن واخلبايا،
اللطيف الذي ال ختفى عليه خافية ،وال يعزب عنه مثقال ذرة(:
)
[يونس.]61/
فسبحان من وسع سمعه األصوات ،ووسع برصه املرئيات ،ووسع علمه كل يشء
خلقه.
هو سبحانه اللطيف الرب بخلقه ،الرفيق هبم ،العليم بخفايا حوائج العاملني ،البصري
بأرسارهم الذي يوصل إىل خلقه إحسانه وألطافه من حيث ال يعلمون ،ويرزقهم من
)
حيث ال حيتسبون(:
[الشورى.]19/
هو اللطيف القادر عىل إيصال الرزق إىل كل لخلوق يف الرب والبحر واجو .
وهو سبحانه اللطيف الرحيم بعباده وأوليائه ،الذي يسوق إليهم أنواع الرب واإلحسان
من حيث ال يشعرون ،ويعصمهم من أنواع الرش اخلفي ب لطفه ،ويرقيهم ألعىل املراب
بأسباب ال ختطر عىل باهلم ،حتى إنه يذيقهم اآلالم واملكاره ،ليوصلهم هبا إىل املحاب
)
اجليلة ،واملقامات النبيلة(:
[يوسف.]100/
فسبحان الكريم اللطيف بعباده ،احلفي هبم ،املوصل إليهم أرزاقهم من حيث يعلمون،
ومن حيث ال يعلمون:
[الطالق.]٣ – ٢ :
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هو اللطيف الذي يوصل إىل من شاء من خلقه ما مل يكن يؤمله من عزيز النرص ،وكريم
الظفر ،ويرزق من يشاء ما مل يكدح فيه ،وال فكر فيه(:
)[الشورى.]19/
هو اللطيف العامل بدقائق األمور ،وخفايا الرسائر ،وغوامض احلقائق ،وعوامل الغي .
هو اللطيف الرب بعباده ،الذي يلطف هبم من حيث ال يعلمون ،وهييئ هلم مصاحلهم من
حيث ال حيتسبون(:
)
[لقامن]20/

هو سبحانه اللطيف العليم بكل يشء مهام دق وخفي ،اللطيف الذي ينقل عبده من
حال إىل حال ملصلحته بلطف عجي (:
)
[آلعمران.]6-5/
هو سبحانه اللطيف املنعم بكل خري ،املعطي لكل فضل ،أعطى عباده فوق الكفاية،
وكلفهم دون الطاقة ،وضاعف هلم أجر احلسنة(:
)[إبراهيم]34/
هو اللطيف الرحيم ،الذي يرس كل عسري ،وفر كل كرب ،وجرب كل كسري ،وأغنى كل
فقري ،هو اللطيف الكريم الذي أعطى فأغنى ،وأنعم فأجزل ،وقدر فعفا  ،وويل
)
فسرت(:
[الضحى.]8-6/
هو اللطيف الذي هدانا لإلسالم ،ووفقنا للعمل الصالح يف البداية ،وختمه بالقبول يف
النهاية ،وأجزل األجر يف دار املقامة(:
)[الكهف.]108-107/
هو سبحانه اللطيف العليم بكل يشء ،اللطيف اخلبري الذي ال يعزب عن علمه يشء
وإن دق وصغر وخفي ،حتى اخلردلة التي ال وزن هلا يراها اللطيف يف الظلامت ،ويسمع
ِ
بسبيحها من بني الكائنات،
ويأت هبا من بني املخلوقات(:
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) [لقامن.]16/
لطيف ال خيفى عليه يشء ،وإن دق وصغر ،خبري بجميع لخلوقابه ،يعلم مثاقيل اجبال،
ومكاييل البحار  ،وعدد ورق األشجار ،وعدد ذرات الرمال ،لطيف ال خيفى عليه يشء
يف ملكه وملكوبه ،ومجيع لخلوقابه بني يديه أصغر من اخلردلة ،ألنه هو الكبري املتعال
املحيط بجميع لخلوقابه عل ًام ورؤية وقدرة:
[األنعام.]10٣ – 10٢ :

دقائق الصنعة ،وما دون ذلك من خفايا

هو سبحانه اللطيف يف إبقان الصنع ،وبركي
املخلوقات ،وأرسار املصنوعات(:
)[النمل.]88/
هو سبحانه اللطيف بعباده ،كثري اللطف هبم ،بالغ الرأفة هبم ،ال يفوبه من أعامهلم يشء،
وال يظلم أحدً ا مثقال ذرة(:
)[النساء.]40/
بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصاحلني بفضله وكرمه ،ويعفو عن سيئات
املذنبني بلطفه وعفوه ،ويعذب من يشاء من املذنبني بعدله(:
)[األنعام.]160/
هو سبحانه اللطيف الذي ال أحد ألطف منه ،اللطيف الذي يملك خزائن اللطف،
ٍ
لطيف
اللطيف الذي كل لطف يف العامل من آثار لطفه ،اللطيف الذي وه اللطف لكل
)[احلجر]21/
ف َل َطف(:
خزائن اجامد بيده ،خزائن النبات بيده ،خزائن احليوان بيده ،خزائن املالئكة بيده،
خزائن البرش بيده ،خزائن الذه بيده ،خزائن املياه بيده ،خزائن اهلواء بيده ،خزائن
املعادن بيده ،كل يشء خزائنه عند اهلل .
هو سبحانه اللطيف الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء .
هو سبحانه اللطيف الذي ل َطف بعباده يف مجيع مصاحلهم يف الدنيا واآلخرة.
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واسم اهلل اللطيف ورد يف القرآن الكريم سبع مرات ،منها قوله سبحانه(:
)[امللك.]14/
واسم اهلل اللطيف اسم فاعل من ل َطف يلطف بمعنى الرب واإلكرام واحلفاوة ،وإن كان
من لطف بالضم فهو صفة مشبهة بمعنى دق وخفي ،فهو يعلم كل يشء خفي ،واهلل
سبحانه أب َني من كل نبني  ،فهو احلق املبني ،وهو الظاهر  ،ولكنه لطيف ال براه العيون،
وال بدركه الظنون ،وال ختيله األوهام(:
)[األنعام]103/
واسم اهلل اللطيف يتضمن علم ه باألشياء اخلفية والدقيقة ،وإيصاله اخلري والرمحة
)[يوسف.]100/
بالطرق اخلفية(:
وقد اقرتن اسم اهلل اخلبري مع اسم اهلل اللطيف مخس مرات يف القرآن ،منها قوله
)
سبحانه(:
[األنعام.]103/
ورس ذلك واهلل أعلم أن لطف اللطيف وإحسانه وبره إنام دق عىل عقول وأفهام البرش؛
ألنه ٍ
جار عىل مقتىض خرببه التي هي فوق إدراك عقول البرش ،فهو سبحانه اللطيف
الذي لطف صنعه ودق حتى عجزت عنه األفهام ،اخلبري الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة
ببواطن األشياء وظواهرها ،وهو املحيط بكل حميط ،وال حييط به حميط.
فسبحان اللطيف العليم اخلبري بدقائق األمور وخفاياها وأرسارها ،اللطيف الذي
يوصل الربكات والرمحات بالطرق اخلفية(:
)
[لقامن.]16/
ومجيع لخلوقابه يف العامل العلوي والعامل السفيل مماليكه وعبيده ،بسبح بحمده ،وبشهد
بو حدانيته ،وختضع ألمره ،وبستجي ملشيئته ،وبرسع إىل إرادبه:
[النحل.]٥0 – ٤٩ :

هو سبحانه اللطيف الرحيم بعباده ،الكريم الذي أعطاهم فوق الكفاية ،الرحيم الذي
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كل فهم برمحته ولطفه دون الطاقة ،اللطيف الذي سه ل هلم أبواب العلم والعمل الصالح
الذي يوصلهم إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة ،فأكمل هلم الدين ،وأبم عليهم النعمة:
)[املائدة.]3/
(
فكل نعمة من اللطيف بعباده الرحيم هبم(:
)[النحل.]53/
واهلل سبحانه ب كامل لطفه لعباده ال يرتك أحدً ا منهم بال رزق؛ ألنه الغني القوي العزيز،
الغني الذي ال بنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة اإلنفاق ،القوي الذي يوصل األرزاق
إىل املخاليق بالطرق اخلفية واجلية ،العزيز الذي ال يمتنع عليه يشء ،الذي ال يعجزه
يشء ،املنيع القاهر لكل أحد ،الغني الذي ال ينتفع من عبادة العباد وال شكرهم
له(:
)[الذاريات.]58-56/
هو سبحانه الغني الذي ي ِ
طعم وال يط َعم ،وما سواه يرزق ويط َعم من ربه :
[األنعام.]1٤ :

هو سبحانه اللطيف الرفيق الذي يوصل إىل عباده اخلريات واملنافع ،ويدفع عنهم
الرشور واملضار ،فنحن حتت رقابة اهلل حف ًظا وعناي ًة وبدبريا ،اللهم ال بكلنا إىل أنفسنا
)[الشورى.]19/
طرفة عني(:
درك(:
هو سبحانه اللطيف الذي لطف عن أن ي َ
)[األنعام.]103/
هو اللطيف الذي َلط َ
درك بالكيفية(:
ف عن أن ي َ
)[الشورى]11/
علام يف الدنيا واآلخرة؛ لعظمة جالله وكربيائه
درك وال حياط به ً
هو اللطيف الذي ال ي َ
ً
وبفضال ومنة عىل
ولطفه ،فال يرى يف الدنيا؛ لط ًفا وحكمة ،ويرى يف اآلخرة؛ إكرا ًما
أوليائه وعباده املؤمنني.
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والرؤية ختتلف عن اإلدراك ،فقد أرى اليشء لكن ال أحيط به وال أدركه من كل
اجهات ،فاملؤمنون يوم القيامة يرون رهبم ،ولكن ال حييطون به؛ ألن املحاط مقدور
عليه ،واهلل قادر غري مقدور عليه:
[األنعام.]10٣ :

ومن كل هذا نفهم عظمة أسامء اهلل وصفابه وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه؛ فتمتلئ
القلوب باإليامن ،وبعلم أن السميع يسمع كل من بكلم أو مل يتكلم ،والبصري يرى مجيع
لخلوقابه ،واخلبري يعلم بام يف الضامئر؛ فنحبه ،ونرجوه ،ونخافه ،وندعوه رغبًا ورهبًا؛
ألن القل استحرض عظمة اهلل ،وعظمة أسامئه وصفابه ،وبعبد هلل هبذه األسامء ،ورأى
مظاهر وأثر رمحة اهلل ولطفه يف الكون(:
)[يونس.]101/
(
)
[ق.]8-6/
فهذا غذاء القلوب ،أن بتغذى بمعرفة اهلل وأسامئه ،وصفابه ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده،
ووعيده ،هذه مغذيات القلوب  ،كام أن النبابات واللحوم غذاء لألبدان ،والعلوم
واملعارف غذاء للعقول ،كذلك معرفة اهلل أجل العلوم؛ وهلذا أمر اهلل  بمعرفته
)
ومعرفة أسامئه وصفابه(:
[املائدة.]98/
وإذا عرفتموه؛ أحببتموه ،وعظمتموه ،وكربمتوه وأطعتم أمره ،واجتنبتم هنيه.
ومن جالل لطفه سبحانه :خلق هذه املخلوقات العلوية والسفلية يف ملكه
العظيم(:
)[الطالق.]12/
اهلل خلق هذه املخلوقات العظيمة؛ لتدل عىل كامل قدربه ،وكامل حكمته ،وعظمة
ملكه وسلطانه ،ومن هذه املخلوقات العظيمة التي خلقها اهلل يف ملكه العظيم خلق
الساموات واألرض ،خلق العرش والكريس ،خلق ما يف الساموات من املالئكة ،وخلق
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من يف األرض من لخلوقات ال حيصيها إال هو ،من عامل اجامد والنبات واحليوان
واإلنسان واجان ،وغريها من املخلوقات التي ال حيصيها إال هو:
(
) [األنعام.]95/
ومن مظاهر لطفه :فالق اإلصباح ،هذا الصباح الذي يأيت بعد الظلمة الشديدة(:
)
[األنعام.]96/
ومن مظاهر لطفه(:
)[األنعام.]97/
ومن آثار لطفه(:
)[األنعام.]98/
اآل ن يولد يف العامل أكثر من مخسامئة مولود من البرش بقريب ًا ،ويموت مثل هؤالء بقري ًبا،
فكم يوجد من املخلوقات األخرى التي بولد كل يوم ،ومتوت كل يوم؟!
هو احلي  الذي حييي ويميت  ،ويفعل يف ملكه ما يشاء بلطفه وحكمته:
[املؤمنون.]80 :

ومن مظاهر لطفه(:
)[األنعام.]99/

ومن هذه أفعاله ،وهذه صفاب ه ،هو الذي يستحق العبادة وحده ال يريك له(:
وهو اللطيف يف خلقه وأمره وبدبريه (:
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)[األنعام.]103-102/

)[األنعام.]141/
ومن آثار لطفه(:

)[األنعام.]142/
هو سبحانه الذي خلق هذه املخلوقات العظيمة الدالة عىل كامل قدربه ،وكامل
عظمته ،لنعرف ذلك ،ثم نتوجه إليه ونعبده ،ونمتثل أمره ،ونقف بني يديه خاشعني
متذللني لعظمة جالله ،وعزة كربيائه:
[يونس.]٣ٍ :

هو  الذي أظهر لطفه يف خلق اإلنسان:

[احلج.]٥ :

ثم انظر لتعرف لطف اللطيف يف خلق هذا املخلوق يف الظلامت ،وأن األرض بشبه هذا
الرحم لألم ،األرض رحم كبري ،وهلا مواليد كثرية من النبابات(:
)[احلج.]5/
وذلك لنعرف مخس مسائل :
ومن آثار لطف اللطيف يف ملكه وملكوبه:
ومن آثار لطفه يف خلق البرش(:
)[الروم.]20/
ومن آثار لطفه(:

[احلج.]7 - 6 :

[الروم.]1٩ :

)[الروم]21/
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فيعرفون اخلالق من املخلوق ،والرازق من املرزوق ،وامللك من العبد ،فيمتثلون أوامر
رهبم ،ويقفون بني يديه رك ًعا وسجدً ا:
[الزمر.]٩ :

ومن مظاهر لطفه(:

ومن مظاهر لطفه(:
ومن مظاهر لطفه(:

)[الروم.]22/
)[الروم]23/

)[الروم.]27-25/
فهذه آثار لطف اهلل  يف ملكه وملكوبه(:
)[الروم.]40/
فالقل إذا عرف هذه احلقائق؛ آمن بربه وأحبه ،وبوجه إليه يف مجيع حوائجه؛ ألنه
الصمد الذي بصمد إليه اخلالئق يف مجيع حوائجها :
[اإلخالص.]٤ – 1 :

فسبحان اهلل! ما أعظم لطفه يف خلق هذا اإلنسان يف الظلامت!(:
)[يس.]77/
(
)[الطارق.]8- 5/
طعام وحالوة ،من بني
ومن جالل لطفه سبحانه :إخرا اللبن اخلالص السائغ للرشب ً
فرث ودم يف باطن احليوان ،فهذا من جالل لطف الرب  أن أخر هذا اللبن
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احلالوة ،من بني فرث ودم يف باطن

اخلالص السائغ األبيض ،طي الطعم وطي
احليوان الذي يرم من كل يشء(:
)[النحل.]66/
ومن جالل لطفه إخرا العسل الشهي من بطون النحل:

[النحل.]6٩ :

ومن جالل لطفه  هذا اهلواء اللطيف الذي نحس به ،وال نرى شخصه(:
)[األعراف.]57/
فهو هواء لطيف ،مل جيعله اهلل شديدً ا يقتلع األشجار والبيوت واألشياء ،ومل جيعله
معدو ًما فينخنق اإلنسان واحليوان ويموت.
و هو اللطيف الذي خلق من لخلوقابه يف باطن البحار من يعيش يف املاء ،وخلق من
لخلوقابه من يعيش يف بحر اهلواء ،فهام بحران ،بحر املاء يعيش فيه السمك ،وبحر ا هلواء
[احلجر.]86 :
يعيش فيه اإلنسان واحليوان :
ومن جالل لطفه  هذه العيون التي خلقها لنا ،هذه العيون التي نبرص هبا األشياء،
وهذه اآل ذان التي نسمع هبا األصوات ،وهذا اللسان الذي نتكلم به بام نشاء ،وهذا
القل الذي يدبر هذا البدن بام شاء(:
)[النحل.]78/
وقال النبيَ « :أ َل ََِن َّ نِ لْـ َج َس ند ُمضغَةِ ،ن َذل َص َل َحت َص َل َح َ
لْل َس ُد ُك ُّل ُهََِ ،ن َذل َف َس َدت
ن
ُ»متفق عليه( ).
َف َس َد لْـ َج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أ َل ََِ ََ لْ ََل ُ
والقلوب حمل نظر اهلل ،ألهنا حمل النيات.
ن
ن
قالِ« :ن َّ لَّللَ لَ َينظُ ُر ِن ََل ُص َو نركُم ََ َأم َولْكُمَََْ ،كن َينظُ ُر ِن ََل ُق ُلوبنكُم
ََ َأع ََمْنكُم»أخرجه مسلم( ).
ومن جالل لطفه  : هذه األرض التي بستقبل ماء السامء؛ فتنبت من كل زو
هبيج(:
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)52ومسلم برقم (.)1599
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2564
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)[فصلت]39/

درك بالبرص والكيفية:
واللطيف من صفات الذات؛ ألنه الذي َلط َ
ف عن أن ي َ
[األنعام.]10٣ :

درك بالكيفية ،ال يدركه أحد ،العليم بدقائق
اهلل هو اللطيف الذي َلط َ
ف عن أن ي َ
املخلوقات واألمور وأرسارها وغوام ضها ،فهو عليم بجميع لخلوقابه ،هو الذي خلقهم
ظاهرا وباطنًا(:
وهو العليم هبم
ً
)[امللك.]14-13/
واللطيف كذلك من صفات األفعال؛ ألنه اللطيف املوصل إىل عباده أنواع الرب
واإلحسان واإلنعام واإلكرام ،يف كل مكان ،ويف كل زمان ،بألطف الوجوه ،وهذا
متعلق بمشيئته وإرادبه املقرتنة بحكمته ،وحكمته املطلقة مقرتنة باخلري املطلق .
درك بالكيفيات ،نراه
فاألول متعلق بذابه ،فهو  اللطيف الذي َلطف عن أن ي َ
بالبصائر ال باألبصار ،ونراه يوم القيامة بالبصائر واألبصار ،ولكن ذلك خاص
)[القيامة.]23- 22/
باملؤمنني(:
والثاين متعلق بمشيئته وإرادبه ،واألول متعلق بذابه ال ينفك عنه(:
)[الشورى.]19/
هو سبحانه اللطيف الذي خلق ورزق ،وويل فسرت ،وأعطى فأغنى ،وأنعم فأجزل ،
وعلم فأمجل ،فال خيفى عليه يشء(:،
)[األنعام.]103- 102/
ومن رمحة اللطيف بعباده أهنم ال يرونه يف الدنيا ،ولو رأوه يف الدنيا لبطلت احلكمة،
وبعطلت معاين العدل ،وبعطلت معاين الرشيعة باألمر والنهي ،ألن من رأى اهلل
بعظمته وجالله وكربيائه؛ فلن يعصيه أبدً ا ،ولكن اهلل ِ من رمحته بعباده أهنم ال يرونه
يف الدنيا ،بل يراه املؤمنون يف اآلخرة؛ إكرا ًما هلم .
أما يف الدنيا فاقتضت حكمته أن ال يرو ه ،ومن كان بحرضة السلطان من املخلوقني فإنه
ال يعصيه ،فكيف بملك امللوك ؟! فلو رآه الناس يف الدنيا لبطلت احلكمة من
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التكليف باألمر والنهي.
وأنى ألبصار البرش أن بثبت لرؤية اجبار (:
)[األعراف.]143/
فموسى ص ِعق ملا نظر إىل املتجىل عليه وهو اجبل ،فكيف لو رأى اهلل ؟.
)
فاهلل (:
[األنعام.]103/
أما يف اآلخرة فاملؤمنون يرونه ،ففي الدنيا ال رؤية وال إدراك ،ويف اآلخرة رؤية بال
[القيامة.]٢٣ – ٢٢ :
إدراك:
فسبحان اهلل! ما ألطف بدبريه  ،وما أعظم قدربه ،وما ألطف صنعه يف خلق لخلوقابه
العلوية والسفلية ،الكبرية والصغرية ،السائلة واجامدة! وما ألطف أمره! وما ألطف
كالمه! وما ألطف فعله!.
فهذه أربعة أمور أظهر اهلل فيها لطفه بعباده(:
)[األنعام.]102/
ننظر إىل لطفه يف خلق السامء واملالئكة ،واألرض  ،واجامد  ،والنبات  ،والتدبري والتغيري،
وبقلي الليل والنهار ،وخلق اإلنسان واحليوان ،اهلل أظهر لطفه يف لخلوقابه .
وما ألطف أمره الكوين القدري ،وأمره الرشعي ،وأمره اجزائي! فهو لطيف  يف
)[األعراف.]54/
خلقه وأمره وبدبريه(:
وما ألطف كالمه! فإنه يتودد إىل عباده وهو الغني عنهم ،ويتقرب إليهم ،ويعدهم
بالثواب العظيم عىل العمل القليل ،ويكلفهم بام يطيقون ،ويعفو عن السيئات ،ويغفر
الذنوب ،ويكشف السوء  ، فهو لطيف يف خلقه ،ويف أمره الكوين ،ويف أمره
الرشعي ،يف التكليف بام لنا فيه طاقة ،وعدم التكليف بام ال طاقة لنا به:
[البقرة.]٢86 :

وهو اللطيف يف أفعاله (:
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)

[النور.]44/
[آل عمران.]6 :

فسبحان اللطيف الذي حج خلقه عن رؤيته بكامل نوره.
ن
نن
ن
َص ُه نمن
ُّورَْ ،و ك ََش َف ُه ََلَح َر َقت ُسبُ َح ُ
قال النبي «:ح َجا ُب ُه لْن ُ
ات ََجهه؛ َما لنت ََهى ِنَْيه َب َ ُ
َخل نَ نه» أخرجه مسلم( ).
فنعم اهلل علينا كلها لطف يف اخللق واألمر ،واألوامر ،والنواهي ،والفرائض
والسنن ،والعزائم والرخص ،كلها لطف من اهلل اللطيف بعباده:
[البقرة.]18٥ :

واسم اهلل اللطيف ورد مطل ًقا كقوله سبحانه(:
[امللك.]14/
وورد مقيدً ا كقوله سبحانه:
[الشورى.]1٩ :

)

)[امللك.]14/
وورد معرفا بأل كقوله(:
)[الشورى.]19/
وورد جمر ًدا من أل يف قوله(:
اسام  ،ودال عىل وصف اهلل باللطف كغريه من
واسم اهلل اللطيف اسم دال عىل ذات اهلل ً
أسامء اهلل احلسنى ،فاهلل اسمه اللطيف ،وهذا االسم دال عىل وصف اهلل باللطف.
وهو اللطيف بعباده ،اللطيف الذي ال خيفى عليه يشء ،يعلم الصغري والكبري ،والرس
واجهر ،فكل اسم من أسامء اهلل احلسنى ال بد أن يكون ً
داال عىل وصف اهلل بالكامل مع
داللته عىل الذات  ،والوصف ال يقوم إال بذات ،الرمحة ال بقوم إال بذات ،والقوة ال
بقوم إال بذات .
فال إله إال اهلل! ما أعظم لطفه وعلمه وقدربه! وما أعظم لطفه بعباده ،وما أعظم إحسانه
إليهم:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)179
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[احلج.]6٢ – 61 :

وأسامء اهلل احلسنى وصفابه العىل هلا بعلق بالتدبري الكوين ،وبعلق بالتدبري الرشعي،
ولوال هذا التعلق لفسدت احلياة ،وانتهى العامل:
[األنبياء.]٢٣ – ٢٢ :

اهلل  هو احلي الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،وهو اللطيف الذي يدبر هذا
الكون بموج أسامئه احلسنى ،وصفابه العىل .
فسبحان الذي يدبر أمر العامل بأوامره الكونية ،وأوامره الرشعية،بأنواع األلطاف
واإلحسان واألحكام(:
)[األنعام.]103- 102/
فتدبري اهلل هلذا الكون بموج أسامئه احلسنى ،وصفابه العىل ،وأفعاله احلميدة.
هذ ا الكون ال يصلح إال بتدبري إله واحد ،وخلق إله واحد ،وطاعة وعبادة إله واحد:
[يونس.]٣ :

ربنا  يثني عىل نفسه بأنه الواحد األحد الذي خلق هذه املخلوقات ،وأن له اخللق
وحده ،وله األمر وحده ،وله الترصيف والتدبري وامللك وحده ال يريك له(:
)[األعراف.]54/
هو اللطيف  الذي يمسك السامء أن بقع عىل األرض بقوبه وقدربه(،
)[فاطر.]41/

هو اللطيف القادر:

[الروم.]٢٥ :

هو اللطيف املحسن إىل عباده(:
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)[إبراهيم.]1/
فسبحان اهلل! ما أعظم لطف اهلل باإلنسان يف خلقه يف أحسن بقويم ،وسوق رزقه إليه،
وبقلي أحواله ملصلحته ،وبيسري حصوله عىل العلم والرزق واهلداية!(:
) [اجاثية.]37/

ما أعظم لطف اهلل ببني آدم(:

)[اإلرساء.]70/

فام أعظم آثار لطف اللطيف يف امللك وامللكوت! ،يف التدبري والترصيف.
ف بك أهيا العبد ألجلك  ،فإن رأيت لط ًفا من البرش بك؛ فاعلم أنه
فسبحان من َل َط َ
ألجلهم ،و ألجل مصاحلهم ال ألجلك(:
)[العنكبوت.]6/
[النحل.]٥٣ :

(

)

[آلعمران.]164/
هو سبحانه اللطيف الذي عم بلطفه وألطافه مجيع اخللق ،اهلل لطيف بالعباد يف خلقهم،
لطيف يف بدبريه ألحواهلم ومصاحلهم ،لطيف يف سوق أرزاقهم إليهم؛ ألنه القوي
الذي يوصل األرزاق إىل من شاء ،حيث شاء ،بأي قدر شاء ،يف أي وقت شاء ،فله
احلمد والشكر عىل إحسانه ولطفه بعباده ،حيث خلقهم يف أحسن بقويم  ،وهداهم إىل
الدين القويم(:
ﮓ) [املائدة.]3/
ومن لطف اللطيف بخلقه(:
)[احلج.]63/
إن هذه األرض مائدة لإلنسان واحليوان ،خلق اهلل عليها من أصناف النعم من نبابات
وحيوانات ومعادن كلها مسخرة لإلنسان .
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ومن لطف اهلل بعباده استجابته لدعائهم ،وقبوله أعامهلم:
[غافر.]60 :

فاهلل من رمحته فطر اإلنسان عىل الفقر والضعف والعجز؛ ليتوجه إليه يف مجيع
احلوائج ،اهلل حي أن يسأل ،وحي أن يعطي ،والعطاء أح إليه من املنع ،والرمحة
أح إليه من االنتقام(:
)[البقرة.]186/
[الشورى.]٢٥ :

يسريا بلطفه ورمحته(:
ومن لطف اهلل بعباده أنه حياس املؤمنني يوم القيامة حسا ًبا ً
)[االنشقاق.]8/
وحياس الكفار بعدله وحكمته:
[االنشقاق.]1٢ – 10 :

فاهلل  حياس مجيع اخللق يوم القيامة:
[الغاشية.]٢6 – ٢٥ :

هو الذي خلقهم  ،وأنزل عليهم هذا الدين يف الدنيا ،وأمرهم باإليامن به وعبادبه،
وسيعودون إليه يوم القيامة وحياسبهم عىل أعامهلم  ،خري ًا كانت أو ير ًا(:
)[الزلزلة.]8- 6/

ويوم القيامة يوم العدل واإلحسان(:
)[األنعام.]160/
فاهلل  يعامل الكافر بعدله ،ويعامل املؤمن بإحسانه وكرمه(:
)[النساء.]40/
َْ طف لَّلل بعباده نوعا َّ:
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األول :لطف يتعلق بتوحيد الربوبية :كسوق األرزاق إىل العباد وإعطائهم ما يصلحهم،
ويصلح حياهتم يف الدنيا :
[فاطر.]٣ :

الثاين :لطف يتعلق بتوحيد األلوهية :بإنزال الكت  ،وإرسال الرسل ،وهداية من أراد
اهلل هدايته ،ومن يعلم أنه يزكو عىل التوحيد واإليامن والتقوى:
[آل عمران.]16٤ :

فلطف يتعلق بتوحيد الربوبية يف العطاء املادي ،ولطف يتعلق بتوحيد األلوهية بإرسال
الرسل ،وإنزال الكت  ،ويرع الرشائع ،وحتبي اإليامن واألعامل الصاحلة إىل عباده:

[احلجرات.]8 – 7 :

مدر ك حماط به ،واهلل ال حييط به
ومن لطف اهلل بعباده أن األبصار ال بدركه؛ ألن كل َ
أحد ،بل هو املحيط بكل أحد(:
)[األنعام.]103/
مقدورا عليه ،والقادر لذابه ال
قادرا واهلل
ً
وإذا أحاطت األبصار باهلل ؛ انقل البرص ً
بكريام
مقدورا عليه أبدً ا ،فاهلل يرانا ونحن ال نراه يف الدنيا ،لكن نراه يف اآلخرة؛
ينقل
ً
ً
ً
وفضال منه سبحانه:
لنا،
[البقرة.]٢٤٣ :

واهلل سبحانه هو اللطيف الذي َلطف حتى ال براه العيون ،و َلطف فخلق كل لطيف
دقيق ال نراه ،فهو اللطيف الذي خلق الكبري والصغري ،واجليل واللطيف .
فسبحان من َلطف بذابه فال يرى ،و َل َط ف بعباده فأكرمهم بأنواع الرمحة واإلحسان،
وبدبري أمورهم ومصاحلهم بألطافه اخلفية يف خلقه ،والتدبري اللطيف يف خلق املاء
العذب ،ويف خلق اهلواء ،ويف خلق اإلنسان ،ويف خلق احليوان :
[يوسف.]100 :
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وما أعظم لطف اهلل بعباده يف بسخري مجيع املخلوقات هلم! :
[لقامن.]٢0 :

أال بشكرون هذه النعمة؟ أال بكربون الكبري؟ وحتبون الذي خلقكم ،وساق أرزاقكم،
وأوصلها إليكم ،وفتح نفوسكم لتقبلها ،وجعلها عو ًنا لكم عىل طاعته؟:
[فاطر.]1٣ :

ومن مظاهر لطفه بعباده أ نه يستقل كثري النعم عىل خلقه ،وحي
يسألون ،وهلذا أمرهم بسؤاله(:
فنسأله من خريي الدنيا واآلخرة .
هو اللطيف الكريم الذي يدعوهم إىل الشكر ،ليزيد هلم النعم(:
)[إبراهيم.]7/
فاهلل  ي ستقل كثري النعم عىل خلقه ،حي أن يعطيهم ما حيبون وما يصلحهم ويصلح
أحواهلم ،ولكن له احلكمة يف قسم األرزاق عليهم .
وهو سبحانه اللطيف الذي يستكثر قليل الطاعة من خلقه ،فيضاعف هلم ثواهبا من
عرش حسنات ،إىل سبعامئة حسنة ،إىل أضعاف مضاعفة ،إىل أضعاف كثرية ،إىل عطاء
بغري حساب:
(
(

أن يعطي خلقه كل ما
)[غافر.]60/

[األنعام.]160 :

)[البقرة.]261/
)[البقرة.]245/
[النساء.]68 – 66 :

فعطاء اهلل مطلق غري حمدود ،ألنه حي العطاء؛ فيعطي عىل العمل القليل األجر الكثري؛
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لكامل رمحته ولطفه بعباده:

[الزمر.]10 :

احلساب عند املخلوق ،أما اخلالق فيعطي بغري حساب ،لكامل غناه وكرمه.
هو اللطيف الكريم الرحيم الذي إذا ناديته وقلت :يا رب ،يا اهلل ،لباك فشفاك وأغناك،
وإذا قصدبه آواك ،وإذا استهديته هداك ،وإذا سألته أعطاك ،فنعم املوىل ونعم النصري،
يتوالك برعايته  ،يتوالك يف صحة بدنك ،وسوق األرزاق إليك ،وهدايتك ،وإرسال
الرسل إليك :
[اجلمعة.]٢ :

فهو سبحانه لطيف كريم ،رمحن رحيم ،إن ناديته لباك ،وإذا قصدبه آواك ،وإذا أحببته
أدناك ،وإذا أطعته كافأك ،يعطيك عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل
أضعاف كثرية.
وهو اللطيف الذي إذا عصيته عافاك ،ومل يقطع رزقه عنك ،فهو يطعمك ويسقيك
)[البقرة.]143/
ويؤويك مع أنك بعصيه(:
وإذا أعرضت عنه دعاك ،وبودد إليك بالنعم؛ لرتجع إليه ،وبتوب إليه ،مهام عصيته،
ومهام خالفت أمره(:
)[الزمر.]53/
ت ِنَْي نه ذن َرلعا»
هو اللطيف الذي إذا بقربت منه هداكَ ََ «،من َت ََر َب ِن ََل نشْبل َت ََرب ُ
متفق عليه( ).
وإذا جاهدت فيه هداك(:
) [العنكبوت.]69/
ربك هو اللط يف الذي جيازيك بأحسن الثواب إن وفيت ،ويعفو عنك إن قرصت:
[النساء.]٣1 :

اهلل  لطيف بعباده ،جيازيك بأحسن الثواب إن وفيت(:
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7536واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم (.)2675
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)[الكهف.]107/

ويسعدك يف الدنيا واآلخرة(:

)[النحل.]97/
فربنا لطيف جيازي بأحسن الثواب إن وفينا له العبادة ،ويعفو عنا إن قرصنا(:
)[النساء.]110/
هو سبحانه اللطيف الذي من اعتز به وذل له أعزه:
[املنافقون.]8 :

ألن خزائن العزة بيده  ، فيعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،يعز املؤمنني ،ويذل
الكافرين ،فهو اللطيف الذي من افتخر به وذل له أعزه ،ومن افتقر إليه أغناه ،ومن
استعان به أعانه ،ومن استغفره غفر له ،ومن دعاه أجابه:
[غافر.]6٥ :

فاهلل  حي أن يسأل ،والعطاء أح إليه من املنع ،يعطيك ما يسعدك يف الدنيا
واآلخرة ،ويمنع عنك ما جيعلك ببطر النعمة:
[الشورى.]٢7 :

هو العزيز الذي من استغفره غفر له ،وهو الغفور الرحيم الذي من باب إليه باب
ﰀ)
عليه(:
[احلجر.]50/
هو حي بصفات الكامل ،من السمع ،والبرص ،والقوة ،والرمحة ،والعفو ،واحللم،
واللطف(:
) [غافر.]65/
احلمد هلل رب العاملني عىل كامل ذابه ،وأسامئه ،وصفابه ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة
دينه ويرعه ،وعظمة إنعامه وإحسانه(:
)[الفاحتة.]5-2/
ً
فضال عن
هو اللطيف الذي ال خيفى عليه يشء خلقه ،لطيف يعلم النيات واإلرادات
األقوال واألعامل(:
88٩

)[امللك.]14- 13/
هو سبحانه اللطيف الذي خلق املخلوقات كلها وأحسنها ،وأبقن صنعها ،وأحاط هبا
ف علمه وخربه حتى أدرك الرسائر والضامئر واخلفايا
علام ،اللطيف الذي َلط َ
ً
والعيوب:
[األنعام.]10٣ – 10٢ :

فهو رقي علينا ،وشهيد علينا ،إكرا ًما لنا ،ليحفظنا مما يرضنا.
فسبحان ربنا اللطيف اخلبري الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء ،الذي
وصل بره ولطفه إىل مجيع لخلوقابه يف العامل العلوي والعامل السفيل ،فال إله إال اهلل!
وسبحانه ما أعظم لطفه بعباده!.
وسبحان اللطيف بمن جأ إليه ،وباب إليه من عباده؛ فيقبله ،ويقبِل عليه ،وي ِ
نعم عليه،
الذي يعطي اجزيل ،ويقبل القليل ،لكامل رمحته ورأفته!(:
) [النحل.]7/
فأقبلوا عىل عبادبه ،وامتثلوا أمره ،واجتنبوا هنيه ،فإنه رؤوف رحيم .
ومن رأفته أن بسط لكم الرزق،وأرسل إليكم الرسل ،وأنزل عليكم الكت  ،ويرع
لكم الرشائع:
[آل عمران.]10٣ :

وال إله إال اهلل اللطيف اخلبري الذي يعلم األشياء الدقيقة ،ويوصل رمحته ورزقه إىل
اخلالئق بالطرق اخلفية:
[فاطر.]٣ :

فكل ما يبتيل اهلل به عباده من املصائ  ،وما يأمرهم به من املكاره ،وما ينهاهم عنه من
الشهوات ،هي طرق خفية يوصلهم هبا اللطيف اخل بري إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة،
يف العاجل واآلجل :
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[البقرة.]1٥7 – 1٥٥ :

كام ابتىل يوسف بالغربة  ،واج  ،والسجن فصرب؛ فأعطاه ا هلل النبوة والعلم وامللك ،كام
قال اهلل  عن يوسف(:
)[يوسف.]101-100/
وابتىل اللطيف اخلبري إبراهيم  بالنار ،وفراق األهل ،وذبح إسامعيل ،فصرب وأطاع؛
فجعل ذريته هم الباقيني ،وجعل منهم أئمة يدعون وهيدون إىل اخلري إىل يوم
القيامة(:
)[احلديد.]26/
[األنبياء.]7٣ :

اهلل  لطيف بعباده ،إبراهيم  ضحى بحيابه من أجل اهلل ؛ فوه
ضحى بحيابه ،وسلم نفسه ،وأ ِ
لقي يف النار ،فاهلل أمر النار أن حتفظه(:
)[األنبياء.]69/
وضحى بال ولد؛ فأحيا اهلل الولد ،وأخر من نسله أفضل وأحسن ولد ،وهو سيد اخللق
حممد .
وضحى إبراهيم بالبلد العراق؛ فاهلل أعطاه أحسن بلد ،وبنى فيها أعظم بيت ،هو البيت
الذي جعله اهلل  أول بيت وضع للناس ،وأمر إبراهيم ببنائه.
وضحى بأم الولد؛ فاهلل جعلها أ ًما للعرب ،وجعل خطواهتا عبادة يتعبد هلل هبا إىل
بالسعي بني الصفا واملروة ،يف نسك احلج والعمرة.
هو اللطيف الذي جعل هذه الشدائد األربع مفتاح ًا للنجاة واحلياة والتكريم والسعادة
يف الدنيا واآلخرة:
[النحل.]1٢0 :

اهلل له احلياة،

فسبحان ربنا العظيم اللطيف! ما أعظم رمحته بعباده! وما أعظم لطفه هبم! وما أوسع
8٩1

حلمه عىل من عصاه! وما أشد فرحته بمن باب إليه!:
(

[النساء.]٢8 – ٢7 :

)

[النساء.]110/
و إذا عرفنا ذلك؛ فيج علينا أن نحمد ربنا اللطيف ،ونتوب إليه  ،ونستغفره ،ونقف
بني يديه خاضعني ألمره ،جمتنبني لنهيه ،مستغفرين من الذنوب ،شاكرين عىل النعم،
صابرين عىل البالء:

[األنفال.]٤ – ٢ :

َ لسم لَّلل لْلطيف ْه معنيا َّ:
ف أ ن يرى ،فهو سبحانه
لَلَل :بمعنى اخلبري الذي ال خيفى عليه يشء ،والذي َلط َ
ف حتى أدرك الرسائر والضامئر
اللطيف اخلبري بكل يشء ،الذي علمه دق و َلط َ
واخلفيات(:
)[امللك.]14- 13/
لْثاين :بمعنى اللطيف املحسن واملنعم ،الذي يوصل إىل عباده وأوليائه مصاحلهم
ومنافعهم بلطفه وإحسانه من حيث ال يشعرون(:
)[احلج.]63/
واعلم أن لطف اهلل هو الرمحة ،فكل رمحة بصل إىل اخللق فهي من لطف الرمحن الرحيم
بعباده ،سواء كانت باألسباب املحبوبة أو املكروهة ،فاهلل  يبسط ويقبض ،ويعطي
ويمنع ،وهو احلكيم العليم.
ومسالك اللطف ظاهرة باد ية يف امللك وامللكوت ،ظاهرة يف خلق املخلوقات كلها،
واإلبيان باألرزاق وبقسيمها ،ولطف اهلل ظاهر يف أنواع الكفايات كلها ،وبقلي
األحوال واألطوار ،واختالف األلسنة واأللوان ،واألحكام واألوقات ،وخلق الذوات
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والذرات ،وخلق اجامدات واملائعات ،واستخرا ذلك كله من غيابات خزائنه(:
)[الزمر.]63- 62/
فسبحان اللطيف اخلبري الذي خلق هذه املخلوقات العظيمة واستودعها يف خزائنه
العظيمة ،ثم خيرجها من عامل الغي إىل عامل الشهادة(:
)[األنعام.]103- 102/
وما أحسن لطف ربنا يف إرسال الرياح اللواقح! ثم لطفه يف بلقيحهاالسحاب ،ثم لطفه
يف محلها السحاب ،ثم لطفه يف مجع السحاب بالرياح ،ثم لطفه يف مجع املاء يف السحاب،
ثم لطفه يف إنزاله عىل خلقه مفر ًقا لئال هيلكهم(:
)[النور]44- 43/

ثم بأمل لطف اللطيف يف سوق السحاب بالرياح إىل البلد امليت ،ثم لطفه يف بربي
إنزاله إىل األرض وبقطريه رذا ًذا؛ لئال هيلِك من حتته(:
)[األعراف.]57/
ثم انظر كيف لطف اللطيف يف خلق أرحام األرض ،وفتحها لقبول املاء والنبات حتى
ذهبت عروق النبات يف الثرى ،وصعدت أغصانه يف اهلواء ،وظهرت ثامره يف الفضاء،
فال إله إال اهلل! ما أعظم لطف اهلل يف فتح أرحام األرض وهيأها لقبول املاء
)[احلجر.]86/
والنبات(:،
أزواجا وشعوبا وقبائل لختلفة األلوان
ثم بأمل حكمة اللطيف كيف خلق النبات
ً
واألحجام والثامر ،والطعوم ،رز ًق ا خللقه وعباده ليشكروه عىل نعمه التي ال بعد وال
حتىص(:
)[ق.]11-9/
8٩٣

ثم بأمل قدرة اللطيف يف خلق احل والنوى ،وهدايته له ليمتص الغذاء من الطني يف
وثامرا ،ثم كيف لطف بخفي قدربه يف بدريج
وأزهارا
جذوره ،ثم كونه أغصا ًنا وأورا ًقا
ً
ً
نمو احلبة حتى صارت شجرة شالخة مستمرة النسل والبذر إىل يوم القيامة(:
)[النحل.]11-10/
فأعظم عبادة هي عبادة التفكر والتدبر والنظر يف اآليات الكونية ،واآليات الرشعية.
ثم بأمل كيف أخر اللطيف بخفي لطفه الثامر من النبات كام خير األطفال من
األرحام ،وكام خير األفعال من اإلنسان ،وكام خير الكالم من اللسان ،ليذ نكر عباده
أنه القادر عىل بعث األموات من القبور(:
)
[فصلت.]39/
هو سبحانه اللطيف اخلبري القدير ،الذي أخر من أرحام األرض مواليد ال حيصيها إال
هو:

[األنعام.]٩٩ :

هو سبحانه اللطيف بعباده ،الذي له خزائن األرزاق يف الساموات واألرض ،اللطيف
الكريم الذي يسوق لعباده بلطفه أرزاقهم من بالد شتى ،بكميات شتى ،بأنواع
)[احلجر.]21/
شتى(:
وسبحان امللك احلق الذي خلق األرزاق واملرزوقني ،وساق هذا هلذا بلطفه(:
)
[هود.]6/
فاهلل  من رمحته بنا أن أخربنا بحكمة خلقنا ،لنشتغل بمراده منا ،ونمتثل أمره،
ونجتن هنيه ،و من علينا بأن بكفل بأرزاقنا وقسمها بيننا؛ حتى ال ننشغل عن عبادبه
8٩٤

بطل

املعاش(:

)[الذاريات.]58-56/

َ لْناس لثنا َّ:
مشغول باهلل..ومشغول عن اهلل .
واهلل  أمرنا بعبادبه وامتثال أوامره يف مجيع األحوال .
فإذا اشتغلنا بعبادة اهلل وحده ال يريك له صلحت القلوب باإليامن ،وصلحت اجوارح
باألعامل ،وحصلت الربكة يف الرزق ،وحصل التيسري يف احلياة ،وإذا مل نشتغل بالعبادة؛
فسدت القلوب ،ونزعت الربكة من الرزق ،وبعرست املعيشة:

[طه.]1٢6 – 1٢٣ :

وأخطر يشء عىل الناس أن يعبدوا غري اهلل ،ويرتكوا عبادة اهلل(:
)[الشعراء.]213 /
معذب يف حيابك ،معذب يف معيشتك ،معذب يف أفكارك ،معذب يف الدنيا ،ومعذب
يف اآلخرة.
فنعمل بام طل اهلل منا وهو اإليامن به وعبادبه ،وهو سبحانه الذي طمأننا عىل أرزاقنا
وقسمها بيننا :
[الزخرف.]٣٢ :

واحلمد هلل رب العاملني أن جلعنا من أمة سيد املرسلني؛ فأسعد الناس يف هذه احلياة هم
أبباع األنبياء ،وأسعد أبباع األنبياء هم أبباع سيد األنبياء والرسل حممد (:
)[آل عمران.]164 /
فنح اهلل الذي من علينا ببعثة النبي  ،ونح الكتاب الذي جاء به النبي  ،ونح
النبي الذي أرسله اهلل  لنا :
8٩٥

[التوبة.]1٢8 :

فاحلمد هلل رب العاملني عىل هذه النعم التي من اهلل  هبا علينا ،وعىل قدر ابباعنا للنبي
 بكون اهلداية ،وعىل قدر التقصري يف ابباعه بكون الضاللة:
[األعراف.]1٥8 :

علينا أن نمتثله هو معرفة اهلل

فاالبباع الكامل ثمربه هداية كاملة ،وأول أمر جي
(:
)[حممد.]19 /
فنتعرف عىل ربنا بأسامئه احلسنى ،وصفابه العىل؛ حتى نعرفه ونحبه ونقدره؛ ألننا إذا
عرفنا أسامء جالله ،وأسامء مجاله ،وعرفنا عظمة ملكه وسلطانه ،وعرفنا عظمة أوامره؛
نشأ من ذلك بعظيم اهلل يف القل  ،واحل هلل  ،والتكبري له،والشكر له ،واخلوف منه،
والرجاء له.
وبعظيام له ،ورجا ًء له ،وخو ًفا منه
وبقدر هذ ه املعارف بكون قوة التعبد هلل  ،حمب ًة له،
ً
ومن عقابه جل جالله ،فمعرفة أسامء اهلل احلسنى بولد يف القل الطمأنينة والسكينة،
وبعظيم اهلل ،وح اهلل :
[فاطر.]٢8 :

واهلل سبحانه هو الكريم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،ومجيع اخللق
ينتفعون بأرزاقه ،ويأكلون من موائد نعمه ،فال برى أحدً ا من اخللق إال قاعد عىل موائد
وجوا ،يف العامل العلوي والعامل السفيل ،يف عامل الدنيا ،ويف
نعم رب العاملنيً ،برا
وبحرا ً
ً
عامل اآلخرة؛ فليس يف الدنيا إال منعم ومن َعم عليه ،املنعم هو اهلل الذي أنعم بكل
)[النحل.]18 /
نعمة(:
[النحل.]٥٣ :

واملنعم عليه هم كل ما سوى اهلل من خلقه  ،أنعم عليهم بنعمة اإلجياد ،ثم بنعمة
اإلمداد ،وخص اإلنس واجن بنعمة اهلداية ،وإرسال الرسل ،وإنزال الكت :
[املائدة.]٣ :
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وما أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان مادي ًة كانت أو معنوية! ما أكثر ما جيلس اإلنسان عىل
مائدة فيها من نعم الكريم! أنواع شتى ،من بالد شتى ،يف أوقات شتى ،كم نجلس يف
كل يوم عىل موائد النعم املختلفة أفرا ًدا ومجاعات! ونحن جزء من عامل ،فكيف بالعوامل
األخرى؟ عوامل احليوانات والطيور واحلرشات ،واجن واملالئكة .
هذه العوامل كلها  ،اهلل  خلقها بقدربه ،وكلها بسبح بحمده ،وبشهد بوحدانيته:
[اإلرساء.]٤٤ :

فال إله إال اهلل! وله احلمد ،ما ألطفه بخلقه! وما أعج لطفه يف حسن بدبري هذا امللك
العظيم ،ومجيل بقسيمه األرزاق عىل املرزوقني(:

)[احلجر.]99-98/
فأنت ذرة من جنسك ،وجنسك ذرة يف ملك اهلل العظيم .
ويا عبد اللطيف بفكر يف خلقك ،فهذا اإلنسان اهلل خلقه يف أحسن بقويم؛ بفكر يف

النطفة التي خلقك منها اخلالق العليم أحسن اخلالقني ،كيف مجعها اللطيف من
الغذاء ،وأقرها يف قرارها املكني ،ثم استنزهلا من الذكر واألنثى من بني الصل
والرتائ ؟ .
ثم بأمل مر ًة أخرى كيف مجع اهلل ما ء الرجل واملرأة يف ظلامت األرحام ،ثم صريها ربك
حلام ،ثم
اللطيف يف أطوار اخللق نطفة ،ثم علقة ،ثم مضغة ،ثم عظا ًما ،ثم كسا العظام ً
نفخ فيه الروح فكان خل ًقا آخر بتدبري اللطيف اخلبري(:

)[املؤمنون.]14- 12/
خل ًقا آخر يسمع ،ويبرص ،ويتحرك ،ويأكل ويرشب ،ويفكر ويتدبر ،ويشكر أو يكفر.
برشا سو ًيا ،حسن األعضاء
ثم بأمل كيف أخر اللطيف هذا اإلنسان من بطن أمه ً
الظاهرة والباطنة ،مكتمل األعضاء واحلواس:
8٩7

[التني.]6 – ٤ :

فسبحان اللطيف الذي خلق من ذلك املاء إنسانًا له رأس ولسان ،وأذنان وعينان،
ويدان ورجالن ،وأصابع وبنان ،وغريها من األعضاء الظاهرة(:
)
[الذاريات.]22-20/

وإذا عرف العبد هذه املعارف العظيمة عن ربه؛ جاء يف قلبه ح اهلل  ،وبعظيمه ،ومحده،
وحسن عبادبه .
وخلق القدي ر اللطيف من ذلك املاء القل والكبد واألمعاء واملعدة والعروق
والعص  ،وغريها من االعضاء الباطنة(:
)[الطارق.]8-5/
فهذا اإلنسان عورة ،خر من عورة ،ثم دخل يف عورة ،ثم خر من عورة ،وهو عورة،
وظامل ،وشقي ،وخارس إن مل يؤمن بربه؛(:

وكل إنسان ظامل إذا مل يت
[احلجرات.]11 /

من كفره ومعاصيه(:

)[العرص.]3-1/

)

[النور.]٣1 :

وكل إنسان ضال وشقي « َيا نعبَادنيُ ،ك ُّل ُكم َضال ِنل َمن َِدَ يتُ ُه»أخرجه مسلم( ).
فمن هداه اهلل فليشكر نعمة اللطيف الكريم الذي َمن عليه باإلجياد واإلمداد
واهلداية(:
)[احلجرات.]17 /
فسبحان اهلل! هذه قدرة اللطيف اخلالق القادر يف خلق فرد من جنس من أحد لخلوقابه
التي ال بعد وال حتىص :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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[لقامن.]11 :

وهذا التخليق والتقدير يف كل ثانية ،اهلل  خيلق مليارات املخلوقات من كبري وصغري،

وذكر وأنثى  ،من اجامدات والنبابات ،ومن احليوانات والبرش ،ومن املالئكة واجان:
[احلجر.]86 :

فسبحان اخلالق العليم اللطيف اخلبري الذي يملك مجيع موازين التقدير ،والتدبري

والترصيف ،والتشكيل والتغيري ،بسلطانه العظيم يف ملكه الواسع الكبري؛ ملا له من
األسامء احلسنى  ،والصفات العىل(:
)[غافر.]65 /
له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،وهو احلكيم العليم يف خلقه وأمره ،يبسط
ويقبض ،ويعز ويذل ،ويعطي ويمنع ،ويغني ويفقر ،وحييي ويميت ،وهيدي من يشاء،
ويضل من يشاء ،ويعفو عمن يشاء ،وينتقم ممن يشاء.
خلق الكبري جل جالله والصغري ،وخلق اجليل والدقيق ،والكل عنده سواء يف اخللق
والعلم ،والتقدير والتدبري(:

)

[لقامن.]11- 10/

فال إله إال اهلل! ما أعظم أسامءه وصفابه وأفعاله! وما أعظم ملكه وسلطانه! وما أعظم
نعمه وإحسانه ،وما أعظم هذه املخلوقات التي خلقها اهلل يف العامل العلوي والعامل
السفيل! .
والكل ملكه ،والكل خلقه ،والكل يشهد بتوحيده ،والكل يسبح بحمده ويعبده،
والكل خاضع ألمره القهري ،والكل مرسع إىل إرادبه امللكية(:
)[اإلرساء.]44- 43/

وسبحانه ما أعظم لطفه يف بدبريه بالبسط والقبض ،والعطاء واملنع!.
8٩٩

هو القادر عىل كل يشء ،الذي ال يعجزه يشء؛ وال يمتنع عليه يشء ،هو املحيط بكل
يشء ،القوي القادر القاهر ،حييي بأسباب املوت ،ويميت بأسباب احلياة ،وينجي

بأسباب اهلالك ،وهيلك بأسباب النجاة ،ويعز ب أسباب الذلة ،ويذل بأسباب العزة.
إن ربك فعال ملا يشاء؛ ال راد لقضائه ،وال معق حلكمه ،ومجيع أفعاله مقرونة باحلكمة
املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق؛ فال يفعل اهلل إال ما هو خري ،وكل أفعاله
حكمة ورمحة ،وعدل وإحسان :

[فاطر.]٤٤ :

هو اللطيف الذي يريب أولياء ه يف قصور أعدائه ،ثم يورثهم أرضهم وملكهم ،كام ربى
موسى  يف قرص فرعون(:
)

[القصص.]8- 7/

ويعطي اللطيف سبحانه املحبوب باألسباب املكروهة ،ألنه اللطيف العليم بكل يشء،
القادر عىل كل يشء وحده ال يريك له(:
) [البقرة.]216 /

هو جل جالله اللطيف الذي حييي بأسباب امل وت ،كام أنجى إبراهيم من النار
املحرقة ،وجعلها بر ًدا وسال ًما عليه ،ويميت بأسباب احلياة ،فكم من إنسان! وكم من
لخلوق عنده أسباب احلياة! ولكن احلياة واملوت بيد واحد ،الذي يملك احلياة هو الذي
يملك املوت :
[امللك.]٢ – 1 :

خريا هلم(:
فسبحان اهلل! ما أعظم لطفه بعباده املؤمنني! ال يقيض هلم بيشء إال كان ً
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)[األحزاب.]43 /
خلقهم يف أحسن بقويم ،وساق هلم األرزاق ،وحب إليهم ما يكون سببًا حلياهتم ،ومن
عليهم بنعمة اهلداية:

[األنفال.]٢6 :

وقال َ « :ع َجبا نَلَم نر لْـ ُمؤ نم نن! ِن َّ َأم َر ُه ُكل ُه َخ ري؛ َََْي َس َذْن َ
ك ِنل ْنل ُمؤ نم ننِ ،ن َّ َأ َصا َبت ُه
ا َّ َخيل َْ ُه» أخرجه مسلم( ).
ا َّ َخيل َْ ُهََِ ،ن َّ َأ َصا َبت ُه َض ُلء َص َ َْب َفكَ َ
َس ُلء َش َك َر َف َك َ
ورد أمر اهلل ،وظلم نفسه ،الكافر من
أما الكافر من حيث هو كافر فقد كفر بالنعمةَ ،
يرا له ،إن بسط له وأغناه طغى وبكرب ،وإ ن
حيث هو كافر ال يقيض اهلل له بيشء إال كان ً

منعه وقبضه سخط عىل رب ه وعاداه(:
(

)[التوبة.]85 /

)

[املؤمنون.]56- 55/
هذه عقوبة اإلعراض عن دين اهلل  ،أن اهلل  إذا أعطى الكافر النعمة؛ أغناه وأطغاه
[العلق.]7 – 6 :
ذلك الغنى:
أما املؤمن فيشكر النعمة ،ويستعملها يف طاعة اهلل:
[البقرة.]17٢ :

واعلم يا عبد اللطيف ويا أمة اللطيف أن من لطف اهلل بعباده املؤمنني أنه يتوالهم باخلري
دائام ،فيخرجهم من ظلامت الكفر والبد ع واجهل واملعايص إىل نور اإليامن والسنة،
ً
والعلم والطاعات والعمل الصالح ،ويقيهم ير نفوسهم األمارة بالسوء ،ويرصف

عنهم السوء والفحشاء ،ويرصفهم عن الكبائر واملحرمات التي بوج
وليهم(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2999
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سخطه؛ ألنه

) [البقرة.]257 /
ويقدر ألوليائه املؤمنني أرزاقهم بحس

علمه بام يصلحهم ،وبقدر ما يعينهم عىل

أنواعا من الباليا واملصائ
طاعته ،ويقدن ر عليهم
ً
من الطاعات والقربات والكرامات(:

التي يسوقهم هبا إىل ما حيبه ويرضاه

)[التوبة.]120 /
فاهلل سبحانه خلق األمراض واملصائ  ،واالبتالءات واملكاره حلكمة ،ومن حكمة ذلك
أن يف خلق األمراض واملصائ رصف األيرار إىل أعامل األبرار ،وجذب النفوس إىل
امللك القدوس لتعبده ،وجر الناس من دار الغرور إىل دار الرسور ،فاهلل لطيف بخلقه

املحبوب واملكروه:

[البقرة.]٢16 :

ومن لطف اهلل بعباده املؤمنني أن جيعل هلم الرزق احلالل يف راحة وييرسه هلم من حيث
ً
حالال يف راحة ،حيصل به املقصود  ،وال يشغلهم عام خلقوا
ال حيتسبون ،فيجعل رزقهم

من أجله وهو عبادة اهلل  ،والدعوة إليه(:
)[الشورى.]19 /
ومن لطف اهلل بعباده املؤمنني أنه يبتليهم ببعض املصائ

ليكفر عنهم السيئات إذا

صربوا  ،ويرفعهم إىل أعايل الدرجات ،ويكرمهم بجزيل الثواب؛ فله احلمد عىل لطفه،
وله احلمد عىل قضائه يف املحبوب واملكروه ،وله احلمد عىل عطاء اخلري  ،ورصف
الرش:
[البقرة.]1٥7 – 1٥٥ :

فاملقصود األعظم من الصرب عىل هذه االبتالءات ،لتظهر فينا عبودية الصرب؛ ألن اهلل
حي الصابرين ،واهلل مع الصابرين ،فبهذه االبتالءات نتحصل عىل فضيلة الصرب ،وما

هو أجر الصابرين؟(:
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)[الزمر.]10 /

بسوق النعم الظاهرة والباطنة إىل عباده حبًا هلم وإن كرهوا
فسبحان اهلل! ما ألطفه َ
[النساء.]1٩ :
ذلك:
فهذا لطف اهلل  بعباده املؤمنني ،واختياره هلم ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة .
دائام يف يرح أسامء اهلل احلسنى عىل أن نثبت االسم هلل
ونحن يف هذه الدروس نحرص ً
 ،من القرآن والسنة ،وأن نفهم معناه ،وأن ننظر يف آثاره يف الكون ،ثم نثني عىل اهلل

به ،ثم نتعبد هلل بالتخلق به.
فاهلل لطيف يريد مني أن أكون لطي ًفا ،فكيف أكون لطي ًفا بعدما عرفت اللطيف،
وصفات اللطيف  ،وأفعال اللطيف جل جالله؟ وكيف نتعبد هلل سبحانه باسمه
اللطيف؟:
[األعراف.]180 :

لْتعبد َّلل  باسمه لْلطيف
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اهلل  لطيف بعباده حيسن إليهم يف كل حال ،ويصلح أحواهلم بأوامره الكونية القدرية
يف ملكه العظيم ،وبأوامره الرشعية،من األوامر والنواهي ،وما جاء يف القرآن من
األخبار الصادقة ،واألوامر العادلة :
[األنعام.]11٥ :

فيصلح سبحانه أحوال األمة ،وأحوال البرشية ،بأوامره الكونية ،ليل وهنار ،وماء
وهواء،وسامء وأرض ونبات وحيوان ،وحر وبرد ،وصيف وشتاء يصلح أحوال اخللق
بأو امره الكونية؛ فله احلمد والشكر .
ويصلح أحوال اخللق يف الدنيا واآلخرة بأوامره الرشعية ،بعد أن أنعم بنعمه املادية.
فهو العليم اخلبري بكل يشء ،ال خيفى عليه يشء وإن صغر ودق(:
)[لقامن.]16 /
لطيف :لطف أن يرى باألبصار ،لطيف بعباده يسوق إليهم أنواع النعم ،ويمنع عنهم ما
يرضهم؛ فال إله إال اهلل! كم غمر خلقه بعظيم لطفه  ،ومجيل إحسانه ،وأنواع بره
وفضله!:
[إبراهيم.]٣٤ :

نعمة اإلجياد ،ونعمة اإلمداد ،و نعمة اهلداية ،نعم يف داخل النفس ،ونعم خار النفس،
نعم يف الدنيا ،ونعم يف اآلخرة ،نعم يف ال عامل العلوي ونعم يف العامل السفيل ،نعم يف عامل
الغي  ،ونعم يف عامل الشهادة:
[النحل.]٥٣ :

ومن عرف صنوف بر اللطيف ،ولطفه بخلقه سبحانه ؛ أحبه ،وشكره عىل إحسانه وبره
وإنعامه :
[األنعام.]10٢ :

والناس إذا عرفوا أن النعم من اهلل ،وأنه أعطاها هؤالء اخللق؛ فيج عليهم أن يؤمنوا
به ويشكروه ،وشكره بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
والشكر يكون بالقل واللسان واجوارح ،وأن يستعمل العبد النعم يف طاعة مواله،
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وال يس تعني بيشء من نعم اهلل عىل معاصيه ،وكم من اخللق من يستعني بالنعم عىل
املعايص! ولكن احلليم يمهلهم وال هيملهم  ،لعلهم يتوبون إليه:

[البقرة.]٢٢ – ٢1 :

والشكر للطيف يكون بالقل واللسان واجوارح ما بقي اإلنسان ح ًيا ،واهلل حي
الشاكرين ،قلبه خاشع ملواله ،حامد له ،قانت له.
مستغفرا ،حيمد ربه ويمجده ،ويدعو إىل دينه ،ويعلم
شاكرا ،حامدً ا
ذاكرا
ً
ً
ولسانه ً
يرعه:
[األحزاب.]٤٢ – ٤1 :

واجوارح بتحرك يف مجيع أنواع الطاعات؛ من الصالة والصيام واحلج والرب وصلة
األرحام .
وإذا عرف املؤمن ربه باسمه اللطيف؛ سارع إىل طاعته ،واستحيا من معصيته ،وصدق
يف التوكل عليه ،وريض بكفايته(:
) [التغابن.]13 /
ومن عرف ربه باسمه اللطيف حاس نفسه عن كل صغرية وكبرية من األقوال
واألعامل واألخالق؛ لعلمه بكامل إحاطة ربه بكل صغرية وكبرية ،وأنه لطيف ال خيفى
عليه يشء من أعامل اخللق :
[آل عمران.]6 – ٥ :

فسبحان عامل الغي والشهادة(:
)[البقرة.]235 /
فسارعوا إىل طاعته ،واستغفروا من الذنوب ،فربكم غفور حليم يغفر الذنوب مجي ًعا.
فالتعبد هلل  باسمه اللطيف وبأسامء اهلل احلسنى  ،وبصفابه العىل ،يمأل القل إيامنًا
وبعظيام له ،وبكبري ًا له:
وبوحيدً ا  ،وحبًا هلل،
ً
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[حممد.]1٩ :

وأول ما جي عىل العبد من التعبد هلل باسمه اللطيف طل علمه ،بأن يتعرف عىل اسم
اهلل اللطيف؛ فذلك مفتاح التعبد هلل به وبغريه من األسامء احلسنى ،ومعرفة مسالك
اسمه اللطيف يف العامل ،لرتى قدرة القدير ،ولطف اللطيف ،وحكمة احلكيم يف لخلوقابه
وأفعاله:
[األنعام.]10٣ – 10٢ :

واهلدف األو ل من طل العلم بأسامء اهلل احلسنى هو معرفة الرب الذي يستحق العبادة
بأسامئه وصفابه وأفعاله ،ومعرفة دينه ويرعه ،ومعرفة وعده ووعيده.
واهلدف الثاين :هو عباده اهلل وطاعته  ،وحبه ومحده ،وبكبريه ومتجيده ،بعد معرفته
[يونس.]٣ :
سبحانه:
ومن وفقه اهلل هلذا وهذا؛ سعد بالقرب من ربه  ،وسعد برضاه وجنته:
[التوبة.]7٢ :

وإذا علم العبد أن ربه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة؛ بادر إىل
التعبد هلل بام حيبه ربه ويرضاه  ،والتعبد له بأسامئه احلسنى ،وصفابه العىل(:
)
[األعراف.]180 /
فلن نظر إىل آثار اسم اهلل اللطيف يف مسالك العامل ،ويف هذا امللك العظيم؛ لنرى قدرة
القدير ،ورمحة الرحيم ،وعطاء الكريم ،وحكمة احلكيم ،ولطف اللطيف يف لخلوقابه
وأفعاله وملكه وملكوبه ،حتى نعرف قدرة اللطيف،ورمحة اللطيف ،ونتعبد هلل هبذه
املعرفة ،فتكون طاعابنا وعبادابنا هلل  شهوات؛ حتى نعبد اهلل باملحبة وبالتعظيم
والذل له ،ونعبده بام جاء عن رسوله :
[فاطر.]٢8 :

فالتدبر والنظر يف آثار اسم اهلل اللطيف يف الكون يثمر التوحيد واإليامن ،والعبادة
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واإلحسان ،وح اهلل ومحده ،وبكبري اهلل ومتجيده.
فانظر لرتى العظمة والكربياء ،ونسجد لرب األرض والسامء.
(
) [احلج.]18 /
فانظر يف امللك وامللكوت؛ لرتى آثار لطف اللطيف يف ملكه ،وحكمة احلكيم ،وقدرة
وبعظيام له(:
القدير؛ فتعبده ح ًبا له
ً
)[احلج.]63 /
(

[لقامن.]٢0 :

)[النور.]41 /

[النور– ٤٣ :

)

(.]٤٤

[الفرقان.]45 /

اهلل أكرب

[لقامن.]٣0 – ٢٩ :

[فاطر.]٢8 – ٢7 :
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[الزمر.]٢1 :

فاهلل أكرب! ما أعظم ظهور آثار هذا االسم يف ملك اهلل العظيم! يف آيابه الكونية التي بثها
ً
سبيال إىل إيامن العباد ،وطري ًقا إىل بوحيدهم:
اهلل  يف هذا امللك العظيم؛ لتكون

[ق.]8 – 6 :

فعلينا أن ننظر يف امللك وامللكوت ،ونتدبر هذا امللك العظيم ،ونرى آثار اسمه اللطيف،
آثار اسمه القدير ،آثار اسمه الرمحن ،آثار اسمه العليم ،آثار اسمه اخلالق ،آثار اسمه
الرزاق:

[البقرة.]16٤ :
[لقامن.]٢0 :

(

)[نوح.]18-15/
سبحان اهلل! ما أعظم خلقه! وما أعظم حكمته! وما أعظم لطفه يف بدبريابه وبقديرابه!
النظر والتدبر يف اآليات الكونية ويف هذا امللك وامللكوت سبي ل وطريق إىل اإليامن
والتوحيد ،وإىل وجود طعم اإليامن ،وحالوة اإليامن ،واحلصول عىل حقيقة اإليامن،
فانظر لرتى قدرة القدير ،ولطف اللطيف ،وحكمة احلكيم جل جالله(:
)
[النحل.]48 /
(
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(

)[النحل.]79 /
) [يس.]81 /
[الشعراء.]٩ – 7 :

كم من األشجار التي بثمر عىل مر الدهور واألزمان ثامر ًا كريمة ،بؤيت أنواع الثامر
ً
سبيال إىل بوحيد اهلل ،وح اهلل،
بأشكاهلا وألواهنا وطعومها! فتكون هذه املعرفة
وبعظيم اهلل ،وعبادة اهلل وحده ال يريك له:
[األنعام.]10٢ :

(

[النمل.]86 /

)

[األنبياء.]٣0 :

سبحان اهلل! ما أعظم لطفه يف خلقه وبدبريه!(:
)[العنكبوت.]19 /
(
)[العنكبوت.]67 /
[الروم.]٣7 :

(

)[يس.]73-71/
[األحقاف.]٣٣ :

فكل القرآن يبان لقدرة القدير ،و رمحة الرحيم ،وخلق اخلالق ،ورزق الرازق ،ولطف
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اللطيف.
والنظر والتدبر يف اآليات الكونية ،وكذا اآليات القرآنية ،أعظم وسائل معرفة اهلل ،
ومعرفته بأسامئه وصفابه ،وهو غذاء القلوب ،فإن غذاء القلوب يف سبعة أمور:
العلم باهلل ،والعلم بأسامئه ،وصفابه ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده .
هذه العلوم العظيمة هي السبيل العظيم أو السبيل الوحيد ملعرفة اهلل بأسامئه وصفابه،
ويتم ذلك بالنظر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية.
فاحلمد هلل رب العاملني أن جعلنا من بني آدم ،وساق لنا األرزاق بلطفه وكرمه ،وساق
لنا غذاء القلوب وهو اإلي امن والتوحيد ،ومن علينا بابباع سيد املرسلني ،وجعلنا من
خري أمة أخرجت للناس .
فام أعظم لطف ربنا بنا ،ورمحته بخلقه ،وإيصال اخلريات هلم!(:
)[البقرة.]143 /
ومن عرف أن ربه اللطيف ،واسع العطاء ،وأبواب إحسانه ال هناية هلا ،وإحسانه وبره
ممتد بلطفه إليه وإىل غريه؛ غرست هذه املعرفة يف قلبه شجرة املحبة هلل ،وشجرة التعظيم
هلل ،وشجرة الذل هلل ،وشجرة الشكر هلل:
[احلجر.]٩8 :

وهذه املعارف بثمر أنواع التقرب والعبودية هلل؛ فالعبادة هي املحبة،و كل عبادة ال بقوم
عىل حمبة فليست عبادة ،فنحن نح اهلل جالله ومجاله ،ونتقرب إليه بام جاء عن رسوله
 ، ونكمل حمبوبابه يف الدنيا ،ليكمل لنا حمبوبابنا يوم القيامة:
[يونس.]٢6 :

فمن عرف أن ربه اللطيف  ،وأبواب إحسانه ال هناية هلا ،يراها صباح ًا ومساء ،وإحسانه
وبره يراه ممتدً ا بلطفه إليه وإىل غريه من مؤمن وكافر ،وبر وفاجر؛غرست هذه املعرفة يف
قلبه شجرة املحبة التي بثمر أنواع التقرب والتعبد هلل ،واحلياء منه.
ومن ذلك :التعبد هلل بمقتىض هذا االسم الكريم ،وذلك بالتلطف مع األهل واإلخوان
واجريان ،وسائر املؤمنني ،وسائر اخللق أمجعني ،فاهلل لطيف يريد منا أن نكون من
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ألطف اخللق باخللق ،فيتلطف اإلنسان مع أهله ،وإخوانه وأخوابه ،وجريانه وأصدقائه،
وسائر اخللق أمجعني ،ويوصل إليهم الرب واإلحسان بأنواعه ،يوصل ذلك إىل كافة
اخللق؛ من إطعام ومواساة ،ونصح وبوجيه وبعليم:

[آل عمران.]1٣٤ – 1٣٣ :

)[األعراف.]199 /

(

[التوبة.]71 :

فاهلل  بني لنا أنه اللطيف ،ويريد منا أن نتصف هبذه الصفة عىل شاكلة العبودية:
[األعراف.]180 :

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يلطف العبد بنفسه ،ويعطيها حظها مما أباح اهلل هلا
من الطيبات ،وحيملها عىل طاعة اهلل ورسوله ،وأ نواع العبادة ،والدعوة إىل اهلل ،وبعليم
يرع اهلل ،واإلحسان إىل اخللق بالقول والفعل:
(
(

[املؤمنون.]٤ – 1 :

) [الشمس.]10- 7/

) [البقرة.]172 /
فيلطف اإلنسان بنفسه بأن يأكل من الطيبات ويسارع إىل طاعة اهلل ،ويستعملها يف طاعة
ربه (:
)[احلج.]77 /
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[النحل.]1٢٥ :

فكل من دخل يف الدين ،وكل من دعوبه إىل اهلل ،إن اهتدى فبصحيفته ،وإن مل ِ
هيتد
فاألجرة مدفوعة لك ،كن آلة أعامل كالشجرة آلة لألزهار والثامر ،والسح آلة للمياه؛
فكن لطي ًفا مع اخللق بدعوهتم إىل اهلل ،واإلحسان إليهم وبعليمهم(:
)[آل عمران.]79 /
(
)[فصلت.]35-33/
فسبحان اهلل! ما أعظم مظاهر وآثار هذا االسم يف ملك اهلل العظيم! وما أمجل هذه
الصفة ،وهذا االسم! أن يتصف به العبد عىل شاكلة العبودية؛ فيكون لطي ًفا يف أقواله
وأعامله وأخالقه.
يرا وسوء ًا فكن لطي ًفا يف
خريا فانرشه واعمل به ،وإن رأيت ً
فيا عبد اللطيف ،إن رأيت ً
إزالته(:
)
[آل عمران.]159 /
يا عبد اللطيف،كن لطي ًفا مع اخلالق بكامل األدب ،فاعبد من يستحق العبادة؛ ووحد من
يستحق التوحيد ،فربك أهل أن يطاع فال يعىص ،وأهل أن يشكر ف ال يكفر ،وأهل أن
يذكر فال ينسى .
وكن لطي ًفا مع اخللق بحسن اخللق ،صل من قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف عمن
عظيام عند ربك يوم بلقاه ،وبظفر
ظلمك ،وأحسن إىل من أساء إليك؛ جتد ثواب ذلك
ً
بمحبة عدوك:
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[فصلت.]٣٥ – ٣٣ :

ذكرا وبوحيدً ا ،وحتميدً ا ومتجيدً ا؛ فأنت العبد الفقري ،وهو
وكن مع ربك بكامل األدبً ،
ناظرا إىل
الرب العزيز ،الغني عن كل ما سواه ،وقف يف حال عبادبك بني يدي ربك ً
عزة الربوبية لربك العظيم ،وذلة العبودية لشخصك الفقري(:
)[فاطر.]15 /
ً
ً
وضاال
وجاهال ليعلمك،
فقريا ليغنيك،
واعلم أن من لطف اللطيف أن جعلك ً
ليهديك؛ ليظهر لك لطف اللطيف بك؛ فتكربه وحتبه وبعظمه :
[النحل.]٥٣ :

كريام مع أهلك وسائر اخللق(:
عفوا
كن لطي ًفا لينًا ً
ً
)[التغابن.]14 /

[النور.]٢٢ :

ومن سألك عن يشء فعلمه؛ فإن اهلل جعلك خزان ًة للعلم ،وإذا استفتاك أحدٌ من
ِ
فأفت له بالرخصة ،يرسوا وال بعرسوا ،
الناس ،وكان يف األمر سعة؛ فال بضيق عليه،
[األنبياء.]107 :
وبرشوا وال بنفروا:
)
وخذ نفسك بالعزيمة؛ ألنك عرفت ما مل يعرف( :
[احلج.]78 /
ﯶ)[البقرة.]93 /
(
رحيام لطي ًفا باخللق؛ حيبك اهلل ،وحيبك اخللق .
فكن رءو ًفا
ً
وكان رسول اهلل  ألطف الناس بأهله ،وألطف الناس بالناس(:
) [القلم.]4 /
[التوبة.]1٢8 :

واملؤمن يرى ببرصه وبصريبه آثار اللطف العام من اللطيف سبحانه ،من اخللق
٩1٣

والتقدير ،والترصيف ،والتدبري ،والتحريك والتسكني ،والعطاء واملنع  ،والبسط
والقبض ،يف ملك اهلل العظيم ،ويف لخلوقابه الكبرية الكثرية ،فيزداد هبذا العلم ح ًبا لربه،
وبعظيام له ،وحيا ًء منه ،ورجا ًء له  ،وخو ًفا منه:
ً
[الغاشية.]٢0 – 17 :

وكلام بكرر نظر العبد يف ملك اهلل العظيم؛ زاد إيامن العبد،واطمأن قلبه ،وزاد محده لربه،
وأكثر من التحميد لربه ،وداوم عىل االستغفار والتوبة:
[الرعد.]٢٩ – ٢8 :

[احلديد.]17 – 16 :

[األنفال.]٤ – ٢ :

وبقدر النظر والتدبر يقوى اإليامن ويزيد(:
)[يونس.]101 /
معرفة اهلل أسهل يشء وأيرس يشء ،والتوحيد أسهل يشء ،بمجرد استعامل األعضاء
واجوارح فيام خلقت له ،فهذه أمانات ،جي أن ننظر يف اآليات الكونية واآليات
القرآنية ،ونسمع آيات ربنا ،ونسمع سنة نبينا  ،ال جيوز لإلنسان أن يستعمل هذه
اجوارح يف غري طاعة اهلل ،اهلل خلقنا وهدانا واشرتانا ،وأمرنا باستعامل هذه األمانات يف
طاعته وعبادبه ،وعدم استعامهلا يف غري ذلك:
[احلج.]77 :

فاللسان أمانة ،واألذن أمانة ،والعني أمانة ،والوقت أمانة ،واألقدام أمانة ،واأليدي
أمانة ،والدين أمانة ،واملال أمانة ومجيع أوامر اهلل أمانة ،فنؤدي هذه األمانات هلل:
٩1٤

[األحزاب.]7٢ :

وكل واحد مسئول عن أداء هذه األمانات(:
ﰀ)[اإلرساء.]36 /
ومن استقام قلبه لربه بالتوحيد واإليامن؛ استقامت جوارحه بأنواع الطاعات والعبادات،
وهذه ثمرة النظر يف لطف اللطيف ،وخلق اخلالق ،ورمحة الرحيم ،وأرزاق الرزاق جل
جالله ،ف من استقام قلبه لربه بالتوحيد واإليامن بعد هذا النظر والتدبر؛ استقامت
جوارحه بأنواع الطاعات والعبادات ،ملن يستحق الطاعة والعبادة ،وهو اهلل:
[األنعام.]10٢ :

ومن استقام قلبه وجوارحه استقامت ح يابه باألمن واهلداية يف الدنياواآلخرة(:
)[األنعام.]82 /
[الرعد.]٢٩ – ٢8 :

فال إله إال اهلل! ما أجهل اإلنسان بربه! وما أعظم بقصريه يف معرفة وعبادة اهلل .!
فكن يا عبد اللطيف لطي ًفا يف معرفة حوائج الناس ،وسارع إىل قضائها ،واشكر اللطيف
الذي يرح صدرك لقضائها ،ومد يدك باإلحسان ،ومأل يدك بأنواع النعم ،حتى
خري من السفىل ،ويف كل خري ،فأعط مما أعطاك اهلل وما
جعلك اليد العليا ،فاليد العليا ٌ
أقدرك اهلل عليه ،رعاي ًة ملصلحة نفسك:

[آل عمران.]1٣٤ – 1٣٣ :

وكن لطي ًفا يف معاملة اخلالئق ،لطي ًفا مع أهلك وأوالدك ،لطي ًفا مع أقاربك ،لطي ًفا مع
جريانك ،لطي ًفا يف إحسانك ،لطي ًفا يف جتاربك ،لطي ًفا يف دعوبك :
٩1٥

[النساء.]٣6 :

نفسه عىل أقواله

وإذا علم املؤمن أن ربه لطيف عليم بكل صغرية وكبرية؛ حاس
وأفعاله ،وراق ربه يف حركابه وسكنابه(:
)[امللك.]12 /
وإذا قال اهلل عن األجر أنه كبري؛ فكم يكون حجمه؟ وإذا قال :كريم؛ فكم يكون عدده؟
وإذا قال :عظيم؛ فكم بكون عظمة هذا األجر؟ فالعبد يأيت بالعمل القليل ،واهلل يعطي
األجر الكثري:
[النساء.]11٤ :

فنستغفر اهلل ونتوب إليه من جهل نا باهلل ،ومن جهلنا بأسامئه وصفابه ،ومن جهلنا
بأوامره ،ومن جهلنا بقدره وجالله ومجاله:
[حممد.]1٩ :

فال إله إال اهلل! ما أعظم ملكه وسلطانه! وكل ٍ
يشء يف الكون مكشوف بني يدي اللطيف
الذي ال خيفى عليه يش ٌء يف ملكه العظيم .
هو اللطيف اخلبري الذي ال يعز ب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء(:
)
[امللك.]14-13/
فاعرف ربك اللطيف احلق؛ واعبده وسبح بحمده؛ لتنال فضله ،وبظفر بنعمه وعطاياه،
وكن واث ًقا بربك الكريم ،وموالك الرحيم الذي مجيع النعم منه(:
)[احلجر.]99- 98/
وكن بالليل مع اللطيف ،واسأله أن يلطف بك وباخلالئق أمجعني:
[الزمر.]٩ :

وكن يف النهار مع اخللق ،بلطف مع الناس ،وألطف هبم ،وأحسن إليهم ،ادعهم إىل اهلل،
٩16

علم جاهلهمِ ،
اهد ضاهلم ،أحسن إىل حمتاجهم ،أكرم فقريهم :

[التوبة.]71 :

رحيام
وكن يف الليل مع الرمحن ،واسأله أن يرمحك ويرحم اخللق أمجعني ،وكن يف النهار
ً
يرحم الناس ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء .
هذه أسامء ربك احلسنى ،وهذه صفات ربك العىل  ،فتعبد هلل هبا شاكلة العبودية :
[األعراف.]180 :

وارغ إىل ربك يف مجيع أمورك ،واعلم أن من يتحرى اخلري يعطى ،ومن يتوقى الرش
يوقاه  ،والفضل كله بيد اهلل وحده العليم اخلبري ،الغني الكريم القادر:
فاطل

[آل عمران.]7٤ – 7٣ :

منه أغىل يشء يف خزائنه ،وهو طل

اهلداية والعافية:

[الفاحتة.]7 – ٢ :

وكن األول يف كل عبادة هلل ،واسأله من فضله؛ فهو ذو الفضل العظيم ،و كل ما يف
الكون من فضله:
[احلديد.]٢1 :

واعلم رمحك اهلل أنك كام حت أن يلطف اهلل بك يف مجيع أمورك؛ فالطف أنت بنفسك،
وألطف بإخوانك املؤمنني ،وخالق الناس بخلق حسن ،وأوصل برك وإحسانك إىل
غريك بحس قدربك  ،وسعهم بحسن خلقك  ،وادعهم إىل اهلل ،واصرب عىل أذاهم ؛
حيبك اهلل ،وبكس حمبة الناس ومودهتم ،وبسلم من أذيتهم:
٩17

[فصلت.]٣٥ – ٣٣ :

فالكل مكتوب ،والكل مسجل ،والكل له سجل عند اهلل ،يكشف لك يوم القيامة ،وإذا
فيه العفو واللطف والرمحة واإلحسان خللق اهلل :
[القمر.]٥٥ – ٥٢ :

واشغل نفسك وقلبك ولسانك وجوارحك بذكر وشكر من لطفه بك ظاهر غري خفي،
وبره بك واصل إليك يف رسائك ورضائك ،يف حال طاعتك ومعصيتك ،يف حال سفرك
وإقامتك(:
)[األعراف.]205 /
اذكر ربك ،اذكر لطفه ،اذكر رمحته ،كرمه ،نعمه ،هدايته ،اذكر نعم اهلل عليك التي ال
بعد وال حتىص ،وأنفق مما رزقك اهلل من علم ومال وبر وإحسان ،وبلطف بإيصال برك
إىل الناس بألطف املآخذ ،وأحسن املذاه  ،بال ٍ
منة وال أ ًذى ،وال كرب وال احتقار وال
رؤية(:
)[البقرة.]263- 262/
وإذا عرفت يا عبد اللطيف أن ربك هو اللطيف؛ فليكن حظك من هذا االسم الكريم
أن بكون لطي ًفا يف مصاحلك باملبادرة إىل كل عمل صالح ،لطي ًفا باخللق كلهم عىل
اختالف طبقاهتم(:
)[العرص.]3-1/
ً
عاجزا
جاهال فعلمه بلطف ،وإن رأيت
كافرا فادعه إىل اهلل بلطف ،وإن رأيت
ً
إذا رأيت ً
فخذ بيده بلطف ،وإن علمت سنة فانرشها بلطف ،واعمل هبا ،وإن عملت حسن ًة
فاشكرها ،وإن عملت سيئ ًة فاسرتها ،واستغفر اهلل منها(:
)
٩18

[األعراف.]200-199/

)

(

[النساء.]110 /
وبذكر يا عبد اللطيف ألطف الناس بالناس ،وأ رحم الناس بالناس ،وأكرم الناس،
وأجود الناس ،حممد  الذي أثنى عليه ربه بكامل حسن خلقه بقوله(:
)[القلم.]4 /
ِ
فاهتد هبديه ،وختلق بأخالقه ،وبأدب بآدابه ،واسلك سبيله ،ومتسك بدينه؛ بكن يف اجنة
رفيقه(:
ﰀ) [األحزاب.]21 /
ِ
اقتد بنبيك  يف مخسة أمور :يف نيته وفكره ،ويف بوحيده وإيامنه ،ويف أقواله احلسنة ،ويف
أعامله الصاحلة  ،ويف أخالقه الكريمة :
[األعراف.]1٥8 :

وبقرب يا عبد اللطيف إىل ربك بكل ما حيبه ويرضاه؛ بنَل أعظم مما بتمناه(:

)[النساء.]70-66/
وأحسن يا عبد اللطيف إىل الناس مجي ًعا فيام استطعت ،واصرب يف سبيل ذلك عىل أذاهم،
وعاملهم بام حت أن يعاملوك به ،والطفهم بام بستطيع من القول والعمل واخللق.
وأح ألخيك ما حت لنفسك ،وكن يف حاجة أخيك؛ يكن اهلل يف حاجتك ،وكل
امرئ حسي نفسه  ،ورقي عمله ،وقد بني اهلل لك ماذا بفعل بخاصة نفسك ومع
غريك(:
ما هو ثواهبم؟(

)[التوبة.]71 /
٩1٩

) [التوبة.]72 /
فنستغفر اهلل ونتوب إليه من بقصرينا ،وبأخري أعاملنا ،وعدم أداء العبادة عىل شاكلة
العبودية بالوجه الالئق بجالل اهلل وعظمته وكربيائه:
[فاطر.]٢8 :

نستغفر اهلل ونتوب إليه من كل ذن  ،نستغفر اهلل ونتوب إليه من اجهل ،وقلة العلم،
وقلة العمل ،وقلة اخللق احلسن(:
)[األعراف.]23 /
[آل عمران.]8 :

اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي التي فيها معايش،
وأصلح يل آخريت التي إليها معادي ،واجعل احلياة زياد ًة يل يف كل خري ،واجعل املوت
راح ًة يل من كل ير .

٩٢0

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

اخلبر

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل اخلبر

اهلل  هو امللك احلق الذي له ملك الساموات واأل ضر ،وله م  ي الساموات واألضر،
وله غيب الساموات واألضر ،فال بد من معرفته بأسامئه وصف ته؛ حتى نعبده ب ملحبة
والتعظيم والذل واخلوف والرج ء فمن مل يعرف اهلل ح ًّق ؛ مل يعبده ح ًّق ومن مل يعرف
اهلل اام رمره؛ مل يعبده اام رمره .
هلذا ال بد من معرفته ً
روال مم معرفة دينه ورشعه م ن ًي (:
)[حممد.]19/
فال بد للقلب رن يعرف العظيم بذاته ورسامئه وصف ته ورفع له وعظمة اهلل  ال بداية
هل وال هن ية وال رول وال آخر(:
)[البقرة.]255/
اهلل سبح نه عظيم وات به عظيم وموابه عظيم وعق به عظيم وملكه عظيم وخلقه
عظيم ورمره عظيم .
هو سبح نه العظيم املحمود بكل لس ن الذي يسبح بحمده املك ن والزم ن وم
فيهام(:
)[اإلرساء.]44/
فمعرفة اهلل بأسامئه وصف ته ورفع له هي غذاء القلوب ب لتوحيد واإليامن والتقوى.
هو سبح نه العظيم الذي له األسامء احلسنى والصف ت العىل واألفع ل احلميدة واملثل
األعىل هو العظيم املحيط بكل حميط الق هر لكل ق هر العليم بكل يشء الق دضر عىل
ال يشء اخلبري بكل يشء وسعت ضرمحته ال يشء ووسع ملكه ال يشء الواحد
األحد الق دضر عىل ال رحد الغني عن ال رحد الذي حيت ج إليه ال رحد(:
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)[اإلخالص.]4- 1/
هو سبح نه العظيم الذي ال يشء خلقه وال يشء ملكه وال يش ء عبده وال يشء
ومرسع إىل
مستجيب ملشيئته
ومسبح بحمده و
خ ضع ألمره وش هدٌ بوحدانيته
ٌ
ٌ
ٌ
إضرادته:
[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

فال إله إال اهلل! ام عظمته وعظمة رسامئه وصف ته! هو العظيم الذي  ي قبضته امللك
وامللكوت و ي قبضته اخللق والتدبري و ي قبضته العط ء واملنع واحلي ة واملوت(:
)[الزمر.]67/
فال بد للقلوب رن تتغذى هبذا العلم العظيم وهو العلم ب هلل ورسامئه وصف ته ورفع له
وخزائنه ووعده ووعيده ألن ذلك يولد  ي القلب قوة اإليامن قوة اليقني قوة
التوحيد قوة اإلخالص قوة الصدق مم التعبد هلل  بام ج ء عن ضرسوله :
[حممد.]١9 :

فكل معصية سببه اجلهل ب هلل  اجلهل بمن رمر هب ولو عرفت القلوب من اآلمر
وعرفته بأسامئه وصف ته؛ آلمنت به ورجبته و رط عته ورقبلت إليه واطمأنت بذاره.
فنسأل اهلل  رن يمأل قلوبن ب لتوحيد واإليامن ومعرفة اهلل ومعرفة رسامئه وصف ته.
اهلل  هو اخلبري العليم بكل يشء الذي ال خيفى عليه يشء  ي األضر ،وال  ي السامء
هو اخلبري الذي يعلم مجيع األشي ء واألموضر الظ هرة والب طنة(:
)[امللك.]14-13/
واسم اهلل اخلبري اسم عظيم ج مع لكل م  ي ا مللك وامللكوت فإن اهلل خبري به من
الذضرات واملجرات والع مل العلوي والع مل السفيل وع مل الغيب وع مل الشه دة(:
)[امللك.]14/
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هو سبح نه اخلبري الذي ال جيري يشء  ي امللك وامللكوت إال بعلمه وال تتحرك ذضرة  ي
الكون وال تسكن إال بعلمه(:
)[األنع م.]73/
وهو سبح نه العليم اخلبري بكل م ا ن وم يكون وم سيكون(:
)[األنع م.]59/
فسبح ن العليم اخلبري الذي له ال يشء وبيده ال يشء اخلبري العليم بكل
يشء(:
)[سبأ.]1/
فسبح ن ضربن العليم اخلبري بكل يشء  ي السامء واألضر ،والدني واآلخرة والليل
والنه ضر واليوم والغد(:
)
[لقامن.]34/
هو سبح نه العليم اخلبري برسائر العب د وضامئر قلوهبم وم تكنه صدوضرهم اخلبري
بكل م يعملونه من الط ع ت واملع يص واحلسن ت والسيئ ت  ي الرس والعلن اخلبري
بجميع ني ت ورقوال ورفع ل العب د وم يدوضر  ي خواطرهم من خري رو رش (:
)[األنع م.]18/
هو سبح نه اخلبري الذي رخرب عب ده بأحسن الكالم وهو القرآن اخلبري الذي يعلم ال
يشء اخلبري الذ ي ال يعزب عن علمه صغرية وال ابرية اخلبري الذي يعلم انه ال يشء
اخلبري الذي يعلم احلق من الب طل ويعلم اخلري من الرش ويعلم الطيب من اخلبيث
ويعلم الظ هر من الب طن ويعلم الرس والعلن ويعلم الداء والدواء:
[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

هو سبح نه العليم اخلبري الذي ال خيفى عليه يشء  ي األضر ،وال  ي السامء اخلبري
924

ب لظواهر والبواطن واخلوا طر والبواعث والرسائر واخلف ي .
وال إنس ن وال خملوق مكشوف رم م ضربه اخلبري ال خت فى عليه منهم خ فية عالنيته
ورسه وجهره وصمته وظ هره وب طنه(:
)[ق.]16/
والن س رم م اهلل سواء والهم عبيده وخم ليقه ورفضلهم عنده رهل اإليامن والتقوى:
(
)[احلجرات.]13/
هرا وب طنً ممن
فسبح ن اللطيف اخلبري بكل ظ هر وب طن الذي يعلم بمن يتقيه ظ ً
هرا ال ب طنً مم جي زي ًّ
اال بعمله:
يتقيه ظ ً
[آل عمران.]١٦3 – ١٦2 :

وهو سبح نه اخلبري املحيط بجميع ملكه الش هد جلميع م فيه من الذضرات واملجرات
العليم بجميع املخلوق ت الظ هرة والب طنة والصغرية والكبرية(:
)[امللك.]14/
وهو سبح نه اخلبري الذي رخب ضره اله حق وصدق الذي خيرب عب ده ب حلق واخلرب
الصدق(:
) [النس ء.]87/
مخس ورضربعني مرة منه قوله سبح نه(:
وقد وضرد اسم اهلل اخلبري  ي القرآن ً
)[األنع م.]18/
واخلبري صفة مشبهة للموصوف ب خلربة واخلربة علم وزي دة واخلبري من البرش من
عرف شيئ ً ورح ط بتف صيله الدقيقة.
واهلل سبح نه وحده هو اخلبري بكل يشء هو العليم بكل يشء الع مل بكنه األشي ء
املطلع عىل حق ئقه الذي رح ط علمه بظواهر األشي ء وبواطنه وخف ي ه .
علام اخلبري الذي ال يعزب عنه مثق ل
وهو سبح نه العليم اخلبري الذي رح ط بكل يشء ً
ذضرة اخلبري الذي ال تتحرك وال تسكن ذضرة  ي امللك وامللكوت إال بإذنه وعلمه وهي
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حتت سمعه وبرصه وال يسكن نفس وال يضطرب إال وعنده خرب منه(:
)[األنع م.]73/
والصفة املشبهة من اسم اهلل اخلبري هي صفة اخلربة وهي صفة ذاتية هلل ال تنفك عنه
ربدً ا ف هلل خبري ربدً ا .
ف لصف ت الذاتية من السمع والبرص والقدضرة والقوة واخلربة ونحوه ال تنفك عن اهلل
ربدً ا وخربته ال رول هل وال آخر وال بداية هل وال هن ية هل (:
)[األنع م.]103/
وقد اقرتن اسم اهلل اخلبري مع اسمه العليم  ي القرآن رضربع مرات منه قوله سبح نه(:
)[النس ء.]35/
)[احلجرات.]13/
ومنه قوله(:
واسم اهلل العليم صفة اامل واسم اهلل اخلبري صفة اامل رخرى واقرتاهنام مع اامل م لث
آخر ورس اقرتان العليم ب خلبري رهنام اسامن إذا افرتق اجتمع فكل منهام إذا ذار مفر ًدا
دل عىل إح طة علم اهلل ب لظواهر والبواطن .
وإذا اجتمع  ي آية واحدة افرتق اقوله:
[التحريم.]3 :

ف لعليم يفيد اإلح طة العلمية ب لع مل املشهود واخلبري يفيد اإلح طة الت مة بع مل الغيب
والبواطن والرسائر .
وقد اقرتن اسم اهلل البصري ب سمه اخلبري  ي القرآن مخس مرات منه قوله سبح نه(:
)[ف طر.]31/
ورس ذلك واهلل رعلم اإلش ضرة إىل اامل علم اهلل ب ملش هدات واملبرصات والبواطن
واحلق ئق فهو العليم ب ألشي ء واألموضر املبرصة اخلبري الع مل بدق ئق األموضر الظ هرة
واخلفية واملعقولة واملحسوسة وتقديم اخلبري عىل البصري؛ ألنه رشمل ورعم وذار
)
البصري بعده للعن ية ب ألعامل التي هي غ لب رشائع الدين(:
[الشوضرى.]27/
واذلك اقرتن اسم اهلل اخلبري مع اسمه احلكيم  ي القرآن رضربع مرات منه قوله
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(:

) [سبأ.]1/
ورس ذلك واهلل رعلم بمراده رن اقرتان اخلبري ب حل كيم يدل عىل اامل اإلضرادة واامل
العلم فكامل اإلضرادة رن تكون واقعة عىل وجه احلكمة واامل العلم رن يكون ا ش ًف
)[األنع م.]18/
عن اخلربة(:
ف خلربة ب طن العلم واامله واحلكمة ب طن اإلضرادة واامهل واملراد ظ هر واحلكمة ب طنة
والعلم ظ هر واخلربة ب طنة.
واذلك اقرتن اسم اهلل اخلبري مع اسمه اللطيف  ي قوله سبح نه(:
)[األنع م.]103/
وقوله سبح نه(:
)[احلج.]63/
ورس ذلك رن اهلل لطيف ال خيفى عليه يشء خبري ب لظواهر والبواطن عليم رح ط بكل
علام ومن لطفه رنه يعلم م واطن القطر من األضر ،ومواطن البذوضر التي  ي ب طن
يشء ً
األضر ،فيسوق بلطفه ذلك امل ء إىل ذلك البذضر الذي خفي عىل علم اخلالئق(:
)[امللك.]14/
فسبح ن اخلبري الذى جعل األضرزاق املخفية  ي ب طن األضر ،بمقداضر موزون(:
)[القمر.]50-49/
اهلل  له األسامء احلسنى والصف ت العىل واألفع ل احلميدة واملثل األعىل وهلذا
استحق رن يعبد ورن يط ع ورن يشكر ورن يسبح بحمده ورن يستحي منه ورن يط ع
رمره ورن جيتنب هنيه:
[غافر.]٦5 :

هو سبح نه اخلبري الذى يعلم ال يشء اخلبري الذى رخرب عب ده بأحسن احلديث
واألخب ضر عنه وعن رسامئه وصف ته ورفع له وعن ملكه وسلط نه وعن مالئكته واتبه
وضرسله وعن دينه ورشعه وعن وعده ووعيده وعن موابه وعق به هذه األخب ضر صد ًق
ً
وعدال:
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[الزمر.]23 :

)[األعراف.]54/
هو سبح نه اخلبري رخب ضره رحسن األخب ضر ورحك مه رحسن األحك م:

[فاطر.]١4 – ١3 :

فسبح ن اخلبري العليم بكل يشء! ف إلنس ن قد يعلم صوضرة اليشء لكن حقيقة اليشء ال
يعلمه إال اهلل؛ ألنه خبري ب لرس والعلن يعلم خ ئنة األعني وم ختفي الصدوضر فقد
نعلم رن فال ًن ً
مثال ج ء هلذا األمر لكن اخلبري يعلم رنه ج ء لغري هذا األمر:
[البقرة.]235 :

)[امللك.]14/
هو العليم اخلبري ب لظ هر والب طن(:
)[آل عمران.]180/
(
هو سبح نه خبري بكل يشء وخلقه للمخلوق ت  ي غ ية احلكمة واإلتق ن .
دائام جيددون  ي صن ع مهم لقلة خربمهم وقلة
رم البرش فيخرتعون ويصنعون ولكنهم ً
علمهم وقلة تصوضرهم واهلل اخلبري لكامل علمه وخربته وقدضرته خلقه من رول يوم  ي
غ ية اإلتق ن والتامم والكامل(:
)[النمل.]88/
اهلل  ال صنعته  ي منتهى اإلتق ن واإلحك م ؛ ألنه عليم بام ا ن وم يكون وم
دائام  ي غ ية اإلتق ن وغ ية التامم
سيكون عليم بكل يشء ال يعجزه يشء فخلقه ً
والكامل ولذلك مدح نفسه بقوله(:
)[األعىل.]3-1/
هرا ا ن رو ب طنً هو اخلبري الذي يعلم البواعث
فهو سبح نه اخلبري العليم بكل يشء ظ ً
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واخلف ي واخلواطر واإلضرادات وحده ال رشيك له ألنه اهلل لطيف خبري .
فسبح ن العليم اخلبري بكل يشء م نراه وم ال نراه! املحي ط بكل ذضرة  ي الكون ضرؤية
وعلام وخربة :
وسام ًع
ً
[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

ف سم اهلل العليم رح ط بكل يشء واسم اهلل اللطيف روسع من العليم واخلبري روسع
من اللطيف(:
)[امللك.]14- 13/
فهذه األسامء الثالمة العليم واللطيف واخلبري تدل عىل اامل علم اهلل وإح طته بكل
يشء ظ هر رو ب طن.
هو سبح نه اخلبري الع مل ب ليشء قبل اونه ووقت اون ه وبعد اونه واهلل اتب ال يشء
وحجام
 ي اللوح املحفوظ وم اتب ه ال بد رن يقع عىل م قدضر مك ًن وزم ًن
ً
ً
)[األحزاب.]38/
وشكال(:ﮱ
وق ل ضرسول اهلل َ « :كتَب اهللُ م َقادِير الـخَ ََلئِ ِق َقب َل َأن ََي ُل َق السَمو ِ
ات َواْلَر َض
َ
َّ َ َ
َ َ
ِ
ني َأل َ
ف َسن ٍَةَ ،ق َالَ :و َعر ُش ُه َع ََل الـ ََمء»رخرجه مسلم( ).
بِخَ م ِس َ
لطيف خبري ق دضر عىل ال يشء ال يعجزه وال يمتنع
ٌ
حكيم خبري
عليم خبري
فربن 
ٌ
ٌ
عليه يشء(:
)[يس.]83-81/
ف هلل عليم خبري بكل يشء وحده ال رشيك له.
رم البرش فعلمهم حمدود وخربمهم حمدودة فلصنع ط ئرة حيت جون إىل آالف العلامء
وآالف اخلرباء ليصنعوا ط ئرة واحدة تطري  ي السامء وليصنعوا سفينة اذلك تسري عىل
البحر حيت جون إىل مثل هذه األعداد؛ لقلة علمهم وخربمهم ف لبرشية اله لن تستطيع
خلق ط ئر واحد خلقه اهلل العليم اخلبري( :
()1رخرجه مسلم برقم (.)2653
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)[احلج.]74-73/
البرشية اله ال تستطيع خلق ط ٍئر واحد وال خلق جن ح من هذا الط ئر مل ذا؟ ألن
اخللق واإلبداع عظيم حيت ج إىل خربة عظيمة واسعة ش ملة وحيت ج إىل علم وحيت ج إىل
قدضرة وحيت ج إىل حكمة وذلك ال يقدضر عليه إال العليم اخلبري وحده ال رشيك له:
[األنعام.]١٠2 :

فعلم التخليق للمخلوق ت اله بيد العليم اخلبري وعلم التدبري بيده وعلم التشغيل
بيده هذه مالمة علوم بيد اهلل وحده.
علم التخليق اله بيد اخلبري جل جالله(:
) [الزمر.]62/
وعلم التدبري بيد العليم اخلبري جل جالله:
[السجدة.]7 – 5 :

)[األعراف.]54/
وعلم التشغيل بيده(:
فعلم التخليق وعلم التدبري وعلم التشغيل بيد احلكيم اخلبري بيد العليم اخلبري بيد
اللطيف اخلبري:

[آل عمران.]27 – 2٦ :

فسبح ن اخلبري العليم بحوائج اخللق! خلق األضرزاق بأنواعه نب تية وحيوانية ومج دية
)[الذاضري ت.]58/
وس قه إىل املرزوقني بقدضرته(:
فهو سبح نه اخلبري بخلقه يوصل إليهم األضرزاق بقدضرته  ي ال م نية .
فأهل البحر يطعمون من ضرزقه ورهل الرب يطعمون من ضرزقه ورهل السامء يطعمون من
ضرزقه وضرزقه م دي ومعنوي واهلل  هو الرزاق وال يصل ضرزقه إىل خلقه إال بقدضرته
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وقوته وعلمه وخرب ته بمن حيت ج من عب ده  ي ال وقت و ي ال مك ن و ي ري
ح ل:
[يونس.]32 – 3١ :

 فسبحان اخلَلق العليم احلكيم اخلبري ،الذي دبر أمور اخلَلئق بنوعني من التدبري:
األول :تدبري اوين :فهدى اخلبري ال خملوق إىل مع شه وتيسري رسب به وهذا رمر عظيم؛
ألن ال خملوق من رنواع املخلوق ت حيت ج إىل متطلب ت وحوائج من اإلنس ن واحليوان
والنب ت واملالئكة واجلن وغريه من املخلوق ت ال خملوق حيت ج إىل رنواع من
احل ج ت  ي وقت معني وال يعلم ذلك إال اهلل:
[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

فهذا التدبري الكوين رن اهلل  هدى ال خملوق إىل مع شه وتيسري رسب به وهذا رمر
عظي م يشمل مجيع املخلوق ت  ي الع مل العلوي والع مل السفيل ؛ ألن ال خملوق من رنواع
املخلوق ت حيت ج إىل متطلب ت وحوائج سواء  ي بدنه رو خ ضرج بدنه من اهلواء والنوضر
والطع م والرشاب وغري ذلك.
حراة األجهزة  ي اجلسم :اجله ز اهلضمي اجله ز العصبي اجله ز العقيل اجله ز
البويل اجله ز التن سيل هذا املخلوق حيت ج هذه األموضر العظيمة واهلل  اخلبري
بأحوال اخللق هو الذي يدبر اخلالئق له رمر التخليق ول ه رمر التدبري وله رمر
التشغيل .
هو اخلبري ب لنب ت ف لبذضرة تلقى  ي األضر ،وتسقى ب مل ء فيذهب منه جذوضر حتت
األضر ،ورغص ن فو ق األضر ،مم يأيت بعد األغص ن األوضراق مم من بعد األوضراق
األزه ضر مم من بعد األزه ضر الثامضر.
ف هلل  خبري بكل ذضرة بكل نبتة بكل وضرقة بكل المة ط ئرة بكل حرف بكل مجلة
بكل ضرقم اهلل  خبري بكل يشء:
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[األنعام.]١٠3 – ١٠2 :

ف هلل رارب! م رعظم ملكه وسلط نه! وم رعظم خملوق ته  ي الع مل العلوي والع مل السفيل!
ام عدد املخلوق ت واألحي ء الكبرية والصغرية  ي الرب والبحر واجلو وم نراه وم ال
نراه من املالئكة واجلن ومن اجلامد والنب ت! وال ذلك حيت ج إىل خربة واسعة وقدضرة
مطلقة وعلم ش مل:
[احلرش.]24 :

هو الذي خلق لكم ال يشء لتعرفوه وتعبدوه و تستعينوا بذلك عىل ط عة اهلل
ولتعرفوا من سخره :
[لقامن.]2٠ :

خلقه ً
روال مم سخره م نيً فهي منق دة لن اجلب ل نكرسه ونستخرج املع دن منه
والنب ت نزضرعه ونستفيد منه واحليوان اذلك وغري ذلك من املخلوق ت والشمس
واهلواء ال هذه املخلوق ت املسخرة لن تسبح بحمد من خلقه وهي  ي ردائه
لوظيفته مسبحة بحمد ضرهب وش هدة بوحدانيته ومستجيبة ملشيئته ومرسعة إلضرادته
)[األنع م.]18/
وخ ضعة ألمره(:
فهذه تدبرياته  ي امللك وامللكوت هذا التدبري امللكي الكوين .
الث ين :التدبري الرشعي :ف هلل  رنزل عىل البرش الكتب ورضرسل الرسل ورشع الرشائع
من رجل مص لح العب د(:
)[آل عمران.]164/
اهلل  رنزل الكتب ورضرسل الرسل ورشع الرشائع إلسع د البرشية  ي الدني
واآلخرة:
[النحل.]89 :

وعلام! ال إله
وتقديرا وات بة وإح طة
فسبح ن العليم اخلبري املحيط بكل يشء خل ًق
ً
ً
إال هو وال ضرب سواه(:
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)[األنع م.]59/
واهلل  عليم خبري بكل ذضرة  ي ملكه  ي ال وقت  ي ال مك ن واتب ال ذلك  ي
اللوح املحفوظ(:
)[احلج.]70/
فسبح ن العليم اخلبري بكل يشء وحده:
[لقامن.]34 :

اهلل  خيربن بأسامئه وصف ته حتى نحبه حتى نكربه حتى نعرف من نعبد وم ذا يريد
ويبني رسامءه وصف ته؛ حتى
من وم ذا نريد نحن منه ف هلل يثني عىل نفسه  ي ات به
ِ
نؤمن به و نحبه ونستقبل رمره ونؤمن بكت به ونطيع رمره:
[الطالق.]١2 :

يعلم مجيع حرا ت اخللق مجيع رقوال اخللق؛ ألنه عليم بكل يشء.
ومن اامل لطف اخلبري جل جالله رن حجبن عن ضرؤيته  ي الدني ؛ لعلمه وخربته بضعفن
بحيث عني اإلنس ن ال تطيق ضرؤية الشمس املخلوقة فكيف تطيق ضرؤية اخل لق الكبري
املتع ل؟! اام ق ل سبح نه ملوسى(:
)[األعراف.]143/
فنحن ال نستطيع رن نرى الشمس مب رشة وهي نوضر من نوضر اهلل  اهلل  صب من
نوضره  ي هذه الشمس املخلوقة التي تنرش النوضر الذي نرى به األشي ء.
فلرؤية األشي ء ال بد من رمرين  :نوضر داخيل  ي عني اإلنس ن ونوضر خ ضرجي وهو نوضر
الشمس رو نوضر القمر رو نوضر الرساج ف هلل من علين هبذا النوضر الذي نرى به األشي ء
والنوضر اآلخر هو نوضر القرآن ونوضر اإليامن ولو ضررى اخللق ضرهبم  ي الدني بأسامئه
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احلسنى وصف ته العىل وصف ت جالله ومج له؛ مل عص ه رحد ربدً ا؛ مل يرونه من عظمة
جالله واربي ئه ف بطل رمر التكليف ب ألمر والنهي الذي رضراده اهلل من عب ده رن يأيت
اختي ًضرا.
ولكن اهلل  ضرحيم ب لعب د ف حجبن عنه حج به النوضر اام ق لت ع ئشة للنبي  هل
ِ
ات َوج ِه ِه َما
ورَ ،لو َك َش َف ُه َْلَح َر َقت ُسبُ َح ُ
ضرريت ضربك؟ ق لُ « :نور َأنَّى َأ َرا ُه؟! ح َجا ُب ُه الن ُ
ِ
ص ُه ِمن َخل ِق ِه» رخرجه مسلم( ).
انتَ َهى إِلَيه َب َ ُ
فمن ضرمحته جل جالله رنن ال نراه  ي الدني ضرمح ًة بن ولو ضررين ه مل عصين ه ولكن اهلل 
نراه  ي الدني ببص ئرن ال بأبص ضرن (:
)[األنع م.]103/
واملؤمنون يرون ضرهبم ببص ئرهم؛ فيعلمون رن للخلق خ ل ًق وهلذه األضرزاق ضراز ًق وهذا
امللك له م لك ً فهم يرونه ببص ئرهم ويعبدونه اأهنم يرونه ف إلحس ن رن تعبد اهلل
اأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
)
ويوم القي مة يراه املؤمنون بأبص ضرهم وبص ئرهم :
[القي مة.]23- 22/
ِ
تو َن َر َّب ُكم َيو َم ال ِقيَ َام ِة َك ََم ََ َرو َن ال َق َم َر لَي َل َة البَد ِر لَي َس
وق ل النبي للمؤمنني« :إ َّن ُكم َس َ َ
ون ِف ُرؤ َيتِ ِه»متفق عليه( ).
ُدو َن ُه َس َحابَ ،ل َُ َض ُام َ
اهلل  له األسامء احلسنى والصف ت العىل واألفع ل احلميدة وجنة املعرفة هي هذه
اجلنة رن ت عرف ضربك بأسامئه وصف ته ورفع له:
[حممد.]١9 :

ف لذي يتفكر  ي املخلوق ت يعلم رن وضراء املخلوق ت خ ل ًق ورن وضراء األضرزاق ضراز ًق
ورن وضراء الـملك م لك ً .
ف هلل سبح نه جعل للمعتربين  ي خملوق ته غن ًية عن التفكري  ي ذاته؛ لقصوضر العقول
واألبص ضر عن إدضراك ذاته ونوضر جالله وعظمته واربي ئه(:
))1رخرجه مسلم برقم (.)179

()2متفق عليه/رخرجه البخ ضري برقم ( )7436ومسلم برقم (.)633
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)[األنع م.]103/
نحن نرى املخلوق ت ونرى فعل اهلل  ي املخلوق ت :
رمر اهلل السامء ف ستقلت ورمر األضر ،ف ستقرت ورمر الشمس فجرت ونوضرت ورمر
اللس ن فتكلم ورمر األذن فسمعت ورمر العني فأبرصت ورمر اجلب ل فرست ورمر
البح ضر فس لت ورمر الري ح فهبت ورمر األشي ء فسبحت ورمر النب ت فنبت ورمر
األشج ضر فأممرت:
[األعراف.]54 :

ف لتفكر  ي املخلوق ت هو سبيل التوحيد واإليامن(:
)[يونس.]101/
وهذه األبص ضر والعقول ق رصة عن إدضراك نوضر جالل اهلل وعظمته واربي ئه ف هلل  من
علين ب لكون املنظوضر؛ لنرى فعله  ي خملوق ته وعظمة ملكه وسلط نه.
ومن علين بإنزال الكت ب املسطوضر لنعرف رسامءه وصف ته ورفع له(:

)[احلرش.]24-22/
حتى إذا عرفن ه آمن به ورطعن ه ومل نعصه .
إذا عرفن ه استحيين منه رن نسكن  ي ملكه ونأال من نعمه ونعصيه بنعمه.
فهذه املع ضرف تزضرع  ي القلب حب اهلل وتكبري اهلل وشكر اهلل واإلقب ل عىل ط عته
واحلي ء منه:
[احلديد.]١7 – ١٦ :

فسبح ن من تعرفه القلوب و العقول بآي ته وخملوق ته وتدعوه األلسن بأسامئه وصف ته
ومتيزه البص ئر عام سواه بصف ته ورفع له! (
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)[الروم.]24-22/
هو الواحد األحد العليم اخلبري بكل رحد هو العليم املحيط بكل يشء العيل العظيم
الذي له األسامء احلسنى والصف ت العىل وليس له شبيه  ي ذاته ورسامئه وصف ته
)[الشوضرى.]11/
ورفع له(:
هو الواحد األحد الذي ال رشيك له  ي ذاته ورسامئه وصف ته ورفع له و ي ملكه
وسلط نه  ي دينه ورشعه و ي خلقه ورمره:
[اإلخالص.]4 – ١ :

هو الواحد األحد الغني عن ال رحد الذي حيت جه ال رحد.
فسبح ن احلكيم اخلبري بأحوال عب ده الذي يضع اليشء  ي موضعه وخيت ضر له م ين سبه
فال إله غريه وال ضرب سواه(:
)[آل عمران.]18/
هو احلكيم اخلبري البصري بام يصلح عب ده؛ فيعطيهم م يصلح رحواهلم ويرصف عنهم
م يرضهم يبسط هلذا ويقبض عن هذا ويعطي هذا ويمنع هذا وهو العليم اخلبري
بام ين سب ال خملوق .
فمنهم من تستقيم ح له عىل النعمة والغ نى ومنهم من تستقيم ح له عىل الفقر
واالبتالء هلذا نجد عيش بعض الن س مع فقره وبالئه رحسن وقلبه لربه رصفى الام
رضبه اهلل ب لبالء ازداد ح ًّب له وتقوى؛ لكامل معرفته به(:
)[اإلرساء.]30/
واعلم ي عبد اخلبري وي رمة اخلبري اعلم رن احلكيم اخلبري خلق خلقه بقدضرات وصف ت
خمتلفة مم اصطفى منهم األنبي ء والرسل واملؤمنني(:
)[احلج.]75/
فجميع األنبي ء والرسل مصطفون فهم قمم اجلب ل ورعالم اهلدى ونخبة
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البرشية(:

)[آل عمران.]34-33/
فإذا اصطفى العليم اخلبري حممدً ا  من بني البرش؛ فإنه يعلم من حسن خلقه وعمله
وقوة يقينه وضرمحته وصربه فهذا اصطف ء اسبي منه رنعم اهلل به عليه(:
)[القلم.]4/
وإذا ر ارمه ضربه بكرام ت وخصه ب لوسيلة والشف عة وغفران م تقدم من ذنبه وم
تأخر؛ فهذا اصطف ء وهبي وهبه اهلل إي ه إارا ًم له؛ حلسن عمله واامل صربه:
[النساء.]١١3 :

والنبي  رحسن الن س خل ًق وخلق ا ن خلقه القرآن وا ن جيتهد  عىل خلقه فهو
)[القلم.]4/
اام وصفه ضربه(:
واهلل  مق بل هذا اخل لق العظيم من اإليامن والتقوى واامل اليقني وصدق
اإلخالص؛ رارمه ضربه بكرام ت وخصه ب لوسيلة والشف عة وغفران م تقدم من ذنبه
وم تأخر إارا ًم له حلسن عمله وحسن خلقه واامل صربه(:
)[الفتح.]3- 1/
فسبح ن ضربن العليم اخلبري الذي علم من بني خلقه راثرهم معرفة وراثرهم استق مة
ورقواهم ص ًربا وجه ًدا وراملهم تضحية وإيث ًضرا ورحسنهم عب دة ورمجلهم خل ًق
ورصدقهم يقينً وتقوى؛ ف صطف ه وجعله نبيًّ (:
)[ص.]47-45/
هذا اصطف ء من اهلل  ملن يعلم فيهم اامل الصف ت .
وق ل عن رفضلهم وراملهم نبيه (:
وق ل:
[األحزاب.]4٠ :
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)[القلم.]4/

واعلم ي عبد اخلبري وي عبد العزيز وي عبد امللك رن من اصطف ه اهلل واجتب ه واخت ضره
لدينه؛ فعل يه رن يعمل به ويدعو إليه ويشكر ضربه عىل هذه النعمة العظيمة(:
) [األعراف.]144/
ال من اصطف ه اهلل من األنبي ء والرسل ورتب عهم ال بد رن يمر بثالث مراحل؛ حتى
يتحىل بأحسن الصف ت وحيصل عىل اامل اإليامن:
اْلوىل :مرحلة الرتبية  :اهلل  يريب رولي ءه عىل اإليامن؛ حتى ال يعتمدوا ويتوالوا إال
عىل اهلل وحده.
الثانية :مرحلة االبتالء فيبتليهم ب لرش والرضاء:
[العنكبوت.]3 – 2 :

الثالثة :مرحلة التكريم ب ألمن واخلالفة واهلداية  ي الدني ودخول اجلنة والرضوان يوم
القي مة:
[التوبة.]72 :

ال بد رن يمر املسلم هبذه املراحل الثالث اام ا ن  ضرب ه ضربه فأحسن تربيته  ي مكة مم
ابتاله ب لشدائد والرضاء وجرت عليه األحوال فصرب مم ج ء التكريم وه جر إىل
املدينة ورقبل الن س عىل الدين رفواج ً مم فتح مكة وعز اإلسالم.
واهلل  رعط ه هذا املق م العظيم بسبب نج حه  ي هذه املراحل الثالث وهذه سنة اهلل
 ي خلقه املصطفني يريب مم يبتيل مم يكرم بجنة املعرفة  ي الدني وجنة النعيم  ي
)[الرمحن.]46/
اآلخرة(:
وبحسب قوة اإليامن تكون قوة االبتالء(:
)
[العنكبوت.]3- 2/
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وبحسب صدق املؤمن وإخالصه وصربه ويقينه وط عته لربه ؛ اهلل يصطفيه وجيعله
إم م  ي اإليامن والتقوى(:
)[السجدة.]24/
ومن اصطف هم اهلل  لدينه؛ فقد علم فيهم الصدق واإلخالص والط عة فليحمد اهلل
املؤمن عىل هذه النعمة(:
)[النمل.]59/
(
)[اجل مية.]37-36/
ومن اصطف ه اهلل وجعله مؤمنً ؛ فهو  ي سالم مع نفسه ألنه رلزمه ب إليامن والتقوى
وسالم مع ضربه ألنه وحد ضربه وعبد ضربه ورط ع ضربه وسالم مع غريه ف ملسلم من سلم
املسلمون من لس نه ويده وخري املسلم لنفسه ولغريه من الكف ضر؛ ألن املسلم ال يأخذ م
ليس له وال يؤذي رحدً ا وال يسب رحدً ا بل حيسن إىل اخللق.
ورش الك فر يترضضر به املسلم وهلذا ال بد من اجلهد عىل الك فر حتى يسلم فرش الك فر
واصل للمسلم وخري املسلم يستفيد منه الك فر إ ًذا لتكون األمة واحدة  ي اخلري ال بد
من اجلهد عىل الك فر حتى يسلم وعىل اجل هل حتى يتعلم وعىل الغ فل حتى يكون
ذاارا وعىل الص لح حتى يكون مصلح ً .
ً
ف ملؤمن  ي سالم مع نفسه وسالم مع ضربه وسالم مع غريه من املؤمنني والكف ضر ومن
احليوان ت .
سالم  ي الدني (:
) [األنع م.]82/
)
وسال ٌم  ي اآلخرة(:
[األنع م.]127/
فمن اصطف ه اهلل العليم اخلبري وجعله مؤمنً ؛ فهو  ي سالم مع نفسه وسالم مع ضربه
وسالم مع غريه وس الم  ي الدني وسالم  ي اآلخرة:
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[فصلت.]32 – 3٠ :

واهلل سبح نه اصطفى هذه األمة ورارمه ب لكت ب العظيم والرسول الكريم والثواب
اجلزيل(:
)[ف طر.]34- 32/
فلله احلمد واملنة عىل جزيل العط ء والتكريم هلذه األمة.
و اهلل سبح نه هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى وغ لب آي ت القرآن بل جل آي ت
القرآن تذار ب هلل وآي ته وخملوق ته؛ حتى نعرفه ً
روال ونتقرب إليه بام رمر به م ن ًي
ف ألوامر ج ءت جمملة  ي القرآن ومفصلة  ي السنة .
رم بي ن ر سامء اهلل وصف ته ورفع له وخزائنه ووعده ووعيده فكل ذلك مفصل  ي القرآن
من ضربن احلكيم اخلبري جل جالله:
[األنعام.]١١5 :

فمعرفة اهلل بأسامئه وصف ته ورفع له غذاء القلوب وهبذه املعرفة يعظ م الرب   ي
القلب وتتحر ك اجلواضرح بأنواع العب دة واللس ن ب لذار واحلمد والتمجيد هلل :

[األنفال.]4 – 2 :

اهلل  هو القوي الذي له القوة التي ال ترام العزيز الذي له العزة التي ال تض م اجلب ضر
الذي له اجلربوت الذي ال يس مى احلكم الذي له السلط ن الذي ال ي غلب امللك الذي
ال هن ية مللكه الكريم الذي ال هن ية لكرمه الرمحن الذي وسعت ضرمحته ال يشء
السميع الذي يسمع ال م جيري  ي ملكه البصري الذي يرى مجيع خملوق ته الظ هرة
واخلفية اخلبري بام تكنه القلوب وم ختفيه الصدوضر:
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[احلرش.]24 – 22 :

هذا القلب إذا عرف هذه األموضر؛ اطمأن ورحب ضربه واربه وعظمه ومحده وشكره
وسأله واستغفره:
[الرعد.]29 – 28 :

وهو سبح نه امللك الق دضر عىل ال يشء الق هر الذي قهر ال يشء الق دضر الذي ال
يعجزه يشء الواحد األحد املحيط بكل رحد القوي الذي ال يقف له رحد الكريم
الذي ال ينسى رحد اجلب ضر الذي جيرب ارس ال رحد:
[غافر.]٦5 :

[اجلاثية.]37 – 3٦ :

ومن عرف ضربه حق ً آمن به حق ً ورحبه حق ً واربه حق ً وعبده حق ً :
[األنبياء.]9٠ :

ومن عرف اهلل وحده ومل يرشك به(:

)

[الزمر.]67 /
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التعبد هلل  باسمه اخلبري

اهلل  عليم خبري ال خيفى عليه يشء  ي األضر ،وال  ي السامء سميع لكل يشء بصري
بكل يشء خبري بكل يشء ال خيفى عليه ذضرة  ي ملكه العظيم ال تواضري منه سامء سام ًء
رضرض وال جبل م  ي وعره وال بحر م  ي قعره وال ليل م  ي ظلمته(:
وال رضرً ،
)[يونس.]61 /
فسبح ن امللك احلق العليم اخلبري العليم بخفي ت األموضر اخلبري بام تكن الصدوضر
البصري بمحجوب ت الغيوب اخلبري بع مل الغيب وع مل الشه دة وحمجوب ت الغيب
بأنواعه (:
)
[األنع م..]59 /
وهو جل جالله احلي القيوم الذي ال يشء ق ئم بأمره خ ضع لسلط نه احلي الذي ال
تأخذه سنة وال نوم؛ العيل الذي ال يشء دونه احلكيم الذي رحكم األموضر اخلبري
الذي رتقن ال يشء صنعه الفت ح الذي بيده مق ليد األموضر الرزاق الذي مجيع اخلالئق
تأال من ضرزقه القريب الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء  ي الليلة الظلامء عىل
الصخرة الصامء:

[البقرة.]255 :

وهو سبح نه الكبري وحده ال رشيك له ذو العزة واجلربوت وامللكوت والكربي ء
واجلالل والعظمة له احلمد اله  ي الدني واآلخرة عىل رسامئه احلسنى وصف ته العىل
ونعمه الس بغة وإحس نه العظيم ودينه القيم(:
)[اجل مية.]37 -36/
فسبح ن ضربن امللك احلق الذي له امللك اله وله اخللق اله وله األمر اله وله احلمد
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اله وإليه يرجع األمر اله بيده اخلري وهو عىل ال يشء قدير:
[هود.]١23 :

له جل جالله األمر الن فذ فال يبدل القول لديه وله احلجة الب لغة فال تتوجه احلجج
عليه وله الربوبية املطلقة فكل اخلالئق مفتقرون إليه وله خزائن ال يشء فجميع
املخلوق ت مضطرة إىل م لديه(:
)[احلجر.]21 /
فال إله إال اهلل! ام عظمة رسامء اهلل احلسنى وصف ته العىل! .
وسبح ن من دل عب ده بأفع له عىل صف ته ودهلم بصف ته عىل رسامئه ودهلم بأسامئه
)[طه.]8 /
وصف ته ورفع له عىل ذاته!(
هو سبح نه الذي دل عب ده بأفع له  ي امللك وامللكوت من خلق وتدبري وترصيف دل
عب ده بأفع له عىل صف ته ودهلم بصف ته عىل رسامئه ودهلم بأسامئه وصف ته ورفع له عىل
ذاته(:
)[األنع م.]102 /
وهبذه املع ضرف العظيمة يمتلئ القلب ب لتوحيد وينرشح الصدضر ب إليامن وحتصل
الطمأنينة  ي القلب بذار اهلل واألنس به ودوام ذاره وشكره وحسن عب دته وط عة
اهلل وضرسوله وحمبة اهلل وضرسوله وحمبة دينه ورشعه ورولي ئه(:
)[الرعد.]29 - 28/
فربن  رمرن رن نتعرف عليه؛ حتى نوجه العب دة إليه ب حلب والتعظيم والذل له :
[فاطر.]28 :

ف هلل  حكيم خبري بكل يشء من األموضر امل ضية التي وقعت واألموضر احل رضة التي
تقع واألموضر املستقبلة التي مل تقع فهو العليم بكل م ا ن وم يكون وم سيكون.
عليم خبري بظواهر األموضر وبواطنه عليم بع مل الغيب والشه دة عليم بام  ي الع مل
العلوي والع مل السفيل من املخلوق ت التي ال حييص رنواعه ورعداده ورشك هل إال هو .
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هو العليم اخلبري الذي يعلم اجلزئي ت والكلي ت(:
)[األنع م.]59 /
واملؤمن إذا علم بقلبه رن ضربه سميع بصري عليم خبري لطيف روضرث له ذلك اخلوف من
اهلل؛ ألنه يرى املصوضر من خالل ضرؤية الصوضر ويرى اخل لق من خالل ضرؤية املخلوق ت
ويرى الرزاق من خالل ضرؤية األضرزاق التي يراه ويرى امللك من خالل ضرؤية امللكوت
العظيم(:
) [يونس.]101 /
ف ملؤمن إذا علم ذلك بقلبه؛ روضرث له اخلوف من اهلل اخلبري بكل يشء ورممر له خشية
ضربه وتعظيمه وإجالله ومراقبته  ي الرس والعلن ودفعه ذلك إىل حسن االستق مة
ودوام الط عة بقلبه وجواضرحه وعبد اهلل اأنه يراه  ي مجيع روق ته(:
)[امللك.]14 -12/
ويثمر له ذك دوام االستق مة والط عة هلل .
واالستق مة :رن تستقيم عىل روامر اهلل ً
فعال وتراً ورال يفقدك اهلل حيث رمرك وال جيدك
)
حيث هن ك؛ ألنك عبد مطيع(:
[األحزاب.]71 /
ويثمر له ذلك دوام الط عة بقلبه وجواضرحه  ي مجيع روق ته(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
هذا الذي يعبد ضربه اأنه يراه وعرف رسامءه احلسنى وصف ته العىل:

[األنفال.]4 – 2 :

944

ومن عرف ضربه ب سمه اخلبري؛ رط عه ومل يعصه وذاره ومل ينسه واجتنب ال م هنى اهلل
وضرسوله عنه(:
)[احلرش.]18 /
واملسلم إذا عرف رن ضربه بصري بأعامله سميع ألقواله خبري بام  ي قلبه؛ رحب ضربه؛ مل يراه
من جالله ومج له ومل يراه من إنع مه وإحس نه وضريض بقض ئه وقدضره واطمأن قلبه مل
قدضره اهلل عليه من املص ئب واملكروه ت ألنه يعرف رن ضربه لطيف واريم وضرمحن
وضرحيم وضرؤوف؛ فيطمئن قلبه بقض ء اهلل وقدضره ويطمئن مل قدضره اهلل عليه من املحبوب ت
واملكروه ت ومن النعم واملص ئب:
[احلديد.]22 :

وال مصيبة وال حدث  ي الكون مقرون ب لقدضرة املطلقة املقرونة ب حلكمة املطلقة
املقرونة ب خلري املطلق فال يفعل اهلل  ي ملكه العظيم سواء ا ن  ي الكون رو  ي خ صة
اإلنس ن إال م هو مقتىض احلكمة والرمحة والعدل واإلحس ن فبيده اخلري اله والرش
[طه.]8 :
ليس إليه:
فإذا عرف العبد رن ضربه  سميع ألقواله خبري بام  ي قلبه؛ رحب ضربه وضريض بقض ئه
وقدضره(:
)[التوبة.]51 /
ف ملص ئب فيه تكفري للسيئ ت وضرفعة للدضرج ت وتقوية اإليامن  ي القلب وضرد للعبد
إىل ضربه .
فكل مصيبة تقع ومتر عىل العبد توضرث سبع ارام ت فتحصل له توبة جديدة وإيامن
جديد وحب جديد لربه وتعظيم جديد لربه وعب دة جديدة وط عة جديدة وحي ء
جديد من ضربه:
[النساء.]١9 :

اهلل خبري ب لظواهر والبواطن ومن ضرمحته رن يرسل النعم رحي ًن لتذار اإلنس ن بنعمة ضربه
فتدفعه هذه املعرفة إىل شكر املنعم رو يرسل عليه مصيبة لتذاره هذه املصيبة بأن ضربه
ضرقيب وشهيد عليه وخبري بام  ي قلبه فيتوب إىل ضربه ويتجنب املع يص الظ هرة
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والب طنة(:
(

)[احلديد.]23 - 22/

)[الرعد.]29 - 28/
فمن عرف ضربه بأسامئه احلسنى وصف ته العىل ورفع له اجلميلة؛ ضريض بام يقدضره احلكيم
اخلبري الرمحن الرحيم( :
)[التوبة.]51 /
فكل إنس ن حني ا ن  ي بطن رمه يكتب امللك :ضرزقه ورجله وعمله وشقي رو سعيد.
وعلم املؤمن رن ضربه عليم خبري يثمر له الثب ت  ي مي دين القت ل واملواجهة مع رهل
الب طل بكل قوة؛ ألنه يعلم رن ضربه خبري ال خيفى عليه يش ٌء من رحوال األعداء:
[الربوج.]22 – 2٠ :

دضرا عىل مواجهة العدو بكل
وهذا اإليامن يطمئن قلب املؤمن ويقوي ضعفه وجيعله ق ً
[يس.]7٦ :
شج عة ومب ت:
فعلم العبد بذلك يثمر له قوة الثب ت والطمأنينة بربه والطمأنينة بنرصه .
وإذا تيقن املؤمن رن ضربه خبري بح له؛ رممر له ذلك التعلق بربه والترضع بني يديه
وتوجيه شكواه إليه:
[يوسف.]8٦ :

ألن اهلل سميع ألقوايل بصري بأحوايل خبري بام  ي قلبي ضرحيم بنفيس ق دضر عىل قض ء
ح جتي:
[البقرة.]١8٦ :

فسبح ن العليم اخلبري املحيط بكل خملوق(:
)[هود.]56 /
فليس  ي الكون إال امن ن :ملك وعبيد وخ لق وخملوق:
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[األنعام.]١٠2 :

واملؤمن إذا عرف ضربه ب سمه اخلبري؛ لزم العدل  ي رقواله ورعامله مع العدو والصديق  ي
ح ل الرساء والرضاء  ي ح ل الغضب والرض (:ﮱ
)
[امل ئدة.]8 /
)[األنبي ء.]107 /
فعنوان ضرس لة النبي (:
فال يكون  ي قلوبن حب قتل األعداء؛ بل يكون  ي قلوبن ً
روال ضرمحة األعداء ليؤمنوا
برهبم:
[آل عمران.]١59 :

فإن هذا العدل سيكون سب ًب إلسالم الن س وحبهم للدين وضرؤية حم سن الدين(:
)[امل ئدة.]8 /
ومن عرف اخلبري سبح نه ف ضرق املع يص  ي ال حني واف يده ولس نه عن ال حمرم
ومكروه وغض برصه عام يشغله عن ضربه رو يسخطه عليه(:
)[النوضر.]30 /
فمن عرف رن اهلل  سميع وبصري وعليم وخبري غض برصه عن احلرام ورطلق برصه
 ي النظر  ي اآلي ت الكونية واآلي ت الرشعية؛ ف زداد إيام ًن وتقوى هو سبح نه العليم
اخلبري بكل يشء هو اخلبري بكل يشء قبل رن يعلمه العلامء واخلرباء مم ا ن وم يكون وم
سيكون:
[السجدة.]7 – ٦ :

خبريا بام حيدث  ي ع مله والع مل األول هو
في عبد اخلبري وي رمة اخلبري ليكن الواحد من
ً
خبريا بام جيري  ي ع ملك من قلبك وجواضرحك ورعاملك ورخالقك
اإلنس ن؛ فكن
ً
ورقوالك ف شكر اهلل عىل النعم وداوم عىل ط عة موالك واحذضر الذنوب وراثر من
االستغف ضر والتوبة وطهر قلبك من الشك والرشك والغش والكذب واحلسد
والكرب والري ء والظلم واخلي نة والنف ق(:
)[احلرش.]18 /
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[األنفال.]28 – 27 :

ف ملسلم يتفقد نفسه يتفقد ع مله من قلبه وجواضرحه م ذا  ي القلب من حب اهلل
وتعظيمه؟ وم ذا  ي القلب من الشك والرشك؟ وم ذا  ي القلب من اإليامن والتقوى؟
م ذا  ي القلب من الصدق واإلخالص؟ .
خبريا بام جيري  ي ع ملك من قلبك وجواضرحك ف شكر اهلل عىل النعم وداوم عىل
فكن ً
ط عة موالك واحذضر الذنوب وراثر من االستغف ضر؛ فإن اهلل سميع بصري غفوضر ضرحيم.
وطهر قلبك ولس نك وجواضرحك من النج س ت؛ من الشك والرشك والكذب
والغش واحلسد والكرب واخلي نة والنف ق والري ء وغريه (:
)[آل عمران.]102 /
)
(
[إبراهيم.]7 /
واحذضر السخرية ب لن س وسوء الظن هبم واجتنب رال حلومهم ب لغيبة والنميمة:
(

)[احلجرات.]13 - 11/
عليم ب لظواهر والبواطن خبري ب لرسائر واخلف ي ؛ فال خيفى عليه يشء فب دضر إىل م حيبه
ويرض ه(:
ﮡ)[احلج.]77 /
فمن عرف رن ضربه خبري بظ هره وب طنه؛ رقبل عىل الط ع ت وابتعد عن املع يص
وعرف الفض ئل وحتىل هب وعرف الرذائل واجتنبه :
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[فاطر.]28 :

في عبد اخلبري احذضر رن تظهر اخلري وتضمر الرش رو تتجمل ب إلخالص مع اإلفالس
مم حيبه اهلل ؛ فربك خبري بكل ظ هر وب طن:

[يونس.]٦١ :

خبريا بأحوال الن س ؛ لتشكر حمسنهم وتطعم فقريهم وتوايس حمت جهم وتعلم
وان ً
ج هلهم ومهدي ض هلم(:
)[يوسف.]108 /
)[آل عمران.]79 /
(
[املائدة.]2 :

[آل عمران.]١34 – ١33 :

واعلم ي عبد اخلبري رنك مكشوف  ي مجيع رحوالك رم م ضربك اللطيف العليم اخلبري
ف تق اهلل حق تق ته واتق اهلل رن يفقدك حيث رمرك رو جيدك حيث هن ك:
[األنعام.]١٠3 :

ٌ
ورهل رن يذار فال ينسى ويط ع فال يعىص ويشكر
ف هلل رهل رن يتقى ورهل رن يعبد
فال يكفر؛ ألنه املنعم بكل نعمة امللك الذي له امللك وامللكوت اخلبري الذي ال خيفى
عليه يشء  ي األضر ،وال  ي السامء :
[يونس.]3 :

هو سبح نه اخلبري اللطيف الذي رمرك بام يسعدك وينجيك من روامره  وهن ك عن
ال م يشقيك ويؤملك من نواهيه:
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[النحل.]9٠ :

[احلجرات.]8 – 7 :

ف هلل  اريم رعط ن عط ء الربوبية ورمرن رن نستفيد منه؛ ف هلواء وامل ء والطع م
والرشاب فر ،عني عليك؛ لتبقى ح ًّي :
[البقرة.]١72 :

وحتى تكون سعيدً ا  ي الدني واآلخرة ف إليامن ب هلل وتقواه فر ،عني عيك وهذا اله
من رمر العليم اخلبري بام يصلحك ويسعدك  ي الدني واآلخرة(:
)[البقرة.]22 -21/
ف لصلوات فر ،عني عليك لسالمتك وفالحك فإذا آمنت ب هلل رلقى اهلل  ي قلبك
حق وتفعله وترى الب طل ب ً
نوضرا ترى به احلق ًّ
طال فتحذضره(:
ً
)[احلديد.]28 /
[األنفال.]29 :

وهكذا احلرام من اذب وغش ورسقة وزن وظلم ورذى حيرمك السع دة والسالمة
 ي الدني واآلخرة( :
)[طه.]126 -123/
فسع دة اإلنس ن بط عة اهلل وضرسوله وشق ؤه بمعصية اهلل وضرسوله:
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[البقرة.]39 – 38 :

هذه األموضر ال بد للقلب رن يعرفه حتى يقبل عىل ط عة ضربه ب حلب والتعظيم والذل
له ف لفقيه ح ًّق من علم رن سع دته بط عة اهلل وضرسوله وشق ءه بمعصية اهلل وضرسوله.
ال بد للع قل رن ي عرف من األخب ضر  ي القرآن م يطمئن القلب للعمل هبذا الدين
والتعبد هلل  وامتث ل روامره واجتن ب نواهيه ويعرف ممرة الط عة وم ذا جتلبه من
اخلري والرباة وجن ية املعصية م ذا جتلبه من الرش والعذاب األليم :
فلكل ط عة مواب ولكل معصية عق ب( :

[الرعد.]١9 :

)[النس ء.]14 -13/
هذه رخب ضر القرآن موجهة من الرب إىل القلب؛ حتى يأخذ من رخب ضر ورحك م احلكيم
م يسعده  ي الدني واآلخرة:
[إبراهيم.]52 :

ورعلم الن س ورسعدهم من آمن ب هلل واتق ه ورجهلهم ورشق هم من افر ب هلل
)[االنفط ضر.]14 - 13/
وعص ه(:
 هناك نعيم او جحيم ف ثَلثة مواطن:
 ي الدني  ..و ي بطن القرب..ويوم القي مة  ي اجلنة رو الن ضر.
ورعظم نعيم  ي الدني هو نعيم معرفة اهلل واإليامن به وعب دته:
[حممد.]١9 :

خبريا بأحوال نفسك ؛ هل سلمت قلبك وجواضرحك للرمحن رم
في عبد اخلبري ان
ً
للشيط ن؟ .
ف ملؤمن من سلم نفسه للرمحن(:
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)

[األنع م.]162 - 161/
رن رسري عىل هذا الرصاط املستقيم حتى رصل إىل اهلل وحتى رصل إىل م حيبه اهلل 
وم حتبه نفيس من السع دة  ي الدني واجلنة وضرؤية اهلل  ي اآلخرة.
والك فر سلم نفسه للشيط ن ف ستغل لس نه ب لغيبة والنميمة والقيل والق ل؟ واستغل
روق ته  ي معصية الرمح ن سمعه بسامع م حرم اهلل؟ واستغل برصه فجعله يرى م حرم
اهلل ؟.
ال بد لإلنس ن رن يكون خبري ًا بنفسه؛ هل هو من جند الرمحن رو من جند الشيط ن؟
هل جواضرحك وقلبك سلمته لربك الرمحن رم سلمته للشيط ن؟ (
) [البقرة.]208 /
فليأخذ العبد حذضره من الشيط ن وين تبه لنفسه؛ ألن رقرب ع مل إليك هو النفس(:
)

[يس.]62 -61/
)[ف طر.]6 /
(
خبريا ي عبد اخلبري بأحوال زوجك وروالدك؛ لتحملهم عىل ط عة اهلل وضرسوله
وان
ً
واجتن ب معصية اهلل وضرسوله(:
)
[التحريم.]6 /
(
)[التغ بن.]14 /
رنفق عىل زوجك ورهلك وروالدك ورق ضربك رنفق عليهم مم رعط ك اهلل وع ِلم
ج هلهم وذاِ ر غ فلهم وخذهم إىل احلق ب لرفق والرمحة واحلكمة(:
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)[آل عمران.]159 /

)

ع ملهم ب لصف ت التي حيبه اهلل(:
[األعراف.]199 /
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وق ل النبي َ « :خ ُري ُك م َخ ُري ُكم ْلَهلهَ ،و َأ َنا َخ ُري ُكم ْلَهل»رخرجه الرتمذي وابن م جة( ).
خبري ا ي عبد اخلبري بأحوال األمة؛ لتتعلم من الع لـم وتع ِل م اجل هل وتوايس
ان
ً
املحت ج وتغني الفقري ومهدي الض ل(:
)[إبراهيم.]1 /
ف لتعبد هلل  ب سم اهلل اخلبري يثمر ممرات عظيمة ؛ من حب اهلل  وتعظيمه واحلي ء
منه ودوام الشكر له واخلوف منه والرج ء له:
[حممد.]١9 :

هو جل جالله العليم اخلبري بام تكنه الصدوضر وم ختفيه القلوب اخلبري الذي انكشف
له ال خمبوء فهو يرقب ال مستوضر يعلم الرس ورخفى .
وال بد للعبد رن يعرف ضربه بأسامئه وصف ته ويتلو ات به ويستن بام ج ء عن ضرسوله 
مل ذا؟ ليعرف اخل لق من املخلوق ويعرف م حيبه اهلل وم يكرهه وم يرضيه وم
[املائدة.]98 :
يسخطه:
ال بد للعبد رن يتلو ات ب ضربه ويستن بام ج ء عن ضرسوله ؛ ليعرف هذه املع ضرف
العظيمة ويعرف اخلري من الرش واحلق من الب طل والن فع من الض ضر والب قي من
الف ين؛ ليقدم م يستطيعه  ي حي ته؛ ليجد جزاءه عند ضربه:

[األنفال.]4 – 2 :

البد للمسلم رن يعرف حقيقة الدين ليقدم عىل اليقني من رمر ضربه ويواظب عىل
املرشوع من رحك مه ؛ فال بد له من معرفة اخل لق من املخلوق ومعرفة الدني من
اآلخرة ومعرفة قيمة اإليامن واألعامل الص حلة ال بد له رن يق رر ات ب ضربه؛ فيجد هذه
()1صحيح/رخرجه الرتمذي برقم ( )3895ورخرجه وابن م جة برقم ( )1977وهذا لفظه.
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املع ضرف العظيمة(:
)[احلديد.]20 /
واعلم ي عبد اخلبري رن من مل يقدِ م خرب القرآن والسنة بني يديه؛ ا ن من رمره عىل خطر
عظيم؛ ألنه قدم اهلوى عىل اهلدى وقدم العقل عىل الوحي(:
ﰀ)[القصص.]50 /
فكل إيامن وتصديق وهدى ومس ضرعة إىل اخلريات وصرب عىل األقداضر واألحك م
سببه العلم والعمل بخرب الوحي املنزل من ضربن :
[األنعام.]١55 :

وال جهل رو تكذيب رو تقصري رو جزع رو ظلم رو ارب رو فس د سببه اجلهل
بخرب الوحي رو اإلعرا ،عنه:

[طه.]١2٦ – ١23 :

فهذه رخب ضر اخلبري  ي ات به منهج حي ة يسري عليه املسلم عىل رصاط مستقيم(:

)[امل ئدة.]16- 15/
واعلم ي عبد اخلبري رن اهلل خبري بأقوالك ورعاملك خبري بنيتك وإضرادتك ف ستح منه
وال تسكن  ي رضرضه وتأال من ضرزقه وتعصيه بنعمه .
اتق اهلل حيثام انت واستقم اام رمرت .
و اعلم رن النفس إذا دعومه إىل الصرب عىل ط عة اهلل والصرب عن معصية اهلل والصرب
عىل رقداضر اهلل والصرب عىل عب دة اهلل بعد تقدم اخلرب والعلم ب هلل ووعده ووعيده؛
رعطتك ذلك من ذامه بيرس وسخ ء ودوام واستمراضر؛ لعلمه بأن م دعومه إليه هو
طريق سع دمه الواجب عليه سلواه:
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[الشمس.]١٠ – 7 :

ف لنفس جمبولة عىل حب الشهوات والروح مفطوضرة عىل حب الط ع ت .
فمحبوب ت النفس :املطعوم ت واملرشوب ت واملراوب ت واملنكوح ت وامللبوس ت .

فهذه حمبوب ت النفس وهي ليست حمرمة إنام نأخذ منه بقدضر احل جة؛ ألن اامل النعيم
 ي اجلنة ونعطي للدين بقدضر الط قة ونعطي ا لروح م حتب من الط ع ت .
والروح حتب اإليامني ت والعب دات واملع مالت الطيبة واملع رشات احلسنة
واألخالق الكريمة.
هذه حمبوب ت الروح وحمبوب ت النفس وحمبوب ت الرب وحمبوب ت العبد وهذه هي
رخب ضر اخلبري لن   ي ات به وسنة ضرسوله .
من ر جل هذا احت جت النفوس إىل معرفة اخلبري ومعرفة خرب اخلبري احلق سبح نه
ومعرفة مواب اخلبري جل جالله؛ ليتبني هل من تعبد؟ ومن تسأل؟ ومن تطيع؟ وم تصرب
عليه؟ وم رنواعه؟ وم موابه؟ وم عق به؟.
ً
فأوال تعرف اخلبري بأسامئه وصف ته ورفع له(:
)[حممد.]19 /
ونعرف صف ت جالله ومج له(:
) [امل ئدة.]98 /
فنعلم ً
روال ضربن  بأسامئه وصف ته مم نعرف روامره الرشعية مم نعرف موابه وعق به
ووعده ووعيده مم نتعبد هلل بموجب ذلك ب حلب والتعظيم والذل هلل :
[األعراف.]١8٠ :

هذه األموضر ال بد للقلب رن يعرفه ويأخذ األخب ضر من اخلرب الص دق من ات ب ضربن
وسنة ضرسولن :
[األنعام.]١١5 :

[األعراف.]١58 :
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اتبعوه  ي نيته وفكره و ي توحيده وإيامنه و ي رقواله احلسنة و ي رعامله الص حلة و ي
رخالقه الع لية(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
فمن وحد ضربه وآمن به وعبده بام ج ء به ضرسوله ؛ فقد س ضر إىل ضربه عىل رصاط
مستقيم.
فهو يسري  ي الدني عىل الرصاط املستقيم ويوم القي مة يسري عىل الرصاط املستقيم ررسع
من الربق؛ ألنه س ضر عىل الرصاط الديني  ي الدني ويسري عىل الرصاط املستقيم احليس
يوم القي مة وينجو من عذاب جهنم :
[األنعام.]١53 :

ف لنفس ملن سبق إن محلته عىل ط عة اهلل انق دت وإن تراته ورمهلته م لت إىل
حمبوب مه ف لنفس إذا مل تعرف م ينفعه وم يرضه ب خلرب املنزل زلت عند املحنة
ومجحت عند الصدمة فهلكت وضلت ورضلت:

[األعراف.]١8٠ – ١79 :

واعلم ضرمحك اهلل رن العليم اخلبري يراك؛ فال تفعل م يسخطه عليك هو اخلبري الذي
يعلم مجيع رحوالك  ي الرس والعلن فال تب ضرزه ب ملع يص الظ هرة واخلفية وال جتعله
رهون الن ظرين إليك(:
)[ق.]18 -16/
وي عبد اخلبري اعبد ضربك ب حلب مع اامل التعظيم والذل له وتقلب  ي ليلك وهن ضرك  ي
ط عته وعب دته بكل م حيبه ويرض ه:
[املزمل.]4 – ١ :

ومن ج هد فإنام جي هد لنفسه وين ل مواب ضربه(:
)[اإلرساء.]79 /
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اسأل الرمحن رن يرمحك ويرحم األمة اسأل الغف ضر رن يغفر لك ويغفر ألمة حممد 
فكن بني يديه ع بدً ا له  ي ليله وهن ضره فهو الكريم الذي رشفك ب لعبودية وهو الرقيب
القريب الشهيد الذي خصك ب لعن ية والرع ية(:
)[الشعراء.]220 - 217/
خبريا بأحك م الدين؛ فعلمه من ال يعلمه :
وإن انت ً
[آل عمران.]79 :

خبريا بأحك م الدين ؛ ف عمل هب وعلمه من ال يعلمه بلس نك وقلمك
إن انت
ً
وانصح جلم يع اخللق واتبع سبيل املؤمنني؛ تكن من الف ئزين(:
)
[آل عمران.]104 /
ففي ات ب اخلبري جل جالله ال م يسعد اإلنس ن  ي الدني واآلخرة :
[النحل.]89 :

واعلم ي عبد اخلبري رن من عرف رن اهلل خبري بأقواله ورفع له وس ئر رحواله؛ تأدب  ي
سلواه وضراقب ضربه  ي مجيع حرا ته وسكن ته واستق م عىل م حيبه ضربه ويرض ه  ي
ظ هره وب طنه و ي جلوته وخلوته وابتعد عام يسخط مواله العليم اخلبري وريقن رن
ال م قسمه اهلل له لن يفوته وم مل يقسم له لن يدضراه:

[السجدة.]١7 – ١5 :

ومن عرف رن ضربه خبري بكل يشء عليم بكل يشء؛ ن داه ندا ًء خف ًّي ون ج ه  ي رسه
ودع ه  ي رسه؛ لعلمه بقربه منه:
[األعراف.]55 :

خبريا بنفسه وع مله وع مله هو بدنه وقلبه وجواضرحه
والع قل حق ً جيب رن يكون
ً
ورقواله ورفع له ورخالقه ورفك ضره ويتفقد قلبه رين يتقلب؟ وهل هو يطوف حول
الع جلة رم حول اآلجلة؟ هل هو ق عد عىل موائد الرمحن؟ رم عىل موائد الشيط ن؟ هل
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هو يعمل فيام يسعده؟ رم فيام يشقيه؟ (
)[احلرش.]19 -18/
واعلم رن ال من دع إىل اهلل؛ فقد رذن اهلل له فإن ا نت دعوته ص دقة؛ وفقه اهلل ورع نه
نوع من االصطف ء والتكريم(:
ورصف قلوب الن س إليه وهذا ٌ
)[احلج.]75 /
وإن ا نت دعوته ا ذبة رو عىل هواه؛ رصف اهلل قلوب الن س عنه ورظهر رسيرته عىل
فلت ت لس نه وصفح ت جبينه(:
)[حممد.]30 -29/
فسبح ن العليم اخلبري ب لظواهر والبواطن والرسائر واخلفي ت وع مل الغيب وع مل
الشه دة وع مل الدني وع مل اآلخرة وم نراه وم ال نراه:
[غافر.]٦5 :

خبريا بأهله وررسته
خبريا بنفسه
وحظ العبد من هذا االسم الكريم رن يكون املسلم
ً
ً
خبريا بأحوال األمة م ذا جيري  ي الس حة اإلسالمية من فكر األعداء رو ايدهم.
ً
في عبد اخلبري وي رمة اخلبري وي رم ة اخلبري اونوا خرباء بمكر وايد شي طني اإلنس
واجلن الذين يسعون حلربكم وإضاللكم وإفس دام وإفس د رخالقكم فكل م
يملك األعدا ء من قوة وم ل وإعالم سخروه لرصف املسلمني عن دينهم وهنب
خريامهم ومتزيق قيمهم(:
)[آل عمران.]101 - 100/
[البقرة.]2١7 :

واخلبري بأحوال األمة اإلسالمية يرى رن شي طني اإلنس واجلن طعنوه بثالمة خن جر
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مسمومة(:

)[التوبة.]32 /
اخلنجر اْلول :رهنم زينوا للمسلمني رن الشع ئر من صالة وصوم وزا ة وحج وغريه
هي الدين وفصلوا الشع ئر التي هي العب دات عن الرشائع التي تشمل حي ة اإلنس ن
اله ورومهوا الن س رن العب دة هي العبودية وقد ضل بذلك اثري من الن س وسخروا
بذلك رقالمهم ورمواهلم حتى رومهوا الن س رن الدين عب دات بني العبد وضربه فقط.
واملطلوب :العب دة مع العبودية العب دة شجرة والعبودية ممرة العب دة هل وقت
حمدود الصالة هل وقت الصوم له وقت الزا ة هل وقت احلج له وقت لكن العبودية
وقته مفتوح ووقته ع م ش مل حلي ة اإلنس ن ً
ليال وهن ًضرا  ي ال ح ل من رحواله  ي
ري زم ن وري مك ن(:
)[األنع م.]163 - 162/
ف لعبودية هي األصل والعب دة وسيلة هل .
ف لعبودية هي املطلوبة رن يكون اإلنس ن عبدً ا هلل بقلبه بلس نه بجواضرحه  ي بيته  ي
سوقه  ي مسجده عبدً ا هلل  ي سفره وحرضه وعند طع مه ورشابه عبدً ا هلل مع زوجته
عبدً ا هلل مع الكف ضر مع املسلمني ف لع بودية تشمل ال حي ة اإلنس ن(:
)[البقرة.]138 /
اثريا من املسلمني وزينوا هلم رن الشع ئر من صالة وصوم وزا ة
واألعداء رومهوا ً
وغريه هي الدين وفصلوا الشع ئر عن الرشائع ف لشع ئر هي التعبد هلل وهي تعطي
ً
فمثال الصلوات اخلمس تأخذ س عة من رضربع
الط قة اإليامنية للعبد ليمتثل رمر اهلل
وعرشون س عة س عة تعبد بني يدي اهلل ومالث وعرشين س عة تع مل مع اخللق
ب لدعوة إىل اهلل وتعليم رشع اهلل واإلحس ن إىل خلق اهلل وتطبيق رشع اهلل عىل النفس
وعىل الغري .
فهم جعلوا اإلنس ن يتعبد هلل  ي يومه ب لذار والصالة رو  ي حوله ب لزا ة والصي م رو
 ي عمره ب حلج لكن املطلوب رن تكون عبد اهلل  ي مجيع رحوالك وروق تك داخل
الصالة وخ ضرج الصالة رنت عبد هلل .
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فهذا اخلنجر األول؛ رهنم زينوا للمسلمني ورومهوهم رن الشع ئر هي الدين فقط وم
سوى ذلك فال عليك رن تتبع اهلوى وخترج من اهلدى:
[البقرة.]85 :

اخلنجر الثاين :رهنم سعوا لتمزيق األمة اإلسالمية؛ ف جتهدوا عىل نرش املذاهب
اإلسالمية وفرقوا األمة شي ًع ومج ع ت ورحزا ًب :
[آل عمران.]١٠5 – ١٠4 :

ففرقوه إىل مذاهب إسالمية وحراوا بعضه ضد بعض فنشأ التعصب للمذاهب
ابريا؛ فنشأت املداضرس
واألشخ ص والبالد وقد نجحوا  ي هذه املس حة نج ًح
ً
بعض ويع دي بعضهم بعض ً :
املذهبية املختلفة ورصبح الن س يبغض بعضهم ً
[املؤمنون.]53 :

فأنى يكون هلم نرص وتكون هلم عزة وهم عىل هذه احل ل السيئة:
[النساء.]١١5 :

و رفضل قبيلة يريده اهلل هي قبيلة املؤمنني قبيلة املسلمني قبيلة املتقني(:
)[األنبي ء.]92 /
اخلنجر الثالث :رهنم سعوا إىل متزيق اي ن األمة اإلسالمية الكبري إىل جمموعة دول ابرية
وصغرية تتط حن فيام بينه والعدو يمده ب لسالح ويأخذ األموال ويمزق األبدان
وحيطم الكي ن:
[الصف.]8 :

فهذه مالمة خن جر مسمومة رضبت هب األمة اإلسالمية ولن تشفى من جراحه
وآالمه حتى تعود إىل ضرهب :
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[فصلت.]32 – 3٠ :

وهؤالء األعداء لن يفلحوا ولكن اهلل  رمهلهم لريى من يغ ضر عىل الدين واألمة
اآلن وهلل احلمد تسعى إىل الوحدة وإىل االجتامع وإىل نرش الدين بني الن س ب حلكمة
والرمحة وحب اخلري للبرشية:
[الصف.]9 :

[يوسف.]١١٠ :

خبريا بأحوال الع مل حتى يقوم بام جيب عليه نحو نفسه ونحو رهله ونحو
فليكن العبد ً
البرشية اله (:
) [إبراهيم.]52 /
ٍ
ف حلمد هلل ضرب الع ملني رن اصطف ن العليم اخلبري وجعلن من خري رمة رخرجت للن س
ورجرى عىل ريدين وريدي املسلمني اخلري الكثري ورنطق رلسنتن ب حلق وشه دة رن ال إله
إال اهلل ورن حممدً ا ضرسول اهلل وحبب إلين عب دته والدعوة إليه وتعليم رشعه:

[آل عمران.]١١٠ :

فسبح ن من حفظ دينه وحفظ من يقوم به(:

)

[امل ئدة.]67 /
لص هلل فمن صدق  ي طلبه ؛
ومن رعظم سبل االصطف ء بعد اإليامن طلب العلم خ ً
معلام للبرشية وداع ًي إليه وش هدً ا بوحدانيته(:
اصطف ه اهلل وعلمه وجعله ً
)
[آل عمران.]18 /
[األعراف.]23 :
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)

(

[آل عمران.]53 /
(

)[الشعراء.]85 -83/
اللهم لك رسلمت وبك آمنت وعليك توالت وإليك رنبت وبك خ صمت .
اللهم إين رعوذ بعزتك ال إله إال رنت رن تضلني.
رنت احلي الذي ال يموت واجلن واإلنس يموتون.
بصريا بكل يشء ي م ل ًك لكل يشء اللهم
عليام بكل يشء ي
خبريا بكل يشء ي
ي
ً
ً
ً
علمن م ينفعن وانفعن بام علمتن ؛ إنك رنت العليم اخلبري .
بريا بفقري وف قتي
اللهم ي إهلي ي من بيده ن صيتي ي
ً
عليام بضعفي ومسكنتي ي خ ً
رسألك رن توفر حظي من ال خري تنزله ومن ال ضرزق تبسطه ومن ال بر تنرشه
ومن ال ذنب تغفره ي رضرحم الرامحني.
اللهم رنت العليم اخلبري ب لدق ئق واخلف ي ورنت املطلع عىل املعلن ت والرسائر برصين
بصريا بام يسعدين ويشقيني؛ إنك
خبريا بام ينفعني ويرضين
ً
 ي مجيع رحوايل؛ حتى راون ً
رنت العليم اخلبري.
سبح نك اهلل وبحمدك نشهد رن ال إله إال رنت نستغفرك ونتوب إليك.

9٦2

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احليكيم ..احليكم..احلاكم ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احليكيم ..احليكم ..احلاكم

احلمد هلل رب العاملني ن عرفنا بنفسه ،وعرفنا بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وبآياته
كثريا ،وكام
كثريا  ،كام ينعم ً
وخملوقاته ،وبدينه ورشعه ،وهدانا لإلسالم ،فله احلمد ً
كثريا:
يعطي ً
[اجلاثية.]٣٧ – ٣6 :

وكل من عرف اهلل  بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،تفانى يف طاعته ،وأحبه وكربه
وعظمه ،وكل من عرف أوامر اهلل ،ومل يعرف ربه  بأسامئه احلسنى وصفاته العىل؛
تفنن يف التفلت من أوامره ،وطلب الرخص؛ جلهله بربه ،وما جيب له من توحيده،
وتعظيمه  ،وتكبريه ،وحمبته ومحده:
[الطالق.]١٢ :

ومعرفة اهلل  بأسامئه احلسنى هي باب التوحيد األعظم ،وهي يف باب التوحيد بمنزلة
الرأس من اجلسد(:
) [حممد.]19/
واهلل حكيم عليم جعل يف كل إنسان ثالث أواين:
جعل القلوب آنية اإليامن ،وجعل العقول آنية املعلومات ،وجعل املعدة آنية الطعام
والرشاب.
فال بد من ملء هذه القلوب بمعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ودينه ورشعه؛
حتى يمتلئ قلب املسلم باإليامن ،واإليامن حيرك اجلوارح باألعامل.
ومغذيات القلوب باإلي امن سبعة:
أن نعرف اهلل ،ونعرف أسام َءه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده.
هذه مغذيات القلوب التي حترك اجلوارح للطاعة ،وحترك القلوب باحلب هلل ،والتعظيم
له ،والذل له ،وهلذا فالقلوب حمل نظر اهلل  ،كام قال الرسول « :إِن اهللَ َل َينْظُ ُر إِ َل
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ُص َو ِرك ُْم َو َل إِ َل َأ ْم َوالِك ُْمَ ،ولَكِ ْن َينْظُ ُر إِ َل ُق ُلوبِك ُْم َو َأ ْع َاملِك ُْم» أخرجه مسلم( ).
وأصل التقوى تقوى القلوب:
[احلج.]٣٢ :

فسهولة الطاعات  ،وحب القيام بالتكاليف ،أساسها معرفة اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته
العىل ،وأفعاله احلميدة  ،ألن تلك املعرفة تثمر كامل اإليامن ،وكامل التقوى.
وأسامء اهلل  احلسنى كلها مغذيات للقلوب ،وهلذا أمرنا بأن نعرف اهلل  بأسامئه
وتعظيام له ،وشكر ًا له ،وحيا ًء
وصفاته؛ لتمتلئ القلوب توحيدً ا وإيامنًا ،ومحدً ا للرب،
ً
منه ،وخوف ًا منه:
[حممد.]١9 :

وأسامء اهلل احلسنى تنقسم إىل ستة أقسام ،وكلها تغذي القلوب بالتوحيد واإليامن ،فال
بد للقلب أن يعرف هذه األقسام الستة؛ حتى يعبد اهلل  بموجبها ومقتضاها ،باملحبة،
والتعظيم ،والذل هلل .
 فأسامء اهلل احلسنى ستة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته :مثل اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد ،احلق،
احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،وغريها من األسامء احلسنى ،هذه أسامء
دالة عىل وحدانية اهلل؛ حتى نتوجه إىل واحد ،وال نلتفت إىل ما سوى الواحد .
هو الواحد األحد الذي بيده كل أحد ،القادر عىل كل أحد ،الغني عن كل أحد ،الذي
حيتاج إليه كل أحد ،فإذا عرف القلب هذا مل يلتفت إىل أحد سوى اهلل:
[اإلخالص.]4 – ١ :

الثاين :األسامء الدالة عىل امللك والقدرة :فاهلل  له أسامء تدل عىل ملكه وقدرته
وعظمته ،ومن تلك األسامء:
امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار ،القادر ،القوي ،املقدم ،واملؤخر ،وغريها من
األسامء احلسنى ،وهذه تولد يف القلب اهليبة واخلوف واإلجالل ،والرهبة من اهلل ؛
()1أخرجه مسلم برقم (.)2564
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حتى ال نجرتئ عىل معاصيه ،وال نتعدى حدوده ،فيتغذى القلب هبذه األسامء؛ حتى
يعرف أن امللك العزيز اجلبار القاهر القادر القوي يراقبه ويسمعه ويراه:
[احلرش.]٢٣ :

الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد ،فال بد للقلب أن يعرف من
اخلالق؟ من الباري؟ من املصور؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الكريم؟ من الرب؟ من
املقيت؟ حتى نقف ببابه وحده.
فإذا عرف القلب ذلك؛ عرف أن خالقه هو اهلل ،وأن اهلل هو اخلالق البارئ املصور ،وأنه
الرزاق الوهاب الكريم ،الرب بعباده جل جالله:
[احلرش.]٢4 :

الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة :مثل  :السميع البصري ،العليم اخلبري ،الرقيب
الشهيد ،احلفيظ املحيط ،وأمثاهلا ،فإذا عرف العبد ذلك مل يتكلم إال بام حيبه اهلل ورسوله،
وال يسمع إال ما حيبه اهلل ورسوله ،فيعلم أن ربه سميع بصري عليم؛ سميع إن تكلمت،
بصري إن حتركت ،عليم إن أضمرت ،خبري يعلم الظاهر والباطن ،رقيب شهيد عىل ما
يعمله العباد ،فإذا عرف القلب ذلك مل يتكلم إال بام حيبه اهلل  ويرضاه من األقوال
واألعامل .
اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق والرمحة واملغفرة :مثل :الرب ،الرمحن الرحيم،
الرؤوف احلليم ،احلميد الشكور ،الودود الويل ،النصري ،القريب املجيب ،العفو الغفور،
التواب ،هذه األسامء تدل عىل رمحة اهلل؛ حتى يقبل العبد عىل ربه ،إن عصاه استغفره،
وإن أطاعه أمل برمحة اهلل  ،فهو ربنا الذي يربينا بالنعم املادية وهو أرحم الرامحني،
وهو الرؤوف بعباده ،احلليم الذي ال يعجل عىل من عصاه؛ بل يمهله لعله يتوب،
احلميد املحمود عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،الشكور الذي يشكر عىل العمل
القليل ،فيعطي األجر الكبري:
[احلرش.]٢٢ :

السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان :مثل  :اهلادي املبني ،الوكيل الكفيل ،وأمثاهلا
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من األسامء احلسنى:
هذه معاين أسامء اهلل احلسنى ،وهي مغذيات للقلب باإليامن بأنواعها الستة.
فإذا تغذى القلب بمعرفة هذه األسامء؛ آمن باهلل ،واطمأن إىل ربه ،واطمأن بذكره،
وأحب ربه ،وكربه وعظمه ،ومحده وشكره ،وتوجه إليه يف مجيع أموره:
[الفرقان.]٣١ :

[غافر.]65 :

اهلل  هو احلكيم الذي له األ سامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلكيمة ،واملثل
[طه.]٨ :
األعىل:
فنعرفه ً
أوال بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،ثم نعبده بمقتىض هذه املعرفة ،فاهلل رحيم
حيب الرامحني ،حمسن حيب املحسنني ،تواب حيب التائبني:
[األعراف.]١٨٠ :

اهلل  هو الرب احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه ،ويتقن صنع كل يشء بقدرته
وحكمته ،احلكيم الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل وال نقص:

[امللك.]4 – ١ :

هو سبحانه احلكيم يف أقواله وأفعاله ،هو احلكيم الذي يضع األشياء يف حملها بحكمته
ورمحته وعلمه ،احلاكم الذي حيكم بني عباده بالقسط والعدل ،النافذ حكمه يف ملكه،
احلكيم الذي حيكم وال معقب حلكمه(:
) [الرعد.]41/
هو سبحانه امللك احلق احلكيم الذي أحكم خلق املخلوقات واألمور ،ومنعها عن
اخلروج عىل حكمه ،احلاكم القاهر الذي قهر مجيع املخلوقات عىل ما أراد  ،قهر مجيع
حجام ولونًا ،وبقا ًء وفنا ًء .
املخلوقات
ً
هو احلاكم القاهر الذي قهر مجيع املخلوقات عىل مراده ،ذكر وأنثى ،وليل وهنار ،وكبري
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وصغري ،وأبيض وأسود ،وإنسان وحيوان ،ومالئكة وجان:
[الزمر.]4 :

هو احلكم احلاكم القاهر الذي قهر مجيع املخلوقات عىل مراده ،فدان امللك وامللكوت
كله حلكمه العدل ،وأمره الفصل ،خيلق ما يشاء ،وحيكم ما يريد(:
) [الزمر.]5/
هو سبحانه أحكم احلاكمني ،الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه يف منتهى احلسن،
احلاكم الذي حيكم باحلق والعدل واإلحسان ،الذي ال جيور وال يظلم أحدً ا(:
) [املائدة.]50/
هو سبحانه احلكم الذي ال حكم أعدل منه ،امللك الذي ال أرحم منه ،وال قائل أصدق
منه ،الذي سلم له احلكم كله ،يف ملكه العظيم  ،وسلطانه الكبري(:
)

[األعراف.]54/
فسبحان ربنا احلكم الذي حيكم بني العباد بالعدل واإلحسان ،احلكم يف كل زمان
ومكان ،احلكم يف العامل العلوي والعامل السفيل ،يف عامل الغيب وعامل الشهادة ،يف الدنيا
واآلخرة ،احلاكم يف كل مكان وزمان وحال ،احلكم الصادق الذي ال يقع يف وعده ريب
وال شك:
[األنعام.]١١5 – ١١4 :

هو احلكم الذي حكم امللك وامللكوت ،فجميع املخلوقات شاهدة بوحدانيته ،ومسبحة
بحمده ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،وخاضعة ألمره .
هو احلكم الذي حكم امللك وامللكوت ،وحكم عامل الغيب والشهادة ،احلكم الذي
حكم عىل القلوب بالرضا والقناعة ،وحكم عىل النفوس باالنقياد والطاعة ،احلكم
الذي نفذ حكمه يف مجيع خملوقاته ،فليل وهنار ،وحار وبارد ،وطعام ورشاب ،وهواء
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ونور ،وجبال وبحار:

[اجلمعة.]١ :

هو احلكيم الذي نفذ حكمه يف مجيع خملوقاته ،فجاءت عىل ما أراد ،ال راد لقضائه ،وال
معقب حلكمه(:
) [الروم.]27-26/
هو احلكم الذي حكم مجيع املخلوقات ،وأحكم األمور ،الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة.
وهو سبحانه وتعاىل احلكم وحده ال رشيك له ،فال جيوز ألحد أن حيتكم إىل غري رشع
حاكام:
اهلل ،ومن احتكم إىل غري رشع اهلل؛ فقد حكم يف أموره من ليس
ً
[املائدة.]45 :

) [املائدة.]47/
(
هو سبحانه احلكيم احلق الذي ال بد أن يظهر احلق؛ ألنه هو احلق الذي ينصف املظلوم
من الظامل ،هو احلق الذي ينصف املظلوم يف الدنيا واآلخرة ،لكن ال بد من الصرب
وانتظار الفرج؛ فأعظم العبادة انتظار الفرج .
ومن سنة اهلل مع خلقه الظامل واملظلوم أن يمهل ،ويرخي احلبل مع الكل ،ليفعل كل
أحد ما يشاء ،ولكن الظامل ال يستمر إىل ما ال هناية ،احلبل مرخي إىل أجل ،والعاقبة بعد
ذلك للمتقني(:
) [يوسف.]110/
فاهلل يمهل وال هيمل ،واملظامل كلها مردودة ،إما يف الدنيا أو يف اآلخرة ،فال بد أن يقتص
امللك من الظامل للمظلوم ،إما يف الدنيا أو يف اآلخرة ،فليصرب العبد ،وليستقم كام أمره
اهلل  ،واهلل سوف ينتقم له(:
) [يونس.]109/
واحلكم سبحانه سوف ينتقم من كل ظامل إما عاج ً
ال أو آجالً:
[إبراهيم.]4٢ :
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فاهلل  هو امللك احلق ،هو احلكيم الذي أحكم األمور كلها يف ملكه العظيم ،وسلطانه
الكبري ،ف ال يضع شيئًا إال يف موضعه ،احلكم الذي حيكم باحلق والعدل واإلحسان،
الواسع العلم واالطالع عىل مبادئ األمور وعواقبها(:
)
[اجلاثية.]37 -36/
واسم اهلل احلكيم من أسامء اهلل احلسنى التي ظهرت آثارها يف امللك وامللكوت ،ويف
املخلوقات كلها ،واألمور كلها  ،والتدبريات كلها:
[آل عمران.]١٨ :

وقد ورد اسم اهلل احلكيم يف القرآن سبع ًا وتسعني مرة منها قوله سبحانه(:
) [اجلمعة.]1/
وورد مرفو ًعا ومنصو ًبا ،ورد مرفو ًعا إحدى وثامنني مرة ،وورد منصو ًبا ست عرشة مرة
) [النساء.]92/
منها قوله سبحانه(:
حكام وحكمة
واحلكيم صفة مشبهة للموصوف باحلكمة ،مأخوذ من الفعل حكم حيكم ً
فهو حكيم ،واحلكيم من الناس من تصدر أقواله وأعامله عن رؤية سديدة ،ورأي سليم.
هو جل جالله احلكيم الذي يؤيت احلكمة من يشاء:
[البقرة.]٢69 :
[لقامن.]١٢ :

فاحلكيم هو الذي وهب احلكمة لكل حكيم من خلقه ،واحلكيم هو الذي وهب احلكم
لكل حاكم من خلقه.
هو سبحانه احلكيم الذي كل أفعاله يف غاية احلكمة واحلسن واإلتقان ،ال يفعل شيئًا
عبثًا؛ ألن أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ،ألجلها فعل(:
)
[احلرش.]24/
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فاهلل  هو احلكم الذي حيكم مجيع ملكه وهو احلكيم الذي يضع كل يشء يف موضعه:
) [املائدة.]50/
(
واحلكمة أخص من العلم؛ ألن احلكمة هي إجراء العلم عىل نحو خاص حيقق أسمى
) [املمتحنة.]10/
الغايات(:
ظاهرا وباطنًا .
والفرق بني احلكيم والعليم أن العليم هو الذي يعلم األشياء بحقائقها
ً
واحلكيم هو الذي يعمل بام يوجبه العلم باحلكمة املطلقة ،املقرونة باخلري املطلق،
املقرونة بالقدرة املطلقة ،واإلرادة املطلقة ،واهلل حكيم إذا حكم ال راد لقضائه ،وال
) [األنعام.]18/
معقب حلكمه(:
) [يوسف.]6/
(
واحلكمة تتضمن كامل علم اهلل وخربته ،وأنه الذي خلق وقدر ،وأمر وهنى ،وأعطى
ومنع ،وأكرم وأهان ،وأعز وأذل ،ملا له من احلكم والغايات احلميدة التي يستحق عليها
كامل احلمد والثناء والتمجيد(:
) [سبأ.]1/
والصفة املشتقة من اسمه احلكيم هي صفة احلكمة ،فصفة احلكمة مشتقة من اسم اهلل
احلكيم ،وهو الوهاب الذي وهب احلكمة لكل حكيم من اخللق ،وصفة احلكمة صفة
)
ذاتية هلل (:
[املائدة.]118/
احلكمة صفة ذاتية هلل  ،وهي كذلك صفة فعلية هلل .
فهو سبحانه احلكيم الذي حيكم بام شاء من أحكامه القدرية ،وأحكامه الرشعية،
وأحكامه اجلزائية.
هو احلكيم الذي له األحكام القدرية باخللق واألمر ،خلق الساموات واألرض ،واجلبال
والبحار ،وجاء بالليل والنهار ،واألمن واخلوف ،والصحة واملرض ،هذه أحكام قدرية
جتري عىل مجيع املخلوقات .
وله أحكام رشعية بام أنزل من الكتب التي فيها الرشائع من األخبار الصادقة،
واألحكام العادلة ،واألوامر والنواهي .
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وكذلك له األحكام اجلزائية ،جيزي أهل الطاعة باجلنة والرضوان ،وجيزي أهل املعايص
والكفر بالنار وسخطه جل جالله.
فلله وحده مجيع األحكام يف ملكه العظيم ،أحكام قدرية ،وأحكام رشعية ،وأحكام
جزائية(:
) [يوسف.]40/
واسم احلكيم يف ذاته اسم من أسامء اهلل احلسنى ،والعليم كذلك اسم من أسامء اهلل
احلسنى ،فإذا اقرتن اسم اهلل احلكيم باسمه العليم؛ كان ذلك ً
كامال آخر ،فحكيم صفة
كامل ،عليم صفة كامل ،وإذا اقرتنا م ًعا كان ذلك كامل ثالث .
وقد اقرتن اسم اهلل احلكيم باسمه العليم ست وثالثني مرة يف القرآن الكريم ،منها سبع
مرات قدم احلكيم عىل العليم ،والباقي قدم العليم عىل احلكيم ،كام قال سبحانه عن
)
املالئكة(:
[البقرة.]32/
ورس تقديم العليم عىل احلكيم واهلل أعلم أن املقامات التي قدم اهلل العليم عىل احلكيم
هي مقامات منوطة بالعلم األول ،ثم باحلكمة يف تنزيل العلم عىل الواقع ،بام حيقق
التوافق بني األحكام الرشعية النازلة من عند اهلل ،والطبائع البرشية التي خلقها اهلل 
يف العباد ،أن خيتاروا ما شاءوا ،وذلك يثمر الرضا والتسليم بكل ما قدره العليم احلكيم؛
معول عىل حكمة
ألن املؤمن معتمد عىل حكم اهلل يف اختيار الزمان األنسب ملصلحتهِّ ،
اهلل يف هتيئة األسباب له ،ليقع األمر عىل أحسن ما يكون ،كام قال سبحانه عن
يعقوب(:
) [يوسف.]83/
أو يقرتن يف مقام التواضع والتحدث بنعمة اهلل ،كام قال سبحانه عن يوسف (:
) [يوسف.]100/
هنا يتحدث عن نعمة اهلل عىل يوسف ،حيث خرج من السجن إىل القرص ،ومن عبد يباع
إىل ملك يطاع .
هو احلكيم الذي يضع اليشء يف مواضعه ،ويعلم عواقب األمور وأوائلها.
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وقدم سبحانه اسم اهلل احلكيم عىل العليم يف مقامي التوحيد ،وإظهار املعجزات؛ ليعلم
مجيع اخللق أن ألوهية اهلل  سارية وحاكمة عىل مجيع من يف الساموات واألرض من
املخلوقات باحلكمة القائمة عىل القوة الغالبة القاهرة(:
) [األنعام.]18/
هو احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه ،اخلبري بالظواهر والبواطن(:
) [الزخرف.]84/
ويقرن اهلل يف القرآن بني العلم واحلكمة بعد ذكر األحكام وآيات الوعد ،وآيات الوعيد؛
ليبني للعباد أن الرشع اإلهلي ،واجلزاء اإلهلي ،كالمها مقرون باحلكمة ،غري خارج عن
علمه ،فقال بعد ذكر املواريث(:
) [التوبة.]60/
فهو العليم الذي يعلم ما ال يعلم العباد ،احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها.
فيجب علينا أن نخضع ألمره الرشعي كام خضعنا ألمره الكوين ،نحن خاضعون ألمره
الكوين ،يف وجودنا ذكر وأنثى ،أبيض وأسود ،طويل وقصري ،نحن خاضعون ألمره
الكوين الذي ال خيار لنا فيه ،ال خيار لنا يف ألواننا ،ويف أنواعنا ،ويف أعضائنا ،فخضعنا
)
ألمره الكوين ،فيجب أن نخضع ألمره الرشعي(:
[األنعام.]83/
واقرتن اسم ا هلل احلكيم بالعزيز ،هو العزيز الذي ال يغلب ،احلكيم الذي رشع أحسن
األحكام ،احلكيم الذي يضع األشياء يف مواضعها(:
) [املائدة.]38/
ورس ذلك أن عزة اهلل جل جالله مقرونة باحلكمة؛ ألن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء
الترصف ،إنسان عزيز قاد ر إذا مل تكن عنده حكمة فيترصف بسوء ،فاهلل  قرن العزة
باحلكمة؛ ألن ال عزة وحدها قد ينتج عنها سوء ترصف وظلم وجور ،كام حيصل من
اخللق .
واهلل سبحانه عزيز ال يغلبه غالب ،حكيم يضع اليشء يف موضعه ،فعزته مقرونة
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بحكمته ،وحكمته مقرونة بعزته ،عز وحكم فعاقب املعتدين ،وقطع يد السارق،
فانتقامه من أعدائه جيري عىل سنن العدل واحلكمة ،والرمحة واإلحسان .
وقدرا وجزا ًء؛ ألهنم
رشعا
وهلذا من كامل حكمته إكرام الطائعني ،وعقاب املعتدين
ً
ً
خالفوا أمره.
هو سبحانه العزيز احلكيم الذي ينرص أولياء ه عىل أعدائه بعزته وقدرته ،وحيكم أمره
عىل أتم وجه بحكمته:
[األنفال.]١٠ :

واقرتن اسم اهلل احلكيم بالعيل يف قوله سبحانه(:

)

[الشورى.]51/
فهو العيل األعىل ،له علو الذات ،وعلو القهر ،وعلو القدر(:
) [النساء.]34/
ورس ذلك واهلل أعلم أن اهلل عيل يف ذاته وأسامئه ،وصفاته وأفعاله ،فاقتضت حكمته أن
تيسريا هلم ،وحكم اهلل يعلو وال يعىل عليه؛ الشتامله
يكون توجيه خطابه إىل البرش لطيف ًا
ً
عىل احلق:
[غافر.]١٢ :

فهو عيل ،وأحكامه عليا ،حتكم عىل البرش من العيل األعىل ،وكل ما سوى أحكامه فهو
أدنى ،ومن أمور اجلاهلية .
واقرتن اسمه احلميد مع اسمه احلكيم مرة واحدة يف القرآن يف قوله(:
) [فصلت.]42/
ورس ذلك واهلل أعلم اإلشارة إىل أن هذا القرآن منزل من حكيم يضع اليشء يف موضعه،
ويتقن األمور غاية اإلتقان ،وهلذا استحق احلمد والثناء عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته،
وكامل قدرته وعلمه وحكمته(:
) [اإلرساء.]111/
فسبحان احلكيم العليم بأحكام األمور ،الذي يضع اليشء يف موضعه! احلكيم الذي له
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احلكم كله ،ال مقدم ملا أخر ،وال مؤخر ملا قدم ،احلاكم الذي يفصل بني األمور ،وحيكم
بالعدل ،احلكيم الذي أتقن ويتقن كل يشء خلقه ،احلكيم الكامل يف ذاته وأسامئه،
) [طه.]8/
وصفاته وأفعاله(:
فهو سبحانه احلكيم يف أقواله وأفعاله وأحكامه ،قوله احلق ،وحكمه العدل ،وفعله
) [املائدة.]50/
الصواب(:
حكام كون ًّيا قدر ًّيا ،فجميع املخلوقات مماليكه
فالذي خلق هو الذي حيكم من خلق
ً
وعبيده ،خاضعون ألمره ،وحيكم خلقه بأحكامه الرشعية ،فأنزل الكتب ،وأرسل
الرسل للجن واإلنس ،وحيكم خلقه أحكام جزائية ،التي هي الثواب والعقاب :
[القصص.]٨٨ :

هو سبحانه احلكيم الذي له احلكمة العليا يف خلقه وأمره.
كل ذرة يف هذا الكون هلا حكمة ،وكل ذرة خلقها اهلل يف هذا الكون فهي مظهر جلالل
اهلل ومجاله ،وقدرته يف خلق الكبري كالعرش ،وخلق الصغري كالذرة ،وهي مظهر جلالله
وقدرته يف خلق الصغري والكبري ،وخلق الكامل والناقص ،وهو احلكيم الذي له احلكمة
يف خلق هذه الذرة يف جبل ،أو يف إنسان ،أو يف بحر ،أو يف سامء ،أو يف أرض .
وكل ذرة يف ملكه العظيم هلا ثالثة أوامر من احلكيم:
هلا أمر باإلجياد ،وهلا أمر بالبقاء ،وهلا أمر بالنفع والرض .
فهو سبحانه احلكيم لكل ما خلق وذرأ وبرأ:
[احلرش.]٢4 :

فهو احلكيم الذي ال يفعل وال يأمر وال خيلق إال ما فيه خري ومصلحة ،وال ينهى إال عام
فيه مفسدة أو مرضة(:
) [النور.]59/
هو سبحانه احلكيم الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ،وله احلكم يف العامل العلوي
والسفيل ،وله األحكام الثالثة:
األحكام القدرية الكونية يف ملكه العظيم ،فهو يف كل ثانية حيكم يف ملكه العظيم
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بأحكامه القدرية ب مليارات األوامر الكونية القدرية ،كم من عامل النبات ينبت! وكم من
املخلوقات التي ختلق يف كل ثانية! من عامل اجلامد والنبات ،واحليوان واإلنسان وغريها:
[احلجر.]٨6 :

ولكل خملوق حكمة ،ولكل خملوق وظيفة ،ولكل خملوق عبادة ،فاخللق كلهم عبيده ،يف
العامل العلوي والعامل السفيل ،لكن له عبيد بالتسخري وهم كل ما سوى اإلنس واجلن من
املخلوقات  ،وعبيد بالتخيري وهم اإلنس واجلن الذين أرسل اهلل إليهم الرسل ،وأنزل
عليهم الكتب:
[األنعام.]١٣٠ :

وله سبحانه األحكام الدينية الرشعية ،وله األحكام اجلزائية بالثواب والعقاب ،وهو
حيكم ال معقب حلكمه ،وهو رسيع احلساب ،ال أحد يعرتض عليه ،يفعل ما يشاء،
[الرعد.]4١ :
وحيكم ما يريد:
فجميع أفعاله مقرونة باحلكمة املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق ،بيده
اخلري ،وهو عىل كل يشء قدير ،وما سوى اخلري هو الرش ،والرش ليس إليه(:
) [النساء.]79/
فهو سبحانه احلكيم ،اخلبري بالظواهر والبواطن ،إذا أمر بأمر كان حسنًا يف نفسه ،وإذا
قبيحا يف نفسه ،وإذا أخرب بخرب كان صد ًقا ،وإذا فعل ً
فعال كان يف
هنى عن يشء كان ً
[يوسف.]6 :
منتهى احلكمة:
هو سبحانه احلكيم الذي بحكمته خلق فسوى ،وقدر فهدى ،وأسعد وأشقى ،وأضل
وهدى ،ومنع وأعطى ،وأمات وأحيا(:
) [األعىل.]3- 1/
هو سبحانه احلكيم ،ومن جالل احلكيم أن مجيع املخلوقات والرشائع مشتملة عىل
احلكم العظيمة ،والغايات احلميدة ،فال إله إال اهلل! ما أعظم أحكامه! وما أصدق
أخباره! وما أحسن أوامره ،وما أحكم تدبريه.
و مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ومجيع رشائعه مشتملة عىل احلكم
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العظيمة ،والغايات احلميدة ،واملصالح الكبرية  ،كام أهنا يف نفسها يف غاية اإلحكام
) [األنعام.]73/
واإلتقان(:
احلكيم سبحانه خ لق املخلوقات ،ورشع الرشائع ،وأنزل الكتب ،وأرسل الرسل؛
ليعرف عباده بذاته ،وأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة ،ملاذا؟ ليعبدوه
وحده ال رشيك له ،وال يلتفتوا ألحد سواه؛ ألنه اخلالق الرازق ،احلكيم الذي يضع
اليشء يف موضعه ،امللك الذي له ملك الساموات وا ألرض ،العليم بكل يشء ،اخلبري
بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،الذي له كل يشء ،الذي خلق كل يشء:
[الطالق.]١٢ :

فأنزل اهلل الكتب ،وأرسل الرسل ليعرف عباده بذاته ،وأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛
حتى يعبده العباد وحده باملحبة والتعظيم والذل له ،حمبة ورجا ًء لثوابه ،وخو ًفا من
عقابه(:
) [األنعام.]102/
هذا ربكم الذي تعبدونه(:
) [األعراف.]54/
فإذا عرفتم ذلك؛ فاعبدوه وحده ال رشيك له ،وأخلصوا العبادة له ،فهو الذي خلقكم
ورزقكم ،وهداكم إىل دينه ،وحبب إليكم اإليامن وزينه يف قلوبكم ،وضاعف لكم
األجر والثواب ،وأعانكم عىل طاعته ،فامحدوه عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص:
[يونس.]٣ :

ورشيعة اهلل أحسن الرشائع؛ ألهنا عدل كلها ،حكمة كلها ،مصلحة كلها ،رمحة كلها،
) [هود.]1/
وحق كلها(:
واحلق ما وافق العقل الصحيح ،وقبلته الفطرة السليمة ،وحقق املصلحة  ،ودفع
املفسدة ،يف الدنيا واآلخرة:
[اإلرساء.]٨١ :
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واهلل سبحانه وتعاىل عدله مطلق ،وحكمته مطلقة ،ورمحته مطلقة ،وإحسانه مطلق ،ال
يرىض أن يظلم يف ملكه ذرة ،أو حرشة أو خملوق من خلقه.
هو سبحانه الرمحن الرحيم احلق ،الذي ال يرىض أن يظلم يف ملكه أحد؛ ألن حكمته
ورمحته مطلقة عمت مجيع خلقه(:
) [النساء.]40/
فال إله إال اهلل! وسبحان احلكيم الذي يوظف رش البرش خلري البرش وصاحلهم!.
فننظر ماذا جرى ليوسف  حينام أخذه إخوته وجاءوا عىل قميصه بدم كذب ،قالوا:
أكله الذئب ،ثم رمي يف البئر ،وهناك أوحى اهلل  إليه:
[يوسف.]١5 :

ثم بيع يف السوق ،ثم امتحن بزوجة العزيز ،ثم جرت عليه هذه األح وال الشديدة ،ثم
وصل إىل امللك ،ثم متنى أن خيرج من هذه الدنيا(:

) [يوسف.]101/
فاهلل  يوظف رش البرش خلري البرش وصاحلهم ،فام من طاغية يطغى إال ويوظف
)
طغيانه ملصلحة البرش(:
[املجادلة.]21/
هو سبحانه احلكيم العليم الذي جيعل املحبوب يف باطن املكروه(:
(

) [البقرة.]216/

) [القصص.]6- 4/
وقد قال سبحانه وفعل فأغرق فرعون وجنوده:
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[الزخرف.]55 :

وهو احلكيم اخلبري الذي يعلم أوائل األمور وعواقبها ،وظواهرها وبواطنها .
واهلل سبحانه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
) [طه.]8/
األعىل(:
ومن عرف رب ه احلكيم بأسامئه وصفاته وأفعاله تفانى يف طاعته ،وامتأل قلبه بمحبته
ومحده ومتجيده ،ومن عرف أوامره دون معرفته تفن ن يف التفلت من امتثال أوامره:
(
) [حممد.]19/
هو سبحانه احلكيم الذي وهب احلكمة لكل حكيم ،الرزاق الذي وهب الرزق لكل
مرزوق ،اللطيف الذي وهب اللطف لكل لطيف(:
) [البقرة.]269/
ورأس احلكمة خمافة ا هلل ،فمن عرف اهلل فقد عرف كل يشء ،ومن مل يعرف اهلل فكأنه مل
) [النجم.]42/
يعرف شيئًا(:
قد يؤتيك اهلل املال واهلل ال حيبك ،فقد أعطى قارون املال وهو ال حيبه ،وملا مل يشكر اهلل
 ؛ خسف به وبداره األرض ،وقد يؤتيك املال؛ ألن حالك أهيا العبد ال يصلح إال
باملال ،ولكنه سبحانه ال يؤيت الدين إال ملن حيب ،كام قال اهلل  عن يوسف(:
) [يوسف.]22/
ومن عرف أنواع احلكمة والعلوم ،ومل يعرف احلكيم جل جالله؛ فال يستحق أن يسمى
حكيام ،بل هو أسفه السفهاء ،وأغبى األغبياء؛ وإمام الغافلني ،ألنه عرف املخلوق ،ومل
ً
يعرف اخلالق(:
) [األعراف.]180-179/
فمن عرف العلوم وعرف أنواع احلكمة ،ومل يعرف احلكيم جل جالله؛ فهو أسفه
اخللق:
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[البقرة.]١٣٠ :

واإلنسان وعاء املعلومات ،وأرشف العلوم معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم
بدينه ورشعه ،و احلكيم من مأل وعاءه هبذه العلوم النافعة ،وعمل بموجبها؛ حمبة هلل،
وتعظيام له ،وطم ًعا يف ثوابه ،وخو ًفا من عقابه ،هذا هو احلكيم .
ً
احلكيم الذي صدق بأخبار اهلل  ،وامتثل أوامره ،وتعبد هلل  بموجب هذه املعرفة.
احلكيم هو الذي عرف احلكيم ،وعرف أوامر احلكيم جل جالله ،وعمل
بموجبها(:
) [احلج.]77/
[األنفال.]4 – ٢ :

هذا هو احلكيم الذي آمن باهلل  ،وعرفه بأسامئه وصفاته ،وعرف أمره ،فأطاعه يف ملكه.
هذا هو احلكيم الذي عرف ربه جل جالله ،ثم عرف أمره ،ثم استجاب لدينه وفاز
بثوابه:

[السجدة.]١٧ – ١5 :

احلكيم هو الذي آمن بربه ،وعبد ربه وحده ،ودعا إىل ربه الذي له امللك العظيم
والسلطان الك بري ،وله األوامر الكونية ،وله األوامر الرشعية ،وله األوامر اجلزائية ،وله
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله
ملك العامل العلوي والعامل السفيل ،وله عامل الغيب والشهادة:
[فصلت.]٣٣ :

فسبحان ربنا احلكيم الذي أحكم صنع ما خلق من مجاد ونبات وحيوان ،ومالئكة
) [النمل.]88/
وإنس وجن(:
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واسم اهلل احلكيم له ثالثة معاين:
األول :حكيم بمعنى حمكِم ومتقن للمخلوقات التي خلقها ،فهي يف غاية اإلحكام
واإلتقان ،الذي أحسن كل يشء خلقه:
[السجدة.]٨ – 6 :

الثاين :أن اهلل هو احلكيم الذي علمه مطلق ،وعلمه ال أول له وال آخر ،وال بداية له وال
هناية ،هو العليم بكل يشء ،اخلبري بكل يشء ،السميع لكل يشء ،البصري بكل يشء.
العليم الذي يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،وعدد ورق األشجار ،و عدد ذرات
أرضا ،وال ج بل ما يف وعره ،وال بحر ما
الرمال ،ال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
قعره .
هو احلكيم العليم الذي يعلم ما كان ،وما يكون ،وما سيكو ن ،الذي يعلم عباده ما شاء
من علمه جل جالله:
[النساء.]١١٣ :

الثالث :أن احلكيم ذو احلكمة البالغة الذي يضع اليشء املناسب ،بالقدر املناسب ،يف
املكان املناسب ،باحلجم املناسب ،يف الوقت املناسب:
[القمر.]5٠ – 49 :

ف سبحان احلكيم الذي حكم عىل اخللق بقضائه وقدره ،فذكر وأنثى ،وليل وهنار ،وحر
وبرد ،ومجاد ونبات ،وحيوان وإنسان .
ً
وشكال ومساحة .
وحجام،
هو احلكيم الذي حكم عىل اخللق بقضائه وقدره ،لونًا
ً
وتدبريا ،فام شاء كان ،وما مل يشأ
هو احلكيم الذي حكم عىل اخللق بقضائه وقدره ،خل ًقا
ً
) [التني.]8/
ال يكون أبدً ا(:
وهو سبحانه احلكيم الذي حكم بني عباده بدينه ورشعه(:
) [يوسف.]40/
اهلل  رفعنا عن حياة احليوان الذي يأكل ما يشتهي ،ويرشب ما يشتهي ،وينام حيث
يشتهي ،بال حد وال قيد ،وال أمر وال هني .
9٨١

ٍ
معاص وذنوب وكبائر .
ورفعنا عن حياة الشياطني الذين كل حياهتم
ورفعنا عن حياة السباع التي كل حياهتا اعتداء وظلم:
[الروم.]٣٠ :

اهلل سبحانه رفع مكانة اإلنسان حني دعاه إىل حياة األنبياء واملرسلني ،واملالئكة املقربني:

[النساء.]٧٠ – 69 :

وحكم اجلاهلية ،وظن اجلاهلية ،ومحية اجلاهلية ،وتربج اجلاهلية ،هذه األمور األربعة
مرفوضة يف حياة املسلم:
[املائدة.]5٠ – 49 :

وحكم جل جالله بني اخللق يوم القيامة بفضله وعدله(:
) [األعراف.]87/
هو احلكيم الذي حيكم بالعدل عىل الكفار ،وحيكم بالفضل واإلحسان عىل املؤمنني،
فيؤيت عىل احلسن ة عرشة أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف:
[األنعام.]١6٠ :

فاحلكم احلق هو اهلل وحده ال رشيك له(:
) [األنعام.]114/
هو سبحانه احلكيم ذو احلكمة البالغة ،احلكيم الذي يضع األشياء يف مواضعها الالئقة
هبا ،أقواله وأفعاله يف منتهى احلكمة والرمحة  ،والعدل واإلحسان ،ومن رمحته بنا أن بني
لنا ماذا يريد منا ،وتكفل لنا بام يشغلنا عن مراده منا:
[الذاريات.]5٨ – 56 :

فالرزق قد فصل اهلل فيه لكل خملوق ،لكل ذرة ،لكل حرشة ،لكل طري ،لكل حيوان يف الرب
9٨٢

واجلو والبحر ،وكل إنسان وكل جان ،قد فصل اهلل يف مجيع األرزاق كمية ونوعية ،ومكانًا
وزمانًاٌّ ،
وكل سوف يصل إليه رزقه:
[العنكبوت.]6٠ :

لكن الشيطان جاء وأشغل الناس بام ق ِسم هلم وهو األرزاق ،عام أمروا به وهو عبادة اهلل ،
لذا ال بد من التفرغ لعبادة اهلل وطاعته ،واهلل  يرزقنا من حيث ال نحتسب ،مع إعطاء
وقت قليل لكسب املعاش ،أما الوقت كله فهو تعبد هلل ،حتى يف أمور الكسب نمتثل
أمر اهلل :
[الطالق.]٣ – ٢ :

فاهلل  عنده قوة خلق األرزاق كلها  ،وخيرجها من اخلزائن ،ويرسلها إىل كل مرزوق يف
الرب والبحر واجلو ،يوصل األرزاق بقوته وقدرته إىل كل خملوق ،سائل أو غري سائل :
[الذاريات.]5٨ :

هو سبحانه احلكيم الذي له احلكم كله يف العامل السفيل ويف العامل العلوي ،وخلق كل
يشء يف هذا الكون ،من أصغر ذرة إىل العرش العظيم ،إىل الكريس الكريم ،إىل
الساموات السبع ،واألراضني السبع  ،وما فيهام ،كل يشء له حكمة ،وكل يشء له
وظيفة ،وكل خملوق يقوم بعبادة ربه:
فكل خملوق له حكمته :ﯿ

[احلج.]١٨ :
[الدخان.]٣9 – ٣٨ :

) [املؤمنون.]115/
(
هو سبحانه احلكيم الذي أتقن ما صنع ،وأحسن ما خلق:

[امللك.]4 – ١ :

هو سبحانه احلكيم الذي أمر بكل عمل صالح؛ ملا فيه من اخلري ،وهنى عن كل عمل
9٨٣

سيئ؛ ملا فيه من الرضر:

[النحل.]9٠ :

فنتعبد هلل بفعل األعامل الصاحلة  ،ونتعبد هلل برتك األشياء الضارة السيئة(:
) [احلرش.]7/
[آل عمران.]١٠5 – ١٠4 :

وتعظيام وح ًّبا هلل العيل القدير،
هو احلكيم الذي أخباره متأل القلوب إيامنًا وتوحيدً ا،
ً
وأوامره كلها منا فع ومصالح ،وتثمر األخالق احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألجور
الكريمة ،واهلدى الكامل:
(

[العنكبوت.]69 :

)

[التغابن.]17/
ونواهيه كلها موافقة للفطرة السليمة ،والعقول الصحيحة ،فلم َينْ َه إال عام ي رض الناس
يف أبداهنم  ،وعقوهلم ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،وأخالقهم:
[األعراف.]٣٣ :

فهو سبحانه حكيم عليم ،يضع اليش ء يف موضعه ،فاألوامر بمثابة األغذية التي تغذي
البدن ،واملناهي بمنزلة السموم التي ترض البدن ،ومن حكمه وحكمته جمازاته املحسن
بإحسانه(:
) [يونس.]26/
وكذلك جمازاة امليسء بإساءته:
[النساء.]١٢٣ :

فاهلل  ح كيم ،وأحكامه كلها يف منتهى احلسن واجلامل ،فال أحد أحكم من اهلل ،وال
يشء أحسن من حكم اهلل ،ومن حكم اهلل احلسن اجلميل(:
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) [احلجرات.]13/
أكرمكم عند اهلل هو أتقاكم هلل ،ذكر وأنثى ،أبيض وأسود ،عريب وعجمي ،أكرمكم عند
اهلل أتقاكم.
أتقاكم هلل الذي صدق أخبار الكتاب ،وامتثل األوامر ،واجتنب النواهي ،وسخر هذا
كريام خترج منه األعامل الصاحلة ،واألخالق العالية ،واألقوال احلسنة :هذا
البدن؛ فكان ً
هو الكريم عند اهلل :
[الطالق.]٣ – ٢ :

الكريم الذي يسخر نفسه ويوظفها لطاعة اهلل  ، يف التعبد له ،والدعوة إليه ،وتعليم
رشعه ،واإلحسان إىل خلقه ،هذا هو أكرم اخللق ،أن يستعمل هذا البدن يف طاعة
مواله ،ج هدً ا عىل نفسه ،وجهدً ا عىل غريه:
[العرص.]٣ – ١ :

ومن حكم اهلل احلسن:
ومن حكم اهلل احلسنة:

[الزمر.]٢٣ :
[الزلزلة.]٨ – ٧ :

ومن حكم اهلل احلسن(:
) [النجم.]41- 39/
ومن حكم اهلل احلسن(:
[حممد.]7/
ومن حكم اهلل احلسن(:
[االنفطار.]14- 13/
ومن حكم اهلل احلسن:

9٨5

)
)

[النحل.]9٧ :

هذه أحكام اهلل الرشعية ،وكل القرآن الكريم حكم وأحكام ،وأوامر وأخبار ،وتوحيد
ومتجيد للمجيد جل جالله ،ووعد ووعيد وقصص(:
) [هود.]1/
فال إله إال اهلل العيل العظيم الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،كيف يتودد إىل
عباده؟ ،يف أمر عباده بالنظر يف امللك وامللكوت ،وبالنظر يف اآليات الرشعية؛ لنعرف
الرب املعبود الذي يستحق العبادة ،الذي يستحق أن يطاع فال يعىص ،ويذكر فال ينسى،
ويشكر فال يكفر:
[يونس.]١٠١ :

بني اهلل لنا بالدال ئل احلسية ،وباآليات القرآنية ،أنه الواحد األحد الذي له امللك
وامللكوت ،الذي له األوامر الكونية ،واألوامر الرشعية ،واألوامر اجلزائية ،ودلنا وأمرنا
بالتعرف عليه:
[الطالق.]١٢ :

[ق.]٨ – 6 :

و من كامل حكمته جل جالله ،أنه اللطيف الذي يتكرم عىل عباده ،ويتودد إليهم بنعمه
وإحسانه ،ويذكرهم بآالئه وآياته وخملوقاته ،ويعرفهم بأسامئه وصفاته ،فكيف نذهب
عنه إىل غريه؟ اهلل  أمرنا أن نفر إليه(:
) [الذاريات.]51-50/
فكل من تعلق بغري اهلل فهو يف العذاب الشديد يف الدنيا ،ويف القرب ،ويف النار يوم
) [الشعراء.]213/
القيامة(:
ومذموم وخمذول يف الدنيا واآلخرة(:
) [اإلرساء.]22/
واإلله اآلخر هو اهلوى والشهوات واملناصب جتعل مع اهلل .
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وأعظم صنم معبود مع اهلل هو النفس التي جترك إىل حمبوباهتا من مأكوالت ،
ومرشوبات ،ومنكوحات ،وملبوسات ،ومركوبات:
ﰀ
فسبحان احلكيم العليم الذي يتودد إىل عباده بداللتهم عىل ما حيبه ويرضاه ،بداللتهم
وأمرهم بالتعرف عليه ،وا لتعرف عىل أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ حتى يعرفوا
العظيم فيعظموه ،ويعرفوا الكبري فيكربوه ،ويعرفوا الكريم فيشكروه ،ويعرفوا القادر
فيستعينوا به ،ويعرفوا القوي فيتوجهوا إليه  ،ويعرفوا الرمحان فيسرتمحوه ،ويعرفوا
[يونس.]٣ :
الغفور فيستغفروه:
) [البقرة.]143/
(
هو سبحانه احلكم احلق الذي له األحكام كلها .
له احلكم الكوين القدري عىل الكائنات كلها ،الذي أثره مجيع ما خلق وذرأ وبرأ يف العامل
العلوي والسفيل(:
) [الزمر.]63- 62/
هو احلكم الذي له احلكم الكوين القدري عىل مجيع املخلوقات ،ومجيع املخلوقات نراها
مقهورة يف إجيادها وبقائها:
[القصص.]5٠ :

[األنعام.]١٠٢ :

وهو احلكم احلق الذي له احلكم الديني الرشعي ،الذي أثره مجيع الرشائع واألوامر
والنواهي املوجهة إىل اإلنس واجلن بواسطة األنبياء والرسل ،وبواسطة الكتب
الساموية(:
) [يوسف.]40/
وهو احلكيم احلكم احلق الذي له احلكم اجلزائي يف الدنيا واآلخرة ،الذي أثره الثواب
والعقاب عىل العباد فيام عملوه من خري أو رش:
[احلج.]5٧ – 56 :

9٨٧

فسبحان املالك احلق الذي له اخللق واألمر ،واحلكم واحلمد ،والدبري والترصيف :
)
(
[القصص.]70/
واحلكيم من أسامء اهلل احلسنى التي تدل عىل ثبوت كامل احلكم هلل ،وكامل احلكمة له،
أما كامل احلكم فاعلم أن احلكم كله هلل وحده ال رشيك له ،وهو الذي حيكم بني عباده
بام يشاء ،ويقيض فيهم بام يريد ،وال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
) [األنعام.]57/
وكام أنه ليس له رشيك يف امل لك فليس له رشيك يف احلكم ،وليس له رشيك يف
العبادة(:
) [الكهف.]26/
ورب العاملني الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،امللك العليم بكل يشء ،القادر
عىل كل يشء ،اخلالق لكل يشء ،هو الذي يستحق وحده أن حيكم يف كل يشء ،وأن
حيكم ويرشع ،ويأمر وينهى ،وحيلل وحيرم(:
) [يوسف.]40/
ومن أظلم الظلم  ،وأعظم اجلور ،وأقبح الفعل ،أن يسكن الناس يف ملك اهلل ،ويأكلون
من رزقه ،ويكفرون بنعمه ،وجيعلون احلكم والترشيع لغريه من خلقه وعبيده:
[املائدة.]5٠ – 49 :

فيجب عىل مجيع احلكام أن حيكموا بني الناس بام أنزل اهلل ،و ال جيوز هلم أن يتعدوا حكم
اهلل الذي رشعه إىل غريه من طاعة الناس وترك رشع رب الناس ،ومن فعل ذلك فهو
كافر ،وظامل  ،وفاسق ،فله اخلزي والذل يف الدنيا واآلخرة(:
) [املائدة.]50-49/
واسم اهلل احلكيم واحلكم من األسامء العظيمة اجلامعة التي تظهر آثارها يف امللك
9٨٨

وامللكوت ،والتي هي ظاهرة بادية يف خملوقات اهلل الكبرية والصغرية ،والعالية
والسافلة ،والسائلة واجلامدة.
هو سبحانه احلكيم الذي حكم عىل خلقه بقضائه وقدره ،احلكيم الذي حكم بني خلقه
بدينه ورشعه ،احلكيم الذي حكم خللقه بثوابه وعقابه ،احلكيم الذي حكم مجيع
)
املخلوقات؛ فهم حتت أمره وقهره(:
[األنعام.]18/
هو وحده احلكيم الذي حكم عىل كل خملوقاته من مجاد  ،ونبات  ،وحيوان  ،وإنس،
وحجام
وجان ،ومالئكة وغريها بقضائه وقدره ،فجاءت عىل ما أراد مكانًا وزمانًا،
ً
ً
ورضا.
ونوعا،
ً
وشكال ولونًا ،وحيا ًة وموتًا  ،ونف ًعا ًّ
ومسبحا بحمده ،وخاضع ًا
وخلق احلكيم كل خملوق حلكمة ،خلقه شاهدً ا بوحدانيته،
ً
ألمره ،وخلقه بحكمة يقتضيها وجوده(:
) [الزمر.]63 -62/

)[الزمر.]4/
(
وهو سبحانه احلكيم الذي حكم بني خلقه بدينه ورشعه؛ ألنه امللك الذي خلقهم،
العليم بمصاحل هم؛ فأنعم عليهم بنعمة اإلجياد  ،واإلمداد ،ثم من عليهم بنعمة اهلداية إىل
اإليامن:
[احلجرات.]١٧ :

هو سبحانه احلكيم الذي بني لعباده األخبار واألحكام وسبل النجاة:

[آل عمران.]١٠٣ :

وهو سبحانه احلكيم الذي حكم لعباده بالثواب والعقاب ،والسعادة والشقاوة ،حسب
إيامهنم وأعامهلم ،فمن آم ن فله السعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]82/
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(

)[النحل.]97/

(

)[الكهف.]108 -107/
ومن كفر باهلل وعصاه؛ شقي يف الدنيا واآلخرة:

(

[طه.]١٢6 – ١٢٣ :

)[النساء.]14/
فهذه حكمة أحكم احلاكمني أن رشع الدين ،ووعد بالثواب والعقاب ،بالثواب ملن
أطاعه ،وبالعقاب ملن عصاه(:
)[السجدة.]20 - 18/
هذه حكمة أحكم احلاكمني ،ال يساوي بني الرب والفاجر ،واملطيع والعايص ،واملؤمن
والكافر ،فاملؤمنون يعاملهم اهلل بإحسانه ،يعطي املؤمن عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف.
والكافر يعامله بعدله(:
)[األنعام.]160/
)
(
[النساء.]40/
مظهرا حلكمته وعلمه
فسبحان أحكم احلاكمني الذي خلق هذا امللك العظيم ،وجعله
ً
وقدرته وكرمه ،ولطفه ،ورأفته بعباده جل جالله!:
[األنعام.]١٠٢ :

99٠

فاهلل  هو امللك احلق الذي أنزل علينا هذا الدين الكامل الذي نعرف به ربنا بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وملكه وسلطانه ،ودينه ورشعه ،وما حي به ويرضاه ،وما يسخطه وما
يكرهه:
[النساء.]١٧5 – ١٧4 :

فاهلل  خلق هذا اإلنسان ،وجعله خليف ًة يف األرض ،يؤمن باهلل ،وينفذ أوامر اهلل عىل
نفسه وعىل غريه ،فمهمة اخلالفة يف األرض إقامة حكم اهلل يف األرض ،واحلكم بني
الناس بام أنزل اهلل من أحكام وترشيعات(:
)[ص.]26/
أما كامل احلكمة يف خلقه وأمره جل جالله :فهو احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها،
وينزهلا منازهلا؛ فقد خلق اهلل  مجيع املخلوقات باحلق ،وأوجدها بأحسن نظام،
وأتقنها أحسن إتقان ،وأعطى كل يشء وكل خملوق خلقه؛ أعطاه خلقه الالئق به،
وصوره أحسن تصوير(:
)[السجدة.]7 -6/
فهذه مغذيات القلوب ،أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله ،فيتغذى القلب
ً
باإليامن ،فيزداد ً
وتوكال عليه،
وتعظيام له ،وشكر ًا له ،وخوف ًا منه ،وعباد ًة له،
حمبة هلل،
ً
وافتقارا إليه ،وحيا ًء منه:
ً
[حممد.]١9 :

وأما كامل احلكمة يف أمره ورشعه :فاهلل هو احلكيم احلق الذي رشع الرشائع ،وأنزل
الكتب ،وأرسل الرسل ،ملاذا؟ ليعرفه عباده وحيبوه ،ويعبدوه بام رشع ،ويعبدوه
بموجب أسامئه وصفاته جل جالله.
وعبادته بموجب أسامئه وصفاته ودينه هي مقصوده من خلقه؛ ألنه يغار عىل عباده؛
فهو الصمد الذي يصمدون إليه ،الصمد الذي صمد حلوائجهم ،ودعاهم لعبادته ،وبني
هلم من أول يوم أنه خلقهم لعبادته وطاعته ،وأن يتصلوا به وحده ال رشيك له؛ ألنه
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الكريم الذي ال أ كرم منه ،العزيز الذي ال أعز منه:
[الذاريات.]5٨ – 56 :

فعبادة الرب بموجب أسامئه وصفاته ودينه هي مقصود الرب من خلقه ،فاهلل مؤمن
حيب املؤمنني ،واهلل شكور حيب الشاكرين ،واهلل تواب حيب التوابني ،واهلل حمسن حيب
املحسنني ،واهلل صادق حيب الصادقني:
[األعراف.]١٨٠ :

فمن رمحة اهلل أن بني لنا ماذا يريد منا:
[الذاريات.]5٨ – 56 :

فاهلل  يقول :خلقتكم لعباديت ،أما رزقكم فقد قسمته بينكم ،فال يشغلكم عن عباديت،
قسمه احلكيم بيننا مكانًا وزمانًا ،وكمي ًة ونوعية:
[الزخرف.]٣٢ :

واهلل  اجتبى هذه األمة ،وخصها بأفضل الرسل ،وأحسن الكتب ،وأكمل الرشائع،
ورشفها كاألنبياء بأمرين :بعبادة اهلل ،والدعوة إليه إىل يوم القيامة:
[املائدة.]٣ :

ً
ً
وأعامال وأخال ًقا ؛ لتنالوا األجر العظيم عند ربكم:
أقواال
فخذوا هذا الدين ،وأكملوه

[التوبة.]٧٢ :

واعلم يا عبد احلكيم بأن احلكيم احلق سبحانه رشع لعباده كل خري ومصلحة يف الدنيا
وعلام باهلل وأسامئه
واآلخرة ،فأخباره يف كتابه احلكيم متأل القلوب توحيدً ا ،وإيامنًا ويقينًا
ً
وصفاته  ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده:
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[الزمر.]٢٣ :

القرآن قسامن :أخبار وأوامر.
فاألخبار خرب عن اخلالق ،وخرب عن املخلوق ،واخلرب عن اخلالق تعريف باهلل  بأسامئه
وصفاته؛ حتى نعبده جل جالله بام نعرفه من أسامء جالله ومجاله ،فأخباره يف كتابه
وتعظيام للرب،
وعلام باهلل وأسامئه وصفاته،
احلكيم متأل القلوب توحيدً ا وإيامنًا ويقينًا
ً
ً
وحمب ًة له ،ومحدً ا لهً ،
وذال له(:
)[هود.]2 - 1/
وأوامر ربنا الرشعية كلها منافع ،ومصالح ،وأغذية ،تثمر األخالق احلسنة ،واألعامل
)
الصاحلة ،وتزكي النفوس بالطاعات(:
[املمتحنة.]10/
عليم بام ي صلحكم ،حكيم يضع اليشء يف موضعه.
ونواهيه جل جالله كلها موافقة للعقول والفطر السليمة ،فهو العليم احلكيم الذي مل ين َه
الناس إال عام يرضهم يف دينهم ودنياهم من األقوال واألعامل واألخالق واألشياء،
حرم عليهم اخلبائث واخلمور ،وسفك الدماء ،وأكل أموال الناس بالباطل.
فهو العليم احلكيم الذي مل ين َه الناس إال عام يرضهم يف دينهم ،وأبداهنم ،وعقوهلم،
وأخالقهم  ،وأعراضهم(:
)[النحل.]90/
[احلجرات.]٨ – ٧ :

فلله احلمد والشكر عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،وله احلمد أن رشع لنا أحسن
الرشائع ،وأنزل علينا أحسن الك تب ،وأرسل إلينا سيد األنبياء والرسل (:
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)[املائدة.]16- 15/
وسبحان القادر احلكيم الذي أظهر حكمته يف خملوقاته العظيمة ،وأفعاله وآياته
العجيبة ،وأحكامه الرشعية ،وشهدت عقول البرش بحكمة احلكيم جل جالله بام
شهدته يف امللك وامللكوت ،وخرت ساجد ًة لعظمته وجالله وكربيائه ،وعظيم إحسانه،
وعظمة ملكه وسلطانه(:
)[آل عمران.]18/
صفة العزة واحلكمة من أعظم الصفات التي تظهر يف امللك وامللكوت مع صفة الرمحة
واخللق.
فاهلل أكرب! انظر إىل حكمة أ حكم احلاكمني يف خملوقاته العظيمة ،وآياته العجيبة؛ ترى
حاكام حكم كل يشء ،وأحكم صنع كل يشء ،وأقام األمر كله به يف
ببرصك وبصريتك
ً
الدنيا واآلخرة؛ فال ظلم وال جور يف أحكام احلكيم ،بل عدل وإحسان ،وحكمة
ورمحة(:
)[األعراف.]54/
فاهلل  يبني لنا من هو ،وما هي أسامؤه ،وما هي صفاته؛ حتى نحبه ونعظمه ونكربه،
ثم نتمثل أمره ،ونؤمن بكتابه ،ونؤمن برسله ،فنطيع أوامره ،ونجتنب نواهيه:
[الطالق.]١٢ :

فاهلل  حكيم عليم ،انظر إىل حكمة العزيز احلكيم يف خلق الساموات واألرض ،وما
فيهن وما بينهن من املخلوقات واألفالك والتدبريات؛ جتد ما يبهر العقول واأللباب من
عجائب املخلوقات.
وترى اآليات الساطعات الدالة عىل عظيم قدرة اجل بار جل جالله ،وتشاهد حكمة
أحكم احلاكمني جتري بإحكام متقن ،وتدبري عجيب ،وحكم مستمر:
[ق.]٨ – 6 :
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فالنظر والتدبر يف اآليات الكونية يزيد اإليام ن يف القلب ،وحيرك اجلوارح للطاعات،
ويشغل اللسان بالذكر والشكر والدعاء(:
)[البقرة. ]164/
فإذا عرفوا ذلك؛ آمنوا باهلل ،ثم امتثلوا أوامره ،واجتنبوا نواهيه.
واعلم يا عبد احل كيم ويا أمة احلكيم أن ربنا احلكيم العليم بيده ملكوت كل يشء(:

)

[هود.]56/
هو احلكيم العليم الذي بيده امللك وامللكوت ،وبيده ملكوت كل يشء ،يعز من يشاء،
ويذل من يشاء ،ويعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا
منع(:
)[آل عمران.]26/
أفعاله جل جالله(:
)[آل عمران.]27/
أفعاله جل جالله مقرونة بإرادته املطلقة  ،وإرادته مقرونة باحلكمة املطلقة ،واحلكمة
املطلقة م قرونة باخلري املطلق ،فاهلل  بيده اخلري ،وأفعاله يف ملكه وملكوته كلها خري
ورمحة ،وعدل وإحسان ونعمة ،والرش ليس إليه:
[فاطر.]١٣ :

هو سبحانه احلكيم الذي يمنع اإلنسان مما يرضه ،وحيميه مما يؤذيه ،ويمنع وليه من
عد وه ،ويمنع عنه املرض ،ويمنع عنه الرش ،وحيفظه مما يؤذيه:

[احلج.]4١ – 4٠ :

[احلج.]٣٨ :
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هو احلكيم العلي م الذي يمنع من يستحق املنع واحلفظ من املؤمنني ،ويعرض عمن ال
يستحق املنع واحلفظ؛ فينكشف ويصل إليه عدوه ،فإذا مل يستقم املؤمن؛ يفتن بالكفار
فينالون منه؛ ألن اهلل مل يمنعه؛ ألنه مل يستحق املنع النحرافه ،فقهره وأذله عدوه(:
)[الفتح.]24/
فهؤالء وهؤالء كلهم بيده ،وحتت حكمه وترصفه.
واهلل حكيم عليم ،يعلم أن يف هؤالء من سيؤمن ،فكف أيدي املؤمنني عن الكفار،
[النساء.]9٠ :
و كف أيدي الكفار عن املؤمنني :ﮱ
واعلم أن من سلم من املصيبة أو املرض؛ فاهلل منع ذلك عنه ،ومن أصابه ذلك فاهلل أذن
ٍ
حلكمة يعلمها  ،لريبيه ،أو يؤدبه ،أو يرفع درجاته(:
بذلك
)[التوبة.]51/
فبعد كل مصيبة يدعو املسلم ربه أن يكشفها عنه ،فهذه املصيبة التي حتصل للعبد أو
امل رض حكمته أن يرجع العبد إىل ربه.
فبعد كل مصيبة أو بالء أو مرض حي صل للعبد سبع كرامات :حيصل له إيامن جديد،
وتوبة جديدة ،وحب جديد هلل وتعظيم جديد هلل  ،ومحد جديد ،وحياء جديد،
وعبادات جديدة ،وطاعات جديدة هلل .
وكذا احلال يف كل نعمة حتصل للعبد ،فاهلل  يذكر عباده هبذه النعم واملصائب؛ حتى
ال يفروا منه إىل الشيطان أو إىل أهوائهم.
هو احلكيم العليم الذي يمنع من حيب من التقصري ،كلام قرص ابتاله ربه بمصيبة ليتوب
إىل ربه(:
)[البقرة.]216/
ً
وعناية بمن أطاعه ،ويمنع
هو احلكيم اخلبري بام يصلح عباده ،الذي يمنع البالء حف ًظا
عنه العطاء ابتال ًء ومحاية:
[اإلرساء.]٣٠ :

فاهلل  هو احلكيم اخلبري الذي يسمع ويبرص ويعلم بأحوال عباده وما يصلحهم،
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فيمنع البالء حف ًظا وعناي ًة بمن أطاعه ،ويمنع عنه العطاء ابتال ًء ومحاية؛ حتى ال ينشغل
[يوسف.]6 :
به عن ربه :
هو احلكيم اخلبري جل جالله الذي يعلم مجيع أمور خلقه:
[امللك.]١4 – ١٣ :

هو جل جالله عليم بكل يشء ،حكيم يف خلقه وأمره ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف
األرض وال يف ال سامء؛ فمن فتح اهلل له معرفة باب احلكمة يف العطاء واملنع؛ رأى املنع
عني العطاء ،ومن كشف اهلل له احلقيقة سارع إىل ربه يف مجيع أحواله ،وقال قلبه :لو
علمت أن غدً ا أجيل؛ ما قدرت أن أزيد يف عميل.
فهذا قد عرف ربه ،وعرف ما جيب له ،فهو بني يدي ربه حامدً ا له عىل نعمه ،متصاغر ًا
لكربيائهً ،
مستغفرا من ذنبه؛ ألنه عرف ربه
صابرا عىل بالئه،
ممتثال ألمره ،جمتن ًبا لنهيه،
ً
ً
وما حيب له(:
ﰀ)[الزمر.]9/
ومعرفة اهلل هي أم املعارف:
[حممد.]١9 :

)[الرعد.]19/
(
هو احلكيم العليم الذي يستحق أعظم احلمد عىل عطائه ومنعه ،يعطيك ما يسعدك
ويغنيك ،ويمنعك من كل ما يرضك ويؤذيك ،ويمنعك من كل ما يطغيك ويشقيك،
ويمنعك تأدي ًبا ،وتربي ًة ،ورفع ًة لك(:
)[التغابن.]11/
فسبحان احلكيم العليم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء ،وسبحان من
خلق العامل كله عىل طبقاته ،وخلق الوجود كله من اخلري والرش عىل درجاته ودركاته،
من اجلامد ،إىل النبات ،إىل احليوان ،إىل اإلنسان ،إىل اجلن ،إىل املالئكة ،إىل العامل العلوي،
إىل العامل السفيل ،إىل الدنيا ،إىل اآلخرة(:
)[الزخرف.]85 -84/
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خلق احلكيم هذا العامل العظيم بعلويه وسفليه ،خلقه بحكمة تبهر العقول ،وحكم قاهر
خيضع له كل خملوق(:
)
[الزمر.]63 -62/
هذا هو الرب الذي يستحق أن يعبد  ،وأن حيمد ،وأن يشكر ،ويستحق أن يطاع فال
يعىص ،ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر.
هو احلكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله املحكمة ،وخملوقاته املتقنة ،بالرشيعة
املنز لة؛ ليعرف خلقه أنه العظيم الذي ال أعظم منه ،وصل اآليات الكونية ،واملخلوقات
العجيبة ،باآليات الرشعية ،ملاذا؟ ليعرف العباد واخللق أنه العظيم الذي ال أعظم منه،
الذي خلق هذا امللك العظيم ،العليم الذي ال أعلم منه ،الكريم الذي ال أكرم منه،
القادر الذي ال أقدر من ه ،الرحيم الذي ال أرحم منه ،احلكيم الذي ال أحكم منه ،فإذا
عرفوا ذلك آمنوا به و أحبوه وكربوه ،وعبدوه وأطاعوه(:
)[الطالق.]12/
فجميع اآليات الكونية  ،واآليات الرشعية ،متأل القلب باإليامن فيزداد العبد حبًّا لربه،
برصا وبصرية رأى يف ملكوت الساموات واألرض من
وطاع ًة له ،ومن رزقه اهلل ً 
عجائب اخللق  ،وأنواع املخلوقات التي ال حيصيها إال اهلل.
ورأى دوام الترصيف والتدبري ،رأى من ذلك ما يبهر العقول ،ويكل دونه النظر،
وينحرس دونه البرص ،ويربو عىل الوصف  ،مما ال تدرك كنهه العقول ،وال حييط به سوى
من كتبه يف اللوح املحفوظ(:
)

[لقامن.]11 - 10/
هذه املخلوقات العظيمة ،واآليات الكريمة ،تبني عظمة اهلل  ،وأن عبادتنا له من أجل
أنفسنا ،واهلل  غني عن عبادتنا ،هو الكبري قبل أن نكربه ،وهو املحمود قبل أن
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نحمده ،وهو الواحد قبل أن نوحده ،وهو اخلالق قبل أن خيلق أحدا.
هو الذي خلق الساموات بغري عمد تروهنا؛ بني لنا أفعاله يف ملكه؛ حتى نعبده بالتعظيم
واحلب والذل له ،ألنه العظيم الكبري الرمحن الرحيم:
[األنعام.]١٠٢ :

هو اخلالق احلكيم الذي برأ الربايا  ،وفطر ِ
الفطر ،وركب األجسام وزوجها باألرواح؛
فكل جسم من األجسام فيه روح حتركه من إنسان أو حيوان ،أو نبات وركب األجسام ،
وزوجها باألرواح؛ فصارت حية تشهد لرهبا العظيم بالوحدانية ،وتسبح بحمده ،وتقوم
له بالعبودية ،وتسبح بحمد رهبا يف كل حني.
فالكل يسبح بحمد ربه ،ويشهد بوحدانيته ،وخيضع ألمره ،ويركع ويسجد له (:
)[احلج.]18/
واهلل  ال هيني أحدً ا إال بحكمته ،واحلكمة مقرونة باخلري املطلق.
فسبحان القادر احلكيم العليم بكل يشء ،اخلبري بكل يشء ،الذي ال خيفى عليه يشء.
هو القادر احلكيم الذي اختزن مجيع الربايا يف األرزاق ،فكل ما نراه من املخلوقات نعمة
من نعم اهلل ،من العرش العظيم حتى أصغر ذرة ،واختزن األرزاق يف األسباب،
واختزن األسباب يف اإلرادات ،واختزن األرواح يف األجسام ،واختزن الثامر يف
األشجار ،واختزن املعاين يف األلفاظ والكلامت؛ واختزن الكل يف خزائن الساموات
واألرض ،واخرج الكل من غيابات علم عالم الغيوب(:
)[األنعام.]59/
هذا كالم متني من العلم العظيم ،علينا أن نتدبر هذا الكالم ونعمل بموجبه.
فسبحان احلكيم القادر الذي جعل من املاء كل يشء حي(:
)[األنبياء.]30/
وسبحان احلكيم العليم الذي مجيع خملوقاته مودعة يف خزائنه(:
999

)[املنافقون.]7/
وسبحان العيل العظيم احلكيم الذي خلق العامل كله باحلق ،العايل منه والسافل ،والكبري
والصغري ،خلق العامل كله باحلق وللحق؛ حتى نعرف احلق ،ونرى أفعال احلق ،وندين
بدين احلق ،ونصل إىل الثواب احلق:
ﰀ [اجلاثية.]٢٢ :
هو احلكيم العيل العظيم الذي خلق العامل كله باحلق ،وللحق ،وركب العايل عىل
السافل ،فالشجرة مركبة عىل اجلذر ،واستودع السافل يف العايل ،فاألرضني السبع حميطة
هبا الساموات السبع ،ومأل ملكه العظيم بالعوامل التي ال حيصيها إال من خلقها ،وأحاط
ذلك كله بكرسيه الكريم ،وعرشه العظيم:
[البقرة.]٢55 :

فالنظر والتدبر يمأل القلب إيامنًا باهلل ،وحبًّا له ،وتعظي ًام له؛ فتأيت الطاعات شهوات،
ويتقرب العبد إىل ربه باحلب والتعظيم ،واخلوف والرجاء:

[ق.]١١ – 6 :

ع رف إىل اآلن من النخيل أكثر من ثالثة آالف ومخسامئة نوع ،وكل نوع قبائل وأمم،
والكل أغصانه وأوراقه ،وجذوره وثامره ،يسبح بحمد ربه ،ويشهد له بالوحدانية:
[اإلرساء.]44 – 4٣ :

هذه أفعال احلكيم يف ملكه؛ أ ظهر لنا قدرته وعظمته لنتعلق به ،وال نلتفت ألحد سواه،
ولنرجوه ونخافه؛ ألن بيده امللك وامللكوت:
[فاطر.]١٣ :

واهلل عيل عظيم كبري ،حميط بكل يشء ،وال حييط به يشء ،استوى عىل العرش العظيم
برمحته ،حي قيوم ،يفعل ما يشاء بقدرته ،وحيكم ما يريد بمشيئته ،عليم خبري بجميع ما
١٠٠٠

يف ملكه وملكوته:

[البقرة.]٢55 :

هو سبحانه اخلالق العليم ،احلكيم القادر عىل كل يشء ،فانظر كيف خلق املخلوقات؟
وكيف صورها عىل غري مثال؟ فأحسن التصوير ،وقدر فأحسن التقدير ،ثم أخرج ما
قدر عىل سواء ما قدر بال كلفة وال عناء ،وال زيادة وال نقصان(:
)[القمر.]50 - 49/
هو سبحانه القادر الذي ال يعجزه يشء ،وال يقف له يشء(:
)
[يس.]83 -82/
ما أعظم ما خلق! وما أعجب ما أبدع! (
)[األنعام.]101/
وما أحسن ما صور! ،وما أحكم ما صنع! (
)[احلرش.]24/
ثم انظر رمحك اهلل كيف أحيا احلي القيوم اخللق بقدرته ،ومجعهم بحكمته؛ ألنه القادر
عىل كل يشء ،احلي الذي ال يموت ،احلي الذي حييي ويميت:
[املؤمنون.]٨٠ :

واهلل حي قيوم ال يموت ،واإلنس واجلن وغريهم يموت ويفنى:
[الرمحن.]٢٧ – ٢6 :

فانظر كيف أحيا احلي القيوم اخللق بقدرته! كانوا كلهم يف صلب آدم ،ثم أخرجهم من
ظهره وأشهدهم عىل أنفسهم ،ثم ردهم يف صلب آدم.
ثم هم خيرجون من صلب إىل صلب؛ إىل أن يبلغ أهل اجلنة عددهم ،وأهل النار
عددهم ،ثم تقوم الساعة:
١٠٠١

[األعراف.]١٧٣ٍ – ١٧٢ :

فانظر كيف أحيا احلي القيوم اخللق بقدرته ،من مجاد ونبات وحيوان وإنسان وملك،
كيف أحيا اخللق بقدرته ،ومجعهم بحكمته! ألنه القادر عىل كل يشء ،فرق املاء ً
نازال من
هنرا؛ ألنه القادر عىل كل يشء ،القادر عىل التجميع
بحرا أو ً
السامء ،ومجعه يف األرض ً
والتفريق ،واإلحياء واإلماتة ،والبسط والقبض؛ ألنه احلي الذي ال يموت ،احلي الذي
حييي ويميت ،فلبقائه أفناهم؛ حتى يظهر احلي الباقي الذي ال يفنى ،من املخلوق الذي
)[الرمحن.]27 - 26/
يفنى(:
فلبقائه أفنى اخللق ،فكل يشء هالك إال وجهه ،وحلياته أماهتم ،فال يتبني احلي الذي ال
يموت من احلي الذي يموت إال إذا رأينا الشجرة متوت ،واحليوان يموت ،واإلنسان
يموت ،وحلياته جل جالله أماهتم ،وحلياته أحياهم يوم القيامة ،فال يموتون يوم القيامة
أبدً ا ،ألنه أعطاهم من صفاته« :أما آن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدً ا ،وتصحوا فال تسقموا
أبدً ا ،وتنعموا فال تبأسوا أبدً ا؟!» أخرجه مسلم ( ).
فاستغفر اهلل من ذنبك ومن جهلك ،واستقم كام أمرت(:
)[الفرقان.]58/
ولعزته جل جالله أذل اخلليقة قاطبة ،فكل خملوق ذليل خلالقه ،ساجد بني يديه ،خاضع
ألمره ،مسبح بحمده ،مستجيب ملشيئته ،مرسع إىل إرادته.
لعزه جل جالله وكامله أذل اخلليقة ،فاهلل عزيز ،وكل ما سواه ذليل بني يديه ،وحتت
)[األنعام.]18/
قهره وأمره(:
فلعزه جل جالله أذل اخلليقة قاطبة ،ثم لعزه يعز من أطاعه يف الدنيا واآلخرة ،فال
)
يذلون أبدً ا(:
[املنافقون.]8/
فهو العزيز الذي يعز من يشاء ،وهو الغني الذي يغني من يشاء ،وهو الكريم الذي
يكرم من يشاء ،فسبحان اهلل ما أعظم قدرته وحكمته!:
()1أخرجه مسلم برقم (.)2837

١٠٠٢

[غافر.]65 :

هو احلكيم اخلبري الذي خلق اخلليقة كلها باحلق ،وللحق الذي هو الدين القيم:

[يونس.ٍ]4 – ٣ :

فالكل سريجع إىل ربه ،وحياسبه عىل ما عمل من خري أو رش:

[القارعة.]١١ – 6 :

وهو احلكيم العليم الذي نرش احلق يف أمشاج العامل كله بقدرته يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل ،وأفرغه يف قالب املوجودات ،فكل يشء خملوق باحلق وللحق ،أفرغ هذا احلق
يف قالب املخلوقات كلها بحكمته ،وهدى ًّ
كال من هذه املخلوقات ملا خلقه ،فالشمس
لإلنارة واحلرارة  ،والسحب لنزول الغيث ،واألرض لإلنبات ،والنبات لألكل،
واحليوان لألكل ،وكل يشء خلقه اهلل  حلكمة ،فهو قائم يشهد لربه بالتوحيد ،ويعبده
بالتسبيح والتحميد  ،والتمجيد والتقديس(:
)[اإلرساء.]44/
وكل قد علم صالته وتسبيحه(:
)[النور.]41/
فاهلل  خلق مجيع املخلوقات بحكمته  ،ليعرف عباده بقدرته وكامل رمحته(:
ﰀ)
[اجلاثية.]22/
فاهلل  خلق هذه املخلوقات باحلق ،فكل خملوق نراه خلقه احلق باحلق وللحق ،ثم
أرسل احلكيم العليم رسله بالدين القيم إىل أهل األرض ،وأنزل كتبه ،ورشع رشائعه،
ودعا الكل إىل ذلك ،ورغب يف اإليامن ،وحذر من الكفر(:
ﰀ)[النساء.]170/
١٠٠٣

فأرسل اهلل الرسل ،وأنزل الكتب ،ثم آمن من علم اهلل أنه يؤمن ،وكفر من علم اهلل أنه
ال يؤمن؛ ألن اهلل ملا خلق القلم قال له :اكتب ،قال :وما أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن
إىل أن تقوم الساعة؛ فجرى يف تلك اللحظة ،وكتب كل ما سيجري يف العامل من
احلركات والسكنات ،واملخلوقات واألشياء ،واألفعال ،واألقوال ،وكل ما خلقه اهلل
(:
)[اإلنسان.]31 - 29/
وقال سبحانه:

[الكهف.]٣٠ – ٢9 :

فاإلنسان أصله ما كان شيئًا ،حتى يفعل شيئًا من اخللق والتدبري:
[اإلنسان.]٣ – ١ :

لكن اهلل أعطاه االختيار أن يؤمن أو يكفر ،ليعلم من يأيت إليه اختيار ًا ممن ال يأيت إليه:

[األحزاب.]٧٣ – ٧٢ :

فسبحان ربنا احلكيم القادر ،الفعال ملا يشاء ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
)[هود.]107/
إن ربك فعال ملا يشاء ،يبسط ويقبض ،ويعز ويذل ،ويرفع وخيفض ،ويكرم وهيني،
ويعطي ويمنع ،ويرتق ويفتق ،وحييي ويميت ،وهيدي ويضل(:
)[الزمر.]6/
١٠٠4

ومن هذه أفعاله هو الذي يستحق أن يعبد وحده(:

)[الذاريات.]51 - 50/
فال إل ه إال اهلل! ما أعظم جهل اإلنسان بربه وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وآياته وخملوقاته:
[حممد.]١9 :

هو سبحانه احلكيم العليم القادر عىل كل يشء ،الذي خلق اجليل واخلفي ،اجليل كالبدن،
واخلفي كالروح ،اجليل كاجلسد ،واخلفي كالعقل ،اجليل كاملطر الذي ينزل من السامء،
اخلفي كاهلواء الذي نحس بأثره وال نرى شخصه:
[األنعام.]١٠٢ :

فهو جل جالله احلكيم العليم الذي له حكمة يف خلق كل يشء ،خلق الظاهر والباطن ،
وخلق الكبري والصغري ،خلق العرش العظيم ،وخلق الذرة الصغرية ،وخلق الطويل
والقصري ،وخلق الرطب واليابس ،وخلق اجلامد والسائل ،وخلق احللو واملر ،وخلق
الذكر واألنثى ،وخلق الليل والنهار ،والنور والظالم  ،وخلق اإلنس واجلان:
[الذاريات.]5١ – 49 :

وسبحان القوي القادر الذي خلق العرش العظيم والكريس الكريم ،وخلق الساموات
واألرض ،وخلق الدنيا واآلخرة ،وخلق اجلنة والنار ،وحكم الكل بقهره
وجربوته(:
)[احلرش.]24/
فمظاهر احلكمة يف امللك وامللكوت ظاهرة بينة باهرة ،تبهر العقول ،وتأرس القلوب،
وترد القلوب إىل رهب ا ،فتبارك اهلل رب العاملني ،وأحسن اخلالقني ،وأحكم احلاكمني،
وخري الرازقني:
[الروم.]٢٧ :

واهلل سبحانه حكيم عليم ،انظر كيف جازى الغني الكريم املطيعني له عىل اختالف
طاعاهتم وكثرهتا بام يقابل ذلك ،وزيادة من الكريم ال ختطر عىل بال أحد ،فيأتون
١٠٠5

بالعمل القليل ،ويعطيهم الكريم األجر اجلزيل الكثري:

[الكهف.]١٠٨ – ١٠٧ :

وانظر كيف جازى القوي العزيز العصاة عىل اختالف معاصيهم وكثرهتا بام يقابل ذلك
جزا ًء وفا ًقا(:
)[النساء.]56/
جازى املحسن بإحسانه وفضله ،وجازى امليسء بأن عذبه جزاء كفره ،ألنه يسكن يف
ملك اهلل  ،ويأكل من رزق اهلل ،ويعيص اهلل بنعم اهلل ،فلام استكرب عن طاعة اهلل ؛
حرشه مع إبليس الذي كفر باهلل ،وأبى واستكرب ،وكان من الكافرين:
[إبراهيم.]٢9 – ٢٨ :

واحلكمة هي إصابة احلق يف األقوال واألعامل ،وأعظم احلق هو طاعة من يستحق
الطاعة ،وعبادة من يستحق العبادة:
[األنعام.]١٠٢ :

واحلكمة التي وهبها لعباده هي إصابة احلق يف األقوال واألعامل ،وهي من أعظم النعم
التي خيص اهلل هبا من يشاء من عباده(:
)[البقرة.]269/
و من حكمته سبحانه أن استودع مجيع املخلوقات املنافع واملضار فاملخلوقات
مستودعات للمنافع واملضار ،وهدايته إياها ملا قدره هلا  ،واستعامله إياها ملا فطرها عليه،
حلكمة نعلمها أو ال نعلمها.
فاملالئكة يعبدون رهبم ،ويسبحون بحمده ،ويدبرون أمره ،وأعامهلم ال حيصيها إال اهلل
أمرا ،والتاليات
ذكرا ،والصافات ص ًّفا ،واملدبرات ً
أمرا ،وامللقيات ً
فهم املقسامت ً
ذكرا(:
ً
)[األنبياء.]20 -19/
[النحل.]5٠ – 49 :

١٠٠6

مظهرا للطاعة الدائبة.
هذا خلق من املخلوقات ،خلقهم اهلل  حلكمة ،وجعلهم
ً
واألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يعبدون رهبم بام جعل فيهم من القول باحلق،
والعمل باحلق ،والدعوة إىل احلق ،والصرب عىل احلق ،وأتباعهم من املؤمنني
كذلك(:
)[البقرة.]152 - 151/
واحلكيم العليم سبحانه استخرج حكمته يف الصنع عىل أيدي أهل الرباعة من عباده بام
هداهم إليه من إتقان الصنع.
فاهلل  يستخرج أنواع املصنوعات عىل أيدي أهل الذكاء والفطنة واخلربة والرباعة من
عباده بام هداهم إليه من إتقان الصنع ،وقوة الفكر ،وغرائب الصناعات
كلها(:
)[األنبياء.]80-79/
وكذا ما هدى اهلل  إليه اخللق اآلن من صنع الطائرات التي صنعت عىل شكل الطائر
الذي يطري  ،والسيارات صنعت عىل شكل احليوان الذي يميش ،وهكذا كل مصنوع من
اآلالت واألجهزة ،فاهلل  يفتح عىل عق ول بعض عباده ،ويعطيهم من الذكاء والتفكري
ما فيه مصلحة ومنفعة خللقه؛ ألنه هبم رؤوف رحيم.
فسبحان احلكيم الذي أحكم العقول بام يبهر العقول من عجائب املخلوقات وحسن
التدبريات ،وحكم املخلوقات ،وقهر الكائنات(:
)[الفتح.]4/
فالكل ملكه ،والكل عبيده  ،والكل يسبح بحمده ،والكل يشهد بوحدانيته؛ فال إله
غريه ،وال رب سواه.
واحلمد هلل أن من علينا وجعلنا من عبيده ،وعرفنا به وبأسامئه وصفاته؛ حتى ندخل جنة
املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة يوم القيامة:
[غافر.]65 :

١٠٠٧

وما كان من السفه من بعض اخللق ،وقول الزور والبهتان ،واالستهزاء باهلل وآياته
ورسله ،ورد احلق ،ونحو ذلك مما خالف احلكمة ؛ فهو سبحانه احلكيم يف كل ذلك،
علمه ،وقدره ،وأذن بوقوعه؛ لكنه مل يأمر به؛ ألن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان ،وال يأمر
بالفحشاء:

وقال سبحانه:

[األعراف.]٣٠ – ٢٨ :
[النحل.]9٠ :

فام نراه من السفه ،وقول الزور والبهتان ،واجلرائم وغريها؛ اهلل  أرادها كونًا ال
رش ًعا؛ ألن اهلل ال يأمر بالفحشاء وال يرىض لعباده الكفر ،لكن اهلل علمه وقدره وأذن
بوقوعه؛ ألنه ال يقع يف ملكه ما ال يريد ،ولو شاء ر بك ما فعلوه ،لكنه ال حيب ذلك وال
يرضاه.
فهو سبحانه احلكيم يف كل ذلك ،علمه وقدره وأذن بوقوعه ،ثم أظهره من فاعلني له،
وأراد وقوعه منهم ،لكنه مل يأمر به ،وهم املوصوفون به بفعلهم له  ،وحمبتهم له ،فيجزون
ً
وعدال(:
عليه جزا ًء مثله ح ًّقا
)

[النساء.]124 -123/
فكل عمل منوط بفاعله ،والفعل يضاف إىل فاعله ال إىل العامل به القادر عليه جل
ٍ
راض عنه ،وال آمر به ،بل الرب جل
جالله ،مع كونه غري واقع منه ،وال حمب له ،وال
جالله حيب اإليامن والطاعات ،ويسخط الكفر والفساد ويكرهه ،وال حيبه وال
يرضاه(:
١٠٠٨

)[الزمر.]7/
واعلم يا عبد احلكيم ويا أمة احلكيم أن اهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،وأفعاله كلها حق ،وعدل ،ورمحة ،وحكمة ،وإح سان ،وهو املحمود عىل كل
َذلِ َك:
[الفاحتة.]4 – ٢ :

(

)[سبأ.]1/

)[الكهف.]1/

(
)[فاطر.]1/
(
هو امللك الذي يغضب ويرىض ،وحيب ويكره ،ويعفو وينتقم ،ويثيب ويعاقب؛ ألنه
احلكيم الذي يغضب عىل من عصاه ،ويرىض عىل من أطاعه ،وحيب املؤمنني ،ويكره
الكافرين ،ويرحم املسرتمحني ،ويبطش بمن سخطه ،ويتوب عىل من تاب إليه ،وينتقم
ممن أساء إىل خلقه(:
)[املائدة.]40/
فهو يعذب من يشا ء وفق احلكمة املطلقة املقرونة باخلري املطلق(:
)[النساء.]40/
ورس ذلك كله حكمة ورمحة ،وإليه يرجع األمر كله ،وهو احلكيم اخلبري(:
)[التني.]8 -7/
وهلذا خلق اهلل إبليس أعاذنا اهلل منه ،وأمر املالئكة بالسجود آلدم  ،فسجد املالئكة
ً
امتثاال ألمر رهبم فنجوا ،واستكرب إبليس عن السجود فهلك:
[البقرة.]٣4 :

ثم سأل إبليس ربه النُّظرة فأمهله ،وأقطعه وذريته كل عمل ليس بصالح ،وكل ما هو
بخالف احلكمة ،وما يف فعله سفه يف حق من فعله ،من الكفر والرشك ،واملعايص
والقبائح؛ إلمتام كلمته فيهم ،وإقامة عدله فيهم ،فاهلل مل يأمر إبليس بعدم السجود ،بل
١٠٠9

تركه وما شاء ،وكان إبليس من عباد اجلن  ،ولكنه اختار ما اختار ،واستكرب عن السجود
آلدم ،واحتقر آدم :
[اإلرساء.]6١ :

فاهلل  أقطع إبليس وذريته كل عمل ليس بصالح ،وكل ما هو بخالف احلكمة ،وما يف
ظهوره سفه بحق من فعله ،من الكفر والرشك ،واملعايص والقبائح ،إلمتام كلمته فيهم؛
ألنه وعد جهنم أن يمألها من اجلنة والناس أمجعني ،وإقامة عدله فيهم:
[السجدة.]١٣ :

فلام طرده اهلل ولعنه وأنظره؛ عزم عىل إغواء آدم  وذريته(:
)[األعراف.]18 -15/
وما زال الشيطان يكيد لبني آدم؛ حتى اتبعه وأطاعه أكثرهم(:
)[سبأ.]20/
فإبليس وذريته أهل االبتالء واملحنة لبني آدم ،وقد أمرنا اهلل بعداوته ،وحذرنا من طاعته
)
بقوله(:
[فاطر.]6/
فال بد من معرفة حياة األنبياء واملرسلني والدين الذي جاءوا به ،وال بد من معرفة
إبليس ،وخطوات إبليس؛ حتى نجتنبه ونحذره ،ونبتعد عن طريقه.
فسبحان من خلق خل ًقا للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم إليها يصريون ،وخلق
خل ًقا للنار ،وبعمل أهل النار يعملون ،ثم إليها يصريون! ألنه هو احلكيم اخلبري ،واهلل
أعلم حيث جيعل رسالته ،وم ن يستحق ثوابه وعقابه ،وإكرامه وإهانته(:
)[امللك.]14/
فسبحان من أظهر باإليامن فضله ،وأظهر بالكفر عدله(:
)[النساء.]40/
١٠١٠

واعلم رمحك اهلل أن اهلل خلق اجلنة والنار ،وكل بني آدم مقسومون عىل الدارين كام يف
هلل َ ق َب َض َق ْب َض ًة بِ َي ِمين ِ ِه َو َق َالَ :ه ِذهِ َ ِِل ِذ ِه َو َل ُأ َب ِ
اِل،
قبضتيه الكريمتني ،كام قال « :إِن ا َ
َو َقبَ َض َقبْ َض ًة ُأ ْخ َرى بِيَ ِدهِ ْاألُ ْخ َرى َجل َو َع َالَ ،ف َق َالَ :ه ِذهِ َ ِِل ِذهِ َو َل ُأ َب ِ
اِل» أخرجه أمحد( ).
وو َس َمك بوسام املسلمني ،ومل تكن شيئًا
فامحد اهلل  عىل أن جعلك يف قبضة اليمنيَ ،
مسلام تقيًّا.
مذكورا ،ثم أخرجك من بطن أمك ،فكنت عبد اهلل مؤمنًا
ً
فال بد إ ًذا من طريقني ،أمر اهلل بأحدمها  ،وهنى عن اآلخر ،طريق اخلري ،وطريق الرش،
طريق احلق  ،وطريق الباطل؛ ليتميز من يستحق اإلكرام ممن يستحق اإلهانة ،ويمتاز
جنود الرمحن من جنود الشيطان:
[النحل.]٣6 :

فالبد إ ًذا من طريقني ،أمر اهلل بأحدمها  ،وهو طريق اخلري واحلق ،وهنى عن اآلخر وهو
طريق الرش والباطل ،وإذا كان كذلك فال بد للناس من كفر وإيامن ،ومن طاعة
وعصيان ،والطاعة حكمة ظاهرها وباطنها ،الطاعة حكمة؛ ألن الطاعة ملن يستحق
الطاعة ،والشكر ملن يستحق الشكر.
واملعصية ظاهرها سفه ،وباطنها حكمة ،من نراه يعيص اهلل قد يمتد يف املعايص ،وتصيبه
ابتالءات من ربه  ،ثم يعود إىل ربه.
فالطاعة حكمة ظاهرها وباطنها ،واملعصية ظاهرها سفه؛ ألهنا جهل باحلق ،وجهل
بأوامره ،وجهل بجزائه ،وباطنها حكمة(:
) [النحل.]90/
واعلم أن كل ما يف العامل من خلق وأمر وحال ال بد من وجوده ،واهلل يمحو منه ما يشاء
ويثبت ،وهو احلكيم العليم(:
)[الرعد.]39- 38/
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم (.)20668
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فلو نقص سفه السفهاء من العامل؛ لغلب عىل الظن أن فاعل اخلري كأحد املطبوعات؛
مثل النار التي ال توجد إال حمرقة ،وكالثلج الذي ال يوجد إال مرب ًدا ،وكالثقيل يثبت ،ومل
تتم احلكمة من اخللق ،ومل حيصل التمييز بني احلق والباطل ،وبني الطاعات واملعايص،
وبني أهل اخلري وأهل الرش.
فسبحان احلكيم العليم الذي أوجد اليشء وضده:
[األنعام.]١٠٢ :

هو احلكيم الذي قدم وأخر ،ورفع وخفض ،وأعز وأذل؛ وأعطى ومنع ليظهر لعباده
قدرته يف خلقه ،وحكمته يف أمره(:
)
[الذاريات.]51 -49/
ِ
هلل َفيَغ ِْف ُر
ون ا َ
ون َف َي ْستَغ ِْف ُر َ
اء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
ب اهللُ بِك ُْمَ ،ولَ َ
وقال النبي « :لَ ْو ََل ْ ت ُْذن ُبوا؛ لَ َذ َه َ
ـج َ
لَ ُـه ْم» أخرجه مسلم( ).
فسبحان من له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وبحكمته قدر ملقتىض تلك األسامء
ً
أعامال ،وخلق هلا عاملني ،ثم استعملهم فيها بعد أن بني هلم وخريهم ،وقد
والصفات
سبق الكتاب بكل خلق وعمل ،ثم ي ِ
لحق العاملني بخواتيم أعامهلم ،فيهدي سبحانه
هذا ،ويضل هذا ،وفق حكمته املطلقة ،املقرونة باخلري املطلق ،والعلم املطلق ،وينعم
عىل هذا ،ويبتيل هذا ،وحيفظ هذا ،ويفتن هذا ،ثم األعامل باخلواتيم:
[األنبياء.]٣5 :

ـجن ِة فِ َيام َيبْدُ و لِلنا ِ
سَ ،و ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل
وقال النبي « :إِن الر ُج َل لَيَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل ا ْل َ
ِ
ارَ ،وإِن الر ُج َل لَ َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
الن ِ
ار فِ َيام َي ْبدُ و لِلنا ِ
ـجن ِة»
س َو ُه َو م ْن َأ ْه ِل الْ َ
متفق عليه( ).
واهلل حكيم عليم ،أوجد اخلري كله بنفسه لنفسه ،وأحبه ورضيه من عباده ،ووعد عليه
اجلنة ،وأوجد الرش كله بقدرته ال لنفسه؛ فإن الرش ليس إليه ،بل حلكمته ومشيئته(:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2749
()2متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ( ،)2643واللفظ له ومسلم برقم (.)4207
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)

[التغابن.]11/
فاتصف سبحانه بام أوجده بنفسه لنفسه ،وتنزه عام مل خيلقه لنفسه من الكفر واملعايص،
[طه.]٨ :
وتوعد العاملني به بالنار:
وقد دعانا اهلل يف كتابه إىل معرفته فقال:
[حممد.]١9 :

ٍ
يشء يف باب التوحيد ،معرفة اهلل بأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله،
ومعرفة اهلل  هي أعظم
وخزائنه ،ووعده ،ووعيده؛ هي مغذيات القلوب التي متأل القلب إيامنًا وتوحيدً ا ،وح ًّبا
وتكبريا له ،فينطق اللسان بحمد ربه ومتجيده ،وتتحرك اجلوارح بعبادته بأنواع
للرب،
ً
العبادات املختلفة ،فيؤدي العبادة باحلب والتعظيم والذل هلل  ،مع رجاء ثوابه
وخوف عقابه:
ﰀ [الزمر.]9 :
وهذا هو العبد ح ًّقا ،فأكثر الناس ال يفرق بني العبادة والعبودية؛ فالعبادة حمدودة
الوقت ،كالصالة ،والوضوء ،والصوم ،واحلج ،وتالوة القرآن.
أما العبودية فهي أن يشتغل القلب بعبادة اهلل  يف كل حال ،يمتثل أمر اهلل  يف كل
حال ،وهذا املطلوب ،أن نجمع مع العبادة العبودية ،أو أن ننتقل من العبادة املحدودة
إىل العبودية الكاملة(:
)[األنعام.]163 - 161/
واهلل  هو احلكيم الذي خلق كل يشء ،خلق القلم ،وأمره أن يكتب ما هو كائن إىل
أن تقوم الساعة ،من اخلالئق ،والتدبري ،والترصيف ،وكل ما سيجري يف ملك اهلل .
فقد سبق الكتاب بكل خلق وعمل ،ثم يلحق العامل بخواتيم عمله ،فاهلل  حكيم
عليم ،هيدي هذا ،ويضل هذا ،وينعم عىل هذا ،ويبتيل هذا ،وحيفظ هذا ،ويفتن هذا ،ثم
)[األنبياء.]35/
األعامل باخلواتيم(:
فالذهب ال نستفيد منه إال بعد فتنته بالنار؛ حتى ختلصه من الشوائب ،وكذلك اإلنسان
١٠١٣

ال بد أن متر عليه الرساء والرضاء؛ حتى يعلم اهلل  الصادق ح ًّقا من الكاذب:
[العنكبوت.]٣ – ٢ :

ال بد من معرفة احلكمة يف خلق اخلري والرش ،وما ينفع وما يرض ،فاتصف اهلل سبحانه بام
أوجده بنفسه لنفسه؛ فسمى نفسه العليم ،احلكيم ،اخلبري ،الكريم ،اللطيف ونحوها من
األسامء احلسنى  ،وت نزه عام مل خيلقه لنفسه من الكفر وامل عايص ،وتوعد العاملني به بالنار:
[األعراف.]١٨٠ :

فمن وفقه اهلل ملا تسمى به  ،واتصف به من األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،سامه اهلل
به ،ووصفه به ،وسامه بأسامء طيبة م ن أسامئه ،ومدحه وأكرمه ،وأوصله إليه كام قال
سبحانه:

[احلج.]٧٨ :

فاهلل  حيب صفاته ،وحيب من اتصف هبا من عباده:

[األحزاب.]٣5 :

اهلل حيب أهل هذه الصفات ،ف اهلل شكور حيب الشاكرين ،تواب حيب التوابني ،حمسن
حيب املحسنني ،مؤمن حيب املؤمنني.
اسام ووص ًفا لنفسه؛ انقطعت صلته بربه ،وضل
ومن أتبع نفسه ما تنزه عنه ربه ،ورضيه ً
عن ربه ،وخالف سبيل ربه ،فكان يف الذلة واخلرسان(:
)[الرعد.]25/
١٠١4

فاهلل ال حيب املنافقني واملنافقات ،واملرشكني واملرشكات ،والكافرين والكافرات،
والفاسدين والفاسدات ،والفاجرين والفاجرات ،والظاملني والظاملات.
فال إله إال اهلل! ما أجهلنا بحكمة أحكم احلاكمني! وما أظلمنا ألنفسنا من بني العاملني!
فنستغفر اهلل ،ونتوب إليه من اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته ،ومن اجلهل بدينه ورشعه،
ومن التقصري يف العمل بدينه ورشعه:

[الرعد.]٢٣ – ١9 :

واعلم يا عبد احلكيم أن اهلل هو اخلالق القادر احلكيم ،الذي خلق أباك آدم  بيده،
ونفخ فيه من روحه ،وعلمه األسامء كلها ،وأسجد له مالئكته ،وغرس فيه ويف ذريته
صورا يف اهلواء كاهلباء ،وأخذ عليهم امليثاق،
معرفته وتعظيمه ،حني أحرضهم مجي ًعا
ً
وشهدوا له بالربوبية ،ثم ردهم يف غيبه عىل ما سبق يف علمه.
ثم استخرجهم اهلل بعد ذلك من ظهر أبيهم آدم  كالذر ،واألنبياء بينهم كالرسج،
فأقروا له بالربوبية ،وشهدوا عىل أنفسهم أن اهلل رهبم ،كام قال سبحانه:
[األعراف.]١٧٣ – ١٧٢ :

كان يكفيهم هذه الفطرة ،ليعبدوا رهبم ،ولكن من رمحة اهلل أن أنزل عليهم الكتب،
وأرسل إليهم الرسل؛ ل يتعرف اإلنسان عىل ربه أكثر ،وذلك من فضله  ،وعنايته
بخلقه؛ ألنه يريد منهم ال توحيد الكامل ،واإليامن الكامل ،والعمل الكامل؛ حتى
يعطيهم الثواب الكامل ،واملقام الكامل يف جنات اخللود والنعيم:
[األنفال.]4 – ٢ :

فسبحا ن احلكيم القدير الذي خلق آدم ،وخلق ذريته يف صلبه ،ثم أخرجهم من صلبه،
١٠١5

فأقروا له بالربوبية ،ثم ردهم إىل صلب آدم ،ليخرجوا منه جيالً بعد جيل:

[األنعام.]١٠٢ :

مستمرا يف
فكل واحد منا اآلن قد شهد هلل بالربوبية ،وكان حينذاك ذر ًة حية ،وال زال
ًّ
احلياة ،وخيرج من بطن إىل بطن ،ومن قرن إىل قرن ،إىل أن يظهر ح ًّيا قد خرج من بطن
أمه ،يأمر وينهى ،ويطيع ويعيص.
ثم بعد هذه الشهادة ردهم سبحانه إىل صلب أبيهم آدم ،فكانت هذه أظهر من تلك.
ثم أخرجهم بعد ذلك منه ً
نسال بعد نسل إىل هذه احلياة الدنيا ،ومن صلب إىل صلب
كثريا من
عىل مر القرون ،واستعملهم بدينه بأمره وهنيه ،فكانت هذه احلياة أظهر ً
األول َي ْني ،األوىل حني كانوا هباءات يف الفضاء ،والثانية حني أخرجهم من صلب آدم.
ومجيع البرشية ذرات ال تساوي طرف إصبع من صغرهم ،واهلل  قادر عىل خلق
الصغري والكبري ،فهذه الذرات كلها كطرف اإلهبام ،كلهم اهلل  وضعهم يف صلب
آدم ،وخيرجون ً
جيال بعد جيل ،وفر ًدا بعد فرد ،من صلب آدم ،ثم بعد كامل خلقهم
يأمرهم وينهاهم ،ثم يميتهم بعد هذه احلياة الدنيا ،وموهتم بعد هذه احلياة أقرب إىل
احلياة من املوتة التي كانت قبلها.
فيميتهم بعد أن ينزل عليهم الوحي ،ويسمعوا كالم الرسل ،يميتهم بعد هذه احلياة
الدنيا ،وموهتم بعد هذه احلياة أقرب للحياة من املوتة األوىل التي كانت قبلها ،حني
ردهم إىل صلب أبيهم آدم ،فكانوا أحياء ،ثم أخرجهم من صلب آدمً ،
جيال بعد جيل،
وقر ًن ا قرن ،فهم يف هذه املوتة حيسون بعذاب القرب ونعيمه ،فالقرب روضة من رياض
اجلنة ،أو حفرة من حفر النار ،وتعرض عليهم منازهلم يف اجلنة أو النار ،بل منهم أحياء
وهم األنبياء والشهداء ،فاألنبياء أحياء يف قبورهم يصلون ،أما الشهداء فيقول اهلل
عنهم(:
) [آل عمران.]170 -169/
فورا.
فالشهيد ضحى بنفسه من أجل اهلل ،فوهب اهلل له احلياة ً
وحياة البعث املستقبلة أتم وأكمل وأبقى من حياتنا اليوم:
١٠١6

[التوبة.]٧٢ :

 والناس يوم القيامة فريقان:
فريق :يف اجلنة ،وفريق :يف السعري:

[الروم.]١6 – ١4 :

فإذا كان يوم القيامة؛ بعث اهلل املوتى من قبورهم للح ياة الدائمة األبدية الكربى،
وشهدت الشواهد ،ونطقت الصوامت ،وحق احلق ،وحان احلساب(:
)[التغابن.]8 -7/
)
ويوم القيامة ميقات الفصل بني اخلالئق(:
[الدخان.]40/
يوم القيامة ميقات الفصل بني اخلالئق كلهم ،أوهلم وآخرهم  ،مؤمنهم وكافرهم :
(
)[الزلزلة.]8 - 6/
فسبحان امللك احلق الذي حيكم بني عباده باحلق ،العيل العظيم يف خلقه وأمره ،وحكمه
وعدله ،وبره ورمحته ،وكربيائه وعظمته ،وأسامئه وصفاته:
[احلج.]5٧ – 56 :

واعلم يا عبد احلكيم أن سنة اهلل يف اخللق بالتدريج ،كام خلق آدم  وغريه من اجلامد،
والنبات  ،واحليوان ،كالسنة يف تنفيذ األمر النازل من فوق العرش من الرمحن ،حني:
[النحل.]٢ :

تدور به دوائر التنفيذ عىل سنته اجلارية باإلجياد واخللق؛ فاهلل  خلق الساموات
واألرض يف ستة أيام(:

١٠١٧

)[فصلت.]12 - 9/
فسنة التدريج قائمة يف املخلوقات ،وقائمة يف األوامر ،فرب أمر يومه مخسون ألف سنة،
ورب أمر يومه ألف سنة ،ورب أمر يقضيه اهلل يومه سنة ،ورب أمر يومه شهر  ،ورب
أمر يومه ساعة ،ورب أمر حصل بأرسع من طرفة عني(:
)[القمر.]53 -49/
هذا فعل احلكيم يف ملكه العظيم ،فاهلل له سنة جارية يف خلقه وأمره ،وله قدرة خارقة
يفعلها إذا شاء ،له سنة جارية أن النار حترق ،ولكنه خيرق هذه السنة؛ ليبني للخلق أنه هو
[األنبياء.]69 :
احلكيم الذي له الترصيف والتدبري:
واألمور واخلالئق كلها خاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته:
[فاطر.]44 :

فاهلل  له سنة جا رية يف خلقه وأمره ،وله قدرة خارقة يفعلها إذا شاء؛ لريفع األبصار
والبصائر من املخلوق إىل اخلالق ،ومن الصور إىل املصور ،يفعل باألسباب ،وبدون
األسباب ،وبضد األسباب(:
)[يس.]83 -82/
هو احلكيم العليم الذي كل يشء أراده ال بد أن يكون ،وما ال يريده ال يكون أبدً ا،
ومشيئته مقرونة باحلكمة املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق ،فكل ما يقضيه
[طه.]٨ :
اهلل  رمحة وعدل ،وإحسان وحكمة:
فسبحان امللك احلق رب العرش العظيم ،الكريم الذي يعامل عباده معاملة األكفياء،
كأهنم جاءوا بأحسن يشء ،ويثيبهم ثواب املتني عليه:
[النحل.]9٧ :

فاهلل سب حانه ملك كريم رؤوف بالعباد ،يعامل عباده املؤمنني معاملة األكفياء ،ويثيبهم
ثواب املمتنني عليه ،مع أنه ا لذي هداهم ،جيزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها ،وجيزي
١٠١٨

باحلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة ال يعلمها إال هو(:
)[التغابن.]18 - 17/
فام أغناه! وما أكرمه! إنه يشرتي من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم وهم له عبيد ،ويعطيهم
هبا اجلنة ،ويثمنهم برضاهم عنه رضوانه عليهم(:
)[التوبة.]111/
وكام يعاقب احلكيم عىل ما لو شاء لعصم منه من الكفر واملعايص ،كذلك يثيب عىل ما
إليه هدى ،وهو احلكيم العليم يف خلقه وأمره ،وثوابه وعقابه ،ووعده ووعيده(:
)[يونس.]60/
)[غافر.]62/
(
فسبحان اهلل وبحمده الذي عدل فيام بينه وبني عبيده ،فأوجد خل ًقا من خلقه يف سامواته
وأرضه من املالئكة واملؤمنني ،يوحدونه ويطيعونه ويسبحونه ،و حيمدونه بمحامده التي
هو أهل هلا(:
)[اإلرساء.]44/
أيضا خل ًقا من خلقه يف أرضه ،يكفرون به ،ويكذبون عليه،
وأوجد احلكيم العليم ً
ويعصون رسله ،ويصفونه بام ال يليق بجالله ،وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم ،ويتودد
إليهم بنعمه:
[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

بل نراه جل جالله ينتقم لعباده يف الدنيا بعضهم من بعض ،بنرص املظلوم ،وإهالك
الظامل ،أكثر مما ينتقم لنفسه ممن أرشك به وعىص أمره؛ لكامل حلمه ورمحته بعباده(:
)[احلج.]65/
١٠١9

وقال النبي َ « :ل َأح َد َأصَب ع ََل ْاألَ َذى ِمن اهللِ ،يرمو َنه بِالص ِ
اح َب ِة َوا ْل َولَ ِدَ ،و ُه َو
َ
َْ ُ ُ
َ
ْ َُ َ
ُي َعافِ ِ
يه ْم َو َي ْرزُ ُق ُه ْم» متفق عليه( ).
فقري ونحن أغنياء.
وقد قالوا يف حقه :إن اهلل ثالث ثالثة ،وقالت اليهود :إن اهلل ٌ
وربام عجل االنتقام لنفسه كام أخذ األمم السابقة بذنوهبم ملا كفروا؛ فإن األرض ال
تصلح إال بالدين احلق ،وال تصلح بالفساد واإلفساد(:
[العنكبوت.]40/
وربام أخر املظامل إىل يوم القيامة ،فينتقم لنفسه ولعباده هناك(:

)
)

[إبراهيم.]42/
وربام وضع انتقامه يف بعض املواطن ،وعفا لعباده عنه ،وال يرتك مظامل العباد فيام بينهم،
وهذا كله من فضله ،وسبق رمحته غضبه(:
)[احلرش.]22/
وهذا دعوة للخلق أن يتوبوا إىل اهلل ،وأ ن يستغفروه؛ فإنه الرمحن الرحيم.
َب ِيف كِتَابِ ِهَ ،ف ُه َو ِعن َْد ُه َف ْو َق
عن أيب هريرة أن النبي  قال« :لَـام َخ َل َق اهللُ الْ َ
ـخ ْل َق؛ َكت َ
ِ
ش :إِن ر ِ
الْ َع ْر ِ
َضبِي » متفق عليه( ).
بغ َ
ْحتي َتغْل ُ
َ َْ
فانظر يا عبد احلكيم ويا أمة احلكيم إىل عدل ربك العظيم ،وحسن معاملته ،وكريم
عفوه ،ولطيف تدبريه ،وسعة رمحته ،وعظيم إحسانه:
[اإلرساء.]٧٠ :

فسبحان امللك احلق الذي مألت كل يشء عظمته ،وقهرت كل يشء عزته ،وأحاطت

( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6099ومسلم برقم ( ،)2804واللفظ له.
( )2متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)4830ومسلم برقم ( ،)2751واللفظ له.

١٠٢٠

بكل يشء قدرته ،وأحىص كل يشء علمه ،وبلغ كل يشء لطفه ،ووسعت كل يشء

رمحته(:

)[غافر.]8 -7/

فسبحان احلكيم الذي حكم العامل العلوي والعامل السفيل بقوته وقدرته وقهره ،وحكم

اخلالئق بعز ربوبيته ،اخللق كلهم عبيد له ،وهم مجي ًعا يف قبضته ،وحياهتم وموهتم بيده،
وكلهم يعيشون يف عز ملكه ،وقهر سلطانه ،وسعة رمحته ،وسابغ نعمه:

[آل عمران.]٢٧ – ٢6 :

فام أحكمه يف خلقه وأمره وتدبريه! ،وما أكرمه وما أرمحه بعباده! ال إله غريه ،وال رب
سواه يستحق العبادة والتكبري والتعظيم والتحميد والتقديس(:

)[األنعام.]102/

ال إله إال اهلل! كيف ينكره من جبله عىل معرفته! هذا العبد الذي جبله اهلل عىل معرفته

كيف ينكر ربه؟! كيف ينكره من جبله عىل معرفته ،وأشهده عىل ربوبيته؟! وكيف
يكابره من قد قهره بملكه وسلطانه؟! وكيف يعجزه من ناصيته بيده؟! وكيف يستنكف

عن عبادته من هو عبده وملكه ،ويسكن يف أرضه ،ويأكل من رزقه؟!.

ولكن اهلل حليم وحكيم ،ال يعجل عىل عباده؛ ألنه حيب منهم أن يؤوبوا إليه ،ويتوبوا

إليه ،ويرجعوا إليه:

[الزمر.]54 – 5٣ :

١٠٢١

ومن عرف اهلل حق ًا آمن به ،وعبده وحده ،وتاب إليه من ذنبه:

[احلديد.]١٧ – ١6 :

كم من أجساد وقلوب كافرة صارت بفضل اهلل بالدعوة مؤمنة به عابد ًة هلل  ،سامع ًة له،

وساجد ًة لعظمته متصاغرة لكربيائه(:

)[احلديد.]17/

وكيف يعبد هذا الشارد عن ربه َمن دونه! ومن بقاؤ ه وفناؤه بيده من األحجار
واألشجار وغريها؟(
)[احلج.]46/

وقد من اهلل  علينا فسرينا يف بالده ،ورأينا غرب األرض ،ورشق األرض ،وشامل
األرض ،وجنوب األرض ،ووسط األرض ،ورأينا هذه الذرة الصغرية يف ملك اهلل ،

وهي هذه األرض التي نحن عليها ،ماذا تساوي األرض بالنسبة للقمر؟ وماذا تساوي
بالنسبة للشمس؟ و ماذا تساوي بالنسبة للسامء الدنيا؟ وماذا تساوي بالنسبة للساموات

السبع؟ وماذا تساوي بالنسبة للكريس؟ و ماذا تساوي بالنسبة للعرش العظيم؟ وماذا
يساوي اإلنسان يف هذه األرض؟ ،وما ال ذي غره حتى استكرب عن عبادة ربه(:
) [االنفطار.]8 -6/

فسبحان امللك العظيم احلكيم ،الذي عامل الساموات واألرض ،وعامل الليل والنهار،

وعامل الدنيا واآلخرة ،وعامل الغيب والشهادة شعبة من سلطانه ،وخزائن الساموات

واألرض شعبة من نعمه التي ال تعد وال حتىص(:

١٠٢٢

)[األنعام.]102/

هذه أفعاله(:
)[األعراف.]54/

له األمر الكوين القدري ،وله األمر الديني ا لرشعي ،وله األمر الديني اجلزائي.

هو احلكيم العليم يف خلقه وأمره ،وتدبريه وترصيفه ،مل خيلق احلكيم العليم شيئًا مما

خلق حلاجة به إليه ،وإنام خلقه ليبني به كامل علمه وقدرته ،وكامل أسامئه وصفاته،

وليعرف خلقه بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ولتدين اخلالئق كلها لعزته ،ولتعلو
الوجوه كلها لوجهه ،ولتسبح النفوس بحمده(:

[الطالق.]12/

)

وإذا عرفتم ذلك أحببتموه وكربمتوه ،وعبدمتوه وأطعتموه.

فسبحان من مجيع اخلالئق خاضع ألمره ،وشاهد بوحدانيته ،ومسبح بحمده،

ومستجيب ملشيئته ،ومرسع إىل إرادته(:

)[األنعام.]103 - 102/

فسبحان امللك احلكيم الرشيد يف خلقه وأمره ،وأقواله وأفعاله ،العظيم يف ذاته وأسامئه

وصفاته ،الذي يرشد عباده إىل ما هو خري ،هو احلكيم الذي أرشد عباده إىل م صاحلهم،

وأرشدهم إىل سبل السالم:
[النحل.]5٣ :

فأرشدهم إليه ،وأرشدهم إىل دينه ،وأرشدهم إىل حمبته ،وأرشدهم إىل قدرته،

وأرشدهم إىل عظمته ،وأرشدهم إىل ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة(:

١٠٢٣

) [املائدة.]16 - 15/

هو احلكيم الذي يرشد اخلالئق إىل هدايته ،الذي أرشد أولياءه إليه ،الذي أهلم أهل

الرشد إىل عبادته(:

)[احلجرات.]17/

واعلم يا عبد احلكيم ويا أمة احلكيم أن اإلنسان يكون رشيدً ا بقدر اتصاله باهلل؛ ألن
اتصاله باهلل يكسبه نو ًرا وأمنًا  ،وقو ًة ورمح ًة وبصرية(:
)[احلديد.]28/

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،وما أنت أعلم به منا.

ومن كان مع اهلل فلن يضل أبدً ا ،ومن كان مع غري اهلل فلن هيتدي أبدً ا( :
)[الكهف.]17/

فكن مع ربك احلكيم الذي أرشدك إىل اهلدى ،كن مع ربك احلكيم اهلادي إىل كل خري،

واسأله من فضله ،فلن تضل ولن تزيغ(:

)[آل عمران.]74 -73/

فاهلل  حكيم يؤيت احلكم ة من يشاء ،وهي من أعظم النعم واملنن؛ فهو احلكيم الذي
وهب احلكمة لكل حكيم ،واحلكمة هي فهم القرآن والعمل به ،واإلصابة يف القول

والعمل ،ومعرفة دين اهلل والعمل به ،وطاعة اهلل وخشيته.

والعلامء هم الذين خيشون اهلل ،ومن ال خيشى اهلل فليس بعامل ،ولو كانت عنده علوم

الدنيا كلها ،بل هو سفيه؛ ألنه عرف اخللق ومل يعرف اخلالق ،وعرف الصور ومل يعرف

املصور ،فهو أجهل الناس:
[فاطر.]٢٨ :

١٠٢4

وأصل احلكمة ما يمنع من السفه واجلهل ،فالقرآن حكمة ،وسنة النبي  حكمة،

والعلم حكمة ،والتقوى حكمة ،وت قديم األحسن عىل احلسن حكمة ،وتقديم الفرض
عىل النفل حكمة(:

)[البقرة.]269/
ِِ
وقال النبي َ « :ل َح َسدَ إِل ِيف ا ْثنَت ْ ِ
ـح ِّق،
َْيَ :ر ُج ٌل آتَا ُه اهللُ َم ًالَ ،ف َسلطَ ُه َع ََل َه َلكَته ِيف الْ َ
ورج ٌل آتَاه اهللُ ا ْل ِ
ـح ْك َم َة َف ُه َو َي ْق ِِض ِ َِبا َو ُي َع ِّل ُم َها» متفق عليه( ).
ُ
ََ ُ
كثريا؛ ألنه خرج باحلكمة من ظلمة اجلهل إىل نور
خريا ً
ومن آتاه اهلل احلكمة فقد آتاه ً

العلم ،ومن ظلمة الكفر إىل نور اإليامن ومن ظلمة الرشك إىل نور التوحيد ،ومن ظلمة

الضالل إىل نور اهلدى ،ومن ظلمة ا النحراف باألقوال واألعامل إىل إصابة الصواب
باألقوال واألعامل ،وكمل نفسه هبذا اخلري العظيم:
[األنعام.]١٢٢ :

()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7141ومسلم برقم ( ،)815واللفظ له.

١٠٢5

التعبد هلل  باسمه احلكيم ..احلكم ..احلاكم

املؤمن إذا عرف أن ربه حكيم ،وأن القرآن حكيم؛ سارع إىل عباده ربه وتكبريه وتعظيمه،
وشكره ومحده  ،وسارع إىل تالوة كتابه وتدبره ،وحرص عىل النهل من حكمة القرآن
العلمية والعملية:
[النحل.]٨9 :

حلكَ م ،واحلكم واألحكام ،والعلوم واملعارف املذكورة
وعىل قدر معرفة العبد باحلكيم وا َ
حكيام:
يف القرآن؛ يكون
ً
[آل عمران.]٧٣ :

اللهم ارزقنا احلكمة ،والعمل باحلكمة ،والدعوة إىل احلكمة.
واآلن ما هو حظ العبد من هذا االسم العظيم :من اسم اهلل احلكيم ،ومن اسم اهلل احلكم؟
كيف يتعبد املسلم هلل باسم اهلل احلكيم؟
اعلم يا عبد احلكيم أن أسعد الناس من آمن باهلل ،وريض بحكم أحكم احلاكمني ،وسلم
ألمر رب العاملني ،واستقام عىل التوحيد بقلبه وقالبه(:
)[فصلت.]32 -30/
واهلل سبحانه هو احلكيم الذي له احلكمة التامة ،احلكم الذي ال أحد أحكم منه ،احلاكم
الذي يملك خزائن احلكمة ،الكريم الذي وهب احلكمة لكل حكيم ،وكل حكمة
وأحكام وإحكام يف العامل فمن آثار حكمته وحكمه(:
)
[اجلاثية.]37 -36/
واعلم يا عبد احلكيم أن احلكمة أجل يشء يكرم اهلل به عبده ،واحلكمة هي الدين.
واحلكمة تنقسم إل قسمْي :
األول :من حيث العلم هي معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة دينه ورشعه،
والعمل بموجب ذلك:
١٠٢6

[حممد.]١9 :

الثاين :احلكمة من حيث الفعل :هي مجع األضداد وقرن املتعاصيات بحسن التدبري،
وأصل احلكمة إصابة الصواب ،وموافقة احلق والعدل يف القول والعمل.
واحلكيم من وضع اليشء يف موضعه ،وتزكى باإليامن والتقوى ،وسلك باليرسى منه
مسلك اليمنى ،وزم العرسى باليرسى ،وقدم األحسن عىل احلسن(:
)
[لقامن.]12/
فاجتهد رمحك اهلل يف طلب احلكمة؛ فهي اجلوهرة العظمى ،واهلبة السنية العليا،
ومعرفتها حق واجب عىل أويل األلباب ،فإهنا الدين كله ،وهي فرض الزم عىل من رغب
يف حسن الزلفى إىل ربه وحسن املآب(:
)[حممد.]19/
فاحلكمة إصابة احلق ،واحلق كل ما وافق الرشع والعقل.
واهلل هو احلكيم الذي ال أحكم منه ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه:
[آل عمران.]١٨ :

واحلكمة التامة من العباد هي وضع اليشء املناسب ،يف املكان املناسب  ،يف الوقت
املناسب ،بالقدر املناسب ،باألسلوب املناسب ،للشخص املناسب.
فالذي يقوم بالدعوة خيتار هلا الوقت املناسب ،واملكان املناسب ،والكالم املناسب،
والقدر املناسب من الوقت ،باألسلوب املناسب ،لتحصل الثمرة ،فاملطلوب من املسلم
أن يبلغ أوامر احلكيم باحلكمة:
[النحل.]١٢5 :

وحكمة البرش فضل من حكمة اهلل ،وعطاء من احلكيم سبحانه(:
[البقرة.]269/
١٠٢٧

)

واهلل حكيم خبري ،يعطي امللك واملال من حيب؛ كسليامن  وعثامن  وغريمها ،ويعطيها
من ال حيب؛ كفرعون وقارون ،ولكنه ال يعطي اإليامن والعلم واحلكمة إال من حيب ،كام
قال سبحانه عن يوسف (:
) [يوسف.]22/
واعلم يا عبد احلكيم أن األمحق من كافر ومرشك ومنافق وغريه مقطوع عن احلكيم،
دائام يرافق احلمق ،ومن اتصل باحلكيم آتاه احلكمة ،وحفظه من احلمق:
والندم ً
[النساء.]١١٣ :

ومن افتقر إىل ربه صاد ًقا أهلمه اهلل احلكمة ،وسداد القول والعمل ،ومن اعتد برأيه؛ ختىل
عنه ربه ،فوقع يف الرش والرشك ،وانفرد به الشيطان فأرداه(:
)[النساء.]38/
ومن مل يكن وليه الرمحان تواله الشيطان(:
)[البقرة.]257/
واعلم يا عبد احلكيم ويا أمة احلكيم أن اهلل إذا أعطى اإلنسان صح ًة وسع ًة يف املال
والولد؛ فال يظن أن اهلل حيبه ،وإذا كانت صحته معلولة وهو فقري؛ ال يظن أن اهلل ال حيبه،
بل اهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ابتال ًء ،ولكنه ال يعطي الدين إال من حيب:
(
) [الفجر.]18 -15/
فليس العطاء واملنع دليالً عىل حمبة اهلل ،فاهلل  حيب التوابني ،وحيب املؤمنني ،وحيب
املحسنني ،وحيب املتقني ،فليس العطاء من اهلل إكرا ًما ،وليس املنع كذلك حرما ًنا ،بل
)
العطاء ابتالء ًا ،واملنع دوا ًء(:
[الشورى.]12/
فسبحان احلكيم العليم بكل يشء ،الذي يعطي عباده ما ينفعهم ،ويمنعهم ما يرضهم،
١٠٢٨

أحيانًا باألسباب ،وأحيانًا بدون األسباب ،وأحيانًا بضد األسباب؛ ألنه قادر عىل كل
يشء ،عليم بكل يشء ،حكيم يف خلقه وأمره:
[األنعام.]١٨ :

واعلم أن اهلل سبحانه هو املعطي املانع وحده ال رشيك له؛ فال تلتفت إىل غريه ،وال تتعلق
إال به وحده(:
)[فاطر.]2/
)[التغابن.]13/
(
ٍ
واملخلوق إذا أعطى فهو معط صوري ،وإذا منع فهو مانع صوري ،وال يقىض يف األرض
أمر حتى يقىض يف السامء ،والذي يعطي ويمنع حقيق ًة هو اهلل وحده ،وهو املحمود عىل
عطائه ومنعه ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع:
[األنعام.]١٨ – ١٧ :

خريا آتاه احلكمة التي تذهب الشك ،وجتيل الريب ،ويعرف هبا العبد احلق
ومن أراد اهلل به ً
من الباطل ،واخلري من الرش ،واهلدى من الضالل ،فيقبل عىل ربه ،ويعبده ،ويمتثل أمره،
[اجلمعة.]4 :
وجيتنب هنيه:
واملؤمن إذا علم أن ربه عليم بكل يشء ،بصري بكل يشء ،سميع لكل يشء ،حكيم حاكم
لكل يشء ،قاهر لكل يشء ،بيده كل يشء؛ محد ربه وأحبه ،وكربه وعظمه ،وخافه
ورجاه ،وراقبه يف الرس والعلن ،واطمأن قلبه بام قدره ربه وقضاه ،وسلم ألحكامه
الرشعية والقدرية ،وفوض أموره كلها إليه ،واستعان به ،وتوكل عليه؛ لكامل معرفته به:

[األنفال.]4 – ٢ :

)[غافر.]44/
(
هذا دعاء األنبياء ،يفوضون األمر إىل اهلل؛ لكامل معرفتهم باهلل وأسامئه وصفاته.
ومن علم أن اهلل حكيم يف خلقه وأمره ،حكيم يف أقواله وأفعاله ،حكيم يف أمره وهنيه،
١٠٢9

حكيم يف قضائه وقدره؛ امتأل قلبه أمنًا وطمأنينة بقضاء اهلل وقدره ،وسلم حلكمه،
واطمأن بذكر ربه(:
)[الرعد.]29 -28/
وإذا عرف املؤمن ربه احلكيم يف خلقه وأمره؛ فعليه أن يطلب منه احلكمة ،ويتعلم
حكيام يضع األشياء مواضعها ،وخزائن احلكمة عند احلكيم جل جالله:
احلكمة؛ ليكون
ً
[البقرة.]٢69 :

وجيب عىل كل مكلف أن يعلم أن احلكيم هو اهلل وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه حمكوم
له ،واحلكمة موهوبة من احلكيم احلاكم لكل حكيم.
وإذا عرف هذا فعليه أن خيضع أللوهيته كام خضع لربوبيته ،فيعبد ربه ويمتثل
أمره(:
)[احلج.]77/
(
)[البقرة.]22 - 21/
فالعلم هو سبب كل خري ،واجلهل هو سبب كل رش ،فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته؛
عبده ح ًّقا ،ودعاه ح ًّقا ،وذكره ح ًّقا ،وجمده ًّ
حقا(:
)[األنعام.]102/
وعىل املؤمن أن يعلم أن األنبياء والرسل هم رسل اهلل ،ومعادن احلكمة ،وأهل احلكم
الرشعي ،فهم الذين حيكمون بام أنزل اهلل ،ويؤمنون بام أنزل احلكيم عليهم من األوامر
الرشعية ،وكل من سواهم جيب عليه االقتداء هبم يف نياهتم ،وأقواهلم ،وأعامهلم،
وأخالقهم؛ فإهنم رسل احلكيم الذي أرسلهم ،فاحلكيم ال يرسل إال احلكيم(:
ﰀ)
[األحزاب.]21/
فجيب عىل املؤمن واملؤمنة إذا دعي إىل حكم اهلل أن ينقاد حلكم اهلل ورسوله ،وإال كان
١٠٣٠

ظاملًا ،فال بد أن يسلم قلبه وجوارحه حلكم اهلل ورسوله(:
)[النساء.]65/
ومن حتاكم إىل غري حكم اهلل ورسوله؛ فقد حتاكم إىل الطاغوت ،وقد أمر أن يكفر به ،وال
يكفر العبد بالطاغوت حتى جيعل احلكم هلل وحده:
[املائدة.]5٠ – 49 :

[النحل.]٣6 :

)[املائدة.]44/
(
)[املائدة.]45/
(
)[املائدة.]47/
(
نسأل اهلل  أن يمن عىل احلكام يف األرض بتحكيم كتاب اهلل ،وتطبيق سنة رسوله ؛
فإن امللك ملكه ،واألرض أرضه ،والعباد عباده ،فال جيوز ألحد أن حيكمهم بغري كتاب
اهلل ،وسنة رسوله :
[املائدة.]49 :

ومن أطاع اهلل ورسوله فهو حكيم ،ومن أطاع النفس والشيطان؛ فهو سفيه:
[البقرة.]١٣١ – ١٣٠ :

ومن توكل عىل اهلل يف مجيع أموره فهو حكيم ،ومن توكل عىل غريه؛ فهو سفيه(:
)[النمل.]79/
ومن فعل ما أمر اهلل ورسوله به ،واجتنب ما هنى اهلل ورسوله عنه؛ فهو حكيم ،ومن ترك
ما أمر اهلل ورسوله به ،وفعل ما هنى اهلل ورسوله عنه؛ فهو سفيه(:
)[األحزاب.]71/
١٠٣١

[البقرة.]١٣ :

)[املائدة.]50/
(
ومن احلكمة ترك املسلم ماال يعنيه ،وفعل ما ينفعه ،واجتناب ما يرضه ،والقول احلسن،
والفعل احلسن ،واخللق احلسن ،وبذل الندى ،وكف األذى ،والصرب عىل البالء ،وأن
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوالْيَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َف ْليَ ُق ْل َخ ْ ًْيا َأ ْو
يسكت أكثر مما يتكلم ،كام قال النبي َ « :م ْن ك َ
ت» متفق عليه( ).
لِ َي ْص ُم ْ
وأن يتخلق باألخالق احلسنة(:
)[آل عمران.]134 - 133/
)[الشورى.]43/

(
(

)[األحزاب.]71 - 70/
[املائدة.]٢ :

فيا عبد احلكيم ،ويا أمة احلكيم ،كل واحد منا حمتاج إىل احلكمة ،فلنسأل احلكيم أن يرزقنا
إياها(:
)[البقرة.]269/
ولتحصل لنا احلكمة ال بد من سؤال احلكيم أن يرزقنا احلكمة ،ولطلب اهلداية ال بد من
سؤال اهلادي أن هيدينا الرصاط املستقيم:
[الفاحتة.]٧ – ٢ :

حكيام متلك قلوب اخللق بحسن األدب ،ومجال اخللق ،ومجيل
فيا عبد احلكيم كن
ً
( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6018ومسلم برقم ( ،)48واللفظ له.

١٠٣٢

اإلحسان؛ حيبك اهلل والناس.
فالدين ركنان :عبادة احلق ،واإلحسان إىل اخللق:

[النساء.]٣6 :

)

وجتمل بمحاسن األخالق(:
[األعراف.]199/
(

[فصلت.]35 - 34/
وهذه األمور مرة ،ولذلك ينزغ الشيطان العبد فيأمره أن ينتقم لنفسه(:

)

)[فصلت.]36-35/
حكيام إن
حكيام إن سكت،
حكيام إن تكلمت،
حكيام إن حكمت بني الناس،
فكن
ً
ً
ً
ً
حكيام إن زرت
حكيام إن استقبلت أحدً ا،
حكيام إن أخذت،
حكيام إن أعطيت،
فعلت،
ً
ً
ً
ً
[آل عمران.]٧٣ :
أحدً ا:
إخالصا ومتابعة
حكيام حتكم األمور
حكيام حتكم األمور إن تعبدت وصليت ،كن
وكن
ً
ً
ً
إن تعبدت وصليت ،أو بعت واشرتيت.
حكيام مع ربك ،فهو الذي يستحق أن يعبد ،وأن يطاع فال
لتكون أعاملك كلها عبادة ،كن
ً
يعىص ،وأن يذكر فال ينسى ،وأن يشكر فال يكفر ،وأن يعبد وحده ال رشيك له ،كن
معظام له؛ لعظمته وجالله ،وإلنعامه وإحسانه،
ربا له،
حامدً ا لربك،
ً
ً
مسبحا بحمده ،مك ً
حكيام مع ربك ،وأ ِّد العبادة كام أمرك اهلل :
كن
ً
[األنعام.]١6٣ – ١6٢ :

حكيام مع صديقك وعدوك:
حكيام مع زوجك وأهلك ،وأ ِّد احلقوق إىل أهلها ،كن
كن
ً
ً
١٠٣٣

[الزمر.]١٨ – ١٧ :

واحلكمة احلق هي معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعمل بموجب هذه املعرفة وهي
أصل الفضائل واخلريات ،واملعارف واملحاسن ،وتلك جوهرة ثمينة ،خيص اهلل هبا من
يزكو هبا ممن يشاء من عباده ،وهو العليم بعباده جل جالله(:
)[األنعام.]124/
وباحلكمة واتباع السنة والعمل برشع اهلل يزداد نور اإليامن يف القلب ،وحيصل كامل
اليقني ،ويكمل العلم ،ويتم الرسور ،وحتصل حالوة الطاعة ،ولذة العبادة ،وهذا هو
الفالح ،والفالح هو الفوز باملطلوب ،والنجاة من املرهوب ،الفوز باجلنة ،والنجاة من
النار:

[األنفال.]4 – ٢ :

واعلم يا عبد احلكيم أسعدك اهلل يف الدارين أن من حكمة من حيكم العاملني أن خيص
منهم من شاء بام شاء ،ويقلب أحواهلم كام شاء؛ ألنه احلكيم الذي له احلكم كله ،وله
األمر كله ،فهو احلكيم الذي حكم اخلالئق بأمره الكوين ،وبأمره الرشعي.
فرساء ورضاء ،وشدة ورخاء ،وسلم وحرب ،وأمن وخوف ،وقوة وضعف ،وعافية
وبالء ،وصحة ومرض ،وغنًى وفقر ،وخصب وجدب(:
)[النور.]44/
فهذه هي أفعال احلكيم يف ملكه ،يدبر األمور :رساء ورضاء ،وشدة ورخاء ،وسلم
وحرب ،وأمن وخوف؛ يفعل احلكيم سبحانه ذلك كله؛ لرييب عباده ويسعدهم ،ال
ليعذهبم ،وال ليؤذهيم ،وال ليشقيهم ،وال لينتقم منهم  ،بل ليعرفهم احلكيم احلق بأسامئه
احلسنى ،وصفاته العىل؛ ليعبدوه وحده ،ويسألوه وحده بمقتىض تلك األسامء
والصفات ،وبذلك يصفو هلم توحيدهم وإيامهنم:
١٠٣4

[البقرة.]١5٧ – ١55 :

واعلم رمحك اهلل أن األحوال بيد اهلل ،واألعامل بيد اإلنسان ،وثبات األحوال يف الدنيا
حمال ،ال بد من رساء ورضاء ،ومن فقر وغنى ،ومن أمن وخوف ،لتظهر قدرة اهلل 
لعباده ،وليتعبد الناس له يف حال الرساء والرضاء ،ويف حال الصحة والعافية:
[العنكبوت.]٣ – ٢ :

فثبات األحوال يف الدنيا حمال ،والعزة باألعامل ال باألحوال ،العزة ليست باملال وبالقوة
وبالصحة ،العزة باألعامل ال باألحوال ،وثبات األعامل يف هذه الدنيا حمال ،وثبات
األحوال لإلنسان يف اآلخرة ال يف الدنيا(:
)
[سبأ.]37/
وينادي ٍ
مناد يوم القيامة لتثبيت األحوال ألهل اجلنة ،ويقول ألهل اجلنة :أما آن لكم أن
تصحوا فال تسقموا أبدً ا ،وتنعموا فال تبأسوا أبدً ا ،وختلدوا فال متوتوا أبدً ا ،وتشبوا فال
هترموا أبدً ا؟ ثم يذبح املوت بني اجلنة والنار:
[العنكبوت.]64 :

فسبحان احلكيم الرحيم الذي يملك الرمحة ،وحيب من يسأهلا ،وحيب من اتصف هبا،
وحيب من رحم هبا ،وهو الرزاق الذي يملك الرزق ،وحيب من يطلبه ،وحيب من ينفقه،
الشايف الذي يملك الشفاء ،وحيب من يسأله الشفاء:
[غافر.]65 :

سقام ،ولكننا مأمورون بفعل
اللهم أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر ً
األسباب من أجل امتثال أمر اهلل ،ومن أجل طاعته ،وامتثال أمره ،وإال فالشفاء يف خزائن
اهلل ،واهلل جعل لكل يشء سببًا.
وهو سبحانه املؤمن الذي يملك األمن ،وحيب من يسأله ،وحيب من يتصف به ،وحيب
من ينرشه(:
١٠٣5

)[األعراف.]180/
فيا سعادة من كان يف الليل مع احلكيم يسأله من فضله ،وحيمده عىل نعمه ،ويستغفره من
ذنبه ،ويف النهار ينرش أحكامه بني خلقه ،ويدهلم عليه بام عرفه من أسامئه وصفاته ،وبام
عرفه من دينه ورشعه ،هذا أهدى الناس وأسعد الناس(:
)[العنكبوت.]69/
فاجتهد يا عبد احلكيم ويا أمة احلكيم يف توحيد ربك بأسامئه وصفاته ،وتعبد هلل
بمقتضاها ،وادع هبا تكن ربانيًّا؛ فهو التواب الذي حيب التوبة ،وحيب التائبني ،املحسن
الذي حيب اإلحسان وحيب املحسنني ،الكريم الذي حيب الكرم ،وكل كريم ،املؤمن
الذي حيب اإليامن وحيب املؤمنني(:
)[آل عمران.]79/
وإياك والتواين يف األمر ،والتفريط يف العمل ،وترك ما حيبه الرب!.
أسأل اهلل الكريم الذي ال خييب مؤمله ،وال حيرم سائله ،وال يقطع رجاء من رجاه أن
يعيننا وإياكم عىل ذكره وشكره وحسن عبادته ،وأن يغفر ذنوبنا ،وأن يعصمنا مجي ًعا من
الرشور والفتن ،والتسويف والكسل(:
)[األعراف.]23/
وأسأله جل جالله أن ال جيعلنا ممن ملكه الطمع ،واستهواه اجلبن ،وأرداه اهلوى ،وأغواه
الشيطان ،وحريه العمى؛ فخرس الدنيا واآلخرة(:
)[البقرة.]16/
)
(
[الزمر.]15/
فاتق اهلل بام أسداه إليك من النعم ،وعلمك ما مل تكن تعلم(:
)[النساء.]113/
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فإذا آتاك احلكيم احلكم واحلكمة(:

)[ص.]26/
وارصف أوقاتك وأموالك وأنفاسك يف مرضاة من أنعم به عليك ،وأعط كل ذي حق
حقه ،فلك حقوق ،وعليك حقوق.
ِ
ك َع َل ْي َ
ك َح ًّقاَ ،وإِن لِز َْو ِج َ
ك َع َل ْي َ
ـج َس ِد َك َع َليْ َك َح ًّقاَ ،وإِن لِ َعيْن ِ َ
ك َح ًّقا »
قال النبي « :إِن ل َ
متفق عليه( ).
وأحكم مجيع أمورك فيام بينك وبني اهلل ،وفيام بينك وبني خلق اهلل ،وسارع إىل اخلريات،
وسابق يف الفضائل والطاعات؛ تسبق إىل أعىل اجلنات(:
)[احلديد.]21/
وافعل اخلري وعلمه ،ودل الناس عليه ،ورغبهم فيه ،وابدأ بأهلك وعشريتك
وجريانك(:
)[لقامن.]17/
واحذر متام احلذر عدوك من األخالق السيئة ،وعدوك من شياطني اإلنس واجلن،
ِ
يكفك رشهم،
وعدوك من األعامل املحرمة واخلبيثة ،واعتصم باهلل وحده؛
)
وقل(:
[التوبة.]129/
وتدبريا ،وعطا ًء
وتوجه إىل ربك الصمد يف مجيع أمورك؛ فهو احلاكم يف خلقه وحده خل ًقا
ً
وقدرا ،وهو احلاكم فيهم بأمره وهنيه ،وثوابه وعقابه(:
ومن ًعا ،وقضا ًء
ً
)[مريم.]65/
وإذا حكمت بني الناس فاحكم بالعدل ،وإياك واجلور واتباع اهلوى؛ فتضل وتشقى.
وتدبر كتاب ربك احلكيم ،وقرآنه العظيم ،وهو كتابه الكريم يف بركاته ،احلكيم يف
أسلوبه ،احلكيم يف بيانه ،احلكيم يف ترشيعه وأحكامه ،احلكيم يف وعده ووعيده:
)[هود.]1/
(
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)6134ومسلم برقم (.)1159
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فتعلمه وعلمه ،واعمل به؛ تكن من الربانيني(:
)[األعراف.]170/
(
(
[آل عمران.]53/
(

)[آل عمران.]79/
)
[آل عمران.]٨ :

)[الشعراء.]85 -83/
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل ،فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب
والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق
بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.
اللهم يا من بيده ملكوت كل يشء ،يا أحكم احلاكمني ،ويا خري الرازقني ،ويا أرحم
الرامحني ،ويا رب العاملني ،اغفر لنا وارمحنا برمحتك التي وسعت كل يشء.
ً
ً
اللهم إنا نسألك إيامنًا ً
وحالال طي ًبا،
حلا،
ذاكرا،
وعمال صا ً
كامال ،وقل ًبا خاش ًعا ،ولسانًا ً
ونسألك الفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،يا ويل الصاحلني.
اللهم إنك عفو كريم حتب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامحني.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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