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احلق

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احلق

اهلل  هو امللك احلق  ،ودينه حق  ،وكتابه حق  ،ورسله حق  ،ووعده احلق جل
جالله  ،اهلل  هو امللك احلق ،وكل ما سواه ملكه  ،اهلل  هو اإلله احلق وكل
معبود سواه باطل .
وقد ورد اسم اهلل احلق يف القرآن (  ) 10مرات .
واحلق هو اليشء الثابت الذي ال يتغري  ،واهلل  هو امللك احلق ( :
) [املؤمنون. ]116/
واهلل  هو امللك احلق الذي خلق امللك واملاملك واملامليك  ،فالساموات
واألرض ظروف ملظاريف كثرية ،هذا املظروف الذي يف الساموات واألرض هو
مجيع خملوقاته جل جالله  ،وأعىل هذه املخلوقات وأرشفها يف العامل السفىل هو
هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل  ،وميزه عن غريه بأن جعله عامالً متكل ً
خمتارا  ،فهذا
ام
ً
اإلنسان اهلل  خلقه بيده  ،ونفخ فيه من روحه  ،وأسجد له مالئكته  ،وعلمه أسامء
كل يشء  ،وجعله خليفة يف األرض :
[ احلجر.] ٢9 – ٢٨ :
واإلنسان يف هذه األرض معه أجناس أخرى  ،معه عامل اجلامد  ،وعامل النبات ،
وعامل احليوان وغريهم  ،وهذه كلها اهلل  خلقها خلدمته  ،وهى دالة عىل كامل
قدرة اهلل  ،وعىل عظمته  ،وعىل جالله  ،وعىل مجاله  ،وكلها مسبحة بحمده ،
خاضعة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته:
[ لقامن. ]٢0 :
أما اإلنسان فاهلل يريد منه أن يأيت إليه اختيارا  ،فأنزل عليه الكتب  ،وأرسل إليه الرسل
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يبينون له احلق من الباطل  ،ويرغبونه يف احلق :

[ إبراهيم. ]1 :

فهذا اإلنسان الذي خلقه اهلل  يريده خليفة يف الدنيا ،وملك ًا يف اآلخرة.
هو احلق الذي له اخللق واألمر كله  ،يف العامل العلوي  ،والعامل السفىل  ،وىف الدنيا،
وىف اآلخرة ( :
) [احلج. ]6٢/
هو جل جالله امللك احلق  ،فتعاىل اهلل امللك احلق ال اله إال هو  ،كام أمنا به ربا
ح ًقا  ،خلق كل يشء وبيده كل يشء فيجب أن نؤمن به إهل ًا واحد ًا معبو ًدا وحمبو ًبا ،
ونستقبل احلق من عنده عىل ما جاء به رسله عليهم الصالة والسالم .
) [املؤمنون. ]116/
(
اهلل  كريم  ،وعرشه كريم  ،وكتابه كريم  ،ورسوله كريم  ،ودينه كريم  ،فاهلل هو
الكريم الذي ال أول وال هناية لكرمه  ،والكريم من اخللق هو الذي ِإ َذا َقدَ َر َع َفا  ،وإذا
عاهد وىف  ،وإذا ُسئل أعطى  ،وال يبايل كم أعطى  ،وملن أعطى ؟ .
واهلل  هو الكريم الذي ال أكرم منه  ،هو الكريم احلق الذي خلق اإلنسان  ،وسخر
له ما يف السموات وما يف األرض  ،وهداه إىل الدين احلق  ،وحبب إليه الدين ،
و َمكن هذا اإلنسان من معرفة الدين بام خلق فيه من السمع والبرص والعقل ( :
فاهلل  كريم ( :
وقال تعاىل :

) [النحل. ]7٨/

.

) [األنعام. ]160/

[النساء. ]40/

فسبحان امللك احلق الذي أنزل الكتاب باحلق :
وهذا الكتاب العظيم يشتمل عىل أمرين عظيمني :
أخبار ..وأوامر .
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[ البقرة. ] 176 :

 واألخبار قسامن :
األول :خرب عن اخلالق بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده .
الثاين :خرب عن خملوقاته  ،أخبا ر عن خلق السامء  ،واألرض واجلبال  ،والبحار ،
واجلامد  ،والنبات  ،واحليوان  ،واإلنسان  ،وأخبار عن خلق العرش  ،واجلنة والنار .
أخبار عن اهلل  مثل :

[احلرش. ]٢4-٢٢/

[البقرة. ]٢55/

(

) [اإلخالص. ]4- 1/

واألخبار عن خملوقات امللك احلق مثل :
[ الطالق. ] 1٢ :
[ الروم. ] 40 :

[ البقرة. ] 164 :

أما األوامر الرشعية من اهلل ،فه ي أمر بالفعل كاألمر بالصالة والصيام والذكر والدعاء
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ونحو ذلك .
وأوامر بالرتك كالنهي عن الرشك والكفر ،الظلم والكذب  ،والربا والزنا ونحو ذلك .
و هذه  ،وهذه أخبار عظيمة  ،وأوامر حكيمة وبموجب هذه املعارف تتطلع النفس إىل
التقرب إىل هذا اخلالق العظيم  ،وإذا رأت إن عامه وإحسانه أحبته وأحبت التقرب
إليه  ،فإذا عرف اإلنسان ذلك جاء التكليف باألوامر  ،ألنه ما من ملك إال وله أوامر
يف ملكه  ،يأمر بكذا  ،وينهى عن كذا  ،لتستقيم حياة الناس عىل منهج واحد :
[ األنعام. ] 15٣ :
واهلل هو امللك احلق  ،ونزل الكتاب باحلق  ،وأرسل رسله باحلق  ،ومجيع أقداره
هم لَ َك احلمدُ
حق  ،ومجيع أوامره حق  ،فلله احلمد عىل ربوبيته وإلوهيته  « :ال َّل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيهن  ،ولَ َ
واألرض
موات
الس
واألرض ومن
موات
الس
ك احلمدُ َ
َ
َّ
أنت ُّ
أنت ق ُّيو ُم َّ
رب َّ
ِ
ِ
فيهن  ،ولَ َ
احلق ،
أنت
واألرض ومن
موات
الس
ومن
فيهن َ ،
ك احلمدُ َ
ُّ
َّ
َّ
أنت نور َّ
وقولُ َ
وحمم ٌد
ون حق ،
ك
احلق  ،ووعدك حق  ،واجلنَّ ُة حق  ،والن َُّار حق  ،والنَّب ُّي َ
ُّ
َّ
حق» متفق عليه(.)1
هو جل جالله امللك احلق  ،وكل ما سوى اهلل من املعبودات فهو باطل ؛ ألنه
خملوق مفعول ليس بيده يشء  ،وما ُعبد من دون اهلل من املالئكة أو الرسل أو
األشياء أو غريها فعبادته باطلة :
[ املؤمنون. ] 117 :

فكل خملوق كان معدو ًما فأوجده اهلل  ، فكيف يعبد من دون خالقه  ،وهذه
املعبودات من دون اهلل مل ختلق شيئ ًا حتى تعبد  ،وليس هلا ترشيع وال منهج ُيتَبع :
) [األعراف. ]191/
(
فهو جل جالله هو احلق الذي أرسل رسله باحلق  ،وأنزل كتبه باحلق  ،وحكم هذا
الكون باحلق  ،وخلق هذا الكون باحلق جل جالله .
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , 7442 :واللفظ له ,ومسلم برقم. 769 :
1٢

هو ج ل جالله الرب احلق الذي تفرد بالبقاء وامللك الدائم  ،هو احلي القيوم الذي ال
تأخذه سنة وال نوم  ،هو الذي أحيا األموات  ،هو الذي أوجد املعدومات  ،هو
امللك احلق جل جالله :
[ غافر. ] 6٢ :
هو احلق اجلامع للخري واملحامد كلها  ،الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات
العىل ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل  ،هو امللك احلق وكل ما سواه من معبود
فهو باطل  ،وليس احلق إال من احلق  ،ألن احلق هو العيل األعىل  ،واملخلوق
األدنى عنه البد أن يأخذ من احلق األعىل جل جالله  ،ال يأخذ من مثله  ،وال مما هو
دونه  ،ألن من دونه من عامل اجلامد والنبات واحليوان هذه املخلوقات خلقها اهلل ،
لتخدم هذا اإلنسان  ،فكيف ينحدر هو  ،ويعبد خادمه الذي خيدمه  ،ويرتك عبادة
احلق الذي خلقه :
[ الزمر. ] 66 – 64 :

فعبادة احلق سبحانه هي العدل  ،وعبادة ما سواه ظلم :

[ األعراف. ] 195 – 194 :

لكن هذا اإلنسان أمره احلق  أن يعبد اخلالق الرازق  ،امللك احلق  ،ويتصل
بامللك احلق  ،الذي َعلمه احلق  ،ووعده احلق بأحسن الثواب :
[ يونس. ] ٣٢ :

رضا  ،وال حياة وال موت ًا وال
أما هذه املخلوقات فهي ال متلك لنفسها نف ًعا وال ً
نشور ًا :
[ الفرقان. ] ٣ :

مجيع املخلوقات خاضعة لرهبا احلق من ثالثة أوجه:
مجيع املخلوقات كانت معدومة فأوجدها اهلل  ،وملا أوجدها اهلل  فهو مالكها ،
1٣

وكلها ال تنفع وال ترض إال بأذن اهلل :
[ األعراف. ] 1٨٨ :

ال أحد يملك شيئ ًا مع اهلل  ، هو املالك وحده لكل يشء  ،القادر عىل كل يشء ،
املحيط بكل يشء ألنه هو الرب احلق  ،هو امللك احلق  ،الذي ال تأخذه سنة وال
نوم  ،له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل :

[ البقرة. ] 2٥٥ :

فاهلل وحده هو احلق الذي يستحق العبادة والطاعة  ،هو احلق احلي الذي له األسامء
احلسنى  ،وله الصفات العىل  ،وله املثل األعىل يف الساموات واألرض :
[ غافر:

. ] 6٥

فأنا عاقل أخذ نظام احلياة  ،ومنهج احلياة  ،وطريقة احلياة  ،من العيل األعىل  ،ال من
خملوق دوين من صنم أو حجر ،فاعبده وانزل إليه أسفل ! إذا كان الذي يف األعىل
ينزل إىل الذي يف األسفل كان اجلميع يف املنحدر  ،يف احلفر .
وال أخذ نظام حيايت من خملوق مثيل مساو يل من البرش  ،ال أخذ نظام احلياة من
خملوق مثيل  ،املريض يذهب إىل الطبيب  ،والفقري يذهب إىل الغني ،واململوك
يذهب إىل امللك ،وهكذا اإلنسان ال يأخذ من فقري  ،ال يذهب إىل فقري  ،فالفقري
ليس عنده يشء  ،والغريق ال ينقذ الغريق  ،فأنا أذهب إىل امللك احلق الذي بيده كل
يشء:
[ الذاريات.] ٥1 – ٥٠ :
أخذ نظام حيايت ممن خلقني ،واتصل بامللك احلق العيل األعىل  ،إذا اتصلت
باألعىل كنت عاليًا  ،إذا اتصلت بالكبري كنت كبري ًا  ،إذا اتصلت باملؤمن كنت آمنًا ،
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وإذا اتصلت بالعزيز كنت عزيز ًا  ،وهكذا من كان يف معية القوي فهو قوي  ،ومن كان
يف معية العزيز فهو عزيز  ،فنتصل بمن له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل
واألفعال الكربى:
[ األنعام. ] 1٠٣ – 1٠2 :
واتصالنا به من فضله ً ،
أوال باإليامن الذي نتصل به بربنا  ،ثم بالعمل الصالح .
 والعمل الصالح الذي يتقرب به العبد إىل اهلل أربعة أنواع :
األول :من هذه األعامل الصاحلة ،ومن العبادات املرشوعة ما هو مطلق الزمان
واملكان  :كاألدعية واألذكار وقراءة القرآن وغري ذلك من أعامل الرب .
الثاين :ما يتحكم فيه الزمان  ،دون املكان  :كالصلوات اخلمس هلا زمان معني ،
شهرا  ،نصومه يف أي
لكن نصليها يف أي مكان  ،وصوم رمضان له زمان يف السنة ً
مكان .
الثالث :ما يتحكم فيه املكان  ،دون الزمان كالعمرة  :العمرة مرشوعة يف كل وقت،
ومرشوع تكرارها يف كل وقت ،لكن يف مكان خاص هو املسجد احلرام.
الرابع :ما يتحكم فيه الزمان واملكان  :كاحلج  ،احلج له أشهر معلومة هي ثالثة
أشهر وهي  :شوال وذو القعدة وذو احلجة  ،وله مكان خاص  ،الكعبة  ،والصفا
واملروة  ،ومنى  ،وعرفات  ،واملزدلفة .
ومن رشع اهلل  واجبات وسنن ،وفرائض ونوافل  ،فاملُتقي هو  :من يفعل األوامر
وجيتنب النواهي  ،لكن املُحسن أعىل منه  ،ألنه حيسن عبادته  ،ويستكثر منها :
) [النحل. . ]1٢٨/
(ﯿ
فاملُحسن هو من أحسن عمله  ،وجاء بزيادة الطاعات من جنس ما فرضه اهلل 
فاملُحسن يأيت بطاعات رشعها اهلل زيادة عىل ما فرض اهلل  ،ابتغاء مرضاة اهلل .
) [النحل. ]1٢٨/
(ﯿ
) [النحل. ]1٢٨/
فعلوا األوامر واجتنبوا النواهي (
أتبعوا الفرائض بالنوافل .
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ِ
ْت َس ْم َع ُه الَّ ِذي
َل بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِحبَّ ُه َفإِ َذا َأ ْحبَبْتُ ُه ُكن ُ
قال َ « : ما َيز َُال َعبْدي َيتَ َق َّر ُب إِ َ َّ
ِ
ِ
ِ
َص بِ ِه» أخرجه البخاري ( ) .
َي ْس َم ُع بِهَ ،و َب َ َ
َص ُه ا َّلذي ُي ْب ُ
اهلل  رشع لعباده ما يقرهبم إليه  ،وما جيعل حياهتم يف أعىل أنواع احلياة
املوجودة ؛ أعىل من حياة اجلامد  ،وأعىل من حياة النبات  ،وأعىل من حياة
احليوان ؛ ألن اهلل  يريد أن يتشبه من يف األرض بمن يف السامء املالئكة الذين
) [األنبياء. ]٢0/
مزاجهم سمعنا وأطعنا ( :
ومزاج املؤمنني باهلل سمعنا وأطعنا ( :
) [البقرة. ]٢٨5/

إنا هلل وإن إليه راجعون  ،احلياة قوس  ،واملوت قوس  ،وما بينهام هو حياتك أهيا
اإلنسان  ،وحياتك يف هذه الدنيا مقيدة بأمر اهلل  ، ال يعلم اإلنسان متى يولد  ،و ال
متى يموت ؟ لكن اهلل  أعطانا هذه احلياة التي بني الوالدة واملوت  ،اهلل  منه
خمتارا أن أؤمن أو أكفر ،
املبدأ ،وإليه املُنتهى  ،وما بينهام اآلن بيدي  ،اهلل جعلني
ً
أردت أن أطيع فأطيع امللك احلق  ،الذي أنزل الكتاب
أو أطيع أو أعيص  ،فإذا
ُ
باحلق  ،وأمر باحلق  ،أعبد الذي خلقني ورزقني  ،وهو الذي يضع نظام حيايت :
[ األنعام. ] 1٠2 :
وال سعادة لإلنسان يف هذه احلياة أبدً ا إال من باب واحد وهو باب اإليامن والتقوى ،
فمن دخل جنة املعرفة يف الدنيا أدخله اهلل جنة اآلخرة يف اآلخرة  ،ومن عرف اهلل
بأسامئه وصفاته وأفعاله تفانا يف طاعته  ،ومن عرف أوامر اهلل  ،دون أن يعرف اهلل ،
تفنن يف التف ُّلت من أوامره .
فألذ يشء يف هذه احلياة هو لذة القلوب بمعرفة فاطرها امللك احلق  ،رهبا الذي
خلقها  ،ألذ يشء ليس الطعام والرشاب  ،اإلنسان جيد فيه لذ ًة لكنها لذة
()1أخرجه البخاري برقم.6٥٠2 :
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حيوانية منقطعة ،لكن اللذة الروحية هي معرفة الرب ،واألُنس به ،والسكون إليه :
[ الرعد. ] 29 – 2٨ :
واهلل  هو امللك احلق الذي خلق الساموات واألرض باحلق  ،وأنزل دينه باحلق ،
ويعيد الناس يوم القيامة حلساهبم باحلق :
[ طه. ] ٨ – ٥ :
هذا هو امللك احلق الذي يستحق أن ُيعبد وأن يكرب  ،وأن حيمد :
[ النحل. ] 1٨ – 17 :

هذا هو امللك احلق الذي جيب عيل أن أعبده وأن أتصل به ألين بحاجة إليه  ،كنت
ميتًا فأحياين اهلل  ، كنت ً
ضاال فهداين اهلل  ، كنت جائ ًعا فأطعمني اهلل ، 
وهو الذي استضافني يف بطن األم  ،ويستضيفني يف بطن الدنيا  ،ويستضيفني يف
القرب  ،ويستضيفني يوم القيامة القيامة يف دار الكرامة إن كنت مؤمن ًا  ،وحيبسني يف
دار اهلوان إن كنت كافر ًا :

[ الروم. ] 16 – 12 :

 واحلكمة من وجود اإلنسان يف بطن األم أمران :
تكميل األعضاء الداخلية ..وتكميل األعضاء اخلارجية .
ظاهرا وباطنًا :
كامل خلق اإلنسان
ً
[ آل عمران. ] 6 :
 واإلنسان له ظاهر وباطن :
الباطن فيه املعدة والقلب والرئتان والكىل وغري ذلك من األشياء الباطنة .
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واخلارج فيه اليدان والرجالن والوجه والعينان وغري ذلك من األشياء الظاهرة .
فإذا كمل خلقه ظاه ًرا وباطنًا ،أخرجه اهلل  من بطن أمه ،إىل بطن الدنيا .
 واملطلوب منه يف بطن الدنيا أمران:
تكميل اإليامن . .وتكميل األعامل الصاحلة  ،واألخالق احلسنة .
مطلوب يف الدنيا ال تكميل األموال  ،وال تكميل البيوت  ،وال تكميل الشهوات ،
ألن كامل هذه يف اآلخرة حيث اخللود األبدي  ،والنعيم األبدي  ،أما يف الدنيا
فاملطلوب شيئان فيهام سعادة العبد يف الدنيا واآلخرة :
األول  :تكميل اإليامن  :أن نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر
خريه ورشه  ،أعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وأعرف املالئكة الذين يدبرون
هذا الكون وأحبهم  ،ألهنم يستغفروا للذين آمنوا  ،وينفذون أوامر اهلل  ،وال يعصون
اهلل ما أمرهم  ،ويفعلون ما يؤمرون  ،ويسبحون الليل والنهار ال يفرتون .
وأعرف الرسل عليهم الصالة والسالم :
[ مريم. ] 41 :

[مريم. ]54/

[مريم. ]51/

أتعرف عىل حياة األنبياء ،ألقتدي هبم يف إيامهنم  ،ويف توحيدهم  ،ويف أقواهلم ،
َّ
وأعامهلم  ،وأخالقهم  ،ال أجتهد ألعرف حياة امللوك والرؤساء حتى ال أتعلق
باجلاه واملناصب  ،وال أجتهد ألعرف حياة األغنياء ،حتى ال أتعلق باألموال
والشهوات  ،بل أجتهد ملعرفة حياة األنبياء ألقتدي هبم يف إيامهنم وتقواهم
وأخالقهم  ،ودعوهتم :
ﰀ [ األزحاا. ] 21 ::
وقال احلق عن رسله:
[ األنعام. ] 9٠ :
واهلل  أرسل األنبياء بثالثة أشياء  ،وأنا البد أن تكون حيايت مطابقة حلياهتم :
األول  :تعريف الناس باإلله احلق  ،تعريف الناس بالرب  ،تعريفهم باهلل وأسامئه
1٨

وصفاته وأفعاله ،وخزائنه ووعده ووعيده  ،والبد أن أعرف انا من هو اهلل ،والبد أن
عرف بذلك غريي :
ُأ ِّ
وقال عز وجل:

[ حممد. ] 19 :

[ آل عمران. ] 1٠4 :
املوصل إىل اخلالق العظيم جل جالله  ،الطريق
والثاين  :تعريف الناس بالطريق
ِّ
الذي يصلني بريب احلق  ،حتى إذا مرضت دعوته فشفاين  ،وإذا افتقرت سألته
فأغناين  ،وإذا خفت سألته فأمنني  ،وإذا ضعفت سألته فقواين  ،ألنه هو القوي
الذي خلق القوة يف كل قوي ،وعنده خزائن القوة  ،وقوته ذاتية ال تنقص أبد ًا  ،أعطى
القوة للساموات واألرض  ،وللشمس وللقمر  ،وللجبال وللرياح ،وللنار وللبحار ،
هو القوي الذي أعطى القوة لكل قوي  ،وعنده خزائن القوة  ،فأنا اتصل به  ،ألعرف
ِ
املوصل إليه  ،حتى أكون يف الدنيا عبد ًا للملك احلق  ،ويوم القيامة انتقل من
الطريق
احلياة التي فيها العبادة والعمل  ،إىل احلياة امللكية حياة التنعم بالنعيم املقيم :
[ البقرة. ] ٢5 :
ويقال ألهل اجلنة« :يا أهل اجلنة إِ َّن لَ ُك م َأ ْن ت ِ
َص ُّحوا َفالَ ت َْس َق ُموا َأ َبدً ا َ ،وإِ َّن لَك ُْم َأ ْن
ْ
ِ
َت َر ُموا َأ َبدً ا َ ،وإِ َّن لَك ُْم َأ ْن َتنْ َع ُموا َف َ
ال
َْ
َت َي ْوا َفالَ ََتُوتُوا َأ َبدً ا َ ،وإِ َّن لَك ُْم َأ ْن تَش ُّبوا َفالَ َ ْ
َتبْأَ ُسوا َأ َبدً ا » أخرجه مسلم ( ) .
فيوم القيامة إن عشت عبدً ا يف الدنيا  ،عشت يوم القيامة ملك ًا صغري ًا عند امللك
الكبري جل جالله ( :
)[القمر. ]55-54/
البد أن أكون ملك ًا يف الدنيا ،أملك شهوايت ،حتى أوجهها إىل طاعة اهلل  ،أملك
()1أخرجه مسلم برقم.2٨٣7 :
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شهوايت حتى ال جترتئ عىل حمارم اهلل  ،أملك وقتي حتى أرصفه وأملؤه بطاعة اهلل
 ، أجعل حيايت كلها مصبوغة بصبغة األنبياء والرسل  ،وأوقايت كلها معمورة
بعبادة اهلل .
[ األنعام. ]16٣ – 161 :
املوصل إىل اهلل ،هو الدين احلق الذي بينته الرسل ألممهم .
فهذا الطريق
ِّ
وجمموع الدين يف مخسة أمور :
إيامنيات ..عبادات ..معامالت ..معارشات ..أخالق .
واهلل أكمل لنا الدين ترشيف ًا ( :
ﮓ) [املائدة. ]٣/
وبقي علينا إكامل الدين يف حياتنا عل ً
ام وعمالً وأخالق ًا :
[ احلج. ] 77 :

الدين هو النعمة الكربى  ،أما الطعام والرشاب فهذه نعمة كام قال احلق عن الكفار :
[ الدخان. ] ٢7 :

لكن الدين نعمة عظيمة من املنعم  ،فأنا يف الدنيا أعيش مع امللك احلق ،ومع
نعمه  ،واهلل يريدين أن أنتقل من النعمة إىل املُنعم بالدين فأعبده وحده  ،والكافر
يبقى مع النعمة وال يعرف املُنعم  ،وإن كان الكافر جسمه وجوارحه وأعضاءه كلها
عابد ٌة هلل  ،مسبح ٌة بحمده  ،شاهد ٌة بوحدانيته  ،لكن باالختيار الذي أعطاه اهلل هلذا
يرصف هذا البدن إما يف طاعة اهلل وإما يف
اإلنسان  ،وباإلرادة التي منحها اهلل إياها ر
معصية اهلل  ،لكن اجلوارح خلقها اهلل مؤمنة وطائعة  ،وكل اجلوارح عىل الفطرة ،
فاجلوارح تطيع القلب  ،إن كان مؤمنًا إن أمرها بطاعة اهلل أطاعته ومحدته وشهدت له
يوم القيامة  ،وإن أمرها بمعصية أطاعته ولعنته وشهدت عليه  ،ألهنا استعملت يف
غري ما خلقت له:
٢0

[ النور. ] ٢5 – ٢4 :
والثالث  :تعريف الناس بام هلم بعد القدوم عىل اهلل يوم القيامة .
فمن آمن وعمل صاحل ًا فله اجلنة  ،ومن كفر وأرشك باهلل فله النار :
[ حممد. ] 1٢ :

 وهناك ثالثة أشياء :
هناك خلق ..وهناك جعل ..وهناك ملك .
األول :اخللق  :وهو اإلجياد بعد عدم  ،واهلل  هو خالق كل يشء  ،هو امللك احلق
الذي خلق كل يشء باحلق  ،وأمر باستعامل هذا اليشء باحلق .
الثاين :اجلعل  :و هو استعامل اليشء فيام خلق له  ،اهلل خلق الشمس والقمر  ،وجعل
نورا  ،وجعل الشمس رساج ًا  ،وخلق األرض وجعلها حم ً
ال
الشمس ضيا ًءا  ،والقمر ً
لإلنجاب  ،األنثى من احليوان تنجب الذكور واإلناث  ،وكذا األرض أ ٌم كبرية أ ٌم
عظيمة تنجب مواليد من أنواع النباتات من الزهور والثامر واحلبوب  ،فهي ٌأم يف
بطنها خملوقات كثرية  ،ينزل عليها املطر فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج يف كل زمان
ومكان :
[احلج. ] 5/

فآية إنزال املاء عىل األرض تدل عىل مخسة أمور  ،أن اهلل هو احلق  ،وعىل قدرته
عىل البعث بعد املوت:
[احلج. ]7- 6/

فكام ينزل املطر عىل األرض فتُنبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،فكذلك امللك احلق أنزل
الدين احلق عىل القلوب فأنبتت األقوال احلسنة  ،واألخالق العالية  ،واألعامل
الصاحلة  ،أنبتت املسلمني واملسلامت  ،واملؤمنني واملؤمنات  ،والقانتني
والقانتات  ،وال صابرين والصابرات  ،والصادقني والصادقات .
أنبتت :
٢1

[ التوبة. ] 11٢ :
فاألرض قابلة لإلنبات  ،كذلك البرشية هم مفطورون عىل التوحيد  ،لكن البد من
سعى هذه الفطرة ؛ ألن الشياطني جاءت إىل بني آدم فرصفت هم عن دينهم .
فاهلداية بيد اهلادي وحده ال رشيك له .
ونحن نسأل اهلداية من اهلادي  ،يف كل يوم أكثر من أربعني مرة يف صالة الفريضة
) [الفاحتة. ]6/
والنافلة ( :
) [الفاحتة. ]7/
(
) [الفاحتة. ]7/
النموذج الذي حيبه اهلل  ،ويريده اهلل من عباده ( :
) [الفاحتة. ]7/
الذين عرفوا احلق  ،وتركوه  ،واستكربوا عليه ( :
الذي ضلوا عن معرفة احلق  ،فقالوا إن اهلل ثالث ثالثة  ،وقالوا أن اهلل هو املسيح بن
مريم .
الثالث :املُ لك  ،فكل ما خلقه اهلل وجعله يف الدنيا واآلخرة ملك هلل وحده  ،يترصف
فيه احلق كام يشاء :
[ املائدة. ] 12٠ :

فمن متام عبوديتك للملك أن تطيعه وال تعصيه يف ملكه :

[ األنعام. ] 1٠2 :

فنحمد اهلل  أن أجلسنا يف هذه املوائد التي نسمع فيها عن ربنا  ، وعن دينه ،
وعن أوامره وعن وعده ووعيده فيقوى إيامننا  ،وحتسن عبادتنا  ،ليس املقصود
الناس  ،ولكن املقصود أنا  ،كيف يأيت اإليامن يف قلبي  ،فإذا جاء هذا اإليامن يف
صلحا  ،كام كان غريه من
حلا ُم ً
القلب أمر اجلوارح بالطاعة  ،فأصبح اإلنسان صا ً
الكفار فاسدً ا ُمفسدً ا :
[ العنكبوت.] 69 :
 البد للنجاة من العذاب من أربعة أمور :
(
) [العرص. ]٣-1/
٢٢

فاخلالق هو اهلل الذي خلق كل يشء  ،وهو الذي جعل كل يشء  ،وهو امللك
املالك لكل يشء  ،مالك اإلنسان  ،ومالك أعضائه  ،خلقها لعبادته  ،فهذا اإلنسان
خلق ملقصد عظيم ،والذي حدد مقصده هو اهلل  ،والذي يعطي الوقت هو اهلل ، 
والذي يعطي القدرة اهلل  ، فكل يشء بأمر اهلل
[ األنعام. ] 1٠2 :

ٍ
عامل فيه هذا احلدث  ،والبد له من
وكل حدث البد له من مكان ومن زمان  ،ومن
قدرة تظهر احلدث من صالة أو غريها  ،والبد له من سبب باعث  ،أنا اعبد اهلل  ،ألنه
الذي يستحق العبادة وحده  ،وطم ًعا يف ثوابه  ،وخو ًفا من عقابه  ،وأعبده ألنه امللك
احلق الذي أمرين  ،وأنا من مماليكه ،البد أن أطيعه  ،فأنا اتصل بامللك احلق  ،ألنه
هو الذي خلق هذا الكون وهو مالكه  ،له ملك الساموات واألرض  ،وله ملك الدنيا
خمتارا بني اخللق حتى آيت إليه باملحبة ال باإلجبار
واآلخرة  ،لكن اهلل  جعلني
ً
والقهر :
[ التكوير. ] 29 – 27 :
 واإلنسان يعيش بني قهرين :
قهر يف إجياده  :ال يعلم متى يوجد .
وقهر يف موته  :ال يدري متى يموت .
لكنه خيتار بني هذين القهرين  ،أن يضع بني القوسني ما وضعه األنبياء والرسل ،
الذين جاءوا بثالثة أمور :
األول  :تعريف الناس برهبم الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له .
املوصل إليه وهو الدين
الثاين  :تعريفهم بالطريق
ِّ
الثالث  :تعريفهم بام هلم بعد القدوم عليه  ،من الثواب ملن أطاعه  ،ومن العقاب
ملن عصاه  ،ولذلك يكثر يف القرآن ذكر اهلل  ،وذكر أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وذكر
دينه  ،وذكر وعده ووعيده  ،بوصف اجلنة  ،ووصف النار  ،ألن النفوس ختتلف يف
التأثر والتأثري  ،وقوة الباعث ،فمن الناس من حتركه لعبادة اهلل األمور العقلية  :ﮱ
٢٣

[ املؤمنون. ] ٨9 - ٨4 :

ومن الناس من حتركه معرفة اهلل  ،إىل عبادة اهلل ،حيب أن يعرف املعبود قبل أن
يعبده  ،فإذا عرفه وحده وعبده باحلب والتعظيم والذل له :

[ احلرش. ] 24 - 22 :

(

) [آل عمران. ]٢6/

والكافر يفتخر بملكه وأمواله  ،وعبد اهلل يفتخر بسيده ومالكه :

[البقرة. ]٢5٨/

ومن الناس من حتركه لعبادة اهلل حمبة الشهوات التي وعد اهلل هبا املؤمنني يف اجلنة :

[ البقرة. ] 2٥ :

ومن الناس من حيركه للعبادة اخلوف من اهلل  ،واخلوف من النار :
[ النساء. ] ٥6 :

ومن الناس من حتركه لعبادة احلق سبحانه إدامة النظر والتفكر يف عظمة اخلالق
واملخلوقات
٢4

[ آل عمران. ] 191 – 19٠ :

ومن الناس من حتركه لعبادة اهلل معرفة عظمة كالمه  ،وحسن أحكامه :

[ الامر. ] 2٣ :

ومن اجتمعت له هذه املعارف فقد عرف اهلل حق ًا  ،وعبد احلق سبحانه بكامل احلب
والتعظيم والذل له .
فالعبد يفتخر بسيده  ،واهلل سيدنا وموالنا جل جالله  ،هو الذي توالنا خل ًقا ،
وإجيا ًدا  ،و ُقوتًا  ،وهداية  ،فال بد أن نتواله بالتوحيد  ،واإليامن  ،والطاعة ،
والتسليم ألمره :
[ احلج. ] 7٨ :
هو احلق الذي ينرصنا  ،إذا نرصنا دينه :
[ احلج. ] 40 :

وهبذا الكامل بإتباع الدين احلق  ،وطاعة الرسل  ،واإليامن بالكتب  ،والعمل بام
فيها من أحكام ؛ تصفو احلياة  ،وصفاء احلياة بأن نعبد إهلا واحدً ا  ،ونستقبل بيتا
ٍ
ً
رسوال واحدً ا ؛ حتى تستقيم حياتنا عىل احلق
بكتاب واحد  ،ونطيع
واحدً ا  ،ونعمل
الذي يريده اهلل : 
[ الصف. ] 9 :
فال بد من اجلهد حتى تتزين احلياة بالدين احلق  ،وعبادة احلق سبحانه  ،ويكون
املسلم بظهور آثار هذا الدين احلق عىل بدنه  ،وعىل قلبه  ،أمجل من األزهار
والثامر عىل األشجار :
[ البقرة. ] 1٣٨ :

هلذا البد من اجلهد املستمر عىل النفس  ،وعىل الغري  ،لتتحقق لنا ستة أمور ،
السعادة يف الدنيا  ،ورضوان الرب  ،ورؤيته يف اآلخرة والقرب منه  ،ودخول اجلنة ،
٢5

واخللود فيها .
إذا أرضيناه باإليامن به  ،وعبادته  ،فنحن الذين نستفيد من ذلك :
[ العنكبوت. ] 6 :

فإذا أطعناه  ،وعبدناه  ،عشنا يف الدنيا مع النعمة  ،واستعنا بالنعمة عىل عبادة من أنعم
علينا بكل نعمه ( :
) [البقرة. ]17٢/
ويف اآلخرة تعيش مع املُ ِ
نعم  ،فإذا عشت يف الدنيا مع النعمة  ،وعبدت املنعم ،
عشت يوم القيامة مع النعمة ورأيت املنعم :
[ القيامة. ] ٢٣ – ٢٢ :

ومن أرىض اهلل يف الدنيا بعبادته أرضاه يوم القيامة وريض عنه :
[التوبة. ]7٢/

الرضوان هو نعيم القلب  ،وجنات جتري من حتتها األهنار ،لنعيم اجلسد  ،من
أكل  ،ورشب  ،ونكاح  ،ولباس  ،وسكن  ،هذا نعيم اجلسد  ،لكن لذة الروح
) [التوبة. ]7٢/
أكرب ( :
فإذا ريض احلق عني ؛ أعطاين ما ُيرضيني  ،متى ؟ إذا أرضيته  ،كيف أرضيه ؟
ترضيه إذا أطعته  ،وال بد حلصول هذا من اجلهد الكبري عىل النفس  ،وعىل الغري ،
وال بد أن يكون الفكر عاملي ًا واسع ًا  ،حتى كام انترش نور الشمس يف العامل  ،ينترش
احلق الذي أنزله احلق بني البرش الذين هم خماطبون هبذا الدين  ،وهم اإلنس
واجلن:
[ إبراهيم. ] 5٢ :
هذا الدين حق  ،والبد أن يصل احلق إىل قلوب الناس ؛ حتى يعملوا باحلق ،
ويسعدوا يف الدنيا واآلخرة :

٢6

[ فصلت. ] ٣٢ – ٣0 :

أجتهد عىل جتميل احلياة بالدين احلق  ،فكام مجل اهلل الكون بالسامء والنجوم ،
واجلبال  ،والبحار  ،واألهنار  ،واألزهار  ،والثامر وغريها  ،أنا أمجل حيايت ،
وحياة البرشية  ،بالدين احلق الذي كله مجال وحماسن .
ويتحقق ذلك بإكامل أربعة أمور :
األمر األول  :أن تكون حيايت مطابقة حلياة النبي  يف مخسة أمور  ،يف توحيده
وإيامنه  ،ويف بيته وفكره  ،ويف أقواله احلسنة  ،ويف أعامله الصاحلة وأخالقه
الكريمة :
ﰀ [ األزحاا. ] 21 ::
األمر الثاين  :أن يكون بيتي كبيت النبي  ، بيوت األنبياء  ،بيوت الصحابة ،
معمورة باإليامن  ،واألعامل  ،كل يوم يزيد إيامهنم  ،وتزيد أعامهلم  ،وتزيد
أخالقهم  ،ويزيد تقرهبم إىل اهلل  ،وبيوهتم وحياهتم قليلة األموال واألشياء .
فإذا تُركت الدعوة ؛ انقلب الفكر  ،وتغري العمل واجلهد إىل االهتامم باألموال
واألشياء  ،فخلت البيوت من اإليامن  ،واألعامل الصاحلة .
واجلهد الثالث  :أن أجتهد حتى يكون مسجدي كمسجد النبي  الذي كان معمور ًا
باألعامل  ،هو جامعة ُ ،يستقبل فيه الوفود  ،وتُقام فيه الصلوات  ،و ُيكرم فيه
الضيوف  ،و ُيسمع فيه أحوال األمة ً ،
مثال من سيذهب إىل ا لدعوة إىل اهلل  ،ومن
سيذهب للجهاد يف سبيل اهلل  ،وتُسمع فيه أحوال املهتدين  ،وأخبار الدعاة إىل اهلل .
 والبيوت العظيمة التي يعبد فيها اهلل  ثالثة :
األول  :البيت الذي جعله اهلل  موضع ًا للعبادة ألهل األرض وهو الكعبة .
والبيت الثاين  :هو البيت املعمور الذي فوق السامء السابعة  ،ويطوف به املالئكة
كل يوم  ،يطوف فيه سبعون ألف ملك  ،ثم ال يعودون إليه  ،لكثرة املالئكة يف
السامء .
والبيت الثالث  :هو العرش الذي يطوف به محلة العرش ،ومن حوله .
فهذه متعبدات اخللق يف السامء واألرض :
٢7

ﯓ
فاهلل امللك احلق يريد أن جيمع عباده عىل احلق  ،ويتوجهوا إىل ذلك املكان
اخلاص  ،فعند الصالة تتوجه أجسادهم إىل القبلة  ،وقلوهبم متوجهة إىل اهلل ؛
ألهنم يعبدون رب هذا البيت ،ال البيت :
[ قريش. ] 4 – ٣ :
فبيت اهلل يف مكة ،اهلل  هو الذي اختاره  ،ومساجدنا بيوت اهلل باختيار عباد اهلل ،
متوجه ة إىل بيت اهلل يف مكة :
ﯓﯤ
[ الزخرف. ] ٨4 :

[ البقرة. ] 144 :

ِ
ُ
األرض
َل
املسجد الكبري يف األرض كلها هي األرض كام قال النبي ُ « : 
وجع َلت َ
( ) .
َم ِ
سج ًد و َط ُهورا» متفق عليه .
وكام قال النبي  « : فأينَام أدر َكت َ
الصال ُة َفصل» متفق عليه ( ) .
ْك َّ
فاملسلمون ليسوا كاليهود والنصارى هلم مكان خاص بالعبادة  ،بينام نحن جعلت لنا
وطهورا نتيمم برتاهبا عند فقد املاء .
األرض كلها مسجدا نصيل فيه ،
ً
هذا املسجد العام  ،فاهلل يريد أن تكون كل األرض كلها مسجد ًا  ،والكعبة بيت اهلل
باختيار اهلل وضعه للناس سوا ًء  ،هو قبلة مجيع األنبياء  ،ومجيع أنواع القبلة التي
وضعت من استقبال املرشق  ،وبيت املقدس ؛ كل هذه مرجعها إىل هذا البيت
الذي وضع للناس ؛ يستقبلونه  ،ويتوجهون إليه يف عباداهتم .
ومساجدنا بيوت هلل  ،لكن باختيار خلق اهلل  ،اهلل  عني هذا البيت باختياره هو ،
واختار للكعبة ذلك املكان  ،ومن علينا بأن جعلنا كام نبني بيوتنا نبني بيوت ًا هلل ؛ ألن
يف البيوت غذاء األجساد بالطعام والرشاب  ،ويف املساجد غذاء القلوب بالعلم
واإليامن والتقوى والعبادة .
فاملسجد بيت اهلل باختيار خلق اهلل  ،والكعبة بيت اهلل باختيار اهلل  ،ومجيع املساجد
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,٣٣٥ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٥21 :
()2متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,٣٣٥ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٥21 :
٢٨

يف العامل تتوجه إىل بيت امللك احلق جل جالله  ،ومجيع من فيها يتوجهون فيها
إىل القبلة التي هي الكعبة التي وضعها اهلل  قبلة لنا نتوجه إليها بأبداننا  ،ونتوجه
إىل اهلل بقلوبنا :
[ البينة. ] 5 :
واهلل  هو احلق يريد أن يشيع احلق يف الكون كله ؛ حتى يكون الكون كله املسري
واملخري كله ساجد وعابد لربه : 
[احلج. ]1٨/
واجلهد الرابع  :أن تكون مدينتي كمدينة النبي  ، وأهلها كأصحاب النبي  عباد َةً،
ودعوةً ،وإحسان ًا إىل الناس.
هو سبحانه احلق الذي ال شك فيه وال ريب  .هو احلق يف ذاته  ،وأسامئه ،
وصفاته  ،وأفعاله  ،هو احلق الذي جاء باحلق  ،وحكم باحلق  ،ونرص احلق  ،وأهل
احلق  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه جل جالله .
هو جل جالله امللك احلق املبني الذي له اخللق واألمر  ،والذي له ملك الساموات
واألرض :
[ يونس. ] ٣٢ – ٣1 :
حقائق ال يستطيع أحد أن ينكرها  ،اهلل خلق األرزاق  ،واملرزوقني  ،سواء كان رز ًقا
ماد ًيا  ،أو رز ًقا معنويا باهلداية  ،والعلم  ،وغري ذلك .
اهلل خلق اإلنسان وجع ل فيه السمع والبرص والعقل ؛ ليتجاوز املخلوق إىل اخلالق ،
ويتجاوز الصور إىل املصور  ،ويتجاوز الدنيا إىل اآلخرة  ،ويتجاوز األحوال
واألشياء إىل اإليامن واألعامل الصاحلة  ،ويتجاوز السنة الربانية إىل القدرة اإلهلية.
فسبحان من يدبر األمر يف العامل العلوي والعلم السفيل :

٢9

[ األعراف. ] 54 :

من يدبر أمر الكالم يف فمي  ،أمر السمع يف أذين  ،أمر الرؤية يف برصي  ،أمر العقل
يف رأيس  ،أمر احلركة يف بدين  ،أمر الرياح  ،أمر األمطار  ،أمر الليل  ،أمر النهار ،
أمر النباتات  ،أمر احليوانات ؟ .
من يدبر أمر السموات واألرض ؟ من يدبر أمر الدنيا واآلخرة ؟ :
[ املؤمنون. ] ٨7 – ٨6 :

ما دام أقررتم أن اهلل  هو الذي يرزقكم من السامء واألرض  ،وهو الذي يملك
السمع واألبصار  ،والذي خيرج احلي من امليت  ،وخيرج امليت من احلي  ،والذي
يدبر األمر ؛ إذا آمنتم به ر ًبا يفعل هذه األمور  ،ملاذا ال تعبدوه إهلا وحتبوه
وتشكروه ! ،ألنه هو الذي خلقكم  ،كام أطعتموه يف ربوبيته  ،وأقررتم بربوبيته ،
أفال تتقون هذا الرب العظيم ! أفال يستحق أن يعبد وحيمد ويكرب ( :
) [النحل. ]17/
هذا هو الذي يستحق العبادة  ،امللك احلق الذي خلق كل يشء  ،وقدر كل يشء .
فذلكم اهلل ربكم احلق  ،فامذا بعد احلق إال الضالل ؟ .
ملاذا تتعلقون باملخلوق من دون اخلالق  ،وتعمرون الدنيا وتنسون اآلخرة ( :
) [القيامة. ]٢1-٢0/
ملذكر حصلت الغفلة  ،وإذا وجد ا ُ
بسبب عدم ا ُ
ملذكر زالت الغفلة  ،وإذا زالت
الغفلة رأى اإلنسان احلق حقا واتبعه  ،ورأى الباطل ً
باطال واجتنبه :
[ الكهف. ] 2٨ :
والذين فسقوا خرجوا عن طاعة اهلل ؛ هذا النوع حتق عليه كلمة امللك احلق جل
جالله ملاذا ؟ ألنه فسق :
٣0

[ يونس. ] ٣٣ – ٣2 :
أهنم ال يؤمنون ؛ ألن الذي زاغ ُيزيغ اهلل قلبه  ،والذي يعرض عن اهلل يعرض عنه ،
والذي ينسى اهلل  ينساه  ،لكن من أقبل عىل اهلل هداه  ،من جاء إليه تاب عليه ،
ت إِلِ ِيه ذرا ًعا» متفق عليه( ) .
إَل ِشربا؛ َت َق َرب ُ
قال اهلل  يف احلديث القديسَ « :من ت َق َر َب َ
فالذي يقبل عىل اهلل  ،اهلل هيديه :
[الشورى. ]1٣/

ً
ضاال يف
فاإلنسان إذا رجع إىل ربه ،دله عىل الطريق الصحيح  ،كام إذا كنت
الطريق  ،ووجدت إنسانًا أمامي  ،فسألته عن الطريق فقال  :الطريق من ها هنا فإذا
شكرته ودعوت له فرح ،وقال سأركب معك ؛ حتى أدلك عىل الطريق السليم  ،ألن
أمامك حفر قد تقع فيها .
كذلك اهلل  وهلل املثل األعىل  ،من أقبل عليه هداه  ،وبني له احلق  ،وأعانه عليه ،
وحببه له  ،وأسعده يف الدنيا واآلخرة  ،وأعطاه األمن واهلداية يف الدنيا  ،وجعله
يوم القيامة جليسه :
[ األنعام. ] ٨2 :
فالذي يستحق العبادة وحده ،هو الذي له اخللق واألمر وامللك كله :
[ األنعام. ] 1٠2 :

ورشكاؤكم الذين تعبدون من دون اهلل من مالئكة  ،أو جن  ،أو أموات  ،أو أشجار ،
أو أحجار  ،أو شمس  ،أو قمر  ،هل منهم من هيدي إىل احلق ؟ !  ،ال  ،هو حيتاج
للهداية من اهلادي :
[ يونس. ] ٣4 :

فاهلل  هو الذي خلق فسوى  ،وقدر فهدى  ،هو اهلادي الذي هيدي كل خملوق ،
( )1متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ,7٥٣6 :ومسلم برقم.26٥7 :
٣1

هدى النبات  ،هذه احلبة ،جزء منها ينزل إىل أسفل ،ليكون عروق ًا  ،وجزء منها
يصعد إىل أعىل؛ ليكون أغصان ًا ،وأوراق ًا ،وأزهار ًا ،وثامر ًا  ،وهدى كل خملوق إىل
ما خلقه له ؛ ليؤدي وظيفته  ،ويشهد بوحدانية من خلقه :
[ يونس.] ٣٥ :

فضال عن أن خيلق ويرزق

[النحل. ]17/

واهلل هو احلق وحده  ،وأرسل رسله باحلق  ،وأنزل كتبه باحلق  ،فالرش كاء كلهم
ليس عندهم نظام حياة  ،ال أمر  ،وال هني  ،وال ثواب وال عقاب  ،بل مجيع الرشكاء
من دون اهلل يأمرون اإلنسان بواسطة الشيطان بأن يتفلت عىل أوامر اهلل  ،وخيالف
أوامر اهلل  ،ويعيص رسل اهلل  ،ليس عندهم نظام حياة  ،ال عند الشمس  ،وال عند
القمر  ،وال عند األصنام  ،ليس عندهم نظام حياة  ،افعل كذا  ،وال تفعل كذا  .هذه
خملوقات  ،خلقها اهلل حلكمة ؛ لتدل عىل وحدانيته  ،وتشهد بجالله ومجاله
وكامله :
[ يس. ] 62-6٠ :
فكيف يتخذ اإلنسان خملوقا يعبده من دون اهلل!  ،اعبد امللك األعىل  ،امللك
احلق  ،واتبع كتابه احلق  ،وأطيع رسوله احلق ( :
) [يونس. ]٣5/
األمر أظهر من كل ظاهر  ،أظهر من الشمس يف ضحاها  ،الذي خيلق ويرزق ،
ويملك السمع واألبصار  ،ويدبر األمر  ،وحييي ويميت  ،هو احلق الذي جتب
عبادته  ،احلق الذي أنزل الكتاب باحلق  ،وأنزل كتابه باألوامر الرشعية  ،وأمرنا
بكل خري  ،وهنانا عن كل رش  ،ووعدنا الوعد احلق  ،اجلنة ملن أطاعه  ،والنار ملن
عصاه :
٣٢

[ األنعام. ] 1٠٣ – 1٠2 :
هذا هو اإلله العظيم  ،وهو امللك احلق  ،الذي له ملك الساموات واألرض  ،وله ما
يف الساموات واألرض  ،وله غيب الساموات واألرض  ،وله اخللق واألمر  ،له
اخللق إجيا ًدا  ،وله األمر تدبري ًا  ،األمر الكوين عىل مجيع املخلوقات  ،واألمر
الرشعي عىل اجلن واإلنس :
[ احلج. ] 62 :
هذا اإلله احلق له أوامر  ،كام آمنت به ربا خالق ًا رازق ًا ؛ ال بد أن أؤمن به إهلًا واحد ًا ،
فأحبه  ،وأطيع أمره  ،وأعبده بام جاء به رسوله : 
[ الامر.] 66 – 64 :

واهلل  ال يضل قوم ًا بعد إذ هداهم ،حتى يبني هلم هذا الدين احلق :
[ التوبة.] 11٥ :
اهلل  أقام احلجة بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،وأعطانا السمع ،والبرص،
والعقل؛ أدوات للتعرف عىل احلق  ،والدين احلق :
) [الكهف. ]٢9/
فال إله إال اهلل هذا احلق ما أوضحه وأبينه :
[ يونس. ] ٣2 :

أن أعمل بالدين لنفيس عبادة قارصة  ،وأن أنرش الدين عبادة أعظم منها  ،أن أخذ من
الدين ؛ أستفيد أنا  ،أن أعطي للدين ؛ الدين يكرب  ،ويتسع  ،وكل ما جاء بسببي،
ودخل يف الدين  ،فهو يف صحيفتي  ،فالدين يشء  ،وتوسيع الدين يشء آخر  ،الدين
هو احلق الذي أتبعه أنا ،وأستقيم عليه كام أمرين ريب  ،وتوسيع الدين عبادة أكرب نفع ًا
وثواب ًا  ،فكام مأل اهلل الكون بنعمه  ،أنا البد أن أمأله بحمده  ،وأنرش احلق الذي جاء
به رسوله  ، حتى تسمع اآلذان احلق  ،وتعبد الناس احلق  ،وتتوجه هذه النفوس
٣٣

إىل احلق يف اليابان  ،ويف أمريكا ،ويف العامل كله :

[ إبراهيم. ] ٥2 :

فاخللق خلق اهلل ،يسكنون يف أرضه  ،ويأكلون من نعمه  ،هذا عطاء الربوبية لكل
اخللق :
[ الاخرف. ] ٣2 :
لكن عطاء األلوهية ،اهلل وكلنا به  ،اهلل وكلنا بالدين احلق  ،نعمل به  ،وندعو إليه
ونتواىص به  ،ونصرب عىل كل يشء يف سبيله  ،ألن هذه األمة اهلل  اصطفاها
واجتباها من بني األمم  ،وكام اجتبى اهلل الرسل من بني البرش  ،اجتبى هذه األمة من
بني األمم  ،وتوجها بأربعة تيجان :
التاج األول  :تاج كنتم خري أمة أخرجت للناس .
والتاج الثاين  :تاج هو اجتباكم .
والتاج الثالث  :وكذلك جعلناكم أمة وس ًطا .
والتاج الرابع  :لتكونوا شهداء عىل الناس .
تشهدون عىل الناس أنكم بلغتموهم الرسالة  ،وأن األنبياء بلغوا الرسالة  ،فهذا احلق
ثقيل ،حيتاج إىل محله أن نعيش يف اجلو اإليامين  ،حتى نعلم من نعبد؟  ،وهذه
العبادة عائد نفعها إلينا  ،وإذا كنت أحب ألخي ما أحب لنفيس فالبد أن أوصل له
الدين احلق  ،واصرب عىل األذى يف سبيله .
أدعوه ً
أوال ليدخل كل من كان خارج الدين إىل داخل الدين  ،وأعلمه ثانيًا أحكام
الطهارة والصالة والصيام واألحكام الرشعية حتى يعبد اهلل بصفة اإلحسان بأن تكون
عبادته صاحلة ظاهر ًا وباطن ًا  ،باطنًا باإلخالص وهو اخلشوع واخلضوع هلل وحده ،
وظاهرا بأن تكون مواف ًقة ملا جاء به النبي : 
ً
[ الكهف.] 11٠ :
فاملطلوب صبغة البرشية بصبغة اهلل  ،فكام َوكَ ل اهلل سبحانه وتعاىل السحب بتوزيع
ووكَ ل األرض باإلنبات يف
ووكَ ل الشمس باإلنارة يف العامل َ ،
املياه يف العامل َ ،
٣4

العامل  ،كذلك وكلنا نحن بنرش اهلداية :

[إبراهيم. ]5٢/

[يوسف. ]10٨/

الدين أمران واجب انفرادي  ،وواجب اجتامعي  ،الواجب االنفرادي :
ﯖ) [البقرة. ]٨٢/
) [العرص. ]٣/
والواجب االجتامعي ( :
[آل عمران. ]104/

فمن قام بالواجب االنفرادي  ،وهو العبادة ،وترك الواجب االجتامعي  ،وهو الدعوة ،
فس وف يثاب عىل الواجب أإلنفرادي  ،وحياسب عىل ترك الواجب االجتامعي ؛ ألن
اهلل  لعن بني إرسائيل بسبب ترك العمل االجتامعي .
(
) [املائدة. ]79- 7٨/

والواجب علينا أن نأخذ الدين كله  ،ونعمل به كله  ،لننجوا من عذاب اهلل :

[ البقرة. ] ٨٥ :

فاألمر ليس سهالً أن نحبس املاء عن العطشى هذا ظلم  ،وأن نحبس الطعام عن
اجلائعني  ،هذا ظلم  ،وأن نحبس اهلدى عن اجلاهلني الضالني  ،هذا أشد ظل ً
ام  ،ألن
الدين حق لكل إنسان يف العامل  ،ومن منع غريه حقه فسوف يقتص منه ( :
) [البقرة. ]160- 159/

٣5

الذين تابوا من بعد ما ظلموا  ،وبينوا ما كتموا  ،وأصلحوا ما أفسدوا ( :
) [البقرة. ]160/
ال إله إال اهلل  ،هذا ترغيب من اهلل ،حتى نتوب إىل اهلل من ترك هذا اإلثم العظيم ؛ ألن
الدعوة إىل اهلل أم األعامل  ،هي األم التي تنجب الصالة والصيام  ،والزكاة واحلج ،
واألذكار واألدعية  ،وإقامة رشع اهلل  ،واجلهاد يف سبيل اهلل  ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،هي األم املُنبتة جلميع األعامل  ،كاألرض املنبتة لألشجار
واألزهار والثامر .
أفواجا  ،وبرتك الدعوة ينحرس
فبالدعوة يزيد الدين  ،ويدخل الناس يف دين اهلل
ً
الدين  ،ويموت مع صاحبه حتى ال يقال يف األرض اهلل اهلل .
حجرا حجرا  ،ويرفع القرآن من الصدور  ،وتستحق األرض
حني ذلك ُتنقض الكعبة
ً
اللعنة ،حني ال ُيقال يف األرض اهلل اهلل  ،علينا مسئولية عظيمة  ،علينا مسئولية نرش
اهلداية  ،ونرش احلق بأمر احلق جل جالله :
[ الشورى. ] 15 :
اهلل جل جالله هو امللك احل ق الذي جتب طاعته ،ألننا نحن يف ملكه  ،ونحن
عبيده  ،وكل عضو من أعضائنا ُمسخر يف طاعته  ،جيب أن نوجهه لطاعة اهلل .
ومن أعظم أنواع الطاعات بعد اإليامن الدعوة إىل اهلل  ،أن نجتهد عىل من هو خارج
الدين  ،ليدخل يف الدين  ،وأن نعلم من دخل يف الدين  ،وأن نُحسن إىل من دخل
يف الدين ،ومن مل يدخل يف الدين:
[ آل عمران. ] 1٣4 – 1٣٣ :

 واإلحسان قسامن :
األول  :إحسان واجب بأن تعبد اهلل كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك  ،استحرض
عظمة اهلل ورمحته ،هو يراك ويراقبك ،هو الشهيد الرقيب  ،السميع البصري  ،فتعبد
اهلل كأنك تراه رغبة وحمبة  ،فإن مل تكن تراه وغفلت عنه  ،فإنه يراك يف خلوتك
وجلوتك  ،يعلم ظاهرك وباطنك ،رسك وجهرك  ،فاعبد اهلل خوف ًا منه  ،وخشيته له .
٣6

الثاين  :إحسان مستحب ،وهو أن تز يد من اخلري والطاعات عىل ما فرض اهلل  ،من
جنس ما فرض اهلل  ،من صالة وصيام وصدقة وغري ذلك من األعامل  ،تزيد عىل ما
فرض اهلل  ،من جنس ما فرض اهلل  ،ابتغاء وجه اهلل  ،فالتقوى أن تفعل ما ُأمرت به ،
وجتتنب ما ُهنيت عنه  ،لكن اإلحسان أن تزيد عىل هذا  ،تتبع الفرائض بالنوافل ،
وتتبع الواجبات بالسنن  ،فتكون يف معية اهلل مع هؤالء ( :ﯿ
) [النحل. ]1٢٨/
وحيبك اهلل مع من حيب :
[ آل عمران. ] 76 :

أحسنوا يف عبادة اهلل  ،وأحسنوا إىل خلق اهلل  ،هذا هو الدين احلق  ،وكل ما سوى
الدين احلق باطل:
[آل عمران. ]٨5/
ومجيع الشخصيات املوجودة يف العامل ليست بيشء أمام الرسل  ..الرسل هم الذين
جاءوا باحلق  ،فقدوتنا هم الرسل فقط  ،أشهد أن ال إله إال اهلل أخالص ًا  ،وأشهد أن
حممدً ا رسول اهلل اتباع ًا:
[األنعام. ]90/
مجيع الشخصيات ال اقتدي هبا ،إنام اقتدي بالصف األول وهم األنبياء والرسل ،
أعبد احلق  ، عىل ما جاء به رسوله  ، أتبع النبي  يف نيته وفكره وأقواله
وأعامله وأخالقه  ،حت ى تكون حيايت مطابقة حلياته  ، هو الذي أجتهد يف املدينة
عىل األمة ،حتى صارت جمتم ًعا كاجلسد الواحد حيبه اهلل  ، وتسابقوا إىل هذا
الدين  ،واجتهدوا يف األعامل االجتامعية  ،واألعامل االنفرادية  ،حتى ريض اهلل
عنهم ورضوا عنه ( :
) [التوبة. ]100/

هذا الفوز العظيم هو أن تنجو من النار  ،وتفوز باجلنة ،ورضوان اهلل  ، بعبادة
احلق وحده ال رشيك له  ،فليس سوى احلق إال الباطل :
٣7

[ احلج. ] 6٢ :
هو سبحان ه امللك احلق الذي له ملك الساموات واألرض  ،وله ملك الدنيا
واآلخرة  ،ال يعزب عنه مثقال ذرة يف العامل العلوي وال يف العامل السفيل  ،هو عليم
بكل يشء  ،حميط بكل يشء  ،ال تأخذه سنة وال نوم .
هذا هو اإلله الذي يستحق أن ُيعبد  ،وأن ُيـحمد  ،وأن ُيشكر  ،وأن يطاع  ،هو سبحان
امللك احلق  ،وال معبود بحق سواه  ،وكل معبود سواه باطل :
[ لقامن. ] ٣0 – ٢9 :
البد أن نتصل باحلق العيل األعىل  ،العيل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،له علو
الذات  ،وله علو األسامء والصفات  ،وله علو القهر  ،وله علو الكربياء والعظمة
جل جالله :
[ يونس. ] ٣٢ :
هو سبحانه امللك احلق الذي أنزل الكتاب باحلق  ،وأرسل الرسل باحلق  ،وحكم
خلقه باحلق  ،وحكم بينهم باحلق ( :
) [ الصف. ]9/
هل اهلل سبحانه وتعاىل يف كل زمان ومكان أظهر الدين كله ،ولوكره املرشكون ؟
نعم  ،اهلل أظهر دينه احلق عىل الدين كله  ،مجيع األديان الباطلة اهلل  أظهر عليها
الدين احلق يف كل زمان  ،ويف كل مكان  ،أظهره باحلجج والدالئل  ،فكل معبود
سوى اهلل باطل  ،ليس عنده يشء  ،ليس عنده نظام حياة  ،وهو كان معدوم ًا ثم أوجده
رضا :
اهلل  ،وحني أوجده َملكه  ،وهو ال يملك لنفسه نف ًعا وال ً
[ الفرقان. ] ٣ :
فكل ما سوى اهلل هو خملوق مفعول  ،ال يمكن أن يكون فاع ً
ال :
٣٨

[ الذاريات. ] 51 – 50 :

فالبد من إتباع احلق  ،فمن مل يتبع احلق ،فسوف يتبع الباطل  ،وجيره الشيطان إىل
طاعته  ،ثم إىل النار  ،ومن يكن الغراب له دليالً يمر به عىل جيف الكالب .

[ النساء. ] 1٢1 - 119 :

فاحلمد هلل الذي م رن علينا باحلق  ،وحبب لنا احلق  ،والعمل بأحكام احلق جل
جالله  ،واحلق من أعظم أسامء اهلل احلسنى  ،وإليه تنتهي مجيع األحكام والعلوم
قاطبة ( :
) [طه. ]114/
علام ،بمعرفة جاللك ومجالك  ،بمعرفة أسامئك وصفاتك  ،بمعرفة
ريب زدين ً
عيل من أحكام ،
أوامرك ونواهيك  ،بمعرفة وعدك ووعيدك  ،بمعرفة ما جيب
ر
بمعرفة أحكام اهلل القدرية  ،وأحكام اهلل الكونية  ،وأحكام اهلل الرشعية  ،وأحكام اهلل
) [طه. ]114/
اجلزائية ( :
علام ،حتى إذا زاد العلم زاد العمل  ،وزادت التقوى  ،وزادت اخلشية هلل،
ريب زدين ً
وزاد احلب هلل  ،وزاد اخلوف منه  ،والذي ُيقبل عىل اهلل َيزيده إيامن ًا وتقوى :
[ حممد. ] 17 :

إن العلم من العليم  ،والرزق من الرزاق  ،واخللق من اخلالق  ،خزائن العلم عند
اهلل  ،هو علمني بعد أن كنت جاه ً
ال  ،وهداين بعد أن كنت ضاالً .
وكل علم له بداية ،ولكن ليس له هناية  ،ومجيع املخلوقات  ،اهلل طبعها عىل العلم
والطاعة  ،الشمس والقمر  ،والنبات  ،واحليوان  ،وكل خملوق  ،اهلل جبله عىل
العلم الكامل من أول يوم  ،الساموات واألرض  ،والشمس والقمر  ،واجلبال
والبحار  ،واملياه وال نباتات  ،كلها سامعة مطيعة لرهبا وعندها علم بامر يراد منها :
[ األعىل. ] ٣ – 1 :

٣9

الشمس تأيت من املرشق إىل املغرب بأمر اهلل  ،واألرض تنبت ،وتطيع الكافر
واملؤمن بأمر اهلل  ، لكن هذا اإلنسان ُخلق من حيث َخلقه كإنسان ظلوم ،
وجهول ،وكفور ،ويؤوس  ،وقنوط  ،وقتور  ،وخمتال  ،وفخور وغريها ،خلق كذلك
برش ينقصه جهله ،وحاجته إىل ربهُ ،خلق عىل صفات البد من اجلهد عليها  ،اجتهدنا
عىل احلديد حتى أخرجنا منه أنواع الصناعات  ،واجتهدنا عىل الرتاب فأخرجنا منه
أنواع املنافع  ، ،اجت هدنا عىل اخلشب حتى أخدنا منه أنواع املصنوعات .
وهكذا البد من اجلهد عىل اإلنسان بالتوحيد واإليامن والدعوة  ،التأين فيه الصفات
التي حيبها اهلل ،فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة  ،فالبد أن نجتهد عليهم،
حتى خيرج هذا املعدن النفيس  ،حتى يعبد الرب الذي يستحق العبادة  ،ويعبد
امللك احلق  ،ويتوجه إىل امللك احلق جل جالله  ،البد من اجلهد عىل الناس ،
الناس ثروة  ،هذه الثروة البد من االستفادة منها ،واستخراج الطاقة املدفونة فيها ،
بأن نوجه السمع والبرص والعقل ،وأوقات الناس  ،وأموال الناس  ،ونسخرها يف طاعة
اهلل  ،لينتقلوا من الرشك إىل التوحيد  ،وخيرجوا من اهلوى إىل اهلدى  ،ومما يفنى إىل
ما يبقى  ،وينتقلوا من معرفة النعمة إىل معرفة املُنعم  ،وينتقلوا من الدنيا إىل
اآلخرة ،عىل أمجل صورة حيبها اهلل : 
[ العنكبوت. ] 69 :
واهلل  هو امللك احلق  ،واحلق من أعظم أسامء اهلل احلسنى  ،وإليه تنتهي مجيع
األحكام والعلوم قاطبة ( :
) [طه. ]114/
اهلل هو امللك احلق الذي عنده خزائن العلم والعلوم  ،فكل علم يف البرشية من علم
إنساين  ،أو علم إهلي  ،فهو من خزائن اهلل  ، واهلل خلق اإلنسان وعلمه ( :
) [ الرمحن. ]4- 1/
الرمحن جل جالله هو خالق كل يشء  ،وخزائن كل يشء عنده جل جالله :
 وكان عند العرب يف اجلاهلية ثالثة أنواع من العلوم :
40

[ احلجر. ] ٢1 :

أحدمها  :علم النبات  :يعرفون أنواعه ومواسمه وأماكنه ،لريعوا فيه أنعامهم .
الثاين  :علم احليوان  ،يعرفون أنواعه وأسنانه وأجوده ،ليتاجروا فيه .
الثالث  :علم األصنام التي زين الشيطان هلم عبادهتا ،والتجارة فيها .
أما العلوم اإلنسانية فكانت لدى الفرس والروم  ،فاهلل  أرسل النبي  باهلدى
ودين احلق  ،ونقلهم من هذه العلوم إىل العلم اإلهلي األعىل  ،هذا العلم
األدنى ليس بيشء  ،ألنه يربط املخلوق باملخلوق  ،والعلم اإلهلي هو العلم
احلقيقي  ،ألنه يربط املخلوق باخلالق  ،فيكربه ويعظمه  ،ويسبحه ويقدسه ،
وحيمده عىل نعمه ؛ ألنه هو الذي خلقه  ،وأسكنه يف ملكه  ،وأعطاه طريقة احلياة ،
وأثابه عىل ذلك :
[ اجلمعة. ] ٢ :
فالنبي  بعث يف أمة كان عندها ثالثة أنواع من العلوم األرضية :
علم النبات  ..وعلم األغنام واإلبل والبقر  ..وعلم األصنام من أحجار وأشجار
وغريها .
فجاء النبي  بالعلم اإلهلي إليهم فنقلهم من العلم األسفل إىل العلم األعىل  ،نقلهم
إىل احلق األعىل الذي جاء به حممد : 
نقلهم من الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم  ،ومن الظلم إىل العدل  ،ومن
الفرقة إىل االجتامع  ،ومن الضالل إىل اهلدى .
هذه مخس جاهليات كان الشيطان يدير هبا حياهتم :
رشك ..وجهل ..وظلم ..وفرقة ..وضاللة .
(
)
[آل عمران. ]164/

ومن جهاالهتم أهنم قد أحلوا ما حرم اهلل  ،وحرموا ما أحل اهلل ( :
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)

[املائدة. ]10٣/

ومن جهاالهتم التي أضلهم هبا ابليس :

[ األنعام. ] 1٣6 :

جهاالت كفرية  ،ومن أحب أن يقرأ يف فعل الشيطان بأهل اجلاهلية فليقرأ سورة
األنعام:
[ األنعام. ] 140 :
فهذا الدين احلق البد أن ندير به حياتنا  ،ونعمل به  ،ونوصله البرشية .
فحياة الناس إما نور وإما ظالم  ،إما حق وإما باطل  ،إما خري وإما رش .
فاإلنسان إما يتبع الرمحن  ،وإما أن يتبع الشيطان :
[ طه. ] 1٢6 – 1٢٣ :

 ويف احلياة نظامان :
نظام التعمري  ..ونظام التخريب .
نظام التعمري  :جاء به األنبياء عليهم الصالة والسالم يعمرون حياة الناس بالتوحيد
واإليامن والعمل الصالح  ،وتقوى اهلل  ، وهذا يقوم به األنبياء وأتباعهم .
ونظام التخريب  :إفساد ما جاء به األنبياء  ،ورصف الناس عن عبادة اهلل إىل عبادة
غريه  ،وشغلهم بالدنيا عن اآلخرة  ،وعن إتباع اهلدى إىل إتباع اهلوى  ،وهذا يقوم به
إبليس وجنوده من شياطني اجلن واألنس .
فاحلق البد له من قائم به  ،ومن حارس له  ،ومن ٍ
ذاب عنه  ،وهلذا البد من الصرب
عىل معرفة احلق  ،والعمل باحلق  ،والدعوة إىل احلق :

4٢

[ العرص. ] ٣ – 1 :
الذي جيب علينا أن نحقه يف العامل  ،هو عبادة احلق سبحانه  ،فيجب أن نجتهد عىل
قلوب البرشية كلها ،حتى يدخل فيها ال إله إال اهلل  ،حممد رسول اهلل  ،عقيدة ال إله إال
اهلل تستقر يف قلوهبم ،وعقيدة حممد رسول اهلل تتزين هبا أجسادهم :
[ األعراف. ] 1٥٨ :
 قلوب البرشية وأجسادها بحاجة إىل شيئني :
األول :ال إله إال اهلل لقلوهبم  ،حتى ال نعبد إال اهلل  ،وال تتوجه إال هلل .
الثاين :أن تزين أجسادها بالسنن التي جاء هبا الرسول  من واجبات وسنن ،
وفرائض ونوافل  ،فأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل :
[ الكهف. ] 11٠ :
إذا نوينا هذه النية العاملية ،حقق اهلل بنا مراده يف هداية خلقه  ،ولكن البد أن نبدأ
خطوة الدعوة كام بدأ النبي  يف مكة عندما أنتقل من مكة إىل املدينة  ،ومن املدينة
خرج أكثر من مائة ومخسني خروج ًا  ،لنرش دين اهلل  ،والدفاع عن دين اهلل  ،إبراهيم
 خرج من العراق إىل الشام  ،إىل مكة ،من أجل ذلك  ،وهكذا موسى  جاء من
مرص إىل بيت املقدس يف الشام ،هذا عمل األنبياء :
[ األزحاا. ] ٣9 ::

فكل نبي البد له من اهلجرة  ،ومن أجل نرش دين اهلل هاجر كل نبي.
وبسبب اهلجرة تأيت اهلداية  ،لذلك فإن يف حياة األنبياء اهلجرة من أجل اهلل ،
[ الصافات. ] 99 :
والدعوة من أجل اهلل :
يف حياة األنبياء العبادة والدعوة  ،ومن أجل الدعوة  ،البد من اهلجرة  ،حتى ننرش
النور يف العامل  ،ونستبدل الباطل باحلق  ،والظالم بالنور :
[ اإلرساء. ] ٨1 :

والنور حيتاج إىل جهد حتى يتولد النور  ،لكن الباطل بمجرد ما ينطفئ النور يأيت
4٣

الظالم  ،فالباطل ينترش إذا تركنا نرش احلق يف العا مل  ،واحلق حيتاج إىل من حيمله ،
ويسري به يف العامل  ،ويتزين به  ،ويعلنه يف كل مكان :
[ إبراهيم. ] ٥2 :
واهلل َمن علينا بأن جعلنا خري أمة ُأخرجت الناس  ،وأعطانا دين احلق حتى نعمل به،
ونبلغه للبرشية :
[ آل عمران. ] 11٠ :

فسبحان امللك احلق املبني الذي ال تستطيع العقول اخلروج عن حكمه  ،العقل
حمدود يف حمدود  ،أنا حمدود  ،وعقيل حمدود  ،وسمعي حمدود  ،وبرصي
حمدود  ،وقدريت حمدودة  ،وحيايت حمدودة  ،حمدود يف حمدود  ،ال يستطيع فعل
يشء إال بأمر اهلل الذي له احلكم وحده:
[ هود. ] ٥6 :
فسبحان امللك احلق الذي ال تستطيع العقول اخلروج عن حكمه  ،وال تستطيع
األبدان اخلروج عن ملكه  ،و ال يستطيع اإلنسان أن خيرج عن ملك امللك احلق ،
فنحن يف ملك اهلل  ،نأكل من نعم اهلل  ،ونسكن يف أرضه  ،فالبد كام أنعم علينا هبذه
النعم املادية أن نشكره  ،ونذكر نعمته الروحية وهي الدين ،فنشكره  ،ونسري عىل
الرصاط املستقيم  ،لنسري عىل الرصاط بأمان يوم القيامة  ،فمن سار عىل الرصاط
املستقيم يف الدنيا سار عىل الرصاط برسعة يوم القيامة  ،فإن هذا النور يميش مع
املسلم يف الدنيا ،واآلخرة :
[ املائدة. ] 16 – 1٥ :
فاألب دان ال تستطيع اخلروج عن ملكه وأمره  ،هو أرادين ذكر ًا أو أنثى  ،أبيض ًا أو
أسود ًا ،ال أستطيع أن أغري هذا اليشء  ،كذلك ال أستطيع أن أخرج عن أمره إذا أرادين
أن أذهب إىل أي مكان ،ال أستطيع أن أمنع نفيس ( :
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) [يونس :
كام يسري الكواكب يف السامء ُيسري اخللق يف األرض ،لكن حسب الشهوة املوجودة
يف قلبي اهلل يسريين  ،ال يستطيع أحد أن يعمل طاعة أو معصية إال بإذن اهلل  ، أذن
مسخرا :
خمتارا وجعل غريي
يل فأطعته بفضله  ،أذن يل فعصيته بإذنه  ،ألنه جعلني
ً
ً
. ]٢٢

[ اإلنسان. ] ٣ – 2 :

فهذا العقل حمدود  ،فال يستطيع أن خيرج عن حكم اهلل  ؛ ألن قدرته حمدودة
كالبرص ،ال يرى إال ما أقدره اهلل عليه  ،وال يعرف إال ما أذن اهلل  بمعرفته  ،ألن اهلل
وحده هو عامل الغيب والشهادة  ،املحيط علام وقدرة ورؤية بكل يشء  ،ومتى رامت
العقول واألبدان ذلك سلبها التوفيق  ،وعزهلا عن مرادها  ،وقهرها بأمره  ،فأرسعت
إىل مراده صاغرة ذليلة :
[األعراف. ]54/

إذا أراد أن يكون هنار ًا يكون هنار ًا  ،وإذا أراد ليالً يكون لي ً
ال  ،إذا أرادك مريض ًا تكون
مريض ًا  ،وإذا أراد أن تكون متعايف كان ما أراد  ،وإذا أراد األمن جاء األمن  ،وإذا
أراد اخلوف جاء اخلوف وهكذا  ،إذا أراد هذا غني ًا أو هذا فقري ًا كان ما أراد  ،وال راد
لقضائه  ،وال معقب حلكمه  ،فهو  يدبر األمر يف العامل العلوي والعامل السفيل ،
قاهر جلميع املخلوقات ،كبريها وصغريها  ،شاهدها وغائبها  ،هو الذي يدبر األمر ،
ألنه حي قيوم  ،قادر عىل كل يشء :
[ الامر. ] 4 :
له اخللق واألمر  ،ومادام له اخللق واألمر ،البد أن نطيعه  ،له األوامر الكونية يف كونه
يفعل ما يشاء  ،وله األوامر الرشعية هبذا الدين احلق  ،وله األوامر اجلزائية بالوعد
والوعيد  ،وله األوامر القدرية يف ملكه العظيم ،فال نستطيع أن نرد أمر ًا قضاه اهلل
 ، ال راد لقضائه ،وال ُمعقب حلكمه :
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[ الروم. ]٥ – 4 :
وهو سبحانه احلق الذي أظهر بصفاته وأفعاله أنه احلق  ،وأودع احلق والتوحيد يف
سفريا بينه وبني عباده  ،مؤد ًيا عنه شهادة احلق بأنه احلق جل
قلوب العارفني  ،وجعله
ً
جالله :
[ الروم. ] ٣٠ :

واهلل  هو احلق الذي أنزل الكتاب باحلق  ،ودينه احلق  ،أودعه يف قلوب عباده ،
وجعل خملوقاته تؤدي شهادة احلق ،بأن اهلل  هو امللك احلق املبني ( :
) [الرعد. ]19/
أولوا األلباب والعقول  ،يعلمون أن هلذا الكون رب  ،حي  ،قيوم  ،قادر  ،غني ،
كريم  ،رحيم  ،قوي  ،قهار  ،هذا امللك ملكه  ،وهذا اخللق خلقه  ،سلطانه عظيم ،
وملكه كبري  ،له األوامر فيه يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد :
[ الامر. ] 67 :

أما باقي اخلالئق فهم عبيد خماليق .
كل خملوق منهم من العرش العظيم ،حتى أصغر ذرة  ،كل خملوق موسوم بأربع
صفات  :ضعيف  ،فقري  ،عاجز  ،حمتاج .
العرش حمتاج إىل اهلل ليمسكه  ،الساموات واألرض حمتاجة إىل اهلل يف أمساكها
وبقائها :
[فاطر. ]41/

فكل خملوق طبعه احلق سبحانه عىل أربع صفات :
جعله برمحته ضعيف ًا  ،ليستعني بالقوى  ،وفقري ًا ،ليسأل الغني  ،وعاجز ًا  ،ليستعني
بالقادر  ،وحمتاج ًا ،ليقف بباب الكريم :
[ غافر. ] 6٥ :
فكل أحد حمتاج إىل قدرة اهلل   ،أقدره فقدر  ،ولو سلب عنه القدرة لعاد عاجز ًا ،
النار سلب اهلل عنها القدرة عىل اإلحراق  ،فصارت بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم  ،والبحر
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سلبه اهلل اإلغراق ،ففتح الطريق يبس ًا ملوسى : 
[ امللك. ] 1 :
ومن هذا ملكه  ،وهذه قدرته  ،هو احلق الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له ،هو
امللك احلق الذي له اخللق وا ألمر  ،وبيده النفع والرض  ،وإليه ترجع األمور :

[ األنعام. ] 7٣ :

هو امللك احلق املبني ،القادر عىل كل يشء  ،فال يعرض عن عبادته إال جاهل أو
مستكرب :
[ االنفطار. ] ٨ – 6 :
أنار سبحانه قلوب املؤمنني باحلق ،فرأت احلق  ،وأحبته  ،وعظمته  ،وأطاعته،
ودعت إليه  ،وخرت ساجدة باحلق للحق جل جالله :
[ مريم. ] ٥٨ :

هذه القلوب ملا عرفت احلق  ،عرفت امللك احلق  ،وعرفت دينه احلق  ،وكتابه
احلق  ،خرت ساجدة لرهبا  ،وأذعنت لعظمته  ،وأحبته  ،وخرت ساجدة له ،ملاذا ؟ .
ألهنا عرفت من خلقها ورزقها وهداها ( :
ﰀ) [الزمر. ]9/

وهلذا أمر اهلل  بتعلم وتعليم العلم اإلهلي  ،كل يوم نتعلم ال إله إال اهلل :
[ حممد. ] 19 :

 والعلم ثالثة أقسام :
علم باهلل ..وعل م بأوامر اهلل ..وعلم بأيام اهلل .
وهذه البد منها لإلنسان  ،لكن العلم األول هو العلم باهلل  ،معرفة املعبود قبل أن
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نتوجه إليه بالعبادة  ،والعلم باآلمر قبل أن نعرف أمره  ،البد أن نعرفه ً
أوال  ،ثم نوجه
العمل منا إليه بالعبادة  ،ألننا إذا عرفناه عبدناه باملحبة والتعظيم والذل له جل
جالله :
[ األنبياء. ] 9٠ :
العلم اإلهلي يولد اإليامن باهلل  ،وإذا جاء اإليامن جاءت قوة التقوى  ،ثم حتركت
وتعليام  ،واجلوارح قائمة
ذكرا ومحدً ا  ،ودعو ًة
ً
هذه اجلوارح لطاعة اهلل  ،اللسان ً
وراكعة وساجدة ،ومتقلبة يف أصناف اخلري ( :
) [احلج. ]77/
هذا البدن هلل البد أن نستعمله بطاعة اهلل  ،حسب أمر اهلل  ،لننجوا من عذاب اهلل :
[ األنعام. ] 16٣ – 162 :
 فحركات هذا البدن ثالثة أقسام :
اإلنسان يتحرك  :إما لتحقيق شهوة  ،أو طلب رئاسة وشهرة  ،أو طاعة لربه جل
جالله  ،فاحلركات إما شهوة  ،أو شهرة  ،أو طاعة  ،والفالح فقط يف الطاعة هلل :
[ التوبة. ] 71 :
ِ
سبيل اهللِ» متفق عليه (. )1
هلل هي ال ُعليا  ،فهو يف
لتكون كلم ُة ا ِ
وقال النبي َ « :من قاتَل
َ
فحركات اإلنسان إما شهوة  ،أو شهرة  ،أو طاعة  ،شهوة أو شهرة هاتان للكفار  ،أما
املؤمن فحركاته كلها طاعة :
[احلجرات. ]15/

فسبحان امللك احلق  ،الكريم احلق  ،الذي أرسل رسله باحلق  ،لي ُعم مجيع

()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,2٨1٠ :واللفظ له ,ومسلم برقم. 19٠4 :
4٨

املُكلفني باحلق  ،وينري الطريق للسالكني إليه  ،ويقطع جدل املتخاصمني فيه ،
ويدحض مجيع حجج املعتدين يف أقواهلم وأعامهلم واملعاندين للحق ( :
ﰀ)
[اجلاثية. ]٢٢/

اهلل أنزل احلق  ،فمن أتبعه فاهلل  يسعده يف الدنيا  ،ويسعده يوم القيامة باجلنة
والرضوان  ،ومن خالف ذلك  ،فاهلل  حياسبه عىل ما عمل جزاء وفا ًقا :
[ الفتح.] 17 :

اهلل أنزل احلق  ،وبني الباطل  ،ورغب الناس يف احلق  ،وحذر هم من الباطل  ،وترك
هلم اخليار :

[ الكهف. ] ٣٠ - 29 :

فاهلل هو احلق الذي أنزل كتابه باحلق  ،وأرسل رسله باحلق  ،ورشع دينه احلق ،
وأمرنا بإتباع احلق  ،وهنانا عن إتباع الباطل  ،فربنا رحيم ورمحن يريد منا أن نكون
يف أعىل يشء  ،أن نكون يف مقام املالئكة  ،ويأيت فينا مزاج سمعنا وأطعنا  ،ولكن
اهلل ابتالنا بالشهوات احليوانية ،بجانب األوامر اإلهلية  ،امتحان ًا وابتال ًء  ،حتى نرتك ما
نحب ملا حيب هو  ،نرتك ما نحب نحن من الشهوات إىل ما حيبه هو من الطاعات ،
ونرتك هوى النفس إىل هدى الرب .
واهلل سبحانه خلق الدنيا ومألها بمحبوباته هو ،من أنواع الطاعات من فرائض ،
وواجبات  ،وسنن  ،ومستحبات :
[ آل عمران.] 7٣ :
وخلق سبحانه اآلخرة ،ومألها بمحبوباتنا نحن ( :
) [السجدة. ]17/
أما يف هذه الدنيا من أنواع املآكل واملشارب والنِ َعم  ،فهذه شهوات معجلة
وحمدودة  ،وكذ ا ما فيها من املكاره واملصائب  ،فهذه عقوبات معجلة حمدودة ،
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حمدود مأخوذ مما يف نعيم اجلنة  ،وحمدود مأخوذ مما يف عذاب النار  ،ترغيبًا
وإنذارا هلذا اإلنسان  ،ليستعد ملا أمامه :
ً
[ الكهف. ] 7 :
واهلل  هو امللك احلق  ،وملا كان من كامل امللك احلق  ،الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العىل  ،أن يكون له حب وبغض ورضا وسخط  ،اقتىض ذلك
أن يكون له أمر وهني  ،فام من ملك إال وله أمر وهني يف مملكته  ،ومأمور ومنهي
وهو نحن  ،فاهلل ملك يأمر وينهى كام يشاء  ،متى شاء  ،أينام شاء  ،بام شاء .
(
) [احلرش. ]٢٣/
هوسبحانه امللك املالك لكل يشء  ،أنا مالك أملك قمييص  ،وأملك سياريت ،
وأملك بيتي  ،وهوعز وجل امللك الذي يملك املالك وما َملك  ،له ُملك الساموات
واألرض  ،وله ُملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك عامل الغيب والشهادة:
[ فاطر. ] 1٣ :
فمن أراد أن يعيش يف القصور امللكية فليتبع األوامر امللكية الرشعية ،يف الدنيا ،
ليعيش يف القصور امللكية يوم القيامة يف مقعد صدق عند مليك مقتدر :
[ اإلنسان. ] 22 – 2٠ :
نسأل اهلل  بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،كام مجعنا يف هذا املجلس املبارك
أن جيمعنا وإياكم يوم القيامة يف مقعد صدق عند مليك مقتدر .
وملا كان الب د من إبالغ أوامر امللك إىل خلقه من جنسهم  ،أرسل اهلل برمحته الرسل
من البرش باحلق  ،ومل يرسل ملك ًا من املالئكة  ،ال نستطيع أن نعمل مثل عمله ،
ألهنم صمد ال يأكلون  ،وال يرشبون  ،وال ينامون  ،بل أرسل رسو الً من جنسنا ،
نقتدي به فيام جاء فيه :
[ التوبة.] 12٨ :
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ملا كان البد من إبالغ أوامر امللك إىل خلقه من جنسهم أرسل اهلل برمحته الرسل
باحلق  ،وأنزل الكتب باحلق  ،فمن َق َبل احلق أحبه احلق  ،واستعمله فيام حيبه
ويرضاه  ،وأظهره عىل من عاداه ( :
) [التوبة. ]٣٣/
مجيع األديان األرضية باطلة  ،واحلق هو الظاهر فوق مجيع األديان  ،ألن حججه
ظهورا قو ًيا  ،ودي ن مجيع األنبياء واحد هو
البينة  ،وبراهينه الساطعة  ،ظاهرة
ً
اإلسالم  ،وكل ما سوى دين اإلسالم فهو باطل ( :
) [ آل عمران. ] ٨5/
ومن رد احلق  ،أبغضه احلق سبحانه وخذله  ،فاستعمله الشيطان فيام يبغضه احلق
ويكرهه  ،فأحبط اهلل عمله ( :
) [حممد. ]٢٨/
وكان من متام احلكمة  ،واحلكم باحلق  ،أن يثيب اهلل املحسن  ،ويعاقب امليسء
كام قال سبحانه :
[ النجم. ] ٣1 :

فانظر وتفكر يف إحسان امللك احلق إىل بني آدم  ،وإكرامهم بأنواع الكرامات .
فالساموات واألرض ظروف  ،وأعظم خملوق يف هذه الظروف هو اإلنسان الذي
خلقه اهلل بيده  ،فالسم وات حميطة باألرض  ،هذه ظروف  ،والظرف أكرب من
املظروف وأعظم خملوق يف هذا الظرف هو اإلنسان  ،هذا الظرف العظيم  ،هذا
الظرف الكبري  ،يف داخله اإلنسان املكرم  ،وأغىل ما يف الظرف هو اإلنسان :
[ اإلرساء. ] 7٠ :
فسبحان امللك احلق القادر عىل كل يشء .
هناك ظرف كبري ومظروف عظيم  ،فاملظروف هو مجيع املخلوقات مظروفة داخل
هذا الظرف الكبري الواسع  ،الساموات يشء  ،واألرض يشء  ،وما فيهام يشء آخر ،
ما يف باطنهام وما فوقهام وما حتتهام يشء آخر  ،فأغىل خملوق من هذه
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املخلوقات هو من خلقه اهلل بيده ونفخ ف يه من روحه  ،وعلمه أسامء كل يشء ،
وأسجد له مالئكته .
دائام نضع املظروف يف باطن الظرف  ،وعادة الظرف قيمته
هذا املظروف مهم ،
ً
أقل من املظروف  ،فهذا املظروف ألمهيته نضعه يف خزانة حمكمة  ،كذلك اإلنسان
خلقه اهلل  ،وخلق الساموات واألرض وجعلهام ظرف له  ،يتنعم بام فيهام  ،ويتفكر
يف عظمة من خلقهام  ،ويشكر من سخر له ما فيهام :

[ البقرة. ] 164 :

هذا املظروف جعله امللك احلق يف ا ألرض  ،وأنزل له الدين احلق  ،وأمره أن يعمل
باحلق  ،وأن يدعوا إىل احلق:

[ املائدة. ] 16 – 1٥ :

اهلل  جعلنا يف هذا الظرف  ،وأعطانا فرصة احلياة إىل أجل مسمى  ،بداية احلياة
بيده  ،واملوت بيده  ،وما بني القوسني هو حياتنا  ،هذه احلياة املحدودة مطلوب أن
نعمل هبا كام عمل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  ،الذين جاءوا بالدين
احلق  ،وهذا الدين احلق جاء به حممد  يف أكمل صورته :
[ املائدة. ] ٣ :
ﮓ
وهلذا كانت حياة النبي  ثالثة أقسام :
طريقة حياة ..وفرائض حياة ..ومقصد حياة
طريقة احلياة  :هي أن نربط مجيع احلركات بام جاء عن اهلل ورسوله  من أحكام :
[ البقرة. ] 1٣٨ :
وفرائض حياة  :أن نلتزم بأداء الفرائض الواجبة كالصلوات اخلمس  ،وصيام
رمضان  ،والزكاة الواجبة علينا  ،وبر الوالدين  ،والعدل واإلحسان  ،وغري ذلك من
5٢

الواجبات والفرائض :

[ احلرش. ] 7 :
ومقصد حياة  :مقصد حياة املسلم هو الدعوة إىل اهلل  ،بتحقيق عرشة أمور ( :

وقال : 

) [ األحزاب. ] 4٨ -45 /
[ يوسف. ] 1٠٨ :

مقصد حياة املسلم  ،هو الدعوة إىل اهلل التي تأيت بالناس ليعبدوا اهلل  ،فالداعي
يدعو الناس ليعبدوا اهلل  ،والعامل ُيعلِم الناس كيف يعبدون اهلل  ،ومن رزقه اهلل هذا
وهذا فقد حاز املجد من أطرافه  ،وصار نائبًا عن النبي  بكل ما جاء به :

وقال : 

[ األعراف. ] 1٥٨ :
[ آل عمران. ] 1٠4 :

فكل ما أمر اهلل ورسوله به  ،وكل ما أحبه اهلل ورسوله  ،فهو احلق  ،وثوابه اجلنة
ورضوان اهلل . 
وكل ما هنى اهلل ورسوله عنه  ،وكل ما أبغض اهلل ورسوله  ،فهو الباطل وجزاؤه النار .
(
ﰀ) [النساء. ]170/
فاهلل  أرسل الرسول  باحلق  ،واملطلوب أن نعرف احلق  ،و أن نعمل باحلق ،
وأن ندعوا إىل احلق  ،حتى ننجو من غضب اهلل  ،ونفوز برضوان اهلل :
[ فصلت. ] ٣٣ :

فالدين حاجتنا  ،والدعوة مسؤليتنا :
5٣

[يوسف. ]10٨/

وليعلم املسلم أن كل طاعة يعملها الع بد من الرمحن وكل معصية من النفس
والشيطان :
ﰚ [النساء. ]79/
ألن اهلل هو الذي خلقني  ،وهداين  ،ويرس يل أداء الطاعة  ،وحببها يل  ،وضاعف يل
األجر عليها  ،ورغبني فيها  ،ويثيبني عليها يوم القيامة احلسنة بعرش أمثاهلا .
[ األنعام. ] 16٠ :

واهلل أعطاين االختيار أن أطيع أو أعيص  ،أو أؤمن أو أكفر  ،والنفس تريد من اإلنسان
أن حيقق هلا شهواهتا  ،واهلل يريد من العبد أن يكمل أوامره  ،واحلرب سجال  ،وهذا
حمل االبتالء :
[ العنكبوت. ] ٣ – 2 :
فام أعظم رمحة اهلل بعباده أرسل الرسول امللكي الذي هو جربيل يأيت بالوحي من
اهلل للرسول البرشي الذي هو حممد عليه الصالة والسالم  ،والرسول البرشي يبلغه
للناس ً
ً
وعمال وختل ًقا :
قوال
[ املائدة. ] 67 :

وإذا بلغ الرسول الدين للناس فيجب عليهم أن يعملوا به ويبلغوه للناس  ،ليكون
الدين كله هلل :
[ إبراهيم. ] ٥2 :

فاهلل  يعلم أهل اجلنة من أهل النار  ،ولكنه أرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،إلقامة
حلجة  ،ليعلم من يؤمن ومن يكفر  ،وإلظهار ما علمه يف صورة عمل من اإلنسان ،
ا ُ
واهلل عليم بام سيحصل من البرشية  ،علم انكشاف  ،ال عل م إجبار :
[ احلج.] 7٠ :
كافرا ُ ،يدعى إىل
فاهلل يعلم أن فالن ًا يولد  ،ويعيش
مسلام  ،وفالن ًا يولد  ،ويعيش ً
ً
اإلسالم ولكن ال يستجيب  ،واهلل  علمه علم انكشاف ال علم إجبار  ،ألنه ال يأمر
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بيشء وجيرب عليه  ،بل أعطانا االختيار فقال :
[ الكهف. ] 29 :
ما أمرنا بالطاعة إال ونحن قادرون عىل املعصية  ،فال ُيطاع إال بإذنه  ،وال ُيعىص إال
بعلمه  ،ولكن اهلل ال تنفعه طاعة الطائعني  ،وال ترضه معصية العاصني ؛ ألنه هو
امللك احلق الغني عن كل أحد  ،الذي حيتاج إليه كل أحد يف خلقه  ،وقوته  ،وبقائه،
وحياته  ،وموته  ،وال يرتك عبادة احلق سبحانه إىل عبادة ما سواه إال أعمى القلب ،
سفيه العقل :
[البقرة.] 1٣1 – 1٣٠:
واخلالق اهلادي هو الذي يستحق العبادة( :
) [يونس. ] ٣5/

احلق الذي هيدي إىل احلق هو األحق أن ُيتبع  ،أما من ليس له أمر وال هني  ،وال
عنده ثو اب وال عقاب  ،كاألصنام من أحجار وأشجار  ،زين الشيطان للناس عبادهتا ،
وهي ال تعلم بمن يعبدها  ،وعبدها السفهاء  ،ألهنا ال تأمر وال تنهى  ،والشياطني
تدعوا الناس إىل الرشك واملعايص عندها  ،وتكلم الناس  ،واجلاهلون يظنون أهنا
هي التي تكلمهم :
[ يس. ] 62 – 6٠ :

واعلم أن كل طاعة ومعصية  ،وكل خري ورش  ،وكل حق وباطل  ،كل ذلك ال يقع من
العباد إال بإذن اهلل  ،ومشيئته  ،وعلمه  ،فكل ما جيري يف هذا الكون من احلركات
والسكن ات  ،واألقوال واألفعال  ،واخلالئق كلها ال يمكن أن تكون إال بإذن اهلل ، 
ال يقع من العباد حركة  ،وال عمل  ،وال طاعة  ،وال معصية  ،وال خري  ،وال رش  ،إال
بإذن اهلل ومشيئته  ،ألنه ال يقع يف ملكه يشء بغري إذنه وعلمه  ،لكن اهلل أمر باإليامن
والطاعات  ،وهنى عن الكفر واملعايص .
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ما شاء اهلل كان  ،وما مل يشأ ال يكو ن أبدً ا  ،من الكفر والكفار  ،والفسوق والعصيان ،
والطاعات واملعايص  ،والظلم واإلحسان  ،كل ما أذن اهلل فيه يقع لكن ليس هذا
بأمره وإنام بإذنه ؛ ألنه ال يقع يف ملكه إال ما يريد  ،لكن اهلل  حيب احلق واخلري
والطاعات ويأمر بذلك ويرىض به  ،ويكره الباطل والرش واملعايص وينهى عنه وال
يرضاه .
[األعراف. ]٢٨/

لكنه أ َذ َن فوقعت تلك الفواحش  ،وسوف حياسب من فعلها
[ الغاشية. ] 26 – 2٥ :

فاهلل ال يأمر باحلسن واألحسن ( :

)

[األعراف. ]٣0- ٢9/

هو جل جالله امللك احلق الذي ال يقع يف ملكه إال ما يشاؤه ويأذن به  ،ومجيع
املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،خاضعة ألمره  ،مسبحة بحمده ،
شاهدة بوحدانيته  ،مستجيبة ملشيئته ُ ،مرسعة إىل إرادته  ،متصاغرة لكربيائه ( :
) [اإلرساء. ]44/

اهلل  هو الواحد القهار،وهذان االسامن متالزمان ما دام قهار ًا البد أن يكون واحداً،
وما دام واحد ًا فالبد أن يكون قهار ًا:
[ الامر.] 4 :
واهلل غني عن العباد وأعامهلم  ،ومن جاهد فإنام جياهد لنفسه ( :
) [الزمر. ]7/

والرسل والكتب تبني ل لناس هذا وهذا  ،تبني طريق اخلري من طريق الرش  ،تبني طريق
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اخلري وت َُرغب فيه  ،وتبني الثواب عليه  ،وتبني طريق الرش  ،وحتذر منه  ،وتبني
العقاب عليه  ،والناس باخليار :
[ التكوير. ] 29 – 27 :

ف مشيئة العبد يف داخل مشيئة اهلل  ،اهلل  إذا أراد شيئ ًا يكون  ،وإذا مل يرد شيئ ًا ال
يكون  ،ما شاء اهلل كان  ،وما مل يشأ ال يكون أبداً  ،اهلل  شاء كفر أيب جهل وأيب
هلب  ،وشاء إيامن حممد  وإيامن املؤمنني  ،كفر الكافر أذن اهلل به كونًا  ،ومل يأمر
به رش ًعا  ،إيامن األنبياء واملؤمنني أراده اهلل كونًا  ،وأراده اهلل رش ًعا  ،فكان كونًا وكان
رش ًعا .
رشعا  ،بل الذي خرج من الفطرة و
أما إيامن الكافر فأذن اهلل به كونًا  ،ومل يأمر به
ً
خرج من التوحيد إىل الرشك هو اإلنسان وسيعاقب عىل اختياره ؛ ألن اهلل أعطاه
حرية االختيار  ،فجاء الشيطان واستغل هذا االختيار  ،وزين له احلياة الدنيا  ،وزين له
تقديم اهلوى عىل اهلدى  ،فاتبع هواه  ،وترك هدي ربه :
ﰀ
والثواب والعقاب بحسب االختيار ( :
[القصص. ]50/

) [الكهف . ]٣0-٢9

اإلنسان هو الذي خيتار  ،اهلل َب َني احلق ورغب فيه  ،وبني الباطل وحذر منه ،
واإلنسان خيتار ما شاء :
[ اإلنسان. ] ٣ - 1 :

هذا اإلنسان هو الذي خيتار ن و ُيميز بني البدائل  ،ولذلك العقل وظيفته التمييز بني
البدائل  ،التمييز بني احلق والباطل  ،التمييز بني اخلري والرش  ،بني ما ينفع وبني ما
يرض ثم خيتار األحسن فطرة :
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[ الروم. ] ٣٠ :
وكل إنسان عنده عقل جيلب به ما ينفعه  ،ويدفع به ما يرضه  ،ولكن هناك نفع وخري
يأيت من طبيعة اإلنسان  ،وهناك خري يأيت به احلق  ، فاإلنسان بعلمه املحدود
يعلم أن هذا الطريق طريق خري وأنه جيلب له خريات  ،لكن اهلل  أعلم منه دله عىل
ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة وهو الدين احلق  ،فاإلنسان بعقله ال يمكن أن يعمل إال ما
حيب وما جيلب له اخلري  ،لكن هذا خري أدنى  ،واخلري األعىل من العيل األعىل ،
ُ
اخلري الذي يمتد معي من الدنيا إىل اآلخرة هو الدين  ،واخلري الذي يبقى معي يف
الدنيا هو شهوات النفس  ،أن أحتصل عىل املال  ،وإذا جاء املال اشرتيت به ما أحبه
من شهوات النفس  ،هذا اختيار اإلنسان بعقله وفطرته  ،فكل إنسان له عقل  ،ولكنه
عقل بعيد عن الوحي  ،عقل يست ِ
َحسن  ،والعقل حمدود  ،بدون اهلدى  ،بدون
َ
اإليامن .
ِ
هذا العقل َيستَحسن العاجلة  ،ويعمل للعاجلة  ،ويقيض وقته يف كسب املال الذي
حيصله بالشهوات  ،و ُيذهب طيباته يف احلياة الدنيا معرض ًا عن دين اهلل :
[ األزحقاف. ] 2٠ :
أما اهلل  فوجهنا للدين احلق  ،وأمرنا بالدين احلق الذي حيقق السعادة لإلنسان يف
الدنيا واآلخرة  ،هو احلق الذي بني احلق  ،ورغب فيه  ،ومل جيرب أحد ًا عليه :

[ اإلرساء. ] 21 – 1٨ :
فسبحان امللك احلق واإلله احلق الذي مأل أركان الوجود كلها بعظمته وجالله ،
ورمحته وإحسانه  ،وكرمه وعطائه  ،ما ترى يف الكون من الساموات واألرض
5٨

واجلبال والبحار واألهنار والنباتات إال ويأيت يف قلبك عظمة اهلل وجالله  ،وكربياؤه
وجربوته  ،ويأيت يف قلبك عظمة رمحته ولطفه بعباده  ،وتودده إليهم  ،تأيت يف قلبي
أينام قلبت برصي صفات اجلالل  ،وصفات اجلامل  ،لريب جل جالله :

[ ق. ] 11 – 6 :

تعظيام له بصفات اجلالل  ،وأعبده حمبة له بصفات اجلامل ؛ ألنه يطعمني
أعبده
ً
عيل بالنعم التي ال تُعد وال ُ
حت ىص  ،وأعطاين قوت األبدان
ويسقيني وهو الذي َم رن ر
وقوت القلوب  ،استضافني يف بطن أمي  ،ويستضيفني يف الدنيا  ،ويستضيفني يوم
القيامة يف جنات النعيم إن أمنت به :
[ غافر. ] 6٥ :
هو جل جالله الذي مأل أركان الوجود بعظمته وجالله  ،ورمحته وإحسانه  ،ولطفه
وبره  ،و شمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه  ،وقهر مجيع املخلوقات
عىل طاعته وعبادته وحده ال رشيك له :
[ األنعام. ] 1٠٣ – 1٠2 :

مجيع املخلوقات ُمسخرة يف طاع ة احلق إال اإلنسان ذراته وأعضاؤه طائعة ،
فاجلوارح تطيع إذا أمرها املؤمن وحتمد اهلل  ، وحتمد هذا اإلنسان الذي
استعملها فيام خلقت له  ،وجوارح وأعضاء وذرا ت الكافر طائعة ومسبحة بحمد
رهبا  ،لكنها تطيع الكافر يف معصية اهلل وتلعنه  ،تسبح بحمد رهبا  ،وتلعن من رصفها
يف غري طاعة موالها :
[ اجلمعة. ] 1 :

فذرات الكافر مؤمنة  ،وذرات املؤمن مؤمنة  ،لكن ذرات املؤمن تطيع اهلل  ،وحتمد
صاحبها عىل أن استعملها يف طاعة اهلل  ،وحتمد رهبا  ،وتسبح بحمده .
59

وذرات الكافر تطيع صاحبها وتلعنه  ،و حتمد رهبا وتسبح بحمده جل جالله .
فسبحان احلق الذي هذا خلقه  ،وهذه عظمته  ،وهذه رمحته  ،وهذه حكمته :
(
) [احلج. ]6٢/
هو العيل األعىل فوق خلقه  ،العايل بذاته  ،وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،هو العيل
الكبري الذي ال أكرب منه جل جالله .
هو سبحانه امللك احلق الديان الذي جيازي عباده بام عملوه من احلسنات
والسيئات  ،فام أحسن من مسلم أو كافر إال وقع أجره عىل اهلل يف الدنيا أو يف
اآلخرة  ،وما أساء من مسلم أو كافر إال جزاه ربه بام أساء ( :
) [النساء. ]1٢4-1٢٣/

فاألعامل الصاحلة جيب أن تنبت عىل أرض طيبة  ،هذه املساحة هي اإليامن
املوجود يف القلب  ،إذا غرسنا األعامل عىل قلب مملوء باإليامن صار هلا قيمة ،
وصارت مقبولة  ،أما أعامل بدون إيامن  ،أو إيامن بدون أعامل فال ُيقبل :
[ النحل. ] 97 :
األعامل بدون اإليامن كحساب بدون رصيد  ،تضع البطاقة يف الرصافة وليس هناك
رصيد ال تأخذ شيئ ًا  ،لكن إذا كان الرصيد موجود ًا تُدخل البطاقة وخترج ما شئت من
املال  ،كذلك اإلنسان إذا كان مؤمن ًا تُقبل األعامل منه  ،وإذا فيه أعامل بدون إيامن ال
تُقبل  ،أو إيامن بدون أعامل ال ُيقبل  ،فالبد من اإليامن املقرون بالعمل الصالح :
[البقرة. ]٢77/

فاإليامن قول وعمل  ،قول باللسان  ،واعتقاد باجلنان  ،وعمل باألركان  ،كل هذه
األمور متالزمة  ،القلب يعتقد  ،واللسان ينطق  ،واجلوارح تعمل بام حيبه اهلل ،
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وجتتنب ما هنى اهلل  عنه .
فأعمل ما شئت كام تدين تدان ( :
) [األنعام. ]160/
وكل يشء له ثمن  ،وكل عمل له جزاء  ،وكل حسنة هلا ثواب  ،وكل سيئة هلا
)
عقاب ( :
[فصلت. ]46/

فسبحان امللك احلق الديان الذي جيازي بكل عمل  ،وال يضيع عنده عمل  ،وال
يظلم عنده أحد :
[ النساء. ] 4٠ :

فاحلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف فالعطاء العام احلسنة بعرش أمثاهلا  ،إىل
سبعامئة ضعف  ،إىل أضعاف مضاعفة هذا عطاء عام  ،ولكن فوق هذا العطاء
)
اخلاص من الرب من دون عمل العبد ( :

[النساء. ]40/

هذا من لدنه عطاء ال يدخل احلس اب واملوازين  ،وإنام هو عطاء للخواص من خلقه
كاألنبياء واملؤمنني  ،عطاء من الرب الكريم جل جالله :

[ النمل. ] 4٠ :

وهو سبحانه امللك احلق الكريم الذي حيب من عباده أن يطيعوه وهلذا يضاعف هلم
احلسنات :
[ البقرة. ] 261 :

وهو سبحانه امللك احلق الديان مالك يوم الدين  ،مالك يوم احلساب واجلزاء عىل
األعامل  ،وله احلمد عىل العدل والرمحة واإلحسان  ،احلمد هلل رب العاملني
رشا  ،أ َن َعم عيل  ،وأ َن َعم عىل غريي  ،خلقني يف أحسن
أعطاين خري ًا  ،ومنع عني ً
تقويم  ،وهداين إىل رصاطه املستقيم  ،وحبب إيل الطاعات  ،وأثابني عليها ،
وضاعف يل األجر  ،فلله احلمد والشكر :
[ الفاحتة. ] 4 - 2 :
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هو الرمحن الرحيم صفة مجال  ،مالك يوم الدين صفة جالل ،فأنا أحب اهلل وأعبده ،
ألين أعلم صفات جالله ومجاله  ،وأخافه وأخشاه  ،ألنه مالك يوم الدين  ،الذي
سيحاسب الناس  ،وهو سبحانه احلق الديان الذي جيازي ً
كال بعمله  ،ويقتص
للمظلوم من الظامل  ،ومن السيد لعبده  ،ومن القوي للضعيف  ،متى ؟ يوم القيامة .
) [الفرقان. ]٢6/
(
وإذا حكم اهلل يوم القيامة فال ظلم  ،وال جور  ،وال تأخري ( :
) [غافر. ]17/
كام يرزقهم يف ساعة واحدة  ،حياسبهم يف ساعة واحدة .
سبحان امللك احلق الذي أحىص مجيع أعامل عباده  ،ثم حيكم الديان بينهم يوم
القيامة بالعدل بالنسبة للسيئات  ،واإلحسان بالنسبة للحسنات  ،ويوفيهم مجي ًعا
أجورهم  ،ويزيدهم من فضله ( :
)
[ آل عمران. ]٣0/

وهذا قريب جدً ا  ،فمن مات فقد قامت قيامته  ،والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
واستيقضوا عىل اإليامن واألعامل الصاحلة  ،أو عىل الكفر واألعامل السيئة :
[ املؤمنون. ] 1٠٠ – 99 :
إذا ماتوا انتبهوا حني ذلك ال ينفع الندم  ،لكن جيب أن ينتبه اإلنسان اليوم وينظر إىل
املطلوب منه يف حياته ( :
) [احلرش. ]1٨/
يف الدنيا هو امللك ُيم ِّلك من يشاء من عباده البالد واألموال واألشياء :
[ آل عمران. ] 26 :

هو امللك احلق الذي قسم بعض ملكه بني امللوك  ،وابتالهم هبذا امللك  ،كام
ابتىل الغني باملال  ،وابتىل الفقري بالفقر  ،وابتىل القوي بالقوة  ،وابتىل الضعيف
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بالضعف  ،فالناس يف ا بتالءات متعددة  ،اهلل ابتىل األغنياء بالفقراء  ،والفقراء
باألغنياء  ،وابتىل احلكام باملحكومني  ،واملحكومني باحلكام  ،كلها ابتالءات من
واحد لواحد  ،لكن امللك هلل يوم القيامة  ،يوم القيامة يكون مجيع امللوك والعبيد
وما يملكون عبيد ًا للملك احلق  ،ولكن يف الدنيا أعطاهم العطايا  ،واستعمل من شاء
فيام شاء  ،وهو  يراهم ويرى أعامهلم  ،ثم حياسبهم يوم القيامة .
هو سبحانه امللك احلق الذي يضع املوازين يوم القيامة إظهار ًا لعدله بني خلقه.
سبحان اهلل  ،اهلل ُيـحكم يوم القيامة حجر ًا  ،ألن احلجر ليس له هوى  ،واملالئكة
خملوقات  ،واإلنس واجلن من املخاليق  ،فهؤالء لكل واحد هواه ً
مثال  ،لكن اهلل
جيعل للحكم بني مجيع الناس ميزان ًا رمحة منه خللقه  ،ترى فيه الناس احلسنات
والسيئات ( :
) [الزلزلة. ]٨- 6/
وقال  يف احلديث القديسَ « :يا ِعبَادِي إِن ََّام ِه َي َأ ْع َام ُلك ُْم ُأ ْح ِص َيها َلك ُْم ُ ،ث َّم ُأ َوفي ُك ْم
ِ
ِ
وم َّن إِال َن ْف َس ُه»
إِ َّي َ
َْي َذل َك َفال َي ُل َ
اها َ ،ف َم ْن َو َجدَ َخ ْ ًْيا َف ْل َي ْح َمد اهلل َ ،و َم ْن َو َجدَ غ ْ َ
أخرجه مسلم( ) .
فالناس ستوضع هلم املوازين  ،فتوزن احلسنات والسيئات  ،ويوزن العامل وعمله ،
إظهار ًا لكامل عدل اهلل بني خلقه ( :
)
[األنبياء. ]47/

فمن رجحت حسناته بسيئاته نجا  ،ومن رجحت سيئاته بحسناته خرس  ،ومن تساوت
حسناته وسيئاته فهو حمل مغفرة اهلل :
[ األعراف. ] 9 – ٨ :

واعلم رمحك اهلل أن الديان احلق سوف حياسبك عىل مجيع أعاملك  ،فحاسب
( )1أخرجه مسلم برقم.2٥77 :
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نفسك يف الدنيا ما دمت تستطيع  ،فأنت يف دار املهلة والعمل  ،قبل أن متوت ،
وترى العمل وال تستطيع التوبة والندم والرجعة :
[ املنافقون. ] 11 – 1٠ :
فالدنيا دار اإليامن والعمل  ،واآلخرة دار الثواب والعقاب ( :
) [آل عمران. ]107- 106/

واهلل  هو امللك احلق  ،الذي حيق احلق  ،ويبطل الباطل  ،وحيكم بني عباده
بالعدل واإلحسان  ،ويأمرهم بالعدل واإلحسان والفضائل  ،وينهاهم عن الظلم
والبغي والرذائل ( :
) [النحل. ]90/
هو سبحانه احلق الذي ال أعدل منه  ،وال أقسط منه  ،هو الذي عدل يف حكمه وأمره
وأحسن يف ثوابه وعقابه  ،الذي يأمر بالقسط وحيب أهله كام قال سبحانه :
) [احلجرات. ]9/
(
فتبارك اهلل رب العاملني الذي ما من يشء خلقه إال وهو موزون بميزان العدل
والقسط  ،وتعاىل اهلل عن اإلمهال واملجازفة  ،وتنزه عن احليف واجلور ( :
)
[النساء. ]40/

واعلم أن كل يشء يف خزائن احلق سبحانه وتعاىل موزون بقدر يف نوعيته وكميته ،
ومكانه وزمانه  ،وصورته .
ٌ
موزون بخمسة أمور  :نوعيته  ،وكميته  ،ومكانه  ،وزمانه ،
كل يشء يف خزائن اهلل
)
وصورته ( :
[احلجر. ]٢1/

اهلل  هو احلق الذي عدل يف مجيع أفعاله  ،وعدل يف مجيع أحكامه  ،فهو احلق ،
وقوله احلق  ،وفعله احلق  ،ودينه احلق  ،يبسط ويقبض  ،و ُيعطي ويمنع  ،ويرفع
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وهيني  ،وحييي ويميت  ،وهيدي
وخيفض  ،ويعز ويذل  ،ويقدم ويؤخر  ،و ُيكرم ُ
ويضل  ،ويعايف ويبتيل :
[ األنعام. ] 1٠2 :
هو احلق الذي لو عذب أهل الساموات واألر ضني كان ذلك بحكم العدل  ،ألهنم
عبيده يفعل هبم ما يشاء  ،ولو أنه َن رعم أهل الساموات واألرض كان ذلك من حكم
اإلحسان والفضل :
[ املؤمنون. ] 116 :
فسبحان امللك احلق املبني الذي كل ما نراه وما ال نراه من خملوقاته فهو احلق ،
وكيفام كان فعله فهو احلكمة  ،وكيفام رصف حكمه وتدبريه فهو ا لعدل واإلحسان ،
واحلكمة والرمحة ( :
) [األنعام. ]7٣/

فافهم احلق  ،فإن مل تفهم فابكى عىل اجلهل  ،واستغفر لذنبك حتى يفهمك من
علام .
منعك أن تفهم فأفهم وقل ريب زدين ً

[ اإلرساء. ] 46 – 4٥ :

فأقبل عىل اهلل ُيقبل اهلل عليك  ،وتقرب إليه يتقرب اهلل إليك أكثر  ،وأذكر اهلل 
علام  ،فالعلم باهلل وأسامءه وصفاته وأفعاله من أعظم العلوم
يذكرك  ،وقل ريب زدين ً
وأرشفها :
[ حممد. ] 19 :
اهلل  هو احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة ،
) [طه. ]٨/
واملثل األعىل ( :
وربنا  أمرنا أن نعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،كي نعبده بموجب هذه األسامء .
فاهلل  خلق مجيع املخلوقات بأمره الكوين  ،وخلق هذا اإلنسان بيده  ،ألنه يريد
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من هذا اإلنسان أن يكون يف الدنيا خليفة يف األرض  ،يستقبل الوحي اإلهلي ،
ويمتثل أمر اهلل  ،وحيقق أعىل أنواع الطاعة لربه  ، ويتحىل بأحسن الصفات
اختيار ًيا ال إجبار ًيا :
[ التكوير. ] 29 – 27 :
واهلل  هو امللك احلق الذي له ملك الساموات واألرض  ،هو امللك الذي له ما
يف الساموات وما يف األرض  ،هو امللك الذي له غيب السموات واألرض .
فأ عظم املخلوقات وأوسعها بعد العرش والكريس  ،هذه السموات العظيمة  ،وتلك
األرض العظيمة :
[ غافر. ] ٥7 :
السموات واألرض ظروف كبرية يف داخلها مظروف  ،هذا املظروف هو اإلنسان ،
يئوس  ،قنوط  ،مطبوع عىل الصفات
ظلوم  ،جهول ٌ ،
هذا اإلنسان من حيث خلقه
ٌ
ٌ
اجلامدية واحليوانية  ،لكن باجلهد عليه تتغري هذه الصفات إىل الصفات احلسنى :

وأهل هذه الصف ات هم الذين اشرتاهم اهلل :

[األحزاب. ]٣5/

[ التوبة. ]112 - 111 :
ومن رزقه اهلل هذه الصفات عبد اهلل كام أمره  ،وريض اهلل عنه كام وعده  ،فاهلل  هو
امللك احلق  ،وهو مالك هذا الكون العظيم  ،فيجب ً
أوال أن نعرف امللك احلق ،
ثم نعرف أمره احلق وكتابه احلق  ،ونعرف رسله احلق الذين أرسلهم اهلل  باحلق .
فاهلل  يريد أن حيق احلق  ،ويبطل الباطل  ،فاهلل  خلق هذا الكون وأصلحه ،
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والفساد الذي ينشأ فيه بسب اإلنسان  ،الذي أعطاه اهلل فرصة االختيار  ،خيتار أن
يؤمن أو يكفر  ،أو يطيع أو يعيص  ،أو يصلح أو يفسد :
[ الروم. ] 41 :
أما املخلوقات األخرى فكلها صاحلة  ،الفساد إنام يأيت يف هذا الكون من حيث
اختيار اإلنسان  ،وتقديمه اهلوى عىل اهلدى  ،فاهلل خلق السموات واألرض  ،وخلق
اجلامدات والنباتات واحليوانات  ،وخلق كل يشء  ،وأتقن صنعه جل جالله:
[ النمل. ] ٨٨ :
هذا اإلنسا ن إن سار عىل طريقة األنبياء والرسل صلح وأصلح  ،وان خالف هدهيم
فسد وأفسد  ،فالكون يعمر باهلدى  ،ويفسد باهلوى .
فاهلدى يقوم به األنبياء عليهم الصالة والسالم  ،جيتهدون عىل قلوب الناس لتؤمن
باهلل  ،وتشهد أنه ال إله إال اهلل  ،وجيتهدون عىل أبداهنم لتتزين جوارح هم باألقوال
واألعامل الصاحلة التي حيبها اهلل  ،واألخالق العالية التي متيزهم عام سواهم من
الشياطني والسباع واحليوانات وغريها :
[ الصف.] 9 :
فإتباع اهلوى ضد إتباع اهلدى  ،فنجد مقابل الليل النهار  ،ومقابل احلق الباطل ،
ومقابل اخلري الرش  ،ومقابل اهلدى اهلوى فاألنبياء اهلل  أرسلهم ليدلوا الناس عىل
احلق  ،ويرغبوهنم يف اخلري  ،ويأمروهنم بإتباع اهلدى وترك اهلوى  ،ويدعوهنم إىل
عبادة اهلل وحده :
[ النحل. ] ٣6 :

وهذه األمة رهبا نور  ،وكتاهبا نور  ،ورسوهلا نور  ،ودينها نور :
[ املائدة. ] 16 – 1٥ :
فاهلل نور السموات واألرض  ،أكرم خلقه بنورين :
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األول :نور حيس  ،هذا النور العظيم منة من اهلل علينا  ،أن نرى بأبصارنا ما يف طريقنا
وما حولنا حتى ال نقع يف احلفر  ،ونقيض مصاحلنا  ،ونجتنب ما يرضنا عن طريق
هذا النور احليس .
الثاين  :نور إيامين  ،وهو نور القلب  ،هو الذي ينقلنا من عامل املخلوق إىل عامل
اخلالق  ،وينقلنا من عامل الصور إىل املصور جل جالله  ،ومن عامل الشهادة إىل
عامل الغيب  ،ومن عامل الدنيا إىل عامل اآلخرة  ،ومن عامل السنن الكونية إىل رؤية
القدرة اإلهلية :
[األنعام. ]104/
فإذا عمى البرص ،وعميت البصرية  ،صار اإلنسان أضل من األنعام :
[ األعراف. ] 179 :

والعاقل من أعطى كل وقته ملعرفة من يع بد  ،وعبده بموجب هذه املعرفة :
[ احلج. ] 46 :

البرص احليس أرى به املخلوقات احلسية  ،والبرص القلبي الذي هو البصرية تعرفني
باخلالق واملخلوق  ،وبالصور واملصور  ،وبالدنيا واآلخرة  ،ويأيت العقل ويميز
بني البدائل  ،يرى أن الدنيا فانية  ،واآلخرة باقية  ،فيقبل عىل عامرة اآلخرة  ،ويأخذ
من الدنيا بقدر احلاجة  ،ويعطي للدين بقدر الطاقة :
[ القصص. ] 77 :
احلق جل جالله يريد منا أن نعرف احلق حتى نرتك كل ما سواه  ،وكل ما سوى اهلل
من املعبودات باطل  ،اهلل هو املعبود بحق  ،هو احلق  ،املعبود باحلق  ،الذي
رسله حق  ،وكتبه حق  ،ووعده حق  ،هو املعبود بحق  ،وما سواه معبود بباطل :
[ يونس. ] ٣2 :
اهلل  خلق اإلنسان حمتاج ًا إىل غريه  ،فهو أما عابد هلواه  ،أو عابد ملواله  ،اإلنسان
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إما عابد هلل  ،أو عابد لعبد اهلل  ،وكل ما سوى اهلل عبد هلل بقهر الربوبية .
و اهلل هو الواحد القهار الذي خلق السموات واألرض ،وخلق ما فيهن من خملوقات .
الواحد القهار قهرها عىل ما يريد  ،اهلل يريد سام ًء تكون سامء  ،يريد أرض ًا تكون
أرض ًا  ،يريد ليالً يكون ليالً  ،يريد هذا ذكر ًا  ،وهذا أنثى  ،هذا أبيض ًا  ،وهذا أسود ًا
فيكون ما أراد  ،هذا قهر الربوبية  ،وقهر الرب وبية مالزم له عطاء الربوبية  ،فاهلل خلق
اخللق مجي ًعا املؤمن  ،والكافر  ،واإلنسان  ،واحليوان  ،وتكفل بأرزاقهم  ،هيأ
السكن قبل أن يأيت الساكن إىل هذه األرض .
مأل ها احلق باألرزاق واهلواء العام الذي يستنشق منه كل إنسان  ،واملاء الذي يرشب
منه كل إنسان وحيوان ونبات  ،وبالد مستقرة  ،وما عىل األرض من املائدة
املستديرة التي جيلس عليها مجيع اخلالئق من احليوانات ومن البرش :
[ هود. ] 6 :
هذا عطاء الربوبية  ،ألن اهلل خلق اخللق  ،واستدعاهم للحياة  ،فالبد أن يؤمن هلم
أرزاقهم  ،هذا عطاء عظيم جلميع اخلالئق ؛ ألن امللك ملكه  ،واخللق خلقه ،
فالبد أن يرزقهم من الطعام والرشاب ما يكفل احلياة .
وهناك نعمة أخرى أعظم هي عطاء األلوهية  ،وهي الدين الكامل ( :
ﮓ) [املائدة. ]٣/
فلله احلمد عىل عطاء الربوبية  ،وعطاء األلوهية :
[ النحل. ] ٥٣ :

عطاء األلوهية لكل اخللق  ،وعطاء الربوبية لكل اخللق  ،لكن أكثر اخللق قبل عطاء
الربوبية  ،وتنعم به  ،وترك أو أعرض عن عطاء األلوهية  ،فكفر باهلل  ،واتبع هواه :
ﰀ [ القصص. ] ٥٠ :
ومن عرف عطاء الربوبية العظيم  ،وعرف عطاء األلوهية الكبري  ،آمن باهلل رب ًا ،
وباإلسالم دينا  ،وبمحمد  رسوال :
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[ األنعام. ] 1٠2 :

عطاء األلوهية هو الذي يربط املخلوق بخالقه فيؤمن به ويعبده  ،ويربط املخلوق
بأعىل املخلوقات وأعظمها طاعة هلل وهم املالئكة  ،ويربط املخلوق باملخلوق
ً
وتعامال وسلو ًكا  ،ويربط املخلوق بكتاب ربه  ،وبالرسل واألنبياء :
دعوة
[ الاخرف. ] ٣2 :
هذا هو امللك احلق الذي رشعه كله حق  ،وكتبه كلها حق  ،فيجب علينا اإليامن به
وطاعته .
ربنا جل جالله يريد منا أن نكون يف أعىل درجات الكامل اإلنساين يف الدنيا ،
وذلك يتم باإليامن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خريه
ورشه :
[ األعراف. ] 1٥٨ :
والقرآن العظيم الذي أنزله احلق جل جالله عىل خلقه رمحة ونور ًا  ،وهدى وشفاء :
[ النحل. ] ٨9 :

واهلل  هيدي هبذا القرآن الكريم من اتبع رضوانه سبل السالم .
هيدي إىل ُسبل السالم مع اهلل  ،باإليامن باهلل  ، وتوحيده  ،وعبادته وحده ال
رشيك له  ،هذه ُسبل السالم  ،أن يسلم اإلنسان يف احلياة لربه  ،ويسلم وجهه إىل اهلل
الذي جييب دعاءه ويرزقه  ،ويرمحه ويثبته :
[ لقامن. ] 22 :

وهيديه إىل ُسبل السالم مع النفس بحملها عىل طاعة اهلل  ،وحفظها مما يغضب اهلل ،
لتفلح يف الدنيا واآلخرة :
[ الشمس. ] 1٠ – 7 :
فعىل كل مسلم واجبان :
70

األول  :واجب علمي :

[ حممد. ] 19 :

الثاين  :واجب عميل  :ويتحقق بخمسة أمور :
طاعات يؤدهيا  ،ومعايص جيتنبها  ،ونعم يشكر اهلل عليها  ،وذنوب يستغفر اهلل
منها  ،ومصائب يصرب عليها :
[ احلج. ] 77 :
السبل العلمية والعملية واألخالقية  ،هيدي إىل ُسبل
هذا القرآن هيدي إىل هذه ُ
السالم مع النفس بحملها عىل اإليامن باهلل وطاعته  ،وحفظها مما يغضب اهلل  ،من
فعل املحرمات والكبائر لتسعد يف الدنيا واآلخرة :
[ الرعد. ] 29 :
وهيدي هذا القرآن إىل ُسبل السالم مع الناس  ،بحب اخلري للناس  ،واالحسان
إليهم بدعوهتم إىل اهلل وعيادة مريضهم  ،والصدقة عىل فقريهم  ،وتعليم جاهلهم ،
وحمبة املؤمنني  ،والتعاون معهم عىل الرب والتقوى :

[ آل عمران. ] 1٣4 – 1٣٣ :

وهيدي هذا القرآن إىل ُسبل السالم مع األعداء  ،بالعدل معهم ودعوهتم إىل اهلل ،
وإخراجهم من ُسبل الضالل والظالم إىل ُسبل النور واهلداية  ،وهيدي إىل ُسبل
السالم مع كل ما يف الكون ( :
) [املائدة. ]16- 15/
هذا القرآن ال عظيم الذي أنزله احلق يريد منا أن نسري عىل هذا املنهج العظيم يف
حياتنا  ،ولن نعمل به حق ًا حتى نعرف من أنزله حق ًا بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ونعرف
ملكه وسلطانه  ،ونعرف عظمة نعمه وإحسانه  ،فإن معرفتنا قارصة جدً ا عن معرفة
اهلل ،ومعرفة أوامره  ،ومعرفة ما جيب له من التعظيم واحلب والذل له  ،ألن اهلل 
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عظيم  ،والكالم عن العظيم عظيم  ،والكالم عن الكبري كبري :
[ الامر. ] 67 :
درسا يف األوامر واألحكام فيجب أن نأخذ عرشة دروس يف معرفة اهلل
إذا أخذنا ً
وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فمعرفة اهلل ال تتناهى ؛ ألن اهلل له األسامء احلسنى ،
والصفات العال  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله املثىل األعىل يف السموات واألرض :
[ الطالق. ] 12 :
نحن نمدح املصنوعات  ،ونمدح اإلنسان عمل كذا وعمل كذا  ،وصنع واخرتع
وابتكر  ،ونُثني عىل املخلوق  ،فكيف ال نُثني عىل اخلالق :

[ األعراف. ] ٥4 :

فعبودية اللسان جيب أن تكون مقصورة يف طاعة اهلل  فقط .
 وطاعة اهلل باللسان حمصورة يف أمرين :
إما أن تتكلم عن اهلل ..أو تتكلم معه .
فالكالم عن اهلل هو الدعوة  ،والكالم معه هو العبادة ذكر ًا ودعا ًء وتسبيح ًا واستغفار ًا .
هذا اللسان إما أن يتكلم عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ونعمه وإحسانه  ،ليعلم
القلب أن اهلل هو الواحد القهار  ،وأن له ملك الساموات واألرض  ،وأنه ال إله إال هو
احلي القيوم  ،ويدعو الناس إىل معرفته وعبادته  ،فيقول :

أو يتكلم مع اهلل بالعبادة فيقول ( :

[ احلرش. ] 24 – 22 :

7٢

أو يقول :

) [األعراف. ]٢٣/
[النمل. ]19/

ﰀ) [املؤمنون. ]11٨/

أو يقول ( :
أو يقول ( :
[آل عمران. ]٨/
أو يقول ( :

)
)

[آل عمران. ]5٣/
فهذه عبودية اللسان الكالم عن احلق سبحانه بالدعوة ،والكالم معه يف العبادة .
فكل مسلم يقف بني يدي ربه يف الصالة ويقول اهلل أكرب  ،فمن أحب أن يكلم اهلل
فليدخل يف الصالة يتكلم مع ربه يكربه  ،وحيمده  ،ويسأله  ،ويستغفره  ،ثم يقدم
التحية له يف آخر الصالة  ،ثم يصيل ويسلم عىل من كان سببًا يف وصول احلق إليه.
ومن أحب أن يكلمه ربه احلق فليقرأ كتابه الذي كله أخبار وأوامر منه .
اهلل أكرب مفتاح الصالة  ،فكربه ألنه هو امللك احلق الذي يستحق التكبري  ،هو امللك
احلق  ،فالذي يريد الدخول عىل السلطان العظيم ليسأله  ،يتحىل بأحسن األخالق
واألدب  ،ويطهر نفسه من األنجاس واألدناس  ،وهكذا حال املصيل بني يدي ربه ،
يقف بني يدي ربه العظيم بالتوحيد واإليامن  ،واخلضوع واخلشوع  ،ويطهر نفسه مما
سوى اهلل  ،ويطهر نفسه من دنس الذنوب بالتوبة  ،ويطهرها من دنس احلرام
واملشتبه برتكه  ،ويطهرها من االلتفات ألعامله ال يديل هبا ع ىل ربه  ،ويطهرها من
االلتفات إىل حسناته  ،ويطهرها من االلتفات إىل حوله وقوته  ،ويقف بني يدي اهلل
العظيم الكبري بالذل واالفتقار للملك احلق العزيز اجلبار :
[ املؤمنون. ] 2 – 1 :
وحتى تأيت يف قلوبنا عظمة الكبري جل جالله  ،ع ظمة امللك احلق جل جالله  ،اهلل
 رشع لنا هذه الصلوات اخلمس  ،حتى نعرف ربنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
ونؤدي الواجب له من تكبري وتسبيح  ،ومحد وشكر  ،وسؤال واستغفار  ،وحتيات
7٣

وصلوات ،فاملسلم إذا وقف بني يدي ربه يف الصالة يقول اهلل أكرب  ،وإذا أراد أن
يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة فليذكر بقلبه أن اهلل أكرب من كل يشء  ،أكرب مما
عرفت ومما مل تعرف .
و إذا أردت أن تعرف عظمة اهلل وكربياءه فقبل أن تقول اهلل أكرب استحرض يف نفسك
مجيع خملوقات اهلل من عامل األجسام .
استحرض عظمة العرش والكريس  ،وعظمة الساموات السبع  ،وما فيهن من
املخلوقات  ،واستحرض الفضاء العظيم  ،وما فيه من خملوقات  ،واستحرض األرض
وما عليها من اجلبال والبحار واألهنار  ،والنباتات  ،واملخلوقات العجيبة من الدواب
التي تدب عىل ظهرها .
واستحرض البحار  ،وما فيها من خملوقات عظيمة  ،حتى تعلم أن اهلل أكرب  ،حتى
خيشع القلب  ،وختضع اجلوارح  ،ويستسلم اإلنسان لربه احلق استسالم حمبة
وخضوع وتذلل  ،وجيد اللذة يف هذه املناجاة .
تستحرض عامل األجسام  ،وتستحرض عامل األرواح  ،تستحرض عامل املالئكة ،
تستحرض مجيع األرواح يف مجيع الكائنات  ،ما من حي إال وفيه روح احلياة ،
استحرض األر واح يف مجيع املخلوقات  ،واستحرض يف عقلك مجيع ما يف هذا
الفضاء ويف هذا العامل من اجلامد  ،عامل اجلامد عامل عظيم  ،عامل يسبح بحمد ربه ،
ويشهد له بالوحدانية  ،والكل خاضع لعظمة احلق  ،ومرسع إىل إرادته  ،ومستجيب
ملشيئته ( :
) [اإلرساء. ]44/
حليام عليكم  ،اهلل  أنزل عليكم احلق فقبله بعضكم  ،وبعضكم مل يقبله  ،ومن
ً
حليام عىل من عصاه ،
قبله مل يقم به كام جيب أو كام يليق بجالل اهلل  ،إنه كان
ً
غفورا ملن أذنب .
ً
ومجيع املخلوقات تسبح بحمد رهبا ؛ ألن مجيع املخلوقات اختارت أن تكون
جمربة مسخرة مطيعة هلل  ،مسخرة عىل التسبيح  ،وعىل التحميد  ،وعىل أداء
وظيفتها ،أما هذا اإلنسان فهو الذي اختار أن يكون خمري ًا ال مسري ًا :
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[ احلج. ] 1٨ :
فتتذكر عامل اجلامد  ،وأن اهلل رب اجلامد  ،ورب الساموات واألرض وما فيهن ،
ورب الدنيا واآلخرة  ،ورب العرش العظيم  ،وتذكر أن هذه املخلوقات كلها تكرب
اهلل  ،وهي دالة عىل كربيائه  ،وعظمة ملكه  ،وكامل قدرته .
وتتذك ر عامل النبات  ،وما فيه من املخلوقات املختلفة التي تدل عىل صفة اجلالل
واجلامل للملك احلق جل جالله .
وتتذكر احليوانات التي تدل كذلك عىل صفة اجلالل واجلامل للملك احلق  ،واهلل
أكرمنا هبذه األطعمة  ،النباتات عىل موائدنا  ،واحليوانات عىل موائدنا .
وتتذكر املع ادن املختلفة التي يف بطون اجلبال  ،هذه اجلبال أرحام للمعادن
النفيسة  ،يف اجلبال أكثر من مئة معدن من املعادن من الذهب  ،والفضة ،
واحلديد  ،والرصاص  ،والنحاس وغريها من املعادن :
[ فاطر. ] 2٨ – 27 :
فاألرض رحم كبري للنباتات  ،واألنثى رحم للمواليد  ،واللسان رحم للكالم ،
خيرج منه الكالم  ،ولكن كالم اللسان إما داء وإما دواء  ،فإن صدر من القلب ح ًقا
فهو دواء وشفاء  ،وإن صدر من اللسان دون القلب فهو داء وبالء .
وتنظر إىل عامل الذرات واهلباءات يف الكون  ،كل هباءة يف الكون  ،كل ذرة يف
الكون  ،من أصغر ذرة إىل العرش العظيم  ،هلا ثالثة أوامر من رهبا :
أمر باإلجياد  . .وأمر بالبقاء  . .وأمر بالنفع والرض .
) [األعراف. ]54/
(
خلق اهلل الكبري والصغري  ،وخلق العايل وخلق السافل  ،وخلق الرطب  ،وخلق
اليابس  ،وخلق اجلامد  ،وخلق النبات  ،وخلق الرب وخلق البحر  ،هو خالق كل يشء
75

جل جالله  ،له اخللق  ،وله الترصيف والتدبري  ،والتحريك والتسكني  ،يف ملكه
العظيم :
[ يونس. ] ٣2 – ٣1 :
هلل وحده األمر الكوين  ،واألمر الرشعي  ،واألمر اجلزائي  ،له األوامر كلها  ،وبيده
اخلالئق كلها  ،فاهلل  يريد منا إذا أردنا أن نقف بني يديه يف الصالة أن نتذكر عظمة
اهلل  بذكر عظمة خملوقاته  ،فننتقل من املخلوق إىل اخلالق  ،ومن الصور إىل
املصور  ،ومن املرزوق إىل الرازق  ،ومن العادات إىل السنن  ،ومن الدنيا إىل
اآلخرة :
[ احلج. ] 7 – ٥ :
ننظر إىل ذرات اهلباء  ،وذرات الرمال واجلبال  ،وقطرات املياه والبحار  ،ثم نرقى
منها إىل السامء الدنيا ونتفكر يف عظمتها وارتفاعها  ،ثم نرقى من سامء إىل سامء ،
وما فيها من خملوقات تسبح اهلل  ،حتى ننتهي إىل سدرة املنتهى  ،والكريس الكريم،
والعرش العظيم :

[ ق. ] 11 – 6 :
ثم ننتقل من عامل األجساد الظاهرة إىل عامل األرواح العلوية والسفلية اخلفية
كاملالئكة واجلن  ،ثم نقول يف كل ركوع وسجود  ،ويف كل خفض ورفع ( اهلل
أكرب ) ثم نقول بعد السالم ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،له امللك  ،وله احلمد
وهو عىل كل يشء قدير .
فاهلل أكرب من أن يشبهه أحد من خلقه  ،واهلل أكرب من كل ما سواه ( :
) [الشورى. ]11/
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هو الكبري الواحد األحد ( :

) [اإلخالص. ]4- 1/

وهلذا استحق احلمد كله :

[ اجلاثية. ] ٣7 – ٣6 :

هذا هو امللك احلق الذي إذا عرفناه وجب علينا أن نطيعه  ،ونتبع أمره احلق  ،وكتابه
احلق  ،لنصل إىل وعده احلق جل جالله  ،فاهلل أكرب من أن يشبهه أحد من خلقه ،
واهلل أكرب من أن تصل إليه عقول اخللق وأفهامهم  ،ال يمكن إلنسان أن يتصور نعيم
اجلنة  ،بل العقل ال يدرك الروح التي يف بدنه  ،فكيف يدرك نعيم اجلنة ؟ ! .
) [السجدة. ]17/
(
فكيف يدرك أو حييط بعظمة اهلل  ، اهلل أكرب من أن تصل إليه عقول اخللق
وأفهامهم  ،لو مجعنا مجيع ذرات الدنيا واآلخرة  ،ووهبناها أكرب العقول  ،ثم
شكلناها عىل عدد اهلباءات والذرات يف الكون  ،ثم أمرناها أن ختطب يف عظمة
اهلل ،وتتكلم عن عظمة اهلل ما قدرت اهلل حق قدره ،فال يعرف اهلل عىل احلقيقة إال اهلل:
[ الامر. ] 67 :
واهلل أعطانا من معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله ما يدعونا إىل حمبته وتعظيمه
وعبادته ،فاهلل عظيم  ،والكالم عنه عظيم  ،ودينه عظيم  ،وملكه عظيم  ،وثوابه
عظيم ،فال بد لنا أن نعرف احلق سبحانه  ،وأن نتبع احلق  ،ونمتثل أمر احلق :
[ حممد. ] 19 :
ولكي نعرف هذا ال بد أن نجلس يف املجالس اإليامنية  ،نجلس يف موائد اإليامن
بعيدً ا عن كل جدل وخالف  ،نعرض احلق صافيًا  ،املاء الصايف يرشبه اإلنسان بدون
تفكر  ،لكن املاء امللوث ينظر ويتفكر ماذا فيه ؟ كذلك الوحي اإلهلي اهلل  عرفنا
بأسامئه وصفاته وأفعاله يف كتابه املقروء وهو القرآن  ،ويف كتابه املنظور وهو هذا
الكون  ،فال بد أن نعرف اهلل  حتى نتأدب عند مناجاته وعبادته كأننا نراه .
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فنقول اهلل أكرب أن يشبهه أحد من خلقه  ،اهلل أكرب من أن تصل إليه عقول اخللق
وأفهامهم وأوهامهم  ،اهلل أكرب من أن يقدر اخللق عىل أداء حق عبوديته  ،سبحانك
ما عبدناك حق عبادتك :
[ غافر. ] 6٥ :
فطاعات اخللق قارصة عن القيام بحقه العظيم  ،ألن نعم احلق عىل اخللق ال تعد وال
حتىص .
يتنفس اإلنسان يوم ًيا باملعدل العادي أربعة وعرشين ألف نفس  ،كل نفس نعمة من
اهلل  ،وكل نعمة جيب أن نشكر اهلل عليها  ،هذا النفس جيب أن يكون يف احلق ال يف
الباطل  ،يف اخلري ال يف الرش  ،يف طاعة اهلل ال يف معصية اهلل  ،كم نفس تتنفس يف
طاعة اهلل  ،وكم نفس تتنفس يف معصية اهلل .
فليستح العبد من ربه أن يسكن يف ملكه  ،ويأكل من رزقه ويعصيه بنعمه  ،فلوال
رمحة اهلل بمن عصاه لعاجلهم بالعقوبة ( :
) [النحل. ]1٨/
[ إبراهيم. ] ٣4 :

ظلوم كفار  ،ألنه مل جيلس عىل موائد األنبياء  ،مل يسمع الكالم عن اهلل  ،وعن
رسوله  ،وعن دينه احلق  ،فإذا جلسنا يف جمالس العلم تعلمنا كيف نعبد اهلل  ،وإذا
جلسنا يف جمالس اإليامن نتعلم معرفة اهلل  ،ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله  ،ألن
أعىل درجات اإليامن هي معرفة اهلل  ،ثم نكلمها ببقية املعارف  ،فكامل اإليامن
حي صل بمعرفة أركان اإليامن الستة وهي اإليامن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله ،
واليوم اآلخر  ،والقدر خريه ورشه .
فإذا جاء اإليامن الكامل جاءت العبادات كاملة  ،وأكرمنا اهلل بالثواب الكامل :

[ األنفال. ] 4 – 2 :

7٨

فاهلل أكرب من أن يقدر اخللق عىل قضاء حق عبوديته  ،وطاعات مجيع اخللق قارصة
عن القيام بحقه  ،وأسامعهم وأبصارهم وعقوهلم قارصة عن معرفة كامل كربيائه :
[ اجلاثية. ] ٣7 - ٣6 :
كربياؤه ال بداية له وال هناية له  ،عظمته ال بداية هلا وال هناية هلا  ،قوته ال بداية هلا
وال هناية هلا  ،ذاته ال بداية هلا وال هناية هلا  ،كرمه ال بداية له وال هناية  ،وال أول له
وال آخر ..وهكذا يف بقية األسامء والصفات .
اهلل أكرب عن معرفة كنه رسمدية اهلل . 
) [طه. ]٨/
(
اهلل أكرب عند الدخول يف الصالة  ،إقرار من العبد لربه بالكربياء  ،إقرار من القلب ،
يظهره اللسان  ،وحتققه اجلوارح  ،اهلل أكرب يف الصالة إذا رأيت امللك وامللكوت ،
إذا رأيت أنك تقف أمام ربك احلق حتى تؤدي الصالة كام جيب  ،وكام يليق بجالل
اهلل ( : 
) [الزمر. ]67/
فاهلل بني لنا أسامءه وصفاته وأفعاله  ،وجالله وكربياءه  ،لنعلم أن اهلل هو الكبري  ،وإذا
عرفت الكبري فليس يل حاجة بالصغري  ،الكبري هو امللك احلق فاعبد الكبري وحده ،
وإذا عرفت الكبري فليس يل حاجة إىل الصغري  ،وإذا عرفت الغني مل أقف بباب
الفقري  ،وإذا عرفت الكريم سألته  ،ألنه يعطيني من غري منة  ،أن يمتن عيل ريب الغني
الكريم أحسن من أن يمتن عىل ويذلني من هو مثيل من البرش  ،فإذا سألت فاسأل
اهلل  ،وإذا استعنت فاستعن باهلل  ،ألنه صمد  ،ملك حق  ،حي قيوم ال تأخذه سنة وال
نوم  ،خزائنه مألى  ،ويده سحاء بالعطاء  ،الليل والنهار  ،يعطي مجيع اخلالئق
مجي ًعا يف وقت واحد  ،وال ينقص ما ينفق عىل خلقه مثقال ذرة من خزائنه  ،ملاذا ؟
ألن خزائنه كن فيكون .
[ يس. ] ٨٣ - ٨2 :
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واملحدود إذا ُأخذ من املحدود نقص  ،مائة ريال أخدنا منها عرشة صارت تسعني ،
لكن املحدود إذا ُأخذ من غري املحدود ال ينقص أبدً ا :
[ ص. ] ٥4 :

وقال اهلل  يف احلديث القديس « :يا ِعبادِي لَو َأ َّن َأولَكُم و ِ
آخ َرك ُْم َ ،وإِن َْسك ُْم
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ِ
يد و ِ
ِ ٍ
اح ٍد  ،ثم َسأَلُ ِ
ْقص َذل َك
وين َفأَ ْعطَ ْي ُت ك َُّل واحد َم ْسأَلَتَ ُه  ،ال َن ْ
َو ِجنَّك ُْم َ ،ق ُاموا ِيف َصع َ
ِ
ِما عندي إِال ك ََام ينقص املِْخْ َي ُط إذا ُأدخل البحر» أخرجه مسلم ( ) .
امللك الغني احلق هو الذي ال تنقص خزائنه أبد ًا  ،فلو نقصت لعاد حمتاج ًا إىل ما
هلل
نقص  ،واهلل منزه عن ذلك  ،ومن َن َقصت خزائنه فليس بملك  ،إنام هو مالك  ،وا ُ
مالك امللك  ،ومالك املامليك  ،ومالك ما يملكون ( :
) [آل عمران. ]٢6/
أنا مالك لثويب  ،مالك لسياريت  ،مالك لبيتي  ،لكن اهلل مالكني  ،ومالك ما أملك ،
فهو  مالك يوم الدين يوم القيامة :
[غافر. ]16/
) [غافر. ]16/
فتسكت اخلالئق فيجيب نفسه ( :
هذا هو امللك احلق الذي جيب أن نعبده وحده ال رشيك له  ،ونقيض أوقاتنا كلها إما
يف الكالم عن ُه بالدعوة  ،أو يف الكال ِم معه يف العبادة .
الكالم عن ُه  :بالثناء عليه بأسامئه وصفاته  ،وأفعاله  ،والدعوة إليه بني الناس .
والكالم معه  :أن أعبده  ،وأتلو كتابه  ،وأذكره وأدعوه  ،وأسأله وأستغفره  ،وأمحده
وأشكره .
و َمن أحب أن ُيكلم اهلل  ،فليدخل يف الصالة  ،و َمن أحب أن ُيكَ لِ َمه اهلل فليقرأ القرآن
واهلل ُيكلِمك يف القرآن يف أمرين  :إما بإخبار  ،وإما بأوامر .
األخبار  :أخبار عن ِ
) [آل عمران. ]٢/
نفسه (
ٌ
( )1أخرجه مسلم برقم.2٥77 :
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ِ
خلقه عن الساموات  ،واألرض  ،واجلنة  ،والنار  ،واملخلوقات
أخبار عن
أو
ٌ
) [الزمر. ]6٢/
األخرى ( :
واألوامر  :يطلب منك أن تفعل كذا  ،وترتك كذا ( :
)
[البقرة. ]110/
[ النحل.] 9٠ :
ُ
امللك احلق جل جالله هذا ُمل ُك ه  ،وهذا ُسلطانه  ،وهؤالء خلقه  ،واهلل جعل من
َخ ِ
لقه يف هذا الظرف الكبري هذا اإلنسان  ،و ُيريد من هذا اإلنسان أن َيتبِع
الر سل .
الر سل ويتصف بصفات الرسل  ،ألن أفضل البرشية هم ُ
ُ
ِ
وأصح
زاجا هم البرش  ،وأصح البرشمزاج ًا هم املؤمنون ،
ُ
فأصح املخلوقات م ً
ُ
ِ
زاجا هم أولو العزم (
والر سل ،
املؤمنني
والر سل م ً
ُ
ً
وأصح األنبيا ُء ُ
مزاجا هم األنبيا ُء ُ
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد ) عليهم الصالة والسالم  ،وأصح ُأويل العزم
ِ
ِ
زاجا
زاجا هم اخلليالن إبراهيم وحممد عليهام الصالة والسالم  ،وأصح اخلليلني م ً
م ً
ِ
الناس َخل ًقا ُ
وخلقا وكان خلقه القرآن  ،ومجع اهلل
هو حممد  ، الذي كان أحسن
ِ
[ القلم. ] 4 :
صفات األنبياء والرسل :
فيه
واهلل سبحانه وتعاىل ربى أنبياءه ورسله عىل أحسن الصفات  ،وفضل بعضهم عىل
بالزهد
وسليامن  ،ومنهم َمن حتىل ُ
بعض  :فمنهم َمن أعطاه املُلك والسلطان كداود ُ
وحييى  ،وغريه من األنبياء  ،ومنهم َمن أعطا ُه اهلل القوة يف احلجة كموسى ،
كزكريا َ
ومنهم من كلمه اهلل كموسى  ،ومنهم من اختذه اهلل خليالً كإبراهيم .
ثم َجـمع اهلل مجيع ِصفات األنبياء والرسل يف سيد األنبياء  ، ثم فرقها يف ُأمة سيد
األنبياء .
َ
يكون الناس مثله  ،وهم
فاألخالق احلسنة حلية يتحىل هبا النموذج الذي ُيريد اهلل أن
األنبياء فاهلل ً 
مثال يف الصلوات اخلمس أعطانا وقت ًا خاص ًا للصالة  ،فاهلل ُيريد منا
ِ
جوارحنا  ،حتى تكون حياتُنا
أن نُصيل هلل يف كُ ل وقت  ،ونتعبد هلل بكُ ل جارحة من
٨1

خارج الصالة كام هي ِ
داخل الصالة :

[ األنعام. ] 16٣ – 162 :
واختار ُهم  ،و َع َل َم ُهم  ،ثم
واجتباهم ،
واصطفاهم ،
الر سل ،
ُ
ُ
َ
كذلك اهلل  أرسل ُ
حيِبُها  ،واألخالق التي
أرس َلهم إىل البرش باألقوال التي ُ
حيِبُها  ،واألفعال التي ُ
َ
حيِ ُبها ،ليكونوا قدوة للناس .
ُ
فاهلل فرق ِ
مجعها يف سيد األنبياء  ،ثم فرقها يف أمة
الصفات العالية يف األنبياء  ،ثم َ
سيد األنبياء :
[ آل عمران. ] 11٠ :

فكونوا خري أمة  ،وال تكونوا رش أمة  ،وكونوا أحسن أمة  ،وال تكونوا أسوأ أمة .
كُنتم خري أمة  :باإليامن  ،بالتوحيد  ،باليقني  ،باإلعامل الصاحلة ِ ،
بالرب ،باإلحسان ،
بالدعوة  ،بالعلم  ،باألخالق احلسنة .
فاجتهدوا لت ِ
ُخرجوا الناس من ال ُظلامت إىل النور بإذن رهبم  ،كام اجتهد األنبياء
إلخراج الناس من ال ُظلامت إىل النور  ،فال نكون رش أمة  ،وال نكون أسوء أمة .
(
) [آل عمران. ]110/
فقد اجتباكم من بني األمم :
[احلج. ]7٨/
اختاركم من بني األمم كام اختار األنبياء من بني البرش  ،ورشفكم بأعامل األنبياء
فاهلل
َ
والرسل  ،وهي الدعوة والعبادة :
[ احلج. ] 77 :
والتكاليف ا لرشعية دون الطاقة البرشية  ،مجيع التكاليف الرشعية ميرسة :
الصوم شهر يف السنة  ،والصلوات مخس ساعة يف اليوم  ،والزكاة اثنان ونصف
٨٢

باملائة ملن عنده مال  ،احلج يف ال ُع ِ
مر مرة .
وقت قليل  ،اهلل ُيكلف بالعمل القليل  ،و ُيعطي العطاء اجلزيل ملاذا ؟ ألن عطاء
املخلوق عىل قدر املخلوق لكن عطا ُء اهلل عىل قدر شأنِه .
ٍ
ِ
أضعاف كثرية ،
أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف  ،إىل
وهلذا أول عطاء اهلل أن احلسنة بعرش
إىل عطاء بغري حساب  ،فهذا كله يدخل يف املوازين  ،لكن هناك عطاء خاص
للخواص  ،هذا أمر خمفي عنده  ،يعطيه تكرم ًا منه بال عمل من العبد بحسب ما يعلم
من العبد من اخلضوعِ  ،واخلشوع  ،والذل  ،واالنكسار  ،وكامل اإليامن والتقوى :
[النساء. ]40/
وعبادتُنا  ،قارص ٌة عن ِ
فطاعاتنا ِ ،
حقه جل جالله  ،فقولنا اهلل أكرب عند الدخول يف
الصالة إقرار للملك احلق جل جالله بالكربياء  ،وإقرار من أن ُف ِسنا ِ
بالذلة للملك
ٌ
ِ
احلق جل جالله  ،ثم ينزل اإلنسان من ِصفة الكربياء إىل صفة العظمة  ،فتقول يف
ريب العظيم  ،الكربياء أعظم يشء  ،قال اهلل  يف احلديث القديس
الركوع سبحان َّ
الكربياء ردائي  ،والعز إزاري » أخرجه مسلم( ). .
قال رسول اهلل « : 
ُ
والرداء أكرب من اإلزار  ،ألنه يغطي اإلزار .
ام  ،فكذلك يقوم يف الصالة  ،ثم يقول قائ ً
فاعيل أحوال اإلنسان أن يكون قائ ً
ام اهلل
ريب العظيم  ،ينتقل من ِصفة الكربياء إىل صفة
أكرب  ،ثم ينزل درجة  ،ويقول سبحان َّ
يب العظيم .
العظمة  ،فيقول يف الركوع ُسبحان ر َّ
هو العظيم بذاته وأسامئه ِ
وصفاته  ،العظيم بأفعاله  ،العظيم بملكه وسلطانه  ،العظيم
بآياته وخملوقاته  ،أقول ذلك لتأيت يف قلبي عظمة ريب جل جالله  ،فهو ٌ
ملك عظيم،
وملكه عظيم  ،وكتابه عظيم  ،وأمره عظيم  ،وثوابه عظيم :

()1أخرجه مسلم برقم.262٠ :
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[ البقرة. ] 2٥٥ :
عرفت كربياءه  ،ثم تنزل من ِصفة العظمة إىل
فتأيت يف القلب عظمة الرب بعد أن
َ
يب األعىل يف السجود  ،فأنت يف أدنى درجات
صفة ال ُعلو  ،فتقول ُسبحان ر َّ
يب الكبري ،
يب األعىل  ،ور َّ
السفل  ،واهلل  يف أعىل درجات ال ُعلو  ،تقول ُسبحان ر َّ
ُ
عيل بذاته  ،وأسامئه وصفاته  ،وأفعاله .
ور َّ
يل األعىل ٌ ،
يب العظيم  ،هو ال َع ُ
َ
تواض ًعا من الركوع  ،وأنت يف أدنى
فتقول
أكثر ُ
سبحان ر َّ
يب األعىل ؛ ألن السجود ُ
ِ
درجات ٌ
هلل يف أعىل درجات الكربياء  ،والعظمة  ،والعلو  ،فهذه
الذ ِل والصغار  ،وا ُ
احلال أعظم يشء يف الصالة .
وهلذا اهلل ُ يريد أن نقف بني َيديه عبيد ؛ ألن هو امللك نقف بني يديه عبيد متذللني
هلل  ،نحن ح ًقا عبيد ونترشف أن نكون عبيد للملك احلق .
وهلذا العبد يفتخر بسيده  ،إبراهيم  افتخر بربه  ،والكافر يفتخر بملكه أو ماله :
[البقرة. ]٢5٨/
ِ
الفاحتة  ،وسورة الفاحتة هي موجز القرآن ،
وهلذا اهلل  سن لنا يف الصالة قراءة
وباقي القرآن تفصيل للفاحتة .
سورة الفاحتة يف كل يوم نقرؤها أكثر من أربعني مرة يف كل ركعة من الفرائض أو
النوافل .
يف سور ة الفاحتة مخسة من أسامء احلق جل جالله  ،وهي  :اهلل  ،والرب ،
والرمحن  ،والرحيم  ،واملالك .
) [الفاحتة. ]4- ٢/
(
يف الفاحتة مخسة من أسامء الرب  ،ومخس من ِصفات العبد .
أسامء الرب  :اهلل  ،الرب  ،الرمحن  ،الرحيم  ،املالك  ،أو امللك .
وأما صفات العبد فهي مخس  :صفة العبودية  ،وصفة االستعانة  ،وطلب اهلداية ،
وطلب االستقامة  ،وطلب أحسن النعمة .
٨4

) [الفاحتة. ]5/

فالعبودية ( :
) [الفاحتة. ]5/
وطلب العون ( :
) [الفاحتة. ]6/
وطلب اهلداية ( :
) [الفاحتة. ]6/
وطلب االستقامة( :
) [الفاحتة. ]7/
وطلب النعمة التي هي الدين ( :
وهم الذين عرفوا احلق  ،واتبعوه .
) [الفاحتة. ]7/
(
وهم الذين عرفوا احلق وتركوه  ،واستكربوا عنه .
) [الفاحتة. ]7/
(
وهم الذين ضلوا عنه .
فانطبقت تلك األسامء اخلمسة للرب جل جالله عىل أحوال العبد اخلمسة  ،كأنه
) [الفاحتة. ]5/
قيل (
ألنك أنت اهلل املحبوب املألوه  ،نعبدك  ،ألنك أنت اإلله الذي لك الكربياء يف
الساموات واألرض  ،ومنك كل نعمة  ،فنعبدك ألنك أنت العظيم الكبري  ،أنت الذي
لك األسامء احلسنى والصفات العال  ،و أنت املنعم بكل نعمة  ،واملتفضل بكل
فضل  ،فنحن نعظم اهلل ونحب اهلل ملاذا ؟ ألنه هو الذي خلق كل يشء  ،وهو رب
كل يشء  ،وهو الذي م رن علينا بالنعم املادية والنعم الروحية :
[ األنعام. ] 1٠2 :
) [الفاحتة. ]5/
(
ألنك أنت الرب الذي يريب العباد  ،أنت رب العاملني  ،أنت رب الساموات  ،ورب
األرض  ،ورب العرش الكريم  ،ورب اإلنس  ،ورب اجلن  ،ورب الرياح  ،ورب
النباتات  ،ورب احليوانات  ،ورب البحار  ،ورب اجلبال  ،فأنت القادر عىل كل
[ امللك. ] 1 :
يشء :
نستعني بك  ،ألنك أنت الذي متلك القوة  ،والقوة صفة ذاتية للملك احلق  ،كل قوة
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يف كل خملوق من قوته  ،اهلل هو القوى الذي عنده خزائن القوة  ،والذي أعطى القوة
كل قوى فصار قو ًيا بتقوية اهلل  ،ولو رفع عنه القوة لعاد ضعي ًفا .
الشمس فيها قوة اإلنارة  ،والقادر  خيرق ناموس الشمس بالكسوف  ،والنار فيها
قوة اإلحراق فسلب اهلل قوة اإلحراق إلبراهيم فكانت برد ُا وسال ًما عليه .
والبحر فيه قوة اإلغراق  ،واهلل  نزع عنه هذه القوة فصار طريق ًا يبس ًا ملويس ، 
وهكذا اهلل  كل صفة من صفاته ال ذاتية ال بداية هلا وال هناية  ،وال أول هلا وال آخر :
[ طه.] ٨ :
لكن الصفات الفعلية كاخللق والرمحة  ،فاهلل خيلق ما يشاء  ،متى شاء  ،ويرحم من
يشاء  ،ويغفر ملن يشاء  ،أما الصفات الذاتية كالقوة والعلم والقدرة هذه صفات ذاتية
هلل  ،ال تنفك عنه أبد ًا .
) [الفاحتة. ]5/
(
ألنك أنت امللك  ،احلق  ،القوى  ،القادر  ،القاهر  ،الوكيل عىل كل يشء  ،الذي
يمسك الساموات واألرض أن تزوال ؛ أنت الرب  ،ألنك أنت  ،رب العاملني  ،رب
الساموات واألرض  ،رب الدنيا واآلخرة  ،رب جربيل وميكائيل وإرسافيل .
أنت القوي القادر الذي خلق كل قوي وقادر .
جربيل له ستامئة جناح لو مد منها جناح ًا لسد األفق  ،فسبحان من أقدره .
وإرسافيل ينفخ يف الصور نفخة واحدة فتموت مجيع اخلالئق  ،ثم ينفخ فيه أخرى
فتحيا مجيع اخلالئق  ،هذه قوة نفخته فكيف بقوة بدنه !  ،فكم ت كون قوة من خلقه ؟
جربيل بطرف جناحه اقتلع مخس قرى من قرى قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفاحشة
فقلبها عليهم .
كيف لو استعمل مجيع جناحه ! كيف لو استعمل عرشة أجنحة ! كيف لو استعمل
الستامئة جناح ! هذه قوة أجنحته فكم تكون قوة رجليه  ،وكم تكون قوة مجيع
بدنه ،وإذا كانت هذه قوته  ،فكم تكون قوة وعظمة من خلقه ! :
[ لقامن. ] 11 :
اجلبال فيها قوة  ،والنار فيها قوة  ،واملاء فيه قوة  ،واحلديد فيه قوة  ،والرياح فيها
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قوة وأشد جنود اهلل عرشة كام مر معنا .
هذه املخلوقات العظيمة احلق خلق فيها القوة  ،فكيف بقوة القوي الذي خلقها !.
القوي جل جالله هو الذي خلقني وصورين يف بطن األم  ،وكمل أعضائي
وجوارحي الظاهرة والباطنة  ،ثم أخرجني إىل هذه الدنيا  ،وأمرين بأمرين :
تكميل اإليامن  ،وتكميل األعامل الصاحلة .
تكميل حمبوباته هو ليكمل حمبوبايت يوم القيامة  ،و يف القرب يستضيفني حسب
عميل  ،إما يف روضة من رياض اجلنة  ،أو يف حفرة من حفر النار  ،ويف يوم القيامة
اهلل يستضيفني يف دار الكرامة أو دار اإلهانة  ،يف اجلنة أو النار :
[ آل عمران. ]1٠7 - 1٠6 :
هذه احلياة جيب علينا أن نفهم من احلق ؟ ،وماذا يريد احلق منى ؟ ،وماذا أريد أنا من
احلق ؟ ،وكيف أعرف صفات احلق ؟ وكيف أعمل بأمر احلق ؟ وكيف أنال ثواب
احلق جل جالله ؟ :
[ الطالق.] 12 :
اهلل  يريد منا أن نجلس يف موائد اإليامن ؛ حتى نتعلم هذه األمور  ،فيزداد اإليامن،
ثم تزيد األعامل  ،كالتجار يعملون يف األسواق لتزيد أمواهلم  ،ثم تزيد أشياءهم ،
كذلك نحن نجتهد عىل اإليامن حتى يزيد  ،وإذا زاد اإليامن جاءت الطاعة  ،ثم
تنوعت الطاعات  ،ثم صلحت احلياة  ،ثم جاء رضوان اهلل  ، ثم ازداد هذا الرضا
عند املوت  ،ثم ازداد يف القرب  ،ثم أزداد يف اجلنة حيث يكمل النعيم :
[ البينة.] ٨ – 7 :
يف جمالس اإليامن يزيد اإليامن  ،ويف جمالس الغفلة ينقص مؤرش اإليامن  ،فتأيت
املعايص  ،ثم تتنوع املعايص  ،ثم تفسد األحوال  ،ثم يأيت سخط اهلل  ،ثم يزداد
اإلنسان شقا ًء يف حياته  ،ثم يزداد شقاؤه عند موته  ،ثم يزداد شقاؤه يف قربه  ،ثم
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يبلغ كامل الشقاء يف نار جهنم حيث اخللود األبدي  ،والشقاء األبدي  ،والعذاب
األبدي  ،والعذاب األليم  ،والعذاب املقيم  ،والعذاب املهني  ،والعذاب الكبري ،
والعذاب العظيم  ،هذه صفات العذاب يف جهنم .
والعذاب عىل قدر قوة املُ َع ِذب  ،إذا عذب اهلل فكيف يكون عذابه ! .
(
) [النساء. ]56/
فالبد أن نعرف هذا املسائل  ،حتى نقف بني يدي اهلل يف الصالة بكامل احلب هلل ،
وكامل التعظيم له  ،وكامل الذل له :
[ األنبياء. ] 9٠ :

ألنه اهلادي  ،ألنه الرمحن  ،أنا طلبت منه أن هيديني الرصاط املستقيم ،ألنه الرمحن
الذي أرحم يب من نفيس  ،وأرحم باإلنسان من األم الشفيقة بولدها (:
) [الفاحتة. ]٣- 1/
يبني أنه الرمح ن الرحيم ،مالك يوم الدين ،حتى نرغب يف االستقامة  ،نرغب يف
) [الفاحتة. ]5/
الطاعة  ،ونحذر من املعصية( :
) [الفاحتة. ]6/
(
أطلب هذا الطلب الذي هو أعظم سؤال يف القرآن سؤال اهلداية ( :
) [الفاحتة. ]6/
ألنك أنت الرمحن الذي رمحتنا بالعطاء ا ملادي باهلواء باملاء بالطعام بالرشاب ،
بالبالد املستقرة  ،باللباس  ،بالسكن  ،أنت الرمحن الرحيم  ،فارزقنا الستقامة عىل
) [البقرة. ]14٣/
الدين ألنك أنت الرحيم( :
فتح اهلل لنا أبواب اخلري  ،وأبواب الرمحة  ،وأبواب العطاء  ،ألنه يريد منا أن نخطوا
إليه خطوة «من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس» متفق عليه ( ) .
وأفضت علينا نعمك وكرمك ألنك مالك يوم الدين  ،استضفتنا يف هذه الدنيا ،
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , 74٠٥ :واللفظ له ,ومسلم برقم.267٥ :
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وأعطيت نا النعم املادية التي ننعم هبا  ،وأعطيتنا هذا الدين حتى نسعد ونكسب
األجور ؛ حتى نلقاك يوم القيامة باألخالق العالية ،باألعامل الصاحلة .
) [القمر. ]54/
(
فاهلل  يريد منا هذه املسائل يريد أن نستشعر هذه األمور  ،وال نعتدي عىل حق هلل
 ، فهو امللك احلق الذي له ملك الساموات واألرض جل جالله  ،و أعظم
االعتداء عىل حقو ق احلق جل جالله االعتداء عىل سلطانه يف الترشيع  ،أن نرشع
غري رشع اهلل  ،ونتبع غري رشع اهلل  ،ونقرأ غري كتاب اهلل  ،ونقىض أوقات يف غري ما
يريض اهلل . 
هذا من أعظم الظلم واالعتداء أن نتبع غري منهج اهلل  ،ونتبع هوانا  ،نُعرض عن
اهلدى  ،ونتبع اهلوى :
ﰀ
[ القصص. ] ٥٠ :
فالبد ً
أوال من معرفة احلق جل جالله ؛ ألن معرفته من أعظم العلوم وأول أركان
اإلسالم واإليامن  ،ومن عرف اهلل عرف كل يشء  ،ومن مل يعرف اهلل فاته كل يشء
وبإيثارة احلق يف االعتقاد والقول والعمل ينال اإلنسان رشف الدنيا واآلخرة :
[األنعام. ]٨٢/
أمن جسدي  ،وأمن روحي  ،وأمن سيايس  ،وأمن اقتصادي ( :
) [قريش. ]4-1/
فاهلل يريد هلذا اإلنسان أن يكون آمنا سعيد ًا يف الدنيا واآلخر ة  ،وأن يكون خليفة يف
األرض  ،خليفة يمتثل أوامر ربه  ،فجميع املخلوقات ُجبلت عىل عبادة اهلل  ،فهو
عليه أن يطيع اهلل فيام أعطاه من نعم  ،يف بدنه أو فيام حوله ؛ ألنه خليفة يف األرض ،
يطيع أوامر من استخلفه :
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[ص. ]٢6/
فاهلل يقول للمالئكة إن جاعل يف األرض خليفة  ،هو أنت اخلليفة الذي ينفذ أوامر
من استخلفه  ،استخلفه ملدة معينة يف هذا الكون :
ﭯ [ البقرة. ] ٣٠ :
فاهلل خلق هذا اإلنسان وعرض عليه احلق .
فمن قبل هذا احلق قبل اخلالفة يف األرض  ،وصار من املصلحني  ،والذي رفضها
رفض هذه اخلالفة  ،وصار من املفسدين الذين يركعون لشهواهتم  ،ويكونون
كاحليوانات والسباع ال أمر وال ناهي  ،وال طاعة وال معصية  ،ويتشبهون بالشياطني
يف الفساد واإلفساد :
[ األعراف. ] 179 :

واهلل يريد إعامر هذا الكون ال اإلفساد يف الكون  ،واستعمر اإلنسان يف هذا الكون ،
ليعمره بطاعته  ،باألعامل الصاحلة التي تنفع العبد يف دنياه وأخراه .
ويوم القيامة ينال املسلم ثمرات هذا العمل بدخول اجلنة  ،ورضوان الرمحن ،
والنجاة من النار  ،ولن يعبد اهلل حق ًا إال من عرفه حق ًا  ،ولكي نعرف احلق سبحانه
ننظر يف اآليات الكونية  ،وننظر يف اآليات الرشعية  ،حتى تأيت يف قلوبنا معرفة اهلل
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،فإذا عرفناه عبدناه إهلًا ور ًبا ومال ًكا :
[ األنعام. ] 1٠2 :

وحتى متتلئ قلوبنا باإليامن والتقوى البد أن نجلس عىل موائد اإليامن  ،وحتى
أجسادنا تصح  ،ال بد أن نجلس عىل موائد الطعام والرشاب الطيب .
 وحتى َتتلئ قلوبنا باإليامن البد من معرفة سبعة أمور :
أن نعرف اهلل ..ونعرف وأسامءه ..وصفاته ..وأفعاله ..وخزائنه ..ووعده ..ووعيده.
هذه مغذيات القلوب  ،فالقلوب تتغذى باإليامن بأركانه الستة  ،ومغذيات العقول
العلوم اإلهلية مجيع العلوم التي ترفع مقام اإلنسان يف الدنيا من صناعة وجتارة
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وزراعة وطب وهندسة وغريها  ،ومغذيات األجساد الطعام والرشاب احلالل .
والقلوب أحوج إىل اإليامنيات من حاجة األجساد للطعام والرشاب احلالل .
والقلوب أحوج إىل اإليامنيات من حاجة األجساد للطعام وا لرشاب فال بد كل يوم أن
يأخذ املؤمن هذه الوجبة اإليامنية حتى يرتقى من مزاج سمعنا وعصينا إىل مزاج
سمعنا وأطعنا  ،ويرتقى من الشهوات احليوانية إىل تنفيذ األوامر امللكية  ،ويتجاوز
الدنيا إىل اآلخرة  ،وخيرتق املخلوقات إىل اخلالق  ،وخيرتق الصور إىل املصور ،
وينمي اإليامن واألعامل الصاحلة ويرتك تنمية األموال واألشياء  ،ويأخذ من الدنيا
بقدر حاجته  ،ويعطي للدين بقدر طاقته :
[ اجلمعة. ] 4 :
ولكن ال مانع من الكسب  ،البد لإلنسان أن يكسب  ،ليمتثل أمر اهلل يف طلب الرزق
احلالل  ،ون عبد اهلل بكسب معاشنا  ،ورزق كل خملوق مقدر سيأخذه  ،فقد فرغ اهلل
إىل كل إنسان من مخسة أشياء  :من رزقه  ،وأجله  ،وعمله  ،وشقي أو سعيد  ،لكن
نحن يف دار األسباب البد أن نفعل باألسباب  ،ولكن نفعلها بجوارحنا  ،ونتوكل
عىل اهلل بقلوبنا :
[ الطالق. ] ٣ – 2 :

فاهلل قد قسم وقدر األرزاق كام قدر اآلجال  ،واألعامر جلميع اخلالئق  ،فلن متوت
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها .
فاهلل خلق القلم ثم قال له  :اكتب فكتب كل ما يكون إىل أن تقوم الساعة .
فسبحان امللك احلق  ،وهذه قدرته  ،وهذا أمره  ،وهذا ملكه  ،وهذا خلقه  ،واإلنسان
ظلوم كفار إذا عصاه :
[ االنفطار. ] ٨ – 6 :

فتبارك اهلل رب العاملني الذي ما من يشء خلقه إال وهو موزون بميزان العدل
والقسط  ،قدر يف الكمية  ،وقدر يف النوعية  ،وقدر يف الشكل  ،وقدر يف اللون
والطعم وقدر يف املكان والزمان ( :
) [القمر. ]50- 49 /
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فكل خملوق  ،وكل أمر موزون بميزان العدل والقسط  ،وتعاىل اهلل عن اإلمهال
والعبث  ،وتنزه اهلل عن احليف واجلور ( :
) [النساء. ]40/
فكل أفعال احلق حق  :ﯿ
[ الدخان. ] ٣9 – ٣٨ :

واعلم أن كل يشء يف خزائن احلق سبحانه موزون بقدر يف نوعيته وكميته  ،ومكانه
وزمانه  ،فسبحان رب املكان  ،ورب الزمان  ،كل حدث يف الكون البد له من
مكان ،ومن زمان ؛ كل حدث من صالة أو حياة أو موت  ،أو إنعام أو عقوبة  ،وكل
يشء البد له من مكان حيصل فيه  ،والبد له من زمان يقع فيه .
هذه الساعة التي نحن فيها اآلن اهلل  يرانا  ،وهو أول السامعني لنا  ،يرانا كل يف
مكانه  ،وكل يف زمانه يتكلم أحدنا  ،ويسمع غريه  ،واهلل حيب السامع  ،وحيب
املتكلم  ،وحيفظ هبذا املجلس من حرض  ،حيفظه ألنه يعلم باملكان  ،ويعلم
بالزمان  ،ويعلم من باملكان  ،ومن بالزمان جل جالله  ،فهو خالق الظرف  ،وخالق
املظروف  ،ويعلم ما يف الظرف من الكالم واألقوال واألعامل .
كل يشء له وقت الرزق له وقت  ،والنهار له وقت  ،والليل له وقت  ،وكل يشء عند
اهلل خزائنه  ،عند اهلل خزائن احلبوب والثامر  ،خزائن املعادن  ،خزائن الليل
والنهار  ،وخزائن العلم والعمل  ،وخزائن العطاء والكرم  ،وخزائن الثواب
والعقاب  ،وخزائن الكالم  ،وخزائن األقوال  ،وخزائن املياه والرياح .
) [احلجر. ]٢1/
(
هو احلق جل جالله  ،وقوله احلق  ،وفعله احلق  ،وأمره احلق  ،ودينه احلق  ،وكتبه
حق  ،ورسله حق  ،ووعده حق  ،ووعيده حق :

[ يونس. ] ٣2 – ٣1 :

9٢

التعبد هلل عز وجل باسمه احلق

بعد أن عرفنا اسم اهلل احلق جيب علينا بعد هذه املعرفة أن نعبد اهلل بموجب هذه
املعرفة  ،إذا عرفت أن اهلل هو الكريم البد أن أكون يف الصف األول يف الكرم  ،إذا
عرفت أن اهلل هو العفو البد أن تكون يف الصف األول يف العفو  ،وهكذا يف مجيع
األسامء والصفات .
ويف هذه االسم العظيم جيب علينا أن نعرف احلق سبحانه  ،ونعرف دين احلق ،
ونعمل باحلق  ،وندعو إىل احلق  ،ونرتقى يف احلق .
فهذه مخسة أمور نتعبد هلل هبا :
[ األعراف. ] 1٨٠ :

فأوالً  :نعرف احلق بأسامئِه وصفاته وأفعاله ( :
ثم نتعلم ونعلم دين احلق :
ونعمل باحلق :

) [حممد. ]19/

[آل عمران. ]79/
[ احلج. ] 77 :

نتعلم احلق  ،و ُن َع ِّل َم احلق  ،ونَثبُت عىل احلق  ،فإذا جاءت عواصف الباطل ال
نَلت َِف ُت إليها  ،فإن احلق كالشمس إذا جاء بدَ َد ال ٌظلامت ( :
) [اإلرساء. ]٨1/
ونرتقى يف معرفة احلق  :نرتقى يف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته  ،نرتقى يف معرفة
أركان اإليامن الستة وهي  :اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر
خريه ورشه  ،ونرتقى يف معرفة احلالل واحلرام  ،ونرتقى يف معرفة األوامر
والنواهي  ،ومن صدق أعطاه احلق ما طلب :
[ العنكبوت. ] 69 :
فكلام ازددنا معرفة ًباهلل ازددنا إيامنًا  ،وكلام ازددنا إيامن ًا ازددنا طاعة  ،وأكثرنا من
9٣

أنواع القربات والطاعات .
ثم ننرش احلق  ،كام أن اهلل نرش النور يف العامل بواسطة الشمس كذلك نحن ننرش
احلق يف العامل ؛ ونَصبِغ البرشية بصبغة اهلل ( :
) [البقرة. ]1٣٨/
[ إبراهيم. ] ٥2 :

هذه كلها مطالب موجودة يف القرآن  ،وإذا عرفنا اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله فام
هو واجبنا ؟ .
فالبد لكل مسلم أن يتفكر  ،ويكون له عبودية مع كل اسم من أسامء اهلل  ، فاهلل 
أمرنا أن نعرف احلق العظيم الذي خلق به كل يشء  ،وأقام به كل يشء  ،و َن َف َذ به
حكمه وتدبريه  ،وعدله وإحسانه  ،وفضله ورمحته ( :
) [العنكبوت. ]44/
خلق اهلل الساموات واألرض وما فيهام وما بينهام  ،هذا اخللق املُح َكم املُت َقن ليل
وهنار  ،سامء وأرض  ،شمس وقمر  ،ونجوم وجبال  ،وبحار وأهنار  ،ونبات
وحيوان  ،فهذه اخلالئق وغريها تُسبح بحمد رهبا  ،وختضع لوحدانيته  ،وتعطي
عطاء  ،ويصدر منها منافع .
باحلق أمر اهلل وهدى  ،وبه أمر وهنى  ،وبه أعطى ومنع  ،وبه أبعد وقرب  ،وبه ابتىل
وعاىف  ،وبه أمات وأحيا  ،وبه خذل ونرص  ،وبه َ ِ
محد نفسه ؛ ألنه هو احل ق املعبو ُد
الرب بحق  ،امللك بحق  ،وبه أظهر كامل قدرته وعلمه يف ملكه وملكوته ،
بحق ،
ُ
امللك هو املشاهد  ،وامللكوت هو عامل الغيب :
[الطالق. ]1٢/
فاهلل خيربنا أن ه خالق كل يشء  ،وكل إنسان يفتخر أنه اخرتع كذا وكذا  ،وتنرش
اجلرائد واملجالت وأجهزة اإلعالم أن فالن ًا اخرتع كذا  ،ويكتب له برآه اخرتاع ،
فكذلك وهلل املثل األعىل احلق خيربنا أنه هو الذي خلق هذا الكون  ،وبني لنا انه
94

خالق كل يشء  ،وبيده كل يشء  ،هو الذي له أو امر اخللق واإلجياد  ،وأوامر
التحريك والتدبري والترصيف  ،وأوامر العطاء واملنع  ،وكل يشء بيده :
[األعراف. ]54/
احلق سبحانه بني لنا أسامءه وصفات ه وأفعاله يف كتابه  ،حتى نعبده بمقتضاها :

[ احلرش. ] 24 – 22 :
فاهلل خالق كل يشء  ،فيجب علينا عبادته وحده ال رشيك له ( :
) [األنعام. ]10٢/
فعلينا أن نعبد احلق الذي أنزل احلق  ،وأمر باحلق :
[يونس. ]٣٢/
فعيل أن اشتغل باحلق عن طريق دينه احلق  ،وإتباع رسوله احلق :
ﰀ [األزحاا.]21 ::
وإذا عرفت امللك احلق بأسامئه وصفاته وأفعاله فاعلم أنك عبده  ،وللملك عىل
ِ
ٌ
حقوق كثرية تُقابل إنعام ُه عليهم  ،وإحسانه إليهم  ،وتليق بجالله وعظمته ،
عبيده
واهلل ال حيتاج إىل عبادة أحد  ،بل أنا الذي احتاج إىل عبادة اهلل ؛ ألنه الرازق وأنا
احتاج إىل الرزق  ،وهو العفو وأنا احتاج إىل العفو  ،وهو املؤمن وأنا احتاج إىل
ٌ
حقوق كثرية تقابل إنعامه عىل خلقه  ،وإحسانه إليهم  ،وتليق بجالله
األمن  ،له
وعظمه (
) [النحل. ]17- 1٨/
فكن رمحك اهلل عبد ًا للحق  ،وال تكن عبد ًا للباطل  ،وانرش احلق  ،وال تنرش الباطل ،
وادع إىل ربك باحلق  ،وال تدعو إىل الباطل  :ﮱ
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[ الفرقان. ] 64 – 6٣ :

وإذا عرفت ربك احلق فاعبد احلق  ،وبني احلق  ،وأظهر احلق  ،وعلم احلق  ،وأسمع
الناس احلق :
[ إبراهيم. ] ٥2 :

ويا عبد احلق كن أول العبيد يف عبادة احلق  ،واإلحسان إىل اخللق :

[ الامر. ] 12 – 11 :

يا عبد احلق  ،ويا أمة احلق  ،كونوا أول املسلمني يف عبادة اهلل  ،والدعوة إليه  ،وتعلم
وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل خلقه .
كونوا أول املسلمني يف أحسن األخالق  ،يف الرمح ة  ،والصرب  ،والصدق :

[ آل عمران. ] 1٣4 – 1٣٣ :

واعلم أن حق اهلل سبحانه الز ٌم لك أهيا العبد يف ظاهرك وباطنك  ،ويف أولك
َ
َ
ورباك بن َع َم ه
وأنشأك
وآخرك  ،فهو الذي خلقك وصورك  ،وأحسن تصويرك ،
ِ
َ
وح ِف َظ َك من األذى  ،ن َعمه عليك
املادية والروحية ،
وهداك إىل الرصاط املستقيم َ ،
سابغة ظاهرة ً وباطنه  ،ويف مجيع أمورك وأحوالك شائعة ( :
) [لقامن. ]٢0/
لص العبادة للحق جل جالله ،
فام الواجب عىل العبد ؟ الواجب عىل العبد أن ُ
خي َ
فالعبادة أعظم حقوق اهلل عىل العباد  ،والتوحيد أعظم حقوق اهلل عىل العباد  ،فاعبده
وحده ال رشيك له  ،واجتنب عبادة ما سواه :
[ البقرة. ] 22 - 21 :
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 فالناس اثنان :
ِ
إما عابدٌ هلل ..أو عابدٌ لعبد اهلل من األشجار أو األحجار أو األشخاص وغريه :
[ الشعراء. ] 21٣ :
فالذي يعبد غري اهلل هو من اتبع هواه  ،وهذا أضل خلق اهلل :
[ القصص. ] ٥٠ :
ﰀ
أما من يعبد اهلل  فهذا هو الذي عرفه  ،وهو الذي نجا بنفسه  ،وحفظ عمله
[ الزمر. ] 66 - 65 :

وحق اهلل علينا يف كل نِعمة جاد هبا علينا أن نطيعه ونعبد ُه  ،وال تشغلنا نِعمه علينا عن
عبادته وطاعته :
[ املنافقون. ] 9 :
فام أعظم غرور من كفر باهلل وعصاه ( :
) [االنفطار. ]6/
ما غرك بربك الكريم ؟ أغرك حلمه عليك ! وصربه عىل معاصيك ! ال حد أصرب
عىل األذى من اهلل  ،يرمونه بالصاحبة والولد  ،وهو يعافيهم ويرزقهم  ،اهلل 
حليام  ،ولو
حليم  ،وحلمه الهناية له  ،هو الذي خلق احللم يف كل حليم  ،ف صار
ً
سفيها :
رفع عنه احللم لعاد
ً
[ املائدة. ] 74 :
َ
رشيك له ملاذا ؟ ألنه هو الذي خلقك يف أحسن
واعلم أن هلل احلق احلمد وحده ال
ِ
ِ
ِ
ِ
تقويم  ،وأمدك باألقوات  ،وهداك لإلسالم  ،و َأذ َن لك بذك ِر ه  ،وسمح لك
ِ
عبادته وأثابك عىل
بعبادتِ ه  ،وأقا َم َك يف طاعتِ ِه  ،وأعانك عىل ذكره وشكره وحسن
عملك الصالح :
[ اجلاثية. ] ٣7 – ٣6 :
هو امللك احلق  ،الرمحن الرحيم الذي َأ ِذ َن لك بذكره  ،هو الذي فتح لك باب
اإليامن فآمنت  ،هو الذي سمح لك بعبادته ومناجاته  ،هو الذي أقامك يف طاعته ،
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وحسن عبادته  ،هو الذي بغض إليك املعايص ،
هو الذي أعانك عىل ذكره وشكره ُ
هو الذي حبب إليك الدين  ،هو الذي أعانك عىل الطاعة  ،هو الذي ضاعف لك
األجر  ،هو الذي أعطاك الوقت الذي تعبد اهلل فيه  ،واملكان الذي تعبد اهلل فيه ،
واللسان الذي تذكر اهلل به  ،واجلوارح التي تتعبد اهلل هبا :
[ األنعام. ] 10٢ :
ملاذا خصك احلق هبذه الكرامات ؟  ،لتنال بذلك املزيد من فضله وإحسانه ،
وتسعد بحبه ورضوانه  ،والقرب منه  ،فلله املِنَ ُة وال َفضل ً
وأخرا .
أوال
ً
له املِنَ ُة علينا قبل أن خيلقنا  ،كنا عد ًما فأوجدنا اهلل  ،هو الذي أمر املعدوم أن يكون
موجود ًا  ،وهو الذي أطعمنا وسقانا  ،وعافانا وهدانا ( :
) [احلجرات. ]17/
فيا عبد احلق اعرف فضل اهلل عليك  ،واتق اهلل حيثام كنت  ،واتبع السيئة احلسنة
متحها  ،وخالق الناس بخلق حسن :
[ آل عمران. ] 74 – 7٣ :

اهلل من علينا باهلداية إليه  ،باهلداية إىل معرفة ما حيبه ويرضاه  ،باهلداية إىل معرفة
احلسن واألحسن من األقوال واألعامل واألخالق .
هو احلق الذي أعطى العقول واألسامع واألبصار  ،وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب ،
وعرفنا باحلق ورغبنا فيه  ،وعرفنا بالباطل وحذرنا منه  ،ثم ترك لنا االختيار :

[ الكهف. ] ٣0 - ٢9 :
فالفطرة البرشية موجودة :
[ الروم. ] ٣0 :
هذا العهد األول :
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ﮃ [األعراف. ]17٢/
هذه الفطرة البرشية  ،وهذا العهد األول ،فلامذا تعبدون غري اهلل :
[ يس. ] 61 - 60 :
والعهد الثاين  :العهد العقيل الذي تعرف اهلل به من خالل اآليات الكونية  ،واآليات
القرآنية  ،أن اهلل هو احلق الواحدٌ األحد يف اخللق والرزق  ،واإلحياء واإلماتة ،
وامللك والتدبري  ،وأنه هو اإلله املحبوب املعبود  ،هو الذي يستحق العبادة وحده ،
ال رشيك له  ،وأن عبادة غريه ُظلم وافرتاء  ،وأعظم الظلم هو الرشك ؛ ألن الرشك
ظلم عظيم  ،ألنه
وضع العبادة يف غري موضعها  ،ورصفها لغري مستحقها ؛ فالرشك ٌ
وضع لليشء يف غري موضعه  ،ورصفه لغري مستحقه  ،والترصف يف ملك غريه بدون
إذنه  ،والشياطني اجتالت بني آدم فرصفتهم عن التوحيد إىل الرشك  ،وعن الطاعات
إىل املعايص  ،وعن السنن إىل البدع :
[ فاطر. ] 6 :

ومن رمحة اهلل أنه يرسل رسوالً كلام أعرضت األمة عن الدين  ،وخالفت أمر اهلل :
[ النحل. ] ٣6 :
 وأمور اهلداية ثالثة :
األمر األول  :اإلنسان يتفكر بعقله  ،وينظر يف ملكوت الساموات واألرض  ،فيهتدي
إىل أن ربه ملك حق يستحق العبادة وحده ال رشيك له  ،ثم ُيطيعه بام جاء عن
الرسول . 
األمر الثاين  :إذا ضعف فيه هذا الوازع اهلل يقيض له من يأمره باملعروف  ،وينهاه عن
املنكر :
[آل عمران. ]110/
األمر الثالث  :إن مل يكن هذا وال هذا فاهلل  حيب اخلري  ،ويأمر به  ،وال يرىض أن
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يقوم الرش يف البرشية  ،فاهلل الذي أصلح الكون ال يرىض أن يعم الفساد يف األرض ،
هو برمحته يرسل رسوالً كل ام طم الرش  ،وعم الفساد  ،فإن مل يستجب الناس للرسل
دمرهم بعذاب االستئصال :
[ العنكبوت. ]40 :

وبعثة الرسل انتهت ببعثة حممد  ، فبقي الوازع الديني من النفس  ،والوازع
االجتامعي من الغري ( :
) [ العرص. ] ٣ - 1 :
) [العرص. ]٣/
هذا الوازع الديني من النفس ( :
فبقى هذا الوازع الديني من الغري يف هذه األمة التي هي خري أمة أخرجت للناس.
الوازع النفيس  ،والوازع االجتامعي الذي يدفعك إىل اخلري  ،وينقلك من الفساد
إىل الصالح  ،ومن الرشك إىل التوحيد  ،ومن املعايص إىل الطاعات  ،فال نَمنن
عىل اهلل أن كنا مسلمني  ،كل معبود من دون اهلل هو الذي يستفيد من عابديه ،
األصنام التي ت عبد هلا سدنة  ،والسدنة يأخذون األموال من الناس  ،كل معبود من
دون اهلل يأخذ اخلري ممن يعبده  ،واهلل  هو املعبود بحق  ،وهذا العبد هو الذي
يأخذ األجر واخلري من ربه  ،اهلل ال يستفيد من عبادتنا شيئ ًا  ،بل نحن
)
املستفيدون( :
[العنكبوت. ]6/
هو امللك احلق الغني عن الساموات  ،واألرض  ،والعرش  ،والكريس  ،واإلنس ،
واجلن  ،واملالئكة  ،غني بذاته عن كل ما سواه .
هو الغني الذي ال تنقص خزائنه أبدا  ،ليس بحاجة لطاعة الطائعني  ،وال ترضه معصية
[ فاطر. ] 15 :
العاصيني:
فلنحمد اهلل  أن جعلنا مسلمني  ،وجعلنا مؤمنني  ،وجعلنا حمسنني هذه نعمة كبرية
من احلق . 
احلق جل جالله يريدنا أن نعرف احلق  ،وأن نعمل باحلق  ،وأن ندعو إىل احلق ،
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والذي يثقل يف امليزان يوم القيامة هو احلق  ،والذي خيف به هو الباطل  ،فثَ ِقل
ميزانك باإليامن والطاعات  ،فهي أيرس عمالً  ،وأكثر ثواب ًا .
ِ َ ْ
َ
َ
هلل لَ َ ْْي َ
قال النبي  « : إِ َّن ا ََّ
الرش َب َة
َض َع ْن الْ َع ْبد أ ْن َيأك َُل ْاأل ْك َل َة َفيَ ْح َمدَ ُه َع َليْ َها أ ْو َي ْ َ
رش َب َّ ْ
َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َها » أخرجه مسلم( ).
وسبحان اهلل  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب  ،هذه غراس اجلنة  ،فلنُثقل
موازيننا باألعامل الصاحلة  ،ونتخلق باألخالق احلسنة  ،مع ربنا بالتوحيد ،
واإليامن  ،والتقوى  ،وحسن الطاعة واالنقياد للملك احلق  ،ومع اخللق بأحسن
األخالق  ،بأن تصل من قطعك  ،وتعطي من حرمك  ،وتعفو عن من ظلمك ،
وحتسن إىل من أساء إليك .
فثقل ميزانك باإليامن والتقوى وحسن العبادة والدعوة تنال ما يرضيك :

[ القارعة. ] 11 – 4 :
 واإليامن ثالث درجات :
ٌ
إيامن مطلوب ..إيامن موجود ..وإيامن مفقود .
اإليامن املفقود البد أن أجتهد لتحصيله  ،حتى يأيت عندي اإليامن باهلل  ،باملالئكة ،
بالكتب  ،بالرسل  ،باليوم باآلخر  ،وبالقدر خريه ورشه .
وأكثر اخللق عنده إيامن جممل باهلل لكن بقية أركان اإليامن ليست عنده .
فاإليامن املوجود البد من ترقيته بمعرفة املفقود  ،حتى يأيت اإليامن املطلوب الذي
حيرك القلب والقالب للطاعات  ،وجينب املسلم املعايص  ،وجيعل املسلم يسري
عىل هدى ربه  ،وال يسري عىل هوى نفسه  ،هذا هو اإليامن املطلوب الذي حيرك
النفوس للطاعات  ،ويبعدها عن املعايص :
()1أخرجه مسلم برقم.27٣4 :
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[ النساء. ] 1٣6 :

فثقل ميزانك باإليامن والطاعات  ،وإال خف بضد ذلك من املعايص والسيئات ،
) [الزلزلة. ]6/
متى ؟ (
يأيت العامل يوم القيامة بام عمل  ،ويرى نفسه وهو يرمي اجلمرات  ،وهو يقبل
احلجر األسود  ،وهو يطوف بالبيت  ،وهو يبحث  ،وهو يبكي  ،وهو قائم  ،وهو
يصيل  ،وهو يتصدق .
وكذلك يرى نفسه وهو يأكل املحرمات  ،وهو يرايب  ،وهو يأكل الربا  ،وهو يعبد
الصنم  ،وهو يغتاب الناس  ،وهو يظلم الناس  ،وهو يسفك دماء الناس  ،وهو يرشب
اخلمر ( :
) [الزلزلة. ]7/
فسبحان امللك احلق الذي يعطي عىل اإليامن والعمل القليل األجر الكبري  ،فالذي
يف قلبه مثقال مثقال ذرة من إيامن له مثل هذه الدنيا عرش مرات .
هذا هو امللك احلق الذي جيب أن نعبده وحده ال رشيك له  ،وال نضيع ثانية واحدة
ً
وعمال برشعه  ،ومحدً ا لنعمه  ،ودعوة إليه ،
إال يف طاعته  ،استام ًعا لكالمه ،
وتعليام لرشعه وإحسان ًا إىل خلقه  ،وص ًربا عىل ما يأتينا من البالء :
[ آل عمران. ] ٢00 :
فعىل عبد احلق أن يتفقد نفسه  ،ويتعبد هلل يف كل حال  ،ويعطي القسط من نفسه لربه،
فهو ٌ
أهل أن ُيعبد  ،وأن ُيطاع  ،وأن يكرب  ،وأن يشكر  ،يقوم بذلك حسب طاقته ،
وأجر ذلك كله عائد عليه :
[ العنكبوت. ] 6 :
 وبذل اجلهد من أجل الدين ينقسم إىل قسمني :
جهدٌ عىل النفس  ،وجهدٌ عىل الغري .
واجلهد عىل النفس قسامن :
األول :جهد علمي بمعرفة اهلل  ،بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة دينه ورشعه :
10٢

[ حممد. ] 19 :

الثاين  :جهد عميل وهو امتثال أوامر اهلل يف مخسة أمور :
طاعات نؤدهيا  ،ومعايص نجتنبها  ،ونعم نشكر اهلل عليها  ،وذنوب نستغفر اهلل منها ،
وابتالءات نصرب عليها :
[ احلج. ] 77 :

اهلل يريد أحسن يشء  ،أحسن يشء الدعوة  ،وعبادة اهلل ( :
) [فصلت. ]٣٣/
وعبد احلق يسعى جاهد ًا يف معرفة احلق  ،وعبادة ربه احلق  ،ودعوة الناس إليه :
) [احلج. ]7٨/
(
م َّن عليكم بأن جعلكم مسلمني  ،وأخرجكم من الظلامت إىل النور بفضله  ،فام جاء
من الطاعات فبفضله  ،وما جاء من املعايص فبسبب سوء اختيار العبد :
ﰚ
[النساء. ]79/
واهلل خلق اإلنسان فاختار اإليامن أو الكفر  ،أو الطاعات أو املعايص  ،فاهلل اجتبى
هذه األمة من بني األمم كام اجتبى الرسل من البرش ( :
) [احلج. ]7٨/
ملة إبراهيم هي التضحية بكل يشء من أجل الدين  ،التضحية بالوقت  ،وباملال ،
وبالنفس  ،وباألهل  ،وبالولد  ،وبالشهوات  ،إبراهيم  ضحى بنفسه  ،فأنجاه اهلل
من النار  ،وضحى ببلده  ،فاهلل أعطاه أحسن بلد مكة  ،وضحى بولده  ،فاهلل أحيا
الولد إسامعيل  ،ثم وهبه إسحاق  ،وأخرج من نسل إسامعيل أحسن ولد  ،وأفضل
ولد  ،حممد  ، سيد اخللق كلهم .
وضحى بأم الولد هاجر فجعلها اهلل أم ًا للعرب  ،وجعل خطواهتا نسك ًا يتعبد املسلون
به بني الصفا واملروة .
وضحى بامله حني قدمه للضيفان  ..فاهلل  أعطاه بأن جعله أب ًا للبرشية كلها  ،فهو
أبو البرشية الثالث  ،فأبو البرشية األول آدم  ،ثم الثاين نوح  ،ثم الثالث إبراهيم
10٣

عليهم مجيع ًا أفضل الصالة والسالم .
فورا أحسن مما أعطى .
فمن ضحى لدين اهلل بصدق اهلل ال يؤخر النتيجة  ،يعطيه ً
فإن اهلل كريم  ،والكريم من البرش من إذا َق ِدر عفا  ،وإذا عهد وىف  ،وإذا سؤل
أعطى  ،وال يبايل كم أعطي  ،وملن أعطى .
ً
سائال أبدً ا  ،ألن الذي يرد
فاهلل  أوىل هبذه الصفات من البرش  ،فهو كريم ال يرد
السائل هو العاجز والبخيل والفقري  ،لكن اهلل غني وكريم وقادر عىل كل يشء ،
يسمع مجيع األصوات  ،يسمع مجيع النداءات  ،يسمع مجيع االستغاثات يف الرب ،
والبحر  ،واجلو  ،يف السامء  ،ويف األرض  ،يسمع مجيع اخلالئق  ،ويعطيهم
مجي ًعا  ،وجييب أسئلتهم مجعيها  ،كام يرزقهم مجيع ًا يف وقت واحد  ،يسمع
وقت واحد  ،ويعطيهم يف ٍ
وقت واحد  ،ويسمع كالمهم يف ٍ
دعاءهم يف ٍ
وقت واحد ،
وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة :
ﯬ [ يونس. ] 6٨ :
[ البقرة. ] 2٠1 :
[ النمل. ] 19 :

سبحانك ا للهم 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

املبن

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املبن

اهلل سبحانه يريد من عباده أن يعرفوه ويعبدوه بموجب هذه املعرفة(:

)[حممد.]19 /
واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة  ،واملثل األعىل(:
) [طه.]8 /
فيجب أن نعرف هذه األسامء؛ حتى نعبد اهلل  بمقتضاها ،ونتصف بام يليق بنا من
تلك الصفات الكر يمة ؛ لنشكر املنعم هبا ،فهي لنا عىل شكل نعم من ربنا :
[ النحل. ] ٥٣ :

اهلل علمنا ما مل نكن نعلم ،وخلقنا من عدم ،وأمدنا باألقوات وهدانا إىل الرصاط
املستقيم ،ورزقنا ما نأكل ونرشب منه  ،وما ننعم به ،وبني لنا سبل اهلدى واخلري
والرشاد :
[ املائدة. ] 1٦ – 1٥ :
اهلل  هو امللك احلق املبني ،الذي ال خيفى عىل أحد ،القلوب تعرفه  ،والبصائر تراه،
والعقول ال حتيط به؛ ألن العقول وا ألبصار حمدودة(:
) [األنعام.]10٣ - 102/
هو سبحانه املبني الذي بان لكل أحد :
[ يونس. ] ٣ :

هو سبحان ه املبني الذي بني لعباده احلق باألدلة احلسية ،واألدلة السمعية ،واألدلة
العقلية ،يف أقواله الصادقة ،وأفعاله احلكيمة ،وآياته العظيمة  ،وخملوقاته العجيبة ،وكل
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ذلك بينه اهلل  لنا يف كتابه:

[ النحل. ] 89 :
أحىص سبحانه كل يشء من مجيع املخلوقات ،واآليات  ،واحلركات  ،والسكنات ،
) [يس.]12/
والني ات  ،واألقوال  ،واألعامل(:
هو سبحانه املبني الذي أبان عن نفسه بام أظهر لعباده من األسامء احلسنى  ،والصفات
العىل  ،واألفعال احلميدة  ،واملثل األعىل .
فآيات اهلل الكونية ،وآي ات اهلل الرشعية ،كلها تدل عىل ذات اهلل  ، وتدل عىل أسامئه
وصفاته وأفعاله(:
) [ق.]8 - ٦/

وقال : 

[ لقامن. ] 11 – 9 :

فاهلل سبحانه هو املبني الذي أبان خللقه األدلة القاطعة الدالة عىل كامل ذاته وأسامئه
وصفاته ،والدالة عىل وحدانيته ،وربوبيته وألوهيته ،وتفرده باخللق واألمر ( :
) [األعراف.]٥4 /

وأبان لعباده أنه لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله هو وحده املستحق للعبادة دون
سواه من خملوقاته:
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[ احلرش. ] 24 – 22 :
هو سبحانه امللك احلق املبني الذي نراه يف الدنيا ببصائرنا من خالل آياته وخملوقاته ،
ونراه يوم القيامة بذاته وأسامئه وصفاته :
[ النور. ] 2٥ :
واهلل  أبان لنا أنه امللك احلق املبني ،ولكن األبصار ال تستطيع أن تراه  ،وإنام تراه
البصائر ،واألبصار وسيلة لرؤية آياته الدالة عىل وجوده ،وكامل ذاته وجالله ومجاله .
وأصل الدين معرفة اهلل ،فمن عرف اهلل تعاىل تفانى يف طاعته ،وأحبه لكامل إحسانه
وإنعامه ،وعظمه جلالله وكربيائه وعظمة ملكه وسلطانه :
[ حممد. ] 19 :

فمعرفة اهلل  هي أصل الدين  ،وحتصل بأمرين . :
األول  :بمعرفة اإلن سان ربه بأنه الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته ،وأن كل ما سواه
ناقص ،والناقص ال يكمله إال الكامل ذو اجلالل واإلكرام .
فهذا األمر األول ،أن يعرف اإلنسان أنه ناقص ،ويعرف أن الناقص ال يكمله إال
الكامل وهو اهلل : 
[ حممد. ] 19 :
الثاين  :كل ما سوى اهلل ممكن الوجود؛ السموات ،األرض ،اجلبال ،البحار ،والناس،
واجلن ،واملالئكة؛ فاهلل  خلقهم بعد أن كانوا معدومني ،فكل ما سوى اهلل ممكن
الوجود ،وحمتاج إىل من يوجده وال يمكن أن يوجد حمتاج بال حمتاج إليه ،واهلل  هو
الغني عن كل ما سواه ،وكل يشء حمتاج إليه يف كل يشء ،فكل عبد وكل خملوق حمتاج
إىل ربه :
[ األنعام. ] 102 :
وكل خملوق ضعيف فقري عاجز حمتاج ،وال يكمل املحتاج إال من حيتاج إليه مجيع اخللق
وهو اهلل الصمد الذي صمد جلميع حوائج اخللق ،الصمد الذي تصمد إليه مجيع
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املخلوقات ،ألنه الذي أوجدها وهو الذي يدبر أمرها:
[ اإلخالص. ] 4 – 1 :
فالتفكر يف خلق السموات واألرض هو الذي يأيت بالعبادة املطلوبة ،وهو الذي يأيت
بالعبودية القلبية  ،التي تدل اإلنسان عىل ربه  ،وتعرفه بأسامئه وصفاته ،فيوحده ويكربه،
وحيمده ويشكره  ،ويسعد به وحيبه(:
) [آل عمران.]191 - 190/
فاهلل  أبني من كل بني  ،ولكن األبصار ال تراه يف هذه الدنيا  ،ألهنا حمدودة  ،ومن
رمحته سبحانه أن حجبنا عن رؤيته ،وإال لبطل التكليف ،لو رأيناه مل نخالف أمره،
ولكن اهلل أذن للعقول والبصائر  ،أن تعرفه عن طريق معرفة آياته وخملوقاته :
[ األنعام. ] 10٣ – 102 :
فالتفكر هو العبادة األوىل  ،والعبادة الكربى يف الدين ،التي جتعل اإلنسان حيب ربه
ويكربه ويوحده :
[ يونس. ] 101 :

وآيات اهلل يف كتابه أخبار وأوامر  ،فهي إما تعريف باخلالق وأسامئه وصفاته وأفعاله
وخملوقاته ،أو أوامر ونواهي.
فاألوامر :كل آية يف كتاب اهلل فيها أمر وجب عليك أن تأمتر به ،وكل آية فيها هني جيب
علينا أن ننتهي عنه :
[ احلرش. ] ٧ :

وإذا قرأنا آية فيها وصف للجنة ،فهي تقتيض منا أن نسعى إىل اجلنة  ،وإذا قرأنا آية فيها
109

وصف للنار ،فهي تقتيض منا أن نفر من النار .
وإذا قرأنا قصص األنبياء وغريهم مما ذكر اهلل يف كتابه؛ فيجب أن نعترب :
[ يوسف. ] 111 :

فهذه األوامر التي أمرنا اهلل  هبا  ،فعل األوامر  ،واجتناب النواهي ،نؤدهيا بكامل
احلب والتعظيم والذل هلل ،إذا عرفنا الرب جل جالله ،وعرفنا من أمر هبا ،ومن هنانا عام
[ املائدة. ] 98 :
يرضنا:
 واهلل سبحانه هو احلق املبني ،وآياته التي تدل الناس عليه ثالث :
األوىل :آيات كونية؛ وهي خملوقاته التي خلقها كالسامء واألرض وما فيهام.
الثانية :آيات تكوينية؛ وهي أفعاله يف ملكه من خلق وتدبري وترصيف يف كل وقت .
الثالثة :آيات رشعية؛ هي كالمه املشتمل عىل األخبار واألوامر والنواهي .
فاهلل  أبني من كل بني ،فهو احلق املبني جل جالله ،الذي بان للعقول واألبصار
والبصائر .
وآياته التي يعرفه العباد من خالهلا ثالث :
األوىل  :آيات كونية كوهنا ،السامء املوجودة  ،واأل رض املوجودة  ،واجلبال والبحار،
كوهنا سبحانه ،فعن
واجلامد والنبات  ،واإلنسان واحليوان ،وكل هذه املخلوقات آيات ّ
طريقها نعرف اخلالق ،فيقول العقل للقلب :
إن يف السامء خلربا ،وإن يف األرض لعربا ،آيات حمكامت  ،ومطر ونبات ،ونجوم تزهر ،
وبحار تزخر ،وليل داج وسامء ذات أبراج :
[ الروم. ] 22 :
هذه آيات كونية تدل عىل أن هلذا الكون مكونا وهلذا اخللق خالقا  ،فهذه آيات كونية إذا
نظرنا فيها عرفنا اخلالق الذي خلق املخلوقات ،واملصور الذي صور الكائنات :
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[ ق. ] 8 – ٦ :
الثانية :آيات تكوينية هي أفعاله يف ملكه العظيم أنه حييي ويميت ،وخيلق ويرزق  ،ويعز
ويذل ،ويبسط ويقبض .
فاهلل  جعل هذه اآليات التكوينية يف ملكه  ،والتي نراها يف كل يوم ليل وهنار ،وحر
وبرد  ،وحياة وموت :
[ األنعام. ] 99 :
فهذه أفعاله التكوينية التي خيلق هبا ما يشاء  ،ويدبر األمر يف هذا امللك العظيم ( :
ﭼ) [الروم.]19 /
يف كل يوم تنزل األمطار يف العامل ،وتكسو األرض ،أو تلبس األرض كسوهتا من
النباتات املختلفة  ،التي حتمل األزهار والثامر املتنوعة :
[ احلج. ] ٧ – ٥ :
هذا النسل الكبري من ذرية آدم من الرجال والنساء  ،أصله من رجل واحد :
[ النساء. ] 1 :

ومن آياته التكوينية ( :

) [الروم.]22 -21/
هذه آيات اهلل التكوينية التي تثمر للعبد معرفة امل لك احلق الذي له اخللق واألمر ،وهذه
التدبريات العجيبة ،واآليات املتتابعة  ،دالئل عىل وحدانيته ،ودالئل عىل أن اهلل  له
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األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى ونحن حمتاجون إليه يف وجودنا ،
ويف أقواتنا ،ويف هدايتنا وحمتاجون إىل رمحته لنا بعد موتنا ،وأن يدخلنا اجلنة ،وأن ينجينا
[ فاطر. ] 1٥ :
من النار :
فاهلل  أمرنا بالتفكر والتدبر؛ حتى نعرف امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،
والصفات العىل :
[الروم.]2٣/

ومن آياته التكوينية التي يراها اخللق كل يوم ( :
) [الروم.]24/

هذه آيات تكوينية جتعل اإلنسان يعرف ربه  ،وأنه ذو القدرة املطلقة  ،والقوة املطلقة
والعلم املطلق :
[ الروم. ] 2٦ – 2٥ :

ومن آياته التكوينية(:

) [الروم.]2٧/
والقرآن مملوء من هذه اآليات أكثر من ألف وثالثامئة آية تتكلم عن هذه اآليات الكونية
والتكوينية يف ملك اهلل : 
[ النحل. ] 89 :
فهذه آياته التكوينية  ،وآياته الكونية .
الثالثة  :آياته الرشعية وهي كالمه ،فالكون ٌ
قرآن صامت ،اقرأ الكون ببرصك جتد الرب
ٍ
جل جالله خلق كل كبري وصغري ،وكل ٍ
جامد وسائل؛ فالكون قرآن
عال وسافل ،وكل
صامت تقرأ فيه أسامء اهلل وصفاته  ،وآياته وخملوقاته :
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والقرآن كالم اهلل الناطق الذي بني أنه اخلالق:
[ الزمر. ] ٦٣ – ٦2 :

[ البقرة. ] 1٦4 :

) [امللك.]1 /

وبني أنه امللك( :
[ الذاريات. ] ٥8 :
وبني أنه الرزاق :
) [القلم.]4 /
والنبي  قرآن يميش(:
كان  خلقه القرآن ،يتأدب بآدابه  ،وحيل حالله ،وحيرم حرامه ،ويتعبد هلل بأحكامه .
فالكون قرآن صامت ،والقرآن كالم ناطق ،والنبي  قرآن يميش  ،وعلينا أن نقتدي به
يف أقواله وأعامله وأخالقه .
فكل عبادة ليس فيها حمبة اهلل امللك احلق املبني ،كل عبادة ليس في ها حمبة اهلل وتعظيم اهلل؛
فليست عبادة مقبولة ،وليست هي العبادة املطلوبة ،فام عبد اهلل من أطاعه ومل حيبه ،البد
أن أطيعه وأحبه ملاذا؟ ألنه امللك الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،هو امللك
الكريم الذي منه اإلنعام واإلحسان :
[ السجدة. ] 1٧ – 1٥ :
فأنا أحبه إلنعامه  ،وأكربه لعظمة جالله وكربيائه ،وعظمة ملكه وسلطانه .
فام عبد اهلل من أطاعه ومل حيبه ،وما عبد اهلل من أحبه ومل يطعه ،ما عبد اهلل الذي يقول :أنا
أحب اهلل ،ومل يطعه  ،البد أن تطيع اهلل إذا عرفت اهلل؛ فالبد أن تعبده  ،ومتتثل أوامره ،
وجتتنب نواهيه؛ ألن املحب ملن حيب مطيع :
[ آل عمران. ] ٣1 :
فا لطاعة مقرونة باملحبة  ،واملحبة مقرونة بالطاعة  ،وال قيمة للطاعة بدون حمبة  ،وال
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قيمة للمحبة بدون طاعة :

[ آل عمران. ] ٣2 :

فإذا نظرت إىل اآليات الكونية ،واآليات التكوينية ،واآليات الرشعية؛ وجدت أن اهلل
هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل
األعىل ،فآمنت به وأحببته إلنعامه وإحسانه  ،وكربته وعظمته؛ لعظمة جالله وكربيائه ،
وعظمة ملكه وسلطانه ،فإذا عرفت ذلك وقفت بني يديه باحلب والتعظيم والذل له،
هذه العبادة تفيض باإلنسان إىل ال سعادة األبدية ،سعادة أبدية يوم القيامة ،وسعادة مؤقتة
)
يف الدنيا(:
[األنعام.]82 /

(

) [الكهف.]108 -10٧/
فهذه هي العبودية املطلوبة من املسلم ،ال نقف بالقالب دون القلب ،بل البد من اجتامع
القالب مع القلب معا؛ فالقلب خيشع وينكرس بني يدي اهلل  ،ويتوكل عليه  ،وحيبه
ويعظمه .
والبدن يقوم ويقعد  ،ويركع ويسجد داخل الصالة  ،وخارج الصالة  ،ألوامر ربه امللك
احلق املبني :
فأنا يف داخل الصالة عبد هلل ،وخارج الصالة عبد هلل ،أنا يف بيتي عبد هلل ،ويف السوق
عبد هلل ،عبد هلل الذي له اخللق واألمر ،له األوامر الكونية  ،وله األوامر الرشعية ،وله
األوامر اجلزائية يوم القيامة :
[ األنعام. ] 1٦٣ – 1٦2 :
فهذه العبادة ألذ يشء أن يقف العبد بني يدي ربه وهو أسعد ال ناس؛ ألنه متصل بامللك:
ﰀ
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[ الزمر. ] 9 :

ِ
ِ
الصالةِ»أخرجه النسائي( ).
وقال النبي َ « :و ُجع َل ْت ُق َّر ُة َعيْني ِف َّ
واهلل  هو امللك احلق املبني الظاهر لألبصار والبصائر ،يقول ألنبيائه ورسله :حتملوا
فراقي من أجل عبادي؛ لتأتوا بخلقي إىل بايب؛ فصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني .
وكان  يقوم الليل؛ حتى تتفطر قدماه؛ فيقال له  :أليس قد غفر اهلل لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر ؟ فيقول « َأ َف َ
ُورا »أخرجه البخاري( ).
ال ُأ ِح ُّب َأ ْن َأك َ
ُون َعبْدً ا َشك ً
فالنبي  يرى الكبري العظيم ،يرى الغني املحسن الكريم ،يرى القوي القادر  ،يرى
احلليم الغفور الرحيم فيقف بني يديه ،حامدا له  ،ممجدا له ،مكربا له  ،مستغفرا من
[ القلم. ] 4 :
ذنبه ،ذاكرا له بلسانه وقلبه وجوارحه :
هذه العبادة هي املطلوبة ،وهذه العبودية تستغرق عمر اإلنسان كله  ،يف مجيع أحواله،
من حني يبلغ اإلنسان إىل موت اإلنسان( :
)[األنعام.]1٦٣ -1٦2/
فاهلل خلقنا وهدانا واشرتانا ،لنعبده  ،لنصدق أخباره ونطبق أحكامه ،ما دمنا يف هذه
احلياة ،واهلل يضاعف لنا األجر ،ويسعدنا يف الدنيا واآلخرة :
[ االنفطار. ] 14 – 1٣ :
فكل أحد يف نعيم أو جحيم يف الدنيا  ،ويف القرب  ،ويف دار القرار حسب عمله :
[ القارعة. ] 11 – ٦ :
فمن أراد اهلل به خريا ،وأقبل عىل ربه ،وفعل األسباب  ،وجاهد يف اهلل ؛ فاهلل  يقبل
)
عليه وهيديه(:
[العنكبوت.]٦9/
فمن أحسن األقوال واألعامل واألخالق  ،وسأل اهلادي أن هيديه ،والعليم أن يعلمه،
والتواب أن يتوب عليه ،والرمحن أن يرمحه ،فهذا هو الذي دخل جنة املعرفة ،التي
( ) صحيح /أخرجه النسائي برقم (.)٣9٣9
( ) أخرجه البخاري برقم (.)48٣٧
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ثمرهتا الكربى دخول جنة اآلخرة يوم القيامة  ،ورضوان اهلل  ،ورؤيته يوم القيامة :

[ فصلت. ] ٣2 – ٣0 :

فالعبادات اخلمس التي هي أركان اإلسالم  ،وهي الشهادتان ،وإقامة الصالة  ،وإيتاء
الزكاة  ،وصوم رمضان  ،واحلج ،هذه أركان اإلسالم ،واإلسالم يقوم عليها.
واإلسالم فوق تلك األركان اخل مسة ،شامل جلميع حياة اإلنسان ،من حني يولد إىل أن
يموت .
اإلسالم ينظم حياة اإلنسان يف مجيع أحواله ،وعرف العلامء من أحوال اإلنسان أكثر من
مخسامئة ألف حالة ،كلها بني اهلل  أحكامها يف كتابه وسنة رسوله ؛ ألن اإلنسان قد
يكون حاكام  ،قد يكون عاملا  ،قد يكون مريضا  ،قد يكون مسافرا  ،قد يكون طبيبا  ،قد
يكون عامال  ،قد يكون غنيا  ،قد يكون فقريا ،قد يكون ذكرا  ،قد يكون أنثى ،مجيع
أحوال اإلنسان اهلل  بني أحكامها غاية البيان(:
) [النحل.]89 /
فهذه العبادة هي العبادة املطلوبة من كل إنسان ،أن يكون عبدا هلل داخل الصالة ،
وخارج الصالة ،ويرى ربه املبني ويعبده كأنه يراه؛ فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه،
فإن مل تكن تراه فإنه يراك .
اهلل سبحانه من علينا هبذه العلوم النافعة العظيمة التي جت عل اإلنسان يرى ربه  ،ويعبده
كأنه يراه ،فإن مل يكن يراه فإن اهلل يراه .
فاألول مقام املشاهدة ،ومن شاهد اهلل بكربيائه وعظمته  ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله؛
عبده ومل خيالف أمره :
[ األنفال. ] 4 – 2 :
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فإن مل تكن عنده هذه الدرجة ،فليكن يف الدرجة الثانية؛ وهي مقام املراقبة ليعلم أنه
مراقب ،وأن اهلل رقيب عليه؛ فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،يراقبك ويشهد أعاملك جل
جالله ،هو السميع ألقوالك  ،البصري بأعاملك اخلبري بظاهرك وباطنك :
[ يونس. ] 61 :
فاهلل  بني لنا أن من أسامئه املبني؛ حتى نعرف ربنا  ، ونعلم أنه مبني بني ظاهر لكل
أحد ،هو سبحانه املبني الذي بني لنا الدين  ،وأمرنا بعبادته وحده؛ ألن اإلنسان ُخلق
حمتاجا؛ فإما أن يعبد اهلل  ،أو يعبد عبد اهلل من صنم أو حجر أو وثن أو إنسان أو غري
ذلك من املعبودات .
هلذا أمرنا  بمعرفة الرب الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له بقوله :
[ حممد. ] 19 :

فالبد لإلنسان أن يعرف الرب الذي يستحق العبادة ،ثم بعد ذلك يؤدي العبادة ،فالذي
يستحق العبادة هو اهلل الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة؛
هذا هو اإلله الذي جيب أن أعبده؛ ألين حمتاج إليه ،أعبده إجالال لعظمته وكربيائه،
وأعبده شكرا لنعمه وإحسانه ،وأعبده ألين حمتاج إليه ،فقري إليه يف خلقي  ،ويف صحتي،
ويف طعامي ورشايب ،ويف كل يشء أنا حمتاج بل مضطر إىل اهلل يف كل حال(:
) [النحل.]٥٣ /
فسبحان املبني الذي أبان لكل خملوق علة وجوده  ،بني أنه خلق هذا اإلنسان لعبادته
) [الذاريات.]٥٦ /
وحده ال رشيك له ( :
يعني يوحدون  ،يطيعوين فيام آمر به  ،وفيام أهنى عنه ،يصدقوين يف األخبار التي أخرب
هبا؛ فهو جل جالله الصادق يف أخباره  ،احلكيم يف أوامره :
[ يونس. ] 3 :
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فاهلل  هو املبني لعباده سبل الرشاد من األقوال  ،واألعامل  ،واألخالق احلسنة
املوجبة لثوابه ،املبني لكل ما يوجب عقابه من األقوال ،واألعامل ،واألخالق السيئة .
هو املبني لألقوال واألعامل واألخالق التي حيبها ،واملبني للثواب عىل هذه األعامل .
وكذلك ه و املبني لكل ما يوجب عقابه من األخالق واألقوال واألعامل السيئة ،املبني
الذي بني كل خري  ،ورغب فيه  ،وأثاب عليه ،املبني الذي بني كل رش  ،وحذر منه(:
) [اجلمعة.]2 /
هو املبني الذي بني لعباده األحكام التي تسعدهم يف الدنيا واآلخرة(:

)

[النساء.]2٦ /
فسبحان امللك احلق املبني ،الذي بني كل يشء يف كتابه ،وعىل لسان رسوله (:
)[آل عمران.]1٣8 /
)[النحل.]89/
بني يف كتابه كل يشء(:
وأمر رسوله  أن يبني للناس ما أنزل إليهم ( :
) [النحل.]44 /
واسم اهلل املبني من أسامء الذات واألفعال؛ فهو سبحانه املبني بذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،املبني يف وجوده ووحدانيته  ،الظاهر للبصائر واألبصار والعقول ،فهو أبني من
[ احلديد. ] ٣ :
كل بني:
أما صفة الفعل؛ فهو سبحانه املبني الذي بني الدالئل الدالة عىل ربوبيته ،وألوهيته
ووحدانيته ،وأبان للعباد الدين والرشع الذي حيبه ويرضاه ،وأبان الثواب والعقاب ملن
أطاعه أو عصاه ( :
) [طه.]12٦ -12٣/
هو سبحانه املبني الظاهر املظهر للحق من الباطل ،املبني الذي أبان كل يشء حتتاجه
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األمة ،املبني الذي أبان طرق اهلدى من طرق الضاللة(:
) [النحل.]89 /
هو سبحانه املبني الظاهر لكل أحد ،املبني الذي بني ويبني لعباده ما يسعدهم يف الدنيا
واآلخرة ،يف آياته الكونية  ،وآياته التكوينية  ،وآياته الرشعية(:
) [الروم.]21 /
هو سبحانه امللك احلق املبني الذي بني كل يشء يف الدنيا واآلخرة ( :
)
[التوبة.]11٥ /
فسبحان املبني الذي بني كل يشء يف ملكه وسلطانه  ،ويف كتابه العظيم.
ومن رمحة املبني جل جالله بعباده ،أن نوع بيانه للحق يف كل مكان وزمان ،فاهلل  يبني
لعباده ما يدهلم عىل وحدانيته ،وما يدهلم عىل أنه امللك احلق ( :
) [فصلت.]٥٣ /
فاهلل  يف وقت النبوة ينزل ا لقرآن والصحابة يرون اآليات التي تنزل واملعجزات التي
نزلت عىل النبي  ؛ كخروج املاء من بني أصابعه ،وآيات القرآن العظيمة ،فهذه آيات
جتعلهم يؤمنون باهلل  ،وتزيد إيامهنم باهلل  ،ونحن يف زماننا هذا اهلل من علينا بكتابه
العظيم  ،وكونه الكبري ،وآياته التكوينية  ،وآياته الرشعية  ،ويفتح لنا يف كل يوم فتحا يف
العلم ؛ حتى نعرف وحدانيته(:
) [فصلت.]٥٣ /
فاهلل  هو امللك ،هو اخلالق الذي خلق أعظم يشء ،وهو العرش العظيم ،املحيط
بالكريس ،والكريس حميط بالسموات ،والسموات حميطة باألرض ،واهلل فوق عرشه
حميط بكل حميط ،وال حييط به حميط .
فالعرش أكرب املخلوقات ،وأعظم املخلوقات  ،وأوسع املخلوقات  ،وأعىل املخلوقات،
واهلل  استوى عليه؛ فهو أكمل املخلوقات؛ وهلذا استوى عليه جل جالله برمحته :
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[ طه. ] ٥ :
وكذلك اهلل  خلق أصغر يشء ،أصغر يشء مثال هذه البعوضة التي نراها ،هذه
البعوضة هي مليكة ال جيش هلا سواها ،حتقرها عني من تراها ،لكنها خميفة ،هذا
املخلوق الضعيف اهلل أظهر قدرته يف خلق خملوق ضعيف ،وكشف لنا العلم اآلن ،أن
هذه البعوضة التي نحتقرها كام قال النبي «:لَو كَان ِ
َت الدُّ ْن َيا ت ُ
ُعدل ِعنْدَ اهللِ
ْ
وض ٍة ما س َقى كَافِرا ِمن َْها ََشب َة م ٍ
اء»أخرجه الرتمذي( ).
َجن َ
َْ َ
ً
َاح َب ُع َ َ َ
فالدنيا كلها ال تزن عند اهلل جناح بعوضة.
كم نسبة اجلناح من البعوضة؟ وكم وزن البعوضة؟ فهذه البعوضة اآلن بني العلم كيفية
خلقها ،هذه البعوضة التي نراها هلا مائة عني يف رأسها ،وهلا خرطوم فيه ست سكاكني؛
لتقطع اللحم ثم ينفذ خرطومها يف اجلسم ،وهلا ثالثة قلوب ،وهلا ثامنية وأربعون سنا،
فسبحان املبني الذي بني يف خلقه العظيم كامل قدرته وعظمته ،وعلمه وحكمته :
[ األنعام. ] 102 :
وبني كذلك قدرته يف خلق املخلوق الضعيف كهذه البعوضة؛ فهذه البعوضة ال ترى
ببرصها؛ وهلذا متيش برسعة يف الظالم ،وتصل إىل اهلدف الذي تريد؛ فهي بواسطة
احلرارة تصل إىل األجسام ،وعندها قدرة عىل متييع الدم الغليظ الذي تأخذه من
اإلنسان  ،ليجري يف عروقها ،وهي ختتار نوع الدم الذي يناسبها ،وعندها جهاز ختدير
ختدر به اإلنسان  ،ثم متتص دمه  ،ثم تطري؛ لتقول لإلنسان أثناء طرياهنا :قد أخذت منك
أهيا اإلنسان الضعيف ما أريد ،وها أنا فوقك ال تستطيع أن تصل إ َّيل .
فسبحان اخلالق العليم ،الذي أظهر قدرته يف خلق الكبري والصغري ،ويف خلق
اجلامدات واملائعات ،ويف خلق الذكور واإلناث  ،ويف خلق اجلبال والبحار  ،ويف خلق
الرطب واليابس ،فأظهر قدرته؛ وبني دالئل توحيده ووحدانيته لنعلم أنه احلق املبني
البني لكل أحد  ،الذي ال خيفى عىل أحد:
( ) صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)2٣20
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[ الطالق. ] 12 :
هو سبحانه امللك احلق املبني الذي خلق العامل العلوي والعامل السفيل ،وخل ق اجلامدات
واملائعات ،وخلق الرطب واليابس ،وخلق الكبري والصغري ،وخلق الدنيا وخلق
اآلخرة؛ فسبحان ربنا امللك احلق املبني ،الذي يفعل ما يشاء ،بقدرته  ،وهو اخلالق
العليم ،وهو احلكيم العليم الذي ال يفعل إال ما هو حكمة :
[ الزمر. ] ٥ :
فاهلل  عزيز حكيم أفعاله كلها حكمة أظهر مخسة ،وأخفى مخسة:
أظهر بعض املخلوقات التي تدل عىل وحدانيته ،وحجب اخللق عن رؤيته بقوة نوره،
وشدة ظهوره .
فأظهر املخلوقات وأخفى نفسه ،وأظهر الدنيا وأخفى اآلخرة ،وأظهر قيمة األموال
واألشياء ،وأخفى قيمة اإليامن وا ألعامل ،وأظهر األبدان وأخفى األرواح ،وأظهر سنته
[ األنعام. ] 8٣ :
وأخفى قدرته :
فأظهر سنته كاملاء الذي ينزل من السامء عىل األرض ،فتنبت من كل زوج هبيج ،هذه
سنته  ،لكن قدرته املخلوق ال يفعل إال بإذن اهلل ،الفعال هو اهلل(:
ﭩ) [األنفال.]1٧ /
فاخللق كله  ،واألمر كله بيد :
[ األنعام. ] 102 :
فاملؤمن إذا تفكر تبني له امللك احلق املبني  ،فرآه خيلق ويرزق ،ويعطي ،ويمنع ،ويبسط
ويقبض وحييي ويميت ،ويقلب الليل والن هار ،ويراه يفعل يف ملكه ما يشاء ،حر بعد
برد ،وليل بعد هنار ،وذكر وأنثى ،وخوف وأمن  ،وصحة ومرض .
ومن مل ينظر يف اآليات الكونية ،واآليات القرآنية  ،ويعرف ربه يف الدنيا فلن يراه يوم
[ املطففني. ] 1٦ – 1٥ :
القيامة:
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من علينا بجنة املعرفة التي نعرف هبا ربنا  ،ونعرف الذي بيده اهلداية  ،وبيده
فاهلل َّ 
األمن ،وبيده اخلري  ،وهو عىل كل يشء قدير :
[ آل عمران. ] ٧٣ :

فسبحان اهلادي املبني الذي بني احلق من الباطل بيانا شافيا تقوم به احلجة(:
) [النساء.]2٦/
فلله احلمد والشكر عىل ما أنعم به علينا من نعمة اهلداية والبيان(:
) [البقرة.]18٧ /
فهو سبحانه املبني البائن من خلقه ،العايل فوق خلقه(:
) [األنعام.]18 /
واإلنسان كلام زا د إيامنه خاف بعقله ،وكلام نقص إيامنه خاف بعينه؛ كغريه من الكفار
والبهائم ،فالكفار والبهائم ختاف بعيوهنا ،إن رأت النار هربت منها ،وإن رأت احلفرة
أبعدت عنها ،لكن املؤمن كلام زاد إيامنه بالنظر والتفكر يف آيات اهلل خاف بعقله ،خياف
من امللك اجلبار خياف من معصيته وعقوبته .
وكلام نقص إيامنه خاف بعينه كغريه من الكفار والبهائم الذين خيافون من املاء أن يغرق،
أو النار أن حترق.
وهذا اخلوف طبيعي  ،لكن املؤمن يرتقى بفكره فيخاف بعقله؛ ألنه خائف عىل نفسه من
معصية الرب الكبري املتعال جل جالله؛ فيخاف بعقله أال يمتثل أوامر ربه ،وخياف من
معصية ربه ،وخياف َمن له اخللق واألمر؛ ألنه عرفه بعقله فيخاف من معصيته :
[ النحل. ] ٥0 – 49 :
فلله احلمد والشكر لربنا امللك احلق املبني ،الذي أبان دالئل قدرته وقوته ،ودالئل
حكمته ورمحته ،ودالئل إحسانه وإنعامه .
هو املبني الذي أبان لكل إنسان حقيقة وجوده ( :
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وأبان لكل إنسان حكمة خلقه فقال :

) [اإلنسان.]٣ -1/

[ الذاريات. ] ٥8 – ٥٦ :

فأبان لكل إنسان حقيقة وجوده  ،وأبان له سبل هدايته ،ورمحته ونجاته ( :

) [األنعام.]1٥٣ /
هو امللك احلق املبني الذي أرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،من أجل هداية خلقه :

[ املائدة. ] 1٦ – 1٥ :

فلله احلمد عىل نعمة األيام ن ،وعىل نعمة هداية القلوب ،وعىل نعمة األقوات فأبان لنا
سبل الرزق ،ويرس لنا سبل الرزق ،بالبذر والغرس  ،وأنواع التجارات املختلفة:
[ اجلمعة. ] 10 – 9 :
فاهلل  ما جعل رزق اإلنسان يف التجارة ،إنام التجارة سبب ،وهلل أوامر متتثل وقت
التجارة ،وأوامر متتثل وقت املرض ،وأوامر متتثل وقت الصحة ،وأوامر عند األكل،
وأوامر عند النوم ،فاهلل  بيده كل يشء :
[ هود. ] ٦ :

واهلل حيب أن يمتثل أمره ،وحيب أن نصدق أخباره  ،ونطبق أحكامه؛ ألن كل ذلك حق.
فهو جل جالله املبني الذي بني سبل اهلداية ،وسبل الرزق ،وسبل الفالح(:
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) [النحل.]9٧ /
وبني سبحانه سبل النجاة ،وسبل اهلالك فقال :
[ النساء. ] 14 – 1٣ :
وبني لنا أن الفوز والنجاة والفالح يف طاعة اهلل:
[ املؤمنون.] 4 – 1 :
وبني جل جالله كل يشء يف آياته الكونية ،وآياته التكوينية  ،وآياته الرشعية:

[ النحل. ] 89 :

وبني املبني سبل معرفة خلق اخلالئق ،وسبل معرفة خلق اإلنسان ،وسبل معرفة هداية
اإلنسان ،وسبل معرفة رزقه ،وسبل صالحه ،وسبل نجاته ،وسبل هالكه ،بني كل
) [املائدة.]89 /
يشء(:
يف أي يشء ؟ يف كتابه العظيم:
[ يوسف. ] 2 – 1 :
هو املبني لكل يشء مما حيبه اهلل ويرضاه ،و مما يسخطه ويكرهه ،املبني ألنواع العبادات،
وأنواع الرشائع ،املبني للحق من الباطل ،املبني للحالل من احلرام ،املبني للوعد
والوعيد ،املبني للثواب والعقاب .
فسبحان ربنا العظيم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة .
فاهلل  له أوصاف الكامل واجلالل واجلامل ،وأوصاف اخللق أوصاف فقر وضعف
) [طه. ]8 /
وعجز واحتياج ( :
وأوصاف اخللق أوصاف فقر وضعف وعجز واحتياج(:
) [فاطر.]1٥ /
فهذه املعارف العظيمة جتعل اإلنسان حيب ربه  ،ويكربه  ،وحيمده ويقبل عىل عبادته
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باحلب والتعظيم والذل له يف كل حال من أحواله.
هو سبحانه احلق املبني الذي بني لعباده أسامءه وصفاته وأفعاله يف خملوقاته ،ليعرفوه؛
فإذا عرفوه؛ عظموه وكربوه وأحبوه ،ثم عبدوه وأطاعوه وحده ال رشيك له يف كل
حال(:
) [الطالق.]12 /
هو سبحانه احلق املبني الذي أعطى أنواع البيان لإلنسان نطقا  ،وإشارة  ،وكتابة :
) [الرمحن.]4 -1/
(
هو سبحانه امل لك احلق املبني ،واإلله احلق العظيم  ،البني أمره يف الوحدانية  ،والعظمة ،
واجلالل  ،والكربياء  ،واجلامل .
املبني الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،والنعوت اجلميلة  ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض(:
) [احلج.]٦2 /
فسب حان امللك احلق املبني ،الذي بني خللقه سبيل الرشاد ،وكشف هلم الرصاط املستقيم؛
ليسلكوه إليه ،ووضح هلم األعامل الصاحلة ،التي ينالون هبا الثواب ،وكشف هلم
األعامل السيئة التي يستحقون هبا العقاب؛ ألنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده(:
) [النساء.]2٦ /
قرصت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع ما فرضه عليهم من
ولنعلم أن اخللق ملَّا ُ
وجوب معرفته؛ بني هلم سبحانه أسامءه وصفاته بام أظهره من املخلوقات العظيمة ،
واآليات الكريمة  ،الدالة عىل معرفة ذاته وأسامئه وصفاته جل جالله :

[ املائدة. ] 1٦ – 1٥ :
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فاهلل  خلق املخلوقات  ،وأودع فيها أسامءه وصفاته ،فإذا رأينا املخلوقات عرفنا أن
هلا خالقا  ،وإذا عرفنا عظمتها عرفنا أن خالقها عظيم ،وإذا عرفنا قوهتا عرفنا أن خالقها
قوي ،وهكذا نعرف اهلل  بالنظر والتفكر  ،ثم أكد اهلل ذلك يف كتابه الكريم فقال :

[ احلرش. ] 24 – 22 :

فبني سبحانه أسامءه احلسنى  ،وصفاته العىل ،وأفعاله الكبرية  ،يف مجيع خملوقاته العلوية
والسفلية ،وأوامره وكلامته الكونية والرشعية التي تدل عىل كامل علمه وقدرته  ،وتشهد
بوحدانيته :
[ البقرة. ] 2٥٥ :
فبني سبحانه أنه الواحد األحد حتى نوحده ( :

) [اإلخالص.]4 -1/
وبني سبحانه أسامءه وصفاته يف آياته وخملوقاته  ،حتى نعرف من نعبد ،لنعرف أن الذي
نعبد هو الكبري  ،وهو العظيم  ،وهو القوي ،وهو القاهر ،وهو اخلالق  ،وهو العليم ،
وهو السميع ،وهو البصري ،وهو امللك  ،وهو الكريم  ،وهو الرزاق ،وهو اللطيف؛
فنعرف اآلمر قبل معرفة أوامره ،ثم نتقرب إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه:

[ األنعام. ] 10٣ – 102 :

أبان سبحانه كل يشء خلقه بام خصه به من الصفات ،حتى يتميز عن غريه ،فأبان
سبحانه كل يشء خلقه من خملوقاته بام خصه به من الصفات ،وأنزل كتابه املبني مبينا
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ملراده من خلقه جل جالله .
أبان كل املخلوقات  ،وميز بعضها من بعض ،إظهارا لقدرته أبان البحر من اجلبل،
وال سامء من األرض ،والذكر من األنثى ،واجلامد من النبات  ،والرطب من اليابس،
والنار من املاء ،واإلنسان من احليوان؛ أبان كل يشء خلقه بام خصه به من الصفات
ليعلم عباده بكامل أسامئه وصفاته .
وأنزل كتابه املبني مبينا ملراده من خلقه ،ما مراده من خلقه؟ مراده عبادته وحده ال
رشيك له ( :
) [البقرة.]22 - 21/
هو املبني الذي أرسل رسله لبيان ما يف كتابه؛ حتى أظهر احلق من الباطن ،وبني التوحيد
من الرشك ،وبني اخلالق من املخلوق ،والقادر من العاجز(:
) [النحل.]44 /
فيعرفون من يستحق أن يطاع فال يعىص ،ومن يستحق أن يذكر فال ينسى ،ومن يستحق
أن يشكر فال يكفر:
[ األنعام. ] 102 :
فمن نظر وتفكر يف هذا الكون العظيم؛ وجده كله أعاله وأسفله ،مشريا بأجزائه ومجلته
إىل أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل ،وأفعاله احلميدة ،فهذه األسامء والصفات تشري إىل
امللك احلق املبني جل جالله(:
) [ق.]8 - ٦/
(

[ األنبياء. ] 30 :

[يونس.]101 /
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)

ومن عرف ذلك قنت لربه يف كل حال( :

[ يونس. ] 32 – 31 :

ﰀ) [الزمر.]9 /
فإذا عرفنا امللك احلق املبني ،وماذا جيب له من التوحيد والتعظيم والعبادة؛ فقد وجب
علينا شكره ومحده :
[ اجلاثية. ] 37 – 36 :

فإذا عرفنا هذا عرفت امللك احلق املبني ،وإذا تبني لك الطريق واستبان لك
السبيل(:
) [الروم.]٣0 /
احلمد هلل رب العاملني الذي أبان لنا احلق ،وحببه إلينا ،ورغبنا فيه ،وأثابتنا عليه ،فلله
احلمد والشكر .
اهلل  هو امللك احلق املبني الذي خاطب عباده بكل أنواع البيان ،وأقام حجته بأعظم
أنواع البيان والربهان؛ فام أرسل املبني رسوال إال بلسان قومه؛ ليبني هلم ما يفعلون وما
يتقون :
[ إبراهيم. ] 4 :
وبني املبني يف كتابه املبني األخبار الصادقة  ،واألحكام العادلة ،وأحكام احلالل واحلرام،
والوعد والوعيد ،وحياة السعداء وحياة األشقياء:
[ املائدة. ] 16 – 15 :
فلله احلمد والشكر عىل أن بني لنا احلق  ،وأظهره لنا  ،لنتقرب إليه بام حيبه ويرضاه،
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)

ونبتُعد عام يكرهه ويسخطه( :
[النساء.]1٧٦/
وبني املبني جل جالله يف كتابه آياته الدالة عىل وحدانيته  ،وآياته الدالة عىل كامل جالله
ومجاله :
[ البقرة. ] 164 :
وبني املبني سبحانه يف كتابه العظيم أعامل أوليائه  ،وثواب أتقيائه(:

) [التوبة.]٧2 -٧1/
وبني كذلك يف كتابه املبني أعامل أعدائه  ،وعقاب من كفر به ،فقال(:
)

[التوبة.]٦8 - ٦٧/
فاهلل  برش املؤمنني بحسن الثواب(:

) [البقرة.]2٥ /

وبرش الكافرين بسوء العقاب :
[ النساء. ] 139 – 138 :
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وبني املبني أعامل املؤمن من أعامل الكافر:

[ السجدة. ] 20 – 18 :

وبني املبني سبحانه يف كتابه جزيل ثواب الدعاة إىل اهلل فقال ( :
) [فصلت.]٣٣ /
وقال ( : 
) [آل عمران.]104 /
وبني عظيم جرم من كتم العلم وترك بيان احلق للناس فقال(:
)[البقرة.]1٦0 -1٥9/
واهلل  بني عقوبة من كتم العلم ،وترك الدعوة ( :
) [حممد.]٣8 /
عقوبة ترك الدعوة استبدال ،أما عقوبة املعايص من زنى ومن رسقة  ،فهذا قطع لليد
وهذا رضب بالعصا .
فاهلل  بني يف كتابه احلق  ،ومن يعمل باحلق  ،وثواب أهل احلق ،وبني الباطل ،ومن
يعمل بالباطل  ،وجزاء من عمل بالباطل.
فسبحان ربنا املبني الذي تكفل ب بيان كل ما حيتاجه اخللق من بيان أركان التوحيد
واإلسالم واإليامن ،وبيان العبادات واملعامالت وبيان اآلداب واألخالق وبيان الوعد
والوعيد ،والثواب والعقاب(:
) [النحل.]89 /
اهلل أكرب ما أعظم بيان ربنا امللك احلق املبني لعباده ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة! ،وما
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)

أرمحه هلم!(:
[البقرة.]99/
(
) [احلديد.]9 /
و اهلل سبحانه هو احلق املبني الذي أرسل رسله؛ لبيان ما يريده من عباده ،وما حيبه من
عباده ،وبيان ما أعده لعباده(:
ﭯ) [احلديد.]2٥ /
هو سبحانه املبني الذي بني للخلق كافة ما ينفعهم ويصلحهم ويسعدهم يف الدنيا
واآلخرة ،بني هلم األرزاق ،وبني سبل حتصيلها ،وأعطاهم األسامع واألبصار والعقول؛
ليهتدوا هبا إىل خالقهم فيحمدوه عىل نعمه  ،ويسبحوا بحمده ،ويمجدونه ويكربونه :
(
) [النحل.]٧8 /
) [النور.]4٦ /
(
فسبحان املبني الذي أبان لعباده كل يشء ،وخص رسله ببيان احلق الذي أنزله(:
) [النحل.]44 /
هو سبحانه الذي نور قلوب من شاء من عباده بنور اإليامن والتوحيد والقرآن(:
)

[العنكبوت.]49 -48/
واحلمد هلل رب العاملني الذي أبان لنا احلق ورغبنا فيه ،وأبان لنا الباطل وحذرنا منه :
[ األنعام. ] 153 :
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التعبد هلل عز وجل باسمه املبن

اهلل سبحانه هو امللك احلق املبني  ،الظاهر للبصائر ،املبني الذي أظهر وبني وأوضح
الدالئل والبينات التي تدل عىل أنه الرب احلق  ،اإلله احلق  ،امل لك احلق اهلادي إىل
الرصاط املستقيم ،هداية بيان وإرشاد ،وهداية توفيق وإهلام :
[ النور. ] 46 :
واهلل سبحانه هو احلق املبني ،حيب أسامءه احلسنى  ،وصفاته العىل ،وحيب من ختلق هبا،
واتصف هبا من عباده  ،فاهلل حيب امل ؤمنني ،وحيب املحسنني  ،وحيب التوابني وحيب
الصابرين :
[ األعراف. ] 180 :

فاهلل سبحانه هو احلق املبني الذي بني نفسه بام أظهره من أسامئه وصفاته بآياته
وخملوقاته ،وبني ما حيبه وما يكرهه  ،وما يرضيه وما يسخطه ،وما يقبله وما اليقبله .
فيا عبد املبني (:
)[حممد.]19/
وعليكم أهيا املؤمنون معرفة ما تتقربون به إىل موالكم فتنجو به من عذابه من معرفة
أمره وهنيه ،وحالله وحرامه ،ووعده ووعيده ،ومواعظه وأحكامه وأخباره .
فالتعبد لربكم بمو جب هذه املعرفة ،يثمر لكم حب اهلل وتعظيمه وخشيته وتقواه :
[ البقرة. ] 197 :
ثم اعمل أهيا املسلم واملسلمة بام علمت ،وبينه للناس ،وأحسن إليهم كام أحسن اهلل
إليك ،وعلمهم كام علمك اهلل تكن من الربانيني( :
) [آل عمران.]٧9 /
واعلم أن اهلل  بني يف كتابه مراده من عباده ،وبني رسوله  أحسن ما يتقربون به إىل
رهبم فبني أنت رمحك اهلل خللقه ذلك  ،وعلم عباده مما علمك اهلل ،وثواب ذلك عائد
عليك  ،عسى أن حترش يف زمرة العلامء  ،تلو األنبياء ،شاهدا عىل الناس مع الشهداء ،
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باحلق املبني :
[ النساء. ] 70 – 69 :
يا عبد املبني إذا وهبك اهلل نعمة العلم بأسامئه وصفته ،والعلم بدينه ورشعه ،والعلم
بحالله وحرامه ،وثوابه وعقاب ه ،فبينه للناس ،واعبد ربك بمقتضاه تفوز برضاه(:
) [إبراهيم.]٥2 /
وإياك وكتامن العلم إن وجدت له سائال  ،أو ألفيت له طالبا ،أو تبينت له موضعا ،فكاتم
البينات من العلم واهلدى ملعون يف كتاب اهلل لعنا مضاعفا ،ويلجم بلجام من نار يوم
القيامة ،إن مل يتب ويصلح ويبني(:
) [البقرة.]1٦0 - 1٥9/
فاهلل  بني احلق  ،وأمرنا ببيانه للناس ،فجهدنا عىل أنفسنا باالستقامة عىل مخسة أمور:
طاعات نؤدهيا ،ومعايص نجتنبها ،ونعم نشكر اهلل عليها ،وابتالءات نصرب عليها،
وذنوب نستغفر اهلل منها .
 أما جهدنا عىل الغري؛ فنبني هلم ما أنزل اهلل ف كتابه  ،ونجتهد عليهم بثالثة أمور :
األول :جهد عىل الكافر لعله هيتدي ،نبني له احلق لعل اهلل أن هيديه:
[ السجدة. ] 3 :
الثاين  :جهد عىل اجلاهل ليكون عاملا  ،وجهد عىل الفاسد ليكون صاحلا  ،وجهد عىل
الغافل ليكون ذاكرا ( :
) [آل عمران.]104 /
الثالث :جهد عىل العامل ليكون معلام  ،وجهد عىل الصالح ليكون مصلحا ،وجهد عىل
[ الغاشية. ] 21 :
الذاكر ليكون مذكرا :
هذه جهود ثالثة يف جمال الدعوة ،فاهلل فتح لنا هذه األبواب ،وبني لنا احلق ،وأمرنا ببيان
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احلق للناس كلهم ( :
) [إبراهيم.]٥2 /
فاحلق أبني من كل بني ،واحلق أسهل يشء  ،والعمل به أيرس وأسهل يشء(:
) [القمر.]1٧ /
كذلك اهلل  أعطانا الفقراء والضعفاء واملحتاجني ،حمل صدقاتنا وإعانتنا ،فنبني
للناس كل ما هيمهم من مصالح دنياهم ودينهم  ،ونبلغ عن نبينا  أقواله احلسنة،
وأعامله الصاحلة ،وأخالقه العالية؛ ليكون كل مسلم مقتديا بالرسول (:
ﰀ) [األحزاب.]21/
فمن عرف ربه باسمه املبني هو سبحانه املبني البني لكل أحد ،الظاهر للبصائر والعقول،
بآياته الكونية ،وآياته التكوينية ،وآياته الرشعية ،واملبني لكل يشء ،مبني للحق من
الباطل ،ومبني للمخلوقات بصفاهتا ،ومبني مل لكه وسلطانه العظيم ،واملبني للعبد ما له
[ طه. ] 8 :
يف الدنيا وما له يف اآلخرة :
من عرف ربه باسمه املبني أحبه ومحده وشكره؛ ملا يرى من عظيم إحسانه وإنعامه ،
وجزيل نعامئه  ،وعظيم إكرامه(:
) [األنعام.]102 /
وإذا عرف العبد ربه املبني كربه وعظمه وجمده ،ملا يرى من عظمة ذاته وأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه  ،وعظمة حكمه ورشعه ،وعظمة ثوابه وعقابه،
وعظمة وعده ووعيده ( :
)[غافر.]٦٥ /
واملسلم إذا عرف ربه باسمه املبني ،عرف أنه الرب احلق واإلله احلق ،وامللك احلق؛
فوحده بأسامئه وصفاته  ،ووحده بعبادته؛ ملا يراه من جالله ومجاله  ،وإنعامه وإحسانه :
[ حممد. ] 19 :
واملسلم إذا عرف ربه بأسامئه احلسنى  ،وصفات ه العىل  ،وأفعاله احلميدة ،اطمأن بذكره ،
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وسارع إىل مرضاته ،وسلم ألحكامه القدرية والرشعية :
واستقام عىل أمره ( :

[ الرعد. ] 29 – 28 :

) [األنفال.]4 -2/
فاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه .
ومن عرف ربه املبني افتقر إليه يف مجيع أحواله ،وطلب اهلداية منه ،وسأل ربه الثبات
)
عىل احلق(:
[القصص.]٥٦ /
وعبد املؤمن ،وعبد املبني  ،عليه أن يستقيم عىل أوامر ربه املبني ،ويدعو الناس إىل عبادة
ربه املبني:

وقال : 

[ فصلت. ] 32 – 30 :

[ النحل. ] 125 :
وعبد املبني يعلم املؤمنني دين رهبم ،ويبني هلم أحكامه ،وفضائله ومسائله(:
) [آل عمران.]٧9 /
آن َو َع َّل َم ُه » أخرجه البخاري( ).
وقال النبي َ « : خ ْ ُريك ُْم َم ْن َت َع َّل َم ال ُق ْر َ
وقال َ « : م ْن ُي ِردِ اهلل بِ ِه َخ ْ ًريا ُي َف ِّق ْه ُه ِف الدِّ ِ
ين » متفق عليه( ).
فعلينا مجيعا أن نحسن الظن بربنا ،ونحسن الظن بإخواننا من كانوا وحيث كانوا ،وال
()1أخرجه البخاري برقم (.)٥02٧
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )٧1واللفظ له ،ومسلم برقم (.)10٣٧

135

نقبل الكالم عن غرينا حتى يتبني لنا ثبوت ذلك عنه(:

) [احلجرات.]٦ /
وإذا اشتبهت عليك األمور ،وعز عليك معرفة احلق ،فاسأل املبني أن يكشف لك ما
استغلق عليك من املسائل :
[ الذاريات. ] 51 – 50 :
[ آل عمران. ] 53 :

[ األعراف. ] 23 :

[ آل عمران. ] 8 :

اللهم فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،رب جربيل وميكائيل
وإرسافيل ،أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون؛ اهدنا ملا اختلف فيه من احلق
بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.
فاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه يا أرحم
الرمحني .
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ،واجلبن والبخل ،واهلرم وعذاب القرب.
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها .
اللهم إين اعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن
دعوة ال يستجاب هلا .
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بنيننا وبني معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به
جنتك ،ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا .
اللهم متعنا بأسامعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا برمحتك يا أرحم
الرمحني .
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت  ،نستغفرك ونتوب إليك.
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

احلي

ه

موسوعة أسامء اهلل ُ
احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل احلي

اهلل  هو احلي بجميع صفات الكامل  ،فله األسامء ا حلسنى  ،والصفات العىل ،
واألفعال احلميدة  ،واملثل األعىل :
[ غافر. ] ٦٥ :

وقد ورد اسم اهلل احلي يف القرآن (  ) 5مرات .
 واهلل  خلق يف هذا الكون نوعني من املخلوقات :
أحدها  :خملوقات ُمسخرة جمبولة عىل الطاعة  ،اختارت أن تكون ُمسخرة مطيعة
لرهبا  ،وهي كل ما سوى اإلنس واجلن  ،مجيع املخلوقات يف العامل العلوي ،
والعامل السفيل  ،هذه املخلوقات اختارت أن تكون ُمسخرة مطيعة لرهبا  ،شاهدة
بوحدانيته  ،و مستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته ( :
)
[اإلرساء. ]44/
ٌ
إيامن فطري
الثاين :اإلنس واجلن  ،هؤالء هم املخا َطبون باألوامر الرشعية وفيهم
ف َط َر اهلل القلوب عليه  ،ولكن البد من سقي هذا اإليامن الفطري باإليامن
الكسبي الذي نجتهد حتى نتحصل عليه  ،كام نجتهد للحصول عىل األموال حتى
نشرتي األشياء  ،نجتهد للحصول عىل اإليامن الذي يقوي هذا اإلنسان قل ًبا وقال ًبا
عىل عبادة اهلل  بالصالة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد والدعوة وغري ذلك من
األعامل :
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
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البد أن يمتلئ القلب باإليامن املو ّلد للطاقة العملية  ،وهذه الطاقة موجهة ومقيدة بام
يوج ه طاقته إىل احلق أو إىل الباطل ،
جاء عن النبي  ، فتوجيه الطاقة بيد اإلنسان ّ ،
أو إىل اخلري أو إىل الرش :
[ اإلنسان. ] ٣١ – ٢٩ :

بحسب البيئة اإليامنية يزداد إيامن العبد  ،وإذا زاد اإليامن يف القلب بمعرفة اهلل
ومعرفة أسامئه وصفاته وأ فعاله جاءت الطاعات متوالية  ،وجاءت الطاعات متنوعة ،
وجاءت املسارعة واملسابقة إىل اخلريات  ،وإىل األعامل الصاحلة :
[ األنبياء.] ٩٠ :
جاءت هذه العبادات سهلة باملحبة والتعظيم والذل هلل  ، هذه أركان العبادة التي
جيب علينا أن نعبد اهلل  بموجبها :
[ املؤمنون.] ٢ – ١ :
ٍ
أركان ثالثة :
 فكل عبادة من العبادات تقوم عىل
حب اهلل  ..واخلوف من اهلل  ..ورجاء ثواب اهلل . 
نحن عبيد هلل  ،واهلل  أعطانا االختيار لتوجيه الطاقة للعمل باحلق  ،أو العمل
ﮒ) [الكهف. ]29/
بالباطل ( :
بأمس احلاجة إىل معرفة معبودها وفاطرها جل جالله  ،تعرفه بأسامئه
هذه القلوب
ّ
وصفاته وأفعاله  ،وتعرف عظمة نعمه وإحسانه  ،وتعرف وعده ووعيده  ،حتى متتثل
أمره  ،وجتتنب هنيه  ،هبذه الصفات الثالث  :حب اهلل  ..واخلوف من عقابه..
ورجاء ثوابه.
الركن األول  :حمبة اهلل  أهم أركان العبادة  ،واإلنسان إما عابد هلل  ،أو عابد لعبد اهلل،
بحسب معرفته باهلل  ،وجهله باهلل  ،إما أن يكون عابد ًا هلل أو عابد ًا لعبد اهلل  ،ممن يسبح
ٍ
ٍ
شجر أو غريمها .
حجر أو
بحمده من خملوقاته
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وال يعبد غري اهلل إال من مل يعرف اهلل  ،من مل يعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،
ويعرف عظمة ُملكه وسلطانه  ،ويعرف ثوابه وعقابه  ،ويعرف وعده ووعيده  ،ويعرف
أمره وهنيه  ،فالبد أن جيره الشيطان إىل عبادة غري اهلل من األهواء واألصنام
واألحجار  ،وأعظم صنم معب ود من دون اهلل هو صنم اهلوى :
ﰀ [القصص. ]50/
الس ُفل  ،ومن
اهلوى الذي هيوي باإلنسان من احلق إىل الباطل  ،ومن العلو إىل ُ
اإليامن إىل الكفر  ،فاهلوى مقابل اهلدى  ،وال حيق لإلنسان أن يعيش ثانية واحدة
بغري اهلدى ؛ ألنه إذا عاش بغري اهلدى ضل  ،وإ ذا ضل عمى عن الطريق الذي يسري
عليه إىل ربه :
[ األنعام.] ١٥٣ :
وال تكون العبادة ح ًقا إال ملن عرف اهلل ح ًقا بأسامئه وصفاته وأفعاله .
وحمبة اهلل  ثمرة معرفة عظمته  ،وكربيائه  ،وجالله  ،وجربوته  ،و ُملكه  ،وسلطانه ،
وثمرة معرفة نعمه  ،وإحسانه  ،وفضله  ،وإكرامه خللقه  ،فجميع النعم التي نتنعم هبا
كلها بفضل اهلل  ، ومن نعمه التي ال تُعد وال ُ
ُت ىص .
فأنا أحب العظيم  ،وأحب الكريم  ،أحب العظيم لعظمته ؛ ألنه هبرين بعظمته
خريا ورصف
وجالله  ،وأحب الكريم  ،إلنعامه
عيل وعىل غريي  ،وألنه أعطاين ً
ّ
رشا :
عني ً
[ األنعام. ] ١٠٢ :
فمحبة اهلل  أهم أركان العبادة  ،فيجب علينا أن نُحب اهلل  ،وأن ُنحب رسوله ، 
ونحب املؤمنني ،ونُحب دينه وكل ما حيبه اهلل ويرضاه من الطاعات  ،ونحب كل ما
حيبه اهلل ورسوله  ،أكثر مما نحب أنفسنا وأوالدنا وأموالنا  ،ونكره كل ما يكرهه اهلل
من املعايص .
حلسنى  ،وصفاته ال ُع ىل  ،ومن معرفة نعمه
وحمبة اهلل تنشأ من معرفة أسامئه ا ُ
وإحسانه ،ومعرفة صفات جالله ومجاله .
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وكلام زادت معرفة العبد بربه زادت حمبته هلل  ،وإجالله  ،وتعظيمه  ،وزاد حب اهلل له
وزادت طاعته لربه  ،واملحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة .
فمتى جاءت املحبة الكاملة  ،جاءت الطاعة الكاملة  ،وجاء الثواب الكامل  ،والرضا
الكامل من ربنا . 
وكلام نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه هلل  ،ونقصت طاعته له  ،وزادت معاصيه ،
وكلام عىص العبد ربه نقصت حمبته هلل بقدر معصيته  ،وكلام أطاع العبد ربه زاد حب
ِ
ل
اهلل له بقدر طاعته قال اهلل  يف احلديث القديس « :ما يز ُال ع ْبدي يتق َّر ُب إِ َّ
بِالنَّوافِ ِل حتَّى ُأ ِح َّب ُه» أخرجه البخاري( ) .
وإذا ضعفت حمبة اهلل يف قلب العبد بسبب كثرة املعايص  ،فقد لذة العبادة ،
واستوىل عليه الشيطان  ،فيؤدي العبادة وهو ٍ
ٍ
غافل عن ربه وجيد قسوة يف قلبه ،
اله
ويشعر بلذة املعصية  ،وحيس بثقل الطاعة .
فاألوامر الرشعية يف مقابلها الشهوات احليوانية  ،وهذا حمل االبتالء.
األوامر اإلهلية من ربنا جل جالله عىل هذا اإلنسان يقابلها الشهوات احليوانية ،
املالئكة جمبولون عىل الطاعات  ،ليس عندهم شهوات ترصفهم عن الطاعة  ،ولكننا
نحن اخرتنا أن نكون خمتارين أن نؤمن أو نكفر  ،نفعل اخلري أو نفعل الرش  ،أن نعمل
باحلق أو نعمل بالباطل :
[ األحزاب. ] ٧٢ :

ومما يقوي حمبة اهلل  يف قلب العبد معرفته باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة
نعم اهلل عليه  ،وأداء الواجبات  ،واجتناب املحرمات واإلكثار من نوافل العبادات .
الركن الثاين من أركان العبادة اخلوف من اهلل تعاىل  ،فمن كان باهلل أعرف كان منه
أخوف .
واخلوف من اهلل  إنام ين شأ من معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة وعيد
اهلل ملن عصاه بالعقوبة ومعرفة شدة عقوبة اهلل ملن عصاه بالعذاب األليم  ،والعذاب
()١أخرجه البخاري برقم.٦٥٠٢ :
141

العظيم :

[ هود. ] ١٠٢ :

قوي إيامن العبد  ،وتصديقه بعذاب اهلل  ،ومعرفة شدة عذابه ملن عصاه اشتد
وكلام َ
خوفه من اهلل :
[ النحل. ] ٥٠ – ٤٩ :
فاخلوف من اهلل ينشأ من معرفة عظمة اهلل  ،وكربيائه  ،وجالله  ،وجربوته  ،وعظمة
ُملكه وسلطانه  ،وأنه كبري  ،حميط بكل كبري  ،عامل ٌ بكل يشء  ،قادر عىل كل يشء ،
ٌ
حميط بكل يشء  ،ال خيفى عليه يشء  ،وال ُيعجزه يشء يف الساموات وال يف

األرض  ،له العامل العلوي  ،وله العامل السفيل  ،خلق العرش والكريس  ،وخلق
الساموات واألرض وخلق ما بينهن  ،وخلق ما يف األرض من اجلبال والبحار
واألهنار  ،والنبات واحليوان  ،واإلنس واجلن  ،وخلق الساموات العال ومألها
باملالئكة  ،هذه عظمة م لك احلي القيوم تولد اهليبة واخلشية  ،واخلوف والرهبة من
اهلل امللك العزيز اجلبار  ،فأمتثل أوامره  ،وأجتنب نواهيه  ،ألين أعلم أنه إذا أمرين
بأمر وخالفته فاهلل  يعاقبني حسب جنايتي .
حق للعبد من اهلل  ،فاهلل  ال
حق هلل  عىل من عصاه  ،أما الثواب فهو ٌ
فالعقوبة ٌ
يظلم مثقال ذرة ( :
)[النساء. ]40/
فنعرف عظمة اهلل وكربياء ه وجالله وجربوته حتى يتولد عندنا اخلوف من اهلل ،
اخلوف من املعايص  ،اخلوف من نار جهنم  ،اخلوف مما جيري يف عرصات
القيامة  ،كام قال اهلل عن الكفار :
[ الزمر.] ١٦ :
ومتى نخاف اهلل ونخشاه ؟ نخافه إذا عرفناه  ،عرفنا صفات جالله من املُلك والقوة
والقدرة والقهر  ،وصفات اجلالل هلل  تولد اخلوف واهليبة واخلشية هلل : 
[فاطر. ]28/
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الذين يعلمون أن رهبم بيده ملكوت الساموات واألرض  ،الساموات من جند اهلل ،
واألرض من جند اهلل  ،والرياح من جند اهلل  ،والنار من جند اهلل  ،وكل خملوق من
جند اهلل :
[الفتح. ]7/
فاهلل ٌ 
ملك عظيم  ،وسلطانه كبري  ،و يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،ال راد
حلسنى  ،وبصفات جالله  ،ازداد
لقضائه ،وال معقب حلكمه  ،فإذا عرفته بأسامئه ا ُ
خويف منه فأخاف من يملك القدرة  ،ومن يملك القوة  ،ومن يملك القهر  ،ومن
خلق اجلبال  ،وخلق البحار  ،وخلق النريان  ،وخلق اإلنس  ،وخلق اجلن  ،وخلق
النار  ،وخلق الساموات  ،وخلق األرض  ،وخلق املالئكة  ،وخلق الكريس :
[ األنعام. ] ١٠٢ :

فإذا عرفت اهلل  جاء يف قلبي تعظيمه جل جالله  ،وخشيته  ،واخلوف منه ،
فأقبلت عىل طاعته واجتنبت معصيته :
[حممد. ]19 /
الركن الثالث من أركان العبادة الواجبة هلل  رجاء اهلل تعاىل .
والرجاء هو الطمع يف ثواب اهلل ومغفرته .
 والرجاء ينقسم إىل ثالثة أقسام :
الرجاء األول  :رجاء املؤمن الذي أطاع اهلل يف أن يتقبل اهلل عمله من األقوال
واألعامل الصاحلة  ،وأن يثيبه عليه بالفوز باجلنة  ،والنجاة من النار  ،فاألعامل كلها
من فضل اهلل  ، فاهلل خلقنا  ،وهدانا لإلسالم  ،وحبب إلينا الطاعات  ،وأعاننا
عليها ،ويرس لنا القيام هبا  ،وقبلها وأثاب عليها  ،وضاعف الثواب عليها  ،ثم يأيت
بعد ذلك رضوانه اهلل جل جالله ودخول اجلنة  ،فاملؤمن يرجو أن يتقبل اهلل 
عمله :
[الكهف.]110 /
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والعمل الصالح من فضل اهلل  عىل اإلنسان  ،فاملؤمن يرجو أن يتقبل اهلل عمله ،
وأن يثيبه عليه بالفوز باجلنة  ،والنجاة من النار  ،نحن ال نستحق عىل اهلل شي ًئا  ،ألننا
عبيده ولكنه كريم  ،العطاء أحب إليه من املنع جل جالله .
فهذا الرجاء األول :
[البقرة.]218/
الرجاء الثاين  :رجاء من أذنب ذنو ًبا  ،ثم تاب منها  ،رسق أو قتل أو رشب اخلمر أو
ترك الصالة أو فعل شيئ ًا من الفواحش  ،رجاء من أذنب ذنو ًبا  ،ثم تاب منها  ،أن
يغفر اهلل له ذنوبه وأن يعفو عنها ويبدهلا حسنات  ،فاهلل كريم يقبل التوبة وغافر
الذنب وقابل التوب ويعفو عن السيئات  ،والعفو أحب إليه من االنتقام  ،والرمحة
أحب إليه من القسوة  ،والعطاء أحب إليه من املنع  ،فأنا أرجو اهلل حينام أعبده إذا
أذنبت ذن ًبا ثم تبت منه أن يعفو اهلل عني  ،وأن يبدل سيئايت حسنات :

[الفرقان .] 70 - ٦8 /
مأمور هبام رش ًعا :
وهذان النوعان حممودان
ٌ
[فاطر.]29 /
ٍ
متامد يف التفريط يف الواجبات  ،والوقوع يف
الرجاء الثالث  :رجاء من هو
املحرمات  ،دون توبة  ،ومع ذلك يرجو رمحة اهلل  ،فهذا هو الغرور والتمني ،
والرجاء الكاذب املذموم :
فيجب علينا أن نعبد اهلل حمب ًة له  ،وطم ًعا يف ثوابه  ،وخو ًفا من عقابه  ،واملسلم يرجو
اهلل  ، وخيافه  ،وحيبه جل جالله .
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تعليام لرشع اهلل أو
هذه األمور الثالثة ال تنفك عن أي عبادة سوا ًء كانت دعوة  ،أو
ً
إحسان ًا إىل خلق اهلل  ،أو صالة أو صيام ًا أو ذكر ًا أو دعا ًء  ،أو أي ٍ
عمل صالح  ،نحن
نتقرب إىل اهلل بإخالص العبادة هلل مع كامل احلب له  ،وكامل التعظيم له  ،وكامل
الذل له  ،مع رجاء ثوابه واخلوف من عقابه.
وهلذا أمرنا اهلل  أن نذكره ذكر ًا كثري ًا ألن من ذكر اهلل أحبه وخافه ورجاه :

[األحزاب. ]43- 41/

فالبد من ذكر اهلل  حتى نستحرض عظمة اهلل  ،فإذا استحرضنا عظمة اهلل  أقبلنا
عىل طاعته ،وابتُعدنا عن معصيته ،وأ ّدينا العبادة باملحبة والتعظيم والذل هلل . 
 وذكر اهلل  يكون بحسب معرفته :
يكون بال لسان ..ويكون بالقلب ..ويكون باجلوارح .
فالذكر باللسان  :يكون بحمد اهلل  ،وتسبيحه  ،وتكبريه  ،ومتجيده  ،وقراءة كتابه ،
والدعوة إىل دينه  ،وتعليم رشعه .
 وذكر اهلل بالقلب ثالثة أنواع :
األول  :التفكر يف الدالئل الدالة عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته و أفعاله  ،بالنظر
يف اآليات الكونية التي خلقها اهلل ( : 
) [يونس. ]101/
انظروا يف العامل العلوي هذه السامء العظيمة  ،وهذه النجوم املنثورة  ،وهذه السحب
املرتاكمة  ،وهذه الرياح التي هتب  ،وهذه الطيور السابحة  ،وهذه األفالك الواسعة ،
وهذه الشمس املضيئة  ،وهذا القمر املنري  ،وهذه األرض املمهودة  ،وهذه
الكائنات التي تدب عىل وجه األرض يف اجلو  ،ويف الرب  ،ويف البحر  ،هذه
اخلالئق العظيمة الشك أن هلا خالق :
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[األنعام. ] 103- 102 /

ولكل خملوق من هذه املخلوقات  ،بل لكل ذرة يف هذه املخلوقات  ،ثالثة أوامر
من ربنا : 
والرض  ،والتحريك والتسكني .
أمر باخللق واإلجياد ..وأمر بالبقاء ..وأمر بالنفع ُ
حي قيوم  ،قائم عىل كل يش ( :
فاهلل ٌ 
) [البقرة. ]255/

اهلل  هو احلي القيوم الذي ال تأخذه ِسنة وال نوم  ،هو احلي الذي حياته كاملة
نقص أو عيب :
ليست مسبوقة بعدم وال يلحقها زوال وال يعرتهيا ٌ
[غافر. ]٦5/

هو احلي بجميع صفات الكامل من السمع والبرص  ،والعلم والقدرة  ،والكرم
حلسنى ،
والرمحة  ،واإلرادة واملشيئة  ،والترصيف والتدبري وغري ذلك من األسامء ا ُ
)
والصفات ال ُعىل  ،واألفعال اجلميلة ( :
[طه. ]8/
فاهلل  إذا عرفناه أحببناه وكربناه  ،وإذا أحببناه عبدناه  ،وإذا عبدناه استجاب
دعاءنا  ،وإذا استجاب دعاءنا أعطانا ما ُيسعدنا يف الدنيا  ،وما ُيسعدنا يف اآلخرة ،
فالبد من ذكر اهلل ؛ ألن ذكر اهلل  عباد ٌة مفتوحة يف مجيع األوقات  ،ويف مجيع
األزمان  ،ويف مجيع األماكن ويف مجيع احلاالت ( :
) [األحزاب. ]42- 41/
هو احلي الذي أحيا كل حي  ،هو احلي الذي خلق احلياة يف كل حي  ،هو احلي
ِ
حي ال ينام وال ينبغي له أن ينام  ،من ُيد ّبر العامل
القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم ٌ ،
العلوي والعامل السفيل لو نام ؟ من ُيد ّبر النجوم  ،من ُيد ّبر الرياح ؟ من ُيد ّبر
14٦

البحار ؟ من ُيد ّبر مليارات املخلوقات يف الرب والبحر واجلو ؟ من ُيد ّبر املالئكة يف
السامء ؟ من ُيد ّبر املخلوقات عىل ظهر األرض من مجادات ونباتات وح يوانات
وإنس وجن ؟ :
[يونس. ] 32 - 31 /

اهلل  هو احلي الذي ُيد ّبر األوامر امللكية يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،ويف
عامل الغيب والشهادة  ،ويف الدنيا و اآلخرة  ،من حياة وموت  ،وُتريك وتسكني ،
وعطاء ومنع :
[غافر. ]٦5 /

فاهلل  له اخللق واألمر يف هذا امللكوت العظيم  ،فال يشء ألذ يف هذه احلياة ،
وأشه ى للقلوب  ،من اللذة بمعرفة اهلل وأسامئه وصفاته  ،والتعبد له بموجب هذه
املعرفة  ،والوقوف بني يديه بالعبادة  ،والوقوف بني يدي خلقه بالدعوة إىل اهلل ،
واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر  ،وُتبيب الناس إىل رهبم بتعريفهم بأسامئه
وصفاته وأفعاله ليعظموه  ،وتعريفهم بنعمه ليشكروه  ،وتعريفهم بالطاعات املقربة
إليه ل ُيقبلوا عليها  ،وتعريفهم باملعايص التي تُبعدهم عنه ليحذروها .
فنحن عبيد هلل  ، وليس للعبد أن يقيض وقته عىل هواه  ،بل عىل هدى ربه  ،ليس
للعبد أن خيالف أوامر سيده  ،فال تشغله شهواته عن أوامر ربه : 
[األنبياء. ] 90/

هذه حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم  ،حياته  كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ،
ونذيرا .
ومبرشا
ومعلام  ،وحمسن ًا
وكان بني يدي اخللق داعيًا ،
ً
ً
ً
وج ّل وقته مقسوم عىل العبادة  ،والدعوة  ،وتعليم رشع اهلل  ،واإلحسان إىل خلق اهلل.
ُ
قائم بالعبادات االنفرادية  ،والعبادات االجتامعية  ،العبادات االنفرادية كقراءة القرآن
والذكر والدعاء  ،وهذه تسمى األوامر اخلفيفة.
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ويقوم بالعبادات االجتامعية كالدعوة إىل اهلل  ،واأل مر باملعروف  ،والنهي عن
املنكر ،والنصيحة و اجلهاد يف سبيل اهلل  ،هذه تسمى األوامر الثقيلة  ،واإليامن يزيد
باألوامر اخلفيفة  ،واألوامر الثقيلة عىل النفس :
[التوبة. ]71 /

الدعوة إىل اهلل أعظم أوامر اهلل بعد اإل يامن  ،ألهنا أم األعامل كلها التوحيد واأليامن
واألعامل الصاحلة.
هلذا الدعوة ُتتاج إىل تضحيات  ،تضحية باألوقات  ،باألموال  ،باألنفس ،
بالشهوات  ،بالتغرب عن البالد  ،وعن األهل  ،كام فعل النبي  انتقل من مكة إىل
املدينة من أجل الدين  ،ومن املدينة خرج مائة ومخسني خروج ًا كلها يف الدعوة إىل
اهلل  ،ونرش دين اهلل  ،وصدّ عدوان األعداء الذين حياربون دين اهلل : 
[احلجرات. ]15 /

القسم الثاين  :الفكر يف الدالئل الدالة عىل كامل أحكام اهلل وتكاليفه الرشعية ،
وأوامره ونواهيه  ،ووعده ووعيده  ،نتفكر يف األوامر الرشعية عىل عباده  ،نتفكر يف
الصالة كيف الصالة تصل العبد بربه ؟  ،فالصالة فيها مخس صفات :
تكبري اهلل ( اهلل أكرب) ..ومحده ( احلمد هلل رب العاملني ) ..واستغفاره بني
السجدتني ..وسؤاله اهلداية ..وتقديم التحية له ..والصالة والسالم عىل من ضحى
بأوقاته  ،وأمواله  ،ونفسه وأهله  ،وبلده  ،يف سبيل وصول الدين إلينا ً
كامال :
[التوبة. ] 128/

جاءت الصالة إلينا كاملة  ،والزكاة كاملة  ،والتقرب إىل اهلل بأنواع الطاعات واجباهتا
ومستحباهتا  ،جاء بالدين الكامل كله بسبب تضحيات النبي  الذي ضحى بكل
يشء من أجل أن يظهر احلق  ،ويزهق الباطل  ،ويكمل الدين  ،وملا بلغ الرسالة ،
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وأدى األمانة  ،وكمل الدين  ،توفاه اهلل ( : 
)[املائدة. ]3/
حلسنى  ،والصفات ال ُعىل  ،واألفعال
هو جل جالله
احلي القيوم  ،له األسامء ا ُ
ٌ
اجلميلة  ،واملثل األعىل  ،فكتابه كامل  ،ودينه كامل  ،وأحكامه كاملة  ،ونعيمه
ِ
فليأت بالعمل الكامل  ،لينال الثواب الكامل من
كامل  ،لكن من أراد النعيم الكامل ،
اهلل . 
فالفكر يف األوا مر الرشعية يثمر معرفة كامل علم اهلل وحكمته ورمحته  ،واإلنسان
إنام يتلقى أوامره وطريقة حياته ال من مساوية من الناس  ،وال ممن هو دونه من
املخلوقات  ،ال من صنم  ،وال حجر  ،وال هبائم  ،وال غريها ممن هو دونه  ،بىل
يتلقى األوامر وطريق احلياة من ربه العيل األعىل الذي خلقه ورزقه وهداه:
[األنعام. ] 103 - 102 /
واإلنسان العاقل يتلقى من ربه األوامر التكليفية عمالً  ،كام تلقى من ربه األوامر
الكونية قهر ًا يف خلقه ونوعه ولونه وطوله كأن اهلل يقول  :أنا الرب الذي خلقتكم
وسلوين ما
إيل َ ،
ورزقتكم وأحييكم وأميتكم  ،و كل يشء خزائنه عندي  ،فتوجهوا ّ
شئتم  ،وأطيعوا أمري  ،واهلل من ُحبه لعباده ينزل إىل السامء الدنيا آخر كل ليلة  ،حني
يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول « :ه ْل ِم ْن دا ٍع فأ ْست ِ
جيب ل ُه ؟ ه ْل ِم ْن ُم ْستغ ِْف ٍر فأغ ِْفر
ل ُه ؟ ه ْل ِم ْن سائِ ٍل فأُ ْعطِي ُه ؟» متفق عليه ( ) .
فاهلل  حيب من عباده من يتقرب إليه  ،فاهلل  بعطاء الربوبية للمؤمن والكافر
واملطيع والعايص  ،يأمر الناس أن يعبدوا رهبم الذي خلقهم ورزقهم ( :

()١متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , ٧٤٩٤ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٧٥8 :
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) [البقرة. ]22-21/
فكام خضعت ألمره الكوين يف خلقي جيب أن أخضع ألمره الرشعي يف حيايت:
[األنعام. ] /
فاهلل  يريد من عباده أن يتقربوا إليه  ،ولكن بأحكامه الرشعية التي جاء هبا رسوله
 ، فنتعرف عىل األحكام الرشعية  ،لنعرف عظمة امللك  ،فمثالً الصالة أحد أركان
اإلسالم  ،لالتصال باخلالق البد من هيئة للصالة  ،وهيئة الصالة من التكبري إىل
التسليم فيها مئُتي ُسنة عن النبي  ، ويسبقها الوضوء لتتم طهارة الباطن بالتوحيد
واإليامن  ،وطهارة اخلارج بغسل األعضاء  ،وطهارة البقعة  ،وطهارة الثوب  ،فاهلل
مكربا له  ،وحامدً ا له  ،يسأله ما
 يريد من عبده أن يكون طي ًبا نظي ًفا يقف بني يديه ّ ً
ّ
يصيل ويس ّلم عىل من بذل كل ما
شاء  ،ويستغفره من ذنوبه  ،ويقدم التحية له ثم
صل عىل حممد  ،وعىل آل حممد ،
يملك من أجل إظهار دين اهلل  فيقول  :اللهم ِّ ِ
كام صليت عىل إبراهيم  ،وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد  ،اللهم بارك عىل
حممد  ،وعىل آل حممد  ،كام باركت عىل إبراهيم  ،وعىل آل إبراهيم  ،أنك محيد
جميد .
فالنبي  مأمور بإتباع ملة أبيه إبراهيم  ،ونحن مأمورون بإتباع النبي  يف توحيده
وإيامنه  ،ويف نيته وفكره  ،ويف أقواله وأعامله وأخالقه :
[ األعراف. ] 158 /

فالغاية من دعوة اخللق إىل اهلل لتحقيق أربعة أمور:
األول :أن تكون شخصيتي مطابقة لشخصية النبي ( : 
ﰀ) [األحزاب. ]21/
أقتدي بالنبي  يف سن ته  ،وسريته  ،وأحواله  ،و أقواله  ،وأعامله وأخالقه .
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فإذا متت هذه األمور جاء اخلري  ،وُتولت األمة إىل جمتمع فيه التوحيد واإليامن ،
واإلحسان واألمن  ،والتعاون عىل الرب والتقوى  ،والتوايص باحلق  ،والتوايص
بالصرب :
[ التوبة . ] 71 /
الثاين :أن يكون مسجدي كمسجد النبي  ، مسجد النبي  كان معمور ًا باألعامل
فيه أعامل كثرية تزيد عىل مئتي عمل  ،منها صالة اجلمعة واجلامعة  ،ومنها حلقات
التعليم  ،ومنها إكرام الضيوف  ،ومنها األذكار  ،ومنها استقبال اجلامعات
والضيوف  ،ومنها تفقد املحتاجني  ،ومنها سامع األحوال يف مسجده . 
الثالث :أن يكون بيتي مطابق ًا لبيت النبي  بام فيه من اإليامن  ،واملعاملة احلسنة ،
واألعامل الصاحلة التي كان يقوم هبا النبي  يف بيته مع أهله .
فاملدينة ُس ّميت املدينة بعد أن جاءت يف أهلها الصفات احلسنة  ،وقبل ذلك كانت
تسمى يثرب.
ليست املدينة مدينة احلجارة بل املدينة مدينة الصفات ُ ،س ّميت املدينة  ،ملا فيها
من الصفات التي حيبها اهلل  ،أما مدينة احلجارة فهي التي تُبنى بالطوب والطني  ،فهي
تشارك املدن األخرى بالطوب والطني  ،لكن حقيقة املدينة هي مدينة الصفات التي
حيبها اهلل  ،الكرم  ،واإلحسان  ،والعفو  ،والرمحة  ،واألمن  ،والدعوة  ،واألمر
بامل عروف  ،والنهي عن املنكر  ،وغري ذلك من الصفات التي حيبها اهلل  ،وحيب
العباد الذين يتخ ّلقون هبا :
[التوبة . ]120/
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الرابع :أن تكون مدينتي مطابقة ملدينة النبي  يف األخالق العالية  ،ويف األعامل
الصاحلة  ،ويف أقامة الدين  ،ويف األمر باملعروف  ،ويف النهي عن املنكر ويف
املحبة  ،ويف الرتاحم ويف املواساة .
فاهلل  أمرنا بالص الة  ،وحيب أن يشيع الصالة يف العامل  ،وأمرنا بالذكر  ،وحيب أن
يشيع الذكر يف العامل  ،يكون الكون كله ذاكر ًا مسبح ًا  ،ينسجم مع اجلامد والنبات
واحليوان :
[اإلرساء. ]44 /
ولكن ه ذا ال يكون إال إذا قمنا باألوامر االجتامعية  ،وهي الدعوة إىل اهلل  ،واألمر
باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،والنصيحة  ،واجلهاد يف سبيل اهلل  ،هذه األمور
الثقيلة ُتتاج إىل إيامن قوي  ،واإليامن القوي إنام حيصل بالنظر يف اآليات
الكونية  ،والنظر يف اآليات القرآنية  ،والعمل باألحكام الرشعية من فعل الطاعات ،
واجتناب املعايص واملواظبة عىل اجلو اإليامين الذي يزيد فيه اإليامن  ،والذي يو ّلد
الطاقة لفعل األعامل االنفرادية ،وفعل األعامل االجتامعية  ،واالنقطاع عن جو
الغفلة:
[الكهف.] 28 /

أما القسم الثالث من ذكر اهلل بالقلب  :فهو الفكر يف أرسار املخلوقات يف العامل
العلوي  ،والعامل السفيل  ،وهذا مقام عظيم ال هناية له .
ننظر إىل مليارات النجوم يف السامء  ،ومليارات النباتات التي خيلقها اهلل يف كل
ثانية  ،ومليارات املخلوقات يف الرب  ،ومليارات املخلوقات يف البحار  ،لوال أن
السمك يأكل كباره صغاره لصار قطعة حلم واحدة .
فمن خلق هذه املخلوقات ؟ ومن صورها ؟  ،ومن يدبرها؟  ،ومن يطعمها :
[الزمر .]٦3 - ٦2 /
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خلق اهلل  مجيع املخلوقات للداللة عىل كامل عظمته وكربيائه  ،وأنه واحدٌ أحد ،
وأنه بيده ملكوت الساموات واألرض  ،وأنه خيلق باألسباب  ،وبدون األسباب ،
وبضد األسباب  ،ويفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد :
[يس. ]83 – 82 :

َملِك عظيم له ُملك عظيم  ،وممالك عظيمة مألها باملخلوقات  ،مألها باجلامدات ،
بالنباتات  ،باحليوانات  ،وبسائر املخلوقات  ،وهذه املخلوقات مجي ًعا اهلل  جعل
هلا ظرف ًا  ،الظرف هو الساموات واألرض  ،يف داخل الظرف خملوقات عظيمة ال
يعلمها وال حيصيها إال اهلل : 
[ لقامن.]11 /

 ومن أعظم هذه املخلوقات العظيمة يف هذا الظرف العظيم ستة عوامل :
عامل اجلامدات ..والنباتات . .واحليوانات ..اإلنس ..واجلن ..واملالئكة .
يف داخل هذا الظرف العظيم الذي هو ظرف الساموات واألرض خملوقات عظيمة
من اجلامدات  ،وهو أوسع دائرة  ،ومن النباتات  ،ومن احليوانات  ،ومن اإلنس ،
ٍ
مللك عظيم خلقها مجي ًعا
ومن اجلن  ،ومن املالئكة  ،هذه املخلوقات العظيمة
مسبحة بحمده ،وشاهدة بوحدانيته  ،وخاضعة ألمره  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة
إىل إرادته( :
) [الطالق. ]12/
فسبحان من خلق هذه اخلالئق التي تسبح بحمده :
[اجلمعة. ] 1/

هذه البرشية اآلن األحياء منهم ما يزيد عىل سبعة مليارات كلهم من رجل وامرأة  ،من
آدم وحواء  ،وهذه احليوانات كل صنف منها يرجع إىل واحد  ،حتى يرجع اجلميع
تنبيها
إىل الواحد األحد الذي خلق مجيع املخلوقات جل جالله خلقها بقدرته ً ،
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لربيته وشاهده بوحدانيته ُ ،مسبّحة بحمده :

[األنعام. ] 102 /

أما ذكر اهلل باجلوارح  :فهو أن تكون جوارح العبد مستغرقة يف األعامل التي أمر اهلل
ورسوله هبا  ،خالية من األعامل التي هنى اهلل عنها ( :
) [البقرة. ]152/
نذكر اهلل  ،بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،نذكر دينه ورشعه  ،ونذكر أمره وهنيه  ،ونذكر
وعده ووعيده  ،ونعمل بموجب ذلك  ،هذا الذكر هو املطلوب من اإلنسان  ،وكان
الرسول  يذكر اهلل عىل كل أحيانه  ،ومن يذكر اهلل  دو ًما يطيعه وال يعصيه  ،يسبح
بحمده  ،ويدعوه  ،ويسأله  ،ويستغفره :
[األنفال. ]4 - 2 / :
حلسنى  ،وصفاته ال ُع ىل  ،وأفعاله الكربى .
فغذاء القلوب بمعرفة أسامء اهلل ا ُ
حي قيوم ال تأخذه ِسنَة وال نوم  ،ال ينام  ،ألنه هو الذي يدبر هذا الكون
واهلل ٌ 
ومن فيه  ،وهو َملِ ٌك عظيم قائم عىل كل نفس  ،قائم بنفسه  ،مقيم لغريه  ،و ُملكه له ما
يف الساموات وما يف األرض  ،ال أحد يأمر يف هذا الكون وال ينهي  ،وال حيول وال
رصف إال هو :
ّ
يغري  ،وال ُيبدّ ل وال ُي ّ
[امللك .]1 /

هو ٌ 
وغالب ال يعجزه يشء  ،وال خيفى عليه
ملك  ،قادر  ،قاهر  ،حي  ،قيوم ،
ٌ
يشء وال يغيب عن علمه يشء وال هيرب منه يشء :
[البقرة. ]255/

له األوامر امللكية يف ُملكه العظيم ،يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،وله األوامر
الرشعية عىل املُكلفني من اإلنس واجلن  ،وله األوامر اجلزائية يوم القيامة.
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أحاط علمه بكل يش ( :
) [البقرة. ]255/
عليم خبري ،
سميع بصري ،
حي قيوم ،
ٌ
ٌ
يعلم ما كان ،وما يكون  ،وما سيكون  ،هو ٌ
يعلم مثاقيل اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد ورق األشجار وعدد ذرات الرمال وما
أرض
أظلم عليهم الليل وما أرشق عليهم النهار  ،ال تواري منه سام ٌء سام ًء  ،وال ٌ
أرضا  ،وال ٌ
ٌ
حميط بكل
عليم بكل يشء ،
بحر ما يف قعره ،
ً
ٌ
جبل ما يف وعره وال ٌ
قادر عىل كل يشء  ،حي قيوم ال تأخذه ِسنَة وال نوم  ،وهلذا مدح نفسه
يشء ٌ ،
فقال :
[غافر. ]٦5/

حي بالسمع والبرص  ،والقوة والقدرة  ،والعلم
إ ًذا عرفنا أن اهلل حي بصفات الكامل ٌ ،
حلسنى  ،وصفاته العىل .
حي بأسامئه ا ُ
واحلكمة  ،وامللك والعزة ٌ ،
وكل ما جيري يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،يف الظلامت والنور  ،ويف الليل
والنهار  ،ويف عامل الغيب والشهادة  ،ال يغرب عنه مثقال ذرة منه عل ً
ام  ،ورؤي ًة
ً
وإحاطة :
ﯓ [سبأ. ] 5 - 3 /
ويعلم بأعامل وحركات مجيع املخلوقات قبل أن تُف َعل ؛ ألن كل يشء مكتوب عند
اهلل  ،فال خيفى عليه يشء :
[ احلج. ] 70 :

فسبحان من هذه أسامؤه وصفاته وأفعاله  ،وهذا ملكه العظيم الواسع:
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[البقرة. ]255/

ال يثقله وال يشق عليه حفظهام ؛ ألن أمره ملكي َكوين ينفذ فور ًا :
[يس . ] 83 - 82/
هو سبحانه حي قوي  ،قادر قاهر  ،يمسك السامء أن تقع عىل األرض  ،ويمسك
السموات واألرض :
[فاطر]41/

هذه الساموات العظيمة من حييط هبا ؟  ،هذا الكون العظيم من حييط به ؟  ،ومن
يدبر فيه ؟.
اهلل قدّ ر يل أن أسري من الرياض إىل أمريكا  ،ومن الرياض إىل اليابان  ،ومن الرياض
إىل جنوب أفريقيا  ،ومن الرياض إىل روسيا  ،هذا املُلك الواسع يف أرض من أرض
اهلل  ،اهلل  خلق سبع أرضني  ،وكشف لنا واحدة  ،وأعلمنا بام فيها  ،وبقية األرضني
غيب عنا ال نعلمها  ،وكشف لنا سامء واحدة وأخفى عنا سب ًعا  ،فاهلل عامل
الست
ٌ
الغيب والشهادة يستحق العبادة لذاته ولكامل أسامئه وصفاته :
[غافر. ]٦5/
هو احلي وما دام هو احلي وحده ال رشيك له  ،وكل ما سواه اهلل أحياه  ،فاهلل حي له
حياة كاملة  ،ال يلحقه فناء وال موت  ،أما غريه من األحياء فاحلي هو الذي خلقهم،
وعنده خزائن احلياة واألحياء  ،وكل ٍ
حي خملوق سوف يموت  ،وكل ميت سوف
اسب :
ُيب َعث  ،وكل مبعوث سوف ُ
حي َ
[ الروم. ] 27 :
فسبحا ن من خلقه وأمره بكلمة من كالمه :
[النحل . ] /
ولكي أعيش حياة كاملة  ،حياة طيبة  ،أتصل بالعزيز  ،حتى أكون عزيز ًا  ،وأتصل
يف صفة الرمحة  ،وأتصل
بالقوي حتى أكون قوي ًا  ،وأتصل بالرمحن حتى تأيت َ
15٦

يف صفة الكرم:
بالكريم حتى تأيت َ
[النحل. ] /
اهلل  هو احلي القيوم الذي ال تأخذه ِسنَة وال نوم  ،وحياته كاملة ال يلحقها زوال ،
وليست مسبوقة بعدم  ،وال يعرتهيا نقص .
هو احلي الذي تستلزم حياته مجيع ص فات الكامل من السمع والبرص  ،والعلم
حلسنى ،
والقدرة  ،والكرم والرمحة  ،واإلرادة واملشيئة  ،وغري ذلك من األسامء ا ُ
) [طه. ]8/
والصفات ال ُع ىل ( :
 وأسامء اهلل عىل قسمني :
أسامء ذاتية ..وأسامء فعلية .
من األسامء الذاتية  :الواحد األحد  ،احلي القيوم  ،السميع البصري  ،القوي القادر.
ومن األسامء الفعلية  :اخلالق  ،الرازق ونحومها .
سميع
فاألسامء والصفات الذاتية  :هي التي ال تنفك عن اهلل أبدً ا  ،هو واحد أحد ،
ٌ
بصري أبدً ا  ،عليم قدير أبدً ا .
أما األسامء والصفات الفعلية  :فهي التي تنفك عن اهلل  ،إذا شاء فعلها وإذا شاء مل
وهيني إذا شاء  ،ويرحم
يفعلها  ،فهو خيلق إذا شاء  ،ويرزق إذا شاء  ،و ُيكرم إذا شاء ُ ،
إذا شاء ،ويرزق إذا شاء.
فاألسامء و الصفات الفعلية هي املتعلقة باملشيئة واإلرادة  ،واحلي القيوم من أسامئه
ّ
تنفك عنه جل جالله أبدً ا  ،فهو احلي الذي ال يموت ،احلي الذي
الذاتية التي ال
تستلزم حياته مجيع صفات الكامل :
[غافر. ] /
حيب االتصال
حيب االتصال بالعظيم  ،واالتصال بالكريم ُ ،
من فطرة اإلنسان أنه ُ
وحيب االتصال بالكريم ليستفيد من فضله و
بالعظيم  ،ليستفيد من محايته وحفظه ُ ،
كرمه .
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واهلل جالله احلي القيوم بذاته  ،وكل ٍ
حي سواه فهو حي ال بذاته بل بإمداد اهلل له
باحلياة  ،فإذا قطع احلي عنه احلياة صار جثة هامدة ( :
) [غافر. ]٦8/
هو سبحانه احلي القيوم الذي ال يموت أبدً ا  ،وال ينام أبدً ا  ،هو احلي الذي ليس
حلياته موت وال فناء وال زوال  ،هو احلي الذي عنده خزائن احلياة واألحياء  ،هو
احلي الذي وهب احلياة لكل حي :
[ال ؤمنو . ] /
هو امللك احلي القيوم ( :
) [األعراف. ]158/
هو احلي الذي حييي ويميت يف كل ثانية مليارات املخلوقات من النباتات
واحليوانات واإلنس واجلن وغريها :
[احلج. ] 7 - 5 /
واهلل  هو احلي القيوم الذي ال تأخذه ُسنَة وال نوم  ،هو احلي العظيم املحيط بكل
عظيم  ،القوي املحيط بكل قوي  ،القادر القاهر املحيط بكل ٍ
قادر وقاهر  ،األحد
املحيط بكل أحد :
[غافر. ] /
هو احلي القيوم العظيم الذي ال أعظم منه  ،الكبري الذي ال أكرب منه  ،الرمحن الذي
ال أرحم منه  ،الكريم الذي ال أكرم منه  ،العليم الذي ال أعلم منه  ،هو احلي القيوم
العيل الذي ال أعىل منه ،
أعز منه  ،هو
القوي الذي ال أقوى منه  ،هو العزيز الذي ال ّ
ّ
هو احلي القيوم اللطيف الذي ال ألطف منه  ،هو السميع الذي ال أسمع منه  ،هو
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البصري الذي ال أبرص منه :

[اإلخالص . ] - /
هو احلي العظيم الذي وهب كل عظيم  ،هو الرزاق الذي وهب كل رزق  ،هو العليم
الذي وهب كل علم  ،هو احلكيم الذي وهب كل حكمة  ،هو احلي القيوم امللك
املالك لكل مالك  ،القاهر لكل قاهر  ،هو احلي الواحد األحد  ،املحيط بكل واحد
وأحد .
هو احلي القيوم القوي فال نتوكل إال عليه وحده  ،هو القادر فال نستعني إال به
وحده  ،هو املجيب فال ندعو إال إياه وحده  ،هو الغني فال نسأل إال إياه وحده :
[ال قر . ] / :
واهلل  هو احلي القيوم وحده ال رشيك له  ،دائم احلياة  ،دائم البقا ء  ،دائم املُلك ،
دائم العز  ،دائم الكرم :
[غافر. ]٦5/
) [غافر. ]٦5/
هو احلي صفة كامل  ،جاء بعدها التوحيد ( :
) [غافر. ]٦5/
ثم أمرنا بعبادته وحده ( :
) [غافر. ]٦5/
ثم محد نفسه عىل كامله و هدايته( :
حليام  ،غنيًا  ،محيدً ا  ،غفور ًا  ،رحي ً
ام ،
كريام ،
،كبريا ،
عظيام
أن كان ربنا جل جالله
ً
ً
ً
ً
لطيف ًا .
حي قيوم  ،كريم العطاء  ،جزيل املواهب سابغ النِعم  ،دافع النِ َقم  ،جميب دعوة
هو ٌ
املضطرين  ،كاشف ال ُكربات  ،وجمي ب الدعوات ( :
) [غافر. ]٦5/
ِ
ِ
ِ
عىل نِعمه التي ال تُعد وال ُ
عم يف
عم عىل الباطن  ،ون ٌ
عم عىل الظاهر  ،ون ٌ
ُت ىص  ،ن ٌ
ِ
عم يف اآلخرة  ،أما اإلنسان وغريه من األحياء  ،فإنام كانوا أحياء بإحياء اهلل
الدنيا  ،ون ٌ
إظهارا للحي القيوم الذي ال يموت  ،من
احلي هلم  ،فالبد هلذا اإلنسان أن يموت ،
ً
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احلي املخلوق الذي يموت وإعال ًما باحلي الذي يملك احلياة واملوت :
[آل ع را . ] /
فالذي يملك احلياة هو الذي يملك املوت  ،والذي يملك اخللق هو الذي يملك
الرزق  ،والذي يملك الدنيا هو الذي يملك اآلخرة :
[األنعام. ] /
وحياة اإلنسان دائمة  ،واملوت معرب النتقال هذا احلي من ٍ
دار إىل دار  ،حياة اإلنسان
ونعيام بال بؤس ،
مؤقتة ومؤبدة  ،فاهلل  يعطى املؤمن يوم القيامة حيا ًة بال موت ،
ً
وشباب ًا بال هرم  ،وكذلك الكافر يوم القيامة  ،له حياة بال موت  ،وشقاء بال سعادة:

].
[هود/
فاإلنسان خلق اهلل يبقى حي ًا  ،ولكنه ينتقل من دار إىل دار ( :
) [احلج. ]٦٦/
فاإلنسان ينتقل من بطن األم  ،إىل بطن الدنيا  ،إىل بطن القرب  ،إىل بطن اآلخرة  ،ثم
يعطيه اهلل  من صفات اآلخرة  ،وحييا إما يف نعيم  ،وإما يف جحيم  ،إما يف جنة
ٍ
سجن من سجون جهنم إن كان
عرضها الساموات واألرض إن كان مؤمن ًا ،وإال يف
كافر ًا :
[ الروم. ] 1٦ - 14 :
هو احلي الذي ال إله إال هو  ،له املُلك وامللكوت  ،وله عامل الغيب والشهادة  ،وله
احلمد عىل نعمه التي ال تُعد وال ُ
ُت ىص .
هو احلي الذي يفعل ما يشاء  ،وهو عىل كل يشء قدير ُ ،ينجي بأسباب اهلالك كام
وهيلك بأسباب
أنجى إبراهيم  من النار  ،و أنجى موسى عليه السالم يف البحر ُ ،
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عز بأسباب الذلة كام
النجاة كام أهلك قارون مع ماله  ،وأهلك فرعون مع ُملكه  ،و ُي ّ
ذل بأسباب العزة كام ّ
أعز أنبيائه ورسله واملؤمنني  ،و ُي ّ
أذل قارون وفرعون وهامان :
ّ
[األعراف. ]54/
هو احلي القيوم الذي هيب احلياة لكل حي  ،هو خالق احلياة يف كل يشء من
خملوقاته  ،الذي أعطى كل خملوق حيا ًة ختصه ( :
)
[امللك. ]2-1/
فسبحان من أجرى أمره باحلياة واملوت عىل مجيع خملوقاته  ،وتفرد باحلياة املطلقة
التي مل يسبقها عدم  ،وال يلحقها زوال :
[آل ع را . ] /
وإذا عرفت احلي فاتصل باحلي لتَحيى احلياة التي يريدها اهلل  ،واحلياة التي يريدها
اهلل هي حياة األنبياء والرسل الذين هم أعرف اخللق باهلل : 
[مريم . ] /
حييي اخللق من العدم  ،خلق مجيع املخلوقات وأبدعها عىل
هو احلي القيوم الذي ُ
غري ٍ
مثال سابق :
[األنعام. ] / :
خلق اخللق من العدم  ،واملخلوق قد خي ُلق شيئ ًا  ،لكن خي ُلق معدوم ًا من موجود ،
اهلل خلق الساموات واألرض  ،واإلنس  ،واجلن  ،واجلبال  ،والبحار من عدم  ،قال
هلا كوين فكانت  ،واإلنسان خي ُلق  ،لكن خيلق معدوم ًا من موجود  ،خيلق من
احلديد سيارة وطيارة  ،وخي ُلق من القطن لباس ًا  ،وخي ُلق من البالستيك الصناعات
املختلفة .
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فهو فقط خيلق معدوم ًا من موجود .
هلذا اهلل  أحسن اخلالقني ؛ ألنه خي ُل ق من عدم  ،وخلقه هذا يكرب  ،ويتكاثر ،
ويتحرك  ،خلق النبات وهذا النبات يكرب ويزيد ويتكاثر وتدُ ّب فيه احلياة  ،لكن
اإلنسان خي ُلق سيارة ال تزيد وال تتكاثر  ،البد من تصنيع أخر :
[ال ؤمنو . ] - /
وحييي اخللق بعد
حييي اخللق من العدم ُ ،
هو جل جالله احلي القيوم الذي ُ
وحييي القلوب بمعرفته واالتصال به ( :
املوت ُ ،
) [احلديد. ]2/
وكل إنسان حي الذات  ،ميت الصفات  ،كل خملوق من بني آدم حي الذات نُفخت
فيه الروح  ،لكنه ميت الصفات  ،فإذا آمن باهلل  ،أحيا اهلل قلبه باإليامن  ،وأحيا روحه
باألخالق احلسنة وأحيا جوارحه باألعامل الصاحلة :
[األنعام. ] /
فكام ُتيا األرض باملاء  ،كذلك القلوب ُتيا باإليامن  ،فاملاء الذي ينزل من السامء
عىل األرض املجدبة تتفتح له وتقبله ثم ُتيا ُفتنبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،من النباتات
واألشجار ُ ،
وخترج األشجار والنباتات ثامر متنوعة الطعوم  ،خمتلفة األشكال
واأللوان واألحجام( :
)[احلج. ]7- 5/

فسبحانه امللك احلي الذي أحيا القلوب باإليامن  ،أنزل الوحي عيل القلوب ،
فأنبتت الصفات التي حيبها اهلل  ،أنبتت اإليامن والكرم  ،والعفو  ،واإلحسان ،
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والتقوى  ،وأنبتت يف اجلوارح األعامل الصاحلة  ،وأنبتت يف األلسنة الذكر  ،وتالوة
القرآن  ،والدعاء  ،والدعوة وأنبتت يف اآلذان سامع القرآن .
ٍ
عمل صالح سواء كان عمل اللسان  ،أو عمل
فالوحي إذا نزل عىل القلوب أنبت كل
القلوب  ،أو عمل اجلوارح .
وحييي األرض
وحييي األبدان باألرواح ُ ،
حييي القلوب باإليامن ُ ،
هو احلي الذي ُ
بالنبات :
[ال ؤمنو . ] /
فسبحان احلي الذي خلق احلياة يف كل حي من مجيع املخلوقات  ،وسبحان من
أجرى أمره باحلياة واملوت عىل مجيع خملوقاته  ،وتفرد باحلياة التي مل يسبقها عدم
وال يلحقها زوال :
[ البقرة. ]255/
فالكافر ميت القلب  ،واملؤمن حي القلب  ،إذا ذكر ربه وقرأ القرآن خشع قلبه و
واقشعر جلده  ،وأحب ربه  ،وعظم مواله  ،وسبح بحمده  ،ودعاه
دمعت عينه ،
ّ
وذكره  ،وأطاعه وعبده ألنه حي القلب باأليامن:

[احلديد] 17- 1٦ /

 وكل إنسان البد له من نفختني :
األوىل  :نفخة الرسول امللكي  :ينفخ فيه امللك الروح فت َِد ّب فيه احلياة  ،ويشاركه
يف هذه احليوان .
ِ
اكتسب
الثانية  :نفخة الرسول البرشي :وهو هذا الدين الذي إذا نُف َخ فيه صار مؤمنًا َ ،
صفة جديدة هي صفة اإليامن :
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[األنعام. ]122/
أحييناه باإليامن وبالصفات التي حيبها اهلل .
فاإلنسان بدون اإليامن أعمى  ،وإن كان ح ًيا لكنه أعمى ،هو حي حياة يشارك فيها
البهائم التي ترتع يف الشهوات  ،وليس هلا أوامر وال نواهي  ،لكن احلياة األخرى هي
املطلوبة  ،وهذه احلياة اإليامنية مبنية عىل احلياة األخرى  ،فالدين ليس لألموات ،
بل لألحياء :
[يس. ]70 / ٦9 :
فسبحان احلي القيوم الذي كل يشء  ،وكل حي  ،وكل ميت  ،وكل ما يف َ
عامل الغيب
والشهادة  ،عبدٌ له ُ ،يس ّبح بحمد  ،ويشهد بوحدانيته ( :
)
[اإلرساء. ]44/
وهلذا البد أن نجزم باليقني عىل أن كل خملوق حي  ،لكن له حياة ختصه :
[النور . ]41 /
كرب اهلل إال حي  ،ألن الطاعة فرع احلياة  ،فال يسبح
ال ُيس ّبح اهلل  ،وال ُيع ّظم اهلل  ،وال ُي ّ
اهلل إال حي .
وهلذا عامل اجلامد حي  ،وعامل النبات حي  ،عامل احليوان حي  ،مجيع العوامل التي
خلقها اهلل حية  ،حتى مجيع الذرات كلها حية  ،متحركة بطاعة من خلقها  ،وشاهدة
بوحدانية رهبا و ُمس ّبحة بحمده :
[التغابن. ] 1 :
وال ُيسبّح احلي إال حي  ،ولكن له حياة ختصه نحن ال نعلمها ( :
) [اإلرساء. ]44/
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ِ
برسه  ،الذي مل ي ِ
طلع عليه أحدً ا من
ُ
هو املَلك احلي القيوم القادر الذي أحيا كل يشء ّ
خلقه  ،أحيا عامل اجلامد  ،وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل اإلنسان  ،وعامل
املالئكة  ،وعامل اجلن  ،وعامل الطيور  ،وعامل األسامك  ،وعامل الذرات ( :
)
[التوبة. ]11٦/
ِ
برس ه  ،وغمر مجيع املخلوقات بوافر ِب ّر ه ِ ،بر اهلل
فسبحان من أحيا العوامل العظيمة ّ
ٌ
خملوق هلل  ، وكل خملوق
الرمحن الرحيم عىل مجيع خملوقاته منترش  ،فالكل
من خملوقاته يسكن يف ُملكه  ،ويأكل من رزقه  ،و ُيس ّبح بحمده  ،ويشهد بوحدانيته :
(
)[األنعام. ]102/
مجيع اجلامدات خملوقات حية  ،ومجيع اجلامدات مكونه من ذرات  ،فالساموات
واألرض كلها مكونة من ذرات  ،ومجيع هذه الذرات حية مطيعة تُس ّبح بحمد رهبا :
(
) [البقرة. ]74/
اهلل  أخربنا عن احلجارة أن منها ما هيبط من خشية اهلل  ،ألهنا ترى عظمة اهلل يف
خلق الساموات  ،وخلق األرض  ،وخلق اجلبال  ،وخلق البحار ،وخلق هذه السحب
العظيمة السابحة يف الفضاء  ،هذه املياه التي تتجول يف الفضاء  ،ومتيش ومتطر هنا،
ومتطر هنا  ،وخلق هذه الشمس الساطعة  ،وهذا القمر املنري  ،وهذه الكواكب
املنتثرة  ،وخلق هذه املخلوقات العظيمة :
[النحل. ]50 - 49 /
هذه اجلامدات وهذه احلجارة هتبط من خشية اهلل  ،فال نظن أن احلجر إذا نزل من
اجلبل أنه نزل بنفسه  ،بل هو حي هيبط من خشية اهلل  ،وعظمة اهلل  ،وكربياء اهلل ،
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وترصيفه وتدبريه :

[احلرش. ]21 /

وما يف العامل العلوي  ،والعامل السفيل  ،وعامل البحار  ،وعامل األهنار  ،وعامل اإلنس،
وعامل اجلن  ،وعامل املالئكة  ،وما يف الدنيا وما يف اآلخرة  ،كل ذلك شاهد
بوحدانية احلي الذي خلقه  ،وساجد ملن صنعه :

[احلج. ]18 /

هو حي قيوم ال تأخذه ِسنَة وال نوم خيفض القسط ويرفعه  ،ويدبر األمر ( :
) [الرمحن. ]29/
ومن هذا شأنه  ،وهذه أسامؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه أفعاله  ،وهذا ُملكه  ،وهذا
وحي َمد ( :
سجد و ُيذكَ ر ُ
سلطانه  ،هو الذي يستحق أن ُيطاع و ُيع َبد  ،و ُير َكع له  ،و ُي َ
) [غافر. ]٦5/
مسخرة ُم َسبّحة بحمد رهبا  ،شاهدة بوحدانيته ،
مجيع املخلوقات اختارت أن تكون ُ
دالة عىل كامل عظمته  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته .
فح َمل األمانة ( :
أما هذا اإلنسان فاختار أن يكون خمري ًا َ
) [األحزاب. ]72/
ومن ُتمل األمانة وهي الدين فسيتعرض للثواب أو العقاب:
[األحزاب. ]73 /

فهذا اإلنسان إن ُو ِجد له ُم َذ ّكر َق ِو َي عنده جانب اإليامن والطاعة  ،وإن مل يكن عنده
ُمذكّ ر قوي عنده جانب ال ُكفر واملعايص  ،فالبد من التذكري ( :
) [الغاشية. ]21/
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مهمة الداعية أن ُيذ ّكر الغافل  ،وينقله من بيئة الغفلة إىل بيئة الذكر  ،فيتذكر  ،ثم يعود
مرة أخرى ُمذكّ ًرا لغريه :
[األعىل.]13 – 9 /

كثريا  ،أو ُي َذكّ ر خلقه باهلل ،وبأسامئه وصفاته وأفعاله،
فاملسلم إما أن َيذكُر اهلل ً
و ُي ّذكّ رهم بنِ َعمه وإحسانه  ،ليكربوه وحيبوه وحيمدوه  ،ويتوبوا إليه .
أما احلي الذي يموت  ،أو امليت  ،أو اجلامد  ،فكل هؤالء ومجيع املخلوقات ال
يستحقون شيئًا من العبادة ؛ ألهنم من العبيد الفقراء الذين مل يكونوا شيئ ًا  ،ثم خلقهم
اهلل : 
].
[األعراف:
فجميع املخلوقات كانت معدومة ثم أوجدها اهلل  ،ثم ملا أوجدها ُملكها  ،ثم هو
ُيد ّبرها ويرصفها كيف شاء  ،و ُيفنيها إذا شاء  ،و ُيبقيها إذا شاء  ،لو رفع عنها البقاء
لفنيت :
[ األنعام.] 102 :

هذه املخلوقات كلها ما كانت شيئ ًا حتى تفعل شيئ ًا وليس بيدها يشء  ،وليس عندها
شيئ ًا وال متلك شيئ ًا لكنها دالة عىل عظمة اهلل  ،ودالة عىل خالقها  ،وشاهدة بوحدانية
اهلل  ،ومسبحة بحمده  ،وساجدة لعظمته :
[فصلت. ] 37 :
ونحن نستفيد منها من جانب أخر  ،نستفيد من ضوء الشمس  ،ومن نبات األرض
ومن اهلواء  ،ومن الطعام والرشاب  ،لكن مجيع املخلوقات دالة عىل جالل اهلل ،
وعىل مجال اهلل  ،وعىل كربيائه  ،وعظمته  ،وعىل كامل قدرته  ،وخربته وحكمته ،
فهي مسخرة لن ا تسخري تعريف لنؤمن باهلل الذي خلقها  ،وتسخري تكريم لنشكر اهلل
الذي سخرها لنا:
[النساء]147 /
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فاهلل  خلق املخلوقات و أخفى فيها أسامءه صفاته  ،فأسامؤه وصفاته خمفية يف
خملوقاته وهلذا من ينظر إىل السامء واألرض يعلم أن هلا خالق ًا  ،وأن هذا اخلالق
قادر  ،وأنه غني  ،وأن عنده خزائن كل يشء  ،وأنه حكيم  ،وأنه عليم  ،وأنه عظيم وأنه
رمحن  ،فا لنظر يف اآليات الكونية يربز لنا أسامء اهلل وصفاته ؛ ألن أسامء اهلل وصفاته
خمتزنة يف املخلوقات  ،خمفية يف املخلوقات  ،بالنظر نعرف أن هلذه املخلوقات
خالق  ،وأن هذا اخلالق له األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُعىل  ،واألفعال اجلميلة ،
واملثل األعىل :
[ ق.] 8 - ٦ /
حلسنى  ،وإذا عرفنا ذلك
علينا أن نعلم أن ربنا هو اهلل الذي ال إله إال هو له األسامء ا ُ
أحببناه  ،وإذا أحببناه عبدناه  ،فأصل العبادة هي احلب الكامل  ،والذل الكامل ،
والتعظيم الكامل  ،ملن هو ٌ
كامل يف ذاته وأسامئه و صفاته وأفعاله  ،احلي القيوم
[ آل عمران.] 2 :
الذي ال تأخذه ِسنَة وال نوم :
فاهلل وحده هو احلي الغني بذاته  ،وكل ماسواه فقري إليه بذاته :
[فاطر. ]15 :

 وكل خملوق مطبوع عىل أربع صفات :
ضعيف ..فقري ..عاجز ..حمتاج .
فاهلل  هو القوي الذي َق ّواه  ،وإذا سلب القوة عنه صار ضعي ًفا  ،وهو الغني الذي
فقريا  ،وهو القادر الذي أقدره  ،ولو سلب القدرة عنه
أغناه  ،ولو سلب الغنى عنه عاد ً
لعاد
عاجزا ( :
ً
) [غافر. ]٦5/
ربنا هو احلي الذي يستحق أن يذكر فال ينسى  ،وأن يطاع فال يعىص  ،وأن يعبد فال
يكفر:
[غافر.]٦5 :

1٦8

و هؤالء العبيد املخاليق من العرش والكريس  ،والساموات واألرض  ،واإلنس
واجلن  ،واملالئكة و الروح  ،كلهم عبيد فقراء إىل اهلل  ،اهلل خلقهم وحده ومجيعهم
يف قبضة اهلل وحده  ،مل يكونوا شيئًا ثم خلقهم اهلل  ،وكلهم عبيده وُتت قهره
وسلطانه .
واهلل  هو العظيم وحده  ،هو احلي وحده  ،وهو القادر القاهر وحده ال رشيك له ،
ال يشاركه أحد يف أسامئه وصفاته وأفعاله (
) [الشورى. ]11/
أما هذه املخلوقات فليس بأيدهيا يشء  ،وال تستحق أن تُع َبد  ،وال تدري بمن يعبد:
[املائدة.]7٦ .

إنام هذه املخلوقات العظيمة دالة عىل جالل اهلل ومجاله  ،ولنا منها منافع  ،فاهلل
سخر لنا ما يف الساموات وما يف األرض ( :
) [النحل. ]18-17/
إن تُعدوا نعمة واحدة من نِ َعم اهلل ال ُتصوها  ،نِعمة واحدة  ،نعمة السمع  ،نعمة
البرص  ،نعمة العقل  ،نعمة الطعام  ،نعمة الرشاب  ،نعمة اهلواء ( :
) [النحل. ]18/
فكيف نعد النِعم ؟  ،وكيف ننعم هبذه النعم ونعيص هبا من أنعم هبا؟( :
) [النحل. ]18/
كيف تسكنون يف أرضه  ،وتأكلوا من رزقه  ،وتعصونه بنعمه ؟ ،لكن اهلل غفور رحيم
بعباده ( :
)
[النحل. ]21-19/
األصنام واألحجار ال يملكون شيئ ًا  ،ليس لدهيم ٍ
أيد يبطشون هبا  ،وال أرجل يمشون
هبا  ،وال أعني يبرصون هبا وال آذان يسمعون هبا :
1٦9

[األعراف.]195 /

حلسنى والصفات ال ُعىل فيجب أن نعبده وحده  ،وعبادة اهلل
أما اهلل  فله األسامء ا ُ
 نفعها عائدٌ علينا  ،العبد نفعه عائدٌ عىل سيده  ،السيد الذي له عبيد من البرش ،
هؤالء العبيد خيدمون عنده يف الزراعة  ،يف التجارة  ،يف الصناعة  ،ونفعهم عائد إىل
سيدهم  ،أما عبيد اهلل فنفعهم عائد إىل أنفسهم  ،واملعطى هلم سيدهم ( :
) [النحل. ]97/
وكبري قبل أن ُنك َّربه  ،وعظيم قبل أن نُع ّظمه  ،محد
و اهلل  حممو ٌد قبل أن نحمده ،
ٌ
نفسه قبل أن خيلق احلامدين له .
فهو الغني  ،ونحن الفقراء  ،نحن نحتاج أن نطيع اهلل  ،ونعبد اهلل  ،ألننا بحاجة إىل
الرمحة  ،إىل العفو  ،إىل الرزق  ،إىل الشفاء  ،إىل األمن  ،إىل الطمأنينة  ،نحن
املحتاجون  ،أما اهلل  فهو الغني عن مجيع خملوقاته  ،وطاعتهم ال تنفعه ،
ومعاصيهم ال ترضه  ،هو العيل األعىل بذاته وأسامئه وصفاته  ،الغني عن كل ما
حمتاج إليه :
سواه  ،وكل ما سواه
ٌ
[فاطر.]15 /

املستحق للعبادة عىل الكامل والتامم هو اهلل وحده  ،هو احلي الذي ال يموت ،
العليم بكل يشء  ،فلنخلص له العبادة  ،ونتوكل عليه  ،ونسبح بحمده  ،وال نعبد إال
إياه  ،وال نخاف إال منه ( :
) [الفرقان. ]58/
توكل عىل احلي الذي ال يموت  ،وال تأخذه ِسنَة وال ونوم  ،وسبّح بحمده  ،ألنه أنعم
عليك  ،وأنعم عىل غريك  ،وأعطاك خري  ،ومنع عنك الرش  ،وتكفل بك يف بطن
األم ،ويف بطن الدنيا  ،ويف بطن القرب  ،ويف يوم القيامة :
[هود.]٦ٍ /
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كتب رزقها  ،وأجلها  ،وخطواهتا ،ويعلم مكاهنا  ،ويسمع تسبيحها ويراها.
هذا هو العظيم بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،احلي القيوم الذي جيب أن نُسبح
بحمده  ،ونتوكل عليه ؛ ألنه العليم اخلبري بكل يشء .
فسبحان احلي القيوم الذي خلق احلياة يف كل حي فصار ح ًيا  ،احلي الذي يملك
خزائن احلياة واألحياء  ،احلي الذي يملك أنواع احلياة .
حييي ما شاء بام شاء :
احلي الذي ُ
أحيا األرض بالنبات  ،والنبات أكثر من أربعني مليون صنف  ،عرف منه اإلنسان اآلن
هذا الرقم  ،النبات أمم وقبائل وشعوب .
هو سبحانه الذي أحيا األرض بالنبات  ،وأحيا األجساد باألرواح  ،كم أجساد البرش ؟
كم أجساد احليوانات والطيور واحلرشات ؟ وأحيا القلوب باإليامن  ،أشكال وأنواع
من احلياة واألحياء  ،أحصاها من خلقها ( :
) [يس. ]12/
قبل أن خيلق احلي  ،وما يعمله احلي  ،اهلل  أحىص ذلك ؛ ألنه العليم بام كان وما
يكون وما سيكون .
وأول ما خلق اهلل القلم قال له  :اكتب  ،قال  :ما أكتب  ،قال  :اكتب ما هو كائن إىل
أن تقوم الساعة من املخلوقات  ،واحلركات  ،والسكنات  ،واألرزاق  ،واآلجال ،
واألحوال  ،ومجيع ما جيري إىل يوم القيامة ؛ ألنه العليم الذي أحاط علمه بكل
خملوق .
فهو الذي أحيا األرض بالنبات  ،نبتات خمتلفة ومتجددة  ،خمتلفة األشكال واأللوان
والطعوم  ،وأحيا األجساد باألرواح  ،أجساد البرش واحليوان  ،أجساد احليوانات
ف منها اآلن أكثر من مليون نوع يف الرب  ،وأكثر من مليون نوع يف البحر  ،هذه
ُع ِر َ
املخلوقات العظيمة من خلقها ؟ من أحياها ؟ من يرزقها ؟ :
[احلرش.]24 :
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هو احلي الذي أحيا القلوب باإليامن  ،جعل هذه القلوب حية باإليامن  ،تنبت
الصدق  ،تنبت الكرم  ،تنبت اإلحسان  ،تنبت العفو  ،تنبت األعامل الصاحلة  ،تنبت
الصلوات  ،وهكذا األعامل واحلركات التي حيبها اهلل ويرضاها :

[األحزاب. ]35 :

حلسنى ،
فاهلل  هو احلي الذي أحيا كل حي  ،واحلي القيوم من أعظم أسامء اهلل ا ُ
رجى
حلسنى  ،ومجيع صفات اهلل  راجعة إليهام  ،و ُي َ
وعليهام مدار مجيع األسامء ا ُ
أن يكونا مها اسم اهلل األعظم الذي إذا ُس َئل به أعطى  ،وإذا ُد ِع َي به أجاب  ،قال
النبي« يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث» أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة ( ) .
جامع لصفات الذات التي ال تنفك عن اهلل أبد ًا كالسمع والبرص  ،والعلم
فاحلي
ٌ
ّ
جامع لصفات األفعال التي يفعلها اهلل إذا شاء كاخللق
والقدرة وغريها  ،والقيوم
ٌ
والرزق  ،واإلحياء واإلماتة  ،والترصيف والتدبري  ،والتغيري والتبديل  ،والعفو
[آل عمران. ]2 /
والرمحة :
فسبحان احلي القيوم القائم بنفسه  ،الذي هو قائم عىل كل نفس  ،املقيم خللقه خل ًقا
وتدبريا .
ورز ًقا
ً
خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات من الذرات  ،والنباتات ،
هو حي قيوم َ
عامل الغيب  ،ويف َ
واحليوانات  ،وما نعلمه  ،وما ال نعلمه  ،يف َ
عامل الشهادة ( :
) [احلجر. ]8٦/
وكلام خلق شيئ ًا زاد ملكه  ،وزاد من يعبده:
[لقامن.] 11 /

() ١صحيح/أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة برقم.٥٧٠ :
172

)

فسبحان من هذه قدرته ( :
[يس. ]82/
فاحلمد هلل أن هذا هو ربنا اخلالق العليم  ،الغفور الرحيم  ،العزيز الكريم  ،اخلالق
البارئ املصور ( :
)[احلرش. ]24-22/
عرفنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ؛ ألننا إذا عرفنا امللك تشوقنا
اهلل ُ يثني عىل نفسه ل ُي ّ
المتثال أوامره  ،والرغبة يف وعده  ،واحلذر من وعيده جل جالله .
إذا عرفنا احلي القيوم بأسامئه وصفاته و أ فعاله تفانينا يف طاعته  ،وإذا عرفنا أوامره ،
ومل نعرف الذي أمر هبا  ،تفننّا يف التف ّلت من أوامره  ،فاملؤمن إذا عرف اهلل بأسامئه
وصفاته وأفعاله تفاين يف طاعته  ،وسابق إىل مرضاته ونوع الطاعات واستكثر من
العبادات ووصل الطاعة بالطاعة واحلسنة باحلسنة :
[حممد.]19 /

وإذا عرف األوامر  ،وكانت معرفته باآلمر قليلة  ،تفانى يف التف ّلت من األوامر ألنه
هدى
بجهله باهلل يعتربها تكاليف ًا شاقه  ،بينام أمور الرشع ليست تكاليف ًا  ،بل هي
ً
وشفاء  ،ورمحة وإحسا ن من رب العاملني ؛ ألهنا تقربنا إىل اهلل  ،ونفعها عائدٌ علينا ،
وال يعود عىل اهلل منها يشء  ،ألن اهلل هو الغني احلميد ونحن الفقراء إليه :
[فاطر.]15 /

فاهلل  هو احلي القيوم  ،املستحق للعبادة وحده ال رشيك له ؛ ألن له األسامء
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل يف الساموات
ا ُ
واألرض  ،فلنخلص له العبادة  ،ونتوكل عليه وحده ال رشيك له :
[ الزمر.]12- 11 /
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كثريا طيبًا مبار ًكا  ،ملء
فنحمد احلي القيوم عىل نعمة التي ال تعد وال ُتىص  ،محدً ا ً
السنّة واجلامعة ،
السامء  ،وملء األرض  ،أن جعلنا مؤمنني  ،وجعلنا من أهل ُ
وجعلنا من خري ُأ ّمة ُأ ِ
خر َجت للناس  ،وجعلنا من الدعاة إليه  ،وجعلنا من املعلمني و
املتعلمني لرشعه  ،وقبلنا لعبادته  ،وفتح قلوبنا لإليامن  ،وفتح ألسنتنا للذكر وفتح
وحر َك أبداننا لطاعته وعبادته  ،فله احلمد أوالً
وأخرا  ،وله
ً
آذاننا لسامع القرآن ّ ،
احلمد يف األوىل واآلخرة :
[البقرة.]243 /

حييي و ُيميت  ،الذي خلق كل
هو احلي القيوم الذي خلق احلياة واألحياء  ،الذي ُ
يشء  ،وأحكم صنع كل يشء  ،وأحاط علمه وقدرته بكل يشء ( :
)[الزمر. ]٦3-٦2/
فام أعظم جناية من كفر به  ،وما أخرس من أعراض عن ذكره:

[الزمر. ]15 /
وحييي
حييي األرض بعد موهتا ُ ،
حييي كل ميت ُ ،
هو سبحانه احلي القيوم الذي ُ
القلوب باإليامن  ،و ُيميت كل حي  ،هو الذي يملك احلياة  ،وهو الذي يملك
حييي احلي
املوت  ،وهو احلي الذي يميت كل حي  ،فليس ُيميت احلي قاتله  ،وال ُ
حييي و ُيميت  ،ألنه وحده الذي يملك احلياة
تاركه  ،بل اهلل وحده هو احلي الذي ُ
) [ق. ]43/
واملوت ( :
أما املقتول  ،فهذا قد فقد حياته  ،لكن القتل هو هدم ال ُبنية التي تسكن فيها الروح ،
فإذا ُقتِل إنسان فإنام ُقطِ َعت رقبته  ،والروح ال تستقر يف بدن مقطوع الرأس  ،فتخرج ،
لكن اهلل  قدر موت هذا اإلنسان هبذا السبب  ،واهلل  وحده ُيميت احلي بدون
حييي و ُيميت األشجار  ،وكل املخلوقات  ،ألنه هو احلي
القتل ؛ ألنه وحده الذي ُ
الذي يملك احلياة  ،ويملك املوت :
[املؤمنون.]80 /
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وخلق اهلل هذه احلي اة  ،وهذا املوت  ،ليدل عىل قدرة احلي الذي ال يموت  ،يف
وحي صغري  ،احلي الصغري الذي أحياه احلي الكبري  ،احلي الكبري
الدنيا حي كبري ،
ٌ
هو الذي أحيا احلي الصغري من مجاد  ،ونبات  ،وحيوان وإنسان وملك وغريه  ،وإذا
سلب عنه احلي احلياة عاد ميتًا  ،هو الرزاق وإذا سلب الرزق عن املرزوق عاد
فقريا  ،وهكذا اهلل  هو الذي هيب الصفات وهو الذي يسلب الصفات  ،بحسب
ً
اإليامن  ،وبحسب ال ُكفر  ،وبحسب رضاه  ،وبحسب سخطه :
[امللك.] 2 - 1 /

وهو سبحانه احلي الذي خلق احلياة يف كل حي  ،وخلق املوت يف كل ميت  ،هو
الذي خلق املوت  ،وخلق احلياة  ،وخلق كل يش ،وكل ذلك ملكه  ،فاهلل له ُملك
الساموات واألرض  ،وله ما يف الساموات وما يف األرض  ،وله تدبري الساموات
واألرض ومن فيهن :
[التوبة.]11٦ :

مالكم من ويل يتوالكم بالنعم  ،وباخللق  ،وباألمن  ،وبالعافية  ،و باهلداية  ،إال اهلل ،
وال نصري ينرصكم من دون اهلل  ،بل هو النارص وحده  ،فالنرص ال يأيت بال ُعدّ ة
والسالح  ،بل هي أسباب ُأ ِم رنا بفعلها يف دار األسباب  ،ولكن الغيث ال ينزل إال من
املُغيث  ،والنرص ال ينزل إال من النارص  ،والرزق ال يأيت إال من الرازق جل جالله ،
واألرزاق يف السامء  ،والتسليم يف األرض  ،فعل األسباب يف األرض  ،أما األرزاق
)[الذاريات. ]22/
فهي تنزل السامء ( :
ولو كانت األرزاق يف األرض لتقاتل الناس عليها  ،ولكن األرزاق يف السامء ،
والتسليم يف األرض  ،وكُ ٌل قد علِم اهلل رزقه فأرسله إليه :
[ اإلرساء. ] 30 :

وحييي
فسبحان احلي القيوم الذي ال تأخذه ِسنَة وال نوم  ،الذي خيلق ويرزق ُ ،
وحييي القلوب باإليامن والتوحيد ،
وحييي األجساد باألرواح ُ ،
األرض بالنبات ُ ،
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وحييي اجلوارح باألعامل الصاحلة ( :
ُ

) [الروم. ]50/
البد لإلنسان أن يعترب  ،وينظر إىل هذا املاء املخلوق هلل  ،كيف فعله يف األرض؟ ،
حي ّركها
فكيف بالوحي الذي هو كالم اهلل  كيف حييي القلوب باإليامن  ،ثم ُ
بالطاعة  ،ثم خترج املنافع من هذا اإلنسان  ،ويكون هذا اإلنسان عىل درجات ،
أعالهم األنبياء والرسل ثم الصدّ يقني والشهداء والصاحلني :

[النساء.] 70 - ٦9 /

فالناس درجات يف اإليامن والتقوى  ،بحسب معرفتهم باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله  ،وبحسب اإليامن والعلم تكون قوة العبادة  ،وتكون قوة امتثال أوامر الرب ،
ويكون اإلخالص  ،ويكون الصدق  ،ويكون العطاء ،ويكون اخلوف والوجل من
اجلبار :

[األنفال.]4 – 2 /

هو احلي القيوم الذي قهر عباده
أبرارا أو ُفج ًارا باملوت ( :
ً
) [النساء. ]78/
 فاهلل  أذل بني آدم بثالثة أشياء رمحة هبم  ،ليعودوا إىل رهبم :
بالفقر ..واملرض ..واملوت .
ولوال ذلك لقال اإلنسان أنا ربكم األعىل  ،كام قال فرعون .
رضب اهلل اإلنسان وأذله بالفقر إىل الطعام  ،وإىل الرشاب  ،وإىل اهلواء  ،وإىل
األرض التي يسكن فيها  ،وأذله باملرض  ،ال يستطيع أن يدفع املرض عن نفسه ،
املرض يأيت بأمر اهلل وحده  ،ويزول بأمر اهلل وحده  ،ويزيد بأمر اهلل وحده  ،وينقص
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بأمر اهلل  ،هو الشايف وحده :

[الشعراء . ] 80 - 78 /

هو الفعال وحده  ،وكل ما سواه مفعول  ،واألسباب مأموره  ،فاهلل فعال ملا يشاء :
يفعل باألسباب  ،ويفعل بدون األسباب  ،ويفعل بضد األسباب .
يفعل باألسباب  ،يأمر السامء فتمطر  ،واألرض فتنبت  ،ويفعل بدون األسباب يقول
لليشء كن فيكون  ،ويفعل بضد األسباب كام جعل النار بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم ،
وكام رزق مريم طعا ًما بال شجر  ،وابنًا بال ذكر ؛ ألنه هو احلي القيوم  ،احلي الذي له
حلسنى  ،والصفات ال ُعىل  ،واألفعال
احلياة الكاملة  ،احلي الذي له األسامء ا ُ
اجلميلة  ،واملثل األعىل:
[ غافر. ] ٦5 :

فسبحان امللك الرحيم الذي تكرم عىل عباده بعطاء الربوبية  ،وعطاء األلوهية :
[األنعام.] /
ما دام متتعتم بعطاء الربوبية من اخللق والرزق وغري ذلك من عطاء الربوبية للمؤمن
والكافر  ،فعليكم أن تستقبلوا من اهلل األوامر الرشيعة التي تقربكم إىل اهلل  ،ونفعها
عائدٌ عليكم  ،إن صليتم فلكم  ،وإن زكيتم فلكم  ،وإن صمتم فلكم  ،وإن أحسنتم
فلكم  ،وإن دعوتم فلكم  ،وإن ع ّلمتم فلكم  ،وكل ذلك عائد عليكم ؛ ألن اهلل هو
الغني  ،وأنتم الفقراء :
[العنكبوت.]٦ /

هو احلي الغني الذي عنده خزائن كل يشء :
[غافر.]٦8 /

كأنه يشء موجود ثم قال له اظهر  ،من خزائن هلل ؛ ألن هذه املخلوقات كلها خرجت
من خزائن اهلل  ،وخزائن اهلل من غيب اهلل  ،وغيب اهلل ال يعلمه اال اهلل(:
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) [األنعام. ]59/
حييي
سجد  ،فاهلل ُ
هذا هو اإلله العظيم الذي يستحق أن ُيع َبد و ُيشكَ ر  ،و ُيركَ ع له و ُي َ
و ُيميت  ،ل ُيعلم الناس أن اهلل وحده هو القادر عىل الترصف يف اإلحياء واإلماتة  ،متى
شاء  ،عىل من شاء .
حييي و ُيميت  ،وهو الذي خلق املوت واحلياة  ،وقد وكل قبض
واهلل وحده هو الذي ُ
األرواح إىل ملك املوت كام قال سبحانه ( :
) [السجدة. ]11/
واهلل له األسامء احلُسنى  ،وله الصفات ال ُع ىل  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله املثل
األعىل يف السموات واألرض  ،فالبد للمسلم أن يعرف املعبود قبل العبادة ،
ويعرف اآلمر قبل أمره  ،ليأيت يف القلب تعظيمه وحبه واخلضوع له. 
فالعلم باهلل وأسامئه و صفاته وأفعاله هو أول العلوم عىل اإلطالق  ،وأعظم أبواب
التوحيد  ،وأزكى العلوم  ،وأعالها  ،وأحسنها  ،وأعظمها  ،وأفضلها  ،وأوجبها ؛
ملاذا ؟ ألن رشف العلم برشف املعلوم وهو اهلل ( :
) [املائدة. ]98/
وهذا العلم أرشف ما ُرصفت فيه األنفاس  ،وهو عامد السري إىل اهلل  ، والباب
األعظم ملعرفته جل جالله  ،ونيل حمابه ورضاه  ،وهو الرصاط املستقيم لكل من
أحبه اهلل واجتباه ( :
) [حممد. ]19/
فاإليامن باهلل واإليامن بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،أساس بنيان الدين  ،وهو من
الدين بمنزلة الرأس من اجلسد  ،و أعظم أبواب التوحيد  ،وهو أساس التوحيد وهو
أساس بنيان اإلسالم :
[الطالق.]12 /
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 وبنيان اإلسالم مركب من أمرين :
األول  :معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وتوحيده بذلك .
واألمر الثاين  :جتريد االنقياد هلل ورسوله :
[الكهف.] 110/

والقرآن كله بيان هلذا األساس العظيم  ،واهلل أمرنا أن نتعلم هذا العلم الرشيف
ونعتني به  ،هذا العلم من أعظم العلوم  ،فهو غذا ٌء للقلوب  ،وحمرك لألبدان
وللجوارح بالذكر  ،والتعظيم  ،والتسبيح  ،والتقديس لرب العاملني .
فالبد من معرفة ربنا بأسامئه وصفاته حتى يمتلئ قلب املؤمن باإليامن  ،وإذا امتأل
القلب باإليامن  ،زاد تعظيمه لربه  ،وزاد حبه له  ،ألن تعظيمه وحمبته ثمرة معرفته
بأسامئه وصفاته  ،وأفعاله  ،وثمرة معرفة عظمة نعمه وإحسانه وفضله الذي عم به
عموم خلقه :
[حممد.]19/

حلسن واجلامل كامله ومنتهاه ،
واهلل أسامؤه وصفاته كلها ُحسنى  ،وهي بالغة يف ا ُ
) [طه. ]8/
فال أحسن منها بوجه من الوجوه ( :
فأسامء اهلل أحسن األسامء  ،وصفاته أحسن الصفات  ،وأقواله أحسن األقوال ،
وأفعاله أحسن األفعال  ،وخملوقاته أحسن املخلوقات  ،وأحكامه أحسن األحكام ،
ورشائعه أحسن الرشائع  ،وكتبه أحسن الكتب  ،ورسله أحسن الرسل  ،وأوامره
أحسن األوامر  ،وثوابه أحسن الثواب :
[احلرش.]24 /

وأسامء اهلل كلها ُحسنى  ،ملاذا ؟ ألهنا تدل عىل صفات الكامل  ،واجلالل ،
ٍ
ٍ
ومحد  ،وثناء  ،وأسامء متجيد  ،وتعظيم ،
مدح ،
واجلامل هلل  ، فهي أسامء
وإجالل هلل  وأسامء رمحة  ،ولطف  ،وإحسان ( :
ﮢ ) [اإلرساء. ]110/
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واهلل جلالله  ،ومجاله  ،وعظمته  ،وكربيائه  ،وإحسانه  ،وإنعامه  ،ال يسمى إال
بأحسن األسامء  ،وال يوصف إال بأحسن الصفات  ،فالبد من معرفة األسامء ،
ومعرفة الصفات  ،ال بد من معرفة الكامل بذاته وأسامئه وصفاته حتى نكمل له
أوامره  ،ونستجيب ألمره بقلوبنا  ،وبألسنتنا  ،وبجميع جوارحنا :
[احلجر.] 50 - 49 /
ﰀ
فاهلل ال يسمى إال بأحسن األسامء  :العزيز  ،الرمحن  ،الرحيم  ،الكريم  ،العفو ،
اللطيف  ،القوي  ،القادر .
وال يوصف إال بأحسن الصفات  ،وال حيمد إال بأحسن املحامد  ،وال يعبد إال
بأحسن العبادات ( :
) [األنعام . ]103-102/
ونحن كام ال نعرف كيفية الذات  ،ال نعرف كيفية الصفات  ،وملاذا ال نعرف كيفية
الذات  ،وكيفية الصفات ؟ ألن اهلل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري ،و ألن العلم
هبا إدراك هلل  ، وإحاطة به  ،واهلل  هو املحيط بكل حميط  ،والقادر عىل كل
قادر ونحن ال نعلم من أسامئه وصفاته إال ما علمنا اهلل ورسوله به  ،وال نصفه إال بام
وصف اهلل به نفسه  ،أو وصفه به رسوله : 
[غافر.]٦5 /

حلسنى  ،وصفاته ال ُع ىل  ،كثرية  ،ليس هلا حرص  ،وال ُتدد بعدد معني ،
وأسامء اهلل ا ُ
وال حييط بعلمها إال الرب الذي تَسمى هبا  ،واتصف هبا.
وأسامء اهلل  ، كلها ُحسنى  ،وهلذا َأمر اهلل بمعرفتها  ،والتعبد هلل هبا  ،ودعاء اهلل
هبا  ،وتوحيده هبا :
[األعراف. ]180 /

 وأسامء اهلل  من حيث العلم هبا ثالثة أقسام :
أحدها  :من أسامئه ما استأثر اهلل بعلمه  ،فلم يطلع عليه أحدً ا من خلقه .
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الثاين  :ما علمه اهلل بعض خلقه  ،ومل يذكره يف كتابه .
الثالث  :ما بينه اهلل يف كتابه  ،أو سامه به رسوله  يف سنته .
اسام من أحصاها  ،وحفظها ،
حلسنى تسعة وتسعون ً
واهلل َجل َج َال ُل ُه له من األسامء ا ُ
وعمل بمقتضاها  ،ودعا اهلل هبا أدخله اجلنة .
نسأل اهلل  أن يرزقنا وإياكم ُحسن معرفتها  ،وحفظها  ،وفهمها  ،والتصديق هبا ،
وحسن التعبد هلل هبا ( :
ودعاء اهلل  بمقتضاها ُ ،
) [األعراف. ]180/
سعني اسام ِمئة إال و ِ
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل قال « :إن هلل تِسع ًة وتِ ِ
احدً ا ،
ْ
ْ ً
م ْن ،أ ْحصاها دخل ْ
متفق عليه( ) .
اجلنَّة» ٌ
يل من حمامده ،
ويف حديث الشفاعة عن أيب هريرة عن النبي قال َّ « :
ثم يفتح اهلل ع ّ
وحسن الثَّناء علي ِه شيئا مل ي ْفتحه عىل ٍ
متفق عليه( ) .
أحد قبيل» ٌ
ُ
ْ ْ
ِ
ت رسول اهلل ليلة من الْفر ِ
اش  ،فالْتم ْست ُُه ،
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت « :فقدْ ُ
ُها من ُْصوبت ِ
مل ْس ِ
فوقع ْت ي ِدي يف بطْ ِن قدم ْي ِه  ،وهو يف ا ْ
ج ِد  ،و ُ
ان  ،وهو يقول  :ال َّل ُه َّم
إِ يين أ ُعو ُذ بِك بِ ِرضاك ِم ْن سخطِك  ،وبِ ُمعافاتِك من ُع ُقوبتِك  ،وأ ُعو ُذ بِك ِمنْك  ،ال
ُأح ِ
ِص ثناء عليك  ،أنْت كام أ ْثن ْيت عىل ن ْف ِسك»أخرجه مسلم( ) .
ْ
وأسامء اهلل  وصفاته توقيفية  ،فنثبت هلل  من األسامء والصفات ما أثبته اهلل 
لنفسه يف كتابه أو أثبته له رسوله يف سنته  ،وننفي عن اهلل من األسامء والصفات ما
نفاه عن نفسه يف كتابه  ،أو نفاه عنه رسول اهلل  يف سنته .
فال نتجاوز القرآن واحلديث  ،وال نقول عىل اهلل بال علم  ،وال نعمل إال بام أنزل اهلل ،
وال نقول عىل اهلل غري احلق :
[األعراف. ] 33/

()١متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,٢٧٣٦ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٢٦٧٧ :
()٢متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , ٤٧١٢ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ١٩٤ :
()٣أخرجه مسلم برقم.٤8٦ :
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وأسامء اهلل وصفاته وأفعاله الواردة يف القرآن والسنة نؤمن هبا كلها  ،ونعبد اهلل
بموجبها  ،وأسامء ربنا أحسن األسامء  ،وصفات ربنا أحسن الصفات  ،وصفات
ربنا أوسع من أسامئه  ،وأفعاله أوسع من أسامئه  ،وصفاته  ،وأسامؤه  ،وصفاته ،
وأفعاله كلها دالة عىل كامل ذاته وجالله ومجاله .
حلسنى نشتق منه صفة له كالرمحة من الرمحن  ،والعزة من
وكل اسم من أسامء اهلل ا ُ
العزيز  ..وهكذا .
 وصفات اهلل  عىل قسمني :
صفات ذاتية ..وصفات فعلية .
الصفات الذاتية  :هي التي ال تنفك عن اهلل أبد ًا  ،والصفات الفعلية هي التي يفعلها اهلل
إذا شاء مثل اخللق  ،والرزق  ،والتصوير وغري ذلك .
حلسنى نشتق منه صفة له  ،فاهلل سمى نفسه  :اخلالق ،
وكل اسم من أسامء اهلل ا ُ
الرازق  ،املصور ووصف نفسه بأنه خيلق ويرزق ويصور .
وليست كل صفة يشتق منها اس ً
ام هلل  ، فاهلل وصف نفسه بأنه يرسل  ،وينزل ،
ويكشف  ،ويقلب  ،ويشاء  ،ويريد  ،وال يسمى باملرسل  ،واملنزل  ،والكاشف ،
واملقلب  ،و الشائي  ،واملريد  ،ألنه مل يسم هبا نفسه وإنام وصف هبا نفسه كام
قال سبحانه :
[الشورى.]28 /

فنصفه بذلك وال نسميه به  ،وليس كل فعل هلل يؤخذ منه صفة له  ،فاهلل أخرب أنه
يمكر  ،ويكيد  ،وخيدع  ،وينسى  ،ونحو ذلك  ،فال يوصف اهلل بذلك إال مقرون ًا
بسببه  ،وال يسمى به كذلك فال يقال املاكر  ،والفاتن والكائد بل يقال  :يمكر اهلل بمن
مكر بأوليائه ويكيد من كاد أولياءه وخيدع من خيادعه ( :
)[النساء. ]142/
) [التوبة. ]٦7/
وينسى من نسيه ( :
) [الصف. ]5/
ويزيغ من زاغ عن احلق ( :
وهكذا يف باقي تلك األفعال  ،ال يوصف اهلل هبا إال مقرونًا بسببه  ،وهلذا جيب علينا
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العلم باهلل والعلم بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،حتى نُثبت هلل ما أثبته لنفسه أو أثبته له
رسوله  ، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله  ، فال نتجاوز القرآن
واحلديث يف االعتقاد والقول والعمل واخللق :
[النحل. ]117 – 11٦/

 و أركان اإليامن بأسامء اهلل وصفاته ثالثة :

الركن األول  :تنزيه ربنا خالق السموات واألرض عن مشاهبة املخلوقني يف الذات
واألسامء والصفات واألفعال :

[الشورى. ]11/

هو سميع بصري  ،وهو ينزل ويستوي عىل العرش َجل َج َال ُل ُه ول كن ليس كمثله
يشء ال يف نزوله وال يف استوائه وال يف سمعه  ،وال يف برصه  ،فنزه خالق السموات
واألرض عن مشاهبة املخلوق  ،ألن املخلوق حمدث ناقص  ،وهو خملوق من
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة فهو واحدٌ
خالق  ،واهلل له األسامء ا ُ
يف ذاته  ،واحدٌ يف أسامئه  ،واحدٌ يف أفعاله :
[البقرة. ]1٦3/

الركن الثاين  :اإليامن بام وصف اهلل به نفسه  ،أو وصفه به رسوله من األسامء
والصفات  ،فهو خالق خيلق  ،ورازق يرزق  ،ورمحن يرحم  ،وعفو يعفو  ،نؤمن بام
وصف ا هلل به نفسه ووصفه به رسوله من األسامء والصفات  ،الواردة يف القرآن
والسنة .
الركن الثالث  :قطع الطمع عن إدراك كيفية أسامء اهلل وصفاته وأفعاله  ،فكام ال نعلم
كيفية ذاته سبحانه  ،ال نعلم كيفية أسامئه وصفاته وأفعاله  ،ألن العلم هبا إحاطة
بالرب اخلالق العظيم  ،واهلل حميط بكل حميط  ،وال حييط به أحد  ،بل هو املحيط
) [الشورى. ]11/
بكل أحد  ،بل نقول ( :
فاملخلوق سميع لكن بإذن  ،بصري لكن بعني  ،لكن اهلل  نُثبت له أنه هو السميع
األعىل  ،والبصري األعىل  ،والقوي األعىل  ،لكن ليس كمثله يشء يف ذاته
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وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله :

[اإلخالص.] 4 - 1 /
حلسنى ال بد للعبد أن
اهلل  له األسامء احلُسنى وله الصفات ال ُعىل  ،وهذه األسامء ا ُ
يتعرف عىل أسامء ربه وصفاته ؛ ألن حاجات العباد مربوطة هبذه األسامء واهلل 
صمد جلميع حوائج اخللق  ،ويصمد إليه مجيع اخللق يف حوائجهم  ،فهو خيلق
ويرزق يف كل ثانية مليارات املخلوقات  ،ومليارات األرزاق  ،يرزق من يف الرب ،
ومن يف اجلو  ،ومن يف البحر :
[هود. ]٦/

فال رزق إال من رازق وال خلق إال من خالق  ،وال صور إال من مصور .
هذا اخلالق العظيم من أعظم أسامئه احلي َجل َج َال ُل ُه  ،واحلي هو احلي الذي مل
يسبق حياته موت وال عدم  ،هو احلي جل جالله  ،وليس كمثله أحد يف احلياة .
اهلل  هو احلي الذي خلق كل حي  ،وأمات كل حي  ،وبيده املوت  ،وبيده احلياة ،
ومقاليد األمور كلها بيد احلي القيوم وحده ال رشيك له :

[األعراف. ]54/

فهو  احلي القيوم وحياته مستلزمة جلميع صفات الكامل  ،من صفات اجلالل ،
وصفات اجلامل  ،حياته مستلزمة جلميع صفات اجلالل من املُلك والقوة ،
والقدرة  ،واإلحاطة  ،والعلم  ،والعزة  ،ومستلزمة لصفات اجلامل من الرمحة ،
والكرم  ،والعفو  ،واللطف  ،واإلحسان( :
) [غافر. ]٦5/
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التعبد هلل عز وجل باسمه احلي
ال بد للعبد بعد أن يعرف أن اهلل هو احلي القيوم  ،احلي الذي له ملك السموات
واألرض  ،احلي الذي أحيا كل حي  ،احلي الذي له اخللق واألمر  ،احلي الذي له
حلسنى والصفات ال ُعىل  ،واألفعال احلميدة  ،أن يأخذ من هذا االسم حظه،
األسامء ا ُ
ولكن عىل شاكلة العبودية .
فاهلل حي خالق كل حي  ،وعنده خزائن احلياة  ،وخزائن املوت  ،وعنده خزائن
القوة ،وخزائن الرمحة  ،وخزائن كل يشء :
[احلجر.]21 /

وهو احلي الذي وهب احلياة لكل حي من مجاد  ،ونبات  ،وحيوان  ،وإنسان ،
ٍ
خملوق من املخلوقات حياة ختصه  ،هبا يعبد اهلل  ،وهبا يشهد
وجن ،وملك فلكل
بوحدانيته وهبا يسبح بحمده  ،وهبا يصيل صالته :
[النور. ]41/

فاهلل  علمنا أن له احلياة املطلقة  ،وله احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات
الكامل  ،فال بد أن يكون لنا حظ من هذا االسم  ،فاهلل  من أعظم نعمه عىل عباده
أنه خلقهم  ،و أول نعمة أنعم هبا عىل عباده أن جعلهم أحياء :

[ غافر. ] ٦7 :

حي قيوم  ،ويريد منا أن نتشبه هبذه الصفة  ،نأخذ منها ما
واحلي القيوم  أعلمنا بأنه ٌ
يناسب أحوالنا كعبيد  ،ونحيا باإليامن  ،نحيي قلوبنا باإليامن والتوحيد  ،ونحيي
جوارحنا بالطاعات  ،وأعامل الرب واخلري  ،ونحيي أرواحنا باألخالق احلسنة ،
ونجنبها األخالق السيئة .
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فكام ينزل املطر عىل األرض فتنبت من كل زوج هبيج  ،وتدب فيها احلياة  ،كذلك
هذه الق لوب إذا نزل فيها نور اإليامن حيت وأنبتت من كل زوج هبيج من األخالق
الكريمة التي حيبها اهلل من اإليامن والتوحيد  ،واإلحسان  ،والرمحة والصدق ،
والرب  ،والعفو  ،والكرم وغري ذلك من الصفات التي ذكرها اهلل يف القرآن .
فالوحي ينبت ( :
)[التوبة. ]112/

وينبت أهل الصفات التي حيبها  ،ويعطى عليها األجر العظيم ( :

) [األحزاب. ]35/
فهذه الصفات اهلل  بينها لنا  ،وبني ثواهبا  ،وحث عىل التخلق هبا  ،وهلذا ال بد أن
نتخلق بصفة احلي والتخلق بصفة احلي أن ننظر يف أكمل املخلوقات حياة  ،وما هي
أطول حياة ؟  ،وما هي أصول احلياة النافعة التي حيبها اهلل ؟  ،وما هي أصول حياة
املسلم ؟  ،وما هي أصول حياة األنبياء والرسل؟.
ال بد من معرفة أفضل حياة  ،أفضل حياة هي حياة األنبياء والرسل عليهم الصالة
مزاجا هم
مزاجا هم بنو آدم  ،وأصح بني آدم
والسالم  ،فأصح املخلوقات
ً
ً
مزاجا هم األنبياء والرسل  ،وأصح األنبياء والرسل
املؤمنون  ،وأصح املؤمنني
ً
مزاجا هم أولو العزم  :نوح  ،وإبراهيم  ،وموسى  ،وعيسى  ،وحممد عليهم أفضل
ً
مزاجا مها اخلليالن  :حممد وإبراهيم .
الصالة والسالم  ،وأفضل أوىل العزم ً
وخ ً
وأفضل اخلليلني  :حممد  الذي كان أحسن الناس خل ًقا ُ
لقا  ،وكان ُخلقه
)
القرآن  ،يتأدب بأدبه  ،وحيل حالله وحيرم حرامه ( :
[القلم. ]4/
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فكيف تأيت حياة النبي يف حيايت  ،وكيف أصبغ حيايت بحياة النبي  ؟.
 ال بد لكل إنسان من حياتني :
حياته البدنية  . .وحياته القلبية .
 -1ال بد من نفخة الرسول امللكي الذي ينفخ الروح يف اإلنسان حينام يبلغ أربعة
أشهر يف بطن أمه  ،فينفخ فيه الروح لتدب احلياة يف هذا البدن  ،وال تكفي هذه
احلياة  ،فهذه حياة بدنية كالبهائم .
 -2لكن حياته القلبية ال بد هلا من نفخة الرسول البرشي الذي ينفخ فيه روح اإليامن
وهو حممد : 
[األنعام. ]122/
هذا النور هو نفخة الرسول البرشي  ،فاهلل  امتن علينا بأن أحيانا حياة األبدان ،
وحياة القلوب :
[ املائدة. ] 1٦ – 15 :

و كل إنسان فيه ذرة من الذرات احلية التي كانت موجودة حينام خلق اهلل آدم ،
واستخرج ذريته من صلبه  ،فأقروا له با التوحيد
فكل إنسان فيه ذرة حية من آدم حينام أخذ اهلل عليه العهد وذريته كام قال سبحانه :

[األعراف . ]173 - 172 /

ثم أرجع اهلل هذه الذرية يف صلب آدم  ،وأخرجهم ج ًيال بعد جيل  ،وقرنًا بعد
قرون  ،فلكل إنسان ذرة حية شهدت اإلقرار هلل بالربوبية  ،و ُأخذ عليها العهد بأن
متتثل أمر اهلل  ،وجتتنب معصيته  ،وتؤمن به ، لكن من الناس من قبل محل
األمانة ،وهم املؤمنون  ،ومنهم من ردها  ،وهم الكفار واملرشكون واملنافقون :
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[األحزاب. ]73 – 72 /
حي بحياة كاملة مستلزمة لصفات الكامل  ،وصفات اجلالل  ،وصفات
فاهلل ٌ 
اجلامل  ،فحتى تكون حيايت مطابقة حلياة النبي  ال بد لإلنسان أن يزن نفسه بحياة
النبي : 
ﰀ [األحزاب.]21 :
 وحياة النبي  تقوم عىل ثالثة أصول :
طريقة حياة ..فرائض حياة ..مقصد حياة .
األول :طريقة احلياة  :هي األحكام الرشعية الواردة يف القرآن والسنة  ،واآلداب
اإلسالمية التي يتخلق هبا املسلم  ،ويتميز هبا عن الشيطان  ،وعن الكفار  ،وعن
احليوان .
طريقة حياة  :كيف أكل عىل السنة ؟ وأرشب عىل السنة ؟ وألبس عىل السنة ؟
وأسافر عىل السنة ؟ وأجلس عىل السنة ؟  ،وأتكلم عىل السنة ؟ وأسمع عىل
السنة ؟  ،هذه طريقة احلياة ( :
) [البقرة. ]138/
فهذه طريقة احلياة أن تكون حيايت أحسن حياة  ،مزاجها سمعنا وأطعنا  ،وأتشبه
وأختلق وأقتدي باملالئكة وباألنبياء عليهم الصالة والسالم  ،املالئكة يف السامء
مزاجه م سمعنا وأطعنا  ،واألنبياء يف األرض مزاجهم سمعنا وأطعنا  ،فأقتدي هبؤالء
وهؤالء  ،لتكون طريقة حيايت كلها كحياهتم :
[البقرة.]285 /
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يف كل حال أمتثل أمر اهلل  : يف الطريق  ،يف املسجد  ،يف دورة املياه  ،يف غرفة
النوم  ،يف املجلس  ،مع الكافر  ،مع املسلم  ،مع احليوان  ،هذه طريقة احلياة أن
نتميز عن الشياطني  ،وعن الكفار  ،وعن احليوانات بأن أصبغ حيايت بالصبغة التي
أمرنا اهلل أن نجمل أجسادنا هبا  ،فظهور السنن واألحكام الرشعية عىل األبدان أمجل
من األزهار والثامر عىل األغصان التي فوق األشجار  ،فهذا هو املقصد األول  ،أو
الركن األول من أركان حياة الرسول . 
األصل الثاين فرائض احلياة  :املؤمن يتميز بأن له طريقة حياة خاصة  ،فإذا جاء وقت
الصلوات اخلمس أصليها  ،وإذا جاء وقت الزكاة أخرجها  ،وإذا جاء وقت الصيام
أصوم  ،وإذا جاء وقت احلج أحج  ،ولساين ُأشغله بذكر اهلل  والدعوة إليه ،وعيني
أرى هبا اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية  ،وأذين واسمع هبا القرآن واملواعظ
وهكذا أقوم بفرائض احلياة الواجبة  ،سواء كانت انفرادية  ،أو كانت اجتامعية .
الفرائض االنفرادية  :كذكر اهلل  ،ودعائه  ،والصالة  ،والزكاة  ،والصوم  ،واحلج
وغريها من الفرائض .
وأقوم بأداء حقوق اخللق الواجبة كقضاء الديون  ،وأداء احلقوق بأنواعها :
[احلج.]77 /

والفرائض االجتامعية  :هي الدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن
املنكر  ،واجلهاد يف سبيل اهلل  ،والنصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم :
[آل عمران.]104/

هذه فرائض احلياة  ،املسلم عليه واجبات  ،وله ث واب عىل أداء الواجبات  ،وعليه
عقاب إذا ترك الواجبات  ،فال بد من أداء الواجبات حتى يستحق اإلنسان اجلزاء
عليها  ،ويسلم من عقوبة تركها :
[احلرش.]7/
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األصل الثالث  :مقصد احلياة  ،ومقصد حياة كل مسلم من هذه األمة أن يكون داعي ًا
إىل اهلل كاألنبياء ؛ ألن األنبياء والرسل أعطاهم اهلل الدعوة والعبادة  ،ونحن أعطانا اهلل
الدعوة  ،وأعطانا العبادة  ،وأمرنا بالدعوة  ،وأمرنا بالعبادة أمرنا بالعبادة فقال :
[البقرة. ]21/

وأمرنا بالدعوة فقال :

[آل عمران.]104 /

 أمرنا اهلل هبذا وهذا  ،ألننا أخر أمة  ،وأفضل أمة  ،واهلل توجنا بأربعة تيجان :
) [ آل عمران. ]110ٍ/
تاج ( :
) [احلج. ]78/
وتاج ( :
) [البقرة. ]143/
وتاج ( :
) [البقرة. ]143/
وتاج ( :
وجهد عىل الغري
فنحن أمة متوجة  ،أمة مميزة  ،فعلينا ُجهد عىل النفس بالعبادة ُ ،
بالدعوة إىل اهلل  ،واهلل  وصفنا بأننا خري أمة  ،ولذلك خري أمة تنال أفضل اجلزاء ،
وهم اآلخرون والسابقون يوم القيامة :
[ آل عمران. ]110ٍ/

ومقصد حياة النبي  ، وحياة مجيع األنبياء  ،عرشة أمور  ،ذكرها اهلل بقوله ( :
) [األحزاب . ]48- 45 /

هذه األمور العرشة خطاب للنبي  ، و خطاب ألمته .
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 فهذه حياة النبي  قائمة عىل هذه األصول الثالثه :
طريقة احلياة ..وفرائض احلياة ..ومقصد احلياة :

[األعراف.]158 /

فبعض املسلمني أخذ بعض طريقة احلياة  ،وكثري منهم يؤدي فرائض احلياة ،
وأكثرهم ترك مقصد احلياة وهو الدعوة إىل اهلل  ،وكتم ما أكرمه اهلل به عن غريه:
[البقرة. ]1٦0 - 159 /
واهلل  كريم رحيم  ،أعطانا عطاء الربوبية للمسلم والكافر  ،وعطاء األلوهية للمسلم
والكافر  ،ولكن املؤمن قبل عطاء األلوهية  ،والكافر رده  ،وقامت احلجة عىل
اجلميع بوجود األسامع  ،واألبصار والعقول  ،وإرسال الرسل  ،وإنزال الكتب.
املؤمن قبل هذه النعمة  ،وشكر اهلل عليها  ،فسعد يف الدنيا ويسعده اهلل باجلنة
والرضوان يوم القيامة  ،والكافر رد هذه النعمة فشقي يف الدنيا  ،ويشقى يوم القيامة
بسخط اهلل  ، ودخول النار :

[طه.]12٦ – 123 :

 وحياة البرش أربعة أقسام :
حياة حيوانية ..وحياة إنسانيه ..وحياة إبليسيه ..وحياة إيامنية .
ولنجاة اإلنسان وسعادته ال بد أن خيرج من احلياة احليوانية  ،واحلياة اإلنسانية ،
واحلياة اإلبليسية  ،لينتقل إىل احلياة املالئكية  ،واحلياة اإليامنية لينجو من اخلسار ،
ويسعد بالفوز والفالح .
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 ولتحقيق هذا ال بد لإلنسان أن يقيم حياته عىل أربعة أصول :
آمنوا ..وعملوا الصاحلات ..وتواصوا باحلق ..وتواصوا بالصرب .
كام قال سبحانه :
[العرص. ] 3- 1 :
 ومجيع البرشية أموات و يف خسار إال من اتصف بأربع صفات :
آمنوا وعملوا الصاحلات  :عبادة بيني وبني ريب .
وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب  :دعوة بيني وبني خلقه .
أجتهد عىل الكافر لعله هيتدي  ،وأجتهد عىل اجلاهل لعله يتعلم  ،وأجتهد عىل
العايص لعله يطيع  ،وأجتهد عىل العامل ليكون معل ً
ام  ،وأجتهد عىل الصالح ليكون
مصلح ًا .
فهذه أصول احلياة النافعة الرابحة املنجية أربعة أصول ال بد أن تكون يف حيايت :
[العرص. ]3 - 1 /
ومن الناس من أخذ القسم األول آمنوا وعملوا الصاحلات  ،وال شك أن هذا عىل
خري  ،ولكنه قام بالعمل االنفرادي بينه وبني ربه  ،لكنه ترك الواجب االجتامعي وهو
التوايص باحلق  ،فاملجتمع كله يالحق اآلخر  ،ويدعوه  ،وينبهه  ،ويذكره  ،حتى ال
يقع يف مصيدة من مصائد الشيطان .
هذا املجتمع وتواصوا باحلق  ،وتواصوا بالصرب  ،ال يعطب فيه إنسان  ،فهو كله ذاكر
ومذكر  ،وناصح ومنصوح  ،وصالح ومصلح .
فأصول احلياة النافعة التي يريدها اهلل من كل مسلم خلصها اهلل لنا يف سورة العرص :
[العرص.]3 – 1 /
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فالواجب االنفرادي أكثر املسلمني يقوم به  ،أما الواجب االجتامعي فأكثر املسلمني
ال يقوم به  ،ألنه حيتاج من اإلنسان إىل جهد وفكر  ،وتضحية وصرب  ،وبذل وترك ،
وال بد لكامل اإليامن يف القلوب  ،ولصالح أنفسنا والبرشية  ،أن نأخذ حياة النبي
 وحياة األنبياء بحذافريها  ،حتى تكون حياتنا كحياة األنبياء ومشاهبة حلياة املالئكة
الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا  ،ال سمعنا وعصينا :
[األنعام.]90 /

ما دام اإلنسان حي ًا ال بد أن يتعرف عىل احلياة النافعة  ،ويميز بينها وبني احلياة
الضارة .
احلياة الضارة هي حياة الشياطني  ،حياة احليوانات التي ترتع فيام تشتهي ال أمر وال
هني  ،حياة السباع  ،حياة الغافلني :
أما احلياة النافعة فهي حياة األنبياء والرسل  ،الذين أمرنا اهلل بمعرفة حياهتم ودعوهتم :
[مريم. ]41/

[مريم. ]54/

[مريم.] 51/

اهلل أمرنا بذكر حياة األنبياء  ،ال بذكر حياة الرؤساء  ،وال بذكر حياة األغنياء ؛ ألن ذكر
حياة امللوك والرؤساء تذكرنا باجلاه و ترغبنا يف اجلاه واملناصب  ،وذكر حياة
األغنياء تذكر باملال و ترغبنا يف الشهوات  ،لكن ذكر حياة األنبياء تعلق قلوبنا
باهلل ، وبتعظيمه  ،وترغبنا يف السري عىل هدهيم :
[األنعام.]90 :

 واهلل  أرسل األنبياء والرسل بثالثة أمور :
األول  :التعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،حتى يعبده الناس وحده .
الثاين  :التعريف بالطريق املوصل إليه وهو الدين عقيدة وأحكام ًا وأخالق ًا .
الثالث :التعريف بام للناس بعد القدوم عليه  ،من اجلنة للمؤمن والنار للكافر .
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فاحلي القيوم أرسل الرسل رمحة بالناس :

[ األنبياء. ] 107 :

وإذا ذهبت إىل الناس ماذا أقول للناس ؟
قل للناس ( :
) [اإلخالص. ]4- 1/
قل للناس ( :

(
)

[احلرش. ]22/

قل للناس ( :

قل للناس ( :

) [احلرش. ]23/
) [احلرش. ]24/

) [البقرة. ]255/

قل للناس ( :
وهكذا اهلل  يثني عىل نفسه  ،ويمدح نفسه  ،ويبني نفسه  ،حتى نتعرف عىل أسامئه
وصفاته  ،ونتخلق هبا  ،ونعبده بمقتضاها  ،وندعو الناس إىل رب الناس :
[إبراهيم.]52 /

فاهلل حي بحياة كاملة  ،فيها القوة الكاملة  ،والقدرة الكاملة  ،والكرم الكامل  ،والعفو
الكامل  ،والرمحة الكاملة  ،واإلحسان الكامل واللطف الكامل .
وهكذا نحن جيب علينا أن نحيا بحياة كاملة  ،واحلياة الكاملة هي حياة األنبياء ،
واحلياة الكاملة ثواهبا النعيم الكامل :
[النحل.]97 /
 وحياة النبي  أحسن حياة  ،وأطهر حياة  ،وأمجل حياة :
وهذه احلياة جيمعها مخسة أمور  ،وعىل املسلم أن يقتدي بالنبي  فيها حسب
قدرته :
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يقتدي به يف نيته وفكره ..ويف توحيد وإيامنه ..ويف أقواله احلسنة ..ويف أعامله
الصاحلة ..ويف أخالقه العظيمة .
األوىل  :نية واسعة  ،اتسعت لنفسه  ،وألهله  ،ولعشريته  ،ولقومه  ،ولقريته التي هي
أم القرى  ،وملن حوهلا  ،وللناس كافة  ،وللعامل قاطبة  ،فهذه ثامن دوائر  ،بدء ًا
بالنفس  ،وانتهاء بالعامل.
فبدا ًء  بنفسه وأهله ( :
) [التحريم. ]٦/
) [الشعراء. ]214/
ثم ( :
) [القصص. ]4٦/
ثم ( :
) [الشورى. ]7/
ثم ( :
)
ثم إنذار الناس كافة ( :

[األعراف. ]158/

ثم العامل قاطبة بإنسه وجنه ( :
) [الفرقان. ]1/
فمن نوى هذه النية أعطاه اهلل أجرها  ،ويبدأ بام يستطيع  ،حسب قدرته  ،فاألعامل
بالنيات  ،ولكل امرئ ما نوى.
فأنوي هداية نفيس  ،وأهيل  ،وعشرييت  ،وقومي  ،وبلدي  ،وما حوهلا من القرى ،
[األنبياء.] 107/
والناس كافة والعامل قاطبة :
فهذه نية النبي  وفكره يف هذه الدوائر الثامن  ،وعلينا االقتداء به فيها :
ﰀ
[األحزاب.]21 /

الثانية  :يف توحيده وإيامنه  ، فأجتهد ألحصل عىل كامل التوحيد و اإليامن  ،وابلغ
ذلك للناس :
[إبراهيم. ] 52/
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الثالثة  :اقتدى به أقواله احلسنه  ،ذكر ًا ودعاء  ،ودعوة  ،وتذكرة  ،وعبودية اللسان يف
أمرين :
أن يتكلم مع اهلل  ،أو يتكلم عنه  ،إما أن أتكلم مع اهلل بالعبادة  ،أذكره  ،وأسبحه ،
وأعظمه  ،وأمحده  ،وأجمده  ،أو أتكلم عنه بتعريف الناس به  ،ودعوهتم إليه :
[يوسف.]108 /
فاملسلم تارة يتكلم مع ربه  :فيقول ريب اغفر يل  ،وارمحني  ،وأهدين  ،وارزقني ،
ريب ظلمت نفيس  ،يتكلم معه بالدعاء والذكر .
وتارة يتكلم عن ربه يبني الناس أسامءه وصفاته  ،ويدعو الناس إليه  ،ويعظمه بينهم .
ومن عظم اهلل يف نفسه  ،عظم اهلل يف قلبه  ،وعظم هو يف عني اهلل .
ومن عظم اهلل أمام الناس  :عظم اهلل يف قلبه ..وعظم اهلل يف قلوب الناس ..وعظم هذا
اإلنسان يف عني اهلل ..وعظم الناس الذين عظموا اهلل يف عني اهلل .
فال بد من معرفة العظيم جل جالله  ،ومعرفة احلي القيوم  ،وإذا عرفت العظيم ،
آمنت بكتابه العظيم  ،وامتثلت أمره العظيم .
الرابعة  :اقتدى بالنبي  يف أعامله الصاحلة  ،انفرادية كالعبادة  ،أو إجتامعية
كالدعوة :
[فصلت.]33 /
اخلامسة  :اقتدى بالنبي  يف أخالقه العظيمة مع ربه  ،ومع خلقه :
[القلم.]4 /

فكل حي خم اطب أن تكون حياته أعىل حياة  ،وأحسن حياة  ،وأعىل حياة هي حياة
األنبياء  ،وحياة األنبياء بينها اهلل لنا يف القرآن  ،فاهلل قص علينا حياة األنبياء  ،لنزن
وتعليام ،
حياتنا بحياة األنبياء  ،ثم نجعل حياتنا كحياة األنبياء  ،دعوة  ،وعباد ًة ،
ً
وإحسانًا إىل اخللق :
[األنبياء.]90 /
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 وأصول حياة األنبياء أربعة :
األصل األول  :التضحية بكل يشء من أجل الدين  ،وذلك برتك األدنى من أجل
األعىل  ،وبذ ل املحبوب ملا هو أحب إىل اهلل  ،وترك حمبوبات النفس من أجل
حمبوبات الرب  ،واخلرو ج من مزاج النفس إىل مزاج الدين  ،وتقديم الوحي عىل
فورا  ،كام حصل إلبراهيم ، 
العقل  ،ومن ضحى بيشء من أجل اهلل وهبه اهلل له ً
وتلك حقيقة املجاهدة :
[العنكبوت. ]٦9/

هؤالء املجاهدون فكيف بمن دعوهم إىل اهلل  ،كم يدخل يف الدين  ،ويتعلم الدين ،
بسبب الداعية  ،واملجاهد  ،لكن اهلل  قال  :املستفيد األول هو الداعية  ،ألن
تذكريا  ،فمن ضحى بأي يشء من أجل الدين  ،وهبه
تركيزا  ،ولغريه
الدعوة للداعي
ً
ً
فورا  ،فإبراهيم  ضحى باحلياة  ،حني ألقى يف النار  ،فوهب اهلل له احلياة
اهلل له ً
فورا :
[األنبياء. ]٦9/
ً
وضحى بالولد إسامعيل  ،وأراد أن يذبحه  ،فلام عزم عىل الذبح  ،أنجى اهلل
إسامعيل  ،وجعله نبي ًا  ،ثم وهبه اهلل أفضل ولد وهو حممد  الذي خرج من نسل
إسامعيل  ،فهو أفضل األنبياء  ،وأمته أفضل األمم  ،وضحى إبراهيم بالبلد العراق ،
وجاء إىل الشام  ،ثم اهلل أعطاه أحسن بلد مكة  ،وبني فيها أعظم بيت عىل وجه
األرض الكعبة :
[البقرة.]127 /

وضحى بأم الولد ها جر  ،فرتكها بواد غري ذي زرع فجعلها اهلل أم ًا للعرب  ،وجعل
خطواهتا بني لصفا واملروة نسك ًا من مناسك احلج والعمرة .
وضحى بام له للضيفان فجعل اهلل النبوة من بعده يف ذريته .
وقد أمر اهلل رسوله حممد ًا  بإتباع األنبياء عموم ًا  ،و إتباع ملة إبراهيم خصوص ًا
فقال:
[النحل. ]123/
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ملة إبراهيم هي التضحية بكل يشء من أجل الدين .
التضحية باألوقات  ،واألموال  ،واألنفس  ،والشهوات  ،واألهل  ،واألوالد  ،والبالد
من أجل الدين .
فإذا جاءت هذه التضحيات أعطى اهلل هذا الداعي هداية كاملة  ،وعم ً
ال كامالً وثواب ًا
كامالً :
[ العنكبوت.] ٦٩ :
األصل الثاين من أصول حياة األنبياء  :االستقامة عىل الدعوة  ،فالدعوة أمر اهلل ،
كالصالة أمر اهلل  ،كالمها فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة .
) [املزمل. ]20/
فاهلل يقول ( :
أقيموا ال صالة أمر اهلل  ،وآتوا الزكاة أمر اهلل  ،كذلك الدعوة أمر اهلل :
[النحل. ]125/
ﯠ
فالدعوة فرض عني عىل كل مسلم ألنه ال نبي بعد حممد  ، فلام مات بعد البالغ
ترك لنا الدين  ،وترك لنا باقي األرض  ،وباقي الناس  ،فكل مسلم من هذه األمة
مطلوب منه أن جيتهد عىل غريه  ،ويدعو الناس إىل اهلل  ،وخيرج الناس من
الظلامت إىل النور بإذن رهبم :
[إبراهيم. ]1/

وال يمكن أن يستقم املسلم عىل الدعوة إال بالبيئة اإليامنية التي تزيد اإليامن باهلل
 ، واالستقامة عىل الدعوة .
فالدعوة أمر اهلل كالصالة  ،والذي يريد االستقامة ال بد له من التوبة  ،وال يستقيم عىل
ُجهد الدعوة إال من تيقن أن فالح البرشية كلها هبذا العمل  ،وهبذا الدين  ،ال فالح
للبرشية أبدً ا  ،وال خروج هلم من الظلامت إىل النور  ،وال من الشقاء إىل السعادة ،
وال من الذلة إىل العزة إال بالدين فقط :
[ آل عمران. ] ١٠٤ :
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من تيقن هذا ضحى بكل يشء من أجل إيصال هذا الدين العظيم إىل كل الناس  ،فإن
فالح البرشية كلها هبذا العمل  ،ويلزم بيئة اإليامن  ،ألهنا تعطيه طاقة إيامنية  ،يقوي
هبا عبادته باملذكرات اإليامنية  ،بالكالم عن اهلل وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،
وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده  ،وينقطع عن جو الغفلة :
[ الكهف. ] ٢8 :
وأعظم األمراض التي تطرد املسلم عن عمل الدعوة هي الغيبة والنميمة  ،وإتباع
اهلوى  ،واالنتقاد  ،وحب الدنيا
[ هود. ] ١١٢ :
ً
غافال  ،فكل غافل يصطاده الشيطان عند
متى يأيت الشيطان إىل العبد؟ إذا وجده
الغفلة  ،أما الذاكر فال يستطيع أن يقرتب منه الشيطان  ،ألنه متصل بربه  ،قائم بني يديه
بالعبادة  ،وقائم بني يدي خلقه بالدعوة :
[ فاطر. ] ٦ :
األصل الثالث من حياة األنبياء  :املسابقة واملسارعة يف كل ميادين طاعة اهلل ورسوله
حتى املامت  ،يسارع ليكون يف الصف األول يف الدعوة  ،يف الصف األول يف
التعليم  ،يف الصف األول يف العبادة  ،يف الصف األول يف اإلنفاق  ،يف الصف
األول يف األخالق  ،يف الصف األول يف كل فضيلة .
والصحابة ريض اهلل عنهم قدم كل واحد منهم ما يملك وما يستطيع إىل أخر يوم يف
حياته  ،وهلذا ريض اهلل عنهم ورضوا عنه ( :
) [التوبة. ]100/

فلام جاءت اهلجرة التي هي الرتك  ،ترك األهل  ،والبالد  ،واألموال  ،والشهوات ،
وجاءت النرصة الت ي هي بذل املحبوب إىل ما هو أحب  ،التقت اهلجرة والنرصة
فجاء الثالث  ،وهو الرضوان  ،كام أن الكهرباء إذا جاء التيار الكهربائي  ،مع وجود
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اللمبة جاء الثالث  ،وهو النور  ،كذلك بالتضحية واملسابقة للخريات  ،والثبات ،
ولزوم بيئة اإليامن  ،تكون حيايت كحياة األنبياء  ،احلياة التي حيبها اهلل  ،وإذا أحب
اهلل  هذا العبد  ،كان معه ونرصه وحفظه من عدوه  :ﯿ
[ النحل. ] ١٢8 :
وبقدر اجلهد تكون اهلداية :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :

األصل الرابع من حياة األنبياء  :هو الدعاء واالستغاثة باهلل وحده  ،ألنه قايض
احلاجات وحده :
[ األنبياء. ] 88 – 8٧ :
فاملؤمن يستغيث عند حاجته باهلل وحده  ،وال يلتفت ألحد سواه :

[ األنبياء. ] ٩٠ – 8٩ :

فاهلل  فتح البحر ملوسى  ،وفجر احلجر باملاء ملوسى  ،وجعل النار بر ًدا وسال ًما
عىل إبراهيم  ،وجعل بطن احلوت دار ًا ليونس  ،وهكذا اهلل  من استقام عىل دينه ،
وتوجه إليه  ،وأخلص له التوحيد  ،وصدق يف الدعاء  ،فاهلل يستجيب له  ،وينرصه
فورا .
ً
والقرآن كله يبني دعوة األنبياء  ،ودعاء األنبياء :
[ األنبياء.] 8٤ – 8٣ :
فهذه هي أصول دعوة األنبياء ،التضحية ،واالستقامة  ،والسابقية  ،والدعاء
واالستغاثة باهلل . 
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فمن قام هبا حصل له كامل اإليامن والتقوى  ،والفالح يف الدنيا واآلخرة  ،وعاش
أحسن حياة .
واملقصود من الدعاء إحياء أمر اهلل يف طلب احلوائج من اهلل وحده  ،ليس االستجابة
فقط  ،فاهلل  كريم  ،الكريم من البرش ال يرد السائل  ،فكيف بالكريم الذي ال
تنقص خزائنه  ،وهو الكريم الذي له منتهى الكامل يف الكرم .
فهذه أصول حياة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم :
[ األنعام. ] ٩٠ :
فيجب علينا أن تكون هذه األصول يف حياتنا  ،ونأخذ أصول هذه احلياة ممن أمرنا
اهلل  باالقتداء هبم  ،فإذا جاءت فينا هذه الصفات  ،زاد اإليامن  ،ورغبت القلوب
يف العمل باألوامر الرشعية من ربنا  ، ثم كنا يف أمان  ،قلوبنا مملوءة بالتوحيد
واإليامن  ،بعيدة عن ُ
الشبه والشك والرشك  ،وأجسادنا وقلوبنا معلقة باهلل  ، تركع
وتسجد له  ،وتسبح بحمده :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
فإذا جاءت هذه األمور يف حياتنا  ،جاءت أربعة أمور  ،هي أصول حياة كل مسلم
ومسلمة  ،فأصول حياة املسلم من هذه األمة هي أصول حياة النبي  ، وحياة
أصحابه  ،وحياة األنبياء قبله :
الدعوة إىل اهلل ..وتعليم رشع اهلل ..والعبادات بأنواعها ..واألخالق العالية .
فالدعوة :
[يوسف. ]108/

وخطاب النبي  خطاب ألمته .
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والتعليم ( :

) [اجلمعة. ]2/

والعبادات ( :
) [البقرة . ]21 :
) [القلم. ]4/
واألخالق ( :
 وأصول األخالق أربعة  ،وكلها شديدة املرارة :

أن تصل من قطعك ..وتعفو عن من ظلمك ..وتعطي من حرمك ..وُتسن ملن أساء
إليك .
)
فهذه جمامع األخالق ( :
[األعراف. ]199/

وإذا جاءت هذه األصول يف حياة ال ناس ُتولت املدينة بكاملها إىل حياة طيبة حيبها
اهلل  ، فاملدينة هي مدينة الصفات ال مدينة احلجارة  ،املدينة كانت تسمى يثرب ،
فلام جاء إليها النبي  ، وقامت فيها األعامل  ،وقام فيها ُجهد النبوة  ،وقامت
العبادات  ،وانترشت فيها األخالق العالية  ،وقامت الدعوة  ،والتعليم  ،ونرش
اهلداية  ،صارت مدينة الصفات  ،وجاء الناس من كل مكان يدخلون إىل املسجد ،
فيتعلمون الدين ويرجعون إىل أهليهم وخيربوهنم هبذا الدين  ،فيدخلون يف دين
اهلل راغبني حمبني :
[ آل عمران. ] ١٥٩ :
 فمدينة الصفات تقوم عىل أربعة أركان :
األول  :أن تكون حيايت مطابقة حلياة النبي  يف نيته وتوحيده وأقواله وأعامله
وأخالقه .
معمورا باألعامل  ،واألخالق العالية .
الثاين  :أن يكون بيتي كبيت النبي ، 
ً
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معمورا باألعامل  ،والعبادات ،
الثالث :أن يكون مسجدي مسجد النبي ، 
ً
واألذكار  ،والقرآن وتوديع اجليوش  ،واستقبال الوفود واجلامعات  ،وحكاية
األحوال  ،وإطعام الطعام وهكذا .
الرابع  :أن تكون مدينتي كمدينة النبي  : عرشة آالف من املسلمني يتفكرون
لواحد  ،كيف يقوم عىل السنة ؟  ،وكيف يريض اهلل  ؟ وكيف يبتعد عن
املحرمات والكبائر  ،وواحد يتفكر لعرشة آالف  ،الواحد يتفكر ألمة  ،واألمة تتفكر
للواحد  ،فال يصيب هذه األمة عطب  ،أو فرقة :

[ الفتح. ] ٢٩ :
فهذه األصول أصول حلياة اإلنسان  ،وحياة األمة  ،وجتميل املدينة هبذه الصفات ،
فبلغ اإلسالم كامله  ،ومتامه  ،ومجاله يف عهد النبوة  ،وجتيل هذا الدين يف خري
علام  ،وأقلها
القرون  ،الذين هم صحابة الرسول  ، أبر هذه األمة قلو ًبا  ،وأعمقها ً
تكل ًفا  ،قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه  ،وإقامة دينها  ،فاعرفوا هلم فضلهم  ،فإهنم عىل
اهلدي املستقيم :
[ التوبة. ] ١٠٠ :
فأفضل الناس بعد األنبياء أصحاب النبي  ، وأفضل البيوت بيوت أصحاب النبي 
 ،وأفضل املساجد أعامال ً مسجد النبي  ، وأفضل املدن مدينة النبي . 
فاهلل يريد منا إنشاء هذه املدينة يف العامل  ،لتكون املدائن كلها كمدينة النبي ، 
تكون املدائن كلها كمكة واملدينة  ،ملاذا ؟ ألهنا مدينة الصفات ظهر فيها الصحابة
الذين ريض اهلل عنهم ورضوا عنه .
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فهذا حظنا من هذا االسم العظيم  ،أن نسعى ألن نحيا باحلياة الكاملة  ،واحلياة
الكاملة موجودة يف حياة األنبياء  ،ويف حياة املالئكة  ،ويف حياة أصحاب النبي : 
[ األنفال. ] ٧٤ :

واهلل  هو احلي القيوم  ،ومن فضله وكرمه أن رزقنا احلياة الطيبة يف الدنيا
واآلخرة  ،فأعطانا الدين  ،وأعطانا حب العمل بالدين  ،وأعطانا الدعوة إىل الدين ،
وأعطانا الثواب العظيم عىل هذا الدين  ،فلنسأل احلي القيوم أن يرزقنا احلياة الطيبة
يف الدنيا واآلخرة  ،وأن حييي قلوبنا باإليامن  ،وحييي أجسادنا باألعامل الصاحلة ،
ويلبسنا لباس التقوى ( :
)[احلديد. ]21/
فلباس التقوى ألبسه  ،و ُألبسه للعامل  ،مطلوب مني أن أنقل هذه السنن واألحكام إىل
أجساد البرشية  ،وأنقل التوحيد واإليامن واألخالق العالية إىل قلوب البرشية  ،حتى
ترقى من حياة البهائم  ،وحياة السباع  ،وحياة الشياطني  ،إىل حياة املالئكة  ،وحياة
األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم :
[ فصلت. ] ٣٢ – ٣٠ :
واهلل  هو احلي القيوم الكريم  ،إذا خصك هبذه النعم فأحياك  ،ونور قلبك
وقائام بني يدي
قائام بني يديه بالعبادة ،
ً
باإليامن فهو يريد منك أن تكون عبدً ا ح ًيا ً
خلقه بالدعوة إىل اهلل  ،واإلحسان إليهم  ،وإصالح ذات بينهم  ،وهذا مقام األنبياء
فأحسن املقامات ( :
) [فصلت. ]33/
وأنت أهيا العبد اشكر احلي القيوم عىل إحسانه  ،أحسن خلقك  ،ورزقك من فضله ،
وأعطاك أحسن دين  ،وأحسن أحكام  ،وأحسن ثواب  ،فاشكر احلي القيوم عىل
204

إحسانه  ،وامحده عىل هدايته  ،ولوال ذلك لكنت من األموات اخلارسين ( :
) [األنعام]122/

والزم باب العبودية للحي القيوم  ،فأنت عبده  ،وليس عند العبد عمل إال امتثال أوامر
سيده  ،أوامر انفرادية بينه وبني ربه  ،وأوامر اجتامعية بينه وبني خلقه .
فاألوامر االنفرادية هي العبادات بأنواعها  ،واألوامر االجتامعية هي الدعوة ،
والتعليم  ،واإلحسان إىل اخللق .
فالزم باب العبودية للحي القيوم  ،فإنه يراك ويسمعك  ،وال متل فتقعد عن العمل ،
َفتُحرم مما ُتب  ،وتعاقب بام تكره :
[ آل عمران. ] ١٠٥ – ١٠٤ :
فالطالب إذا عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يبذل فيه  ،فالذي يطلب شيئ ًا ،
ويعرف أنه ثمني  ،جياهد من أجل احلصول عليه  ،ويبذل كل يشء من أجل احلصول
عليه .
وهلذا الصحابة ضحوا بكل يشء من أجل الدين  ،حتى قام الدين  ،تركوا املحبوب
األدنى من أجل املحبوب األعىل  ،وبذلوا األنفس واألموال من أجل إعالء كلمة
اهلل  ،فاهلل أعطاهم الرضوان وأعطاهم اجلنة يوم القيامة ( :
 فالدين خطوتان :

) [الروم. ]30/

خطوة للعبادة ..وخطوة للدعوة .
خطوة لعبادة احلق  ،وخطوة لإلحسان إىل اخللق :
ﯚ [ النساء. ] ٣٦ :
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واعلم نور اهلل قلبك باإليامن أن حياة القلوب أعظم من حياة األبدان  ،فحياة األبدان
نشرتك فيها مع احليوانات  ،ومع الكفار  ،أما حياة القلوب فتكون بالتوحيد واإليامن
باهلل  ،والعمل الصالح  ،حياة القلوب بالتوحيد واإليامن باهلل  ،والعمل الصالح  ،من
أعظم اهلبات التي خيص اهلل هبا من يعلم أنه يزكو هبا  ،ويمنعها من ال يزكو هبا:
[ آل عمران. ] ٧٤ - ٧٣ :

هو احلي العليم اخلبري الذي يعلم حيث جيعل رسالته  ،ويعلم بمن يستحق اجلنة ،
ومن يستحق النار  ،ويعلم بمن يزكو عىل التوحيد واإليامن ممن ال يزكو عىل ذلك ،
فاهلل َ من علينا باحلياة اإلسالمية  ،و َمن علينا باحلياتني .
حياة من عدم  ،بنفخة الرسول امللكي لروح اجلنني يف بطن األم  ،وحياة قلوب
وهي نفحة الرسول البرشي حممد  لإليامن :
[ الشعراء. ]195- 193 /

فاهلل أنزل الوحي عىل األنبياء بواسطة الرسول امللكي جربيل  ،وجربيل نزل بالوحي
روحا عىل قلب النبي  ، والنبي  دعا الصحابة إليه  ،وهكذا انتقل
الذي سامه اهلل ً
ٍ
حياة
من الصحابة إىل التابعني  ،وهكذا حتى وصل إلينا  ،فاهلل وصلنا بحياتني  ،كل
تستحق الشكر لربنا  ، أن جعلنا أحياء  ،مل جيعلنا ترا ًبا ُيبال عليه  ،وال حيوانًا
ٍ
ٍ
صفات عالية  ،فيها صفات اإلسالم واإليامن،
بحياة فيها
ُيركب عليه  ،بل جعلنا أحياء
والصدق واإلخالص  ،والرب واإلحسان  ،وكامل الطاعة والتقوى .
وهذه احلياة أعظم نعم اهلل عىل عباده يف الدنيا واآلخرة ؛ ألهنا تكشف عن البرص
غطاءه  ،وتزيل عن السمع وقره  ،وترفع عن القلب أكنته  ،ليعرف فاطره ومعبوده ،
فيقف ببابه قانت ًا له ( :
ﰀ) [الزمر. ]9/
وبالنظر والتفكر يبرص العقل حقائق املخلوقات  ،وينظر إىل آيات ربه  ،ويبرص
شواهد وحدانيته  ،ويسمع شهادة الشاهدين بالوحدانية  ،فيستجيب لربه احلي القيوم
20٦

الذي يدعوه إىل احلياة الطيبة ( :

)

[األنفال. ]24/

وهبذه احلياة الطيبة التي هي حياة األنبياء واملالئكة  ،والكلم الطيب  ،والعمل
الطيب  ،واخلُلق الطيب  ،تطيب النفوس  ،وتنرشح الصدور  ،وتطمئن القلوب ،
وتنجيل عنها ظلامت الرشك والشبهات  ،وتنفتح هلا طرق اخلري  ،وأبواب الرب ،
فترشق بنور رهبا  ،فرتى احلق ح ًقا وتعمل به  ،وترى الباطل ً
باطال وجتتنبه ( :
) [الرعد. ]29- 28 /

فاهلل  مقصوده من خلقه هو االتصاف بالصفات احلسنى عىل شاكلة العبودية ،
وعبادته بموجب تلك الصفات  ،فاهلل حيب عبده احلي الذي حيا قلبه باإليامن
والتوحيد  ،وجوارحه باألعامل الصاحلة  ،ولسانه بالذكر والدعاء وتالوة القرآن  ،أن
حييي غريه هبذه الفضائل العظيمة :
[ آل عمران. ] ٧٩ :

وأفضل حياة يف العامل هي حياة األنبياء والرسل  ،وأفضل حياة األنبياء والرسل حياة
النبي  الذي هو سيد األولني واآلخرين:
[ األنبياء. ] ١٠٧ :
 وحياة النبي  قائم ٌة عىل أربعة أمور هي :
خللق.
وحسن ا ُ
الدعوة إىل اهلل ..وتعليم دين اهلل ..وعبادة اهللُ ..
وهذه احلياة حمفوظة بالكامل يف القرآن والسنة  ،وهي أفضل حياة أمر اهلل 
البرشية باالقتداء هبا كام قال سبحانه ( :
ﰀ)[األحزاب. ]21/
وهذه احلياة أسهل حياة  ،وأطهر حياة  ،ومراد اهلل أن نميش عىل هذه احلياة
لنسعد يف الدنيا واآلخرة  ،هذه احلياة فيها التوحيد واإليامن والتقوى  ،فيها تقديم
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الوحي عىل العقل  ،وفيها تقديم ما حيبه اهلل ويرضاه عىل ما ُتبه النفس وتشتهيه ،
وفيها التضحية بكل يشء من أجل إعالء كلمة اهلل  ،وفيها أفضل حياة عىل وجه
األرض  ،إذ هبذه احلياة تتحقق كلمة سمعنا وأطعنا  ،فمراد اهلل من خلقه أن يقولوا :
سمعنا وأطعنا  ،وكام استقبلوا نعمه املادية  ،فليستقبلوا أوامره الرشعية ويعملوا
بموجها فهذه نعمة  ،وتلك نعمة :
[ البقرة. ] ١٧٢ :
ولكن هذه النعمة نعمة اإليامن خاصة باإلنسان  ،وتعقبها حيا ًة سعيدة يف الدنيا ،
وحيا ًة أسعد يف اآلخرة :
[ النحل. ] ٩٧ :

فعىل املؤمن الذي أحيا اهلل قلبه باإليامن  ،أن يشكر نعمة اهلل عليه بالتوحيد واإليامن
جلهد إلحياء القلوب امليتة الغافلة
والسمع والبرص والعقل  ،وأن يشكر هذه النعم با ُ
عن رهبا  ،لعل اهلل أن جيعله سب ًبا حلياهتا  ،وهدايتها  ،وكسب أجرها ( :
) [إبراهيم. ]52/
هذا الدين بال ٌغ للناس كلهم  ،ألن فيه نظام حياهتم  ،بلغه جربيل إىل النبي  ، وبلغه
حممد  إىل الصحابة  ،وبلغه الصحابة إىل التابعني  ،والتابعون إىل تابعي التابعني
ٌ
أمانة بني أيدينا  ،وبني أيدينا البرشية كلها  ،بل
وهكذا حتى وصل إلينا  ،فهو اآلن
اإلنس واجلن مع ًا  ،وهؤالء يعيش أكثرهم يف ظالم دامس  ،وضالل بعيد  ،وكفر برب
العاملني .
واملطلوب نقل األحكام الرشعية إىل أجساد البرشية  ،ونقل اإليامن والتوحيد إىل
قلوب البرشية  ،وهذا يتطلب التضحية بالوقت  ،واملال  ،والنفس  ،وبكل يشء  ،من
أجل الدين  ،ومن أجل إعالء كلمة اهلل يف العامل كام فعل األنبياء والرسل والصحابة :
[ التوبة. ] 8٩ – 88 :
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واهلل  مأل هذه الدنيا بمحبوباته هو  ،ومأل اآلخرة بمحبوباتنا نحن .
حمبوبات اهلل  هي التوحيد واإليامن والتقوى  ،وأنواع العبادات  ،وحمبوباتنا يوم
القيامة  ،هي أن ندخل اجلنة وأن يرىض اهلل  عنا  ،فتكميل حمبوباتنا يف اآلخرة ،
وتكميل حمبوبات الرب يف الدنيا  ،وهلذا احلي القيوم أعطانا حياة ختتلف عن
غرينا  ،كل خملوق من املخلوقات سوف يفنى إال اإلنس واجلن  ،وما أخرب اهلل عنه
من اجلنة والنار وغريها .
هذا اإلنسان خلقه اهلل  ، ولكن ينقله من حال إىل حال  ،ومن دار إىل دار  ،ثم يوم
القيامة يعطيه من صفاته سبحانه  ،يكون حي ًا أبدً ا  ،نعيم بال بؤس  ،وحيا ٌة بال موت .
فمن َع َم َر هذه احلياة باحلياة الطيبة طاب مسكنه يوم القيامة  ،وطاب مقامه بني يدي
أمر الز ٌم لكل ٍ
حي أحياه اهلل 
ربه  ،فبيان احلق  ،والعمل به  ،ونرشه والدفاع عنه ٌ
بدن ًيا  ،وأحي قلبه باإليامن  ،ملاذا ( :
) [األنفال. ]42/
عليم باألفعال  ،هذا اإلنسان عبدٌ هلل  ،وليس عند العبد إال
سميع لألقوال ،
فاحلي
ٌ
ٌ
امتثال أوامر سيده يف مجيع أوقاته  ،ويف مجيع أحواله  ،واإليامن إذا خالطت
بشاشته القلوب  ،ومازج نوره حلم اإلنسان ودمه  ،صار العبد ح ًيا حيا ًة أخرى  ،فأبرص
بعد العمى  ،وسمع بعد الصمم  ،ونطق بعد البكم  ،وذكر بعد الغفلة  ،وأطاع ربه بعد
املعصية ( :
) [األنعام. ]104/
هذه القلوب إذا أبرصت بعد العمى  ،وتذكرت بعد الغفلة  ،صار اإلنسان حي ًا حياة
أخرى  ،فيخرتق املخلوقات إىل اخلالق  ،وخيرتق الصور إىل املصور  ،وخيرتق
الدنيا إىل اآلخرة  ،وخيرتق السنن الكونية إىل القدرة اإلهلية  ،وخيرتق عامل الشهادة
إىل عامل الغيب  ،ويعيش مع اخلالق  ،وال يلتفت إىل املخلوق  ،وال يتوكل إال عىل
اهلل  ،وال يلتفت إىل ما سواه :
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[األنعام. ]1٦3-1٦1/
فهذا اإلنسان إذا خالط نور اإليامن جسده وحلمه  ،وامت أل قلبه باإليامن  ،خشع قلبه
لربه  ،وخضعت جوارحه ملواله  ،وأصبح بني يدي ربه عابدً ا  ،وبني يدي خلقه داع ًيا
وحمسنًا  ،واهلل حيب مجيع هذه األعامل من عبده  ،ومن عاش هذه احلياة
ومعلام ُ
ً
الطيبة  ،عاش يوم القيامة يف أحسن حياة  ،من حيي هذه احلياة الدنيا كحياة األنبياء
والرسل التي فيها األعامل األربعة كام قال سبحانه :
[ العرص. ] ٣ – ١ :

هذا احلي التقي ال يموت أبد ًا  ،إال موت النقلة من دار الدنيا إىل الدار اآلخرة  ،ثم
يصري إىل حياة النعيم أبد اآلباد  ،يف ٍ
ملك ال تستطيع أن تتومهه  ،فكيف تستطيع أن
تصفه ؟

[السجدة. ]17- 15 /

خروا سجد ًا  ،ألهنم يعرفون صفات جالله من املُلك  ،والقهر  ،والقدرة  ،ة والقوة ،
واجلربوت  ،والعزة .
ويعرفون صفات مجاله من الكرم واللطف والرمحة واإلحسان والرب .
فلام عرفوه آمنوا به  ،فاحيا اهلل قلوهبم باإليامن والتقوى  ،وعمر أوقاهتم كلها بعبادته ،
خو ًفا من عقابه  ،وطم ًعا يف ثوابه :
[ السجدة. ] ١٦ :
األغنياء ينفقون األموال  ،والعلامء ينفقون العلم  ،والدعاة يدعون إىل اهلل وهكذا ،
كل من أعطاه اهلل نعمة ينفقها  ،فهي أمانه عنده يعمل هبا  ،ويدعو الناس إليها  ،فالعلم
أمانة لدي أعمل بموجبه  ،وال خري يف العلم إن مل نعمل به  ،واملقصود من العلم
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خشية اهلل  ،فكل علم ال يورث خشية فليس بعلم :
[فاطر. ]28/

فأتعلم العلم اإلهلي ألكون عاملًا  ،وأعبد اهلل بموجب هذا العلم  ،وأعلم الناس ،
وأمرهم بتعليم غريهم  ،وهكذا تتسع دائرات العلم والتعليم ( :
) [السجدة. ]1٦/
والعلم من أعظم صفات الرب  ،وهلذا أمرنا اهلل به فقال :
[ آل عمران. ] ٧٩ :

فاملؤمن حي ينفق مما أتاه اهلل  ،فالذي عنده األخالق العالية ُينفق احللم والعفو
والرمحة واإلحسان  ،والذي عنده املال ينفق املال  ،والذي عنده العلم ينفق العلم ،
والذي عنده اجلاه يقيض حاجات الناس وهكذا :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

[ السجدة. ] ١٧ :

فكل مؤمن حي بصري ،وكل كافر ميت أعمى :
[ امللك. ] ٢٢ :
والعمل فرع احلياة  ،فكل حي من نبات وحيوان وإنسان البد له من عمل  ،ولكل
عمل ثمرة  ،وأحسن األعامل التي تثمر أحسن الثواب  ،هي امتثال أوامر اهلل ، 
واجتناب نواهيه :
[ حممد. ] ١٢ :

 وعمل املسلم ينقسم إىل قسمني :
عمل باألوامر الثقيلة ..وعمل باألوامر اخلفيفة .
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األول :األوامر اخلفيفة  :كالذكر والدعاء وقراءة القرآن  ،والصالة  ،والتسبيح وغريها
من العبادات التي بني العبد وربه :
[ املزمل. ] ٤ – ١ :
الثاين  :األوامر الثقيلة  :هي الدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،
واجلهاد يف سبيل اهلل  ،والنصيحة  ،واإلنفاق يف سبيل اهلل :
[ املدثر. ] ٧ – ١ :

واإليامن يزيد بامتثال األوامر اخلفيفة  ،وامتثال األوامر الثقيلة :
[ التوبة. ] ٧١ :
والدعوة إىل اهلل أم األعامل  ،وأفضل العبادات بعد اإليامن  ،ألهنا عمل األنبياء .
فالداعي إىل اهلل  حي مليح باإليامن والتوحيد  ،واألخالق العالية  ،واألعامل
مليح يذهب إىل مليح يف بيئة اإليامن ؛ فيزداد إيامنًا  ،ويزداد
الصاحلة  ،فهو حي
ٌ
علام  ،ويزداد أخال ًقا  ،ويزداد مالح ة  ،يذهب إىل املؤمنني يف بيئة إيامنية  ،ويذهب
ً
إىل املسجد  ،ويذهب إىل مكة ؛ ليؤدي العمرة واحلج .
مليح يذهب إىل مليح ؛ وهو املؤمن يف أي بيئة إيامنية أ ًيا
املؤمن الداعي إىل اهلل
ٌ
كانت كام كان يف دار األرقم بمكة  ،وكام كان يف املسجد احلرام  ،واملسجد النبوي
وغريها من املساجد .
مليح بام يف قلبه من التوحيد  ،وما عىل جسده
املؤمن مليح يذهب إىل مليح مثله ٌ ،
من األعامل الصاحلة  ،وما هو عليه من األخالق العالية  ،يذهب إىل مليح  ،هذا
املؤمن العابد  ،لكن الداعي أفضل منه ؛ ألنه زاد درج ٌة عليه بالدعوة  ،وتوسيع
الدين ،وكثرة العابدين .
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مليح بام فيه من الصفات التي حيبها اهلل  ،يذهب إىل قبيح وهو الكافر ،
فاملؤمن
ٌ
واملرشك  ،واملنافق  ،وإىل جو الكفر ؛ فيزداد هو مالحة وحسن ًا :
[العنكبوت. ]٦9/

وينرش املالحة بني الناس  ،يميش كام يميش التاجر بسلعته بني الناس  ،وينرش السلع
والسيارات واآلالت واملالبس وغريها يف العامل  ،كذلك املؤمن احلي ينرش سنن
النبي  بني الناس  ،هو مليح ينرش املالحة يف العامل ؛ حتى جيمل قلوب وأجساد
البرشية باإليامن واألعامل الصاحلة  ،واألخالق احلسنة :
[ فصلت. ] ٣٣ :
فالداعي إىل اهلل األرض دكانه  ،والناس زبائنه  ،وأحكام الدين سلعته ؛ فهو يسوقها
للناس  ،ابتغاء وجه اهلل :
[ سبأ. ] ٤٧ :
فالداعي مليح يذهب إىل قبيح فيزداد هو مالحة ؛ ألنه يتقي اهلل فيعطيه هداية  ،وينرش
املالحة بني الناس منهم من يقبل  ،ومنهم من ال يقبل ؛ كاألرض ً
مثال منها ما ينبت
ومنها ما ال ينبت  ،ويكون سبب لدخول مليح جديد يف الدين .
وطاقات مدفونة ،
باحلركة ينترش الدين ؛ فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة ،
ٌ
البد من الزيارات والتجول يف أماكن الكفر  ،وأماكن الرشك  ،وأماكن الظلامت ؛
حتى نُخرج الناس من البيئات الغافلة إىل البيئات الذاكرة  ،ثم يتذكروا فيعودوا
)
مذكرين للبيئة الغافلة ( :
[التوبة. ]119/
إذا كنت يف بيئة الصدق  ،صدقت وصدقت بام جاء عن اهلل ورسوله  ،وعملت
بموجبها  ،ثم نقلت هذه األخبار وهذه األحكام الرشعية عن ربنا إىل غريي ،
وهكذا ينترش الدين كام تنترش السحب يف السامء  ،ومتطر يف أنحاء األرض  ،وتُنبت
من كل ٍ
زوج هبيج :
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[ احلج. ] ٧ – ٥ :

فالداعي حييي القلوب باإليامن كام حييي املاء األرض بالنبات .
تركيزا ،
والداعي أجرته مدفوعة بالكامل  ،ولو مل هيتدي الناس ؛ والدعوة للداعي
ً
تذكريا  ،فالبد أن نحيا احلياة الطيبة حتى ننال الثواب واحلياة الطيبة  ،ونسعد
ولغريه
ً
بالقرآن من امللك احلق ( :
) [القمر. ]55- 54/
فاملؤمن حي بني يدي احلي عابد ًا  ،ذاكر ًا  ،حامد ًا  ،مستغفر ًا .
ومعلام  ،وحمسنًا :
وبني يدي خلقه داعيًا ،
ً
[ احلج. ] ٧٧ :
حي قيوم  ،فيجيب عىل احلي الصغري أن يتوجه للحي
حي قيوم  ،وأخربنا أنه ٌ
فاهلل ٌ 
الكبري جل جالله فيعبده  ،ويكربه  ،ويعظمه  ،ويشكره عىل نعمه  ،ويدعوه هلداية
الناس  ،بقوله اللهم اهدنا  ،واهدي بنا  ،واجعلنا سببًا ملن اهتدي .
يقوم بني يدي ربه احلي القيوم إذا نام الناس  ،يقوم بني يدي ربه راك ًعا وساجدً ا لعظمته
وجالله  ،فإذا طلع الفجر قال  :يا حي يا قيوم  ،هذا الليل قد أدبر  ،وهذا النهار قد
أسفر  ،فإن قبلت مني ليلتي فأنت الكريم  ،وإن رددهتا عيل فأنت الغفور الرحيم :
(
ﰀ) [الزمر. ]9/
اهلل أمرنا أن نتعلم  ،وأن نعرف اإلله املستحق للعبادة  ،حتى نقدره حق قدره  ،ونكربه
كام يليق بجالله ( :
) [الزمر. ]٦7/
فالزم رمحك اهلل باب احلي القيوم  ،وقم بني يديه راك ًعا وساجدً ا  ،وباكيًا وخاش ًعا ،
وال متل وال تفرت  ،حتى يفتح لك الفتاح العليم كل ٍ
خري تصلح به حياتك يف الدنيا
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واآلخرة ( :

) [فاطر]2/

املفتاح بيد واحد  ،مفتاح اخلزائن بيد واحد  ،مفتاح العلوم بيد واحد  ،مفتاح
العقول بيد واحد  ،مفتاح األمن بيد واحد  ،مفتاح اهلداية بيد واحد  ،وهو اهلل خري
الفاُتني .
فلنقبل عليه  ،ولنقف بني يديه رك ًعا سجدً ا  ،حامدين  ،ذاكرين  ،شاكرين  ،واهلل  هو
الذي بيده املفاتيح  ،وإذا فتح ال يستطيع أحد أن ُيغلق ما فتح  ،وإذا أغلق ال يستطيع
أحد أن يفتح ما أغلق  ،فاهلل  له اخللق واألمر  ،وهو العزيز الذي ال ُيغلب ،
احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه :
[ غافر. ] ٦٥ :
ومن اتصل باحلي القيوم أحيا قلبه وروحه  ،ولسانه وجوارحه  ،بام حيبه اهلل ويرضاه ،
ورصف عنه ما يرضه وما ال ينفعه .
الذي يتصل باحلي حي  ،والذي يتصل بالعزيز عزيز  ،والذي يتصل بالقوي قوي ،
فمن أراد احلياة الطيبة ح ًقا  ،والسعادة ح ًقا  ،والفوز ح ًقا  ،فليتصل بربه عن طريق
) [األحزاب. ]71/
طاعته وعبادته ( :
عائد إىل سيده  ،إال عبد اهلل فخريه ٍ
وكل عبد خريه ٍ
عائد عليه  ،اهلل يأمرين بالصالة
وأجرها يل  ،يأمرين بالزكاة وأجرها عائدٌ عيل  ،يأمرين بالصوم  ،بالذكر  ،بالدعاء
غني عن العاملني  ،وعن أعامهلم ؛ فهو
بأي عمل  ،وأجر ذلك عائد عيل فاهلل ٌ
حممو ٌد قبل أن نحمده  ،وكبري قبل أن نكربه  ،وعظيم قبل أن نعظمه ؛ لكن اهلل َ من
علينا بأن جعلنا من عبيده  ،وأمرنا بالعمل الذي ُيسعدنا يف الدنيا  ،ويسعدنا يف
اآلخرة  ،ونفع أعاملنا عائدٌ علينا  ،ال عائدٌ إىل اهلل :
[ العنكبوت. ] ٦ :
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وكل من مل يصل ويتصل بربه احلي القيوم فهو ميت  ،وحياته حيوانية ال آدمية ( :
) [فاطر. ]22-19 /

واعلم بأن اإلنسان خلقه اهلل حي ًا  ،فإما أن حييا حياة األنبياء واملالئكة  ،أو حييا
حياة احليوانات والشياطني .
ومن عاش عبد ًا هلواه وشهواته ً
غافال عن ربه  ،فإن اهلل ال يعبأ به وال بعمله :
[ الكهف. ] ١٠٥ - ١٠٣ :
فعلينا أن نطلب احلياة العالية  ،احلياة الطيبة الطاهرة يف حياة األنبياء والرسل  ،ويف
حياة املالئكة  ،فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه  ،وتسكن يف ُملكه  ،وتأكل من
رزقه  ،ثم تعود إليه ( :
) [األنعام. ]1٦3- 1٦1/

فاهلل  حيب أهل الصفات من عباده  ،اهلل حيب املتقني  ،وحيب املؤمنني  ،وحيب
الصادقني  ،وحيب املحسنني  ،وحيب التوابني  ،وحيب املتطهرين  ،ويدعوهم
إليها  ،وجعل فضائل هلذه األعامل ؛ ألن اهلل حيب لعباده كل خري :
[ البقرة. ] ١٤٣ :
فاهلل  يريد منا أن نحيا احلياة التي حيبها  ،بأن نتصف بالصفات التي حيبها  ،وندعو
الناس إىل الصفات التي حيبها  ،ونقتدي باألنبياء الذين أرسلهم اهلل  ،واملالئكة
الذين يسبحون الليل والنهار ال يفرتون  ،ونحبهم لتعظيمهم لربنا  ، ولقيامهم
بالدعاء لنا :
[ غافر. ] ٧ :
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وهذا احلي املؤمن جيب أن يكثر من ذكر هادم اللذات وهو املوت  ،ويبادر للتوبة
يف كل وقت  ،توبة من املعايص بأنواعها وأشكاهلا ؛ ألن من مل يتب فهو ظاملٌ :
) [احلجرات. ]11/
(
ٍ
عمل ُيسخط اهلل  علينا  ،فاإلنسان بعد
نتوب من الرشك واملعايص  ،ومن كل
املوت سوف يرجع إىل ربه  ،وسوف جيازيه بام عمل ( :
)[البقرة. ]281/
ومن عاش عىل يشء مات عليه  ،ومن مات عىل يشء ُبعث عليه  ،والناس محالة ،
ٌ
قادم
وكل
إما حاملني األوزار عىل ظهورهم  ،أو حاملني احلسنات إىل رهبم ، 
ٌ
عىل ربه ؛ إما باألعامل الصاحلة  ،أو باألعامل التي تسخط ربنا  ، ومن طاب قلبه
بالتوحيد واإليامن طاب عمله  ،وطاب مقامه بني يدي ربه ( :
) [النحل. ]97/

نحييه حيا ًة طيبة  ،كحياة األنبياء والرسل  ،نجعل يف حياهتم أعامال صاحلة يزدادون
هبا حسنات  ،ونبتليهم باملصائب  ،ونبتليهم بالنعم  ،لنطهر قلوهبم من التعلق
باملخلوق  ،ونجعلهم يفرون إىل رهبم من كل نعمة  ،ومن كل مصيبة  ،فمن طاب
قلبه طاب عمله  ،وطاب مقامه :
[النحل. ]97/

فاملؤمن أطيب الناس حياة يف الدنيا  ،ثم تزداد حياته الطيبة فرح ًا عند املوت  ،ثم
تزداد طيب ًا يف القرب حيث يكون روضة من رياض اجلنة  ،ثم تزداد طيب ًا يف اجلنة ،
حيث ال أذن سمعت  ،وال عني رأت  ،وال خطر عىل قلب برش :
[ السجدة.] ١٧ :

فاخلري كله بحذافريه يف اجلنة  ،فيها اخللود  ،وفيها رؤية الرب  ،وفيها رضوان اهلل
 ، وفيها النعيم املقيم  ،وفيها سامع كالم الرب  ،وفيها القرب منه جل جالله ،
ثامن كرامات لإلنسان يف اجلنة  ،وإن ُحرمت هذه احلياة اإليامنية يف هذه الدار بقيت
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فيها ً
قليال بحياة تضاهي حياة البهائم واألنعام  ،ثم متوت بعد موتة الكفر التي كنت
فيها  ،ثم يبعثك ربك  ،ال إلكرامك  ،بل ليجازيك بأفعالك :
[ طه. ] ٧٥ - ٧٤ :

ثم يوم القيامة يذبح املوت بني اجلنة والنار « :يا أهل ْ
اجلنَّة  ،خلو ٌد فال موت  ،ويا
أهل النَّار  ،خلو ٌد فال موت» متفق عليه( ).
والكفار واملرشكون حيرشون مع الشيطان إىل النار  ،أما املؤمنون فهم يساقون إىل
رهبم :
[ مريم. ] 8٦ – 8٥ :

واملؤمنني إذا قدموا عىل الكريم سبحانه أسكنهم فيام حيبون وحيب هو  ،يف ٍ
جنة
عرضها الساموات واألرض  ،وبحسب تنوع األعامل الص احلة يف الدنيا يتنوع النعيم
يف اجلنة وترتفع املنازل والدرجات :

[ األنفال.] ٤ – ٢ :

واجلنة درجات  ،ويف أعالها األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم  ،ثم من سار
عىل هدهيم يف أصول الدين األربعة  ،يف الدعوة  ،ويف تعلم الدين وتعليمه  ،ويف
خللق .
العبادة  ،ويف ُحسن ا ُ
وحسن ُ
اخللق ينقسم إىل قسمني :
ُ 
وحسن اخلُلق مع املخلوق .
ُحسن اخلُلق مع اخلالقُ ..
وحسن ُ
اخللق مع اخلالق  :بأن أعبد اهلل وحده  ،وأشكر من أنعم عيل  ،وأسكنني يف
ُ
أرضه  ،وأطعمني من رزقه  ،وكساين من فضله  ،وهداين بعد الضاللة  ،فأشكره
( )١متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , ٤٧٣٠ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٢8٤٩ :
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وأوحده  ،وأمتثل أمره وأجتنب هنيه :

[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

وحسن ُ
خللق مع النبي بإتباعه يف كل ما
اخللق مع املخلوق  :درجات ؛ ُحسن ا ُ
ُ
جاء به من أمور الدين .
خللق مع املؤمن  ،ومع الكافر  ،ومع اجلريان  ،مع الوالدين  ،مع
وكذلك ُحسن ا ُ
مجيع اخللق  ،أتصف باألخالق العالية التي حيبها اهلل: 
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :
وخشية اهلل ُ تصل للعبد بالعلم النافع :
[فاطر. ]28/
هؤالء هم األحياء الذين يعرفون قدرة اهلل  ،وجالله  ،وملكوته  ،ومجاله  ،وكرمه ،
وإنعامه  ،وإحسانه  ،ثم يعملون بموجب تلك املعرفة :
[ األنبياء. ] ٩٠ :
هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الكون  ،ومأله لنا بالنعم الظاهرة والباطنة  ،فيجب
علينا أن نمأله باحلمد والشكر له  ،كام مأل اهلل كونه بالنعم  ،نملؤه باحلمد والذكر
والشكر والعبادة:
[ األحزاب.] ٤٣ – ٤١ :
واعلم أن خشية اهلل إنام ُتصل للعبد بالعلم النافع  ،وأعىل العلم النافع هو العلم باهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه  ،ووعده ووعيده  ،والعلم بدينه ورشعه :
[ حممد. ] ١٩ :
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والدين كله جمموع يف أمرين  :قوة اليقني عىل اهلل  ،وقوة الرمحة خللق اهلل وقوة
اإليامن واليقني ُتصل بالنظر يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات الرشعية ،
فالصدق البد له من تكميل  ،واإليامن البد له من تكميل  ،كام أن البناء البد له من
تكميل  ،وهكذا كل يشء له ٌ
ٌ
ووسط وهناية  ،فعلينا أن نجتهد حتى تأيت فينا قوة
أول
اليقني عىل اهلل وقوة الرمحة خللق اهلل .
فقوة اليقني متنع عني أذى املخلوقات كلها  ،وقوة الرمحة يف قلب املؤمن متنعه من
اإلساءة إىل الناس كام جاء األعرايب للنبي يريد أن يقتل النبي « ، فقال  :ياحممد
الس ْيف من يده» متفق عليه( ) .
من يمنعك مني ؟ قال  :اهلل  ،فسقط َّ
فقوة اليقني عىل اهلل متنع أذى املخلوقات عني  ،وقوة الرمحة يف قلبي متنعني أن
أرض املخلوقات .
فقوة يقني النبي  عىل ربه منعت األعرايب أن يرضه .
مستحق للعقوبة فدعا قومه
ٌ
وقوة الرمحة يف قلب النبي  جعلته ال ينتقم منه مع أنه
فآمنوا .
اخلشية هلل تقوم عىل أصول من قوة اليقني  ،وكامل اإليامن  ،وحقيقة التوحيد  ،وكل
ذلك ال حيصل إال بالعلم باهلل وأسامئه وصفاته  ،والنظر يف اآليات الكونية  ،وتدبر
اآليات الرشعية .
ٍ
ونعيم من الكريم مستديم :
عمل صالح  ،وثواب من الرب جزيل ،
وذلك ُيثمر كل
ٌ
[فصلت. ]30/
عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل
فاهلل  خلق اجلنة  ،وأعد فيها ما ال ٌ
قلب برش  ،هذا لعموم املؤمنني  ،أما خواص املؤمنني  ،وهم السابقون ؛ فهؤالء
هلم :
[السجدة. ]17/
()١متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , ٣٩٠٥ :ومسلم برقم.8٤٣ :
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فاهلل كشف لنا اجلنة  ،وأهنارها  ،ولباسها  ،وحليها  ،وما فيها من ألوان النعيم  ،هذا
لعموم املؤمنني  ،أما اجلنة املخفية فهي خاص ٌة بمن قام مقام األنبياء  ،وهم السابقون
)
املقربون ( :

[السجدة ]17 :

ت عليْها
ت كرامت ُه ْم بِي ِدي وخت ْم ُ
ت غر ْس ُ
قال اهلل  ملويس « : أولئك الَّ ِذين أر ْد ُ
بب ٍ
َيطُ ْر عىل ق ْل ِ
ني وملْ ت ْسم ْع ُأ ُذ ٌن وملْ ْ
رش»أخرجه مسلم( ) .
فل ْم تر ع ْ ٌ
وصالح القلب هو املراد من هذا اإلنسان  ،وعليه مدار أمله  ،فعلينا أن نمأل هذه
القلوب بمعرفة اهلل  ،والتعبد هلل  ،واخلوف من اهلل  ،وحب اهلل  ،وخشية اهلل  ،وتعظيم
اهلل  ،والتوكل عىل اهلل  ،ونطلب صالح القلب بكامل اإليامن والتقوى  ،لنسعد
بأفضل حياة ( :
) [الطالق. ]3-2/
فجميع طرقك إىل ربك مفتقرة إليه  ،وال يتم يش ٌء بينك وبني ربك إال به  ،فأمأله
باإليامن  ،جتني منه أحسن الثامر :

[ النحل. ] ٩٧ :
 واإليامن قسامن :
ٌ
إيامن فطري فطر اهلل الناس عليه  ،بأنه رهبم  ،وأخذ عليهم مجيع ًا العهد
األول :
بذلك :
[ األعراف. ] ١٧٢ :

ٌ
إيامن كسبي  :نتحصل عليه بالنظر يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات
الثاين :
الرشعية  ،لنعرف من القرآن ربنا بأسامئه احلسنى  ،وصفاته العىل  ،وأفعاله العظيمة ،
ونعرف من خلق الساموات واألرض  ،وخلق العرش والكريس  ،وخلق اإلنس
()١أخرجه مسلم برقم.١8٩ :
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واجلن :

[ الطالق. ] ١٢ :

فاهلل خالق كل يشء  ،األرض يشء والنباتات يشء  ،واحليوانات يشء  ،واهلواء
يشء  ،والطيور يشء  ،واألسامك يشء  ،واهلل خالق كل يشء  ،والساموات يشء ،
واملالئكة يشء  ،والعرش يشء  ،والكريس يشء  ،واهلل  خالق كل يشء :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
البد للقلب أن يمتلئ هبذه العلوم اإلهلية  ،وأن يعلم أن اهلل خالق كل يشء  ،وأن بيده
أمر كل يشء  ،وأن له األمر امللكي عىل مجيع الكائنات  ،وله األمر الرشعي عىل
املكلفني من املخلوقات ؛ وهم اإلنس واجلن واملالئكة .
فاملطلوب من املسلم أن ُيصلح قلبه ؛ وصالح القلوب باإليامن والتقوى ( :
) [احلج. ]32/
فاتق اهلل حيثام كنت :
[آل عمران. ]102/
واتق اليوم الذي سرتجع فيه إىل اهلل :
[ البقرة. ] ٢8١ :

واتق النار التي أعدها اهلل ملن كفر به وعصاه :
[ آل عمران. ] ١٣١ :

فاملطلوب من املؤمن أن ُيصلح قلبه بكامل اإليامن والتقوى  ،فجميع الطرق إىل
ربنا مفتقر ٌة إليه  ،وال يتم يش ٌء بيننا وبني ربنا إال به  ،فإذا امتألت القلوب باإليامن ،
أنبت اإليامن أحسن الثامر  ،وأحسن األخالق  ،وأحسن األعامل  ،وأحسن األقوال ،
ون ال صاحبها أحسن الثواب ( :
)
[الرعد. ]29-28/
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وعن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه أن النبي  قال « :أال وإِن ِيف ْ
اجلسد ُم ْضغة إِذا
سدت فسد ْ
صلحت صلح ْ
اجلسد كُله  ،أال و ِهي الْقلب»
اجلسد كُله  ،وإِذا ف ْ
متفق عليه ( ) .
مطلوب أن نجتهد عليه  ،فإذا انفتح هذا القلب امتأل باإليامن  ،وإذا امتأل
هذا القلب
ٌ
باإليامن أنبت الطاعات  ،ثم تنوعت الطاعات  ،ثم جاء رضا اهلل  ،ثم جاء السعادة
لإلنسان يف الدنيا ويف اآلخرة .
واملطلوب من كل إنسان أن جيعل قلبه يف األرض يطابق صفات العرش يف السامء ؛
العرش يف السامء هو أكمل املخلوقات  ،وأعظمها  ،وأوسعها  ،وهلذا استوى اهلل
[ طه. ] ٥ :
 عليه :
واتساعا  ،وإرشا ًقا  ،يرىض اهلل  عن
علوا ،
ً
فإذا كانت قلوبنا مطابقة لصفات العرش ً
هذا العبد  ،ويسعده يف الدنيا واآلخرة .
هذا القلب إذا امتأل باإليامن كان عال ًيا عىل غريه ممن مل يدخله اإليامن ( :
) [آل عمران. ]139/
فاإلنسان بإيامنه يكون عالي ًا عىل الكفار  ،عىل املنافقني  ،عىل احليوانات  ،عىل
الشياطني .
وكذلك إذا امتأل القلب بنور اإليامن انفسح وانرشح  ،واتسع للطاعات فرضها
ونفلها  ،وأصبح حيب كل ما فيه مرضاة اهلل  من الصالة والزكاة  ،والصيام ،
واحلج  ،والذكر  ،والدعاء  ،وصلة الرحم  ،والدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف ،
والنهي عن املنكر  ،والنصيحة  ،واجلهاد يف سبيل اهلل ؛ فيتسع القلب بسبب نور
اإليامن لكل طاعة وعبادة وقربة ملواله .
والعرش له صفات عظيمة  ،وهو عظيم  ،عال  ،ومتسع ؛ لكن أعظم صفات العرش
العلو  ،واالتساع  ،واإلرشاق  ،فإذا امتأل القلب باإليامن اتسع جلميع الطاعات ،
()١متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,٥٢ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ١٥٩٩ :
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وأركان اإليامن التي متأل القلب إيامن ًا ستة  ،اإليامن باهلل ..ومالئكته ..وكتبه..
ور سله ..واليوم اآلخر ..والقدر خريه ورشه .
هذه أركان اإليامن  ،إذا امتأل القلب بأركان اإليامن اتسع لطاعة اهلل وحب اهلل ،
والتوكل عىل اهلل  ،وخشية اهلل  ،واخلوف من اهلل  ،واالستعانة باهلل  ،واالستغاثة به ،
وعدم االلتفات إىل ما سواه  ،وبادرت اجلوارح إىل الطاعات  ،واشتغل اللسان إما
بالكالم مع ربه العظيم بالعبادة  ،أو بالكالم عنه بالدعوة والتعليم .
فحياة القلب بأن يمتلئ باإليامن  ،وأن يتسع ألنواع الطاعات  ،ويرشق بنور اإليامن
واألعامل :
[الزمر. ]22/
فإذا طابقت صفات القلب صفات العرش  ،أفلح هذا اإلنسان  ،واستأنس بخالقه ،
واستوحش من غريه  ،ومل يكن له عالقة بغري اهلل إال بالكافر يدعوه إىل اهلل ،
حيسن إليه  ،وبالضعيف يعينه  ،تكون عالقته مع اخللق
وباجلاهل يعلمه  ،وبالفقري ُ
وذكرا ومتجيدً ا ودعا ًء وعباد ًة :
عالقة إحسان لغريه  ،وعالقته مع ربه محدً ا
ً
[ فصلت.] ٣٣ :
 فأعظم صفات العرش ثالث :
هو أعىل املخلوقات ..وهو أوسعها ..وهو أنورها .
فاهلل  نور الساموات واألرض  ،ونور العرش من نوره  ،والنور املوجود  ،يف
العامل كله من نور اهلل  ، وهو ذرة من نور اهلل  ، فاهلل  نور الساموات
واألرض  ،فأنور يشء من املخلوقات  ،وأوسع يشء وأعىل يشء هو العرش .
فإذا استنار القلب بالتوحيد واإليامن  ،أبرص ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،يف ضوء
هذا النور  ،وأشبه العرش يف علوه واتساعه وإرشاقه .
وصالح الظاهر داللة عىل صالح الباطن  ،وفساد الظاهر داللة عىل فساد الباطن ،
فلنجتهد عىل الباطن  ،لنمأله بالتوحيد واإليامن  ،ليصلح الظاهر بالطاعات واألعامل
التي حيبها اهلل  ويرضاها .
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حي قيوم فاعبده وحده ال رشيك له  ،وال تعلق قلبك بغريه  ،فاهلل يغار إن
واعلم أن اهلل ٌ
رأى قلبك مع غريه  ،فال تشغلك حمبة غريه عنه  ،اهلل يريدك له  ،ويريد لك اجلنة ،
ٍ
أشخاص  ،أو شهوات  ،أو غريها  ،فاإلنسان
فال يرىض أن يتعلق قلبك بغريه من
يعمل يف هذه احلياة إما من أجل الشهرة  ،أو من أجل الشهوة  ،أو من أجل الطاعة ،
فليكن نصيبك أن تكون مطي ًعا لربك بقلبك ولسانك وجوارحك :
[ النساء. ] ٧٠ – ٦٩ :
واإلنسان إما أن يقاتل ليقال جرئ  ،أو ينفق ليقال كريم  ،أو يقرأ ليقال قارئ  ،ولكن
املؤمن يعمل األعامل لوجه اهلل  ، يفعل مجيع الطاعات ابتغاء وجه اهلل  ،ال يعملها
من أجل الشهرة  ،وال من أجل الشهوة :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :
 وحركات اإلنسان ال خترج عن هذه الثالث :
إما أن أعمل من أجل الش هرة من رئاسة وغريها ..أو أعمل من أجل أن أحقق
الشهوات ؛ شهوة البطن  ،شهوة الفرج  ،شهوة النظر  ،شهوة السمع ..أو أعمل من
) [األحزاب. ]71/
أجل طاعة اهلل ورسوله ( :
واعلم أن من ضايقك وأذاك فاهلل  أهلمه لتفك ارتباطك معه  ،وتفر منه إىل ربك
احل ي القيوم الذي خلقك ورزقك وهداك .
فال نغرت بام يأتينا من املصائب واألحوال  ،فاهلل  يريد به شيئًا آخر  ،ليست
املصائب عىل ظاهرها ؛ ألن اهلل  يريد أن نُحدث توبة جديدة  ،وإيامن ًا جديد ًا ،
ومحد ًا جديد ًا  ،واستغفار ًا جديد ًا  ،وطاعة جديدة :
الروم٤١ :

فإذا جاءت هذه املصائب  ،ودعونا اهلل  ،وكشفها عنا  ،فاهلل  برمحته ُيـحدث لنا
توبة جديدة  ،وإيامن جديد  ،ومحد جديد ؛ ألننا بسبب الغفلة نقع يف املعصية فاهلل
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يذكرنا هبذه املصائب  ،لنتوب إليه ( :

) [الذاريات. ]51/50/
حي قيوم  ،يسمع ويرى ،
وتوجه بعبادتك للحي القيوم الذي يراك حني تقوم  ،فإنه ٌ
وتوجه بعبادتك للحي القيوم الذي هو أرحم بك من نفسك  ،وأخلص مجيع أعاملك
وراجع إليه  ،فاخرت ما حيبه ويرضاه ،
له  ،وال تُرشك معه فيها أحدً ا  ،فإنك قاد ٌم عليه ،
ٌ
لتسعد يف الدنيا واآلخرة وال تشقى ( :
)
[طه. ]112- 111/

فلنكن يف هذه الدنيا أحياء كحياة األنبياء والرسل  ،وحياة املالئكة  ،نعمل بالدين ،
وندعو للدين  ،ونعلم الدين  ،وننرش الدين  ،هذه صفات احلي الذي حيبه اهلل : 
[ األنفال. ] ٢٤ :
[ آل عمران. ] ٥٣ :

[ الفرقان. ] ٧٤ :
[ األعراف. ] ٢٣ :

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا  ،وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ،
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا  ،واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري ،واجعل
املوت راحة لنا من كل رش .
اللهم أحيي قلوبنا بالتوحيد واإليامن  ،وأحيي ألسنتنا بذكرك  ،وشكرك  ،والدعوة
إليك  ،وأحيي جوارحنا بحسن عبادتك  ،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

القيوم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القيوم

اهلل  له األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة  ،واملثل األعىل ،
وله اخللق واألمر يف الساموات وىف األرض .
[ طه. ]8 :
اهلل  هو امللك احلق املبني  ،هو احلي القيوم الذي ال إله غريه  ،وال رب سواه ،
حلسنى  ،والصفات ال ُعىل ،
والبد للقلب أن يعرف معبوده  ،وماله من األسامء ا ُ
ويعرف خملوقاته  ،ويعرف آياته  ،ويعرف فضله وإنعامه ؛ حتى ُيقبل عىل ربه
بالتعظيم واملحبة  ،والتوكل واخلشية  ،واالنكسار والذل بني يديه .
[فاطر. ]28 :
 وأسامء اهلل كلها ُحسنى  ،وهى من حيث معانيها تنقسم إىل أربعة أقسام :
القسم األول  :األسامء الدالة عىل صفة ذاتية للرب جل جالله  ،والصفات الذاتية :
هي كل صفة ال تنفك عن الذات  ،وال تعلق هلا باملشيئة  ،ومن هذه األسامء :
الواحد ..األحد ..احلي ..القيوم ..السميع ..البصري ..العليم ..اخلبري ..القوي..
العزيز ..العىل ..الكبري  ،وأمثاهلا .
حي أبدً ا  ،قيو ٌم
سميع أبدً ا ،
هذه أسامء ذاتية ال تنفك عن اهلل أبد ًا هو
ٌ
بصري أبدً ا ٌ ،
ٌ
عزيز أبدً ا  ،وهكذا .
قوي أبدً ا ،
عليم أبدً ا ٌ ،
أبدً ا  ،واحدٌ أبدً ا ٌ ،
ٌ
[آل عمران. ]2 :
القسم الثاين :األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب جل جالله .
والصفة الفعلية  :هي كل صفة تتعلق باملشيئة واإلرادة  ،إن شاء اهلل فعلها  ،وإن مل
يشأ مل يفعلها  ،ومن هذه األسامء :
اخلالق ..الرازق ..التواب ..العفو ..الغفور ..الرحيم  ،وأمثاهلا من األسامء .
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فاخلالق خيلق إذا شاء  ،و ُيكرم إذا شاء  ،ويرزق من يشاء  ،ويتوب عىل من يشاء ،
ويرحم من يشاء  ،ويغفر ملن يشاء ( :
) [ الفتح. ]14/
القسم الثالث من أسامء اهلل ُ
احلسنى  :األسامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب 
عن ما ال يليق بجالله وعظمته  ،ومن هذه األسامء :
القدوس ..السالم ..السبوح وأمثاهلا.
هو سبحانه السالم من كل نقص وعيب وآفة  ،وهو القدوس السبوح املنزه عن مجيع
النقائص والعيوب  ،املنزه عن كل ما ينايف صفات كامله وجالله ومجاله  ،املنزه عن
الضد والند والكفؤ واملثل  ،املنزه عن مجيع صفات اخللق ( :
) [الشورى. ]11/
هو اهلل الواحد األحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله :
(
)[اإلخالص. ]4- 1/
القسم الرابع من أسامء اهلل ُ
احلسنى  :األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة
ُحسنى للرب . 
من هذه األسامء  :العظيم ..واحلميد ..واملجيد ..وامللك ..والصمد  ،وأمثاهلا من
األسامء اجلامعة جلملة أوصاف اهلل .
فالعظيم جل جالله من له كامل العظمة يف ذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله .
واحلميد يدل عىل كثرة محده  ،لكثرة نعمه  ،فاحلميد يدل عىل كثرة محده  ،وكثرة
احلامدين له  ،وكثرة ما ُيـحمد عليه جل جالله .
واملجيد يدل عىل عظمة أسامئه وصفاته جل جالله  ،وكثرهتا  ،وسعتها  ،وعىل
عظمة ملكه وسلطانه  ،وتفرده باجلالل واجلامل والكامل  ،وهكذا بقية أسامء اهلل
[ طه. ]8 :
حلسنى:
ا ُ
فسبحانه من هذه اسامؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذه افعاله  ،وهذا خلقه  ،وهذا تدبريه .
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فاهلل  خيلق إذا شاء  ،يف كل ثانية خيلق مليارات املخلوقات من عامل اجلامد ،
وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل الذرات  ،ومجيع حركات اخللق كلها اهلل هو
احلي القيوم خالقها  ،هو الذي خلقنا وما نعمل ؛ لكن اإلنسان يوجه الطاقة التي
أعطاه اهلل  إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،أو يوجهها إىل ما ُيسخط ربه ويغضبه ،هو
باخليار .
فاهلل خلق اإلنسان خمتار ًا إما أن يوجه طاقة الفعل إىل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،أو
يوجهها إىل ما ُيسخطه ويغضبه جل جالله  ،فاملؤمن يوجهها إىل ما حيبه اهلل ويرضاه
من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة  ،والكافر يوجهها إىل ما ُيسخط اهلل  من
ضد ذلك  ،ثم يكون احلساب والثواب والعقاب عىل ما اختار ( :
ﰀ ) [الكهف. ]29/
وقال عز وجل :
[ اإلنسان. ] 3 – 2 :

أما أصل الفعل فكل يشء اهلل هو خالقه  ،الفعل يشء  ،والقول يشء  ،وكل يشء
يف الكون اهلل  هو خالقه :
[ الزمر. ] ٦٢ :

لكن اإلنسان يوجه الطاقة التي أع طاه اهلل وهي االختيار إما اىل فعل الطاعات ،
واجتناب املعايص  ،أو إىل فعل املعايص  ،وترك الطاعات  ،هو باخليار  ،خمري أن
يطيع ربه  ،أو يعيص ربه  ،خمري أن يؤمن  ،أو يكفر ويتحمل نتيجة ما أختار ( :
ﰀ ) [الكهف. ]29/
فاهلل  اكرمنا باألسامع والعقول واألبصار  ،وأنزل علينا الكتب  ،وأرسل إلينا
الرسل  ،وأوضح لنا دالئل التوحيد واإليامن  ،ثم قال بعد ذلك :
[التكوير. ]29 – 2٧ :
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فاإلنسان عنده اختيار أن يوجه الطاقة الفعلية  ،لكن الذي خلق اإلنسان  ،وخلق
صفات اإلنسان  ،وخلق طباع اإلنسان  ،وخلق الساموات واألرض هو اهلل  خالق
كل يشء :
[األنعام. ]102 :

هو وحده الذي خلق اخللق  ،وصفاهتم  ،وأعامهلم  ،واإلنسان بمحض إرادته
و مشيئته التي اعطاه اهلل  ،يوجه الطاقة إما إىل اخلري أو إىل الرش  ،إما إىل اإليامن أو
إىل الكفر  ،واهلل  رغب يف الطاعات  ،وحذر من املعايص :

[ الكهف. ] 30 – 29 :

اهلل  هو احلي القيوم  ،هو احلي الذي مل يسبق حياته عدم  ،وال يلحق حياته زوال ،
واحلياة والقيومية صفتان ذاتيتان للرب  ، فاهلل  حي  ،وله كامل احلياة  ،وهو
قيوم  ،وله كامل القيومية جل جالله  ،قيوم قائم بنفسه  ،وقائم عىل غريه  ،ومقيم
) [آل عمران. ]2/
لغريه ( :
اهلل  هو احلي القيوم القائم الباقي الذي ال يزول أبدً ا  ،القائم بنفسه  ،فال حيتاج إىل
غريه وهو واحدٌ أحد  ،غني عن كل أحد  ،وحتت قهره وأمره كل أحد .
هو القائم بنفسه  ،الذي ال حيتاج يف قيامه ودوامه إىل أحد  ،بل هو الغني عن كل
أحد  ،وكل أحد حمتاج إىل الواحد األحد يف خلقه وإجياده  ،ويف إمداده  ،ويف
هدايته  ،ويف بقائه  ،ويف نفعه ورضه ( :
) [ فاطر. ]15/
 وكل املخلوقات فقرية إىل اهلل ،وموسومة بسمة النقص ،ومطبوعة عىل أربع
صفات :
كل خملوق ضعيف ..فقري ..عاجز ..حمتاج .
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فالعرش أعظم املخلوقات  ،وأكربها  ،وأعالها  ،وأوسعها  ،حمتاج إىل واهلل يف
حمتاج إىل
إجياده ويف بقائه  ،واهلل ال حيتاج إىل العرش ليستوي عليه  ،بل العرش ُ
اهلل يف خلقه وإجياده  ،وكذا الكريس  ،والساموات  ،واألرض  ،واجلبال ،
والبحار  ،والنجوم  ،واألنبياء  ،والرسل  ،وكافة املخلوقات  ،كلها حمتاجة إىل
احلي القيوم الذي خلقها وحفظها وأقامها عىل ما أراد :
[الزمر. ]4 :
هو سبحانه القيوم القائم بنفسه  ،القائم عىل كل نفس يف كل مكان و زمان وحال .
هو الواحد األحد  ،هو األول فليس قبله يشء  ،واآلخر فليس بعده يشء  ،والظاهر
فليس فوقه يشء  ،والباطن فليس دونه يشء :
[ احلديد.] 3 :

هو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه  ،واستغنى عن مجيع خملوقاته ؛ ألنه هو الغني ،
وكل ما سواه من خزائنه  ،ومن فضله  ،ومن خلقه.
ومجيع خملوقاته فقرية إليه  ،افتقرت إليه مجيع املخلوقات يف إجيادها  ،ويف
بقائها  ،ويف إمدادها  ،فال قيام هلا إال بإقامة احلي القيوم هلا :
[ غافر. ]٦5 :

وامل خلوقات التي خلقها اهلل يف العامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،البد من معرفتها ،
حتى نعرف من خلقها  ،ومن يقوم بتدبريها  ،وحتريكها  ،وتسكينها  ،وإعدادها ،
وإمدادها  ،وخلقها :
[ الطالق. ]12:

البد من التعرف عىل ذلك حتى نعرف عظمة القيوم جل جالله القائم عىل كل
نفس  ،القائم عىل كل خملوق ً
وتدبريا وترصي ًفا :
خلقا وإجيا ًدا ،
ً

[ البقرة. ] ٢٥٥ :
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حي قيوم  ،ال تأخذه ٌ
ِسنة وال نوم  ،ثم بني اهلل  لنا ملكه فقال ( :
هو سبحانه ٌ
) [البقرة. ]255/
ثم بني لنا أن اهلل وحده بيده مقاليد األمور كلها فقال ( :
[ البقرة. ]255/

)

هو جل جالله خالق كل يشء  ،القائم عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،العليم
بكل يشء  ،القادر القاهر لكل يشء  ،امللك الذي ال يعجزه يشء ( :
) [البقرة. ]255/
هو سبحانه احلي القيوم الذي خلق املخلوقات كلها يف العامل العلوي والعامل
السف ي  ،يف الدنيا واآلخرة  ،خلق املخلوقات بأنواعها وأشكاهلا املختلفة  ،وكل ما
حيصيها إال اهلل : 
سوى اهلل عامل  ،واملخلوقات عوامل خمتلفة  ،ال يعلمها وال ُ
[ احلجر. ] 8٦ :
ومن أعظم هذه املخلوقات يف العامل العلوي  :العرش العظيم  ،والكريس الكريم ،
والساموات السبع  ،والنجوم  ،والشمس والقمر  ،واملالئكة .
ويف العامل السف ي  :األرض بجباهلا  ،وبحارها  ،وأهنارها  ،ومجادها  ،ونباهتا ،
وحيواهنا  ،وانسها وجنها .
كل هذا العوامل اهلل  خلقها  ،ومن أعظم هذه املخلوقات التي خلقها اهلل 
[ طه. ] 5 :
العرش الذي استوي عليه رمحته فقال :
فسبحان من استوى عىل عرشه يف علوه  ،ويعلم بكل ذرة يف ملكه.
هو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه  ،فال حيت اج إىل أحد  ،واستغنى عن مجيع
خملوقاته التي افتقرت إليه  ،فال قيام هلا إال بإقامة احلي القيوم هلا .
)
أمر بخلقها فوجدت ( :
[ يس. ] 82/
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 هو امللك احلي القيوم الذي له عىل كل خملوق ثالثة أوامر ملكية  ،من العرش
العظيم إىل أصغر خملوق :
األمر األول  :أمر اخللق واإلجياد  :وهو أمر متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات
باإلجياد  ،فاهلل  خلقها باسمه اخلالق جل جالله :
[ الزمر. ] ٦2 :

األمر الثاين  :أمر البقاء والفناء  :وهو أمر متوجه من اهلل إىل مجيع املخلوقات .
وهذه املخلوقات التي خلقها اهلل  عوامل كثرية  ،ومن وأعظم هذه العوامل  ،عامل
اجلامد  ،و عامل النبات  ،و عامل احليوان  ،و عامل اإلنسان  ،و عامل اجلن  ،و عامل
املالئكة .
هذه ستة عوامل كربى اهلل  خلقها  ،وكلها أنواع وأجناس خمتلفة  ،ال حيصيها إال
اهلل الذي خلقها  ،وأمر بقائها وفنائها بيده  ،وأمر حياهتا وموهتا بيده :
[املؤمنون. ]80 :

فسبحان القائم عىل كل الذرات واملجرات  ،خلق ًا وتدبري ًا  ،وبقا ًء وفنا ًء  ،وحركة
وسكون ًا ( :
) [فاطر. ]41/
فال اله إال اهلل وما أعظم قوته وقدرته :
[ احلج. ] ٦5 :

هو احلي القيوم الذي خلق املخلوقات  ،وأعطاها أمر اخللق فظهرت  ،وأعطاها أمر
البقاء فبقيت  ،ولو رفع عنها أمر البقاء لذهبت كام يذ هب النور  ،ويأيت الظالم ،
فاختفت وال نعلم أين ذهبت :
[ يس. ] 83 – 82 :

األمر الثالث املوجه إىل املخلوقات كلها  :أمر التحريك والسكني  ،والترصيف
والتدبري  :وتقليب الليل والنهار  ،وأمر احلياة واملوت  ،وأمر النفع والرض  ،كل ذلك
بيده وحده ال رشيك له :
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[ آل عمران. ] 2٧ – 2٦ :

قائم عىل مجيع خملوقاته من الذرة إىل املجرة  ،هو احلي
حي قيوم ٌ
هو جل جالله ٌ
القيوم الذي خلقها  ،وأحياها  ،وأقامها ورزقها  ،وحفظها وأبقاها :
[ األنعام. ] 102 :

وهو سبحانه احلي القيوم القائم بنفسه  ،املقيم لغريه  ،القائم عىل كل يشء سم ًعا ،
وقهرا  ،وتدبري ًا  ،وترصيفا :
وعلام ،
وبرصا  ،وقدر ًة ،
ً
ً
ً
[ آل عمران. ] 2 :
فاهلل حي قيوم قائم عىل كل يشء :
يف خلقه وتدبريه ..ويف بقائه وفنائه ..ويف نفعه ورضه ..ويف حركته وسكونه .
كل يشء خلقه اهلل  هو قائم عليه يف بقائه وفنائه  ،هو الذي أوجده وهو الذي يفنيه
إذا شاء  ،ويف حركته وسكونه  ،ويف نفعه ورضه  ،هو الذي جعل هذا متحرك ًا  ،وهذا
ساكن ًا  ،وهذا نافع ًا  ،وهذا ضار ًا  ،وهذا حامد ًا  ،وهذا صابر ًا  ،وهذا معطي ًا  ،وهذا
[ امللك. ] ١ :
سائالً :
هو القيوم الذي به قيام كل يشء  ،الباقي الذي ال يزول أبدً ا  ،القائم بنفسه  ،والقائم
عىل كل نفس  ،القائم بالقسط والعدل ( :
) [آل عمران. ]18/
هو جل جالله احلي القيوم الذي خلق املخلوقات كلها  ،القائم بتدبري املخلوقات
كلها  ،من اجلامدات  ،والنباتات  ،واحليوانات  ،واإلنس واجلن  ،واملالئكة ،
واألفالك واملجرات  ،والذرات ( :
) [ الزمر. ]٦3- ٦2/
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اهلل  هو امللك الذي له اخللق واألمر كله يف العامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،هو
جل جالله له ُملك الساموات واألرض  ،وملك عامل الغيب والشهادة  ،وملك الدنيا
واآلخرة :
[ األعراف. ] ٥٤ :

فالبد أن نعرف املخلوقات ؛ حتى نعرف من خلقها  ،ومدبرها  ،والقائم عليها .
هذه املخلوقات العظيمة خالقها عظيم  ،فاهلل  هو العظيم الذي خلق كل عظيم ،
من العرش  ،والكريس  ،والساموات  ،واألرض  ،واإلنس  ،واجلن  ،واجلبال ،
والبحار  ،الساموات السبع  ،واألراضون السبع  ،مجيع هذه املخلوقات عظيمة ،
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال الكربى :
وخالقها عظيم له األسامء ا ُ
[ األنعام. ] ١٠٢ :
فالبد أن نتعرف عىل خملوقات ربنا  ، نعرف من هو الذي خلق الساموات
واألرض ؟ وماذا له من األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة ،
حتى إذا أمر أطعنا  ،وإذا هنى اجتنبنا  ،وإذا رأينا نعمته شكرناه  ،وإذا أذنبنا
استغفرناه ؟ :
[ حممد. ] ١٩ :

فربنا  يعرف بنفسه كثري ًا يف القرآن  ،ويدعونا إىل معرفته بأسامئه وصفاته وأفعاله
فيقول :
[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
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ٍ
مسائل كربى :
 هلذا القرآن يدور عىل مخس
املسألة األوىل  :التعريف باهلل  ،وأسامئُه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،وعده ،
وعيده  ،وآياته  ،وخملوقاته .
والرسل  ،وجهودهم يف الدعوة إىل اهلل  ،وبيان
األمر الثاين  :التعريف باألنبياء ُ
صفاهتم وأخالقهم .
األمر الثالث  :التعريف باليوم اآلخر  ،وما فيه من األهوال  ،واجلنة والنار  ،والثواب
والعقاب .
األمر الرابع  :التعريف بالدين عقيدة  ،وأحكام ًا  ،وأخالق ًا .
األمر اخلامس  :التعريف بالقضاء والقدر  ،وأن كل يشء بقضاء اهلل وقدره وحده ال
رشيك له .
فالقرآن كله يدور عىل هذه املسائل اخلمس الكربى .
فاهلل  يف مقام التوحيد والتعريف به جل جالله يقول لنا :
[األعراف. ]54/
فسبحان من له اخللق واألمر كله  ،له األوامر امللكية الكونية ..وله األوامر الرشعية
التكليفية ..وله األوامر اجلزائية بالوعد والوعيد .
له األوامر امللكية الكونية :
وهي التي هبا خلق وخيلق مجيع املخلوقات  ،فاهلل خالق كل يشء ( :
)
[األنعام. ]102/

ً
ورضا ،
وحركة وسكونًا  ،ونف ًعا
تدبريا وترصي ًفا  ،وبقا ًء وفنا ًء ،
وكيل عىل كل يشء
ً
ً
[ امللك.] ١ :
وحياة وموت ًا :
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هو وحده امللك القادر الذي جيعل الضار نافع ًا والنافع ضار ًا بقدرته  ،جعل النار بر ًدا
وسال ًما عىل إبراهيم  ،وأهلك بأسباب النجاة  ،أهلك فرعون مع وجود املُلك ،
وأهلك قارون مع وجود املال  ،وربى موسى يف قرص عدوه فرعون  ،وأخرج ملوسى
املاء من احلجر  ،وحول له البحر إىل حجر فعرب .
فهو جل جالله يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد ؛ له األوامر امللكية الكونية عىل
مجيع املخلوقات ً
وتدبريا وترصي ًفا :
خلقا وإجيا ًدا ،
ً
[ الطالق. ] ١٢ :
وله األوامر الرشعية التكليفية :
عىل املكلفني  ،وهم العقالء من اإلنس واجلن  ،هذه األوامر الرشعية هي الدين
بأخباره وأوامره  ،وجمموعها مخسة أشياء :
إيامنيات ..عبادات ..معامالت ..معارشات ..وأخالقيات .
وله األوامر اجلزائية :
األوامر اجلزائية  :هي الوعد والوعيد  ،هي اليوم اآلخر الذي فيه اجلنة والنار  ،اجلنة
ملن آمن باهلل وأطاعه  ،وعبده وامتثل أمره  ،والنار ملن كفر به وعصاه وخالف أمره .
وتدبريا :
فهذه األوامر الثالثة هلل احلي القيوم وحده  ،القائم عىل ُملكه العظيم خل ًقا
ً
[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :
ٍ
ورشاب
فاهلل  أعطانا عطاء الربوبية من األرزاق  ،ومن سائر النعم املادية من طعا ٍم
ٍ
ولباس  ،وغريها من النعم  ،وأنعم علينا بعطاء األلوهية  ،وهو أن أتم علينا النعمة
بالدين الذي نعبد اهلل به ( :
ﭽ ) [املائدة. ]3/
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فاإلسالم نعمة من اهلل جيب أن نشكر اهلل عليها  ،ونمتثل أمر اهلل  فيها ؛ ألن هذه
النعمة نسعد هبا يف الدنيا  ،ثم نسعد هبا يوم القيامة  ،ويرىض ربنا  عنا بامتثال
أوامره  ،وعبادته وحده ال رشيك له :
[ البينة. ] ٨ – ٧ :
فكام أكرمنا اهلل بعطاء الربوبية من اخللق والرزق  ،واإلمداد واإلنعام ؛ جيب أن نشكر
اهلل بامتثال أوامر األلوهية  ،بامتثال أوامره جل جالله  ،واجتناب نواهيه  ،وثواب
امتثال األوامر عائدٌ علينا نحن  ،واهلل غني عنا  ،وعن أعاملنا ( :
) [العنكبوت. ]٦/
اهلل غني عن اخلالئق ومحدهم  ،فه وكبري قبل أن نكربه  ،وعظيم قبل أن نعظمه ،
وحممو ٌد قبل أن نحمده  ،لكنه كريم عرفنا بنفسه  ،وعرفنا بنعمه املادية  ،وأكرمنا
بنعمة عطاء األلوهية ؛ فجاء لنا هبذا الدين الكامل  ،فلنحمد اهلل  ،ونفرح بذلك :
[ يونس. ] ٥٨ :
فكام تنعمنا بنعمه املادي ة ؛ جيب علينا أن نمتثل أوامره الرشعية  ،ونحن الرابحون
عىل اهلل هبذا وهذا  ،وله املنة والفضل علينا يف خلقنا وإجيادنا  ،وإمدادنا وإعدادنا
وهدايتنا  ،وإنزال الدين علينا  ،وحتبيب الدين إلينا  ،وإعانتنا عليه  ،ومضاعفة األجر
عليه  ،فله املنة والفضل علينا  ،وله احلمد ً
وأخرا :
أوال
ً
[ احلجرات.] ١٧ :
واهلل  بارك يف أسامئه وصفاته وإنعامه :
[ الرمحن. ] ٧٨ :

والبد لنا من معرفة خملوقات ربنا  ، حتى نعرف عظمتها  ،ونعرف عظمة خالقها ،
وعظمة القائم عليها  ،الذي حيركها ويسكنها  ،ويرصفها ويدبرها :
[ الزمر. ] ٦٣ – ٦٢ :
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اهلل  خلق هذه املخلوقات العظيمة  ،والعامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،ويف الدنيا
واآلخرة  ،ويف عامل الغيب والشهادة  ،وأمرنا بالنظر إليها  ،والتفكر يف خلقها ،
لنعرف من خلقها  ،فإذا عرفناه أحببناه وعبدناه :
[ يونس. ] ١٠١ :
فاهلل  خلق هذه املخلوقات العظيمة  ،وجعلها يف هذا الكون  ،لتدل عىل عظمته ،
وكامل قدرته  ،وكامل علمه :
[ الطالق. ] ١٢ :

فخلق السموات واألرض  ،وما فيهام  ،وما عليهام  ،وما فوقهام  ،وما بينهام  ،كله دال
عىل كامل قدرة اهلل  ،وعىل كامل أسامئه وصفاته وأفعاله .
وما فيهام من األحكام واإلتقان  ،ودقة الصنع ٌ
دال عىل كامل حكمة اهلل جل جالله .
وما فيهام من املنافع واملصالح ٌ
دال عىل كامل كرمه  ،وسعة رمحته جل جالله ،
وذلك كل ه ٌ
دال عىل عظمة ُملكه  ،وسعة علمه وكامل رمحته  ،وأنه وحده اإلله احلق
الذي ال تنبغي العبادة إال له :
[ غافر. ] ٦٥ :
فتبارك اهلل يف نفسه بعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله  ،وبارك يف غريه بإحالل كل خري
يف العامل ( :
)[األعراف. ]54/

واهلل  نبني خملوقاته العظيمة وأظهرها يف الكون  ،وأخرب عنها يف كتابه املقروء
وهو القرآن  ،ومن خملوقاته العظيمة :
خلق العرش والكريس  ،وخلق املالئكة  ،وخلق الساموات السبع وما فيهام من
املخلوقات العجيبة  ،وخلق األرض  ،وما فيها من املخلوقات التي عىل ظهرها ،
والتي يف باطنها  ،وخلق الشمس والقمر  ،وخلق النجوم  ،وخلق الليل والنهار ،
وخلق السحب والرياح :
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[ يونس. ] ٤ – ٣ :
فالنظر والتفكر أعظم أبواب التوحيد واإليامن :
[ ق. ] ٨ – ٦ :

أمم وقبائل وشعوب ،
النبات أكثر من أربعني مليون صنف  ،والنبات عوامل خمتلفة ٌ ،
وقائم عليها يف إنباهتا  ،ويف ألواهنا  ،ويف أحجامها  ،ويف طعومها  ،ويف
اهلل خالقها ،
ٌ
إثامرها  ،ويف حياهتا  ،ويف موهتا :
[ األنعام. ] ٩٩ :
وخلق اهلل احليوانات كلها  ،احليوانات أكثر من مليون صنف يف الرب  ،وأكثر من
قائم عليها :
مليون صنف يف البحر  ،كل هذه اخلالئق العظيمة اهلل ٌ
[ هود. ] ٦ :

هو احلي القيوم القائم بنفسه املقيم لغريه  ،القائم عىل كل نفس  ،القائم عىل كل
[ آل عمران. ] ٢ :
وتدبريا وترصي ًفا :
يشء خل ًقا
ً
فهذا احلي القيوم هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له :
[ النحل. ] ١٨ – ١٧ :

وأمم وقبائل  ،وفيها من
هو اخلالق العليم الذي خلق اجلبال  ،واجلبال عامل ٌ عظيم ،
ٌ
املعادن ما اهلل به عليم  ،وخلق اهلل الرياح  ،وخلق النار  ،وخلق اجلن  ،وخلق آدم
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وذريته  ،وخلق الروح  ،وخلق الدنيا  ،وخلق اآلخرة :
[ الزمر. ] ٦٢ :

هذه املخلوقات البد أن نتعرف عليها  ،لنعرف من خلقها ؛ ولنعرف القائم عليها ،
ونعرف عظمة ربنا من خالل خملوقاته :
[ يونس. ] ١٠١ :

ٍ
فاهلل خالق كل يشء  ،خلق كل يشء حلكمة  ،ومل يرتكه ً
يشء
مهال  ،بل هو عىل كل
قائم عىل مجيع املخلوقات ( :
وكيل ٌ ،
) [ األنعام. ] 102- 101/

تقديرا ،
اهلل تبارك وتعاىل هو اخلالق العليم  ،احلي القيوم الذي خلق كل يشء فقدره
ً
خلق كل يشء يف العامل العلوي  ،ويف العامل السف ي .
خلق سبحانه العا مل العلوي  ،خلق العرش والكريس  ،وخلق الساموات واألرض ،
وخلق الشمس والقمر  ،وخلق النجوم والكواكب  ،وخلق الليل والنهار  ،وخلق
املالئكة واألرواح  ،وخلق السحب والرياح  ،وغري ذلك مما خلقه اهلل  ،وال حييط
بعلمه إال هو .
وخلق اهلل سبحانه العامل السف ي  ،خلق األهنار والبحار  ،وخلق الرتاب واجلبال ،
وخلق النبات واحليوان  ،وخلق اإلنس واجلان  ،وخلق احلر والربد  ،وخلق اليابس
والرطب  ،وخلق الكبري والصغري  ،وخلق الذكر واألنثى .
وخلق سبحانه الدنيا واآلخرة  ،واجلنة والنار  ،والثواب والعقاب ( :
) [غافر. ]٦2/
واهلل  خلق هذه العوامل الكربى  ،وهو قيو ٌم عليها  ،قيو ٌم عىل الشمس  ،قيو ٌم عىل
قيوم عىل الساموات ومن فيهن  ،قيو ٌم عىل األرض
قيوم عىل اجلامدات ٌ ،
القمر ٌ ،
وما فيها  ،قيو ٌم عىل اجلبال  ،قيو ٌم عىل البحار  ،قيو ٌم عىل كل خملوقاته :
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[البقرة. ]255/

هذا امللك العظيم هو الذي يستحق العبادة :
) [القصص. ]٦8/

[ األنعام. ] ١٠٢ :

(
هو اخلالق الذي خيلق ما يشاء وخيتار  ،القادر الذي خلق كل يشء  ،العظيم الذي ال
يعجزه يشء  ،امللك الذي بيده ملكوت كل يشء  ،القوي القادر عىل كل يشء :
(
) [يس. ]81/
خيلق يف كل ثانية أو أقل من ثانية مليارات املخلوقات من اجلامدات  ،والنباتات ،
واحليوانات  ،واإلنس  ،واجلن وغريهم مما ال يعلمه إال هو  ،كل يشء موجود يف
خزائن اهلل  ،وبكلمة كن  ،يظهره ويربزه من خزائنه :
[يس. ]82/

ومن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وعرف عظمة مكله وسلطانه  ،وعرف عظمة
نعمه وإحسانه  ،وعمل بموجب هذه املعرفة فهو أعلم الناس  ،وأعبدهم  ،هذه هي
جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة  ،وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اجلنة إال هذه
اجلنة :
[ حممد. ] ١٩ :
فالبد هلذا القلب أن يعرف معبوده  ،ويعرف خملوقاته  ،حتى تأيت عظمة اهلل وحمبته
يف قلبه  ،وحتى نعرف عظمة احلي القيوم جل جالله  ،ونعرف سعة ُملكه وسلطانه ،
قائم عىل كل نفس ( :
ونعرف إكرامه وإنعامه  ،ونعلم أنه ٌ
) [ األنعام. ] 59/
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هو جل جالله الذي خلق املخلوقات صغريها وكبريها  ،ذكرها وأنثاها  ،جامدها
وسائلها  ،عاليها وسفليها  ،ناطقها وصامتها  ،ومن هذا خلقه هو الذي يستحق العبادة
)
وحده ( :
[ املؤمنون. ] 11٦/

فاهلل  أثنى عىل نفسه بأنه رب العرش الكريم  ،خلق العرش واستوى عليه  ،وأمر
املالئكة بحمله  ،وتعبدهم بتعظيمه  ،والطواف به .
وخلق البيت املعمور يف السامء السابعة  ،وأمر املالئكة بالطواف به  ،وجعل
سبحانه البيت العتيق يف األرض  ،وأمر بني آدم بالطواف به  ،واستقباله يف الصالة :
[ املائدة. ] ٩٧ :

فهذه متعبدات اخللق من املالئكة واإلنس واجلن .
رسير ذو قوائم حتمله املالئكة  ،وهو كالقبة عىل العامل  ،وهو
وعرش الرمحن 
ٌ
سقف املخلوقات  ،وأعظم املخلوقات  ،وأعىل املخلوقات  ،وأنور املخلوقات ،
وأكرب املخلوقات .
وكريم  ،وعظيم  ،هو عظيم لكونه أعظم
واهلل سبحانه وصف العرش بأنه جميدٌ ،
ٌ
املخلوقات  ،وأكربها  ،وأعالها  ،وأوسطها  ،وكريم ملا له من منزلة متيز هبا عام
سواه من املخلوقات  ،وجميد ٍ
عال مرتفع عىل مجيع املخلوقات والكائنات .
اهلل  هو الرمحن الرحيم الذي استوى بصفة الرمحة عىل أوسع املخلوقات  ،وهو
) [طه. ]5/
العرش  ،فقال سبحانه ( :
وعرش اهلل  أعىل املخلوقات  ،وأرفعها  ،وهو سقف املخلوقات  ،وأقرهبا إىل
اهلل تعاىل  ، فهو أعىل من الساموات واألرض  ،وهو سقف اجلنة  ،اختصه اهلل
بالعلو  ،والسعة  ،واالرتفاع فوق مجيع ما خلق
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اجلن َِّة َ ،و َأ ْع َىل َْ
اسأَ ُلو ُه الْ ِف ْر َد ْو َس ؛ َفإِن ًُّه َأ ْو َس ُط َْ
اجلن َِّة ،
قال النبي « : إذِا َسأَلْت ُُم ا َ
هلل َف ْ
ْح ِن َ ،و ِم ْن ُه ُت َف َّج ُر َأ ْْنَ ُار َْ
اجلن َِّة»أخرجه البخاري( ) .
الر ْ َ
َو َف ْو َق ُه َع ْر ُش َّ
َي ُل َق السامو ِ
َب اهللَُّ َم َقادِ َير َْ
اخل َالئِ ِق َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ني
ات َو ْاألَ ْر َض بِخَ ْم ِس َ
َّ َ َ
وقال النبي َ « : كت َ
مل ِ
ف َسن ٍَة َ ،و َع ْر ُش ُه َع َىل ا َْ
َألْ َ
اء»أخرجه مسلم ( ) .
ٌ
حميط بجميع املخلوقات  ،واهلل
اهلل  خلق هذا العرش العظيم  ،والعرش العظيم
فوق العرش  ،ال خيفى عليه مثقال ٍ
ذرة من أعامل العباد .
حمتاج إىل اهلل يف إجياده وبقائه ،
واهلل فوق العرش ال حيتاج إىل العرش  ،بل العرش
ٌ
فام أعظم ملك اهلل  ،يف السموات خملوقات  ،ويف األرض خملوقات  ،و بني السامء
ٍ
ذرات ال
خملوقات عظيمة  ،ال يعلمها وال حيصيها إال اهلل  ،ويف بحر اهلواء
واألرض
ٌ
حيصيها إال اهلل  ،كل ذرة يف اهلواء وهي التي تسمى اخلردلة  ،التي تظهر يف النور إذا
د خل يف غرفة مظلمة  ،هذه الذرات تسبح بحمد رهبا  ،وتشهد بوحدانيته  ،وتدل عىل
عظمة قدرته  ،وكامل تدبريه :
[ اإلرساء. ] ٤٤ :
 وكل ذرة يف الكون حمتاجة إىل ثالثة أوامر :
أمر اإلجيا د فوجدت ..وأمر البقاء فبقيت ..وأمر النفع والرض  ،فنفعت أو رضت .
فسبحان من هذه قدرته يف خلق الذرات واملجرات :

[ يونس. ] ٦١ :

()1أخرجه البخاري برقم.2٧90 :

()2أخرجه مسلم برقم.2٦53 :
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ٍ
يشء بقدر  ،خلق السمع  ،وجعله
واحلمد هلل رب العاملني أن اهلل خلقنا  ،وخلق كل
بقدر  ،ولو ُفتح أمر السمع لسمعنا هضم املعدة للطعام  ،ولسمعنا كل يشء  ،وما
استطعنا أن ننام .
وخلق البرص  ،وجعله بمقدار  ،فلو ُفتح البرص لرأينا اليشء البعيد  ،ولرأينا ما يف املاء
من اجلراثيم املتحركة فعافته نفوسنا .
ٍ
يشء بقدر :
فسبحان من خلق كل
[ القمر. ] ٥٠ – ٤٩ :

القائم عىل مجيع املخلوقات  ،وكل هذه املخلوقات
هو جل جالله احلي القيوم
ٌ
ظروف  ،ما بني السامء واألرض ظرف للمخلوقات  ،فيه الشمس  ،والقمر ،
والنجوم ،والذرات  ،والرياح  ،والسحب .
والساموات السبع ظروف فيها خملوقات عظيمة  ،ال يعلمها وال حيصيها إال اهلل من
املالئكة والروح .
ٌ
حميط بالساموات السبع  ،والسامء الدنيا حميطة باألرض  ،ثم سمك
والكريس
السامء الدنيا مخسامئة عام  ،وما بني السامء الدنيا والثانية مخسامئة عام  ،وسمك
السامء الثانية وهكذا إىل السامء السابعة  ،سمك كل سامء مخسامئة عام  ،والفضاء
املوجود بني السامء والسامء مخسامئة عام .
فكل أرض مملوئة بمخلوقات  ،وكل فضاء مملوء  ،وكل سام ًء مملوءة قال النبي : 
ِ
الس َام ُء َ ،و ُح َّق َ
هلا َأ ْن تَئِ َّط ؛ َما فِ َيها َم ْو ِض ُع َأ ْر َب ِع َأ َصابِ َع إِال َوفِ ِيه َم َل ٌك َقائِ ٌم َ ،أو
« َأ َّطت َّ
َراكِ ٌع َ ،أو َس ِ
اج ٌد هلل»( ) أخرجه الرتمذي .
حي قيوم خلق هذه املخلوقات  ،وهو احلي القيوم القائم عىل كل يشء ،
فاهلل ٌ 
وتدبريا  ،وترصيف ًا  ،يقلب بقدرته الليل والنهار  ،واحلر
القائم عىل كل نفس خل ًقا ،
ً
والربد  ،واألمن واخلوف  ،والصحة والسقم  ،والعطاء واملنع :
()١حسن/أخرجه الرتمذي برقم.٢٣١٢ :
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[ لقامن. ] ٣٠ – ٢٩ :
فسبحان من هذا ملكه  ،وهذا خلقه  ،وهذه قدرته  ،وهذه قيوميته .
خلق عرشه العظيم الذي استوى عليه  ،والعرش وسع مجيع خملوقاته  ،والكريس
وسع الساموات واألرض  ،والساموات السبع  ،واألرضون السبع  ،بالنسبة للكريس
ٍ
أرضٍ فالة  ،وفضل العرش عىل الكريس كفضل الفالة عىل
كحلقة ملقاة يف
احللقة .
ٍ
كحلقة ملقاة
والساموات السبع واألرضون السبع وما بينهن وما فيهن يف الكريس
بأرض فالة .
ٌ
مالئكة عظام  ،ال يعلم عظمة خلقهم إال اهلل  ،وال يعلم قوهتم إال اهلل ،
ومحلة العرش
وال يعلم عددهم إال اهلل  ،حيملون العرش بقدرة اهلل  ،ويطوفون به وحيملونه  ،ومحلة
العرش من أكرب املالئكة :
[ غافر. ] ٧ :
ٍ ِ
ْح َل ِة الْ َع ْر ِ
ِل َأ ْن ُأ َحدِّ َ
قال النبي ُ « : أذِ َن ِ
ني َش ْح َم ِة ُأ ُذنِ ِه إِ َىل
ش َ ،ما َب ْ َ
ث َع ْن َم َلك م ْن َ َ
َعاتِ ِق ِه َم ِس َري ُة َس ْب ِع ِمائ َِة َعا ٍم» أخرجه أبو داود ( ) .
فكم املسافة بني رأسه وقدميه ؟ وكم عظمة هذا امللك ؟ وكم عظمة العرش الذي
حيمل ؟ وكم عظمة العظيم الذي استوى عىل العرش ؟ فال إله إال اهلل  ،وسبحان اهلل
وبحمده عدد خلقه  ،وزنة عرشه  ،ورضا نفسه  ،ومداد كلامته .
فال إله إال اهلل ما أعظم قدرته  ،وما أوسع ملكه :
[ البقرة. ] ٢٥٥ :

وإذا كانت هذه عظمة كرسيه جل جالله  ،فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه
عظيم  ،وبأنه جميد  ،وأنه كريم ؟ وكم تكون عظمة الرب الذي استوى عليه جل
()١صحيح/أخرجه أبو داود برقم.٤٧٢٧ :
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جالله ؟ :

[ البقرة. ] ٢٥٥ :

القائم عليها  ،يمسكها أن تقع عىل
هو احلي القيوم الذي خلق الساموات  ،وهو
ٌ
األرض  ،ويمسكها أن تزول جل جالله ( :
) [النازعات. ]29-2٧/
) [ق. ]٦/
(
[ فاطر. ] ٤١ :

هو احلكيم الذي أظهر أسامء ه وصفاته يف آياته وخملوقاته  ،ومن آياته العظيمة خلق
الساموات  ،فهي من أعظ م اآليات يف علوها  ،وارتفاعها  ،وسعتها  ،وقرارها  ،حيث
علوا كالنار  ،وال هتبط نزوالً كاألجسام الثقيلة ؛ ( :
ال تصعد ً
) [الرعد. ]2/

فسبحان القوي القادر الذي أمسكها بقدرته :
[ احلج. ] ٦٥ :

ٍ
واحدة فوق األخرى  ،أظهر لنا واحدة ،
هو سبحانه الذي خلق سبع ساموات كل
وأخفى عنا ست ًا  ،لكن اخربنا عام فيها  ،ومل يكشفها لنا  ،وخلق سبع أراضني ،
وكشف لنا واحدة  ،وأخفى عنا ست ًا .
فاهلل  يظهر ما شاء من خملوقاته  ،وخيفي ما شاء من خملوقاته :
أظهر املخلوقات  ،وأخفى نفسه  ،وأظهر الدنيا  ،وأخفى اآلخرة  ،وأظهر األجساد ،
وأخفى األرواح  ،وأظهر السنن الكونية  ،وأخفى القدرة اإلهلية  ،وأظهر قيمة األموال
واألشياء  ،وأخفى قيمة اإليامن واألعامل الصاحلة وأظهر املياه وأخفى الرياح :
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[ األنعام. ] ٥٩ :

فاإلنسان يعلم كم عنده طن من احلديد  ،أو كم عنده من األموال  ،أو كم عنده من
السيارات  ،لكن أجور األعامل الصاحلة اهلل أخفاها عنا  ،حتى ال نغرت هبا  ،ونقعد عن
العمل :
[ اإلرساء. ] ٨٥ :
فاهلل سبحانه خلق سبع ساموات  ،ويدبر األمر فيها  ،ويدبر األمر من السامء إىل
األرض جل جالله  ،خلق سبع ساموات كل واحدٌ فوق األخرى  ،خلقها يف غاية
حلسن واإلتقان  ،ال خلل فيها وال نقص  ،فهي حسن ٌة كامل ٌة  ،متناسبة من كل وجه يف
ا ُ
لوهنا  ،وهيئتها  ،وارتفاعها  ،و بنائها :

[امللك. ]5-1 /

هذه الكواكب العظيمة  ،وهذه الشمس  ،وهذا القمر  ،وهذه النجوم املنثورة من
حيصيها ؟ من خلقها ؟ من القائم عليها ؟ أشكال وألوان من النجوم  ،الكبري
والصغري  ،وامليضء واملظلم  ،واملتحرك والساكن  ،اهلل جعل هذه النجوم زين ًة
ً
ونورا وهداي ًة هيتدى هبا يف ظلامت الرب والبحر  ،ورجو ًما للشياطني
ومجاال للسامء ً ،
الذين يسرتقون السمع ( :
) [امللك. ] 5/
فال إله إال اهلل  ،هذا العامل العلوي  ،وما فيه من املخلوقات  ،من خلقه ؟ ومن القائم
عليه ؟ ففي السامء عجائب عظيمة  ،وآيات كبرية  ،وعجائب يف الشمس والقمر
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والكواكب :

[ نوح. ] ١٦ – ١٥ :

بل ال نسبة جلميع ما يف األرض إىل عجائب الساموات يف سعتها وعظمتها ،
وعلوها  ،وما فيها من املالئكة والكواكب والشمس والقمر  ،كام قال سبحانه :
) [الذاريات. ]4٧/
(
فاألرض وما فيها من املخلوقات  ،والعوامل العظيمة يف الرب واجلو والبحر  ،بالنسبة
إىل الساموات  ،وما فيها من املخلوقات كقطرة يف بحر  ،وذرة يف جبل ( :
)
[غافر. ]5٧/

فسبحان اهلل ما أعظم خلقه  ،وما أوسع ملكه .
الس َام ُء َو ُح َّق َ
هلا َأ ْن
ون َ ،أ َّط ْ
قال النبي « : إِ ِّين َأ َرى َما َال ت ََر ْو َن َو َأ ْس َم ُع َما َال ت َْس َم ُع َ
ت َّ
كو ِ
ِ
ِ
ِ
اض ٌع َج ْب َه َت ُه َس ِ
ون َما
اجدً ا َِّ
هلل َ ،واهللَِّ َل ْو َت ْع َل ُم َ
تَئ َّط َ ،ما ف َيها َم ْوض ُع َأ ْر َب ِع َأ َصابِ َع إِ َّال َو َم َل ٌ َ
ح ْكتُم َقلِ ًيال  ،ولَب َكيتُم كَثِريا  ،وما َت َل َّذ ْذتُم بِالنِّس ِ
َأع َلم لَ َض ِ
ش َ ،و َ
اء َع َىل الْ ُف ُر ِ
خل َر ْجت ُْم
َ
ْ
ً ََ
َ َ ْ ْ
ْ
ْ ُ
إِ َىل الصعدَ ِ
ون إِ َىل اهللَِّ» أخرجه الرتمذي ( ) .
َتأَ ُر َ
ات َ ْ
ُّ ُ
إخبارا
ولعظمة خلق الساموات َقل أن جتيء سورة يف القرآن إال وفيها ذكرها  ،إما
ً
عن عظمتها وسعتها  ،وإما إقسا ًما هبا  ،وأما دعاء إىل النظر إىل خلقها وعظمتها ،
ً
استدالال منه
وإما إرشا ًدا لعباده أن يستدلوا هبا عىل عظمة بانيها ورافعها  ،وإما
بربوبيته هلا عىل وحدانيته  ،هو رب الساموات واألرض  ،ورب املالئكة والروح ،
ً
ً
استدالال بحسنها  ،واستوائها ،
استدالال بخلقها عىل ما أخرب به من املعاد  ،وإما
وإما
وإمساكها  ،عىل متام قدرته وكامل حكمته : 
[ الطالق.] ١٢ :
()١حسن /أخرجه الرتمذي برقم.٢٣١٢ :
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فال إله إال اهلل  ،كم يف خلق الساموات األرض من عجائب ؟  ،وكم يف خلق
الساموات السبع ومن فيها من خملوقات ؟  ،وكم فيها من دالئل الوحدانية ( :
)

[يونس. ]101/

فال إله إال اهلل  ،اهلل  خلق هذه الساموات السبع الشداد بقدرته  ،وأتقن صنعها
بحكمته جل جالله  ،وكذلك اهلل  خلق األرضني السبع  ،األرض اهلل  جعلها
يف مقابل السامء  ،وفتق األرض إىل سبع أراضني  ،وفتق السامء إىل سبع ساموات :
[ األنبياء. ] ٣٠ :

فسبحان الذي خلق السموات واألرض  ،وخلق ما فيهام  ،وما بينهام  ،وقام عىل ذلك
كله :

[ق. ]11- ٦/

قائم عىل كل نفس ،
قائم عىل كل يشء ٌ ،
مقيم لغريه ٌ ،
قائم بنفسه ٌ ،
قائم بذاته ٌ ،
فاهلل ٌ
قائم عىل هذا الظرف العظيم الذي هو الساموات السبع  ،وعىل هذا الظرف العظيم
ٌ
وتدبريا وترصي ًفا :
الذي هو األرضني السبع  ،وما فيهام من املخلوقات خل ًقا
ً
[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :
خلق اهلل  األرض خمتلفة األجناس  ،والصفات  ،واملنافع :
ٍ
ٍ
وأرض رخوة  ،وهذه سوداء  ،وهذه
وأرض صلبة ،
وأرض حزنة ،
فأرض سهلة ،
ٌ
ٌ
أرض ليس فيها حجر  ،وهذه سبخ ٌة ماحلة ،
بيضاء  ،وهذه حىص كلها  ،وبجوارها ٌ
أرض خصب ٌة طيبة  ،وهذه طني أو رمل ليس فيها جبل  ،وهذه مسجر ٌة
وبجوارها ٌ
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باجلبال  ،وهذه تصلح لنبات كذا  ،وهذه ال تصلح له  ،وهذه متسك املاء  ،وال تُنبت
الكأل  ،وهذه تنبت الكأل  ،وال متسك املاء ( :
) [الرعد. ]4/

ٍ
قطعة منها
فسبحان من نوعها هذا التنوع  ،وفرق أجزائها هذا التفريق  ،ومن خص كل
بام خصها به من املنافع  ،والنبات  ،واملعادن :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
وسبحان الرب احلي القيوم  ،القادر عىل كل يشء  ،الذي ألقى عىل األرض
السبل  ،واخرج منها املاء واملرعى  ،ومن بارك فيها وقدر فيها
رواسيها  ،وفتح فيها ُ
أقواهتا :
[ فصلت. ] ١٠ – ٩ :
ً
فراشا  ،ومها ًدا  ،وذللها لعباده  ،وجعل فيها أرزاقهم  ،وأقواهتم ،
خلقها اهلل 
السبل  ،لينتقلوا فيها يف حوائجهم وترصفاهتم  ،وأرساها
ومعايشهم  ،وجعل فيها ُ
ٍ
ٍ
ونبات وحيوان .
مجاد
ونوع فيها املخلوقات من
باجلبال  ،ن
سم قاتل ،
ونوع فيها األقوات  ،فهذه لغذاء اإلنسان  ،وهذه لغذاء احليوان  ،وهذا ٌ
وهذا شفا ٌء من السم  ،وهذا حار  ،وهذا بارد  ،وهذا حلو  ،وهذا مر  ،وهذا حامض ،
ثمر
وهذا مالح  ،وهذا ثمر  ،وهذا ورق  ،وهذا ٌ
حب مرتاكب  ،وهذا منفرد  ،وهذا ٌ
ثمر أبيض  ،وهذا أصفر  ،وهذا أمحر  ،وهذا أسود :
مستور  ،وهذا مكشوف  ،وهذا ٌ
[ احلجر. ] ٨٦ :
ثمره يف أعاله ،
وهذه ثمرها يف باطن األرض  ،وهذه عىل سطح األرض  ،وهذا ٌ
وهذا يف أسفله  ،إىل غري ذلك من عجائب النبات التي ال حيصيها وال يعلمها إال اهلل
وحده ( :
) [لقامن. ]11/
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قائم عىل هذه املخلوقات  ،وعىل هذه الثمرات  ،وعىل هذه احلبوب ،
واهلل ٌ 
وعىل هذه األقوات  ،خيلق كل يوم مليارات املخلوقات من النباتات  ،واجلامدات ،
واحليوانات وغريها  ،ثم اهلل  يسوق املاء إىل األشجار  ،فتخرج النبات  ،وخترج
الثامر  ،وخترج األوراق .
واهلل  خلق ما ال حيصيه إ ال هو من املخلوقات التي عىل ظهر األرض  ،ويف باطن
) [املؤمنون. ]14/
األرض  ،وما بني السامء واألرض ( :
هو الذي حييي األرض بعد موهتا  ،فينزل عليها املاء من السامء  ،ثم يرسل عليها
الرياح  ،ويطلع عليها الشمس  ،فتأخذ يف احلبل  ،فإذا حان وقت الوالدة خمضت
للوضع  ،واهتزت وربت وأنبتت من كل ٍ
زوج هبيج ( :
) [احلج. ]5/
 ثم رتب اهلل عىل ذلك مخس مسائل يف العقيدة هي ثمرة هذا املثل احليس :
(

) [احلج. ]٧- ٦/

غائب عن شاهد ،
مرئي عن مرئي  ،وال
سمع عن سمع  ،وال
فسبحان من ال يشغله
ٌ
ٌ
ٌ
وال ٌ
سائل عن سائل  ،وال مستغفر عن مستغفر  ،وال من يف العامل العلوي عمن يف
العامل السف ي .
هو جل جالله السميع الذي وسع سمعه األصوات  ،ووسع برصه مجيع
ٌ
قادر عىل كل يشء  ،يدبر األمر يف السامء
حميط بكل يشء ،
املخلوقات ،
ٌ
واألرض  ،ويدبر األمر من السامء إىل األرض :
[ غافر. ] ٦٥ :
حي قيو ٌم ال تأخذه سن ًة وال نوم .
هو جل جالله مالك امللك ٌ ،
فإذا عرفنا احلي  ،وعرفنا القيوم  ،فعلينا أن نقف بني يديه بالعبادة :
[املزمل. ]4-1 /
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ونقف بني يدي خلقه بالدعوة :

[املدثر. ]٧-1/

فهذا الظرف العظيم  ،وهو األرض العظيمة التي خلق اهلل فيها أكثر من أربعني مليون
عائلة من عائلة النباتات  ،وأكثر من مليون عائلة من عوائل احليوانات والطيور
واحلرشات  ،وأكثر من مليون عائلة من األسامك خمتلفة األشكال واأللوان
والطعوم .
هذه املخلوقات حتتاج إىل قيو ٌم يقوم عليها  ،يقوم بخلقها  ،ويقوم بتدبري أقواهتا ،
قائم عىل كل نفس بام كسبت .
ويقوم عىل حياهتا  ،وهو ٌ
يدبر اخللق يف الظلامت  ،ويف النور  ،يف الليل  ،ويف النهار  ،يف العامل العلوي ،
ويف العامل السف ي  ،يف الدنيا واآلخرة  ،يف عامل الغيب  ،وعامل الشهادة  ،يف عامل
امللك  ،وعامل امللكوت :
[ األنعام. ] ١٠٢ :

هو الذي أمسك السامء بأمره  ،وأمسك األرض بأمره  ،والشمس جتري بأمره ،
والقمر جيري بأمره :
[نوح. ] 20- 15/

فسبحان احلكيم  ،العليم  ،القوي  ،القادر الذي خلق هذه الشمس املتوهجة  ،هذه
النار امللتهبة  ،من خلقها ؟ ومن يقوم عليها ؟ درجة احلرارة يف باطنها أكثر من
عرشين مليون درجة  ،ويف ظاهرها أكثر من ستة أالف درجة  ،وهلبها يمتد أكثر من
نصف مليون كيلو مرت  ،هذه الشمس  ،لو نزلت ً
قليال  ،ألحرقت كل يشء  ،ولو
ارتفعت ً
قليال  ،لتجمد كل يشء  ،ولكن اهلل  خلق كل يشء بقدر :
[ يس. ] ٤٠ – ٣٨ :
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قائم عىل خملوقاته  ،فيأيت بالليل بعد النهار  ،و يأيت بالنهار بعد الليل  ،ويأيت
اهلل ٌ 
بالشمس بعد القمر  ،ويأيت بالقمر بعد الشمس  ،وه و القيوم عليهام باخللق
وهاجا ،
رساجا
واإلجياد ،والترصيف والتدبري  ،واإلضاءة واإلنارة  ،فجعل الشمس
ً
ً
منريا :
وجعل القمر
ً
رساجا ً
[ الفرقان. ] ٦٢ – ٦١ :

وخلق اهلل جل جالله النجوم ( :

) [األنعام. ]9٧/

[امللك. ]5/

نجوم خلقها اهلل  ، خلقها خمتلفة
هذه النجو ٌم العظيمة الكثرية املختلفة ،
ٌ
األشكال واأللوان  ،واإلنارة واإلضاءة  ،وجعل هلا الربوج واملنازل  ،وجعل منها
الثوابت والسيارة  ،والكبري والصغري  ،والقريب والبعيد  ،واملنفرد واملجموع ،
وفاوت بني ألواهنا  ،وأحجامها  ،وحركاهتا  ،وسريها بقدرته  ،منها الثابت  ،ومنها
املتحرك  ،ومنها ما يسري وحده  ،ومنها ما يسري مع رفقته :
[ الزمر. ] ٦٣ – ٦٢ :
فال إله إال اهلل الذي سخر لنا ما يف الساموات وما يف األرض  ،احلي القيوم الذي
يدبر املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السف ي  ،ومن هذه املخلوقات النجوم
العظيمة املنثورة يف جو السامء  ،فال تتقدم إال بأمره  ،وال تتأخر إال بأمره  ،وال
تسكن إال بأمره  ،وال تتحرك إال بأمره ( :
) [النحل. ]12/
وخالف سبحانه بني الكواكب فبعضها يطلع  ،وبعضها يغيب  ،ومنها السائر  ،ومنها
املتحرك  ،ومنها ما يسري جمتم ًعا كاجليش الواحد  ،ومنها ما يسري وحده كالقائد ،
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ظاهر ال يغيب أبدً ا  ،جعلها اهلل بمنزلة األعالم املنصوبة التي هيتدي هبا الناس
ومنها
ٌ
يف الطرق املجهولة يف الرب والبحر واجلو :
[ النحل. ] ١٧ – ١٥ :
حرك من هذه النجوم ؟ وال إله
ال إله إال اهلل كم خلق من النجوم ؟ وال إله إال اهلل كم ن
إال اهلل كم مألها بالنور ؟ ومجيعها يف قبضته  ،وكلها عبيد من عبيده  ،وكلها جنود
ومسبح
خاضع ألمره ومستجيب ملشيئته  ،ومرسع ٌإىل إرادته ،
من جنوده  ،وكلها
ٌ
ٌ
ِ
قائم عليها  ،وكل يشء يف قبضته  ،وحتت ترصفه :
بحمد ه وهو ٌ
[هود. ]5٦/

ٍ
كل ما يدب يف هذا الكون هو ٌ
يشء  ،ويبرص كل يشء :
آخذ بناصيته  ،ويعلم كل
[ امللك. ] ١٤ – ١٣ :

بىل ؛ ألنه هو اخلال ُّق العليم  ،وكل يشء خلقه وسعه علمه  ،وسعه سمعه  ،وسعه
ٍ
ٌ
عليم بكل يشء  ،فال إله إال اهلل واهلل أكرب  ،وسبحان اهلل
يشء ،
حميط بكل
برصه فهو
ٌ
وبحمده عدد خلقه  ،وزنه عرشه  ،ورضاء نفسه ومداد كلامته :
[ الطالق. ] ١٢ :
اهلل  هو احلي القيوم القائم بترصيف األحوال يف العامل العلوي والعامل السف ي ،
القائم برزق العباد  ،وخلق أرزاقهم يف كل حني  ،فهم نائمون غافلون  ،واألمطار من
السامء َهتطل  ،واألهنار يف األرض جتري  ،واجلذر ينمو  ،واألشجار تُثمر ،
واألرض تُنبت من كل زوج هبيج ( :
) [عبس. ]32- 24/
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رصف األحوال  ،ويرزق العباد بأنواعٍ خمتلفة من
فسبحان احلي القيوم الذي ُي ر
ِ
واحلبوب  ،والثامر :
النباتات،
[ هود. ] ٦ :
هو احلي القيوم الذي ال يقع يف الكون يش ٌء ّإال بأمره وإذنه ومشيئته  ،فاهلل  هو
مالك امللك  ،وال جيري يف ُملكه إال ما يشاء ؛ من إيامن أو كفر أو طاعات أو
معايص :
[ األنعام.] ١١١ :

فسبحان من أحكم األمور  ،فال يقع يف ملكه إال ما يشاء :
[ التكوير. ] ٢٩ – ٢٧ :

يشء إال بأمره  ،وإذنه  ،ومشيئته من :
 فال جيري يف ملكه
ٌ

التدبريات ..وخ ْلق املخلوقات ..وترصيف األحوال ..وأفعال العباد .
ومن هذه التدبريات  ،الزالزل والرباكني  ،واألعاصري واألمطار  ،والفيضانات ،
واخلسوف  ،والغرق  ،واحلرق  ،واهلدم  ،واألوبئة  ،واألمراض  ،واألمن واخلوف ،
والسلم واحلرب  ،والعافية والسقم  ،واحلياة واملوت  ،والنرص واهلزيمة :

[األعراف. ]54/

هو امللك احلي القيوم :
له األوامر الكونية ..وله األوامر الرشعية ..وله األوامر اجلزائية بالثواب والعقاب :
ﮤ [ آل عمران. ] ١٥٤ :
لكن أوامر اهلل  الكونية من اخللق والتدبري ال يسع أحد خمالفتها  ،وهي موجهه إىل
مجيع املخلوقات  ،فمتى أرادها اهلل كانت  ،فاهلل  ال ُيعجزه يشء :
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[ يس. ] ٨٣ – ٨٢ :

أما األوامر الرشعية فللجن واألنس أن يطيعوا أو يعصوا  ،يؤمنوا أو يكفروا  ،فاإلنس
واجلن خمريون بني اإليامن والكفر  ،بعضهم يؤمن  ،وبعضهم يكفر  ،كاألرض منها
ما ُينبت  ،ومنها ما ال ُينبت :

[ الكهف. ] ٣٠ – ٢٩ :

سوى اهلل عامل  ،عامل الساموات  ،عامل األرض  ،عامل املالئكة  ،عامل
وكل ما ّ
النجوم  ،عامل الرياح  ،عامل الذرات  ،عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان ،
عامل اجلن  ،عامل اإلنس هذه عوامل خمتلفة  ،واهلل  هو الذي خلق هؤالء  ،وهو
[ آل عمران. ] ٢ :
القائم عليهم يف كل حال :
حي قيوم  ،ال تأخذه سنة وال نوم  ،وال يعزب عنه يشء يف األرض
فهو جل جالله ٌ
وال يف السامء  ،حميط بكل يشء  ،بصري بكل يشء وال يغيب عنه يشء .
فسبحان احلي القيوم الذي خلق كل خملوق  ،وكل يشء  ،وكل ذرة يف الكون
ُمل ُك ه  ،وكل ذرة يف الكون عبده :
[ مريم. ] ٩٣ :

فسبحان من أظهر قدرته يف خلق الصغري كالذرة  ،وخلق الكبري كالعرش  ،وخلق
العايل كالساموات وخلق السافل كاألرضني  ،وخلق الضدين املاء والنار  ،وخلق
وخلق الرب والبحر  ،وخلق الرطب واليابس  ،وخلق األجساد وخلق األرواح :
[ احلجر. ] ٨٦ :
فاهلل  أظهر قدرته يف خملوقاته  ،وأظهر أسامءه وصفاته يف خملوقاته ؛ ليعرف
الناس رهبم  ،وإذا عرفوه عظموه وأحبوه وعبدوه ( :
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)

[الطالق. ]12/

الكل من املخلوقات شاهدٌ أمام ربه  ،عامل اجلامد  ،عامل النبات  ،عامل احليوان ،
عامل األنس  ،عامل اجلن  ،عامل املالئكة  ،الكل شاهدٌ أمام ربه  ،ومستجيب
ِ
بح
ملشيئته ،
بحمده ( :
ومرسع إىل إرادته  ،وشاهدٌ بوحدانيته  ،ومس ٌ
ٌ
) [هود. ]5٦/
مجيع املخلوقات ُمسبح ٌة بحمد رهبا  ،وكل ذرة يف الكون سوا ًء كانت يف الساموات
أو يف األرض  ،أو يف اجلامد  ،أو يف النبات  ،أو يف احليوان  ،أو يف اإلنسان  ،مجيع
الذرات كلها ُمسبحة بحمد رهبا ( :
) [اإلرساء. ]44/
فاهلل  عظيم ..و ُملكه عظيم ..وكتابه عظيم ..ودينه عظيم ..وثوابه عظيم  ،فاألليق
بالعاقل أن يتصل بالعظيم  ،ويقرأ كتابه العظيم  ،ويمتثل أمره العظيم ؛ لينال ثوابه
العظيم يوم القيامة  ،ويكون يف جوار امللك العظيم يف اجلنة ( :
) [القمر. ]55- 54/
فسبحان من وسع سمعه األصوات  ،ووسع برصه مجيع املخلوقات  ،وأحاط بالعامل
العلوي والعامل السف ي  ،يعلم مثاقيل اجلبال  ،ومكاييل البحار  ،وعدد ورق
األشجار  ،وعدد ذرات الرمال  ،ويعلم ما يف الساموات وما يف األرض  ،ال تواري
أرضا  ،وال جبل ما يف وعره  ،وال بحر ما يف قعره  ،يعلم
أرض ً
منه سام ٌء سامء  ،وال ٌ
ما كان وما يكون وما سيكون  ،هو حميط بكل يشء وال حييط به يشء ( :
) [البقرة. ]255/
فهو احلي القيوم الذي حياته مستلزمه جلميع صفات الكامل من السمع والبرص ،
والعظمة والكربياء  ،والقدرة والعزة  ،والعلم والرمحة  ،ومجيع صفات الكامل .
حلسنى  ،والصفات
فاهلل  هو الرب العظيم  ،واإلله الكريم  ،الذي له األسامء ا ُ
ال ُعىل  ،واألفعال اجلميلة  ،وله املثل األعىل يف الساموات واألرض :
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[ احلرش. ] ٢٤ :
هو احلي القيوم الذي يريد من خلقه أن يتخلقوا بصفاته  ،ويتعبدوا هلل هبا  ،فهو
حمس ٌن حيب املحسنني  ،وهو مؤمن حيب املؤمنني  ،وتواب حيب التوابني  ،فاهلل
 حيب من خلقه أن يمتثلوا أوامره  ،ويتخ ّلقوا بصفاته  ،ولكن عىل شاكلة
العبودية  ،هو الكريم األعىل  ،وأنا الكريم األدنى  ،وهو القوي األعىل  ،وأنا القوي
األدنى  ،وهكذا اهلل حيب من خلقه أن يتصفوا بصفاته ( :
)[األعراف. ]180/
فاهلل  مقصود ه من مجيع األخبار  ،واأل وامر  ،واألحكام الرشعية هو حتصيل اليقني
حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم  ،وأن
عىل ذاته  ،وأنه واحد أحد بيده كل أحد  ،وأنه ٌ
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة مقصود ُه أن تأيت يف
له األسامء ا ُ
القلوب عظمته  ،وأن تأيت يف القلوب حمبته  ،وأن يأيت يف القلوب االنكسار بني
يديه .
فإذا جاء اليقني عىل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله جاء اليقني عىل كتابه وعىل قوله ،
جاء اليقني عىل وعده ووعيده  ،ثم جاء امتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،مقرون ًا
بالتعظيم له  ،واحلب له  ،والذل له :
[ األنبياء. ] ٩٠ :
فمقصود اهلل  من خلقه أن يتصفوا بالصفات التي حيبها اهلل :
وهي :
وهي :

[التوبة. ]112/
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[األحزاب. ]35/

وهي :

[ املؤمنون. ] ١١ - ١ :

وهي :

[ الفرقان. ]٦٤ - ٦٣ :

وغريها من الصفات اإليامنية املذكورة يف القرآن .
هذا اإلنسان اهلل  خلقه بيده  ،وخلق مجيع املخلوقات بأمره  ،وهذا اإلنسان رشفه
اهلل  ،ألنه يريده خليفة يف األرض  ،يسمع كالم اهلل  ،ويعمل بدين اهلل  ،ويدعو إىل اهلل .
وأمر اإلنسان أن يتصف بالصفات التي هي يف أعظم املخلوقات  ،وأعظم
املخلوقات هو العرش  ،وله ثالث صفات :
صفة العلو ..وصفة االتساع ..وصفة النور .
كذلك قلب اإلنسان يريد اهلل منه أن يطابق العرش يف علوه عىل ما دونه من
املخلوقات  ،وأن يتسع صدر املؤمن للتوحيد  ،واإليامن  ،واألعامل الصاحلة ،
واألخالق احلسنة  ،وأن يمتلئ القلب بنور اإليامن الذي حيرك اجلوارح بأنواع
)
العبادات ( :
[الرعد. ]28/

فالواجب أن نجتهد عىل القلب ؛ حتى يكون أعىل املخلوقات :
[آل عمران. ]139/
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بتوحيدكم  ،وإيامنكم  ،وأعاملكم الصاحلة  ،وأخالقكم احلسنة  ،حياتكم تشبه حياة
األنبياء  ،وحياة األنبياء تشبه حياة املالئكة التي مزاجها سمعنا وأطعنا  ،فنحن قدوتنا
األنبياء والرسل واملالئكة :
[ األنعام. ] ٩٠ :
وجيتهد عىل القلب ليتسع صدر املؤمن جلميع األعامل الصاحلة التي حيبها اهلل ،
ويمتلئ قلبه بنور اإليامن  ،الذي يدفعها إىل كل طاعة  ،ويبدد كل ظلمة .
فإذا امتأل بنور اإليامن حرك اجلوارح بالطاعات التي حيبها اهلل  ، ومأل الكون
بحمد اهلل وذكره وشكره كام مأل اهلل له الكون بنعمه وآالئه وإحسانه  ،فعىل املؤمن
تكميل حمبوبات الرب يف الدنيا  ،ويوم القيامة اهلل يكمل حمبوبات العبد يف اجلنة :
[ الكهف. ] ١٠٨ – ١٠٧ :
واهلل خلق الدنيا ومالئها بام حيبه الرب من اإليامن واألعامل الصاحلة  ،ومالئها بام
حتبه النفس من أنواع الشهوات .
 وحمبوبات الرب هي :
اإليامنيات . .والعبادات ..واملعامالت ..واملعارشات ..واألخالق العالية .
ما حيبه الرب :
[ التوبة. ]112/

فاهلل مأل الدنيا بمحبوباته هو  ،ومأل اجلنة بمحبوباتنا نحن  ،فلنمأل الدنيا بمحبوباته ،
حتى يوم القيامة ننعم بمحبوباتنا نحن  ،ونعيش يوم القيامة مع النعمة واملُنعم  ،يف
الدنيا مجيع اخلالئق تعيش مع النعمة  ،إال املؤمن يعيش مع النعمة  ،وخيرتق النعمة
إىل املنعم  ،املؤمن خيرتق املخلوقات إىل اخلالق  ،فريضيه بام حيبه ويرضاه من
اإليامن والطاعات  ،وخيرتق الدنيا إىل اآلخرة  ،وخيرتق الصور إىل املصور ،
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ويتجاوز عامل األموال واألشياء إىل االزدياد من اإليامن واألعامل الصاحلة  ،فيفعل
ما يريض ربه وما حيبه جل جالله .
حي قيوم ال يعزب عنه مثقال ذرة يف العامل العلوي والعامل السف ي  ،رقيب
فاهلل ٌ 
عىل القلوب واجلوارح :
فسبحان مالك مللك  ،عامل الغيب والشهادة :

[ احلرش. ] ٢٢ :

[ يونس. ] ٦١ :

عامل الشهادة بالنسبة لعامل الغيب ال يساوي ذرة  ،فاجلنة والنار من عامل الغيب ،
وهذه الدنيا التي نحن فيها للمؤمن مثلها عرش مرات  ،هذا أدنى مؤمن يف اجلنة  ،أما
أعالهم منزلة فله جنات ودرجات عالية :
[ السجدة. ] ١٧ :
حي قيوم  ،ال تأخذه ِسن ٌة وال
حي قيوم  ،حميط بعامل الغيب  ،وعامل الشهادة ٌ ،
فاهلل ٌ 
نوم  ،هذا احلي القيوم الرمحن الرحيم جيب أن أقف بني يديه  ،وأطيع أمره  ،وأجتنب
هنيه  ،وأشكره عىل نعمه  ،واستغفره من الذنب  ،واصرب عىل بالئه ؛ ألنه رمحن
رحيم ال يبت ي عبده إال بمصيبة ترفع درجته ومقامه  ،وترده إىل ربه  ،وتكفر سيئاته ،
وتنقي توحيده :
[ التغابن. ] ١١ :
هو سبحانه احلي القيوم القائم عىل كل نفس بام كسبت  ،رقاب ًة  ،وخل ًقا  ،ورز ًقا ،
وتدبريا  ،هو قائم عىل كل نفس بام كسبت من خري أو رش :
وعلام
ً
ً
[ آل عمران. ] ٢ :
ً
رقابة  :يطلع عىل ما يف القلوب  ،يطلع عىل ما تعمله اجلوارح  ،يطلع
هو القيوم
عىل النيات  ،يطلع عىل كل يشء .
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وخل ًقا  :كل ما يفعله اإلنسان خلقه اهلل  ،فاهلل خلق فعله  ،واإلنسان يوجه الطاقة إىل
اخلري أو الرش  ،إىل احلق أو الباطل  ،إىل الفضيلة أو الرذيلة :
[ اإلنسان. ] ٣٠ – ٢٩ :
ورزقاً  :فكل رزق يف العامل من الرزاق  ،وحيثام كان خلقه كان رزقه :
وعلام  :حيثام كان خلقه كان علمه ( :
ً
[غافر. ]٧/

[هود.]٦ :

)

فاهلل عليم بكل يشء  ،حميط بكل يشء  ،ورمحته وسعت كل يشء  ،فحيثام كان
)
خلقه كانت رمحته  ،وكان علمه ( :

[غافر. ]٧/

وتدبريا  :هو الذي يدبر األمر يف العامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،يدبر أمر
ً
املالئكة  ،أمر النجوم  ،أمر الساموات السبع ومن فيها  ،أمر األراضني السبع ومن
فيها  ،أمر اجلبال  ،أمر البحار  ،أمر النريا ن  ،أمر الطيور  ،أمر احلرشات  ،أمر
الرياح  ،أمر الشمس  ،أمر القمر  ،أمر اإلنس  ،أمر اجلن :

[ السجدة. ] ٧ – ٤ :
كل ذرة يف ُملكه هلا تدبريات  ،هو الذي يدبر األمر يف ملكه العظيم  ،هو الذي يقلب
الليل والنهار  ،وحييي ويميت  ،ويعطي ويمنع  ،ويقبض ويبسط  ،هو الذي يغري
األحوال من األمن إىل اخلوف  ،من العافية إىل املرض  ،من احلياة إىل املوت :
) [النور. ]44/
(
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فاحلمد هلل أن جعلنا من خلقه  ،ومن بني آدم  ،وممن أعطاهم اهلل عقوالً تقرأ كتاب
اهلل  ،وتفهمه وتعمل بموجبه  ،وتفهم معاين أسامء رهبا وصفاته  ،فتحبه  ،وتعظمه ،
كثريا ،
وتكربه  ،وجتد اللذة واألنس يف مناجاته  ،وعبادته  ،والقيام بني يديه  ،تذكره ً
كثريا  ،وتسبح بحمده آناء الليل  ،وأطراف النهار  ،وتص ي وتسلم عىل
وحتمده ً
رسوله : 
[ اإلرساء. ] ٧٠ :
حي قيوم خزائن كل يشء عنده :
احلمد هلل عىل نعمة اإلسالم  ،احلمد هلل أن ربنا ٌ
خزائن األمن  ،خزائن اخلوف  ،خزائن الرزق  ،خزائن احلبوب  ،خزائن الثامر ،
خزائن الليل  ،خزائن النهار  ،خزائن الرمحة  ،خزائن العقول  ،خزائن العزة  ،خزائن
الذلة  ،خزائن احلديد  ،خزائن الذهب ( :
) [ احلجر. ]21/
فاهلل  له خزائن الساموات واألرض  ،وخزائن الساموات واألرض من خزائن غيبه.
فجميع ما نراه هو من خزائنه  ،واجلنة والنار من خزائنه  ،والدنيا واآلخرة من خزائنه ،
وعامل الغيب والشهادة من خزائنه :
[ غافر. ] ٦٥ :
رصف الدهور  ،ويقلب الليل والنهار  ،ويقلب األحوال  ،وحييي
فسبحان من ُي ر
ويميت  ،ويعز ويذل  ،وهو قائم عىل كل نفس .
وهو سبحانه القائم عىل الرصاط املستقيم  ،الذي هو احلكمة والعدل واإلحسان ،
)
الباقي بعد فناء كل يشء ( :
[الرمحن. ]2٧- 2٦/

فسبحان احلي القيوم الذي كل يشء قائم به  ،ولو رفع عنه أمر القيام  ،أو أمر البقاء ،
فورا ولذهب وال نعلم أين ذهب .
لفني ً
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فكل يشء قائم به  ،العرش والكريس  ،والساموات واألرض  ،والشمس والقمر ،
قائم به ،
والليل والنهار  ،واإلنس واجلن  ،واملالئكة  ،واجلبال والبحار  ،كل يشء ٌ
فلوال إقامة اهلل له ملا قام  ،ولوال خلق اهلل له ملا وجد .
ٌ
وكل خملوق مستسلم له  ،خاضع ألمره  ،وخاضع لعزته  ،ومتصاغر لكربيائه  ،فاهلل

له الكربياء يف الساموات واألرض  ،وكل يشء من املخلوقات متصاغر لكربيائه ،
فهو الكبري املتعال وحده ال رشيك له :
[ اجلاثية. ] ٣٧ – ٣٦ :
مطيع ألمره .
سبح بحمده ،
ٌ
وهذه املخلوقات كل منها متذلل لعظمته ُ ،م ٌ
سبحانه هو اهلل الواحد القهار  ،ماد ام هو الواحد  ،البد أن يكون قهار ًا  ،وما دام هو
قهار  ،البد أن يكون واحد  ،فاهلل هو الواحد القهار الذي خلق مجيع املخلوقات ،
[ الزمر. ] ٤ :
وقهرها عىل ما أراد :
وهو سبحانه قيوم الساموات واألرض  ،قائم عليها  ،وعىل من فيها  ،وعىل ما يف
باطنها  ،وعىل من فوق ظهرها  ،وعىل من حتتها  ،هو قيوم الساموات واألرض ،
وقيوم الدنيا واآلخرة  ،القائم للخالئق كلها بجميع معاين وجودها حياة  ً،وإمدا ًدا ،
وإعدا ًدا  ،وهداي ًة  ،وتدبري ًا :
[ امللك. ] ١ :
هو القائم عىل اخلالئق كلها بجميع معاين وجودها ( :
) [الزمر. ]٦2/
قائم عليها بالتدبري والترصيف  ،احلافظ هلا  ،املرصف أحواهلا  ،احلاكم هلا ،
الرحيم هبا  ،املالك هلا وحده ال رشيك له :
[ آل عمران. ]18/

ِ
قائم عىل كل نفس
قائم عىل كل يشء ٌ ،
فهو سبحانه حي قيوم ال تأخذه سن ٌة وال نوم ٌ ،
باخللق واإلجياد  ،وبالتدبري والترصيف  ،وبالبقاء والفناء  ،وبالنفع والرض :
(
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)

[األنعام. ]103- 102/

ملاذا ال تدركه األبصار ؟ لو أدركته ألحاطت به  ،واهلل حميط بكل حميط  ،وال حييط
به أحد  ،هو املحيط بكل أحد  ،فاألبصار ال تدركه  ،ولكن اهلل يأذن هلذه األبصار أن
تراه يوم القيامة  ،لكن ال حتيط به ؛ ألنه املحيط بكل يشء  ،املحيط بالساموات
واألرض  ،واملحيط بجميع املخلوقات  ،املحيط بالدنيا واآلخرة  ،املحيط بالعامل
العلوي والعامل السف ي  ،املحيط بعامل الغيب والشهادة :
[ الطالق. ] ١٢ :
حي قيوم ال ينام  ،وال ينبغي له أن ينام  ،وكيف ينام وهو سبحانه القائم
سبحانه هو ٌ
ً
ً
مجلة
بجملة اخلليقة  ،وتدبري أمورها
)
وتفصيال ( :
[آل عمران. ]2/

هذه احلبة النبتة من أودع فيها اجلذر  ،والساق  ،واألوراق  ،واألزهار  ،والثامر  ،كل
مودع فيه  ،كل حيوان  ،كل طري  ،كل ذرة  ،كل نبتة .
أمر من أوامر اهلل
ٌ
خملوق له ٌ
كم نبتة يف العامل ؟ كم حرشة يف العامل ؟ كم حيوان يف العامل ؟ كم طري يف العامل ؟
كم ذرة يف العامل ؟ .
حي قيوم يرعى املخلوقات  ،ويدبرها  ،ويربيها  ،خل ًقا وإجيا ًدا  ،وإعدا ًدا
فاهلل ٌ
وتدبريا :
وإمدا ًدا ،
ً
[ البقرة. ] ٢٥٥ :

فسبحان احلي القيوم القائم عىل كل يشء ( :
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) [فاطر. ]41/

خلق سبحانه مجيع املخلوقات يف العامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،وأبدعها عىل
غري مثال سابق :
[األنعام. ]101/

مظهرا ألسامئه
خلق مجيع املخلوقات  ،وأبدعها عىل غري مثال سابق  ،وجعلها
ً
وصفاته وأفعاله  ،وجعلها شاهدة بتوحيده ُ ،مسبحة بحمده  ،وساجدة لعظمته :
ﮜ
ثم سوف يفرتق اجلمع  ،وتزول اآلثار  ،ويبقى اهلل الواحد القهار ( :
) [القصص. ]88/
ثم يعيد اخللق مرة أخرى :
[ احلج. ] ١٨ :

[ الروم. ]2٧/

إظهارا لقدرته  ،وكامل عزته  ،فال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،وسبحان
يعيده
ً
القائم بنفسه  ،القائم بخلق اخللق  ،القائم بقسمة أرزاقهم وأقواهتم  ،وترصيف
أحواهلم  ،وحرشهم وحساهبم ( :
) [مريم. ]95- 93/
هو س بحانه احلي القيوم الذي لكامل حياته وقيوميته ال تأخذه سنة وال نوم  ،القائم
) [آل عمران. ]2/
بنفسه  ،فال حيتاج إىل غريه ( :
مالك املُلك  ،الذي لكامل ملكه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه  ،هو مالك العامل
العلوي والعامل السف ي  ،هو مالك الساموات واألرض وما فيهن  ،وما عليهن  ،وما
بينهن :
[ البقرة. ] ٢٥٥ :
هو العامل بكل يشء  ،الذي لكامل علمه ال يعزب عنه مثقال ذرة .
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فسبحانه ما أعظم قدرته  ،وما أعظم تدبريه مللكوته ( :

) [ الروم. ]25/
يأمر اهلل السامء فتمطر  ،واألرض فتنبت  ،فيخرج الناس كام تنبت البقلة يف محيل
السيل  ،ثم يساقون إىل املحرش :
[ طه . ] ١١١ :
هو القادر عىل كل يشء  ،الذي لكامل قدرته خلق أعظم يشء وهو العرش العظيم ،
والكريس الكريم  ،وخلق الساموات واألرض وما بينهام  ،وخلق الدنيا واآلخرة ،
وال تتحرك ذرة وال تسكن إال بإذنه وعلمه وإرادته :
[ املؤمنون. ] ١١٦ :
هو السميع لكل صوت يف العامل العلوي والعامل السف ي  ،يسمع املسبحني
واحلامدين والذاكرين  ،ويسمع السائلني والداعني  ،ويسمع املستغفرين
واملسرتمحني  ،وجييب كل أحد ؛ ألنه كريم ال يرد ً
سائال :
[ البقرة. ] ١٨٦ :
هو السميع لكل صوت  ،الذي لكامل سمعه ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف
السامء  ،يسمع أصوات اإلنس  ،واجلن  ،واملالئكة  ،واجلامدات  ،والنباتات ،
واحليوانات  ،ويسمع تسبيح كل ذرة  ،ويسمع دبيب النملة السوداء  ،عىل الصخرة
الصامء  ،يف الليلة الظلامء  ،فال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب  ،نستغفر اهلل  ،ونتوب إليه :
[ احلديد. ] ١٧ – ١٦ :
وهو البصري بكل يشء  ،الذي لكام ل برصه ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات
وال يف األرض :
2٦9

[ يونس. ] ٦١ :

فالساموات يشء  ،وما فيهن يشء  ،والكريس يشء  ،والعرش يشء  ،والفضاء
يشء  ،واألرض يشء  ،واجلبال يشء  ،والبحر يشء  ،وكل ذرة يشء  ،واهلل 
خالق كل يشء  ،وهو بكل يشء عليم :
[ الزمر. ] ٦٢ :

فسبحان احلي القيوم القائم عىل هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته .
فالكليات  :كالظروف الكربى  :الساموات ظرف  ،واألرض ظرف  ،واجلبال
ظرف  ،والبحر ظرف  ،والفضاء ظرف  ،والليل ظرف  ،والنهار ظرف :
[ آل عمران. ] ١٩٠ :
هذه الظروف العظيمة مملوءة باملظاريف  ،فكم يف األرض من مظروف ؟ وكم يف
السامء من مظروف ؟ وكم يف الفضاء من الذرات  ،النجوم  ،والكواكب  ،والشمس
والقمر ؟ وكم يف الكون من الكلامت الطائرة ؟ وكم فيه من الذرات السابحة ؟.
والفضاء ظرف كبري للكلامت التي نقوهلا  ،ولو ثبتت ورأيناها كام تكتب باألقالم
عىل األوراق لرأينا شيئًا عج ًبا .
فسبحان احلي القيوم  ،القائم عىل هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته يف كل وقت ،
القائم عىل كل نفس بام كسبت ( :
) [مريم. ]٦5/
حلسنى  ،والصفات ال ُعىل  ،واألفعال اجلميلة :
هو ربنا جل جالله الذي له األسامء ا ُ
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[ احلرش. ] ٢٤ - ٢٢ :

و َم ْن هذه أسامؤه  ،وهذه صفاته  ،وهذا خلقه  ،وهذا ملكه  ،وهذه قدرته  ،هو وحده
املستحق للعبادة وحده دون سواه  ،وهو أهل أن ُيعبد  ،و ُيذكر ُ ،
ويشكر  ،ويطاع
وحده ال رشيك له ؛ ألنه امللك احلي القيوم القائم عىل كل نفس  ،اخلالق كل
يشء  ،القادر عىل كل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،املُنعم بكل نعمة :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
سبحان احلي القيوم الذي ال ينام :
[الرعد. ]33/

من الرشيك الذي خيلق كخلق اهلل  ،ويرزق كرزق اهلل  ،ويأمر كأمر اهلل ؟ ويعلم كعلم
اهلل  ،ويقدر كقدرة اهلل  ،ويدبر كتدبري اهلل  ،ويسمع كسمع اهلل  ،ويبرص كبرص اهلل ،
وحيكم كحكم اهلل :

[ األعراف. ] ١٩٦ – ١٩٤ :

حلجة  ،وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ،وأعطى األسامع والعقول
فاهلل  أقام ا ُ
حلجة عىل الناس  ،لكن من زاغ أزاغ اهلل قلبه  ،ومن أعرض
واألبصار  ،فقامت ا ُ
أعرض اهلل عنه  ،ومن انرصف عن اهلل انرصف اهلل عنه  ،ومن نيس اهلل ؛ اهلل  ينساه .
وعليم
حكيم
فإذا بدأ اإلنسان باالنرصاف  ،فاهلل  يرصفه عن الدين ؛ ألن اهلل 
ٌ
ٌ
وخبري بمن يصلح للكرامة  ،ومن يصلح لإلهانة  ،ومن يصلح للجنة  ،ومن يصلح
ٌ
للنار  ،ومن يصلح للهدى  ،ومن ال يصلح لذلك  ،كاألرض الطيبة تستقبل املاء ثم
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تُنبت من كل ٍ
زوج هبيج  ،أما األرض السبخة فال تنبت :
[ األعراف. ] ٥٨ :
واهلل عليم هبذا وهذا  ،ولكن البالغ البد منه جلميع الناس  ،واألسامع واألبصار
والعقول موجودة عند مجيع الناس  ،والرسل بعثوا إىل كل الناس .
فاهلل  أقام احلُجة عىل الناس  ،حيث فطر اهلل كل الناس عىل التوحيد  ،لكن مل
يكتفي هبذا  ،بل م ّن علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب  ،وإقامة الدالئل عىل
وحدانيته  ،وعىل ربوبيته  ،وعىل ألوهيته  ،وأعطانا السمع واألبصار والعقول ،
ور نغب يف الطاعات  ،وحذر من املعايص  ،وضاعف األجر ملن أطاعه  ،وجعل
عىل السيئة الواحدة سيئة مثلها  ،أو يعفو عنها جل جالله  ،فاهلل  رحيم بالعباد :
[ األنعام. ] ١٦٠ :
واهلل  مل خيلق خملوقاته ملحض الفناء  ،بل لتُعرف عظمته  ،وقدرته  ،وعلمه ،
وأسامؤه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،كام قال سبحانه ( :
)
[الطالق. ]12/

البرص يرى الترصيف والتدبري  ،والتغيري والتجديد  ،والليل والنهار  ،واحلر والربد ،
واألمن واخلوف  ،واإلجياد واإلبداع  ،واإلحياء واإلماتة ( :
)[الطالق. ]12/
)
ملاذا ؟  ،ألمرين ( :
[الطالق. ]12/

وإذا علمتم بذلك فاعبدوا ربكم وأطيعوه  ،إذا علمتم أنه ال إله إال اهلل فاعبدوه :
(
) [األنعام. ]102/
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وملا أرى اهلل جل جالله األلباب والعقول عظيم قدرته عىل اإلجياد  ،ولطيف حكمته
يف إتقان الصنع  ،ومجيل فضله وإحسانه يف العطاء  ،استأثر احلي القيوم باملُلك
إظهارا لعزة الربوبية  ،وعظمة املُلك وامللكوت واجلربوت :
والبقاء ؛
ً
[ فاطر. ] ١٣ :
أولوا األلباب والعقول  ،أولوا البصائر واألفكار  ،ملا رأوا عظيم قدرة اهلل  عىل
خلق املخلوقات العظيمة من العرش والكريس  ،والساموات واألرض وما فيهن ،
و ما بينهن  ،وما عليهن  ،وشاهدوا لطيف حكمته يف إتقان الصنع  ،ورأوا مجيل فضله
وإحسانه يف العطاء ؛ عطاء هذا املال  ،وعطاء هذه األرزاق  ،وعطاء هذه األنوار ،
وهذه األرض التي نسكنها  ،وهذا الطعام الذي نأكله  ،وهذا املاء الذي نرشبه وهذا
اهلواء الذي نتنفسه  ،وهذا اإلبداع يف اخللق  ،ملا رأوا ذلك آمنوا باهلل وحده .
ملا رأت العقول عظمة اهلل  ،ومجيل فضله وإحسانه  ،توجهت إليه تعظمه وتكربه ،
وحتمده وتشكره  ،وهذا هو موضوع الدعوة إىل اهلل  ،أن نُعظم العظيم حتى يعظمه
الناس  ،ونكربه حتى يكربه الناس  ،ونذكر نعمه وإحسانه حتى حيبه الناس  ،ونذكر
وعده عىل اإليامن والطاعات لت قبل الناس عىل عبادته  ،ونذكر وعيده عىل الكفر
واملعايص ليحذر الناس الكفر به ومعصيته .
حيمد و ُيشكر ( :
وهذا لب العبودية ؛ أن ُيعظم اهلل و ُيكرب  ،وأن ُ
) [األحزاب. ]42- 41/
فلام رأت القلوب املؤمنة عظيم قدرة اهلل عىل اإلجياد  ،ولطيف حكمته يف إتقان
الصنع  ،ومجيل فضله وإحسانه يف العطاء ؛ خرت راكعة وساجدة بني يدي رهبا :
ُ
(
ﰀ) [الزمر. ]9/
هذه العبادة التي يريدها اهلل  ،اهلل يريد عبادة القلوب والقوالب  ،ال عبادة القوالب ،
عبادة القوالب فقط عبادة املنافقني ؛ أما عبادة القلوب والقوالب فهي عبادة
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املؤمنني  ،أن خيضع القلب هلل فيأمر اجلوارح بعبادة اهلل :
[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
اللسان له عبودية  ،وعبودية اللسان أن تتكلم عن اهلل أو تتكلم معه  ،تتكلم عنه
بالدعوة إليه بذكر أسامئه وصفاته  ،وذكر نعمه وإحسانه  ،وتعلم رشعه لعباده .
أو تتكلم معه بأن تسأله فيجيبك  ،وتستغفره فيغفر ذنبك  ،وحتمده عىل نعمه ،
وتكربه  ،ومتجده .
فعبودية اللسان أن يتكلم معه  ،أو يتكلم عنه  ،الكالم عنه بالدعوة إىل اهلل  ،والكالم
ٌ
معه بالعبادة التي هي ٌ
وأفعال معلومة :
أقوال
[ التوبة. ] ٧١ :
إظهارا
واهلل  هو احلي القيوم  ،الذي تفرد باملُلك والبقاء  ،وهو يميت اخللق ،
ً
للحي القيوم الذي ال يموت عن احلي املخلوق الذي يموت .
إظهارا لعزة الربوبية  ،فهو
استأثر احلي القيوم باملُلك والبقاء يف الدنيا واآلخرة ،
ً
حي  ،وحياته مستلزمه جلميع صفات الكامل  ،وعظمة املُلك وامللكوت ُ ،ملك
ٌ
الساموات واألرض  ،و ُملك الدنيا واآلخرة  ،و ُملك العامل العلوي  ،والعامل
إظهارا لعزة
السف ي  ،و ُملك عامل الغيب والشهادة  ،وملك الذرات واملجرات ،
ً
الربوبية  ،والقدرة الربانية  ،والعلم املحيط  ،وامللك الكبري :
[ غافر.] ٦٥ :
فاهلل  هو ذو املُلك وامللكوت  ،والعزة واجلربوت  ،وإذا عرفت الكبري  ،فأنا يف
غنى عن الصغري  ،وإذا عرفت الغني فليس يل حاجة بالفقري  ،وإذا عرفت امللك
فليس يل حاجة بالعبيد  ،وإذا عرفت اخلالق استغنيت به عن املخلوق :
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[ األنعام.] ١٠٢ :
إظهارا لعزة الربوبية  ،وعظمة امللك وامللكوت
استأثر احلي القيوم باملُلك والبقاء ،
ً
واجلربوت  ،حتى تتصاغر القلوب لعظمته  ،وتتصاغر املخلوقات أمام امللك العزيز
اجلبار :
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :
ثم أفنى احلي القيوم الذي ال يموت تلك املخلو قات كلها  ،إال ما استثنى اهلل  من
العرش واجلنة والنار  ،والقلم وغريها  ،تفرق ًة بني عزته وذلتهم  ،وبقائه وهالكهم ؛
ألنه امللك احلي الذي ال يموت  ،وهم املامليك والعبيد له  ،يفعل هبم العليم القدير
ما يشاء :

[ البقرة. ] ٢٥٥ :

إظهارا لكامل قدرته وقوته وعظمته  ،وعظمة
فاهلل  خلق املخلوقات العظيمة ،
ً
وإظهارا لكامل
ملكه وسلطانه ثم يفنيهم ويعيدهم  ،تكميالً حلكمته يف خلقه ،
ً
قدرته ( :
) [الروم. ]2٧/
فسبحان احلي القيوم الذي ما شاء أبقاه إىل أمد  ،فإذا قطع عنه أمر البقاء زال فور ًا ،
ٍ
ماض يف كل مكان وزمان  ،وكل موجود سواه فان ( :
وأمره
)
[يس. ]83-82/

[ الرمحن. ] ٢٧ – ٢٦ :
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كرم غري مهان  ،وما مل ُيرد به وجهه فضائع ،
وكل ما أريد به وجهه باق  ،وفاعله ُم َ
وفاعله ٍ
باق يف اهلوان ( :
)[الزخرف. ]44- 43/
وشتان بني املؤمن والكافر :

[ السجدة. ] ٢٠ – ١٨ :

اهلل  له ملك الساموات واألرض  ،وله ما يف الساموات وما يف األرض  ،وله
غيب الساموات واألرض  ،هذه ظروف عظيمة  ،وفيها خملوقات عظيمة  ،ويف
خزائن اهلل وغيبه خملوقات ال يعلمها إال هو  ،واهلل  هو القائم عىل هذه
املخلوقات يف ملكه العظيم يقوم بخلقها  ،وتدبريها  ،وأرزاقها ( :
) [آل عمران. ]2/
حي بصفات الكامل  ،من  :العلم  ،والقوة  ،والقدرة  ،والعزة  ،والكرم  ،والعفو ،
والسمع  ،والبرص  ،وامللك  ،والغني  ،واجلالل  ،واجلامل  ،حي بالصفات الكاملة:
[ غافر. ] ٦٥ :
اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة  ،وله املثل األعىل
يف الساموات واألرض  ،واهلل  أمرنا أن نتعرف عليه ؛ ألننا إذا عرفناه بصفات
اجلالل كامللك والقدرة  ،والعزة والعظمة  ،كربناه وعظمناه  ،وخشيناه وخفناه ،
واتقيناه وعبدناه .
وإذا عرفناه بصفات اجلامل كالرمحة واإلحسان  ،واحللم والعفو  ،أحببناه ملا له من
النعم التي ال تعد وال حتىص  ،وإذا عظمناه وأحببناه أطعناه  ،ألننا نرى أنه هو
العظيم الذي جيب أن يطاع  ،وهو الكبري الذي جيب أن يمتثل أمره  ،وهو الغني
الذي عنده حوائج اخللق  ،فنتوجه إليه ونعبده باملحبة  ،لكثرة نعمه  ،وصفات
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مجاله  ،والتعظيم  ،ألنه  مالك امللك  ،وسلطانه عىل ملكه العظيم حميط  ،فله
ملك الساموات واألرض  ،وله العامل العلوي والعامل السف ي  ،وله الدنيا واآلخرة :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
فاهلل سبحانه له صفات اجلالل  ،وله صفات اجلامل  ،ومن صفات جالله أنه
) [آل عمران. ]2/
قيوم عىل مجيع خملوقاته ( :
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التعبد هلل  باسمه القيوم
اهلل  هو القائم عىل كل نفس  ،فالبد لنا بعد أن عرفنا شيئًا عن اسم ربنا القيوم ،
وأنه قائم عىل امللك وامللكوت  ،وقائم عىل كل نفس بام كسبت  ،البد أن نعرف
القيوم  ،وما جيب له  ،وما هو حظنا من هذا االسم ؟ فمفتاح التعبد بكل اسم من
أسامء اهلل احلسنى هو أن نتعرف عليه  ،فنتعرف عىل القيوم جل جالله  ،وعىل أي
يشء يقوم  ،وما عظمة ملكه ؟ وما هي املخلوقات التي يف ملكه ؟ خملوقات اهلل
يف ملكه جل جالله ال يعلمها إال هلل  ،وال حيصيها إال اهلل  ، ولكن اهلل  أخربنا
عن بعض خملوقاته  ،وهذه املخلوقات ستة عوامل هي :
عامل اجلامد . .وعامل النبات . .وعامل احليوان ..وعامل اإلنسان ..وعامل اجلن . .وعامل
املالئكة .
هؤالء خالئق عظيمة  ،ال حيصيهم وال يعلمهم إال اهلل  ، واهلل  ال يعزب عنه
مثقال ذرة يف ملكه  ،هو حي قيوم يسمع ويرى ويعلم ويقدر :
[ احلج. ] ٧٠ :
هو احلي القيوم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء  ،وسع علمه
مجيع خملوقاته  ،وسع سمعه مجيع الذرات يف ملكه  ،ومجيع األجرام العلوية
والسفلية  ،والكبرية والصغرية  ،ووسع برصه مجيع خملوقاته  ،فحيثام كان خلقه
كان علمه  ،وكان برصه  ،وكان سمعه :
[ األنعام. ] ٥٩ :
هو احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،واهلل  حيب منا أن نأخذ من هذه
الصفة  ،وأن نقوم عىل أنفسنا باالستقامة  ،بالعبادة  ،بالطاعة  ،بامتثال األوامر ،
بالعبادات القلبية  ،بعبادة اجلوارح :
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[ احلج. ] ٧٨ :
وأن نقوم عىل غرينا  ،يكون لنا جهد عىل أنفسنا  ،وجهد عىل غرينا  ،وأن نكون
قوامني هلل  ،وأن نكون من القائمني برشع اهلل  ،فنحن نوازن يف حياتنا بني العبادة ،
والدعوة  ،والتعليم  ،واإلحسان .
) [املزمل. ]2- 1/
فالعبادة ( :
) [املدثر. ]2- 1/
والدعوة ( :
)
والتعلم والتعليم ( :
[آل عمران. ]٧9/
[ البقرة. ] ١٩٥ :
واإلحسان :
فاهلل  ير يد منا أن نقوم عىل أنفسنا بحملها عىل طاعة اهلل  ،وزجرها عن معصية
اهلل  ،وأن نقوم عىل غرينا بأعامل حيبها جل جالله  ،ويتصف هبا :
[ فصلت. ] ٣٣ :
فمفتاح التعبد بكل اسم من أسامء اهلل احلسنى طلب علمه  ،أن نتعرف عليه  ،وفهم
معناه  ،ومعرفة جماريه يف العامل العلوي  ،والعامل السف ي  ،وتتبع آثاره يف
املخلوقات  ،حتى نبلغ درجة اليقني يف اإليامن به ( :
) [حممد. ]19/
ومن عرف ربه كام جيب استغفر من جهله بعظمته  ،وحفظ وقته يف عبادته وطاعته .
فيجب علينا أن نتفقد أنفسنا  ،فنحملها عىل طاعة اهلل  ،ونزجرها عن معصية اهلل ،
وتقواه يف الرس والعلن ( :
) [احلرش. ]18/
فاهلل  يريد منا هذا القيام  ،قيام بني يديه بالعبادة  ،وقيام بني يدي خلقه  ،بالدعوة
والتعليم واإلحسان إىل اخللق .
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وإذا أردنا أن نعرف القيوم  ،وعظمة القيوم  ،وما هو قائم عليه  ،وكيف أنه ال تأخذه
سنة وال نوم  ،فنتعرف عىل ملكه العظيم  ،ونتفكر يف عظمة خملوقاته يف السامء
واألرض ( :
) [آل عمران. ]190/
هذا فعل الرب  ،والرسول  كان إذا قام من الليل يتلوا هذه اآليات  ،ونتدبر معانيها ،
ونبكي من خشية اهلل  ،فالذي يتلوها وال يبكي  ،وال يبادر إىل ذكر ربه ودعائه  ،فقلبه
مريض حيتاج إىل عالج :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :
خلق اهلل السامء الساموات السبع  ،واألراضني السبع  ،وما فيهام من املخلوقات ،
عامل اجلامد  ،وما فيه من العوامل املختلفة  ،عامل اجلبال  ،عامل البحار  ،عامل
الذرات  ،عامل الرتبة  ،عامل املعادن  ،هذه املخلوقات التي سخرها اهلل خلدمة
اإلنسان .
وعامل النبات خملوقات وأمم وقبائل شتى  ،عامل النبات أكثر من أربعني مليون صنف
من النباتات التي خلقها اهلل  ، ويف كل ورقة من كل نبتة مظهر للجالل ومظهر
للجامل هلل  ، فهي من جهة يف خدمة اإلنسان  ،ومن جهة أخرى دالة عىل
وحدانية وعظمة اهلل : 
[ لقامن. ] ٢٠ :
وقائم عىل عامل احليوان بأنواعه  ،وأجناسه  ،وطعامه  ،ورشابه  ،وحياته وموته :
[ غافر. ] ٦٥ :
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اهلل  هو الذي له اخللق واألمر وحده  ،ولكن اهلل  أخفى قدرته وراء األسباب ،
فاهلل خالق كل يشء  ،واألسباب هذه غالف  ،فاملؤمن خيرتق الصور إىل املصور ،
وخيرتق املخلوقات إىل خالقها  ،وخيرتق السنن الكونية إىل القدرة اإلهلية  ،ليعلم
من هو امللك احلق  ،احلي القيوم .
هو القائم عىل النجوم املنثورة يف جو السامء حتى ال يصدم بعضها بعضا  ،ولو
[ البقرة. ] ٢٨٤ :
اصطدم نجم بنجم لفسد العامل :
هو القائم عىل الشمس بحيث تسري يف مسارها املحدود  ،بدرجة حرارة حمدودة .
فللشمس ثالثامئة وستون مرشق ًا وثالثامئة وستون مغرب ًا  ،هو رب املشارق
واملغارب  ،قائم عليها يف سريها  ،وحرارهتا  ،ومرشقها ومغرهبا .
ً
بدرا  ،ثم يأخذ يف النقص يف هناية
وقائم عىل القمر حني يبدو
هالال  ،حتى يصري ً
الشهر :
[ يس. ] ٤٠ – ٣٨ :
وهو قائم عىل املالئكة يف العامل العلوي  ،وهو قائم عىل السامء  ،يمسك السامء أن
تقع عىل األرض  ،وهو قائم عىل البحار حتى ال تُغرق البرش  ،قائم عىل اجلا رمدات
حتى ال تسيل  ،قائم عىل النار حتى ال حترق البرش  ،قائم عىل اآلذان حتى تسمع ،
وعىل األبصار حتى ترى :

[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :
هو جل جالله قائم عىل كل نفس  ،وهو جل جالله ذو اجلالل واإلكرام  ،وضع
اسمه عىل السامء فاستقلت  ،وعىل األرض فاستقرت  ،وعىل اجلبال فرست ،
وعىل البحار فسالت  ،وعىل الرياح فهبت  ،وعىل اللسان فتكلم  ،وعىل األذن
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فسمعت  ،وعىل العني فأبرصت  ،وعىل اليد فبطشت  ،وعىل الرجل فمشت :
[ آل عمران. ] ٢ :
هو احلي القيوم القائم بخلق اخلالئق  ،وتدبري اخلالئق  ،وإمداد اخلالئق  ،بيده
الترصيف والتدبري  ،والتشكيل والتغي ري  ،والتحريك والتسكني  ،واإلحياء واإلماتة ،
والعزة والذلة  ،والقبض والبسط  ،قائم عىل ملكه عظيم  ،ال خيفى عليه يشء  ،وال
يشغله سمع عن سمع من مجيع اخلالئق يف الرب واجلو والبحر  ،يف العامل العلوي ،
والعامل السف ي .
يسمع مجيع األصوات عىل اختالف اللغات  ،وتعدد احلاجات  ،وجييب
السواالت  ،ويسمع األصوات  ،ويعلم ما يف الرب واجلو والبحر ( :
) [األنعام. ]59/
اهلل  عليم بكل يشء  ،حميط بكل يشء  ،قادر عىل كل يشء  ،رقيب عىل كل
يشء  ،شهيد عىل كل يشء  ،وال يعجزه يشء :
[ احلرش. ] ٢٢ :
اهلل  حني خلق املخلوقات خريها كلها يف محل األمانة  ،خري الساموات واألرض
واجلبال  ،واإلنس  ،ومجيع املخلوقات  ،خريها أن تتحمل األمانة  ،أمانة الدين ،
فلام خريها اهلل  اختار خلق منهم أن يكون مسخر ًا وهم ما سوى اجلن واإلنس،
واختار خلق منهم أن يكون خمري ًا وهم اجلن واإلنس .
فاهلل  خلق مجيع الكائنات يف العامل العلوي والعامل السف ي ثم خريهم  ،فمنها ما
اختار أن يكون مسخر ًا  ،خيار له ؛ وهم مجيع املخلوقات إال اإلنس واجلن  ،وتلك
املخلوقات اختارت أن تكون مسخرة  ،تسبح بحمد رهبا  ،وتشاهد بوحدانيته ،
مطيعة له جل وجالله  ،خاضعة ألمره  ،مستجيبة ملشيئته ( :
) [اإلرساء. ]44/
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هذه املخلوقات اهلل خريها  ،وخري اإلنسان  ،لكن هذه املخلوقات اختارت أن تكون
مسخرة مطيعة لرهبا وال خيار هلا  ،وهؤالء هم :
عامل اجلامد . .وعامل النبات ..وعامل احليوان ..وعامل املالئكة .
كل هؤالء يسبحون بحمد رهبم  ،وكل قد علم صالته وتسبيحه  ،هؤالء اختاروا أن
يكونوا مسخرين ال خمريين :
[ النور. ] ٤١ :
ومن هذه املخلوقات ما هو خمتار يفعل ما يشاء  ،وهم الثقالن اجلن واإلنس :

[ األحزاب. ] ٧٣ - ٧٢ :
اهلل  ملا خري هذا اإلنسان ابتاله باألوامر امللكية  ،وبالشهوات احليوانية  ،ابتاله
باألوامر الرشعية اإلهلية حتبها الروح  ،والشهوات احليوانية حتبها النفس ،
واإلنسان حسب املذكر .
إن وجد مذكر ًا مال إىل حمبوبات الرب  ،وهي كل ما حتبه الروح ؛ ألن الروح تأنس
بذكر اهلل  ،وطاعته  ،وعبادته :
[ الرعد. ] ٢٩ – ٢٨ :
وإن مل يوجد مذكر  ،عاش حياته غافالً كالبهائم :
[ الكهف. ] ٢٨ :

الذي يعيش يف اجلو الغافل تثقل عليه الطاعات  ،وختف عليه املعايص  ،والذي
يعيش يف اجلو الذاكر تكون طاعاته شهوات  ،وختف عليه العبادات والطاعات ،
وتثقل عليه املحرمات واملعايص .
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فاإلنس واجلن هؤالء هم الذين حتملوا األمانة  ،وهؤالء الذين أرسل اهلل إليهم رسله
باحلق  ،فمن اختار احلق دخل اجلنة  ،ومن اختار الباطل دخل النار :

[ األنعام. ] ١٣٠ :

وقد سخر اهلل  مجيع ما يف الكون لإلنسان  ،ملا حتمل األمانة اهلل سخر له هذه
الكائنات  ،فكلها يف خدمته ( :
) [لقامن. ]20/
فالبد ونحن يف جمالس الذكر أن حيرض القلب  ،وحيرض السمع  ،وتكون يف قلوبنا
نية حب التعلم  ،ونية العمل  ،ونية نرش العلم  ،ونفتح النية حتى اهلل  يعطينا عىل
قدر النية ؛ ألن اهلل يعطي عىل النيات ال عىل العمل فقط كر ًما منه  ،فإذا جاء العمل
ازداد األجر  ،لكن اهلل يعطي عىل النيات قال النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إِن ََّام
األعام ُل بِالنِّي ِ
ات» متفق عليه ( ) .
َّ
ْ َ
فهذه املخلوقات كلها مسخرة لإلنسان تسخريين  ،تسخري تعريف لتؤمن  ،وتسخري
تكريم لتشكر :
[ النساء. ] ١٤٧ :
فاجلامد هو أوسع املخلوقات خاضع وخادم ملن فوقه من النبات واحليوان
واإلنسان .
والنبات أقل من اجلامد خاضع وخادم ملن فوقه من احليوان واإلنسان  ،عامل النبات
كله يف خدمة اإلنسان واحليوان  ،واحليوان أقل من النبات خاضع وخادم ملن فوقه
وهو اإلنسان  ،واإلنسان خاضع وعابد لربه الذي خلقه  ،فكل خملوق خيضع ويطيع
من هو أعىل منه  ،من اجلامد إىل اإلنسان .
()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم , ١:واللفظ له ومسلم برقم. ١٩٠٧ :
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فاهلل سخر كل يشء هلذا اإلنسان الذي حتمل األمانة :

[ اجلاثية. ] ١٣ :

فهذا اإلنسان جيب أن خيضع لربه الذي خلقه  ،ورزقه  ،وهداه  ،واجتباه  ،وكرمه ،
واصطفاه ( :
) [اإلرساء. ]٧0/
واهلل  ال يريد منا يف هذه الدنيا تكميل الشهوات  ،بل يريد منا تكميل الصفات التي
حيبها  ،تكميل اإليامن  ،تكميل األعامل الصاحلة  ،تكميل األخالق العالية :

[ األنفال. ] ٤ – ٢ :

اهلل يريد منا تكميل حمبوباته يف الدنيا  ،واهلل مأل الدنيا بمحبوباته هو  ،ومأل
اآلخرة بمحبوباتنا نحن  ،فتأخذ من الشهوات املتاحة بقدر احلاجة  ،ونعطي للدين
بقدر الطاقة  ،واهلل يك مل حمبوباتنا يف اآلخرة :
[ املائدة. ] ٩ :
 ففي اجلنة يكرم اهلل املسلم بثامن كرامات :
دخول اجلنة ..واخللود فيها ..ورؤية الرب ..وسامع كالمه ..والقرب منه ..ورضوانه
وسالمه عىل أوليائه.
ففي هذه الدنيا اهلل  يريد منا تكميل حمبوباته  ،حمبوبات الرب  هي الدين
الكامل  ،بنياته  ،وأخباره  ،وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه  ،فمن أكمل ما حيب الرب
يف الدنيا  ،أكمل اهلل له ما حيب يف اآلخرة ( :
) [املائدة. ]3/
ُ 
وشعب الدين مخس :
إيامنيات ..عبادات ..معامالت ..معارشات ..أخالق .
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هذه حمبوبات الرب  ،اهلل يريد منا أن نزين أنفسنا هبذه الصفات التي حيبها :
[ البقرة. ] ١٣٨ :
اهلل  يربينا بنعمه املادية التي هي  :املطعومات  ،واملرشوبات  ،وامللبوسات ،
واملسكونات ،واملنكوحات ،واملركوبات ،وغري ذلك من النعم املادية
املحسوسه .
ويربينا بنعمه الروحية وهي الدين  ،فاهلل أمدنا بالنعم املادية وأمدنا بنعمة فوقها وهي
نعمة اإلسالم :
[ النحل. ] ٥٣ :

فإذا اعرتفنا هلل بالربوبية  ،وأنه هو الذي يربينا  ،وليس لنا رب سواه  ،هو الذي خلقنا
وأمدنا باألقوات ؛ فيجب علينا أن نمتثل أمره يف العبودية  ،وثمرة أعاملنا ،
وطاعته  ،وعبادته  ،عائدة علينا :
[ العنكبوت. ] ٦ :
فاهلل  كبري قبل أن نكربه  ،وحممود قبل أن نحمده  ،وهو واحد قبل أن نوحده جل
جالله  ،هو الغني عن كل ما سواه  ،ونحن نعبد هلل  ، ألنه هو الذي يستحق أن
يعبد ،ويستحق أن يكرب ،ويستحق أن يطاع  ،ويستحق أن حيمد  ،أما هو فهو غني عن
العاملني .
[ فاطر. ] ١٥ :
فاهلل يريد منا أن نجتهد عىل أنفسنا وأن نجتهد عىل غرينا  ،ونأخذ من صفة القيومية
) [املائدة. ]8/
أن نكون قائمني باحلق والعدل ( :
نكون قوامني فليس يف الدين قعود بل هو قيام كله  ،إما قيام بني يدي الرب بالعبادة
ً
وهتليال  ،وتعظي ًام  ،واستغفار ًا  ،وذكر ًا  ،ودعا ًء .
وتكبريا ،
وشكرا ،
محدً ا ،
ً
ً
أو قيام بني يدي خلقه بالدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،
والنصيحة  ،واإلحسان إىل اخللق :
[ احلج. ] ٧٧ :
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اهلل  حيب أن يرانا يف الصف األول  ،يف صفوف الصالة  ،يف احلج  ،يف
العمرة  ،يف أبواب الطاعات  ،يف الدعوة إىل اهلل  ،يف العلم  ،يف أبواب اجلهاد :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

يريد منا أن نتصف بالصفات التي حيبها  ،وأن خترج منا املنافع لنا ولغرينا  ،فكل ما
خترج منه املنافع لغريه حمبوب  ،الشمس جتري يف الكون  ،وتتجول عىل الناس
كل يوم  ،وال تأخذ أجرة وخترج منها املنافع للخلق باإلنارة واحلرارة .
والسحب متيش يف العامل  ،وتنفع الناس بنزول املطر بأمر اهلل  ، فالناس حيبون
ُّ
السحب  ،ملاذا ؟ ألهنا خترج منها املنافع .
وكذلك الناس حيبون األرض التي تنبت هلم من كل زوج هبيج بأمر اهلل  ، وخترج
منها املنافع  ،وهكذا كل شجرة خترج منافع حمبوبة .
وهكذا األنبياء نحبهم ؛ ألهنم خترج منهم املنافع .
وكذلك املالئكة نحبهم  ،ألهنم خترج منهم الطاعات  ،ويمتثلون أمر اهلل  ، وال
يعصون اهلل ما أمرهم  ،ويفعلون ما يؤمرون  ،ويستغفرون للذين آمنوا .
وكذلك نحن جيب علينا أن خترج منا املنافع ألنفسنا ولغرينا خترج املنافع التي
حيبها اهلل  ،فاإلنسان ماكينة أعامل  ،كالشجرة ماكينة للثامر  ،احلبة خترج سبعامئة
حبة  ،احلبة خترج سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة  ،واهلل قائم عىل هذه احلبة ،
وقائم عىل هذه السنبلة وكل ما يف هذه السنبلة من حي وميت  ،وناضج وغري ناضج:
[ آل عمران. ] ٢ :
واهلل  ال خيفى عليه يشء  ،قائم عىل مجيع املخلوقات يف العامل العلوي  ،والعامل
السف ي  ،عامل الكواكب  ،عامل املالئكة  ،عامل اجلن  ،عامل اإلنس  ،عامل
النباتات  ،عامل النخيل  ،عامل الفواكه  ،عامل الزروع  ،عامل احليوانات يف الرب
واجلو والبحر  ،عوامل ال حيصيها إال اهلل  ،هو قائم عليها مجي ًعا خلق ًا وتدبري ًا ورعاية:
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[ الرعد. ] ٣٣ :
واهلل  خلق هذه املخلوقات العظيمة ليبني لنا عظمة قدرته  ،نحن اآلن عرفنا قوة
احلديد فأصبحنا نخاف ممن يملك احلديد  ،واحلديد يقال أنه يشكل ثالثني باملائة
من األرض  ،عرفنا قوة احلديد  ،واجتهدنا عىل احلديد حتى استخرجنا من احلديد
عدة صناعات  ،لكن من هذه الصناعات ما يدمر اإلنسان  ،وهيلك اإلنسان  ،وأصبح
الناس يتنافسون يف صنع القنابل والصواريخ التي هتلك احلرث والنسل .
واهلل  ال يريد منا هذا  ،إنام أراد أن نجتهد عىل احلديد  ،ونخرج منه منافع
كالسيارات  ،والطائرات  ،وغري ذلك من املصالح النافعة :

[ احلديد. ] ٢٥ :
وإذا كنا قد عرفنا قوة احلديد  ،وقوة الفوالذ  ،وقوة الرصاص  ،فمتى نعرف قوة اهلل ،
وقدرة اهلل  ،وعظمة اهلل  ،وخزائن اهلل  ،وملك اهلل  ،وقيومية اهلل  ؟ متى نعرف
أسامء اهلل وصفاته وأفعاله  :؟ :
[ الطالق. ] ١٢ :

إذا عرفنا هذه األسامء والصفات امتأل القلب باإليامن وامتأل بالنور  ،ثم حرك
اجلوارح للطاعة ؛ فأصبح اإلنسان يستأنس بربه ويستوحش من غريه  ،وتظهر يف
حياته أعامل األنبياء  ،وأعامل املالئكة  ،ثم حييا قلبه  ،وبت كرار النظر يف امللك
وامللكوت  ،ويف اآليات الكونية والرشعية حييا القلب  ،ويوجل القلب من ربه : 
[ األنبياء. ] ٩٠ :
فحياة القلب هلا عالمات  ،من هذه العالمات  ،وجل القلب من اهلل سبحانه  ،وشدة
خوفه منه  ،وقوة توكله عليه :
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[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
هذه عالمات حياة القلب أنه يوجل  ،ويتوكل عىل ربه  ،وخياف من ربه امللك العزيز
اجلبار  ،الذي له ملك الساموات واألرض  ،والذي يملك الرياح  ،ويملك املياه ،
ويملك النريان  ،ويملك اجلبال  ،ويملك ما يف الساموات وما يف األرض  ،إذا
عرف القلب هذا اإلله العظيم  ،والرب الكريم  ،وامللك القادر  ،خافه ورجاه ،
واستحى وخاف من معصيته :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :
 ومن عالمات حياة القلب :
ما حيصل من قشعريرة يف البدن  ،ولني اجللود والقلوب عند سامع القرآن كام قال
سبحانه ( :
) [الزمر. ]23/
تأيت قشعريرة  ،ألين أعرف أن هذا الكتاب عظيم  ،والذي أنزله عظيم  ،وعند العظيم
كل ثواب عظيم .
فإذا عرفت العظيم  ،آمنت بكتابه العظيم  ،وامتثلت أمره العظيم  ،ونلت ثوابه العظيم
الذي يقول اهلل عنه :
[التوبة. ]٧2/
فتحصل من هذه املعارف العظيمة معرفة اهلل  ،ومعرفة أسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،
وخزائنه  ،ووعده ووعيده ؛ ثم حتصل يف البدن هذه القشعريرة  ،وتلني اجللود
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والقلوب عند سامع القرآن  ،وتصدق أخباره  ،ومتتثل أوامره :
[ ص. ] ٢٩ :
فمن جاء عنده اليقني عىل ربه  ،جاء عنده اليقني عىل كتابه  ،وجاء عنده اليقني عىل
وعده ووعيده  ،فإذا جاء هذا اليقني عند املؤمن قدن م الدين عىل الدنيا  ،وقدن م اآلخرة
عىل الدنيا  ،وقدم طاعات الرب عىل حمبوبات النفس :
[ حممد. ]ٍ ١٩ :
ومن عالمات حياة القلب حتى ينطلق يف جهتني  ،يف ميدان نفسه ويف ميدان غريه ،
خشوع القلب عند ذكر اهلل سبحانه كام قال سبحانه ( :
) [احلديد. ]1٦/

البد أن نجلس يف حلق الذكر  ،حلق الذكر هذه تفيد املسلم فتقوي إيامنه  ،وتعرفه
بأركان اإليامن  ،ومتأله بالتوحيد واإليامن  ،وتكبري اهلل وتعظيمه  ،وحب اهلل  ،وخوفه
ورجاؤه :
[ الكهف. ] ٢٨ :
 ففي اجلو اإليامين نستفيد مخسة أمور :
نتعلم الدين ..ونعمل بالدين ..ونثبت عىل الدين ..ونرتقى يف الدين ..وندعو إىل
الدين :
[ التوبة. ] ٧١ :
نتحصل عىل مخس ثمرات يف بيئة الذكر  ،بيئة الذكر بيئة معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،بيئة مذاكرة أركان اإليامن السنة  ،وبيئة العلم والتعلم  ،تعلم أحكام
الرشيعة  ،والعمل هبا  ،وتعليمها للناس .
فالعمل بالدين هو العبادة  ،ونرش الدين هو الدعوة .
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 فالدين له ركنان :
عبادة احلق ..واإلحسان إىل اخللق .
) [البقرة. ]43/
فعبادة احلق ( :
) [البقرة. ]43/
واإلحسان إىل اخللق ( :
 ومن عالمات حياة القلب :
اإلذعان للحق جل جالله  ،واإلخبات له كام قال سبحانه ( :
) [احلج. ]54/
فاهلل  أمرنا أن نتفكر يف اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية  ،والنظر إليها نظرة تدبر
وتفكر ؛ حتى نعرف من اخلالق ؟ من القادر ؟ من القاهر ؟ من املحيط بكل حميط ؟
من الواحد األحد الذي بيده كل أحد ؟  ،من الغني عن كل أحد ؟  ،والذي هو أحد
كفوا أحد ؟ ،ننظر يف امللك وامللكوت :
صمد ومل يكن مل ً
[ الطالق. ]12/
األوامر امللكية تتنزل عىل اخللق  ،أوامر بالليل والنهار  ،وأوامر باحلر والربد ،
وأوامر بالبسط والقبض  ،وأوامر باألمن واخلوف  ،وأوامر باحلياة واملوت .
)
وملاذا هذه األوامر( :
[الطالق. ]12/
وإذا عرفتم ذلك وعبدمتوه بالتعظيم له  ،واحلب له  ،والذل له  ،بالتعظيم له ألنه
رب الساموات واألرض .
وهو ملك الساموات واألرض :
[ املائدة. ] ١٢٠ :

وباحلب ألن ما يف الساموات واألرض من النعم منه جل جالله :
[النحل. ]53/
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وقد ُجبل الناس عىل حب من أحسن إليهم  ،وال أحد أحسن إىل اخللق من اهلل ، 
أحسن خلقهم  ،وأمدهم باألقوات  ،وهداهم إىل الرصاط املستقيم  ،وأعاهنم عىل
الطاعة  ،وحببها إليهم  ،وضاعف هلم األجر  ،واستضافهم يف بطن األم ،
واستضافهم يف بطن الدنيا  ،ويستضيفهم يف القرب  ،ثم يستضيفهم يف دار القرار  ،يف
اجلنة أو النار  ،فهو ملك عظيم  ،وله رسل  ،وله أوامر ملكية  ،وأوامر رشعية :

[ األعراف. ] ٥٤ :
فهذا اإلنسان الذي هيأ اهلل له األرض ليسكنها  ،والطعام ليأكله  ،واللباس ليلبسه ،
وأرسل إليه الرسل  ،وأنزل عليه الكتب  ،وزوده بالسمع والبرص والعقل  ،ليعرف
معبوده وفاطره  ،فيتصل به يتصل بالع ي األعىل جل جالله .
ال يأخذ نظام حياته ومنهج حياته ممن هو دونه كاألصنام  ،وال ممن هو مثله من
البرش  ،وال يعبد من هو أعىل منه من املخلوقات  ،بل يأخذها من الع ي األعىل ؛
ويعبد الع ي األعىل  ،ألن اهلل يريد من هذا املخلوق أن يكون عاليًا بإيامنه وأخالقه :
[ آل عمران. ] ١٣٩ :

ومن عرف ربه حق ًا آمن به  ،ووجل قلبه منه  ،واستقام عىل دينه  ،وأخبت إىل ربه :
[ احلج. ] ٣٥ – ٣٤ :

هذا اإلنسان اهلل  احتفى به  ،وكرمه  ،ورشفه  ،فلام خلق اهلل  آدم أمر املالئكة
بالسجود له  ،فاملالئكة سجدوا ألهنم نظروا إىل اآلمر من هو  ،فلام علموا أن اآلمر
هو اهلل سجدوا بغض النظر عن املسجود له  ،أما إبليس فلم يسجد  ،ألنه نظر إىل
املأمور بالسجود له وهو آدم  ،فحسده  ،وأبى  ،واستكرب :
[ البقرة. ] ٣٤ :
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فنحن البد أن نمأل القلب باإليامن  ،حتى يعرف املعبود  ،وحتى يقوم عىل نفسه ،
ويأخذ حظه من اسم اهلل القيوم  ،فيقوم عىل نفسه بالعبادة  ،ويقوم عىل غريه
بالدعوة  ،ونعرف هذا من سنة النبي : 
[املائدة. ]8/
ليس يف الدين قعود  ،كل الدين قيام  ،وقد هنينا عن القعود  ،فال تقعدوا مع
القاعدين  ،فاإلنسان آلة أعامل  ،أعامل توصل إىل رضوان اهلل واجلنة  ،أو أعامل
سيئة توصل إىل سخط اهلل والنار  ،فالشجرة آلة للثامر والشمس خملوقة لإلنارة ،
والسحب آلة للمياه  ،كذلك اإلنسان خملوق لألعامل :
[ فصلت. ] ٤٦ :
ويف كل إنسان مرصفان  ،مرصف للطاعة  ،ومرصف للمعصية  ،إن وجد املذكر مال
إىل الطاعة  ،وأعانه ربه جل جالله  ،وأن مل يوجد املذكر وقع يف الغفلة  ،وإذا غفل
اإلنسان صاده الشيطان  ،كام أن الطري ال يصيده الصياد إال عند غفلته  ،فال يصاد طري
إال بغفلته  ،متى يصيد الشيطان هذا اإلنسان ؟ .
يصيده إذا غفل عن ربه  ،وعن أوامره  ،وعن اليوم اآلخر :
[األعراف. ]1٧/
هذه اجلهات األربع يقعد عليها الشيطان  ،متى ما غفل املسلم صاده  ،لكنه ال يقرب
اجلهة العلوية ؛ ألهنا مكان الدعاء  ،واجلهة السفلية  ،ألهنا مكان السجود .
إذا اتصل هذا العبد بربه الع ي األعىل فاهلل  حيفظه  ،وال يستطيع الشيطان
احلضور معه يف هاتني اجلهتني عند السجود وال يف جهة العلو  ،وله اجلهات األربع
جيتهد عىل اإلنسان من خالهلا .
ومن عالمات حياة القلب :
)
كثرة اإلنابة إىل اهلل كام قال سبحانه ( :
[ق. ]33/
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فهو منيب إىل ربه  ،يعرف الكبري فيكربه  ،ويعرف العظيم فيعظمه  ،ويعرف الكريم
فيحمده  ،ويعرف املحسن فيتقرب إليه وحيبه  ،ملا له من الفضائل واإلنعام
واإلحسان  ،فهو ينيب إىل ربه .
بالتذكري خيرج اإلنسان من جو الغفلة إىل جو الذكر  ،ومن الرشك إىل التوحيد  ،ومن
الظالم إىل النور وهلذا كفار مكة كانوا يف الغفلة  ،كانوا معرضني عن دين اهلل  ،فالنبي
 اجتهد عىل أمة يف أسفل سافلني  ،كانوا يف ظلامت الكفر والرشك  ،واجلهل
والسفه  ،والظلم والعدوان :
[ اجلمعة. ] ٢ :

كانوا رش أمة يعبدون األصنام  ،واألحجار  ،وجهل  ،وخالف  ،وفرقة  ،كانوا رش
أمة فاجتهد عليهم حتى صاروا خري أمة .
نقلهم بفضل اهلل من الرشك إىل التوحيد  ،ومن اجلهل إىل العلم  ،ومن الفرقة إىل
االجتامع  ،ومن الظلم إىل العدل  ،كانوا يرون الذي ال يظلم أن هذا ال قيمة له .
فنقلهم من هذه الصفات السيئة إىل الصفات العالية بجهده  وجهد الصحابة :

[ آل عمران. ] ١٠٣ :
وهلذا النبي  علم األمة أصول الدعوة قبل أحكام الدين ؛ ألن الدعوة أعىل يشء :
[فصلت. ]33/
ِ
ين َو ََلْ ُت ْب َعثُوا ُم َع ِّ ِ
ين»
ْس َ
ألن هذه األمة مبعوثة كاألنبياء قال النبي « : إنَّام ُبعثْت ُْم ُم َي ْْس َ
متفق عليه ( ) .

()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم , ٢٢٠:وأخرجه مسلم برقم. ١٠٧٦ :
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فهذه األمة هلا وظيفتان  :وظيفة العبادة  ،ووظيفة الدعوة :
[ آل عمران. ] ١٠٤ :

فالبد أن جيتهد املؤمن عىل غري املؤمن  ،ليكون مؤمن ًا  ،وجيتهد الصالح عىل
الفاسد ليكون صاحل ًا  ،لتخرج البرشية من الظلامت إىل النور  ،ومن الباطل إىل
احلق  ،ومن عبادة املخلوق إىل عبادة اخلالق وحده :
[ يوسف. ] ١٠٨ :
وقد تعلم النبي  من ربه العلم اإلهلي  ،وهو أمي ؛ ألن علومه كلها علوية  ،ما أخذها
من خملوق  ،علومه كلها إهلية  ،فاألمية يف النبي  صفة كامل  ،واألمية فينا صفة
نقص :
[ األعراف. ] ١٥٨ :

واهلل أمرنا أن نكون ربانيني  ،نتعلم علوم الرب  ،ونعمل هبا  ،ونعلمها :
[ آل عمران. ] ٧٩ :
فاهلل  بعث حممد ًا  ليقوم بالدعوة  ،ويقوم بالعبادة  ،فقام عىل قريش  ،وعىل
جهلة العرب  ،فدعاهم إىل اهلل  ،فآمنوا به  ،حتى دخل الناس يف دين اهلل أفواج ًا .
وكل القرآن يبني هذا  ،فاهلل  توىل بيان أصول الدعوة يف القرآن وفصلها ؛ ألننا أمة
دعوة  ،فنبينا آخر األنبياء  ،ونحن آخر األمم :
[ آل عمران. ] ١١٠ :
أما أحكام الرشيعة ففصلها النبي  ، آيات األحكام يف القرآن تقري ًبا مخسامئة آية ،
ألن القرآن ستة آالف ومئتان وستة وثالثون آية  ،منها مخسامئة يف األحكام ،
والباقي كله يف التوحيد واإليامن  ،والرسالة  ،والنبوة  ،والدعوة  ،وأحوال يوم
القيامة .
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واهلل  يذكر النبي  بحياة األنبياء  ،ليقتدي هبم هو وأمته يف جهد الدعوة إىل
التوحيد واإليامن :
[ األنعام. ] ٩٠ :

فأمر اهلل سبحانه بذكر حياة األنبياء فقال :
[األحقاف. ]21/

وقال :
[مريم. ]54/
وقال :
وقال :
[مريم. ]51/
واهلل أمرنا أن نسري عىل سرية األنبياء  ،لنقوم عىل البرشية باإلصالح والدعوة
والتعليم  ،ما أمرنا أن ننظر يف حياة امللوك والرؤساء واحلكام  ،وال أمرنا أن ننظر
يف حياة األغنياء ؛ ألن النظر يف حياة الرؤساء تعلق اإلنسان باملناصب واجلاه ،
والنظر يف حياة األغنياء تعلق اإلنسان بالشهوات  ،وتكميل املحبوبات من
املطعومات واملرشوبات واملركوبات وامللبوسات واملنكوحات  ،بل أمرنا أن
نذكر حياة األنبياء  ،ونعمل عمل األنبياء .
 وحياة األنبياء والرسل جمموعة يف أربع صفات :
الدعوة إىل اهلل ..وعبادة اهلل ..وتعليم رشع اهلل ..والتح ي بمكارم األخالق .
وهذه األمة  ،ألهنا أفضل األمم كرمها اهلل بام كرم به األنبياء  ،من الدعوة  ،وعبادة اهلل ،
وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل خلقه :
[مريم. ]41/

[ آل عمران. ] ١١٠ :

وقال : 

[آل عمران. ] ٧٩ :
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وقال : 

[ البقرة. ] ١٩٥ :

وهذه األمة أمرت كذلك  ،فام أمر اهلل  النبي  بيشء إال أمر أمته كذلك :
وقال : 

[ يوسف. ] ١٠٨ :

[البقرة. ]285/
فام ُذكر النبي  إال وذكرت أمته معه  ،أما األنبياء السابقون فكلهم يذكرون
لوحدهم ؛ ألن هذه األمة مبعوثة  ،فالدعوة أعىل يشء  ،والنزول من أعىل يشء يف
املجاهدة ملا هو دونه سهل  ،اهلل  ربى النبي  ، والنبي  ربى األمة عىل تعلم
الدعوة يف مكة ثالثة عرش عا ًما .
فلام تعلموا الدعوة  ،دعا أبو بكر وجاء بستة من العرشة املبرشين باجلنة  ،وتعلمت
الدعوة أم املؤمنني خدجية ريض اهلل عنها  ،ودعت إىل اهلل  ، وفاطمة بنت
اخلطاب  ،وغريهم من الدعاة إىل اهلل  ،يف بداية الدعوة يف مكة .
فليس هناك فريضة تزاحم فريضة الدعوة يف مكة  ،ليس يف مكة إال فريضة الدعوة ،
ففي مكة كان الكالم عىل التوحيد واإليامن  ،وعىل الفضائل  ،وعىل األخالق
العالية التي هي أواين للدعوة .
فهذه األمة تعلمت أصول الدعوة قبل تعلم األحكام  ،ثم ملا امتأل القلب باإليامن ،
وشعر الصحابة باملسؤولية  ،تركوا كل يشء من أجل نرش الدين .
ثم يف املدينة بعد اهلجرة نزلت األوامر واألحكام الرشعية كاملطر  ،أوامر الصالة ،
أوامر الزكاة  ،أوامر الصوم  ،أوامر احلج  ،أوامر اجلهاد وغريها  ،كلها نزلت كاملطر
يف املدينة  ،فاستقبلتها قلوب مؤمنة باهلل  ،ترجوا ثوابه  ،وختاف عقابه  ،فأنبتت
وأخرجت ما شاء اهلل رجاال ونساء كانوا هم القرن األول  ،هم خري القرون .
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ِ
ِ
قال النبي َ « : خ ْ ُري النَّا ِ
وْنُ ْم » متفق عليه ( ) .
ين َي ُل َ
وْنُ ْم ُ ،ث َّم الَّذ َ
ين َي ُل َ
س َق ْر ِين ُ ،ث َّم الَّذ َ
هؤالء خيار الناس  ،ألن الذي رباهم هو النبي : 
[ التوبة. ] ١٠٠ :

وهكذا نحن إذا امتألت قلوبنا باإليامن جاء فيها احلب هلل  ،والرغبة يف طاعته ،
وتلذذنا بالطاعات أعظم مما نتلذذ باملأكوالت واملرشوبات  ،وصار فكرنا فكر
النبي  ، وأعاملنا أعامله  ،وأقوالنا أقواله  ،وأخالقنا أخالقه  ،وأيامنا كأيامه ،
وليالينا كلياليه :
ﰀ [األحزاب. ]21/
 ومن عالمات حياة القلب :
السكينة . .والوقار  ،كام قال سبحانه ( :
) [الفتح. ]4/
 ومن عالمات حياة القلب :
خفقان القلب بحب املؤمنني  ،ألنه يأنس هبم  ،ألهنم يوحدون اهلل  ،ويذكرون اهلل ،
فيحب من يعظم اهلل ( :
)
[احلرش. ]10/
 ومن عالمات حياة القلب :
سالمة القلب من األحقاد كام قال سبحانه ( :
) [آل عمران. ]103/
وإذا مات القلب تعطلت جوارح هذا اإلنسان عن الطاعة والعبادة  ،ومل يؤد حق اهلل
من الطاعة والعبودية  ،ومل يعمل بكتاب ربه  ،وال بسنة رسوله  ، وعادى الرمحن ،
()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم , ٢٦٥٢:وأخرجه مسلم برقم. ٢٥٣٣ :
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وواىل الشيطان ،واشتغل باملعايص والسيئات ،عن الطاعات واحلسنات :
[ آل عمران. ] ١٦٣ – ١٦٢ :

 وحمركات القلوب إىل اهلل  ثالثة :
املحبة ..واخلوف ..والرجاء .
األوىل  :املحبة  ،فاملحبة أقوى املحركات إىل  ،وحيركها يف القلب كثرة ذكر
املحبوب وهو اهلل  ، ومطالعة آالئه ونعامئه  ،فاهلل  مأل الكون بنعمه  ،ومطالعة
آيات الوعد بكل خري وفضل  ،وذكر اجلنة ونعيمها .
فيسري هذا العبد هبذه املحبة إىل حمبوبه الذي يرى كل نعمة منه  ،ويتقرب إليه بام
أعطاه من النعم بالعبوديات الثالث .
فلسانه ينطق بالذكر واحلمد والشكر والدعاء والدعوة  ،وجوارحه تعمل بالطاعات ،
وقلبه خيشع لربه  ،وينكرس بني يديه  ،ويتوكل عليه  ،وحيبه  ،ويرجوه  ،وخيافه :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :
الثاين  :اخلوف من اهلل  ،فاهلل  أمرنا بعبودية عظيمة  ،وهي عبودية اخلوف منه :
[آل عمران. ]1٧5/
نخاف القوي الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال العظيمة فنخاف
منه  ،ونخاف من عقوبته  ،ونخاف من عذابه ؛ ألن عذابه أليم  ،وعذابه عظيم ،
وعذابه كبري  ،وعذابه مهني  ،وعذابه شديد  ،فالبد أ ن نخافه وإذا خفناه اجتنبنا
معصيته  ،وأقبلنا عىل طاعته :
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[ النحل. ] ٥٠ – ٤٩ :
واخلوف املقصود منه املنع والزجر عن اخلروج عن الطريق املستقيم  ،وعن
الرصاط املستقيم  ،ما الذي حير ك اخلوف يف القلب ؟.
حيركه مطالعة آيات الوعيد والزجر  ،والعرض  ،واحلساب  ،والنار وأهواهلا ،
والعقوبات التي حلت باملجرمني واملذنبني من اخلسف  ،والغرق  ،والصيحة ،
والرمي باحلجارة ( :
) [العنكبوت. ]40/
اهلل  أرانا من قدرته  ،وعظمته  ،وشدة انتقامه  ،وأمرنا بأن نتعرف عىل ذاته
)
وأفعاله ،لنخافه ونرجوه ( :
[املائدة. ]98/
الثالث  :من حمركات القلوب إىل اهلل الرجاء  ،والرجاء يقود اإلنسان إىل الرصاط
املستقيم  ،حيرك الرجاء يف قلب املسلم مطالعة الكرم من الرب  ،واإلحسان ،
واحللم  ،والعفو  ،والعطاء  ،واملن  ،وغري ذلك من صفات اجلامل .
وقلوب العباد كلها بيد اهلل  القلوب بيد اهلل يرصفها كيف يشاء  ،فمن أقبل عىل اهلل
أقبل اهلل بقلوب عباده إليه  ،وأعانه عىل طاعته  ،أقبل بقلوب عباده إليه فأحبوه ،
و من أعرض عن اهلل رصف اهلل قلوب عباده عنه كام قال سبحانه ( :
) [مريم. ]9٦/
وكل يشء له مفتاح  ،وأعظم املفاتيح مفاتيح القلوب  ،فإذا انفتح القلب سار عىل
رصاط مستقيم .
فالبد من اجلهد عىل فتح هذا القلب  ،القلب له مفتاح إذا انفتح هذا القلب امتأل
باإليامن  ،وحب اهلل  ،وخوفه  ،ورجائه  ،وحرك اجلوارح بكل طاعة وقربة .
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ومفتاحه النظر يف اآليات الكونية  ،والنظر يف اآليات القرآنية  ،فإذا انفتح القلب ،
وحل فيه اإليامن خرج الرشك والكفر والنفاق  ،واهتم هذا اإلنسان باآلخرة ،
وأعرض عن الدنيا  ،وتأهب للقدوم عىل ربه . 
فهذه أول فتوح القلب وحياته :
[ األنعام. ] ١٢٢ :
ثم يتحرك قلب هذا العبد ملعرفة ما يريض ربه منه  ،فيفعله ويتقرب به إليه  ،وينبعث
ملعرفة ما يسخط ربه  وجيتنبه  ،فإذا متكن العبد يف ذلك فآمن باهلل  ، وعرف ما
حيبه اهلل ففعله  ،وعرف ما يسخطه فاجتنبه  ،يفتح اهلل له باب األنس به يف اخللوة ،
وحمبة األماكن اخلالية التي هتدأ فيها األصوات واحلركات  ،فال يشء أحب إليه من
ذلك  ،ملاذا ؟ .
ألهنا جتتمع فيها قوى قلبه وإرادته  ،وإقباله عىل ربه  ،وتسد عليه األبواب التي تفرق
مهه  ،ومتزق شمله  ،وهلذا النبي  كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه  ،فقيل له  :إن
أكون عبدً ا
أحب أن
اهلل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  ،فقال  « :أفال
َ
ُّ
ُورا» متفق عليه ( ) .
شك ً
ثم يفتح اهلل هلذا العبد باب حالوة العبادة  ،بحيث ال يكاد يشبع منها  ،فتكون
الطاعات والعبادات شهوات له  ،وجيد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما جيد يف لذة
اللهو واللعب  ،ونيل الشهوات :
ﰀ
[ الزمر. ] ٩ :
ثم يفتح اهلل له باب حالوة استامع كالم اهلل فال يشبع منه  ،كالم اهلل عظيم يؤثر يف
الكفار  ،يؤثر يف النباتات  ،يؤثر يف احليوان  ،يؤثر يف مجيع املخلوقات  ،هذه
املخلوقات كلهم عبيد  ،وهلا سمع  ،وهلا برص  ،وتعقل  ،وتعلم  ،وتعبد رهبا ولكن
()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ,٤٨٣٧ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ٢٨١٩ :
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ال يعلم بحقيقة ذلك إال اهلل : 

[النور. ]41/
فيتلذذ هذا العبد بسامع كالم اهلل  ، ألنه يسمع عن ربه  ،عن عظمته وكربيائه ،
ويسمع عن نعمه وإحسانه  ،ويسمع عن خلقه للمخلوقات  ،ويسمع أخباره وأوامره
 ،ويسمع عن وعده ووعيده ،
[ الزمر. ] ١٨ – ١٧ :

ثم يفتح اهلل له باب شهود عظمة املتكلم به  ،وجالله  ،ومجاله  ،وكامل أسامئه
وصفاته  ،ومعاين خطابه  ،بحيث يستغرق قلبه يف كل ذلك :
[ ص. ] ٢٩ :
ثم يفتح اهلل له باب احلياء من اهلل  ، وهو أول شواهد املعرفة  ،وهو نور يقع يف
القلب  ،يرى به العبد أنه يسكن يف أرض اهلل  ،ويأكل من نعم اهلل  ،وخيالف أمر اهلل ،
ويعيص اهلل  ،ويعرض عن طاعته  ،فيأخذه احلياء من ربه الذي أنعم عليه بكل نعمة .
يريه ذلك النور أنه واقف بني يدي ربه  ، فيستحي منه يف خلوته وجلوته  ،فينشأ
عن ذلك دوام املراقبة لربه الرقيب عىل كل يشء  ،الشهيد عىل كل يشء  ،ودوام
مناجاة اهلل وعبادته كأنه يراه  ،ودوام التطلع إىل ربه  ،كأنه يراه ويشاهده فوق ساموته
ناظرا إىل
عظيام  ،رؤو ًفا
مل ًكا
رحيام  ،قويا عزيز ًا  ،غني ًا كريام ً  ،مستو ًيا عىل عرشه ً ،
ً
ً
خلقه  ،سام ًعا ألصواهتم ُ ،مطل ًعا عىل حركاهتم جل جالله :
[ غافر. ] ٦٥ :
ثم يفتح اهلل هلذا العبد باب الشعور بمشهد القيومية  ،وهذه أعىل الدرجات  ،يفتح له
الفتاح باب الشعور بمشهد القيومية  ،فريى ربه القائم عىل مجيع الكائنات يف العامل
العلوي  ،والعامل السف ي  ،ويرى التقلبات الكونية من ليل وهنار  ،وحر وبرد  ،وأمن
وخوف  ،وحياة وموت  ،وخلق وتدبري  ،وترصيف وتقليب  ،يرى ذلك كله بيده
سبحانه :
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[ آل عمران. ] ٢٧ – ٢٦ :
يرى اهلل  قائم عىل امللك وامللكوت  ،يدبر الكائنات  ،وخيلق اخلالئق ،
ويسوق أقواهتم  ،وهو رقيب عىل كل خملوق  ،وشهيد لكل ذرة يف ملكه .
فهذا املشهد  ،وهذه الرقابة  ،جتعله يرى ربه العظيم هو مالك النفع والرض وحده ،
وهو الذي بيده اخللق واألمر كله  ،وهو الذي من عنده األرزاق كلها  ،فإذا آمن باهلل
الرازق علم أن الرزق من عنده  ،وإذا آمن بربه القوي توكل عليه  ،وإذا آمن بربه الغني
سأله وهكذا .
ويأتيه احلياء من ربه  ، ويرى ربه أنه هو الذي حييي ويميت  ،ويعز ويذل ،
فيتخذه وحده وكي ً
ومدبرا :
ال  ،ويرىض به ر ًبا
ً
[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :
وعند ذلك إذا وقع نظره عىل يشء من املخلوقات دله عىل خالقه وبارئه  ،فيخرتق
املخلوقات إىل خالقها  ،وخيرتق الصور إىل مصورها  ،ويتجاوز الدنيا إىل اآلخرة ،
ثم يفر من خلقه إليه  ،فيمتثل أوامره سواء كان بني يديه يف العبادة  ،أو كان بني يديه
خلقه يف الدعوة  ،والتعليم  ،واإلحسان إىل اخللق :
[ الذاريات. ] ٥١ – ٥٠ :
فكلام سار العبد يف هذه الطرق  ،ودخل من هذه األبواب  ،زادت اهلداية يف قلبه ،
فامتأل قلبه بالنور  ،وزاد نور اإليامن يف قلبه  ،وانرشح صدره  ،واتسع جلميع
الطاعات  ،ووجد اللذة يف طاعة مواله ؛ فهو يدعو اهلل  ،وإذا انرصف من عبادة اهلل
توجه إىل خلق اهلل  ،ودعاهم إىل رهبم املستحق العبادة وحده ال رشيك له :
[ فصلت. ] ٣٣ :
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وهكذا يظل العبد يف هذه األبواب  ،يدخل كل يوم من باب إىل باب  ،ومن درجة إىل
درجة  ،وتنفتح يف قلبه أبواب العلم والعمل فال تراه إال واقفا بني يدي ربه بالعبادة ،
وبني يدي خلقه بالدعوة  ،أو التعليم  ،أو اإلحسان :
[ األنبياء. ] ٩٠ :
فاهلل  حقه أن نعبده  ،ونطيعه  ،ونمتثل أمره  ،فمن حق ربنا  أن نعبده ونطيعه
باملحبة والتعظيم والذل له  ،البد أن نتعرف عىل أسامئه احلسنى  ،وصفاته العال ،
وأفعاله احلميدة .
ونبرص القائم عىل كل نفس بنور البصرية  ،بنور القلب  ،العني ترى املحسوسات
ٍ
مستو عىل عرشه بصفة
التي تدل عىل اخلالق  ،والبصرية ترى امللك العظيم ،
الرمحة  ،يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،يعز من يشاء ويذل من يشاء  ،ويعطي
امللك من يشاء  ،وينزع امللك ممن يشاء  ،ويفعل ما يشاء جل جالله :
[ حممد. ] ١٩ :
ويري الرب القائم عىل هذا الكون العظيم  ،الذي قام كل يشء به  ،ويرى احلي
[ آل عمران. ] ٢ :
القيوم الذي ال ينام أبدا جل جالله :
وإذا عرف القلب ذلك قام بني يدي ربه خاش ًعا ً
ذليال  ،مكرب ًا له  ،حامد ًا له  ،ممتثال
ألوامره باملحبة  ،والتعظيم  ،والذل لربه  ،وقىض أوقاته يف طاعته .
فالوقت ملك هلل  ،واملكان هلل  ،والزمان هلل  ،واإلنسان هلل  ،بل هلل ما يف الساموات
وما يف األرض  ،فال يترصف يف الوقت  ،وال يف املكان  ،وال يف اجلوارح  ،وال يف
القلوب  ،إال وفق ما يريض ربه :
[ األنعام. ] ١٦٣ – ١٦١ :
اهلل  أعطانا اخليار أن نطيعه أو نعصيه  ،أن نؤمن أو نكفر  ،ورغب يف اإليامن
والطاعات  ،وحذر من الكفر واملعايص فاملؤمن ال جيوز له أن يرصف ثانية واحدة
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يف غري باب اهلدى  ،جيب عليه أن جيتنب باب اهلوى  ،ألن مقابل باب اهلدى باب
اهلوى  ،واهلدى هيدينا إىل ربنا وإىل مرضاته وإىل سبل حمابة  ،وإىل رضوانه وإىل
اجلنة  ،أما اهلوى فيهوي باإلنسان من العلو إىل السفل  ،ومن الطاعات إىل
املعايص  ،ومن احلق إىل الباطل :
ﰀ
[ القصص. ] ٥٠ :
ال ريب أن املعرفة تولد حب اهلل  ،وتعظيم اهلل  ،واإليامن باهلل  ،وعبادة اهلل  ،وطاعة
اهلل  ،وجتعل العبد حيرك لسانه بذكره  ،وجوارحه بعبادته  ،وقلبه باخلشوع له ،
والتوكل عليه  ،وحمبته :
ﰀ
[الزمر. ]9/
وهلذا أولوا األلباب هم الذين إذا نظروا يف ملكوت الساموات واألرض ذكروا اهلل
 ، فرأوا فعل الرب يف الكون  ،فخشعت له قلوهبم  ،وتصاغرت لكربيائه نفوسهم:

[ آل عمران. ] ١٩١ - ١٩٠ :
من علينا بالد ين احلق  ،فقال
هذا فعل الرب  ،هذا عطاء الربوبية  ،عطاء األلوهية اهلل ّ
هلذه القلوب التي آمنت برهبا  ،إذا رأوا هذا امللك العظيم  ،وهذا امللك وامللكوت
قال عنهم  :هؤالء هم أولوا األلباب  ،الذين يتفكرون يف خلق الساموات واألرض ،
ثم يعبدون رهبم بموجب هذه املعرفة .
ولذا نحرص عىل قراءة القرآن  ،وقراءة هذه اآليات بتالوهتا أجور  ،ولكنها تنقطع ،
بفهمها وتدبرها أجور  ،ولكن الفهم ال يكفي ؛ بل البد من التعبد بتالوهتا  ،بأن
نتفكر وننظر يف عمل األنبياء  ،نعمل كعمل األنبياء  ،ونقتدي بنبينا  يف مجيع
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أحواله :

ﰀ [ األحزاب. ] ٢١ :
نقتدي به  يف مخسة أمور شاملة حلياته  :يف نيته  ،وتوحيده  ،وإيامنه  ،وأقواله ،
وأعامله  ،وأخالقه :
[ األعراف. ] ١٥٨ :
فأكمل الناس حياة هم األنبياء  ،وأكملهم سيدهم حممد : 
[ القلم. ] ٤ :

وأعىل األخالق أن تؤمن بربك الذي خلقك  ،وتعبد ربك الذي رزقك :
[ النساء. ] ١٢٥ :

وأعىل األخالق مع البرش أن تصل من قطعك  ،وتعفو عمن ظلمك  ،وتعطي من
حرمك  ،وحتسن إىل من أساء إليك ( :
) [فصلت. ]35- 34/
فالبد للمسلم حتى يقوم بني يدي ربه باملحبة  ،والتعظيم  ،والذل لربه  ،حتى يقوم
بني يدي ربه بالعبادة  ،ويقوم بني يدي خلقه بالدعوة ؛ البد أن يكون عنده معارف ،
هذه املعارف أعالها أن يعلم أنه ال إله إال اهلل  ،ويعرف ربه املعبود  ،ويعرف ماذا
جيب له .
(
ﰀ) [الزمر. ]9/
املعرفة هذه يشء غايل وعايل  ،وهي أساس الدين كله  ،وعليها تبنى أعامل القلوب
واجلوارح :
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[ األنفال. ] ٤ – ٢ :
كل ذرة يف الكون تسبح بحمد رهبا  ،عابدة ملن خلقها  ،خاضعة لكربيائه  ،وشاهدة
بوحدانيته  ،ومستجيبة ملشيئته  ،ومرسعة إىل إرادته :
[ مريم. ] ٩٥ - ٩٣ :
لكن العبيد غري العباد  ،العبيد هم مجيع املخلوقات  ،هلم عبودية القهر  ،اهلل خلقني
هبذا الطول  ،وهبذا اللون  ،وهبذا اجلنس  ،وخلق الساموات واألرض  ،ومجيع
املخلوقات  ،وقهر الكل عىل ما أراد  ،خلقهم كيف شاء  ،متى شاء  ،عىل أي صفة
شاء  ،هؤالء عبيد خاضعون للملك احلق  ،فكل ما سوى اهلل عبد له  ،لكن هذا
اإلنسان خمري  ،إما أن يؤمن أو يكفر  ،فاهلل أرسل األنبياء والرسل  ،حتى يدعو الناس
إىل عبادة اهلل  ،وليكونوا كام خضعوا لكوهنم عبيد له يف أشكاهلم  ،وألواهنم ،
وأجناسهم فالبد أن خيضعوا له ليكونوا عبيد ًا له  ،فيؤمنوا به  ،ويعبدوه وحده ال
رشيك له :
[الزمر. ]18- 1٧/
) [الفرقان. ]٦3/
(
فاملؤثر واحد وهو القرآن  ،لكن القابل خمتلف  ،من الناس من يسمع القرآن
فيؤمن  ،ومنهم من يسمع القرآن فيكفر  ،فالبد من اجلهد عىل هذا الكافر  ،لعله
[ السجدة. ] ٣ :
هيتدي :
نحن ال نعلم هل هذا الكافر هيتدي أو ال هيتدي  ،فالوحي كالغيث الذي ينزل من
السامء عىل األرض  ،منها ما ينبت  ،ومنها ما ال ينبت  ،لكن أكثرها ينبت .
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فالبد من اجلهد عىل الذي ال ينبت حتى ينبت  ،فنحن البد أن نجتهد عىل اخللق
بالدعوة  ،وهذا أحسن يشء وأعظم يشء ( :
) [فصلت. ]33/
ونرغب إىل ربنا  بحسن الطاعة  ،ودوام العبادة ؛ وخشية اهلل يف الرس والعلن ،
لننال األجر الكبري من ربنا : 
[ امللك.] ١٢ :
فاهلل  كل خملوق له عابد  ،ولعزته خاضع  ،ولرمحته راجي  ،وإلحسانه حمتاج :
[ فاطر. ] ١٥ :
لكن نحن جيب علينا أن نجتهد عىل العبيد  ،ليكونوا عباد ًا ملن خلقهم ورزقهم ،
كام أخذوا عطاء الربوبية من رهبم  ،بأن خلقهم اهلل  ،وساق هلم أقواهتم  ،وأمدهم
بالنعم  ،فكذلك البد أن يستقبلوا أوامره اإلهلية فيطيعوه ؛ ألنه امللك الذي يريد هلم
أحسن حياة وألن عنده خزائن كل يشء  ،وبيده كل يشء  ،فإذا عرفنا عطاء الربوبية ،
هان علينا امتثال أوامر األلوهية :
[ األنعام. ] ١٠٢ :

فاهلل  خلق هذا اإلنسان للبقاء ومل خيلقه للفناء  ،وإنام ينقل هذا اإلنسان من دار
إىل دار ليعمل ثم جيازى بعمله  ،ثم يستقر يف دار القرار  ،بحسب ما عمل يف هذه
الدنيا  ،يف اجلنة أو يف النار ( :
) [الروم. ]1٦- 14/
فهذا اإلنسان خلقه اهلل ليعمل  ،فإما أن يكون أداة أعامل صاحلة  ،أو أداة أعامل
سيئة  ،وكل يشء مكتوب  ،وكل يشء سوف حياسب عليه اإلنسان يوم القيامة ؛ ألن
هذا اإلنسان خلقه اهلل ليبقى  ،ليعطيه اهلل صفة احلياة األبدية  ،ففي اجلنة خلود بال
موت  ،ونعيم بال بؤس  ،وسالم بال أمراض  ،وشباب بال هرم  ،اهلل يعطينا يوم
القيامة من صفاته احلياة األبدية :
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[ البينة. ] ٨ – ٧ :
وإذا عرفنا أن اهلل  هو احلي القيوم  ،وإليه تنتهي األمور  ،وعنده خزائن األجور ؛
فلنعمل له بكل جهد  ،وال نستبقي باقية يف العمل له بطاعته سواء كان ذلك عىل
أنفسنا أو عىل غرينا :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :

ونحن موعودون عىل ذلك بالبقا ء الكريم الذي ال فناء بعده  ،واللقاء الكريم الذي ال
عز بعده  ،والرضوان العظيم الذي ال سخط بعده ( :
) [التوبة. ]٧2/
أهلنا ربنا  ألمر عظيم  ،ومقام كريم  ،وملك ال يفنى  ،إن أطعناه  ،وعملنا بام
وقد ن
حيب كام قال سبحانه ( :
) [القمر. ]55-54/
فلنريض ربنا  بدوام ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،فإنه وعدنا بأن يرضينا
) [الروم. ]٦/
ويسرتضينا ( :
وإذا رغب اإلنسان عن ربه  ،وجعله وراء ظهره  ،فال شك أنه سيبقى يف عذاب أليم ال
يبيد وال يفنى  ،وال يموت فيه اإلنسان وال حييى :
[ طه. ] ٧٤ :
وتيقن أهيا املسلم أن اخللود يف اجلنة العالية خري من اخللود يف النار احلامية ،
والبقاء غدً ا يف النعيم املقيم خري من البقاء يف العذاب األليم ( :
) [احلرش. ]20/
والبقاء يف جوار الرمحن ورضوانه  ،خري من البقاء يف النار وسخط الرب سبحانه ،
وشتان بني الدارين واملقامني ( :
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)[السجدة. ]20- 18/
فالبد أن يكون لنا حظ من اسم القيوم  ،فنقوم عىل أنفسنا باالستقامة  ،ونحملها
عىل طاعة اهلل  ،واجتناب معصية اهلل  ،ونقوم كذلك عىل غرينا بالدعوة إىل اهلل ،
واإلحسان إليهم .
واجلهد عىل النفس  ،واجلهد عىل الغري أقسام :
اجلهد عىل النفس بخمسة أمور  ،واجل هد عىل الغري كذلك بخمسة أمور :
األول :اجلهد عىل النفس :
أن جيتهد اإلنسان عىل نفسه بفعل الطاعات  ،واجتناب املعايص  ،ومحد اهلل عىل
النعم  ،واستغفاره من الذنوب  ،والصرب عىل البالء  ،فهذه مخسة أمور هي تاج
االستقامة .
هذه العبودية اخلاصة بالنفس  ،جهد عىل النفس باالستقامة ( :
) [العرص. ]3- 1/
) [العرص. ]3/
وجهد عىل الغري ( :
ألن احلق ثقيل عىل النفوس عمالً وإبالغا  ،فالبد من الصرب  ،صرب عىل الطاعات ،
وصرب عن املعايص وصرب عىل األقدار املؤملة  ،البد من الصرب عىل هذه األمور ،
ويف مقدمة الصابرين األنبياء والرسل ويف مقدمتهم حممد : 
[ آل عمران. ] ٢٠٠ :
فهذا اجلهد عىل النفس طاعات أؤدهيا  ،معايص أجتنبها  ،ذنوب أستغفر اهلل منها ،
نِ َعم أشكر اهلل عليها  ،ابتالءات أصرب عليها  ،هذه األمور تكون فيام بني العبد وبني
ربه :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :
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فبذل اجلهد من أجل إصالح النفس  ،وبذل اجلهد من أجل إصالح الغري  ،نفعه عائد
عىل من قام به :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :
ا لثاين  :اجلهد عىل الغري بالدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،
والنصيحة لكل مسلم  ،وتعلم رشع اهلل  ،واإلحسان إىل خلق اهلل :
[آل عمران. ] ١٠٤ :

 واجلهد عىل الغري ثالثة أقسام :
القسم األول  :جهد عىل الكافر لعله هيتدي ( :
) [السجدة. ]3/
جهد عىل الكافر لعله يسلم  ،جهد عىل الضال لعله هيتدي  ،فقريش كانوا يف
الظالم  ،كانوا يف احلضيض  ،فيهم الرشك بدل التوحيد  ،وفيهم الضالل بدل
اهلدى ،وفيهم اجلهل بدل العلم  ،وفيهم الفرقة بدل الوحدة  ،وفيهم الظلم بدل
العدل :
[ آل عمران. ] ١٦٤ :

فالبرشية اآلن تسري يف هذا املسار الذي ذاقت بسببه ألوان الظلم  ،والعذاب ،
واخلوف  ،واجلوع  ،والرعب  ،وفيها الرش ك  ،وفيها اجلهل  ،وفيها الفرقة  ،وفيها
الظلم  ،فالبد من اجلهد عليها حتى يأيت التوحيد بدل الرشك  ،والعلم بدل اجلهل ،
واالجتامع بدل الفرقة  ،والعدل واإلحسان بدل الظلم والعصيان :

[ احلج] ٧٨ :

.
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واجلهد الثاين  :جهد عىل العايص حتى يكون مطيع ًا  ،وعىل الغافل حتى يكون
ذاكر ًا  ،وعىل اجلاهل حتى يكون عامل ًا  ،وعىل الفاسد حتى يكون صاحل ًا  ،باألمر
باملعروف والنهي عن املنكر  ،والدعوة إىل اهلل  ،والنصيحة  ،والرتغيب ،
والرتهيب :
[ آل عمران. ] ١١٠ :
اجلهد الثالث  :جهد عىل العامل ل ُيع رلم غريه من الناس  ،فاهلل أعطاه عل ً
ام وجعله
خزانة للعلم  ،فأذكره حتى يعلم الناس  ،ال يعلم فقط أهل بيته  ،وال أهل حيه  ،وال
أهل بلدته  ،الدين لكل الناس  ،والتعليم لكل املسلمني  ،والرسول بعث لكل
الناس ،الرسول  بعث رمحة للعاملني :
[ آل عمران. ] ٧٩ :

ونجتهد عىل الذاكر حتى يكون مذكر ًا  ،ونجتهد عىل الصالح حتى يكون مصلح ًا ،
جيمع مع إصالح النفس إصالح الغري  ،وجهد عىل الغني لينفع نفسه  ،وغريه
باإلحسان إليه :
[ التوبة. ] ٧١ :

 فالدين ركنان :

عبادة احلق . .واإلحسان إىل اخللق من كانوا  ،وحيث كانوا .
[البقرة. ]195/
نحسن إىل اخللق  ،نقوم بدعوهتم إىل اهلل  ،ومواساة الفقراء  ،والضعفاء ،
والعاجزين  ،وامل رىض  ،واملحتاجني  ،وغري القادرين  ،خترج منا منافع هلم  ،حتى
حيبوا الدين من خالل هذه األخالق الكريمة :
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[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :
فلباس الدين هو التح ي باألخالق العالية  ،التح ي بالصفات التي حيبها اهلل  ،حتى
حلب أو املاء جيذب الطري
هذه الصفات جتذب الناس إىل الدين  ،كام أن ا ن
واحليوان إىل أكلة أو رشبه  ،كذلك كسوة اإلنسان باألخالق العالية  ،باألقوال
احلسنة  ،باملعامالت الطيبة  ،باحللم  ،والصرب  ،والعفو  ،واإلحسان إبتغاء وجه اهلل :
) [البقرة. ]138/
(
فأكون داعيا إىل اهلل بأخالقي  ،وأقوايل  ،وأعاميل  ،وأموايل  ،وفكري  ،وسمعي ،
وبرصي  ،فأكون قدوة حسنة لكل أحد :
ﰀ [األحزاب. ]21/
 وحياة الرسول  ثالثة أقسام :
طريقة حياة ..وفرائض حياة ..ومقصد حياة .
األول  :طريقة احلياة  :هي الصبغة اإلسالمية لإلنسان يف احلركات والسكنات  ،يف
بالسنة يف أكله ورشبه  ،يف نومه
األقوال  ،واألفعال  ،واألخالق  ،ال يتحرك إال ُّ
و يقظته ،يف حرضه وسفره  ،يف عبادته ومعامالته :
[ األنعام. ] 1٦3 – 1٦2 :
الثاين  :فرائض احلياة  :وهي األمور الواجبة سواء كانت يومية كالصلوات اخلمس ،
أو سنوية كالصيام والزكاة  ،أو يف العمر مرة كاحلج ،وغري ذلك من فرائض االسالم.
واحلقوق الواجبة هلل واحلقوق الواجبة للخلق  ،هذه كلها فرائض حياة :
[ احلج. ] ٧٧ :
الثالث  :مقصد احلياة  :وهي الدعوة إىل اهلل  ،وذلك بالقيام بعرشة أمور :
313

[األحزاب. ]48-45/
األزهار والثامر عىل األشجار أمجل يشء  ،كذلك الصفات اإليامنية أمجل يشء يف
اإلنسان  ،وكام نحب نحن األزهار والثامر عىل األشجار كذلك نحب املسلمني
واملسلامت  ،واملؤمنني واملؤمنات  ،والقانتني والقانتات  ،والصابرين
والصابرات  ،والصادقني والصادقات  ،وغريها مما حيبه اهلل  ،واتصف هبا رسوله :

وصفات املؤمنني الذين اشرتاهم اهلل : 

[ األحزاب. ] ٣٥ :

[التوبة. ]112/
وكلام ازداد املسلم عل ً
ام باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله زاد إيامنه بربه  ،وزادت خشيته
[ فاطر. ] ٢٨ :
له :
 وقد ابتىل اهلل كل إنسان بأربع صفات هي :
العقل ..واهلوى ..والعفة ..والشهوة .
فالعقل يعقل اإلنسان عام يشني  ،واهلوى هيوي به إىل ما يشني  ،والعقل يغالب
اهلوى  ،واهلوى يغالب العقل  ،حسب املُذكر وعدمه  ،ولذ لك البد أن نعيش يف
اجلو اإليامين  ،ليدفع العقل اهلوى ( :
) [التوبة. ]119/
والعفة تغالب الشهوة  ،العفة عن الرذائل  ،والقبائح  ،واملساوئ تغالب الشهوة ،
والشهوة أحيانا تغلب العفة ( :
) [ اإلنسان. ] 3- 2/
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واهلل  جعل لإلنسان بواسطة العقل  ،والعفة  ،وصدق اللجوء إىل اهلل  ،سلطانًا
عىل نفسه  ،فالعقل حاكم عادل ؛ ألن العقل يميز بني احلق والباطل  ،وبني الفضائل
والرذائل  ،والعفة متنع اإلنسان مما ال ينبغي  ،ولكن إذا جاءت الشهوة غلبت العفة
أحيان ًا :
[ مريم. ] 59 :
اهلل  جعل للمؤمن بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إىل هلل سلطان ًا عىل نفسه ،
فأصبح يتحكم يف نفسه  ،فإذا كان هذا العبد من حزب اهلل  ،وقام بطاعته  ،واشتغل
بعبادته  ،زاد عونه له  ،وأجزل له األجر واملثوبة  ،ونرصه عىل عدوه ( :
) [حممد. ]1٧/
وبحسب قوة املجاهدة تأيت اهلداية :
[ العنكبوت. ]٦9/
وإن جنح اإلنسان إىل الشهوات  ،وآثر هواه عىل هدى ربه  ،وأبى إال مض ًيا يف
معصية ربه  ،وكله إىل نفسه  ،وختىل عن نرصته  ،ونسيه كام نسيه  ،فتواله
الشيطان ،واستعمله فيام يسخط الرمحن :
[ النساء. ] 121 – 119 :

فلينتبه اإلنسان لنفسه  ،وليكن مع الصادقني  ،يف بيئة الصدق  ،بيئة العلم  ،بيئة
الذكر  ،بيئة الصالة  ،بيئة الطاعات بيئة الدعوة :
[ الكهف. ] 28 :
ومن اتقى اهلل وقاه  ،ومن ذكر اهلل ذكره  ،ومن أحسن أحسن اهلل إليه :
[ احلرش. ]19- 18/
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والفاسقون هم الذين خرجوا من الطاعة إىل املعصية  ،ومن احلق إىل الباطل  ،ومن
اهلدى إىل اهلوى :
[ القصص. ] ٥٠ :
ﰀ
واحلكمة يف األمور هي سلم املؤمن إىل نجاته  ،ومعراجه إىل ربه :
[ آل عمران. ] ٧٤ – ٧٣ :

[البقرة. ]2٦9/
فاحلكمة وضع األمور يف مواضعها  ،ومراعاة األحوال وضع اليشء يف موضعه ،
واحلكمة سلم املؤمن إىل نجاته من النار  ،وفوزه باجلنة  ،ومعراجه إىل ربه  ،ومنال
رضوانه  ،فإذا آمنت باحلكيم  ،فالبد أن آخذ منه احلكمة  ،فأحكم األمور  ،وأزهنا
بميزان الرشع  ،ألنال رضوان اهلل  ،ومن عدمها  ،وعدم العمل هبا ؛ عدم القربى من
ربه :
[ األعراف. ] ١٨٠ :
حكيام  ،حم ًبا للحكمة  ،عامالً باحلكمة التي أرسل اهلل هبا رسله ،
ومن مل يكن
ً
وأنزل هبا كتبه  ،وخلق هبا خلقه  ،مل يزل ينزل ُسفالً يف أمور الدين والدنيا كلها :
(
) [طه. ]12٧/123/
فاسأل أهيا العبد املؤمن ربك الكريم أن يرزقك احلكمة  ،فإنه كريم جل جالله :
(
) [البقرة. ]2٦9/
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وتوجه إىل ربك الكريم احلي القيوم يف مجيع أعاملك  ،االنفرادية واالجتامعية ،
ومجيع حوائجك الدنيوية واألخروية  ،وارضع إليه أن يستعمل جوارحك يف طاعته،
عىل ما حيبه ويرضاه  ،ال عىل ما حتبه وهتواه  ،واستقم كام ُأمرت ال كام اشتهيت :
[ الكهف. ] ١١٠ :
استقم لربك كام أمرت يكرمك بام وعدك من اجلنة ورضوانه .
واسأل ربك العظيم أن يعينك عىل ذكره  ،وشكره  ،وحسن عبادته  ،وأن يغفر ذنوبك
 ،ويسرت عيوبك ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته  ،ويصدك عام يصدك عن سبيله ،
وأمحد ربك عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ( :
) [األحقاف. ]15/
واعلم أن اهلل  هو احلي القيوم حيب أسامءه وصفاته  ،وحيب أن يتحىل هبا عباده
عىل ما حيبه ويرضاه  ،وحيب احلق  ،والعمل باحلق  ،والدعوة إىل احلق  ،فعليك
بدوام طاعته  ،ولزوم سبل حمابة  ،وال يصدنك عنه من أعرض عنه  ،وتوكل عىل
العزيز الرحيم يغنيك عن كل ما سواه :
[ األحزاب. ] ٣ – ١ :
واعلم يا عبد القيوم أن اهلل كام داوم عليك بإحسانه وتابع عليك إنعامه  ،فداوم أنت
عىل ذكره وشكره  ،وحسن عبادته  ،ليديم عليك ذلك  ،ويزيدك من نعامئه ( :
)
[إبراهيم. ]٧/
واعلم يا عبد القيوم أن أع قل الناس من قام عىل نفسه بجهد االستقامة  ،واجتهد عىل
غريه بجهد اهلداية  ،وترك الدنيا قبل أن ترتكه  ،وأنار قربه قبل أن يسكنه  ،وأرىض ربه
قبل أن يلقاه :
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[ القصص. ] ٧٧ :

فاهلل قيوم  ،وقائم عىل كل نفس  ،فكن أنت قائم عىل نفسك بحملها عىل طاعة اهلل ،
واجتناب معاصيه  ،واستعمل جوارحك فيام يرضيه  ،وفيام حيبه ويرضاه من العبادة
أقواالً وأعام الً  ،والدعوة إىل اهلل  ،وتعليم رشعه  ،واإلحسان إىل اخللق بالعلم
واملال والبدن  ،ومن أحسن يف الدنيا أحسن اهلل إليه يف الدنيا واآلخرة  ،ألن اهلل
أمرنا أن نقول القول احلسن  ،وأن نُحسن  ،ثم قال ( :
) [الرمحن. ]٦0/
فمن أحسن يف عبادة ربه  ،وأحسن إىل خلقه  ،أحسن اهلل إليه بالفوز باجلنة
والرضوان .
واإلحسان األول منه ؛ ألنه هو املحسن الذي خلق وهدى  ،وحبب إلينا الطاعات ،
وأعاننا عليها  ،وضاعف لنا األجر عليها  ،فله الفضل واملنة أوالً
وأخرا .
ً
) [الرمحن. ]٦0/
ومنه اإلحسان الثاين ( :
فاهلل  حيسن إىل عبده بأنواع اإلحسان  ،يستضيفه يف اجلنة يف م ٍ
لك عظيم ،
ُ
وألدنى مسلم يف ا جلنة وما فيهم دين مثل هذه الدنيا عرش مرات  ،وله فيها رضوان
من ربه  ،وله اخللود يف اجلنة  ،وله فيها النعيم املقيم  ،ويسمع كالم ربه جل
جالله  ،اهلل ُ يسلم عليه  ،واملالئكة يسلمون عليه  ،ويكون يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر :
[ القمر. ] 55 – 54 :

فمن امتثل األوامر الرشعية يف الدنيا  ،وصار ملكًا عىل هواه وشهواته ؛ جعله اهلل يوم
القيامة ملكً ا يف مقعد صدق عند مليك مقتدر :
[ اإلنسان. ] 22 - 20 :
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علام غريه ،
وتوكل عىل احلي القيوم  ،فال ترى لنفسك
نارصا غريه  ،وال لعلمك ُم ً
ً
وال لعملك شاهدً ا غريه  ،وال لرزقك خازنًا غريه ( :
) [التغابن. ]13/
فالفقه يف الدين من أعظم األمور .
قال النبي َ « : م ْن ُي ِردِ اهللَُّ بِ ِه َخ ْ ًريا ُي َف ِّق ْه ُه ِيف الدِّ ِ
ين» متفق عليه ( ) .
وأعظم الفقه  ،الفقه يف أسامء اهلل  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده ،
ووعيده .
والفقه كله يف القرآن والسنة :
[ النحل. ] ٨٩ :

الفقه أن أتعرف عىل حياة الرسل  ،وماذا قاموا به من الدعوة إىل اهلل  ،ونرش احلق بني
اخللق  ،وبذلوا أنفسهم وأمواهلم وأوقاهتم يف سبيل إعالء كلمة اهلل  ،حتى انترش
احلق بني الناس :
[ التوبة. ] ٨٩ – ٨٨ :
واهلل  بعث األنبياء ال أسباب معهم  ،حتى إذا انقطعت عنهم األسباب  ،توجهوا
إىل مسبب األسباب  ،ال يستندون إىل غريه  ،فنرصهم عىل أعدائهم :
[ الصافات. ] ١٧٣ – ١٧١ :

واهلل بحكمته أعطى األعداء األموال واألسباب  ،لكن األنبياء ليس معهم أموال وال
أسباب مادية  ،معهم قدرة اهلل  ،قوة اهلل  ،نرص اهلل .
وهلذا اهلل  يف بدر أظهر قدرته  ،ويف ُأحد أظهر اهلل ُسنته  ،ويف ُحنني أظهر اهلل
ُسنته وقدرته .
()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ,٣١١٦ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ١٠٣٧ :
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يف بدر حيث ال عدد وال عدة ظهرت قوة ال إله إال اهلل ( :
) [آل عمران]123/
ويف ُأحد أظهر اهلل قوة حممد رسول اهلل  ،فحني خالف الرماة أمر الرسول  رفع اهلل
النرصة عن الصحابة ؛ لتميش ال إله إال اهلل  ،مع حممد رسول اهلل  ،ال إله إال اهلل
إخالصا وتوحيدً ا  ،وحممد رسول اهلل إتبا ًعا وتسلي ً
ام :
ً
[ آل عمران. ] ٣٢ :
فقوة ال إله إال اهلل ظهرت يف بدر  ،وقوة حممد رسول اهلل ظهرت يف ُأحد  ،ويف
حنني ظهرت قوة اهلل  ، وظهرت قوة حممد  ، فاهلل  رفع النرصة حني جاء
العجب ثم أعادها يف النهاية حني تابوا .

[التوبة. ]2٧- 25/
املؤمن الذي يريد أن يميش عىل الرصاط املستقيم  ،ويتبع األنبياء والرسل يف نرش
التوحيد واإليامن واحلق  ،عليه أن يعرف مقاصد اإلسالم  ،وملاذا بعث اهلل الرسل ؟
وبامذا جاء الرسل عليهم الصالة والسالم للبرشية ؟ جاءوا بالدين احلق  ،الذي ال
يصلح البرشية إال هو  ،جاءوا باهلدى الذي خيرج البرشية من الضالل :
[ اجلمعة. ] ٢ :
 الدين احلق الذي بعث اهلل به مجيع األنبياء والرسل يقوم عىل ثالثة أصول :
األول  :جلب املصالح .
الثاين  :دفع املفاسد .
الثالث  :التح ي بمكارم األخالق .
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فجلب املصالح هي أعظم حاجات البرش  ،وتسمى احلاجيات  ،وأعظم حاجات
اإلنسان ليس الطعام والرشاب  ،أعظم حاجات اإلنسان أن يعرف ربه ويوحده ،
ويؤمن به ويعبده  ،ويطيعه  ،ويتبع رسله ورشعه  ،ليسعد يف دنياه وآخرته :

[ املائدة. ] ١٦ – ١٥ :

هذه أعظم املصالح  ،فالرسل جاءوا بجلب املصالح  ،أن يرتبط املخلوق بخالقه ،
وأن يتلقى األوامر منه  ،ال يتلقاها من مثله  ،وال ممن هو دونه  ،بل يتلقاها من الع ي
األعىل  ،ألن هذه األوامر الرشعية ترفعه إىل املقام األعىل يف الدنيا واآلخرة ( :
) [آل عمران. ]139/
يكون اإلنسان عال ًيا بإيامنه وأخالقه عن احليوانات  ،عن السباع  ،عن الشياطني ،
عن الكفار مرتق ًيا إىل درجة عالية باالقتداء باألنبياء واملرسلني  ،واملالئكة الكرام
الذين جبلوا عىل الطاعات :
[ األنعام. ] ٩٠ :
جلب املصالح هو أعظم حاجات البرشية  ،وهلذا اهلل أرسل الرسل  ،وأنزل الكتب
لبيان هذه املصالح  ،مل يرسل رسله لتعليم كيفية الزراعة وال الصناعة ؛ وال التجارة ،
ألن هذه حتسينات  ،يست طيع الناس أن يرتقوا فيها من اخرتاع إىل اخرتاع  ،ومن
اكتشاف إىل اكتشاف  ،حتى تتحسن األمور إىل األفضل ،مثل املياه اآلن  ،كانت أوالً
يف اآلبار  ،ثم جاء اجلهد عليها فصارت تستخرج بواسطة احليوانات  ،ثم جاء
اجلهد أكرب فأصبحت تستخرج بالكهرباء  ،ثم كانت املياة جتمع يف بركة ويرتوي
الناس منها  ،ثم تطور العقل البرشي حتى اهتدى إىل صناعة املواسري التي تنقلها إىل
البيوت  ،وهكذا احلديد  ،وهكذا يف مجيع أمور الصناعة  ،كلام كثر الناس ،
واشتدت احلاجات  ،فتح اهلل هلم من أنواع الصناعات التي تصلح حياة البرش ،
[ البقرة. ] ١٤٣ :
وتسهل معايشهم :
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فاهلل  أمرنا أن نعبد إهلًا واحدً ا  ،ونتبع كتا ًبا واحدً ا  ،ونتبع رسوالً واحدً ا  ،ونعمل
برشع واحد  ،حتى ال تتصادم احلركات ؛ ألن املنهج واحد والكتاب واحد ،
والرسول واحد  ،والرب واحد  ،اجلميع يسريون عىل الرصاط املستقيم إىل رهبم :
[ األنعام. ] ١٥٣ :
و األمر الثاين الذي جاء به الرسل  ،لتكون حياة البرشية حياة عالية هو درء
املفاسد التي ترض اإلنسان واألمة  ،وهذه املفاسد هي :
العدوان عىل دين اإلنسان  ،والعدوان عىل نفسه  ،والعدوان عىل عقله  ،والعدوان
عىل نسبه وعرضه  ،والعدوان عىل ماله  ،وتسمى هذه الرضوريات اخلمس  :ﮱ

[ األنعام. ] ١٥١ :

جاء اإلسالم بجلب املصالح  ،وهي أن يعرف اإلنسان ربه ويعبده  ،ويتلقى األوامر
منه ليسعد يف الدنيا واآلخرة ( :
) [فصلت. ]32-30/
وجاء بدرء املفاسد  ،وهي درء الرضر عن الدين  ،والنفس  ،والعقل  ،والعرض
واملال .
فجلب املصالح يشء  ،ودرء املفاسد يشء آخر  ،درء املفاسد منع الظلم والعدوان
عىل دين اإلنسان  ،باجلهاد يف سبيل اهلل  ،واجلهاد يف بيان احلق  ،وتعليم الرشيعة ،
وردع املعتدين والظلمة  ،وكشف الشبهات  ،ودفع الظ لم والعدوان عن نفس
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اإلنسان:

[ اإلرساء. ] ٣٣ :

ٍ
ِ
قال النبي  « : الَ َ ِ
ب الزَّاين َ ،والنَّ ْف ُس
حي ُّل َد ُم ْام ِر ٍئ ُم ْسل ٍم إالّ ْ
بإحدَ ى َثالَث  :الثَّ ِّي ُ
ار ُك لِ ِديِن ِ ِه املُْ َف ِ
س َ ،والتَّ ِ
بالنّ ْف ِ
ار ُق لِ ْل َجام َع ِة » متفق عليه ( ) .
ومن دفع املفاسد دفع الرضر عن العقل بتحريم رشب اخلمر  ،وعقوبة شارب
اخلمر :
[ املائدة. ] ٩٠ :

ومن درء املفاسد :
الدفاع عن نسبه وعرضه بحد الزنا ملن زنا :
[ اإلرساء. ] ٣٢ :

والدفاع عن ماله بقطع يد السارق :

[ املائدة. ] ٣٨ :
فالدين اإلسالمي جاء بجلب املصالح  ،وإذا عرفت هذه األمور واملصالح البد أن
استجيب هلا  ،وأعبد اهلل بموجبها  ،وأكون أول السابقني إىل فعلها :
[ الزمر. ] ١٢ – ١١ :

وأنرش هذه املصالح واألحكام يف العامل  ،ليكون الناس كلهم عىل حياة األنبياء
والرسل  ،وحياة املالئكة :
[ إبراهيم. ] ٥٢ :
والبد كذلك أن أدرأ املفاسد التي ترض اإلنسان واألمة ؛ بدفع الظلم عن دين
اإلنسان ،وعن نفسه  ،وعقله  ،ونسبه وعرضه  ،وماله :

[ آل عمران] ١٠٥ – ١٠٤ :

.

()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ,٦٨٧٨ :واللفظ له ,ومسلم برقم. ١٦٧٦ :
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وقد جاء اإلسالم بدرء هذه املفاسد كلها  ،فإن مجيع املظامل يف الدنيا تدور حول
هذه املسائل اخلمس  ،فرشع اهلل  الدعوة واجلهاد يف سبيل اهلل  ،حتى ال يبقى
يف الدنيا رشك  ،وال فساد ديني  ،رشع اهلل الدعوة  ،حتى يكون الدين كله هلل  ،ورشع
اجلهاد يف سبيل اهلل  ،لدفع عدوان املعتدين  ،وفتح الطرق للدعوة إىل اهلل  ،ليعرف
ربه كل إنسان :
[ البقرة. ] ١٩٣ :
ورشع اهلل القصاص صيانة للنفوس :
[ البقرة. ] ١٧٩ :

ورشع عقوبة اخلمر صيانة للعقول ؛ ألن هذه العقول غالية  ،البد أن نستعمل العقل
فيام خلق له  ،نستعمل عقولنا يف التقرب إىل اهلل وتقديم ما يبقى عىل ما يفنى ،
وتقديم حمبوبات الرب عىل حمبوبات النفس .
صيان ة العقول  ،حتى تكون هذه النفوس مسبحة بحمد رهبا  ،مكربة له  ،حامدة له ،
عابدة له .
ورشع اهلل  حد الزنا صيانة لألنساب حتى ال ختتلط األنساب  ،فهذا اإلنسان له
كرامة  ،ليس كاحليوانات يأكل ويرشب ويركب ما يشتهي  ،بال أمر وال هني  ،وال حد
وال قيد :
[ اإلرساء. ] ٧٠ :

الثالث  :التحيل بمكارم األخالق :
وقد جاء الرشع باحلث عىل مكارم األخالق يف كل دين  ،وعىل لسان كل رسول ،
جاء احلث عىل مكارم األخالق  ،فاألخالق العالية اهلل فرقها يف األنبياء  ،ثم مجعها
) [القلم. ]4/
يف سيد األنبياء  وذلك يقول اهلل عنه ( :
حسن اخللق مع اخلالق يف توحيده واإليامن به وطاعته وعبادته  ،وحسن اخللق مع
املخلوق بدعوته إىل اهلل  ،وتعليم الرشع  ،واإلحسان إىل اخللق .
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فاهلل  جعل األخالق العالية يف األنبياء ألهنم قدوة للناس  ،ومجع أخالق األنبياء
يف سيد األنبياء  ، ثم فرق هذه األخالق العالية يف النبي  يف أمة سيد األنبياء :

[ آل عمران. ] ١١٠ :

وهكذا الصفات اهلل  فرقها يف األمة  ،لتعبد اهلل بموجبها  ،وتنقلها إىل كل جيل من
هذه األمة  ،فالواجب علينا حتصيل الصفات التي حيبها اهلل  ،وهذه الصفات هي
) [األعراف. ]199/
مكارم األخالق ( :
وكل يشء حمدود  ،الطهارة هلا حد  ،والصلوات  ،والصيام  ،والزكاة  ،واحلقوق ،
كل يشء له حد إال األخالق  ،اهلل  أمرنا أن نحصل ما استطعنا من حسن اخللق :
) [القلم. ]4/
(
وقد جاء الرشع باحلث عىل مكارم األخالق  ،من الصدق  ،واإليامن  ،والعفو ،
والعدل  ،واإلحسان  ،واحللم  ،والصرب  ،والشكر  ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،
واملسارعة إىل اخلريات :
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :
وهنى الرشع عن مساوئ األخالق من الظلم  ،والغش  ،واخليانة  ،والعجب ، ،
والكذب  ،والرياء  ،واحلسد  ،والكرب  ،والغيبة  ،والنميمة  ،والتعاون عىل اإلثم
والعدوا ن :
[ األعراف. ] ٣٣ :

فيجب علينا أن نفقه هذه األمور  ،وأن نتوجه إىل اهلل  أن يرزقنا هذه األعامل
الصاحلة  ،وهذه الصفات احلسنة  ،وأن جيعلنا هداة مهتدين  ،غري ضالني وال مضلني.
يا عبد القيوم :
[ لقامن. ] ١٧ :
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يا عبد القيوم :

[ هود. ] ١١٤ :

يا عبد القيوم إن العمر جوهرة  ،وهلذا العمر إناء هو املكان والزمان  ،فلنضع يف
املكان والزمان  ،أحسن اجلواهر من النيات الواسعة  ،واألقوال احلسنة  ،واألعامل
الصاحلة .
فنكون قائمني يف حياتنا باألعامل التي حيبها اهلل  ،ني ًة  ،وأقوا الً  ،وأعامالً ،
وأخال ًقا  ،ونأيت هبا عىل الكامل  ،فمن أكمل حمبوبات الرب يف الدنيا  ،أكمل اهلل
حمبوباته يف اآلخرة  ،ولنكن قائمني  ،ومتحركني  ،وسائرين  ،ننقل الناس من
الظلامت إىل النور بإذن اهلل  ،وننرش احلق الذي يبعد الناس عن الباطل :
[ إبراهيم. ] ١ :
واهلل  جعل هذه األمة نائبة عن نبيها  ، وأعطيت ما ُأعطى األنبياء من قبل  ،من
الدعوة والعبادة  ،فأن نكون قائمني بأمر اهلل ونأخذ حظنا من هذا االسم يف القيام بني
يدي ربنا بالعبادة يف أمورنا اخلمسة  ،والقيام بني يدي خلقه باألمور اخلمسة التي
ذكرناها .
(
) [النمل. ]19/
اللهم اجعلنا قائمني بني يديك ركع ًا سجد ًا  ،وقائمني بني يدي خلقك بالدعوة والتعليم
واإلحسان  ،أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا  ،وأنت خري 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

البـاب اخلامس
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -19اسم اهلل السميع.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل السميع.

 -20اسم اهلل البصري.

التعبد هلل عز وجل باسمه البصري.

 -23-22-21اسم اهلل العيل ..األعىل ..املتعال.
التعبد هلل عز وجل باسمه العيل ..األعىل ..املتعال.

 -25-24اسم اهلل الكبري ..املتكرب.

التعبد هلل عز وجل باسمه الكبري ..املتكرب.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

السميع

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل السميع

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال
اجلميلة  ،واملثل األعىل يف السموات واألرض:
[طه.]٨ :

هذا اإلله العظيم ،وهذا الرب الكريم ،وهذا امللك الرحيم هو الذي يستحق أن ُيعبد،
ملا له من األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُعىل .
غني عن كل أحد  ،وبيده
هو سبحانه أحق بالتوحيد من كل أحد ؛ ألنه واحدٌ أحد ٌ ،
[البقرة.]١٦3 :
أمر كل أحد:
هو الواحد األحد ،ال رشيك له يف ذاته ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،و ُملكه،
وسلطانه  ،وخلقه ،وأمره ،هو امللك احل ق الذي خلق كل يشء وله ملك كل يشء:
[امللك.]١ :

 و اإلنسان إذا تأمل يف هذا الكون رأى فيه ثالثة:
األول ٌ :
كامل بذاته  ،وأسامئه،وصفاته ،وأفعاله ال حيتمل النقص أبد ًا ..
ناقص ال حيتمل الكامل أبد ًا .
الثاين ٌ :
الثالث ٌ :
قابل للزيادة والنقصان .
أما الكامل بذاته وأسامئه وصفاته  ،والذي ال حيتمل النقصان أبدا فهو واحد ال رشيك
له ،هو اهلل  ، الذي له الكامل املطلق يف ذاته وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله.
هذا اإلله العظيم البد من العلم به ( :
) [حممد. ]١9/
البد من معرفة املعبود قبل العبادة  ،ومعرفة امللك قبل أن نتحرك يف ُملكه بأقوالنا
وأفعالنا  ،هذا الكامل بذاته وأسامئه وصفاته  ،الذي له أسامء وصفات اجلالل
واجلامل  ،هذا هو الرب الذي يستحق أن ُيعبد وحده ال رشيك له:
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[األنعام.]١02 :

هو الذي حييي ويميت  ،ويعز ويذل  ،وخيلق ويرزق  ،ويأمر وينهى  ،هو الذي يقلب
الليل والنهار  ،ويأيت بالعافية بعد املرض  ،ويسوق املخلوقات إىل مقاديرها.
سَّينا يف الرب والبحر  ،وله ُملك
سَّي الشمس والقمر  ،وهو الذي ُي ر
هو الذي ر
الساموات واألرض  ،وله ما يف الساموات واألرض  ،وله ما بني الساموات
واألرض  ،وله خزائن الساموات واألرض ،وله غيب الساموات واألرض  ،وله جنود
الساموات واألرض ،وله مقاليد الساموات واألرض ،وله مَّياث الساموات
[طه.]٨ :
واألرض:
وبعده جل جالله من املخلوقات الكاملة املالئكة ،هؤالء عباد مكرمون :
) [التحريم. ]٦/
(
[األنبياء.]20 – ١9 :

فهم عىل الطاعات أبدً ا  ،وهم أجسام روحانية ،صمد ال يأكلون  ،وال يرشبون  ،وال
ينامون ؛ خلصهم اهلل لطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره.
وأما الناقص الذي ال حيتمل الكامل فهم ثالثة:
عامل اجلامد ،وهو عامل كبَّي جدً ا  . .وعامل النبات  . .وعامل احليوان .
وأما الذي حيمل األمرين مجيعا فهم اثنان:
اجلن  . .واألنس  ،فاإلنسان تار ًة يعلو بإيامنه وتقواه  ،فاملؤمن الذي اتصل بالعيل
األعىل يعلو بإيامنه وتقواه  ،ويقرب إىل أدنى درجة ا ملالئكة الذين هم جمبولون
عىل الطاعة  ،وعىل سمعنا وأطعنا  ،ليس لدهيم شهوات تعارض األوامر اإلهلية .
فاملؤمن إذا وجد يف بيئة الذكر والتذكَّي يعلو بإيامنه وتقواه:
[آل عمران.]١39 :
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وتار ًة يسقط اإلنسان بكفره وفجوره إىل أسفل سافلني ( :
)[التني. ]٦-4/
وهلذا البد أن نتعرف عىل ربنا  حتى حتصل عىل التوحيد الكامل  ،التوحيد
العميل يف القلوب واجلوارح  ،التوحيد الذي جيد اإلنسان فيه لذته  ،ويستأنس
بخالقه ،ويستوحش من غَّيه  ،هذا التوحيد البد له من ُجهد متصل ،يثمر معرفة
الرب ،ثم عبادته بموجب هذه املعرفة:
[العنكبوت.]٦9 :

هذا اجلهد العلمي يكون بمعرفة اإلله  ،ومعرفة عظمة ُملكه وسلطانه  ،ومعرفة عظمة
نعمه وإحسانه ،ومعرفة آياته وخملوقاته  ،ومعرفة أوامره ونواهيه  ،ومعرفة وعده
ووعيده ؛ فإذا عرف القلب هذه األمور امتأل بالتوحي د الكامل الذي هو مقصود الرب
[الذاريات.]٥٦ :
من خلقه:
وهذا التوحيد الكامل يقوم عىل ستة أركان:
األول:توحيد اهلل  بأسامئه  :كالعليم  . .والقدير  . .والسميع  . .والبصَّي . .
حلسنى .
وغَّيها من األسامء ا ُ
الثاين :توحيد اهلل بصفاته  :كاحلياة  . .والسمع  . .والبرص  . .والقدرة . .
والرمحةوغَّيها من الصفات ال ُع ىل .
الثالث :توحيده اهلل بأفعاله  :كاخللق  . .والرزق . .واإلحياء  . .واإلماتة  . .وغَّيها
من األفعال احلميدة.
الرابع :توحيد اهلل بأفعال العباد  :كدعاء اهلل  . .واالستعانة به . .والتوكل عليه . .
وحمبته  . .واخلوف منه  . .كالصالة والزكاة  . .والصوم واحلج . .وغَّي ذلك من
أنواع العبادة التي جيب أن ترصف هلل وحده.
اخلامس :توحيد رسوله  باإلتباع  :بطاعته فيام أمر ،واجتناب ما هنى عنه وزجر،
وتصديقه فيام أخرب ،وأن ال نعبد اهلل إال بام رشع.
السادس :توحيد كتابه باالمتثال :تصديق أخباره ،وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
33١

هذا التوحيد العظيم الذي جيمع معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وتوحيده بأفعال
السنة ؛ ألهنا وحي أخر ،
العباد،وتوحيد رسوله باإلتباع  ،وتوحيد كتابه باالمتثال مع ُ
واهلل  أمرنا باتباع السنة بقوله : 
[احلرش.]٧ :

هذا التوحيد بأركانه الستة يأيت بقدر هذه املعارف العظيمة ،وإذا جاء التوحيد
الكامل ،وجاء اإليامن الكامل ،ثم جاء العمل الكامل ،ثم جاء الثواب الكامل:

[األنفال.]4 – 2 :

هذا التوحيد متى يأيت يف القلب ؟ يأيت هذا التوحيد بعد معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،ولذلك اإلمام البخاري رمحه اهلل جعل كتاب التوحيد يف آخر صحيح
البخاري رقم ( ) 9٧؛ ألن جمموع معرفة اهلل ومعرفة أوامر اهلل امللكية  . .وأوامر اهلل
الرشعية  . .وأوامر اهلل اجلزائية  ،هذه املعارف العظيمة متأل القلب باإليامن  ،فيأيت
التوحيد الكامل  ،توحيد اهلل بذاته  ،توحيده بأسامئه  ،و توحيده بصفاته  ،وتوحيده
بأفعاله  ،توحيد رسوله وكتابه باإلتباع ،وتوحيد اهلل بأفعال العباد.
هذا التوحيد يتحقق بقدر هذه املعرفة  ،وهلذا البد أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وإذا عرفناه أحببناه  ،وإذا أحببناه أطعناه وعبدناه  ،وهلذا أمرنا اهلل باملعرفة،
فاهلل خلق هذا الكون لنتعرف عليه  ،أودع أسامءه وصفاته يف خملوقاته :
[الطالق.]١2 :

وإذا عرفتم ذلك عظمتم اهلل جلالله وكبريائه ،وأحببتموه لكرمه وإحسانه  ،وعبدمتوه
بام جاء عن رسوله :
[األنعام.]١02 :

وهلذا القلوب تتغذى بالذكر والوعظ  ،والعقول تتغذى بمعرفة املسائل واألحكام ،
فالعقول تُدرك الكيفيات  ،والقلوب تتأثر باإليامنيات  ،فيعظم اإليامن يف القلب
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فتنشط القلوب واجلوارح للقيام بأنواع العبادات:

[األنفال.]4ٍ – 2 :

هذا التوحيد واإليامن نتيجة ماذا ؟ نتيجة معرفة اهلل بأسامئه  . .وصفاته . .
وأفعاله  . .وخزائنه  . .ووعده  . .ووعيده:
[حممد.]١9 :

واهلل غيب ال أراه ببرصي ،ولكن أراه بقلبي ،فاهلل أخفى نفسه ،وأظهر خملوقاته ،
أظهر لنا شيئ ًا من خملوقاته لنستدل هبا عىل اخلالق  ،وأظهر شيئ ًا من الصور لنستدل
هبا عىل املصور .
وإذا جاءت هذه املعرفة امتأل القلب بالتوحيد واإليامن والتقوى ،وانرشح الصدر
للطاعة  ،والعبادة  ،ونفر من املعايص وأحب الطاعات  ،وأحب ربه ؛ وأحب
أوامره ،فانقادت جوارحه إىل العمل الصالح الذي حيبه اهلل ويرضاه من األقوال
واألعامل الظاهرة والباطنة .
وينيب إىل دار القرار ،ويتجاىف عن دار الغرور ،ويستعد للموت قبل نزوله:

[فصلت.]32 – 30 :

هذا التوحيد العلمي القلبي العميل هو املطلوب من اإلنسان  ،متى نصل إليه ؟ إذا
عرفنا اهلل  بأسامئه  ،وصفاته وأفعاله ،وحدناه ،وأحببناه ،وعبدناه:
[األنعام.]١02 :

فهذه املعارفمعارف عظيمة ،البد للقلب أن يعرفها  ،ويدركها ،حتى يعبد اهلل عىل
بصَّية  ،يعرف الرب من العبد  ،ويعرف اخلالق من املخلوق ،ويعرف املنهج الذي
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يسَّي عليه إىل ربه  ،ويعرف القدوة احلسنة الذين يقتدي هبم وهم  :املالئكة . .
واألنبياء  . .والرسل .
ويعرف األعداء الذين جيب احلذر منهم وهم  :الشيطان  . .والنفس  . .والدنيا . .
والكفار  ..واهلوى.
ويعرف الدنيا الذي هو فيها ليعلم أهنا ال ُتصلح هلذا اإلنسان  ،بل هي دار ممر ال دار
مقر ،ودار غرور ،ال دار رسور.
هذه الدنيا وضع اهلل عليها لوحات كثَّية كام نُعلق لوحات عىل األطعمة واألشياء
الفاسدة ،حتى حيذرها الناس،فقال اهلل عن الدنيا :
وقال ( :
وقال:

[فاطر.]٦ – ٥ :
)[العنكبوت. ]٦4/

[آل عمران.]١٥ – ١4 :

فالدنيا هلا أعامل  ،واآلخرة هلا أعامل ؛ لكن نعمل للدنيا بقدر احلاجة  ،ونعمل للدين
) [احلج. ]٧٨/
بقدر الطاقة ( :
وهذه الدنيا مكان للعبادة  ،مكان للصالة  ،مكان للصوم  ،مكان للحج  ،مكان
للدعوة  ،مكان ل ألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر  ،مكان اجلهاد يف سبيل اهلل ،
فاهلل  جعلها ميدان ًا للتزود لآلخرة ؛ فالدنيا داراإل ٌ
يامن والعمل  ،واآلخرة دار
الثواب والعقاب:
[األعراف.]9 – ٨ :
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والبد أن أعرف الشخصيات الذين جيب االقتداء هبم وهم  :األنبياء  . .والرسل . .
[مريم.]4١ :
واملالئكة :
وأعرف األعداء الذين جيب احلذر منهم وهم  :الشيطان  . .والنفس  . .والدنيا . .
والكفار:
[النساء.]١2١ – ١١9 :

وكل هذا بينه اهلل لنا يف القرآن مفصالً  ،وأعرف الدنيا التي أنا فيها وأعرف اآلخرة التي
سوف أقدم عليها  ،وأعرف األعامل الصاحلة التي يرىض اهلل هبا عنا  ،وأعرف
األعامل السيئة التي يسخط اهلل هبا علينا.
فإذا حصلت للعبد هذه املعارف العظيمة جاء يف قلبه التوحيد ح ًقا  ،واإليامن ح ًقا ،
وحتركت جوارحه باألعامل الصاحلة  ،ونطق لسانه بذكر ربه ،ومحده ،وتسبيحه،
وتوحيده  ،وامتأل قلبه بتعظيمه وحبه .
هذه املعارف هي غذاء للقلوب  ،تغذي القلوب باإليامن ،حتى تكون الطاعات
شهوات  ،أعظم من شهوات النفس:
[األنبياء.]90 :

حلسنى  ،والصفات ال ُعىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل ،
اهلل  له األسامء ا ُ
واهلل  بني يف القرآن من هو  ،وما هي أسامؤه  ،وما هي صفاته  ،وما هي أفعاله،
وبني دينه يف الكتاب الذي أنزله  ،وبني الرسل الذي أرسلهم  ،وبني املعاد يوم
القيامة  ،بني معاد املؤمنني وهو اجلنة  ،ومعاد الكفار وهو النار:
[النحل.]٨9 :

واهلل  بني كل ذلك ملاذا؟.
حتى نعرف ماذا عند اهلل ،وماذا يريد منا ،وماذا يعطينا إذا آمنا به وعبدناه ،وبامذا يعاقبنا
إذا عصيناه.
وإذا عرفنا ذلك اشتاقت نفوسنا لطاعة اهلل .
33٥

وإذا أردنا أن نطيع اهلل فعلينا أن نقتدي بشخص واحد هو نبينا  ،سيد األولني
واآلخرين ،هو الذي جيب أن نقتدي به ونتبعه:

[األعراف.]١٥٨ :

وأفضل حياة هيحياة األنبياء والرسل .
وأفضل حياة األنبياء والرسل هيحياة نبينا :
[التوبة.]١2٨ :

فحياته  أفضل حياة ،وأحسن حياة ؛ وأسعد حياة  ،ولذلك كانت حمفوظة
بالكامل  ،ثالث وعرشون سنة ،حمفوظة أقواالً وأعام الً وأخال ًقا  ،كلها مسجلة
ومبينة ومفصلة يف كتب احلدي ث لنقتدي به  علمي ًا وعملي ًا وأخالقي ًا :
ﰀ
[األحزاب.]2١ :

هذه احلياة هي أعىل يشء  ،كيف أصل إليها ؟ .
إذا آمنت باهلل العظيم  ،وآمنت بكتابه العظيم ،وعملت بموجب ذلك:

[النساء.]١٧٥ – ١٧4 :

هذا الكتاب جاء عن طريق من اجتباه واصطفاه واختاره  ،وجعله سيد األولني
فعيل أن أقتدي به يف كل ما جاء به؛ ألين آمنت باهلل ر ًبا ،
واآلخرين حممد ، 
َ
وباإلسالم دينًا  ،وبمحمد رسو الً  ،وآمنت باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله  ،واليوم
اآلخر  ،والقدر خَّيه ورشه .
إذا جاءت هذه اإليامنيات الغيبية يف القلب  ،حترك البدن بالطاعة  ،حترك القلب
باخلوف ،واخلشية ،واحلب ،والتعظيم هلل  ،ونطق اللسان بالذكر واحلمد  ،والتسبيح
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واالستغفار  ،والدعوة إىل اهلل  ،وتعليم رشع اهلل  ،والقول احلسن ،ومعاملة الناس بام
حيبه اهلل ويرضاه:

[األنفال.]4 – 2 :

 وأسامء اهلل ُ
احلسنى من حيث معانيها أربعة أقسام :
القسم األول  :أسامء دالة عىل صفة ذاتية للرب  ، ال تنفك عنه أبد ًا .
والصفة الذاتية  :هي كل صفة ال تنفك عن الذات  ،وال تعلق هلا باملشيئة  ،ومن هذه
األسامء :
احلي  ،القيوم  ،السميع  ،البصَّي  ،العليم  ،اخلبَّي  ،القوي  ،العزيز  ،العيل ،
الكبَّي  ،وغَّي ذلك من األسامءوالصفات الذاتية التي ال تنفك عن اهلل  ،فاهلل حي
بصَّي أبدً ا .
أبدً ا  ،قيوم أبدً ا ،
ٌ
سميع أبدً ا ٌ ،
القسم الثاين  :األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب . 
والصفة الفعلية  :هي كل صفة تتعلق باملشيئة واإلرادة  ،إن شاء اهلل فعلها  ،وإن مل
يشأ مل يفعلهاومن هذه األسامء :
حلسنى ،
اخلالق ،الرزاق ،التواب  ،العفو  ،الغفور  ،الرحيم  ،وغَّي ذلك من األسامء ا ُ
فاهلل  خيلق  ،اخلالق اسم  ،خيلق فعل  ،واخلالق خيلق إذا شاء  ،ويرزق إذا شاء ،
ويعز إذا شاء  ،ويعفو إذاشاء  ،ويتوب عىل من يشاء  ،ويغفر ملن يشاء  ،ويرحم من
يشاء ( :
) [الفتح. ]١4 : /
القسم الثالث  :األسامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب  عن ما ال يليق بجالله
وعظمته،ومن هذه األسامء احلُسنى :
القدوس  ،السالم  ،السبوح وأمثاهلا  ،فهو سبحانه السالم من كل نقص ،وعيب ،
القدوس  ،السبوح ،املنزه عن مجيع النقائص والعيوب  ،واملنزه عن كل ما ينايف
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صفات كامله وجالله ومجاله جل جالله  ،واملنزه عن الضد  ،والند  ،والكف ء ،
)[الشورى. ]١١/
واملثل (
فاهلل هو الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد(:
)[اإلخالص. ]4- ١/
القسم الرابع  :األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة ُحسنى للرب . 
ومن هذه األسامء :
العظيم  ،احلميد  ،املجيد  ،امللك  ،الصمد  . .وأمثاهلا .
فالعظيم  :من له كامل العظمة يف ذاته ،وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله .
واحلميد  :يدل عىل كثرة أوصاف ه  ،ويدل عىل كثرة محده  ،وكثرة احلامدين له ،
وكثرة ما ُيـحمد عليه  ،ال إله إال هو ،وال رب سواه .
واملجيد  :يدل عىل عظمة صفاته وكثرهتا وسعتها  ،وعىل عظمة ُملكه وسلطانه ،
أرضا واحدة ،وست أراضني ال نعلمها إال
فهذه األرض التي نحن عليها نحن نعرف ً
باخلرب  ،ونعرف سام ًء واحدة  ،وخلق سبحانه العرش  ،وخلق الكريس  ،هذه
املخلوقات ذرة من خزائن غيبه  ،وغيب اهلل عظيم ال يعلمه إال هو.
فهذه املخلوقات يف الدنيا واآلخرة  ،والعامل العلوي والعامل السفيل ،ال تساوي ذرة
من خزائن غيبه .
فالساموات السبع ،واألرضيني السبع ،وما فيهن وما فوقهن ،وما بينهن ،بالنسبة
للكريس كحلقة ملقاة يف أرض فالء  ،والعرش حميط بالكريس  ،والكريس حميط
بالسموات واألرض والكريس ال يساوي ذرة بالنسبة للعرش  ،واهلل  فوق العرش
[طه.]٥ :
جل جالله:
فهذه املخلوقات الكبَّية تدل عىل أن الكبَّي الذي خلقها هو الكبَّي املتعال  ،كبَّي
ليس كمثله أحد يف الكرب والكربياء  ،وليس لعظمته حد  ،وال لصفاته حد:
[الشورى.]١١ :

أما املخلوق فهو حمدود الذات  ،وحمدود الصفات  ،وحمدود احلياة .
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فاملجيد يدل عىل عظمة الصفات هلل  وكثرهتا وسعتها  ،وعىل عظمة ُملكه
وسلطانه  ،وتفرده باجلالل واجلامل والكامل  . .وهكذا :
[احلرش.]24 :

اهلل  هو احلي القيوم  ،امللك احلق  ،السميع البصَّي ،العليم اخلبَّي.
اهلل  هو السميع احلق  ،الذي يسمع مجيع أصوات أهل الساموات واألرض ،من
مجيع اجلهات يف ٍ
آن واحد  ،هو السميع الذي له كامل السمع  ،وهو الذي خلق
السمع يف كل سامع  ،وخلق السامع واملسموع.
هو السميع العليم الذي يسمع األصوات ،كلها باللغات كلها  ،يف األوقات كلها  ،من
املخلوقات كلها ،يف ٍ
آن واحد من كلها:
[اإلرساء.]١ :

هو السميع الذي يسمع األصوات كلها  ،باللغات كلها ؛ لغات اجلامد ،والنبات،
واحليوان ،والرياح ،واملياه  ،ومجيع املخلوقات  ،ومجيع اإلنس واجلن
واملالئكة ،ويسمع األصوات من كلها عىل اختالفها :
[النور.]4١ :

هو احل ٌي القيوم بكامل األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،بكامل احلياة التي
تستلزم كامل السمع  ،وكامل البرص  ،وكامل القيومية  ،وكامل القوة  ،وكامل الغنى،
وكامل الكرم  ،وكامل العلم  ،وكامل الرمحة :
[غافر.]٦٥ :

البد أن أعرف أن ريب هو السميع  ،حتى ال أتكلم إال بام حيب ،البد أن أعرف أن
ريب هو السميع العليم  ،هو السميع البصَّي  ،هو السميع القريب املجيب جل
[سبأ.]٥0 :
جالله:
واهلل  ذكر اسمه السميع يف أكثر من مخس ومخسني آية يف كتاب اهلل . 
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هو السميع جل جالله الذي يسمع كل يشء  ،وال يعزب عن سمعه يشء وإن خفي ،
سواء كان صوت نفس  ،أو حديث نفس  ،أو خاطرة نفس  ،واخلاطر الذي يمر عىل
النفس  ،واحلديث الذي يتكلم اإلنسان فيه بينه وبني نفسه  ،والصوت الذي يظهر
للناس:
هو السميع الذي يسمع كل إنسان سوا ًء جهر أو أرس  ،فأصوات اخللق ظاهرها
وباطنها  ،رسها وخفيها ،مكشوفة له  ،مكشوفة لرب العاملني  يستوي عنده
القريب والبعيد  ،والرس والعلن  ،واجلهر واخلفوت:
[امللك.]١4 – ١3 :

هو السميع العليم الذي ال تشتبه عليه اللغات  ،وال ختتلف عليه األصوات  ،وال
ُيشغله
) [الشورى. ]١١/
سمع عن سمع ( :
ٌ
ليس كمثله يشء ال يف ذاته  ،وال يف أسامئه  ،وال يف صفاته  ،وال يف أفعال ه:
[اإلخالص.]4 – ١ :

والسمع والبرص صفتان من صفات الكامل مع احلياة  ،فجميع خملوقات احلي التي
خلقها تشرتك يف السمع والبرص  ،ولكن كلها صفات موهوبة السمع والبرص،
واأليدي واألرجل  ،واهلل  هو خالق كل يشء  ،خلق الناس ،ووهبهم السمع
واألبصار واألفئدة ( :
) [امللك. ]23/
هو الغني الذي عنده خزائن األسامع  ،وعنده خزائن األبصار  ،وخزائن العقول،كام
أن عنده خزائن املياه  ،وخزائن احلبوب  ،وخزائن الذهب  ،وخزائن الفضة  ،كذلك
عنده خزائن العزة  ،وخزائن الذلة  ،وخزائن األمن  ،وخزائن اخلوف ،وخزائن
احلب ،وخزائن البُغض  ،وخزائن النعيم ،وخزائن العذاب( :
) [احلجر. ]2١/
فاهلل  يسمع ويرى يف ُملكه العظيم كل ذرة وخردله  ،هو الذي قدر املقادير قبل أن
تكون ثم أظهرها( :
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) [القمر. ]٥3-49 /

واهلل  من رمحته أن أخربنا عن أسامئه وصفاته حتى ال نُسمعه ما ال حيب ،
ونُسمعه ما حيبه ويرضاه من الذكر والدعاء والدعوة  ،وأخربنا بأنه البصَّي حتى ال
نفعل شيئ ًا يغضبه  ،و أخربنا أنه هو الرزاق وهو الغني حتى ال نسأل أحد ًا سواه ،
أخربنا أنه القادر عىل كل يشء،القادر عىل تغيَّي العزة بالذلة  ،والفرج بعد الكرب ،
وال ُيرس بعد ال ُعرس ،حتى نتوجه إليه وحده :
[املائدة.]١20 :

فاهلل هو السميع الذي يستوي يف سمعه خفي القول وظاهره  ،ورسه وجهره :
) [امللك. ]١3/
(
فسبحان السميع البصَّي الذي يسمع مجيع األصوات من كل جهة  ،ومن كل
خملوق  ،وبكل لغة  ،ويف كل وقت يسمع ذلك كله يف ٍ
آن واحد .
هو جل جالله السميع الذي له الكامل املطلق يف السمع  ،فيسمع األصوات كلها،
من اجلهات كلها  ،ومن املخلوقات كلها  ،وباللغات كلها  ،يف األوقات كلها  ،يسمع
ذلك كله يف ٍ
[احلج.]٧٥ :
آن واحد:
فأنا اآلن أميش عىل ظهر األرض ،وبني األرض والسامء مسافة مخسامئة سنة ،
وسمك السامء مخسامئة سنة  ،وما بني السامء والثانية مخسامئة سنة  ،وسمك
السامء الثانية مخسامئة سنة  ،وهكذا إىل السابعة  ،ثم فوق الساموات السبع الكريس
حميط بالسموات واألرض  ،ثم فوق الكريس املاء  ،وفوق املاء العرش ،والعرش
وسع الساموات واألرض  ،وسع مجيع املخلوقات،واهلل فوق العرش ،يسمع ويرى
كل ذرة يف ملكه الكبَّي.
اهلل  استوى برمحته عىل أعظم وأكرب وأوسع وأنور خملوقات وهو العرش  ،واهلل
فوق عرشه العظيم ،يسمع كل يشء ،ويرى كل يشء.
هو السميع الذي يسمع كل خملوقاته يف العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،ويف الرب
واجلو والبحر  ،يسمع أصوات األشجار  ،وأصوات النباتات  ،وأصوات اجلامدات ،
34١

وأصوات احلجارة ،وكل متحر ك ،وكل مساكن ،وكل ناطق وصامت:
[الشورى.]١١ :

هو السميع الذي يسمع تسبيح النباتات عىل اختالفها وأنواعها  ،ويسمع أصوات
احليوانات  ،وجييب السائلني  ،ويسمع اإلنس  ،ويسمع اجلن  ،ويسمع تسبيح
املالئكة.
فسبحان من خلق السامعني وأحاط بسمعهم :

[يونس.]32 – 3١ :

هو احلي الذي يسمع ويرى ،وجييب كل دعاء ،وال ينسى أحد ًا .
حيمد كل شاكر من خلقه  ،ويغفر لكل مستغفر  ،وجييب كل سائل  ،ويفرج كل
كرب  ،وينفس عن كل مكروب  ،وينرص كل مظلوم  ،وجييب كل حمتاج  ،ويعاقب
) [الرمحن. ]29/
كل ميسء ( :
هو السميع العليم البصَّي الذي يسمع مجيع األصوات يف كل مكان  ،ويف كل زمان ،
يف ٍ
آن واحد  ،هو السميع الذي حاط بجميع املسموعات يف العامل العلوي والعامل
السفيل  ،يسمع تسبيح املالئكة كلهم  ،ويسمع تسبيح الذرات واجلامدات كلها ،
ويسمع تسبيح النباتات واألشجار كلها  ،ويسمع تسبيح الطَّي واحليوان  ،ويسمع
تسبيح اإلنس واجلن  ،ويسمع جل جالله تسبيح كل ُمسبح يف السموات واألرض:
[اجلمعة.]١ :

فاهلل  يسمع يف ُملكه العظيم مجيع املخلوقات التي تُسبح بحمده  ،فاهلل  عظيم
صغَّيا  ،فخلق السموات واألرض ،والكل
كبَّيا أو كان
ً
وخلق كل عظيم سوا ًء كان ً
يسبح بحمده ،ويشهد بوحدانيته ،وخيضع ألمره ،ويتصاغر لكربيائه:

[احلج.]١٨ :
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فسبحان السميع الذي يسمع مجيع خملوقاته التي تسبح بحمده ( :
) [اإلرساء. ]44/

كل يشء ُيسبح بحمده  ،منذ خلقه اهلل  ،وإن من يشء إال يسبح بحمد ربه  ،ال يسعه
إال أن يسبح بحمد ربه ؛ ألنه يعرف اهلل الذي فطره عىل معرفة جالله ومجاله فيسبح
بحمده ؛ ملا يراه من عظمته وكرمه وإحسانه:
[احلديد.]2 – ١ :

فسبحانه بسط رزقه خللقه يف كل مكان وزمان ،ليسمع محدهم وشكرهم له.
فهذه النعم تستوجب شكره  ،تستوجب من اإلنسان أن يشكر ربه  ، وهلذا هي
تُسبح بحمد رهبا ،وتشهد بوحدانيته  ،وتشهد بصفات جالله ومجاله  ،وتشهد أنه
واحد ال رشيك له يف ذاته ،وأسامئه،وصفاته ،وأفعاله .
والعقالء يعرفون هذا منها ؛ ألهنا مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،ال ختالف
أمره  ،وال تتأخر عن طاعته ،سخرها لنا من خلقها تسخَّي تعريف لنؤمن به ،وتسخَّي
تكريم لنشكره( :
) [لقامن. ]20/
هو جل جالله امللك الواحد القاهر ،قهر مجيع املخلوقات عىل ما أراد.
قهر الشمس عىل ما أراد  ،وجعلها هبذا االرتفاع املحكم ،لو ارتفعت قليالً لتجمد
الناس  ،وصاروا أشد من احلجارة  ،جتمدت اخلالئق كلها  ،ولو نزلت قليالً
بخارا ودخانًا.
الستحالت األرض ومن فيها ً
هو القهار الذي قهر أسامعنا عىل ما يريد  ،لو ُفتح السمع قليالً لسمعنا حركة املعدة ،
و جريان الدم ،وسمعنا كل يشء حولنا ؛ ولكن اهلل قدر السمع بأن نسمع أشياء ،وال
[الزمر.]4 :
نسمع أشياء:
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والبرص اهلل  قدره ،حيث نرى املاء وال نرى الكائنات التي فيه ،لو ُفتح البرص زيادة
لرأينا ما فيه  ،هذا املاء الذي نرشب كله مركب من ذرات ومن ميكروبات تتفاعل مع
) [القمر. ]49/
بعضها ؛ ولو رأيناها ما رشبناه ( :
فهو  القدير الذي قدر املقادير  ،وكتبها ،وعلِمها ،وشاءها من مجيع خملوقاته :
(
) [النور. ]4١/
معنى هذا أنه البد أن نسارع نحن إىل التسبيح ،لننسجم مع املخلوقات التي تسبح
بحمد رهبم  ،املخلوقات كلها تسبح بحمد رهبا إال هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل بيده،
وجعله خمَّي ًا ،إن شاء آمن باهلل ،وإن شاء كفر:
[اإلنسان.]3 – 2 :

واهلل  خَّي مجيع املخلوقات أن تكون مسخرة ،أو تكون خمتارة ،فاختارت كلها
أن تعبد اهلل مسخرة  ،واختار اإلنسان أن يعبد اهلل بموجب التخيَّي ،فحمل األمانة،
وسخر اهلل له كل يشء ،وأمره بأداء األمانة وهي التكاليف الرشعية.
فمن الناس من أدى األمانة ،ومنهم من خاهنا:

[األحزاب.]٧3 – ٧2 :

اهلل هو امللك ،وكل اخلالئق تسبح بحمده ؛ ألن كل نعمة منه  ،أنعم عيل ،وأنعم عىل
رشا  ،خلق يل عامل اجلامد بأنواعه  ،وعامل النبات
غَّيي  ،أعطاين خَّي ًا ورصف عني ً
بأنواعه  ،وعامل احليوان بأنواعه  ،وجعل املالئكة يسبحون بحمد رهبم  ،ويستغفرون
للذين آمنوا  ،وخلق كل نعمة هلذا اإلنسان ،حتى يتفرغ لعبادة ربه ،ويستعني هبا عىل
طاعة من أنعم عليه :
[لقامن.]20 :
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هذا العامل العلوي كله يسبح بحمد ربه  ،الساموات  ،ومن يف الساموات من
املالئكةكلهم يسبحون بحمد رهبم  ،والعامل السفيل كله يسبح بحمد ربه العظيم،
األرض ومن فيها من اجلامد والنبات واحليوان ،ومجيع الذرات والقطرات:

[احلج.]١٨ :

فسبحان السميع العليم القدير الذي يسمع تسبيح مجيع خملوقاته يف آن واحد،
ويسمع كالمهم بلغاهتم وجييب دعاءهم:
[البقرة.]١٨٦ :

ومجيع األرزاق يف السامء  . .والتسليم يف األرض .
واألرض حمل اآليات والعرب  ،وحمل استالم األرزاق ؛ فاهلل يقول :
[الذاريات.]22 – 20 :

ولو كانت األرزاق يف االرض لتقاتل الناس عليها ،وحلرم بعضهم بعض ًا منها .
)[الذاريات. ]22/
(
فالرزق كله عند الرزاق ُ ،ينَزله عىل عباده بقدر  ،ويعرف من يستحقه ممن ال يستحقه ،
وهو الكريم الذي يعطي ملن أطاعه ومن عصاه  ،من آمن به وكفر به ؛ ألنه أصالً ال
رازق غَّيه ،وهلذا تكفل وحده بجميع أقوات اخللق:
[الزخرف.]32 :

فاملُلك ُملكه  ،واألرض أرضه  ،والنعم نعمه  ،واخللق خلقه  ،واألمر أمره:
[فاطر.]3 :

34٥

فسبحان السميع البصَّي الذي يسمع محد الشاكرين ،وذكر الذاكرين ،واستغفار
املذنبني ،ودعاء الداعني:
[غافر.]٦0 :

هذا اإلنسان البد له من البيئة اإليامنية التي تذكره باهلل حتى يعظمه  ،وتذكره بنعمه
حتى يشكره  ،وت بني له أنه إذاآمن باهلل فله اجلنة  ،وإذا كفر باهلل عاقبه اهلل يف دنياه ويف
اآلخرة :
[الكهف.]2٨ :

فال إله إال اهلل كم عظمة ملكه ،كم يف السامء من املخلوقات ،وكم يف األرض من
العوامل ؟ عظمة املخلوقات تدل عىل عظمة من خلقها كمي ًة ،ونوعية ،وحج ً
ام  ،كم
عدد املخلوقات التي ال حيصيها إال اهلل الذي خلقها:
[يس.]١2 :

اهلل خالق كل يشء  ،العرش يشء  ،الكريس يشء  ،والساموات يشء  ،واألرض
يشء  ،واهلل خالق كل يشء:
[الزمر.]٦2 :

واملالئكة يشء  ،واإلنس يشء  ،واجلن يشء واهلل خالق كل يشء .
واجلامدات يشء  ،والنباتات يشء  ،واحليوانات يشء واهلل خالق كل يشء  ،البحار
يشء ،واألسامك يشء،والنَّيان يشء والرياح يشء ،والنور يشء ،والذرات يشء،
واهلل خالق كل يشء .
اهلل  خالق كل يشء  ،وهذا هو املستحق للعبادة وحده ال رشيك له ( :
) [النحل. ]١٨- ١٧/

اهلل  بني لنا من صفة اخللق أنه هو الذي يستحق العبادة وحده:
[األنعام.]١02 :
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ثم اهلل  ليس غاف ً
ال عن ملكه هو سميع يسمع كل املسموعات  ،وبصَّي يرى كل
املبرصات  ،وعليم يعلم الرس والعلن واخلفيات  ،وخبَّي بام يف ضامئر النفوس .
عليم بكل يشء ،
وعلام  ،اهلل
وبرصا
فاإلنسان والكون كله مكشوف أمام اهلل سم ًعا
ٌ
ً
ً
سميع لكل يشء :
بصَّي بكل يشء ،
ٌ
ٌ
[األنعام.]٥9 :

فسبحان امللك العظيم الذي تسبح بحمده مجيع خملوقاته:
[اإلرساء.]44 :

هذا اإلله العظيم ،والرب الكريم  ،نحن بحاجة إليه يف مجيع أمورنا ( :
) [فاطر. ]١٥/
نحن فقراء إىل ربنا  ،وهو السميع العليم ليس غافالً عن ُملكه  ،يسمع فيه كل يشء ،
ويرى كل يشء  ،ويعلم كل يشء  ،فيجب علينا أن نستحي منه  ،وأن ُنسمعه ما حيبه
ويرضاه ،ونجتنب ما ُيسخطه و ُيغضبه:

[نوح.]20 – ١3 :

كثَّيا والذاكرات ،ويسمع كالم
اهلل  سميع يسمع كل يشء ،يسمع الذاكرين اهلل ً
الصادقني والكاذبني،ويسمع كل ما يقوله اخللق ( :
) [آل عمران. ]١٨١/
[املجادلة.]١ :

سميع لكل يشء يف ُملكه العظيم  ،ونحن ذرة من
اهلل  سمي ع له كامل السمع ،
ٌ
املخلوقات التي يسمعها  ،كم ذرة يف الكون؟كم نبات يف الكون ؟ كم شجرة  ،كم
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حيوان ؟ كم طَّي ؟ كم َملك ؟ كم يف العامل العلوي كله ؟ كم يف العامل السفيل
كله ؟ كم يف قاع البحار؟ كم يف باطن اجلبال؟ من املخلوقات التي ُتسبح بحمد رهبا
بأصواهتا ؟
[النور.]4١ :

عليم بجميع ما يفعلون يف مجيع األوقات  ،يف كل ثانية
فسبحان السميع البصَّي ال ٌ
مليارات األفعال تصدر من هذه اخلالئق  ،فسبحان من يسمع اجلميع ،وحييص ما
قالوه وما فعلوه:
[املجادلة.]٦ :

وهذه املخلوقات العظيمة كلها تشَّي إىل خالقها الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل ،وكلها شاهدة بوحدانيته  ،ومسبحة
بحمده  ،وخاضعة ملشيئته  ،ومرسع ٌة إىل إراداته ،ومتصاغرة لكربيائه:

[األعراف.]٥4 :

هو السميع البصَّي  ،والسميع العليم،الذي يسمع مجيع األصوات من دعاء ،
وأسئلة  ،واستغاثة  ،ويسمع جل جالله أصوات الرياح والعواصف  ،ويسمع أصوات
الرعد والصواعق  ،ويسمع أصوات البحارواألهنار  ،ويسمع أصوات املياه والنَّيان ،
ويسمع مجيع أصوات اجلامد  ،ومجيع أصوات النبات  ،ومجيع أصوات احليوان ،
ومجيع أصوات اإلنس  ،ومجيع أصوات اجلن  ،ومجيع أصوات املالئكة  ،ومجيع
أصوات الذرات.
السفيل ،ويف
يسمع الكل من هذه املخلوقات العظيمة يف العامل العلوي ،والعامل ُ
عامل الغيب ،وعامل الشهادة ،يسمع الكل يف ٍ
سمع عن سمع ؛
آن واحد  ،وال ُيشغله
ٌ
ألنه السميع العليم بكل يشء ( :
)[الشورى. ]١١/
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فسمعه وسع مجيع األصوات ،ويسمع سمع إجابة جل جالله  ،وسمع علم( :
) [األنعام. ]١3/
فسبحان السميع البصَّي الذي وسع سمعه األصوات كلها ،من األمم كلها ،يف
األوقات كلها ،ولغات اخللق التي ال حيصيها إال اهلل وحده .
يف اهلند أكثر من سبعامئة لغة  ،كم يف الصني من لغة ؟ كم يف أمريكا من لغة ؟ كم
يف أفريقيا من لغة ؟ كم يف أوربا من لغة ؟ كم يف عامل اجلن من لغة ؟ كم يف عامل
الطَّي من لغة ؟ كم يف عامل احليوانات من لغة ؟ كم يف السامء من لغة ،كم يف
األرض من لغة.
هذه معارف إذا عرفها القلب خضع لربه وأحبه  ،ثم أطاعه ووحده بذاته  ،وأسامئه ،
وصفاته  ،ووحده بعبادته وحده ال رشيك له.
وعبد ربه بثالث صفات :
بالتعظيم له  . .واحلب له  . .والذل له .
فيجد ُأ نسه وراحته يف مناجاة مواله  ،حيب ربه  ،ويقف بني يديه  ،ويقنت له ،
وذكرا ،ودعا ًء
ويستأنس به يف عبادته  ،ويستوحش من غَّيه  ،فهو مع ربه عباد ًة
ً
ودعوة  ،ملاذا ؟ ألنه عرف  ،وإذا عرف احرتف ،واستقام عىل أوامر اهلل ( :
ﰀ ) [الزمر. ]9/

فالعبد الذي يذوق طعم املعرفة واإليامن يتلذذ بطاعة اهلل  ،يبذل كل يشء من أجل أن
وحمس ًنا:
ُيعبد اهلل  ،فهو بني يدي ربه عابدً ا  ،وبني يدي خلقه داع ًيا،
ومعلامُ ،
ً

[األنفال.]4 – 2 :

حيبه ويرضاه  ،من األذكار واألدعية ،والدعوة إىل اهلل،
فالبد أن يسمع منا السميع ما ُ
واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر:
[فصلت.]33 :
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واهلل  خلق الدنيا ومألها بمحبوباته هو  ،وجعل أمور الدين أسهل يشء  ،األذكار
واألدعية  ،وأنواع العبادات  ،كل ما نعمله يف هذا الدين من قراءة القرآن  ،وتطبيق
األحكام  ،وإتباع األوامر،هي بحر احلسنات املرشوعة لكل غني وفقَّي من
املسلمني:
[النحل.]9٧ :

مفتوح لكل إنسان ،وهو أسهل
باب التوحيد واإليامن،وباب الطاعات والقربات،
ٌ
يشء.
واهلل حكيم عليم ضيق الدنيا عىل املؤمن حتى يتوجه إىل ربه  ،وال تُشغله الدنيا عن
اآلخرة  ،وال تُشغله النعمة عن املنعم ؛ ألن اهلل جعل النعم وسيلة للتقوي عىل
الطاعة  ،فاملؤمن استعملها يف طاعة اهلل فأنبتت له احلسنات  ،والكافر استعملها يف
معصية اهلل فأنبتت له السيئات  ،ثم يأيت الثواب والعقاب بحسب العمل:
[األنعام.]١٦0 :

ميع بصَّي ،ولكنه حليم  ،وسع حلمه مجيع خملوقاته :
فاهلل  س ٌ
[اإلرساء.]44 :

فسبحان السميع العليم بكل يشء  ،املحيط بكل يشء  ،الذي ال خيفى عليه يش ٌء
يف األرض وال يف السامء .
هو قايض احلاجات ،وجميب الدعوات  ،وعنده خزائن كل يشء  ،فلو قام اإلنس
واجلن واملالئكة وغَّيهم من املخلوقات  ،ثم سألوا رهبم حاجاهتم  ،سألوا رهبم
مجي ًعا يف حلظة واحدة ٌّ ،
وكل حتدث بلغته  ،لسمعهم أمجعني ،دون أن خيتلط عليه
ٌ
ٌ
سائل بسائل  ،أو ٌ
صوت بصوت  ،أو
لغة بلغة  ،أو
حاجة بحاجة ( :
ٌ
) [يونس. ]٦١/
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ٌ
سميع لكل
عليم بكل يشء ،
بصَّي بكل يشء ،
حميط بكل يشء ،
هو جل جالله
ٌ
ٌ
ٌ
يشء  ،قادر عىل كل يشء  ،وإذا عرف اخللق هذه الصفات توجهوا إىل رهبم،
وعبدوه وحده ال رشيك له باحلب والتعظيم والذل له:
[حممد.]١9 :

وهذه هي جنة املعرفة أسأل اهلل أن يرزقنا مجيع ًا هذه املعرفة  ،فإن اإلنسان إذا
دخل هذه اجلنة فهو يف جنة ال يشبهها إال نعيم اجلنة  ،ففي الدنيا جنة املعرفة  ،ويف
[الرمحن.]4٦ :
اآلخرة جنة الشهوات:
ٍ
حلظة
اهلل  هو السميع الذي يسمع مجيع خلقه ،ويقيض حاجتهم مجي ًعا ،يف
واحدة  ،من ُيطعم األسامك يف البحار ؟ كلها تسأل رهبا حاجتها  ،من ُيطعم هذه
اخلالئق ؟ من يكفي هذه اخلالئق ؟ اهلل الذي خلق اخللق ،وخلق أقواهتم ،وساق
أقواهتم إليهم  ،وهذايتطلب صفات من القوة  ،والقدرة  ،والعلم  ،والسمع والبرص ،
والغنى:
[الذاريات.]٥٨ – ٥٦ :

حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال
اهلل  هو املستحق لعبادة ؛ ألن له األسام ء ا ُ
[طه.]٨ :
اجلميلة  ،واملثل األعىل:
اهلل هو الغني الكريم الذي يسمع كل سائل،و ُيعطي كل سائل  ،كم سائل يف العامل
العلوي ،والعامل السفيل ؟ ال حيصيهم إال اهلل .
هو الغني الكريم  ،غني ال تنقص خزائنه أبدً ا  ،الذي تنقص خزائنه مثقال ذرة فقَّي ،
وكل الناس إىل اهلل فقَّي ؛ ألن اهلل  هو الذي أعطاهم  ،كانوا فقراء فأغناهم  ،وكانوا
معدومني فأوجدهم  ،وكانوا ضالني فهداهم ،وكانوا عراة فكساهم.
فاهلل  هو الغني وحده ،والغني الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا عىل كثرة اإلنفاق  ،ويد
اهلل سحاء يف الليل والنهار  ،والنفقة من خزائنه ال تنقصها مثقال ذرة  ،ال تنقصها إال
كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر  ،ماذا يأخذ املخيط إذا غمسناه يف البحر ؟.
واهلل غني له الكامل املطلق يف الغنى  ،هوالغني والغنى ال ينفك عنه ؛ ألنه غني
بذاته ،فكل ما يف الساموات واألرض  ،وكل ما يف العامل العلوي والعامل السفيل ،
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وكل ما يف الدنيا واآلخرة  ،كله ملكه  ،كله ذرة من خزائنه جل جالله:
[احلجر.]2١ :

هذه اخلالئق كلها لو سألت اهلل ال ينقص ما أعطاهم من خزائنه شي ًئا.
فسبحان الغني الكريم الذي ُيعطي كل سائل  ،وال تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة
اإلنفاق عىل مر الدهور.
عن أيب ذر عن النبي  فيام روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال َ « :يا ِعبَادِي لَ ْو َأ َّن
ب رج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد ِم ْنك ُْم َما َزا َد َذلِ َك
َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنَّ ُك ْم كَانُوا َع ََل َأ ْت َقى َق ْل ِ َ ُ َ
ِيف م ْلكِــي َشيئا  ،يا ِعبادِي َلو َأ َّن َأولَ ُك م و ِ
آخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم كَانُوا َع ََل َأ ْف َج ِر
ْ َ َ
َّ ْ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َق ْل ِ
ب َر ُج ٍل َواحد َما َن َق َص َذل َ
ك مـ ِْن ُم ْلكي َشيْئا َ ،يا عبَادي لَ ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْم
يد و ِ
ِ ٍ
ت ُكـ َّـل إِن َْس ٍ
اح ٍد َف َسأَلُ ِ
ان َم ْسأَلَ َت ُه َما َن َق َص
وين َفأَ ْعطَ ْي ُ
َوإِن َْسك ُْم َو ِج َّنك ُْم َق ُاموا ِيف َصع َ
ك ِ
َذلِ َ
ِمَّا ِعن ِْدي إِ َّال ك ََام َينْ ُق ُص املِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل الْ َب ْح َر» أخرجه مسلم( ) .
فاملحدود إذا ُأخذ من املحدود ينقص  ،لكن املحدود إذا ُأخذ من غَّي املحدود ال
ينقص أبدً ا:
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،ومن ال تنقص خزائنه عىل كثرة
فسبحان من له األسامء ا ُ
اإلنفاق مثقال ذرة:
[ص.]٥4 :

[يونس.]٦٨ :

هذا اهلواء العظيم املوجود بني السامء واألرض ،كم يتنفس منه اإلنسان يف اليوم ؟
هذا اهلواء الذي هو أسهل يشء وأغىل يشء  ،لو انقطع عن اإلنسان دقيقة واحدة
ملات  ،كم يأخذ منه كل إنسان من البرش ؟ يأخذ كل يوم ثالثامئة وستني مرت ًا مكعب ًا
هواء  ،ويتنفس به أربعة وعرشين ألف نفس.
وخيرجه فاسدً ا يذهب بأمر اهلل إىل النباتات ،و ُيعطيها التغذية .
حلاُ ،
ويأخذه صا ً
هذه البحار التي جتري بني السامء واألرض  ،هذه البحار التي حتملها الرياح ،هذه
السحب العظيمة  ،وهذه البحار التي يف األرض  ،وهذه املخلوقات كلها  ،ملك
()1أخرجه مسلم برقم.2577 :
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من ؟ خلقها من؟ يدبرها من؟فسبحان من جعلها مظهر ًا جلالله ومجاله:
[األنعام.]١02 :

فهذه املخلوقات العظيمة تدل عىل صفاته العظيمة  ،صفات اجلالل وصفات
اجلامل  ، ،فالساموات  ،واألرض  ،واجلبال والبحار  ،والن بات واحليوان فيها صفة
اجلالل والعظمة  ،تدل عىل أن خالقها عظيم وقاهر  ،وأنه ملك قادر  ،وتدل عىل
صفة اجلامل ؛ ألن املاء نرشبه ،والطعام نأكله،واهلواء نتنفسه  ،واهلل سخر لنا ما يف
الساموات وما يف األرض:
[لقامن.]20 :

فهذه املخلوقات تدل عىل جالل اهلل وعىل مجاله  ،وهي خملوقات من خملوقاته،
تكريام هلذا اإلنسان الذي خلقه اهلل
ُتسبح بحمده،وتشهد بوحدانيته  ،وهي مسخرة لنا
ً
بيديه  ،واهلل  سخر له ما يف الساموات وما يف األرض ،ليستعني به عىل طاعة اهلل ،
فيسمع ما أمره اهلل بسامعه من الذكر واملواعظ  ،فاهلل أعطاين أحسن يشء  ،وهو
السمع الذي يف األذن.
فيجب أن أسمع به أحسن يشء وهو القرآن :
[الزمر.]23 :

وخلق اإلنسان يف أحسن تقويم يريد منه أن يعمل بأحسن يشء  ،لينال أحسن يشء
)
وأحسن يشء هو الدين ( :
[النساء. ]١2٥/

وأحرك لساين وجوراحي بأحسن يشء(:
)[فصلت. ]33/
وعالقتي مع اخلالئق كلهم أن أتكلم بأحسن يشء وأقول للناس أحسن يشء :
)[البقرة. ]٨3/
(
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فأصل من قطعني  ،وأعطي من حرمني  ،وأعفو عمن ظلمني  ،و ُأحسن ملن أساء
فكرا  ،ونظري عربة ،
إيل  ،وأمر باملعروف ،وأهني عن املنكر  ،ويكون صمتي ً
وتسبيحا ومحدً ا وعباد ًة ودعوة:
ذكرا
ً
ونطقي ً

[آل عمران.]١34 – ١33 :

فاهلل خلقني ورزقني وهداين ،فيجب أن أعمل بام حيبه ويرضاه،وأجتنب ما ُيسخطه ؛
ألين عبده  ،وليس عند العبد عمل إال امتثال أوامر سيده  ،افعل كذا وال تفعل كذا :

[البقرة.]22 – 2١ :

ولكن من العبيد ما هو مسخر وهم كل ما سوى اجلن واإلنس  ،ومنهم من هو
خمَّي وهم اإلنس واجلن ،كل منهم خمَّي أن يقبل اهلُدى أو يرده  ،أن يؤمن أو يكفر ،
أن يطيع أو يعيص:
[األنعام.]١32 :

اهلل خالق كل يشء  ،خالق الذوات  ،وخالق األسامع والصفات واألفعال يف
الذوات  ،لكن اإلنسان يوجه الطاقة والفعل إىل طاعة اهلل أو معصية اهلل:
[الكهف.]29 :

 فاإلنسان مركب من ثالثة أشياء :
ونفس حيواين .
وروح ملكي . .
جسدٌ مادي . .
ٌ
ٌ
 فاجلسد علبة فيها خملوقان عظيامن :
الروح  . .والنفس .
الروح  :بحر الطاعات والفضائل.
والنفس  :بحر املعايص والشهوات  ،واهلل طبعها عىل هذا:
[يوسف.]٥3 :
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فالنفس شهوانية ،والروح م رلكية حتب أعامل املالئكة من التسبيح والتقديس ،
وطاعة اهلل ،وامتثال أمره .
فمثل هذه املجالس اإليامنية تذكرنا باهلل  ،وتعرفنا بالدنيا واآلخرة  ،ومن يستحق
العبادة ممن ال يستحقها  ،وتعرفنا بام جيب هلل ،من التوحيد  ،واحلب يف اهلل ،
والبغض يف اهلل  ،وأنواع العبادات والقربات .
فاحلمد هلل رب العاملني أن يرس لنا مثل هذه املجالس التي نسمع فيها عن ربنا  ،وعن
أسامئه وصفاته وأفعاله  ،فهذه أفضل املجالس ،ألن فضل املجلس بحسب ما ُيذكر
فيه.
واهلل  هو العظيم الذي ال أعظم منه  ،الكبَّي الذي ال أكرب منه  ،القوي الذي ال أقوى
منه  ،السميع الذي ال أسمع منه  ،البصَّي الذي ال أبرص منه.
حلسنى  ،والصفات العال  ،هذا القلب إذا امتأل هبذه
هو جل جالله الذي له األسامء ا ُ
املعارف  ،نشط لطاعة اهلل  ،وأقبل عىل عبادة ربه:
[حممد.]١9 :

اهلل  هو السميع البصَّي  ،وهو السميع العليم جل جالله  ،هو السميع البصَّي الذي
يسمع مجيع ما يف ُملكه العظيم  ،ويسمع مجيع املخلوقات عىل اختالف لغاهتا
ٍ
وقت واحد  ،لكامل سمعه  ،وبرصه ،
وأماكنها وأزماهنا  ،يسمعهم مجي ًعا يف
وعلمه  ،وأسامئه  ،وصفاته:
[الطالق.]١2 :

هو السميع البصَّي الذي يرى كل خملوق  ،ويسمعه يف كل حال.
يراك أهيا اإلنسان حني تقوم ،وحني تنام  ،ويراك حينام تأكل وترشب  ،ويسمعك إذا
أمرت أو هنيت  ،أو سألت أو دعيت  ،ويسمعك إذا استغفرت أو محدت  ،أو
ضحكت أو بكيت ،أو أسأت أو أحسنت ( :
) [األنبياء. ]4/
ٍ
هو جل جالله السميع الذي يسمع كل ٍ
متحرك وساكن ،
ناطق وصامت  ،ويسمع كل
سمع عن سمع  ،يسمع أصوات اجلن  ،وأصوات املالئكة  ،وأصوات
ال ُيشغله
ٌ
3٥٥

الطيور  ،وأصوات األسامك  ،وأصوات الرياح  ،وأصوات الرعود  ،وأصوات اإلنس
ٍ
ٍ
ٍ
وسائل  ،ومستغيث ،وراغب،
وذاكر ،
حامد ،
عىل اختالف األقوال والسؤاالت من
وراهب.
ٍ
هو السميع الذي يسمع كل ٍ
متحرك وساكن  ،و ال ُيشغله
ناطق وصامت  ،ويسمع كل
سمع عن سمع  ،وال ُيشغله دعاء عن دعاء  ،وال ُتشغله إجابة عبد عن إجابة عبد
ٌ
) [الرمحن. ]29/
أخر ( :
يسمع كل نجوى  ،ويكشف كل بلوى :
هو السميع الذي يسمع وجييب جل جالله :
[البقرة.]١٨٦ :

[النمل.] ٦2 :

) [البقرة. ]١٨٦/

لكن برشط ( :
فاهلل سميع قريب جميب ،جييب الداعي إذا وحد ربه جل جالله.
فالبد حني أدعو ريب ليستجيب دعائي أن أتيقن أنه سيجيبني ،ألن اهلل كريم ال يرد
ً
كريم له مطلق الكرم  ،ال يرد سائالً أبدا ؛ ولكن برشط ( :
سائال أبدً ا ،
ٌ
) [البقرة. ]١٨٦/

 وإلجابة الدعاء البد من اليقني عَل مخسة أمور:
قادر عىل قضاء
أن أتيقن أن اهلل موجود  . .وأنه يسمعني  . .وأنه
ٌ
قريب مني  . .وأنه ٌ
حاجتي  . .وأنه حيب أن يرمحني ويعطيني:
[غافر.]٦٥ :

ولذا ُحسن الظن باهلل هو العبادة  ،و ُزبدة اليقني ُحسن الظن باهلل.
واهلل  يقول يف احلديث القديس َ « :أنَا ِعن َْد َظ ِّن َع ْب ِدي ِِبَ ،و َأنَا َم َع ُه إِ َذا َذك ََر ِينَ ،فإِ ْن
َذكَر ِين ِيف َن ْف ِس ِه َذكَر ُته ِيف َن ْف ِ
َل َذك َْر ُت ُه ِيف َم َ ٍ
ِسَ ،وإِ ْن َذك ََر ِين ِيف َم َ ٍ
َل َخ ْ ٍْي ِمن ُْه ْمَ ،وإِ ْن
ْ ُ
َ
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ت إِلَيْ ِه ذِ َراعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب إِ ََل ذِ َراعا َت َق َّر ْب ُت إِلَيْ ِه َباعاَ ،و إِ ْن َأت ِ
َاين
َل بِ ِش ْ ٍْب َت َق َّر ْب ُ
َّ
َت َق َّر َب إِ َ َّ
يم ِ
ِش َأ َت ْيتُ ُه َه ْر َولَة»متفق عليه ( ).
َْ

فهو  يسمع كل نجوى يف العامل العلوي والعامل السفيل  ،ويكشف كل بلوى :
) [غافر. ]١9/
(
فالذي يليق بجالله هو العطاء والكرم ،واإلحسان والعفو ،والرمحة واملغفرة:
[احلج.]٦٥ :

جييب من دعاه عند االضطرار  ،ويكشف حمنته عند
هو السميع الكريم الرحيم الذي ُ
االفتقار ( :
)[النمل. ]٦2/
جي يب املضطر حتى ولو كان كافر إذا استغاث به ( :
هو جل جالله ُ
) [العنكبوت. ]٦٥/
جييبه لكامل رمحته بخلقه كلهم :
جييبه ألهليته ؛ بل ُ
فاملضطر اهلل  ال ُ
[األعراف.]١٥٦ :

جييب املضطر إذا دعاه أ ًيا كان من عامل احليوان  ،أو عامل اإلنس  ،أو عامل
فهو ُ
كافرا ،إذا وحد اهلل يف تلك احلالة:
اجلن ُ ،
جييب املضطر إذا دعاه حتى ولو كان ً
[الذاريات.]٥١ – ٥0 :

جييب
فورا  ،اهلل  هو السميع الذي يسمع ُ
اهلل  سميع يسمع أولياءه ُ
وجييبهم ً
وجييب دعاءه:
دعاء من دعاه خملص ًا  ،ليس فقط يسمعه ويرتكه ؛ بل يسمعهُ ،
[البقرة.]١٨٦ :

( )1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ,7405 :واللفظ له ومسلم برقم.2675 :
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 واهلل أعطى األنبياء واملؤمنني شيئني :
اإليامن  . .والتقوى ،وبا إليامن والتقوى حتصل مجيع الربكات:
[األعراف.]9٦ :

 وأعطى أعداءهم شيئني :
األموال  . .واألسباب ،واألموال واألسباب وسائل خملوقة ليس بيدها يشء ،بل
األمر كله بيد اهلل وحده:
[آل عمران.]١٦0 :
فاألنبياء يفزعونإىل اهلل يف كل يشء  ،فنحن نقرأ يف القرآن ( :
)[األنبياء. ]٧٧-٧٦/

واهلل  سمع دعاء نوح  ، وسمع ما قال قوم نوح حني سخروا منه  ،واستهزئوا به :
)[القمر. ]١0/
(
فقال اهلل: 
[القمر.]١4 – ١١ :

وجييبهم .
فاهلل  يسمع من أوليائه سامع إجابة ُ ،
وأيوب نادى ربه السميع البصَّي  ،نادى السميع العليم  ،نادى السميع املجيب :
(
) [األنبياء. ]٨4- ٨3/

فكل نبي ،وكل مؤمن إذا دعا اهلل خملص ًا بعد فعل األسباب التي يقدر عليه ،فاهلل
جييب دعاءه وينرصه:
[غافر.]٦0 :

3٥٨

حيبها
واهلل  ابتىل أيوب باملرض سبعة عرش عا ًما  ،حتى جاءت عنده الصفة التي ُ
) [ص. ]44/
اهلل ،وهي الصرب كام قال سبحانه( :
فكان العالج حتت قدمه  ،ولكن اهلل حبسه عنه سبعة عرش عا ًما  ،ألنه يريد أن يرى في ه
رب عن
رب عىل الطاعة  ،وص ٌ
صفة الصرب  ،التي هي من أعظم الصفات بعد اإليامن  ،ص ٌ
رب عىل حتمل مشاق الدعوة  ،صرب عىل أذى
رب عىل األقدار  ،ص ٌ
املعصية  ،وص ٌ
الناس :ﯿ

[ص.]44 – 4١ :

واألنبياء والرسل كانوا كلهم جبال التضحيات  ،وكلهم قمم الصفات :
[األنعام.]90 :

واهلل  فرق الصفات التي حيبها يف األنبياء والرسل  ،ثم مجعها يف سيد األنبياء
) [القلم، ]4/
حممد  ، ثم فرقها يف أمة سيد األنبياء ( :
هذا له .
وقال عن أمته :
[آل عمران.]١١0 :

خَّي أمة يف التوحيد  ،يف اإليامن  ،يف اليقني  ،يف األخالق  ،يف الدعوة  ،يف
العبادة،يف التعليم  ،يف اإلحسان.
كنتم خَّي أمة لتدعوا رش أمة ،ليكونوا خَّي أمة  ،كام جعل اهلل دعوة النبي  يف رش
أمة ،فصاروا خَّي أمة:
[اجلمعة.]2 :
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 وهذه األمة عَل درجتني:
األوىل :خْي أمة  :وهم املؤمنون ،وهم أمة اإلجابة:
[البينة.]٨ – ٧ :

الثانية :رش أمة  :وهم أمة الدعوة ،وهم العصاة  ،والكفار  ،واملرشكون ،
واملجوس  ،واهلندوس ،واليهود  ،والنصارى.
فهؤالء رش أمة ،فتجب دعوهتم إىل اإلسالم ليكونوا خَّي أمة:
[البينة.]٦ :

سمعنا القرآن ،والقرآن ُمتَعبد بتالوته،احلسنة بعرش أمثاهلا،ولكن هذا ينقطع بعد
املوت.
و ُمتَعبد بفهمه ،نقرأ القرآن ونعرف املعجزات التي فيه وأساليبه ومعانيه وداللة
ألفاظه  ،ون تدبر خلق الساموات واألرض  ،هذا عبادة من أعظم العبادات:
[ص.]29 :

واألمر الثالث العمل بام يف القرآن.
فالقرآن ُمتَعبد بتالوته  ،و ُمتَعبد بفهمه وتدبره  ،و ُمتَعبد بجهده:
[إبراهيم.]١ :

فإذا سمعنا :
نقومالليل بني يدي اهلل.
وإذا سمعنا :

[املزمل.]4 – ١ :

[املدثر.]٧ – ١ :

نقوم بني يدي اخللق ندعو إىل اهلل .
وإذا سمعنا ( :
) [احلج.]٧٧/
3٦0

[آل عمران.]١34 – ١33 :
[آل عمران.]١04 :
[املائدة.]2 :

نسابق إىل كل فضيلة وعبادة ،ونتعاون عىل الرب والتقوى  ،وإذا سمعنا البد أن نطيع
وأن نمتثل:
[البقرة.]2٨٥ :

) [اإلخالص. ]١/

والبد أن ُنسمع الناس ( :

[آل عمران.]32 :

[األعراف.]١٥٨ :

نقول للناس ما سمعناه من ربنا من أخبار وأوامر وأحكام:
[املائدة.]٦٧ :

فبقدر قوة اليقني عىل اهلل وأسامئه وصفاته ،تكون إجابة الدعاء فور ًا ،كام قال عن
يونس ( : 
) [األنبياء. ]٨٧/
أقر بأنه ظامل ٌ لنفسه  ،ومقرص  ،وهذه أفضل أحوال اإلنسان أن يكثر من االستغفار ،
فعالج كل بالء هو االستغفار :
3٦١

[نوح.]١2 – ١0 :

فيونس  حني نادى ربه عنده اليقني التام عىل أن اهلل موجود  ،وعىل أن اهلل يسمع
دبيب النملة السوداء  ،عىل الصخرة الصامء  ،يف الليلة الظلامء  ،ويسمع كل من يف
الساموات  ،ومن يف األرض  ،ومن يف قعر البحا ر ،ومن يف النور ،ومن يف الظلامت.
قادر عىل إجابته  ،وأن
عنده يقني حازم عىل أن اهلل موجود  ،وأن اهلل يسمع  ،وأن اهلل ٌ
عنده قضاء حاجته  ،وأن اهلل حيب أن يقيض حاجته  ،لكامل رمحته بعباده :

(

)[األنبياء. ]٨٧/

وفور ًا قال اهلل ( : 
ألنه يف ُظلمة الليل  ،و ُظلمة البحر  ،و ُظلمة بطن احلوت ،وظلمة الوحدة والوحشة.
هذا لألنبياء ولكل مؤمن ومؤمنة.
) [األنبياء. ]٨٨/
يف املستقبل ( :
عليم بكل
بصَّي
سميع
إذ كان عندهم هذا اليقني عىل أن اهلل موجود  ،وأن اهلل 
ٌ
ٌ
ٌ
حيب لكامل رمحته أن يقيض حاجتهم  ،فهذا
يشء  ،وأنه قادر عىل كل يشء  ،وأنه ُ
هو ُحسن الظن باهلل .
وإذا جاء اليقني عىل اهلل ،وحس ن الظن باهلل ،فتح اهلل أبواب اإلجابة ملن
دعاه(:
(

) [األنبياء. ]٨٨/

) [األنبياء. ]90- ٨9/
)[األنبياء. ]9١/

وهذه األمة  ،النبي  كان يف العريش يف غزوة بدر  ،فدعا اهلل  مترضع ًا أن ينرص
دينه وأولياءه قائالً« :اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تُعبد يف األرض  ،اللهم إهنم جياع
3٦2

فأطعمهم  ،وحفاة فامحلهم  ،وعراة فاكسهم» أخرجه مسلم( ) .
فنزل النرص من عند اهلل كام ينزل املطر:
[آل عمران.]١23 :

فنزل جربيل ومعه أ لف من املالئكة ( :
) [األنفال. ]١0- 9/

فليفزع املؤمن إىل ربه يف مجيع احلاالت يف الرضاء والرساء  ،حاجاته عند اهلل ،إذا
سألت فاسأل اهلل ؛ ألنه سميع  ،وبصَّي  ،وقادر ،وحيب أن يقيض حاجتي التي تعيني
عىل طاعته ،وعنده خزائن كل يشء :
[غافر.]٦0 :

فبقدر قوة اليقني ،وكامل االفتقار ،وشدة االضطرار ،وقوة الدعاء ،يأيت الفرج بعد
الكرب.
بملك واحد جربيل له ستامئة جناح  ،قادر بطرف جناحه
واهلل قادر أن يمدهم يف بدر َ
أن يدمرهم  ،ألنه رفع بطرف جناحه مخس قري من قرى قوم لوط إىل السامء ،ثم
قلبها عليهم  ،هو اآلن مكان البحر امليت:
[هود.]٨3 – ٨2 :

بملك واحد  ،لكن ملاذا ألف ؟ ألن اهلل فرح هبؤالء
واهلل قادر أن ينرصهم َ
املؤمنني الذين ضحوا بكل يشء من أجل أن ُيعبد اهلل  ،ومن أجل أن ينترش الدين ،
ومن أجل أن يرىض اهلل  ، وخرجوا يف سبيل اهلل بال عدد وال عدة.
فرح هبذه املجموعة املؤمنة التي هذا أول لقاء هلا مع األعداء  ،ليبني هلم أهنم
نرصون من النارص الذي بيده النرص وحده.
ُي َ
()1أخرجه مسلم برقم.1763 :

3٦3

ففي بدر أظهر اهلل قوة ال إله إال اهلل  ،ويف ُأحد أظهر قوة حممد رسول اهلل ، حتى
يعلموا أنه النارص وحده.
فكان يكفي َملك واحد ،لكن اهلل فرح وجاء بأل ف نرصة ألوليائه ،ثم جاء بثالثة اآلف،
ثم جاء بخمصة اآلف من املالئكة ،إظهار ًا لقدرته ،وحمبة لعملهم فقال :

[آل عمران.]١2٥ – ١23 :

ثم بني هلم أن النرص من عنده وحده(:

) [األنفال. ]١0/

برشى لكم  ،هؤالء املالئكة كلهم خماليق من خماليق اهلل مأمورون من رهبم  ،لكن
النارص واحد  ،والرازق واحد  ،واخلالق واحد ،والقاهر واحد  ،والغني واحد ،
واملحيط واحد  ،ليس بيد اخللق يشء  ،الذي له اخللق واألمر هو اهلل  ،والذي بيده
اخللق واألمر هو الذي يستحق أن ُيعبد  ،وحده ال رشيك له:
[األنعام.]١02 :

هذا هو اإلله الذي يستحق أن ُيعبد  ،وجيب أن ُيعبد ؛ ألن املُلك ُملكه  ،واألرض
حلسنى ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة.
أرضه  ،وهو الذي له األسامء ا ُ
هو الذي خلق اإلنسان مفتقر ًا إىل غَّيه  ،فاإلنسان إما عابد هلل  ،أو عابد لعبد اهلل من
الليل والنهار  ،أو الشمس والقمر أو غَّيها:
[فصلت.]3٧ :

فاخللق كلهم عبيد هلل ،واملؤمنون هم عباد اهلل  ،والواجب نقل البرشية من العبيد إىل
العبودية والعبادة هلل وحده  ،كل اخلالق عبيد  ،نحن عبيد ملن خلقنا عىل هذه
الصورة  ،وأمدنا باألرزاق  ،وأسكنا يف األرض:
[مريم.]9٥ – 93 :

3٦4

فيجب علينا كام خضعنا لربوبيته باخللق والقوت والنعم املادية  ،أن نخضع أللوهيته
بامتثال أوامره الرشعية ،ونمتثل أمره لصاحلنا نحن  ،ألننابامتثال أوامره الرشعية
نحصل عىل األمن  ،واخلالفة يف األرض يف الدنيا  ،ونحصل عىل اجلنة والرضوان
)
يف اآلخرة ( :
[األنعام. ]٨2/

[الكهف.]١0٨ – ١0٧ :

واهلل  سميع ،وأمرنا بدعائه ،وما أمرنا بدعائه إال ليجيب دعاءنا  ،فلندعوه،وال
نعتدي يف الدعاء  ،الدعاء له ضوابط  ،والصالة هلا سنن وأحكام واحلج كذلك ،
ٌ
رشوط وآداب البد أن نفهم هذه األمور  ،وننظر يف حياة األنبياء ماذا
والدعاء له
عملوا  ،لنقتدي هبم يف التوحيد واليقني  ،واألخالق والدعوة والذكر والدعاء ويف
الرشيعة نتبع النبي  ، وما وافق سنته بام جاء به األنبياء من قبله:
[األعراف.]٥٦ – ٥٥ :

هوسبحان السميع العليم بجميع خملوقاته جل جالله  ،البصَّي فكل ما جيري يف
ملكه العظيم ،من أقداره عىل عباده كله عىل مقتىض الرمحة واحلكمة  ،والعدل
واإلحسان  ،هذه أمضية اهلل وأقداره عىل خلقه  ،كلها رمحة  ،وحكمة  ،وعدل ،
ٌ
وإحسان إىل خلقه:
[النحل.]90 :

واهلل  من اسمه السميع نعلم أن اهلل  يسمع كل يشء  ،وإذا علمنا أنه يسمع كل
يشء ف ال نتكلم إال بام حيبه ويرضاه من األقوال  ،واألذكار  ،واألدعية  ،والدعوة ،
وتعليم رشع اهلل  ،ونجتنب ما ُيسخطه من الغيبة والنميمة  ،وغَّي ذلك من األمور:

[األحزاب.]43 – 4١ :

3٦٥

فهو جل جالله يسمع كل نجوى  ،ويكشف كل بلوى ( :
[النمل. ]٦2/

)

فسبحان من جييب دعوة املضطر من مؤمن ،أو كافر إذا استغاث به ،ألن رمحته
وسعت كل يشء.
لو مل يرحم هذا الكافر ما أسكنه يف أرضه ،وال رزقه من رزقه  ،وال سقاه من مائ ه ،
وال جيعله يتنفس من هوائ ه  ،ولكن اهلل أرحم الرامحني  ،ال تنفعه طاعة الطائعني ،
وال يرضه معصية العاصني:
[غافر.]٧ :

غني عن العباد وعبادهتم ( :
واهلل ٌ
)[العنكبوت. ]٦/
جييب من دعاه عند االضطرار  ،ويكشف حمنته
هو السميع الكريم الرحيم  ،الذي ُ
عند االفتقار  ،ويرحم ضعفه عند االنكسار  ،ويقبل عذره عند االعتذار  ،ويغفر ذنبه
عند االستغفار ( :
) [النمل. ]٦2/
جييب اهلل دعاءه حتى ولو كان كافر  ،ملاذا ؟
وكذلك املظلوم  ،فاملضطر واملظلوم ُ
حيب العدل  ،ويكره الظلم  ،ويبغض ال ُظلم والظلمة  ،فاهلل لكامل رمحته
ألن اهلل ُ
جييب املظلوم إذا قصده ولو كان كافر ًا.
وعدلهُ ،
هلل ِح َجاب» متفق عليه ( ) .
ني ا َِّ
قال النبي َ «: وات َِّق َد ْع َو َة املَْظْ ُلو ِم َ ،فإِن َُّه لَ ْي َس َب ْين َُه َو َب ْ َ
كل مظلوم من مسلم أو كافر .
ف اهلل يأمر بالعدل واإلحسان  ،وينهى عن الظلم والبغي ،وينتقم من الظاملني ،ألنه ال
حيب الظاملني  ،فهؤالء الظلمة عيص بيد اهلل  ،ينتقم هبا ثم ينتقم منها  ،ينتقم هبم من
ُ
الظلمة ممن ظلم نفسه أو ظلم غَّيه  ،ينتقم بالظامل الكبَّي من الظامل الصغَّي حتى
ُينقي هذا املجمع من أهل ال ُظلم والباطل  ،ليأيت أهل العدل واحلق  ،فينتقم بالظامل،
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,1496 :واللفظ له ,ومسلم برقم. 19 :
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ثم ينتقم منه يف النهاية .
فاهلل سلط فرعون عىل بني إرسائيل ؛ ألهنم بدلوا وغَّيوا يف دينهم  ،ثم أغرق اهلل
فرعون وجنوده يف البحر:
[الزخرف.]٥٥ :

فسبحان احلكيم العليم ،السميع البصَّي ،يف خلقه وأمره ،وعطائه ومنعه ،ونرصه
وخذالنه:
[األنعام.]١02 :

) [البقرة. ]٧4/

فال تظن أن اهلل غافل ( :
اهلل ال يعزب عنه مثقال ذرة  ،يسمع املطيع والعايص  ،ويسمع من يسبح وحيمد
وجيري من
يسب ويشتم ويلعن  ،هو
سميع لكل يشء ُ ،
ٌ
ويشكر  ،ويسمع من ُ
أحكامه عىل ما به رمحة خلقه:
[غافر.]٦٥ :

فسبحان السميع  ،العليم  ،البصَّي الذي يكشف بسمعه مجيع أصوات خملوقاته يف
العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،فأقواهلم معلومة  ،وأجسادهم مرئية  ،وأصواهتم
مسموعة:
[امللك.]١4 – ١3 :

هو السميع الذي يكشف بسمعه كامل صفاته ؛ ألن سمعه ليس كسمع املخلوق ،
املخلوق يسمع ما حوله  ،وال يسمع األصوات إذا كثرت أو بعدت ؛ لكن اهلل 
سميع له الكامل املطلق يف السمع  ،يسمع القريب والبعيد ٌ
وكل عنده قريب  ،يسمع
ٌ
مجيع األصوات ،باختالف اللغات،ب جميع اللهجات ،مع تعدد احلاجات ،يف مجيع
وجييب السائلني يف وقت واحد:
األوقات  ،يسمعها يف آن واحد ُ ،
[األعىل.]٧ :

فتنكشف بسمعه كامل صفاته  ،وتنكشف له املسموعات انكشا ًفا تا ًما يف مجيع ملكه
وملكوته.
فام هو واجب العبد إذا سمع قوله ( :
3٦٧

) [الزمر. ]١٨- ١٧/

فاملسلم إذا سمع القول فقد أدرك احلق  ،وإذا أدرك احلق انفعل إن كانت طاعة
يؤدهيا  ،وإن كانت معصية جيتنبها وإن كان خرب ًا يصدقه،ولكن اليكفي هذا االنفعال
بل البد حركة البدن بفعل الصالة  ،والذكر  ،والدعاء  ،والدعو ة ونحو ذلك:
[احلج.]٧٧ :

 فاألمور ثالثة :
ٌ
إدراك  . .وانفعال . .وحركة.
[الصف.]3 – 2 :

واإلنسان إذا سمع فعليه أن يمتثل  ،وعليه أن ُيسمع غَّيه  ،فاهلل أسمعني احلق،
ٌ
وجاهل أعلمه رشع اهلل  ،وض ٌال
كافر أدعوه إىل اهلل ،
ألعمل به  ،و ُأسمعه غَّيي  ،من ٌ
أهديه سواء السبيل ( :
) [الشعراء. ]220- 2١٧/
عليم  ،بصَّي  ،ليسمعه ما
سميع ،
فالبد لإلنسان حتى يزيد إيامنه ؛ أن يعلم أن ربه
ٌ
ٌ
حيبه ويرضاه  ،وجيتنب ما ُيسخطه ويبغضه ( :
) [البقرة. ]244/
فأسمعوه ما حيبه من الذكر  ،واحلمد  ،والثناء  ،والتسبيح  ،والدعوة إىل اهلل  ،وتعليم
)
رشع اهلل ( :
[آل عمران. ]٧9/

[يوسف.]١0٨ :

رشا فتوكل عىل السميع
خَّيا كان أو ً
هو السميع الذي يسمع الكالم ،وجيازي عليهً ،
العليم وحده ،يغنيك عن كل ٍ
أحد سواه :
ُ
[األنفال.]٦١ :

3٦٨

واهلل  يسمع  ،ويرى كل يشء  ،ويثيب  ،ويعاقب  ،بحسب ما يسمع ويرى ويعلم :
[األنعام.]١٦0 :

حلسنى العظيمة :
واهلل  له األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،ومن أسامئه ا ُ
السميع،والبصَّي .
يسمع دعاء الداعني  ،وجييب أسئلة السائلني  ،وينزل يف أخر كل ليلة حني يب قى ُثلث
الليل األخر إكرا ًما للمؤمنني ويقول َ « :ه ْل ِم ْن َسائِ ٍل َفأُ ْعطِ َي ُه َ ،ه ْل ِم ْن ُم ْستَغ ِْف ٍر َفأَغ ِْف َر
لَ ُه َ ،ه ْل ِم ْن َدا ٍع َفأَ ْست ِ
يب لَ ُه» متفق عليه ( ) .
َج َ
هو ينزل كام يليق بجالله  ،ويسمع وهو فوق سامواته ،وفوق عرشه  ،يسمع مجيع
خملوقاته  ،لكن إكرا ًم ا لعباده ينزل أخر كل ليلة  ،ليعطي كل سائل ،ويغفر لكل
مستغفر ،وجييب كل داع.
فاهلل سميع يسمع كل يشء ،و ُيسمع خلقه ما يريد منهم ،وجييب دعاء من دعاه:
(
) [البقرة. ]١٨٦/
و ُيسمع خلقه احلق :
[األنفال.]23 – 22 :

و اهلل من كرمه وجوده وإحسانه أن أسمعنا احلق  ،وإال اهلل فطرنا عىل التوحيد  ،ولكن
اسمعنا احلق بواسطة األنبياء والرسل و بام أنزل من الكتب :
[الزمر.]١٨ – ١٧ :

فالذي يف قبور الشهوات  ،والذي يف قبور الدنيا  ،والذي يف قبور الغفلة  ،هذا ال
يستفيد إذا سمع  ،الذي يسمع القرآن ومل يتأثر  ،ومل يتغَّي،هذا كأنه عند اهلل مل
يسمع:
[فاطر.]22 :

()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,6321 :واللفظ له ,ومسلم برقم. 758 :
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فاهلل  أعطانا بكرمه ورمحته السمع  ،لنسمع به أحسن يشء وهو القرآن  ،ثم نمتثل
أوامر هذا القرآن  ،وبذلك نكون قدسمعنا وأطعنا ( :
) [البقرة. ]2٨٥/

حلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
واهلل  له األسامء ا ُ
تفرد بامللك والربوبية
يف الساموات واألرض  ،اهلل  هو امللك احلق الذي ر
واأللوهية  ،كان اخللق مجي ًعا يف العدم ثم أوجدهم اهلل  ،وحني أوجدهم
ملكهم ،وبيده وحده بقاؤهم وفناؤهم ،وهو السميع ألقواهلم ،البصَّي بأفعاهلم،
العليم بام يف ضامئرهم.
فاهلل هو السميع البصَّي  ،الذي يسمع املخلوقات كلها  ،باللغات كلها  ،يف
األوقات كلها  ،يف األزمنة كلها  ،وال يشغله
سمع عن سمع ( :
ٌ
) [الرمحن. ]29/
إن معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله متأل القلب باإليامن  ،وإذا امتأل القلب
باإليامن نشطت اجلوارح باألعامل  ،ومعرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله هي
دائام أن نردده
أعظم دروس التوحيد واإليامن  ،وهي الدرس الذي جيب علينا
ً
ونكرره ؛ حتى نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته ،ونعبده بمقتضاها:
[الطالق.]١2 :
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التعبد هلل  باسمه السميع
حلسنى ،وصفاته العىل ،تولد اإليامن
معرفة السميع البصَّي جل جالله بأسامئه ا ُ
الكامل  ،واحلب الكامل ،والطاعة الكاملة  ،والعبادة الكاملة  ،واملراقبة الكاملة،
وتثمر الثواب الكامل ( :
) [حممد. ]١9/
فإذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،أثمرت هذه املعرفة العظيمة عمالً عظي ً
ام وهو
أمر عظيم ،وهو
التعبد هلل بموجب هذه املعرفة  ،فيبني عىل معرفة اسم اهلل السميع ٌ
التعبد هلل هبذا االسم الكريم.
ف ُأسمع اهلل السميع كل ما حيبه ويرضاه من الذكر  ،واحلمد  ،والثناء ،واالستغفار،
والسؤال ،والدعاء ،وتالوة القرآن.
و ُأ سمع خلقه من اإلنس واجلن ما حيبه ويرضاه من القول احلسن ،والدعوة إىل اهلل ،
والذكر واملواعظ ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر:
[فصلت.]33 :

وأسمع أنا كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األخبار  ،واألحكام  ،واألخالق التي جاءت
يف كتاب اهلل العظيم ،ويف سنة نبيه الكريم  ، وأعمل بموجب ذلك  ،وأدعو الناس
إىل ذلك ،واصرب عىل ذلك :
[العرص.]3 – ١ :

فال بد من تزكية النفس بمعرفة التوحيد واإليامن  ،تزكية القلوب بأن متأل بالصفات
التي حيبها اهلل من التوحيد واإليامن واإلحسان ،حب اهلل  ،والتوكل عليه  ،واالفتقار
إليه  ،واالنكسار بني يديه ،واخلوف منه ،والرجاء ل ُه ،والتعظيم له ،والذل له.
وتزكية اجلوارح بأن أستعمل اليد وفق أمر اهلل  ،وأستعمل البرص وفق أمر اهلل ،
وأستعمل السمع وفق أمر اهلل  ،واستعمل البدن وفق أمر اهلل ،وأدعو الناس إىل
ذلك:
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[األنفال.]4 – 2 :

)

اهلل  هو السميع البصَّي ( :
[الشورى. ]١١/
ليس كمثله يش ٌء يف السمع  ،ليس كمثله يش ٌء يف البرص  ،ليس كمثله يش ٌء يف القوة
ليس كمثله يشء  ،فهو  واحد أحد ( :
) [اإلخالص. ]4-١/
واهلل  م رن علينا بنعم كثَّية  ،وجعل اإلنسان الذي يستقبل أوامره مزود بثالث نعم
كربى :
السمع  . .والبرص  . .والعقل:
[النحل.]٧٨ :

هذا اإلنسان الذي زوده اهلل  هبذه الطاقات  ،وميزه عن غَّيه بالعقل واستقبال
الوحي  ،هذا اإلنسان له وظيفة  ،اهلل  أعطانا العقل ،لنعقل به أعظم يشء وهو
العلم باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله  ،والعلم بدينه  ،ورشعه ،والعلم بثوابه
وعقابه.
أعطانا هذا العقل ،لنعقل به اخلالق من املخلوق  ،والدنيا من اآلخرة  ،واحلسن من
القبيح  ،والطيب من اخلبيث:

[البقرة.]١٦4 :

وأعطانا جل جالله السمع ،لنسمع به أحسن يش ء ( :
) [الزمر. ]١٨-١٧/
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وليس فقط أن نسمع ؛ بل نسمع ونستجيب ( :
) [األنفال. ]24/
املعول عىل سمعنا
فليس فقط أن نسمع  ،الذي يسمع وال يعمل كأنه مل يسمع،ف
ر
وأطعنا  ،ال عىل سمعنا  ،وال عىل سمعنا وعصينا :
[البقرة.]2٨٥ :

نستغفر اهلل من التقصَّي يف معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،من التقصَّي يف
األقوال  ،ومن التقصَّي يف األعامل ،ومن التقصَّي يف األخالق ،من التقصَّي يف
الدعوة ،ومن التقصَّي يف العبادة ،فليس عند العبد إال كثرة االستغفار ،ألن حق اهلل
عظيم  ،والعمل الذي نقدمه قليل ،وليس عىل الوجه الالئق بجالله وعظمته ( :
) [الزمر]٦٧/

واهلل  أعطانا بمنّه وكرمه ورمحته أعطانا اللسان ،لنتكلم بأعظم يشء  ،وأحسن
)
يشء ( :
[فصلت. ]33/
هذا أحسن يش ء نذكر العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وندعو الناس إليه ( :
) [آل عمران. ]١04/
هذا أحسن يشء أن أعرف احلق  ،وأدعو إىل احلق  ،واجتهد عىل نفيس بالعلم
والعمل ،والعبادة واالستقامة  ،واجتهد عىل غَّيي بالدعوة والتعليم  ،واإلحسان ،
هذا هو أحسن يشء .
ذكرا
فعبودية اللسان أن يتكلم بأعظم يشء وأحسن يشء ؛ وأحسن يشء أن يذكر اهلل ً
كثَّيا  ،وأن ندعو إليه :
ً
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[األحزاب.]43 – 4١ :

)

وأن نُعلم رشعه ( :
[آل عمران. ]٧9/
وأن ندعو الناس إىل توحيد اهلل  ، وعبادته وحده ال رشيك له  ،واجتناب عبادة ما
سواه :
[النحل.]3٦ :

هو سبحانه الذي أعطانا هذه األسامع  ،واألبصار  ،والعقول  ،وأعطانا اجلوارح ،
وجعل اجلميع أمانات يف أيدينا  ،فالعقل أمانة  ،والبدن أمانة  ،والقلب أمانة ،
والبرص أمانة  ،والسمع أمانة  ،والزمان أمانة  ،واملكان أمانة  ،واملال أمانة .
واهلل  أمرنا بأداء هذه األمانة العظيمة التي قبلناها،وعرضها عىل غَّينا فأباها :

[األحزاب.]٧3 – ٧2 :

واألمانة  :هي قبول الدين  ،ونرش الدين  ،هذه األمانة هي قبول احلق  ،والعمل به ،
والدعوة إليه ،والصرب عليه:
[العرص.]3 – ١ :

فاهلل  لعن بني إرسائيل ملّا أعرضوا عن الدين  ،وحرفوا  ،وبدلوا  ،و تركوا الدعوة
إىل اهلل( :
) [املائدة. ]٧9-٧٨/
فاهلل  نقل منهم هذه األمانة وهذا الدين احلق ،إىل هذه األمة ؛ ألهنا خَّي أمة
ُأخرجت للناس  ،وخَّييتها يف أهنا  :تأمر باملعروف  ،وتنهي عن املنكر  ،وتؤمن
3٧4

باهلل  ،وتعلم رشع اهلل ،وتعبد اهلل ،وجتاهد يف سبيل اهلل:

[آل عمران.]١١0 :

وقال تعاىل:

[التوبة.]٧١ :

وهذا جزاؤهم:
[البينة.]٨ – ٧ :

[التوبة.]٨9 – ٨٨ :

واهلل  أمرنا بأداء األمانة  ،بقبول احلق  ،واإليامن باحلق  ،والدعوة إىل احلق ،
وتعليم احلق  ،ليس عندنا عمل غَّي هذا العمل.
فالواجب علينا أن نسابق ونسارع إىل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال  ،واألعامل ،
واألخالق ( :
) [احلج. ]٧٧/
) [آل عمران. ]١02/
(
(
(

) [آل عمران. ]١0٥-١04/
) [األحزاب. ]٧١-٧0/
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)

(

[فصلت. ]33/
(

)

[آل عمران. ]200/
اسم اهلل السميع،اسم عظيم من أعظم أسامء اهلل احلسنى ؛ ألنه يقتيض سام ًعا ،
ومسموع ًا منه  ،ومسموع ًا  ،فالذي يسمعنا هو اهلل  ،والذي نسمع منه هو احلق ،
والسامع له هو من آمن به .
اسم يستغرق وقت ًا طويالً يف الكالم عنه.
فهذا االسم اسم عظيم ٌ ،
 وأركان التعبد هلل هبذا االسم الكريم ثالثة أمور :
أوال  :ماذا أسمع ؟ .
ثانيا  :ماذا ُأ سمع ؟ .
ثالثا  :من ُأسمع منه ؟ .
حلسنى  ،والصفات العىل ،وإذا أخربنا أنه السميع ،فيجب أن
فاهلل  له األسامء ا ُ
نعرف السميع بذاته وأسامئه وصفاته ،وماذا نسمع منه  ،وماذا نُسمع  ،ومن ُأسمع .
أما ماذا أسمع ؟ فالواجب عيل أن أطيع السميع العليم البصَّي  ،الذي خلق يل
السمع  ،وبني يل ما أسمع مما حيبه ويرضاه  ،وأعظم ما أتلو وأسمع كتابه العظيم
الذي فيه تبيان كل يشء ( :
) [الزمر. ]١٨-١٧/
) [األعراف. ]204/
(
فاملعول عليه سمعنا وأطعنا  ،وكتاب اهلل العظيم هو أحسن
وأسمع سامع ًا إجيابي ًا
ر
الكتب  ،وأشملها  ،وأعظمها  ،وهو املهيمن عيل مجيع الكتب ،املبني الذي بني
اهلل فيه أحسن األخبار واألحكام واألخالق:
[النحل.]٨9 :

والقرآن الكريم هو كالم اهلل  ،متعبدٌ بتالوته ،وفهمه ،وتدبره ،والعمل به:
3٧٦

[األنعام.]١٥٥ :

فالواجب عىل املسلم أن يطيع السميع العليم الذي خلق فيه السمع  ،وبني له ما
يسمع مما حيبه اهلل ويرضاه  ،وأعظم ما يسمع هو كتاب اهلل  ، الذي فيه تبيان كل
يشء  ،نقرؤه تارة ،ونسمعه تارة كام يف الصلوات الرسية واجلهرية(:
) [األعراف. ]204/
فأنا أسمع القرآن  ،فاألخبار أصدقها ،واألوامر أفعلها ،واملناهي أجتنبها ،فهذا الذي
سمع ،وفهم ،وعمل  ،وآيات القرآن سامعها فيه أجر  ،وقراءهتا فيها أجر  ،وفهمها
فيه أجر  ،وإبالغها للناس فيه أجر  ،والعمل بموجبها فيه أجر:
[األعراف.]١٧0 :

فربنا هو احلق الذي أنزل الكتاب باحلق  ،ويريد منا أن نعرف احلق ،لنعمل باحلق
وندعو الناس إىل احلق  ،وكل ما سوى اهلل ودينه ورشعه كله باطل  ،والباطل يف
مقابل احلق  ،كام أن النور يف مقابل الظلامت ،والنهار يف مقابل الليل.
واهلل  خلق الكون ،وزينه بآياته وخملوقاته  ،وكلها حمكمة  ،وكلها يف إتقان ،إال
حركة اإلنسان ،فهو إ ن سمع اهلدى  ،وعمل به صار من املسلمني واملسلامت ،
واملؤمنني واملؤمنات  ،صار من أهل الصفات التي حيبها اهلل.
وإن مل يسمع اهلدى أو سمعه وأعرض عنه ،صار كاحليوانات  ،أو كالسباع  ،أو
كالشياطني ،فاشتغل يف املنكرات والفواحش ،وصار فاسد ًا ومفسد ًا.
فالقرآن متعبد بتالوته  ،احلرف منه بعرش حسنات ،وكذلك هو متعبدٌ بفهمه  ،أن أفهم
ماذا يريد اهلل  من هذا النص  ،وأعرف أرساره  ،ومعانيه  ،وأتدبر أخباره أحكامه ،
وما واجبي نحو هذا النص؟( :
) [النساء. ]٨2/
 وحتى تفهم القرآن ال بد من العلم بأمرين :
خماطب بالقرآن  ،ألعمل بالقرآن ،وأدعو إىل ما يف القرآن من
األمر األول  :أنني
ٌ
أخبار واألحكام:
[إبراهيم.]٥2 :
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األمر الثاين  :ال بد أن أفهم مواضيع القرآن ،ومقاصد القرآن.
 وفهم القرآن مبني عَل أمرين :
العلم باألخبار  ..والعلم باألحكام.
 فالقرآن إما خْب أو إنشاء ،واخلْب نوعان:
األول :خ ٌرب عن اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله كقوله : 
[اإلخالص.]4 – ١ :

وقوله : 

[احلرش.]24 – 22 :

وقوله :

[البقرة.]2٥٥ :

رب عن خلق السامء واألرض ( :
رب عن خملوقاته  ،خ ُ
الثاين :خ ٌ
) [ق. ]٨-٦/
رب عن اإلنس  ،أو خ ٌرب عن اجلن  ،أو
أو خ ٌرب عن اجلبال  ،أو خ ٌرب عن البحار  ،أو خ ٌ
رب عن احليوانات  ،أو غَّيها.
خرب عن املالئكة ،أو خرب عن النباتات  ،أو خ ٌ
فهذه األخبار أخبار أخرب هبا اهلل عن خملوقاته التي خلقها:
[األنعام.]١02ٍ :
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وإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعرفنا عظمة آياته وخملوقاته ،آمنا به
وصدقناه ،وأجبناه وكربناه ،ومحدناه وشكرناه ،وأطعناه وعبدناه:
[حممد.]١9 :

واهلل  مأل الكون بمخلوقاته  ،وأرانا هذه املخلوقات العظيمة ،وسخرها لنا:
[لقامن.]20 :

ومجيع خملوقات اهلل شاهدة بوحدانيته  ،ومسبحة بحمده  ،وخاضعة ألمره،
ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل ارادته ( :
)
[الطالق. ]١2/
وإذا علمنا ذلك بقلوبنا امتأل القلب باإليامن  ،وامتأل بحب اهلل  ،وتعظيم اهلل  ،وأقبل
عىل ربه وأحبه  ،ثم أطاعه وعبده  ،وجاء فيه مزاج سمعنا وأطعنا:
[النور.]٥١ :

القسم الثاين  :إنشاء وهو طلب فعل  ،وطلب ترك
طلب فعل مثل ( :
[النور. ]٥٦/
وطلب ترك مثل:
[احلجرات.]١2 :

)

العلم باهلل  ،والعلم بمخلوقاته يثمر تعظيم اهلل  ،وتكبَّيه  ،ومهابته  ،واخلوف منه ،
واحلب ل ه  ،والثناء عليه  ،ومحده  ،وشكر ه ،وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه:
[حممد.]١9 :
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فإذا عرفت القرآن ،وما فيه من هذه األخبار العظيمة واألحكام احلسنة  ،تولد عندي
التعبد هلل به ،وهو القسم الثالث.
فالقرآن متعبد بتالوته  ،ومتعبد بفهمه  ،ومتعبد بالعمل بأحكامه  ،بالعمل بام سمعته
وقرأته .
فإذا سمعت خرب ًا أو أمر ًا أو هني ًا أكون أول من يقوم هبذا العمل :
فإذا سمعت ( :
أطيع اهلل ورسوله  ،و أكون أول من يطيع اهلل ورسوله .
وإذا سمعت :

[الزمر.]١2 – ١١ :

) [آل عمران. ]١32/
[النحل.]١2٥ :

أدعو إىل اهلل يف كل مكان وزمان وحال.
)
وإذا سمعت ( :
[النور. ]٥٦/
أكون أول املبادرين إىل ذلك ،وهكذا يف سائر األحكام.
وإذا سمعت ( :
) [العرص. ]3-١/
أكون من هؤالء الذين فيهم أربع صفات  ،كانت يف األنبياء ،وأصحاب الرسول 
وهي:
آمنوا  . .وعملوا الصاحلات  . .وتواصوا باحلق  . .وتواصوا بالصرب .
احلق ثقيل عىل النفوس حتى نعرفه ،هلذا إبالغه للناس حيتاج إىل جماهدة  ،حيتاج
أجله،
إىل قوة اإليامن  ،حيتاج إىل الوقت  ،إىل الفكر  ،إىل البذل والرتك من ُ
والتضحية بكل يشء من أجله ،فالبد من الصرب .
فجميع آيات الصرب يف القرآن يف أكثر من ثامنني موضع ًا عىل مشاق الدعوة  ،وإبالغ
احلق للناس  ،وتعليم الناس والصرب عىل أذى الناس ( :
) [الروم. ]٦0/
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(

) [النحل. ]١2٨-١2٧/
) [احلج. ]٧٨/
وإذا سمعت ( :
بذلت كل ما أملك  ،وجاهدت يف سبيل اهلل  ،إلعالء كلمة الل،ه بلساين  ،ومايل ،
وبدين ،ووقتي .
وإذا سمعت :
[األحزاب.]42 – 4١ :

كثَّيا يف الصلوات  ،يف الصيام  ،يف أقوال
كثَّيا أذكر اهلل ً
اذكر اهلل ً 
ذكرا ً
ذكرا ً
اللسان من الذكر والتسبيح والدعاء.
أذكر أمر اهلل فأمتثله  ،وأذكر هنيه فأجتنبه  ،أذكر حالله وحرامه  ،فال متتد إىل
احلرام  ،واستعمل احلالل فيام يريض اهلل.
وإذا سمعت :
[األنفال.]24 :

أكون أول املبادرين إىل هذا واستجيب هلل ورسوله.
وهكذا القرآن متعبد بتالوته  ،ومتعبد بفهمه  ،ال يكفي أن أتلوه فقط  ،أو أفهمه
فقط  ،بلالبد من العمل بعد الفهم  ،فالقرآن أنزل ( :
) [يس. ]٧0/
فالقرآن أنزل لألحياء ،ليصدقوا أخباره ،ويمتثلوا أوامره ،وجيتنبوا نواهيه،ويقيمون
الناس عليه :
[إبراهيم.]٥2 :

 ففي القرآن واجبان عظ يامن ال تصلح البرشية إال هبام :
واجب انفرادي  . .وواجب اجتامعي .
األول :ا لواجب االنفرادي  :العبادة بيني وبني ريب بأنواع العبادات مثل قراءة
القرآن،والصالة  ،والصوم  ،واألذكار  ،واألدعية ،وغَّيها:
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[احلج.]٧٧ :

الثاين :الواجب اجتامعي  :الدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،
النصيحة للمسلمني  ،واإلحسان إىل اخللق.
هذه واجبات اجتامعية ال بد منها حتى تتغَّي حياة اخللق كلهم  ،ويتوجهوا إىل رهبم،
ويعبدوه وحده ال رشيك له:
[آل عمران.]١04 :

واهلل  أعطى هذه األمة ما أعطى األنبياء  ،واألنبياء أعطاهم اهلل  أمرين :
العبادة  ،والدعوة  ،وأعطى هذه األمة كذلك العبادة والدعوة :

[البقرة.]١٥2 – ١٥١ :

فتالوة القرآن أجورها حمدودة  ،ختمت عرش مرات  ،مخسني مرة  ،ثم مات املسلم
انقطع أجر تالوته بموته.
والتدبر والفهم إذا مل جيدد ويزيد اإليامن يف القلب  ،وحيرك اجلوارح بالطاعات فال
قيمة له ،وصاحبه كأنه مل يسمع ؛ ألنه مقبور يف سجون الشهوات  ،ومالذ الدنيا ،عن
االنتفاع بالقرآن بقلبه ولسانه وجوارحه( :
) [آل عمران. ]١4/
فالشهوات قبور وسجون  :شهوات املال  ،شهوات الطعام والرشاب  ،شهوات
النساء  ،الشهوات كلها حجاب حيجب اإلنسان عن امتثال أوامر اهلل:
[مريم.]٥9 :

فكل إنسان حيمل خملوقني عظيمني:
أحدمها :النفس  :بحر الشهوات  ،وهي أرضية سفلية حتب الشهوات بأنواعها فقط.
والروح  :بحر الطاعات  ،وهي علوية ملكية حتب العبادات بأنواعها فقط.
فإذا وجد املذكر نشطت الروح امللكية عىل النفس احليوانية  ،فأعان اهلل صاحبها
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عىل امتثال األوامر ،واجتناب النواهي.
وإذا مل يوجد املذكر ؛ غلبت النفس احليوانية عىل الروح امللكية ،فصارت تسمع ما
ال حيبه اهلل وال يرضاه من األقوال واألعامل السيئة  ،وتعمل باملعايص  ،ويعينها
عىل ذلك الشيطان  ،وما بسط اهلل للناس من هذه الدنيا:
[يوسف.]٥3 :

فمن أعرض عن الدين فإنه يعاقب بعقوبة من اهلل ،لعله يعود إىل ربه ( :
) [األنعام. ]44/
[الروم.]4١ :

فاملقبور يف سجون الشهوات ال يمكن أن يفهم القرآن  ،اليمكن أن يعمل بالقرآن ،
اليمكن أن يضحي بوقته و ماله ونفسه من أجل إعالء كلمة اهلل ونرشها يف العامل ،
اليمكن أن جيتهد عىل نرش الصالة يف العامل  ،عىل نرش الصوم يف العامل عىل نرش
أخالف الدين يف العامل  ،عىل نرش أحكام الرشع يف العامل  ،هذه سجون الشهوات
متنع صاحبها من فعل اخلَّيات( :
) [فاطر. ]22/
امل قبور يف هذه السجون ال يستطيع أن يسمع  ،وإذا سمع ال يستجيب:
[األنفال.]23 – 22 :

وواجبنا أن نجتهد عىل مثل هذا  ،حتى يسمع ويقول  :سمعنا وأطعنا:

[السجدة.]3 :

 أما ماذا أسمع:
فالواجب عيل أن أسمع عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،حينام اسمع أسمع أحسن
يشء  ،أسمع عن اهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله ؛ ليعظم اهلل  يف قلبي  ،ويزيد
إيامين بريب .
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أسمع وأقول لنفس وللناس ( :

) [اإلخالص. ]4-١/

أسمع وأقول لنفس وللناس(:
) [البقرة. ]2٥٥/
أسمع وأقول للنفس وللناس(:

) [احلرش. ]24-22/
أسمع عن اهلل  ،وعن أسامئه وصفاته وأفعاله  ،حتى يرتسخ يف قلبي عظمته ،
وهيبته  ،وحبه ،ومتجيده ،وإجالله ،وتوقَّيه:
[احلديد.]١٧ :

وأسمع عن املالئكة  ،والرسل  ،واألنبياء الذين هم أفضل اخللق ،ألقتدي هبم يف
نياهتم  ،وأقواهلم ،وأفعاهلم ،وأخالقهم.
أسمع عن املالئكة الذين خلقهم اهلل من نور ،وهم يف العامل العلوي:
[األنبياء.]20 – ١9 :

وأسمع عن األنبياء والرسل الذين هم أعرف اخللق باهلل  ،وأعبدهم هلل :
[األنعام.]90 :

وكذلك أسمع لنصائح املؤمنني  ،فاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ًا:

3٨4

(

[التوبة.]٧١ :

) [غافر. ]٨-٧/
فاهلل  ّحيب لنا أحسن يشء ،وهو أن نكون يف أعىل درجات اإلنسانية  ،وهي
اإلسالم  ،وأعىل درجات اإلنسانية تقرب من أدنى درجات املالئكة ؛ ألن
) [األنبياء. ]20/
املالئكة ( :
) [التحريم. ]٦/
(
ألهنم ليس عندهم شهوات  ،فهم ُجبلوا عىل التسبيح و التحميد وطاعة اهلل.
وأسمع كذلك الدروس العلمية التي تبني أحكام الرشيعة  ،التي جاء هبا حممد ، 
ألرفع اجلهل عن نفيس  ،وأعبد اهلل عىل بصَّية  ،وحيسن عميل  ،وتقبل أقوايل
وأعاميل  ،وأعمل بموجب ذلك ،وأعلمه الناس ( :
) [آل عمران. ]٧9/
آن َو َع َّل َم ُه» أخرجه البخاري ( ) .
وقال النبي َ « : خ ْ ُْيك ُْم َم ْن َت َع َّل َم الْ ُق ْر َ
وقالَ « :م ْن ُي ِردِ اهلل بِ ِه َخ ْْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِيف الدِّ ِ
ين» متفق عليه ( ) .
الفقه يف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله  ،الفقه يف دينه ورشعه  ،الفقه يف احلالل
واحلرام  ،الفقه فيام حيبه اهلل ويرضاه  ،الفقه فيام يسخط اهلل ويكرهه  ،حتى أفعل
هذا  ،وأجتنب هذا  ،وأعبد من يستحق العبادة  ،وأكرب من يستحق التكبَّي  ،و ُأعظم
من يستحق التعظيم  ،واسأل الكريم  ،وأستعني بالقوي القادر:
[فاطر.]2٨ :

فهذه املعرفة تولد العبودية  ،هذه املعرفة التي جاءت عن طريق القراءة  ،أو عن
()1أخرجه البخاري برقم.5027 :

()2متفق عليه /أخرجه البخاري برقم , 7312 :واللفظ له ,ومسلم برقم. 1037 :
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طريق السامع عليها عبودية أعظم  ،أن أستجيب لقول اهلل ورسوله  ،أسمع من اهلل
ومن رسوله وأستجيب :
[األنفال.]24 :

فمن مل يعرف اهلل كأنه ميت  ،جاءت فيه نفخة الرسول امللكي بنفخ روحه التي
يشرتك فيها مع احليوانات  ،والتي هبا حياة األبدان ،ومل تأت نفخة الرسول البرشي
الذي هو الوحي  ،والذي به حيا ة القلوب ،والذي أنزله اهلل عىل رسوله بواسطة
جربيل :
[األنعام.]١22 :

فاسمع الدروس العلمية  ،حتى يقوي إيامين ،فأحب عبادة ريب ،حتى حيسن عميل ،
كيف أصيل ؟ كيف أصوم ؟ كيف أزكي ؟ كيف أحج ؟ كيف آمر باملعروف  ،وأهنى
عن املنكر ؟ كيف أقيم احلدود الرشعية ؟ كيف أقسم املواريث ؟ كيف أتزوج عىل
بالسنة ؟ أتعلم األحكام
بالسنة ؟ كيف ألبس ُّ
بالسنة ؟ كيف أنام ُّ
السنة ؟ كيف أكل ُّ
ُّ
الرشعية ،حتى أعبد اهلل ،عىل ما جاء به رسول اهلل :
[آل عمران.]3١ :

فال بد من اإلخالص  ،إخالص العمل هلل واملتابعة لرسول اهلل  ،إذا صدر ذلك عن
مؤمن ( :
) [النحل. ]9٧/
البد أن اسمع عن حياة األنبياء ( :
) [األنبياء. ]90/

3٨٦

[مريم.]٥١ :

[مريم.]٥٥ – 4١ :

أنا ال بد أن أعرف حياة األنبياء وأسمع عن األنبياء  ،حتى أقتدي هبم يف نياهتم ،
وأقواهلم ،وأفعاهلم  ،وأخالقهم:
ﰀ [األحزاب.]2١ :
والقرآن مشتمل عىل هذه األمور العظيمة  ،فالبد يل أ ن أعرف هذه األمور حتى أكون
قرآنًا يتحرك  ،باآلداب والسنن  ،والفرائض ،والواجبات  ،وما حيبه اهلل:
[البقرة.]١3٨ :

عيل أن أسمع:أسمع القرآن كتاب ريب الذي فيه تبيان كل يشء ،ألصدق
هذا ما جيب ّ
أخباره ،وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه.
وأسمع عن اهلل ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخملوقاته ،ليعظم ريب يف قلبي،
وأحبه وأعبده.
وأسمع عن املالئكة والرسل واألنبياء ألقتدي هبم  ،وأقوم بام يقومون به.
وأسمع الدروس العلمية التي تبني التوحيد واإليامن،و أحكام الرشيعة التي جاء هبا
النبي .
وأسمع دروس الوعظ واإلرشاد  ،والوعد والوعيد ؛ ليمتلئ قلبي باإليامن  ،وحب
اهلل وخوفه ورجائه ؛ ألن هذه القلوب إذا جاءها الوعظ واإلرشاد أنبتت من كل زوج
هبيج .
إذا عرفناها باهلل وأسامئه وصفاته  ،وذكرنا نعمه وإحسانه تأثرت  ،كام تتأثر األرض
3٨٧

إذا نزل عليها املاء ( :

) [احلج. ]٥/
فمجالس الوعظ واإلرشاد حترك اإليامن يف القلب  ،وجمالس العلم تزين األعامل
التي يقوم هبا ،حتى تكون مقبولة عند اهلل .
فالوعظ واإلرشاد ،والكالم عن الوعد والوعيد  ،وعن اجلنة والنار  ،حيرك اإليامن
يف القلب  ،وجيعله يقبل عىل الطاعات  ،ويبتعد عن املعايص  ،ويمتلئ باخلوف
من اهلل ،واحلذر من معصيته:

[األنفال.]4 – 2 :

فالرتغيب والرتهيب حيرك القلب إىل طاعة اهلل  كام قال اهلل مبرش ًا للمؤمنني يف
كتابه ( :
وقال منذر ًا للكفار واملنافقني ( :

) [البقرة.]2٥/
) [النساء. ]٥٦/

(

) [التوبة. ]٦٨/
فالناس إذا سمعت الرتغيب والرتهيب أقبلت عىل الطاعات ونفرت من املعايص ،
لذلك إذا سمعنا عن اجلنة والنار ،اشتقنا للجنة ونعيمها  ،وما فيها مما ال عني رأت ،
وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل قلب برش .
وإذا سمعنا عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،عظمناه وكربناه ،وأحببناه ،وعبدناه.
فهذا ما أسمع ،وما جيب عيل أن أسمعه ،وما أتعبد هلل بسامعه:

3٨٨

[الزمر.]١٨ – ١٧ :

 أما من ُأسمع فهم ثالثة :
اهلل  . . والنفس  . .والناس .
إذا سمعت خَّي ًا ؟ ُأسمع اهلل  ، و ُأ سمع نفيس  ،و ُأسمع الثقلني اإلنس واجلن.
هذا الكالم حيمل عىل أجنحة املالئكة  ،ويزيد منسوب اإليامن يف العامل  ،ونستدر
به رمحة اهلل:
[آل عمران.]٧9 :

فالذين ُأسمعهم ثالثة هم  :اهلل  ، والنفس  ،والناس .
ماذا ُأسمع ريب  ؟ أحسن ما يسمع مني ريب  تالوة كتابه العظيم :
ﰀ
اهلل  حيب أن يسمع كالمه من خلقه  ،واإلكثار من تالوته:
[الزمر.]9 :

[اإلرساء.]٧9 :

يشء كالمه يتلوه خلقه  ،وهلذا أمرنا بقراءة القرآن :

[املزمل.]20 :

(

) [الزمر. ]١٨/
ورغبنا يف تالوته:
فأعظم يشء ُأسمع ريب دعاءه من كتابه ( :
) [آل عمران. ]١4٧/
) [البقرة. ]١2٧/
(
(
(

[فاطر.]29 :

[األعراف.]23 :

) [آل عمران. ]٨/
3٨9

) [النمل. ]١9/

(

) [إبراهيم. ]4١-40/

(

) [نوح. ]2٨/
فاهلل  حيب الذكر  ،والدعاء  ،واحلمد ،والثناء  ،واالستغفار  ،فلنذكر اهلل
وندعوه  ،ونحمده  ،ونثني عليه  ،ونستغفره  ،فاهلل  سميع سمع إجابة(:
) [البقرة. ]١٨٦/
كثَّيا ( :
ونستغفر اهلل ونتوب إليه من مجيع املعايص  ،ونستغفر اهلل ً
) [آل عمران. ]١4٧/
كثَّيا  ،واالستغفار يغسل الذنوب ويثمر كل خَّي
نستغفر اهلل ؛ ألن اإلنسان خيطئ ً
وبركة ( :
) [نوح. ]١2-١0/
فإذا علمنا أن احلي القيوم ،الذي ال تأخذه ِسن ٌة وال نوم  ،سميع يسمع مجيع أصوات
اخللق يف السموات واألرض  ،يف ٍ
آن واحد  ،فلنسمعه ما حيبه ويرضاه من األذكار
واألقوال  ،واحلمد والثناء  ،والدعاء والدعوة ( :
) [األحزاب. ]٧١-٧0/
[األحزاب.]43 – 4١ :

ومن عرف أن ربه هو السميع البصَّي  ،مل ينطق لسانه إال بام يرضيه  ،ومل تتحرك
جوارحه إال بام حيبه اهلل ويرضاه  ،ويستحي من ربه يف كل حال ؛ ألن نعمه عليه
تنزل  ،وهو يبارز ربه باملعايص ،ويراقب مواله يف كل قول أو عمل  ،وحياسب نفسه
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عيل أقواله وأفعاله ( :

) [احلرش. ]١٨/
واملسلم إذا سمع كالم ربه  فعليه أن ينفع نفسه  ،و ُيسمع غَّيه  ،فأنا ُأسمع ثالثة :
اهلل  . .والنفس  . .والناس.
وقد مر بنا ما نُسمع ربنا  ، فنسأله  ونتوجه إليه  ،بالذكر والدعاء واالستغفار ،
ونسمعه ما حيبه ويرضاه من األقوال التي حيبها  ، وندعوه ونتيقن أنه سيجيبنا :
(
) [األنبياء. ]٨4-٨3/

[األنبياء.]90 – ٨٧ :

و ُأ سمع ريب كتابه  ،وأدعوه  ،وأمحده ،وأثني عليه  ،واستغفره ،وأتوب إليه .
 أما ماذا ُأسمع اخللق من اإلنس واجلن ؟
فالواجب عيل أن ُأسمعهم ما حيبه اهلل ويرضاه  ،وهو دينه احلق وكتابه احلق:
 واخللق الذين جيب عيل أن ُأسمعهم احلق أقسام :

[إبراهيم.]٥2 :

القسم األول  :الكفار واملرشكون .
هؤالء أدعوهم إىل اهلل  ،وأسمعهم كالم اهلل  ،و ُأ سمعهم عن اهلل وأسامئه وصفاته ،
وعن آالئه وإحسانه  ،ليعظموا اهلل  ويكربوه  ،وحيبوه ويوحدوه ،ويؤمنوا به
ويعبدوه:
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[فصلت.]33 :

 والدعوة إىل اهلل تكون بأربعة أمور :
ذكر اهلل بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده  ،ووعيده .
ذكر اهلل بأسامئه وصفات ه ،وأفعاله ،وذكر صفات جالله،ليعظمه الناس ويكربوه . .
وذكر نعمه وإحسانه ،وذكر صفات مجاله ،ليحبه الناس . .
وذكر وعده ملن أطاعه باجلن ة  ..ليحبوه ،ويطيعوه وذكر وعيده ملن عصاه بالنار،
ليحذروا معصيته.
فالناس إذا عرفوا الكبَّي كربوه  ،وإذا عرفوا العظيم عظموه  ،وإذا عرفوا الكريم
والرزاق  ،واملحسن والرؤوف الرحيم أحبوه  ،وإذا أحبوه آمنوا به أطاعوه وعبدوه ،
فريض عنهم وأرضاهم:
ر
[البينة.]٨ – ٧ :

هذا العلم اإلهلي علم عظيم  ،قد غفل عنه أكثر اخللق  ،ال بد من هذه املعارف،
حتى يتأثر القلب  ،فإن القلب هو امللك الذي يأمر اجلوارح بالعبادة والطاعة،
وامتثال أوامر اهلل:
[الرعد.]29 – 2٨ :

ُ
فأسمع اخللق أو الً  :الكافر واملرشك أدعوه إىل اهلل ،وأسمعه كالم اهلل ( :
) [التوبة]٦/

كافرا أو مرشكً ا أن تدعوه إىل اهلل  ،حتى ينجو من
جيب عليك أهيا املسلم إذا قابلت ً
النار ،واجب عيني علينا ،وعىل كل فرد يف األمة  ،رجالً كان أو امرأة  ،أو طفالً
عاق ً
ال .
فهذا الدين يف عهد إبراهيم انترش بثالثة إبراهيم  ،وإسامعيل  ،وهاجر  ،ويف هذه
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األمة انترش يف البداية بواسطة الرجال والنساء:النبي  ، وأبو بكر  ،وخدجية ،
وعيل  ،كل األصناف الثالثة موجودة يف الدعوة إىل اهلل  ،وليس يف مكة يف أول
األمر فريضة تزاحم فريضة الدعوة  ،إال فريضة التوحيد واإليامن.
ليس هناك فريضة  ،ال صالة وال صيام  ،وال زكاة وال حج  ،ليس هناك فريضة تزاحم
بسنة .
فريضة الدعوة  ،ألن الدعوة أم األعامل  ،والصالة فرضت قبل اهلجرة ر
فنُسمع الكافر أحسن يشء وهو كالم اهلل  ، أسمعه كالم اهلل بام فيه من كالم عن
اهلل وأسامئه وصفاته  ،والكالم عن آياته وخملوقاته،والكالم عن نعمه
وإحسانه ،والكالم عن اجلنة والنار  ،وعن الوعد والوعيد ،وعن الثواب والعقاب،
والرتغيب والرتهيب  ،حتى يتأثر ثم ُيسلم:

[البقرة.]22 – 2١ :

من علينا فأعطانا أواين نضع فيها احلسنات واألجور يف الدنيا:
واهلل  ر
من
أعطانا الكافر ل ندعوه إىل اهلل فيسلم ،واهلل قادر أن هيدي الناس مجي ًعا  ،ولكنه ّ
علينا بوجود هذا اجلنس من اخللق.
وم ّن علينا كذلك بوجود اجلاهل لنعلمه  ،والغافل لنذكره  ،حتى يكون يف صحيفتنا.
أبواب
وم ّن علينا بوجود الفقَّي حتى نطعمه  ،وبوجود العاجز حتى نعينه  ،وكل ذلك
ُ
عظيمة من احلسنات واملنافع.
فواجبنا العظيم نحو الكافر واملرشك  ،أن نعرفهم باهلل ،ليعظموه وحيبوه ويوحدوه :
(
) [البقرة. ]2٥٥/
فإذا استمعت الناس هذه اآليات  ،قلوب اخللق واحدة تتأثر  ،تتأثر بام تسمع من
كالم اهلل  ، ونتلو عليهم كتاب اهلل  ، واآليات املذكرة به ،حتى تتأثر قلوهبم
بذكر اهلل ،وتلني وتؤمن باهلل :
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[يونس.]٥ – 3 :

ُأسمع الكافر واملرشك هذه اآليات ؛ ألهنا تنزل عىل القلوب فتثمر التوحيد
واإليامن ،كام ينزل املطر عىل األرض  ،فتنبت من كل زوج هبيج:

[احلج.]٧ – ٥ :

فالكافر عنده عقل يعقل به  ،ولكن عقل به الدنيا فأقام الدنيا  ،ولو عرفنرا هذا الكافر
بآيات اهلل وخملوقاته ،ألقبل عىل ربه  ،وآمن به ( :
) [األعراف. ]٥4/

اهلل له األوامر امللكية  ،وله األوامر الرشعية.
فالعاقل يعقل هذه األمور  ،وإذا عقل هذه األمور أقبل عىل ربه  ،وعرف أن املدبر
هلذا الكون واحدٌ أحد  ،قادر عىل كل أحد  ،وال حييط به أحد  ،وهو املحيط بكل
أحد  ،اخلالق لكل أحد ،فتوجه إىل ربه و َعبده ( :
) [األنعام. ]١03-١02/
ُأسمع الكافر آيات ربه ،وأتلو عليه الكتاب  ،النبي كان يزور الكفار ،ويتلو عليهم
القرآن  ،ويذهب إىل املجامع يف عرفات يف موسم احلج  ،ويف مكة ،ويف
املدينة  ،يتجول عىل الناس ،ويقرأ عليهم القرآن  ،ويغشاهم يف جمامعهم:
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[األحزاب.]4٨ – 4٥ :

ونذكر الناس بآيات اهلل وخملوقاته  ،فيقبلوا عىل طاعته  ،ونعرفهم به جل جالله
ونعرفهم بكالمه  ،بام تكلم به هو عن نفسه أو عن آياته وخملوقاته.
هذه القلوب هلا خطاب إيامين ،والعقول هلا خطاب علمي ،واجلوارح هلا خطاب
عميل.
هذه القلوب البد أن تعرف اهلل  ،حتى ال ترشك به شيئ ًا  ،وحتى تسبحه وحتمده ،
وتقدسه وتعبده وحده ال رشيك له:
[ص.]29 :

فال إله إال اهلل وحده:
أفعاله :

[الروم.]١٨ – ١٧ :

[الروم.]١9 :

نقول للناس هذا ( :
) [األنبياء. ]4٥/
والسنة  ،ال أزيد عىل هذا القرآن ميلء بأساليب الدعوة التي
أنذرهم بالوحي بالقرآن ُّ
حترك الفطرة واإليامن يف القلوب:
[األنعام.]١9 :

فالقرآن وحي حي يذكر بمن أنزله(:
) [الروم. ]2١-20/
واهلل بني يف القرآن أصول الدعوة بالتفصيل  ،والنبيّ بني يف السنة أحكام
العبادات واملعامالت بالتفصيل  :من صالة  ،وصيام  ،وزكاة ،وبيوع وحقوق
وغَّيها؛ فأصول الدعوة اهلل  بينها يف كتابه  ،وبينها الرسول  بطريقته ؛ ألنه 
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كأنه قرآن يتحرك  ،كان خلقه القرآن  .يتأدب بآدابه  ،ويعمل بأحكامه ،وحيل حالله،
وحيرم حرامه:
[النحل.]44 :

فنذك ر الناس بآيات اهلل وخملوقاته ،ليؤم نوا به وحيبوه ويعبدوه وحده ال رش يك له:
(

) [الروم. ]2٦-22/
ٌّ
كل لزم مكانه ؛ الساموات واألرض ،والنجوم واملالئكة ،واجلبال والبحار ،ومجيع
املخلوقات  ،ال تتحرك إال بإذنه  ،وال تسكن إال بإذنه:
[هود.]٥٦ :

فسبحان من هذه قدرته ،وهذا ملكه ،وهذا تدبَّيه(:

)

[الروم. ]2٧/
هذا الذكر ،وهذا الوعظ ،وهذا الوحي ،يؤثر يف القلوب ،و حيرك فيها اإليامن ،ويوقظ
الفطرة:
[الروم.]30 :

فالواجب عىل املسلم أمام الكفار واملرشكني أن يدعوهم إىل اهلل ،وهو حمفوظ فال
خياف :
[طه.]4٦ – 43 :

نذهب إىل الناس ،لندعوهم إىل اهلل ،معنا سلعة غالية نفيسة وحيدة منجية  ،البد
للمليح أن يذهب باملليح  ،لينرش املالحة يف العامل  ،لينرش اخلَّي يف العامل  ،لينرش
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احلق يف العامل :

[إبراهيم.]٥2 :

العامل كله يتخبط يف الظلامت إال من تصل هبذا النور:
[األنعام.]١22 :

وإذا عرفت القلوب مثل هذا أقبلت عىل رهبا  ،فكيف نُعرف الناس نحن هبذا ؟
نخربهم عن رهبم الذي له األسامء احلسنى ،والصفت العىل ،واألفعال احلميدة ،فإذا
عرفوه آمنوا به وعبدوه وحده:
[األعراف. ]٥4/
نقول للناس هذ ا ما أمر اهلل بإبالغه من أخبار وأحكام وأخالق ،ونعرفهم باخلالق
العظيم ،والرب الكريم:

[النحل.]١4 – ٥ :

فسبحان من هذه أفعاله ،وهذ ملكه وسلطانه ،وهذه آياته وخملوقاته:
39٧

[األنعام.]١02 :

آيات مشاهدة حسية  ،وبراهني قطعية ،تضطر العقول والقلوب إىل اإلذعان
[ق.]4٥ :
واإليامن ،إذا ذكرنا الناس هبا:
فلنأت البيوت من أبواهبا ،وال نبدأ بالفروع قبل األصول يف جمال الدعوة إىل اهلل،
فالربا والزنا واحلجاب هذه األمور فرعية  ،هي من الرشيعة ،نخربها الكافر بعد
إسالمه ،ليعلم ما جيب عليه؛ لكن نذكر الناس باآليات الكونية العظيمة الدالة عىل
كامل قدرة اهلل وإحسانه إىل خلقه ،ليعظموه وحيبوه ويؤمنوا به.
فهذه اآليات حمسوسة متفق عليها  ،وال حتتاج إىل دليل  ،لكن حتتاج إىل تذكَّي
وإىل تنبيه ؛ تنبيه هذا الغافل عن ربه ،لينظر يف ملكوت الساموات واألرض  ،وينظر
ما يف الساموات واألرض:

[الغاشية.]2٦ – ١٧ :

وينظر كيف جيب أن يتحرك عىل هذه األرض التي هو عليها  ،وكيف جاء ؟ وإىل
أين هو ذاهب ؟ وماذا يريد اهلل منه ؟ وماذا يريد هو من اهلل ؟ وماذا يعطيني اهلل إن
أطعته ؟ وب امذا يعاقبني إن عصيته ؟ فالقرآن أوضح هذا كله بالتفصيل :
[النحل.]٨9 :

فبني للناس من خالل القرآن الرب الذي خلق الساموات واألرض ،وخلق الشمس
والقمر ،وخلق اجلبال والبحار واألهنار ،وإذا عرفوا ذلك أقروا له بالربوبية والعبودية
إال من استكرب واتبع هواه( :
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) [النحل. ]23-١٥/
فنذكر الناس هبذه اآليات العظيمة حتى يقبلوا عىل اهلل  ، والبرشية اآلن حوايل
ثامنية آالف مليون  ،املسلمون منهم مليار ونصف تقريب ًا والبقية كفار  ،هؤالء الكفار
البد من اجلهد عليهم حتى يدخلوا يف اإلسالم  ،وإذا دخلوا فيه جيب أن نعلمهم
أحكام اإلسالم .
وهذا العمل رشف لنا ،وحاجتنا ،ومسؤوليتنا:
[يوسف.]١0٨ :

وهكذا إما أن نشتغل يف منجم الذهب ،أو نشتغل مع الشيطان يف مناجم الشهوات
واملحرمات:
[آل عمران.]١٦3 – ١٦2 :

هذا واجبنا بالنسبة للكافر واملرشك ،ندعوه إىل اهلل ،ليخرج من الكفر باهلل إىل اإليامن
باهلل:
[إبراهيم.]١ :

ثاني ًا :واجبنا نحو املؤمنني ،فاملؤمن إن كان ضعيف اإليامن نذكره باهلل  ،وأسامئه،
وصفاته ،وأفعاله ،ليقوى إيامنه  ،ويزيد اإليامن يف قلبه  ،ونذكره بنعم اهلل  ،ليزداد
حبه هلل  ، ون ذكره بوعد اهلل ملن أطاعه ليفعل الطاعات  ،ونذكره بوعيد اهلل ملن
) [الذاريات. ]٥٥/
عصاه ،ليبتعد عن املعايص (:
ر
نذكر الناس بجالل اهلل ومجاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة نعمه وإحسانه،
بالرتغيب والرتهيب حتى يقبلوا عىل الدين ؛ ألن هذه النفوس تغفل ،فإذا غفلت
صادها الشيطان.
فال بد أن نذكرها باهلل لتكرب الكبَّي  ،وتعظم العظيم  ،وختاف اجلبار ،وحتب
الرحيم ،وتسأل الكريم  ،وتستعني بالقوي  ،وتتوكل عىل امللك الذي بيده كل
يشء ،وعنده خزائن كل يشء.
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نذكر الناس بمن ف طرهم عىل اإليامن به:

[األعراف.]١٧3 – ١٧2 :

 وسبب الوقوع يف املعايص ثالثة أمور :
الغفلة عن اهلل  . .والغفلة عن أوامر اهلل  . .والغفلة عن اليوم اآلخر .
فال بد من التذكَّي ،حتى يعود الغافل ذاكر ًا  ،ويقوم الذاكر ُمذكر ًا ،وهبذا تصلح األمة.
فإذا صار املعلم يعلم  ،والذاكر يذكر  ،والصالح يصلح ،تصلح احلياة.
أما إذا صارت األمور بالعكس ينترش الفساد يف األمة :
[الروم.]4١ :

فاملؤمن إذا ضعف إيامنه جيب اجلهد عليه  ،حتى يقوى إيامنه بذكر اهلل ،وذكر
عظمته ،وذكر نعمه  ،وذكر وعده ووعيده.
وإن كان هذا املسلم جاهالً أعلمه ( :
) [آل عمران. ]٧9/
آن َو َع َّل َم ُه» أخرجه البخاري ( ) .
وقال النبي َ «:خ ْ ُْيك ُْم َم ْن َت َع َّل َم الْ ُق ْر َ
ذاكرا أذكره ليكون لغَّيه
حلا أذكره ليكون ُم ً
صلحا  ،وإن كان ً
وإن كان هذا املسلم صا ً
مذكر ًا .
صلحا  ،وداع ًيا  ،وحمسنًا ( :
حلا ليكون ُم ُ
هذا ال بد من تذكَّيه إن كان صا ً
) [العرص. ]3-١/
) [العرص. ]3/
(
هذه يأخذ عليها املؤمن حسنات .
) [العرص . ]3/هذه يأخذ عليها حسنات أكثر ،وكل
(
()1أخرجه البخاري برقم.5027 :
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مؤمن سوف حياسب عىل ترك الواجب الفردي وهو العبادة ،وعىل ترك الواجب
االجتامعي وهو الدعوة:
واذكره بقول اهلل ( : 
) [فصلت. ]33/
اذكره بقول اهلل : 
اذكره بقول اهلل : 

[األعراف.]٧ – ٦ :

[آل عمران.]١١0 :
[آل عمران.]١04 :

فاملجتمع اإلسالمي كله ذاكر ومذكر  ،ومعلم ومتعلم  ،وصالح ومصلح وحمسن
وحمس ٌن إليه  ،هذا املجتمع يزدادوا بامتثال أوامر اهلل حسنًا ومجاالً
وصالحا وطيب ًا ،
ً
وأمن ًا وسعادة ( :
) [التوبة. ]٧١/
وإذا كان هذا املسلم عاملًا أذكره بنرش ما علمه اهلل بني عباده  ،هذا العامل الذي
عنده من العلم الكثَّي  ،قد يعمل به يف خاصة نفسه ،لكن ال ينرشه بني الناس  ،واهلل
 وكّ ل السحب بنرش املياه يف العامل  ،ووكّ ل الشمس بنرش النور يف العامل  ،ووكّ ل
األرض باإلنبات يف العامل  ،ووكّلنا بنرش اهلداية يف العامل:
[آل عمران.]٧9 :

العامل وكيل عىل إبالغ العلوم الرشعية يف العامل  ،الصالة عاملية ال بد أعلمها
للعامل  ،الصوم عاملي ال بد أن أعلمه للعامل  ،احلج عاملي البد أعلمه للعامل،
ومجيع أحكام اهلل عاملية البد أن أبلغها للعامل:
[إبراهيم.]٥2 :

عىل العامل باهلل ودينه أن يميش كالشمس والقمر ينرش النور يف العامل  ،حتى الناس
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يعبدون اهلل وحده ال رشيك له:

[الذاريات.]٥٦ :

فهذا العامل قد يكون غافالًعن تعليم غَّيه الدين  ،فواجبنا يف الدعوة أن نذكره بنرش ما
علمه من اهلل بني عباده يف مشارق األرض ومغارهبا ألن اهلل قد هدانا واشرتانا ورشفنا
بعبادته والدعوة إليه ،وحياتنا كلها له :
[األنعام.]١٦3 – ١٦2 :

ليس يل حق أن أترصف يف عمري ثانية واحدةعىل هواي.
فالعمر اإلسالمي هو الذي امتثل فيه أمر واحد أمر انفرادي بالعبادة  ،وأمر اجتامعي
بالدعوة  ،ال نتبع اهلوى ،بل نتبع اهلدى يف كل حال:
ﰀ
هذا الدين كله للعامل ،وعىل أهله أن يبلغوه (:
) [إبراهيم. ]٥2/
وإذا كانت العبادة واجبنا ،فالدعوة إىل اهلل مسؤليتنا :
[القصص.]٥0 :

[يوسف.]١0٨ :

فالدعوة إىل اهلل فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة ،ووقتا مفتوح كل وقت :
[النحل.]١2٥ :

ِ
يح ُة » قلنا ملن ؟ قال « :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
ين النَّص َ
وقال النبي « : الدِّ ُ
املسلمني وعامتهم » أخرجه مسلم ( ) .
ومن ترك الدعوة إىل اهلل أو قرص فيها فقد عرض نفسه لعقوبة اهلل وعذابه ولعنته إال من
تاب:
()1أخرجه مسلم برقم.55 :

402

(

[املائدة.]٧9 – ٧٨ :

) [البقرة. ]١٦0-١٥9/
فمن بلغ الرسالة فقد أدى األمانة ،ومن تركها فقد خان األمانة ،وال نجاة له إ ال بالتوبة
بعد ظلمه ،وإصالح ما أفسد ،وبيان ما كتم.
)
فالدعوة أن أقول للناس( :
[البقرة. ]١٦3/
وكيف يعرف الناس رهبم ( :
) [البقرة. ]١٦4/
فاألمانة عظيمة  ،وأداؤها واجب  ،واهلل محلنا األمانة  ،ورشفنا هبا.
فالدين رشفنا وحاجتنا ومسؤوليتنا  ،فنحن كيف نصل إىل اهلل  ،إذا وصلنا إىل اهلل فقد
عرفنا كل يشء  ،وصلنا لكل يشء:
[حممد.]١9 :

وإذا انقطعنا عن اهلل انقطعنا عن أوامر اهلل ،وانقطعنا عن رمحة اهلل.
فهذه العلوم البد لنا أن نعرفها حتى نعبد اهلل  عىل بصَّية  ،هذا ما ينبني عىل
معرفة هذا االسم العظيم الذي هو السميع  ،ينبني عليه أمر عظيم ؛ وهو التعبد هلل
هبذا االسم الكريم:
[األعراف.]١٨0 :

فأنا ُأ سمع اهلل ما حيبه ويرضاه من الذكر  ،واحلمد  ،والثناء  ،واالستغفار ،وتالوة
كتابه  ،وأسمع خلقه من اإلنس واجلن  ،ما حيبه ويرضاه من القول احلسن  ،من
الدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر  ،والنصيحة ،والوعظ.
أما ماذا ُأسمع نفيس ؟ أسمع نفيس كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال ،واألذكار،
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واآلداب  ،واألخالق  ،وحني تسمع  ،تسمع كتاب اهلل  ،أسمع هذه النفس أن النفس
أمارة بالسوء إال من رحم ريب:
[يوسف.]٥3 :

فال بد من إسامعها ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال  ،واألعامل  ،واألخبار واألحكام
يف كتاب اهلل العظيم ،ويف سنة نبيه الكريم  ،وأعمل بموجب ذلك ،وادعوا الناس إىل
ذلك  ،كام قال ( : 
) [الشمس. ]١0-٧/
فنسمع احلق ،ونعمل باحلق ،وندعو الناس إىل احلق:
[العرص.]3 – ١ :

فلنعبد اهلل باسمه السميع ال بد أن أسمع من اهلل ورسوله  ،من كتاب اهلل  ،من سنة
رسول اهلل ،و ُأسمع عباد اهلل دين اهلل:
[فصلت.]33 :

فهذه عبودية أو كيفية التعبد باسم اهلل السميع .
اهلل  مل خيلق األذن لإلنسان إال ليسمع هبا ما ينفعه من القرآن والعلم واخلَّي:

[الزمر.]١٨ – ١٧ :

فال يليق باملسلم أن يسمع بأذنه ما يرضه  ،ويسخط ربه  ،من اإلفك والبهتان
والنميمة  ،وكل كالم يسء ضار  ،فنسمع احلق ،ونحذر ما سواه ( :
ﰀ) [اإلرساء. ]3٦/
الليل والنهار آنية  ،آنية جلميع املسموعات  ،مها خزانتان من خزائن اهلل  ،فلينظر
اإلنسان ما يضع فيهام من املسموعات ،واألقوال ،واألعامل .
واعلم أن اهلل هو السميع البصَّي الذي يسمع دبيب النملة السوداء  ،عىل الصخرة
سميع ألقوالك  ،عليم بأحوالك  ،شاهد ألفعالك ،
الصامء  ،يف الليلة الظلامء ،
ٌ
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فال يسمع منك أخي املسلم إال ما يرسك يوم تلقاه من ذكر اهلل  ،وتسبيح بحمده ،
وشهادة بوحدانيته وتالوة كتابه آناء الليل  ،وآناء النهار ( :
) [األحزاب. ]42-4١/
وأسمعه ما حيبه ويرضاه من الدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشعه  ،واألمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ( :
) [فصلت. ]33/
فنسمع تارة ونُسمع تارة:
[فاطر.]30 – 29 :

وهذا وحده هو طريق النجاة و الفالح  ،والفوز يف الدنيا واآلخرة :

[آل عمران.]١0٥ – ١04 :

و إذا عرفت أن ربك هو السميع العليم فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما يغضبه
ويسخطه  ،واحفظ لسانك من الكذب والغيبة والنميمة  ،وشهادة الزور ،والسب
والشتم  ،والقول عىل اهلل بال علم ،وصنه عن االستهزاء والسخرية بالناس ،وعن
فاحش الكالم  ،وغَّي ذلك من الكبائر والصغائر ( :
[احلجرات. ]١١/
فكل ذلك سوف حتاسب عليه  ،تعاقب عليه فبادر بالتوبة منه ( :

)

) [آل عمران. ]١٨١/
فحري أن يستجيب اهلل لك  ،وتوسل إىل اهلل كام
وأكثر من الدعاء هبذا االسم العظيم
ٌ
دعا به إبراهيم وإسامعيل عليهام الصالة والسالم  ،فاستجاب اهلل هلام عند بناء البيت :
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)

(

[البقرة. ]١2٧/
فاهلل  قبل منهم عملهم  ،وجاء من نسلهم حممد  ،وقامت هذه األمة العظيمة.
وما تراه اآلن من راكع وساجد ،وذاكر وعابد ،وحامد وشاكر كلهم يف صحائفه.
وكام دعت هبذا االسم العظيم امرأة عمران فاستجاب اهلل هلا ( :
) [آل عمران. ]3٥/
وإجابة الدعاء مقرونة بكامل الي قني:
قادر عىل كل يشء . .وعىل أن اهلل قريب
يقني عىل أن اهلل موجود . .وعىل أن اهلل ٌ
يسمعني  . .وعىل أن اهلل حيب أن يقيض حاجتي  . .وعىل أن اهلل عنده خزائن كل
يشء:
[غافر.]٦٥ :

فاهلل حيب أن يقيض حاجات اخللق ؛ ألن العطاء أحب إليه من املنع  ،والرمحة
أحب إليه من القسوة  ،واإلحسان أحب إليه من العدل ،والعفو أحب إليه من
العقوبة:
[احلرش.]22 :

فهذه مخسة أمور ال يكاد أن يرد الدعاء معها :
[البقرة.]١٨٦ :

لكن لو كان اليقني ضعيف ًا ،وكان عندي من املعايص ما حيجب دعائي عنه  ،فأكثر
قبل الدعاء من االستغفار والتوبة  ،ثم أدعوه :
[آل عمران.]١4٨ – ١4٧ :

فاهلل سبحان كريم ال يرد سائالً ،وال خييب مؤمالً ،وال يمنع طالب ًا .
بل يعطيني قبل أن أسأله كام أعطانا املاء واهلواء ،والطعام والرشاب  ،وسائر النعم،
بقدر زائد عن احلاجة:
40٦

[إبراهيم.]34 :

هذا عطاؤه يف الدنيا فكم يكون عطاؤه يف اآلخرة ملن آمن به ،فاملخلوق من
خملوقاته الذي هو حبة السنبلة تعطي سبعامئة حبة  ،فكم يكون عطاء من خلقها يوم
)
القيامة ملن أطاعه ! ( :
[السجدة. ]١٧/
وعبودية اللسان مبنية عىل عبودية السمع والعلم  ،سمعت فال بد أن أستجيب،
وأسمع ريب صفاته  ،ومحده  ،والثناء عليه  ،و ُأسمع خلقه أسامءه وصفاته  ،ودينه
ورشعه حتى يؤمنوا  ،و ُأ سمع نفيس كل ما حيبه اهلل ويرضاه حتى تستقيم عىل أوامر
اهلل ،فإذا استقامت سارت إىل اهلل بميزان احلب  ،والتعظيم ،والذل الكامل هلل :
[األعىل.]١٥ – ١4 :
ﯿ
نسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم من هؤالء  ،وأن يستعملنا يف طاعته  ،وأن جيعلنا من
أحسن املتعبدين هبذا االسم العظيم  ،وأن يقذف يف قلوبنا حسن التعبد هلل هبذا
االسم  ،ولكن الشيطان ال يرتك اإلنسان يف جمال الدعوة وىف جمال اإليامن  ،يف
جمال العبادة فإذا نزغك الشيطان لتفعل سو ًء فاستعذ باهلل منه  ،ألنه أقوى منه ويدفع
السميع العليم عنك رشه :

[فصلت.]3٦ – 33 :

فيا عبد السميع اسمع كل ما حيبه اهلل ويرضاه ،واعرض عن كل ما يكرهه ويبغضه.
ويا عبد السميع اسمع احلق من احلق ،واسمعه غَّيك كام جاء عن اهلل ورسوله:

[الزمر.]١٨ – ١٧ :

فواجبنا أن نسمع كالم ربنا  وأن نوحد السمع يف اخلَّي والفضائل ؛ فنسمع عن
اهلل ،ونسمع عن رسوله  ،وعن األخبار واألحكام الواردة يف القرآن والسنة  ،وأن
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نعمل بموجب ذلك.
ونُسمع اخللق ما سمعنا من ربنا  ،ف هذه املواليد البرشية نظهر كل يوم فال بد هلا من
نرش اهلداية بعاطفة احلب يف هلل  ،والتعظيم هلل  ،وعدم السؤال عىل األجر :
(

[األنعام.]90 :

) [آل عمران. ]١94-١93/
) [البقرة. ]2٨٥/
(
اللهم آت نفو سنا تقواها ،وزكها أنت خَّي من زكاها ،أنت وليها وموالها ،اللهم طهر
قلوبنا من الرشك ،وأعيننا من اخليانة ،وألسنتنا من الكذب يا أرحم الرامحني.
اللهم إنك تسمع كالمنا ،وترى أحوالنا ،وتعلم بضعفنا ،فاغفر لنا م أنت أعلم به فيه ،يا
جميب الدعوات ،يا قايض احلاجات ،ارحم وجوه ًا خرت لعظمتك ساجدة ،وقامت
بني يديك قانتة باكية.
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

البصري

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل البصري

كثيا طيبًا مباركًا فيه ،ملء السامء ،وملء
احلمد هلل رب العاملني  ،احلمد هلل محدً ا ً
األرض ،وملء ما شئت من يشء بعد ،عىل عظمة أسامئك وصفاتك ،وعظمة آياتك
وخملوقاتك ،وعىل نعمك التي ال تعد وال حتىص.
اللهم لك امللك كله ،ولك احلمد كله ،ومنك الفضل كله ،وإليك يرجع األمر كله .
اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال العظيمة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض(:
) [اإلرساء. ]111 -110/
اهلل  هو السميع البصي الذي ليس له شبيه وال مثيل ( :
) [الشورى. ] 11/
اهلل  هو البصي الذي ُيبرص مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل،
ويف الدنيا واآلخرة ُ ،يبرص الظاهر والباطن  ،و ُيبرص الكبي والصغي  ،و ُيبرص عامل
الغيب ،وعامل الشهادة:
[امللك.]1٩ :

هو البصي باجليل واخلفي:
[يونس.]٦1 :

ذرة يف عامل اجلامد  ،وكل ٍ
هو جل جالله البصي الذي يبرص كل ٍ
ذرة يف عامل
ُ
ٍ
ٍ
النبات  ،وكل ٍ
ذرة يف عامل احليوان  ،وكل ذرة يف عامل اجلن  ،وكل ذرة يف عامل
املالئكة  ،وكل ٍ
ذرة يف عامل اإلنسان ُ ،يبرص كل يشء يف العامل العلوي ،ويف العامل
السفيل ،ويف الفضاء والرب والبحر ،ويعلم بام كان وما يكون وما سيكون(:
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) [األنعام. ] 5٩/
هو جل جالله البصي الذي أحاط برصه بجميع خملوقاته يف كل زمان ويف كل
مكان  ،فجميعها حتت برصه ورقابته كأهنا يش ٌء واحد.
فاهلل  يرى مجيع خملوقاته يف العامل العلوي ،والعامل السفيل كأهنا خملوق واحد،
وُييط هبا إحاطة علم  ،وإحاطة قدرة  ،وإحاطة سمع ،وإحاطة رؤية(:
ُ
)[الطالق. ] 12/
أحاط بكل يشء علام  ،وأحاط بكل يشء رمحة  ،وأحاط بكل يشء رؤية فاهلل 
وسعت رمحته كل يشء  ،وسع علمه كل يشء  ،وأحاط علمه بكل يشء.
واهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال
احلميدة.
 هو امللك احلق الذي ال رشيك له:
له ُملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله ما بني السموات
واألرض ،وله ما بني السموات السبع وما بني األراضني السبع ،وله غيب السموات
واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله جنود الساموات واألرض ،وله مقاليد
الساموات واألرض ،وله مياث الساموات واألرض ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله
ملك عامل الغيب والشهادة ،وله ملك العامل العلوي والسفيل.
فهذه ثالثة عرش ملك ًا من معاقد ملكه الواسع العظيم:
[امللك.]1 :

فسبحان من يرى ويبرص كل ذرة يف هذ امللك العظيم:
[األنعام.]10٣ – 102 :

هذا امللك العظيم الذي هذه مملوكاته وخملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل،
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هو الذي يستحق العبادة وحده ألنه ملك ،وامللك هو من َملك مجيع اململوكات ،
ما نبرصه وما ال نبرصه ،ما نسمعه وما ال نسمعه ،ما نعلمه وما ال نعلمه:
[األنعام.]102ٍ :

الكل ملكه يفعل هبم ما يشاء  ،كانوا معدومني فأوجدهم اهلل ،وحني أوجدهم َملكهم،
وهم ال يفعلون شيئ ًا إال بإذنه وعلمه:
[هود.]5٦ :

فسبحان السميع البصي الذي يرى ويسمع ظواهر اخللق وبواطنهم ،ويعلم رسهم
ونجواهم:
[احلرش.]22 :

هو السميع البصي الذي يسمع ويرى مليارات املالئكة ،الذين يسبحون الليل والنهار
ال يفرتون:
[األنبياء.]20 – 1٩ :

هو السميع البصي الذي يسمع ويرى مجيع املخلوقات املختلفة ،من عامل اجلامد ،
وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل اإلنسان  ،وعامل اجلن  ،وعامل املالئكة.
هؤالء كلهم عبيده ،يسمع كالمهم ،ويبرص ذواهتم ،ويرى حركاهتم وسكناهتم ،ويعلم
بأحواهلم:
[آل عمران.]٦ – 5 :

هو السميع البصي الذي يسمع ويرى كل ذرة يف خزائنه.
خزائن السموات عنده ،خزائن األراضني عنده  ،خزائن الرياح عنده  ،خزائن اجلبال
عنده  ،خزائن النور عنده  ،خزائن النجوم عنده  ،خزائن اإلنس عنده  ،خزائن اجلن
عنده  ،خزائن احلُجب عنده  ،خزائن املعادن عنده  ،خزائن املياه عنده ،خزائن
الطمأنينة عنده  ،خزائن اإليامن عنده  ،خزائن الرمحة  ،خزائن النعيم عنده ،خزائن
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)

العذاب عنده(:
[احلجر. ]21/
هذا القلب ال بد أن يعلم أن اهلل  ملك  ،له األسامء احلسنى ،والصفات العال
واألفعال احلميدة.
هو اإلله احلق ،وأعظم صفة من صفات اإلله احلق أنه حي  ،حي بصفات الكامل،
هو احلي ال إله إال هو  ،هو احلي بصفات الكامل واجلالل واجلامل  ،من السمع
والبرص ،من العلم والقدرة ،والرمحة والكرم ،والعفو واإلحسان ،والرب واللطف وغي
ذلك من الصفات العىل:
[غافر.]٦5 :

واهلل جل جالله يدعونا لالتصاف بصفات الكامل عىل شاكلة العبودية(:
) [األعراف. ] 180/

اهلل  هو احلي القيوم  ،القيوم القائم عىل ُملكه العظيم ،وسلطانه الكبي  ،احلي
الذي خلق احلياة يف كل حي  ،احلي بذاته جل جالله ،وكل حي من األحياء حياته
موهوبة من احلي القيوم  ،اهلل هو احلي الذي هيب احلياة لكل حي ،وكل حياة يف كل
حي ال يموت  ،قيو ٌم ال ينام:
خملوق قد تُسلب ،ولكن احلي القيوم هو اهلل ٌ ،

[البقرة.]255 :

هو السميع البصي ،القادر العليم ،القائم عىل تدبي العامل العلوي ،وعىل تدبي العامل
السفيل وعىل تدبي اليوم اآلخر من اجلنة والنار ومجيع األحوال:
[آل عمران.]2 :

هو جل جالله احلي القيوم السميع البصي الذي ال خيفى عليه يشء يف ملكه  ،يرى
مجيع ذرات العامل ،ذرات امل خلوقات يف العامل العلوي ،والعامل السفيل.
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و ُيبرص الظاهر والباطن ،و ُيبرص الصغي كام ُيبرص الكبي ،وكل يشء أمامه صغي ،
و ُيبرص مجيع عامل الغيب ،ومجيع عامل الشهادة ُ ،يبرص هذه املُبرصات كلها يف آن
) [امللك. ]1٩/
واحد(:
ُيبرص مجيع ذرات املخلوقات ُ ،ي برص مجيع ذرات العرش ،مجيع ذرات السموات،
ومجيع ذرات الفضاء ،ومجيع ذرات األرض ومجيع ذرات اجلبال ومجيع قطرات
البحار واألهنار ،ومجيع ما يف اجلو والرب والبحر ،والسامء واألرض وما فيها ،وما
[الشورى.]11 :
عليهام ،وما بينهام:
وهو البصي الذي ُيبرص كل يشء ،وال خيفى عليه يشء ،العليم بكل يشء ،املُحيط
بكل يشء ،من الذرات والذوات ،والنيات ،واألقوال ،واألعامل ،واألرسار،
واخلفيات ،واحلركات والسكنات ،والطاعات واملعايص ،وكل يشء(:
) [امللك. ]14 - 1٣/
هو جل جالله البصي الذي ُيبرص العابد إذا سجد له  ،و ُيبرص القارئ وهو يتلو كتابه ،
و ُيبرص الذاكر إذا ذكره  ،و ُيبرص الداعي إذا دعاه  ،و ُيبرص املستغيث إذا استغاث به
و ُيبرص العامل الذي ُيعلم رشعه  ،و ُيبرص الشاكي إذا اشتكى إليه و ُيبرص املجاهد يف
ُيسن إىل خلقه و ُيبرص املسلم الذي يدعو إليه فيفرح
سبيله ،و ُيبرص الكريم ا لذي ُ
) [امللك. ] 1٩/
بذلك(:
فسبحان من يرى املؤمن وهو يعبد ربه ،ثم جيزيه بأحسن من عمله(:
) [النحل. ] ٩7/
هو جل جالله السميع البصي ،احلليم الرحيم ،الذي يبرص الكافر وهو يعبد غيه،
ويدر عليه نعمه ،لعله يتوب إليه ، ،و ُيبرص العايص حني يعصيه ،ويمهله بكامل
رمحته وحلمه ،لعله يتوب إليه  ،و ُيبرص من يؤذي أولياءه ،و ُيبرص من يسب دينه وكتبه
ورسله  ،و ُيبرص كل من يسكن يف أرضه ،ويأكل من رزقه ،ويعصيه بنعمه ،و ُيبرص
مجيع أعامل الكفار والفجار والفساق واملنافقني(:
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)[التوبة. ]105/
فسبحان امللك احلق ،السميع البصي  ،السميع لكل يشء البصي بكل يشء  ،القادر
عىل كل يشء املُحيط بكل يشء  ،الرزاق لكل أحد  ،احلافظ لكل أحد  ،الواحد
ُييط به أحد(:
األحد ،املُحيط بكل أحد ،الذي ال ُ
)[البقرة. ]255/
اهلل  هو البصي الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء ،وله املُلك
وامللكوت  ،خلق اخلالئق بأشكاهلم وألواهنم ،وأنواعهم ،وأحجامهم يف كل زمان،
ويف كل مكان ،يراهم مجيع ًا كأهنم ذرة واحدة أمامه  ،يبرص ظاهرهم وباطنهم،
) [امللك. ]1٩/
ورسهم وعالنيتهم(:
فمن هذه أسامؤه وصفاته وأفعاله هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له:
(

)

[األنعام. ]10٣-102 /

هو جل جالله البصي احلق  ،الذي ُيبرص كل يشء وإن َدق وص ُغر  ،البصي الذي
ُيبرص ويرى ويعلم مجيع املخلوقات ،واملبُرصات ،واخلفيات ،والنيات  ،ألنه هو
امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال جل جالله  ،فيُبرص كل يشء
يف العامل العلوي ،والعامل السفيل  ،و ُيبرص كل ظاهر وباطن  ،و ُيبرص ما يف الرب
والبحر واجلو:
[اإلرساء.]1 :

والبصي صفة مبالغة ،واملبالغة إما يف الكثرة ،وإما يف النوع .
أما يف الكثرة  :فهو البصي الذي ُيبرص مجيع املخلوقات عىل اختالفها من
املالئكة ،واجلن ،واإلنس ،واحليوانات ،والنباتات واجلامدات ،والذراتُ ،يبرص
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مجيع املخلوقات  ،و ُيبرص ظاهرها وباطنها  ،و ُيبرص صغيها وكبيها  ،وعلوهيا
وسفليها.
هو البصي الذي وسع برصه مجيع املبرصات ،فكل ذرة يف ملكه حتت برصه،
ومراقبته ،ومشاهدته:
[فصلت.]54 – 5٣ :

وبصي وعليم وقدير وخبي ،فال خيفى عليه يشء يف
رقيب وشهيدٌ ،
هو جل جالله
ٌ
ٌ
األرض و ال يف السامء  ،هذا بالنسبة لعدد املبرصات ،وسع برصه مجيع خملوقاته.
وأما بالنسبة للنوع  :فهو البصي الذي ُيبرص الصغي كام ُيبرص الكبي  ،و ُيبرص الذرات
واهلباءات وكام يبرص املجرات  ،و ُيبرص مجيع ما يف السموات ،وما يف األرض،
وما عليهام  ،وما بينهام من صغي وكبي  ،وساكن ومتحرك  ،وناطق وصامت ،
ٍ
وشاهد وغائب ،وظاهر وباطن(:
)[احلجرات. ] 18/
عامل الشهادة جزء من عامل الغيب  ،والغيب عامل عظيم ،وعامل الشهادة ذرة منه ،واهلل
 هو عامل الغيب والشهادة واهلل  وحده هو م
عامل الغيب والشهادة:
[احلرش.]22 :

 واهلل  بحكمته وتدبريه أظهر ستا ،وأخفى ستا:
أظهر اهلل املخلوقات ،وحجب خلقه عن رؤيته  . .وأظهر الدنيا ،وأخفى اآلخرة .
وأظهر قيمة األموال واألشياء ،وأخفى قيمة اإليامن واألعامل . .وأظهر األجساد،
وأخفى األرواح  . .وأظهر سنته ،وأخفى قدرته  ،وأظهر عامل الشهادة وأخفى عامل
الغيب .
فاهلل  يرى املخلوقات الظاهرة والباطنة  ،وكلها أمام ربنا  كأهنا خملوق
) [امللك. ] 1٩/
واحد (:
و ُيبرص جل جالله ما حتت األراضني السبع كام ُيبرص ما فوق السموات السبع ،فتعاىل
اهلل امللك احلق ،البصي بكل اخللق:
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[طه.]114 :

سمعه وسع مجيع األصوات  ،وبرصه وسع مجيع ا ُ
برصات  ،وعلمه وسع مجيع
مل َ
املخلوقات ،ورمحته وسعت كل املخلوقات  ،وقدرته قهرت مجيع املخلوقات:
[الزمر.]4 :

فسب حان من له امللك كله ،واخللق كله ،واألمر كله(:
)[امللك. ]1/
فالسمع والبرص من أعظم صفات اهلل ،والبصي اسمه ،واإلبصار صفته ،هذه صفة من
صفاته ،أحاطت بجميع املُبرصات ،فكيف بصفة العلم؟ ،وكيف بصفة القدرة التي
أوجد هبا هذه املخلوقات العظيمة؟ أوج د هبا العرش ،والكريس ،والسموات،
واألرض ،واجلبال ،والبحار ،واإلنس واجلن ؟ وبصفة القوة أمسك السامء أن تقع
عىل األرض إال بإذنه و ُيمسك الساموات واألرض أن تزوال(:
)
[فاطر. ] 41/
فاهلل  هو القوي ،وبقوته ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض ،وبقوته وقدرته وعلمه
خلق هذا الكون العظيم ،خلق العامل العلوي ،وخلق العامل السفيل ،وقهر كل يشء
يف ملكه:
[غافر.]٦5 :

واإلنسان خلقه اهلل حمتاج ًا فإما أن يكون عبد ًا هلل أو عبد ًا لعبد اهلل  ،فاألَوىل أن يكون
عبد ًا هلل الذي له األسامء احلسنى ،والصفات والعال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل
األعىل  ،البصي بكل أحد ،املحسن إىل كل أحد(:
)[اإلرساء. ] ٣0/
يعلم من عباده أن م
الغنى ُيطغي فالن ًا فيمنعه  ،وأن الفقر ُيفسد فالن ًا فيُغنيه ،هو بعباده
خبي بصي  ،يعطي بحكمة ،ويمنع بحكمة:
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[يونس.]٣2 – ٣1 :

فهو سميع وعليم وبصي بملكه  ،ومجيع امل خلوقات مفتقرة إليه ،مملوكة له،
وخاضعة ألمره ،و ُمستجيبة ملشيئته ،وشاهده بوحدانيته ،و ُمسبحة بحمده ،ومرسعة
[النحل.]40 :
إىل إرادته:
ومجيع خملوقاته متصاغرة لكربيائه ،ساجدة لعظمته(:
)
[اإلرساء. ] 44/
من فضل اهلل علينا أن جعلنا مسلمني ،وأن عرفنا بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وأن دعانا
للتخلق هبا  ،وأن جعلنا أفضل املخلوقات ،وجعل النوع اإلنساين هم حمل عبادته
وتعظيام له ،أما كافة املخلوقات فعبدت رهبا جلالله
االختيارية نحن جئنا إىل اهلل ُح ًبا
ً
ومجاله ولكنها ُمسخرة للعبادة  ،أما نحن فجئنا إليه طوعا وحمب ًة واختيارا ،ومن جاء
تسخيا  ،وهلذا من أدى األمانة هو
إليه طوعا وحمب ًة واختيارا أحب إليه ممن جاءه
ً
أحب اخللق إىل اهلل ،ومن خان األمانة هو أبغض اخللق إىل اهلل(:
)[األحزاب. ]7٣-72 /
اهلل  هو البصي ،ونحن نحب ربنا ،ألنه بصي بأحوالنا ،قايض حلاجاتنا ،يشفي
مريضنا  ،ويطعم جائعنا  ،و ُيعلمم جاهلنا ،ويؤمن خائفنا  ،كل النعم منه ،فهو بصي
بصي بأمور اخللق كلهم ،سميع
بالعباد ،رؤوف بالعباد عليم بأحوال اخللق ،
ٌ
ألقواهلم ،ودعائهم وأذكارهم  ،ب صي بأمورهم ،وحاجاهتم ،وأعامهلم:
[غافر.]5٦ :

ونحن ذرة يف ُملكه ،عامل املالئكة أكرب منا ،وعامل اجلن أكرب منا ،والسموات أعظم
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منا:

[غافر.]57 :

وكافة املخلوقات التي خلقها اهلل  أكثر منا ،نحن ال نساوي ذرة يف ُملك اهلل
العظيم ،ولكن اهلل الكريم أكرم هذا اإلنسان ،وخلقه بيديه ،ونفخ فيه من روحه،
وعلمه أسامء كل يشء واصطفاه عىل غيه من املخلوقات ،ليكون يف الدنيا خليفة،
ويكون يوم القيامة إن كان مؤمنا جليسه(:
)[القمر. ]55-54 /
هو جل جالله بصي بكل يشء  ،بصي بالصغي والكبي  ،بصي بجميع ما يف
الظلامت ،ومجيع ما يف األنوار ،أنا ال أرى ما يف الظالم  ،ألنه لرؤية األشياء بالنسبة
لنا البد من نورين :
أحدمها :نور العني  :وهو نور داخيل
الثاين :ونور خارجي  :وهو نور الشمس ً
مثال أو القمر أو الرساج.
فلرؤية األشياء البد من نورين  :العني التي نرى هبا األشياء والنور الذي يكشف
األجسام التي أمامنا  ،فإذا ُفقد أحدمها انعدمت الرؤية  ،إذا كان اإلنسان أعمى ال
رصا ولكنه يف الظلامت ال يرى.
يرى ،وإذا كان ُمب ً
أما اهلل عز وجل فله املثل األعىل ،وله األسامء احلسنى ،فهو نور ُيبرص كل يشء ،
صغي ًا وكبي ًا  ،يف النهار والليل  ،يف الظالم والنور  ،ألنه هو البصي الذي ُيبرص كل
يشء مهام َدق وصغر  ،و ُيبرص مجيع املخلوقات يف كل مكان ،ويف كل زمان ،جل
جالله  ،و ُيبرص الصغي كام ُيبرص الكبي  ،و ُيبرص ما يف الظالم كام ُيبرص ما يف
) [اإلرساء. ]1/
النور (
هو جل جالله السميع الذي له السمع املطلق يسمع الكالم قبل أن نتكلم به ،البصي
الذي ُيبرص كل يشء أما نحن فنُبرص أشياء ،وختفى علينا أشياء ،عامل الغيب كله
)[احلاقة. ]٣٩-٣8 /
نجهله إال قليالً(:
وما نبرصه بالنسبة ملا ال نبرصه كالذرة بالنسبة للجبل ،وما نبرصه وما ال نبرصه يف
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علم اهلل كالذرة  ،واهلل  بصي بكل يشء  ،عليم بكل يشء  ،حميط بكل يشء ،
قادر عىل كل يشء  ،عنده خزائن كل يشء  ،واهب كل نعمة جلميع خلقه  ،هذا هو
اهلل السميع البصي احلق الذي جيب أن نعبده جل جالله .
(
)
[األنعام. ]10٣-102 /
القلوب فقية إىل اإليامنيات ،كام أن العقول فقية للمعقوالت ،كام أن املعدة فقية
إىل الط عام والرشاب ،بالطعام والرشاب تبقى األجساد حية قوية ،لتؤدي األعامل
الدينية والدنيوية ،وبالعلوم يتنور اإلنسان ويعلم ما مل يكن يعلم من صناعة أو زراعة
أو جتارة أو طب أو هندسة ولكن باإليامن يزداد نور اإليامن يف القلب ،وإذا زاد نور
اإليامن يف القلب انفتح وانرشح فأبرص اخلالق من املخلوق ،وجتاوز الصغي إىل
الكبي ،واخرتق الدنيا إىل اآلخرة ،وانتقل من االهتامم باألموال واألشياء إىل
االهتامم باإليامن واألعامل الصاحلة:
[احلديد.]21 :

والعرش هو أنور املخلوقات وأعالها وأوسعها .
واهلل رب العرش العظيم ،ورب العرش الكريم ،استوى عىل هذا العرش العظيم
برمحته  ،فالعرش أعىل املخلوقات وأكربها وأوسعها وأنورها  ،واهلل ُيريد من هذا
علوا واتسا ًعا وإنارة.
اإلنسان أن يتصف بصفات العرشً ،
فبنور اإليامن يعرف اخلالق من املخلوق ،وخيرتق الصور إىل املصور ،وخيرتق
حمبوبات النفس إىل حمبوبات الرب و ُيقدم اآلخرة عىل الدنيا ،ويستأنس باهلل
ويستوحش من غيه:

[األنفال.]4 – 2 :
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فإذا عرف اإلن سان ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله أحبه ،وإذا أحبه أطاعه ،وإذا أطاعه
عبده يف كل حال بام ُيبه ويرضاه  ،فاملعايص جاءت بسبب اجلهل باهلل ،وما له من
األسامء احلسنى ،والصفات العال  ،واألفعال الكربى.
واألعامل ثقيلة عىل النفوس حتى نعرف اآلمر الذي أمر هبا ،واملعبود الذي أمرنا
بالتعبد هبا ،وعلم التوحيد هو مصباح اهلدى(:
) [حممد. ]1٩/
فهذا غذاء القلوب  ،وغذاء القلوب أن متتلئ باإليامنيات  ،فإذا جاء هذا اإليامن
اتسع هذا القلب ،وانرشح الصدر ،وحتركت مجيع اجلوارح بجميع أنواع الطاعات
التي ُيبها اهلل  وسابق املؤمن إىل أنواع اخليات والقربات وسارع إىل كل
فريضة ونافله ،وإىل أداء كل ركن ،وواجب ،و مستحب ،وأبعد عن كل معصية
وبدعه ،وصغية وكبية:
[املؤمنون.]٦1 – 57 :

إذا اتسع القلب باإليامن انرشح وانفتح للطاعات والعبادات كلها فصار واسع ًا
يستوعب مجيع ما ُيبه اهلل ويرضاه ،فرتاه يتغذى بامتثال مجيع الواجبات
واملستحبات ،والنوافل والتطوعات ،جتده يتغذى من تلك العبادات ،لذلك كان
النبي  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ؛ ألنه عرف  ،عرف ربه بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وعرف عظمة نعمه وإحسانه ، ،ومن ذاق عرف ،ومن عرف غرف:
[األنبياء.]٩0 :

فمعرفة الرب العظيم أمر عظيم ،وهو الدرس األول يف هذا الدين  ،هو الدرس الذي
فيه احلياة ،فيه حياة القلب ،وحياة اجلوارح.
حياة القلب باإليامن والتوحيد والتقوى  ،وحياة اجلوارح باألعامل الصاحلة
واجلوارح منقادة للقلب الذي يأمرها بأداء األعامل هلل الواحد األحد ،عىل سنة
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النبي :

[األعراف.]158 :

ومقصودنا أن نرتقى يف معرفة اإلله جل جالله بأسامئه وصفاته وأفعاله ،حتى تطابق
صفاتنا صفات العرش
علوا(:
ً
)[آل عمران. ] 1٣٩/
واتساع ًا نتسع يعني هذه القلوب جلميع أنواع الطاعات.
ونورا وإرشا ًقا يبدد كل ظلمة ،وُيرك إىل كل طاعة :
ً
[الزمر.]22 :

إذا اطمأنت القلوب باإليامن ،جاءت الطاعات بعد هذا اإليامن ،وجاء احلب الكامل
هلل والتعظيم الكامل له والذل الكامل له  ،كام تطمئن األرض باملطر إذا نزل عليها
فتُنبت من كل زوج هبيج  ،كذلك هذه القلوب تطمئن بذكر اهلل ،بتوحيد اهلل ،بمعرفة
اهلل ،بمعرفة أركان اإليامن ،معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة مالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خيه ورشه .
نعرف هذه املعارف الغيبية حتى يمتلئ القلب باإليامن ،فتأيت بعد اإليامن حمبة اهلل
و إذا أحببناه أطعناه ،وإذا أطعناه عبدناه بام ُيبه ويرضاه وصبغنا حياتنا بالصبغة التي
)
ُيبها اهلل( :
[البقرة. ] 1٣8/
هو جل جالله البصي الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض،
ويبرص الغائب كام يبرص الشاهد ،ويرى الذرات كام يرى املجرات ،ويرى سبحانه ما
ٍ
مستو
يف جوف البحار املُظلمة من املخلوقات والذرات كام يرى عرشه الذي هو
) [امللك. ] 1٩/
عليه(:
عامل الرب عامل مشهود ،وعامل البحر عامل غيبي حتى نطلع عليه ،فمن الغيب ما يمكن
اإلطالع عليه كام يف جوف البحار ،وبطون اجلبال ،وك ام يف الصناعات  ،و كل ما
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غاب عني إذا عرفته صار مشاهدة  ،لكن املحيط بالغيب كله هو اهلل :
[األنعام.]5٩ :

وهذا العامل املشهود جزء من عامل الغيب ،وعامل الغيب ذرة من خزائن اهلل عز وجل.
هو اهلل اخلالق البارئ املصور ،هو اخلالق الذي أظهر املخلوق من َعدم ،
الباري الذي أوجد اليشء ملهمة  ،أوجد الشمس ملهمة اإلنارة ،وأوجد األرض
ملهمة اإلنبات وأوجد اللسان ملهمة الكالم ،هو اهلل اخلالق البارئ املصور الذي
صور كل خملوق عىل صورة متيزه عن غيه ،وجعل له عالمة تدل عليه كاجلبل
والبحر ،والطي واحليوان ،والنبات ،واإلنسان ،واملالئكة وغيهم(:
) [السجدة. ] 7/
هو املُصور ( :
) [آل عمران. ]٦/
هذا أبيض وهذا أسود  ،هذا ذكر وهذا أنثى  ،هذا طويل وهذا قصي  ،وهذه األزهار
املختلفة  ،وهذه النباتات املتنوعة  ،وهذه احليوانات املختلفة  ،كل يشء اهلل 
حلسن:
جعل له صورة ،وبعد التصوير جعل ا ُ
[غافر.]٦4 :

ُ
واحلسن درجات ،أعاله منتهى اجلامل ،وأدناه أقل اجلامل  ،وليس يف الكون
خملوق قبيح ،ألن فعل اهلل كله َحسن وأحسن ،واهلل يريدنا يف أحسن يشء  ،لذا أمرنا
حلسن واألحسن ،ودعانا لألحسن  ،أمرنا بالعدل واإلحسان ،ودعانا إىل اإلحسان
با َ
[البقرة.]1٩5 :
فقال:
فهو  يريد لنا أن نكون يف أحسن يشء ،يف أعىل يشء نتصف بالصفات التي
ُيبها عىل شاكلة العبودية ،فاهلل ُيب صفاته ،وُيب من اتصف هبا ،وجيزيه بأحسن
اجلزاء:
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[يونس.]2٦ :

اهلل بصي هو الذي وهب البرص لكل ُمبرص من احليوانات ،و الطيور ،واإلنس،
واجلن ،واملالئكة ،ومجيع املخلوقات ،فال إله إال اهلل كم حسنه  ؟ ،وكم حسن
[طه.]8 :
دينه؟ ،وكم حسن ثوابه:
والبرص موهوب ،واملوهوب قد ُيسلب .
فاهلل  هو البصي ،والبصي صفة ذاتية له جل جالله  ،هو السميع البصي الذي يملك
السمع واألبصار جل جالله  ،هو البصي الذي ُيبرص دبيب النملة السوداء ،عىل
الصخرة الصامء ،يف الليلة الظلامء  ،ويرى جماري القوت يف أعضائها  ،ويرى
جريان الدم يف عروقها  ،ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغية كام يرى العرش العظيم:
[سبأ.]٣ :

فسبحان من أحاط سمعه وبرصه وعلمه بكل كبي وصغي يف ملكه(:
) [يونس. ]٦1/
فال إله إال اهلل امللك احلق املبني  ،السميع البصي الذي يسمع ويرى كل ذرة يف
ملكه العظيم ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،وليس له شبي ٌه وال ٌ
مثيل يف
)
ذاته ،وأسامئه ،وصفاته وأفعاله(:
[الشورى. ] 11/
هو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة  ،هو امللك الذي ليس كمثله يشء يف
املُلك  ،هو الكريم الذي ليس كمثله يشء يف الكرم  ،هو السميع الذي ليس كمثله
يشء يف السمع  ،هو البصي الذي ليس كمثله يشء يف البرص:
[اإلخالص.]4 – 1 :
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هو البصي الذي ُيبرص األشياء كلها  ،البصي الذي ُيبرص املُبرصات كلها  ،البصي
الذي يرى املخلوقات كلها  ،البصي الذي ُيدرك احلقائق كلها(:
) [احلجرات. ] 18/
فسبحان البصي العليم بكل يشء  ،البصي الذي يعلم املقاصد والنيات  ،و يعلم رس
األقوال واألعامل  ،ويعلم األرسار واخلفيات  ،ويعلم ما يف القلوب من اإلرادات
والنيات  ،ويعلم خائنة األعني ،وما ُ
ختفي الصدور:
[امللك.]1٩ :

والرس واجلهر عنده سواء(:
) [امللك. ]14 - 1٣/
هو جل جالله البصي الذي يعلم بكل يشء  ،الذي ال خيفى عليه يشء.
وقد ورد اسم البصي يف القرآن أكثر من ( )50مرة.
والبصي من أسامء اهلل احلسنى ،والعقل إذا مل يستنر بنور الوحي فهو أعمى  ،البد
للعقل من الوحي أو اهلوى  ،إما ينجر العقل إىل اهلوى فيُقدم الدنيا عىل الدين أو
يستني بنور الوحي فيُقدم الدين عىل الدنيا:
[األنعام.]104 :

فالعقل إذا مل يستنر بنور الوحي فهو أعمى ،وحاجة العقول إىل وحي السامء أعظم
من حاجة العيون إىل رؤية األشياء:
[احلج.]4٦ :

عاقال ،ومهام كان عا ً
ً
ملا ،هو جاهل بدون
فاإلنسان مهام كان ذك ًيا ،ومهام كان
الوحي  ،البد أن يستني العقل بنور الوحي ،فيعرف املشاهدات والغيبيات ،و يعرف
حمبوبات الرب ،وحمبوبا ت النفس  ،ويعرف الدنيا واآلخرة:
[النساء.]175 – 174 :
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البد لكل إنسان من نفخة الرسول امللكي لتحصل احلياة لألبدان ،ونفخة الرسول
البرشي ،لتحصل احلياة للقلوب ،ويأيت نور اإليامن يف الق لب ،هذا احلي إىل ربه
عىل رصاط مستقيم ،بالوحي وباإليامن ( :
)[األنعام. ] 1٦1/
وإذا استنار العقل بنور الوحي ازداد عل ً
ام ونور ًا وعمالً( :
)[األنعام. ]1٦2/
فالناس اثنا ن ،إما سائر يف النور ،يسي من نور إىل نو ر ،حتى يدخل دار النور والرسور
واخللود ،وهذا هو املؤمن ،أو يسي يف الظالم ،يسي من ظلمة إىل ظلمة ،حتى يدخل
دار الظالم والشقاء واخللود ،فالنار أظلم ما خلق اهلل:
[األنعام.]122 :

أسلم قلبه لربه ،وأسلم جوارحه لطاعة مواله ،ألنه عرف من يستحق العبادة وحده
ومن يستحق احلمد والشكر وحده ،وعرف أن ربه  له األسامء احلسنى ،والصفات
العال ،وعرف أخباره الصادقة ،وعرف أوامره احلكيمة ،فتوجه إىل ربه ،وأقبل عىل
عبادته ،ألنه هو الرب اخلالق الكريم احلكيم الذي استضاف هذا اإلنسان يف بطن
األم تسعة أشهر ،ليكمل اهلل أعضاءه وجوارحه ،واستضافه يف بطن الدنيا ما شاء اهلل
من العمر ،ليكمل هو اإليامن واألعامل الصاحلة ،ثم يستضيفه يف بطن القرب يف
روضة من رياض اجلنة حتى البعث ،ثم يستضيفه يف اجلنة دار القرار ،حيث النعيم
واخللود األبدي:
[حممد.]12 :

فحياة البرشية من دون الدين كلها جحيم  ،البرشية من دون وحي السامء متتلئ
بالكفر ،والرشك ،والظلم ،واجلور ،والفسق  ،واخلوف.
فلهذا يذوب قلب املسلم يف جوفه ،ملما يرى يف العامل اآلن  ،ملما يرى من
الفتن العظيمة ،واالنحرافات واملعايص التي تُسخط الرب ،وتوجب أليم عقابه:
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[األنفال.]25 – 24 :

فأحسن حياة حياة األنبياء واملؤمنني ،ألن اهلل فتح هلم أبواب اخلي والسعادة ،ملا
فتحوا قلوهبم لإليامن به وتقواه.
فإذا عبدت اهلل هبذه العبودية ،يوم القيامة تراه:

[القيامة.]2٣ – 22 :

ِ
ون ِيف ُرؤْ َيتِ ِهَ ،فإِ ِن
َت ْو َن َر َّبك ُْم ك ََام ت ََر ْو َن الْ َق َم َر َال ت َُض ُام َ
وقال النبي « : إ َّنك ُْم َس َ َ
( ).
ْاستَطَ ْعت ُْم َأ ْن َال ُت ْغ َل ُبوا َع ََل َص ََلت ْ ِ
الش ْم ِ
َْي َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
وهبا» متفق عليه
س َو َق ْب َل ُغ ُر ِ َ
وهذا املؤمن يقرب من ربه يوم القيامة كام قرب من ربه يف الدنيا ،وتقرب إليه،
وعبده ،وأطاع أوامره( :
) [القمر. ]55-54 /
بموجب هذه املعرفة أدخله اهلل يوم القيامة
فمن دخل جنة املعرفة يف الدنيا وعمل ُ
جنة اآلخرة التي فيها من نعيم املقيم ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل
قلب وبرش وفوق ذلك رضوان اهلل:
[التوبة.]72 :

فالطاعة تأيت بعدها احلسنة والنعمة  ،املعصية تأيت بعدها العقوبة والسيئة والشدة ،
فالسعادة مقرتنة بكل طاعة ،والشقاء بكل معصية:
[النساء.]1٣ :

أما الكفار فهم بعيدون عن نظر الرب جل جالله ،حمجوبون عن رؤيته ،ألنم حجبوا
أنفسهم عن معرفة اهلل ،وعن العمل بأحكام اهلل:
[املطففني.]17 – 15 :

( )1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ،554 :ومسلم برقم .٦٣٣ :
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فمن زاغ عن الدين أزاغ اهلل قلبه:
[الصف.]5 :

) [التوبة. ]٦7/
ومن نيس ربه نسيه(:
فهؤالء اهلل أعطاهم األسامع واألبصار والعقول ،وأنزل عليهم الوحي ،وأرسل إليهم
الرسل ،وأقام عليهم احلجة ،لكنهم مل يستجيبوا لرهبم ،ومل يسمعوا لرسوله ،وهلذا
اهلل  يوم القيامة ُيجبهم عن رؤيته .
) [املطففني. ]15/
(
واهلل  بصي بالعباد ُيعطي الدنيا من ُيب ،ومن ال ُيب ،ولكنه ال يعطي الدين إال
من ُيب:
[آل عمران.]74 – 7٣ :

وإذا أخذ اهلل من عبده الدنيا ،وجتىل عليه بمعرفته ،والعمل برشعه ،واإلنس به ،فهذا
أعظم الرابحني ،وأكرب الرابحني  ،وإذا أعطاه الدنيا ،وحجبه عنه ،فهو أكرب
اخلارسين  ،إذا أخذ اهلل  من العبد الدنيا التي تشغله عن ربه وعن املسارعة إىل
اخليات ولكنه جتىل عليه بمعرفته وحسن عبادته ودوام ذكره وشكره والعمل برشعه
فهذا أعظم الرابحني:
[يونس.]58 :

أما إذا أعطاه الدنيا ،وكان حمجوب ًا عن ربه ،فهذا هو أعظم اخلارسين وذلك هو
اخلرسان املبني:
[الزمر.]15 :

فمن عرف ربه وأطاعه فهو أكرب الرابحني ،ومن مل يعرفه وعصاه فهو أكرب اخلارسين:
[األعراف.]٩ – 8 :

يستحيل أن نطيع اهلل ونخرس ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة  ،وكذلك يستحيل أن نعصيه
ونربح ال يمكن أن نعصيه ونربح ،بل إذا أطعناه ربحنا ،وإذا عصيناه خرسنا .
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فالدنيا مركز لالستثامر ،والناس خيرجون منها إما رابح وإما خارس ،واهلل يرى هؤالء
وهؤالء :
[التوبة.]105 :

وكل البرشية يف حسان إال من اتصف بأربع صفات(:

)

[العرص. ]٣-1/

واهلل رؤوف بالعباد خلقنا وخلق فينا السمع والبرص والفؤاد ،لنعرفه ثم نعبده:
[النحل.]78 :

مطلوب أن ُن َف معله ،وأن نستفيد منه ،ونتعرف به عىل
فهذا البرص الذي خلقه  فينا،
ٌ
اهلل وآياته الكونية العظيمة ،وعىل اآليات القرآنية الكريمة:
[يونس.]101 :

من يملك هذا البرص ُيبرص به اخلي من الرش ،ويعرف احلق من الباطل ،ويميز بني
اخلالق واملخلوق ويرى احلق فيعمل به ،ويرى الباطل فيجتنبه:
[األنعام.]104 :

الذي يطيع اهلل  ويعبد ه ،هو الذي يملك الرؤية الصحيحة ،هو الذي يملك البرص
الصحيح ،هو الذي يملك البصية الصحيحة.
الذي يؤمن باهلل ،ويلتزم بأوامره ،وجيتنب نواهيه ،ويطيع ربه ويعبده ،هو الذي يملك
الرؤية الصحيحة  ،عرف املعبود ،وأنه الذي يستحق العبادة  ،وعرف الكريم ،وعرف
من هو أهل الشكر واحلمد جل جالله  ،هذا هو الذي يملك الرؤية الصحيحة:

[السجدة.]17 – 15 :
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هذا هو املؤمن الذي عرف ربه بأسامئه وصفاته ،وعرف دينه ورشعه ،وعرف ثوابه
وعقابه وعرف وعده ووعيده  ،هذا هو املؤمن الذي يطيع اهلل ،ويعبده باملحبة
الكاملة والتعظيم الكامل ،والذل الكامل.
هذا هو املؤمن الذي يملك الرؤية الصحيحة ببرصه وبصيته خيرتق املخلوقات
ليى خالق املخلوقات ،وخيرتق الصور يرى امل صور ،وخيرتق األرزاق يرى
الرازق.
آمن بربه فقدم ما ُيب الرب عىل ما حتب النفس  ،وقدم األعىل عىل األدنى ،
وقدم اآلخرة عىل الدنيا:
[املؤمنون.]٦1 – 57 :

حتى نرتقى هلذه الرؤية ،البد أن نجلس جمالس اإليامن  ،جمالس الذكر  ،لنعرف
امللك احلق ،ونعرف ما ُيب الرب ،ونعرف ما ُيسخط الرب ،ونعرف من يستحق
العبادة ممن ال يستحق العبادة:
[التوبة.]71 :

إن الذي يعيص اهلل  ،ويقرتف املحرمات ،و يغشى الكبائر ،يملك رؤية فاسدة
تُشقيه يف الدنيا واآلخرة.
من يعيص اهلل  عنده رؤية ،ولكنها رؤية فاسدة سار هبا إىل إكامل شهواته كالبهائم،
يتلذذ باخلمور ،يتلذذ بالنساء ،يتلذذ بأكل الربا ،يتلذذ بسفك الدماء ،ويتلذذ بأكل
أموال الناس بالباطل ،ويقرتف املحرمات ،ويغشى الكبائر ،هذا اإلنسان عنده رؤية،
ولكن رؤيته فاسدة تُشقيه يف الدنيا واآلخرة:
[األعراف.]17٩ :

أما الرؤية الصحيحة فهي تُسعده يف الدنيا واآلخرة:
4٣0

[فصلت.]٣2 – ٣0 :

هو البصي الذي خلق وخي(:

)

[طه. ]12٦ - 12٣ /
املؤمن حق ًا يرى الدنيا كلها ال تساوي حسنة واحدة ،وينظر إليها عىل أهنا مطية
ِ
ٍ
ِ
من الدُّ نيا
خري َ
لآلخرة ،وأهنا مزرعة لآلخرة  ،قال النبي « :ملوض ُع سوط يف اجلنَّة ٌ
وما فيها » أخرجه البخاري ( ) .
فشتان بني احلياة الفانية والباقية(:
) [العنكبوت. ]٦4/
وشتان بني دار الغرور ودار الرسور(:
)[فاطر. ] 5/
فالذي خلق الدنيا هو الذي حذرنا من التعلق هبا ،ألهنا هلو ولعب وزينة وتفاخر
وتكاثر:
[احلديد.]20 :

وحب الدنيا ،وحب النساء ،أخطر يشء عىل اإلنسان.
فينظر كيف تعملون  ،فاتقوا
هلل ُم ْست َْخلِ ُفكم فيها
وإن ا َ
قال « : الدنيا ُح ْلو ٌة َخ ِِض ٌة َّ ،
ُ
ِ
أول ِ
َ
النساء  ،فإن َ
النساء» أخرجه مسلم ( ).
إرسائيل كانت يف
فتنة بني
الدنيا واتقوا
َ

( )1أخرجه البخاري برقم.٣250 :
()2أخرجه مسلم برقم.2742 :

4٣1

ِ
ِ
ِ
النساء» متفق عليه ( ).
من
أرض عَل
وقال « : ما ت ُ
الرجال َ
َركت َبعدي فتنَة َّ
فإذ ا اشتغل اإلنسان باألوامر الرشعية  ،أشغله الشيطان ،وأشغلته النفس ،بالشهوات
احليوانية:
[مريم.]5٩ :

 وأعظم الشهوات التي ترصف اخللق عن عبادة اهلل:
حب الدنيا  ..وحب النساء
وهذا أخطر يشء عىل اإلنسان  ،وكان اليهود والن صارى والكفار ُياربون املسلمني
بالسالح والنار فلام أخفقوا حاربوهم بالشهوات والنساء ،فسقطوا جرحى وقتىل يف
هذه املعركة  ،وهي أعظم من معركة السالح والنار:

[البقرة.]217 :

واحلق والباطل ضدان ال جيتمعان كالنور والظالم  ،فالبد إذا دخل هذا خيرج
) [اإلرساء. ]81/
هذا(:
واهلل وكلنا بالعمل باحلق ،والدعوة إىل احلق ،كام وكل الشمس باإلنارة ،والسحب
بإنزال املياه ،واألرض باإلنبات كذلك وكلنا اهلل بال عمل باحلق ،والدعوة إىل احلق،
والدفاع عن احلق:
[إبراهيم.]52 :

فاليهود والنصارى واملرشكون والكفار عمو ًما ُياربون املسلمني بالسالح والنار،
ألهنم يعتقدون أهنم عىل حق ،ويعتقدون أننا عىل باطل.
واحلق والباطل ال جي تمعان أبدا  ،والباطل ال يسكت عن احلق أن يمتد ،ألن ظهور
احلق يزيل الباطل  ،فلام أفلسوا يف هذه احلرب ،جاؤا بحرب أخرى ،حرب
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 50٩٦ :واللفظ له ،ومسلم برقم. 2740 :

4٣2

الشهوات ،وحرب النساء  ،فاهنزم كثيمن املسلمني أمام الشهوات احليوانية ،ثم
جرهم الشيطان من الصغائر إىل الكبائر إىل الردة إال من رحم اهلل:

[النساء.]121 – 11٩ :

وهذا اإلنسان فيه نفس حيواين ،وروح ملكي ،ولكل منهام حمبوباته.
 وحمبوبات النفس مخسة :
املأكوالت  ..واملرشوبات  ..واملركوبات  ..وامللبوسات  ..واملنكوحات .
وحمبوبات الروح هي الدين اعتقاد ًا ،وأقواالً ،أفعاالً ،وأخالق ًا.
فالشهوات نأخذ منها بقدر احلاجة حسب أمر اهلل ،ونعطي للدين بقدر الطاقة.
والشيطان واليهود والنصارى والكفار اجتهدوا عىل املسلمني حتى تنقطع صلتهم
باهلل  ،ليقدموا شهوات النفس عىل حمبوبات الرب.
والغزو اآلن حي رشس هبذه الصورة ،حب الدنيا ،وحب النساء ،وذلك أخطر يشء
عىل اإلنسان ،وهذا حممل االبتالء:
[العنكبوت.]٣ – 2 :

ومن صحت رؤيته صح عمله  ،من صحت رؤيته من البرش باإليامن عرف اهلل ،وعرف
ما ُيب ،وعرف األحكام الرشعية ،صح عمله ،ثم صلحت حياته ،ثم ريض اهلل.
جيزيه عىل عمله بأحسن الثواب ،ومن عىص اهلل رأى أن
فمن أطاع اهلل علم أن اهلل ُ
املعصية والشهوات املحرمة جتلب له منفعة:
[اإلرساء.]84 – 8٣ :

فمن صحت رؤيته ،صح عمله ،ثم َس معد يف الدنيا واآلخرة ،ومن فسدت رؤيته ،فسد
عمله ،ثم شقي يف الدنيا واآلخرة:
4٣٣

[آل عمران.]1٦٣ – 1٦2 :

اهلل  هو السميع البصي  ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال  ،ومعرفة
أسامء اهلل احلسنى هي غذاء القلوب ،ألن هذه القلوب تتغذى بسبعة أمور :
معرفة اهلل  . .ومعرفة أسامئه  . .ومعرفة صفاته  . .ومعرفة أفعاله  . .ومعرفة
خزائنه  . .ومعرفة وعده  . .ومعرفة وعيده .
إذا تغذى القلب هبذه األمور امتأل باإليامن ،ثم استنار ،ثم استعد للطاعات ،وامتثال
نورا بمعرفة كتب اهلل ،ورسله ،وأنبيائه،
األوامر ،واجتناب النواهي  ،ثم يزداد ً
ومالئكته ،واليوم اآلخر ،واإليامن بالقدر خيه ورشه.
وكل ما ازداد اإلنسان معرفة هبذه األركان ازداد نور اإليامن يف القلب  ،وبحسب
النور يكون العمل ،وتكون املحبة والتعظيم والذل هلل  ثم يكون الثواب:

[السجدة.]17 – 15 :

واهلل  هو البصي الذي وسع برصه مجيع املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل ،يراها مجي ًعا يف آن واحد كأهنا خملوق واحد.
هو البصي الذي يرى كل ذرة ،وكل نية ،وكل كلمة ،وكل رقم ،وكل خاطرة ،وكل
خافية ،وكل ظاهر ،وكل باطن ،وكل متحرك وكل ساكن(:
) [امللك. ]1٩/
نورا ،وامتأل قلبه باإليامن  ،وإذا عرفت هذا فاعلم إنه ملا
وإذا عرف العبد هذا ازداد ً
عرس عىل أبصار اخللق أن تدرك قرص الشمس املخلوقة يف رابعة النهار ،المتناعها
بشعاع ضياءها عن إدراك قرصها ،وهي خلق من خلقه سبحانه ال يدركها البرص،
فكيف يدرك البصي الصغي ببرصه الضعيف البصي الكبي سبحانه:
4٣4

[األنعام.]10٣ – 102 :

وب قدر قوة العلم والتدبر والتفكر تكون قوة اإليامن والتقوى.
فانظر إىل هذه الشمس العظيمة التي نراها البرص الصغي إنام يرى شعاعها ،وشعاعها
حجب قرصها ،فهي امتنعت بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها ،وهي خلق من خلقه
سبحانه ال يدركها البرص  ،فكيف يدرك البصي الصغي ببرصه الضعيف املحدود
البصي الكبي سبحانه(:
) [األنعام. . ]10٣/
ُييط به أحد  ،هو أحاط بكل يشء
وإذا أدركته األبصار كان
مقدورا عليه ،واهلل قادر ال ُ
ً
علام ،واخلالئق ال ُ
حتيط به علام ،ألن أسامءه وصفاته غي متناهية ،ألنه الكامل يف
ً
ذاته ،يف أسامئه ،يف صفاته ،يف أفعاله:
[طه.]8 :

فسبحان ربنا السميع البصي ،اخلالق لكل يشء ،الوكيل عىل كل يشء:
[الزمر.]٦2 :

وكيل عىل الشمس  ،وكيل عىل القمر ،وكيل عىل األرض ،وكيل عىل األلسن،
وكيل عىل األسامع ،وكيل عىل األبصار ،وكيل عىل احليوانات ،وكيل عىل البحار،
وكيل عىل الرياح ،وكيل عىل كل يشء:
[األنعام.]102 :

ذلكم اهلل ربكم  ،هو بديع السموات واألرض  ،له ما يف السموات وما يف األرض ،
ذلكم اهلل ربكم ال إله إال هو خالق كل يشء.
العرش يشء ،والكريس يشء ،والسموات يشء ،واملالئكة يشء ،والشمس يشء،
والقمر يشء ،والنجوم يشء ،والكواكب يشء ،والفضاء يشء ،واملجرات يشء،
واهلل خالق كل يشء:
[احلرش.]24 :

واألرض يشء ،ويف األرض آيات وخملوقات عظيمة من اجلبال والسهول ،والبحار،
4٣5

واألهنار ،واألشجار والنباتات ،واحليوانات والطيور ،واإلنس واجلن.
واهلل خلق مجيع هذه املخلوقات مسبحة بحمده ،وشاهدة بوحدانيته ،وخاضعة
آلمره ،ودالة ع ىل جالله ومجاله وهو جل جالله يرى مجيع خملوقاته ،ويعلم بجميع
خملوقاته ،ألنه عامل الغيب والشهادة:
[احلرش.]22 :

هو البصي الذي يبرص كل ظاهر وكل باطن ،فاإلنسان عريان أمام ربه يف سمعه ،ويف
برصه ،ويف قلبه وقا لبه ،ويف نيته وفكره ،ويف أقواله وأعامله ،ويف رسه وعالنتيه.
اإلنسان مكشوف أمام ربه السميع البصي العليم الذي ال ختفى عليه خافية.
هو البصي الذي نفذ برصه يف مجيع خملوقاته وانكشفت له مجيع ذرات خملوقاته ،
) [امللك. ]1٩/
هو البصي الذي يرى كل يشء (:
هو جل جالله كام ال تدرك اإلبصار ذاته ،كذلك ال تدرك كنهه البصائر ،وال ُ
حتيط
بيشء من علمه إال بام شاء وهذه األبصار اهلل  يوم القيامة يبدهلا خل ًقا أخر ،فرتى
اهلل  ولكن ال تدركه  ،أنا أرى هذا البحر لكن ال ُأحيط بظاهره وال باطنه وال
مساحته ،كذلك يوم القيامة امل ؤمنون سيون رهبم لكنهم ال ُييطون به ،ألنه هو
حميط:
املُحيط بكل ُ
[الطالق.]12 :

كام ال تدركه األبصار جل جالله ،كذلك ال تدرك كنهه البصائر والعقول  ،وال ُ
حتيط
بيشء من علمه إال بام شاء  ،فعلم اهلل واسع ،وأعطانا من علمه ما عرفنا به وعرفنا
بأوامره جل جالله  ،لكن هو العليم بكل يشء ،املُحيط بكل يشء ،هو وحده الذي
يعلم بام كان وما يكون وما سيكون:
[احلرش.]22 :

واهلل سبح انه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،يتكلم بام شاء ،ويكلم من شاء.
وقال « : ما منكم من ٍ
حجاب
ُرمجان  ،وال
أحد إال س ُيك ِّل ُمه ر ُّب ُه  ،ليس بينَه وبينَه ت
ٌ
ٌ
4٣٦

حيجبُه» متفق عليه( ) .

فكالم اهلل  مسموع باألذان ،مفهوم للعقول ،ولكن ال يدرك البرش كيفية كالم الرب
سبحانه ،وإنام يدركون أمره وهنيه ،فالبرش ال يدركون كيفية كالم الرب ،وإنام يدركون
أمره وهنيه فقط ،تعاىل اهلل أن يتكلم بمثل كال ُمه ،أحد أو يعرف كيفية كالمه أحد ،أو
)
يدركه برص ،أو ُييط به يشء( :
[الشورى. ] 11/
ومن آمن بربه يف الدنيا وعبده كأنه ي راه ،وسمع كالمه بواسطة كتابه الذي أنزله ،وعمل
بام فيه ،فإنه يراه سبحانه يف اآلخرة عيانًا ،ويسمع كالمه دون واسطة ،كام قال : 
) [القيامة. . ]2٣-22/
(
فسبحان اإلله احلق الذي خلق األشياء كلها ،ودبرها أحسن تدبي ،يف العامل العلوي
والعامل السفيل  ،خلق سبحانه اخللق ال من يشء بل هو بديع السموات واألرض:
[األنعام.]101 :

خلق سبحانه اخللق ال من يشء بقدرته  ،وابتالهم من غي حاجة هلم بحكمته،
ابتالهم باألوامر والشهوات ،وابتدعهم من غي حاجة هلم بقدرته  ،ألنه القادر الذي
يفعل ما يشاء باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب ،يفعل بدون األسباب:
[يس.]8٣ – 82 :

ويفعل باألسباب فيجري الرياح ،ويرسل الرسل ،ويرسل السحب ،فتمطر عىل
األرض فتنبت النبات:
[األعراف.]57 :
( )1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ،744٣:ومسلم برقم.101٦ :
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ويفعل سبحانه بضد األسباب كام أنجى إبراهيم  يف النار ،وجعلها بر ًدا وسال ًما:
[األنبياء.]٦٩ :

وكام أنجى يونس يف بطن احلوت ،وكام دمر فرعون مع ملكه وسلطانه ،وخسف
بقارون مع غناه وماله:
[البقرة.]107 – 10٦ :

)

فسبحان القادر عىل كل يشء(:
[يس. ]82/
يف ثانية واحدة يرسل اهلل زلزاالً ُيدمر ما عمرته البرشية يف مئات السنني ،يكون خسف
) [يس. ]82/
أو رياح أو غرق( :
هو البصي العليم ،علم كل يشء ،وكتب كل يشء ،وقدر كل يشء(:
)[القمر. ]5٣-52 /
فاهلل  يفعل باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب ،ألنه امللك الذي بيده
مقاليد األمور ،واألسباب مفعولة خملوقة مأمورة مدبرة:
[امللك.]1 :

فللدنيا أسباب جيب العمل هبا  ،ولآلخرة أسباب جيب العمل هبا ،لكي نفوز باجلنة،
وننجو من النار ،ولكن دخول اجلنة برمحة اهلل ،والعمل سبب ،فنحن نفعل األسباب
ألن اهلل أمرنا هبا ،لكن الفضل كله هلل:
[آل عمران.]7٣ :

ِ
َ
رسول اهللِ ؟
هلل  ،قالوا  :وال أنت يا
برمحة ا ِ
يدخ َل اجلنَّ َة أحدٌ َّإال
وقال النبي « : لن ُ
ِ
هلل برمحته» متفق عليه ( . )1
دين ا ُ
يتغم َ
قال  :وال أنا َّإال أن َّ
فاهلل هو الذي خلق ،وهو الذي هدى ،وهو الذي أعان عىل العمل ،وهو الذي حبب
إلينا العمل ،وهو الذي ضاعف لنا األجر ،وهو الذي ُيعطينا األجر ،ونحن ال نستحق
األجر عىل العمل ،ألننا عبيده ،لكنه كريم  ،نحن عبيده نعمل العمل ال ملصلحته هو،
( )1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ، 5٦7٣ :واللفظ له ،ومسلم برقم. 281٦ :
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بل ملصلحتنا نحن ،واهلل غني عنا وعن أعاملنا(:
) [العنكبوت. ] ٦/
واهلل  كبي قبل أن نكربه وحممود قبل أن نحمده ،وغني عن كل العاملني ،لكن
العمل نفعه عائد علينا ،فنحمد اهلل  أن جعلنا من خي أمة ُأخرجت للناس ،وإن ربنا
 له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة ،وأن عرفنا بأسامئه
وصفاته ،ودلنا عىل أحسن األوامر ودلنا عىل أحسن اجلنات ،ومكننا من العمل،
وحب ب إلينا العمل ،وضاعف لنا العمل واألجر.
فلله احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلمد ً
وأخرا عىل نعمه التي ال تعد وال
أوال
ً
حتىص:
[اجلاثية.]٣7 – ٣٦ :

فكل من أطاع اهلل فبفضله ،ومن عىص اهلل فمن نفسه  ،هو العبد الذي عىص اهلل ،
فكل ط اعة وكل نعمة من اهلل ،وكل رش وكل سيئة من اإلنسان:
ﰚ [النساء.]7٩ :
إن اهلل خلق اإلنسان وجعل له اخليار ،إما أن يطيع أو يعيص ،إما أن يؤمن أو يكفر،
فإذا أطاع اإلنسان ربه فبفضل اهلل  ،واهلل أ عانه عىل ذلك ،وإذا عىص اهلل ،فإنه هو الذي
وجه الطاقة االختيارية إىل معصية اهلل ،هذا من نفسه ،أما كل خي وكل نعمة فمن اهلل
[النحل.]5٣ :
وحده:
فسبحان الرب احلكيم يف خلقه وأوامره:
َخ َل َق َخلق ًا من خلقه عقوالً بال أجسام ،وهم املالئكة ،وليس عندهم شهوات ،بل هم
صمد ال ُيتاجون إىل أكل أو رشب وال نوم ،فرغهم اهلل لذكره وتسبيحه وتنفيذ
أوامره.
و َخ َل َق من خلقه شهوات بال عقول وهم عامل احليوانات ،الذين ال هم هلم إال األكل
والرشب والنوم.
و َخ َل َق من خلقه من هلم شهوات ،وهلم عقول ،شهوات يستعملوهنا كام يستعملها
4٣٩

احليوان يف األكل والرشب ،وعقول يعقلون هبا أمورهم ،ويستقبلون هبا أوامر رهبم،
ويعملون بموجبها.
و هذا اإلنسان مبتىل بثالثة أمور:
الشهوات احليوانية  . .و األوامر الرشعية ..واملصائب القدرية .
فإن م
وجد ُمذكر مالت النفس إىل ا ألوامر الرشعية ،وإن مل يوجد املُذكر قويت النفس
عىل الروح امللكية ،واقرتن هبا الشيطان ،وحب الدنيا والشهوات ،فغفلت عن رهبا،
واشتغلت بالنعمة عن املنُعم وأذهبت طيباهتا يف احلياة الدنيا ،وغفلت عن اآلخرة .
هلذا البد من التذكي املستمر لتذهب الغفلة ،البد للغافل من التذكي ،والبد للصالح
من اإلصالح والبد للعامل من التعليم هكذا نكون أمة جاهلها يتعلم(:
)[النحل. ] 4٣/
)
و ُمعلمها ُيعلم ( :
[آل عمران. ] 7٩/
فأمة ُمعلمها ُيعلم ،وجاهلها يتعلم ،هذه األمة ارتقت إىل درجة عالية من العلم باهلل
وأسامئه وصفاته ،والعلم بأوامره وأحكامه ،والعلم بوعده ووعيده ،وال عمل بموجب
ذلك.
فهذه األمة تسعد يف الدنيا ،وتسعد يف اآلخرة:

[يونس.]٦4 – ٦2 :

واهلل  يريد أن ترتقي األمة إىل هذا املستوى العايل من العلم والعمل واألخالق،
وأعىل درجات البرشية هي حياة األنبياء والرسل ،ويف حياة األنبياء والرسل البد لنا
من اإلقتداء هبم يف أحسن الصفات التي طبعهم اهلل  عليها ،ومجلهم هبا:
[األنبياء.]٩0 :
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واهلل  مجع الصفا ت العالية يف األنبياء ،ومجع مجيع صفات األنبياء يف سيد
األنبياء  ،و َفرق هذه الصفات العالية يف أمة سيد األنبياء الناس معادن كمعادن
الذهب والفضة ،فلنجتهد عىل هؤالء الناس حتى نُخرج هذه املعادن النفيسة
ونظهرها يف األمة ،ليكون العامل ُمعل ً
ام والذاكر ُمذكر ًا والصالح ُمصلح ًا.
هذه املعادن النفيسة كالشمس والقمر والنجوم فاهلل خلق النجوم لثالث :زينة للسامء،
ورجو ًما للشياطني ،وعالمات هيتدى هبا  ،وكذلك العلامء يف األمة زينة ألهل
األرض ،وعالمات هيتدى هبا ،ورجو ًما ألهل البدع والفسق.
وهلذا البد أن نصل إىل هذا املستوى العايل ،ونجتهد عىل أنفسنا لنكون يف الصف
األول يف الدين ،يف الصف األول يف التوحيد ،يف الصف األول يف اإليامن ،يف
األقوال ،يف األعامل ،يف األخالق ،يف األمر باملعروف ،يف النهي عن املنكر.
[الزمر.]12 – 11 :

البد من العمل املستمر ،نحن ُأمة عاملة ُ ،أمة ليس عندها إال العمل ُ ،أمة هلا حالتان:
قيام ًا بني يدي الرب  . .وقيام بني يدي اخللق .
) [املزمل. ]2-1/
قيام ًا بني يدي الرب بالعبادة(:
مستغفرا له.
عظام له ،حامدً ا له،
ً
أقوم بني يدي ريب بالعبادة مك ًربا لهُ ،م ً
وأقوم بني يدي اخللق داعي ًا إىل اهلل ،حمسن ًا إىل خلق اهلل ،فالكافر أدعوه إىل اهلل،
واجلاهل ُأعلمه ،والفقي أواسيه ،وامليسء ُأحسن إليه:
[املدثر.]7 – 1 :

 فالدين ركنان :
عبادة احلق  . .واإلحسان إىل اخللق .
)[النساء. ]٣٦/
(
وأقيموا الصالة عبادة احلق ،وأتوا الزكاة اإلحسان إىل اخللق ،فاإلنسان بني جهد عىل
النفس ،وجهد عىل اخللق ،اجتهد عىل نفيس بالطاعات واالستقامة ،حتى يرىض
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عني ريب ،ألين امتثل أوامره ،واجتنب نواهيه ،وأدعو الناس إىل عبادة اهلل:
[يوسف.]108 :

واالستقامة عىل العبادة والدعوة واإلحسان تاج الدين كله:
[هود.]112 :

ومن أراد حسن االستقامة فليتبع الرسول  يف مخسة أمور:
يف نيته وفكره  . .ويف توحيده وإيامنه  . .ويف أقواله احلسنة  . .ويف أعامله
الصاحلة  . .ويف أخالقه الكريمة
هذه األمور اخلمسة هي السنة النبوية ،وحياة النبي  حمصورة يف هذه األمور
اخلمسة ،فنقتدي به يف نيته ،فكان  يتفكر لنفسه وللعامل كله ،كيف ينجو من النار،
ويدخل اجلنة ،يتفكر  هلداية نفسه ،وأهله ،وعشيته ،وقومه ،وبلدته ،وما حوهلا،
)
والناس ،والعامل فهذه دوائر نيته وفكره ثامن(:
[األنبياء. ]107/

ويف توح يده وإيامنه ،فأكون قوي التوحيد واإليامن ،واليقني والتوكل.
ويف أقواله احلسنة ،فتكون أقوايل ،وأذكاري ،ودعائي ،ودعويت ،كالرسول  ويف
أعامله الصاحلة ،فأصيل وأصوم ،وأحج وأعتمر ،وأعبد اهلل كالرسول  ويف أخالقه
الكريمة ،فتكون أخالقي ،وآدايب ،كالرسول .
فأتبع الرسول  يف رسه وسيته:
ﰀ [األحزاب.]21 :
فسبحان من خلق السمع والبرص والفؤاد واللسان لعبادته.
علام ،
ذاكرا ،أو
شاكرا ،أو داعيًا ،أو ُم ً
ً
وخلق اللسان وجعل فيه الكالم ،إما حامدً ا ،أو ً
مستغفرا هذه عبودية اللسان يف أمرين ،إما أتكلم مع اهلل بالعبادة ،أو أتكلم عنه
أو
ً
بالدعوة:
[فصلت.]٣٣ :
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اهلل خلق البرص لنبرص به أحسن يشء :

[يونس.]101 :

والنظر والتفكر يثمر اإليامن ويزيده( :
)[ق. ]8-٦/

وخلق السمع لنسمع به أحسن يشء وهو القرآن  . .وهكذا لكل عضو عبادة.
إذا نظرنا يف املُلك وامللكوت ،ونظرنا يف ُملك السموات واألرض ،عرف نا اخلالق
من املخلوق ،وامللك من العبيد ،والكبي من الصغي ،والقادر من العاجز ،وعرفنا
ربنا بعزة الربوبية ،وعرفنا أنفسنا بذلة العبودية.
ففي كل عبادة البد من أن نستحرض أمرين عظيمني:
أحدمها  :عزة الربوبية
والثاين  :ذلة العبودية
فأوالً :أعرف ريب بأن له األس امء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال الكربى ،وأنه
خلق السموات ،وخلق األرض ،وخلق املالئكة ،وخلق اإلنس واجلن ،وخلق
املخلوقات بأنواعها ،وخلق عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان وخلق العامل
الذين يف الرب ،والذين يف اجلو ،والذين يف البحر خلق مجيع املخلوقات:
[األنعام.]102 :

هذا امللك العظيم امللك احلق ،الذي هذا ُملكه وسلطانه ،وهذا آياته وخملوقاته،
وهذه آالؤه العظيمة ،وهذا ُملكه الواسع ،هذا امللك احلق هو ريب.
ثاني ًا :أعرف نفيس بذلة العبودية هلل ،فأنا كنت معدوم ًا فأوجدين اهلل ،وكنت فقي ًا
فأغناين اهلل ،وكنت ضاالً فهداين اهلل ،وكنت جاهالً فعلمني اهلل ،فعيل أن أعبده
وأشكره عىل نعمه التي ال تعد وال حتسى:
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[اإلرساء.]70 :

ومجيع امل خلوقات من العرش حتى أصغر ذرة مطبوعة عىل أربع صفات:
ضعيف  . .فقي  . .عاجز  . .حمتاج
وكل ذرة يف الكون هلا ثالثة أوامر من رهبا :
أمر باإلجياد  . .وأمر بالبقاء  . .وأمر بالنفع والرض .
فكل املخلوقات ال تنفع وال ترض إال بأمر اهلل  ،النار طبيعتها اإلحراق ،لكن اهلل إذا
شاء جعلها بر ًدا وسال ًما وهي تشتعل:
[األنبياء.]٦٩ :

واملًلك فيه القوة ،لكن اهلل ُ يذل بامللك من يشاء كام أذل فرعون ،و ُيعز بامللك
من يشاء كام أعز سليامن ،إذا اقرتن املُلك باإليامن أما إذا اقرتن املُلك بالكفر ففيه
الذلة.
واألمور كلها بيد الواحد األحد ،القادر القاهر ،السميع البصي:

[األعراف.]54 :

معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله متأل القل إيامن ًا وتقوى ،إذا عرفت الغني ال أقف
باب الفقي ،وإذا عرفت الكبي لست بحاجة للصغي ،وإذا عرفت املَلك ليس يل
حاجة بالعبيد وإذا عرفت الكريم فال التفت إىل البخيل:
[حممد.]1٩ :

فهذه األغذية متأل القلب إيامن ًا ،وحترك اجلوارح بالطاعات ،فيصلح القلب ،وتصلح
احلياة وينترش خيي كمسلم إىل غيي من الكفار ،فالكفار يرون مني األقوال
احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق الكريمة ،فيأتون هلذه األخالق املجسدة يف
حل ب فتأكله وإذا مل تر
هذا اإلنسان ،كام تأيت الطي إىل املاء العذب فترشبه ،وإىل ا َ
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ما ًء وال َحب ًا فال تأيت ،كذلك الكفار إذا رأوا فيك هذه الصفات ،فإهنم يأتون إىل هذا
الدين وهلذا الدين قمته األخالق:
[آل عمران.]15٩ :

وحسن اخللق ينقسم اىل قسمْي :
ُ 
األولُ :حسن اخللق مع اخلالق ،بتوحيده ،واإليامن به ،وعبادته وحده ال رشيك له.
الثاينُ :حسن اخللق مع املخلوق ،باإلحسان إليه ،وكف األذى عنه.
متى يكون عندي ُحسن ُخلق مع اخلالق ؟ إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله،
عرفت أنه أهل أن ُيعبد وأن ُيك ََرب ،لذاته وجالله ومجاله ،وأنا أعبده ،فإذا أكرمني
باجلنة فهذا من فضله وكرمه ،وأنا ال استحق عليه شيئ ًا وهلذا ال يدخل أحد اجلنة
بعمله ،بل رمحة اهلل:
[يونس.]58 :

فاملؤمن خيه عائد عىل نفسه ،وعىل ا لكفار ،ألهنم يسلمون من رشه ،أما برتك
الدعوة إىل اهلل فرش الكافر يصل إيل ،ألنه يصنع األسلحة املدمرة ،والقنابل
العنقودية ،و ُيفسد يف األرض ،و ُيسفك الدماء ،ليسلب ما عند غيه من خي:
[النساء.]101 :

فبالدعوة ينقلب العدو إىل صد يق ،وينالني خي هذا الذي أسلم ،وأسلم من رشه:

[آل عمران.]110 :

فالكافر مستفيد من اخلي الذي كان عندي ،أما أنا فأترضر من الرش الذي عند الكافر،
ولو دعوته لتغيت حاله ،وانتق ل من الرشك إىل التوحيد ،ومن القسوة إىل الرمحة،
حمسنًا بعد أن كان ُمسيئا.
ومن املعايص إىل الطاعات ،وصار ُ
أما اآلن فكل كافر عىل وجه األرض ينالنا آذاه ،ألننا تركنا دعوته إىل اهلل ،فتعدى
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رضره إلينا ،وحرمناه من رمحة اهلل.
هلذا فالدعوة إىل اهلل فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة كالصالة ،ألن احلياة ال
تصلح أبد ًا إال بالدين ،والذين ال يقوم إال بالدعوة:
[النحل.]125 :

واهلل  ائتمننا عىل هذا الدين ،وقام بالدعوة النبي  ،ثم خي القرون قاموا كذلك
بالدعوة فانترش اخلي حتى وصل إلينا.
واآلن أمامنا البرشية ،أكثرها يعيش يف الكفر والظلامت ،واهلل  ،أرسل الرسل
وأنزل الكتب ،وأمرنا بإبالغ هذا الدين للعامل فامذا فعلنا ؟ وبأي عمل قمنا؟ وبامذا
نُشغل أوقاتنا ؟ أوقاتنا كأنفسنا وأموالنا ليست لنا :
[التوبة.]111 :

فاهلل خلقنا ،وهدانا ،واشرتانا ،ألن اهلل يشرتي السلع الغالية التي يف أهلها أحسن
الصفات وهي:
[التوبة.]112 :

فهذا املؤمن إما أن يكون بني يدي اهلل عابد ًا :
أو يكون بني يدي خلقه داعي ًا ومعل ً
ام وحمسن ًا :

[املزمل.]4 – 1 :

[املدثر.]7 – 1 :

فا ملؤمن حياته كلها عبادة ودعوة ،ألنه مأمور بذلك ،وألنه نائب النبي  يف أمته:
[يوسف.]108 :

فالبد للمؤمن أن يظهر العبودية هلل يف كل مكان وزمان ،وكذلك البد أن يقوم بالدعوة
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إىل اهلل يف كل مكان وزمان ،البد أن نكرب الكبي حتى ُيكربه الناس ،ونعظم العظيم
حتى يعظمه الناس ،ونتكلم عن العظيم حتى يعرفه الناس:
[إبراهيم.]52 :

وأنتم خي الناس للناس ،عرفوهم باهلل ليعظموه عرفوهم بنعمه ليشكروه ،عرفوهم
ُيب بام جاء به رسوله  ، هذا كامل الدين صالح وإصالح:
بأوامره ليع بدوه بام ُ
[املائدة.]٣ :

فحسن اخللق مع الرب بتوحيده ،واإليامن به ،والعمل برشعه ،والتخلق باألخالق
ُ
التي دعانا إليها.
وحسن اخللق مع اخللق برمحتهم ،واإلحسان إليهم بالقول والفعل ،وأول يشء
م
وأحلم عىل السفيه،
ندعوهم إىل اإليامن ،ونُحسن إىل مسيئهم ،وأوايس فقيهم،
وأصرب عىل أذاهم ،وأصل من قطعني ،وأعفو عن من ظلمني ،وأعطي من حرمني،
أفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل:

[فصلت.]٣٦ – ٣٣ :

فاهلل  هو السميع العليم بكل يشء ،البصي بأحوال اخللق ،ينظر ماذا نفعل ،وماذا
نقول ،فأح والنا مكشوفة له ،ونياتنا مكشوفة له ،وأقوالنا وأعاملنا كلها مكشوفة له،
والليل والنهار خزانتان من خزائن اهلل ،فلينظر أحدكم بام يمأل خزنته:
[الزلزلة.]8 – 7 :

ورزق من كل يشء بكرمه ،ليدل عىل وحدانيته،
اهلل  أحاط بكل يشء علمهَ ،
وكامل قدرته ،ويرى خلقه آثار صنعه ،وعجائب حكمته وتدبيه يف ُملكه ،وإذا عرفوا
ذلك آمنوا به ،وأطاعوه ،وأحبوه ،وعبدوه(:
)
[الطالق. ]12/
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فاملعرفة باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله تثمر احلب هلل ،والتعظيم هلل ،والذل هلل ،وطاعة
اهلل وعبادة اهلل  ،ومن عرف ربه خافه ورجاه:
[املائدة.]٩8 :

هذه املعرفة غذاء القلوب ،وليعرف اخللق ما تَوحد به ربنا  من األسامء احلسنى،
والصفات العال ،واملثل األعىل ،وما اختص به من القدرة ،وما انفرد به من املُلك،
واخللق ،واألمر ،واجلالل ،واجلامل ،والكربياء ،والعظمة ،والعزة ،والرمحة،
والتدبي ،والترصيف(:
) [األعراف. ] 54/
هذه املعارف تُغذي القلوب باإليامن ،هذه املعارف تزيد اإليامن ،وتزيد األعامل،
وتزيد الثواب :

[األنفال.]4 – 2 :

أسعد الناس هو من عرف ربه ،وعرف ما ُيب ،ثم عمل بموجب ذلك  ،وأشقى
الناس من جهل بربه ،واشتغل بشهواته عن أوامر ربه  ،ومن عرف البد أن ُي َع ِّرمف من
ال َي م
عرف:
[العرص.]٣ – 1 :

حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل
واهلل  له األسامء ا ُ
يف الساموات واألرض:
[غافر.]٦5 :

احلسنى) يف أربع ٍ
آيات ،يف أربع ٍ
 وقد ذكر اهلل يف القرآن لفظ (األسامء ُ
سور:
األوىل :يف سورة األعراف ( :

) [األعراف. ] 180/
448

والثانية  :يف سورة اإلرساء ( :

) [اإلرساء. ]110/
) [طه. ]8/

والثالثة  :يف سورة طه ( :
والرابعة  :يف سورة احلرش( :

) [احلرش. ]24/
حلسنى اسم البصي  ،واهلل (
واهلل  من أسامئه ا ُ
)[الشورى. ]11/
آن واحد  ،ويبرص مجيع املخلوقات يف ٍ
يسمع مجيع املخلوقات يف ٍ
آن واحد ،
ُ
ويعلم بجميع املخلوقات يف ٍ
آن واحد  ،ال يعجزه يشء ،وال خيفى عليه يشء :
) [الشورى. ] 11/
(
واحلكمة من ذكر اسم السميع والبصي يف قوله ( : 
) [الشورى. ] 11/
ٍ
خملوق خلقه اهلل من عامل
ألن السمع والبرص صفتان كاملتان ،يتصف هبام كل
اإلنسان ،وعامل احليوان ،ومن عامل اجلامد ،وعامل النبات ( :
)[الشورى. ] 11/
ليس كمثله يشء يف ذاته  ،وليس كمثله يشء يف أسامئه  ،وليس كمثله يشء يف
صفاته  ،وليس كمثله يشء يف أفعاله جل جالله ( :
) [طه. ]8/
واسم البصي صفة ُمبالغة  ،فهو بصي ُيبرص مجيع املخلوقات ،من عامل اجلامد ،
وعامل النبات  ،وعامل احليوان  ،وعامل اإلنس  ،وعامل اجلن  ،وعامل املالئكة ،
ٍ
وقت واحد ،
برصها يف
ومجيع املخلوقات يف العامل ال ُعلوي ،والعامل ُ
السفيلُ ،ي ُ
ٌ
خملوق واحدٌ بني يديه جل جالله.
ويرى أفعاهلا وحركاهتا وسكناهتا كأهنا
م
م
برصات  ،بصي بالذرات
وسع سمعه مجيع األصوات َ ،
ووسع برصه مجيع املُ َ َ
[الشورى.]11 :
واخلفيات:
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هو البصي الذي ُيبرص الصغي والكبي  ،و ُيبرص الذرات كام ُيبرص املجرات  ،و ُيبرص
مجيع املخلوقات كلها عىل أشكاهلا وألواهنا يف مجيع أوقاهتا يف ٍ
آن واحد  ،و ُيبرص
الصغي كام ُيبرص الكبي ،ألن كل ما سوى اهلل كله صغي  ،واهلل هو الكبي
) [اجلاثية. ]٣7/
وحده(:
البصي بام بني السامء واألرض ،
هو  البصي بام يف الساموات وما يف األرض ،
ٌ
بملكه كله ،ال ختفى
البصي بام يف باطن األرض ،
البصي بام عىل األرض ،
البصي ُ
ٌ
ٌ
ٌ
عليه ذرة منه:
[امللك.]1٩ :

هذه أمور عظيمة البد أن نتفكر فيها  ،ونعلم أن هذه املخلوقات كلها مودع ٌة يف
مظاريف
ٌ
ظروف عظيمة  ،ويف داخلها
ٌ
ظرفني الساموات واألرض وما بينهام ،هذه
كثية  ،هذه املظاريف أعظمها هو اإلنسان.
فسبحان من خلقها ،ومألها باملخلوقات العظيمة التي تشهد بوحدانيته وربوبيته
وألوهيته ،وتسبح بحمده:
[اإلرساء.]44 :

الساموات مملوء ٌة باملالئكة الذين ُيسبحون بحمد رهبم  ،وال يسأمون وال ينامون ،
وال يأكلون وال يرشبون:
[األنبياء.]20 – 1٩ :

) [التحريم. ]٦/
(
فهذه املخلوقات ك ُلها تُسبح بحمده ،وهو السبوح الذي س َّبح نفسه قبل أن تُسبحه
اخلالئق فقال( :
) [اإلرساء. ]1/
وقال:
[يس.]8٣ :
فاهلل  س َّبح نفسه قبل أن خيلق املسبحني بحمد ،وقبل أن ُيسبحه ُمسبمح.
وكل ما خلق اهلل من املخلوقات مبارش ٌة تُسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وختضع
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ألمره  ،وتستجيب ملشيئته  ،وتُرسع إىل إرادته :
[اجلمعة.]1 :

فكل ما خلق اهلل من قبل يسبح بحمده ،وكل ما خيلق اهلل  من املخلوقات يسبح
بحمده ألن اهلل  خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات التي ال يعلمها إال هو ،منها
ما نعلمه ،ومنها ما ال نعلمه  ،خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات ،الذي خلقها
سبحت بحمده ،وال تزال تُسبح بحمده  ،والتي خي ُلقها كلام خلق شيئ ًا سبح بحمده:
[احلديد.]2 – 1 :

فاهلل سبح ويسبح له ما يف الساموات وما يف األرض تسخي ًا ،فامذا بقي ؟ بقي نحن،
) [احلاقة. ] 52/
بقي املخلوق املخي ( :
) [األعىل. ]1/
(
أهيا اإلنسان نزهه عام ال يليق بجالله من آفات النقص والعيب  ،سبح بحمد ربك
العظيم.
موصوف بصفات الكامل  ،ومنز ٌه عن صفات النقص  ،فكام مأل اهلل الكون
ٌ
فاهلل 
بنعمه  ،فلنُسبح نحن بحمده  ،ونملؤه بحمده ،م
وذكرهُ ،
وشكره جل جالله :
[طه.]1٣0 :

سبح بحمد ربك العظيم ،ونزهه عام ال يليق بجالله:
[النرص.]٣ – 1 :

فاهلل  سبَّح نفسه قبل أن خيلق املخلوقات  ،كام أنه محد نفسه قبل أن خيلق
املخلوقات فقال:
[الفاحتة.]4 – 2 :

فإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،جاءت يف قلوبنا صفات احلمد ،والشكر،
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والثناء ،والتعظيم ،والتنزيه لربنا .
فسبحانه محمد نفسه قبل أن ُيمده احلامدون  ،وس َّبح نفسه قبل أن ُيسبحه
املُسبحون ( :
) [النور. ]41/
كل هذه املخلوقات التي خلقها اهلل سبحت بحمده  ،فهي تُسبح ،وكل ما خيلق اهلل
خلق ًا ُيسبح بحمده ،فكلام اشتدت األمور ،وحصلت املكاره ،وعز النارص ،فعليك
بالصرب والتسبيح ،ولزوم باب موالك:
[احلجر.]٩٩ – ٩7 :

فاهلل  هو امللك احلق الذي خلق هذا الكون العظيم  ،وهذا الكون كله ُيسبح
بحمده  ،ويشهد بوحدانيته ،ويسجد لعظمته:
[احلج.]18 :

بصي بالعباد  ،يعلم أفعاهلم  ،ويعلم
هو جل جالله البصي بجميع خملوقاته ،
ٌ
بصي بمن يستحق اهلداية ممن ال يستحقها  ،و يرشح
قسم أرزاقهم ،
أقواهلم  ،و ُي ِّ
ٌ
صدر هذا لقبول اهلدى ،ألنه أقبل عىل ربه  ،فاهلل  يكرمه بالتوحيد و اإليامن،
منرشحا للطاعات ،وأنواع ُ
بصي بمن تصلح حاله بالغنى،
القربات ،
وجيعل صدره
ً
ٌ
ومن تفسد حاله بالغنى ( :
) [اإلرساء. ] ٣0/
بصي بالعباد كلهم ،يرى أعامهلم  ،ويسمع أقواهلم  ،ويعلم
وإذا علمنا أن اهلل 
ٌ
نياهتم ويبرص أحواهلم ؛ فيجب علينا اخلضوع والذل له ،وإحسان عبادته ،ودوام
املُراقبة له  ،ولزوم طاعته  ،والبعد عن معصيته  ،فإنه يرانا وإن مل نكن نراه ( :
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) [يونس. ]٦1/
م
م
وو مسع علمه
ووسع برصه املُبرصات َ ،
فال إله إال اهلل َ ،وسع سمعه األصوات َ ،
مجيع املخلوقات:
[احلج.]70 :

يعلم الطائع إذا أطاع  ،ويعلم ا ُ
كرب  ،ويعلم
ملسبِّح إذا سبَّح  ،ويعلم
املكرب إذا َّ
ِّ
املعتمر إذا اعتمر  ،ويعلم األقوال واألعامل التي تصدر عن اخللق.
ويرى جل جالله الناسك وهو يتعبد يف حمرابه  ،ويرى مجيع املخلوقات التي ُتس ِّبح
بحمده  ،ويرى السارق وهو يرسق  ،ويرى الزاين وهو يزين  ،ويرى شارب اخلمر
مهل م
وهو يرشهبا  ،ولكن البصي العليم َو مسع محلمه مجيع خملوقاته  ،فيُ م
العباد وال
هيملهم ،لعلهم يتوبون ( :
ُ
) [اإلرساء. ]44/
حليم عىل اخللق الذين يعصونه بنعمه  ،ويسكنون يف أرضه  ،ويأكلون من رزقه ،
ويتقوتون من قوتهَ ،يعصونه بالنم َعم التي أعطاهم إياها  ،ولكن اهلل َ و مسع محلمه كل
م
يشء  ،م
يفجر َ ،و مسع
وحلمه َو مس َع العايص وهو
يعيص اهلل َ ،و سع الفاجر وهو ُ
ّ
الكافر وهو يعبد الصنم ،أعطاه اهلواء  ،وأعطاه املاء  ،وأعطاه الطعام  ،وأعطاه
العافية ،وأعطاه األرض املستقرة  ،وأعطاه اللباس احلسن  ،وأعطاه املال  ،وأعطاه
ما يعيش به يف هذه احلياة ؛ ألنه هو العزيز الرحيم الذي بيده املفاتيح  ،وهو الذي
عنده خزائن الساموات واألرض  ،فاملفاتيح كلها بيده:
[فاطر.]2 :

فهو ُيعطي عطاء الربوبية جلميع املخلوقات  ،ولك َّن عطاء األلوهية جلميع الناس،
لكن من الناس َمن َقبمل هذا العطاء  ،ومن الناس من ر ّد هذا العطاء  ،فالناس كلهم
هتم من
عبيدٌ لرب العاملني ؛ ألن هو الذي خلقهم  ،وهو الذي ر َّباهم بنعمه  ،وقا ُ
قوته  ،لكن ليس كلهم عبيدً ا ألُلوهيته ؛ ألن عبده الذي آمن به:
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[يونس.]٣2 – ٣1 :

الذي قبل عطاء األلوهية هذا هو ا ُ
مل َو محد  ،والذي قبل عطاء الربوبية ،وخضع لعطاء
الربوبية ،وتنعم بعطاء الربوبية ،ومل يقبل عطاء األلوهية ،هذا كافر باهلل والذي خلقه
وعام فعل:
وعام قال ،
عام َع ممل ،
َّ
َّ
ورباه ،،وسوف ُيسأل َّ
[احلجر.]٩٣ – ٩2 :

فاملؤمن م
قبل عطاء ربوبيته  ،و َق مب َل عطاء ألوهيته  ،هذا هو العارف ح ًقا الذي عرف
احلق واتبعه.
السفيل  ،وال
هو سبحانه البصي يرى مجيع املخلوقات يف العامل ال ُعلوي والعامل ُ
خيفى عليه يش ٌء يف األرض وال يف السامء.
بصي بالعباد  ،ومعرفتنا هبذه الصفة جتعل اإلنسان خيضع ألمر ربه
هو جل جالله
ٌ
 ، ويستحي منه ،ألنه يراه  ،فأعظم املقامات مقام اإلحسان .
واإلحسان  :أن تعبد اهلل كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
فسبحان السميع البصي  ،احلليم  ،الغفور  ،الرؤوف  ،الرحيم الذي ُيبرص العايص
حني يعصيه ؛ ف ُيمهله لكامل رمحته ورأفته  ،لعله يتوب إليه  ،و ُيبرص من يؤدي
يس ُب ذاته  ،و ُيبرص كل من
أولياءه ،و ُيبرص من َي ُسب دينه ،ورسله ،وكتبه ،و ُيبرص من ُ
يسكن يف أرضه وسامئه  ،ويأكل من رزقه  ،ويعصيه بنعمه.
ٍ
يشء مكتوب  ،وكل يشء قد
و ُيبرص مجيع أعامل ال ُك َّفار وال ُف َّجار والف َّساق  ،وكُل
أحصاه اهلل ونسوه ( :
) [التوبة. ]105/
وكل قول أو عمل سوف ُياسب اهلل صاحبه:
[الغاشية.]2٦ – 25 :

فسبحان امللك احلق السميع لكل يشء  ،البصي بكل يشء  ،القادر عىل كل
الرزاق لكل أحد  ،احلافظ لكل أحد  ،الواحد األحد ،
يشء  ،املُحيط بكل يشء َّ ،
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ُييط به أحد:
املُحيط بكل أحد  ،الذي ال ُ

[البقرة.]255 :
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التعبد هلل  باسمه البصري
اهلل  هو السميع البصي  ،وإذا عرفنا أن اهلل له األسامء احلسنى والصفات العىل
فكيف نتعبد هلل هبذا االسم العظيم ؟ اهلل  هو السميع البصي الذي خلق السمع يف
كل خملوق  ،وخلق البرص يف كل خملوق  ،فام فائدة السمع ؟  ،وما فائدة البرص ؟
اهلل أعطانا السمع يف األذن لنسمع به أحسن يشء  ،وأعطانا اللسان لنتكلم بأحسن
يشء  ،وأعطانا العني لنرى هبا أحسن يشء  ،فأعظم يشء وأفضل يشء أن نسمع
آيات كتاب ربنا  ،ونسمع ما فيها من القصص واألخبار واألحكام:
[الزمر.]18 – 17 :

ونتكلم بأحسن يشء بذكر اهلل ومحده وتسبيحه  ،والدعوة إىل دينه  ،وتعليم رشعه:
(
ونعمل بأحسن يشء:

[األحزاب.]42 – 41 :

) [البقرة. ]8٣/

[آل عمران.]1٣4 – 1٣٣ :

ونقول أحسن يشء ( :
[األحزاب. ]70/
وأحسن القول:

)

[فصلت.]٣٣ :

فاهلل خلقنا و َم َل َكنَا  ،فليست أنفسنا وأعضاؤنا ُملك لنا ،بل هي ملك هلل ( :
) [املائدة. ] 120/
فأنا بذايت هلل  ،وأعضائي هلل  ،وكل مايل هلل  ،ووقتي كله هلل ( :
[األنعام. ] 1٦٣-1٦2/
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)

 فكيف نتعبد هلل هبذا االسم العظيم بقلوبنا وجوارحنا وأوقاتنا؟.
البد أن نعلم أن اهلل  أعطانا البرص لمنُبرص به ُملك ربنا الواسع  ،وخملوقاته
العظيمة  ،ونمعمه السابغة  ،وتقديراته النافذة يف ُملكه العظيم  ،ونتلو آياته املُ َّنزلة
باحلق واهلدى ،ليزيد نور اإليامن يف قلوبنا  ،ويعظم جالل الرب يف نفوسنا ( :
)
[يونس. ] 101/
نحن البد أن ن م
ُشغل البرص  ،لتشتغل البصية يف القلب  ،البد أن ننظر إىل
املخلوقات الكبية والصغية ،ويكون لنا بصا ئر خترتق املخلوق إىل اخلالق ،
وتتجاوز الصور إىل املُ َص ِّور ،ونتجاوز األرزاق إىل الرازق ،وتتجاوز الدنيا إىل
اآلخرة  ،وتتجاوز األموال واألشياء إىل اإليامن واألعامل الصاحلة التي يرىض هبا
ربنا عنَّا:
[األنبياء.]٣0 :

نعرف اخلالق الذي خلق كل يشء ،لنعبده وحده ال رشيك له:
ونعرف قيمة الدنيا الفانية ،ونعرف قيمة اآلخرة الباقية:

[احلديد.]20 :

[األنعام.]102 :

اهلل  أعطانا البرص ،وأعطانا البصية  ،البرص نشرتك فيه مع الك َّفار واحليوانات ،
فنرى األجسام ،ونرى احلركات  ،ولك َّن الب صية يف قلب اإلنسان هي ثمرة ما يراه
البرص  ،وما تسمعه األذن  ،وما ُيفكر به عقل اإلنسان  ،هذه كلها تصب العلوم يف
ُفرق بني احلق والباطل  ،وبني اخلي والرش ،
القلب  ،فتأيت البصية يف القلب ؛ فت َّ
وبني من يستحق العبادة ممن ال يستحق العبادة  ،فهذا النور إذا جاء يف القلب امتأل
القلب باإليامن  ،وحتركت اجلوارح باألعامل:
457

[األنفال.]4 – 2 :

ومن رمحة اهلل أن فطر القلوب عىل معرفته:

[األعراف.]172 :

نورا عىل نوره إذا جاء العلم باهلل وأسامئه وصفاته
فإذا جاءه العلم اإلهلي ازداد القلب ً
وأفعاله ،والعلم بأركان اإليامن  ،وأركان اإلسالم  ،والعلم باملُلك وامللكوت ،
َ
َ
نورا عىل نور  ،وازداد
وعامل الغيب
وعامل الشهادة  ،إذا جاء هذا العلم ازداد القلب ً
هدى عىل هدى  ،كالزيت اخلالص ُ :يرى كأن له نور ًا  ،فإذا مسته النار يف
ً
نورا عىل نور(:
املصباح ؛ ازداد ً
) [النور. ]٣5/
فهذه املذكرات اإليامنية يزداد هبا نور اإليامن يف القلب  ،وإذا زاد نور اإليامن يف
القلب ؛ انرشح واتسع جلميع أنواع الطاعات  ،ثم تر َّقى من طاعة إىل طاعة  ،ومن
ُق ٍ
ربة إىل قربة  ،حتى يرى اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويعبد اهلل كأنه يراه.
أهل أن ُيعبد  ،ويكربه ألنه أهل أن يكرب ،و ُيسبحه ألنه ٌ
يعبده ألنه ٌ
أهل أن ُيس َّبح ،
وُيمده ألنه ٌ
أهل أن ُيـحمد.
فطلب م
الع َوض عىل العمل طريقة املُبتدئني  ،والعمل كله من فضل اهلل وحده:
[النحل.]5٣ :

فاهلل خلق اإلنسان  ،وخلق صفاته وأفعاله  ،وهداه  ،وحبب إليه العمل  ،وضاعف له
ٍ
ٍ
ونعمة منه جل جالله  ،فإذا ِّمن اهلل عىل العبد سقى فطرته هبذا
فضل
األجر  ،فكل
العلم اإلهلي  ،والعلم النافع هو الذي يقود اإلنسان إىل ربه  ،العلم احلقيقي هو
الذي يصل املخلوق باخلالق ؛ فيتعرف عىل ما ُيبه اهلل ويرضاه  ،وماذا ُيريد اهلل
منه ؟ وكيف يتقرب إليه بأنواع الطاعات؟ وكيف يعبده وحده ال رشيك له ؟ وكيف
يعمل بام اهلل ُيبه ويرضاه ؟ وجيتنب ما يسخطه ويكرهه جل جالله.
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هذا هو العلم اإلهلي الذي جاء به األنبياء عليهم الصالة والسالم من رهبم ،وهذا هو
العلم الذي يدل اإلنسان عىل ربه:
[النساء.]11٣ :

وكل ما سوى هذا العلم جهالة بالنسبة إىل هذا العلم اإلهلي ؛ ألن كل علم يربط
املخلوق باملخلوق فقط ،وال يتعداه إىل اخلالق فهو جهالة ،والعلم اإلنساين يربط
املخلوق باملخلوق فقط ،كيف يصنع من احلديد سيارة ،وكيف يسقي املزارع
باآلالت احلديثة ونحو ذلك ،وهذا العلم اإلنساين اهلل الذي هدى الناس إليه:

[الروم.]8 – 7 :

فالعلم اإلهلي الذي جاء به الرسول  يف مكة  ،جاء به ٌ
مي ،يف ُأ َّم ٍةُ ،أميَّة هو
رجل ُأ ّ
العلم اإلهلي العظيم الذي ابتلع دولة ال ُفرس  ،ودولة الروم ،وفتح القلوب ،وفتح
البالد  ،وجعلها ُ
حتكم باإلسالم  ،هذا العلم اإلهلي.
والعلم اإلنساين بالنسبة للعل م اإلهلي كالذرة بالنسبة للجبل  ،وهو جز ٌء من العلم
)[الصافات. ]٩٦/
اإلهلي ( :
واهلل  خلق اإلنسان وعلمه ما مل يكن يعلم:
[العلق.]5 – 1 :

وإذا وقر اإليامن يف القلب  ،جاء اليقني عىل ذات اهلل وجو ًدا  ،وعىل أسامئه
احلُسنى  ،وعىل صفاته ال ُع ىل  ،وعىل أفعاله اجلميلة  ،فإذا امتأل القلب هبذا النور ،
وسقيت فمطرة اإلنسان بمعرفة اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرفة أركان اإلسالم ،
وأركان اإليامن  ،ومتابعة الطاعات بالطاعات  ،والفرائض بالنوافل  ،امتأل هذا
ثم جاء اليقني عىل اهلل  ، وعىل أسامئه وصفاته  ،وعىل أفعاله ،
القلب باإليامنَّ ،
وعىل خزائنه  ،وعىل وعده  ،وعىل وعيده:
[حممد.]1٩ :

إذا جاء هذا اليقني أقبلنا عىل كتاب ربنا  :بامتثال األوامر ،واجتناب النواهي  ،وكلام
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ً
ومعرفة
ازددنا معرف ًة باهلل  ،ومعرف ًة بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ومعرف ًة بخزائنه ،
بوعده ووعيده ؛ ازداد نور اإليامن يف القلب  ،فيميش اإلنسان هبذا النور العظيم بني
نورا وإرشا ًقا وصفا ًء  ،وظهر النور عىل
اخللق  ،إذا وقر اإليامن يف القلب امتأل ً
وتسبيحا وحتميدً ا.
ذكرا
ً
جوارح اإلنسان  ،وعىل لسانه ً
وظهر عىل أقواله وأفعاله ،فعل مجيع الطاعات ،وا ُ
ملسابقة إىل ال ُقربات ،وأنواع الرب.
وظهر عىل أخالقه  ،فصار هذا املؤمن يتقلب بني ست مخ الل:
ُيل صرب  . .وإن قال صدق  . .وإن حكم عدل  . .وإن
إن ُأ َّ
عطي شكر  . .وإن ابت َّ
أذنب استغفر ،وإن أيسء إليه أحسن:

[فصلت.]٣2 – ٣0 :

فهو بني الناس كالرجل احلي الذي يميش بني األموات يف مخس مخ ٍ
الل من النور .
فكالمه نور  . .وعمله نور  . .وأخالقه نور  . .وجملمسه نور  . .ومصيه إىل النور
يوم القيامة(:
)
[األنعام. ] 122/
فنحن نجتهد إىل أن نصل هذه الدرجة  ،إذا جاء نور اإليامن يف القلب ؛ جاءت هذه
الفضائل العظيمة:
[املائدة.]1٦ – 15 :

ومن أكرمه اهلل هبذا النور استقام عىل أوامر اهلل بقلبه وقالبه:
م
طاعات يؤدهيا ،ومعايص جيتنبها  ،وذنوب يستغفر اهلل منها  ،ون َعم يشكر اهلل
عليها  ،وابتالءات يصرب عليها .
هذا كله ثمرة النور  ،فالنور يشء ،وثمرته يش ٌء آخر  ،إذا جاء هذا النور استطعنا أن
نميش بسالم ،ونعمل األعامل الصاحلة ،ونتجنب األعامل السيئة:
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[األنعام.]122 :

فالنور مطية السالمة ،والظلامت حمل الكوارث ؛ ألن الذي يميش يف الظلامت ،إما
أن يصطدم بام هو أقوى منه ف ُيحطمه  ،أو يصطدم بام هو أضعف منه ف ُيحطمه هو.
فهذه الظلام ت هي مكان التحطيم واهلالك ،وال أعظم ُظلمة من الكفر  ،فالتوحيد
ُينجي اإلنسان من كل ُظلمة وهالك يف الدنيا واآلخرة ،التوحيد هو املفزع  ،هو
املطلوب الذي نسعى لتحصيله  ،هو مقصود الرب من خلقه:
[الذاريات.]5٦ :

وذلك هو توحيد اهلل  بذا ته ،وأسامئه ،وصفاته ،فأعظم يشء جيب أن حتصل
عليه ،وأفعاله  ،توحيد اهلل بعبادته وحده ال رشيك له:
[حممد.]1٩ :

 ومن أراد أن يعبد اهلل حقا فليمأل قلبه بمعرفتْي:
معرفة عزة الربوبية  . .معرفة مذلة العبودية .
معرفة عزة الربوبية بامذا تكون ؟ تكون بالنظر يف اآليات الكونية  ،وتدبر اآليات
وسلطانه،
الرشعية  ،ومعرفة اهلل بأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله  ،ومعرفة عظمته ُملكه ُ
[طه.]8 :
ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه:
ومعرفة مذلة العبودية بأن أعرف من أنا  ،ومم ُخلقت  ،وأعرف فقري ،ومسكنتي،
وضعفي ،وحاجتي ،وعجزي  ،وأنه ليس بيدي يشء ،وأين خملوق من خملوقات
اهلل:
[فاطر.]15 :

فعند كل دعاء أو سؤال أو عبادة البد أن نتذكر ونستحرض عزة الربوبية ،فنذكر ربنا
وسلطانه  ،ونتذكر مذلة العبودية  ،وأننا
بأسامئه وصفاته  ،وأفعاله  ،وعظمة ملكه ُ
حمتاجون إىل اهلل ،فقراء إليه  ،فقراء إىل رمحته  ،فقراء إليه يف وجودنا  ،ويف
ُ
أقواتنا  ،ويف حياتنا  ،ويف موتنا  ،فقراء إىل اهلل يف كل حال.
فمن شاهد عزة الربوبية  ،وشاهد مذ لة العبودية ،فقد وصل إىل معراج األرواح
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ال ُقدسية  ،ألنه يعرف العظيم فيُعظمه ،وخيضع له  ،واالنتقال من الذكر إىل الترضع
ُيشبه النزول من املعراج .
االنتقال من الذكر ،سبحان اهلل  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب  ،االنتقال
من ذكر اهلل بأسامئه وصفاته  ،ومعرفة صفات جالله ومجاله  ،االنتقال من هذا الذكر
إىل الترضع هو ثمرة هذه املعرفة  ،وهو يشبه النزول من املمعراج  ،فنرى ربنا  هو
العيل األعىل  ،الكبي املُتعال ؛ فنخضع له ونسجد  ،ونركع له  ،ألننا عرفناه
ّ
بأسامئه احلُسنى ،وصفاته ال ُعىل:
[السجدة.]17 – 15 :

فاالنتقال من الذكر إىل الترضع واالنكسار ُيشبه النزول من املعراج  ،واالنتقال من
الترضع إىل الذكر ُيشبه الصعود والعلو ،وكالمها متالزمان ،فمن ذكر ربه حق ًا خضع
له ،ومن خضع له فالبد أن يكون قد عرفه وذكره.
فوقت أترضع وأنكرس  ،ووقت ُأكرب و ُأعظمم ريب  ، ومعرفة اهلل من لوازمها
الترضع واالنكسار  ،واخلوف والرجاء ( :
)[األعراف. ] 205/
ومن بان له النور سار فيه بسالم:
[األنبياء.]٩0 :

فالقلب ُيتاج إىل هذه املعارف  ،فكيف نتعبد لربنا  باسمه البصي جل جالله.
اهلل  هو البصي العظيم الذي ُيبرص مجيع املخلوقات  ،وإذا عرف القلب ذلك يقينًا
علمم أن ال بصي احلق يراه يف مجيع األحوال  ،فإذا عرف ذلك ،فليتزين لربه البصي
يلبس لباس التقوى  ،وليتقرب إليه بام ُيب ويرىض من األقوال  ،واألعامل ،
واألخالق:
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[األنفال.]4 – 2 :

اهلل أعطاك السمع لتسمع به أحسن يشء  ،تسمع به القرآن  ،تسمع به كالم ربك ،وما
جاء يف سنة نبيك  ، وأعطاك البرص لتُبرص به أعظم يشء ،وهو النظر يف اآليات
الكونية ،واآليات الرشعية:
[يونس.]101 :

وكل أحد سوف يسأل عام سمع ورأى وعمل( :
ﰀ) [اإلرساء. ]٣٦/
واهلل  خلق اإلنسان وم َّلكَه جوارحه  ،فالقلب يأمر اجلوارح أن تُطيع أو تعيص ،
م
ومحدته  ،وإن أمرها
أن تفعل احلسنات أو تفعل السيئات  ،فإن أمرها بطاعة أطاعته
بمعصية أطاعته ولعنته  ،ألنه استعمل اليشء يف غي ما ُخلق له.
فاهلل خلق اللسان ،ل ُيس َّبح اهلل  ،ويذكر اهلل  ،ويدعو إىل دين اهلل  ،ويعلم رشع اهلل.
وخلق األرجل ،لتميش إىل طاعة اهلل من صالة  ،أو حج أو عمرة أو جهاد ،أو صلة
َر محم  ،أو دعوة ،أو تعليم لرشع اهلل ،أو كسب املعاش:
[األنعام.]1٦٣ – 1٦1 :

وخلق اهلل األذن ،لتسمع هبا أحسن يشء  ،فال جيوز استعامل اليشء يف غي ما ُخلم َق
له  ،فل ُنبادر إىل عبادة اهلل  بعد معرفة هذه املعارف العظيمة.
وكيف لنا هبذه املعرفة ؟
هذه املعرفة ،معرفة احلق  ،والعمل باحلق  ،ونرش احلق نتيجة معرفتني:
معرفة اهلل بأسامئه ،وصفاته  ،وأفعاله ،من خالل النظر يف اآليات الكونية  ،والنظر
يف اآليات الرشعية  ،ومعرفة حياة النبي . 
وجهده يشء :
 فالنبي  حياته يشء ُ ،
ً
حياته  : هي السنن والعبادات التي جاء هبا ً
وأعامال  ،وأخال ًقا وآداب ًا .
أقواال،
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وجهده يشء آخر :هو الدعوة إىل اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر ،
ُ
ونصيحة األمة ،وإقامة الدين ،واجلهاد يف سبيل اهلل:
ﰀ [األحزاب.]21 :
واهلل  امتن علينا ،وأتم علينا هذه النعم العظيمة بفضله وحده  ،وأعطانا األسامع
والعقول واألبصار ،لنعقل هبا عن ربنا ما ُيبه ويرضاه:
[الزمر.]18 – 17 :

اهلل أعطانا السمع لنسمع به أحسن يشء  ،وأعطانا البرص لن م
ُبرص به أحسن يشء ،
والذي هو أحسن يشء أن ينظر يف اآليات الكونية  ،فنرى اهلل  يفعل يف خملوقاته
وتصويرا  ،وحتري ًكا  ،وتسكينًا.
ما يشاء خل ًقا  ،و ُبرءاً،
ً
عبودية البرص أن أنظر يف ملكوت الساموات واألرض  ،فأرى خملوقات اهلل
العظيمة  ،وآياته العجيبة يف املُلك وامللكوت:
[األعراف.]54 :

أنظر إىل الصور وأعرف أن هلا ُم َص مو ر  ،وأنظر إىل هذه املخلوقات وأعلم أن هلا
خالق  ،وأنظر إىل هذه األرزاق وأعرف أن هلا رازق عنده خزائن األرزاق  ،هو
الرزاق الذي وهب األرزاق لكل مرزوق يف السامء واألرض  ،وما بينهام  ،وما
حتتهام:
[األنعام.]10٣ – 102 :

فهذا النظر يف اآليات الكونية به نرى اهلل  يفعل يف خملوقاته ما يشاء خل ًقا وأمر ًا،
وتدبي ًا وترصيف ًا:
[يونس.]٣2 – ٣1 :

أرى اخلالق خيلق  ،والرازق يرزق  ،والسميع يسمع  ،والبصي ُيبرص  ،واحلكيم
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ُيكمم خملوقاته  ،وُيكمم أوامره خللقه جل جالله.
ُ
وأرى القادر يفعل ما يشاء  ،وأرى امللك يدبر ،وأرى اللطيف يلطف بعباده  ،وأرى
الرحيم يرحم:
[الزمر.]٦٣ – ٦2 :

وهبذا البرص ننظر إىل فعل اهلل يف خملوقاته خل ًقا يف إجياده املخلوقات بعد عدمها ،
و ُبرء ًا بأن برأها ملهمة  ،برأ الشمس لإلنارة  ،وبرأ األرض لإلنبات  ،وبرأ اللسان
للكالم:
[احلرش.]24 :

األول خلقها إجيا ًدا من عدم  ،وثاني ًا برأها خلق كل خملوق ملهمة ووظيف ة  ،وهي
ومظهر جلامله  ،مظهر لقدرته وقوته وعظمته  ،ومظهر لرمحته
مظهر جلالله ،
بذاهتا
ٌ
ٌ
وإحسانه ولطفه.
واهلل خالق أوجد بعد عدم  ،هو بديع الساموات واألرض  ،هو أحسن اخلالقني ؛
ألنه خلق موجود ًا من معدوم  ،وغيه خيلق معدوم ًا من موجود  ،صنع الصانع
السيارة من احلديد  ،وصنع القامش من القطن ،واهلل خالق الصانع واملصنوع:
[الصافات.]٩٦ :

املخلوق خيلمق معدوم ًا من موجود سابق  ،أما اهلل فهو بديع الساموات واألرض ،
خي ُلق معدو ًما من معدوم  ،يقول له كن فيكون  ،ف هو أحسن اخلالقني:
[األنعام.]101 :

وما خلقه اهلل يزداد بذاته  ،ويكرب بذاته ،وما خلقه اإلنسان ال يزداد وال يكرب  ،لو صنع
اإلنسان سيارة أو كوب أو غيه ال ُيمكن أن يزيد كل يوم كوبني  ،ثالثة  ،أربعة  ،أو
سيارة  ،ال يمكن تكرب أو تعطي سيارة أخرى  ،لكن اهلل  خلق احلبة وخلق منها
سبعامئة حبة  ،وكل حبة ُ
خترج سبعامئة حبة وهكذا  ،وخلق اإلنسان  ،وخلق
احليوان  ،وخلق النبات ،وهذه املخلوقات  ،تكرب وتزداد ( :
ﯫ)[املؤمنون. ]14/
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اهلل خي ُلق معدوم ًا من معدوم ،وموجو ًدا من معدوم  ،واإلنسان خي ُلق موجو ًدا من
ٍ
يشء موجود الذي هو
موجود  ،أو خي ُلق معدو ًما مل يكن موجود ًا ،ولكنه خيلقه من
املادة التي سبقته  ،فالذي خلق اإلنسان  ،وخلق فيه العقل  ،وخلق املادة التي يصنع
ﯫ) [املؤمنون. ]14/
منها اليشء هو اهلل ( : 
فليمتلئ القلب باإليامن ،البد أن نستفي د من عبودية البرص  ،فننظر يف اآليات
وتصويرا.
الكونية  ،فنرى اهلل يفعل يف خملوقاته ما يشاء  ،خل ًقا  ،وبر ًء ًا ،
ً
صور السامء عىل شكل  ،وصور األرض عىل شكل  ،وصور احليوان والطيور عىل
َّ
شكل  ،والبقر عىل شكل  ،والرجال عىل شكل  ،والنساء عىل شكل  ،واجلبال
عىل شكل  ،والبحار عىل شكل:
[احلرش.]24 :

هذا النظر جيعل اإلنسان يرت َّقى من العلم اإلنساين إىل العلم اإلهلي.
يرى األمن فيؤمن باملؤمن  ،ويرى الصور فيؤمن باملُ َص مو ر  ،ويرى اخللق فيؤمن
باخلالق جل جالله  ،ويرى الدنيا ويؤمن باآلخرة  ،ويرى عطاء املخلوق ويؤمن
مبني
باملُعطي ،الذي ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع جل جالله  ،فنور اإليامن ٌ
عىل املسموعات  ،وعىل املرئيات .
املرئيات واملسموعات تُعرض عىل العقل  ،وهذا العقل يتجاوز املخلوق إىل
اخلالق  ،وال صور إىل املُ م
صو ر  ،والدنيا إىل اآلخرة  ،واألعامل السيئة إىل األعامل
احلسنة  ،واألخالق السافلة إىل األخالق العالية:

[البقرة.]1٦4 :

ومطلوب من املؤمن أن ينظر يف ملكوت الساموات واألرض ،حتى يزيد يف قلبه
اإليامن  ،ويعلم أن اهلل وحده ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويف
ملكه وسلطانه  ،ويف عبادته وحده ال رشيك له ( :
) [يونس. ] 101/
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وهكذا يف كل القرآن أمر بالنظر  ،والتفكر  ،والتدبر :

[ق.]11 – ٦ :

[عبس.]٣2 – 24 :

[الغاشية.]2٦ – 17 :

فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن فيه خالق ًا ،وأن هذا اخلالق قادر عىل كل يشء  ،وأنه
ستحق للعبادة وحده:
ٌ
ُم
[األنعام.]102 :

حمتاج هلذا اخلالق ،ألنه هو الذي خلقني  ،وهو الذي تكفل برزقي  ،وهو الذي
وأنا ُ
عيل باهلداية  ،وأنا بحاجة إىل الكبي ألين صغي  ،وبحاجة إىل الغني ألين
من
َّ
ّ
فقي  ،وبحاجة إىل العزيز ألين ذليل  ،وبحاجة إىل القوي ألين ضعيف ،ليس بيدي
يشء األمر كله بيد اهلل  ،أنا مل أكن شيئ ًا حتى أفعل شيئ ًا  ،بل اهلل هو خالق كل يشء ،
فعيل أن أمتثل أوامر ريب : 
وأنا من ضمن هذه األشياء ،
ّ
[فاطر.]15 :

واهلل  فضلنا عىل ٍ
كثي من خلقه  ،وأرسل إلينا الرسل  ،وأنزل علينا الكتب  ،فهو
ُيتفي بنا ُ ،يريد أن يكرمنا ويرفع مقامنا  ،وكل صانع هيتم بصنعته  ،فنجد صانع
السيارة ُيطورها حتى تكون يف أعىل مستوى  ،فالسيارة التي قبل مخسني سنة ليست
كالسيارة اليوم  ،والطائرة التي قبل مخسني سنة ليست كالطائرة اليوم  ،كل صانعٍ
يسعى إىل حتسني صنعته وتفقدها  ،ونرشها بني الناس  ،كذلك وهلل املثل األعىل،
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اهلل ُيتفي باإلنسان  ،يريد أن ُيرقيه إىل أحسن يشء يف األقوال  ،واألعامل ،
واألخالق  ،وهلذا أنزل عليه الكتب  ،وأرسل إليه الرسل :
[ اجلمعة. ] 2 :
[ النساء. ] 11٣ :

اسأَلُو ُه الْ ِف ْر َد ْو َس َ ،فإِ ََّّنَا َأ ْو َس ُط َْ
و َق َال َر ُس ُ
اجلن َِّة َ ،و َأ ْع ََل
هلل « :إِ َذا َسأَلْت ُُم ا ََّ
ول ا َّم
هلل َف ْ
َْ ِ
مح ِن» أخرجه البخاري ( ) .
الر ْ َ
اجلنَّة َ ،وسقفه َع ْر ُش َّ
هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل بيده ُ ،يريد له أحسن يشء يف الدنيا وهو اإليامن ،
واألعامل الصاحلة  ،والتقوى  ،وطاعة اهلل ورسوله  ،و ُيريد له أحسن يشء يوم
القيامة وهو دخول اجلنة  ،واخللود فيها  ،والتن ُعم بام فيها من النعيم  ،ورؤية اهلل ،
ورضوان اهلل  ،وسامع كالمه  ،والقرب منه :
[ املائدة. ] ٩ :

ٍ
حسن إىل أحسن :
ُيسن هذه الصنعة  ،حتى تنتقل من
اهلل ُيريد أن ُ
[ يونس. ] 27 – 2٦ :
[ النحل.] ٩7 – ٩٦ :
ألن اهلل يعطي عىل قدر شأنه  ،ال عىل قدر طلب العبد  ،فاهلل عظيم  ،والعظيم ال
يعطي إال العظيم .
هذا التدبر  ،والتفكر  ،والنظر يمأل القلب إيامنًا  ،وتوحيدً ا  ،وحب ًا  ،وتعظي ً
ام ،
وانكسارا بني يدي ربنا  ،فبهذه املعرفة يأيت حب اهلل  ،وتعظيم اهلل ،
وخضوعا ،
ً
ً
()1أخرجه البخاري برقم.27٩0 :
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عيل  ،وأنه
وإذا جاء حب اهلل  ،وتعظيم اهلل  ،جاءت طاعته  ،ألين أعرف أنه القادر ّ
عيل بكل نعمه  ،فلذلك أمنت به  ،وصدقت بكتابه  ،وأمتثل أمره  ،وأجتنب
املُنعم ّ
هنيه :
[ األنفال. ] 4 – 2 :
فإذا عرفت أن اهلل وعدين عىل الطاعة باجلنة  ،وعىل املعصية بالنار ؛ أقبلت عىل
الطاعات  ،وازددت من األعامل الصاحلة التي تُقربني إىل ريب وإىل رضوانه وإىل
جنته  ،ونفرت من املعايص التي تُبعدين عن ريب  ،وتُبعدين عن رمحته .
فاملؤمن ينظر يف كل يوم نظر تفكر وتدبر  ،حتى يأيت يف قلبه اإليامن الذي جيعل
طعم ولذة وحالوة ؛ فيعبد اهلل  ، ألنه ٌ
ُيمد  ،وأهل أن ُيعبد ،
أهل أن ُ
العبودية هلا ٌ
نرشحا هبا صدره ،
وأهل أن ُيشكر وحده ال رشيك له  ،فيؤدي العبادة لربه ُ م
ً
باحلب الكامل  ،والتعظيم الكامل  ،والذل الكامل هلل  ، ألنه عرف من يستحق
العبادة وحده :
[ األنعام. ] 10٣ – 102 :

ومن عرف نفسه حق ًا عرف ربه حق ًا :

[ الطارق. ] 7 – 5 :
هذا اإلنسان الذي يتكون من قطرة  ،وقطرة املاء هذه فيها أكثر من مائة مليون إنسان ،
فو مجدَ ت  ،فكيف تكون احلياة ؟ لكن اهلل  برمحته خيلق
لو أن اهلل  أمرها كلها ُ
منها ولد ًا  ،أو ولدين  ،أو ثالثة  ،هذا اإلنسان يتكون من ماء مهني  ،كيف هذا
اإلنسان اهلل  احتفى به وأكرمه  ،وجعل منه األنبياء  ،والرسل  ،والدعاة ،
والعلامء  ،والصاحلني  ،واألولياء  ،واألبرار  ،وجعل منه األشقياء  ،وال ُف َّجار ،
والفساق  ،والكفار :
[ اإلنسان. ] ٣ – 2 :
فيتذكر املؤمن نعمة اهلل عليه أن جعله يف قبضة اليمني  ،وجعله من املؤمنني ،
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وجعله يف قبيلة ا ُ
والفساق  ،والشياطني .
ملسلمني  ،ومل جيعله يف قبيلة املُجرمني ،
َّ
فليحمد اهلل عىل هذه النعمة أن اهلل اصطفاه واختاره  ،وجعله من ذرية آدم : 
) [القصص. ]٦8/
(
أما يستحي اإلنسان من معصية ربه الذي خلقه ورزقه ( :
) [املعارج. ]٣٩/
ٍ
خلق اهلل اإلنسان من نطفة ُ ،خلم َق من ماء َمهني :
[ السجدة. ] ٩ – ٦ :

فمن هذا أصله ونسله جيب عليه أن يعبد من خلقه وصوره  ،وال يأخذه الغرور فيبعد
عن ربه :
[ االنفطار. ] 8 – ٦ :

لقد غر الشيطان أكثر اخللق فأضلهم عن رهبم  ،وشغلهم بالشهوات التي تصدهم عن
ذكر اهلل  ،حتى نسوا رهبم  ،وعبدوا أهواءهم  ،وكفروا برهبم :
[ يس. ] ٦2 – ٦0 :

أهم يشء يف الدين  ،وأحسن يشء يف هذه احلياة  ،هو دخول جنة املعرفة  ،فمن
دخل جنة املعرفة يف الدنيا ؛ أدخله اهلل جنة اآلخرة يوم القيامة :
[ املائدة. ] ٩ :
جنة املعرفة  :العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،العلم بأركان اإلسالم  ،وأركان
اإليامن  ،فهذه أعظم أغذية القلوب التي تثمر التوحيد واإليامن  ،واحلب والتعظيم هلل
 ، ثم عبادته بموجب ذلك :
[ األنفال. ] 4 – 2 :
470

أما األحكا م الرشعية كأحكام الوضوء والصالة والصيام  ،وأحكام البيوع
واملعامالت املالية وغيها  ،فهذه نتعلمها مرة واحدة  ،لنعمل هبا ونعلمها الناس ،
وما ال نعلمه من األحكام نسأل عنه العلامء :
[ األنبياء. ] 7 :

فاإليامن يزيد ويزهر ويث مر بالنظر يف اآليات الكونية والنظر يف اآليات الرشعية :
(
) [الغاشية. ]21-17/
عرفهم
ذ ِّكرهم باإلله َ ،ع مر ُ
فهم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ؛ ل ُيعظموه ويكربوه ِّ ،
بنعمه وإحسانه ؛ ليشكروه ويعبدوه :
[ األعىل. ] ١١ – ٩ :
ثم النظر إىل
فاهلل دعانا إىل معرفته بالنظر إىل اإلبل التي ال يكاد خيلو منها مكان َّ ،
لوا  ،والبحار أعظم املخلوقات
ثم إىل اجلبال أعظم املخلوقات األرضية ُع ً
السامء َّ ،
ً
وسفال  ،هذه عالي ٌة يف الفضاء  ،وهذه يف باطن األرض  ،هذه البحر العظيم
دنوا
ً
الذي ُيشكل ثالثة أرباع الكرة األرضية تقريب ًا .
هذا البحر العظيم مساحة كبية من املياه  ،هذا اخللق العظيم ننظر إليه  ،وماذا فيه من
مليارات املخلوقات من الكائنات من األسامك  ،واألشجار  ،والنباتات املختلفة ،
هذه البحر العظيم وصل عمقه يف بعض جهاته إىل أكثر من عرشة أالف مرت  ،عرش
كيلو حتت األرض  ،مملو ٌء بالكائنات العظيمة :
[ النحل. ] ١٤ :

وأكثرنا يرى اجلبال والبحار  ،والشمس والقمر  ،والسامء  ،واألرض  ،ونمر بذلك
مرور الكرام  ،وال نذكر من خلقها  ،وأتقن صنعها  ،ومألها باملعادن واخليات ،
فأثمر ذلك ضعف اإليامن أو موته  ،وضعف األعامل  ،واإلتيان بجسدها دون
روحها :
[ لقامن.] ٢٠ :

471

[ النبأ. ] ١٧ – ٦ :

(

) [نوح. ]20-15/
فسبحان من خلق هذه الكائنات العظيمة يف العامل العلوي والعامل السفيل :

[ آل عمران. ] ١٩١ – ١٩٠ :

فال إله إال اهلل  ،العظيم ال خيلق إال العظيم من كبي وصغي  ،خلق املكان كله  ،وخلق
الزمان كله  ،وجعل املكان حمالً لألجسام  ،وجعل الزمان حمالً لألعامل .
 واملكان سبعة أقاليم :
األمريكيتان  ،أوروبا  ،وأفريقيا  ،وأسيا  ،واسرتاليا  . .والسابع البحر .
ويف كل من الرب والبحر خملوقات عظيمة ال ُيصيها إال من خلقها  ،خلقها اهلل
شاهدة بوحدانيته ُ ،مسبحة بحمده  ،وخاضعة ألمره  ،وساجدة لعظمته  ،ومرسعة
إىل إرادته  ،وإظهار ًا لقدرته  ،وإكرام ًا لعباده  ،ومن عرف هذا فقد أدخله اهلل جنة
املعرفة  ،فليس يف الدنيا نعيم ُيشبه نعيم اجلنة إال نعيم العلم باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،وآياته وخملوقاته :
[ احلديد. ] ٢١ :

ومن أراد هذه اجلنة فليجلس يف جمالس اإليامن  ،وليو ِّطن نفسه عىل ذلك ،
ل يكسب هذه املعارف التي تولد احلب الكامل  ،والتعظيم الكامل  ،والذل الكامل
هلل : 
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[ الكهف. ] ٢٨ :
فسبحان اخلالق العليم الذي جعل املكان سبعة أقاليم  ،وجعل الزمان سبعة
أيام ،السبت  ،واألحد  ،واالثنني  ،والثالثاء  ،واألربعاء  ،واخلميس  ،واجلمعة ،
وجعل الزمان مكان ًا لألعامل  ،وجعل الليل والنهار تدور عىل املكان  ،فكل
األماكن يمر عليها الليل والنهار  ،واملكان كله هلل  ، جعل فيه األجسام متحركة
وساكنة  ،والزمان كل ه هلل  ، جعل فيه مجيع األعامل من الطاعات واملعايص ،
واحلسنات والسيئات  ،واخلي والرش :
[ آل عمران. ] ١٩١ – ١٩٠ :
فسبحان السميع البصي الذي يملك السمع واألبصار  ،البصي الذي وهب لنا
األبصار والبصائر والعقول  ،حتى نعرف احلق من الباطل  ،وما يريض الرب  ،وما
يسخط الرب :
[ إبراهيم. ] ٣٤ :
ُياطب بني آدم يف القرآن باألخبار واألوامر :
 واهلل ُ 
وهذا اإلنسان الذي يسكن يف املكان  ،ويدور عليه الزمان  ،خلقه اهلل حلكمة  ،وهي
عبادة ربه وحده ال رشيك له  ،ولتحقيق ذلك البد أن يتلقى من ربه املنهج الذي يسي
عليه  ،وهو الدين بأخباره وأوامره .
فاألخبار  :خرب عن اهلل  ،وخرب عن خملوقات اهلل  ،وذلك يثمر اإليامن والتوحيد .
وأمر برتك املعايص .
أمر بفعل الطاعات ٌ ،
وأمر بالرتك ٌ ،
أمر بالفعل ٌ ،
واألوامر ٌ :
ومجيع الساموات واألرض وما فيهام  ،وما بينهام  ،وما حتتهام  ،وما فوقهام ،
مجيع املخلوقات نعمة من نم َعم اهلل علينا  ،كل هذه النم َعم من اهلل وحده  ،فيجب علينا
شكرها  ،وعبادة من أنعم علينا هبا :
[ األنعام. ] ١٠٢ :

والتفكر أعظم عبادة  ،تثمر أعظم عبادة وهي اإليامن باهلل وحده ( :
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(
(

) [يس. ]7٩- 77/
)[السجدة. ] 27/

)[األنبياء. ]٣0/
فتق اهلل السامء إىل سبع ساموات وفتق السامء باملياه  ،واألرض فتقها إىل سبع
أراضني  ،فتقها بالنبات
هذا النظر ُيثمر اإليامن ُ ،يثمر اليقني ُ ،يثمر اإلحسان  ،يثمر التقوى :
[ ق. ] 8 – ٦ :
وإذا عرفنا ذلك تيقنت قلوبنا عىل عظمة اهلل  ،وعرفت الرب اخلالق  ،الذي له ُملك
كل يشء  ،وعرفنا أن اهلل ال إله إال هو ( :
) [الزمر. ]٦2/
وبموجب هذه املعارف التي تربط املخلوق بخالقه  ،وتنقل اإلنسان من عامل العبيد
إىل رؤية مالك العبيد  ،ورؤية اخلالق خيلق  ،والرازق يرزق  ،والرمحن يرحم ،
والتواب يتوب  ،سنة اهلل  يفعل ما يشاء وُيكم ما
والعفو يعفو  ،والغفور يغفر ،
َّ
ُيريد :
[ احلرش.] 24 – 22 :
واهلل  هو احلق املبني الظاهر  ،لكن تراه البصائر  ،وال تراه األبصار :
[ األنعام. ] 10٣ – 102 :

فاعبد اهلل كأنك ترا ه  ،وهلذا ُيستجاب الدٌ عاء إذا تيقنَّا أن اهلل موجود  ،وأنه قريب ،
474

ُيب أن يقيض حاجاتنا  ،وأنه أرحم بنا من أنفسنا  ،فاهلل
وأنه يسمع كالمنا  ،وأنه ُ
كريم ال يرد ً
سائال  ،ومجيع أهل الساموات واألرض لو سألوه مجي ًعا ؛ فأعطاهم كل
ما سألوه  ،فإنه ال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة :
ﯬ [ يونس. ] ٦8 :
فعبودية النظر والتفكر والتدبر تنقل اإلنسان من عامل الشهادة إىل عامل الغيب  ،ومن
رؤية املخلوق إىل رؤية اخلالق يفعل ما يشاء  ،و يرزق من يشاء  ،ويتوب عىل من
يشاء  ،وينتقم ممن يشاء  ،و ُيعز من يشاء  ،و ُيذل من يشاء :
[ األعراف. ] 54 :

إذا عرفنا ذلك تيقنَّا بقلوبنا عىل عظمة اهلل  ،وأن له األسامء احلُسنى  ،والصفات
ال ُعىل  ،واألفعال احلميدة .
وإذا تيقنَّا عىل ذلك أحببنا ربنا  وعظمناه  ،وإذا أحببناه أطعناه  ،وعبدناه .
والعبادة طاعة العابد للمعبود فيام أمر به من فعل أو ترك :
[ البينة. ] 5 :
 وأركان اإلسَلم البد منها لكل مسلم :
شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل ..وإقام الصالة ..وإيتاء الزكاة ..وصوم
رمضان ..وحج بيت اهلل احلرام .
هذه شعائر تولد الطاقة اإليامنية  ،وحتفظ اإلنسان يف اجلو اإليامين  ،حتى يزداد
إيامنه ويستغفر من الذنوب ؛ و َينشط قلبه وجوارحه لطاعة اهلل . 
مبني عىل مخسة
فأركان اإلسالم يشء  ،واإلسالم يشء أخر أكرب وأوسع  ،اإلسالم ٌ
أركان  ،واإلسالم هو عبادة اهلل بطاعته يف كل ٍ
أمر وهني :
[ األنعام. ] ١٦٣ – ١٦١ :
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 واهلل بعث األنبياء والرسل بأمرين :
إبالغ الدين  . .والعمل بالدين .
إبَلغ الدين :
[ إبراهيم. ] ٥٢ :

والعمل بالدين :

[ احلرش. ] ٧ :
فنحن نقتدي بالنبي  يف توحيده  ،ويف عبادته  ،ويف أقواله  ،ويف أعامله  ،ويف
أخالقه  ،ويف دعوته لربه  ، البد من تزيني أجسام البرشية باألعامل الصاحلة ،
واألخالق العالية  ،وتزيني القلب بالتوحيد واإليامن :
[ البقرة. ] ١٣٨ :
فبقدر ما نرى  ،ونتفكر  ،ونتدبر  ،يف املُلك وامللكوت يزداد اإليامن يف القلب ،
وإذا ازداد نور اإليامن يف القلب ؛ جاء االنرشاح لفعل الطاعات  ،وجاء األُنس باهلل ،
نورا بعد نور  ،كلام تعلم اإلنسان شيئ ًا  ،كلام رأى شيئ ًا ،
وقذف اهلل النور يف القلب ً
نورا  ،وإيامنًا  ،ويقينًا  ،وحب ًا وتوحيد ًا هلل :
كلام سمع شيئ ًا عن ربه  ازداد قلبه ً
[ حممد. ] ١٩ :

حلسنى والصفات
فإذا عرفنا ذلك تيقنت قلوبنا عىل عظمة ربنا  ،وأن له األسامء ا ُ
ال ُع ىل ؛ فانقدنا إليه  ،وس َّلمنا األمر إليه  ،وس َّلمنا اجلوارح له :
[ لقامن.] ٢٢ :
هذا النظر األول يف اآليات الكونية  ،النظر يف املُلك وامللكوت  ،هذا النظر يولد
الطاقة اإليامنية يف القلب  ،فالن ظر والتدبر والتفكر يف اآليات الكونية يثمر قوة
اإليامن  ،ويثمر اليقني  ،ويثمر التقوى  ،ويثمر احلب يف اهلل  ،والبغض يف اهلل ،
ويثمر تعظيم اهلل  ،وحب اهلل .
هذا النظر والتفك ر يف الكتاب املنظور يقرؤه ويراه كل أحد يثمر كامل اإليامن ،
واليقني  ،والتوحيد ( :
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)[الطالق. ]12/
وإذا عرفتم ذلك ؛ أحببتم اهلل  ،وإذا أحببتموه ؛ أطعتموه  ،وامتثلتم أمره  ،وهذه هي
العبادة  ،طاعة اهلل يف كل أمر  ،أمر فعل أو أمر ترك ( :
)[األحزاب. ] 71/
هذا القسم األول من الرؤية البرصية  ،أن ننظر بأبصارنا إىل هذا املُلك وامللكوت
املشهود  ،ننظر إىل ما خلق اهلل يف الساموات واألرض  ،هذا النظر جيعل اإلنسان
يعرف أن هلذا الكون خالق  ،ورازق  ،ومالك  ،وقادر  ،وقاهر  ،وأنه الواحد األحد
ال رشيك له  ،وأنه ملك يترصف يف مجيع املاملك واملامليك .
السحب كيف شاء  ،ويف الرياح كيف شاء  ،ويف السامء كيف شاء ،
يترصف يف ُ
ويف األرض كيف شاء  ،و ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض  ،ويأمر األرض
فتُنبت  ،ويأمر السامء فتُمطر  ،ويأمر اللسان فيتكلم  ،ويأمر العني فتبرص  ،ويأمر
األذن فتسمع  ،ويأمر األقدام فتميش  ،ألنه وحده له اخللق واألمر :
[ األعراف.] ٥٤ :
فاهلل  بني أن هذا النظر يف اآليات الكونية أعظم سبب حلصول اإليامن وزيادته ،
وعبادة اهلل باحلب والتعظيم  ،والذل له جل جالله :
[ يونس. ] ١٠١ :
 ثم يأيت النظر اآلخر وهو النظر يف اآليات القرآنية :
فالقرآن أخبار  ،وأوامر  ،واألخبار عن اهلل  ،وعن خملوقاته  ،واألوامر أو أمر فعل ،
وأوامر ترك .
وهذا القرآن العظيم ُمتَ َع َّبدٌ بتالوته  ،و ُمتَ َع َّبدٌ بتدبره  ،و ُمتَ َع َّبدٌ بالعمل به .
ُمتَ َعبَّدٌ بتالوته نأخذ عىل احلرف عرش حسنات  ،و ُمتَ َعبَّدٌ بتدبر أخباره وأحكامه
[ حممد. ] ٢٤ :
وأوامره :
وهذا التدبر ينقل اإلنسان من التَّع ُلق با ملخلوق إىل التعلق باخلالق  ،ومن الصور إىل
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املصور  ،ومن العبيد إىل امللك  ،ومن الدنيا إىل اآلخرة .
ثم بعد هذا العمل بالقرآن  ،القرآن ُمتَ َع َّبدٌ بتالوته من ناحية األجور ُ ،متَ َع َّبدٌ بتدبره
والتفكر فيه  ،وهذه عبادة ولكن هذا التدبر البد أن يقرتن به العمل :
[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :
فأنا إذا رأيت األسد أو الثُعبان  ،فور ًا أتفكر باخلالص منه بقتله  ،أو اهلروب منه ،
وهكذا إذا رأيت املاء رشبت منه  ،فكذلك املسلم يتدبر القرآن  ،ويقرأ القرآن بقلب
أمر
حارض  ،ويتدبر آياته العظيمة فياها إما خرب عن اهلل  ،أو خرب عن خملوقاته  ،أو ٌ
بفعل طاعة  ،أو اجتناب معصية  ،ثم ُيبادر إىل فعل الطاعات  ،واجتناب املعايص ،
واخلضوع واالنكسار بني يدي ربه الذي أنزله :
[ مريم.] ٥٨ :
والقرآن العظيم كتاب فيه تبيان كل يشء  ،وصفه من أنزله بأنه كتاب عظيم  ،وحكيم ،
وكريم  ،وجميد  ،وعزيز  ،ومبني  ،بني اهلل فيه  ،وفصل فيه أسامءه وصفاته وأفعاله ،
وغيها من األخبار العظيمة  ،واألحكام العادلة ( :
) [النساء. ] 82/
) [حممد. ] 24/
ويقول ( : 
ُق ُفل ُمقفل عىل هذه القلوب بأقفال الشهوات  ،بأقفال النساء  ،بأقفال اآلمال ،
بأقفال األموال  ،بأقفال األهواء .
فهذه األقفال متنع املسلم من االنتفاع بالقرآن  ،واالتعاظ بمواعظه .
وهذا القرآن العظيم حفظه اهلل من التحريف والتبديل  ،ومن الزيادة والنقصان :
[ فصلت.] ٤٢ – ٤١ :
وهذا القرآن منهج البرشية إىل يوم القيامة عقيدة وأحكام ًا وأخالق ًا  ،وما تكفل
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احلفيظ بحفظه فسيبقى حمفوظ ًا إىل يوم القيامة :
[ احلجر. ] ٩ :

 القرآن العظيم بْي اهلل فيه مخسة أمور :
األول  :القرآن العظيم كتاب التوحيد واإليامن  ،فقد فصل اهلل فيه دالئل التوحيد
واإليامن احلسية  ،والعقلية والنقلية  ،التي تشهد بوحدانية اهلل  ،وكامل ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله .
الثاين  :القرآن كتاب الدعوة إىل اهلل ،فكل سي الدعاة إىل اهلل ،وكل من دعا إىل اهلل ،
اهلل ذكره يف القرآن من األنبياء  ،من الناس  ،ومن احليوان  ،ومن الطي ؛ لنقتدي
هبؤالء يف الدعوة إىل اهلل :
[ مريم. ] ٤١ :
[ مريم. ] ٥٤ :

[ األنعام. ] ٩٠ :
[ يس. ] ٢١ – ٢٠ :
 واألنبياء والرسل جاءوا بثَلثة أمور :
التعريف باهلل وبأسامئه وصفاته وأفعاله ..والتعريف بالطريق املُ َو مصل إليه وهو
الدين ..وال تعريف بام للناس بعد القدوم عليه من الثواب والعقاب .
الثالث  :القرآن العظيم كتاب اهلداية  ،إذا قامت الدعوة  ،جاءت اهلداية  ،إذا قمنا
بالدعوة إىل اهلل  ،نزلت اهلداية  ،فاهلل وكَّ ل السحب بحمل املياه  ،ونرشها يف العامل ،
ووكَّ ل الشمس باإلنارة  ،ووكلنا بنرش اهلداية  ،فإذا قامت الدعوة جاءت اهلداية .
الرابع  :القرآن العظيم كتاب األحكام  ،بني اهلل فيه أحكام العبادات  ،واملعامالت ،
واملعارشات  ،واألخالق  ،ثم فصلها النبي  يف سنته.
اخلامس  :القرآن العظيم كتاب األجر والثواب  ،فكل حرف تقرؤه بعرش حسنات
فضالً من اهلل لرت غيب املؤمنني باالستكثار من قراءته وتدبره .
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فإذا قامت الدعوة ؛ جاءت اهلداية  ،وإذا جاءت اهلداية  ،واهتدى اإلنسان  ،جاءت
الرغبة يف العمل باألحكام  ،إذا اهتديت إىل ريب  ،وعرفت اهلادي  ،وعرفت الرازق،
وعرفت الواحد األحد الذي خزائنه مليئة بكل يشء  ،الذي بيده كل يشء  ،القادر
عىل كل يشء  ،املُحيط بكل يشء ؛ أقبلت عليه  ،وامتثلت أمره  ،ألين أرجو منه
اخلي  ،وأرجو أن يدفع عنِّي الرش .
وهلذا كانت الدعوة إىل التوحيد واإليامن يف مكة  ،ويف املدينة جاءت األحكام ،
ونزلت األحكام كاملطر  ،أحكام كثية يف الرشيعة نزلت عىل أرض مشتاقة إىل
اإلنبات  ،فنزل الغيث عىل هذه األرض  ،فأنبتت من كل ٍ
زوج هبيج .
أنبتت :

[ األحزاب. ] ٣٥ :
أنبتت :
أنبتت :

أنبتت :

[ التوبة. ] ١١٢ :

[ املؤمنون. ] ٩ – ١ :
ﮱ

[ الفرقان. ] ٦٥ – ٦٣ :
كام ُينبت املاء من كل ٍ
زوج هبيج يف األرض  ،كذلك هذا الوحي ُينبت يف القلوب
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هذه األج ناس التي ُيبها اهلل  من املؤمنني واملؤمنات  ،واملسلمني
واملسلامت .
فاهلل أنزل القرآن للبرشية كافة إىل يوم القيامة ( :
) [الفرقان. ] 1/
ولننظر بتدبر وتفكر يف سور القرآن  ،ففاحتة الكتاب فيها تبيان كل يشء  ،وهي
ٌ
تفصيل ملا جاء فيها  ،والتفكر والتدبر والنظر يف آيات
السبع املثاين  ،والقرآن كله
القرآن الكريم من أعظم العبادات التي متأل القلب إيامنًا ويقينًا وتقوى ُ ،
وحترك
األلسنة بالذكر  ،واحلمد  ،والدعاء  ،والدعوة  ،وتعليم رشع اهلل  ،وتُشغل األوقات
كم يف آياته وأحكامه :
واجلوارح بالطاعات  ،فالقرآن ُ
حم ٌ
[ هود. ] ١ :
ٌ
شتمل عَل أمرين عظيمْي :
 والقرآن العظيم ُم
فآياته إما خ ٌرب  . .وإما إنشاء .
األول  :اخلرب وهو قسامن  :إما خرب عن اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله  . .أو خرب
عن املخلوق بأنواعه .
خرب عن اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله ( :
) [احلرش. ] 22/
وخرب عن املخلوق  :خرب عن خلق الساموات  ،خرب عن األرض  ،خرب عن
اإلنسان  ،خرب عن اجلن  ،خرب عن املالئكة  ،أخبار عن اجلنة  ،أخبار عن النار .
وبموجب هذه املعرفة  ،معرفة اهلل  ،ومعرفة خملوقات اهلل  ،يأيت بعد هذه املعرفة
التكليف بأن نُطيع اهلل الذي خلق هذه املخلوقات  ،وننقاد له  ،ونُسلم ألمره  ،كام
س َّلمت له مجيع املخلوقات .
فاهلل خلقنا خمتارين من بني املخلوقات  ،فإذا عرفنا اهلل بأسامئه وصفاته  ،وعرفنا
خملوقاته  ،وعرفنا امللك وامللكوت  ،جاءت الرغبة يف قلوبنا لطاعته  ،ألننا
أحببناه  ،وعرفنا أنه العظيم  ،ثم جاءت املحبة الكاملة لطاعته وعبادته جل جالله :
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[ األنعام. ] ١٠٢ :
 والقسم الثاين  :إنشاء  ،وهو قسامن :
طلب فعل  . .أو طلب ترك .
طلب فعل  :وهي مجيع الطاعات من اإليامن والتقوى  ،والفضائل  ،واألخالق
العالية .
وطلب ترك  :وهو ترك الكفر  ،والرشك  ،واملحرمات  ،والكبائر  ،والصغائر ،
)[النساء. ] ٣٦/
فطلب الفعل ( :
) [النساء. ]٣٦/
وطلب الرتك ( :
ﮃ ) [البقرة. ]275/
وهكذا ( :
فاإلنسان ما ُخلق عبثًا ُ ،خلمق ليمأل األوقات  ،ويمأل املكان  ،باألعامل الصاحلة :
(
) [النحل. ]78/
ﰀ)
(
[اإلرساء. ] ٣٦/
[ احلج. ] ٧٧ :

فلنتدبر القرآن  ،ولنقرأ القرآن  ،ولننظر يف القرآن  ،لنرى األخبار الصادقة  ،ونرى
األحكام العادلة  ،ونرى فعل اهلل يف خملوقاته  ،ونرى وعد اهلل ووعيده جل جالله .
فهذه املعارف متآل القلب توحيد وإيامنًا ُ ،
وحت مرك األلسنة بالذكر  ،واحلمد ،
والدعاء  ،والدعوة  ،وجتعلنا ن م
ُشغل أوقاتنا بالطاعات  ،ون م
ُحر ك جوارحنا بأنواع
القربات :

[ املائدة. ] ١٦ – ١٥ :
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ننظر ً
مثال يف ست سور من سور القرآن جاءت ُمرتبة  ،وهي سورة طه  ،ثم األنبياء ،
ٌ
ثم احلج  ،ثم املؤمنون  ،ثم النور  ،ثم الفرقان .
فام العلم الذي حتمله هذه السور ؟ ،وما الرس يف هذا الرتتيب ؟  ،هذا القرآن الكريم
وهدى ورمحة وشفاء ( :
فيه تبيان كل يشء ،
ً
) [اإلرساء. ] 82/
فهو شفاء من كل مرض  ،ورمحة متنع الداء أن يأيت إىل اإلنسان  ،فننظر يف القرآن
الكريم  ،والقرآن الكريم مائة وأربع عرشة سورة  ،ترتيبها معجز  ،وآياهتا ُمعجزة ،
وأخبارها عظيمة  ،وأحكامها أحسن األحكام .
واهلل  بني يف القرآن كل يشء ُيتاجه هذا اإلنسان يف هذه احلياة  ،حتى يسي
بأفضل سي  ،وأحسن طريقة ُ ،مقتد ًيا باألنبياء  ،والرسل  ،واملالئكة  ،واملؤمنني :
[ النحل. ] ٨٩ :
ُيسن صنعته باإليامنيات  ،بالعبادات
ُيسن حياة من خلقه بيده ُ ،
واهلل  يريد أن ُ
للمعبود الذي يستحق العبادة  ،باألخالق العالية ٌ ،
فكل يسعى إىل حتسني صنعته .
واهلل  خلق هذا اإلنسان يف أحسن تقويم  ،وهلذا ُيريد حتسينه باإليامن باهلل ،
ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خيه ورشه  ،وحتسني أوقاته
باألعامل الصاحلة  ،وحتسني جوارحه بام ُيبه اهلل ويرضاه .
واهلل يغار عىل عبده  ،ألنه خلقه يف أحسن تقويم  ،ويريده أن يتحىل بالصفات
العالية  ،واألخالق النبيلة :

[ األحزاب. ] ٣٥ :
واهلل  يف سورة طه يقول ( :

) [طه. ]4- 1/
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الذي خلق األرض والساموات ال ُع ىل هو الذي يستحق أن ُيعبد  ،من هو ؟ (
)

[طه. ]8- 5/
ثم يقول :

[ طه. ] ٢٣ – ٩ :

ويف هذا تربية للنبي  عىل كامل اإليامن واليقني  ،ليتوكل عىل ربه وحده يف إبالغ
دينه .
مطلوب
يف سورة طه اهلل  يبني للنبي  أن هذا القرآن نزل فيه تبيان كل يشء  ،وأنه
ٌ
أن ُيب ِّلغه للناس  ،ألنه آخر نبي  ،وأمته آخر األمم ( :
) [طه. ]٣- 2/
فهذه سية النبي  اهلل قص عليه قصة موسى  ،وما جرى ملوسى من شدة األحوال ،
وبني أنه ُمكلف مثله هبذا الدين .
ثم بني اهلل  بعد سورة طه قصص األنبياء  ،لتجعله يطمئن  ،وجتعله يقتدي هبم ،
وجتعله ُيسابق إىل اخليات  ،و ُيرغب أمته ليكونوا كاألنبياء  ،يف عبادهتم  ،ويف
دعوهتم  ،ويف أخالقهم  ،فجاءت بعد سورة طه سورة األنبياء  ،حتى تكون هذه
األمة كلها كاألنبياء :
[ األنعام. ] ٩٠ :
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فالصفات التي يف مجيع األنبياء مجعها اهلل يف سيد األنبياء  ،ثم فرقها يف أمة سيد
األنبياء .
فالصفات التي يف النبي  تنتقل إليك  ،ترشحت الصفات من جسد النبي  إىل
الصحابة  ،لذلك كانوا خي القرون  ،بعد أن كانوا رش القرون  ،هم رش القرون
وبالدعوة إىل اهلل صاروا خي القرون  ،ألنه جاء فيهم مزاج النبي  ، فهم صاحلون
مصلحون  ،فيهم عبادة اهلل  ،والدعوة إىل اهلل  ،وتعليم رشع اهلل  ،األخالق العالية
التي جاء هبا النبي  ، وانتقلت هذه الصفات من األنبياء إىل أمة سيد األنبياء :
[ األنعام. ] ٩٠ :
فاهلل  جاء لنا بسورة األنبياء بعد سورة طه  ،ل ُيبني لنا أن مجيع األنبياء قاموا بالدعوة
) [األنبياء. ]1/
إىل اهلل ( :
معرضون عن رهبم  ، غافلون عن اهلل ُ ،مشتغلون بالنعمة عن املُنعم ( :
) [األنبياء. ]2/
فاهلل  يقول ( :
) [األنبياء. ]25/
ويقول مذكر ًا لكفار هذه األمة ( :
) [األنبياء. ]٣2-٣0/
وعرفوا باهلل  ، وبينوا أحكام اهلل  ،وعملوا برشع
فاألنبياء قاموا بالدعوة إىل اهلل َّ ،
اهلل  ،وكذلك نحن هذه األمة بعثنا اهلل كاألنبياء  ،فنحن خي أمة يف الدعوة  ،يف
العبادة  ،يف العلم  ،يف األخالق العالية  ،فالبد أن جيتهد عىل رش الناس  ،ليكونوا
)
خي الناس ( :
[األنبياء. ]45/
) [األنبياء. ]48/
(
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قص علينا هذا لكي نقتدي هبم ( :
فاهلل َّ
)[األنبياء. ]4٩/
فألجل الدعوة إىل سلوك طريقة األنبياء والرسل يف الدعوة إىل اهلل قص اهلل علينا
أحوال األنبياء لنقتدي هبم يف دعوهتم إىل اهلل  ،فاهلل ذكر جهد األنبياء يف سورة
األنبياء ألننا أمة تعمل بالدين عمل األنبياء عبادة ودعوة  ،فاألنبياء خي الناس  ،ونحن
خي األُمم  ،والنبي  سيد األمم :
[ آل عمران. ] ١١٠ :
فاهلل  يريد أن نقوم عىل هذا املقصد العظيم  ،وهو الدعوة إىل اهلل  ،ونرش دين اهلل
 ، فقص علينا قصة موسى  ،وقصة إبراهيم  ،وقصة لوط  ،وقصة ُسليامن ،
وقصة يونس  ،وقصة زكريا  ،وغيهم من األنبياء  ،لنقتدي هبم يف جمال الدعوة إىل
اهلل  ،وكامل الصرب واليقني .
فسورة األنبياء ذكرت قصص األنبياء  ،وما قاموا به يف جمال الدعوة إىل اهلل  ،حتى
نقتدي هبم  ،يف توحيدهم وإيامهنم وأخالقهم ودعوهتم إىل اهلل ( :
) [األنبياء. ] 108-105/
ثم جاءت بعد سورة األنبياء سورة احلج  ،ألن احلج هو القصد  ،فبعد الدعوة إىل
اهلل  ،تتعلق القلوب باهلل  ،وحتب اهلل  ،وتعظم اهلل  ،وترغب يف عبادة اهلل .
فاهلل  بالدعوة إ ىل اهلل يوجه القلوب إىل عبادة الواحد األحد  ،وُيرك اجلوارح
بالطاعة التي ُيبها اهلل  ،وُيجزها عن معصية اهلل  ،ومن عرف اهلل أتقاه :
[ احلج. ] ١ :
والتقوى  :أال يفقدك اهلل حيث أمرك  ،وال جيدك حيث هناك .
ثم اهلل  يذكرنا بدليل حيس ختضع له القلوب والعقول واألعناق فيقول ( :
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)

[احلج. ] 5/
فاملاء الذي ينزل عىل األرض  ،فتنبت من كل ٍ
زوج هبيج مثل الوحي الذي ينزل عىل
القلوب فتنبت اإليامن وحماسن األخالق .
 وثمرة هذه السنة الكونية اليقْي عَل مخسة أمور :
(
) [احلج. ]7-٦/
فإذا جاء كامل اإليامن والتوحيد توجهنا إىل ٍ
قبلة واحدة  ،وعبدنا ر ًبا واحدً ا  ،واتبعنا
ً
رسوال واحدً ا  ،واتبعنا كتا ًبا واحدً ا  ،وأظهرنا ذلك كله للناس كلهم  ،بقصد مكان
ٍ
وقت معني  ،فاهلل يريد أن نتوجه إليه عىل
معني يف مكة  ،ألدا ء ن ُُسك ُمعني  ،يف
الدوام  ،ونقصده ونعبده وحده ال رشيك له  ،يف كل زمان ومكان .
وهلذا جاءت سورة احلج بعد سورة األنبياء حتى نتوجه إىل ربنا  ونوحده ونعبده
ونقصده وحده ال رشيك له .
ثم بني اهلل حرمة املسجد احلرام الذي ُيج إليه الناس  ،وتوعد من أحلد فيه بالعذاب
األليم ( :
)
[احلج. ] 25/
ثم ذكر اهلل قصة إبراهيم  ، وأنه ضحى بكل يشء من أجل الدين .
فورا يف النار  ،وضحى بالبلد فاهلل
فإبراهيم  ضحى بنفسه فوهب اهلل له اهلل احلياة ً
أعطاه أحسن بلد وهي مكة  ،وضحى بالولد فاهلل أحيا الولد إسامعيل  ،ومن
إسامعيل جاء أحسن ولد  ،سيد األنبياء والرسل  ،وسيد اخللق أمجعني حممد بن
عبد اهلل  ،وضحى بأم الولد هاجر فصارت أ ًما للعرب  ،وصارت خطواهتا نسك ًا
يتعبد املسلمون به بني الصفا واملروة  ،وال يتم احلج وال تتم العمرة إال به .
وأمرنا اهلل أن نعظم شعائر اهلل يف كل زمان ومكان ( :
) [احلج. ]٣2/
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وإذا جاء القصد هلل  ، والتوجه إليه  ؛ جاء حب اهلل للعابد  ،وحفظه  ،والدفاع
)
عنه ( :
[احلج. ] ٣8/
ثم بني اهلل مصي املؤمنني والكافرين يوم القيامة فقال ( :
) [احلج. ] 57-5٦/
ثم أمر اهلل  يف آخر السورة بعبادته وحده ال رشيك له  ،وبذل كل جهد يف سبيل
نرش دينه فقال ( :

)[احلج. ]78- 77/
فإذا قامت الدعوة  ،جاءت اهلداية  ،وجاء اإليامن  ،وجاءت حالوة العبادة .
ثم جاءت سورة املؤمنون بعد احلج  ،بعدما جاء التوجه الكامل هلل  ، وقصده يف
كل حال اهلل يبرشنا بالفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة .
الذين قبلوا دعوة الرسل  ،ووحدوا رهبم  ،وأطاعوه  ،وعبدوه برشهم بقوله :

[ املؤمنون. ] ١١ – ١ :
ثم دعانا اهلل  للنظر والتدبر والتفكر  ،لنعرف الواحد األحد  ،وذلك بالنظر يف آياته
الكونية فقال ( :ﮱ
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)[املؤمنون. ]٩2-84/
فنتيجة الدعوة حصول اإليامن  ،ولزيادة اإليامن تُسقى الفطرة باإليامن التفصييل ،
اإليامن باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،والقدر خيه ورشه .
وثمرة اإليامن هي الفالح يف الدنيا واآلخرة  ،األمن وخالفة األرض يف الدنيا ،
ورضوان اهلل  ، واجلنة يف اآلخرة  ،وبني اهلل  أن هذا اإليامن إذا جاء يف القلب
ُي ِّصل
مأل القلب نور ًا  ،فيمتلئ القلب بالنور  ،وإذا صار اإلنسان يميش يف النور ُ
ُي ِّصل ما ينفعه  ،وجيتنب ما يرضه  ،والذي يميش
املنافع  ،وجيتنب املفاسد ُ ،
ُيطمه الكبي :
يف الظلامت ؛ إما أن ُيطم الصغي أو ُ
[ األنعام. ] ١٢٢ :

والذي يميش يف النور إما أن يميش باخلي لنفسه يف العبادة  ،أو يميش باخلي لغيه
بالدعوة  ،والتعليم  ،واإلحسان .
نور عىل نور  ،ولذلك جاءت بعد سورة
فإذا امتأل القلب باإليامن ازداد نوره ٌ ،
)
املؤمنون سورة النور ( :
[النور. ]1/
صو ر  ،والدنيا من
ألننا هبذا النور عرفنا اخلالق من املخلوق  ،والصور من املُ ِّ
اآلخرة  ،وإذا عرفنا هذا أحببنا اهلل  ،وأطعناه  ،وعبدناه  ،وتقربنا إليه بام ُيبه
)[النور. ]1/
ويرضاه ( :
سميع بصي  ،يعلم املحسن من املُيسء ،
ثم ذكر اهلل  قصة اإلفك  ،ثم بني اهلل أنه
ٌ
واملطيع من العايص  ،ويعلم مجيع خملوقاته .
ثم اهلل  دعانا للنظر والتفكر والتدبر ( :
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أين نجد هذا النور ؟ (

) [النور. ] ٣5-٣4/

) [النور. ]٣7-٣٦/
ثم أخرب أن مجيع خملوقاته ( :
مثلهم .
ثم ب ني عظمة ملكه  ،وكامل قدرته فقال ( :

) [النور ، ]41/يعني كونوا

) [النور. ] 44-42/
فالقلب اآلن امتأل بنور اإليامن  ،وإذا امتأل بنور اإليامن ؛ رأى احلق ح ًقا وفعله ،
ً
باطال واجتنبه  ،فإذا جاء عنده هذا النور بدأ ُيبرص بقلبه احلق من
ورأى الباطل
الباطل  ،واخلي من الرش  ،واحلسن من القبيح ،ويبرص قيمة الدنيا  ،وقيمة اآلخرة .
ثم جاءت بعد سورة النور سورة الفرقان  ،فإذا امتأل القلب بنور اإليامن  ،وجاء النور
يف القلب ؛ َّفرق بني احلق والباطل  ،كام أن العني تُفرق بني األبيض واألسود ،
واملاء والرتاب  ،كذلك القلب إذا امتأل بنور اإليامن  ،فرق بني احلق والباطل  ،وبني
اخلي والرش  ،وبني األخالق احلسنة واألخالق السيئة  ،وفرق بني اخلالق
واملخلوق ،وامللك من العبيد .
هذا النور جعل اإلنسان ُيفرق بني احلق والباطل  ،وبني اخلالق واملخلوق  ،وبني من
يستحق العبادة ممن ال يستحق العبادة ( :
) [الفرقان. ] 1/
من هو ؟ (
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)[الفرقان. ] 2/
ثم ذكر صفات أهل الفرقان فقال ( :ﮱ

) [الفرقان. ]٦7-٦٣/
إىل آخر اآليات  ،هؤالء اهلل  ملا ذكر صفاهتم قال عنهم :

ﮱ

[ الفرقان. ] ٧٦ – ٧٥ :
فهذه السور الست ترتيبها يف القرآن عجيب  ،وكل سور القرآن موضوعها  ،وترتيبها ،
فيه أرسار ال يعلمها إال الراسخون يف العلم :
[ آل عمران. ] ٧ :
 إذا عرفنا هذا وذاك ؛ أقبلنا عَل ربنا  بأمرين :
وتعليام  ،وإحسانًا :
عبادة احلق وحده ال رشيك له  . .واإلحسان إىل اخللق دعو ًة ،
ً
[ النساء. ] ٣٦ :
ٍ
فاهلل  هو السميع البصي الذي م َّن علينا واختارنا  ،وجعلنا من خي أمة ُأ م
خرجت
للناس  ،يريد منَّا أن نتصف هبذه الصفات التي ُيبها  ، وهذا وحده هو طريق
النجاة  ،طريق النجاة الذي ينجو به العبد من عذاب اهلل : 
[ األنعام. ] 15٣ :
فيا أخي املسلم  ،ويا أختي املسلمة  ،لنُحسن عبادتنا لربنا العظيم السميع البصي ،
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ونلزم ذكره  ،ونتقرب إليه بام ُيبه ويرضاه من األقوال واألعامل واألخالق ،
ونسبح بحمده  ،ونشكر نعمه  ،ونصرب عىل بالئ ه  ،ونكون بني يديه عابدين ،
ذاكرين  ،شاكرين  ،ونكون بني خلقه دعا ًة ومعلمني وحمسنني  ،ونشكره أن جعلنا
ً
فضال منه ورمحة :
يف قبضة اليمني
[ احلج. ] 77 :
رصا عىل معصيته فام كفر به أحد  ،وال عصاه أحد ،
وإياك أهيا املسلم أن يراك اهلل ُم َّ
إال من جهله بربه  ،وجهله بأمره  ،وجهله بنفسه :
[ الزمر. ] ٦7 :
فام أسفه من أعرض عن آيات ربه  ،وما أعظم عقوبته ( :
) [يونس. ]8-7/
فأبرص رمحك اهلل مواضع النجاة  ،ومواطن اهلالك  ،وتعرف عىل ذلك من كتاب ربك
العظيم  ،وسنة نبيك الكريم ( : 
) [األنعام. ] 104/
واعلم أن من علم أن اهلل ُيبرصه ويراه عبد ربه كأنه يراه  ،وأحبه وتواله  ،وخافه
ورجاه  ،واستحي منه  ،وتلذذ بمناجاته  ،وسارع إىل طاعته  ،وفر من معصيته :
)[امللك. ] 12/
(
واعلم أن اهلل أكرمك بنعمة البرص  ،لتبرص به املخلوقات العظيمة  ،واآليات الكونية
الدالة عىل عظمة ربك العظيم  ،وتنظر به إىل آياته الرشعية الدالة عىل كامل علمه
وقدرته  ،وكامل عدله وإحسانه ( :
) [األعراف. ]18٦-185/
فتدبروا القرآن  ،ففيه األخبار الصادقة  ،واألحكام العادلة  ،واألخالق احلسنة ،
واملؤمن ً
ذكر  ،ونظره عربة ( :
فكرا  ،ونطقه ً
حقا من كان صمته ً
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)[النساء. ] 82/
وبرص الناس بدين اهلل  ،وال
فيا عبد البصي استقم عىل أوامر من يسمعك ويراك ِّ ،
حتبس نور اهلل عن خلق اهلل فتبوء بعقوبة اهلل :

[ البقرة. ] 1٦0 – 15٩ :

م
برصك يف مجيع
واعلم رعاك اهلل أن البصي الذي خلق فيك السمع والبرص والعقل ُي ُ
أحوالك  ،فأطعه وال تعصه  ،وال جتعله أهون الناظرين إليك :
[ الشعراء. ] 220 – 217 :
واتق اهلل أن يكون السميع  ،البصي  ،العليم  ،القادر عىل كل يشء  ،أهون الناظرين
إليك  ،واعلم أن من أخفى عن غي اهلل ما ال يـُخفيه عن اهلل فقد استهان بنظر القادر
القاهر إليه ( :
) [الزمر. ] ٦7/
فاستحي من اهلل عىل قدر قربه منك  ،واشكره عىل قدر نعمه عليك  ،وخف منه عىل
قدر قدرته عليك  ،م
وأحبه عىل قدر إحسانه إليك :
[ احلديد. ] 17 – 1٦ :
فيا من عصيت امللك اجلبار يف ُملكه وسلطانه يف خلوتك  ،إن كنت ظننت أنه ال
يراك فقد كفرت  ،وإن كنت تعلم أنه يراك فقد اجرتأت يا ضعيف ؛ فتب إىل ربك
فإنه هو الغفور الرحيم :
[ النساء. ] 110 :

وزين باطنك باملراقبة  ،وز ِّين ظاهرك باملحاسبة ( :
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) [احلرش. ] 18/

وإذا أردت أن تعيص ربك البصي فاعصه يف مكان ال يراك فيه  ،أو اخرج من سلطان
وهذا وهذا حمال حتى يف اخليال ( :
ملكه َ ،
)

[احلديد. ]5- 4/

[ األعراف. ] 2٣ :
[ آل عمران. ] 8 :

اللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خي من زكاها  ،أنت وليها وموالها .
اللهم أنت السميع ألقوايل  ،العليم برسي وعالنيتي  ،البصي بأفعايل  ،ارحم ضعفي
وسكنتي  ،واجعل يف قلبي نور ًا حتى أعبدك كأين أراك  ،وال أخشى أحد ًا سواك  ،يا
رب العلمني .
سبحانك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ال إله إال أن ت  ،أستغفرك وأتوب إليك .
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يف ضوء القرآن والسنة
إحصاؤها ،وفهم معانيها ،ودعاء اهلل هبا ،والتعبد هلل بموجبها

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

العيل ..واألعى..واملتعال ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل العيل ..واألعى ..واملتعال

اهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال العظيمة  ،واملثل األعىل :
[طه. ]٨/
واهلل  أراد أن ُيعرف ؛ وهلذا خلق هذا املُلك العظيم  ،ومأله بآياته وخملوقاته
والطرائق إىل معرفة اهلل بعدد أنفاس اخلالئق  ،فالطريق إىل معرفة اهلل أسهل يشء
وأوضح يشء  ،وأبني يشء :
[فصلت. ]٣٧/
[احلج. ]٧ – ٥/

(

[الروم. ]٢٥/
)[الغاشية. ]٢٠- 1٧/

[ ق. ] ٨ – 6/
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[الروم. ]٢٠/

[النبأ. ]1٧ – 6/
واهلل  يريد من عباده أن يعرفوه بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،ويعرفوا أن له األسامء
حلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل  ،ليعبدوه بموجب
ا ُ
هذه املعرفة :
[حممد. ]19/
واسم اهلل العيل ذكره اهلل  يف أعظم ٍ
آية يف القرآن  ،وهي آية الكريس ( :
)[البقرة. ]٢٥٥/
فالعيل صفة كامل  ،والعظيم صفة كامل  ،واقرتان العيل بالعظيم ٌ
كامل أخر .
العيل
العيل بمقامه ،
العيل األعىل بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،
فاهلل  هو
ّ
ّ
ّ
بقهره .
العيل بجالله ومجاله ،
وهو العظيم جل جالله بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ،
ّ
العيل يف عظمته  ،وهو العظيم يف علوه .
فاهلل  هو
ّ
وأسامء اهلل احلسنى جاءت يف القرآن مفردة  ،ومقرتنة باسم آخر  ،أو بعده أسامء .
العيل ورد يف القرآن مقرتنًا باسم العظيم  ،و ُمقرتنًا باسم الكبري  ،و ُمقرتنًا باسم
واسم
ّ
احلكيم .
وقد ورد اسم اهلل العيل يف القرآن ( )٨م رات  ،واألعىل مرتني  ،واملتعال مرة واحدة .
واسم اهلل العيل ورد مقرتنًا بالعظيم يف القرآن يف موضعني  ،ومقرتنًا بالكبري يف أربعة
مواضع  ،ومقرتنًا باحلكيم مر ًة واحدة  ،فاهلل  هو العيل األعىل املتعال بذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله ( :
)[البقرة. ]٢٥٥/
أما املتعال فقد ورد مرة واحدة كام يف سورة الرعد ( :
)[الرعد. ]9/
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وورد مقرتن ًا بالكبري أربع مرات :
وقال : 
وقال 
ويقول : 

[احلج. ]6٢/

[سبأ. ]٢٣/

[غافر. ]1٢/

[النساء. ]٣4/

أما اسمه األعىل فقد ورد مرتني :
) [األعىل. ]٣- 1/

أحدمها( :
والثاين ورد يف سورة الليل :

[ الليل. ] ٢1 - 1٧ :

العيل
لعيل بذاته ،
فاهلل  هو
ّ
العيل األعىل جل جالله  ،فوق كل يشء  ،فا ّ
ّ
العيل عن الصاحبة
بصفاته  ،فال أحدٌ مثله  ،تعاىل عن كل ما سواه من املخلوقات ،
ّ
العيل الذي رفع وأعىل من آمن به  ،وخفض من كفر
والولد والشبيه واملثيل  ،هو
ّ
وُيب  ،من أعىل اهلل من املؤمنني
به  ،واملطلوب من املسلم أن يرفع  ،و ُيعيل ُ ،
الفساق  ،والكفار  ،واملجرمني ،
واملتقني واملسسنني  ،وخيفض من خفض اهلل من َّ
واملستكربين .
العيل واألعىل أسامء تدل عىل أسامء ذاتية للرب  ، واملتعال صفة
واسم اهلل
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متعال عن
متعال عن الرشيك واملثيل ،
متعال عن النقائص والعيوب ،
تنزيه ،هو 
ٍ
ٍ
متعال عن كل
متعال عن النقائص والعيوب ،
عيل بذاته ،
مجيع خملوقاته  ،فهو ّ
خملوق  ،هو امللك احلق  ،ومن خصائص امللك احلق األمر والنهي  ،والثواب
والعقاب  ،والوعد والوعيد  ،فاهلل  هو امللك الذي له األوامر الكونية  ،والرشعية،
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واجلزائية  ،وله اخللق واألمر كله ( :
)[األعراف. ]٥4/
العيل األعىل  ،الذي تعاىل عن النقائص والعيوب مجيعها  ،وتعاىل
هو جل جالله
ُّ
عن الرشيك  ،واملثيل  ،والشبيه  ،والكفو  ،وتعاىل بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته ،
العيل
العيل العظيم  ،وهو
العيل الكبري  ،وهو
وأفعاله عن خملوقاته  ،فاهلل  هو
ُّ
ُّ
ُّ
احلكيم .
وعظيم قبل أن نعظمه  ،وخالق قبل أن خيلقنا  ،ورازق
كبري قبل أن نكربه ،
ٌ
اهلل ٌ 
قبل أن يرزقنا :
[املؤمنون. ]116/
واهلل  أكرب من كل يشء  ،أكرب مما نعلم  ،وأعظم مما ال نعلم  ،وأقوى مما نعرف
ومما ال نعرف  ،وأمجل مما نعرف ومما ال نعرف  ،فمهام عرفنا من قوته فهو أقوى ،
ومهام عرفنا من كربيائه فهو أكرب  ،ومهام عرفنا من علوه فهو أعىل  ،ومهام عرفنا من
العيل بذاته وأسامئه وصفاته عن مشاهبة خملوقاته  ،له
رمحته فهو أرحم  ،فهو
ُّ
األسامء احلُسنى والصفات ال ُع ىل ( :
)[الزمر. ]6٧/
فسبسان من ال بداية وال هناية لعظمته وكربيائه وجالله ومجاله ( :
)[غافر. ]6٥/
هو احلي بجميع صفات الكامل  ،هو احلي بكامل السمع والبرص  ،والقوة والقدرة ،
والعلم واخلربة  ،والرمحة والعزة .
هو سبسانه العيل األعىل الذي ال بداية له وال هناية  ،هو األول واآلخر  ،والظاهر
والباطن  ،ال بداية لعظمته  ،وال هناية لكربيائه  ،وجالله ومجاله  ،هو احلي ال إله إال
هو وإذا عرفناه بالكربياء والعظمة  ،والرمحة واإلحسان  ،أحببناه وعبدناه :
[األنعام. ]1٠٢/
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ألنه الذي بيده ملكوت كل يشء  ،وهو القادر عىل كل يشء  ،املُسيط بكل يشء ،
احلفيظ لكل يشء  ،الغني عن كل أحد  ،الذي له ُملك الساموات واألرض  ،الواحد
األحد يف ُملكه وسلطانه  ،وخلقه وأمره  ،وتدبريه وعبادته ( :
)[غافر. ]6٥/
عظيام  ،له األسامء احلُسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال
احلمد هلل أن لنا ر ًبا
ً
اجلميلة  ،واملثل األعىل .
احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال تُعد وال ُ
ُت ىص  ،احلمد هلل رب العاملني أن
خريا ورصف عني
عيل و أنعم عىل غريي  ،احلمد هلل رب العاملني أن أعطاين ً
أنعم ّ
رشا  ،احلمد هلل رب العاملني الذي جعلني أسجد له وال أسجد لغريه  ،فالسجود له
ً
ُيغنيك عن السجود لغريه  ،ومن مل يسجد هلل سجد لغري اهلل  ،واهلل عنده كل يشء
ﯚ)[فاطر. ]1/
وغري اهلل ليس بيده يشء ( :
خزائن املخلوقات كلها عند اهلل  ،وكل خملوقاته تدل عىل وجوب توحيده ومحده :
[ األنعام. ]1 :

فله احلمد كله  ،ألنه الذي خلق اإلنسان وأطعمه وسقاه  ،وهداه واجتباه ( :
ﯧ) [الكهف. ]1/
هو احلميد الذي محد نفسه قبل أن خيلق احلامدين له  ،فله احلمد عىل نعمه املادية
والروحية :
[ الفاُتة. ] ٧ – ٢ :

هو امللك احلق الذي له امللك كله  ،وله اخللق كله  ،وله األمر كله  ،وله احلمد
كله .فإذا محدناه استفدنا من هذا احلمد ؛ ألنه يزيدنا من نعمه كلام محدناه
وشكرناه :
[ إبراهيم . ] ٧ /
ونسمده ألنه ٌ
ُيمد  ،وأهل أن يعبد  ،وأهل أن يطاع .
أهل أن ُ
٥٠٠

ومعرفة العيل األع ىل بأسامئه وصفاته وأفعاله تدفع اإلنسان حلمد ربه  ،وعبادته ،
حلسنى ،والصفات
واخلشوع له  ،واالنكسار بني يديه  ،وسؤاله ؛ ألن له األسامء ا ُ
العيل القادر القاهر الذي بيده كل يشء  ،الذي ال خيفى عليه يشء ،
العىل  ،وهو
ُّ
الذي إذا تكلمت سمعك  ،وإن ُتركت رآك  ،وإن أض مرت فهو يعلم بام يف قلبي
ويف صدري :
[ امللك . ]14 – 1٣ /
العيل الذي له العلو املُطلق من مجيع الوجوه  ،له علو الذات  ،وله علو
فهو سبسانه
ّ
الصفات  ،وله علو القدر  ،وله علو القهر .
العيل بذاته عىل مجيع خملوقاته  ،األعىل الذي
هو املتعال  ،هو الغني بذاته ،
ّ
استوى عىل أكرب وأعظم خملوقاته  ،وهو العرش العظيم  ،بأعظم الصفات وهي
) [طه. ]٥/
الرمحة ( :
دعانا باسمه الرمحن حتى نعرف أنه الرمحن وأنه عىل العرش استوى بصفة الرمحة ،
لنقبل عىل سؤاله وعبادته  ،وهو يف علوه  ،ال خيفى عليه يشء  ،يسمع كل يشء ،
حميط بكل يشء  ،قادر عىل كل يشء ( :
ُيبرص كل يشء  ،عليم بكل يشء ُ ،
)[طه. ]٥/
حلسنى  ،وصفاته ال ُعىل  ،وأفعاله
العيل علو قدر ،
وهو
العيل العظيم بأسامئه ا ُ
ُّ
ّ
)[طه. ]٨/
اجلميلة ( :
له علو اجلالل  ،وعلو اجلامل  ،فهو األعىل يف كل صفة  ،بقدرته وعزته وجالله ،
ورمحته وبره وإحسانه .
ٍ
يشء عىل ما
العيل القاهر فوق عباده  ،الذي قهر كل
العيل علو قهر  ،فهو
وهو
ّ
ّ
أراد  ،حج ً
ام وشك ً
ال  ،وطوالً وعرض ًا  ،وحيا ًة وموت ًا  ،العيل الذي دانت له
املخلوقات بأرسها  ،فال يتسرك وال يسكُ ن يش ٌء منها إال بإذنه وعلمه وإرادته :
)[الزمر. ]4/
(
٥٠1

قهر اجلبال عىل السكون  ،وقهر الرياح عىل احلركة  ،وقهر البسار أن تفيض  ،وقهر
ٍ
شكل معني  ،وقهر مجيع املخلوقات عىل ما أراد :
النبات عىل
[ هود . ] 66 /
كِّسها  ،وقهر
هو الواحد القهار  ،قهر الرياح باجلبال  ،وقهر اجلبال باحلديد الذي ُي ر
احلديد بالنار التي تُذيبه  ،وقهر النار باملاء الذي ُيطفئها  ،وقهر املاء بالرياح التي
ُتركه وُتمله :
[البقرة . ] 1٠٧ – 1٠6 /
فهو جل جالله الواحد القهار  ،هو واحد  ،والواحد البد أن يكون قهار ًا  ،وهو القهار
 ،والقهار البد أن يكون واحدً ا .
وعيب ٍ ،
ٍ
ٍ
وآفة  ،وظل ٍم  ،وسوء  ،رفيع
نقص ،
هو سبسانه الكبري املُتعال عن كل
حلسنى  ،والدرجات ال ُع ىل  ،املستسق ألعظم درجات
الدرجات  ،له األسامء ا ُ
التعظيم  ،واملدح  ،والثناء :
[ الشورى . ] ٥ – ٣ /
فالساموات تكاد تن فطر  ،واملالئكة تسبح بسمد رهبا من قال إن اهلل ثالث ثالثة  ،أو
قال  :أن اهلل هو املسيح بن مريم  ،أو قال  :إنه اختذ صاحب ًة وولدً ا :
[ الزمر. ] 6٧ :
العيل األعىل
العيل األعىل  ،الغني عن كل ما سواه  ،هو سبسانه
فهو جل جالله
ّ
ّ
الذي جعل أولياءه هم األعلون يف الدنيا واآلخرة  ،جعل هلم يف الدنيا جنة املعرفة ،
وجعل هلم جنَّة يف السامء يف أعىل عليني ( :
)[الغاشية. ]1٠- ٨/
٥٠٢

علوا
وأصساب عليني هم جلساء الرمحان  ،عىل منابر من نور  ،يف أرفع الدرجات ً ،
وسموا  ،يف مقعد صدق عند امللك احلق ( :
ً
)[القمر. ]٥٥-٥4/
العيل األعىل  ،امللك احلق  ،الواحد األحد  ،إهله ومعبوده،
فيا سعادة من جعل ربه
ّ
ليسعد بذكره وشكره  ،و ُيـجيب سؤاله  ،و ُيكرمه يف الدنيا  ،و ُيكرمه يف اآلخرة :
(
)[احلجرات. ]1٧/
)[يونس. ]٥٨/
(
(
)[الرعد. ]٢9-٢٨ /
ثم بعد ذلك أين يقيم هؤالء ؟ (
)[الفجر. ]٣٠- ٢٧/
هو العيل األع ىل الذي أمر باألعىل من األحكام  ،ويعطي ألوليائه األعىل من
الدرجات .
فليهنأ من عبد ر ًبا واحدً ا  ،وأطاع ر ًبا واحدً ا  ،ومحد ر ًبا واحدً ا  ،هينأ بذلك سعاد ًة
وانرشاحا  ،وينعم يف اآلخرة برؤية ربه ،
يف الدنيا  ،وأمنًا  ،وخالف ًة  ،وطمأنين ًة ،
ً
والقرب منه ،وسامع كال مه  ،ورضوانه  ،ودخول اجلنة  ،واخللود فيها  ،والنجاة من
النار  ،يف ٍ
عمر مديد  ،ونعيم مقيم :
[ التوبة . ] ٧٢ /
و ُينادي أهل اجلنة إذا دخلوها « :أما إِ َّن َلك ُْم َأ ْن َت ِص ُّحوا َفال ت َْس َق ُموا َأ َبدً ا  ،و َتنْ َع ُموا َفال
ِ
َتيَ ْوا َفال َ
َت َر ُموا َأ َبدً ا» أخرجه مسلم (. )1
َتبْأَ ُسوا َأ َبدً ا َ ،و َ ْ
َتُوتُوا َأ َبدً ا َ ،وتَشبُّوا َفال َ ْ
()1أخرجه مسلم برقم.2837 :

٥٠٣

فاهلل  يريد منَّا التسيل بأحسن األخالق  ،اهلل ُ يب معايل األخالق  ،ويكره
وُيب مالئكته  ،ورسله  ،وكتبه ،
ُيب نفسه ُ ،
سفاسفها ُ ،يب معايل األخالق ُ ،
وأولياءه  ،ويأمر الناس بأن ُيبوا اهلل  ،وُيبوا رسله وكتبه  ،واألعامل التي ت ٍ
ُقرب
[ البقرة . ] ٢٢٢ /
إليه جل جالله :
وجعل سبسانه الك َّفار واملُكذبني يف سجني  ،يف أسفل سافلني ؛ ألهنم اختاروا
السفل  ،اختاروا الرشك  ،واجلهل  ،والكفر  ،والظلم  ،والصفات السيئة
واملعايص ؛ وهلذا جعلهم يف أسفل سافلني :
[ التني . ] ٨ – 4 /
أما املؤمنون فهم يف أعىل عليني ؛ ألهنم اختاروا أفضل األقوال  ،و أعىل األقوال ،
وحدوا رهبم وآمنوا به واتقوه وأطاعوه ؛ فاهلل
وأعىل األعامل  ،وأعىل األخالق َّ ،
 أعطاهم صفات العلو يف الدين يف الدنيا :
[ آل عمران . ] 1٣9 /
ثم يوم القيامة جيعلهم يف ٍ
جنة عالية  ،لكن الكفار واملرشكني واملكذبني يف
سجني  ،يف أسفل سافلني  ،مقرهم سجني ُتت األرض  ،خالدين فيها ال خيرجون
)[املطففني. ]٧/
منها أبدً ا ( :
فسجني ُتت األرض السفىل  ،وهي أظلم ما خلق اهلل  ،مجع اهلل فيها ما بني ال ُظلمة
الشديدة  ،واحلرارة الشديدة  ،والعذاب الشديد  ،والغضب من الرب  فال تسأل
عن حال هؤالء :
[ النساء . ] ٥٧ – ٥6 /
ٍ
ٍ
مناسبات
سور خمتلفة  ،ويف
العيل واألعىل يف القرآن يف
فاهلل  ذكر اسمه
َّ
خمتلفة  ،وهو  العيل األعىل الذي له املثل األعىل إثباتًا ونف ًيا  ،وقد ورد املثل
األعىل يف القرآن ثالث مرات باإلثبات والنفي :
٥٠4

فاإلثبات جاء مرتني :
أحدمها  :يف سورة النسل كام قال اهلل ( : 
)[النسل. ]6٠/
والثانية  :يف سورة الروم ( :

)[الروم. ]٢٧/
هو العزيز الذي ال ُيغلب  ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه جل جالله .
الثانية  :النفي  :ورد يف سورة الشورى كام قال ( : 
)[الشورى. ]11/
فاهلل ليس كمثل ذاته ذات  ،وال مثل أسامئه أسامء  ،وال مثل صفاته صفات  ،وال
مثل أفعاله أفعال  ،وال مثل أحكامه أحكام .
ليس كمثله يشء  ،هو القوي الذي ليس كمثله أحدٌ يف القوة  ،هو القوي الذي له
املثل األعىل يف القوة .
له األسامء احلسنى  ،وله املثل األعىل يف الساموات واألرض  ،وليس كمثله يش ٌء
يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله :
[ اإلخالص . ] 4 – 1 /

٥٠٥

التعبد هلل  باسمه العيل ..واألعى ..واملتعال
والسنة  ،ويفهم
حلسنى  ،أن يتطلب اإلنسان علمها يف القرآن ُ
التعبد هلل  بأسامئه ا ُ

معانيها  ،ويتوجه إىل ربه أن يعلمه معاين هذه األسامء  ،وييِّس له التعبد بموجبها ،
ويسأله جل جالله أن ُيطلعه عىل أعىل درجات حسنها ؛ فأن اهلل  هو العيل األعىل
حلسنى  ،والصفات
املتعال باملجد  ،واملسامد  ،والثناء  ،واحلسن  ،واألسامء ا ُ
ال ُعىل ٍ،واألفعال اجلميلة  ،واملثل األعىل :
[ طه . ] ٨ /

والعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله هو أبرك العلوم  ،وهو أفضل ما تعلمه العبيد ،
وجنة املعرفة يف الدنيا .
 جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة يوم القيامة هلا سبعة أبواب :
الباب األول  :معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وهذا أعظم األبواب  ،وأوس ُعها ،
وأكربها  ،وأصلها  ،فمن عرف ربه حق ًا عبده حق ًا :
[حممد . ] 19 /

الباب الثاين  :معرفة الدين الذي أنزله اهلل  يف كتابه  ،حتى نعبد اهلل بموجبه :
[ آل عمران . ] ٧9 /
الباب الثالث  :معرفة الرسول الذي أرسله اهلل  به  ،لنقتدي به يف توحيده وأيامنه ،
ويف نيته وفكره  ،وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه :
[ األعراف . ] 1٥٨ /
الباب الرابع  :معرفة النفس البرشية  ،ماذا تريد من رهبا ؟  ،وماذا يريد اهلل 

منها ؟ :

٥٠6

[ املؤمنون . ] 16 – 1٢ /

وهلذا اهلل  بني أسامءه وصفاته وأفعاله يف القرآن بام ال ختلو منه آية  ،وكذلك بني
خلق هذا اإلنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة  ،بني كيفية خلق هذا اإلنسان حتى
يعرف اإلنسان نفسه بالذلة  ،والفقر والضعف  ،ويعرف ربه بالعظمة  ،والكربياء ،

والغنى .
الباب اخلامس  :معرفة الشيطان الذي نذر نفسه لعداوة اإلنسان  ،وإضالله  ،ليتقيه
العبد وُيذر كيده ومكره :
[ فاطر . ] 6 /

الباب السادس  :معرفة الدنيا التي نعيش فيها  ،وأهنا دار اإليامن والعمل  ،وتكميل ما
ُيب الرب  ،ال دار تكميل حمبوبات النفس من الشهوات :

[ احلديد . ] ٢٠/
والباب السابع  :معرفة اآلخرة التي سوف نصري إليها  ،واالستعداد هلا باإليامن
والعمل الصالح :
[ احلديد . ] ٢1 /
فهذه سبعة أبواب من املعارف موصلة إىل جنة اآلخرة .
وكل يشء يف الكون له سنة كونية يسري عليها  ،فللشمس سنة  ،وللقمر ُسنة ،
وللنبات ُسنة  ،وللسيوان ُسنة  ،وللرياح ُسنة  ،وللجبال ُسنة  ،وللبسار ُسنة  ،وكل
السنة هي
بسنة من ربه  ، وكذلك لإلنسان ُسنة رشعية يسري عليها  ،هذه ُ
يشء يسري ُ
الدين بأن يمتثل أوامر اهلل  ،وجيتنب نواهيه  ،ويطيع اهلل ورسوله فيام أمر وهنى :
٥٠٧

[ املائدة . ] 16 – 1٥ /
 و هذا اإلنسان علبة فيها خملوقان عظيامن :
النفس ..والروح .

الروح حمبوباهتا ملكية  ،وهي علوية  ،والنفس حمبوباهتا سفلية  ،وهي شهوانية ؛
فالروح بسر الطاعات تتلذذ بالطاعات  ،والنفس بسر الشهوات  ،فهذه الروح إذا
أقبلت عىل اهلل اقرتن هبا ملك يسددها  ،والنفس البرشية إذا أعرضت عن اهلل اقرتن هبا
[ يوسف . ] ٥٣/
الشيطان :

هذه املعارف السبع البد منها لإلنسان  ،حتى يمتلئ قلبه يف الدنيا باأليامن  ،وتتسرك
جوارحه بأنواع العبادات  ،وي قدم الدار الباقية عىل الفانية  ،ويدخل جنة املعرفة التي
تسبق جنة اآلخرة .

 فلإلنسان جنتان :
األوىل  :جنة يف الدنيا هي جنة املعرفة باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه ،
ودينه  ،ورشعه  ،ووعده  ،ووعيده .
الثانية  :جنة اآلخرة التي فيها ما ال عني رأت  ،وال أذن سمعت  ،وال خطر عىل قلب
برش .
فجنة الدنيا علمية وعملية  ،وجنة اآلخرة بدنية وروحية  ،وهي ثمرة جنة الدنيا  ،وجنة
الدنيا أعظم أل هنا متعلقة بمعرفة اخلالق وعبادته  ،فمن دخلها دخل جنة اآلخرة .
ويف هذه اجلنة ثامن كرامات أعظمها رؤية اهلل  ،ورضوانه  ،والقرب منه  ،وسامع
كرامات
كالمه  ،ودخول اجلنة  ،واخللود يف اجلنة  ،والنعيم األبدي  ،فلهذا املؤمن
ٌ
وكرامات يف اآلخرة  ،متى ُيصل عليها العبد ؟ إذا اتصل بالعيل األعىل
يف الدنيا ،
ٌ
جل جالله .
٥٠٨

فربنا العيل األعىل املتعال عرفنا بأنه هو العيل  ،ودعانا ألن نعلو بأنفسنا عن الرذائل
بالفضائل  ،وعن الرشك بالتوحيد  ،وعن اجلهل بالعلم  ،وعن الغفلة بالذكر  ،ونعلوا

عن حياة البهائم والسباع واملفسدين إىل حياة األنبياء واملرسلني واملصلسني .
وإذا عرفنا أن ربنا  هو العيل العظيم ؛ فعلينا أن نعظمه بقلوبنا  ،وألسنتنا ،
وجوارحنا  ،ونوحده بأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وننزهه عن كل ما ال يليق
بجالله  ،ونعبده بام رشعه وحده ال رشيك له ( :

)[األنعام. ]1٠٢/

وإذا عرفنا ذلك  ،وأبرصناه بقلوبنا ؛ فل ُن رجع النظر إىل أنفسنا تنكشف لنا حقائق :
)[الذاريات. ]٢1/
(

ويتبني لنا ضعفها  ،وسفال درجتها  ،ومقدار جهلها ( :
)[يوسف. ]٥٣/
واهلل  وحده هو العيل العظيم  ،والنفس البرشية مفطورة عىل حب األعىل ،

واألكمل  ،واألحسن  ،كل إنسان مفطور عىل حب األعىل  ،واألكمل ،
واألحسن  ،وفيه تطلع إىل من له الكامل املُطلق  ،لالحتام ء به  ،واالنتفاع بخريه ،
والنفس تسعى للسصول عىل األعىل واألحسن  ،وفيها فقر ال يسده إال معرفة
العظيم العيل األعىل  ،ذو اجلالل واإلكرام :

[ حممد . ] 19 /
فإذا عرفته اطمأنت به  ،ورضيت بعبادته  ،وسارعت إىل مرضاته  ،وقامت بالدعوة
إليه ،ونالت ثوابه .
فال بد من معرفة العيل األعىل جال جالله بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،إذا
عرفت النفس أن رهبا هو امللك العيل األعىل اطمأنت به  ،وعملت برشعه ،
ورضيت بتدبريه  ،ونالت ثوابه ( :
)[الرعد. ]٢9- ٢٨/

٥٠9

واعلم أن من عرف اهلل ح ًقا  ،عرف أنه عبده ح ًقا ؛ فعبده ح ًقا ؛ وأحبه ح ًقا :
ﰀ [احلجر. ]٥٠ – 49/

فربنا العيل األعىل له من األسامء أحسنها  ،وله من الصفات أعالها  ،هو القوي
الذي كل الكون أثر من آثار أفعاله وقدرته وإرادته  ،هو العزيز الذي ال ُيغلب ،
احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه  ،امللك الذي ( :
)[الشورى. ]4/

هو العيل العظيم بذاته وصفاته  ،وطبيعة النفوس ُ
ُتب األعىل  ،واألكمل ،
واألحسن  ،فإذا عرفنا العيل  ،وعرفنا العظيم  ،وعرفنا الكبري  ،وعرفنا الرزاق ؛
فلسنا بساجة إىل من هو أسفل  ،وال من هو حقري  ،وال من هو صغري  ،وال من هو
فقري :

[ الذاريات . ] ٥1 – ٥٠/

دائام يذكرنا بأسامئه وصفاته يف كتابه وحتى نعرفه بأسامئه وصفاته  ،وإذا
واهلل ً 
عرفناه أحببناه  ،وإذا أحببناه ؛ أطعناه وعبدناه  ،ونلنا رضاه :

[ األنعام . ] 1٠٢/
العيل الكبري الذي حارت العقول يف معرفة كربيائه  ،وتاهت األنظار عن
فاهلل هو
ّ
إدراك عظمته  ،وشهدت ذوات املخلوقات عىل كامل قدرته وربوبيته و الوهيته ؛
فسبسه وجمده :
[ األعىل . ] ٥ – 1 /

اسام لغريه  ،أو جتعل له رشيك ًا فيه  ،أو مثيالً له من خلقه  ،وجمده
نزه اهلل أن جتعله ً

حلسنى التي سمي نفسه هبا ( :
بأسامئه ا ُ
)[طه. ]٨/
وختلق هبا  ،وتعبد اهلل هبا ( :

)[األعراف. ]1٨٠/
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سبح اسم ربك األعىل  ،وجمد ذكره  ،فإنه سبسانه هو العيل العظيم بذاته وأسامئه ،
وصفاته  ،وأفعاله  ،وهو أعظم وأجل من أن يقدر اهلل أحدٌ حق قدره جل جالله :
(
)[الزمر. ]6٧/
اهلل  هو العيل الكبري  ،هو العيل العظيم  ،هو العيل احلكيم  ،واهلل  لكامل

حلسنى  ،والصفات
عظمته  ،وكربيائه  ،وعلوه  ،استسق أن ُيعبد ملا له من األسامء ا ُ
ٍ
محد ،
ال ُع ىل ؛ فأسامء ربنا  كلها ُحسنى  ،وهي أحسن األسامء  ،ألهنا أسامء
ٍ
ٍ
ومدح  ،ومتجيد .
وثناء ،
أسامء اهلل  كامللك  ،واحلق  ،والعيل  ،واألعىل كلها ُحسنى  ،ليس فيها اسم
سوء  ،وصفاته كلها صفات كامل  ،ليس فيها صفة نقص  ،وأفعاله كلها حكمة ،
ليس فيها فعل خال عن احلكمة  ،واملصلسة .
 وأسامء اهلل  كلها ُحسنى ألمرين :
األول  :أهنا تدل عىل أحسن وأعظم وأجل مسمى  ،وهو اهلل العيل الكبري .
الثاين  :أهنا متضمنة للصفات الكاملة  ،ال نقص فيها وال عيب بوجه من الوجوه :
)[طه. ]٨/
(
 ومن متام كوهنا ُحسنى أنه ال ُيدعى اهلل إال هبا بأنواع الدعاء الثالثة :

دعاء املسألة ..ودعاء الثناء ..ودعاء التعبد .
حلسنى فليتذكر أمرين :
 وهلذا من أراد أن يدعو اهلل  بأسامئه ا ُ
عزة الربوبية ..وذلة البرشية .
تذكر عزة الربوبية  ،تذكر امللك احلق  ،وأنه احلي القيوم الذي ال تأخذه ُسنة وال

نوم  ،تذكر الذي له ما يف السموات واألرض  ،تذكر عامل الغيب والشهادة العزيز
احلكيم  ،يتذكر العبد عزة الربوبية  ،ويقرهنا بمعرفة ذلة البرشية  ،فأنا أقف بني يدي
ريب  ،وأعلم أنه العظيم الكبري القادر املتعال  ،وأعرف نفيس بأين أنا الضعيف ،
الفقري  ،العاجز  ،املستاج  ،املذنب  ،فهنا نتوجه إىل ربنا ونعلم ونتيقن أنه إن تكلمنا
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خبري بام يف قلوبنا :
أمرا فهو
سمعنا  ،وإن ُتركنا رآنا  ،وأبرصنا وإن أضمرنا ً
ٌ
[ امللك . ] 14 – 1٣ /
ٍ
مستو عىل عرشه  ،يدبر األمر كله  ،يعز هذا ،
تذكر اهلل  بعظمته  ،وكربيائه  ،وأنه
ويذل هذا  ،ويمنع هذا  ،ويعطي هذا  ،وُييي هذا  ،ويميت هذا  ،ويتذكر ذلة
العبودية  ،ويتذكر إكرام اهلل  لبني آدم بأنواع الكرامات ( :
)[اإلرساء. ]٧٠/

ُيسن صنعته  ،وهو هذا اإلنسان  ،وهلذا أنزل له الدين الكامل  ،ألنه
فاهلل  يريد أن ر

يريد منه العمل الكامل  ،والصفات الكاملة  ،واحلياة الكاملة  ،حتى يوم القيامة
حلسنى  ،والصفات
يكون بقرب ربه امللك احلق  ،العيل األعىل  ،الذي له األسامء ا ُ
ال ُع ىل ( :
) [القمر. ]٥٥- ٥4 /

حلسنى ثالثة :
 وأنواع الدعاء بأسامء اهلل ا ُ
األول  :دعاء الطلب واملسألة  ،وهو طلب الداعي من ربه ما ينفعه من مصالح الدين
والدنيا  ،أو طلب كشف ما يرضه أو دفعه  ،والذي يملك النفع والرض ألحد هو
املستسق للعبادة  ،وال يملك ذلك أحدٌ إال اهلل وحده ال رشيك له ( :

[الذاريات. ]٥1- ٥٠/

)

فندعو اهلل وحده بأسامئه احلسنى  ،فنقول يا رمحن ارمحني  ،يا عليم علمني  ،يا

اعف عني .
رزاق ارزقني  ،يا عفو ُ
الثاين  :دعاء العبادة والثناء عىل اهلل  ،كام قال يونس ( :
)[األنبياء. ]٨٧/
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الثالث  :دعاء التعبد هلل بأسامئه ا حلسنى  ،فإذا علمت أن اهلل كريم أكون كري ً
ام  ،وإذا
علمت أنه رحيم أكون رحيام ؛ وهكذا :

[ األعراف . ] 1٨٠ /
 وإثبات أسامء اهلل احلسنى الواردة يف القرآن والسنة يتم بثالثة رشوط :
الرشط األول  :أن يرد االسم مطل ًقا دون ٍ
قيد  ،أو إضافة مثل :

[الشورى. ]11/
الرشط الثاين  :أن يرد االسم مطل ًقا دون ٍ
قيد أو إضافة مثل  :الرمحن  ،الرحيم ،
العزيز  ،احلكيم  ،فالقيد مثل مالك ا ُ
مللك  ،بديع السموات واألرض  ،جامع
الناس  ،خري الغافرين  ،خري الرازقني  ،خري الفاُتني  ،خري الفاصلني  ،خري

املنزلني  ،رفيع الدرجات  ،رسيع احلساب  ،شديد العقاب  ،عالم الغيوب  ،فالق
جمري السساب  ،هازم األحزاب .
احلب والنوى ُ ،منزل الكتاب ُ ،
مدحا وثنا ًء عىل اهلل  ،ال جامدً ا كاسم
الرشط الثالث :أن يكون االسم مشت ًقا يتضمن ً
حلسنى .
الدهر ؛ فإنه جامد ال يتضمن معنى ُيلسقه باألسامء ا ُ
حلسنى عىل اهلل . 
فهذه ضوابط إطالق األسامء ا ُ
 وأسامء اهلل  نوعان :
والسنة مفر ًدا  ،مطل ًقا  ،غري مضاف  ،وال مقيد مثل
األول  :ما ثبت رش ًعا يف القرآن
ُ
السميع  ،والبصري  ،والعزيز  ،والتواب وأمثاهلا .
فهذه يسمى اهلل هبا  ،ويدعي هبا  ،ألهنا تفيد املدح والثناء بنفسها .
القسم الثاين من أسامء اهلل  :مقيد أو مضاف كِّسيع احلساب  ،وشديد العقاب ،
وفالق اإلصباح  ،وأمثاهلا .
وهذه يدعى اهلل هبا فيقال  :يا مالك امللك  ،يا فالق اإلصباح  ،يا رسيع احلساب .
وأسامء اهلل وصفاته ال ُتىص  ،وال يمكن أن ُياط هبا :
[ طه . ] 11٠/
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أعالم  ،وأوصاف ؛ فكل اسم متضمن
وأسامء اهلل توقيفية  ،وأسامء اهلل  كلها
ٌ
لصفة وال عكس ؛ فليس كل صفة هلل يؤخذ منها اسم  ،ولكن كل اسم يتضمن صفة ؛

فالعزيز متضمن لصفة العزة  ،واخلالق متضمن لصفة اخللق وهكذا .
واهلل  وصف نفسه بأنه ينزل  ،ويمكر  ،ويكيد  ،ويكتب  ،فيوصف اهلل بذلك
مقرون ًا بسببه  ،وال يسمى به .
وإذا عرفنا أن ربنا  هو العيل األعىل بذاته  ،وأسامئه  ،وصفات ه  ،وأفعاله ؛ فيجب
علينا أن نخضع له لريفعنا  ،ونذل له ليعزنا  ،ونفتقر إليه ليعطينا  ،ونستغفره ليغفر
لنا  ،ونستنرصه لينرصنا ( :
)[األعراف. ]1٨٠/

فاخضع له يرفع مقامك يف الدنيا واآلخرة  ،يف الدنيا جيعلنا خلفاء األرض ،
ويملكنا األرض :
[ األعراف . ] 1٢٨ /

وتذلل له يعزك ( :

)[آل عمران. ]٢6/

وافتقر إليه يعطك أفضل مما سألت  ،فاهلل  ابتالنا بالفقر لنظهر عبودية السؤال
واحلاجة للواحد األحد :

[ فاطر . ] 1٥/
فإذا افتقرنا إليه أعطانا  ،وإذا افتقرنا إىل غريه أذلنا بعطائه  ،أو حرمنا  .ونستغفره ؛
ألنه هو الغفور الرحيم ؛ فاستغفره يغفر لك  ،واستنرصه ينرصك  ،فاهلل هو النصري
الذي ينزل النرص من عنده  ،كام ينزل الغيث من عنده .

واهلل عنده خزائن النرص  ،ألنه القوي العزيز الذي يقول لليشء كن فيكون :
(
)[احلج. ]41-4٠/
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واعلم أهيا العبد أن فوق كل ذي علم عليم  ،وفوق كل كبري أكرب  ،وفوق كل غني
أغنى  ،وفوق كل كريم أكرم  ،فكن مع العيل يرفعك  ،وكن مع القوي يقويك .
فاهلل هو القوي الذي عنده خزائن القوة  ،وهو الذي خلق القوة يف كل قوي  ،ولو رفع
عنه أمر القوة لعاد ضعي ًفا  ،هو الرزاق الذي عنده خزائن األرزاق  ،وهو الذي خلق
األرزاق واملرزوقني  ،وتكفل بإيصال األرزاق إىل كل مرزوق يف الرب  ،والبسر ،

واجلو  ،وهو خري الرازقني ؛ ألنه يعطي بال منة جل جالله  ،وكن مع اهلادي ،
هيديك سواء السبيل  ،والرصاط املستقيم ( :
)[األنعام. ]161/
هذا منه  ،ومني أنا :

[ األنعام . ] 16٣ – 16٢/
ما دام اهلادي هداين للدين احلق ؛ فأسري عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا ؛ ألعرب
الرصاط املستقيم إىل اجلنة  ،وإىل رضوان اهلل  ،يوم القيامة ( :
)[العنكبوت. ]69/

جماهدة  ،والعلم ُيتاج إىل ُمدارسة ،
ال بد من املجاهدة  ،اإليامن ُيتاج إىل ُ
العلم بشقيه علم الدنيا  ،وعلم الدين ُ ،يتاج إىل مدارسة  ،أن أجلس  ،وأستمع إىل
درس  ،أو حمارضة  ،أستمع درس ًا عن كيفية الصالة  ،كيفية احلج  ،أستمع درس ًا

عن كيفية الصناعة  ،كيفية الزراعة  ،العلم ُيتاج إىل مدارسة  ،فاعلم كيفية هذا
وهذا.
أما اإليامن فيستاج إىل جماهدة ( :
)[العنكبوت. ]69/
نجاهد أنفسنا عىل تعلم اإليامن  ،نتعلم اإليامن كام نتعلم القرآن  ،وتع ُلم القرآن بعد
تعلم اإليامن كام قال الصسابة  :تعلمنا اإليامن  ،ثم تعلمنا القرآن ؛ فازددنا إيام ًنا :

٥1٥

[ النساء . ] 1٣6/

 وتعلم اإليامن له أربع جهود :
جهدٌ عىل ُتصيل اإليامن ..وجهدٌ عىل حفظ اإليامن ..وجهدٌ عىل االستفادة من
اإليامن ..وجهدٌ عىل نرش اإليامن .

هذه جهود اإليامن  ،فاإليامن أغىل يشء يف خزائن اهلل  ،فمن أقبل عىل اهلل بقلبه ،
مفتقرا متذلالً  ،اهلل  يمن عليه باهلداي ة  ،ويفتح له
وأقبل بسمعه وبرصه  ،وعقله ،
ً
)[حممد. ]1٧/
أبواب اهلداية ( :
 فكامل اإليامن يتم هبذه األمور األربعة :
األول  :جهد عىل ُتصيل اإليامن بالنظر يف اآليات الكونية  ،واآليات الرشعية ،
والعلم باهلل  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،وخزائنه  ،ووعده ووعيده :
[ يونس . ] 1٠1/

[ حممد . ] ٢4/
الثاين  :جه د عىل حفظ اإليامن باجلو اإليامين  ،بالبيئة الصاحلة  ،بجو املؤمنني ،
املتقني  ،املسسنني  ،الصائمني  ،الصادقني  ،الصابرين .
حفظ اإليامن باجلو اإليامين الذاكر واملذكر  ،الصالح واملصلح  ،العابد والداعي :
)[التوبة. ]119/

(
ألزم اجلو اإليامين  ،جو حلقات التعليم  ،جو املساجد  ،جو حج بيت اهلل احلرام ،
جو التذكري  ،جو الذكر والوعظ  ،جو الدعاة إىل اهلل .
هذه األجواء هي األجواء التي ُيبها اهلل  ،و هبا يزيد اإليامن  ،وتزيد األعامل ،

وتزيد األخالق :

[ الكهف . ] ٢٨/
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الثالث  :جهد عىل االستفادة من اإليامن  ،كيف أستفيد من إيامين ؟ كيف آخذ
ثمرات هذا اإليامن .

 واهلل سبسانه جعل االستفادة مما يف الكون عىل درجتني :
األوىل  :استفادة عامة لعموم اخللق  ،كام يستفيد اإلنسان من احلديد  ،ومن
الرتاب  ،ومن األخشاب  ،هذا عطاء الربوبية لعامة الناس .

الثاين  :عطاء خاص من اهلل خلواص خلقه  ،وهم املؤمنون  ،الذين إذا دعوا
استجاب اهلل  دعاءهم  ،لكامل يقينهم عىل رهبم  ،فاألنبياء ملا دعوا اهلل 
استجاب دعاءهم ملاذا ؟ ألن عندهم رصيد إيامين  ،هذا الرصيد اإليامين جعلهم إذا
أقبلوا عىل اهلل  ودعوه استجاب دعاءهم  ،وكذلك كل مؤمن  ،باإليامن تفتح
للعبد األبواب املغلقة  ،باإليامن اهلل  يستجيب دعاءه  ،وهلذا أجاب اهلل دعاء
مجيع األنبياء والرسل :
)[األنبياء. ]٨٣/
(
فأجاب اهلل دعاءه ( :

)[األنبياء. ]٨4/

ألن اهلل معه  ،يسمعه إن تكلم  ،ويراه إن ُترك  ،ويعلم بام يف قلبه إن أضمر ،
ألنه هو العليم اخلبري .

ومن سأل ربه أعطاه ؛ ألنه متصل به يف حال الِّساء والرضاء  ،فإذا دعاه أجابه  ،ألن
اهلل  أرحم بالعبد من نفسه  ،وقد يؤخر اهلل إجابة الدعاء  ،ألنه ُيب أن يسمع صوت
الداعي وترضعه  ،ليكمل إيامنه  ،وتكمل صفاته  ،فأيوب  كان يف املرض سبعة
عرش عام ًا  ،والعالج كان ُتت قدميه ( :
)[ص. ]4٢/

مغتسل يغسل األدواء اخلارجية ؛ ألنه ورد أنه كان يف جلده تقرحات  ،هذا مغتسل
ليغسل األمراض اخلارجية  ،ورشاب ليشفي األمراض الداخلية ( :
)[ص. ]4٢/
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ولكن ملاذا هذا البالء الطويل ؟ ؛ ليستخرج منه عبودية الصرب ؛ ألن اهلل  قال بعد
)[ص. ]44/
ذلك ( :
اهلل  ابتاله لريى كم تبلغ درجة الصرب عنده  ،سبعة عرش ُسنة وهو يف البالء ،
والعالج ُتت قدميه  ،ال ُيتاج إىل أن يذهب إىل أمريكا  ،وال إىل أوربا أو يذهب
للخلق  ،العالج ُتت قدميه ملا بلغ الدرجة التي يريدها اهلل يف الصرب  ،هداه إىل
)[ص. ]4٢/

عالجه ( :
ثم بامذا أكرمه اهلل ( : 

)[األنبياء. ]٨4/

اهلل  كريم ال يعطي عىل قدر سؤال العبد  ،بل يعطي عىل قدر شأنه ( :
)[األنبياء. ]٨4/

العابدون  :هم املؤمنون باهلل ،الذين كمل يقينهم عىل قدرة رهبم  ،وتيقنوا أهنم إذا
دعوه أجاهبم .

فنتوجه إىل اهلل بقلوبنا قبل أن نبدأ بأي عمل صالح .
وهناك رشوط وصفات إلجابة الدعاء تسبق الدعاء :
بأن نتيقن أن اهلل  موجود  ،وأنه قريب  ،وأنه يسمع كالمي إن تكلمت  ،ويراين إن
قادر عىل كل يشء  ،وأنه ُيب أن يقيض حاجتي  ،وأنه أرحم يب
ُتركت  ،وأنه ٌ

من نفيس .
البد أن نتذكر هذه املعاين  ،ال يدعو املسلم وال يسأل  ،و ال يدخل املسلم يف
الصالة بدون توجه  ،بل ال بد أن ُيرض قلبه ويتوجه  ،ويتفكر  ،ويتيقن أن الذي
يسمعه عظيم  ،وكريم  ،وهو العيل األعىل الذي استوى فوق عرشه  ،يسمع دبيب

النملة السوداء  ،عىل الصخرة الصامء  ،يف الليلة الظلامء:
[ الشورى . ] 11 /
واهلل  كريم ال يرد سائالً أبدً ا  ،وال يؤخر اإلجابة إال إن كان فيه مصلسة  ،أو يدفع
اهلل به عنا رشاً  ،أو يؤخر العطاء إىل يوم القيامة حيث نكون أحوج إىل ذلك :
٥1٨

[ البقرة . ] 1٨6/

واهلل  كريم ال يرد سائ ً
ال قصده ،و هو من حبه لعباده ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا
حني يبقى ثلث الليل اآلخر  ،ويقول َ « :هل من َداع فأستجيب لَ ُه ؟ َهل من َسائل
َفأ ْعطِيه ؟ َهل من ُم ْستَغ ِْفر َفأغ ِْفر لَ ُه» أخرجه مسلم (. )1
ثم ُيعطي مجيع السائلني  ،ويكشف الرض عن املترضرين  ،وجييب دعاء الداعني ،
ويغفر للمستغفرين  ،ويرحم املسرتمحني  ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة  ،بل
هو ُيب أن يقيض مجيع حاجات اخللق  ،ويفرح بتوبة التائبني  ،فكم يفرح اهلل بمن
يكون سببًا لتوبة التائبني  ،ومعرفة العارفني ! .

واهلل  يريد منا أن نكون يف أعىل يشء  ،وهلذا بني لنا أنه العيل األعىل  ،بذاته ،
وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،لنعلوا بإيامننا  ،وأقوالنا  ،وأعاملنا  ،وأخالقنا .
فنسن نتوجه إىل العيل األعىل  ،ونسأله أن يرزقنا ما نعلو به يف حياتنا عىل غرينا يف

أقوالنا  ،وأعاملنا  ،وأخالقنا ونكون يف املقام األعىل .
فأعىل الناس هم املؤمنون  ،وأعىل املؤمنني هم األنبياء  ،وأعىل األنبياء هم أويل
العزم  ،وأعىل أويل العزم هم اخلليالن  ،وأعالمها حممد  الذي كان أحسن الناس
خ ْل ًقا ُ
وخ ُل ًقا  ،وكان خلقه آن .

اهلل مجع صفات األنبياء يف حممد  ، وأمرنا أن نقتدي بمسمد  الذي كان أحسن
الناس خ ْل ًقا ُ
وخ ُل ًقا  ،فنقتدي به يف نيته  ،وفكره  ،ويف توحيده وإيامنه  ،وأقواله ،
وأعامله  ،وأخالقه :
ﰀ [األحزاب . ] ٢1/
وبسسب كامل اليقني تكون إستجابة الدعاء ( :
)[األنبياء. ]٨٧/

()1أخرجه مسلم برقم.758 :

٥19

ماذا قال اهلل  ؟ مبارش ًة بفاء التعقيب الفورية قال اهلل ( :
)[األنبياء. ]٨٨/
) [األنبياء. ]٨٨/
ثم فتح لنا الباب  ،فقال ( :
قريب ،
جميب  ،وأنه
الذين توجهوا إىل اهلل  ،متيقنني أن اهلل يسمعهم  ،ويراهم  ،وأنه
ٌ
ٌ
وأنه ُيب أن يقيض حاجاتنا  ،وأنه أرحم بنا من أنفسنا  ،وال يريد أن يرضنا  ،بل هو

يبتلينا هبذه املصائب ؛ لريبينا بام ُيب  ،فعبودية الصرب ال تأي إال باالبتالء  ،اهلل
يريد منا عبودية احللم  ،وهي ال تأي إال باحللم عىل السفيه :
[ األنبياء .] ٣٥ /
فاهلل  إذا أراد أن ُير رقي إنسان ًا  ،ويستخرج منه عبودية الصرب ن ابتاله حتى ينظر كم
يصرب  ،وإذا أراد أن يستخرج منه صفة احللم ابتاله بسفيه  ،حتى ُي ُلم عليه  ،وإذا
أراد أن يستخرج منه عبودية اإلحسان ابتاله بالفقري الذي يسأله  ،لينظر هل يعطي أو
يمنع .

هذه عبوديات عظيمة  ،من يعرف هذه العبوديات فرح هبا  ،ليرتقى هبذه العبوديات
العظيمة التي اهلل  أمرنا هبا  ،ويريد أن يربينا هبذه الصفات العظيمة .
أكثر الناس ال يفقه يف دينه  ،بل ريض بالتقليد  ،فإذا أصابته مصيبة جزع  ،وشكى من
ابتاله .

فعبودية الصرب جوهرة ثمينة غالية  ،فإذا أراد اهلل أن يعطيك عبودية الصرب واجهك
بأحوال مرة شديدة .
ملاذا ؟ ونسن مؤمنو ن موحدو ن  ،ليستخرج منا عبودية الصرب التي ُيب أهلها ،
ويثيبهم بأحسن منها :
[البقرة. ]1٥٧ – 1٥٥/

ألهنم عرفوا أن الرحيم ال يمكن أن يؤذي عبده  ،بل يبتليه  ،ليخرج منه عبودية الصرب

التي ُيبها جل جالله فإذا أراد أن يعطيك عبودية الصرب  ،واجهك بسال تكرة  ،إما
٥٢٠

ٌ
إنسان ُيسدك  ،فاصرب
مرض  ،أو موت قريب  ،أو خسارة  ،أو عدو يضايقك  ،أو
وال تضجر :
[البقرة.]٢16/

وهذه العبودية من أعظم العبوديات :

[ فصلت . ] ٣٥ – ٣4 /
وعبودية الشكر جوهرة ثمينة غالية  ،فإذا أراد اهلل أن يعطيك عبودية الشكر أعطاك من
نعم ه  ،أعطاك نعمة الصسة  ،نعمة اجلامل  ،نعمة املال  ،نعمة العلم  ،نعمة التعبد ،
أعطاك نعمة  ،فإن شكرت زادك  ،وإن كفرت نقلها إىل غريك ( :
)[إبراهيم. ]٧- 6 /
علام ،
فاهلل  إذا أراد أن يستخرج من اإلنسان عبودية الشكر أعطاه ما الً  ،أعطاه ً
جاها حتى ينظر هل يشكر أم ال يشكر  ،وفرص الشكر عند من ُأعطي املال ،
أعطاه ً
أو العلم أعظم  ،فمثالً من ُأعطي ماالً فرص التعبد عنده أكثر  ،يبني مسجدً ا ُ ،ينفق

يتيام  ،يطبع كتب تنفع املسلمني  ،ينفق للجهاد يف سبيل اهلل ،
عىل أرسة  ،يكفل ً
يكفل الدعاة والعلامء  ،يتصدق عىل املستاجني ُ ،يكرم الناس  ،يطعم الناس  ،ينفق

يف وجوه الرب  ،فرص التعبد عنده أكثر :

[ البقرة . ] ٢6٢ /
ِ
ب إِ َ ى اهللَِّ ِم ْن ا ُْ
الّ ِعي ِ َ ،و ِيف ك ٍُّل
مل ْمْؤ ِم ِن َّ
وقال النبي  « : املُ ْمْؤم ُن الْ َق ِو ُّ
 ّ َي ْ وٌر َو َأ َح ُّ
َي ْ وٌر» أخرجه مسلم (. )1
لكن ٌ
فرق بني هذا  ،وبني هذا  ،ابتيل هذا بالصرب  ،وهو الضعيف  ،وهذا ابتيل
بالشكر  ،وهو الغني  ،ولكن شتا ن بينهام .
()1أخرجه مسلم برقم.2664 :

٥٢1

واهلل  هو امللك احلق إنام يشرتي املجوهرات  ،واألشياء الغالية  ،واألشياء
العالية  ،واألشياء الثمينة  ،وأعامل املسلم الصاحلة كلها جواهر  ،واهلل من رمحته
بنا اشرتاها ترغيبًا لنا يف حب وأداء الطاعة ( :
ﯻ) [التوبة. ]111/
هذا كرم من رب العاملني أ نه اشرتى من هم ملكه وعبيده .
وما هي صفات السلعة التي اشرتاها من خلقها  ،وهداها  ،ورباها ؟
صفاهتا أحسن الصفات :
[ التوبة. ] 112 :

هذا ترغيب من ربنا  ، لنصل إىل أعىل الدرجات يف الدنيا واآلخرة .
فلتكن عالقتنا مع الرمحن ال مع الرمحة  ،ومع الرزاق ال مع الرزق  ،ومع املنعم ال
مع النعمة  ،بيئة الذكر جتعلنا أثرياء باألعامل  ،وبيئة الغفلة جتعلنا ملوثني

باملعايص  ،واألوقات ظروف لألحوال ؛ فلكل حال عبادة  ،ولكل عبادة حال ،
ٌ
مكان  ،وزمان  ،وهذه األزمنة ،
ولكل حال من األحوال التي متر باإلنسان
واألمكنة ،ظروف لألعامل  ،فلينظر أحدكم بام يمأل خزانته :

[التوبة. ]٧1/
فتذلل أهيا العبد ملوالك العظيم  ،وتواضع لربك الكبري املتعال  ،وختلق بمعايل
األمور  ،وكن سب ًبا لرفع الناس من األسفل إىل األعىل من األقوال  ،واألعامل ،

واألخالق  ،ورفعهم من الرشك إىل التوحيد  ،ومن الرذائل إىل الفضائل .
واسبق  ،وسابق  ،وسارع إىل مرضاة ربك يرىض عليك ويرضيك :

٥٢٢

[ ٍالتوبة . ]1٠٠ /

واسبق ما سواك إىل ما يريض موالك :
[ آل عمران . ] 1٣4 – 1٣٣ /

وتقرب أهيا املسلم إىل ربك العيل األعىل ناظرا إىل عز الربوبية ِ ،
وذل العبودية ،
ً
وناظرا إىل نفسك الضعيفة بني يدي موالك
ناظرا إىل عزة موالك العيل األعىل ،
ً
ً
العيل األعىل ؛ فتقرب إىل ربك العيل األعىل بكامل اخلشوع واخلضوع  ،فاخضع
مستشعرا عجزك
بجوارحك  ،واخشع بقلبك  ،وأكثر من الركوع والسجود
ً
وضعفك  ،وصغر قدرك ِ ،
وسفال منزلتك:
ﮡ
والفالح هو الفوز باملطلوب  ،والنجاة من املرهوب  ،فاهلل  هو العيل األعىل
[ احلج . ] ٧٧/

الذي يريد لنا مجيع املعايل  ،يريد أن نعلو يف كل يشء  ،ومن آمن بالعيل أعىل اهلل
قدره يف الدنيا واآلخرة  ،ومن امتثل أوامر العيل جعل درجته يف الدنيا واآلخرة  ،يف
أعىل املقامات ( :
)[القمر. ]٥٥- ٥4 /

فجنة هذا املؤمن العايل بإيامنه  ،وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه  ،مسكنه الفردوس
األعىل التي سقفها عرش الرمحن  ،والرمحن مستوي عىل عرشه  ،فليس أقرب إىل
الرمحن من هذا املؤمن الذي آمن باملؤمن  ،واتصل بالعيل األعىل .
فمقامه يف الدنيا اخلالفة يف األرض :
[ ص .] ٢6 /

٥٢٣

فهذا املؤمن خليفة يف هذه األرض ؛ ألنه هو العاقل الذي خلقه اهلل بيده  ،واصطفاه
من بني خملوقاته  ،وأكرمه هبذا الدين  ،وعلمه أسامء كل يشء  ،فهو يريد أن يرقيه
)[اإلنسان. ]٢٠/
من علو إىل ما هو أعىل ( :
ُملكه كبري  ،ونعيمه كبري  ،وربه العيل الكبري  ،ومسكنه عال كبري :
[ الغاشية. ] 16 – 2 :

فام هو الواجب عىل هذا املؤمن حتى يكون عال ًيا  ،الواجب عليه أن يعرف ربه
حلسنى  ،وصفاته ال ُع ىل  ،وأفعاله احلميدة ثم يعبده بمقتىض هذه األسامء ،
بأسامئه ا ُ
فالعيل األعىل يريدك عاليًا يف كل يشء .
فكن عاليًا بأقوالك أدع إىل اهلل ( :
)[فصلت. ]٣٣/
وأمر باملعروف وانه عن املنكر :

[ آل عمران. ] 1٠4 :

وعلم رشع اهلل ( :
[آل عمران. ]٧9/
واذكر اهلل يذكرك :

)

[ األحزاب. ] 43 - 41 :
اذكر اهلل الذي يستسق الذكر  ،اذكره بعظمته  ،وكربيائه  ،واذكره بنعمه  ،وإحسانه ،
واذكر ُملكه وسلطانه  ،واذكر دينه ورشعه  ،وسبسه بكرة ً وأصي ً
ال .

وسبح بسمده يف كل وقت  ،فكام مأل اهلل الكون بنعمه  ،فأمأله بسمده  ،وذكره ،
وشكره .
فاذكره  ،وإذا ذكرته استسرضته  ،وإذا استسرضته ذكرت أسامء جالله  ،وأسامء
مجاله  ،أحببته  ،وإذا أحببته أطعته  ،واسأل اهلل ال تسأل غري اهلل  ،ال ُتذل نفسك لغري
٥٢4

اهلل  ،إذا سألت فاسأل اهلل  ،وإذا استعنت فاستعن باهلل :
[ غافر. ] 6٠ :

[ الفاحتة. ] 5 – 2 :

وسل من بيده ملكوت كل يشء  ،وعنده خزائن كل يش ء :
[البقرة. ]1٨6/
وكن حسن اخللق مع اخلالق واملخلوق  ،مع امللك والعبيد :
[ القلم. ] 4 :

هذه الصفات التي يريد اهلل  أن يرقينا هبا إىل أعىل الدرجات  ،ال تشغلنا األموال
والشهوات عن كسب األجور واملعايل  ،والرتقي إىل أعىل الدرجات التي ُيبها اهلل
:

[ آل عمران.] 163 – 162 :
فاهلل  يريد أن أكون ٍ
عال بأقوايل بالدعوة  ،وتعليم رشع اهلل  ،وذكر اهلل  ،ودعاء
اهلل  ،وسؤال اهلل  ،واألمر باملعروف  ،والنهي عن املنكر .
(

)[النرص. ]٣- 1 /

سبح بسمد ربك ؛ ألن نعم اهلل ال تعد وال ُتىص  ،فليكن مهك التسبيح بسمد اهلل
)[األعىل. ]1/
العيل األعىل ( :

[ الواقعة. ] 74 :
وسبح باسم ربك العظيم :
وجدد إيامنك كل يوم  ،واشهد لربك العيل الكبري بالوحدانية  ،فقل  :أشهد أن ال إله
إال اهلل  ،وأشهد لنبيك بالرسالة فقل  :وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل كام نقوهلا يف
٥٢٥

األذان واإلقامة والصالة  ،وتزين باإليامن والتقوى  ،وحسن اخللق :

[ املجادلة. ] 11 :

وتنزه عن األمور السفلية من الغيبة  ،والنميمة  ،والقيل  ،والقال والسب والشتم ،
والظلم والفواحش ( :
)[احلجرات. ]11/

واجتنب سوء الظن فإنه باب االفادة واالستفادة :

[ احلجرات. ] 12 :

وكن عال ًيا بأعاملك  ،اعبد ربك العظيم  ،اعبد العيل األعىل املتعال الذي يستسق
العبادة  ،لكامل ذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله ( :
)[البقرة. ]٢1/
ِ
الس ِّيئ ََة َ
احل ُسنة َ
وقال « : ات َِّق ا ََّ
َّاس بِ ُخ ُل ٍق
هلل َح ْي ُث َام ُكن َ
َت ْ ُح َها َ ،و َيال ِق الن َ
ْت َ ،و َأ ْتبِ ِع َّ

َح َس ٍن» أخرجه أمحد (. )1
وتعبد هلل بسس ن اخللق مع اخلالق واملخلوق  ،فسسن اخللق أمجل املساسن ،
)[القلم. ]4/
وأحسن املراكب ( :

أحسن إىل نفسك بسملها عىل طاعة اهلل  ،ومنعها عن معصية اهلل  ،وأحسن إىل كل
أحد :
[ آل عمران.] 134 – 133 :

واملؤمن املسسن يف معية اهلل ( :ﯿ
)[النسل. ]1٢٨/
فأحسن إىل كل مؤمن .
()1صحيح/أخرجه أمحد برقم.21526 :

٥٢6

ُيِب ِألَ ِي ِيه ما ُ ِ
ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه» متفق عليه). (1
ُي ُّ
قال النبي ََ « : ل ُي ْمْؤم ُن َأ َح ُدك ُْم َحتَّى ُ َّ
َ
أحسن إىل عدوك  ،ليكون صديقك ( :
)[فصلت. ]٣٥-٣4/
وأحسن إىل زوجك وأهلك ( :
)[التغابن. ]14/

فأحسن إىل زوجك حتى يصلح بيتك  ،وتصلح ذريتك  ،وأحسن إىل أهلك ،
واجتنب كل سوء من األعامل املختلفة :
[ النحل. ] ٩٠ :

ما أعظم رمحة اهلل بعباده !  ،يريد أن جيعلهم يف أعىل الدرجات أقوا الً  ،وأعامالً ،
وأخال ًقا  ،لينالوا أحسن املقامات وأرفع الدرجات يف اآلخرة :

[ فصلت. ] 32 – 3٠ :
فكونوا كرماء بأقوالكم  ،كرماء بأفعالكم  ،كرماء بأخالقكم  ،كرماء بعبادتكم ،
كرماء يف تعليمكم  ،كرماء يف معامالتكم :
[ احلجرات. ] 13 :

فهذه رمحة اهلل  بعباده أن يرقيهم يف كل يشء .
يرقيهم أوالً يف إيامهنم ؛ لريتبطوا بالعيل األعىل  ،باملؤمن  ،بالكبري  ،بالرازق ،
()1متفق عليه /أخرجه البخاري برقم ,13 :واللفظ له ,ومسلم برقم. 44 :
٥٢٧

فمن كان يف معية العيل فهو عيل  ،ومن كان يف معية العزيز فهو عزيز  ،ومن كان
يف معية الكبري فهو كبري  ،ومن كان يف معية القوي فهو قوي :
[ األعراف.] 18٠ :
واهلل  هو العيل األعىل املتعال بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته  ،املتعال عن الشبيه
واملثيل  ،والرشيك والكفو  ،املتعال عن النقص والعيب  ،والظلم والنوم  ،وغري
ذلك من الصفات التي ال تليق بجالله .
فاهلل له علو الذات  ،فهو العيل األعىل الظاهر القاهر فوق عباده  ،وله علو القدر  ،له
حلسنى  ،والصفات ال ُع ىل  ،واألفعال احلميدة  ،وله علو القهر  ،هو القاهر
األسامء ا ُ
لكل املخلوقات عىل ما أراد  ،قهر السامء هبذا الشكل  ،وقهر األرض  ،وقهر
األشجار  ،وقهر اإلنس  ،وقهر اجلن ( ،
) [األنعام. ]1٨/

فاهلل العيل األعىل فوق كل يشء  ،األعىل يف أسامئه  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،القاهر
الغالب لكل أحد  ،املتعال عن النقائص والرشيك واملثيل :
[ املؤمنون. ] 116 :
ُيب  ،ويرىض  ،وما
واهلل  من رمحته بنا أن عرفنا بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،وما ُ
يسخط  ،وما يكره  ،وعرفنا بأوامره  ،ونواهيه  ،وعرفنا بالطاعات  ،واملعايص ،
وعرفنا باحلسنات  ،والسيئات  ،وعرفنا بالثواب والعقاب  ،والوعد  ،والوعيد ،
وعرفنا باجلنة  ،والنار .
فهذه دالئل عظيمة تدل عىل أن اهلل  هو امللك احلق  ،وهو الرمحن الرحيم ،
وهو العيل العظيم

[ النساء. ] 113 :
فسبسان من له علو الذات  ،وعلو القدر  ،وعلو القهر  ،وعلو األسامء والصفات ،

هو العيل الكبري  ،وهو العيل العظيم  ،وهو العيل احلكيم :
٥٢٨

[ طه. ] 8 :

ٍ
مؤمن ومؤمنة أن يكون عاليًا بإيامنه  ،عاليًا بأقواله  ،عاليًا
فاهلل  يريد من كل
بأعامله  ،عاليًا بأخالقه  ،فمن اتصل بالعيل فهو عيل  ،ويوم القيامة يكون يف أعىل
مكان  ،يف جنة الفردوس التي سقفها عرش الرمحن الذي استوى عليه جل جالله ،
فكن عال ًيا بأخالقك ُيبك اهلل  ،وُيبك الناس ( :
)[مريم. ]96/

)[القلم. ]4/

خذ العفو وأمر باملعروف وانه عن املنكر ( :
عليك بالصدق فنِعم املطية  ،عليك باإلحسان فنعم الصبغة  ،عليك بالتقوى فنعم
[ البقرة.] 138 :
الصفة :

والتقوى  :أن ال يفقدك اهلل حيث أمرك  ،وال جيدك حيث هناك .
والتقوى الكاملة ثالث درجات :
األوىل :تقوى اهلل :

[ آل عمران.] 1٠2 :
الثانية :إتقاء النار :
الثالثة  :إتقاء اليوم اآلخر ( :
)[البقرة. ]٢٨1/

[ آل عمران.] 131 :

فعليك هبذه الصفات العالية  ،والتقوى الكاملة  ،التي ترفعك من السفل إىل العلو ،
ومن الرشك إىل التوحيد  ،ومن الكفر إىل اإليامن  ،ومن الرذائل إىل الفضائل ،
ومن الدنيا إىل اآلخرة :
[ التوبة. ] 71 :

وعليك بالرمحة :
[آل عمران. ]1٥9/

٥٢9

لطيف بعباده  ،فنلطف بأنفسنا من أن تقرتف املسرمات ،
ٌ
وعليك باللطف  ،فاهلل
نلطف بأنفسنا لنسملها عىل الطاعات .
وعليك بالعفو فإن اهلل عفو ُيب العافني عن الناس ( :
)[النور. ]٢٢/
وعليك بالرفق فام كان الرفق يف يشء إال زانه  ،وغريها من الصفات واألخالق

العالية التي تعلو بصاحبها إىل أعىل مقام يف الدنيا واآلخرة  ،فاألخالق العالية قيد
يقيد كل عدو :
[ فصلت. ] 35 – 34 :

 واألخالق مع الناس معاقدها أربع كلها مرة إال عىل من هدى اهلل :
أن تصل من قطعك ..وتعطي من حرمك ..وتعفو عمن ظلمكُ ..
وُتسن إىل من
أساء إليك.
فمن وصل وصله اهلل  ،ومن أعطى أعطاه اهلل  ،ومن عفا عفا اهلل عنه  ،ومن أحسن
أحسن اهلل إليه :
[ آل عمران. ] 134 – 133 :

فمعرفتنا وتعبدنا باسم ربنا العيل األعىل املتعال تستوجب منا أن نتصف هبذه
الصفات  ،فنأخذ الدين األعىل  ،الذي جاء من األعىل  ،ونكون أعىل الناس باإليامن
والتقوى  ،والرب واإلحسان ( :
)[النساء. ]1٢٥/
فنأخذ بقول القوي األعىل ذكر ًا ودعوة :
[فصلت. ]٣٣/
هذه نداءات موجهة للمؤمنني  ،أكثر من ثامنني نداء يف القرآن موجهة للمؤمنني ،
حتى يرتقون يف إيامهنم  ،ويعلون بصفاهتم  ،ويرتقى يف أقواهلم :
٥٣٠

[ الصف. ] 13 – 1٠ :

وإياك والعلو يف األرض  ،فإن هذا من صفات الطغاة املتجربين ( :
)[القصص. ]4/

وأنت يا عبد العيل  ،ويا عبد األعىل  ،ويا عبد املتعال  ،إنام تعلو بإيامنك ،
بأقوالك  ،بأعاملك  ،بأخالقك  ،ف ال نتكرب عىل خلق اهلل  ،وال نتعاىل عليهم ،

فكلنا آلدم وآدم خلق من تراب  ،ننزع رداء العصبية  ،رداء القبلية  ،رداء اللون  ،رداء
اللغة  ،ننزع مجيع هذه املالبس  ،ونأخذ لباس التقوى ( :

)[األعراف. ]٢٧- ٢6 /

وأكرم الناس من اتقى رب الناس :

[ احلجرات. ] 13 :

هذا املجلس العلمي اإليامين أعىل جملس عىل وجه األرض  ،جملس معرفة اهلل
بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،والتعبد له هبذه الصفات  ،فأعىل املجالس هو املجلس
الذي يعظم فيه العيل األعىل :
[ آل عمران. ] 7٩ :

واإلنسان إما أن جيلس عىل موائد الرمحن  ،أو جيلس عىل موائد الشيطان .
جمالس الرمحن املريب فيها اهلل  ،واملريب فيها رسوله  ،نسمع عن اهلل  ،وأسامئه ،

وصفاته  ،وأفعاله  ،وعن دينه  ،ورشعه  ،وعن ثوابه وعقابه  ،فنرتقى من درجة إىل
٥٣1

ٍ
عمل إىل عمل  ،من الصالة  ،إىل الصوم  ،من
درجة  ،ومن ُسنة إىل فريضة  ،ومن
الزكاة  ،إىل الذكر  ،إىل الدعاء  ،إىل اجلهاد  ،إىل األمر باملعروف  ،والنهي عن
ٍ
عمل إىل عمل  ،حتى نعلو بإيامننا ،
املنكر  ،إىل النصيسة  ،ح تى نرتقى من
وأقوالنا  ،وأعاملنا  ،وأخالقنا  ،كل يوم :
[ العنكبوت. ] 6٩ :

فإياك والعلو والتعايل وحب الصيت والذكر بني الناس  ،فإن اهلل يعلم ما يف باطنك ،
والناس ينظرون إىل ظاهرك  ،واهلل ينظر إىل ظاهرك وباطنك :
[ البقرة. ] 235 :

وإياك والعلو والتعايل يف بدنك  ،ويف قولك  ،ويف فعلك .

وإياك والعلو والتعايل بلباسك  ،بمسكنك  ،بسيارتك  ،بشبابك  ،بزينتك  ،باملك ،
بجاملك  ،بمنصبك بنسبك ( :
)[لقامن. ]19-1٨/
والزم التواضع يف مجيع أمورك لتنال رمحة اهلل ( :
)[القصص. ]٨٣/
ثم أهيا العبد راجع العمل فيام بينك وبني اهلل  ،بطلب معايل األخالق  ،واألعامل ،

واألقوال  ،والتسيل بمقتىض أسامئه وصفاته عىل شاكلة العبودية :
فهو كريم ُيب الكرم وأهله  ،مؤمن ُيب اإليامن وأهله  ،عفو ُيب العفو وأهله ،
حمسن ُيب اإلحسان وأهله  ،وُيب املتقني  ،وُيب التوابني  ،وُيب
املتطهرين  ،نتخ َّلق هبذه األخالق حتى نعلو عام دوننا بام أمرنا اهلل  أن نتسىل به ،
لنكون يف أعىل مقام يف الدنيا واآلخرة .
فاطلب معايل األخالق  ،واألقوال  ،واألعامل  ،والتسيل بمعاين أسامئه وصفاته :
(
)[األعراف. ]1٨٠/

٥٣٢

وسارع إىل اخلريات  ،وتفرغ للباقيات الصاحلات  ،من مجيع أمور الدين .
ونافس يف أعىل مراتب الدين  ،تنال أعىل الدرجات .
وتعمل بالدين  ،وتعلم الدين  ،وتعرف إىل الدين  ،وتدعو إىل الدين :

ﰀ

[ األحزاب. ] 21 :

وأحسن عبادة ربك  ،وأتم اإلحسان إىل اخللق .
فالدين ركنان :
عبادة احلق ..واإلحسان إىل اخللق :

[ النساء. ] 36 :
فنافس يف أعىل الدرجات من تلك اخل ريات والفضائل  ،وأنواع الرب واإلحسان ،

والباقيات الصاحلات  ،نافس يف أ حسن العبادات والطاعات  ،والقربات  ،تنال أعىل
الدرجات ( :
)[احلديد. ]٢1/

واهلل عظيم  ،والعظيم ال يعطي إال العظيم  ،فللمؤمن الذي يف قلبه مثقال ذرة من
إيامن ،له مثل هذه الدنيا عرش مرات بسمواهتا  ،وأرضها  ،وذهبها  ،وفضتها ،
ومياهها  ،وبسارها  ،وأرزاقها  ،وأشجارها  ،وسهوهلا  ،وجباهلا :
[ النساء.] 4٠ :

واقنع رمحك اهلل باليسري من عطائه كام ريض عنك باليسري من العمل .
واهلل كريم ال يعطي عىل قدر السؤال  ،بل يعطي عىل قدر شأنه  ،والعظيم ال يعطي
إال العظيم  ،واحلقري ال يعطي إال احلقري  ،واهلل عظيم يف ذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته ،
وأفعاله  ،وخزائنه  ،وعطائه  ،وإحسانه :

٥٣٣

[ الشورى. ] 4 :
واعمل هبمتك صعدً ا إىل التقرب إىل اهلل  ،والتعبد له بمعاين أسامئه  ،وصفاته ،
ليكون ذلك وصف ًا لك عنده  ،فإنه سبسانه ُيب معايل األقوال  ،واألعامل ،
واألخالق  ،ويكره سيئها وسفاسفها :

[النسل. ]9٠/
فالعدل يشء  ،واإلحسان يشء  ،فعله سبسانه كله حسن وأحسن  ،يعطي عىل
احلسنة ليس مثلها  ،بل عرش أمثاهلا  ،ويعطي عىل السيئة سيئة مثلها  ،هذا عدل ،
ُ
لكن يف احلسنات يعامل بالفضل  ،فاهلل يعامل املؤمنني بالعدل واإلحسان  ،حسنات

مضاعفة  ،وسيئات سيئة بسيئة  ،أما الكفار فيعاملهم بالعدل ( :
)[األنعام. ]16٠/
وارغب أهيا املسلم إىل ربك أن يرفع ذكرك عنده  ،و ُيعيل درجاتك  ،وأن يرزقك
حسن عبادته  ،ودوام ذكره وشكره  ،لتكون مع الصفوة املختارة يف الرفيق األعىل
يوم القيامة ( :
)[النساء. ]٧٠- 69 /

وسبح بسمد ربك العظيم  ،وسبح باسم ربك األعىل  ،فكل املخلوقات تسبح
بسمده  ،وتطيع أمره  ،وتشهد بوحدانيته  ،وتسجد له ( :
)[اإلرساء. ]44/

تارا وهو هذا اإلنسان  ،حلي ً
ام عىل من عرف الطاعة فتأخر
حليام عىل من جعله خم ً
ً
غفورا يغفر الذنوب مجي ًعا إنه هو الغفور الرحيم :
عنها  ،وعرف املعصية فاقرتفها ،
ً
[ النساء. ] 11٠ :

٥٣4

فسبسان ريب األعىل املتع ال الذي يصعد إليه الكلم الطيب  ،والعمل الطيب  ،من
الذكر  ،والدعاء  ،والعمل الصالح ( :
)[فاطر. ]1٠/
فاهلل  هو العيل األعىل  ،العيل بذاته  ،األعىل بصفاته  ،املتعال عن الشبيه ،
واملثيل  ،املتعال عن النقص  ،والعيب .

هو العيل العظيم  ،القوي القادر  ،الذي يدبر األمر يف السامء واألرض  ،فريحم هذا ،
و ُيغيث هذا  ،ويعطي هذا  ،ويمنع هذا  ،وينرص هذا  ،وخيذل هذا  ،ويشفي هذا ،
ويبتيل هذا  ،ويفرج كرب هذا  ،ويعز هذا  ،ويذل هذا  ،وُييي هذا  ،ويميت هذا :
)[الرمحن. ]٢9/
(
فسبسان العيل األعىل الذي بيده امللك والتدبري والترصيف :

[ آل عمران. ] ٢٧ – ٢6 :

هو العيل األعىل الذي استوى عىل عرشه برمحته  ،والذي مجيع خملوقاته يف
العامل السفيل  ،والعامل العلوي  ،والدنيا واآلخرة  ،وعامل الغيب والشهادة  ،وكل ما
خلقه اهلل  من خملوقاته كاخلردلة بني يديه  ،ألنه هو الكبري  ،وكل ما سواه صغري ،

وهو العيل األعىل املتعال  ،وكل ما دونه من خملوقاته فهو دونه  ،واهلل  فوقه :
)[األنعام. ]1٨/
(
وإذا عرفت أن ربك هو العيل األعىل  ،فاحرص رمحك اهلل أال يصعد منك إىل ربك
إال ما ُيبه ويرضاه من األقوال  ،واألعامل  ،واألخالق  ،والذكر  ،والدعاء ،

والدعوة  ،واإلحسان  ،وتعليم خلقه  ،وانظر إىل ما متليه عىل املالئكة الكرام
الكاتبني  ،وما جتالس به رقيبك احلق املبني  ،وما تودعه يف ُصسفك  ،يف ليلك
وهنارك  ،فإن الليل والنهار خزانتان من خزائن اهلل فلينظر أحدكم بام يمأل خزانته :
)[االنفطار. ]1٢- 1٠ /

(

٥٣٥

واعبد ربك العظيم العيل األعىل  ،الغني عام سواه  ،الذي كل ما سواه حمتاج إليه ،
فهو الواحد األحد  ،الغني عن كل أحد  ،الذي ُيتاج إليه كل أحد  ،وهو
املسيط بكل حميط ( :
)[فاطر. ]1٥/
فانظر وتدبر عظمة من تعبد :
[ الطالق. ] 1٢ :

اعبد ربك العظيم العيل األعىل  ،وأحسن االقتداء باألنبياء الطاهرين  ،وتأدب بآداب
املالئكة املكرمني  ،الذين ال يستكربون عن عبادته وال يستسِّسون :
[ األنبياء. ] ٢٠ – 19 :
وهم دائبون يف طاعة موالهم ( :
)[التسريم. ]6/

واستح من حفظتك املالزمني لك  ،ثم من الكرام الكاتبني ألعاملك .
واعلم أنه إذا كان جيب عليك احلياء من فعل قبيح أمام مالئكة رب العاملني ،
واالستباق إىل كل عمل صالح  ،وتستسي من فعل القبيح أمام الناس  ،فكيف ال
تستسي من امللك العيل العظيم  ،الرقيب  ،الشهيد  ،السميع  ،البصري  ،الذي ال

خيفى عليه يشء  ،فتعصيه بنعمه عليك  ،وهو يراك ويسمعك ( :
)[الزمر. ]6٧/

فاخضع لربك العيل األعىل  ،واعلم أنه يراك  ،ويسمعك  ،ويعلم بسالك  ،إن
أطعته شكرك  ،وإن عصيته أمهلك  ،لتتوب إليه :

[ الزمر. ] ٥٣ :

فكن بني يديه راك ًعا  ،وساجدً ا  ،وسامع ًا ومطيع ًا .
٥٣6

إذا عرفته بأسامئه وصفاته عبدته باحلب  ،والتعظيم  ،والذل له  ،ووقفت بني يديه
باكيًا  ،خاشع ًا  ،خاض ًعا ( :
ﰀ)[الزمر. ]9/
فاتق اهلل حيثام كنت  ،واتبع السيئة احلسنة متسها  ،وخالق الناس بخلق حسن  ،فكم
من الشاهدين لك من املالئكة املكرمني  ،واحلفظة  ،والكتبة  ،وكم من الشاهدين

غري هؤالء لك أو عليك  ،وكم من الناظرين إليك  ،وكم من السامعني لك من
ُيصيها إال اهلل الذي أحىص
اجلن  ،واألرواح  ،واملخلوقات التي ال يعلمها وال ُ
علام  ،وكفى باهلل شهيدً ا لو كنت ختاف
كل يشء عد ًدا  ،وأحاط بكل يشء
ً
وختشى  ،وتستسي من الذي خلقك ورزقك  ،وعافاك وهداك :
فسبسان من سبق حلمه عقوبته  ،وسبقت رمحته غضبه :

[ الربوج. ] 9 - ٨ :

[ غافر. ] 6٥ :

فنسن ومجيع املخلوقات كلها أمام اهلل كاخلردلة يرى ظاهرها وباطنها  ،ويسمع
مكشوف أمام ربه ظاهره وباطنه  ،ورسه وعالنيته :
ٌ
حركاهتا وسكوهنا  ،فاإلنسان
[ آل عمران. ] 6 – ٥ :

واعلم أن اهلل خلق املالئكة الكتبة  ،واحلفظة  ،وغريهم من جنود اهلل  ،وخلق
الشياطني  ،والعفاريت  ،واملردة  ،الذين يرونك من حيث ال تراهم  ،وهؤالء
ٌ
وأعامل وأحوال .
ثار
وهؤالء من عامل الغيب  ،وهلم آ ٌ
فاملالئكة يِّسون بطاعتك  ،وتضايقهم معصيتك  ،فيستغفرون اهلل لك ( :
)[غافر. ]٧/

والشياطني يفرحون بمعصيتك ُ ،
وُتزهنم طاعتك  ،فيكيدون لك  ،ليجروك معهم
٥٣٧

إىل جهنم  ،فاحذرهم :

[ فاطر. ] 6 :

فكل أحد معه قرينه من املالئكة  ،وقرينه من اجلن  ،والكل مالزمون له ( :
)[االنفطار. ]11- 1٠ /
وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل َ « : ما ِم ْنك ُْم ِم ْن َأ َح ٍد إِ ََّل
َو َق ْد ُوك َِّل بِ ِه َق ِرينُ ُه ِم ْن ِْ
اك َيا َر ُس َ
اْل ِّن َقا ُلوا َوإِ َّي َ
ا ّ إِ ََّل َأ َّن اهللََّ َأ َعانَنِي َع َل ْي ِه
ول ا َِّ
هلل َق َال َوإِ َّي َ
َفأَ ْس َلم َ ،ف َال َيأْ ُم ُر ِِن إِ ََّل بِخَ ْ ٌٍر» أخرجه مسلم(. )1
واعلم أن للجن ُس َّل ًام دون السامء الدنيا السرتاق السمع  ،وهو يف مقابلة املعراج
للروح  ،واملالئكة  ،فإذا اسرتقوا السمع أرسل اهلل عليهم ُشهبًا ُترقهم كام قال اهلل
عنهم ( :

)[اجلن. ]9- ٨ /

فال إله إال اهلل العيل العظيم الذي خلق مجيع املخلوقات يف العامل العلوي  ،والعامل

السفيل  ،وبسط ُملكه عىل مجيع ممالكه  ،وأظهر هلم أسامءه  ،وصفاته  ،بآياته
وخملوقاته ( :
)[الطالق. ]1٢/
وإذا عرفتم ذلك آمنتم به  ،وأحببتموه  ،وعظمتموه  ،وإذا أحببتموه وعظمتموه ؛
عبدمتوه باخلوف والرجاء :

[ السجدة. ] 1٧ – 1٥ :
[ آل عمران. ] ٥٣ :

()1أخرجه مسلم برقم.2814 :

٥٣٨

[ البقرة. ] ٢٠1 :
[ آل عمران. ]٨:
[ الفرقان. ] ٧4 :
[ األعراف. ] ٢٣ :

احلمد هلل رب العاملني عىل نعمه التي ال ُتعد وال ُ
ُت ىص أن عرفنا بأسامئه وصفاته
وأفعاله  ،وعرفنا بدينه ورشعه  ،وجعلنا من خري ٍ
أمة أخرجت للناس  ،ال إله إال هو ،
وال رب سواه .

ال إله إال اهلل عدد ما مشى فوق الساموات واألراضني ودرج  ،وال إله إال اهلل العيل
األعىل  ،امللك احلق املبني  ،الذي بيده مفاتيح الفرج  ،ال إله إال اهلل املعروف
باإلحسان واإلنعام  ،ال إله إال اهلل املذكور بكل لسان  ،ال إله إال اهلل الذي كل يو ٍم هو
يف شأن :

[ اجلاثية.] ٣٧ – ٣6 :
اللهم لك احلمد عىل حلمك بعد علمك  ،ولك احلمد عىل عفوك بعد قدرتك ،
حلسنى  ،والصفات
أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك  ،لك األسامء ا ُ

ال ُع ىل  ،اللهم يا من هو يف السامء إله  ،ويف األرض إله  ،يا من يسمع كل من
ناجاه  ،يا من جييب املضطر إذا دعاه  ،يا من عنت له الوجوه  ،يا من ذلت لعظمته
رب ُيرجى  ،وال كبري خيشى  ،أسألك أن
اجلباه  ،يا من ليس معه إل ٌه ُيدعى  ،وال ٌّ
تقبل قويل وعميل  ،وأن تقبل معذري  ،وأن تستجيب لدعائي يا أرحم الرامحني .
كبريا خضع لكربيائه كل يشء  ،يا
اللهم فقهنا يف الدين  ،واجعلنا هدا ًة مهتدين  ،يا ً
عظيام تواضع لعظمته كل يشء  ،يا أحسن اخلالقني  ،يا أحكم احلاكمني  ،يا خري
ً
الفاُتني  ،يا أرحم الرامحني  ،يا ُمغيث اللهفات  ،يا ُمقيل العثرات  ،يا غافر

جميب الدعوات .
الزالت  ،يا ُ

٥٣9

سبسانك اللهم وبسمدك  ،ال إله إال أنت  ،ما أغناك عني  ،وما أحوجني إليك .
ال إله إال أنت الواحد األحد الصمد  ،ذو الكرم  ،واجلود  ،والعطاء املمدود  ،يا ذا

اجلالل واإلكرام  ،سبسانك اللهم وبسمدك يا رءوف يا رحيم  ،إذا أسأنا حلمت
ورمحت  ،وإذا أحسنا تفضلت وقبلت  ،وإذا عصينا سرتت وأمهلت  ،وإذا أذنبنا
غفرت وعفوت  ،وإذا ذكرناك ذكرتنا  ،وإذا تقربنا إليك ُقربت منا  ،فال إله إال أنت .

ليس يف الكون من الذرات  ،وال يف الفضاء من اهلباءات  ،وال يف األرض من
الذوات  ،وال يف البسار من قطرات  ،وال يف األشجار من ورقات  ،وال يف األجسام
من حركات  ،وال يف النفوس من خطرات  ،إال وهي بك عارفة  ،ولك عابدة ،
وإليك ُمشاهدة  ،وبسمدك ُمسبسة  ،ولك خاضعة  ،يا من بيده ملكوت كل يشء
سخر يل قلب من أحوجتني إليه  ،واكفني رش من قدر عيل وال أقدر عليه  ،إنك أنت
العزيز القهار يا أرحم الرامحني .
سبسانك اللهم وبسمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك وأتوب إليك .

٥4٠

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

الكبري ..املتكر

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل الكبري ..املتكر

اهلل  هو امللك احلق الذي له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات
واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله غيب السموات واألرض.
فاهلل  هو الكبري األكرب املتعال جل جالله .
واسم اهلل الكبري ورد يف القرآن ست مرات؛ مخس مرات مقرتنًا باسمه العيل ،ومرة
واحدة باسمه املتعال .
اهلل  هو الكبري يف ذاته  ،العظيم يف صفاته ،العيل يف قدره وشأنه ،هو جل جالله الكبري
ٍ
يشء دونه ،وال يشء أعظم منه ،الكبري األكرب يف ذاته وأسامئه وصفاته :
الذي كل
[ يونس. ] ٣ :
هو الكبري الذي صغر دون جالله كل كبري ،فالعرش وما دونه كله صغري أمام ربه ،
واهلل وحده هو الكبري املتعال ،هو الكبري الذي كرب عن شبه املخلوقني ،وكرب عن املثيل
والشبيه والنظري ،وكرب عن صفات النقص والعيب ،والظلم ،واجلور ،والنوم ،وغريها
من صفات النقص :
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ :
هو جل جالله الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ويف خلقه وتدبريه ،الذي من
كربيائه وعظمته أن األرض مجي ًعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ( :
) [الزمر.]67/
والكربياء هلل جل جالله تتضمن العظمة ،فاهلل هو العيل الكبري ،هو العيل يف كربيائه،
الكبري يف علوه ،فالعلو صفة كامل ،والكربياء صفة كامل ،واجتامعهام كامل آخر ،جيمع
الكامل كله ،كامل العلو  ،وكامل الكربياء:
[ سبأ.] ٢٣ :
وإذا عرفنا الكبري مل نلتفت للصغري ،فكل ما سوى اهلل  كله صغري .
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والكربياء تتضمن العظمة ،والكربياء أعظم من العظمة .
واسم اهلل الكبري الصفة املشتقة منه هي الكرب(:

) [اجلاثية.]٣7-٣6/
ومن عرف أن ربه هو الكبري أكثر من تكبريه ،وعظم أو امره ،وخاف منه ،وخشع له،
وأحبه وجمده وأثنى عليه ،وأفرده بالعبادة وحده ال رشيك له ،وأطاع أمره واجتنب هنيه،
وانقاد حلكمه وعظم أوامره وحرماته:
[ اإلرساء. ] ١١١ :
فسب حان العيل الكبري الذي كرب وعال يف ذاته فال أحد أكرب منه وال أعظم منه ،وال أقوى
منه  ،وال أكرم منه  ،وال أعىل منه :
[ غافر. ] 6٥ :
هو سبحانه الكبري يف صفاته ،فصفاته جل جالله كلها كامل وعظمة وجالل .
هو الكبري يف أفعاله ،فعظمة آياته وخملوقاته تشهد بجالل أفعاله(:
) [غافر.]٥7/
هو الكبري الذي يمجد نفسه؛ ألنه رب العرش العظيم  ،ورب السموات واألرض،
ورب كل يشء ،ويمجد نفسه بأنه ملك الناس ،ورب الناس ،وإله الناس ،ويمجد
نفسه بأنه هو الكبري هو العظيم ،هو القادر القاهر  ،حتى متتلئ القلوب بعظمته
وكربيائه(:
) [طه.]8- ٥/
وإذا عرفته أحببته ،وإذا أحببته أطا عت أمره ،والطاعة هي العبادة املطلوبة من اخللق .
فاهلل  يريد منا أ ن نتعرف عليه ،ونعرف أنه هو الكبري وحده ال رشيك له ،وأنه اخلالق
وحده ال رشيك له ،وأنه بيده امللك وامللكوت جل جالله :
[ حممد. ] ١٩ :
وإذا عرفنا ذلك كربناه ومحدناه وعبدناه ،فاهلل  هو الذي يستحق أن حيمد وأن يكرب
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وأن يعظم؛ ألنه الكبري وحده  ،القوي وحده الغني وحده ،العليم بكل يشء ،القادر عىل
كل يشء ،املحيط بكل يشء .
اهلل  هو الكبري الذي يستحق التكبري والتعظيم والطاعة والعبادة (:
)
[الروم.]١8-١7/
هو الكبري الذي تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن كام قال (:
) [اإلرساء.]٤٤- ٤٣/

ما هي أفعاله؟ ما هي صفاته؟.
(

) [الروم.]٢0-١٩/
هو اخلالق العليم الذي خلق املو جود من املعدوم ،هو بديع السموات واألرض ،هو
البديع الذي أبدع كل ٍ
يشء خلقه ،وخلق كل يشء وصوره عىل أحسن صورة. ،
هو امللك الكبري العظيم الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،واألفعال الكربى ،
واملثل األعىل :
[ احلرش. ] 24 – 22 :
هو سبحانه الكبري ذو العزة والكربياء  ،الواحد األحد يف ذاته وأسامئه ووصفاته
وأفعاله( :
) [اإلخالص.]٤- ١/
هو سبحانه الكبري الذي له امللك كله  ،ووله اخللق كله  ،له األمر كله ( :
)

[األعراف.]٥٤/
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اخللق هذا كله أثر من آثار اسمه اخلالق ،وكل كبري أثر من آثار أسمه الكبري ،وكل رزق
أثر من آثار اسمه الرزاق  ،وكل عزة يف الكون أثر من آثار عزته :
[ طه. ] ٨ :

فاهلل  ، هو اخلالق العليم ،هو الكبري يف خلقه؛ ألنه خيلق موجود ًا من معدوم ،أما
اإلنسان فيخلق معدوم ًا من موجود  ،يصنع السيارة من احلديد املوجود ،ويصنع الباب
[ املؤمنون. ] ١4 :
من اخلشب املوجود :
فاهلل  أحسن اخلالقني؛ ألنه خيلق موجود ًا من معدوم :
[ باألنعام. ] ١٠١ :

هو كبري يف ذاته وأحكامه وصفاته وأفعاله ،ومن أفعاله اخللق ،فهو  الكبري يف خلقه،
هو الذي خلق السموات واألرض ،هو الذي خلق العرش والكريس ،هو الذي خلق ما
يف السموات وما يف األرض ،وخلق ما بينهام من املخلوقات :
[ الزمر. ] ٦3 – ٦2 :
هو خالق كل يشء  ،فالعرش يشء ،والكريس يشء ،والسموات يشء ،واملالئكة يشء،
والنجوم يشء ،واهلل خالق كل يشء ،وما بني السامء واألرض من الشمس والقمر
والنجوم والرياح يشء ،واألرض يشء  ،واحلبال يش ء  ،والنبات يشء  ،واحليوانات
يشء  ،واهلل خالق كل يشء :
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :
ومن خملوقاته العظيمة  ،وآياته الكبرية الليل والنهار  ،والشمس والقمر( :
) [فصلت.]٣7/
هذه الشمس التي نراها يف العامل العلوي ،هذه الشمس العظيمة ،اهلل  خلقها كتلة من
اللهب ،وهي أكرب من األرض  ،جعلها اهلل رساج ًا للعامل كله .
خلقها آية  ،وجرياهنا يف الفضاء آية  ،وإنارهتا آية  ،وملئها بالنور آية  ،وحرارهتا آية .
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واملسافة بني الشمس واألرض مسافة عظيمة  ،وحرارة الشمس عند سطحها اخلارجي
تبلغ أكثر من ستة آالف درجة ،وحرارهتا يف جوفها تبلغ أكثر من عرشين مليون درجة
مئوية ،فهذه حرارة الشمس ،فكيف بحرارة النار يوم القيامة:
[ النساء. ]5٦ :
 والشمس متد الكون بأمر اهلل بنعمتني:
نعمة النور  ..ونعمة احلرارة .
وهي جتري يف الكون بأمر اهلل وال تقف أبدً ا  ،حتى تقوم الساعة ( :
) [يس.]٣8/
فسبحان اخلالق الذي خلقها  ،الكبري الذي كربها  ،النور الذي نورها  ،القوي الذي
أمسكها  ،القادر الذي أجراها  ،القاهر الذي قهرها :
[ األنعام . ] ١٠2 :وهذه
الشمس الكبرية ال حيركها إال كبري بقدرته جل جالله ،فهي جتري يف هذا الكون بصفة
أجرا :
مستمرة  ،وتعطي الناس والنبات واحليوان اإلنارة واحلرارة ،وال تأخذ عىل ذلك ً
ﯰ [ يونس. ] 5 :
هو الكبري جل جالله الذي يملك كل كبري وصغري  ،والشمس شديدة احلرارة ،ولكن ال
يصل إىل األرض من حرارة الشمس إال جزء ًا يسري ًا جد ًا .
أما البقية من هذه احلرارة ،فتصب يف الفضاء اهلائل الذي خلقه اهلل  ،وله وظائف يف
هذا الفضاء العظيم ،ومع هذا القدر اليسري الذي يصل إلينا ،نجد فيه من الربكة ،
واخلري ،والنور  ،والنامء  ،واحلياة  ،ما ال يعلمه إال اهلل .
والشمس حرارهتا ونورها وجرياهنا وارتفاعها بمقدار ،فلو ارتفعت ً
قليال لتجمد كل
ً
قليال لتبخر كل يشء يف
يشء ،وصار أشد قساوة من احلجارة ،ولو نزلت
) [يس.]8٣/
األرض(:
هو جل جالله الذي خلق هذا اجلرم العظيم ،وخلق املجرات ،واألفالك  ،وكم جيري
فيها من اخلالئق والنجوم والكواكب .
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فسبحان الكبري الذي هذا خلقه  ،وهذا ملكه  ،وهذا تدبريه :

[ غافر. ] ٦5 :
فهذا خلق من خلق اهلل ،خلقه اخلالق العليم ،خلقه الكبري املتعال جل جالله .
واإلنسان عجيبة أخرى(:
) [الذاريات.]٢٢- ٢0/
فهذا اإلنسان الذي خلقه اهلل من نطفة ،خلق اهلل  فيها اللحم والعصب والعروق
والعظام ،وخلق يف دماغ اإلنسان مائة وأربعني مليار خلية مل تعرف وظائفها حتى اآلن،
ومل يعرف من اإلنسان طبي ًا إال اثنا ن ونصف باملائة ،والباقي سبعة وتسعون ونصف
باملائة مل يعرف حتى اآلن .
وقلب اإلنسان يضخ يف اليوم الواحد ثامنية أمتار مكعبة من الدم  ،أي :ما يعادل اثنني
وعرشين ألف جالون يوميًا ،واإلنسان  ،يف متوسط عمره كم يضخ من الدم  ،يعني من
اخلمسني ،إىل الستني تقريب ًا يضخ يف متوسط عمره ما يمأل أكرب ناطحة سحاب يف العامل.
فسبحان الكبري الذي يدبر الكبري والصغري يف ملكه العظيم :
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :
ويف بدن اإلنسان معامل ومصانع خلقها الكبري القادر عىل كل يشء ،واإلنسان فيه من
األجهزة واألعضاء ما اهلل به عليم ،يف كبده أكثر من مخسة آالف مصنع لتصفية الدم
وإزالة السموم ،إىل غري ذلك من األعامل :
[ الذاريات. ] ٢١ :
وعني اإلنسان يمكن أن ترى يف اليوم الواحد نصف مليون صورة ،وحتفظها باأللوان
بالدماغ يوم ًيا ،العني ترى املخلوقات بألواهنا وأحجامها وأشكاهلا ،وحتفظ هذه الصور
باأللوان يف الدماغ يف ملفات احلفظ ،ويستخرجها اإلنسان متى ما أراد ،يقول :رأيت
الكعبة اليوم الفالين ،رأيت البحر يف اليوم الفالين ،ويتخيله ويراه وخيرجه من امللف،
الذي هو ملف احلفظ يف الدماغ :
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[ املؤمنون. ] ١٤ – ١٢ :
فاهلل  هو العظيم بذاته وأسامئه وصفاته الذي خلق كل عظيم ،فالعظيم أحيانًا يكون
يف الكرب ،كالعرش والكريس  ،والسموات واألرض .
وأحيانًا يكون يف خلق الصغري ،كالذرة والنملة  ،فعظمته وكربياؤه يف خلق الكبري
والصغري جل جالله ،فسبحان الكبري جل جالله الذي بيده ملكوت كل يشء(:
) [الرعد.]٩/
هو الكبري الذي كل يشء دونه  ،وال يشء أعظم منه ،الكبري األكرب يف ذاته وأسامئه
وصفاته ،الذي صغر دون كربيائه كل كبري من املخلوقات ،والسموات واألرض
والكريس والعرش ،كاخلردلة أمام الكبري  ،ألهنا خملوقة  ،واهلل  كبري وال هناية
لكربيائه ،وعظيم وال هناية لعظمته جل جالله :
[ الشورى. ] ١١ :
هو ا لكبري الذي كرب عن شبه املخلوقني ،وكرب عن املثيل والشبيه ،وكرب عن صفات
النقص والعيب .
هو الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته ،الكبري الذي من كربيائه وعظمته أن األرض مجي ًعا
قبضته يوم القيامة  ،والساموات مطويات بيمينه ( :
) [الزمر.]67/
فال بد للقلب أن يعرف الكبري حتى يكربه ، ،أن يعرف العظيم حتى يعظمه ،وأن يعرف
الرزاق حتى يشكره ،وأن يعرف القوي حتى يتوكل عليه ،وأن يعرف القادر حتى
يستعني به ،وأن يعرف الكريم حتى يسأله ،وأن يعرف التواب حتى يتوب عليه ،وأن
يعرف الغفار حتى يستغفره :
[ األعراف. ] ١80 :

فاهلل هو الصمد الذي صمد جلميع حوائج اخللق ،اهلل قد عرف نفسه ،فشهد لنفسه
بالوحدانية(:
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) [آل عمران.]١8/
وهو جل جالله محد نفسه؛ ألنه أعرف بنفسه من خلقه ،فقال:
[ الفاحتة.] ٤ – ٢ :
محد نفسه ألنه أعلم من خلقه بنفسه ،وأمرنا بحمده ملا له من العظمة واجلالل والكربياء
جل جالله :
[ غافر. ] 6٥ :

) [املائدة.]١٢0/
وعرفنا بملكه(:
لنعلم أننا عبيد عند امللك ،وأننا عبيد من عبيده ،ميزنا اهلل بالعقول ،لكي نعقل هبا
إجبارا(:
اختيارا كام أذعنت له مجيع املخلوقات
رشعه ،ونطيع أمره ،فنأيت إليه
ً
ً
) [احلج.]١8/
وإذا عرفت الكبري فيجب أن أسجد ملن يستحق السجود ،أسجد بقلبي ،وببدين،
وبفكري وبجميع جوارحي ملن؟ للذي يستحق أن يسجد له ،وأن يستسلم له:
[ النحل. ] ٥0 – ٤٩ :
هو جل جالله الذي يف السامء إله  ،ويف األرض إله ،أمرنا أن نعرفه بذاته وأسامئه
وصفاته؛ حتى نعبده باملحبة والتعظيم والشوق والرغبة والذل ،له جل جالله :
[ الطالق. ] ١٢ :

فال يمكن أن يتذلل اإلنسان لربه إال إذا عرف أنه الكبري القوي القادر ،وال يمكن
إلنسان أن يذهب ليسأل الناس إال إذا عرف أهنم أغنياء ،واإلنسان الفقري ال يذهب
لفقري مثله ،وإنام يذهب للغني سبحانه ،فنحن ال بد أن نعرف الكبري حتى نقدره
وندعوه ونسأله :
[ حممد. ] ١٩ :
فهو جل جالله الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،الذي من كربيائه وعظمته أن
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األرض والسامء والعرش والكريس ومجيع املخلوقات ،كاخلردلة أو كالذرة بني يديه
) [احلج.]7٤/
جل جالله(:
هو سبحانه الكبري يف أفعاله ،هو الكبري يف صفاته  ،هو الكبري يف أسامئه .
هو جل جالله السميع ،سمعه وسع مجيع األصوات ،يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ما
نطق به اخللق وما مل ينطقوا به ،علم به قبل أن يتكلموا به؛ ألنه علم بكل يشء قبل
وجوده:
[ الطالق.] ١٢ :
وهو البصري الذي ال ختفى عليه ذرة يف األرض وال يف السامء :
[ امللك. ] ١٩ :

فهو جل جالله الكب ري العليم بكل يشء ،الذي ال خيفى عليه يشء ،كبري يف قدرته كبري يف
علمه ،علمه حميط بكل يشء ،وعلمه وسع كل يشء يف ملكه العظيم(:
) [الطالق.]١٢/
ومن عظمة امللك ،كثرة عبيده الذين يسبحون بحمده  ،ويكربونه  ،وله يسجدون ،فكل
منعم عليه ،فأنا منعم عيل ،واهلل
ما سوى اهلل عبيد هلل ،كل ما سوى اهلل  إما نعمة وإما
ٌ
 هو الذي خلقني ،وخلق السموات واألرض وما فيهن ،وسخرها لنا(:
) [لقامن.]٢0/
السموات مملوءة باملالئك ة الذين يسبحون بحمد رهبم الكبري  ،ويسجدون لرهبم العظيم
ويستغفرون للذين آمنوا
[ غافر. ] 7 :
هو سبحانه الكبري الذي بحرفني من كالمه خلق هذا الكون الكبري:
[ يس. ] 8٣ – 8٢ :
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هو سبحانه الكبري يف ذاته وكلامته ( :

) [لقامن.]٢7/

هو سبحانه الكبري يف خلقه :

[ لقامن. ]ٍ ٣0 – ٢8 :

اهلل  عظيم ،وصفاته عظيمة ،وعظمة آياته وخملوقاته تشهد بجالل أفعاله(:

)

[غافر.]٥7/
كم عظمة خلق السموات  ،وكم فيها من املخلوقات! وكم عظمة خلق األرض  ،وكم
فيها من املخلوقات! من جبال وبحار وأهنار  ،وإنس وجن ،ونبات وحيوان ،وخملوقات
) [احلجر.]86/
ال يعلمها إال الذي خلقها(:
فمعرفة هذه الصفات هلل  ، تولد يف القلب تكبري اهلل ،وتعظيم اهلل ،وحب اهلل ،وتدفعه
إىل طاعة اهلل ،والتسبيح بحمده وهلذا بقدر العلم ،وبقدر قوة اإليامن تكون قوة الذكر
والعبادة :
[ حممد. ] ١٩ :

يأيت التعظيم هلل ،وتأيت املحبة هلل  ،فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه ،ونعرف أسامءه
وصفاته حتى تعرف قلوبنا عظمته وكربياءه جل جالله ،اهلل  من رمحته بنا أن جعل
هذا الكون هو الكتاب املنظور؛ لنتفكر فيه  ،لنعرف من خلقه  ،ثم نؤمن به ونعبده :
)
(
[يونس.]١0١/

[ ق. ] 8 – 6 :

ننظر فنرى خملوقات ،ونرى صور ًا ،فبالعني نرى املخلوقات ،وبالبصرية نرى اهلل ،
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خيلق ويرزق  ،وي عطي ويمنع  ،ويعز ويذل ،ويعايف ويمرض وحييي ويميت جل جالله:
[ األنعام. ] ١0٢ :

نرى اهلل  وحده يفعل يف خملوقاته ما يشاء ،لكن بدون اإليامن ،نرى املخلوقات
تفعل ،ونقول :محلت املرأة  ،وأمطرت السامء  ،وأغرقت البحار  ،وأنبتت األرض ،ال
بد هلذه املخلوقات من آمر يأمرها باحلركة باإلنارة وباإلنبات:

[ الواقعة.] 7٣ – ٥8 :
فهذا العلم جيعل اإلنسان يتفكر يف آ يات اهلل ويف خملوقاته ،فيخرتق املخلوقات إىل
خالقها ،ومدبرها ،وخيرتق الصور إىل املصور ،ويتجاوز املخلوق إىل اخلالق ،بامذا؟
ببصريته بقلبه وفكره ،فالعني ترى األشياء ،والقلب يرى امللك احلق الذي يدبر هذا
الكون  ،ويفعل فيه ما يشاء جل جالله :
[ األنعام. ] ١0٢ :
فاهلل  هو امللك الذي له امللك العظيم  ،امللك الكبري.
فله  ملك اخللق واإلجياد ،وله ملك إبقاء امللك ونزعه ،فهو يؤيت امللك من يشاء ،
وينزع امللك ممن يشاء ،وله ملك اإلعزاز واإلذالل(:
) [آل عمران.]٢6/
وله جل جالله ملك تقليب األزمان واألحوال:
[ النور.] ٤٤ :
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وهو جل جالله امللك الذي له ملك األرزاق كلها(:
) [الذاريات.]٥8-٥6/
فهو الذي خلق األرزاق ،وخلق املرزوقني ،وأوصل األرزاق إىل كل مرزوق( :

)

[هود.]6/
وله جل جالله ملك البقاء والفناء ،يبقي من يشاء  ،ويفني من يشاء ،فجميع املخلوقات
والكائنات باقية بأمره:
[ فاطر. ] ٤١ :
هذا هو الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله  ،الكبري الذي بيده وحده أمر التدبري
والترصيف :
[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :

وهلذا كان مستح ًقا للعبادة ،ألنه العليم بكل يشء  ،القادر عىل كل يشء ،الكبري املتعال،
املحيط بكل حميط الواحد األحد  ،الغني عن كل أحد ،الذي خلق مجيع املخلوقات  ،يف
العامل الع لوي والعامل السفيل ،وكلهم عبيده ،وكلهم خاضع ألمره ،ومستجيب ملشيئته،
ومرسع إىل إرادته ،ومسبح بحمده(:
) [األنعام.]١0٢/
فهذا العلم جيعل اإلنسان من أولياء اهلل ،الذي عرف ربه بأسامئه وصفاته تعلق قلبه باهلل
 ،وإذا تعلق القلب باهلل  استغنى به عن غريه :
[ حممد. ] ١٩ :

فهذه املعرفة ال بد للقلب منها ،البد أن يتغذى هبذا الغذاء يف كل يوم ،ليعرف ربه الكبري
يف أفعاله ،فعظمة آياته وخملوقاته تشهد بجالل أفعاله(:
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)

[األعراف.]٥٤/
له اخللق كله يف العامل العلوي والعامل السفيل ،خلق الشمس وهو الذي نورها وأجراها،
وخلق القمر وهو الذي قدر له املنازل واألحوال ،وخلق األرض وأمرها باإلنبات،
وخلق اللسان وهو الذي خ لق فيه الكالم ،وخلق األذن وجعل فيها السمع ،وخلق
العني وجعل فيها البرص :
[ الزمر. ] 6٢ :

هو الرب الذي له اخللق كله  ،وله األمر كله وله امللك كله ،وإليه يرجع األمر كله :

[ هود. ] ١٢٣ :
فسبحان العيل الكبري الذي كرب وعال يف ذاته ،فال أكرب منه  ،وال أعظم منه  ،وال أعىل
منه ،هو العيل الكبري ،هو العيل العظيم :
[ البقرة. ] ٢٥٥ :
هو الكبري الذي له العظمة والعزة  ،وله اجلربوت والكربياء  ،وله اإلجالل وامللك
والسلطان يف السموات واألرض(:
) [اجلاثية.]٣7- ٣6/
اهلل  هو الكبري الذي له ملك السموات واألرض ،هو الكبري الذي كرب وتعاىل عن
مجيع النقائص والعيوب واملساوئ  ،والشبيه واملثيل والضد والنظري .
هو الكبري الذي كرب وعال عن عبادة ما سواه ،فكل عمل ُأرشك فيه العبد غريه فاهلل 
غني عنه ،هو الكبري الغني عن عبادة كل أحد ،ولكن نعبده حلاجتنا له ،وألنه يستحق
التسبيح والتحميد  ،والتكبري والتعظيم؛ ألنه اخلالق الرازق  ،القادر القاهر  ،الذي بيده
ملكوت كل يشء  ،وله األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،األفعال احلميدة :
[ فاطر. ] ١5 :
فهو الكبري الذي كرب وعال عن عبادة ما سواه ،فال يقبل الكبري أن يعبد معه غريه ،من
اخللق ،الكبري الذي كرب وتكرب عن الشبيه واملثيل:
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[ احلرش. ] 24 – 22 :
كفوا أحد ،هو الكبري املرصف
هو الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد ،ومل يكن له ً
عباده عىل ما يريد ،من خلق وتدبري يف الصورة  ،واللون  ،واحلجم  ،والوظيفة .
هو الكبري الذي يفعل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد  ،ال راد لقضائه  ،وال معقب حلكمه .
هو الذي جعل الليل ً
هنارا ،واإلنسان إنسانًا ،والسامء سامء ،واألرض
ليال ،والنهار ً
أرض ًا :
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :
هو املرصف عباده عىل ما يريد من خلق وتدبري  ،وأمر وهني ،ال يعىص إال بعلمه ،وال
يقىض دونه أمر ،وال يرد أحد حكمه( :
) [يس.]8٣-8٢/
هو جل جالله الكبري املتعال عن النقص واملثيل والشبيه ،هو الكبري الذي تكرب عن كل
سوء ورش وظلم ،هو الكبري يف علوه  ،العيل يف كربيائه:
[ احلرش. ] 23 :
وجالل اهلل  وكربياؤه ،ال يعلمه إال هو ،وال يدرك كنه ذلك أحد ،ال ملك مقرب وال
نبي مرسل ،وال يعرف اهلل عىل وجه الكامل إال اهلل ،فاهلل  ال يدرك كنهه أحد ،ال ملك
مقرب ،وال نبي مرسل ،فمن نازعه يف ذلك عذبه .
ِ
ِ
اء ِر َداؤُ ُهَ ،ف َم رن ُين ِ
َاز ُعنِي َع َّذ ربتُ ُه» أخرجه مسلم(.)1
قال النبي « :الع ُّز إِز ُ
َار ُهَ ،والك ر ِْب َي ُ
اهلل  هو الكبري املتكرب الذي له الكربياء يف العامل العلوي والعامل السفيل ،الكبري الذي
ال هناية لكربيائه وعظمته ،فهو سبحان الكبري وحده يف ذاته وأسامئه وصفاته ،وكل ما
( )١أخرجه مسلم برقم (.)٢6٢0
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وقدرا ،
سواه صغري ،من العرش حتى أصغر ذرة ،هو الكبري األكرب من كل يشء ،ذاتًا
ً
ً
ً
) [طه.]8/
ومجاال(:
وجالال
وشأنًا  ،وعز ًة
فاهلل هو الكبري وحده ال رشيك له ،وهو العظيم وحده ال رشيك له ،وال حظ للعبد يف
هذين االسمني أبدً ا ،فالكربياء والعظمة  ،والعزة هلل وحده ال رشيك له ( :
) [احلرش.]٢٣/
وحظ العبد من ذلك الذلة واالفتقار والصغار للكبري العظيم الواحد القهار ،فحظ العبد
من هذا االسم أن يتصاغر لكربياء ربه ،وخيضع لعظمته ويسارع إىل طاعة ربه الكبري،
وال يستكرب عن عبادته ،ويالزم التسبيح والتحميد والتكبري واإلجالل لربه الكبري
املتعال(:
) [اإلرساء.]١١١/
فمن عرف ربه الكبري املتعال ،خلع عن نفسه أوصاف الربوبية ،ولبس رداء العبودية،
واملسلم ال حيقق معنى العبودية إال بثالث صفات:
احلب الكامل لربه ،والتعظيم الكامل ،والذل الكامل له :
[ األنفال. ] 4 – 2 :

 وهذه األمور الثالثة ثمرة معرفتني :
معرفة عزة الربوبية..ومعرفة ذلة البرشية.
فيستحرض العبد عظمة ربه الكبري املتعال  ،القادر القاهر ،العليم بكل يشء ،القادر عىل
كل يشء ،املنعم بكل نعمة ،الدافع لكل نقمة ،الذي يفرج الكروب ،والذي حييي
املوتى ،والذي يعز من يشاء  ،ويذل من يشاء :
[ فاطر. ] 2٨ :

معرفة عزة الربوبية قبل أن أبدأ بالذكر ،أو أبدأ بالصالة ،أو بإلقاء الدرس  ،أو سامع
الدرس  ،ال بد أن أستحرض يف قلبي أمرين:
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أستحرض عزة الربوبية ..وأستحرض ذلة العبودية.
فذلة العبودية للربوبية أن أعرف اهلل ،أن أذكر قلب ي بلساين بصفات ريب ،حتى يكرب ريب
يف قلبي ،وأذكر وأخاطب نفيس  ،وأذكرها بذلة العبودية ،وأقول هلاِ :
أنت عبدٌ من
ً
وفقريا وأغناك اهلل ،وضعي ًفا فأقدرك
ضاال فهداك اهلل،
العبيد ،أهيا اإلنسان كنت
ً
)
اهلل(:
[الضحى.]8-6/
فلوجود احلب الكامل  ،والتعظيم الكامل ،والذل الكامل هلل  ،ال بد أن يستحرض
العبد عند القيام بأي عبادة أمرين :
األول  :عزة الربوبية  ،بأن نذكر قلوبنا بألسنتنا باهلل العظيم ،بالرب الكبري ،بالرب
القوي القادر القاهر ،الذي بيده ملكوت كل يشء جل جالله ،حتى تأيت عظمته يف
ربا له  ،حمبًا له :
القلب ،فاعبده
معظام له  ،مك ً
ً
[ األحزاب. ] 43 – 4١ :
الثاين  :ذلة العبودية  ،وأتذكر ذلة العبودية ،وأين عبد ضعيف فقري عاجز حمتاج ،وال بد
للفقري أن يقف بباب ال غني ،وال بد للصغري أن يقف بباب الكبري ،وال بد للعاجز أن
يسأل القادر عىل كل يشء ،وال بد للمحتاج أن يسأل الصمد الذي ال حيتاج إىل
أحد(:
) [اإلخالص.]٤-١/
فهو صمد ،صمد جلميع حوائج اخللق ،ومجيع اخللق يصمدون إليه يف حوائجهم .
فهو الشايف وحده ،وهو الرازق وحده ،وهو القادر وحده ال رشيك له  ،وما سواه من
ً
مسبحة بحمده ،شاهدة
إظهارا لقدرته ،وتنبيه ًا لربيته  ،وكلها
املخلوقات خلقها اهلل
ً
بوحدانيته خاضعة ألمره ( :
) [اإلرساء.]٤٤/
فام أعظم فالح وسعادة من عرف اهلل بأسامئه وصفاته  ،وما أعظم خسارة من جهل ربه،
فقد خرس نفسه  ،وخرس دنياه  ،وخرس آخرته:
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[ األعراف. ] ١٨٠ – ١79 :
فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم ،واحلمد هلل أن كتاب اهلل  بأيدينا ،نتعرف من خالله عىل
ربنا بأسامئه وصفاته ،ونتعرف عىل أحكامه ،ونتعرف عىل أوامره جل جالله ،فنحن يف
نعم كبرية ،متت علينا النعمة البدنية ،والنعمة الروحية ،فلله احلمد رب العاملني(:
) [املائدة.]٣/
فمن عرف ربه الكبري العظيم األعىل املتعال خلع عن نفسه أوصاف الربوبية  ،ولبس
ً
رداء العبودية هلل ً
وتوكال عليه ،واستعان ًة به:
وانكسارا  ،وخشي ًة له ،
وافتقارا
ذلة
ً
ً

[ األنفال. ] 4 – 2 :

أما من تكرب عن احلق  ،وتكرب عىل اخللق ،فهذا يشقى يف الدنيا واآلخر ،واستغنى اهلل
عنه وعن عبادته :
ثم حرم دخول جنة اخللد :

[ غافر. ] ٦٠ :

[ األعراف. ] 4١ – 4٠ :

وقال النبي « : ال َيدر ُخ ُل َ
َان ِِف َق رلبِ ِه ِمثر َق ُال َذ َّرةٍ ِم رن كِ ر ٍْب»أخرجه مسلم(.)1
اجل َّن َة َم رن ك َ
فالكالم عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله يولد الطاقة اإليامنية يف القلب ،ويمأل القلب
انرشاحا ،والقلب يف داخل الصدر ،وهذا القلب ال بد أن ُيمأل بالعلم
إيامنًا فيزيد
ً
واإليامن والتعظيم والرمحة واحلب هلل  ،فإذا امتأل هبذه العلوم النافعة حرك البدن بام
حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الصاحلة  ،واألخالق احلسنة .
فتحرك اللسان بالذكر  ،والتكبري  ،والشكر  ،واحلمد  ،والدعاء  ،والدعوة  ،والتعليم،
والقول احلسن ،وحتركت اجلوارح بطاعة اهلل ،فال بد من معرفة الكبري  ،ليحصل التعبد
()١أخرجه مسلم برقم (.)٩١
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هبذا االسم العظيم(:
[احلرش.]٢٣/
هو الكبري الذي كل يشء دونه صغري ،هو الكبري الذي ال أكرب منه(:
) [لقامن.]٣0/
هو الكبري املتعال الذي كل يشء سواه صغري ،هو الكبري الذي ال حد لكربيائه( :

)

) [الزمر.]67/
هو سبحانه العيل الكبري  ،ذو العظمة واجلالل والكربياء ،الكبري وحده ال رشيك له،
الكبري يف ذاته الكبري يف أسامئه  ،الكبري يف صفاته .
فإذا قال عن نفسه إنه هو السميع فهو يسمع كل يشء ،وإذا قال أنه البصري فهو يبرص
كل يشء ،وإذا قال أنه العليم فهو عليم بكل يشء ،وإذا قال أنه القادر فهو قادر عىل كل
يشء ،وإذا قال أنه خبري فهو اخلبري بكل يشء ،مما نراه ومما ال نراه ،يف العامل العلوي ويف
العامل السفيل ،يف الدنيا واآلخر ،يف عامل الغيب ويف عامل الشهادة ،فأسامؤه جل جالله
كلها حسنى ،وصفاته كلها عليا ،وله جل جالله الكامل املطلق يف ذاته وأسامئه وصفاته :
[ غافر. ] 6٥ :
فسبحان الرب الكبري املتكرب األكرب  ،ذو العظمة والكربياء  ،واجلالل واجلربوت ،الذي
ال حتيط العقول بكنه جالله ومجاله وكامله ( :
) [األنعام.]١0٣- ١0٢/
حجابه النور  ،لو كشفه ألحرقت سحبات وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه ،هذه
الشمس التي نحن نراها كاخلبزة يف هذا الفضاء العظيم ،كم تشغل من مساحة الفضاء
الكبري  ،ومن الذي يمدها بالطاقة التي حترقها يف كل يوم يف هذا الكون العظيم؟ هو
الكبري الذي يملك كل يشء ،والذي خلقه ال حيتاج فيه إىل معاجلة(:
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) [يس.]8٢/
هو الكبري وحده ال رشيك له ،فال بد أن يسمع القلب عن كربياء الكبري حتى يكربه :
[ الزمر. ] 67 :

فنحن نقول :اهلل أكرب لنسمع القلب ،نقول :اهلل أكرب يف األذان ،اهلل أكرب يف اإلقامة ،اهلل
أكرب يف الصالة ،نقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب ،نكرب اهلل؛ ليسمع اللسان قلب
هذا اإلنسان؛ ليعرف الكبري  ،ليكربه  ،وإال فاهلل كبري قبل أن نكربه ،حممود قبل أن
نحمده ،واحد قبل أن نوحده :
[ السجدة. ] ١7 – ١٥ :
هو الكبري وحده ال رشيك له ،وما عرفنا هبذا االسم إال لنكربه  ،ونتلذذ بتكبريه ،ونمأل
قلوبنا بتكبريه؛ ألننا إذا عرفنا أنه الكبري مل نلتفت ألحد سواه ،وهلذا رشع تكرار التكبري
يف األذان ،حتى نعلم أن كل ما سوى اهلل صغري ،فال نذهب إىل التجارة أوالصناعة
والزراعة.
إذا أذن املؤذن نذهب إىل بيت الكبري  ،لنعظم الكبري ،ونحمد الكبري ،ونسأل الكبري،
ونستغفر الكبري ،ويف النهاية نقدم التحية للكبري ،التحيات هلل والصلوات والطيبات،
السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته :

[ اجلمعة. ] ١١ – ٩ :
هو الكبري الذي ل ه الكربياء والعظمة ،وله صفات اجلالل واجلامل ،وبيده ملكوت كل
يشء ،الكبري الذي له اخللق واألمر ،الكبري الذي مجيع خملوقاته شاهدة بوحدانيته،
مسبحة بحمده ،وخاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته ،ال إله إال هو ،
5٦٠

وال رب سواه :
هو العيل الكبري ،الذي يستحق أن يعبد  ،وأن حيمد  ،وأن يسجد له( :

[ يونس. ] ٣ :

) [احلج.]١8/
هو جل جالله الكبري الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ألن امللك ملكه  ،واألمر
أ مره  ،واخللق خلقه ،ال راد لقضائه  ،وال معقب حلكمه :
[ القصص. ] 70 :
واهلل  أمرنا أن نتعرف عليه حتى نكربه  ،ونحبه  ،ونحمده  ،ونسأله فقال(:
) [املائدة.]٩8/
وقال : 
[ الطالق. ] ١٢ :

فال بد من املعرفة باهلل ،وأسامئه وصفاته؛ ألهنا تثمر املحبة والتعظيم للرب ،وهي معرفة
املعبود ،واألحكام هي معرفة أنواع التعبد؛ فال بد لإلنسان أن يعرف هذا  ،وأن يعرف
هذا ،والعلامء يف هذا وهذا أقسام :
األول :العامل باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله.
الثاين :العامل بأحكام اهلل  ،وهم أهل الفتوى الذين يعرفون احلالل من احلرام.
الثالث :العامل باهلل  ،وبأحكام اهلل ،وهؤالء أرشف األقسام وأكملها؛ ألن قلوهبم أرشقت
بمعرفة اهلل  ،وأرشقت أرسارهم بأنوار جالل اهلل ،وتزينت قلوهبم وألسنتهم
وجوارحهم بعبادة اهلل (:
ﰀ) [الزمر.]٩/
فبحسب العلم تكون املعرفة ،وبحسب املعرفة يأيت التعظيم ملن يستحق التعظيم ،ويأيت
احلب ملن يستحق احلب ال كامل ،ويأيت التكبري ملن يستحق التكبري .
فإذا جاءت هذه الصفات العظيمة ،جاءت لذة التعبد ،جاءت املحبة والتعظيم وحب
اهلل  ،وحب ما أمر به ،وحب أنبيائه ورسله وكتبه  ،وحب كل ما يرضيه جل يف عاله :
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[ املؤمنون. ] 6١ – ٥7 :
فهذه هي أقسام العلامء ،فلنحرص عىل أن نكون من القسم الثالث ،وأن نضع أنفسنا
هلذا األمر ،حتى نكون من العلامء باهلل ،ومن العلامء بأوامر اهلل ،لتمتلئ قلوبنا بمعرفة اهلل
وأسامئه و صفاته ،ومتتلئ باحلب والتعظيم والذل هلل  ، ومتتلئ عقولنا بمعرفة أحكام
اهلل ،بمعرفة الكيفيات ،كيفية الصالة ،كيفية الوضوء ،كيفية احلج ،كيفية الصوم ،كيفية
قسمة املواريث ،كيفية إقامة احلدود ،ونحو ذلك  ،ثم تتحرك قلوبنا وألسنتنا ،
وجوارحنا بعبادة اهلل :
[ احلج.] 77 :
فالعامل باهلل  ،وبأحكام اهلل  ،هو أعىل األقسام وأكملها ،ويف ذروة هذا القسم األنبياء
والرسل عليهم الصالة والسالم ومن سار عىل هدهيم من املؤمنني :
[ األنبياء. ] ٩0 :
فمعرفة اهلل أسامئه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم وأرشفها وأكملها وأعالها؛ ألهنا
أساس كل يشء ،هلذا جيب أن أعرف املعبود قبل العبادة ،وأعرف اآلمر قبل األمر،
وأعرف احلكيم قبل معرفة أحكامه  ،وأعرف امللك الغني الكريم قبل أن أسأله :
[ حممد. ] ١٩ :

اهلل  هو الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته  ،هو الكبري يف قوته  ،ويف قدرته  ،ويف علمه ،
ويف حلمه  ،هو جل جالله الكبري ،وكل ما سواه صغري مملوك للكبري :
[ األنعام. ] ١٠2 :
فإذا تسلط عليك أحد من الناس ،فاعلم أن اهلل الكبري أرسله إليك ليؤدبك  ،ثم ينتقم
منه ،فالطغاة واجلبابرة عيص بيد اهلل ينتقم اهلل هبا  ،ثم ينتقم منها ،فبنو إرسائيل ملا خالفوا
5٦2

أمر اهلل ،اهلل  أرسل عليهم فرعون ،فصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم :
[ األعراف. ] ١4١ :

ثم ملا جاءهم موسى  بالدين ،اهلل  أنقذهم منه  ،وأغرق فرعون وجنوده  ،وهكذا
مجيع من استكرب عن عبادة اهلل وطغى وجترب اهلل  يدمرهم :
[ العنكبوت. ] 4٠ :
فاألسباب بيد اهلل ،وهي من جنود اهلل ،واهلل له سنة يفعلها أو يعطلها أو يعكسها ،اهلل له
سنة وقدرة ،فالسنة خاضعة للقدرة ،واهلل أظهر سنته وأخفى قدرته ،سنته يف أن خيلق
اللسان يف هذا الفم  ،ويتكلم باللغات ،وينزل املطر عىل األرض فينبت به من كل زوج
هبيج ،لكن قدرته خمفية يف سنته ،من يراها؟ ال يراها إال املؤمن ،والكافر يرى السنة
الكونية فقط  ،لكن املؤمن يرى السنة الكونية  ،ويرى القدرة اإلهلية ،فيخرتق
املخلو قات إىل خالقها ،ويتجاوز الصور إىل املصور  ،فيعبدوه وحده ال رشيك له :
[ األنعام. ] ١٠3 – ١٠2 :
فاهلل يفعل باألسباب ألنه هو الكبري القوي الذي يفعل ما يشاء  ،وبدون األسباب ،
وبضد األسباب ،واألسباب بيد اهلل وهي خملوقة ،ال نجعلها رشيكا هلل ،فاليهود توكلوا
عىل األسباب  ،والنصارى تركوا األسباب .
ونحن جيب أن نضحي باألسباب من أجل دين اهلل  ،نضحي بالوقت ،نضحي باملال،
نضحي بالنفس ،نضحي بالشهوات نضحي بالبالد ،كام فعل املهاجرون حينام ضحوا
هبذه األمور ،ضحوا بأوقاهتم ،وأمواهلم ،وأنفسهم ،وشهواهتم ،وبالدهم وأهلهم،
ضحوا بكل بيشء من أجل إعالء كلمة اهلل .
فلام ضحوا جاء الرضوان من اهلل  ، فاملهاجرون تركوا  ،واألنصار بذلوا بيوهتم
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وأمواهلم واستقبلوا املهاجرين ،فلام جاءت اهل جرة والنرصة جاء الرضوان من رب
العاملني(:
) [التوبة.]١00/
فاخللق واألمر وامللك والتدبري والترصيف بيد واحد :
)

[ األعراف. ] 54 :

فغذاء القلوب بأن تعرف الكبري ،وتعرف العظيم ،وتعرف القوي وحده ال رشيك له،
وتعرف الغني ،وتعرف القهار ،وتعرف الواحد األحد ،هذه هي أغذية القلوب أن
تعرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله  ،حتى تتوكل عىل اهلل ،وختشع هلل ،وختاف من اهلل،
وتكرب اهلل ،يكرب املسلم ربه يف كل يوم أكثر من ستامئة وثالثني مرة ،يف الصلوات
اخلمس ،ويف األذان ،واإلقامة ،واألذكار املرشوعة .
ويف الصلوات اخلمس ،يف الصالة الرباعية نكرب اهلل إحدى وعرشين مرة ،والصالة
الثالثية سبع عرشة مرة ،ويف الصالة الثنائية إحدى عرشة مرة ،ويف التسبيح بعد الصالة
يف أذكار الصباح ،وأذكار املساء  ،وأذكار النوم ،جمموع ما ورد من مرشوعية التكبري
فرضا أو سن ًة أكثر من ستامئة وثالثني مرة :
ً
) [ العنكبوت. ] 45 :
ال بد هلذا القلب أن يعرف أعظم يشء عن ربه  ،أن يعرف أنه الكبري ،وأن كل ما سواه
صغري من مجيع املخلوقات ،وإذا عرف املسلم الكبري مل يعد بحاجة إىل الصغري ،ومن
سار يف معية الكبري فهو كبري ،وإذا توكل املؤمن عىل ربه الذي بيده كل يشء أغناه عام
سواه  ،فالكبري يف قوته هو اهلل  ،وكل ما سواه صغري :
[ غافر. ] ٦5 :

هو مالك امللك بيده ملكوت كل يشء ،يفعل باألسباب وبدون األسباب ،وبضد
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األسباب ،فاهلل  أنجى إبراهيم  من النار وهي تشتعل ،وإبراهيم يف وسط النار ،مل
)
يطفئها ومل ينقل إبراهيم إىل مكان آخر ،بل قال هلا(:
[األنبياء.]6٩/
ودمر القوي العزيز فرعون مع ملكه  ،وخسف بقارون مع ماله(:
)
[احلج.]6٢/
واألمر كله بيد اهلل العيل الكبري وحده ال رشيك له ،هو الكبري الذي بيده كل يشء .
فأن نأخذ األسباب  ،ونتوكل عليها  ،هذا رشك ،نقول مثال ً :وصلنا بسالمة ُحسن قيادة
الطيار  ،أو املالح  ،أو قائد السفينة  ،أو قائد السيارة ،ال؛ هذا رشك  ،فاهلل  هو الذي
[ يونس. ] 22 :
يسريكم يف الرب والبحر :
وأن نعطل األسباب  ،وال نأخذ هبا  ،هذا معصية ،ال بد من فعل األسباب ،ألننا يف دار
األسباب ،فالدنيا هلا أسباب  ،والدين له أسباب ،أسباب دخول اجلنة اإليامن والعمل
الصالح ،ولكن هذه أسباب ال بد من فعلها ،أما دخول اجلنة فيكون بفضل اهلل وبرمحته
قال النبي َ « : ال َي رد ُخ ُل َأ َحدٌ ِمنرك ُُم َ
رت َيا َر ُس َ
:و َال
اجلنَّ َة بِ َع َملِ ِه َقالُواَ :والَ َأن َ
ول اهللَِّ؟ َق َال َ
َأنَا ،إِ َّال َأ رن َي َتغ ََّمدَ ِ َين ا ُ
ْح ٍة ِم رن ُه َو َف رض ٍل» متفق عليه(.)1
هلل بِ َر ر َ
أنا عبده ومن مماليكه ال أستحق عىل عميل شيئًا  ،لكن إن أعطاين فهو الكريم ،فاهلل 
هو الكري م الذي يعطي من ال يستحق العطاء ،ولكن حلبه لنا يعطينا وإال نحن عبيده،
كام أن الشمس من عبيده ،والقمر من عبيده ،واألرض من عبيده ،والنباتات من عبيده
أجرا عىل أعامهلا ،لكن اهلل هو الكريم ،والكريم أكرمنا،
كلها تسبح بحمده ،وال تسأل ً
وأمرنا أن نتصف بصفاته(:
) [اإلرساء. ]70/
فاهلل  له املنة والفضل ً
وآخرا ،وله احلمد يف األوىل واآلخرة :
أوال
ً
[ القصص. ] 7٠ :
فأن نأخذ األسباب ونتوكل عليها هذا رشك؛ وأن نعطل األسباب وال نأخذ هبا هذا
()١متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( )6٤6٣واللفظ له ،ومسلم برقم (.،)٢8١6
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معصية ،وأن نأخذ باألسباب وال نتوكل إال عىل اهلل فهذا هو اإليامن .
نفعل األسباب  ،ونأيت بام نستطيع  ،ونجاهد األعداء  ،ونعد هلم ما نستطيع من قوة؛ ثم
اهلل يفعل ما يشاء( :
) [األنفال.]١7/
أنت فعلت السبب ،لكن الذي جعل اإل صابة هو اهلل  ، هو الذي يفعل ما يشاء .
وهذا اإلنسان ال يتحرك إال بإذن اهلل  ، فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
تكبريا ،ونكرر ذكره ،ألن من أكثر من
واهلل  جيب أن نذكره كثري ًا يف كل يوم  ،ونكربه
ً
ذكره أطاعه ومل يعصه:
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤١ :
فاهلل  هو الكبري الذي له الكربياء يف السموات واألرض ،هو الذي جيب أن يطاع فال
يعىص ويذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر:
[ اجلاثية. ] ٣7 – ٣6 :
هو جل جالله العيل الكبري ،كبري يف ذاته(:
) [األعراف.]١٤٣/
هو جل جالله الكبري العظيم جتىل للجبل العظيم فصار هبا ًء  ،وسقط أعاله عىل أسفله،
ملاذا؟ ألن اهلل  جتىل عليه ،وموسى  ملا رأى املتجىل عليه ،فكيف لو رأى املتجيل
سبحانه؟! :
[ الزمر. ] 67 :

وهو كبري يف خلقه ، ،وهو كبري يف قدرته ال يعجزه يشء ،وال خيفى عليه يشء(:
) [النحل.]٤0/
هو سبحانه الكبري يف قدرته :
[ لقامن. ] ٢8 :

5٦٦

هو سبحانه الكبري يف كالمه(:

) [لقامن.]٢7/
وبحرفني من كالمه كن فيكون ،خلق هذا الكون العظيم ،خلق السموات السبع وما
فيهن ،خلق األرضني وما فيهن ،فهو جل جالله خالق عظيم :

[ لقامن. ] ١١ – ١0 :

وهو سبحانه الكبري يف ملكه العظيم :
[ املائدة. ] ١٢0 :
هو سبحانه امللك الذي له امللك كله  ،يف الكون كله :
له ملك العامل العلوي والعامل السفيل  ،وله ملك عامل الغيب وعامل الشهادة  ،وله ملك
الدنيا واآلخرة  ،وله ملك ال سموات واألرض  ،وله ما يف السموات واألرض  ،وله
ملك ما بني السموات واألرض  ،وله مقاليد السموات واألرض  ،وله مرياث
[ امللك. ] ١ :
السموات واألرض :
ومن هذا ملكه  ،وهذه قدرته  ،هو الكبري الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له :
[ الزمر. ] 6 :

فهذه عظمة ملكه ،وهذا ملكه الكبري ،فكيف تكون عظمة الكبري جل جالله  ،ولكن اهلل
أخفى نفسه وأظهر خملوقاته ،أخفى نفسه رمح ًة وحكمة ،أخفى نفسه عنا يف الدنيا رمح ًة
بنا ،فامللك أو الرئيس إذا كان له أوامر عىل رعيته وكان بينهم ال يعصونه أبدً ا ،لكن إذا
غابوا عنه عصوه.
فاهلل  لو بان خللقه ،وظهر خللقه عيانًا لبطل أمر األمر والنهي ،وأمر التكليف وأمر
الثواب والعقاب؛ إذا رأينا اهلل بأسامئه وصفاته عيانًا ،ال يمكن أبدً ا أن نعصيه ،وحينئذ
يبطل أمر التكليف.
فرمح ًة بنا ال نراه ،رمح ًة وحكمة؛ ألن امللوك ال تعىص أمامها أبدً ا .
فاهلل  وهلل املثل األعىل أخفى نفسه  ،وأظهر خملوقاته ،لنعلم أن هلذا اخللق خالق،
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وهلذا امللك ملك ،وهلذه األرزاق رازق ،وهلذه الصور مصور ،ولكننا ال نراه ،لكن أيقنا
قط ًعا بوجوده  ،لكننا ال نراه  ،حتى يتم أمر اهلل  ،وتتحقق حكمة االبتالء باألمر
والنهي؛ ليعلم اهلل من خيافه بالغيب:

[ العنكبوت. ] ٣ – ٢ :

)

لكن يوم القيامة يراه املؤمنون
تكريام منه وعطا ًء(:
ً
[القيامة.]٢٣- ٢٢/
فمن استجاب ألمر اهلل ،يراه يوم القيامة ،يفتح له األبصار فرتى اهلل  ،ولكن ال حتيط
به وال تدركه األبصار ،لكن تراه ،واإلدراك غري الرؤية ،اإلدراك إحاطة ،أما الرؤية فأنا
أرى هذا اليشء من جانب ،وال أراه من جانب آخر:
[ األنعام. ] ١0٣ – ١0٢ :

وهو جل جالله الكبري يف إلوهيته( :
هو الكبري يف حكمه جل جالله(:
وهو سبحانه الكبري يف قدرته:

) [احلج.]6٢/

) [غافر.]١٢/

[ األعراف. ] ٥٤ :
هذا هو الكبري الذي جيب عىل القلب أن يعرفه ويكرر هذه املعرفة؛ ألن اإلنسان إن مل
ذاكرا كان ً
غافال ،وإن مل يكن عابدً ا لربه كان عابدً ا لغريه من املخلوقات األخرى،
يكن ً
فال بد من التذكري املستمر لتعرف الكبري الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له .
وكل من عىص اهلل فهو إما جاهل به أو غافل عنه .
 والغفلة حتصل بثالثة أمور:
بالغفلة عن اهلل  ..والغفلة عن أوامر اهلل  ..والغفلة عن اليوم اآلخر.
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وعالج داء اجلهل بالعلم باهلل وأسامئه وصفاته :

[ حممد. ] ١٩ :

وعالج الغفلة بالذكر ولزوم بيئة اإليامن  ،واالنقطاع عن اجلو الغافل :

[ الكهف. ] ٢8 :

فسبحان الكبري يف خلقه ،الكبري يف كالمه  ،الكبري يف حكمه  ،الكبري يف قدرته ،الكبري يف
علمه(:
)
[األنعام.]٥٩/
هو عليم جل جالله بكل يشء ،ال خيفى عليه يشء من النيات واألقوال  ،واحلركات
والسكنات(:
) [يونس.]6١/
هو سبحانه الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته :

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :

فاهلل  علمه حميط بكل يشء ،وقدرته حميطة بكل يشء ،ورمحته وسعت كل يشء .
فهذا هو الكبري الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال احلميدة  ،واملثل
األعىل.
ومن هذا شأنه ،وهذا جالله ،وهذا كربياؤه ،وهذه قدرته ،وهذا علمه  ،وهذا حكمه ،
وهذا خلقه  ،وهذا سلطانه  ،جيب أن نؤمن به ،ونشكر ه ،وجيب أن نطيعه وال نعصيه،
وجيب أن نذكره وال ننساه ،وجيب أن نحبه ونعظمه ونعبده وحده ال رشيك
5٦9

له(:

) [األنعام.]١0٢/
فاإلنسان ُخلق ليكون عابدً ا لربه  ، فاهلل خلق كل يشء من أجل اإلنسان ،وخلق
اإلنسان ليوحد ربه ،ليطيع ربه ويعبد ربه : 
[ الذاريات. ] ٥8 – ٥6 :

من اإلنسان؟ ،اإلنسان عقل يدرك ،يدرك هذه املخلوقات واألشياء التي يراها ،وقلب
بعد هذا اإلدراك حيب أو يبغض.
فبعقولنا ندرك األشياء ،ندر ك املخلوقات ،ندرك الكائنات  ،ونتيجة هلذه اإلدراكات
يتولد يف القلب حب اهلل ،تعظيم اهلل ،تكبري اهلل :
[ ق. ] 8 – 6 :

ومن هو العاقل؟ أعقل الناس هو الذي عرف من جيب أن حيب ،من جيب أن يشكر ،
من جيب أن يسأل ،من جيب أن يكرب ،هذا هو املؤمن(:
) [حممد.]١٩/
الذي جيب أن نحب ،هو العظيم  ،هو الكبري ،هو املتكرب ،هو الكريم ،هو الرمحن
)
الرحيم(:
[احلرش.]٢٢/
هذا الذي جيب أن نحب ،الرمحن الذي وسعت رمحته كل يشء ،الذي بالناس رؤوف
رحيم ،الذي جيب أن نحب هو امللك الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،
واألفعال اجلميلة:
[ احلرش. ] ٢٣ :
القدوس املنزه عن النقائص والعيوب ،وعن الشبيه واملثيل ،السالم الذي سلم عباده من
كل سوء ،ويوم القيامة يسلمهم من مجيع اآلفات ،ويدخلهم دار السالم ،املؤمن الذي
أمنه عباده أن يظلمهم .
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هو املؤمن الذي خلق األمن وأكرم به أولياءه ،خرج النبي  خائ ًفا من مكة ،خرج إىل
املدينة خمتف ًيا ليكون قدوة لكل ضعيف ،ولكن رجع يوزع األمن يف مكة ،ألنه متصل
باملؤمن الذي يملك األمن واخلوف ،فقال  « : من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن
ألقى السالح فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن» أخرجه مسلم(.)1
هو الذي نرصه يف غزوة بدر ،حني مل يكن معه من العدة والعدد إال القليل ،ألنه هو
الكبري الذي يملك مجيع املخلوقات والقلوب( :
) [آل عمران.]١٢٣/
هو الذي أمدهم باملالئكة ،هو الذي أنجى يونس  يف بطن احلوت ،هو الذي نرص
أنبياءه ورسله ،هو الذي دمر أعداء الرسل ،حينام خالفوا واستكربوا عن احلق  ،وعن
العمل باحلق.
فاهلل  دمرهم ،ألنه هو الكبري ،الذي عنده خزائن القوة ،وعنده خزائن العذاب،
وعنده خزائن القوات واجلنود:

[ غافر.] ٥٢ – ٥١ :

بقدر ما يف قلب العبد من اإليامن ،خياف منه كل يشء ،فهو ال خياف إال اهلل ،العزيز
اجلبار املتكرب ،هو جبار جيرب املنكرسين ،وجيرب خلقه ،اجلبار يف ملكه ،وعظمته وسلطانه،
اجلبار عىل الظاملني والطغاة ،هو الكبري املتكرب ملا له من األسامء احلسنى  ،والصفات
العال  ،واألفعال الكربى .
فهذا الرب الذي جيب أن نحبه  ،وأن نعظمه  ،وأن نقدره  ،وأن نشكره :
[ احلرش. ] ٢٣ – ٢٢ :
فأعىل احلب أن حتب من يستحق احلب الكامل  ،وتعظم من يستحق التعظيم ،وتكرب من
يستحق التكبري ،ونحمد من يستحق احلمد  ،ونسأل من يقدر عىل اإلجابة :
()١أخرجه مسلم برقم (.)١780
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[ يونس.] ٣ :

فبقدر املعرفة تكون املحبة ،وبقدر املحبة تكون الطاعة ،والعبادة ،وبقدر الطاعة والعبادة
)
تكون السعادة يف الدنيا واآلخرة(:
[األحزاب.]7١/
واهلل  عرفنا بنفسه  ،لنتعرف عليه ،فأسعد الناس من آمن باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه ،وأحب اهلل وأحب ما حيبه اهلل ،وكره ما يكره
اهلل ،وعبد اهلل بموجب ذلك(:
) [احلج.]6٢/
فهو جل جالله الكبري وحده ال رشيك له ،الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته ،هو الكبري
الذي ال بد أن نعرف أنه كرب عن مشاهبة املخلوقات مجيعها ،فهو أكرب من أن يشبه خلقه،
وأكرب من أن يشبهه أحد من خلقه:
[ اإلخالص. ] ٤ – ١ :
هو سبحانه األكرب وحده ال رشيك له ،أكرب من مجيع خملوقاته ،أكرب من كل يشء ،أكرب
مما عرفنا ،أكرب مما مل نعرف ،أكرب مما ختيلنا ،أكرب مما نظن ،أكرب مما نتصور ،فمهام تصورت
أو ختيلت ذاته أو صفاته فهو أكرب مما تظن أو تتصور ،وكل ما خطر ببالك من جالل اهلل
ومجاله وكربيائه ،فاهلل أكرب من ذلك:
[ الزمر. ] 67 :
هو سبحانه الكبري ذو املجد  ،واجلالل  ،والكربياء ،والعظمة  ،له كامل الذات واألسامء
والصفات ،وكامل الذات هو كامل وجود الرب احلي القيوم ،الذي مل يسبقه عدم ،وال
[ احلديد. ] ٣ :
يلحقه زوال :
فاعلم أن معرفة اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله أول الواجبات  ،وأعظم
الواجبات(:
) [حممد.]١٩/
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ربنا  هو الكبري املتكرب الذي ليس لكربيائه هناية ،العظيم الذي ليس لعظمته هناية،
الكريم الذي ليس لكرمه هناية ،احلي الذي ليس حلياته هناية ،العليم الذي ليس لعلمه
هناية ،القوي الذي ليس لقوته هناية  ،الغني الذي ليس لغناه هناية  ،اجلميل الذي ليس
[ طه. ] 8 :
جلامله هناية :
هو امللك الكبري العظيم الذي ال يزول سلطانه ،والعزيز اجلبار الذي ال جيري يف ملكه
إال ما يريد ،املتكرب الذي ليس مللكه زوال ،امللك الذي بيده امللك واإلحسان والرمحة
والغفران ،الكبري الذي له امللك كله  ،وإليه يرجع األمر كله(:
)
[هود.]١٢٣/
هو الكبري املتكرب ،الذي تكرب عن ظلم اخللق ،املتكرب الذي انفرد بالكربياء وامللك
) [طه.]8/
وامللكوت ،والعظمة واجلربوت(:
فسبحان الكبري املتكرب املتعال عن صفات اخللق ،الذي تكرب عن كل نقص ،وترفع عن
كل عيب ،وتنزه عن كل ما ال يليق بجالله ،فهو سبحانه العظيم الكبري املتكرب(:
) [احلرش.]٢٣/
واعلم أن الكربياء هلل  أكمل من العظمة؛ ألنه يتضمنها ويزيد عليها باملعنى كام مر
معنا ،فالكربياء رداؤه جل جالله ،والعظمة إزاره ،والرداء أكرب من اإلزار .
ِ
ِ
اء
عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل « :الع ُّز إِز ُ
َار ُهَ ،والك ر ِْب َي ُ
ِر َداؤُ ُهَ ،ف َم رن ُين ِ
َاز ُعنِي َع َّذ ربتُ ُه» أخرجه مسلم(.)1
واهلل جل جالله هو الكبري الذي له الكربياء يف السموات واألرض ،وله احلمد واملجد
والثناء من مجيع الوجوه ،له اخللق كله ،وله األمر كله ،وله امللك كله ،وإليه يرجع األمر
تكبريا ،فهو أهل أن حيمد،
كله ،فلله احلمد والشكر وله العزة واملجد ،فاذكره وكربه
ً
وأهل أن يكرب وأهل أن يعظم:
[ اجلاثية. ] ٣7 – ٣6 :
()١أخرجه مسلم برقم (.)٢6٢0
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فسبحان الرب الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،الذي من كربيائه وعظمته أن
األرض مجي ًعا قبضته يوم القيامة ،والساموات مطويات بيمينه ،ذلكم اهلل ربكم(:
) [الرعد.]٩/
ومن كربيائه أن عرشه العظيم وسع ملكه الكبري .
ومن كربيائه أن كرسيه وسع السموات واألرض ،ومن كربيائه أن نوايص مجيع اخللق
بيده(:
) [الزمر.]6٣-6٢/
ومن كربيائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات واألرض ،املقصود منها
تكبريه وتعظيمه  ،وإجالله  ،وتقديسه ،وحتميده ،وتسبيحه .
وهلذا كان شعار العبادات الكبار اهلل أكرب؛ كاألذان  ،واإلقامة  ،والصالة  ،واحلج
وغريها(:
) [اإلرساء.]١١١-١١0/
هو سبحانه الكبري جل جالله ،ومن كان يف معية العزيز فهو عزيز ،ومن كان يف معية
الكبري فهو كبري ،ومن كان يف معية امللك فهو ملك .
وامللك من الناس هو من ملك جوارحه وأوقاته ،وسخرها يف طاعة اهلل  ،واجتناب
معصيته جل جالله .
وامللك هو من غلب الروح عىل النفس ،فأشغل هذا البدن بطاعة اهلل  ، وكمل
حمبوبات ربه يف الدنيا ،واهلل  يكمل له حمبوباته يوم القيامة :
[ التوبة. ] ١١2 :
فقيمة اإلنسان بصفاته ال بذاته ،قيمة اإلنسان عند ا هلل بإيامنه وإسالمه وتوحيده وتقواه
فهذا اإلنسان عند اهلل  عظيم ،عند اهلل  كبري ،واهلل  هو الكبري الذي له ما يف
السموات وما يف األرض ،وله ملك السموات واألرض ،وله خزائن السموات
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واألرض ،وله غيب السموات واألرض :
[ فصلت. ] 32 – 3٠ :
فاهلل  هو األول فليس قبله يشء ،وهو اآلخر فليس بعده يشء ،وهو الظاهر فليس
فوقه يشء ،وهو الباطن فليس دونه يشء ،اهلل  هو الكبري بذاته ،الكبري بأسامئه
وصفاته وأفعاله  ،وآياته وخملوقاته :
[ احلديد. ] 3 :
وهو العيل الكبري ،عيل يف كربيائه ،وكبري يف علوه جل جالله ،هو الكبري املتعال ،ودينه
كبري ،وملكه كبري ،ودين اهلل  هو الدين الواحد الذي ال دين سواه ،فمن أخذ به
ﮔ)[آل عمران.]١٩/
أفلح ،ومن أعرض عنه خرس(:
)
(
[آل عمران.]8٥/
فمن أراد أن يكون عال ًيا كبري ًا فليتصل بالعيل األعىل؛ ليعلو بإيامنه وتقواه وأخالقه
وأقواله وأعامله ،ملا حيبه اهلل .
فاهلل  هو الكبري واألكرب ،و املتكرب ،فمن رفض اإليامن باهلل  ،وأعرض عن دينه  ،فهو
أسفه اخللق :
[ البقرة. ] ١3٠ :
والعاقل ح ًّقا  ،والعارف ًّ
حقا ،من عرف الكبري فاتصل به  ،وعمل بأوامره ،وأعرض عام
سواه ،ألن كل ما سواه صغري ،ومن عرف الغني مل يقف بباب الفقري ،بل يسأل الغني
الذي له ملك السموات واألرض وما فيهن  ،وهو عىل كل يشء قدير:
[ الذاريات. ] 5١ – 5٠ :
لكن من أطاع املخلوق  ،وعىص اخلالق  ،فهل قال اهلل أكرب حق ًا ؟ نحن نقول :اهلل أكرب
يف األذان  ،يف اإلقامة  ،ويف ركعات الصالة ،عند الركوع عند السجود ،نقول :اهلل أكرب،
فمن أطاع املخلوق  ،وعىص اخلالق ،فام قال اهلل أكرب  ،حقيق ًة  ،ما قال :اهلل أكرب بقلبه
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ولو قاهلا بلسانه ألف مرة ،فهذه ال تغنيه ،من أطاع الصغري  ،وترك طاعة الكبري  ،وأطاع
املخلوق ،وعىص اخلالق فام قال :اهلل أكرب بقلبه وال مرة  ،ولو قاهلا بلسانه ألف مرة.
من كذب عىل اهلل ورسوله ودينه واملؤمنني فام قال اهلل أكرب وال مرة ،ولو قاهلا بلسانه
ألف مرة ،من أعرض عن ذكر اهلل وريض برشع غري رشع اهلل فام قال :اهلل أكرب وال مرة،
وإن قاهلا بلسانه ألف مرة :
[ الصف. ] 3 – 2 :
من حلل احلرام  ،وحرم احلالل  ،وغيش الكبائر والفواحش فام قال اهلل أكرب بقلبه وال
مرة ،وإن قاهلا بلسانه ألف مرة ،ألن قبول األعامل مداره عىل النية ( :
)[املائدة.]٢7/
فالتقوى عمل القلب ،كاحلب يف اهلل  ،والبغض يف اهلل ،وتعظيم اهلل  ،واخلشوع له ،
واالنكسار بني يديه ،واالفتقار بني يديه :

[ األنفال. ] 4 – 2 :

من حكم بغري ما أنزل اهلل فام قال بقلبه اهلل أكرب وال مرة وإن قاهلا بلسانه ألف
)[املائدة.]٤٤/
مرة(:
من قال يف الصالة :اهلل أكرب ،وخرج من الصالة وعىص اهلل ،فأكل الربا ،وسمع الغناء،
وأكل احلرام  ،وفعل الكبائر  ،فام قال اهلل أكرب وال مرة ،وإن قاهلا يف الصالة مرات
عديدة ،فال بد أن يطابق عمل اإلنسان قلب اإلنسان داخل الصالة وخارج الصالة .
واهلل  هو الكبري جل جالله وحده ال رشيك له ،هو الكبري يف وجوده مل يسبقه عدم،
وال يلحقه زو ال ،وكل ما سواه من املوجودات سبقه عدم  ،ويلحقه زوال :
[ القصص. ] ٨٨ :

هو بديع السموات واألرض ،الكبري الذي خلق السموات واألرض وأوجدها عىل غري
مثال سابق،
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[ األنعام. ] ١٠١ :
فاهلل  هو الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته ،فال بد للعبد أن يعرف الكبري ،ليكربه ح ًّقا،
وينظر ويتدبر يف ملكوت السموات واألرض؛ فريى املخلوقات العظيمة ،وهذه
املخلوقات واألجرام الكبرية .
فالسموات يشء ،والقمر يشء ،والشمس يشء ،والعرش يشء ،والكريس يشء،
والفضاء يشء ،واهلل خالق كل يشء  ،واألرض يشء ،واجلبال يشء  ،والبحار يشء ،
والنباتات يشء  ،واحليوان يشء  ،واهلل  خالق كل يشء :
[ األنعام. ] ١٠2 :

ولذلك نقول :اهلل أكرب ،وال نقول :من كذا أو كذا؛ ألن اهلل ال يقاس بمخلوقاته :
[ الشورى. ] ١١ :
 ففي الكون اثنان:
كبري  ..وصغري.
فالكبري هو اهلل وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه من العرش العظيم إىل أصغر ذرة يف
املخلوقات كله صغري .
وكل هذه املخلوقات خلقها اهلل لتسبح بحمده  ،وتشهد بوحدانيته  ،وختضع ألمره ،
وتستجيب ملشيئته ،وترسع إىل إرادته :
[ اإلرساء. ] 44 – 43 :
فاملطلوب من القلب أن يعرف ربه الكبري  ،وإذا عرفنا الكبري تركنا الصغري ،فعالقتنا
بالصغري إن كان برش مثلنا أن ندعوه إىل الكبري؛ ليتصل بالكبري  ،ويعبد الكبري  ،ويأخذ
من خزائن الكبري ،ويأخذ من خزائن الغني ،ويستفيد من قدرته :
[ فصلت. ] 33 :

وكامل اإلنسان أن يكمل نفسه ويكمل غريه ،كالثلج بارد بنفسه  ،مربد لغريه ،كامل
معلام لغريه ،كامل
حلا ومصلح ًا لغريه ،كامل اإلنسان أن يكون عاملًا ً
اإلنسان أن يكون صا ً
اإلنسان أن يأخذ من ربه وحيسن إىل خلقه ،كامل اإلنسان أن حيب لغريه كام حيب لنفسه،
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مذكرا لغريه ،كامل اإلنسان أن يكون مؤمنًا يصل الناس
ذاكرا
ً
كامل اإلنسان أن يكون ً
باملؤمن  ،ويدعوهم إىل املؤمن :
[ العرص. ] 3 – ١ :

هذا هو الكبري من العبيد يف أقواله وأعامله وأخالقه ،وهذا يف أعىل درجات الكامل ،ويف
أعىل درجات الكامل األنبياء والرسل  ،ثم أتباعهم من املؤمنني :
[ النساء. ] 70 – 6٩ :
كبريا يف كل ذلك ،يف نيتي أكون كبري ًا  ،نيتي إصالح نفيس  ،وأهيل ،
وحتى حيبك اهلل كن ً
وعشرييت  ،وقومي  ،وبلدي  ،وما حول بلدي والناس  ،والعامل كله .
واهلل سبحانه يعطي األجر الكبري عىل قدر هذه النية الكبرية ،إذا نويت وبدأت بالعمل :
[ احلج. ] 77 :

جيب علينا أن نعرف اهلل الكبري ،ونتجاوز هذا املُلك العظيم إىل ربه امللك العظيم،
نتجاوز هذه املخلوقات العظيمة الكبرية إىل الكبري إىل العظيم؛ فنتعرف عىل أسامئه
وصفاته ،ونعبده بام جاء عن رسوله : 
[ حممد. ] ١٩ :
ً
وعمال ؛ فال يليق باإلنسان أبدً ا أن يعبد غري اهلل من الصغار
وعلام
واإلنسان هلل خل ًقا
ً
سوا ًء كان مثله من الناس  ،أو أكرب منه كالشمس والقمر ،أو دونه كاألحجار واألصنام،
ألن كل ما سوى اهلل عبيد خماليق ليس بأيدهيم يش :
[ األنعام. ] ١0٣ – ١0٢ :
والعبادة هي الطاعة ،فمن أطاع غري اهلل يف معصية اهلل فهو عبد له .
فال يليق أبدً ا باإلنسان الذي خلقه اهلل لعبادته أن يكون عبد ًا لغري اهلل(:
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)[الذاريات.]٥١-٥0/
فإن أعرض عن ربه إىل غريه حق عليه العذاب ( :
)[الشعراء.]٢١٣/
فاحلمد هلل أن عرفنا باسمه الكبري ،باسمه العظيم ،باسمه امللك ،حتى نتعرف عليه ،
ونتصل به  ،ونتعلق به ،وال نتعلق بام دونه .
اهلل جل جالله هو الكبري يف ذاته ،الكبري يف أسامئه ،له األسامء احلسنى ،الكبري يف صفاته،
له الصفات العال ،الكبري يف أفعاله ،هو الكبري املتكرب عن صفات النقص والعيب
والظلم والنوم ،هو الكبري املتكرب عن املثيل والشبيه والنظري(:
)[اإلخالص.]٤- ١/
هو الكبري املتكرب بذاته ،ملا له من األسامء احلسنى والصفات العال(:
)[طه.]8/
هو املتكرب عن صفات الكامل يف اخللق فاهلل(:
)[الشورى.]١١/
فهو املتكرب عن علم اخللق ،وقوة اخللق وقدرة اخللق وكرم اخلل ق .
فهو الكبري املتكرب عن صفات النقص من العيب ،واملتكرب عن املثيل والشبيه من اخللق ،
واملتكرب عن صفات الكامل يف اخللق ،ألن صفات الكامل يف اخللق موهوبة ،وصفات اهلل
أزلية .
أما صفات اخللق فهي موهوبة وهي من خزائن اهلل ،فاهلل كري ًام هو الذي جعل هذا
بصريا ،واملوهوب قد ُيسلب،
كريام ،وه ذا عاملًا  ،وهذا قو ًيا وهذا سمي ًعا وهذا
ً
ً
واملسلوب واملوهوب سوف ينتهي ،ينتهي بامذا؟ باملوت؛ لكن الكبري املتكرب هو اهلل
وحده ال رشيك له ،الذي له الكربياء يف السموات واألرض؛ لكامل ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه(:
) [احلرش.]٢٣/
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عاجز حمتاج ،وهو قبل هذا كله
ضعيف
ٌ
فقري
ٌ
أما العبد فال يليق به الكرب والتكرب ،ألنه ٌ
كان معدو ًما فأوجده اهلل ،ومملوكً ا هلل  ، وجاهالً فعلمه اهلل  ،وفقري ًا فأغناه اهلل ،
وضاالً فهداه اهلل
[ الضحى. ] ١١ – 6 :
فاهلل  هو الكبري األكرب املتكرب ،فيجب أن نتعرف عىل أسامء اهلل ،ونعرف كربياء اهلل
وعظمته وجالله ومجاله :
[ الطالق. ] ١٢ :

وأسامؤه احلسنى وصفاته العال ،ال حتيط هبا العقول ،وال تتصورها األفهام ،وال تدركها
األبصار واألفكار ،فاهلل أكرب وأعظم من ذلك كله(:
)[احلج.]7٤/
فأسامء اهلل ال بداية هلا وال هناية؛ كذلك جيب أن نعرف أن معرفة اهلل بحر ال هناية له،
ومعرفة اإلنسان عن ربه بل معرفة البرشية كلها ال تساوي بلل خميط غمس يف البحر،
اهلل  عظيم بذاته وأسامئه وصفاته ،كبري بذاته وأسامئه وصفاته(:
)[آل عمران.]٢/
حي بصفات الكامل ،صفة الس مع  ،صفة البرص  ،صفة الكرم  ،صفة الغنى  ،صفة
القوة ،صفة العلم ،صفة اإلحاطة ،صفة الرمحة ،صفة الكربياء ،صفة العزة:
[ غافر. ] 6٥ :
سبحانه ال إله إال هو العيل الكبري ،ال هناية لعظمته وقوته وعلمه ،وال هناية جلالله
ومجاله ،وال هناية مللكه وسلطانه؛ ألنه عظيم بذاته وأسامئه وصفاته :
[ طه. ] 8 :
أما املخلوق فهو موهوب ،موهوب من اهلل إجيا ًدا  ،وموهوب من اهلل صفات ًا ،فمن أقبل
عىل اهلل ،رزقه من أسامئه احلسنى ما يكتسب به الشكر واحلمد من ربه جل جالله ،فاهلل
 حيمد اإلنسان الذي يؤمن به ويطيعه ويعبده ويكرمه يف الدنيا ويكرمه يف اآلخرة ،اهلل
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 ال بداية وال هناية لذاته وأسامئه وصفاته؛ ألن اهلل ليس كمثله يشء ،أما املخلوق
فلحياته بداية وهناية ،ولرزقه بداية وهناية ،ولعلمه بداية وهناية :
[ اإلنسان. ] ٢ – ١ :
فاهلل  وحده وهو الكبري املتكرب ،ملاذا؟ ألنه عليم بكل يشء  ،حميط بكل يشء ،قادر
عىل كل يشء ،عنده خزائن كل يشء ،قاهر لكل يشء ،خالق كل يشء جل جالله .
فإذا تكرب جل جالله ،فألنه يعلم أنه وحده له األسامء احلسنى  ،والصفات العال ،ويعلم
أنه الكبري وحده ال رشيك له ،وأنه العظيم وحده  ،وأنه اخلالق وحده ،وأنه الرمحن
وحده ،وأنه العزيز وحده ،وهلذا يمجد نفسه يف القرآن ،حتى نعلم العظيم والكبري
فنعظمه ونكربه  ،ونعرف الكريم ونعرف الغني فنحبه ونتقرب إليه؛ ألنه وحده منه
الفضل واإلحسان واإلنعام:

[ احلرش. ] ٢٤ – ٢٢ :
هو الكبري الذي تنزه عن الرشيك واملثيل ،وتنزه عن صفات العيب والنقص ،وتنزه عن
احلاجة إىل اخللق ،فاخللق إنام جيتهدون ويعبدون ويوحدون ملصلحة أنفسهم( :
)[العنكبوت.]6/
فهو جل جالله إذا تكرب ووصف نفسه بالكربياء؛ فألنه يعلم أنه وحده له األسامء
احلسنى  ،والصفات العال ،واألفعال الكربى  ،واملثل األعىل  ،ويعلم أنه الكبري وحده ال
رشيك له ،وأنه العظيم وحده ،وأنه اخلالق وحده ،وأنه اخلبري وحده ،وأنه الرزاق
وحده:
[ البقرة. ] ٢٥٥ :
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هو اخلالق الذي أوجد اليشء من العدم ،وهو الباري الذي أوجد املخلوق الذي خلقه
ملهمة ،فخلق الشمس لإلنارة ،واألرض لإلنبات ،واللسان للكالم والذكر واحلمد
والدعوة واألذن للسمع ،هو اخلالق الذي أوجد من عدم ،البارئ الذي خلق املخلوق
ملهمة ،املصور الذي صور كل خملوق عىل هيئة معينة ،فهذا جبل ،وهذا شجر ،وهذا
إنسان ،وهذا حيوان:
[ احلرش. ] ٢٤ :
هذه األسامء العظيمة ال بد أن نعرفها؛ ألن اهلل هو اخلالق وحده جل جالله ،الذي أوجد
املخلوقات كلها من عدم ،مليارات املخلوقات ختلق يف كل ثانية ،من عامل النبات ،وعامل
احليوان  ،وعامل الذرات  ،خالئق ال حيصيها إال اهلل ،من خيلقها؟ .
خيلقها اخلالق العليم الكبري بذاته وأسامئه وصفاته ،خيلقها الغني القادر ،خيلقها الذي
يبده مقاليد السموات واألرض ،خيلقها من له اخللق واألمر ،خيلقها الذي يقول لليشء
كن فيكون :
[ لقامن. ] ١١ – ١0 :
فبكلمة واحدة اهلل  خلق الكون ،قال للسامء كوين فكانت ،وقال للنار كوين بر ًدا
وسال ًما عىل إبراهيم فكانت ،وقال لبني إرسائيل الذين عصوه كونوا قرد ًة خاسئني
فكانوا ،كذلك قال للسموات واألرض( :
)[فصلت. ]١١/
فهو جل جالله عظيم كبري يف كالمه ،كبري يف أسامئه وصفاته ،كبري يف خزائنه .
البد أن يعرف القلب الكبري ذو اجلالل واإلكرام ،ذو العزة واجلربوت الذي له الكربياء
يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم :
[ حممد. ] ١٩ :
إذا عرف ذلك زهد فيام دونه ،وتعلق بالكبري الواحد األحد جل جالله:
[ يونس. ] ٣ :
هو جل جالله له األسامء احلسنى ،وخلق كل حسن ،خلق أحسن الزهور ،وأحسن
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الثامر ،وأحسن النجوم ،وأحسن اخلالئق ،وأحسن املعادن ،فهو الذي خلق كل يشء،
وأحسن خلقه جل جالله ،فال خيلق إال كل حسن ،وال يأمر إال بكل حسن ،من األقوال
[ طه. ] 8 :
واألعامل واألخالق :
فمن جاء باحلسن وامتثل األمر احلسن من اهلل  ،وقال القول احلسن:
[ يونس. ] ٢6 :
فأعظم جنة يف الدنيا هي جنة املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته ،فمن أشغل برصه وسمعه
وجوارحه يف الدنيا بطاعة اهلل  ،يوم القيامة اهلل  يفتح هلذه العني أن تراه(:
)[القيامة.]٢٣- ٢٢/
ومن استمع القول احلسن واتبع أحسنه يف الدنيا أسمعه اهلل  ما حيب ويرىض يوم
)[يس.]٥8/
القيامة فيسمع كالم اهلل (:
ويسمع تسليم املالئكة عليه يف اجلنة:
[ الرعد. ] ٢٤ – ٢٣ :
ويسمع تسليم املؤمنني عليه يف اجلنة ،ويسلم عىل املالئكة  ،ويسمع كل يشء حسن .
ذاكرا لربه  ،حامدً ا له ،
و هذا اإلنسان إذا كرب اهلل ومحد اهلل بلسانه فهو يف الدنيا كان ً
معلام لرشعه ،حمسن ًا إىل خلقه ،قائ ًام بالعبادات القولية ،فهذا اللسان يوم
داع ًيا إليهً ،
القيامة يمجد اهلل  ،ويعظم اهلل  ، وحيمد اهلل فأهل اجلنة يلهمون التسبيح  ،والتقديس ،
والتكبري والتحميد لربنا : 
[ يونس. ] ١0 :
فاملؤمن يف الدنيا ٌ
ممتثل لـ ال إله إال اهلل  ،ويوم القيامة قائم بال إله إال اهلل ،يعطى ما شاء،
ويطلب ما شاء ،يوسع له يف القصور ،فيسكن القصور امللكية؛ ألنه يف الدنيا عاش
ملكيًا ،ملك جوارحه  ،وملك أوقاته ،وملك شهواته ،ففي يوم القيامة ينقله اهلل من هذا
امللك إىل ملك عظيم أبدي :
[ اإلنسان. ] ٢٢ – ٢0 :
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فمن قيد نفسه بطاعة اهلل يف الدنيا أطلق اهلل جوارحه يوم القيامة ،يف النعيم املقيم ،ونظر
إىل امللك العظيم؛ ألنه كبري ،وألنه ملك جوارحه فيوم القيامة يكون بقرب امللك(:
)[القمر.]٥٥- ٥٤/
فالفقه ح ًقا هو معرفة اهلل ،ثم معرفة دينه ورشعه ،ثم التعبد هلل بموجب ذلكً ،
فعال
لألوامر واجتنا ًبا للنواهي  ،وقلبي مملوء بحب ربنا  ، وبتعظيمه  ،وبالذل له ،أعبده
بقلبي وقالبي ،ببدين وروحي ،القلب راكع وساجد لربه ،خاضع ألمره ،والبدن خاشع
وخاضع بجوارحه لربه(:
ﰀ)[الزمر.]٩/
فسبحان الكبري املتعال ،سبحان الكبري األكرب املتكرب ،ال إله إال هو  ،الكبري الذي ال هناية
لعظمته وقوته وعلمه جل جالله .
والكربياء صفة كام ل هلل ،لكنها بالنسبة لإلنسان صفة نقص ،فسبحان العزيز اجلبار
املتكرب ،ورحم اهلل امرء ًا عرف نفسه فوقف عند حده(:
) [املعارج.]٣٩/
[ الطارق. ] 8 – ٥ :
فهذا اإلنسان ذرة م ن خملوقات ربه الكبري ،خلقه اهلل بيده ،وغمره بنعمه  ،وأكرمه بدينه.
فعىل هذا العبد أن يطيع امللك ،وعىل هذا الضعيف أن يطيع القوي  ،وعىل هذا الصغري
أن يطيع الكبري .
فبالصفات التي حيبها اهلل يرتقى اإلنسان  ،ويتقرب إىل ربه بام دعاه إليه من أسامئه
احلسنى:
[ األعراف. ] ١80 :
واهلل  هو الكبري وحده ال رشيك له ،والنفس البرشية جمبولة عىل حب الكريم،
ومفطورة عىل تعظيم الكبري ،النفوس تتعلق بالكبري خو ًفا  ،وبالكريم حمب ًة ورغب ًة،
والتعلق بالعظيم الذي كمل يف جالل ه ومجاله عزة  ،وليس ذلك ألحد إال هلل العيل
الكبري ،فال أكرب وال أعظم من اهلل ،وال أحد أكرم من اهلل ( :
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)[الزمر.]67/
فال يظن الناس أن اهلل حيتاج إىل عباده ،وأن عبادهتم تزيده عزة ،أو تزيده كربياء ،أو
تزيده قوة ،بل هو الق وي الذي عنده خزائن القوة والذي وهب القوة لكل قوي .
هو الرمحن الذي عنده خزائن الرمحة والذي وهب الرمحة لكل راحم.
فاهلل خلق مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة يرتاحم هبا اخللق ،فإذا كان يوم القيامة لكامل
رمحته تعاد هذه الرمحة إىل تسعة وتسعني رمحة وتكون مائة رمحة يرحم به الرمحن الرحيم
خلقه يوم القيامة ،فهو واسع الرمحة ،واسع املغفرة ،واسع العلم :
[ غافر. ] 7 :

وإذا عرفنا ذلك جاءت يف قلوبنا عظمة اهلل وجالله ،وجاء يف قلوبنا حبه وتعظيمه؛ ألنه
هو الكبري وحده ،وهو الكريم وحده ال رشيك له :
[ غافر. ] ٦5 :

وإذا أكثرنا من ذكره عرفنا جالله ومجاله وإذا عرفناه أحببناه  ،وإذا أحببناه عبدناه
وأطعناه :
[ الطالق. ] ١2 :
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التعبد هلل  باسمه الكبري ..املتكْب
حظ العبد من هذا االسم الكريم ،أن جيالس من هو كبري يف علمه ،كبري يف حكمته ،كبري
يف أقواله وأعامله وأخالقه .
فحظ العبد من هذا االسم الكريم أن جيالس  ،العلامء باهلل وأسامئه وصفاته  ،ودينه
ورشعه ،ويصاحب احلكامء الذين عندهم احلكمة( :
)[البقرة.]٢6٩/
واحلكمة وضع اليشء يف موضعه بحيث تغلب منفعته عىل مرضته .
احلكمة :وضع اليشء يف موضعه ،وعبادة اهلل هي أعظم حكمة ،ألننا وجهنا العبادة ملن
يستحق ال عبادة ،كربنا الكبري ،وعظمنا العظيم ،وسألنا الكريم :
[ األنعام. ] ١٠2 :
فحظ العبد من اسم اهلل الكبري هو أن جيالس العلامء ،ويصاحب احلكامء ،وخيالط الكرباء
كبريا
كبريا يف أقوالهً ،
يف دينهم وعلمهم  ،وأخالقهم وتقواهم  ،ليستفيد منهم؛ ليكون ً
يف أعامله  ،يف أخالقه ،يف إحسانه :
[ آل عمران. ] 79 :
هذا اللسان صغري بامذا نكربه؟ نكربه بالتكبري ،بالتسبيح ،بالتحميد لربنا  ،نكربه
بالدعوة إىل الكبري املتعال ،نكربه بتعليم رشع الكبري جل جالله ،نكربه بتوجيه الناس إىل
الكبري جل جالله ،حتى ال تشغلهم الشهوات ،وال يشغلهم الصغار عن رهبم الكبري
املتكرب جل جالله :
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤١ :
فأجلس يف البيئة اإليامنية ،وأجلس مع العلامء وأختلط بالكرباء يف دينهم ألستفيد ً
أقواال
ً
وأعامال وأخال ًقا وفق رشع اهلل ،كم استفاد الصحابة من النبي ؟! وكم استفادت
األمم من أنبيائهم؟ فأنا كذلك(:

)[الكهف.]٢8/
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فالعاقل يكثر من صحبة من هو أكرب منه ،ليستفيد من علمه تارة ،ومن أدبه تارة ،ومن
حكمته تارة ،ومن عبادته تارة(:
)[فاطر.]٢8/
واإلنسان يف احلياة ال بد أن يتوجه إىل شاهد ،إىل مقصد ،إىل هدف  ،حتى يقصده ثم
ي صل إليه ،أذهب إىل مكة ،أو أذهب إىل الكويت ،أو أذهب إىل لندن ،أذهب إىل أي
جهة؟ ال بد من توحيد اجلهة ،فأنا جهتي:
[ الروم. ] ٣0 :
فأتوجه إىل اهلل بقلبي وقالبي ،وأ متثل أمره  ،وأجتنب هنيه  ،وأفعل ما حيب ،وأجتنب ما
يسخط ريب :
[ األنعام. ] ١6٣ – ١6٢ :
واعلم أن الكبري من الناس هو من عرف ربه الكبري حق املعرفة ،وعرف أحكامه
الرشعية ،وعبد ربه  ،وانقاد بموجب ذلك إىل ربه  يف كل حال  ،هذا هو الكبري من
قائام  ،وراك ًعا وساجدً ا؛ وبني يدي خلقه داعيًا
الناس ،فال تراه إال بني يدي ربه ذاكر ًا أو ً
ومعلام وحمسنًا:
ً
[ السجدة. ] ١7 – ١٥ :
ال يستكربون عن عبادة اهلل ،وال يستكربون عن اإليامن باهلل؛ ألهنم عرفوا اهلل الذي
يستحق العبادة وحده ال رشيك له .
فهم بني عبادة اخلالق  ،واإلحسان إىل املخلوق  ،ينفقون من املاعون  ،وال يمنعون
املاعون ،اللسان ماعون ،أنفق من هذا املاعون بالدعوة بتعليم رشع اهلل ،بذكر اهلل .
اليد ماعون اإلنفاق  ،فأنفق يف سبيل اهلل أنفق عىل الفقراء واملساكني .
العني ماعون أنظر هبا يف ملكوت السموات واألرض ،أنظر هبا اآليات القرآنية .
األذن ماعون ال أمنع هذا املاعون ،بل أسمع به كالم اهلل  وكالم النبي  ،فأنا أسمع
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و ُأ سمع ،وأكرب وآمر الناس بأن يكربوا اهلل  ، فهؤالء الذين مما رزقناهم ينفقون(:
)[السجدة.]١7/
دخول اجلنة برمحة اهلل ،واقتسامها بحسب األعامل؛ ألن أعامل البرش ال تساوي شيئ ًا،
ألهنا من فضل اهلل عليهم  ،فليس هلم حق يف اجلنة ،لكن اهلل الكريم نحن عبيده ومماليكه
فيجب علينا أن نطيعه ،فإذا أعطانا اجلنة ،وأعطانا النعيم املقيم يف اجلنة  ،فهذا فضل منه؛
ألنه كريم حيب أن يعطي  ،والعطاء أحب إليه من املنع :
[ البقرة. ] ٢٤٣ :
فنتصف هبذا االسم الكبري عىل شاكلة العبودية :
[ األعراف. ] ١80 :

فأسعد الناس من يسعى إىل تكميل نفسه باإليامن والتقوى ،ويكمل غريه باإليامن
والتقوى ،فاملسلم األرض دكانه  ،وال ناس زبائنه  ،ودين اهلل سلعته ،فهو جيتهد عىل
ً
القلوب بال إله إال اهلل ،وجيتهد عىل األبدان بمحمد رسول اهللً ،
وأعامال وأخال ًقا :
أقواال
[ العرص. ] ٣ – ١ :

كم عدد البرشية اآلن؟ ما يزيد عىل سبعة آالف مليون ،هؤالء جيب أن نتفكر لكل
واحد  ،كيف تدخل ال إله إال اهلل يف قلوهبم؟ وكيف تتزين أجسادهم بمحمد رسول
اهلل؟
[ آل عمران. ] ١0٥ – ١0٤ :
فهذا جهدنا تزيني أجساد البرشية بصبغة اهلل ،وتزيني قلوهبا باإليامن باهلل ،ال بد من
اجلهد عىل احلديد حتى خترج منه هذه املصنوعات ،وجهد عىل الرتاب حتى خترج منه
هذه املنافع ،كذلك البرش معادن ال بد من اجلهد عليهم حتى خيرج منهم منتج جديد
اسمه :
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[ األحزاب. ] ٣٥ :

وخيرج منهم ( :
)[التوبة. ]١١٢/
هذا هو اجلهد عىل البرش ،فالكبري يف نفسه ،الكبري من الناس ،من هو؟ .
هو من قام بعمل األنبياء من الدعوة إىل اهلل  ،وعبادة اهلل  ،وتعلم رشع اهلل  ،واإلحسان
إىل خلق اهلل :
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :

واألعامل عىل قدر النيات  ،واألجور الكبرية بحسب النيات الكبرية  ،واألعامل الكبرية
ً
لكن أنوي وأبدأ ،فاإلنسان الكامل من كان ً
مكمال لغريه ،كامل يف نفسه
كامال يف نفسه
ً
مكمال لغريه باإليامن والتقوى ،عامل يف نفسه ،
باإليامن والتقوى عىل حسب طاقته ،
معلم لغريه ،فمن رسى علمه وخلقه وإحسانه إىل الناس ،فهو الكبري من اخللق  ،الرابح
من البرش(:
)[العرص.]٣-١/
فباب األرباح واحد هو باب اإليامن والتقوى  ،أما أبواب اخلسارة فكثرية  ،أبواب الكفر
والرشك  ،والنفاق والرياء  ،وأبواب الكبائر واملحرمات :

[ الكهف. ] ١06 – ١0٣ :

فإذا خرس اإلنسان دينه فذلك هو اخلرسان املبني ،الذي ليس بعده خسارة ،فالرابح ح ًقا
من كان له جهد عىل نفسه باإليامن والتقوى ،وجهد عىل غريه باإليامن والتقوى ،هذا هو
باب األرباح الوحيد:
[ األنعام. ] ١٥٣ :
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فاهلل  هو الكبري املتعال ،وصف نفسه جل جالله بام هو عليه من اجلالل واجلامل ،
وبام هو أهله من التوحيد والعبادة:
[ األنعام. ] ١0٣ – ١0١ :
فهو الذي بني أنه الذي يستحق العبادة ،ملا له من األسامء احلسنى  ،والصفات العال،
أكرمنا باخللق واإلجياد والتصوير  ،وأكرمنا بالنعم التي ال تعد وال حتىص ،وأكرمنا بعطاء
األلوهية ،هبذا الدين الذي يصلنا بربنا
[املائدة.]٣/
السميع ألقوال اخللق ،ﯗبام يف الضامئر والقلوب ،فاإلنسان الذي ُخلق يف الظلامت ،
وأخرج من الظلامت  ،وأخرجه ربه من ظلامت اجلاهلية ،عليه أن حيمد اهلل عىل نعمة
اهلداية :
[ البقرة. ] ٢٥7 :

واجلاهلية كلها ظلامت ،وال نور إال يف اإلسالم ( :
)[األنعام.]١٢٢/
فاهلل  هو الكبري  ،ال بد أن أعرف الكبري ،أعرف الكبري ألكربه ،وأجمده .
ومقصود مجيع العبادات أن نكرب اهلل ،وإذا عرفنا الكبري توجهنا إليه بحوائجنا ،وصارت
ذلتنا له عزة ،وهلذا أمرنا اهلل باإلكثار من ذكره فقال :
[ األحزاب. ] ٤٣ – ٤١ :
فنحن أذلة بدون الدين ،نحن ضعاف فقراء ليس بأيدينا يشء ،وعزتنا باتصالنا بالعزيز،
كبريا يف أقواله وأعامله وأخالقه،
وقوتنا باتصالنا بالقوي جل جالله ،فمن أراد أن يكون ً
وتعليام وإحسانًا :
فليتصل بالكبري ،ولينتهي أمره إىل لكبري ،تعبدً ا ودعو ًة ،
ً
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[ النجم. ] ٤٢ :
اهلل جل جالله وحده هو العيل الكبري ،والكبري من اخللق غالي ًا يستكرب عىل الناس ،فهو
فظ وغليظ وجاف  ،وميسء  ،ومستكرب ،لكن اهلل  هو العيل الكبري الذي له صفات
اجلالل واجلامل ،رمحن رحيم  ،لطيف بعباده ،ملك فرحم ،وحكم فعدل ،وقدر فقهر،
وسئل فأعطى ،وخلق فسوى ،ورزق اخلالئق ،وفرج الكرب ،وغاث من استغاث ،
ُ
وجرب من انكرس  ،وشفى من مرض  ،وأغنى من افتقر .
ه و ملك كبري عظيم  ،لكنه لطيف رمحن ،وعفو ،وحليم:
[ احلرش. ] ٢٣ – ٢٢ :
اهلل يبني لنا صفات جالله  ،وصفات مجاله  ،أنه هو الكبري ،ه و امللك ،لكن كربياءه
وعظمته وجالله فيها الرمحة ،فيها اللطف ،هو الكبري الذي رحم العباد ،رزق العباد،
وأنعم عىل من أطاعه وعىل من عصاه من خلقه :
[ البقرة. ] ١٤٣ :
فاهلل  هو احلق الذي أنزل احلق ،ودعا إىل احلق ،وأمرنا باحلق ،عبادة ودعو ًة :
(
)[احلج.]6٢/
اهلل  كريم خلقنا يف أحسن تقويم ،وأمدنا باألقوات ،وما أكرم به خلقه من هذا الدين
فهو من إحسانه إليهم  ،ونعم ًة أنعم اهلل هبا عليهم ،فيجب عليهم شكرها  ،والقيام
ﮓ
بحقها :
[ املائدة. ] ٣ :
اهلل  منه نعمة اإلجياد  ،ونعمة اإلمداد ونعمة اهلداية ،نعمة هذا الدين الكامل .
مسلام  ،جعلني مؤمنًا ،جعلني
فلله احلمد أن اختارين من بني ماليني اخللق ،وجعلني
ً
صائام ،جعلني صادقا ،جعلني
صابرا(:
ً
ً
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)[آل عمران.]١6٤/
فبموجب هذه املعارف حقت عىل اخللق عبادة احلق جل جالله ،واإلحسان إىل اخللق ؛
ألن الدين ركنان:
عبادة احلق..واإلحسان إىل اخللق :
[ األنفال.] ٤ – ٢ :
واإلحسان للخلق عبادة من العبادات؛ ألهنا امتثال ألمر اهلل  ،فحقت عىل اخللق هبذه
املعرفة حسن عبادته بالقلوب واجلوارح ،مادام انكشف األمر ،وتبني لنا من يستحق
العبادة ،ورأينا فضله وإنعامه ،هنا حقت علينا عبادته؛ ألننا نحن حمتاجون إليه جل
جالله يف كل يشء ،يف بقائنا ووجودنا  ،وطعامنا ورشابنا  ،وسائر أحوالنا :
[ فاطر. ] ١٥ :

فنحن نعبده جل جالله ،بالقلوب واجلوارح وحده ال رشيك له ،وعلينا عبادته وطاعته،
وشكرا له عىل إحسانه:
تعظيام لشأنه ،
ً
ً
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :
بعد أن عرفتم الربوبية ،فيجب أن تؤدوا هلل حق العبودية ،وهلذا من أراد أن يعبد اهلل
ح ًقا؛ فل ينظر إىل عزة الربوبية  ،وينظر إىل ذلة البرشية ،ذلة البرشية وما هم عليه من
الضعف والعجز والفقر واحلاجة  ،ومن هذا وهذا ينشأ يف القلب تعظيم الرب  ،وحب
الرب :
[ حممد. ] ١٩ :
فمن أراد أن يتعبد هلل ح ًقا  ،وجيد طعم اإليامن  ،وحالوة اإليامن؛ وحقيقة اإليامن فليعلم
أنه حني يريد أن يصيل  ،ويذكر اهلل ،أو يسمع العلم  ،أو يعلم العلم ،أو يدعو إىل اهلل ،أو
يقوم بأي عمل صالح ،عليه أن يشعر ويستحرض عظمة ربه  ،ويتيقن أن اهلل موجود،
592

وأنه قريب مني ،وأنه سميع ألقو ايل ،بصري بأحوايل ،وأنه قادر عىل قضاء حاجتي ،وأنه
حيب أن يقيض حاجتي ،ألنه أرحم بالعبد من نفسه؛ ألنه أرحم الرامحني ،وخزائن رمحته
وسعت كل يشء ،وهو أعلم بعباده من أنفسهم :
[ البقرة. ] ١86 :
فورا .
فورا  ،وجاءت إجابة السؤال ً
فإذا جاء اليقني جاءت النرصة ً
ما هو مقصود سؤال العظيم  ،سؤال الكبري جل جالله؟ املقصود من سؤال ربنا  هو
إظهار االفتقار واالنكسار واخلضوع واخلشوع هلل  ، أما إجابة السؤال فالكريم من
اخللق إذا ُسئل أعطى ،وإذا عاهد وىف ،وال يبايل كم أعطى  ،وملن أعطى ،أما اهلل  فقد
وعد بأنه سوف يستجيب ،لكن كيفية اإلجابة إليه؛ ألنه أعلم بمصالح عباده:
[ غافر. ] 60 :
مقصود السؤال إظهار االفتقار للواحد األحد ،ملاذا االبتالء بالفقر واملرض واهلم
واحلزن؟ االبتالء ليظهر العبد االفتقار إىل اهلل ،فإذا علم اهلل من القلب صدق االفتقار؛
فورا:
جاءت النرصة ً
[ األنبياء. ] 8٤ – 8٣ :
وإبراهيم  ملا ألقي يف النار توجه إىل ربه باليقني ،أنه قريب  ،وأنه يسمعه  ،وأنه أرحم
[ األنبياء. ] 6٩ :
به من نفسه ،أنجاه ربه :
إبراهيم  ملا ضحى بنفسه ،ملا ضحى بحياته وهب اهلل له احلياة ،ملا ضحى باحلياة ،اهلل
فورا ،وملا ضحى بالبلد اهلل أعطاه أحسن بلد مكة ،وملا ضحى بالولد
وهب له احلياة ً
إسامعيل وأراد ذبحه ،اهلل أنجى الولد  ،وأخرج من صلبه أفضل ولد وهو حممد 
الذي كان من نسل إسامعيل.
وملا ضحى بزوجته وتركها بواد غري ذي زرع؛ جعلها اهلل أم ًا للعرب ،وجعل اهلل
خطواهتا عبادة ال يصح نسك احلج والعمرة إال بالسعي بني الصفا واملروة  ،ويونس 
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حني القي يف البحر نادى ربه فأجابه :
[ األنبياء. ] 88 – 87 :
اهلل  قريب جميب ،وحكمة السؤال إظهار االفتقار ،فإذا كان لسان العبد يسأل ،
واليقني عىل األدوية ،اليقني عىل مال فالن ،اليقني عىل الوظيفة ،فهذا ال يستجاب
دعاؤه ،إظهار االفتقار عند سؤال اهلل فور ًا يأيت بعده الشفاء والغنى واألمن وما طلبه
اإلنسان ،هذا هو التعبد احلق :
[ األنبياء. ] ٩0 :
فعبادة اهلل  رمحة لنا  ،فضل من اهلل علينا ،وأحسن يشء عبادة اهلل وحده .
حسن التعبد هلل بالقلوب واجلوارح وحده ال رشيك له هو أحسن يشء ،وما سوى ذلك
هو أقبح يشء ،فالتوحيد هو أعدل العدل  ،والرشك هو أظلم الظلم ،وأحسن احلسن
هو التوحيد ،وأقبح القبيح هو الرشك :
[ النساء.] ١٢٥ :
تعظيام لشأنه ،ونقول :اهلل أكرب يف األذان يف اإلقامة يف
فنعبد اهلل بالقلوب واجلوارح
ً
وشكرا عىل إحسانه ،وحق عىل
تعظيام لشأنه ،
الصالة ،يف األذكار بعد الصالة ،وهكذا
ً
ً
العباد إشغال قلوهبم بحبه وتعظيمه وتكبريه ،وتفريغها من كل ماسواه ،وملئها بام حيبه
ويرضاه ،وإشغال ألسنتهم بذكره وتكبريه  ،ومحده وشكره؛ وحتريك جوارحهم بأنواع
عبادته ألن من ذاق عرف  ،ومن عرف غرف :
[ الروم. ] 3٠ :
إذا عرفت اهلل توجهت إليه ،وإذا عرفت الرسول  اتبعته  ،إذا عرفت الشيطان ابتعدت
عنه ،إذا عرفت القرآن امتثلت أوامره ،إذا عرفت احلالل أخذته ،وإذا عرفت احلرام
اجتنبته ،إذا عرفت الطيبات أخذهتا ،وإذا عرفت اخلبائث اجتنبتها وهكذا :
[ فاطر.] 2٨ :
من هؤالء العقالء؟ هم الكرباء يف البرشية ،هم املؤمنون:
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[ السجدة. ] ١7 – ١5 :
فذلك اإليامن ،وتلك التقوى ،أوجبت هلم القرب من رهبم ،لقرهبم من صفاته ،هذا
اإليامن  ،وهذا التوحيد  ،وهذه التقوى  ،أوجبت لنا القرب من اهلل؛ لقربنا من صفاته،
فهو كريم حيب الكريم ،و هو عفو حيب العافني ،وحيب املحسنني  ،وحيب الصابرين،
وحيب املتقني ،وحيب املؤمنني ،فنحن نقرب من اهلل بقدر ما نحمل من الصفات احلسنة :
[ األعراف. ] ١٨٠ :
والقرب من الرب عىل قدر القرب من العبد :
[ القمر. ] 55 – 54 :

وأما خدمة اجلوارح  ،واستعامهلا بوظائف األعامل الصاحلات ،فقد أوجب هلم بذلك
اجلنة ،فالقرب من اهلل  ، واالنكسار بني يديه  ،واخلضوع له؛ أوجب لنا القرب من اهلل
يوم القيامة  ،هذا القرب القلبي .
أما خدمة اجلوارح التي يشرتك فيها املؤمن واملنافق ،خدمة اجلوارح واستعامهلا بوظائف
األعامل الصاحلة ،عىل نية صاحلة  ،وعىل يقني وتوحيد صادق ،فقد أوجب هلؤالء
املؤمنني بذلك اجلنة  ،والنجاة من النار؛ إلجهاد أنفسهم فيام حيبه ويرضاه من األقوال
واألعامل:
[ التوبة. ] 72 :
فالتعبد ح ًقا باسم اهلل الكبري بامذا يكون؟ يكون بالتصاغر لكربياء اهلل  ،واالنكسار بني
يديه ،واملسارعة إىل طاعته ،والذل له  ،وعدم االستكبار عن أوامره ،واحلياء من
)[امللك.]١٢/
معصيته (::
أنا اهلل خلقني ورزقني  ،وأنا أسكن يف ملكه ،وآكل من رزقه ،وأعطاين اجلوارح من
فضله  ،وجوارحي من نعمه ،اللسان من نعمه ،واألذن من نعمه ،واألقدام ،واأليدي
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واألرجل من نعمه ،والعقل من نعمه ،فكيف أعصيه بنعمه؟ مع أنه أعطاين هذه النعمة
ألشكره هبا(:
)[النحل.]78/
تشكرون املنعم ،تشكرون الرزاق ،تشكرون الكريم ،تشكرون القادر اخلالق البارئ
املصور الكبري املتعال جل جالله ،هذا التعبد يف الباطن :
[ فاطر. ] 2٨ :
وأما التعبد بذلك يف الظاهر فيكون بتكبرياهلل باللسان ،وتعظيمه وتوحيده  ،ومحده
وتسبيحه ،وسجود األعضاء له ،ومتريغ الوجوه يف الرتاب ً
ذال بني يديه ،وذرف الدموع
وخشوعا هلل العزيز اجلبار املتكرب جل جالله ،وجمانبة كل مكروه
وصغارا
بني يديه حيا ًء
ً
ً
إليه :

[ املؤمنون. ] ١١ – ١ :
هذا هو أداء العبودية للكب ري جل جالله بالقلوب واجلوارح  ،أن يكون هذا البدن بني
ومسبحا بحمده مطيع ًا لربه جمتنبًا
وذاكرا له،
يدي ربه ساجدً ا وراك ًعا  ،وداعيًا إىل ربه ،
ً
ً
ملعاصيه ( :
)[احلج.]77/
اهلل  هو العيل والكبري يف العزة واجلربوت  ،والكربياء والعظمة .
وصفة الكربياء هلل  من أعظم الصفات ،ملاذا؟ ألن اهلل له األسامء احلسنى  ،والصفات
العال ،وله هذا امللك العظيم  ،وله اخللق واألمر  ،وله ملك السموات واألرض وما
فيهن:
[اجلاثية.]37 - 3٦ :

فاستشعار صغار النفس وضعفها يف التعبد أمام رهبا هو العبودية.
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فمن أراد التعبد ح ًقا فلينظر إىل كربياء الربوبية  ،وذلة العبودية البرشية ،فالكربياء رداء
اهلل  ، والعظمة إزاره ،والكربياء أعظم من العظمة
[ احلج. ] ٦2 :
فيجب عىل املسلم الذي يريد هذا التعبد املثمر أن يستشعر عظمة ربه ،وصغر قدر نفسه ،
وضعفها عند التعبد أمام رهبا ،وافتقارها وذهلا بني يدي رهبا الكبري جل جالله .
هذا التعبد هو أعظم يشء ،وهو الذي يريده اهلل  ، أن نكرب الكبري  ،ونعظم العظيم،
ونفتقر أمامه  ،ونظهر الذلة والتصاغر بني يديه ،وهذا هو أعظم قربة إىل الكبري
سبحانه(:
)[املؤمنون.]6١- ٥7/
وهلذا كان ثواب هذا العمل ،وهذا االفتقار  ،وهذا التصاغر ،ثوابه يوم القيامة إكبار قدر
ال عبد ،وإكبار منزلته  ،وإكبار نعيمه ،وقربه من ربه الكبري الذي كربه وعظمه يف الدنيا،
يف ملك كبري من امللك الكبري:
[ اإلنسان. ] 22 – 2٠ :
وكان ع قاب من أظهر االستكبار عن اإليامن بربه ،والبعد عنه  ،واإلعراض عن رشعه،
كان عقاب من كفر باهلل املقت ،واإلعراض عنه  ،وإهانته وتصغري قدره يوم القيامة كام
قال سبحانه ألهل النار ( :
)[املؤمنون.]١١0- ١08/
و االستكبار عن عبادة اهلل  ،وعن توحيده واإليامن به  ،أعظم ذنب ،وقد توعد اهلل 
هؤالء بالعذاب العظيم :
[ غافر. ] ٦٠ :
وقال : 
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[ األعراف. ] 4١ – 4٠ :

واهلل  صغر أجسام املستكربين عن عبادته  ،يطؤهم الناس بأقدامهم يف املحرش إهان ًة
هلم ،وكرب أجسامهم يف النار لينالوا من العذاب أكربه وأشده ،فجسم الكافر سيكرب يوم
القيامة؛ ألن هذا اجل سم له باع طويل يف املعايص؛ فيكرب يف نار جهنم حتى يكون
اإلنسان الكافر زاوية من زوايا جهنم يوم القيامة نسأل اهلل السالمة(:
)[األنعام.]١٢٤/
صغار يف القلوب  ،وعذاب شديد عىل األبدان .
اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل ،ونعوذ بك من النار وما قرب
إليها من قول أو عمل يا أرحم الرامحني.
وإذا عرفنا أن ربنا  هو الكبري املتكرب ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،فال يليق
بنا ،أن نخضع لغريه وأن نطيع غريه ،وأن نمتثل أمر غريه ،بل علينا أن نطيعه ونعبده
وحده ال رشيك له ،ونعرض عن كل ما سواه ،ونلزم أنفسنا التصاغر والتذلل للعزيز
اجلبار املتكرب وحده ال رشيك له ( :
)[مريم.]6٥/
واعلم أخي املسلم وأختي املسلمة أن من أطاع املخلوق  ،وعىص اخلالق  ،فام قال اهلل
أكرب ،ما قال اهلل أكرب حتى يطابق قلبه لسانه .
ومن امتثل أ مر اهلل دخل الصالة ،وخالفه خارج الصالة فام قال :اهلل أكرب بقلبه ،فعلينا
ظاهرا وباطنًا  ،وال نخالف أمره ونستكرب عن عبادته ،فنشقى يف الدنيا
أن نعبد اهلل
ً
واآلخرة(:
)[غافر.]60/
يا عبد الكريم ما قدر اهلل حق قدره ،من كفر به  ،أو أرش ك معه غريه ،أو رصف العبادة
رضا ،وال
لغريه ممن ال يسمع وال يبرص وال يعقل ،وال يملك لنفسه وال لغريه نف ًعا وال ً
نشورا ،وترك اخلضوع والذل للرب العيل الكبري املتكرب ( :
حيا ًة وال موتًا وال
ً
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)[النحل.]٢٢-١7/
اهلل  ال حيب املستكربين ،إنام حيب املتقني ،حيب املؤمنني ،حيب املحسنني ،فاخضع
لربك العزيز اجلبار الكبري املتعال ،بتذلل وصغار وانكسار ،تكن من املصطفني املقربني
فمن عليهم هبذا
األخيار الذين اختارهم اهلل  ،وعلم يف قلوهبم الصالحية لقبول اإليامنَّ ،
[ اجلمعة. ] 4 :
الفضل العظيم :
كبريا يف أخالقك  ،يف
كبريا يف توحيدك  ،وإيامنك  ،وأعاملك الصاحلة ،وكن ً
وكن ً
الصدق والصرب واإلحسان ومكارم األخالق:
[ آل عمران.] ١34 – ١33 :
وإياك والكرب ،فإنه أصل أخالق الرش كلها ،فال يظهر منك يف قول وال فعل ،وال يف
هيئة وال يف خلق(:
)[لقامن.]١٩- ١7/
 واعلم رْحك اهلل أن الكْب قسامن:
منه ما هو حممود  ..ومنه ما هو مذموم.
فاملحمود من الكرب التكرب عىل أعداء اهلل املعاندين  ،وإظهار العزة والشجاعة أمامهم :
[ املائدة. ] 54 :
فاهلل جل جالله يف مقام اجلهاد يف سبيل اهلل حيب العجب واخليالء أمام األعداء ،فالتكرب
عىل أعداء اهلل املعاندين ،والتكرب عن املعايص والرذائل هذا كله حممود .
واملذموم من الكرب هو االستكبار عن عباد اهلل  ،وعن طاعة اهلل ورسوله ،واالستكبار
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عن طاعة من جتب طاعته ،والتكرب عىل الناس ( :
)

[األعراف.]٤١- ٤0/
فالتصاغر بني يدي اهلل  ،والتذلل بني يديه ،هو العزة هو الرفعة عند ربنا . 
التصاغر بني يدي ربنا الكبري هو الرشف بل هو أعىل الرشف ،وهو التصاغر ملن جتب
طاعته وعبادته وحده ال رشيك له ( :
) [السجدة.]١٥/
فتصاغرك لذي دنيا لدنياه هدم لدينك ،وتصغري لقدرك عند الكبري املتعال ،فاستقم كام
ربا الواحد األحد  ،وحده ال رشيك له ،واستقم كام أمرت ال كام اشتهيت :
أمرت مك ً
[ هود. ] ١١3 – ١١2 :
إذا أنعم اهلل علينا بنعمة اخللق واإلجياد  ،ونعمة اجلاه ،ونعمة اجلامل ،ونعمة العافية،
ونعمة األموال ،ونعمة األوالد ،ال نستكرب عن عبادة اهلل  ،بل نحن أحوج الناس إىل
عبادته وشكره جل جالله :
[ البقرة. ] 22 – 2١ :
واعلم أن من غمط الناس ازدراهم ،ومن ازدراهم رد احلق عىل قائله ،وهذا أصل
العصيان كله ،وعذابه أشد العذاب كله(:
)[النحل.]88/
فإياك أن ترد احلق عىل قائله الذي أوصله إليك ،فتكون فيك الصفات التي لعن اهلل
إبليس من أجلها كام قال سبحانه(:
) [البقرة.]٣٤/
وقال النبي َ « :ال َي رد ُخ ُل رَ
َان ِِف َق رلبِ ِه ِمثر َق ُال َذ َّرةٍ ِم رن كِ ر ٍْب،قال رجل :إن الرجل
اجلنَّ َة َم رن ك َ
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يل ُحيِ ُّب رَ
اجل َام َل ،الكِ ر ُْب َب َر ُر رَ
حيب أن يكون ثوبه حسنًا ،ونعله حسنًا ،قال :إِ َّن اهللَ ََجِ ٌ
اَحق
َو َغ رم ُط النَّا ِ
س»أخرجه مسلم(.)1
فإياك يا عبد الكبري أن تنظر إىل أحد من خلق اهلل بعني االستكبار واالستصغار
فورا(:
واالستهزاء واالحتقار ،فذلك فسق وظلم جتب التوبة منه ً
) [احلجرات.]١١/
فنتواضع لربنا  ، ونظهر التذلل بني يديه ،وال نستكرب عن عبادته جل جالله؛ فاهلل 
هو الكبري األكرب املتكرب وحده ال رشيك له؛ فهو الكبري الذي له الكربياء يف السموات
واألرض  ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته؛ فنوحده بذلك .
أما العبد فال يليق به الكرب ،والتكرب واالستكبار؛ ألنه فقري صغري ضعيف عاجز حمتاج
إىل ربه ؛ فال حق له يف الكربياء أبدً ا ،وقد توعد اهلل كل متكرب عن اإليامن وعن عبادة
اهلل بالنار ( :
)[غافر.]60/
وقد لعن اهلل إبليس لكفره واستكباره ،وأغرق فرعون لكربه وكفره واستكباره ،وأغرق
قوم نوح لكفرهم واستكبارهم  ،ودمر قوم عاد لكفرهم واستكبارهم ،وهكذا كل من
استكرب عن عبادة اهلل  ،وعن طاعة رسل اهلل واستكرب وأعرض عن دين ربه اخذ
فورا(:
العقوبة ً
)[العنكبوت.]٤0/
فاملتكربون أبعد اخللق عن اهلل وعن دينه ،ومن تلبس بالكفر والكرب فقد تلبس بام ليس
له فيه حق ،الذي يتلبس بالكرب والكربياء لبس ثو ًبا ليس له؛ تلبس بام ليس له فيه حق؛
ألن الكربياء خلالق السموات واألرض ،لبديع السموات واألرض ،الذي له ملك
()١أخرجه مسلم برقم (.)٩١
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السموات واألرض ،خالق كل يشء ،القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،الذي له
األسامء احلسنى  ،والصفات العىل  ،واألفعال احلميدة :

[ احلرش. ] 24 – 22 :
فالكرب والكربياء حق خالص هلل وحده ال رشيك له .
وحظ اإلنسان من هذا االسم الكريم  ،التواضع للكبري  ،والتكرب عىل أعداء اهلل ،فمن
تواضع هلل رفعه ،ومن تكرب أذله اهلل يف الدنيا واآلخرة .
واهلل  هو العزيز احلبار املتكرب؛ وهلذا يوم القيامة يقول :أنا اجلبار  ،أنا املتكرب  ،أنا
امللك  ،أين ملوك األرض .
هو ملك يف الدنيا واآلخرة؛ لكن يف الدنيا اهلل ملكنا جوارحنا فيوم القيامة خيلص امللك
له جل جالله ،فمن استكرب عن عبادة اهلل مل يقبل اهلل منه رص ًفا وال ً
عدال كام قال سبحانه
)[الفرقان.]٢٣/
عن الكفار( :
فأعامل مجيع الكفار مهام كانت نافعة فإن اهلل ال يقبلها يوم القيامة ،إنام جيزى هبا من عمل
هبا يف الدنيا صح ًة يف البدن ،أو ً
ماال أو أوال ًدا  ،أما أعامل مجيع الكفار مهام كانت نافعة
فإن اهلل ال يقبلها ،ملاذا؟ ألهنا خالية من التوحيد واإليامن  ،ال روح فيها وال إيامن قيها ،
وال توحيد فيها ،ومل يقصد هبا وجه اهلل(:
) [إبراهيم.]١8/
الكافر أضل الناس ،املستكرب أضل الناس ،ا ملرشك أسفه الناس  ،وضالل الناس ثالثة
أقسام :
الضالل الكيل هو ضالل الكفار واملرشكني .
والضالل اجلزئي هو أن أفعل طاعة  ،وأفعل معصية .
والضالل الدعوي هو أن يقوم املسلم بعبادة ربه باألوامر الرشعية  ،ويرتك الدعوة إىل
٦٠2

مذكرا :
ذاكرا ال
اهلل ،ويكون صاحلًا ال
ً
ً
علام ً ،
مصلحا ،عا ًملا ال م ً
[ البقرة. ] ٨5 :
وقد مدح اهلل يف كتابه األنبياء فقط ،أما نحن فاهلل مدح النبي  ،ثم ثنى بأمته فقال:
[ البقرة. ] 2٨5 :
وقال سبحانه :
[ آل عمران. ] ١١٠ :
فهذه األمة اهلل مدح نبيها ،ومدحها هي؛ ألهنا قائمة عىل وظيفة األنبياء والرسل ،وهي
الدعوة والعبادة؛ فاهلل  ذم األمم السابقة  ،وكشف لنا عوراهتا؛ حتى ال نقع فيام
وقعت فيه ،وذكر اهلل  أحوال املستكربين ،أحوال أهل الشهوات ،وإعراضهم عن
األنبياء ،وصدهم لدعوة األنبياء ،فاهلل أخذهم أخذ عزيز مقتدر ،إما باإلغراق ،أو
اإلحراق أو اخلسف أو املسخ أو غري ذلك من العقوبات التي خلت باألمم السابقة :
[ العنكبوت. ] 4٠ :
نوحا 
لكن عذاب االستئصال رفع عن هذه األمة  ،أما األمم السابقة فاهلل  أنجى ً
حلا  ودمر قومه  :وحفظ شعيب ًا
ودمر قومه ،وحفظ هو ًدا  ودمر قومه ،وحفظ صا ً
 ، وأهلك قومه .
وهذه العقوبات كلها بسبب الكفر والكرب واإلعراض والصد عن سبيل اهلل .
فاهلل  ال حيب املستكربين جل جالله؛ واهلل  أمرنا بالتواضع ،واإلحسان ،وأن
نحذر الفخر والعجب والبطر ،ونجعل الكربياء هلل  وحده ال رشيك له ،ونستسلم
له(:
٦٠3

)[لقامن.]٢٤-٢٢/
اهلل  نبني أحوال هذه األمم الظاملة يف سورة األعراف ،يف سورة األنبياء ،يف سورة
الشعراء ،ويف سورة طه ،ويف سورة إبراهيم وغريها من السور.
نسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم هدا ًة مهتدين ،نكرب الكبري  ،ونعظم العظيم ،ونشكر
الكريم ،ونوحد الواحد األحد .
[ آل عمران. ] ٨ :

[ األعراف. ] 23 :
[ آل عمران. ] 53 :

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك  ،وحتول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،ومجيع
سخطك .
اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات  ،وملء األرض ،وملء ما شئت من يشء بعد ،أهل
الثناء واملجد ،ال مانع مما أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد.
اللهم بديع السموات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ذا اجلربوت وامللكوت
والكربياء ،يا ذا العزة التي ال ترام ،ارحم ضعفنا واجرب كرسنا ،واختم بالصاحلات
أعاملنا ،وال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 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

البـاب السادس
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -26اسم اهلل العظيم.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل العظيم .

 -27اسم اهلل القوي.

التعبد هلل عز وجل باسمه القوي.

 -28اسم اهلل املتني.

التعبد هلل عز وجل باسمه املتني.

 -30-29اسم اهلل القهار ..القاهر.

التعبد هلل عز وجل باسمه القهار ..القاهر.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

العظيم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل العظيم

اهلل  هو العظيم امللك احلق  ،الذي له األسامء احلسنى  ،والصفات العال واألفعال
) [طه.]8/
العظيمة  ،واملثل األعىل (:
واهلل  هو العظيم وحده ال رشيك له ،العظيم الذي ال أعظم منه ،العظيم الذي خلق
كل عظيم كالعرش والكريس  ،والسموات واألرض ( :
) [البقرة . ] ٢٥٥ /
هو الرب العظيم الذي خلق اخلالئق كلها  ،ودبر األوامر كلها(:
)[األعراف.]54/
 اهلل  هو العظيم وحده ال رشيك له ،وإذا تأملنا يف هذا الكون وجدنا فيه ثالثة :
األولٌ :
كامل بذاته وأسامئه وصفاته ال حيتمل النقصان أبدً ا.
ناقص ال حيتمل الكامل أبدً ا.
الثاينٌ :
الثالثٌ :
قابل للكامل والنقص ،قابل لإليامن والكفر  ،قابل للطاعة واملعصية .
 أما الكامل الذي ال حيتمل النقصان أبد ًا فهو اهلل  الذي له الكامل املطلق يف ذاته،
)
وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله ،و ُملكه ،وسلطانه ( :
[آل عمران . ] ٢ /
اهلل عز وجل هو العظيم الذي ليس كمثله أحدٌ يف العظمة( :
) [ الشورى .]١١ /
هو الواحد األحد الذي مل يكن له ُك ُف ًوا أحد يف ذاته ،وأسامئه ،وصفاته  ،وأفعاله ( :
) [ اإلخالص . ] ٤ – ١ /

وأما املخلوقات  ،فمن املخلوقات العظيمة التي سخرها اهلل يف الطاعة املالئكة العباد
) [التحريم.]6/
املكرمون ،الذين(:
وهم الذين( :
) [ األنبياء .]٢٠ – ١٩/
فهؤالء أكثر وأعظم املخلوقات التي خلقها اهلل  ، واهلل  هو العظيم الذي له الكامل
املطلق ،ويليه من خلقه عىل قدر خلقه املالئكة الذين سخرهم اهلل  لطاعته  ،وتنفيذ
أوامره يف ُملكه العظيم جل جالله ،فهم(:
) [التحريم.]6/
 أما الناقص الذي ال حيتمل الكامل فهم اجلامدات والنباتات واحليوانات ،خلقها اهلل
 ، لتدل عىل جالله ومجاله ،وخلقها لتدل عىل عظمته ووحدانيته  ،وخلقها لتعبده
وتسبحه  ،وخلقها تكري ًام لعباده ( :
) [ األنعام . ] ١٠٢ /
ٍ
يشء يسبح بحمد ربه ؛
اجلامد يشء ،والنبات يشء ،وكل ذرة يف الكون يشء ،وكل
فهؤالء غري حماجني بالرشيعة  ،لكن اهلل فطرهم عىل التوحيد  ،والتسبيح  ،واخلضوع هلل:
(
) [ النور . ]٤١/
 وأما الذي يقبل األمرين الكامل والنقصان فهو اإلنسان ،تار ًة يعلو بإيامنه وتقواه ،
وتار ًة يسفل بكفره وفجوره يف أسفل سافلني(:
)
(
[التني.]6- 4/
والناس يف الدنيا واآلخرة إما خارس أو رابح ( :
) [العرص.]3- 1/
 ففي الوجود ثالثة:
األول ٌ :
كامل ال حيتمل النقصان أبدً ا  ،له األسامء احلسنى  ،والصفات العال  ،واألفعال
) [طه.]8/
اجلميلة  ،وهو اهلل (:

ناقص ال حيتمل الكامل أبدً ا  ،وهم عامل اجلامد  ،وعامل النبات  ،وعامل احليوان،
الثاين :
ٌ
مظهر
فاهلل طبعهم عىل هذا اخللق  ،ليؤدون وظائفهم  ،ويسبحون بحمد رهبم  ،وهم
ٌ
جلالله ومجاله :
[احلج . ]١٨ /
الثالث  :هو الذي يقبل األمرين مجي ًعا  ،يقبل النقص  ،ويقبل الزيادة ،فبالتذكري يرتقى
اإلنسان  ،ليكون من املسلمني ،ويكون من املؤمنني ،ويكون من املوقنني  ،وبرتك التذكري
يكون من املرشكني وإلفا سفني  ،واملجرمني والظاملني :
[ األعىل. ] 13 – ٩ :
فباجلهد عىل هذا اإلنسان تظهر فيه الصفات التي حيبها اهلل  كام يف اجلهد عىل احلديد ،
واجلهد عىل الرتاب  ،خترج منها منافع ومصنوعات ال يعلمها إال اهلل ،ولكن باجلهد عىل
هذا اإلنسان الناقص يتعلم بعد جهل ،ويوحد بعد رشك ،ويتخلق باألخالق العالية بعد
ختلقه باألخالق الرديئة  ،ويرجع للحق بعد أن كان عىل الباطل :
[ آل عمران. ] 1٠4 :
فهذا اإلنسان خلقه اهلل وأمرنا أن نجتهد عليه ،فالشمس وظيفتها اإلنارة واحلرارة،
والسحب وظيفتها نقل املياه يف العامل ،واألرض وظيفتها اإلنبات .
وهذا اإلنسان له وظيفة أن هيتدي  ،ويدعو إىل اهلدى :
[ العنكبوت. ] 6٩ :
ثم جيتهد عىل غريه(:
) [إبراهيم.]52/
 فكامل اإلنسان يف أمرين:
األول :كامل القوة العلمية بمعرفة اهلل بذاته  ،وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله ودينه ورشعه :
[ حممد. ] 1٩ :

الثاين :ظهور القوة العملية وهي التعبد هلل بموجب هذه املعرفة :
[ احلج. ] ٧٧ :
مبني عىل أصلني:
 فكامل اإلنسان ٌ
القوة العلمية  ..والقوة العملية.
[ العرص. ] 3 – 1 :

)  ،قوة علمية.
(
)  ،قوة عملية.
(
)  ،جهدٌ عىل النفس.
(
)  ،جهدٌ عىل الغري.
(
فلإلنسان؛ حتى يكون كامل اإليامن كامالن :
ﮖ) [هود.]112/
كامل الزم له باالستقامة عىل أوامر اهلل ( :
ٌ
وكامل متعد :
[ آل عمران. ] 1٠4 :
 وكامل اإلنسان بأمرين كذلك:
جهد عىل نفسه :وهذا ٌ
الزم للنفس.
األولٌ :
كامل ٌ
الثاينٌ :
كامل متعدي :وهو باجلهد عىل الغري.
فبالكامل الالزم واملتع دي حيصل كامل اإليامن ،وبالقوة العلمية والعملية حيصل كامل
)
اهلدى واإليامن ( :
[العنكبوت.]6٩/
ونحن نسعى ألن تكون فينا هذه الصفات:
القوة العلمية والعملية  ...واجلهد الالزم  ،واجلهد املتعدي :
[ فصلت.] 33 :
وهذا يتطلب النظر يف اآليات الكونية والنظر يف اآليات القرآنية؛ حتى نعرف اخلالق

َمن!  ،العظيم َمن! الكبري َمن!  ،القادر َمن! القاهر َمن! :

[ يونس. ] 1٠1 :
ثم تأيت يف قلوبنا عظمة اهلل  ،وإذا عظمناه عظمنا كتابه  ،وامتثلنا  ،وأطعنا رسوله  ،ثم
نلنا ثوابه العظيم يف اجلنة :
[ حممد. ] 1٩ :
حلسنى  ،والصفات العال ،الذي خلق
فاهلل  هو الرب العظيم الذي له األسامء ا ُ
اخلالئق كلها  ،ودبر األوامر كلها:
[ األعراف. ] 54 :
هو العظيم الذي خلق املخلوقات مجيعا  ،وهو الذي يدبرها مجيعا  ،يف ٍ
وقت واحد ،فاهلل
ً
ُ
ً
خيلق مليارات املخلوقات يف أقل من ثانية  ،منها ما نراه ومنها ما ال نراه :
[ احلجر. ] 86 :
فامللك العظيم جل جالله له ٌ
كم
ملك عظيم ،وله أوامر عظيمة ،وخملوقات عظيمةُ ،
وح ٌ
[ املائدة. ] 12٠ :
عظيم :
اهلل  هو العظي م الذي خلق كل عظيم جل جالله:
[ الزمر. ] 63 – 62 :
هو العظيم الذي خلق وخيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات من عامل اجلامد والنبات
واحليوان وغريهم .
فكم نبتة اآلن نب تت يف العامل؟ العظيم أعطاها أمره امللكي باإلنبات فظهرت :
[ يس.] 83 – 82 :
اهلل  هو العظيم يف ذاته ،العظيم يف أسامئه ،العظيم يف صفاته ،العظيم يف أفعاله ،ال إله
إال اهلل العظيم يف ُملكه وسلطانه ،العظيم يف خلقه وأمره ،العظيم يف دينه ورشعه،
العظيم يف ثوابه وعقابه  ،ال إله غريه  ،وال رب سواه(:

)[البقرة.]255/
هو سبحانه العظيم الذي تفرد بالعظمة واجلالل والكربياء  ،وتوحد بالعزة واجلربوت
واملُلك وامللكوت(:
)[آل عمران.]26/
هو جل جالله امللك العظيم الذي يعظمه خلقه وحيبونه  ،ويرجونه وخيافونه .
هو الرب العظي م الذي جيب أن تكون مجيع أنواع العبادة  ،له لكامل أسامئه وصفاته ،
وعظيم نعمه وإحسانه :
[ األنعام. ] 1٠2 :
والقرآن كله تعريف باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده  ،ووجوب
عبادته  ،وهذا يدلنا عىل أنه ال يمكن أن ُيعبد اهلل؛ حتى ُيعرف بأسامئه وصفاته وأفعاله
جل جالله(:
)
[يونس.]3/
 وأوامر اهلل جل جالله ثالثة أقسام :
أوامر ملكية  ..وأوامر رشعية  ..وأوامر جزائية.
هذه أوامر العظيم يف ملكه العظيم :
أوامره امللكية :املخلوقات فوجدت ،وعىل املتحركات فتحركت وعىل الرياح فهبت ،
وعىل السحب فأمطرت  ،وعىل الشمس فأضاءت  ،وعىل احلب فنبت  ،وعىل املاء
) [األعراف.]54/
فسال( :
وأوامره الرشعية :هي األوامر والنواهي الرشعية التي جاءت يف القرآن والسنة ،
واملوجهة إىل اإلنس واجلن :
[ احلرش. ] ٧ :
وأوامره اجلزائية :هي أوامر الوعد والوعيد ،فاهلل العظيم وعد املؤمنني باجلنة

والرضوان ،وتوعد الكفار بالنار وسخط اجلبار.
فقال عن وعد املؤمنني :
[ التوبة. ] ٧2 :

وقال عن وعيد الكافرين :

[ التوبة. ] 68 :

يف كل ثانية أو أقل ينزل من امللك مليارات األوامر املختلف ة عىل النباتات ،واحليوانات،
واجلامدات ،والبحار ،واإلنس ،واجلن :

[ يونس. ] ٣٢ – ٣١ :

هو جل جالله امللك وللملك أوامر ،هو العظيم الذي له املُلك العظيم ،واملُلك الكبري،
واملُلك الواسع  ،وامللك الدائم :
[ امللك. ] ١ :
حلسنى ،
هو الرب العظيم الذي يستحق أن ُيعبد  ،ويستحق أن ُيعظم  ،ملا له من األسامء ا ُ
والص فات العال ،واألفعال العظيمة  ،واملثل األعىل :
[ ق. ] ٨ – ٦ :
فسبحان الرب العظيم الذي دل عباده عليه بآياته وخملوقاته ( :
)

[النحل.]81/
واهلل  هو الرب العظيم الذي له ما يف السموات  ،وما يف األرض ،وله ُملك
السموات واألرض  ،الذي بيده اخللق واألمر وحده(:

)[يونس.]3/
ومن عرف ربه ا لعظيم حق ًا  ،آمن به حق ًا  ،وأحبه حق ًا  ،وعبده حق ًا ( :
هو العظيم الذي كل أفعاله عظيمة:

) [يونس.]5/

[ الرعد. ] ٢ :
هو جل جالله الوتر  ،وكل ما سواه شفع ،هو العظيم الذي ال حيتاج إىل شفع ،وكل
) [الذاريات.]4٩/
خملوقاته سواه شفع(:
هو العظيم الذي خلق كل عظيم يف العامل العلوي والعامل السفيل ( :

) [الرعد.]4- 3/
فهذا االسم العظيم من أسامء اجلالل هلل : 
[ الواقعة. ] ٧٤ :
 والقلب البد أن يعرف اهلل  بأسامء اجلالل  ،وأسامء اجلامل:
[ املائدة. ] ٩٨ :

نعرف أسامء اجلالل :كالعزيز ،والقهار ،والقوي  ،واجلبار ،وامللك؛ حتى هنابه ونخافه
ونخشاه.
ونعرف أسامء اجلامل :كالكريم ،اللطيف ،الغفور ،الرحيم؛ حتى نُحبه.
وإذا ِخفنا منه  ،وأحببناه  ،أطعناه وعبدناه  ،ثم سعدنا يف الدنيا واآلخرة ،ثم نلنا ثوابه
العظ يم يوم القيامة بموجب هذه املعرفة  ،وبموجب هذا العمل :
[ حممد. ] ١٩ :
وكل القرآن بيان لعظمة اهلل  ،وعظمة أسامئه  ،وصفاته  ،وعظمة خملوقاته ،ووجوب

عبادته  ،وبيان وعده ووعيده  ،ووجوب إتباع ُرسله(:
)

[الرعد.]13- 12/

[ البقرة. ] ٢٢ – ٢١ :

حلسنى  ،وله الصفات العال  ،وله األفعال اجلميلة  ،وله
هو العظيم الذي له األسامء ا ُ
ُملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله خزائن السموات
واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،املُلك ُملكه  ،واخللق خلقه  ،واألمر
) [املائدة.]12٠/
أمره(:
فإلكامل القوة ا لعلمية املثمرة للقوة اإليامنية  ،املثمرة للقوة العملية  ،املثمرة لرضوان اهلل
ودخول اجلنة البد من معرفة اهلل بأسامء جالله ومجاله ،البد أن نتعرف عىل ربنا 
حلسنى  ،وصفاته العال؛ حتى نعبده بام يليق بجالله من احلب والتعظيم والذل
بأسامئه ا ُ
له :
[ األنعام. ] ١٠٢ – ١٠١ :
هو  العظيم الذي ال أعظم منه ،الكبري الذي ال أكرب منه ،الذي بيده ملكوت كل
يشء ،الذي خلق كل يشء(:
) [غافر.]64/
) [غافر.]64/
ثم قال(:
يعني اعبدوا من هذه صفاته  ،وهذه أفعاله(:
) [غافر.]65/
فنحن نعبد ر ًبا ،ملكً ا ،ح ًيا ،قيو ًما ،قوي ًا  ،سميع ًا  ،بصري ًا  ،علي ًام خبري ًا  ،غني ًا كري ًام ،
[ طه. ] ٨ :
خالق ًا  ،رازق ًا :

واهلل  يذكرنا بأسامئه وصفاته وأفعاله يف القرآن؛ حتى نتعلق به وحده  ،وندعوه
وحده  ،فهو الرب العظيم ،وهو اإلله العظيم ،الذي يعظمه خلقه وحيبونه  ،ويرجونه
وخيافونه ،الرب الذي جيب أن تكون مجيع أنواع العبادة له ،ملاذا؟ لكامل أسامئه وصفاته ،
وعظيم نعمه وإحسانه( :
) [يونس.]3/
حلسنى  ،والصفات
هو جل جالله اإلله العظيم  ،والرب العظيم  ،الذي له األسامء ا ُ
العال ،فالبد للقلب أن يسمع من اللسان تعظيم اهلل ،فالعني توصل إىل القلب املبرصات
التي تدل عىل عظمة اهلل وكربيائه  ،وعظمة ملكه وسلطانه ،واألذن تسمع عن اهلل ،
واللسان يتكلم عن اهلل  ،وكلها تصب يف القلب عظمة اهلل  ،وعظمة أسامئه وصفاته
وأفعاله.
نورا  ،ثم انرشح للطاعات  ،ثم جاء فيه
فإذا صبت ذلك يف القلب امتأل إيامنًا  ،ثم امتأل ً
اخلشوع هلل  ،والتعظيم هلل  ،والتكبري هلل ،واحلب هلل  ،واحلمد هلل  ،ثم انطلق ذلك من
القلب إىل اللسان ليذكر اهلل  ،و ُيثني عىل اهلل وحيمد اهلل  ،ويسبح اهلل  ،ويكرب اهلل ،ويدعو
إىل اهلل  ،ويعلم رشع اهلل ويقول القول احل سن ،وأنطلق عبادة باجلوارح  ،وتعبد هلل  بام
يليق بجالله من الصالة والزكاة  ،والصوم واحلج  ،واألذكار واألدعية وغري ذلك من
أنواع العبادات :
[ األنعام. ] ١٠٢ :
والربوبية واإللوهية متالزمتان  ،فاإللوهية مبنية عىل الربوبية ،فمن مل يعبد اهلل ح ًقا فإنام
قرص يف معرفة الرب ح ًقا ،فإذا اكتملت معرفة العبد لربه بأسامئه وصفاته وأفعاله عىل
قدره جاءت الطاعات العظيمة  ،وجاء اليقني الكامل  ،وجاء احلب هلل  ،فعبد املؤمن ربه
بكامل احلب  ،وكامل التعظيم  ،وكامل الذل هلل : 
والربوبية موجبة لإللوهية  ،فالذي خلقني ورباين جيب أن أعبده وحده :

[ السجدة.]١٥ :

[ األنعام. ] ١٠٢ :

وهو سب حانه العيل العظيم  ،املستحق لنعوت اجلالل واجلامل والتعايل ،اخلالق لكل
يشء ،املالك لكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،القاهر لكل يشء،
القريب من كل يشء ،احلافظ لكل يشء ،الذي ال ُيعجزه يشء  ،وال يفوته يشء(:
) [الطالق.]12/
وإذا عرفنا ذلك عظمناه ،لكامل قدرته ،وكامل علمه ،ووحدناه بذاته وأسامئه وصفاته،
وأجبناه ومحدناه لكامل إحسانه وإنعامه ثم عبدناه بموجب هذا العلم:
[يونس.]٣ :

واسم اهلل العظيم ورد يف القرآن ست مرات منها:

[البقرة.]٢٥٥ :

وورد يف السنة كذلك.
اهلل  عظيم الشأن ،كبري القدر ،واسع الرمحة ،واسع العلم ،واسع املغفرة ،عظيم
القدرة ،عظيم الذات واألسامء والصفات واألفعال(:
) [احلرش.]24/
 والتعظيم هلل  يكون بأمرين:
األول :وصف اهلل  بصفات الكامل من العلم املحيط ،والقدرة النافذة ،والرمحة
الواسعة ،والكرب ياء والعظمة ،وتنزهيه عن صفات النقص والعيب ،وتنزهيه عن
الرشيك واملثيل ،وتنزهيه عن صفات اخللق مهام كانت عالية ،فاهلل ليس كمثله يشء:
[الشورى.]١١ :

هو العظيم الذي ليس كمثله يشء يف العظمة ،هو الكبري الذي ليس كمثله يش ٌء يف
ال كربياء ،هو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة ،هو الرمحن الذي ليس بمثله أحد

يف الرمحة ،هو الواحد الذي ليس كمثله أحد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

هو اإلله الذي ال إله غريه ،و ال رب سواه:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

فنتحدث عن اهلل ونعظمه ب ألسنتنا؛ حتى تأيت عظمته يف قلوبنا ،ونسمع عن عظمة اهلل
بآذاننا ،حتى نأيت عظمته يف قلوبنا:

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

الثاين :تعظيم اهلل وتكبريه بالقلوب واأللسن واجلوارح ،فإذا وصفناه هبذه الصفات تبينا
حلسنى ،والصفات العال فت قوى العبادة يف قلوبنا وهي
وتيقنا أن اهلل  له األسامء ا ُ
تعظيم اهلل ،وتعظيم أوامره.
ومقصود مجيع العبادات تعظيم اهلل وتكبريه؛ وتعظيم أمره ،ألننا إذا عرفنا أنه عظيم،
وأنه كبري ،وأنه هو الرازق الكريم املحسن أحببناه ،وعظمناه ،ثم عبدناه ،وإذا عبدناه
نلنا ثوابه ورضاه:
[التوبة.]٧٢ :

هو جل جالله العظيم املستحق للعبادة والتعظيم وحده ال رشيك له:
[البينة.]٥ :

هو العظيم قبل أن نعظمه ،والكبري قبل أن نكربه ،واحلميد قبل أن نحمده ،وهو الواحد

األحد قبل أن نشهد له بالوحدانية ،وهو الذي سبح بحمده قبل أن يسبحه ،وقدس
نفسه عن صفات النقص والعيب قبل أن ننزهه:
[آل عمران.]١٨ :

فهو  العظيم الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وهو املستحق للتعظيم واحلب
وحده من مجيع خلقه وحيصل ذلك للعبد يف بذل اجلهد يف معرفته بأسامئه وصفاته،
والنظر يف اآليات الكونية ،والنظر يف اآليات الرشعية.
ويورث هو العلم العظيم حمبة اهلل ،وتعظيمه ،والذل له واالنكسار بني يديه ،واخلضوع
لعظمته وكربيائه ،واخلوف منه ،واخلشية له:
[األنبياء.]٩٠ :

ويورث حتريك اللسان بحمده ،والثناء عليه ،والدعوة إليه ،وقيام اجلوارح بشكره
وتعظيام ً
وعبادته ً
وذال(:
حمبة له،
ً
ﰀ)
[الزمر.]٩/
) [الرعد.]1٩/
(
فاهلل جل جالله هو العيل العظيم ،هو الع يل الكبري ،هو العزيز اجلبار املتكرب ،الكبري الذي
له الكربياء يف السموات واألرض ،العظيم ذو اجلالل واإلكرام ،وذو العزة واجلربوت:
[احلرش.]٢٣ :

هو العظيم الذي تضاءل عند عظمته جربوت اجلبابرة ،وتصاغرت يف جانب جالله
وكربيائه ألوف امللوك القاهرة ،وذلت لعزته مجيع العبيد يف الدنيا واآلخرة(:
) [آل عمران.]83/

[األنعام.]١٨ :

هو جل جالله العظيم املالك القادر ،القاهر لكل يشء ،نوايص العباد بيده ،وقلوهبم
بيده ،فال يترصفون وال يعملون إال بإذنه ومشيئته ،وال يتحركون وال يسكنون إال
) [هود.]56/
بإرادته(:

هو جل جالله العظيم يف وحدانيته ،هو الواحد األحد الذي له الكربياء والعظمة وحده
ال رشيك له ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،وله املُلك كله ،وإليه ُيرجع األمر كله ،ومنه
الفضل كله:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠٢ :

فسبحان اهلل ما أعظمه ،وما أعظم قدرته ،وما أعظم كربياءه.
والكربياء أكرب من ال عظمة؛ ألن الكربياء يتضمن العظمة ويزيد عليها ،وهلذا جاءت
األلفاظ املرشوعة يف األذان واإلقامة والصالة بقول :اهلل أكرب ،فذلك أكمل من قول :اهلل
أعظم ،فالكربياء رداؤه جل جالله ،والعظمة إزاره ،والرداء أعظم من اإلزار ،وأكرب
وأوسع.
َاريَ ،فمن نَا َزعنِي و ِ
قال اهلل  يف احلديث القديس« :الكِ ِْب َياء ِر َدائيَ ،وال َعظَ َمة إز ِ
احدً ا
َ َ
ِمن ُه َام َع َذبتُه» أخرجه مسلم ( ).
فاهلل  له الكربياء والعظمة ،واجلالل واجلامل ،واحلمد والشكر:
[اجلاثية.]٣٧ – ٣٦ :

واهلل اسمه العظيمُ ،اشتق منه صفة العظمة وهي من صفات اهلل الذاتية والفعلية الثابتة
يف القرآن والسنة ،قال اهلل (:
)[البقرة.]255/
) [احلاقة.]33/
وقال (:
) [احلاقة.]52/
وقال (:
ويف السنة يف الصالة يف الركوع نقول :سبحا ن ريب العظيم وبحمده ،سبحان ذي
اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة.
ويف السنة دعاء الكربََ « :ل إِلَه إِ اَل اهلل ال َعظِيم َ
اْللِيمََ ،ل إِلَه إِ اَل اهلل رب ال َعرش ال َعظِيم،
( )1أخرجه مسلم برقم (.)262٠

متفق عليه( ).
الس َم َوات َورب األَرض ،ورب ال َعرش ال َك ِريم» ٌ
ََل إِلَه إِ اَل اهلل رب ا
فاهلل  أمرنا أن نتعرف عىل أسامئه وصفاته وأفعاله؛ حتى نعرف عظمته وكربياءه،
وإنعامه وإحسانه وإذا عرفنا ذلك أطعناه وأحببناه ،ومحدناه وعبدناه.
غفور حليم،
فهو سبحانه العظيم احلليم الذي عىل عظمته وكربيائه ،وجالله وقوته،
ٌ
رحيم ودود ،وحلمه وعفوه ومغفرته عن قوة وعظمة ،ليس عن عجز
رءوف
ٌ
ٌ
) [البقرة.]143/
وحاجة(:
فسبحان من عظمته يزينها احللم والرفق والعفو والرأفة والرمحة.
أما عظامء البرش وملوكهم وطغاهتم فالغالب عندهم ضعف احللم ،وقلة العفو؛ ألهنم
يغرتون بعظمتهم ،فيبطشون بمن خالفهم لضعف الرمحة يف قلوهبم ،وعظمة الكرب يف
نفوسهم(:
) [القصص.]4/
فإذا جاءت العظمة يف قلوب البرش ،فالغالب أهنا تدفعهم إىل التسلط وظلم اخللق كام
حصل من فرعون وغريه من الطغاة املتجربين الظاملني:
[الزخرف.]٥٥ :

فسبحان الرب العظيم الكبري املجيد ،الذي متجد بالكربياء والعظمة ،الذي له الكربياء
والعظمة ،والعزة واجلربوت ،واملجد واجلالل واجلامل(:

) [احلرش.]24-22/
ه و جل جالله امللك العظيم الذي له صفات اجلالل وصفات اجلامل.
 ومن صفات جالله ومجاله :اجلبار:
فهو جل جالله العظيم اجلبار الذي جيرب قلوب املنكرسين ،وجيرب قلوب املظلومني ،وهو
جبار للمظلومني واملساكني جيرب
جبار عىل الظلمة والطغاة واملفسدين ،وهو
ٌ
ٌ
( )1متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( )6346واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)3٧3٠

قلوهبم(:
) [الضحى.]8-6/
فهو  جيرب قلوب املنكرسين ،فمتى ما أظهرنا الذلة واملسكنة للجبار جيرب قلوبنا.
جبار عىل األعداء دمر قوم نوح ،وقوم
فصفة اجلبار جل جالله صفته جالل ومجال ،فهو ٌ
هود ،وقوم لوط ،وقوم فرعون ملا كذبوا الرسل.
هو جل جالله العظيم املجيد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ملاذا؟ ألن له األسامء
حلسنى ،والصفات العال ،اخللق خلقه ،واألمر أمره ،واملُلك ملكه ،والنعم نعمه ،وكل
ا ُ
يشء له ،وكل ٍ
ٍ
يشء منه ،وكل يشء راجع إليه:
[يس.]٨٣ – ٨٢ :

فالعل م باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ي ثمر لتوحيده ،واإليامن به ،وعبادته ،ودخول جنته.
فسبحان العظيم املمجد يف ذاته وأسامئه وصفاته ،املجيد يف أقواله وأفعاله:
[الربوج.]١٦ – ١٢ :

فاهلل  هو املجيد لذاته ،وأقواله جميدة ،وأفعاله جميدة ،العظيم يف ُملكه وسلطانه ،له
ُملك السموات واألرض ،وله عامل الغيب والشهادة ،وله ُملك الدنيا واآلخرة ،هذا ما
عرفنا من ُملكه ،ولكن اهلل  غيب الساموات واألرض:
[هود.]١٢٣ :

هو جل جالله امللك احلق الذي يستحق أن ُيعبد لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله،
كيف وهو ُيعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية.
كيف وهو يعطي العبد الذي خلقه هو ،وأنعم عليه ،وحبب إليه الطاعات ،وهو عبده،
[ص.]٥٤ :
لكنه كريم يعطي كل أحد ،وال تنقص خزائنه:
وكريم ُيعطي عىل قدر شأنه ال عىل قدر شأن العبد ،وهلذا ُيعطي العبد املؤمن يوم القيامة
مثل هذه الدنيا عرش مرات ،وهذا أدنى مسلم يف اجلنة ،فكيف بمن هو أعىل منه!،
وك يف بمن مجع بني العبادة والدعوة ،والتعليم واإلحسان للخلق! وكيف بجنات

األنبياء! ،وكيف بجنات سيد األنبياء! الذي له مثل جنة كل إنسان دخل يف اإلسالم
بسببه من اإلنس واجلن إىل يوم القيامة:
[احلجر.]٢١ :

فاهلل عظيم ،خيلق العظيم ،و ُيعطي العظيم ،و ُيعطي األجر العظيم جل جالله؛ ألنه
ُيعطي عىل قدر عظمته ولكه وقدرته ،وعطاؤه بكن فيكون:
[النحل.]٤٠ :

فهذه جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة ،فإذا عرفنا العظيم تعلقت قلوبنا به ،وإذا
عرفنا الغني سألناه ،وإذا عرفنا القادر استعنا به:
[حممد.]١٩ :

واهلل  هو العظيم يف أقواله وأفعاله ،هو خلق كل يشء ،وقهر كل يشء.
العظيم يف ُملكه وسلطانه ،الكبري الذي هو أكرب من كل يشء ،الكبري الذي تكرب عن
صفات النقص والعيب ،وتكرب عن الرشيك واملثيل ،والنظري والشبيه ،وتكرب عن كل ما
سواه؛ ألنه امللك احلق الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال اجلميلة،
واملثل األعىل(:
)[اجلاثية.]3٧-36/
ومن عرف رب ه العظيم ،آمن بكتابه العظيم ،وامتثل أمره العظيم ،ونال ثوابه
العظيم(:
)[حممد.]1٩/
ومن آمن باهلل العظيم صدق ذلك بجوارحه ،وأوجب له هذا اإليامن بربه العظيم حب
اهلل ،واخلوف منه؛ والرجاء له ،وإجالل العبادة له ،ألن القصد اإليامن باهلل العظيم
املقرون بالعمل الصالح ،فكفار مكة مؤمنون بأن اهلل خالق هذا الكون ،لكنهم أرشكوا
مع اهلل غريه(:
)[لقامن.]25/
هلذا البد من اإليامن بالعظيم ،واإليامن باهلل العظيم يكمل بالنظر يف اآليات الكونية،
والنظر يف اآليات الرشعية؛ حتى يمتلئ القلب إيامنًا كام يمتلئ العقل علو ًما ،وكام متتلئ

سليام قو ًيا عىل العمل:
املعدة بأنواع الطيبات فيكون البدن ً

[آل عمران.]١٩١ – ١٩٠ :

فمن آمن باهلل العظيم ،فعالمة إيامنه أن يصدق ذلك بجوارحه ،و ُيثمر له هذا اإليامن بربه
العظيم صفات قلبية من اخلوف من اهلل ،واحلب هلل ،والعمل املقرون باخلشية فاملنافقون
كانوا يعملون ،لكن بدون خشية.
فهذا اإليامن باهلل العظيم يثمر أعظم أعامل القلب من اخلوف من اهلل ،واحلب له ،واحلياء
منه ،واخلضوع لهُ ،
والذل لعظمته ،واخلشية له ،واالستقامة عىل دينه:

[املؤمنون.]١١ – ١ :

و ُيثمر التوكل عىل اهلل ،و ُيثمر إفراد اهلل بالعبادة وحده ال رشيك له ،و ُيثمر املسارعة إىل
طاعته ،والبعد عن معصيته ،و ُيثمر اإلخالص يف مجيع األعامل له ،وتعظيم أمره،
وتعظيم كت ابه ،واالنقياد حلكمه:

[األنفال.]٤ – ٢ :

والصحابة ريض اهلل عنهم ملا عرفوا اهلل  بأسامئه وصفاته وأفعاله آمنوا به وأحبوه
وضحوا بكل يشء م ن أجل دينه ،ضحوا بأوقاهتم ،وأمواهلم ،وأنفسهم ،وشهواهتم،
وأهلهم ،وبالدهم:
[احلرش.]٨ :

واألنصار ضحوا بكل ما حيبون ملا هو أحب فاستقبلوا املهاجرين بصفة اإلكرام وآووهم

ونرصوهم:
[احلرش.]٩ :

ثم جاء الرضوان عىل اجلميع ،هذه الكامالت هلا كامل النعيم وكامل الرضا من اهلل
:
[التوبة.]١٠٠ :

فنحن كيف نسعى لتحصيل هذه املعارف العظيمة ،ونضحي بام نحب ملا هو أحب إىل
اهلل ،ونضحي باألدنى ملا هو أعىل؟ إذا عرفنا العظيم ،وعرفنا دينه العظيم ،وعرفنا ثوابه
العظيم ،وجاء اليقني عىل كل ذلك ،اهلل  يقبلنا ،وكلام تقربنا إليه تقرب إلينا ،وكلام
ذكرناه ذكرنا:
[احلجرات.]١٥ :

فقوة التعبد ،وعظمة التعبد ،نتيجة وثمرة معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،ومعرفة دينه
ورشعه ،ومعرفة عظمة ُملكه وسلطانه ،ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه ،ومعرفة عظمة
وعده ووعيده:
[البقرة.]١٦٩ – ١٦٨ :

وأكمل الناس عبادة هلل أعلمهم به ،ويف مقدمتهم األنبياء:

[األنبياء.]٩٠ :

فسبحان العظيم الذي أفعاله يف منتهى احلكمة والرمحة واإلحسان:
[احلج.]٦٥ :

فأنا عبدٌ يف أرض موالي جيب عيل إذا أطعمني أن أشكر ،وإذا ابتالين أن أصرب ،وأترقى
إن أطعمني أؤثر ،وإن ابتالين أن أشكر؛ ألن البالء يتطلب الصرب ،والص رب أجره بغري
) [الزمر.]1٠/
حساب(:
فهام درجتان ،إن أطعم ني شكرت ،وإن ابتالين صربت ،هذا عمل عامة الناس ،لكن
الدرجة التي أعىل منها إن أطعمني آثرت غريي:

[احلرش.]٩ :

وإن ابتالين فأصرب وأشكر ،وأعرف أن هذا االبتالء يربيني ساقه اهلل إيل ملصلحتي.
 و البالء إذا أصاب اإلنسان فدعا اهلل فكشفه أثمر له سبع كرامات:
إيامن جديد بربه  ..حب جديد لربه  ..تعظيم جديد لربه  ..ومحد جديد بريه..
واستغفار جديد..وعمل جديد  ..وتوبة جديدة:

[البقرة.]١٥٧ – ١٥٥ :

فعطاء اهلل بالبالء أعظم من عطائه بالرساء؛ ألن النعمة غالب ًا تُشغل العبد عن املُنعم ،أما
البالء فيوجب للعبد الترضع واالنكسار(:
) [األنبياء.]83/
اهلل  قال مبارشة:
[األنبياء.]٨٤ :

هذه االبتالءات كلها رمحة من اهلل ،وبسببها ينشأ اإليامن اجلديد ،والتوبة اجلديدة،
واالستغفار اجلديد ،والعمل اجلديد ،فاهلل  يبتلينا لريقينا ،فام ابتىل إال ليعايف ،وما منع
إال ل ُيعطي ،وما قبض إال ليبسط ،وهو احلكيم العليم يف أفعاله:
[يوسف.]٦ :

وحرماته ،فحقق الطاعة الكاملة بامتثال أوامر اهلل من
ومن عظم اهلل  عظم شعائره ُ
الصالة والصيام والزكاة واحلج واألذكا ر واألدعية وسائر األركان والواجبات والسنن
)[احلج.]32/
املستحبة(:
متى أعظم شعائر اهلل؟ إذا عرفت من أعبد ،إذا عرفت اهلل بأسامئه وصفاته ،وعرفت
أسامءه العظيمة اجلامعة كاحلميد ،واملجيد ،والعظيم ،والكبري.
هذه أسامء عظيمة إذا عرفت العظيم عظمت أمره ،فمن عظم اهلل جاء يف قلبه عظمة
وحرماته ،فعظم اهلل بامتثال أوامره:
شعائره ُ
[األنعام.]١٠٢ :

فيحقق الطاعة الكاملة؛ ألنه يرى العظيم ،ويعبد العظيم كأنه يراه ويعلم أنه قريب ،وأنه
مستحرضا لعظمته
قادر عىل كل يشء وأنه حيب أن يقيض حاجتي ،فأعبده
جميب ،وأنه ٌ
ً
وجالله ومجاله.
أراه ببصرييت ،وأعلم أنه كريم ،وأنه قريب ،وأنه شهيد ،وأنه قادر ،وأنه سميع إن
عليم بام يف قلبي إن سكت:
بصري إن حتركت،
تكلمت،
ٌ
ٌ
[البقرة.]١٨٦ :

فالذي يعرف عظمة اهلل يعظم شعائره ،ويغار عىل حرماته  ،فيؤدي الواجبات التي يف كل
وقت ،كاألذكار واألدعية ،وما أوجبه اهلل يف كل يوم مخس مرات كالصلوات اخلمس،
وكذلك يف كل أسبوع كاجلمعة ،ويف كل سنة كصيام رمضان ،ويف العمر مرة كاحلج،
فهذا كله من تعظيم شعائر اهلل(:
) [احلج.]32/
متى تتقي القلوب رهبا؟ متى تتقي اليوم اآلخر؟ تتقي رهبا إذا عرفته بأسامئه وصفاته
وأفعاله جل جالله:
[نوح.]١٨ – ١٣ :

وكذلك من عرف العظيم عظم ُحرماته فاجتنب ما هنى اهلل عنه ،شعائر اهلل طاعاته التي
وحرماته هي ما هنى اهلل عنه ،فإذا عرفت العظيم اجتنبت ما هنى اهلل عنه وحرمه
ُحيبهاُ ،
من االعتقادات ،واألقوال ،واألعامل واألخالق ،كالرشك والنفاق ،وترك الواجبات،
وفعل املحرمات ،والزنا والربا ،ورشب اخلمر ،والرسقة ،واجتناب الكذب ،وشهادة
الزور ،والغيبة والنميمة وغريها:
[الزمر.]١٨ – ١٧ :

فتعظيم األمر والنهي ناشئ عن تعظيم اآلمر الناهي:

[األنبياء.]٩٠ :

واملؤمنون أفلحوا ملاذا؟ ،ألهنم بصفة اإليامن أفلحوا(:
) [املؤمنون.]2-1/
ملاذا خشعوا؟ ألهنم عرفوا العظيم فخشعوا له؛ ألهنم يعرفون أن له امللك والسلطان
والعظمة والعزة واجلربوت(:
) [املؤمنون.]3- 1/
هذا اجتناب للمنهيات واملحرمات(:
)[املؤمنون.]٧- 4/
هذا من تعظيم احلرمات ،املسلم ال يرسق ،ال يزين ،ال يرشب اخلمر ،ال يرتك
الواجبات ،ال يقرتف املحرمات:
[املؤمنون.]١١ – ٨ :

فلنحرص أن نكون وارثني للخريات ،الوارثون هم الذين يرثون الفردوس بإيامهنم
وأعامهلم الصاحلة ،وأكثر الناس حيرص أن يكون وارث يف هذه الدنيا ،يف هذه الدنيا
يرثنا أزواجنا وأوالدنا وبناتنا ،لكن نحن يوم القيامة ماذا نرث:
[املؤمنون.]١١ – ١٠ :

نرث ثمرة عملنا يف الدنيا ،ثمرة عملنا يف الدنيا هو دخول جنة الفردوس ،وحصول
الرضوان من ربنا  ، فليهنأ كل مسلم عرف ربه بأسامئه وصفاته ،وتعبد له بام جاء عىل
لسان رسوله  ،فهذه نعمة عظيمة بل هي جنة املعرفة املوصلة إىل جنة اآلخرة:

[الزمر.]١٨ – ١٧ :

فأسعد الناس يف الدنيا واآلخرة من آمن باهلل العظيم ،وصدق أخباره ،وامتثل أوامره،
واجتنب نواهيه:
[احلرش.]٧ :

فمن عظم اهلل  ، ومل يعظم أمره وال هنيه ،فام عظم اهلل بقلبه مرة ولو عظمه بلسانه ألف
مرة ،إذا كان يس تقيم بقلبه وجوارحه يف الصالة ،ولكن خارج الصالة يميش عىل هواه،
يف الصالة يميش عىل اهلدى ،وخارج الصالة يميش عىل اهلوى ،هذا اهلل  ال يقبل منه؛
ألن املسلم عبد هلل داخل الصالة وخارج الصالة:
[البقرة.]٢٠٨ :

فإذا عظمنا اهلل  بقلوبنا عظمنا أمره وهنيه بجوراحنا:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فالبد من معرفة اهلل؛ حتى هنابه ونخافه ،ونحبه ونعبده ،فالتقصري يف معرفة اهلل،
والتقصري يف معرفة الربوبية ،يؤدي إىل التقصري يف جانب العبودية:
[حممد.]١٩ :

اعلموا أن ربكم له األسامء احلسنى والصفات العىل ،واألفعال الكربى ،وأنه عزيز
عظيم كبري ،وأنه
سميع بصري ،وأنه
كريم،
قريب شهيد(:
ٌ
ٌ
ٌ
) [نوح.]2٠-13/
اعرفوا ربكم لتعظموه ،وتكربوه ،وحتبوه وتعبدوه:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

هذا النظر والتدبر والتفكر يف عظمة اهلل ،وعظمة أسامئه وصفاته وعظمة أفعاله يؤدي

إىل التعبد هلل  باحلب والتعظيم والذل له جل جالله:

[آل عمران.]١٩١ – ١٩٠ :

فمن عرف العظيم ح ًقا كربه ً
حقا ،ومحده ح ًقا ،ووحده ح ًقا ،وجمده ح ًقا ،وعبده
)
ح ًقا(:
[األحزاب.]42-41/
كثريا؛ ألن الذي يذكر اهلل ال يعيص اهلل  ،فكثرة الذكر تزيد اإليامن
فنذكر اهلل العظيم ً
يف القلب ،واخلوف من الرب ،واحلب له ،وما تكرر تقرر ،فنذكر اهلل بأي صفة؟ بصفة
وتنزهيا له،
وتكبريا له،
الكربياء ،بصفة العظمة ،نذكر اهلل  محدً ا له ،وتوحيدً ا له،
ً
ً
[البقرة.]١٥٢ :
ونذكر اهلل ليذكرنا:
سبحان اهلل ،أحب الكالم إىل اهلل أربع كام قال النبي «:أحب ال َك َالم إِ ََل اهلل َأربع:
ان اهللَ ،و َ
اْلمد هللَ ،و ََل إِلَه إِ اَل اهللَ ،واهلل أكْب»أخرجه مسلم( ).
ُسب َح َ
سبحان اهلل :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،هو اإلله الذي يستحق العبادة وحده ال
رشيك له ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[احلرش.]٢٣ :

عيل ،وأنعم عىل غريي ،وأعطاين
واحلمد هلل عىل نعمه التي ال تُعد وال ُحتىص ،أنعم َ
رشا ،احلمد هلل رب العاملني ،من هو؟ هو امللك الذي يملك كل
خريا ،ومنع عني ً
ً
)[الفاحتة.]4- 2/
يشء(:
الرمحان الرحيم أول صفة؛ حتى املسلم يرجو وال ييأس مهام عمل.
إن مل تتحرك نفيس بعبادته ،ورؤية نعمه  ،ورؤية إحسانه ورمحته ،حتركت لعبادة اهلل هيبة
ً
له
) [الفاحتة.]4/
وإجالال ؛ ألنه(:
فإذا العبد ذلك قال:
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[الفاحتة.]٧ – ٥ :

فاهلل  هو العظيم الذي يستحق أن ُيعظم يف مجيع األوقات ،يف مجيع األماكن ،يف مجيع
األحوال ،هو العظيم وله وحده الكامل املطلق من كل وجه ،وله املُلك املطلق من كل
وجه ،وله الغنى املطلق من كل وجه ،وله اإلحسان املطلق من كل وجه جل جالله:
[غافر.]٦٥ :

امللك من البرش قد يملك لملكة ،ولكن اهلل امللك العظيم له ُملك السموات واألرض
وله ُملك عامل الغيب والشهادة ،وله ملك الدنيا واآلخرة ،وله ُملك كل ما يف الكون ،هو
امللك الذي ملك املُلك واملاملك واملامليك وما يملكون ،فله املُلك املطلق من كل وجه؛
ألن هو العظيم:
[البقرة.]٢٥٥ :

وله الغنى املطلق من كل وجه وحده ،هو الغني الذي ال تنقص خزائنه مثقال ذرة مع
) [ص.]54/
كثرة العطاء(:
كام
فالبرش هم الذين ينقص ما معهم إذا اتفقوا ،أما اهلل فال ينقص ما يف خزائنه «إِال َ
ص املِْ ْخ َي ُط ِإ َذا ُأ ْد ِخ َل ا ْل َب ْح َر»
َينْ ُق ُ
وإليه اإلحسان املطلق من كل وجه ،خلقنا يف أحسن تقويم ،وأنعم علينا ٍ
بنعم ال تُعد
وال ُحتىص ،داخل أبداننا ،وأنعم علينا باهلواء املطلق الذي نتنفس منه ،والطعام الذي
نأكل منه ،واملاء الذي نرشبه ،واألرض التي نميش عليها ،والسكن الذي نسكنه،
واللباس الذي نلبسه:
[لقامن.]٢٠ :

له اإلحسا ن املطلق من كل وجه ،له اإلحسان إلينا عند اخللق يف بطون األمهات ،وله
اإلحسان املطلق إلينا يف ال دنيا ،وله اإلحسان املطلق يوم القيامة(:
) [السجدة.]1٧/
ألنه عظيم ،وملكه عظيم ،والعظيم ال ُيعطي إال العظيم ،وال يفعل إال العظيم ،وال يأمر

إال بالعظيم(:
) [طه.]8-5/
ه و سبحانه العظيم الذي له الرشف والسؤدد ،واملجد والكربياء ،العظيم الذي له العزة
والغنى ،والعلو والقهر ،واإلحسان واإلنعام:

[احلرش.]٢٤ – ٢٣ :

فالعظيم يسبح له ما يف السموات وما يف األرض ،من بقي؟ بقيت أنا وأنت ،تسبح
) [الواقعة.]٧4/
بحمده ،ونستغفره(:
[النرص.]٣ :

حلس نى ،والصفات العال ،هذا
ننزه عام ال يليق بجالله؛ ألن هو العظيم الذي له األسامء ا ُ
إثبات ،وهو العظيم الذي تنزه عن صفات النقص والعيب ،وننزع عن الظلم والنوم
ِ
والسنة ،وتنزه عن صفات املخلوقني ،وتنزه عن الرشيك واملثيل:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

وغني عن الشبيه
وغني عن الصاحبة،
غني عن األصول،
ٌ
ٌ
غني عن الفروع ،و ٌ
هو ٌ
[الشورى.]١١ :
واملثيل:
حلسنى ،والصفات العال ،وتنزه عن صفات النقص
هذا اإلله العظيم الذي له األسامء ا ُ
والعيب وعن الشبيه ،وعن املثيل ،فهو الذي يستحق أن ُيعبد ألنه احلي وكل ما سواه
يموت ،القيوم القائم عىل كل نفس ،العظيم الذي له العظمة ،فأنا أعبد العظيم ،وال
أعبد احلقري ،أعبد الكبري وال أعبد الصغري ،أعبد احلي الذي ال يموت وال أعبد احلي
الذي يموت ،أعبد السميع البصري الذي يسمع فيجيب ،البصري الذي يرى حايل،
فيسوق إ َيل رزقي:
[األعراف.]١٨٠ :

هو العظيم الذي يسوق إىل كل خملوق رزقه يف قعر البحر ،ويف ظلمة اجلحور ،ويف جو
السامء ،وعىل األرض:
[هود.]٦ :

هو الذي خلق األرزاق ،وهو العظيم الذي يوصلها إىل املرزوقني من ٍ
ٍ
وحيوان،
نبات
ٍ
وإنس وجان ،من يف الرب ،ومن يف اجلو ،ومن يف البحر ،ألنه عظيم ،عامل بكل أحد ،قادر
عىل كل أحد ،رب لكل أحد:
[األنعام.]١٠٢ :
اسم من أسامء اهلل اْلسنى ،و ُيطلق عىل معنيني:
 والعظيم ٌ
األول :عظمة الذوات واألجسام املحسوسةُ ،يقال :هذا ٌ
بحر عظيم،
جبل عظيم ،وهذا ٌ
ربا ،آيات حمكامت ،ومطر
وهذه السامء العظيمة ،إن يف السامء خل ًربا ،وإن يف األرض لع ً
وأرض ذات فجاج:
ونبات ،ونجوم تزهر وبحار تزخر وليل داج ،وسامء ذات أبراج،
ٌ

[ق.]٨ – ٦ :

هذه املعاين حترك يف القلب اإليامن ،وتُزيد اإليامن يف القلب ،فإذا امتأل القلب باإليامن
انرشح واتسع جلميع الطاعات ،واستحى أن يعيص اهلل  ،يف ُملك اهلل.
فاهلل كبري ال أكرب منه ،وعظيم ال أعظم منه:
[اجلاثية.]٣٧ – ٣٦ :

الثاينُ :يطلق و ُيراد به عايل القدر ،واملنزلة ،والشأن ،ومنه عظيم القوم الذي حكمهم فال
عظيم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
يقدرون عىل خمالفته ،واهلل جل جالله
ٌ
[الواقعة.]٧٤ :

ومن عظمة اهلل  بذاته أنه هو العيل الكبري ،والسموات السبع واألراضني السبع يف
كف الرمحن أصغر من اخلردلة(:
) [الزمر.]6٧/
ٍ
أرض
الكريس وسع السموات واألرض ،والكريس بالنسبة للعرش كحلقة يف

)

فالة(:

[البقرة.]255/
والعرش العظيم ٌ
حميط بالكريس والسموات واألرض.
ِ
ِس إِ اَل كحلقة ملقاة ِيف فالة َوفضل ال َعرش
الس َم َوات ا
قال النبي َ « :ما ا
السبع َم َع ال ُكر ّ
ِ
ِس كفضل تلك الفالة َع َىل تلك اْلل َقة» أخرجه ابن حبان ( ).
َع َىل ال ُكر ّ
فإذا كانت هذه عظمة السموات واألرض ،وعظمة الكريس والعرش ،وهي من
خملوقات اهلل العظيمة ،فكيف بعظمة اهلل العظيم الذي خلقها:
[األنعام.]١٠٢ :

فالسموات السبع ،واألراضني السبع ،يف كف الرمحن أصغر من اخلردلة ،اهلل خلق
األراضني السبع ،وأحاطها بالسموات السبع ،وأحاط السموات بالكريس ،وأحاط
ٍ
مستو عليه ،ال حيتاج إىل العرش ،بل
الكريس بالعرش العظيم ،ثم هو فوق العرش
العظيم هو الذي خلق العرش ،وهو الذي ُيمسك العرش ،و ُيمسك السموات
العظيم القادر عىل كل يشء ،الذي ال يعجزه يشء:
واألرض أن تزوال؛ ألنه
ٌ
[الزمر.]٦٣ – ٦٢ :

فهذه عظمة خملوقاته ،فكيف بعظمة اخلالق امللك القادر:
[احلرش.]٢٤ :

وهو جل جالله العظيم يف صفاته وأسامئه ُحسنى ،وصفاته ُعليا ،هو العظيم يف صفاته
عظيم يف قدره وشأنه،
حلسنى ،والصفات العال ،هو العظيم يف كل يشء،
ٌ
فله األسامء ا ُ
عظيم يف قدرته،
عظيم يف رمحته،
عظيم يف علمه،
عظيم يف علوه،
عظيم يف كربيائه،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
عظيم يف جالله،
عظيم يف عقوبته وانتقامه،
عظيم يف عطائه وإحسانه،
عظيم يف حلمه،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
) [املائدة.]٩8/
عظيم يف مجاله(:
ٌ
) [احلج.]٧4/
(
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[الزمر.]٦٧ :

وهو سبحانه العظيم ،وكل آيات القرآن تدل عىل عظمته وكربيائه ،وعظمة ملكه
وسلطانه ،وعظمة آياته وخملوقاته ،وهذا يولد يف القلب توحيده جل جالله بأسامئه
وصفاته وأفعاله ،فهو سبحانه العظيم يف أفعاله ،ومن أفعاله أن مجيع املخلوقات هو
الذي خلقها:
[األنعام.]١٠٢ :

فهو خالق كل يشء ،خلق العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض ،والشمس
والقمر ،وخلق الليل والنهار ،وخلق احلر والربد ،وخلق الرتاب واملاء ،وخلق اجلبال
والبحار ،وخلق العيون واألهنار:

[الروم.]١١ :

وأفعاله يف غاية احلكمة والعدل والرمحة واإلحسان ،يفعل العظيم ما يشاء ،وحيكم ما
وحييي ويميت؛
يريدُ ،يعز من يشاء ،و ُيذل من يشاء ،ويبسط ويقبض ،و ُيعطي ويمنعُ ،
[الواقعة.]٩٦ :
ألنه هو العظيم وحده ال رشيك له:
هو العظيم الذي يفعل ما يشاء ،وال ُيعجزه يش ٌء يف األرض وال يف السامء:
[امللك.]١ :

هو العظيم وحده ال رشيك له ،عظيم الرزق ،عظيم العطاء ،عظيم األجر ،عظيم
[الواقعة.]٧٤ :
الثواب:
هو جل جالله العظيم الغني عن كل ما سواه ،بيده ملكوت كل يشء ،وال حيتاج إىل
أحد بل حيتاج إليه كل أحد ،وهو العظيم جل جالله الذي ال ُيعجزه يش ٌء يف األرض
وال يف السامء؛ ألنه العظيم الذي ال أعظم منه ،العظيم الذي ال يعطي إال العطاء
)[فصلت.]3٩/
العظيم ،ألنه يعطي عىل قدره شأنه(:
هو العظيم الذي يفرح بتوبة التائبني ،واستغفار املستغفرين ،ويفرح بتوبة عبده ،ويفرح
بسؤال العبد العظيم كام قال النبي َ « :فإِ َذا سأَلتُم اهللاََ ،فاسأَلُوه ِ
الفر َدو َسَ ،فإِ ان ُه َأو َس ُط
ُ
َ ُ

اجلن ِاة ،و َأع َىل َ ِ
ْح ِنَ ،و ِمن ُه َت َف اج ُر َأْنَ ُار َ
اجلن ِاة»أخرجه البخاري) (.
الر َ
َ َ
اجلناةَ ،فو َق ُه َعر ُش ا
هلل ََل َي َت َعا َظ ُم ُه ََش ٌء َأعطَا ُه»
الرغ َب َةَ ،فإِ ان ا َ
وقال النبي « :إِ َذا َد َعا َأ َح ُدكُم فل ُي َعظِّ ِم ا
أخرجه مسلم( ).
هو العظيم يف علوه ،العيل يف عظمته ،وله العلو بأنواعه :علو الذات ،وعلو الصفات،
وعلو القدر والشأن.
 هو العيل الذي له العلو بأنواعه ،وله العظمة بأنواعها:
عظمة الشأن  ..عظمة الذات  ..عظمة الصفات  ..عظمة اخلزائن ..وعظمة امللك.
وله الكربياء بأنواعه ،وله امل لك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله(:
)[الواقعة.]٧4/
هو سبحانه العظيم الذي نزه نفسه عن النقائص والعيوب ،وعن املثيل والكفء ،وعن
كل ٍ
حلسنى ،والصفات العال ،وهلذا قرن
رش وسوء؛ ألنه العظيم الذي له األسامء ا ُ
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع َىل ال ِّل َس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
الرسول  بني تسبيحه وتعظيمه يف قوله « :كَلِ َمت ِ
َان ِيف
َانَ ،حبِيبَت ِ
املِيز ِ
ان ا ِ
هلل ال َعظِي ِم» متفق عليه( ).
ان اهللِ َوبِ َحم ِدهُِ ،سب َح َ
ْح ِنُ :سب َح َ
الر َ
َان إِ ََل ا
سبحان اهلل وبحمده :أنزهه عام ال يليف بجالله ،وأمحده عىل مجيع إنعامه ،سبحان اهلل:
تن زيه ،وبحمده :إثبات صفة احلمد له جل جالله ،ومحده جل جالله ملا له من األسامء
حلسنى ،والصفات العال:
ا ُ
[النرص.]٣ :

فاملطلوب أن نسبح العظيم ،ونؤمن بالعظيم ،ونعبد العظيم جل جالله:

[غافر.]٦٥ :

حلسنى ،والصفات العال ،واألفعال
فاهلل جل جالله هو العظيم الذي له األسامء ا ُ
ٍ
بأحد سواه بل نعبده وحده ال رشيك له؛ ألنه بذاته وأسامئه
احلميدة ،وهلذا ال نتعلق
وصفاته وأفعاله:
( )1أخرجه البخاري برقم (.)2٧٩٠
( )2أخرجه مسلم برقم (.)26٧٩
( )3متفق عليه  ،أخرجه مسلم برقم ()26٩4واللفظ له  ،والبخاري برقم (.)64٠6

[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

هو الغني الذي ال حيتاج ألحد جل جالله بل كل أحد حمتاج إليه:

[األنعام.]١٠١ :

هو العظيم الذي إذا أراد شيئًا قال له :كن فيكون(:

) [األنعام.]1٠3-1٠2/
فورا ،ومل ختالف أمره أبدً ا ،ألهنا تراه فتخاف،
العظيم لو أدركته األبصار ،المتثلت أمره ً
فيبطل أمر التكليف ،لكن ال تدركه األبصار لعظمته وجالله ،ومن رمحته أننا ال نراه،
وإنام نراه ببصائرنا فنعبد اهلل كأننا نراه.
ال تدركه األبصار ،ألنه أعظم من أن حييط به خملوق ،بل هو املحيط بكل خملوق ،هذه
العني الصغرية ال حتيط بامللك العظيم الكبري جل جالله:
ثم قال(:

[األنعام.]١٠٣ :

) [األنعام.]1٠4/
فسبحان العظيم الذي عرفنا بنفسه من خالل آياته وخملوقاته ،حتى نعظمه ونكربه،
ونحبه ونعبده وحده ،فهو جل جالله العظيم املحيط بكل حميط ،وامللك كله بني يدي
العظيم أصغر من اخلردلة(:
) [الزمر.]6٧/
هو العظيم ،هو العيل الكبري ،هو العظيم الذي ُيمسك األجرام العظيمة فال تقع وال
تزول وال متيد(:
) [فاطر.]41/
هو العظيم الذي ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض بسبب املعايص ،الرحيم بعباده،
الغفور لذنوهبم  ،اللطيف هبم ،فلنطلب رمحته ،ولنستغفره ،لريفع عنا ما حل بنا من

البالء:
[البقرة.]٢٨٦ :

ِ
ِ ِ
ِ
ني
وعن النبي  أنه قال« :إِ ان اهللَ َت َع َاَل ُي مس ُك السموات َيو َم الق َي َامة َع َىل إِص َبعٍَ ،واألَ َرض َ
َع َىل إِصبَعٍَ ،و ِ
اء َوالثا َرى َع َىل إِصبَعٍَ ،و َسائِ َر َ
اجلبَ َال َو ا
اْلل ِق َع َىل
الش َج َر َع َىل إِصبَعٍَ ،واملَ َ
إِصبَعٍُ ،ث ام َ َُيز ُُّه انَ ،فيَ ُق ُ
ولَ :أنَا املَلِ ُ
ك » متفق عليه) (.
فام أعظم السموات واألرض وما بينهام ،وإذا كان العظيم سبحانه جيعلها بني أصابعه
فكم تكون عظمته وجالله وكربياؤه.
ٍ
علام  ،وال ُحييط به يش ٌء من خلقه ،خلق
فسبحان امللك العظيم الذي أحاط بكل يشء ً
جل جالله مئة رمحة ،وأنزل رمحة واحدة إىل األرض يرتاحم هبا اخللق ،فكم تكون رمحته
[احلج.]٧٤ :
يوم القيامة؟!:
اهلل خلق مئة رمحة فأنزل منها واحدة يرتاحم هبا اخللق،هذه الرمحة ُيعيدها اهلل يوم القيامة
لتكون مع التسع والتسعني يرحم هبا اخللق(:
)[األعراف.]156/
هو سبحانه العظيم الذي رمحته جلميع اخللق يف الدنيا ،ورمحته يوم القيامة خاصة
باملؤمنني ،أما الكافر فال حظ له يف رمحة اهلل يوم القيامة ،أما املؤمن فاهلل  يرمحه رمحة
خاصة:
[األحزاب.]٤٣ :

فربمحة اهلل يعيش ا ملؤمن والكافر ،فالكل يأكل من رزق اهلل ،ويتنفس من هذا اهلواء،
ويرشب من هذا املاء ،ويسكن يف هذه األرض ،هذا عطاء الربوبية من الرب ،ألنه ال
رب غريه ،هو اخلالق لكل يشء ،الذي أكرم عباده بكل يشء(:
)[اإلرساء.]٧٠/
فاهلل يريد من هذا اإلنسان أن يكون عظي ًام يف أقواله ،وأفعاله ،وأخالقه ،يريد منه أن
( )1متفق عليه  ،أخرجه مسلم برقم ()2٧86واللفظ له  ،والبخاري برقم (.)٧451

يكون متميز ًا عن غريه  ،باتصاله بالعظيم ،وإتباع رشعه العظيم ،ليفوز بأجره العظيم:

[األحزاب.]35/
بعضا.
هو سبحانه العظيم الذي خلق بني اخللق عظمة ُيعظم هبا بعضهم ً
فمن الناس من ُيعظم لسلطانه ،ومنهم من ُيعظم إليامنه ،ومنهم من ُيعظم لغناه ،ومنهم
من يعظم لعلمه ،ومنهم من ُيعظم لقوته ،ومنهم من ُيعظم جلاهه ،وكل واحد من اخللق
إنام يعظم ملعنى دون معنى ،وهذا العطاء الذي أعطاه اهلل ،من ٍ
جاه أو ٍ
مال أو علم ،إنام
ُ
هو موهوب من العظيم ،واملوهوب يوشك أن ينتهي ،وأن يسلب:
[الفرقان..]٧٤ :
فاخللق ُيعظمون ملعنى دون معنى ،أما اهلل العظيم فهو ُيعظم بكل صفة كامل  ،فإن اهلل له
حلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل:
األسامء ا ُ

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

[البقرة.]٢٥٥ :

)

هو سبحانه العظيم ،وكتابه عظيم(:
[احلجر.]8٧/
فمتى نعظم اهلل! ،ومتى نعظم كتابه! ،ومتى نعظم أمره! ،ومتى نعظم رشعه ،ومتى
نعظم حرماته:

[احلديد.]١٧ – ١٦ :

هو سبحانه العظيم ،الذي خلق كل عظيم ،وملك كل عظيم ،وأعطى كل عظيم(:
ﯤ
) [النحل.]18- 1٧/
هو العظيم ،الذي يملك كل عظيم ،صاحب الفضل العظيم ،العظيم الذي ال يعطي إال
عظيم يف كميته ونوعيته:
كل عظيم ،وعطاؤه
ٌ
[آل عمران.]٧٤ – ٧٣ :

نعمة واحدة ال نستطيع أن نُحصيها ،فكيف بالنعم العظيمة الكثرية التي ال يمكن عدها
وال إحصاؤها ،عطاؤه عظيم الكمية ،إذا أعطى أعطى عطا ًء ال فقر بعدهُ ،يعطي ألقل
عظيم يف كميته
عباده يف اجلنة مثل هذه الدنيا عرش ِمرار كام يف الصحيحني ،فعطاؤه
ٌ
ٍ
أضعاف كثرية ،إال ما ال حد له:
يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل
[الزمر.]١٠ :

يم يف كيفيته ،عطاؤه يف اجلنة ما كيفيته؟ (
وعطاؤه عظ ٌ
) [السجدة.]1٧/
ني َر َأتَ ،و ََل ُأ ُذ ٌن َس ِم َعتَ ،و ََل َخطَ َر َع َىل َقل ِ
ب
وقال النبي « :يف اجلنة ما ََل َع ٌ
َب َرش»أخرجه مسلم( ).
فسبحان العظيم يف ملكه ،العظيم يف قدرته ،العظيم يف عطائه:
[فاطر.]٢ :

هو العظيم الذي عظم ما شاء من األماكن ،واألزمان ،واألشخاص ،واألحوال.
هو العظيم الذي خص ما شاء من البقاع بالعظمة كاملساجد بيوت اهلل  ،وخص
املساجد الثالثة بمضا عفة األجور فيها :املسجد احلرام  ..واملسجد النبوي  ..واملسجد
األقىص.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2824

فاملسجد احلرام هو بيت اهلل باختيار اهلل ،واملساجد األخرى بيوت اهلل باختيار خلق اهلل،
تتوجه كلها إىل بيت اهلل و فيها التعظيم هلل ،والتكبري هلل ،والثناء عىل اهلل ،واحلمد هلل،
)[النور.]36/
وسؤال اهلل  ،وتسبيح اهلل(:
بامذا؟ باألقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة(:
)[النور.]3٧-36/
هو العظيم الذي عظم األمكنة كاملساجد الثالثة واملساجد األخرى بمضاعفة األجور.
وأما يف الزمان فهو العظيم الذي عظم ما شاء من األزمنة فعظم شأن ليلة القدر ،وشأن
يوم النحر ،وعظم الساعة يف يوم اجلمعة ،وعظم األيام والليايل والشهور كرمضان
حلرم:
واألشهر ا ُ
[التوبة.]٣٦ :

ه و جل جالله العظيم الذي يعظم من األزمنة ما شاء ،عظم الضحى ،وعظم الليل،
وعظم بعض الليايل ،وعظم بعض األيام ،وعظم بعض الساعات ،وعظم الليل ،وعظم
النهار ،وعظم الصبح ،وعظم الفجر.
وهو سبحانه العظيم الذي له الرشف واملجد ،والكربياء والعظمة ،فالعظيم اسمه
والتعظيم حال املعظم له ،يعظمه عبده حني يشاهد معاين عاله وكربيائه وعظمته،
فيوجل قلبه تكبري ًا لربه،
وتعظيام له ،وهيبة له ،ويتعلق به وحده دون سواه(:
ً
)[الشورى.]1٠/
من هو؟
[الشورى.]١٢ – ١١ :

واملقاليد هي املفاتيح ،واملفاتيح كلها بيد واحد أحد الرشيك له:
[الزمر.]٤ :

هو العظيم الذي خلق عظائم املخلوقات ،وصورها كيف شاء ،ودبرها بأمره ،وأمسكها

بقدرته ،وحركها بمشيئته ،وحكمها بقهره سبحانه هو الواحد القهار.
هو الذي خلق هذه املخلوقات العظيمة يف املُلك وامللكوت:

[فاطر.]13/
هو امللك العظيم الذي له ملك كل يشء ُملك السموات واألرض ،و ُملك اهلواء،
و ُملك البحار ،و ُملك العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وملك الدنيا ،و ُملك
) [امللك.]1/
اآلخرة(:
هو الذي ملك الظرف واملظروف ،فالسموات واألرض ظروف فيها مظاريف ،هذه
املظاريف هي ُملكه:
[املائدة.]١٢٠ :

 هذه املظاريف العظيمة التي خلقها اهلل ،ويف تلك الظروف ستة أجناس:
عامل اجلامد ..و عامل النبات..وعامل احليوان ..وعامل اإلنس ..وعامل اجلن ..وعامل املالئكة.
عامل املخاليق كلها للعظيم جل جالله ،ألنه عظيم ،وخلقه عظيم ،و ُملكه عظيم:

[األعراف.]٥٤ :

هذا الرب العظيم هو الذي خلق هذه املخلوقات العظيمة:
خلق العرش العظيم ،وخلق الكريس الكريم ،وخلق الشمس والقمر ،وخلق السموات
السبع ،وخلق األراضني السبع ،وما فيهن ،وما بينهن ،وما عليهن من املالئكة الكرام،
واإلنس ،واجلان ،واجلامد ،والنبات واحليوان:
[األنعام.]١٠٢ :

فهو سبحانه العظيم الذي خلق ما يف املُلك وامللكوت من خملوقات عظيمة لتدل عىل
كامل قدرته وعلمه ،وكامل حكمته ورمحته:
[الطالق.]١٢ :

خلق العظيم سبحانه مجيع هذه الكائنات بقدرته ،ودحا األرض بمشيئته ،وأمسك

السامء بقوته ،دون عالئق من فوقها ،وال دعائم من حتتها ،وإنام أمسكها بكامل قوته،
وعظيم قدرته جل جالله(:
) [فاطر.]41/
فهو جل جالله اخلالق العليم والرب العظيم واإلله القدير الذي بيده ملكوت كل
ٍ
ٍ
يشء عد ًدا:
علام ،وأحىص كل
يشء ،أحاط بكل يشء ً
[غافر.]٦٥ :

اسم من أسامء اهلل  ، والعظمة من صفات اهلل الذاتية والفعلية .
والعظيم ٌ
فاهلل  هو العظيم يف ذاته ،العظيم يف أفعاله.
فالصفة الذاتية :اهلل هو العظيم وحده يف ذاته ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،و ُملكه،
وسلطانه ،فال أعظم منه(:
)[البقرة.]255/
وأما الفعلية :فالعظيم سبحانه يعظم األجور واألرزاق ،هو عظيم النعم والعطايا ،يعظم
النعم والعطايا بإرادته ومشيئته التي هي من صفات أفعاله التي هلا سبب معلوم ،فمتى
حصلت من العبد التقوى ،أو صلة الرحم ،أو اجلهاد ،أو الصرب وجد أن ربه عظيم ليس
) [الطالق.]5/
له مثيل يف العطاء(:
فمن عرف ربه العظيم وجب عليه أن يعظمه التعظيم كله بقلبه ولسانه وجوارحه:
[الواقعة.]٧٤ :

) [احلج.]32/
ويعظم أوامره(:
ومن تعظيم اهلل تسبيحه وتقدسيه ،وطاعته وطاعة رسوله ،وإتباع رشعه ،وتعظيم
املسلم ربه العظيم بقلبه ولسانه وجوارحه ،ويف مجيع أقواله وأعامله ،ويف مجيع أحواله،
يف سفره وإقامته ،يف صالته وصيامه ،يف نومه ويقظته ،يف صحته ومرضه ،يف أمنه
وخوفه ،يف مجيع األحوال يعظم ربه ،ويفزع إىل امتثال أمره؛ ألن حل املشاكل بيده
وحد ه ،بيد العظيم الذي بيده كل عظيم:
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :

فيعظم املسلم ربه العظيم ،ويمتثل أمره يف مجيع األحوال ،ويف مجيع األماكن ،ويف مجيع

األوقات:

[املزمل.]٩ – ٨ :

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض ،هو جل جالله امللك احلق الذي له ما يف السموات وما يف
األرض.
هو العيل العظيم ،امللك العزيز اجلبار،الكبري املتكرب ،الكامل يف الرشف والسؤدد ،مع
سعة امللك ،وسعة العلم ،املتوحد باجلالل واجلامل الذي يستحق التعظيم كله ،والتكبري
كله ،والتحميد كله وحده ال رشيك له ،ملاذا؟ ألنه رب السموات واألرض وما فيهن،
ورب العاملني(:
) [األنعام.]1٠2 - 1٠1/
واعلم أن العظيم جل جالله أودع ما شاء من خملوقاته رضوب التغاير ،ودالئل احلدث،
وسامت النقص ،بام جعل فيها من انقيادها خلالقها  ،وإذعاهنا لفاطرها ،وخضوعها
لعظمته ،شاهدة عىل نفسها أمام رهبا بالفقر والعجز واحلدوث والضعف(:
) [احلج.]18/
وهذه املخلوقات العظيمة شاهد ٌة لرهبا العظيم بالتوحيد والغنى ،واألسامء احلسنى،
والصفات العال ،والعظمة والكربياء ،وعظمة امللك وامللكوت:

[احلج.]١٨ :

فاهلل  خلق هذه املخلوقات شاهدة بوحدانيته ،ومسبحة بحمده ،وخاضعة ألمره،
ودالة عىل عظمته ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته.
هذه املخلوقات العظيمة خلقها العظيم جل جالله؛ لتسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته،

ونحن من هذه املخلوقات ،لكن مجيع املخلوقات مسخرة إال اإلنس واجلن فهم
خمريون ،إن شاءوا آمنوا ،وإن شاءوا كفروا ،إن شاءوا أطاعوا إن شاءوا عصوا:

[اإلنسان.]٣١ – ٢٩ :

قادر أال يأيت ،أعظم لمن يسبح بحمده بالتسخري
واهلل  حيب من يأيت إليه
اختيارا وهو ٌ
ً
من ربه  ، فال خيار جلميع املخلوقات يف االنقياد إىل رهبا ،كلها اختارت أن تكون
مسخرة لطاعته جل جالله؛ أما اإلنسان فهو خمري:

[األحزاب.]٧٣- ٧٢ :

فهذه املخلوقات العظيمة خلقها اهلل دالة عىل كامل قدرته ،وتثبيتًا حلكمته ،وبيانًا
لعظمته ،حتى يتجاوز البرص بالبصرية من املخلوق إىل اخلالق ،ومن الصور إىل املصور،
ومن الدنيا إىل اآلخرة ،ومن اإلهتامم باألموال واألشياء إىل اإلهتامم اإليامن واألعامل
الصاحلة ،ومن السنن الكونية إىل القدرة اإلهلية:
[الزمر.]٦٣ – ٦٢ :

فهذه املخلوقات العظيمة العظيم جل جالله وسمها بالنقص ،وافتقار بعضها لبعض،
من مجاد ونبات ،وحيوان وإنسان ،فأحوج األسفل منها إىل األعىل ،كام أحوج األعىل إىل
األسفل ،وسخ ر بعضها لبعض ،والروح من أمره يتخللها ،وبأمره جتري مصاحلها ،ثم
أفقر الكل إليه ،ألنه هو الغني وحده عمن سواه(:
) [الروم.]2٧- 26/
هذه املخلوقات العظيمة يف العامل العلوي والعامل السفيل ،ويف الدنيا ويف اآلخرة ،ويف
عامل الغيب ويف عامل الشهادة ،الكبري والصغري ،والعايل والسافل ،والناطق والصامت،

واجلامد والنبات ،واحليوان واإلنسان واجلن ،واملالئكة والروح ،ومجيع املخلوقات قانتة
تسبح باسم رهبا العظيمٌ ،
ومرسع
كل يعبد ربه العظيم باسمه ووصفه ،منقا ٌد ألمره،
ٌ
إلرادته،
ومسبح بحمده ،وشاهد بتوحيده(:
ٌ
)[النور.]42-41/
فسبحان الرب العظيم ،الذي أظهر عظمته لعباده يف عظمة ملكه ،وعظيم قدرته،
وعظيم إرادته ،وعظيم كالمه ،وعظيم علمه ،وعظيم سلطانه ،وعظيم جربوته ،وعظيم
خلقه ،وكل ذلك موجو ٌد من عظمة ذاته وأسامئه وصفاته(:
) [الطالق.]12/
هو سبحانه العظيم الذي خلق كل عظيم ،فام أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه،
وعظيم خملوقاته! وما أصغره وأقله يف جنب ما مل تره وال تعلمه ،فام نعلمه بالنسبة ملا ال
نعلمه كالذرة بالنسبة إىل اجلبل ،وكالقطرة بالنسبة إىل البحر:
فال إله إال اهلل  ،ما أعظم ملكه ،وما أعظم علمه(:

[اإلرساء.]٨٥ :

)[طه.]114/
واعلم هداك اهلل أ ن اهلل هو العظيم وحده ال رشيك له ،العليم الذي يعلم ما كان وما
يكون وما سيكون ،العليم الذي يعلم مثاقيل اجلبال ،ومكاييل البحار ،وعدد ورق
أرضا ،وال ٌ
جبل
أرض ً
األشجار ،وعدد قطرات األمطار ،ال نواري منه سام ٌء سام ًء ،وال ٌ
بحر ما يف قعره(:
ما يف وعره وال ٌ
)[السجدة.]٧- 6/
عظيم يف قدرته ال ُيعجزه يشء،
سبحانه هو العظيم بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله،
ٌ
عظيم يف سلطانه،
عظيم يف علمه ال يعزب عنه يشء،
عظيم يف قهره ال يقف له يشء،
ٌ
ٌ
ٌ
جبار يف أفعاله ،كريم يف عطائه:

[البقرة.]٢٥٥ :

هو جل جالله العظيم اخلالق الذي خلق كل يشء ،العظيم الذي بيده كل يشء ،العظيم
ا لذي بيده امللك وامللكوت ،وبيده األجساد والنفوس ،العظيم الذي بسط سلطانه عىل
مجيع خملوقاته ،وله الكربياء يف السموات واألرض ،وله احلمد يف السموات
واألرض(:
) [اجلاثية.]3٧- 36/
هو سبحانه العظيم الذي له امللك كله ،وله اخللق كله ،وله األمر كله ،العظيم الذي أمره
ٌ
نافذ يف ملكه وملكوته ،عىل مجيع خملوقاته وعبيده ،يف أي مكان ،ويف أي زمان ويف أي
حال ،هو العظيم الرب وحده ال رشيك له القوي الذي بيده مقاليد األمور(:
)[يونس.]3/
أما سلطان اهلل  عىل اإلنسان فكله بيد اهلل وحده  ،ظاهره وباطنه(:
)[الصافات.]٩6/
فسلطانه عىل اإلنسان كله بيد اهلل وحده  ،ومجيع أجهزة اإلنسان وأعضائه بيد اهلل ،ومجيع
حواسه بيد اهلل ،عقله بيد اهلل ،وقلبه بيد اهلل ،وسمعه وبرصه بيد اهلل ،وأعصابه وعروقه
بيد اهلل ،وأعضاؤه وجوارحه بيد اهلل ،ومعدته وكبده بيد اهلل ،وظاهر اإلنسان وباطنه كله
حتت ألطاف اهلل ورمحته؛ فليطع العبد ربه الذي خلقه وصوره ،وأكرمه وأطعمه(:
) [االنفطار.]8-6/
فسبحان العظيم الذي خلق كل يشء  ،وتكفل برزق ه وحفظه ،العظيم الذي تعجز
العقول عن إدراك كنه عظمته ،وتعجز األبصار عن رؤيته(:
)[األنعام.]1٠3/
ولكن األبصار التي آمنت به وأطاعته ،تراه يوم القيامة(:
) [القيامة.]23- 22/
فأبرصت احلق ،وعملت باحلق ،ودعت إىل احلق ،وعملت باحلق ،فيوم القيامة هذه

العيون التي أبرصتببصائرها ،رهبا بأسامئه وصفاته وأفعاله يوم القيامة تراه.
أما التي انرصفت عنه ،وكفرت به ،فهي حمجوبة عن رؤيته يوم القيامة(:
)[املطففني.]16-15/
فعلينا أن نتعلم ونعرف من أسامء ربنا وصفاته وأفعاله ما يمأل قلوبنا إيامنًا وتوحيدً ا،
وشكرا ،فإذا آمن اإلنسان بربه العظيم؛ آمن بكتابه العظيم،
وتكبريا ،ومحدً ا
وتعظيام
ً
ً
ً
وامتثل أمره العظيم ،ونال ثوابه العظيم ،وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم(:
)[فاطر.]28/
فتعلم اإليامن فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة ،وتعلم العلم اإلهلي فرض عني ،ألين
البد أن أعرف من أعبد بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله حتى أحبه وأعبده:
[حممد.]١٩ :

وقد ورد اسم اهلل العظيم يف كتاب اهلل الكريم ست مرات:
يف سورة البقرة  ..ويف سو رة الشورى  ..ويف سورة احلاقة مرتني  ..ويف سورة الواقعة
مرتني.
فلنتعرف عىل ربنا العظيم ،ونعرف من أسامئه وصفاته وأفعاله ما جيعل املسلم حيب ربه،
ويعظمه ويكربه ،وينقاد ألمره ،ويسلم حلكمه ،ويعبده وحده ال رشيك له:
[حممد.]١٩ :
واهلل سبحانه هو العظيم الذي خلق كل عظيم ،خلق السموات واألرض ،وخلق
العرش والكريس ،وخلق املخلوقات والعوامل كلها.
واهلل سبحانه هو العظيم الذي خلق كل عظيم ،وهو العظيم الذي هو أعظم من كل
عظيم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
)[الشورى.]11/
وجوده ليس كمثله يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ووجوده ،فهو جل جالله دائم

الوجود ،وغريه ليس كذلك ،بل حيتاج إىل موجد ،واهلل أوجد كل موجود:
[األنعام.]١٠٢ :

 فكل ذرة يف الكون حتتاج من رهبا إَل ثالثة أمور:
أمر باإلجياد.
األولٌ :
أمر بالبقاء.
الثاينٌ :
أمر بالنفع والرض.
الثالثٌ :
اخللق بيده ،واحلياة واملوت بيده ،والنفع والرض بيده(:
)[األعراف.]54/
فأنا موجود واهلل موجود ،لكن وجودي ليس كوجود اهلل ،أنا موجود وقد كنت
) [اإلنسان.]1/
عد ًما(:
فهو جل جالله دائم الوجود وغريه ليس كذلك ،وهو أعظم من كل عظيم يف كربيائه،
وعظمته ،وعلمه ،وقدرته ،وقهره ،وسائر أسامئه وصفاته ،ليس كمثله يشء يف ذاته
وأسامئه وصفاته وأفعاله(:
)[اإلخالص.]4-1/
هو العظيم الذي ال أعظم منه؛ فالعقول ال تصل إىل كنه صمديته ،واألبصار ال حتيط
بعظمة ملكه ،فكيف حتيط به؟ والبصائر تقف عن إدراك أنوار عزته وجالله ومجاله؛
ٌ
فإليه املنتهى ،وكل
خملوق بالنسبة جلالله ومجاله وكامله كالعدم املحض(:
)[الشورى.]11/
فاهلل  هو اإلله العظيم الذي كل ما يف الكون من املخلوقات ،من العرش والكريس،
واللوح والقلم ،واألنوار والظلم ،والسموات واألرض ،والشمس والقمر ،واملاء
واهلواء ،واجلبال والبحار ،وكل ما خلقه اهلل وما سيخلقه إىل قيام الساعة وأضعاف
ذلك ،كل ذلك بالنسبة إىل عظمة اهلل كالذرة بالنسبة إىل العرش العظيم ،بل هذه النسبة
ال تصح أبدً ا ،ملاذا؟ ألن املخلوقات كلها متناهية ،واهلل هو احلي القيوم:
[غافر.]٦٥ :

واهلل  هو الرب العظيم الذي ال بداية له وال هناية ،ومقدوراته غري متناهية ،وال نسبة
للمتناهي إىل غري املتناهي البتة ،وكربياء اهلل وعظمته ال هناية هلا ،وقدرته ال هناية هلا ،فال
فرق عند العظيم القادر عىل كل يشء بني خلق مليار عامل ،وبني خلق ذرة أو بقة أو
) [يس.]82/
بعوضة(:
)[القمر.]5٠/
(
فسبحان العظيم الذي يستوي عنده خلق الصغري والكبري ،وخلق العرش والذرة،
وخلق القليل والكثري:
[النحل.]٤٠ :

فهو العظيم القادر ال فرق عنده بني إزالة العرش العظيم ،والكريس الكريم ،والسموات
واأل رض ،وبني إزالة بيت عنكبوت أو بعوضة(:
)[لقامن.]28/
بصري بأعاملكم ،فاتقوا اهلل ،وأطيعوه وال
وهذا إنذار للبرش ،إن اهلل سميع ألقوالكم،
ٌ
تعصوه ،وأعلموا أنكم مالقوه(:
)[اإلرساء.]٧/
(
) [األنعام.]16٠/
واهلل جل جالله هو العظيم الذي ال أعظم منه ،جيب أن نُسمع قلوبنا بألسنتنا عظمته
وجالله ،ونعظم اهلل ونكرب اهلل يف كل وقت؛ حتى يعلم القلب بواسطة اللسان،
وبواسطة العني ،وبواسطة األذن أن اهلل عظيم وحده ال رشيك له ،وأنه العيل العظيم،
وأنه العيل الكبري  ،وأنه الواحد األحد ،وأنه القوي العزيز ،وأنه الغني الكريم ،وأنه
الرمحن الرحيم فاملقصود من الذكر الكثري لربنا  أن تأيت عظمة اهلل يف قلوبنا ،وإذا
جاءت عظمة اهلل يف قلوبنا؛ عظمنا كتابه ،وعظمنا أمره ،وعبدناه باملحبة والتعظيم
والذل له؛ ألننا عرفناه بأسامئه وصفاته وأفعاله فآمنا به:

[األنفال.]٤ – ٢ :

صغري
فاهلل  هو العظيم الذي ال أعظم منه ،وكل ما سواه ضعيف بالنسبة إليه،
ٌ
فقري بالنسبة إليه ،بل ال نسبة بني املخلوق واخلالق أبدً ا(:
بالنسبة إليهٌ ،
)[الشورى.]11/
له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال الكربى ،واملثل األعىل:
[يونس.]٣ :

فيجب أن يعرف القلب هذا؛ حتى جيد طعم اإليامن ،وجيد حالوة اإليامن ،وجيد حقيقة
اإليامن(:
) [الزمر.]6٧/
البد للعبد من معرفة العظيم قبل معرفة أوامره:
[الطالق.]١٢ :

واإلنسان الذي خلقه اهلل  بيدهُ ،يدرك ببصريته أن كل شيئني اشرتكا يف ٍ
أمر من
األمور ،وكان أحدمها ً
ناقصا فيه ،فإذا وصل الناقص إىل الكامل فني
كامال فيه ،واآلخر ً
الناقص يف الكامل بالكلية ،فالقطرة من املاء إذا وقعت يف البحر فنيت فيه ،والشعلة من
النار إذا ُوضعت يف خندق عظيم من النار فنيت فيه ،وصوت البقة إذا حصل مع صوت
ناقصا يف امللك ،إذا وصل إىل من كان ً
كامال يف امللك
الصاعقة فني فيه؛ فلذلك من كان ً
)[احلج.]٧4/
فني وصار كالعدم(:
ومن عرف نفسه حق ًا عرف رب حق ًا ،وآمن به حق ًا ،وعبده حق ًا:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

فيجب أن نعرف من عظمة ربنا ما يدعونا إىل حمبته ،وتعظيمه ،وعبادته ،وطاعته ،فاهلل
 هو العظيم الذي خلق كل عظيم ،العظيم الذي ال يشبهه يشء ،وكل ما سواه فقري

وصغري أمام ربه العظيم ،فهذه خملوقاته شاهد ٌة بوحدانيته ،ومسبح ٌة بحمده.
وضعيف
ٌ
ٌ
كثريا
فسبحان اهلل العظيم ،واحلمد هلل العيل العظيم ،محدً ا ال يعد وال حيد وال يرد ،محدً ا ً
طي ًبا مباركًا فيه ،ملء السامء ،وملء األرض ،وملء ما بينهام ،ملاذا؟ لعظمة ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وعظمة ملكه وسلطانه ،وعظمة إحسانه وإنعامه(:
) [اجلاثية.]3٧- 36/
هو سبحانه العظيم الذي ُحيمد بكل لسان يف العامل العلوي والعامل السفيل ،العظيم الذي
ال يزيده تعظيم اخللق له عظمة ،وال يزيده تكبريهم له كربياء.
هو العيل العظيم الذي حيتاجه البرش ،وليس بحاجة برش إن شكر أو كفر ،سبحانه هو
الغني له ما يف السموات وما يف األرض:
[فاطر.]١٥ :

هو العظيم ال ذي رفع السامء بال عمد ،وفجر املاء من احلجر ،وقهر كل أحد ،هو الواحد
األحد الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد(:
)[يونس.]68/
هو العظيم الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،وال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه،
وهو القاهر فوق عباده ،وهو احلكيم اخلبري جل جالله.
هو جل جالله العظيم امللك احلق الذي له ملك السموات واألرض ،وله ما يف
السموات وما يف األرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله غيب السموات
)[املائدة.]12٠/
واألرض(:
)[املنافقون.]٧/
(
وله غيب السموات واألرض:
[هود.]١٢٣ :

يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
اح ٍدُ ،ث ام َسأَلُ ِ
وين،
« َيا ع َبادي ،لَو َأ ان َأ اولَكُم َوآخ َركُمَ ،و إِن َسكُم َو ِجناكُمَ ،ق ُاموا ِيف َصع َ
ت ك اُل و ِ
اح ٍد َمسأَلَتَ ُه؛ َما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِماا ِعن ِدي إِ اَل ك ََام َين ُق ُص املِخ َي ُط إِ َذا ُأد ِخ َل
َفأَعطَي ُ
َ

البَح َر»أخرجه مسلم) (.
هذه عظمة خزائنه ،فكيف بعظمة ملكه! وكيف بعظمة أسامئه وصفاته! فكيف بعظمة
ذاته:
[الزمر.]٦٧ :

ه و العظيم الذي استوى عىل العرش العظيم ،فكم عظمة ربنا  !وكم عظمة
خملوقاته! كم عظمة هذه األرض العظيمة ،وما فيها من مليارات املخلوقات! كم عظمة
الفضاء الذي بني السامء واألرض! وما فيه من النور والسحب والنجوم وغريها.
كم عظمة السموات! كم عظمة ما بني السامء األوىل والثانية! كم عظمة ما يف هذه
السموات من املالئكة! كم عظمة جربيل وميكائيل وإرسافيل! كم عظمة الكريس
العظيم! كم عظمة العرش العظيم! كم عظمة من استوى عىل العرش!:

[البقرة.]١٦٤ :

العظيم جل جالله هو الذي أنزل القرآن العظيم ،هو الذي أنزل القرآن احلكيم ،هو
الذي أنزل القرآن املجيد ،هو جل جالله العظيم الذي بيده ملكوت كل يشء ،العظيم
يف ذاته فال أحد أعظم منه ،العظيم يف أسامئه فل ه وحده األسامء احلسنى ،والصفات
)[طه.]8/
العال ،واألفعال احلميدة(:
هو العظيم يف ربوبيته ،العظيم يف ألوهيته ،العظيم يف كربيائه ،العظيم يف قدرته ،العظيم
يف علمه ،العظيم يف أفعاله ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:
[الواقعة.]٧٤ :

هو العظيم جل جالله ،العليم بكل يشء ،القادر عىل كل يشء ،احلفيظ لكل يشء،
املحيط بكل يشء ،هو العيل العظيم ،امللك كله له ،واخللق كله له ،واألمر كله بيد اهلل
ٍ
ألحد سواه يشء؛ ألن مجيع ما سواه مل يكن شي ًئا؛ حتى يفعل شي ًئا.
العظيم وليس
ومن أحسن فلنفسه ،ومن أساء فإنام ييسء إىل نفسه ،وال يرض اهلل شيئًا(:
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)[العنكبوت.]6/

ومن أساء فعىل نفسه(:
)[النساء.]123/
فمن سب اهلل أو رسوله أو دينه ،أو استهزأ باهلل أو رسوله أو دينه ،أو استكرب عن عبادة
ربه ،وطاعة رسوله ،فإنام يرض نفسه ،وال يرض اهلل شيئًا ،واهلل غني عن كل ما
سواه(:
)[فصلت.]38/
[اإلرساء.]٧ :

وعظيم قبل أن نعظمه ،واهلل ال يزداد
وكبري قبل أن نكربه،
واهلل حممو ٌد قبل أن نحمده،
ٌ
ٌ
بتعظيمنا عظمة ،وال بتكبرينا كربياء ،فاهلل الغني عن كل ما سواه ،وكل ما سواه حمتاج
مظهر دينه ولو كره الكافرون؛ فمن سب اهلل أو رسوله أو دينه فإنام يرض
إليه ،واهلل 
ٌ
نفسه ،وما يرض البحر حجر ُيلقى فيه ،ومن أثار الغبار من األرض فإنام يثريه عىل نفسه،
ومن أثار الغبار عىل هذا الدين فإنام يثريه عىل نفسه؛ ألن الدين ُيظهره وحيفظه العظيم
) [احلجر.]٩/
جل جالله(:
) [الصف.]٩/
(
ومهام أنفق الكفار واملالحدة ،وبذلوا جهودهم املختلفة ،للصد عن سبيل اهلل ،فلن
يستطيعوا منع هداية اهلل خللقه(:
) [األنفال.]36/
فسبحان العظيم الذي ال يقف له يشء:
[الصف.]٨ :

مظهر دينه؛
فإظهار الدين بيد اهلل ،ونحن نقوم بالدعوة ،ونقوم بالتعليم ،واهلل
ٌ
باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد األسباب:
[الصف.]٩ :
بصري بالعباد ،فمن آمن به وأطاعه فاز ونجا ،ومن كفر به وعصاه
والعظيم سبحانه
ٌ

هلك وخرس ،واهلل  بني لنا يف كتابه العظيم أن هذا اإلنسان إذا سلك طريق الطاعة
نجا وأفلح ،وإذا سلك طريق املعصية خرس وهلك ،هذه أمور يقررها القرآن
العظيم(:
)[النساء.]14-13/

 فالناس يف اآلخرة اثنان:
وفريق يف السعري:
ٌ
فريق يف اجلنة ..
ٌ

[الروم.]١٦ – ١٤ :

 والناس يف الدنيا اثنان:
إما مؤمن أو كافر  ..أو بار أو فاجر:
[التغابن.]٢ :

وقد رغب اهلل يف اإليامن والرب ،وحذر من الكفر والفجور:

[السجدة.]٢٠ – ١٨ :

السميع البصري
واهلل  هو امللك احلق البصري بالعباد ،الرحيم هبم ،الرءوف هبم،
ٌ
قائم عىل كل
حي قيوم ٌ
بجميع ما جيري يف ملكه وملكوته ،فهو مل يغب عن ملكه ،بل هو ٌ
نفس ،يسمع كالم الناس ،ويرى أفعاهلم ،ويعلم بام يف ضامئرهم ،وال يمكن هلم أن
خيرجوا من سلطانه ،وكلهم حتت سمعه وبرصه جل جالله:
[احلج.]٧٠ :

وقد أنزل اهلل املاء من السامء إىل األرض فأنبتت من كل زوج هبيج ،ولكن بعض األرض
امتنعت من اإلنبات كاجلبال والسباخ ،وكذا الوحي نزل عىل قلوب الناس فمنهم من
آمن ،ومنهم من كفر:
[اإلنسان.]٣ – ٢ :

ماذا فعل اهلل بقوم نوح؟ ماذا فعل اهلل بقوم عاد؟ ماذا فعل اهلل بقوم ثمود؟ ماذا فعل اهلل
بقوم لوط؟ ماذا فعل اهلل بقوم شعيب؟ ماذا فعل اهلل بفرعون وقومه؟

[العنكبوت.]٤٠ :

ِ
َاريَ ،فمن نَا َزعنِي و ِ
اء ِر َدائِيَ ،وال َعظَ َم ُة إِز ِ
احدً ا ِمن ُه َام َع اذبتُ ُه»
َ
َ
َ
قال اهلل «:الك ِْب َي ُ
أخرجه مسلم ( ).
فاهلل  ال يظلم أحد ًا  ،ولكن الناس أنفسهم يظلمون ،واهلل ال يرىض بالطغيان
واالستكبار ،ومن أذن اهلل له بالطغيان من البرش؛ فإنام يوظف طغيانه إلظهار دينه،
أثرا بعد عني(:
وإعزاز أوليائه ،ثم ُهيلك اهلل  هذا الطاغية ،وجيعله مع الطغاة ً

[احلاقة.]1٠- 1/
(
فامذا فعل اهلل به؟
[الزخرف.]٥٥ :

)
)[القصص.]4/

اهلل  هو الرب العظيم ،الذي ال خيفى عليه يشء  ،العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء،
القادر عىل كل يشء ،الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ليس لعظمته بداي ًة وال هناية،
هو األول قبل كل يشء ،اآلخر بعد كل يشء ،والظاهر فوق كل يشء ،والباطن دون كل
[احلديد.]٣ :
يشء:
هو العظيم الذي ليس لعظمته بداية وال هناية ،وهو اخلالق العليم الذي خيلق يف كل
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ثانية مليارات املخلوقات ،التي ال تعد وال حتىص ،وكل خملوق سوف يفنى ،وال يبقى
)
إال الواحد األحد(:
[الرمحن.]2٧-26/
قيوم ال ينام ،وكل
هو جل جالله العظيم ،احلي الذي ال يموت،
حي ٌ
عظيم يف حياتهٌ ،
ٌ
من سواه من حي فسوف يموت(:
)[غافر.]65/
هو احلي بكامل األسامء والصفات واألفعال ،وحياته مل يسبقها عدم ،هو احلي الذي
خلق احلياة يف كل حي ،هو احلي الذي عنده خزائن احلياة ،هو احلي الذي وهب احلياة
لكل حي ،و إذا سلبها عاد ميتًا ،هو العظيم الذي أعطى احلياة لكل حي ،وأذن لكل حي
أن يبقى ح ًيا:
[امللك.]٢ – ١ :

فام أعظم نعم اهلل عىل عباده فطعام كل يوم ،وحياة كل يوم ،وهداية كل يوم ،وعبادة كل
يوم ،هو من فضل اهلل العظيم عىل العبد(:
) [إبراهيم.]34/
)[النحل.]53/
(
فسبحان العظيم بذاته ،العظيم بصفاته ،العظيم بأفعاله ،العظيم بملكه وسلطانه،
العظيم يف دينه ورشعه ،ا لعظيم يف ثوابه وعقابه ،إذا أعطى أعطى اجلزيل ،كم يعطي
أدنى مؤمن يف اجلنة وما فيها دين؟ يعطيه مثل هذه الدنيا عرش مرات؛ ألنه العظيم الذي
يعطي عىل قدر شأنه ال عىل قدر سؤال العبد ،فالعظيم هو الذي يعطي العظيم ،أما
املخلوق فهو فقري يعطي من عطاء اهلل ،ومهام أعطى فهو قليل منقطع.
فقريا ،فغنى اإلنسان من عطاء ربه
فاإلنسان إذا أعطاه اهلل أعطى ،وإذا مل يعطه فيكون ً
الرمحن جل جالله ،واهلل  هو العظيم الغني الذي ال حيتاج إىل يشء ،هو الغني الذي
ال تنقص خزائنه ،وكل ما سواه إذا أعطى نقصت خزائنه ،أما اهلل فال تنقص خزائنه إال
كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر ،وماذا يأخذ املخيط من البحر؟ وهذا للتقريب،
والغني الذي تنقص خزائنه ليس بغني ،الغني هو الذي ال تنقص خزائنه

) [يونس.]68/
أبدً ا(:
)[فاطر.]15/
(
حمتاج إىل اهلل ،هو كان معدو ًما فأوجده اهلل ،وحني أوجده
أما اإلنسان فهو يف وجوده
ٌ
ملكه ،وبقاؤه وفناؤه بيد اهلل  ،فاإلنسان يف وجوده وحياته حمتاج إىل كل يشء ،حمتاج
إىل املاء ،حمتاج إىل الطعام ،حمتاج إىل اهلواء ،حمتاج إىل اللباس ،بل هو حمتاج يف وجوده إىل
اهلل أن يوجده(:
)[اإلنسان.]3-1/
هو سبحانه العظيم ،والبد للقلب أن يعرف العظيم؛ حتى يمتثل أمره العظيم ،وينال
ثوابه العظيم ،هو سبحانه العظيم يف ملكه ،العظيم يف علمه ،العظيم يف قدرته ،العظيم
يف خلقه ،العظيم يف عطائه ،العظيم يف ثوابه ،العظيم يف عقابه ،العظيم يف قهره ،سبحانه
الواحد القهار:
[حممد.]١٩ :

عظيم قبل أن يعظمه اخللق ،وكبري قبل أن يكربه اخللق ،وواحدٌ قبل أن يشهد له
اهلل
ٌ
اخللق بالوحدانية ،ومحيد قبل أن حيمده اخللق ،ورزاق قبل أن يرزق اخللق وخالق قبل
أن خيلق اخللق:
[األنعام.]١٠٢ – ١٠١ :

فإن عظمت ربك توالك باألمن ،والطمأنينة ،والسكينة ،والرزق ،واهلداية:

[األنعام.]٨٢ :

وإن عظمت نفسك وكلك إليها ،فاملؤمن يعيش يف الدنيا مع املنعم ،وينسب النعم إليه،
والكافر يعيش مع النعمة ،وينسب حصوهلا إىل نفسه ،ويكفر باملنعم الذي أوصلها إليه :
(
)[إبراهيم.]2٩- 28/
وإذا عرف املؤمن ربه العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله ،عظمه بقلبه ولسانه وجوارحه،

وعظم كتابه ،وعظم رسوله ،وعظم دينه ،وعظم أولياءه ،وعظم شعائره.
ومن عرف العظيم  ، خضع قلبه لربه العظيم ،وانقادت جوارحه لربه الكبري ،ونطق
لسانه بحمده وشكره وتسبيحه وتقديسه ،وخشع قلبه هليبته ،وريض بقسمته ،وأطاع
ربه العظيم ومل يعصه؛ وصغرت الدنيا يف عينه ،وانتقلت من قلبه إىل يديه:

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

 واهلل  يف القرآن بني أربعة أمور:
األول :أن القرآن إما خرب ،وإما إنشاء ،فاخلرب خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ،أو
رب عن خملوقاته كخلق السامء واألرض  ،واجلبال والبحار ،واإلنس واجلن ،واملالئكة،
خ ٌ
واجلنة والنار ،أو غري ذلك من املخلوقات:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

الثاين :إنشاء ،وهو إما طلب فعل ،أو طلب ترك ،كام قال سبحانه(:
ﯚ)[النساء.]36/
وقال عز وجل:

[النحل.]٩٠ :

)[البقرة.]2٧5/
وقال عز وجل( :
فبعد معرفة اخلالق العظيم بأسامئه وصفاته ،ومع رفة خملوقاته العظيمة ،امللك العظيم
الكريم ،بألوهيته أنزل تكليفه الرشعي لنا ،ورشفنا به ،بأن نعبده وحده ،وال نعبد سواه،
فالتكاليف الرشعية من ألوهيته ،والنعم املادية من ربوبيته ،ومن عطاء ألوهيته هذا
الدين العظيم الذي يربط املخلوق بخالقه ،ويربط هذا اإلنسان باملالئكة ،ويربطه
باملؤمنني ،ويربطه باآلخرة:

[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

فهذا الدين احلق هو أعظم رباط يربط املؤمنني بعضهم مع بعض ،ويربطهم بالناس
وتعليام ،ويربطهم باجلن كذلك ،ويربطهم باملالئكة ،ويربطهم باخلالق،
مجي ًعا دعو ًة
ً
العظيم فأعظم رابطة تربط الناس هي الدين:
[التوبة.]٧١ :

والعظيم جل جالله أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ،فجمع النبي  الصحابة عىل
الدين فتحابوا عليه ،ولو مجعهم عىل الدين لتقاتلوا عليها ،ولكن العظيم مجعهم عىل
األمر العظيم فتحابوا عليه؛ فنالوا ثوابه العظيم يف الدنيا أمنًا وخالف ًة ،وطمأنين ًة
وهداي ًة ،وسع ًة يف الدنيا ،ويوم القيامة يفوزون بجنته ،ورضوانه ،والقرب منه:
[التوبة.]٧٢ :

فمن عرف ربه العظيم صغرت الدنيا يف عينيه؛ ألن الذي خلق الدنيا علق عليها لوحة،
عنواهنا(:
)[العنكبوت.]64/
[احلديد.]٢٠ :

فاهلل يزهدنا يف الدنيا؛ حتى ال نُقبل عىل الدنيا ،بل نجتهد لنحصل عىل العليا ،وهي
اجلنة ،فمن عرف العظيم آمن به وأطاعه ،وعمر آخرته ،وصغرت الدنيا يف عينيه،
وعصمت اآلخرة يف قلبه ،فإذا أمهه أمر رفع يديه للعظيم وقال :يا عظيم اهدنا ،يا عظيم
ارزقنا ،يا عظيم انرصنا ،يا عظيم اشفنا ،يا عظيم ارمحنا(:
)[البقرة.]186/

فاهلل  أعطانا الصالة لالتصال به ،نكربه ً
أوال ثم نحمده ثانيًا "اهلل أكرب" يف
)[الفاحتة.]2/
التكبريات ،ثم نحمده(:
كثريا طي ًبا مبار ًكا ملء السموات ،وملء
وبعد الرفع من الركوع" :احلمد هلل محدً ا ً
)[الفاحتة.]6/
األرض"؛ ثم نسأله أعظم سؤال(:
ثم نستغ فره من ذنوب القلوب واجلوارح فيام بني السجدتنيِ " :
رب اغفر يل ،وارمحني،
رب اغفر يلِ ،
واهدين ،وارزقني ،واجربين ،وعافنيِ ،
رب اغفر يل"  ،ثم نقدم التحية له؛
لعظمته ،وعظمة أسامئه وصفاته ،ولعظمة دينه ورشعه؛ وألنه أكرمنا وأنعم علينا بنعم
ال تعد وال حتىص ،ومنها هذا ا لدين العظيم ،فنقدم التحية له ونقول" :التحيات هلل
والصلوات والطيبات" ،ثم نسلم ونصيل عىل الذي كان سببًا يف اتصالنا بخالقنا ،فال
يدخل أحد اجلنة إال بعد النبي  ،فهو أول من يدخل اجلنة.
فهو سبحانه العظيم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء؛ فهو عظيم قبل
أن تعظمه ،وسوا ٌء عظمناه أو مل نعظمه هو عظيم ،هو العظيم أبدً ا ،سوا ًء عظمته أو مل
تعظمه ،إنام إذا عظمته اتصلت به ،وكسبت رضاه ،وأطعته ،ونلت ثوابه ،هو العظيم
الذي ال بداية لعظمته وال هناية هلا(:
)[الشورى.]4/
ٌ
ٌ
هو العظيم الكبري املحيط بكل حميطٌ ،
حميط بالسموات
حميط بالعرش،
حميط بالكريس،
واألرض:
[النساء.]١٢٦ :

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حميط باليوم
حميط بالعامل السفيل،
حميط بالعامل العلوي،
حميط باجلبال،
حميط بالبحار،
اآلخر ،هو العظيم الكبري ،املحيط بكل حميط ،وال حي يط به حميط ،القادر املحيط بكل
قادر ،العظيم الذي ال أول له وال آخر(:
) [احلديد.]3/
فال إله إال اهلل ما أعظم ملكه ،وما أظهر وجوده ،وماأعظم أفعاله.
فاإليامن بأن هلذا الكون العظيم خال ًقا رضورة فطرية(:
)[إبراهيم.]1٠/

أما اإليامن باهلل العظيم ،اإليامن الكسبي الناشئ عن معرفة العظيم ،فهذا اإليامن
املطلوب الذي خيشع به القلب ،وختضع به اجلوارح يف الطاعة والعبادة لرهبا:

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

فمعرفة العظيم تولد التعبد احلق ،واملسارعة إىل اخلريات ،واملسابقة إىل الفضائل
واحلسنات ،فمن عرف ربه العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله آمن بالعظيم ،وأطاع
العظيم ،وامتثل أمره العظيم ،ونال ثوابه العظيم(:
)[حممد.]1٩/
فال إله إال اهلل ما أعظمه ،وما أعظم ملكه وسلطانه! ،وما أعظم دينه ورشعه! وما أعظم
ثوابه وعقابه ! فال يليق باإلنسان أن يتصل بالف قري ،أن يتصل بالصغري ،أن حيرك
جوارحه يف عامرة الدنيا الفانية ،بل جيب عليه أن يتصل بالعظيم؛ ليستفيد من عظمته
وكربيائه وإنعامه وإحسانه:
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :

ومن رأى بقلبه امللك العظيم؛ تالشت عظمة نفسه؛ فكرب اهلل ،ومحد اهلل ،وأطاع اهلل،
وأحب اهلل ،ومن رأى بقلبه ربه العظيم يفعل ما يشاء ،وخيلق ما يشاء ويرزق ما يشاء
ضعيف
ٌ
ويقلب الليل والنهار ،ويفعل ما يريد ،تالشت عظمة نفسه ،وعرف أنه عبد
عاجز حمتاج ،وأنه عبد يف أرض مواله ،ليس له من األمر واخللق يشء بل األمر كله
فقري
ٌ
ٌ
هلل:
[األعراف.]٥٤ :

فمن عرف ربه العظيم عظم يف قلبه ،وتالشت عظمة نفسه ،فكرب اهلل وحده ،ومحد اهلل
وحده ،وأطاع اهلل وحده ،وأحب اهلل وحده ،وذل له وحده ،وخضع له وحده:
[األنبياء.]٩٠ :

وبتعظيم العظيم ،وتكبري الكبري ،والذل للعزيز ،يرفع اهلل هذا العبد ،وكلام ازداد العبد
ً
وافتقارا رفع اهلل قدره وذكره:
ذال
ً
[الضحى.]١١ – ٦ :

ملاذا؟ ،ألنه اتصل باهلل العظيم ،عرف اهلل ،أطاع اهلل ،فاهلل نقله من اليتم فآواه ،ومن
الضالل فهداه ،ومن الفقر فأغناه(:
)[الرشح.]4-1/
فسبحان اهلل ما أعظم تواضع العارفني لرهبم العظيم :
[فاطر.]28/
منصورا من ربه  ،دخلها
النبي  ملا ُأخرج من مكة ،ثم دخلها عام الفتح ،دخلها
ً
متواض ًعا مطأطئ الرأس ،تكاد عاممته أن متس عنق راحلته ،تواض ًعا لربه العظيم؛ ألنه
ذكر ربه العظيم ،الذي أيده ونرصه وأرسله(:
)
[اجلمعة.]2/
واهلل  بني أن رسوله باملؤمنني رءوف رحيم ،لكن تيمور لنك الكافر احلاقد ملا دخل
الشام ،أمر أن ُيبنى هرم من مجاجم الناس ،فقتل من املسلمني مخسني أل ًفا تقريب ًا بنى هبا
عظيام؛ ألنه طغى بسلطانه وقوته ،فقصمه اهلل .
برجا
ً
ً
فمن توكل عىل العظيم كفاه كل يشء  ،وأعانه؛ ألنه العظيم وحده ،وال يليق بالعبد أن
يعتز بنفسه ،ويستكرب عن عبادة ربه ،بل يتوكل عىل العظيم ليكفيه كل يشء و ُيعينه،
وحيفظه :
[الطالق.]3-2/
ومن اعتمد عىل نفسه أو علمه أو ماله أذله اهلل من جهة ما اعتمد عليه؛ ومن آثر طاعة
اهلل عىل معصيته أفلح وربح ،ومن آثر معصية اهلل عىل طاعته هلك وخرس ،فمن ابتغى
أمرا بمعصية اهلل كان أبعد لما رجا ،وأقرب لما اتقى(:
ً

) [التوبة.]26- 25/
فاهلل  بيده كل يشء ،النرص بيده ،النرص ينزل كام ينزل القطر من السامء ،النرص ال
يكون إال من نارص ،وإعداد القوة هذه من األسباب ،وأمرنا اهلل باختاذ األسباب ،ال
استكامل األسباب ،األسباب نفعلها:
[األنفال.]٦٠ :

لكن اعتامدنا عىل القوي ،وأخذنا باألسباب أمر مطلوب رش ًعا ،ما نستطيع نأخذ به،
لكن نفعلها وال نعتمد بقلوبنا إال عىل اهلل ،وال نتوكل إال عىل العظيم ،العظيم يف قوته،
العظيم يف قهره ،العظيم يف نرصه ،ينرصنا اهلل  باألسباب ،وبدون األسباب ،وبضد
األسباب.
نرص اهلل إبراهيم  بضد األسباب ،أرادوا إهالكه بالنار وإحراقه ،فاهلل بقدرته أنجاه من
)[األنبياء.]6٩/
النار ،وقال للنار(:
إبراهيم  ضحى باحلياة فوهب اهلل له احلياة يف النار ،وضحى بالولد فاهلل أعطاه أحسن
ولد ،حفظ له الولد إسامعيل ،وأخرج من نسل الولد أفضل ولد ،وهو حممد ،
وضحى بالبلد فاهلل أعطاه أحسن بلد مكة ،فبنى البيت العتيق ،وطاف بالبيت العتيق،
وضحى بأم الولد هاجر فرتكها بواد غري ذي زرع فخلد اهلل ذكرها ،وجعل خطوهتا بني
الصفا واملروة من مناسك احلج والعمرة .
فورا ،كام أجاب
فال يمكن ألحد أن يطيع اهلل ،ويكون يقينه عىل اهلل ،إال وجييبه اهلل ً
فورا.
فورا ،وكام قىض حاجته ً
إبراهيم ً
فورا:
وكل من عىص اهلل فاهلل جيازيه بمعصيته ً
[النساء.]١٢٣ :

فورا(:
ومن أطاع اهلل ،وسأل اهلل ،فاهلل يعطيه ً

)[األنبياء.]88- 8٧/

فالفالح مقرون بالطاعة ،واخلرسان مقرون باملعصية ،فال فالح لإلنسان وال سعادة إال
إذا حقق ما أراد اهلل منه.
 وما أراده اهلل منه أربعة أمور:
(
) [العرص.]3- 1/
آمنوا وعملوا الصاحلات فيام بيني وبني ريب ،وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب فيام بيني
وبني اخللق.
فكل إنسان يف خسار إال من اتصف هبذه الصفات األربع ،فأسباب النجاة اهلل ذكرها
بقوله تعاىل:
[العرص.]3-1/
أما أسباب اهلالك فهي يف كل ما سوى ذلك:
[النساء.]١٤ :

ونار جهنم شديدة احلرارة ،فيها العذاب الشديد ،فيها العذاب األليم ،فيها العذاب
العظيم ،وفيها العذاب الكبري ،فيها العذاب املهني ،بل فيها أكثر من ستة عرش نوع ًا من
) [البقرة.]1٧5/
أنواع العذاب(:
فكيف بام يف داخل النار من السجون املظلمة املحرقة املوحشة:
[األنعام.]٣٩ :

فسبحان اهلل الذي يملك أنواع النعيم العظيم ،وأنواع العذاب العظيم .
فام أجهل اإلنسان إذا عىص ربه وكفر به! ،وما أخرسه إذا ضل عن احلق واهلدى:

[الكهف.]١٠٦ – ١٠٣ :

ولكي نحصل عىل اهلداية ال بد من اجللوس يف بيئة اهلداية ،ولدوام االستقامة ال بد من
لزوم بيئة اهلداية ،وال بد أن ننقطع عن جو الغفلة ،وجو االنحراف:

[األنعام.]٦٨ :

بيئة اهلداي ة كلها نور ،وبيئة الشهوات كلها ظلامت:
[الكهف.]٢٨ :

وأفضل أحوال العبد أن يعظم ربه العظيم ،ويكرب ربه الكبري ،ويتواضع له ،ويمتثل
ٍ
علام
أمره ،فهذا هو العظيم عند اهلل ،املقبول عند اهلل ،فكم
خامل يف األرض أمام الناس ً
) [النجم.]32/
كبريا يف السامء(:
ً
وليتيقن العبد أن اهلل عظيم؛ فيجب أن يعرفه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وذلك يثمر له أن
يعظم كتابه ،وأمره ،ورسوله ،ويعظم شعائره ودينه(:
)[احلج.]32/
فاهلل هو العظيم بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله.
ٍ
يشء عليم ،وبكل يشء بصري،
بصريا بالعباد يسمع ويرى كل يشء ،وهو بكل
فاهلل
ً
سميع لكل يشء ،يرى مجيع ما يف ملكه:
ٌ
[الشورى.]٤ :

وليس من سنة ا هلل أن يكون السارق كاملرسوق ،والظامل كاملظلوم ،وال يكون الكافر
ٍ
حساب
كاملؤمن ،وال املتقي ربه كالفاجر وعظمة العظيم تأبى التسوية بينهام ،فال بد من
ٍ
وثواب وعقاب(:
)[الواقعة.]٩6-88/
فاهلل أكرب ،كم عظمة نعمة معرفة أسامء اهلل وصفاته وأفعاله؟! كم عظمة نعمة معرفة
نعمة دين اهلل ورشعه ،ووعده ووعيده؟! أعظم النعم التي نتميز هبا عن احليوانات وعن
الكفار واملرشكني ،هو هذا الدين العظيم:
[النساء.]١٢٥ :

هذا الدين احلق الذي من اهلل  به علينا(:

)[احلجرات.]1٧/
كم عظمة هذه النعمة؟! املؤمن يسعد بمعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والتعبد هلل
هبا ،وامتثال أوامره ،واجت ناب نواهيه ،أعظم من تلذذه بالطعام والرشاب ،وأعظم من
تلذذ الكفار بالطعام والرشاب ،وأعظم من تلذذ احليوان بالطعام والرشاب.
نعيم القلب خيتلف متا ًما عن نعيم البدن ،البدن حامل للمخلوق الذي يسمع ويعقل
و ُيبرص ،البدن سيارة ،ويف داخل هذا البدن هذا القلب العظيم الذي حييا بمعرفة ربه
العظيم(:
)[األنعام.]122/
فاهلل  خلق هذا اإلنسان بيده ،وهو يريد له أن يكون أحسن يشء ،ويعمل بأحسن
عظيم كريم ،يريد من عبده أن يرتقى إىل أعىل درجة يف اإليامن
يشء؛ ألن اهلل 
ٌ
والتقوى ،واألعامل واألخالق؛ ليكون يف أعىل مقام ،سقف جنته العرش العظيم.
اجلن ِاة َ ،و َأع َىل َ
قال النبي «:إِ َذا َسأَلت ُُم اهللاَ َفاسأَلُو ُه ال ِفر َدو َس َ ،فإِ اْنَا َأو َس ُط َ
اجلن ِاة َ ،و َفو َق ُه
ْح ِن َ ،و ِمن ُه ُي َف اج ُر َأْنَ ُار َ
اجلن ِاة»أخرجه البخاري( ).
الر َ
َعر ُش ا
فواهلل ال يصل إىل هذا املكان ،إال من عرف العيل األعىل بأسامئه وصفاته ،وعبده
بموجب هذه املعرفة:
[الكهف.]١١٠ :

فاهلل جل جالله هو العظيم يف ذاته وجيب علينا أن نعرف اهلل  بأسامئه وصفاته
وأفعاله؛ حتى تعرف القلوب من تعبد؟ من تكرب؟ من تسأل؟ من تدعو؟.
نعرف عظمة ذاته وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله ؛ حتى تنقاد القلوب المتثال أمره،
والعمل برشعه ،باحلب والتعظيم والذل له.
هو العظيم يف ذاته ،العظيم يف علوه ،وقدره ،وشأنه ،هو العظيم الذي أثنى عىل نفسه،
وأثنى عليه خلقه ،فهو العظيم ح ًقا ،املعظم من خلقه ً
حقا  ،العظيم الذي هتابه مجيع
املخلوقات ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
( ) أخرجه البخاري برقم (.)2٧٩٠
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[غافر.]٦٥ :

وصف ة العظمة هلل تبدو فيام خلقه من عظائم املخلوقات ،كالعرش العظيم ،والكريس
الكريم ،والسموات واألرض ،وما عليهام ،وما فيهام ،وما بينهام(:
)[الشورى.]4/
هو العظيم الذي ال هناية لعظمته وكربيائه ،وقدرته وعلمه ،وجربوته وقوته(:
)[الطالق.]12/
فاهلل  هو العظيم القوي العزيز اجلبار ،القادر القاهر وحده ال رشيك له ،العظيم الذي
له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،العظيم الذي ال يمتنع عليه يشء أبدً ا ،القادر الذي
كرها أو
ال ُيعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،العظيم الذي ال يمكن أن يعىص ً
[الزمر.]٤ :
قهرا:
خيالف أمره ً
هو العظيم الذي خلق األجسام العظيمة ،وأحاط باألجرام العظيمة ،وخلق األنوار
العظيمة ،وحفظ األشياء العظيمة(:
)[البقرة.]255/
ٍ
أفعال ُحيدثها فتهابه خملوقاته ،كتجليه للجبل فصار دكً ا
هو العظيم الذي أظهر عظمته يف
من جالله ،وما شاهده من عظمته(:
)[األعراف.]143/
ملا جتىل اهلل العظيم للجبل خر اجلبل دكً ا ،فاهند أعاله عىل أسفله ،فمخلوق عظيم شاهد
اخلالق العظيم فاندك ،فموسى ملا رأى اجلبل صعق(:
)[األعراف.]143/
فامذا قال اهلل  له(:
)[األعراف.]144/

ِ
ين»أخرجه البخاري( ).
وهكذا نحن ،نحن أمة مبعوثة كاألنبياء« :إنام ُبعثتُم ُميَ ِِّّس َ
نبي واحد ،وهو حممد  ، وأمته خلفاؤه يف أمته ،عليهم عبادة
ليس يف هذه األمة نبي إال ٌ
هلل  ،وعليهم دعوة الناس إىل اهلل  ،وعليهم تعليم رشع اهلل  ،وعليهم اإلحسان
إىل اخللق:
[آل عمران.]1٠4/
هذه الصفات ال عظيمة كاجلبال العظيمة؛ فمن جاء بالعظيم ،أعطي الثواب العظيم:
[فصلت.]٣٣ :

(

[يوسف.]١٠٨ :

)[آل عمران.]٧٩/

[آل عمران.]134- 133/
هذا هو الدين احلق ،أقول للناس الدين احلق ،وأقول هلم :قولوا :ال إله إال اهلل تفلحوا؛
حتى يؤمن الناس برهبم ،ويطيعونه ،ويسبحون بحمده كام تسبح املخلوقات لرهبا،
ويشرتك مجيع الناس مع كافة املخلوقات يف التعظيم والتكبري ،والتسبيح والتقديس،
لربنا (:
)[اإلرساء.]44/
[الواقعة.]٩٦ :
فكن أنت أول املسبحني:
والشمس والقمر آيتان من آيات اهلل العظيمة ،فإذا جتىل اهلل ألحدمها خسف خضو ًعا
)[اإلرساء.]5٩/
لعظمته ،ليخافه عباده(:
َان ِمن آي ِ
ان َملِو ِ
ات اهللََِ ،ل َيس ُجدَ ِ
الشم َس َوال َق َم َر آ َيت ِ
وقال النبي « :إِ ان ا
ت َأ َح ٍد َو ََل
َ
( ) أخرجه البخاري برقم (.)6128
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َِْليَاتِ ِهَ ،ولَكِن إِ َذا َ ََت اىل اهللُ لِ ََش ٍء ِمن ََم ُلو َقاتِ ِه َخ َض َع َل ُه» متفق عليه ( ).
فسبحان ربنا العظيم الذي تسجد له مجيع خملوقاته:
[النحل.]٥٠ – ٤٩ :

واحلقيقة أن الكالم عن العظيم عظيم ،والكالم عن الكبري كبري ،والكالم عن الواسع
واسع ،فام تكف ي ساعات حمدودة ،أو دروس معدودة ،للكالم عن العظيم ،فإن اهلل
عظيم بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،فالكالم عن عظمته ،وجالله ،وكربيائه يشء
عظيم ،و األمر أكرب من ذلك فالكالم عن العظيم عظيم ال هناية له:
[املزمل.]٩ – ٨ :

اهلل  هو العظيم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،هو العظيم يف خزائنه وملكه
وسلطانه ،هو العظيم يف أخباره وأحكامه ،هو العظيم يف وعده ووعيده(:
) [طه.]8 /
هو جل جالله العظيم الذي خلق كل عظيم يف العامل العلوي والعامل السفيل؛ من العرش
والكريس ،والسموات واألرض ،والشمس والقمر ،والليل والنهار ،واجلامد والنبات،
واحليوان واإلنسان ،واجلن واملالئكة وغريهم(:
) [األنعام.]1٠2 /
هو جل جالله العظيم ،املالك لكل عظيم ،رب العرش العظيم(:
ﮇ) [النمل.]26 /
هو العظيم الذي كل يشء خلقه ،وكل يشء ملكه ،وكل يشء حتت قهره وتدبريه(:
) [آل عمران.]18٩ /
هو العظيم الواهب لكل عظيم من أنواع احلياة ،واهلواء ،واملاء ،والطعام ،والنور،
والصح ة يف األبدان ،واألمن يف األوطان:
[النحل.]53 /
هو العظيم الواهب لألقوات واألرزاق واألخالق ،هو العظيم الواهب لألسامع
واألبصار والعقول ،واألموال واألوالد(:
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()1٠48واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)٩11
1

) [اإلرساء.]٧٠ /
هو العظيم الذي جعل هذه األمة خري األمم؛ ملا تقوم به من أعامل األنبياء من الدعوة
والعبادة:
[آل عمران.]١١٠ :

هو العظيم الذي عنده خزائن العظمة ،وبيده مفاتيح كل يشء(:
) [احلجر.]21 /
هو العظيم الذي ال أعظ م منه ،امللك الذي كل يشء ملكه(:
) [الشورى.]4 /
هو جل جالله العظيم الذي ثوابه عظيم ملن آمن به ،وامتثل أمره(:
) [املائدة.]٩ /
هو العظيم الذي فضله عظيم(:
[اجلمعة.]4 /
هو العظيم الذي َمن عىل خلقه هبذا الدين العظيم(:
) [املائدة.]3 /
هو العظيم الذي َم َّن عىل هذه األمة ببعثة الرسول الكريم ،الرءوف الرحيم:

)

[التوبة.]١٢٨ :

هو العظيم الذي وعده عظيم ملن آمن به وأطاعه(:
ووعيده عظيم ملن كفر به وعصاه:

) [التوبة.]٧2 /

[التوبة.]68 /
هو العظيم الذي وعده عظيم ملن آمن به ،وسابق يف مرضاته ،وسارع إىل كل عمل
صالح ابتغاء مرضاته ؛ من أنواع العبادة ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،واإلحسان
إىل خلق اهلل(:

) [التوبة.]1٠٠ /
هو العظيم جل جالله الذي أكرم هذه األمة بكتابه العظيم ،وكتابه املجيد ،وكتابه
)
احلكيم ،وكتابه العزيز(:
[احلجر.]8٧/
) [ق.]1 /
(
) [يس.]2- 1 /
(
)
(
[فصلت.]42-41 /
اهلل  هو العظيم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وال بد لنا من معرفة العظيم؛ وإذا
عرفناه عظمنا أمره ،وأطعنا أمره ،ال بد من معرفة العظيم الذي ال أعظم منه ،العظيم
الذي ال هناية لعظمته ،فمهام عرفنا من أسامئه وصفاته وأفعاله؛ فهو أعظم وأعىل
) [احلديد.]3 /
وأكرب(:
) [الشورى.]4 /
(
ال بد أن يعرف القلب من هو العظيم؛ لتتحرك اجلوارح ،ويتحرك اللسان ،بأنواع
ال طاعات القولية والعملية ،ال بد أن يمتلئ القلب بمعرفة العظيم الذي ليس لعظمته
بداية وال هناية ،وليس لعظمته ٌ
أول وال آخر(:
) [احلج.]٧4 /
هو العظيم الذي ال هتتدي العقول لوصف جالله ومجاله ،وعظمته وكربيائه ،عىل ما
) [طه.]8 /
يليق بجالله(:
(
) [الزمر.]6٧ /

التعبد هلل  باسمه العظيم

إذا عرف املسلم ربه العظيم ،فعليه أن يتعبد هلل باسمه العظيم:
[األعراف.]١٨٠:

فكيف نتعبد هلل باسمه العظيم؟ فا لعبد إذا رأى عظمة ربه وكربياءه تالشت عظمة نفسه
وتصاغرت أمام ربه ،فخشع قلبه لربه العظيم ،وتواضع لربه العزيز الكريم:

[احلديد.]١٧ – ١٦ :

فباجللوس يف جمالس اإليامن يزداد اإليامن ،ويمتلئ القلب باإليامن والتقوى؛ فيعرف
املسلم ربه العظيم  ،ويعرف ما جيب له ،ويؤدي العبادة ،ويعلم هذا الدين؛ فاجلو اإليامين
هو جو الرمحة ،وجو اخلري ،واجلو الذي تنبت فيه األخالق العالية ،واألقوال السديدة،
واألعامل الصاحلة(:
) [الكهف.]28 /

) [التوبة.]11٩ /
(
جتلس يف جمالس اإليامن باحلب الكامل هلل ولرسوله ،واحلب الكامل لكالم اهلل وكالم
رسوله ،وبالتعظيم الكامل لكال م اهلل وكالم رسوله ،وباالفتقار الكامل واالحتياج
الشديد لكالم اهلل وكالم رسوله:
ﰀ
[الزمر.]٩ :

 وأعظم العلوم التي نطلبها ،ونتقرب إَل اهلل هبا ،ونعبد اهلل بموجبها هي:
العلم باهلل ،وأ سامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده:

[حممد.]١٩ :

فمعرفة العظيم عظيمة ،والكالم عن العظيم عظيم ،والكالم ع ن الكبري كبري ،ونحن يف
هذا الكتاب إنام نتكلم بكلامت يسرية عن رب نا العظيم؛ ألن الكالم عن العظيم عظيم ،ال
هناية له؛ فكام ال هناية لعظمته ،فكذلك ال هناية للكالم عن محده ومتجيده ،وتعظيمه
[طه.]٨ :
وتكبريه جل جالله:
ولكننا نقول ونستغفر؛ فربنا عظيم ال يعطي إال العظيم ،وال يأمر إال بالعظيم ،وال يعد
عباده إال بالعظيم جل جالله ،فالبد للقلب أن يعرف هذا العظيم ،ومن تواضع للعظيم
عظمه ربه يف نفوس خلقه ،ومن ذل للعزيز أعزه بني خلقه ،ورفع ذكره(:
)
[الرشح.]4-1 /
[املجادلة.]١١ :

فأبرص رشح اهلل صدرك ونور قلبي وقلبك ،عظمة ربك ،بالنظر يف ملكوت السموات
واألرض؛ فسرتى ربك العظيم الذي ال أعظم منه ،وستعرف الكبري من الصغري ،وتعلم
القوي من الضعيف وتشاهد امللك من العبيد ،وترى الغني من الفقري(:

(

) [األعراف.]185 /

)

[يونس.]1٠1 /
لنعرف املخلوق؛ حتى نعرف عظمة اخلالق ،ونتعرف عىل الصور؛ لنعرف عظمة
املصور ،ونتعرف عىل النعم واألرزاق؛ لنعرف عظمة املنعم ،وعظمة الرازق جل
جالله.
ماذا يف السموات واألرض؟ هذه السموات العظيمة ،وهذا الشمس والقمر ،وهذا
الفضاء الواسع ،وهذه النجوم الزاهرة ،وهذه األرض العظيمة.

وهذه النباتات املختلفة ،وهذه الكواكب النرية ،وهذه اجلبال الراسيات ،وهذه البحار
الزاخرات ،وهذه الدواب التي تدب عىل وجه األرض؛ من حرشات وحيوانات
وطيور ،وهذه األسامك التي متأل البحار:
[يونس.]١٠١ :

من خلق هذه املخلوقات العظيمة؟ ،من أبدعها؟ ،من صورها؟ ،من يدبرها؟:
[لقامن.]١١ :

فانظر إىل عظمة العظيم ،وقوة القوي ،يف امل لك وامللكوت ،لتعظمه وتعبده(:
فسبحان من أظهر ذاته وأسامءه وصفاته يف أفعاله:

) [ق.]8-6 /

[الطالق.]١٢ :

فاملقص ود من األذكار واألدعية والعبادات تعظيم اهلل ،وتوحيد اهلل ،وتكبري اهلل ،ثم
التقرب إليه بام رشعه عىل لسان رسوله :
[األحزاب.]٤٣ – ٤١ :

وأعظم من عرف ربه العظيم ،وأعظم من ذكر ربه العظيم ،من افتقر إىل ربه العظيم،
وتذلل له ،وخشع له ،هو سيد اخللق حممد  ،الذي كان أحسن الناس َخل ًقا ُ
وخل ًقا؛

وهلذا أعزه اهلل ،وأعىل مقامه ،ورفع ذكره ح ًّيا وميتًا ،وأمرنا باالقتداء به فقال(:

ﰀ)

[األحزاب.]21 /
واعلم أن كل من كفر باهلل ،أو أرشك ،أو استكرب عن عبادته  ،أو عصا؛ فهو مل يؤمن باهلل
العظيم ،وإنام معه إيامن الفطرة ،ولو آمن باهلل العظيم؛ لذلت نفسه هلل العظيم ،وخشع
قلبه لربه العظيم ،وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم(:

) [فاطر.]28 /
فمقصو د العلم ليس العمل فقط؛ ألن املنافق يتعلم ويعمل ،لكن املقصود اخلشية املقرونة
بالعمل ،أن خيشى اإلنسان ربه ،املقصود أن خيشى القلب ربه ،وأن ختضع اجلوارح
) [املؤمنون.]2- 1 /
لرهبا(:
[املؤمنون.]٦١ – ٥٧ :

فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وإذا عرفناه آمنا بكتابه العظيم،
وامتثلنا أمره العظيم ،ونلنا ثوابه العظيم ،فثوابه للمؤمنني عظيم ،ووعده عظيم،
وكذلك عقابه وعذابه عظيم ملن كفر به وعصاه:

[النساء.]١٤ – ١٣ :

فوعده عظيم ،ووعيده عظيم ،وهو جل جالله العظيم بذاته ،وأسامئه ،وصفاته،
وأفعاله.
ومن عرف العظيم؛ عظمه وكربه ،فمعرفتنا بربنا  من خالل آياته وخملوقاته ،وآياته
الكونية عظيمة مبثوثة يف الكون ،وخملوقاته عظيمة مبثوثة يف الكون ،وآياته الرشعية
عظيمة مذكورة يف كتابه العظيم:
[احلجر.]٨٧ :

ومن خملوقاته العظيمة من يعظم لنفاسة الذات ،ورشف الصفات.
من خملوقات اهلل ما هو عظيم ،عظيم لنفاسة ذاته ،ورشف صفاته ،ومن ذلك:
العرش العظيم ،العرش الكريم ،العرش املجيد ،والكريس العظيم ،ومن املالئكة العظام
جربيل ،وميكائيل ،وإرسافيل:
[احلرش.]٢٤ :

فجربيل له ستامئة جناح ،بطرف جناحه رفع مخس قرى من قرى قوم لوط إىل السامء ،ثم

جناحا واحدً ا منها لسد األفق ،وصار النهار
قلبها عليهم ،جربيل له ستامئة جناح ،لو مد
ً
ً
ليال مظل ًام:
[هود.]٨٣ – ٨٢ :

فسبحان العظيم الذي خلقه وأقدره ،وكم تكون قوته لو استعمل كل أجنحته؟.
وميكائيل إذا نفخ يف الصور نفخة واحدة؛ صعق من يف السموات ومن يف األرض ،ثم
ينفخ نفخة أخرى فيحيا من يف السموات ومن يف األرض:

[الزمر.]٦٩ – ٦٨ :

فهذه قوة نفخة هذا امللك إرسافيل ،فكيف بقوة أجنحته ورجليه وبدنه؟ فك يف بقوة
الذي خلقه جل جالله ؟ فكم عظمة هذا امللك العظيم! وكم عظمة من خلقه جل
[هود.]٦٦ :
جالله!:
فمن خملوقات اهلل  من يعظم ل نفاسة الذات ،ورشف الصفات؛ كالعرش ،والكريس،
ومن املالئكة جربيل ،وميكائيل ،وإرسافيل ،ومن الناس األنبياء.
اهلل  هو العظيم الذي وهب العظمة لكل عظيم ،وعظم من شاء ،وحقر من شاء،
قدرا ،وشأنًا ،وعل ًام ،
فمن الناس اهلل  عظم األنبياء والرسل واملؤمنني ،وأعظم هؤالء ً
ً
ً
وأعامال ،وأخال ًقا ،سيد األولني واآلخرين حممد  ،الذي قال اهلل
وأقواال،
وإيامنًا،
)[القلم.]4 /
عنه(:
فاهلل  جعل الصفات العالية ،واألخالق السامية ،منثورة يف األنبياء ،ثم مجعها يف سيد
األنبياء ،ثم فرقها يف أمة سيد األنبياء ،فعلينا باجلهد عىل الناس؛ حتى ُيعلموا هذه
الصفات ،ويتزينون هبا ،فينفعون أنفسهم ،وينفعون غريهم:
[البقرة.]١٣٨ :

ومن عرف اهلل العظيم تواضع لعظمته ،ملا يراه من عظمته ،وجالله ،وعلمه ،وكربيائه،
وجربوته.
من عرف اهلل العظيم تواضع لعظمته ،وخضع لعزته ،وأحبه ،فعظم قدر اهلل جل جالله

يف نفسه ،وعظم هو يف عني اهلل:
[فاطر.]٢٨ :

وعىل قدر العلم باهلل يكون تعظيمه ،وتكون حمبته ،وتقوى عبادته.
تعظيام لشأنه ،وجالله ،وكربيائه،
فعظم قدر ربك جل جالله ،وعظم أسامءه وصفاته؛
ً
وعظم كتبه ،ومالئكته ،ورسله ،وعظم رعاك اهلل أولياءه وحرماته ،وعظم مناسكه
ومشاعره وشعائره ،وكل ما عظمه من األمكنة ،واألزمنة ،واألشخاص ،واألقوال،
واألعامل ،واألخالق:
واعلم أنه ال كرب إال بذنب ،وال مصيبة إال بمعصية اهلل العظيم:

[الطالق.]١٢ :

[النساء.]١٢٣ :

(

)

[الشورى.]3٠/
ومعصية العظيم عظيمة ،فال تنظر إىل صغر املعصية ،ولكن انظر إىل العظيم الذي
عصيت ،ومعصية العظيم عظيمة وكبرية ،فمهام صغر الذنب فهو عظيم؛ ألن املعصية
للعظيم عظيمة؛ ملا فيها من مقابلة العظيم ،ورد أمره ،وعدم توقريه:
(

[احلج.]٧٤ :

) [الزمر.]6٧ /
ومجيع الكروب بسبب الذنوب يف حق العظيم ،مجيع املصائب التي تصيب الناس إنام
تكون بسبب الذنوب يف حق العظيم ،ومعصية العظيم.
ومعصية العظيم من اخللق نحذرها ،ومعصية العظيم من اخللق خياف منها اخللق،
فرتاهم يطيعون الكبري منهم والرئ يس وامللك والوزير ،وال يعصونه ،فكيف بمعصية
العظيم الذي ال أعظم منه؟! فمن أصابه كرب؛ فليسارع إىل توحيد اهلل العظيم الذي
هلل العظِيم َ ِ
يمََ ،ل إِلَ َه إِ اَل اهللُ َر ُّب ال َعر ِ
ش ال َعظِيمََِ ،ل
اْلل ُ
عصاه بجهله ،وليقلََ « :ل إِلَ َه إِ اَل ا ُ َ ُ

هلل رب الس مو ِ
ضَ ،و َر ُّب ال َعر ِ
اتَ ،و َر ُّب األَر ِ
ش ال َك ِري ِم» متفق عليه( ).
إِلَ َه إِ اَل ا ُ َ ُّ ا َ َ
فال يزيل الكرب إال هذا الدعاء ،باالعرتاف للعظيم بالتوحيد ،واالعتذار للعظيم من
هلل َر ِِّّب ََل ُأ ِ
ْش ُك بِ ِه َشيئًا»أخرجه النسائي( ).
ذلك الذنب ،قال النبي  عند الكرب« :ا ُ
فيفزع اإلنسان إىل التوحيد ،ليزول عنه الكرب ،والعظيم سبحانه أمرنا أن ندعوه
وحده ،ووعدنا عىل الدعاء باإلجابة ،ومقصود الدعاء الترضع واالنكسار بني يدي
ٍ
ألحد سواه ،أما اإلجابة فقد قطع اهلل
اخلالق؛ والشكوى إليه وحده ،حتى ال نُذل أنفسنا
هبا ،ووعدنا باإلجابة ،و اهلل ال خيلف امليعاد(:
) [غافر.]6٠ /
ومن رمحة اهلل بنا أن أذلنا له ،ومل يذلنا لغريه ،فحاجاتنا عنده؛ ألنه الصمد الذي ُيصمد
إليه يف احلوائج ،ويفزع إليه عند الشدائد(:
)
[البقرة.]186 /
 ودعاء اهلل  ثالثة أنواع:
األول :دعاء الثناء ،كدعاء الكرب :ال إله إال اهلل العظيم كام مر معنا ،ودعاء أيوب :
) [األنبياء.]83 /
(
ودعاء يونس :
الثاين :دعاء املسألة(:

[األنبياء.]٨٨ – ٨٧ :

) [البقرة.]286 /
الثالث :دعاء العبادة كاألدعية واألذكار الوارد يف الصالة وغريها من العبادات.
وكل دعاء من هذه الثالثة يتضمن البقية.
ومجيع أنواع احلمد والثناء ،ومجي ع أنواع التسبيح والتنزيه؛ ال يستحقه إال اهلل العظيم؛
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6346واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)2٧3٠
( )2صحيح /أخرجه النسائي برقم (.)1٠4٠8

ألنه عظيم ،واملقصود من هذه األدعية واألذكار والسؤال لربنا  توحيده ،وتعظيمه،
وتكبريه.
َانَ ،حبِي َبت ِ
َان ِيف املِيز ِ
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع َىل ال ِّل َس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
قال النبي «:كَلِ َمت ِ
ْح ِن؛
الر َ
َان إِ ََل ا
هلل ال َعظِي ِم» متفق عليه( ).
ان ا ِ
ان اهلل َوبِ َح م ِدهُِ ،سب َح َ
ُسب َح َ
فليحمد العبد ربه العظيم عىل كامل ذاته وأسامئه وصفاته ،وسبحان اهلل العظيم أنزهه عام
ال يليق بجالله من النقص والعيب ،والرشيك واملثيل ،ومشاهبة املخلوقني(:
) [الشورى.]11 /
(
) [اإلخالص.]4 - 1/
واملقصود من مجيع أنواع العبادات أن يعظم املؤمن العظيم ،و ُيوحد العظيم ،و ُيكرب
وحيب العظيم ،ويعبد العظيم ،و ُيثنى عليه.
العظيمُ ،
مقصودنا من معرفة أسامء اهلل احلسنى ،وصفات اهلل العال ،أن نعظم العظيم ،ونعرف
ا سمه العظيم ،واسمه الكبري ،واسمه القوي واجلبار ،وامللك ،والعزيز ،والقهار،
وغريها من أسامء اجلالل ،فهذه أسامء تدل عىل العظمة ،وأن نعرفه ،وأن نحبه إذا عرفناه
بأسامئه اجلميلة :كالكريم ،واجلميل ،والغفور ،والرمحن ،والرحيم ،والرزاق ،والودود،
واحلليم ،اللطيف وغريها من أسامء اجلامل:
ﰀ [احلجر.]٥٠ – ٤٩ :
فالعبادات واألذكار واألدعية ومجيع العلوم املقصود منها توحيد اهلل ،وتعظيم اهلل،
وحب اهلل ،وعبادة اهلل بموجب هذه املعارف ،فهذه املعارف تولد احلب الكامل هلل،
والتعظيم الكامل هلل ،والذل الكامل هلل:

[األنفال.]٤ – ٢ :

فنحمد اهلل  عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،والعظمة هلل وحده ال رشيك له،
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )6682و أخرجه مسلم برقم (.)26٩4

والكربياء هلل وحده ال رش يك له ،وال حظ للعبد يف صفة العظمة ،وال حظ له يف صفة
الكربياء؛ بل الكربياء والعظمة هلل وحده.
فأنا يف الصالة أعظم العظيم ،وأكرب الكبري ،وأخضع بقلبي ولساين وجوارحي للعظيم
جل جالله ،فأركع للعظيم ،وأسجد للعظيم وأقول يف الركوع :سبحان ريب العظيم،
ً
ً
وأفعاال ختلص اإلنسان من شوائب
أقواال
ويف السجود :سبحان ريب األعىل؛ والصالة
العظمة والكربياء ،وتدفعه للخضوع والطاعة للعظيم الكبري ،العيل األعىل.
وهلذا فرض اهلل عىل املؤمنني مخس صلوات يف اليوم والليلة؛ رمح ًة هبم(:
) [البقرة.]238 /
ومجيع تكاليف الدين شفاء ورمحة ،وهلذا أمرنا اهلل بتعظيم حرمات اهلل العظيمً ،
فعال أو
ﯰ)
أمرا أو هن ًيا(:
تركًاً ،
[احلج.]3٠/
وال يعظم احلرمات إال من عرف العظيم ،وال يعظم احلرمات إال من عرف الوعد باجلنة
والرضوان ملن امتثل األمر ،والوعيد بالنار وسخط الرب ملن مل يعظم حرمات اهلل ،
وهذا التعظيم للشعائر واحلرمات
ناشئ عن تعظيم العظيم سبحانه(:
ٌ
) [احلج.]32 /
من عظم الشعائر كالصالة ،والصيام ،والزكاة ،واحلج ،والعمرة ،وأنواع الطاعات ،وبر
الوالدين ،واإلحسان إىل اخللق؛ فهذه ثمرة من ثامر تقوى القلوب(:
) [احلج.]32 /
فام أعظم اهلل! وما أعظم أسامءه وصفاته! وما أعظم ملكه وسلطانه! وما أعظم جالله
ومجاله! وما أعظم دينه ورشعه وكتابه! فسبح بحمد ربك العظيم ،وسبح باسم ربك
العظيم ،وسبح باسم ربك األعىل(:
) [البقرة.]255 /
فاهلل  أمرنا أن نتعرف عليه ،نتعرف عىل اإلله احلق جل جالله؛ فهو اإلله العظيم،

والرب الكبري ،الذي له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله ما
بني الساموات واألرض وله خزائن الس موات واألرض ،وله غيب السموات واألرض،
وله جنود الساموات واألرض ،وله مقاليد الساموات واألرض ،وله مرياث الساموات
[يونس.]٣ :
واألرض:
فاهلل  هو العظيم الذي بيده ملكوت كل يشء ،هو العظيم الذي ال خيفى عليه يشء يف
األرض وال يف السامء ،ه و العظيم الذي له ملك العامل العلوي والعامل السفيل ،وملك
الدنيا واآلخرة ،وملك عامل الغيب وعامل الشهادة ،وملك مجيع العوامل ،هذه العوامل
العظيمة تدل عىل العظيم.
وجهات التعظيم بني اخللق أربع:
فالذي ُُيمد ويمجد ،و ُيعظم و ُيشكر من اْللق يف الدنيا إنام ُيعظم ويمجد ألحد أربعة
أمور:
األول :إما لكون هذا اإلنسان ً
منزها عن النقائص واآلفات.
كامال يف ذاته وصفاتهً ،
الثاين :وإما لكونه حمسنًا إليك وإىل غريك.
الثالث :وإما ألين أرجو وصول إحسان هذا العظيم إ َيل يف املستقبل.
الرابع :وإما ألين خائف من قهره وسطوته يف املستقبل.
ف هذه هي اجلهات املوجبة للتعظيم بني اخللق ،وال يستحق هذا التعظيم املطلق عىل وجه
الكامل إال اهلل وحده ،فاهلل يقول :إن كنتم تعظمون من له الكامل الذايت؛ فامحدوين؛ فإين
رب العاملني ،وإله العاملني ،إذا كنا نعظم من الناس من هو كامل الذات والصفات،
املنزه عن النقائص واآلفات؛ فاهلل أوىل هبذا التعظيم من املخلوق؛ ألنه هو الكامل يف
ذاته وأسامئه ،وصفاته وأفعاله ،وخزائنه وقدرته ،وملكه وسلطانه:
[األنعام.]١٠٢ :

فإن كنتم لمن يعظمون الكامل الذايت أهيا اخللق ؛ فامحدوين فإين إله العاملني ،ورب
) [الفاحتة.]2 /
العاملني ،فقولوا(:
) [فاطر.]1 /
(

) [األنعام.]1/

(
ﯦ) [الكهف.]1 /
(
هو الذي من علينا بالنعم املادية والنعم الروحية:
[النحل.]٥٣ :

وإن كنتم لمن يعظمون اإلحسان؛ فأنا رب العاملني أربيكم ،فكم من صغري كربته! وكم
من فقري أغنيته! وكم من مريض شفيته! وكم من خائف أمنته! وكم من عسري يرسته!
ٍ
جاهل علمته! فاحلمد هلل رب العاملني:
وكم من ضال هديته! وكم من
[اجلاثية.]٣٧ – ٣٦ :

إذا كنتم تعظمون اإلنسان إلحسانه؛ فيجب أن يكون هذا التعظيم بالكامل للذي بيده
الفضل واملن واإلحسان إىل خلقه؛ هو رب العاملني:
[النحل.]١٨ :

وإن كنتم لمن يعظمون الناس للطمع يف خريهم يف املستقبل؛ فأنا الرمحن الرحيم ،يف
) [الفاحتة.]3-2 /
الدنيا واآلخرة(:
وإن كنتم لمن تعظمون الناس للخوف منهم؛ فأنا أوىل بذلك التعظيم ،فأنا(:
) [الفاحتة.]4 /
يوم ينتقم اهلل للمظلوم من الظامل؛ فهو امللك الذي له ملك الدنيا واآلخرة ،وله ملك
السموات واألرض ،وله امللك كله ،وكل ما سواه لماليك له:
[امللك.]١ :

فاهلل َ من علينا بأن عرفنا بنفسه ،وفطرنا عىل توحيده ،وأمرنا بمعرفته بأسامئه وصفاته
وأفعاله.
فهذه املعرفة هي غذاء القل ب ،وهي جنة النعيم املوضوعة يف هذه الدنيا ،فجنة الدنيا هي
جنة املعرفة باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده ،من دخل هذه
مسبحا بحمده ،عابدً ا له ،شاكر ًا له ،مستغفر ًا له ،مطيع ًا
ذاكرا لربه ،
ً
اجلنة فال تراه إال ً
له ،داعي ًا إليه ،متخل ًقا بأحسن األخالق واآلداب:

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

عظيام بني
وربنا  عظيم ،وال يليق بالعبد إال أن يعظم هذا العظيم جل جالله؛ ليكون
ً
يدي ربه ،وبني يدي خلقه ،بامتثال مجيع أوامر ربه ،فاالتصال بالعزيز عزة ،واالتصال
بالقوي قوة ،واالتصال بالعظيم عظمة ،فلنقبل عىل ربنا التعرف عليه بأسامئه وصفاته،
والتعبد له بذلك:
[حممد.]١٩ :

قدرا ،وأنفعها ثمرة؛ هو اإليامن الذي حيصل بالنظر والتفكر
فأعظم العبادات ،وأرفعها ً
يف عظمة أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،ويف عظمة ملكوت السموات واألرض ،وتدبر
اآليات الكونية ،واآليات القرآنية(:
) [يونس.]1٠1 /
فننظر بالبرص ل لمخلوقات ،وننظر بأبصارنا لكتاب ربنا ،وننظر ببصائرنا لعظمة ربنا،
فهو العظيم الذي ال أعظم منه ،اخلالق الذي خلق كل يشء ،القادر الذي قدر عىل كل
يشء ،املحيط بكل يشء ،العليم بكل يشء ،الرزاق الذي رزق كل أحد ،املالك الذي كل
يشء ملكه ،املحسن الذي كل يشء من فضله:
[النحل.]٥٣ :

فال بد من التعرف عىل العظيم يف الدنيا؛ فمن عرف العظيم وآمن به يف الدنيا؛ رآه يوم
) [القيامة.]23- 22 /
القيامة(:
فالوجوه واألبصار التي رأت رهبا يف الدنيا ،وعملت برشعه؛ تراه يوم القيامة عيانًا ،كام
َتو َن َر ابكُم ك ََام ت ََرو َن هذا ال َق َم َر » متفق عليه( ).
قال النبي « :إنكم َس َ َ
واهلل  أمرنا بأن ننظر يف ملكوت السموات واألرض ،لنتجاوز املخلوقات إىل اخلالق،
والصور إىل املصور ،واملامليك إىل امللك ،ونتجاوز الدنيا إىل اآلخرة ،ونتجاوز حمبوبات
ا لنفس إىل حمبوبات الرب ،ونتجاوز حب الشهوات البهيمية إىل حب األوامر امللكية،
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )554و أخرجه مسلم برقم (.)633

والعمل هبا ،وتقديمها عىل حمبوبات النفس:

[البقرة.]١٦٤ :
[يونس.]١٠١ :

وتعليام:
فاألصل هو عبادة اهلل ،وقضاء الوقت كله هلل  طاع ًة وتعبدً ا ودعوة
ً
[األنعام.]١٦٣ – ١٦٢ :

ومن الظلم الترصف يف ُملك الغري بغري إذنه ،أو وضع اليشء يف غري موضعه ،فالتوحيد
حق اهلل ،وال جيوز رصف العبادة لغريه:
[الزمر.]٦٦ – ٦٥ :

وأظلم الظلم ،وأقبح القبائح ،وأنجس النجاسات ،إدخال الرشك ع ىل التوحيد؛
فالرشك أنجس النجاسات ،فإن الرشك وضع لليشء يف غري موضعه ،بأن يعبد اإلنسان
مع اهلل غريه ،أو يكفر باهلل العظيم.
هوى ،أو من إنسان ،أو حيوان،
العبادة حق هلل الواحد األحد ،فمن رصفها لغريه؛ من ً
أو مجاد ،أو شمس ،أو قمر؛ فقد أرشك باهلل الرشك األكرب ،ووقع يف الظلم األعظم:
[لقامن.]١٣ :

ومن الظلم الترصف يف ملك الغري بغري إذنه؛ فاإلنسان واحليوان وكل ما يف الكون ُملك
) [املائدة.]12٠ /
هلل(:
فهذا اإلنسان ملك هلل ،ال جيوز له أن يميش عىل هواه ،بل يميش عىل هدى ربه؛ غري
مسموح له ثانية واحدة يميش عىل اهلوى ،الذي يميش عىل اهلوى هو احليوان؛ وهلذا
احليوان ينام متى شاء ،ويقوم متى شاء ،ويأكل ما شاء ،ويرشب ما شاء ،ويسري حيث

شاء؛ أما اإلنسان فهو عبد لربه ،كرمه بإنزال الكتب عليه ،وإرسال الرسل إليه ،ومنحه
السمع والبرص والعقل ،ليعبد ربه وحده ال رشيك له(:
) [النحل.]٧8 /
فاإلنسان منهي أن يسري عىل هواه؛ مأمور أن يستقيم عىل هدى ربه(:
) [األنعام.]161 /
ما هي دائرة عمل املسلم يف هذه الدنيا؟(
) [األنعام.]163- 162 /
هذه وظيفة املؤمن واملؤمنة يف الدنيا(:
) [التوبة.]٧1 /

ما هو جزاؤهم إذا قاموا بتلك الوظيفة:
[التوبة.]٧٢ :

فاملؤمن يف هذه الدنيا ال جيوز له أن يميش عىل هواه ،بل هو عبد هلل وسيعود إىل اهلل،
ولكنه يف هذه الدنيا اهلل  أعطاه هذا الدين ليتزود آلخرته ،واهلل ال يستغني بعطاء
الناس شيئًا ،وال يزداد كربياء بتكبري النا س له ،وال يزداد عظمة بتعظيم الناس له،
) [اإلرساء.]٧ /
ولكن(:
) [العنكبوت.]6 /
(
ألن اهلل كبري قبل أن نكربه ،وعظيم قبل أن نعظمه ،ومحيد قبل أن نحمده ،وشاهد لنفسه
بالوحدانية قبل أن نوحده ،ومسبح بحمده بأن خيلق املسبحني له .
سبح نفسه قبل أن نسبحه(:
) [اإلرساء.]1 /
) [الصافات.]18٠ /
(
ومجيع خملوقاته تسبحه(:

) [اإلرساء.]44 /
فسبح أنت ،سبح اسم ربك األعىل ،وسبح باسم ربك العظيم(:
) [الواقعة.]٧4/
) [النرص.]3 /
(
نزه ربك عام ال يليق بجالله ،ونزهه عن النقائص والعيوب ،وعن املثيل والشبيه ،وعن
مشاهبة اخللق ،فتعظيم اهلل  بإثبات أسامء اهلل احلسنى ،ونفي عنه ما ال يليق بجالله من
النقص والعيب واملثيل والشبيه:
[الشورى.]١١ :

فاهلل  هو العظيم ،وأمرنا أن نعرفه بأسامئه وصفاته فقال(:
) [املائدة.]٩8 /
فأنا يف طريقة حيايت ال أسري عىل شهوايت كاحليوان ،وال أسري عىل حسب هواي
كالكافر ،بل أسري عىل وفق أمر ريب؛ إيامنًا ،وامتثا ًال لألوامر ،واجتنا ًبا للنواهي ،أسري
عظيام؛
عىل ما أمرين اهلل  به ،فأقتدي بالنبي  ،وأتعبد هلل باسمه العظيم بأن أكون
ً
عظيام يف أعاميل ،عظي ًام يف عباديت،
عظيام يف أخالقي،
عظيام يف أقوايل،
عظيام يف نيتي،
ً
ً
ً
ً
عظي ًام يف انفاقي:
[الزمر.]١٢ – ١١ :

عظيام يف نيتي ،والنية جيب
فاهلل عظيم ،أراد مني أن أتعبد هلل هبذا االسم العظيم ،فأكون
ً
أن تكون واسعة ،واألجر عىل قدر سعة النية ،يكون يف قلبي نية هداية البرشية ،بل هداية
اإلنس واجلن ،يكون يف قلبي حب هلل  وتوحيده ،وأن حيبه الناس ،ويعبدوه،
ويوحدوه.
قال النبي «إِناام األَعام ُل بِالنِّي ِ
اتَ ،وإِن َاام لِ ُك ِّل ام ِر ٍئ َما ن ََوى» متفق عليه( ).
ا
َ
َ
تكون نيتي عاملية لإلنس واجلن ،نيتي هلداية نفيس ،وهداية العاملني ،ونيتي تدور يف ثامن
دوائر كنية النبي  :نيته يف أعامله إصالح نفسه ،وإصالح أهله ،وإصالح عشريته ،
وإصالح قومه ،وإصالح أهل بلدته ،وإصالح أم القرى وما حوهلا ،وإصالح الناس،
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()1واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)1٩٠٧

وهداية العاملني(:
وأكون
عظيام يف أقوايل( :
ً
عن املنكر:
كثريا(:
وأذكر اهلل ً
وأدعو إىل اهلل:

) [األنبياء.]1٠٧ /
) [البقرة ،.]83/وآمر باملعروف ،وأهنى
[آل عمران.]١٠٤ :

) [األحزاب.]41 /

[يوسف.]١٠٨ :

) [آل

وأعلم رشع اهلل(:
عمران.]٧٩ /
و أكون حمسنًا إىل الناس ،أصل من قطعني ،وأعفو عن من ظلمني ،وأعطي من حرمني،
)
وأحسن إىل من أساء إيل(:
[األعراف.]1٩٩/

[فصلت]٣٥ – ٣٣ :

عظيام يف أفعايل ،مجيع األفعال أقوم هبا عىل السنة خالص ًة لوجه اهلل :
وأكون
ً
[الكهف.]١١٠ :

وأجزم وأعتقد وأتيقن أن اهلل يراين إن حتركت ،أو قمت ،أو ركعت ،أو سجدت ،وأن
عليم بام يف قلبي إن سكت وأضمرت ،وأن اهلل 
اهلل يسمعني إن تكلمت ،وأن اهلل
ٌ
أرحم يب من نفيس ،وأنه قادر عىل قضاء حاجتي؛ وأنه حيب أن يقيض حاجتي:

[يونس.]٦١ :

ً
وأقواال ،
يف مجيع األمور ،يف مجيع األفعال ،تكون حيايت مطابق ًة حلياة النبي ؛ ني ًة،

ً
وأعامال  ،وأخال ًقا:

[األعراف.]١٥٨ :

وأكون األول يف أحسن الصفات واألعامل:

[األحزاب.]٣٥ :

فاملؤمن يتزين هبذ ه الزينات العظيمة :زينة القلب التوحيد ،واإليامن ،والتقوى،
و الصدق ،والصرب ،وزينة اجلوارح باألعامل الصاحلة املوافقة لسنة النبي  ،هذه الزينة
أمجل من زينة األرض ،اهلل جعل ما عىل األرض زين ًة هلا؛ ليست لنا ،وجعل الدين زين ًة
لنا:
[احلجرات.]٧ :

وتعليام ،وإحسانًا إىل
وزينة الد ين ال تكمل إال بالقيام بام قام به النبي ؛ عبادةً ،ودعوةً،
ً
اخللق ،فالدين عظيم ،والدين مجيل ،والدين هو جنة املعرفة ،وأعظم ما يف جنة املعرفة
معرفة اهلل جل جالله بأسامئه وصفاته ،فإذا صح النظر من العبد أصاب القصد ،إذا كان
سليام؛ ر أيت اجلبل ،ورأيت البحر ،ورأيت الكعبة ،إذا صح النظر أصاب القصد؛
البرص ً
فأ ْد َرك القلب عظمة الرب العزيز اجلبار ،وعظمة نعمه وإحسانه ،ورؤية خملوقاته
العجيبة ،وآياته العظيمة ،وكلامته احلكيمة:

[النبأ.]١٧ – ٦ :

إن القلب والعقل يعقل أن هلذا اخللق خالق ،وهلذه الصور مصور ،وهلذه األرزاق
رازق ،وهلذا الكون ُمكَ ِّون(:
) [الطالق.]12 /
وإذا عرفتم ذلك؛ أحببتم اهلل وعظمتموه ،وإذا أحببتموه وعظمتموه؛ تقربتم إليه بام حيبه

ويرضاه ،بإتباع رسوله:

ﰀ
وليس عند العبد يف هذه الدنيا عمل إال امتثال أوامر اهلل ً
فعال أو تركً ا ،ليس عند العبد
باالمتثال أوامر سيده ،ال جيوز له أن يشتغل عند غري سيده؛ فنحن عبيده ،ويف ملكه؛
خلق لنا األرض ،ووضع عليها املائدة ،ووضع فيها اللباس ،وسخر لنا كل يشء؛ فعلينا
أن نشتغل بام حيبه ويرضاه ال ما حت به أنفسنا وهتواه ،ونأخذ من الدنيا بقدر احلاجة،
ونعطي للدين بقدر الطاقة(:
) [العنكبوت.]6٩ /
اجلنة حتتاج إىل جماهدة وإىل عمل ،أال من ُم َش ِّمر إىل اجلنة؟ كلنا نجاهد؛ حتى نتحصل
عىل املال الذي نشرتي به األشياء الفانية ،فكيف باجلنة الباقية التي عرضها السموات
واألرض؟! حتتاج إىل جماهدة ،حتتاج إىل أن ندخل مع األبواب التي دخل منها النبي 
وأصحابه.
) [املزمل.]2- 1 /
باب العبادة(:
وباب الدعوة:
[األحزاب.]٢١ :

[املدثر.]٧ – ١ :

وباب التعلم والتعليم(:
[آل عمران.]٧٩ /
آن َو َع ال َم ُه»أخرجه البخاري( ).
وقال النبي َ «:خ ُْيكُم َمن َت َع ال َم ال ُقر َ
وباب اإلحسان إىل اخللق:
[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

)

فالدين هدى وبيان ،وشفاء ورمحة ،ورضوان وجنات لكن باستكامل العمل يف هذه
األبواب:
[احلرش.]٧ :

( )1أخرجه البخاري برقم (.)5٠2٧

ومن جاء بالدين الكامل؛ نال الثواب الكامل ،وله من ربه الرضوان الكامل ،فاحلمد هلل
أن َمن علينا هبذا الدين العظيم ،و َمن علينا بالنعم التي ال تعد وال حتىص:
[التوبة.]٧٢ :

فاهلل  هو الكريم العليم الذي يرس لنا سبل معرفته ،وفتح لنا أبواب رضاه وحسن
عبادته.
فسبحان اهلل! ما أعظم شأنه! ،وما أعظم قدرته! جعل قلب اإلنسان وبرصه يتسع ملعرفة
مجلة املخلوقات العلوية والسفلية ،فكم نعرف من اخلالئق التي ال حيصيها إال هو جل
جالله من عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل اإلنسان ،وعامل املالئكة،
وغريها من املخلوقات:
[النساء.]١١٣ :

اهلل يدلنا عىل معرفته ،ويأمرنا بمعرفته ،ويبني لنا ما هي صفاته ،وما هي أفعاله؛ حتى
هنابه ونخافه ،ونحبه ونرجوه ،ونسأله وندعوه(:
) [األعراف.]54 /
هو العظيم الذي له اخللق كله ،يف العامل العلوي والعامل السفيل ،يف الدنيا واآلخرة ،وله
األمر كله؛ األوامر امللكية الكونية ،األوامر امللكية الرشعية ،األوامر امللكية اجلزائية
بالوعد والوعيد ،وله احلكم كله :ﮱ
[يوسف.]٦٧ :

فاهلل  له اخللق كله ،وله امللك كله ،وله احلمد كله ،وله األمر كله ،ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير:
[يونس.]٣ :

فاهلل  عظيم ،وأظهر من عظمة قدرته أن جعل قلب اإلنسان وبرص اإلنسان الصغري
يتسع ملعرفة مجلة املخلوقات العلوية والسفلية ،ويتسع ملعرفة اخلالق الذي ال حييط به
أحد ،وهو املحيط بكل أحد ،وهذا من أخص الشواهد عىل عظيم قدرة اهلل ،وعظيم
كرمه ،وعظيم إحسانه ،حيث هيأ لعباده سبل معرفته ،ويرس هلم طرق الوصول إليه؛

لريوا عظمة رهبم يف خلق العامل العلوي والعامل السفيل ،وخلق الدنيا واآلخرة ،وخلق
الصغري والكبري ،وخلق الذرة واجلبل ،وخلق القطرة والبحر(:
) [الزمر.]63-62 /
إذا عرفتم أنه هلل؛ فلامذا خترجون عن أمر اهلل؟ فأنتم ال تستطيعون أن خترجوا عن قدرته
يف خلقكم ويف أرزاقكم ،وال تستغنون عنه؛ فلامذا تقبلون قوته؟ وترفضون أمره؟:
[املؤمنون.]٨٧ – ٨٦ :

ما دام عرفتم أنه العظيم الذي خلق السموات ،ورب السموات ،ورب العرش العظيم،
الذي يريب مجيع خملوقاته؛ أفال تتقونه؟ فتمتثلون أوامره ،وجتتنبون نواهيه؟.
(
) [املؤمنون.]8٩-88 /
من بيده تغيري الليل بالنهار؟ وتغيري احلر بالربد؟ وتغيري األمن باخلوف؟ وتغيري العزة
بالذلة؟ وتغيري الفقر بالغنى ،من بيده احل ياة واملوت ،والتدبري والترصيف ،واخللق
واألمر:

[املؤمنون.]٩٢ – ٨٩ :

هو العظيم جل جالله الذي ال أ عظم منه ،الكبري الذي ال أكرب منه؛ فلنتوجه إليه يف مجيع
أمورنا؛ ألنه القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،الذي عنده خزائن كل يشء.
وإذا عرف العبد ربه العظيم؛ عظم قدر ربه عنده؛ فعظمه ،وكربه ،وأحبه ،ومحده،
وسبحه ،ووحده ،وآمن به ،وآمن بكتبه ورسله ،وعمل برشعه(:
) [الواقعة.]٩6-٩5 /
اهلل  هو الكبري املتعال ،الكبري قبل أن نكربه ،العظيم قبل أن نعظمه ،احلميد قبل أن
نحمده ،الواحد قبل أن نوحده ،ال يزداد بتكبرينا كربياء ،وال بتعظيمنا عظمة؛ ألنه

) [طه.]8 /
كامل الذات واألسامء والصفات(:
هو الغني عن كل ما سواه ،ال ينفعه إيامن املؤمنني به ،وال يرضه كفر الكافرين
ﯬ) [يونس.]68 /
به(:
وإنام نفع اإليامن والطاعات يعود عىل املؤمنني ،ورضر الكفر واملعايص يعود عىل
ﯧ) [اإلرساء.]٧ /
الكافرين(:
ومن عمل ً
حلا أو سيئًا؛ قطف ثمرته ،أو نال عقوبته:
عمال صا ً
[حممد.]١٢ :

) [املزمل.]1٩ /
(
فاحلمد هلل أن َمن علينا هبذا الدين العظيم ،وأعطانا أعظم وأفضل وظيفة ،وهي الدعوة
إىل اهلل  وتعليم رشعه ،فلنجتهد يف مجيع األعامل واألوامر التي أمرنا اهلل  هبا:
[العنكبوت.]٦ :

ومذكرا؛
وذاكرا
ومعلام ،
ومصلحا ،وعاملًا
حلا
ً
ً
ً
ً
فاجتهد أهيا املسلم واملسلمة لتكون صا ً
تفوز بأعىل الدرجات عند ربك الكريم:
[طه.]٧٦ – ٧٥ :

واجتهد عىل نفسك بكامل اإليامن والتقوى ،واجتهد عىل غريك بالدعوة إىل اهلل ،وتعليم
رشع اهلل ،واإلحسان إىل خلق اهلل؛ فهذه أوامر ربك العظيم ،اعمل بذلك هيدك اهلادي
)
إىل سبل رضاه(:
[العنكبوت.]6٩ /
واهلل  عظيم وال هناية لعظمته ،وما عرفنا من عظمته إال بمقدار الذرة من اجلبل ،أو
القطرة من البحر؛ فاهلل ال هناية لعظمته ،وال أول وال آخر لعظمته ،وكل ما سواه عبده،
خاضع لعزته ،ومسبح بحمده:
[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

ً
كثريا؛ فهو أهل أن ُحيمد،
فعظم ربك العظيم أبدً ا ،سبحه بكر ًة
وأصيال ،واذكره ً
ذكرا ً
وأهل أن ُيعظم ،وأهل أن ُيكرب؛ فعظم ربك الع ظيم جل جالله ،عظم قدره ،وعظم
أسامءه وصفاته ،وعظم أمره ،وعظم إطالعه عليك؛ فإنه ينظر إليك أبدً ا؛ حتى كأنه ما
خلق أحدً ا سواك ،فاحذر غضبه وسخطه ،وأرضه ،وال تسخطه بقول أو فعل؛ فإن
أخذه أليم شديد ،وعذابه شديد ،وعذابه أليم ،وعذابه مهني ،وعذابه كبري:

[الفجر.]١٤ – ٦ :

باملرصاد لكل ظامل وطاغية ،والطاغية والظامل الكبري ينتقم اهلل به من الطغاة والظلمة
الصغا ر ،ثم ينتقم منه ،كام حصل من فرعون مع بني إرسائيل ،وكام حيصل اآلن يف كل
مكان ،ويف كل زمان ،فسبحان العظيم القادر عىل كل قادر ،القاهر لكل قاهر ،القاصم
لكل ظامل:
[هود.]١٠٢ :

وإذا عرفت ربك العظيم فعظمه ،وعظم مالئكته ،وعظم كتبه بإتباعها ،وعظم رسله،
وعظم دينه ،وعظم مناسكه ،وعظم شعائره ،وعظم حدوده ،وعظم
حرماته؛ تكن من املتقني الفائزين(:
) [احلج.]32 /
وهذا التعظيم كله يأيت يف القلب متى؟ إذا عرف ربه العظيم بأسامئه وصفاته ،وأفعاله
وإحسانه ،فعىل العبد حتصيل ذلك وطلبه ،وطريق ذلك أن ُيكثر من حضور جمالس
اإليامن والذكر التي تنزل فيها السكينة والرمحة عىل القلوب؛ فيزيد اإليامن ،ويزيد تعظيم
اهلل وحمبته ،ثم تزيد الطاعات ،ثم تتنوع الطاعات ،ثم يأيت رضا اهلل ،ثم يسعد هذا
اإلنسان يف الدنيا ،ثم يسعد عند موته ،ثم يسعد يف قربه ،ثم يبلغ كامل السعادة يف جنة
عرضها السموات واألرض ،ثم حيصل له الرضوان والفوز بالنعيم األبدي(:
) [الفتح.]4 /
وإذا زاد اإليامن باهلل العظيم؛ جاء اإليامن بكتابه العظيم ،وزاد العمل بدينه العظيم ،وزاد

حب اهلل العظيم ،ورسوله الكريم ،ثم اطمأنت القلوب بذكر اهلل العظيم ،فلم تلتفت
ٍ
وتقديسا:
وتسبيحا ،ومتجيدً ا
وذكرا،
وتعليام ،ودعوةً،
ألحد سواه؛ تعبدً ا،
ً
ً
ً
ً
[الرعد.]٢٩ – ٢٨ :

ألنه هو الو كيل الذي تكفل بكل يشء ،وعنده خزائن كل يشء ،وهو الكريم الذي
يعطي العطاء ،ويفرح بالعطاء ،وال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة.
وإذا اطمأنت القلوب باهلل العظيم؛ عملت برشعه احلكيم ،ونالت ثوابه العظيم يف الدنيا
واآلخرة(:
) [الفجر.]3٠-2٧ /
فأهيا املؤمن ،وأيتها املؤمنة الزم باب العبودية لربك العظيم ،والزم الوقار والسكينة
واحلياء بني يديه ،وارضع إليه بخضوع وخشوع ،وسله أن يرمحك ويعافيك ،ويعصمك
لما يكرهه ،و ُيبعدك عنه(:
)[اإلرساء.]٧٩- ٧8 /
وهذه الصالة هي معراج املؤمن ،فيها تكبري اهلل ،وفيها محد اهلل ،وفيها سؤال اهلل ،
وفيها استغفار اهلل  ، وفيها تقديم التحية له ،والثناء عليه ،والصالة والسالم عىل من
كان سب ًبا يف معرفة هذا الدين احلق وهو حممد  ، اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد،
كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد:
[هود.]١١٤ :

ً
معتذرا
متذلال
وانكرس بني يدي ربك العظيم ،واسجد بني يديه متصاغر ًا لعظمته،
ً
مستغفرا؛ عساه أن ينظر لضعفك ،ويرحم فاقتك ،وجيرب كرستك ،ويغفر ذنبك،
ً
و ُيصلح مجيع أمورك ،وهيديك ملا يرضيه ويرضيك(:
) [النساء.]68- 66 /
فال قيمة للعبد إال بطاعة اهلل ورسوله!(

) [النساء.]٧٠-6٩ /
فمن لزم اجلو اإليامين يف هذه ا لدنيا؛ مأل اهلل قلبه إيامنًا ،وشغل أوقاته بذكره ،واستعمل
جوارحه يف عبادته.
 واجلو اإليامين نستفيد منه مخس كرامات:
األوَل :نتعلم الدين.
الثانية :نعمل بالدين.
الثالثة :نثبت عىل الدين.
الرابعة :نرتقى يف الدين.
اْلامسة :ندعو إىل الدين.
املجالس اإليامنية جمالس الصدق واملحبة والتقوى(:
) [التوبة.]11٩ /
املجلس اإليامين يصلك باهلل ،ويقطعك عن جمالس أعداء اهلل ،فالزمه(:
[الكهف.]28 /
هذه الكرامات اخلمس من ربنا  يف الدنيا ،هلا مقابلها كرامات يوم القيامة.
فاهلل  يكرم من قام هبذه األعامل العظيمة بثامن كرامات يوم القيامة:
األوَل  :احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة:
الثانية :دخول اجلنة:
الثالثة :اخللود يف اجلنة:
[النساء.]١٢٢ :

)

[النحل.]٩٧ :

[احلج.]١٤ :

الرابعة :رضوان الرب:
[التوبة.]٧٢ :

اْلامسة :رؤية الرب جل جالله:
[القيامة.]٢٣ – ٢٢ :

السادسة :سامع كالم الرب:
السابعة :القرب من الرب جل جالله( :
) [القمر.]55-54 /
الثامنة :النجاة من النار:
[آل عمران.]١٨٥ :

[يس.]٥٨ :

واعلم أهيا املؤمن أن املخلوقات كلها ،والعبادات كلها ،واألوامر كلها؛ رسها وروحها
تعظيم الرب امللك العزيز اجلبار بأسامئه وصفاته و أفعاله ،وعبادته بموجب أسامئه
وصفاته ،وتوحيده بأسامئه وصفاته(:
)
[الطالق.]12 /
وهذا العلم يورث التعظيم والطاعة واملحبة هلل  ، وبالطاعة والتعظيم واملحبة يكون
كامل التعبد هلل  ، وبالتعبد يأيت الثواب العظيم واألجر العظيم من ربنا (:
)
[الكهف.]1٠8-1٠٧ /
فاعرف ربك العظيم بأسامئه وصفاته ،والزم طاعته ،واحذر معصيته ،وأحل ما أحل
)
اهلل ،واجتنب ما حرم اهلل؛ تفوز برضاه(:
[األحزاب.]٧1 /
واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه؛ أن العظيم جل جالله رشع لك آدا ًبا تتأدب هبا عند
ً
إجالال ملناجاته والوقوف بني
مناجاته ،فأمرك بالوضوء للصالة ،وال ُغسل من اجلنابة؛

ً
وإجالال لكالمه وكتابه أن تتلوه عىل غري طهارة(:
يديه،

) [املائدة.]6 /
فأمر ربك العظيم عليك أن تطهر ظاهرك باملاء ،وتطهر باطنك بالتوبة النصوح
) [البقرة.]222 /
والتوحيد(:
 فال بد من نظافة األبدان؛ فاألبدان يصيبها الوسخ والقذر من جهتني:
األوَل :الغبار من اخلارج.
الثانية :العرق من الداخل.
فاألغسال املتكررة تُذهب هذه األوساخ املتكررة من الداخل واخلارج.
 وكذلك القلوب ،تأيت إليها الذنوب من جهتني:
األوَل :ذنوب داخلية قلبية :كاحلسد ،والنفاق ،والكرب ،والرياء ،والرشك ،وغريه من
الصفات السيئة.
الثانية :ذ نوب من اخلارج؛ بأن ترى العيون ما حرم اهلل ،وتسمع األذن ما حرم اهلل،
ويتكلم اللسان بام حرم اهلل ،وشهوات تشغل عن ذكر اهلل.
فلطهارة األبدان ال بد من األغسال املتكررة ،ولطهارة القلوب ال بد من التوبة
) [النور.]31 /
املتكررة(:
واهلل  حيب التوابني ،ويفرح بتوبتهم.
وال تقف أهيا املؤمن بني يدي العظيم وأنت مشغول بسواه؛ بل جترد لعبادته وحده،
واعلم أنه يراك ،واعبده كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإن يراك ،وفرغ قلبك لذكره،
واقطع العالئق عام سواه ،وأقبل عليه ،وال تلتفت إىل الشواغل التي تُلهيك عنه(:
) [الشعراء.]22٠- 21٧ /

وراقب أهيا املؤمن رمحني اهلل وإياك من يسمعك ويراك.
راقب ربك العظيم يف الرس والعالنية ،واشتغل بام حيبه ويرضاه قبل أن تلقاه.
سابق إىل نظرك للمحرمات ،بل سابق إىل
واعلم أن نظر الرقيب العظيم سبحانه إليك ٌ
مهك بالطاعة أو املعصية(:
) [البقرة.]235 /
خالصا لوجه ربك العظيم الذي له األسامء احلسنى،
واحرص أن يكون عملك كله
ً
والصفات العىل ،واملثل األعىل ،وملا يستحقه من عبادة وتعظيم لذاته ،وجالله ومجاله،
فهو أهل أن ُيعبد ،وأهل أن ُيكربٌ ،
وأهل أن ي عظم ،ال لثواب ترجوه ،وال لعقاب تتقيه
فقط ،فتكون حينئذ كاملتطوع بعبادتك ،وكاألجري يعمل ليأخذ أجرته(:
) [امللك.]12 /
) [الكهف.]11٠ /
(
واعلم أن العظيم ُيكرم من أطاعه باجلنة ،و ُيذل من عصاه بالنار ،فربك كريم ،وخزائن
كل يشء بيده ،وهو املستحق للعبادة لذاته وكامله وجالله ،وثوابه من مجيل إحسانه،
وهذه درجة األنبياء والصادقني والصديقني(:
)[البينة.]5 /
) [النجم.]42 /
وهلذه الدرجة العالية انتهت عبادة العابدين(:
(
) [الذاريات.]51-5٠ /
وملا مل يكن لكل املؤمنني تناول هذه الدرجة العالية؛ فصلها هلم عىل درجات؛ رأف ًة
ورمح ًة هبم ،فعبد قوم رهبم العظيم؛ ألجل خمافته؛ ألهنم عرفوا أنه عظيم قوي قادر
قاهر؛ وأنه بيده كل يشء؛ وألنه مالك النار ،ومالك اجلنة ،وما لك الدنيا ،ومالك
اآلخرة.
وعبده آخرون؛ ألجل رجائه ،ألهنم عرفوا أنه رب رءوف رحيم(:
) [الزمر.]53 /

وعبده آخرون؛ ألجل جالله؛ ألنه امللك احلق العزيز اجلبار املوصوف بالعزة واجلربوت
وامللكوت والكربياء والعظمة.
وعبده آخ رون؛ ألجل مجاله وإحسانه ،فهو الكريم الغفور اللطيف الرمحن الرحيم
الودود.
وعبده آخرون لذاته؛ ألنه الرب العظيم ،واإلله احلق ،الذي يستحق من خلقه مجيع
أنواع العبادة وحده ال رشيك له ،لكامل ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،وجلالله ومجاله،
ولعظيم نعمه وإحسانه:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

(

)

[األنعام.]1٠3-1٠2 /
فنحن نطمع يف رضوان ربنا ،ونطمع أن نفوز باجلنة ،وننجو من النار ،ولكن التعبد
الكامل أن نعبد اهلل؛ ألنه الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له؛ ألنه رب العاملني؛
وألنه الرمحن الرحيم؛ وألنه مالك يوم الدين.
ورسورا ،وكل
نورا
ً
وأكمل هؤالء من عبد ربه بجميع هذه العبوديات التي متأل القلب ً
من هؤالء يذوق من طعم اإليامن وحالوة العبادة مذا ًقا ال ُحتسن أن تتومهه ،فكيف لك
أن تصفه؟.
ٌ
ولفظ،
اسم،
فسل ربك العظيم أن يذيقك حالوته ،ويوصلك إىل حقيقته؛ فإن لإليامن ٌ
وصورةٌ ،وطعم ،وحالوةٌ ،وحقيقة:

[األنفال.]٤ – ٢ :

ً
وإجالال هلل .
وتعظيام،
وجلت قلوهبم خو ًفا ،وخشي ًة ،وحبًّا،
ً
اهلل أعطاهم العلم فهم يعلمون ،وأعطاهم املال فهم ينفقون ،وأعطاهم األخالق فهم
حيلمون عىل الناس:
فقابل اهلل أعامهلم العظيمة بكرامات ودرجات عظيمة:
[األنفال.]٤ :

وإياك أهيا املسلم أن تعظم نفسك أو جتلها ،أو تطلب هلا ذلك عند اهلل وعند الناس؛
فأنت العبد الفقري للملك الغني.
 أنت العبد املطبوع عىل أربع صفات:
ضعيف  ..فقري  ..عاجز  ..حمتاج.
ضعيف أسأل القوي ،فقري اسأل الغني ،عاجز اسأل القادر ،حمتاج اسأل من يملك
احلوائج جل جالله ،فال تطلب العلو بقولك ،وفعلك ،وهيئتك ،فتسقط من عني اهلل؛
ألن الكربياء له(:
)[اجلاثية.]3٧-36 /
)
(
[لقامن.]18/
صغريا،
صغارا ،وهم يرونه
واملتكرب كالذي فوق اجلبل؛ فالذي فوق اجلبل يرى الناس
ً
ً
ٍ
واحد منهام؛ فيعذبك بسبب ذلك.
اهلل  الكربياء له ،والعظمة له؛ فال تنازعه يف
من عرف ربه العظيم كربه وأحبه وآمن به ،وتواضع لعظمته ،وتصاغر لكربيائه.
فاستغفر لذنبك من اجلهل باهلل ،وبدينه ورشعه ،استغفر لذنبك من قلة العمل ،استغفر
لذنبك من عدم ُحسن العمل ،استغفر لذنبك من تأخري العمل(:
) [حممد.]1٩ /
ومن تعظيمه جل جالله أن ُيطاع فال يعىص:
[األحزاب.]٧١ – ٧٠ :

و ُيذكر فال ُينسى(:

[األحزاب.]42- 41 /
) [التوبة.]6٧ /
ومن نيس اهلل؛ نسيه اهلل(:
) [احلرش.]1٩ /
(
ومن تعظيم اهلل أن ُيشكر فال ُيكفر(:
) [إبراهيم.]٧ /
ومن تعظيم اهلل  أن حيب وحيمد ويكرب ويوحد فإن جحدتم حقه:
(

)

[املائدة.]٥٤ :

) [اإلرساء.]111/
تكبري اهلل من أعظم العيادات ،فالتكبري الوارد يف السنة أكثر من ستامئة ومخسة وثالثني
مرة ،يقوهلا املسلم يف األذان ،واإلقامة ،والصالة ،واألذكار بعد الصالة ،وأذكار النوم،
وغريها من األذكار.
مطلوب رش ًعا؛ بل هو التوحيد ح ًّقا.
فتكبري اهلل وتعظيمه أم ٌر
ٌ
ومن تعظيم اهلل  تعظيم ما عظمه العظيم؛ من األماكن ،واألزمان ،واألقوال،
واألعامل ،واألخالق ،واألشخاص(:
) [احلج.]32 /
فاألماكن :كبيته العتيق ،وسائر مساجد املسلمني.
واألزمان :كأوقات الصلوات اخلمس ،ويوم اجلمعة ،وليلة القدر ،ويوم عرفة ،وشهر
رمضان.
واألقوال :كاألذكار ،واألدعية وقراءة القرآن ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل،
والوعظ والنصح.
واألفعال :كأنواع العبادات من وضوء ،وصالة ،وزكاة ،وصيام ،وحج وغريها.
واألخالق بالتخلق باألخالق العالية ،والبعد عن األخال ق السيئة:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

 وأصول األخالق أربع:
األوَل :أن تصل من قطعك.
الثانية :أن تعطي من حرمك.
الثالثة :أن تعفو عن من ظلمك.
الرابعة :أن ُحتسن إىل من أساء إليك:
ومن تعظيم هلل تعظيم شعائره ،وتعظيم حرماته(:
) [احلج.]3٠/
فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتب(:
) [احلجر.]8٧ /
وكالمه أعظم الكالم:
هو العظيم الذي ال تعد كلامته ،وال تنفد(:
ودينه أحسن األديان:

[القلم.]٤ :

[الزمر.]٢٣ :

) [لقامن.]2٧ /

[النساء.]١٢٥ :

ودينه أكمل األديان:

[املائدة.]٣ :

فسبحان العظيم القادر عىل كل يشء من صغري وكبري! القوي الذي ال ُيعجزه يشء يف
األرض وال يف السامء ،الذي خلق جبل كخلق ذرة ،وخلق جمرة كخلق ذرة ،وخلق بحر
)
كخلق قطرة(:
[لقامن.]28 /
هذا الكون العظيم بام فيه من املخلوقات العظيمة خلقه اهلل  بحرفني من كالمه ،فظهر
بارزا من العدم(:

) [يس.]83-82 /

[القمر.]٥٠ – ٤٩ :

فسبحان العظيم القادر عىل كل يشء من املخلوقات ،الذي له اخللق واألمر ،وبيده
امللك وامللكوت ،وله العزة واجلربوت:

[امللك.]١ :

وإذا علمت أهيا املؤمن أن اهلل هو العظيم وحده ال رشيك له؛ فاعبده وحده ال رشيك
له ،وعظم كتابه ،واتبع رسوله ،ودينه ،وأمره ،وعظم شعائره؛ لتسعد يف الدنيا
واآلخرة(:
) [فصلت.]32-3٠ /
وكن خليفة اهلل يف أرضه ،تعبد اهلل ،وتأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،تفلح وتنجو:
(
) [احلج.]41-4٠ /
وادع إىل ربك العظيم ،وانرش سنن رسوله الكريم ،ولتكن حياتك يف مرضاة ربك،
عظيام بني الناس؛ ويعظم اهلل
عظيام يف عني ربك،
عباد ًة ودعوةً؛ لعلك ترىض ،وتكون
ً
ً
يف نفسك ،ويعظم ربك يف قلوب الناس إذا عظمته بينهم ،وكربته بينهم(:
) [فصلت.]33 /
عظيام يف نيتك ويف أقوالك ،يف أعاملك ،ويف مجيع أمورك.
فاهلل يريد منك أن تكون
ً
ور ِّق ِه بام تستطيع من النظر يف اآليات
كن
عظيام يف إيامنك ،واجتهد لتقوية إيامنكَ ،
ً
الكونية واآليات القرآنية؛ لترتقى من اإليامن املوجود باإليامن املفقود ،فتصل لإليامن
املطلوب:
[النساء.]١٣٦ :

 فاإليامن ثالثة أقسام:
األول :إيامن مطلوب.
الثاين :وإيامن موجود.
الثالث :وإيامن مفقود.
فاإليامن املوجود :هو املوجود يف حيايت ،ال بد أن أرقيه؛ حتى أشارك يف األعامل
االجتامعية ،واألعامل االنفرادية ،ويكون يل نصيب من الدعوة ،ومن العبادة ،ومن
التعليم ،ومن اإلحسان إىل اخللق.
عظيام يف أقوالك ،نحفظ هذا اللسان بالذكر والتسبيح والتحميد،
عظيام يف إيامنك،
فكن
ً
ً
بالدعوة إىل اهلل ،بتعليم رشع اهلل  ،بالقول السديد ،باألمر باملعروف ،بالنهي عن املنكر،
بالنصيحة:
[األحزاب.]٤٣ – ٤١ :

وسارع إىل ما حيبه ربك العظيم ،وقدم حمبوبات الرب عىل حمبوبات النفس ،وانتقل من
احلب السافل إىل احلب األعىل.
أحب ربك العيل األعىل ،وأحب أوامره ،وأحب مالئكته ،وأحب أنبياءه ورسله،
وأحب املؤمنني ،وسارع إىل ما حيبه ربك العظيم ،واجتنب ما يكرهه من اللغو
والفواحش من األقوال واألعامل واألخالق؛ تنال ثوابه العظيم(:
)[النساء.]114 /
فاحلمد هلل لربنا العظيم الذي بيده ملكوت كل يشء ،والذي جعلنا مؤمنني ،وجعلنا من
[الواقعة.]٧٤ :
خري أمة أخرجت للناس:
)
(
[آل عمران.]14٧ /
) [آل عمران.]8 /
(

(

) [الصافات.]181- 18٠ /
ال إله إال اهلل العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إله إال اهلل رب
السموات ،ورب األرض ،ورب العرش الكريم.
سبحان اهلل وبحمده ،عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلامته ،سبحان ذي
اجلربوت وامللكوت ،والكربياء والعظمة.
اللهم يا عظيم األسامء والصفات ،يا رفيع الدرجات ،يا عامل اخلفيات ،يا مالك األرض
والسموات ،يا عظيم اإلحسان ،يا غافر الذنب ،يا قابل التوب ،يا واسع الرمحة ،ال إله
إال أنت ،نسألك الفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،يا واسع املغفرة ،يا رسيع الرضا ،يا
اعف عنا ،واغفر لنا ،وارمحنا برمحتك يا أرحم الرامحني.
عظيم الصفحُ ،
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

القوي

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القوي جل جالله.

اهلل  هو امللك احلق ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال اجلميلة،
واملثل األعىل يف السموات واألرض.
اهلل جل جالله هو الرب العظيم القوي القادر القاهر ،الذي بيده ملكوت كل
)[امللك.]1 /
يشء(:
 إن معرفة أسامء اهلل وصفاته أصل التوحيد ،ولُب اإليامن؛ فإن الفقه قسامن:
األول :فقه القلوب.
الثاين:فقه اجلوارح.
وفقه القلوب :هو علم التوحيد واإليامن ،واليقني عىل ذات اهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله:
[حممد.]١٩ :

وفقه اجلوارح:هو العلم باألعامل املتعلقة باجلوارح من الذكر والدعاء ،والصالة
والصوم ،والزكاة وغريها من األعامل التي تقوم هبا اجلوارح ،ويقوم هبا اللسان.
والفقه يف الدين يشمل هذا وهذا كام قال سبحانه:

[ األنفال.]٤ – ٢ :

وقال النبي َ « :م ْن ُي ِردِ اهللُ بِ ِه َخ ْ ًْيا ُي َف ِّق ْه ُه ِِف الدِّ ِ
ين»متفق عليه( ).
فالفقه يف الدين أعاله وأعظمه هو معرفة الرب جل جالله ،فمعرفة احلقيقة غري معرفة
الرشيعة ،معرفة احلق ،والتعبد باحلق ،هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله جل جالله،
وعبادته بموجب ذلك فأسامء اهلل  ال بد من معرفتها حتى نتعبد هلل  هبا ،ولتسهيل
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()71واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)1037
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معرفتها ،ال بد من معرفة أقسامها ،واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العال:
[طه.]8 :

 وأسامء اهلل جل جالله من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته؛ مثل :اهلل ،اإلله ،احلي ،القيوم ،الواحد،
األحد ،احلق ،األول ،اآلخر ،وغري ذلك من األسامء التي تدل عىل وحدانية اهلل ،
البد لإلنسان أن يعرف أنه يعبد إهل ًا واحدً ا ،ويطيع واحدً ا ،وهو عبدٌ لواحد.
الثاين :األس امء الدالة عىل امللك والقدرة والقوة؛ مثل :امللك ،العزيز ،اجلبار ،املهيمن،
القهار ،القوي ،القادر ،وأمثاهلا من األسامء.
الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق واإلجياد واإلمداد.
مثل :اخلالق ،البارئ ،املصور ،الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،حتى إذا عرفت أن ريب هو
اخلالق ،وهو البارئ ،وهو الوهاب ،وأعبده وحده ،ال ألتفت إىل غريه.
الرابع :األسامء الدالة عىل العلم واإلحاطة؛ مثل :السميع ،البصري ،العليم ،اخلبري،
الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط ،وأمثاهلا من األسامء التي تدل عىل كامل علم اهلل
وكامل إحاطته بكل خملوق.
اخلامس :األسامء الدالة عىل العفو ،والرمحة ،واملغفرة؛ ومن ذلك :الرب ،الرمحن،
الرحيم ،الرءوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود ،الويل ،النصري ،القريب ،املجيب،
العفو ،الغفور ،وغري ذلك من األسامء املشاهبة لذلك.
السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان؛ مثل :اهلادي ،املبني ،ا لوكيل ،الكفيل،
وأمثاهلا من األسامء التي تدل عىل اهلداية.
واهلل  له األسامء احلسنى ،وله الصفات العال ،وال بد للعبد أن يفقه هذه األسامء،
ويتعرف عىل ربه  ، ليعبده بموجب هذه املعرفة .فاهلل  هو القوي ،وال شك أن
كبريا،
الكالم عن العظيم البد أن يكون
ً
عظيام ،والكالم عن الكبري البد أن يكون ً
والكالم عن القوي البد أن يكون قو ًّيا ،فربنا  هو القوي وحده ال رشيك له ،وكل ما
[هود.]٦٦ :
سواه من خملوقاته ضعيف:
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هو القوي الذي يملك خزائن القوة ،هو القوي الذي ال أقوى منه جل جالله ،هو
القوي العزيز الغال ب جلميع من سواه ،هو القوي وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه من
خملوقاته ضعيف.
هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلها ،القوي الذي خلق القوة يف كل قوي ،قوة
الشمس ،قوة القمر ،قوة السموات ،قوة األرض ،قوة العرش ،قوة الكريس ،قوة
اجلبال ،قوة الرياح.
هو القوي الذي خلق القوة يف كل قوي(:
)[البقرة. ]165 /
هو القوي يف ذاته ،ويف صفاته ،ويف أفعاله جل جالله.
هو سبحانه القوي الذي ال يغلبه غالب ،وال يرد قضاءه راد ،الكامل القدرة فال ُيعجزه
يشء ،التام القوة فال يستويل عليه العجز أبدً ا(:
)[ق.]38 /
هو سبحانه القوي لذاته ،والقوة صفة ذاتية له ال تنفك عنه أبدً ا كاحلياة والسمع
عليم أبدً ا.
والبرص ،ال تنفك عنه أبدً ا ،هو ٌ
قادر أبدً اٌ ،
قوي أبدً اٌ ،
هو القوي العزيز اخلالق ،الذي خلق العرش والكريس ،هو قوي بذاته ،وقوي بصفاته،
)[هود.]66 /
وقوي بأفعاله ،له قوة الذات ،فال أقوى منه(:
هو القوي ،وكل ما سواه ضعيف ،فهو القوي يف خلقه ،واخللق فعل من أفعاله .هو
القوي العزيز اخلالق الذي خلق العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض ،وخلق
الشمس والقمر ،وخلق املالئكة العظام ،وخلق اجلبال الراسيات ،وخلق البحار
الزاخرات ،وخلق النجوم الزاهرات ،وخلق احليوان والنبات ،وخلق اإلنس
واجلان(:
)[الزمر.]63 - 62 /
هو القوي وحده ال رشيك له؛ ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،وال غالب ألمره،
الذي لكامل ذاته وأسامئه وصفاته يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد(:
)[هود.]107 /
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هو قوي عزيزُ ،يعز من يشاء ،و ُيذل من يشاء ،ويعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء،
وينرص من يشاء ،وخيذل من يشاء ،وهيدي من يشاء ،و ُيضل من يشاء ،وحييي من يشاء،
ويميت من يشاء(:
)[آل عمران.]26 /
 ما هي أفعال القوي جل جالله؟.
(
)[آل عمران. ]27 /
فسبحان القوي القادر القاهر اخلالق العليم ،الذي خلق أعظم املخلوقات وهو العرش
واستوى عليه برمحته ،وخلق الكريس ،وخلق السامء ،وخلق املالئكة ،وخلق النجوم،
وخلق الشمس والقمر ،وخلق العامل العلوي بكل من فيه ،وخلق العامل السفيل،
األرض ،واجلامد ،والنبات ،واحليوان؛ وغري ذلك .وهو القوي يف خلقه؛ خلق أعظم
يشء وهو العرش ،وخلق أصغر يشء وهي الذرة ،وخلق بينهام خملوقات ال حيصيها إال
هو.
فكم يف الكون من الذرات؟ كم من الكون من اهلباءات؟
القوي جل جالله خلق أعظم يشء  ،وأكرب يشء ،وأصغر يشء ،من العرش حتى أصغر
املخلوقات ،من صغار املخلوقات؛ كالذرة ،والبعوضة ،والنملة ،وغريها من صغار
املخلوقات ،وهذه البعوضة الصغرية التي نراها من أصغر املخلوقات ،وأضعف
املخلوقات ،القوي خلقها  ،وجعل فيها من القوة ما يليق بعملها.
فهذه البعوضة هي ُمليكة ال جيش هلا سواها ،حتقرها عني من تراها ،ولكن هذه
املخلوقة الضعيفة هذه املخلوقة هلا مائة عني ،وثالثة قلوب ،وست سكاكني ،وثامنية
وأربعون سنًّا ،وعندها قوة الشم ،فهي تشم الدم الصالح لتتغذى به من مسافة بعيدة.
فسبحان اخلالق الذي خلق فأبدع ،وصور فأحسن:
[لقامن.]١١ :

واهلل  خلق بقوته العرش العظيم ،وأمسكه بقدرته ،وخلق السموات واألرض،
قوي ال ُيعجزه يشء ،وال يمتنع عليه يشء.
وأمسكهام بقدرته؛ ألنه ٌ
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وهو سبحانه القوي القادر عىل كل يشء ،القوي الذي ُيمسك السامء أن تقع عىل
األرض إال بإذنه ،و ُيمسك األجسام العظيمة ،والذرات اخلفية(:
)[فاطر.]41 /

فهو جل جالله امللك احلق ،القوي العزيز ،وحده ال رشيك له.
وقد ورد اسم اهلل القوي يف القرآن تسع مرات ،مقرونًا باسمه العزيز سبع مرات ،البد
لنا من أن نعرف املعبود قبل العبادة ،ونعرف اآلمر قبل أن نمتثل أمره ،ون عرف احلاكم
قبل معرفة أحكامه ،فالبد أن أعرف أن ريب ملك ،حق ،عظيم ،كبري ،قوي ،رمحن،
وفقريا
وعاجزا
رحيم ،غني؛ حتى أتعبد له بموجب هذه األسامء؛ ألين ُخلقت ضعي ًفا
ً
ً
وحمتاجا ،فأنا حمتاج إىل القوي أستفيد من قوته ،هو الذي أعطاين قوة البرص ،وقوة
ً
السمع ،وقوة البدن:
[فاطر.]١٥ :

فاهلل  هو القوي ،ذو القوة وال قدرة ،وضد القوة الضعف والوهن والعجز.
واهلل وحده هو القوي القادر عىل كل يشء ،الذي ال ُيعجزه يشء ،مهام كرب أو صغر ،أو
خف أو ثقل ،أو ظهر أو بطن هو جل جالله القوي الذي ال خيفى عليه يشء ،وال
ُيعجزه يشء(:
)[يونس.]61 /
هو جل جالله قوي ،ال ُيعجزه يشء يف ملكه وملكوته ،وملكه عظيم ،له ملك عامل
الغيب وعامل الشهادة ،وله ملك السموات واألرض ،وله ملك الدنيا ،وملك اآلخرة،
فهو جل جالله ملك عظيم ،وملكه عظيم.
وامللك له صفات ،ومن صفات امللك العظيمة أنه قوي ،وأنه قادر ،وأنه كريم ،وأنه
رمحن ،وأنه لطيف ،وأنه سميع ،وأنه بصري.
فهذا امللك ملكه جل جالله ،ونحن من مماليكه؛ فكل يوم نتعلم من صفات ربنا جل
تعظيام له ،ونزداد حبًا له جل جالله ،فهو
جالله نزداد إيامنًا به ،ونزداد تعبدً ا له ،ونزداد
ً
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جل جالله امللك احلق الذي بيده امللك وامللكوت:
[امللك.]١ :

هو سبحانه القوي الذي يفعل ما يريد ،هو القوي العزيز الذي ال يعجزه يشء يف حال
من األحوال ،القوي الذي ال يغلبه غالب ،وال يفوته هارب(:
)[هود.]66 /

والقوة صفة يقابلها الضعف ،والقدرة صفة يقابلها العجز ،والقوة أخص من القدرة،
فكل قوي قادر ،وليس كل قادر قوي ًا؛ ألن اإلنسان قد يقدر عىل محل يشء ثقيل ،لكن
مع تعب ومشقة ،فهذا اإلنسان يقال له :قادر ،لكنه ليس بقوي.
واهلل  كامل األسامء والصفات ،كامل القدرة والقوة ،فال ُيعجزه يشء ،كامل القوة
فال يغلبه أحد ،وال ُيعجزه أمر أراده
[ق.]38 :

السموات سبع  ،واألراضني سبع ،وسمك كل سام ء سمسامئة عام ،وبني كل سامء،
وا ألرض ،سمسامئة عام من الفضاء؛ فخلق الفضاء حيتاج إىل قوة وإىل قدرة ،وخلق
األجسام العظيمة؛ كالشمس والقمر ،والسموات واألرض ،والعرش والكريس؛ حيتاج
ذلك إىل ملك قوي قادر ،قاهر يقهر األشياء عىل ما يريد:
[األنعام.]١0٢ :

عيل أين تعرفت عىل امللك احلق ،القوي القادر ،فالذي أعبد كامل
فأنا من فضل اهلل ّ
[طه.]8 :
الذات واألسامء والصفات:
فورا بشكله وحجمه ،فكل يشء يف الكون
فهو سبحانه القوي الذي إذا أراد شيئًا كان ً
ومرسع إىل إرادته ،وهو يف خزائن غيبه
ومستجيب ملشيئته،
خاضع لعظمته،
ٌ
ٌ
ٌ
موجود(:
)[يس.]83 -82/
هو قوي قادر يأيت بالليل بعد النهار ،باحلياة بعد املوت ،باألمن بعد اخلوف ،بالعافية بعد
فورا ،فجميع املخلوقات خاضعة لعظمته،
املرض ،هو جل جالله إذا أراد شيئًا كان ً
ومستجيبة ملشيئته جل جالله ،شاهدة بوحدانيته .
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قوي متني ،عظمة قوته تدل عىل كامل قدرته ،وهو املتني ،شديد القوة ،فاهلل من
واهلل ٌ
حيث أنه تام القدرة قوي ،ومن حيث أنه شديد القوة متني(:
)[الذاريات.]58 /
والقوي اسم اهلل جل جالله ،والقوة صفة ذاتية من صفات الرب ،ذاتية ال تنفك عن
ربنا ،فربنا قوي ،وال تنفك عنه القوة أبدً ا.
والقوة صفة فعلية له ،فإنه يقوي من شاء من عباده ،هو القوي الذي وهب القوة لكل
قوي فصار قو ًّيا ،ولو رفع عنه صفة القوة لعاد ضعي ًفا فسبحان القوي الذي يملك القوة
كلها(:
)[البقرة.]165 /
هو الرمحن هذا اسمه ،صفته الرمحة ،هو الكبري هذا اسمه ،يكرب املخلوقات ،هذه صفة
فعله جل جالله ،هو القوي هذا اسمه ،فعله أنه خلق القوة يف كل قوي ،وهب القوة
لكل قوي ،قوة اإلنارة يف الشمس التي خلقها اهلل  فهي تصب من نوره جل جالله،
هو الذي صب فيها النور ،فأضاءت ونورت ،فهذا نور خملوق من خملوقاته العظيمة،
)[النور.]35 /
فكيف بنوره العظيم جل جالله؟! (
فسبحان النور الذي خلق كل نور يف السامء واألرض.
ِ
ِ
ِ
ِ
َص ُه م ْن
ت ُس ُب َح ُ
ُّور لَ ْو ك ََش َف ُه َألَ ْح َر َق ْ
قال « : ح َجا ُب ُه الن ُ
ات َو ْج ِهه َما ا ْنت ََهى إِلَ ْيه َب َ ُ
َخ ْل ِق ِه»أخرجه مسلم( ).
فمن رأى بقلبه ربه يف الدنيا ،رآه يوم القيامة بعينه(:
)[القيامة.]23 -22/
فمن رآه بقلبه؛ آمن به وأحبه وامتثل أمره ،هذا جدير يوم القيامة أن يرى اهلل  بعينه.
 فسبحان اهلل العظيم! هو اخلالق العليم الذي خلق اإلنسان ،وخلق فيه ثالث أواين:
األوىل :آنية املعلومات وهي العقل.
الثانية:آنية الطعام وهي املعدة.
الثالثة :وآنية اإليامنيات وهي القلب.
( ) أخرجه مسلم برقم (.)179
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فآنية العقل نشرتك فيها مع الكفار ،وآنية الطعام نشرتك فيها مع البهائم ،وآنية اإليامنيات
نشرتك فيها مع املالئكة:
وهذا القرآن ُأنزل عىل القلوب(:
)[الشعراء.]195 - 193/
 هذه القلوب غذاؤها باإليامن ،ويتم ذلك بسبعة أمور:

[النحل.]78 :

معرفة اهلل  ..ومعرفة أسامئه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
فيا عبد القوي إذا كنت يف معية القوي فأنت قوي ،وإذا كنت يف معية الكبري فأنت كبري،
وإذ ا كنت يف معية العزيز فأنت عزيز:
[حممد.]١٩ :

وقد ورد يف القرآن اسم اهلل القوي مقرتنًا بالعزيز سبع مرات ،وقد ورد معظم هذا
االقرتان يف القتال بني املؤمنني والكفار ،ويف الرصاع بني احلق والباطل ،إشارة إىل أن
القوي العزيز مع أنبيائه ورسله وأوليائه يف كل حال ،خاص ًة حني يشتد الكرب ،ويعظم
اخلوف ،فينرصهم القوي عىل أعدائهم؛ ألنه القوي الذي ال ُيغلب ،القوي الذي يظهر
قوته يف إهالك أعدائه وأعداء دينه وأعداء أنبيائه ،و ُيظهر عزته يف إعزاز دينه ،وإنجاء
رسله وأول يائه(:
)[األحزاب.]25 /
قوي عزيز بيده الرياح ،وبيده املياه ،وبيده النجوم ،وبيده الشمس
فهو جل جالله ٌ
والقمر ،وكل ما يف الكون جنوده ،هو القوي جل جالله يف ذاته ،وصفاته ،وأفعاله،
وملكه ،وسلطانه:
[فاطر.]٤٤ :

ماذا ينظروا؟ ينظروا يف امللك وامللكوت ،ينظروا عظمة خلق اهلل القوي القادر عىل كل
يشء ،خلق السامء ،وخلق األرض ،وخلق اجلبال ،وخلق البحار واألهنار ،وخلق
احليوانات،والنباتات ،وخلق عامل اجلامد ،وخلق املعادن ،وينظروا ماذا فعل اهلل
7١٥

بالظاملني:

[هود.]١0٢ :

فسبحانه له قوة الذات ،فال أحد أقوى منه ،وله قوة الصفات؛ قوي يف سمعه ،قوي يف
برصه ،ق وي يف علمه ،قوي يف عطائه ،وله قوة األفعال؛ خيلق األجسام العظيمة ،وحيرك
األجسام الثقيلة ،ومأل كونه بآياته وخملوقاته التي تشهد بكامل قدرته وقوته
وعلمه(:
)[الطالق.]12 /
فهذه املعارف العظيمة ال بد للعبد أن يتعر ف عليها؛ حتى يعرف من يعبد؟ وملن
يتقرب؟ فال إله إال اهلل ،ما أعظمه! وما أكربه جل جالله! وما أعظم خلقه! وما أشد
قوته! فسبحان القوي القادر عىل نرص من جاهد يف سبيله ،القوي العزيز القادر عىل كل
يشء ،العزيز يف ملكه وسلطانه ،الذي ال يغلبه غالب ،وال يقهره قاهر(:
)[املجادلة.]21 /
هو سبحانه امللك القوي يف ذاته ،القوي يف أفعاله ،القوي يف بطشه ،القوي يف بسطه،
)[احلج.]74 /
القوي يف منعه(:
ومن عرف ربه بالقوة والعزة؛ خافه وهابه ،وأحبه وعظمه ،وابتعد عام ُيغضبه ،وسارع
إىل طاعته ،واشتغ ل بام يرضيه ،مهام تعدد البالء ،ومهام تقلبت األحوال بني الرساء
والرضاء؛ فهو حيب ربه ويعبده ويتقرب إليه يف كل وقت وآن؛ ألنه عرفه بأسامئه
احلسنى وصفاته العال ،وأفعاله اجلميلة(:
)[السجدة.]17-15 /
فمن عرف ربه؛ أحبه ،وعظمه ،وذل له ،واستأنس به ،واستوحش من غريه ،ومن عرف
ربه بالقوة والعزة والرمحة؛ توكل عليه وحده ،وفوض أموره إليه؛ ألنه القوي الذي ال
أقوى منه؛ فال يلتفت إىل ٍ
أحد سواه؛ القوي القادر الذي ال ُيعجزه يشء يف األرض وال
يف السام ء ،فال رازق إال هو سبحانه ،وال رزق إال منه سبحانه(:
)[الشورى.]19 /
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هو ً
أوًل :خلق األرزاق كلها.
وثان ًيا :أوصل هذه األرزاق بقوته إىل كل خملوق يف السموات واألرض ،ويف الفضاء،
والرب والبحر ،ويف الدنيا واآلخرة:
[الذاريات.]٥8 :

من
ورزقه املادي عطاء ربوبيته ،أما عطاء ألوهيته فهو فضله جل جالله عىل خلقه ،فكام َّ
عىل اخللق بعطاء ربوبيته؛ من عىل اخللق بعطاء ألوهيته ،وهو هذا الدين الذي يصل
املخلوق بخالقه ،ومن خالقه؟ خالقه الذي خلقه ،والذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العال ،خالقه ملك عظيم ،خالق كل يشء ،وبيده كل يشء ،القادر عىل كل أحد ،املحيط
بكل أحد ،الذي ال ُيعجزه يشء:
[األنعام.]١0٢ :

والناس يعجبون بالكبري ،وبالعظيم ،وباجلميل ،وبالعامل ،وبالكامل ،فال أعظم منه جل
جالله ،وال أكرب منه ،وال أمجل منه ،وال أقوى منه ،وال أعلم منه:
[طه.]8 :

فأنا أتصل بالقوي ألستفيد من قوته ،واتصل بالكريم ألستفيد من كرمه ،وأتصل
بالشايف ألستفيد من شفائه ،وأتصل بالغني ألستفيد من رزقه جل جالله.
فاهلل  لطيف بعباده ،ال إله إال هو؛ يرزق من يشاء وهو القوي العزيز( :
)[الشورى.]19 /
فال نارص إال هو ،وال نرص إال منه أبدً ا(:
)[آل عمران.]126 /
النرص ينزل من النارص ،والرزق ينزل من الرزاق ،فكل يشء عنده جل وعال ،فالنرص
من النارص وحده ،ونرصة النارص خاصة بمن آمن به ،ونرص دينه ،ونصرص دينه أن أممن
به جل جالله ،وأعمل برشعه ،وأدعو إىل دينه(:
)[احلج.]41-40 /
فهم يقومون باألعامل االنفرادية ،ويقومون باألعامل االجتامعية ،إقامة الصالة عمل
انفرادي ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،عمل اجتامعي.
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ومن عرف القوي العزيز اجلبار ،تواضع لعزته ،وخضع لكربيائه،وذل جلالل هيبته
وقوته ،وذل إذا ذكر ربه ،يوجل قلبه من ذكر ربه؛ ألنه يعرف أن الرب الذي يعبد،
غني كريم ،قوي قادر
والذي يقف بني يديه ،والذي يناديه جل جالله؛ ٌ
رب خبري عظيمٌ ،
قاهر(:،
)[األنفال.]2 /
هذه أمور ثالثة تتعلق بالقلب؛ فيتبعها عمل البدن(:
)[األنفال.]4- 3 /
وهلذا البد للعبد أن يعلم أنه ال إله إال اهلل؛ يف ملكه وسلطانه ،ويف خلقه وأمره ،ويف دينه
)[حممد.]19 /
ورشعه ،ويف عطائه ومنعه(:
ثم استغفر من قلة املعرفة ونقص العمل ،وقلة احلياء ،وتكرار املعايص:
[حممد.]١٩ :

واستغفر للمؤمنني الذين قرصوا معك ،قرصوا يف معرفة اإلله ،وقرصوا يف العمل
بموجب هذه املعرفة ،فأعامهلم ناقصة ال تليق بجالل اهلل ،ولكن اهلل كريم ُيعطي األجر
العظيم عىل العمل القليل ،وإذا علم العبد أسامء ربه وصفاته؛ جاء يف قلبه عظمة اهلل،
وكربياء اهلل ،واخلوف من اهلل ،وحب اهلل ،وطاعة اهلل:

[نوح.]١8 – ١3 :

وإذا علمت أن ربك القوي العزيز يراك إن حتركت ،ويسمعك إن تكلمت ،ويعلم بام يف
وحسن عبادته ،وابتعد
قلبك إن سكت ،وأن كل نعمة يف الكون منه،فبادر إىل طاعتهُ ،
عن إيذاء اخللق واالعتداء عليهم وظلمهم؛ فإن اهلل قوي قادر عىل االنتقام هلم
منك(:
باملرصاد لكل ظا ٍمل وطا ٍغ ومستكرب وباغ(:
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)[الفجر.]14- 6/
)[الفجر.]14/

وابتعد عن ال ُعجب والغرور والكرب؛ فاهلل أعطاك القوة والعافية والنعم ،لتطيعه بام أنعم
عليك من هذه النعم التي ال تُعد وال حتىص:
[البقرة.]١7٢ :

فألزم باب العبودية لربك القوي العزيز ،وإياك والعجب والكرب(:
)[لقامن.]18- 17 /
فهو سبحانه القوي الذي ال يقف لقوته أحد ،واللسان يقول للقلب :اهلل قوي قبل أن
خيلقنا ،وقوي قبل أن نتكلم ونعرف القوي ،فاهلل ال يزداد بكالمنا قوة ،ولكن بكالمنا
عن اهلل قلوبنا متت لئ بعظمته وكربيائه وبمعرفة قوته وقدرته قلوبناهتابه وختافه ،وبمعرفة
نعمه قلوبنا حتبه وتشكره لكامل إحسانه وإنعامه:
[يونس.]3 :

فهو سبحانه القوي الذي ال يقف لقوته أحد ،وكام أن تعبد البدن بالركوع والسجود،
وتعبد اللسان بالذكر؛ كذلك تعبد هذا القلب أن يعرف القوي ،ويعرف العزيز ،ويعرف
امللك ،ويعرف احلق ،ويعرف السميع؛ حتى ال يتكلم إال بام حيب اهلل  ،ويسكت عام
حرم اهلل :
[حممد.]١٩ :

وهذه املعارف هي جنة املعرفة ،التي من رزقه اهلل إ ياها؛ دخل جنة اآلخرة يوم القيامة،
وال خري يف الدنيا وال نعيم يف الدنيا إال هذه اجلنة؛ فإن من مل يدخلها فقد ُحرم ،وعاش
عيشة البهائم واملفاليس ،والضالني الذين هم وقود جهنم يوم القيامة:
[األعراف.]١7٩ :

هو سبحانه القوي الرحيم الذي أرسل الرسل ،كم رسول أرسل؟ كم نبي أرسل؟ اهلل
 بعث من األنبياء مائة وأربعة وعرشين ألف نبي ،الرسل منهم ثالثامئة وثالثة عرش،
وأنزل الكتب ،كم كتاب أنزل؟! ودعا الناس إىل عبادته وحده ال رشيك له:
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[النحل.]3٦ :

فهو  القوي الذي له امللك العظيم ،وله أوامر يف ملكه العظيم ،هبذه األوامر امللكية
الرشعية أرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،ودعا الناس إىل عبادته رمح ًة هبم؛ حتى ال
فقريا مثلهم ،فمن آمن به وأطاعه؛ نرصه وأعزه.
يستذلوا إىل غريه ،وال يسألوا ً
ومن كفر به وبرسله ودينه ،واغرت بقوته ،وشدته ،وعلمه ،وكثرته من األمم؛ أخذهم اهلل
أخذ عزيز مقتدر؛ قوم نوح اغرتوا بالكثرة ،وقوم عاد اغرتوا بالقوة ،وقوم صالح اغرتوا
بالصناعة ،وسبأ اغرتوا بالزراعة ،وقوم شعيب اغرتوا بالتجارة فأخذهم القوي العزيز
القهار أخذ عزيز مقتدر:
[العنكبوت.]٤0 :

فاهلل  أهلك الذين مل يستجيبوا للرسل ،من رمحته أرسل هلم الرسل ،وأعطاهم
األسامع والعقول واألبصار؛ حتى يفهموا ما جاء عن اهلل  ،وإال تكفيهم الفطرة:
[الروم.]30 :

فاهلل فطرهم عىل التوحيد ،ولكن من رمحته أرسل الرسل وأنزل الكتب ،فمن أطاعه؛
نرصه وأعزه يف الدنيا ،وأدخله اجلنة يوم القيامة ،ومن عصاه؛ اهلل  يعاقبه بعقوبات،
فإن مل يستجب لربه فتح عليه من الدنيا فإن مل يشكر نزلت به عقوبة اهلل:
[األنعام.]٤٤ :

 فاألمور أربعة:
ً
أوًل :اهلل هيدي اإلنسان باهلدى البياين(:
(

)[اإلخالص.]4 - 1/

)[يونس.]101 /
ثانياً :اإلنسان إذا مل يستجب للهدى البياين ،وعىص اهلل بنعمه؛ اهلل  يعاقبه حتى يرجع
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إليه ،فيصيبه بمصيبة رده إىل ربه(:
)[الشورى.]30 /
فالتواب مقرون بالطاعة ،والعقاب مقرون باملعصية:
(
)[األعراف.]96 /
ثالثاً :فإن مل يعودوا إىل رهبم؛ فتح اهلل عليهم الدنيا ،فشغلتهم الدنيا عن اآلخرة وعن
رهبم ؛ حتى يقيم اهلل عليهم احلجة باهلدى البياين ثم بالتأديب الرباين  ،ثم بالعطاء
االستدراجي.
[األنعام.]٤٤ :

راب ًعا :القصم اإلهلي ،بعد اهلدى البياين ،وبعد التأديب الرباين ،وبعد العطاء
االستدراجي ،كل هذا إذا مل ينفع معهم؛ يأيت بعد ذلك االنتقام اإلهلي؛ ألن اهلل خلق
الكون وال يصلح هذا الكون إال بالدين ،فمن ظلم وتعدى حدود اهلل  يأخذه اهلل
صأ ْخذ عزيز مقتدر؛ ألنه القوي القادر القاهر لعباده ،الذي يفعل ما يشاءُ ،يكرم من
أطاعه ،و ُيذل من عصاه؛ فلم يبق بعد هذه األمور الثالثة إال القصم اإلهلي.
ماذا فعل اهلل بقوم نوح؟ ماذا فعل اهلل بقوم عاد؟ ماذا فعل اهلل بقوم صالح؟ ماذا فعل اهلل
بقوم لوط؟ وبفرعون وقومه؟ حني أرصوا عىل كفرهم:

العنكبوت.]٤0 :

ِمن هؤالء األمم املكذبة ،والذين كان يقينهم من أفسد اليقني ،يقينهم عىل املخلوق،
وماذا بيد املخلوق؟ املخلوق مفعول ،ال يمكن أن يكون خالق ًا ،اخلالق واحد ،وكل ما
سواه خملوق مفعول ،واملفعول ال يفعل ، ،الفاعل هو الذي يفعل ما يشاء ،وحيكم بام
يريد ،وا ملخلوقات كلها من فعله ،أوجدهم بصفة اخللق:
[الزمر.]٦٢ :

فاهلل قوي ،وعنده خزائن القوة:
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[هود.]١0٢ :

فال تصلح احلياة إال باحلق والعدل ،ال تصلح بالظلم والفساد ،واهلل ال ير ى للعباد إال
باحلق ،فمن قبل احلق نرصه القوي ،ومن رد احلق قصمه القوي:
[غافر.]٥٢ – ٥١ :

فالقوي ليس بغافل ،والسميع ليس بغافل ،والبصري ليس بغافل ،والكريم ليس
بغافل:
[األنعام.]١3٢ :

فاألعامل بأيدينا ،والعطاء من ربنا  ،والعقاب منه:
[األعراف.]٩٦ :

إن أحسنا أحسن اهلل إلينا ،وإن أسأنا فعىل أنفسنا.
هو سبحانه القوي النافذ أمره يف مل كه وملكوته ،يف أي وقت شاء ،يف أي مكان شاء،
[يس.]8٢ :
بأي حجم شاء:
هو القوي الذي يقول لليشء :كن فيكون؛ ألنه كامل القوة ،وكامل القدرة ،وكامل
الغنى ،ال حيتاج إىل يشء ،بل كل يشء حمتاج إليه؛ فمن أعظم النعم أن تعرف أن لك رب ًا
قوي ًا  ،وأن تتوكل عليه ،وتفوض أمورك أليه ،وال تلتفت ألحد سواه:
[غافر.]٦٥ :

هو القوي القادر عىل كل يشء ،الصغري والكبري ،والكثري والقليل ،عىل حد سواء ،صخ ْلق
الذرة كخلق اجلبل ،صخ ْلق القطرة كخلق البحر ،صخ ْلق الذرة كخلق العرش ،ص
وخ ْلق
الساموات واألرض(:
)[لقامن.]28/
إن اهلل سميع ألقوالكم ،بصري بأعاملكم ،فأهيا العبد صأ ْس ِمعه ما حيب ،واجعله يراك يف
أعاملك داعي ًا إىل اهلل معل ًاملرشع اهلل ،حمسن ًا إىل خلق اهلل ،عابد ًا هلل (:
ﰀ)[الزمر.]9 /
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وتعظيام
أولوا األلباب الذين هلم لب؛ عرفوا اخلالق وما جيب له ،وامتثلوا أمره حبًّا
ً
ً
وتذلال  ،هؤالء الذين من اهلل عليهم؛ فأعطاهم قوة البرص وقوة البصرية:

[األنفال.]٤ – ٢ :

هؤالء خيار الناس نحن نسعى لنكون يف الصف األول ،يف املقام األول ،يف مجيع أعامل
الدين االنفرادية واالجتامعية ،واملحرك لذلك هو معرفة الرب العظيم ذو اجلالل
واإلكرام ،معرفة الرب الذي نحن يف ضيافته ،يف بطن األم ،ويف بطن الدنيا ،ويف بطن
القرب ،ويف دار القرار إما يف اجلنة أو النار ،فال بد أن نعرفه حتى نتقرب إليه بام حيبه
ويرضاه ،لكن حتول القرآن عند كثري من الناس إىل أماين ،وقراطيس ،من دون فهم
وعمل:
[البقرة.]78 :

 لكن املؤمن ح ًّقا هو الذي يتعبد هلل بقراءة القرآن بثالثة مقاصد:
فالقرآن متعبد بتالوته ،ومتعبد بتدبره ،ومتعبد بالعمل به ،فنتلو القرآن تالوة بدون فقه؛
هذا ال ينفع اإلنسان ،لكن اهلل من فضله علينا أن من علينا وجعل عىل القراءة عىل
احلرف الواحد حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،لكن هذا ال يكفي.
)
فاهلل  جعل القرآن للتدبر(:
[حممد.]24 /
(
)[النساء.]82/
 وبتدبر القرآن نعرف أنه ينقسم إىل قسمني:
خرب ..وإنشاء.
 واخلرب قسامن:
األول :خرب ع ن اخلالق بأسامئه وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده:
[البقرة.]٢٥٥ :

الثاين :خرب عن املخلوق كالعرش والكريس ،والسموات واألرض ،واملالئكة ،واإلنس
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واجلن ،واجلامد والنبات ،واحليوان وسائر املخلوقات:
[الزمر.]٦٢ :

وإن معرفة اخلالق ،ومعرفة املخلوق ،تولد التعظيم للخالق وتكبري اخلالق ،وتولد
التذلل هلذا اخلالق العظيم ،وحسن التعبد له ،واخلشوع واخلضوع له واحلب له.
واإلنشاء :هو طلب الفعل ،أو طلب الرتك؛ وهي أحكام الرشعية من األوامر
ﮢ)[البقرة]43 /؛ طلب فعل.
والنواهي(:
)؛ طلب فعل.
(
)[النساء]36 /؛ طلب ترك.
(
)[البقرة ]275 /وهكذا يف سائر األحكام.
(
هكذا نفهم القرآن ،نفقه القرآن ،ونعمل بالقرآن ،فال قيمة لإلنسان إال إذا امتأل قلبه
باإليامن ،وتزينت جوارحه باألعامل ،ال قيمة للعلبة ال تي يوضع فيها اللبن العصري أو
املاء ،إال إذا كانت مملوءة بذلك ،وإذا فرغت من ذلك تلقى يف املزابل ،كذلك اإلنسان ال
قيمة له إال باإليامن ،اإلنسان إناء لألعامل ،هذه الدنيا جسد كبري ،خلقه القوي اجلبار
جل جالله ،وبآيات وخملوقاته مأل هذا الكون العظيم.
فالدنيا جسد كبري ،وهذا اجلسد الكبري روحه الدين ،إذا مل يكن يف الدنيا دين؛ فاهلل ُينهي
األرضُ ،ينهي هذا الكون ،حني ال يقال يف األرض :اهلل اهلل؛ اهلل ينهي هذا الكون؛ ألنه
ال قيمة له بدون الدين ،لكن اهلل جعل هذه الدنيا مكان ًا للعمل ،ومكان ًا للنظر والتدبر،
واملقصد اآلخرة ،فالدنيا زينة ،واآلخرة مقصد ،كام أن األشجار ،واألوراق واألزهار
زينة ،واملقصود الثمرة.
فالدنيا جسد كبري ،روحها الدين ،وروح الدين هو الدعوة ،وإذا قامت الدعوة؛ جاء
الدين ،وكرب الدين ،واتسع الدين ،وروح الدعوة التضحية ،وروح التضحية البذل
والرتك ،أبذل املحبوب مم ا أملك ملا هو أحب ،وأترك األدنى ملا هو أعىل ،وأقدم حمبوبات
الرب عىل حمبوبات النفس.
والرتك :أترك كل يشء من أجل اهلل ،أترك ما أحب ملا حيب هو ،فاألنصار بذلوا أمواهلم
إلخواهنم ،واملهاجرون تركوا ،املهاجرون تركوا الديار وضحوا باألوقات ،واألموال،
واألنفس ،والشهوا ت ،واألهل ،ضحوا بكل يشء ،فاهلل يريد منا هذا وهذا ،حتى نجد
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طعم اإليامن ،وندخل جنة املعرفة ،ونتلذذ بأعظم نعمة يف هذا الكون وهي نعمة الدين،
فال يمكن أن يتلذذ اإلنسان هبذه النعمة إال باجلهد والتضحية :فاملهاجرون تركوا،
واألنصار بذلوا ،فوعدهم اهلل مجيع ًا بالرضوان واجلنة:
[التوبة.]١00 :

هذا النور الذي نراه يف الكهرباء نتيجة حمركات قوية ،ويقف عليها رجال حتى ُخترج
هذا النور؛ فهذا الدين العظيم طعمه ،وحالوته ،وحقيقته بالتضحية ،أن أضحي وأذبح
كل يشء من أجل الدين ،وهبذه التضحية ،وذبح الشهوات ،يتحصل اإلنسان عىل
[العنكبوت.]٦٩ :
اهلداية:
فإذا عرفت ريب القوي بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ ضحيت بكل يشء من أجله ،فاألنس
مسموعا ومرئيًّا،
باخلالق أعظم من األنس باملخلوق ،املخلوق أستأنس به مؤقت ًا
ً
ً
ومأكوال ومرشو ًبا ،كغريي من احليوانات والكفار ،أما األنس باخلالق فهو بمعرفته،
ومعرفة أسامئه وصفاته ،ودوام ذكره وشكره:

[األحزاب.]٤3 – ٤١ :

فهذه املعارف هي جنة املعرفة ،املوصلة إىل جنة اآلخرة ،فاملحروم من ُحرم هذه اجلنة،
وال قيمة للدنيا بغري هذه املعرفة ،وهذه الدار نتزود فيها لآلخرة باإليامن واألعامل
)
واألخالق ،حتى نكون يوم القيامة(:
[القمر.]55/
واهلل جل جالله بني لنا أنه هو القوي؛ حتى نستعني به ،ونتوكل عليه ،بني لنا أنه القوي
القادر عىل إهالك من أراد إهالكه من الكفار والطغاة؛ فال يستطيع أحد مدافعته جل
جالله ،فهو العزيز الغالب الذي ال يفتقر إىل نرصة أحد من خلقه ،العزيز القادر عىل
إعزاز من أراد إعزازه من أنبيائه وأوليائه(:
)[املجادلة.]21 /
هو سبحانه القوي العزيز الذي يرزق من يشاء ،كام شاء ،عىل سبيل السعة ،أو الضيق،
أو التوسط ،ال مانع يمنعه من فعل ما يشاء؛ ألنه القوي ،الذي ال يضيق عطامه عن
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أحد ،ألن عطاءه كالم:

[يس:

–

].

وعطامه ال ينقص مما يف خزائنه مثقال ذرة أبدً ا(:
[ص.]54 /
هو العزيز فال يقدر أحد أن يمنعه عن يشء(:
)[الشورى.]19 /
تذكر أصناف األرزاق املختلفة ،وتذكر أصناف املرزوقني ،وتذكر أوقات الرزق
املتكررة ،وال يتسع املجال لذكر هذه األرزاق ،وذكر املرزوقني ،وذكر تكرار هذه
األرزاق عىل مدى الدهور واألزمان ،فاهلل  غني يعطي هذا العطاء من رزقه ،وال
ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة ،لو نقص مثقال ذرة ما استحق أن ُيعبد؛ ألن كل من
تنقص خز ائنه فقري ،حمتاج أن يسأل حتى تزيد خزائنه ،لكن اهلل غني وال تنقص خزائنه
أبدً ا ،رزقه ال ينقص أبدً ا مهام أعطى من خلقه.
هو سبحانه القوي القادر عىل نرص من آمن به وعظمه وأطاعه ،القادر عىل إهالك
وتدمري من مل يؤمن به ،ومل يعظمه حق تعظيمه ،قوي عزيز ال ينتفع بتعظيم من عظمه،
وال بتحميد من محده ،وال بتكبري من كربه؛ ألنه كبري قبل أن نكربه ،وعظيم قبل أن
نعظمه ،وحممود قبل أن نحمده ،وقوي قبل أن نعرف قوته ،ونارص قبل أن ينرصنا ،هو
القوي العزيز الذي ال ينتفع بتعظيم من عظمه ،وال يترضر بكفر من كفره(:
)[احلج.]74 /
اهلل  هو سبحانه القوي العزيز ،الفعال ملا يريد:
[ال روج:

–

)

].

وهو سبحانه مع أنه فعال ملا يريد ،فهو ال يريد إال ما تقضيه حكمته ،ورمحته ،وإحسانه؛
ألن مجيع أفعاله مقرونة بحكمته وعدله وإحسانه ورمحته.
 واهلل  موصوف وحممود من جهتني:
األوىل :من جهة كامل قدرته ،ونفوذ إرادته.
الثانية :من جهة كامل حكمته ،فهو احلكيم يف كل ما يصدر عنه من ٍ
قول أو فعل(:
)[هود.]56 /
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ومن جالل القوي جل جالله أنه يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد.
فاهلل  له صفات اجلالل ،وصفات اجلامل:
صفات اجلالل :التي تدل عىل عظمته ،وكربيائه ،وجربوته ،وقوته ،وقدرته ،وقهره.
وصفات اجلامل :التي تدل عىل عظم ة نعمه ،ورزقه ،وكرمه ،ولطفه ،وإحسانه ،ورمحته
بعباده.
فمن جالل القوي جل جالله أنه يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،وإمساك السموات
واألرض أن تزوال ،وإمساك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه:
[ فاطر:

].

ومن جالله خلق العرش العظيم ،ومحل العرش العظيم ،واالستواء عىل هذا العرش
)[طه.]5/
العظيم استوا ًء يليق بجالله بصفة الرمحة(:
فاهلل  ينادينا ويقول :ربكم الرمحن ،مهام أرسف اإلنسان يف املعايص والذنوب ،فليتب
إىل اهلل؛ ألنه الرمحن الرحيم:
[الزمر:

].

فهو عىل عرشه جل جالله مستو عليه ،وينزل إكرا ًما لعباده كل ليلة ،حني يبقى ثلث
الليل اآلخر ،ويقول « :هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من
سائل فأعطيه؟»متفق عليه( ).
فمن جالله :خلقه هلذا العرش العظيم ،ومن جالله :خلق محلة العرش العظيم ،فالنبي
 أخرب عن أحد محلة العرش ،أن ما بني شحمة أذنه إىل منكبه مسرية سبعامئة عام ،فكم
تكون املسافة بني رأسه وقدميه؟ هذا واحد من محلة العرش ،فكم عظمة العرش؟! وكم
عظمة وقوة من فوق العرش جل جالله؟!(
)[الزمر.]67 /
ليس له شبي ٌه وال مثيل ،تنزه عن صفات النقص والعيب ،واملثيل والشبيه ،وعن مشاهبة
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()1145واللفظ له ،ومسلم برقم (.)758
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املخلوقني مهام اتصفوا بالصفات؛ ألن صفاهتم موهوبة كخلقهم ،كانوا معدومني
)[الصافات.]96 /
فأوجدهم اهلل ،وهو الذي أعطاهم الصفات(:
ومن جالله :نرص أوليائه املؤمنني ،وإهالك الظاملني ،وانتقامه من املجرمني(:
)[األنفال.]52 /

البحار بيده ،والنريان بيده ،واجلبال بيده ،والسامء بيده ،واألرض بيده ،بيده ملكوت كل
يشء ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه:
[الحج:

].

وهيلك بأسباب النجاة كام أهلك
ُينجي بأسباب اهلالك كام أنجى إبراهيم من النارُ ،
فرعون مع ملكه ،و ُيعز بأسباب الذلة كام أعز أنبياءه ورسله مع أنه ليس معهم من
أسباب الدنيا يشء ،و ُيذل بأسباب العزة كام أذل فرعون مع ملكه ،وأذل قارون وخسف
به مع ماله ،ويريب أولياءه يف قصور أعدائه كام ربى موسى يف قرص فرعون:
[هود:

].

فسبحان القوي العزيز الذي يفعل ما يريد؛ ألنه قوي ال ُيعجزه يشء ،وال يمتنع عليه
يشء.
هذا الرب هو الذي يستحق أن ُيعبد لذاته وكامل أسامئه وصفاته.
فمن أعظم النعم أن م ّن اهلل علينا بمعرفته ،وحبب إلينا عبادته؛ حتى نسعد يف الدنيا هبذه
اجلنة ،ونسعد هبا يف القرب ،حيث يكون روضة من رياض اجلنة ،ونسعد هبا يف يوم
القيامة:

[األنفال:

– ].
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التعبد هلل  باسمه القوي

إذا علمنا أن اهلل  له األسامء احلسنى ،وله الصفات العال ،وله األفعال الكربى وأن
القوة مجي ًعا له؛ فيجب علينا أن نتعزز بقوة العزيز اجلبار ،يف الصدع باحلق ،واألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل ،وال نخاف يف اهلل لومة
الئم.
ً
امتثاال لألوامر ،واجتنا ًبا للنواهي ،وعىل قدر قوة
وعىل قدر قوة العبد يف طاعة اهلل؛
عبادته ودعوته إىل اهلل تكون حمبة اهلل له أكثر.
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النبي «:الْ ِ
الضعيفَ ،و ِِف ك ٍُّل
ـم ْؤم ِن َّ
ـم ْؤم ُن الْ َق ِو ُّ
ي َخ ْ ٌْي َو َأ َح ُّب إِ َىل اهللِ م َن ا ْل ُ
ُ
َخ ْ ٌْي»أخرجه مسلم( ).
فالتعبد هلل  بموجب هذه املعرفة جيعل العبد قو ًّيا يف أقواله ،ويف أعامله ،ويف
أخالقه:
[ال ائد  ،] :هؤالءملعرفتهم بالرب القوي القادر النارص
جاهدوا يف سبيل اهلل متوكلني عىل اهلل وحده ،فنرصهم اهلل:
[آل ع را :

].

فإذا عرفت القوي فال تل تفت للضعيف ،وإذا عرفت الغني فال تقف بباب الفقري ،وإذا
عرفت الكبري فال تقف بباب الصغري ،فاألمر كله بيد امللك العيل األعىل الذي له األسامء
احلسنى ،والصفات العال ،واألفعال احلميدة:
[ال ا يات.] – :
وحظ املؤمن من هذا االسم العظيم ،اسم القوي جل جالله أن يأخذ هذا الدين بقوة،
فيسارع إىل كل عمل صالح ،مستعينًا بربه القوي(:
)[األعراف.]171 /
( ) أخرجه مسلم برقم (.)2664
1
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وأن يتقوى العبد عىل طاعة اهلل باإلكثار من قولًَ «:ل َح ْو َل َو ًَل ُق َّو َة إِ ًَّل بِاهللِ؛ َفإِ ََّّنَا َكنْ ٌز ِم ْن
ُكن ِ
ُوز َ
اجلن َِّة» متفق عليه( ).
وأعظم ما يتقوى به العبد املؤمن معرفة القوي ،واإليامن به ،ودوام ذكره ،وكثرة تكبريه،
ومحده واستغفاره ،ثم القيام بالعمل ،والصرب وحسن اخللق.
قال النبي «:لَيس َّ ِ
ك َن ْف َس ُه ِعنْدَ الغ ََض ِ
لش ِد ُيد َم ْن َي ْملِ ُ
الَص َع ِة ،إِن ََّام ا َّ
ب»أخرجه
ْ َ
الشديدُ بِ ُّ ْ
البخاري( ).
فهو جل جالله القوي الذي عنده خزائن القوة ،الواهب لكل قوة ،القوي الذي خلق
القوة يف كل قوي من اجلبال ،والبحار ،واألهنار ،والرياح ومجيع املخلوقات.
فهو القوي الذي خلق القوة يف كل قوي ،ولو رفعها عنه لعاد ضعي ًفا ،فقوته سبحانه
ذاتية مطلقة ،ال بداية هلا وال هناية ،وقوة املخلوق موهوبة من اخلالق؛ فلها بداية وهناية،
وقوة وضعف:
[الروم:

].

هو سبحانه القوي الذي ل ه معاين القوة كلها ،هو القوي الذي له أنواع القوة كلها،له قوة
الذات ،فهو القوي ،له القوة املطلقة التي ال يامثلها قوة ،فليس فوق قوته قوة ،ودون
قوته كل قوة ،فاهلل  ليس فوق قوته قوة ،هو الواحد القهار الذي قهر اخلالئق بقوته
وبملكه وبعظمته ،ودون قوته كل قوة ،وكل قوة يف الكون من آثار قوته(:
)[اإلخالص.]4 -1/
هو القوي الذي ليس كمثله أحدٌ يف القوة ،هو السميع الذي ليس كمثله أحدٌ يف السمع،
وهو جل جالله القوي التام القوة؛ فال يرد قضاءه راد ،وال يمنعه مانع ،وال يغلبه
غالب؛ سبحانه هو الواحد القهار:
[احلج.]74 :

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ()6384واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2704
( )2أخرجه البخاري برقم (.)6114
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تعب أبدً ا(:
عيب وال ٌ
نقص وال ٌ
هو القوي دائم القوة ،فال يعرتي قوته ٌ
)[ق.]38 /
هو القوي القادر عىل إمتام ما يريد كيف يريد ،وهو القوي املتني يف عطائ ه ورزقه ،ولطفه
ورمحته ،إذا أعطى أعطى حيث ال فقر ،وإذا رزق رزق ،وإذا لطف لطف ،وإذا رحم
رحم حيث ال شقاء؛ ألنه هو الرمحن الرحيم ،ورمحته وسعت كل يشء ،ورزقه وسع
مجيع خملوقاته ،وعطامه عم مجيع ملكه؛ فهو القوي الذي خلق األرزاق كلها ،وأوصلها
إىل كل خملوق بقدرته وبقوته(:
)[الشورى.]19 /
احلوت وزنه مائة وسمسني طن ًا ،وجبته اليومية أربعة أطنان من السمك ،هذا حوت
واحد ،كم من حوت مأل اهلل به البحر؟! كم سمكة يف البحر؟! كم حرشة؟! كم ذرة يف
الكون؟! كم حيوان؟! كم طري؟! خملوقات عظيمة؛ اهلل خلقها ،وخلق أرزاقها ،وساق
)
أرزاقها بقدرته وقوته(:
[الشورى.]19 /
فسبحان من خلق األرزاق ،وأوصلها إىل كل خملوق:
وهو جل جالله القوي املتني يف بطشه إذا بطش(:
)[الدخان.]16 /
ه و القوي الذي إذا أخذ الظامل أوجعه ودمره:
[هود:

[هود.] :

].

اهلل  هو امللك احلق ،الذي بيده ملكوت كل يشء ،له األسامء احلسنى ،والصفات
العال ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف السموات واألرض.
هو القوي ،الذي كل قوة يف السموات واألرض ،وكل قوة يف اجلبال والبحار ،وكل قوة
يف الكواكب والرياح ،وكل قوة يف املالئكة والروح ،وكل قوة يف اإلنس واجلن،
واحليوان والنبات ،واجلامد؛ خلقها القوي العزيز ،وأودعها يف هذه املخلوقات(:
)[احلجر.]21 /
73١

ومجيع قوة هذه املخلوقات العظيمة ال تساوي ذرة بالنسبة لقوة اهلل  ،بل قوة مجيع
تلك املخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم ،ثم كان مجيعهم عىل قوة ذلك الواحد؛ فإن
قوة أولئك كلهم ال تساوي شيئًا بالنسبة لقوة امللك القوي العزيز اجلبار الذي ال بداية
وال هناية لقوته وعظمته وعزته ،بل شأن اهلل أعظم وأجل وأكرب(:
)[احلج.]74 /
فسبحان ذي اجلربوت وامللكوت ،والكربياء والعظمة ،الذي له األسامء احلسنى
والصفات العال ،وله القوة والعزة ،وله امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير(:
)[اجلاثية.]37- 36 /
فاهلل  هو القوي الذي ال أقوى منه ،هو القوي الذي خلق القوة يف كل قوي من
املخلوقات ،هو القوي الذي عنده خزائن القوة كلها؛ فال إله غريه ،وال رب سواه،
ولننظر إىل عظمة القوي يف خملوقاته العظيمة ،عظمة القوي يف خلق أكرب املخلوقات.
ويف خلق أصغر املخلوقات ،فأعظم املخل وقات هو العرش العظيم ،الذي استوى عليه
الرمحن ،وأصغر املخلوقات هو اهلباءات الطائرة يف الفضاء ،وال خيلق هذا العظيم يف
قادر ٌ
غني
قوي
خلقه ،وهذا العظيم يف صغره ،وهذا العظيم يف عدده؛ إال ٌ
ملك ٌ
ٌ
قاهر(:
)[األنعام.]102 /
اهلل  خلق أعظم املخلوقات ،وأكربها ،وأوسعها ،وأعظمها ،وأنورها ،وأعالها؛ وهو
العرش العظيم ،فهذه السموات واألرض من خملوقات اهلل العظيمة ،اهلل  خلق سبع
أراضني ،وأحاط كل أرض باألخرى ،ثم أحاط هذه األراضني مجي ًعا هبذا الفضاء
العظيم ،ثم أحاط هذا الفضاء وهذه األراضني بالسامء األوىل ،ثم أحاط السامء األوىل
بالثانية ،وهكذا إىل الثالثة ،الرابعة ،اخلامسة ،السادسة ،السابعة ،ثم أحاط كرسيه
بالسموات واألرض ومن فيها ،ثم أحاط عرشه العظيم بجميع املخلوقات.
فالكريس بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة ،والسموات واألرض بالنسبة
قوي
قادر ٌ
للكريس كحلقة ملقاة يف أرض فالة ،فهذا العرش العظيم ال خيلقه إال ملك ٌ
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غني جبار ،هذا العرش العظيم هو أكمل املخلوقات وأعظمها وأوسعها وأنورها،
قاهر ٌ
ٌ
واهلل  خلق هذا املخلوق الكامل ،فوصفه بأنه عظيم ،وأنه كريم ،وأنه جميد ،واستوى
عليه برمحته جل جالله ،فهذه عظمة القوي يف خلق أعظم املخلوقات:
[ال ؤمنو :

].

فاهلل  قوي خالق كل يشء من هذه املخلوقات العظيمة ،هذا أعظم املخلوقات،
فكيف بعظمة اخلال ق جل جالله الذي استوى عليه ،كم تكون عظمته؟!
وخلق اهلل  أصغر املخلوقات ،وهو هذه اهلباءات الطائرة ،هذا اهلباء الذي نراه إذا كنا
يف غرفة مظلمة ،ودخل نور الشمس إىل هذه الغرفة املظلمة فنرى هذا اخلط من النور
مملوء باهلباءات ،وكل هباءة من هذه اهلباءات الطائرة ال حيركها إال اهلل ،واهلل  جعلها
مظهر ًا لقدرته ،مظهر ًا للجالل ،ومظهر ًا للجامل ،فاهلل أظهر جالله ومجاله يف خلق
[الحجر.] :
العظيم ،ويف خلق الصغري:
هذه املخلوقات التي نراها؛ هذه اهلباءات الطائرة يف الفضاء ال حيصيها وال حييط هبا إال
اهلل  ، فلو افرتضنا نحن اآلن يف هذه الغرفة أو يف هذه الصالة كم اهلباءات املوجودة،
يف هذه الغرفة أو يف هذه الصالة؟ وكم اهلباءات املوجودة يف هذه الدار التي نحن فيها،
ويف هذا السكن الذي نحن فيه ،وكم اهلباءات التي خلقها اهلل  يف هذه املدينة؟.
وكم عدد اهلباءات املوجودة يف قارة أسيا ً
مثال؟ وكم اهلباءات املوجودة يف القارات
كلها؟ القارات اخلمس هذه القارات العظيمة كم فيها من اهلباءات؟ وكم عدد اهلباءات
املوجودة يف الفضاء املوجود بني السامء واألرض؟ وكم اهلباءات املوجودة يف العامل
العلوي:
[لق ا :

].

هذه اهلباءات وغريها من املخلوقات كلها شاهدة بواحدانية اهلل  ،ومسبح ٌة بحمده،
وخاضع ٌة ملشيئته ،ومرسع ٌة إىل إرادته(:
) [اإلرساء.]44 /
فالقوي جل جالله هو العظيم الذي خلق هذه املخلوقا ت العظيمة التي ال يعلمها ،وال
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ُحييط هبا ،وال ُحيصيها إال اهلل  ، هو القوي جل جالله الذي خلق هذه املخلوقات
العجيبة ،فالبد للقلب أن يعرف من هو القوي القادر عىل كل يشء ،القوي الذي بيده
ملكوت كل يشء ،القوي الذي ال ُيعجزه يشء يف األرض وال يف السامء:
[األنعام:

–

].

البد للقلب أن يعرف هذه املسائل العظيمة؛ ليعرف أن اهلل  قوي قادر قاهر ،حميط
بكل يشء ،فاهلل  هو القوي ،وكل قوة يف العامل العلوي والعامل السفيل من قوته جل
جالله.
واهلل  خلق املخلوقات ،وهو الذي خلق فيها القوة ،خلق يف اإلنسان قوة السمع
والبرصوالكالم ،واملخلوقات التي خلقها اهلل  يف العامل العلوي والسفيل كلها من
جنود اهلل يستعملها فيام شاء بنرصة أوليائه ،وإقامة دينه ،وتدمري أعدائه:
[الفتح.] :

 فأشد جنود اهلل عرشة:
ً
أوًل :اجلبال ،هذه اجلبال العظيمة التي خلقها القوي ،وال خيلق هذه اجلبال العظيمة إال
قوي وغني وقادر وقاهر وعليم ،خلقها وأودع فيها املنافع ،وأودع فيها املعادن ،وتصمد
للرياح العاصفة.
يكرسها ،فهو
ثانيًا:احلديد ،هذه اجلبال خلق اهلل ما هو أقوى منها ،وهو احلديد ،فاحلديد ر
أقوى.
ثالثًا:النار،فاحلديد تذيبه النار فهي أقوى منه.
راب ًعا:املاء،فالنار يطفئها املاء فهو أقوى منها.
خامسا:السحاب ،والسحاب حيمل املاء فهو أقوى.
ً
سادسا :الرياح ،والريح ترصف السحاب حيث شاء اهلل فهي أقوى منه.
ً
ساب ًعا :واإلنسان يقف للريح ،ويركبها حاجته فهو أقوى.
ثامنًا :والنوم يغلب اإلنسان ،فهو أقوى منه.
تاس ًعا :واهلم يطرد النوم فهو أقوى ،فاملهموم ال ينام أبدً ا.
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عارشا :قلب املؤمن ،فاهلموم هذه التي تصيب اإلنسان ،ال حيول هذا اهلم إىل أمن إال
ً
اإليامن باهلل.
فسبحان القوي القاهر لكل قوي ،الذي يملك خزائن القوة كلها ،وله اخللق واألمر
كله.
مر إبراهيم بن أدهم برجل مهموم ،فقال له :أجيري يف هذا الكون يش ٌء ال يريده اهلل؟
فقال :ال؛ قال له :أينقص من رزقك يشء قدره اهلل؟ فقال :ال ،قال :أينقص من أجلك
يشء كتبه اهلل؟ فقال :ال؛ فقال له :فعالم اهلم إ ًذا؟ ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما
أخطأك مل يكن ليصيبك(:
)[التوبة.]51 /
فنتوكل عىل القوي وحده ،وال نتوكل عىل ما أعطانا اهلل من القدرات ،واألموال،
ً
امتثاال ،ونتوكل عىل اهلل 
والقوة ،بل نتوكل عىل اهلل ،نفعل األسباب بجوارحنا
بقلوبنا اعتامد ًا .
فاهلل  عرفنا بأنه القوي ،حتى نتعلق بالقوي ،وال نلتفت للضعيف ،فاهلل خلق
اإلنسان ،وأعطاه أنواع القوة من فضله ،فأعطاه قوة العلم ،وقوة البدن ،وقوة الفكر.
فاإلنسان جمموعة طاقات ،جمموعة طاقات هذه الطاقات املوجودة يف اإلنسان ،اهلل 
أراد من العبد أن يستعملها يف طاعة اهلل  ،والدعوة إليه:
[النحل:

].

فاهلل  هو الكريم ،وهو العظيم ،وهو القادر ،وهو القوي ،عرفنا هبذه األسامء من أجل
أن ال نلتفت إىل غريه بل نتوكل عليه وحده ال رشيك له:
[التغابن:

].

آمن من كل قوي ،آمن من كل قوي يف
ومن عرف القوي ،واتصل بالقوي فهو آمنٌ ،
السموات واألرض ،الذي يف قلبه ال إله إال اهلل لو كادته السموات واألرض وما فيهن
ما فعلت به شيئ ًا؛ ألنه يف محاية ا لرب احلفيظ جل جالله ،القوي القادر القاهر لكل
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قاهرسبحانه هو الواحد القهار جل جالله:

[الزمر.] :

واهلل  قد فطر اإلنسان عىل حب املحسن ،وعىل حب القوي ،وعىل تعظيم القوي،
وعىل التعلق بالقوي ،وعىل االعتامد عىل القوي ،فإذا ضل اإلنسان عن معرفة القوي
احلق؛ جلأ إىل ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيف ،كأي خملوق من املخلوقات.
ومن هنا جاء الرشك والتعلق بالضعيف من دون اهلل القوي العزيز(:
)[العنكبوت.]42-41 /
فاهلل  بني أنه القوي ،وأن القوة له مجي ًعا ،حتى ال يتعلق العبد بام سواه ،ومن كان يف
معية القوي فهو قوي ،فاهلل  هو القوي الذي له القوة التامة ،والقدرة التامة ،هو
)[الذاريات.]58 /
القوي املتني ،شديد القوة(:
هو القوي الذي ال حد لقوته ،وال بداية وال هناية لقوته ،القوي الذي تتصاغر كل قوة
أمام قوته ،ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته(:
)[نوح.]20- 13 /
هو سبحانه القوي الذي خلق القوة يف كل قوي ،فكل قوة يف العامل من آثار قوته من
العرش العظيم ،إىل أصغر ذرة يف ملكه العظيم.
قادر
هو القوي الذي بيده امللك وامللكوت واملامليك ،وهو عىل كل يشء قديرٌ ،
قوي ٌ
أظهر قدرته يف مجيع خملوقاته(:
)[فاطر.]41 /
حليم يمسك السامء أن تقع عىل العصاة وعىل املجرمني ،وعىل من يعيص اهلل بنعم اهلل،
وغفور فتح لنا
ويسكن يف أرض اهلل ،ويبارزه باملعايص ،حليم يمنعها أن تسقط عليه،
ٌ
أبواب التوبة ،وبني لنا أنه الغفور ،وبني ذلك ورغبنا فيه ،بقوله(:
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)[الزمر.]53 /
فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم الظاهرة والباطنة ،والكبرية والصغرية.
فسبحان القوي القاهر الذي بيده امللك والتدبري والترصيف ،ما أعظم شأنه! وما أعز
سلطانه! وما أجزل عطاءه! له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض،
وله خزائن السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض ،وله غيب السموات
واألرض ،وله العامل العلوي ،ول ه العامل السفيل ،وله الدنيا بكامهلا ،واآلخرة بكامهلا
ودوامها(:
)[امللك.]4-1 /
وكلام خلق اهلل خلق ًا ،وكلام أعطى عطاء ًا ،زاد ملكه؛ ألنه بخلق األشياء ،بخلق
األرزاق ،بخلق النعم ،يزيد من خملوقاته خماليق ،هؤالء املخاليق هم عبيده ،هؤالء
العبيد يسبحون بحمده؛ ألهنم يشء من األشياء املخلوقة:
[اإلسراء:

].

فكلام زاد خلقه ،زاد تسبيحه ومحده جل جالله ،أما املخلوق فكلام أعطى نقص ما ملك،
أما اخلالق فكلام أعطى زاد ملكه ،زاد ملكه من عامل اجلامد ،وعامل النبات وعامل احليوان
وعامل املالئكة ،وعامل اإلنس فكلام خلق زاد ملكه(:
)[األنعام.]102 /
فاهلل غني قوي ،ال حيتاج إىل مواد حينام يريد أن خيلق شيئًا(:
)[يس.]82/
بيده كل يشء ،ال ُيعجزه يشء(:
)[يس.]83/
كل يشء بيده ،الرياح بيده ،واملياه بيده ،واجلبال بيده ،والسامء بيده ،والعرش بيده،
والكريس بيده؛ ومجيع املخلوقات بيده ،مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل
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بيده جل جالله:
[هود.]٥٦ :

واهلل  أظهر أسامءه وصفاته يف أفعاله ،واهلل  بني أسامءه وصفاته يف القرآن وهو ما
نحن بصدد رشحه وهلل احلمد ،أن من علينا بالكالم عنه؛ فالكالم عن العظيم عظيم،
مدح وثنا ٌء  ،ومتجيدٌ وحتميدٌ ،
والكالم عن الكبري كبري ،والكالم عن العظيم ال ُيمل ألنه ٌ
للرب العظيم جل جالله ،ومن جاء بالعمل العظيم ،نال يوم القيامة الثواب العظيم من
ربه العظيم جل جالله:
[آل عمران.]١7٩ :

فاهلل من علينا أن عرفنا بأسامئ ه وصفاته يف كتابه ،ثم بني أسامءه وصفاته يف كونه املنظور،
فاهلل أودع األسامء والصفات يف كونه املنظور ،فأنا إذا رأيت السامء علمت أن هلا خالق ًا ،
وأن هذا اخلالق قوي ُيمسكها ،وأنه قادر خلقها هبذا احلجم العظيم ،سمك كل سامء
سمسامئة عام ،وأعلم أنه عليم بأن وضعها هب ذا الشكل اجلميل ،وأنه مجيل زينها هبذه
النجوم ،وجعلها مجيلة ،وأنه عزيز ال تغلب ،بل هو الغالب لكل غالب:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :

 وكل ما أرى ِف هذا الكون من خملوقاته العظيمة ،وخملوقاته الصغْية ،فأنا أخرج من
ذلك بأمرين:
األول :أعرف جالل اهلل يف خلق الكبري ،وخلق الصغري.
الثاين :أعرف مجاله يف خلق احلسن واجلميل من خملوقاته.
فاهلل خلق كل يشء ،وملا خلق كل يشء أحسن خلقه؛ ألنه قوي ال يمتنع عليه يشء،
يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد:
[الزمر.]٦٢ :

ومجيع األقوياء يف العامل العلوي والعامل السفيل بيده ،مجيع األقوياء ،جربيل له ستامئة
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جناح ،بط رف جناحه رفع سمس قرى من قرى قوم لوط ثم قلبها عليهم ،وأتبعها
بحجارة من سجيل.
جربيل أحد أجنحته لو مدها سد األفق ،فصار الكون ظال ًما ،له ستامئة جناح ،لو
استعمل كامل اجلناح ماذا يفعل يف الكون؟ لو استعمل ستامئة جناح من يقف له.
كم قوة هذا امللك العظيم ،هذه قوة طر ف جناحه ،فكيف بقوة أجنحته! وكيف بقوة
بدنه بالكامل! وكيف قوة القوي الذي خلق فيه هذه القوة!:
[احلج.]7٤ :

وأحد محلة العرش ما بني شحمة أذنه إىل منكبه مسرية سبعامئة عام ،هذا أحد محلة
العرش العظيم ،كم قوة هذا امللك؟ وكم عظمة ح جم هذا امللك! كم عظمة هذا امللك!
الذي ما بني شحمة أذنه إىل منكبه مسرية سبعامئة عام ،نحن ما بني األذن إىل املنكب
أربع أصابع أو سمس أصابع ،فكم تكون املسافة بني رأسه وقدميه؟ وكم عظمة اخلالق
الذي خلقه؟ وكم عظمة العرش الذي حيمله؟ وكم عظمة من استوى عىل هذا العرش
العظيم؟ هذا هو القوي الذي نعبده لذاته وجالله ومجاله:
[األنعام.]١0٢ :

ً
ورمحة بنا وترغي ًبا لنا ،بني لنا أنه يعطينا عىل العمل الصالح اجلنة ،ويعاقبنا
لكن من كرمه
ٌ
إذا أسأنا السيئة بمثلها ،لكن اهلل ٌ 
وأهل أن يكرب ،وأن يعظم؛ ألنه
أهل أن ُيعبد،
القوي وحده ،القادر وحده ،الغني وحده ،اجلميل وحده ،امللك وحده ال رشيك له،
العفو وحده ،هو ذو الفضل العظيم الذي كل نعمة منه ،فهو ٌ
وحيمد
أهل أن ُيعبد ُ
وحيب و ُيطاع:
و ُيشكر ُ
[يونس.]3 :

استضافنا يف بطن األم تسعة أشهر ،واستضافنا يف بطن الدنيا تسعني أو ثامنني أو مئة
سنة ،ويستضيفنا يف اجلنة ،إما يف قرص من قصور اجلنة ،وإال يف سجن من سجون
جهنم ،فمن آمن به فله القصور امللكية ،ومن عىص فله السجون اجلهنمية ،نسأل اهلل
السالمة ،ونسأله من فضله املزيد:
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[حممد.]١٢ :

فاهلل  قوي ،وجيب عىل اإلنسان أن يعرف من القوي حتى ال يتعلق بالضعيف ،وال
يلتفت إىل الضعيف ،وال يستعني بالضعيف ،وال يسأل الضعيف:
[غافر.]٦٥ :

فاهلل  أظهر أسامءه وصفاته يف أفعاله ،أفعاله كم من املخلوقات التي خيلقها اهلل ؟
مليارات املخلوقات خيلقها اهلل يف كل ثانية ،يف العامل العلوي ،ويف العامل السفيل ،ويف الرب
ويف البحر من اجلامدات والنباتات واحليوانات ،كم من املخلوقات يف هذا
الفضاء؟وكلها تشري إليه ،تشهد بوحدانيته ،وعظمة ذاته وأسامئه وصفاته:

[احلج.]7 – ٥ :

اهلل ٌ 
ملك قوي ،وإذا عرفنا قوته؛ فيجب أن هنابه ،وأن نخافه ،وأن نتعلق به ،وال
ٍ
ألحد سواه؛ ألنه هو مالك القوة ،ومالك كل يشء يف هذا الكون ،فكل يشء
نلتفت
بيده ،فأحيانًا الرياح بأمر اهلل تدمر كل يشء ،وأحيانًا النار ُحترق كل يشء ،وأحيانًا امليا ه
تدمر كل يشء ،فسبحان من قهر هذه القوى ،وسخرها لإلنسان ،ليستفيد منها:
[لقامن.]٢0 :

نارا فمن ذا ُيطفئها؟ اهلل  عظيم
لو أشعل اهلل اهلواء الذي مأل به هذا الفضاء العظيم ً
وقوي مأل هذا الفضاء العظيم هبذا النور العظيم ،ومأل هذا الفضاء العظيم بمخلوقات
ال يعلمها وال حيصيها إال هو من اهلباءات والذرات ،واملجرات واملخلوقات وغريها،
ومأل هذا الكون بنعمه؛ فلنمأله بحمده وتسبيحه وتقديسه وذكره:
[األحزاب.]٤3 – ٤١ :

فرمحته وسعت كل يشء ،وعلمه وسع كل يشء ،ورزقه بلغ كل يشء؛ ألنه قوي قادر ال
7٤0

)[هود.]66 /
يمتنع عليه يشء(:
هذا هو القوي الذي جيب أن أتعرف عليه ،وأن أتصل به ،وأن أطيعه ،وأن أعبده،
فالعبادة هي طاعة املعبود فيام أمر به؛ مع كامل احلب والتعظيم والذل له:
[األنعام.]١03 – ١0٢ :

وطاعتنا له ال تزيد يف عظمته وكربيائه وملكه شيئ ًا؛ إنام نحن الذين نستفيد(:
)[اإلرساء.]7/
)[العنكبوت.]6 /
(
لكن من كامل رمحته بخلقه؛ أن احتفى هبذا املخلوق وأكرم هذا اإلنسان ،فخلقه بيده،
ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه أسامء كل يشء ،وجعله خليفة يف
األرض  ،وأنزل عليه هذا الدين بواسطة األنبياء والرسل ،ليسعد يف دنياه ويف أخراه؛
ففي الدنيا(:
)[األنعام.]82 /
عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب
ويوم القيامة يكرم اهلل املؤمن بام ال ٌ
برش؛ من رمية ربنا  ، ومن سامع كالمه ،والقرب منه ،ودخول اجلنة ،واخللود فيها،
والتنعم بألوان النعيم:
[األحقاف.]١٤ – ١3 :

فلله احلمد وله الشكر عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص ،محد ًا يليق بجالل ،ويكافئ
مزيده.
فاهلل  بيده مجي ع املخلوقات ،وهو القوي القهار الذي قهرها ،قهر املاء وقهر الرياح،
وقهر السحب ،وقهر النجوم ،وقهر كل خملوق من خملوقاته.
فسبحان من قهر هذه املخلوقات العظيمة ،وسخرها لإلنسان ،ليستفيد منها ،وإذا شاء
اهلل أطلق قدرهتا فدمرت هذه القوى كل يشء:
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[فاطر.]٤١ :

وال ريب أن من عرف ربه القوي املتني ،العزيز الكريم؛ تعلق به وحده ،وكربه وحده،
وعبده وحده ،وقطع الرجاء من غريه(:
)[حممد.]19 /
هذه القلوب ال تسعد إال بمعر فة اهلل ،ال تسعد إال بتمجيد اهلل ،وحتميد اهلل ،وتكبري اهلل،
مستغفرا
معظام حامدً ا له
وتعظيم اهلل ،والتعلق باهلل ،والوقوف بني يديه يف الصالة مك ًربا
ً
ً
لهً ،
سائال إياه ،طالبًا منه اهلداية ،مقد ًما التحية له ،أسعد اخللق من ُفتح له هذا الباب،
فاتصل بالكبري ،وانقط ع عن الصغري ،وتعلق بالقوي ،ومل يلتفت إىل الضعيف ،واتصل
مستغفرا له:
معظام له،
ربا له ،حامدً ا له،
ً
ً
بالغني ومل يقف بباب الفقري؛ فهو مع ربه مك ً
[الطالق.]١٢ :

فهذه م ن أعظم النعم أن حيبب اهلل  إلينا هذا الدين ،ويسهل علينا معرفته من خالل
النظر يف كتابه ،ومن خالل النظر يف ملكه وملكوته هذه أعظم جنة ،ومن دخل جنة
[الرمحن.]٤٦ :
املعرفة أدخله اهلل جنة اآلخرة:
فاهلل  من علينا هبذا العلم العظيم ،وهو معرفته جل جالله(:
)[املائدة.]98 /
فهذا العلم من أوجب الواجبات أن أعرف ريب بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وال يأيت
النقص يف النواحي العملية ،إال بالنقص يف املعارف العلمية ،وأعىل النواحي العلمية هو
معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ،أن يعرف القلب سبعة
أمور؛ فيأيت فيه تعظيم اهلل وحب اهلل؛ فيقف بني يديه يف أي ٍ
أمر أمر به من أنواع
ً
متذلال بني يديه؛ بسبب هذه املعارف اإلهلية
معظام له ،حم ًبا له،
العبادات خاش ًعا له،
ً
العظيمة.
 وهذه املعارف السبعة:
أن أعرف اهلل  ..وأسامءه  ..وصفاته  ..وأفعاله  ..وخزائنه  ..ووعده  ..ووعيده.
علام  ،وهم أعرف الناس باهلل؛ فهم أعظمهم
وهلذا األنبياء والرسل هم أعظم الناس ً
ً
ً
أفعاال  ،وأحسنهم أخال ًقا ،فهم بني يدي اخلالق
أقواال ،وأمجلهم
عبادة وهم أحسنهم
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عبّاد ًا وبني يدي خلقه إما دعاة وإما معلمني وإما حمسنني ،وال فالح لنا إال بأن نسري
خلف األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،فمن سار وراء األنبياء؛ وصل إىل
ربه:
[األنعام.]٩0 :

كبريا ،أو غني ًا ،فقد
ومن سار وراء الدنيا وشهواهتا ،ووراء املخلوق أ ًيا كان
ً
عظيام ،أو ً
خرس دنياه وأخراه ،ومن يكن الغراب له ً
دليال يمر به عىل جيف الكالب.
فمن سار وراء احلكام تعلق باحلكم ،ومن سار وراء األغنياء تعلق باملال ،ومن سار وراء
األنبياء تعلق باهلل.
 فاحلمد هلل أن أجلسنا عىل مثل هذه املوائد اإليامنية ،التي نستفيد منها مخس كرامات
من ربنا:
نتعلم الدين  ..ونعمل بالدين  ..ونثبت عىل الدين  ..ونرتقى يف الدين  ..وننرش الدين.
ألين إذا عرفت العظيم وعرفت القوي؛ فالبد أن أحتدث به أمام الناس(:
)[الضحى.]11/
أحدث بالكالم عن ريب ،وعن دينه ،وعن رشعه ،وعن أسامئه ،وعن صفاته؛ فنحن إذا
ُأعجبنا بيشء حت دثنا به بمجالسنا ،فال أعظم من اهلل وال أقوى من اهلل وال أكرب من اهلل،
وهلذا اهلل  الوقت له واملكان له ،هذا الوقت جيب أن نمأله بحمده ومتجيده والثناء
عليه ،فكام مأل اهلل الكون بنعمه ورمحته؛ جيب أن نمأله بحمده وتسبيحه(:
)[األحزاب.]42-41 /
وإذا ذكرمتوه عظمتموه وكربمتوه فلن تعصوه؛ بل تطيعوه ،وإذا ذكرتم نعمه عىل خلقه
أحببتموه ،وإذا عظمتموه ،وكربمتوه ،وأحببتموه ،أطعتموه ،وهذه هي العبادة أن نطيع
اهلل يف كل وقت ،ليست العبادة أن أصيل وأصوم وأزكي فقط ،هذه شعائر دينية ،تولد
الطاقة اإليامنية للعمل يف بقية األوقات ،لكن العبادة هي طاعة العبد لعابده فيام أمر به
أمرا وهن ًيا؛ فأمتثل أوامر اهلل  يف مجيع األحوال ،يف مجيع األوقات ،يف مجيع األماكن.
ً
الوقت هلل  ،واملكان له ،والعبد له ،وليس للعبد أن يشتغل بغري أوامر امللك الذي هو
سيده وربه ،الذي خلقه ،ورزقه ،وهداه:
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وهذا العبد سيكون ملك ًابالقرب من ربه يوم القيامة:

[األنعام.]١٦3 – ١٦٢ :

[القمر.]٥٥ – ٥٤ :

ملاذا؟ ألنه ملك جوارحه وشهواته يف الدنيا وسخرها يف طاعة اهلل ،ومنعها من معصية
اهلل ،هذا هو امللك ح ًقا ،هذا امللك يكون يوم القيامة يف ملك عظيم:
[اإلنسان.]٢٢ – ٢0 :

بجوار ملك عظيم (
)[القمر.]55/
فكم تكون عظمة ُملك هذا املؤمن؟ الذي له مثل هذه الدنيا عرش مرات ،هذه الدنيا
سبع أراضني وسبع سموات بجباهلا وبحارها وذهبها وفضتها ومجيع ما فيها ،إذا ُمجعت
بعضها مع بعض هلذا اإلنسان مثلها عرش مرات ،سبحان اهلل! كم ُيعطى املؤمن من
العمر ،وكم ُيعطى من النعيم ،وكم ُيعطى من اللذات وكم ُيعطى من األنس بقرب
مواله ،وسامع كالمه؟! كم نحن يف السجن اآلن؟ فالدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر.
سرتى غدً ا ربك العظيم بأسامئه وصفاته وأفعاله ،سرتى ربك القوي القادر عىل كل
يشء ،سرتى الكريم ،سرتى الرازق الذي تنعمت برزقه ستصل إليه يوم القيامة وتأكل
من رزقه ،وتنعم برميته جل جالله:
[القيامة.]٢3 – ٢٢ :

وسرتى األنبياء والرسل الذين اقتديت هبم:
[النساء.]70 – ٦٩ :

واهلل أمرنا أن نتعرف عىل األنبياء لنقتدي هبم(:
)[مريم.]54 /
(
)[مريم.]51 /
(
اذكر حياهتم ،طريقة عملهم ،أخالقهم ،عباداهتم ،حتى تقتدي هبم(:
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)[مريم.]41 /

)[األنعام.]90 /
فقدويت األنبياء والرسل:
[األحزاب.]3٩ :

الذين يدلون املخلوق عىل اخلالق ،الذين يعرفون اخللق باخلالق ،ويبينون هلم الطريق
املوصل إليه وهو الدين ،ويبينون هلم ما هلم بعد القدوم عليه من الثواب والعقاب ،من
اجلنة ملن أطاعه ،والنار ملن عصاه.
فهذه املعارف العظيمة تثمر عل ًام عظي ًام ،وتورث عمالً عظي ًام ،وتثمر ثواب ًا عظي ًام من
الرب العظيم ،فلنكن من هؤالء ،ونتعلق بالقوي ،ونتعبد له بأسامئه وصفاته جل
جالله.
فاهلل  هو خالق كل يشء ،وليس للعبد يف هذه احلياة إال أن يعظم هذا العظيم جل
جالله ،ويكرب الكبري ،ويشكر املنعم.
والعبد إذا ا فتقر إىل اهلل القوي الغني؛ قواه وأغناه من فضله العظيم؛ فإذا قال :يا رب أنا
ضعيف فقوين ،أنا فقري فأغنني قواه اهلل  وأغناه(:
)[البقرة.]186 /
ليس املقصود من الدعاء اإلجابة فقط؛ بل املقصود من الدعاء إظهار العجز واالفتقار
إىل من يملك خزائن كل يشء ،إظهار االفتقار للرب الكبري ،العظيم ،القوي ،القادر ،أ ن
نظهر لربنا االفتقار ،نُظهر له اخلضوع والذلة ،ونطلب حاجاتنا منه ،فاهلل  غني
وخزائنه ال تنقص أبدً ا«:يا ِعبادِي َلو َأ َّن َأولَكُم و ِ
آخ َرك ُْمَ ،و إِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْمَ ،ق ُاموا ِِف
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
وينَ ،فأَ ْعطَ ْي ُت ك َُّل إِن َْس ٍ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
ان َم ْسأَلَتَ ُه؛ َما َن َق َص َذل َك ِمَّا عنْدي إِ ًَّل ك ََام
َصع َ
َينْ ُق ُص املِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل الْبَ ْحر»أخرجه مسلم( ).
وهذا للتقريب ،وإال اهلل  ال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة ،لو نقص لكان مثل
املخلوق ،واملخلوق كلام أعطى نقص ملكه ،لكن اهلل ال بداية وال هناية لعظمته ورزقه
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2577
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وخلقه وقدرته وقوته ،فقوته ال بداية هلا وال هناية ،وخزائنه ال بداية هلا وال هناية(:
)[ص.]54 /
وكلام زاد عطامه زاد ملكه؛ ووجد مسبح بحمده ،فاهلل من عظمته أنه خيلق يف كل ثانية
مليارات املخلوقات ،لتسبح بحمده ،ولتشهد بوحدانيته ،وتشري إىل كامل جالله
ومجاله(:
)[اإلرساء.]44-43 /
فأعظم اللذات ،وأعظم األنس ،هو معرفة اخلالق بأسامئه وصفاته ،ال األكل والرشب
والتلذذ بذلك ،وال التعرف عىل املخلوق ،إنام معرفة اهلل هي التي تثمر عبادة اهلل ،وحب
اهلل ،وتعظيم اهلل :
[حممد.]١٩ :

وكلام افتقرت إىل اهلل يف حاجاتك أعطاك اهلل القوي الغني من خزائنه؛ فقل :يا رب أنا
حكيام فأهلمني احلكمةُ ،يلهمك اهلل 
جاهل فعلمني؛ يعلمك اهلل ،وقل :يا رب لست
ً
احلكمة ،وقل :يا رب أنا ضال فأهدين ،هيديك اهلل عز جل ،إذا سألت فسأل اهلل ،وإذا
استعنت فاستعن باهلل:
[غافر.]٦٥ :

فاهلل أم ر بالسؤال ،ووعد باإلجابة ،فمقصود السؤال إظهار االفتقار هلل ،وعدم
االلتفات إىل غريه ،متى ما التفت العبد إىل غريه؛ مل ينظر اهلل إليه؛ ألنه يقول جل
جالله:
[غافر.]٦0 :

واهلل  كلام افتقرت إليه يف حاجاتك؛ أعطاك اهلل القوي الغني من خزائنه ما ُيسعدك
يف دنياك وأخراك ،فتوجه أهيا العبد الضعيف الفقري العاجز املحتاج إىل ربك القوي
الغني ،وافتقر إليه ،واستعن به ،فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
ال حيول األحوال من حال إىل حال إال هو ،ال يبدل اخلوف باألمن إال هو ،وال يبدل
األمن باخلوف إال هو ،وال يبدل العزة بالذلة إال هو ،وال يبدل العافية باملرض إال هو،
وال يبدل املرض بالعافية إال هو وحده ال رشيك له ،هو الشايف وحده ال رشيك له ،فهو
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الذي بيده األحوال ،وهو الذي خلق املخلوقات ،وهو الذي خلق األحوال التي يف
املخلوقات ،وهو ال ذي يزيد األحوال ،وهو الذي ينقص األحوال ،وهو الذي يرفع
األحوال:
[األنعام.]١0٢ :

مرسورا ،إن شاء جعله آمنًا أو
فرحا أو
خلق اهلل اإلنسان ،وبيده تدبريه ،إن شاء جعله ً
ً
خائ ًفا ،إن شاء جعله حيًّا أو ميتًا.
هو الذي خلق املخلوقات ،وخلق أحوال املخلوقات ،وهو الذي يزيد األحوال ،يزيد
األمن وهو الذي ينقصه فيأيت باخلوف ،وهو الذي يرفع األ من فيأيت باخلوف العظيم،
وهو الذي يأيت بالعافية ،وهو الذي يزيدها ،هو الذي ينقصها ،هو الذي يرفعها ،بيده
ملكوت كل يشء ،البد للقلب أن يعرف هذا كله:
[حممد.]١٩ :

وهذه فائدة التعلم ،ليست الفائدة أن نسمع بأذاننا ،ثم نفرع ما سمعناه يف أوراق
اإلجابة ،ونجعل احلياة خالية من هذا التعبد ،وهذه املعرفة ،بل نحن نتعلم الدين،
لنعمل بالدين ،ونُعلم الدين ،ونتخلق باألخالق التي حيبها اهلل .
فلنتوجه إىل الرب القوي ،ولنفتقر إليه ،ونستعني به ،فال حول وال قوة إال به(:
)[الفاحتة.]7-2 /
ورسورا ،هكذا
وفرحا
الحا
ً
وكل طاعة هلل تُكسب العبد قوة ،وطمأنينة وتوفيق ًا ،وف ً
ً
اإلنسان يرى نفسه بعد الصالة عنده قوة؛ ألنه اتصل بالقوي ،وعنده طمأنينة ،وعنده
انرشاح ،وعنده فرح ورسور؛ ألنه أطاع القوي املستحق للطاعة ،الذي يملك كل
)
يشء(:
[الرعد.]28 /
وكل معصية هلل تسبب ضعف اإلنسان ،واضطرابه ،وشقاءه ،وخسارته ،ووحشته ،هذه
املعايص تسبب هذه األمور العظيمة من الضيق والنكد والتعب والشقاء(:
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)[طه.]126-123 /
فال إله إال اهلل ،كم عظمة ربنا العظيم! و كم عظمة أسامئه وصفاته! فمن أراد القوة
والنرص والفالح فليطع اهلل ورسوله ،ويتوكل عىل اهلل القوي الذي بيده كل يشء(:
)[امللك.]1 /
القوي سبحانه بيده كل يشء جل جالله ،فالعبد يزداد مع كل طاعة ً
نعمة وثوا ًبا ،ويزداد
مها وعذا ًبا(:
مع كل معصية عقوب ًة و ً
)[النساء.]123/
دائام تعقب املعايص(:
فكل مصيبة إنام تأيت بعد املعصية ،املصائب ً
)[الشورى.]30 /
فكل مصيبة نراها إنام تأيت بعد املعصية ،فإذا أصبت أهيا العبد بمصيبة فاهتم نفسك،
واستغفر من ذنبك ،وتب إىل ربك ،ال ذي يسمعك إن تكلمت ،ويراك إن فعلت ،ويعلم
بام يف قلبك إن أضمرت ،فهذه املصائب هي إنذارات من ربك الرحيم العزيز الكريم،
هذه املصائب إنذارات من ربك لك رمح ًة بك؛ لتعود إليه ،ومن مل ُحتدث له املصيبة يف
نفسه موعظة فمصيبته يف نفسه أكرب ،وأكرب مصيبة أال تتعظ باملصيبة والبالء(:
)[املؤمنون.]76 /
(
)[األنعام.]43 /
فهذه املصائب إنام تأيت بعد املعايص إنذارات لإلنسان؛ حتى يعود اإلنسان إىل ربه،
ويدعو ربه ،لريفعها جل جالله:
[األعراف.]٩٦ :

 وإذا جاءت املصيبة عىل العبد ،أكرمه اهلل بعد هذه املصيبة بسبع كرامات:
ألهنا حتدث له توبة جديدة ،وإيامن جديد  ..وعمل جديد  ..وحب جديد للرب ..
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وشكر جديد للرب ..وتعظيم جديد للرب ..وطاعات جديدة:

[التوبة.]٥١ :

فكم من الطاعات ،وكم من اإليامن الذي زاد يف قلب املسلم ،بعد ما عىص اهلل ،ثم تاب،
واهلل  أكرمه هبذه الكرامات:
[احلرش.]٢٢ :

عزيز كريم ،إن رآك يف طاعة أحبك ،وأ مدك باألمن واهلداية والطمأنينة،
واعلم أن ربك ٌ
وأمدك بالقوة عىل الطاعات ،والقوة التي تزجرك عن املعايص ،وأمدك باهليبة.
فللمؤمن هيبة:
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َْي َة َش ْه ٍر»أخرجه البخاري( ).
َُص ُ
ت بِ ُّ
قال النبي «:ن ْ
وأمدك باحلفظ والنرص؛ فالتوحيد هو سبب قوة املؤمن ،والرشك واملعايص سبب
ض عف اإلنسان ،ومن كان معه القوي فهو قوي ،ومن كان معه الضعيف فهو
)[املزمل.]19 /
ضعيف(:
معك القوي يقويك ،ومعك الكريم يعطيك ،ومعك احلفيظ حيفظك ،ومعك الرزاق
ُينعم عليك ،ومعك الوهاب هيبك كل ما ُيسعدك يف دنياك وأخراك ،معك من له
)
األسامء احلسنى ،والصفات العال(:ﯿ
[النحل.]128 /

)[البقرة.]153 /
(
فاهلل مع املؤمنني؛ واهلل مع املحسنني؛ فاهلل  معهم بأسامئه وصفاته ،ونرصه وعونه
وتوفيقه.
واإلنسان ضعيف ،مل يكن شيئًا حتى يفعل شيئًا ،مل يكن شيئًا حتى يقدر عىل أي يشء،
ً
فضال عن كل يشء؛ فهو حمتاج أبدً ا إىل االستعانة بربه القوي يف جلب ما ينفعه ودفع ما
يرضه ،كام حكى اهلل عن إبراهيم(:
[إبراهيم.]35 /

( ) أخرجه البخاري برقم (.)335
1
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)

فلوال هداية اهلل ما اهتدينا ،ولوال توفيقه ما أطعناه ،ولوال رمحته ما أحببنا دينه ،وال
عملنا بطاعته:
[األعراف.]٤3 :

وقال يوسف فيام حكى اهلل عنه(:
) [يوسف.]33 /
وحكى اهلل عن نوح  أنه :

[هود.]٤7 :

فالضعيف ليس بيده يشء ،ولكنه يملك الدعاء ملن بيده خزائن كل يشء(:
)[احلجر.]21 /
(
)[غافر.]60 /
فأعظم يشء ،وأفضل يشء ،وأحسن يشء ،هو التعبد هلل ،واألنس به ،والسامع عن
وتعظيام وحبًا ،لربنا
أسامئه وصفاته وأفعاله ،فهذا الكالم يمأل القلب إيامنًا وتوحيدً ا،
ً
العظيم جل جالله:
[األحزاب.]٤3 – ٤١ :

فيجب علينا أن نستفيد من خزائن القوي ،بأن نقول :ال حول وال قوة إال باهلل ،فهي كنز
خريا وقوة كام قال هود 
من كنوز اجلنة ،وأن نُكثر من االستغفار؛ لنزداد
ً
لقومه(:
)[هود.]52 /
)
فسبحان القوي كامل القوة ،املتني شديد القوة(:

[الذاريات.]58 /

هو سبحانه القوي الذي خلق املخلوقات كلها ،القوي الذي يرزق املخلوقات كلها،
القوي الذي خلق البحار كلها ،القوي الذي حييي ويميت ما ال يعلمه إال هو من النبات
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واحليوان واإلنسان:

[غافر.]٦8 :

فهو جل جالله القوي الذي له مقاليد السموات واألرض ،وله اخللق واألمر كله:
[الزمر.]٦3 – ٦٢ :

والعبد إذا عرف ربه القوي تعلق به ،وتوكل عليه ،وجلأ إليه؛ ألن اهلل هو امللك الذي له
األسامء احلسنى ،والصفات العال ،وبيده ملكوت كل يشء ،قادر عىل كل يشء ،حميط
بكل يشء ،كام قال هود (:
)[هود.]56 /
ومن عرف اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته العال؛ تعلق به ومل يلتفت إىل ٍ
أحد سواه ،هو
القوي الذي بيده ملكوت السموات واألرض؛ فتوكل عليه وحده ،وال ختف أحدً ا
سواه؛ فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،واألمر أمره ،فال ختاف إال هو،وال تتوكل إال عليه،
وال تعبد إال إياه(:
من هو رب العاملني؟(:

)[األعراف.]54 /

)[األنعام.]103-102 /
فليس لألبصار أن تراه يف هذه الدنيا ،وال جيوز أن تراه يف هذه الدنيا؛ ألنه هو املحيط
بكل حميط ،وال حييط به أحد ،وال جيوز أن تراه؛ ألنه لو رأته ملا عصته؛ ألهنا إذا رأته
عرفت عظمته وجالله وكربياءه ،فتهابه وختافه؛ فيبطل التكليف ،ويبطل األمر والنهي،
فمن رمحة اهلل أننا ال نراه ،فهذه العيون التي تعبدت له وبكت م ن خشيته ،وهذه
البصائر ،وهذه القلوب التي آمنت به ،فخشعت له ،وبكت وخرت ساجد ًة له يوم
)[القيامة.]23- 22 /
القيامة حيث ال تكليف تراه(:
فهو سبحانه هو القوي وحده ،وكل ما سواه ضعيف مقهور لقوة القوي سبحانه:
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[فصلت.]١٥ :

فالقوة كلها بيد القوي سبحانه ،والعزة بيد العزيز ،واهلداية بيد اهلادي ،واألمن بيد
املؤمن ،وال يؤمن الناس إال املؤمن الذي يملك األمن(:
)[األنعام.]82 /

ومجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل من آثار أسامء اهلل احلسنى ،ومجيع
األحكام من آثار أسامء اهلل احلسنى ،مجيع األحوال التي يتقلب هبا اخللق ،وجتري يف

حلسنى(:
الكون ،من آثار أسامء اهلل ا ُ

)

[الزمر.]63- 62 /

ومن أصابته حمنة أو بلية أو مكروه أو أذى؛ فليفزع إىل ربه القوي ،فنعم املوىل ،ونعم

النصري(:

)[احلجر.]99-97 /

فسبحان اهلل ما أعظم قدره ،وما أعظم قدرته ،وما أعظم قوته(:
)[الزمر.]67 /

هو القوي الذي له القوة امل طلقة ،قوته ال بداية هلا وال هناية ،كل قوة يف العامل من آثار

قوته(:

)[هود.]66 /

هو اهلل القوي يف ذاته ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وملكه وسلطانه(:

هو القوي القاهر لكل قوي(:

)[احلج.]74 /

)[األنعام.]18/

هو القوي ال ذي ال أقوى منه ،املالك لكل قوي ،املهيمن عىل كل قوي ،املحيط بكل

قوي(:
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)[احلرش.]24- 22 /

هو القوي الذي يملك خزائن القوة ،وأنواع القوة ،وهيب منها من يشاء بأي قدر
)

شاء(:

[احلجر.]21 /

هو القوي الذي أعطى القوة لكل قوي من املخلوقات من العرش العظيم ،إىل

السموات واألرضني ،وما فيهن ،وما بينهن ،وما عليهن ،من الكائنات من العرش

العظيم ،إىل أصغر ذرة يف ملكه العظيم(:
)[امللك.]1/

هو القوي يف علمه ،الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون(:
)[األنعام.]59 /

هو العامل بكل يشء ظاهر ًا وباطن(:

)[السجدة.]7-6 /

فقوة اهلل ال حد هلا ،وهي غري متناهية ،فهي مطلقة دائمة ،أما قوة املخلوقات فهي
حمدودة موهوبة ناقصة ،وملا كانت قوة اهلل غري متناهية وعزته غري متناهية ،كانت قوة

أعدائه متناهية ،وذلتهم غري متناهية(:

)[املجادلة.]21-20 /

فاهلل  قوته غري متناهية ،أما قوة املخلوق فهي متناهية ،وكلام تناهت زادت الذلة؛
فسبحان القوي العزيز الذي أظهر قدرته يف خلق املخلوقات العظيمة ،يف خلق
املخلوقات الكبرية ،يف خلق املخلوقات الصغرية ،من العرش ،والكريس ،والسموات

واألرض ،واجلبال ،والبحار وغريها(:

)[غافر.]57 /

وأظهر قدرته يف خلق املخلوقات الصغرية كالذرات التي هي أجزاء األجسام،

إظهارا لقدرته،
واهلباءات التي متأل الفضاء العظيم ،وخلق اجلميع من الكبري والصغري
ً
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مظهرا جلالله ومجاله ،واجلميع يف ملكه العظيم ُيسبح بحمد ربه
وبيانًا لعظمته ،وجعلها
ً

العظيم ،ويشهد بوحد انيته وخيضع ألوامره:

(

[احلجر.]99- 98/

(
(
(

[اإلرساء.]٤٤ – ٤3 :

)

)[األعىل.]1 /

)[الواقعة.]74 /
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)[النرص.]3 /

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

املتن

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل املتن

اهلل  هو امللك احلق الذي له األسامء احلسن ى  ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة،
)
واملثل األعىل يف السموات واألرض(:
[طه.]8/
وأسامء اهلل  أسامء جالل  ،وأسامء مجال ،واهلل  من أسامئه احلسنى املتني .
فاهلل سبحانه هو القوي املتني  ،القادر عىل كل يشء ،العليم بكل يشء ،الغني املتني الذي
عنده خزائن كل يشء ،الذي بيده ملكوت كل يشء ،الذي ال حيتاج يف إمضاء حكمه إىل
جند أو مدد ،وال إىل معني أو عضد ،وال إىل جامع أو شاهد :
[ يس. ] 8٢ :
وهو سبحانه القوي املتني الذي يمد املخلوقات بالقوت والقوة ،ويسوق إليها أرزاقها
يف كل مكان  ،ويف كل زمان ،ويعينها عىل مصاحلها(:
) [الذاريات.]58/
فخلق األرزاق يدل عىل عظمة اهلل ،وسوقها إىل أماكنها وإىل من حيتاجها يف الرب واجلو
والبحر يدل عىل كامل قدرته وقوته جل جالله .
فسبحان القوي املتني الذي خلقن ا ،وأعطانا املتانة يف أجسامنا؛ لنصرب هبا عىل الطاعات
ً
متانة يف قلوبنا؛ لنقوى هبا عىل طاعته وعبادته ،وأعطانا مد ًدا من
واملصائب ،وأعطانا
قوته هنزم هبا النفس والشيطان والكفار(:
) [اإلنسان.]٢9 -٢8/
فاهلل  هو القوي املتني ،الذي له ملك كل يشء ،وال يقف لقوته يشء ،وال يعجزه
يشء يف األرض وال يف السامء(:
) [الفرقان.]٢ - 1/

هو املتني الذي يترصف يف ملكوت السموات واألرض  ،ويف عامل الغيب والشهادة
كيف شاء ،هو القوي املتني الذي يترصف يف امللك وامللكوت ،ويف الظواهر والبواطن،
القوي املتني الذي نفذت مشيئته يف مجيع الربيات ،وما شا ء كان ،وما مل يشأ ال يكون
أبدً ا:
[ آل عمران. ] ٢٦ :
والبد لإلنسان أن يتعرف عىل ربه؛ حتى تأيت عظمة اهلل يف قلب هذا العبد ،فإذا امتأل
القلب باإليامن حتركت اجلوارح بالطاعات ،فمعرفة اهلل من أوجب الواجبات؛ (
) [حممد.]19/
ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله هي غذا ء القلوب؛ فهذه القلوب هلا غذاء؛ حتى
ُت ْقبِل عىل اخلري ،وتنفر من الرش ،وتعمل الطاعات ،وجتتنب املعايص ،وتفعل ما حيب اهلل
ويرضيه ،وجتتنب ما يكرهه اهلل ويسخطه ،البد هلذه القلوب من اإليامن الذي حيملها
عىل طاعة اهلل ،ويبعدها عن معصية اهلل ،البد هلا من اإليامن ال ذي به تقوى عىل األعامل،
وحتسن األعامل ،وتؤدى األعامل  ،بكامل احلب هلل ،وكامل التعظيم له ،وكامل الذل له :
[ الطالق. ] 1٢ :
وهلذا من أوجب الواجبات معرفة اهلل بأس امئه وصفاته وأفعاله ،أن نعرف املعبود من
هو؟ وما هي أسامؤه؟ وما هي صفاته؟ ألننا حمتاجون إليه .
فالبد أن نعرف القوي حتى نفزع إليه يف كل حال ،ونعرف القادر حتى نستعني به عىل
األعامل ،ونعرف الغني حتى نسأله  ،وال نقف بباب الفقري ،ونعرف الكبري حتى نحتمي
به ؛ فاهلل  هو الكبري وحده ،وكل ما سواه من املخلوقات صغري ،ونعرف امللك حتى
نعبده :
[ يونس. ] ٣ :
وليس يف مكة قبل اهلجرة إال الدعوة إىل اإليامن والتوحيد وبيان فضل مكارم األخالق

وأحوال اليوم اآلخر  ،كان النبي  يعلم الصحابة اإليامن والتوحيد؛ فيعرفهم باهلل
وأسامئه وصفاته ،وماذا يريد اهلل  من خلقه ،وماذا سيعطيهم يوم القيامة .
 ولذلك كانت حلقة التعليم يف دار األرقم يف مكة تشتمل عىل ثالث مسائل:
األوىل :التعريف با هلل ،وأسامئه  ،وصفاته ،وأفعاله  ،وخزائنه ،ووعده  ،ووعيده.
الثانية :معرفة أحوال الرسل ،وماذا جرى عليهم مع أممهم ،وكيف أن اهلل  نرص
أولياءه ودمر أعداءه كقوم نوح ،وهود ،وقوم صالح ،وقوم ثمود ،وقوم لوط ،وقوم
شعيب ،وقوم فرعون ،اهلل  أرسل إليهم الرسل ،ودعوهم إىل اهلل ،فلام مل يستجيبوا
أنجى اهلل املؤمنني ،وأهلك الكافرين :
[ النحل. ] ٣٦ :
وهلذا جاءت سورة إبراهيم ،سورة يونس ،سورة هود ،هذه السورة التي ُت َع ِّرف باهلل ،
وتكشف لنا أحوال األنبياء والرسل الذين قاموا بالدعوة إىل اهلل.
الثالثة :التعريف باليوم اآلخر ،وماذا للناس بعد القدوم عىل اهلل  ،من التكريم باجلنة ملن
أطاعه ،ومن العذاب واإلهانة يف النار ملن عصاه.
هذا العلم الذي كان يف دار األرقم ،فلام قوي اإليامن نزلت أول فريضة؛ فريضة الصالة،
ليس يف مكة فريضة بعد اإليامن باهلل  إال فريضة الدعوة إىل اهلل ،وكيف ندعو إىل اهلل،
وكيف نتعرف عىل أحوال الرسل يف الدعوة إىل اهلل .
ثم جاءت أول فريضة بعد ذلك قبل اهلجرة بسنة؛ فريضة الصالة ،ونزلت أحكامها وما
يقال فيها بعد ذلك يف ا ملدينة ،ثم جاءت فريضة الزكاة ،والصوم ،واحلج ،وغري ذلك،
واكتمل احلج يف السنة التاسعة من اهلجرة .
ثم حج النبي  يف السنة العارشة  ،ثم توىف يف املدينة بعدها حني أكمل الدين :
ﮓ [ املائدة. ] ٣ :
فهذه املعارف البد منه ا للعبد ،والذي ال يعرف ذلك جاهل سفيه؛ ألنه سوف يعيص
اهلل؛ ألنه مل يعرف قدر اهلل ،ومل ِ
يبال بمعصية اهلل ،ومل يعرف قدر الثواب الذي أضاع ،ومل
يعرف قدر اآلخرة اآلجلة التي فيها الثواب والعقاب الدائم  ،ومل يعرف هذه الدنيا

الزائلة التي يسكن فيها مد ًة قليلة :

[ حممد. ] 19 :
فالبد للعبد أن يتعرف عىل معبوده بأسامئه وصفاته؛ حتى يعبده ،وحتى يستعني به ،وال
يلتفت ألحد سواه .
فالبد أن أعرف اخلالق من هو؟ من هو القوي املتني؟ من هو امللك احلق الذي له ملك
السمو ات واألرض ،وله مجيع اخلالئق يف السموات واألرض ،وله خزائن السموات
واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله جنود السموات واألرض  ،وله مرياث
السموات واألرض :
[ الطالق. ] 1٢ :
هو امللك العظيم جل جالله  ،هذه أسامؤه ،وهذه صفاته ،وهذا ملكه ،و إذا عرف العبد
ذلك مل يلتفت ألحد سواه ،وأقبل عىل طاعته ،وابتعد عن معصيته :
[ األنعام. ] 1٠٢ :
هو سبحانه القوي امل تني الذي البداية لقوته وال هناية ،عظيم القوة ،عظيم القدرة؛ فال
تنقص قوته ،وال تضعف قدرته؛ ألنه املتني شديد القوة ،الذي ال تنقطع قوته أبدً ا ،وال
تلحقه يف أفعاله مشقة ،وال يمسه لغوب؛ (
) [ق.]٣8/
ومن عرف القوي املتني عظمه وكربه ،ومحده وشكره ،وأقبل عىل طاعته ،وابتعد عن
معصيته ،وسأله وحده ،ومل يلتفت ألحد سواه؛ ألنه عرف ربه بأسامئه وصفاته فاتقاه،
وخشيه ،وأحبه ،وعظمه :
[ فاطر. ] ٢8 :
ومقصود العلم ليس العمل فقط؛ فإن املنافقني يعملون  ،بل العمل املقرون باخلشية،
خشية اهلل أن أعرف الرب العظيم ،الكبري املتني  ،الغني القوي ،القادر القاهر ،الذي
عنده خزائن كل يشء ،وبيده ملكوت كل يشء ،فأتوجه إليه  ،أطيعه وال أعصيه (:

ﰀ) [الزمر. ]9/
ومن عرف القوي املتني ات قاه ،وخشيه ،وخاف منه ،وابتعد عام يغضبه ،وسارع إىل ما
يرضيه ،مهام اشتد البالء ،ومهام تعدد االبتالء ،ومهام تقلبت األحوال بني الرساء
والرضاء؛ ألنه عرف ربه  ،فهو يعبده لذاته وجالله ومجاله ،ويرسع إىل مرضاته؛ ألنه
عرفه بأسامئه وصفاته ( :
) [األنبياء.]9٠/
واملؤمن قوي يف إيامنه وأعامله ،فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف،
ويف كل خري؛ فاملؤمن قوي يف إيامنه وأعامله؛ ألنه اتصل بربه القوي فاستفاد منه القوة،
اتصل بربه املؤمن فاستفاد منه األمن ،فأصبح آمنًا عىل نفسه ،اتصل بربه العزيز فاستفاد
منه العزة :
[ األنعام. ] 8٢ :

فاهلل  هو القوي املتني الذي قوى عبده عىل كل ما ينفعه .
واملؤمن متني يف إيامنه وأعامله؛ ألنه اتصل بربه املتني ،وسأله من فضله ،فجعله متينًا يف
إيامنه ،فال شك عنده أبدً ا(:
)
[احلجرات.]15/
وأصبح متينًا يف أعامله؛ يؤدهيا لربه باليقني املتني ،والتعظيم الكامل ،واحلب
الكامل(:
) [األنفال.]4 - ٢/
عزيزا باالنتساب إىل ربه العزيز(:
واملؤمن عزيز؛ ألنه اتصل بالعزيز ،فصار ً
) [املنافقون.]8/
واهلل  هو القوي املتني يف قوته وقدرته ،املتني يف قهره وجربوته ،املتني يف كرمه ولطفه،
إذا أكرم أكرم ،وإذا لطف لطف ،وإذا قهر قهر .
هو وحده املتني يف حكمه ،املتني يف حلمه ،املتني يف ر محته ،املتني يف عفوه ،إذا عفا عفا؛

حتى ال يبقى ذنب ،وإذا غفر غفر؛ حتى ال تبقى معصية ،هو املتني يف إحسانه ومغفرته
) [الذاريات.]58/
ويف مجيع صفاته(:
فهو سبحانه القوي املتني الذي بلغ هناية الكامل يف ذاته ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله
وخزائنه ،وملكه وسلطانه :
[ غافر. ] ٦5 :
هو سبحانه املتني الذي كيده وبطشه بأعدائه متني ،ال يمكن ألحد رده أو صده أو
االنفالت منه:
[ القلم. ] 45 – 44 :
واهلل  ال يوصف بالكائد؛ إنام هذا من باب املقابلة؛ ألن هناك من يكيد برش ،كمن
يكيد لغريه لينهب ما يف يده ،وقد يكيد مشاكلة وما إىل ذلك ،فاهلل  من كاد ألوليائه
[ الطارق. ] 1٧ – 15 :
كاده :
واعلم أن اهلل متني ،ودينه متني؛ فكن متينًا يف التوحيد واإليامن واليقني ،متينًا يف التمسك
بحبل اهلل املتني ،كن متينًا يف العلم بـ (ال إله إال اهلل) ،ومعرفة اهلل بأسامئه وصفاته؛ حتى
عامل الغيب إىل ِ
خترج من عامل الشهادة إىل عامل الغيب ،ومن َ
عامل الغيب :
[ النجم. ] 4٢ :

بقوة اإليامن  ،وقوة اليقني ،خيرج اإلنسان من عامل الشهادة إىل عامل الغيب ،فينظر بامذا
أمر؟ وعن ماذا هنى؟ ويتعرف عىل أسامئه وصفاته؛ فيستأنس به  ،ويستوحش من غريه؛
مسبحا بحمد ربه :
معلام  ،حمسنًا
ذاكرا
ً
شاكرا ،حامدً ا عابدً ا ،داع ًيا ً
ً
فال تراه إال ً
[ األنفال.] 4 – ٢ :
وإذا امتأل قلبه باإليامن  ،وصار متينًا يف اإليامن واليقني ،صار الغيب عنده شهادة،
فأصبح يف درجة عالية من درجات الدين ،وهي درجة اإلحسان .
واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد اهلل كأنك تراه ،إن
تكلمت سمعك ،وإن حتركت أبرصك ،وأن أضمرت فهو عليم بام يف قلبك ،فأنت بني

يديه ،بل مجيع املخلوقات ،بل مجيع الذرات يف العامل العلوي والعامل السف ي  ،يف الظلامت
والنور ،كلها اهلل  ينظر إليها مجي ًعا ،ويسمعها مجي ًعا ،ويدبرها مجي ًعا(:
) [امللك.]1/
هو جل جالله له األسامء احلسنى والصفات العىل؛ وإذا عرف القلب ذلك جتاوز
َ
املخلوق إىل اخلالق ،وطلب رضاه ،وسارع يف طاعته ،وسابق إىل كل خري ،وختلق

باألخالق العالية ،وعمل األعامل الصاحلة ،وقال األقوال احلسنة ،وصار قلبه مملو ًءا
بحب اهلل ،وحب رسله وكتبه ومالئكته ،وحب أوليائه .
فاهلل متني  ،ودينه متني ،فكن متينًا يف التوحيد واإليامن واليقني ،متينًا يف التمسك بحبل
اهلل املتني ( :
) [لقامن.]٢٢/
فكن متينًا بالتمسك بحبل اهلل املتني ،وخذ أوامر اهلل بقوة ،افعل األوامر ،واجتنب
النواهي ،وجاهد يف اهلل حق جهاده :
ﯴ [ احلج. ] ٧8 :
اعمل األعامل االنفرادية بينك وبني ربك بالتسبيح ،والذكر ،وتالوة القرآن ،وفعل
النوافل :
[ األحزاب. ] 4٣ – 41 :

واعمل األعامل االجتامعية بينك وبني اخللق ،باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
والدعوة إىل اهلل ،وتعليم رشع اهلل  ،واإلحسان إىل خلق اهلل  ،والنصيحة
للمسلمني(:
) [التوبة.]٧1/
وكن متينًا يف حسن اخللق مع ربك القوي املتني الذي خلقك فسواك فعدلك ،الذي
أسكنك يف أرضه ،وأطعمك من رزقه ،وكساك من فضله ،و َم َّن عليك بإنزال هذا
الكتاب العظيم ،وبعثة هذا الرسول الكريم ،وهداك هلذا الدين القويم؛ فكن متينًا يف

حسن اخللق مع ربك القوي املتني الذي كل نعمة منه ومن فضله ،اعبده ،وتوكل عليه،
واستعن به ،واخشع له ،واخضع بجوارحك له :
[ هود. ] 1٢٣ :
وكن كذلك قو ًّيا متينًا يف أخالقك مع الناس أمجعني :

[ آل عمران. ] 1٣4 – 1٣٣ :

وخالق الناس بخلق حسن .
ِ
َّاس
قال رسول اهلل « : ات َِّق اهللَ َحيْثُ ََم ُكن َ
ـح َسن ََة ََت ْ ُح َهاَ ،و َخال ِق الن َ
السيِّئ ََة الْ َ
ْتَ ،و َأ ْتبِ ِع َّ
بِخُ ُل ٍق َح َس ٍن»أخرجه الرتمذي( ).
كيف تكون متينًا تؤدي هذه األعامل بقوة؟ وتؤدهيا باحلب والتعظيم لربك العظيم؟
بالعلم اإلهلي ،والعلم اإل هلي هو أعظم يشء ،وأول يشء ،وأكرب يشء؛ ألنه يقودك إىل
كل ما حيبه اهلل ويرضاه .
هذا العلم اإلهلي يصلك باهلل ،ويصلك بام حيب اهلل ،ويصلك بام حتب غدً ا أن تلقاه من
رضوان اهلل ،ومن النعيم املقيم يف جنة عرضها السموات واألرض :
[ حممد. ] 19 :

[ التوبة. ] ٧٢ :

وهبذا العلم تكون متينًا يف أقوالك ،متينًا يف أعاملك ،متينًا يف أخالقك .
فهذا الدين عظيم ،ومحله حيتاج إىل إناء متني ،هذا اإلناء هو هذا اإلنسان الذي خت َّلق
باألخالق العالية ،وجعله وسيلة حلب اهلل ورسوله ودينه ( :
) [القلم.]4/

( )1صحيح /أخرجه الرتمذي برقم (.)198٧

واألخالق التي حيبها اهلل  ،والتي اشرتى أهلها هي( :
[التوبة.]11٢/
وقد وعد اهلل أهل الصفات باملغفرة واألجور العظيمة فقال :

)

[ األحزاب. ] ٣5 :
فاهلل  يريد أن نحمل هذا الدين باألخالق العالية ،ونرتك كل يشء من أجله ،ونتنازل
عن كل يشء من أ جله ،ونبذل كل حمبوب من أجله ،فاملؤمن من أجل أن ينترش الدين،
من أجل أن ُيعبد اهلل؛ يصل من قطعه ،ويعفو عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،وحيسن إىل
من أساء إليه :

[ فصلت. ] ٣٦ – ٣٣ :
فالبد أن نتخلق باألخالق العالية  ،بالصفات التي دعانا اهلل لإلتصاف هبا بقوله :
[ األعراف. ] 18٠ :
ً
أوال نحصيها ،ثم نحفظها ،ثم نتخلق هبا ،ثم ندعو اهلل  هبا ،ثم نجمل الناس هبا،
فاللباس احليس الذي يسرت العورات نشرتك فيه نحن والكفار ،لكن لباس التقوى إيامن
بالقلب ،وتوكل عىل الرب ،وحب للرب ،وعمل باجلوارح ،هذا لباس التقوى .
فمن لبس لباس التقوى يف الدنيا ألبسه اهلل يوم القيامة لباس احلرير واحل ي يوم القيامة :

[ األعراف. ] ٢٦ :
هذا الدين عظيم ،هذا الدين متني فيه أخبار عظيمة  ،وأحكام عادلة  ،وأخالق حسنة :
ﮓ
[ املائدة. ] ٣ :

واهلل  هو القوي املتني ،الذي كل متانة يف اخللق من فضله وجوده جل جالله؛ فهو
قوانا عىل الطاعات ،وهو الذي قوانا عىل اجتناب املعايص ،وهو الذي قوانا عىل
الذي َّ
اإليامن ،وهو الذي قوانا عىل طلب العلم :
[ النحل. ] 5٣ :

فاهلل  منه كل فضل وكل خري ،وكل رش وكل سوء من اإلنسان؛

ﰚ [ النساء. ] ٧9 :
هو سبحانه املتني الواسع يف علمه  ،وقوته  ،وقدرته  ،وغناه ،وكرمه وحلمه  ،ومغفرته .
هو املتني الواسع يف ملكه  ،كل هذا امللك العظيم الذي نراه له ،السموات واألرض له،
وما فيهن له ،عامل الغيب له ،عامل الشهادة له ،عامل الدنيا له ،عامل اآلخرة له ،كل يشء
) [املائدة.]1٢٠/
له(:
هو املتني الواسع يف علمه (
) [األنعام.]59/
هو يعلم ما كان  ،وما يكون  ،وما سيكون:
هو الواسع يف رمحته :

[ غافر. ] ٧ :

[ السجدة. ] ٧ – ٦ :

هو جل جالله واسع يف علمه ،واسع يف رمحته ،واسع يف قدرته(:
) [الطالق.]1٢/
هو الواسع يف مغفرته لذنوب عباده :

[ النجم. ] ٣٢ :

فهو القادر عىل كل أحد ،الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد ،الغني الذي كل
) [يونس.]٦8/
يشء له(:
هو سبحانه القوي املتني الذي كل يشء يف ملكه يف قبضته ال يغيب عنه ،وال يفلت منه،
)
وال يمتنع عليه؛ (
[هود.]5٦/
فسبحان ربنا املتني الذي دينه متني ،وكيده متني ،وتدبريه حكيم ،وعطاؤه مجيل ،وفضله
) [النحل.]5٣/
كبري(:
وسمي هذا التدبري كيدً ا من باب املشاكلة
فكيد اهلل  تدبري حكيم ملصلحة خلقه،
ِّ
) [الطارق.]1٦ - 15/
واملقابلة(:
واهلل  هو القوي املتني ،قوي يف قدرته ،متني يف قوته ،فال أقوى منه ،بل هو القوي
الذي خلق القوة يف كل قوي ،وعنده خزائن القوة ،وبيده القوة مجي ًعا ،لو رفعها عن
السامء لوقعت ،ولو رفعها عن األرض لزالت .
ولو رفعها عن اإلنسان هللك ،وهكذا .
هو القوي املتني الذي خلق القوة ،و َم َّن هبا عىل خلقه ،وعنده خزائن القوة ،فهو القوي
يف قدرته  ،متني يف قوته فال أقوى منه ،يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه :
[ الذاريات. ] 58 :

ه و القوي املتني الذي ال أقوى منه ،وضع اسمه عىل السامء فاستقلت ،ووضعه عىل
األرض فاستقرت ،ووضعه عىل اجلبال َفر َس ْت ،ووضعه عىل املياه فسالت ،ووضعه عىل
األشجار فأثمرت  ،ووضعه عىل الصخور ف َق َس ْت ،ووضعه عىل األذن فسمعت،
ووضعه عىل اللسان فتكلم(:
)[األنعام.]1٠٢/
اهلل  قوي متني ،وبقوته خلق العامل العلوي والعامل السف ي ،والعامل العلوي عامل عظيم،
فيه املالئكة العظام ،فيه جربيل  ،وميكائيل  ،وإرسافيل ،وفوقه محلة العرش الذي

الواحد منهم ما بني شحمة أذنه إىل منكبه مسرية سبعامئة عام ،وجربيل له ستامئة جناح،
لو مد منها واحدً ا ألظلم األفق  ،وبطرف جناحه ،رفع مخس قرى من قرى قوم لوط ،
ثم قلبها عليهم ،فكم عدد املالئكة يف السموات واألرض؟ وكم السموات السبع مملوءة
باملالئكة؟ ما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم  ،أو راكع  ،أو ساجد هلل : 
[ األنبياء. ] ٢٠ – ١٩ :

) [التحريم.]٦/
واملالئكة عباد مكرمون( :
فكالمهم نور ،وتسبيحهم نور ،وأعامهلم كلها نور ،فالعامل العلوي كله نوراين ،مملوء
باملالئكة املخلوقني من نور ،وبام فيه من نور العر ش ،ونور الكريس ،ونور السموات
واهلل النور فوق عرشه .
ِ
ات َو ْج ِه ِه َما
ُّورَ ،ل ْو ك ََش َف َها َألَ ْح َر َق ْت ُسبُ َح ُ
ُورَ ،أنَّى َأ َرا ُه؟ ح َجا ُب ُه الن ُ
قال  عن ربه  « :ن ٌ
ِ
َص ُه ِم ْن َخ ْل ِق ِه»أخرجه مسلم( ).
ا ْنت ََهى إِلَيْه َب َ ُ
فسبحان من له األسام ء احلسنى  ،والصفات العىل ،املتني الذي خلق مجيع العوامل بقدرته؛
ألنه القوي املتني  ،القادر عىل كل يشء ،الذي ال يعجزه يشء ،القوي املتني الذي خلق
كل قوي ومتني من اجلبال الراسيات ،والبحار الواسعات  ،واجلامدات  ،والنباتات ،
[ النمل. ] ٨٨ :
واحليوانات :
هو القوي املتني الذي خلق كل يشء يف العامل العلوي والسف ي(:

)[الزمر.]٦٦ -٦٢/
فإذا عرفنا القوي استعنا به ،وإذا عرف نا الكبري مل نقف بباب الصغري  ،وإذا عرفنا الكريم
سألناه ،وإذا عرفنا املتني علمنا أن خزائنه ال تنقص ،وأن قوته ال يقف هلا أحد :
( )1أخرجه مسلم برقم (.)1٧9

[ حممد. ] ١٩ :

أحبَّه ،ومن عظمه
فمن عرف اهلل بأسامء جالله َع َّظمه ،ومن عرف اهلل بأسامء مجاله َ
وأحبه أطاعه فيام أمر به(:
) [األنعام.]1٠٢/
فالبد للسان أن يذكر ربه كثري ًا  ،ويثني عليه ويمجده؛ حتى يمتلئ القلب باإليامن ،فإذا
جاء اإليامن جاءت الطاعات ،وق َّلت املعايص ،وكل نقص يف الطاعة  ،أو زيادة يف
املعصية سببه نقص يف العلم باهلل وأسامئه وصفاته ،وكل زيادة يف الطاعات  ،ونقص يف
املعايص سببه زيادة العلم باهلل وأسامئه وصفاته ( :
) [حممد. ]19/
 والعلم ثالثة أقسام:
علم باهلل  ..وعلم بأوامر اهلل  ..وعلم بأيام اهلل.
فالعلم باهلل :هو العلم باهلل ،وأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده ووعيده .
فعلينا أن نتعرف عىل هذا العلم؛ حتى يمتلئ القلب بالتوحيد واإليامن :
[ فاطر. ] ٢٨ :
علم بأيام اهلل :فننظر يف حياة األنبياء السابقني ،بامذا أ َمروا وعن ماذا َهنوا؟ كيف كان
ثم ٌ
مآهلم؟ وكيف كان مآل أعدائهم؟ كيف اهلل  نرصهم؟ وكيف خذل أعداءهم؟ :
[ هود. ] ١٢٠ :

ثم ننتقل إىل العلم بأوامر اهلل :ماذا يريد اهلل؟ ماذا حيب اهلل؟ ماذا يسخط اهلل؟ بامذا أمر
عم هنى اهلل؟ :
اهلل؟ َّ
[ احلرش. ] ٧ :

فهذه العلوم متأل القلب إيامنًا بالرب جل جالله ،فنتعلم هذا العلم كله ،ونأخذ من
عرشة دروس تسع ًة يف التوحيد واإليامن ،وواحد ًا يف معرفة األحكام ،ومعرفة سرية
األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف العمل هبذا الدين  ،والدعوة إليه.

فاهلل سبحانه دعانا إىل معرفته ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله(:
) [املائدة.]98/
واهلل يمجد نفسه ،وحيمد نفسه ،ويبني أنه له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،فعظموه
وتوجهوا إليه  ،واعبدوه وأطيعوه ،وال تلتفتوا ألحد سواه ،فكل خملوق مفعول ،كان
معدو ًما فأوجده اهلل ،وملا أوجده ملكه ،وبقاؤه وفناؤه بيد اهلل (:
ﮱ
) [البقرة.]٢55/
فسبحان اهلل! ما أحىل الكالم عن الرب العظيم ،والكالم عن الرب العظيم جيب أن
كبريا ،فنحن نكربه ونمجده  ،ونحمده،
يكون
ً
عظيام ،والكالم عن الكبري البد أن يكون ً
ونشكره ونتوب إليه ونستغفره؛ ألننا ما قدرناه حق قدره ؛ لقلة معرفتنا به(:
) [احلج.]٧4/
اهلل سبحانه هو القوي املتني الذي له ملك السموات واألرض وما فيهن ،وله جنود
السموات واألرض من املالئكة واألرواح ،واجلن واإلنس ،واحليوان والنبات واجلامد،
وغري ذلك مما ال يعلمه إال العليم اخلبري:
[ األنعام. ] ١٠٢ :
يف كل ثانية مليارات املخلوقات توجد بأمر اهلل ،ويف كل ثانية مليارات املخلوقات متوت
بأمر اهلل .
اهلل قوي متني ،قهر املعدوم فأوجده ،وقهر املوجود فأعدمه؛ ألنه هو الذي حييي
ويميت ،وهو الباقي وحده ،وكل ما سواه ٍ
فان :
[ املؤمنون. ] ٨٠ :
فسبحان الرب العظيم ،امللك احلق ،الع ي احلميد ،القوي املتني ،الذي كل يشء ملكه،
وكل يشء يف قبضته ،وكل يشء خاضع لعظمته (
) [يونس.]٦8/
كل يشء ملكه من السموات  ،واألرض  ،واجلبال ،والبحار ،واألهنار ،واملالئكة،

واإلنس ،واجلن ،واألرواح ،واحليوان والنبات ،واجلامد ،وغري ذلك من املخلوقات التي
ال يعلمها وال حيصيها إال هو:
[ األنعام. ] ١٠٣ – ١٠٢ :
والعبد إذا عرف ذلك عن ربه  اطمأن قلبه ،وتوجه إىل ربه ،ومل يلتفت ألحد سواه،
البد للسان أن يتكلم عن القوي املتني ،وخياطب القلب بذلك ،ويقول له :اهلل  هو
القوي املتني ،فنحن نتكلم بذلك؛ لنسمع اهلل  ؛ ألن اهلل حيب من يمدحه ويثني عليه،
ويمجده ،ونسمع امل الئكة الذين طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل ،ونسمع أنفسنا ،
ونسمع املؤمنني ،ونسمع املخلوقات ،فاللسان يذكِّ ر القلب بربه  ،ويتكلم عن ربه
فيقول:
[ احلرش.] ٢٤ – ٢٢ :
فاهلل حميط بكل حميط ،السموات السبع حميطة باألرضني السبع ،والكريس حميط
بالسموات واألرضني ،والعرش حميط بالكل ،واهلل فوق العرش حميط بكل حميط ،وال
حييط به حميط :
[ فصلت. ] ٥٤ :
هو املتني بذاته ،واملتني بسمعه ،وسمعه حميط بكل يشء :
[ الشورى. ] ١١ :
يسمع مجيع األصوات  ،عىل اختالف اللغات  ،يف كل مكان  ،ويف كل زمان؛ فهذا
حامد ،وهذا سائل ،وهذا مستغفر ،فيقيض احلاجات مجي ًعا ،ويسمعهم مجي ًعا ،وجييب
دعاءهم مجي ًعا؛ ألنه احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم  ،وليس كمثله يشء :
[ غافر. ] ٦٥ :
هو القوي املتني يف سمعه جل جالله ،سمعه حميط بجميع املخلوقات ،بكل يشء

متحرك أو ساكن ،ناطق أو صامت ،وبرصه حميط بكل يشء يف ملكه ،ورمحته وسعت
ِ
رست وجدت رمحته ،وحيثام كان خلقه كانت رمحته ،وحيثام كانت
كل يشء ،فحيثام ْ
رمحته كان علمه:
[ غافر. ] ٧ :
هو املتني الذي رزقه وصل إىل كل حي ،ما من دابة يف األرض إال عىل اهلل رزقها ،يف
العامل العلوي ،ويف الفضاء ،ويف العامل السف ي ،ويف الصحاري ،ويف الرب واجلو والبحر:
(
)[هود.]٦/
وإيصال األرزاق إىل هذه اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السف ي حيتاج إىل قوة ،وإىل
علم ،وإىل حكمة ،وإىل رمحة ،واهلل  له األسامء احلسنى  ،والصفات العىل ،خلق
األرزاق كلها ،وأوصلها بقوته إىل مجيع خلقه ،وعلمه حميط بكل يشء فال ينسى أحدً ا،
وقوته وقدرته أحاطت بكل يشء  ،فال يعجزه يشء ( :
) ملاذا؟ (
)[الطالق.]1٢/
هو املتني الذين يعمل ما يشاء  ،وحيكم ما يريد ( :
) [الشورى.]11/
يعز بأسباب الذلة ،ويذل بأسباب العزة ،وينجي بأسباب اهلالك ،كام أنجى إبراهيم 
من النار ،وهيلك بأس باب النجاة ،كام أهلك فرعون مع ملكه ،ويريب أولياءه يف قصور
أعدائه كام ربى موسى  يف قرص فرعون ،وهيلك بأسباب النجاة كام أهلك قارون مع
ماله ،وخسف به وبداره األرض ،فهو فعال ملا يريد ،فعال ملا يشاء ،ليس كمثله يشء يف
أسامئه وصفاته وأفعاله  ،هو الواحد األحد رب كل كل أحد  ،وإله كل أحد ( :
) [اإلخالص.]4 -1/
هو جل جالله القوي املتني الذي إذا رحم رحم ،حيث ال شقاء وال عذاب ،وهو القوي
املتني الذي إذا بطش بطش ،حيث ال حياة وال نجاة :

ﰀ
فهو القوي املتني الذي إذا رحم رحم حيث ال شقاء وال عذاب(:
) [احلرش.]٢٢/
هو املتني الذي بيده مفاتيح كل يشء ( :
) [فاطر.]٢/
هو القوي املتني الذي ال أقوى منه ،هو القوي املتني الذي إذا بطش بطش ،حيث ال
حياة وال نجاة؛ (
)[هود.]1٠٢/
(
[ احلجر. ] 5٠ – 49 :

) [الفجر.]14 -٦/
باملرصاد لكل من عصاه  ،وخالف أمره  ،وآذى أولياءه  ،يف كل زمان ومكان .
ماذا فعل القوي املتني باألمم التي عصته  ،وكذبت رسله  ،وكفرت به؟( :
) [العنكبوت.]4٠/
ماذا فعل القوي املتني بأصحاب الفيل :
[ الفيل. ] 5 – 1 :
هو سبحانه القوي املتني ،الذي إذا خلق شيئًا أتقنه وأحكمه وأحسنه(:
) [نوح.]٢٠ -1٣/
فهو جل جالله إذا خلق شيئًا أحكمه وأتقن صنعته ( :
) [النمل.]88/

وخلقه متني ال تفاوت فيه :
[ امللك. ] 4 – ٢ :

) [األعىل.]٣ -1/

(
) [التني.]4/
(
هو القوي املتني الذي خلقنا  ،وأحسن صورنا ،وأحسن صور مجيع املخلوقات ،وليس
حل ْسن :
يف فعله قبيح ،إنام هو هناية ا ُ
[ السجدة. ] ٧ – ٦ :

ٍ
ٍ
يشء خلقه :
يشء حسن ،وأحسن كل
فاهلل هو جل جالله هو املحسن الذي خلق كل
)[املؤمنون.]14/
(
هو القوي املتني الذي كل يشء يف خزائنه ،وكل يشء إنام يوهب من خزائنه :
[ احلجر. ] ٢1 :
هو سبحانه القوي املتني امللك احلق الذي يملك كل يشء ،وامللك كله بيده .
عامل الغيب والشهادة بيده ،السموات واألرض بيده  ،وما فيهن وما عليهن من املالئكة،
واإلنس  ،واجلن  ،واجلامد  ،والنبات  ،واحليوان بيده وحده ال رشيك له؛ (
) [املائدة.]1٢٠/
هو القوي املتني الذي له امللك كله ،وله احلمد كله ،ومنه الفضل كله ،وإليه يرجع األمر
كله ( :
) [آل عمران.]٢٦/
هو جل جالله اخلالق العليم ،خالق كل يشء ،خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات
التي تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته  ،وختضع ألمره فيزيد ملكه خالئق ،ويزيد يف
)
ملكه من يكربه ويسبحه  ،ويقدسه وينزهه(:
[احلجر.]8٦/
هو القوي املتني الذي كلام خلق زاد ملكه ،وكرب ملكه  ،فكل ما خيلق من املخلوقات
تسبح بحمده ،فيزداد الثناء عليه ،والشكر له ،والتقديس له؛ (

) [احلج.]18/
فهو جل جالله خيلق يف كل ثانية مليارات املخلوقات؛ ألن خزائنه مألى بكل يشء،
وقدرته ال يقف هلا يشء :
[ القمر. ] ٥٠ – ٤٩ :

إظهارا لقدرته  ،وعظمته وجالله ،وإظهار لعلمه
فيخلق املتني هذه املخلوقات العظيمة
ً
الواسع  ،وقدرته الشاملة  ،يف ملكه العظيم؛ (
)
[الطالق.]1٢/
هو القوي املتني الذي هيب ويعطي ويرزق يف أقل من ثانية مليارات اخلالئق من العطايا
واهلبات واألرزاق والنعم ملن شاء من خلقه ،وال تنقص خزائنه مثقال ذرة؛ ألنه القوي
املتني الغني الكريم ،الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا مهام أنفق؛ ألن غناه مطلق ال حد له ،
واملحدود إذا ُأخذ من املحدود نقص ،أما أرزاق اهلل فليس هلا حد وال بداية وال هناية،
علمه ليس له بداية وال هناية ،رزقه ليس له بداية وال هناية؛ (
) [ص.]54/
[ الذاريات. ] ٥٨ – ٥٦ :
فاهلل  هو احلي القيوم املتني ،الذي كل يشء خلقه ،وكل يشء ملكه ،وكل نعمة من
إحسانه ،وكل عقوبة من عدله ،وكل عطاء من خزائنه ،وكل خري منه :
[ يونس. ] ٣ :
(
) [إبراهيم.]٣4/
وإذا نقصت خزائن اهلل مثقال ذرة لكان فقري ًا إىل ما نقص  ،واهلل منزه عن ذلك :
[ يونس. ] ٦8 :
ﯬ
فاهلل  هو الغني الكريم الذي ال تنقص خزائنه ،وعنده وبيده خزائن كل يشء ،فام

جيري يف هذا الكون كله من فضله وجوده ،وقد من عىل عباده باهلداية بعد الضاللة،
وبالنعم املادية من الطعام والرش اب واهلواء واملاء ،وبنعمة الدين ،فمنه كل خري وكل
نعمة ،واهلل ذو الفضل العظيم :
[ النحل. ] 5٣ :
وعن أيب ذر  عن النبي  فيام روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال« :يا ِعب ِ
ادي ،إِ ِِّّن
َ َ
ُم َّر ًما فال تظاملوا»أخرجه مسلم( ).
َح َّر ْم ُ
ت الظُّ ْل َم َع َىل َن ْف ِِسَ ،و َج َع ْلتُ ُه َب ْينَك ُْم ُ َ
وأعظم الظلم هو الرشك ،الظلم :هو وضع اليشء يف غري موضعه ،أو الترصف يف ملك
الغري بغري إذنه ،فأعظم الظلم وأقبح القبيح الرشك باهلل الذي خيلق ويرزق ،الواحد
األحد ،الصمد ،الذي ال إله غريه ،وال رب سواه.
وهلذا فهذا الذنب ال يغفره اهلل ملن مات عليه :
[ النساء. ] 11٦ :
فاهلل فطر الناس عىل التوحيد ،ولكن جاءت الشياطني فاجتالتهم عن دينهم؛ فكل أحد
ضال إال من هداه اهلل  ،فاهلدا ية من اهلادي ،والزرق من الرزاق ،والعلم من العليم،
واحلكمة من احلكيم ،والكرم من الكريم ،فكل يشء منه فليطلبه منه َ « :يا ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم
است َْهدُ ِ
وِّن َأ ْه ِدك ُْم»أخرجه مسلم( ).
َض ٌّال إِ ََّّل َم ْن َهدَ ْيتُ ُه؛ َف ْ
وهلذا نقول يف كل صالة:
فأعظم يشء نسأله اهلداية

[ الفاحتة. ] ٧ – ٦ :

[ الفاحتة.. ] ٧ – ٢ :

) ،الذين عرفوا احلق وتركوه ،ويف
الذين عرفوا احلق وعملوا به(:
) الذين ضلوا عن احلق  ،فعبدوا اهلل بجهل ،وهم
مقدمتهم اليهود(:
النصارى ومن ضل مثلهم.
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧

ومن رمحة اهلل أن جعلنا ضعفاء فقراء إليه؛ حتى نتوجه إليه ،وال نلتفت ألحد سواه ،ومل
جيعلنا أغنياء وأقوياء وأشداء؛ حتى ال نستغني عنه ،بل نقف بابه ،إن مرضنا سألناه
الشفاء ،وإن عجزنا سألناه القوة والقدرة ،وإن ضعفنا سألناه القوة ،وإن خفنا سألناه
استَكْ ُس ِ
األمنَ « ،يا ِع َبادِيُ ،ك ُّلك ُْم َع ٍ
وِّن َأك ُْسك ُْم»أخرجه مسلم( ).
ار إِ ََّّل َم ْن ك ََس ْو ُت ُهَ ،ف ْ
والكسوة كسوتان:
كسوة القلوب  ..وكسوة األبدان.
فكسوة القلوب هي التقوى ،وكسوة األبدان ما من اهلل علينا به من اللباس يف الصيف
والشتاء؛ (
) [األعراف.]٢٦/
وال ينزع هذا اللباس من اإلنسان إال الشيطان ؛ ألنه يريده عار ًيا أمام ربه(:
)

[األعراف.]٢٧/
ُون بِال َّليْ ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأغ ِْف ُر ُّ
ُوب ََجِي ًعا،
ثم ينادي ربنا عباده َ « :يا ِعبَادِي ،إِ َّن ُك ْم ُُتْطِئ َ
الذن َ
استَغ ِْف ُر ِ
وِّن َأغ ِْف ْر لَك ُْم»أخرجه مسلم( ).
َف ْ
هلل َف َيغ ِْف ُر
ون ا َ
وقال النبي َ « : ل ْو ََلْ ت ُْذنِ ُبوا َل َذ َه َب ا ُ
ون َو َي ْستَغ ِْف ُر َ
اء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
هلل بِك ُْمَ ،و َل َ
ـج َ
لَ ُـه ْم»أخرجه مسلم( ).

ألن العبودية باسمه الغفار ،باسمه الغفور ،باسمه الرحيم؛ ال تتم إال بأن يبتىل هذا
اإلنسان بالشهوات ،فيقع يف املعصية ،فيتوب إىل اهلل ،فيكون بعد توبته أعظم مما كان
قبل توبته ،وهلذا اهلل  حيب التوابني ،وال توبة إال من ذنب ،واهلل (:
) [البقرة.]٢٢٢/

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧
( )٣أخرجه مسلم برقم (.)٢٧49

ثم ينادي بقوله َ « :يا ِعبَادِي ،إِ َّنك ُْم لَ ْن َتبْ ُلغُوا ُُضي َفت َُُض ِ
وِّنَ ،ولَ ْن َتبْ ُلغُوا َن ْف ِعي
ِّ
ُّ
َف َت ْن َف ُع ِ
وِّن»أخرجه مسلم( ).
ليس بأيديكم يشء ،بل كل خملوق يف هذا الكون كان معدو ًما فأوجده اهلل(:
) [اإلنسان.]1/
مذكورا ،وأعطاه اهلل  من النعم ،و َم َّن عليه باهلداية ،والعقل،
وملا كان اإلنسان شيئًا
ً
والسمع ،والبرص؛ هل يليق به أن يعيص ربه  ،ويطيع عدوه؟ :
[ االنفطار. ] 8 – ٦ :
فاهلل  هو القوي القادر القاهر ،الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،وهو
الغني عن كل أحد  ،والذي ال حيتاج إىل أحد ،والذي حيتاج إليه كل أحد:
[ لقامن. ] ٢٦ :
فاهلل سبحانه ال يزيد جمد ًا ب تمجيدنا إياه ،وال يزيد كربياء بتكبرينا له ،إنام نحن ن ِ
ُسمع
قلوبنا أن اهلل كبري ،وأن اهلل قوي ،وأن اهلل رمحن رحيم؛ حتى نتوجه إليه ،ونحبه ،
ونعظمه ونطيعه ،ليكرمنا اهلل  باألمن واهلداية واخلالفة يف هذه الدنيا ،واجلنة يوم
القيامة :
[ األنعام. ] 8٢ :
وقال  يف احلديث القديس«:يا ِعبادِي ،لَو َأ َّن َأولَ ُك م و ِ
آخ َرك ُْم َوإِن َْس ُك ْم َو ِجنَّكُ ْم كَانُوا
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ب رج ٍل و ِ
اح ٍد ِمنْك ُْم؛ َما زَا َد َذلِ َك ِيف ُم ْلكِي َشيْئًاَ ،يا ِعبَادِيَ ،ل ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم
َع َىل َأ ْت َقى َق ْل ِ َ ُ َ
ب رج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد؛ َما َن َق َص َذلِ َ
ك ِم ْن ُم ْلكِي
َوآخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْم كَانُوا َع َىل َأ ْف َج ِر َق ْل ِ َ ُ َ
َش ْيئًا»أخرجه مسلم( ).
فاهلل كبري قبل أن نكربه  ،وحممود قبل أن نحمده ،وشهد لنفسه بالوحدانية قبل أن نشهد

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧
( )٢أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧

له( :

) [آل عمران.]18/
وسبح نفسه قبل أن نسبحه(:
[الصافات.]18٠/
وكل خملوقاته تسبحه :

)
[ اإلرساء. ] 1 :

[ اإلرساء. ] 44 :
)
وأنت أهيا اإلنسان جيب عليك أن تسبح باسم ربك األعىل(:
[األعىل.]1/
) [الواقعة.]٧4/
(
) [النرص.]٣/
(
سبحه عن املثيل والشبيه ،وعن صفات النقص والعيب ،وأن يامثله أحد من خملوقاته
مهام كان قو ًّيا ،ومهام كان عاملًا؛ ليس كمثله يشء يف ذاته وأسامئه وصفاته(:
) [الشورى.]11/
ثم ينادي الرب عباده « :يا ِعبادِيَ ،لو َأ َّن َأولَ ُك م و ِ
آخ َرك ُْم َوإِن َْسك ُْم َو ِجنَّك ُْم َق ُاموا ِيف
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد و ِ
ِ ٍ
وِّنَ ،فأَ ْعطَيْ ُت ك َُّل إِن َْس ٍ
اح ٍد َف َسأَ ُل ِ
ان َم ْسأَلَتَ ُه؛ َما َن َق َص َذل َك ِمَّا عنْدي إِ ََّّل ك َََم
َصع َ
ينْ ُقص ِ
الـمخْ يَ ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل البَ ْح َر»أخرجه مسلم( ).
َ ُ
فقريا؛ ألنه فقري إىل
فالغني هو الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا؛ وهلذا فأغنى األغنياء يسمى ً
اهلل يف حياته ،فقري إىل اهلل يف طعامه ورشابه ،فقري إىل اهلل  يف تنفسه ؟ فقري إىل اهلواء،
فقري إىل العافية ،فقري إىل ربه يف كل يشء (:
) [فاطر.]15/
آخركُم وإِنْسكُم و ِجنَّكُم َقاموا ِيف ص ِع ٍ
ِ
ِ ِ
يد
َ
ثم ينادي عباده َ « :يا ع َبادي ،لَ ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َو َ ْ َ َ ْ َ
ْ ُ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧

و ِ
ت ك َُّل إِن َْس ٍ
اح ٍد َف َسأَلُ ِ
ان َم ْسأَلَتَ ُه؛ َما َن َق َص َذلِ َ
ك ِِمَّا ِعن ِْدي إِ ََّّل ك َََم َينْ ُق ُص
وِّنَ ،فأَ ْعطَيْ ُ
َ
ِ
الـمخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل ال َب ْح َر»أخرجه مسلم( ).
[ ص.] 54 :
وهذا للتقريب؛ ألن اهلل ال تنقص خزائنه :
يض َها َن َف َق ٌة»أخرجه البخاري( ).
« َيدُ اهللِ َم ْْلَى ََّل ت َِغ ُ
ال تنقصها نفقة أبدً ا ،ال تنقص خزائنه أبدً ا ،ومع كثرة إنفاقه ال تنقص خزائنه أبد ًا َ « :يا
ِعبَادِي ،إِن َََّم ِه َي َأ ْع ََملُك ُْم ُأ ْح ِص َيها لَك ُْم»أخرجه مسلم( ).
فليحمد العبد ربه أن خلقه وهداه ،و َم َّن عليه با لدين ،وحببه إليه ،وزين اإليامن يف قلبه،
وضاعف له األجر ،واستضافه يف بطن األم ،واستضافه يف بطن الدنيا ،واستضافه يف
القرب ،ثم يستضيفه يف جنة عرضها السموات واألرض إن كان مؤمنا :
[ التوبة. ] ٧٢ :

( )1أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧
( )٢أخرجه البخاري برقم (.)٧411
( )٣أخرجه مسلم برقم (.)٢5٧٧

التعبد هلل  باسمه املتني
اهلل  هو القوي املتني الذي بيده ملكوت كل يشء ،وإذا عرفنا أنه القوي املتني ،فكيف
نتعبد هلل  باسمه املتني؟ فالتعبد هلل باسمه املتني هو ثمرة معرفة اهلل أسامئه احلسنى ،
وصفاته العىل :
[ األعراف. ] 18٠ :

وحظ العبد من هذا االسم العظيم أن يكون متينًا يف علمه  ،ويقينه  ،وإيامنه  ،وتوحيده،
وأقواله  ،وأعامله  ،وأخالقه  ،فعليك يا عبد املتني أن تقوم بأفضل األقوال  ،وأحسن
األعامل ،وتتجمل بأحسن األخالق؛ لتنال بذلك األمن والعزة يف الدنيا(:
) [األنعام.]8٢/
وتنال اجلنة والرضوان يف اآلخرة :
[ البينة. ] 8 – ٧ :

فحظ العبد من معرفة اسم اهلل املتني أن يتعرف عىل اهلل بأسامئه وصفاته؛ ليمتلئ قلبه
باإليامن باهلل ،وتعظيمه  ،وحبه .
ومن امتأل قلبه باإليامن باهلل مل ينطق لسانه إال بذكره ومحده وشكره ،ومل تتحرك جوارحه
إال بطاعته ( :
)

[األنفال.]4 -٢/
فإذا عرفنا اسم اهلل املتني فعلينا أن نعبد اهلل بموجب هذا االسم ،فنحمده ونشكره،
[ يونس. ] ٣ :
ونكربه ونعظمه :
ٍ
علام ،وأحىص كل يشء عد ًدا ،وكل خملوق
هو القوي املتني الذي أحاط بكل يشء ً
خاضع أل مره ،مرصف يف طاعته ،شاهد بتوحيده ،مسبح بحمده(:
)[النور.]41/

هو القوي املتني ،ما شاء من اخللق واألمر كان ،وما مل يشأ ال يكون أبدً ا؛ (
) [يس.]8٣ -8٢/
اهلل  بيده امللك وامللكوت  ،فجميع اخلالئق يف العامل العلوي والعامل السف ي كلها
شاهدة بوحدانيته ،ودالة عىل جالله ومجاله ،ومسبحة بحمده(:
) [اإلرساء.]44/
فهذه املخلوقات العظيمة يف العامل العلوي والعامل السف ي دالة عىل عظمته وجالله
ومجاله ،ال عرش والكريس ،والسموات واألرض ،واجلنة والنار  ،ومجيع املخلوقات،
والعوامل ،واألوامر ،واآلجال ،واألرزاق ،واملقادير ،والترصيف ،والتدبري ،وغري ذلك
مما خطه القلم مما ال يعلمه إال عامل الغيب والشهادة  ،كل ذلك مكتوب يف اللوح
املحفوظ ،وكل ذلك بيد القوي املتني وحده ال رشيك له؛ (
)[يس.]1٢/
وذلك كله دليل قاطع وبرهان ساطع  ،عىل عظمة أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العىل من
جهة ،ومنقسم عىل سبيل الرتغيب والرتهيب من جهة أخرى .
إذا رأيت هذه املخلوقات وعظمتها وجالهلا وكربها؛ أثمر ذلك الرهبة يف القلب
خلالقها ،فتخشع له  ،وختضع له ،ومتتثل أمره ،وما تراه من اجلامل واألرزاق ،وهذه
األنوار ،وهذه السحب ،وهذه النباتات ،وهذه األرزاق والنعم أثمر ذلك الرغبة يف
قلب املسلم فيقبل عىل طاعة اهلل وحمبة اهلل .
 فهذه املخلوقات التي خلقها اهلل تنقسم إىل قسمني:
قسم يثمر ا لرتغيب يف حب اهلل وطاعته  ،وقسم يثمر الرتهيب من الكفر واملعايص.
هي دالة عىل مجال اهلل من جهة ،وعىل عظمته وجالله من جهة أخرى  ،منقسمة إىل سبيل
رأيت النار جاءت يف
الرتغيب يف طاعته والرتهيب من معصيته من جهة أخرى ،فإذا
ُ
قلبي اهليبة واخلوف منها؛ فأخاف َمن خالقها أعظم من خوفها ،فاهلل  جعلها وسيل ًة
للتذكري بالنار الكربى يوم القيامة :

[ الواقعة. ] ٧٣ – ٧1 :

فمن عرفها وعرف خالقها؛ علم أن معصيته عظيمة؛ فأقبل عىل طاعته ،وابتعد عن
معصيته(:
) [النساء.]14/
إذا كان اهلل يعلم ما يف السام ء وما يف األرض؛ فيجب ع ي أن أتيقن أنه يعلم أقوايل
وأعاميل ،يعلم ما أسمعه ،ما أبرصه ،ما أحترك به ،ما أفعله ،يعلم ما أفكر به :
[ امللك. ] 14 – 1٣ :

وهذه املعارف اإلهلية تورث العبد توحيد الرب ،وجتديد التوحيد له ،فال خياف أحدً ا إال
اهلل ،وال يرجو سواه ،وال يتوكل إال عليه وحده ،وال يلتفت إىل غريه(:
) [الزمر.]1٣ - 11/
َّ
وحذر من الرشور،
خوف من النار ،ور َّغب يف اجلنة،
واعلم أن اهلل وإن كان سبحانه قد َّ
ً
وتسهيال لوصولك إليه؛ فإن املقصود األعظم من ذلك كله
ور َّغب يف اخلري  ،رمح ًة بك،
 ،واملقصود من اخللق واألمر كله  ،هو معرفة اهلل جل جالله ،وتوحيده بأسامئه وصفاته
وأفعاله ،وعبادته و طاعته ،وفعل ما حيبه ويرضاه ،مما رشعه يف كتابه ،وأرسل به رسوله
حممدً ا : 
[ البينة. ] 5 :
اعبده باحلب الكامل ،والتعظيم الكامل ،والذل له؛ فأنت عبده ،وأنت تسكن يف ملكه،
وتأكل من رزقه ،وما عليك إال أن تطيعه ،بل جيب عليك أن تطيعه ،ألنه هو ربك ،وهو
الذي خلقك ورزقك وهداك(:
) [الذاريات.]58 - 5٦/
فأعظم ما يشغل اخللق هو حفاظة حياهتم ،وحفاظة حياهتم باألكل والرشب ،واهلواء
والنور ،وهذه كلها نعم من اهلل  ،فاهلل  خل ق اإلنس واجلن ليعبدوه(:
) [الذاريات.]5٦/

أي :ليوحدوين ويعبدوين وحدي ،نطيع اهلل  وحده ال رشيك له ،واهلل ال يريد من
العباد شيئ ًا ؛ ألنه هو الرزاق الذي خلق األرزاق ،وأوصلها إىل كل مرزوق؛ ألنه القوي
املتني:
[ الذاريات. ] 58 – 5٦ :
فال تشتغلوا بتحصيل األرزاق عن عبادة اهلل ؛ فام من دابة يف األرض إال عىل اهلل رزقها،
فمن
ولكن املطلوب هو األعامل التي تقرب إىل اهلل ،وطلب األرزاق مربوط باألحكام؛ َ
طلب الرزق ً
ممتثال أمر ربه؛ فهو يف عبادة ربه :
[ اجلمعة. ] 1٠ – 9 :
فاهلل  تكفل باألرزاق؛ ألنه وكيل عىل هذا اإلنسان يف حياته  ،وبقائه ،ورزقه من طعام
ورشاب ،وغري ذلك مما حيتاجه :
[ هود. ] ٦ :
وعليه أن يعمل لنفسه ال لربه  ،ألن اهلل غني عن العاملني ( :
) [العنكبوت.]٦/
فيعبد اهلل  لذاته وجالله ومجاله؛ أل نه هو الذي يستحق أن يعبد  ،ويكرب  ،وأن يعظم .
ثم عند القوي املتني الكريم ثواب ملن أطاعه باجلنة ،وعقاب ملن عصاه بالنار ،لكن
األصل هو عبادة اهلل وحده لذاته وجالله ومجاله؛ ألنه ال يستحق ذلك إال هو ،ال
يستحق ذلك إال من له األسامء احلسنى والصفات العىل ،واملثل األعىل ،واألفعال
احلميدة :
[ البقرة. ] ٢٢ – ٢1 :
فالثواب ألهل التوحيد والطاعات ،والعقاب ألهل الرشك واملعايص(:

) [السجدة.]٢٠ - 18/
واعلم يا عبد املتني أن اهلل وحده هو القوي املتني ،وأنت عبد القوي ،وعبد املتني ،وعبد
الرحيم ،وعبد العزيز ،وعبد الرمحن ،وعبد الكريم ،فليكن لك من معاين هذه األسامء
العظيمة الكريمة حظ تعبد ربك بمقتضاه(:
) [األعراف.]18٠/
فاذكر الرزاق واطلب منه الرزق ،فقل :يا رزاق ارزقني ،يا عليم علمني ،ويا شايف
اشفني ،ويا تواب تب ع ي ،فتثني عىل ربك وتسأله .
كريام بأقوالك وأعام لك وأخالقك ،كن متينًا يف أقوالك
وخت َلق بأسامئه وصفاته  ،كن ً
وأعاملك وأخالقك ،واعلم أن املؤمن عزيز ،ال يذل نفسه إال لربه ،أما أمام الناس
إظهارا لعزة الدين ،ورمح ًة للناس
فنظهر العزة والرمحة ،والغنى والشجاعة،
ً
أمجعني(:
)
[آل عمران.]159/
فقوة األعامل نتيجة لقوة اإليامن ،فالبد من اجلهد ً
أوال عىل حتصيل اإليامن ،ثم اجلهد عىل
العمل بموجب هذه املعرفة ،والتخلق باألخالق بموجب تلك املعرفة .
وإذا ضعف إيامن العبد بربه ،ونقص توحيده؛ تذلل للناس ،وعلق آماله هبم ،ومتسكن
أمامهم ،فسقط من أع ينهم ،فأذلوه وازدروه؛ ألنه سقط من عني اهلل قبل أن يسقط من
عيوهنم :
[ الذاريات. ] 51 – 5٠ :
فجرد رمحك اهلل نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده ال رشيك له؛ ألنه وحده امللك،
ِّ
وأنت العبد  ،وهو اخلالق وأنت املخلوق ،وهو الغني وأنت الفقري ،وهو الرزاق الذي
أنت تأكل من رزقه ،وتسكن يف أرضه ،وهو وحده املستحق للعبادة دون سواه ،فأ َط ْع ه
[ احلج. ] ٧٧ :
فهذه املعارف اإلهلية العظيمة تسكب اإليامن يف القلب ،ومتلؤه توحيدً ا وإيامنًا ويقينًا،

وتعظيام لربنا العظيم جل جالله؛ وهلذا اهلل  أمر املؤمنني أن جيددوا إيامهنم يف
وحبًّا
ً
كل حلظة(:
) [النساء.]1٣٦/
ومن امتأل قلبه باإليامن؛ مل ينطق لسانه إال بذكر اهلل و شكره وتكبريه ،ومل تتحرك
ً
ً
وأعامال وأخال ًقا .
أقواال
جوارحه إال بطاعته وعبادته
فثمرة هذه املعارف العظيمة التوحيد واإليامن الذي هو مقصود اهلل  من خلقه :
[ األعراف. ] 158 :
 واإليَمن الكامل له ستة أركان :
أن ت ؤمن باهلل  ..ومالئكته  ..وكتبه  ..ورسله  ..واليوم اآلخر  ..والقدر خريه ورشه.
 وإيَمن الناس عىل ثالث درجات :
إيامن موجود  ..وإيامن مطلوب  ..وإيامن مفقود.
فالبد من اجلهد بالنظر يف اآليات الكونية  ،واآليات القرآنية؛ حتى نرتقى من اإليامن
املوجود إىل اإليامن املفقود ،ثم نرتقى هبذه املعارف إىل اإليامن املطلوب .
)
فاإليامن املطلوب هو الذي حتصل معه النرصة(:
[الروم.]4٧/
وحتصل به العزة :
[ املنافقون. ] ٨ :
 فاإليَمن ثالثة أقسام:
إيامن موجود؛ وهذا اإليامن املوجود جيعل اإلنسان حسن العالقة بربه ،يذكره ويشكره،
ويطيعه  ،لكن ال يزجره عن معصية اهلل .
فالبد من اجلهد عليه؛ حتى نر ِّقيه ،باإليامن املفقود لنضمه إىل اإليامن املوجود؛ ليرتقى إىل
اإليامن املطلوب ،الذي حيبه اهلل  ، وهلذا سامنا اهلل باملسلمني ،وسامنا باملؤمنني :

[ احلجرات. ] ١٤ :
وأمرنا سبحانه بتقوية اإليامن وزيادته فقال:
[ النساء. ] ١٣٦ :

واهلل  من حبه لعب ده أنه يريد له كامل اإليامن والتقوى ،والسعادة يف الدنيا ،والفوز
باجلنة والرضوان ورؤيته يوم القيامة ،فإذا عصاه أ َّدبه َ
وأنذره بمصيبة؛ ألنه حيبه ويغار
عليه ،وإذا تعلق العبد بغري ربه شدد عليه؛ ليعود إىل ربه :
[ البقرة. ] ١٥٧ – ١٥٥ :
فلنرجع إليه باإليامن والتقوى ،نرجع إليه باألقوال احلسنة ،واألعامل احلسنة ،واألخالق
العالية :
[ آل عمران. ] ١٣٤ – ١٣٣ :
فمن حب اهلل لعبده أنه يريده له؛ وهلذا اهلل أت ََّم عليه النعم ،وأنعم عليه بالنعم الظاهرة
والباطنة ،وح َّبب إليه اإليامن ،وأعانه عليه  ،وقبِله منه ،فاهلل يريد من هذا العبد أن يكون
له ،والشيطان يريده أن يكون له :
[ البقرة. ] ٢٥٧ :
فاهلل يريد هذا العبد له ،فيغار عليه من املعايص ،وإذا تعلق بغريه فيشدد عليه األمور،
ويأيت عليه باالبتالءات؛ ليعود إليه :
[ غافر. ] ٦١ :
فاهلل  كريم ورمحن رحيم ،يغار عليك إذا تعلقت بغريه ،ف ُي ْل ِهم هذا الغري أن ييسء

)

إليك لتكرهه  ،وتعود إىل ربك سبحانه؛ (
[احلج.]٦5/
ومن عرف ربه مل يعبد إال إياه ،ومل يتوكل عىل أحد سواه؛ ألنه امل لك القوي املتني ،الذي
بيده امللك وامللكوت ،وبيده عامل الغيب والشهادة ،فتوكل عليه(:
) [التغابن.]1٣/
واهلل هو القوي املتني ،إذا وهبك القوة فاستعملها يف طاعته ،ونفع عباده ،وجهاد
أعدائه ،واقرهنا بالرمحة مع أوليائه :
[ آل عمران. ] ١٥٩ :
واقرن القوة بالشدة عىل أعداء اهلل ورسوله واملؤمنني :

[ التوبة. ] ٧٣ :

واهلل  قوي متني ،أعطى عباده ما شاء من أنواع القوة البدنية ،القوة الروحية ،والقوة
الفكرية ،والقوة العقلية ،والقوة الكسبية  ،والقوة املالية ،قوة اجلاه والرئاسة ،فيجب عىل
العبد أن يشكر هذه النعم من ربه املتني ،ويستعمل ما آتاه اهلل من قوة يف طاعة اهلل ،ونفع
خلقه ،كام فعل النبي  وأصحابه :
[ العنكبوت. ] ٦٩ :
)
وقال ( : 
[آل عمران.]٧9/
فمن أراد أن يكون قو ًّيا متينًا فليعتصم باحلق ،وليقبل باحلق ،وال خياف يف اهلل لومة
الئم ،وليجاهد يف سبيل اهلل ،ونرش دينه(:
) [آل عمران.]1٠1/
هو سبحانه القوي املتني يف بطشه وانتقامه ،فال يقف لقوته أحد من خلقه ،فتوكل عليه؛
فإنه قوي متني شديد العقاب :
[ الطالق. ] ٣ – ٢ :

فهذه من ثمرات هذا االسم العظيم ،إذا عرفنا أن ربنا قوي متني ،تعبدنا هلل بخشيته،
واخلوف منه ،واخلشوع له ،واخلضوع له ،وعبادته ،وكثرة محده ومتجيده ،والثناء عليه.
ألنه قوي متني آمنا به وبمالئكته  ،وكتبه  ،ورسله واليوم اآلخر ،ونعمل باألعامل
االنفرادية ،واألعامل االجتامعية ،ونجاهد يف اهلل حق جهاده؛ ألننا ورثة النبي  يف أمته
إىل يوم القيامة :

[ السجدة. ] ١٧ – ١٥ :

فلنكن أقوياء يف مجيع أعاملنا ،ونؤ ِّدي هذه األعامل بقوة ،وننرش هذا اخلري الذي أعطانا
اهلل  يف العامل ،فكام أمر اهلل الشمس باإلنارة يف العامل كله ،فنحن كذلك علينا نرش
اهلداية يف العامل كله؛ فربنا حق ،وديننا متني  ،فعلينا أن ننرش هذه األوامر يف العامل؛ ليتزين
العامل كله هبذه األوامر امللكية من ربنا : 
[ إبراهيم. ] ٥٢ :
) [آل عمران.]8/
(
كثريا ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفر ًة من
اللهم إين ظلمت نفيس ً
ظلام ً
عندك ،وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وشامتة األعداء .
(
) [الصافات.]18٢-18٠/
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك .

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

القهار ..القاهر ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القهار ..القاهر

اهلل جل جالله له األسامء احلسنى ،وا لصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض ،وقد أمرنا بتعلم أسامءه،وصفاته وأفعاله؛ لنصل بذلك إىل حبه،
وتكبريه ،وتعظيمه ،وتوحيده:
[حممد.]١9 :

واهلل  أظهر أسامءه وصفاته يف كونه العظيم ،ويف كتابه الكريم.
اهلل  أظهر أسامءه وصفاته يف كونه العظيم املنظور ،ويف كتابه الكريم ،وأثنى عىل نفسه
هبذه األسامء؛ هلذا ال بد من معرفة املعبود قبل العبادة ،ومعرفة اآلمر قبل معرفة أمره؛
ومعرفة احلكيم قبل معرفة أحكامه حتى يتم التعبد له بأسامئه وصفاته ،وفهم معانيها،
وحفظها ،وإحصاؤها ،والتعبد هلل بموجبها:
[الطالق.]١٢ :

فهذا القلب أحوج ما يكون إىل معرفة ربه الذي خلقه ،ومعرفة اهلادي الذي هداه،
ومعرفة الذي خلق السم وات واألرض ،ومعرفة من له ملك السموات واألرض،
معرفة امللك احلق املبني ،الذي أنا أسكن يف ملكه ،وآكل من رزقه:
[املائدة.]9٨ :

واهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وأسامء اهلل احلسنى هي أسامء جالل،
وأسامء مجال ،وال بد لنا ل تسهيل معرفة األسامء احلسنى أن نعرف معانيها ،ثم نتعبد هلل
 هبا.
 فأسامء اهلل  من حيث معانيها تنقسم إىل ستة أقسام:
األول :األسامء احلسنى الدالة عىل ذات اهلل ووحدانيته.
مثل :اهلل ،اإلله ،الواحد األحد ،احلق ،احلي ،القيوم ،األول ،اآلخر ،وأمثاهلا من األسامء
احلسنى.
790

فهذه األسامء تدل عىل أن اهلل واحد ال رشيك له يف ملكه ،وخلقه ،وأمره ،ورشعه جل
جالله؛ فهو الواحد األحد الذي بيده أمر كل أحد ،وال حييط به أحد ،وهو القادر عىل
كل أحد ،الغني عن كل أحد ،الذي حيتاج إليه كل أحد ،فال بد أن أعرف الواحد
األحد؛ حتى ال ألتفت إىل أحد سواه:
[الزمر.]٤ :

ً
وإجالال للرب الواحد األحد،
وتعظيام
هذا القسم األول ،وهو يمأل القلب توحيدً ا
ً
الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال الكربى.
الثاين :األسامء الدالة عىل امللك ،والقدرة ،والقوة ،والقهر.
مثل :امللك ،العز يز ،اجلبار ،املهيمن ،القهار ،القاهر ،القادر ،القوي ،املقدم واملؤخر
وأمثاهلا:
[احلرش.]٢٣ :

فهذه األسامء تدل عىل أن اهلل  ملك له ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات
واألرض ،وله غيب السموات واألرض ،وله خزائن السموات واألرض ،وله جنود
السموات واألرض ،وله مقاليد السموات واألرض ،وله مرياث السموات
[املائدة.]١٢0 :
واألرض:
هذا القلب جيب أن يعرف أن اهلل  جبار قهر كل قاهر ،قوي عزيز يف ملكه ،مهيمن
عىل كل ما سواه ،قاهر ملا سواه ،هو القاهر لكل قاهر ،وكل ما سواه مقهور:
[األنعام.]١٨ :

ً
وإجالال وهيب ًة ،لربنا ؛ حتى نذوق طعم
فهذه األسامء متأل القلب إيامنًا وتوحيدً ا،
اإليامن ،ثم نذوق حالوة اإليامن ،ثم نصل إىل حقيقة اإليامن؛ فاإليامن احلقيقي يثمر
يثمرالثواب احلقيقي أمن وهداية يف الدنيا ،وخالفة يف األرض،
العمل احلقيقي ،الذي
ٌ
وجنة عرضها السموات واألرض ،ورضوان الرب  يوم القيامة:
[األنفال.]٤ – ٢ :

الثالث :األسامء الدالة عىل اخللق ،واإلجياد ،واإلمداد.
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ال بد لإلنسان أن يعرف أن ربه اخلالق ،البارئ ،املصور ،الرزاق ،الوهاب ،الكريم ،الرب،
املقيت ،وأمثاهلا من األسامء التي تدل عىل أن اهلل  ملك غني ،خيلق ما يشاء ،ويصور ما
يشاء ،ويرزق من يشاء ،وهيب من يشاء:
[احلرش.]٢٤ :

الرابع :األسامء الدالة عىل العلم ،واإلحاطة ،واحلفظ والرقابة.
فال بد أن أعلم أن ريب سميع بصري ،عليم خبري ،رقيب شهيد ،حفيظ حميط؛ وأمثاهلا،
فهذه األسامء :السميع ،البصري ،العليم ،اخلبري ،الرقيب ،الشهيد ،احلفيظ ،املحيط،
وأمثاهلا؛ معرفة هذه األسامء جتعل التعبد هلل  كأن العبد يشاهد ربه ،ويراه ربه.
فاهلل سميع يل إن تكلمت ،بصري يب إن حتركت ،عليم بام يف قلبي إن أرسرت ،خبري بام يف
ضمريي إن سكت ،رقيب عيل عىل حركايت وسكنايت ،شهيد عىل قلبي وعىل جوارحي،
حفيظ يل من كل عدو ،حميط بأقوايل وأعاميل وأخالقي.
ً
وإجالال له ،وخوف ًا
وتعظيام له ،وهيب ًة له،
فالقلب إذا عرف هذه األمور؛ ازداد ح ًبا هلل،
ً
منه ،وحياء منه:
[امللك.]١٤ – ١٣ :

اخلامس :األسامء الدالة عىل الرفق ،والرمحة ،واملغفرة ،والعفو ،والقرب.
مثل :الرمحن ،الرحيم ،الرب ،الرؤوف ،احلليم ،احلميد ،الشكور ،الودود ،الويل،
النصري ،القريب ،املجيب ،العفو ،الغفور ،والتواب ،وأمثاهلا:
[البقرة.]١٦٣ :

فهذه األسامء التي تدل عىل الرفق والرمحة واملغفرة جتذب العبد إىل االنكسار بني يدي ربه
)[البقرة.]143 /
وإىل رجاء رمحته وعفوه ومغفرته(:
وهو احلليم عىل من عصاه ،يمهله حتى يتوب ،وهو احلميد املحمود يف العامل العلوي
والعامل السفيل بكثرة إنعامه ،وهو الشكور الذي يشكر العبد ،ويشكر عمله ،ويعطيه عىل
احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،وأضعاف كثرية ،وهو الودود الذي يعطي عباده
ويتودد إىل عباده بالنعم؛ ليحبوه ،فيطيعوه ،فيسعدوا يف الدنيا واآلخرة ،وهو الويل الذي
يتوالهم ،والنصري الذي ينرصهم:
ﰀ [احلجر.]٥0 – ٤9 :
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السادس :األسامء الدالة عىل اهلداية والبيان.
مثل :اهلادي؛ فال هداية إال من اهلادي ،وال رزق إال من الرازق ،وال بيان إال من املبني،
فاهلداية بيد اهلادي ،ونحن نبني اهلدى ،واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم:
[النور.]٤٦ :

هو الوكيل عىل هداية اخللق ،الوكيل عىل أرزاقهم ،الوكيل عىل حفظهم:
[هود.]١٢ :

فنحمد اهلل  أن صار هو الوكيل علينا ،والكفيل لنا ،واهلادي لنا ،وهو املبني لنا ،فهو
اهلادي ،وهو املبني ،الذي ظهر خللقه حتى كان َأ ْب َني من كل َب نني ،وهو املبني الذي أظهر
احلق من الباطل ،وأظهر اخلري من الرش ،وأظهر األخالق العالية من األخالق السافلة.
وهو الوكيل الذي يتوكل عليه خلقه ،فيجب أن نعتمد عىل الوكيل يف مجيع حوائجنا.
وهو الكفيل بأرزاقنا ،وبكل ما نحتاج إليه:
[التغابن.]١٣ :

فهذه األسامء احلسنى جيب علينا أن نفهمها هبذه الصورة ،هبذه األقسام الستة ،حتى
يسهل علينا التعبد هلل  هبا:
[األعراف.]١٨0 :

وأسامء اهلل احلسنى كلها أسامء جالل ،وأسامء اجلامل ،والقلب حيتاج إىل معرفة أسامء
اجلالل وأسامء اجلامل.
فأسامء اجلالل تولد اهليبة من اهلل ،واخلوف منه ،واخلشية له ،والكرب له ،وأسامء اجلامل
تثمر احلب له ،والترضع إليه ،والتقرب إليه بام حيبه ويرضاه؛ لعظيم نعمه ،وإحسانه
وأفضاله.
فاهلل  له األسامء احلسنى ،ومن أسامئه احلسنى :القاهر والقهار ،وهي من أسامء اجلالل،
فهو القاهر فوق عباده ،العايل فوق خملوقاته ،القاهر القوي الغالب لكل ما سواه ،القاهر
)[ص.]65 /
لكل قاهر(:
وهو سبحانه الواحد القهار الذي قهر مجيع الكائنات ،وذلت لقهره وسلطانه وحكمه
مجيع املخلوقات ،فكل خملوق يف العامل العلوي والعامل السفيل مقهور مزموم بزمام
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امللك،الواحد القهار ،خارج عن مراده إىل مراد اخلالق له ،القاهر له جل جالله:
[هود.]٥٦ :

قهر العامل العلوي والعامل السفيل عىل ما أراد ،قهر السموات واألرض أن تزوال ،وقهر
السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،وقهر اجلامد بأنواعه عىل ما أراد ،وقهر النبات بأنواعه
عىل ما أراد ،ش ً
وحجام ،ولونًا ،وقدرة ،وقهر احليوان بأنواعه عىل ما أراد ،وقهر
كال،
ً
الكواكب والنجوم عىل ما أراد وقهر الليل بالنهار ،وقهر النهار بالليل ،وقهر الشمس
والقمر(:
)[الزمر.]5-4/
هو سبحانه القهار الذي قهر هذا الرتاب فجعل منه إنسانًا يفكر ويعقل ،ويسمع ويبرص،
ويطيع ويعيص ،ويضحك ويبكي ،ويتحرك ويسكن ،ويتكلم ويسكت ،ويأكل
ويرشب(:
)[املؤمنون.]16- 12 /
فال إله إال اهلل مع أعظمه! وما أعظم خلقه؛ خلق هذا اإلنسان من تراب ،فصار كام نرى
وكام نعيش ،هو القهار الذي ال يقهر ،القهار القاهر لكل ما سواه.
هو القهار الذي جعل املعدوم موجو ًدا؛ فجميع هذه املخلوقات كانت معدومة؛
فأوجدها اهلل ،هو بديع السموات واألرض ،هو القهار الذي جعل املعدوم موجو ًدا،
وجعل املوجود باق ًيا ،وجعل احلي ميتًا ،وجعل امليت ح ًيا:
[آل عمران.]٢7 – ٢٦ :

فسبحانه ال إله غريه وال رب سواه ،كم من األرزاق التي خلقها ،والنعم التي أوجدها،
وكم قوته وقدرته يف إيصال هذه األرزاق إىل املرزوقني يف العامل العلوي ويف العامل السفيل
79٤

يف الرب ويف البحر:

[هود.]٦ :

هو الواحد القهار الذي خلق مجيع املخلوقات ،وقهرها عىل ما أراد ،وقهر بعضها ببعض،
وقهر الرياح باجلبال التي تصدها ،وقهر اجلبال باحلديد الذي يكرسها ،وقهر احلديد
بالنار التي تذيبه ،وقهر النار باملاء الذي يطفئها ،وقهر املاء باهلواء الذي يرصفه ،وقهر
اهلواء بأقطار السامء واألرض التي حتيط به ،ثم قهر الكل ألنه وحده هو القاهر لكل قاهر.
)[الزمر.]4 /
(
هو وحده القاهر العيل فوق خملوقاته(::
)[األنعام.]18 /
اهلل  هو القاهر وحده ال رشيك له ،وقد ورد هذا االسم يف القرآن مرتني يف سورة
)[األنعام.]18 /
األنعام يف قوله (:
)[األنعام.]61 /
وقوله (:
أما اسم القهار فقد ورد يف القرآن ست مرات ،اقرتن يف مجيعها باسم الواحد كام قال
)[الرعد.]16 /
سبحانه(:
هو سبحانه القاهر القهار الذي قهر خلقه ،بسلطانه وقدرته عىل ما أراد ،القاهر الغالب ملا
سواه ،القادر القاهر الذي يمنع غريه عن بلوغ مراده:
[الزمر.]٤ :

فهو سبحانه القهار شديد القهر،قوي القهر ،عظيم القهر ،الذي قهر كل يشء عىل ما أراد،
وقهر اجلبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة ،وقهر كل يشء عىل ما أراد جل جالله شكالً ولون ًا ،
وقوة وضعف ًا ،وحركة وسكون ًا ،ومنفعة ومرضة.
خلق السامء وقهرها عىل هذا احلجم ،وهذا اللون ،وقهر النجوم ،وقهر الشمس والقمر،
عىل الثبات والسري واإلنارة هو اهلل الواحد القهار ،قهر كل يشء عىل ما أراد ،وقهر
اجلبابرة والطغاة بأنواع العقوبات(:
)[الفيل.]5-1 /
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هو القهار الذي قهر اخللق كلهم باملوت:
[آل عمران.]١٨٥ :

)[الزمر.]4 /
فال إله إال اهلل(::
هو سبحانه القهار الذي ال يستطيع أحد رد تدبريه ،وال اخلروج عن تقديره ،القاهر الذي
ال ُيقهر ،القاهر الذي له علو القهر فوق مجيع عباده ،الذي كل يشء حتت قهره
وسلطانه(:
)[احلرش.]23 /
هو سبحانه القهار الغالب لكل ما سواه ،له علو القهر باعتبار الكثرة ،وباعتبار نوع
املقهور ،فجميع املخلوقات مقهورة بأمر القاهر الواحد األحد جل جالله.
فهو القهار جلميع الطغاة والظلمة مهام كثروا ،القهار لكل قوي ،مهام بلغت قوته
وعظمت ،كثري القهر للظلمة والطغاة عىل مر العصور:
فسبحان من ال يقف لقوته وقهره أحد(:

[هود.]١0٢ :

)[القصص.]58 /
هو سبحانه القاهر لكل طاغ وجمرم مهام كانت قوته ،ومهام كثر عدده ،ومهام كثر ماله ،كام
قال اهلل  عن قارون(:
)[القصص.]78 /
فسبحان العزيز اجلبار العظيم بقوة االقتدار ،القهار الغالب ملن ناؤه بمعصيته إياه ،فال إله
غريه ،وال رب سواه(:
)[يوسف.]39 /
فحظ العبد من هذا االسم أن خياف من ربه ،فيقدم عىل طاعته ،وجيتنب معصيته وأن
حيبه؛ ألنه هو الذي ساق إليه النعم ،وهو الذي هداه إىل الرصاط مستقيم ،وأن يتعلق به
وحده دون سواه؛ ألنه القوي القاهر ،وما سواه ضعيف عاجز ،وأن يتوكل عليه وحده
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مع متام الثقة يف كفايته وعونه؛ ألنه وحده امللك املتفرد باخللق واألمر ،وترصيف أمور
)[التغابن.]13 /
اخللق(:
فمن عرف الواحد القهار ح ًقا تواضع له بقبول حكمه ،وما أنزله من احلق(:

)[الزمر.]66-62 /
ومن عرف ربه القاهر ،ذل له ،وانكرس بني يديه ،وتواضع للخلق ،ومل يتكرب عليهم،
فمعرفته بالقاهر أن يعرف أن فوقه رب قوي قاهر ،فيتواضع له ويتواضع خللقه.
هلذا ال بد من العلم باهلل وأسامئه وصفاته؛ حتى يأيت اخلضوع واخلشوع هلل ،واحلب له،
واالنكسار بني يديه(:
)[حممد.]19 /
ومن عرف القاهر القهار سبحانه؛ استعان به ،وامتثل أمره ،وأعد القوة التي يستطيع
لقتال أعداء اهلل ورسوله ودينه وأوليائه ،وتوكل عىل القاهر وحده الذي بيده مقاليد
)[التغابن.]13 /
األمور(:
وأنت أهيا املسلم حظك من هذا االسم العظيم ،أن تقهر نفسك ،وحتملها عىل طاعة اهلل
،والبعد عن معصية اهلل؛ وأن تقهر عدوك؛ بلزوم طاعة القاهر لكل قاهر(:
)[احلجر.]99- 97 /
فتتوكل عىل اهلل ،وتتقيه ،ومتتثل أمره ،فبيده مقاليد األمور(:
)[الطالق.]3-2 /
وجاهد نفسك بالعمل فيام يريض موالك ،تفوز باهلداية إىل سبل رضاه(:
)[العنكبوت.]69 /
فهذه النفس تريد تكميل حمبوباهتا من الشهوات ،واهلل  يريد تكميل حمبوباته من
ً
امتثاال لألوامر ،واجتنا ًبا للنواهي؛ فال بد من جماهدة النفس ،وبذل
األوامر الرشعية
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اجلهد ،حتى تأيت العبودية الواسعة ،وتأيت األقوال احلسنة ،وتأيت األعامل الصاحلة ،وتأيت
األخالق العالية(:
)[العنكبوت.]69 /
وتوكل يف مجيع أمورك عىل ربك الواحد القهار،األعىل عىل كل اخلالئق بعلو الذات،
وعلو السلطان ،وعلو القهر ،وعلو القدر ،وعلو الشأن(:
)[األنعام.]18 /
فمن عرف القادر مل يلتفت إىل العاجز ،ومن عرف القوي مل يستعن بالضعيف ،ومن
عرف القهار احتمى بحامه ،ومن عرف الغني مل يقف بباب الفقري ،ومن عرف الكبري مل
يبايل بالصغري(:
)[الذاريات.]51-50 /
وحظ العبد من هذا االسم العظيم ،أن خياف من ربه القهار ،وأن حيبه ،ألنه هو الذي يقهر
عنه كل ما يؤذيه وما يرضه؛ هو القاهر ألعدائه ،ومن يريد اإليقاع به:
[احلج.]٣٨ :

فسبحان من له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،وله احلمد أن عرفنا بأسامئه وصفاته،
وأعطانا العقول واألسامع واألبصار؛ لنتعرف عىل ربنا من خالل النظر يف امللك
وامللكوت؛ حتى يأيت التعظيم له ،واحلب له ،والتقدير له ويأيت التعبد له باملحبة والتعظيم
والذل(:
)[يونس.]101 /
فسبحان القاهر الذي قهر مجيع خلقه بقدرته وسلطانه فعنت له الوجوه مجي ًعا ،وخضعت
له الرقاب مجي ًعا ،ودانت له اخلالئق مجي ًعا:
[الزمر.]٤ :

هو القهار الذي قهر مجيع اخلالئق عىل ما أراد بقوة قهره يف الدنيا من مجاد ،ونبات،
وحيوان ،وإنس ،وجان ،ومالئكة ،وغري ذلك مما ال يعلمه إال اهلل(:
)[هود.]56 /
فنستغفر اهلل من جهلنا بربنا وأسامئه وصفاته ،ومن جهلنا بدينه ورشعه ،ومن جهلنا
بوعده ووعيده ،ومن تقصرينا يف عبادته،وتسبيحه وتقديسه:
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[الزمر.]٦7 :

فهو القاهر جلميع خملوقاته ،قهرهم مجي ًعا عىل ما أراد بقوة قهره يف الدنيا ،وقهرهم
بالبعث ،واحلرش ،والنرش؛ واحلساب ليحكم بينهم بالعدل(:
)[الغاشية.]26-25 /
ولكل مقهور موعد مع القهار:
[إبراهيم.]٥١ – ٤٨ :

فسبحان من قهر مجيع خلقه باملوت ،وقهر اجلبابرة بعز سلطانه(:
)[غافر.]16 /
هو سبحانه الواحد القهار فال رشيك له ،وال مثيل له ،وال معني له ،لكامل ذاته وأسامئه
وصفاته ،فاعبده وحده ال رشيك له ،وال تلتفت ملا سواه ،فكل ما سواه مربوب مقهور،
فال تتعلق إال بربك الواحد القهار ،امتثل أوامره ،واجتنب نواهيه ،واستغفره من ذنبك،
وامحده عىل نعمته ،وال تتعلق بأحد سواه(:
)[يوسف.]39 /
فمن أقر لربه بأنه الواحد القهار وحده ال رشيك له ،أفرده بالعبادة وحده ال رشيك له،
والعبادة هي طاعة املعبود فيام أمر ،ليست العبادة فقط الصالة والصيام والزكاة واحلج
ً
امتثاال واجتنا ًبا ،امتثال أحكامه
واألذكار ،وتالوة القرآن؛ بل هي طاعة املعبود فيام أمر،
أمرا وهن ًيا ،فعل األوامر ،واجتناب النواهي ،فاهلل ال يأمر إال بكل خري ،وال
الرشعيةً ،
ينهى إال عن كل رش ،فاألوامر أغذية ،واجتناب النواهي محاية وأدوية(:
)[احلرش.]7 /
فمن أقر لربه بأنه الواحد القهار وحده ال رشيك له ،مل يلتفت ألحد سواه ،وأفرد ربه
بالعبادة وحده ال رشيك له(:
799

)[احلرش.]23- 22 /

وإذا عرفت هذا فال بد أن يتأثر قلبك ،وإذا تأثر القلب؛ استنار بنور اإليامن ،وانرشح
الصدر جلميع الطاعات ،وأنواع العبادات؛ فأقبل عىل ربه متعبدً ا خاش ًعا بني يدي ربه
الواحد القهار؛ باملحبة والتعظيم والذل له جل جالله:
ﰀ [الزمر.]9 :

ربنا حي قيوم ،قوي قادر ،قاهر قهار ،ملك ،عظيم ،ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف
السامء ،يسمع من يتكلم ،ويرى من يتحرك ،ويعلم ما يف السموات وما يف األرض ،وال
يعذب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض:
[غافر.]٦٥ :

إذا عرف القلب ذلك؛ أحب اهلل وكربه وأطاعه ،فتحركت اجلوارح بأنواع العبودية،
وحترك اللسان بالذكر واالستغفار ،والتحميد والتمجيد هلل  ،وحترك اللسان بالتعريف
باخلالق ،ودعوة الناس إليه وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه(:
)[األحزاب.]70 /
ما هو القول السديد؟ ما هو أعاله؟ ما هو أعظمه؟(:
)[فصلت.]33 /
هذا أعظم قول يقوله اإلنسان ،أن ُأ عرف اخللق باخلالق ،وأقرب اخللق إىل اخلالق،
وأعرفهم بأسامئه وصفاته ،وعظمة ملكه وسلطانه؛ ليكربوه ويعظموه وخيافوه ،وأعرفهم
بنعمه وإحسانه ،ليحبوه وإذا عظموه وأحبوه أطاعوه وإذا أطاعوه فقد وعدهم عىل هذه
)[األحزاب.]71 /
الطاعة بقوله(:
فال يليق بالعاقل أن يسوي بني املخلوق املقهور ،وبني اهلل الواحد القهار ،وال يسوي بني
الرتاب وما عىل الرتاب ،وبني رب األرباب:
[األعراف.]١9٢ – ١90 :

[األنعام.]١0٣ – ١0٢ :
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)[األنعام.]18 /
(
وقهر القهار جل جالله مقرون باحلكمة التي تتضمن فعل الصواب يف األفعال
واألحكام ،وفعل األحسن واألصلح لعباده ،وقهره سبحانه مقرون باخلربة التي تتضمن
العلم املطلق ببواطن األمور:
[األنعام.]١٨ :

فالقاهر ال يتسلط عليهم ،وال يظلمهم؛ بل يرمحهم ،ويكرمهم ،ويسوق إليهم ما
يصلحهم ،ويدفع عنهم ما يرضهم:
[البقرة.]١٤٣ :

وحتى نثني عىل ربنا ،ونمجده ،ونكربه ،ونعظمه ،ونحبه ،ونحمده ،ونطيعه ،ال بد أن
نعرف هذه األسامء احلسنى ،وهذه الصفات العىل ،التي جتعل العبد يقف بني يدي ربه
ً
متوكال عليه.
مستغفرا إياه،
معظام له ،مك ًربا له ،حامدً ا له،
ً
ً
وإذا علم العبد أن قهر القهار مقرون باحلكمة واخلربة والرمحة سكنت نفسه ملا قدره ربه
من حمبوب ومكروه ،وانرشح قلبه للتسليم ألمر ربه احلكيم ،الذي ال يضع اليشء إال يف
موضعه املناسب(:
)[الرعد.]29-28 /
وهو سبحانه الواحد القهار ملا سواه؛ فال خيرج يش ٌء عن تدبريه ،هو القاهر الذي قهر املاء
عىل السيولة ،وقهر احلجارة عىل الصالبة ،وقهر السامء هبذا احلجم واللون ،وقهر األرض
هبذا الشكل ،وقهر الرياح بقوته وقدرته ،وكل يشء خاضع ألمره يف ملكه وملكوته،
ومرسع إىل إرادته يف حياته وموته ويف حركته وسكونه ،ويف نفعه ورضه(:
)[الزمر.]67 /
فغذاء األبدان بالطعام والرشاب ،وغذاء العقول بالعلم ،وغذاء القلوب باإليامن،
بالتعرف عىل اهلل ،والتعرف عىل أسامئه وصفاته وأفعاله يف ملكه وملكوته ،والتعرف عىل
خزائنه ،والتعرف عىل سلطانه العظيم ،والتعرف عىل رشعه احلكيم ،والتعرف عىل وعده
ووعيده.
هبذا يتغذى القلب ويطمئن ،فال يطيع إال واحدً ا وال يعبد إال واحدً ا ،سبحانه هو اهلل
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الواحد القهار:

[األنعام.]١0٢ :

تنزهيا له عام ال يليق بجالله من صفات النقص والعيب ،ومن صفات املخلوق،
سبحانه ً
ومن أن يكون له مثيل من خملوقاته؛ فهو منزه عن صفات النقص والعيب ،وعن املثيل
والشبيه واملثيل ،وعن صفات املخلوق مهام عظمت(:
)[الشورى.]11 /
كفوا أحد يف ذاته وأسامئه وصفاته
هو الواحد األحد الذي ليس كمثله أحد ،ومل يكن له ً
وأفعاله ،امللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر أمره :
[اإلخالص.]٤ – ١ :

)[املائدة.]120 /
(
فنحن يف هذه الدنيا من اهلل علينا باهلداية ،وأدخلنا جنة املعرفة ،لندخل يوم القيامة جنة
)[حممد.]19 /
اآلخرة ،وجنة املعرفة هي(:
جنة املعرفة :هي العلم باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ،ووعيده؛
ومعرفة أحكامه الرشعية ،معرفة سلطانه العظيم جل جالله؛ وعبادة اهلل بموجب هذه
املعرفة.
هذه جنة املعرفة ،وهذا هو العلم العايل ،وما سوى ذلك كله من العلم السافل.
 فالعلم علامن:
علم عال  ..وعلم سافل.
-1العلم العايل هو الذي جاء به األنبياء ،وهو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته ،ومعرفة دينه
ورشعه ،ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه من الوعد باجلنة والوعيد بالنار.
-2علم سافل ،العلوم السافلة ألوان خمتلفة ،وهي كل ما سوى العلم اإلهلي ،ألهنا علوم
أدين ،ألهنا تربط املخلوق باملخلوق فقط ،أما العلم اإلهلي فهو يربط املخلوق باخلالق.
هو جل جالله القاهر وحده ال رشيك له ،وكل ما سواه مقهور مربوب له،وكل ما سوى
اهلل  مربوب.
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 ففي الكون اثنان:
رب ومربوب  ..ملك وعبيد  ..قاهر ومقهور ،خالق وخملوق.
فكل ما سوى اهلل له ضد ومشارك ،واهلل هو الواحد القهار ،خلق الرياح وسلط بعضها
عىل بعض ،ريح الشامل ،وريح اجلنوب ،والصبا ،والدبور ،هذه الرياح سلط بعضها عىل
بعض ،وخلق املياه وسلط بعضها عىل بعض ،وخلق احليوانات وسلط بعضها عىل
بعض ،فالقوي يقهر الضعيف ،والكبري يقهر الصغري.
وخلق احلجارة وسلط عليها احلديد الذي يكرسها ،وخلق احلديد وسلط عليه النار التي
تذيبه ،وخلق النار وسلط عليها املاء الذي يطفئها ،وخلق آدم وذريته وسلط عليهم
إبليس وذريته ،امتحان ًا وابتال ًء هلم:
[األنبياء.]٣٥ :

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم املالئكة الذين يرشدوهنم كل مرشد ،وخلق سبحانه
احلر والربد ،والصيف والشتاء ،والليل والنهار ،وسلط ً
كال منهام عىل اآلخر؛ يذهبه
ويقهره ،فهو القاهر لكل قاهر يف العامل العلوي والعامل السفيل ،فاهلل قاهر وما سواه
مقهور ،سبحانه هو اهلل الواحد القهار:
[يونس.]٣ :

وإذا عرف املسلم ربه القاهر القهار؛ أورثه ذلك الذل له ،واخلضوع ألمره ،واإلكبار له
وحده ال رشيك له ،وأورثه العزة والقوة عىل الكفار واملرشكني باللسان والسنان:
)[احلج.]38 /
(
ِ
اه ِر ِ
ون ع َل َأم ِر اهللِ َق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُضه م
َ
وقال النبي َ « :ل َتزَال َطائ َفة من أ َّمتي ي َقاتل َ َ
ين ل َعد ِّوهم َل َي ُّ
السا َعة َوهم َع َل َذلِ َ
ك» أخرجه مسلم( ) .
َمن َخالَ َفهم َحتَّى تَأ ِ َت َّ
فمن اتصل بالعزيز فهو عزيز ،ومن اتصل بالكبري فهو كبري ،ومن اتصل بالغني فهو غني،
وإذا عرفت القاهر فال تقهر ً
يتيام ،وتذكر أن القاهر فوق كل قاهر،
شيخا وال ضعي ًفا وال ً
)[الضحى.]9 /
فال تقهر اليتيم(:
)[الضحى.]10 /
وال تقهر السائل(:
()1أخرجه مسلم برقم (.)156
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رحيام بخلق اهلل ،يرمحك اهلل (:
بل كن شفي ًقا
ً
)[آل عمران.]159 /
واعلم أهيا العبد أن مجيع املضار قليلها وكثريها ال يندفع منها يشء إال بأمر اهلل القوي
القاهر ،ومجيع املنافع واخلريات ال حيصل قليلها وكثريها إال بأمر اهلل وحده.
وإذا كانت هذه عظمته وقدرته فتجب عبادته ،جلالله ومجاله وإحسانه(:
)[األنعام.]17 /
)[األنعام.]18 /
(
)[غافر.]62 /
(
(
)[األنعام.]102 /
 وصفات الكامل حمصورة يف أمرين:
كامل القدرة  ..وكامل العلم.
وهلذا يقول اهلل (:
)[الطالق.]12 /
وإذا عرفتم ذلك؛ عظمتم اهلل ،لكامل قدرته ،وكامل علمه ،وأحببتموه ،ألن ربكم له
األسامء احلسنى،والصفات العىل ،فاعبدوه وأطيعوه.
فصفات الكامل جمموعة يف أمرين :القدرة والعلم.
)[األنعام.]18 /
فقوله جل جالله(:
إشارة إىل كامل القدرة ،فهو القاهر جل جالله فوق عباده بذاته ،وعلو شأنه.
)[األنعام.]18 /
وقوله(:
إشارة إىل كامل العلم؛ فال يضع اليشء إال يف موضعه ،فهو موصوف بكامل القدرة والعلم
جل جالله ،فال موصوف بكامل القدرة والعلم إال اهلل الواحد القهار؛ فتجب عبادته
وطاعته وحده ال رشيك له؛ ألن كل ما سواه حمدث ناقص مربوب ،ليس بيده يشء ،ومل
يكن شيئًا حتى يفعل شيئًا ،فكل ما سوى اهلل خملوق مربوب مملوك هلل الواحد
)[يوسف.]39 /
القهار(:
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والرب قد يكون اهلوى ،وقد يكون الشهوة ،وقد يكون الصنم من حجر ،من مجاد أو
نبات أو شمس أو قمر أو غريها(:
)[فصلت.]37 /

وإذا عرف ذلك؛ توجه إىل القوي ،وإىل امللك ،وإىل العظيم ،وإىل الكريم؛ ألن طبيعة
النفوس حتب األقوياء ،وحتب األغنياء ،وحتب أهل اجلامل ،فاهلل هو اجلميل ،واهلل هو
القوي ،واهلل هو الكريم:
[يونس.]٣ :

واهلل سبحانه هو الواحد القهار؛ فكل ما يف ملكه خاضع له ،من العرش العظيم إىل أدنى
ذرة ،من املجرة إىل الذرة ،ومن الثرى إىل الثريا ،ومجيع العوامل ما نعلمه وما ال نعلمه ،يف
مرسع إىل إرادته؛ ألنه هو
العامل العلوي والعامل السفيل ،خاضع ألمره ،مستجيب ملشيئته،
ٌ
القاهر لكل قاهر ،وهو اخلالق ،وهو القاهر فوق كل قاهر(:
)[األنعام.]18 /
فسبحان الواحد القهار(:
)[آل عمران.]83 /
وقهره سبحانه ملخلوقاته ليس قهر ظلم وجور؛ بل قهر حكمة وخربة ورمحة
)
وإحسان(:
[احلرش.]22 /

)[البقرة.]143 /
(
هو القهار الذي قهر مجيع خملوقاته عىل عبادته ،فهي تسبح بحمده يف العامل العلوي،
والعامل السفيل ،هي مسخرة لطاعته ،تسبح بحمده ،وتشهد بوحدانيته ،وختضع ألمره:
[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

فسبحان الواحد القهار الذي تسجد له مجيع خملوقاته ،لكامل عظمته وقوته(:
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)[احلج.]18 /
وخلق اهلل من خملوقاته ما خريه أن يفعل ما يريد ،أو ما يريد ربه ،خري هذا اخللق من
اإلنس واجلن ،أن يفعل ما يريد هو أو ما يريد ربه؛ كام قال سبحانه:
[الكهف.]٢9 :

مجيع املخلوقات مسخرة ،جاءت إىل رهبا مسخرة لطاعته ،اختارت أن تكون مسخرة،
تسبح بحمده ،وتؤدي الوظيفة ،التي أمرت هبا ،فالشمس تسبح بحمد رهبا ،وهي تقوم
عىل الوظيفة من اإلنارة واحلرارة وهي خاضعة لرهبا  ،فهي حمبوبة لنا؛ ألهنا مطيعة
لرهبا ،مسبحة بحمده ،خترج منها املنافع لغريها ،ونحب السحب ألهنا تنزل منها املياه.
وكذلك األرض تسبح بحمد رهبا،ويصب عليها املاء فتنبت من كل زوج هبيج؛ فهي
مؤمن أو كافر ،وكل من خترج منه
تسبح بحمد رهبا ،وختضع ألمره؛ سوا ًء بذر البذرة
ٌ
املنافع لغريه حمبوب؛ ألنه خترج منه املنافع ،فنحن نحب األنبياء والرسل؛ ألهنم خترج
منهم املنافع ،ونكره الشياطني ،ألهنم خترج منهم املضار والرشور.
فاهلل  خلق من خملوقاته ما خريه أن يفعل ما يريد هو ،أو ما يريد ربه ،وهو اجلن
واإلنس .
فالذي يأيت بالطاعة يأخذ أجرها ،والذي يأيت باملعصية يأخذ عقوبتها ،واهلل  ال يتعزز
بقوة القوي ،وال يستغني بطاعة املطيع ،وال يترضر بمعصية العايص؛ فاهلل غني محيد.
فاهلل  بني احلق ،وأعطى األسامع والعقول واألبصار ،وبعد ذلك قال(:
)[اإلنسان.]29 /
)[احلج.]34 /
فاهلل  هو الواحد القهار(:
نسلم قلوبنا وجوارحنا لربنا ،نسلم القلب هلل ،ونسلم اجلوارح هلل؛ ليسلمنا يوم القيامة
جنة عرضها السموات واألرض ،ونكون بالقرب منه(:
)[البقرة.]112 /
وهو سبحانه الواحد األحد ،القاهر القهار ،امللك احلق ،الذي أسلم له مجيع من يف ملكه
وملكوته ،أسلم له أطاعه ،وخضع ألمره(:
)[آل عمران.]83 /
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أسلم له خلق ًا ،وتدبري ًا ،وحياة ،وموت ًا ،وإذعان ًا ،وقهر ًا .
ً
وحجام ،فالرزق منه جل جالله،
وشكال ولونًا
فنحن خاضعون ألمره جل جالله ،إجيا ًدا
ً
واحلياة منه ،فبيده خلقنا ،وحياتنا ،وأرزاقنا ،وبقاؤنا وفناؤنا ،ألنه هو الواحد القهار الذي
يفعل ما يشاء ،وال يمتنع عليه يشء يف ملكه ،فله جل جالله أسامء اجلالل ،وأسامء اجلامل،
واسم القهار من أسامء اجلالل ،ومعرفة القهار تورث اخلشية هلل ،واهليبة منه ،واحلياء منه،
والتعظيم له ،وكامل الطاعة له(:
)[األنعام.]103-102 /
فنتعرف عىل ربنا ،ونتعرف عىل أسامئه وصفاته؛ لتأيت اخلشية يف قلوبنا ،وتنقاد جوارحنا
لعبادته ،وتنطق ألسنتنا بذكره؛ فالعلم قبل العمل:
[فاطر.]٢٨ :

وهذا يدلنا عىل أن ثمرة العلم ليس العمل فقط إنام اخلشية ،فالعمل غري املقرون باخلشية
[فاطر.]٢٨ :
ال قيمة له:
املنافقون يعملون ،بل يصلون ست صلوات ،الصلوات اخلمس مع صالة الوتر؛ ولكن
ال قيمة ألعامهلم؛ ألهنا غري مقرونة باخلشية ،غري مقرونة باإليامن(:
)[املؤمنون.]2-1 /
فال إله إال اهلل ،ما أعظم غذاء القلوب ،وما أعظم متجيد ربنا  ،وذكر أسامئه ،وصفاته،
معظام
ربا له،
وأفعاله فالقلب إذا عرف ذلك؛ توجه إىل ربه
ً
مستغفرا له ،حامدً ا له ،مك ً
ً
له:
[حممد.]١9 :

واهلل  هو القهار الذي أسكن الروح الطيبة يف اجلسم الكثيف ،القاهر الذي قهر مجيع
األحياء باملوت(:
)[اجلمعة.]8 /
هو القهار الذي أذل اجلبابرة واألكارسة باخلوف ،والرعب ،واألمراض ،واملصائب،
والتدمري(:
)[الرعد.]31 /
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هو القهار الذي يدمر من أرص عىل كفره ،وأفسد يف أرضه ،ولكن بعد إنذاره.
كم دمر اهلل من األقوام التي كذبت الرسل ،وكفرت باهلل  ،من قوم نوح ،وقوم عاد،
وقوم صالح ،وقوم لوط ،وفرعون وقومه ،وغري ذلك من األمم التي كذبت الرسل
وأرصت عىل الكفر:
[هود.]١0٢ :

هذا فعل الواحد القهار؛ إذا أطيع أكرم ،وإذا عيص انتقم ،يمهل ولكنه ال هيمل(:
)[العنكبوت.]40 /
اهلل  هو القهار ،الذي قهر مجيع األحياء باملوت ،ثم قهرهم مرة أخرى بالبعث بعد
املوت ،واحلساب والثواب والعقاب(:
)[الزمر.]31 /
فسبحان من قهر خلقه بالرجوع بعد املوت إليه:
[الغاشية.]٢٦ – ٢٥ :

هو سبحانه القاهر القهار ،الذي قهر العقول عن الوصول إىل كنه ذاته؛ وقهر األبصار أن
تدركه ،وقهر النفوس أن حتيط بكامل ذاته ،وأسامئه ،وصفاته،وأفعاله ،وحقائق
خملوقاته(:
)
[األنعام.]103 - 102/

والتوحيد والقهر متالزمان ،ومها واجبان هلل وحده ال رشيك له؛ فالواحد ال يكون إال
)[الزمر.]4 /
قهارا ،والقهار ال يكون إال واحدً ا( :
ً
واهلل  خلق فوق كل خملوق خملو ًقا آخر ،أعىل منه ،يقهره ويتحكم به حتى ينتهي القهر
الكامل هلل الواحد القهار القاهر لكل قاهر( :
) [الزمر.]4 /
فالذي قهر مجيع املخلوقات عىل ما أراد هو اهلل الواحد القهار ،قهر مجيع الثامر عىل شكل
معني ،بحجم ملني ،بطعم معني ،قهر السامء ،قهر األرض ،قهر اجلبال ،قهر البحار أن
٨0٨

تفيض عىل األرض ،فالذي يقهر مجيع املخلوقات عىل ما أراد هو اهلل الواحد القهار ال
قاهرا وحده ال رشيك
رشيك له ،وهو الذي يستحق أن يعبد وحده ال رشيك له ،كام كان ً
له(:
)[ص.]66-65 /
فإذا عرفتم ذلك فاعبدوه ،وأطيعوه؛ ألن هو الرب الواحد القهار:
[الزمر.]٦ :

واعلم وفقك اهلل حلسن معرفته أن كل فعل من األفعال إنام يكون عن قدرة ،وكل قدرة
إنام تكون عن قوة ،وكل قوة إنام تكون عن قهر ،وبقدر قوة القهر تكون رسعة استجابة
وطاعة املقهو ر له( :
)[احلج.]18 /
هو سبحانه الواحد القهار ،القادر عىل كل يشء ،ينجي بأسباب اهلالك ،كام أنجى إبراهيم
 من النار ،وهيلك بأسباب النجاة ،كام أهلك فرعون مع ملكه ،وقارون مع ماله ،ويعز
بأسباب الذلة ،ويذل بأسباب العزة ،ويفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،ملاذا؟ ألنه هو اهلل
الواحد القهار الذي ال يعجزه يشء ،ولكن قهره عن حكمة ورمحة وإحسان ،ال عن ظلم
وجور(:
)[النساء.]40 /
واهلل وحده هو القوي القادر ،القاهر القهار ،ذو امللكوت واجلربوت ،وذو العلو
والعظمة ،وذو العزة والكربياء ،الذي قهر مجيع املخلوقات ،وقهر كل يشء يف ملكه
العظيم ،ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،وال إله غريه:
[مريم.]٦٥ :

اهلل وحده هو القهار الذي قهر كل من يف الكون بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وأفعاله
الكربى(:
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)[احلرش.]24- 22 /

وإذا عرفتم ذلك فكربوه ،وعظموه ،واعبدوه ،وأطيعوا رسله ،تنالوا ثوابه ،ألنه هو الرب
الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف السموات
واألرض(:
)[الروم.]27 /
فسبحانه ما أعظم ملكه ،وما أعظم سلطانه ،وما أعظم خلقه.
وسبحان القاهر الذي مجيع ما يف العامل العلوي والعامل السفيل حتت قهره ،والكل عبيده
والكل يسبح بحمده ،والكل يشهد بتوحيده(:
)[اإلرساء.]44 /
ومقصودنا من معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ هو معرفة احلق جل جالله  ،ومعرفة
اخلري الذي نزل من عنده ،للعمل به ،ونرشه يف العامل:
[إبراهيم.]٥٢ :

عرف الناس بسلعهم ،ومصنوعاهتم؛ فعلينا أن ُن نعرف بربنا يف املشارق واملغارب،
وإذا َّ
ويف كل بقعة يف األرض ،ويف كل زمان ،ويف كل مكان:
[يوسف.]١0٨ :

قل لكل الناس(:

)[اإلخالص.]4 -1/
هو سبحانه امللك احلق القاهر لكل قاهر ،القاصم لكل جبار ،الذي بيده مقاليد األمور،
وتدبري األنفس والدهور(:
)[هود.]56 /
هو جل جالله امللك الواحد القهار ،الذي قهر مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل
السفيل عىل ما أراد ،القهار الذي خضعت لعظمته الرقاب ،وذلت لعزته اجلبابرة،
وقهرب قوته كل خملوق ،وعنت له الوجوه ،وأذعنت مجيع اخلالئق لعظمة جالله ،وعز
كربيائه ،وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه(:
)
[النحل.]50- 49 /

فسبحان اإلله احلق القاهر لكل ما سواه ،وكل ما سواه عبد خملوق مملوك له ،مقهور
٨١0

بحكمه وإرادته(:

)[الرعد.]13 /
هو اهلل الواحد القهار الذي له امللك كله ،وله الدين كله ،ومنه اإلحسان كله ،وبيده اخلري
كله(:
)[النحل.]53-51 /
هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه عىل ما أراد ،يف أي وقت شاء جل جالله.
خلق املخلوقات ،وقدر اآلجال ،وقسم األرزاق ،وقدر األحجام ،واألشكال ،واأللوان،
وقدر األوقات واألنفاس ،وقدر األقوال واألعامل ،وقدر الزمان ،وقدر املكان ،وقدر
الثواب ،وقدر العقاب ،وقدر كل يشء(:
)[القمر.]53- 49 /
فسبحان من قهر الليل بالنهار ،وقهر النهار بالليل ،وقهر األعىل باألسفل ،وقهر األسفل
باألعىل ،وقهر املرض بالعافية ،وقهر الصحة باملرض ،وقهر احلر بالربد ،وقهر الربد
باحلر ،وقهر احلي باملوت ،وقهر أعداءه بأوليائه ،وقهر كل خملوق عن إرادته ،إىل إمتام
مراده هو جل جالله؛ ألنه هو الواحد القهار(:
)[األنعام.]18- 17 /

وال إله إال اهلل ،الواحد القهار القاهر فوق عباده ،الذي قهر مجيع من يف ملكه وملكوته،
الظاهر والباطن ،والشاهد والغائب ،والكبري والصغري ،واألول ،واآلخر(:
)[احلرش.]23 /
وسبحان الواحد القهار الذي مجيع خملوقاته مستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته،
وخاضعة ألمره ،وشاهدة بوحدانيته:
[الرعد.]١٥ :

وسبحان القاهر ،الذي قهر نفوس أوليائه ،وحبسها عىل طاعته ،القهار الذي قهر أولياءه
٨١١

بجالله ،وقهرهم بجامله وإحسانه؛ فعظموه وكربوه وعبدوه(:
)[الزمر.]18-17 /
هو سبحانه امللك القادر القاهر ،الذي يرفع كل مؤمن ،ويعزه ويكرمه ،وخيفض كل
جبار ،وهيينه ويضعه(:
)[القارعة.]11-6 /
هو العليم بمن يستحق الرفع فريفعه ،العليم بمن يستحق اخلفض فيخفضه ،يرفع املؤمن
بطاعة اهلل ،وخيفض الكافر بمعصية اهلل(:
)[املجادلة.]11 /
هو القاهر الذي خيفض باإلذالل والصغار كل من تعاظم ،وتكرب ،وطغى وجترب ،وشمخ
)[األنعام.]18 /
بأنفه واستكرب(:
فسبحان القادر القاهر الذي ال يعجزه يشء ،وال يقف له يشء ،فرفع من أطاعه ،وخفض
من عصاه ،ورفع أهل احلق ،وخفض أهل الباطل(:
)[آل عمران.]107- 106 /

بالصغار ،وخيفض
هو جل جالله القاهر الذي أذل من عصاه ،القهار الذي خيفض الكفار َ
أعداءه باإلبعاد واهلم والغم ،وخيفض الطغاة بالسقوط ،وخيفض كل خارج عن رشيعته
عزيزا بني الرجال(:
مهام كان غنيا باملال أو ً
)[الرعد.]31 /
هو القوي القادر القاهر ،الذي رفع السامء بال عمد ،ورفع الغامم فوق اهلواء ،ورفع
الطيور يف الفضاء ،ورفع اجلبال فوق األرض ،ورفع مقام أوليائه يف الدنيا واآلخرة(:

) [فصلت.]32 - 30/

٨١٢

واهلل  يريد من عباده أن يعرفوه ً
أوال ،ثم يعرفوا أمره ثانيًا؛ ثم يعملوا بموجب ذلك
ثالث ًا(:
)[حممد.]19 /
فمعرفة اهلل بأسامئه وصفات ه وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده ووعيده ،هذا هو الفقه األكرب،
وقال النبي َ « :من ي ِردِ اهلل بِ ِه َخ ًْيا ي َف ِّقهه ِيف الدِّ ِ
ين»متفق عليه( ).
فال بد أن أعرف من أعبد ،وأعرف أسامءه ،وأعرف صفاته؛ حتى أعبده بام يليق بجالله،
وأسأله حاجايت؛ ألنه هو مالك احلاجات ،وهو قايض احلاجات مجي ًعا:
[البقرة.]١٨٦ :

واهلل  هو امللك احلق ،وأسامؤه كلها حسنى ،وهي بالغة يف احلسن واجلامل كامله
ومنتهاه ،فال أحسن من أسامئه وصفاته بوجه من الوجوه(:
)[طه.]8 /
فأسامء اهلل  أحسن األسامء ،وصفاته أحسن الصفات ،وأقواله أحسن األقوال،
وأفعاله أحسن األفعال ،وخملوقاته أحسن املخلوقات ،وأحكامه أحسن األحكام،
ورشائعه أحسن الرشائع ،وكتبه أحسن الكتب ،ورسله أحسن الرسل ،وأوامره أحسن
األوامر ،وثوابه أحسن الثواب(:
)[األنعام.]102 /
وأسامء اهلل  كلها حسنى؛ ألهنا تدل عىل صفات الكامل واجلالل واجلامل هلل ؛ فهي
أسامء مدح ومحد وثناء ،وأسامء متجيد وتعظيم ،وتكبري وإجالل ،وأسامء رمحة ولطف
ﮢ)[اإلرساء.]110 /
وإحسان(:
واهلل جل جالله جلالله ومجاله ،وعظمته وكربيائه ،وإحسانه وإنعامه ال يسمى إال
بأحسن األسامء ،وال يوصف إال بأحسن الصفات ،وال حيمد إال بأحسن املحامد ،وال
يعبد إال بأحسن العبادات التي رشعها عىل لسان رسوله :
[غافر.]٦٥ :
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٨١٣

وأسامء اهلل احلسنى من حيث معانيها تنقسم إىل أربعة أقسام:
األول :األسامء الدالة عىل صفة ذاتية للرب جل جالله ،وهي الصفات الذاتية الدالة عىل
وحدانية اهلل ،والصفة الذاتية هي كل صفة ال تنفك عن الذات ،وال تعلق هلا باملشيئة،
فهي ذاتية هلل  ال تنفك عنه أبدً ا.
ومن هذه األسامء :الواحد ،األحد ،القهار ،احلي القيوم ،السميع البصري ،العليم اخلبري،
القوي العزيز ،العيل الكبري وغريها من األسامء احلسنى ،هذه أسامء ذاتية ال تنفك عن
الرب أبد ًا :
[احلرش.]٢٣ :

الثاين :األسامء الدالة عىل صفة فعلية للرب جل جالله ،والصفة الفعلية هي كل صفة
تتعلق باملشيئة واإلرادة ،إن شاء اهلل فعلها ،إن أراد فعلها ،وإن مل يشأ مل يفعلها.
ومن هذه األسامء :اخلالق ،والرزاق ،والتواب ،والعفو ،والغفور ،والرحيم ،فاخلالق
خي لق إذا شاء ،ويكرم إذا شاء ،ويرزق من يشاء ،ويتوب عىل من يشاء ،ويرحم من
يشاء ،ويغفر ملن يشاء(:
)[الفتح.]14 /
الثالث :األسامء الدالة عىل التقديس والتنزيه للرب عام ال يليق بجالله وعظمته
وكربيائه.
ومن هذه األسامء :القدوس ،السالم  ،السبوح ،وأمثاهلا.
فهذه األسامء أسامء تنزيه وتقديس للرب جل جالله عام ال يليق بجالله من صفات
النقص والعيب ،و عن صفات املثيل والرشيك ،وعن صفات املخلوقني ،فهو سبحانه
السالم من كل نقص وعيب وآفة ،القدوس السبوح املنزه عن مجيع النقائص والعيوب،
املنزه عن كل ما ينايف صفات كامله وجالله ومجاله ،املنزه عن الضد والند والكفؤ
)[الشورى.]11 /
واملثل(:
الرابع :األسامء الدالة عىل مجلة أوصاف عظيمة للرب جل جالله.
ومن هذه األسامء :العظيم ،احلميد ،املجيد ،امللك ،الصمد ،وأمثاهلا.
فالعظيم من له كامل العظمة يف ذاته وأس امئه وصفاته وأفعاله وخزائنه.
٨١٤

واحلميد يدل عىل كثرة احلامدين له ،وكثرة محده ،وكثرة النعم التي حيمد عليها.
واملجيد يدل عىل عظمة صفاته ،وكثرهتا ،وسعتها ،وعىل عظمة ملكه وسلطانه ،وتفرده
باجلالل واجلامل وامللك وهكذا:
[البقرة.]٢٥٥ :

فاهلل  له األسامء احلسنى ،وله الصفات العىل ،وله األفعال احلميدة ،وهذا القلب ال
بد أن يعرف هذه األسامء ،ويفهم معانيها ،كي يعبد اهلل  بمقتضاها ،ويتزين هبا ،فهذه
أسامء حسنى ،وصفات عال ،واهلل يريد من عباده أن يتصفوا هبذه الصفات ،فهو مؤمن
حيب املؤمنني ،وحمسن حيب املحسنني ،وتواب حيب التوابني:
[األعراف.]١٨0 :

فاهلل  هو الواحد القهار ،خلق مجيع خملوقاته يف العامل العلوي والعامل السفيل.
ومن هذه املخلوقات ما هو مسخر وال خيار له ،وهم عا مل اجلامد ،والنبات ،واحليوان،
واملالئكة ،هؤالء مسخرون اختاروا أن يكونوا مسخرين ،يسبحون بحمد رهبم،
ويشهدون بوحدانيته:
[النحل.]٥0 – ٤9 :

ومن خملوقاته ما هو خمتار يفعل ما يشاء ،وهم الثقال ن :اإلنس ،واجلن ،هؤالء اختاروا
أن يكونوا خمريين ،يطيعون أو يعصون ،يؤمنون أو يكفرون ،وهؤالء الذين أرسل اهلل
إليهم رسله باحلق من عنده ،وسوف حياسبون عىل اختيارهم:

[األنعام.]١٣0 :

فمن اختار احلق ،وآمن باهلل ،وعمل برشعه؛ دخل اجلنة ،ومن اختار الباطل ،وعمل به؛
دخل النار:
[البقرة.]٣9 – ٣٨ :

واهلل جل جالله سخر مجيع ما يف الكون لإلنسان ،جعله خاض ًعا هلذا اإلنسان(:
٨١٥

)[لقامن.]20 /
وإذا تأملنا يف الكون وجدنا فيه اجلامد ،والنبات ،واحليوان،واإلنس ،واجلن،واملالئكة.
فاجلامد الذي هو هذا الرتاب وهذا املاء ،وكل ما سوى احليوان واإلنسان واملالئكة
واجلن فهم من عامل اجلامد ،فاجلامد خملوق عظيم ،وهو أوسع دائرة تسبح بحمد رهبا،
وتشهد بوحدانيته ،فهو أوسع دائرة تسبح اهلل ،فكل ذرة يف الكون تسبح بحمد رهبا
الواحد القهار جل جالله ،وهلذا من أرسار تقبيل احلجر األسود أنه نائب عن عامل
اجل امد ،فنحن نقبله؛ ألننا نحب كل من يعبد اهلل ،كل من يشهد بوحدانية اهلل ،كل من
يسبح بحمد اهلل  ،وهو يشهد ملن قبله بالتوحيد.
فاجلامد بأنواعه املختلفة يف العامل العلوي والعامل السفيل ،هذا اجلامد ،وهذا العامل الكبري
مقهور وخاضع وخادم ملن فوقه من النبات واحليوان واإلنسانً ،
فمثال عامل اجلامد الذي
هو هذا الرتاب الذي نسري عليه خاضع وخادم ملن فوقه من النبات واحليوان واإلنسان،
فهو يف خدمتها ،ال يمتنع عىل مسلم وال عىل كافر ،مطيع للنبات ،مطيع للحيوان ،مطيع
لإلنسان.
والنبات خاضع وخادم ملن فوقه من احليوان واإلنسان ،فالنبات يأكل منه اإلنسان،
ويأكل منه احليوان ،فهو خاضع وخادم ملن فوقه وأعىل منه درجة وهم عامل األحياء من
احليوان واإلنسان ،واحليوان أمم وقبائل خمتلفة ال حيصيها إال اهلل .
واخلالئق كلها شاهدة بوحدانية اهلل ،ودالة عىل جالله ومجاله ،ومسبحة بحمده،
وخاضعة ألمره ،ومستجيبة ملشيئته ،ومرسعة إىل إرادته:
[احلرش.]٢٤ :

كافرا ،فكل
ثم فوق النبات احليوان خاضع وخادم ملا فوقه ،وهو اإلنسان،
مسلام أو ً
ً
خم لوق من هذه املخلوقات خيضع ويطيع من هو أعىل منه ،وكذلك اإلنسان جيب أن
خيضع لربه ،اهلل أخضع له عامل اجلامد ،وعامل النبات ،وعامل احليوان ،وهو ملن خيضع؟.
هذا اإلنسان جيب أن خيضع لربه ،الذي خلقه ،وصوره ،ورزقه ،وهداه ،واجتباه،
٨١٦

وكرمه ،واصطفاه(:
)[البقرة.]22-21 /
وإذا كان خلق اليد والرجل والسمع والبرص وكل عضو يف اإلنسان له حكمة؛ فكذلك
خلق كامل البدن له حكمة وغاية ،وهي عبادة اهلل  باخلضوع له ،وامتثال أوامره
واجتناب نواهيه ،واإلنسان إما أن يكون عابدً ا هلل أو عابدً ا لعبد اهلل:
[يوسف.]٣9 :

وعبادة الواحد األحد تغنيك عن عبادة كل أحد(:
)[الذاريات.]58 - 56/

٨١7

التعبد هلل عز وجل باسمه القهار ..القاهر

اهلل  هو القاهر فوق عباده ،وهو القاهر لكل قاهر ،وهو القاهر وحده ال رشيك له،
وهو القاهر لكل ما سواه يف العامل العلوي والعامل السفيل:
[األنعام.]١٨ :

هو سبحانه القاهر القهار الذي ال يعجزه يشء ،وال يمتنع عليه يشء.
هو القهار الذي يؤلف بني املتنافرات ،وخيرج منها ضدها ،فاملاء ً
مثال مركب من
هيدروجني مادة شديدة االشتعال ،ومركب من أوكسجني وهي مادة تساعد عىل
االشتعال ،ثم خيرج اهلل من هذين العنرصين ضدمها وهو املاء ،وجيعله اهلل سببًا للحياة،
)
بينام النار سبب لإلهالك( :
[األنبياء.]30 /
ثم الواحد القهار يقهر املاء ،ويعيده إىل ما تركب منه ،عند قيام الساعة ،كام قال
)[الطور.]6 /
سبحانه(:
نارا؛ ألنه مركب من نار ،من هيدروجني وأكسجني.
يشتعل ً
نارا
وهو سبحانه القاهر القهار الذي أخرج من املاء وما تولد منه ،وما تولد فيهً ،
نارا تشتعل بالنار(:
تشتعل ،هو الذي أخرج من املاء وما تولد منه من األشجار ً
)[يس.]80 /
حجام ولونًا ،وحرك ًة وسكونًا ،مجيع املخلوقات
فسبحان من يقهر األجسام عىل ما أراد
ً
يف العامل العلوي والعامل السفيل مقهورة عىل حجم معني ،ولون معني ،وحركة معينة،
وعمل معني.
هو القهار الذي قهر خواص األشياء من احلرارة والربودة ،واللني والشدة ،والرطوبة
واليبوسة.
ً
سائال  ،وقهر احلجارة فجعلها قاسية ،وقهر السامء
هو القهار الذي قهر املاء؛ فجعله
فاستقلت ،وقهر األرض فاستقرت ،وقهر اجلبال فرست ،وقهر اللسان فتكلم ،وقهر
األذن فسمعت ،هو ا لواحد القهار ،الذي خيلق اليشء وخيلق األثر فيه:
٨١٨

[يونس.]٣٢ – ٣١ :

فاهلل خلق العني ،وخلق فيها األثر وهو النور ،وخلق األذن ،وخلق فيها األثر وهو
السمع ،وخلق اللسان ،وخلق فيه األثر وهو الكالم ،فهو خالق اليشء ،وخالق أثره؛
ليؤدي وظيفته عىل الوجه الذي أراده اهلل  منه ،فأطاعت مجيع املخلوقات رهبا جل
جالله ،وسجدت لعظمته،وأذعنت لكربيائه(:
)[احلج.]18 /
وهلذا مجيع املخلوقات املسخرة بأمر اهلل  كلها حمبوبة؛ ألهنا أطاعت اهلل  ،وهلذا كل
من أطاع اهلل حتبه الفطرة ،حيبه املؤمن ،حتبه املالئكة ،حيبه اهلل  ،فاملؤمن حيب املالئكة؛
ألهنم يطيعون اهلل ،حيب الرسل ،حيب الشمس؛ ألهنا تعطي اإلنارة ،حيب السحب ألهنا
تنزل املياه ،حيب األرض؛ ألهنا تنبت من كل زوج هبيج ،فكل خملوق يسبح بحمد ربه،
وخترج منه املنافع لغريه حمبوب(:
)[مريم.]96 /
واهلل  هو الواحد القهار ،وكل قهره مجيل يف مجيع خملوقاته ،كل قهر رب العاملني مجيل
يف مجيع خملوقاته؛ فاهلل خلق الشمس وقهرها عىل هذا الشكل ،وخلق السامء وقهرها عىل
هذا الشكل ،وخلق النباتات بأزهارها وثامرها وقهرها عىل هذه األشكال املختلفة:

[األنعام.]99 :

فام أعظم قدرة القهار التي أظهرها يف خملوقاته:

٨١9

[الرعد.]٤ :

فقهر اهلل  مجيل ،وهلذا هو من صفات اجلالل من جهة ،ومن صفات اجلامل من جهة
[الزمر.]٤ :
أخرى:
فكل قهر القهار مجيل يف مجيع خملوقاته ،هو الذي قهر األسنان أن تزيد ،ولو تركها
أمتارا ،هو الذي قهر األشجار إىل هذا العلو ،ولو تركها الستمرت ،هو الذي
الرتفعت ً
قهر السم ع ،ولو تركه ألصبح اإلنسان يسمع هضم املعدة يف بطنه ،هو الذي قهر البرص،
ولو تركه لرأى املاء الذي هو مركب من حيوانات تتحرك فيه فلم يرشبه.
هو القهار الذي قهر األيدي واألرجل واألصابع عىل هذا الطول ،ولو تركها لطالت،
[الرعد.]١٦ :
واتعبت صاحبها:
فاهلل  من صفات مجاله أنه هو الواحد القهار ،وقهره مجيل يف مجيع خملوقاته؛ فقهره
جلميع خملوقاته العظيمة والكبرية والصغرية يولد اخلشوع والتعظيم هلل ،ليس قهر ًا عن
)[طه.]8 /
انتقام وال ظلم(:
وهو القهار الذي قهر بقوته الطغاة واجلبابرة ،ورد كيدهم يف نحورهم.
هو القهار القادر عىل كل يشء ،الذي له األسامء احلسنى والصفات العىل(:
)[النساء.]40 /
يعطي عىل العمل القليل األجر الكبري ،ومن عرف القهار اجلبار بكت عينه من خشية
اهلل ،ملا يعرفه من عظمته وكربيائه ،وحلمه ولطفه ،ورأفته ورمحته بالناس.
من عرف القهار الذي قهر اجلبال أن تتحرك ،وقهر املاء أن يفيض عىل الناس ،وقهر
السامء أن تقع عىل األرض ،وقهر األرض أن متيد ،وقهر النجوم أن تسقط عىل األرض،
من عرف القهار اجلبار بكت عينه من خشية اهلل؛ ملا يراه من عظمته وجالله وقوته ،وملا
[الزمر.]٤ :
يراه من رمحته ولطفه:
فسبحان ذي امللك وامللكوت ،وذي العزة واجلربوت ،كيف يعىص؟! وكم حلمه عىل
من عصاه؟! وكم عطاؤه ملن عصاه؟! ألنه قوي قادر قاهر وكذا هو رحيم حليم ،وأنزل
هذا الدين ،وجعل ً
أجال مسمى ،ينتهي فيه اخلل ق إىل دار احلساب ،ودار اجلزاء ،وحيكم
[البقرة.]١٤٣ :
اهلل  فيه ،وهو أحكم احلاكمني:
فنحن ذرة يف خملوقاته  ،لنا أوامر كام للشمس أوامر ،وللنجوم أوامر ولألرض أوامر،
٨٢0

فكذلك نحن لنا أوامر رشعية من ربنا ،نتقرب هبا إىل اهلل ،ونكسب هبا األجور ،وننال
هبا املنزلة عند ربنا :
[العرص.]٣ – ١ :

فهذه املعاين إذا عرفها العبد ،نشط يف طاعة اهلل ،وخشع قلبه لربه ،وخضعت جوارحه
بني يديه ،فأدى العبادة بالتعظيم لربه ،واحلب له ،والذل له ،ووقف بني يديه مكرب ًا له،
حامدً ا له،
مستغفرا من ذنبه ،قانت ًا يف عبادته(:
ً
ﰀ)[الزمر.]9 /

فاهلل  خلق اجلن واإلنس لعبادته ،وال عبادة إال بعلم ،علم إهلي نتعرف فيه عىل ربنا
بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وهذا هو العلم األول ،ثم علم بأوامره ،علم باألوامر وعلم
بالنواهي؛ حتى نتقرب إليه بام حيب ،ونجتنب ما يبغض ،وعلم بوعده ووعيده؛ حتى
نعرف ما لنا عىل اإليامن والطاعات ،وبامذا يعاقبنا اهلل  به ،إذا جاء فينا الكفر
واملعايص.
وهلذا ال بد من العلم ،فالعلم يرفع اإلنسان(:
)[املجادلة.]11 /
العلم يميز اإلنسان عن غريه ،العلم اإلهلي يثمر التعلق باهلل ،واألنس به ،والوحشة من
مستغفرا من ذنويب ،حامدً ا له ،داعيًا إىل
غريه ،بالعلم اإلهلي أقف بني يدي ريب مك ًربا له،
ً
معلام لرشعه ،حمسنًا إىل خلقه:
دينهً ،
[الطالق.]١٢ :

فمن عرف القهار اجلبار بكت عينه من خشية اهلل ،وخشع قلبه من جالله وعظمته،
وأثمرت هذه املعرفة التوبة من مجيع املعايص والذنوب(:
)[حممد.]19 /
٨٢١

وقال النبي َ « :عين ِ
َان َل ََت َ ُّسه َام النَّارَ :عْي َبكَت ِمن َخشيَ ِة اهللَِ ،و َعْي َباتَت ََترس ِيف
َسبِ ِ
يل اهللِ» أخرجه الرتمذي ( ).
فالعني تبكي من خشية اهلل ،ومن عظمته ،ومما تراه من حلمه ولطفه بعباده ،ومما تراه من
قوته وعظمته وعظمة خملوقاته.
فسبحان الواحد القهار الذي قهر عباده مجي ًعا باملوت(:
)[الرمحن.]27 -26/
واهلل خلق املوت؛ ليتبني احلي الذي ال يموت من احلي الذي يموت ،فاهلل هو احلي
الذي ال يموت ،هو احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم؛ وكل ما سواه من خملوقاته
يموت ويفنى ،ثم يعيده اهلل مر ًة ثانية(:
)[الروم.]27 /
فهذا الغذاء غذاء القلوب ،غذاء معرفة اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله ،هذا هو أحسن
من اهلل  به علينا،
غذاء ،وأفضل غذاء ،وال للقلوب إال هذا الغذاء اإلهلي الذي َّ
لتمتلئ قلوبنا باإليامن ،ثم تنطق ألسنتنا بذكره ومحده ،ثم تتحرك جوارحنا بطاعته
كثريا(:
وعبادته ،وهلذا اهلل  أمرنا بذكره ً
)[األحزاب.]42 - 41/
وإذا ذكرمتوه بجالله ومجاله ازددتم إيامنًا ،وازددتم طاعة ،واجتنبتم معصيته ،وهذا
مقصود اهلل  من خلقه ،أن يعظم ،وأن يكرب  ،وأن يوحد ،وإن يعبد وحده ال رشيك
له:
[الزمر.]١٢ – ١١ :

فننوي هداية البرشية؛ ليكونوا مسلمني ،وإذا نوينا هذه النية الكبرية؛ اهلل  يعطينا عىل
قدر النية ،ولكن نستمر ،بالدعوة إىل اهلل ،فالداعي كالشمس؛ يميش يف العامل ،وحيمل
النور للبرشية ،فاهلل  خلقنا ورزقنا وهدانا واشرتانا ،ثم استعملنا يف طاعته فيام يعود
علينا بالنفع ،يف خاصة أنفسنا بالعبادة ،وبدعوة غرينا ،هذا باب آخر للتزود ،من اخلري،
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٨٢٢

بدعوة غرينا ،وبتعليم غرينا ،وباإلحسان إىل غرينا:

[فصلت.]٣٣ :

فأهل الكفر واجلهل والفقر ،هؤالء حمل دعوتنا ،لو مل يوجد كافر ما استطعنا أن نقوم
بالدعوة ،لو مل يوجد جاهل ما استطعنا أن نعلم الناس ،لو مل يوجد فقري ما استطعنا أن
نتصدق .فاهلل  من علينا وجعلنا خري أمة يف الدعوة يف العبادة ،يف التعليم ،يف األقوال
احلسنة ،يف األعامل الصاحلة ،يف األخالق العالية:
[آل عمران.]١١0 :

هذه النعمة التي ترك ها أهل الكتاب رشفنا اهلل هبا ،فنحن خري أمة.
اهلل  م ن علينا هبذا الدين ،أن نعرف ربنا بأسامئه وصفاته ،ونعرف الناس به ،نعرفهم
بكربيائه ،بعظمته؛ ليعظموه ويكربوه جل جالله ،ونعرفهم بنعمه وإحسانه ،ليحبوه،
ويشكروه وإذا أحبوه ،أطاعوه وعبدوه وتقربوا إليه ،وإذا عبدوه أكرمهم يف الدنيا
باخلالفة واألمن واهلداية ،وأكرمهم يوم القيامة بجنة عرضها السموات واألرض،
وبرضوان رب العاملني:
[آل عمران.]79 :

هذه اخلالئق إذا ماتت تبعث مرة أخرى ،فإذا مل يبق أحد من اخللق إال مات قال القاهر
)؛ فال جييب أحد ،فيقول سبحانه
سبحانه للخالئق بعد البعث(:
)[غافر.]16/
وجييب نفسه(:
فيا أهيا املسلم ويا أيتها املسلمة ويا من عرفت ربك القهار ،أمل يأن لك أن ختشاه ،وتقلع
عن معصيته ،وجتتهد يف طاعته؟ أما آن لك أن تستغفره ،وتتوب إليه من معاصيك
الظاهرة والباطنة؟ أما آن لك أن تكف عن قهر غريك؟ وقهر الضعيف واليتيم؟.
(
)[احلديد.]16 /
فاقهر نفسك عام يغضب ربك ،واقهر شيطانك فال تطعه(:
)[فاطر.]6 /
٨٢٣

والتعبد هلل  باسمه القهار أن تقهر نفسك عن الظلم ،وتقهر شهواتك ،فال ترتكب ما
حرم اهلل ،وتقهر شيطانك وعدوك يف قلبك وبدنك ومالك ،وتقهر جوارحك عن جتاوز
ً
وبرصا
حدود اهلل سم ًعا
وأكال ورشب ًا(:
ً
)[الزمر.]18 - 17/
فهذه املعرفة بأسامء اهلل بأسامء ،اجلالل واجلامل تزيد اإليامن ،وتثمر اليقني ،وتولد حسن
التعبد ،وحسن القول ،وحسن العمل ،وحسن األخالق ،هذه املعرفة هي التي تثمر هذه
الثمرات ،كاألرض التي تستقبل املاء فتنبت من كل زوج هبيج ،كذلك هذه القلوب
تستقبل الوحي ،تستقبل العلم عن اهلل  ، فتثمر اإليامن والتقوى والتوكل ،وحب اهلل،
وتعظيم اهلل  ،وتكبري اهلل ،ثم يأيت عمل اجلوارح؛ فينقاد البدن كله هلل :

واهلل  هو القوي القاهر لكل من أراد حماربة دينه وأوليائه:

[احلرش.]٢ :

[األنفال.]٤ – ٢ :

هو جل جالله الذي له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،القاهر القهار القوي اجلبار،
له علو القهر مقرتنًا بعلو الشأن والفوقية ،وكامل الرمحة واإلحسان؛ فهو ملك قادر قوي
قاهر ،لكن قوته وقهره مقرتنة برمحته وإحسانه(:
)[اجلاثية.]37 -36/
من يمنع اجلبار أن يفعل ما يريد؟ من يمنعه أن هيلك الناس مجي ًعا؟ لكن حلمه وحكمته
ورمحته سبق ت غضبه ،كم معصية يف األرض؟ كم يعىص اهلل يف العامل؟ كم اخلالئق التي
تسكن يف أرضه ،وتأكل من رزقه ،وتتنعم بنعمه وتعصيه يف ملكه بنعمه؟ ولكنه رؤوف
رحيم يمهلهم؛ لعلهم يتوبون(:
٨٢٤

)[األنعام.]43 /
وعادة اإلنسان أنه حيب القوي ،لكن إذا كان هذا القوي ظا ًملا فال حيبه ،فإن كان قويا
قاهرا ذا أخالق حسنة؛ أحببناه ،هو قوي وقادر ،ولكنه حيسن إىل الناس ،فهذا حمبوب
ً
من اخللق ،ملاذا؟ ألنه مجع بني اجلالل وهو القوة ،واجلامل وهو اإلحسان.
فاهلل  وله املثل األعىل قوي قاهر ،له األسامء احلسنى ،والصفات العىل  ،فتهابه
النفوس لعظمته وجالله ،وعزته وقهره ،وحتبه جلامل صفاته؛ وهلذا ال بد أن نعرف
صفات اجلالل ،وصفات اجلامل؛ حتى نخاف اهلل  ونحب اهلل (:
)[املائدة.]98 /
فإذا عرفنا صفات جالله؛ هبناه ،وخفناه ،وإذا عرفنا صفات مجاله؛ أقبلنا عليه،
وأطعناه ،وأحببناه.
ومن نظر يف أحوال العامل ،وتأمل سري األمم السابقة؛ علم أن يف األرض أقوياء وأنبياء،
فاألنبياء ملكوا القلوب ،واألقوياء ملكوا الرقاب.
واألنبياء أعطوا وأكرموا ،واألقوياء أخذوا وأهانوا ،واألنبياء عاشوا للناس ،واألقوياء
استعبدوا الناس ،واألنبياء يمدح ون يف غيبتهم ،واألقوياء يلعنون بسبب ظلمهم:
[آل عمران.]١٦٣ – ١٦٢ :

فإرسال الرسل من صفات مجاله وإحسانه إىل خلقه ،وبطشه بالطغاة واملجرمني من
)[األعراف.]167 /
صفات جالله(:
هو رسيع العقاب ملن طغى وجترب ،كام فعل باألمم السابقة ،عاد أشد أمم األرض ،ماذا
فعل اهلل  بعاد؟ فعاد أشد أمم األرض؛ تفوقت عسكريا( :
)[الشعراء.]130 /
)[الشعراء.]128 /
وتفوقت عمرانيا(:
)[العنكبوت.]38 /
وتفوقت علميا(:
)[الشعراء.]129 /
وتفوقت صناعيا(:
فامذا فعل هبم الواحد القهار ملا كفروا وكذبوا رسوله هو ًدا واستكربوا يف األرض؟.
٨٢٥

[فصلت.]١٦ – ١٥ :

وماذا فعل القهار سبحانه بكل طاغ ومستكرب؟.
(
[الفجر.]13- 6 /

واهلل  هو القهار الذي يأخذ من طغى وجترب جل جالله:
ﰀ
[احلاقة.]١0 – ١ :

فاألنبياء يدعون إىل اإليامن واخلري والصالح؛ ألن هذا سبيل السعادة وحده يف الدنيا
واآلخرة(:
)[اجلمعة.]2 /
والطغاة واجلبابرة يدعون إىل الفساد بأنواعه ،وإىل أنواع اإلباحية ،ملاذا يدعون إىل هذه
األمور؟ ألن الفساد بطبيعته يضعف الناس عن أخذ حقوقهم؛ ألهنم راكعون
لشهواهتم؛ فال يمكنهم مقاومة عدوهم وقد ركعوا لشهواهتم ،وإذا جاء الفساد؛ جاء
العقاب(:
)[الفجر.]13 - 10/
بقوته وقدرته وقهره يفعل بأعدائه هكذا ،وال يعجزه يشء(:
)[يس.]82 /
اهلل جل جالله هو القا هر فوق عباده ،وهو القاهر جلميع خملوقاته ،فام شاء كان ،وما مل
٨٢٦

يشأ ال يكون أبدً ا ،إذا أراد موت أحد مات مهام توفرت له أسباب احلياة(:
ﰄ)[النساء.]78 /
)[املنافقون.]11 /
(
فنراقب ربنا ،ونعلم أنه شهيد علينا ،وأنه يسمع ما نقول ،وأنه يقيض لنا بكل خري ،وأنه
يمهلنا جل جالله حتى نتوب إليه ،وال نقول عىل اهلل إال احلق ،وال نستغني بقوتنا؛ فال
حول وال قوة إال باهلل ،واألرض هلل،واحلكم هلل؛ فيجب علينا أن نسري يف األرض ،وأن
نعبد اهلل يف األرض ،ونقيم أمر اهلل يف كل مكان يف األرض.
واأل رض مظهر لقهره جلميع خملوقاته يف العامل السفيل ،والسامء مظهر لقهره جلميع
[األنعام.]١٨ :
خملوقاته يف العامل العلوي:
من الذي يسري هذه الشمس امللتهبة؟ هذه النار املتوهجة ،من الذي خلقها؟ ومن الذي
يملؤها هبذا النور ،وهبذه احلرارة؟ هو الواحد القهار(:
)[الزمر.]4 /
فنستحيي من ربنا ،ونعلم أنه يسمعنا ويرانا ،ونذكر نعمه علينا ،أعطانا السمع والبرص
والعقل ،وأمدنا بالنعم وأنزل علينا الكتب ،وحبب إلينا الطاعات ،وأعاننا عليها،
وقبلها منا ،وأعطانا عىل العمل القليل األجر الكثري ،وأعطانا عىل احلياة القليلة حيا ًة
أبدية يف جنة عرضها السموات واألرض:
[النحل.]٥٣ :

فجميع اخلالئق بيده ،حييي من يشاء ،ويميت من يشاء ،فاهلل  جعل ً
آجاال حمدودة
وأرزا ًقا مقسومة ،جلميع خملوقاته ،أول ما خلق اهلل القلم ،قا ل له :اكتب ،قال :وما
أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة؛ من األقوال ،واألعامل ،واحلركات،
والصفات ،واألرزاق ،والعقوبات ،وغري ذلك.
فاهلل  سميع بصري ،يرى كل ذرة يف ملكه ،يرى حجمها ولوهنا وحركتها ،وال خيفى
عليه يشء يف األرض وال يف السامء ،فإذا أمهل القادر القوي القهار ظا ًملا من الناس،
وأذن له أن يظلم؛ فإنام ينتقم به من ظامل دونه ،ويريب به من عصاه من عباده ،يرفع به
درجاهتم ،ويكفر به سيئاهتم ،ثم ينتقم منه ،فاهلل يمهل الظامل ،وينتقم بالظامل ،ثم ينتقم
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منه ،فهؤالء اجلبابرة والطغاة يف املايض واحلارض؛ اهلل  يمهلهم وال هيملهم ،وينتقم
هبم ،فإنام هم عيص بيد اهلل ،ينتقم هبم ،ثم ينتقم منهم ،كام انتقم من بني ارسائيل ملا
تركوا الدين ،فسلط عليهم فرعون ،ثم انتقم فرعون وجنوده:
[القصص.]٤ :

ثم أخذ اهلل فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر:
[الزخرف.]٥٥ :

فكل مصيبة تقع سبقتها معصية من البرش(:
)[الشورى.]30 /
فاملصائب من النعم الباطنة التي يرد اهلل هبا عباده إليه إذا أعرضوا عنه:
[التوبة.]٥١ :

فسبحان الواحد القهار الذي يريب عباده بالرساء والرضاء ،لريدهم إليه مؤمنني
أتقياء:
[األنبياء.]٣٥ :

فهذه املصائب تسبقها معايص ،فال بد بعد كل معصية من توبة نصوح إىل ربنا ؛ ألن
اهلل رؤوف بالعباد؛ إذا خرج الناس عن الرصاط املستقيم؛ أرسل إليهم عقوبة ومصيبة
ت َُر ُّدهم إليه؛ فال جيدون حلها عند املخلوقات ،فيتوجهون إىل خالق السامء الذي خلقها،
فهو الذي خلق النعم واملصائب ،وهو وحده الذي يزيدها أو ينقصها أو يرفعها:
[األنعام.]١0٢ :

فاملرض يأيت بأمر اهلل ،ويزيد بأمر اهلل ،وينقص بأمر اهلل ،ويرتفع بأمر اهلل ،وال دخل
ألحد يف ذلك ،ال الطب ،وال الدواء ،وال غريه ،ولكننا يف دار األسباب ،نفعل األسباب
بجوارحنا ،ونتوكل عىل اهلل بقلوبنا:
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[الطالق.]٣ – ٢ :

فنأكل الطعام ،ونرشب املاء ،ونتداوى؛ ألننا يف دار األسباب ،وأمرنا بفعل األسباب،
ومن أمرنا بفعل األسباب هو اهلل  ،ولكن عىل طريقة رسوله  ،فلرفع البالء دواء،
هذا الدواء جاء يف سنة النبي :
[احلرش.]7 :

فنحن نفعل هذه األمور تعبدً ا هلل ،وطاع ًة له ،وإال اهلل  هو الواحد األحد الذي ال
يشاركه أحد يف اخللق واألمر وامللك ،هو الشايف وحده ال رشيك له ،هو الغني وحده ال
رشيك له ،أحيانًا يعطي باألسباب ،وأحيانًا يعطي بضد األسباب ،وأحيانًا يعطي بدون
األسباب ،يعطي بدون األسباب ،ألنه قادر عىل كل يشء(:
)[يس.]82 /
ويعطي بدون األسباب ،كام رزق مريم طعا ًما بال شجر ،وابنًا بال ذكر.
ويعطي بضد األسباب ،كام جعل النار بر ًدا وسال ًما عىل إبراهيم .
هو فعال ملا يريد ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،امللك ملكه ،واخللق خلقه ،واألمر
أمره ،ونحن لنا الرشف أن نكون من عبيده ومماليكه؛ ألنه هو امللك احلق الذي له
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل ،املستحق للعبادة
وحده ال رشيك له:
[الذاريات.]٥١ – ٥0 :

أهذا خري ،أم عبادة صنم من شجر ،أو حجر ،أو إنسان ،أو مال أو غريها؟ إن مل تعبد
إهل ًا واحدً ا؛ فسيجرك الشيطان لتعبد ألف معبود من اهلوى ،والشهوات ،واحلجارة،
واألصنام ،وغريها مما هو منترش وموجود يف العامل؛ هذه املخلوقات التي خلقها اهلل
)[األعراف.]191 /
كيف يعبدها اإلنسان؟!(:
[الزمر.]٦٦ – ٦٥ :

احلمد هلل رب العاملني أن َم َّن علينا بجنة املعرفة ،و َي َّرس لنا مثل هذه املجالس؛ فهذا فضل
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منه عىل املتكلم والسامع ،أن نعرف العظيم؛ لنعظمه ،ونعظم أوامره ،ونتمثل أوامره؛
ثم ننال ثوابه العظيم جل جالله.
هو سبحانه يريد منا أن نتعرف عليه ،فيقول:

ويقول جل جالله:
ويقول (:

[احلرش.]٢٤ – ٢٢ :
[حممد.]١9 :

)[األعراف.]54 /
وإذا عرفتم ذلك عظمتموه ،وأحببتموه ،ثم عبدمتوه وأطعتموه ،ثم نلتم رضاه يف الدنيا
واآلخرة؛ فلكم السعادة يف الدنيا واألمن واخلالفة(:
)[األنعام.]82 /
ولكم اجلنة يف اآلخرة(:
)[الكهف.]108 -107/
فال إله إال اهلل ،كم عظمة أسامئه وصفاته! هو سبحانه القاهر ملا سواه؛ كل ما سواه
مقهور ،هو القاهر جلميع من يف ملكه؛ من املالئكة ،وا جلن ،واإلنس ،واحليوانات،
والنباتات ،واجلامدات ،والساموات ،واألرض ،والعرش ،والكريس:
[الزمر.]٤ :

هم مجي ًعا يف ملكه وملكوته ،مقهورون بأمره ،وهو اهلل الواحد القهار(:
)[الزمر.]67 /
كم عظمة ملك ه! كم عظمة ملكه يف العامل العلوي ،والعامل السفيل؟ وكم عظمة ملكه
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وكرمه يوم القيامة؟ إذا كان يتكرم عىل كل مؤمن جاء بمثقال ذرة من إيامن مثل هذه
الدنيا عرش مرات ،يعطي أدنى مسلم يف اجلنة وما فيهم دينء ،كم عظمة ملكه؟ وكم
)[يس.]82 /
عظمة قدرته؟(:
فسبحان اهلل ما أعظم خلقه وملكه ،هو الذي خلق السموات واألرض ،هو الذي خلق
ما بني السموات واألرض ،هو الذي له ملك السموات واألرض ،هو الذي له ما يف
السموات واألرض ،هو الذي له خزائن السموات واألرض ،هو الذي له غيب
السموات واألرض ،هو الذي له جنود السموات واألرض ،وله مقاليد السموات
واألرض ،وله مرياث السموات واألرض.
وأنا عبد من عبيده ،ومملوك من مماليكه ،أكرمني هبذه األوامر الرشعية؛ ألتقرب إليه،
فأكون يف الدنيا خليفة يف أعىل مقام ،وأكون يف اآلخرة جليسه(:
)[القمر.]55 -54/
)[اإلنسان.]20 /
والسكن يف ملك عند امللك( :
كم عظمة هذا امللك! وكم عظمة النعم التي يعيش فيها هذا اإلنسان يف هذا امللك
العظيم! فنحن حمبوسون عن هذا ،ولكننا يف دار العمل ،وأعىل العمل هو الدعوة إىل
)
اهلل(:
[فصلت.]33 /

أفضل األعامل الدعوة أم األعامل؟ فيجب علينا أن نكون يف الصف األول ،هو جل
جالله األول الذي يريدين أن أكون األول يف العبادة ،يف الدعوة ،يف التعليم ،يف األقوال
احلسنة ،يف األعامل الصاحلة ،يف األخالق العالية:
[آل عمران.]١١0 :

ومن عرف القهار بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ قهره مجاله ،وقهره جالله ،وقهرته قوته
وعزته ،وقهره كرمه ولطفه ،وقهرته رمحته ،وقهره علمه ،فاهلل يعلم ما كان ،وما يكون،
وما سيكون ،فخشع لربه الواحد القهار بقلبه ،وخضع له بجوارحه؛ ألنه عرف عظم ة
أسامئه وصفاته ،وقهرته أفعاله اجلميلة ،وأفعاله الكبرية؛ فعرف أن ربه هو ذو اجلالل
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واإلكرام ،له صفات اجلالل واجلامل والكامل:
[طه.]٨ :

ومن عرف اهلل حق ًا عبده حق ًا(:
)[فاطر.]28 /
 وقهر اهلل لعباده نوعان:
قهر أداء..وقهر منع.
فقهر املنع كام قال سبحانه:

[فاطر.]٤١ :

هو يمسكها أن تزول ،هذا قهر منع ،يمنعها أن تزول( :
)[احلج.]65 /
من الذي قهرها؟ هو اهلل  ،من الذي منعها؟ هو اهلل  ،هو الذي يمسك السامء أن
تقع عىل األرض ،وهو الذي يمسك الطري الصافات يف جو السامء:
[امللك.]١9 :

فاهلل القهار قاهر لكل يشء عىل ما يريد منه ،فال يتعداه ،وال يتأخر عنه.
هو قاهر لكل يشء ملا يريده منه ،قهر األرض عىل اإلنبات؛ ألنه يريد منها أن تنبت،
وقهر الشمس عىل اإلنارة ،وقهر اإلنسان عىل هذا احلجم واللون ،فهو قهار لكل يشء
عىل ما يريد منه ،فال يتعداه ،وال يتأخر عنه(:
)[يس.]40 -37/
إظهارا لقدرة اهلل وعظمته ،وهم يسبحون  ..بل كل ذرة يف هذه املخلوقات
هم يسبحون
ً
العظيمة تسبح بحمد رهبا
[اإلرساء.]٤٤ – ٤٣ :

أما قهر األداء؛ فاهلل



أمد كل خملوق بطاقة ،إذا منعها عنه هلك؛ ألنه القاهر الذي
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وهب القوة لكل خملوق ،ودبره بأمره القهري:
[الزمر.]٤ :

فاهلل  يعطي القوة ملن يشاء من خلقه كاجلبال والرياح واحلديد وغريها ،فقهره يرسي
يف مجيع خملوقاته؛ لتؤدي وظيفتها يف الكون(:
)[الزمر.]63- 62 /
ً
وحجام وأدا ًء؛ فكل ما يف الكون مسري؛
شكال ولونًا
فاهلل  هو القاهر جلميع املخلوقات
ً
إال اإلنس واجلن فهم خمريون يف العمل ،إن شاءوا آمنوا ،وإن شاءوا كفروا ،وما سواهم
مسري مسخر بأمر ربه القهري؛ ليؤدي وظيفته ،كام قال سبحانه(:
فجاء التقسيم بالنسبة للناس(:
[احلج]18 /؛ألهنم خمريون؛ إن شاؤا آمنوا ،وإن شاؤا كفروا:

)[احلج.]18 /

)

[الكهف.]٢9 :

وكل ما وقع يف الكون من مكروه وحمبوب متعلق بإرادة اهلل ومشيئته ،فكل يشء أراده
اهلل وقع ،وكل يشء وقع أراده اهلل وسمح به ،وكل ما أراده اهلل من حمبوب أو مكروه فهو
مقرون بحكمة اهلل املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق ،فاهلل  ال يفعل إال
ما فيه خري لعباده:
[آل عمران.]٢٦ :

واهلل سبحانه وتعاىل من فضله علينا أن دعانا ملعرفته بأسامئه وصفاته ،وإذا عرفناه
أحببناه ،وكربناه ،وعبدناه ،فهذه املعرفة ال بد أن يعقبه التعبد هلل بموجب هذه
املعرفة.
فإذا عرفت ربك الواحد القهار جل جالله ،وعرفت عظمة سلطانه ،وعظمة قهره،
وقوة جربوته ،وعلمت عظمة غناه ،وحسن إكرامه ،وسعة رمحته ،فامذا جيب عليك؟
جيب علي ك طاعته ،وعبادته وحده ،ودوام ذكره وشكره ،والذل له ،وطلب مرضاته،
٨٣٣

وابتغاء حمابه(:

)[النساء.]125 /

وإذا علمت أن ربك جل جالله له األسامء احلسنى ،والصفات العىل؛ عظمته ،وأحببته،
وأقبلت عىل طاعته ،فاحرص عىل ما ينفعك من الطاعات ،وإياك والتسويف! فإنه
حجر الشيطان الذي يقتل به اإلنسان(:
)[النساء.]121 - 119/
واعلم أن اهلل  رحيم بعباده؛ مل يكلفهم إال وسعهم ،وما هو دون طاقتهم:
[البقرة.]٢٨٦ :

)[الطالق.]7 /
(
وإذا أردت أهيا املسلم العزة والقوة فاستعمل قوتك يف طاعة اهلل وفيام حيبه ويرضاه،
وتربأ من احلول والقوة إىل مالكها ،واطلب منه املعونة يف كل عمل ،واسأله اهلداية إىل
احلق ،وفوض أمورك إليه ً
قائال(:
)[الفاحتة.]7 - 2/
 وكن يف كل عمل لربك عل ثالثة عقود:
اعلم أن اهلل  يسمعك إن تكلمت ،ويراك إن حتركت ،ويعلم بام يف قلبك إن
أضمرت ،وأنه حيب أن يقيض حاجتك ،وأنه قادر عىل قضاء حاجتك.
إذا أردت أن تعمل أي عمل من دعوة ،أو من عبادة ،أو من دعاء ،أو من غريها ،فكن
يف كل عمل لربك عىل ثالثة عقود:
األول :العزم واجلزم عند إرادة تنفيذ املأمور به ،وأنه سبيل السعادة والفالح فقط مترب ًكا
باسم ربك جل جالله ً
قائال :ما شاء اهلل ،ال قوة إال باهلل(:
)[آلعمران.]159 /
الثاين :طلب املعونة والتوفيق من ربك القوي عند النهوض للعملً ،
قائال بقلبك(:
)[الفاحتة.]5 /
٨٣٤

) توكل؛ فال حول وال قوة إال باهلل ،ال حتول من حال

( )توحيد(:
إىل حال إال باهلل .
ال حيول اإلنسان من حال األمن إىل حال اخلوف ،من حال املرض إىل حال العافية ،من
حال الضعف إىل حال القوة ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال قوة إال من القوي ،وال رزق
إال من الرازق ،وال علم إال من العليم ،وال أمن إال من املؤمن.
فتطلب املعونة والتوفيق من اهلل عند النهوض للعمل ً
قائال بقلبك بعد الثناء عىل ربك
)[الفاحتة.]5 /
العظيم(:
الثالث :التربؤ من احلول والقوة ،وترك الدعاوى والدعوى ،وأنك تستطيع أن تعمله
بنفسك.
)[القصص.]78 /
ال نقول كام قال قارون(:
[فصلت.]١٥ :
وال نعتد بقوتنا ،وال نقول كام قالت عاد:
)[النحل.]53 /
فكل خري ونعمة من اهلل (
فنتربأ من احلول والقوة ،وتر ك الدعوى ،وننسب الفضل كله للرب القوي الغني املالك
جلميع خملوقاته ،ونقول:
[الفاحتة.]٦ – ٢ :

الفضل منه أن خلقني ،وأطعمني ،وهداين؛ فله احلمد جل جالله؛ ألنه الرمحن الرحيم،
الذي رمحته وسعت كل يشء ،واملالك ليوم الدين حيث ال ملك ألحد:
[الفرقان.]٢٦ :

وإذا أنعم اهلل عليك بالعلم واحلكمة ،والقوة والقدرة ،واجلاه واملال؛ فاستعمل كل ذلك
يف طاعته ،وعبادته ،والدعوة إليه(:
)[األنعام.]163 -161/
فنستعمل هذه القدرات والطاقات التي أكرمنا اهلل هبا يف طاعته وعبادته والدعوة إليه،
وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه(:
)[احلج.]77 /
٨٣٥

وإياك أن تعيص اهلل بنعمه ،أو تذل غريك بام وهبه اهلل لك من نعمه ،وفضله ،وقوته ،فقد
ً
وفقريا بال مال(:
وجاهال بال علم،
كنت قبل ضاال بال هدى،
ً
)[الضحى.]11 - 6/

حدث بنعم اهلل املادية ،بنعم اهلل الروحية ،اذكر اهلل  يف املجالس ،ادع إىل اهلل  كام

كان النبي  يغشى ال ناس يف جمالسهم وأسواقهم يدعو إىل ربه ،ويقرأ عليهم القرآن،
وجاهد نفسك عىل القيام بعبادة اهلل ،والدعوة إليه ،واإلحسان إىل خلقه.

واقهر نفسك عن االهنامك يف الشهوات ،واقهر عدوك من شياطني اإلنس واجلن بلزوم

ذكر اهلل وعبادته ،ومدافعة الشيطان واالستعاذة باهلل من رشه(:

)[فصلت.]36 - 33/

واعلم أن حظ املؤمن من هذا االسم الكريم أن يقهر نفسه عن الشهوات املحرمة،

ويقهر هواه عن كل ما يرضه ،ويقهر لسانه عن الغيبة والنم يمة ،والقيل والقال،
والسخرية بالناس ويقهر نفسه عن أكل احلرام ،ويقهر جوارحه عن كل ما يغضب اهلل

من املعايص ،والكبائر ،واآلثام وسوء الظن(:

)[احلجرات.]12-11 /

فاستقم رمحك اهلل كام أمرك اهلل؛ يرفعك اهلل ،وال تفعل شيئًا تستحي منه ،وال شيئًا
تضطر أن تعتذر منه(:
٨٣٦

)[طه.]76-74 /

وتواضع لربك العظيم القادر القهار ،يرفع اهلل  مقامك يف الدنيا واآلخرة(:

)[املجادلة.]11 /

وما تواضع أحد هلل إال رفعه ،رفعه يف أقواله ،ويف أعامله ،ويف أخالقه ويف درجته.

واعلم أنك بكل طاعة هلل تعز وتعلو ،وبكل معصية تذل وتسفل:
[الرشح.]٤ – ١ :

ولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص هبا اهلل نبيه  بقدر إيامنه وإخالصه

وطاعته ،واعلم أن اهلل إذا أحب عبدً ا أحبه أهل السامء ،وأودع يف قلوب أهل األرض
حمبته ،ور فع ذكره يف الدنيا واآلخرة(:
)[مريم.]96 /

فام من أحد من املؤمنني يطيع اهلل كام أراد ،وخيلص له كام حيب ،إال رفع ذكره وأعزه بني
)[املنافقون.]8 /

خلقه(:

ومن رفعه اهلل فيجب عليه أن يشكر ربه عىل هذه الرفعة ،ويستعملها يف طاعته بعبادة
احلق ،واإلحسان إىل اخللق(:
)[األنعام.]165 /

فإذا عرفنا اسم الرب جل جالله ،وعرفنا أسامء جالله ومجاله وعرفنا أنه الواحد القهار،

فلنقهر أنفسنا وشهواتنا وجوارحنا إذا تعارضت مع ما حيبه اهلل ،ومع منهج اهلل:
[النازعات.]٤١ – ٣7 :

هذا اإلنسان خلقه اهلل  ،وهداه واشرتاه؛ فال حيل له أن يرصف ثاني ًة واحدة عىل

اهلوى؛ بل جيب أن يسري عىل اهلدى ،فإن سار عىل اهلوى ،فليستغفر اهلل ،وليتب إىل ربه؛
٨٣7

فإنه هو الغفار جل جالله:

[األنعام.]7١ :

فالواجب أن أسري عىل اهلدى ال عىل اهلوى ،وأقدم الوحي عىل العقل ،وأقدم حمبوبات
ريب عىل شهوات نفيس ،وأقدم اآلخرة عىل الدنيا ،وأقدم اإليامن واألعامل واألخالق

العالية عىل األعامل والتقاليد البرشية.
ً
مصلحة لك إذا كان يرض غريك ،أو ال يريض ربك ،واقهر
اقهر أهيا املسلم ما تراه
طموحك إذا كان يؤدي إىل معصية اهلل أو ظلم الناس(:

)[هود.]113 -112/

اهلل جل جالله هو الواحد القهار الذي خلق السموات السبع ،وخلق األرضني السبع،
وقهر الكل عىل ما أراد ،خلق السامء ورفعها فال تسقط عىل األرض إال بإذنه ،كم هذه

العظمة! هذه السموات العظيمة نرفع أبصارنا إىل السامء وننظر(:

)[يونس.]101 /

خلق السامء آية ،ورفعها آية ،وإمساكها آية ،وإنارهتا آية ،فانظر إىل الرب الذي خلق

السامء ورفعها فال تسقط عىل األرض إال بإذنه.

وإذا عرفت أنه هو الواحد القهار ،فأطعه وكربه ،وامتثل أمره؛ فجميع خملوقاته الكبري

والصغري والعايل والسافل مقهورة مذعنة لعز جالله(:
)[هود.]56 /

هو القهار ال ذي خلق األرض والسامء وأمسكهام أن تزوال وأمسك السامء أن تقع عىل

األرض إال بإذنه ،وخلق األرض وثبتها وأرساها باجلبال ،فال هتتز وال متيد إال بإذنه.

هو القهار الذي خلق اجلبال وقهرها باحلديد ،وما من خملوق إال وهو مقهور للواحد
القهار.

فسبحان من قهر خلقه بكامل قوته ،وقهر األصحاء باملرض ،وقهر األحياء باملوت ،وقهر

الظالم بالنور ،وقهر الليل بالنهار:

٨٣٨

[الزمر.]٤ :

فقريا لكل واحد «ت َِع َس َعبد
فقريا لواحد ،أو تكون ً
واعلم أهيا اإلنسان أنك إما أن تكون ً
ِ
ِ
الدِّ ين ِ ِ
يص ِة ،ت َِع َس َعبد الـخَ ِمي َل ِة ،ت َِع َس َوانتَ َك َس،
َار ،تَع َس َعبد الدِّ ر َهمِ ،تَع َس َعبد الـخَ م َ
َوإِ َذا ِش َ
يك َف َال انتَ َق َش»أخرجه البخاري( ).
فافتقر إىل اهلل ،يغنيك بفضله عام سواه(:

)[فاطر.]15 /
ت َفاست َِعن بِاهللَِ ،واع َلم َأ َّن األ َّم َة َل ِو
ت َفاسأَ ِل اهللََ ،وإِ َذا استَ َعن َ
وقال النبي «:إِ َذا َسأَل َ
اجت ََم َعت َع َل َأن َين َفع َ
وك بِ ََش ٍء؛ َل َين َفع َ
وك إِ َّل بِ ََش ٍء َقد َكتَبَه اهلل لَ َ
كَ ،و َل ِو اجت ََمعوا َع َل َأن
ك ،رفِع ِ
ت األَق َالم وج َّف ِ
ٍ
ُض َ
ُض َ
وك إِ َّل بِ ََش ٍء َقد َكتَبَه اهلل َع َلي َ
ت
َ
َ َ
وك بِ ََشء؛ َل َي ُّ
َي ُّ
الصحف»أخرجه أمحد والنسائي ( ).
ُّ
فال إله إال اهلل ،كم عظمة أسامئه احلسنى! واسم اهلل القهار صفة مدح هلل ؛ ألنه يتضمن
مجيع صفات اجلالل واجلامل:

[الرعد.]١٦ :

والقاهر اسم فاعل ،فهو القاهر جلميع املخلوقات كلها ،القاهر فوق مجيع خلقه(:
)[األنعام.]18 /

هو احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه ،اخلبري بام يصلح أحوال خلقه ،وما يصلح به

ملكه.

هو سبحانه القهار الذي يقهر كل ظامل وطاغ ومستكرب ،مهام طغى وجترب ،ومهام اجتمع
الطغاة؛ فال قاهر هلم إال قاهر واحد ،سبحانه هو اهلل الواحد القهار:

()1أخرجه البخاري برقم (.)2886

()2صحيح/أخرجه أمحد برقم ( ،)2669وأخرجه النسائي برقم ( )425وهذا لفظه.

٨٣9

[فاطر.]١٣ :

فاهلل الواحد القهار حي قيوم ،سميع بصري ،يرى ويعلم ،فإن مل هيلك الظاملني الطغاة؛
َسيُ ْفتَن الناس إذا أطاعوهم ،فال بد للملك احلق من إهالكهم ،لئال يفسد اخللق ،ويمهل
جل جالله الظامل ،لكن ال يرتكه.
ففرعون قال اهلل عنه(:

وافرتى عىل اهلل(:
وقال(:

)[النازعات.]24 /

)[القصص.]4 /

)[القصص.]38 /

فال بد من عقابه وإهالكه؛ لفساده وإفساده ،وكفره وطغيانه:
[الزخرف.]٥٥ :

ففرعون جريمته اجتامعية؛ ألنه ادعى األلوهية ،والربوبية ،فكانت العقوبة عليه ،وعىل

من اتبعه ،بأمر واحد يف بحر واحد ،يف وقت واحد ،وقف موسى وقومه ،بأمر واحد

رضب موسى البحر فانفتح ،فدخل موسى وقومه ،ثم تبعهم بعد ذلك فرعون وقومه،

فأنجى اهلل هؤالء ،وأغرق أولئك.

فاهلل  هو الواحد القهار الذي خضعت له مجيع املخلوقات ،واستجابت ملشيئته ،وهي
فورا.
مطيعة له ً

فاهلل أخرج هؤالء ،إلظهار قدرته يف نرص أوليائه ،وإهالك أعدائه:

[الشعراء.]٦٨ – ٦١ :

فقال اهلل ملوسى  ارضب بعصاك البحر؛ فلام رضبه انفتح اثني عرش طريق ًا يبس ًا،
فدخلوا ،دخل موسى وقومه ،فلام استكملوا خارجني ،ودخل فرعون وقومه واستكملوا

داخلني؛ أطبق اهلل البحر ،فموسى ملا خرج أراد أن يرضب البحر بالعصا ،ولكن اهلل 

قال له(:

٨٤0

)[الدخان.]24 /

فالعصا ليس بيدها يشء ،والبحر ليس بيده يشء ،األمر كله هلل ،فأنت ال ترضب البحر إال
إذا ُأمرت ،فلام رضبه بعد أمر اهلل له انفتح الطريق ،وإال اهلل قادر أن يفتح البحر بدون

رضب العصا ،فببحر واحد ،وبأمر واحد ،ويف وقت واحد ،أنجى اهلل موسى وقومه،

وأهلك فرعون وقومه ،هذه ال إله إال اهلل:
[التغابن.]١٣ :

ثم ملا خرج موسى وقومه ،أنجاهم اهلل من عدوهم ،الواحد القهار ،الذي يقهر احلجارة
عىل ما يريد ،ويقهر املياه عىل ما يريد ،ويقهر املخلوقات عىل ما يريد ،استسقى موسى

لقومه ،حيث هلكوا من العطش يف صحراء سيناء ،فطلب السقيا من ربه:

[البقرة.]٦0 :

يف هذا احلجر مخس معجزات ،أنه إذا ُرضب بالعصا انفتح ،وأنه خيرج منه املاء ،واملاء
أنواع خمتلفة لكل سبط من السبط االثني عرش نوع من املاء ال يرشبه غريهم ،وال يمكن
هلم رشبه ،وله رائحة معينة ،وأن هذا املاء ينقفل إذا انتهوا من رشب املاء.

 يف رضب البحر بالعصا ،ورضب احلجر بالعصا ،آيتان عظيمتان:
األوىل :ارضب البحر بالعصا خيرج حجر ًا .

والثانية :ارضب احلجر بالعصا خيرج بحر ًا ،انفجر منه اثنتا عرشة عينًا؛ وهذا احلجر ينقل

معهم حيثام عطشواويرضب ثم تنفتح منه هذه العيون؛ فخروج املاء من احلجر ،هذه آية،

وكمية املاء آية ،ورائحة املاء آية ،وأنه خيرج وقت احلاجة ،وينقفل عند االستغناء عنه ،هذه
آيات اهلل  ،أراد أن يظهرها لنا حتى نتيقن عليه ،وعىل أسامئه ،وصفاته ،وأفعاله(:
)[امللك.]1 /

فاهلل  له وحده القهر الكيل العام.

٨٤١

واسم اهلل القهار له معنيان:

أحدها :القهر العام جلميع املخلوقات ،قهرها إجيا ًدا ،ونوع ًا ،وحج ًام ،ولونًا ،وبقا ًء وحيا ًة
وموتًا ،ونفع ًا ورض ًا

الثاين :القهر اخلاص فاهلل يمدح نفسه بأنه الواحد القهار ،الغالب ملن كفر به وطغى

وجترب ،مهام كانت قوته ،ومهام كثر عدده؛ كام أهلك قوم نوح باملاء ،وقوم عاد بالريح،
وقوم لوط باحلجارة ،وقوم شعيب بالنار التي أحرقتهم ،وهكذا؛ فهذا قهر خاص.

وقهره العام متعلق بجميع خملوقاته؛ ألهنم مماليكه خيلقهم عىل ما يشاء ،ويصورهم عىل ما
وصغرا عىل ما يريد:
ربا
يشاء ،ويقهرهم لونًا
ً
وحجام وك ً
ً
[الزمر.]٤ :

واهلل سبحانه وتعاىل هو القاهر فوق عباده بقوته وكامل قهره ،فهو القهار الذي قهر العدم

باإلجياد والتكوين ،وقهر املوجود بالعدم واإلفناء ،فهو الذي ينقل ما شاء من العدم إىل

الوجود ،ومن الوجود إىل العدم ،ومن احلياة إىل املوت ،ومن املوت إىل احلياة:
[الزمر.]٤ :

وهو سبحانه القهار الذي قهر كل خملوق بضده ،فقهر النور بالظالم ،وقهر الظالم بالنور،
وقهر الليل بالنهار ،وقهر النهار بالليل ،وقهر الضعيف بالقوي ،وقهر العاجز بالقادر،
وقهر األسفل باألعىل(:

)[آل عمران.]27 - 26/

قاهرا،
قادرا ً
مدبرا ً
وحصول القهر من بعض املخلوقات ضد بعض يدل عىل أن هلا ربا ً
ويدل كذلك عىل عجزها ونقصها ،وحاجتها إىل قوي قاهر هيبها القوة والقهر(:
)[الرعد.]16 /

هو سبحانه القاهر الذي ألف بني اجلسد والروح مع ما بينهام من املنافرة والتضاد؛
فاجلسد كثيف ،حلم وعظم ،فاجلسد كثيف ظلامين سفيل خملوق من األرض.
٨٤٢

أما الروح فهي لطيفة نورانية علوية؛ ألهنا من أمر اهلل ،ثم إن اهلل  القاهر مجع بينهام عىل
ً
مستكمال بصاحبه ،منتف ًعا باآلخر ،فال بقاء
سبيل القهر والقدرة ،وجعل كل واحد منهام
ألحدمها بدون اآلخر.

فإذا مات اإلنسان خرجت الروح ،والروح ال تسكن إال يف بدن.

وجمموع اإلنسان هو الروح والبدن ،فام دام اجلسد موجو ًدا بال روح ،فال يتحرك لشهوة،
ِ
ب الطعام والرشاب وغري ذلك من
فإذا نُف َخت الروح يف اجلسد؛ حتركت الشهوة ،ف َط َل َ
احلاجات.

فال غنى ال بقاء ألحدمها بدون اآلخر ،فالروح تصون البدن عن العفونة ،ما دامت الروح

يف البدن يصبح حيا فال يتعفن ،فإذا خرجت تعفن اجلسد.

والبدن آلة الروح ،وسيارة الروح ،هو آلة الروح يف حتصيل السعادات الدنيوية
واألخرويةمن الصالة ،والذكر ،والدعاء ،والدعوة ،واجلهاد يف سبيل اهلل وغريها من

احلاجات:

[الزمر.]٤ :

فسبحان الواحد القهار ،القاهر فوق عباده ،القاهر جلميع خملوقاته ،فكل خملوقاته عاليها

وسافلها ،وكبريها وصغريها ،مقهورة بقهر الواحد القهار ،خاضعة ألمره ،مستجيبة
ملشيئته ،مرسعة إىل إرادته ،مسبحة بحمده ،شاهدة بوحدانيته(:
)[اإلرساء.]44 /

هو سبحانه الواحد القهار الذي قهر عنك اهلم والغم ،وقهر عنك األعداء واألرشار:
(
(

)[احلج.]38 /

)[الفتح.]24 /

فال إله إال اهلل امللك احلق املبني ،وسبحان اهلل عدد خلقه ،وزنة عرشه ،ورضا نفسه،

ومداد كلامته ،هو اهلل الواحد القهار ،ال إله غريه ،وال رب سواه(:
٨٤٣

)[التوبة.]129 /

(
)[البقرة.]286 /

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ،وحتول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،ومجيع سخطك.
اللهم أعطنا وال حترمنا ،وزدنا وال تنقصنا ،وآثرنا وال تؤثر علينا ،وأكرمنا وال هتنا.

اللهم انرص دينك وكتابك وسنة نبيك حممد .

اللهم لك احلمد أنت الواحد القهار ،ولك احلمد أنت العزيز اجلبار ،ولك احلمد أنت
الغني احلميد ،ولك احلمد أنت احلليم الكريم ،ال إله إال أنت ،وال رب سواك.

اللهم أغننا بحاللك عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك يا

قوي يا عزيز.

سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك(:

[الصافات.]182- 180 /

٨٤٤

)

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

البـاب السابع
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
 -31اسم اهلل العليم.

التعبد هلل عز وجل باسمه اهلل العليم.

 -32اسم اهلل القدوس.

التعبد هلل عز وجل باسمه القدوس.

 -33اسم اهلل السالم.

التعبد هلل عز وجل باسمه السالم.

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

العليم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل العليم

اهلل جل جالله ،هو امللك احلق ،الفعال ملا يشاء  ،الذي له األسامء احلسنى ،والصفات
العىل واألفعال احلميدة واملثل األعىل يف السموات واألرض:
[طه.]8 :

وله جل جالله ملك السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وله خزائن
السموات واألرض:
[األنعام.]٥٩ :
هو عامل الغيب والشهادة ،هو العليم بكل يشء ،كم ورق ًة تسقط؟ كم خلق اهلل من
ورقة؟ خمتلفة الشكل واللون والطول والعرض؟ من خلق هذه األوراق؟ وقدر
حجمها؟ وأبقاها ؟ هو اهلل جل جالله:
[األنعام.]١٠٣ – ١٠٢ :

كل يشء مكتوب ،كتبه العليم الذي يعلم بام كان ،وما يكون ،وما سيكون جل جالله؛
ألنه هو العليم اخلبري(:
)[التوبة.]78 /
هو وحده العليم الذي أراد منا أن نتعلم ونعرف أسامءه وصفاته ،ونعلم أنه العليم
وحده ،الذي له العلم املطلق ،علم العامل العلوي ،والعامل السفيل ،علم الدنيا ،وعلم
اآلخرة ،علم الظاهر ،وعلم الباطن.
هو وحده العليم الذي يعلم مثاقيل اجلبال ،كم جبل يف الدنيا؟ وكم فيها من
[امللك.]١4 :
الذرات؟:
هو العليم اخلبري الذي يعلم مثاقيل اجلبال ،ويعلم مكاييل البحار ،وعدد قطر األمطار،
ويعلم عدد ذرات الرمال ،ويعلم عدد ورق األشجار ،ويعلم عدد احلبوب والثامر ،وما
أظلم عليه الليل من املخلوقات ،وما أرشق عليه النهار من املخلوقات ،ويعلم مجيع ما
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يف السموات وما يف األرض(:
)[احلرش.]22 /
أرضا ،وال جبل ما يف وعره ،وال بحر ما يف قعره،
ال تواري منه سامء سام ًء ،وال أرض ً
هو العليم بكل يشء يف السموات واألرض(:
)[احلج.]70 /
ً
ً
ً
كامال ،يعلم الظاهر
شامال حمي ًطا
مطلقا
علام
وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل يشء ً
والباطن ،ويعلم الرس وأخفى ،ويعلم الغيب والشهادة ،ويعلم كل متحرك وساكن،
ويعلم كل ناطق وصامت ،ويعلم كل رطب ويابس ،ويعلم ما كان وما يكون وما
سيكون(:
)[السجدة.]7- 6 /
وإذا عرفت أنه عامل الغيب والشهادة؛ فاعلم أنك مكشوف أمامه ،وأنه يراك؛ فال تفعل
إال ما حيبه ،واحذر أن تفعل ما يسخطه ،برصه حميط بكل يشء ،وسمعه حميط بكل يشء،
وعلمه حميط بكل يشء.
فسبحان العل يم بكل يشء ،العامل بكل خلق وأمر ،عالم الغيوب الذي ال خيفى عليه
يشء يف األرض وال يف السامء:
[هود.]١٢٣ :

يعلم عدد أهل السامء واألرض مجي ًعا  ،السموات ما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه
ملك قائم أو راكع أو ساجد هلل  ، واألرض كم فيها من املخلوقات! ومنهم البرش،
ومنهم عامل النبات ،وعامل اجلامد ،وعامل احليوان ،وعامل اجلن ،وعامل املالئكة ،يعلم عدد
أهل السامء واألرض ،ويعلم عدد الذرات واملجرات ،ويعلم عدد اجلن.
)[غافر.]7/
فسبحانه ما أوسع علمه ورمحته!(:
هو العليم الذي يعلم عدد اجلن واإلنس ،ويعلم عدد الطري واحليوان ،ويعلم عدد
ذرات الرتاب ،ويعلم عدد األقوال احلسنة والسيئة ،وعدد األفعال احلسنة والسيئة،
ٌّ
وكل سيأيت بقوله وعمله(:
)[الزلزلة.]8- 6 /
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هو العليم الذي يعلم عدد األنفاس واآلثار ،كل يوم يتنفس اإلنسان أكثر من أربعة
وعرشين ألف نفس ،هذا النفس حيتاج إىل محد؛ ألنه من فضل اهلل عىل اإلنسان ،فال بد
أن يشكره عىل النعمة ،ويستغفره من الذنب:
[النحل.]٥٣ :

هو الذي يعل م عدد األنفاس واآلثار ،كم خطوة خطاها الطري واحليوان واإلنسان،
ويعلم عدد األحياء واألموات ،يموت من البرش أكثر من نصف مليون إنسان يوم ًّيا
ويولد مثلهم ،كم يموت من احليوان؟ كم يموت من النبات؟ كم يموت من الطري؟ ال
يعلم ذلك إال اهلل؛ فسبحان من وسع علمه هذه املخلوقات مجي ًعا:
[احلجر.]8٦ :

ومجيعها أمام اهلل  كمخلوق واحد ،العامل العلوي ،والعامل السفيل ،أمام اهلل 
علام ،وأحىص كل يشء
كمخلوق واحد ،فهو العليم بكل يشء ،الذي أحاط بكل يشء ً
عد ًدا(:
)[الرعد.]10-9 /
هو سبحانه العليم الذي يعلم عدد املؤمنني ،ويعلم عدد الكافرين ،ويعلم من يطيعه،
ويعلم من يعصيه ،ويعلم املؤمن من املنافق ،ويعلم الرب من الفاجر ،ويعلم الصادق من
[العنكبوت.]٦٢ :
الكاذب:
وهو سبحانه العليم اخلبري الذي يعلم املفسد من املصلح ،ولو كان يف صورة مصلح،
ويعلم من يستحق اهلداية فيهديه ،ويعلم من يستحق الضاللة فيضله ،ويعلم من
يستحق اإلكرام فيكرمه ،ويعلم من يستحق اإلهانة فيهينه ،ويعلم أهل احلق من أهل
الباطل ،ويعلم أهل اجلنة من أهل النار(:
)[املجادلة.]7 /
فسبحان امللك احلق الذي له مع اخللق العظيم ،واألمر النافذ ،والقهر العام؛ له العلم
املطلق الشامل املحيط بكل يشء(:
)[احلديد.]4 /
يا حرسة عىل العباد! َّ
إن أنفسهم ت َِقف عريانة أمام بارئها الذي يعلم رسها وجهرها،
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وظاهرها وباطنها ،ويعلم ما بني يدهيا وما خلفها ،ويعلم أقواهلا وأفعاهلا ،ويعلم
)
فجورها وتقواها(:
[األحزاب.]54 /
فسبحان اهلل وبحمده عىل عظمته وجالله وكربيائه ،وسعة علمه ورمحته ومغفرته،
و سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،وزنة عرشه ،ورضا نفسه ،ومداد كلامته ،ما أعظم
ملكه! وما أوسع علمه! وما أوسع رمحته! وما أوسع مغفرته!(:
)[غافر .]7 /هذا
دعاء املالئكة.
فحيثام كان خلقه كان علمه ،وحيثام كان خلقه كانت رمحته ،وحيثام كان خلقه كانت
مغفرته ،وحيثام كان خلقه كان ملكه؛ فهو الواسع العليم جل جالله:
[احلرش.]٢٢ :

فجنس املعرفة هي العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله.
فوا أسفاه عىل اجلهل باهلل وأسامئه وصفاته ،واجلهل بدينه ورشعه ،واجلهل بأنبيائه
ورسله ،واجلهل بثوابه وعقابه!(:
)[يس.]30 /
[البقرة.]١٠7 :

يا حرس ًة عىل جهل العباد برهبم ،وجهلهم بأسامئه وصفاته ،وجهلهم بأوامره:
[يس.]٣٢ – ٣١ :

قوم نوح ،قوم هود ،قوم صالح قوم لوط ،أقوام مضت(:
حمرضون للحساب واجلزاء(:
[الغاشية.]26- 25 /
(
8٥٠

)[يس.]32-31 /
)

)[يس.]35- 33 /
هذا كله رضب لألمثال ،اهلل أنزل املاء من السامء عىل األرض ،فأنبتت من كل زوج
هبيج ،كذلك أنزل الوحي عىل القلوب؛ فأنبتت:

وأنبتت( :

[األحزاب.]٣٥ :

)[التوبة.]112 /
فهذا الوحي ينبت هذه الصفات التي حيبها اهلل :
[األنفال.]4- 2 /
مسارا معينًا ،وحرار ًة معينة ،وإنار ًة
هذه الشمس حتتاج إىل قوي وإىل عليم جيعل هلا
ً
معينة(:
)
[يس.]40- 38 /
فالعلم والقدرة واحلكمة هذه متالزمة ،فاهلل  ال يضع اليشء إال يف موضعه ،وهو
قادر عىل فعل ما يشاء ،وهو عليم بكل يشء.
متى تؤوب هذه األنفس الشاردة إىل رهبا؟ ومتى تفر إليه؟ ومتى تستحيي منه؟ ومتى
توقره وتعظمه؟(:
)[نوح.]20- 13 /
8٥١

)

(

[يونس.]101 /
ألن النظر والتدبر يثمر اإليامن ،النظر يعرف به اإلنسان أن هلذا اخللق خالق ًا ،وهلذه
الصور مصور ًا  ،وهلذه النعم منع ًام(:
)[ق.]8- 6 /
فإذا عرفت اخلالق أنه خلق هذه املخلوقات العظيمة ،وأحكمها صن ًعا ،وأمسكها بقدرته
جل جالله؛ فاعلم أنك من عبيده جعلك خليفه يف األرض ،وأمرك بأوامر ،هذه
األوامر هي دينه ،الذي أرسل اهلل به رسله ،وأنزل به كتبه ،ليسعدك به يف الدنيا
واآلخرة:
[األنعام.]١٥٣ :

فام بال هذا اإلن سان جلهله يكفر بربه ،ويعيص من خلقه ،وتثقل عليه الطاعة ،وختف
عليه املعصية ،ويستحي من اخللق ،وال يستحي من الرب الذي يسمعه ويراه
[العلق.]١4 :
ويبرصه؟:
واعلم أن اهلل وحده ال رشيك له هو عامل الغيب والشهادة ،والغيب كل ما غاب عن
احلواس ،فكل ما غاب عن علم اإلنسان أو برصه أو سمعه فهو غيب عنا ،فإذا وصلناه
صار شهادة:
[احلرش.]٢٢ :

 والغيب أنواع:
األول:نوع من الغيب استأثر اهلل بعلمه؛ كعلم الساعة ،وأجل اإلنسان ،وعلم الروح
وغري ذلك ،فهذا ال يعلمه إال اهلل وحده.
نوع أطلع اهلل عليه بعض أنبيائه؛ كأرشاط الساعة ،وأحوال اليوم اآلخر التي بينها
الثاينٌ :
النبي  يف السنة.
 وهذا الغيب الذي أظهره اهلل لنبيه  ثالثة أنواع:
أحدها:غيب املايض؛ كأحوال األمم السابقة التي قصها اهلل علينا يف سورة األعراف،
ويف سورة األ نبياء ،ويف سورة هود ،ويونس ،والشعراء ،وغريها.
8٥٢

الثاين :غيب احلارض؛ مما أخرب به ووقع يف زمن النبي  من النرص عىل األعداء واخلالفة
يف األرض ،وغري ذلك من األمور التي أخرب هبا.
الثالث :غيب املستقبل؛ كأحوال اليوم اآلخر ،وما سيقع قبله من األمور ،هذه الغيوب
كلها اهلل بينها للرسول َ 
خرب هبا.
فأ َ
قال اهلل تعاىل:
[اجلن.]٢8 – ٢٦ :

واعلم أنه كلام ارتقى اإلنسان بفكره خاف بعقله ،وكلام هبط إىل مستوى البهائم خاف
بعينه ،فيخاف من األسد ،وخياف من الثعبان ،وخياف من العقرب أكثر مما خياف من اهلل،
إذا ارتقى اإلنسان بفكره ،وتأمل يف ملكوت السموات واألرض ،يف عامل الغيب ،وعامل
الشهادة ،يف العامل املنظور ،خاف بعقله وعلم أن الذي خلق السموات واألرض ملك
عظيم قادر قاهر قوي ،فيخاف بعقله ،وكلام هبط إىل مستوى البهائم خاف بعينه،
فيخاف من املخلوق وال خياف من اخلالق:

[السجدة.]١7 – ١٥ :

من نظر بفكره ،وارتقى بفكره ،خاف بعقله ،وخاف ربه ،وكلام هبط إىل مستوى البهائم
خاف بعينه ،فال جتده خياف إال من النار ،وإال من األسد ،وإال من الثعبان ،وإال من
العقرب ،وإال من السم؛ وهذا خوف طبيعي ،لكن املطلوب اخلوف من اهلل:
[النحل.]٥٠ – 4٩ :

وإذا عرفت صفات اجلالل هلل ،وعرفت أن هو امللك القادر ،القاهر ،القوي ،العزيز ذو
العزة ،واجلربوت ،وامللكوت ،والكربياء ،والعظمة؛ هذه تثمر اخلوف من اهلل ،وإذا جاء
اخلوف خاف اإلنسان ربه ،فامتثل أوامره؛ رغب ًة يف طاعته ،واجتنب نواهيه؛ هر ًبا من
[املائدة.]٩8 :
ناره وجحيمه:
8٥٣

 واعلم أن الناس صنفان ال ثالث هلام:
فمنهم من يعبد عامل الغيب والشهادة وحده ال رشيك له ،فهذا الصنف ال خوف عليه؛
ألن اهلل يسوقه إىل ما ينفعه مما جيهله ،ويدفع عنه ما يرضه مما جيهله.
ومنهم من يعبد هواه ،ومن عبد هواه اقرتن به الشيطان(:
)[النساء.]38 /
وختىل عنه الرمحن:
[التوبة.]٦7 :

وإذا نسيك اهلل فكيف تكون حالك؟ إذا نسيك يف الدنيا كم تفسد وتفسد؟ وإذا نسيك
يف اآلخرة ،فكيف تكون حالك؟(:
)[اإلرساء.]72 /
فإذا فكر هذا اإلنسان الذي يميش عىل هواه يف أمر من األمور؛ جعل اهلل تدمريه يف
تدبريه ،كام فعل اهلل بفرعون حني مجع السحرة لرد رسالة موسى ،وكام فعل اهلل به حني
تبع موسى وقومه فأغ رقه اهلل وجنوده يف البحر؛ فهو مجع السحرة ليعلو ،فسقط من أعني
الناس ،ومجع جنده ليستأصل موسى ومن معه فاهلل  أغرقه:
[الزخرف.]٥٥ :

فاهلل عليم بخلقه ،عليم بمن يطيعه ،ومن يعصيه ،فال نجعل القلوب حمل نظر اهلل ًّ
حمال
حمال للحسد والرياء والنفاق والكرب ،وال نجعل ألسنتنا ًّ
للصفات السيئةًّ ،
حمال للغيبة
والنميمة ،وال نجعل جوارحنا تركض وراء الشهوات ،ألن اهلل  يسمع ويرى ،وعليم
باألقوال واألفعال واألعامل:
ﰀ [اإلرساء.]٣٦ :
فسبحان ا لعليم احلكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ،وما مل يكن لو كان
)[السجدة.]6 /
كيف يكون(:
وقد ورد اسم اهلل العليم يف القرآن مائة واثنت ني ومخسني مرة منها قوله سبحانه:
)[البقرة.]137 /
(
)[التحريم.]3 /
ومنها(:
وأما اسم اهلل العامل فقد ورد يف القرآن مخس عرشة مرة ،منها قوله سبحانه(:
8٥4

)[األنبياء.]81 /
وأضيف يف عرش منها إىل الغيب والشهادة كام قال سبحانه(:
)[السجدة.]6 /
وأما اسم اهلل العالم فقد ورد أربع مرات مضا ًفا إىل الغيوب(:ﭑ
)[املائدة.]109 /
(
[التوبة.]78 /
)[األنعام.]124 /
وكذا اسم األعلم(:
)[العنكبوت.]10 /
(

)

[النجم.]٣٢ :

هو سبحانه العليم العامل بكل يشء ،ولكامل علمه يعلم دبيب اخلواطر يف القلوب ،حيث
ال يطلع عليها امل َلك ،يعلم ما يدب يف القلوب من اخلواطر حيث ال يطلع عليها امل َلك،
ويعلم ما سيكون منها ،حيث ال يطلع عليها القلب ،العليم بالظواهر والبواطن،
واإلرسار واإلعالن ،العليم باملمكنات واملستحيالت ،العليم بام يف النور والظالم،
العليم باملايض و احلارض واملستقبل ،العليم بعامل الغيب والشهادة ،العليم بالعامل
العلوي ،والعامل السفيل  ،العليم الذي ال خيفى عليه يشء أبدً ا(:
) [املجادلة.]7/
هو سبحانه العامل بام كان كله ،العليم بام سيكون كله(:
)[لقامن.]34 /
هو سبحانه العليم اخلبري ،العليم وحده بظواهر األشياء؛ العليم وحده ببواطن
األشياء(:
)[احلجرات.]13 /
والعلم واحلكمة متضمنان جلميع صفات الكامل؛ فعلم اهلل يتضمن احلياة ولوازمها،
فاهلل  هو احلي ،و حياته متضمنة جلميع صفات الكامل ،من السمع والبرص والقوة
والقدرة واجلالل واجلامل والعظمة والكربياء:
8٥٥

[غافر.]٦٥ :

فاهلل  علمه متضمن حلياته ،ولوازم كامهلا من القوة ،والقدرة ،والسمع ،والبرص،
والغ نى واحلكمة ،واحلكمة تتضمن كامل اإلرادة ،احلكمة هي التدبري ،احلكمة تتضمن
كامل اإلرادة ،والعدل ،والرمحة ،واإلحسان ،ووضع األشياء يف مواضعها عىل أحسن
[يوسف.]١٠٠ :
الوجوه:
هو احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه كمي ًة ونوعي ًة ومكانًا وزما ًنا ،فاحلكمة وضع
اليشء يف موضعه عىل أحسن الوجوه(:
)[يوسف.]100 /
واإلنسان قد حيكم عن جهل فيخطئ ،ويعفو عن عجز ،لكن اهلل سبحانه عليم حكيم،
حيكم عىل من عصاه مع كامل علمه جل جالله ،وحيلم عىل من عصاه مع كامل علمه،
ويعفو عنه مع كامل قدرته عليه(:
)[األحزاب.]51 /
فاقرتن علمه بحلمه؛ ألن رمحته سبقت غضبه ،فحلمه وسع مجيع خملوقاته ،ولوال حلمه
غورا ،أو اهلل 
ما عشنا ،إذا كثرت املعايص فالالئق بنا أن تزيد احلرارة ،أو يكون املاء ً
يصيبنا بعذاب عام ،لكنه حليم ،جعل أجالً مسمى ،فإذا بلغت هذه اخلالئق وأجل
املسمى أقام اهلل  الساعة؛
[فاطر.]4٥ :

فاهلل  حميط بجميع خملوقاته خل ًقا ،ورعاي ًة ،وعناي ًة وحف ًظا.
 اهلل  حميط بجميع خملوقات ه من أربعة أوجه:
-1اخللق  ،فهو الذي خلقها وحده.
-2الرعاية ،فهو الذي يرعاها ،ولوال رعايته هلا لفنيت وذهبت.
-3العناية ،حيتفي اهلل هبا ،يسوق إليها اخلري ،ويبعد عنها كل رش.
-4احلفظ ،فهو احلفيظ الذي حفظ مجيع خملوقاته ،حفظنا من األمراض ،ومن السباع،
ومن كل يشء يؤذي ،وحفظ كل يشء يف ملكه:
8٥٦

[الزمر.]٦٣ – ٦٢ :

فاهلل  أظهر كامل قدرته وأظهر كامل علمه؛ حتى نعرف أنه كامل العلم ،وكامل
القدرة ،فنؤمن به ونحبه ونخافه ونعبده بام رشع(:
)[الطالق.]12 /
خلقه وأمره مفتوح أبد اآلباد ،يفعل ما يشاء ،وخيلق ما يشاء ،ويأمر بام يشاء ،ال راد
) [هود.] 7/
لقضائه ،وال معقب حلكمه(:
وعلم اهلل  صفة ذاتية له ،ال ينفك عنه أبد ًا  ،فهو العليم أبدً ا ،وعلمه سبحانه ال بداية
له وال هناية ،وال أول له وال آخر ،لكن علم املخلوق له أول وآخر ،وله بداية وهناية،
وعلمه سبحانه غري مسبوق بجهل ،وال ملحوق بنسيان:
أما علم اخللق فهو موهوب من اهلل :

[األنعام.]٥٩ :
[النساء.]١١٣ :

هو سبحانه العزيز العليم الذي خلق كل يشء ،وخضع له كل يشء يف العامل العلوي،
ويف العامل السفيل ،هو العليم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء(:

)[فصلت.]12- 9 /
هو القوي القادر العليم بكل يشء ،املحيط بكل يشء ،القادر الذي ال يعجز ه يشء يف
األرض وال يف السامء؛ هذا هو الذي يستحق العبادة ،وعبادة واحد تغنيك عن عبادة
ألف واحد:
[األنعام.]١٠٢ :
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ولكن سوء الظن باهلل ،وسوء اجلهل ،يؤدي باإلنسان إىل أن يتخذ إهلًا يف السفر ،وإهلًا يف
احلرض ،وإهلًا للامل ،وإهلًا يدفع األمراض(:
)

[البقرة.]22-21 /
[النحل.]٥٢ – ٥١ :

واهلل عزيز عليم حكيم ،إنام يكون فعله وتدبريه عن علم وحكمة ورمحة وإحسان ،أما
عزة املخلوق فغالبًا يصحبها اهلوى والظلم واجلهل(:
)[األنعام.]96 /
[ص.]٢ :
وقال سبحانه عن عزة املخلوق:
هو سبحانه العزي ز العليم وحده ال رشيك له ،والعزة هلل مقرونة بالعلم يف حقه سبحانه،
ألن العزة بدون علم جهل وسفه ،والعلم بدون عزة ضعف وعجز ،واهلل سبحانه هو
العزيز العليم ،العزيز الذي ال ُيغ َلب ،العليم الذي ال خيفى عليه يشء ،العليم الذي
يضع اليشء يف موضعه ،احلكيم الذي يضع اليشء يف موضعه(:
)[الزمر.]1 /
هو سبحانه العليم احلليم ،فهو احلليم بمن عصاه؛ يمهله وال هيمله ،وحلمه عن علم،
فهو احلليم مع كامل علمه ،العفو مع كامل قدرته(:
)[السجدة.]6 /
عزيز ال يغلبه غالب ،رحيم ورؤوف بالعباد:
[البقرة.]١4٣ :

وعلم الرب جل جالله موجب للخوف منه ،وحلمه موجب لالستحياء منه؛ فأنا
أسكن يف أرضه ،وآكل من رزقه ،وأعصيه بنعمه ،وأترك طاعته؛ فيجب عىل اإلنسان أن
يستحيي من ربه الذي يسكن يف أرضه ،ويأكل من رزقه ،فعليه أن يستعمل بدنه يف
طاعته ،ولسانه يف ذكره وشكره وتسبيحه وحتميده:
[احلج.]77 /
8٥8

إنه عليم حليم ،لو أبدى ما يف القلوب وأظهره للناس؛ ما جلس أحد بجنب أحد:
[البقرة.]٢٣٥ :

وهو سبحانه السميع العليم ،السميع لكل صوت ،العليم بكل فعل ،اخلبري بكل رس،
وملا كان الشيطان يرانا وال نراه ،وهو يكيد لنا يف كل وقت؛ ناسب أن نستعيذ باهلل
السميع لكل صوت ،العليم بكل خفي ،من ذلك الشيطان(:
)[فصلت.]36 /
السميع ألقوالك ،العليم بأفعالك ،ظاهرها وباطنها.
واهلل سبحانه واسع عليم ،واسع الفضل ،والعلم ،والرمحة ،واملغفرة ،كام ورد يف القرآن.
)[النساء.]126 /
فبذاته أحاط بكل يشء(:
وبعلمه أحاط بكل يشء:
[الطالق.]١٢ :

وحيثام وجه املصيل وجهه فثم وجه اهلل(:
)[البقرة.]115 /
هو سبحانه امللك احلق ،امللك كله بيده ،واخللق كلهم عبيده ،والفضل والنعم كلها منه،
هو واسع الفضل والعطاء ،العليم بمن يستحق فضله الديني ،ومن يستحق فضله
الدنيوي ممن ال يستحقه ،فال يبذل فضله إال ملن يستحق ،وال يعطي منه إال عىل قدر
املصلحة ،لعلمه بام ينفع العبد أو يرضه(:
)
[آل عمران.]73 /
بعضا عىل ما أعطاهم اهلل من
وهلذا احلسد من أعظم الذنوب؛ ألن بعض الناس حيسد ً
نعمه ،واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،وحيث يعطي فضله ،واهلل واسع ،واسع العطاء،
وواسع الفضل.
هو سبحانه العليم احلكيم؛ فكل خلقه وأمره ورشعه صادر عن علمه وحكمته وقدرته
ورمحته ،فليس األمر لعب ًا  ،وليس األمر عبثًا(:
)[املؤمنون.]115 /
8٥٩

فكل خلقه سبحانه ،وكل أمره ورشعه ،صاد ر عن علمه وحكمته وقدرته ورمحته؛ فهو
كام وكي ًفا.
العليم بمن يستحق ،وبقدر ما يستحق ،احلكيم يف وضع احلق يف أهله ًّ
مصلحا للدين والدنيا ،وهو
فاهلل عليم ،ال يفعل وال يأمر إال بام يكون بالغ احلسن،
ً
احلكيم الذي يتقن ما يصنع:
[النمل.]88 :

أتقن خلق السامء ،وخلق األرض ،وخلق اإلنسان:

[األنعام.]١٠٢ :

هو البصري بأحوال خلقه؛ فجميع من يف العامل العلوي والعامل السفيل من الذرات
واألجسام واملخلوقات كلها كمخ لوق واحد أمام برصه سبحانه:
[الشورى.]١١ :

ِ
ومبرص  ،وغيب وشهادة(:
برص
والكون كله ُم َ
[احلاقة.]39- 38 /
فاهلل هو البصري ،واملبرصات هي خملوقاته ،واهلل بصري بأحوال خلقه ،عليم بام يصلحهم
رشا؛
خريا رقاه يف درج اإليامن والعلم والعمل واألخالق ،ومن علم منه ً
فمن علم منه ً
نكس مبدأه ومعاده:
)

[األنعام.]٥٣ :

هو سبحانه الشاكر العليم ،فهو الشاكر لكل من أطاعه بأنواع الطاعات التي يتقرب هبا
إىل ربه ،يعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،إىل سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف مضاعفة:
[الزمر.]١٠ :

)[النساء.]67 /
ويعطي فوق ذلك(:
هذا أجر خاص من لدنه بال عمل ،ويعطي ،ألنه كريم ،هو ال يبخس الناس شيئًا،
ويعطي عىل احلسنة عرش أمثاهلا ،لكن عنده عطاء خاص من لدنه بدون عمل أحد؛ ألنه
ذو الفضل العظيم ،وفضله وما أعطاه ألهل السموات واألرض ،وما أعطاه يف اجلنة
ألهل النعيم ،ال ينقص ما يف خزائنه مثقال ذرة؛ ألن الغني هو الذي ال تنقص خزائنه
[ص.]٥4 :
أبد ًا:
ويد اهلل مألى سحاء الليل والنهار ،ال تفيضها نفقة.
8٦٠

مها واحدً ا ال يستحق أن يسمى
إنام الفقري املخلوق الذي يملك املليارات إذا أنفق در ً
غن ًّيا؛ ألن الغني هو الذي ال تنقص خزائنه أبدً ا مع كثرة اإلنفاق:
[لقامن.]٢٦ :

هو العظيم الذي ال يعطي إال العظيم؛ يعطي عىل قدر شأنه ال عىل قدر عمل العبد ،إذا
أعطى أعطى ،وإذا منع منع ،لكن العطاء أحب إليه من املنع ،وال يمنع إال حلكمة ،وال
يعطي إال حلكمة:

[اإلرساء.]٣٠ :

فهو سبحانه الشاكر العليم ،الشاكر لكل من أطاعه بأنواع الطاعات التي يتقرب هبا إليه،
العليم بام يف القلوب من اإلخالص أو عدمه؛ فيجازي كل أحد بحسب نيته
وعمله(:
)[البقرة.]158 /
[البقرة.]٢4٥ :

ومن جالل علم اهلل سبحانه أن ه كتب مقادير كل يشء حتى تقوم الساعة(:
)[النبأ.]29 /

[القمر.]٥٠ – 4٩ :

َي ُل َق السامو ِ
َب اهللُ َم َقادِ َير الْـخَ َالئِ ِق َقبْ َل َأ ْن َ ْ
ي
ات َو ْاْلَ َر َض بِخَ ْم ِس َ
َّ َ َ
وقال النبي َ « :كت َ
ِ
َألْ ِ
ف َسن ٍَةَ ،و َع ْر ُش ُه َع ََل الْ َـامء» أخرجه مسلم( ).
 واسم اهلل العليم يدل عَل صفات اهلل الثبوتية بنوعيها:
صفات الذات ..وصفات األفعال.
فاهلل عليم موصوف بالعلم الذي ال ينفك عن ذاته أبدً ا ،وهو العليم الذي ُيع ِّلم أنبياءه
وخلقه ما شاء ،يعلمهم ألنه العل يم ،وعنده خزائن العلم ،ويعلم من علمه ما شاء من
خلقه ،عنده علم الدنيا ،وعلم اآلخرة ،عنده علم كل يشء:
[األنعام.]١٠١ :

()1أخرجه مسلم برقم (.)2653
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وهو العليم الذي يعلم أنبياءه وخلقه متى شاء ،بأي قدر شاء ،ملن شاء من خلقه ،وهذا
التعليم من اهلل يتعلق بمشيئته وإرادته ،كام قال سبحانه مثن ًيا وممتنًّا عىل الرسول
( :
)[النساء.]113 /
وقال العليم سبحانه(:
) [الرمحن.]4- 1 /
هو العليم الذي علم القرآن ،والقرآن من كالمه ،علمه للرسول  ،والنبي  علم
القرآن هلذه األمة ،ونحن نتعلم ونعلم القرآن.
آن َو َع َّل َم ُه»أخرجه البخاري( ).
قال النبي َ «:خ ْ ُْيك ُْم َم ْن َت َع َّل َم ال ُق ْر َ
فأول صفة يتميز هبا اإلنسان بعد خلقه هي علم البيان.
 والبيان يكون بثالثة أشياء:
اْلول:البيان النطقي :باللسان(:
)[اإلخالص.]4- 1 /
الثاين :البيان الرسمي :بالكتابة ،يكتب اإلنسان ما يريده بيده.
الثالث:البيان اإلشاري :أشري إىل السامء ،أشري إىل كذا ،أشري كذا ،أشري بأصبعي أو يدي
أو رأيس.
والعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله من أجل مقامات العبودية؛ ألنه يورث التعظيم هلل،
واخلوف منه ،واحلب له ،واحلمد له ،والتوكل عليه ،وحسن عبادته(:
)
[حممد.]19 /
وعلم العبد بربه وأسامئه وصفاته وأفعاله يدعوه إىل حسن عبادته وحده ال رشيك له،
وهذا هو مقصود الرب من خلقه وأمره ،فأنا حمتاج إىل عبادة اهلل؛ ألنه القوي وأنا
الضعيف ،وأنا اجلاهل وهو العامل ،وهو الغني وأنا الفقري ،وهو الكبري وأنا الصغري،
استضافني يف بطن األم ،واستضافني يف بطن الدنيا ،وسوف يستضيفني يف بطن القرب،
()1أخرجه البخاري برقم (.)5027
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ويف بطن اجلنة أو النار ،اجلنة إن أطعته ،والنار إن عصيته:
[فاطر.]١٥ :

فاهلل بيده مقاليد األمور جل جالله ،فأنا حمتاج إليه ،وأمحده عىل أن علمني ما أعبده به
من أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،ومن أوامره الرشعية ،فمقصود الرب من خلقه أن
يعبدوه بموجب تلك املعارف العظيمة:
[الطالق.]١٢ :

فتطيعوه وحتبوه وتعظموه؛ ألنكم عرفتم أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وعاد ًة النفوس
تتعلق بالكبري والعظيم والقادر وصاحب الكامل واجلالل واجلامل:
[األنعام.]١٠٢ :

وعلم اهلل كامل مل يسبقه جهل ،وال يلحقه نسيان ،أما الناس فعلم اإلنسان يسبقه جهل،
علام ترقى ،فعلم
كل يوم يزداد علم اإلنسان من أنواع العلوم ،كلام تعلم اإلنسان ً
اإلنسان يسبقه جهل ،علم الصناعة ،التجارة ،الزراعة ،علمي باألحكام الرشعية علم
يسبقه جهل ،فإذا جاء العلم طرد اجلهل ،وإذا علم اإلنسان فإنه ينسى بعض ما علم،
لكن اهلل علمه ال أول له وال آخر ،وال ينسى منه شيئًا(:
)[طه.]52 /
وعلم اهلل واسع يشمل أربعة أمور:
علم كل ما كان يف املايض  ..وعلم كل ما سيكون يف املستقبل  ..وعلم كل ما يكون يف
احلارض اآلن  ..وعلم كل ما مل يكن لو كان كيف يكون.
)[طه.]98 /
(
ومن أعظم أسامء اهلل احلسنى املؤثرة يف حياة اإلنسان وإيامنه وعمله اسم اهلل العليم
والقدير:
[الطالق.]١٢ :

فمن عرف سعة علم اهلل وعظمة قدرته؛ أقبل عىل طاعته وعبادته ،وخشع قلبه لربه،
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)

ونطق لسانه بذكره ومحده ،وخشعت جوارحه لربه(:
[فاطر.]28 /
وعلم اهلل ذايت ال ينفك عنه ،أما علم البرش فهو موهوب من اهلل ومكتسبٌ ،
كل يطلب
من العلم ما شاء ،علم الطريان ،علم الصناعة ،علم أنواع املصنوعات كلها مكتسبة مما
هو موجود ،فعلم البرش الحق للوجود ،وهو كسبي ،أما علم اهلل فهو سابق للوجود،
فهو الذي خلق كل يشء بعلمه ،وهو الذي علمك من علمه ما شاء(:
وقال سبحانه:

)[النحل.]78 /
[النساء.]١١٣ :

فالرزق من الرزاق ،والعلم من العليم ،والشفاء من الشايف ،والرمحة من الرمحن،
واللطف من اللطيف ،وهكذا كل يشء يعود إىل اهلل  ،وكل يشء خيرج من خزائن اهلل،
وكل نعمة موهوبة من اهلل :
[النحل.]٥٣ :

وأسامء اهلل وصفاته توقيفية؛ فال يسمى اهلل وال يوصف إال بام ورد يف القرآن والسنة من
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،فاهلل عليم كام هو مذكور يف القرآن(:
)[النور.]35 /
والفرق بني علم اهلل وعلم البرش أن علم اهلل باألشياء سابق عىل األشياء ،وعلم البرش
مستفاد من األشياء ،فأنا أعرف صناعة الكمبيوتر أو صناعة الثالجات أو السيارات من
يشء موجود ،ومن عامل سبقني ،واكتشف ذلك ،علم البرش مستفاد من األشياء ،أما علم
اهلل فغري مستفاد من األشياء ،بل هو سابق عىل األشياء ،واألشياء مستفادة من علم اهلل.
وعلم اهلل ذايت ال ينفك عنه ،وعلم املخلوق موهوب ومكتسب ،وعلم اهلل مطلق غري
حمدود ،وعلم اإلنسان مقيد حمدود ،فهذا علمه يف الصناعة ،وهذا يف الفلك ،وهذا يف
الذرة ،وهذا يف علم النبات ،وهذا يف الصناعة ،وهكذا العلوم ختتلف.
والعلوم أنواع ،وأرشف العلوم :العلم باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه،
ووعده ،ووعيده ،ودينه ورشعه؛ ألن العلم يكون رشي ًفا بحسب املعلوم به وهو اهلل
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:

[حممد.]١٩ :

دائام برشف املعلوم؛ فالعلم باهلل وأسامئه وصفاته ليس كعلم النبات أو
فرشف العلم ً
علم اجللود أو غريها.
)[النور.]35 /
وقد ورد اسم اهلل العليم مفر ًدا يف قوله (:
وورد مقرتنًا بغريه من األسامء ،وهي :السميع ،العزيز ،احلكيم ،احلليم ،اخلالق ،القدير،
الفتاح ،اخلبري ،الشاكر ،الواسع(:
) [آل عمران.]73 /
فاهلل واسع صفة كامل ،وعليم صفة كامل ،والسميع مع العليم كامل فوق ذلك ،وهذا
االقرتان يكون ً
كامال فوق ذلك.
فاهلل سبحانه له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،إن تكلمت بأي كالم ،يف أي وقت،
ويف أي مكان؛ فهو سميع ،فال تتكلم إال بام حيبه اهلل ويرضاه ،وإن حتركت فهو بصري،
فال تتحرك إال بطاعة ،وإن أضمرت فهو خبري عليم بكل رس ،وإن فعلت شيئًا فهو جل
جالله عليم به قبل أن تعمله.
واهلل إن فعل هو فهو حكيم ،إن فعل من العطاء واملنع ،واإلحياء واإلماتة ،والذلة
والعزلة؛ إن فعل فهو حكيم.
وإن ضاقت عليك األمور فهو فتاح؛ فاسأل الفتاح العليم الذي بيده مقاليد األمور.
وإن أحسنت فهو شكور ،فاهلل  شكور ،إن أتيت بحسنة أعطاك عرش أمثاهلا ،إىل
سبعامئة ضعف ،إىل أضعاف كثرية:
[النساء.]4٠ :

واهلل شكور كريم ،فام من مسلم يتقرب إىل اهلل بام حيبه ويرضاه ،وخيطب وده ،ويتقرب
إىل ربه بصالة ،أو صيام ،أو صدقة ،أو تعليم جاهل ،أو إعانة حمتاج ،أو إكرام ضيف،
ونحو ذلك من القربات التي أكرمه العليم اخلبري هبا؛ إال أ كرمه اهلل مقابل ذلك بكرامة
أعظم منها غري الكرامات يوم القيامة:
[يونس.]٢٦ :

كل من فعل طاعة أكرمه اهلل بأكثر من ثالثني كرامة يف الدنيا ،وبأكثر من ثالثني كرامة
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يف اآلخرة ،وكل ذلك موجود يف القرآن ،فام من طاعة إال وتعقبها كرامة ،وما من
معصية إال وتعقبها مصيبة يف النفس أو املال ،وكل ذلك يف القرآن ،لو اتسع الوقت
لرشح ذلك لبَيَّنَّاه ،ولكن حسبنا أنكم من أهل القرآن وتقرؤون القرآن؛ فلنقرأ القرآن
بالتدبر والتفكر ونية العمل والتعليم له يف كل مكان:
[النحل.]8٩ :

فام من عبد جاء بطاعة إال واهلل  شكور كريم يكرمه بكرامة ،إما تيسري أمور ،أو
تأييده ،أو توفيقه ،أو نرصه ،أو يرشح صدره ،أو رسور حيصل له ،أو أمن ،فسبحان
الكريم الذي يعطي عىل كل طاعة أكثر من ثالثني كرامة يف الدنيا ،وأكثر من ثالثني
كرامة يف اآلخرة(:
)[النحل.]97 /
[األنفال.]4 – ٢ :

وأعظم كرامة يكرم اهلل هبا املؤمن ك رامة العلم ،فإذا علمك ربك من أنت ،ومن ربك،
وما هي أسامؤه وصفاته ،وعلمك ما حيب ،وعلمك ما يكره ،وعلمك دينه ورشعه،
وعلمك رس وجودك ،وماذا يريد اهلل منك ،وماذا تريد منه ،وماذا سيعطيك إن أطعته،
وعلمك حقيقة الدنيا؛ فقد خصك بأعظم الكرامات(:
)[احلديد.]21 /
(
)[النساء.]113 /
[يونس.]٦٠ :

هو سبحانه العزيز العليم احلكيم ،أعطى امللك ملن حيب ومن ال حيب ،أعطى امللك
لفرعون ،وهو ال حيبه حلكمة ،وأعطى امللك ملن حيبه وهو سليامن  ،وأعطى املال ملن
ال حيبه وهو قارون ،وأعطى املال ملن حيبه كعثامن وعبد الرمحن بن عوف:
[اإلرساء.]٢١ – ٢٠ :
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فسبحان العليم الذي يعطي ويمنع بعلمه وحكمته(:
)[احلجر.]21 /
فهذا الرب العظيم الذي إذا ذكرناه ال بد أن يوجل القلب ،وتدمع العني ،وختضع
وتعظيام لربنا جل جالله:
وتكبريا
وتسبيحا وحتميدً ا،
ركوعا وسجو ًدا،
اجلوارح
ً
ً
ً
ً
[احلديد.]١7 – ١٦ :

حرصا عليهم وعىل أتباعهم ،هذا
أما األنبياء والرسل فقد أعطاهم اهلل شيئًا واحدً ا
ً
اليشء هو العلم واحلكمة:
[آل عمران.]7٣ :

)

وقال عن يوسف (:
[يوسف.]22 /
اهلل أكرب! ما أعظم نعمة العلم التي يعطيها العليم! واهلل حيب من عباده أن يكونوا علامء
حتى يعبدوا رهبم عىل بصريه:
[فاطر.]٢8 :

ومن رمحة اهلل أن بعث رسوله حممد ًا  إىل أمة تعيش يف ظلامت اجلاهلية ،حيث كان
فيهم:
الرشك بدل التوحيد..واجلهل بدل العلم..والفرقة بدل االجتامع..والظلم والطغيان
بدل العدل واإلحسان.
فاجتهد عليهم النبي  ؛ حتى جاءت فيهم أربع صفات ،مقابلة لصفات اجلاهلية
 فجاء عندهم بعد اإلسالم:
التوحيد بدل الرشك.
والعلم بدل اجلهل.
والعدل واإلحسان بدل الظلم والطغيان.
واالجتامع بدل الفرقة:
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[آل عمران.]١٠٣ :

فام أعظم منة اهلل عىل هذه األمة:

[آل عمران.]١٦4 :

وبذلك حتول رش القرون إىل خري القرون ،وحتولت رش أمة إىل خري أمة:

[آل عمران.]١١٠ :

فل له احلمد والشكر عىل بعثه سيد الرسل إىل خري األمم(:
)[الصف.]9 /
(
)[اجلمعة.]2 /
فنحن خري أمة اهلل  اختار لنا أحسن الكتب ،وأفضل الرسل ،وأحسن الرشائع،
وأحسن األخالق ودعانا إليها ،واهلل يريد أن تتحول حياة األمة من اجلاهلية إىل البيت
اإليامين ،إىل القبيلة الكربى ،قبيلة املسلمني ،قبيلة املؤمنني ،ال عصبية ،وال جاهلية ،وال
محية جاهلية ،وال حكم جاهلية.
 ففي اجلاهلية ذم اهلل  أربع صفات هي أصول اجلاهلية:
-1حكم اجلاهلية:
[املائدة.]٥٠ :

ﮑ)[األحزاب.]33 /
ﮤ)[آل عمران.]154 /

-2تربج اجلاهلية(:
-3ظن اجلاهلية(:
-4محية اجلاهلية:
[الفتح.]٢٦ :

محي ة التعصب لشيخ أو قبيلة أو بلد أو قوم ،فال تعصب إال للدين ،كيف نعمل به؟
وكيف نوصله إىل البرشية؟ كيف يعبد أهل الصني رهبم؟ وكيف يعبد أهل أمريكا
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رهبم؟ وكيف يعبد أهل أوروبا رهبم؟ كيف ندخل إىل قلوهبم ال إله إال اهلل؟ وكيف
نزين جوارحهم بأعامل رسول اهلل؟ وكيف نحسن أبداهنم بأخالق رسول اهلل ؟ هذا
هو عمل املسلم:
[فصلت.]٣٣ :

فل تعلم الصناعة البد من بيئة الصناعة ،وألتعلم اإليامن البد من بيئة اإليامن.
 فأنا يف اجلو اإليامين أستفيد مخسة أمور:
أتعلم الدين  ..وأعمل بالدين  . .وأثبت عىل الدين  ..وأترقى يف الدين  ..وأنرش الدين.
مخس كرامات ملن جلس جمالس املوائد اإليامنية التي نتعلم فيها الدين ،ونعرف ربنا
بأسامئه وصفاته ،ونعرف دينه ورشعه ،وكيف نتقرب إليه ،ونتواىص باحلق ،ونتواىص
بالصرب ،ونتعاون عىل الرب والتقوى ،وال نتعاون عىل اإلثم والعدوان:

[التوبة.]7١ :

فمجالس الدنيا كلها غالب ًا لغو؛ إال مثل هذه املجالس التي يمجد فيها اهلل ،وحيمد ويثنى
عليه ،ويعلم دينه ورشعه ،وما سوى ذلك فكله لغو.
)[الفرقان.]72 /
ولكن اللغو من طبيعة البرش ،ولكن(:
يمر به املؤمن مرور الكرام ،وال جيرح مشاعر أحد.
هو سبحانه العزيز العليم احلكيم ،أعطى الدنيا ملن حيب ومن ال حيب ،ولكنه ما أعطى
الدين وما أعطى العلم ،وما أعطى احلكمة إال ملن حيب جل جالله ،قال سبحانه عن
)
موسى(:
[القصص.]14 /
وقال اهلل ملحمد (:
)[النساء.]113 /
فانظر يا أخي املسلم ماذا أعطاك اهلل من أنواع الكرامات؟
نصيبك من العطاء هل هو من نوع نصيب األغنياء ،أم من نصيب األقوياء؟ أم من
نصيب األنبياء؟.
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(

)[اإلرساء.]22-18 /
وإذا تيقنت أن علم اهلل حميط بظاهرك وباطنك ،وقدرته حميطة بك؛ فاستقم عىل أوامره:
[هود.]١١٢ :

استقم كام أمرت ،ال كام اشتهيت ،واخرج من اهلوى إىل اهلدى ،وقدم الوحي عىل
العقل ،وقدم اآلخرة عىل الدنيا ،وقدم املحبوب األعىل عىل املحبوب األدنى ،املحبوب
األدنى هو شهوات النفس ،واملحبوب األعىل هو حمبوبات الرب:
[القيامة.]١٣ – ١٢ :

وأكمل حمبوبات الرب يف الدنيا؛ يكمل حمبوباتك يف اآلخرة ويرىض عنك:
وإذا علمت أن اهلل غني كريم؛ أحببته ،وأطعته ،وأحسنت إىل خلقه:

[آل عمران.]١٣4 – ١٣٣ :

[التوبة.]7٢ :

فبمعرفة العليم والقدير تستقيم ،وبمعرفة العليم والشكور حتسن إىل اخللق ،وحتب
ربك؛ ألنه هو الذي يعطيك ،وهو الذي ينعم عليك يف بطن األم ،ويف بطن الدنيا ،ويوم
القيامة يكرمك بجنة عرضها السموات واألرض ،فإذا استقمت وأحسنت؛ حققت
مراد اهلل منك ،وهذا ثوابك(:
)[فصلت.]32- 30 /
ثم جاء بعدها مبارشة أن أفضل يشء بعد اإليامن(:
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)[فصلت.]33 /
فالداعي إىل اهلل مليح يذهب إىل مليح ،فيزداد مالحة ،كام نذهب ملثل هذه الدروس ،أو
نذهب للمسجد أو نذهب للعمرة ،أو نذهب لصلة الرحم؛ الداعي مليح ،يذهب إىل
مليح ،فيزداد مالحة.
كافرا لإلسالم ،فيدخل يف الدين ،ويكون سببًا
ويذهب إىل قبيح فينرش املالحة ،يدعو ً
لدخول مليح جديد يف الدين؛ فالدعوة إىل اهلل ،وعبادة اهلل ،أحسن األقوال واألعامل.
) يف العلم ،يف الدعوة ،يف العبادة ،يف األخالق يف كل يشء ،
(
)
عملكم(:
[آل عمران.]110 /
وأخر اإليامن؛ ألن األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل حمركات لإليامن
)
يف القلب(:
[العنكبوت.]69 /
وأمة حممد  كلها خماطبة بالدعوة إىل اهلل ،فالدعوة فرض عني عىل كل مسلم
ومسلمة(:
)[يوسف.]108 /
وقال سبحانه:
[النحل.]١٢٥ :

فال حيق ألحد أن يرصف ثانية واحدة عىل هواه ،أو يرتك عبادة ربه ،أو تعليم رشعه ،أو
الدعوة إىل دينه ،أو اإلحسان إىل خلقه؛ ألنه اهلل  قد هداه واشرتاه ،واهلل ال يشرتي إال
السل ع الغالية ،يشرتي املؤمنني(:
)[التوبة.]111 /
وصفات من اشرتاهم اهلل:
[التوبة.]١١٢ :

فكل الوقت هلل ،وكل العمل له ،وكل يشء له جل جالله(:
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)

[األنعام.]163-161 /
وإذا عرفت أن اهلل األول فكن األول يف العبادة ،يف الدعوة ،يف التعليم ،يف األخالق
احلسنة ،يف األقوال الطيبة ،يف األعامل الصاحلة:
[احلديد.]٣ :

[احلديد.]٢١ :

فاهلل  يريد مني أن أتصف بالصفات التي حيبها؛ فاهلل عفو حيب العافني عن الناس،
وهو  تواب حيب التوابني ،وحمسن حيب املحسنني ،مؤمن حيب املؤمنني ،حيب املتقني،
حيب الصابرين عىل العبادة ،عىل الدعوة ،وهكذا يف كل عمل ،فامذا أعطينا؟ هل أعطينا
من نصيب األغنياء؟ أم من نصيب األقوياء؟ أم من نصيب األنبياء؟ ننظر أنفسنا:

[احلرش.]١٩ – ١8 :

والكون كله أثر من آثار اسم اهلل العليم جل جالله ،وأثر من آثار أسامء اهلل احلسنى؛
ألنك إذا تدبرت يف الكون علمت أن خالق هذا الكون عليم ،وأنه قادر يفعل ما يشاء
من خلق السامء واألرض ،واجلبال والبحار ،وأنه عزيز ال ُيغلب ،يفعل ما يشاء ،ال
يمتنع عل يه يشء ،وأنه غني؛ ألن عنده خزائن هذه األشياء ،وأنه حكيم يضع اليشء يف
موضعه ،فهذا الكون كله مظهر لعلم اهلل وقدرته ،وأسامئه وصفاته(:
)[يونس.]101 /
(
) [الذاريات.]22- 20 /
فالرزق يف السامء ،وقسمته يف األرض؛ عىل أهل األرض ،لو كان يف األرض لتقاتل
الناس عليه:
[الزخرف.]٣٢ :
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وال يقىض أمر يف األرض حتى يقىض يف السامء ،فاهلل  عليم بملكه ،يدبر وفق حكمته
ورمحته ،وإحسانه إىل خلقه.
فسبحان العليم بكل يشء ،العليم الذي عنده مفاتح الغيب(:
)[األنعام.]59 /
وبني الرسول  أن مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهن إال اهلل(:
ن
) [لقامن.]34 /
فاهلل وحده هو عامل الغيب والشهادة ،وكل ما سواه ال يعلم إال ما أعلمه اهلل.
ومن عرف النقص يف املخلوق؛ أوصله ذلك إىل معرفة الكامل يف اخلالق ،فإبراهيم خليل
اهلل ونبي اهلل  جاءته املالئكة ،فقدم هلم الطعام؛ ألنه مل يعرف أهنم مالئكة؛ فإبراهيم
 ال يعلم إال ما علمه اهلل  ، يظن أهنم رجال ،ولكن اهلل  يعلم ،وهلذا جاء
بالطعام ،وقربه إليهم حيسبهم رجاالً من البرش.
قال (:
)[الذاريات.]28-24 /

وسليامن نبي ملك سخر اهلل له الريح(:
ومع ذلك خفي عليه مملكة بأكملها ،حتى أخربه اهلدهد(:

ثم قال:

)[ص.]36 /

).
[النمل.]٢٥ – ٢٠ :

وقد من اهلل علينا فوصلنا إىل تلك الديار ورأينا مملكة سبأ ،ورأينا مكان العرش،
واألعمدة موجودة ،ولكن العرش قد ُأخذ ونُقل إىل الشام كام هو معلوم ،ورأينا معبد
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خمرجا للشمس عىل عدد أيام السنة،
الشمس معبد كبري ،فيه تقريبًا ثالثامئة وستون
ً
ورأينا التامثيل ،وكلها قد طمرهتا الرمال ،وأخذهم اهلل  بكفرهم أخذ عزيز مقتدر:

)
وسيد اخللق حممد  معه وحوله املنافقون ،ومع ذلك مل يعلمهم:
[سبأ.]١7 – ١٥ :

[التوبة.]١٠١ :

فاخللق كلهم مهام كانوا ال يعلمون شيئًا ولو كانوا أنبياء إال ما علمهم اهلل العليم بكل
)[طه.]98 /
يشء(:
ِ
وهلذا ما ُأمر النبي  بطلب الزيادة من يشء إال من العلم:
وهذه العلوم التي عند اخلالئق كلها ،كلها قليل بالنسبة لعلم اهلل:

[طه.]١١4 :

[اإلرساء.]8٥ :

علم املالئكة وعلم األنبياء ،وعلم اإلنس ،واجلن ،وعلم مجيع املخلوقات؛ ال يساوي
ذرة من العلم اإلهلي ،والعلم اإلهلي ملا جاء يف مكة ابتلع العلم اإلنساين الذي عند
فارس والروم ،فخضعت فارس والروم الذين عندهم علم الدنيا ،إىل العلم اإلهلي
)
الذي نزل يف مكة ،فاللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام علمتنا(:
[طه.]114 /
واعلم أهيا املسلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عامل الشهادة ،وكل ما غاب أو مل
يقع فهو من عامل الغيب ،واهلل وحده هو عامل الغيب والشهادة ،هو العليم بكل يشء،
العليم بالعامل العلوي والسفيل ،العليم بالظاهر والباطن ،العليم بالنيات واألفكار،
العليم باألقوال واألفعال ،العليم باألرقام واحلروف ،العليم بام جرى وجيري وما مل جير
يف كل زمان ومكان:
[احلرش.]٢٢ :
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واعلم وفقك اهلل ملا حيبه ويرضاه أن كل ما خلق اهلل من العوامل ،خلقه اهلل ليدل به عىل
كامل عظمة أسامئه احلسنى ،وصفاته العىل؛ ليوحده العباد هبا ،ويعبدوه بمقتضاها(:
)[الطالق.]12 /
واملطلوب من اخللق ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة؛ العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
والعلم بام حيبه ويرضاه ،والعلم بام جيب له ،وما خيتص به ،وما يليق به ،وعبادته بام رشع
وحده ال رشيك له(:
)[حممد.]19 /
واعلم أن مجيع املخلوقات تشهد خلالقها بأسامئه احلسنى ،وصفاته العىل ،وتشهد له
بالوحدانية ،وتشهد له بكامل احلياة ،والعلم ،والقدرة ،والعظمة ،والكربياء ،والرمحة.
فهو سبحانه احلي القيوم العليم الذي يطلب العباد منه العلم ،العليم بكل ذرة يف ملكه
العظيم ،ويف ملكه الكبري:
[يونس.]٦١ :

اهلل  له األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل يف
السموات واألرض ،ومن أسامئه احلسنى الدالة عىل إحاطته وعلمه بكل يشء اسم اهلل
العليم ،فاهلل  هو العليم الذي يعلم ما كان ،وما يكون ،وما سيكون ،وما مل يكن لو
كان كيف يكون؛ ألن علمه حميط بكل يشء:

[البقرة.]٢٥٥ :

ومن عرف ربه جل جالله باسمه العليم خافه وأجله ،وأحسن األدب معه ،وأكثر من
ذكره ومحده والثناء عليه ،إن أعطاه ربه شكره ،وإن أذنب استغفره ،وإن ابتاله صرب عىل
بالئه ،وأن أمره أطاعه ،وإن هناه انزجر عن معصيته:
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وقال (:

[األنفال.]4 – ٢ :

ﰀ)[الزمر.]9 /
واهلل  هو عامل الغيب والشهادة ،والغيب ما غاب عن اإلنسان ،والشهادة ما يراه
اإلنسان ويعلمه اإلنسان من هذه األشياء املادية ،والغيب املطلق كله ال يعلمه إال اهلل
وحده ال رشيك له(:
) [النمل.]65 /
فهو سبحانه العليم الذي أحاط علمه بكل ذرة يف ملكه العظيم(:
)[املجادلة.]7 /
بكل يشء عليم ،عليم بكل ذرة يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،يف كل زمان ومكان،
يف الليل والنهار ،هو بكل يشء عليم:
[آل عمران.]٢٩ :

فاهلل  عليم ،ومن علم أن اهلل يراه ويسمعه فإنه ال يعصيه.
ِ
قال النبي َ « :ال َي ْز ِين الز ِ
الس ِ
ي َي ْ ِ
ي َيز ِْين َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،و َال َي ْ ِ
ْس ُق َو ُه َو
ار ُق ح َ
َّاين ِح َ
ْس ُق َّ
ِ
متفق عليه( ).
ْش ُ َُبا َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن» ٌ
ْش ُب الْـخَ ْم َر ِح َ
ي َي ْ َ
ُم ْؤم ٌنَ ،و َال َي ْ َ
واعلم أن اهلل عليم بكل يشء ،وقد كتب كل يشء ،وشاء كل يشء ،وخلق كل يشء،
فهذه أربعة أمور.
اهلل  عليم بكل يشء ،قد كتب كل يشء ،وشاء كل يشء ،وخلق كل يشء(:
)
[احلج.]70 /
وهو سبحانه ال جيري يف ملكه إال ما يريد وما يشاء(:
)[التكوير.]29 /
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)5578ومسلم برقم ( ،)57واللفظ له.
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وكل موجود يف الكون فاهلل  هو خالقه(:
) [الزمر.]62 /
 فمراتب القدر هذه اْلمور اْلربعة:
اْلوىل :أن اهلل  علم مقادير اخل الئق قبل أن خيلقها ،وأخفاها يف علمه عن اخلالئق
أمجعني ،فلم يطلع عىل ذلك ملك ًا مقرب ًا وال نبي ًا مرسالً ،ولكن عىل العباد أن يفعلوا
األسباب التي أمرهم اهلل هبا من فعل أوامره ،واجتناب نواهيه ،فكل ميرس ملا خلق له.
فاهلل  قد علم أهل اجلنة من أهل النار ،ومن يطي عه ومن يعصيه ،ومن يؤمن به ومن
يكفر به ،لكن علينا فعل األسباب؛ ألننا مأمورون باألوامر الرشعية من ربنا ،ومنهيون
عام يرضنا يف الدنيا واآلخرة.
الثانية :أن اهلل  كتب مقادير اخلالئق يف اللوح املحفوظ(:
)[يس.]12 /
فاهلل  كتب مقادير اخلالئق كلها جل ج الله ،وكل يشء أحصاه كتابة؛ فاهلل  ملا علم
مقادير اخلالئق بأحجامها ،وألواهنا ،وأنواعها ،وأماكنها ،وأزمنتها ،هو علم ما سيخلق
جل جالله ،وأخفاه يف علمه جل جالله ،من املخلوقات ،ومن حركات هذه املخلوقات
وأعامل هذه املخلوقات ،ثم اهلل  كتب مقادير اخلالئق يف اللوح املحفوظ ،واملخلوقات
يف اللوح املحفوظ كلامت ،ثم يظهرها اهلل خملوقات حسب مشيئته وإرادته يف كل زمان
ومكان( :
) [احلرش.]٢4 :
الثالثة :مشيئة اهلل يف خلق األشياء التي قدرها وكتبها ،فال يقع يف ملكه ما ال يريده،
فطاعة الطائع بمشيئته وإرادته ،ومعصية العايص بمشيئته وإرادته؛ ألن هذا امللك ملكه،
وال يترصف يف ملكه إال هو جل جالله ،لكن من آمن وأطاع دخل اجلنة ،ومن عصا
)
وكفر باهلل  شقي يف الدنيا ودخل النار يوم القيامة( :
[ص.]87 :

الرابعة :خلق اهلل لألشياء ،وإظهارها بعد تقديرها ،وكتابتها ،وإرادة خلقها ،فاهلل  علم
مقادير اخلالئق ،وكتبها يف اللوح املحفوظ ،وشاء وقوعها فوجدت.
فالرابعة خلق اهلل  هل ذه األشياء ،وأظهرها بعد تقديرها ،وكتابتها ،وإرادة خلقها،
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أظهرها اهلل  من غيبه إىل أن تظهر خملوقات ،وأعامل صاحلة أو غري صاحلة:
[األنعام.]١٠٢ :

ً
عقوبة له ،أو
فاإلنسان إذا أصابته مصيبة؛ فإنام وقعت هذه املصيبة بسبب معصيته،
تكفريا لذنوبه ،أو رفع ًة يف درجاته(:
ً
)[الشورى.]30 /
(
)[احلديد.]22 /
كل يشء مكتوب ،كل يشء قد كتبه اهلل:
[القمر.]٥٣ – ٥٢ :

[التغابن.]١١ :

فاعلم أن كل ما جيري يف هذا الكون بإذنه وأمره جل جالله؛ فليسلم العبد الذي عرف
ذلك هلل يف كل ما قدره وقضاه ،وليصرب عىل البالء؛ فإن العليم احلكيم أرحم به من
نفسه(:
)[البقرة.]157-155 /
اهلل  له األسامء احلسنى ،وال بد أن نتعرف عىل أسامئه ؛ حتى نعبده بمقتضاها.
فإذا علمنا أنه سميع ال نتكلم إال بام حيبه ويرضاه ،من األذكار واألدعية ،والدعوة
والدعاء ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
خريا يف وقت
وإذ علمنا أن اهلل بصري مل نفعل شيئًا يسخطه ،بل نري اهلل  من أنفسنا ً
العبادة ،يف وقت الصالة ،يف وقت الصيام ،يف وقت الزكاة ،يف وقت احلج ،يف أي أمر
من األمور.
خريا:
وإذا علمنا أن اهلل عليم يعلم بام يف الصدور جل جالله ،مل نضمر يف قلوبنا إال ً
[امللك.]١4 – ١٣ :
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وأسامء اهلل  كلها حسنى ،منها ما هو مطلق كالسميع ،والعليم ،والبصري وأمثاهلا،
هذه أسامء مطلقة يسمى اهلل هبا.
ومنها ما هو مقيد ومضاف ،كالعامل ،والعالم ،واألعلم ،فهذه أسامء هلل  ،لكنها مقيدة
كعامل الغيب والشهادة؛ نطلقه عىل اهلل ،نسمي اهلل  به يف هذا القيد:
[األنعام.]7٣ :

)[التوبة.]78 /
ويف اآلية األخرى(:
)[األنعام.]124 /
ويف اآلية األخرى(:
فيسمى اهلل  به هبذا القيد؛ ألن حسن هذه األسامء بام قيدها اهلل به؛ فنسمي اهلل هبا
مقيدة وندعوه هبا ،فام أطلقه اهلل نطلقه؛ كالسميع والبصري والرزاق ،وما قيده نقيده؛
كخري الفاحتني ،خري الرازقني ً
مثال ،عالم الغيوب وهكذا كام ورد يف الكتاب والسنة.
واهلل  عليم قدير ،وعليم حكيم ،اهلل  قرن العليم بالقدير ،وقرن العليم باحلكيم،
فقدرته جل جالله باهرة ،وحكمته بالغة ،فال يضع اليش ء إال يف موضعه ،وال خيلق
اليشء إال حلكمة؛ فإذا اقرتن العليم بالقدير أو اخلالق؛ فهذا يف علم التقدير ،وشاهد هلل
بالربوبية ،وإظهار ما جرت به املقادير(:
ﰀ)[البقرة.]29 /
وقال (:
) [فاطر.]44 /
عليام
هذا يف اخللق ،ما كان اهلل  ليعجزه يشء يف السموات وال يف األرض؛ إنه كان ً
قادرا عىل كل يشء.
حمي ًطا بكل يشءً ،
وإذا اقرتن العليم باحلكيم؛ فهذا علم اإلحاطة ،والتدبري ،واحلساب ،والترشيع ،فهذا
توحيد العبادة ،فاهلل  يقول عن املالئكة(:
)[البقرة.]32 /
)[النساء.]11 /
وقال يف الفرائض(:
)[اإلنسان.]30 /
وقال (:
ﯓ)
وقال (:
[الزخرف.]84 /
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َف َق َرن العليم باحلكيم؛ ألن هذا فيه أمر اإلحاطة والتدبري والترشيع ،أما يف القدرة فيَ ْق ِر ن
العليم بالقدير كام مر معنا ،فإذا اقرتن اسم العليم باحلكيم ،أو اخلبري ،أو الشكور؛ فإنام
هو لبيان حكمه وحكمته يف عبوديته(:
)[احلجرات.]13 /
فقرن العليم باخلبري؛ ألنه هو الذي يعلم ما يف القلوب.
والعليم اسم ذايت هلل ال ينفك عنه أبدً ا ،والعلم صفة ذاتية هلل  ال تنفك عنه أبدً ا،
والتعليم صفة فعلية هلل  ؛ ألن العليم هو الذي يعلم خلقه(:
)[العلق.]5- 3 /
فال علم إال من عليم ،وال زرق إال من رزاق ،وال أمن إال من مؤمن ،وهكذا يف سائر
األسامء والصفات  ،والتعليم يتعلق بمشيئة اهلل  ، فاهلل يعلم من شاء من خلقه ما شاء
من العلوم؛ ألن العلم خزائنه عند اهلل ؛ فندعو اهلل  باسمه العليم دعاء محد وثناء،
ودعاء طلب ومسألة ،كام قال اهلل  عن إبراهيم(:
)[البقرة.]127 /
أنت السميع ألقوال نا ،العليم بام يف قلوبنا ،العليم بالظواهر والبواطن.
وقال (:
)[آل عمران.]35 /
)
وقال عز وجل(:
[األعراف.]200 /
فهذا كله دعاء مسألة يتضمن دعاء الثناء واحلمد لربنا .
ومن دعاء العبادة باسم العليم :أن خيضع العبد لربه؛ ألنه يعلم أنه يراه ،ويعلم برسه
وعالنيته ،أن خيضع العبد لربه ،وحيكم برشعه(:
)[طه.]110 /
)[البقرة.]282 /
(
فاهلل  هو العليم بكل يشء ،البصري بكل يشء ،السميع لكل يشء ،الذي ال يشغله
علم عن علم ،وال قريب عن بعيد ،وال كبري عن صغري ،وال ظاهر عن باطن(:
)[األنعام.]13 /
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هو السميع لألقوال ،العليم بام يف القلوب والرسائر ،علِم كل أحد من خلقه يف مجيع
أحواله ،وع َّلم من شاء من خلقه ما شاء من العلوم ،وأقدرهم عىل ما شاء من العلم
والعمل ،فهم يف العلم ،واإليامن ،والعمل ،درجات:
[آل عمران.]١٦٣ :

)[يوسف.]76 /
وقال سبحانه(:
فاهلل  عليم بام يف القلوب ،وهو سبحانه العليم الذي ال خيفى عليه خافية ،وال يعزب
عن علمه قاصية(:
)[آل عمران.]6- 5 /
وإذا عرف العبد أن ربه العليم عليم بحاله؛ شكره عىل عطيته ،وصرب عىل بليته،
واستغفره من خطيئته(:
)[حممد.]19 /
واسم العليم من أسامء اهلل احلسنى التي جيب علينا أن نتعرف عىل معانيها ،فنتعرف عىل
ه ذا االسم العظيم وعىل معانيه العظيمة؛ ليدخل يف حياتنا ،ونرى أثره يف حياتنا؛ حتى
نتعبد اهلل  به عىل بصرية ،فاهلل  هو عامل الغيب والشهادة ،اهلل  خلق عامل
الشهادة؛ ليدل به عىل عامل الغيب ،فلنحرض اآلن بقلوبنا ونتوجه إىل اهلل أن يعلمنا ما
ينفعنا ،وينفعنا بام علمنا جل جالله ،فاألعامل كلها ثمرة العلم ،وأعظم العلم العلم باهلل
وأسامئه وصفاته وأفعاله ،والعلم بدينه ورشعه ،فلنتعرف عىل املعبود ،ونأخذ صفة من
صفاته وهي صفة العلم ،لنتعرف عىل هذه الصفة العظيمة وعىل هذا االسم العظيم.
 فاهلل  هو الذي:
خلق عامل الشهادة؛ ليدل به عىل عامل الغيب.
خلق الدنيا؛ ليدل هبا عىل اآلخرة.
وخلق املخلوقات؛ لتدل عىل خالقها سبحانه.
وخلق الصور؛ لتدل عىل املصور الذي يصور كيف يشاء.
خلق األرزاق؛ لتدل عىل الرزاق سبحانه.
ذلكم اهلل ربكم الذي من عليكم بعطاء الربوبية خل ًقا وتدبري ًا وإنعا ًما؛ ومن عليكم
بعطاء األلوهية؛ فجعلكم ً
أهال للعبودية ،واختاركم من بني بني آدم لتكونوا عباده:
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[الزمر.]١8 – ١7 :

(

)[األنعام.]102 /
ما د ام هو خالق كل يشء فيجب أن نعبده ،لو علمنا غريه خيلق شيئًا؛ لعبدناه ،لكن
اخلالق هو اهلل وحده ال رشيك له ،اخلالق الذي خيلق من عدم هو اهلل .
أما الذي خيلق أو يصنع هذه املصنوعات فإنام يصنعها أو خيلقها من املادة التي خلقها
اهلل ،بالفكر الذي خلقه اهلل ،بالعقل الذي خلقه اهلل  ،بالقدرة التي أعطاها اهلل ،بالعلم
الذي وهبه اهلل له ،فاهلل خالق كل يشء(:
)[النحل.]17 /
[الزمر.]٦٢ :

خلق املخلوقات وهو وكيل عليها ،وكيل عىل الشمس باإلنارة ،وكيل عىل األرض
باإلنبات ،ال يمتنع عليه يشء.
فسبحان اخلالق العليم الذي خيلق ما يشاء وخيتار ،ال إله غريه ،وال رب سواه جل
جالله؛ خلق اخللق كلهم كيف شاء ،ومما شاء ،ومتى شاء ،عىل أي وجه شاء ،وأبقى ما
شاء ،وأفنى ما شاء ،من كبري وصغري ،وطويل وقصري ،وحيوان وإنسان ،ومؤمن
وكافر(:
)[القصص.]68 /
هو سبحانه العليم القدير الفعال ملا يشاء ،وكل فعال سواه فبإذنه وعلمه ،وكل فعال
سواه حمتاج إىل معونته ومشيئته ،وكل فعال سواه يف قبضته ،الكبري والصغري ،والقليل
والكثري ،والقوي والضعيف ،والغني والفقري
[األعراف.]٥4 :

فسبحان الرب احلكيم العليم الذي خلق املخلوقات العظيمة ،واملخلوقات الكبرية،
واملخلوقات الصغرية ،واملخلوقات العلوية ،واملخلوقات السفلية!.
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هو اخلالق العليم الذي خلق العرش والكريس ،وخلق السموات واألرض ،وخلق
الدنيا واآلخرة ،وخلق املالئكة والروح ،وخلق اجلن واإلنس ،وخلق األقوال
واألفعال ،وخلق املحبوب واملكروه ،وخلق املاء والنار ،وخلق اجلبال والبحار(:
)[يونس.]3 /
وهذه املخلوقات العظيمة يف العامل العلوي والعامل السفيل من الذرة إىل العرش ،صغريها
وكبريها؛ هذه املخلوقات الكل يوحد ربه ،والكل يسبح بحمده ،والكل خاضع خلالقه،
والكل شاهد بعظمته ووحدانيته  ،ومستجيب ملشيئته ،ومرسع إىل إرادته ،ال إله إال هو،
بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير(:
)[اإلرساء.]44-43 /
فهو سبحانه العليم اخلبري الذي خلقهم وعلمهم(:

)[النور.]41 /
سبحان اهلل وبحمده! ما أوسع علمه! وما أوسع رمحته! ،وما أعظم إحاطته.
والعقل ال يبرص إال بنور الوحي؛ ألن العقل ال خيربنا باآلخرة ،وال خيربنا بالغيب،
العقل ال يبرص وال يدرك األشياء عىل حقيقتها إال بنور الوحي والنبوة ،فإذا اجتمع هذا
وهذا أرشق القلب بنور التوحيد واإليامن ،ثم جاءت أعامل التوحيد سهلة ميرسة حمبوبة
يف القلب ،سهلة عىل اجلوارح(:
)[الرعد.]28 /
إطمأننت إليه ،ألين أعلم أنه هو القوي ،وأنه الرزاق ،وأنه الغني ،وأنه العليم ،وأنه
السميع ،وأنه البصري؛ فأطمئن إليه ،ألنه ريب ،وهو الذي يتوالين(:
)[الرعد.]29-28 /
فلله احلمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبرص والعقل ،ثم أكرمهم بعلم الوحي
والنبوة ،بالنور املبني واملعتصم املنيع(:
)[األنعام.]153 /
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والواجب عىل اإلنسان أن يتعلم هذه العلوم العالية ،علوم النبيني ،ودعوة املرسلني،
ومعارف الصديقني ،وآيات املوقنني ،ومشاهدات املتقني ،فإذا اإلنسان تعلم هذه
األمور؛ وعمل بموجبها ،أبرص بجميع حواسه الرصاط املستقيم ،وسعد بنور العلم
)
واإليامن واليقني(:
[البقرة.]282 /
[األنبياء.]٩٠ :

وتفكر وتدبر أهيا املسلم واقرأ باسم ربك العليم الذي علم اإلنسان ما مل يعلم ،فأقرأ
مستعينًا باسم اهلل(:
)[العلق.]5- 1 /
وأعظم مفاتيح العلم اإلهلي هي القراءة ،والقراءة املطلوبة ثالثة أنواع :
األوىل :قراءة البحث واإليامن:
[ق.]8 – ٦ :

الثانية :قراءة الشكر والعرفان:

الثالثة :قراءة التسليم واالذعان:

[البقرة.]١٦4 :

[اإلرساء.]8٥ :

ومن قرأ القرآن بتلك الصفات آمن باهلل ،وكربه وعظمه ،وأحبه وأطاعه ،ومحده
وشكره ،وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه:
[إبراهيم.]١ :

ومن أصغى بقلبه لعلم الوحي ،وأقبل بوجهه عىل ربه ،وأنصت بسمعه لكالمه؛ أقبل
اهلل عليه ،ورشح صدره ،وأنار قلبه بنور العلم واإليامن ،ومكاشفات اليقني ،وفتوحات
اإلهلام من رب العاملني ،وفجر له ينابيع احلكمة من أهنار املعرفة؛ فعبد اهلل كأنه
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يراه(:

ﰀ)[الزمر.]9 /
فافتح رمحك اهلل أبواب السمع والبرص والعقل لنور الوحي؛ ييضء قلبك بنور التوحيد
)
والتقوى(:
[ق.]37 /
ونعلم أن اهلل  يرانا  ،ويسمع كالمنا ،ويبرص حركاتنا ،ويعلم بام يف قلوبنا؛ فلنجلس
يف هذه املجالس العظيمة بالتعظيم الكامل هلل  ، والتعظيم واحلب لكالمه وكالم
رسوله  ،والتواضع هلل  ،واالقتداء برسوله  ،ونجلس جملس جاهل ال يعرف
شيئ ًا ،وفقري ليس عنده يشء ،وضعيف ال يقدر عىل يشء إال بعونه :
[فاطر.]١٥ :

والفقه يف أسامء اهلل وصفاته وأفعاله هو رأس كل علم ،وإمام كل هدى ،وجامع كل
خري ،ومفتاح كل معرفة(:
)[حممد.]19 /
وإذا أردت أهيا املسلم معرفة الفقه اجلامع اليقني املتني؛ فاعلم أن اهلل احلكيم سبحانه
خلق املخلوقات كلها بقدرته جل جالله ،وهلا حكمة ،فلنقبل اآلن بوجوهنا وقلوبنا؛
لنصغي إىل هذه احلكمة العظيمة التي بينها اهلل  يف كتابه ،وإذا عرفناها ح ًّقا عبدنا اهلل
[األنعام.]١8 :
ح ًّقا:
 فلنتدبر وننظر أن اهلل  خلق عوامل العظيمة:
عامل اجلامد  ..وعامل النبات  ..وعامل احليوان  ..وعامل اإلنسان  ..وعامل املالئكة  ..وعامل
اجلن.
هذه العوامل الكربى الستة خلقها اهلل ،وكل له وظيفة ،والكل سامع مطيع ملن خلقه:

[احلج.]١8 :

-1فاهلل  خلق عامل اجلامد بأنواع ه من هذه األرض الواسعة ،وهذه اجلبال الشاهقة،
وهذه البحار العظيمة و السموات وغريها من عامل اجلامد ،وهذه هي أكرب املخلوقات
88٥

وأوسعها.
وهذا العامل من العامل بمنزلة ال َع ْظم من اإلنسان؛ هذه املخلوقات العظيمة تشبه اإلنسان،
فاإلنسان له أساس يبنى عليه ،أساس اإلنسان هو هذه العظام ،هذا اهليكل العظمي،
هذه املخلوقات التي هي عامل اجلامد  ،هذا العامل الكبري ،هو من العامل بمنزلة العظام من
اإلنسان:
[لقامن.]١١ :

وبث سبحانه يف عامل اجلامد أكثر الصفات التي خلقها يف اإلنسان؛ فخلق من اجلامد
الكريم واللئيم ،والرشيف والوضيع ،والعايل والسافل ،والطيب واخلبيث ،واحللو
واملر ،واحلسن والقبيح ،والسهل واحلزن ،وهكذا ،وجعل له منافع ومضار ،ولينًا
وبغضا(:
وقسوة ،وح ًّبا
ً
) [البقرة.]74 /
وعن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل  ملا بدا له أحد« :ه َذا جب ٌل ُُيِبنَا ون ِ
ُحبُّ ُه»
ُّ َ
َ َ َ
متفق عليه( ).
وهذا مجاد ،لكن فيه صفات ،فهو حي حيب ويبغض ،ويسبح ويسجد:
[النور.]4١ :

وكل ذرة من اجلامد يف العامل العلوي والعامل السفيل تسبح بحمد رهبا ،وتشهد بتوحيده،
وختشع لعظمته ،وترسع إىل إرادته ،وختضع ألمره:
[اإلرساء.]44 – 4٣ :

-2وخلق اهلل سبحانه فوق هذا العامل الكبري عا ًملا آخر ،هو عامل النبات وهو أقل من عامل
اجلامد ،ونسبة عامل النبات إىل عامل اجلامد كالذرة إىل اجلبل؛ فال إله إال اهلل! ما أعظم ملكه!
وما أكرب العوامل التي يف ملكه! وما أكثر اخلالئق التي تسبح بحمده! فكلام خلق خملو ًقا
()1متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)7333ومسلم برقم ( ،)1365واللفظ له.

88٦

زاد ملكه ،وزاد من يسبحه ،فاهلل  خالق خيلق يف أقل من ثانية مليارات املخلوقات
التي ال حيصيها إال هو من النباتات واحليوانات وغريها من املخلوقات:
[احلجر.]8٦ :

وميز اهلل سبحانه عامل النبات عن عامل اجلامد بالنمو والتكاثر ،فعامل اجلامد له صفة الوجود
واللون واحلجم ،لكن النبات يزيد عليه بأن ه ينمو ويتكاثر ،فالشجرة تنمو وتتكاثر.
ويف كليهام يف عامل ا جلامد والنبات طيب وخبيث ،وحلو ومر ،وطويل وقصري ،ولني
وقايس ،وحار وبارد ،وصغري وكبري ،وحممود ومذموم ،ونافع وضار:

[األنعام.]٩٩ :

والنبات من العامل بمنزلة اللحم من جسم اإلنسان؛ فالنبات يشبه اللحم الذي كسا اهلل
به عظم اإلنسان؛ فالنبات عىل اجلامد كاللحم عىل جسد اإلنسان؛ فال بد للنبات أن ينبت
عىل يشء  ،كذلك اللحم ينبت عىل عظم اإلنسان.
فمنزلة عامل النبات من عامل اجلامد بمنزلة اللحم من جسم اإلنسان.
وما يف اجلامد من العطيات ،واهلبات ،واألخالق ،واألنفس ،واألرواح هي يف النبات
أبسط وأرشح وأظهر وأبني من اجلامد:
[اجلمعة.]١ :

ال بد أن نعلم هذه األمور ،ال بد أن نعلم أننا لسنا وحدنا يف عبادة اهلل ،بل كل
املخلوقات تعبد اهلل بعلم وفقه ،وتسبح بحمد رهبا ،وهي أمم وقبائل ،وهلا صفات،
ولكنها تظهر تدرجييًّا يف عامل اجلامد ،ثم تزيد يف عامل النبات.
ِ
ِ
آن
عن أيب موسى األشعري  ،قال :قال رسول اهلل َ « :مثَ ُل اْلُْ ْؤم ِن الَّذي َي ْق َر ُأ الْ ُق ْر َ
ِ
آن؛ ك ََمثَ ِل
بَ ،و َمثَ ُل اْلُْ ْؤ ِم ِن ا َّل ِذي َال َي ْق َر ُأ الْ ُق ْر َ
ُي َها َطيِّ ٌب َو َط ْع ُم َها َطيِّ ٌ
ك ََمثَ ِل اْلُت ُْر َّجة؛ ِر ُ
آن مثَ ُل الر ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ُي َها
ُيانَة؛ ِر ُ
َّ َ
الت َّْم َرة َال ِر َ
يح َهلاَ ،و َط ْع ُم َها ُح ْل ٌوَ ،و َمثَ ُل اْلُْنَاف ِق ا َّلذي َي ْق َر ُأ الْ ُق ْر َ َ
آن كَمثَ ِل َْ ِ
ِ
ِ
يح،
احلنْظَ َلة لَيْ َس َهلا ِر ٌ
َطيِّ ٌ
بَ ،و َط ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،و َم َث ُل اْلُْنَاف ِق الَّذي َال َي ْق َر ُأ الْ ُق ْر َ َ
887

َو َط ْع ُم َها ُم ٌّر» متفق عليه( ).
وكل ذرة ،وكل شجرة ،وكل ورقة ،وكل ثمرة يف عامل النبات تسبح بحمد رهبا ،وتشهد
بوحدانيته وعظمة أسامئه وصفاته(:
)[النور.]41 /
فكل يشء يف الكون يسبح بحمد ربه ،ألن التسبيح فرع للحي الذي يسمع ويبرص.
-3ثم انرشحت هذه الصفات واتسعت أكثر يف عامل احليوان ،فاهلل  خلق بعد عامل
النبات عامل احليوان ،ونسبة عامل احليوان إىل عامل النبات كالذرة بالنسبة للجبل؛ فعامل
النبات أكثر من أربعني مليون صنف ،منها ما نعلمه ،ومنها ما ال نعلمه:
[لقامن.]١١ :

وعامل احليوان يقال يف األرض ،أكثر من مليون خملوق من احليوانات يف الرب ،وأكثر من
مليون حيوان يف البحر ،فنسبة عامل احليوان إىل عامل النبات كالذرة بالنسبة للجبل،
وكالقطرة بالنسبة للبحر ،وكلها تسبح بحمد رهبا ،وكلها تشهد بجالله ومجاله ،جالله
يف خلق الكبري ،وخلق الصغري ،ومجاله بأن اهلل  سخر لنا الرتاب لنميش عليه ،وسخر
لنا النبات لنأكل منه ،وسخر لنا احليوان كذلك نركبه ،ونأكل من حلمه ،ونرشب من
لبنه:
[لقامن.]٢٠ :

فعامل احليوان ،فوق عامل النبات ،وعامل النبات فوق عامل اجلامد ،فهذه الصفات التي يف
اإلنسان؛ انرشحت أكثر يف عامل احليوان الذي يتميز عن النبات باحلركة واحلواس ،وبث
فيه العليم اخلبري مكارم األخالق وسيئها:

[البقرة.]١٦4 :

ويصعد احليوان يف التفاضل إىل أدنى النوع اإلنساين ،بعض احليوان نافع ،وبعضه ضار،
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بعضه لئيم ،وبعضه كريم ،يقال :أكرم من ديك ،وأروغ من ثعلب ،وأمجع من ذرة،
وأحقد من مجل ،فهذه احليوانات هلا صفات حسنة وسيئة كاإلنسان.
واحليوان من العامل بمنزلة األعضاء من جسم اإلنسان ،مكانة احليوان من العامل بمنزلة
أعضاء اإلنسان من جسم اإلنسان ،األعضاء املوجودة فيه الداخلية واخلارجية كالقلب
واملعدة واليدين والرجلني والسمع والبرص.
ثم انرش حت هذه الصفات يف احليوان ،واتسعت أكثر من اجلامد والنبات ،فظهرت يف
احليوان أفعاله وحركاته من العداوة والبغضاء ،واخلديعة واملكر ،واحلب والبغض،
والرمحة والقسوة ،واحلرص والطمع ،واحلركة والسكون ،ففي احليوانات املسامل
واملفرتس ،والكريم واللئيم ،والنافع والضار ،والشديد والرحيم(:
)[النور.]45 /
وكل حيوان ،وكل مجاد ،وكل نبات ،وكل طائر وكل حرشة ،وكل ذرة من هذه
املخلوقات تشهد لبارئها بالتوحيد وتسبح بحمده(:
)[احلج.]18 /
وهذه الصفات ترتقى من عامل اجلامد ،إىل عامل النبات ،إىل عامل احليوان.
-4ثم خلق اهلل  العليم اخلبري آدم  بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته،
وعلمه األسامء كلها ،وفضله عىل كثري من خلقه ،وكرمه وجعله خليفة يف األرض،
وميزه عن احليوان بالعقل ،ثم جعل نسله وذريته من ماء مهني(:
)[اإلرساء.]70 /
ثم العامل اإلنساين أوسع وأرشح وأكثر صفات من اجلامد ،والنبات ،واحليوان ،هذا
اإلنسان ُخلق وله مرصفان :مرصف لإليامن ،ومرصف للكفر ،مرصف للطاعة،
ومرصف للمعصية ،مرصف للعفو ،ومرصف لالنتقام ،اهلل جعله ً
قابال هلذا وهذا:
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[اإلنسان.]٣ – ٢ :

مجع اهلل يف هذا اإلنسان ما يف العوامل قبله ،وهي عامل اجلامد ،والنبات ،واحليوان.
فاإلنس ان له حجم وطول وعرض ولون ،واإلنسان من هذه الناحية يشبه اجلامد،
واإلنسان ينمو ويكرب ويتكاثر بالتناسل ،فهو من هذه الناحية يشبه النبات.
واإلنسان كذلك يميش ويقف ،وحيس ويتحرك ،فهو من هذه الناحية يشبه احليوان،
ولكن يتميز عن هذه املخلوقات كلها بالعقل.
واإلنسان من العامل بمنزلة القلب من اجلسد ،عامل اجلامد بمنزلة العظم من اإلنسان،
والنبات بمنزلة اللحم الذي يكسو العظم ،واحليوان بمنزلة األعضاء ،واإلنسان منزلته
من العامل بمنزلة القلب من اجلسد ،فجسد ال قلب فيه ال يسمى إنسانًا؛ يسمى جثة،
فاإلنسان من العامل بمنزلة القلب م ن اجلسد؛ فاألعىل ينزل إليه ،ويعطف عليه ،كاملالئكة
واملطر إىل جانب الوحي ،واألسفل من املخلوقات مسخر له ،وخادم له ،هذا اإلنسان
ما فوقه ينزل عليه ويعطف عليه ،كاملالئكة الذين ينزلون عليه بالرمحة ،والغيث الذي
ينزل عليه باملاء ،إىل جانب الوحي الذي ينزل من ربنا  ،واألسفل من املخلوقات
مسخر له وخادم له:
[لقامن.]٢٠ :

عامل اجلامد ،عامل النبات ،عامل احليوان؛ كله يف خدمة اإلنسان ،املالئكة يدعون له
ويستغف رون له ،واملطر ينزل عليه ،والوحي ينزل عليه:
[اجلاثية.]١٣ :

هذا اإلنسان إناء قابل للهداية ،وقابل للضاللة ،قابل لإليامن ،وقابل للكفر ،فإن جاءه
مذكر؛ آمن واستقام إن أراد اهلل له اهلداية ،وإن مل يرد له اهلداية؛ يظل عىل ظلمته ،ويطبع
اهلل عىل قلبه؛ ألنه يعلم أنه ال يصلح للجنة ،وليس ً
أهال هلذه النعمة ،فيطبع عىل قلبه ،ال
الكفر خيرج ،وال اإليامن يدخل ،وذلك بعد إقامة احلجة عليه(:
)[غافر.]35 /
فمن هذا النوع اإلنساين من مجد عىل موضع اللب من صفة العقل ،فقط يعقل األمور
العقلية ،يعقل الدنيا وما فيها ،ويزينها ويزخرفها ،ويعمى عن موضع نور اإليامن من
8٩٠

العلم اإلهلي الذي مكانه القلب ،فهذا اإلنسان جهل نفسه ،ومل يعقل قدر منزلته؛ فكفر
بربه ،وكابر بنفسه ،وجحد فطرته ،واتبع هواه؛ فخان أمانته ،ونقض عهده ،وبطر نعمة
ربه ،واستكرب عن عبادة فاطره:
[األعراف.]١7٩ :

فهذا اإلنسان مل تنفعه صفاته ،وأربى بجهله عىل جهل البهائم ،هذا اإلنسان الذي مجد
عىل موضع اللب من صفة العقل ،واستعجل الدنيا ،واستمتع هبا وعمرها؛ أعرض عن
اإليامن بربه الذي خلقه:
[االنفطار.]8 – ٦ :

ومنهم من جتاوز بعقله اخللق إىل اخلالق ،والصور إىل املصور ،وجتاوز الدنيا إىل اآلخرة،
وقدم ما حيب الرب عىل ما حتب النفس ،فآمن بربه وأحه وعبده وحده ،فهذا أعقل
الناس:

[األنفال.]4 – ٢ :

 والعلم علامن:
علم عايل  ..وعلم سافل .
العلم العايل :هو الذي يعرفك باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وخزائنه ،ووعده
ووعيده ،ويعرفك برشعه ودينه ،وحيملك عىل عبادة اهلل وحده:
ﰀ
والعلم السافل :هو كل ما سوى ذلك ومنه ما هو حممود ومذموم.
فالعلم علم أعىل ،وعلم أدنى ،والعلم األدنى جزء من العلم األعىل ،فالعلم اإلهلي
الذي نزل يف مكة ابتلع مجيع العلوم؛ علم فارس ،وعلم الروم ،وأخضعها للعلم اإلهلي،
والعلم اإلنساين كله ذرة بالنسبة للعلم اإلهلي:
[الزمر.]٩ :

8٩١

[الروم.]7 – ٦ :

استعملوا عقوهلم يف عامرة الدنيا ،واستعجال الشهوات ،وتزيني املطعومات،
واملرشوبات ،واملركوبات ،واملنكوحات ،وامللبوسات وغريها؛ فهذا الصنف الضال من
البرش مأواه جهنم ؛ بسبب خبثه ،وفساده ،وضالله ،وكفره واتباع هواه:
[يونس.]8 – 7 :

ً
رسوال(:
لكن اهلل ال يعذب أحدً ا حتى يرسل إليه
)[اإلرساء.]15 /
فهذا النوع وإن اخرتع الطائرات ،والسيارات ،والقطارات ،وصنع القنابل الذرية،
وعلم كل يشء؛ فهو عرف كل يشء ،ولكن مل يعرف ربه الذي خلق كل يشء ،الذي له
ملك كل يشء ،رب كل يشء ،إله كل يشء ،فهذا يف غاية اجلهل ،ألن العلم اإلنساين كله
يربط املخلوق باملخلوق ،والعلم اإلهلي يربط املخلوق بخالقه:
[حممد.]١٩ :

فال قيمة للعلم اإلنساين بالنسبة للعلم اإلهلي ،ونسبته إليه كالذرة بالنسبة للجبل ،ملاذا؟
ألن العلم اإلهلي يربط املخلوق بخالقه؛ فيكربه ويوحده ويعبده ويطيعه ،فاهلل يثيب
عىل ذلك األمن والسعادة يف الدن يا ،واجلنة والرضوان يوم القيامة:
[األنعام.]8٢ :

 أما العلم اإلنساين فهو يربط اْلخلوق باْلخلوق ،وهو عَل قسمي:
حممود  ..مذموم.
املحمود كالصناعات املختلفة التي نفعت البرشية ،لكن هذه ال تنفع إذا هلت اإلنسان
عن العلم اإلهلي:
[مريم.]٥٩ :

والعلم املذموم يف صناعة اخلمور واملخدرات والسحر ،وتعليم الرشك ،وصناعة القنابل
لقتل األبرياء ،واستعبادهم ،وأخذ أمواهلم ،وإفساد حياهتم:
8٩٢

[الكهف.]١٠٦ – ١٠٣ :

 -1ودرجة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة بحسب إيامنه أو كفره ،فإما أن يصعد به اإليامن
إىل ما عاله خل ًقا ورتبة وهم املالئكة ،الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا:
وإما أن َي ْس ُف َل به الكفر إىل ما حتته من احليوان فام دونه:

[البقرة.]٢8٥ :

[األعراف.]١7٩ :

(

)[الفرقان.]44 /
ألن األنعام تأكل وترشب ،وتعطي احلليب والسمن ،أما الكافر فيأكل ويرشب ،ويكفر
بنعم اهلل  ، فالكافر ممسوخ الباطن إىل ما قارب طبعه من البهائم(:
)[حممد.]12 /
ومن كان من هؤالء الكفار بعض أفعاله حسنة ،وأخالقه كريمة ،وسجاياه حممودة؛ فهو
ثمرا ينتفع به غريه ،وال ينتفع به
زهرا ،وأثمر ً
مثل الشجر الذي فيه شوك وهو مر ،أطلع ً
هو ،ويف هؤالء يقول احلكيم العليم(:
)[الفرقان.]23 /
وقال سبحانه:
[النور.]٣٩ :

فهؤالء عملهم باطل ،ألنه مل يقم عىل التوحيد؛ فليس له أساس ،فهم عملوه للدنيا؛ فاهلل
أعطاهم يف الدنيا نعي ًام  ،ومتتعوا هبذا ال نعيم ،لكن يوم القيامة ليس هلم من خالق:
[اإلرساء.]١8 :

8٩٣

ويوم القيامة يندم كل واحد منهم عىل كفره واتباع هواه ،ولكن ال ينفع الندم(:

وهؤالء أكثر الناس يف الدنيا واآلخرة:

)[الفرقان.]29- 26 /

[يوسف.]١٠٣ :

-2أما الصنف الثاين من النوع اإلنساين فهم القليل:
[سبأ.]١٣ :

والصنف الثاين من النوع اإلنساين هو املسلم الذي قبل اهلدى ،والذي أبرص الطريق
بالعقل والوحي ،وحقت له كلمة السعادة ،وارتفع إىل عامل أرفع من عامله ،فزكى باطنه
باإليامن ،وحسن ظاهره باألعامل الصاحلة ،واألخالق احلسنة:
[الشمس.]١٠ – 7 :

فهذا هو السعيد ا لذي أسلم هلل وجهه ،واستن بام جاء به نبيه  واقتدى به يف نيته
وتوحيده وإيامنه وأقواله وأعامله وأخالقه ،هذا هو السعيد الذي أسلم هلل وجهه:
[لقامن.]٢٢ :

فهذا قد أحسن عمله ،واستن بام جاء به النبي  حتى ورد عليه حوضه فأسقاه منه،
) ،عىل هذا القول(:
وشفع له(:
)[فصلت.]32- 30 /
اهلل أكرب! ما أعظم هذه النزل هلذا اإلنسان الكريم الذي عرف ربه وجاهد يف اهلل حق
جهاده ،واجتهد يف حياته بعبا دة ربه ،ودعوة خلقه ،وتعليم رشعه ،واإلحسان إىل خلقه،
فهذا له نزل عظيم يوم القيامة:
8٩4

[السجدة.]١7 – ١٥ :

وخي تلف النعيم بحسب تنوع األعامل وإخالصها ،يتنوع النعيم للمؤمن يف اجلنة بحسب
تنوع األعامل القلبية ،واألعامل البدنية ،وهؤالء هم الصفوة املختارة ،هم عباد اهلل
املوحدون املهتدون(:
)[الزمر.]18- 17 /
وهؤالء ا ملسلمون درجات يف الفهم واهلمم ،والعلم والعمل ،وحسن السرية والرسيرة،
ال بد أن نعرف أن املسلمني عىل درجات يف الفهم ،وحسب الفهم يكون العمل ،يكون
احلب هلل ،والتعظيم هلل ،والتعبد هلل بأنواع العبادات فرضها ونفلها ،ورسها وجهرها.
نسأل اهلل  أن جيعلنا وإياكم يف ال صف األول من هؤالء؛ حتى نعبد اهلل كأننا نراه:
[احلديد.]٢١ :

ومن هؤالء من مجع إىل إسالمه حسن املعرفة بمن أسلم وجهه إليه ،فعرف ربه بأسامئه
احلسنى  ،وصفاته العىل ،وحسن االقتداء بمن أرسله اهلل إليه ،وهو حممد ؛ فأضاء قلبه
بنور اإليامن ،وقام عىل ظاهره وباطنه شاهدً ا باحلق وللحق(:
)[الرعد.]19 /
فهذا عرف ربه فأحبه ،وعظمه ،وعبده ،فهذا مع التدبر والتفكر يف كل يوم صار يقينه
صافيًا قو ًّيا ،وتعلق قلبه بربه وحده ،وذاق طعم اإليامن وحالوته ،وعبد ربه كأنه يراه،
فوقع ت منه العبادات صافي ًة من الكدر ،حلوة الطعم ،فارتفع ذكره ،و ُع ِرف يف السامء
اسمه(:
)[األحقاف.]16 /
أما الصنف الثاين :وهو أعىل من هؤالء ،هؤالء هم من سام هبمته صعو ًدا إىل املعايل،
ليصل إىل احلياة العظمى ،واملقام األكرم ،فقطع العالئق القاطعة له عن بغيته ،وصعد
عىل املعارج املوصلة إىل ربه ،فعرف ربه بأسامئه وصفاته ،وأفعاله وخزائنه ،ووعده
ووعيده ،وعرف دينه ورشعه ،واستقام عىل ذلك حتى لقي ربه:
8٩٥

[األنبياء.]٩٠ :

فهذا تعبد لربه عىل مقتىض األسامء احلسنى ،غري مفارق لالقتداء باملصطفى ،وال متبع
سبل اهلوى ،له يف كل بلد دار ،ويف كل واد منارُ ،مؤ ٍّد لكل فريضة ،سابق إىل كل
فضيلة(:
)[الواقعة.]14-10 /
فنكون مع السابقني؛ ألن اهلل أخربنا أنه األول ،فيجب علينا أن نكون نحن األوائل ،يف
العبادة ،يف الدعوة ،يف التعليم ،يف االستقامة ،يف الذكر ،يف الدعاء ،يف األخالق ،يف
التوحيد ،يف اليقني ،وهذا كله يأيت باملجاهدة:
[العنكبوت.]٦٩ :

فاهلل يريد مني أن أكون األول إخالص ًا وأعامالً وأخالق ًا:

[النمل.]٩١ :

فهذا الصنف من الناس ،وهم السابقون املقربون من ورثة األنبياء والرسل ،تراه مع
معلام ،ومع
ذاكرا ،ومع الدعاة داع ًيا ،ومع العلامء ً
الركع السجود عابدً ا ،ومع الذاكرين ً
صابرا ،ومع القانتني قانتًا؛
املجاهدين جماهدً ا ،ومع املحسنني حمسنًا ،ومع الصابرين
ً
فأحبه ربه ،واجتباه ،وتواله ،وأغناه ،وأكرم مثواه ،وذكره يف نفسه ،وأثنى عليه يف املأل
األعىل(:
)[التوبة.]100 /
[التوبة.]8٩ – 88 :

اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وعلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام علمتنا،
واجعلنا للمتقني إما ًما ،ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك من جهيل بأسامئك
وصفاتك ،ودينك ورشعك ،وخطئي يف معصيتي بعد معرفتي ،وظلمي يف تأخري العمل
ونقص العمل ،يا غفور يا رحيم:
8٩٦

[األعراف.]٢٣ :

واعلم أخي املسلم وأخت ي املسلمة أن العزيز العليم جل جالله خلق اإلنسان يف أحسن
تقويم ،وأفقره إليه يف مجيع أحواله ،ليقف بباب الغني وحده ،وال يذل نفسه لغري
)[فاطر.]15 /
ربه(:
فسبحان اخلالق العليم القادر عىل كل يشء! خيلق بيده إذا شاء ،وخيلق بكلامته إذا شاء،
وخيلق بإرادته إذا شاء(:
)[يس.]83-81 /
هو العيل العظيم الذي يعلم كل يشء ،واألحكام واألقدار واقعة منه عىل خلقه يف كل
حني ،واحلجب واألستار حتجبه عن خلقه ،وهو ال حيجبه يشء ،وال يعجزه يشء(:
)[احلج. ]70 /
هو العليم اخلبري السميع البصري بكل يشء:
[يونس.]٦١ :

وقال النبي « :إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َال َينَا ُمَ ،و َال َينْ َب ِغي َل ُه َأ ْن َينَا َمْ َ ،
َي ِف ُض الْ ِق ْس َط َو َي ْر َف ُع ُه،
ِ
ارَ ،و َع َم ُل الن ََّه ِ
ُي ْر َف ُع إِلَيْ ِه َع َم ُل ال َّليْ ِل َقبْ َل َع َم ِل الن ََّه ِ
ُّور ،لَ ْو
ار َق ْب َل َع َم ِل ال َّليْ ِل ،ح َجا ُب ُه الن ُ
ِ
ِ
َص ُه ِم ْن َخ ْل ِق ِه» أخرجه مسلم( ).
ك ََش َف ُه َْلَ ْح َر َق ْت ُس ُب َح ُ
ات َو ْج ِهه َما ا ْنت ََهى إِلَ ْيه َب َ ُ
واهلل هو العليم بكل يشء ،وحده ال رشيك له ،خلق اإلنسان وعلمه أشياء ،وحجب
عنه أشياء؛ ليعرف ربه بكامل العلم والقدرة والغنى ،وليعرف نفسه باجلهل والضعف
والنقص والفقر(:
)[اإلرساء.]85 /
فأذن اخلالق العليم لإلنسان بيشء من العلم كشفه له ،وزوى عنه أبوا ًبا من العلم ال
حاجة له هبا يف خالفة األرض؛ فزوى عنه علم رس احلياة ،ورس املوت ،ورس العقل،
()1أخرجه مسلم برقم (.)179

8٩7

ورس الروح ،ورس اخللق ،ورس الساعة ،والزمن املستقبل ،وكل ذلك غيب ال يعلمه إال
عامل الغيب والشهادة وحده ال رشيك له(:
)[لقامن.]34 /
وكل ما يعلمه اخللق من العلوم هبة من العليم القدير ،ونسبة ما يعلمونه إىل ما يعلمونه
كالذرة بالنسبة للجبل ،وكالقطر ة بالنسبة للبحر ،ونسبة ما يعلمونه وما ال يعلمونه إىل
علم اهلل أقل من الذرة بالنسبة للجبل ،بل ال نسبة بينهام البتة(:
)[األنعام.]59 /
فسبحان اخلالق العليم ،العامل بالكون كله ،الناظر إىل ما ع لمه كله ،ال حجاب بينه وبني
)[طه.]98 /
معلومه(:
ثم أظهر سبحانه اخللق كله بحكمته عاملًا بعد عامل ،وقتًا بعد وقت ،فجاء اخللق كلهم
أزال ،وكام كانوا ً
عىل برصه وسمعه وعلمه وكالمه كام كانوا ً
أوال يف علمه وقدرته
ومشيئته ،بال زيادة ذرة ،وال نقصان خردلة ،ألنه العليم القادر عىل كل يشء(:
)[آل عمران.]53 /
اللهم ربنا ارزقنا شهادة املوقنني ،وإيامن املقربني ،وعمل املتقني ،يا عزيز يا عليم يا
كريم.

8٩8

التعبد هلل عز وجل باسمه العليم

اهلل  هو العليم باملايض واحلارض واملستقبل ،وما كان وما يكون وما سيكون ،وما مل
)[غافر.]7 /
يكن لو كان كيف يكون(:
هو سبحانه العليم الذي يملك خزائن العلوم كلها(:
)[احلجر.]21 /
هو سبحانه العليم الذي وهب كل خملوق من علمه(:
) [العلق.]5-3 /
هو سبحان ه العليم الذي بيده مفاتيح العلوم والغيوب كلها:
[األنعام.]٥٩ :

فإذا عرفنا اهلل  باسمه العليم ،واألعلم ،والعالم ،والعامل ،إذا عرفناه هبذا االسم
العظيم؛ فكيف نعبده بموجب هذا االسم العظيم؟ فاهلل عليم يريد منا أن نكون علامء يف
)
الدين ،معلمني للدين( :
[آل عمران.]79 /
أمورا
ومن علم أن اهلل عليم بكل يشء ،أحاط علمه بكل ظاهر وباطن؛ أفاده ذلك
ً
عظيمة ،من اخلوف من اهلل ،وخشيته ،وت عظيمه ،وإجالله ،ومراقبته يف الرس والعلن،
ودفعه ذلك إىل االستقامة عىل أوامر اهلل  ، فزكت أعامل قلبه وجوارحه ،ووصل إىل
مرتبة اإلحسان ،فعبد ربه كأنه يراه ،فإن مل يكن يراه فإنه سبحانه يراه:
[الشمس.]١٠ – 7 :

وقام بني يدي ربه خائف ًا منه ،راجي ًا له( :
ﰀ) [الزمر.]9 /
وأفاده كذلك التسليم ألحكام اهلل القدرية والرشعية ،فيطمئن قلبه ،ويسكن بام قضاه
اهلل وقدره من املصائب واملكروهات ،ويعلم أهنا مل تقع إال بعلم اهلل احلكيم اخلبري بام
8٩٩

يصلح عباده ،وأهنا ليست تشفيًا وال عبثًا وإنام هي مصلحة ورمحة وتربية(:
)[احلديد.]23-22 /
[التوبة.]٥١ :

ويسلم قلبه كذلك ألحكام اهلل الرشعية ،ويرىض ويفرح هبا؛ ألهنا من عليم حكيم،
يعلم ما يصلح عباده،ـ ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة ،فيأمرهم به ،ويعلم ما جيلب هلم
الرش والشقاء فينهاهم عنه(:
)[النساء.]70-69 /
وأ فاده كذلك الثبات يف ميادين اخلوف وقتال األعداء؛ ألنه يعلم أن ربه عليم بحاله،
يسمع ويرى كيد األعداء ،وأنه حميط بالكافرين(:
)[يس.]76 /
[يس.]7٩ – 7٦ :

وإذا كنت تعلم ذلك فال ختاف؛ ألن ربك هو الوكيل عليك ،وهو الذي بيده ناصية كل
)[هود.]56 /
خملوق(:
وأفاده العلم بأن اهلل بكل يشء عليم ،األنس بربه ،والتقرب إليه بام حيبه ويرضاه،
وسؤاله حاجته؛ ألنه عليم بجميع أحوال خلقه؛ فيترضع إليه ،وينكرس بني يديه ،ويوجه
شكواه إليه ،ويلقي بحاجته عند بابه ،فإذا وافق هذا الترضع حسن ظن باهلل ،وقوة
اضطرار ،وصدق توجه إىل ربه؛ مل تتخلف إجابة الكريم العليم الرحيم له(:
)[البقرة.]186 /
والعبد املسلم إذا عرف أن ربه هو العليم بكل يشء ،العليم الذي عنده خزائن العلوم؛
٩٠٠

أفاده ذلك احلرص عىل طلب العلم الرشعي ،وسؤال ربه الزيادة منه ،والعمل به،
وتعليمه للخلق ،والتواضع هلل الذي ع َّلمه ،وعدم التكرب والفخر به عىل اخللق
[النحل.]٥٣ :

وحظ العبد من هذا االسم الكريم أن يمجد ربه باسمه العليم ،ويدعوه به ،ويتوسل إليه
به يف مجيع حاجاته ،يف طلب العلم ،فيقول(:
)[البقرة.]32 /
ويتوسل إليه به يف طلب قبول العمل(:
)[البقرة.]127 /
وقوله سبحانه عن دعاء يعقوب (:
)[يوسف.]83 /
وقوله سبحانه عن استجابته لدعاء يوسف (:
)[يوسف.]34 /
ويتأكد الدعاء والثناء عىل اهلل  هبذا االسم عند سؤال اهلل العلم والفهم واحلكمة؛ عن
ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :ضمني النبي  إىل صدره وقال« :ال َّل ُهم ع ِّلمه الْ ِ
ـح ْك َم َة»
َّ َ ْ ُ
أخرجه البخاري( ).
وكذلك يتأكد عند االستخارة.
قال النبي «:إِ َذا َه َّم َأ َحدُ ك ُْم بِ ْاْلَ ْم ِر َف ْل َْيك َْع َر ْك َعت ْ ِ
َي ِم ْن غ ْ ِ
يض ِةُ ،ث َّم لْيَ ُق ْل:
َْي الْ َف ِر َ
ْ
ِ
ك ،و َأست ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ِ
ك؛ َفإن َ
َخ ُْي َك بِ ُقدْ َرت َ
ْت َع َّال ُم
َّك َت ْع َل ُم َو َال أ ْع َل ُمَ ،وأن َ
ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ْستَخ ُْي َك بِع ْل م َ َ ْ
الْ ُغيُوب » أخرجه البخاري( ).
هو سبحانه العزيز العليم الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء.
وإذا عرف العبد ذلك توجه إىل ربه ،وعمل بصدق وإخالص ،وعدم االلتفات إىل ما
[يونس.]٣ :
سوى ربه :
والعليم جل جالله حيب أسامءه وصفاته ،وحيب من عباده أن يتصفوا هبا ،ويعبدوه
()1أخرجه البخاري برقم (.)3756

()2أخرجه البخاري برقم (.)6382

٩٠١

بموجبها.
فاعرفوها ،وأحصوها ،واعلموا معانيها ،وتعبدوا هلل هبا ،فاهلل مؤمن حيب املؤمنني ،واهلل
حمسن حيب املحسنني(:
)[األعراف.]180 /
وإذا عرفت ذلك؛ فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه؛ ألنه
ال يمكن عبادة اهلل  بام رشعه إال بعد معرفته ،ومعرفة دينه ،ومعرفة ما حيبه ويرضاه،
ومعرفة ما يكرهه ويسخطه(:
)[آل عمران.]79 /
فاطلب العلم من العليم ،واستكثر منه ،تتقي اهلل وختشاه:
[فاطر.]٢8 :

كنت عا ًملا؛ أعمل بعلمي ،وأع ِّلم غريي ،فأنا ال أستطيع أن أعبد اهلل حتى أعرف اهلل
فإذا ُ
بأسامئه وصفاته ،وال أستطيع أن أعبده بام حيبه ويرضاه حتى أتعرف عىل رشعه ودينه،
وذلك ال يتم إال بالعلم ،وال أعرف احلالل من احلرام إال بالعلم ،وال أعرف الطيب من
اخلبيث إال بالعلم ،وال أعرف قيمة الدنيا وال قيمة اآلخرة إال بالعلم ،وال أعرف
عدوي الوحيد إال بالعلم:
ﰀ
[الزمر.]٩ :

فالعلم اإلهلي هو أساس كل يشء(:

)[حممد.]19 /
وطلب العلم من أعظم العبادات ،وكلام زاد علم املسلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله،
ودينه ورشعه؛ زاد نور اإليامن يف القلب ،وخلص التوحيد مما يكدر صفاءه ،فتلذذت
النفوس بالعبادة ،وانقادت اجلوارح للطاعة ،وهلجت األلسن بالذكر والتسبيح،
والتكبري والتحميد ،وارتفعت درجة العبد عند ربه(:
)[املجادلة.]11 /
ومتعلام ،وعابدً ا ،وداعي ًا ،وحمسنا ،هذه دائرة العلم ،درجة عالية يف
ومعلام،
فكن عا ًملا،
ً
ً
الدين:
٩٠٢

[امللك.]١4 – ١٢ :

هذا العمل جسد ،وروحه اإلخالص ،واإلخالص أن يكون صاف ًيا مما يكدره من
شوائب الرياء ،أو الكرب ،أو النفاق:
[البينة.]٥ :

فسل ربك العليم بكل يشء أن يعلمك ما ينفعك ،وأن ينفعك بام علمك ،وأن يرزقك
من فضله وعلمه ما يقربك إليه(:
)[طه.]114 /
وسل ربك العليم اخلبري كل خري ،وتعوذ باهلل من كل رشً ،
قائال ما قاله رسوله :
اجلبْ ِنَ ،والْبُخْ ِلَ ،و َْاهل َرمَِ ،و َع َذ ِ
ك ِم َن الْ َع ْج ِزَ ،والْ َك َس ِلَ ،و ُْ
«ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َ
اب الْ َق ْ ِْب،
ال َّل ُهم ِ
ْت َولِ ُّي َها َو َم ْو َال َها .ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ُعو ُذ
َّاهاَ ،أن َ
آت َن ْف ِِس َت ْق َو َاهاَ ،و َزك َِّها َأن َ
ْت َخ ْ ُْي َم ْن َزك َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م ْن ع ْل ٍم َال َينْ َف ُعَ ،وم ْن َق ْل ٍ
َي َش ُعَ ،وم ْن َن ْف ٍ
ب َال َ ْ
بِ َ
اب
س َال ت َْشبَ ُعَ ،وم ْن َد ْع َوة َال ُي ْست ََج ُ
َهلا» أخرجه مسلم( ).
وعليك بالتفرغ لطلب العلم؛ لتسري إىل ربك بنور ودليل:

[املائدة.]١٦ – ١٥ :

وإذا عرفت فالزم(:

)[األنعام.]153 /
وعليك بصدق اإلخ الص ،ودوام النظر يف آيات اهلل الكونية التي متأل القلب إيامنًا
وتوحيدً ا ومتجيدً ا للرب  ،ومحدً ا له ،وحسن التدبر والتفكر يف آيات اهلل الرشعية،
فذلك طريق الوصول إىل علم اليقني ،وتوحيد رب العاملني(:
)[يونس.]101 /
ماذا يف السموات واألرض من العوامل املختلفة؟.
ما هي عظمة السموات واألرض؟ وماذا يف السموات واألرض؟ وكم سعة السموات
()1أخرجه مسلم برقم (.)2706

٩٠٣

واألرض؟ وما فيهام من املخلوقات املختلفة من املالئكة واجلن ،واإلنس ،واحليوانات،
والنباتات ،واجلامدات ،والذرات ،والكبري ،والصغري ،والنور والظالم ،واجلبال
والبحار ،والشمس والقمر والنجوم:
[ق.]8 – ٦ :

والقرآن مفتاح العلم كله:
[اجلاثية.]٦ :

[النحل.]8٩ :

احلمد هلل؛ الذي فطرنا عىل التوحيد واإليامن ،وأعطانا األسامع واألبصار والعقول التي
نعقل هبا ،فنرى املخلوقات ونتجاوزها إىل اخلالق ،ونرى الصور ونتجاوزها إىل املصور،
ونرى الدنيا ونتجاوزها إىل اآلخرة ،و َم َّن علينا بإرسال الرسول الذي َب َّني لنا ما حيب
اهلل ،وما يسخط اهلل ،وما أمر اهلل به ،ما هنى اهلل عنه(:
)[احلرش.]7 /
[التوبة.]١٢8 :

فلله احلمد والشكر أن خلقنا ،ورزقنا ،وهدانا ،و َم َّن علينا بأن جعلنا من خري أمة
أخرجت للناس(:
)[اجلاثية.]37-36 /
فال سعادة وال فوز وال نجاة يف الدنيا واآلخرة إال باإليامن والعمل الصالح ،وال إيامن
إال بعلم باهلل ودينه.
فمن أراد النجاة والفوز والفالح فعليه بالتفرغ لطلب العلم؛ ليسري إىل ربه بنور ودليل،
ويعبد ربه بام عرفه من أسامئه وصفاته ،ودينه ورشعه ،فعلم أسامء اهلل احلسنى وصفاته
العىل ،مجاع علوم الدين  ،ومفتاح أبواب التوحيد واإليامن:
حتى تعبد اهلل كأنك تراه اعلم أنه ليس يف الكون إال إله واحد:
٩٠4

[حممد.]١٩ :

[البقرة.]١٦٣ :

كريام يكرم املطيعني له ،وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق اهلل عىل
فمن عرف أن له ر ًّبا ً
قدر معرفتهم به؛ فجدير هبذا العبد أال يزهد يف القرب من ربه الكريم؛ حتى يصل إىل
حقيقة التوكل عليه ،وصدق التوجه إليه ،ودوام االنقطاع إليه ،ولزوم طاعته،
)
واالستغناء به عمن سواه(:
[الشورى.]10 /
فأنا بني يديه عابدً ا ،وأنا ال أقدر عىل العبادة إال بقدرة وإعانة منه ،وال أستطيع أن آيت
بالعبادة التي حيبها اهلل إال بعون منه:
[النحل.]٥٣ :

فمن علم ذلك فليحمد اهلل ،ويشمر لطاعة مواله ،بامتثال أوامره ،واجتناب
نواهيه(:
)[فاطر.]3 /
وإذا مل يكن فيه خالق إال اهلل؛ فهو املستحق للعبادة ،و حده ال رشيك له:
[األنعام.]١٠٢ :

والعبادة نفعها عائد علينا ،واهلل  ال ينتفع هبا ،بل هو الغني عن كل ما سواه ،وغني
عن كل ما يف الكون ،وإن كان ال يعرف ربه فبكاؤه عىل نفسه آكد األشياء عليه ،فليبادر
هذا العبد إىل التوبة ،وسلوك الرصاط املستقيم ،والتواب الرحيم  يقول له(:
)[طه.]82 /
ويقول له:
[النساء.]١١٠ :

واعلم وفقك اهلل ملعرفته ،وحسن عبادته ،أن فضائل النفوس إنام تزكو وتعلو بالعلم
واإليامن باهلل(:
)[الشمس.]10- 7 /
فال بد لإلنسان من املجاهدة ،فإنام العلم بالتعلم ،وإنام احللم بالتحلم ،فال بد لإلنسان
من بذل اجلهد ،حتى يتعلم؛ ألننا يف دار األسباب ،فال بد من فعل األسباب ،فالدنيا هلا
٩٠٥

أسباب ،واآلخرة هلا األ سباب ،أسباب اآلخرة أن تأيت باألسباب من اإليامن واألعامل
الصاحلة ،وأسباب الدنيا أن تبذل اجلهد يف طلب املعاش ،فال يقعد اإلنسان ،بل ال بد أن
بسنَّة،
بسنَّة ،ويسمع ُ
بسنَّة ،وينظر ُ
بسنَّة ،ويميش ُ
بسنَّة ،ويأكل ُ
يعمل اإلنسان ،لكن يعمل ُ
بسنَّ ة ،فسنن الدين قد مألت حياة اإلنسان من مولده إىل وفاته:
بسنَّة ،ويركب ُ
ويلبس ُ
[البقرة.]١٣8 :

فالعلم درجة عالية ترفع اإلنسان من املقام األدنى إىل املقام األعىل:

[املجادلة.]١١ :

وب قدر تفرغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر يف آيات اهلل وخملوقاته ،يصغي إليه قلبه
بسمعه ،ويبرصه بسبل هدايته ،فتتفجر ينابيع احلكمة والعلم والعمل من قلبه ولسانه
وجوارحه:

[األنفال.]4 – ٢ :

إذا املسلم تفرغ للنظر والتدبر والتفكر يف آيات اهلل  ؛ امتأل قلبه باإليامن ،ثم تطلع إىل
العمل ،فأصبح يذكر اهلل وخيشاه ،ويفتقر إليه ،وينكرس بني يديه ،وصارت اجلوارح
تعمل بطاعته ،واللسان ينطق بذكره ،وشكره ،ومحده ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه:
ومن عرف اهلل حق ًا سارع إىل طاعته يف كل أمر:

[العنكبوت.]٦٩ :

[األنبياء.]٩٠ :

إذا امتأل القلب بنور اإليامن؛ أبرص اإلنسان الطريق إىل اهلل ،وتفجرت ينابيع احلكمة
والعلم من قلبه ولسانه وجوارحه ،كاملاء النازل عىل األرض من السامء ،إذا نزل أنبتت
األرض من كل زوج هبيج؛ فهذا الوحي إذا نزل عىل القلوب أنبت:

[األحزاب.]٣٥ :

٩٠٦

وأنبت(:
)[التوبة.]112 /
ينبت األخالق العالية ،وينبت األقوال احلسنة ،واألعامل الصاحلة ،كاملاء النازل من
السامء عىل األرض اليابسة املغربة(:
)[احلج.]5 /
أنبتت من كل زوج هبيج يرس الناظرين ،نباتات مزهرة ،ونباتات مثمرة ،ونباتات
مورقة ،ثم رتب عىل ذلك مخسة أمور ،ليس القصد النبات فقط ،إنام القصد أن يتذكر
اإلنسان ،ويأخذ عربة من املاء النازل عىل األرض ،فتأيت هذه النباتات الطيبة.
وباملقابل ينبت نباتات أخرى سامة ،كام أنه ليس كل الناس يقبل هدي القرآن ،منهم من
يؤمن ،ومنهم من ال يؤمن ،فرتب اهلل  عىل نزول املاء من السامء عىل األرض وإنباهتا
هذه النباتات التي ترس الناظرين مخسة أمور ،فقال(:
)
[احلج.]7- 6 /
فبقدر سعة معرفة العبد باهلل وأسامئ ه وصفاته وأفعاله ،ومعرفة أقداره العظيمة ،وأوامره
النافذة ،وأحكامه العادلة ،ونعمه السابغة؛ يستبني للعاقل عظمة اخلطر ،وجالل
اخلطب ،ومقدار اجلهل ،وحجم التقصري ،ونقض العهد ،وإضاعة األمانة؛ فاهلل لعن بني
إرسائيل ملا أضاعوا األمانة(:
)[املائدة.]78 /
فمن أدى األمانة أفلح ،ومن خاهنا خرس(:
)[األحزاب.]73- 2 /
فال بد من التذكري بالعهد األول ،وألمانة العظمى التي هي الدين ،وال بد من نقل
الناس بالعلم الصحيح وباإليامن من اجلاهلية إىل العلم الرشعي ،من العلم باإلله،
والعلم بأوامره ،والعلم بوعده ووعيده:
٩٠7

[إبراهيم.]١ :

حكم اجلاهلية ،وظن اجلاهلية ،ومحية اجلاهلية ،وتربج اجلاهلية ،زالت هذه األمور
بالعلم اإلهلي(:
)[اجلمعة.]2 /
ونقض العهد ،وعدم الوفاء به ،وقطع ما أمر اهلل به أن يوصل من نرش التوحيد واإليامن
واألعامل الصاحلة؛ من أعظم الذنوب املوجبة للعنة اهلل وعقابه:
[الرعد.]٢٥ :

فنستمر عىل الوفاء بعهد اهلل ،ونعبد هذا الرب العظيم الذي ربانا بنعمه املادية
والروحية ،نقوم بوظيفة األنبياء والرسل ،فكام اهلل  أمر الرسول  بالدعوة بقوله:
[النحل.]١٢٥ :

كذلك أمرنا بالدعوة بقوله(:

)[آل عمران.]104 /
وكام أمر اهلل رسوله  بتعليم األمة بقوله:
[اجلمعة.]٢ :
فكذلك أمر أمته بقوله:

[آل عمران.]7٩ :

وهذه األمة خري أمة أخرجت للناس ،تعبد اهلل ،وتدعو إليه يف الدنيا ،وترافق األنبياء يف
اجلنة يف اآلخرة ،ألهنا تقوم بجهد األنبياء يف الدنيا ،وهو الدعوة إىل اهلل ،وعبادة اهلل
وتعليم رشع اهلل(:
)[النساء.]70-69 /
وكلام زاد العلم باهلل وأسامئه وصفاته زاد نور اإليامن يف القلب ،وزاد االنتفاع به ،وزاد
القلب رق ًة وخضو ًعا لربه العظيم ،وزاد هيب ًة وخو ًفا وإشفاق ًا  ،وكان اخلشوع بقدر
٩٠8

اخلوف ،وكان النشاط بقد ر الرغبة ،وكان احلياء بقدر املعرفة ،وكان احلذر بقدر
اهليبة(:
)[املؤمنون.]62- 57 /
ً
ً
وأعامال وأخال ًقا ،وكل عمل مسجل ،وكل سوف َيرى
أقواال
فكل يشء مكتوب
ويسمع ما عمله واحد ًة بواحدة ،تأيت لقطة اإلنسان وهو يعمل العمل الصالح أو العمل
السيئ(:
)[الزلزلة.]8- 6 /
وال سعادة لإلنسان إال أن يسري عىل هدي النبي  الذي حياته أمجل حياة ،وأخالقه
أمجل أخالق ،وأعامله أزكى األعامل ،وأقواله أحسن األقوال(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
وإياك وطلب األمور بغري أسباهبا ،فمن ابتغاها يف غري سبلها فقد ضل سعيه ،وأخطأ
بغيته ،وفاته ما يطلبه ،واستوجب عقوبته.
فاإلنسان إذا عرف اهلل آمن به وعبده وحده فليسأل اهلل  أن يعلمه احلق وأن يزرقه
اتباعه ،وأن يعرف الباطل ،ويرزقه اجتنابه(:
)
[النساء.]115 /
)[اإلنسان.]29 /
فال إكراه يف الدين(:
وليس للخري والسعادة إال باب واحد؛ باب فتحه اهلل  لعباده هبذا الدين احلق ،الذي
فيه سعادة العبد يف الدنيا واآلخرة(:
)[فاطر.]8- 7 /
واهلل أعطى األسامع والعقول واألبصار ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وأقام
)[يونس.]108 /
احلجة(:
فاهلل  جعل لإلنسان االختيار ،واهلل  رؤوف بالعباد؛ فطر مجيع املخلوقات عىل
٩٠٩

معرفة رهبا وفاطرها ،فهي قانتة لعظمته ،عابدة له ،خاشعة جلالله ،خاضعة لكربيائه،
شاهدة بتوحيده ،مسبحة بحمده ،منقادة لطاعته؛ ألن اهلل  ألزمها من معرفته ما ال
تستطيع إنكاره وال جحده(:
)[الرعد.]15 /
هم عرفوا اهلل  حق املعرفة ،وفطرهم اهلل عىل ذلك ،فجميع املخلوقات قانتة لرهبا،
سامعة مطيعة ،لكن اإلنسان له اختيار ،فمن رمحة اهلل أن منعه من رؤية ربه يف الدنيا ،لو
اهرا
قادرا ق ً
رأينا اهلل عيانًا ،لبطل التكليف ،وبطلت الرشيعة؛ ألنا إذا رأيناه؛ رأينا مل ًكا ً
كريام ،فال بد أن نعبده ونطيعه؛ ألن النفوس حتب العظيم،
جبارا
عزيزا
قو ًّيا
ً
عظيام ً
ً
ً
وحتب الكريم ،فال بد أن نعبده ونطيعه وال نعصيه  ،ألنه ال أعظم منه ،وال أكرم منه.
 والناس فطرة يتعلقون باثني:
إما عظيم  ..وإما كريم  ..فالعظيم حيتمون به ،والكريم يستفيدون منه.
فنحن وهلل املثل األعىل لو أن اهلل  ظهر لنا عيانًا لبطل التكليف ،وبطل األمر والنهي،
وبطل الوعد والوعيد ،وانتفت العبادة؛ ألننا سوف نطيعه متا ًما ،لكن اهلل جعلنا أمة
إجبارا ،واهلل حيب أكثر من يأيت إليه
اختيارا ال
خمتارة ،جعل من خلقه من يأيت إليه
ً
ً
اختيا ًرا ،وهو قادر أال يأيت إليه.
وعرفهم بأنفسهم،
فسبحان الرب العظيم احلكيم العليم الذي َع َّرف خلقه بنفسهَّ ،
وأهلمهم معرفة ربوبيته ،وسخرهم لعبوديته ،حني ابتدأ خلقهم ،وخص آدم  وذريته
بمزيد من املعرفة واإلكرام(:
[األعراف.]173- 172 /
فال بد لإلنسان أن يعرف أنه قد حرض هذا العهد ،وأقر لربه بالتوحيد:
[األعراف.]١7٢ :

)

اهلل  أخرج من صلب آدم ذريته ،ثم أشهدهم عىل أنفسهم ،وأقروا له بالربوبية ،ثم
ردهم إىل صلب أبيهم آدم .
٩١٠

فنحن قد حرضنا هذا اللقاء ،فلام أقررنا له بالربوبية؛ ردنا اهلل يف صلب آدم ،ثم أخرجنا
ً
جيال بعد جيل ،وقرنًا بعد قرن ،فاهلل قادر أن جيمع البرشية كلها يف صلب آدم وقد فعل،
ً
أجياال وأممًا ،ثم يعيدها إىل األرض ،ثم يعيدها وحيييها مر ًة أخرى للحساب
ثم خيرجها
واجلزاء:
[املؤمنون.]١٦ – ١٥ :

نحن قد حرضنا هذا املشهد ،وأقررنا هلل  بالربوبية ،أقررنا أنه هو ربنا ،هو الذي
خلقنا ،وهو الذي يربينا بنعمه املادية ،فنحن نسكن يف ملكه ،ونأكل من رزقه ،ونعيش
)[النحل.]53 /
بنعمه ،واهلل  كل نعمة منه(:
فكل حرض هذا العهدٌّ ،
ٌّ
وكل أجاب وأقر بأن اهلل  ربه ،وهذه هي الفطرة التي فطر اهلل
ٍ
يومئذ بأنه هو رهبم ،فاخللق حينذاك مجي ًعا
الناس عليها ،فعرف اخلالق العليم خلقه
ٍ
يومئذ ربنا معرفة ال ينبغي لنا بعدها أن ننكرها أبدً ا ،وذل اخللق له
ونحن منهم عرفنا
يومئذ ًّ
ذال ال ينبغي هلم أن يعتزوا بعده بغريه أبدً ا ،وخافه اخللق يومئذ خو ًفا ال يمكن أن
إقرارا ال جيوز أن يستنكفوا بعده
خيرجوا منه أبدً ا ،خافوا من رهبم ،وأقر اخللق له بامللك ً
عن عبادته أبدً ا.
)[الغاشية.]21 /
وهلذا اهلل  يقول للنبي (:
)[األعراف.]172 /
فذكر بامذا؟ فذكر بالعهد األول(:
واعلم أن نفيس العلم ال ينال باألماين وراحة اجلسم ،فشمر رمحك اهلل يف طلبه ،واعلم
أن العلم أبوابه كثرية ،وأوسع أبوابه وأنفعها باب اإليامن والتقوى(:
)[البقرة.]282 /
وكل علم ال يورث التقوى واخلشية ال خري فيه(:
)[فاطر.]28 /
وكل علم ال يورث التقوى واخلشية ال خري فيه؛ ألنه يو ِّلد الكرب ،والعجب بالنفس،
ويورث اجلدل ،ويشغل املخلوق عن خالقه ،ويرغبه يف الدنيا ،ويزهده يف
اآلخرة(:
٩١١

)

[الروم.]8-6 /
يا حرسة عىل العباد ،لقد أطاع أكثرهم الشيطان ،وعصوا الرمحن:
[يس.]٦٢ – ٦٠ :

واعلم أن العلم بحر ال ساحل له ،وعزيز ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ،وهو مع
اإليامن أعىل درجات الفضائل ،فاطلبه واعمل بموجبه ،وزين به روحك وقلبك
)
ولسانك وجوارحك(:
[اجلمعة.]4 /
وأعظم العبوديات هلل هو العلم اإلهلي ،ألنه أصل كل عمل ،وهلذا أمر اهلل رسوله 
[طه.]١١4 :
بطلب الزيادة منه بقوله:
فتعلم العلم ،واعمل هلل بموجبه ،وانرشه بني الناس يف كل مكان ،وكن كالشمس يف
اإلنارة ،وكالسحب يف نزول الغيث ،كاألرض يف اإلنبات ،حيبك اهلل ،وحيبك أهل
السامء واألرض ،ويزيد أجرك ،وترتفع درجتك:
[إبراهيم.]٥٢ :

وإذا علمك العزيز العليم ما مل تكن تعلم؛ فتواضع للذي علمك ،وعلم املسلمني ما
ينفعهم يف دينهم ودنياهم؛ يرىض عنك ربك ،وحيمد فعلك(:
)[آل عمران.]79 /
واعلم أن العليم جل جالله عنده خزائن العلم ،وأنزل منها لعباده من العلوم ما
يسعدهم يف دينهم ودنياهم ،ورغبهم فيام يقرهبم إليه منه؛ فاخرت النفيس عىل ما دونه،
وتعلم واعمل وعلم تغنم وتؤجر:
[املجادلة.]١١ :

فام أعظم العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله ودينه ورشعه! وما أقبح اجلهل باهلل ودينه
واالستكبار والعناد والظلم والفساد!:
٩١٢

[آل عمران.]١٦٣ – ١٦٢ :

فاعرف رمحك اهلل ربك ،واعرف دار الرسور ،ودار الغرور(:

)[احلديد.]20 /
والناس يف معرفة رهبم متفاوتون يف العلم بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وعىل حسب كامل
معرفتهم برهبم يكون كامل إيامهنم ،وكامل عبادهتم ،وكامل خشيتهم لرهبم.
ومثلهم يف درجات العلم كمثل إنسان عرف النطفة ،ومل يعرف العلقة ،وآخر عرف
النطفة والعلقة ومل يعرف املضغة ،وآخر عرف الثالث ومل يعرف الروح واجلسد ،وآخر
عرف ذلك ومل يعرف بقية العوامل ،عامل السم وات ،وعامل األرض ،وعامل املالئكة ،عامل
اجلن؛ فهؤالء متفاوتون يف العلم ،وكل يتكلم ويعمل حسب معرفته ،ومن ذاق عرف،
ومن عرف غرف(:
)
[احلديد.]21 /
[الواقعة.]١4 – ١٠ :

فهؤالء ما سبقوا إال ألهنم علموا وعملوا ،فلام عرفوا اهلل  بأسامئه وصفاته؛ سابقوا
يف مرضاته للفوز برضوانه وجنته:
[املؤمنون.]٦١ – ٦٠ :

وأول ما جيب عىل العبد معرفته من العلم معرفة الرب  بأسامئه وصفاته وأفعاله؛ ألين
عبده ،وأسكن يف ملكه ،وآكل من رزقه ،فعيل أن أمتثل أمره ،واجتنب هنيه ،ألين
أعبده(:
)[حممد.]19 /
[آل عمران.]٣٢ :

فتع َّلم العلم اإلهلي ،فالعلم بحر ال ساحل له ،ثم اصعد يف درجات العلم واملعرفة؛
٩١٣

وذكرا ،وخو ًفا وطم ًعا وحبًا ً
ً
وذال(:
وعمال ،ودعا ًء
وعلام
لتزداد إيامنًا ويقينًا،
ً
ً
)[املائدة.]98 /
[فاطر.]٢8 :

فاعرف ربك الرمحن الرحيم الذي له األسامء ا حلسنى ،والصفات العىل؛ واألفعال
الكربى لتكربه وحتبه وحتمده(:
)[طه.]8-5 /
اعرف ربك العليم؛ لتتعبد له جل جالله بأسامئه وصفاته ،اعرف ربك العليم العيل
العظيم؛ لتعظمه ومتجده(:
)[البقرة.]255 /
اعرف ربك الرزاق الذي مأل الكون بنعمه؛ لتشكره وحتمده وتستغفره(:
) [إبراهيم.]34 /
اعرف ربك اخلالق العليم الذي بيده اخللق واألمر؛ لتطيعه وتعبده ،وتعرف عظمة
ملكه وسلطانه(:
)[األعراف.]54 /
وإذا عرفت ذلك آمنت به ،وأحببته ،وعبدته وحده ،ونلت ثوابه.
اعرف ربك الكبري؛ لتعرف أن كل ما سواه صغري(:
)[الزمر.]67 /

٩١4

اعرف ربك الرمحن الذي وسعت رمحته كل يشء يف ملكه؛ لتشكره ،وتطيع أمره،
وترحم خلقه(:
) [احلرش.]22 /
اعرف ربك احلق؛ لتعرف أن كل ما سواه باطل(:
)[احلج.]62 /
ا عرف ربك امللك احلق اإلله احلق؛ لتعلم أن كل ما سواه عبد(:
)[احلرش.]24- 23 /

)[اجلاثية.]6 /
(
وإياك رمحك اهلل واإلحلاد يف أسامء ربك وصفاته بالتشبيه أو التعطيل ،فربنا عظيم له
األسامء احلسنى ،والصفات العىل ،واألفعال احلميدة ،واملثل األعىل(:
)[الشورى.]11 /
هو السميع الذي ليس كمثله يشء يف السمع؛ هو العليم الذي ليس كمثله يشء يف
البرص ،وهكذا يف بقية األسامء.
فصف ربك بام يليق به ،ونزهه عام ال يليق به ،وال تلحد يف أسامئه وصفاته ،ووحده،
وتقرب إليه بدعائه هبا ،وعبادته بموجبها(:
)[األعراف.]180 /
فإذا مل يعرف قلبك هذه املعارف اإلهلية العظيمة ،ومل يرق لنفسك هذا احلديث؛ فاعلم
أنك مصاب أو جمروح أو مطرود أو ميت(:
)[احلديد.]16 /
فال تيأس ،اجلس عىل موائد اإليامن ،عىل موائد العلم ،فتتعلم وتفيق وتصحوا(:
)[احلديد.]17 /
فبادر إىل سلوك الرصاط املستقيم؛ لتصل إىل ربك العظيم
٩١٥

[األنعام.]١٥٣ :

وأكثر من ذكر اهلل ليحيا قلبك:

[األعراف.]٢٠٥ :

ال تكن من الغافلني فتساق إىل جهنم مع الكافرين.
فاعرف ربك العظيم ،واعبده حتى يأتيك اليقني:
[األنفال.]٦١ :

وال تكن من الغافلني فتساق إىل ناراجلحيم(:
(
(
(

)[األعراف.]179 /

)[األعراف.]23 /
)[آل عمران.]8 /

)[الشعراء.]85- 83 /
اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن
دعوة ال يستجاب هلا.
علام ،إنك أنت السميع العليم.
اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام علمتنا وزدنا ً
اللهم أنت العليم برسائرنا فأصلحها ،وأنت العليم بحوائجنا فاقضها ،وأنت العليم
بذنوبنا فاغفرها ،وأنت العليم بعيوبنا فاسرتها.
اللهم امأل قلوبنا باإليامن واليقني ،والعلم واهلدى ،يا رب العاملني(:
)
[الصافات.]181-180 /
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.

٩١٦

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

القدوس

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل القدوس

أول علم جيب عىل العبد أن يتعلمه هو العلم باهلل وأمئاهه وفااهه وأععاله
[حممد.]١٩ :

والعلم بـال إله إال اهلل هو أن أعرف اهلل ،وأمئاء ه ،وفااهه ،وأععاله ،وخزاهنه ،ووعده،
ووعيده ،وأعرف أحكامه القدرية ،وأعرف أحكامه الرشعية ،وهبذا يمتلئ القلب
وهعظيئا له ،ا
وذال له جل
بال توحيد واإليئان ،عينرشح الصدر للتعبد للرب ؛ حب ًا له،
ً
جالله ،وهبذا نجد طعم اإليئان ،وحالوة اإليئان ،وحقيقة اإليئان.
والناس يف هذا وهذا وهذا درجات ،بحسب العلم باهلل وأمئاهه وفااهه وأععاله،
والعلم بدينه ورشعه ،والعلم بأحكامه القدرية ،وأحكامه الرشعية

[األنفال.]٤ – ٢ :

اهلل  له األمئاء احلسنى ،والصاات العال ،واألععال احلميدة ،واملثل األعىل؛ عالبد
للقلب أن يعرف هذا عن ربه ؛ عمعرعة املعبود قبل معرعة أوامره.
عاهلل  هو امللك القدوس املنزه عن كل ما ينايف كئاله يف ذاهه وأمئاهه وفااهه وأععاله،
وهو مبحانه املقدس عن كل عيب ،السامل من كل نقص.
وهو مبحانه القدوس الطيب الذي له كل قدس وطهارة وهعظيم.
القدوس املوفوف بأكمل الصاات ،املمدوح بأحسن املحامد والاضاهل (
)[اجلمعة.]1 /
وهو مبحانه امللك القدوس الطاهر من كل عيب ،املنزه عئا ال يليق بجالله من فاات
النقص والعيب ،الذي ال يئاثله أحدٌ يف ذاهه وأمئاهه وفااهه وأععاله ،عهو املوفوف
بصاات الكئال ،املنزه عن فاات النقص ،والعيب ،ومماثلة اخللق

[اإلخالص.]٤ – ١ :

وهو مبحانه القدوس الذي هباركت أمئاؤه ،الذي كثرت وعمت خرياهه يف السموات
واألرض يف كل حني ،عئا هرى من نعمة إال وهي منه ،وكل ذرة يف الكون من نعمه ومن
عضله العظيم (
)[النحل.]53/
ومجيع النعم الظاهرة والباطنة منه وحده ال رشيك له (
)[لقئان.]20 /
عطهور احلق مبحانه بأمئاهه وفااهه وأععاله أعظم من نور الشمس ،بل أضعاع ًا
مضاعاة ،عاحلق من قوة ظهوره ال ُيرى من قوة ظهوره ،كئا أن اإلنسان الذي يف عينيه
مرض ال يبرص يف نور الشمس األشياء إال بشدة ،لكن ظهور احلق؛ أبني من كل بني،
وبني للناس ناسه ،املبني الذي َب نني الدين ،ووضح األحكام ،وبني كل يشء
[النحل.]٨٩ :

عهو مبحانه امللك القدوس الذي كثرت وعمت خرياهه يف السموات واألرض ،يف كل
حني ،عتباركت ذاهه؛ هو الذي يرحم ،هو الذي يغار ،هو الذي يعاو ،هو الذي يرزق،
هو الذي يعطي العاعية ،هو الذي يداعع عن الذين آمنوا ،هو الذي يسقينا ،هو الذي
ُيطعمنا؛ عتباركت ذاهه ،وهباركت أمئاؤه وفااهه.
عهو الرزاق وال رازق مثله ،الرمحن وال راحم مثله ،الشكور وال شاكر مثله ،هباركت
)[الرمحن.]78 /
ذاهه ،وهباركت أمئاؤه وفااهه (
والقدوس املبارك ،ومنه األرض املقدمة؛ أي املباركة ،كئا قال مبحانه (
)[املاهدة.]21 /
وهو م بحانه امللك القدوس العظيم الذي لكئاله هنزه عن أن يئاثله أحد من خلقه ،أو
يكون له ندٌ أو ٌ
كاوا أو ممي بوجه من الوجوه
مثيل أو شبي ٌه أو ً
[مريم.]٦٥ :

عهو الواحد األحد ،وليس كمثله أحد (
)[الشورى.]11 /
هو القوي الذي ليس كمثله يشء يف القوة ،ال السئاء ،واألرض ،وال اجلبال ،وال
الشمس ،وال البحار ،وال الرياح ،هو القوي الذي خلق القوة يف كل قوي ،هو القوي
الذي عنده خزاهن القوة ،هو القوي وحده ،وكل ما مواه من خلقه عهو ال حيمل من
القوة ما حتمله ذرة أو هباءة طاهرة؛ ألنه القوي الذي وهب القوة لكل قوي عصار قو ايا
[احلجر.]٢١ :

وهو مبحانه امللك الذي له امللك والعزة واجلربوت ،واألمر والنهي ،القدوس الطاهر
يف ذاهه وأمئاهه وفااهه ،املنزه عن فاات النقص ،الطاهر يف ناسه ،املطهر لغريه ،الذي
ُيطهر من شاء من خلقه من الرشك والرجس ،وحيليهم بئا يرضيه من اإليئان والتقوى
وحسن العبادة ،من املالهكة املقربني ،واألنبياء واملرملني ،واملسلمني واملؤمنني (
ُ
)[األحزاب.]33 /
معني يف ربوبيته،
وهو مبحانه القدوس املنزه أن يكون له رشيك يف ألوهيته ،أو
ظهري أو ٌ
ٌ
ليس له رشيك يستحق العبادة معه ،وليس له رشيك أو ظهري أو معني أو ويل من الذل
يف ربوبيته (
)[اإلرساء.]111 /
واهلل جل جالله هو القدوس املستحق للتقديس ،والتنزيه ،واإلجالل.
القد وس يف خلقه ،وععله ،وأحكامه القدرية ،وأحكامه الرشعية ،واجلزاهية؛ الشتئاهلا
عىل كل خري ،ونزاهتها عئا ينايف احلكمة ،واهلدى ،واإلحسان ،والعدل (
)[األعراف. ]54 /

عهو مبحانه القدوس الطاهر الذي ك ل بركة منه ،وكل خري منه ،وكل نعمة منه (
)[امللك.]1 /
واهلل مبحانه هو القدوس السبوح ،ومعناه هبعيد اهلل وهنزهيه عن السوء والنقص
والعيب عىل وجه التعظيم له جل جالله ،عالتسبيح هنزيه للرب عئا ال يليق بجالله،

متضمن للتعظيم ،هنزيه اهلل عن النقص والعيب ،وهنزيه اهلل عن الشبيه واملثيل ،وهنزيه
اهلل ع ن فاات الكئال يف البرش ،وذلك متضمن للتعظيم هلل جل جالله
[اإلرساء.]٤٣ :

عاهلل قوهه ذاهيه ،مطلقة هامة ،وأنا وكل خملوق قويت حمدودة ،وقويت خملوقة وقويت
موهوبة.
 فاهلل منزه عن ثالثة أشياء:
ا
أوًل:عن فاات النقص والعيب.
ثان ايا:منزه عن الشبيه واملثيل.
ثالثاا:منزه عن فاات الكئال يف البرش.
يقال عالن عامل أو عالمة ،واهلل عليم وعالم ،لكن ليس علمي كعلم اهلل؛ ألن علم اهلل
مطلق ،وعلمي حمدود ،علم اهلل ذايت وعلمي مكتسب.
عهو  مبوح قدوس ،عالسبوح هرصيح بالتنزيه هلل عئا ال يليق بجالله (
)[الصاعات.]180 /
هرصيح بالعظمة ،والقدوس هو الذي له األمئاء احلسنى ،والصاات العال؛
والقدوس
ٌ
عالقدوس هرصيح بالعظمة ،متضمن للتنزيه؛ عقولنا هو كذا ظاهره التقديس ،وقولنا
ليس بكذا ظاهره التسبيح ،وقد مجع اهلل بينهئا يف مورة اإلخالص ،عقوله مبحانه (
)[اإلخالص]2- 1 /؛ هذا هقديس وهعظيم للرب
 بإثبات فاات الكئال له.
)[اإلخالص-1/
وقوله (
]4؛ هذا هسبيح وهنزيه هلل عئا ال يليق بجالله.
عالتسبيح هنزيه هلل  يف ذاهه وأمئاهه وفااهه وأع عاله عن كل ما ال يليق به ،ويف ناس
الوقت إثبات للمحامن واملحامد والصاات الكاملة هلل ( 
)[اإلرساء.]43 /
عالتقديس ،إثبات فاات الكئال هلل  ،كقوله مبحانه (
)[البقرة.]255 /
)[البقرة.]255/
هذا هقديس ،إثبات فاة احلياة والقيومية ،والتنزيه (

وداه ًئا يف القرآن يرد هذا وهذا ،عالتسبيح هنزيه اهلل  يف ذاهه وأمئاهه وفااهه عن كل
ما ال يليق به ،ويف ناس الوقت إثبات املحامن واملحامد والصاات الكاملة له،
والتقديس إثبات الصاات الكاملة هلل  ، مع هنزهيه عئا ال يليق بجالله (
)[اإلرساء.]44-43 /
وهو مبحانه امللك القدوس السالم؛ عهو القدوس املتصف بصاات الكئال ،املنزه عن
ٍ
وعيب ونقص ،املنزه عن الظلم
كل عيب ونقص ،السالم الذي ملم من كل آعة
واجلهل واجلور ،الذي أععاله ماملة ومنزهة عن الرش عاخلري كله بيديه ،والرش كله ليس
)[طه.]8 /
إليه (
عصااهه  كاملة مقدمة عن النقص والعيب ،وأععاله كلها خريات حمضة ال رش عيها
ً
أفال ،مجيع أععال ربنا  من املحبوب واملكروه ،كل أقضيته خريات حمضة ال رش عيها
ً
أفال (
)[آل عمران.]26 /
عكل ما يقضيه اهلل  عهو خري ،عذابه وانتقامه ،وشدة بطشه ،ورسعة عقابه ،مالم من
ً
ظلئا أو هشايًا أو
غلظة أو قسوة (
أن يكون ً
)[احلرش.]23- 22 /
 واهلل  ذك ر اسمه القدوس يف سورتني من كتابه:
األوىل:يف مورة اجلمعة يف قوله مبحانه (
)[اجلمعة.]1 /
الثانية:يف مورة احلرش (
عإذا قرأنا

[اجلمعة.]١ :

)[احلرش.]23/

عننظر للسموات واألرض ،كم عظمة السموات واألرض؟ وماذا يف السموات

واألرض من اخلزاهن؟ وماذا عيها من اجلنود ،وماذا عيها من املخلوقات؟ عكل ذرة يف
ً
وهعظيئا له
إجالال له ،ومتجيدً ا له ،وح ابا له،
السموات واألرض هسبح بحمد رهبا؛
ً
[النرص.]٣ :

عإن هؤالء اخللق العظيم يف السموات واألرض يسبحون اهلل  ،وينزهونه عئا ال يليق
بجالله ،ويصاونه بصاات الكئال.
وقد اقرتن امم اهلل القدوس مع أمئاء اهلل اآلهية امللك ،العزيز ،السالم ،السبوح.
عاهلل  قرن اممه القدوس مع اممه امللك مرهني كئا مر معنا ،وامللك هو احلاكم بأمره
وهنيه ،ال راد لقضاهه ،وال معقب حلكمه ،وامللك امم من أمئاء اجلالل ،عامللك من
فااهه أنه حيكم بئا يريد ،وحيكم بأمره وهنيه
[امللك.]١ :

عاهلل ذكر أنه امللك ،عنامب ذكر القدوس بعد ام م امللك؛ لطمأنة اخللق بعناية رهبم هبم،
وهدايتهم ملا عيه فالحهم ،ونزاهة قدرهه وحكمه عن الظلم واجلور ،عقرن امم
القدوس بامم امللك؛ ألن امللك قد يوهم أنه بقدرهه وملكه يتسلط عىل الناس ،كئا هي
حال أغلب حكام البرش.
لكن اهلل  أخرب أنه هو امللك ،وامللك يأمر وينهى ،وامللك له الكربياء ،وله العزة
واجلربوت ،وهو القاهر القادر القوي العزيز ،هذه هي فاات امللك ،لكن قرن باممه
امللك اممه القدوس؛ ليطمئن اخللق عىل أن هذا امللك العظيم مع قدرهه وعظمة ملكه ،
وأنه ال يمتنع عليه يشء؛ إال أنه حليم لطيف يعتني بعباده ،وهيدهيم إىل ما عيه فالحهم،
وينزه قدرهه وحكمه عن الظلم واجلور
[اجلمعة.]١ :

ال ختاعه عهو ملك قدوس ،مالك للكون كله ،وكل ما مواه مملوك ،هو القدوس املنزه
عن النقاهص والعيوب ،املوفوف بصاات اجلالل واجلئال ،عهو قدوس رحيم لطيف
عاو كريم
ﰀ [احلجر.]٥٠ – ٤٩ :
واقرتن اممه القدوس مع اممه السالم مر ًة واحدةً؛ للداللة عىل نزاهة ذاهه وفااهه عن
اجلور والظلم ،وأهنا قاهمة عىل العدل واإلحسان ،ونزاهة أحكامه عن اجلور

والظلم (

)[احلرش.]23 /
وس
وح ُقدُّ ٌ
واقرتن امم القدوس كذلك مع اممه السبوح مر ًة واحد ًة يف قوله ُ « سبُّ ٌ
رب الْ ِ ِ
الروحِ »أخرجه مسلم( ).
ـم َالئكَة َو ُّ
َ ُّ َ
عهو مبوح منزه عن مجيع فاات النقص والعيب ومشاهبة اخللق ،وقدوس طيب طاهر
منزه عن العيوب ،له األمئاء احلسنى ،والصاات العال (
)[طه.]8 /
عالتقديس إثبات لصاات الكئال هلل ،والتسبيح هنزيه عن فاات النقص ،وكل واحد
موفوف بصاات الكئال ،منزه عن
ٌ
من التسبيح والتقديس متضمن لآلخر؛ عاهلل قدوس
فاات النقص والعيب ،وهو مبوح منزه عن فاات النقص والعيب ،موفوف
بصاات الكئال.
عأمئاء اهلل  كلها حسنى ال عيب عيها ،وفااهه كلها عليا ال نقص عيها ،وأععاله كلها
حكمة ورمحة ال خلل عيها وال رش.
عهو مبحانه السبوح القدوس السالم املؤمن املهيمن املتكرب ،املنزه عن كل النقاهص
والعيوب ،املربأ عن كل اآلعات ،املتكرب عن كل رش ،الكامل يف ذاهه وأمئاهه وفااهه
)[الشورى.]11/
وأععاله (
هو احلي القيوم الذي يسمع جلميع خملوقاهه يف العامل العلوي والعامل السايل ،و ُيبرص
مجيع خملوقاهه بل كل ذرة من خملوقاهه ،يف النور أو يف الظلئات ،يف العامل العلوي والعامل
السايل؛ عهو يراها مجي ًعا بحجمها ولوهنا يف مكاهنا ،يف كل وقت.
هو السميع ليس كمثله يشء يف السمع ،وهو البصري الذي ليس كمثله يش ٌء يف البرص،
يسمع كل يشء ،ويبرص كل يشء؛ مواء كان اإلنسان يف طاعة أو يف معصية ،يف رس أو
عالنية ،يف نور أو ظالم
[امللك.]١٤ – ١٣ :

كانت إحدى النساء هطوف بالكعبة  ،وهي هطوف كانت البسة لثياب هكشف بعض
بدهنا ،وثياب ليست حمتشمة ،عأحد اإلخوة يف احلرم من رجال اهليئة ،قال هلا يا أمة اهلل،
( )1أخرجه مسلم برقم (.)487

امرتي ناسك؛ عإنك هطوعني ببيت ربك ،وهذا املكان له وقاره ،أما ختاعني من اهلل أن
ِ
يراك؟ أما ختاعني من ملك املوت؟ عقالت إليك عني! قال هلا أما ختاعني من ملك
املوت؟ قالت قل له ينتظرين عند البوابة هسعة من أبواب احلرم ،علئا عرغت من الطواف
خرجت.
يقول الرجل عذهبت إىل عميل ،وملا أردت أن أخرج خرجت مع الباب التامع ،عإذا
الناس جمتمعو ن ،وينظر وإذا هم جمتمعون عىل امرأة عند البوابة هسعة ،قبل أن خترج
وقف هلا ملك املوت ،وقف هلا هناك ،وإذا هي قد مقطت عىل البالط ،وينظر وإذا هذه
املرأة وهذا ثوهبا الذي رآه عليها يف املطاف ،عقبضها ملك املوت ،وانتظرها عند البوابة
عليم بئا يف الصدور ،هو الذي يقلب الليل والنهار،
مميع بصري،
هسعة ،عاهلل 
ٌ
ٌ
[البقرة.]٢٥٥ :
ويقلب القلوب
امرأة كاعرة كانت يف إحدى البالد هتجول عىل دراجة نارية ،عرآها بعض اإلخوة،
وأشاق عليها ورمحها ،وقال هي فحيح متكشاة ،لكن البد من رمحة هذه املرأة ،بنت
متكشاة كاشاة لوجهها وشعرها وبدهنا ،وهقيض حواهجها عىل هذه الدراجة  ،عتكلم
معها باللغة اإلنجليزية ،عدعاها إىل منزله ،وأخربها أن األخوات جمتمعات يف البيت
للذكر ،واهلل  يسمع ويرى ملا يف قلبه وقلبها.
عاهلل علم منها الصالحية ،وعلم من هذا اإلنسان أنه أهل لرمحة اهلل  ،عساق هذا هلذا
ليتم أمره ،هذه جاءت من الغرب ،وهذا جاء من الرشق ،وهي عىل دين وهو عىل دين،
عأدخلها اهلل يف البيت ،وأوقات الدراجة عند الباب ،ودخلت عىل النساء ،وإذا هم
جمتمعون عىل القهوة والشاي واحللويات والاواكه ،ويتكلمون عن ربنا  وعن اجلنة
وعن النار يف جملس إيئاين.
عسبحان اهلل ،اهلل  قذف يف قلبها اهلداية ،عبكت ،ثم بكت ،ثم بكت ،ثم قالت هل يل
حق أن أكون مثلكم؟ قالوا نعم ،قالت ماذا أععل؟ قالوا قويل أشهد أن ال إله إال اهلل،
وأشهد أن حممدً ا رمول اهلل ،وأنطقوها الشهادة ،ثم اغتسلت ولبست اللباس ،ثم علموها
الوضوء ال صالة ،عصلت ركعتني ،ومجدت وظلت ماجدة هبكي ،عانرشحت ،وقضت
اليوم مع هؤالء النسوة الذين اجتمعوا يف بيت من بيوت إحداهن ،يتذاكرون عيئا بينهم،
هذه احللقات التعليم هنزل عيها هدايات ونحن ال نعلم؛ ألننا أغلقناها عىل أناسنا.

ـم َالئِ َك ُةَ ،و غَ ِشيَت ُْه ُم
ون ا َ
وقال النبي ًَ « ل َي ْق ُع ُد َق ْو ٌم َي ْذك ُُر َ
هلل َع َّز َو َج َّل إِ ًَّل َح َّفت ُْه ُم ا ْل َ
ِ
ِ
يم ْن ِعنْدَ ُه»أخرجه مسلم( ).
ْح ُةَ ،و َن َزلَ ْ
الر ْ َ
السكينَ ُةَ ،و َذك ََر ُه ُم اهللُ ف َ
ت َع َل ْي ِه ُم َّ
َّ
عبقيت يف هذا البيت ثالثة أيام ،وغريت مالبسها ،ولبست كالنساء واحتجبت ،ولكنها
بقيت مقطوعة عن أهلها ،جاءت مع فديق هلا ،عرتكته ،عئا شاء اهلل اإلخوة أشاقوا
عليها ،وذكروا هلا الكعبة بيت اهلل احلرام ،عرغبت أن هذهب إىل هناك ،عاهلل  يرس هلا
وهزوجها أحد اإلخوة ،ثم جاء هبا إىل مكة ،ويف مكة ملا جاءت ،وطاعت بالبيت ،ثم
فلت ركعتي الطواف ،وأثناء مجودها قبض اهلل روحها وهي ماجدة أمام البيت،
وخلف مقام إبراهيم.
كان عمرها كله عمر حيواين ،وعمر إبلييس ،كله يف املعايص والشهوات ،عهي جاءت
مميع بصري ،يرى من يف ُملكه ،ويغار عىل خلقه أن
مع فديق هلا للسياحة ،عاهلل 
ٌ
يأخذهم الشيطان ،وأن ُيغرهيم باملعايص.
واهلل ععال ملا يشاء ،هو اهلادي هيدي من يشاء ،وهو العليم الذي يعلم من يشاء ،وهو
الرزاق الذي يرزق من يشاء حسب علمه وحكمته جل جالله
[الشورى.]١٣ :

عأمئاء اهلل  كلها حسنى ال عيب عيها ،وفااهه كلها ُعليا ال نقص عيها ،عال إله إال
اهلل! كم عظمة أمئاهه وفااهه وأععاله!
اهلل  حيب من عباده أن يعرعوه بأمئاهه وفااهه؛ عإذا عرعوه هوجهوا إليه وعبدوه ،إذا
عرعوا أنه ال إله إال هو ،وأن له األمئاء احلسنى ،والصاات العال؛ عبدوه ومل يلتاتوا
ٍ
[يونس.]٣ :
ألحد مواه
عإذا عرعوا أن مجيع هذه املخلوقات هو الذي خلقها ،وهو الذي يرصعها ويدبرها ،هو
الذي يدبر الشمس والقمر ،والليل والنهار؛ عبدوا رهبم يقين ًا بقلوهبم وجوارحهم
وألسنتهم (
)[األنعام.]102 /
خلق الشمس وهو وكيل عليها ،وجعل هلا مشارق ومغارب (
)[املزمل.]9 /
( )1أخرجه مسلم برقم (.)2699

هذه الشمس حتتاج إىل أوامر ،هلا مرشق يف الصيف ومرشق يف الشتاء ،ومغرب يف
الصيف ،ومغرب يف الشتاء ،ورب املرشقني مرشق الصيف ومرشق الشتاء ،ورب
املغربني مغرب الصيف ،ومغرب الشتاء ،ورب املشارق ،ورب املغارب.
عاملشارق ثالثئاهة ومتون يو ًما ،السنة ثالثئاهة ومتون يو ًما ،كل يوم له مرشق ،وله
مغرب ،عدد األيام ثالثئاهة ومتون؛ عهو رب املشارق واملغارب
[املعارج.]٤١ – ٤٠ :

هذه حركة هذا املخلوق الواحد الذي هو الشمس ،كم من مليارات املخلوقات التي
يدبرها اهلل؟ كم من نبتة حتتاج إىل أوامر ملكية بأن ينزل أمالها ليكون من العروق ،وأن
يظهر أعالها عوق األرض ليكون األغصان واألوراق واألزهار والثئار؟ كم خملوق من
احليوانات ؟ كم من حرشة؟ كم من طيور الاضاء؟ كم أمئاك البحار؟ كل هذه اهلل
)
خلقها ،وهو الذي يدبر أمرها (
[األعراف.]54 /
وهذا من معاين القدوس أنه املبارك ،عاهلل مبحانه هو امللك القدوس املنزه عن مجيع
النقاهص والعيوب واآلعات ،الربيء من كل عيب ونقص ،القريب من كل خري ،البعيد
من كل رش ،هو القدوس املوفوف بصاات الكئال ،املمدوح بالاضاهل واملحامن،
الكامل يف ذاهه وأمئاهه وفااهه وأععاله ،الذي له األمئاء احلسنى ،والصاات
)[طه.]8 /
العال (
وهو مبحانه امللك العيل العظيم القدوس ،املنزه عن النقاهص يف ذاهه وأمئاهه ،وفااهه
وأععاله ،املنزه عن مجيع اآلعات والعيوب ،املنزه عن ِ
السنة والنوم (
)[البقرة.]255 /
ﰚ)[مريم.]64 /
املنزه عن اخلطأ والنسيان (
)
املنزه عن الظلم (
[يونس.]44 /

هو املنزه عن مجيع الصاات املذمومة ،املمدوح بصاات الكئال واجلالل واجلئال

[البقرة.]٢٥٥ :

علمه مطلق ،يعلم ما كان وما يكون ما ميكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون.
عسبحان ربنا امللك القدوس الذي كل يشء ملكه ،ومجيع اخللق عبيده.
هو مبحانه امللك القدوس املمدوح بالاضاهل واملحامن ،املنزه عن العيوب والنقاهص،
هذا جيب أن أعتح معه عالقة ،وهذه العالقة هي العبادة ،والعبادة هي الطاعة ،عالعبادة
طاعة العابد ملعبوده عيئا أمر به ،أو هنى عنه
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :

هو القدوس املنزه عن العيوب والنقاهص ،الذي جلالله ومجاله وكئاله هسبح بحمده
مجيع خملوقاهه يف السئاء واألرض (
)[اجلمعة. ]1/
هكبريا (
عامحد موالك عىل كئال أمئاهه وفااهه ،وكربه
ً
)[اإلرساء.]111 /
هو مبحانه امللك القدوس املنزه عن كل فاة من فاات الكئال البرشي؛ ألن اهلل ليس
كمثله يشء ،ومن باب أوىل منزه عن مجيع العيوب والنقاهص واآلعات البرشية (
)[طه.]8 /
هو القدوس املنزه عن مجيع فاات اخللق كلهم ،الكامل منهم والناقص (
)[الشورى.]11 /
واهلل  خص فاة السمع والبرص يف هذه اآلية ،ألن السمع والبرص مشرتك بني
اإلنسان وبني احليوان ،بل بني املسلمني والكاعرين واحليوانات (
)[الشورى.]12 /
ٌ
مقرون بعلمه ،وهو أحكم
وبحسب علمه يعطي من شاء ،ويمنع من شاء ،وععله
ٌ
مقرون باخلري املطلق ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله
احلاكمني ،وحكمه
احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير
[فاطر.]١٣ :

علم امللك القدوس ليس كعلم اخللق؛ بل علم مجيع اخللق من علمه ،وقدرهه جل
جالله ليست كقدرة اخللق؛ بل قدرة مجيع اخللق من قدرهه؛ عاهلل هو الكامل يف ذاهه
وأمئاهه وفااهه وأععاله ،املنزه عن كل عيب ونقص ،وهو القدوس املنزه عن كل
وفف ُيدركه احل س ،وعن كل هصور يتصوره العقل ،أو يسبق إليه الوهم ،أو خيتلج يف
الذهن ،أو ُيايض إليه التاكري (
)[الزمر.]67/
اهلل وعد املتقني باجلنة التي يقول اهلل عنها (
)[السجدة.]17 /
عإذا كنا ال نعلم اآلن عن اجلنة وما عيها من النعيم ،وال يمكن أن يتخيله متخيل ،أو
يعقله عاقل بعقله ،لو مجعنا مجيع خطباء العامل ،وقلنا هكلموا عن فاات اجلنة ما
قدروا ،لو أهينا بجميع العامل ،وقلنا اممعوا ألعضل خطيب عن فاة اجلنة؛ ما ممعوا
عن عظمة اجلنة كئا جيب.
لو جئنا بجميع العامل وقلنا ختيلوا نعيم اجلنة؛ لكان كل ختيلهم ال يساوي ذرة بالنسبة
لنعيم اجلنة ،عهذا بالنسبة للمخلوق وهي اجلنة ،عكيف باهلل ؟ الذي له األمئاء
احلسنى ،والصاات العال ،واألععال الكربى ،الذي هنزه عن كل وفف يدركه احلس،
وعن كل هصور يتصوره العقل ،أو يسبق إليه الوهم أو التخيل ،أو خيتلج يف الذهن
[الزمر.]٦٧ :

عاهلل أكرب من كل يشء ،وأعظم من كل يشء ،وأكرب مما عرعنا ،وأكرب مما مل نعرف.
هو امللك القدوس الذي هعاىل عن فاات اخللق كلهم ،ولوال أن اهلل أذن للمسلم أن
يصاه بصاات كئاالت البرش؛ لكان وفاه بذلك ذنبًا من الذنوب؛ ألن اهلل ليس كمثله
يشء ،وال ُحييص أحد ثنا ًء عليه ،بل هو كئا أثنى عىل ناسه (
)
[اإلخالص.]4-1 /
)[اإلخالص.]1 /
(
هو أحد يف القوة ،يف العلم ،يف القدرة ،يف احللم ،يف الرمح ة ،يف اللطف ،يف العاو ،يف كل

يشء ،هو امللك القدوس الذي هقدمت عن احلاجات ذاهه ،هقدمت وهنزهت وهطهرت
عن احلاجات ذاهه ،اهلل ال حيتاج إىل يشء
[فاطر.]١٥ :

واهلل  واحدٌ أحد هقدمت عن احلاجات ذاهه ،هو القدوس الذي هنزهت عن النقص
واآلعات فااهه ،هو القدوس الذي هقدس عن كل مكان ُحييط به ،وهقدس عن كل
)[احلديد.]3 /
زمان يبليه (
هو القدوس الذي قدس ناوس األبرار عن املعايص ،وطهر قلوب أولياهه عن كل ما
مواه.
عسبحان امللك القدوس الذي قدس ناوس أولياهه عن السكون إىل املألوعات
والشهوات ،وافطااها واختارها لتسبحه وحتمده ،وهكربه ومتجده ،وطهر ناوس
العابدين عن حب الدنيا ،وطهر قلوب العارعني عن كل ما مواه (
)[اجلمعة.]2 /
عسبحانه هو امللك القدوس الذي له األمئاء احلسنى ،والصاات العال ،واألععال
احلميدة.
هو مبحانه امللك القدوس ،والقدس هو الطهر ،ومنه قيل للجنة حظرية القدس؛ ألهنا
مقدمة ومطهرة؛ عهي طاهرة طيبة يف كل يشء.
ومقدس ملن اهصل
أمني عىل الوحي،
وروح القدس هو جربيل ؛ ألنه مقدس يف ذاههٌ ،
ٌ
به بئا يايده من الوحي والطهارة ،عجربيل يسمى روح القدس؛ ألنه مقدس يف ذاهه؛ عهو
طاهر أمني عىل الوحي ،و ُم َقدِّ س؛ ملن اهصل به كالنبي  بئا يايده إليه من الوحي،
يقدمه بالوحي والطهارة من الرشك.
والتقديس هو التطهري ،وهقدس أي هطهر ،واألرض املقدمة كئا مر معنا هي األرض
)[املاهدة.]21 /
املباركة ،كئا قال ( 
واجلبال العظيمة هقدس رهبا ،وهنزهه عئا ال يليق بجالله من اختاذ اهلل للولد كئا يزعم
املرشكون ،كئا قال مبحانه (
)[مريم.]90 /

عهي هقدس رهبا ،وهنزهه عئا ال يليق بجالله ملاذا؟ (
)[مريم.]94-91 /
عاهلل مبحانه هو العظيم يف ذاهه وأمئاهه وفااهه وأععاله ،ععلينا أن نمدحه ونقدمه،
ونعظمه ونكربه.
ومن هقديس النبي  لربه أخرب  أنه ال يبلغ محد اهلل  أحدٌ مهئا مدحه؛ عهو أعظم
من ذلك ،كئا قال النبي « ال َّل ُه َّم َأ ُعو ُذ بِ ِر َض َ
ك ِم ْن ُع ُقو َبتِ َ
كَ ،وبِ ُم َعا َفاتِ َ
اك ِم ْن َس َخطِ َ
ك،
ِ
ِ
ت َع ََل َن ْف ِس َ
َاء َع َل ْي َ
ك» أخرجه مسلم ( ).
ْت ك َََم َأ ْثنَ ْي َ
كَ ،أن َ
َو َأ ُعو ُذ بِ َك من َْكًَ ،ل ُأ ْحِص َثن ا
واهلل مبحانه هو القدوس املحمود بصاات الكئال ،املقدس عن فاات النقص،
والقرآن هار ًة يستاتح السور بحمد اهلل بالثناء عليه ومتجيده؛ كئا قال مبحانه (
)[الااحتة.]2/
وقد اعتتح اهلل مخس مور من مور القرآن باحلمد هلل ،إشارة إىل محده عىل ذاهه وأمئاهه
وفااهه ،ونعمه املادية واملعنوية؛ عقال اهلل  يف جمموع النعم املادية والروحية
[الفاحتة.]٢ :

)؛ الذي يربيهم ،خلقهم ،وخلق أرزاقهم ،وأمدهم
ملاذا؟ ألنه (
بالنعم املادية التي ال هعد وال حتىص.
شكرا هلل ومحدً ا له عىل نعمة
وكذلك أنعم عليهم بنعمة اهلداية عاحلمد هلل رب العاملني؛ ً
العطاء املادي ونعمة العطاء اإلهلي (
)[األنعام.]1 /
هذا محد هلل عىل عظمة خلقه للئاديات (
)[األنعام.]1 /
يعني جيعلون له رشي ًكا مثله ،إما يف اخللق واإلجياد ،وإما يف العبادة.
وقال  يف محده عىل نعمه الروحية (
)[الكهف.]2-1 /
( )1أخرجه مسلم برقم (.)486

عتار ًة اهلل  يستاتح السور باحلمد هلل؛ إشارة إىل كئال ذاهه وأمئاهه وفااهه ،وأن له
األمئاء احلسنى ،والصاات العال ،علنحمده عىل ذلك.
واحلمد من أعظم العبادات ،وهار ًة يستاتح اهلل  السور بتنزيه اهلل وهقديسه عن
فاات النقص والعيب ،كئا قال مبحانه (
)[اإلرساء.]1 /
عاهلل مبح ناسه قبل أن نسبحه ،وقبل أن خيلقنا ،وقبل أن يسبحه أحد (
)[الصاعات.]180 /
وهسبيح اخللق ال يزيد يف ملكه شيئ ًا ،إنئا هسبيح اخللق؛ حتى يعرعوا من يعبدون؛ وأنه
منزه عن فاات النقص والعيب ،موفوف بصاات الكئال واجلالل واجلئال
وقال ( 
عئاذا بقي؟ بقي أنا وأنت (

[احلرش.]١ :

)[احلاقة.]52 /

[النرص.]٣ :

)[اجلمعة.]1/

)[األعىل.]1 /
(
ِ
نزهه عئا ال يليق بجالله من فاات النقص والعيب ،ومماثلة املخلوق ،وف ْاه بصاات
متضمن
وفف له بصاات الكئال
ٌ
اجلئال واجلالل والكئال ،عالتسبيح هنزيه ،والتقديس
ٌ
للتنزيه ،وهذا املدح والتنزيه كله هقديس ،وفف اهلل بصاات الكئال ،وهنزهيه عن
فاات النقص ،كله هقديس هلل بإثبات فاات الكئال ،وناي فاات النقص.
وأعظم ما ينزه اهلل عنه اختاذ الصاحبة والولد (
)[اإلخالص.]4-1 /
هذه السورة عيها إثبات فاات الكئال هلل  ،وناي فاات النقص.
ـملِ ِك الْ ُقدُّ و ِ
س» أخرجه أبو داود ( ).
وكان النبي  إذا عرغ من وهره وملم قال « ُسبْ َح َ
ان ا ْل َ
هعظيئا،
يرعع هبا فوهه ،إشار ًة إىل عظمة ربه ،وأن العباد مهئا عبدوه علن يؤدوا حق اهلل
ً
وهقديسا ،بل هم يف علك التقصري باقون ،وال ُحييص أحدٌ الثناء عىل اهلل إال اهلل
ومحدً ا،
ً
( )1فحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)1430

وحده ال رشيك له ،ال أحيص ثنا ًء عليك ،أنت كئا أثنيت عىل ناسك.
عسبحان امللك القدوس الطاهر من العيوب والنقص ،املنزه عن الشبيه واملثيل
)[الشورى.]11 /
والند (
هو امللك القدوس الطاهر من كل عيب؛ املنزه عئا ال يليق بجالله (
)[البقرة.]255 /
)[البقرة ]30/؛ أي ننزهك ونربهك مما وفاك
وقالت املالهكة (
به أهل الرشك.
)[البقرة]30/؛ أي ننسب لك كل فاات الكئال ،ونناي عنك كل
(
فاات النقص.
وهو مبحانه القدوس املنزه عن كل وفف يدركه احلس ،أو يتصوره اخليال
[الزمر.]٤ :

عسبحان امللك القدوس الذي هقدس وهنزه عن العيب والنقص والرشيك واملثيل،
والزوجة والولد ،وعن كل ما مواه (
)[يونس.]68 /
هو مبحانه الذي هقدس عن السنة والنوم (
)[البقرة.]255 /
وهقدس عن املوت
[الفرقان.]٥٨ :

وهقدس مبحانه عن الظلم (
)[النساء.]40 /
ﰚ)[مريم.]64 /
وهقدس وهنزه عن النسيان (
وهقدس مبحانه عن الكذب (
[النساء.]122/
)[النساء.]87 /
(
وهقدس مبحانه عن الاقر والبخل (
)[املاهدة.]64 /

)

)[عاطر.]15 /
وقال ( 
ِ
اء ال َّل ْي َل َوالن ََّه َارَ ،و َق َالَ :أ َر َأ ْيت ُْم َما
ويقول النبي َ « يدُ اهللِ َم ْْلَى ًلَ تَغ ُ
يض َها َن َف َق ٌةَ ،س َّح ُ
الس ََم َء َواألَ ْر َضَ ،فإِ َّن ُه ََل ْ َي ِغ ْض َما ِيف َي ِدهِ»أخرجه البخاري( ).
َأ ْن َف َق ُمن ُْذ َخ َل َق َّ
وهقدس مبحانه عن الاناء؛ عكل ما مواه ٍ
ﮠ)
عان (
[القصص.]88 /

)[الرمحن.]27-26 /
(
وهقدس مبحانه عن الشبيه واملثيل ،عليس كمثله يشء (
)[الشورى.]11 /
وهقدس مبحانه عن العجز (
)[عاطر.]44 /
(

[ق.]38 /

)

وهقدس مبحانه عن اجلهل (
)[احلج.]70 /
)[احلجرات.]18 /
(
هو القدوس الذي ليس كمثله يشء يف قدميته ،وطهارهه ،وجالله ،ومجاله وأمئاهه
)[الشورى.]11 /
وفااهه وأععاله (
هو القدوس يف وجوده ،عهو األول قبل كل يشء ،اآلخر بعد كل يشء ،الظاهر عوق كل
يشء ،الباطن دون كل يشء ،هو األول الذي ليس قبله يشء ،اآلخر الذي ليس بعده
)[احلديد.]3 /
يشء (
هو مبحانه القدوس احلي الباقي ،األول قبل كل يشء ،وكل ما مواه مبقه عدم،
ويلحقه املوت والاناء ،علكل خملوق بداية وهناية ،واهلل قدوس البداية له وال
هناية (
)[غاعر.]65/
هو احلي بجميع فاات الكئال من القوة والقدرة والرمحة والغنى واللطف والكرم
( )1أخرجه البخاري برقم (.)4684

والعزة؛ هو احلي بجميع فاات الكئال واجلالل واجلئال (
)[غاعر.]65 /
عسبحان القدوس ايل له األمئاء احلسنى ،والصاات العال ،واألععال احلميدة ،واملثل
األعىل ،وكل نعمة منه ،وكل عضل منه.
أما املخلوق عهو ناقص ،كان معدو ًما عأوجده اهلل ،وملا أوجده ملكه ،وحياهه وبقاؤه بأمر
ربه ،عهو ضيف؛ والضيف يوشك أن يرحتل
[اإلنسان.]٣ – ١ :

هو الذيبدأ اخللف ،وهو الذي يرجع إليه اخللق (
هو مبحانه امللك
[احلرش.]٢٣ /

)[البقرة.]28 /

التعبد هلل  باسمه القدوس

كيف نعبد هلل باممه القدوس جل جالله؟
اهلل  هو امللك القدوس الذي له األمئاء احلسنى والصاات العال جل جالله.
عإذا عرع نا اهلل  بأمئاهه وفااهه ،عكيف نقدس أناسنا ،ونقدس ربنا ؟
اهلل  هو امللك ،القدوس ،السالم ،الذي له األمئاء احلسنى ،والصاات العال،
واألععال احلميدة ،واملثل األعىل يف السموات واألرض
[طه.]٨ :

عإذا عرعنا ذلك عئاذا علينا أ ن ناعل؟ من كان هذا وفاه؛ عإن الناوس جمبولة عىل حبه
وهعظيمه وإجالله وعبادهه (
)[األنعام.]102 /
عمن عرف ربه العظيم جل جالله كربه وأحبه ونزهه يف أمئاهه وفااهه ،ويف أقواله
وأععاله ،عن كل نقص وعيب ،ونزهه عن الرشيك واملثيل ،وعن الصاحبة
والولد (
)[حممد.]19 /
عنتيجة املعرعة بأمئاء اهلل احلسنى ،وفااهه العال هأيت قوة التعبد هلل بموجب هذه
الصاات ،ومقصود اهلل من خلقه أن يتصاوا هبذه الصاات ،وهبذه األمئاء ،لكن عىل
شاكلة العبودية.
عمن عرف ربه بأمئاهه احلسنى ،وفاا هه العال؛ عظمه وكربه وأحبه ،ونزهه يف أمئاهه
وفااهه ،ويف أقواله وأععاله ،عن كل نقص وعيب ،وعن الرشيك واملثيل ،وعن
الصاحبة والولد ،ونزهه كذلك يف حكمه ورشعه عن النقص والعيب ،واجلور والظلم،
واهصف بصااهه التي حيبها
[األعراف.]١٨٠ :

ومن عرف ربه بالعظمة واإلحسان مبحه مع املسبحني ،ومحده مع احلامدين ،آناء الليل
والنهار (
)[اإلرساء.]44- 43 /
ومن عرف ربه بصاات اجلئال واجلالل والكئال؛ أحسن الظن به ،عأعظم العبادة أن

ُحتسن الظن بربك ،وهثق بوعده ،وهُقبل عىل طاعته ،عأقبل عىل طاعة موالك ،وابتعد عن
ظن السوء باهلل  ، ،عمن وفف اهلل  بئا ال يليق بجالله ،أو ظن به ما ال يليق
بجالله؛ عقد ظن باهلل ظن السوء املورد للهالك ،كئا قال مبحانه (
ﮭ ﮯ)[الاتح.]6 /
ومن عرف ربه بصاات اجلالل واجلئال؛ هواضع لعظمته ،وخضع لكربياهه ،وانقاد
للحق الذي أنزله ،وهواضع لعباده ،وأحسن إليهم بقوله وععله

وقال 

[السجدة.]١٧ – ١٥ :

[األنفال.]٤ – ٢ :
وحظ العبد من هذا االمم الكريم أن يطهر ناسه من أدران الرشك والرياء واآلثام ،وأن
يالزم الطهارة احلسية واملعنوية يف كل وقت ،عيقدس ناسه عن الشهوات ،يرعع ناسه
عن الشهوات احليوانية ،يأخذ منها بقدر احلاجة ،ويستعني هبا عىل طاعة اهلل ،عيقدس
ناسه ،ويطهرها عن الغرق يف الشهوات ،ويطهر ماله من الشبهات ،ويقدس قلبه عن
الغاالت ،ويطهر جوارحه عن املخالاات ،وذلك بامتثال أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه،
)[البقرة.]222 /
ولزوم هقواه (
ثم عىل قدر طهارهه من كل ذلك يستنري قلبه بالتوحيد واإليئان ،وينرشح فدره لطاعة
مواله ،وعىل قدر طهارهه يطهر غريه مما ال ينبغي؛ عيدعو إىل اهلل ،ويعلم رشع اهلل،
وحيسن إىل خلق اهلل.
ُ
يدعو إىل اهلل (
)[عصلت.]33 /
ليكون مب ًبا يف خروج الناس من الرشك إىل التوحيد ،ومن الظلئات إىل النور.

)

ويعلم رشع اهلل (

[آل عمران. ]79/

اهصاوا بصاات الرب؛ عالرب يريب اخللق بنعمه املادية والروحية ،ويعلمهم ما مل يكونوا
يعلمون ،واهلل أمرنا أن نتصف بتلك الصاات.
عنستقيم عىل أوامر اهلل ،ونقيم الناس عليها (

)[التوبة.]71 /
املؤمنون واملؤمنات هذا عملهم إىل قيام الساعة ،اهلل حدده هبذه األمور
اخلمسة (
ثم ذكر وعده ألولئك

)[التوبة.]71 /

[التوبة.]٧٢ :

عهذا هو هقديس اإلنسان لربه  باممه القدوس ،وهذا هو هقديس الرب ألولياهه.
واهلل  بني أنه هو امللك القدوس ،ودعانا إىل هقديسه ،وأعظم ما يقدس به العباد رهبم
هو التوحيد ،أعظم يشء أن نطهر البرشية من كل موء ،ونطهر قلوهبا من الرشك ،
وألسنتها من الكذب ،وجوارحها من األعئال واألخالق السيئة ،أعظم ما يقدس به
العباد رهبم هو التوحيد ،وأعظم ما يقدس به الناس بعضهم بعض ًا هو اإلحسان
)[النساء.]36 /
(
 فالدين ركنان:
عبادة احلق  ..واإلحسان إىل اخللق.
[النساء ، .]٣٦ :هذه عبادة احلق.
)[النساء ،]36 /هذا اإلحسان إىل اخللق.
(
عأعظم ما يقدس به العباد ر هبم هو التوحيد ،علينا مسؤولية العامل ،العامل اآلن مبعة
آالف مليون ،منهم مليون ونصف هقريب ًا مسلمون ،والبقية كلهم كاار ،البد أن نطهر

قلوهبم من الكار والرشك والظلم ،ونزينها بالتوحيد واإليئان ،ونخلصها من التعلق
بغري اهلل ،ون حمل أجسادهم بئا حيبه اهلل ورموله
[آل عمران.]١٠٤ :

مرة من املرات يف إحدى الرحالت كنت يف اليابان ،ودخلت شارع ًا أنا وبعض اإلخوة،
هذا الشارع طوله عرشون كيلو م ًرتا داخل مدينة طوكيو ،وعرضه ما يقارب ماهة مرت،
وللناس يوم يف األمبوع يأهون إىل هذا الشارع ،وال هكون عيه السيارات ،هذا هُعرض
عيه مجيع األعئال ،من عبادات ،من أخالق ،من فناعات ،من كل يشء ،كل ينثر ملعته
ويعرضها يف هذا السوق ،ويسوقها بني الناس ،منهم من يسوق السحر ،وعبادة
األفنام ،ومنهم من يسوق ملعته من فناعة وابتكار وأعالم ،وأنواع العري والاساد
كل يشء موجود يف هذا الشارع ،لكن الدعوة إىل اهلل غري موجودة ،عكيف نقدس قلوب
هذه البرشية ،ونطهرها من هذه األدناس ،ونجملها باإليئان والتقوى.
كيف نجتهد عىل هذه األمة التي اجتهدت عىل املخلوق ،وفنعت مجيع الصناعات
املتقنة؟ إال أهنا مقطت يف األخالق هي وغريها،كيف هدخل "ال إله إال اهلل" يف قلوهبم،
لتقول ألسنتهم األقوال احلسنة ،وهتحرك جوارحهم باألعئال الصاحلة ،وهلبس أبداهنم
األخالق التي حيبها اهلل (
)[البقرة.]138 /
عمن دعا غري اهلل ،أو طاف برضيح ،أو أرشك مع اهلل غريه؛ عئا قدس اهلل.
وأعظم الذنوب أن جتعل هلل ندا ا وهو خلقك (
)[النساء.]116 /
ً
ضالال بعيدً ا؛
من يرشك باهلل يف اخللق ،أو يف العبادة ،أو يف األمئاء والصاات؛ هذا ضل
ألنه قرن املخلوق باخلالق ،قرن الاقري بالغني ،وموى العاجز بالقادر
[األعراف.]١٩٢ – ١٩١ :

وأعظم األعئال عند اهلل هي اإليئان باهلل؛ عقد مئل الرمول  عن أعضل األعئال،
هلل َو َر ُسولِ ِه » أخرجه البخاري( ).
عقال «إِ َيَم ٌن بِا ِ
( )1أخرجه البخاري برقم (.)26

عقدس رمحك اهلل ناسك باإليئان باهلل وهوحيده ،وقدس ناسك بالعبادات والطاعات
واألخالق العالية
وقدس ناسك باإلحسان إىل اخللق(

[احلج.]٧٧ :

)[آل عمران.]134- 133 /

وقدس ناسك بالدعوة إىل ربك الذي خلقك ورزقك وهداك ،يزيد أجرك ،ويارح
ربك (
)[النحل.]125 /
وقدس ناسك بتعليم رشع اهلل للناس (
)[آل عمران.]79 /
آن َو َع َّل َم ُه» أخرجه البخاري( ).
وقال النبي َ «خ ْ ُْيك ُْم َم ْن َت َع َّل َم الْ ُق ْر َ
وقدس ناسك وطهرها من النجامات بالتوبة إىل ربك من مجيع الذنوب (
)[البقرة.]222 /
وقدس ناسك بالصالة التي يمحو اهلل هبا اخلطايا
[هود.]١١٤ :

وقال النبي « مثَ ُل الص َلو ِ
س ك ََمثَ ِل ََنْ ٍر َج ٍ
ار َغ ْم ٍر بِبَ ِ
ات الْـخَ ْم ِ
اب َأ َح ِدك ُْم َي ْغت َِس ُل ِمن ُْه
َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َش ٌء؟ قالواً :ل يا رسول اهللً ،ل يبقى من درنه
ك َُّل َي ْو ٍم ََخ َْس َم َّراتَ ،ه ْل َي ْب َقى م ْن َد َرنه َ ْ
َشء ،قال :ك ََذلِ َك مثَ ُل الص َلو ِ
اخل ْم ِ
ات َ
س؛ ُي َك ِّف ُر اهللُ ِِبِ َّن ا ْلـخَ َطا َيا»أخرجه مسلم( ).
َّ َ
َ
عقدس ناسك هبذه األعئال الصاحلة ،وقدس ناسك بالصدقة وإخراج الزكاة (
)[التوبة.]103 /
وقدس ناسك باألخالق احلسنة ،واألعئال الصاحلة
وقال ( ﯿ
( )1أخرجه البخاري برقم (.)5027

( )2أخرجه مسلم برقم (.)667

[الشمس.]١٠ – ٧ :

)[األعىل.]15-14 /

اللهم طهر قلوبنا من النااق ،وأعئالنا من الرياء ،وألسنتنا من الكذب ،وأعيننا من
اخليانة ،يا رب العاملني.
ومم َ ِّلك ،وقدوس ،ومقدِّ س ،ومقدن س.
واهلل  ملك ُ
واملسلم جيب أن يتعلم العلم اإلهلي ً
أوال ،يتعلم العلم املنامب ،يف الوقت املنامب،
وأعظم ما جيب أن يعرعه العبد هو معرعة اهلل  ،معرعة من خلقه ،ورزقه ،وهداه،
)[حممد.]19/
وافطااه (
)[املاهدة.]98 /
(
وإذا علمنا ذلك؛ آمنا به ،وإذا آمنا به؛ هعرعنا عىل ماذا حيب؟ وماذا يكره؟ وماذا يبغض؟
وماذا ُيرضيه؟ وماذا ُيسخطه؟ واملعرعة باهلل البد أن هنعكس انضبا ًطا يف السلوك،
وهكبريا وحتميدً ا له باللسان (
وخشو ًعا للرب يف القلب ،وخضو ًعا له باجلوارح،
ً
(

[األحزاب.]٤٣ – ٤١ :

ﰀ)[الزمر.]9 /
)[احلج.]77 /

اهلل مبحانه هو امللك القدوس املنزه عن فاات الكئال والنقص يف البرش واملنزه عن
فاات العيب والنقص والرش عىل اإلطالق.
طاهرا من الرشك
طاهرا من الذنوب والعيوب،
واهلل  ال يقبل أحدً ا إال إذا كان
ً
ً
)[املاهدة.]27 /
بالتوحيد (
طاهر ًا من الرشك ،طاهر ًا من البدعة (
)[الكهف.]110 /
والتقديس هو التوحيد ،بأن هوحد اهلل بأمئاهه وفااهه ،وهوحده بالعبادة ،والتقديس
ناي وإثبات ،بأن نناي عن اهلل فاات العيب والنقص ،ونثبت له فاات الكئال (
)[البقرة]255/؛ إثبات فاات الكئال.

)[البقرة ،]255/ناي فاات النقص.
(
عإذا أثبتنا له فاات الكئال ،وناينا عنه فاات النقص ،عهذا هو الكئال.
مقدس
والقدوس من أمئاء الذات هلل  ، ومن الصاات ،ومن أمئاء األععال ،عاهلل 
ٌ
ومقدس عن كل نقص وعيب ،ومقدس يف ذاهه ،له األمئاء احلسنى،
يف ذاهه ،منزه
ٌ
[طه.]٨ :
والصاات العال
عاهلل مقدس يف ذاهه ،معظم يف ذاهه ،يف جالله ومجاله ،ومقدس عن كل نقص وعيب.
وهو جل جالله القدوس الذي يقدس ويطهر من شاء من خلقه (
)[النساء.]49 /
عس بحان امللك القدوس الذي هقدمت عن احلاجات ذاهه ،وهنزهت عن اآلعات فااهه،
القدوس الذي هقدس عن مكان حيويه ،وعن زمان يبليه (
)[احلديد.]3 /
هو الواحد القهار الذي ال يقع يف ملكه إال ما يريد ،وإرادة اهلل  يف خلق كل يشء،
وهدبري كل يشء ،مقرونة باحل كمة؛ ألنه هو احلكيم الذي يضع اليشء يف وقته املنامب،
بالقدر املنامب؛ عال يقع يف ُملكه العظيم إال ما يريد ،وإرادة اهلل ومشيئته مقرونة
باحلكمة املطلقة ،واحلكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق (
)[اجلمعة. ]1 /
هو القدوس الذي قدس ناوس أولياه ه عن املعايص ،وقدس قلوهبم باإليئان
والتقوى (
)[احلجرات.]8-7 /
عطهر ناسك أهيا املسلم من كل دنس ،وطهر رسك عئا موى اهلل ،وطهر وقتك عن
الغاالت ،وطهر جوارحك عن معصية اهلل ،وزكها بالطاعات (
)[احلـرش.]7 /
وطهر لسانك عن اللغو ،والرعث ،والاسوق ،وشهادة الزور (
ﰀ)[اإلرساء.]36 /
وطهر حياهك عن كل يشء يلهيك عن اهلل ( 

)[الذاريات.]51-50 /
ومن عرف ربه القد وس هعلق قلبه به ،ومل يلتات إىل أحد مواه ،وامتأنس به،
)
وامتوحش من غريه؛ عظل بني يديه عابدً ا (

[املزمل.]2- 1 /

وفار بني يدي خلقه داعيًا
[املدثر.]٤ – ١ :

عهو بني يدي ربه يناجيه ،وال يلتات أل حد مواه؛ ليس عنده عمل إال امتثال أوامر
ربه (
ﯓ)[األنعام.]79 /
عاملؤمن إذا عرف هذه املعاين قدس ناسه باإليئان والتوحيد واألعئال الصاحلة ،عيجب
عىل كل عبد أن يقدس ربه ،عيصاه بئا وفف به ناسه ،ووفاه به رموله  من األمئاء
والصاات ،ويناي عنه ما نااه عن ناسه ،أو نااه عنه رموله  مما ال يليق بجالله عىل
)[الشورى.]11 /
حد قوله جل جالله (
عقدس عبادهك هلل أهيا اللبيب ،وأخلصها لربك الواحد األحد ،و َن ِّقها مما ُياسدها أو
ُينقصها ،وطهرها أهيا احلبيب من كل دنس ،وطهر قلبك من النجامات من الرشك،
والنااق ،والرياء ،وطهر لسانك من الكذب ،وقول السوء ،وطهر برصك من اخليانة،
وطهر أعئالك مما ُياسدها من البدع والرياء (
)[الكهف.]110 /
وقدس ناسك بالتوحيد واإليئان واليقني واإلحسان ،و َطيِّبها بالذكر واحلمد والشكر
وزكِّها باألعئال الصاحلة ،واألخالق احلسنة؛ هكن كاملالهكة بالتسبيح
لربك العظيمَ ،
والتقديس (
)[البقرة.]30 /
ً
وعمال؛ عتطهر من املعايص باجتناهبا؛ عهو أطهر لك
علئا
وهعبد لربك بصاة الطهارة ً
عند اهلل ،وأيرس مؤن ًة من طهور التوبة ،ال هاعل املعصية ،ثم هتوب ،بل اجتنبها
مطل ًقا (

)[املؤمنون.]3- 1 /
وطهر ناسك من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات؛ عأنت قدوة للبرشية ،عالبد أن
هتخلق بأخالق القرآن ،وهتأدب بآدابه؛ ألن الناس ينظرون إىل كالمك إن هكلمت ،وإىل
أعئالك إن عملت ،وإىل أخالقك إن ختلقت
[النحل.]٩٠ :

وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة ،وعاحش القول ،وما ال يعنيك ،عمن ُحسن إمالم
املرء هركه ما ال يعنيه ،وطهر قلبك من الرياء وااللتاات ملا مواه ،عكل أحد دونه ال
)[النجم.]42 /
هتعلق به (
وطهر جوارحك عن املعايص؛ عاملعايص من النجامات ،عالثياب إذا أفابتها النجامة
هُغسل باملاء والصابون ،كذلك القلوب إذا أفابتها األمراض ،واآلعات هزول بالتوبة
[البقرة.]٢٢٢ :
واإلمتغاار
 فاألوساخ تأيت إىل البدن من جهتني:
األوىل :من جهة الغبار اخلارجي.
الثانية:من جهة العرق الداخيل.
عهذا يكون طهارهه باملاء والصابون ،كذلك الذنوب هأيت إىل اإلنسان من اجلوارح
اخلارجية؛ العني هرى ما حرم اهلل ،واألذن هسمع ما حرم اهلل ،واللسان يتكلم بئا حرم
اهلل  ،هذه ذنوب خارجية ،وهناك ذنوب داخلية من النااق والرياء والكرب وال ُعجب
واحلقد واحلسد وهكذا؛ عطهارة الذنوب اخلارجية والداخلية بالتوبة (
)[النساء.]110 /
)[النور.]31 /
(
وطهر أوقاهك عن املخالاات ،الوقت من ليل أو هنار خزانة من خزاهن اهلل؛ عطهر هذه
األوقات ،ال متألها باملعايص ،بل أمألها بالطاعات؛ وكل عملك ميعرض عليك
[اإلرساء.]١٤ – ١٣ :

جتد عيه أقواالً حسنة ،وأعئاالً فاحلة ،وأخالق ًا عالية.

وطهر مالك عن احلرام والشبهات (
)[عاطر.]18 /
اهلل أراد منا أن نزكي أناسنا باإليئان ،والتوحيد ،واألقوال احلسنة ،واألعئال الصاحلة،
واألخالق العالية ،ومن قدس ناسه بمعرعة اهلل؛ مل ُيذل ناسه لغري اهلل.
عطهر ناسك من كل ما يسخط ربك عليك ،وزكِّها بكل ما يرضيه عنك؛ يأذن لك أن
هكون مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني؛ يف الدنيا واآلخرة (
ﰀ

)

[النساء.]70-69 /
ولكن إذا ابتُليت بمواقعة يشء من املعايص عبادر إىل التوبة منها (
)[البقرة.]222/
ً
حلا عأخلصه هلل ،وطهره من الشواهب؛ لتستوجب موعوده،
ومتى عملت
عمال فا ً
وهاوز بقبوله (
)[النحل.]97 /
وطهر رمحك اهلل قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح ،وطهر جسدك من الدرن
والومخ وما ُيستقذر ،وطهر ثيابك من الرجس والقذر ،وطيب بدنك بالطيب واملسك،
وطهره بالوضوء والغسل
[املدثر.]٥ – ١ :

إن عاهدة التكبري عاهدة عىل املسلم ،عكلئا كربت اهلل  عظم يف قلبك ،وعظم يف ناوس
من حولك ،وهعظم أنت يف عني اهلل (
)[املدثر.]7-3 /
افرب عىل مجيع هذه األعئال ،هذه أعئال عظيمة؛ أن هقوم بالدعوة ،وأن هداوم عىل ذكر
ربك ،وأن جتتهد عىل طهارة بدنك ،وطهارة قلوب البرشية من األفنام والرجز
)[املدثر.]6 /
وغريها (
ال حتبس مالك هستكثر منه ،بل أناقه جتده أمامك؛ وما أناقت من خري عاهلل  يعلمه
ويرده عليك أضعا ًعا مضاعاة.

وطهر لسانك عن اآلثام ،وطهر قلبك عن األفنام

ﯿ

[األعىل.]١٥ – ١٤ :

وطهر بطنك من احلرام (

)[البقرة.]172 /
كثريا ،ويكرب
وطهر لسانك عن اآلثام؛ عال لسان خلق حلكمة ،حكمته أن يذكر اهلل ً
ذكرا ً
اهلل ،ويمجد اهلل ،وحيمد اهلل ،ويقوم بالدعوة إىل اهلل ويعلم رشع اهلل (
)[عصلت.]33 /
)[األحزاب.]70/
ويقول القول السديد (
وجيتنب الغيبة والنميمة وشهادة الزور ،وغريها من مساوئ األخالق
ﰀ [اإلرساء.]٣٦ :
عطهر بطنك من احلرام ،عاملال احلرام يطمس عني القلب (ﭹ ﭻ
)[املطااني.]14 /
عبسبب أكل احلرام ال يستجاب الدعاء ،وطهر لسانك عن اآلثام برتك الكالم عن
املعايص وعن التومع يف أمور الدنيا ،وغري ذلك من األعئال التي ال حيل للعبد أن
يستعمل اللسان يف الكالم عليها.
وعبودية اللسان يف أمرين ،أن هتكلم مع اهلل بالذكر والدعاء ،وهتكلم عنه بني الناس
بالدعوة إليه
[فصلت.]٣٣ :

وطهر قلبك عن األفنام؛ عالطواف حول القبور ممنوع ،وكذلك الطواف حول القصور
ممنوع ،الطواف حول القبور عىل األموات ،واألموات ليس بأيدهيم يشء ،كذلك
الطواف عىل الدنيا ممنوع ،الطواف عىل القبور ،والطواف عىل القصور ،موا ٌء بسواء،
عمن عبد الدنيا ،أو عبد القبور ،أو عبد اهلوى؛ عهذه كلها عبادات ال جتوز ،وحيرم عىل
اإلنسان أن يشتغل بذلك
[األنعام.]١٦٣ – ١٦١ :

اهلل وضع عىل الدنيا عالمة ،هذه اللوحة مكتوب عليها

[العنكبوت.]٦٤ :

حتى نبتعد عن الدنيا ،ونقدس أناسنا عن التعلق بالاانية ،ونزكيها بالتعلق
)
بالباقية (
[الضحى.]5- 4 /
اهلل أكرب! كم عظمة اهلل! وكم عظمة نعمه! وكم معة ع لمه وعضله! واملستايد من ذلك
كله هو اإلنسان الذي يريده اهلل أن يكون يف الدنيا خلياه ،ويف اآلخرة جليسه.
واهلل خلق الدنيا لنا ،وخلقنا له من أجل أن نقوم بعبادهه (
)[الذاريات.]56 /
املتطهر منه وهو الرجس.
والطهارة هنقسم إىل ما انقسم إليه
ن
 والرجس رضبان:
األول :رجس باطن يف القلب كالرشك ،والنااق ،والرياء ،والشح ،والبخل ،والعجب،
والكرب ،واحلسد ،واجلبن ،والكذب ،والظلم ،وغري ذلك من مساوئ األخالق
والذنوب اخلاية ،عهذه البد من هطهري القلب منها (
)[احلجرات.]8- 7 /
عهذه جاهد ناسك عىل التخلص منها ،وارضع إىل ربك ليخلصك منها ،وبادر إىل
التطهر منها بالتوبة النصوح ،واهلل يتوب عليك
[الزمر.]٥٣ :

ما يف قلب اإلنسان من الرشك األكرب واألفغر يعرض لنإنسان أحيان ًا ويزينه الشيطان
له عتختلط املعصية بالطاعة ،من الرشك ،والنااق ،والشح ،والبخل ،واحلسد ،وغريها
[يوسف.]١٠٦ :

عهذا له ُغسل وله هطهر ،عمطلوب أن هطهر ناسك وهقدمها بالتوبة إىل اهلل من هذه
الذنوب التي هي الرجس (
)[النساء.]17 /

الثاين :رجس ظاهر وهو رضبان ،عاملعايص عمل ظاهر يصدر من اجلوارح بعلم
القلب ،وإرادة اإلنسان باختياره ،كاملعايص ،واملحرمات القارصة واملتعدية ،القولية
والاعلية ،هذا الرجس البد من هقديس الناس وهطهريها وهنزهيها منه؛ حتى ال يكون
اإلنسان نجس ًا قذر ًا ،بل يتطهر ويتزكى باإليئان واألعئال الصاحلة
[الشمس.]١٠ – ٧ :

 فالرجس الظاهر ينقسم إىل قسمني:
األول:عمل ظاهر يصدر من اجلوارح بعلم القلب وإرادة اإلنسان ،كاملعايص
واملحرمات القارصة واملتعدية ،القولية والاعلية ،من أكل الربا ،والزنا ،ورشب اخلمور،
وقول الاحش ،وشهادة الزور ،والغيبة ،والنميمة ،والرسقة ،والغصب ،وغري ذلك من
األعئال املحرمة
[األعراف.]٣٣ :

عهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه ،والعزم عىل هركه ،وإهْباع السيئة باحلسنة التي
متحوها ،وإشغال اجلوارح بالطاعات بدل املعايص ،عذلك أبلغ يف الطهارة (
)[هود.]115-114 /
مكرها من املعايص التي هتعلق به وحده ،وال هتعدى إىل غريه.
الثاين :ما ياعله العبد
ً
كمن أكره عىل الكار بالسجود لغري اهلل ،أو مب اهلل ورموله ونحو ذلك.
عهذا طهوره لزوم كراهته يف القلب ،والتخلص منه متى زال اإلكراه ،مع االمتغاار ،كئا
قال مبحانه (
)
[النحل.]106 /

عإذا ُأكره املسلم عىل أن يقول كلمة الكار؛ عيقوهلا بلسانه وهو غري مطمئن لذلك بقلبه،
مع االمتغاار ،وإن كان ليس بذنبه ،ألنه ُمغلق ومكره ،وال هكليف عىل مكره ،لكن
حي سن منه االمتغاار؛ ألن اإلنسان مقرص يف االعتقادات ،ويف األقوال ،واألعئال،
واألخالق ،عاالمتغاار غسيل للذنوب واملعايص؛ حتى يلقى املسلم ربه نق ايا من

الذنوب ،مطيبًا بالطيب ،عالطيِّب مبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،
ومجيع الطاعات.
والتنظيف باالمتغاار والتوبة إىل اهلل 
[النرص.]٣ :

واعلم أن كل طاعة هلل ورموله ُطهرة وزكاة ،وبركةُ ،حيس املؤمن بطعمها وحالوهتا يف
الدنيا واآلخرة ،وكل معصية هلل ورموله نجامة وخسارة وحرسةُ ،حيس اإلنسان
بمرارهتا يف الدنيا واآلخرة (
)[الشمس.]10- 7 /

[طه.]١٢٦ – ١٢٣ :

طاهر يف ناسه ،مطهر لغريه من األحداث واألنجاس ،واملاء يف إزالة
واعلم أن املاء
ٌ
النجامة كالنور يف إزالة الظالم ،وكاحلق يف إزالة الباطل ،وكالتوبة يف إزالة درن الذنب،
هذا طهور التوبة ،وهذا طهور املاء ،واهلل حيب أهل هذا وهذا (
)[البقرة.]222 /
عامحد اهلل أهيا املسلم واملسلمة عىل نعمه التي ال هُعد وال ُحتىص ،وامحد اهلل أن جعلك من
ِ
وفل
املؤمنني ،وامأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس ،ويزكيك باإليئان والتقوى،
وملم عىل من بعثه اهلل رمح ًة للعاملني (
)[اجلمعة.]2 /
عالبد لكل إنسان من التخلية ثم التزكية ،عالتحلية هأيت بعد التزكية؛ بعد التطهري ،بعد أن
هطهر ناسك من األنجاس والرشك والنااق ،والصاات املذمومة ،هزكيها باإليئان
والتوحيد والتقوى ،واألقوال احلسنة ،واألعئال الصاحلة (ﯿ
)[األعىل.]15-14 /
)[املمتحنة.]4 /
(
[األعراف.]٢٣ :

[آل عمران.]٨ :

اللهم باعد بيني وبني خطاياي كئا باعدت بني املرشق واملغرب ،اللهم نقني من اخلطايا
كئا ينقى الثوب األب يض من الدنس ،اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج والربد.
اللهم طهر قلوبنا من النااق ،وطهر أعئالنا من الرياء ،وطهر ألسنتنا من الكذب ،وطهر
جوارحنا من الاواحش واآلثام ،وطهر أعيننا من اخليانة ،إنك هعلم خاهنة األعني وما
ختاي الصدور.
مبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغارك ونتوب إليك (
)[الصاعات.]181- 180 /

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

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم اهلل

السالم

ه

موسوعة أسامء اهلل احلسنى يف ضوء القرآن والسنة
اسم اهلل السالم

اهلل  هو امللك القدوس السالم ،الذي له األسام ء اسحسى  ،والصفات العىل ،واألفعال
اسحميدة ،واملثل األعىل ،هو امللك القدوس السالم الذي سلم من كل عيب ،وبرئ من
كل نقص ،الذي له الكامل املطلق يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[طه.]٨ :

وهو سبحانه السالم بكل اعتبار ،فهو سالم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله من مجيع
العيوب والىقائص واآلفات(:
)[اسحـرش.]24- 23 /
فاهلل  هو امللك اسحق الذي له األسام ء اسحسى  ،وهو امللك الذي له أوامر كونية عىل
مجيع خملوقاته ،وله أوامر رشعية عىل العقال ء من خلقه من اجلن واإلنس واملالئكة.
فاهلل  أنزل عليىا الدين اسحق ،وأمرنا أن نعمل هبذا الدين؛ لىسعد يف الدنيا واآلخرة،
كثريا ،لئال نغفل عىه ،فىقع يف معصيته ،ونطيع عدوه وهو الشيطان:
وأمرنا بذكره ً
[األنعام.]١٥٣ :

وبسبب الغفلة ،والتمتع واالهنامك يف الشهوات ،وحب الدنيا ،واتباع اهلوى توالت
عليىا املصائب والكوارث ،وهذه سىة اهلل يف كل زمان ومكان(:
)[الىحل.]113- 112/
هذه سىة اهلل جارية ،من آمن فله األمن واهلدى ،ومن كفر باهلل  وعصاه فله الشقا ء
والتعب(:
)[طه.]124-123/

فاسحقيقة أن الشيطان احتل قلوبىا؛ فجا ء الكفار فاحتلوا ديارنا  ،ثم أفسدوا ما بقي من
ديىىا ،وحتكموا يف أنفسىا وأموالىا وديارنا؛ بسبب إعراضىا عن دين اهلل ،واتباع اهلوى ،
والشيطان  ،وحب الدنيا  ،ولن تزال البالد حمتلة ما دامت القلوب حمتلة  ،ولن خيرج
العدو اخلارجي من ديارنا وهم الكفار واليهود والىصارى؛ حت خيرج العدو الداخيل
من قلوبىا ،وهو الشيطان ،وستبق األمور خمتلة ،والبالد حمتلة ،ما دامت القلوب معتلة
باإلعراض عن الدين ،واإلقبال عىل الدنيا وشهواهتا(:
)[البقرة.]39- 38 /
فالسالم كله واألمن كله يف اإلسالم وحده(:
)[األنعام.]82 /
)
(
[آل عمران.]85 /
فاسحمد هلل رب العاملني  ،لربىا امللك اسحق الذي من عليىا بىعمة اإلسالم(:
)[املائدة.]3 /
كثريا الذي أخرجىا من ظلامت اجلهل واجلاهلية ،ظلامت اجلاهلية الكربى،
واسحمد هلل ً
أخرجىا من ظلامت اجلاهلية األربع إىل نور اإلسالم ،واإليامن ،واإلحسان واليقني:

[النساء.]١٧٥ – ١٧٤ :

واجلاهليات األربع التي كانت موجودة يف اجلاهلية  ،وكلها ضد اإلسالم هي :ما ذكره
اهلل يف القرآن من حكم اجلاهلية ،وظن اجلاهلية  ،ومحية اجلاهلية ،وتربج اجلاهلية(:
)

[آل عمران.]164 /
تذكريا له بعظمة من يعبده،
واهلل  خلق الكون وما فيه ،وأصلحه ،وسخره لإلنسان؛
ً
وكرم من خلقه؛ وليكون عونًا له عىل طاعة ربه(:

)[لقامن.]20 /
وخلق اهلل  مجيع املخلوقات عىل التامم والكامل واسحسن ،وسخرها لإلنسان الذي
اصطفاه واختاره ليقوم بعبادة ربه  ،وأعطاه اخليار؛ إن شا ء آمن  ،وإن شا ء كفر ،إن شا ء
أطاع ،وإن شا ء عىص ،فلهذا االختيار اهلل  سخر له ما يف السموات وما يف األرض،
وأوجد هذه املخلوقات عىل التامم والكامل واسحسن ،وسخرها لإلنسان ،وما حيصل يف
الكون من الفساد فهو بسبب اإلنسان الذي فسد وأفسد(:
)[الروم.]41 /
فاهلل  هو امللك اسحق الذي له األسام ء اسحسى  ،والصفات العىل ،دعانا للتخلق هبذه
األسام ء ،وعبادة اهلل  هبذه األسام ء ،ليكون اإلنسان أعىل املخلوقات؛ فإن اهلل  جعل
املخلوقات درجات.
مزاجا هم املؤمىون  ،وأصح
مزاجا هم بىو آدم ،وأصح بىي آدم
فأصح املخلوقات
ً
ً
مزاجا وأفضلهم أولو
مزاجا هم األنبيا ء والرسل ،وأصح األنبيا ء والرسل
املؤمىني
ً
ً
العزم :نوح  ،وإبراهيم  ،وموس  ،وعيس  ،وحممد عليهم الصالة والسالم.
مزاجا مها اخلليالن :إبراهيم وحممد عليهام الصالة والسالم،
وأصح أويل العزم
ً
مزاجا هو حممد  الذي هو سيد األنبيا ء والرسل ،وسيد األولني واآلخرين ،
وأصحهام ً
والذي مجع اهلل فيه مجيع أخالق وصف ات األنبيا ء من قبله ،كام قال اهلل عىه(:
)[القلم.]4 /
وكان خلقه القرآن ،فالتعرف عىل اهلل بأسامئه وصفاته يىقل اإلنسان من درجة إىل درجة
فوقها ،بأن يتخلق بأخالق املالئكة ،أخالق األنبيا ء ،يتخلق ويتصف بصفات اهلل ،
ولكن عىل شاكلة العبودية:
[األعراف.]١٨٠ :

واسم اهلل السالم اسم عظيم من أسام ء اهلل اسحسى ؛ فاهلل  هو امللك القدوس السالم:
[احلرش.]٢٣ :

 واسم اهلل السالم له ثالث معاين:
األول :ب معى السالم :والربا ءة من كل عيب ونقص  ،وأن اهلل  هو السالم الذي سلم
وبرئ من كل نقص وعيب يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[غافر.]٦٥ :

الثاين :أن اهلل جل جالله هو السالم املس ِّلم لعباده؛ ألن السالم واألمن بيده ،كام أن
الرزق بيده ،فكذلك األمن بيده ،والسالم بيده ،فكل سالمة يف الكون صادرة
)
مىه(:
[األنعام.]82 /

هلم األمن من املؤمن ،وهلم الرزق من الرازق ،وهلم العلم من العليم ،وهلم السالمة
والسالم.
الثالث :أن السالم معىاه الذي يس ِّلم عىل أنبيائه وأوليائه يف الدنيا واآلخرة.
كام قال سبحانه(:
)[الىمل.]59 /
وقوله يوم القيامة عن أهل اجلىة(:
)[األحزاب.]44 /
فاهلل سبحانه هو السالم املىزه عن صفات الىقص والعيب  ،وعن الشبيه واملثيل ،املتصف
)[طه.]8 /
بصفات الكامل واجلالل واجلامل(:
فكل صفات ربىا  حسى  ،وكلها سالم مما يضادها ،فحياته جل جالله سالم من
املوت والفىا ء ،والسىة والىوم ،وقوته وقدرته سالم من الضعف والعجز ،وعلمه سالم
من الىسيان وعزوب يش ء عىه ،وغىاه سالم من اسحاجة إىل غريه ،وكلامته سالم من
جورا ،وملكه سالم من
ظلام أو ً
الكذب والظلم ،وعذابه وانتقامه سالم من أن يكون ً
الرشيك واملثيل:

[البقرة.]٢٥٥ :

فسبحان ربىا السالم السامل من الىقائص والعيوب ،املىزه عن الرشيك والىد واملثيل ،

املوصوف بصفات الكامل ،السالم الذي يسلم عىل عباده يف الدنيا واآلخرة ،ويسلم من
شا ء ،ويعاقب من شا ء ،عىل مقتىض حكمته ،وحكمته مقرونة باخلري املطلق(:
)[آل عمران.]26 /
فالرش ليس إليه ،إنام بيده وحده اخلري كله ،ومىه الفضل كله.
وهو سبحانه امللك القدوس السالم ،املىزه عن كل عيب ونقص  ،الذي تىزه عن الظلم
واجلورِ ،
امللك الذي بيده اخللق واألمر ،وإليه يرجع األمر كله ،الذي تىزهت ذاته عام ال
يليق بجالله ،وتىزهت أفعاله عن الظلم والتشفي من خلقه(:
)[اسحرش.]23 /
وقد ورد اسم السالم يف القرآن مر ًة واحدة يف سورة اسحرش كام قال سبحانه( :
)[اسحرش.]23 /
ْت
ويف السىة ورد يف مواطن مىها :الدعا ء بعد السالم ،من صالة الفريضة« :ال َّل ُه َّم َأن َ
ـج َال ِل َوا ِ
الس َال ُمَ ،و ِمن َ
إلك َْرا ِم» أخرجه مسلم( ).
الس َال ُمَ ،تبَ َارك َ
ْت َيا َذا الْ َ
ْك َّ
َّ
وعطاؤه جل جالله سالم من املعاوضة ،ما يعطي ليعط  ،وال يرزق لريزق ،عطاؤه جل
جالله سالم من املعاوضة  ،أو اسحاجة إىل املعطي ،ومىعه سالم من البخل والشح
واسحرص ،وإنام عطاؤه إحسان حمض ،ومىعه حكمة وعدل حمض(:
)[سبأ.]37-36 /
اهلل أكرب! كم أنواع عطائه !كم عطا ء اهلل خللقه من هذه الشمس ،وهذا اهلوا ء  ،وهذه
األرزاق املتىوعة املختلفة يف اجلو ويف الرب ويف البحر؟ كم من األرزاق تساق إىل هذه
األسامك يف البحار؟ وهلذه الطيور واسحرشات التي تسبح يف اجلو؟ وهلذه الدواب التي
تدب عىل وجه األرض من سائر اسحيوانات؟ كل يوم له رزقه:
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وكل األرزاق قسمها اهلل بقدر:

[هود.]٦ :

[الزخرف.]٣٢ :

 واهلل  فرغ إىل كل إنسان من مخسة أشياء:
من رزقه  ..وأجله  ..وعمله  ..وشقي  ..أو سعيد.
وكل خملوق قد قدر اهلل له رزقه مكانًا وزمانًا ،وكمي ًة ونوعية ،كل خملوق من أصغر
خملوق إىل أكرب خملوق ،من عامل اسحيوان  ،أو من عامل الطري  ،ومن اجلن  ،واملالئكة ،أو
اإلنس ،مجيع املخلوقات اهلل  قدر أرزاقها املادية واملعىوية:
[الذاريات.]٥٨ :

فاهلل  فرغ إىل مجيع هذه املخلوقات من مجيع أرزاقها  ،وقسمها عىل وفق اسحكمة
والعلم بأحوال عباده ،فجميع أرزاق اخللق ،بل كل خملوق ،بل كل ذرة تدب عىل وجه
األرض؛ فر غ اهلل من رزقها  ،وقدره يف مكاهنا؛ يف مكان كذا  ،يف الزمان؛ بعد العرص أو
الصباح ،كمية؛ مائة كيلو مثالً ،ونوعية؛ من القمح  ،أو من التمر ،أو من غريها.
خ ْلق األرزاق حيتاج إىل قوة  ،وإىل غى  ،وإىل قدرة ختلق هذه األرزاق املختلفة ،وحتتاج
إىل قوة لىقلها إىل هذه املخلوقات يف البحار ،ويف اجلو ،ويف الرب.
فالذي خلق األرزاق ،والذي أوصل األرزاق ،هو اهلل ،الذي يسوق األرزاق إىل كافة
املخلوقات(:
)[هود.]6 /
وهو سبحانه السالم الذي سلم اخللق من ظلمه؛ فال يظلم ربك أحدً ا؛ فاهلل  نزه
نفسه عن الظلم ،وليس بحاجة للظلم؛ ألنه هو الغىي عن كل ما سواه ،والظلم من
)
صفات الىقص(:
[يونس.]44 /
[النساء.]٤٠ :

[فصلت.]٤٦ :

فسبحان امللك القدوس السالم ،الذي من حمبته للسالم سم من أطاعه واتبع هداه
باملسلمني(:
)[اسحج.]78 /
واإلسالم دين اهلل ،ودين مالئكته ،ودين أهل السام ء واألرض  ،ومن دخل فيه سلم من
ﮔ)[آل عمران.]19 /
العذاب  ،وفاز بالىعيم(:
)[األحزاب.]71 /
(
واسم السالم من أعظم أسام ء اهلل اسحسى ؛ فهو السالم وحده ال رشيك له ،وكل ما
سواه مستسلم له ،خاضع جلربوته ،مىقاد ألمره ،شاهد بوحدانيته(:
)[اسحج.]18 /
وفعله مقرون باسحكمة املطلقة ،واسحكمة وضع اليش ء يف موضعه ،فاهلل يفعل ما يشا ء ،
ولكن فعله مقرون باسحكمة املطلقة ،واسحكمة املطلقة مقرونة باخلري املطلق؛ ألنه جل
جالله بيده اخلري ،وهو عىل كل يش ء قدير.
فاهلل  هو امللك ا لقدوس السالم الذي فطر مجيع املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل
السفيل ،عىل اإلسالم واالستسالم لرهبا السالم؛ فكل خملوق ،وكل مجاد ،وكل نبات ،
وكل حيوان ،وكل إنسان ،وكل ملك ،وكل جان ،وكل كبري ،وكل صغري ،وكل ساكن،
وكل متحرك؛ الكل صغري أمام ربه الكبري ،ضعيف أمام ربه القوي  ،عاجز أمام ربه
القادر  ،الكل فقري إىل ربه الغىي ،الكل ذليل أمام ربه العزيز ،والكل مستجيب ملشيئته،
ومرسع إىل إرادته:
[آل عمران.]٨٣ :

الكل عبيد هلل  ،والكل يسبح بحمد ربه ،والكل يشهد بتوحيده  ،وال كل مطيع لربه،
والكل يىفق ويعطي مما آتاه اهلل(:

)[البقرة.]164 /
ومجيع هذه املخلوقات يف العامل العلوي ،والعامل السفيل ،وما بني السام ء واألرض ،الكل
يىفق بوسعه بإذن ربه ،ال يمىع ماعونه أبدً ا ،فالشمس خملوقة تعطي الىور بإذن رهبا،
والسحب تعطي املياه ،واملا ء يعطي اسحياة(:
)[األنبيا ء.]30 /
واألرض تعطي الىبات(:
)[اسحج.]5 /
واألشجار تعطي الثامر ،وعامل الىبات أكثر من أربعني مليون نوع ،ول كل نوع ثمرات ،
فهذه الثامر خمتلفة األشكال واأللوان والطعوم واألحجام ،اهلل هو الذي  خلقها؛ فهي
تعطي هذه املىافع  ،األشجار تعطي الثامر.
واسحيوان مسخر لإلنسان  ،يعطيه اسحليب والسمن والصوف وغريها  ،واللسان يعطي
الكالم ،والعني تعطي الرؤية ،واألذن تعطي السمع ،والكل يعطي من ماعونه كل حني،
فهذا املاعون تصب مىه املىافع ،والكل يعطي من ماعونه ،ويشهد بتوحيد ربه ،ويسبح
بحمد ربه القدوس السالم(:
)[اإلرسا ء.]44 /
فسبحان ربىا امللك القدوس السالم الذي سلمت ذاته من كل عيب ،وسلمت صفاته
من كل نقص ،وسلمت أفعاله من كل رش(:
)[طه.]8 /
هو السالم ومىه السالم  ،تىزه أن يوقع الرش لذاته؛ وإنام يوقعه ملصلحة العبد  ،يطهره به ،
أو يطهره مىه ،أو يرده إىل ربه من مرض أو مصيبة أو خسارة؛ يوقعه بعبده إذا انحرف
عىه ،ورشد مىه ،ملاذا؟ ليتوب إليه؛ ألن اهلل خلقه ليسعده ،ولن يسعد إال باتباع رشعه
جل جالله ،والصرب عىل ما قدره اهلل( :
) [البقرة.]156-155 /
فإذا وجدت املصيبة؛ فعالجها هبذا القول(:
)[البقرة.]157-156 /

فاهلل  ه و وحده السالم الذي يسلم عباده مما يرضهم؛ فليس يف الوجود سالمة إال مىه
وحده ال رشيك له  ،هو السالم الذي خلق مجيع وسائل السالمة يف جسم اإلنسان؛
جعل الدماغ يف اجلمجمة ،وجعل القلب يف الصدر  ،وجعل العني يف املحجر ،وجعل
الرحم يف اسحوض  ،وجعل الرشايني داخل جسم اإلنسان ،وجعل معامل كريات الدم
اسحمرا ء يف نقي العظام(:
)

[املؤمىون.]14-12 /
البرش إذا أرادوا أن يصىعوا سيارة أو طائرة؛ أو أبرة ،ال بد أن يصىعوها يف وسط الىور،
لكن هذا اإلنسان اهلل خيلقه يف ظلامت ثالث :ظلمة البطن ،وظلمة الرحم ،وظلمة
املشيمة.
فسبحان امللك اسحق الذي ظهرت بدائع صىعه يف عامل اجلامد والىبات واسحيوان
واإلنسان(:
)[األنعام.]102 /
فهو سبحانه امللك اسحق الذي سم نفسه السالم ،وسم عباده باملسلمني ،هو السالم
الذي إذا ذكرته شعرت بالسالم واألمن والطمأنيىة(:
)[الرعد.]28 /
وذكر اهلل واالتصال به يطهر الىفوس من العيوب  ،ومساوئ األخالق من الكذب
والكفر ،ومن الىفاق والريا ء ،ومن الكرب والعجب ،ومن اسحقد واسحسد  ،ومن اسحرص
والطمع(:
)[العىكبوت.]45 /
فسبحان العزيز الكريم امللك القدوس السالم الذي إذا اتصلت به أعطاك ما يىفعك،
ورفع عىك ما يرضك ،وطهرك من العيوب واآلثام(:

)[األنبيا ء.]88-89 /
هو جل جالله السالم اهلادي الذي يف حياتك هيديك سبل السالم ،يف أقوالك وأعاملك
هيديك سبل السالم ،فال تقول إال اسحق ،وال تعمل إال باسحق ،يف عباداتك ومعامالتك
هيديك سبل السالم ،يف سفرك وإقامت ك هيديك سبل السالم ،يف أخالقك هيديك سبل
السالم ،يف جتارتك هيديك سبل السالم ،فمن أراد السالمة يف الدنيا واآلخرة فليطع ربه
السالم.
(
)[البقرة.]208 /
ومن طبق رشع ربه السالم هداه سبل السالم يف مجيع أموره(:
)[املائدة.]16- 15 /
واعلم أن السالمة كلها يف الدنيا واآلخرة أن تؤمن باهلل ،أن تعبد اهلل ،أن تطيع
)
اهلل(:
[آل عمران.]85 /
[األنعام.]١٢٧ :

فال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله اسحمد ،وهو عىل كل يش ء قدير.
اهلل  هو امللك اسحق جل جالله ،فال بد للعبد أن يتعرف عىل ربه ،ويعلم أنه ال إله
غريه ،وال رب سواه.
واهلل  فطر العباد عىل معرفته ،وعىل التوجه إليه ،ومن خالف فطرته؛ فليس يف سالم،
بل يف شقا ء ،كل من خالف الفطرة التي فطر اهلل الىاس عليها؛ فسيعيش يف شقا ء ال يف
[الشعراء.]٢١٣ :
سالم:
فاملسلم يف سالم مع ربه ،وسالم مع نفسه ،وسالم مع من حوله.
فهو يف سالم مع ربه(:

)[فصلت.]32-30 /
وهو يف سالم مع نفسه:
(

[الشمس.]١٠ – ٧ :

)[الرعد.]29-28 /
وهو يف سالم مع من حوله ،املؤمن يف سالم مع ربه بأن محل نفسه عىل طاعة اهلل؛ فله يف
الدنيا األمن واهلداية ،وله يف يوم القيامة الرضوان واجلىة:
[األنعام.]٨٢ :

وهو يف سالم مع نفسه؛ بحيث أنه انقاد ألمر ربه  ،وأخضع جوارحه لطاعة ربه؛ فسلم
من العقوبات  ،وسلم من اخلرسان ،ويوم القيامة اهلل  يدخله ربه دار السالم(:
)[األنعام.]127 /
وكذلك املسلم يف سالم مع من حوله من املخلوقات ،خاص ًة مع إخوانه
املؤمىني(:
)[التوبة.]71 /
واهلل  هو السالم الذي خلق السالم يف مجيع املخلوقات ،فكل سالمة يف الكون فمن
سالمه جل جالله ،والسالمة ملن اتبع مىهج اهلل  ،فمن اتبع مىهج اهلل ؛ فهو يف سالم
مع نفسه ،وسالم مع ربه ،وسالم مع الىاس.
والسالمة هي األمن والطمأنيىة ،وال حيصل السالم إال ملن اتبع رشع اهلل ،أما من خالف
مىهج اهلل يف عباداته ومعامالته وأخالقه؛ فسيعيش يف شقا ء ،فمن بى غىاه عىل إفقار
الىاس ،وبى جمده عىل رقاب الىاس ،وبى عزه عىل إذالل الىاس ،وبى حياته عىل موت
الىاس ،وبى أمىه عىل ختويف الىاس؛ فهذا اإلنسان يتعذب عذا ًبا شديدً ا يف نفسه،
ويشق يف حياته(:
)[طه.]124- 123 /
)[االنفطار.]14- 13 /
وقال سبحانه(:

األبرار يف نعيم يف الدنيا ،ويف القرب ،ويف اجلىة ،والفجار يف جحيم يف الدنيا  ،ويف القرب
ويف عذاب جهىم.
واهلل سبحانه يدعو إىل سبل السالم ،ويدعو إىل دار السالم « َأعدَ د ُت لِ ِعبادِي الصالِ ِ
ني
ـح َ
َّ
َ
ْ ْ
ب َب َ ر
تَ ،و ََل َخطَ َر َع ََل َق ْل ِ
ش»متفق عليه( ) .
تَ ،و ََل ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْ
ني َر َأ ْ
َما ََل َع ْ ٌ
)[السجدة.]17 /
(
فسبحان امللك القدوس السالم الذي سلم عباده من املؤذيات واملكروهات  ،وسلم ديىه
من الشبهات والبدع.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي الَّتي ف َيها
قال الىبي « :ال َّل ُه َّم َأ ْصل ْح ِِل ديني الَّذي ُه َو ع ْص َم ُة َأ ْم ِريَ ،و َأ ْصل ْح ِِل ُد ْن َي َ
اش ،و َأصلِح ِِل ِ
مع ِ
آخ َر ِِت الَّتِي إِلَيْ َها َم َعادِي»أخرجه مسلم( ).
َ ْ ْ
َ َ
فاهلل  هو السالم الذي يسلم عباده من املكروهات يف ديىهم ودنياهم.
والسالمة يف الدين تكون يف ثالثة مقامات:
يف مقام الرشيعة  ..ومقام الطريقة  ..ومقام اسحقيقة.
ففي مقام الرشيعة :يسلم اهلل عقل املسلم من البدع والشبهات  ،ويسلم قلبه وأعامله من
اهلوى والشبهات.
أسريا هلا،
ويف مقام الطريقة يقدم العقل عىل اهلوى؛ فعقله أمري عىل شهواته  ،وليس
ً
يىقاد هواه لعقله ،وال يىقاد عقله هلواه؛ بل هو مسلم مستسلم لربه السالم ،يقدم الوحي
عىل العقل يف مجيع أحواله ،ويقدم اآلخرة عىل الدنيا ،ويقدم حمبوبات الرب عىل
حمبوبات الىفس.
ويف مقام اسحقيقة فسالمة املسلم أال يلتفت إال إىل اهلل ،ويفر إىل اهلل ،ويعبد اهلل كأنه يراه،
وال يلتفت ألحد سواه ،فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك؛
)[الىجم.]42 /
فالسالم أين؟ (
والسالمة أين؟ (
)[الذاريات.]51-50 /
)[اإلرسا ء.]22 /
واخلسارة أين؟ (
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)[الشعراء. ] /
والعذاب أين؟ (
فسبحان امللك القدوس السالم الذي سلم من كل آفة وعيب ونقص؛ وسلم عباده من
كل رش  ،وسلم عىل رسله وأوليائه يف الدنيا واآلخرة(:
)[الىمل.]59 /
هو سبحانه السالم الذي سلم علمه من اجلهل  ،فال خيف عليه يش ء ،أحاط بكل يش ء
علام ،وسلم غىاه من الفقر؛ فاهلل  غىي ال يىقص ما يف خزائىه مثقال ذرة ،مع أنه يىفق
ً
يف كل ثانية مليارات األرزاق عىل خلقه ،ويده مألى ،سحا ء الليل والىهار ،ال تغيضها
)[ص.]54 /
نفقة ،وال يىقص من ملكه مثقال ذرة(:
والغىي هو الذي ال تىقص خزائىه ،ومن نقصت خزائىه هللة واحدة فهو فقري ،أما اهلل
فقريا.
 فهو الغىي الذي أعط الغىي ما يغتىي به ،ولو سلب عىه الغى لعاد ً
يد و ِ
ِ ر
ِ
ِ ِ
اح ردَ ،ف َسأَ ُل ِ
وين
« َيا عبَادي َل ْو َأ َّن َأ َّولَك ُْم َوآخ َرك ُْمَ ،وإِن َْس ُك ْم َو ِجنَّك ُْمَ ،ق ُاموا ِيف َصع َ
ت ك َُّل إِن َْس ر
ان َم ْسأَلَتَ ُه َ ،ما َن َق َص َذلِ َك ِِمَّا ِعن ِْدي إِ ََّل ك ََام َينْ ُق ُص اْلِْخْ َي ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َل
َفأَ ْعطَ ْي ُ
الْبَ ْح َر»أخرجه مسلم( ).
واملحدود إذا أخذ من املحدود نقص ،من املائة ريال أنفقت عرشة تىقص ،هذا شأن
املخلوق؛ أم ا اخلالق فغىاه مطلق ال أول له وال آخر  ،غىاه الزم لذاته جل جالله،
واملحدود إذا أخذ من املحدود نقص ،واملحدود إذا أخذ من غري املحدود فإنه ال يىقص
)[ص.]54 /
أبدً ا؛ ألن خزائىه كالم(:
[احلجر.]٢١ :

هو اهلل امللك القدوس السالم الذي سلم علمه من اجلهل ،وسلم غىاه من الفقر  ،وسلم
حكمه من العبث ،فهو يضع اليش ء يف موضعه ،وهو أعلم حيث جيعل رسالته وحيث
جيعل هدايته يف خلقه ،هو أعلم بمن يصلح للجىة فيهديه ،ومن ال يصلح للجىة فيضله،
ولكىه ال يضل إال من ضل ،ال يزيغ إال من زاغ ،فمن أقبل عىل اهلل هداه ،ومن أعرض
عىه نسيه وتركه وما خيتار:
[الشورى.]١٣ :
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[الكهف.]١٧ :

هو السالم الذي سلمت قوته من الضعف ،وسلم ملكه من الرشيك  ،وسلمت حياته
من املوت(:
)[األعراف.]180 /
وكل سالم يف الكون فهو أثر من آثار اسمه السالم جل جالله الذي خلق كل يش ء ،
)[الىمل.]88 /
وأحكم كل يش ء(:
فالسموات واألرض ،والشمس والقمر ،والىجوم والرياح  ،واجلبال والبحار ،واجلامد
ورضا ،وبقا ً ء
وتدبريا  ،ونف ًعا
والىبات  ،واسحيوان واإلنسان ،واجلن واملالئكة؛ كلها خل ًقا
ًّ
ً
وفىا ً ء؛ كلها خاضعة لرهبا السالم ،حمكومة بأمره ،مسبحة بحمده ،مستجيبة ملشيئته،
شاهدة بوحدانيته(:
)[اإلرسا ء.]44 /
اهلل  هو السالم يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،خلق اجلن واإلنس لعبادته بام رشعه
عىل ألسىة رسله ،وأنزله يف كتبه ،لتخرج من هؤال ء أنواع العبادات والطاعات التي حيبها
اهلل من صالة ،وصيام  ،وزكاة ،وذكر ،ودعا ء ،وتسبيح ،وإنفاق ،ودعوة ،وتعليم،
وأخالق ،كام خترج الثامر الطيبة و اسحلوة من األشجار الطيبة؛ فإذا نزل املا ء عىل األرض؛
أنبتت من كل زوج هبيج  ،وإذا نزل اإليامن يف القلب أنبت:

[األحزاب.]٣٥ :

وأنبت:
[التوبة.]١١٢ :

فالعلم باهلل يىبت اإليامن يف القلب ،ويىبت الصادقني والصادقات  ،واخلاشعني
واخلاشعات ،ممن حيبهم اهلل  ألجل هذه الصفات.
فاهلل  خلق اجلن واإلنس لعبادته وحده ال رشيك له ،هذه املخلوقات العظيمة الكل
مىهم مطيع لربه ،يىفق مما أتاه اهلل ،ويعمل بقدر طاقته ،وال يمىع ماعونه أبدً ا(:

)

[إبراهيم.]25-24 /
ومانع املاعون من البرش ملعون ،الشمس ماعون لإلنارة ،وهي مستجيبة هلل  ال
تعصيه أبدً ا ،خترج الىور إىل أن يىهي اهلل  هذا الكون ،والسحب ماعون مستجيبة ألمر
اهلل تىزل املطر عىل اخللق  ،واألرض مستجيبة ألمر اهلل ،فاألرض ماعون للىباتات،
فتعطي هذه الىباتات واملواليد الكثرية املختلفة ،لكن مانع املاعون من البرش ملعون ،كام
قال سبحانه(:
)[البقرة.]159 /
مانع املاعون ،ماعون الدعوة ،ماعون التعليم ،ماعون األخالق العالية ،هذه مانع
)؛ وإذا لعن اهلل؛ لعن الكون مجيعه هذا املخلوق؛
املاعون ملعون(:
)؛حت ذرات جسم اإلنسان تلعىه ،ثيابه تلعىه،
ألن اهلل لعىه(:
وكل ذرة يف الكون تلعىه؛ ألنه عىص اهلل  ،وكفر باهلل .
والعذاب ليس عىل البدن ،البدن موصل لألمل ،واألمل يذهب إىل الروح ،فتتعذب هذه
الروح  ،فامنع املاعون من البرش ملعون ،كام قال سبحانه(:
)

[البقرة.]160- 159 /
هذ ا اللسان ماعون للكالم ،جيب أن يكون كالمي باسحمد والذكر والتسبيح ودعا ء ريب
 ،والدعوة إىل ديىه ،وتعليم رشعه ،والقول اسحسن  ،هذا اللسان ماعون هلذه
األشيا ء(:
)من بعد ما ظلموا
)ما كتموا (
)ما أفسدوا (
(
)[البقرة.]160-159 /
واعلم أن مانع املاعون ملعون؛ فاسق بلسان الرشع ومعهود العقل؛ لرتكه الفعل
املكلف به ،وخروجه عن العمل املريض إىل العمل املسخوط لربه السالم(:

)[املاعون.]7-4 /
ومانع املاعون من البرش خارج عن طاعة ربه إىل طاعة إبليس الذي لعىه اهلل وطرده ملا
فسق عن أمر ربه(:
) [اسحجر.]35- 34 /
واعلم أهيا املسلم أن إسالم ما دون املؤمن كون وفطرة ،ف جميع املخلوقات أسلمت
لرهبا ،وخضعت ملشيئته؛ ألهنا عرفت رهبا ؛ ولذلك تسبح بحمده:
[اإلرساء.]٤٤ :

 فإسالم اْلؤمن حيصل له من ثالث أبواب:
باب الكون..وباب الفطرة ..وباب الرشيعة.
فأنا مستسلم هلل ،ملا أنزله من آياته الكونية ،الدالة عىل وحدانيته ،وكامل قدرته.
ومستسلم لريب فطرة ،إذا مس اإلنسان األمل؛ توجه إىل مجيع اجلهات مل جيد شيئًا  ،فريفع
برصه إىل السام ء ،ألنه مفطور عىل معرفة ربه:
[الروم.]٣٠ :

هذه الفطرة توجه العبد إىل ربه ،وهو مستسلم لربه عن طريق رشعه ،وكتابه الذي بني
فيه أسام ءه وصفاته.
 فاْلؤمن هداه اهلل من ثالثة أبواب:
من جهة الكون..ومن جهة الفطرة..ومن جهة الرشيعة.
وكل مى هام إسالم لربىا السالم جل جالله؛ فاملؤمن إسالمه كون وفطرة ورشعة ،فهو
مسلم  ،ومستسلم لربه  ،فلله اسحمد واملىة عىل كثرة وسائل اهلداية.
فسبحان امللك القدوس السالم الذي شهدت له مجيع خملوقاته بامللك ،والعزة،
واجلربوت ،والكربيا ء ،وشهدت بوحدانيته ،وسبحت بحمده يف كل وقت  ،كيف يعبد
الىاس غريه؟(:
)[آل عمران.]83 /
وسبحان الرب السالم الذي سلم عىل أنبيائه ورسله فقال(:

)

[الصافات.]181-180 /
ويسلم عىل عباده املؤمىني به يف الدنيا(:
)[الىمل.]59 /
ويسلم عىل عباده املؤمىني يف اجلىة يوم يلقونه(:
)[األحزاب.]44 /
)[يس.]58 /
سالم مقرون بالرمحة(:
وملحبة السالم جل جالله للسالم جعل السالم شعار ختم الصالة ،وأمر املصيل بذكر
السالم  ،وإفشا ء السالم بعد السالم سحاجة العبد إىل السالم ،فىقول بعد السالم من
ِ
ـج َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم» ( ).
الفريضة« :ال َّل ُه َّم َأن َ
الس َال ُمَ ،ت َب َارك َ
ْت َيا َذا ا ْل َ
الس َال ُمَ ،ومن َْك َّ
ْت َّ
وهو سبحانه السالم الذي يدعو إىل دار السالم(:
)[يونس.]25 /
ووعد عباده املؤمىني بدخول دار السالم؛ فقال عىهم(:
)[األنعام.]127 /
بعضا
وهو سبحانه السالم الذي جعل اسمه السالم بشار ًة يبرش هبا املسلمون بعضهم ً
بالسالمة والرمحة والربكة مىه؛ لدخوهلم يف اإلسالم  ،وإيامهنم برهبم السالم.
وهلذا أمرنا السالم بإفشا ء السالم بيىىا ،وج ِعل السالم سببًا للمحبة واإليامن ،ودخول
دار السالم(:ﯿ
)[الىسا ء.]86 /
ِ
ِ
ـجن ََّة َح َّتى ت ُْؤمنُواَ ،و ََل ت ُْؤمنُوا َحتَّى
ويقول الىبي  مرغب ًا يف السالمََ « :ل تَدْ ُخ ُل َ
ون ا ْل َ
َ ََتابواَ ،أو ََل َأدلُّكُم ع ََل َ ر
الس َال َم َبيْنَك ُْم»
ُّ
ُ ْ َ
َ
شء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ ََتا َببْت ُْم؟َ ،أ ْف ُشوا َّ
ْ
أخرجه مسلم( ).
فأعظم املسلمني أجر ًا ،وأحسىهم برش ًا ،أكثرهم حتية بالسالم  ،وأكمله :السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته ،ويف هذا ثالثون حسىة.
()1أخرجه مسلم برقم (.) 591
()2أخرجه مسلم برقم (.)54

فسبحان امللك القدوس السالم الذي سلم من مجيع اآلفات والىقائص والعيوب ،الذي
أمىه عباده أن يظلمهم ،والذي أصلح خلقه بام فطرهم عليه من التوحيد ،وبام رشع هلم
من الدين اسحىيف  ،وسلم عباده املؤمىني من الرشور(:
)[آل عمران.]164 /
واهلل  هو السالم الذي يريد أن يسلم خلقه من الرشور يف الدنيا واآلخرة ،وهلذا دعا
مجيع خلقه إىل الدخول يف اإلسالم ،ودخول دار السالم(:
)[الروم.]30 /
هو السالم الذي يدعوا إىل دار السالم:
[يونس.]٢٥ :

وهلذا فطر اهلل خلقه عىل التوحيد ،ويرس للىاس معرفته بأسامئه وصفاته ،فىقل املؤمن من
عامل الشهادة إىل عامل الغيب ،وأنار له بإيامنه موضع الغفلة مىه ،وكشف له بالعلم ما
غطت عليه الشهادة ،وبرصه باآليات الكونية ،واآليات القرآنية؛ فأحبه وآمن به
وأطاعه(:
)[الطالق.]12 /
)
(
[يونس.]101 /
وبرص اإلنسان بأصله ،ليعرف من خلقه(:
)[الطارق.]8- 5 /
(
)[عبس.]30-24 /
فالىظر والتفكر من أعظم أبواب زيادة اإليامن ،التفكر يف اآليات الكونية ،والتفكر يف
اآليات القرآنية ،فهذا املؤمن الذي تفكر رأى فعل اهلل وتدبريه يف ملكه وخملوقاته،
ووجد ما سواه من العوامل العلوية والسفلية عبيدً ا له ،تكرب رهبا وتعظمه ،وتسبح
بحمده ،وتطيع أمره ،وتشهد بوحدانيته جل جالله(:

)

[اسحج.]18 /
واعلم رمحك اهلل بأن العلم باهلل عليه مدار ا إليامن؛ فاعلم أنه ال إله إال اهلل  ،هذا العلم
عليه مدار اإليامن الذي يف القلب ،واإلسالم الذي يف اجلوارح؛ حت تستسلم لرهبا ،
ومن سلم قلبه وجوارحه لربه؛ أسعده يف الدنيا ،و سلمه يوم القيامة القصور
امللكية(:
)[البقرة.]112 /
فمن عرف ربه بأسامئه وصفاته وأفعاله زاد إيامنه ،وحسن إسالمه  ،وكمل توحيده؛
وقويت عبادته  ،أفمن يعلم كمن ال يعلم؟ أفال تذكرون!(:
ﰀ)[الزمر.]9 /
وإذا وقر العلم باهلل يف القلب تىور باإليامن ،ثم توجه إىل ربه بالعمل الصالح ،فالذي
وقر مىه يف قلبه هو اإليامن ،واخلارج من اجلوارح هو اإلسالم ،وهذه أول مراتب العلم
وأعالها وأرشفها؛ ألن ثمرته التوحيد واإليامن؛ وهلذا أمر اهلل هبا  ،وأكد عليها يف كتابه
فقال(:
)[حممد.]19 /
 والعلم ثالث درجات:
علم باهلل ..وعلم بأوامر اهلل..وعلم بأيام اهلل .
هذا العلم اإلهلي ،علم باهلل ،وعلم بأوامر اهلل ،وعلم بوعد اهلل  ،وما جيريه من أقداره
من نرص أوليائه ورسله،وخذالن أعدائه املرشكني به:
[الطالق.]١٢ :

فأول ثمرات هذا العلم اإليامن باهلل ،وخشيته ،وتقواه.
فالعلم اإلهلي ثمرته اإليامن باهلل ،وإذا استقر يف القلب؛ امتأل القلب بىور اإليامن،
فانرشح الصدر للطاعات ،فأقبل املسلم عىل طاعة ربه باسحب والتعظيم والذل له؛ ثم

نوع الطاعات ،واجباهتا ومستحباهتا ،الصالة فرض ونفل ،والصوم فرض ونفل ،
والزكاة فرض ونفل ،واسحج فرض ونفل  ،وهكذا يف سائر الطاعات:

[األنفال.]٤ – ٢ :

إذا امتأل القلب باإليامن اشتاق لطاعة الرمحن؛ فتحرك القلب باإليامن ،والقلب حيرك
اجلوارح لألعامل ،حيرك اللسان لذكر اهلل ومحده ،والدعوة إليه ،وتعليم رشعه ،وحيرك
اجلوارح للصالة والصوم ،والزكاة واسحج ،واجلهاد ،والدعوة ،والتعليم وغري ذلك من
األعامل الصاسحة ،وأبواب اخلري:
[احلديد.]٢١ :

فأعظم روافد هذا العلم الذي هو العلم بـال إله إال اهلل .
وأقوى روافده أركان اإلسالم اخلمسة ،فالشهادتان شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا
رسول اهلل  ،إعالن للتوحيد ،وإظهار للطاعة هلل ولرسوله ،والصالة صلة بني العبد
وربه.
 فيقف العبد يف الصالة بني يدي ربه بستة أمور:
األول:يكرب ربه ،كام نقول :اهلل أكرب يف األذان ،واإلقامة ،وكذلك يف الصالة ،ويف
ركعات الصالة ,يكرب ربه .
) [الفاتحة.] /
الثاين:ثم حيمد ربه فيقول ( :
كثريا طيبًا مباركً ا مل ء السام ء ومل ء
ثم نقول بعد الرفع من الركوع :اسحمد هلل محدً ا ً
األرض .إىل آخره.
)[الفاحتة.]6 /
الثالث:ثم يسأل ربه اهلداية(:
الرابع:ثم االستغفار بني السجدتني :اللهم اغفر يل ،اللهم اغفر يل.
اخلامس:ثم تقديم التحية هلل يف الىهاية :التحيات هلل ،والصلوات والطيبات.
السادس:ثم الصالة والسالم عىل من كان سب ًبا يف وصول هذا اخلري إليىا ،وتسهيل هذا
العلم لىا؛ وهو حممد  ،نصيل ونسلم عليه كام نصيل ونسلم عىل إبراهيم الذي هو أبو
البرشية الثالث  ،فىقول يف آخر الصالة« :اللهم صل عىل حممد ،وعىل آل حممد كام

صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد».
فالصالة صلة بني العبد وربه ،يكربه ،وحيمده ،ويسأله ،ويستغفره ،ويقدم التحية له ،ثم
يصيل ويسلم عىل من كان سببًا يف وصول هذا اخلري إليه.
والصالة أصل اخلشوع هلل ،وهي إعالم برتتيب الذكر والفكر ،والتوجه والطاعة،
وكيفية الوقوف بني يدي اجلبار بأحسن مراتب اخلضوع:
[العنكبوت.]٤٥ :

وثمرة الصالة االنقياد ألوامر اهلل داخل الصالة وخارجها ،مع املحبة والتعظيم هلل ؛
مطيع لربه يف
فالعبد ال يكون عبدً ا حت يكون عبدً ا هلل داخل الصالة وخارج الصالة،
ٌ
الصالة بقيامه  ،وركوعه ،وسجوده ،وأقواله ،وأفعاله  ،يف داخل الصالة ,فهو عبد يطبق
أكثر من مائتي سىة عن الىبي  داخل الصالة.
فكذلك ال يكون العبد عبدً ا حقيقة حت يكون داخل الصالة عبدً ا هلل  ،وخارج الصالة
عبدً ا هلل  ،مزاجه سمعىا وأطعىا يف داخل الصالة ويف خارج الصالة ،هذا هو العبد
الذي سلم قلبه وجوارحه هلل  ،ويوم القيامة هذا اإلنسان يستلم القصور امللكية،
ويدخل جىة عرضها السموات واألرض ،وله يف اآلخرة مثل هذه الدنيا عرش مرات .
فهذه الصالة هي الركن األول بعد الشهادتني.
 أما الركن الثاين فهي الزكاة.
و هي من ثمرات العلم اإلهلي ،فهي تدريب عىل إنفاق املال يف وجوهه املرشوعة من
زكاة ،وصدقة  ،وهدية؛ هر ًبا من تبعات املال وعبادته ،وتقر ًبا إىل اهلل بإنفاق املحبوب
األدين؛ لىيل ما هو أحب ،فالزكاة خترج اإلنسان من الشح والبخل ،وتىفع الفقري ،وفيها
قربة إىل اهلل  بإنفاق املحبوب ،لىيل ما هو أحب ،وهو رضوان اهلل واجلىة:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

 والصوم أصل يف اإلمساك كله:
بالكف عن املحبوب من أجل ما هو أحب  ،وهو اهلل  ،والزهد يف املباح ،وتضييق جماري

الشيطان يف الدم ،والتدرب عىل الكف عن كل ما حرم اهلل .
فالصوم األصغر هو الصوم الذي نحن نصومه ،أما الصوم األكرب فهو الصوم عن كل ما
يسخط اهلل  من مجيع املحرمات واملكروهات ،يصوم هذا اللسان عن الغيبة
والىميمة ،والقيل والقال ،وتصوم اجلوارح عن املعايص ،وعن الذنوب ،وعن كل قبيح.
هذا الصوم األصغر وسيلة إىل الصوم األكرب  ،فالصوم األصغر وقته حمدود من الفجر
حت أذان املغرب ،وبعد ذلك نأكل ما أحببىا من الطعام والرشاب ،لكن الصوم األكرب
يبدأ من إسالم اإلنسان وإيامنه بربه  حت يموت  ،والفطر يوم القيامة عىل هنر الكوثر ،
وزيادة كبد اسحوت يوم القيامة ،فمن صام عن شهواته استعد المتثال أوامر ربه.
ثم اسحج الذي هو من ثمرات العلم اإلهلي الذي يستقر يف القلب ،ويورث اإليامن
والتقوى هلل  ،اسحج يف األصل هو القصد  ،فاسحج أصل يف القصد إىل اهلل  ،وإعالن
الطاعة له يف بيته ومشاعره بني خلقه ،والسعي إليه بالىفس واملال ،ولزوم املسكىة
والبذاذة يف اهليئة أمام امللك اجلبار ًّ
ذال له.
وإذا أعلىت اجلوارح هذه األعامل بعد إقرار القلوب بالتوحيد واإليامن؛ اتفق ظاهر
اإلنسان وباطىه عىل سلوك السبيل املوصل إىل ربه ،ففاز وسلم من العذاب(:
)[األنعام.]153 /
والسالم سبحانه حيب أن يسلم عباده من الرشور ،والعذاب ،واآلالم؛ وهلذا أرسل
الرسل ،وأنزل الكتب؛ رمح ًة بعباده ،ومحاي ًة هلم مما يرضهم؛ ليعيشوا يف أمن وسالم يف
الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]82 /
هذا يف الدنيا  ،ويوم القيامة(:
)[األنعام.]127 /
ولو ترك اهلل الىاس بال رسل ،وال كتب ،وال دين؛ لعاشوا كالبهائم ،بل أضل من
البهائم  ،و عاشوا عىل اهلوى ال عىل اهلدى؛ فهلكوا وفسدت أمورهم ،وضلوا
وأضلوا(:
)[اجلمعة.]2 /

فاسحمد هلل عىل نعمة اإلسالم ،وأول كلمة تكلم هبا آدم  هي السالم ،حني أمره ربه أن
ب َف َس ِّل ْم َع ََل ُأولَئِ َ
ك،
يسلم عىل املالئكة ملا أتم خلقه؛ ألن اهلل  أمره بقوله«:ا ْذ َه ْ
النَّ َف ِر ِمن اْلَالَئِك َِة ،ج ُلوسَ ،ف ِ
احي ُّيون َ
َكَ ،فإِ ََّّنَا ََتِيَّت َ
ُك َو ََتِيَّ ُة ُذ ِّر َّيتِ َ
ك» ،متفق عليه( ).
استَم ْع َم ُ َ
ُ ٌ
َ
ْ
فأول كلمة تكلم هبا آدم  هي السالم  ،حني أمره ربه أن يسلم عىل املالئكة؛ ألن
السالم أمان اهلل لعباده ،وملحبته السمه السالم سم ديىه اإلسالم ،وسم أهله
)
باملسلمني ،وأمر بإفشا ء السالم ،وهو اإلسالم(:
[آل عمران.]19 /
)[آل
وقال سبحانه( :
عمران .]102 /وأمرنا اهلل  إذا دخلىا البيوت أن نسلم عىل أهلها؛ إلشعارهم باألمن
والسالم(:
)[الىور.]27 /
وقال سبحانه(:
)[الىور.]61 /
ـم ْسلِ ِم َع ََل
ومن حق املسلم عىل املسلم أن يرد السالم ،كام قال الىبي َ « :ح ُّق الْ ُ
الس َال ِم» متفق عليه( ).
ت وذكر
ـم ْسلِ ِم َمخ ٌْس -ويف روايةِ -س ٌّ
الْ ُ
منها:ر ُّد َّ
َ
وإفشا ء السالم من أعظم شعائر اإلسالم واملسلمني ،مع تطبيق أركانه وأحكامه.
ِ
الس َال َم َع ََل َم ْن َع َر ْف َ
سئل الىبي « :أي اإلسالم خري؟ فقالَ :أ ْن ُت ْلق َي َّ
تَ ،و َم ْن ََلْ
ف»متفق عليه( ).
َت ْع ِر ْ
واسم السالم جيعل املسلم يف سالم مع ربه ،ومع نفسه ،ومع غريه ،واعلم أن كل رش إنام
يأيت من سو ء االختيار؛ فالعايص استعمل هواه يف حتريك جوارحه؛ فوقع يف الرش ،لكن
اهلل وظف هذا الرش الىسبي للخري املطلق(:
)[التغابن.]11 /
()1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ,)6227واللفظ له ,ومسلم برقم (.)2841

()2متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( )1240واللفظ له,ومسلم برقم (.)2162

()3متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( )6236واللفظ له ,ومسلم برقم (.)39

[البقرة.]٢١٦ :

 فاهلل  هيدي خلقه من أربعة أبواب:
األول:اهلدى البياين ،بالدعوة إىل اهلل باسحكمة واملوعظة اسحسىة ،بالقول اسحسن ،
بالدرس ،باملوعظة ،باملحارضة:
[النحل.]١٢٥ :

الثاين:التأديب الرتبوي ،فإذا مل يستجب العبد للهدى  ،فاهلل يرد هذا اإلنسان إليه بأمر
إنذارا له ،حت تذكره ربه فيتوب إىل اهلل ،
آخر  ،هذا األمر هو أن يصيبه بمصيبة؛
ً
فاألمراض واملصائب إنذارات من اهلل بأن هذا اإلنسان خرج عن الرصاط املستقيم؛ فال
بد أن يعود إىل ربه؛ فهذه املصائب واآلالم مىذرات ومذكرات باهلل ؛ فيتوجه اإلنسان
إىل ربه ،إن مل يفد به القول اسحسن؛ انتفع هبذا اإلنذار من ربه .
الثالث:اإلكرام االستدراجي  ،فإن مل يفده القول اسحسن  ،وال اإلنذار باملصيبة ،فاهلل 
عىده باب ثالث ،وهو اإلكرام االستدراجي(:
)[التوبة.]55 /
)[األنعام.]44 /
(
الرابع:القصم الرباين ،فإذا مل يستجيبوا وقد جا ءهم اهلدى ،ومل يتوبوا بعد البال ء ،ومل
يشكروا بعد الىعام ء ،فلم يبق إال القصم الرباين باإلهالك والتدمري ،وبحسب الذنب
)[الزخرف.]55 /
تكون قوة العقوبة(:
[العنكبوت.]٤٠ :

فاهلل حكيم يف أقداره؛ يف املحبوب واملكروه ،يف املىع والعطا ء ،فهو مىع إال ليعطي ،وما
ابتىل إال ليعايف ،وما أمرض إال ليشفي جل جالله(:
)[التوبة.]51 /
ِ
فورا
فاملصيبة إنذار من الرب ،ترد العبد العايص إىل مواله ،ولكىىا لضعفىا إذا أصبىا ً
نذهب إىل األسباب ونتعالج ،وال نعلم ما سبب وقوع هذه املصيبة ،ومن الذي أنزهلا،

وإنذارا هلذا العبد حت يعود إىل ربه ،ليس إيالم
الذي أنزهلا وجا ء هبا هو اهلل ؛ عقوب ًة
ً
العبد أمر مقصود  ،فاإليالم ليعود إىل ربه.
فاملصائب إنذارات من الرب ترد العبد العايص إىل مواله؛ فيتوب إليه ،ويسلم من
عقوبة ذنبه(:
)[التوبة.]51 /
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال الىبي «:الْ ِ
ون م ْن ل َسانه َو َيده» متفق عليه( ) .
ـم ْسل ُم َ
ـم ْسل ُم َم ْن َسل َم ا ْل ُ
ُ
مسلام من إخوانه؛ ق ال هذا الذي أوذي :فالن قد آذاين ،وإذا آذى غري
واملسلم إذا آذى
ً
مسلم؛ قال :املسلمون فعلوا معي كذا ،فيىسب التهمة لإلسالم ال للمسلم.
لكن املسلم اسحقيقي من سلم املسلمون من لسانه ويده ،وسلمت سمعة اإلسالم من
لسانه ويده ،وكان قدو ًة حسى ًة لغريه؛ فهو سفري اإلسالم بني اخللق يف أقواله وأعامله
وأخالقه؛ فال يىسب لإلسالم أي أمر مشني:

[آل عمران.]١٣٤ – ١٣٣ :

فاملسلم حقق حسن اخللق مع اخلالق واملخلوق ،وأصول األخالق مع اخللق أربعة:
أن تعطي من حرمك  ،وتعفو عمن ظلمك ،وحتسن إىل من أسا ء إليك ،وتصل من
قطعك؛ فهذا سفري اإلسالم بني اخللق يف أقواله وأعامله وأخالقه:
[آل عمران.]١٥٩ :

فمن أسا ء بسو ء يف ترصفاته فقد أسا ء لإلسالم ،واملسلمني ،والكفار ،ألنه شوه صورة
اإلسالم ،وأسا ء للمسلمني ألنه فعل هذا الفعل ألنه مسلم ،وأسا ء للكفار؛ ألنه مىعهم
من اإلسالم بسبب سو ء ترصفاته ،واإلسالم اليوم حمجوب عن الكفار ،ملاذا اإلسالم
اليوم حمجوب عن الكفار؟ .
املسلمون اآلن أكثر من مليار ونصف ،من بني أكثر من سبعة مليارات وبقية السبعة
مليارات كلهم كفار ،اإلسالم حمجوب عن هؤال ء؛ بسبب سو ء أخالق بعض املسلمني
()1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ,)10ومسلم برقم (.)40

مع الكفار ،بالكذب  ،والفساد ،واخليانة ،والظلم وغريها.
ِ
ِ
ت ألُ ََت ِّ َم
اإلسالم حمجوب عن الىاس ؛ ألن اإلسالم هو األخالق قال الىبي «:إِن ََّام ُبع ْث ُ
َمك ِ
َار َم ْاألَ ْخ َال ِق» ويف روايةَ «:صالِ َح ْاألَ َخ َال ِق»أخرجه أمحد والبيهقي( ).
 واألخالق تنقسم إىل قسمني:
حسن اخللق مع اخلالق ..وحسن اخللق مع املخلوق.
األول:حسن اخللق مع اخلالق :أن أعرف الكبري فأكربه ،والعظيم فأعظمه ،وأعرف
الكريم فأشكره ،وأعبده بام جا ء به رسوله  ،والىفع عائد إيل:
[األنعام.]١٠٢ :

الثاين:حسن اخللق مع املخلوق :أن أصل من قطعىي ،وأعفو عمن ظلمىي ،وأعطي من
حرمىي ،وأحسن إىل من أسا ء إيل ،وأخالق الىاس بخلق حسن:
[األعراف.]١٩٩ :

ِِ
وقال الىبي « :إِ َّن الْ ِ
الصائِ ِم الْ َقائِ ِم» أخرجه أمحد
ـم ْؤم َن لَ ُيدْ ِر ُك بِ ُح ْس ِن ُخ ُلقه َد َر َج َة َّ
ُ
وأبو داود( ).
فالدين كله هو اخللق ،ألن هذا الدين عظيم ال بد له من إنا ء ،وهذا اإلنا ء هو إنا ء
)[القلم.]4 /
األخالق(:
وهلذا اخللق ليس له حد ،وليس له وقت ،يتخلق به اإلنسان  ،ويلبس هذا اللباس ،يلبس
لباس التقوى إىل أن يلق ربه  ،والتقوى هي التي حتجزك عن معايص اهلل  ،التقوى أال
يفقدك اهلل حيث أمرك ،وال جيدك حيث هناك:
[آل عمران.]١٠٢ :

فاإلسالم حمجوب عن الكفار بسبب سو ء ترصفات املسلمني مع الكفار بالكذب
والفساد واخليانة ،وهذا يش ء مشاهد  ،فمن مل يسلم املسلمون من لسانه ويده؛ من باب
أوىل لن يسلم الكفار من لسانه ويده؛ فيؤذي املسلمني ،ويىفر الكافرين عن الدخول يف
اإلسالم ،والواجب أن يتصف بصفات الىبي  ،الذي كان أحسن الىاس خل ًقا وخل ًقا.
 و حتى حيصل األثر والتأثري َلبد أن يقتدي اْلسلم بالنبي  يف مخسة أمور:
()1صحيح /أخرجه أمحد برقم ( ,)8939وأخرجه البيهقي برقم ( ,)20782وهذا لفظه.
()2صحيح/أخرجه أمحد برقم ( )25013وأخرجه أبو داود برقم ( )4798وهذا لفظه.

يف نيته وفكره ،ويف توحيده وإيامنه ..ويف أقواله اسحسىة ..ويف أعامله الصاسحة ،ويف
أخالقه العظيمة(:
ﰀ)[األحزاب.]21 /
فاملؤمن ح ًّقا من سلمت سمعة اإلسالم واملسلمني من لسانه ويده .
يلَ :و َم ْن َيا َر ُس َ
هلل َلَ ُي ْؤ ِم ُن قِ َ
هلل؟ َق َال:
ول ا َِّ
هلل َلَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،وا َِّ
قال الىبي َ «:واهللَِّ َلَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،وا َِّ
الَّ ِذي َلَ َيأْ َم ُن َج ُار ُه َب َوايِ َق ُه» أخرجه البخاري( ).
وبوائقه رشوره وغوائله ،فإذا آمىت باهلل السالم؛ فكن مصدر سالم ملن حولك ،وإذا
وصل اإلنسان إىل مرتبة يؤذي فيها غريه؛ فهذه قطعة من نار أقطعه إياها إبليس ،ورش
الىاس من اتقاه الىاس خمافة رشه ،واملسلم مصدر السالم واألمن؛ جيب أن يبث يف العامل
األمن والسالم والطمأنيىة(:
)[البقرة.]208 /
[آل عمران.]١٠٤ :

هلذا جيب عىل املسلم أن حيِس من حوله بالطمأنيىة ،وأنه لن يىاله مىه أ ًذى.
ومن آمن باهلل السالم فعليه أن يتخلق هبذا االسم العظيم ؛ فيسلك يف حياته اليومية سبل
السالم بأقواله ،وأعامله ،وأخالقه:
[البقرة.]٢٠٨ :

ليسلم يف نفسه ،ويسلم من رشه غريه ،ويىتفع بخريه غريه(:

)[الزمر.]18-17 /
فاصدق أهيا املسلم يف أقوالك  ،وأخلص يف أعاملك  ،وجتمل بأخالقك؛ تكن يف سالم
مع ربك ،ومع نفسك  ،ومع غريك من األهل ،واألوالد  ،واجلريان ،وسائر اخللق.
وأحب يش ء إىل اهلل هو السالم ،واإلسالم ،وسالمة اخللق يف الدنيا واآلخرة:
[النساء.]١٢٥ :

()1أخرجه البخاري برقم (.)6016

والىاس حيبون السالم؛ ملا فيه من الطمأنيىة ،وسورة الفتح نزلت بعد صلح
اسحديبية(:
)[الفتح.]2- 1 /
ال ألنك حاربت؛ بل ألنك وقعت اتفاقية سالم مع كفار قريش؛ لعلهم هيتدون ،وكان
أفواجا ،من قريش وغريهم(:
هذا الفتح أن دخل الىاس يف دين اهلل
ً
)[الىرص.]3 /
فالفتح فتح القلوب؛ ليدخل اإليامن ،إذا قامت الدعوة فتحت أبواب ا ملداخل؛ فدخل
أفواجا  ،وإذا تركت الدعوة؛ فتحت أبواب املخارج  ،فخرج الىاس مىه
الىاس يف دين اهلل
ً
أفواجا.
أفواجا ،كام دخلوا فيه
ً
ً
 وأسامء اهلل  احلسنى أنواع:
أسام ء ذات..وأسام ءصفات..وأسام ء أفعال.
فذات اهلل سالم ،ومن صفات اهلل أنه السالم ،وهيب لعباده السالم.
ف كل سالم يف الدنيا واآلخرة فهو من ربىا السالم ،هو الذي سلم عباده بصفاته الفعلية.
فسبحان من يقلب الليل والىهار واألحوال؛ لىفع العباد وسالمتهم مما يرضهم(:
)[الىور.]44 /
اهلل  هو امللك القدوس السالم الذي له األسام ء اسحسى  ،والصفات العال ،واألفعال
اسحميدة ،واملثل األعىل يف السموات واألرض.
)[حممد.]19 /
واهلل  أمرنا بتعلم ال إله إال اهلل فقال(:
ِ
وع ْلم أسام ء اهلل اسحسى هي مفتاح هذا الباب ،وأصل هذا الباب بأن نعرف امللك ،
العظيم ،القوي ،القادر ،القاهر ،الرزاق ،العليم ،القدوس ،السالم ،نعرفه حت نتوجه
إليه؛ فإذا عرفىا الغىي توجهىا إليه ،وإذا عرفىا القوي استعىا به  ،وإذا عرفىا الرزاق سألىاه
الرزق(:
)[األعراف.]180 /
فهذا الكون العظيم بام فيه من العرش والكريس ،والسموات واألرض ،وما فيهن ،وما
عليهن ،وما بيىهن ،من هذه العوامل العظيمة ،عامل املالئكة ،وعامل اجلن ،وعامل اإلنس،

وعامل اسحيوان ،وعامل الىبات ،وعامل اجلامد ،هذه العوامل الكربى كلها دالة عىل وحدانية
اهلل ،وعىل عظمته وكربيائه ،وأسامئه اسحسى  ،وصفاته العىل:
[يونس.]١٠١ :

وهذا الكون العظيم بام فيه من مجيع املخلوقات كله مطيع لربه ،وكل ذرة يف هذا الكون
العظيم تسبح بحمد رهبا  ،وتشهد بوحدانيته ،وختضع ألمره ،وتستجيب ملشيئته ،وترسع
إىل إرادته ،وترس بطاعته ،وتلعن من عىص اهلل وأعرض عىه(:
)[البقرة.]162-161 /
فهذه املخلوقات العظيمة كلها تسبح بحمد رهبا ،وهي مفطورة عىل ذلك ،واإلنسان
خمريا ،وجوارح اإلنسان خاضعة إلرادة اإلنسان ،تفعل ما يريد هذا
خلقه اهلل ً 
اإلنسان؛ فإن أطاع اهلل هبذه اجلوارح أطاعته جوارحه ومحدته ،وإن عىص اهلل هبا أطاعته
ولعىته ،فإذا كان يوم القيامة شهدت هذه اجلوارح عىد امللك اسحق بام أمرها اإلنسان أن
تعمل به من خري أو رش(:
)[يس.]65 /
واهلل  أمرنا أن ندخل مجي ًعا يف اإلسالم ،ونبتعد عام سواه:
[البقرة.]٢٠٨ :

فالسلم واإلسالم والسالم كلها أسام ء لإلسالم ،اهلل  أمرنا أن ندخل مجي ًعا يف
اإلسالم ،وأن نأخذ بجميع أحكام اإلسالم(:
)[البقرة.]208 /
وإذا فعلىا ذلك صلحت أحوالىا مجي ًعا؛ وإذا دخل بعضىا دون بعض يف اإلسالم شقي
الذي دخل بالذي مل يدخل يف اإلسالم؛ ألن نفع املسلم يكون لىفسه ولغريه.
فاملسلم ال يظلم ،وال يرسق ،وال يؤذي أحدً ا ،فالذي دخل يف اإلسالم نفعه يكون
لىفسه وغريه  ،ويشق هذا املسلم بمن مل ي ْسلِم؛ ألنه يكيد له  ،وحيسده ،ويعانده ،وحياربه
ومن أخذ مجيع أحكام اإلسالم؛ صلحت أحواله ،ومن أخذ البعض وترك البعض؛ فإنه
سيتعب ويتأمل ويشق ؛ ألنه لفق حياته من حق وباطل  ،ومن هوى وهدى  ،ومن فعل

ذلك فلن يفلح يف الدنيا وال يف اآلخرة(:
)[البقرة.]85 /
فاهلل  أمرنا أن ندخل مجي ًعا يف اإلسالم؛ حت نكون أرس ًة واحدة مستسلمني لربىا ،
مساملني إلخوانىا من بىي آدم ،فاهلل  أمرنا مجيع ًا أن ندخل يف السلم مجي ًعا حت ال
تصطدم حياة بعضىا ببعض ،وحت تكون صبغتىا(:
)[البقرة.]138 /
فىسلم مجيعىا لربىا  ونسلم قلوبىا وجوارحىا لربىا ؛ حت اهلل  يسلمىا يوم
)[القمر.]55-54 /
القيامة(:
فاهلل  ،أمرنا أن ندخل يف السلم كافة مجي ًعا؛ األبيض واألسود ،الرجال والىسا ء،
العرب والعجم ،اهلل أمرنا مجي ًعا أن ندخل يف هذا اإلسالم الذي كله سلم وسالم.
سلم مع الىفس ،وسلم مع الرب ،وسلم مع اخللق.
وأمرنا كذلك مجي ًعا أن نأخذ بجميع أحكام اإلسالم ،يف مجيع األحوال  ،فاملسلم
مستسلم لربه بقلبه وجوارحه ،يعمل بجميع أنواع الطاعات ،فرضها ونفلها ،وال يعمل
بيش ء ويرتك شيئًا؛ بل هو مسابق ومسارع إىل مجيع أنواع الطاعات(:
)[البقرة.]208 /
والذي ال يدخل يف اإلسالم  ،وال يدخل يف السالم؛ ال شك أنه سيتبع خطوات الشيطان
الذي يزين لإلنسان املعايص ،فيدخله يف املباحات ،ثم يىقله إىل الصغائر ،ثم يىقله إىل
املحرمات ،ثم يىقله إىل الكبائر ،ثم إىل الردة ،هذا فكر الشيطان؛ يريد أن جير الىاس
مجي ًعا إىل جهىم ،فكيف اإلنسان يسلم من رشه؟ ولن يسلم من رشه إال فقط بيش ء
)[آل عمران.]19 /
واحد(:
(
)[لقامن.]22 /
[الروم.]٣٠ :

ف ال نجاة وال سالمة من الىار والشقا ء والشيطان إال باإلسالم ،أما من اقرتن بالشيطان
)
فسيكون جىد ًّيا من جىود الشيطان(:
[الىسا ء.]38 /
فمن مل يعبد الرمحن ،فسيجره الشيطان إىل عبادته:
[يس.]٦٢ – ٦٠ :

فاهلل  من أجل سالمة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة خلقه وساق قوته وأوصله إليه،
وهداه إليه ،وأكرمه بالىعم من السمع والبرص والعقل؛ ليعمل بطاعة اهلل  ،ويدخل يف
اإلسالم ،ويعرف فضل اهلل عليه  يف دخوله يف هذا الدين(:
)
[اسحجرات.]17 /
ومن دخل يف اإلسالم يف الدنيا دخل دار السالم يف اآلخرة(:
)[األنعام.]127 /
فعىل اإلنسان أن يسلم قلبه ،وجوارحه ،ووقته ،وماله ،لربه ؛ حت يستعمل هذه
األمور يف طاعة مواله ،ويفوز برضاه:
[احلج.]٣٥ – ٣٤ :

التعبد هلل عز وجل باسمه السالم

اهلل  أمرنا بالتعرف عليه ،والتعرف عىل أسامئه وصفاته ،والتعرف عىل ديىه ورشعه،
والتعرف عىل وعده ووعيده؛ لىعبد اهلل عىل بصرية ،ونسارع إىل الطاعات ونجتىب
املعايص  ،ونسابق يف اخلريات؛ استجاب ًة ألمر اهلل :
[األنفال.]٢٤ :

فكيف نتعبد هلل  باسم اهلل السالم؟ إذا عرفىا أن ربىا هو السالم يف ذاته وأسامئه
وصفاته وأفعاله ،وهو السالم الذي يسلم عىل عباده ،وهو السالم الذي كل سالمة يف
الكون مىه جل جالله؛ إذا عرفىا ذلك فعليىا أن نتعبد هبذا االسم العظيم؛ فتكون حياة
املسلم كلها سال ًما من اللغو ،والعبث ،والغيبة ،والىميمة ،والكذب ،والفحش،
واآلثام.
كيف نتعبد هلل  هبذا االسم العظيم؟ فاهلل  من عليىا بأنواع السالمة يف الدنيا
واآلخرة ،فاهلل  يقلب الليل والىهار واألحوال ملاذا؟ لىفع العباد وتذكريهم برهبم
)
وسالمتهم مما يرضهم(:
[الىور.]44 /
مرارا ملاذا ؟ ليسلم؛ ألن اهلل يقلبه ،لئال يقف الدم يف العروق
فاإلنسان إذا نام يتقلب ً
بالىوم عىل جهة واحدة؛ فمن أجل سالمة هذا اإلنسان يقلبه ربه يف فراشه مرات كثرية
)[الكهف.]18 /
لسالمته(:
ولوال تقليبه؛ لتفطر سحمه ووقف رشيان دمه.
ومن أجل سالمتك يا عبد السال م توىل اهلل عىك إدارة أجهزة جسمك :من القلب،
والرئتني ،والكبد ،واملعدة ،واملرارة وغريها من األجهزة ,وأنت مستيقظ أو نائم ،فاهلل
 يكلؤك ويرعاك؛ اللهم ال تكلىا إىل أنفسىا طرفة عني(:
)[األنعام.]60 /
)
(
[األنبيا ء.]42 /

ومن أجل سالمتك وضع جل جالله دماغك يف صىدوق عظمي قوي حيميك به من
الصدمات.
 هذا الدماغ أقسام كثرية منها:
قسم للتفكر والتدبر..وقسم لالستذكار..وقسم للحفظ.
فاملخ حيفظ مجيع املعلومات ،ويضعها يف ملفات ،وخيرجها حسب املىاسبات ،وحسب
طلب اإلنسان؛ فاهلل  من أجل سالمة اإلنسان توىل إدارة أجهزته؛ فوضع هذا الدماغ
يف صىدوق عظمي قوي ،ليحمي به اإلنسان من الصدمات؛ ووضع سبحانه نخاعك
الشوكي يف العمود الفقري؛ يف أسفل الظهر ،وضعه يف العمود الفقري محاي ًة هلذا
[البقرة.]١٤٣ :
اإلنسان:
ومن أجل سالمة اإلنسان وضع قلبه يف القفص الصدري ,فالقلب يدق بمعدل اثىني
وسبعني مرة يف الدقيقة ،ويف الساعة أربعة آالف مرة.
فهذه الدقات لسقي البدن بالدم وهذا الدم يضخ من القلب ملسافة مائتني وثامنني كيلو
وسحام وعصبًا ،تسقي مساحة هذا اإلنسان.
شعرا
وعظام ً
ً
مرت طويل ،تسقي هذا البدن ً
واإلنسان لو فرد لكان مائتي مرت مربع ،تسقيه هذه الدما ء التي يضخها القلب.
فاهلل  جعل الدماغ يف صىدوق عظمي ،وجعل هذا القلب يف وسط اإلنسان؛ يف
القفص الصدري  ،ووضع أمامه مروحتني مها الرئتان هتفان وتربدان هذا القلب الذي
يضخ هذه الدما ء التي يستقبلها من الكبد  ،ويدفعها إىل أجزا ء البدن:
[األنعام.]١٠٢ :

فمن أجل سالمتك وضع قلبك يف القفص الصدري ،ومن أجل سالمتك أهيا اإلنسان
وضع معمل كريات الدم اسحمرا ء يف نقي العظام ،كريات الدم اسحمرا ء التي حيتاجها
اإلنسان  ،وتصىع باملاليني يف كل يوم ،وضعها اهلل  يف نقي العظام  ،داخل العظام  ،يف
مخ العظام ،وهو أكرب معمل يف جسم اإلنسان خيرج هذه الكريات التي تعمل يف
[الذاريات.]٢١ :
اجلسم:
ومن أجل سالمة اإلنسان وضع العني يف حمجر من العظام ،هذه العني التي نرى هبا
يوم ًّيا أكثر من نصف مليون صورة ملونة وحيفظها املخ ،املخ حيفظ املسموعات

واملرئيات واملعقوالت  ،ف اإلنسان يستطيع أن يرى كل يوم نصف مليون صورة ملونة
بالعني  ،ثم هذه العني توصلها إىل الدماغ  ،والدماغ حيفظها:
[احلجر.]٨٦ :

ومن أجل سالمة املرأة وضع الرحم يف اسحوض محاي ًة للجىني؛ فال إله إال اهلل امللك
القدوس السالم الذي كل سالمة مىه ،وكل وسائل السالمة بيده؛ فوضع اإلنسان عىل
أصول السالمة ،ومن عليه بالدين الذي هو اإلسالم:
[املائدة.]٣ :

فسبحان من جعل هذه األعضا ء اهلامة يف بيوت حمصىة ،وأماكن آمىة!(:
)[اسحرش.]23 /
ومن أجل سالمتك سخر لك ما يف السموات وما يف األرض  ،كلها يف خدمتك ،عامل
اجلامد ،عامل الىبات ،عامل اسحيوان ،عامل اجلن ،عامل املالئكة؛ كلهم يف خدمتك ،الشمس يف
خدمتك ،واهلوا ء يف خدمتك  ،والرتاب يف خدمتك  ،وكل هذه املخلوقات اهلل سخرها
لك ،لتتفرغ لعبادة ربك(:
)
[لقامن.]20 /
وهذا التسخري له وجهان ،تسخري تعريف لتعرف ،وتسخري تكريم لتشكر من سخرها
لك.
ومن أجل سالمتك أهيا اإلنسان؛ خلق اهلل جهاز التوازن يف األذن ،ولوال وجود هذا
ً
معتدال ،جهاز التوازن
اجلهاز؛ ملا استطاع اإلنسان أن يقف عىل قدميه ،أو يميش
موضوع يف األذن ،لو اختل؛ لسقط اإلنسان.
فسبحان ربىا امللك القدوس السالم الذي سلم خلقه من الرشور ،وحفظهم من
اآلفات ،فليتق العبد ربه  ،ليسلم من العقوبة  ،فام من مشكلة عىل وجه األرض إال بسبب
اخلروج عن مىهج اهلل (:
)[الشورى.]30 /
)[الىسا ء.]123 /
(

وما من خروج عن مىهج اهلل  ،إال بسبب الكرب أو اجلهل؛ وهلذا جيب أن نتعلم ونعرف
ربىا  بالكربيا ء والعظمة؛ لىتواضع له:
[الزمر.]٦٧ :

)

وجيب أن نتعلم؛ حت نخرج من اجلهل إىل العلم(:
[حممد.]19 /
(
)[األحزاب.]72 /
فال بد للعبد أن يتعلم؛ ليعرف اهلل بذاته وأسامئه وصفاته ،ويعرف ديىه ،ويعبد من
يستحق العبادة ،ويشكر من يستحق الشكر:
[الطالق.]١٢ :

وهو ظلوم؛ ألنه يريد أن يأخذ كل يش ء له؛ فيظلم نفسه باإلعراض عن دين اهلل ،وييس ء
إىل غريه بالرسقة أو القتل ،ويرشك بربه  ،والرشك باهلل ظلم يف حق الربوبية( :
)[لقامن.]13 /
وال خيرج اإلنسان من هذا الرشك إىل التوحيد  ،ومن هذا اجلهل إىل العلم؛ إال إيامن العبد
بربه ،وما من عطا ء وإكرام إهلي أعظم من العلم  ،أعظم كرامة يعطيها اهلل  عبده هو
العلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله:
[احلديد.]٢١ :

 والعلم اإلهلي عَل ثالثة أقسام:
علم باهلل..وعلم بأوامر اهلل..وعلم بخلق اهلل.
ف العلم بخلق اهلل أن تتعرف عىل هذه املخلوقات :الشمس  ،والقمر ،واجلبال ،
والىباتات ،واسحيوانات هذا علم بخلق اهلل يوصلك إىل اهلل ،إذا عرفت املخلوقات؛
جتاوزهتا إىل اخلالق ،وإذا عرفت الصور جتاوزهتا إىل املصور ،وإذا رأيت الىعم واألرزاق
جتاوزهتا إىل املىعم؛ فتىظر ماذا يريد ،وماذا حيب ،فتفعله:

[آل عمران.]١٩١ – ١٩٠ :

والعلم بأوامر اهلل هي العلم بأوامر الرشيعة ،العلم بأوامر اسحالل واسحرام واألمر
والىهي الرشعي:
[احلرش.]٧ :

والعلم باهلل هو أساس هذه العلوم  ،والعلم باهلل هو أصل أركان اإليامن كلها.
 و أركان العلم باهلل تقوم عَل سبعة أصول:
العلم باهلل..والعلم بأسامئه ،والعلم بصفاته..وأفعال ه..وخزائىه..ووعده..ووعيده.
فأعظم يش ء ،وأعظم عطا ء إهلي للعبد هو العلم باهلل(:
)[الرعد.]19 /
(
ﰀ)[الزمر.]9 /
(
)[الىسا ء.]113 /
وهلذا العلم ال حد له:
وحظ اخللق مىه قليل:

[طه.]١١٤ :

[اإلرساء.]٨٥ :

فأعظم يش ء نسأله ربىا  العلم الذي يعرفىا باخلالق واملخلوق.
يعرفىا باخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله ،وماذا حيب  ،وماذا يكره ،يعرفىا بدين اإلسالم
أوامره ونواهيه ،حالله وحرامه ،يعرفىا هبذا الكون من خلقه؟:
[األنعام.]١٠٢ :

يعرفىا باإلنسان من خلقه وصوره ،وما هي وظيفته ،وماذا يريد اهلل مىه ،وما سبل
سعادته وشقاوته:
[البقرة.]٢٢ – ٢١ :

فاهلل  هو السالم الذي كل سالمة يف الكون مىشؤها مىه ،ومتامها عليه ،ونسب تها إليه،
هيدي عباده سبل السالم ،ويوصلهم برمحته إىل جىته دار السالم(:
)[األنعام.]127 /
خارجا مما كان
وأوحش ما يكون اخللق يف ثالثة مواطن :يوم يولد اإلنسان فريى نفسه
ً
فيه من بطن األم دار السالم واألمن؛ ألن فيها الطعام والرشاب واهلوا ء ً
مهيأ له.
ويوم يموت فريى قو ًما مل يكن عايىهم من قبل ،ويوم يبعث فريى نفسه يف حمرش عظيم.
ومن آمن بالسالم سلمه من رش هذه املواطن؛ وهلذا أكرم اهلل عيس وحيي عليهام
السالم  ،وخصهام بالسالمة ،كام قال عيس :
)[مريم.]33 /
(
)[مريم.]15 /
وقال عن حيي (:
والصواب من القول يسم سال ًما؛ لسالمته من اخلطأ والعيب واإلثم واألذى :
(ﮱ
)[الفرقان.]63 /
قالوا :كال ًما ً
مجيال لطيف ًا جير هذا اجلاهل إىل السكوت والرضا(:ﮱ
)
[الفرقان.]63 /
قالوا :كال ًما ً
سليام من السب والشتم والسخرية.
مجيال ً
فسبحان ربىا امللك القدوس السالم الذي برئ من مجيع العيوب ،املىزه عن صفات
الىقص ،وعن أفعال الىقص  ،الذي أعط السالمة للخلق(:
)[امللك.]4-3 /
)[طه.]50 /
هو سبحانه امللك القدوس السالم(:
هو سبحانه امللك القدوس السالم الذي أكرم خلقه بالعدل واإلحسان والرمحة ،وسلم
اخللق من ظلمه  ،الذي حرم الظلم عىل نفسه ،وعىل خلقه(:
)[الىسا ء.]40 /
ِ
ت ال ُّظ ْل َم َع ََل َن ْفسَ ،و َج َع ْلت ُُه
وقال الىبي  يف اسحديث القديسَ « :يا ِع َبادِي إِ ِّين َح َّر ْم ُ

ـموا»أخرجه مسلم( ) .
َبيْنَك ُْم ُ َ
ُم َّر ًما؛ َف َال َتظَالَ ُ
فاهلل جل جالله بني لىا أسام ءه اسحسى  ،لىعبد اهلل  بموجب هذه األسام ء العظيمة لربىا
 ،وهي أسام ء جالل ،وأسام ء مجال ،واملسلم ال بد أن جيمع ب ني صفات اجلالل
وصفات اجلامل ،من الىاس من تظهر فيه صفات القوة ،والشدة ،والقدرة ،هذا فيه
صفات جالل ،ومن الىاس من تظهر فيه صفات الرمحة ،واللطف ،واإلكرام،
والطمأنيىة ،هذا تظهر فيه صفات مجال.
واملسلم جيمع بني هذا وهذا ،كام أن لربىا صفات اجلالل الدالة عىل عظمته وكربيائه
وجالله ،وله صفات اجلامل الدالة عىل إكرامه وإحسانه؛ مثل :الكريم ،الرزاق ،
اللطيف  ،العفو ،واسحليم ،الرمحن ،فكذلك اإلنسان يكون له حظ من هذه األسام ء.
فاملسلم إذا عرف ربه بأسامئه اسحسى  ،وصفاته العىل ،وأفعاله اجلميلة؛ فهذه املعرفة تثمر
له ثمرات ،فيكرب اهلل  ،ويعظمه ،وحيبه ،وحيمده ،ويطيعه ،ويعبده؛ مت ؟.
إذا عرف ربه بالعظمة والكربيا ء؛ عرف نفسه بالضعف والفقر والعجز واالحتياج ،
فيتوجه إىل ربه  ،فمن عرف ربه باسمه السالم؛ تواضع له ،وترضع إليه ،وسأله السالمة
من كل رش يف الدنيا واآلخرة(.
)[السجدة.]17- 15 /
فاسأل أهيا املسلم ربك السالمة ،أن يسلم يقيىك من الرشك ُّ
والشبه واهلوى والبدع ،
ويسلم جوارحك من الرشور واملعايص  ،ويسلم قلبك من الصفات املذمومة؛ حت
تلق اهلل بقلب سليم ،وقول سليم ،وعمل سليم ،وخلق سليم(:
).
وأحسن الدعا ء ما مجع بني الثىا ء والطلب كام دعا إبراهيم  ،وهذا دعا ء عظيم فيه
الثىا ء عىل ربىا  ،ثم سؤال ما نحتاجه ،سؤال امللك الغىي القدوس السالمً ،
أوال أثى
عىل ربه ،ثم سأل ربه(:
()1أخرجه مسلم برقم (.)2577

ثم وصفه بصفات الكامل فقال(:

).

)[الشعرا ء.]82-69 /
فلام أثى هذا الثىا ء ،وجمد هذا التمجيد ،وأثى عىل ربه هبذه الصفات؛ جا ءت األسئلة
)؛ هذا السؤال األول ،
فقال(:
)؛ وكان له ذلك(:
والثاين(:
)[الشعرا ء.]89-83 /
هذا دعا ء إبراهيم  ،أثى عىل ربه بأسامئه وصفاته ً
أوال ،ثم سأله ثان ًيا ،ستة من أنواع
الثىا ء ،وستة من أنواع السؤال.
سليام حاف ًظا للسانه
فعىل املسلم إذا عرف ربه السالم أن يكون سالم ًا ،وأن يكون
ً
وجوارحه من معصية اهلل ،فيكف لسانه وجوارحه عن أذية املؤمىني واملؤمىات:

[احلجرات.]١١ :

ِ
وقال الىبي « :الْ ِ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِدهِ» متفق عليه( ).
ـم ْسلِ ُم َ
ـم ْسل ُم َم ْن َسل َم الْ ُ
ُ
فعليك أهيا املسلم بإفشا ء السالم ،وإلقائه عىل من عرفت ومن مل تعرف؛ ألن السالم
سبب للسلم واألمان والطمأنيىة واخلري والربكة ،فإذا رأيت إنسانًا فسلم عليه ،سلم عىل
عدوا؛ فالسالم كله خري ،وكله بركة،
من عرفت ،وعىل من مل تعرف؛ ليعلم أنك لست ًّ
ِ
ـجنَّ َة َحتَّى ت ُْؤ ِمنُواَ ،و ََل ت ُْؤمنُوا َحتَّى َ ََتا ُّبواَ ،أ َو ََل َأ ُدلُّك ُْم َع ََل
قال الىبي ََ « :ل ت َْد ُخ ُل َ
ون ا ْل َ
َ ر
الس َال َم َبيْنَك ُْم»أخرجه مسلم( ).
شء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ ََتا َببْت ُْم؟ َأ ْف ُشوا َّ
ْ
فام أعظم بركات السالم عىل املسلم واملسلم عليه.
()1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ,)10ومسلم برقم (.)40
()2أخرجه مسلم برقم (.)54

والسالم كامله أن تقول :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ذكر يل أحد اإلخوة أنه كان يف اسحرم؛ فسلم عىل أحد األفارقة ،فلام سلم عليه دعاه
لطعام اإلفطار يف اسحرم يف رمضان ،ثم أفطر معه وجرى بيىهام اسحديث ،وكان يظن أنه
رجل بسيط من عموم الىاس ،فلام فرغ من اسحديث معه ،وأراد أن يىرصف إىل بيته
ودعه ،ثم هذا اإلفريقي أعطاه بطاقة فيه اسمه ،وقال :إذا جئت إىل بالدنا هذا عىواين،
وأنا أدعوك كام أكرمتىي أن تزورين يف بالدي ألقوم برد اجلميل.
فقدر اهلل  ،فذهب هذا الرجل مع جمموعة من اإلخوة إىل بلد هذا الرجل يف إفريقيا
الوسط  ،وهىاك جزيرة فيها أكثر من مائة ألف من األقزام  ،هؤال ء كلهم وثىيون ال
يعرفون اهلل أبدً ا  ،وال يعبدون اهلل  ،هؤال ء يعيشون يف الغابات ،يأكلون من الىباتات،
ويأكلون من سحوم اسحيوانات والطيور ،وال يعرفون اللباس ،أقزام رجال ونسا ء عراة.
فلام ذهب إىل تلك البالد ،وجد الرجل ليس يف البلد ،فسأل عىه فقالوا :هو يف أمريكا ،
ذهب ليعقد صفقة جتارية يف جتارة األملاس مع إحدى الرشكات الكربى ،اتصلوا عليه،
واتصل عليهم ،وقال :أنتم تسكىون يف قرصي ،قالوا :ما جئىا هلذا ،إنام جئىا للسالم
عليك ،وما دمت لست موجو ًدا فىحن سوف نتجول عىل الىاس ،ونتعرف عىل البالد،
فجا ءوا إىل هذه الغابة.
وهؤال ء كانوا أربعة ،فذهبوا إىل هذه الغابة ووصلوا إليها يف قصة طويلة ،املهم أهل
الغابة هلم سوق جيتمعون فيه يبيعون اللحوم  ،والفواكه الطبيعية ،واألوروبيون يأتون إىل
هذا املكان ،ويأخذون الدما ء الصافية الىقية من أجسام هؤال ء ويىقلوهنا إىل مستشفياهتم
يف العامل مقابل دوالرات بسيطة ،فهم يأخذون دما ءهم وما دعوهم وما هدوهم إىل
رهبم .
لكن اهلل  بسبب هذا السالم الذي ألقاه عىل هذا املسلم يف بلد اهلل اسحرام ،ويف بيت اهلل
 اسحرام ،نىظر كيف جا ءت الىتيجة ،فذهبوا إىل ذلك املكان ورأوا الىاس  ،ولكن ماذا
يرون؟ رجال ونسا ء عراة يبيعون ويشرتون مقايضات ،ال يعرفون الىقود إال شيئًا
يسريا ،فدعوهم إىل اإلسالم ،وت كلموا معهم حت وصلت إىل قلوهبم ال إله إال اهلل ؛
ً
بواسطة أربع لغات :اللغة العربية ،ثم اللغة الفرنسية ،ثم لغة البلد ،ثم لغة هذه القبيلة.
فاجتمعوا حتت شجرة ،ثم تكلم أحد اإلخوة عن اهلل  ،وعن عظمته ،وعن نعمه

وإحسانه ،وأن هذا الـملك ملكه وأنىا نحن عبيده ،وهو مالك هذا الكون ،وهو الذي
يدبر الكون ،وأنه خلقىا يف بطن األم ،ثم أنزلىا إىل بطن الدنيا ،ثم نموت ،ثم ندخل
القرب ،ومن القرب نساق إىل دار القرار يف اجلىة أو الىار.
فأسلم يف تلك اجللسة مخسة وأربعون من الرجال والىسا ء ،فأخذ هؤال ء اإلخوة الدعاة
بعض ألبست هم وسرتوا هبا الىسا ء وسرتوا هبا الرجال ،فعلموهم الوضو ء والصالة ،ثم
بعد ثالثة أي ام زاد العدد إىل مائتني ومخسني من الرجال والىسا ء.
ويف ذلك الوقت جا ء رئيس القبيلة ،وقال :ما هذا؟ وما هؤال ء؟ قالوا :هؤال ء يدعونىا
إىل اهلل  ،وخيربونىا أن لىا رب ًا  ،وأنه أرسل إليىا رسوالً ،وأن فيه بيت يعبد هلل  في ه يف
مكة ،وأنه بعد املوت فيه بعث وجزا ء ،ثم دخول اجلىة أو الىار.
فقال :أنا عىدي عملية داخل الغابة ،وإذا عدت سوف أسلم  ،قالوا :ال؛ قد ال ترجع ،
كبريا
فانطق الشهادة فىطق الشهادة ،وأسلم جمموعة من الىاس ،حت بلغ العدد عدد ًا ً
يفوق اخلمسامئة من هؤال ء.
وبعد أسبوع أو عرشة أيام عاد هؤال ء إىل اململكة ،ثم يف أيام اسحج رأى هذا الذي قام
بدعوهتم إىل اهلل ؛ رأى مىهم جمموعة يف مىً يمشون  ،فقال :لع ِّيل أسلم عليهم ،فسلم
عليهم ،قال :من أنتم؟ قالوا :نحن من إفريقيا الوسط  ،جا ءنا جمموعة من اإلخوان
ودعونا إىل اهلل  ،ونحن جئىا سبعون ً
رجال للحج ،ودخل اإلسالم يف الغابة التي نحن
فيها أكثر من مائة ألف ،وتطل هذه الغابة الكبرية عىل مخس دول ،قالوا :فبىيت املساجد
هىاك ،وقامت حلق التعليم ،وانترشت حلق القرآن الكريم ،وبدأ الصيام ،والصالة،
ً
رجال جئىا هذه
واألذكار ،واألدعية ،وبدأ اإلسالم يدخل يف الىاس ،ونحن سبعون
السىة للحج ،قال :أين أنتم؟ قالوا  :يف املكان الفالين.
فذهب إليهم  ،وعرفوا بعد ذلك أنه هو ،فأخذهم إىل بيت الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه
اهلل ،وكذلك زار هبم أئمة اسحرم ،وأكرموهم واحتفوا هبم.
فهذه الربكة ،وهذا اخلري العظيم الذي حصل بسبب السالم  ،وبإفشا ء السالم.
فإفشا ء السالم فيه بركات عظيمة ،وفيه أمن وطمأنيىة ،فىفيش ذلك ،ونتعبد باسم اهلل
السالم ،ونىوي هذه الىيات الكبرية؛ لعل اهلل  يرزقىا كام رزق هؤال ء ،اآلن غابة فيها
أكثر من مائة ألف كلها تؤذن ،وتصوم  ،وتصيل  ،وتزكي ،وتقرأ القرآن ،كلها بصحيفة

هذا الرجل الذي ألق السالم عىل من مل يعرف يف بيت اهلل اسحرام:

[فصلت.]٣٣ :

فهذا الدين كله سالم  ،وكله أمن  ،وكله خري؛ فهذه الكرامات ،وهذه الىعم  ،وهذه
اخلصال اسحميد كلها من فضل اهلل ،ومن وفقه اهلل  هلذه اخلصال اسحميدة من الدعوة،
والعبادة ،وحسن اخللق ،وإكرام الىاس؛ عاش يف الدنيا يف سالم  ،ونال السالمة املؤبدة
)
يف دار السالم(:
[األنعام.]127 /
ففي الدنيا ثبات األحوال حمال  ،هىا يف الدنيا أمن وخوف ،ومرض وعافية ،يف الدنيا
ثبات األحوال حمال؛ ألن اهلل يتعبدنا يف حال الرسا ء والرضا ء ،يف حال األمن ويف
حال اخلوف  ،يف حال اإلقامة ويف حال السفر  ،يف حال الغى وحال الفقر.
أما يف اآلخرة فثبات األحوال قائم هىاك ،يف اآلخرة ثبات األحوال ،ويف الدنيا تغري
األحوال  ،يف اآلخرة :يا أهل اجلىة خلود بال موت ،ويا أهل الىار خلود بال موت ،يف
اآلخرة يقال ألهل اجلىة :أما آن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبد ًا؟ وتىعموا فال تبأسوا
أبدً ا؟ وختلدوا فال متوتوا أبدً ا؟ وتشبوا فال هترموا أبدً ا؟ .
هىاك دار القرار ،ودار السالم ،ودار األمن والطمأنيىة ،فمن دخل السالم واإلسالم
وعبد رب ه السالم؛ أدخله جىة دار السالم.
فأسلم وجهك  ،ولسانك  ،وقلبك  ،وجوارحك لربك السالم؛ تسعد يف دنياك وأخراك ،
و تسلم من العذاب يف الدنيا واآلخرة(:
)[لقامن.]24- 22 /
هو سبحانه امللك القدوس السالم املؤمن الذي إذا اتصلت به طهرك من العيوب
والىقائص واآلثام  ،ومجلك باملحاسن واملحامد وأدخلك اجلىة دار السالم:
[الذاريات.]٥١ – ٥٠ :

هو السالم الذي يف مجيع أعاملك  ،يف عبادتك  ،يف جتارتك  ،يف حركتك  ،هيديك إذا آمىت

به سبل السالم(:
)[املائدة.]16- 15 /
هو السالم جل جالله الذي يدعو إىل دار السالم من املوت  ،واملرض ،واسحسد ،
)
واجلوع  ،واخلوف(:
[يونس.]25 /
فاهلل  يدعو إىل دار السالم ،وهيدي من يشا ء إىل رصاط مستقيم ،فمن أقبل عىل اهلل ،
وعلم أنه صالح لسكى اجلىة ودار كرامته ،هداه إىل دار السالم ,ومن أعرض عن اهلل
 أعرض عىه ،ومن زاغ بقلبه فاهلل  يزيغ قلبه:
[الصف.]٥ :

فذكر اهلل  بأسامئه وصفاته يثمر اسحب هلل ،والتعظيم له ،والترضع واالنكسار بني
يديه.
هو سبحانه السالم الذي من أجل سالمتك وحياتك خلق املا ء ،وجعل مىه كل يش ء
)[األنبيا ء.]30 /
حي(:
آية وعربة بل آيات وعرب يف هذا املا ء ،وذكر اهلل يورث القلب الطمأنيىة ،والسكيىة،
والسالمة ،واألمن ،فإذا ذكرته زال عىك اخلوف وزالت عىك الوحشة(:
)[الرعد.]28 /
وهلذا أمرنا اهلل  بكثرة ذكره؛ ألنك إذا ذكرت ربك وهبك السالم  ،إذا ذكرته سلمك
من معصيته وعقابه ،إذا ذكرت ربك سلمت من معصيته وعقابه ،وسلمك من اآلفات ،
إذا ذكرته أطعته ومل تعصه؛ ألنك تعرف أنه ملك عظيم قوي ملك قادر قاهر ،وهلذا أمر
اهلل  بكثرة ذكره ومن ذكره أطاعه ومل يعصه:
[األحزاب.]٤٣ – ٤١ :

إذا ذكرت ربك السالم؛ شعرت أهيا املسلم أنك يف سالم  ،وأن ربك السالم يدافع
عىك ،وأنه حيفظك مما يرضك ،وأنه يرعاك ويكلؤك بالليل والىهار ،واملؤمن ح ًّقا من
سلم من املخالفات الظاهرة والباطىة ،وسلم مىه الىاس ،فال يؤذي أحدً ا.

سليام
فاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،وإذا جهل عليه أحد؛ رد عليه ر ًّدا ً
ً
مجيال ،ال سب فيه وال لعن وال استهزا ء ،وال قسوة وال جهل وال كذب.
ومن صفات أوليا ء اهلل(:ﮱ
)[الفرقان.]63 /
وحظ العبد من اسمه السالم جل جالله أن يسلم نفسه لربه؛ فيعبده ويطيعه ،ويقتدي
برسوله (:
)[البقرة.]112 /
ومن آمن بربه السالم؛ سلمه يف الدنيا من املؤذيات ،وأسعده بالطاعات ،وسلمه يف
اآلخرة من الىار والعذاب األليم  ،وسلمه يف دي ىه من البدع واملعايص والعقوبات:

[فصلت.]٣٢ – ٣٠ :

خدجية ريض اهلل عىها هي أول من آمن بالرسول  ،وأول أزواج الىبي  ،وأول من
يت
طمأن الرسول  بأن ما جا ء به حق ،حيث قالت للىبي  حني قال هلا« :لَ َقدْ َخ ِش ُ
ِ
ِ
ِ
ُي ِز َ
شَ ،ف َواهللََِ ،ل ُ ْ
هلل َأ َبدً اَ ،واهللِ إِن َ
يك ا ُ
َّك لَت َِص ُل
َع ََل َن ْفس ،ف َقالَ ْت لَ ُه َخد َ
جي ُة :ك ََّال َأ ْب ْ
الر ِح َمَ ،وت َْصدُ ُق َْ
احل ِد َ
الضيْ َ
ني َع ََل
يثَ ،و َ َْت ِم ُل الْك ََّلَ ،و ُتكْ ِس ُب اْلَْ ْعدُ و َمَ ،و َت ْق ِري َّ
فَ ،وت ُِع ُ
َّ
ِ
ن ََوائ ِ
ب َْ
احل ِّق»متفق عليه( ).
فاهلل  بسبب وقوف هذه املرأة مع رسوله الداعي إىل اهلل برشها باجلىة ،وهذه زوجة
دائام تواسيه وتسليه ،وتفتح له األبواب ،وتعيىه عىل عمله ،فاهلل  أرسل
الداعيً ،
جربيل بالسالم خلدجية أم املؤمىني ،وبرشها باجلىة ،فأخربها به الىبي  ،فقال خلدجية:
ِ
ِ
« َيا َعائِ َشَ ،ه َذا ِج ْ ِْب ُ
ْح ُة اهللَِّ َو َب َركَا ُت ُه ،ت ََرى َما
السال ََم َف ُق ْل ُ
السال َُم َو َر ْ َ
تَ :و َع َل ْيه َّ
يل ُي ْق ِرئُك َّ
َلَ َأ َرى ت ُِر ُيد َر ُس َ
هلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم»أخرجه البخاري( ).
ول اهللَِّ َص ََّل ا ُ
فمن اتبع مىهج اهلل؛ فهو يف سالم  ،يف سالم مع نفسه  ،وسالم مع ربه  ،وسالم مع
()1متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ,)4953ومسلم برقم ( ,)160وهذا لفظه.
()2أخرجه البخاري برقم (.)3768

الىاس :فهو يف سالم مع نفسه :يكون آمىًا مطمئىًا ،يفعل الطاعات  ،وجيتىب املعايص ،
ويستغفر من الذنوب ،ويصرب عىل البال ء ،وحيمد ربه عىل الىعم.
وهو يف سالم مع ربه  :ألنه يطيعه وال يعصيه؛ فيىال رضا ربه يف الدنيا واآلخرة  ،ويفوز
بجىته:
[التوبة.]٧٢ :

وهو يف سالم مع الىاس :ألن املؤمن ال يأخذ ما ليس له ،وال يؤذي أحدً ا ،فاملسلم يصل
من قطعه ،ويعفو عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،وحيسن إىل من أسا ء إليه.
والسالمة هي األمن والطمأنيىة ،وال حيصل السالم وال األمن ملن خالف مىهج اهلل يف
عبادته ،ومعاملته وأخالقه(:
)[طه.]126- 123 /
فمن بى غىاه عىل إفقار الىاس ،أو بى جمده عىل رقاب الىاس ،أو بى عزه عىل إذالل
الىاس ،أو بى حياته عىل موت الىاس  ،أو بى أمىه عىل ختويف الىاس؛ فهذا اإلنسان
يتعذب عذا ًبا شديدً ا يف نفسه ،ويشق يف حياته:
[الشعراء.]٢١٣ :

ومن استحباب لفطرته فهو يف سالم ،ومن خالف فطرته فليس يف سالم؛ بل يف شقا ء:
[الروم.]٣٠ :

والرش الىسبي موظف للخري املطلق  ،فاهلل بيده اخلري  ،ليس بيده الرش  ،الرش ليس إليه،
الرش الىسبي موظف للخري املطلق ،واخلري املطلق مقرون باسحكمة املطلقة ،واسحكمة أن
يوضع اليش ء يف موضعه  ،وأن حياسب امليس ء ويكرم املحسن  ،والرش املطلق ال وجود له
يف الكون(:
)[آل عمران.]26 /
فسبحان امللك القدوس السالم الذي سلم عباده من املؤذيات ،وسلم ديىه من الشبهات
والبدع.

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اي الَّتِي فِ َيها
قال الىبي « :ال َّل ُه َّم َأ ْصل ْح ِِل ديني الَّذي ُه َو ع ْص َم ُة َأ ْم ِريَ ،و َأ ْصل ْح ِِل ُد ْنيَ َ
اش ،و َأصلِح ِِل ِ
مع ِ
آخ َر ِِت الَّتِي إِلَ ْي َها َم َعادِي»أخرجه مسلم( ).
َ ْ ْ
َ َ
فالسالم خزائىه عىد ربىا  ،فكل سالمة يف الدنيا واآلخرة فمن خزائىه جل جالله.
واهلل  هو امللك القدوس السالم ،ومن أراد اهلل والدار اآلخرة فليسلم قلبه وجوارحه
ملواله جل جالله ،فمن أراد السعادة ًّ
حقا ،والفوز ح ًّقا؛ فليسلم قلبه وجوارحه إىل ربه
السالم جل جالله ،وأن يشغلها بام حيبه اهلل ورسوله من األقوال ,واألعامل ,والعبادات
الظاهرة واخلفية ،وبذلك حتصل له السالمة والسعادة يف الدنيا واآلخرة(:
)[األنعام.]163- 161 /
والصحابة ريض اهلل عىهم ملا سلموا قلوهبم وجوارحهم لرهبم ؛ سلم اهلل هلم العامل؛
فأخضعوا لإلسالم دولة الفرس ،ودولة الروم ،وأنحا ء كثرية من األرض؛ ألهنم سلموا
نفوسهم لرهبم  ،فسلم اهلل هلم البالد والعباد  ،ويوم القيامة يفوزون برضوانه واجلىة دار
السالم.
ِ
ِ
قال الىبي َ « :خ ْ ُري النَّا ِ
وَّنُ ْم»متفق عليه( ).
ين َي ُل َ
وَّنُ ْمُ ،ث َّم الَّذ َ
ين َي ُل َ
س َق ْر ِينُ ،ث َّم ا َّلذ َ
 وهذا القرن هو خري القرون ،ألن فيه أربع صفات:
األوىل:فيه العبادة :فكل الصحابة عابدون هلل وحده ،مطيعون هلل ورسوله يف كل أمر.
الثانية:فيه الدعوة إىل اهلل ،فكل الصحابة قاموا بالدعوة إىل اهلل.
الثالثة:فيه تعليم رشع اهلل ،فكل الصحابة علموا ما علموا من الدين كل بحسبه.
الرابعة:فيه حسن اخللق واإلكرام للىاس ،فكل الصحابة بذلوا أمواهلم وأنفسهم يف
سبيل اهلل وأكرموا الىاس من أجل اهلل.
فهذا القرن الذي بعث فيه الىبي  كان يف أسفل الدرجات ،وأخطر اجلاهليات ،فاهلل
 بسبب دعوة الرسول  نقلهم من الرشك واخلوف والظلم إىل اإلسالم ،ونقلهم من
رش القرون إىل خري القرون ،ومن رش أمة إىل خري أمة:
()1أخرجه مسلم برقم (.)2720

()2متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ,)6429ومسلم برقم ( ,)2533وهذا لفظه.

[اجلمعة.]٢ :

 نقتدي بالنبي  يف مخسة أمور:
يف نيته وفكره..ويف توحيده وإيامنه ،ويف أقواله اسحسىة ،ويف أعامله الصاسحة ،ويف أخالقه
اسحسىة:
ﰀ [األحزاب.]٢١ :
لريى اإلسالم من خالل أقوالىا ،وأعاملىا ،وأخالقىا ،ومعامالتىا مع الىاس .
هو السالم الذي أر سل رسوله باإلسالم الذي من مل يقبله فهو أخر الىاس(:
)[آل عمران.]85 /
طريق واحد ،وهو اإلسالم لربىا السالم؛ لىفوز باجلىة يف دار السالم ،ونعيش يف الدنيا
يف سالم؛ بأن ندخل يف السلم كافة(:
) [الروم.]30 /
 والْب أبوابه كثرية:
وأعظم أبواب الرب تقوى اهلل  ،فادخل مىه ،واهجر ما سواه؛ تسلم وتغىم ،وتؤجر
وتسعد(:
)[األعراف.]96 /
(
)[الطالق.]3- 2 /
والواجب عىل العبد عبادة اسحق ،واإلحسان إىل اخللق ،فيقوم املسلم بعبادة ربه ،وامتثال
أوامره ،واإلحسان إىل خلقه:

[النساء.]٣٦ :

فاحرص أهيا املسلم الذي اجتباك ربك من بني خلقه؛ فجعلك من قبيلة املسلمني ،من
قبيلة املؤمىني؛ فاشكر هذه الىعمة ،وأ ْف ِ
ش السالم يف كل زمان ومكان وحال؛ لتىال

بركته ،وتغىم أجره:

[يوسف.]١٠٨ :

وحتب ْب إىل ربك بحب عباده املؤمىني  ،وسالمة الصدر هلم  ،والىصيحة هلم  ،والتعاون
معهم عىل الرب والتقوى  ،والدعا ء هلم  ،واإلحسان إليهم بالقول والفعل؛ لتفوز برمحة اهلل
الواسعة(:
)[التوبة.]71 /
فاهلل  خلق اإلنسان ،ثم دعاه لإليامن ،وإذ ا اختار اإليامن؛ فقد حدد اهلل  وظيفته ،ما
هي وظيفة الرجل واملرأة؟ هي هذه األمور اسحسىة.
ومفتاح ذلك هو معرفة ربىا  ،ومعرفة أوامره ،ومعرفة وعده ووعيده  ،فاملسلم
ليتخلق هبذا االسم يتعرف عىل ربه؛ ليسلم من اجلهل ،ويرغب إىل اهلل؛ ليفتح عليه مىه
ما حيبه ويرضاه:
[حممد.]١٩ :

واعلم بأن العمر قصري ،والعلم بحر ال ساحل له ،فاطلب مىه ما يسعدك يف دنياك
وأخراك ،وهو العلم باهلل ،وأسامئه ،وصفاته ،وأفعاله ،والعلم بآياته وأحكامه ،والعلم
بوعده ووعيده ،وحالله وحرامه ،وثوابه وعقابه:
[فاطر.]٢٨ :

والعلم باهلل هو أعظم العلوم عىل اإلطالق  ،وهو العلم الذي أرسل اهلل به رسله ،وأنزل
به كتبه ،وخلق اخللق من أجله  ،وأهل هذا العلم هم ورثة األنبيا ء(:
)؛من التوحيد واإليامن واألعامل الصاسحة،
)؛ ألهنم عرفوا عظمته وجالله ،وعرفوا تقصريهم
واألقوال اسحسىة(:
استغفارا وتوبة(:
وشكرا ،أو
يف عبادته ،سوا ء كان محدً ا
ً
ً
)[الرعد.]21 /
فكل يش ء مكتوب(:
)[الزلزلة.]8- 7 /

وكل عمل له جزا ء:
[القارعة.]١١ – ٦ :

فالعلم صفة عظيمة؛ بالعلم نعرف من نعبد ،بالعلم نعرف كيف نتعبد ،بالعلم نعرف
اسحالل من اسحرام ،بالعلم نعرف ربىا الرمحن الرحيم ،بالعلم نعرف عدونا وهو الشيطان
الرجيم  ،وهبذا العلم يسلم العبد من اجلهل ،ويسلم من الشك  ،ويسلم من الىار.
وهبذا العلم يكون اإلنسان من العلام ء الربانيني ،فليشمر العبد لذلك العلم وحتصيله؛
معلام ً
معلام لغريه(:
عامال بعلمهً ،
ليكون ً
)[آل عمران.]79 /
ويف العمل بالعلم يأيت الفرقان واملعرفة(:
)[البقرة.]282 /
[األنفال.]٢٩ :

تفرقون بني اخلري والرش  ،بني اسحق والباطل  ،بني الىافع والضار  ،فليتزك العبد بمعرفة
اهلل  ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،ووعده ووعيده وديىه ورشعه ،ويطهر نفسه من اجلهل
واألنجاس ومساوئ األخالق  ،ويزكِّها بالفضائل واملحاسن واالستقامة كام أمره اهلل؛
ليسلم من عذاب اهلل ،ويفوز برضوانه.
فإن مل تستقم عىل هذا فسوف تركن إىل اليهود أو الىصارى أو الكفار(:
)

[هود.]113-112 /
وجتىب الغضب ،واترك اسحسد ،واصفح عن امليس ء ،وأعرض عن اجلاهل ،وارحم
املسكني ،وأقم الصالة ،واسرت العورة ،وابذل الىصيحة ،وجتىب القطيعة(:
)[القصص.]77 /
ِ
ب أحدً ا  ،وليكن حظ
وال تبغ عىل أحد ،وال تسخر من أحد ،وال تؤذ أحدً ا  ،وال ت ْغت ْ
املؤمن مىك إن مل متدحه أال تذمه(:

)[األعراف.]200 /

عليم بأحوالك.
ٌ
سميع ألقوالك ٌ ،
رسا وعل ًىا ،سلم من
واعلم رمحك اهلل أن املؤمن ح ًّقا من سلم من املخالفات الرشعية ًّ
ظاهرا وباطىًا ،هذا املؤمن
املخالفات الرشعية يف قلبه وجوارحه ،وبرئ من العيوب
ً
سليام من الذنوب  ،بريئًا من العيوب؛ فقد بلغ غاية الس المة والسالم،
ح ًّقا ،ومن كان ً
وفاز بدار السالم.
فجاهد نفسك لتكون ذلك ،جاهد نفسك ،واجتهد عىل نفسك ،واجتهد عىل غريك بكل
ما حيبه اهلل ويرضاه.
 اجتهد عَل نفسك بخمسة أمور:
طاعات تؤدهيا  ..معايص جتتىبها  ..نعم تشكر اهلل عليها  ..ذنوب تستغفر اهلل مىها ..
ابتال ءات تصرب عليها:
[العنكبوت.]٦٩ :

 واجتهد عَل غريك بثالثة أمور:
األول:اجتهد عىل الكافر؛ لعله هيتدي بسببك:
[السجدة.]٣ :

ذاكرا ،واجتهد
سحا ,واجتهد عىل الغافل ليكون ً
الثاين:واجتهد عىل الفاسد ليكون صا ً
عىل اجلاهل ليكون عا ًملا ،واجتهد عىل امليس ء ليكون حمسى ًا:
[آل عمران.]١٠٤ :

مذكرا ،وعىل العامل
مصلحا ،وعىل الذاكر ليكون
الثالث:اجتهد عىل الصالح ليكون
ً
ً
)
معلام(:
ليكون
ً
[آل عمران.]79 /
)[العىكبوت.]69 /
(
ٌ
وثالث عىل الغري كام مر معىا ،ومن تدبرها وتأملها؛
هذه املجاهدة مخس عىل الىفس،
وجد الدين كله فيها:
[فصلت.]٣٣ :

واعلم أهيا العبد أن السليم ح ًّقا من سلم قلبه من الشك والرشك ،وسلم عقله من
الشبهات ،وسلمت نفسه من الشهوات واإلرساف ،وسلم هواه من اتباع غري رشع اهلل ،
وسلم فكره من كل ما ي ِ
شغل عن اهلل(:
)[األنعام.]71 /
فاإلنسان إما أن يسلم قلبه وجوارحه لربه ومواله الذي خلقه وهداه ،أو يسلم ذلك
هلواه:
ﰀ [القصص.]٥٠ :
فكل إنسان مفطور عىل االفتقار لغريه فاإلنسان إما أن يكون عابدً ا هلل ،أو عابدً ا لعبد اهلل
من شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو غريها  ،وعبادتك هلل تغىيك عن كل معبود سواه؛
ألن اهلل بيده كل يش ء ،وغريه ليس بيده يش ء؛ هو الواحد األحد الذي يغىيك عن كل
أحد  ،والذي بيده أمر كل أحد:
[اإلخالص.]٤ – ١ :

رشك ،ومن السو ء الذي يصدر مىك.
فإذا عرفت السالم؛ فليسلم الىاس من ِّ
سليام بريئًا من العيوب والىقائص واآلثام يف أقوالك وأعاملك وأخالقك ،ومتأل
وكن ً
وتعليام ،وإحسانًا إىل اخللق؛ فاملكان
وشكرا  ،ودعو ًة،
تسبيحا  ،ومحدً ا ،
املكان والزمان
ً
ً
ً
ظرف األشيا ء ،والزمان ظرف األعامل ،واإلنسان يعمل يف ظرف الزمان من ليل وهنار،
واملكان الذي يسري فيه يف هذه األرض  ،هذان ظرفان عظيامن لإلنسان ،واهلل خلق
اإلنسان ليكون خليفة يف األرض يىفذ أوامر من استخلفه.
واإلنسان خل ق ليعمل ،والعمل الصالح يوصله إىل اجلىة ،والعمل السيئ يوصله إىل
الىار ،فلىكن صاسحني مصلحني ،عاملني معلمني ،مسلمني مساملني ،ندعو إىل دار السالم،
وندعو إىل ربىا السالم ،وندعو إىل دين اهلل السالم:
[فصلت.]٣٣ :

فلىسلم القلب واجلوارح لربىا السالم  ،ولىدع إىل ربىا السالم؛ حت اهلل  يوم القيامة
يدخلىا دار السالم ،ويىجيىا من دار العذاب والعقاب:
[البقرة.]٣٩ – ٣٨ :

فاملسلم ح ًّقا من سلِم قلبه من الشك والرشك ،وامتأل قلبه باإليامن ،وسلِم عقله من
الشبهات ،وحيصل له ذلك بجلوسه يف اجلو اإليامين والبيئة العلمية التي تزيل الشك ،
)[التوبة.]119 /
وتورث اليقني(:
نكون يف اجلو اإليامين حت نستفيد من إيامن ًا وعل ًام وأخالق ًا وأعامالً ،ونتقرب إىل ربىا؛
وال نخرج من هذا اجلو اإليامين كالسمك إذا خرج من البحر مات ،كذلك اإلنسان إذا
خرج من اجلو اإليامين إىل اجلو الغافل صار من الغافلني(:
)[الكهف.]28 /
فهذا العبد السليم الذي سلم قلبه من الشك و ُّ
الشبه ،وسلم جوارحه لربه ،وأطاع اهلل
؛ له حق عىل اهلل أن يس ِّلمه يف الدنيا من املؤذيات ،وأن هيبه مما فيها من اخلريات؛
فريزقه االستقامة عىل الدين  ،وجيعله حممود السرية ،حمبو ًبا بني الىاس  ،وي ْسلم الىاس من
ً
لسانه ويده ،وي ْسلم اإلسالم كذلك من لسانه ويده ،ويرزقه ً
حالال(:
ماال
)[األعراف.]96 /
فهذا الذي سلم قلبه لربه ؛ يرزقه اهلل  من اخلري ما يعيىه عىل طاعته ،ويرزقه ً
ماال
ً
أبرارا  ،و ً
عيشة راضية ،فهذه سالمة الدنيا.
حالال ،وهيبه زوج ًة صاسحة ،وأوال ًدا ً
أما سالمة الدين :ف يسلم اهلل عقله من البدع والشبهات ،ويسلم قلبه من اهلوى ،
والشهوات ،ويسلمه من كل ما سواه(:
)[الىسا ء .]125 /هذه سالمة
الدنيا.
 أما سالمة الدين فتكون يف ثالثة مقامات:
يف مقام الرشيعة..ويف مقام الطريقة..ويف مقام اسحقيقة.
األول:يف مقام الرشيعة :يس ِّلم اهلل عقل هذا املسلم من البدع والشبهات؛ ألن اهلل هو
السالم الذي يس ِّلم من كل آفة ،يس ِّلم عقل هذا الذي أناب إىل ربه؛ يسلم عقله من البدع
والشبهات ،ويسلم قلبه من الرشك ،وأعامله من اهلوى والشهوات ،فشهواته يف طاعة
ربه ،وقلبه معلق بربه ،يكربه ،ويمجده ،وحيمده ،ويشكره ،ويدعوه ،ويدل الىاس عليه.

مستغفراً ،
سائال،
ذاكرا ،حامدً ا،
ً
فهو يستأنس به ،ويستوحش من غريه ،هو بني يدي ربه ً
ومعلام ،وحمسىًا:
خاش ًعا  ،وبني يدي خلقه داع ًيا،
ً
[احلج.]٣٥ – ٣٤ :

أسريا
الثاين:يف مقام الطريقة :يعىي طريقة حياته ،فعقله أمري عىل شهواته وأعامله ،وليس ً
هلام ،فيىقاد هواه لعقله ،وال يىقاد عقله هلواه ،ويقدم الوحي عىل العقل يف مجيع أحواله ،
ويقدم حمبوبات الرب عىل حمبوبات الىفس  ،ويقدم اآلخرة عىل الدنيا ،فعقله دل ه عىل ربه
فقاده إىل مجيع الطاعات ،فهواه مأسور بعقله ،ولسانه مشغول بذكر اهلل ،وجوارحه
تعمل يف مرضاة اهلل:
[األنعام.]١٦٣ – ١٦١ :

الثالث :ويف مقام اسحقيقة :فسالمة هذا العبد أن يتوجه إىل اهلل وحده ،ويعبد اهلل  كأنه
يراه يف مقام املشاهدة ،فاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فالذي يعبد اهلل كأنه يراه ال
يعصيه أبدً ا  ،ويعكف عىل طاعته ،ويشغل لسانه بذكره ومحده واستغفاره ومتجيده,
ويشغل جوارحه بطاعته ،هذا مقام املشاهدة؛ أن تعبد اهلل كأنك تراه؛ فإن مل يكن هذا؛
فاعبد اهلل  كأنه يراك ،فتخافه وختشاه ،فللعبد بني يدي ربه مقامان:
األول :مقام املشاهدة؛ أن تشاهد ربك السالم  ،أن تشاهد ربك الرزاق ،أن تشاهد ربك
ذي العزة واجلربوت والكربيا ء والعظمة ،تعبد اهلل كأنك تراه  ،فتطيعه وال تعصيه،
وحتمده وتشكره ،وهذا أعىل املقامات:

[األنفال.]٤ – ٢ :

الثاين :مقام املراقبة ،فإن مل تعبد اهلل كأنك تراه؛ فاعلم أنه يراك  ،وأنه يراقبك جل جالله،
[امللك.]١٢ :
فلتخافه وختشاه:
فاألول مقام رغبة وأنس؛ ألنك تعبد اهلل وتراه ،ترى فيه صفات اجلالل ،وترى فيه
صفات اجلامل ،ترى القوي ،القادر  ،القاهر  ،امللك  ،العزيز  ،اجلبار ،وترى امللك ،

الرمحن ،الرحيم ،اللطيف ،الكريم ،فتعبد اهلل كأنك تراه ،وهلذا ال بد من التوجه قبل
الصالة ،بأن يستحرض املسلم ربه ،ويستحرض نعمه ،ويستحرض أسام ءه وصفاته ،فيوجه
قلبه إىل ربه قبل أن يوجه بدنه إىل بيته ؛ فيجتمع اجتاه البدن إىل الكعبة ،واجتاه ال قلب إىل
الرب؛ فهىا تصلح الصالة ،وتكون الصالة قائمة(:
)[املؤمىون.]2-1 /
غفورا يغفر هلم إن استغفروا ،وكري ًام يعطيهم
خاشعون ملاذا؟ ألهنم يرون اهلل  ،يرونه
ً
وقادرا يستعيىون به فيام حيتاجون إليه.
إن سألوه،
ً
فمقام املراقبة يثمر خوف العبد من ربه ،ومقام املشاهدة يثمر األنس واسحب للرب ،فإن
مل تكن يف مقام املشاهدة ،فكن يف مقام املراقبة.
ومقام اسحقيقة :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك(:
)
[الذاريات.]51-50 /
فتوجه إىل ربك السالم بقلبك وبدنك ،واعبده بمقتىض ذلك.
واعلم أنه هو السالم السامل من كل آفة وعيب ،املس ِّلم غريه من الرشور واآلفات ،هو
السالم الذي كل سالم يف العامل فمىه ،هو السالم الذي ديىه كله سالم ،وهو جل جالله
يدعو إىل دار السالم  ،ووعد عباده بدار السالم(:
)[األنعام.]127 /
واهلل  هو امللك القدوس السالم ،هذه سالمة الدنيا  ،وهذه سالمة الدين.
أما سالمة اآلخرة فالسالم جل جالله يسلم عبده الذي أسلم له يف الدنيا  ،يسلمه من
عذاب الىار ،ويدخله اجلىة دار السالم(:
)[فصلت.]32-30 /
وال شك أن خري الىاس أنفعهم للىاس ،واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده،
فكن كذلك أهيا املسلم؛ تكن عبدً ا ربان ًّيا تظهر فيك صفات ربك السالم ،ولكن عىل
شاكلة العبودية ،فاهلل عليم يعلم اخللق  ،واهلل رمحن يرحم اخللق  ،واهلل رزا ق هو الذي

رزق اخللق(:
)[آل عمران.]79 /
فتار ٌة تعلم الكتاب ،وتار ًة تتعلم الكتاب ،تار ًة تتعلم  ،وتار ًة تدرس ،واملسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده ،وسلم اإلسالم من لسانه ويده ،فاملسلم ال يقول األقوال
السيئة ،وال يقول القول الفاحش ،وال يكذب ،وال يظلم  ،وال يفجر  ،وال يزين ،وال
يرشب اخلمر ،وال ييس ء للخلق ،حت يتعبد هلل برتك ذلك  ،وحت ال يقال :اإلسالم
هكذا  ،هذه صفات اإلسالم ظهرت يف فالن من الىاس ،وهو من املسلمني ،فيكون
سبب ًا لتىفري الىاس من اإلسالم.
فاهلل  أمرنا بمعرفة ال إله إال اهلل ؛ وركن هذه املعرفة هو معرفة اهلل بأسامئه وصفاته
)[املائدة.]98 /
وأفعاله(:
(
)[الطالق.]12 /
وإذا عرفتم ذلك؛ عرفتم العظيم ،وعرفتم الكريم ،عرفتم العظيم فعظمتموه ،وعرفتم
الكبري فكربمتوه ،وعرفتم الكريم؛ فأحببتموه ،إلكرامه وإحسانه ،ثم تقربتم إليه بام جا ء
به رسوله  ،ثم دعوتم إىل ذلك:
[العرص.]٣ – ١ :

وهذه األمة لقيامها بالدعوة متوجة بأربعة تيجان:
)[اسحج.]78/
تاج (
)[آل عمران.]110/
وتاج (
)[البقرة]143/
وتاج (
)[البقرة.]143/
وتاج (
ملاذا؟ ألهنا خري أمة أخرجت للىاس؛ يف العلم  ،يف الدعوة ،يف العبادة ،يف األخالق.
فالبرشية كلها مسؤولية هذه األمة ،تدعوهم إىل اهلل ،وتأمرهم باملعروف ،وتىهاهم عن
املىكر ،وتعلمهم رشع اهلل ؛ ألهنا مبعوثة األنبيا ء.

ينَ ،و ََلْ ُتبْ َعثُوا ُم َع ِّ ِ
قال الىبي «:إِن ََّام ُب ِعثْت ُْم ُميَ ِّ ِ
ين» أخرجه البخاري( ).
ِّس َ
ِّس َ
فهذه األمة مبعوثة خترج الىاس من الظلامت إىل الىور بإذن رهبم ،كام هو عمل
نبيهم(:
)[يوسف.]108 /
فلىفرح أنىا من املسلمني ،وأنىا نعبد ربىا السالم الذي كل سالمة يف العامل مىه ،والذي
هو السالم الربي ء من اآلفات والىقائص والعيوب ،الربي ء عن املثيل ،املىزه عن الشبيه
)[الشورى.]11 /
واملثيل(:
فله األسام ء اسحسى  ،وله الصفات ا لعىل ,ومن حبه السمه السالم سامنا باملسلمني ،
وسم ديىه باإلسالم ،وسم جىته دار السالم:
[آل عمران.]١٩ :

نسأل اهلل  أن جيعلىا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسىه(:
[الزمر.]18- 17 /
(

)

)[الشعرا ء.]85- 83 /
اللهم لك أسلمت  ،وبك آمىت  ،وعليك توكلت  ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك
حاكمت؛ فاغفر يل ما قدمت وما أخرت  ،وما أرسرت وما أعلىت  ،أنت املقدم وأنت
املؤخر ،ال إله إال أنت؛ ال مانع ملا أعطيت  ،وال معطي ملا مىعت.
نورا ،وعن
نورا ،وعن يميىي ً
نورا ،ويف سمعي ً
اللهم اجعل يف قلبي نو ًرا ،ويف برصي ً
نورا.
نورا ،وع ِّظم يل ً
نورا ،وخلفي ً
نورا ،وأمامي ً
نورا ،وحتتي ً
نورا  ،وفوقي ً
يساري ً
ً
رسوال  ،وباإلسالم ديىًا(:
رضيىا باهلل ر ًّبا وبمحمد
)[الصافات.]181-180 /
سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت  ،نستغفرك ونتوب إليك.
()1أخرجه البخاري برقم (.)6128
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