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 ة ــــدمــقـــام
اِت ـئَ ــُروِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيِ ـْن ُش ـمِ هِ وُذ بِاـعُ ـَونَ  ،ِفُرهُ ـَوَنْسَتغْ  هُ ــنُـــيْ ـعِ ـَوَنْستَ  َنْحـَمُدهُ  ٬َد ـإنر احَـمْ 

َدُه ـُد َأْن ا إَلـَه إار اهُ َوْح ـَوَأْشهَ  ا ُمِضلر َلـُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفا َهاِدَي َلـُه،ـِدِه اهُ فَ ـا، َمْن َيـهْ ـَأْعَالِنَ 
يَك َلـُه، َوَأْشهَ   ُدُه َوَرُسوُلـُه.ـدًا َعبْ ـُد َأنر ُمـَحـمر ـا َرِ

 [.112]آل عمران/  (                )

(                                          
 [.1]النساء/(              

(                  
  [.71 - 71]اأحزاب/  (         

، ور اأموِر ُمـْحدَثاُتـها، ملسو هيلع هللا ىلصفإن خَر احديِث كتاُب اه، وخر اهَُدى ُهَدى حمٍد  أما بعد:
 النراِر.وكُل ُمـْحَدثة بِْدعٌة، وكُل بِْدَعٍة ضالٌة، َوُكُل َضاَلٍة ي 

إن اه عز وجل خلق اخلق لعبادته با رع، وهذا أنزل اه كتبه، وأرسل رسله للتعريف 
، من بالرب امعبود، وبالطريق اموصل إليه وهو الدين، وبا للناس بعد القدوم عليه

 الثواب أو العقاب.
الرأس من وما كانت معرفة اه بأسائه احسنى ي باب التوحيد واإيان بمنزلة 

اجسد، وبمنزلة القلب من البدن، أوجب اه علينا برمته معرفته سبحانه بأسائه 
 من الدين احق ملسو هيلع هللا ىلصوصفاته وأفعاله، ثم عبادته بموجب تلك امعرفة با أرسل به رسوله 

                                    فقال سبحانه: 
 [.14حمد/ ]          

وعرف عظمة ته العى، وأفعاله احميدة، اربه العظيم بأسائه احسنى، وصفن عرف إن م
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 وعرف عظمة دينه ورعه، وعرف عظمة ملكه وسلطانه، وعرف عظمة إنعامه وإحسانه،
ه وعظرمه، ومده وشكره، وعبده  ده، وأحبه وجرده، وكرر وعده ووعيده، آمن باه ووحر

       ه، وسعد ي دنياه وآخرته: وأطاعه، ثم فاز برضوانه وجنت
 [.12/ اأنعام]                      

وهذه امعارف العظيمة هي مقصود الرب عز وجل من خلقه، وجامع أبواب اخر ي 
رعه، وراطه امستقيم بن عبيده، من سلكه منهم وصل إى رضوان ربه وجنته، ونجا 

                        من سخطه وناره: 
 [.153اأنعام/ ]                

          ومن جهل تلك امعارف خَ دنياه وأخراه: 
                       

                      
 [.111-113الكهف/ ]

سنى، وصفاته العى، وأفعاله اجميلة، هي أجل العلوم إن معرفة اه عز وجل بأسائه اح
   ، أن رف العلم برف امعلوم: وأفضلهاوأعظمها، وأزكاها وأحسنها، وأكملها 

                                        
 [.12الطاق/ ]                   

التعظيم كال بودية ه عز وجل بكال احب ه، ووعى أساس هذه امعرفة تتحقق الع
 الذل له.كال له، و

وما كانت معرفة الرب العظيم مقدمة عى معرفة أوامره، إذ ا طاعة مجهول ا يعرف 
سبقها معرفة بمن أمر ها، ن يأا بد  وعبادةالعبد عظمة قدره، وميل صفاته، فكل طاعة 

العبادة، وكال الطاعة، ولزوم  وحسن قوة اإيان،  قدر تلك امعرفة تكونىعو
                         : ، وعلو الدرجةااستقامة

 [.4الزمر/ ]                جئ                        
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( ي  ىأساء اه احسنفراد ) ويَ لنا بمنه وفضله إوحبب إلينا، هذا رح اه صدورنا، 
 وتوحيد اه ها، وعبادة اه بموجبها:  ،ليتمكن كل إنسان من معرفتهاكتاب مستقل، 

                            
 [.111اأعراف/ ]   

موسوعة ( وكتابنا )  كتاب التوحيدوقد معنا مادها العلمية بفضل اه وعونه من كتابنا ) 
، والتقديم والتأخر، والتبويب والبسط العر, يَف القليل ( مع الت فقه القلوب
 والرتيب.

وقد جاء الكتاب بفضل اه وحده ي ثاثة أبواب، كل باب يفتح عى خزانة عظيمة من 
 العلم  باه وأسائه وصفاته وأفعاله، وكيفية توحيد اه ها، والتعبد ه ها.

 وهذه اأبواب عى النحو التاي:
 : العلم باه وأسائه وصفاته.اأول الباب

 : فقه التعبد بأساء اه وصفاته.الباب الثاي
 .أساء اه احسنى بن معرفتها، وتوحيد اه ها، والتعبد ه ها، ودعاء اه ها: الباب الثالث

 .وأداء لأمانة رغبة ي اأجر،لأمة، وتيسرًا للعلم، و فعلت ذلك نصحاً وقد 
 أصبت فذلك من فضل اه وحده، وإن كنت أخطأت فأستغفر اه وأتوب إليه:  فإن كنت

 [.11هود/ ]                          
: ورحم اه من نصحنا، وأهدى إلينا عيوبنا ،نخطراء ، وخر اخطرائن التوابووكل بني آدم 

 [.23اأعراف/ ]                
أسأل اه عز وجل أن ينفع هذا امجموع امبارك من كتبه وقرأه وسمعه، وكل من علرمه 

 .، وأن يكرم اه اجميع برمته وجنته ورضوانهونره
سبحانه أن ععله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به  اه كا أسأل

ي كل زلل أو خطأ وقع من غر قصد كل مسلم ومسلمة ي أنحاء اأر,، وأن يغفر 
              بسبب النسيان أو اجهل أو الغفلة: 
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 [.211البقرة/ ]              
وجميع امسلمن  ،وذريتي ،وأهل بيتي ،ولوالدي ،كا أسأله سبحانه أن يغفر ي

 ، إنه هو الغفور الرحيم.اأحياء منهم وااموات ،مسلاتوا
 والسام عليكم ورمة اه وبركاته.
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 أساء اه امطلقة الواردة ي القرآن والسنة -0

 أساء اه امقيدة الواردة ي القرآن والسنة -2

 اه احسنى أساءأقسام  -02

 اأولالبــاب 
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 فقه العلم باه وأسائه وصفاته -0
             )قال اه تعاى: 

 [.14 /]حمد (  
               )وقال اه تعاى: 

 [.44 -41 /]امائدة  (        
 العلم باه وأسائه وصفاته أرف العلوم وأجلها وأعظمها عى اإطاق.

باه تبارك وتعاى أصل اأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة امعرفة يستدل با والعلم 
عرف من أسائه وصفاته عى ما يفعله، وعى ما يرعه من اأحكام، وعى ما يأمر به من 

 السنن واآداب، أنه سبحانه ا يفعل إا ما هو مقتى أسائه وصفاته.
 فضل، واحكمة والرمة.فأفعاله كلها دائرة بن العدل وال

واإيان باه أحد أركان اإيان، بل هو أفضلها وأصلها، وأعظمها، وليس اإيان جرد 
 قول باللسان من غر معرفة بالرب وأسائه وصفاته.

أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به، ويبذل جهده ي معرفة أسائه بل حقيقة اإيان: 
ه، حتى يبلغ درجة اليقن، وكلا ازداد معرفة بربه زاد إيانه، وصفاته، ومعرفة آائه وإحسان

             ت نقص إيانه: وكلا نقص

                  

 .[9-2 /اأنفال]              
وبة منهم، واه عزر وجلر خلق اخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه، وهذه هي الغاية امطل

 فااشتغال بذلك اشتغال با خلق له العبد، وتركه إمال ما خلق له.
وا يليق بالعبد الذي م تزل نعم اه عليه متواترة، وفضله عليه عظيم من كل وجه، أن يكون 

 جاهًا بربه، معرضًا عن معرفة أسائه وصفاته وأفعاله.
عظيمه، وخوفه ورجائه، وخشيته، وإخاص إن معرفة اه تبارك وتعاى تدعو إى حبته وت

 العمل له، وهذا عن سعادة العبد.
               أسائه وصفاته، وفقه معانيها:  وا سبيل إى معرفة اه إا بمعرفة
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 .[14 /حمد]                
ل بأعى امطالب، وااشتغال هذا العلم، وبذل اجهد لفهمه، والبحث التام عنه، اشتغا

 وحصوله للعبد من أعظم وأرف امواهب.
 : لعبد أن يعرف أن ربه هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعالهفيجب عى ا

                   
 .[9-1 /اإخاص]        

.. وهو واه ملوك. وكل ما سعبد.. وهو املك.. وكل ما سواه هو الرب. وأنه سبحانه
.. وهو القادر.. وكل ما . وكل ما سواه ضعيف.. وهو القوي... وكل ما سواه خلوقاخالق

..وهو .. وكل ما سواه فقر.. وهو الغني. وكل ما سواه ذليلسواه عاجز.. وهو العزيز.
 .. وكل ما سواه مرزوقالرزاق.

وله ميلة، وامثل اأعى، واأفعال اجفله سبحانه اأساء احسنى، والصفات العى، 
               الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله: 

                          
 [.23-22 /]احر                 

   )وله جل جاله صفات الكال.. وصفات اجال.. وصفات اجال 
                 ) 

 [.29 /]احر
وهذه امعرفة هي غذاء القلوب، وها تزكو النفوس، وتطمئن القلوب، وتنشط لطاعة اه 

    ه، وتعظيمه وتكبره، ومده وشكره: بذكره وحبته وعبادت
 [.24 /الرعد]        
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 فقه عظمة الرب
                    )قال اه تعاى: 

                     
                 )  

 [.255 /]البقرة
          )وقال اه تعاى: 

 [.17 /]الزمر (        
           )وقال اه تعاى: 

 [.23 /]احر (         
اه تبارك وتعاى هو العظيم ي ذاته، العظيم ي أسائه، العظيم ي صفاته، العظيم ي خلقه 

 ، العظيم الذي خلق كل عظيم.وأمره، العظيم ي دينه ورعه، العظيم ي ملكه وسلطانه
وهو سبحانه العظيم الذي خلق امخلوقات، وأوجد اموجودات، وصور الكائنات، وخلق 

                  موات: والساأر, 
 [.13-12 /الزمر]              

وهو سبحانه القدير الذي قدر اأقدار ي السموات واأر,، وكل يء عنده بمقدار: 
 [.4 /]الرعد (      )

ياء واأق سبحانه القوي الذي خضعت اأعناق لعظمته، وخشعت اأصوات هيبته، وذل وهو
 [.11 /اأنعام]              لقوته، وقهر اخائق بقدرته: 

وهو سبحانه املك امتفرد باخلق واإعاد، والتَيف والتدبر، كل يوم هو ي شأن، 
خلق ويرزق، وحيي ويميت، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويرفع وخفض، ا راد لقضائه، 

 وا معقب حكمه.
لغني الذي يرزق اخائق، وهب اأواد، ويقسم اأرزاق، ويرسل الرياح، وهو سبحانه ا

 وينزل امياه، وعيب امضطر، ويكشف السوء، ويطعم اخلق، ويدبر اأمر.
                . وي أي وقت شاء.. وبأي قدر شاء: يفعل ذلك كله متى شاء.
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 [.51-94 /القمر]                
بحانه الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأر,، اجبار الذي قهر اجبابرة وهو س

 بجروته، وعاهم بعظمته، القاهر فوق عباده، القاهر هم عى ما أراد، الفعال ما يشاء.
وهو سبحانه القوي العزيز الذي ا يعجزه يء، وا يغلبه يء، وا يعزب عنه يء، 

لك لكل يء، امحيط بكل يء، العام بكل يء، الذي يفعل القادر عى كل يء، اما
                 وحكم ما يريد:  ما يشاء،

                   
 [.113-112 /اأنعام]

حجابه النور، لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بَه من خلقه، ا تراه العيون، 
  )الطه الظنون، وا يصفه الواصفون كا ينبغي جال وجهه، وعظيم سلطانه: وا خ

 [.11 /]الشورى (       
                              له اخلق واأمر وحده ا ريك له: 

 [. 13-12 /]يس                          
مطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، فهو بكل يء واه تبارك وتعاى له الكال ا

عليم، وعى كل يء قدير، وهو الغني الذي له خزائن السموات واأر,، يعطي من 
يشاء، ويمنع من يشاء، ا مانع ما أعطى، وا معطي ما منع، وما شاء اه كان، وما م يشأ 

 م يكن.
     ): يفعل ما يشاء، ومالك املك، يعز من يشاء، ويذل من يشاء

                    
                   

 [.27 -21 /]آل عمران (       
 وهو سبحانه رب كل يء ومليكه، ا إله غره وا رب سواه، مالك كل يء، ورب كل يء.

 (          ): له وحده ربوبية اخلق واإعاد والتدبر
 [.12]الزمر/ 

             )وله وحده ربوبية التعليم واإرشاد: 
 [.5-1 /]العلق (              
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 [.24 /]البقرة (       )وله وحده ربوبية التمليك واإمداد: 
              )وله وحده ربوبية التسخر: 

                    ) 
 [.21 /]لقان

       )وله وحده ربوبية التكريم وااستخاف: 
 [.115 /]اأنعام (               

الرحيم الذي هذا فعله.. وهذا خلقه.. وهذا  الرمن فا أعظم هذا الرب العظيم الكريم
 [.7 /النحل]        . وما أرمه بعباده: .. وما أكرمه.فضله

وهذا عطاؤه ي الدنيا من أطاعه وعصاه، ومن آمن به ومن كفر به، فكيف يكون عطاؤه 
          : ؟وإكرامه ي اآخرة أهل طاعته

 [.13 /النساء]              
     )وكيف يكون عذابه وجزاؤه ي اآخرة من عصاه: 

 [.19 /]النساء (       
وهو سبحانه العظيم الذي ا أعظم منه، الكبر الذي ا أكر منه، والعظمة والكرياء من 
، والكرياء أعى من العظمة، وهذا جعلها سبحانه بمنزلة الرداء،  خصائص الرب عزر وجلر

 كا جعل العَظمة بمنزلة اإزار.
َياُء ِرَداُؤُه، » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ريرة ري اه عنها عنعن أي سعيد وأي ه اْلِعُز إَِزاُرُه، َواْلكِْرِ
ْبُتـهُ   .(1)أخرجه مسلم «َفَمْن ُينَاِزُعنِي َعذر

    )واه جل جاله عظيم ا تراه العيون، وا تدركه اأبصار: 
 [.113 /]اأنعام (      

واشتاقت نفسه لرؤية ربه، فطلب من ربه  ،تشوفت روحه ميقات ربه،ملسو هيلع هللا ىلص وحن جاء موسى 
أن ينظر إليه، فأعلمه اه أنه ا يطيق أن يراه، وأمره أن ينظر إى اجبل الذي هو أمكن وأثبت 

 وأكر من اإنسان، فلا جى ربه للجبل جعله دكًا.
بحانه: صعقًا، فُغي عليه، وغاب عن وعيه كا قال س ملسو هيلع هللا ىلص ومن رهبة اموقف خرا موسى

                                                 
 (. 2121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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(                  
               

 [.193 /]اأعراف (          
سبحانك تنزهت وتعاليت أن ُتـرى باأبصار وُتدرك، تبت إليك من جاوز امدى ي 

 .كسؤالك، وأنا أول امؤمنن بعظمتك وجالك، وبا أنزلته من كلات
سبحانه هو اخاق العليم، الذي خلق السموات واأر,، وخلق الشمس والقمر،  واه

وخلق الليل والنهار، وخلق الر والبحر، وخلق السهول واجبال، وخلق اإنس واجن، 
         )وخلق الروح وامائكة، وخلق اجبال والرياح: 

 [.12 /]الزمر ( 
خلق السموات واأر,، ثم استوى عى العرش، وهو مع  واه عزر وجلر خالق كل يء،

خلقه يبَ أعاهم من فوق عرشه، ويسمع كامهم، ويعلم أحواهم، ويدبر أمورهم: 
(                     

                      
 [.7 /]امجادلة (          

 العامة لعموم اخلق.فهذه امعية 
أما امعية اخاصة فهي لعباده امؤمنن، وتكون بالنَة هم، والتأييد وامعونة كا قال 

 [.121/]النحل (ی        )سبحانه: 
ه، وكاما  وهو سبحانه العي العظيم، الذي علوه ا يناقض معيته، ومعيته ا تبطل ُعُلور

علم واإحاطة، ومعيته للمؤمنن معية القرب التي تتضمن حق، فمعيته لعموم العباد بال
 اموااة والنَ، واحفظ واإعانة.

واه جل جاله هو مالك املك وحده، ومالك الكون با ريك، ُيـمِلك من شاء من ملكه 
مليك العارية، يسردها مالكها من يشاء، عندما يشاء، فليس أحد ُملكية أصيلة يتَف 

هواه، إنا هي ملكية معارة له، خاضعة لروط اممِلك اأول وتعلياته، فإذا  فيها عى
 تَف امستعر فيها تَفًا حسنًا موافقًا أمر اه أسعده اه ي الدنيا واآخرة.

وإن تَف ي املك تَفًا سيئًا خالفًا أمر اه وقع هذا التَف باطًا، حاسب 
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      اه: ويعاقب عليه من ملاكه إي
 [.43-42/]احجر

واه وحده هو الذي يدبر أمر الكون كله، وأمر البر كلهم، ي كل مكان، وي كل زمان: 
(                 

                     
 [.27 -21 /]آل عمران (                

ه بيده املك، وهو عى كل يء قدير، فاخسوف والكسوف، والراكن واه سبحان
والزازل، والرياح والعواصف، وسائر القوى الكونية كلها بيد اه وحده، وليس ي أيدي 
البر منها يء، وكل ما يبنيه الناس عى ظهر اأر, تذهب به رجفة من رجفاها، أو 

           لقهار: عاصرها بأمر اه الواحد اإعصار من أ
                     

 [.59 /]اأعراف            
من العلم، له من القوة، عام بالقدر الذي أعطاه اه  له إن اإنسان قوي بالقدر الذي وهبه اه

لقوى تسر وفق أمره ولكن هذا الكون اهائل زمامه بيد خالقه، وقواه من إمداده، وهذه ا
سبحانه، ويقف اإنسان أمام قوى الكون اهائلة مكتوف اليدين حسرًا، ليس له إا أن 

         وى، ويتطلع إى عونه ي مواجهتها: يتذكر خالق هذه الق

 [.152 /]البقرة   
 تسخر وحن ينسى اإنسان هذا، ويغر وينخدع با قسم اه له من العلم والقدرة عى

بعض قوى الكون، فإنه يصبح خلوقًا مسيخًا مقطوعًا عن العلم احقيقي، وخلد إى 
               العظيم: اأر,، بينا العام امؤمن كله راكع لربه 

                      

 [.11 /]احج  ڱ                     
قف العجز والتسليم للخالق قوى الكون اهائلة تلجئ اإنسان إجاًء إى مو إن ميع
                     العظيم: 

 [.4 /]سبأ                          
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إن اه مالك املك، استخلف هذا اإنسان ي هذه اأر,، ووهبه من القوة والقدرة 
شاء، واه كالئه وحاميه، واه رازقه ومعطيه، ولو خلت عنه يد اه حظة لسحقته والعلم ما ي

أقل القوى امسخرة له، وأكله الذباب، وما هو أصغر من الذباب، ولكنه بإذن اه مكلوء 
            رئه وفاطره: حفوظ مكرم من با

 [.71 /اإراء]           
رك وتعاى هو العظيم وحده، والعظيم هو اموصوف بكل صفة كال، وا يستحق واه تبا

 ذلك إا اه وحده.
               ومن تعظيمه سبحانه معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده ها: 

 [.14 /حمد]                
سبع ي يد الرمن أصغر من اخردلة، ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع واأرضن ال

فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوهم وألسنتهم وجوارحهم، 
 وذلك ا يكون إا بعد معرفته بأسائه وصفاته.

ذكر فا ُينسى، وُيشكر فا ومن تعظيمه سبحانه أن ُيتقى حق تقاته، فُيطاع وا ُيعى، ويُ 
 [.112 /آل عمران]                  ُيكفر: 

: ، وسنن وآدابوأقوال وأعال ،ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما رعه من زمان ومكان
 [.32 /]احج (         )

ومن تعظيمه سبحانه أا يعر, عى يء ما خلقه ورعه، وا عى يء ما قضاه 
                  قدره، وا عى شئ ما أحله وحرمه: و

 [.31 /اأحزاب]       
 ومن تعظيمه سبحانه توقر رسله، والعمل با جاءوا به.

         )ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته: 
 [.31 /]احج  ( 

   )ومن تعظيم اه معرفة عظمته وجاله، وجروته وكريائه، وآائه وإحسانه: 
           

 [.17 /]الزمر (       
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          )ومن تعظيمه سبحانه عبادته وحده ا ريك له: 
 [.112 /]اأنعام (         

 ي الدنيا أحد وجوه أربعة: من الناس حمد وُيـمدح ويعظاموالذي ُيـ
هًا عن النقائص واآفات.. وإما لكونه حسنًا إما لكونه كامًا ي ذاته وأسائه وصفاته، منز

إليك.. وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك ي امستقبل.. وإما أنك خائف من قهره 
 وقوته وكال سطوته.

 فهذه اجهات اموجبة للتعظيم بن البر.
ي واه وحده هو الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته، وهو امحسن إى ميع خلقه، وهو الذ

 رجى دوام إحسانه، وهو القاهر فوق عباده، القاهر جميع خلوقاته.يُ 
فحقه سبحانه أن ُيعبد وحده ا ريك له، وأن ُيطاع أمره، وأن ُتطاع رسله، وأن ُيعمل برعه، 

       ): ، وُيطاع فا ُيعىوأن ُيشكر فا ُيكفر، وُيذكر فا ُينسى
 [.71]اأحزاب/   ( 

أن تقف عى معرفة يء من مبادئ عظمة اه وجاله وكريائه، فانظر ي آياته وإذا أردت 
وخلوقاته ي الساء واأر,، فإن عظمة امخلوق تدل عى عظمة اخالق سبحانه، 

وعام اأرواح، وعام  ،واستحر ي نفسك ميع خلوقات اه تعاى من عام اأجسام
الدنيا، وما خلقه اه ي وما ا تبَه، وما خلقه اه ي الغيب، وعام الشهادة، وما تبَه، 

                      اآخرة: 
 [.111يونس/]

وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحر ي عقلك ملة أعضائك البسيطة وامركبة، والظاهرة 
   ه سبحانه: اإنسانية التي وهبك اوالباطنة، وميع قواك الطبيعية واحيوانية و

 [.21الذاريات/]     
ثم استحر ي عقلك ميع ما ي هذا العام من أنواع امعادن والراب، والنبات 

 واحيوان، واإنس واجان.
ثم ضم إليه ما خلق اه سبحانه من البحار واجبال، وامفاوز والتال، وملة ما فيها من 

 [.21الذاريات/]          باء: ئب النبات واحيوان وذرات اهعجا
ثم ترقر منها إى بـحر اهواء وما فيه من الطيور السابـحات كا تسبح اأساك ي بـحر 
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 اماء، غادية ورائحة، صاعدة وهابطة.
ثم ترقر منها إى الساء الدنيا، وانظر إى عظمتها وماها واتساعها، وكيف زينها اه عزر 

  )وم والكواكب امنثورة التي ا حى، فهل ترى فيها من فطور: وجلر بالنج
 [.1 /]ق (         

 ثم ترقر من ساء إى ساء لرى عظمة صنع اه الذي أتقن كل يء.
ثم ترقر بعقلك وفكرك حتى تصل إى سدرة امنتهى، والبيت امعمور، وما يطوف به من 

، واجنة والنار، والعرش والكري ترى َملكًا ا أعظم منه، وُملكًا امائكة، واللوح والقلم
 [.11 /احجر]         ا أعظم منه، وخلقًا ا أعظم منه: 

 ثم انتقل من عام اأجساد إى عام اأرواح، واستحر ي عقلك ميع اأرواح العلوية
            والسفلية، البرية وغر البرية: 

 [.11 /لقان]       
ثم استحر ميع اأرواح امتعلقة بالوحي والنبات واجبال والبحار وامياه واأرحام 

 واأقوال واأفعال.
ثم استحر مائكة ساء الدنيا، ومائكة ميع السموات السبع، جد ما ي السموات 

    )لـــــربه:  السبع موضع شر إا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد
               

 [.21، 14 /]اأنبياء (    
ثم استحر ميع امائكة الذين يطوفون بالبيت امعمور فوق الساء السابعة، ولكثرهم 

 من طاف به منهم ا يعود إليه.
 ثم استحر مائكة اجنة، وخزنة النار، وكثرهم وعظمة خلقهم.

ميع امائكة امقربن، واحافن حول العرش، وميع ملة العرش، وانظر  ثم استحر
، إى عظمتهم، وعظمة العرش الذي حملون، وعظمة التسبيح والتقديس الذي به يتلذذون

          ): وكثرة دعائهم للمؤمنن
             

 [.7 /]غافر (      
لوقات وأعاها وأوسعها، وما السموات السبع واأرضون السبع وما والعرش أعظم امخ
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فيهن وما بينهن بالنسبة للكري إا كحلقة ملقاة ي أر, فاة، وفضل العرش عى 
الكري كفضل تلك الفاة عى تلك احلقة، والعرش ا يقدر قدره أحد، وا يعرف 

مستٍو عى العرش بأعظم الصفات  عظمته إا الذي خلقه، واه بعظمته وجاله وكريائه
 [.5 /]طه (         )وأوسعها وهي صفة الرمة كا قال سبحانه: 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش ي مقابل عظمة اه كالذرة بالنسبة للجبل، علمنا أن خالق هذا 
منه، القوي  الكون، وفاطر هذا العام، هو اه العظيم الذي ا أعظم منه، الكبر الذي ا أكر

 الذي ا أقوى منه، الغني الذي ا أغنى منه، ا إله إا هو رب العرش العظيم.
فأعظم الطاعات معرفة اه سبحانه، وعبادته وحده ا ريك له، وحسن الظن به كا قال 

             )سبحانه: 
 [.14 /]حمد (  

 ، وسوء الظن به، فاميء به الظن قد ظن به خاف وأعظم امعاي اجهل باه عزر وجلر
 ؟ كاله امقدس، وظن به ما يناقض أساءه وصفاته، فأي ضال وجهل وسوء فوق هذا

      )وهذا توعد اه سبحانه هؤاء با م يتوعد به غرهم: 
 [.1 /]الفتح (             

            )لقومه: ملسو هيلع هللا ىلص وقال إبراهيم 
 [.17-15 /]الصافات  ( 

 ؟ أي فا ظنكم بربكم أن عازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غره
 ؟ وما ظننتم به حتى عبدتم معه غره

 ؟ وما ظننتم بأسائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إى عبادة غره
ء عليم، وعى كل يء قدير، وأنه الغني فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل ي

         ه فقر إليه، ما عبدتم معه غره: عن كل ما سواه، وكل ما سوا

 [.15 /فاطر]                
ولو علمتم أن اه قائم بالقسط عى خلقه وحده، وأنه امتفرد بتدبر خلقه، ا يركه فيه 

 فية من خلقه، ما عبدتم معه غره: مور كلها فا خفى عليه خاغره، والعام بتفاصيل اأ
 [.23]فصلت/                 

ولو علمتم أن اه وحده هو الكاي لعباده فا حتاج إى معن، وهو الرمن بذاته فا 
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 حتاج ي رمته إى من يستعطفه، ما توكلتم إا عليه، وما عبدتم معه غره.
املوك والرؤساء واأمراء لعجزهم وجهلهم حتاجون إى من يعِرفهم أحوال الرعية  إن

وحوائجهم، وإى من يعينهم عى قضاء حوائجهم، وإى من يستعطفهم ويسرمهم 
 بالشفاعة، فاحتاجوا إى الوسائط رورة، حاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم.

ء، الغني بذاته عن كل يء، الرمن الرحيم الذي أما القادر عى كل يء، العام بكل ي
وسعت رمته كل يء، فإدخال الوسائط بينه وبن خلقه ينقص بحق ربوبيته وألوهيته 

وء: وتوحيده                                         وكاله، وَظن  به َظنر السر

 [.111 /فالكه]                       
إن اه تبارك وتعاى وحده هو الرب العظيم، الذي يستحق لذاته كال التعظيم واإجال، 

                                   ه واخضوع، وهذا خالص حقه سبحانه: وكال التأل

 [.113 /البقرة]      
غره، ا سيا إذا كان الذي ُجعل فمن أقبح الظلم أن ُيعطى حقه لغره، أو ُيرك معه فيه 

       )ريكه ي حقه هو عبده وملوكه كا قال سبحانه: 
              

 [.21 /]الروم (           
فا قدر اه حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكرياءه، وأرك معه ي عبادته من ليس له 

 هو أعجز يء وأضعفه. يء من ذلك البتة، بل
: من خلقه الذليل الفقر العاجز وما قدر القوي العزيز حق قدره من أرك معه الضعيف

(            
 [.17 /]الزمر (         

وما قدر اه حق قدره من عبد معه غره من ا يقدر عى خلق يء، وا خلق أضعف يء:  
(                 

               
 [.79-73 /]احج (         

وما قدر اه حق قدره من قال إنه م يرسل إى خلقه رسواً، وا أنزل عليهم كتابًا، بل نسبه 
إى ما ا يليق به، وا حسن به، من إمال خلقه، وإضاعتهم وتركهم سدى، وخلقهم باطًا 
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                          ًا: وعبث

                        

 [.41 /]اأنعام                
وا قدر اه حق قدره من جعل له صاحبًة وولدًا، أو جعله سبحانه حل ي خلوقاته، أو 

  السموات وما ي اأر,.نسبه إى الفقر، وهو الغني الذي له ما ي
وم يقدره حق قدره من زعم أنه ا حيي اموتى، وا يبعث من ي القبور، وا عمع خلقه 
ليوم عازي فيه امحسن بإحسانه، واميء بإساءته، ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظامه، 

       )ويكرم امتحملن من أجله امشاق بأفضل كرامته: 
 [.27 /]الروم (             

وم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، وهان عليه هيه فارتكبه، وهان عليه حقه 
فضيعه، وهان عليه ذكره فأمله، وغفل قلبه عنه فلم يذكره، وكان هواه آثر عنده من طلب 

اعه عليه وهو ي رضاه، وطاعة امخلوق عنده أهم من طاعته، يستخف بنظر اه إليه واط
  )قبضته، وناصيته بيده، ويعظم نظر امخلوق إليه واطاعه عليه بكل جوارحه وقلبه: 

                     
 [.11 -13 /]نوح  (      

وما قدر اه حق قدره من يستحي من الناس، وا يستحيي من اه، فيسكن ي أرضه، ويأكل 
               زه بامعاي ليًا وهارًا: ، ويبارمن رزقه

 [.1-1 /اانفطار]            
وا قدر اه حق قدره من خشى الناس وا خشى اه، فيخاف من العاجز الذليل، وا 

 يباي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات واأر,.
خلق بأفضل ما يقدر عليه، ويعامل اه بأهون ما عنده، إن وا قدر اه حق قدره من يعامل ا

قام ي خدمة من حبه من البر قام باجد وااجتهاد واإتقان، وإن قام ي حق ربه قام قيامًا 
 بذل له من ماله ما يستحي أن يعطيه خلوقًا مثله.يا يرضاه خلوق من خلوق مثله، و

          :فهل قدر اه حق قدره من هذا وصفه؟

 [.79 /امائدة]    
وهل قدر اه حق قدره من شارك بينه وبن عدوه ي حض حقه، من اإجال والتعظيم، 
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 ؟ والطاعة وامحبة، واخضوع والذل، والرجاء واخوف
فلو جعل ه من أقرب اخلق إليه ريكًا ي ذلك، لكان ذلك جرأًة وتوثبًا عى حض حقه، 

 ًة به، وتريكًا بينه وبن غره فيا ا ينبغي وا يصلح إا له سبحانه.واستهان
فكيـف إذا أشـرك بينه وبن أبغض اخلق إليه، وأهوهم عليه، وأمقتهم عنده، وهو الشيطان 

             ) الذي حذرنا اه منه بقوله:
 [.11 -11 /]يس (         

 ت واملكوت والكرياء والعظمة، الغني عا سواه.فسبحان ذي اجرو
 وسبحان الذي له ملك السموات واأر, وهو عى كل يء قدير.

 وسبحان من بيده اإعاد واإنشاء، واإماتة واإحياء، واإعادة واإبداء، وكل يوم هو ي شأن.
وقوة ي وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة ي ميع امخلوقات، فكل عظمة 

امخلوقات كالعرش والكري والسموات واأر,، واجبال والبحار، واإنسان 
 واحيوان، وكافة امخلوقات فمن عظمته وقوته سبحانه.

بكل يء وخزائنه ملوءة  ،وعظمة ميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل
 [.11/يونس]              اتنقص مع كثرة اإنفاق: 

 فهو سبحانه العي العظيم الذي ا عظيم سواه، وا منتهى لعظمته وجاله وكريائه الذي
َجَر َعَلـى » ُيـْمِسُك السموات َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلـى إِْصَبٍع، َواأَرِضَن َعَلـى إِْصَبٍع، َواْلـِجَباَل َوالشر

ْصَبٍع، َوَساِئَر اْلـَخْلِق َعَلـى إِْصَبٍع، ُثمر َيـُهُزُهنر َفَيُقوُل: أَنا اْلـَملُِك، إِْصَبٍع، َواْلـَاَء َوالثرَرى َعَلـى إِ 
 .(1) متفق عليه «أَنا اْلـَملُِك 

وهو سبحانه العظيم.. الذي خلق كل عظيم.. امالك لكل عظيم.. وخزائنه ملوءة بكل 
          )عظيم: 

 [.17 /]الزمر (       
واذا عرف اإنسان أن ربه العظيم بيده كل يء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. وخافه 

   )ورجاه.. وأقبل عى طاعته.. واجتنب معاصيه.. وتلذذ بعبادته: 
 [.3 /]يونس (    

 
                                                 

 ( واللفظ له. 2711( ومسلم برقم )9111أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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 فقه قدرة الرب

 [.121/]امائدة (            )قال اه تعاى: 
  (              ) وقال اه تعاى:

 [.191 /]البقرة
 [.1 /]املك (            )وقال اه تعاى:  

اه جل جاله هو اخالق الذي خلق امخلوقات، امصور الذي صور الكائنات، القادر 
       )عى كل يء، القاهر لكل يء، العام بكل يء: 

                     ) 
 [12 /]الطاق

وهوسبحانه القادر الذي خلق ميع امخلوقات، القدير الذي ا يعجزه يء ي اأر, 
 وا ي الساء، امقتدر الذي يفعل ما يشاء، وحكم ما يريد.

        )وكل ما نراه ي الكون من آثار قدرته: 
                 

 [.1 -1 /]ق (        
 وهو سبحانه القادر عى كل يء، احكيم ي خلقه وأمره، الذي يفعل ما يشاء بقدرته.

 .، واجبال والبحار بعض امخلوقات كالعرش والكري، والسموات واأر,كرر 
 وصغر بعضها كالذرة والبعوضة، والنملة والنطفة.

 وي كل منها آية وعرة.وجعل لكل من الصغر والكبر حكمة، 
وكثار سبحانه بعض امخلوقات كالراب والنبات والذرات، وقلال بعضها كالذهب والفضة، 

 وامعادن.
 وجعل سبحانه لكل من الكثر والقليل حكمة، وي كل واحد منها آية وِعرة.

ى سبحانه بعض امخلوقات كجريل الذي خلق اه له ستائة جناح، جناح منها يسد  وقوا
 اأفق، وَأضعف بعض امخلوقات كاإنسان والبعو,.

 وله سبحانه ي خلق القوي والضعيف حكمة، وي كل منها آية وعرة.
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وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض امخلوقات كالعرش والكري والسموات واجبال 
 واأشجار، ووضع بعضها كاأر, وما فيها وما عليها، والبحار واأهار.

سبحانه القادر الذي مع بعض امخلوقات كاجبال والبحار، وفرق بعضها كالنجوم وهو 
 والرمال، والثار واأوراق.

وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض خلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر الدنيا وأخفى 
يمة اآخرة.. وأظهر اأبدان وأخفى اأرواح.. وأظهر اأجساد وأخفى العقول.. وأظهر ق

ظهر امخلوقات وحجب نفسه عن خلق.. وأظهر سنته اأشياء وأخفى قيمة اأعال.. وأ
 وأخفى قدرته.

فسبحان اخاق العليم الذي فاوت بن خلوقاته، فخلق الكبر والصغر، والذكر واأنثى، 
والقوي والضعيف، والثقيل واخفيف، وأحيا بعضها وأمات بعضها، وخلق امخلوقات 

                 ملكه ي الساء واأر,:  وفرقها ي
 [.12 /الزمر]

ففي الر خائق ا حى، وي اجو خائق ا حى، وي البحر خائق ا حى، 
 .، وي اأر, خائق ا حىوي الساء خائق ا حى

 يسكن، ومنها حار وفاوت القدير العليم بن صفاها فمنها ثابت ا يتحرك، ومنها متحرك ا
وبارد، وأبيض وأسود، وناطق وصامت، ورطب ويابس، وعذب وملح، ولن وخشن، 

                ، وقوي وضعيف: وسائل وجامد

 [.112 /اأنعام]               
دخلت وأحياء ا تعيش إا ي البحار ولو خرجت ماتت، وأحياء ا تعيش إا ي الر ولو أ

     )البحر ماتت، ومائكة يسبِحون الليل والنهار ا يفرون: 
 [.11 /]لقان  (             

وهو سبحانه اخاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة، والصواعق امهلكة، والزازل 
، يصيب ها من امدمرة، والراكن امفزعة، واخسوف التي تبلع اأشجار والبيوت والبر

     )يشاء، ويَفها عمن يشاء، من مؤمن وكافر، وحسن وظام: 
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            ) 
 [.91 /]العنكبوت

وخلق سبحانه اجنة وما فيها من النعيم أهل طاعته، وخلق النار وما فيها من العذاب أهل 
 .، ي نعيم مقيم، أو ي عذاب أليمءد هؤاء وهؤامعصيته، وخلر 

 .ا أول ها وا آخر واه سبحانه عى كل يء قدير، وقدرته مطلقة
أحيانًا يفعل باأسباب كا جعل اماء سببًا للحياة، والوطء سببًا لإنجاب.. وأحيانًا يظهر 

. وأحيانًا قدرته سبحانه بضد اأسباب كا جعل سبحانه النار بردًا وسامًا عى إبراهيم.
       يظهر قدرته بدون اأسباب كا خلق السموات واأر,: 

 [.117 /البقرة]         
 .، وما أوسع رمته، وما أعظم قدرته، وما أكرمه، وما أحلمهقادر فسبحانه ما أعظمه من إله

                  )فيا أها اإنسان: 
 [.5-1 /اأعى] (      

إن اه تبارك وتعاى خالق كل يء، ومالك كل يء، اخلق خلقه، واملك ملكه، واأمر 
 أمره، وهو الفعال ما يريد.

خلق اماء والنار، وجعل وظيفة اماء اإرواء واإحياء واإغراق، وجعل وظيفة النار 
 اإنارة واإنضاج واإحراق.
والتقوى،  ن، وقام باأعال الصاحة، وجاء عنده كال اإيانوإذا اجتهد اإنسان عى اإيا

فاه يسخر له امخلوقات، ويغر أحواها بقدرته، فيجعل النافع ضارًا بقدرته، كا جعل 
وقومه، ي  ملسو هيلع هللا ىلص اماء الذي هو سبب احياة سببًا هاك فرعون وقومه، وسببًا لنجاة موسى

 آن واحد، بأمر واحد، ي مكان واحد.
ومن آمن معه، وسببًا هاك قوم نوح ي آن واحد، بأمر  ملسو هيلع هللا ىلص ا جعل اماء سببًا لنجاة نوحوك

 واحد، ي مكان واحد.
، وكا ملسو هيلع هللا ىلصوهو سبحانه قادر عى جعل الضار نافعًا كا جعل النار بردًا وسامًا عى إبراهيم 

 ي قَ عدوه فرعون.ملسو هيلع هللا ىلص ربى موسى 
 ؟ تخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمهاواه عزر وجلر خلقنا وخلق الدنيا، واس
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 . أم نستخدمها عى حسب هوى النفس والشيطان.؟ هل نستخدمها حسب أوامر اه
فاستخدامها حسب أمر اه عزر وجلر يأِ بعده اابتاء، ثم السعادة ي الدنيا واآخرة 

. كا قال واستخدامها حسب مراد النفس والشيطان يأِ بعده الشقاء ي الدنيا واآخرة
               )سبحانه: 

               
 [.129 -123 /]طه  (  

واه جل جاله هو القوي العزيز، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وهدي من يشاء، ويضل 
ن يقدم من يشاء، ويؤخر مومن يشاء، وخرج احي من اميت، وخرج اميت من احي، 

يشاء، ويرفع أقوامًا، ويضع آخرين، ويكرم من يشاء، وهن من يشاء، ويفعل ما يشاء، له 
 املك وله احمد وهو عى كل يء قدير.

وأذل فرعون، وكا أعز ملسو هيلع هللا ىلص يعز سبحانه بأسباب الذلة كا أعز موسى هو القوي العزيز، 
 وأذل قريشًا، وكا أعز رسله وأولياءه وأذل أعداءه.ملسو هيلع هللا ىلص حمدًا 

 يذل سبحانه بأسباب العزة كا أذل فرعون مع ملكه، وأذل قارون مع ماله.و
 ي النار.ملسو هيلع هللا ىلص ويرحم سبحانه بأسباب العذاب كا أنجى اه إبراهيم 

ر عادًا بالريح العقيم، وأغرق قوم نوح باماء.  ويعذب بأسباب الرمة كا دما
ي ملسو هيلع هللا ىلص نار، وأنجى يونس ي الملسو هيلع هللا ىلص وينجي سبحانه بأسباب اهاك كا أنجى اه إبراهيم 

 بطن احوت.
وهلك سبحانه بأسباب النجاة كا أهلك فرعون وقومه ي طريق البحر اليابس اآمن حن 

 .وقومه ملسو هيلع هللا ىلصتبعوا موسى 
وحفظ سبحانه بأسباب اهاك كا أنجى موسى من الغرق حن ألقي ي البحر ي 

 التابوت، وحن رباه ي بيت عدوه فرعون.
 بالصيحة. ي اجبال باب احفظ كا أهلك قوم ثمود ي بيوهموهلك سبحانه بأس

 واه تبارك وتعاى له قدرة... وله سنة:
نة والنار، فبقدرته سبحانه خلق السموات واأر,، وخلق الشمس والقمر، وخلق اج

                 وخلق الدنيا واآخرة: 
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 [.29 /احر]                    
اجنة للنعيم، خلق الدنيا لابتاء والزوال والعمل، وخلق اآخرة للبقاء واأبد، وخلق 

               وخلق النار للعذاب: 
 [.7/الكهف]

 وسنن اه نوعان:
 سنن كونية.. وسنن رعية.

من الشجر، فسنة اه الكونية أن خرج بأمره سبحانه النور من الشمس، وخرج الثمر 
وخرج الولد من الرحم، واماء من السحب، والكام من اللسان، واحليب من البقر، 
والعسل من النحل وهكذا، فهو سبحانه اخالق وما سواه خلوق، وقدرته خفية وراء 

 [.12 /]الزمر (          )اأسباب: 
 اجنة، ومن كفر أدخله اه النار، ومن وسنة اه الرعية أن من آمن وعمل صاحًا أدخله اه

جاء باحسنة فله عر أمثاها، ومن جاء بالسيئة فا عزى إا مثلها، ومن أطاع اه ورسوله 
     ورسوله شقي ي الدنيا واآخرة: سعد ي الدنيا واآخرة، ومن عى اه

            
                

 [.19-13النساء/]     
واه عزر وجلر خلق الكون بقدرته، ونظمه وسره بسننه الكونية والرعية، فتعودنا عى 
السنن اجارية، وغفلنا عن قدرة اه امطلقة، وقدرته سبحانه فوق سنته، ومن قدرته سبحانه 

        )يستفيد امؤمنون خاصة كا قال سبحانه: 
 [.41 /]اأعراف (             

وكل ما خلقه اه ي هذا الكون من كبر وصغر، وناطق وصامت، وكل متحرك وساكن، 
وكل معلوم وجهول، وكل حار وغائب، خلقه اه بقدر حدد حقيقته، وحدد صفته، 

   )وحدد وظيفته، وحدد مقداره، وحدد زمانه، وحدد مكانه كا قال سبحانه: 
 [94 /]القمر (  

وفوق هذا التقدير قدرة اه امطلقة، التي يفعل ها ما يشاء ي ملكه، والتي تفعل أعظم 
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 [.51 /]القمر (      )اأحداث بأيَ أمر كا قال سبحانه: 
فهي كلمة واحدة من اه يتم ها كل أمر، الصغر والكبر عى حد سواء، واحدة تنشئ هذا 

م، وواحدة تبدل وتغر فيه، وواحدة تذهب به كا يشاء اه، وواحدة ترده إى الوجود العظي
اموت، وواحدة تبعثه ي صورة من الصور، وواحدة تبعث اخائق ميعًا، وواحدة 

           )جمعهم ليوم احر واحسـاب: 
 [.21 /]لقان ( 

جعل اه هذا اليء فوق رأسه، وسلطه عليه  وسنة اه جارية أن اإنسان إذا تأثر باليء
وأذله به، وإذا تأثر بخالق اليء سبحانه وم يتأثر باليء، فإن اه يسخر هذا اليء 

صلوات اه  للمسلم كا سخر النار إبراهيم، والبحر موسى، واماء لنوح، والريح هود،
                      وسامه عليهم أمعن: 

 [.3-2 /الطاق]                   
وكثر من الناس تأثر بقوة امخلوق، وم يتأثر بقوة اه، وذلك لضعف اإيان واليقن، 

 .، ومن طاعة اهفُحرم من ااستفادة من خزائن اه، ومن قدرة اه
والصواعق والزازل، وامياه  واه جل جاله عنده قوة امخلوقات كالرياح والعواصف،

واجبال، واخسوف والراكن، والناس عندهم قوة امصنوعات كالصواريخ وامدافع 
والقنابل، وقوة امخلوقات أعظم من قوة امصنوعات، فكيف بقوة اه التي ا يقف ها 

      )يء، وا يعجزها يء ي اأر, وا ي الساء: 
 [.91 /]احج  (  

واه قوي عزيز، يفعل ما يشاء، وخلق ما يشاء، ويغر ما يشاء، يأِ بالفرج بعد الضيق.. 
وباليَ بعد العَ.. وباأمن بعد اخوف.. وبالبسط بعد القبض.. وبالعافية بعد امر,.. 

  وبالليل بعد النهار.. وباحر بعد الرد.. وبالغنى بعد الفقر.. كل يوم هو ي شأن: 
                                          

                                 
 [.7-5/]السجدة

وي غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة أراد اه عزر وجلر أن يظهر قدرته للمؤمنن، ويعلمهم 
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وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص الصاحة، فخرج النبي  كيف يستفيدون من قدرته بواسطة اإيان واأعال
، والتقوا بكفار قريش وصناديدهم ي بدر، وعدهم وكثرة عدوهم م،وعده مع قلة عددهم

ووقف القليل أمام الكثر، وأولياء الرمن أمام أولياء الشيطان، وأهل احق أمام أهل 
ائه، فأجاب وحال أعدبربه، وعر, عليه حاله، وحال أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص الباطل، فاستغاث النبي 
بامائكة، وكان يكفيهم هزيمة الكفار ملك واحد كجريل الذي له  دعاءه، وأمد امؤمنن

ستائة جناح، جناح منها يسد اافق، والذي رفع قرى قوم لوط إى الساء ثم قلبها عليهم، 
ولكن لشدة فرح اه باجتاع امؤمنن إعاء كلمة اه، ونَة دينه، أمدهم بألف من 

         )امائكة كا قال سبحانه: 
 [.4 /]اأنفال (    

       )ثم أمدهم بثاثة آاف، ثم بخمسة آاف كا قال سبحانه: 
                 

                
 [.125-123 /]آل عمران (    
ا امدد العظيم من امائكة برى للمؤمنن لتطمئن قلوهم، ثم بن اه للمؤمنن أن هذ

      )مذكرًا هم أن النَ حقًا من اه وحده كا قال سبحانه: 
 [.121 /]آل عمران(              

وهكذا أظهر اه قدرته، ونَ أولياءه، والذي نَ امؤمنن هناك تكفل بنَ امؤمنن ي 
 [.97 /]الروم  (     )ان وي كل مكان كا قال سبحانه: كل زم

 ؟ فمتى يستفيد امسلمون من قدره اه، ومن سنة اه ي نَ أوليائه
 )واه قوي عزيز، وكل قوة ي العام من قوته، وكل عز ي العام من عزته: 

 [.15 /]يونس (              
ي له ملك السموات واأر,، فالسموات وما فيها له، واأر, وهو سبحانه املك الذ

ومن فيها له، وكل رزق ي العام من رزقه، وكل علم ي العام من علمه، وكل رمة ي 
العام من رمته، وكل يء بيده، وكل يء ا خرج إا من خزائنه كا قال سبحانه:  

 [.21 /]احجر  (           )
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ن اه واسعة ملوءة بكل ما حتاجه اخائق إى يوم القيامة، وكل ما متع به البرية وخزائ
   )من اأموال واأرزاق والنعم ا يساوي ذرة ما ي خزائن اه: 

 [.7 /]امنافقون  (     
ْمُت الُظْلـَم قال: َيا ِعَباِدي! إِِي َح » فيا يرويه عن ربه تبارك وتعاى:ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اه  رر

مًا، َفا َتَظاَلـُموا، َيا ِعَباِدي! ُكُلُكْم َضال  إِا َمْن َهَدْيُتـُه،  َعَلـى َنْفِي َوَجَعْلُتـُه َبْينَُكْم ُمـَحرر
ْم، َيا َفاْسَتـْهُدوِي أْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي! ُكُلُكْم َجاِئٌع إِا َمْن أْطَعْمُتـُه، َفاْسَتْطِعُموِي أْطِعْمكُ 

 .ِعَباِدي! ُكُلُكْم َعاٍر إِا َمْن َكَسْوُتـُه، َفاْسَتْكُسوِي أْكُسُكمْ 
َهاِر، َوأَنا أْغِفُر الُذُنوَب َجـِميعًا، َفاْسَتْغِفُروِي أْغِفرْ  ْيِل َوالنـر  َلُكْم، َيا ِعَباِدي! إِنرُكْم ُتـْخطُِئوَن بِاللر

وِي، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفتَنَْفُعوِي، َيا ِعَباِدي! َلْو أنر َيا ِعَباِدي! إِنرُكْم َلْن َتْبُلغُ  ي َفَتُرُ وا َرِ
َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا، َعَلـى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك ِي  أور

 شيئًا.ُمْلكِي 
َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم، َكاُنوا َعَلـى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َيا ِعَباِدي! َلْو أنر أ ور

َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم، َقاُموا ِي  شيئاً َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي  َيا ِعَباِدي! َلْو أنر أور
ُت ُكلر إِْنَساٍن َمْسأَلَتـُه، َما َنَقَص َذلَِك ِمـار ِعنِْدي إِا َكَا َينُْقُص َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلوِي، َفأْعَطيْ 

اَها، َفَمْن  اْلـِمـْخَيُط إَِذا أْدِخَل اْلبَْحَر، َيا ِعَباِدي! إِنرَا ِهَي أْعَاُلُكْم أْحِصيَها َلُكْم ُثمر أَوِفيُكْم إِير
 .(1)أخرجه مسلم« ، َوَمْن َوَجَد َغيْـَر َذلَِك َفا َيُلوَمنر إِا َنْفَسهُ َوَجَد َخْيـرًا َفْلَيـْحـَمِد اهَ

فيا من كلرـا زاد عمره زاد إثمه، ويا من كلا كثرت أوزاره قل استغفاره، ويا من ا يروعه ما 
 ؟ متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مواك العزيز الغفور الرحيممن أفعال اجبار يراه ويسمعه 

لناس ا تساوي ذرة بالنسبة لقوة امخلوقات التي خلقها اه كالسموات واأر, إن قوة ا
واجبال، وقوة امخلوقات كلها ا تساوي ذرة بالنسبة لقوة اه، وقوة الناس وقوة 

ها وي قبضة اه، يعز ها من يشاء، ويذل ها من يشاء، وهلك  ،امخلوقات كلها بيد اه
 [.1 /املك]                             ء عليم: من يشاء، واه بكل ي

 وبسبب ضعف اإيان واليقن أصابتنا ثاث آفات:
 .، وسلطه عليناأننا تأثرنا من قوة امخلوق، فأصبحنا نخافه ونرجوه، فأذلنا اه بهاأوى: 

                                                 
 (. 2577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 لغره نفعًا وا رًا.أننا كل يوم نطرق باب امخلوق مع أنه ا يملك لنفسه وا الثانية: 
أننا أعرضنا عن اخالق القادر امالك لكل يء، فا نرجوه وا نخافه، وا نقف الثالثة: 

 ببابه، وا نستقيم عى أوامره.
 ؟ فكيف نستفيد من قدرته، وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا

            : إن ذلك ا ُينال إا بكال اإيان والتقوى
 [.41 /اأعراف]                        

وبسبب ضعف اإيان، وقلة التقوى، أصبحنا نخاف من امخلوق العاجز الضعيف 
امملوك، وعرفنا قوة امخلوق، وجهلنا قدرة اخالق العظيم، وقوة الواحد القهار، وعظمة 

 [.79 /]احج (          )املك اجبار: 
الناس عندهم قوة امصنوعات، واه عنده قوة امخلوقات، وقوة امخلوقات التي خلقها  إن

: اه أقوى وأشد من قوة امصنوعات التي صنعها البر، وهذه وتلك ا تفعل شيئًا إا بإذن اه
                               

                     
 [.34-31 /اأنعام]    

فهذا اهواء اللطيف الذي خلقه اه، والذي ا يستغني عنه اإنسان، جعله اه بقدرته قوة 
مدمرة عاتية، ورحًا شديدًة عقيًا، أرسلها اه وسلطها عى قوم عاد ما كفروا باه، وكذبوا 

            )رسوله، فدمرت كل يء بأمر رها:  
 [.92، 91 /]الذاريات (      

 لقد دمرت أعداء اه، وحفظت أولياءه، وذلك ي آن واحد، بأمر واحد، ي مكان واحد.
 ؟ إن هذه قوة خلوق واحد، فكيف بقوة ميع امخلوقات التي يملكها اه العزيز اجبار..

 ؟ خائق كلها..وكيف بقوة اه التي ا يقف ها يء، ولو اجتمعت ها ا
 [.11 /]هود  (     )

وكذلك اماء الذي خلقه اه، والذي ا يستغني عنه اإنسان، حينا يأمره اه أن يغرق 
 ؟ ومن ذا ينجو منه.. ؟ اأر, ومن فيها، من ذا يرده

  )، ماذا فعل اه هم؟ ملسو هيلع هللا ىلص إن قوم نوح ما كفروا باه سبحانه، وكذبوا نوحاً 
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             ) 
 [.19]اأعراف/ 

    )حن دعاه: ملسو هيلع هللا ىلص ومع اه ماء الساء وماء اأر, لنَة رسوله نوحًا 
                   

 [.19-11]القمر/    (              
 قاومها؟ ومن ذا ينجو منها؟ن ذا يوإذا فتح اه هذه امياه، وفجر تلك العيون، فمن ذا يردها؟ وم

أمر واحد، ومكان إن اه جل جاله بقدرته أنجى امؤمنن، وأهلك الكافرين، باء واحد، و
                                  واحد، ووقت واحد: 

 [.13-12/ يس]                    
 ؟ ، ماذا فعل اه هم^ ذبوا موسىوفرعون وقومه ما كفروا باه جل جاله، وك

لقد أخرجهم اه من جنات وعيون، وساقهم حتى أدخلهم ي طريق ي قعر البحر، فتحه 
ومن معه من امؤمنن، فدخلوا معه وخرجوا، ثم تبعهم فرعون ومن معه  ^اه موسى 

          )فأطبقه اه عليهم، فهلكوا ميعًا:  
                    

                 
                     ) 

 [.11-11 /]الشعراء
ومكان واحد،  فأنجى اه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، باء واحد، وأمر واحد

 [.11 /]هود (        ): ووقت واحد
البحر أصاهم العطش، فدعا موسى ربه، فاذا فعل اه لسقي  وما جاوز اه ببني إرائيل

 ؟ هذا اجيش العظيم، ي تلك الصحراء املتهبة
لقد فجر القوي القدير امياه العذبة من تلك احجر القاسية إكرامًا ونًَة موسى ومن آمن 

          )معه كا قال سبحانه: 
                  

 [.11 /]البقرة (    
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 آيتان خاف العقل وامألوف:
: ارب احجر خرج اماء السائل.. والثانية: ارب البحر خرج احجر اليابس.. اأوى

               فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء: 

 [.12 /الطاق]                            
ي احديبية من إناء، فجهش الناس من شدة العطش، فاذا فعل اه إرواء ملسو هيلع هللا ىلص توضأ النبي و

 ؟ وامؤمنن معه ملسو هيلع هللا ىلص رسوله
أ، َفَجِهَش  ملسو هيلع هللا ىلصَعطَِش النراُس َيْوَم اْلـُحَدْيبَِيِة، َوالنربُِي  قال: عن جابر  َبْنَ َيَدْيـِه ِرْكَوٌة َفَتَوضر

ُب إِا َما َبْنَ َيَدْيَك،  «ُكمْ َما لَ »النراُس َنْحَوُه، َفقال:  أ َوا َنْرَ قالوا: َلْيَس ِعنَْدَنا َماٌء َنَتَوضر
ْأنَ  ْبنَا َوَتَوضر ا، ُقْلُت: َفَوَضَع َيَدُه ِي الِرْكَوِة، َفَجَعَل اْلـَاُء َيُثوُر َبْنَ أَصابِِعِه َكأْمَثاِل اْلُعُيوِن، َفَرِ

َة ِماَئةً َلْو ُكنر »َكْم ُكنُْتـْم؟ قال:   .(1)متفق عليه« ا ِماَئَة أْلٍف َلَكَفاَنا، ُكنرا َخـْمَس َعْرَ
 ومتى نستفيد من اإيان باه؟ ومتى نستفيد من خزائن اه؟ فمتى نستفيد من قدرة اه؟

والنار خلقها اه تذكرًة ومتاعًا للمقوين، وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح فمن ذا 
 ف ها؟ ومن ينجو منها؟يطفئها؟ ومن ذا يق

، فأحرقتهم مع  ملسو هيلع هللا ىلص وقد أرسل اه النار عى أصحاب اأيكة ما كفروا باه، وكذبوا شعيباً 
        )أمواهم التي اكتسبوها باحرام كا قال سبحانه: 

 [.114 /]الشعراء (   
       )فأحرق اه الكافرين، وأنجى امؤمنن، بنار واحدة، وأمر واحد: 

 [.141، 141 /]الشعراء (        
  )، فاذا فعل اه هــــا؟: ملسو هيلع هللا ىلصوأشعل الكفار نارًا عظيمة إحراق خليله إبراهيم 

                 
 [.71-11 /]اأنبياء  (     

أمر اه النار مبارة، وغر بكليته إى ربه، وم يلتفت إى أحد سواه، فملسو هيلع هللا ىلص لقد توجه إبراهيم 
حاها بقدرته من الرر إى النفع، ومن اهاك إى النجاة، وبقيت بقدرة اه تشتعل وا 

 حرق، وانقلبت فورًا من احرارة إى الرودة مع السامة.
                                                 

 (. 1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )3571برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)
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 ذا يملك البر امهازيل من القوة؟وما
   )إن خلق السموات واأر, أكر وأقوى منهم كا قال سبحانه: 

 [.57 /]غافر (          
 واأر,.السموات وَخْلق امائكة أقوى وأعظم من 

 َخْلق جريل، وميكائيل، وإرافيل، وملة العرش، أعظم من السموات واأر, وأقوى.
خلقه اه له ستائة جناح، جناح منها يسد اأفق، وبطرف جناحه رفع مس  ملسو هيلع هللا ىلص جريل

ناحه، فكيف لو استخدم إى الساء ثم َقَلبها، فهذه قوة ريشة من ج قرى من قرى قوم لوط
لو استخدم وكيف تكون قوته  !وته لو استخدم أجنحته الستائةوكيف تكون ق !كل جناحه
 كون قوة خالقه الكبر امتعال العزيز اجبار!وإذا كانت هذه قوته فكم ت !ميع بدنه
رزاق للخائق التي ا يعلم عددها وأنواعها وأماكنها بأمر اه يكيل امياه واأ ملسو هيلع هللا ىلصوميكائيل 

كون قدرة خالقه فكم تالعظيمة وأعارها إا اه العليم اخبر..وإذا كانت هذه قدرته 
 العزيز اجبار!

بنفخة واحدة منه يصعق من ي السموات واأر,، وبنفخة أخرى منه حيا  ملسو هيلع هللا ىلص وإرافيل
                 )كل يء: 

 [.11 /]الزمر  (      
 ؟القهارتكون قوة خالقه الكبر  وكم ه قوة نفخته، فكم تكون قوة بدنه؟فهذ

وكذلك اه عزر وجلر أعطانا اإسام أقوى من امائكة، فحينا نقوم به، ونعمل بأحكامه، 
ی ) معنا فمن ذا هزمنا؟ذا كان اه يكون اه سبحانه معنا، يعزنا وينَنا عى أعدائنا، وإ

 [.121 /]النحل (       
، وميع اأنبياء والصحابة ما أطاعوا اه، وامتثلوا أوامره، ونَوا دينه، نَه م اه عزر وجلر

                     : وخذل أعداءهم
 [.51 /غافر]

روا ما سواه، رفع اه م  )كانتهم، وأعزهم بن العامن: وما عظرموا اه، وصغر
                

 [.91-91 /]احج  (         
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واه تبارك وتعاى عى كل يء قدير، حاسب اخلق كلهم يوم القيامة ي حظة واحدة، 
ن كا يرزقهم كلهم ي الدنيا ي حظة واحدة، ا يشغله رزق أحد عن رزق اآخر، أ

الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت حدودة، أما قدرة اه فهي مطلقة، واه قدير ا يعجزه 
          )يء، وا يشغله شأن عن شأن: 

 [.51 /]إبراهيم ( 
 وهؤاء البر امنترون عى وجه اأر, مع الكائنات اأخرى.

 ؟ من يقلب أفئدهمدبرهممن صورهم؟ من يطعمهم؟ من ي ؟من خلقهم؟ من أنشأهم
 ؟من يقلب ليلهم وهارهم ؟وأبصارهم

أما هذه  ؟ أما هذه الكائنات من مدبر ؟ أما هذا اخالق من أوامر ؟ أما هذا اخلق من خالق
 ؟ أما هذه اأحياء من حيي ؟ الصور من مصور

                     بى: 
                    

 [.59 /]اأعراف    
 ؟ وهذه احياة ي النباتات واحيوانات من بثها ي هذا اموات

ثم  ؟وهذا اماء اهاطل من الساء، من خلقه ومعه ي السحاب، ثم سيرـره ي جو الساء
صباه عى اأر, صبًا، فأنبت به الزروع واأشجار، وسقى به الناس واأنعام، ومأ به 

             )ودية واأهار؟: اأ
                 

 [.51-91 /]الفرقان (      
 ا إله إا اه، ما أجهل الناس برب الناس.

 ومن فجره من اأر,، وجعله عيونًا متدفقةً  ؟وهذا اماء العذب، من أسكنه ي اأر,
            ) :ان؟تسقي النبات واإنسان واحيو

                ) 
 [.14-11 /]امؤمنون

      عظم ما خلق من امخلوقات العجيبة: أا ما أعظم اخالق.. وما أ
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 [.112 /اأنعام]                         
ذا النجم الثاقب، وهذا الكوكب وهذا الرعم الصاعد.. وهذا احب امراكب.. وه

الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر امسجور.. وهذه الرياح 
العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور الطائرة.. وهذه اأساك السابحة.. وهذه 

 الساء امرفوعة.. وهذه اأر, اممدودة.
وماذا فيه  ؟ ؟ وماذا وراءه من أرار ومن أخبار ومن يكلؤه ؟ خلقهومن  ؟ هذا كله من وراءه

  ؟ من العجائب وامنافع والعر
(                ) 

 [.11 /]لقان
وهذه اأقوام من أهلكها؟وهذه ؟وهذه القرون من أنشأها ؟وهذه اأمم امختلفة من خلقها

 وهذه العيون من فجرها؟ وهذه امياه من أنزها؟؟ تهاوهذه اأشجار من أنب ؟الصغار من كرها
 أمم تذهب.. وأمم جيء.. وأمم هلك.. وأمم تستخلف.

 وماذا ستلقى؟ ؟ . وإى أين تذهب؟ . ومن ذا هلكها؟ من ذا يستخلفها
(                      

 [.31 /]اأنعام (    
و القادر، هو امالك، هو الرازق، هو العليم بالغيوب واأرار: إن اه وحده هو اخالق، ه

(                  
 [.29 /]احر (    

وي كل حظة تنفلق بأمر اه احبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة اهامدة عن شجرة 
 ويرب.صاعدة.. وتنفلق البيضة الساكنة عن طر يتحرك ويأكل 

وي كل حظة يتكون بأمر اه من النطفة اهامدة جثة متحركة، ذات سمع وبَ وعقل، ي 
 قرية، وي كل مكان، وي كل زمان، وي كل أرحام. كل

     )وي كل حظة تتحول الصحاري القاحلة إى ريا, مزهرة مثمرة: 
 [.45 /]اأنعام (               

ل حظة هب رياح.. وي كل وقت حمل الرياح سحابًا.. وي كل فرة ينزل من وي ك
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الساء ماء. وي كل حظة خرج من اأر, نباٌت.. وي كل آن يطلع من اأشجار ثاٌر.. 
 وي كل حظة خرج من بطون اأمهات أواٌد.

     )وي كل حظة يموت أحياء.. ويولد أحياء.. وكل إليه راجعون: 
             )    

 [.11 -74 /]امؤمنون
فسبحان من خلق البرية كلها من نفس واحدة، وجعل ها مستقرًا ومستودعًا، فنفس هي 
مستودع هذه اخلية ي صلب الرجل، ونفس هي مستقر ها ي رحم اأنثى، ثم تأخذ 

ذا أجناس وألوان، وذكور وإناث، احياة بتقدير العزيز العليم ي النمو واانتشار، فإ
       )وشعوب وقبائل، وناذج وصور ا حى: 

 [.41 /]اأنعام (          
فسبحــــان مــن خــلــق هذه اخائق، وأوجد اأعداد امناسبة من الذكــور واإنــــاث ي عالــم 

  )ي توازن دائم:  اإنسان، لكي تبقى احياة واأحياء عى وجه اأر,
                  

 [.51-94 /]الشورى (              
إن مبدع هذه امخلوقات العظيمة، وخالق هذه الكائنات العجيبة، هو الرب املك القادر، 

ر فا الذي يستحق أن ُيعبد وحده، وأن ُيطاع فا ُيعى، وأن يشكر فا يكفر، وأن يذك
ينسى، وأن يتلقى منه وحده منهج احياة كله، وأن ا يكون لغره أمر وا هي، وا رع وا 

      م، فذلك كله ه وحده ا ريك له: حكم، وا حليل وا حري

 [.112 /اأنعام]                          
ي وفق سنة كونية أودعها اه ي هذا وكل هذه امخلوقات، وكل هذه الكائنات جر

                         حبها قدر اه امصاحب لكل خلوق: الكون، يصا

 [.51-94 /القمر]       
وكلا حدث حدث وفق سنة اه، وكلا مت حركة وفق قدر اه، انتفض هذا القلب، يرى 

املِك يدبر ي ملكه، ويرى الكريم عود بفضله  قدر اه ينفذ، ويرى اخالق خلق، ويرى
 عى خلقه آناء الليل وآناء النهار.
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ويذكره ويراقبه ي كل حظة، وي وحمده ويشكره، فيسبح بحمد ربه، ويكره ويعظمه، 
     ): العظيم كل حركة، ويشارك امخلوقات ي أداء هذه العبادة لربه

 [.1 /]اجمعة (       
  ؟ أا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما أسعد من أطاعه

 ؟ وهل من مستجيب ؟ وهل من منيب ؟ وهل من شاكر ؟ فهل من ذاكر
   )وهل بقي بعد ذلك جال لغر السمع والطاعة ه والرسول؟: 

               
 [.29 /]اأنفال (   

استجابة ه والرسول، وما أجدر العاقل بذلك، وإن التوي عن الرسول وما فا أحسن ا
جاء به من الدين بعد هذا كله ليبدو مستنكرًا قبيحًا، ا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر، وعقل 

 (           )يتفكر: 
 [.21 /]اأنفال

بل ر من الدواب، وأضل من  ؟ بوهل يليق باإنسان أن يعيش كالبهائم واأنعام والدوا
         )البهائم، ُيدعى فا يستجيب، وُيؤمر فا يطيع: 

 [.22 /]اأنفال (  
واه تبارك وتعاى هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق اخائق كلها، الناطق والصامت.. 

 والذاكر والغافل.. والسائل والساكت.. وامطيع والعاي.
يع امخلوقات امبثوثة عى وجه اأر,، والساكنة ي باطن اأر,، يرزق سبحانه م

والطائرة ي جو الساء، والسابـحة ي قعر البحر، يعلم سبحانه أعـدادها، وأصنافها، 
          )وحـاجاها، ويسـوق هـا أرزاقـها ي كـل حـن: 

 [.1 /]هود (       
ي خلق هذه اخائق، وقسم أرزاقها، مع تباعد ديارها، واختاف فسبحان احي القيوم الذ

 حاجاها، أا إنه بكل يء بصر.
ليس ها حد، وا حصيها  ،واأرزاق التي خلقها اه، واأرزاق التي خلقها ي كل حن

أحد، وما يدركه البر ويرونه ويعلمونه من رزق اه ا يساوي ذرة بالنسبة ما ا يعلمونه، 
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ئن اه امملوءة بأصناف ومقدار ما يعلمون ا يساوي قطرة من بحر بالنسبة ما ي خزا
                اأرزاق: 

 [.39 /إبراهيم]   
 وا يزال البر هتدون كل يوم إى رزق من أرزاق اه التي بثها ي هذا الكون العظيم.

من جوفها أرزاق ا تعد.. ومن سطح اماء أرزاق.. فمن سطح اأر, أرزاق ا حَ.. و
ومن أعاق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء القمر أرزاق.. ومن 

 اجبال أرزاق.. ومن الرياح أرزاق.
     )أرزاق ا يعلمها إا اه: واأر, وي الساء 

 [.7 /]امنافقون  (   
لبحر إنا تَف ها أرزاقها، وتعطى من خزائن اه، وهي ا تنقص وهذه اخائق ي الر وا

من اأرزاق ا  واآخرةمع اأخذ امستمر عى مر الدهور واأزمان، بل ميع ما ي الدنيا 
 (       ) بة ما ي خزائن اه من اأرزاق:يساوي ذرة بالنس

 [.59 /]ص
ْمُت الُظْلـَم َعَلـى » وتعاى: فيا يرويه عن ربه تباركملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  قال: َيا ِعَباِدي! إِِي َحرر

مًا، َفا َتَظاَلـُموا، َيا ِعبَاِدي! ُكُلُكْم َضال  إِا َمْن َهَدْيُتـُه،  َنْفِي َوَجَعْلُتـُه َبْينَُكْم ُمـَحرر
َعْمُتـُه، َفاْسَتْطِعُموِي أْطِعْمُكْم، َيا َفاْسَتـْهُدوِي أْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي! ُكُلُكْم َجاِئٌع إِا َمْن أطْ 

ْيِل  ِعَباِدي! ُكُلُكْم َعاٍر إِا َمْن َكَسْوُتـُه، َفاْسَتْكُسوِي أْكُسُكْم، َيا ِعَباِدي! إِنرُكْم ُتـْخطِئُوَن بِاللر
َهاِر، َوأَنا أْغِفُر الُذُنوَب َجـِميعًا، َفاْسَتْغِفُروِي أْغِفْر َلُكمْ  ي  .َوالنـر َيا ِعَباِدي! إِنرُكْم َلْن َتْبُلُغوا َرِ

وِي، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتنَْفُعوِي   .َفَتُرُ
َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا، َعَلـى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكمْ  ، َيا ِعَباِدي! َلْو أنر أور

َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم، َكاُنوا َعَلـى شيئاً ْلكِي َما َزاَد َذلَِك ِي مُ  ، َيا ِعَباِدي! َلْو أنر أور
َلُكْم َوآِخَرُكْم،  شيئاً أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي  َيا ِعَباِدي! َلْو أنر أور

َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلوِي، َفأْعَطْيُت ُكلر إِْنَساٍن َمْسأَلَتـُه، َما َنَقَص َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم، َقاُموا ِي 
 .(1)أخرجه مسلم« َذلَِك ِمـار ِعنِْدي إِا َكَا َينُْقُص اْلـِمـْخَيُط إَِذا أْدِخَل اْلبَْحر

                                                 
 (. 2577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 :   )وكل ما ي الكون من خلوقات وأشياء وأحوال فخزائنها عند اه عزر وجلر
 [.21 /]احجر (           

، فسبحان العليم القدير الذي خلق اخائق، وقسم أرزاقها، وعلم آجاها، وقهرها بجروته
                         ورفها بقدرته، وملكها بسلطانه: 

 [.13-12 /]الزمر                      
 .، وما أجرأه عى معصيتهبعظمة ربه، وما أقل شكره لنعمه أا ما أجهل اإنسانَ 

  )إليه؟:  فمتى نتوب ،غفور رحيم ،واه شكور حليم ؟ فمتى يصحو ويفيق ويستجيب
                   

 [.53 /]الزمر (    
      )واه جل جاله هو املك الذي له اخلق واأمر ي الكون كله: 

 [.59 /]اأعراف  (    
 فاه وحده هو الذي يدبر اأمر ي السموات واأر,.

فالساء ها أوامر.. واأر, ها أوامر.. والبحار ها أوامر.. واجبال ها أوامر.. والرياح 
ها أوامر.. والشمس ها أوامر.. والقمر له أوامر.. والنبات له أوامر.. واحيوان له أوامر.. 

 وكل يء خلقه اه ي هذا الكون له أوامر.وامائكة ها أوامر.. اإنسان له أوامر.. و
      ): وكل  سامع مطيع مقهور مستجيب أوامر اه الكونية

                 
 [.31 /]يونس  (      

 منحهم اه ااختيار ي قبوله أو رده:  أما أمر اه الرعي فهو موجه إى اإنس واجن، وقد
                                    

 [.24 /الكهف]                             
إى اإسام م يكونوا ينكرون وجود اه، أو ينكرون ملسو هيلع هللا ىلص وكفار مكة الذين دعاهم النبي 

ام، أو ينكرون تدبره هذه الكائنات الكبار كا قال سبحانه: خلقه هذه امخلوقات العظ
(              )   

 [.11 /]العنكبوت
ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة امذكر كان يقودهم مع هذا ااعراف إى الرك باه، 
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              يتبعون رائع م يأذن ها اه: فيتجهون بالشعائر إى سواه، كا
 [.142-141 /اأعراف]                       

إن الرهبة والرقب، واخوف والطمع، والراعة واارجاف، واهيبة واخشية، كل ذلك 
يلم باإنسان كلا نظر ي ملكوت هذا الكون العظيم، وما عري فيه من التدبر 

قدرة اه ي إحيـــاء اأر, بعد موها، وي  والتَيف، وهو يرى كل يوم وكل حظة آثار
    )رؤية الرق، وإنشاء السحاب، وتسبيـح الرعـد، وصوت الصواعق: 

            
              ) 

 [.13-12 /]الرعد
ۓ                        : ؟ فبأي حديث بعد اه وآياته يؤمنون

                                 
                                         

                                        
                                                           

 [.42-19 /امؤمنون]                       
 ؟ أما يستحي العبد بعد علمه هذا من معصية مواه الذي رزقه وكساه، وأنعم عليه وهداه

إن الذي يملك اخلق واإعاد، والتدبر والتَيف هو اه وحده، فهو الرب احق، الذي 
 ل.أنزل احق، واحق واحد ا يتعدد، ومن جاوزه وقع ي الباط

ي كل  أا ما أعجب اإنسان كيف ينَف عن ربه وهداه مع أن دائله قائمة ي الكون
 [.32 /]يونس (             ): يء

           )واه جل جاله هو الذي: 
 [.14 /]الروم (    

ي كل مكان ي والنهار، ظة واحدة من حظات الليل إها عملية دائبة ا تكف وا تني ح
 هذا الكون، عى سطح اأر,، وي أجواء الفضاء، وي أعاق البحار.

 ففي كل حظة يتم هذا التحول، وي كل حظة خرج اه حيًا من ميت، وميتًا من حي.
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رج إى ميدان وي كل حظة خرج اه برعًا ساكنًا من جوف حبة أو نواة، يفلقها وخ
                              اء: احياة مع اأحي

 [.45 /اأنعام]           
وي كل حظة عف عود أو شجرة، تستوي أجلها فتتحول إى هشيم أو حطام، وي هذا 

 اهشيم واحطام ترقد احبوب الساكنة امتهيئة للحياة واإنبات مستقبًا.
اه ي جنن إنسان أو حيوان أو طائر، وي كل حظة خرج  وي كل حظة تدب احياة بأمر

أجيال بقدرة اه ي مشارق اأر, ومغارها، وموت أجيال كذلك.. فسبحان احي الذي 
ل احياة.. يملك اموت واحياة.. فيحيي ويميت من شاء من خلقه.. أمم وخائق تستقب

                                     وأمثاها تودع احياة: 
 [.15 /غافر]     

واه عى كل يء قدير أخرج من الراب الساكن اميت، اإنسان احي امتحرك كا قال 
 [.21 /]الروم (           )سبحانه: 

وهو سبحانه الذي خلق البرية من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وخلق كًا منها عى 
و ععله موافقًا لآخر، وأودع نفوسهم العواطف وامشاعر، وجعل ي تلك الصلة نح

سكنًا للنفس والعصب، وراحة للجسم والقلب، وطمأنينة للرجل وامرأة عى السواء: 
(             

 [.21 /]الروم (        
وخلق لق اهائل العظيم الدقيق، وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات واأر,، هذا اخ

والكواكب،  هذه امخلوقات العظيمة ي جو الساء من اأفاك، وامدارات، والنجوم،
وامجرات، مع الضخامة اهائلة، والتناسق العجيب فيا بينها، وخلق ما بينها من امسافات 

 ها.واأبعاد التي حفظها من التصادم واخلل، هذا من ناحية أحجامها وسر
وأما أرار هذه اخائق اهائلة، وعجائبها وطبائعها، وما يستكن فيها، وما يظهر عليها، 

  )فهذا كله أعظم من أن يلم به اإنسان، وحتى اآن م يعرف عنه البر إا القليل:  
 [.11 -15 /]نوح  (                  

ط ها إا اه، من سهول وجبال، وتراب ومياه، وي اأر, آيات وكائنات وعجائب ا حي
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جام واألوان، والطبائع خلقها اه بقدرته، ختلفة اأح ،ونبات وحيوان، وجواهر ومعادن
 [.21 /الذاريات]             وامنافع: 

السبع السموات فهذه قدرته سبحانه ي خلق ساء واحدة، وأر, واحدة، فكيف بـخلق 
     )وكيف بخلق اأرضن السبع وما فيهن؟: وما فيهن، 

 [.22 /]الروم (         
واأر, العجيبة اختاف األسنة واألوان بن البر مع احاد السموات ومع آية خلق 

 اأصل والنشأة وصفة اخلق.
البر ي فكم لسان ي العام.. وكم لغة ي العام.. وكم هجة ي العام.. وكم ألوان 

 العام.. وكم صورة وشكل لكل بر ي العام.
 شتبه رجان أو امرأتان ي العام، بل يستحيل ذلك.فقلا ي

فسبحان اخالق البارئ امصور الذي فاوت بينهم ي اأشكال واألوان واأحجام 
               صوات واأساع واأبصار والعقول: واللغات واأ

 [.11 /احجر]
وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار، وسخرما لإنسان، فجعل حاجة العباد إى النشاط 
والعمل يلبيها الضوء والنهار، وحاجتهم إى النوم والراحة يلبيها الليل والظام، مثلهم مثل 
ميع اأحياء التي تعيش عى ظهر هذه اأر, بنسب متفاوتة، وكلها جد ي نظام الكون 

       )ا يلبي طبيعتها ويسمح ها باحياة: العام م
 [.23 /]الروم (        

واأر, منتظمة السموات واأر,، وقيام السموات وهو سبحانه احي القيوم، قيوم 
واأر, السموات سليمة مقدرة احركات ا يكون إا بأمره سبحانه، وكل من ي 

    )فق ما يريد تَفه بباقي العبيد: خاضعون ه، يتَف فيهم خالقهم و
 [.25 /]الروم  (             

واأر,، فهو وحده الذي له السموات الذي له امثل اأعى ي  املك احق وهو سبحانه
اأساء احسنى والصفات العا، وله الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، ا 

        )لك أحد، وليس كمثله يء: يشاركه ي ذ
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 [.27 /]الروم (              
              ؟: يا حَة عى امفرطن كم آتاهم اه من آية بينة فلم يستجيبوا

                                          
 [.4 /سبأ]                     

 ؟ واعجبًا هؤاء أما هم ي اآخرة من نصيب
  ؟ .، أا تفيق؟ يا غافًا ما يفيق، يا حامًا ما ا يطيق، أا تستحي

وا أسفاه عى ضياع اأوقات.. وبعثرة العمر.. وبعثرة الفكر.. وبعثرة اجهد.. أحيانًا ي 
حيانًا ي التكاثر.. وأحيانًا ي الشهوات.. وأحيانًا ي اللهو.. وأحيانًا ي اللعب.. وأ

                : امحرمات.. وأحيانًا ي الكبائر اموبقات
                                            

 [.174 /اأعراف]          
  ؟ ةأي بضاعة يفخر ها مثل هؤاء احمقى أمام اه وخلقه يوم القيام

       ؟: . وأي سوق يعمرهؤاء احمقى؟ وأي أرباح عني أمثال هؤاء
 [.11 /قرةبال]                                

  ؟ أيظن الغافل اأمق أن احياة لعب وهو، ا سؤال وا حساب
   )إنه يمأ صحائفه بمخاٍز وقبائَح يسودا ها وجهه يوم يلقى ربه: 

 [.115 /]امؤمنون (     
إن نظرة إى السموات واأر, وما فيها من اآيات والعجائب، ونظرة إى هذه اأجرام 
والكواكب والنجوم التي ا حى وهي منتثرة ي ذلك الفضاء اهائل الذي ا تعلم له 

سبح بحمد ت ،حدود، وكلها قائمة ي مواضعها، تدور ي أفاكها، حافظًة عى مداراها
ًة رها، وتؤدي وظيفتها، وكلها ا ختل وا تبطئ وا تَع، بل تسر حسب أمر رها، جاري

                       ي الفضاء ما يمسكها إا اه: 
 [.5 /يونس]                                   

م احيوان وأشكاله.. وي عام اإنسان ونظرة ي عام اجاد وأنواعه.. وي عا
 وعجائبه.. وي عام النبات وأنواعه وثاره.
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تفتح مأ القلب باإيان، وأن إن نظرة إى تلك اخائق اهائلة العجيبة جديرة بأن 
 البصرة عى اليد اخفية، والقوة اإهية القاهرة القادرة عى خلق هذه امخلوقات

         )مساكها وحفظ توازها: ، وحفظها وإالعظيمة
 [.91 /]فاطر (             

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة اه، ومن ر ي اأر, وفساد، ومن ظلم ي اأر, 
وطغيان، إن هذا كله لفظيع شنيع، ولو يؤاخذ اه الناس به عاجًا لتجاوزهم إى كل حي 

، وأصبح الكون غر صالح للحياة، ولكن اه حليم ا يعجل عى عى ظهر هذه اأر,
الناس، فيؤخرهم إى أجل مسمى، ليبلغوا آجاهم امقدرة، ويفسح هم ي الفرصة لعلهم 

            )حسنون صنعًا: 
              ) 

 [.95 /]فاطر
                   جانب قوته وقدرته ورقابته: ه، إىوهذا كله يكشف عن حلم اه ورمت

                                                    
 [.15 /احج]         

وإمهال الناس ي الدنيا عن حلم ورمة، ا يؤثر ي دقة احساب، وعدل اجزاء ي 
وقت العمل والكسب، وحان وقت احساب واجزاء، فإن النهاية، فإذا جاء أجلهم وانتهى 

اه ا يظلمهم شيئًا، وهو كفيل بتوفيتهم حساهم وفق عملهم وكسبهم، وا تفوت منهم وا 
             )عليهم كبرة وا صغرة: 

 [.111 /]اأنعام (    
 .وي منافعها آية.ة..وي اشتعاها آية.إن ي خلق الشمس آية..وي نورها آية..وي حركتها آي

، والتي خرج منها هذا النور العظيم، وهذه احرارة من النار إن هذه الكتلة اهائلة املتهبة
اموزونة، وهذا النور وهذه احرارة جري بأمر اه ي مسارات ختلفة ي فضاء هذا 

      )الكون العظيم، وهي مأمورة مدبرة، سامعة مطيعة: 
 [.31 /]يس (   

وعلم إن ذلك كله يدل با شك عى كال قدرة اه الذي يَف هذا الوجود عن قوة 
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                                              وحكمة: 
 [.12 /الطاق]                       

القرآنية، كفيل بتحريك القلوب، واستجاشة الشعور، إن رؤية اآيات الكونية، وتدبر اآيات 
                وعبادته وطاعته:  ،واإيان به ،لتعظيم بارئ الوجود

 [.111 /يونس]                     
، ومن حكم هذه اأجرام اهائلة، ويقهرها عى ما العظيم فسبحان من خلق هذا الكون

 ا امنافع عى مدى الدهور واأزمان.يريد، وخرج منه
فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه ا يتجاوزه، وامسافات بن النجوم والكواكب 

 ): ، ويشهد بوحدانيته، ويسبح بحمدهمسافات هائلة مقدرة، والكل يسر بأمر اه
 [.91 /]يس (               

الفضاء أشبه بحركة السفن ي البحار الواسعة، وهي مع إن حركة هذه اأجرام اهائلة ي 
الواسع، الذي خلقه الواسع العليم: ضخامتها ا تزيد عى أن تكون نقطة سابحة ي ذلك الفضاء 

 [.11]لقان/                                   
 فسبحان من أمسك هذه وهذه.. وسرا هذه وهذه.

لق هذه اماين التي ا حى من النجوم الدوارة، والكواكب السيارة، وما أعظم من خ
ها ي ذلك الفضاء الفسيح.  ونثرها وسرا

واه تبارك وتعاى عى كل يء قدير، خلق ما يشاء، ويستوي عنده خلق الكبر والصغر، 
ًا، أو وا ختلف عنده ي التكوين يء عن يء، سواء كان هذا امخلوق ساًء أو أرض

 ذرة أو جبًا، أو قطرة أو بحرًا، أو بعوضة أو فيًا، أو نملة أو ماً.
 (         )خلق هـذا وذاك عند اه سواء: 

 [.12 /]يس
فليس هناك أمام قدرة اه صعب وا سهل، وا قريب وا بعيد، وا صغر وا كبر، فتوجه 

     )كائنًا ما كان:  خلق يء كاٍف لوجوده اإهية اإرادة
 [.13 /]يس (   

إن آيات اه الدالة عى عظمته، وعى قدرته، وعى عظمة خلقه، موجودة منذ بداية اخلق، 
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ه، والتسليم له، وميعها تنبئ بعظمة اخالق جل جاله، وجذب اإنسان لانقياد لرب
                          والتسبيح بـحمده: 

                                               
 [.119البقرة/]                      

ثم يعطي اه سبحانه عطاًء متجددًا بعد ذلك لكل جيل غر اجيل الذي قبله، وذلك ليعلم 
ظة واحدة، وأن له عطاًء متجددًا كل الناس أن اه سبحانه قائم عى ملكه، ا يتخى عنه ح

يوم، بل كل ساعة، بل كل حظة، حتى ا حس البر أن اه سبحانه خلق هذا الكون 
 العظيم، ثم تركه بعد ذلك يعمل باأسباب وحدها.

بل ا بد مع السنن الكونية التي خلقها اه، وسر ها هذا الكون، وجعلها تعمل بأمره، ا بد 
قدرة اه التي تكشف وتعطي ومنح، وتذكر الناس بأن اه ينَ الضعيف  مع ذلك من ظهور

عى القوي، وامظلوم عى الظام، حتى ا يستري الفساد ي اأر,، وحتى ا يتعلق 
                          اه: الناس باأسباب من دون 

 [.21]آل عمران/                                                
فلله سنة، وله قدرة، وهذه القدرة ا تظهر إا حن ا تكون فئة من امؤمنن جاهد ي 

 سبيل احق.
فإن كانت هذه الفئة موجودة، فإن اه يبارك ي عملها، وينَها حسب سنته ي نَ أوليائه 

 حسب ااستطاعة. باأسباب امعلومة من اإيان والتقوى واإعداد
أما إذا م تكن هذه الفئة موجودة، فإن يد الرب تأخذه أخذًا مبارًا، لتنزع ظامًا من قوته 
وسلطان ظلمه، أو تزيح جبارًا ي اأر,، فتنزعه من أسباب جروته، أو هلك عدوًا ظامًا 

      )طاغيًا، وتريح الناس من ره وطغيانه كا قال سبحانه: 
              

 .[91 /]العنكبوت (          
ذلك أن اه تبارك وتعاى خلق الدنيا، وخلق ها السنن واأسباب لتعمل ها بأمر اه وإذنه، 
فإذا حدث يء عن طريق اأسباب كأن انتَ قوي عى ضعيف، أو مكن ظام من 

مال، فهذا باب السببية الذي تسر عليه احياة ي مظلوم، أو ساد ذو جاه أو ذو قوة، أو ذو 
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 عمومها، والذي نشرك فيه ميعًا.
فاإنسان مثًا لكي حصل عى امال عب أن يعمل، فإذا عمل وأخذ اأجرة، فهذا يء 

 عادي ا يثر العجب.
رى منه ولكن اه أحيانًا يوقف باب اأسباب، ويعطله فا يعمل، ويفتح لإنسان بابًا آخر، ل

 ويعلم أن قدرة اه فوق اأسباب. قدرة ربه، وحس بعظمته،
فحن تقف أمام قوي تقول كل اأسباب أنه سينتَ عليك، ثم جده ينهزم أمامك وينهار 

 فهذه قدرة اه.
وحن يراد بك سوء، وتتحكم أسبابه، ثم يكشفه اه ويدفعه عنك با جهد منك، فهذه قدرة 

 ه.اه جاءت تذكرك با
وحينا تكون ي عَة من الرزق، ثم يفتح اه لك بابًا من الرزق من حيث ا تدري وا 

  )تعلم، ويأتيك الرزق من حيث ا تتوقعه، فتهتف قائًا: اه أكر، إها قدرة اه: 
                     

 [.3 -2 /]الطاق (        
 اه ليست وقفًا عى أحد دون أحد، بل هي تظهر ي حياة الناس كلهم.وظهور قدرة 

 فكلنا رأى ظهور آثار قدرة اه ي فرة من فرات حياته.
رآها ي شفاء مريض يئس اأطباء من عاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة عَ لبائس 

 معدم.. أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته.
  ذلك ي الدنيا؟ولكن ماذا يرينا اه

إن اه يفعل ذلك حتى ا ييأس امؤمن أبدًا، فإذا توقفت اأسباب عن العطاء، فإن اه 
سبحانه وتعاى يفتح بابًا من أبواب رمته، ومن هنا فإن امؤمن عندما تصل به اأسباب 

جته، إى طريق مسدود، فإن اه معه يراقبه، فإن توجه إليه وسأله فرج كربته، وقى حا
فلرفع كفيه إى الساء ويقول: يا رب، ويعلم أن الطريق الذي سدته اأسباب يفتحه اه 

اب، وبدون اأسباب، وبضد بقدرته التي ملك اأسباب، واه يفعل ما يشاء باأسب
                                     اأسباب: 

 [.11-17 /اأنعام]                         
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وقد ذكر اه عزر وجلر ي القرآن أمثلة كثرة من هذا ظهرت فيها كال قدرة اه سبحانه، 
 وذلك حتى نمي ي احياة با يأس.

             )ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال عن أيوب
               

 [.19 -13 /]اأنبياء (    
              )ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال عن يونس

                
 [.11 -17 /]اأنبياء (   

            )ملسو هيلع هللا ىلص: وقال عن زكريا 
             

 [.41-14 /]اأنبياء  (       
ة بواد غر ذي زرع وقال: وضع زوجته هاجر وابنه إساعيل عند بيت اه بمكملسو هيلع هللا ىلص وإبراهيم 

(                
 [.37 /]إبراهيم (          

ثم تركها وابنها، فارتاعت امرأة حيث تركها وحدها ي مكان قفر ا ماء وا زرع وا 
ُرُكنَا بِـَهَذا اْلَواِدي، الرِذي َيا إِْبَراِهيُم، أْيَن َتْذَهُب َوَتْتـ»َفقالْت: إنسان، فنادته مرارًا فلم عبها، 

ٌء؟ َفقالْت َلـهُ  ِذي ذ َلْيَس فِيِه إِْنٌس َوا َيْ لَِك ِمَرارًا، َوَجَعَل ا َيْلَتِفُت إَِلْيـَها، َفقالْت َلـُه: آهُ الر
 .(1)أخرجه البخاري«. أَمَرَك بِـَهَذا؟ قال: َنَعْم، قالْت: إَِذْن ا ُيَضِيُعنَا، ُثمر َرَجَعْت 

وهناك كان طريق اأسباب معطًا، حيث ا ماء وا نبات وا إنسان، فهاجر وابنها حسب 
اأسباب الظاهرة هالكان ا حالة، ولكن هاجر أخذت باأسباب، فانطلقت تسعى بن 
الصفا وامروة، تصعد عى هذا التل، ثم تصعد عى ذلك التل، عسى أن ترى إنسانًا أو طرًا 

بًا من أسباب احياة تتمسك به، وتستفيد منه هي وابنها، وقطعت امسافة سبع أو قافلة أو سب
 مرات بن الصفا وامروة وم جد شيئًا، وم تر أحدًا.

فنال منها التعب، فجلست بجوار وليدها عند البيت، فإذا املك يرب بجناحه اأر,، 
                                                 

 (. 3319برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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ه وربت هي وابنها، ودبرت فظهر اماء بأمر اه، وانفجر بئر زمزم باماء، فجعلت حوط
ي الوقت الذي احياة ي ذلك امكان، فبعد بذل اأسباب اممكنة ظهرت قدرة اه 

                         تعطلت فيه اأسباب: 
 [.111 /يوسف]                        

مكن أن خفيه ي دار أو خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله، وكان من امملسو هيلع هللا ىلص وموسى 
 مغارة، أو تسافر به رًا من مَ، وكانت هذه هي طريقة النجاة امعروفة بن الناس.

مثًا أعى يدل عى كال قدرته ملسو هيلع هللا ىلص ولكن اه القدير أراد أن ععل من قصة موسى 
 سبحانه، بأن ينجيه بأسباب اهاك ا بأسباب النجاة، ليعلم الناس أن اه عى كل يء

 قدير، يظهر قدرته سبحانه باأسباب، وبدون اأسباب، وبضد اأسباب.
فأوحى سبحانه إى أم موسى أن تضعه ي الصندوق، وتلقيه ي اماء، ليكون هذا هو 
السبيل لنجاته وحفظ حياته، وسراه الناس ميعًا، فالواقف عى شاطئ البحر يتطلع للظفر 

ذلك جعل اه هذا اإعام هو عن اإخفاء، وهو وإن به، فكأنا هذا إعان ا إخفاء، ومع 
سلم من أكل الطر أو الغرق ي النهر فسيأخذه ا شخص حفظه ويربيه، بل سيأخذه عدو 

     )ه وعدو له، ولكن اه أراد نجاته وحفظه عى يد من يريد هاكه: 
                  

 [.7 /]القصص  (
ما أعظم قدرة اه، لقد أخذه فرعون، ورباه ي قَه عى يد امرأته كا قال سبحانه:  أا

(                    
                   ) 

 [.34-37 /]طه
إى فرعون وملئه، فلم يؤمنوا با جاء به، فأهلكهم اه وأغرقهم ي ملسو هيلع هللا ىلص ثم أرسل اه موسى 

           )البحر كا قال سبحانه: 
 [.91-31 /]الذاريات (          

مع فرعون، ومع بني إرائيل،  ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا أظهر اه قدرته ي مواقف كثرة ي حياة موسى
وأظهرقدرته بضد اأسباب، فأنجى موسى وإبراهيم بأسباب اهاك، وأهلك فرعون 
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 جاة من املك وامال.وقارون بأسباب الن
واه عزر وجلر يعر, لنا هذه اأحوال التي جرت لأنبياء، وأظهر اه فيها قدرته ي حفظهم 
ونَهم، تثبيتًا للمؤمنن عى اإيان، وليستفيدوا هم كذلك من قدرة اه باإيان 

 والتقوى كا استفاد اأنبياء والرسل.
امروعة، وا نعمل منتظرين ظهور قدرة اه، بل إن  وليس معنى هذا أا نأخذ باأسباب

ظهور قدرة اه ا تتم إا إذا استنفذ اإنسان اأسباب أواً، فإذا فرغ اإنسان من فعل 
 )اأسباب امأمور ها وم تعطه شيئًا، رفع يديه إى الساء، وهذا يقول اه سبحانه: 

                
 [.12 /النمل] ( 

وامضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنيا، وا عد أمامه خرجًا، وهذا هو الذي تنفتح 
 لدعائه أبواب الساء.

واه عزر وجلر يبتي عباده، ليعلم من يتوجه إليه عند امصائب، وليعلم صدق العبد، وقوة 
ليزيل اه الضيق، ويذهب  إيانه، وقوة صره، وهذه ااختبارات اإيانية هي اأساس،

 اهم، ويفرج الكرب، ويظهر قدرته لعباده.
فحن ا يقف للباطل والطغيان أحد، يظهر اه قدرته ي تدمره با شاء، حتى ا يعم الفساد 
ي اأر,، فحن جاء أبرهة بعدد ضخم من اجنود واأفيال ليهدم الكعبة، وخرج سكان 

حرام، أهم ا يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفياله مكة إى اجبال تاركن البيت ا
وجنوده وجيشه اجرار، وهنا خى أهل مكة عن قضية حق، وهي ماية بيت اه احرام 

 من يريد أن هدمه، فاذا فعل املك اجبار جل جاله؟
لذي هابونه، هنا أراد اه سبحانه أن يرهم أن أبرهة اجبار الذي خشونه، واجيش اجرار ا

هو عند اه ا يساوي شيئًا، ويعلمهم أن صاحب احق الضعيف عب أن اخاف من 
 الباطل القوي.

وهذا جاء اه جل جاله بالطر الصغر الضعيف ليقول للبر أن أضعف خلوقاِ سيهزم 
   )هذا اجيش اجبار ويمحقه، ويقوم بنَة احق إذا تركتموه كا قال سبحانه: 
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 [.5-1 /]الفيل  (         
وانطلقت الطر بأمر اه حمل حجارة صغرة من سجيل قضت عى الفيلة اجبارة، 
واجيش اجبار ي زمن قصر، وحطمت اجيش مامًا، وظهرت قدرة اه ي حفظ بيته من 

 اجبابرة امعتدين.
      )اه، وما أعظم قدرته، وما أعظم خلقه وأمره: أا ما أعظم قوة 

 [.79 /]احج (    
ُد! أْو َيا أَبا اْلَقاِسِم! إِنر »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قال جاء حر إى النبي  وعن عبداه بن مسعود  َيا ُمـَحـمر

َن َعَلـى إِْصبٍَع، َواْلـِجَباَل اهَ تعاى ُيـْمِسُك السموات َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلـى إِْصبٍَع، َواأَرِض 
َجَر َعَلـى إِْصَبٍع، َواْلـَاَء َوالثرَرى َعَلـى إِْصَبٍع، َوَساِئَر اْلـَخْلِق َعَلـى إِْصَبٍع، ُثمر َيـُهُزُهنر   َوالشر

، َتْصِديقًا َلـُه، ُثمر َقَرأَتَعُجبًا ِمـار َقاَل الْ  ٬َفَيُقوُل: أَنا اْلـَملُِك، أَنا اْلـَملُِك، َفَضِحَك َرُسوُل ا : ـَحْرُ
(            

 .(1)متفق عليه «  (     
تكون اأر, يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها » ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال  وعن أي سعيد اخدري 

 .(7)متفق عليه« اجبار بيده كا يكفأ أحدكم خبزته ي السفر نزاً أهل اجنة
ي خلق السموات السبع، ورفعها وأمسكها.. وأوحى ي كل ساء أمرها، فسبحان الذ

ي اإراء إى ملسو هيلع هللا ىلص وأسكنها مائكته، ومن شاء من أنبيائه ورسله، وأذن لرسوله حمد 
بيت امقدس، والعروج إى الساء، ورؤية املكوت اأعى، السموات السبع وما فيها، 

 ة والرسل واأنبياء وغرذلك من اآيات الكرى.واجنة والنار، والبيت امعمور، وامائك
 فسبحان من هذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه.

           )قال اه تعاى: 
 .[1 /]اإراء (              

ٌة أْبَيُض َطِويٌل َفوْ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  اِق )َوُهَو َدابر َق اْلـِحـَاِر َوُدوَن اْلبَْغِل، َيَضُع أتِيُت بِاْلُرَ
تِي َحافَِرُه ِعنَْد ُمنَْتـَهى َطْرفِِه( قال َفَركِبُْتـُه َحترى أَتْيُت َبْيَت اْلـَمْقِدِس، قال َفَرَبْطُتـُه بِاْلـَحْلَقِة  الر

                                                 
 ( واللفظ له. 2711(، ومسلم برقم )9111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 2742( واللفظ له، ومسلم برقم )1521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 َيـْربُِط بِـِه اأَْنبَِياُء.
ْيُت فِيهِ : قال ، ُثمر َخَرْجُت. ُثمر َدَخْلُت اْلـَمْسِجَد َفَصلر  َرْكَعَتْنِ

يُل  يُل  َفَجاَءِي ِجْرِ َبَن، َفَقاَل ِجْرِ اْخَتـْرَت  بِإَِناٍء ِمْن َخـْمٍر َوإَِناٍء ِمْن َلبٍَن، َفاْخَتـْرُت اللر
 اْلِفْطَرَة.

يُل  َاِء، َفاْستَْفَتـَح ِجْرِ يُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َفِقيَل: َمْن أْنَت؟ قال: جِ  ُثمر َعَرَج بِنَا إى السر ْرِ
َب  ٌد. ِقيَل َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَِذا أَنا بِآَدَم، َفَرحر ِي َوَدَعا  قال: ُمـَحـمر

 ِي بَِخْيـٍر.
يُل  َاِء الثرانَِيِة، َفاْسَتْفَتـَح ِجْرِ يُل، ِقيَل:  ُثمر َعَرَج بِنَا إى السر ، َفِقيَل: َمْن أْنَت؟ قال: ِجْرِ

ٌد، قِيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِلْيـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَِذا أَنا بِ  اْبنَِي َوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـَحـمر
ا َصَلَواُت ا َبا َوَدَعَوا ِي بَِخْيـٍر. ٬اْلـَخاَلِة ِعيَسى اْبِن َمْرَيـَم َوَيـْحَيى اْبِن َزَكِرير  َعَلْيـِهـَا، َفَرحر

يُل، ِقيَل: َوَمْن  يُل، َفِقيَل: َمْن أْنَت؟ قال: ِجْرِ َاِء الثرالَِثِة، َفاْسَتْفَتـَح ِجْرِ ُثمر َعَرَج ِي إى السر
دٌ   ْيـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَِذا أَنا بُِيوُسَف . ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إِلَ ملسو هيلع هللا ىلص َمَعَك؟ قال: ُمـَحـمر

َب َوَدَعا ِي بَِخْيـٍر.ملسو هيلع هللا ىلص  ، إَِذا ُهَو َقْد أْعطَِي َشْطَر اْلـُحْسِن، َفَرحر
يُل  ابَِعِة، َفاْسَتْفَتـَح ِجْرِ َاِء الرر يُل، ِقيَل َوَمْن ُثمر َعَرَج بِنَا إى السر ، قِيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ

ٌد، قال: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِلْيـِه، َفُفتِـَح َلنَا.َمَعَك   ؟ قال: ُمـَحـمر
َب َوَدَعا ِي بَِخْيـٍر، قال اهُ عزر وجلر   .(  ): َفإَِذا أَنا بِإِْدِريَس، َفَرحر

َاِء اْلـَخاِمَسِة، َفاْسَتْفَتـَح ِجْرِ  يُل. ِقيَل َوَمْن ُثمر َعَرَج بِنَا إى السر يُل، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ
ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِليْـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِليْـِه، َفُفتِـَح َلنَا. َفإَِذا أَنا بِـَهاُرو َن، َمَعَك؟ قال: ُمـَحـمر

َب َوَدَعا ِي بَِخيْـٍر.  َفَرحر
ادِ  َاِء السر يُل ُثمر َعَرَج بِنَا إى السر يُل، ِقيَل: َسِة، َفاْسَتْفَتـَح ِجْرِ ، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ

ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِلْيـِه، َفُفتِـَح َلنَا َفإَِذا أَنا بِمُ   وَسىَوَمْن َمَعَك؟ قال: ُمـَحـمر
َب َوَدَعا ِي بَِخيْـٍر.ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَرحر

يُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك.  ُثمر َعَرَج  يُل، َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ قال: ِجْرِ ابَِعِة، َفاْستَْفَتـَح ِجْرِ َاِء السر إى السر
دٌ  ، ملسو هيلع هللا ىلص ، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيـِه؟ قال: َقْد ُبِعَث إَِلْيـِه، َفُفتِـَح َلنَا، َفإَِذا أَنا بِإِْبَراِهيمَ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ُمـَحـمر

 َرُه إى اْلَبيِْت اْلـَمْعُموِر، َوإَِذا ُهَو َيْدُخُلـُه ُكلر َيْوٍم َسبُْعوَن أْلَف َمَلٍك ا َيُعوُدوَن إَِلْيـِه.ُمْسنِدًا َظهْ 
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َفَلـار ُثمر َذَهَب ِي إى الِسْدَرِة اْلـُمنَْتـَهى، َوإَِذا َوَرُقَها َكآَذاِن اْلِفَيَلِة، َوإَِذا َثَمُرَها َكاْلِقاِل، قال، 
 َيْسَتطِيُع أْن َينَْعَتـَها ِمْن ُحْسنِـَها. ٬َما َغِيَ َتَغيرـَرْت، َفَا أَحٌد ِمْن َخْلِق ا ٬َغِشَيـَها ِمْن أْمِر ا

 َفأْوَحى اهُ إَِير َما أْوَحى، َفَفَرَ, َعَير َخـْمِسَن َصاًة ِي ُكِل َيْوٍم َوَلْيَلٍة.
تَِك؟ ُقْلُت َخـْمِسَن َصاًة، قال: اْرِجْع ، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َفنََزْلُت إى ُموَسى َما َفَرَ, َرُبَك َعَلـى ُأمر

اِئيَل  َتَك ا ُيطِيُقوَن َذلَِك، َفإِِي َقْد َبَلْوُت َبنِي إِْرَ إى َرِبَك، َفاْسأْلـُه الترـْخِفيَف، َفإِنر أمر
ُتـُهـْم.  َوَخَرْ

تِي، َفَحطر َعنِي َخـْمسًا.قال، َفَرَجْعُت إى َرِي َفُقْلُت: َيا   َرِب! َخِفْف َعَلـى ُأمر
َتَك ا ُيطِيُقوَن َذلَِك َفاْرِجْع إى َرِبَك  َفَرَجْعُت إى ُموَسى َفُقْلُت: َحطر َعنِي َخـْمسًا، قال: إِنر أمر

 َفاْسأْلـُه الترـْخِفيَف.
ـُهنر  ملسو هيلع هللا ىلص عاى َوَبْنَ ُموَسىقال: َفَلـْم أَزْل أْرِجُع َبْنَ َرِي َتَباَرَك َوت ُد! إِنر َحترى قال: َيا ُمـَحـمر

 َخـْمُس َصَلَواٍت ُكلر َيْوٍم َوَلْيَلٍة، لُِكِل َصاٍة َعْرٌ َفَذلَِك َخـْمُسوَن َصاًة، َوَمْن َهـمر بَِحَسنٍَة َفَلـمْ 
ـُه َعْرًا، َوَمْن َهـمر بَِسيَِئٍة َفَلـْم َيْعَمْلـَها َلـْم ُتْكَتْب َيْعَمْلـَها ُكتَِبْت َلـُه َحَسنًَة، َفإِْن َعِمَلـَها ُكتَِبْت لَ 

 ، َفإِْن َعِمَلـَها ُكتَِبْت َسيَِئًة َواِحَدًة.شيئاً 
ُتـُه، َفَقاَل اْرِجْع إى َرِبَك َفاْسأْلـُه الترـْخِفيَف، ملسو هيلع هللا ىلص  قال: َفنََزْلُت َحترى اْنَتـَهيُْت إى ُموَسى َفأْخَرْ

 .(1)متفق عليه« َفُقْلُت: َقْد َرَجْعُت إى َرِي َحترى اْسَتـْحَيْيُت ِمنْـهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َل َرُسوُل اَفَقا

                                                 
 ( واللفظ له. 112(، ومسلم برقم )7517، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( 1)
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 فقه رمة الرب
             )قال اه تعاى: 

 [.51 /]اأعراف  (   
           )وقال اه تعاى: 

 [.7 /]غافر  (   
 [.13 /]النساء   (        ) وقال اه تعاى:

اه تبارك وتعاى هو الرمن الرحيم، الذي وسعت رمته كل يء، ورمة اه تتجى 
 عى اخائق عامة، وعى اإنسان خاصة:

بني تتجى ابتداًء ي وجود البر أنفسهم، وي نشأهم من حيث ا يعلمون، وي تكريم 
 عى كثر من العامن. آدم

وتتجى ي تسخر ما ي هذا الكون العظيم من النعم والطاقات، والقوى واأرزاق، واماء 
       )واهواء وغر ذلك ما يتقلب فيه اإنسان كل حظة: 

 [.71 /]اإراء (          
   )وتتجى رمة اه ي تعليم اإنسان ما م يعلم ما حتاجه ي حياته: 

             )  
 [.71 /]النحل

وتتجى كذلك ي رعاية اه هذا اخلق بعد استخافه ي اأر, بموااة إرسال الرسل 
   لم كلا لج ي الضالة واجهالة: إليه باهدى كلا ني أو ضل، وأخذه باح

 [.31 /]النحل                      
ي جازاته العبد عى السيئة بمثلها، وجازاته عى احسنة بعر أمثاها،  وتتجى كذلك

    )إى سبعائة ضعف، إى أضعاف كثرة، وحو السيئة باحسنة: 
 [.111 /]اأنعام (               

لرمة عى وتتجى ي جاوز اه عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا، وبكتابة ا
              )نفسه كا قال سبحانه: 
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 [.59 /]اأنعام(           
واه جل جاله هو الرمن الرحيم، وقد وسعت رمته كل يء، واستوى عى أعظم 
امخلوقات وأوسعها وهو العرش، بأوسع الصفات وهي صفة الرمة فقال سبحانه: 

 [.5 /]طه (      )
    )وقد أنزل اه ي القرآن سورة كاملة باسمه الرمن ومطلعها: 

 [.9-1 /]الرمن (      
وهي معر, آاء الرمن، وخلوقاته العظيمة، ومظاهر رمته التي تبلغ كل عقل.. وكل 

 سمع.. وكل بَ.. ومأ فضاء السموات واأر,.
ه امنة الكرى عى اإنسان، تسبق ي الذكر خلق ويبدأ معر, اآاء بتعليم القرآن بوصف

 اإنسان ذاته، وتعليمه البيان.
فهذا القرآن العظيم نعمة كرى، بل هو النعمة الكرى عى البرية كلها، تتجى فيه رمة 
الرمن باإنسان، وآاء اه وخلوقاته، وهو منهج اه للبرية، الذي يصلهم برهم، وينظم 

يشتهم وفق أمر رهم، ويفتح عقوهم وحواسهم ومشاعرهم عى هذا الكون أحواهم ومع
 العظيم اجميل، ومبدعه الذي شمل خلقه برمته الواسعة.

أهم خلفاء ي اأر,، وأهم كرام عى اه،  لقرآن العظيم الذي يقر ي أخاد الناسا
يشعرهم بقيمتهم التي وأهم ملة اأمانة التي أشفقت منها السموات واأر, واجبال، و

يستمدوها من حقيق إنسانيتهم العليا باإيان باه، ومن ثم قدم تعليم القرآن عى خلق 
 اإنسان، فبه يتحقق ي هذا الكائن معنى اإنسان، وبدونه يسقط ي أقل من رتبة احيوان.

، والبيان نطقيثم يذكر سبحانه خلق اإنسان، وتكريمه بالصفة اإنسانية الكرى البيان ال
 اإشاري، الذي امتاز به اانسان عى غره.البيان و ،اخطي

ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآاء اه ونعمه، ومظاهر رمته، الشمس والقمر، والنجم 
والشجر، والساء امرفوعة، واميزان اموضوع، واأر, وما فيها من مظاهر رمته، 

مة امرقن وامغربن، والبحرين وعدم امتزاجها، وخلق اجن واإنس، ثم يعر, نع
 وعجائب ما خرج منها، وما عري فيها وعليها من اجواري.

فإذا تم عر, هذه الصحائف الكبار، وامخلوقات العظام، عر, سبحانه مشهد فنائها 
 ميعًا بأمره وقدرته.
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  )كا قال سبحانه: ثم عر, سبحانه مشهد البقاء امطلق ه ذي اجال واإكرام 
 [.27 -21 /]الرمن(            

وي ظل الفناء امطلق للخائق، والبقاء امطلق ه، عيء التهديد امروع لإنس واجن: 
 [.31 /]الرمن (    )

ئاته، واه جل جاله غفور رحيم، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه سي
ويوجب له حبته بالتوبة، وهو سبحانه الرحيم الذي أهمه إياها، ووفقه ها، وأعانه عليها، وقبلها 

 [.34]امائدة/    (               ) :منه
ومن رمته سبحانه أنه مأ ساواته من مائكته، يسبحون بحمد رهم، ويستغفرون أهل 

ش منهم ي التسبيح بحمده سبحانه، وي الدعاء لعباده اأر,، واستعمل ملة العر
امؤمنن، وااستغفار لذنوهم، ووقايتهم عذاب اجحيم، والشفاعة هم عند رهم 

          )ليدخلهم اجنة كا قال سبحانه: 
              

               
              

 [.4-7 /]غافر   (        
 فا أعظم هذه العناية من الرب جل جاله بعباده امؤمنن.

 وما أمل هذا اإحسان من اموى الكريم.
 وما أعظم هذه الرمة من الرمن الرحيم.

       حبب إى العباد، وحسن التلطف هم: وما أمَل هذا التحنن والعطف والت
 [.22 /احر]                             

أا ما أعظَم رمة اه بعباده، فمع خلقهم، وتأمن أقواهم، وقسمة أرزاقهم، خلق سبحانه 
مائكة يدعون هم، ويستغفرون هم، ويشفعون هم عند رهم، ومع هذا كله أرسل إليهم 

ف إليهم بأسائه وص مه، ليدعوه ها، فاته، وآائه وإنعارسله، وأنزل عليهم كتبه، وتعرر
                      ويسألوه بموجبها: 

 [.111 /ااعراف]                  
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ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إى ساء الدنيا، إكرامًا للمؤمنن، واحتفاًء هم، 
 ه.سؤالويستعر, حوائجهم بنفسه، ويدعوهم إى 

ُل َرُبنَا َتَباَرَك َوتعاى ُكلر َلْيَلٍة إى َسَاِء الُدْنَيا، زِ َينْ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي قال :  هريرة عن أي 
ْيِل اآِخُر، َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِي َفأْستَـِجيَب َلـُه، َمْن َيْسأُلنِي َفأْعطَِيـُه، َمْن  ِحَن َيْبَقى ُثُلُث اللر

 .(1)متفق عليه «َيْسَتْغِفُرِي َفأْغِفَر َلـهُ 
واه عزر وجلر إنا يرسل رسله رمة بالعباد، فهو الغني عنهم، وعن إياهم به، وعبادهم 

          سنون أنفسهم ي الدنيا واآخرة: له، وإذا أحسنوا وآمنوا فإنا ح
 [.1 /العنكبوت]                  

   )أمرهم كلهم بيده سبحانه: والناس باقون برمة اه ومشيئته، و
             

 [.133 /]اأنعام (   
إن معرفة العبد برمة اه الشاملة لعباده يسكب ي القلب الطمأنينة إى ربه، ا ي حال الَاء 

، التي تزيغ فيها القلوب والبأساء والنعاء فحسب، بل وهو يمر بفرات اابتاء بالراء
 اأبصار، فهو يستيقن أن رمة اه وراء كل محة، وكل حالة، وكل وضع، وكل تَف.و

ويعلم أن ربه ا يعرضه لابتاء أنه خى عنه، أو طرده من رمته، فإن اه ا يطرد من 
رمته أحدًا يرجوها، إنا يطرد الناس أنفسهم من هذه الرمة حن يكفرون باه، 

 ن عنها.ويرفضون رمته، ويبعدو
لراحة، والطمأنينة إى رمة اه مأ القلب بالثبات والصر، والرجاء واأمل، واهدوء وا

                           فهو ي كنف رٍب رحيم ودود: 
                           

 [.24-21 /الرعد]
ولكنه فضًا منه ومنرة كتب عى نفسه  وهو سبحانه امالك لكل يء، ا ينازعه منازع،

ن الرمة، وأخر عباده با كتبه عى نفسه من الرمة، وهذا من كال عنايته بعباده، فإ
                     إخبارهم هذه احقيقة تفضل آخر: 

 [.11 /غافر]           
                                                 

  (751( واللفظ له، ومسلم برقم )1195، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ًا بالراء والبأساء، فهو سبحانه ورمة اه بعباده هي اأصل، حتى ي ابتائهم أحيان
يبتليهم ليعد طائفة منهم هذا اابتاء حمل أمانته بعد اخلوص والتجرد والتهيؤ عن طريق 
هذا اابتاء، وليميز اخبيث من الطيب ي الصف، وليعلم من يتبع الرسول من ينقلب 

           يا من حيا عن بِينة: عى عقبيه، وليهلك من هلك عن بيِنة، وح
                                         

 [.3-2 /العنكبوت]     
باخلق، كا  اخلقرمًة للعامن، فهو أرحم ملسو هيلع هللا ىلص حمدًا رسوله وقد أرسل اه سبحانه 

 [.117 /]اأنبياء (     )قال سبحانه: 
 لوا هذه الرمة، فنالوا ها سعادة الدنيا واآخرة.رمة لكل أحد، لكن امؤمنن قبملسو هيلع هللا ىلص فهو 

العذاب العام ملسو هيلع هللا ىلص مد والكفار ردوها، فلهم الشقاء ي الدنيا واآخرة، ورفع اه برسالة ح
                    عن أهل اأر,: 

 [.121 /التوبة]               
 كا قال ي سبيل اه معهوه، وجاهدوا وهذه الرمة انتر الدين، وقبله الناس، وأحب

                 )سبحانه:  
                    )

 [.154 /]آل عمران
ورمة اه وسعت كل يء، وشملت كل أحد، امؤمن والكافر، وامطيع والعاي، فهو 

خر هم ما ي السموات وما ي سبحانه الرحيم الذي شمل اخلق كلهم برمته، فس
اأر,، فالشمس والقمر، والر والبحر، واماء والراب، والنبات واحيوان، واهواء، كل 

 ذلك خلقه اه، وسخر منافعه للناس.
وهذه النعم يستفيد منها امؤمن والكافر عى حد سواء، وهي مسخرة لإنسان وا خيار 

                  )ها: 
 [.21 /]لقان(               

فهــــذه رمــة الرمــن تشمــل اخلـق كلهـم فـي الـدنيــا، أما فــي اآخــرة فــإن اه عــزر وجلر 
، وا تشمل رمته وامركنيطرد من رمته من م يؤمن به، وم يشكر نعمه من الكفار 

                     منن: ي اآخرة إا عباده امؤ
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 [.117-111 /آل عمران]           

ففي الدنيا كثرت متعلقات الرمة، وي اآخرة قلرت متعلقات الرمة، وإن كانت صفة 
أطاعوا رهم لوسعتهم رمة اه  وامركنالرمة ثابتة م تتغر وم تتبدل، ولو أن الكفار 

     )ي اآخرة، ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم: 
 [.23 /]العنكبوت  (        

ومن رمة اه بعباده أنه كلا زاد عددهم كشف هم من العلم ما يمكنهم من سهولة احياة، 
                حاصل ي كل زمان ومكان:  وزيادة اإنتاج، وسهولة احصول عليه كا هو

                                       
 [.15 /]احج                    

ورمة اه لعباده، ودخوهم اجنة، ليست عى قدر أعاهم، إذ أعاهم ا تستقل باقتضاء 
تي يستحقها عليهم م يقوموا ها كا عب لعظمته الرمة، وحقوق عبوديته وشكره ال

 وجال سلطانه.
فلو عذهم واحالة هذه لكان تعذيبًا حقه، وهو سبحانه غر ظام هم فيه، فإن أعاهم ا 

 توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثرة ا مقابل ها من شكرهم وأعاهم.
رك شكرهم، وترك أداء حقه الذي عب عليهم، م يكن فإذا عذهم اه عزر وجلر عى ت

را,، ظامًا هم، فإن امقدور للعبد من الطاعات ا يأِ به كله، بل ابد من فتور وإع
                    وغفلة وتوان، وتقصر وتفريط: 

 [.39 /إبراهيم]               
يوفيها حقها الواجب ها من كال امراقبة واإجال وكذلك قيام امرء بالعبودية ا 

والتعظيم ه، وبذل مقدوره كله ي حسن العمل، وتكميله ظاهرًا وباطنًا، فالتقصر ازم 
اعات ختم بااستغفار: ي حال الرك، وي حال الفعل، وهذا هو الَ ي كون أعال الط

                            
 [.3-1 /النَ]                         

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرًا وباطنًا، فالذي ينبغي لربه فوق ذلك، 
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وأضعاف أضعافه، فإن عجز عنه م يستحق ما يرتب عليه من اجزاء، فإذا حرم جزاء ما م 
 يأت به ما عب لربه م يكن الرب ظامًا له.

فإذا أعطاه ربه الثواب، كان جرد صدقة منه وفضل ورمة، ا عوضًا عن عمله، والعبد 
      أعطاه شيئًا فهو إحسان منه وفضل:  ملوك ا يستحق شيئًا عى سيده، فإن

 [.23 /اأعراف]                       
. َقاُلوا: «َلْن ُيْدِخَل أَحدًا َعَمُلـُه اْلـَجنرةَ »: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا عن أي هريرة و

َدِي ا»؟ َقاَل: ٬َوا أْنَت َيا َرُسوَل ا بَِفْضٍل َوَرْحـَمٍة، َفَسِدُدوا  هُا، َوا أَنا، إِا أْن َيتََغمر
ـهُ  ا ُمـْحِسنًا َفَلَعلر ـُه أْن  َوَقاِرُبوا، َوا َيتَـَمنرَنر أَحُدُكُم اْلـَمْوَت: إِمر ا ُمِسيئًا َفَلَعلر أْن َيْزَداَد َخْيـرًا، َوإِمر

 .(1)متفق عليه «َيْسَتْعتَِب 
والرمة صفة تقتي إيصال امنافع وامصالح إى اإنسان وإن كرهتها نفسه وشقت عليه، 

 فهذه الرمة حقًا، فأرحم الناس بك من أخذ بك إى ما يصلحك وإن كرهت ذلك نفسك.
ب بولده أن يكرهه عى التأدب بالعلم والعمل، ويمنعه شهواته التي تره، فمن رمة اأ

ومتى أمل ولده كان لقلة رمته به، وإن ظن أنه يرمه ويرفهه، فهذه رمة مقرونة بجهل، 
العبد، فإنه سبحانه أعلم وهذا كان من مام رمة أرحم الرامن تسليط أنواع الباء عى 

 [.35 /اأنبياء]          ی       بمصلحته: 
وامتحانه، ومنعه من كثر من أغراضه وشهواته، من كال رمته به، ولكن  لإنسانفابتاؤه 

 العبد جهله وظلمه يتهم ربه بابتائه، وا يعلم أنه حسن إليه بابتائه وامتحانه.
 الغنيو سبحانه فا أصاب العبد فهو من مام رمة اه به، ا من بخله عليه، كيف وه

الكريم، الذي له اجود كله، وجود ميع اخائق ي جنب جوده أقل من ذرة ي جبال 
: الدنيا ورماها، بل جود ميع اخلق كلهم من                جوده عزر وجلر

                                         
 [.55-53 /النحل]                    

 قضاء ها.ها وا آخر، وا حد ها، وا ان ورمة اه مطلقة واسعة، ا أول
فمن رمة اه عزر وجلر بعباده ابتاؤهم باأوامر والنواهي رمة هم ومية، ا حاجة منه 

                                                 
 (. 2111( واللفظ له، ومسلم برقم )5173، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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نه، فهو سبحانه إليهم با أمرهم به، فهو الغني احميد، وا بخًا منه عليهم با هاهم ع
                              الغني الكريم، وهو العليم اخبر: 

 [.15 /فاطر]       
لئا يسكنوا إليها،  ؛وحذرهم منها غرص عليهم الدنيا وكدرهاـنَ  أنْ  بعبادهومن رمته سبحانه 

              ا ي النعيم امقيم ي دار جواره: وا يطمئنوا ها، كي يرغبو
                                    

                                      
 [.21 /احديد]              

فساقهم العليم اخبر إى ذلك بسياط اابتاء واامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتاهم 
         )حييهم: ليعافيهم، وأماهم لي

                  
 [.157-155 /]البقرة (       

فيعاملوه  مهاله،بحلمه ورمته وإومن رمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه، لئا يغروا 
     با ا حسن معاملته به، من الرك وامعاي والتقصر، كا قال سبحانه: 

                                      
 [.31 /]آل عمران                  

ومام النعمة عى العبد إنا هو باهدى والرمة، ولذا أمرنا اه سبحانه أن نسأله كل يوم 
ط الذين أن هدينا الَاط امستقيم، را ي صلوات الفر, والنفل وليلة مرات عديدة

أنعم اه عليهم وهم أولو اهدى والرمة، وأن عنبنا طريق امغضوب عليهم، وهم ضد 
 طريق الضالن وهم ضد امهتدين.عنبنا امرحومن، و

            )فاللهم: 
 [.7 -1 /]الفاحة (   

رمه بالدين.. وزوده ومن رمة اه سبحانه وتعاى باإنسان أن خلقه ي أحسن تقويم.. وأك
بالسمع والبَ والعقل.. وم يكله ي ااهتداء إى عقله وحده.. وا عى الفطرة وحدها.. 

 وا عى كثرة ما ي اأنفس واآفاق من دائل اهدى، وموجبات اإيان.
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بل اقتضت رمة العزيز الرحيم أا يكل إى العقل البري تبعة اهدى والضال إا بعد 
والبيان، وم يكل إليه بعد البيان وااهتداء وضع منهج احياة، إنا وكل إليه تطبيق  الرسالة

     )منهج احياة، الذي قرره اه له، وأكرمه به، ثم ترك له ما وراء ذلك: 
 [.213 /]اأعراف  (            
لكون، والتي تدل عى عظمة ومن رمة اه سبحانه أنه أقام الدائل الكونية ي هذا ا

قدرته وتدبره، ومأ الفطرة عى كال ووعى عظيم رمته وإحسانه، اخالق ووحدانيته، 
باأشواق إى رها، وااتصال ببارئها، واإذعان له، ووهبه السمع الذي يدرك به 
امسموعات، والبَ الذي يدرك به امرئيات، ووهبه العقل الذي حي به الشواهد، 

مع هذا كله رحم العباد، وأعفى الناس من حجية الكون، الرحيم لكن اه الكريم الرمن و
وحجية العقل، وحجية الفطرة، ما م يرسل إليهم الرسل، الذين ُيعِرفون الناس برهم، وما 

، أو ينبغي له، وليزنوا حياهم باحق الذي جاءوا به، وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا الثواب
             جتهم ويستحقوا العقاب: تسقط ح

                  

 [.34-31 /البقرة]    
ومن رمة اه بالبرية وبره هم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل ترى، وهم يكذبون 

خطاياه، ويعاندون، ويردون وينأون، ولكن اه حليم غفور، ا يؤاخذ اإنسان بأخطائه و
وا حبس عنه بره وعطاياه، وا حرمه هداه، ثم ا يأخذه بالعقاب ي الدنيا أو ي اآخرة 
حتى تبلغه الرسل، فيعر, ويكفر، ويموت وهو كافر ويدرج للعقاب كا قال سبحانه: 

 [.15 /]اإراء (     )
كن ذلك لعقول البرية فا يمكن لعقل واحد أن هتدي مثل ما جاءت به الرسل، بل ا يم

وهو  ورمته كلها، وكيف هتدي العقل، ويستغني عن ربه، ويستغني عن هدايته ورسله ودينه
                 ؟: خلوق حتاج إى اهدى

 [.71/ نعاماأ]
بعد  وقد علم اه أن العقل ا ُيغني ما م يتقوم بمنهج اه، ولذا م يكتب عليه عقابًا إا

            الرسالة والبيان ثم اإعرا,: 
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 [.121-123/ طه]        
، اخلقا حصيها  إن رمة اه واسعة، وسعت كل يء، وهي تتمثل ي مظاهر كثرة

ي ذات نفسه وتكوينه  كانت ويعجز اإنسان عن جرد ماحقتها وتسجيلها، سواء
 با سخر اه له من حوله ومن فوقه ومن حته.. أو كانت وتكريمه با أكرمه اه به.. أو

    ): ا حى فيا أنعم به عليه ما يعلمه وما ايعلمه وهو كثر كانت
 [.11 /]النحل (       

ورمة اه تبارك وتعاى تتمثل ي اممنوع مثلها ي اممنوح، وعدها من يفتح اه له ي 
 .، وي كل زمانكل يء، وي كل وضع، وي كل حال، وي كل مكان

عدها ي نفسه، وفيا حوله، وحيثا كان، ولو فقد كل يء ما يعد الناس فقده هو 
 احرمان.
من يمسكها اه عنه ي كل يء، وي كل وضع، وي كل حال، ولو وجد كل  ويفتقدها

 .من اجاه وامناصب واأموال واأواد يء ما يعده الناس عامة السعادة والرضوان
وما من نعمة يمسك اه معها رمته حتى تنقلب هي بذاها نقمة، وما من حنة حفها 

            ) رمة اه حتى تكون هي بذاها نعمة:
 [.2 /]فاطر (           

وا ضيق مع رمة اه، إنا الضيق ي إمساكها عنه، ا ضيق مع رمة اه ولو كان صاحبها 
 ي غياهب السجن، أو ي جحيم العذاب، أو ي شعيب اهاك.

رفل ي مراتع الرخاء بن وا سعة ي إمساكها عن اإنسان، ولو تقلب ي أعطاف النعيم، و
 اأهار والقصور، وذوات اخدور.

فمن داخل النفس برمة اه تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرى، ومن داخل النفس 
 مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكد، والتعب والنصب.

والفرج و الَور والرخاء، هذا الباب وحده يفتح، وتغلق ميع اأبواب، فا عليك فه
 [.21 /الرعد]                       واليَ: 
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فهو وهذا الباب وحده يغلق، وتفتح ميع أبواب الدنيا والنعيم، فا هو بنافع، وا عليك 
 [.213 ]الشعراء/                    الكرب والضيق، والشدة والقلق: 

وامال والولد، كلها تكون مصادر قلق وتعب ونكد إذا الصحة والقوة، واجاه والسلطان، 
 أمسكت عنها رمة اه، فإذا فتح اه أبواب رمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة.

وحياة طيبة، والتذاذ باحياة، ويمسك  ،هب اه الصحة والقوة مع رمته فإذا هي نعمة
اه عى الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيا رمته فإذا الصحة والقوة باء يسلطه 

 حطم اجسم، ويفسد الروح، ويدخر السوء ليوم احساب.
 ويعطي اه اجاه والسلطان مع رمته فإذا هي أداة إصاح، ومصدر أمن، ووسيلة لأجر.

ويمسك اه رمته فإذا اجاه والسلطان مصدر قلق عى قوها، مصدر بغي وطغيان، 
ر حقد وموجدة عى صاحبها، ا يقر له معها قرار، وا يستمتع بجاه وا سلطان، ومثا

 ويدخر ها لآخرة رصيدًا ضخًا من النار.
ويبسط اه الرزق مع رمته فإذا هو متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد ي الدنيا، وزاد إى 

ر حسد وبغض، وإذا هو اآخرة، ويمسك عنه رمته فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثا
 هم ي معه، وهم ي حفظه، وهم لفراقه.

ويمنح اه الذرية مع رمته فإذا هي زينة احياة الدنيا، ومصدر فرح، ومضاعفة لأجر، 
 ويمسك عنها رمته فإذا الذرية باء ونكد، وعنت وشقاء، وسهر بالليل، وتعب بالنهار.

       )فامال والبنون مع الرمة زينة وسعادة: 
 [.91 /]الكهف  (       

        )وامال والبنون بدون رمة اه شقاء ونكد: 
 [.55/]التوبة (            

إن العمر الطويل، والعلم الغزير، وامال الوفر، وامقام الطيب، كل ذلك يتبدل ويتغر من 
 [.51/الذاريات]                رسال: إى حال مع اإمساك ومع اإ حال

ومن رمة اه أن حس برمة اه، فرمته واسعة، وهي تضمك وتغمرك، ولكن شعورك 
 بوجودها هو الرمة.

 إن رمة اه ا تعز عى طالبها ي أي مكان، وي أي زمان، وعى أي حال.
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ي اجب،  ^ة البحر.. ووجدها يوسف ي ج ^ي النار.. ووجدها نوح ملسو هيلع هللا ىلص وجدها إبراهيم 
ي بطن احوت..  ^كا وجدها ي السجن، كا وجدها ي املك.. ووجدها يونس 

ي اليم وهو طفل جرد من كل قوة، ومن كل حراسة، كا وجدها ي قَ  ^ووجدها موسى 
 فرعون.. ووجدها أصحاب الكهف ي الكهف، حن افتقدوها ي القصور والدور.

ي الغار، وي طريق اهجرة، وي بدر، وي فتح مكة، وي ميع ملسو هيلع هللا ىلص حمد ووجدها 
 [.79/آل عمران]                   ملسو هيلع هللا ىلص: له أحوا

ووجدها وعدها كل من آوى إليها، يائسًا من كل ما سواها، منقطعًا عن كل شبهة ي قوة، 
بواب، وما بن الناس ورمة وعن كل مظنة ي رمة، قاصدًا باب اه وحده دون ميع اأ

       )اه إا أن يطلبوها مبارة منه، فهو الذي يملكها وحده: 
 [.2 /]فاطر (                

مة اه فا رجاء ي أحد من اخلق، وا خوف من أحد من اخلق، فا أحد بمرسل من ر
                           ما أمسكه اه جل جاله: 

 [.117/يونس]             
إن هذا اليقن لو استقر ي قلب اإنسان لصمد كالطود لأحداث واأشياء واأشخاص، 
والقوى والقيم، ولو تضافر عليها اإنس واجن، فهم ا يفتحون رمة اه حن يمسكها، 

                 زيز احكيم: ا حن يفتحها، وهو العوا يمسكوه

 [.13/التغابن]   
وقد أنشأ اه هذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البر ي صدر اإسام، الفئة التي 
ُصنعت عى عن اه، حمل رمة اه وريعته، لتكون قدوة للبرية إى يوم القيامة، 

                   )أولئك هم: 
 .[24 /]الفتح (           

الناس وهي قدر من قدر اه سلطه عى من يشاء ي اأر,، فيمحو ويثبت ي واقع احياة و
ر أمة، وكانوا خر القرون بعد  ما شاء اه من حو وإثبات، حتى صاروا خر أمة بعد أن كانوا

    لناس بعد أن كانوا ر الناس: أن كانوا ر القرون، وكانوا أسعد ا
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 [.111]التوبة/                    
وما يزال هذا القرآن بن يدي الناس قادرًا لو حكموه أن ينشئ أفرادًا وفئات محو وتثبت ي 

 اأر, بإذن اه ما يشاء اه.
     تثبت احق والعدل والسام: باطل، ومحو الظلم والبغي وال

 [.14/ النحل]         
واه سبحانه هو الرمن الرحيم، ورمته لنا تزيد بمقدار رمتنا خلقه، وإنا يرحم اه 

 من عباده الرماء.
 .(1)متفق عليه« َمْن ا َيـْرَحـُم النراَس  هُا َيـْرَحـُم ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  عن جرير بن عبد اه 

 والرمة امضافة إى اه نوعان:
إِنرَا أْنِت »إضافة مفعول إى فاعله كا قال اه سبحانه ي احديث عن اجنة: اأوى: 

 .(7)متفق عليه «َرْحـَمتِي أْرَحـُم بِِك َمْن أَشاُء ِمْن ِعَباِدي
الق، وساها رمة، فهذه رمة خلوقة، مضافة إليه إضافة امخلوق بالرمة إى اخ

الرماء، ومنه  أها خلقت بالرمة وللرمة، وخص ها أهل الرمة، وإنا يدخلها
 تسمية امطر رمة.

إن اه خلق الرمة يوم خلقها مائة رمة، فأمسك عنده تسعًا وتسعن »ملسو هيلع هللا ىلص: ومنه قوله 
 .(7)متفق عليه« رمة، وأرسل ي خلقه كلهم رمة واحدة

أخرجه « يا حي يا قيوم برمتك أستغيث» ملسو هيلع هللا ىلص:فة إى موصوف، ومنه قوله إضافة صالثانية: 
 .(7)النسائي ي الكرى واحاكم

 فالرمة هنا صفة ه يستغاث ها، وا يستغاث بمخلوق.
أا ما أعظم رمة اه هذه اأمة، حيث أنزل عليهم أحسن كتبه، وأرسل إليهم أفضل رسله، 

    )لهم خر أمة أخرجت للناس: ورع هم أفضل رائع دينه، وجع
 [.57 /]يونس (            

                                                 
 (. 2314ه، ومسلم برقم )( واللفظ ل7371، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (، واللفظ له. 2191(، ومسلم برقم )9151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2752(، واللفظ له ومسلم برقم )1914، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 . (2111، وأخرجه احاكم برقم )(11915برقم) ي الكرى أخرجه النسائي /حسن( 9)
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فاهدى هو العلم باحق والعمل به، والرمة هي ما حصل من اخر واإحسان، والثواب 
العاجل واآجل من اهتدى به من امؤمنن، وإذا حصل اهدى، وحلت الرمة الناشئة 

 الفرح والَور. عنه، حصلت السعادة والفاح، وتم
ولذلك أمرنا اه عــــزر وجــــلر بالــفــرح بالقــرآن الــذي هــو أعظــم نعمــة ومنــة، والفرح باإيان 

 )وعبادة اه التي حصـل هـا اأنـس والطمأنينـة، واللـذة والسكينة كا قــــال سبحانــــه: 
 [.51 /]يونس (         

    )حانه خر من غفر، وأرحم من ملك، وأكرم من أعطى، فاللهم: واه سب
 [.155 /]اأعراف (        

وعذاب اه إنا حل بمن تعر, أسبابه، أما رمة اه فقد وسعت كل يء ي العام 
العلوي والعام السفي، فا خلوق إا وصلت إليه رمة اه، وغمره فضله وإحسانه، 

الرمة اخاصة امقتضية لسعادة الدنيا واآخرة ليست إا للمؤمنن خاصة كا قال ولكن 
               )سبحانه: 

 [.151 /]اأعراف  (       
ومن رمته امكرورة كل يوم وليلة عى مدى الدهر أن جعل لعباده النهار ليبتغوا من 

رزاقهم ومعايشهم، وجعل هم الليل ليسكنوا فيه، فضله، وينتروا ي ضيائه لطلب أ
وتسريح أنفسهم وأبداهم فيه من تعب التَف ي النهار، فهذا كله من فضله ورمته 

            )بعباده: 
 [.73 /]القصص ( 

 [.114 /]امؤمنون  (        )
 [.23 /]اأعراف (           )

 .نك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرمكسبحا
واأمل بالرب الكريم، الرمن الرحيم، أن يرى اخائق منه يوم القيامة من الفضل 
واإحسان، والعفو والصفح، والتجاوز والغفران، ما ا تعرا عنه األسنة، وا تتصوره 

 (          ) القلوب: اأفكار، وا خطر عى
 [.113 /]البقرة
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ويتطلع إى رمته ي ذلك اليوم ميع اخلق ما يشاهدونه، فيختص امؤمنون به وبرسله 
بالرمة، فهو الذي رمته وسعت كل يء، وغلبت رمته غضبه، وعم كرمه كل حي، 

 وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
 الرحيم. فقل ما شئت عن رمة اه، فإها فوق ما تقول، فهو الرمن

       ):وتصور فوق ما شئت، فإها فوق ذلك
 [.21 /]الفرقان(  

ِماَئَة  َيْوَم َخَلَق السموات َواأْرَ, إِنر اهَ َخَلَق » ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اه : قالقال عن سلان و
َاِء َواأْرِ,، َفَجَعَل ِمنْـهَ  ا ِي اأْرِ, َرْحـَمًة، َفبِـَها َرْحـَمٍة، ُكُل َرْحـَمٍة طِبَاَق َما َبْنَ السر

يْـُر َبْعُضَها َعَلـى َبْعٍض، َفإَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقيَاَمِة،  َتْعطُِف اْلَوالَِدُة َعَلـى َوَلِدَها، َواْلَوْحُش َوالطر
ْحـَمةِ   .(1)أخرجه مسلم«أْكَمَلـَها بِـَهِذِه الرر

 كا رحم ي فضله وإحسانه ومثوبته. فسبحان العزيز الرحيم، الذي رحم ي عدله وعقوبته،
وكا ا خلو سنة من مطر ينزل رمة بالعباد، كذلك قلا خلو سنة وشهر ويوم عن نفحة 

 من نفحات اه يرحم ها من يشاء من عباده.
وكا يقوي انتظار نزول الغيث ي أوقات الربيع عند ظهور السحب، يقوى كذلك انتظار 

لريفة، وعند اجتاع اهم، كيوم عرفة، ويوم اجمعة، وشهر تلك النفحات ي اأوقات ا
 رمضان، وآخر الليل.. وعند الشدة وااضطرار، ونحو ذلك.

اللهم ارمنا برمتك التي وسعت كل يء، وا خزنا يوم العر, عليك، وارحم ضعفنا 
 وذلنا وانكسارنا بن يديك، أنت ربنا، وأنت أرحم الرامن.

                                                 
 (. 2753برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 فقه علم الرب
 (               )اه تعاى:  قال

 [.22 /]احر
                 )وقال اه تعاى: 

 [.24 /]آل عمران  (       
         )وقال اه تعاى: 

 [.71 /]التوبة ( 
  (             )وقال اه تعاى: 

 [.235 /ة]البقر
اه تبارك وتعاى هو العليم بكل يء، الذي يعلم بكل يء ي السموات واأر,، 

        ): وي الدنيا واآخرة، وي الظاهر والباطن
 [.11 /]احجرات  (           

وهوسبحانه العام بكل يء ي السموات واأر, من اأشياء واأشخاص، والنيات 
            )ال، واخواطر واحركات: واأع

 [.71 /]احج  (        
وهو سبحانه العليم اخبر، الذي ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء، يعلم 
مثاقيل اجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر اأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق 

 عليه الليل.. وما أرق عليه النهار. اأشجار.. وما أظلم
ا تواري منه ساء ساًء، وا أر, أرضًا، وا جبل ما ي وعره.. وا بـحر ما ي قعره: 

(                     
 [.24 /]آل عمران(      

بر، ويعلم وهو سبحانه اللطيف اخبر الذي يعلم القليل والكثر، ويعلم الصغر والك
          )القريب والبعيد، ويعلم الباطن والظاهر: 

 [.11 /]لقان (              
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القفار والبحار  فسبحان اللطيف اخبر، امطلع عى البواطن واأرار، الذي يعلم خفايا
                    واجبال والظام: 

 [.12 /الطاق]                        
واه جل جاله عام الغيوب، وعلمه حيط بكل يء، ا يند عنه يء ي الزمان وا ي 

 امكان، ي اأر, وا ي الساء، ي الليل وا ي النهار.
 يعلم ما ي الر والبحر، وما ي جوف اأر,، وما ي طباق اجو، من حي وميت، ورطب

   )ويابس، يعلم ذلك ويراه، ي الليل أو النهار، ي النور أو الظام: 
 [.1 /]السجدة (   

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب امختومة ي العام العلوي وي العام السفي، 
ويعلم جاهل الر الواسعة، وغيابات البحر العميقة، ويعلم عدد اأوراق الساقطة من 

اأر,، وكل حبة خبوءة ي ظلات اأر,، وكل رطب ويابس ي هذا الكون أشجار 
      )العظيم، ا يند منه يء عن علم اه امحيط بكل شئ: 

                    
 [.54 /]اأنعام (        

ا، ويعلم ما ي الراري والقفار فتبارك الرب العظيم، الواسع العليم، الذي يعلم الغيوب كله
 واأنفاس والكلات والذرات.،من احيوانات واأشجار،والزروع والثار،واحى والرمال

 وسبحان الذي يعلم ما ي البحار من النبات وامعادن واحيوان والذرات.
باء، أا ما أعظم الرب سبحانه، وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقاء، ويذهل أفئدة الن
 فسبحانه من إله ا حي أحٌد ثناًء عليه، وا حيط أحد بيء من علمه إا با شاء.

واه سبحانه هو العليم بكل يء، وا خفى عليه من أحوال خلقه يء، فهو الذي خلق 
البر، وخلق قلوهم، وخلق نفوسهم، وهو الذي يعلم مداخلها ومكامنها التي أودعها 

 ر وما خفى.إياها، ويعلم اجه
               ). وماذا نعلن؟: ؟ فاذا نخفي

 [.31 /]إبراهيم (    
إن الَ واجهر كله مكشوف لعلم اه سواء، وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من الَ، وهو 
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عليم بذات الصدور، فهو الذي خلق ما ي الصدور كا خلق الصدور، أا يعلم سبحانه من 
 خلق وهو الذي خلق؟

وهو سبحانه اللطيف اخبر، الذي يصل علمه إى الدقيق والصغر، واخفي وامستور، 
    )فيعلم النيات واإرادات، واأقوال واأفعال، والَائر والغيوب: 

 [.19-13 /]املك (               
ر وحركاهم، فهم ي قبضته، ا ينامون واه جل جاله حيط بكل يء، أحاط علمه بالب

إا بإذنه، وا يقومون إا بإذنه، وا تتحرك جوارحهم بفعل أو ترك إا بإذنه، وا يعملون 
من عمل إا وعند اه علم با كسبت نفوسهم من خر أو ر، وهم مراقبون ي حركاهم 

       )وسكناهم، ا يند عن علم اه منهم يء: 
                   ) 
 [.11 /]اأنعام

سيطرته  وهو سبحانه القاهر فوق عباده، العليم بأحواهم، الرقيب عليهم، وهم ميعًا حت
وقهره وعلمه، فكل حركة من حركاهم بقدر، وكل نفس من أنفاسهم بقدر، وعليهم مائكة 

لدنيا، ثم إذا جاء أجلهم توفتهم حصون عى كل إنسان ما يفعله من خر أو ر ي ا
امائكة اموكلون بقبض اأرواح، فا يزيدون ساعة ما قدر اه وا ينقصون، ثم يردون 

        )إى رهم ليحكم فيهم بحسب أعاهم:  
                  

 [.12 -11 /]اأنعام  (      
فا يفلت يء عن علم اه ي اأر, وا ي الساء، وا يمكن واه عليم بكل يء، 

سر النوايا عليه، وا إخفاء الكيد عنه، وا يمكن التفلت من اجزاء الدقيق، وا التهرب من 
          )العلم اللطيف، فكل يء معلوم لعام الغيوب: 

 [.5 /]آل عمران (   
خائق كلها، يعلم امؤمنن والكافرين وامنافقن، ويعلم خبايا واه سبحانه عليم بأحوال ا

 نفوسهم، وما تنطوي عليه صدورهم، وما يصدر عن جوارحهم.
ولكن اأحداث ومداولة اأيام بن الناس تكشف امخبوء، وجعله واقعًا ي حياة الناس، 
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ظاهر، ومن ثم وحول اإيان إى عمل ظاهر، وحول الكفر والنفاق كذلك إى تَف 
 يتعلق به احساب واجزاء.

 )فاه ا حاسب الناس عى ما يعلمه من أمرهم، ولكن حاسبهم عى وقوعه منهم: 
                  ) 

 [.111 /]اأنعام
واه بكل يء عليم، يعلم اجهر وما خفى، ويعلم كل يء علًا مطلقًا كامًا شاماً، 

م عباده ما فيه م الذي علر يل هم أن يعلموه، فهو سبحانه العا يعلمون إا ما شاء اهوالناس 
مصاحهم ي الدنيا واآخرة، وأحاط بكل يء علًا، والعباد ا حيطون بيء من علمه 

  )إا با شاء، وهو الذي يعلم أقواهم وأفعاهم، ويعلم ما بن أيدهم وما خلفهم: 
                 

 [.255 /]البقرة  (         
وهو سبحانه الرمن الذي خلق اإنسان، وعلمه البيان، تارة بلسانه، وتارة بقلمه، وتارة 

 (            )بإشارته: 
 [.9-1 /]الرمن

ه أشياء، ونسبة ما وهو سبحانه العليم الذي علم اإنسان ما م يعلم، علمه أشياء، وزوى عن
يعلمه اإنسان، بل ما تعلمه البرية كلها إى ما ا تعلمه كنسبة الذرة إى اجبل، والقطرة 

 (               )إى البحر: 
 [.15 /]اإراء

 [.5 -9 /]العلق (         )وهو سبحانه: 
لينال رمته  وعى كل يء قدير فليتق اه ربه،وإذا كان العبد يعلم أن اه بكل يء عليم، 

       )حتى ا يتعر, لعقوبته:  ،وليحذر من معصيته ومغفرته
 [.235 /]البقرة (        

          )وهو سبحانه عام اأرار واخفيات: 
 [.3 /]اأنعام (      

  بَ أو نية أو حركة. فمن يستطيع من البر أن يتخفى من اه
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إن القلب الذي خفي فيه اإنسان النية من خلق اه، وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما 
فيه، والنية التي خفيها اإنسان هي كذلك من خلقه، وهو يعلمها، ويعلم أين تكون، والبدن 

ات ، ويعلم النيالذي يتحرك باأفعال هو من خلق اه، حركه با شاء، ي أي وقت شاء
                 واأفعال واأقوال قبل وقوعها: 

                         
 [.11 /يونس]                             

          )وأين يستخفون؟:  ؟ وماذا خفون ؟ فاذا يسر الناس
                   

                      ) 
 [.7 /]امجادلة

إن القرآن يسكب هذه احقائق العظيمة ي قلب امؤمن، أن استقرارها فيه ينشئ له إدراكًا 
للكبر امتعال، ويبعث  ، واحب واحمدصحيحًا لأمور، ويمأ قلبه بالتعظيم واإجال

يقظة والتقوى أداء اأمانة التي حملها امؤمن ي هذه اأر,، وذلك ا يتحقق إا فيه ال
حن يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من ر ونية هو من خلق اه، الذي يعلمه اه، وعندئذ 
يتقي امؤمن النية امكنونة، واهاجس الدفن، كا يتقي احركة امنظورة، والصوت 

 ،مل مع اه الذي يعلم الَ واجهر، والغيب والشهادة، وما ي الصدوراجهر، وهو يتعا
 [.11 /]احجرات  (           )وما ي القلوب: 

    )واه سبحانه يعلم ما ي السموات وما ي اأر,، ويعلم كل يء: 
 [.2 /]سبأ (              

ا يقع ي كل حظة من احركات والسكنات، واأحجام فهو سبحانه الذي يعلم م
         ل واأفعال، وامخلوقات واأشياء: واأشكال، واأقوا

 [.11 /احجر]
إن أهل اأر, كلهم لو وقفوا حياهم كلها يتتبعون وحصون ما يقع من أمر اه وخلقه ي 

اه عام الغيوب يعلمه، فهو الذي  حظة واحدة، أعجزهم تتبعه، فضًا عن إحصائه، لكن
 ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء.
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 ؟ فكم من يء ي هذه اللحظة يلج ي اأر, من مطر وبذر وحيوان
 ؟ وكم من يء ي هذه اللحظة خرج منها من نبات وحيوان، ومعدن وغاز

اق، واأقدار واأرار، وكم من يء ي هذه اللحظة ينزل من الساء من امائكة واأرز
 ؟ واأوامر واأمطار والرمات

 وكم من يء ي هذه اللحظة يعرج فيها من امائكة واأرواح واأعال وغرها؟
وكم من دودة،  ؟ وكم من حبة ختبئ ي بطن هذه اأر, ؟ كم من يء يلج ي اأر,

 ؟ ومن حرة، ومن هامة، ومن زاحفة تلج ي طول اأر, كلها
من قطرة ماء، ومن ذرة غاز، ومن إشعاع كهرباء، تندس ي أحشاء هذه اأر,  وكم

                    ؟: الفسيحة
 [.3 /يونس]                  

إن اه وحده هو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي يعلمه، وهو الذي دبره، وهو الذي يقوم 
                  عليه: 

 [.7-1 /]السجدة         
وكم خرج من اأر,.. كم من نبتة تنبثق.. وكم من نبع يفور.. وكم من بركان يتفجر.. 
وكم من غاز يتصاعد.. وكم من مستور ينكشف.. وكم من حيوانات وحرات خرج من 

 ؟ بيتها امستور
 ؟ ا يرى من امخلوقاتما يرى وما  وكم وكم خرج من اأر,

إن اه يعلم ذلك كله، وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجد، وأمر البقاء فبقي، وأمر احركة 
 وأعطاه أمر احياة فحيا، وأعطاه أمر النفع والر فنفع أو ر. ،فتحرك، وأمر السكون فسكن

ددًا، فسبحان اخاق العليم، وسبحان من أحاط بكل يء علًا، وأحى كل يء ع
 .هذا بالنسبة لأر,عليه يء ي اأر, وا ي الساء، الذي ا خفى 

أما الساء فكم ما ينزل من الساء.. كم من نقطة مطر... وكم من شهاب ثاقب.. وكم من 
 ؟ شعاع حرق.. وكم من شعاع منر.. وكم من قضاء نافذ.. وكم من قدر مقدور

. كم من أمر ينزل باإحياء ؟ . وكم من أمر ينزل ؟. وكم من رزق ينزل؟ وكم من رمة تنزل
 ؟ واإماتة.. واهداية والضالة.. والعزة والذلة.. والعافية وامر,.. والسعادة والشقاوة
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 وكم وكم ما ا حصيه وا يعلمه إا اه وحده؟ الذي أحاط بكل يء علًا.
                  يعلم ميع ذلك، ونحن ا نعلمه: إن اه

 [.22 /احر]     
يا حَة عى العباد، ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الرب، وقدرته، وجاله وماله، 

                   )ودينه ورعه؟: 
                  

 [.41 /]اأنعام (           
 ؟ عرج ي الساءوكم ما ي

 ؟ كم من نفس صاعد من نبات وحيوان وإنسان
 ؟ وكم من دعوة إى اه معلنة أو خفية م يسمعها إا اه ي عاه

 ؟ وكم من شكوى رفعت ا يعلمها إا اه عزر وجلر 
 ؟ وكم من دعاء ا حصيه وا عيب صاحبه إا اه

 ؟ وكم من روح من أرواح اخائق متوفاة
 ؟ من َملك يعرج بأمر اه وكم

 ؟ وكم من روح يرف ي هذا املكوت ا يعلمه إا اه
 ؟ وكم من روح تفتح ها أبواب الساء

 ؟ وكم من روح تصعد ثم تطرح
 ؟ وكم من قطرة بخار صاعدة من بـحر
 ؟ وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم

                إن اه وحده هو الذي يعلم ذلك كله: 
 [.24 /]آل عمران                   

وأين القلوب التي  ؟إن هذا حديث عظيم هز اجبال الرواي، فأين العقول التي تفقه
رغبة ورهبة وخوفًا، وإجااً وتعظيًا، وتسبيحًا وتكبرًا  ،وأين العيون التي تدمع؟ خشع

                ؟: مواها العزيز العليم
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 [.17-15 /]السجدة                                 
 ؟ وأين يذهبون؟ ماذا مع البر من العلم

، من اخائق واأوامر والتدبر وأين يذهب علم البر وإحصاؤهم ما ي اللحظة الواحدة
  !ل ي العد واإحصاءولو قضوا اأعار الطوا

أما إدراك ميع ما عري ي كل هذا الكون ي كل اللحظات فأمر يفوق اخيال والتصور، 
لًا، وا يدركه وا يعلمه وا حيط به إا العليم اخبر الذي وسع كل يء رمًة وع

 [.19 /]املك               وأحى كل يء عددًا: 
فسبحان عام الغيب والشهادة، امطلع عى الضائر والَائر، امحيط بكل مضمر 

 وظاهر، ي كل زمان، وي كل مكان.
الذي ا يغيب عن علمه، وا يبعد عن متناوله مثقال ذرة ي اأر, وا ي الساء، ويعلم 

         )ما ي كل قلب من النوايا واخواطر واإرادات: 
                   

 [.11 /]يونس (                  
إن الشعور بعلم اه وعظمته ورقابته عى هذا النحو شعور مطمئن وخيف معًا، مؤنس 

 ومرهب معًا.
فشعور هذا امخلوق الضعيف، وهو مشغول بشأن من شؤونه، وإحساسه أن اه معه، شاهد 

شأنه، بكل عظمته سبحانه، وبكل قوته، وبكل هيبته وجروته، اه خالق هذا  أمره، حار
الكون العظيم، ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان، اه مع هذا امخلوق اإنساي، الذرة 
التائه ي الفضاء، لوا عناية اه مسك به وترعاه، إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد، ويدفع 

اء من ربه، وحسن الطاعة واانقياد له، لئا يناله غضب اجبار وعقوبته. امسلم إى احي
با رعاية وا  وهو كذلك شعور مؤنس مطمئن أن هذا اإنسان ليس مهمًا وا مروكاً 

                           معونة وا واية: 
                                         

 [.7 /امجادلة]               
إنه ليس شمول العلم وحده، ولكن مع ذلك شمول الرعاية، ثم شمول الرقابة التامة لكل ما 
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                )ي الكون: 
 [.11 /]يونس (       

امخلوقات التي الذي يعلم ما فيه من  إن اه تبارك وتعاى هو الذي خلق هذا الكون، وهو
 [.12 /الزمر]               ا حصيها إا هو: 

فهذه الدواب التي تدب عى وجه اأر, من إنسان وحيوان، وزاحفة وهامة، وطيور 
وحرات، ي الر والبحر واجو، ما من دابة من هذه الدواب التي مأ وجه البسيطة، 

طنها، أو تطر ي جوها، أو ختفي ي مسارها ودروها، ما من دابة من هذه وتكمن ي با
الدواب التي ا حصيها إا اه وحده، إا وعند اه علمها، وعى اه رزقها، وهو الذي 

 ؟ ومن أين تأكل ؟ ومن أين تذهب ؟ ومن أين جيء ؟ يعلم أين تستقر؟ وأين تكمن
   )، ومقيد ي علم اه ميتًا، وا يعزب عنه منها يء: وكل منها مقيد ي علم اه حياً 

               ) 
 [.1 /]هود

إن فؤاد اإنسان يرجف، وكيانه هتز، حن يرى عظمة العلم اإهي ي حالة تعلقه 
بامخلوقات ي هذا الكون العظيم، وحن حاول تصور ذلك بخياله اإنساي فا يطيق، 

يد عى جرد العلم ها تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا احشد الكبر من ويز
امخلوقات اهائلة، والذي يعجز عن تصوره اخيال البري، كمية ونوعية.. ومكانًا 

               كل خلوق: وزمانًا.. وإيصاله ل
 [.4 /الزمر]  جئ                       

وقد أوجب اه سبحانه عى نفسه، وتكرم عى خلقه ختارًا أن يرزق ميع هذه 
 امخلوقات الكثرة اهائلة التي تدب عى وجه هذه اأر,.

فأودع اه عزر وجلر هذه اأر,، ودحاها باأرزاق، وأودع فيها القدرة عى تلبية حاجات 
عى احصول عى رزقها من هذا  هذه الكائنات ميعًا، وأودع هذه الكائنات القدرة

امودع ي اأر,، ساذجًا خامة كامعادن، أو منتجًا بالزرع، أو مصنوعًا، أو مركبًا إى غر 
 ذلك من الصور امتجددة إنتاج الرزق وإعداده وحفظه.

                 فســبحان العـلـيم القــدير: 
 [.5-2 /]اأعى
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وجلر واسع شامل، ا يند عنه يء، فاه سبحانه يعلم احمل امكنون ي وعلُم اه عزر 
اأرحام، والَ امكنون ي الصدور، واحركة اخفية ي جنح الظام، واحب امدفون 

 ي الراب، والدواب التي تدب ي قعر البحار.
وكل  ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل، وكل سارب بالنهار، وكل هامس، وكل جاهر،

            )أولئك مكشوف لعلم اه: 
              

 [.11-1 /]الرعد  (            
واه سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساء، وأحوال الذكور واإناث، قادر عى خلقهم متى 

         )شاء، وي أي مكان شاء، وبأي عدد شاء: 
                     

 [.11 /]فاطر (               
فاه سبحانه هو العليم الذي يعلم ما حمل كل أنثى من إناث اإنسان واحيوان، والطر 
واأساك، والزواحف واحرات، واأشجار والنباتات، وما سواها ما نعلمه وما ا 

 حمل وتضع بأمر اه.نعلمه، وكلها 
وعلم اه شامل واقع عى كل مل، وعى كل وضع، ي ميع هذا الكون امرامي 

 اأطراف.
وكذلك اه وحده يعلم ميع اأحياء واأموات ي هذا الكون، من شجر ونبات، وطر 

، واأنواع واأجناس، وحيوان، وإنس وجان، وما سواه عى اختاف اأحجام واأشكال
                  واأزمنة:  أماكنوا

 [.31 /يس]   
وهذه امخلوقات التي ا يمكن حَها، وا يعلمها إا خالقها، منها ما يعمر فيطول 
عمره، ومنها ما ينقص من عمره فيقَ، وفق علم مقدور، متعلق بكل جزء من كل فرد، 

علم اه الشامل الدقيق، وذلك كله ا يعمر أو ينقص من عمره، كل ذلك ي كتاب من 
           ًا، وهو عى اه يسر: يكلف جهدًا وا عَ

 [.21 /لقان]     
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والتعمر يكون بطول اأجل، وعدد اأعوام، كا يكون بالركة ي العمر، والتوفيق إى 
ن، أو نزع الركة من العمر، إنفاقه إنفاقًا مثمرًا، وكذلك يكون نقص العمر ي عدد السن

 وإنفاقه ي اللهو والعبث، والكسل والفراغ، وكل ذلك ي كتاب.
 واجاعات كاآحاد، واأمم كاأفراد، كل منها يعمر أو ينقص من عمره.

ن، وكل ذلك بتقدير العزيز واأشياء كاأحياء، كلها ذات آجال وأعار ي كتاب اه كاإنسا
                 العليم: 

 [.34-31/الرعد]
 فا أعظم خالق هذا الكون، وما أعظم قدرته، وما أوسع علمه.

 إن تصور هذا الكون، وما فيه من امخلوقات العظيمة، يوقظ القلب إى تدبر هذا الكون
       العظيم بـحس جديد، وأسلوب جديد: 

                      
 [.141-141/آل عمران]                 

وإن القلب الذي يبَ يد اه وعينه وعلمه عى كل يء بمثل هذه الدقة والرقابة، ليصعب 
عليه أن ينسى أو يغفل أو يضل، وهو حيثا تلفت واجه، رأى اخالق وامخلوق، 

بكل يء، ورمته وسعت  ووجد علم اه حيطاً والرزاق واأرزاق، وامصور والصور، 
 كل يء.

إن استحضار معية اه لكل أحد، وي كل حالة، أمر جليل رهيب، إها حالة هز القلوب، ا 
 )يثبت ها قلب، وا يقوى عى مواجهتها إا وهو يرتعش وهتز خوفًا، وحياًء، وأنسًا: 

                     
                        

 [.7 /]امجادلة (    
إن جرد معية اه لكل إنسان ومراقبته ظاهره وباطنه أمر هائل، فكيف إذا كان يتبع ذلك 

ه امتناجون وخفونه سيعر, عى اأشهاد يوم  ؟ حساب وعقاب َُ وكيف إذا كان ما ُي
                    ؟: القيامة

 [.94 /الكهف]                      
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، إن اه جل جاله هو الذي خلق البر كلهم، وعلمهم من العلم ما م يكونوا يعلمون
          ): ليوحدوه ويعبدوه ويشكروه

 [.71 /]النحل (      
ه لفرد، ثم كانت البرية كلها عى علم إن ميع ما أعطى اه البرية من العلم، لو مع كل

ذلك الفرد، لكان ذلك كله بالنسبة للعلم اإهي أصغر من اخردلة بالنسبة للجبل، وا 
     كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر:  ينقص ذلك العلم من علم اه إا

                  
 [.9-1 /اإخاص]

لبر أن خرجوا من اأر, التي أقلتهم، وا من الساء التي أظلتهم، وكا ا يستطيع ا
فكذلك ا يستطيعون اخروج من علم اه الذي أحاط بكل يء علًا ي العام العلوي، 

        )وي العام السفي، وي الدنيا، وي اآخرة: 
 [.12 /]الطاق (                   

ونسبة واه سبحانه عام الغيب والشهادة، وعام الغيب أكر من عام الشهادة وأوسع منه، 
      أصغر من الذرة بالنسبة للجبل:  إى عام الغيب عام الشهادة

                              

 [.54 /اأنعام]                    
دائم، تبارك وتعاى قد جعل علم الساعة غيبًا ا يعلمه سواه، ليبقى الناس عى حذر  إن اه

                وتوقع دائم، وحاولة دائمة: 

 [.39 /لقان]                       
يريد، ي وهو سبحانه الذي خلق الغيث، وينزله عى خلقه وفق حكمته بالقدر الذي 

امكان الذي يريد، عى امخلوقات التي يريد، ي الوقت الذي يريد، وعلم اه بالغيث 
 شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره عى مدى الدهر.

. وماذا فيها ؟ وهو سبحانه الذي يعلم ما ي اأرحام وحده، ماذا ي اأرحام ي كل حظة
 ؟ . وماذا فيها من النطف واأجنة؟ ي كل طور

 ؟ ومن مل حن ا يكون للحمل حجم وا جرم ؟ وماذا ي اأرحام من غيض وفيض
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 فاه وحده هو الذي يعلم نوع هذا احمل، ذكرًا أم أنثى، ناقصًا أم تامًا.
وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق اانسان، وموعد نفخ الروح فيه، وموعد نزوله، 

  وحده ا ريك له.ولونه وحجمه، كل ذلك ا يعلمه إا اه
وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خر أو ر، وطاعة أو معصية، وحال أو 

 حرام.
 ؟ وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت اإنسان، وأين يموت

شعت ه عزر إن النفس إذا عرفت عظمة اه، ومقدار علم اه، تطامنت من كريائها، وخ
، وسلمت أمر                 ه، وأكثرت من احمد وااستغفار: وجلر

 .[14 /حمد]                
سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم، وعدد قطر الغيوم، ويعلم عدد امائكة، ف

 وعدد كامهم وتسبيحهم وتقديسهم.
ئم وقاعد، وكل راكع وساجد، ويعلم كل ذرة ي الكون، وكل طائر ي اجو، ويعلم كل قا
 وكل متحرك وساكن، وكل ذاكر وغافل، وكل ناطق وصامت.

سد، وكل مقبل ومدبر، وكل صحيح ومريض، وكل غني افسبحانه كل صالح و ويعلم
                       ، وكل مسافر ومقيم: وفقر

 .[19-13 /املك]          
وسافل، وكل ضاحك وباك، وكل مَور وحزون، وكل خائف  كل عالٍ  سبحانه ويعلم

                  )وآمن، وكل مؤمن ومنافق: 
 .[71 /]احج    (    

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا با علمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم ا ينفع، ومن قلب ا 
 .ا تدمع ، ومن دعاء ا ُيسمع، ومن عن خشع
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 فقه مال الرب
 (           )قال اه تعاى: 

 [.1 /]ق
 .(1)أخرجه مسلم« إنر اهَ َجـِميٌل ُيـِحُب اْلـَجـَاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن عن ابن مسعود و

 اه تبارك وتعاى هو اجميل الذي له اجال امطلق ي كل يء.
 تب:وماله سبحانه عى أربع مرا

 مال الذات.. ومال اأساء.. ومال الصفات.. ومال اأفعال.
اله كلها حكمة ومصلحة فأساء اه عزر وجلر كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كال، وأفع

 [.1 /طه]                   وعدل ورمة: 
ر ا يدركه الكال فأمأما مال الرب تبارك وتعاى ي ذاته، وما هو عليه من اجال و

                          سواه، وا يعلمه غره: 

 [.15 /غافر]   
ومن أعز أنواع امعرفة، معرفة الرب سبحانه باجال، وكل العباد عرفه سبحانه بصفة من 

.  صفاته، وأمهم معرفة من عرفه بكاله وجاله وماله عزر وجلر
كلهم كانوا عى أملهم صورة، ثم كانوا كلهم عى مال تلك الصورة،  ولو أن اخلق

ونسبت ماهم الظاهر والباطن إى مال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة راج ضعيف 
 إى قرص الشمس ي رابعة النهار.

 .فهو سبحانه اجميل الذي ا أمل منه، الرحيم الذي ا أرحم منه، الكريم الذي ا أكرم منه
فمن آثار صنعه  واآخرةويكفي ي ماله سبحانه أن كل مال ظاهر وباطن ي الدنيا 

 ؟ وخلقه وماله، فا الظن بمن صدر عنه هذا اجال، وهذا احسن، وهذه الزينة
 ؟ كم يكون ماله سبحانه، وهو الذي خلق اجال كله ي الكون كله

 [.7 /]السجدة (           )فسبحان: 
وهو سبحانه نور السموات واأر,، ولنور وجهه أرقت الظلات، ويوم القيامة ترق 

 [.35 /]النور (      )اأر, بنوره: 
                                                 

 (. 41برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ِحَجاُبـُه النُوُر، َلْو َكَشَفُه أَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتـَهى » ملسو هيلع هللا ىلص:وحجابه النور كا قال النبي 
ُه ِمْن َخلْ  ُ ََ  .(1)أخرجه مسلم«  ِقهِ إَِلْيـِه َب

 (           )وكامه نور كا قال سبحانه: 
 [.1 /]التغابن

          )ودينه نور كا قال سبحانه: 
            

 [.257 /]البقرة (       
      )ويكفي ي ماله سبحانه أن له العزة ميعًا كا قال سبحانه: 

 [.11 /]فاطر ( 
           )وله القوة ميعًا كا قال سبحانه: 

 [.115 /]البقرة  (    
ويكفي ي ماله سبحانه أن له الفضل كله، وله اجود كله، وله اإحسان كله، وله النعمة 

         ه، وله اخلق كله، وله اأمر كله: كلها، وله املك كل

                      

 [.59 /اأعراف]               
وهو سبحانه الرمن الرحيم، اللطيف اخبر، الكريم امنان، الكبر امتعال، العزيز 

، له اأساء احسنى، والصفات العى، واأفعال اجميلة، وامثل اجبار، العليم احكيم
 .اأعى

 انه الذات بالصفات، وحجب الصفات باأفعال.حجب سبح
فالعبد يرقى من معرفة اأفعال إى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إى معرفة الذات، 

تدل بجال فإذا شاهد شيئًا من مال اأفعال استدل به عى مال الصفات، ثم اس
 [.1 /طه]                   الصفات عى مال الذات: 

ومن هنا نعلم أن اه تبارك وتعاى له احمد كله، وله احب كله، وأن أحدًا من خلقه ا 
حي ثناًء عليه، بل هو سبحانه كا أثنى عى نفسه، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد 

                                                 
 (. 174برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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             لذاته، وأن حب لذاته، وأن يشكر لذاته، وأن حمد لذاته: 

                            

                    

 [.29-22 /]احر                               
، لعظمة جاله وهو سبحانه حب نفسه، وحمد نفسه، ويثني عى نفسه، ويمجد نفسه

 .وماله
    )كقوله سبحانه: وثناؤه عى نفسه، ومجيده لنفسه  ،فحمده لنفسه

 [.9-2 /]الفاحة (        
                )وقوله سبحانه: 

 [.1 /]سبأ  (  
وحبه تبارك وتعاى لنفسه، ومده لنفسه، وتوحيده لنفسه، هو ي احقيقة احمد والثناء 

قبل أن خلق احامدين له،  ، فحمد نفسه سبحانهوالتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه
 .وسبح نفسه قبل أن خلق امسبحن له

 وهو سبحانه كا أثنى عى نفسه، وفوق ما يثني به عليه خلقه.
وهو سبحانه كا حب ذاته، حب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن حبوب، وإن كان ي 

 عاله وصفاته كلها حسنى.مفعواته ما يبغضه ويكرهه، فليس ي أفعاله ما يكرهه ويسخطه، فأف
.  وليس ي الوجود ما حب لذاته، وحمد لذاته إا اه عزر وجلر

وكل ما حب سواه، فإن كان امحبوب أجله، وتابع محبته، فمحبته صحيحة، وإا فهي 
 باطلة، ومن أحب ه، وأبغض ه، وأعطى ه، ومنع ه، فقد استكمل اإيان.

حقيقة اإهية، فإن اإله احق هو الذي ُيـحب لذاته، وُيـحمد لذاته، وهذه حقيقة العبودية، و
           وُيعبد لذاته، ورف ذلك لغره جهل: 

                       
 [.11-19 /]الزمر      

فرته فكيف إذا انضاف إى ذلك إحسانه وإنعامه، وبره ورمته، وحلمه وعفوه، ومغ
                : ؟وإكرامه
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 [.22-21 /البقرة]        
ليعلم أنه ا  ،فعى العبد أن ينظر ي اآيات الكونية، وامخلوقات الربانية، واآيات القرآنية

         )إله إا اه، فيحبه وحمده لذاته وكاله: 
 [.111 /]يونس (      

وهذا النظر، وهذا التفكر، وهذا التدبر، هو الذي يتغذى به القلب، وينرح به الصدر، 
ويزداد به اإيان، فيقبل عى الطاعات بلذة ورغبة، وخشوع وخضوع، ما يرى من عظمة 

 ن خلقه وتدبره: جاله وماله، وحساخالق، وعظمة خلوقاته، وآائه وإحسانه، و
                               

 [.112]اأنعام/ 
وعى العبد كذلك أن يعلم أنه ا حسن عى احقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إا 

      )اه وحده، فيحبه إحسانه وإنعامه، وحمده عى ذلك: 
 [.11 /]غافر (     

وكا أنه سبحانه ليس كمثله يء، فليس كمحبته يء، وليس كمحبته حبة، وامحبة له، 
مع كال الذل له، مع كال التعظيم له، هي العبودية التي خلق اه اخلق أجلها، وا 

              وحده:  يصلح ذلك إا ه سبحانه
                

 [.11-17 /الزمر]    
فلله احمد عى جاله وماله، وله احمد عى نعمه وإحسانه، وله احمد عى خلقه 

 وهدايته.
 سبحانه يتضمن أصلن: ومد اه

 .، ونعوت جالهاإخبار بمحامده وصفات كالهاأول: 
 امحبة له عليها.الثاي: 

من أحبه من غر إخبار بمحاسنه فمن أخر بمحاسن غره من غر حبة له م يكن حامدًا، و
 م يكن حامدًا له، حتى عمع اأمرين.
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 (    )واه سبحانه حمد نفسه بنفسه كا قال سبحانه: 
 [.1 /]فاطر

وحمد نفسه با عريه عى ألسنة احامدين له من مائكته وأنبيائه ورسله وعباده 
 اخلق له بمشيئته وإذنه، وخلقه وتكوينه.وهذا، فإن مد  امؤمنن، فهو احامد لنفسه هذا

فإنه سبحانه هو الذي جعل احامد حامدًا، وامسلم مسلًا، وامصي مصليًا، والتائب 
  )تائبًا، وجعل من خلقه من يدعو إليه كا قال سبحانه عن آل إبراهيم: 

             
 [.73 /]اأنبياء ( 

ه من يدعو إى النار كا قال سبحانه عن فرعون وجنوده: وكذا جعل سبحانه من خلق
 [.91 /]القصص (         )

 وهو امحمود عى هذا وهذا، وله احكمة البالغة ي ميع ذلك.
فهو سبحانه ذو الفضل واإحسان، منه ابتدأت النعم، وإليه انتهت، فابتدأت بحمده، 

الذي أهم عبده التوبة، وفرح ها، وأعانه عليها،  وانتهت إى مده، فهو سبحانه الرحيم
 وهي من فضله وجوده.

 من فضله وجوده:وهو سبحانه الذي أهم عبده الطاعة، وأعانه عليها، ثم أثابه عليها، وهي 
(                    

 [.17 /]احجرات (    
ه أْفَرُح بَِتْوَبِة َعبِْدِه ِمْن أَحِدُكْم، َسَقَط ا» ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه  : قالقال عن أنس بن مالك و

ـُه ِي أْرِ, َفاةٍ   .(1)متفق عليه« َعَلـى َبِعِرِه، َوَقْد أَضلر
بد مفتقر إى وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقر إليه بكل وجه، والع

 [.15]فاطر/                        ربه ي ميع أحواله: 
واه تبارك وتعاى ميل حب اجال، خلق الساء وزينها بالنجوم، وخلق اإنسان ي 

امياه واجبال والسهول أحسن تقويم، وخلق اأر, وزينها با عى ظهرها من النبات و
 [.7 /الكهف]                   والوديان: 

                                                 
 (. 2797( واللفظ له، ومسلم برقم )1314، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ر أثر نعمته عى عبده، فإنه من اجال الذي حبه اه، وذلك من واه عزر وجلر حب ظهو
شكره عى نعمه، وهو مال باطن، فيحب سبحانه أن يرى عى عبده اجال الظاهر 

            مة، واجال الباطن بالشكر عليها: بالنع
 [.152 /البقرة]

جمل ظواهرهم، ولباس التقوى  ومحبته سبحانه للجال أنزل عى عباده لباسًا وزينة
          )الذي عمل بواطنهم كا قال سبحانه: 

 [.21 /]اأعراف (          
  )وكذلك مرل سبحانه أهل اجنة بأكمل مال وأحسنه فقال ي وصفهم: 

 [.12 -11 /]اإنسان  (       
ل وجوههم بالنرة، وقلوهم بالَور، وأبداهم باحرير واحى، وقصورهم  فجمر

 بالذهب والفضة، وجعل خدمهم كاللؤلؤ امنثور.
وهو سبحانه كا حب اجال ي اأقوال واأفعال، واهيئة واللباس، يبغض القبيح من 
اأقوال واأفعال، واهيئات والثياب، فهو سبحانه اجميل الذي حب اجال وأهله، 

          ، وينهى عنه: ض القبيح وأهلهويبغويأمر به، 

 [.41 /النحل]             
 واجال ثاثة أنواع:

 منه ما حمد.. ومنه ما يذم.. ومنه ما ا يتعلق به مدح وا ذم.
يتجمل للوفود، ملسو هيلع هللا ىلص ما كان ه، وأعان عى طاعة اه، وتنفيذ أوامره، وكان فامحمود منه: 

لباس آلة احرب للقتال، ولباس احرير ي احرب واخياء فيه، كل ذلك  وهو نظر
         اه، ونَ دينه، وغيظ عدوه:  حمود إذا تضمن إعاء كلمة

                            

 [.32 /اأعراف]   
خر واخياء، والتوسل إى الشهوات ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفوامذموم منه: 

ر النفوس ليس ها مة ي سوى امحرمة، وأن يكون هو غاية العبد، وأقى مطلبه، فإن أكث
 [.12 /حمد]                            ذلك: 
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 .هذين وأما ما ا حمد وا يذم: فهو ما خا عن هذين القصدين، وجرد عن الوصفن
 .(1)أخرجه مسلم« ُب اْلـَجـَاَل إنر اهَ َجـِميٌل حِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن سعود عن ابن م

 فهذا احديث مشتمل عى أصلن عظيمن:
 أوله معرفة.. وآخره سلوك.

فيعرف العبد ربه باجال الذي ا ياثله فيه يء، ويعبده باجال الذي حبه من اأقوال 
 واأعال واأخاق واللباس.

 عزر وجلر حب من عبده أن عِمل لسانه بالصدق، وعِمل قلبه باإيان والتوحيد، فاه
 واإخاص وامحبة، واإنابة والتوكل، واخوف واخشية.

وعِمل جوارحه بالطاعات، وعِمل بدنه بإظهار نعمة اه عليه ي لباسه، وتطهره من 
 اأنجاس واأحداث.

 و وصفه، ويعبده باجال الذي هو رعه ودينه.فيعرف ربه باجال الذي ه
إن هذا الوجود الذي خلقه اه ميل، وماله من مال خالقه اجميل، الذي يملك 

 اجال كله، مل الدنيا با شاء، ومل اآخرة با شاء.
وهذا اجال الذي خلقه اه ي هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل حظة، ونراه ي الساء 

ها وكواكبها، وي اأر, ونباها وأشجارها، وما يدب عليها من إنسان وطر ونجوم
 .، وما عري حتها من عيون وأهار وبحاروحيوان

ن كل حسن    ): فاه هو اجميل الذي مرل كل ميل، وزيرن كل زين، وحسر
 [.1 /]الصافات (   
 (          )وقال اه تعاى: 

 [.7 /هف]الك
          )وقال اه تعاى: 

              ) 
 [.19 /]غافر

إن عنَ اجال مقصود قصدًا ي هذا الوجود، فكا يدل اخلق عى اخالق، كذلك يدل 
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اجال عى مال الرب سبحانه، وإتقان الصنعة ععل كال الوظيفة ي كل يء يصل 
 وكال التكوين يتجى ي صورة ميلة ي كل خلق، وي كل عضو.إى حد اجال، 

 (             )فسبحان اخاق العليم: 
 [.7 /]السجدة

فهل يستيقظ القلب ليتمى ويتتبع مواضع احسن واجال ي هذا الدين العظيم، وي هذا 
امخلوقات، فيؤمن به، ومن ثم يصل إى واهب احسن واجال ي هذه  ؟ الكون العظيم

      )ويعرف جاله وماله، ويدين له بالعبودية والطاعة: 
                 

 [.1-1 /]ق (       
اللهم كا خلقتنا ي أحسن تقويم، زين قلوبنا باإيان، وارح صدورنا لليقن، ومل 

 قوال واأعال واأخاق، يا ذا اجال واإكرام.جوارحنا بالطاعات، وارزقنا أحسن اأ
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فقه صفات اه وأفعاله -2  

             )قــال اه تعــاى: 
               

 [.59 /]اأعراف (         
              )وقـــــال اه تعــاى: 

 [.12 /]الطاق (              
، فله سبحانه صفات ميع الصفات العى اه تبارك وتعاى له اأساء احسنى، وله

 الكال.. وصفات اجال.. وصفات اجال.
فهو سبحانه احليم الذي ا أحد أصر منه، فإنه يعاي العباد ويرزقهم، وهم يعصونه 

عون له الصا حبة والولد، فيؤخر عقوبتهم التي قدر ها وقتًا، وحدا ها وخالفون أمره، ويدا
 أجًا حدودًا سبق به علمه.

ومن علم عظمة اه وما له من العزة واجال، واجروت واملكوت، والكرياء والعظمة، 
وعلم كال قدرته عى ما يشاء، علم أنه ا أصر من اه عى إذاية من آذاه، وافرى عليه، 

 .وأرك به
عزر  ٬ا أَحَد أْصَرُ َعَلـى أًذى َيْسَمُعُه ِمَن ا»ملسو هيلع هللا ىلص: النبي  : قالقال عن أي موسى اأشعري 

ُك بِـِه َوُيـْجَعُل َلـُه اْلَوَلُد، ُثمر ُهَو ُيَعافِيِهـْم َوَيـْرُزُقُهـم ـُه ُيْرَ ، إِنر  .(1)متفق عليه «وجلر
ي  بن العباد يوم القيامة، الذي حكموهو سبحانه احكيم الذي يقي باحق، ويقي به 

 [.117هود/]             خلقه با شاء، ويفعل ما يريد: 
الذي كتب عى نفسه الرمة، وكتب ي الذكر كل يء،  الرحيم وهو سبحانه الرمن

ن ألف سنة، وكان عرشه وكتب مقادير اخائق قبل أن خلق السموات واأر, بخمس
 [.51 -94القمر/]                                          عى اماء: 

     )وهو سبحانه كاشف العذاب، وكاشف الر، كا قال سبحانه: 
 [.17/]اأنعام (                

  ا دعاه، ويستجيب للداعي إذا دعاه: وهو سبحانه امجيب الذي عيب امضطر إذ

                                                 
 ( واللفظ له. 2119(، ومسلم برقم )1144، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 [.111البقرة/]     
وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده، كا نادى اه موسى ي الواد امقدس طوى: 

 [.11/]الشعراء (        )
وهو سبحانه الذي يدعو إى دار السام، ويدعو عباده ما حييهم من اهدى، ويدعوهم 

 قبورهم إى يوم البعث. ليخرجوا من
وهو سبحانه الكريم الذي يغيث عباده، فمن استغاثه من امؤمنن استجاب له، وقى 

         )حاجته كا قال سبحانه: 
 [.4 /]اأنفال(     

وهو سبحانه احفيظ، الذي يقي السيئات، ويقي امؤمنن من الرور وعذاب النار كا قال 
             ): ؤمننعن ام سبحانه

 [.12-11 /اإنسان] ( 
    )وهو سبحانه الذي يصي عى عباده امؤمنن كا قال سبحانه: 

 [.93 /]اأحزاب(         
ملسو هيلع هللا ىلص وهو سبحانه احفي، امبالغ ي الر واألطاف واإكرام واإفضال كا وصفه إبراهيم 

 [.97 /]مريم   (    )بقوله: 
وهو سبحانه الكريم.. الذي يبارك فيا شاء من الكام والعباد والباد واأزمان واأشياء.. 
فكل خر من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القرآن مباركًا.. وأنزل من الساء 

وعيسى ماء مباركًا.. وبارك أر, الشام.. وبارك عى أنبيائه ورسله كإبراهيم وإسحق.. 
                             ه احرام مباركًا: وحيى وغرهم.. وجعل بيت

 [.1املك/]
          إصباح، الذي شقه بعد ظلمة الليل: وهو سبحانه فالق ا

 [.41اأنعام/]            
 ج منه ورقًا وشجرًا وثمرًا.وهو سبحانه فالق احب والنوى، الذي يشق احب والنوى، فيخر

وهو سبحانه الذي خرج احي من اميت، ويـخرج اميت من احي، من النبات واحيوان 
 واإنسان.
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وهو سبحانه الذي أنزل من الساء ماًء، فأخرج به نبات كل يء، وأخرج اأطفال من 
    )يوم القيامة: إى دار القرار بطون اأمهات، وخرج الناس من القبور 

 [.55 /]طه (     
وهو سبحانه الذي أخرج كل يء من اأقوال واأعال واأشياء من العدم إى الوجود 
وأخرج الكام من اللسان، وأخرج امعاي من األفاظ، وأخرج الثار من اأشجار، 

 وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم.
وات واأر, فكانتا رتقًا، ففتق الساء إى وهو سبحانه القوي القادر، الذي خلق السم

سبع سموات جل جاله، وفتق اأر, إى سبع أرضن، وشق الساء بامطر، وشق 
 :        )اأر, بالنبات، وجعل من اماء كل يء حيا

 [.31 /]اأنبياء (             
,، فأنبت به الزروع واأشجار والثار: وهو سبحانه الذي أنزل اماء من الساء إى اأر

(             
 [.5 /]احج ( 

وهو سبحانه املك، الذي يملك النفع والر، فكل نفع ورر ي الدنيا واآخرة بيده، 
 واخلق ا يملكون من ذلك شيئًا إا ما شاء اه هم.

مشيئته، وكل أثر ي اأسباب خلقه فكل يء ي قبضته سبحانه، وهو كائن بحكم تدبره و
            سباب، خلق كل يء فقدره تقديرًا: رب اأ

 [.112 /اأنعام]                   
استودع سبحانه اأدوية واأغذية امنافع وامضار، واستودع اأم ي الرب وميع 

طعومات وامروبات، وبيده سبحانه امؤمات، واستودع الشبع والري ي ذوات ام
 ملكوت كل يء، فا يصدر نفع أو ر منها إا عن إرادته وحكمته وخلقه.

فكل نفع يدر عى العبد ي الدنيا فهو من اه تعاى، وكل عبد صدر منه منفعة فهو مسخر 
نة نفع من اه تعاى ها، وكذلك الر، فالدنيا مقسمة بن نفع ور، واآخرة كذلك، فاج

 صاف، والنار ر خالص.
وهو سبحانه الكريم احكيم، الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يملك امنع والعطاء وحده، 
وليس منعه بخاً منه، ولكن منعه حكمة، وعطاؤه جود ورمة، يعطي من هو أهل للعطاء، 
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       )ويمنع من هو أهل للحرمان، وهو احكيم العليم بعباده: 
 [.2 /]فاطر (                

فحق عى من علم أن اه هو امعطي وامانع وحده، أن يقطع من قلبه من اخلق امطامع، 
وأن يقف مع اه بقلب را, قانع، فإن أغناه رف ي طاعته غناه، وإن منعه علم أنه م 

 من الغنى.يمنعه من بخل وا عدم، بل ليكون منعه معقبًا له ما هو أرف 
وإن أعطاه أحد من اخلق رزقًا، فلرد ذلك إى الواحد امعطي احق، وإن منعه أحد من 
الناس فا يرى امانع إا اه، فرى اه وحده بيده كل يء، وما سواه ليس بيده يء، وكل 

يشاء،  لذي يفعل ماموجود مع القدرة اإهية كالظل ا حكم له ي الفعل، فا إله إا اه، ا
 [.53 /النحل]                  وحكم ما يريد: 

وأظهرهم عى  ،وهو سبحانه العزيز، الذي يعز من يشاء، ويذل من يشاء، فأعز أولياءه
أعدائهم، وأحلهم دار الكرامة ي اجنة، وأذل أهل الكفر ي الدنيا بأن رهم بالرق 

 آخرة بالعقوبة واخلود ي النار.والشقاء، واجزية والصغار، وي ا
وهو سبحانه رفيع الدرجات، الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الذي 
خفض القسط ويرفعه، ويرفع قدر من شاء، ويضع قدر من شاء، الذي يرفع بالقرآن أقوامًا، 

شاء بانتقامه كا ويضع به آخرين، يرفع من شاء بإنعامه كا رفع احق وحزبه، وخفض من 
 خفض الباطل وحزبه.

وهو سبحانه احي الذي حيي ويميت، حيي سبحانه النطفة اميتة فتخرج منها النسمة 
احية، وحيي اأجسام البالية بإعادة اأرواح إليها، وحيي اأر, بعد موها بإنزال 

 )صحاء: الغيث، وإنبات النبات، وهو الذي يميت اأحياء، ويوهن باموت قوة اأ
 [.93 /]ق (     

وهو سبحانه القادر عى كل يء، الذي يبدأ اخلق ثم يعيده، الذي بدأ خلق اخلق، والذي 
   )يعيدهم بعد احياة إى امات، ثم يعيدهم بعد اموت إى احياة: 

                
 [.27 /]الروم (    

يد من اخائق ي كل حظة ما ا حصيه إا هو، وهو عى كل فسبحان الذي يبدئ ويع
 يء قدير.
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الكفيل، الذي وى لعباده با ضمن هم من اأرزاق، ويوي عباده أجورهم وثواهم  سبحانهواه 
 [.25 /]النور (           ): يوم القيامة

مر بالعدل واإحسان، وحكم الذي يقول احق، وفعله حق، والذي يأ احقوهو سبحانه 
 بالعدل واإحسان.

فلو عذب اخلق أمعن لكان ذلك عداً منه، ولو نعم اجميع ي جنانه لكان ذلك فضاً 
 منه، وإذ فرقهم فريقن، فريق ي اجنة، وفريق ي السعر، فتلك حكمة بالغة.

     )فعذابه للجميع عدل، ورمته للجميع فضل، وتفريقه حكمة بالغة: 
           

 [.41 /]النحل (     
 فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه، وكل حكم ليس منه فهو جور وظلم، وباطل وهتان.

فعاله، لينال بذلك وعى امسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه، وأن يعدل ي أقواله وأ
 [.32 /يونس]                ثوابه وإحسانه: 

  )وهو سبحانه الصادق ي أقواله وأفعاله، ووعده ووعيده كا قال سبحانه: 
 [.122 /]النساء (     

فمن عنده، ثم  ،فعى امسلم أن يعلم أنه ا أحد أصدق من اه، وأن كل صادق، وكل صدق
 عب عليه الصدق ي ميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة.

، َوإِنر » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  : قالقال ود عن ابن مسع َعَلْيُكْم بِالِصْدِق َفإِنر الِصْدَق َيـْهِدي إَِلـى اْلِرِ
ى الِصْدَق َحترى ُيْكَتَب ِعنَْد ا ُجُل َيْصُدُق َوَيَتـَحرر  «ِصِديًقا ٬اْلِرر َيـْهِدي إَِلـى اْلـَجنرِة، َوَما َيَزاُل الرر

 .(1)متفق عليه
وجلر هو احكيم العليم، الذي يضع ا أمور مواضعها، ويرشد اخلق ويدهم عى واه عزر 

امصالح وامنافع، والذي أرشد اخلق إى طريق احق، وإى امصالح التي ينتظم ها 
 وجودهم.

فأرشد سبحانه امائكة واأنبياء وامؤمنن إى معرفته با وهبهم من اليقن.. وأرشد 
لب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من اأطفال والبهائم وهداهم إى ميع اخلق إى ط

امنافع كالتقام الثدي.. ومص الرع.. وأرشد العنكبوت إى بناء البيت امشبك.. وأرشد 
                                                 

 ( واللفظ له. 2117(، ومسلم برقم )1149أخرجه البخاري برقم )، متفق عليه( 1)
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النحل إى بناء البيت امسدس.. وأرشد الفرخ ليفقأ البيضة عند اكتال خلقه.. وأرشد 
طر لانصباب.. واأر, لإنبات.. واماء اجنن للخروج من بطن أمه.. وأرشد ام

لإرواء.. والنار لإحراق.. وأرشد اأذن لاستاع.. والعن لإبصار.. واللسان للكام.. 
            مي.. واليد للبطش واأخذ والدفع: والرجل لل

 [.3-1 /اأعى]      
داد، ومنه سبحانه جاء الرشاد، وأعظم فكل موجود ي اأر, والساء جار عى منهج الس

         )الرشاد إرشاد عباده امؤمنن إى الدين القيم: 
 [.51 /]اأنبياء ( 

  )وإنا حصل الرشد للعبد إذا آمن باه واستقام عى دينه كا قال سبحانه: 
                

 [.111 /]البقرة (   
نه الكريم الرحيم، الذي بعث الرسل إى اأمم بالدين، وهو الذي يبعث اأرواح وهو سبحا

واأجساد بعد اموت ليوم النشور، وهو الذي يبعث من ي القبور، والذي بعث رسله 
    ن للغواية، وابتى هؤاء هؤاء: للهداية، وبعث عباده إى الطاعة، وأرسل الشياط

 [.21 /الفرقان]               
ك وله وهو سبحانه اجامع للفضائل كلها، فله اأساء احسنى، والصفات العا، له امل

 [.1 /طه]                   احمد وهو عى كل يء قدير: 
وهو سبحانه اجامع حقًا بن امتفرقات وامتباينات، كا مع بن احرارة والرودة، 

ت، فهو سبحانه اجامع وسة، ي أمزجة احيوانات، وهي متنافرات متعانداوالرطوبة واليب
 [.13 /يس]                        بكل اعتبار: 

فسبحان القادر الذي ا يعجزه يء ي اأر, وا ي الساء، مع بن اماء واأر, فجاء 
 [.117 /]هود (     ) النبات، ومع بن الذكر واأنثى فجاء اأواد:

وهو سبحانه اجامع الذي عمع قلوب عباده عى احق، وعمع الناس يوم القيامة 
للحساب، وعمع الرسل ويسأهم عا كلفهم به، وعمع امؤمنن ي اجنة، وعمع 

          )الكفار وامنافقن ي النار كا قال سبحانه: 
 [.4 /]آل عمران (       
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 [.191 /]النساء(           )وقال اه تعاى: 
 وهو سبحانه ريع احساب، وريع العقاب، وشديد العقاب.

يعاقب الكافرين لكفرهم، والعصاة لعصياهم، فيعاجل من شاء بعقوبته ي الدنيا، ويؤخر 
  (        ) عقوبة من شاء إى اآخرة، ويعفو عمن يشاء:

 [.115 /ام]اأنع
 ما يكون من جزاء عى فعل امذموم. وعقاب اه تعاى للخلق

ففي الدنيا يعاقب اه من شاء بالصواعق امحرقة، والزازل امدمرة، والرياح امهلكة، 
    ر ذلك ما شاء اه أن يعاقب به: وامياه امغرقة، والفتن امهلكة، وغ

                   

 [.91 /العنكبوت]             
    )وهذا العقاب مها حل بكافر كان نقمة كا قال سبحانه: 

 [.55 /]الزخرف (  
ومها حل العقاب بعصاة امؤمنن كان رمة هم، وكفارة لذنوهم، وطهارة لقلوهم إن 

 تابوا وأنابوا.
لياء والصاحن امطهرين من اأوزار، فليس ذلك وما أصاب من هذه امحن اأنبياء واأو

بعقاب، إذ العقاب عى جناية، ومن ماه اه من الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليه 
اإيان واأعال الصاحة، فهو مها امتحنه بمحنة من الراء والبأساء، أو أصابه با أصابه 

   ًا، ويقربه منه، ويرفع به درجاته: وتنوير من الباء، فذلك إكرام من اه، يزيده به تطهراً 

 [.51/التوبة]                 
، إِنرَك ٬َوُهَو ُيوَعُك، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬َدَخْلُت َعَلـى َرُسوِل اقال:  عن ابن مسعود و

ُقْلُت: َذلَِك بأنر َلَك «. َعُك َرُجاِن ِمنُْكمْ أَجْل، إِِي أوَعُك َكَا ُيو»ُتوَعُك َوْعكًا َشِديدًا؟ َقاَل: 
َر اه بِـَها »أْجَرْيِن؟ َقاَل:  أَجْل، َذلَِك َكَذلَِك، َما ِمْن ُمْسلِـٍم ُيِصيبُـُه أًذًى، َشْوَكٌة َفَا َفْوَقَها، إِا َكفر

َجَرُة َوَرَقهَ   .(1)متفق عليه  «اَسِيَئاتِـِه، َكَا َتـُحُط الشر
َفُيبَْتَلـى  ،اأَْنبَِياُء ُثمر اأَْمَثُل َفاأَْمثَُل » أُي الناس أشد باء أشد باء؟ فقال:ملسو هيلع هللا ىلص: لنبي وسئل ا

ُجُل َعَلـى َحَسِب ِدينِـهِ  ٌة اْبتُِيَ َعَلـى  ،َفإِْن َكاَن ِدينُـُه ُصْلبًا اْشَتدر َبَاُؤهُ  ،الرر َوإِْن َكاَن ِي ِدينِـِه ِرقر
                                                 

 (. 2571(، واللفظ له، ومسلم برقم )5191، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ُح اْلَبَاُء بِاْلَعْبِد َحترى َيْتـُرَكُه َيـْمِي َعَلـى اأَْرِ, َما َعَلْيـِه َخطِيَئةٌ فَ  ،َحَسِب ِدينِـهِ   «َا َيْرَ
 .(1)أخرجه الرمذي وابن ماجه

وأما العقاب ي اآخرة فيكون عند قبض الروح، وي القر، وي اموقف، وي روعات 
عقاب بعض اخلق أشد من بعض اموقف واحساب والَاط، وغر ذلك من الشدائد، و

ۓ      )بحسب أعاهم، وغلظ كفرهم كا قال سبحانه: 
 [.195 /]النساء (     

ة، وخلد فيها ويعذب اه َمْن شاء من عصاة اموحدين ي النار، ثم خرجون منها إى اجن
                            الكفار وامنافقون: 

 [.72-71 /مريم]                
   )كا قال سبحانه:  القوي الذي ينتقم من كفر به وعصاهوهـو سبحانه 

 [.11 /]الدخان  (  
إنزال الباء بأهل العتو واإجرام، واه عزيز ذو انتقام، ينتقم من كل ظام وكافر، : واانتقام

 ومن كل جرم وفاسق ي الدنيا واآخرة.
وقد انتقم اه جلر جاله من كل من كفر وأرك وكذب وعاند رسله من اأمم السابقة: 

(                
 [.97 /]الروم(      

 [.12/]الروج (     )وهو سبحانه شديد البطش كا قال سبحانه: 
اجروت واملكوت اأخذ بَعة مع عنف، واه جل جاله هو اجبار ذو : والبطش

  )والكرياء والعظمة، الذي يبطش إذا شاء متى شاء بكل ظام وكافر وطاغوت: 
 [.11 /]الدخان (       

     )وهو سبحانه العزيز اجبار، أخذه مؤم، وعقابه موجع:  
 [.112 /]هود (        

      )نها يء: وميع امخلوقات ي ملكه وقبضته، ا يعزب عنه م
 [.51 /]هود (       

وهو سبحانه احكيم العليم، الذي يبتي عباده با يطهر قلوهم، ويزكي نفوسـهم، ويبلوهم 
                                                 

 . (9123برقم ) ماجهابن  وأخرجهوهذا لفظه،  (2341أخرجه الرمذي برقم ) /حسن صحيح( 1)
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   )بالر واخر فتنة، ليعلم الصادق من الكاذب، وامؤمن من امنــافق: 
                  

 [.3-2 /ت]العنكبو (  
، ليستخرج منهم عبودية الصر، ويذكرهم وهو سبحانه الذي يفتن ويبتي عباده با شاء

         )كا قال سبحانه:  برهم
                 

 [.157-155 /]البقرة (         
       )وإذا أراد اه عزر وجلر فتنة أحد فا راد لقضائه: 

                   
 [.91 /]امائدة (     جئ

فعى امسلم أن يعلم أن اه هدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويبتي من يشاء، ويفتن من 
 يشاء با شاء، وهو احكيم العليم.

أصنام فعبدوها.. وقوم فأمم افتتنوا عن عبادة اه بعبادة ا ،وكل أمة افتتنت بيء من الفتن
ـهوها.. وقوم بنبي كان منهم وهم اليهود عبدوا عزيرًا.. وقالوا هو ابن اه..  بالشمس فألر

 والنصارى قالوا عيسى هو اإله.. وقال بعضهم هو ابن اه.. وقال بعضهم ثالث ثاثة.
فاأموال والنساء وجعل اه فتنة هذه اأمة باأموال والنساء، والنساء أعظم فتنة للرجال، 

 شاغل عن اه، وعن ذكر اه، وعن طاعة اه، وعن إباغ دين اه.
  كدر عليهم عبودية الكبر امتعال: ، والشهواتوقد غلب عى أكثر الناس حب 

                   

 [.19/]آل عمران                
، فالغاء والرخص بتقدير اه وتدبره، وهو الرازق مسعروهو سبحانه القابض الباسط ا

         ، وذلك من أعظم الباء واامتحان: مقلبه ورافعه وخافضه

 [.7 /الكهف]             
واه سبحانه هو املك، الذي يفعل ما يشاء، ويؤِ ملكه من يشاء، وهدي من يشاء، 

        )ء، ويذل من يشاء: ويضل من يشاء، ويعز من يشا
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                    ) 
 [.21 /]آل عمران 

واه عزر وجلر هو احي، الذي حيي ويميت، ويرزق من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من 
 يشاء، وختم عى قلوب من يشاء، ويطبع عى قلوب من يشاء.

ذي ختم عى قلوب الكفار، ولعن الكافرين وامنافقن وهو سبحانه القوي العزيز، ال
          )والظامن والكاذبن، والكامن ما أنزل اه: 

 [.52 /]النساء (    
 وهو سبحانه الذي لعن الشيطان، وغضب عى اليهود والنصارى، ولعنهم بظلمهم وسوء أفعاهم.

ويبغض  ،وامحسننوالصابرين والتوابن  وامتقن وهو سبحانه الرحيم الذي حب امؤمنن
 .والظامن وامفسدين الكفار والفجار واأرار

ات، ويغفر وهو سبحانه الكريم الذي عود بالعطاء، ويكرم امؤمنن، ويكفر السيئ
                            الذنوب، ويعفو عمن ظلم: 

 [.3 /غافر]    
سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه، ويستهزئ بمن استهزأ هم، ويكيد من كادهم، وهو 

        )وخدع من خادعهم، كا قال سبحانه:  
 .[192 /]النساء (               

وهو سبحانه الذي ختص برمته من يشاء، ويبن للعباد ما ينفعهم، ويمحص الذين آمنوا، 
 الكافرين، وعزي الشاكرين، ويثيب امؤمنن ي الدنيا واآخرة.ويمحق 

وهو سبحانه املك الذي ينَ من يشاء، ويسلط من يشاء عى من يشاء، ويظهر ما يشاء با 
 [.13 /]يس (          )شاء: 

ي وأرسلهم إى عباده، وأنبأ اخلق با ينفعهم وما يرهم  وهو سبحانه الذي أنبأ رسله
          وينبئهم با عملوا يوم القيامة: كتابه، 

 [.14]النحل/    
وهو سبحانه العليم احكيم الذي يكرم أولياءه، ويطبع عى قلوب الكافرين واجبارين 

 [.35 /]غافر(                   )وامتكرين: 
 وأكرمهم بالنَ واجنة والرضوان: ، وهو سبحانه الذي كتب اإيان ي قلوب امؤمنن
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 [.22/امجادلة]

ء، ويقدم من يشاء، وهو سبحانه الذي يعصم من يشاء، وينَ من يشاء، وخذل من يشا
 [.1/املك]                               ويؤخر من يشاء: 

حل ما يشاء، وحرم ما يشاء، الذي أحل الطيبات، وحرم ـالذي يُ  املك وهو سبحانه
اخبائث، وأحل البيع، وحرم الربا، ويميز اخبيث من الطيب، ويعلم امفسد من امصلح، 

                  ن من امنافق، والصادق من الكاذب: وامؤم

 [.19-13/املك]               
 )وهو سبحانه املك القاهر ما شاء با شاء، الذي يأذن من يشاء أن يفعل ما يشاء: 

 [.112 /]اأنعام (        
وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وُيبقي ما يشاء، وهلك ما يشاء، وخلق 

ويزكي من يشاء، ويبدل سيئات من يشاء، ويغر مايشاء، ويصطفي ما يشاء، وختار ما يشاء، 
 .[34 /]الرعد (         )اأحوال كلها متى شاء: 

الذي ُيْطِعم، وا ُيْطَعم، الذي خوف عباده با شاء لعلهم يتوبون،  الغني وهو سبحانه
                جي من يشاء ي ظلات الر والبحر: وين

 .[19 /اأنعام]                     
    ) :ي كل زمان ومكان وحال وهو سبحانه الذي يتوى اأنفس

                
 [.92 /]الزمر    (        

     )وهـو سـبحانه الـذي سـخر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم ي حياهم: 
                  

 [.21 /]لقان(           
الذي يسرا اخائق ي الر والبحر، ويسر الكواكب ي الساء، وينزل  القادر وهو سبحانه

وينزل امائكة بالروح من أمره عى من يشاء من عباده، وينزل الوحي إى أهل اأر,، 
 [.22 /يونس]         اماء من الساء إى اأر,: 
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وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إى الساء الدنيا حن يبقى ثلث الليل اآخر، وعيء يوم 
 [.22 /]الفجر (     )القيامة لفصل القضاء: 

وأنبت أصل البر من  ،وهو سبحانه الذي أنبت الزروع واأشجار، وأخرج منها الثمرات
  (           )اأر, كا قال سبحانه: 

 [.11-17 /]نوح
وهو سبحانه الكريم الذي أنعم عى الناس بالدين، وما جعل عليهم ي الدين من حرج، 

        )فلم يكلفهم با ا يطيقون، أو يطالبهم با ا يستطيعون: 
 [.7 /]الطاق  (     

منن، وأعد النار للكافرين، ويَ هؤاء وهو سبحانه العزيز الكريم الذي أعد اجنة للمؤ
 .بعدله ، وخذل أولئك فصاروا إى الناربفضله للجنة

وهو سبحانه الذي ينظر إى القلوب، ويمتحنها با شاء، وينزل السكينة ي قلوب امؤمنن، 
 ويقذف الرعب ي قلوب الكافرين.

أشياء واأموال، وهو سبحانه الذي أحى كل يء عددًا من اأقوال واأعال، وا
      كات والسكنات، واأنفاس واأرواح: والذرات والقطرات، واحر

 [.12يس/]          
عجزه فسبحان اخالق العظيم، القادر احكيم، العزيز العليم، الذي يفعل ما يشاء، وا ي

                يء ي اأر, وا ي الساء: 

                      
 [.113 -112اأنعام/]

اء، وميع أساء اه عزر وجلر دالة عى أوصاف كاله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أس
               وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى: 

 [.29احر/]                     
 لك كل يء، ويؤِ املك من يشاء، وينزع املك من يشاء.فهو سبحانه املك الذي يم

 وهو سبحانه العزيز، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء.
 .، وصورهم كيف شاءالبارئ الذي برأ اخلق وأوجدهم بقدرته اخالق وهو سبحانه

ي وهو الرزاق الذي يرزق من يشاء، الغفار الذي يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، العفو الذ
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 يعفو عمن يشاء من عباده.
 سبحانه الفتاح الذي حكم بن عباده باحق والعدل، ويفتح هم أبواب الرمة والرزق. وهو

 وهو سبحانه العليم الذي يعلم ما ي السموات وما ي اأر, وما بينها.
 وهو سبحانه الرب الذي يري عباده، ويقوم بأمرهم ي الدنيا واآخرة.

ور الذي يضاعف احسنات، ويمحو السيئات، الذي يشكر اليسر من وهو سبحانه الشك
 الطاعة، ويعطي عليه الثواب اجزيل.

 وهو سبحانه اخبر الذي يعلم أحوال اخائق كلها ي الساء واأر,، وي كل مكان وزمان.
 وهو سبحانه احفيظ الذي حفظ ما خلقه، وحفظ أعال العباد كلها.

 ذي يراقب خلقه ي ميع أحواهم ي العام العلوي، والعام السفي.وهو سبحانه الرقيب ال
 وهو سبحانه السميع الذي يسمع ميع أصوات اخائق، وا يشغله سمع عن سمع.
 وهو سبحانه البصر الذي يبَ كل يء، العليم بحاجات العباد وما ي صدورهم.

 وباطنها، صغرها وكبرها.وهو سبحانه الشهيد امطلع عى ميع اأشياء، ظاهرها 
 وهو سبحانه الغني الذي يرزق العباد كلهم، ويغنيهم من فضله.

 مها كانت ذنوهم. وهو سبحانه التواب، الذي يتوب عى من شاء من عباده
 وهو سبحانه امحيط، الذي أحاط بكل يء علًا، وأحى كل يء عددًا.

 هدى سائر اخائق إى مصاحهم.وهو سبحانه اهادي، الذي هدي من يشاء، الذي 
 ، الذي فطر السموات واأر,، وفطر الناس عى التوحيد.اخالق القادروهو سبحانه 
 الذي قهر كل خلوق، وا يملك أحد أن يرد ما قى. القاهروهو سبحانه 

 وهو سبحانه النار، الذي ينَ رسله وأولياءه عى أعدائهم.
 عباده، وا يطلب العون من أحد. وهو سبحانه امستعان، الذي يعن

 .وشك وباء وهو سبحانه الشاي، الذي يشفي من كل آفة وعاهة ومر,
 بصنوف النعم عى الدوام. ميع اخلقالذي حسن إى  الكريموهو سبحانه 

 وهكذا ي بقية اأساء.
ورعه، ينه والقرآن كله بيان أساء اه وصفاته وأفعاله، وخزائنه، ووعده ووعيده، ود

               وثوابه وعقابه: 
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 [.11-15 /امائدة]      
وهذه بعض اآيات امبينة أساء اه وصفاته وأفعاله، والدالة عى كال قدرته وعظمته، 

 عامه.وعى ماله، وجاله، وكاله، وكريائه، ورمته وإحسانه، وآائه وإن
فيقدروه حق قدره..  ..وذلك ليعرف العباد رهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وميل إحسانه

ه.. وألسنتهم ويعبدوه حق عبادته.. ويشكروه وحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم ي طاعت
                             بذكره والثناء عليه: 

 [.12 /طاقال]               
فالواجب عى كل مسلم أن يعرف معبوده احق، ويعرف أوامره التي يتقرب ها إليه، 

         )ويعرف ما له بعد القدوم عليه: 
 [.14 /]حمد (      

وماذا يعرفون  ؟ فوا أسفاه.. ماذا يعلم اخلق من أساء اه وصفاته وأفعاله وماذا عهلون
 ؟ ننه وأحكامه وماذا عهلونمن دينه وس

 ؟ وما اموجود ي حياتنا من الدين، وما الذي فقدناه
 ؟ أا يستحي العباد من الرب، الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه

  )أا خافون من القادر الذي ا يعجزه يء وهم يبارزونه بامعاي؟: 
 [.79 /]امائدة (        

 أن يطاع فا يعى.. ويذكر فا ينسى.. ويشكر فا يكفر.. ويعبد إن حقه تبارك وتعاى
         :  ملسو هيلع هللا ىلص وحده ا ريك له با رعه عى لسان رسوله

                        

 [.11-19/الزمر]      
 فكذلك هوفهو سبحانه اخالق الذي خلق كل يء، وكا أنه امتفرد باخلق وحده، 

  )امستحق للعبادة وحده دون سواه كا قال سبحانه: و امتفرد باأمر وحده،
               
                  

 [.22 -21 /]البقرة ( 
            )واه عزر وجلر هو اخاق: 
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 .[24 /]البقرة  (        جئ
               وهو سبحانه الذي خلق البر: 

 [.1 /]النساء                      
              )واه عزر وجلر هو الذي: 

 [.11 /]لقان (                
               امصور: البارئ وهو سبحانه اخالق 

 [.29 /احر]                      
      )وهو سبحانه السميع البصر بأحوال عباده: 

                
 [.11 /]اأنعام (    

                )واه جل جاله: 
 [.45 /]اأنعام (   
            ) واه سبحانه:

 [.41 /]اأنعام (   
     ) وهـو سـبحانه الذي خـلق البرية كلها من نفس واحدة: 

 [.41 /]اأنعام (            
        )وهـو سـبحانه الذي جعـل النجوم هداية للعباد: 

 [.47 /]اأنعام (         
    )الذي أنزل اماء من الساء فأخرج به من كل الثمرات:  وهو سبحانه

               
               

 [.44 /]اأنعام (              
 :            )واه عزر وجلر

 [.5 /]يونس (                
            )بحانه: واه س

 [.17 /]يونس (     
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      )واه عزر وجلر هو الذي رزق عباده اأزواج واأواد: 
             

 [.72 /]النحل (   
وهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون اأمهات بعد أن أحسن خلقنا وأكمله: 

(            
 [.71 /]النحل(       

    )واه سبحانه هو الذي خلق اأر, وبسطها ومدها كيف شاء: 
                    

 [.3 /]الرعد(      
                 )وهو سبحانه: 

 [.2 /]الرعد (            
   )بحانه الذي أنعم عى عباده بالدور والقصور وغرها من النعم: وهو س

             
               
            

 [.11-11 /]النحل  (        
      )وهو سبحانه الذي يدبر الكون با يصلح أحوال العباد: 

 [.97 /]الفرقان (     
  )وهـو الكـريم الذي سـخر الليل والنهار لعباده، فا عتمعان وا يرتفعان أبدًا: 

 [.12 /]الفرقان (           
     )وهو اخاق العليم القدير الذي خلق اإنسان ي أحسن تقويم: 

                    
 [.59 /الروم](     
 [.11 /]يس  (          ) :وهو سبحـــانه

          ) سبحانه: وهو
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                )
 [.19 /]غافر
           )سبحانه: وهو

             
 [.11-74 /]غافر (     

              ) :وهــــو سبحانـــه
                 

 [.12-11 /]الشورى (         
 [.2 /]املك (            ) :وهو سبحانه
                 ) :وهو سبحانه

 [.9-3 /]املك (              
 [.23 /]املك (           ):وجلر واه عزر 

            )واه عزر وجلر هو 
 [.1 /]اأنعام    ( 

 (                ) :واه عزر وجلر 
 [.2 /]اأنعام

        ): من أعال اخلق وهو سبحانه العليم بكل يء
 [.3 /]اأنعام (     

          ) :ه جل جاله هو الذيوا
               

                
 [.7-9 /]النحل   ( 

     )واه سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر: 
 [.33 /]اأنبياء (         
 )يع الدواب التي تدب عى وجه اأر, من اماء: واه عزر وجلر هو الذي خلق م
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 [.95 /]النور(              
        )وهو سبحانه الذي خلق ميع البر من اماء: 

 [.59 /]الفرقان (       
             )وهو سبحانه الذي: 

                   
 [.11-11 /]لقان  (             

           ) :واه سبحانه هو
 [.31 /]يس(    

       )وهو سبحانه العليم القدير الذي خلق كل يء: 
                     ) 

 [.12 /]الطاق
 [.9-2 /]اأعى  (           ) :وهو سبحانه

          )وهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا: 
 [.91 /]الروم (             

      )وهو سبحانه الذي خلق البر، وبثهم ي أقطار اأر,: 
 [.74 /]امؤمنون ( 

 [.11 /]امؤمنون (            ):وهو سبحانه
           ) :وهو سبحانه املك الذي

 [.12 /]الشورى  (     
 [.1 /]الفرقان  (           ) :وهــــو سـبحانـه
  (              ) :وهو سبحانه

 [.21 /]الشورى
 (             ) :واه عزر وجلر 

 [.1 /]آل عمران
 [.13 /]اأنعام  (          ) :وهو سبحانــه مالك املـك

         )وهو سبحانه العليم، الذي ا خفى عليه يء: 
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 [.54 /]اأنعام(          

             )واه جل جاله قادر عى كل شئ: 
               )  

 [.15 /]اأنعام
وهو سبحانه الذي استخلف الناس ي اأر,، وسخر هم ما فيها، وابتاهم لينظر كيف 

            )يعملــــون: 
 [.115 /]اأنعام (          

موها، وخرج اموتى من قبورهم، ثم عازهم  وهو سبحانه الذي حيي اأر, بعد
              )بأعاهم: 

                
 [.57 /]اأعراف (   

واه عزر وجلر هو اخاق العليم، الذي خلق السموات واأر,، ثم استوى عى العرش: 
(                    

 [.3 /]يونس (             
 :             )واه عزر وجلر

 [.17 /]يونس (    
 )وهو سبحانه اهادي الكريم الذي يدعو عباده إى ما يسعدهم ي الدنيا واآخرة: 

 [.25 /]يونس(            
   )، وميع مقاليد اأمور بيده:  واه عزر وجلر عام الغيب والشهادة

               ) 
 [.123 /]هود

 (          ) :واه جل جاله
 [.12 /]الرعد

وهو سبحانه القوي ذو اجروت واملكوت والكرياء والعظمة، الذي يسبح له ما ي 
        )السموات وما ي اأر,: 
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 [.13 /]الرعد (          
: ، وحفظها من الشياطنوزينها للناظرين ،وهو سبحانه الذي جعل الروج ي الساء

(             
 [.11-11 /]احجر  (        

 )وهو سبحانه الذي خلق اأر, وأرساها باجبال، وأنبت فيها من كل يء: 
                

 [.21-14 /]احجر (   
     )وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل يء، ويتَف ي كل يء: 

 [.21 /]احجر (      
          )واه سبحانه هو الذي خلق اماء وأنزله: 

            
 [.11-11 /]النحل (           

     )عزر وجلر هـو الذي سـخر لعباده ما ي السموات وما ي اأر,: واه 
                  

 [.21 /]لقان  (        
         )وسخر لنا ما ي الساء: 

 [.12 /]النحل (           
            )وسخر لنا ما ي اأر,: 

 [.13 /]النحل (     
وهو سبحانه الذي سخر البحر، وجعل فيه من النعم وامنافع ما ا حصيه إا هو، وما ا 

          )يعلمه إا هو: 
          

 [.19 /]النحل (    
فا يعبدونه وهو سبحانه الذي انفرد بإعطاء العباد ما حبون، ورف عنهم ما يكرهون، أ

            )ويطيعونه ويتقونه ويشكرونه؟: 
 [.53-52 /]النحل  (              
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  ): من آياته العظام وهـو القـدير احكـيم العليـم الذي جعـل اللـيل والنهار آيتن
               

 [.12 /]اإراء (        
  )وهو سبحانه الذي يعلم ميع ما يفعله العباد، وحفظ ذلك كله ي كتاب: 

                 
 [.19 -13 /]اإراء (   

وهو سبحانه القادر عى كل يء، فا يعجزه يء من الكائنات، وا يفلت من عذابه أحد 
            )من اجبابرة والطغاة: 

 [.11 /]اإراء (     
           )وهو سبحانه الباقي، وما سواه فان: 

 [.27 -21 /]الرمن   ( 
          )واه عزر وجلر هو العظيم احليم الذي: 

 [.99 /]اإراء (             
   )لعبادة وحده دون سواه: وهو سبحانه العظيم الكريم الرحيم، امستحق ل

                
 [.21-14 /]اأنبياء (    

   ) :واه جل جاله هو القادر عى كل يء، الذي يبدأ اخلق ثم يعيده
                ) 

 [.119 /]اأنبياء
         والسـموات واأر, ي يـده أصغـر مـن اخردلة: 

              
 [.17/الزمر]

       )وهو سبحانه الذي خلق ما يشاء، وختار ما يشاء: 
 [.11 /]القصص  (          
          ) واه سبحانه هو الذي له احمد ي الدنيا واآخرة:

 [.71 /]القصص (          
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      )ه عزر وجلر هو العليم با ي صدور العامن: وا
 [.14 /]القصص (  

             ) وهو جلر جاله الذي:
 [.1، 5 /]السجدة (              

               )وهو سبحانه الذي: 
 [.2 /]سبأ (       

لق كل يء، العليم بكل يء، خلق آدم من تراب، وجعل نسله من ماء وهو سبحانه خا
         )مهن، وعلم أحوال العباد قبل خلقهم: 

                     
 [.11 /]فاطر (             

          )وهو سبحانه القادر الذي: 
               

 [.13 /]فاطر (       
     )وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات واأر, أن تزوا: 

 [.91 /]فاطر (                   
وهو سبحانه الذي خلق السموات واأر, باحق ليعرف، وليأمرالعباد وينهاهم، ويثيبهم 

             )ويعاقبهم: 
               

 [.5-9 /]الزمر  (      
واه عزر وجلر هو الذي خلق كل يء، خلق البرية كلها من نفس واحدة، وخلق منها 

         )زوجها، وأنزل رزقها، وأوصله إليها: 
                  

 [.1 /]الزمر (               
      ) وهو سبحانه التواب الذي يتوب عى من يشاء من عباده: 

 [.25 /]الشورى (      
وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيم، الذي ينزل الغيث فيحيي به الباد، ويسقي به العباد: 
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 [.21 /]الشورى (                )
          ) :حانه هوواه سب

 [.11 /]الزخرف (   
          )وهو سبحانه خالق كل يء: 

               
 [.19-12 /]الزخرف  (            

وهو سبحانه احكيم العليم الذي أنزل السكينة ي قلوب امؤمنن لتستعد لطاعة اه، 
        )يزيد إياهم ويقينهم: لل أوامره، ووامتثا

 [.9 /]الفتح  (            
              ) :واه سبحانه

 [.21 /]الفتح ( 
     ): األيم وهو سبحانه القوي الذي يأخذ امجرمن بالعذاب

 [.112 /]هود(           
      )انه الذي يؤخر عذاب من شاء بحكمته: وهو سبح

 [.92 /]إبراهيم (        
        )وهو سبحانه الذي يأِ باخائق كلهم يوم القيامة: 

 [.191 /]البقرة  (      
        )وهو سبحانه الذي يفضل من يشاء، ويكلم من يشاء: 

 [.253 /]البقرة (        
       )وهو سبحانه الذي ختم عى قلوب الكفار امعاندين: 

 [.7 /]البقرة (       
   )  وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من امنافقن والكافرين:

 [.15 /]البقرة (       
        )وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه: 

 [.31 /]اأنفال (          
وهو سبحانه الذي خادع من خادعه من امنافقن، الذين يظهرون اإسام ويبطنون الكفر، 
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         )فيركهم يسعون ما فيه هاكهم: 
 [.192 /]النساء (           

      )كا قال سبحانه: وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه 
 [.17-15 /]الطارق (        

        )وهو سبحانه الذي يرى عن عباده امؤمنن: 
 [.11 /]الفتح (              

 وهو سبحانه الذي يرى عى من أطاعه، ويسخط عى من عصاه كا قال سبحانه: 
(                

 [.113 -112 /]آل عمران  (       
 وهو سبحانه الذي يضحك كا يليق بجاله.

، َيْقُتُل أَحُدُهـَا اآَخَر،» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي قال:  عن أي هريرة  كِاُهـَا  َيْضَحُك اهُ إى َرُجَلْنِ
عزر وجلر َفيُْسَتْشَهُد،  ٬َقاتُِل َهَذا ِي َسبِيِل ايُ »قال:  ؟٬َفَقاُلوا: َكْيَف َيا َرُسوَل ا، «َيْدُخُل اْلـَجنرةَ 

 .(1)متفق عليه «عزر وجلر َفُيْسَتْشَهد ٬ُثمر َيُتوُب اهُ َعَلـى اْلَقاتِِل َفُيْسلِـُم، َفُيَقاتُِل ِي َسبِيِل ا
 وهو سبحانه الذي يعجب كا يليق بجاله.

اِسلِ َعِجَب اهُ مِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  عن أي هريرة   «ْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن اْلـَجنرَة ِي السر
 .(7)أخرجه البخاري

فسبحان املك العظيم.. رب السموات واأرضن.. الكامل ي ذاته.. الكامل ي أسائه.. 
  )الكامل ي صفاته.. اختص وحده باأساء احسنى والصفات العى: 

 [.11 /]الشورى  (     
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له. 1141لم برقم )(، ومس2121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 3111برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 م بأساء اه احسنىحكم العل -3
العلم بأساء اه وصفاته وأفعاله أرف العلوم عى اإطاق، وأعظم أبواب التوحيد، 

أن رف العلم برف  ؛وأوجبها  وأحسنها وأعظمها وأفضلها وأزكى العلوم وأعاها
 [.41/امائدة]              :   امعلوم وهو اه 

وهو عاد  ..وخر ما سعى ي حصيله اأكياس ..فت فيه اأنفاسأرف ما ُر  وهذا العلم
وهو الَاط امستقيم لكل  ..نيل حابه ورضاهمعرفته ووالباب اأعظم  ..السر إى اه 

                     :من أحبه اه واجتباه

  . [14حمد/]      
وهو من الدين بمنزلة الرأس من  أساس بنيان الديناله وأفعواإيان باه وأسائه وصفاته 

،  واأقوال واأعال بنيان الدين،  مل البنيان ومتى كان اأساس راسخاً ،  اجسد
 .وسقفُه اأخاق احسنة

 ، ومتى كان اأساس قوياً وتوحيده ها  وأساس كل ذلك اإيان باه وأسائه وصفاته
 .ن البنيان سهل تداركهء ممل البنيان، وإذا هدم ي
 كله. ء من اأساس سقط البنيانم حمل البنيان،وإذا هدم ي وإن كان اأساس غروثيق

                                        :  إحكام اأساس يكون علو البنيان وعى قدر

                                           
 [ .11-15/الزمر]

 عليه العبد بنيانه مركب من أمرين: يبنوأوثق أساس يَ 
 .وجريد اانقياد ه ورسوله ..بأسائه احسنى وصفاته العىوتوحيده معرفة اه 

فهو الغاية ، والعمل به ، وترسيخ له، ودعوة إى إتقانه ،والقرآن كله بيان هذا اأساس 
          سبحانه:  التي خلق اه اخلق من أجلها كا قال

                       
  .[51–51الذاريات/] 

وعلو ، لعظم شأنه  ونعمل بمقتضاه ؛ به نعتنيأن نتعلم هذا العلم الريف و  وقد أمرنا اه 
                    وكثرة بركاته وخراته فقال: ، مقامه 
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 .[ 231] البقرة /                                 
وقد ذكر اه سبحانه ي القرآن كثرًا من أسائه وصفاته وأفعاله ، وأظهرها ي آياته 

 ، ويدعوه ها . بموجبهاوخلوقاته ؛ لُِيعِرف عباده ها ، ليعبدوه 
القرآن وأعظمه  وأساء اه وصفاته وأفعاله أحب يء إى اه ، وهي أفضل يء ي

        :  العظيم وأحسنه ؛ أها صفات اخالق

  .[  111/ اأعراف]                  
أنه أساس التوحيد، وأعظم أركان اإيان، وأعظم  ؛ فيجب علينا تعلم هذا العلم الريف

 ، وصفاته احسنة اجميلة . يةأصول الدين، وعليه ُتبنى بيوت اإسام الرفيعة، ومنازله العال
وعبادته وحده ا ريك وأفعاله ، إا بمعرفة رهم بأسائه وصفاته  ولن تستقيم حال البرية أبداً 

       له، والعمل بدينه ورعه الذي به سعادهم وفاحهم ي الدنيا واآخرة :
                    

 .[  19 – 12/يونس]                 
، وثبتنا عى الَاط امستقيم  ، ومن حزبك امفلحن اللهم اجعلنا من أوليائك امتقن

  حتى نلقاك يا أرحم الرامن.
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 كلها حسنى أساء اه وصفاته -4
أحسن  ، فا ، وهي بالغة ي احسن واجال كاله ومنتهاه أساء اه وصفاته كلها حسنى

 . [1]طـــه/                  منها بوجه من الوجوه :
وأفعاله أحسن وأقواله أحسن اأقوال ، ،  ، وصفاته أحسن الصفات أحسن اأساء  فأساء اه 

تبه ــ، وك ، ورائعه أحسن الرائع ، وأحكامه أحسن اأحكام ، وخلوقاته أحسن امخلوقات اأفعال
 ، وثوابه أحسن الثواب. ب، ورسله أحسن الرسل، وأوامره أحسن اأوامرأحسن الكت

 . أها تدل عى صفات الكال واجال واجال ه  ؛وأساء اه كلها حسنى
، وأساء رمة ولطف وإحسان:  ، وأساء مجيد وتعظيم وإجال فهي أساء مدح ومد وثناء

 . [  111 / اإراء ]                      
ا ُيسمى إا بأحسن اأساء، وا  اله وماله وعظمته وكريائه وإحسانه وإنعامهج اه و

 : مد إا بأحسن امحامد، وا ُيعبد إا بأحسن العباداتحْ ـيوصف إا بأحسن الصفات، وا يُ 
                                

  .[  113 – 112] اأنعام/              
   احسنى أساء اهدالة : 

كلها مرادفة ي الدالة عى الذات، متباينة ي الدالة عى الصفات،  أساء اه 
اخالق كالعظيم والكبر والعزيز و لدالة كل اسم منها عى معنى خاص مستفاد منه

 .سنىوالرزاق والكريم وغرها من اأساء اح
 اخلقكتدل عى ذات اه، وتدل عى صفات متعددة للرب  فكل أساء اه احسنى

          : والرزق والكرم وهكذا والتصوير، والعلم والقدرة،

 . [  111 / اإراء]      
 .فأساء اه احسنى أعام وأوصاف

صفات اجال من  اعتبار ما دلت عليه من امعاي، وأوصاف ب فهي أعام باعتبار دالتها عى الذات
 واجال .

كلها أساء  ، العزيز العليم وغرها من اأساء احسنىوالسميع البصر، وفاحي القيوم، 
 . مسمى واحد هو اه 
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 لكن للحي معنى خاص ، وللقيوم معنى خاص ، وللسميع معنى خاص.
،  العلم عى صفةعى صفة السمع، والعليم يدل صفة احياة، والسميع يدل عى فاحي يدل 

 وهكذا. والرزاق يدل عى صفة الرزق
فهي كذلك متفاضلة ي امعاي، وفيها اسم اه ، وأساء اه احسنى كا أها متعددة 

، د اخلق بجميع أسائه احسنى ليتعبر  ي أسائه احسنى اأعظم الذي أخفاه اه 
                      ويدعونه ها: 

  .[  111/ اأعراف]    
اللرُهمر إِِي َأْسَأُلَك بَِأِي َأْشَهُد : َيُقوُل  َيْدُعو َوُهوَ  َرُجاً  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َسِمعَ  : قال  عن بريدة و

َمدُ  اُه َأنرَك َأْنَت  ِذي لَ  َا إَِلَه إِار َأْنَت اْأََحُد الصر ، َأَحٌد  اً َيُكْن َلُه ُكُفو مْ ـْم ُيوَلْد َولَ ـَيِلْد َولَ  مْ ـالر
الرِذي إَِذا ُدِعَي بِِه ، بِاْسِمِه اْأَْعَظِم  اهَ  بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل َوالرِذي َنْفي »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسْول  َقاَل ف

 .(1)وابن ماجه  أخرجه الرمذي  « ُسِئَل بِِه َأْعَطى َوإَِذا، َأَجاَب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.3157( ، وهذا لفظه ، وأخرجه ابن ماجه برقم )3975أخرجه الرمذي برقم ) صحيح/( 1)
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 تفاضل أساء اه احسنى  -5
ي احسن ،   احسن والكال منتهاه ، متفاوتةكلها حسنى ، وهي بالغة ي أساء اه 

 والكال ، واجال ، واجال .
فمنها كامل وأكمل ، وحسن وأحسن ، وعظيم وأعظم ، منها ما يدل عى اسم اه اأعظم 

 .مثل اه ، الرب ، احي القيوم 
ومنها أساء تدل عى عدة صفات جامعة كاحي وامجيد ، والعظيم والواسع ، والصمد 

 .وأمثاهاوالغني 
 ومنها ما يدل عى صفة واحدة كالعليم والغفور ونحوما .

اأعى ، والكريم وومنها ما جاء بصيغة التفضيل التي تدل عى امفاضلة كالعي 
 ن والرحيم ونحو ذلك .واأكرم ، واخالق واخاق ، والرم

وأرف اللذات لذة العلم وامعرفة ، وأرف العلوم العلم اإهي ، وهو العلم باه 
                 وأسائه وصفاته وأفعاله ودينه ، لرف معلومه ، وشدة احاجة إليه :

 [. 14 /حمد]                             
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 احسنى اء اهــد أسمعد -6
أساء اه احسنى وصفاته العى كثرة ليس ها حَ، وا حد بعدد معن، وا حيط بعلمها إا 

 .وتقدست أساؤه الرب الذي تسمى ها واتصف ها 
 .، وتوحيده ها ها ء اه ، ودعاالتعبد هابمعرفتها ووأساء اه كلها حسنى، وهذا أمرنا اه 

 : ثاثة أقساممن حيث العلم ها   اه  وأساء
 .من خلقه لع عليه أحداً منها ما استأثر اه بعلمه، فلم ُيطْ 
 .ي كتابه هوم ينزل، ومنها ما علامه اه بعض خلقه 

 ي سنته .  ملسو هيلع هللا ىلصومنها ما بيانه اه ي كتابه، أو ساه به رسوله 
 ،وعمل بمقتضاها وحفظها حصاها من اأساء احسنى تسعة وتسعون اسا، من أ وه 

 ودعا اه ها أدخله اجنة.
اسم من أساء اه امطلقة،  وقد أحصينا بفضل اه منها ي هذا امجموع امبارك مائة

ذكرناها مقرونة باأدلة الرعية من القرآن  ،وأكثر من ستن اسًا من اأساء امقيدة
 والسنة.

، اه ها  ءوفهمها، والتصديق ها، ودعا، معرفتها، وحفظها أن يرزقنا وإياكم   نسأل اه 
 . وحسن التعبد ه ها

             قال اه تعاى:  -1

  .[  111/ اأعراف]             
 ، َواِحداً  ِماَئًة إِار ، تِْسَعًة َوتِْسِعَن اْساً  هإِنر  » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   وعن أي هريرة  -2

 .(1)متفق عليه « ةَ َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجن
 َحاِمِدهـمَ  ُثمر َيْفتَُح اه َعَير ِمنْ  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -ي حديث الشفاعة- وعن أي هريرة  -3
 .(2) متفق عليه «َيْفَتْحُه َعَى َأَحٍد َقْبي مْ ـلَ  اً ْسِن الثرنَاِء َعَلْيِه َشْيئَوُح  
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : فقدت رسول اه عن عائشة ري اه عنها و -9

ــــول:, قدميه وهو ي امسجد عى بطن  ــ ــ اللرُهمر َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن  » وما منصوبتان ، وهو يقـ
                                                 

 ( .2177( ، ومسلم برقم )7342، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)

 ( .2177ومسلم برقم )( واللفظ له ، 2731، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 2)
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نَيَْت َعَى َكَا أَث أَنَْت ، نَاًء َعلَيَْك ْحِي ثُعوُذ بَِك ِمنَْك َا أُ َوأَ ،  ُعُقوَبتَِك  ِمنْ  َوبُِمَعاَفاتَِك ، َسَخطَِك 
 .(0)أخرجه مسلم « نَْفِسَك 

اللرُهمر  :َقاَل َعبٌْد َقُط إَِذا َأَصاَبُه َهم  َوَحَزنٌ  َما »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   وعن ابن مسعود  -5
ُلَك َأْسأ،  َقَضاُؤَك ير َعْدٌل ,   ُحْكُمَك ير  َما,ٍ ، َك ي بِيَدِ ِدَك َواْبُن َأَمتَِك َناِصيَتَعبُْدَك َواْبُن َعبْ  إِِي 

يَْت بِِه َنْفَسَك ، َلَك  بُِكِل اْسٍم ُهوَ  َأْو ، ِمْن َخْلِقَك  َعلرْمتَُه َأَحداً  َأوْ ، َزْلتَُه ِي كِتَابَِك َأْو أَن، َسمر
،  ُحْزي َوِجَاءَ ، َصْدِري  َوُنورَ ، اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي أَْن َجَْعَل ، اْلَغيِْب ِعنَْدَك   ِعْلمِ اْستَْأثْرَت بِِه ي
ُه ، َوأَ  ، إِار َأْذَهَب اهُ  َوَذَهاَب َمِي  . « اً ـَدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه َفَرحـْبَعزر َوَجلر َمر

َأَجْل ، َينْبَِغي مَِْن َسِمَعُهنر َأْن  »ِت ؟ َقاَل : ، َينْبَِغي َلنَا َأْن َنتََعلرَم َهُؤَاِء اْلَكلَِا  َيا َرُسوَل اه: َقاُلوا 
 .(2) أخرجه أمد « َيتََعلرَمُهنر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. 211برقم )  أخرجه مسلم ( 1)

 ( .9311/أخرجه أمد برقم) صحيح( 2)
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 اسم اه اأعظم -7
       اسم اه اأعظم هو ) اه ( الدال عى ميع اأساء احسنى كا قال سبحانه :

   [.1 /طه]                    
اللرُهمر إِِي َأْسَأُلَك بَِأِي َأْشَهُد : َيُقوُل  َيْدُعو َوُهوَ  َرُجاً  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َسِمعَ  : قال بريدة عن و

َمدُ  َا إَِلَه إِار أَ  اُه َأنرَك َأْنَت  ِذي لَ  ْنَت اْأََحُد الصر ، َأَحٌد  اً َيُكْن َلُه ُكُفو مْ ـْم ُيوَلْد َولَ ـَيلِْد َولَ  مْ ـالر
الرِذي إَِذا ُدِعَي بِِه ، بِاْسِمِه اْأَْعَظِم  اهَ  بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل َوالرِذي َنْفي »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسْول  َقاَل ف

 .(1)وابن ماجه  أخرجه الرمذي  « ُسِئَل بِِه َأْعَطى َوإَِذا، َأَجاَب 
 وهو أكثر اأساء ورودًا ي القرآن حيث ورد أكثر من ألف مرة .

اه إليه ميع اأساء احسنى ي كتابه العظيم كا ي أواخر سورة احر ،  وأضاف
 وأكثر سور وآيات القرآن الكريم .

      :أنه امعبود بحق وحده ا ريك له  طلق اسم اه إا عى اه وحده؛وا ي
                  

 [. 9-1 /اإخاص]
كونه مألوًها معبوًدا ، تأهه اخائق حبة وتعظيًا ، وخوًفا ورجاًء ، واسم اه دال عى 

 وخضوًعا وفزًعا إليه ي احوائج والنوائب .
وذلك مستلزم لكال ربوبيته ورمته ، امتضمن كال ملكه ومده ، وذلك متضمن 

 [. 1 /] طه                          جميع صفات الكال : 
 ت اجال واجال أخص باسم ) اه (.وصفا

 ،والقدرة ، والعطاء وامنع ، والنفع الر ، ونفوذ امشيئة واإرادة واخلق لوصفات الفع
 أخص باسم ) الرب ( .

   : ، أخص باسم الرمناحنان وامنة ، واللطف والرأفةوصفات الر واإحسان ، و 
                                              

                                  
                                      

                                                 
 (.3157( ، وهذا لفظه ، وأخرجه ابن ماجه برقم )3975أخرجه الرمذي برقم ) صحيح/( 1)
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 [.29 – 22 /]احر                      
واه سبحانه خالق كل يء، وكل ما سواه خلوق، واسم اه اخالق أعظم أساء اه 

 ظهورًا ي الكون.
واخالق سبحانه مباين للمخلوق ي ذاته، ومرتبته، ووجوده، لكال ذاته وأسائه وصفاته 

 حسانه.عظمة ملكه وسلطانه، وعظيم نعمه وإوأفعاله، و
 خالق كل خلوق . فاخالق مباين للمخلوق ، فاه  أما ي ذاته :

، والفاعل أكمل من امفعول ، فوجب فاخالق فاعل ، وامخلوق مفعول  :وأما ي امرتبة
                          أن يكون امخلوق عبًدا للخالق:

 [.112 /]اأنعام                       
فاخالق وجوده واجب ، فا عوز عليه العدم أبًدا ، وامخلوق وجوده  وأما ي وجوده :

                            :مكن؛ أنه عوز عليه العدم 

 [.15 غافر/]       
وإذا كان اخالق خالًفا للمخلوق ي ذاته ومرتبته ووجوده ، لزم من ذلك أن يكون 

  أن ااختاف ي الذات يستلزم ااختاف ي الصفات : خالًفا له ي صفاته وأفعاله؛
                                  

 . [9-1 /] اإخاص        
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 إثبات أساء اه احسنى -8
من اأساء والصفات ما أثبته اه لنفسه ي   ، فنثبت ه ةأساء اه وصفاته توقيفي
عن اه من اأساء والصفات ما نفاه عن  يوننف ، ي سنته  ملسو هيلع هللا ىلصكتابه، أو أثبته له رسوله 

 .ي سنته  ملسو هيلع هللا ىلصأو نفاه عنه رسوله  ، كتابهنفسه ي 
وا نقول عى اه با علم ،وا نعمل إا با أنزل  ن واحديث،آفا نتجاوز القر 

             :، وا نقول عى اه غر احق اه

                        

 .[  117 – 111 / النحل]        
 .، ونعبده بموجبهااه وصفاته وأفعاله الواردة ي القران والسنة نؤمن ها كلهاوأساء 

وصفات ربنا أوسع من وأساء ربنا أحسن اأساء ، وصفات ربنا أحسن الصفات ، 
أسائه، وأفعاله أوسع من أسائه وصفاته، وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة عى ذاته 

 .وجاله وماله
فاه سمى نفسه )اخالق ، الرزاق ،  له، ةاء اه احسنى نشتق منه صفسم من أسافكل 

 امصور( ووصف نفسه بأنه خلق ويرزق ويصور.
يرسل وينزل ويكشف ) فاه وصف نفسه أنه ،  وليس كل صفة يؤخذ منها اسم ه 

 الشائيوب لِ ل والكاشف وامقزِ ل وامنبامرِس ) سمى وا يُ ( ويقلاب ويشاء ويريد 
 أنه م يسم به نفسه وإنا وصف به نفسه، فنصفه بذلك، وا نسميه به. (وامريد

وينسى ويفتن (ونحو  يمكر ويكيد وخدع) ، فاه أخر أنه ه  وليس كل فعل يؤخذ منه صفة
بل  ، الفاتن (اماكر و) فا ُيقال به كذلك  بسببه، وا يسمى فا يوصف اه بذلك إا مقروناً  ذلك،

     ادعه ل يمكر اه بمن مكر بأوليائه، ويكيد من كاد أولياءه، وخدع من خُيقا

زيغ من ويُ ،  ] 17/ لتوبة] ا        نسيه  نْ وينسى مَ ، [  192 / النساء]   
 . [ 5 / لصف] ا           زاغ عن احق

 بسببه. ناً ا يوصف اه ها إا مقرواماثلة وهكذا ي باقي اأفعال 
                                        

 .[ 14 / حمد]       
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 صل ي إثبات أساء اه احسنىاأ -4
اأصل ي الغيبيات وأساء اه وصفاته التوقيف ، والتصديق اجازم بكل ما ورد ي 

 القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة .
وله به من اأساء احسنى امطلقة نصدق به ، ونؤمن به ، ونتعبد ه فكل ما أخر اه ورس

به عى أنه من اأساء احسنى امطلقة كالرمن واملك والعزيز ، واخالق والرزاق 
 واحكيم وأمثاها .

تعبد ه ننصدق به ، ونؤمن به ، ووكل ما أخر اه ورسوله به من اأساء احسنى امقيدة 
امقيدة كعام الغيب والشهادة ، وفاطر السموات  أنه من اأساء احسنىبه ، عى 

 واأر, ، وغافر الذنب، وقابل التوب ، وفالق احب والنوى وأمثاها .
تعبد ه به عى أنه ننصدق به ، ونؤمن به ، ووما أخر اه ورسوله به عن اه من الصفات 

 وة والعلم وأمثاها .، مثل الرمة والعزة والق صفات اه من 
تعبد ه به عى أنه من ننصدق به ، ونؤمن به ، و اأفعالوما أخر اه ورسوله به عن اه من 

 ، مثل اخلق والبعث ، واإبقاء واإنزال ونحو ذلك . اه  أفعال
كان وكل اسم م يرد ي القرآن أو السنة الصحيحة  فا يسمى اه به ، وإن دل عى الكال ، و

السنة وي القرآن أن اأساء احسنى التي ُيدعى اه ها هي التي وردت  صحيًحا ؛معناه 
    بغرها :  فقط ، وكلها تقتي امدح والثناء بنفسها ، فا يسمى اه الصحيحة 

                               
 [. 111 /اأعراف]

قرآن أو السنة ، فإن كان ازًما كالواحد واأول ، نشتق منه صفة إذا ثبت ااسم ه ي ال
 فقط ، فاه واحد نصفه بالواحدانية .

وإن كان ااسم متعدًيا كاخالق والرمن نشتق منه صفة وفعاً ، فالرمن اسم ه ، نشتق 
 منه صفة الرمة ، ونثبت الفعل ه بأنه يرحم وهكذا .
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 اه احسنىقواعد إثبات أساء  -01
 إذا توفرت فيه مسة روط : يثبت ااسم ه 

ثبوت ااسم بالنص ؛ أن أساء اه احسنى توقيفية ا تؤخذ إا من الوحي ، من  اأول :
القرآن أو السنة الثابتة ، وما م يرد فيها من اأساء فليس بوحي ، حتى ولو كان معنى 

 ااسم صحيًحا ، يدل عى الكال .
يسمى اه مثاً بالواجد واماجد ، وا بامفضل وامنعم ، وا بامعز وامذل ، وا  فا

بالنافع والضار ، وا اأعز واحنان وأمثاها؛ أن هذه اأساء م ترد ي القرآن ، وم 
 تثبت بصحيح السنة .

، ثم  وواجبنا ي أساء اه احسنى العد واإحصاء ما هو موجود ي القرآن والسنة
            الذكر والدعاء ، وعدم ااخراع واإنشاء كا قال سبحانه :

 [. 111 /اأعراف]                      
 وامقصود ها: اأساء احسنى امذكورة ي القرآن والسنة فقط .

، فابد من الرجوع إى  أن يكون ااسم علًا عى ذات اه ، ليس فعاً ، أو وصًفا الثاي :
دعا أمته إى إحصاء اأساء امنصوص عليهاي  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي إحصاء اأساء ، والنبي 

إِنر »: ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن والسنة ، فا تؤخذ من غرما ، واإحصاء يكون من يء معلوم كا قال 
 . (1)متفق عليه« نرةَ اجَ  تِْسَعًة َوتِْسِعَن اْسًا، ِماَئًة إِا َواِحًدا، َمْن أْحَصاَها َدَخَل  ه

وااسم علم عى ذات اه ، ويدل بالتضمن عى الوصف والفعل ، وااسم غر الصفة 
والفعل ، فا نشتق ه أساء من الصفات واأفعال؛ أن اأساء توقيفية تثبت بالنص 

 عليها بااسم ي القرآن والسنة أو ي أحدما.
، وا الباعث وامحي ، وا امبدئ وامعيد ، وا فا يسمى اه باخافض والرافع 

امقسط والعدل ،وا اجليل وامغني ، وا امعز وامذل ، وا الباقي والرشيد ، وا 
الصبور وامانع وأمثاها ولو كانت هذه اأساء تتضمن كااً ه؛ أها م ترد ي نص من 

وأفعاله ، وا عوز لنا أن نشتق من كل فعل القرآن أو السنة ، وإنا اشتقت من صفات اه 
، وم يأذن اه لنا بذلك ، وم خولنا اه أن نسميه با نشاء ، وإنا ُأمرنا   اسًا ه 

                                                 
 (.2177( واللفظ له، ومسلم برقم )2731، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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، ثم ِحفظها ، ودعاء اه ها كا قال   ملسو هيلع هللا ىلصبإحصاء أسائه احسنى من كتابه وسنة رسوله 
                                    سبحانه :

 [. 111 /اأعراف]     
بالعد واإحصاء لأساء ، وم يأمرنا بااشتقاق واإنشاء، فاتبعوا وا تبتدعوا،  ملسو هيلع هللا ىلصفأمرنا 

                     :وا تقولوا عى اه غر احق 

 [.33/عرافاأ]                           
عن أسائه ، وصفاته ، وأفعاله ، فنسميه سبحانه با سمى به نفسه أو    رنا اه وقد أخ

، ونقف عند حد النص ، وا نتجاوز القرآن واحديث ، وا نلحد ي   ملسو هيلع هللا ىلصساه به رسوله 
                       أساء اه وصفاته :

 [. 111 /اأعراف]                  
اإطاق ، فا ورد من أساء اه مطلًقا كاملك واحي والرمن وأمثاها ، نؤمن  :لثالثا

 به ، ونذكره مطلقا كا ورد .
غافر الذنب ، وعام الغيب ، وفاطر السموات واأر, ك قيًداما ورد من أساء اه مو

 ورد .كا  قيًدانؤمن به ، ونذكره موأمثاها ، 
، أما ااسم امقيد لو أطلقناه فإنه يوهم نقًصا ،   حتمل نقًصافااسم امطلق لو قيدناه ا

وأن اه أمرنا بذكره كا هدانا ا عى هوانا ، فا نطلق امقيد من أساء اه احسنى ، 
 وا نفصل امضاف منها ، أن أساء اه توقيفية ، نتعبد ه ها كا وردت مطلقة أو مقيدة.

، والكائد ، واخادع ، والغالب ، والقائم ، والفعال ، واجاعل ،  فا نسمي اه باماكر
وامقلب ، وامَف ، والكاشف ، والفالق ، والفاطر ، وامخرج ، والشديد ، واهازم ، 
وامجري ، والصاحب ، واخليفة ، بل نذكر هذه اأساء مقيدة با وردت به ي القرآن 

 والسنة الثابتة.
يريد ، اه فاطر السموات عى أمره ، اه قائم عى كل نفس ، اه فعال ما فنقول : اه غالب 

اميت،  ، خرج احي منواأر,، اه مقلب القلوب، اه فالق احب والنوى، كاشف الر
ال، جامع الناس ليوم ا ريب فيه، بديع السموات واأر,، قيام ، شديد امحشديد العقاب

، خر امنزلن ، خر الرامن ، خر الفاصلن ، جري اكمنالسموات واأر,، خر اح
 السحاب ، هازم اأحزاب ، منزل الكتاب ، الصاحب ي السفر ، اخليفة ي اأهل وهكذا.
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، واماهد ، واموسع ، والكاتب ، وامبتي وغرها يءوكذا اسم الزارع ، وامنزل ، وامن
 دة با قيدها اه ورسوله به ي القرآن أو السنة الثابتة .ذكر إامقيـمن اأساء امقيدة ا تُ 

فمن أراد أن عمع أساء اه احسنى امطلقة فليحصها من القرآن والسنة الثابتة ، وهي 
فليحصها من القرآن  قيدةمن أراد أن عمع أساء اه احسنى ام تزيد عن مائة اسم ، و

ثم يدعو اه ها كا وردت بصيغتها مطلقة أو م ، ، وهي تزيد عن مائة اس ةوالسنة الثابت
      :مقيدة ، وإا كان من قال عى اه غر احق ، وقال عى اه ما ا علم له به 

 [. 51]القصص/                                       جئ   

حسنى وهي با معنى ، أن دالة ااسم عى الوصف ، فأساء اه ا تكون  الرابع :
أعام وأوصاف ، فالعليم يدل عى ذات اه ، ويدل عى إثبات صفة العلم   أساء اه 

ه ، واحي يدل عى ذات اه ، ويدل عى إثبات صفة احياة ه ، واخالق يدل عى ذات 
 اه ، ويدل عى إثبات اخلق ه وهكذا .

دة التي ا مدح فيها ه وا ثناء كاسم الدهر ، أن الدهر فا يسمى اه باأساء اجام
خلوق ، وهو وصف جامد ا يفيد امدح والثناء عى اه بنفسه ، فليس اسًا ه ، وإنا 

 هو اسم مدة زمان الدنيا .
 وكذا ا يسمى اه باأساء التي هي من إضافة امخلوق إى خالقه كبيت اه وناقة اه .

: دالة الوصف الذي تضمنه ااسم عى الكال امطلق كاسم املك ، فإنه يدل  اخامس
 عى كال ملك اه ، وأن اه ملك قبل أن خلق أحًدا ، وأن كل ما سواه ملكه وعبيده .

يد ااسم بموضع فإذا كان الوصف عند التجرد منقسًا إى كال ونقص فابد من تقي
 :باب اأساء امقيدة، مثل اسم امرسل ي قوله سبحانهفيكون من  ،الكال دون النقص

 [.5/الدخان]                      
 [.31/ امؤمنون]                  واسم امبتي ي قوله سبحانه:

 [.74/الزخرف]                   ي قوله سبحانه : مواسم امر
مدح عليه مثاها بموضع الكال ، أها تنقسم عند اإطاق إى ما يُ فتقيد هذه اأساء وأ

 ذم ، فتقيد بموضع الكال فقط .ـالفاعل أو يُ 
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 أساء اه احسنى الثابتة ي القرآن والسنة -00
 أساء اه امطلقة ي القرآن والسنة -0

، الصحيحةالسنة ي  ت، وثبتالكريم ي القرآنالتي وردت امطلقة  احسنى أساء اهمن 
 والتي حققت فيها القواعد اخمس السابقة مائة اسم مع اسم اجالة ) اه (.

 وبياها بأدلتها من القرآن والسنة عى النحو التاي :
                [ ) اه ، اإله ، احيا ، القياوم (والدليل قول اه تعاى:1-9] 

 [.255/البقرة]  
 [.113/البقرة]                                         
              :[ ) الرمن الرحيم( والدليل قول اه تعاى5-1]

 [.22 احر/]                

 [ ) املك ، القدوس ، السام ، امؤمن ، امهيمن ، العزيز ، اجبار ، امتكر (7-19]
                                 :ليل قول اه تعاىوالد

 [.23/احر]            

          : والدليل قول اه تعاى [ ) اخالق ، البارئ ، امصور (15-17]
 [.29/احر]                                           

       : سبحانه والدليل قول اه  اأول ، واآخر ، والظاهر ، والباطن ( [ )11-14]
 [.3/احديد]                  

             : والدليل قول اه تعاى [ ) السميع ، البصر (21-21]
 .[11]الشورى/        

                :اىوالدليل قول اه تع[ ) الواحد ، القهار (22-23]
 [.11/الرعد]     

         :) الكبر، امتعال ( والدليل قول اه سبحانه [ 29-25]
                  

 [. 4 -1/الرعد]    
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               تعاى :والدليل قول اه ) اللطيف ، واخبر ( [ 21-27]
 [.19/املك]        

            :تعاى والدليل قول اه  ) اموى ، والنصر ([ 21-24]
 [.71/احج]               

                     :والدليل قول اه تعاى ) العفو ، والقدير ( [ 31-31]
 [.194/النساء]               

              :والدليل قول اه تعاى  بن ()احق ، وام[ 32-33]
 [.25/النور]                 

                 :والدليل قول اه تعاى  )العي ، والعظيم ([ 39-35]
 [.255/البقرة]                  

              : والدليل قول اه تعاى ) اأحد ، والصمد ([ 31-37]
 . [2-1اإخاص/]     

          :) الواسع ، والعليم (والدليل قول اه تعاى[ 31-34]
 [.115/البقرة]

                    :والدليل قول اه تعاى[ )الغني ، والكريم ( 91-91]
 [.91/النمل]                         

          تعاى: الشكور ، واحليم ( والدليل قول اه ) [ 92-93]
 [.17/التغابن]                    

                 :) الغفور ، والودود ( والدليل قول اه تعاى[ 99-95]
 .[19-12]الروج /                        

              :( والدليل قول اه تعاى) القريب ، وامجيب [ 91-97]
 [.11/هود]

               :) التواب ، واحكيم ( والدليل قول اه تعاى[ 91-94]
 [.11/النور]           

                :) الوي ، واحميد ( والدليل قول اه تعاى[ 51-51]
 [.21/الشورى]                 
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                   :) امليك ، وامقتدر ( والدليل قول اه تعاى[ 52-53]
 .[55-59]القمر/               

                 :( والدليل قول اه تعاى ، القدير ) القادر[ 59-55]
 .[33]اأحقاف/                                          

                    :وامتن ( والدليل قول اه تعاى ) الرزاق،[ 51-57]
 [. 51/الذاريات]

 [.11/هود]                   :) القوي ( والدليل قول اه تعاى[ 51]

ق) [54]  .[11/احجر] :والدليل قول اه تعاى (اخاا
                       :) القاهر ( والدليل قول اه تعاى[ 11]

 [.11/اأنعام]

                     :) امجيد ( والدليل قول اه تعاى[ 11]
 [.73/هود]     

                     :) الفتاح ( والدليل قول اه تعاى[ 12]
 [.21/سبأ]         

               :) الشاكر ( والدليل قول اه تعاى[ 13]
 [.197/النساء]            

                           :) الشهيد ( والدليل قول اه تعاى[ 19]
 [.97/سبأ]                   

 [.51/يس]               :تعاى ) الرب ( والدليل قول اه [15]

 [.1/اأعى]             :) اأعى ( والدليل قول اه تعاى[ 11]

                              ) الرا ( والدليل قول اه تعاى:[ 17]

 [.21/الطور]

 [.3/العلق]            :) اأكرم ( والدليل قول اه تعاى[ 11]

                           :) الغفار ( والدليل قول اه تعاى[ 14]
 [.11/ص]



133 

 

 [.31/الفرقان]              :والدليل قول اه تعاى ) اهادي ([ 71]

                    ) الوهاب ( والدليل قول اه تعاى:[ 71]
 [.4/ص]

                 :ف ( والدليل قول اه تعاىوالرؤ) [ 72]
 [.21/النور]        

 [.15/النساء]              :( والدليل قول اه تعاى)امقيت[ 73]

 [.11/النساء]                          :) احسيب ( والدليل قول اه تعاى[ 79]
 [.97 /اأنبياء]               :والدي قول اه تعاى [ )احاسب( 75]

                :) الوكيل ( والدليل قول اه تعاى [71]
 [.173/آل عمران]

                  : ) الوارث ( والدليل قول اه تعاى [77]
 [.23/احجر]

 [.21/سبأ]               :) احفيظ ( والدليل قول اه تعاى [71]

                   :) امحيط ( والدليل قول اه تعاى [74]
 [.121/النساء]             

                          :) امستعان ( والدليل قول اه تعاى[ 11]

 [.112/اأنبياء]
                    : تعاىوالدليل قول اه [ ) احكم (11]

                               
 [.119]اأنعام/      

فهذه واحد وثانون اسًا من أساء اه احسنى امطلقة أحصيناها من القرآن مقرونة 
 بأدلتها من القرآن الكريم .

 يحة فهي :أما اأساء امطلقة الواردة ي السنة الصح
تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسًا،  ه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي هريرة [ ) الوتر ( والدليل: 12]

 . (1) متفق عليه« ِوْترالِوْتٌر ُحُِب  اجَنرَة، َوإِنر اهََمْن َحِفَظَها َدَخَل 
                                                 

 (.2177( واللفظ له، ومسلم برقم )2731لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( 1)
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إنر اهَ َمِيٌل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصبِِي َعِن النر  َعْن َعبِْد اهِ ْبِن َمْسُعوٍد  والدليل: [ ) اجميل (13]
  .(1)أخرجه مسلم« َاَل اجَ ِحُب ـُي

رأى  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن يعى بن أمية  والدليل : [ ) احيي ، والستر (19-15]
إِنر اهَ َعزر : »ملسو هيلع هللا ىلصرجاً يغتسل بالراز با إزار، فصعد امنر، فحمد اه وأثنى عليه ثم قال 

ْرَ تٌِر ُحُِب َوَجلر َحيِي  ِس   .(2) أخرجه أبو داود والنسائي« َفإَِذا اْغتََسَل َأَحُدُكْم َفْليَْستَِر ، احََياَء َوالسر
ُهمر َلَك أْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي ) امقدم ، امؤخر ( [ 11-17] اللر

ْلُت، َوإَليَْك أَنْبُت، َوبَِك  ْمُت َوَما  َوَعَلْيَك َتَوكر َخاَصْمُت، َوإَلْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر ِي َما َقدر
ْرُت َوَما أْعَلنُْت، أْنَت  ْرُت، َوَما أْرَ  .(3)متفق عليه« َؤِخُر، ا إَلَه إا أْنَت امَقِدُم، َوأْنَت امأخر

َيْعنِي -َجالِسًا  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهِ ُكنُْت َمَع َرُسو :َقاَل   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  والدليل: [ )امنان(11]
َد َدَعا َفَقاَل ِي ُدَعائِهِ  - َوَرُجٌل َقائٌِم ُيَصِي  ُهمر إِِي َأْسَأُلَك بَِأنر  :َفَلار َرَكَع َوَسَجَد َوَتَشهر اللر

ِل َواإْ ِْكَراِم َيا َحُي َا اجَ َيا َذا  ، نراُن َبِديُع السموات َواأَْر,ِ امَ َا إَِلَه إِار َأْنَت ، ْمَد احَ َلَك 
اهُ َوَرُسوُلُه  :َقاُلوا« ؟َتْدُروَن بَِا َدَعا» :ْصَحابِهِ أ ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النربُِي  . َيا َقيُوُم إِِي َأْسَأُلَك 

ِذي َنْفِي بِيَِدِه َلَقْد َدَعا اهَ بِاْسِمِه »َقاَل:  .َأْعَلمُ  ِذي إَِذا ُدِعَي بِهِ  ،َعظِيمِ الَوالر َوإَِذا  ،َأَجاَب  الر
 .(9)أخرجه أبو داود والنسائي«ُسئَِل بِِه َأْعَطى

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه  س يعن عبد اه بن أن والدليل: [ ) الديان (14]
 َلْيَس  »َقاَل  ؟اً ُهْ  َوَما :ُقْلنَا:  َقاَل   « ُهْاً  ُغْراً  ْحَرُ النراُس َيْوَم الِقيَاَمِة َأْو َقاَل الِعبَاُد ُعَراةً ـيُ » 

ءٌ  يرانُ ، امَلُِك  َأناَب: رُ ـَــْن قمَ َمْن َبُعَد كا يسمُعُه ُثمر ُينَاِدهِْم بَِصْوٍت َيْسَمُعُه ،  َمَعُهْم َيْ  « َأنا الدر
  .(5)امفرد أخرجه أمد والبخاري ي اأدب

 اه عند اسم أْخنَع إنر »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَعْن   ُهَرْيَرةَ  عن أي: والدليل[ ) امالك ( 41] 
ى َرُجلٍ ٌ  .(1)مسلم أخرجه»وجل عز اُه إِار  لَِك امَ  َا  اأَْمَاِك، َملَِك  تسمر

كان إذا أتى مريضًا،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  والدليل:[ ) الشاي ( 41]
                                                 

 (.41برقم ) مسلم أخرجه( 1)

 (.911وأخرجه النسائي برقم )، (، وهذا لفظه9112أبو داود برقم )أخرجه  /صحيح( 2)

 (.714( واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 3)

 .(1311وأخرجه النسائي برقم )، (1945أخرجه أبو داود برقم ) /صحيح( 9)
 (.471(، وهذا لفظه ،وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )11192أخرجه أمد برقم ) /حسن (5)
 (.2193برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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ايلنراِس، اْشِف وباَس َربر االَأْذِهِب »أو ُأِ به إليه قال :  َا شَفاَء إِار ِشَفاؤَك،  َأْنَت الشر
 .(1)متفق عليه« ِشَفاًء ا ُيَغاِدُر َسَقاً 

إِنر اهَ َرفِيٌق ُحُِب الِرْفَق، َوُيْعطِي َعَى الِرْفِق َما » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) الرفيق (42]
 .(2) متفق عليه« هُ ا ُيْعطِي َعَى الُعنِْف، َوَما ا ُيْعطِي َعَى َما ِسَوا

ا ُيَفِقْهُه ِي الِديِن، َواهُ » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي ) امعطي ( [ 43] َمْن ُيِرِد اهُ بِِه َخْرً
  .(3)متفق عليه« امُْعطِي َوأَنا الَقاِسُم 

 أُهَا النراُس! إِنر اهَ: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   عن أي هريرة والدليل: ) الطيب ([ 49]
      :َطيٌِب ا َيْقبَُل إِا َطِيبًا، َوإِنر اهَ أَمَر امُْؤِمنَِن بَِا أَمَر بِِه امُْرَسلَِن، َفَقاَل 

 .(9) أخرجه مسلم«[51 /]امؤمنون                         
يقول ي كان  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  والدليل: [ ) السبوح (45]

  .(5) أخرجه مسلم« ُسبُوٌح ُقُدوٌس، َرُب امَائَِكِة َوالُروِح »ركوعه وسجوده: 

قال: انطلقت ي وفد بني عامر إى  عن عبد اه بن الشخر والدليل:[ ) السيد ( 41]
يُِد اه»فقلنا: أنت سيدنا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه   (1) أخرجه أمد وأبو داود« السر

قال: غا السعر عى عهد  عن أنس  والدليل: ، الرازق () القابض، الباسط[ 47-44]
اِزُق »رت، فقال: عر رسول اه فقالوا: يا رسول اه لو َس  « إِنر اهَ ُهَو امَُسِعُر الَقابُِض الَباِسُط الرر

 .(7)أخرجه أبوداود والرمذي
َك ؟  ملسو هيلع هللا ىلص اه: َسَأْلُت َرُسوَل قال  َأِي َذرٍ  َعنْ  والدليل:[ ) النور ( 111] َهْل َرَأْيَت َربر

 .(1)مسلمأخرجه  «ُنوٌر َأنرى َأَراهُ » : َقاَل 
 كال بنفسها.فهذه مائة اسم من أساء اه امطلقة التي تفيد امدح والثناء وال

 واحد وثانون منها من القرآن الكريم ، وتسعة عر من السنة الثابتة ، فلله احمد وامنة .
                                                 

 ( واللفظ له.2141(، ومسلم برقم )5175، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له.2543(، ومسلم برقم )1427، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (.1137(، واللفظ له، ومسلم برقم )3111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (.1115برقم ) مسلم أخرجه( 9)

 (.917برقم ) مسلم أخرجه( 5)
 .ظه( وهذا لف9111وأخرجه أبو داود برقم )، (11311أخرجه أمد برقم ) /صحيح( 1)
 (.1319وأخرجه الرمذي برقم )، (3951اود برقم )أخرجه أبو د  /صحيح( 7)

 (.174برقم ) مسلم أخرجه( 1)
 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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 قرآن والسنةه امقيدة الواردة ي الأساء ا -2
تزيد عى  السنة الصحيحة ،والتي وردت ي القرآن الكريم ،  قيدةأساء اه احسنى ام

نسمى اه ها ، كا وردت مقيده با قيدها اه ورسوله به مائة اسم ، فنذكر اه ها ، و
 فأساء اه امقيدة ي القرآن منها :

             [ )فاطرالسموات واأر,( والدليل قول اه تعاى:1]

 [.1/فاطر]

                :والدليل قول اه تعاى [ ) عام الغيب والشهادة ( 2]
 [.4/عدالر]     

              :والدليل قول اه تعاى [ ) عام الغيوب ( 3]
 [.71/التوبة]

          :والدليل قول اه تعاى  [ ) اأعلم با يعمل اخلق (9]

 [.117/اأنعام]         

                 تعاى :والدليل قول اه  [ ) فالق احب والنوى (5]

 [.45/اأنعام]

           :والدليل قول اه تعاى [  ) بديع السموات واأر, ( 1]
 [.117/البقرة]                 

                : ) أرحم الرامن ( والدليل قول اه تعاى [ 7]
 [.42/يوسف]            

 [.1/التن]             :الدليل قول اه تعاى و [ ) أحكم احاكمن (1]

                   :والدليل قول اه تعاى  [ ) أرع احاسبن (4]
 [.12/اأنعام]           

            :والدليل قول اه تعاى  [ )أشد بأًسا وتنكياً بأعدائه (11]
 .[19/النساء]      

 .[3]الطاق/                  :[ ) بالغ أمره ( والدليل قول اه تعاى 11]
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             :والدليل قول اه تعاى  [ ) أهل التقوى ، وأهل امغفرة (12]
 [.51/امدثر]               

                     :والدليل قول اه تعاى  [ ) جامع الناس (13]
 [.4/آل عمران]      

              تعاى :والدليل قول اه  [ )خادع امنافقن (19]
 . [192/النساء]     

              :والدليل قول اه تعاى  [ ) خر الغافرين (15]
 [.155/اأعراف]      

                   : تعاى والدليل قول اه [ ) خر الفاحن (11]
 [.14/اأعراف]       

                     :قول اه تعاى والدليل  [ ) خر الفاصلن (17]
 [.57/اأنعام]     

    :) خر اماكرين بامنافقن والكافرين ( والدليل قول اه تعاى [ 11]
 . [59/آل عمران]              

                 :) خر امنزلن ( والدليل قول اه تعاى [ 14]
 [.24/امؤمنون]     

             تعاى :) خر النارين ( والدليل قول اه [ 21]
 [.151/آل عمران]     

           :) جاعل امائكة رساً ( والدليل قول اه تعاى [ 21]
 [.1/فاطر]                                  

) غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب ، ذي الطول ( والدليل قول اه [ 22-25]
                                           تعاى: 

 [. 3]غافر/

                   والدليل قول اه تعاى: ام()ذو اجال واإكر[ 21]
 [.71/الرمن]

                           :والدليل قول اه تعاى  [ )ذو العرش (27]
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 .[15- 12] امعارج /                                  
                    :تعاىوالدليل قول اه  [ ) ذو الفضل العظيم (21]

 [.9/اجمعة]         

                       تعاى :والدليل قول اه  [ ) ذو امعارج (24]
 [.3 - 1 /]امعارج                   

              :تعاى والدليل قول اه  [ ) رفيع الدرجات (31]
                                   

 .[15-19] غافر /      
                         :والدليل قول اه تعاى  [ ) ريع احساب (31]

 .[51]إبراهيم/       
                    والدليل قول اه تعاى : [ )القائم عى كل نفس (32]

 [.33/الرعد]     

                        :والدليل قول اه تعاى  شديد امحال([ )33]
 [.13/الرعد]

                         :والدليل قول اه تعاى  [ ) الفعال ما يريد (39]

 .[11-15]الروج/
                :والدليل قول اه تعاى [ )كاشف العذاب (35]

 [.15/الدخان]

                          تعاى :والدليل قول اه  [ ) كاشف الر (31]
 [.17/اأنعام]                            

                :والدليل قول اه تعاى  ) الغالب عى أمره ([ 37]
 [.21]يوسف/           

 [.74/الزخرف]                    :والدليل قول اه تعاى[ ) مرم اأمر ( 31]

             تعاى :والدليل قول اه  [ )ماهد اأر, (34]

 [.91/الذاريات]
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                   تعاى :والدليل قول اه  [ ) مبتي العباد (91]

 [.31/امؤمنون]

                :والدليل قول اه تعاى [ ) حيي اموتى (91]
 [.34/فصلت]                                

             :والدليل قول اه تعاى  احي ( [ ) خرج اميت من92]
 [.45/اأنعام]                            

              :) فالق اإصباح ( والدليل قول اه تعاى[ 93]
 [.41]اأنعام/                  

                :) مرسل النبين ( والدليل قول اه تعاى  [99]
 [.95/القصص]               

              :تعاى ) امستمع لعباده ( والدليل قول اه [ 95]
 [.15/الشعراء]     

               :والدليل قول اه تعاى  [ )موسع الساء (91]

 [.97/الذاريات]

                :والدليل قول اه تعاى  ذو مغفرة ، وذو عقاب أليم ( ) [97-91]
 [.93/فصلت]                              

           :والدليل قول اه تعاى  [ ) امنتقم من امجرمن(94]
 [.22/السجدة]

                 :والدليل قول اه تعاى  [ ) كاتب سعي العباد (51]
 [.49/اأنبياء]                       

 حصيناها من القرآن الكريم .أ قيدةسًا من اأساء اما مسون فهذه
 وأما أساء اه احسنى امقيدة والثابتة ي السنة فمنها :

ُهمر َلَك » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) قيام السموات واأر, (1] ْمُد، أْنَت َقيُِم احَ اللر
َموَ   .(1)متفق عليه« اِت َواأْرِ, َوَمْن فِيِهنر السر

ُهمر لَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي والدليل [ )قيام السموات واأر, ( 2] َأْنَت ُنوُر  ْمدُ َك احَ اللر
                                                 

 (.714( واللفظ له، ومسلم برقم )1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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َمَواِت َواأَْر,ِ  ْمدُ َمَواِت َواأَْرِ, ، َوَلَك احَ السر   .(1)متفق عليه«  َأْنَت َقيراُم السر
«. َيا ُمَقِلَب الُقُلوب ثبْت َقْلبي َعَى ِدينَِك » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي [ ) مقلب القلوب ( 3]

  .(2)رجه أمد والرمذيأخ

ْف ُقُلوَبنَا » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) مَف القلوب (9] َف الُقُلوِب َرِ ِ ََ اللرهمر ُم
 .(3)أخرجه مسلم «َعَى َطاَعتَِك 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) منزل الكتاب، وجري السحاب، وهازم اأحزاب (5-7]
َناَعَلْيِهمْ اللرُهمر ُمنِْزَل الكِتَاِب، َوُجْ » ْ َُ َحاِب، َوَهاِزَم اأَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َواْن  .(9)متفق عليه«ِرَي السا
ُهمر » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) الصاحب ي السفر ، واخليفة ي اأهل (1-4] أْنَت  اللر

فَ  اِحُب ِي السر  .(5)أخرجه مسلم«  ِر، َواخَلِيَفُة ِي اأْهلِ الصر
ُهمر َربر النراِس ، ُمْذِهَب اْلبَاِس ، » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي البأس (  [ ) مذهب11] اللر

اِي ، َا َشاِيَ إِار َأْنَت اْشِفِه ِشَفاًء َا ُيَغاِدُر َسَقًا    .(1)أخرجه أمد وأبوداود« اْشِف َأْنَت الشر

ُهمر اْغِفْر ِي إِْن َحُدُكُم اللر َا َيُقوَلنر أَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي  [ ) صانع ما شاء (11]
ُهمر اْرَمْنِي إِْن ِش ِشئَْت   «  َصانٌِع َما َشاَء َا ُمْكِرَه َلهُ  اه، َفإِنر لِيَْعِزْم ِي الُدَعاءِ  ،ئَْت ، اللر

  .(7) أخرجه مسلم

َعاَى: َأَنا َأْغنَى َقاَل اهُ َتَباَرَك َوتَ » : ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول النبي [ ) أغنى الركاء عن الرك( 12]
َكهُ  ي، َتَرْكُتُه َوِرْ َك فِيِه َمِعي َغْرِ ِك، َمْن َعِمَل َعَمًا َأْرَ َكاِء َعِن الِرْ  . (1)أخرجه مسلم «الُرَ

من  ساً وقد أحصينا مسن اسًا من أساء اه احسنى امقيدة ي القرآن ، واثني عر ا
 .ساً ، فيكون امجموع اثنن وستن ا نة النبويةأساء اه امقيدة الثابتة ي الس

 وتركنا بقية اأساء امقيدة ي القرآن والسنة خشية اإطالة .

                                                 
 .واللفظ له (714ومسلم برقم ) ،(1121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2191الرمذي برقم )( ، وأخرجه 12117/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 2)

 (.2159برقم ) مسلم أخرجه( 3)

 (، واللفظ له.1792( ، ومسلم برقم )2411، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

 (.1392برقم ) مسلم أخرجه( 5)

 (.3141برقم ) وأخرجه أبوداود( ، 12123برقم ) أمدأخرجه  /صحيح( 1)

 (.1392برقم ) مسلم أخرجه( 7)

 (.2171برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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 احسنىاه أساء أقسام  -02
 أساء اه احسنى، وصفاته العى، ها أقسام كثرة، وهذه أمها:

  أساء اه : كلها حسنى , وهي ثاثة أنواع 
دالة عى غاية الكال واجال واجال ، والتي ا نقص فيها أبدًا بوجه اأساء ال اأول:

 من الوجوه كاحي والقدير والسميع والبصر ، واخالق والرزاق وأمثاها .
 فهذه يسمى اه ها ، ويوصف ها ، وأكثرها مذكور ي القرآن .

مثل امتكلم، الفعال،  اأساء الدالة عى كال ، لكن مع احتال نقص بالتقدير الثاي:
 اجاعل، الكاتب، امنزل، الباعث، امريد وأمثاها من الصفات.

فهذه اأساء ا يسمى اه ها ، لكن خَر عنه ها ما ورد ي القرآن والسنة ، فيقال : اه 
 فعال ، اه يريد ، اه يبعث ، من باب اإخبار عن اه ، ا من باب التسمية به؛ أن باب

 اإخبار أوسع من باب اأساء .
 اأساء التي حتمل كااً ونقًصا مثل امكر والكيد واخداع وااستهزاء . الثالث: 

فهذه وأمثاها ا تطلق عى اه مطلقة ، وإما تذكر مقيدة با وردت به ، فا نقول اه ماكر 
 أو كائد أو خادع .

بمن يكيد وهكذا؛ أن امكر والكيد واخداع ينقسم وإنا نقول: اه ماكر بمن يمكر ، كائد 
 إى ما هو حمود وما هو مذموم .

 أما اأساء التي هي نقص حض مثل العمى والصمم والعجز وأمثاها .
فهذه ا يسمى اه ها وا يوصف ، أها نقص حض ، فا تطلق عى اه أبدًا ، ا إسًا 

اأساء احسنى ، والصفات العى ، واأفعال احميدة ،  وا صفة وا خرًا ، أن اه له
                         وامثل اأعى :

 [. 111 /اأعراف]         
م وأوصاف، فكلها تدل عى وأساء اه احسنى الثابتة ي الكتاب والسنة كلها أعا

 لكريم ، والسميع والبصر وأمثاها .، وكل اسم يدل عى صفة ه كالعليم واالذات
فهي أعام فقط ، إا أساء اأنبياء والرسل ، والقرآن وامائكة ،  أما أساء غر اه 

 فهي أعام وأوصاف.
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أما أساء البر فهي أعام جردة ، فقد يسمى اإنسان كريًا وهو من أبخل الناس ، أو 
 يسمى حليًا وهو من أسفه الناس وهكذا .

  أربعة أقسام عى الصفات دالتهاأساء اه احسنى من حيث :  
 . اأساء الدالة عى صفة ذاتية للرب  اأول :

 ق ها بامشيئة. والصفة الذاتية : هي كل صفة ا تنفك عن الذات، وا تعلُ 
عي ال ..القوي العزيز ..العليم اخبر ..السميع البصر..احي القيوم ومن هذه اأساء:
 الكبر.. وأمثاها.

 . اأساء الدالة عى صفة فعلية للرب  الثاي :
 وإن م يشأ م يفعلها. لهاعَ والصفة الفعلية: هي كل صفة تتعلق بامشيئة، إن شاء اه فَ 

 اخالق، الرزاق، التواب، العفو، الغفور، الرحيم .. وأمثاها.ومن هذه اأساء: 
ويرزق من يشاء ، ويتوب عى من يشاء ، ويرحم م إذا شاء ، ويكرفاخالق خلق إذا شاء، 

               : ويغفر من يشاء  يشاء من

 . [ 19الفتح / ]         
 .اأساء الدالة عى التقديس والتنزيه للرب عا ا يليق بجاله وعظمته الثالث:

 .وأمثاها ..ومن هذه اأساء: القدوس، السام، السبوح 
فهو سبحانه السام من كل نقص وعيب وآفة ، القدوس السبوح امنزه عن ميع النقائص 

، امنزه عن الضد والند ، عن كل ما يناي صفات كاله وجاله ومالهامنزه ، والعيوب 
 . [  11 / الشورى]              والكفو وامثل : 

 . للرب  لة أوصاف عظيمة حسنىلدالة عى ماأساء ا الرابع:
 .وأمثاها ..ومن هذه اأساء: العظيم، احميد، امجيد، املك، الصمد 

فالعظيم من له كال العظمة ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، واحميد يدل عى كثرة 
 .حمد عليهـمده، وكثرة احامدين له، وكثرة ما يُ 

وعى عظمة ملكه وسلطانه، وتفرده ، وسعتها  وامجيد يدل عى عظمة صفاته وكثرها
 . وهكذا .باجال واجال والكال.

 :أساء اه احسنى من حيث دالتها قسان 
 اأساء الدالة عى صفة ذاتية ازمة. اأول:
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 .وهي كل اسم ا يتعدى أثره فاعله، وا عاوزه إى امفعول به
 ومن هذه اأساء: 

 الباطن وأمثاها. ،اآخر، الظاهر ، الوتر، اأول ، ، الكبر العظيم، ، العي الواحد، اأحد
 فا كان من هذه اأساء فإنه يتضمن أمرين:

 وثبوت الصفة التي تضمنها. .. ثبوت ذلك ااسم ه 
ه ، وإثبات الوحدانية صفة له، والعظيم يتضمن إثبات  الواحد اساً  ثباتيتضمن إ فالواحد مثاً 

 ه، وإثبات العظمة صفة له .. وهكذا ي بقية اأساء. اً العظيم اس
اأساء الدالة عى صفة فعلية متعدية من اخالق إى امخلوق، ومن الفاعل إى  الثاي:

 .، ومن امَلِك إى امملوك امفعول
، التواب،  اخالق، البارئ، امصور، العفو، الغفور، الكريم، الرحيم ومن هذه اأساء:

 رزاق، السميع، البصر، الرب، الفتاح، اللطيف.. وأمثاها.ال
 وما كان من هذه اأساء فإنه يتضمن ثاثة أمور:

 ثبوت حكمها ومقتضاها. ..ثبوت الصفة التي تضمنها ..ثبوت ذلك ااسم ه
ن ، وإثبات الرمة صفة له، وإثبات مقتضاه وهو أ ه  يتضمن إثبات الرحيم اساً  فالرحيم مثاً 

 اه يرحم من يشاء .. وهكذا ي بقية اأساء من هذا النوع.
 :أساء اه احسنى من حيث معانيها ستة أقسام 

 اأول : اأساء الدالة عى ذات اه ووحدانيته مثل : 
، اأحد ، احق ، احي ، القيوم ، اأول ، اآخر ، الظاهر ، الباطن ،  ، الواحد ، اإله اه

 .اأساء احسنى منوأمثاها 
 الثاي : اأساء الدالة عى املك والقدرة مثل :

 املك ، العزيز ، اجبار، امهيمن ، القهار ، القادر ، القوي ، امقدم وامؤخر وأمثاها .
 اأساء الدالة عى اخلق واإجاد واإمداد مثل :  الثالث :

 ، امقيت ، وأمثاها . را ـالكريم ، البَ اخالق ، البارئ ، امصور ، الرزاق ، الوهاب ، 
 اأساء الدالة عى العلم واإحاطة مثل :  الرابع :

 السميع ، البصر ، العليم ، اخبر ، الرقيب ، الشهيد ، احفيظ ، امحيط وأمثاها.
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 اأساء الدالة عى الرفق والرمة وامغفرة مثل :  اخامس :
وف ، احليم ، احميد ، الشكور ، الودود ، الوي ، النصر ، الرب ، الرمن ، الرحيم ، الرؤ

 وأمثاها .جيب ، العفو ، الغفور ، التواب امالقريب ، 
 اأساء الدالة عى اهداية والبيان مثل : السادس :

 وأمثاها .، الكفيل اهادي ، امبن ، الوكيل 
     ، متعددة امعاي والصفات : وميع أساء اه احسنى واحدة ي الدالة عى الذات

 [.1/طه]             
 : أساء اه وصفاته من حيث وصف اه ها أربعة أقسام 

فهذا يسمى اه به ويوصف ، وهو ميع أساء اه  ما هو كال عى اإطاق ، اأول :
 والسنة مثل :احسنى الواردة ي القرآن 

، السميع ، البصر ، الغني ، الغفور ، الكريم ، احكيم ، احليم ،  اه ، الرمن ، الرحيم
 القدير ، وأمثاها .العليم ،
 ما هو صفة كال ، لكن قد ينتج عنه نقص . الثاي :

وا يسمى به مثل : ) امريد،امتكلم،الشائي ( كا ورد ي القرآن فهذا يوصف اه به 
اء عى سبيل اإطاق ، وا يسمى بذلك ؛ أن الكام فيوصف اه بأنه يتكلم ، ويريد ، ويش

 واإرادة وامشيئة قد تكون بخر أو بر ، بصدق أو كذب ، بعدل أو بظلم ، بحق أو بباطل .
 ما ا يكون كااً عند اإطاق ، ولكن هو كال عند التقييد . الثالث :

 مثل : ي القرآن كا ورد فهذا ا يسمى اه به ، لكن يوصف اه به مقيدًا 
اخداع ،وااستهزاء ، وامكر ، والكيد ، واانتقام ، فا نسمي اه به ، فنقول : اه ماكر 

اه يمكر بمن يمكر به  فه به مقيدًا كا ورد فنقول :ِص خادع عى سبيل اإطاق ، لكن نَ 
 وأوليائه وهكذا .، ويستهزئ  بمن يستهزئ به وبرسوله  ورسوله وبرسوله ، وخادع من خادعه

 ما يتضمن النقص  عى سبيل اإطاق . الرابع :
 ، مثل :أبدًا وهذا ا يسمى اه به أبدًا ، وا يوصف به 

اخائن ، العاجز ، الضعيف ، اأعور ؛ أن اه له اأساء احسنى ، والصفات العى ، فا 
        مطلقًا : أو نقص يوصف اه بصفة عيب عوز أن 

    [.111/اأعراف]                 
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 : أركان اإيان بأساء اه وصفاته 

 اإيان بأساء اه وصفاته له ثاثة أركان:
 تنزيه خالق السموات واأر, عن مشاهة امخلوقن ي الذات واأساء : اأول

 واأفعال. والصفات
 و وصفه به رسوله من اأساء والصفات.اإيان با وصف اه به نفسه أ الثاي:
 وأفعاله. قطع الطمع عن إدراك كيفية أساء اه وصفاته الثالث:

 كا قال سبحانه: وأفعاله ا نعلم كيفية أسائه وصفاته  فكا ا نعلم كيفية ذاته سبحانه
 .[  11 / الشورى]                    
 حكم التسمي بأساء اه احسنى: 

، فله سبحانه الكال امطلق ي ذاته وحده ا ريك له  أساء اه احسنى ختصة به
، وا شبيه له ، هو املك ، وا مثيل له  له ير مِ وا َس  ، فا ريك لهوأفعاله ، وأسائه وصفاته 

           :الذي ليس كمثله أحد ي املك ، هو القادر الذي ليس كمثله أحد ي القدرة 

 . [  1 / هـــط]        
       فهو الواحد اأحد الذي ليس كمثله أحد ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله : 

                             
 . [  9 -1 / اإخاص]        

 أما تسمية البر بأساء اه فعى وجهن:
اخالق، البارئ، امصور،  ،به مثل اسم اه ختصاً  اً لَ عَ  ما كان من أساء اه اأول:

 القيوم، الرمن .. وأمثاها.
أن مساها خاص باه ا يقبل الركة، فا عوز إطاقه إا عى  ؛ا فهذه ا عوز تسمية غره ه

 .ا ريك له اه وحده
م فيه بن أفراده كاملك،  يتفاوت احكما كان من اأساء احسنى له معنى كِي  الثاي:

 والعزيز، والعي، والكبر، والرحيم، والكريم، واحكيم، والسميع، والبصر .. وأمثاها.
، فيجوز التسمي ومعناه  ُحكمه فهذه اأساء وأمثاها ُتطلق عى اخالق وعى امخلوق، ولكلٍ 

 لوق عزيز أدنى وهكذا . ، فاه هو العزيز اأعى ، وامخ ، وا يلزم من ذلك التاثل به
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فا يضاف إى اخالق منها يليق بعظمته وجاله، وما يضاف إى امخلوق منها يليق 
 .كا هو مذكور ي القرآن بامخلوق وضعفه ونقصه

  أقسام صفات الرب : 
 إى قسمن : تنقسم صفات اه 

من  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  وهي كل ما وصف اه به نفسه أو وصفه به الصفات الثبوتية :: اأول
 واجال كالعلم والقدرة ، والكرم والرمة . صفات اجال

 من صفات ملسو هيلع هللا ىلصرسوله كل ما نفاه اه عن نفسه أو نفاه عنه  وهيالثاي : الصفات امنفية : 
 النقص كالنوم والغفلة ونحوها .

 وصفات اه الثبوتية تنقسم إى قسمن : 
كاحياة  بحال من اأحوال عن اه  تنفك وهي التي ااأول : صفات الرب الذاتية : 

 والعلم والقدرة والسمع والبَ والوجه واليدين ونحو ذلك .
إن شاء اه  رادته ،الصفات التي تتعلق بمشيئة اه وإوهي الثاي : صفات الرب الفعلية : 

 ع .فعلها ، وإن شاء م يفعلها ، مثل اخلق والرزق ، والرضا والسخط ، والعطاء وامن
 وصفات الرب الفعلية نوعان :

صفات فعلية ها سبب معلوم كالرضا والسخط ، والفرح والغضب ، ونحو ذلك ما  -1
 سببه الطاعات وامعاي .

كالنزول كل ليلة إى الساء الدنيا حن يبقى ثلث  ها سبب معلومليس صفات فعلية   -2
 الليل اآخر .

 : وكل صفات الرب الفعلية صادرة عن صفات ثاث
 واحكمة البالغة ، وكلها مقرونة باخر امطلق.لقدرة الكاملة .. وامشيئة النافذة .. ا

ترجع  كاخلق والرزق، والرمة واحلم، والعفو وامغفرة ونحوها وميع صفات الرب الفعلية
ا يكون إى صفات الرب الذاتية، فهي راجعة إى مشيئة اه وإرادته، فا شاء اه كان، وما م يشأ 

                                          أبدًا :
 [.21آل عمران/ ]                      

العلم والرمة والكرم ،  وفعلية من جهة، كصفة، دة ذاتية من جهةوقد تكون الصفة الواح 
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 كرم من يشاء .. وهكذا .فاه عليم ُيعِلم خلقه ، رمن يرحم عبيده ، كريم يُ 
 أما صفات الرب امنفية فهي كذلك قسان :

وهي كل ما يناقض صفة من صفات الكال كالظلم امناي  صلة :اأول : صفات منفية مت 
 كال عدل اه، واجهل امناي كال علم اه، والنوم امناي كال قيومية اه.. وهكذا .

كنفي الريك ه ي ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته ،  الثاي : صفات منفية منفصلة :
 ونفي الصاحبة والولد ، ونفي الند وامثل ، فيجب تنزيه اه عن كل ذلك .

واه سبحانه وتعاى ليس كمثله أحد ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ، فكا ا نعلم 
              صفاته كا قال سبحانه: كيفية ذاته كذلك ا نعلم كيفية 

 [.11/الشورى]       
  إثبات الصفات ه : 

 ثبوت الصفة ه ي الكتاب والسنة له ثاثة أوجه :
التَيح بالصفة كالعزة والرمة والقوة ، والوجه واليدين والعينن ونحو ذلك  اأول :

 من الصفات اخرية والذاتية والفعلية .
فاحي اسم متضمن للحياة، والسميع اسم متضمن للسمع ،  تضمن ااسم للصفة، الثاي :

 والرمن اسم متضمن للرمة ونحو ذلك .
التَيح بالفعل أو الوصف الدال عى الصفة ، كااستواء عى العرش ، والنزول  الثالث :

 إى الساء الدنيا كل ليلة ، وامجيء للفصل بن العباد يوم القيامة ونحو ذلك .
وجال ومال ، ا نقص فيها بوجه من  صفات مدح وكال ، ه وميع صفات ا

 الوجوه كاحياة والقدرة ، والعلم والعظمة ، والسمع والبَ ونحو ذلك .
 : ثبوت كال أساء اه وصفاته بطريق اإثبات والنفي 

اه سبحانه له وحده اأساء احسنى ، والصفات العى ،  اعلم أن فاإثبات واإجاب :
واأفعال احميدة ، وامثل اأعى ، وليس كمثله يء ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله : 

 .[1 /]طه                          
 ، وعن ميع صفات النقص.عن ميع صفات البرواه سبحانه منزه عن ميع صفات اخلق و

 السلب عن اه ثاث أنواع :النفي وو
 السلب عائدًا إى الذات .. أو إى الصفات .. أو إى اأفعال .إما أن يكون 
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        ، فاه ليس كمثله أحد ي ذاته كا قال سبحانه: فالسلوب العائدة إى الذات
                                   

 . [9-1 /]اإخاص 
 [.11/الشورى]                      :قال سبحانه و

، فاه سبحانه قد نزه نفسه عن ميع صفات النقص  وأما السلوب العائدة إى الصفات
 والعيب كا ورد ي القرآن .

ب أضداد العلم ، أو أضداد عن تلك الصفات ، سواء كانت من با فيجب علينا تنزيه اه 
 ااستغناء أو غرها .، أو أضداد الواحدانية ، أو أضداد احياة ، أو أضداد القدرة

 فنفي أضداد العلم أقسام :
 [.255]البقرة/               :سبحانه نفي النوم كا قال أحدها : 
 [.19]مريم/              حخ    نفي النسيان كا قال سبحانه :  الثاي :
                          :نفي اجهل كا قال سبحانه  الثالث :

  [.3/  ]سبأ 
ي اأر, يء عليم ، ا يشغله شأن عن شأن ، وا خفى عليه يء فاه سبحانه بكل 

    وا ي الساء ، فهو يرى ويسمع ويعلم كل ذرة ي ملكه العظيم ي آن واحد :
                                             

                                               
 [.11/يونس]           

 وأما السلوب العائدة إى صفة القدرة فأقسام :
    النصب كا قال سبحانه :بحانه منزه ي أفعاله عن التعب وأن اه س أحدها :

 [ .31/ق]                             
                       :يء إى  ا حتاج أن اه سبحانه ي أفعاله الثاي :

 [.12]يس/                    
أنه عى كل  ؛، أو الصغر والكبرن قدرته بن فعل القليل والكثرأنه ا تفاوت ب الثالث :

                                     :قدير يء 
 [.77]النحل/                   
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 وأما السلوب العائدة إى صفة الوحدانية فمثل نفي الركاء واأنداد ، فالقرآن ملوء منه.
 : قسانوأما السلوب العائدة إى صفة ااستغناء ف

                نفي احاجة إى أحد كا قال سبحانه : أحدها :
                                          

 [ .51 - 51 /]الذاريات
                   كا قال سبحانه :الثاي : عدم ااستعانه بأحد 

 [.  51 /الكهف]                        

ملوء منه ، وهو  فعل كذا وكذا فالقرآنأن اه ا ي السلوب العائدة إى اأفعال ، وهيوأما 
 أقسام كثرة:

  حب وا يأمر بالباطل.أحدها : أن اه ا 
 .العبث يفعلالثاي : أن اه سبحانه ا 
 . واللهو اللعب يفعلالثالث: أن اه سبحانه ا

 الرابع : أن اه ا حب الفساد .
 اخامس : أن اه ا حب وا يأمر بالفحشاء.

 لعباده الكفر . السادس : أن اه ا يرى

 السابع : أنه ا حب وا يريد الظلم .
 اه اتنفعه الطاعات، واتره امعاي.الثامن:أن 

 التاسع : أن اه ا يعاقب من غر سابقة جرم .
 .العار:أن اه ا يعذب أحدًا م تبلغه الرسالة
 احادي عر : أن اه يفعل ما يشاء ي ملكه .

 . ا خلف وعدهعر : أن اه الثاي
 : حكم اإحاد ي أساء اه احسنى 

هو اميل عن الطريق امستقيم ، وقد حذرنا اه عز وجل من اإحاد ي أسائه  اإحاد :
                              :وصفاته وآياته كا قال سبحانه 

 [.91/فصلت]                                      
 أنواع :مسة واإحاد ي أساء اه احسنى 

أن ينكر اإنسان شيئًا من أساء اه التوقيفية ، أو ينكر ما دلت عليه من الصفات الذاتية  اأول :
 أوالفعلية، أن اه أوجب علينا اإيان بأسائه احسنى، وبا دلت عليه من الصفات واأفعال.

أن ععل أساء اه احسنى دالة عى صفات ماثل أو تشابه صفات امخلوقن؛  الثاي :
           : أن اه ليس كمثله يء ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله كا قال سبحانه

 [.11/الشورى]               
 اشتق امركون أن يشتق من أساء اه احسنى أساًء لأصنام واأوثان ، كا الثالث :
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اسم ) العزى ( من اسمه العزيز ، وصنم ) الات ( من اإله ، أن أساء اه تعاى ختصة 
به، وكا أفرد اه نفسه بالربوبية والعبودية واألوهية، أفرد نفسه باأساء احسنى، 

    :، وهذا هو اإحاد كا قال سبحانه فتسمية غره ها ميل ها عا عب فيها 
                        

 [.111]اأعراف/ 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن يسمى اه تعاى بأساء م يسم اه ها نفسه ي كتابه ، وم يسمه ها رسوله  الرابع :

ي سنته ، كتسمية النصارى ه باأب أو اابن ، وتسمية الفاسفة له بالعقل الفعال ، أن 
ية ، وتسمية اه با م يرد فيه نص رعي من قرآن أو سنة ثابتة أساء اه احسنى توقيف

              إحاد ي أسائه: 

 [.77/ امائدة]              
با  تسميتهأن يشتق من كل فعل ه اسًا له م يرد به النص من قرآن أو سنة ، أو  اخامس :

  ه بالنافع والضار ، أو امعز وامذل ونحو ذلك : م يسم به نفسه كتسمية ا

 [.13/ النور]                      



 

 
 
 
 

 أسائه وصفاتهباه و العلم
 ويشتمل عى ما يي :     

 اه وأسائه وصفاتهبالعلم  فقه -0
 فقه صفات اه وأفعاله -2

 بأساء اه احسنىالعلم حكم  -3

 ىاه وصفاته كلها حسن أساء -4
 اه احسنى تفاضل أساء -5

 ىاه احسن أساءعدد  -6
 اسم اه اأعظم -7

  ىاه احسن أساءإثبات  -8
 ىاه احسن أساءإثبات صل ي اأ -4

  ى احسناه أساءإثبات قواعد  -01
 أساء اه احسنى الثابتة ي القرآن والسنة: وتشمل: -00

 أساء اه امطلقة الواردة ي القرآن والسنة -0

 أساء اه امقيدة الواردة ي القرآن والسنة -2

 اه احسنى أساءأقسام  -02

 اأولالبــاب 
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 وصفاتهفقه التعبد بأساء اه 
 ة خلق اإنسان حكم -0

عن طريق آياته  ، فهم بأسائه وصفاتهخلق امخلوقات كلها ليظهر قدرته لعباده، ويعرِ  اه 
  يتقربون به إليه: الرع الذي ، وأرسل رسله بكتبه لبيان احق الذي يعبدونه به، و وخلوقاته

                               

 . [ 12 / الطاق]           
 ثم جعله خليفة ي اأر,مه أحسن تكريم ، رر ـوكوقد خلق اه اإنسان ي أحسن تقويم، 

             احكيم :  ليعمرها برعه

 [.71/اإراء]          
ب اه خلق هذا اإنسان من ثاثة أشياء  : وركا

 وروح ملكي. .. ونفس حيواي .. جسد مادي
فجسد اإنسان خلقه اه ي بطن اأم، وي نفس اإنسان بحار الشهوات، وي روح 

 اإنسان بحار الطاعات، واجسد علبة ها، ومطية للغالب منها.
 .والطاعات ليس ها حد .. والشهوات ليس ها حد

 نسان .، وهذ هو حل اابتاء ي اإ فسالدين كلها ي مقابل شهوات النوأوامر 
، وا  ، أو يرك الطاعات بسبب الشهوات فاإنسان أما أن يرك الشهوات بسبب الطاعات

      :  ا يمكن اجمع بن اماء والنار يمكن اجمع بينها كا

 [.11-7/الشمس]                
ء حاجات اإنسان، وتكميل حبوبات الرمن ، وخلق واه سبحانه خلق الدنيا لقضا

، ومأ الدنيا بمحبوباته من أنواع  ورؤية الرمن، اجنة لتكميل شهوات اإنسان 
 .العبادات ، ومأ اآخرة بمحبوبات اإنسان من أنواع الشهوات

ي واه يريد تكميل حبوباته ي الدنيا ، والنفس تريد تكميل حبوباها من الشهوات 
                  : ، وهذا حل اابتاء ي اإنسان الدنيا

 .[  3 – 2 / اإنسان]                        
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 أو يكون عبداً  ، للرب فالطاعات من الرب ، والشهوات من النفس، واإنسان إما أن يكون عبداً 
  ؛الكتب عليهم ، وأنزل  ى خلقهإ الرسلالرحيم  فأرسل اه ، ى ُمذِكرإوهذا احتاج  ، نفسلل

               :  ربه وما يريد منهاإنسان ليعرف 

   [.2/اجمعة]                             
وقضاء حاجاته الرورية من ، واه سبحانه يريد من اإنسان ي الدنيا تكميل اإيان والطاعات 

   ل لإنسان حبوباته وشهواته ي اجنة: والرب ونحوما ، ثم اه يكمِ اأكل 

                             

  . [ 72] التوبة /                            
 ليوحدوه . العى وصفاتهاحسنى ف عباده بأسائه خلق اه هذا الكون العظيم لُيعرِ وقد 

، وجزاء ذلك  الطاعاتأنواع فهم بمحبوباته من التوحيد واإيان وليُعرِ  وأنزل الكتب  وأرسل الرسل
             :  من النعيم امقيم ي اجنة

                         

 [.31/النحل]    
   ل عليهم الطاعات:وثقر  ، هواتوزين هم الش، ولكن الشيطان أر أكثر نفوس اخلق 

 .[21 /سبأ]               
، وجرهم من جالس الذكر  لهم ها عن الطاعاتغَ َش وفجعل الشيطان الشهوات رورات ، 

                 : ى جالس الغفلةإ

 . [ 11 – 54] مريم /                    
وهذا أمره  ، ان يريد من كل إنسان أن يكون معه ي النار، واه يريد اإنسان لنفسهفالشيط

     : رضوانه واجنة بليسعد من اهوى والدنيا والشيطان  وَتــْرك عبادة ما سواه دته وحدهبعبا
                                      

                               
 .[ 19 -11 /يس]                           

، واجسد إذا كانت فيه الروح  ، والروح حقيقة اإنسان ولبه واعلم أن اجسد علبة اإنسان وظرفه
 .، وداعيًا ومعلاً  وعابداً  ، وعاماً  وصانعاً  ، وتاجراً  ووزيراً  له قيمة ، ولذلك يكون ملكاً  كان حياً 
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،  صار اجسد ا قيمة له وا عمل له وفرغ اجسد من الروح ذا خرج صاحب اجسدفإ
، بل تبقى  ، أما الروح فا موت الراب الذي خلقه اه منهي وُيدفن  ولذلك يتعفن ي احال

 مة ، وتبقى الروح اخبيثة معذبة.الروح الطيبة منعر 
 إا، وا قيمة لإنسان  مة للدنيا إا بالدين، فا قي للدين وقد جعل اه الدنيا إناءً 

، فإذا ترك اإنسان الدين صار ا قيمة له ي الدنيا وا ي  باإيان واأعال الصاحة
 .  [ 72 / اإراء ]                       اآخرة:

وما  ،به عى خالقه يميز به بن ما ينفعه وما يره، ويتعرف وقد وهب اه كل إنسان عقاً 
               عب له من العبودية: 

             /  .  [ 115] اأعراف 
وتكون  ، وإذا م يستعمل اإنسان هذا العقل مع الوحي فإنه يضل ويشقى ي الدنيا واآخرة

   : من الذبح غافلة عا ينتظرها التي ترتع ي الشهوات  حياته أضل من البهائم

                    

 .  [ 174 / اأعراف]                  
 وقد جعل اه لكل إنسان حياتن:
وأرشده إى ما ينفعه  ..وحياة ي اآخرة تبدأ ي أي حظة ..حياة ي الدنيا تنتهي ي أي حظة

 ق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه .باتباع الدين اح اويسعده فيه
، واأوى حل العمل ،  والثانية باقية، والثانية كالبحر، واأوى فانية ، اأوى كالقطرة احياة ف
       ومن وفقه اه آثر الباقية عى الفانية: ثانية حل الثواب أو العقاب ، لوا

 .  [ 19 / العنكبوت]                 
ا يمكن أن  ولكنه، وكل إنسان يسعى إى حصيل السعادة با يملك حسب علمه وفهمه 

 ، له أسباب السعادة ي الدنيا واآخرة وبنر  ن طريق الذي خلقهعإا   حصل عى السعادة أبداً 
        : وإشاعة ذلك ي العام كله، وذلك بكال اإيان والتقوى 

 [.131/البقرة]              

.. ويعبده با رع  .. ولتحصيل تلك السعادة ي الدنيا واآخرة ابد لإنسان أن يؤمن بربه
وخرق حاجز امخلوقات إى  ..إى جنة التوحيد واإيان  وخرق حاجز الكفر والرك
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كميل الشهوات إى وخرق حاجز ت .. وخرق حاجز الدنيا إى اآخرة .. اخالق وحدهرؤية 
وخرق جهد  .. إى سنن وآداب اإسام وخرق حاجز العادات والتقاليد ..تكميل أوامر اه 

 ع الناس عى اإيان واحقمْ ـوَج  ع اأموال واأشياء إى جهد اإيان واأعال الصاحةمْ ـَج 
                      :  بإشاعة احق ي العام كله

 .  [ 33] فصلت /    
   وهذا فقط ا بغره حصل لإنسان السعادة والفاح والنجاة ي الدنيا واآخرة: 

             

 / َ  .[  3 – 1] الع
 وإذا فهمت هذا فاعلم أن صاح القلب يتم بثاثة أمور: 

 ثم التحلية... ثم التزكية .. التخلية 
لتكون صافية قابلة للتزكية  ؛قلوبنا من حب الدنيا، والتعلق بغر اه غ ونفرِ ي ـلِ خْ فنجتهد لنُ 

             :  بالتوحيد واإيان ومكارم اأخاق

 [.15/احجرات]             
وا  نسمعحيث ا نرى وا واأعال الصاحة ،  ثم تِأ التزكية بأن نعيش ي بيئة اإيان والصدق

              :إا ما حبه اه ورسوله وا نحب نقول وا نعمل
 . [114]التوبة/ 

         : الصاحة  ونجاي بيئة الرك وامعاي التي تفسد تلك البيئة

                  

 [.11/اأنعام]     
ليدخل التوحيد   ،التخي من الرذائل ، وذلك بالعلم واإيانبعد  ثم تأِ التحلية بالفضائل

فينا الطاعات بدل امعاي، وتظهر فينا  ، وحل العلم بدل اجهل، وتأِ وخرج الرك
              :  اأخاق احسنة بدل اأخاق السيئة

 .[2/اجمعة]               
والعمل ، ظهرت آثاره عى اجوارح بالقول احسن ن ي القلبوإذا دخل نور اإيا

           الثواب احسن :امؤمن ، ثم نال  واخلق احسن، احسن 
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 .[21 يونس / ]                              
 ،بشهواته وهذا يكون كال اإيان والتقوى الذي أمرنا اه به، وهتم العبد بأعاله ا

           فيعبد ربه كا أمره، وهو يرزقه كا وعده: وبآخرته ا بدنياه ، 

                          

 .[ 3 – 2 / الطاق ]    
د اجا امخلوقات من ي العام نورين معرفة اأشياء ورؤيتها، والتمييز بن أنواعاه وقد خلق 

 .وغرهم والنبات واحيوان والناس
 وهذان النوران ما:

 والنجوم وامصابيح. نور خارجي: وهو نور الشمس والقمر
 ونور داخي: وهو نور العن ي اإنسان واحيوان.

دمت قد أحدما عُ فُ  تىوم ، باجتاع هذين النورين معاً  وا يمكن أن حصل الرؤية إا
 لأشياء. الرؤية

وا بن  ، النورين ا نستطيع أن نميز بن اإيان والكفر، وا بن احق والباطل ولكن هذين
 واأعال الصاحة واأخاق احسنة ا تظهر هذين النورين. فاإيان ،اخر والر

 فجعل اه الرحيم بعباده معرفة ذلك نورين آخرين ما:
ونور آخر أمرنا اه أن نجتهد بالنظر  .. نور أنزله اه من الساء وهو القرآن فيه هدى ونور

 وأسائه وهو نور التوحيد واإيان باه، ليأِ ي قلوبنا  ي اآيات الكونية والرعية
           وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده : وصفاته

 [.14/العنكبوت]     
 نور اإيان .. ونور القرآن .ًا: داية للعبد إا هذين النورين معوا يمكن أن حصل اه

          ومن أراد اه هدايته هداه إليه هذين النورين: 

 . [35/النور]              
،  ، بيده كل يء ، وإهًا كرياً  وعامة نور اإيان ي القلب أن يرى العبد ربه ملكًا عظياً 

        :  ه وحده بموجب هذه امعرفة، ثم يعبد وغره ليس بيده يء
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 [.122/اأنعام]    

وأبَ احق من ، تزين اجسد بصالح اأعال واأخاق  اإيان والقرآننور وإذا تزين القلب ب
، ربه  ةامعاي، وأقبل عى عبادوأبغض ، وأحب الطاعات ، اخر من الر  وعرف، الباطل 

              وأعر, عا سواه: 
               

 .[11–15]امائدة/     
فقد  ا يستفيد من نور القرآن ، ومن قرأ القرآن بدون نور اإيان ومن ليس عنده نور اإيان

          ، وكان عليه حجة: م يستفد منهو جعله قراطيس

 .  [ 12 / اإراء]    ڭ        
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  فقه أعال القلوب -2
أعظم أعال  والتعبد له بموجب تلك امعرفة معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله

وخلاص قلبه من كل شائبة ركية أو ، أها تثمر للعبد حقيق التوحيد  ؛ القلوب
با حبه  نفسه من كل دنس ومعصية، وحرك قلبه وجوارحه بعبادة ربه ، وتطهر بدعية

 [.32/احج]                    : اه ويرضاه
واعلم أن مقصود ميع العبادات واأذكار واأوامر أن يأِ ي قلب امؤمن اليقن عى 

سائه وصفاته جاء اليقن عى اه وأسائه وصفاته وأفعاله ، فإذا جاء اليقن عى اه وأ
، ثم جاء اليقن عى وعده ووعيده ، ثم جاءت من العبد العبادة  ملسو هيلع هللا ىلصقوله وقول رسوله 

 التي يريدها اه وحبها.  
 قبلت نفسه عى الطاعات ،أف، م العبد ربه وأحبه وذل له نه الثاثة عظر اوإذا جاء اليقن بأرك

                      خرات : ى فعل اإنفرت من امعاي ، وسارعت و

 [.14/حمد]          
عبودية من أعال اجوارح، وعبودية القلب أعظم من  وأعال القلوب أشد وجوباً 

 ، ا تنفك عن العبد ما دام حيًا . أها واجبة ي كل وقت ؛اجوارح وأكثر وأدوم
 يان .بالتوحيد واإ قبل جوارحهفا يدخل أحد ي اإسام إا بعمل قلبه 

 وا يتميز امؤمن من امنافق إا با ي القلب من اإيان أو الكفر .
خر، واأصل هو دون اآبوبن عمل القلب وعمل اجوارح تازم، فا ينفع أحدما 

 ، مطيع أمره ، والتكليف عليها معًا . القلب، والبدن فرع له
م يتعبد اجسد برائع اإسام الظاهرة م ينفعه و خوف منهفلو مزق القلب بحب اه وا

  قام اجسد برائع اإسام الظاهرة وليس ي قلبه حقيقة اإيان م ينفعه ذلك:  وول، ذلك

 .  [111/الكهف ]                                  
 قلهاونقص اأعال الظاهرة وثِ  ، ن ي القلبسببه زيادة اإيا نهاْس وزيادة اأعال الصاحة وُح 

 سببه النقص ي أعال القلب الباطنة. 
 للملك ، وتثمر التعبد  ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله تقرن بن عمل القلب وعمل اجوارح
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 . مع كال احب والتعظيم والذل ه  بأحسن ما رع احق
وحفظ القلب واجوارح من امعاي، ، التقوى فالتعبد باسم اه العليم يبعث عى 

 من اأقوال واأعال واأخاق. وامسارعة إى ما حبه اه ويرضاه
، أبداً  همبتغا علم أن سر كل أحد عى الشواهد، فمن ا شاهد له يقصده فلن يصل إىاو

                     واه مقصود ، واجنة موعود : 

 .[51-51اريات/ ] الذ         
امشهودة ي أفعاله  أساء اه وصفاتهسبحانه وأعظم الشواهد الدالة عى املك احق 

        :  املكوتاملك ووى تنظر منها البصائر إى عام وهي كُ  ، وخلوقاته
                             

                                    
 .  [ 141 -141 / آل عمران]             

 ، ثم تعامله با يليق بجاله وأساءه وصفاته من خال آياته وخلوقاته رهافتشاهد القلوب 
 وماله من التعظيم واحب له ، واخوف واخشية منه ، والذل واانكسار بن يديه.

    :  والطاعاتواأذكار ه با يليق بجاله من أنواع العبادات ثم تأمر اجوارح أن تعامل

                          

 [.4/الزمر]   جئ        
واإيان ،  أها تثمر التوحيد اخالص الصاي من كل شائبة ؛ وهذه امعارف من أجلا امعارف

فا إرادة فيه ما ، والتسليم أمره وحده ، ، والتوكل عليه الذي يمأ القلب بحب اه وتعظيمه
                ما أمر اه ، وتلك حقيقة ا إله إا اه :عنده ، وا كراهية  حرم اه

 .  [ 14 / حمد]                 
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 وصفاتهالتعبد بأساء اه  -3
 فاته: أركان التعبد بأساء اه وص 

 للتعبد بأساء اه وصفاته ثاثة أركان:
 .والصفات العى، اإيان بأن اه وحده له اأساء احسنى  اأول:

فمن سار إى اه باسم من أسائه احسنى وصل إليه، ومن تعلق بصفة من صفاته العى 
 .بكال احب والتعظيم والذل له أخذت بيده حتى تدخله عليه

بمعرفته وحبته وتعظيمه، وحياة اجوارح بالتقرب إليه بعبادته با رع، فحياة القلوب 
 والدعوة إليه.، و الثناء عليه ، وحياة اللسان بدوام ذكره وشكره 

وذوق ، ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم روافد اإيان، وأفضل السبل لزيادة اإيان 
               :  العبودية وصدق التوحيد ، وأيَ الطرق للوصول إى حقيقة حاوته

 [.14/حمد]                 
أهم ي ريا, معرفته حارون،  ؛ وأحب عباد اه إليه وأكرمهم عليه أهل هذه امعرفة

 يعملون. املكية الرعية ، وبأوامره وإى جاله وماله ناظرون
نظروا إى شدة  وإنْ  .. نظروا إى صفات ماله أحبوه وإنْ  .. نظروا إى صفات جاله هابوه إنْ 

              نظروا إى سعة رمته رجوه وأنابوا إليه:  وإنْ  .. نقمته خافوه
 .  [ 1 / طه]    

 .عبادة اه با تقتضيه أساؤه احسنى، وصفاته العى الثاي:
, اأمور   .كلها إليه،وتوكل عليه وحده،وم يلتفت إى غرهفمن أيقن أن اه هواأول فوا

، فلم  ومن أيقن أن اه هو اآخر أيقن أن اأمور كلها أوها وآخرها بدأت منه وترجع إليه
 يلتفت أحد سواه.

، فهواأول امبتدئ  ، ودوام اافتقار إليه  اهوهذان ااسان يوجبان للعبد ااضطرار إى
 إليه كل يء. اآخر الذي ينتهي ووسيلة، وهبالفضل حيث ا سبب وا 

 .ده وصمد إليه ي ميع حوائجهومن أيقن أن اه هو الظاهر قَص 
،  ، وكثرة معصيته له لكثرة نعم اه عليه؛ فاستحيا منه  م قربه منهلِ عَ   ومن أيقن أن اه هو الباطن



111 

 

     :لعىما له من اأساء احسنى ، والصفات ا؛  وخاف منه ورجاهوأحبه 

 .  [ 3 / احديد]            
 وذكرًا وسؤااً ومدًا. .. فكرًا ويقينًا وتعبداً  ي بقية اأساء احسنىالتعبد وهكذا 

 .ااتصاف بموجب تلك اأساء والصفات الثالث:
 .بموجبهااإنسان فاه سبحانه حب أساءه وصفاته، وحب أن يتصف 

مؤمن حب أهل  .. ن حب الرماءارم .. عفو حب العافن .. الشاكرينفاه شكور حب 
 اإيان .. وهكذا ي بقية اأساء.

 ،أنه ا يليق بالعبد ،  ي حق امخلوق ي حقه، نقصاً  وما كان من أساء اه وصفاته كااً 
 أمثاها.و وامتكر كاسم اه اجبار أنه ختص باه؛  فا عوز ااتصاف بموجبه

 طرق الوصول إى التعبد بأساء اه وصفاته : 
 ها أربعة:وللتعبد بأساء اه وصفاته طرق كثرة أص

، والتعبد ه بموجبها ، وفهم معانيها وحفظها ، ها، عدِ إحصاء أساء اه احسنى بِ  اأول:
 ودعاء اه ها.

لة إى معاملة الرب بمقتضاها وثمراها ، وفهم معانيها وسي فالعلم ها وسيلة إى التعبد ها
   :  به وااستعانة  والتو كل عليه ، ،من احب ه ، واخوف منه ،  والرجاء له 

                 
              

 [.7-2/الفاحة]        
،  اً َواِحد ِماَئًة إِار ،  َعًة َوتِْسِعَن اْساً تِْس  إِنر هِ »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة و

 .(1)متفق عليه « ةَ َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجن
 .النظر والتفكر ي آيات اه الكونية الثاي:

 ومسِبحة ، ناطقة بتوحيدهو، فجميع امخلوقات ي السموات واأر, دالة عى عظمة اه 
 ،أنه امستحق للعبادة وحده اريك لهعامة  ه العى،شاهدة بأسائه احسنى وصفاتبحمده،و

                                                 
 ( .2177( ، ومسلم برقم )7342، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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             :رادته إى إمستجيبة مشيئته ، ومَعة و

 .[  111 / يونس]           
 التي ا ُتعد وا حى .التفكر ي نعم اه  الثالث:

ليس ها   عباده كثرة مشهورةوهذا الباب يدخل منه كل أحد إى حبة اه ، فإن نعم اه عى
        له: ه وشكراً  ازداد حباً  هعرف العبد نعم ، وكلاحد 

 .[  39 / إبراهيم]              
وما فيها من اأخبار الصادقة،والعلوم العظيمة ،  التدبر والتفكر ي اآيات الرعية الرابع:

                  سنة: واأحكام العادلة،والرائع اح
 .[12/النساء]    

أوامره وعلمه وكال  ، وكال رمته بعباده، لع العبد عى كال عظمة اه طْ وهذا باب عظيم يُ 
 ، وصدق وعده ووعيده. وكال أسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه،

 مراتب امؤمنن ي التعبد بأساء اه وصفاته : 
فاوتون ي التعبد ه بأسائه احسنى وصفاته العى بحسب معرفتهم باه وأسائه الناس يت

وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه ورعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، وبحسب تفاوهم ي الذكر 
                 والتقوى: واإيان ،  والغفلة

  [.4/زمرال]   جئ                     
بحسب ما ُيفتح هم من مشاهد اإيان وامعرفة  همتفاوتون ي التعبد  فالناس

    ، وأوامره وأحكامه ، والعمل بموجب ذلك :  بأساء اه وصفاته وأفعاله

                                          

 [.21/احديد]          
يأخذ   من ومنهم .. ومنهم من يأخذ كالشمعة..  ذلك بنور ضعيفمن  فمنهم من يأخذ

ومنهم من يأخذ  .. ومنهم من يأخذ كالقمر ..ومنهم من يأخذ كالكوكب  ..كالقنديل
             :  نوره يشع بن اخافقن كالشمس

 .[113/آل عمران]
نور حقائق أساء اه وصفاته أراه ي ضوء ذلك ال ومن رح اه صدره بنور اإيان
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          ، وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها: وأفعاله
                      

 .[  122 / اأنعام]               
، يم مستويًا عى عرشه العظالرمن فرى امؤمن ي ضوء ذلك النور امبن ربه العي العظيم 

 [.5/طه]           : أكر من كل يء ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
 .كاخردلة ي كف العبد الكبر ه رب ي كفضن السبع واأريرى السموات السبع و

 رها تسبح بحمد  وما بينها من اخائقا وما عليهاويرى السموات واأر, وما فيه
 ، وعظمة ملكه وسلطانه: وتدل عى كال أسائه وصفاته،  ، وتشهد بتوحيده املك احق

                              

 [.99/اإراء]     
علمه حيط بجميع ملكه، ويرى رمته وسعت كل يء، ويرى الرمن  ربه ويرى عرش

                        واه حيط بكل يء : ، بكل يء حيط 

 [.255/البقرة]       
ما أحاطوا  واحداً قاموا صفاً  فلوأن ميع الناس مع كافة امخلوقات ي السموات واأر,

 .، بل هو امحيط بكل حيط العي الكبر  باجبار
 .ي العام العلوي والسفي ويرى ربه ي ماله فوق كل ميل

عطي اخلق كلهم مثل ثم أُ ، ص واحد منهم فلو اجتمع مال اخائق كلهم ي شخ
لكانت نسبته إى مال الرب سبحانه دون نسبة راج ضعيف إى ضوء ، ذلك اجال 

 : ا ي الذات وا ي اأساء والصفات ، فا نسبة بن اخالق وامخلوق أبداً  الشمس
                   

 [.9-1/اإخاص]     
 ي الكون. قوة ربه أعظم من كل قوةويرى 

 والبحارمن العرش والكري والسموات واأر, واجبال فلو اجتمعت قوى اخائق كلها 
، لكانت نسبتها إى قوته  هم مثل تلك القوةمن عطي كل، ثم أُ  ي شخص واحدوغرها 

        : العظيم ملة العرش قوة سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إى
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 [.17/الزمر]     

م ـث ، واحد ي شخصكلهم  ، فلو اجتمع علم اخائق  ويرى علم ربه وسع كل يء
نقرة عصفور من أدنــى مـــن م اه ـه إى علــانت نسبتــل ذلك ، لكــم مثــائق كلهـي اخـعطأُ 

               :  .. وهكذا ي سائر أسائه وصفاته البحر

                                   

 [.54/اأنعام]     
وهو ، م إا به تثم يرتقي منه إى مشهد فوقه ا ي،  امغذية للقلب  فهذا أول مشاهد امعرفة

 [.113/رةالبق]                                          : مشهد اإهية
وعده صادقًا ي ،  بأمره وهيه ، متجلياً  يأمر وينهى وحكم ويقي عظياً  فيشهد ربه إهاً 

، وامثل  والصفات العى، ، له اأساء احسنى  عقابهعداً ي ، ثوابه كريًا ي ،  ووعيده
   [.1/طه]                  اأعى : 

 .حتى يلقاه  با حبه ويرضاهرانية النوثم يعبده هذه امعارف 
، وما فيه من احر واحساب  نكشف له ي ضوء هذا النور أحوال اليوم اآخرـتثم 

           : واجنة والنار، والَاط واميزان 

 [.1-1/الزلزلة]                  
 ، ، وحلمه عليه إحسانه إليهبه ، و هرب، و به، ورمته  عظمة ربه وكفايته لهرأى ذلك علم فإذا 

باحب والتعظيم والذل له  والتقرب إليه با رعه وأمر  هفأوجب له ذلك كال العبودية 
 [.11/الشورى]             : به

، واه  ه ي هذه امعارفــِيا ـــقِ بحسب رُ  بكل حبوب إليه ى ربه العظيمإثم ا يزال يتقرب 
                       : وهو احكيم العليم يشاء  ؤِ فضله وعلمه مني

 . [ 14 / حمد ]         
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 آثار التعبد ه بأسائه وصفاته : 
 .العاجلة واآجلة  معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله مثمرة جميع اخرات والركات

 اة كل مسلم ما يي : ي حي ثمراهاآثارها وأعظم ومن 
 : وحده ا ريك له  عبادة اه  -0

 .والعبادة بأنواعها أجلا ثمرات العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله
والرمة ، ، وعرفه بالغنى واإحسان  والعظمة والكرياءواجروت ، فمن عرف ربه باملك 

الذكر ، ترع إليه برف أنه السميع البصر ، وع والقوة والقدرةواإحاطة ،  ، وعرفه بالعلم  واللطف
            احمد والثناء: ، وتوجه إليه ب الدعاءو

  . [ 111] اأعراف /               
 : حبة اه  -2

 وأرضاه، وري عنه أحبه اه ومن أحب اه ، وقرة العيون ، وشفاء الصدور ، القلوب توحبة اه قو
 [.24] الرعد/            قبل منه وهداه : وت 

    فذلك : إى داعي جال ربه وماله فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي اإحسان واإنعام

 [.35/النور]                    
      : ذا شأنه إا أردأ القلوب وأخبثهايتخلف عن حبة من هوا 

                               

 [.174] اأعراف/         
 وإنعامه وإحسانه . بأسائه وصفاته وأفعاله ة اهوكال العبودية ثمرة امحبة، وامحبة ه ثمرة معرف
واللسان  القلب وحرك واجتناب معاصيه ،،  وحبة اه جذب العبد لطاعة ربه وفعل ما يرضيه

             :  سوى ذلك واإعرا, عا  ملسو هيلع هللا ىلصتباع رسول اه  وا إى عبادة اهواجوارح 
 [.31/ آل عمران]                          

 :  التعظيم والذل ه  -3
  .عى قلبه الذل واانكسار بن يدي العزيز اجبارذلك فإذا شهد العبد عظمة ربه أفا, 
 له . ه ، وتعظيًا له ، وحباً لرب وأكمل اخلق عبودية أكملهم ذاً 

 .لربه أكملهم معرفة بأسائه وصفاته وأفعاله وأكثرهم سجوداً 
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 .واكتملت عبوديته سجدت معه ميع اجوارحالقلبية  ومن سجد هذه السجدة
    : بار العزيز اجامَـلك  فليلزم عتبة العبودية لربه ومن أراد السعادة اأبدية

 [.77احج/]    ڻ             
وميع أبواب الطاعات عليها زحام إا باب الذل واافتقار إى اه، فهو أقرب اأبواب 

 لقلة الداخلن منه . وا مزاحم فيه وأوسعها
 وتكن عبده بن يديه.، يأخذ بيدك إليه املك احق فادخل منه إى ربك 

 : ةاخوف واخشي -4
      :  ، وكان له أشد خشية كان منه أخوف فمن كان باه أعرف

 . [ 21] فاطر /           
 : اليقن والطمأنينة باه  -5

 ونوراً  ، يقيناً إيانًا وامتأ قلبه  وصفاته العى بأسائه احسنىالعظيم فإذا عرف العبد ربه 
      :  ، وانتفى عنه كل ريب وشك له وتعظياً  ، وحبة ه وإراقاً 

 [.21] الرعد/                 
عبادته:  وحسنت فزاد إيانه وحلت فيه الطمأنينة السكينة هوإذا تيقن القلب نزلت في

                     

 . [ 9] الفتح /        
 : الرضا عن اه  -6

وصفاته  ، وعرف أساءه احسنى ورمته وحكمته وإحسانه وحلمه بعدله فمن عرف ربه
وهيه، لعلمه بأن تدبر اه أحسن والتسليم أمره ،  ذلك الرضا بحكم اه وأقدارهله العى، أثمر 

، ورمة اه أرجى من  أعظم من عمله اه ، وثواب نفسه ى، وأحكام اه خر من هو من تدبره
                              أعاله : 

 [ .1-7] البينة/                                         
 : التوكل عى اه وحده -7

بأسائه وصفاته وأفعاله سكن إليه، وتوكل عليه وحده ي ميع  العظيم فمن عرف ربه
   :  وتدبراً  وإمداداً  أن خلقه كلهم إعاداً لعلمه بكال كفايته وقيامه بش ؛أموره
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 [.112] اأنعام/                            
                   أقوى:   ربهكان توكله عىو، كان إيانه باه أعظم وكلا كان العبد باه أعرف 

  .[13التغابن/]                   
 : خاص العمل ه إ -8

لعلمه بكاله وغناه عن كل ما سواه، ؛فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل
                              :  وشدة حاجة اخلق إليه

 [.15/غافر]    
             : لهمع اه غره ي عمل إا جهله بأساء اه وصفاته وأفعا وا يرك أحد

 .[ 111/الكهف]                          
ا َأْغنَى َأن : َتبَاَرَك َوَتَعاَى  هَقاَل ا »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:  َقاَل ري اه عنه َأِي ُهَرْيَرة َ َعنْ و

َكاءِ  كِ  الُرَ ي ت َعِمَل َعَماً  َمنْ ،  َعْن الِرْ َك فيِه َمِعي َغْرِ َكهُ  َرْكتُهُ َأْرَ   .(1) أخرجه مسلم  « َوِرْ
 : توبة واإنابة إى ربهال -4

 وتاب إليه من، سارع إى طاعته  وصفاته العى بأسائه احسنى العظيم فمن عرف ربه
      ورمته به، وفرحه بتوبته:، لعلمه بكال حبه لعبده  ؛ معصيته

                 
 .[21 - 27] النساء /   

 : حاوة العبادة -01
، وليس ي الدنيا نعيم  ف اه بأسائه وصفاته كانت قرة عينه ي مناجاة ربه واأنس بهفمن عر

 ، وا حاوة تشبه حاوة اجنة إا عبادة اه هذه امعرفة. يشبه نعيم اجنة إا هذه امعرفة
ي كل ما  لذةً و لربه، ووجد حاوةً  ومداً  وتعظياً  وحباً  وكلا ازداد العبد معرفة بربه ازداد إياناً 

     :  ، واستأنس بربه ، واستوحش من كل ما يشغله عنه حبه ربه ويرضاه

                    

                 

 [.9-2/اأنفال]    
                                                 

 ( .2415برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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يَانِ ُكنر ف َثَاٌث َمنْ  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  نع  سٍ َأن َعنْ و  َمْن َكاَن اه،  يِه َوَجَد ِهِنر َحَاَوَة اْإِ

ا ـإَِليِْه مر  َوَرُسوُلُه َأَحبر   َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ي اْلُكْفرِ  ، ِحبُُه إِار هِ ـَُا ي ءَ رِحبر امـَُوَأْن ي، ا ِسَواُمَ

  .(1) متفق عليه  «  النرارِ  َكَا َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ي ِمنْهُ  َقَذُه اهَبْعَد َأْن َأن
 : والنجاة من النار الفوز باجنةالسعادة ي الدنيا و -00

ويسعده ،  َعَبده با حبه ويرضاه ، ثم اه يثبته عى دينه ي الدنيا العظيم فمن عرف ربه 
                       باأمن واهداية : 

 [.12/اأنعام] 
الفوز سبحانه، والقرب منه، وساع كامه، و ية اه، ورؤبدخول اجنةفيكرمه اآخرة  ي أما

    :، والنجاة من نار اجحيم  ، واخلود ي دار امتقن ، والتلذذ بنعيم اجنة برضوانه

              

 . [ 72] التوبة /                

 وغر ذلك من الثمرات واحسنات ، واخرات والركات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .93( ، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فاتهوصفقه التعبد ه بأسائه  -4
 .العلم باه وأسائه احسنى وصفاته العى أرف العلوم عى اإطاق

وعبادته  ،وأزكاها وأحسنها وأعظمها علوم الدين فمعرفة ربنا بأسائه وصفاته وأفعاله أجلا 
:  ه والثناء عليه ها أرف اأقوالها أحسن اأعال، ومده ومجيده وتكبره وتعظيم

                                

   [.14/حمد] 
، وينال  أحسن اأقوال واأعال التي يتقرب ها العبد إليه والدعوة إليهة اه وعباد

                   : أعظم ثواها بعد القدوم عليه
 . [ 33فصلت / ]   

 وسامه عليهم أمعن.صلوات اه  وعى هذه اأصول العظيمة قامت دعوة الرسل
 ور:ــة أمـــــأرسل رسله إى خلقه بثاث فاه  

عبادة ما  ويركوا ، ليعبدوه وحده اريك له تعريف اخلق باه وأسائه وصفاته وأفعاله
وتعريفهم ه..وحده بالدين الذي رع ة اهوهو عباد وتعريفهم بالطريق اموصل إليه.. سواه 

  لاه رؤيته ورضاه عنهم:ليه ي دار كرامته من النعيم الذي أَج با هم بعد الوصول إ
                  

 .[ 31] النحل/            
أن  ؛العبد بربه أعظم كانت حبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل وكلا كانت معرفة

ي حبة اه وتعظيمه ي معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله مأ القل ب باإيان ، وتقوا
      : والثوابوعظيم اأجر،  ات والطاعاتالقلب ، وتثمر أنواع العباد

                        

  .  [ 4] الزمر /    جئ     
   أخَ : ومن بن خلقه  رهكْ وكلا كان العبد باه أجهل كان من اه أبعد وإليه أَ 
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 [.11-19/الزمر]     
 ، وتوحيده ،  وحبته، وحياة اإنسان بحياة قلبه وروحه ، وا حياة لقلبه إا بمعرفة فاطره 

                    اه يؤتيه من يشاء : ، وذلك فضل وعبادته وحده ا ريك له 
                                            

  [.79-73 /آل عمران]                            
        ومن م يدخل جنة امعرفة ي الدنيا م يدخل جنة الزخرفة ي اآخرة : 

  . [ 72اإراء / ]              
ره ومده كْ وذِ  فألذ يء وأحاه ي الدنيا واآخرة معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله ،

                    ، وتلك أعظم جارة رابحة : وعبادته با رع 

                                                      

 [.12-11/الصف]                                 
فهل يليق بالعاقل أن خرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش 
 البهائم، وانتقل منها انتقال امفاليس ، وغادر الدنيا وهو حروم من أحسن ماذها،

        عى ربه با يسخطه عليه: وقدم  فخَ دنياه وأخراه ،
                    
                     

 .[ 111 – 113] الكهف/     
امعارف عى  معرفة اه بأسائه احسنى وصفاته العى وأفعاله احميدة أجلا إن 

 زبدة، و أها روح التوحيد، ولب اإيان ؛ ، وأفضل العطايا من اه لعبده اإطاق
                             اليقن:

 .  [ 14 / حمد]     
 فتح اه له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلها:  نْ ومَ 

وأبواب  وأبواب التقوى ....  اإحسان وأبواب .. اإيان الكامل وأبواب ..التوحيد اخالصأبواب 
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      وأبواب اأجر العظيم:.. لق احسنــوأبواب اخُ  .. عمل الصالحلا

  .[  9 / اجمعة]        
النظر ي اآيات الكونية والنظر ي اآيات الرعية ، فذلك وأحسن السبل إى هذه امعرفة 

وحصيلها ي ، انيها ، واستحضار مع عرفة اه بأسائه وصفاته وأفعالهأعظم مفتاح م
 وتتصف بصفاها.، القلوب، حتى تتأثر القلوب بآثارها 
جاء فيه حب اه وتعظيمه والذل له وحسن عبادته، ثم  وإذا امتأ القلب هذه امعارف

                     ْرك كل معصية ه : ـ، وتَ  كل طاعة هفعل انقادت اجوارح معه ي 
  [.14/حمد]                          

ف إى ربك العظيم بالنظر ي آياته وخلوقاته تعرف ربك بأسائه وصفاته ، ويزيد  فتعرر
 إيانك ، وحسن عبادتك ، وتعظم أجورك.

، ه  مأ القلب تعظياً  فمعرفة أساء العظمة وامجد والكرياء واجروت واجال
 وتعلقًا به. ، ، وتكبرًا له له وإجااً 

، له  ه ، وشوقاً  حباً ومعرفة أساء اجال والر واجود واإحسان واللطف والرمة مأ القلب 
 .، وحياًء منه له ومداً وثناء عليه ، 

، خضوعًا ه ، وخشوعًا لهوالقوة والقدرة واحكمة مأ القلب والقهر ومعرفة أساء العزة 
 يه .وانكسارًا بن يدوخوفًا منه ، 

،  والتوكل عليه ، إليه واضطراراً ، إى اه ومعرفة أساء الغنى والكرم واإحسان مأ القلب افتقارا ً 
 .وااستعانة به ، وعدم االتفات إى غره

وإحسان ،  ومعرفة أساء العلم واخرة وامراقبة واإحاطة مأ القلب مراقبة اه ي كل حال
 ات الفاسدة. واإراد واطر عن اأفكار الرديئةوحراسة اخالعبادة ه ، 

،  والذل له، وميع هذه امعارف تزيد اإيان ي القلب ، وتثمر للعبد كال التعظيم ه 
،  واخوف منه، ، والرجاء له  ، والشوق إليه ، وتعلق القلب به واحياء منه، واحب له 
وإخاص العمل وتوحيده ،  فرار من اخلق إليه، وال واأنس به، والتوكل عليه ، واإنابة إليه 

             ودخول جنته: ، وحسن عبادته، له 
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 .[9–2]اأنفال/               
وكلا قويت هذه امعرفة استنار القلب بنور العلم واإيان، ورأى هذا النور عظمة ربه 

، ُظم إقباله عى ربه، واستسامه لرعه جاله، وإنعامه وإحسانه، ولطفه ورمته، فعَ و
 .، وُأنسه بمناجاته ، وجريده لتوحيده ولزومه أمره، وبعده عن هيه

 .ي خلقه اوصفاته العى، وحب ظهور آثاره حب أساءه احسنى واه 
 .. ميل حب اجال وأهلهأهله .. عليم حب العلم و .. فهو واحد حب التوحيد وأهله

حب أهل .. َبــر   كريم حب أهل الكرم .. شكور حب الشاكرين..  مؤمن حب امؤمنن
         :  حب التوابن .. تواب رحيم حب أهل الرمة .. عفو حب أهل العفو .. رـبـِ ِال

                                        
  [.74/آل عمران]                                           

يريد منا حصيل الصفات التي حبها ، ومن رمته أرسل الرسل لدعوة اخلق  فاه 
 لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد اه من خلقه ، وتوحيده وعبادته بموجب ذلك .

وهو سبحانه الكريم الذي هب لعباده هذه الصفات، وعازهم بالثواب العظيم بحسب ما 
بهم ي التعبد ها بقوله     : سبحانه فيهم من هذه الصفات التي حبها، ويرغا

                 
 .[139 – 133 / آل عمران]           

ع من اأحكام إا ما هو مقتى أسائه احسنى حكيم عليم ا يفعل واه  ،  وا يرا
 .وصفاته العى

 .فأفعاله سبحانه كلها دائرة بن العدل واإحسان، واحكمة والرمة
كيم هو اح .. ورمة وإحسان وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة .. أخباره كلها حق وصدقو

            وينهى عن كل ر: ..يأمر بكل خر الذي

 . [ 41/النحل ]                         
 وصدقاً  ، ومدًا للرب ،  وزيادة ي اليقن، ورث العبد قوة ي اإيان توهذه امعارف اإهية 
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           ، ورغبة ي عبادته وطاعته:  ي التوكل عى اه
                       

 .[  119 / آل عمران]       
، حب أساءه وصفاته،وهذا أظهرآثارها ي ميع خلوقاته ي السموات واأر, واه

 وذريته. ملسو هيلع هللا ىلصظهورآثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهوآدمكذلك وحب ،الدنيا واآخرةي و
 .عى صورته أساء وصفات ملسو هيلع هللا ىلصآدم   وقد خلق اه 

 .ذل وخضوع، وضعف وعجز، وفقر ومسكنة بأساء العبودية من اً موصوف
 ومشيئة وإرادة. وقوة ، وعزة،  وجروتبصفات الربوبية من كر  اً وموصوف

وهداه استعال أساء ، فكفاه ر نفسه  فمن علم اه أنه يصلح للهداية واجنة تواه
 .دائهمع ربه ومع أولياء اه وأع وفق ما حبه اه ويرضاه وصفات األوهية الربوبية

ثم ، أساء وصفات الربوبية مع ربه، ويوجهها منه إى أعدائه امؤمن فينسخ عن عبده 
من احب والتعظيم والذل  ويستعمله ها بن يديه، بصفات األوهية والعبودية إليه  يوجهه

 .واخوف والرجاء والتوكل وغر ذلك من سات العبودية، ه 
ُطوُلُه ِسُتوَن ، َعَى ُصوَرتِِه آَدَم َعزر َوَجلر  َخَلَق اه» َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهَعْن   ُهَرْيَرَة  يأَ َعْن  ِ

 .(1)متفق عليه « اً ِذَراع
م ـهخلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلا  ف إىلك احق الرحيم بعباده الذي تعرر فسبحان ام
اط امستقيم الذي ، وفتح هم إليه ميع الطرقات ، ثم عرر  الداات عليه بأنواع فهم باَل

              : إليه  يسرون عليه ، وأمرهم بسلوكه
 .[92]اأنفال/       

،  ونعمه العظيمة، وأفعاله احميدة ، وصفاته العى ، عى أسائه احسنى  د كثراً وه احم
                ودينه احق:

 .  [ 37 – 31 / اجاثية]            
،  نههبلوغ كُ  ج لنا سبيل معرفته با كشف لنا عن حقيقة عجزنا عنـَهـنَ  أنْ  وله احمد كثراً 

                                                 
 ( ، واللفظ له.2191( ، ومسلم برقم ) 3321) أخرجه البخاري برقم متفق عليه ,( 1)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=3&IndexItemID=6306',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6330',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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خلقه معرفة به أعلمهم بأنه ا هاية معرفته، وا إحاطة أحد بأسائه وصفاته، وا فأكمل 
                    إدراك أحد لكنهه:

                                       
 .[  113 – 112 / اأنعام] 

،  وجوده ، وعيِ  ع لنا أعام اهداية إى توحيدهفَ رَ  أنْ  مباركاً  طيباً  كثراً  وه احمد مداً 
، وعظيم بره ،  وعموم إحسانه، وعظيم فضله ، وكثرة نعمه ، وعظمة جروته ، وسعة رمته 

 وكال قدرته ، وسعة علمه ، ولطيف حلمه .
وذلك با نصبه سبحانه من آثار صنعه ، وبا أشهدنا من عظمة خلوقاته، وبا نراه كل يوم  

          :  ملكوتهي  من بدائع خلوقاته، وعظيم آياته

  .[  53 / فصلت]                          
وملء اأر, وملء ما بينها وملء كل  ملء السموات مباركاً  طيباً  كثراً  وه احمد مداً 

با فطر  عى اإهية والعبودية جعلنا من خر أمة أخرجت للناس، وأنار لنا الدليل أنْ  يء
   والتلذذ بعبادته:  ، ، واأنس به والتعظيم لهالقلوب عى الوله له، واحب له، 

                            

 .  [ 31 / الروم]    
رسله هو سبحانه املك احق امبن الذي خلق كل يء باحق، وأنزل كتبه باحق، وأرسل و

                 ، وأكرم عباده بالدين احق:  باحق

 .[12/احج]              
هو سبحانه اأول الذي ليس قبله يء، اآخر الذي ليس بعده يء، الظاهر الذي ليس فوقه و

               يء، الباطن الذي ليس دونه يء: 

 .  [ 3 / احديد] 
اجبار الذي له  .. العزيز الذي له العزة التي ا تضام .. هو سبحانه القوي الذي له القوة التي ا ترامو

 ..لكهـلك الذي ا هاية مُ ـامَ  .. غلباحاكم الذي له السلطان الذي ا يُ  ..اجروت الذي ا يسامى
              :  ءالرمن الذي وسعت رمته كل ي .. الكريم الذي ا هاية لكرمه
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 .[23/احر]    
هو سبحانه اخالق القادر الذي أبدع ميع امخلوقات، البارئ الذي برأ ميع الريات، و

، احكيم الذي  قهلَ رات، اجميل الذي أحسن كل يء َخ ور ر ميع امصامصور الذي صور 
 أحكم اخلق واأمر.

  والصفات العى ، وله امثل اأعى ي السموات واأر,: ، أساء احسنى له ا
                             

 .  [ 29 / احر]      
، ل يء، القادر الذي ا يعجزه يءوهو سبحانه املك القادر عى كل يء ، القاهر الذي قهر ك

القوي الذي يمسك السموات واأر, أن تزوا، ويمسك ل أحد ، الواحد اأحد ، امحيط بك
   الساء أن تقع عى اأر, إا بإذنه، الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأر,: 

              

 .  [ 17 / الزمر]       
وعدد قطر اأمطار ، لبحار، وهو سبحانه العليم بكل يء، الذي يعلم مثاقيل اجبال، ومكاييل ا

 ،، واأقوالر، وعدد امخلوقات، وعدد الكلاتوعدد ذرات الرمال، وعدد ورق اأشجا
                   : واأرواح، واأنفاسواأفعال ، 

 .  [  7 – 1 / السجدة]                                
ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء، السميع  الذي، وهو سبحانه عام الغيوب 

منه ساء ساًء، وا أر, أرضًا، وا جبل  يالبصر العليم بكل ذرة ي ملكه العظيم، ا توار
             ما ي وعره، وا بحر ما ي قعره، وا ليل ما ي ظلمته: 

                         

 .  [ 11 / يونس]                                  
العليم بخفياات اأمور،اخبر با تكنه الصدور، البصر بمحجوبات  فسبحان املك احق

                      الغيوب:
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 .  [ 54 / اأنعام]                              
وهو سبحانه احي القيوم الذي كل يء قائم بأمره، خاضع لسلطانه، احي الذي ا تأخذه سنة وا 

أتقن كل يء صنعه، اخبر الذي احكيم الذي أحكم اأمور، العي الذي كل يء دونه ، ،  نوم
قه، القريب الذي الفتاح الذي بيده مقاليد اأمور كلها، الرزاق الذي ميع اخائق تأكل من خزائن رز

          : ي الليلة الظلاء، عى الصخرة الصاء، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء 

                         

                       

 .[ 255 / البقرة]                  
ره، وا خيب من رجاه، وا يرد من كَ ذَ  نْ ب والشهادة، العليم الذي ا ينسى مَ فسبحان عام الغي

 .، وا يعذب من وااه دعاه
، الرمن الذي خلق الرمة ي كل راحم،  هو سبحانه الرمن الذي وسعت رمته كل يء 

                   وخلق اإحسان ي كل حسن: 

 . [ 22 / احر]    
واجال  وهو سبحانه الكبر وحده ا ريك له، ذو العزة واجروت واملكوت والكرياء

، ونعمه  وصفاته العى، عى أسائه احسنى  ، له احمد كله ي الدنيا واآخرة والعظمة
                 : ودينه القيم، وإحسانه العظيم  ، السابغة

 . [ 37 – 31 / اجاثية]              
 .رب له اأمثالهو سبحانه القوي القادر الديان فا ُيدان ، املك احق فا تُ و
 له.اخلق واأمر كله، وله احمد والشكر كله، وبيده اخر ك املك كله ، وله له 
وله الربوبية  .. ليهوله احجة البالغة فا تتوجه احجج ع .. اأمر النافذ فا ُيبدل القول لديه له  

 وله خزائن كل يء فجميع امخلوقات مضطرة إى ما لديه: ، فكل اخائق مفتقرون إليه امطلقة
 .  [ 21 / احجر]                                                  

أصوات هواملك احق الذي خضعت امخلوقات لعظمته،وذل اأقوياء جروته،وخشعت ا
،  وميع امخلوقات ي السموات واأر, مستجيبة مشيئته ، ومَعة إى إرادته،  هيبته
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                              : وخاضعة أمره 

 .[ 13–12/يس]           
ه بأسائ موده ، بصفاته عى أسائه موده ، فسبحان من دل عباده بأفعاله عى صفاته

 .[1/طه]                وصفاته وأفعاله عى ذاته: 
وظهور آثارها ي حياة امسلم جارة رابحة، بل هي وأفعاله  ن معرفة اه بأسائه وصفاتهإ

 .أعظم التجارات التي ا خطر أرباحها العظيمة بالبال
  ومن أرباحها الكرى ي الدنيا:

 .. واأنس باه ..وطمأنينة القلب بذكر اه  .. نراح الصدر باإياناامتاء القلب بالتوحيد .. و
  : وحبة اه ورسوله ودينه .. وطاعة اه ورسوله .. وحسن عبادته.. ودوام ذكره وشكره 

                

 [. 24-21/الرعد]         

  أما أرباحها ي اآخرة فهي:
 .. وساع كامه .. والقرب من الرب .. الكريمربنا والنظر إى وجه  .. ردوسجنة الف دخول

       واخلود ي نعيم اجنة:  ..والنجاة من سخطه وعذابه .. والفوز برضاه

 . [ 111 – 117 / الكهف]                              
 وأفعاله .وصفاته  فا أعظم بركات وأرباح العلم باه وأسائه

الواقي من امعاي ..الفاتح لباب الطاعات والقرب..فهو اجالب لتعظيم الرب وحبته
احرز  .. السلوان ي امصائب ..امعن عى الصر..  الدافع للشك والريب..  والذنوب

               امحرك للبذل والعطاء واإحسان:  .. احامي من الشيطان

 .  [ 14 / حمد]                 
، ا حي ثار هذه امعارف إا هو، وا يذوق حاوها إا من علمها ، فا إله إا اه 

 ، وعَبد اه بمقتضاها ، ودعا اخلق إى معرفتها والتعبد ه بموجبها. واتصف ها
 .وكل اسم من أساء اه احسنى يقتي آثاره من اخلق واأمر

الرزاق  ، واسمهوخلوقاً  ، واسمه اخالق يقتي خلقاً وتَفاً  لكاً لك يقتي مُ ـفاسمه امَ  
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 .ومرزوقاً  يقتي رزقاً 
 .غفربل، واسمه الغفار يقتي جناية تُ قْ ـواسمه التواب يقتي توبة تُ 

  .اسبوا ح نهىوا يُ  ا يؤمر،  مهماً  واسمه احكيم يمنع ترك اإنسان سدًى 
 .من خلوقاته، واسمه البصر يقتي مبَات يبَها ميع يقتي مسموعاً واسمه الس

 وهكذا الشأن ي ميع أساء اه احسنى.
ي  ا يتحقق إا بمثل هذا النظر والتدبر، وكل اسم من أساء اه احسنى له تعبد خاص به 

      والتفكر ي كل اسم وما يقتضيه: اآيات الكونية والرعية ، 

                                      

 .  [ 1 – 1 / ق]           
جبه عبودية اسم عن عبودية حد بجميع أساء اه وصفاته ، فا وأكمل الناس عبودية ه من تعبر 

 ، وا عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى. اسم آخر
اه القوي القادر عن التعبد باسمه الرحيم احليم، وا التعبد  التعبد باسم فا حجبه مثاً  

 اللطيف عن التعبد باسمه العظيم اجبار .. وهكذا. باسمه الَرا 
ض عن التعبد وا حجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد بصفة امنع، وا التعبد بصفة القب

              :  بصفة البسط .. وهكذا

 [.11-17/الزمر]          
 بأحسن ما حبه ويرضاه.  ل من السائرين إى اهمر وهذه طريقة الكُ 

      بقوله :  بالدعاء والتعبد ه بأسائه وصفاته  قد أمرنا اه و

 .  [ 111] اأعراف /                    
 والدعاء ها يتناول ثاثة أمور: 

 بااتصاف ها.ه  وحسن التعبد .. ودعاء احمد والثناء .. ء السؤال والطلبدعا
 فدعاء السؤال ياغفار اغفر لنا ، يا رزاق ارزقنا ، يالطيف الطف بنا ونحو ذلك .

                    ودعاء احمد والثناء : 
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 [.7-2/ةالفاح]           
وحسن التعبد ه بااتصاف بالصفات التي حبها من اإيان والصدق والصر والعفو 

 والرمة واحكمة واحلم والعدل واإحسان ونحو ذلك.
 .وأفعاله لعباده أبواب معرفته والتبَ ي أسائه وصفاته وقد فتح اه 

 باب واسع ي معرفة الرب فدعا عباده ي القرآن إى معرفته من طريقن ، وكل منها 
 :العظيم واإله احميد وما

ذاته فهي أدل يء عى ي ملكه العظيم ،  ي خلوقاته امشهودةوالتفكر النظر  اأول:
               :  وأفعاله وصفاته أسائهو

 .[111/يونس]     
     العظيم :  القرآن والتدبر ي آياته امتلوة يوالتفكر النظر  الثاي:

 .[  29 / حمد]        
، له عبودية خاصة، هي من مقتضياها  وكل صفة من صفاته وكل اسم من أساء اه 
 .ومن موجبات العلم ها

، واإحياء  ، والعطاء وامنع باخلق واأمر ، والنفع والر فامسلم إذا علم تفرد الرب 
     :  ، ولوازم التوكل ظاهراذلك عبودية التوكل عى اه باطناً ، أثمر له  واإماتة

                               

 [.4/الزمر]   جئ  
، ذلك عبودية اخضوع لربه له أثمر  وإذا علم العبد بجال اه وعظمته وكريائه وعلوه عى خلقه

     :  ، والبعد عن معصيته واإقبال عى طاعته،  وامحبة له، وااستكانة إليه 

 [.1/يونس]                
رقابته لكل وعلم عليم ا خفى عليه مثقال ذرة، ويعلم الَ وأخفى،  وإذا علم أن اه سميع بصر

خشية اه ر له أثم، و ذلك عبودية اإقبال عى ما حبه اه ويرضاهله وشهوده له ، أثمر ،  يء
      : اه  ريظ قلبه ولسانه وجوارحه عن كل ماايُ فِ ومراقبته ي كل حال،وَح 
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 [.114 -117/اإراء]   ڈ         
أثمر له ذلك عبودية ، اإحسان  ، عظيمواسع امغفرة ، رحيم  را ـبَ ، وإذا علم العبد أن ربه غني كريم 

، وُحسن التوكل عليه ،  الرجاء والطمع فيا عند اه، وإظهار افتقاره إليه، وإنزال ميع حوائجه به
 [.13/التغابن]                             وعدم الركون إى غره :

أثمر له ذلك ، ه وسخطه عى من عصاهوغضب،  وإذا علم العبد بعدل اه ، وشدة انتقامه وعقوبته
           :  واخوف منه، والبعد عن كل ما يغضبه ويسخطه، عبودية خشية اه 

 [. 41/ امائدة]                 
، وكال  هي كال احب له، أوجب له ذلك عبودية خاصة  وإذا علم بجال اه وماله وكاله

             :  وق إى لقائهالشوشدة  ، التعظيم له
                 

 [.17-15/السجدة]                                   
وصفاته ، بجميع أنواعها إى مقتضيات أساء اه احسنى فالعبودية التي حبها اه راجعة 

 وشكرًا. اً  ومدسؤااً ، وودعاًء ، تعبدًا معرفة والعى، 
أن نعرف اه بأسائه وصفاته  فيجب علينا لنذوق طعم اإيان وحاوة اليقن ولذة العبادة

، وذلك باستفراغ الوسع ي معرفتها، وحسن التعبد ه ها،  لنستفيد من آثارها وثارها وأفعاله
بن اخلق، الفرائض، ونر احق  والتقرب إليه بالنوافل بعد أداء، وتوفر كل مة ي طلب رضاه 
        :وما يتذكر إا من ينيب ،  والصر عى كل أذى ي سبيله

 .[3–1/العَ]                 
 ، واجتناب ضدها.أسائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها  اه  ومحبة

الرمة وامغفرة، والكرم واحلم .. وأمثال والعفو واإحسان، و، فأمرهم بالتوحيد واإيان 
، ووعدهم عى ذلك السعادة ي الدنيا ، واجنة والرضوان ي  ذلك من الصفات امحمودة

                   اآخرة :

 [.72/التوبة]                    
  والقسوة والظلم،والبخل والسفهوهاهم عن ضدها من الرك والكفر،والشدة واإساءة،
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، وتوعد من اتصف بذلك بالشقاء ي الدنيا ، والنار  وأمثال ذلك من الصفات امذمومة
             وسخط اجبار ي اآخرة : 

 [.11/التوبة]            
 . والتقوى والكرم كاإسام واإيان وأحب عباد اه إليه من اتصف بالصفات التي حبها

 كالكفر والرك والنفاق والفجور والفسق. وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها
ما ا يليق بالعبد أن يتصف به كصفات الكر والعظمة  أساء وصفات الربويستثنى من  

وا حسن منه أمام ربه ، أها ختصة باملك اجبار فا تليق بالعبد  ؛ واجروت
، وإنا يستعملها مع أعدائه من  منافاها رتبة العبودية والذل للملك اجبار؛ يائه وأول

                         الكفار : 

 [.24/الفتح]            
 ، وأول العلوم، العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله أعظم أبواب التوحيد  وما كان

والعلم به يدعو العبد إى حبة اه وتعظيمه ، عارف، أنه أساس العبودية وأرف ام
ب معرفة الرب العظيم واإله ووجلو،  وإخاص العمل له، وتوحيده وخشيته وتقواه 

 .الكريم الرحيم
ومعرفة  .. ومعرفة امطاع قبل الطاعة .. ولتحصل للعبد معرفة امعبود قبل العبادة

 . ومعرفة اآمر قبل اأوامر..امسؤول قبل السؤال
بذكره  فتستقر ي القلوب عظمة الرب وجاله، ومتلئ بمحبته وإجاله، وتطمئن

وخشع القلوب هيبته، وتلهج األسن بذكره وعبادته، وتنرح الصدور امتثال أوامره، 
 .ومده ، وتنقاد اجوارح لطاعته وعبادته

ه، ويتفق ر اإنسان وعانيته عى حسن وعتمع باطن اإنسان وظاهره عى طاعة موا
   واافتقار إليه، واانكسار بن يديه:، ومده وشكره ، الثناء عى ربه 

 .[21/الرعد]                   
فمعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم هذا أمرنا اه أواً بمعرفته قبل كل يء ، 

، وأنفسها قيمة، وأرفعها ، وأزكاها تربية، وأفضلها علاً ها ثمرة ، وأحاها طعاً ، و أحسننفعاً 
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                          : مرتبة وأعاهادرجة ، 

 .[14/حمد]      
بالتعظيم ، ويسجد الناس  عى الناسالبالغة تقوم احجة يعرف الناس رهم ، ووهذا العلم 

                      لناس :لرب اوامحبة 

                               
 .  [ 17 -11 / احديد]                            

 ،  وطول مثابرته وقوة جاهدته ، ، وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم بعد توفيق اه وعونه بقدر مته
، وذلك فضل اه يؤتيه من ، ولزوم تقواه  ، وشدة افتقاره لربه ودوام صره،  توكله وصدق

 [.212/البقرة]                  : يشاء
       وهدايته: ، وهب علمه وحكمته واه أعلم حيث ععل رسالته 

 .  [ 75 / اأنعام]         
بعون اه بإحصاء ما تيَ منها حسب  قمنااحسنى وصفاته العى  وأمية معرفة أساء اه

مع بيان كيفية التعبد ه اإمكان، والتعرف عى آثارها ومسالكها ي العام العلوي والسفي ، 
من اإيان  حمل النفوس عى موافقة رها فيا حبه ويرضاه، وذكره ودعائه بألفاظها ، ها

بينة من ربه، دون خروج عن  م ربه عى بصرة من أمره بعد أن كان عىليعبد امسلو ،والتقوى 
                   فتعلرم ذلك تبَ: ، حكم الريعة بغلو أو تقصر أو ابتداع

                       
 [.21-14/الرعد]              

 يصلها من زكى نفسه بمعرفة أساء اه وصفاته وأفعاله،، ية العالوتلك درجات امقربن 
نفسه للعلم ها، والتفكر ي  هيرأغ قلبه من الُشبه واآثام، ووفرر  ومعرفة دينه ورعه ،
 .[  11 / طر فا]             معانيها، والتعبد ه ها: 

، وفعل ما عب له من  ساء اه وصفاتهبمعرفة أ كال اإيان والتقوىيتم بوأعظم التزكي 
                                      ی  العبادة: أنواع 

 .[14 – 19/اأعى]                  
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وثمراته  واعلم رمك اه أن كل ما تقدم إنا هو صورة التوحيد وألفاظه وأقسامه
 جنةوكل ذلك ا بد من معرفته، وكل ذلك يشر إى ، بوابه ، ومفاتيح أ وصفات أهله

 ويفتح لك أبواب العلم بالتوحيد.وينر لك طريق اهداية ، اإيان، 
 ، وحاوة العبادة ، وحقيقة اإحسان ، وحقيقة اليقن ، وحقيقة اإيان ، أما حقيقة التوحيد

مع تلك اأبواب إى بستان  حتى تدخل من طعم ذلك  ، فلن تذوق شيئاً  امناجاة ولذة
وذلك بالنظري ملكوت السموات  ، اه من ثاره ماشئت وجني بعون ، اأعظم التوحيد
 ، ونقل ما ي السطور إى القلوب . ن العظيمآوتدبرآيات القر ، واأر,

واجروت  ذو العظمة، وصفاته العى، وهذا فقط ترى املك احق بأسائه احسنى وهذا
 واجال واإكرام يفعل ما يشاء . ت والكرياءواملكو

.. ويعطي من يشاء  ..وحكم با يشاء .. ويأمر با يشاء .. ويرزق من يشاء ..خلق ما يشاء 
.. ويذل من يشاء.. ويعز من يشاء  ..وينتقم من يشاء.. ويرحم من يشاء  .. ويمنع من يشاء
                 .. وا رب سواه: رهله غ.. وا إب حكمهوا معقِ  ..ا راد لقضائه

                                                           
 [ . 2-1/ املك] 

 ،احسنى وادخل جنة امعرفة بأساء اه فاستعن باهالعظيمة  وقد فتح اه لك هذه اأبواب
مع  اآخرةفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أبواب جنات يواأفعال العظمى،  ،وصفاته العى
                   واإيان : أهل التوحيد

                 

 [.59-94/ص]                 
        : ويسرضيك، ويرضيك ، عنك اه وفوق ذلك يرى 

                 

 . [ 72]التوبة/             
، وامتأ  جديداً  رأيت نوراً  ،وصفاته العى ،من أبواب أساء اه احسنى وكلا دخلت باباً 

 ، وزدت لربك حبًا وتعظيًا ، وتسبيحًا وحميدًا ، وذكرًا وشكرًا. ويقيناً  وإياناً  قلبك توحيداً 
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وتناجيه وتدعوه بأحب وتسلم وجهك إليه ، ،  ك العظيمفواصل امسر لتصل إى رب
         :  اأساء إليه، وتعبده كأنك تراه، فإن م تكن تراه فإنه يراك

 [.22]لقان/            
وقد أحصينا بفضل اه وحده تسعة وتسعن اسًا من أساء اه احسنى، الواردة ي القرآن 

حناها بالتفصيل ي ضوء القرآن والسنة، ليتمكن امسلم من معرفة ربه والسنة، ور
          بأسائه وصفاته وأفعاله، ويوحد ربه ها، ويتعبد ه بموجبها، ويدعو اه ها: 

 [.14/حمد]                      
، متوجة باسم  فتوحة بن يديكم اه بأسائه وصفاته وأفعاله وعبادته، وهاهي أبواب توحيد

، تغنم لم وعْ تَ أعظم جنات العلم وامعرفة اموصلة إى جنات اآخرة،  ، فادخل اه اأعظم
 .وتؤجر وتسعد 

بسم اه  .. بسم اه رب اأر, والساء .. بسم اه خر اأساء..  «بسم اه الرمن الرحيم  »
 .ير مع اسمه يء ي اأر, وا ي الساء بسم اه الذي ا .. اأول قبل اأشياء
،  ، اه ري وا أرك به أحدا ، وعليه توكلت أساء ري احسنى تبسم اه افتتح

وأمده وأشكره وأستعينه وأستغفره ، وهو امستعان وعليه التكان ، وا حول وا قوة 
                               إا باه العي العظيم

 [ . 11/ هود]           
 واأفعال احميدة، وله امثل اأعى، العى،اه عزر وجلر له اأساء احسنى، والصفات و

وله الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، أنزل القرآن تبيانًا لكل يء، فله 
فور الرحيم، ُيطاع فيشكر، وُيعى املك كله، وله احمد كله، وله العزة كلها، وهو الغ

 فيغفر، ويتوب عى من استغفر، ويرحم إذا اسرحم.
وا يصلح لواية الرمن من م يتأدب بآداب القرآن، وم يتعبد بصفات الرمن حسب 

 اإمكان.
فاه سبحانه حسن أمر باإحسان، رمان أمر بالرمة، عفو أمر بالعفو، غفور أمر 

ر باجر، حليم أمر باحلم، عليم أمر بالعلم، شكور أمر بالشكر، سام بامغفرة، جبار أم
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 أمر بالسام.. وهكذا ي باقي اأساء والصفات.
 فمن تعبد بصفاته صلح لوايته ورضوانه، وفاز بدار كرامته.

 فباأبصار نرى آياته وخلوقاته، وآاءه ونعمه.
حسانه، فتعامله با يليق بجاله وماله وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأساءه وصفاته وإ

 وإحسانه، ثم تأمر اجوارح بأن تعامله با يليق بعظمته وكاله وعبوديته.
فالقلوب بحرته تعظمه.. واجوارح عى أبواب القلوب توقره وتطيعه وتعبده.. واه يعلم 

 ويسمع ويرى.
صفاته، تذلًا بعبادته، وحبًة فا يصلح أحد منهم موااته إا أن يتعبد بآدابه، ويتصف ب

 لطاعته، وجمًا بصفاته.
 وأفضل العباد ي ذلك أكرمهم عليه، وأقرهم إليه، وأحبهم إليه.

 وصفات اه عَز وجَل نوعان:
 صفات ذاتية كاحياة والعلم ونحوما.

 وصفات فعلية كاخلق والرزق ونحوما.
 والصفات الذاتية نوعان:

لتخلق به، وما احياة والقدرة، إذ ا يمكن اكتساها، لكن عب ما ا يمكن اأحدما: 
 حفظها، وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه، لنستعمل ذلك ي طاعة اه ورضوانه.

وثمرة معرفتها: التوكل عى اه سبحانه، واالتجاء إليه، وإجاله ومهابته، ورجاء إنعامه، 
 وخوف انتقامه.

 ق به من سائر صفات الذات، فنتخلق ها عى حسب اإمكان وهي:ما يمكن التخلالثاي: 
 فاه بكل يء عليم.العلم:  -0

والتعبد به: بأن تعرف ذات اه وأساءه وصفاته، وأحكامه وأيامه، وحاله وحرامه، وما 
 يقربك إليه، وما ععلك حبوبًا لديه.

لك وأفعالك وسائر أحوالك، وثمرة العلم بذلك: اخوف من مواك، وحياؤك منه ي أقوا
 فإنه بكل يء عليم.
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 فاه مريد لكل يء.اإرادة:  -2
والتعبد ها يكون: بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الرع عليها، وندب إليها كإرادة الطاعات كلها، 
والعبادات بأرها، وإخاص العمل، وإرادة التقرب به، خوفًا من عقاب اه، أو رجاء 

 ء منه، أو حبة له، أو مهابة له.لثوابه، أو حيا
 وثمرة معرفة ذلك: اخوف والوجل اموجبان اجتناب الزلل، وإصاح العمل.

 فاه سميع عليم ا خفى عليه يء.السمع:  -3
والتعبد به يكون: بأن نسمع كل ما فر, اه علينا ساعه أو ندب إليه كساع كتابه وسنة 

 رسوله، والعمل بموجبه.
رفة سمع اه: خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه من اأقوال، وثمرة مع

 واجتناب كل قول ا علب نفعًا، وا يدفع رًا.
 فاه بصر ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء.البر:  -4

والتعبد به يكون: بالنظر ي ملكوت السموات واأر,، والنظر لآيات الكونية، وعجائب 
امخلوقات نظر تدبر وتفكر، والنظر لآيات القرآنية والرعية، وما فيها من اأحكام والعر 

 والسنن، والعمل بموجب ذلك.
وثمرة معرفة بَه: خوفك منه، وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث هاك، أو يفقدك حيث 

 أمرك.
 فاه سبحانه يتكلم با شاء ي أي وقت شاء.الكام:  -5

يكون: بذكره وشكره، وتاوة كتابه، وتعليم دينه ورعه، واأمر بامعروف والتعبد به 
 والنهي عن امنكر، والدعوة إليه.

وثمرة معرفة كام اه: معرفة ذاته وأسائه وصفاته، ومعرفة أمره وهيه، وما حبه وما 
 يكرهه.

 وأساء اه وصفاته نوعان:
سبحانه كاخالق والبارئ، وامصور واإله  ما ا يمكن التعبد به، اختصاصه بهأحدما: 

 ونحو ذلك.
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 ما يمكن التعبد به حسب اإمكان، والناس فيه رتب ودرجات.الثاي: 
وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يائمها من امعامات، فيقابل 

بات إذ ا مال جاله بأفضل امهابات، إذ ا جال كجاله، ويقابل ماله بأفضل امح
 كجاله.

فإذا تعبدت باإحسان، فأحسن إى كل من تقدر عى اإحسان إليه، بكل إحسان تقدر 
 عليه، فإن قربك إى مواك عى حسب ما تتعبد به من صفاته.

، وامُلك تَف عام مقيد بالعدل واإحسان، ي كل فاملك:  من أساء اه عزر وجلر
 ، وخفض ورفع.عطاء وحرمان، ونَ وخذان

 والتعبد به من بي به:
.. برفع من يستحق الرفع.. وخفض من يستحق اخفض..  يكون بتنفيذ أوامر اه عزر وجلر
وإكرام من يستحق اإكرام.. وإهانة من يستحق اإهانة.. وقهر من يستحق القهر.. وجر من 

ان.. وكسوة العريان.. يستحق اجر.. وإغاثة امكروب.. ونَ امظلوم.. وإطعام اجوع
 وإعانة امحتاج.

فمن فعل ذلك ابتغاء وجه اه أظله اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله، وكان من أهل الر 
 واإحسان.
، وهو الطاهر من كل عيب ونقص.والقدوس:   من أساء اه عزر وجلر

كل فضل  والتعبد به: يكون بالتطهر من كل دنس وحرام، ومن كل مكروه ومشتبه، ومن
 مباح شاغل عن اه سبحانه.

، إن ُأخذ من السامة من اآفات فا تعبد به، لعدم إمكان والسام:  من أساء اه عزر وجلر
ذلك، وإن ُأخذ من تسليمه عى عباده، فعليك بإفشاء السام، وإن ُأخذ من الذي سلم عباده 

ك، وررك ورك، فامسلم من ظلمه، فالتعبد به يكون بأن يسلم الناس من ظلمك وغش
 من سلم امسلمون من لسانه ويده.

 من أساء اه تبارك وتعاى.وامؤمن: 
والتعبد به: يكون بأن تظهر من برك وخرك ما يأمن الناس به من رك وضرك، وأن تسعى 
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 لعباد اه ي كل أمن.
.وامهيمن:   من أساء اه عزر وجلر

 لشهادة ي كل ما نفع ور، وساء ور.والتعبد به: يكون بأن تقوم با
.واجبار:   من أساء اه عزر وجلر

 والتعبد به: إن أخذ من اجر واإصاح.
 فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خر وإصاح تقدر عليه أو تصل إليه.

 من أساء اه جل جاله.وامتكر: 
هو كالقدوس، فتكر عن كل خلق والتعبد به: إن ُأخذ من تكره عى النقائص واآفات ف

 ديء، ومظهر بذيء.
.والرؤوف الرحيم  : من أساء اه عزر وجلر

والتعبد ها: يكون برمة كل من قدرت عى رمته، بأنواع ما تقدر عليه من الرأفة 
 والرمة، حتى تنتهي رمتك إى الذر والذباب والبهائم، ففي كل كبد رطبة أجر.

.من أساء والغفار:   اه عزر وجلر
 والتعبد به: بسر عيوب الناس، وغفر ذنوهم، والصفح عنهم.

 من أساء اه تبارك وتعاى.واحليم: 
والتعبد به: أن حلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمك، فإن مواك صبور حليم، بر 

 كريم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
عى أذية امؤذين، وإساءة امسيئن، فإن اه حب الصابرين، والتعبد بالصر: أن تصر 

 فكن منهم لتفوز بثواب الصابرين.
.والعفو:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: بأن تعفو عن كل من جنى عليك، أو أساء إليك، فإن اه حب العافن عن الناس 
 فكن منهم.

.وامحسن:   من أساء اه عزر وجلر
 عبد به: أن حسن إى اخلق با تستطيع، كا أحسن اه إليك بكل خر.والت
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 والتعبد بصفة اإنعام: أن تنعم عى اخلق كا أنعم اه عليك.
وعليك بالر اجزيل، والصفح اجميل، والصر اجميل، واهجر اجميل، ونحو ذلك من 

 صفات املك اجليل.
عمن ظلمك.. واصر عى من شتمك.. فصل من قطعك.. وأعط من حرمك.. واعف 

 وأحسن إى من أساء إليك.
.والقيوم:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: بإحسان تدبر من اعتمد بعد اه عليك، أو فو, اه أمره إليك، بإحسان رعايته، 
 والقيام بمصاحه، وقضاء حوائجه.

،والقهار:   عباده عى تنفيذ مراده. وهو الذي يقهر من أساء اه عزر وجلر
والتعبد به: بأن تقهر نفسك عن كل ر، وتقهر عدوك عن الظلم، وتقهر نفسك عن كل 

 قاطع يقطعك عن طاعة مواك، وإصاح ُأخراك.

 وثمرة معرفته: اخوف الشامل، والوجل الكامل.
غاة باحدود والتعبد بصفة اانتقام من ابتي بيء من الوايات، باانتقام من اجناة والب

 والتعزيرات، والعقوبات امروعات.
والتعبد بصفة العدل: أن يعدل فيا حكم به، مسويًا ي حكمه بن الغني والفقر، والقوي 

 والضعيف، والقريب والبعيد، وأن ينصف ي وصله وقطعه، وبذله ومنعه.
اأرزاق ي رضا والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل ي ميع أحواله، ويبذل ما يقدر عليه من 

 اخاق.
والتعبد بصفة اللطف: يكون بخوفك ومهابتك وحيائك من ا خفى عليه يء، وا 

 يعزب عنه يء.
والتعبد بصفة الرفق: يكون بالرفق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان وحيوان، والرفق 

 بنفسك أن تضل أو تزل أو هلك، والرفق ي كل عمل تؤديه.
الشكر: يكون بطاعة اه، وشكره عى نعمه، وشكر كل من أحسن إليك ي والتعبد بصفة 

 جلب خر، أو دفع ر.
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.والغني:   من أساء اه عزر وجلر
والتعبد به: يكون بأن تغني كل حتاج با تقدر عليه من علم ومال وغرما، فتذكر الغافل، 

 السفيه.وتعلم اجاهل، وتطعم اجائع، وتواي امحتاج، وحلم عى 
.واحفيظ:   من أساء اه عزر وجلر

 والتعبد به: يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعات واأمانات والعهود. 
.وامقيت:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: بإقاتة كل حتاج تقدر عى نفعه من قريب أو بعيد، أو قادر أو عاجز، مقدمًا 
  أن يضيع من يقوت.اأقرب فاأقرب، فكفى بامرء إثاً 

 واحكيم: من أساء اه سبحانه.
 إن ُأخذ من احكمة فثمرة معرفته امهابة واإجال.

 والتعبد به: بمعرفة حكم الكتاب والسنة.
 وإن أخذ من اإحكام واإتقان، فثمرة معرفته إجال من عمت اأشياء حكمته.

 صلحك ي عاجلك وآجلك.والتعبد به: بإتقان أحوالك وأقوالك وأفعالك فيا ي
.والودود:   من أساء اه عزر وجلر

 والتعبد به: بوداد مواك، ومودة رسله، والصاحن من عباده.
.  والقوي: من أساء اه عزر وجلر

 وثمرة معرفة قوة اه: مهابته وإجاله، وااعتاد عليه.
داء الدين، مليًا بطاعة مواك، قويًا والتعبد به: بأن تكون قويًا ي دينك، قويًا شديدًا عى أع

 ي تنفيذ أوامره.
.والتواب:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: بأن حث اميء عى التوبة، وتقبل عذر من أساء إليك، وتعفو عنه عى جرأته 
 عليك.

.والوي:   من أساء اه عزر وجلر
 ديره.وثمرة معرفته: ااعتاد عى تدبره، والرضا بتق
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والتعبد بذلك من بي بواية: أن عهد من توي عليه، وينصح له بجلب ما يقدر عليه من 
 امصالح، ودفع ما يقدر عليه من ا مفاسد.

.والر:   من أساء اه عزر وجلر
 وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه.

وأنفسها لديك، وخالق  والتعبد به: بأن تر كل من تقدر عى بره، بأحب أموالك إليك،
 الناس بخلق حسن.

والتعبد بصفة الر والنفع: يكون بنفع كل من أمرت بنفعه، ور كل من أمرت بره بحد 
 أو قتل أو غره من إنسان وحيوان، وصالح وطالح، وناطق وصامت.

والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك عى كل حتاج، حتى عى 
 والكاب والذر، ففي كل كبد رطبة أجر.الدواب 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهٌل، من مال وواية، وعلم وحكمة، فالسفيه يتلف اأموال، 
 واأخرق يفسد النظام.

.والوهاب:   من أساء اه عزر وجلر
والتعبد به: يكون بكثرة اهبات والصات، مقدمًا اأقرب فاأقرب، واأنفع فاأنفع، 

 عى القريب صدقة وصلة. والصدقة
.والكريم:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: يكون بأن جود بكل ما تقدر عليه من مال وجاه، وعلم وحكمة، وبر وإحسان، 
 وتتكرم بذلك عى خلق اه، وا ترجو به إا ثواب اه ورضاه.

.وامجيب:   من أساء اه عزر وجلر
مواك فيا دعاك إليه من قرباته، وبإجابة كل داع إى ما يري والتعبد به: يكون بإجابة 
 مواك من طاعة وعبادة.

، وهو الذي كمل رفه، وتم كاله وجاله، ي ذاته وامجيد:  من أساء اه عزر وجلر
 وأسائه وصفاته.

 وثمرة معرفته: امهابة واإجال لذي اجال واإكرام.
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 لتعبد به ما سبق ذكره، فإنه شامل جميع الصفات.والتعبد به: يكون با يمكن ا
.واحق:   من أساء اه عزر وجلر

والتعبد به: يكون بمتابعة احق، وأن تكون من أهل احق بكل حال، وأن تدعو للحق ما 
 بقيت.

.واهادي:   من أساء اه عزر وجلر
 إى اه، وإى دينه ورعه. والتعبد به: أن تكون هاديًا إى راط اه امستقيم، وداعياً 

 وهكذا ي باقي اأساء والصفات.



 

 
 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 

 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها
 

 
 

 

 ,الة عى األوهيةأساء اه احسنى الد
 [6-0]  نيةاحدوالو ,والربوبية

   شتمل عى ما يي :تو   

    
 جل جاله ( , اإلهاه )

 جالهجل  (الرب )
 جالهجل ( اأحد ,  الواحد)
 جاله( جل  الوتر )

 الثالثالباب 

 اأولالقسم 
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 اإله ..اه 
 .  [ 1 / طه]                  قال اه تعاى: 

             ڭ  وقال اه تعاى: 

 .[19] الزخرف/
 َعَلم عى ذات اه ، وَعَلم عى أسائه وصفاته.اه 

عزيز، وَعَلم عى َعَلم عى امَلك ، وَعَلم عى اخالق ، وَعَلم عى الرب ، وَعَلم عى ال
                                     الرمن: 

                                        
 .[23 -22/احر]               

ي ا أعظم منه ، حارت ي عظمة ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله األباب الذ هو اإله العظيم
                : والعقول ، امُلك ملكه ، واخلق له ، واأمر كله بيده

                                    
 .[59/اأعراف]                             

اية لقوته ، وا فسبحان من ا هاية لعظمته ، وا هاية جاله ، وا هاية جاله ، وا ه
 .هاية لعلمه ، وا هاية لرمته ، وا هاية مُلكه

ُيعطي وا يمنع إا اه وحده ا ريك له ، وا ُيِعز وا ُيِذل إا اه وحده ا ريك له ، ا 
                           يميت إا اه وحده ا ريك له : وا حيي وا

 [.15/غافر]        
 : وهي, أصول أساء اه احسنى ثاثة وإذا عرفت هذا فاعلم أن 

 .وبقية أساء اه احسنى تدور عليها وترجع إليها،  اه، والرب، والرمن
، واسم  ، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية فاسم اه متضمن لصفات األوهية

 الرمن متضمن لصفات الر واإحسان.
  :  فقال  الفاحة وهياه هذه اأساء الثاثة ي أعظم سورة ي القرآن وقد مع 

 .[  3 – 2 / الفاحة]            
مضافة إليه كا قال احسنى واسم اه أصل جميع أساء اه احسنى، وسائر اأساء 
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                         : سبحانه
 . [29/احر]            

 .وصفاته العى حسنىاأساء اه معاي مستلزم جميع  فاسم اه
به عامة  ، واقرنت إليه احسنى ي القرآن، وأضيفت اأساء وهذا كان أكثر اأساء وروداً 

  وغرها. ، واه أكر، وا إله إا اه  اأدعية واأذكار كسبحان اه، واحمد ه
، وميع القلوب مفطورة عى  تعود إليه احسنى ، وميع اأساءللرب ااسم اأعظم فاه هو 

      : ، والذل له ، واافتقار إليه إليه ، والفزع  واإقرار بعظمته، واحب لهالتوجه إليه، 

 .[112/اأنعام]                     
 ، احي القيوم الذي تأهه القلوب ، امطاع امعبود دهو اإله امحبوب امودو  واه 

              ما له من اأساء احسنى والصفات العى :  ؛ وحبه وتفزع إليه
 .[1/طه]   

الذي له من اأساء اإله ،  ، ذو األوهية والعبودية عى خلقه أمعن فسبحان اه العظيم
له ويعبد أجلها، الذي يأهه أهل الساء وأهل ويستحق به أن ي ما ،العى والصفات ،احسنى
  .[  19 / الزخرف]   ڭ                                 اأر,:

                      به:  معرفتهم  بحسب  ويعبدونه  يأهونه  وعباد الرمن 

 .  [ 14 / حمد]                            
 .هي الدين كله ) ا إله إا اه (واعلم وفقك اه أن كلمة التوحيد 

وأرسل الرسل، وأنزل الكتب،  وخلق السموات واأر, ، فمن أجلها خلق اه اخلق،
 ورع الرائع، وخلق اجنة والنار، ونصب الَاط واميزان.

 .،وأفضل ما َتَعبرد به اخلقما وقري القلب وا إله إا اه أحسن ما نطق به اللسان،وأعظم
 .وأثقل من كل يء، وا إله إا اه أقوى من كل يء، وأعظم من كل يء 

وضعت كلها ي كفة ،  فلو أن السموات السبع واأرضن السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن
 .لرجحت هن ا إله إا اه، ووضعت ا إله إا اه ي كفة 

 هن ا إله إا اه.تْ مَ َص كن حلقة مبهمة لفَ  واأرضن السبع و أن السموات السبع ول
، وبلغت سيئاته تسعة  ومعه ا إله إا اه د يوم القيامة بقراب اأر, خطاياولو جاء العب
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 ، كل سجل عى مد البَ، ثم وضعت ي اميزان مالت هن ا إله إا اه،   سجاً نوتسع
 ات.وطاشت السج

سعتها ومن كان ي قلبه مثقال ذرة من ا إله إا اه أنجاه اه من النار، وأعطاه جنة 
 .مثل الدنيا عر مراتوعظمتها 

َوآِخَر  ةَ ــنر اجَ  َأْهِل اجنرِة ُدُخواً  إِنر آِخرَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:َقاَل   بِْن َمْسُعود َعْبِد اه َعنْ 
، َرِب  :َفيَُقوُل ،  نرةاجَ  اْدُخل : َفيَُقوُل َلُه َرُبهُ ،  اً ْخُرُج َحْبوـَرُجٌل يَ  ِمْن النرارِ  اً ُروجَأْهِل النراِر ُخ 

اٍت  َفيَُقوُل َلُه َذلَِك ، َمْأَى ُة ــنر اجَ  إِنر َلَك  :َفيَُقوُل ،  ُة َمْأَىــنر اجَ :َفُكُل َذلَِك ُيِعيُد َعَليْهِ ، َثَاَث َمرر
 .(1)متفق عليه « الُدْنيَا َعْرَ ِمَرارٍ ِمثَْل 

لعلمه بنفسه،وكر ؛عى احقيقة التامة سوى اه  (ا إله إا اه ) واعلم أنه ما قال 
،  أهم أعرف اخلق باه ، ثم اأنبياء والرسل هم أقرب خلقه إليهأ ثم امائكة ، شهادته

                 منن:أهم ورثة الرسل ، ثم عامة امؤ ثم العلاء
 .[  11 / آل عمران]                          

عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ،  فا إله إا اه العي العظيم، وسبحان اه وبحمده
 ومداد كلاته.

 ، عند خوف إا أزاله ، وا ، وا عند كرب إا كشفه رهعى قليل إا كثر  اسم اه ر كِ ما ذُ 
               :عهيق إا وسر ، وا عند ِض  جهرر ـإا ف مٍ وا عند هَ 

 .[ 12 /غافر]                         
، وا  ، و ا مغلوب إا أيده ونَه ، وا ذليل إا أناله العزة ضعيف إا أفاده القوة باهوما تعلق  

 .، وا جاهل إا علرمه ، وا مريض إا شفاه ، وا فقر إا أغناه ا كشف رهمضطر إتعلرق به 
القلوب عى   هو اإله احق الذي خضعت الرقاب لعظمته، وخشعت اأصوات هيبته، وفطر

                 تعظيمه وحبته والذل له:
 .[22/احر]    

، وأنعم  ، وقدر ميع امقادير ، ودبر ميع الكائنات اتهو اه الذي خلق ميع امخلوق
 .[  3 / يونس]                    : بجميع اأرزاق

وواية فهو امؤمن امري، ومن م يتوله اه فهو منسوب إى  وكل من تواه اه إعاداً 
                                                 

 ( . 111(، واللفظ له ، ومسلم برقم ) 7511، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .ثم هو منسوب إى الشيطان الذي تواه ، اه إعاداً 
أهم يوالونه باإيان والطاعة  ؛ والثواب والنعميواليهم بالنَوالعز ، ي امؤمننو فاه 

، ويزين هم الكفر  الكافرين ، يواليهم ويغرهم بالشهوات والشيطان وي،  والعبادة
         أهم يوالونه بالطاعة ومعصية اه:  ؛ وامعاي

              
 .  [ 257 / البقرة]         

 هو اه وحده امعبود بحق ، الذي يستحق العبادة وحده ا ريك له.
  ، ويعطي النعمة ، ويفعل ما يشاء :  هو وحده الذي يزيل الغمة ، ويكشف الكربة

 [.15/غافر]                                
                                    َعَبَده وحده ، وخافه وحده : ومن أيقن أنه ا إله إا اه

 .  [ 113 / البقرة]             
 وعبادة اه ا تسمى عبادة إا مع كال احب ه ، وكال التعظيم له ، وكال الذل له :

                                
 .  [ 112 / نعاماأ]      

  التعبد ه هذا ااسم الكريم : 
ميع اعلم وفقك اه لطاعته أن امنعم بجميع النعم هو اه وحده ا ريك له، ودافع 

               النقم هو اه وحده ا ريك له: 

 .  [53النحل / ]    
 ك اه ، وكنت فقراً مفأطع ، وكنت جائعاً   فأوجدك اه ر أها العبد أنك كنت معدوماً وتذكر 

فهداك اه، وكنت  فكساك اه ، وكنت ضااً  فكرك اه، وكنت عرياناً  اه، وكنت صغراً  فأغناك
 .، فلله احمد والشكر عى نعمه التي ا تعد وا حى  مك اهفعلر  جاهاً 

َيا ، َأْهِدُكْم  ُكْم َضال  إِار َمْن َهَدْيتُُه َفاْستَْهُدوِي ِعبَاِدي ُكلُ  َيا »ي احديث القدي:  قال اه 
َكَسْوُتُه  َيا ِعبَادِي ُكُلُكْم َعاٍر إِار َمنْ ، َفاْستَْطِعُموِي ُأْطِعْمُكْم  ُكُلُكْم َجائٌِع إِار َمْن َأْطَعْمتُهُ  ِعبَاِدي

 اً يعا َأْغِفُر الُذُنوَب َم نبِاللريِْل َوالنرَهاِر َوأَ  ْخطِئُونَ ـتُ  َيا ِعبَادِي إِنرُكمْ ، َفاْستَْكُسوِي َأْكُسُكْم 
وي إِنرُكْم َلْن َتبُْلُغوا َيا ِعبَادِي، َفاْستَْغِفُروي َأْغِفْر َلُكْم  ي َفتَُرُ  .فتنفعوي َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي،  َرِ
َلُكمْ  َواِحٍد ِمنُْكْم َما َزاَد  إِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ َوآِخَرُكْم وَ  َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور
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َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ِعَباِدي َلوْ ، ا ُمْلكِي َشْيئي  َذلَِك  َأْفَجِر َقْلِب  َأنر َأور
 .اً كِي َشيْئلْ َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن مُ 

َلُكْم َوآِخَرُكْم  َفَأْعَطيُْت ُكلر  َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلويي  َقاُموا َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور
 . رَ امِْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل اْلَبحْ  َمْسَأَلتَُه َما َنَقَص َذلَِك مرا ِعنِْدي إِار َكَا َينُْقُص  إِْنَسانٍ 

اَها فَ  ِعبَاِدي إِنرَا ِهَي َأْعَاُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم ُثمر  َيا  َوَمنْ  اه ، َفْليَْحَمد َمْن َوَجَد َخْراً ُأَوِفيُكْم إِير

  .(1)أخرجه مسلم « َوَجَد َغْرَ َذلَِك َفَا َيُلوَمنر إِار َنْفَسهُ 
مك كا قال  لك عى كثر من خلوقاتهوفضر ،  وتذكر رمك اه أن اه حن أوجدك كرا

                   : سبحانه

 . ] 71اإراء / ]        
 ،ن والقبيح من الكامَس ـميز به بن احَ و ،تسمع به اأصواتالسمع الذي اه فأعطاك 

 .وغر ذلك ورسوله من القرآن والذكر والعلم اه لتسمع به ما حبه 
 وصفاته.عظمة أساء اه الدالة عى  تبَ به امخلوقات واآيات أعطاك البَ الذيو

لتعبد من يستحق  ؛ وأعطاك العقل الذي ميز به بن اخر والر، وتعرف به احق من الباطل
 العبادة  با رعه من احق .

 وة إليه.لتستعمله ي ذكره وشكره والدع وأعطاك اللسان الذي يرجم عا ي القلب
 وخدم نفسك: مك وهداك ،  ، وتشكر الذي خلقك وعلر وأعطاك اجوارح لتطيع ها ربك 

               
 .  [ 71 /النحل]     

أن اإله احق ناداك من قبضة اليمن ، وأقطعك ي الغيب وسام امسلمن رمك اه ر وتذكر 
      ، ورح صدرك لعبادته دون غره:والصاحن وامحسنن، وامؤمنن 

 .[17/احجرات]                         
ه ووِج ،  عن الذل لرق العبيد قلبك، وأعتق  فقل احمد ه الذي عصمك عن عبادة العبيد

                 وجهك إى اه العي الكبر: 

 .[37–31/اجاثية]            
دم الصدق ي الذي عصمك من السجود للصنم، وقى لك بقَ احق وارع إى اإله 

                                                 
 ( .2577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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  الِقدم، وأحاطك بأجزال امنة ي دنياك، وسله أن يتم عليك النعمة ي أخراك وقل: 

                   

 . [15/اأحقاف]            
َِ  ثم اسمُ   دْ وُج ، وجعلك من امؤمنن، ك من امسلمن من سار  إى اأفق امبن حباً  كب
 .ي الَاء والراء ، وي الشدة والرخاءلك من قلبك ما قضاه ربك  بالرى

، اخبر بمصالح  ، احكيم الذي يضع اليء ي موضعه الرمن الرحيمالرب فهو  
  ه .، الكريم ي عطائه ، اللطيف ي تدبر عباده

 : وتشقى كل إليه وخَوْ ـتُ ـ، وا تتعلق بغره فَ  وتوكل عى اه وحده تغنم وتسلم وتؤجر
 .[13/التغابن]                                

 .رور العبد بامقدور ي ميع اأمور واعلم رمك اه أن من عامات الرى
وا تتمنى الباء ،بل  وتواي امكاره، ،ره اه، وا تضجر من مرارة امقاديرقدر  فا تذم شيئاً 

 :إذا نزلت  وامصائب امكارهوا تسأم من التكاليف، وا تكره  سل اه العفو والعافية ،
                      

 .  [ 211 / البقرة]           
 .بك العليم احكيم فإنه أرحم بك من نفسكفاستسلم لقضاء ر

اراد  فاه قادر قاهر ، ك م يكن ليصيبكأ، وما أخط واعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك
 .ومام يشأ ا يكون أبداً ، كان  اه  ما شاءو،  ، وا معقب حكمه أمره

 ، ة التدبر، وتغتبط النفس بحاو ، ويسكن العقل ويستسلم وهذا يرى القلب ويسلم
            :  با حبه اه ويرضاه الرىو، وحسن التَيف 

                           

 [.24-21/الرعد]    
فعل  من ااستغفار عى فقدان اأدب عند فعل الطاعات ، وسوء اأدب عند رْ وأكثِ 

               :  وصفاته العى،  السيئات، الذي سببه اجهل بأساء اه احسنى

 [.14/حمد]                  
، وفرحه واعلم رمك اه أن اه خلقك عى معاي اأساء والصفات، وهيأك معرفته محبته لك

  :أنه الرمن الذي وسعت رمته كل يء، الرحيم الذي ا أرحم منه ؛ورمته بك، بقربك
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 . [22/احر]                       
وخصك ، ، وبغاض إليك معصيته، فقد اجتباك لنفسه  ي طاعته فإذا استعملك اه 

        بمزيد عنايته، واستنقذك من ر نفسك: 
 .  [ 13 / الشورى]    

 ، والعلم النافع فقد أفلحت كتب اإيان ي قلبك باليقن التام رقى بك الكريم إى أنْ  فإنْ 
 يصطفيك ويربيك تربية خاصة . وحده ،فارغب إليه ي حقيق العبودية له 

 ، مراقباً  للرب للحق ، مشاهداً  ، شاهداً  لطيفاً  ، رحياً  خاشعاً  عاماً فيجعلك من بن خلقه 
:  با يرضيه عاماً ، للغيب  ، حافظاً  عى العهد ، قائاً  باحق ، عاماً  للحق ، مبيناً  للحق

                        

                   

 [.113/النساء]      
 ، طيباً كرياً  ، حسناً حكياً  ، حلياً صبوراً  ، صادقاً شكوراً  اً رر ، بَ غفوراً  وععلك عفواً 

فيها عى اإله احق يستعملك  ،التي حبهاوالصفات إى غر ذلك من اأساء ،  طاهراً 
    الدنيا واآخرة:  وتسعد ي وحبك الناس ، وتربح، شاكلة العبودية، فيحبك اه 

                       

 .  [ 79 – 73 / آل عمران]    
عطيك حفظك ويرعاك، يذكرك إذا ذكرته، وعيبك إذا دعوته، وي، وهذا يكون اه معك 

        :  ويزيدك إذا شكرتهإذا أطعته ، إذا سألته، وحبك 

 [.111/البقرة]                
عى سنن التعبد له ، وصفاته  ئهبمعاي أسا له تعبداً أحب اخلق إى اه أحسنهم واعلم أن 

،  ، والكرم والر ق واللطف، والرف ، والعفو والصفح ، والعلم والعدل باإيان واإحسان
       ، والرمة وامغفرة :  ، واحلم والسر والصدق والصر

 [.111/اأعراف]                   
، والعلو  ،واجروت  ،  والعظمة، صفات الربوبية كالكرياء معاي  ي هثم أتركهم منازعة 

خرج العبد عن شاكلة ُيـ انتحال ذلك فإنا ،  والكرياء واجالوالقهر ونحو ذلك من نعوت التعاي 
       :  ، ويضل وخَ يفسد وهلك العبودية العبودية، وبمفارقة العبد شاكلة
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 [.17-15/السجدة]    
، فكن من هؤاء  ، والعمل با جاء به ي ااقتداء به ، وحققاً  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اه  حباً ثم أشدهم 

                    :  تنال أعظم الكرامات
                                         

 [.22/امجادلة]             
،  ، واأنس بمناجاته ، والشوق إليه لقلب بالفرح بهومن كال حب اه دوام ذكره ي ا

                        والسكون إليه:

 [.24-21/الرعد]           
،  ة اأنس باه إيثار اخلوة به، وبث الشكوى إليه، وحسن الثناء عليه، واانكسار بن يديهموعا

 .  [ 12 / املك]                                 : وشدة احياء منه 
 ولباسك التقوى ، ، التفكر تك وْ ـ، وقُ  ، وزادك الفقر فاجعل أها احبيب رأس مالِك اليقن

       :  ، ودولتك حسن اخلق ، ومصباحك اإحسان ومطيتك الصدق

                         

 [.154/آل عمران]          
 ،واترك التكلف والدعوى ي ميع أحوالك، فذلك أبلغ لك فيا تريد، وأقرب لعون اه لك 

         يغنيك عن كل ما سواه : ، واخذه وحده إهاً  واقصد اإله احق

 .[ 91 / اأحزاب]     
،  وحبك اه، كل الشأن أن حب اه  بل الشأن ؛علم أنه ليس الشأن أن حب اه فقط او

 ثم ينر اه حبتك بن أهل الساء واأر,.
          فيا جاء به:  ملسو هيلع هللا ىلصواتبعت رسوله , وا حبك اه إا إذا آمنت به 

 .  [ 31 / آل عمران]                
                أول علم حتاجه اإنسان: ) ا إله إا اه ( واعلم أن 

 . [14/حمد]               
أن تقع عى  الساء أمسك اه السموات واأر, أن تزوا، وأمسك ) ا إله إا اه (وبكلمة 
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ومن أجلها خلق اه   ،واآخرة مرت الدنيااأر, ، وحصل للعباد اإسام واإيان، وها عُ 
 .عت اأحكامرسلت الرسل، وُر نزلت الكتب، وأُ أُ ومن أجلها  ،اخلق ،وخلق اجنة والنار

، كلا مرت  من قوها فا يء يوازها رْ فأكثِ  ،  ، وضدها موجب للنار هي اموجبة للجنةو
                        حرقتها ، وكلا مرت بنار أطفأها :، وكلا مرت بشبهة أ بسيئة حتها

 [.2/آل عمران]    
فبادر بالتوبة والرجوع فقد ظلمت نفسك ، وإذا ابتليت باخروج عنها أو عن معنى من معانيها 

 .[ 11 / احجرات]            :إليها
ق له لَ طْ ، وتُ  فتح للعبد أبواب الطاعة امفضية به إى جنة اآخرةتُ  (ا إله إا اه ــ ) بواعلم أنه 
غلق عنه أبواب النار التي جوارحه هي رضاة ربه، وتُ التي يستعملها لطلب م جوارحه

 .الشوارع إليها
ها و وا ثواب أكثر من ثواها ،وا عمل أزكى من عمل أهلها، ، فا قول أنفع من قائلها 

                                               :  ستفتح أبواب اجنةت

 [.11/طاقال]                
أُ َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتو »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص لنربِيَأن ا ر بن اخَطراب ُعمَ  َعْن و  ُيْسبِغُ َفُيبْلُِغ َأْو ف ضر

دحَ  َوَأنر ،  َأْشَهُد َأْن َا إَِلَه إِار اه: ُثمر َيُقوُل  اْلَوُضوءَ   ْبَواُب إِار ُفتَِحْت َلُه أَ ، َوَرُسوُلُه ه َعْبُد ا اً مر

 .(1)أخرجه مسلم  « َيْدُخُل ِمْن َأِهَا َشاءَ ، ُة اجَنرِة الثرَانِي
 .وموضع مداره، وراجه وسلطانه وقوامه ، كه َا وا إله إا اه رأس الدين ومِ 

    ه وأصفاه : وأكمله ، وأطيب وأحسنه، وأعظمه وأكره وأزكاه ، وهي أفضل العلم 

                             

                                    

 [.255/البقرة]             
كلها  واأخاق احسنة  اأعال الصاحةميع ووالشجرة الطيبة ، ،  وهي الكلمة الطيبة

 .، وثمرة من ثارها فروع ها
     : وب واأعالـالقل تـهَ وَ  ْت ـهَ ومتى وَ ، ال ـوب واأعمـت القلـكَ زَ  ْت ـكَ ى زَ ـفمت

             
                                                 

 ( .239برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 . [ 21 – 29 / إبراهيم]            
 وفسادها عى وجودها أو عدمها.واأبدان  ومدار صاح القلوب

 َسدُ َصَلَح اجَ  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َسدِ َأَا َوإِنر ي اجَ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  بشر عن النعان بن
 .(1)متفق عليه « َقْلُب َوِهَي ال َا ُه أَدْت َفَسَد اْجََسُد ُكلا َوإَِذا َفَس ، ُكُلُه 

، نفسه  وأحسنها، شهد اه ها عى، وأعدها  ،وأعاها ،وا إله إا اه أفضل الشهادات
                           :  العلم وأولو، ومائكته 

 .[  11 / آل عمران]         
الشكوك،  حة للقلب من وهجها مصفية للروح من الكدر، مروِ وموقنًا  وهي من قاها عاماً 

        :، مورثة أعظم اأجور  وأحسن اأخاق، اأعال   أطيب منبتة

                                

                     

 [.32-31/فصلت]              
يَك َلُه  َا إَِلَه إِار اه :»ر من قولفأكثِ  ٍء َوَلُه احَ  ْلُك َلُه امُ ، َوْحَدُه َا َرِ ْمُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ

َة إِار بِاهِ َحْوَل  َا ،  ِديرٌ قَ  اهُ ،  َا إَِلَه إِار اه،  َوَا ُقور  َفْضُل َوَلهُ َلُه النِْعَمُة َوَلُه ال،َوَا َنْعبُُد إِار إِير

 .(2)أخرجه مسلم «َوَلْوَكِرَه اْلَكافُِرونَ  ْخلِِصَن َلُه الِدينَ ـمُ  َا إَِلَه إِار اه،َسنُ الثرنَاُء احَ 
     احسنات ، وتفوز بأعى الدرجات : تنال أعظم  ) ا إله اا اه (وبــ 

                   

 [.54-51/العنكبوت]       
 .تفوز برضاه ، وأخلص له الدين والقول والعمل ربك اإله احق وحده اريك له عبدفا

وما فيها وما ، ، والسموات واأر,  ش والكريمن العر ى اهواعلم أن كل ما سو
،  ، وكل صغر وكبر ، وكل نبات وحيوان ، واجبال والبحار ، والشمس والقمر بينها

كل أولئك عبيد ماليك لإله احق، شاهدون لرهم بالوحدانية، قائمون  وكل خلوق ،
                                  له بالعبودية: 

                                                 
 ( .1544( ، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( . 549برقم ) أخرجه مسلم ( 2)
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 .[  11 / احج]                          ڱ           

د ، وأهٌل أن أن  ، فهو أهٌل  فسبح بحمد ربك العظيم مع كافة امخلوقات ُيعبد ُيكرر وُيَمجر
                       : حمدـويُ 

 .[99/اإراء ]        
 .(1)أخرجه مسلم    «َوِمَداَد َكلَِاتِهِ ، َوِزَنَة َعْرِشِه ، َوِرَضا َنْفِسِه ، َعَدَد َخْلِقِه ، َوبَِحْمِدِه  ُسْبَحاَن اه »

، بسم اه  بسم اه الذي ا ير مع اسمه يء ي اأر, وا ي الساء وهو السميع العليم
ستجلب كل أ، و ستدفع كل مكروه أوله سخطكأ ، بسم اه رب اأر, والساء خر اأساء
 .يا مواي  رضاكحبوب أوله 

 .  [ 17/اأنبياء]                             
يَك َلُه  أْشَهُد َأْن َا إَِلَه إِار اه»  د، َوْحَدُه َا َرِ ،  اً َربا  َرِضيُت بِاه،  َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  اً َوَأنر حَمر

ٍد َرُسواً  ْسَاِم ِديناً ،  َوبُِمَحمر  .(2)أخرجه مسلم  « َوبِاْإِ
نَا َلَك اْحَْمُد ِمْلُء السموات َوِمْلءُ ا » ُهمر َربر ٍء َبْعُد ، اْأَْرِ,  للر َأْهَل ، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

 «دُ ـَوَا َينَْفُع َذا اْجَِد ِمنَْك اجَ ،  َوَا ُمْعطَِي مَِا َمنَْعَت ، ا َأْعَطيَْت َا َمانَِع مَِ ، ِد ْجـَوامَ  الثرنَاءِ 
 .(3)مأخرجه مسل

اللهم إي ُأشهدك وكفى بك شهيدًا ، وُأشهد ميع خلقك ، وُأشهد ميع سكان ساواتك 
عبدك وأرضك ، أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك ، وأشهد أن حمدًا 

 ورسولك.
 اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

 سبحان اه وبحمده ، وا حول وا قوة إا باه العي العظيم.
 
 
 

                                                 
 ( .2721برقم ) أخرجه مسلم ( 1)
 ( .311برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( .971برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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رب ــــال  

 . [ 51 / يس ]          : قال اه تعاى
 . [ 2 / الفاحة ]              : قال اه تعاىو

ر كل ومالك كل يء ، ومقدِ ، ورب كل يء ، وخالق كل يء ،  هو رب العامن اه 
                               :  ومدبر كل يء، يء 

 . [ 112 / اأنعام ]             
الكرياء واجروت له الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلو والعظيم وهو سبحانه الرب 

                             :  واملكوت
 . [ 37 – 31 / اجاثية ]                    
،  القائم بمصاحهم، ، الكافل هم  خلقه ورباهم بنعمهوهو سبحانه الرب الذي أصلح 

 .[119/اأنعام ]                     :  ، الكثر اخر واإحسان امواليهم بنعمه
والصفات العى ، الرب العظيم الذي يري  ،هو الرب العظيم الذي له اأساء احسنى
        :  عباده بنعمه امادية والروحية فله احمد

                  
 .[7-2/الفاحة ]               

هو سبحانه الرب الكريم الذي يمد أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوبنا با حتاج إليه من 
                            اأقوات:

  .[3/فاطر ]      
 هو الرب اخالق الرازق الذي منه نعمة اإعاد ، ومنه نعمة اإمداد ، ومنه نعمة اهداية.

ه بالنعم التي ا ُتعد وا ُتـحى  ، ثم هداه إليه.  خلق اإنسان وم يكن شيئًا من قبل،وأَمدر
به ، ومن دعاه استجاب له ، ومن استغفره غفرله :   من أطاعه كافأه ، ومن عصاه أدر

                        

 .[12-77/الشعراء ]                         
 ، البصر  كل يء عى، الرقيب  وهو سبحانه الرب احافظ لكل يء ، القريب من كل يء 
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يع ، الذي له ميع اأساء احسنى ، وله م ، العليم بكل يء كل يءلبكل يء، السميع 
              : وا رب سواه، ا إله غره وله امثل اأعى ، ،  الصفات العى

                                    
 .[59/اأعراف ]                            

الذي استوى الرمن و الذي له اخلق واأمر،هو الرب ،  سبحان ربك رب العزة عا يصفونف
     : ي كل حال  تربية خلقهتوى ، والكبر  وتفرد بتدبر ملكه،  العظيم عى عرشه

 . [15/ مريم]                            
 رب السموات واأر, ومن فيهن ، ورب كل يء. ، هو الرب احي القيوم

 .، ومصر اأمور كلها إليه دبر كله بيده، والت ، والرزق كله منه فاخلق كله له
 .تنفذها وتقسمها مائكته بأمره ، من عنده  ةومراسيم التدبر كلها نازل 

، واإحياء واإماتة:  ، والتحريك والتسكن ، والرفع واخفض ، والبسط والقبض بالعطاء وامنع
                                            

                                                             
 . [ 27 – 21 / آل عمران ]                                 

، وعيب  العزيز الكريم الذي يكشف الكروب ، ويرفع الباءالقوي وهو سبحانه الرب 
             وا معطي ما منع:، ، ا مانع ما أعطى  امضطر، ويغيث املهوف

 . [24/الرمن]                     
، ويكرم  ويعز ويذلويبسط ويقبض ، ،  خلق ويرزقبحكمته هو الرب القادر الذي و

 .ويعذب من يشاء ،  ، ويرحم من يشاء وهن
، ا معقب  لقادر الذي ا يعجزه يء، ا احكيم الذي يضع اليء ي موضعهوهو الرب 

                       ، وا مبدل لكلاته: ، وا راد أمره حكمه
                                         

 . [ 3 / يونس ]         
، خالق كل  وا رب سواه، ، ا إله غره رب العرش العظيم  وهو سبحانه الرب املك احق

، وا خرج عن تقديره يء ، وا يفلت من ملكه مثقال  ا يعزب عن علمه يءعليم ،  يء
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                         ، وا أصغر من ذلك وا أكر:  ذرة ي السموات واأر,
 .  [111 / امؤمنون]           

، والعبيد املوكملك و، مالك املك واملكوت ،  هو وهو سبحانه الرب الذي ا إله إا
 ، حي قيوم ا تأخذه سنة وا نوم . قيوم الدنيا واآخرة

         : وهو رب كل يء، ده قه، وكل يء سواه عبْ لَ كل يء َخ  
 . [ 11 / الشورى ]          

وعلمه وسع كل يء، وهو سبحانه الرب الرمن الرحيم الذي رمته وسعت كل يء، 
               :، واسع الرمة  واسع الفضل، واسع امغفرة

 .[7/غافر]                             
 وإكرامه . يرحم من يشاء من خلقه با يشاء من فضله وإنعامه وإحسانه

، وامعرفة ي قلوهم  فأنشأ اإيان، بإمام نعمته وإحسانه وخاصة رمته  ءهثم خص أوليا 
، وثوابه  ورعه ، وتعريفهم بدينهوأسائه وصفاته  وغذاهم بتذكرهم بعظمته وجاله وماله

                             : وعقابه
 . [ 151 / اأعراف ]        

اقة وعطاء ، وع قته بالعوام التي خلقها عاقة رمةاالذي ع فسبحان الرب الرمن الرحيم
 .[71/الرمن ]            تربية وإمداد وعناية وإكرام : 

وساقك إى طاعته ، وأعانك عى  ،اك إليه هو الرب الكريم الذي خلقك ي أحسن تقويم ، وهد
ه إليك كل ما يرك ،عبادته ، وألقى ي قلبك حبته، وحبرب إليك اإيان ،  وزيرنه ي قلبك، وكــرر

                            : وصد عنك من يضلك
                           
 . [ 113 / النساء ]                        

 واعلم أن تربية الرب جل جاله لعباده نوعان:
  ،ًا أو فاجركان  اً رر ، بَ ًا ن أو كافركا لكل خلوق مؤمناً  ، وهي تربية الرب  تربية عامة :اأوى
 ، باخلق والتدبر ، والعطاء وامنع، تربية حكيمة  أو ماداً  أو نباتاً  كان أوحيواناً  إنساناً 

                : كا قال سبحانه  ، والبسط والقبض واإحياء واإماتة
  .  [12 / الزمر ]           
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،  وغذاهم بمعرفته،  ، حيث رباهم فوفقهم لإيان به صة أوليائه امؤمننتربية خا الثانية:
            ، وكره إليهم معصيته: و حبب إليهم طاعته ، وأعاهم عى عبادته

                                                      
 .[7احجرات / ]            

، كاً قه، وأحسن كل يء ُح لَ هو الرب احق واإله احق الذي أحسن كل يء َخ  اه و
                          : وتدبراً  وأحسن كل يء تقديراً 

 .[7 -1/السجدة ]                                
               ي الدنيا واآخرة: الظاهرة والباطنة هو الرب امحسن إى ميع خلقه با أسبغ عليهم من النعم

                              
 .[39/إبراهيم]     

 .. وكل اخزائن عنده. وكل خر من لدنه ..وكل النعم منه  .. كل امخلوقات له
 قًا.، املك ح الكريم حقاً ،  امحسن حقاً ،  اإله حقاً ،  هو الرب حقاً 

 .واإحسان قوله احق، وفعله احكمة، وتدبره العدل، وعطاؤه الفضل، وجزاؤه القسط
تطمع ا تبلغ اأوهام تعداد نعمه، وافسبحان الرب امحسن إى ميع خلقه، الذي 

                 فضله وإحسانه: خلقه والعقول ي إحصاء 
 . [ 11 – 17 / النحل ]                             

        :  غره أو يعبد إهاً  ،سواه مسكة من عقل أن يتخذ رباً  لديهفهل يليق بمن 
                                      
                                    

 .[ 71 / اأنعام ]       
هم وفاجرهم، را ، بَ  بإحسانه وإنعامه ر اخلق ميعاً مَ بحانه هو الرب الكريم الذي غَ واه س
               : ، الذي ا خلو موجود من إحسانه طرفة عن وكافرهم مؤمنهم

 .  [ 53 / النحل ]         
 ل ومال ي العام فمن هو سبحانه املك العزيز اجبار ، ذو اجال واإكرام ، الذي كل جا

 أنوار ذاته وآثار صفاته .
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ا عا  وعظم ي قلوب العارفن به ، الذي عظم قدره ، وتنزه، هو ذو اجال الذي جل قدره 
                                       :  يليق به

    .[112/اأنعام ]   
علو صفاته ، وتعذر عى اخلق أن حيطوا بأسائه فسبحان الرب العظيم الذي جل ي 

      ونعوت جاله وماله ، وعظمته وكريائه ، وملكه وملكوته : ،وصفاته

              

   .[17/الزمر ]    
بصفات اجال واجال ، وله مصلحتهم هو سبحانه الرب العظيم الذي يري عباده 

ل ، وصفات مال ، وصفات ظاهرها جال وباطنها مال ، وصفات سبحانه صفات جا
 ظاهرها مال وباطنها جال .

فإذا أعطى اه العبد عطاًء حسنًا فهذا يء ميل ، لكن إذا م يكن مع هذا العطاء شكر واستقامة 
 فسيكون بعده عقوبة وتأديب باجال .

فإذا أفى به هذا الباء إى التوبة وااقبال عى  وإذا أوقع اه الر والباء بإنسان فهذا جال ،
 .[111/اأعراف ]         اه فهذا مال : 

فسبحان ربنا ما أعظمه وما أرمه بخلقه ، يسوق إليهم النعم لـُيــقبلوا ها عليه ويطيعوه ، فإذا 
        انَفوا عنه أرسل إليهم مصيبة تردهم إليه : 

 .[7/إبراهيم ]        
هو سبحانه احكيم الذي منع ليعطي ، وقبض ليبسط ، وخفض لرفع ، وجعل هذه الدنيا 

الدنيا سببًا لعطاء اآخرة ، وجعل عطاء اآخرة عوضًا  ءلتواء ا دار استواء ، وجعل باادار 
 .[11/الزمر ]            الدنيا : من بلوى 

    احكيم الذي يأخذ ليعطي ، ويبتي ليجزي : فسبحان الرب الكريم 

                  

                              

 .[157-155/البقرة ]   
هو سبحانه الرب العظيم وحده ا ريك له ، له اأساء احسنى والصفات العى ، مرة 
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 ، ومرة يكاشفها بأساء ماله.يكاشف القلوب بأساء جاله 
فإذا جى عى عبده باسم اجال امتأ القلب خوفًا وخشية ، وإذا جى اه عى عبده 

                  باسم اجميل امتأ القلب حبة وفرحة : 

                              

                  

 .[29-22/احر ]                         
فسبحان من يقلب هذا القلب البري بن الَور والطمأنينة ، وبن اخوف واخشية ، 

 .[15/احج ]               وذلك كله مصلحة العبد : 
ربه ، وبعد كل كر منه واعلم أن كل إنسان قريب من اه يدرك أنه بعد كل افتقار عطاء من 

تأديب من ربه ، فامفتقر إى اه َيـنـْعم باسم اجميل ، وامعتد بنفسه يعاقب بصفة اجال : 
                  

 .[111/البقرة ]     
 ه.حسان ربه إليإوربنا حكيم عليم قد حوج اإنسان لعبد لئيم فرده هذا اللئيم ليعرف مقدار 

واعلم أن هؤاء الناس الذين ُهانون ويذلون ويسوق اه إليهم من الشدائد ما ا يطيقون هم غالبًا 
ى رهم إعصاة هان أمر اه عليهم فهانوا عى اه ، فسلط عليهم بذنوهم من هينهم ليعودوا 

 .[124/اأنعام ]                       وحسنوا الظن به : 
     أر عى معصيته واستكباره أخذه اه أخذ عزيز مقتدر : ومن 

  .[55/الزخرف ]     
وربنا عزيز كريم يغار عى عبده امؤمن فيجله ويكرمه ، وا يذله وا هينه وا حوجه إى 

               لئيم ، بل للمؤمن الكرامة واأمن دائًا : 

 .[12/اأنعام ]    
أما هؤاء الطغاة واأرار الذين يذلون الناس فهم عى بيد اه ينتقم هم من عصاه ، ثم 

    ويسلطهم عى من أساء من عباده ، فإذا تابوا كفهم اه عنهم :  ،ينتقم منهم

   .[123/النساء ]               
، الرحيم الذي يري عباده با يصلحهم فسبحان الرب العظيم الذي بيده مقاليد اأمور 
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 ليسعدوا ي دنياهم وأخراهم.
فمن أطاعه ظاهرًا وباطنًا أكرمه ، ومن م يكن له ورع يصده عن معصية اه إذا خا م يعبأ 

 .[27/امائدة ]          اه بيء من عمله : 
ه ، ويعاقب كل جرم مها هو القوي العزيز الذي ينتقم من كل ظام استرى ر ربنا 

 .[112/هود ]                       عا وجر : 
 هو العزيز اجبار الذي يقصم ظهور الطغاة ، وينزل العقوبة بالعصاة لعلهم يتوبون إليه :

                       

 .[93/اأنعام ]
فأطاعه وم يعصه، ومن  ،وخاف عقوبته ،ه خي نقمتهواعلم أن اإنسان إذا عرف عظمة رب

           ه اخوف عى كل خر: خاف ربه دلر 
                 

   .[17-15/السجدة ]                             
فهم بنعمه لي ف العباد بعظمته ليهابوه ، وعرر      شكروه : فسبحان من عرر

 .[51-94/احجر ]  جئ          
هو املك احق احكيم الذي يري عباده با يصلحهم فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن 

، ويعاقب ليوقف الباغي وامجرم والظام عند حده ، وحفظ من سواه من  يعي اه 
 .[11/دخانال]               أذاه : 

وا ينتقم من  ،وا ينكل باجناة ،هو الرب الرؤوف الرحيم بخلقه ، ا يقصم ظهور الطغاة
           العصاة إا بعد اإعذار واإنذار واإمهال : 

 .[4-1/الطاق ]                 
ليتوب إى ربه ، فإن هو الرب الرمن الرحيم ، ا يبطش بامجرم من أول مرة ، بل يمهله 

           م يستجب انتقم اه منه ، وأراح الناس من ره : 

 .[45/امائدة]       
فسبحان ربنا الكريم الرمن الذي ينتقم من عصاه ليصلحه ويوصله إى أبوابه ، ويدخله 

 .[193/البقرة ]         إى أبواب رضاه وطاعته : 



212 

 

وا يغضب عى خلقه ، بل يغضب عى  ،فإنه ا يغضب لنفسه لم أنه إذا غضب ربنا واع
ى اأعال احسنة التي ترضيه وتسعدهم: إأعاهم السيئة التي سوف تشقيهم ، فيعاقبهم ليعيدهم 

 .[22/احر ]                      
سله باآيات واإنذارات ، فمن م ينتفع باإنذارات هو الرب العظيم واإله الكريم الذي يرسل ر

 .[55رف /الزخ]          سلط عليه العقوبات : 
وسنة اه جارية ي كل زمان ومكان أن من أعر, وطغى وجر أمهله اه ليتوب ، فإن تاب 

             وأناب وإا أخذه اه بذنبه : 

                  

 .[91/العنكبوت ]     
واعلم أن ربنا ملك قادر عى كل يء ، إذا رحم رحم حيث ا شقاء ، وإذا بطش بطش 

                                     حيث ا نجاة : 

 .[11-12/الروج ]          
أن يعرف ربه بأسائه وصفاته ليعظمه ويطيعه ، واعلم رمك اه أن الواجب عى امؤمن 

ويعرف نعمه وإحسانه ليحبه ويشكره ، ويعرف شدة بطشه وانتقامه ليخاف منه وحذر معصيته : 
 .[41/امائدة ]             

وامؤمن حقًا من عرف ربه بأسائه وصفاته وأفعاله ، فاجتمع ي قلبه تعظيم ربه عن طريق 
    وحبة ربه عن طريق النعم ، وخوف ربه عن طريق النقم والعقوبات :  اآيات ،

  .[41/اأنبياء ]                
فسبحان ربنا العظيم الكبر امتعال الذي إذا جى عى خلوقاته بصفة اجال أرعب األباب 

ية هدمت ، وحرائق بصواعق وزازل وخسوف وبراكن وعواصف ، ففي ثوان معدودة أبن
 ، وبحار فاضت . مرت داشتعلت ، وأنفس قتلت ، وخائق ردت ، وعواصف 

          وبحسب الذنب تكون العقوبة ، وبحجم امعصية تكون شدة اانتقام : 

 .[112/هود ]             
نينة وبركات وخرات وإذا جى بصفة اجال أخذ األباب بنعم وأرزاق وأمن وعافية وطمأ

                             وأزواج وأواد وأموال:
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 .[21/لقان ]                               
وإذا عرفت هذا فاعلم أنه ا يتطاول عى عباد اه إا اجاهل بربه العظيم ، وابد أن ُيري 

                سوؤه : اه فيه الناس يومًا ي

 .[22/السجدة ]   
    فإن أمهله اه وم تر عقوبة اه له فاعلم أن اه سيعاقبه بعقاب أليم يوم القيامة :

 .[92/إبراهيم ]                      
      : أنه ي معصية اه وأنت ي طاعة اهعليه إذا ظلمك وكفاك نًَا 

                   

 .[93-91/الزخرف ]      
فسبحان الرب احي القيوم العزيز الرحيم ، هو اأول با بداية ، وهو اآخر با هاية ، من 
توجه إليه أشهده الباقيات والفانيات ، وهداه للعمل بالباقيات الصاحات وَتـْرك الفانيات : 

 .[14/العنكبوت ]              
حتاج  ، الغني الذي احان الغني الكريم امالك لكل يء، الذي عنده خزائن كل يءوسب

فاإنسان فقر حتاج اى السمع كل يء ، لأنه فاقد  ؛ى كل يء إإى يء ، وما سواه حتاج 
  وحده هو الذي أوجدها فيه وأنعم عليه ها :واهوالَب والعقل والعلم والعافية والرزق واهدى ، 

 .[15/فاطر ]                        
 ، وهو سبحانه الرب املك احق الذي أحسن إى كل خلوق بنعمة اإعاد، ونعمة اإمداد

 ، وللمؤمن مع ذلك بنعمة اهداية بنعمة الدين ولإنس واجن، ونعمة اهداية ما ينفعه 
                                :ودخول اجنة لإيان

 .  [ 17 / احجرات ]                   
وهو سبحانه الرب امحسن إى اخلق كلهم بصنوف النعم ولو غفل عن ذلك الغافلون، و جحد 

                  : فضله اجاحدون، وأعر, عن شكره الكافرون
                                 

  .[12- 11/غافر]                                                                                                                                               
 ، ةره ي أحسن صورأخرجه من عدم، وصور  عى اإنسان أنْ ومن إحسان الرب الكريم وفضله 
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                     وهي صورة آدم أحسن صور العام: 
                          

 .  [ 19 / غافر ]      
يء ، وعلرمه أساء كل خلقه ربه بيده، ونفخ فيه من روحه،  ومن إحسانه إى اإنسان أنْ 

           وأسجد له مائكته، وطرد ولعن من استكر عن السجود له: 
 .  [ 11 /اأعراف ]                               

      وأمهله بعد لعنته إى يوم القيامة: ، ثم أخرج اه الشيطان من اجنة إى اأر, 
 .[ 35 – 39احجر/  ]                          

، وأنعم عليه بفصاحة اللسان، ةخلقه ي أحسن صور اإنسان أنْ  إى ومن إحسان الرب 
                  وحسن السمع والبَ ومام العقل: 

 .[ 71/النحل ]                   
،  ، وهداه لإسام وأنزل عليه الكتب ، ومن أعظم إحسان الرب إى اإنسان أن أرسل إليه الرسل

ووفقه لنر ما علم بن عباده ،  ، ، وأعانه عى عبادته والعمل با علم ، ويَ له الدين وعلمه كتابه
                 : ءض إليه كل عمل يوبغر وزين له كل عمل صالح ، 

                                 
 . [119/آل عمران]            

  والدين والعافية ونعم اه عى اإنسان ا يمكن عدها وا إحصاؤها ي النفس وامال والرزق والولد
                          : والتكريم واأمن والعناية

 .  [ 39 / إبراهيم ]           
إحسان عظيم مع  ،ويعر, عنه بقلبه وبدنه ،ه بنعمهفسبحان اه كيف يعي اإنسان رب

                    إنعامه عليه: جزيل و ،ربه إليه
 .[1 –1اانفطار/  ]                    

           الغني القادر: الرب ويعر, عن  ،العاجز فقربالاإنسان وكيف يتعلق 
 .[ 91 / احج ]                                          

وملكه أن شأن ربنا عظيم، وأفعاله واعلم وفقنا اه وإياك حسن معرفته بأسائه وصفاته 



215 

 

 .وإحسانه عظيم ا حيط بذلك ميع عقول العامنوماله وحسنه عظيم ، 
مع له ميع ر ربنا العام العلوي والسفي عى أحسن صورة رجل واحد، ثم ور فلو ص 

، ثم ضاعف ذلك العقل  عقول العامن من امائكة واإنس واجن وميع ما خلقه اه 
مضاعفة، ثم كشف له  اخائق، ثم ضاعف ذلك أضعافاً أعداد والتمييز أضعاف ما خلقه من 

ن حقائق اأمور، وأظهر له خفي امستور، وأعلمه عواقب امآل، وأطلعه عى حكمته ربه ع
، وم يعلم من حسن ويقينًا  بره ي مسالك تدبره ي العام، م يزدد بذلك إا إياناً  فِي وخ

   إا ما أطلعه عليه عام الغيب والشهادة: وعظمة أسائه وصفاته ربه وإحسانه 
                                        

 .  [ 54 / اأنعام ]                                           
   : ، وم يقدر اه حق قدره ا يعصيه إا من جهل أساءه وصفاته، فسبحان اه 

                        
 .  [ 17 / الزمر ]            

،  خلوقاته ميع بإحسانه مر ، وعَ  ن ي العام كلهْس وسبحان ربنا احق الذي خلق احُ 
 الذي أبدع احسن والزينة ي العام كلهالبديع ،  وأوصل بره وإحسانه إى ميع عباده

                           :تبَة وذكرى لعباده 
                                    

 . [ 1 – 1 / ق ]          
فكيف حيط بأسائه  ،ن معرفة ما أعد اه أوليائه من النعيم ي اجنةبل النفوس عاجزة ع

                      :  وأفعاله وإحسانه، وصفاته
                               

 .  [ 113 – 112 / اأنعام ]       
  ، وا معقب حكمه. ما يريد فسبحان ربنا العظيم الذي يفعل ما يشاء، وحكم

 .. ويعز ويذل .. وحيي ويميت.ويبسط ويقبض .. ويعطي ويمنع ..يرفع وخفض 
يرفع من يشاء بجوده وفضله، وخفض من يشاء بحكمته وعدله، وهو العليم اخبر بمن يستحق 

                                هذا وهذا: 
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 . [ 32 /النجم ]                  
واعلم أنه ا بد للعبد من البلوى التي ميز امؤمن من امنافق، والصادق من الكاذب، 

                              والطيب من اخبيث: 
 . [ 3 – 2العنكبوت / ]                           

وهداه إى سواء  ،بتصديقه وأكرمه ،عه ربه بتوفيقهفَ رَ  نْ مَ آخرة ي الدنيا وام وامرفوع امكرَ 
                              وحيث كان: كان نْ مَ  ،طريقه

 . [ 11 / امجادلة ]             
 م ي قلبه وجوارحهكر فتحَ  ،من انقطع عن ربه، وأره عدوه واخار حقاً  وامخفو, حقاً 

           م التوفيق، وأدركه اخذان، وصار من حزب الشيطان:رِ حُ فَ  ،وحياته
                                      

                                        
 .  [ 111 – 113 / الكهف]           

          وأن دينه احق فقال سبحانه:  ،قوقد أقسم اه بربوبيته عى أنه اح
 .  [ 23 / الذاريات ]               

وسبحان اه كيف ينَف امركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه ا رب غره، وا 
                خالق سواه، فكا أنه ا رب غره فا إله سواه:

 . [17/الزخرف]     
، وأوجدهم بمشيئته ،  ، وخلقهم بقدرته فسبحان ري العظيم الذي ربى ميع العامن بنعمه

لق له، وأغدق وأعطى كل يء خلقه الائق به ، ثم هدى كل خلوق ما ُخ ،  رهم بإرادتهوصور 
                                          عى عباده نعمه:

 .[112/اأنعام]          
 ،واإنعام واإحسان ،ذو اجال واإكرام، امتفرد بالعظمة واجال، وتبارك اه رب العامن 

                  عى مدى الدهور واأزمان:  ،والتَيف والتدبر

 .[ 71 / الرمن]
 هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر اأمر كله ي ملكوته كله .
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نس واجن وامائكة ، ويدبر اأمر ي عام اإو، أمر ي عام اجاد والنبات واحيوان يدبر ا
              العلوي والعام السفي ، ويدبر اأمر ي الدنيا واآخرة : العام 

   .[1/املك ]                
ويدبر النطفة ي اأرحام .. ويدبر النجوم  يدبر سبحانه الرياح .. ويدبر امياه .. ويدبر الذرات ..

ي الساء .. ويدبر الكائنات ي الكون .. ويدبر الكام ي اللسان .. ويدبر اإبصار ي العن .. 
                    ويدبر السمع ي اأذن : 

                        

 .[32-31/يونس ]         
فسبحان الرب احكيم الذي بيده التَيف والتدبر احكيم ، يدبر اأمر كله ، ويوفق بن 

 واقبها ، ويصل امقدمات بالنتائج ي ملكه العظيم.أوائل اأمور وع
فهذا هار جاء بعده ليل ، وهذا حر جاء بعده برد ، وهذه حبة صارت شجرة ، وهذه شجرة 

 خرجت ثمرة ، وهذه نطفة صارت إنسانًا ، وهذا اإنسان صار سميعًا بصرًا عاقاً عامًا.أ
وهذا زواج والنتائج سكينة وبنن وبنات ، وهذا عمل بري والنتائج جارة رابحة أو خسارة 

                                  فادحة : 
                               

 .[7-5/السجدة ]    
 فسبحان املك احق الذي يدبر اأمر ي ميع ملكه وملكوته .

هو الرب العظيم الذي بيده التدبر امادي ، فهو الذي يمد خلقه ي العام كله با حتاجون 
              من اهواء واماء والنور والطعام والراب وغرها من النعم : 

   .[71/اإراء ]              
وهو الرب العظيم الذي بيده التدبر الروحي ، فهو الذي هدي عباده إى احق ، ويوصلهم إليه 

 .[13-12/الليل ]                  با شاء : 
ينصحه ، وأحيانًا يبعث إليه  فأحيانًا يبعث إى الكافر من يدعوه ، وأحيانًا يبعث إى العاي من

من يضغط عليه ، وأحيانًا يسوق إليه شدة ، وأحيانًا عمعه بمن يعطف عليه ، وأحيانًا يرزقه من 
فضله كي يستحي منه ، وأحيانًا يقر عليه ليفر إى اه ، وأحيانًا يبتليه بمر, ثم يشفيه ليبن له 
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                    فضله عليه : 

 .[3/يونس ]                         
 هو سبحانه الرب الكريم الذي يدبر اأمر وحده ا ريك له.

يعطي هذا مااً ، ويعطي هذا علًا ، ويعطي هذا ذكاًء ، ويعطي هذا جاهًا ، ويعطي هذا ُخلقًا ، 
            ويعطي هذا مااً ، يعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه: 

 .[59-53/النحل]                             
نسان بر اأمر كله باحكمة ، فيعطي اإفسبحان الرب احكيم ي خلقه وأمره ، الذي يد

 ي الوقت امناسب :، امناسب اليء امناسب ، بالقدر امناسب ، من النوع امناسب 
 .[31/اإراء ]                               

أو حركة أو  ،هو سبحانه املك القادر عى كل يء ، وكل ما يقع ي الكون من خلق أو أمر
 أنه وحده الرب الذي يدبر اأمر كله ؛ فهو واقع بإرادة اه ومشيئته ،أو حياة أو موت ،سكون

 .[159/ل عمرانآ ]                :  ي العام كله 
 . ، كيف شاء، ومتى شاءفسبحان من يدبر اأمر كله ي الكون كله

أرسى اأر, باجبال .. ورفع الساء با عمد .. ومأ الشمس بالنور با حطب .. وأنبت 
احب ي الثرى .. وأمسك الطر ي الفضاء .. وأطعم اأساك ي ظلات البحار .. 

            نسان : وسخر كل يء من امخلوقات لإ

                              

                                 

 .[3-2/الرعد ]      
وسبحان املك احق الذي ينطق كل يء ي ملكه بتوحيده ومده ، ويشهد بحسن 

           لقه وإبداعه وتصويره : ومال خ ،تدبره وتَيفه

                            

 .[113-112/اأنعام ]     
نسان وأمده بالرزق ، وأرسل إليه الرسل ، لعظيم القادر الكريم الذي خلق اإهو سبحانه الرب ا
   عثه يوم القيامة للحساب واجزاء :ليسر ي الدنيا عى هداه ، ثم يب ،وأنزل إليه الكتب
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 .[1-1/الزلزلة ]        
هو الرب احي الذي جعل ي احياة واموت آيات وعر ، احي الذي يبعث كل ميت 

            للحر واحساب واجزاء :

                                   

 .[7-5/احج ]                   
ى ما يسعدهم ي إهو سبحانه الرب الكريم الذي بعث اأنبياء والرسل هداية اخلق 

               الدنيا واآخرة :

               

 .[31/النحل ]   
أو تأديبًا له ، ويقلب قلوب  ،له هم اإنسان حركاته وسكناته مكافأةهو الرب القادر الذي يل

 العباد كيف شاء مصلحة العبد .
إِنر ُقُلوَب َبنِي آَدَم ُكلرَها  »يقول : ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها قال : سمعت رسول اه 

ْمَِن َكَقْلٍب َواحِ  ُفُه َحيُْث َيَشاءُ َبْنَ إِْصبََعْنِ ِمْن َأَصابِِع الرر ِ َْ اللرُهمر  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اه ُثمر َقاَل َرُسوُل  «ٍد َي
ْف ُقُلوَبنَا إَِى َطاَعتَِك  َف اْلُقُلوِب اْرِ ِ ََ  .(1)أخرجه مسلم « ُم

 خلق كل إنسان ختارًا فيا يريد. واعلم أن اه 
 وإعانة له عى طاعة ربه. ،طريق احق وطاعة ربه رح اه صدره لإسام إكرامًا له فمن اختار

يعينه عى البعد عنه بأن  برمته ومن اختار طريق الباطل أو امعاي أو الشهوات فإن اه
      :  ، فإن م يركه طبع عى قلبه لكفرهععل صدره ضيقًا حرجًا ليركه

                  

  .[125/اأنعام ]                 
 فا أعظم رمة اه بعباده وما أبره هم ، وما أشد رأفته وعنايته هم ، فهو الرب الرؤوف 

ها كيف يشاء ، ليعينهم عى الذي جعل قلوب العباد بن أصبعن من أصابعه يقلب الرحيم
 .[15/احج ]             ويبعدهم عن الر :  اخر،

                                                 
 ( .9115)برقم  أخرجه مسلم( 1)
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ي أمر وهى ، وأعطى اإنسان حرية ااختيار ، فإذا اختار هو الرب احكيم الرحيم الذ
الطاعة أعانه وضاعف له اأجر ، وإذا اختار امعصية م يركه الرحيم حتى يموت عليها ، 

    بل يؤدبه ببعثه إى عمل يستحق عليه عقوبة شديده ، ليعود إليه بعدها : 

   .[197/اأنعام ]                     
 وا يفعل إا ما يصلح عباده ، فلو أن إنسانًا أدى زكاة  ،فسبحان ري العظيم الذي بيده اأمر كله

            ماله فإكرامًا له وشكرًا له يبعثه لراء صفقة رابحة تعو, له ضعف ما دفع أو أكثر : 

 .[34/سبأ ]                  
ماله فتأديبًا له وتذكرًا له لعله يتوب يبعثه اه إى صفقة خارة  ولو أن إنسانًا بخل بزكاة

                   تأكل ما بخل به من الزكاة : 

                     

   .[111/آل عمران ]    
عليه أو أخذ ما حرم عليه فمن أعطى ما أعطاه اه أعطاه اه خرًا منه ، ومن بخل با وجب 

 .[271/البقرة ]                                         أخذه اه منه : 
 فسبحان الرب احكيم الرحيم الذي يكافئ عى حسن ااختيار ، ويؤدب عى سوء ااختيار.

ر, ، ويوم القيامة يبعث هو الرب القادر الذي بعث اأواد من اأرحام كا بعث النبات من اأ
       اأموات إى احياة اأبدية ، وهناك تظهر اأرباح واخسائر : 

                      

 .[115/آل عمران ]    
واموحد حقًا من توكل عى ربه وحده ، فا يرى مع اه أحدًا ا نفسه وا غره ، فيتوجه إى ربه 

 .[13/التغابن ]                           كل يء : ي 
هو سبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشاء إى عليات اأمور ، ويرفع عن القلوب وساوس 

 .[79/الواقعة ]       الصدور ، ويسمو باأفعال عن الرور : 
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  التعبد ه  باسمه الرب : 
، ومعرفة مسالكه ي العام  طلب علمه ن أول التعبد باسم الرب أ اعلم وفقك اه

 وتصويراً ،  وتدبراً  العلوي والسفي، واستعام سبل جاريه ي امخلوقات كلها خلقاً 
                            ، وإعدادًا وإمدادًا :  وتقديراً 

                                   
 .[ 3/يونس]     

يفعل ما يشاء، واخالق خلق ما  ربك العظيم وحدهباأبصار والبصائر فانظر ترى 
والرازق يرزق من يشاء، واهادي هدي من يشاء، وامصور يصِور ما يشاء،  يشاء،

والرمن يرحم من يشاء، والقهار يقهر من يشاء، والقادر ينفذ ما يشاء، واحكيم 
     : ، والغفار يغفر من يشاءما يشاء، والنار ينَ من يشاء حكم

 .  [15 / مريم ]                           
ليكافئ امحسن ،  ،واعلم أن ربك هو الرمن الرحيم الذي خلق اإنسان ختاراً 

 ويعاقب اميء.
ب إليه بالطاعة رح صدره ، وألقى الطمأنينة  َر أمرهمن تقرر ومن عى ، ي قلبه ، وي

، ومن أرر عى كفره أعر, اه ليعود إليه ربه ألقى ي قلبه الضيق والكآبة واحرة
                    :عنه

                        

                                    
 .  [121 -123 / طه ]

ومن شعر أن ربه يراقبه وحاسبه عى أفعاله ، ويعاقبه ريعاً عى كل قول أو فعل 
 ايرضيه ، فليعلم أنه ي عز العناية اإهية ، وأن فيه خرًا كثرًا ، وأن اه يؤهله لرمته ،

           ويربيه لرقيه ، ويكِفر عنه سيئاته: 

                     

 .[191-191/آل عمران ]        
فليعلم أنه خارج العناية  ،ومن ارتكب امعاي والكبائر وم حاسبه ربه وم يعاقبه
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واستكباراً عن  ،وإرارًا عى معصية اه، اإهية ؛ أن اه علم فيه انحرافًا شديداً 
            نسيه : ونسيه كا ،طاعة ربه َفَوَكله إى نفسه

                          
 .[17/التوبة ]          

فسبحان الرب الرؤوف الرحيم الذي يسوق الشدائد وامصائب من عصاه ليحمله 
             عى التوبة من أجل أن يتوب إليه : 

 .[21/السجدة ]          
وأدربه با يكون سببًا لرمته بالنعم وأكرمه فرباه  ، فيه خرًا جعله ضمن العناية اإهيةفمن علم اه

                                   الظاهرة والباطنة : 
 .[21/لقان ]                                           

مترعه ي الدنيا بشهواته ، فإن م يشكر عاقبه ، فإن  ،ح لدار كرامتهومن علم اه أنه ا يصل
                     أرر أهلكه:

                       

 .[95 -93/اأنعام ]                    
ل له العقوبة إذا عصاه ، وابتاه بالنعم وامصائب ،  والرب عز وجل إذا أحب عبده عجر
به :         فإن صر اجتباه ، وإن شكر زاده ، وإن عصاه أدر

 .[7/إبراهيم ]         
ه إليه معصيته ، وجعل  ومن أحبه ربه جعل له واعظًا من نفسه ، وحبرب إليه طاعته ، وكرر

                      حوائج الناس إليه : 

 .[79-73/آل عمران ]           
واإنسان كامريض إن كان فيه أمل ي الشفاء ماه الطبيب ما يره ، وأعطاه ما ينفعه ، 

      وإن كان ا أمل ي شفائه قال له : كل وارب ما شئت ؛ أنه ا أمل ي شفائه: 
                               

 .[125/اأنعام ]                 
،  د بذلك لربك التعبد كله، وأفرده با هو أهله، والزم قدرك، واعرف نفسكَعبر وتَ ، م ذلك كله فتعلر 
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 ، وهو القوي وأنت الفقر ، وهو الغني  وأنت امخلوق وأنت العبد، وهو اخالق  فهو الرب
 .[19غافر/ ]                  الضعيف:  وأنت

د به من ما توحر د ربك العظيم با تفرد به من الكال، وما اختص به من نعوت التعاي والكرياء، وأفرِ 
                              العظمة واملكوت واجال واجروت:  

 .  [ 23 / احر ]                           
ي ميع اأوقات، إليه وذل اافتقار لربك العظيم ، م نفسك شاكلة العبودية وألزِ 

،  ر من ذكره ومده وشكره، وأكثِ  وحسن العبادة ووال ربك بالتوحيد واإيان
     وسبيل فاحك ي الدنيا واآخرة:  ، فذلك رفك من كل تقصر هواستغفر

                          

 .[4/الزمر]    جئ        
واملك والرزق  ، وشهوده انفراده بالربوبية من اخلق واأمر واعلم أن معرفة العبد بربه

وأن ما شاء كان، ومام يشأ ا يكون، وأن مقاليد اأمور كلها بيده، كل ذلك  ،والتدبر
، نة به، وتفويض اأمور كلها إليهيوجب تعلق القلب بالرب وحده، والتوجه إليه، وااستعا

                         : وعدم االتفات إى ما سواه

 .[14/حمد ]       
 حسناً و معلاً و وكن مع خلقه داعياً ذاكرًا   خاشعاً حامدًا عابدًا  يدي ربك العظيمبن رمك اه فقف  

                من امفلحن: بذلك تكن ،  ومربيًا 
  .[77/احج]  ڀ           
، وخذ ها إى سبيل واجتنبه  وبغض ما يكرهه اهوافعله ،  رِب نفسك عى حب ما حبه اه

 وتؤجر:وتربح َتصلح وُتصلح  ،وحسن الربية والتعليم ،، ورِب سواك بالنصح والتوجيه الرشاد
                             

 .[3–1/العَ]          
وصفاته العى، وحب ظهورها ي خلقه، وهذا  ،حب أساءه احسنى واعلم أن اه 
 .والثناء عليه ها ،وعبادته بموجبها ،ودعانا لاتصاف ها ،أخرنا اه ها

لشكر، ا وأهل فهو الرب الكريم الذي حب الكرم وأهل الكرم، الشكور الذي حب الشكر
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 ، فكن أنت كذلك.  الذي حب العفو وأهل العفو العفوا 
، ، وااتصاف ها  ومقصود خلق اإنسان ي هذه احياة حصيل الصفات التي حبها اه

         : ا قال سبحانهك، ودعوة الناس إليها  ، ودعاء اه ها وعبادة اه بموجبها
 . [ 74 /آل عمران ]                         

لق من اإسام اخَ حبك بالصفات احسنى التي حبها اه حبك اه و متصفاً  فكن ربانياً 
 والشكر واحمدوالرمة  ،  والرفق واحلم، والعفو واللطف ، واإحسان والكرم ، واإيان 

                :العى  والصفات ،احسنى من اأساء ذلكوغر
 .[111/اأعراف ]                         

واعلم أن ربك العظيم هو الذي جعلك خليفة ي اأر, ، فيجب عليك أن تدبر أمورك وتقوم 
          بشئون اخافة حسب توجيه ربك ي كل حال : 

 .[72/اأحزاب ]                     
فيه ، ويدبر كل من دونه ، وقد جعلك خليفة ي اأر, ، ووكلك أن تدبر  فاه يدبر الكون ومن

                          من دونك من اخلق بالصفات التي حبها : 

 .[112/هود ]    
فإذا وكلك اه بأرة فكن ها مدبرًا رحيًا حكيًا ، وإذا وكلك اه بطاب علم فكن هم 

يفًا ومربيًا رحيًا ، وإذا كنت حاكًا فيجب عليك أن تدبر أمر رعيتك با أمرك اه مدبرًا لط
      ورسوله به ، وإن كنت عامًا فيجب عليك أن تدبر أمر عباده بالرع : 

                      

                           

 .[51-94/مائدةا ]    
ِه ، ُلُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيرتُكُلُكْم َراٍع َوكُ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه   عن ابن عمرو

َماُم  ُجُل َراٍع ي َأْهلِِه َوُهَو مَ َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيرتاْإِ  ي َمْرَأُة َراِعيَةٌ ـِه ، َوالتْسئُوٌل َعْن َرِعير ِه ، َوالرر
 .(1)متفق عليه «  َماِل َسيِِدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيرتِهِ يرتَِها ، َواْخَادُِم َراٍع يَبيِْت َزْوِجَها َوَمْسئُوَلٌة َعْن َرعِ 

فاه وحده هو رب العامن الذي يدبر اأمور كلها ، وأنت خليفة ي اأر, وكلك اه بتدبر 
                                                 

 (.1124( واللفظ له ، ومسلم برقم )  143، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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                         عليك :  أمور الناس حسب الرع واه شهيد

   .[123/هود ]            
فتقار أعظم هذه اأبواب باب اا، و ةواعلم رمك اه أن أبواب معرفة اه وتعظيمه وحبته كثر

ى أعى امراتب ، وخصك بكل مكرمة ، وحفظك إى اه رفعك اه إى اه ، فكلا افتقرت إ
 .[15/فاطر ]                         كل سوء :  من

وكلا ازداد توحيد العبد ازداد إخاصه لربه ، وكلا زاد إيان العبد زادت طاعته لربه ، 
وم يلتفت إى  ،وحسنت عبادته ، فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله تعلق به وحده

   .[213/الشعراء ]                  غره: 
        فاأمن كله متعلق بالتوحيد ، واخوف كله متعلق بالرك : 

 .[12/اأنعام ]           
     وبقدر ما يبتعد اإنسان عن التوحيد يكون الرعب واخوف : 

                 

 .[13-12/لاأنفا ]                 
 ى العلم ،إى الكر ، ومن اجهل إى الناس من الصغر فسبحان الرب الكريم القادر الذي رقر 

من  ة كرىى الطاعات ، وهذه نشأة أخرى ومنر إى التوحيد ، ومن امعاي إومن الرك 
                             :ربنا العظيم 

 . [122/اأنعام ]                                   
فابعث قلبك ليحيا بمعرفة اه ، وابعث نفسك باأعال امطابقة للقرآن والسنة ، واشغل 

     قلبك كله بطاعة اه با يري اه تفوز برضاه : 

                 

 .[111/التوبة ]                  
، وحسن إى خلقه  امحسنناإحسان ووحب ، اعلم رمك اه أن اه مع امحسنن و

، وأنفق عليهم ما وهبك  ن با أعطاك ربك من اخر إى عبادهفأحِس با ا حيط به غره ، 
            : تكن ربانياً وا خالف أمر ربك  ،من العلم وامال وحسن اخلق
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 .  [ 77القصص /  ]                 
                ويثيبك بأحسن منه: اه ن عملك كله لربك حبك وأحِس 

 .[ 145 / البقرة ]                          
ربك بأسائه وصفاته وأفعاله ،  ن ي علمك ونظرك وتفكرك ، وارفه ي معرفةأحِس 

                      ومعرفة وعده ووعيده : ومعرفة دينه ورعه ، 

 .  [ 14/حمد]            
ن شهادتك إذا وأحِس .. ن صيامك إذا صمت وأحِس  .. ن صاتك لربك إذا صليتوأحِس 

 أمورك كلها، فإن ربك حب ن يوأحِس  .. لقك مع اه وعبادهن ُخ وأحِس  .. شهدت
        اإحسان وامحسنن، وعزل هم اأجر والثواب:

 .  [ 125 / النساء ]                        
 .فإن م تكن تراه فإنه يراك، واعلم أن أعظم اإحسان أن تعبد اه كأنك تراه 

 اخلق .ومع  ،مع الربولتكن من امحسنن 
،  ن إى الفقر بالصدقة عليه، وأحِس  ن إى اجاهل بالتعليم له، وأحِس  ن عبادتك لربكحِس أ

ن إى أئمة امسلمن ، وأحِس  ، وأحسن إى السفيه باحلم عليه ن إى غرك باهدية لهوأحِس 
      :  اه ن إى الكفار بالدعوة إى، وأحِس  وعامتهم بالنصيحة واموعظة احسنة

                  

 .  [ 125 /النحل ]      
     باخر والعمل الصالح أحسن اه إليه بأحسن منه: ومن أحسنَ 

 .  [ 21 / يونس ]                  
 .دائر بن العدل واإحسان  واعلم أن عطاء الرب 

         : لك والربوبيةـمُ فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم ا

 .  [111 / اأنعام ]              
       بحكم اإحسان والرمة واامتنان:    والفضل واإحسان ما يفعله

 .  [17التغابن / ]             
والثواب أحب  .. امنع أحب إليه من طاءوالع  ..اإحسان أحب إى اه من العدلواعلم أن 
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 ... والرمة أحب إليه من القسوة أحب إليه من اانتقام عفووال .. إليه من العقاب
، وخذ من  ، ومن الصفات أملها ، وخذ من اأساء أحسنها كا أحسن اه إليك فكن حسناً 

حسنن واأعال أفضلها و أحسنها، وخذ من العلوم أزكاها وأرفها، تكن من ام اأقوال
             : الفائزين امقربن

 . [19  –11الواقعة/ ]                  
     : الكريم  قبله ومعه وبعده إحسان من الرب واعلم أن كل إحسان من العبد

 .  [ 11 / الرمن ]    
أمور، الذي بيده مقاليد التوحيد واإيان واإخاص والعمل، وتوكل عى ربك ا نِ فأحِس 

                  وإليه يرجع اأمر كله:

 .  [ 123 / هود ]          
 ،وصعد ها ي مراقي الطاعات ،بالتوحيد واإيان واعلم أن من رفع نفسه إى كل خر

           رفعه اه ي الدنيا واآخرة:  ،ورفعها عن كل دنس وسفل

                 

                          

 .[55/النور]      
 ، يعز من يشاء  واعلم أن العزة والذلة كاما بيد اه ، فهو مالكها ي الدنيا واآخرة

             ويذل من يشاء بمعصيته:، بطاعته 
 .[15/يونس]    
           ا: ضان إى التحول ي اآخرة إى ضدموعز الدنيا وذها معرر 

 .  [ 72 / اإراء ]          
باإيان واليقن والتقوى والزهد، واانقطاع إى ذي العزة من ربه وأعز العز وأرفعه يناله العبد 

         ناء به عن كل ما سواه:غوالواجروت، 
 .  [ 1 / امنافقون ]       

                          وأذل الذل يصيب العبد بسبب الكفر والرك وامعاي والفجور : 
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 .[112/آل عمران ]                       
 .وهو عى كل يء قدير وا رب سواه ، ا إله غره يشاء فسبحان املك احق الذي يفعل ما

  بأسباب امنفعة ..  دمروي ..وينفع بأسباب امرة  ..ويذل بأسباب العزة ..الذلةسباب يعز بأ
ويميت  ..بأسباب اموت  ييوح ..وهلك بأسباب النجاة وينجي بأسباب اهاك .. 

                                  بأسباب احياة : 
 .[21/آل عمران ]                                            

 والدرجات العالية ، ،سبحان الرب احكيم العليم الذي يقدم من شاء إى اأعال الصاحةو
                             : ويؤخر من شاء إى ضد ذلك 

 .[34/عاماأن ]
له، وكال الذل بن يديه، مع  ةدايستلزم إخاص العب واعلم رمك اه أن إيانك باه رباً 

                                   : احب والتعظيم له كال
 . [ 112 / اأنعام]            

فقد ذاق طعم اإيان، وري ،  مد رسواً وبمح، وباإسام ديناً  ،واعلم بأن من ري باه رباً 
،  أمره به ربه وبا ينهاه عنه، وبا يقسمه له وبا يقدره عليه، وبا يعطيه إياه وبا يمنعه عنهيبا 

                          وبا ختاره له:

  .[15/النساء ]          
يَاِن َمْن َذاَق طَ  »:َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ُه َسِمَع َرُسوَل اهَأن  طرلِِب اْلَعبراِس ْبِن َعبِْد امُ  َعنو ْعَم اْإِ

ْسَاِم ِدين،  اً َربا  َرِيَ بِاه ٍد َرُسواً ،  اً َوبِاْإِ   .(1)أخرجه مسلم  « َوبُِمَحمر
 .[53/عمران آل]                

 .[23/اأعراف]                
 .[79/الفرقان]                     

 .[1/آل عمران]                    
                          

                          
 .  [ 211 / البقرة ]     

                                                 
 ( .39برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .[ 211/ البقرة ]                            
َمَواِت َواْأَر َت أَن ْمدُ َربرنَا َلَك احَ  اللرُهمر  » َمَواِت َواْأَر ْمدُ احَ  َوَلَك ، ِ, َقيُِم السر ِ, أَنَت َرُب السر

َمَواِت َواْأَرِ, َوَمْن ف ْمدُ احَ  َوَلَك ،  َوَمْن فِيِهنر   .يِهنر أَنَت نُوُر السر
، ا َأْنَت  ، َوَوْعُدَك ا، حقا َوَقْوُلَك احَـقا اَعُة ، َوالنراُرَحق  ، َواجَنرُة َحٌق ، حقا َولَِقاُؤَك احقا َوالسر
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، للرُهمر َلَك َأْسَلْمُت ا،َحق   ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِلْيَك َخاَصْمُت ، َوَعَلْيَك َتَوكر

ْمُت َوَماـَفاْغِفْر ل ْرُت  ي َما َقدر ْرُت ، َأخر  «َا إَِلَه إِار َأْنَت  ،بِِه ِمنِيَوَما َأْنَت َأْعَلُم ، َوَأْعَلنُْت  َوَأْرَ
 .(1)متفق عليه 

ربنا ورب أنت اللهم رب السموات السبع ، ورب اأرضن السبع ، ورب العرش العظيم ، 
كل يء ، ارحم ذل مقامنا بن يديك ، واغفر ذنوبنا ، ويَ أمورنا ، وخذ بأيدينا إى ما 

 لرامن. يرضيك عنا ، وأدخلنا اجنة برمتك يا أرحم ا
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب اأرضن السبع وما أقلت ، ورب الرياح وما 

 جارًا من ر خلقك أمعن . لناذرت ، ورب الشياطن وما أضلت ، كن 
 مك ، وتعاى جدك ، وا إله غرك ، وا رب سواك .عز جارك ، وجل ثناؤك ، وتبارك اس

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.714( ، واللفظ له ، ومسلم برقم)7992، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اأحد ..الواحد 
 .[ 113/البقرة]                                         قال اه تعاى:

                وقال اه تعاى: 

 .  [ 9 – 1 / اإخاص]        
 .هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله اه 

، وأسائه، د اأحد الذي ا ريك له ي ذاتهيم له، هو الواحسالذي ا قهو الواحد اأحد  
  :  وا رب سواه، فا إله غره وعبادته، وملكه وسلطانه ، ،  وأفعاله، وصفاته 

 .[9/الزمر]         
 جل جاله، ،نظرله وا ،واشبيه له ،وامثيل له ،هو الرب الواحد اأحد الذي اريك له

 .[  11 / الشورى]               قدست أساؤه:وت
وامؤمن حقًا من يرى أن اه وحده بيده اخر، وبيده كل يء، وغره ليس بيده يء، 
وهذا هو التوحيد امطلوب من البر، توحيد الرب بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد 

       : من العباداتها اه بأفعال العبد من صاة ودعاء وذكر وغر

 [.52/إبراهيم]              
 ومن خرج عن هذا التوحيد وقع ي آام وموم ا ُتـحتمل ، وفتح أبواب شقاء ا هاية ها.

ترى مع اه أحدًا ، فتعبده وحده واتلتفت إى  ،والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة أار
                 ي أقداره وأحكامه ينتهي إى خر: أحدسواه،وأن ترى كل يء

                                                          
 [.21/ آل عمران]                  

 هو الواحد اأحد الذي ليس له ريك. واه 
وصفاته وأفعاله اريك له .. واحد ي واحد ي ذاته ا ريك له .. واحد ي أسائه 

 [.113/البقرة]                                          ألوهيته ا ريك له : 
والتوحيد أن تؤمن باه ربًا وإهًا واحدًا اريك له ، وتتيقن أن اه وحده بيده كل يء 

 وغره ليس بيده يء ، فتعبده وحده اريك له.
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 امخاليق. واعلم أن هاية العلم التوحيد، والتوحيد أفضل ما تعلرمه العبيد، وأوجب ي عى
 : والتوحيد مأخوذ من اسم اه الواحد ، وهو قسان

 توحيد الربوبية ، وهو توحيد اه بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله .:  اأول
ئه وصفاته وأفعاله،واحداريك له بأن تؤمن أن اه واحد ا ريك له وامثيل له ي أسا

               ي ملكه وخلقه وتدبره وأمره : 

                      

 [.59/اأعراف]        
 توحيد األوهية وهو توحيد اه بأفعال العباد .: الثاي

ه اريك له ، وتعبده با رع ، وا تعبد بأن تؤمن أن اه وحده هو امستحق للعبادة وحد
                            معه أحدًا غره :

 [.112/اأنعام]      
 وابدأهل التوحيد من هذا وهذا؛ أن الدين علم وعمل ، ورؤية وعبادة ، وعقيدة وسلوك.

    ر مصادر الشقاء هو الرك :واعلم أن الباب الوحيد للطمأنينة هو التوحيد ، وأك
 .[21] الرعد /                               

ب  فمن رأى أمره بيد ربه املك الرحيم اطمأن ، ومن رأى أمره بيد غره من امخاليق َتعذر
 .[213] الشعراء /                               وشقي:

حد الذي تناهى ي عظمته وسؤدده فاريك له وا مثيل ، الواحد الذي فسبحان الواحد اأ
يكفيك من الكل، والكل ا يكفي من الواحد ، اأحد الذي حتاجه كل أحد ، الواحد الذي 

 .[113] البقرة /                              احتاج إى أحد:
وتطيع امخلوق مرة ، فاه واحد أحد ا ثاي له،  ،مرة فا جعل مع اه إهًا آخر، تطيع اه

                      اريك له ، امثيل له ، هو الغني وحده اريك له :
                                        

 .[53 -51] النحل /                             
          اعبدالواحداأحدالذي بيده ميع اأموروحده اريك له :ف

 .[123] هود /                                    
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، وشواهدها ظاهرة، ي السموات واأر, شائعة ي خلوقاته ودائل وحدانية الرب 
                           :  ورسومها بينة ناطقة

                                 
 . [1-1]ق/        

 هو سبحانه الواحد اأحد الذي يفعل ما يشاء وهو احكيم العليم ي خلقه وأمره.
 املك ملكه ، واخلق خلقه ، واأمر أمره.

ظهر قيمة اأموال أظهر امخلوقات وأخفى نفسه .. وأظهر الدنيا وأخفى اآخرة .. وأ
واأشياء وأخفى قيمة اايان واأعال الصاحة .. وأظهر اأجساد وأخفى اأرواح .. 

 وأظهر سنته وأخفى قدرته.
 ، والتدبر احكيم :، والعلم امحيطوله ي كل ذلك احكمة البالغة، واحجة الظاهرة

                         

                                               

                               

 [.7-9/السجدة]     
نها هم ي كل وبير ، ، وكشفها هم  أن بسط لعباده دائل التوحيد ومن رمة الواحد اأحد 

لعظم  ؛ اد والنبات واحيوان واإنسانخلوق صغر وكبر، وبثها ي ميع عوام اج
، ، فإذا عرفوه عبدوه وحده  ، وتوقف فاحهم ونجاهم عليهإى توحيد رهم حاجة العباد 

                :من اأرباب وم يركوا به غره

 .[  34 / يوسف] 
للمتأملن،  وأظهرها ،وأباها للناظرين ،فسبحان من كشف دائل وحدانيته للمعترين

، ثم  ويشهدوا أن اه هو احق امبن وحده ا ريك له، ليصلوا بذلك إى حقيق التوحيد 
                     : حبوه ويطيعوه 

                                

   [.112-111/اأنعام]    
واآيات  ،وفيا هو حيط هم من امخلوقات العجيبة ،أنفسهم فالتوحيد يصحب اخلق ي
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               ي السموات واأر, :  العظيمة

                         

 [.32-31/يونس]              
ها مائكته،  تا لنفسه، وشهدشهد اه ه أعظم شهادة ) ا إله إا اه (وشهادة التوحيد 

                             : وشهد ها أولو العلم من خلقه كا قال سبحانه
 . [ 11/آل عمران]                   

والتوحيد والوحدانية من احق العظيم الذي خلق اه به السموات واأر, وما فيهن وما 
                 ی بينهن:  

 .[34 -31]الدخان/      
 واعلم أن الذي بيده املك واخلق واأمر هو اه وحده ا ريك له.

واإنسان ببَه يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون ، فيقول أين اه ؟ 
ف جلية صارخة فيقول وأحيانًا يرى أفعال اه ي خلوقاته من زازل وخسوفات وعواص

 أشهد أن ا إله إا اه وحده ا ريك له.
أرسلهم بحكمته لري ويؤدب هم من عصاه لعلهم  ،كلهم من جند اه وهؤاء وهؤاء

ظام يتوبون إليه ، واحياة ا تستقيم إا بالعدل ، فإذا شاع الظلم بن الناس عاقب اه ال
 توب ، ثم انتقم من الظام الكبر .به ليالصغر بالظام الكبر رمًة 

وهذا وهذا كله امتحان لضعاف اإيان الذين يتأثرون بفعل امخلوقات ، وا يرون فعل 
 هاا ريك له ، وأفعاله كل أن اه ي كل اأحوال هو الفعال وحده ؛اه ي خلوقاته 

ويبتي ها من يشاء، حكمة ورمة، وميع امخلوقات عي بيد اه يؤدب ها من يشاء ، 
                           ويرسلها عى من يشاء ، وهلك ها من يشاء : 

 .  [ 51/ هود]             
ترعنا إى من أرسلها لرفعها كا قال  بسبب ذنوبنا فإذا أصابتنا رور من جهة امخلوقات

                                            سبحانه : 
 .[93 – 92 / اأنعام]                               

 فسبحان من يسِلط أولياءه عى أعدائه، ويسلط أعداءه عى أوليائه، ثم ععل العاقبة للمتقن
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                                      : بيده أن مقاليد اأمور
 . [ 11 – 17 / اأنعام]                                       

                ، ويعلمنا أنه واحد، ويأمرنا أن نعلم أنه واحد: وسبحان من يعلم أنه واحد
 .[  14 /حمد]                               

قتلوا اأنبياء سلط اه عليهم فرعون ليتوبوا ، فلا  اشتد فبنو ارائيل ما نقضو العهد و
، فلا أر فرعون عى كفره وظلمه أغرقه اه  طغيان فرعون أرسل اه إليه موسى 

             وجنوده وجعلهم عرة لكل ظام: 

               

 .[51-59/الزخرف]
 سنن الواحد اري حكمة اه ي الدنيا واآخرة جارية عىواعلم علم اليقن أن ميع ج

وما ، ، وعى ذلك أحكم اه خلقه وأمره ي الساء واأر,  دوائر حكمة القهار ي
 [.9/الزمر]            :  اوما بينه،  افيهعليها ، وما 

، وأجرى اأهار، ث  بذلك الشمس والقمر والنجوم، وأرسل الرياح، وأنزل الغيرر فس 
ر البحار،  ر العيون وأنبت النبات، وسخر الليل والنهار، وأعقب وفجر  ،وأرسى اجبالوسخر

              ل الواحد القهار:عْ ، كل ذلك فِ  والنور بالظام ، احر بالرد
 .[ 11 – 15ص /  ]                               
، إنا صدر عن أمر الواحد اأحد وحده ا ريك له ،وكل تدبر ،وكل أمر ،فكل خلوق

 . ، ومتحرك وساكن ، وظاهر وباطن ، وعال وسافل من كبر وصغر
      : كلهاإليه وحده يرجع اأمركله، وإليه تصراأمورفسبحان من 

 .[  123 / هود]                          
 ي القرآن ، بل كل آية، قنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن كل سورة ي القرآن واعلم وف

داعية إى عبادته وحده ا ، شاهدة بذلك ، داعية إى توحيد الرب بأسائه وصفاته وأفعاله 
                 :  ريك له

 [.52/إبراهيم] 
 .هو التوحيد العلمي اخري اه وأفعاله، فهذفالقرآن إما خر عن اه وأسائه وصفات 
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فهذا هو التوحيد  ، وخلع كل ما يعبد من دونه ،ما دعوة إى عبادة اه وحده ا ريك لهإو 
 .اإرادي الطلبي

 .فهذا جزاء أهل توحيده، ي الدنيا واآخرة  تهما خر عن إكرام اه أهل توحيده وعبادإو 
من خرج عن حكم عفهذا خر ، ي الدنيا واآخرة  ما خر عن عذاب أهل الركإو 

                                           :  التوحيد

 [.2-1/هود]    
ل القرآن تبيانًا لكل يء ، وهدى ورمة وبرى بكل خر :      فسبحان من نزر

 .  [ 14 / النحل]              
ويعرف ببصرته أن خالقها  فسرى ببَه، ينظر اإنسان إى ملكوت السموات واأر, فل
                         ، فليعبده وحده ا ريك له:  حد ا ريك لهاو

 .[  112 / اأنعام]                              
 الواحد اأحد ليعرف عجائب صنع ربه ؟ صارثم كيف  ؟ لقولينظر اإنسان إى نفسه مم ُخ 

                                 ي قطرة ماء مهن: 
 .[11 –5/الطارق]                                         

 ودعانا لاعتبار، فسبحان من بسط دائل توحيده وعظمته ي ملكوت السموات واأر, 
          : ، وأعطانا اأبصار والبصائر التي نعرف اه ها  ها

 .[  111 / يونس]             
ي خلوقات ربك الواحد اأحد، وانظر إى عام النبات والشجر جده رمك اه فتفكر 

 وامنافع. اروالثار واأع والطعوم واأحجام واألوان وقبائل ختلفة اأشكال أماً 
                 :  وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد ا ريك له

                            
 [.11-11/ النحل]                           
 .ثم انظر رمك اه كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد

 ، وكل نوع من احيوان يعود إى أصل واحد،  ملسو هيلع هللا ىلصكلها تعود إى أصل واحد هوآدم  فالبرية
                   :  وكل نوع من النبات يعود إى أصل واحد
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 .[ 1/النساء]      

        بعها بالفروع واحدًا تلو اآخر : فسبحان من خلق هذه اأصول ، ثم أت

 [.112/اأنعام]                            
ا ريك له ، الذي له اخلق  وكل هذه امخلوقات تشهد بأن خالقها ربك الواحد اأحد

                              واأمر وحده ا ريك له : 
                                              

 . [11-11]لقان/                         
فسبحان من خلق هذه العوام واأمم والقبائل التي ا حصيها وا يعلمها إا هو، وجعل 

     إى أن يرث اه اأر, ومن عليها: اً نسلها وتكاثرها مستمر

 . [3/يونس]       
، ثم تدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إى أصل واحد إذا ُقطع مات 

أن ميع أجزاء البدن ؛ إذا قطع مات  فاإنسان واحيوان يعود إى أصل واحد هو الرأس 
 .مربوطة بالرأس 

 .مات النبات طعوميع أجزاء النبات ترجع إى أصل واحد هو اجذر، فإذا قُ 
        :  واإنسان واحيوان مربوط بأعاه، هذا مربوط بأسفله  

 [.11/لقان]            
 . اإنسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إى واحد  وهو الرأسو

آدم  من ابني القرآن وهذا م يقصد اه بخطابه ، ومن جهة التدبر يرجع إى واحد وهو القلب 
        ه: يه مدار صاحه وفساده وحركة جوارحالذي عل إا قلبه

 [.145 -142/الشعراء]                
َصَلَح  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َسدِ َأَا َوإِنر ي اجَ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشرو

 .(1)متفق عليه   « َوِهَي اْلَقْلُب  َأَا  ،َسُد ُكُلهُ َسَد اجَ َدْت فَ َوإَِذا َفَس ، اجََسُد ُكُلهُ 
ن اجسد إذا فقد الرأس فسد، والنبات إذا فقد اجذر أ، كا  فالقلب إذا فقد التوحيد فسد

                                                 
 ( .1544( ، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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      : ، وا يسعد البر ي الدنيا واآخرة أبدًا إا أن يكونوا موحدين  فسد

                           

                         

  [.32-31/فصلت]              
 .واعلم أن سنة اه ي الوحدانية سارية ي امخلوقات كلها

فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إى أصله، وأهل البيت الواحد ابد هم من واحد يرجع  
 .بمنزلة الرابط همهو أمرهم إليه 

والدول  ، والقرى وامدن جمعها دولة واحدة ، والبيوت الكثرة جمعها بلدة واحدة
            :  امختلفة والعوام امختلفة جمعها أر, واحدة

 .  [ 31 / اأنعام]                        
العوام التي ا يعلمها وا حصيها إا من خلقها من وهكذا السموات السبع وما فيها من 

                          أعظم دائل الوحدانية : 
                                       

 [.2/الرعد] 
ها، احاكم اجامع ، لق ها االرب الواحد اأحد اخ، ثم يرجع اجميع إى اخاق العليم 

و إليه امصر وامنتهى: ، اممسك ها، الذي له اخلق واأمر وحده ا ريك له ، عليها 
                                

                             

 .[ 1 – 3 / اجاثية]                     
له كفوًا يكن  ، وم ، وخلق كل أحد ن الواحد اأحد الصمد الذي خلق كل واحدفسبحا
                  أحد: 

 .[9 - 1/اإخاص]     
، القوي الذي ليس كمثله أحد ي  سبحانه هو الواحد اأحد الذي أحاط بكل واحد وأحد

ة ، العزيز الذي ليس كمثله أحد ي العزة : القوة ، الرحيم الذي ليس كمثله أحد ي الرم
 [.11/الشورى]                    
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اأول هو ،  والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة ي قبضتههو العظيم وحده ا ريك له ، 
، العي  ، الظاهر فوق كل أحد، الباطن دون كل أحد ، اآخر بعد كل أحد قبل كل أحد

               الرقيب عى كل أحد:  اأعى القريب
                    

 .[113-112/اأنعام]    
 .هو الواحد اأحد ا ريك له ي ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وأفعاله

، ا ، رب كل أحد، وقاهر كل أحد الفعال ما يريد، ذو العرش امجيد ، رفيع الدرجات 
    وإحسانه: ، وا هاية لكرمه  ، وا نفاد لكلاته وأوامره ، وا فوق لسموه هاية لعلوه

                                                                     
                                   

  [.111-114/فالكه]         
 .فسبحان الواحد اأحد الذي بكلاته التامات يفعل ما يشاء
   :، وحيي ويميت ، ويكرم وهن خلق ويرزق، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويرحم وينتقم

                                      
 .[  21 / عمرانآل ]                                    

، الذي ا  ، القادر عى كل يء ، العليم بكل يء هو الواحد اأحد امحيط بكل يء
              : ي السموات واأر,  يعزب عنه مثقال ذرة

                       

 .  [ 11/سيون]                                     
ا عوج  قياً  واحداً  ، خلق عباده حنفاء عى التوحيد ديناً  ، ومنه الفضل كله له احمد كله

ى الرجوع إوإرسال الرسل الذين يدعوهم  فرمهم بإنزال الكتب فيه، ثم تفرقوا واختلفوا
        ى أصلهم الذي فطرهم اه عليه وهو التوحيد: إ

                  
                     

 .[  213] البقرة /    ڭ        
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 ، ونعبد رباً  ندين بدين واحد هو اإسام يريد منا أن نكون أمة واحدة الواحد اأحد فاه 
: لقرآن ونعمل بكتاب واحد وهو ا ملسو هيلع هللا ىلص، ونتبع رسواً واحدًا هو حمد  ا ريك له واحداً 

 .[ 52/امؤمنون]              
،  فسبحان من أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد، وأنزل أوامره الكونية والرعية شاهدة بالتوحيد

            :  داعية إى التوحيد الذي ا فاح وا نجاة أحد إا به

 [.12/الطاق]                                
،  أمرنا الواحد اأحد أن نجتمع ي الصاة عى إمام واحدوتذكرًا بالتوحيد وحافظة عليه 

،  وعتمع أهل البلد ي صاة اجمعة عى إمام واحد، ونجتمع ي السفر عى إمام واحد
إمام واحد وأمرنا أن نجتمع ي أمور ديننا ودنيانا عى ونجتمع ي احج عى إمام واحد 

      وأمرنا بطاعته ي غر معصية اه :  ،يكون أفضلنا وأرفنا وأتقانا

                                        

  [.54/النساء]       
 أن عىولينبههم ، عباده عى وحدانيته اه عى فضل الواحد ورفه،وليدل  وذلك كله تنبيه

     :وهو توحيد اه وعبادته وحده ا ريك له  لمراد اأكر منهموسيلة لذلك 

                  

 .[5البينة/]
         فالتوحيد هو مقصود الرب اأعظم من خلقه : 

  [.31/التوبة]             
ورضوان  اجنةو  الدنيا اأمن والسيادة واهداية،ي واعلم رمك اه أن جزاء أهل التوحيد

 .ي اآخرةاه 
،  وفتحت هم أبواها، ، أعدت هم قصورها  واموحدون سكاها، فالتوحيد مفتاح اجنة  

،  وعمر واحدوشكل واحد ، ،  ، أا تراهم عى طول رجل واحد هافيوتساووا ي اخلود 
 خوة ي الدنيا واآخرة .، وهم إ واحد ، وعى ُخلق رجل وعى قلب رجل واحد

وا  وا عيب ي أبداهم، وا تباغض، وا غش ي قلوهم ، ا غل ي صدورهم  أصفياء
 .[ 97/ احج]                حاسد بينهم: 
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، وجوار الواحد  بمعاي الوحدانية ، وانفردوا ميعاً  قد تباعدت عنهم كل معاي الفرقة
 .[55 – 59 /القمر]                      : اأحد

، واإيان  ، عى قدر ارتقائهم ي درجات التوحيد دُ عْ سنهم بَ ثم قصورهم وماهم وُح 
                               : والعمل الصالح

 . [19–11] الواقعة/                
 ه باجنةاتنال بر منكَاً  وقف بن يديه خبتاً  ،الواحد اأحد فأسلم واستسلم لربك

 .  [ 39 / احج]             : والرضوان 
  التعبد ه  باسمه الواحد : 

، وتوحيده بألوهيته ،  ، وتوحيده بربوبيته بأسائه وصفاته وأفعاله اعلم أن توحيد الرب 
 ، وأعظم واجب عب عى العباد معرفته عظمها وأرفهاأول العلوم وأ، وتوحيده بعبادته 

                       والشهادة ه به ، والعمل بمقتضاه : 

 [.14/حمد]         
 :  مائكته ثم العلاء كا قال سبحانهثم  لنفسه الرب  التوحيدوأعظم من شهد ب

                          
 .[11/آل عمران]   

، والكون  لك كله ي قبضته، واخزائن كلها بيدهسبحانه هو الواحد اأحد ا ريك له، امُ 
                   : خاضعة أمرهكله باق بمشيئته، وميع امخلوقات 

 .[13–12/يس]                           
ه العظيم، عام الغيب والشهادة الذي يدرك امخلوقات والذرات كلها هو اجبار ي ملك

 .[4/الرعد]     : اتهــعى اختافها بصفة من صف
، وأظهر  ، وكشف العلم باإرادة حجب سبحانه ذاته بالصفات ، وحجب الصفات باأفعال

             :  اإرادة باحركة والتدبر وااختاف

                              

                                 

  [.3-2/الرعد]      
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          وأظهر قدرته ي أفعاله : ، سنته وأخفى سبحانه قدرته ي 

                

                  

 [.12-11/النحل]              
وا رب ،  ، ا إله غره الذي ا يشغله شأن عن شأنالعليم بكل يء ، هو الواحد اأحد 

                        سواه:
 .   [ 113 – 112 / اأنعام]                

 ، الذي ا تراه العيون احد اأحد الذي ليس كمثله أحد، الذي خلق كل أحدفسبحان اه الو
              :  فه اأوهامـ، وا تكيِ  ، وا تدركه العقولي الدنيا 

 .[15 / مريم]                     
 ، وفات اأبصار اإحاطة به . ، وفات األسن وصفه فات العقول إدراكه

، ا لصفاته كيف، وا أفعاله كيفليس لذاته كيف، وا أسائه كيف، و واحد اأحدهو ال
                  والصفات العى: ،  اأساء احسنىوحده له 

 .[  11 / الشورى] 
هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء، وحكم ما يريد، وا يعجزه يء ي اأر, وا ي 

 . [ 9 / الزمر]                   :  الساء
امخلوقات، وقارب بن امتباعدات، وباعد بن ميع خلق وحده هو الواحد الذي 

وألف بن امتفاوتات ، وطاوع بن امتعاصيات ، ، وحبب بن امتباغضات،  امتقاربات
ت ، وقهر ميع ، ومرد السائات ، وأسال اجامدان امتحركاتك الساكنات، وسكر وحرر 

 [.9/الزمر]            امخلوقات : 
يعمل  ، فكل   ا خرج عنه أبدا وعماً  ، وجعل لكل خلوق حداً  جعل لكل يء بداية وهاية

             :  بخاصته من موضع حده امحدود له
                                  

  [.91-37/يس]                              
                       والكل يشهد ه بالوحدانية، ويسبح بحمد ربه العظيم: 
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 . [ 99/اإراء]                          
امداومة عى ااستدال طلب بواعلم وفقنا اه وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد تُ 

 .باآيات الكونية واآيات القرآنية عى الوحدانية
، وما أرسل رسله وأنزل كتبه إا  فا خلق اه السموات واأر, وما بينها إا باحق

والعبادة دان له بالتوحيد ويُ  وأفعاله ، بأسائه وصفاته عرف ، وأحق احق أن يُ  باحق
              :  سبحانه وحده ا ريك له كا قال

 .[  12 / الطاق]                       
         وقال سبحانه ي توحيد العمل: 

 .[77احج/]           
فحقق التعبد ه  وإذا علمت أن ربك العظيم واحد ا ريك له ي أسائه وصفاته وأفعاله

     بااتباع :   ملسو هيلع هللا ىلصعمليًا ي أقوالك وأفعالك ، وحقق توحيد رسوله  بالتوحيد

 [.52/النور]                    
م يرك ي ذلك  ،وقام بأمرك وحده ،قك وحدهزَ ورَ  ،أن اه خلقك وحدهبفإن كنت توقن 

                          :  ، وا ترك ي عبادته أحداً  فاعبده وحده أحداً 

 .  [ 111 / الكهف]                                   
،  ، وخصك باإكرام  واإحسان ، ورباك بنعمه ، وتكفل برزقك دك ربك بصفاتكوكا وحر 

، فأخلص له العبادة والشكر وحده ا ريك له تكن من  وأخلص لك ذلك كله وحده
                  :  الفائزين

 .[ 5 / البينة]    
لتستعملها  ،عليك وحدهها أنعم اه  مٍ ونع واحذر أن تتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى

        وتدخل النار:، رم من اجنة حْ تُ ـ، فوعبادته وحده  ي طاعته

 . [72/امائدة]             
اه وحده، وسيجازيك يوم القيامة با عملت ي الدنيا من خر أو ر،  واعلم أن مرجعك إى

          فاخر لنفسك ما يَك ي القيامة أن تراه: 
 .  [ 1 – 1 / الزلزلة]                  
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له وحده ا  خالصاً  ، ا يقبل إا عماً  ، واعلم أن اه عنك غني له الدين فاعبد اه خلصاً 
       :  ، وعى ما يرضاه هو ا عى ما حبه أنت دونه ريك له

 [.112/هود]               
         فا قيمة لأعال مها عظمت إذا ذهب توحيدها: 

                     

 .  [ 11-15/ الزمر]
 وغرها ، وهي أن ميع احاجات بيد الرب الواحد اأحد ؛ كواستعن باه ي ميع أمور

                            : ، ومَعة إى إرادته فوراً  مستجيبة مشيئته
 .  [ 51 - 94/ القمر]           

، وجعل مكاها التفويض والتسليم والتوكل ،  واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه 
ه ، ودفع عنه ما يره :  عصمه ربه ا َُ                        ما يكره ، واختار له ما ي

 [.13/التغابن]     
           :  رهو، ويَ له أم أيده ربه بامعونة ومن ترأ من حوله وقوته

                          

 . [3-2/الطاق]    
، فأفلح واجهل بالعلم ،الظلم بالعدلالرك بالتوحيد ، ووهذا هو اموحد الذي استبدل 

               : كا قال سبحانه وفاز

                

 .[73-72/اأحزاب]               
أن أحسن ما تقوم به دعوة اخلق  فاعلم  وكنت من اموحدين اه عليك بالتوحيد نا وإذا مَ 

من الدعوة إى ، وكلاف أمته با جاء به  ملسو هيلع هللا ىلص، فإن اه ختم النبوة بمحمد اه  إى توحيد
         :  منهمبفضل اه وأنت التوحيد واإيان والتقوى ، 

 . [33/فصلت]                 
                              

 .  [ 5 – 9 / اممتحنة]          
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 .  [ 53 / آل عمران]                  
َمدُ  اُه اللرُهمر إِِي َأْسَأُلَك بَِأِي َأْشَهُد َأنرَك َأْنَت  » َيلِْد َوَمْ  الرِذي َمْ  ،َا إَِلَه إِار َأْنَت اْأََحُد الصر

 .(1) وابن ماجه  أخرجه الرمذي «َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد  َوَمْ  ،ُيوَلدْ 
اللهم يا واحد يا أحد ، يا من يكفي من كل أحد، وا يكفي منه أحد ، أنت الواحد القهار ا 

 إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم. ،اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك،ريك لك
 حد ، وأنت الواحد الذي م يكن له كفوًا أحد.سبحانك أنت اأحد الذي ليس كمثله أ

يا  أحد من ا أحد له ، ويا سند من ا سند له ، انقطع الرجاء إا منك ، فاغفر لنا وارمنا ، 
 وا تكلنا إى أنفسنا طرفة عن ، يا أرحم الرامن .

 

                                                 
 (.3157( ، وهذا لفظه ، وأخرجه ابن ماجه برقم )3975خرجه الرمذي برقم )/أ صحيح( 1)
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 الــــوتر
، َمْن َحِفَظَها َدَخَل اجَنرَة ، ْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْساً ه تِ  »:قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة 

 .(1)متفق عليه « ِوْترَ الٌر حُِب ـَوإِنر اه ِوتْ 
 هو الوتر احق الذي ا إله غره ، وا رب سواه ، وا أحد مثله. اه 

، والظاهر الذي ليس فوقه يء، ء ، واآخر الذي ليس بعده يءاأول الذي ليس قبله ي
                :  والباطن الذي ليس دونه يء

 [.3]احديد/
ي ذاته  الذي ليس كمثله أحد ،الغني عن كل أحدالصمد  ،وهو سبحانه الوتر الواحد اأحد

                        :  وأسائه وصفاته وأفعاله
 [.9-1/اإخاص]                  

، وحده ا ريك والتدبر ،والتَيف ،واأمر ،واخلق ،وهو سبحانه الوتر الذي تفرد باملك
                  ، وتفرد بأسائه احسنى ، وصفاته العى ، وأفعاله اجميلة :له

                            

                    

   [.29-22/احر]                               
وحده بخلق امجتمعات  وهو سبحانه الوتر القادر عى كل يء وحده ا ريك له ، تفرد

، وحرك  جمد السائات، وُيـ ، الذي ُيسيل اجامدات والعلويات والسفليات،   وامتفرقات
  امتحركات ، وعمع بن امتضادات ، ويؤلف بن امختلفات  وُيسِكن الساكنات ،

 [.9]الزمر/         
وهو سبحانه الوتر املك احق الذي وسم ميع امخلوقات بسمة احدث والصنع ، 

       واجال :  بصفات السام والكال واجال  والعجز والفقر، وانفرد عنها 

 [.1]طه/           
انفرد سبحانه عن كل ما سواه باملك دون امملوك.. وبالربوبية دون امربوب.. 

                 وباألوهية دون الواله: 

 [.15]مريم/    
                                                 

 (.2177(  ومسلم برقم )1911أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ,(  1)
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كل ذي شكل بشكله.. أفرد سبحانه امؤمنن بإكرامه.. وأفرد الكافرين بإهانته .. وأفرد 
وكل ذي صورة بصورته.. وكل ذي لون بلونه.. وكل ذي طعم بطعمه.. وكل ذي سمع 

                     :بسمعه

 [.112]اأنعام/    
 وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر، وخلق كل شفع، وخلوقاته كلها شفع ووتر.

هار.. والشمس والقمر.. والذكر واأنثى .. واليابس الساء واأر,.. والليل والن 
              والرطب .. واخر والر .. والنور والظام:  

 [.31]يس/                      
         لق كل زوجن من الذوات وامعاي: هو الوتر الذي خ

 [.94/الذاريات]   
ذي حب الوتر  ويأمر به ي كثر من اأقوال واأعال والطاعات ال ،وهو سبحانه الوتر

 التي رعها ، ي اأذكار، والصلوات اخمس ، ووتر الليل ، والطهارة وغر ذلك.
 «ِوْتَر الَفإِنر اه ِوْتٌر حُِب ، ُقْرآِن َأْوتُِروا الَيا َأْهَل »  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  :قال  عن عي

 .(1)الرمذيأخرجه أبو داود و
ي أسائه وصفاته وأفعاله ، الذي تفرد له فسبحان الوتر احق الذي ا مثيل له وا ريك 

                 بخلق امخلوقات، وإبداع الريات ، وتدبر ميع الكائنات :

 [.11]الشورى/     
  التعبد ه :باسمه الوتر 

،  لك احق الذي له اأساء احسنى والصفات العىاعلم رمك اه أن اه وحده هو ام
                : الذي تفرد باخلق واأمر، والعطاء وامنع، والبسط والقبضاملك 

                                             
 [.59]اأعراف/                  
وم يرك  ،بالسمع والبَ والفؤاد ، وأفردك بذلك كله وأكرمك   رزقكو فكا خلقك اه 

 ، معك أحدًا ، فأفِرده بالتوحيد والعبادة ، وأطعه بأداء ما أوجبه عليك من أعال صاحة
                                                 

 (.953( وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم)1911أخرجه أبو داود برقم ) صحيح/ (1)
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        وأخاق كريمة، واشكره عى نعمه التي أنعم ها عليك: 
 [.5]البينة/                   

فأفِرده وحده بالذلة  ،واجال واجروت ،والعزة والكرياء ،بالعظمة واخلق  وكا تفرد 
،  والتوكل وااستعانة ، وسائر أنواع  ، واخوف والرجاء واحب والتعظيمله ، واخضوع 

                                    العبادة: 
                                       

 [.22-21]البقرة/            
واعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده بعملك أفرد لك عنده نعيًا كاماً خالدًا ، سليًا من أي 

ل لك بعضه أن أحدًا من اخلق  ؛وأمل لك ُجلره  ،عيب أو نقص ، خالصًا  من كل كدٍر ونكد ، فصر
                 ن حيط بعلمه ، وا تبلغ آماهم إى بعضه: ا يمكنه أ

 [.17]السجدة/                              
    فيا برى أهل التوحيد واإيان والطاعات بالنعيم امقيم الذي مع اه فيه كل نعيم: 

                

                   

 [.25]البقرة/     
من كفر به وعصاه عذابًا أليًا خالدًا ، عاريًا من أقل راحة ، مسلوبًا من أي نعمة، ا   اه وأفـَرد

            : ، وا يقوم أدناه صر أحد حيط به علم أحد
 [.51]النساء/                   

طاعة   ،نعيم وعذاب ، لزوجن  ،أن ربك القادر عى كل يء أفرد لك زوجن  واعلم
، وثواها وعقاها ، فأفِرد له الطاعة يفرد لك النعيم :  ومعصية ، وأفرد لك أساءها وصفاها

                                   
 [.17] الفتح/

فأفِرده بفعل احق واخر ، واحذر ما يسخطه   ،واخر من الر  ،فرد لك سبحانه احق من الباطلأو
                    :  من الباطل والر
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  [.2/امائدة]              
عى ما جاء به  ، كلهم ، وا يقبل من العمل إا ما كان خالصًا لوجههواعلم أن اه غني عن العامن

                    ملسو هيلع هللا ىلص : رسوله 

  [.11-15/الزمر]            
     ودنياك وأخراك:  ،فتخَ نفسك وعملك ،فا ُتوجه عملك لسواه

                        

 [.72]امائدة/                
  وحب اه له :  ،واختم أعالك بالوتر حسب الرع ؛ ما علمته من بركة الوتر

                     

[.113-112] هود/                  
عى ما سواه ، وأحب العامل به ، فاطلبه  إذا أحب عمًا  أعطى عليه ما ا يعطيواعلم أن اه 
                                     واعمل به :

[.115-119]هود/                                        
 وإياك أن تتقرب إى ربك بعمل ليس خالصًا له ، أو م يرعه اه ورسوله ، فرده عليك: 

 [.111]الكهف/                                    
 [.124]التوبة/                                      
 [.17]اأنبياء/                    
ْلُت  َوَعَليَْك  آَمنُْت، َوبَِك ،َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر  ، َخاَصْمُت  َوبَِك  ، بُْت َأن َوإَِليَْك  ، َتَوكر

تَِك   .(1) متفق عليه« َيُموُتونَ  ْنُس اإِ وَ  نُ َواجِ  ،َيُموُت  َا  الرِذي حَُي ا َت َأنُتِضلرنِي، َأنْ  أنَت  إِار  إَِلهَ  َا  بِِعزر
، اأحد ا شبيه لك ، اللهم أنت املك ا إله غرك ، وا رب سواك ، أنت الواحد ا ريك له 

الوتر ا مثيل لك ، لن ُتطاع إا بإذنك ، ولن ُتعى إا بعلمك ، ُتطاع فتشكر ، وُتعى فتغفر ، 
 فا إله إا أنت .

 وحسن عبادتك ، يا أرحم الرامن.  ،وشكرك ،اللهم أعنا عى ذكرك
                                                 

 ( واللفظ له.2717( ومسلم برقم )7313رقم )ب ، أخرجه البخاريمتفق عليه (1)



 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 

 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها

 

 
احياة واملك, أساء اه احسنى الدالة عى 

 العظمة والقدرة, واجال والكرياءالعلو وو
[7- 35] 

   شتمل عى ما يي :تو

لعظـيم( , ( , )ا, امالـك) احي ( , )القيوم (, )املك , امليـك
ـــــــــار(,, امتكـــــــــر)الكبـــــــــر ـــــــــز( , )اجب )امهـــــــــيمن( ,  ( , )العزي

, ( , )امجيـــد(, )القهـــار  , القـــدير, امقتـــدر()القـــوي(, )القـــادر
, )الصـــمد( , )امتـــن( , )العـــي , اأعـــى , امتعـــال(, )النصـــر

 ., )امقدم , امؤخر(( , )الوارث( , )الوكيل( , )النور(النار

 الثالثالباب 

 ثانيالقسم ال
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 يــــاح
                                        قال اه تعاى: 

                                    
                                            

 .   [ 255/  البقرة]      
ليست مسبوقة  الذي حياته كاملةهو احي ،  لذي ا تأخذه سنة وا نومهو احي القيوم ا  اه 

 .وا يلحقها زوال، وا يعرها نقص أو عيب، بعدم 
والعلم والقدرة، والكرم ، فهو احي الذي تستلزم حياته ميع صفات الكال من السمع والبَ 

        العى: الصفاتو ،وغر ذلك من اأساء احسنى ،واإرادة وامشيئة ، والرمة 

 .  [ 1 / طه]           
هو احي القيوم بذاته ، وكل حي سواه فهو حي ا بذاته ، بل بإمداد اه له باحياة ، فإذا 

                       قطع عنه احياة صار جثة هامدة : 

 [.11/غافر]    
 يموت أبدًا ، هو احي الذي ليس حياته موت وا فناء      هو سبحانه احي القيوم الذي ا

وا زوال ، هو احي الذي عنده خزائن احياة واأحياء ، هو احي الذي وهب احياة لكل 
                       حي : 

                 

 [.151/اأعراف]       
         حده ا ريك له دائم احياة ، دائم البقاء ، دائم املك : واعلم أن اه و

 [.15/غافر]                         
أما اانسان وغره من اأحياء فابد أن يموت إظهارًا للحي الذي ا يموت من احي الذي  

             يموت ، واعامًا باحي الذي يملك احياة واموت : 

 .[99-92/النجم]           
     وحياة اإنسان دائمة ، واموت معر انتقال هذا احي من دار إى دار : 
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 .[11/احج]             
 هو احي الذي ا إله إا هو له امُـلك وله احمد وهو عى كل يء قدير.

احي ، لق احياة ي كل يء من خلوقاته، خااة لكل حييهو احي القيوم الذي هب اح
                الذي أعطى كل خلوق حياة خصه : 

 [.2-1/املك]                                
فسبحان من أجرى أمره باحياة واموت عى ميع خلوقاته ، وتفرد باحياة التي م 

 [.2/آل عمران]             م ، وا يلحقها زوال : يسبقها عد
هو احي الذي حيي اخلق من العدم ، وحيي اخلق بعد اموت ، وحيي القلوب بمعرفته 

 [.2/احديد]                               :   وااتصال به
آمن باه أحيا اه قلبه باإيان ، وأحيا  واعلم أن كل إنسان حي الذات ميت الصفات ، فإذا

 روحه باأخاق احسنة ، وأحيا جوارحه باأعال الصاحة.
فامؤمن حي القلب ، إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه ، واقشعر جلده ، حب ربه ، 

               ويعظم مواه ، ويسبح بحمده ، ويدعوه ويذكره ، ويطيعه ويعبده : 

                   

 [.122/اأنعام]               
فسبحان احي القيوم الذي كل يء وكل حي وكل ميت وكل ما ي عام الغيب والشهادة 

             عبد له ، يسبح بحمده ، ويشهد بوحدانيته : 

        [.99/ءاإرا]                      
هو املك احي القادر الذي أحيا كل يء بَه الذي م ُيطلع عليه أحدًا من خلقه ، أحيا 
عام اجاد ، وعام النبات ، وعام احيوان ، وعام اإنسان ، وعام امائكة ، وعام 

        اجن ، وعام الطيور، وعام اأساك ، وعام الذرات : 

  [.111/التوبة]                 
فسبحان من أحيا العوام العظيمة بَه ، وغمر ميع امخلوقات بوافر بره ، فكل خلوق 

           يسكن ي فلكه ، ويستطعم من رزقه ، ويسبح بحمده : 

 [.112/اأنعام]                      
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 له  ركع، ويُ  عبدهو الذي يستحق أن يطاع ويُ ، وهذه صفاته ه أساؤه ، وهذ ،هذا شأنه  نْ ومَ 
                             د: ـحمذكر ويُ سجد، ويُ ويُ  

 .  [15/غافر] 
ا يستحقون وميع امخلوقات فكل هؤاء ، أما احي الذي يموت أو اميت أو اجاد 

الذين م يكونوا شيئًا ، ثم خلقهم اه ، وكلهم عبيده   العبيد الفقراء أهم من ؛ من العبادة شيئاً 
                   وحت قهره وسلطانه  : 

                        

 [ .21-17/ النحل]                  
:  ، فأخلص له العبادةالعليم بكل يء ، يموتهو احي الذي اوحده بل امستحق للعبادة 

 .[ 51/الفرقان]                         
فصار حيًا ، احي الذي يملك خزائن  الذي خلق احياة ي كل حيالقيوم فسبحان احي 

 ما شاء با شاء. احياة واأحياء ، احي الذي حيي
     ساد باأرواح، وأحيا القلوب باإيان:أحيا اأر, بالنبات، وأحيا اأج

 .[  12 / يس]                          
وعليها ، احسنى  واعلم وفقك اه معرفته وعبادته أن احي القيوم من أعظم أساء اه

اسم ا م ايكون ويرجى أنمدار ميع اأساء احسنى ، وميع صفات اه راجعة إليها ، 
 .اه اأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب

 وغرها . فاحي جامع لصفات الذات كالسمع والبَ والعلم  والقدرة
، والتَيف والتدبر،  واإحياء واإماتة، والقيوم جامع لصفات اأفعال كاخلق والرزق 

 .   [ 2آل عمران  /  ]                                 :والعفو والرمة وغرها 
 .وتدبراً  ، ورزقاً ،  ، امقيم خلقه خلقاً  القائم بنفسهاحي القيوم فسبحان 

وسبحان احي القيوم الذي خلق احياة واأحياء، الذي حيي ويميت، الذي خلق كل يء، 
             وأحكم صنع كل يء، وأحاط علمه وقدرته بكل يء:

              
 .  [ 13 – 12 / الزمر]    
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، وا  ميت احي قاتلهياحي القيوم الذي حيي كل ميت، ويميت كل حي، فليس  هسبحانهو 
: ؛ أنه وحده الذي يملك احياة واموت ، بل اه وحده الذي حيي ويميت حيي احي تاركه

 .  [ 93] ق /           
       :ي ، وخلق اموت ي كل ميتبحانه احي الذي خلق احياة ي كل حوهو س

 .[111/التوبة]                   
اأجساد باأرواح ، وحيي  الذي حيي اأر, بالنبات ، وحيي فسبحان احي القيوم

        القلوب باإيان ، وحيي اجوارح باأعال الصاحة : 

 [.51/الروم]                          
      وسبحان احي القيوم الذي قهر عباده أبرارًا أو فجارًا باموت : 

 [ .71/النساء]             
    وأعلم أن الذي يملك احياة هو الذي يملك اموت وحده ا ريك له : 

 [.11/غافر]                       
  فاه حيي ويميت ليعلم الناس أن اه وحده هو القادر عى التَف باإحياء واإماتة متى شاء.

واه وحده هو الذي حيي ويميت ، وهو الذي خلق اموت واحياة ، وقد وكل قبض 
             اأرواح إى ملك اموت كا قال سبحانه : 

 [.11/السجدة]     
  التعبد ه  باسمه احي : 

 .اأمور كلها بيد احي القيوم وحده ا ريك له ليداعلم أن مقا
، وحيي جسدك  ، وأن حيي قلبك باإيان فاسأله أن يرزقك احياة الطيبة ي الدنيا واآخرة

            :  لبسك لباس التقوى، ويُ  باأعال الصاحة
 .  [ 9 / اجمعة]     

 ن تكونأ منك ر قلبك باإيان فهو يريدوإذا خصك احي القيوم هذه النعمة فأحياك ونور 
، إليهم  بن خلقه بالدعوة إى اه ، واإحسان ، وقائاً  بن يديه بالعبادة قائاً  عبدًا حياً  

      : وسامه عليهموإصاح ذات بينهم، وهذا مقام اأنبياء والرسل صلوات اه 

   [. 33/فصلت]                     
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 اأموات واشكر احي القيوم عى إحسانه، وامده عى هدايته، ولوا ذلك لكنت من
                    اخارين: 

 . [122/اأنعام]                                   
حرم ما فتُ ، ، وا مل فتقعد عن العمل  الزم باب العبودية للحي القيوم فإنه يراك ويسمعكو

           إذا عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يبذل فيه: فالطالب ، حب
                               

 .  [ 31 / الروم]    
 ، فحياة القلوب بالتوحيد باإيان أن حياة القلوب أعظم من حياة اأبدان ر اه قلبكور واعلم ن

  من أعظم اهبات التي خص اه ها من يعلم أنه يزكو ها: والعمل الصالح واإيان باه 

 .[  79/  آل عمران]                 
أها تكشف عن البَغطاءه، وتزيل  ؛ ةوهذه احياة أعظم نعم اه عى عباده ي الدنيا واآخر

               : تهنر ره، وترفع عن القلب أكِ قْ عن السمع وَ 

 [.4/الزمر]   جئ                        
ربه، ويبَ شواهد آيات يبَ العقل حقائق امخلوقات، وينظر إى وبالنظر والتفكر 

     فيستجيب لربه احي القيوم: ، ة الشاهدين بالوحدانية وحدانيته، ويسمع شهاد

                  

 .  [ 29 / اأنفال]           
، وتنرح  النفوس ، تطيب ، واخلق الطيب ، والعمل الطيب ، والكلم الطيب وهذه احياة الطيبة

،  ، وتنفتح ها طرق اخر والشبهات ت الرك، وتنجي عنها ظلا وتطمئن القلوب ، الصدور
        :  ، والباطل باطاً  فرى احق حقاً   ، فترق بنور رها  ، وأبواب الر

 .[  21 / الرعد]                            
رها ،  واشكر نعمة اه عليك بالتوحيد واإيان باجهد ي إحياء القلوب اميتة الغافلة عن

       لعل اه أن ععلك سببًا حياها وهدايتها وكسب أجرها : 

 [.52/إبراهيم]              
                                واعلم أن بيان احق والعمل به ونره والدفاع عنه أمر ازم :

 [.92/اأنفال]               
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 .حياة أخرى نه إذا خالط اإيان بشاشة القلوب،ومازج نوره حم اإنسان ودمه،صار حياً واعلم أ
وأطاع ربه بعد  .. ر بعد الغفلةكَ وذَ  .. ونطق بعد البكم .. وسمع بعد الصمم ..  بعد العمىَفأب 

                   :  امعصية
 .[119/اأنعام]   

ي الدنيا م مت أبدًا إا موتة  الطيبة ب أنك إن حييت هذه احياةواعلم أها احبي
لك ا النقلة من دار الدنيا إى الدار اآخرة ، ثم تصر إى حياة النعيم أبد اآباد ي مُ 

          أن تصفه:تستطيع فكيف ، تستطيع أن تتومه 
             

                   
 [.17-15/السجدة]                  

فإذا غارت النجوم ، ونامت العيون ، وخا كل حبيب بحبيبه ، فقم مناجاة ربك احي القيوم 
راكعًا وساجدًا ، فإذا طلع الفجر فقل يا حي يا قيوم هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فإن 

        ريم ، وإن رددها فأنت الغفور الرحيم :قبلت مني ليلتي فأنت الك

                             

       [.4/الزمر]   جئ  
فالزم رمك اه باب احي القيوم ، وقم بن يديه راكعًا وساجدًا ، وباكيًا وخاشعًا ، وا مل 

  تصلح به حياتك ي الدنيا واآخرة :  وا تضجر حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خر

 [.2/فاطر]                                        
 واعلم أن من اتصل باحي أحيا قلبه وروحه ولسانه وجوارحه با حبه ويرضاه ، ورف عنه 

 ما يره وما ا ينفعه .
حقًا ، فليتصل بربه، ويلزم طاعة اه حقًا ، والفوز واعلم أن من أراد احياة حقًا ، والسعادة 

 [.71/اأحزاب]              :  ورسوله
    وكل من م يتصل بربه احي القيوم فهو ميت ، وحياته حيوانية ا آدمية : 

                                

 [.22–14/طرفا]               
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      ومن عاش هواه وشهواته غافًا عن ربه فإن اه ا يعبأ به وا بعمله : 

   [.115/الكهف]               
فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه ، وتسكن ي ملكه ، وتأكل من رزقه ، ثم تعود 

                                  إليه : 

                       

 [.113–111/اأنعام] 
م اللذات ، وبادر إى التوبة ، فإنك بعد اموت سوف ترجع إى ربك ، وأكثر من ذكر هاذ

                          وسوف عازيك با عملت : 

 [.211/البقرة]       
                    ب عمله ، وطاب مقامه : ومن طاب قلبه طا

 [ .47/النحل]                       
ثم ، بحياة تضاهي حياة البهائم واأنعام  فيها قلياً  َت مت هذه احياة ي هذه الدار بقيْ رِ ُح  وإنْ 

:  ليجازيك بسوء أفعالكبل ،الكفر التي كنت فيها،ثم يبعثك ربك ا إكرامكموتة  موت بعدُ 
                              

 . [75–79]طه/           
 وحقيقةواعلم أن خشية اه إنا حصل للعبد بالعلم النافع، وقوة اليقن، وكال اإيان، 

   دائم: من الكريم كل عمل صالح، وثواب من الرب جزيل، ونعيم  وذلك يثمرالتوحيد، 
                   

                                       
 . [ 32–31فصلت/ ]                 

 واطلب صاحه،  مرت بهغه ما أُ وعليه مدار أمرك ففِر  ،واعلم أن صاح قلبك هو امراد منك
، وا يتم يء بينك وبن  طرقك إى ربك مفتقرة إليه جميعف،  بكال اإيان والتقوى

   :  واأعال واأخاق جني منه أحسن الثار مأه باإيانا، ف ربك إا به

                  

 [.24-21/الرعد]        
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َصَلَح اجََسُد  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َأَا َوإِنر ي اجََسدِ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشرو
 .(1) متفق عليه « َقْلُب الَوِهَي  ُكُلُه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجََسُد ُكُلُه َأا

واعلم أن اه حي قيوم فاعبده وحده ا ريك له ، وا تعلق قلبك بغره ، فاه يغار إن رأى 
 قلبك مع غره ، فا تشغلك حبة غره عنه.

              ومن ضايقك فإنا أهمه اه لتفك ارتباطك معه ، وتفر منه إى ربك احي القيوم : 

 [.51–51/الذاريات]                         
له، وا  الذي يراك حن تقوم، وأخلص ميع أعالك وتوجه بعبادتك للحي القيوم

، فاخر ما حبه ويرضاه تسعد وا  وراجع إليه ،ك قادم عليه، فإن ترك معه فيها أحداً 
                        :تشقى 

 [ .112-111/طه]           
                        

 .[21/نوح]    
ْلـُت َتوَ  َوَعَليَْك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، أَْسلَْمُت  َلَك  اللرُهمر »   أَُعـوذُ  إِِي  اللرُهـمر  ، َخاَصـْمُت  َوبِـَك  ، أََنْبـُت  َوإَِلْيـَك  ، كر

تَِك     .(2)متفق عليه  « َيُموُتونَ  نُْس اإِ وَ  نُ اجِ وَ  ، َيُموُت  َا  الرِذي ُي احَ  أَنَْت  ، ُتِضلرنِي أَنْ  أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  بِِعزر

تِي فِيَها َمَعاِي  َوَأْصلِْح ، ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري اللرُهمر َأْصلِْح ِي ِدينِي الر  » َوَأْصلِْح ،  ِي ُدْنيَاَي الر
 ْوَت َراَحًة ِي ِمْن َواْجَعْل امَ ،  َواْجَعْل احَيَاَة ِزَياَدًة ِي ي ُكِل َخْرٍ ،   فِيَها َمَعاِدي ِي آِخَرِ الرتِي

  .(3)أخرجه مسلم   « ُكِل َرٍ 
تَِك  َقيُومُ  َيا َحُي  ايَ   » هُ  َشْأِي  ِي  َأْصلِْح  ، َأْستَِغيُث  بَِرْمَ  َطْرَفةَ  ْفِي ن َ  إَِى  َتكِْلنِي َوا ، ُكلر

  .(9)أخرجه النسائي ي الكرى   «َعْنٍ 
 

                                                 
 ( .1544( ، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( واللفظ له.2717( ومسلم برقم ) 7313، أخرجه البخاري برقم  ) متفق عليه( 2)
 ( .2721برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 ( .227(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )11915/ أخرجه النسائي ي الكرى برقم )صحيح( 9)
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 ومـــــالقي
 .  [ 2 / آل عمران]                           قال اه تعاى: 

الذي ا حتاج ي ، هو احي القيوم، القائم الدائم الذي ا يزول، القائم بنفسه   اه 
 .قيامه ودوامه إى أحد

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن ميع خلوقاته، الذي افتقرت إليه 
 .ميع امخلوقات، فا قيام ها إا بإقامة احي القيوم ها

      :وأبقاها  ،وحفظها، ورزقها ، وأقامها ، وأحياها ، قها الذي خلاحي القيوم فهو 

 .[  15 / فاطر]                      
وهو سبحانه احي القيوم القائم بنفسه ، القيم لغره ، القائم عى كل يء ي بقائه وفنائه ، 

 وحركته وسكونه ، ونفعه وره.
قيام السموات  ،اقي الذي ا يزول ، القائم بنفسهالب هو القيوم الذي به قيام كل يء ،

                   القائم عى كل نفس، القائم بالقسط :  واأر,،

   [.11/آل عمران]                 
هو القيوم الذي خلق امخلوقات كلها ، القائم بتدبر امخلوقات كلها من اجادات 

     :  وغرها احيوانات والبر واجن وامائكة واأفاكوالنباتات و

                        

 [.13–12/الزمر]     
هو احي القيوم القائم بتَيف اأحوال ، القائم برزق العباد وخلق أرزاقهم ي كل حن ، فهم 

، واجذر ينمو ، واأشجار تثمر ، واأر,  نائمون غافلون واأمطار هطل ، واأهار جري
                         تنبت : 

 [.32–29/عبس]                   
إعصارأومطر  بأمره وإذنه ومشيئته من زلزال أو يقع ي الكون يء إاهو احي القيوم الذي ا 

هدم ، أو وباء أو مر, ، أو سلم أو حرب ، أو حياة أو موت، أو أو فيضان ، أو غرق أو حرق أو 
ٍَ أو هزيمة :   [.59/اأعراف]                                       ن

 فسبحان احي القيوم الذي كل كل خلوق وكل يء وكل ذرة ملكه .
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وشاهد بوحدانيته ، ومسبح الكل شاهد أمام ربه ، ومستجيب مشيئته ، ومَع إى إرادته ، 
   [.51/هود]                               بحمده : 

 .وتدبرا وعلاً  ورزقاً  وخلقاً  وهو سبحانه القائم عى كل نفس با كسبت رقابةً 
وهوسبحانه القائم عى الَاط امستقيم الذي هواحكمة والعدل واإحسان ، الباقي بعد 

 [.27-21/الرمن]                 ء :فناء كل ي
فسبحان احي القيوم الذي كل يء قائم به،مستسلم له،خاضع لعزته، متصاغر لكريائه، متذلل 

 [.9/الزمر]            ، مطيع أمره :  سبح بحمدهملعظمته، 
،  وجودها،احافظ هاوهو سبحانه قيوم السموات واأر,،القائم للخائق بجميع معاي

           امالك ها وحده ا ريك له:، الرحيم ها ، امَف أحواها، احاكم ها 

 [. 11/عمران آل]                          
، وا ينبغي له أن ينام ، وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة قيوم ا ينام سبحانه حي 

 .  [2/آل عمران]                           : ملة وتفصياوتدبر أمورها  اخليقة ،
، فلو رفع ، وعال وسافل  من صغر وكبر، ، وبقاء كل يء بإذنه  بأمره وقيام كل يء

                   : البقاء لزال وانعدم فورا عنه أمر

 .  [ 91 / فاطر]                         
أسائه  وأبدعها عى غر مثال سابق، وجعلها مظهراً ، خلق سبحانه ميع امخلوقات 

وتزول اآثار، ويبقى اه ، بحمده، ثم سوف يفرق اجمع  ةسبحم،  وصفاته، شاهدة بتوحيده
 . [ 11/القصص]                    :وحده ا ريك له

،  وتَيف أحواهم،  ، القائم بقسمة أرزاقهم ، القائم بخلق اخلق ئم بنفسهفسبحان القا
                :وحرهم وحساهم

 .[45–43/مريم]               
لكال حياته وقيوميته ا تأخذه سنة وا نوم، القائم بنفسه  الذي وهو سبحانه احي القيوم

 .  [2/آل عمران]                           :  هفا حتاج إى غر
 .أحد إا بإذنهعنده الذي لكال ملكه ا يشفع ، مالك املك 

 .الذي  لكال علمه ا يعزب عنه مثقال ذرة ، العام بكل يء 
        ، وما أعظم تدبره ملكوته: سبحانه ما أعظم قدرته
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 .  [ 25 / الروم]                    
السموات واأر, خلق كال قدرته خلق العرش والكري، ولالذي عى كل يء ، هو القادر 
 وإرادته . الدنيا واآخرة، وا تتحرك ذرة وا تسكن إا بإذنه وعلمهخلق و ، وما بينها

 .الساءالذي لكال سمعه اخفى عليه يء ي اأر, وا ي ،وهوالسميع لكل صوت
كا ل بَه ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي الذي ل،  وهو البصر بكل يء

                                      :  اأر,
 [ .24]البقرة/             جئ   

وقت، القائم عى فسبحان احي القيوم القائم عى هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته ي كل  
                            :  كل نفس با كسبت

 [ .15] مريم/     
هو وحده امستحق للعبادة ، وهذه قدرته ، وهذا ملكه ، وهذا خلقه ، هذه صفاته  نْ ومَ 

          :، وأهل أن يعبد ويطاع وحده ا ريك له  وحده دون سواه
                        

 .  [ 33 / الرعد]                 
رف عْ ، بل لتُ  الفناءالنفع و د امخلوقات محضواعلم وفقك اه معرفة حكمته أن اه م يوجِ 

                    وأفعاله :  وأساءه وصفاته،  عظمته وقدرته وعلمه 
 [ .12/ الطاق]                                        

 األباب والعقول عظيم قدرته عى اإعاد، ولطيف حكمته ي إتقان وما أرى 
 اً إظهار؛ احي القيوم باملك والبقاءالصنع، وميل فضله وإحسانه ي العطاء، استأثر

 .اجروتوواملكوت وعظمة املك ، لعزة الربوبية 
، وبقائه  الذي ا يموت تلك امخلوقات تفرقة بن عزته وذلتهماحي القيوم  فنىثم أ

العليم يفعل هم ، ، وهم اماليك والعبيد له أنه املك احي الذي ا يموت ؛ وهاكهم
                    ما يشاء:القدير 

                            

 [.11/احج]   ڱ    
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، ثم يفنيهم ويعيدهم  لكال قدرته وقوته وعظمته إظهاراً خلق امخلوقات العظيمة   ثم هو 
                 : حكمته ي خلقه تكمياً 

 .[27/الروم]                  
 .أمد، فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناهفسبحان احي القيوم الذي ما شاء أبقاه إى 

                    :  كل موجود سواه فانوأمره ما, ي كل مكان وزمان ، و
 [ .13-12/يس]                                

باق  د به وجهه فضائع، وفاعلهرَ ــم غر مهان، ومام يُ وكل ما أريد به وجهه باق، وفاعله مكرَ 
                     : ي اهوان

    [.99-93/الزخرف]    
  التعبد ه  باسمه القيوم : 

وفهم ، اعلم وفقك اه ما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أساء اه احسنى طلب علمه 
حتى تبلغ درجة  ،امخلوقات معناه، ومعرفة جاريه ي العام العلوي والسفي، وتتبع آثاره ي

                        : اإيان و التوحيد ي اليقن

 .  [ 14] حمد /          
القائم عى كل  وتبَ ، وصفاته العى، واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أساءه احسنى 

  ينام أبدًا.، وترى احي القيوم الذي ا ، الذي قام كل يء به نفس
 بامحبة والتعظيم، وقضيت أوقاتك ي طاعته، ذلياً  فإذا عرفت ذلك قمت بن يدي ربك خاشعاً 

                                           :  واستعملت جوارحك ي عبادته
 .  [ 4 / الزمر]   جئ                         

    ، وإحسانه حتاج:  ولرمته راج، يء له عابد، ولعزته خاضع فسبحان من كل 

 .  [ 13 / آل عمران]             
  تنال اأجر الكبر: ، فارغب إى مواك الكريم بالقيام بحسن الطاعة، ودوام العبادة 

  [.71/اأحزاب]              
لتجزى  ، وإنا ُتنقل من دار إى دار وم خلق للفناء ،لقتواعلم رمك اه أنك للبقاء ُخ 

      :  بعملك، ثم تستقر ي دار القرار حسب ما عملت ي اجنة أو النار
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 [.11-19/الروم]              
  الذي يريد ربك منك؟ لقت؟ وماُخ  مَ ـمن أنت؟ ولِ  وعبدُ   فاعقل رمك اه من أنت؟

له  فاعمل ، وعنده خزائن اأجور ،  وإذا عرفت أن ربك هو احي القيوم، وإليه تنتهي اأمور
 :  ا فناء بعده لك بقاًء كرياً اه ي العمل له بطاعته، فقد أعد  باقية ك، وا تستبق من بكل جهد

                        
 [ .72/ التوبة]                                

لك مواك الكريم أمر عظيم  وملك ا يفنى إن أطعته وعملت با ، ومقام كريم ، وقد أها
 [ .55-59] القمر /                                  :  حب

       فأرضه بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته ، فسرضيك ويسرضيك :
 .[  1 ] الروم /             

، وا  فاعلم أنك ابد باق ي عذاب أليم ا يبيد وا يفنى ،وجعلته وراء ظهرك ،وإن رغبت عنه
                    يموت فيه اإنسان وا حيا: 

                            

 .[ 113-112/هود] 
 ة.احامي الضيقةي النار اخلودالعالية خرمن  الواسعة ي اجنة اخلودوتيقن أها امسلم أن 

               :  ي العذاب األيمالبقاء ي النعيم امقيم خر من  والبقاء غداً 
 [ .21/احر]              

   : اء ي النار وسخط الرب سبحانهوالبقاء ي جوار الرمن ورضوانه خر من البق
                       
                          

 .  [ 21 – 11 / السجدة]                
 : هي  ب اإنسان عى أربع صفاتركر     واعلم أن اه

 . وةشهالو .. عفةالو .. وىاهو ..  عقلال
    :  تغالب العفة ، والشهوة ، والعفة تغالب الشهوة ، واهوى يغالب العقل غالب اهوىيفالعقل 

                                  
 [ .3-2/اإنسان]                 
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 .وقد جعل اه لك بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إى اه سلطانًا عى نفسك
، وأجزل لك  ، زادك معونة ، واشتغلت بعبادته ، وقمت بطاعته فإن كنت من حزب اه

  [.17/حمد]                 :  ، ونَك عى عدوك امثوبة
لك إى نفسك، كَ ي خالفة ربك ، وَ  اً ضيا وأبيت إا مُ ، ت إى شهواتك،وآثرت هواكحْ نَ َج  وإنْ 

 .واستعملك فيا يسخط الرمن، ، فتواك الشيطان   نسيتهوخى عن نَته لك،ونسيك كا
           : ، وكن مع الصادقن ، واذكر ربك مع الذاكرين فتنبه لنفسك 

                                          
 .[ 14-11/ احر]                 

 ،  ، ومعراجه إى ربه م امؤمن إى نجاتههي سلر  ي اأمور واعلم حفظك اه أن احكمة
 .م القرب من ربهدِ م العمل ها عَ دِ مها أو عَ دِ ، فمن عَ  نال رضوانهمو

، م يزل  ، وخلق ها خلقه ، وأنزل ها كتبه للحكمة التي أرسل اه ها رسله حباً   ومن م يكن حكياً 
                                 ينزل سفا ي أموره كلها: 

                                               
                                               

 [.127-123/طه]         
               :  فسل ربك الكريم أن يرزقك احكمة فإنه

  [.214/البقرة]                                 
ي طاعته عى ما  إليه أن يستعمل جوارحك  ، وارع ي ميع أمورك  الكريم إى ربك  وتوجه 

 يكرمك با وعدك. ا عى ما حبه وهواه، واستقم له كا أمرك ويرضاه، حبه
 ، ويسر ، وأن يغفر ذنوبك ن عبادتهأن يعينك عى ذكره وشكره وحس ربك واسأل

  ، وقل : اللهم ، ويصدك عا يصدك عن سبيله عيوبك، ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته
                     

  [.15/اأحقاف]            
 .يرضاهواعلم أن اه حب أساءه وصفاته، وحب أن يتحى ها عباده عى ما حبه و

،  ، ولزوم سبل حابه فعليك بدوام طاعتهوحب احق ، والعمل باحق ، والدعوة إى احق ، 
                                        : وا يصدنك عنه من أعر, عنه
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 .[21-29/ اإنسان]                         
، وشكره ،م أنت عى ذكرهإحسانه، وتابع عليك إنعامه، فداوِ واعلم أن اه كا داوم عليك ب

      وحسن عبادته، ليديم عليك ذلك، ويزيدك من نعائه: 

 .  [ 7 / إبراهيم]          
فكن قائًا عى نفسك بحملها عى طاعة اه ، واجتناب معصيته ، واستعمل جوارحك فيا 

ة ، والدعوة إى اه ، وتعليم رعه ، واإحسان إى اخلق حبه ربك ويرضاه من العباد
  بالعلم وامال والبدن ، ومن أحسن ي الدنيا أحسن اه إليه ي الدنيا واآخرة : 

 [.11/الرمن]        
   ، فا ترى لنفسك نارًا غره ، وا لعلمك معلًا غره ،                  وتوكل عى احي القيوم

                        وا لعملك شاهدًا غره ، وا لرزقك خازنًا غره : 

   [.13/التغابن]    
ك به وسمح له أن ، واعلم أن من وقف لك ظامًا لك  ف عنك وأحسن إليك ، فاه َن ثم اَن

أو عطف عليك ، فاشكر حسن إليك ، وأهمه قضاء حاجتك ، إما أنه خاف منك ، أو استحيا منك ، 
 [.2/آل عمران]                            من سلبه عداوته لك ، وسخره لقضاء حاجتك :

                                      
  [.14/النمل]            

مَ ، ْمُد احَ َربرنَا َلَك  اللرُهمر  » َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ، ْرِ, اأَ َواِت وَ أَنَْت َقيُِم السر ْرِ, اأَ ْمُد أَنَْت َرُب السر
َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ،  َوَمْن فِيِهنر   .ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ ْمُد أَْنَت نُوُر السر

اَعُة َحق  ، نراُرَحق  َوال،نرُة َحق  اجَ وَ ،ُق احَ  َولَِقاُؤكَ ،ُق احَ َوَوْعُدَك ،ُق احَ َوَقْوُلَك ،ُق احَ  َأْنَت   .َوالسر
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت  َفاْغِفْر ِي ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ،  َوَعَليَْك َتَوكر

ْمُت َوَما ْرُت  َما َقدر ْرُت َوَأْعَلنُْت ، أَخر  .(1)متفق عليه  «  إَِلَه إِار َأْنَت َا  َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي، َوَأْرَ
اللهم إي أسألك خشيتك ي الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة احق ي الغضب والرى ، 

 وأسألك القصد ي الفقر والغنى.
اللهم يا حي يا قيوم حبب إير القيام بن يديك عابدًا، وبن الناس داعيًا، وبن اخلق 

.حسنًا، يا أرحم الرامن
                                                 

 (.714( ، واللفظ له ، ومسلم برقم )7992، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 1)
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  .. امالكامليك ..املك 
 .  [ 1/  اجمعة ]                      قال اه تعاى: 
 . [55  -59 / القمر]                             وقال اه تعاى: 
                       وقال اه تعاى: 

 . [ 21 / آل عمران]                              
ى َملَِك  اهِاْسٍم ِعنَْد  َأْخنَعَ  إِنر  » َقال: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النربِِي  ري اه عنه َأِي ُهَرْيَرةَ  وَعنْ  َرُجٌل َتَسمر

 .(1)متفق عليه «َعزر َوَجلر  اهَا َمالَِك إِار  ، اْأَْمَاكِ 
                   ، وا رب سواه:  إله غره هو املك احق الذي ا اه 

 . [ 111 / امؤمنون]      
 السفي،والعام  ، امالك لكل يء ي العام العلويعن كل ما سواه  وهو سبحانه املك الغني

من العرش  وما فوقهن ،الذي له ملك السموات واأر, وما فيهن وما بينهن مالك يوم الدين،
       :وما ا يعلمه إا هو عظيم، والكري الكبر، وامائكة والروحال

 .  [ 9 - 2 / الفاحة]                
 الذي يملك السموات السبع، واأرضن السبع، وما فيهن وما بينهنالعظيم املك سبحانه هو و

نس إو ..ومائكة وأرواح .. وسحب ورياح ..وليل وهار ..وكواكب ونجوم ..من شمس وقمر
وسهول وجبال، وغر  ..وبحار وأهار ..وتراب وماء ..وماد ونبات ..وحيوان وطر ..وجن

                  أو الوقوف عى آحاده:  ذلك ما ا يمكن إحصاؤه

 . [121/ امائدة]        
املوك ميع ، الذي يملك  لكوهوسبحانه املك العزيزاجبار،ملك املوك، ومالك ام

                     وامالكن وما يملكون كله: 
 . [ 21/ آل عمران]                        

 ، ءوهو سبحانه املك القادر الذي ينفذ أوامره املكية ي ملكه العظيم متى شاء ، كيف شا
وا مانع ، خلقًا وإعادًا ، وعطاًء ومنعًا ، وحياة وموتًا ، عى من شاء ، من غر مشارك 

                                       وتَيفًا وتدبرًا  :

 [.2-1/املك]                               
                                                 

 (، واللفظ له.2193(، ومسلم برقم )1211، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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     لك واحد هو اه وحده ا ريك له : والكون كله ملكة واحدة م

                     

 [.19-13/فاطر]                         
، وكل يء أراده املك  فسبحان مالك املك واملكوت ، كل يء وقع أراده املك 

                  فابد أن يقع : 

 [.117/البقرة]     
إذا أعطى املك أحد أعطاه اهيبة فصار كل الناس خافونه ، وإذا أراد نزعه  واعلم أن اه

 ه:عوخل حتى يسقطه ،ويكر ي وجهه ،من أحد ألغى هيبته فصار كل الناس عرئ عليه
                     

 [.21/آل عمران]                            
زة والغنى والفوز والنجاة ي الدنيا واآخرة فليتصل باملك احق الذي كل ما فمن أراد الع

 [.121/امائدة]                        سواه ُمـلك له وعبد له : 
فسبحان املك الكريم احق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكًا ي الدنيا واآخرة ، احي 

ء سعداء ا يموتون أبدًا ، العزيز الذي يدعو عباده إى الدين الذي يدعوهم ليكونوا أحيا
               احق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئًا أعطاهم إياه : 

 [.15/غافر]                
كنت ي معية املك ي الدنيا واآخرة ، وإذا أطعت الغني  واعلم أنك إن أطعت املك 

 .، وإذا أطعت القوي كنت ي معية القوي  ي معية الغني كنت 
وإذا أطعت الصغر كنت ي معية الصغر ، وإذا أطعت الفقر كنت ي معية الفقر ، وإذا 

                   أطعت الضعيف كنت ي معية الضعيف : 

 [.51-51/الذاريات]            
هو املك الذي خلق كل يء بأمره ، وخلق اإنسان بيده ، وسخر له   واعلم أن اه

ما ي السموات وما ي اأر, من امياه والرياح واجاد والنبات واحيوان وغرها 
                               ليستعن بذلك عى طاعة من خلقه ويشكره :

                                   

 [.21/لقان]    
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مه ربه وسخر له ما ي السموات وما ي مْ ـل َح فاإنسان ما َقـبِ  ل اأمانة وهي الدين احق َكـرر
ر، فاجبال والبحار  ر له أكرم من امسخر اأر,، فكل يء مسخر لإنسان، وامسخر

 مسخرة لإنسان.  والراب واحديد وغرها ما ا حصيه إا اه كلها
حتها ئا رر له ميع الثار فجعل طعمها طيبًا ، وشكلها مياً ، وــفسبحان من خلق اإنسان وسخر 

          عطرة ، ومذاقها حلوًا ، ومأها بامنافع : 

                    

 [.191/اأنعام]                     
 ر اه للكون له وجهان : وتسخ

 تسخر تعريف علب اإيان ويزيده .. وتسخر تكريم يوجب الشكر من سخره .
 فسبحان من سخر لنا كل يء ي كل حال ، فصفة التسخر تدور معنا ي كل ثانية من حياتنا :

                  

                        

                  

  [.39-32/إبراهيم]        
ينفق كيف ،  املك الغني الذي يملك كل يء، وعنده خزائن كل يء، وبيده كل يء وهو 

        : ، وا ينقص ما عنده مثقال ذرة  ويمنع من يشاء ،يشاء ، ويعطي من يشاء 
 .[21/جراح]              

، القاهر لكل يء، النافذ أمره ي  القوي القادر الذي ا يعجزه يء وهو سبحانه املك العظيم
: تَف وحده ي ميع امخلوقات با مانعة وا مدافعةالذي ي،  ملكه، الذي ا يغلبه يء

                             

                   

 [ .29-23/احر]                         
َِ  .. يدبر اأمرهو املك القادر الذي  ويفعل ما  .. ب الليل والنهارويقلِ  .. ف اأقداروي

 . وا معقب حكمه .. ا راد لقضائه..  يشاء
يعفو و ..ويأمر وينهى ..ويرفع وخفض ..ويعطي ويمنع ..ويكرم وهن ..يعز ويذل 

           :  ويميت ييوح ..ويثيب ويعاقب ..وينتقم
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 [.11-71/امؤمنون]      
هم ما عُ يرسل الرسل إى أقطار ملكته، وحكم عباده بأمره ورعه، ويَ هو املك الذي 
               بفضله ورمته: 

                              

  [.25/احديد]    
الرمن الرحيم، اللطيف بعباده، امتودد إليهم ، وهو سبحانه املك القدوس السام

                امشفق عليهم ما يرهم :،  بنعمه وإحسانه

                             

 .[ 15 / احج]    
بن اخلق يوم القيامة، ومن رمته  وحدهوهو سبحانه املك احق امبن الذي حكم 

أنه املك الذي حكم بالعدل واإحسان، ويعفو  ؛ باخلق أنه مالك يوم الدين وحده
                        ويصفح، ويغفر ويسر: 

 .  [ 21 -25 / قانالفر]               
                 ، بل عدل وإحسان: وإذا حكم اه بن العباد فا ظلم وا جور وا خوف

 .  [ 17 / غافر]                               
له، فاز بقرب املك احق  ومن أطاع ربه املك القدوس ي الدنيا، وعاش ي الدنيا عبداً 

             كه ربه من النعيم ما ا خطر بباله: لر مة، ومَ يوم القيا

 .  [ 55 – 59 / القمر]        
 اه أكر .. ما أعظم ملكه ، وما أعز سلطانه ، وما أعظم كرمه ، وما أوسع حلمه عى من عصاه .

عى رمته  فلله احمد عى ملكه العظيم، وله احمد عى فضله الكبر، وله احمد
يواي نعمه، ويكافئ  مباركاً  طيباً  كثراً  مداً ، الواسعة، وله احمد عى نعمه السابغة 

                         مزيده: 
 .  [ 1/  سبأ]    

، كثر اخائق وامالك  ، ذي العزة واجروت واملكوت فسبحان املك القدوس 
القدرة و املك ، عظيم ، ميل اإكرام واإحسان الرزق وامغفرةواماليك، واسع 
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                           والسلطان: 

                          

 [.255/البقرة]                             
 لذي له امُـلك واملكوت من ميع الوجوه: واه سبحانه وحده هو اَملك ا

فله ملك العام العلوي والعام السفي.. وله ملك عام الغيب والشهادة..وله ملك 
الدنيا واآخرة..وله ملك السموات واأر,..وله ما ي السموات واأر,..وله 
غيب السموات واأر,..وله خزائن السموات واأر,..وله جنود السموات 

        ..وله مراث السموات واأر,:واأر,
 [ .119/ طه]              

يَك  َوْحَدهُ  اه إِار  إَِلهَ  َا  »فـ  ءٍ  ُكِل  َعَى  َوُهوَ  احَْمدُ  َوَلهُ  امُْلُك  َلهُ ،َلهُ  َاَرِ   .(1)متفق عليه « َقِديرٌ  َيْ
 وحده ا ريك له. ك احق امبنواعلم وفقك اه معرفته أن اه هو امل

 مخلوقاته من ثاث جهات . وملك اه 
 اإمساك واإبقاء .وواإعاد ، ُملك اخلق  اأوى :

    وامبقي لكل يء : ،ومسك كل يء  ،ومالك كل يء  ،فاه وحده خالق كل يء 

                    

 [.13 -12/الزمر]        
 ف والتدبر ، والتحريك والتسكن .ُملك التَي الثانية :

فاه وحده هو املك القوي القادر الذي يتَف ي ملكه كيف شاء بإرادته ومشيئته ، ا راد 
  أمره ، وا مالك غره ، وا مالك فوقه ، وكل ملك دونه ملوك له ، خاضع أمره :

                                         

                                          

 .[27–21/آل عمران]                     
 ُملك النفع والر . الثالثة :

فيجعل بقدرته  ، امتَف فيها كيف شاء، امالك ها ، خالق امخلوقات هو وحده فاه 
، وينجي بأسباب اهاك، وهلك بأسباب النجاة، ويعز بأسباب ، والضار نافعاً لنافع ضاراً ا

                                                 
 (. 543( ، ومسلم برقم )  199، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ( 1)
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 .  [ 1 / املك]                              الذلة، ويذل بأسباب العزة: 
ي فسبحان املك احق الذي يدبر ملكه العظيم ي العام العلوي والسفي، ويتَف 

 :ا شاء عى مقتى حكمته ورمته، وكل يوم هو ي شأنب املك واملكوت
ويداول اأيام بن  ..ويأِ بأخرى ..ويذهب بدولة ..ويذل عزيزاً  ..ويعز ذلياً  .. كاً لْ لاك مُ مَ يُ 

                   .. ويفعل ما يشاء .. وحكم ما يريد :  الناس

 [ .13-12/يس]                    
ويعطي  ..وعيب داعياً  ..ويأخذ ظاماً  ..وينَ مظلوماً  ..ويضع آخرين..  يرفع أقواماً 

ويغني  ..ويشفي مريضاً  ..وعر كسراً  ..ويغفر ذنباً  ..ويكشف غاً  ..ويفرج كرباً  ..سائاً 
 ..ويسر العورات ..ويقيل العثرات ..وخيف آمناً  ..ن خائفاً وُيؤمِ  ..ويفقر غنياً  ..فقراً 

 .  [ 24 / الرمن]                         ويقي احاجات: 
لق، سن اخَ لكته ما يملك بحسن التدبر، وميل اإحسان، وُح سن مَ ُح  وملكوت اه 

        وبديع اإتقان، وعجيب احفظ، وإتقان الصنع: 

                       

 .[2-1/ الفرقان]                 
 .وبمعرفة حقيقة املكوت حصل للعبد علم اليقن

للمرسلن وامؤمنن لك حصل له امشاهدة، وهي عن اليقن التي تثمر ـمعرفة حقيقة امُ بو 
          :  وكال احب، وكال الذل للرب  كال التعظيم،حق اليقن ، و

                                            
 [ .51/ مريم]                       ۀ

أهم ي النظر متفاوتون، وفيا قسم اه  ؛ واخلق ي معرفة املك واملكوت متفاضلون
                  هم من أنوار اهداية ختلفون: 

                      
                 

 .[22-14 / الرعد]                     
اه عنه، ولوا إمداد اه له ما  اهوالعقل كالبَ يدرك ما أقدره اه عليه، ويقف عاجزًا عا طو

   :  منه  لك أكر منه، واملكوت أعظمقام ليء، فالعام أوسع منه، وامُ 
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 [ .15/اإراء]                
، فانضافت إليه صفات م توجد فيه  حياً اإنسان صار به م قدر العقل باإيان الذي ظُ وإنا عَ  

،  بإيانه إى ربه ىدتها، و من قبل، فعقل الغيب، وقويت فيه القوة البارة والسامعة والعاقلة
     :  ، واستنار له طريق العلم والعمل من به وصدقهآوحق له النَ من 

                     
 [.2/اجمعة]    

  : بالنور ، ويمي بالنور، ويتكلم بالنور فهو ينظر ي املك واملكوت بالنور، ويسمع 

                         

 .  [ 122 / اأنعام]                      
وعلو منزلته  تكون رفعة العبد ، وحسن العمل،وقوة نور اإيان ،وعى قدر كال العقل

         عند ربه، واه ختص برمته من يشاء: 

                   

 .[22/امجادلة]              
ا يرى منه إا ما أذن  أن كل داخل ي املك واملكوت بنظره وفكره وإيانه واعلم رمك اه

، وا يعلم منه إا ما أذن اه له ي  ، وا يصف منه إا ما أذن اه له ي و صفه اه له ي رؤيته
                          علمه: 

 [.79-73/آل عمران]         
إا  وا تأخراً  ، وا يستطيع أحد تقدماً  دبر، والكل مُ  اس درجات ي العلم والعمل والصفاتوالن

               :، العليم بكل يء  بإذن املك امقدم وامؤخر

  [.111/اأنعام]                                        
رها قبل خلق السموات در ـقَ  التيكيم الذي يسوق امقادير القادر اح فسبحان املك العظيم

     :  ، وحبسها ي مواقيتها فا تتقدم وا تتأخر واأر, بخمسن ألف سنة

 [.3-1/اأعى]                    
 َأنْ  َقبَْل  ِق اخََائِ  َمَقاِديَر  اه َكتََب »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اه  عبداه بن عمرو عن و
َمَواِت  ْخُلَق ـيَ   أخرجه مسلم  «اءِ ام َعَى  َوَعْرُشهُ  َقاَل: َسنٍَة، َألَف  بَِخْمِسنَ  َواْأَْرَ,  السر

                                                 
 ( .2153برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .وكل نفس وكل فعل ، لك احق كل ذرة ي ملكه، وكل كلمة، وكل حركة،أحى امَ 
                                 ي كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه: كل يء  أحى 

                                         
 .  [ 53 – 94 / القمر]                   

 .ايملك لنفسه والغره نفعًاوارًا إاماشاء اهوكل ماسواه عبد،هواملك احق اه
 له أمور : واملك احق هو اه وحده ا ريك

أن اه وحده له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وصفات اجال واجال من  اأول:
وكال الكرياء ، وكال العلم امحيط ، وكال ،كال القوة والقدرة ، وكال العزة والعظمة

م ي احكمة ي اأمور ، ونفوذ امشيئة واإرادة ، وكال الرمة واإحسان ، واحكم العا
                        الدنيا واآخرة :

 [.23/احر]                
أن ميع اخلق ي العام العلوي والسفي ماليكه وعبيده ، وكلهم فقراء إليه ،  الثاي:
        :  مضطرون إليه ي ميع أمورهم وأحواهموكلهم 

                   

 [.45-43/مريم] 
 ،أن اه وحده هو املك احق الذي له اخلق واأمر ، يقي ي ملكه با يشاء  الثالث:

 وحكم فيه با يريد ، ا راد لقضائه ، وا معقب حكمه.
 .وجزاءً ،  ورعاً ،  تقديراً العظيم له احكم ي ملكه و

من خلق وأمر، وإعداد وإمداد، وإحياء  قضائه وقدره  فجميع اأحكام القدرية جري عى مقتى
                               :  وتَيف وتدبر،  وإماتة

                                      
 [ .59/اأعراف]             

به، وأرسل رسله، ورع رائعه، وأمر ميع اأحكام الرعية عى خلقه، حيث أنزل كت وله 
                    :  خلقه بلزوم دينه ورعه، وحذرهم من تركه

                             
 [ .31/النحل]             
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 ، ي الدنيا واآخرة خرها ورها ميع اأحكام اجزائية عى أعال العباد وله 
      العاصن له: بعدله ، ويعاقب  امطيعن لهبفضله فيثيب 

               

 .  [ 1 – 1/الزلزلة ]      
                وبعد احساب يكون اجزاء عى اأقوال واأعال واأخاق : 

                        
                         

 [ .19-13/ النساء]            
فله  وآثار رمته وكل هذه اأحكام تابعة لعدله وحكمته ورمته، وكلها من معاي ملكه

                    :احمد 

 [.37-31/اجاثية]         
وحده ا امستحق للعبادة هو  ،له الرحيمواإ ،والرب الكريم ،لك العظيمـواعلم أن هذا امَ 

             : فا تعبد إا إياه ، وا تتعلق بأحد سواه  ريك له
 .  [ 15 / مريم]                      

ا ملك مثقال ذرة من اخلق ه ، ماليك  ،عاليها وسافلها ،وصغرهاوكل امخلوقات كبرها 
:  فا عوز أحد أن يَف ها من العبادة مثقال ذرةتكن شيئًا حتى تفعل شيئًا ،  وهي مواأمر، 

                                      
                                      

 [ .21-17/النحل]                         
وهم ا يملكون  ،  ، ويدعوهم من دون اه العاجزينامخلوقن يتعلق بالعبيد فا أجهل من 

        : ، ولوا سمعوا ما استجابوا  ، وا يسمعون شيئاً  شيئاً 

                        

 .[19–13/فاطر]                   
، وعظمته وكرياؤه ا  ربك هو املك امالك لكل يءواعلم هداك اه ما يرضيه أن 

 .، وملكه وملكوته أعظم من كل يء يقوم ها يء
 . وجعلها حيطة بمن فيها، فا يستطيع أحد اخروج منها ن السبعاأرض خلق 
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، وخلق فيها وبينها وفوقها  وخلق سبحانه السموات السبع وجعلها حيطة باأرضن السبع
ما ا حصيه وا يعلمه إا  ،وتشهد بتوحيده ، وتدل عى عظمته ،ئق التي تسبح بحمده من اخا

                                 هو:

 .[91/النور]           
، والسموات السبع واأرضون  بالسموات واأر, وخلق سبحانه الكري وجعله حيطاً 

              : ، سبحانه ما أعظمه فاةأر, كحلقة ملقاة ي  الكري السبع بالنسبة إى

 .  [255/ البقرة]                   
بالكري ، والكري وما أحاط به بالنسبة  العرش العظيم وجعله حيطاً  وخلق اه 

 .وسلطانه، فسبحان اه ما أعظم ملكه  للعرش الكريم كحلقة ملقاة ي أر, فاة
 ، وجعله حيطاً  واستوى عليه برمته ، ، وأمسكه بقوته خلق اه العرش العظيم بقدرته

ا  ،وهو الغني عنه  ،واه العي العظيم الكبر مستو عليه ، حيط به  ، بجميع خلوقاته
 : بل العرش وما دونه حتاج إى ربه الذي خلقه وأمسكه  ،حتاج إليه سبحانه ليحمله 

                     
                    

 .  [ 59 / اأعراف]    
واأرضن السبع، وأمسكها  ،فسبحان املك العزيز اجبارالذي خلق السموات السبع

         بقدرته وقوته، فليس ها عائق من فوقها، وا دعائم من حتها:

 .  [ 91 / فاطر]                                    
، فهو سقف  ورفعه فوق خلوقاته ،وسبحان الرب العي الكبرالذي خلق العرش العظيم

         ، واستوى عليه برمته:  ، وأمسكه بقدرته العام كله

                             

 .[1 – 5]طه/                 
مستو عى عرشه العظيم، يرى كل ذرة ي ملكه العظيم، ويسمع كل يء ي  واه 

       كونه الكبر، ويعلم كل يء ي العام العلوي والسفي: 

 .  [ 11 / يونس]                                      
 .، قادر قاهريم ، قوي عزيز ، خاق عليم ، غني كريم ، غفور رحيم عظك لِ مَ ربنا 
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وهدي من  .. ويفعل ما يشاء .. وحكم ما يريد .. ويعز ويذل .. وخلق ويرزق ..يدبر اأمر
 سنوح .. وحكم بالعدل .. ويعذب من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويضل من يشاء .. يشاء

:  ويغفر من استغفره .. ويعطي من سأله .. عيب من دعاهوه..ويتودد إليهم بنعم..ى خلقهإ
 .  [ 24 / الرمن]                         

ومن اأر, مثلهن،  ،الذي خلق سبع سموات القدوس السام احكيمفسبحان املك 
حتى  ،، وأظهر من اأرضن واحدة وأخفى ستاً  وأظهر لنا من السموات واحدة وأخفى ستاً 

، للنظر والتفكر من البر ،ويرك القرآن والسنة موضعاً ملسو هيلع هللا ىلصيرك القرآن موضع بيان للرسول 
وآياته وخلوقاته ، فإذا عرفوه أحبوه ثم عبدوه وحده ا بالرب  الذي يصلون منه إى العلم

                               :ريك له 
 .[  12 / الطاق]                   

به عى كال  ليدل ؛ وأخر بالغيب والشهادة ،وأنزل سبحانه من الوحي امحكم وامتشابه
به مقدار جهل اخلق، وقصور علم البر، ويبتليهم با جهله نفوسهم، وا  علمه ، ويظهر

سنى ، له اأساء اح تدركه عقوهم، وا تراه أبصارهم، وليدل به عى أنه سبحانه وحده
           : وامثل اأعىواأفعال احميدة، والصفات العى ، 

 .[7 -1/السجدة]                       
، يدركه بنور الوحي  له بنظر العقل، وا حِص  يدركه اإنسان بنور البَ ا مااعلم أن و

          ، ومن استهدى فسيُهدى وُيعطى :  واإيان

 [.14/العنكبوت]     
تسعدهم ي  ليضيف للعباد علوماً ،  ورع الرائع ،وأنزل الكتب ،وهذا أرسل اه الرسل

                   خراهم: أدنياهم و

               

 .[ 119 / آل عمران] 
طعة من اآخرة غر أها صغر ـ، والدنيا ق من الدنياثم اعلم رمك اه أن اآخرة ما كانت أكر 

، ثم وسمها با ُيزِهد  ر بتلككِ ذَ ـيُ  امهذه  ها إى، نقل من ، وفانية من باقية ، وقليل من كثر من كبر
                                    :  اإنسان فيها فقال
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 [ . 21] احديد/                             
، وجعل أسباب  ب فيها عبادهوسعتها وحسنها وأبديتها مدحها اه، ورغر  جنة النعيمولعظمة 

فقال  الوصول إليها أسهل، وطرق حصيلها أيَ، رمة من ربك املك الكريم الرمن
                     :سبحانه 

                            
                            
                                

 .  [ 72 -71] التوبة /      
نا اأعال ولشدة عذاب جهنم وضيقها وظلمتها وأبديتها ذمها اه ، وحذر منها ، وحرم علي

        :فقالالتي تكون سببًا ي دخوها رمة بنا ، وتوعد من عصاه بدخوها 
              

 . [11 ] التوبة /     
فسبحان املك احق الذي يملك كل خلوق، الرمن الذي رمته وسعت كل يء، العزيز 

الذي  اخالق ، له القوة كلهاالذي يعجزه يء، القوي  الذي قهر بعزته اجبابرة، القادر الذي ا
 كل يء ، الواحد اأحد الذي ليس كمثله أحد.خلق 

 ، وامجد واجال . والكرياء والعظمة ،وسبحان ذي اجروت واملكوت
وما  ..وما أوسع رمته ..وما أعظم سلطانه ..وما أكثر ماليكه ..ما أكر ملكهسبحان اه 
 وما أجدره من ..وما أشد بطشه وانتقامه ..وما أمل كرمه وإحسانه ..ه وصفاتهأحسن أسائ

  :من اأقوال واأعال  أزكى الصلوات والطيباتما أواه بو ، بأحسن التحيات عبيده
                              

                             
 .[9 -3/يونس]                           

ك وبصرتك أن اخالق سبحانه قد مع ي ظاهر امخلوقات وباطنها معاي ور واعلم ن ر اه َب
، وبالعاجز  ، وبالصغر عى الكبر عام الغيب والشهادة، ليستدل العاقل بامخلوق عى اخالق

        :  لكعى امَ  امملوك، وب الباقي، وبالفاي عى  غنيعى ال فقر، وبال عى القادر
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 .[23–21/الذاريات]                       
جب عنك باب الفكر، فاعلم أنك قفل دونك باب النظر، وُح ر عليك هذا العلم، وأُ ومتى تعذر 

، وهذا  ر، وترى النعم دون امنعم، وتتعلق بامخلوق دون اخالقتعيش مع الصور دون امصوِ 
كل أنك عرفت العبيد، وم تصل إى املك الذي يملك  ؛ أعظم احرمان، وأكر اخَان

 . [14/ الرعد]                                             :العبيد
    : لعلك ُهدى فرقى ثم ُتعطى  ،لتوبة وااستغفارفأعد النظر والتدبر ، وأكثِر من ا

                    

 .  [ 1  – 1 /  ق]                      
 أن ربنا هو املك احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم. واعلم رمنا اه وإياك 

 .آخر، هو أول اأولن، وآخر اآخرين الذي ا أول له وا ربهو سبحانه ال
 :وكل ما سواه له أول وآخر  هو اأول الذي ليس قبله يء، واآخر الذي ليس بعده يء

 [.3]احديد/                       
الـذي يـدبر ملكـه، املـك العظـيم ، وا رب سـواه، غـره فسبحان املك احـق الـذي ا إلـه 

 عباده عى مدى الدهور واأزمان.يع محسن إى ـويُ 
أرسل اأنبياء والرسل إى كل أمة، وبعثهم إى عباده برسااته، هو املك الرمن الرحيم الذي 

                          برائعه: وأنزل كتبه
                          

 [.31] النحل /       
ف ميع خلوفاته ي العام العلوي والعام السفي وكل ذرة ي  اه واعلم أن  عرر

،  بحمده حْت ، وسبر لعظمته  بتوحيده، وأذعنْت  ْت رر ـفأق ،بعظمته وكريائه ملكه ي اأزل
                                                      خشيته:من  ورهبْت 

[.99راء/]اإ                          
             وأذعنت لطاعته: إرادته ،فسبحان من استجابت ميع امخلوقات 

[.15]الرعد/                   
أفا يتوبون إى اه ويستغفرونه من جهلهم برهم ، وعصياهم له ،  ، رة عى العبادـيا حس
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                                 وتعلقهم بغره : 
                                           

[.11]الرعد/                             
ق امجبور وامختار وهو لَ ، َخ  ق اأضدادلْ وما كان من كال حكمة املك العام َخ 

 ، ويفر منه.من يكفر به ا يؤمنأمن يأِ إليه ويؤمن به وهو قادر  ليعلم ،اإنسان
 .وهذا رمى سبحانه الروح بالنفس .. ورمى العقل باهوى 

العلم باجهل .. واإيان بالكفر .. والصدق بالكذب .. واحق بالباطل .. والذكر قاَبل و
 دنيا باآخرة.. وال.. واهداية بالضالة. واأوامر بالشهواتبالنسيان .. 

  ، عن احق من شاء اه أن يضل َفَضلر   كل صفة حمودة بضدها مذمومةًء وامتحانًا ابتا فقاَبل
     :  أن يعر,اه وأعر, عن ذكره من شاء ،  هتدى إليه من شاء اه أن هتدياو

                                    
 [ .21/البقرة]                           

بالربوبية العظيم حن أقرر لربه  فكل أحد ختار ويعمل عى شاكلته حسب فطرته اأوى
[.172عراف/اأ ]             :والوحدانية

، ره بكريم رمته ذَ وعَ ، عطف عى اإنسان بعظيم فضله  ولكن الرب الر الرؤوف الرحيم 
،  له السنن، ورع له الرائع نا وأنزل عليه الكتب باحق من عنده، وَس  ،فأرسل إليه الرسل

َر الباطل،  له احق منوبنر       :  وآياته الرعية ،ه بآياته الكونيةوب

 [.131/آل عمران]      
، وهداه ربه   اأوىفطرته  ى إ، وعاد  ، وتاب إى ربه وأناب رتقىاف د امؤمن مرتقى سهاً جفو

                                :  راطه امستقيمإى  الكريم
                                                          

 [.113-111نعام/ اأ ]                        
            :زلته  وغفر له معذرتهَقبِل لكريم عثرته بالتوبة، وعثر بزلة تبعده عن ربه أقال ا فإنْ 

[.34/ةدامائ]                         
 ، وم ينتفع ببَه وا بصرته، واتبع هواه ب رسلهوأعر, عن هدى ربه وكذر  لر َض أما الكافر فَ 

                           :ر وضل وأضلـفخس، وشهوات نفسه 
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 [.115-113]الكهف/                 

بشهادة  ،ي بدء اخلقعليهم حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها ، فا أعظم رمة اه بعباده 
   ملسو هيلع هللا ىلص: حمد اأنبياء والرسل يدحتى ختمها ببعثة س الرسالة امتجددة عى مدى القرون،

                                     
 [.172عراف /]اأ                      

                 : ملسو هيلع هللا ىلص وختم الرساات برسالة سيد اخلق
 [.33] التوبة /                    

رات باماء والغيث، ومنذرات ـكا يرسل الرياح مبشاملك احق أن  واعلم رمك اه
، ومنذرين  طاعهأ، كذلك يرسل الرسل إى عباده مبرين بالثواب من  بالصواعق والعذاب
                          بالعقاب من عصاه:

  [.213] البقرة /                   
حمل الرسالة با فيها من العلم واهدى بمنزلة السحب التي حمل  والرسول الذي

                               والغيث للخلق: اماء
 [.21]الشورى/     

واماء الذي ينزله اه من الساء يغسل اأر, ويطهرها وينبت فيها من كل زوج هيج ، 
،  من السيئات النفوسى عباده يغسل الذنوب ويطهروكذلك الوحي الذي ينزله اه إ

 واأعال الصاحة. ،وينبت ي النفوس التوحيد واإيان ، واأخاق الكريمة
 . ؛ لكال رمته ، وإحسانه إى عباده لك احق يمتن عى عباده هذا وهذاوامَ 

                              :فقال سبحانه ي اماء
 [.5] احج /              

                                     وقال ي الوحي:
 [.2] اجمعة /                        

وَمَثل بقاع اأر, َمَثل امكلفن من اإنس واجن، وَمَثل أوديتها َمَثل القلوب حمل عى 
در سعتها ، وحمل مع اماء الغثاء والزبد كا حمل القلوب قدرها ، وتسيل با فيها عى ق

      :مع العلم الشبهات والوساوس
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 [.17] الرعد /                

العلم  مثل أعال القلوب من ،وحلو ومر ،ومثل نبات اأر, من اماء من ثمر وشوك
    عليها ، فالطيب خرج اأعال الطيبة ، واخبيث خرج اأعال اخبيثة :الوارد 

                                                    
                                 

 [.21-29براهيم/إ]                           
فسبحان من جعل آية إنزال اماء إى اأر, آية عى إرسال الرسل إى أهل اأر,، 
وجعل اختاف البقاع بالنبات بعد نزول اماء دلياً عى اختاف أعال امكلفن بعد 

 .، حيث ظهر منهم امؤمن والكافر ، وامطيع والعاي نزول الوحي
هتدى، وضل من ضل، ثم مات اجميع، أعاد فإذا عاش من عاش ي الدنيا، واهتدى من ا

           اه الكون بكامله مرة أخرى ؛ إظهارًا لكال قدرته: 
 [.119] اأنبياء /                              

امَلك احق اخبيث من الطيب فيجعل الطيب كله ي اجنة، وععل اخبيث كله  ثم َيِمْيز
                         ار: ي الن

                                              
 [.21-11] السجدة/                                     

واأفعال  ،والصفات العى ،واعلم أن اه هو املك احق الذي له اأساء احسنى
 [.1/طه]                  وامثل اأعى :  ،ميلةاج

الذي يقبض ليبسط ، ويمنع ليعطي ، ويبتي القادر عى كل يء ، هو املك الكريم الرحيم 
                    ليصطفي ، ويذل ليعز :

 [.27/الروم]                
 تدع خلق هذا الكون العظيم عى غر مثال سابق .هو سبحانه املك الذي اب

بتدأ العباد بالفيض واإمداد واإبداء ، وأظهر ميع اخائق فسبحان املك القادر الذي ا
               من العدم اى الوجود : 

 [.117/البقرة] 
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اموت ، ثم يعيدهم بعد هو سبحانه املك القوي القادر الذي يعيد اخلق بعد احياة اى 
                       اموت اى احياة اأبدية : 

 [.21/العنكبوت]             
   هو املك القادر الذي ايعجزه يء ، بدأ اخلق كله ، ثم يفنيه كله ، ثم يعيده كله : 

 [.11/الروم]          
ا املك الكريم  الذي خلق اخلق ، وقسم اأرزاق ، وأرسل الرسل ، وأنزل فلله احمد لربن

سيدهم وأفضلهم ، ثم ختم اأنبياء والرسل ب الكتب، رمة وهداية لعباده عى مدى القرون
                    :   ملسو هيلع هللا ىلص، وختم اأمم بأمته   ملسو هيلع هللا ىلصحمد 

 [.39/إبراهيم]               
وذريته ، فقد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن؛ إكرامًا  ملسو هيلع هللا ىلص حمد عى عظيم إحسانه آدموه ا

                               له ، وعناية بمن خلقه بيده: 
 [.71] اإراء /                 

فله ي أول أمره، بيده، وك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد خلق اه ميع امخلوقات بأمره النافذ، وخلق آدم 
                   بقوله : وأسكنه اجنة، وكفاه السعي عى نفسه فيها

 [. 114-111]طه /               
اأساء كلها ؛ أنه بمنزلة الطفل امكفول الذي ينبغي أن ُيَعلرم  ملسو هيلع هللا ىلصوعلرم سبحانه آدم 

ج بعد ي الربي          ة وامعرفة:اأساء أول يء،ثم ُيَدرر

                     

 [.32 - 31البقرة/ ]          
أباح اه له اأكل من ميع  ،وحذر معصيته ،عى طاعة َمْن َخَلقه  ملسو هيلع هللا ىلصولكي يتدرب آدم  

وعلرمه  ،أشجار اجنة إا شجرة واحدة ؛ ليذوق مرارة امعصية، وحذره من عدوه إبليس 
                 ى:ـكيف يتوب إذا عص

 [.35البقرة / ]                
ۓ               ثم أكل من الشجرة ، ثم تاب من معصيته ، ثم تاب اه عليه:

 [.122-121]طه /             

          ي اأر, هو وذريته:ي اجنة ؛ أنه سيجعله خليفة   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربى اه آدم 
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 [.31]البقرة /                      

وزوجه من اجنة كا خرج الولد من كفالة أبيه، وُيـْوكل إى  ملسو هيلع هللا ىلصثم أخرج املك احق آدم 
            : رهـوما يض سعيه بعد بلوغ رشده ،  ومعرفة ما ينفعه

 [.25-29/اأعراف]                 
أسباب التعلم، ويَ له مسالك امعيشة ي اأر,، ولطف به كا ُيلطف ربه وسهل له 

                   بامكفول الذي درج  ليقوم عى نفسه :
 [.11]اأعراف /            

 م يزل التكليف يشتد عى سنن التدريج عى أمة بعد أمة حتى انتهى إى بني إرائيل. ثم
َرفه عن تلك الشدة إى احنيفية السمحة التي ي زمان ـفَص   ملسو هيلع هللا ىلصثم جاء اه بخاتم اأنبياء حمد 

، فكان ذلك بمنزلة امكلف حال الشيخوخة رفره اه عنه وخفف عليه بعد الشدة  ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 
                                        تثقيل لضعفه:وال

                       

 [.123-121]النحل /                          
  .اأمانة فاستبدهم اه هذه اأمة ارائيل تفرقوا واختلفوا وم يؤدووبنو إ

وصارت دينًا كاماً جاء به خاتم  ،واجتمعت امحاسن كلها ،ت كلهافاستقرت الرساا
        جميع البرية إى يوم القيامة: من ربه ملسو هيلع هللا ىلصاأنبياء 

                        
 [.151]اأعراف/           

  :    سواه ه بعد نزوله فهذا ورب الساء واأر,  هو الدين احق الذي ا يقبل ا
 [. 15/  آل عمران  ]                   

  التعبد ه : باسمه املك 
اعلم أسعدك اه ي الدارين أنك عبد املك العزيز اجبار، وملوك ملك املوك، مالك 

إله لك غره، وا  العام العلوي كله، ومالك العام السفي كله، ومالك الدنيا واآخرة، ا
                      رب لك سواه: 

 [.112]اأنعام/    
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وربك هو املك احق القوي الذي ا يعجزه يء ، الغني الذي عنده خزائن كل يء ، الكريم 
الذي يعطي كل يء ، الرحيم الذي وسعت رمته كل يء ، احفيظ الرقيب الذي ا يفوته 

 ء ، السميع البصر العليم الذي ا خفى عليه يء.ي
وأنت أكرم اخلق عليه، خلقك بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مائكته ، وعلرمك 
لك عى كثر من خلقه، ودعاك إى عبادته وحده، لتفوز  اأساء ، وأعطاك من صفاته، وفضر

               :برضوانه وجنته 
 [.71]اإراء/         

وأنت عبده، وليس لك عمل إا امتثال أوامره، وتكميل حبوباته، إْن أطعمك 
 وإن ابتاك فاصر حكمه، وإن أذنبت فاستغفره.وإذا أمرك فأطعه ، فاشكره، 

     فالزم طاعته ، وتقرب إليه با رع ، واعبده با حبه ويرضاه تفوز برضاه : 
                     

 [ .71-14/النساء]                        
 وإذا علمت أن ربك هو املك وحده ا ريك له لزمك أمران :

:اإيان بقضاء اه وقدره ، فلو قى عليك مرضًا أو فقرًا أو باء فا تعر, ، أنك  اأول
 الشمس والقمر والسحب والرياح وغرها.  ملكه يتَف فيك كا يشاء كا يتَف ي

 : الرضا برعه وقبوله والقيام به ، أنك ملكه وعبده ، فإذا أمرك فأطعه ، وإذا هاك فأطعه. الثاي
    ومقتى العبودية التامة أن خضع لرعه كا أنك خاضع لقضائه وقدره : 

    [.1/احديد]                  
                              :وقال تعاى

    [.4/احديد]     
   واعلم أن ربك هو املك الغني عن كل ما سواه ، وأنت الفقر إليه ، الذي يربح عليه: 

 [.1] العنكبوت/                

وحكم ما  ،يفعل ما يشاء  ، الذي ، القادر عى كل يء هو املك احق الذي بيده املك
ف عى أسائه  رمك اه ي طلب مرضاة ربك املك العزيز الوهاب َفِجدا يريد ،  ، وتعرا

            وسارع إى ما حبه ويرضاه :وصفاته ، 
 [.12/ التوبة]        
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غ لعبادة ربك الكريم واخلوة به والوقوف بن يديه خاشعًا ذليًا مس بحًا بحمده ، خاصة ي وتفرر
الثلث اأخر من الليل حن ينزل ربنا إى الساء الدنيا لِيقُرب من عباده امؤمنن ؛ إكرامًا هم ، 

                    وحبًة هم ، ورمًة هم : 
 [.4/الزمر]  جئ                             

َاِء  َتَباَركَ  َرُبنَا َينِْزُل  »:  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه   َأِي ُهَرْيَرة َعنْ و َوَتَعاَى ُكلر َلْيَلٍة إَِى السر
ْيِل اْآِخُر َيُقوُل  الُدْنَيا ِحَن َيْبَقى ، َمْن َيْسَأُلني َفُأْعطَِيُه  ، َفَأْسَتِجيَب َلهُ  َمْن َيْدُعوي : ُثُلُث اللر
 .(1) متفق عليه « ْغِفَر َلهُ َمْن َيْسَتْغِفُري َفأَ 

 عى عبادة ربكجوارحك وأوقاتك فاتق اه فيها بامواظبة  ككلر ـمَ  واعلم أن املك 
ن إى الناس ، وازهد فيا ي وأحِس ،  والزم بيئة اإيان ، والدعوة إليه، وتعليم رعه،العظيم
                       حبك اه والناس : أيدهم 

                                                    
 [.21/الكهف]        

واقنت لربك العظيم ، وايصـرفنك عن وجهتك أقوال الغافلن ، وإشارات امستهزئن ، 
      فإن اأعمى ا يدرك فضل الضوء ، واأصم ا يعرف قدر الصوت: ،وكام السفهاء 

                                                  

                                               

                        

  [.22-14/الرعد]              
أعال الصاحة ؛ أها ُمْوَلعة بحب واعلم أن النفس تستثقل هذه امعاي ، وتستصعب ا

 ا عبدًا لربك، وهي جبولة عى ذلك ؛ أها حيوانية تشتهي. الشهوات، تريدك عبدًا ها
ها العقل..وأحاط ها اإيان..وساقها اخوف..وقادها الرجاء..وأَرَ  ها احزم.. سارعت فإذا لزر

       وصدقت بوعده ووعيده:  إى رها .. وانقادت لطاعته .. واطمأنت بأوامره ..
 [.11–7/الشمس ]                                

، فاعلم أن ذلك لباب مغلقًا دونك ي أي عمل صالح، ورأيت السبيل إليه َحزناً وكلا وجدت ا
من عدوك م حسحسن التوبة منها،وِذكٍر م ُيـ ذنوب م من آثار  به، صحب بفكر، وَأْرٍ

                                                 
 .(751واللفظ له، ومسلم برقم ) (1195)ه البخاري برقم أخرج , متفق عليه( 1)
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             وغفلة حبستك عن الذاكرين : 

                                  

  [.174/اأعراف]      
ودع كل  ، وتب إليه من ميع الذنوب التي حبستك عنه ، رع إليهـوتضالكريم  فاسأل ربك

                                           : فعل ا يرضاه عنك
 [. 34]امائدة /     

: :ا حول وا قوة إا باه وترأ إى ربك من حولك وقوتك وعلمك، وقل بلسانك وقلبك
 [. 32]البقرة /                              

ر اه قلبك باإيان والتقوى أن الذي أغلق الباب دونك عنده مفاحه فألق دلوك ي  واعلم َنور
                   :تنال حظك من العطاء ،الداء، ومد يديك إليه بالدعاء

 [. 111]البقرة /                               
وإياك والعجز والكسل والركون إى الدعة والراحة ، واحذر الُعجب والكر والرياء ، 

       شقاء وخسـران: مركب كل و ،كل خيبة وحرمان فذلك سبب
 [. 11/ غافر]                           

وأقبِل رمك اه عى طاعة مواك بقلبك ولسانك وجوارحك، وسارع إى ما حبه 
    تكن من الربانين امفلحن : ،ويرضاه من اأقوال واأعال واأخاق

                                      
                                                             

                                                  
                                  

 . [131-133/ ل عمرانآ]              
ك بمزيد إحسانه وفضله:  ،وحبرب إليك عبادته ،وامد اه الذي هداك لإسام   وخصر

 [.51]يونس/                                 
واحذر أها العبد معصية ربك فهو املك العزيز اجبار، وأنت عبده الذليل الضعيف، وإياك 

به عليك ي معصيته، واعلم بأنه يراك ويسمعك ي خلوتك وَجْلوتك  أن تستعمل ما أنعم
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                      فاعبده كأنك تراه :  
  [.221-217/الشعراء]              
, لُِتَحفه وعطاياه، وتيقن أنه أقرب إليك من نفسك، وما  ،والزم باب املك الكريم وتعرر

                        :  ليعطيك من نواله دعاك لسؤاله إا
                                                                      

 [.14-15]الذاريات/            
ذلك، وتيقن أها العبد أنه من امحال أن تتوكل عى ربك، وتعمل بطاعته، ثم ُيْسلمك وخ

 بل سيفي بك من ذلك إى معرفته والقرب منه وحسن عبادته.
ثم يفي بك من ذلك إى حيا, واسعة ، ثم إى أهار جارية ، ثم إى بحار عذبة صافية 

                      وصفاته العى:   ،ومعرفة أسائه احسنى ،من معرفته
 [.14]حمد /                       

واعلم أن امَـلك من الناس هو الذي حكم وا َيملك ، وامالك هو الذي َيملك وا 
حكم ، واه سبحانه َملك ومالك ، فهو مالك يملك كل يء ، وَملك يملك التَف ي 

 [.1/املك]                              كل يء ، وإليه مصر كل يء : 
فيك أو لك أو عندك هو ُملك ه ي يدك ، سمح اه لك أن تتَف فيه  واعلم أن كل يء

 [.91/ مريم]                      ي حياتك ثم يعود إليه :
 فسبحان املك احق الذي استغنى بذاته عن كل موجود ، واحتاج إليه كل موجود.

 تدبره وإمداده ، وي حركته واعلم أن كل خلوق مفتقر إى ربه ي خلقه وبقائه ، وي
                                             وسكونه :

 [.21/ آل عمران]                                          
واعلم أن امَـلك احقيقي من البر هو الذي يملك هواه وا يملكه هواه ، ويملك نفسه 

             لكه نفسه ، ويستعمل ما آتاه اه ي طاعة مواه ا ي معصيته :وا م
                                            

 [.111/ يوسف]         
واعلم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك ي طاعة اه 
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تك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إى معصية اه فأنت ملوك فأنت ملك ، وإذا قاد
مملوك ، وشتان بن امَلك وامملوك ، ولن ينفع اإنسان ُملك العام كله إذا م يملك 

                   نفسه ، وكل إنسان إما أن يكون عبدًا ه أو عبدًا لعبد اه : 

 [.213/الشعراء]    
 امُـلك الذي هبه اه لعباده نوعان : واعلم أن

 ُملك يؤتيه اه من يشاء من عباده ، وهذا ُملك زائل.
وُملك حقيقي ، وهو أن يملك اإنسان نفسه عن اهوى وامعاي بعون اه ، وَيـْحملها 

 عى اإيان والطاعات بفضل اه.
ستقيًا مالكًا هواه وشهواته فقد وامؤمن من أعظم ملوك الدنيا واآخرة ، فمن كان مؤمنًا م

             وعده اه ي الدنيا باخافة ي اأر, :
                     
                         

  [.55/النور]     
د صدق عند مليك وأما ي اآخرة فهوَملك من ملوك الدار اآخرة ي ُملٍك كبر ي مقع

                                                                   مقتدر:
 [.22 -21/ اإنسان]                             

فسبحان املك الذي يدور بحكمه الفلك ، وسبحان املك احق الذي ُيَمِلك من يشاء من 
                   ُملك الدنيا ، أو ُملك اآخرة ، أو ُملك الدنيا واآخرة :عباده 

                                              
 [.21/ آل عمران]                 

ويقينًا،  واعلم رمك اه أنك كلا ربت من هذه اأهار العذبة الصافية ازددت إياناً 
قلبك  سانك وجوارحك من كل دنس ، وامتأوكلا ازددت ربًا طهر عقلك وقلبك ول

 :  باإيان والتقوى، وجمَلْت جوارحك بالطاعات، وتزينت روحك بأحسن اأخاق
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  [ .22-14/ الرعد]        

وإذا علمت ذلك أعانك اه عى العمل به ، والدعوة إليه ، وررت به وحققت أمر اه فيك 
                         بطاعته ي ميع اأوقات واأحوال : 

                                                            
 [.113 -111نعام /]اأ                      

   فيأخذك منك إليه، ويشغلك بأحسن اأعال لديه:  ،وهذا تنال حبة اه ورضوانه
 [. 33]فصلت /                                 

رمك اه أنك إن كنت تعلم أنك عبد ملوك ملك عظيم قادر سميع بصر  رحيم  واعلم
ويسكن ي ملكه ،  ،كريم ، ثم تبارزه بامعاي ، فاعلم أنك عبد سوء  يأكل من نعم سيده 

         ويعصـي أمره ، ويطيع عدوه ، ومن عميت بصائرهم م تنفعهم أبصارهم : 
                               

 [. 91]احج /         
فسِلم اأمر كله ه، وا تعر, عى يء من أقداره وأحكامه، فهو احكيم العليم بكل 

يوِلد اليقن الكامل، وتلك حقيقة  ،والتسليم الكامل ،يء ، واعلم بأن اإيان الكامل
              فسِلم تسلم وتسعد:  ،التوحيد الكامل

 [. 15]النساء /                      
      فالزم رمك اه ذلك إن استطعت، واطلبه بدوام ااتصال بمن يملكه وهبه:  

 [.21]احديد/                          
وموااة الفكر والتفكر،  واعلم أن كال اإيان واليقن حصل للعبد بدوام الذكر والتذكر،

   ولزوم النظر وااعتبار ي امُـلك واملكوت ، وذلك طريق اإيان ، وقوام التوحيد:
 [. 111]يونس /                                  

واعلم رمك اه أن من تفكر وم يتطهر فهو مبعد مقوت ، ومن تطهر ثم فكر أدرك ما 
                   ی  ن اه بقدر ما بذل من جهده:حب بعو

 [.17-19]اأعى /        
واعلم أها اإنسان أن اه خلقك ي هذه الدنيا ختارًا، فإما أن تعيش عبدًا  مواك، وإما 
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 أن تعيش عبدًا هواك، وأنت ملوك لربك من ميع اجهات.
ًا مواك امَلك القدوس جعلك يوم القيامة ي ُملك عظيم عند  فإن عشت ي الدنيا عبد

                           ربك العظيم : 
 [. 55-59]القمر/

              وإن عشت عبدًا  هواك خَت دنياك وأخراك : 

                                                   

 .[91 – 39]النازعات/                     
فزمر نفسك أها العبد عى سهر الليل مع مواك الكريم ي حنادس الظلات جد اأنوار 

      الغائبات ، ولذة اأنس بمناجاة مواك، واصدق ترى الَعَجب  : 

                              

                                    

 [.114-115/اإراء]   ڈ        
   واعبد ربك كأنك تراه ، فإن م تكن تراه فإنه يراك ، وذلك دأب اأنبياء والصاحن : 

 [. 11   - 17]الذاريات/                            
واعلم أنك لن جد طعم مناجاة مواك إا بعد معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة 

ولن يَفك عن خدمة جسدك إا علمك بَعة فنائه ، ولن يمنعك عن التشمر  ،إنعامه
بَعة زواها، ولن تستحي الصري ذات اه إا بعد معرفتك بربك  العلم للدنيا إابعد

            ، وما سيكرمك به :  العظيم وما عب له
                              

                             
  [ .132-131/طه]                

د لتستعملها ي طاعته فأ ،ملركك جوارحك واعلم وفقك اه حسن العمل أن املك 
           اأمانة، وا تستعملها ي معصيته : 

 [.35/امائدة]         
وَرَزقك الرزاق من رزقه لتستعن به عى طاعته وعبادته فكل واشكر وأحسن اى اخلق : 
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 [.172/ البقرة]

 ى، ي جوار ملك كريم رحيم.واعمل رمك اه مُـــلٍك دائم ا يفن
يتَف ي ملكه بالعدل واإحسان ي كل عطاء   واعلم رمك اه أن املك احق 

 وحرمان ، ونَ وخذان ، وي كل رفع وخفض.
ك امَلك احق واية فارفع من يستحق الرفع ، واخفض من يستحق اخفض،  فإذا واا

هانة ، واقهر من يستحق القهر ، واجر من وأكِرم من يستحق اإكرام ، وأهن من يستحق اإ
، ، وإطعام اجائع ، وكسوة العريانحتاج إى اجر، وقم بإغاثة امكروب، ونَ امظلوم 

                   وإعانة امحتاج : 
 . [51]النساء/                    

اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله ، وكان من أهل الر فمن فعل ذلك ابتغاء وجه اه أظله 
          واإحسان ، ونال من ربه امغفرة واجنة : 

           
 [.139-133آل عمران/ ]          

واعلم أها اإنسان أن اخاق العليم خلقك من تراب ، ثم من ماء مهن ، وأنت عورة ، 
، ثم خرجت من عورة ، وبعد احياة سوف موت ،  ةن عورة ، ودخلت ي عورخرجت م

 ،ومن تعبد ،لتعرف من أنت ،وبعد اموت سوف تبعث وحاسب ، فاذكر البداية والنهاية
 [.21-25/الغاشية]             وما ينتظرك بعد اموت : 

وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة ،  واشكر املك الكريم الذي بدأك باإحسان إليك حيًا ،
وهداك لإسام ، ثم يعيدك إليه ليكرمك يوم القيامة با ا حسن أن تصفه جزاء إيانك به 

                       وعبادتك له : 

   [.11-15/طه]        
الثمينة َمَلك ها السلع واعلم أن كل آت قريب ، وكل حي سيموت ، وأن َمْن مع اجواهر 

 النفيسة، وأن من دخل باب العبودية ي الدنيا ُفتحت له أبواب القصور املكية ي اآخرة:
                              

 [.22 – 21]اإنسان/                           
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 . [53ان/ ]آل عمر                   
 .[23]اأعراف/                             
 .(1)أخرجه مسلم « َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ  َا إَِلَه إِار اه ُخْلِِصَن َلُه الِدينَ  »
َمَواِت َواْأَْر,ِ  اللرُهمر َلَك احَْمدُ  » َمَواِت َواْأَْر,ِ َأْنَت َقير  َوَلَك احَْمدُ ، َأْنَت ُنوُر السر ، اُم السر

َمَواِت َواْأَْرِ, َوَمْن فِيِهنر  َوَلَك احَْمُد َأْنَت َرُب   .السر
اَعُة ، َوالنراُر َحق   ،َواجَنرُة َحق   ،َولَِقاُؤَك َحق   ،َوَقْوُلَك احَُق  ،احَُق  َوَوْعُدكَ  ،َأْنَت احَُق  َوالسر

ْلُت ، آَمنُْت  َوبَِك ، ْمُت اللرُهمر َلَك َأْسلَ ، َحق   ،  َوبَِك َخاَصْمُت ، َوإَِليَْك َأَنْبُت ، َوَعَلْيَك َتَوكر
ْرُت ، َوإَِلْيَك َحاَكْمُت  ْمُت َوَأخر ْرُت َوَأْعَلنُْت  ،َفاْغِفْر ِي َما َقدر ي َا إَِلَه إِار َأْنَت  ،َوَأْرَ  «َأْنَت إَِهِ

 .(2)متفق عليه
صلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها اللهم يا مالك املك أ

معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل احياة زيادة لنا ي كل خر ، واجعل 
 اموت راحة لنا من كل ر ، يا أرحم الرامن.

له ، نسألك رضاك واجنة ، اللهم يا من له املك كله ، وبيده اخر كله ، وإليه يرجع اأمر ك
 ونعوذ بك من سخطك والنار ، ا إله إا أنت .

 

                                                 
 (. 549برقم )  أخرجه مسلم( 1)

 .واللفظ له، (  714(، ومسلم برقم ) 1121أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 2)
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 العظيم
                         قال اه تعاى: 

 .[  9 – 3 / الشورى]         
هو  العظيم وحده ا ريك له، العظيم الذي ا أعظم منه، العظيم ما له من اأساء   اه 

 .وامثل اأعى ،واأفعال احميدةوالصفات العى، ، احسنى 
    ودبر اأوامر كلها: نعم بالنعم كلها، وأظيم الذي خلق اخائق كلها، العالرب هو 

 .  [ 59 / اأعراف]         
هو العظيم ي ذاته، العظيم ي أسائه، العظيم ي صفاته، العظيم ي أفعاله، العظيم ي ملكه 

      ي ثوابه وعقابه: وسلطانه، العظيم ي خلقه وأمره، العظيم ي دينه ورعه، العظيم 
                                               
                                          

 .  [ 255/  البقرة]                                       
، واملك العزة واجروتتوحد ب، و رد بالعظمة واجال والكرياءوهو سبحانه العظيم الذي تف

                                       :  واملكوت

 .  [ 21 / آل عمران]                               
الرب افونه، ويرجونه وخ ،وهو سبحانه اإله العظيم احق الذي يعظمه خلقه وحبونه

 الذي عب أن تكون ميع أنواع العبادة له، لكال أسائه وصفاته، وعظيم نعمه وإحسانه:
                        

 .  [ 3 / يونس]                
كل يء، ل وهو سبحانه العي العظيم امستحق لنعوت اجال واجال والتعاي، اخالق

امالك لكل يء، القادر عى كل يء، العليم بكل يء، القاهر لكل يء، القريب من 
            : وا يفوته يء ،، الذي ا يعجزه يء ، احافظ لكل يء كل يء

                                             
 [.12/الطاق]       

وله املك امطلق من كل وجه ، وله الغنى ده الكال امطلق من كل وجه، له وح 
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          وله اإحسان امطلق من كل وجه: امطلق من كل وجه ، 

                               

 .  [1-5/طه]                 
العزة العظيم الذي له ،  ، وامجد والكرياء والسؤددوهو سبحانه العظيم الذي له الرف 

                   والغنى، والعلو والقهر، واإحسان واإنعام: 

                 

                                

 .  [ 29 – 23 / احر]     
اه وكرياءه حن يشاهد معاي عُ عبده ، يعظمه  م لهال امعظِ ، والتعظيم ح فالعظيم اسمه

  :  ، ويتعلق به وحده دون سواه ، وهيبة له له ، وتعظياً  له قلبه ربه إكباراً  جلا ـيُ ـ، فَ  وعظمته

                       

                    

  [.12-11/الشورى]                
 ، ، وأمسكها بقدرته ودبرها بأمره، رها كيف شاء وصور ، هو العظيم الذي خلق عظائم امخلوقات 

 [.1/املك]                              :  مها بقهرهكَ ، وَح  وحركها بمشيئته
السبع، واأرضن  والسموات، خلق العرش العظيم، والكري الكريم، والشمس والقمر 

واجاد  ، من امائكة الكرام، واإنس واجانوما عليهن السبع، وما فيهن وما بينهن 
        واجبال والبحار:، ، والنجوم والرياح  واحيوان، والطر والنبات 

                      

 . [59/اأعراف]                
، دون بقوتهخلق العظيم سبحانه الكائنات بقدرته، ودحا اأر, بمشيئته، وأمسك الساء 

    : عائق من فوقها،وا دعائم من حتها،وإنا أمسكها بكال قوته، وعظيم قدرته 
                          

 .  [ 91 / فاطر]    
وسعة ،  مع سعة املك ، الكامل ي الرف والسؤدد زيز اجبارالعظيم املك العالرب فسبحان 
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كله والتحميد كله ، والتكبر  كله ،  ، الذي يستحق التعظيم ، امتوحد باجال واجال العلم
                                وحده ا ريك له: 

                                

  .[112-111/اأنعام]    
وسات   ،ودائل احدث ،أودع ما شاء من خلوقاته روب التغاير واعلم أن العظيم 

، وخضوعها لعظمته، شاهدة عى  ، وإذعاها لفاطرها با جعل فيها من انقيادها خالقها ،النقص
                واحدوث :  والعجز والضعف،بالفقرأمام رها  نفسها

                     

 [.11/احج]   ڱ                         
    :  ، واملك واملكوت ، والعظمة والكرياء وشاهدة لرها بالتوحيد والغنى

  [.12/احج]                          
وافتقار بعضها  ربك العظيم تلك امخلوقات العظيمة بالنقص، وسماه كيف ثم تأمل وفقك 

 وإنسان . من ماد ونبات وحيوان لبعض
والروح ، كا أحوج اأعى إى اأسفل، وسخر بعضها لبعض  أعىإى افأحوج اأسفل منها 

      من أمره يتخللها، وبأمره جري مصاحها، ثم أفقر الكل إليه سبحانه: 

                       

 [.27-21/الروم]                
ــل  ك ــ ، شاهد  سبح بحمدهميعبد ربه العظيم باسمه ووصفه، منقاد أمره، مَع إرادته،  ـ

                                       : بتوحيده

  [.92-91/النور]                
وعظيم  ، وعظيم قدرته، فسبحان الرب العظيم الذي أظهرعظمته لعباده ي عظيم ملكه

،  وعظيم خلقه ، و عظيم جروته،  ، وعظيم سلطانه ، وعظيم علمه ، وعظيم كامه إرادته
            : وكل ذلك موجود من عظمة ذاته وأسائه وصفاته  

 [.12/الطاق]                                
 ، وما أصغره ي جنب ما م تره خلوقاتهعظيم فا أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه و 
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                 تعلمه :  وا

 . [119/طه]     
لذي يعلم ما كان وما يكون وما واعلم أن اه هو العظيم وحده ا ريك له ، العليم ا

                          سيكون : 

 [.7-1/السجدة]         
سبحانه عظيم ي قدرته  ا يعجزه يء ، عظيم ي قهره ا يقف له يء ، عظيم ي علمه ا يعزب 

                عنه يء ، عظيم ي سلطانه ، جبار ي أفعاله :

 [.51-94/النحل]   ۈ             
هو العظيم الذي خلق كل يء ، العظيم الذي بيده كل يء ، العظيم الذي بيده املك 
واملكوت ، وبيده اأجساد والنفوس ، العظيم الذي بسط سلطانه عى ميع خلوقاته ، 

               وله الكرياء ي السموات واأر, : 

 [.37-31/اجاثية]              
هو العظيم الذي له اخلق واأمر كله ، العظيم الذي أمره نافذ ي ملكه وملكوته عى ميع 

             ي أي مكان وي أي زمان :  ،خلوقاته وعبيده

                          

   [.3/يونس]    
وميع وميع أجهزته وأعضائه بيد اه ، فكله بيد اه ،  اإنسانأما سلطان اه عى 

أعصابه وعروقه بيد و، حواسه بيد اه ، عقله بيد اه ، وقلبه بيد اه ، وسمعه وبَه بيد اه 
ن وباطنه كله حت وجوارحه بيد اه ، ومعدته وكبده بيد اه ، فظاهر اإنسا اه ، وأعضاءه

     وأكرمه وأطعمه :  ،فليطع ربه الذي خلقه وصوره، ألطاف اه ورمته 

   [.1-1/اانفطار]                       
وتكفل برزقه وحفظه ، العظيم الذي تعجز العقول  ،فسبحان العظيم الذي خلق كل يء

         عن رؤيته :  عن إدراك كنه عظمته ، وتعجز اأبصار

 [.113/اأنعام]       
هو العظيم الذي ا أعظم منه ، العظيم الذي ا هاية لعظمته ، فمها عرفنا من أسائه وصفاته 

  [.3/احديد]                 وأفعاله فهو أعظم وأكر :
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    ليس لعظمته أول وا آخر : هو العظيم الذي ليس لعظمته بداية وا هاية ، و

 [.79/احج]            
هو العظيم الذي ا هتدي العقول لوصف جاله وماله وعظمته وكريائه عى ما يليق 

 [.1/طه]                  بجاله : 
و تصفه األسن :     فاه العظيم أعظم وأكر من أن تدركه اأبصار ، أو حيط به العقول ، أ

                

 [.17/الزمر]        
ه تاشت عظمة نفسه ، وتصاغر أمام ربه د إذا رأى عظمة ربه وكرياءواعلم أن العب

       :  الكبر، فخشع قلبه لربه العظيم ، وتواضع لربه العظيم

                               

 [.11/احديد]        
مه ربه ي نفوس خلقه ، ومن ذل للعزيز أعزه عظر سبحانه واعلم أن من تواضع للعظيم 

              : ي العامنورفع ذكره ، بن خلقه 

 [.9-1/الرح]            
 َِ  ،  بالنظر ي ملكوت السموات واأر, ر قلبي وقلبك عظمة ربكرح اه صدرك ونور  فأب

،  فسرى العظيم الذي ا أعظم منه، وستعرف الكبر من الصغر، وتعلم املك من العبيد
               :وترى الغني من الفقر 

 .[115/اأعراف]            
، وهذا  هو سيد اخلق حمد  ،له ى ربه العظيم وتذلل له وخشعإواعلم أن أعظم من افتقر 

   قتداء به فقال سبحانه : ع ذكره حيًا وميتًا ، وأمرنا بااأعزه اه ، وأعى مقامه ، ورف

 [.21/اأحزاب]    جئ                                  
نا إعظيم ، وواعلم أن كل من كفر أو أرك أو استكر أو عى فهو م يؤمن باه ال

معه إيان الفطرة ، ولو آمن باه العظيم لذلت نفسه ه العظيم ، وخشع قلبه لربه 
          العظيم ، وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم : 

 [.21/فاطر]       
، آمن باه العظيم، وأحب ربه العظيم، واتبع كتابه العظيمواعلم أن من عرف ربه العظيم 
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             ونال ثوابه العظيم:
                     

 [.72]التوبة/
  التعبد ه  باسمه العظيم : 

 وأنفعها ثمرة هو اإيان اعلم وفقك اه حسن معرفته أن أوى العبادات وأرفعها قدراً 
عاله، وي عظمة ملكوت السموات والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفحصل بالنظر  الذي

           اآيات الكونية، واآيات القرآنية: واأر,، وتدبر 

 .  [ 111 / يونس]             
رؤية خلوقاته بفأدرك القلب عظمة الرب العزيز اجبار  ،فإذا صح النظر أصاب القصد

                  ة، وآياته العظيمة، وكلاته احكيمة: بيعجال

                              

                                 

 .  [ 3-2 / الرعد]        
وما أعظم قدرته، جعل قلب اإنسان وبَه يتسع معرفة ، فسبحان اه ما أعظم شأنه

             : ت العلوية والسفليةملة امخلوقا

 .  [ 5-1 / العلق]                      
أ لعباده سبل ـوعظيم كرمه وإحسانه، حيث هي، وهذا من أخص الشواهد عى عظيم قدرته 

معرفته، ويَ هم طرق الوصول إليه، لروا عظمة رهم ي خلق العام العلوي والسفي، وخلق 
     القطرة والبحر:خلق الدنيا واآخرة، وخلق الصغر والكبر، وخلق الذرة واجبل، و

                    

 . [13 – 12/الزمر]      
وآمن به، ، ده ووحر حه وسبر  ره ومدهـمه وكبر م قدر ربه عنده فعظر ظُ العبد ذلك عَ  وإذا عرف

               رسله، وعمل برعه: بكتبه ووآمن 

 .[ 41 – 45 / الواقعة] 
طاعه عليك، ام م أمره، وعظِ م أساءه وصفاته، وعظِ م قدره، وعظِ ، وعظِ  م ربك العظيم فعظِ 
 ه وا تسخطهأرِض و ، فاحذر غضبه وسخطه،ينظر إليك أبدًا حتى كأنه ما خلق أحدًا سواكفإنه 
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                   : بقول أو فعل فإن أخذه أليم شديد 
                           

 [.19-1/الفجر]                 
  در عى كل قادر ، القاهر لكل قاهر ، القاصم لكل ظام .فسبحان العظيم القا

،  م دينه، وعظِ  م رسله، وعظِ  م كتبه، وعظِ  م مائكتهظِ عَ مه ، إذا عرفت العظيم فعظِ و
تكن من  م حرماته، وعظِ  م حدودهوعظِ  م أولياءه،وعظِ  ، م شعائره، وعظِ  م مناسكهوعظِ 

 .[32/احج]                   :امتقن 
 وهذا التعظيم كله يأِ ي القلب إذا عرف ربه العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه.

، ، فيزيد اإيانفعلينا لتحصيل ذلك أن نكثر من جالس الذكر التي تنزل فيها السكينة عى القلوب
           ثم تزيد الطاعات وتنقص امعاي ، ثم حصل الفوز والنَ :

 [.9/الفتح]                  
وإذا زاد اإيان باه العظيم زاد اإيان بكتابة العظيم ، وزاد العمل بدينه العظيم ، وزاد 

     حب اه ورسوله الكريم ، ثم اطمأنت القلوب بذكر اه العظيم : 

 . [21/الرعد]                   
اذا اطمأنت القلوب باه العظيم عملت برعه احكيم ، ونالت ثوابه العظيم ي و

                          الدنيا واآخرة : 

 [.31-27/الفجر]      
الزم باب العبودية لربك العظيم،والزم الوقاروالسكينة واحياء بن يديه،وارع إليه بخضوع ف

    :  ويعصمك ما يكرهه ويبعدك عنه، أن يرمك ويعافيك  واسأله ، وخشوع

                           

 [ .74-71/اإراء]            
عساه أن ينظر  مستغفراً  معتذراً  واسجد بن يديه متذلاً ، وانكَ بن يدي ربك العظيم 

، و هديك ما  ، و يصلح ميع أمورك ويغفر ذنبك ، ، وعر كَك فك، ويرحم فاقتكعلض
                يرضيه ويرضيك: 

 .[  11 – 11 / النساء]              
رها وروحها تعظيم الرب ، واأوامر كلها ، والعبادات كلها ، واعلم أن امخلوقات كلها 
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عبادته بموجب أسائه وصفاته، وتوحيده بأسائه املك العزيز اجبار بأسائه وصفاته، و
                               وصفاته: 

 .[12/الطاق]              
 ، اه لا َح ما أَ  لا حِ ، وأَ  واحذر معصيته ، ، والزم طاعته فاعرف ربك العظيم بأسائه وصفاته

             :  تفوز برضاه واجتنب ما حرم اه

               

   [.71-14/النساء]      
، تتأدب ها عند مناجاته، فأمرك بالوضوء للصاة  رع لك آداباً  واعلم أن العظيم 

لكامه وكتابه أن  والوقوف بن يديه، وإجااً ، مناجاته  إجااً  ؛والغسل من اجنابة 
            : غر طهارةتتلوه عى 

                                 

                                 

              

 [ .1/امائدة]            
بالتوبة  ك وامعايمن الر باطنكتطهر يك أن تطهر ظاهرك باماء، وعلمنه  عزمٌ وذلك 

 .  [ 222 / البقرة]               النصوح: 
غ قلبك ، وفرِ  ، بل جرد لعبادته وحده وا تقف بن يدي العظيم وأنت مشغول بسواه

فت إى الشواغل التي تلهيك عنه: توا تل وأقبل عليه ، سواه ، واقطع العائق عا لذكره
                        

 .  [ 11 – 15 / الزمر]        
 .وراقب ربك العظيم ي الَ والعانية، واشتغل با حبه ويرضاه قبل أن تلقاه

واعلم أن نظر الرقيب سبحانه إليك سابق إى نظرك للمحرمات، بل سابق إى مك 
                 بالطاعة أو امعصية: 

 .[  235 / البقرة]         
والصفات  ،العظيم الذي له اأساء احسنىربك لوجه  واحرص أن يكون عملك كله خالصاً 

 راجيًا ، لذاته وجاله وماله  وتعظيموحب لِـَا يستحقه من عبادة ،  العى، وامثل اأعى
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فتكون حينئذ كامتطوع ا لثواب ترجيه فقط ، وا لعقاب تتقيه فقط ،  ، خائفًا من عقابه ، هلثواب
                          بعبادتك : 

 .[٠٩/اأنبياء]       

وخزائن كل يء بيده ، وهو امستحق للعبادة لذاته ، وثوابه من ميل إحسانه ،   فربك كريم
              : درجة اأنبياء والصديقن وهذه 

 . [ 5/ينةالب ]        
 .[92/النجم]             وإى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين: 

 م . رأفة ورمة ه لها هم عى درجات صر ف    م يكن لكل امؤمنن تناول هذه الدرجةار َلـو
آخرون أجل  وعبده .. وعبده آخرون أجل رجائه ته ..فعبد قوم رهم العظيم أجل خاف

الذي  أنه اإله احق وعبده آخرون لذاته .. .. وعبده آخرون أجل ماله وإحسانه .. جاله
           : العبادة وحده ا ريك لهميع أنواع يستحق من خلقه 

                    

 . [113-112/ اأنعام ]       
    :التي مأ القلب نورًا ورورًا  بودياتوأكمل هؤاء من عبد ربه بجميع هذه الع

                                   
 .[31/ الروم ]                   

فكيف لك أن ، حسن أن تتومه ـُا ت من هؤاء يذوق من طعم اإيان والعبادة مذاقاً  وكل  
     يوصلك إى حقيقته : ، فسل ربك أن يذيقك حاوته ، و تصفه

                   

                

 .[9-2/اأنفال]     
لِِب َعبراِس ْبِن َعبِْد امُ ال َعنو ُه َسِمَع َرُسوَل اه   طر يَاِن َمْن اإِ َذاَق َطْعَم  »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر
ٍد َرُسواً ،  اً ْسَاِم ِديناإِ َوبِ ،  اً ِيَ بِاه َربا رَ   .(1)لم أخرجه مس « َوبُِمَحمر

 .أو تطلب ها ذلك عند اه وعند الناس ، هالر جِ ـوإياك أن تعظم نفسك أو تُ 

                                                 
 ( .39برقم ) أخرجه مسلم( 1)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=18&IndexItemID=7444',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=18&IndexItemID=7444',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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فأنت العبد الفقر للملك الغني، فا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك فتسقط من عن 
 . [ 11/لقان]                                      اه:

 وعبادته ، ، والذل له، وحبته ، معرفته بأسائه وصفاته وأفعاله    واعلم أن من تعظيم اه
                  :  والتوكل عليه وحده ا ريك له

 . [14/حمد ]        
 بر وُيكرر .، ويـُحَ كفرشكر فا يُ نسى،ويُ ذكر فا يُ ويُ ،عىأن يطاع فا يُ  ومن تعظيمه  
، رهمْ أَ من َخْلقه و عر, عى يءأن خضع العبدأوامره ورعه وحكمه،وا يُ  ومن تعظيمه  

                          :وقدره  ورعه

 .  [ 15 / النساء]           
 ، واأخاق واأعال،واأقوال واأزمان،تعظيم ما عظمه العظيم من اأماكن ومن تعظيمه 
 [.32/احج]                  :  واأشخاص

الذي ا العظيم ، فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتب، وكامه أعظم الكام 
                 تفنى كلاته وا تنفد: 

 .  [ 27 / لقان]                   
 الذي ا يعجزه يء ي اأر, واالقوي ،  ر وكبروسبحان العظيم القادر عى كل يء من صغ

 .[21/لقان]                  ي الساء:

واذا علمت أن اه هو العظيم وحده ا ريك له فاعبده وحده ا ريك له ، وعظم كتابه 
          سعد ي الدنيا واآخرة  : نه وأمره وشعائره وامؤمنن به تورسوله ودي

                                         
                                  

  [.32-31/فصلت]                          
وادع إى ربك العظيم ، وانر سنن رسوله الكريم ، ولتكن حياتك ي مرضاة ربك 

                                 :عبادة ودعوة لعلك ترى
                                                       

   [.35-33/فصلت]                                              
ك ، صاحة ، عظيًا ي ُخلقك الوكن عظيًا ي إيانك ، عظيًا ي أقوالك ، عظيًا ي أعال
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وسارع إى ما حبه ربك العظيم ، واجتنب ما يكرهه من اللغو والفواحش من اأقوال واأعال 
                     تنال ثوابه العظيم : 

 [.119/النساء]               
    عاقب بالعظيم عى الذنب العظيم:واحذر الكفر والرك وامعاي، فإن العظيم ي

                                       
 [.111] النحل/                  

                    
 [ .197/آل عمران]  

                
 .  [ 112 – 111 / الصافات]     

 َرُب  اه إِار  إَِلهَ  َا  ، َعظِيمِ ال َعْرشِ ال َرُب  اه إِار  إَِلهَ  َا  ، لِيمُ احَ  َعظِيمُ ال اه إِار  إَِلهَ  َا  »
َمَواِت   .(1)متفق عليه  «  َكِريمِ ال َعْرشِ ال َوَرُب  ،ْر,ِ اأَ  َوَرُب  ،السر

 .(2)أخرجه مسلم  « َوِمَداَد َكلَِاتِهِ ، َوِزَنَة َعْرِشِه ، َنْفِسِه  َوِرَضا ، َعَدَد َخْلِقهِ ، ُسبَْحاَن اه َوبَِحْمِدهِ  »
وِت اجَ  ِذي ُسْبَحانَ  » َياءِ الوَ  َوامََلُكوِت  َرُ  . (3)والنسائي أخرجه أبو داود« َعَظَمةِ الوَ  كِْرِ

 يا عظيم  اخفيات ، يا عظيم اأساء والصفات ، يا رفيع الدرجات ، يا عام   اللهم
،نسألك الفوز ا إله إا أنت،وب،يا واسع الرمةتالذنب، يا قابل ال سان ، يا غافرحاإ

 باجنة،والنجاة من النار .
عف عنا واغفر لنا وارمنا برمتك  ، ايا واسع امغفرة ، يا ريع الرى ، يا عظيم الصفح 

يا أرحم الرامن.

                                                 
 ( .2731(، ومسلم برقم )1391لبخاري برقم )، أخرجه امتفق عليه( 1)
 ( .2721برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( .1194(، وأخرجه النسائي برقم )173أخرجه أبو داود برقم ) صحيح/( 3)
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 امتكر ..الكبر 
                                         قال اه تعاى: 

                                       

 .[31-24/لقان]            
                   وقال اه تعاى: 

 . [ 23 / احر]                
هو الكبر امتعال الذي كل يء دونه، الكبر الذي ا أكر منه، اأكر الذي كل  اه 

            ما سواه أصغر: 

زمر]             ل  .  [ 17 / ا
،  له، الكبر وحده ا ريك  ، ذو العظمة واجال والكرياء وهو سبحانه العي الكبر

،  والصفات العى، له اأساء احسنى الكبر الذي ،  الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته
              الكبر الذي ليس كمثله يء: 

 .  [ 37-31/اجاثية]              
 ُتعرفالذي ا ،  واجال واجروتوالكرياء ، فسبحان الرب الكبر اأكر امتكر ذو العظمة 
وأما أبصار الرؤوس فإنا تقع عى اأماكن ، معاي أسائه وصفاته إا ببصائر القلوب 

              :التي تدل عى جاله وماله  توامخلوقا

                            

 [.113-112/اأنعام]     
، وله صفات اجال  الذي له الكرياء والعظمةالكبر ،  هو الكبر وحده ا ريك له

شاهدة ، الذي ميع خلوقاته  وبيده ملكوت كل يء، الذي له اخلق واأمر، واجال 
                  : مستجيبة مشيئتهو،  خاضعة أمرهبوحدانيته ، و

              

 [. 11/احج]   ڱ                        
هو الكبر وحده ا ريك له ، هو الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته ، هو الكبر ي ملكه 

                       وسلطانه ، هو الكبر وحده وكل ما سواه صغر : 
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 [.31/لقان]                
ن مشاهة امخلوقات ، فهو أكر من أن يشبه خلقه ، وأكر من هو سبحانه الكبر الذي كر ع

               أن يشبهه أحد من خلقه : 

   [.9-1/اإخاص]         
هو سبحانه اأكر وحده ا ريك له ، أكر من ميع خلوقاته ، أكر من كل يء ، 

 .ما تظن ، أكر ما تصورأكر ما عرفت ، أكر ما خيلت ، أكر 
فمها تصورت أو خيلت ذاته أو صفاته فهو أكر ما تظن أو تتصور ، وكل ما خطر 

       ببالك من جال اه وماله وكريائه فاه أكر من ذلك :

                                  

   [.99-93/اإراء]             
الذات هو ل هو سبحانه الكبر ذو الكرياء ، والكرياء كال الذات واأساء والصفات ، وكا

         كال وجود الرب احي القيوم الذي م يسبقه عدم ، وا يلحقه زوال :

 [.37-31/اجاثية]                    
             فاته وأفعاله من أعظم الواجبات :واعلم أن معرفة اه عز وجل بأسائه وص

 [.14/حمد]             
هو الكبر الذي ليس لكريائه هاية ، العظيم الذي ليس لعظمته هاية ، الكريم الذي ليس 

 لكرمه هاية ،  احي الذي ليس حياته هاية ، العليم الذي ليس لعلمه هاية.
 العظيم الذي ا يزول سلطانه ، العزيز اجبار الذي ا عري ي ملكه إا هو املك الكبر

ما يريد ، امتكر الذي ليس ملكه زوال ، املك الذي بيده املك واإحسان والرمة 
     والغفران ، الكبر الذي له املك كله ، وإليه يرجع اأمر كله : 

 [.123/هود]                                 
 نفرد بالكرياء واملكر عن ظلم اخلق ، امتكر الذي اهو الكبر امتكر الذي تك

 [.1/طه]                  واملكوت والعظمة واجروت : 
 ع عن كل ـفسبحان الكبر امتكر امتعاي عن صفات اخلق ، الذي تكر عن كل نقص ، وترفر 

                    ، وتنزه عن كل ما ا يليق بجاله :  عيب

 [.23/احر]                  
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الكرياء ه أكمل من العظمة ؛ أنه يتضمنها ، ويزيد عليها ي امعنى ، فالكرياء واعلم أن 
 ، والعظمة  والعزة إزاره ، والرداء أكر من اإزار. رداؤه 

 ، ِعُز إَِزاُرهُ الملسو هيلع هللا ىلص : » قاا: قال رسول اه ري اه عنها أي سعيد اخدري وأي هريرة  عن
َياُء ِرَداُؤهُ الوَ  ْبُتهُ  ، كِْرِ  .(1) أخرجه مسلم «  َفَمْن ُينَاِزُعنِي َعذر

والثناء من وامجد هو الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأر,، وله احمد  واه 
 . لوجوه، له اخلق كله، وله اأمر كله، وله املك كلهميع ا

             :فاذكره وكره كبرًا  فلله احمد والشكر، وله العز وامجد

 .  [ 111 / اإراء]                                   
من كريائه وعظمته أن  فسبحان الرب الكبر ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، الذي

       ، ذلكم اه ربكم :  والسموات مطويات بيمينه، اأر, قبضته يوم القيامة 

 [.4/الرعد]        
ومن كريائه أن نواي ميع اخلق  ومن كريائه أن كرسيه وسع السموات واأر,

                       : بيده
 .[  13 - 12 /الزمر ]        

ومن كريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات واأر, امقصود منها تكبره 
وإجاله وتقديسه، وحميده وتسبيحه، وهذا كان شعار العبادات الكبار ) اه أكر ( ، وتعظيمه 

             :  ن واإقامة والصاة واحج وغرهاكاأذا

                            

 [.111-111/اإراء]                               
  التعبد ه باسمه الكبر : 

 وا ، حيط ها العقول وجاله ااعلم وفقك اه معرفته وحسن عبادته أن كرياء اه وعظمته 
     : ، فاه أكر وأعظم من ذلك كله تدركها اأبصار واأفكارتتصورها اأفهام،وا 

 [ .79/احج]            
نسان عن ربه بل البرية كلها ا تساوي بلل بحر ا هاية له ، ومعرفة اإ واعلم أن معرفة اه 

                         خيط غمس ي البحر :

                                                 
 ( .2121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.255/البقرة]                          
سبحانه ا إله إا هو ، ا هاية لعظمته وقوته وعلمه ، وا هاية جاله وماله ، وا هاية ملكه 

لصفات العى ، ويعلم أنه الكبر وسلطانه ، فإذ تكر فأنه يعلم أن له وحده اأساء احسنى ، وا
              وحده ا ريك له ، وأنه العظيم وحده ، وأنه اخالق وحده :

                            

                    

 [.29-22/احر]                               
، وامتكر صفة نقص لإنسان ، فسبحان العزيز اجبار  علم أن امتكر صفة كال ه وا

            امتكر ، ورحم اه امرءًا عرف نفسه فوقف عند حده : 

 [.1-1/اانفطار]                
 حب الكريم ، هو الكبر وحده ا ريك له ، والنفس البرية جبولة عى واه 

التعلق بالعظيم الذي كمل ي جاله وماله ، مفطورة عى ومفطورة عى تعظيم الكبر ، و
               وليس ذلك أحد إا ه العي الكبر : 

 [.112/اأنعام]                  
ب احكاء ، وخالط وحظ العبد من هذا ااسم الكريم أن عالس العلاء ، ويصاح
     الكراء ي دينهم وعلمهم وأخاقهم وتقواهم ليستفيد منهم : 

                    

 [.21/الكهف]             
ليستفيد من علمه تارة ، ومن أدبه تارة ، ومن  ،والعاقل يكثر من صحبة من هو أكر منه

 [.21/فاطر]                 حكمته تارة : 
واعلم أن الكبر من الناس من عرف ربه الكبر حق امعرفة ، وعرف أحكامه الرعيه ، وعبد ربه 

              واتقاه بموجب تلك امعرفة :

                 

 [.17-15/السجدة]                                     
فالكبر من الناس من كان كامًا ي نفسه باإيان والتقوى مكمًا لغره باإيان والتقوى ، 
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عام ي نفسه معلم لغره ، فمن رى علمه وُخـلقه وإحسانه إى الناس فهو الكبر من 
             اخلق ، الرابح من البر : 

 [.3-1/العَ]           
نفسه،  ءهواعلم أن مد اه نفسه، وإجاله نفسه، وإكباره نفسه، وإعزازه نفسه، وإعا

       ا ريب فيه : حق وصدق وعدل وتقديسه نفسه ، كل ذلك منه 
                   

 [ .5-2/الفاحة] 
   من التوحيد والعبادة : ا هو أهلهوب ،من اجال واجالبا هو عليه  وصف نفسه 

                     

                          

 .[ 115-119/اأنعام]    
فسوى ئل فأعطى، وخلق م فعدل ، وقدر فقهر، وُس كَ ك فرحم، وَح لَ مَ هو العي الكبر الذي 

                  ، وأغاث من استغاث:  ربج الكُ ، وفرر اخائق  رزقو

                 

                               

 [ .29-23/احر]      

 ، وصدق وعده .وتفضل به عى عباده وحده ، له عَ احق وفَ  قال 
،  ، ونعمة أنعم ها عليهم ه عليهمنا ، ومَ  هممن إحسانه إليوما استعبد به خلقه من ذلك فهو 

                :  والقيام بحقها، فيجب عليهم شكرها 

                 

 [ .119/آل عمران]     
 شكرًا له عىوحده ، تعظيًا لشأنه ، واجوارح بالقلوب  وعليهم بذلك حسن عبادته  فحقت
                 : إحسانه

                            

 [ .22-21/البقرة]        
ا وملئها ب ،وحق عليهم إشغال قلوهم بحبه وتعظيمه وتكبره، وتفريغها من كل ما سواه
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   :وعبادته ومده وشكره ،بذكره وتكبره وجوارحهم ، وإشغال ألسنتهمحبه ويرضاه

                

                 

 [ .17-15/السجدة]                            
و طلبهم ي ذلك سبل مرضاته ي ااتصاف  ،لقرهم من صفاته وذلك أوجب هم القرب منه

 .[55 –59/القمر]                      بصفاته: 
، فقد أوجب هم بذلك اجنة  واستعاها بوظائف اأعال الصاحة وأما خدمة اجوارح
   جهاد أنفسهم فيا حبه ويرضاه من اأقوال واأعال: إوالنجاة من النار، 

             

 .  [ 72 / التوبة]                  
ه  الكبر يكون بالتصاغر لكريائه، واانكسار بن يديه، وامسارعة باسم ا فالتعبد حقاً 

    إى طاعته، وعدم ااستكبار عن أوامره، واحياء من معصيته، هذا ي الباطن: 

 .[  12 / املك]                          
وتسبيحه، وسجود  وأما التعبد به ي الظاهر فيكون بتكبره وتعظيمه، وتوحيده ومده

 وخشوعاً  غاراً صبن يديه، وذرف الدموع حياء و اأعضاء له، ومريغ الوجوه ي الراب ذاً 
         بن يديه، وجانبة كل مكروه إليه: 

 .  [ 77 / احج]    ڻ       
ان استشعار ، فك ه ءالكرياء ه من أعظم الصفات، وهذا كان الكرياء ردا ةواعلم أن صف

وافتقارها وذها بن يدي رها الكبر آثر يء ي  ،وضعفها ي التعبد أمام رها ،صغر قدر النفس
         :  قربة إى الكبر سبحانه، وأعظم  وأكثره غناءً ، العبادة 

                     

 [.11-57/امؤمنون]               
وقربه من ربه ، وإكبار نعيمه ، وهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد، وإكبار منزله 

ه وعظمه ي الدنيا، ي مُ         : لك الكبر لك كبر من امَ الكبر الذي كرا

                        

 .  [ 22 – 21] اإنسان /               
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  :  وتصغر قدره، واإعرا, عنه، وإهانته ، امقت  به من كفر وكان عقابه 

                        

                 

 [.111-111/امؤمنون]       
 ،حر إهانة هميطؤهم الناس بأقدامهم ي ام، أجسام امستكرين عن عبادته  ر فصغر  

       لينالوا من العذاب أكره وأشده:  ، أجسامهم ي الناروكرر 

 .[  129 / اأنعام]                    
وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها أاللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول 

 ، يا أرحم الرامن . من قول أو عمل
فعليك أن تطيعه  ،وأفعالهت أن ربك هو الكبر امتكر لكال ذاته وأسائه وصفاته وإذا عرف

   لزم نفسك التصاغر والتذلل للعزيز اجبار امتكر:وتعبده، وتعر, عن كل ما سواه، وتُ 
 .  [ 15/مريم]                     

ولو قاها ألف ، مرةاه أكر بقلبه  فا قال ،وعى اخالق ،واعلم أن من أطاع امخلوق
 ،، ومن أرى امخلوقالشهوات فا قال اه أكر حقيقةومن ترك الصاة واتبع مرة، 

         اأكر :  الكبرفا عرف قدر ،وأسخط اخالق

 [.12/احج]                     
    تشقى ي الدنيا واآخرة:ف ،وتستكر عن عبادته ،وإياك أن خالف أمره

                  
 .[11/غافر] 

ره من كفر به، أو أرك معه غره، أو رف العبادة لغره من ا يسمع دْ ر اه حق قَ دَ وما قَ 
، وا نشوراً  ، وا حياة وا موتاً وا راً  وا يملك لنفسه وا لغره نفعاً ، وا يبَ وا يعقل

       ك اخضوع والذل للرب العي الكبر اخاق العليم: رَ وتَ 
                      
                 

                 
  [.22-17/النحل]      
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اأخيار: امكرمن  فنتكن من امصط ،فاخضع لربك الكبر امتعال بتذلل وصغار وانكسار
 [ .12/املك]                              

واإحسان  وكن كبرًا ي توحيدك وإيانك وأعالك الصاحة، وكن كبرًا ي الصدق والصر
 .ومكارم اأخاق 

 وا ي هيئة فا يظهر منك ي قول وا فعل ، فإنه أصل أخاق الر كلها وإياك والكر
                             :  لقوا ي ُخ 

                                          

  [ .14-17/لقان]                           
 :مذموممنه ما هو و ،حمودماهو واعلم رمك اه أن الكر منك منه 

 ، والتكر عن امعاي والرذائل . التكر عى أعداء اه امعاندين:  فامحمود منه
 اه، وااستكبار ةعباد نااستكبار عن طاعة اه ورسوله، وااستكبار ع :منه وامذموم

                    :  ن جب طاعته، و التكر عى الناسعن طاعة م 

                        

 [.91-91/اأعراف]               
من جب طاعته ي اه  صاغركفك عنده، وترر ـش الكبر واعلم أن تصاغرك بن يدي ربك

                 : ن لك عند اه وعند الناس وعندهيْ طاعة لربك، وزَ 
 [.15/  السجدة]                     

  م لدينك، وتصغر لقدرك عند الكبر امتعال: دْ رك لذي دنيا لدنياه هَ وتصاغ 

                                    

 .[113-112/هود]               
ط الناس ازدراهم ، ومن ازدراهم رد احق عى قائله، و هذا أصل العصيان مَ غَ  نْ واعلم أن مَ 

            : ، وعذابه أشد العذاب كله كله
 . [11/النحل ]      

فتكون فيك الصفات التي لعن اه إبليس من  ،فإياك أن ترد احق عى قائله الذي أوصله إليك
                         : أجلها كا قال سبحانه 

 .[ 39البقرة/ ]          
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ةٍ  ِمثَْقاُل  َقْلبِهِ  ي َكانَ  َمنْ  نرةَ اجَ  َيْدُخُل  َا » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    بن مسعودعن عبداهو  َذرر
ُجَل  إِنر  : َرُجٌل  َقاَل  « كِْرٍ  ِمنْ   اه إِنر  » : َقاَل  ، َحَسنَةً  َوَنْعُلهُ  ، اً َحَسن ْوُبهُ ثَ  َيُكونَ  َأنْ  ِحُب ـيُ  الرر

 .(1)أخرجه مسلم  «  النراسِ  َوَغْمطُ  ِق احَ  َبَطرُ  كِْرُ ال ، َاَل اجَ  ِحُب ـيُ  َمِيٌل 
 ،وااحتقاروااستهزاء  ،وإياك أن تنظر إى أحد من خلق اه بعن ااستكبار وااستصغار

                    :فذلك فسق وظلم عب التوبة منه 

                        

  [ .11/احجرات]              
د منه واحذر الفخر والعجب والبطر، وجانب الكر كله وما تولر وعليك بالتواضع واإحسان ، 

                 تسلم وتغنم وتؤجر: 

                            

 . [29–22/لقان]           
 .[1/آل عمران ]                     

 [.23/اأعراف]                 
«  َسَخطَِك  َوَمِيعِ  ، نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  ، َعافَِيتَِك  َوَحَُولِ  ، نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر » 

  .(2) أخرجه مسلم
نَا َلَك  للرُهمر ا » ٍء َبْعُد ، ْرِ, اأَ  َوِمْلءُ ، ْمُد ِمْلُء السموات احَ َربر َأْهَل ، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

 « دُ ـِد ِمنَْك اجَ ـَوَا َينَْفُع َذا اجَ  ،  َوَا ُمْعطَِي مَِا َمنَْعَت ، َا َمانَِع مَِا َأْعَطيَْت ، َوامَْجِد  الثرنَاءِ 
 .(3)أخرجه مسلم 

اللهم يا بديع السموات واأر, ، يا ذا اجال واإكرام ، يا ذا اجروت والكرياء ، يا ذا 
العزة التي ا ترام ، ارحم ضعفنا ، واجر كَنا ، واختم بالصاحات أعالنا ، وا تزغ 

 قلوبنا بعد إذ هديتنا ، يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .41برقم ) سلمأخرجه م( 1)
 ( .2734برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( .971برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 العـــزيـــــــز

 [.1]الصف/                                       قال اه تعاى : 
هو العزيز اجبار الغالب لكل يء، القاهر لكل يء، القادر عى كل يء،  اه 

                    اخالق لكل يء، الغني الذي له كل يء: 
 [.79]احج/     

وهو سبحانه العزيز الذي ا ُيغلب ، العزيز الذي ا ُيقهر ، العزيز الذي ا يضام جاره، وا يذل 
 [.21]امجادلة/                                                    أنصاره:

يعجزه يء،  وهو سبحانه العزيز امالك لكل يء، العزيز الذي أحاط بكل يء، العزيز الذي ا
                                          :  ، وا يمتنع عليه يء وا يتعذر عليه يء

  [.99/] فاطر                     
العزيز القهار الذي امتنع عن اأوهام أن تكيفه، وعن العقول أن حيط به، وعن  وهو 

           ق، ومدبر اأمر ، ومالك املك: ، خالق اخل اأبصار أن تدركه
                                     

 [.113-112اأنعام/ ]              
وهو سبحانه العزيز الذي ا يرام واينال جنابه لعزته وعظمته وجروته وكريائه، العزيز الذي ا 

 وحده ا ريك له: ، وامثل اأعىذي له اأساء احسنى، والصفات العىِمثل له وا نظر، ال
 [.9الزمر/ ]                 

 العزيز الذي له العزة كلها، الفعال ما يريد، ا إله إا هو العزيز احكيم. وهو 
                 يفعل ما يشاء، وحكم ما يريد، ا راد لقضائه، وامعقب حكمه: 

 .[15]يونس/               
الصاب،  فسبحان املك العزيز اجبار الذي ذلت لقدرته الصعاب، وانت لقوته الصم

                     وخضعت لعظمته الرقاب: 

                    

 .[29-23/احر]                              
 هو العزيز الذي له العزة كلها وحده ا ريك له .
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يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وينَ من يشاء، وخذل من يشاء، ويؤِ املك من يشاء، 
من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، بيده اخر ، وهو عى كل وينزع املك 
                                  يء قدير: 

 .[21آل عمران/ ]                                          
هو العزيز القادر عى كل يء، كل غيب عنده شهيد، وكل بعيد عنده قريب، وكل كبر 

 عنده صغر، وكل قوي عنده ضعيف، وكل غني عنده فقر.
، وكل خلوق إليه راجع، فا منجى وا ملجأ منه وكل هارب ي قبضته، وكل شارد إليه ذاهب

 .[1]السجدة/                         إا إليه:
هو العزيز وحده ا ريك له، َعزا اأبصار أن تدركه، وعز العقول أن تتصوره، وعز اأوهام أن 

         تكياـفه، وعز امخلوقات كلها أن حيط به، وعز األسن أن حي ثناء عليه:
 .[15]غافر/                                        

اجبابرة عزته فذلت، وصب عى الوجوه خافته فخضعت، وقهر  هو القوي العزيز الذي أرى
       اخائق عى ما أراد فأطاعت، وساق بعزته اخائق للقدوم عليه للحساب فَعنَت :

 [.111]طه/                      
،  هو العزيز اأحد الصمد الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى، وليس لذاته كيف

 .[11]الشورى/                   وا أسائه وصفاته كيف: 
 هو العزيز العليم الذي ا خفى عليه خافية ، العزيز الذي ا يضل وا ينسى ، وا يتعب وا

، ا راد  ، وا لفعله تكليف ، ليس لذاته شبيه احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ينصب ،
                    :لقضائه ، وا معقب حكمه 

  . [13-12] يس/                
أمرًا وتدبرًا ، خلقًا وإعادًا ، وي كل يء فسبحان املك العزيز الذي حتاجه كل يء 

 [.15/فاطر]                          وإمدادًا وقوتًا :
واعلم أن اه عزيز ا يمكن الوصول إليه ، لكن من آمن به وعبده وأطاعه وصل إليه ، واتصل 

 به اتصال عبودية ، ومن اتصل بالعزيز صار عزيزًا ، ومن كان ي معية العزيز فهو عزيز.
جعلهم  بياء كلهم أعزة ؛ أن ميع الناس بحاجة إليهم وإى علمهم ، فإن العزيز فاأن
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         أبواب رمته ، وأبواب فضله ، وأبواب إحسانه : 

 [.1/امنافقون]          
 وكلا اشتدت احاجة إى أحد فهو عزيز.

 يا.فامَـلك عزيز أن الناس بحاجة إليه ي أمور الدين والدن
 والعالِـم عزيز أن الناس بحاجة إى علمه.

         وامؤمن عزيز بن الكفار ، لكنه متواضع لربه وخلقه : 
                     

 [.59/امائدة]                 
وجهك ي السجود  واعلم أنك كلا قطعت طمعك من الناس أعزك اه ، وكلا مرغت

للعزيز أعزك اه ، وكلا طمعت فيا عند اه أحبك وأعزك ، وكلا طمعت فيا عند الناس 
                أذلوك وكرهوك : 

 [.51-55/امائدة]                   
 هو العزيز الذي كلا أطعته رفعك ، وكلا خالفت أمره وضعك.

                  زيز الذي خزائن العزة كلها عنده ، ومن أراد العزة بغره فهو ذليل : هو الع

                          

   [.11/فاطر]             
  فسبحان املك العزيز الذي أنزل كتابه العزيز ، وأعز به رسوله وعباده امؤمنن : 

 [.92-91/فصلت]                         
 من ميع الوجوه. العزيز الذي له ميع معاي العزة هو سبحانه

 عزة القوة .. وعزة القهر .. وعزة اامتناع .. وعزة العلو .
                   عزة القوة التي ا تنسب عى الكال أحد سواه: فله 

 .[79ج/]اح       
وله عزة القهر والغلبة، فجميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي مقهورة للعزيز اجبار ، 

       : مشيئته ، مَعة إى إرادته ، مستجيبة  منقادة أمرهخاضعة لعظمته، 
 .[9]الزمر/          

فا حتاج الغني بذاته،  وله عزة اامتناع، فهو العي عى خلقه، وكل ما سواه دونه، وهو
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              إى أحد، وهو القادر عى كل أحد، وا يقدر عليه أحد: 
                                    

 .[11]يونس/
سبحانه هو العزيز الذي له العزة ميعًا، وله اخلق واأمر كله ، وبيده مقاليد السموات 

                   واأر, : 

                      

 [ .59/اأعراف]    
فمن أراد العزة ي الدنيا واآخرة فليؤمن بالعزيز الرحيم، ويطلب العزة من رب العزة ، 

                          متوساً إليه بالعمل با حبه ويرضاه: 
                            

 .[11]فاطر/          
  التعبد ه : باسمه العزيز 

اعلم وفقك اه لطاعته أن ربك هو العزيز القهار، ومظاهر عزته ي الكون بادية ا تغيب، 
 ظاهرة ا خفى عى أحد.

رمته ، شاهدة بعزته ، شاهدة وميع امخلوقات شاهدة بعظمة اه ، شاهدة بقدرته ، شاهدة ب
 [.1/السجدة]                 بتوحيده ، شاهدة بإحسانه :

فا امتنع من ميع امخلوقات متنع، وا انتَ منتَ،وا غلب غالب، وا شاد مشاد، 
 [.11/ص]                    :  إا بمقتى  اسمه العزيز 

م عى عباده العلو والكر  واعلم أن العزيز احق سبحانه وعد عباده امؤمنن اجنة ، وحرر
         والتكر ي اأر, ، ومن عز بنفسه عن عبادة ربه حرمه اجنة ، وأدخله النار : 

 .[13]القصص/                               
َياُء الِعُز إَِزاُرُه ، وَ ال »:رياءوهو سبحانه وحده ذو العزة والعظمة ، واجروت والك كِْرِ

ْبتُهُ   .(1)أخرجه مسلم « ِرَداُؤُه ، َفَمْن ُينَاِزُعنِي َعذر
، بأن أعلمهم مم خلقهم، وفيا أنشأهم ؛  ومن رمة العزيز سبحانه أْن أحسن إى عباده

                     ليعِر فهم بقدرهم، ويوقفهم عند حظهم: 
                                                 

 ( .2121برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .[92]اأنفال/              
        فبنر سبحانه أنه خلق اإنسان من طن ، ثم جعل نسله من ماء مهن:

 .[13-12امؤمنون/  ]                           
نعال، ًا للئفلئا يتكر اإنسان أعلمه ربه أن أصله من تراب، الذي جعله اه مداسًا لأقدام، وموط

ثم جعل نسله من ماء مهن ا حراك به ، َتْقذره نفس اإنسان، وُتغسل منه اأبدان والثياب، 
 .[34]امعارج/                   ويستحي اإنسان من ذكره والتحدث به :

نسله خرج من خرج البول مرتن ثم جعل ،  خلقه ربه من ترابكان معدومًا ثم  فهذا ابن آدم 
                أبيه وأمه ، فكيف يتكر ويتجر وهذه قصة خلقه: من

                       

 . [74-77/يس]               
من  ،وا يتحرك وا يسكن ،ثم بعد هذا ألزمه العزيز ذل الفقر إليه، فا يقوم وا يقعد

                              القوي العزيز : ذات نفسه، بل بمعونة ربه 
 .[15]فاطر/       

، ويستكر عن عبادة ربه العزيز، وهو مزموم بزمام القدر، ملوك  فكيف ُيعر, عن ربه الكريم
ره عى غر اختياره:                          للرب الذي خلقه وصور

 .[1-1]اانفطار/                      
ره وقد ألزمه ذل الفقر إى الطعام والراب ، وذل   وكيف يستكر عن عبادة َمْن خلقه وصور

، وذل إخراجه منه، فهو يتقذر إذا نظر إى ما خرج منه ، ويشيح بوجهه عنه نزاهة  اانتفاع به
 منه، وكفى بذلك ذاً.

 وسط وجهه ، الذي هو أعز اأعضاء عليه ، وجعل وجعل سبحانه امخاط عى فم اإنسان ي
 القذى ي عينيه ، والوسخ ي أذنيه ، والقلح ي أسنانه ، والشعث ي رأسه الذي هو أرف أعضائه.

 وجعل الوسخ ي أظافره، والعرق عى جلده، إى غر ذلك من أقذاره.
 .إنسان باخوف الازم الذي ا يكاد خلو منه ثم أذله العزيز 

.. أو منية تعاجله ..سبحانه بامر, واموت والفقر، فهوخائف أبدًا من مر, يقعده العزيز وأذله
أو بلية تنزل به .. أو فتنة تضله .. أو حبوبًا يفقده .. أو مكروهًا يعضه ، كل ذلك من العيوب 

ربه، ويؤوب إى والنقائص ومظاهر الذلة من فضِل اه عليه ؛ ليعِرفه قدره ، ويقر بعجزه ، ويذل ل
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                       رشده :

 [.3-1/اإنسان]                          
وي كل ركن ومرصد من الدنيا له عدو من الشياطن ، واآفات ، واأهواء، وزهرة احياة 

             الرحيم : الدنيا التي ا ينجيه منها إا الفرار منها إى ربه العزيز 

 [ .51-51/الذاريات]                  
ومن حكمة العزيز الرحيم  أْن جعل حياة بني آدم مبنية عى التعذيب والنكد ، والكَبد والتعب ؛ 

 [.9/لبلدا]                      : لئا يركن إليها اإنسان ، وينسى اآخرة دار السام
                         والراحة ي الدنيا خاطر طارئ: 

 .[19]العنكبوت/              
،  فسبحان من ألبس هذا اإنسان ثياب الذلة ؛ لئا يستكر عن طاعة العزيز الذي أذله

ره ورزقه       :  وليَف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه وصور

                                    

  [.22-21/البقرة]                    
، ، واخر كله بحذافره ي اجنة وجنة الكافر ،إذا فهمت هذا فاعلم أن الدنيا سجن امؤمن

 والر كله بحذافره ي النار.
ى رزقه ، والقناعة با يعطى ، والسمع والطاعة ، عنده اليقن ع: والسجن له أربع صفات 

                    ی : وانتظار الفرج ، وامؤمن كذلك

 .[17-19] اأعى/        
ة للعمل وامجاهدة   .، ا للراحة وتكميل الشهوات  وأجسام اخلق ي الدنيا معدر

له ي  وأعظم منه ينطلق ي ميع حبوباته ، بل ذلك كلهفامؤمن ا يتقلب ي كل شهواته ، وا 
، با حد وا قيد وا أمر وا هي اآخرة ، والكافر بضد ذلك ، يرتع ي الدنيا كاحيوان ي شهواته 

              ثم يدخل النار يوم القيامة :
 .[12]حمد/           

 .(1)أخرجه مسلم «َكافِرِ الَوَجنرُة ،الُدْنَيا ِسْجُن امُْؤِمنِ »:  قال ملسو هيلع هللا ىلصول اه رس أن عن أي هريرة و
فإن أردت أها امؤمن العز اأكر ، واخر اأكمل ، وامقام اأسنى ، ففر من نفسك إى 

                                                 
 (. 2451برقم )  أخرجه مسلم  (1)
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      : الرمنإى ربك العزيز  هواك إى مواك ، ومن عدوك الشيطانربك ، ومن 

                   

                   

 [.29-22/لقان]       
ب إليه باإيان والعمل الصالح، يعزك ويرفع  واطلب العزة من ربك العزيز الوهاب، وتقرا

                      مقامك ي الدنيا واآخرة : 

  [.11/فاطر]                      
، يعز ها من  ، فإن العزة كلها ه وحده وإياك أن تطلب العزة من سوى ربك العزيز فيذلك ها

                :  يشاء، ويذل ها من يشاء

 .[134-131/النساء]              
، تنال بذلك العزة ي  اخضوع كله ، واخضع لربك العظيم وتذلل لربك العزيز الذل كله

 [ .12/املك]                             الدنيا واآخرة : 
وترع إى العزيز الرحيم ي خلواتك صادقًا ، وَهْب خدك للراب ذاً بن يديه ساجدًا ، 

         وسله أن يرمك ويرفع عنك ذل امقام يوم العر, عليه : 

 [.11/احاقة]    
ليدخلك ي أوليائه الصاحن، وععلك من حزبه  ؛ واطلب العفو منه، واستغفره من ذنوبك

             امفلحن :
                        

  [ .22/امجادلة]      
ك إى عز ا ذل بعده ، ورف ا فهذا احال وامقال والذل بن يدي مواك العزيز يفي ب

                         :  ، وربح ا خسارة بعده َضَعة بعده

                                                   

                                      

  [.13-11/فالص]            
وتذلل رمك اه أولياء اه وأهل طاعته ، وأكِرم كبرهم ، وارحم صغرهم ، وأحسن إى 

        فقرهم ، واعف عن مسيئهم ، واسر زاهم :
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 [.139-133/آل عمران]          
 ،قن بقدر بعدهم عن احق ، وخروجهم عن سواء القصدوَتعزز عى الكفار امعاندين وامناف

                           : وصدهم عن احق 
 .[  4التحريم/]        

وجنب سيئاهم، وتعزز عى أعدائه، واتصف بصفاهم، وتذلل رمك اه أولياء اه، 
                   تكن من حبهم اه وحبونه: 

                      

                   

  [.24/الفتح]             
     : وعليك بالتواضع والعفو ، فمن تواضع ه رفعه ، وما زاد اه عبدًا بعفو إا عزاً 

 .[144] اأعراف/        
  التعلق بالقوي قوة ، والتعلق بالعزيز عزة ، فتعلق بالعزيز يعزك ي الدنيا واآخرة :واعلم أن 

                                 
 [.221-217/الشعراء]    

                                       
 .[  197آل عمران/ ] 

 .[  11آل عمران/ ]                              
 ، اْستََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقَتنِي ، َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  َأْنَت  اللرُهمر  »

 َيْغِفُر  َا  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفرْ  ، بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ  َوأَ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  َأُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 
 .(1)أخرجه البخاري «َأْنَت  إِار  الُذُنوَب 
قنا برمتك ر ما هدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وااللهم 

اليت ، نه ا يعز من عاديت ، وا يذل من وإى عليك ، ـوا يقض ـي قضيت ، إنك تقض
 تباركت ربنا وتعاليت .

 يا قوي يا عزيز.  ، سام وامسلمن ، وأذل الرك وامركن اللهم أعز اإ
                                                 

 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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 اجبــــــــــــــار
                                         قال اه تعاى : 

 [ . 23] احر/                  
ز اجبار الذي قهر ميع اخائق عى ما أراد، وحكمها بقوته، وبسط هو املك العزي اه 

               سلطانه عى ميع ملكه:

 .[117/] البقرة         
وهو سبحانه اجبار القوي الذي يمسك الساء أن تقع عى اأر,، القوي النافذ أمره ي 

         وته ، وقهر ميع اجبابرة بقوته: ملكه، الذي أذل ميع اأقوياء بجر
 .[  79احج/ ]                 

وهو سبحانه اجبار العاي فوق ميع امخلوقات، اجبار الذي خضع كل خلوق لعظمته 
                         :  وجاله ، وكريائه وجروته

 .[255البقرة/]     
اجبار الذي أجر اخائق عى ما أراد، وحكم بجروته وسلطانه كل من ي ملكه، فا  وهو 

               يكون ي ملكه إاما يشاؤه ويريده، فا شاء اجبار كان، وما م يشأ ا يكون أبداً: 
 .[  51/  هود]                       

الذي عر قلوب امنكَين، ويلطف بامذنبن، ويفرح  وهو سبحانه اجبار الكريم الرحيم
     ومن اذ به وجأ إليه من خلقه :  ،بتوبة التائبن، اجابر للضعيف العاجز

 [ .4/احديد]                         
ُه »  َقاَل :ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   وعن أنس بِْدِه ِمْن َأَحِدُكْم َيْسُقُط َعَى بِتَْوَبِة عَ  اً َأَشُد َفَرحَلـلر

ُه بَِأْرٍ, َفاة  .(1) متفق عليه «  َبِعِرِه َقْد َأَضلر
 ، وقسم أرزاقهم ، وكفاهم أسباب الرزق وامعاش ي الدنيا  وهو اجبار الذي جر مفاقر اخلق

                               واآخرة : 
 .[  32/  الزخرف]                            

                                                 
 واللفظ له. (2797( ، ومسلم برقم ) 1314أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ,( 1)
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فسبحان ذي اجروت واملكوت  والعظمة وامجد والكرياء، اجبار القوي الذي ا عري عليه 
      حكم حاكم ، وا يتوجه إليه أمر آمر ؛ أنه املك اجبار الذي له اخلق واأمر: 

                       

   [.59/اأعراف]                
     هو اجبار القهار الذي ا يعجزه يء، وا يمتنع عليه يء، وا يكلفه يء: 

 .[  12/ يس]                           
 هو اجبار احق الذي أظهر جروته عى التام والكال بثاث صفات:

العزة والقهر، فهو اجبار القاهر لكل يء، الذي خضع له كل يء، ودان  جروت اأولــــى:
 . [ 9] الزمر /                    له كل يء :

جروت العلو ، فهو اجبار العي عى كل يء ، الذي له ميع معاي العلو ، علو  الثـــــانية :
 .[ 4/ الرعد]                     الذات ، وعلو القدر، وعلو القهر : 

جروت الرأفة والرمة ، فهو اجبار الرؤوف الرحيم ، اللطيف بعباده ، الذي عر  الثـــــالثة :
الكسر ، وييَ العسر ، ويغني الفقر ، ويطعم اجائع ، ويشفي امريض ، وعر امصاب 

                            بجزيل الثواب: 

 .[  15/ احج]                          
 هو اجبار وحده ا ريك له، واجروت ه العي الكبر وحده ا ريك له :  فاه 

                             

 [ .23/احر]          
              ودخول النار:  ،ط اجباروسخ ،ومن جر وتكر من اخلق باء باخيبة

                                   
 .[17–15إبراهيم/]                              
 نعوذ باه من سخط اجبار، ومن عذاب النار ، ومن خزي الذل واهوان.

اخلق واأمر كله ه الواحد القهار ، والتدبر واعلم هداك اه إى راطه امستقيم أن 
     وقهرًا بمشيئة العزيز اجبار :  وإجباراً  والتَيف كله للقوي  اجبار ، وتقدير امقادير كلها جراً 

 .[  51 – 94القمر/ ]                                                 
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خاضعة للملك العزيز اجبار الذي قهرها  ،والعام السفي ،العلويوميع امخلوقات ي العام 
ي وجودها وعدمها، وي حجمها وشكلها، وي طوها وعرضها،  ،بجروته وقوته عى ما أراد

                           وي قوها وضعفها، وي حركتها وسكوها 
 .[13 –12الزمر/]       

ر اه قلبك بالعلم النافع أن اه خص اإنس واجن من بن امخلوقات بوحيه امنزل، و اعلم نور
 ودينه القيم، ورعه امحكم، ومنحها القدرة عى ااختيار.

فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه، وصر عى حكم الرع، وقام با أمره به ربه، أكرمه ربه 
              اره: برضوانه وجنته، خضوعه وحسن اختي

 .[13النساء/]                         
ومن عى اجبار، واستكر عن احق ، واتبع هواه وشهواته ، أهانه اجبار،وسخط عليه،وأصاه ناره ؛ 

                     استكباره وسوء اختياره : 
 .[  19/ النساء]         

ى، واختار ما اختار ، با ـى ما تولر ـهؤاء عبيده امسيئون ، وأولئك عبيده امحسنون ، وكل  تولر ف
                                       إجبار وا إكراه: 

 .[  31 – 24 / اإنسان]                                       
          حل اابتاء ، وهو طريق النجاة والفاح : وهذا 

 .[  24 – 21/  التكوير]                   
فسبحان املك العزيز اجبار العاي الذي ا ُينال ، الكبر الذي ا حيط به اأبصار ، 

    كنهه العقول : العظيم الذي ا تناله اأفكار ، العزيز الذي ا تصل إى 

                                

  [.113-112/اأنعام]         
هو اجبار الذي يفعل ما يشاء بمن شاء ، ي أي وقت شاء ، ي أي مكان شاء ، ومشيئته نافذة 

ته ، فا عري ي ملكه إا الذي جر وقهر امخلوقات عى مشيئته وإراداجبار ي كل يء ، 
   [.1/املك]                              وا يقع ي كونه إا ما يشاء :  ما يريد ،

صلح اأمور ي ميع الدهور ، فيجر الكسر ، ويغني الفقر ، ويشفي ـهو اجبار الذي يُ 
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               امريض ، وهدي الضال ، ويعز الذليل ، ويطعم اجائع : 

 [.12/النمل]               
هو اجبار الذي يقصم الظام ، اجبار الذي يرحم امظلوم ، اجبار الذي ينفذ أمره ي كل 

           يء ، اجبار الذي ا يقف له يء ، اجبار الذي بيده كل يء : 

 [.13-12/يس]                                            
واأقوياء والبغاة ، الرحيم اجبار للمظلومن  ،فسبحان العزيز اجبار عى الظامن والطغاة

              : وامنكَين واأتقياء ،والضعفاء

 [.51-94] احجر/ جئ  
  لح اأشياء با اعوجاج : هو اجبار الذي أمر عباده بالطاعة با احتياج ، وأص

                        

 [.11 /يونس]     
  التعبد ه بار باسمه اج: 

اعلم وفقك اه حسن عبادته أن العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
ظمة اخلق، وحسن اإبداع ، رأى ببَه ع وأرفها وأنفعها، ومن رزقه اه العلم واليقن

                 : وحكمة التدبر ، وآثار الرمة ، وكال القدرة 

                                   

 [.21-15/نوح]                          
لكوت بالقوة واجروت ، فخشع لك وامــورأى بقلبه عظمة امَلك اجباريتَف ي امُ 

قلبه  لعظمة ربه العزيز اجبار، وحركت جوارحه بطاعته ، ونطق لسانه بالتسبيح والتكبر 
    واحمد له ي ميع أوقاته ؛ ما يرى من عظمة ربه وجاله ، وميل إحسانه وإنعامه : 

                                 
 .[  2] الرعد /                        

فهذا الذي رأى ربه خلق ويتَف ي ملكه َفَذكره كأنه يراه ، واه حب َمْن َذَكره فاذكره يذكرك 
 [ .152/البقرة]              فيمن عنده : 

ُسبَْحاَن اه ،  ، َأْرَبعٌ  َكَاِم إَِى اهال َأَحُب : »  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اه  قال:   وعن سمرة بن جندب

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=24&IndexItemID=6893',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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كَ  َا إَِلَه إِار اه ، َواه َأْكَرُ ْمُد ه ، وَ َواحَ   .(1)أخرجه مسلم  « بَِأِهِنر َبَدْأَت  ، َا َيُرُ
ر اه قلبه باإيانـوَمْن نَ  ذكرًا ومدًا وتسبيحًا واستغفارًا،  ثم صار صار غذاء قلبه بواسطة لسانه  ور

              :  غذاء  اجميع 
 [ .112-111صافات/]ال      

َياءِ الوَ  َوامََلُكوِت  َرُوِت اجَ  ِذي ُسبَْحانَ  »   .(2)أخرجه أبو داود والنسائي« َعَظَمةِ الوَ  كِْرِ

           فتذلل لربك املك اجبار، وسبح بحمد ربك العظيم: 
 .[  15/  مريم]                       

بقية حياتك ي ذكره ، وشكره ، وحسن عبادته ، وأن يلن قلبك  واسأل ربك اجبار أن يستعمل
لعباده ، ويرِغبك ي النصيحة هم ، فتأمر بامعروف ، وتنهى عن امنكر، وتدعو إى اه ، وحبب 

    عباده إليه بذكر أسائه وصفاته ، وإنعامه وإحسانه ، وجزيل ثوابه : 

           

 [ .71/التوبة]               
                         ومن أراد اه به خرًا هداه للدعوة إليه : 

 .[ 119/  آل عمران]              
، واجبار من اخلق هو الذي ُيـجر الناس  واعلم أن اجبار اأعى هو املك احق 

            عى أن يقتدوا به :  ،، وعفته واستقامته بخلقه وأمانته ، وصدقه وكرمه

 [.21/اأحزاب]    جئ                                              
،  واعلم أن اإنسان مفتاحه احق ، واحق ا يوصل إليه إا باحق ، فعليك بطاعة احق 

للباطل وحب امال واجاه والدنيا والشهوات  واتباع ما أنزل من احق ، وا تكن أسراً 
                فتندم وخَ : 

                  

                            

 [.15-19/آل عمران]             
                                                 

 (.2137 )برقم  سلم(  أخرجه م1)

 ( .1194(، وأخرجه النسائي برقم )173أخرجه أبو داود برقم )/صحيح( 2)
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نًا باإيان من حب  امال والنساء وحب اجاه والدنيا فهو واعلم أن اإنسان إذا كان ُحصر
 أن اجبار معه : ؛جبار ا يستطيع أعداؤه من شياطن اإنس واجن القرب منه وا النيل منه 

 [. 31/احج]                                  
ه ورمته أن فاسأل ربك اجبار الرحيم ، اجابر جميع خلقه بنعمه وإحسانه وعفوه ومغفرت

عر منك كسور الغفلة والتفريط ، وكسور الكر والعجب والفخر، وكسور الرياء والكذب 
وامعاي ، وأن يبدلك منها دوام ذكره وشكره وطاعته ، والصدق ، وإخاص العمل له ، 

                  والذل له ، والتواضع لعظمته وكريائه : 

                              

 . [ 23 - 22/ احر ]         
          واه كريم قريب جيب ما أمرنا بالدعاء إا ليستجيب لنا :

 .[  11] غافر /                            
 واليقن والتوكل: ،نواعلم بأن أهل النظر ي عام املك واملكوت هم أهل التوحيدواإيا

                   
                     

 .[111–115اأعراف/ ]
شاهد أولو األباب والعقول أن امُلك كله بيد امَلك العزيز اجبار وحده ا ريك له .. 

منه .. وهو امالك  امانع وامعطيهو اخالق واآمر فيه .. وهو القابض والباسط له .. وهو 
                               وامتَف فيه : 

                        

                 

 [.22-14/الرعد]               
 مهم الذي َوَقر ي نفوسهم ، وأضاء نوره ي وما علموا ذلك م يطلبوا شيئًا من سواه ؛ لعل

                                        قلوهم : 
 .[ 21/  آل عمران]                                          

     فقالوا :  وهو اهداية وما طلبوا سألوا اه أعظم ما ي خزائنه
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   [ .7-2] الفاحة/                

فلله در أقوام سكنوا داراً ُملئت بامخلوقات والفتن ، ومع ذلك م يروا مع اه سواه ، وم يشاهدوا ي 
صاهم من الكون سوى مواهم ، فتوكلوا عليه ، وسألوه اهداية إليه ، وجاهدوا وصروا عى ما أ

              أجله ، فأعطاهم مبتغاهم : 
 [ .14/العنكبوت] 

                    جعلنا اه وإياكم وامسلمن منهم: 
 .[12/إبراهيم]                     

 .[ 53/  آل عمران]                   
 [ . 1]آل عمران /                                  
اي، َخطِيئَتِي َوَجْهِي  اْغِفْر ي للرُهمر ا »   .َأْعَلُم بِِه ِمنِي َوَما أَْنَت ، َأْمِري ي  َوإِْرَ

 .َوُكُل َذلَِك ِعنِْدي ، َوَعْمِدي  َوَخَطئِي،  اللرُهمر اْغِفْر ي ِجِدي َوَهْزي
ْمُت اْغِفْر ي اللرُهمر  ْرُت   َما َقدر ْرُت َوَما َأْعَلنُْت ، َوَما َأخر َأْنَت ، بِِه ِمنِي  َوَما َأْنَت َأْعَلمُ ، َوَما َأْرَ

ٍء َقِديرٌ  َوَأْنَت َعَى ، َؤِخُر َوَأْنَت امُ ، َقِدُم امُ   .(1)متفق عليه« ُكِل َيْ
جته ، وا مبتى إا عافيته ، وا مريضًا إا شفيته ، وا رر ــإا فاللهم ا تدع لنا ذنباً إا غفرته ، وا ماً 

ضااً إا هديته ، وا فقرًا إا أغنيته ، وا حران إا دللته ، وا كسرًا إا جرته ، وا عدوًا إا 
 أهلكته ، وا زلة إا سرها ، برمتك  يا أرحم الرامن .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ، واللفظ له. 2714( ، ومسلم برقم ) 1341، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه (1)
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 امهيمــن

                                         : قال اه تعاى 
 [.23]احر/                 

هو الرب امؤمن امهيمن عى كل يء، امطلع عى خفايا اأمور، العليم با ُتكِناه  اه 
       : الصدور، الرقيب عى ميع خلقه، الشهيد الذي يبَ كل ذرة ي ملكه العظيم

                          
 [.17الزمر/ ]         

وهو سبحانه املك امهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم الَ والنجوى ، ويعلم الظاهر 
 والباطن ، العليم بكل يء ، امحيط بكل يء ، القاهر لكل يء ، القادر عى كل يء :

                                 

   [.3-2/احديد]       
هيمنة مقرونة باحب  هو سبحانه امهيمن عى املك واملكوت كله ، وهيمنة اه 

 [.15/احج]                 والرمة والشفقة عى خلقه : 
 يرك حاجة خرج هو امؤمن امهيمن احافظ لكل ما ي ملكه العظيم ، مهيمن عليم ا

          من ملكه با علم وا مراقبة، وا حاسبة وا تسجيل : 

 [.53-52/القمر]       
:  وانقطعت آماله عمن سواه ،واعلم أن من عرف اه مهيمناً خضع له ، وتوكل عليه ، وذل له ، وأحبه

 [.13/نالتغاب]                               
ومن رأى امخلوق مهيمنًا وقف أمامه كالطفل الصغر ، يبالغ ي التذلل له، وهو يبالغ ي 

               إهانته ، ويبالغ ي اخضوع له، وهو يبالغ ي إهدار كرامته : 

 [.175/آل عمران]                
        ميع امخلوقات:وهو سبحانه املك العي اأعى امهيمن العاي عى

 [.255]البقرة/                           
وهو سبحانه امهيمن الذي أحاط بكل يء علًا ، وأحى كل يء عدداً، وا يعجزه يء ي 

                                   اأر, وا ي الساء : 
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 . [ 3 / سبأ ]                     
 وهو سبحانه امؤمن امهيمن بذاته، وأسائه احسنى، وصفاته العى، عى ميع خلوقاته:

 [ .19/احج]                      
فهو املك امهيمن عى كل َملك .. اخالق امهيمن عى كل خلوق ..  امؤمن امهيمن 

بار .. القوي م امهيمن عى كل كريم .. اجبار امهيمن عى كل جعى كل مؤمن .. الكري
الكبر امهيمن عى كل كبر .. العليم امهيمن عى كل عام..   ..امهيمن عى كل قوي

 وهكذا ي بقية اأساء والصفات.
 ،ء واأر, من مائكة ونجوم وكواكبوهو القوي القادر امهيمن عى كل ما ي السا

، وماء ونار ، وإنس وجان ، وطر وحيوان : وسحب ورياح ، وجبال وبحار  مر،وشمس وق
 [.121/امائدة]                          

فسبحان املك العظيم اجبار الذي له ميع امحاسن والفضائل ، والذي تفرد باأساء 
                 احسنى ،  والصفات العى : 

 [.29/احر]                    
وسبحان امؤمن امهيمن الذي خص هذه اأمة بأفضل الرسل ، وأحسن الرائع ، 

          الذي جعله مهيمنًا عى ما قبله من الكتب : وأعظم الكتب 

                  

 . [91]امائدة/    
ذا فاعلم أن اإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان مواتًا ، فلا نفخ فيه ربه وإذا علمت ه

 الروح صار حيًا حياة جسانية ، ثم أكرمه ربه ونفخ فيه روح اإيان فشهد لربه بالوحدانية ،
وأقر له بالربوبية ، فأبَ قلبه بعد العمى ، وسمع بعد الصمم ، وتكلم بعد البكم ، 

                 واهتدى بعد الضال :

                        

 [ .17-11/احجرات]                      
فيمتلئ قلبه بنور اإيان الذي يفرق به بن  ،يرقى ي درجات العلم واإيانامؤمن ثم ا يزال 

ر والصور، واحق والباطل، وامحكم وامتشابه، امَـلك والعبيد، واخالق وامخاليق، وامصو
             ويمي بنور إيانه ي الظلات كا يمي البصر ي ضياء الشمس ا يتعثر :
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 . [122]اأنعام/                   

يناه ، ويتحقق له إيانه با م تسمعه أذناه ، ويصل علم ثم يكمل تصديقه با م تره ع
وعلم الشهادة بالغيب ، فيجتمع له نوران : نور البَ ، ونور البصرة ،  الظاهر بالباطن ،

       ويصل إى ربه من باب علمه ، وفكره ، وخلقه : ونور العقل ، ونور الوحي ، 
 . [35]النور/                                

      وتلك درجة الصديقن ، وثمرة امقربن التي قطفوها من بستان امجاهدين : 
 [.14]العنكبوت/                  

واعلم بأن من أراد اه كاله لصاحيته للجال ناَطقه روح القدس باحق ، وتنزلت عليه امائكة 
دق ، ثم أيده ربه امهيمن بروح القدرة ، فُخرقت له العادات ، وظهرت عى بالروح من أمره بالص

               يديه أنواع امعجزات والكرامات :
                       

 [.11-17/اأنبياء]         
لذين اصطفاهم اه واجتباهم ، وهذا كال ابن آدم ي الدنيا، وهو خاص باأنبياء والرسل ا

قوا وبلاغوا، واتقوا  وخصهم من بن اخلق بالوحي والرسالة ، وكال اإيان واليقن ، فصدا
                     : وأحسنوا

                   

 . [ 91-34/اأحزاب]
، نسان وهيمن عى ظاهِر وباطِن كل فرد فيه فسبحان امؤمن امهيمن الذي خلق عام اإ

                                  :من كان وحيث كان 
 [.112]اأنعام/         

 .ثم يبعث اه الناس يوم القيامة للحساب واجزاء، وحر امؤمنن إليه ي أحسن صورة 
ُل ُزْمَرةٍ  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  عن أي هريرة ري اه عنه قال : قال نرَة َعَى ُصوَرِة اجَ  َتْدُخُل  َأور

ِذينَ  ،ِ َبْدرالَقَمِر َليَْلَة ال َاءِ ي   ُدِرٍي   َكْوَكٍب   َكَأْحَسنِ  َعَى آَثاِرِهْم  َوالر  ُقُلوُهُْم َعَى  ، إَِضاَءةً  السر
 .(1)متفق عليه «اُسدَ َوَاَحَ  َبْينَُهمْ  َتبَاُغَض  َا ،  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َقْلِب 

                                                 
 (.2139( واللفظ له ، ومسلم برقم )3259، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه  (1)
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يان أن يرى امؤمن ربه عيانًا ، عمله ، فيكون ثواب أول درجات اإ ثم ينال امؤمن جزاء
ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمان ، وعمع له ربه الكريم بأول نظرة إى وجهه الكريم 

ر عى قلب ثم يزيدهم من النعيم با ا خط،  كل نعيم أوجده للمؤمنن ي تلك الدار
                               :  بر، ثم حل عليهم رضوانه فا يسخط عليهم أبداً 

 [.13]مريم/     
            رآه يوم القيامة ببَه : ،فآمن وعمل صاحاً  ،ومن رأى ربه ي الدنيا بقلبه

 [.23-22]القيامة/                      
    النعيم والَور ي اجنة برضوان الرب عى كل من أرضاه ي الدنيا وآمن به : ثم يكمل 

                                
 [.72]التوبة/                       

ثم يصعد كل مؤمن بعمله ي درجات اجنة ، وهي منازل اأنبياء وامرسلن والصديقن 
داء والصاحن والعلاء وامجاهدين، لكٍل درجته حسب صعوده ي درجات  العلم والشه

          واإيان واأعال الصاحة ي الدنيا : 

 [ .22-21/اإراء]                  
 الذي َمَلك فرحم ، وعز فقهر ، وَحَكم فعدل ، امحيط امهيمن فسبحان املك احق

   :  بكل يء ، العليم بكل يء ، القادر عى كل يء، امهيمن عى كل يء
 .[15]مريم/                              

 وسبحان مالك املك، وخالق اخلق، ومدبر اأمر، ما أعظم شأنه، وما أعز سلطانه:
                                          

 [.2-1املك/ ]              
  التعبد ه : باسمه امهيمن 

أن ربك هو املك امهيمن عى ميع  ،وحسن عبادته ،وأعانك عى طاعته ،اعلم هداك اه لنوره
                خلوقاته ، العاي عليها ، امتَف فيها:

                       

 .[59اأعراف/ ]                    
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 وعبادةها، خل اجنة، وإحصاؤها معناه: َفْهمواعلم أن ه تسعة وتسعن اسًا من أحصاها د
   : يكن له نصيب من كل اسم فا أحصاه، ومن م اه بموجبها، ونيل نصيبه منها

    [.111/اأعراف]                 
هو امهيمن اأول ، امهيمن اأكر ، امهيمن اأعى ، وأنت امهيمن اأدنى ،  واه 

وحظك من هذا ااسم أن هيمن عى نفسك بحملها عى اإيان ، وتطهر قلبك ما سوى 
اه ، وتطهر جوارحك من امعاي ، وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة ، وتستقيم عى 

    تدعو إى اه ، وتعُلم رعه ، وحسن إى الناس ، وتصلح ذات بينهم : أوامر اه ، و

                      

 [.119/النساء]          
واستح من اه أن تعصيه بنعمه ،  فإنه يراك ويسمعك ، فا تؤذ أحداً  ،وراقب اه ي ميع أحوالك

               :ي ملكه أمام خلقه 

                          

 [.22-21] البقرة/         
واذا عرفت أن ربك هو القوي فتوكل عليه وحده ، وإذا عر فت أنه الغني فاسأله وحده ، وإذا 

                            عرفت أنه القادر فاستعن به وحده :

 [.13/التغابن] 
عوجاج ابد  ر جالس العلم ، ولكي ُتصلح كل اولكي تعلم ابد أن تقرأ وتتدبر، وح

أن تكون لك إرادة قوية ، ولكي تستمر ابد من التحي بالصدق والصر وااستعانة باه ، 
 واانقطاع عن جالس الغفلة ، وهذا تنتفع من اسم امهيمن.

، وهيمن وهيمن عى جوارحك بكال التقوى ،بكال اإيان واليقنعى قلبك  فتهيمن
       عى نفسك بحملها عى طاعة اه ، وكفها عن معصية اه : 

                                  

 [.113-112/هود]          
ــــالعزيز فُذل له .. وه هو   مده .. وهو امحسنــــروته .. وهو الكريم فاحــــاخضع جو اجبار فـ

            فاشكره .. وهو الرمن فتعر, لرمته .. وهو الغفار فاستغفره : 
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 [.29-22/احر]                                 
 وعليك بطاعة الذي خلقك ورزقك وهداك ، وا يَفنك ما أعطاك من النعم عنه فتخَ:

                                                
 [.1-1]اانفطار/

نبياء ِمْن طلب اهداية ، قف بباب ربك الغني القادر ، فخزائن ميع ما تريد عنده ، واسأله سؤال اأ
                  ورضوانه ، واجنة ، وطلب العفو ، وامغفرة ، والنجاة من النار :

 [.23]اأعراف/            
وحسن  ،والزم باب العبودية ، وأحِسن اانقياد مواك ، ودوام اخضوع له ، واانكسار بن يديه

            حياء منه،وحبة له : له؛تعظيًا له،والتواضع 

                 

                                    

  . [17-15]السجدة/
واحذر الكر والتجروالعلو فإن ذلك ا تستحقه، بل ا يليق بك فضاً عن أن تطلبه، بل 

وأفعاله محمود عى أسائه احسنى، وصفاته العى ذلك كله لربك املك اجبار ا
                              : الكرى

 [.37-31]اجاثية/               
 [.79] الفرقان/                      

، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، الُذُنوَب إِار َأْنَت  َوَا َيْغِفرُ  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »
ِحيمُ  َغُفورُ الَواْرَمْنِي إِنرَك َأْنَت  .(1)متفق عليه « الرر

اللهم بيدك املك كله ، ولك احمد كله ، ومنك الفضل كله ، وإليك يرجع اأمر كله ، وأنت اه 
وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من أقرب إليها من قول الرؤوف الرحيم ، أسألك اجنة وما 

 قول أو عمل.

                                                 
 .واللفظ له ،(2715(، ومسلم برقم )139البخاري برقم )أخرجه  متفق عليه,( 1)
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 القوي
 .[21/امجادلة]                 قال اه تعاى: 

 .هو القوي العزيز، القوي الغالب جميع من سواه، القوي الذي ا أقوى منه اه 
 .يفهو القوي وحده ا ريك له، وكل ما سواه ضع 

   هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلها، القوي الذي خلق القوة ي كل قوي: 

 .   [115/البقرة]                 
،  ، الكامل القدرة فا يعجزه يء ، وا يرد قضاءه راد هو سبحانه القوي الذي ا يغلبه غالب

          :  أبداً  يستوي عليه العجزالتام القوة فا 

 .[31/ق]        
، وخلق السموات واأر,، وخلق  الذي خلق العرش والكرياخاق هو القوي العزيز 

،  البحار الزاخراتخلق ، و ، وخلق اجبال الراسيات ، وخلق امائكة العظام الشمس والقمر
      : نس واجانوخلق اإ، ، وخلق احيوان والنبات  النجوم الزاهراتخلق و

                 
 . [13–12] الزمر/      

، الذي  هو القوي وحده ا ريك له، ا راد لقضائه، وا معقب حكمه، وا غالب أمره
 .، وحكم ما يريد وصفاته يفعل ما يشاء ئهأساذاته ولكال 

، ويمنع من يشاء، وينَ من يشاء ، شاء ويذل من يشاء، ويعطي من ي، يعز من يشاء 
            ويضل من يشاء: ، وخذل من يشاء، وهدي من يشاء 

                                
 .  [ 21 / آل عمران]    

وهو سبحانه القوي القادر عى كل يء، القوي الذي يمسك الساء أن تقع عى اأر, 
         والذرات اخفية: ، إا بإذنه، ويمسك اأجسام العظيمة 

 .  [ 91 / فاطر]                                   
فسبحان القوي العظيم الذي قهر امخلوقات كلها بقوته، القوي الذي خضعت لعظمته 
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 .[9/الزمر]           الرقاب،وذلت لقوته الشدائدالصاب: 
 الذي يفعل ما يشاء. وا حول وا قوة إا باه العي العظيم

، وحر بعد  ، فليل بعد هار، وصيف بعد شتاء ، ويبدل من حال إى حال خلق ما يشاء وختار 
           :  ، وغنى بعد فقر، وحياة بعد موت أمن بعد خوفو،  برد

                                              

                                 

  [.91-99/النور]    
                 :امؤمنن ءهينَ أوليا بقوته هو القوي الذي 

                               
 . [91-91/احج]                

      : بقوته هلك الظامن، وينتقم من امجرمن هو القوي الذي

 .[52/اأنفال]                 
                                  :، وقهر كل ما سواهبقوته غلب كل أعدائه هو القوي الذي

 .[21/امجادلة]                 
                  أمسك الساء أن تقع عى اأر,:  بقوته  هو القوي الذي

                             

 [. 15/احج]     
   : ي كل مكان وزمان أوصل أرزاقه إى ميع خلوقاته قوته ب هو القوي الذي

 .  [ 14 / الشورى]            
     وحكم ما يريد: ، يفعل ما يشاء وأفعاله ولكال ذاته وأسائه وصفاته 

 .[117/هود]       
 .  فسبحان القوي الذي كل قوة ي امخلوقات من قوته

كل قوة ي السموات  كل قوة ي العرش العظيم، وكل قوة ي الكري الكريم،
كل قوة ي و والنجوم، الكواكب قوة ي اجبال والبحار، وكل قوة يواأر,، وكل 

، وكل قوة ي الرياح، وكل قوة ي امائكة والروح، وكل قوة ي اإنس واجنالسحب و
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     : خلقها القوي العزيز، وأودعها ي هذه امخلوقاتوالنبات واجاد،  احيوان

  [.21/احجر]                             
 .بالنسبة لقوة اه  ذرةوميع قوة هذه امخلوقات العظيمة ا تساوي 

 ثم كان ميعهم عى قوة ذلك ، بل قوة ميع تلك امخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم 
بالنسبة لقوة املك القوي العزيز اجبار، بل  الواحد، فإن قوة أولئك كلهم ا تساوي شيئاً 

 [. 79]احج/           وأجل وأكر: شأن اه أعظم

 ، ، الذي له اأساء احسنى والكرياء والعظمة، فسبحان ذي اجروت واملكوت 
  وهو عى كل يء قدير: ، وله املك وله احمد ، وله القوة والعزة والصفات العى، 

                   

 .  [ 37 – 31 / اجاثية]     
نسان عى تعظيم القوي ، والتعلق بالقوي ، وااعتاد عى قد فطر اإ واعلم أن اه 

 .القوي ، فإذا ضل عن معرفة القوي احق جأ إى ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيف 
      ومن هنا جاء الرك والتعلق بالضعيف من دون اه القوي العزيز :

                 
                     

 [.92-91/العنكبوت]    

واعلم أن اه هو القوي وحده ا ريك له ، القوي الذي له القدرة التامة ، القوي امتن 
شديد القوة ، القوي الذي احد لقوته ، القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته ، ويتضاءل 

                                     عظمته : كل عظيم عند ذكر 
                                            
                                                

 [.21-13] نوح/       
العظيم إى أصغر ذرة ي ملكه العظيم ، من العرش ،  يهو القوي الذي خلق القوة ي كل قو

                هو القوي الذي بيده املك وهو عى كل يء قدير: 
                      

 [.17/الزمر] 
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ما أعظم شأنه ،  ،والتدبر والتَيف ، واملكوت،فسبحان القوي القاهر الذي بيده املك
                                ه : ءأجزل عطا وما أعز سلطانه ، وما

                                       

                                                                 

 [.9-1] املك/
تدمر كل يء ، وأحيانًا بأمر اه أفعاله ، فأحيانًا الرياح  واعلم أن اه أظهر أساءه وصفاته ي

 النار حرق كل يء ، وأحيانًا امياه تدمر كل يء.
شاء أطلق قدرها فدمرت  إذإنسان ليستفيد منها ، وفسبحان من قهر هذه القوى وسخرها لإ

                     كل يء : 

 [.112] اأنعام/   
واعلم أن من عرف أن ربه هو القوي امتن العزيز الكريم تعلق به وحده ، وقطع الرجاء   

                           من غره : 

 [.14] حمد/    
  التعبد ه باسمه القوي  : 

ول وا قوة أحد إا ، وأنه ا ح ا ريك له هو اه وحدهاحق اعلم وفقك اه لطاعته أن القوي 
 [.13] التغابن/                                       :  باه العي العظيم

، فا  ، والعبد ا يملك من أمره شيئا ، واأمر كله ه وحده فكل خلوق ي قبضة اه
    يل والنهار:القوي الذي يقِلـب اأحوال كا يقلب الل حول وا قوة للعبد إا باه

  . [99] النور/                           
            وتوفيقه وعونه : جلب خر أو دفع ر إا بإذن اه فليس للعبد حيلة ي

                              
 .[5-9] الروم/     

،  عصية ، وا من امر, إى الصحة ، وا من الفقر إى الغنىوا حُول للعبد من الطاعة إى ام
            وا من اخوف إى اأمن  إا بإذن اه القوي امتن : 

 [.111/اأنعام]                                          
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له ، وما يتذكر إا من وحده ا ريك  عى القيام بأي أمر إا باه للخائق والعبادوا قوة 
                     : ينيب 

 .[24 –27] التكوير/   

 وهذا اليقن لب التوحيد ، وهذا كان ثوابه كنزاً من كنوز اجنة.
 « ؟ اجنةِ  كنوزِ  منكنزٍ  عى !أا أدلَك َعبَْداه ْبَن َقيْسٍ  َيا »: قال له ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   عن أي موسى 

َة إِار بِاه »قَاَل :  ، فَُقلُْت : بََى َيا َرُسوَل اه  .(1)متفق عليه  « قُْل َا َحْوَل َوَا قُور
والفكر ، والذكاء ، قد أعطاك القوى الباطنة من العلم واحفظ  واعلم أن القوي 

 .والعقلوالبصرة 
ما  لن، والسمع والبَ واللسان، وكلهن قوىوأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرج
ن إمامه ، وإنفاذ مقدراته  َِ  . ُجِعلن له ، َي

والنعم الظاهرة والباطنة، وعافاك من كثر ما ابتى به ، كا وهبك الكريم هذه القوى و
وحسن عبادته، وواظب  ،وشكره، من خلقه، فداوم أنت عى استعاها ي ذكره  كثراً 

          :  ه، وا تَف ما أنعم اه به عليك إا فيا حبه ويرضاهعى طاعت

                   

  [.113-111/اأنعام]                    
فإذا بك بإذن واستقم كا ُأمرت  ، له الدين ، وتوجه إليه خلصاً  ن الظن بربك الكريموأحِس 
                     ا قصدت ظافر: ب، و الباه غ

 .  [ 3 – 2 / الطاق]                     
وامسارعة إى كل عمل حبه ، والعمل الصالح ، وصدق العزيمة ، وبقدر ما تبذله من اجهد 

، وتظفر ية والطمأنينة والسكينة واهدا نزل عليك ربك القوي التوفيق والعونيُ ربك ويرضاه، 
  [ .14/العنكبوت]                         : بمحبته

 ْؤِمنِ امُ  ِمنَ  اه إَِى  َوأََحُب  َخْرٌ  َقِوُي ال امُْؤِمنُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و
ِعيِف   .(2)أخرجه مسلم  « َتْعَجزْ  َوَا  بِاه َواْستَِعنْ  ، َفُعَك َينْ  َما َعَى  اْحِرْص  ، َخْرٌ  ُكٍل  َوِي  ، الضر

                                                 
 (.2719( واللفظ له ، ومسلم برقم )1319، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( .2119برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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مه اه نفعها، رَ واعلم رمك اه أن من وهبه اه هذه القوى فلم يستعملها ي طاعته َح 
وعداوة اه ورسوله وامؤمنن كا قال ، ه الشيطان استعاها ي معصية الرمن وجرر 

                :  اه عن قوم عاد

                              

 .[ 21/اأحقاف]       
وإذا كانت القدرة عى الفعل ختزنة ي خزائن الغيب لوقت الفعل، فإن القوة ميَة، 

دون أن أو ا أشاء حتى يشاء اه ، والفعل مكن، فا تقل ا أفعل حتى ينزل العون، 
    فإن اه وإن كان قد قيد الفعل بقوله :،  مبارة الفعل امطلوب رعايكون منك 

 [ .24 /التكوير]         

               : فقد أطلق القدرة عى الفعل بقوله 
 .  [ 14/امزمل]

 كنت مأجوراً فإن كان اه قد شاءه جعل لك امشيئة فيه، وإا ، وما هو إا أن تريد العمل 
أنه ا يقع ي ملكه إا ما  ؛ ده اه ا يكون أبداً رِ عى نيتك، ومام يُ  عى إرادتك، مثاباً 

                     :  يريد، وهو القوي الذي ا يغلبه غالب
 [ .21/يوسف]      
ثم ، ده فعل ما أوثقه عنه ، وما كان اه ليكلف عبمطلقة ، ومشيئة اه موثقة ها فاإرادة منك 

                    :  يعاقبه عى تركه، هذا من أعظم امحال
 .[211ة/البقر]    

والسموات واأر,، ، يمسك بقوته العرش والكري، واعلم رمك اه أن اه قوي متن 
 .وخلوقاته العظام، وينَ بقوته أولياءه، ويدفع ها أعداءه

ويًا عى نفسك بحملها عى طاعة فاطرها ومواها ، وزجرها عن معصية من أنعم فكن ق
 [.171] اأعراف/               عليها وهداها : 

، م ها رعه، وانَ ها أولياءه استعمل ما أعطاك اه من قوة ي طاعته، وانر ها دينه، وعلِ و
         ي سبيله:، وجاهد ها  حوائج الضعفاء واقض ها
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   [.78 /احج ]              
 ، وإذا علمت أن ربك هو القوي الذي يملك خزائن القوة كلها فاخضع له، وانكَ بن يديه

           , أمورك كلها إليه:ووف ، رهواستجب أوام

  [.123/هود]                            
 . [ 9/  اممتحنة]            

                   

 .[11/اإراء]
َوَأْصلِْح ِي ،  ِي ُدْنيَاَي الرتِي فِيَها َمَعاِي  لِْح َوَأْص ، اللرُهمر َأْصلِْح ِي ِدينِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري  »

ِِ الرتِي ْوَت َراَحًة ِي ِمْن ُكِل امَ َواْجَعْل ،  ُكِل َخْرٍ ي  يَاَة ِزَياَدًة ِي احَ َواْجَعْل ، فِيَها َمَعادِي  آِخَر
 .(1)أخرجه مسلم  « َرٍ 

 ؤمنن.اللهم انَ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك ام
اللهم اغفر للمسلمن وامسلات ، وامؤمنن وامؤمنات ، وألف بن قلوهم، وأصلح 

 وانَهم عى عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز .واهدهم سبل السام ، ذات بينهم ، 
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ،  ويكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، 

 ذي ا يرد عن القوم امجرمن.اللهم أنزل هم بأسك ال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .2722برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 القادر .. القدير.. امقتدر
                    قال اه تعاى: 

 [.15/]اأنعام                   
 .[1/]املك                              وقال اه تعاى: 
 [.55-59 /]القمر                        وقال اه تعاى: 

،  هو القادر الذي له القدرة امطلقة، ادر عى كل يء وحده ا ريك له هو الق  اه 
 القادر الذي ا أحد أقدر منه.

الذي كل القادر، ، القادر الذي أقدر كل قادر  هو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرةو
                :فمن آثار قدرته  ،أمر وتدبرو ،خلق ورزق

                     

 [.59/]اأعراف             
وا  ،وا يغيب عنه يء ،وهو سبحانه القدير عى كل يء، امقتدر الذي ا يعجزه يء

                                                   يفوته يء 
 [.99/]فاطر

، ولو سلبها عنه  وهو سبحانه القادر احق الذي وهب القدرة لكل قادر فصار قادراً
                                     : عاجزًا  عاد

 [ .59-53/النحل]         
، وإهاك اموجود ، وقهر كل قاهر ، وحريك كل  وهو سبحانه القادر عى إعاد امعدوم

 ساكن ، وتسكن كل متحرك .
         هو القادر الذي ا يعجزه يء ، وا يقف له يء ، وا يستعن بيء : 

                                  

 [.13-12/يس] 
كل يء إا بوسيلة تكمل ضعفه من  قادر عى كل يء ، واإنسان عاجز عن  واه 

            طعام يأكله ، ومركب يركبه ، وآلة خدمه : 
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 [.33/اأحقاف]                                   
ضعيف ، وامؤمن قوي ؛ أنه احتمى بقوي، فاستفاد القوة من القوي  م أن اإنسانلواع

                  ه من صغر:وكرر الذي قواه من ضعف ، 

                       

                             

 [.24] الفتح/              
 ته ، ويقوى عى أعدائه :اواإنسان إذا شعر بالقوة يقوى عى خصمه ، ويقوى عى شهو

                              

 [.51-55/هود]         
وإذا شعر اإنسان بالضعف صار منافقًا ، وامنافق أجبن وأضعف اخلق ، ليس له قوة عى 
نفسه بحملها عى اإيان ، وليس له قوة عى مواجهة احق ، فمع كل ضعف نفاق وكذب 

                ذاب : وذل وخوف ، وفرقة  وع

   [.19/احر]                            
فسبحان القادر عى كل يء ، القادر الذي ا أقدر منه ، القادر امحيط بكل قادر ، الذي 

                 خلق كل يء بقدر حقق مراده منه ، قدر ي حجمه ، وقدر ي وظيفته : 

 [.51-94/القمر]                         
هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى ، خلق لإنسان عينن يرى ها اأشياء بقدر ، فلو 

 تضاعفت الرؤية لرأى اجراثيم ي الطعام والراب فعاف اأكل والراب.
سمعه لسمع حركة أمعائه فلم ينم الليل وخلق اه لإنسان السمع ي اأذن بقدر ، فلو زاد 

 [.3-1/اأعى]                      كله ف : 
واإنسان إذا رأى قدرة اه وعظمته تذلل له وأطاعه ، وإذا جهل قدرة اه ظلم الناس 

               واعتدى عليهم فجاءته عقوبة اه : 

    [.12/الطاق]                             
 وامؤمن إذا عرف قدرة اه وقف عند حده ، وإذا عرف نفسه تواضع لربه ، واستغفر 

                                   من ذنبه : 

 [.14/حمد]     
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قاهر ، خالق كل يء ، وغالب  وا يقهره ،وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي ا يغلبه غالب
 [.9/]الزمر             ، وقاهر كل يء: كل يء

 كل يء.لالقاهر  ،اخالق لكل يء  فسبحان املك القادر عى كل يء
ن اخر م الصغر والكبر.. الظاهر والباطن.. امتحرك والساكن .. القادر عى كل يء 

    .. والعافية وامر, :  وامحبوب وامكروه .. واأمن واخوف ..   والر

 [.112] اأنعام/                           
 وحده ا ريك له. هو القادر احق القدير احق امقتدر احق

 ا ريك له.الذي يملك خزائن كل يء وحده الغني هو املك العظيم 
لعلم بيده.. وخزائن اأرزاق بيده .. وخزائن اأساء بيده .. خزائن القدرة بيده .. وخزائن ا

 . وخزائن السمع بيده .. وخزائن اأبصار بيده.وخزائن الصفات بيده.. وخزائن الكام بيده.
وخزائن اجاد والنبات واحيوان بيده.. وخزائن امخلوقات بيده.. وخزائن امياه والبحار 

 لفضة وامعادن والذرات بيده.والرياح بيده.. وخزائن الذهب وا
بيده..  ةبيده.. وخزائن العزة والذل نَوخزائن القوة والوخزائن الطعام والراب بيده .. 

.. وخزائن الساوات واأر, كلها بيده.. وخزائن الدنيا  وخزائن الرمة والعذاب بيده
                                                             واآخرة كلها بيده:

 [.21/]احجر
م ـ، ول ركه ي خلق تلك امخلوقات وغرها ريكـم يش الذي هو املك العظيم القادر

                                                           : عليه بظهر ر ــيستظه
                   

  [ .22-21/سبأ]      
، بل هو امعن  وا حتاج إى أحد، وا يستعن بأحد ،القادر الذي يفعل ما يشاء بقدرتههو 

                           : لكل أحد
 [.31/]ق     

    فسبحان الذي يفعل ي ملكه وملكوته ما يشاء بقدرته، الغني عن كل أحد:

 [.51/]الكهف                               
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واحدة.. ويعلم امعلومات كلها بعلم  ةكلها بقدر امخلوقاتلذي يقدر عى هو القادر احق ا
                                                 واحد.. ويريد امرادات كلها بإرادة واحدة: 

                                  
  [.53-94]القمر/           

، القادر عى  ، القادر عى اإبداع كله فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلها، القادر عى اخلق كله
 [.1/]املك                                  .. القادر عى الرزق كله: اإعاد كله

، وأقدر بعضهم عى  وخلق قدرهم، خلقهم    من القادرين القادر وكل ما سوى اه
   : وقاهر ، وسلط بعضهم عى بعض ، وهو سبحانه القادر القاهر لكل قادر بعض
                      

 [.15/]اأنعام              
حمل والتحريك، والبناء ، من ام القادر عليهوالقادرون سواه ا يقدرون إا عى ما أقدره

وحويلها من صورة  ،، وقدرهم حصورة ي تغير صورة بعض خلوقات القادروالتصنيع
 [.41/]الصافات        ى أخرى بعون القادر وإذنه: إ

،  د عدمهابع ةثدَ ، حْ  ، أما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة بصفتها كامل القوة والقدرة فاه 
         طارئة عى حلها، خلوقة من القادر سبحانه من قدر ها: 

                                   
 [.21 /]آل عمران     

 ع اأمر كله.جوإليه ير ،فسبحان القادر القدير الذي خلق كل يء بقدرته، وبيده اأمر كله
ر، وقسم اآجال بقدر، وقسم اأرزاق بقدر، وقسم العافية بقدر، وقسم خلق اخلق بقد

 [.51-94/]القمر                                          الباء بقدر: 
 هو القادر عى كل يء، القدير الذي خلق كل يء ي العام العلوي والسفي. واه 

وخلق الساوات واأر, .. وخلق الشمس والقمر.. ..  خلق سبحانه العرش والكري
    . وخلق الدنيا واآخرة : . .. وخلق امائكة والروح وخلق الكواكب والنجوم

                                    
 [.13-12/الزمر]       
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 اإنسامائكة و.. وخلق  اند والنبات واحيواجاأنواع وهو القادر العظيم الذي خلق 
  والثار: اأشجارخلق و، والبحار هاي.. وخلق امواجان.. وخلق الذرات واجبال

                                                                 
 [.112 /]اأنعام

الذي خلقها ا يمكن أحد أن يعدها أو  وهذه امخلوقات العظيمة وغرها ما ا يعلمه إا اه
،  ، وتسبح بحمده ، وتشهد بوحدانيته قدرة اهكال ، وكلها تدل عى أو يدبرها  حصيها

                       :وخضع أمره 

                            

 .  [11/احج]   ڱ     
خالق كل يء،  ، ، القدير كامل القدرة ملك عظيم املك، القوي كامل القوةفسبحان ا

                               : ومدبر كل يء
 [.17/]الزمر                 

العليم بكل يء ، امنعم بكل ، القادر عى كل يء ،اخالق لكل يءفهذا الرب العظيم 
                   ريك له:اي يستحق العبادة وحده هو الذ، يء

                                                         
 [.22-21 /]البقرة                           

، فامخلوقات  ليهوحده احمد عبه يستحق  هى عبادإعلم أن كل ما خلقه اه فهو إحسان او
        :  كال علمه وقدرتهغناه وكلها من آائه ونعمه، والنعم كلها من آياته الدالة عى 

                                                                        
 [.59-52/النحل]                             

، وتوجب التذكر ما فيها من  ما فيها من النعم جميع خلوقاته سبحانه توجب الشكرف
          عظمة الباري وقدرته: و ،وحدانية الربالدائل عى 

 [.141/آل عمران ]            
 انه؟ وهذا ملكه وسلط قه؟ وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟لْ هذا َخ  نْ مَ  عىفواعجبًا كيف يُ 
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 [.11-11] لقان/               

:  !والعظمة والكرياء ، عبد ويطاع وهو الكبر الذي بيده املك، ذو العزة واجروتوكيف ا يُ 
                                                         

 [ .15-19/الزخرف]          
         ! :نعامه وإحسانه لعموم عبادهإشكر وهذا فضله ووكيف ا يُ 

                                                     
 [.91/]احج    

وامؤمن إذا اعتقد أن اه عى كل يء قدير ي كل أمر ، أعطاه إن سأل ، وشفاه إن مر, ، 
 وأمنه إذا خاف ، ونَه إذا استنَه ، وغفر له إذا استغفره ، وتاب عليه إذا تاب إليه :

                                                        

 [.99/فاطر]                              
 ،، وا تلتفت أحد سواهوا ترى غره ، وتتعلق باه وحده  ،واعلم أن كال اليقن أن ترى اه

       وتفعل اأسباب امروعة، وتقطع آمالك من اخلق : 

 [.31/الزمر]               
رمة اه باإنسان أن جعل له قدرة حدودة ناقصة، ليكون دائًا مفتقرًا اى ربه القادر  ومن

                 عى كل يء : 

 [.21-27/النساء]                
     واإنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكر ويقتل با رمة فكيف لو كان قويًا : 

 [.7-1/العلق]            
، القاهر لكل يء ، الذي وسعت رمته فسبحان القادر عى كل يء، امحيط بكل يء

                           كل يء : 

 [.24/آل عمران]       
      وسبحان املك القادر الذي له كل يء ، ويسبح بحمده كل يء : 

 [.1/التغابن]                                   
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  التعبد ه القادر: هباسم 
علم رمك اه أن ربك هو املك الذي بيده املك واملكوت، وهو القادر عى كل ا

                   لعليم بكل يء ، امحيط بكل يء : ، ا يء

 [.121/امائدة]     
 نعامه وإحسانه.إ، وميل  أسائه وصفاتهذاته ولعظمة ، وإذا علمت هذا فعليك أن حبه وتعظمه 

وعى  ،فإنه قدير عى أنواع العذاب والعقوبات بكل وجه ،وخاف عذابه ،وعليك أن خافه
    بأنواع العذاب : كل حال، كا أهلك من عاداه وكذب رسله من اأمم السابقة

                         

 [.91/]العنكبوت               
فإنه يراك وأنت ا  ،سخطهوامعاي التي تُ القادرامقتدر، غضب ربك ـالذنوب التي تُ حذراو

         تراه، وهو أقرب إليك من نفسك ، وهو وإن أمهلك لتتوب فإنه ا هملك:
 [.235/]البقرة                        

رجه رجاء من يعلم أنه قادر عى توصيل كل مرجو، اوا تيأس من رمة ربك أبدًا، و
       :ةوإعطاء كل حبوب، وقضاء كل حاجة، وكشف كل كرب

 [.53/]الزمر                                                
  وعلمه بأن ربه هو القادر الذي ا يعجزه يء ،العبد بأساء اه وصفاته علم أن علماو

    التوكل عليه:  ودوام،  لتجاء إليه، وصدق اا ي قلبه ااستعانة باه ييقوِ 

 [.3/]الطاق                  
سلم قلبه من أمرا,  ،حكيمبقدر من القادر العليم ا وإذا علم العبد أن كل حبوب ومكروه 

   ، والصر عى البلية:  للحمد عى النعمة وانرحالقلوب ، وامتأ باإيان، 

                                          

  [.11-17/اأنعام]     
، وصدق  رى عن اهل للعبد عبودية الصر، وحسن التكمِ سبحانه ومعرفة القدير الرحيم 

                           التوكل عليه : 

 [.14/حمد]     
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 ،قلبه محبته غوأمنًا وطمأنينة، وفرر  مأ اه صدره غنًى  ،ومن مأ قلبه من الرى بالقدر
                                           :  وعبادته ،وشكره ،وذكره 

 [.4/]الزمر  جئ                             
قدرك اه عليه فيا أإليك، واستعمل ما اه ى خلقه كا أحسن إن فكن ه يكن لك، وأحِس 

      رك يوم تلقاه حيث ا تقدر وا ترجع: ـحبه ويرضاه يس

                          

 [.139-133/آل عمران]           
ن ، وأحِس  فأطعه وأرضه بحسن عبادتهوحده، علم أن اأمور كلها بيد القادر امقتدر او

القادر الذي بيده مقاليد   ر من دعاء ربك املك، وأكثِ  ، وداوم عى سؤاله وحده هلرجاءك 
            :يغنيك ويرضيك ويسرضيك ، اأمور

 [.111/]البقرة                      
،  إِِي  َيا ُغَامُ   »فقال:  يوماً  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها قال: كنت خلف رسول اه  وعن ابن عباس

َوإَِذا ، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اه ، َجاَهَك ـاْحَفْظ اه َجِْدُه تُ ، َكلَِاٍت: اْحَفْظ اه َحَْفْظَك ُأَعِلُمَك 
  .ْستََعنَْت َفاْستَِعْن بِاها

ٍء َقْد َكتَبَُه اه ٍء َمْ َينَْفُعوَك إِار بَِيْ َة َلِو اْجتََمَعْت َعَى أَْن َينَْفُعوَك بَِيْ  َلَك، َوَلِو اْجتََمُعوا َواْعلَْم أَنر اْأُمر
ٍء َقْد َكتَ  وَك إِار بَِيْ ٍء َمْ َيُرُ وَك بَِيْ  « بَُه اه َعَليَْك، ُرفَِعِت اْأَقَْاُم َوَجفرِت الُصُحُف َعَى أَْن َيُرُ

 .( 1) أخرجه أمد والرمذي
أقدرك عليه، لينظر هو الذي علم أن القادر سبحانه اف ،وإذا قدرت عى من دونك من اخلق

         بأي امحاسن تصل إليه، ليكتب لك ثواب اإحسان إليه: 
                                       

 [.22/]النور    
وإذا أقدرك اه عى العلم، فاعمل به وعِلمه ، وإذا أقدرك عى العمل الصالح، فأكثر منه ، 
وإذا أقدرك عى امال، فأنفقه فيا حبه اه ويرضاه ، وإذا أقدرك عى حسن اأخاق، 

        باجنة والرضوان : فخالق الناس بخلق حسن تفوز 

                                                 
 .(2511(، وأخرجه الرمذي برقم )2114أخرجه أمد برقم )/صحيح (1)
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 [.21/احديد]           
،  عف عمن ظلمكا، و ، وأعط من حرمك من قطعك ْل ِص فَ وإن أردت عظيم اأجر 

 :  تنال منه أجرًا عظياً  ، واستعمل قدرتك فيا يرى به ربك وأحسن إى من أساء إليك
              

 [ .119/النساء]           
 [.53/]آل عمران                         

 [.1التحريم/]                     
افِيَل، َفاطَِر ا  » ائِيَل، َوِميَكائِيَل، َوإِْرَ َا  للرُهمر َربر َجْرَ َهاَدةِ،  َواِت َواأَْرِ,، َعامَ السر اْلَغيِْب َوالشر

إِنرَك َهِْدي  أَْنَت َحُْكُم َبْنَ ِعبَاِدَك فِيَا َكاُنوا فِيِه َخْتَلُِفوَن، اْهِدِي مَِا اْختُلَِف فِيِه ِمَن اْحَِق بِإِْذنَِك،
اٍط ُمْستَِقيمٍ   .(1)أخرجه مسلم « َمْن َتَشاُء إَِى ِرَ

 أعز اإسام وامسلمن ، وأذل الرك وامركن ، يا قوي يا عزيز . اللهم
اللهم يا من له العزة واجروت ، وله املك واملكوت ، يا عاما ً بكل يء، يا حيطًا 
بكل يء ، يا قديرًا عى كل يء ، نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، 

 يا أرحم الرامن. ،ن قول أو عملونعوذ بك من النار وما قرب إليها م
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 القهار
 .[  15 / ص]                       قال اه تعاى: 

،  الغالب لكل ما سواه ،  هو القاهر فوق عباده، العاي فوق خلوقاته، القاهر القوي اه 
 . [ 11 / اأنعام]                القاهر لكل قاهر :

، وذلت لقهره وسلطانه وحكمه ميع الكائنات الواحد القهار الذي قهر ميع  هو سبحانه واه
اخالق له ، امخلوقات، فكل خلوق مقهور مزموم بزمام املك، خارج عن مراده إى مراد 

                      :القاهر له 

                           

 .[11/الرعد]                   
ور كل يء عى ما أراد ، صوهو سبحانه الواحد القهار الذي خلق كل يء عى ما أراد ، و

 وقهر كل يء عى ما أراد.

قهر السموات واأر, أن تزوا ، وقهر الساء أن تقع عى اأر, ، وقهر اجاد بأنواعه عى 
راد ، وقهر النبات بأنوعه عى ما أراد ، وقهر احيوان بأنواعه عى ما أراد ، وقهر الكواكب ما أ

                والنجوم عى ما أراد :

                             

 [.5-9] الزمر/                  
الراب فجعله إنسانًا يفكر ويعقل ، ويسمع ويبَ ، هو سبحانه القهار الذي قهر هذا 

    ويأكل ويرب :, ويضحك ويبكي ، ويتحرك ويسكن ، ويتكلم ويسكت 

                     

                

 [.11-12/امؤمنون]                  

عل احي ميتًا ، وجعل عدوم موجودًا ، وجعل اموجود باقيًا ، وجهو القهار الذي جعل ام
، وجعل الذليل عزيزًا: غني فقرًا ، وجعل العزيز ذلياً ، وجعل الفقر غنيًا ، وجعل الاميت حياً 
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 [.27-21/آل عمران]                
 وقهر بعضها ببعض.وقهرها عى ما أراد ، هو الواحد القهار الذي خلق ميع امخلوقات ، 

قهر الرياح باجبال التي تصدها ، وقهر اجبال باحديد الذي يكَها ، وقهر احديد 
ماء الذي يطفؤها ، وقهر اماء باهواء الذي يَفه ، وقهر بالنار التي تذيبه ، وقهر النار با
القاهر لكل  القهار أنه وحده التي حيط به ، ثم قهر الكلاهواء بأقطار الساء واأر, 

 [.9] الزمر/           : قاهر 
والراب ، وسلط ف بن امواد اأساسية امتنافرة وهي اماء والنار واهواء ـلر  هو القهار الذي أ

 بعضها عى بعض ، وقهر بعضها ببعض .
هو القهار الذي أسكن الروح اللطيف ي اجسم الكثيف ، القاهر الذي قهر ميع اأحياء 

                  باموت : 

   [ .1] اجمعة/                  
       والرعب واأمرا, وامصائب : هو القهار الذي أذل اجبابرة واأكارة باخوف

 [.31]الرعد/                          
       هو القهار الذي يدمر من أر عى كفره بعد إنذاره : 

                   

 [.91/العنكبوت]           
 اأحياء باموت الذي يكون بعده البعث واحساب ، والثواب والعقاب :قهر ميع هو القهار الذي 

  [ .31-31] الزمر/                 
فسبحان القاهر القهار الذي قهر العقول عن الوصول إى كنه ذاته ، وقهر اأبصار أن تدركه ، 

   قائق خلوقاته : وقهر النفوس أن حيط بكال ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وح

                                

  [.113-112/اأنعام]          
واعلم أن التوحيد والقهر متازمان ، وما متعينان ه وحده ا ريك له ، فالواحد ا 

ار ا يكون إا واحدًا. ارًا ، والقهر  يكون إا قهر
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 الكامللقهرا فوق كل خلوق خلوقًا آخر أعى منه ليقهره ويتحكم به، حتى ينتهي وقد خلق اه
 .[9/الزمر]             :الذي ه  الواحد القهار

الواحد القهار ا ريك له، وهو الذي اه فالذي يقهر ميع امخلوقات عى ما أراد هو 
         وحده ا ريك له:  قاهراً  وحده ا ريك له كا كانأن ُيعبد يستحق 

  [.11-15/ص]                               
، وكل قدرة عن قوة، وكل قوة عن  ةدرقُ واعلم وفقك اه حسن معرفته أن كل فعل عن 

              : قهر، وبقدر قوة القهر تكون رعة استجابة امقهور 

                  

 [.11/احج]   ڱ                     
،  وذو العلو والعظمة، املكوت واجروت  ووحده هو القوي القادر القاهر القهار ذ واه 

ا راد ي ملكه العظيم ،  وقهر كل يء، الذي قهر ميع امخلوقات ، والكرياء وذوالعزة 
                   :، وا إله غره  وا معقب حكمه ، لقضائه

                              

                  

  [.29-22/احر]                          
ها ، وقهر َِ احديد بالنار التي تذيبه ، وقهر النار  خلق اجبال العظام وقهرها  باحديد الذي ُيك

يطفؤها ، وقهر اماء بالرياح التي حمله وتَفه، وقهر الرياح بالساء التي حبسها ،  باماء الذي
بالعرش العظيم الذي أحاط ها ، فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهور،الذي: وقهر الساء واأر, 

  [ .9 /الزمر]              
، والكل  والكل عبيده، والكل يسبح بحمده، حت قهره  القاهر الذي كل خلقهفسبحان 

                     :يشهد بتوحيده

 .[99/اإراء]              
وتدبر اأنفس ، الذي بيده مقاليد اأمور، كل قاهر، وقاصم كل جبار قاهر هسبحانهو 

 .[51/هود]                        والدهور: 
الذي قهر ميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي عى  هو املك الواحد القهار واه 
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وقهر كل خلوق، وعنت له ، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت له اجبابرة ، القهار ما أراد 
 وكريائه، وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه:ميع اخائق لعظمة جاله  تالوجوه، وتواضع

                       

  [.51-94/النحل]   ۈ     
 مقهور بحكمه، وكل ما سواه عبد خلوق ملوك له، سواه افسبحان اإله احق القاهر لكل م

               وإرادته:

                    

  [.13-12/الرعد]      
            هو الواحد القهار الذي له املك كله ، وله الدين كله ، ومنه اإحسان كله :

                                                                      
 [ .53-51/النحل]                                   

 .هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه عى ما أراد
ر و، واألوان  ، واأشكال، ر اأحجام ، وقدر  ، وقسم اأرزاق ر اآجال، وقدر  خلق امخلوقات قدر

ر و،  واأعال ، واأقوال ، واأنفاس ، اأوقات ر الزمان ، وامكان ، وقدر اب ، الثواب ، والعققدر
ر                                               : كل يء وقدر

                                 
 .[53 –94/القمر]      

، وقهر اأسفل باأعى ،  وقهر اأعى باأسفل،  ، وقهر النهار بالليل فسبحان من قهر الليل بالنهار
وقهر احي ر, بالعافية ، وقهر الصحة بامر, ، وقهر احر بالرد ، وقهر الرد باحر ، وقهر ام
  :  هو  مام مرادهإى إ، وقهر كل خلوق عن إرادته  أعداءه بأوليائه، وقهر  باموت

                                          

  [.11-17/اأنعام]        
الظاهر ، ملكوته من ي ملكه والقاهر فوق عباده، الذي قهر ميع ، وا إله إا اه الواحد القهار 

                والباطن، والشاهد والغائب، والكبر والصغر، واأول واآخر: 

                

 .  [ 23 / احر]     
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وخاضعة  ، ومَعة إى إرادته ،ي ميع خلوقاته مستجيبة مشيئتهلذوسبحان الواحد القهار ا
                     أمره : 

  [.51-94] النحل/  ۈ       
بجاله ،  ءهطاعته ، القهار الذي قهر أوليا عىوسبحان القاهر الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها 

         ظموه وكروه وأحبوه وعبدوه :وقهرهم بجاله وإحسانه ، فع

 [.11-17] الزمر/               
هو سبحانه املك القادر القاهر الذي يرفع كل مؤمن ويعزه ويكرمه ، وخفض كل جبار 

                : وهينه ويضعه 

 [.11-1/القارعة]                 
هو العليم بمن يستحق الرفع فرفعه ، العليم بمن يستحق اخفض فيخفضه ، يرفع امؤمن 

             بطاعة اه ، وخفض الكافر بمعصية اه : 
 [.11] امجادلة/          

هو القاهر الذي خفض باإذال والصغار كل من تعاظم وتكر وطغى وجر وشمخ بأنفه 
 [.11] اأنعام/              تكر : واس

وخفض من  ،وا يقف له يء ، رفع من أطاعه ،فسبحان القادر القاهر الذي ا يعجزه يء
           : عصاه ، ورفع أهل احق وخفض أهل الباطل

                                   

 [.117-111/انآل عمر]       
هو القاهر الذي أذل من عصاه ، القهار الذي خفض الكفار باإشقاء ، وخفض أعداءه 
باإبعاد واهم والغم ، وخفض الطغاة بالسقوط ، وخفض كل خارج عن ريعته مها كان 

                      غنيًا بامال أو عزيزًا بن الرجال : 

 [.31/الرعد]                  
هو القوي القادر الذي رفع الساء با عمد ، ورفع الغام فوق متن اهواء ، ورفع الطيور ي 

     الفضاء ، ورفع اجبال فوق اأر, ، ورفع مقام أوليائه ي الدنيا واآخرة : 
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 [.32-31] فصلت/             
  التعبد ه باسمه القهار : 

وقوة ، وعظمة قهره ،  هو الواحد القهار، وعرفت عظمة سلطانه  أن ربك رمك اه إذا علمت 
،  ، وحسن عبادته فعليك بلزوم طاعته، وسعة رمته ،  ، وحسن إكرامه ، وعلمت عظمة غناه جروته

          : ، وابتغاء حابه ، وطلب مرضاته ، والذل له ودوام ذكره وشكره

 . [125/النساء]                          
ر الشيطان الذي يقتل به جَ وإياك والتسويف فإنه َح ، واحرص عى ما ينفعك من الطاعات 

                          اإنسان  : 
                                    

 [ .121-114/النساء]        
   وما هو دون طاقتهم: ، رحيم بعباده، م يكلفهم إا وسعهم عز وجل واعلم أن اه 

 .[7/الطاق]                            
 .وفيا حبه ويرضاه، طاعة اه  فاستعمل قوتك يوإن أردت العزة والقوة 

،  اهداية إى احقسله و، واطلب منه امعونة ي كل عمل ، مالكها  وترأ من احول والقوة إى
              : , أمورك إليه قائاً ووف

                 
 . [ 7  -2/الفاحة ]            

 : ربك عى ثاثة عقودوكن ي كل عمل ل
 ، ا قوة  : ماشاء اهبأساء ربك قائاً  ، متركاً  العزم اجزم عند إرادة تنفيذ امأمور به اأول:
 [ .154/آل عمران]                          : إا باه
    بقلبك: طلب امعونة والتوفيق من ربك عند النهو, للعمل قائاً  الثاي:

 .  [ 5 / الفاحة]     
         :  ونسبة الفضل للرب سبحانه قائاً ،  الترؤ من احول والقوة، وترك الدعوى الثالث:

 [ .9-2/الفاحة]                                
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كل تعمل وامال، فاس، واجاه ، والقدرة ، والقوة ، واحكمة ، وإذا أنعم اه عليك بالعلم 
        بادته والدعوة إليه : وع ذلك ي طاعته

 [.77/احج]            
 فقد كنت قبل ذل غرك با وهبك اه من نعمه وفضله وقوته،وإياك أن تعي اه بنعمه، أو تُ 

           وا علم: ، وا مال ، باقوة  ضااً 

                                     

 . [11 – 1 /الضحى]
واقهر نفسك عن وجاهد نفسك عى القيام بعبادة اه والدعوة إليه ، واإحسان إى خلقه ، 

،  بلزوم ذكر اه وعبادتهمن شياطن اإنس واجن ، واقهر عدوك  ااهاك ي الشهوات
                             :  وااستعاذة باه من رهومدافعته 

                                              
                                                            

 [ .31-33/فصلت]                                  
هذا ااسم الكريم أن يقهر نفسه عن الشهوات امحرمة ، ويقهر  واعلم أن حظ امؤمن من

هواه عن كل ما يره ، ويقهر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال ، ويقهر نفسه عن أكل 
       احرام ، ويقهر جوارحه عن كل ما يغضب اه من امعاي والكبائر : 

                                

                    

                                           

 [.12-11] احجرات/            

فاستقم رمك اه كا أمرك اه يرفعك اه ، وا تفعل شيئًا تستحي منه وا شيئًا تضطر أن 
                             : منه تعتذر

                            

 [.71-79/طه]     
       : وتواضع لربك العي العظيم يرفع اه مقامك ي الدنيا واآخرة 
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  [.11/امجادلة]                 
         عة ه تعلو ، وبكل معصية ُتـخفض : واعلم أنك بكل طا 

 [.9-1] الرح/               
 .بقدر إيانه وإخاصه وطاعته ولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص اه ها نبيه 

واعلم أن اه إذا أحب عبدًا أحبه أهل الساء ، وأودع ي قلوب أهل اأر, حبته ، ورفع 
             :  كره ي الدنيا واآخرةذ

 [.41/مريم] 
ع ذكره بن خلقه : رففا من أحد من امؤمنن يطيع اه كا أراد ، وخلص له كا حب إا 

   [.1] امنافقون/                      
 ،ها ي طاعته بعبادة احقويستعمل ،ومن رفعه اه فيجب عليه أن يشكر ربه عى هذه الرفعة

            حسان إى اخلق : واإ

 [.115] اأنعام/                     
 .[  124 / التوبة]                                  
                                            

                                          
 [ .211/البقرة]            

 « َسَخطَِك  َوَمِيعِ  ،نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  ، َعافِيَتَِك  َوَحَُولِ  ، نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر » 
 .(1)أخرجه مسلم 

لواحد القهار ، ولك احمد أنت العزيز اجبار ، ولك احمد أنت اللهم لك احمد أنت ا
 ا إله إا أنت .ولك احمد أنت احليم الكريم ، الغني احميد ، 

اللهم إي أسألك عافية أقوى ها عى طاعتك ، وعبادة أستحق ها جزيل مثوبتك ، ورزقًا 
 حااً تغنيني به عمن سواك ، يا أكرم اأكرمن .

غنني بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا اللهم أ
 قوي يا عزيز.

                                                 
 ( .2734برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 امجيد
 .[73/هود]                تعاى: اه قال 
ـــد بأســـائه احســـن اه  ـــ  ،ىهـــو امجي ـــد الـــذي مجر ـــاء ،  د بالعظمـــةوصـــفاته العـــى، امجي  والكري

 [.1/طه]                    :واجال واجال 
العظــيم ، ولــه اأمــر كلــه ، لــق كلــه وهــو ســبحانه امجيــد الــذي لــه املــك واملكــوت، ولــه اخ

                              الــذي ا أعظــم منــه ، الكبــر الــذي ا أكــر منــه:

 .[2-1/املك]                              
، جزيـــل العطــــاء  ، واســـع الرمـــة وامغفــــرة وهـــو ســـبحانه امجيــــد القـــادر عـــى كــــل يء

                                             الفعال ما يريد :  ، واإحسان
 [.11-12] الروج/                      

وهــو ســبحانه امجيــد الــذي لــه امجــد كلــه، امجيــد ي ميــع أقوالــه وأفعالــه، اجميــل ي ذاتــه 
                       :ه ونوالـهئـعطاي وأسائه وصـفاته وأفعالـه، اجزيـل 

 .[15/غافر]           
،  رفع الــدرجاتأالــذي ا يــرى لعبــاده إا بــ ، رفيــع الــدرجات وهــو ســبحانه امجيــد العــي العظــيم

                                               وأحســـــن امنـــــازل: 
 .[15غافر/]       

ـــامجيـــد انه احميـــد امجيـــد الـــذي لـــه التعظـــيم واإجـــال ي قلـــوب أوليائـــه، وهـــو ســـبح د الـــذي مجر
 ذِي ُســبَْحانَ  »: ، فـــ وجزيــل إنعامــه ،ده خلقــه لكــال عظمتــه وجالــهبجالــه ومالــه وإحســانه، وجـرـ

َياءِ  لَُكوِت امَ وَ  اجََرُوِت    .(1)أخرجه أبو داود والنسائي « َواْلَعظََمةِ  َواْلكِْرِ

، رف والسـؤدد ـسبحان الرب امجيد الذي يمجده وحمـده أهـل السـاء واأر,، ذو امجـد والشـو
                  :والكريـــاءوالعظمـــة والعـــز 

 .[37-31اجاثية/]            
ا تقدر اأوهام قدره، وا  هو امجيد بأسائه وصفاته وأفعاله ، امجيد العظيم الذي

حصاء نعمه ، وا إاخائق ثناء عليه، وا تستطيع  تبلغ األسن وصفه، وا حي
                                                 

 ( .1194(، والنسائي برقم )173أخرجه أبو داود برقم )/ صحيح( 1)
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         :وخلوقاته  تقدر عى اإحاطة بجميع أسائه وصفاته

               

 .[17الزمر/]
 هو امجيد الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وامثل اأعى .

 هو امجيد الواسع الكرم ، ذو الرف والعز والكرم ، سابغ النعم ، دافع النقم ، عظيم امنن.
 ه احكيمة .وأفعاله الكريمة ، وأقدار ،هو امجيد ي ذاته وأسائه وصفاته

هو امجيد احق الذي خلق كل يء ، امالك لكل يء ، القادر عى كل يء ، العليم 
 حسان .غفرة والرمة ، جزيل العطاء واإبكل يء ، واسع ام

وكرمه ا حدود له ، ونعمه ا هاية ، هو امجيد الذي جده ا هاية له ، وعطاؤه ا هاية له 
         ، وعلمه ا هاية له ، وملكه ا هاية له :  هاها ، ورمته ا هاية 

                            

                                    

 [.255/البقرة]         
ي عطائه ، امحمود عى فسبحان امجيد بذاته ، اجميل بأسائه وصفاته ، اجزيل 

 إحسانه ، القريب من عباده.
، ويرفع الباء ، ويزيل اهم ،  ويكفيويشفي ، هو امجيد وحده الذي يعطي ويرزق 

                             ويدفع النقم :

 [.117/يونس]             
ى  سبل ى ربك امجيد هديك إإفتوجه  ة أو حنةداهية أو مصيبة أو قارع فإذا نزلت بك

                                 السام : 

  [.11-17/اأنعام]              
 ، امجيد الذي ا هاية مجده وجاله  د بكل يء عظيمهو سبحانه امجيد الذي مجر 

      جده عى قدر شأنه :  طانه ، الذي، وا حد ملكه وسل وكريائه

 [.29/احر]                               
أبد اآبدين، ًا ، باتر ق كُ ئفلو كانت ميع اأشجار أقامًا، وميع البحار مدادًا، وميع اخا
من ما هو عليه م يبغلوا م يبلغ اخلق إحصاء كلاته، وا إحصاء خلقه، وا إحصاء نعمه، و
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       :  واحمد والشكر والتمجيد، حقه من امدح، وم يؤدوا اجال واجال 

                         

                         

 [.21-21/لقان]        
يفعل ما يشاء الذي  ، الذي ا يعجزه يء ،يء هو القوي العزيز امجيد القادر عى كل

 : وحكم ما يريد، كل يء لعزته ذليل، وكل أحد لكريائه خاضع، بيده اخلق واأمر كله
                         

                   

 [.59اأعراف/]  
وكلهــم لســلطانه خاشــع.. وكلهــم إليــه وكلهــم لــه عابــد .. ..  كــل اخلــق أمــره طــائعهــو امجيــد الــذي 

              :،  وكلهــم إليــه راجــع راغــب.. وكلهــم منــه راهــب

 .[13آل عمران/]       
رع إى ـفـورًا ، ومسـ وكـل يء مسـتجيب إرادتـه، وهو امجيد القـوي الـذي ا يعجـزه يء 

                                                                          : مشــــيئته طوعـــــاً 
 [.13-12]يس/                      

 يسـر: عليـههو امجيد القادر عى كل يء، خلـق الكبـر والصـغر، والكثـر والقليـل، وكلـه 
 [.21/قان]ل                                               

فســبحان الــرب امجيــد الكــريم العلــيم الـــذي ا ينســى مــن ذكــره، وا خيــب مــن دعـــاه، وا 
               :البصـر بكـل يء، يقطع رجاء من رجاه، العليم بكـل يء، السـميع لكـل يء

  [.13/التغابن]              
ف أوليــاءه بتوحيــد ه َلــه، وأهــم خلقــه تســبيحه وحميــده، وأوْ وســبحان احميــد امجيــد الــذي عــرر

     ضــطر العقــول لتعظيمــه ومجيــده:ا، وأنطــق األســن بــذكره، و القلــوب بعبادتــه

                              

 [.1-1]ق/                    
 هو سبحانه امجيد العليم امحيط بكل يء.

بال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطـر اأمطـار.. وعـدد ورق اأشـجار.. وعـدد يعلم مثاقيل اج
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 . وعدد احروف والكلات .. ذرات الرمال.. وعدد اأرواح واأنفاس
ا تواري منه  .. وما أرق عليه النهار .. يللويعلم ما ي الر والبحر.. وما أظلم عليه ال

      : وا بحر ما ي قعره .. وعرهرضًا، وا جبل ما ي أ.. وا أر,  ساء ساء
                               

 [.54/اأنعام]                   
، وا حيط به  ، وا تقابله العيون ، وا تدركه اأبصار عظيم جيد ا تقاربه الظنونلك مَ 

                  :، وا تكيفه اأوهام  العقول
                     

 [.113-112/اأنعام]
 .[35/]النور            ه مأ الكون كله: هنور وج، جيد عظيم رب 

       ظهـــر للبصـــائر والعقـــول ظهـــورًا أبـــن مـــن الشـــمس ي رابعـــةالنهار : 

 [ .3/احديد]        
          : عـــن اأبصـــار فـــا تـــراه ي الـــدنيا أبـــدًا بعظمتـــه ونـــوره ب حتجـــوا

 [ .113/اأنعام]        
 .( 1)أخرجه مسلم«نرى َأَراُه  ُنوٌر أَ »قال::هل رأيت ربك؟ملسو هيلع هللا ىلصقال:سألت رسول اه  وعن أي ذر

 فسبحان امجيد الذي يفعل ما يشاء وحده ا ريك له.
ويـــذل.. ويكـــرم وهـــن.. ويعطـــي ويمنـــع.. ويرفـــع وخفـــض.. ويعفـــو حيـــي ويميـــت.. ويعـــز 

 .. وهدي ويضل .. وينَ وخذل .. ويبسط ويقبض. وينتقم
، عظــيم املــك والســلطان، عظــيم  ، عظــيم اأســاء والصــفات امجيــد احــقالــرب هــو  واه 

 ، عظيم اخلق واأمر ، عظيم الثواب والعقاب. النعم واإحسان
 والقرآن كله حميد ومجيد ، وأفعاله كلها جد  ، .. وصفاته كلها جد جدأساؤه كلها 

               :  وتسبيح للرب امجيدوتكبر وتعظيم 

                        

                       

 [.29-22/]احر                                    
                                                 

 (. 171برقم )  أخرجه مسلم (1)
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،  وتسـبيح للحميـد امجيـد، أهـل الثنـاء وامجـد كلـه وحميـد ومجيـد والصاة كلهـا تعظـيم وتكبـر
 رعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات ، واأقوال ، واأفعال.

ــــد  الصــــاة فــــأول ــــدللــــرب مجي ــــد .... وأوســــطها مجي .. وقيامهــــا مجيــــد .. وآخرهــــا مجي
     .. وأقواهــا مجيــد : وســجودها مجيــد.. وجلوســها مجيــد .. وركوعهــا مجيــد

                      

 [.95/العنكبوت]        
وي الركـــوع ومـــا بعـــده تســـبيح وحميـــد ،  ففـــي أول الصـــاة التكبـــر وااســـتفتاح كلـــه مجيـــد

 جلوس دعاء وثناء وحميد ومجيد.وي ا، وي السجود تسبيح وحميد ومجيد ،  ومجيد
عهـا ، وَرَ  ب ي اإكثار من نوافلهـا، ورغر  وهذا فرضها اه عى عباده كل يوم مس مرات

      ، وأمــر بامحافظــة عليهــا فقــال:  ي أحــوال ختلفــة

 [.231 /]البقرة        
 [.15-19/الروج]                           : العظيمهو امجيد ذو العرش  واه 

 . وأرفعها وأكرمها، وأوسعها وأعاها ، والعرش أكر امخلوقات وأعظمها 
       : برمتــه كــا قــال ســبحانهاحميــد امجيــد ، واســتوى عليــه  بقدرتــه القــوي العزيــزخلقــه 

 [.5 /طه]      
من أعظم أعال ء اه وصفاته وأفعاله ي أساواعلم هداك اه معرفته أن الفكر وااعتبار 

   ، وخشع قلبه ، وحسن  عبادته :  إيانهيزيد و، ها توحيد العبد  ىب التي يقووالقل

                         

                   

 [.51-91]النحل/  ۈ 
كلــــه  ،وي ميــــع مــــا خلــــق اه ي هــــذه الــــدنيا ،عظــــيمفــــالنظر والتفكــــر ي هــــذا املكــــوت ال

ك ي الـدنيا درَ منصوب لاعتبـار، وبـه يرتفـع العبـد درجـات إى علـم الغيـب امكنـون الـذي ُيـ
ـــان:  ـــرى ي اآخـــرة بالعي             بـــالقلوب، وُي

 [.115 /]اأعراف                
لنرى ونعلم كال جده ؛ املكوت املك وبالنظر ي ميع وقد أمرنا امجيد سبحانه 

           فقال: ونحبه ثم نعبده  ،وجاله وماله ،وعظمته
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 [.111 /]يونس            
،  رماً واعلم رمك اه أنك إذا نظرت بنور إيانك مستعينًا بربك ي أقل امخلوقات جِ 

وحقق ، الرك  زيل، وييدفع الشك رأيت ما  ،الذرة والبعوضةوأصغرها حجًا كاخردلة و
           : القاطعاتالساطعات من اآيات الباهرات، والراهن  ،التوحيد للواحد اأحد

                                          

                              

 [.1 -3/]اجاثية                   
أقام اه هذه امخلوقات واآيات ي الساء واأر, لاعتبار ي ملكوته مقام فحوى 

     : ي تنبيهًا للمبتدئ من أوليائه، وتذكرة للمنته ؛ اخطاب ي كتابه

                                                

 [.1-1/ق]           
فالكبر واأعى من خلوقاته أعظم  الذي خلقه، وإذا كان خلق الصغر يدل عى عظمة ربه

                 دالة، وأكر شهادة: 

 [.57 /]غافر     
الكل وجعل وخلق العاي والسافل ، فسبحان املك العظيم الذي خلق الكبر والصغر، 

                      ويسبح بحمده:  يأمر بأمره ، ،من عبيده اً من دائل توحيده، وعبد

                                                             

 [.92-91/النور]         
ره ـمن عام الشهادة إى عام الغيب، فرأى الصور ببص ر اه قلبه بنور اإيان ارتقى بعقلهور ـنَ  نْ ومَ 

 ورأى امصور بقلبه، ورأى العظيم سبحانه يفعل ي ملكه ما يشاء.
، وكلا قرب  م قدره، وكلا عا حله قويت شهادتهظُ ورأى بعقله أنه كلا عظم امخلوق عَ 

                    : ، وخصه بمزيد كرمه ، ونال بركته من خالقه عظمت عليه نعمته
                       

                         

 . [141-141/آل عمران]
، وطعم اإيان، ويرى  وهذه امعارف يذوق القلب والعقل والسمع والبَ حاوة امعرفة
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                           ا ريك له :  وحده خلق ويدبرالعظيم ربه 

 [.14/حمد]        
،  ام امخلوقات كلها لعزة الكرياءسويشاهد استصمود امخلوقات كلها إى رها،القلب فرى 

 ل بالتسبيح والتقديس، والتحميدْج ويسمع أصوات امخلوقات خطب بالتوحيد، ها زَ 
                            :  والتمجيد

 [.99/]اإراء             
  التعبد ه :باسمه امجيد 

،  واخلق كله ، واملك كله ، والكرياء كله ، هو امجيد الذي له امجد كله اه 
 [.1/املك]                                         ، واحمد كله :  واأمر كله

ي يستحق التحميد والتمجيد، أهل الثناء وامجد، احق امعبود ي الساء وهو امجيد الذ
 [.19 /]الزخرف                                          ڭ واأر,: 

،  وقت الباء ث، امغي ج الكرب، وفرر  د ربك العظيم الذي خلق اخلق، وبسط الرزقفمجِ 
                     : ، واحمد والثناء  ة والرجاءامعن ي البأساء،أهل الثق

 [.12/]النمل                        
          وسبح بحمد ربك العظيم، ذو العرش امجيد، الفعال ما يريد: 

 [.3 /]غافر                                        
ر له من رفع قدرك باإسام، ووفقك لعبادته، وأنار قلبك بمعرفته، فأكثِ  واعلم أن اه

                              : التحميد والتمجيد لعلك ترى
                            

 [.93-91 /]اأحزاب            
            ورعه ودينه وأفعاله ،فك امجيد بأسائه وصفاته عرر  وإذا

 [.15 /]مريم              
 خاقك وإحسانك.نك وتقواك ، وأقوالك وأعالك ، وأإيابوكن جيدًا 

ه ليحمدوه، عمفهم بنمهم رعه، وعرِ ه وصفاته، وعلِ ء هم أساواذكر امجيد خلقه، وبِن 
           انين:، تكن من العلاء الرب بكريائه ليكروهعِرفهم و

                                   



319 

                                     

 [.35-33 /فصلت]
لق ، أو ُخ ، أو علم تعِلم به اجاهل  تواي به الفقر الٍ من مَ امجيد وأنفق ما آتاك ربك 

ل به لسفيه، أو جاه تنفع به امحتاج، أو قول تقيم به احق، وتعدِ م به عى احسن حلُ 
                   :  امعوج

 [.71-71/اأحزاب]             
    :  وهذا حمدك امجيد، وحمدك أهل الساء، وحمدك أهل اأر,

 [.41/مريم]         
حقًا من أعمل نفسه ظاهرًا وباطنًا با  امؤمن وأسعدك ي الدارين أن واعلم رمك اه

                :  سخطهرى اه، وهاها عا يُ يُ 

                       

 .[ 1-7/البينة]         
من  ،قات الصغرة والكبرةمن امخلو ،ركـأو شاهدته ببص ،واعلم أن كل ما أدركته ببصرتك

    كلهم عبيد أمثالك ليس بأيدهم يء :  ،إى أصغر يء خلقه اه  لدن العرش  العظيم

                        

                            

  [ .3-1/الفرقان]                    
رب كل يء ومليكه ،  ،ذو العرش امجيد، ا إله إا هو امَلك حقًا هو الرب امجيد وإنا

                      القائم عى كل نفس ، وكل ما سواه عبيد له : 
                                             

 [ .33/الرعد]             
 سواه:  ه، وا يشغلك عن ، وإياه فاسأل ، وعليه فتوكل فإى ربك احميد امجيد فاجأ

                   

                           

  [.19-13/فاطر]     
كأنك  ، واعبده ن العمل من يراك وا تراهوتأدب رمك اه بآداب النظر والتفكر، وأحِس 
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                : ، فإن م تكن تراه فإنه يراك تراه

 [.221-217/الشعراء]                  
 ،القمر إى ثم ،   حن نظر بعن اإنصاف إى الكوكبملسو هيلع هللا ىلص واعتر بأدب سيد امعترين إبراهيم 

     لصنع، وقهر التسخر: الشمس، فلا رأى عليها آثار احدث، وسات اإى ثم 

 [.71 /]اأنعام    
خطاها  ،د اه ي حراب العبوديةبلوكة ومقهورة بحكم الربوبية تعفلا رآها خلوقات م

       رف عنها إى الذي فطرها قائًا: ـوانص

 [.  74 /]اأنعام   ڭ       
 ظهر لكتكن من الفائزين، فقد  ،سبيل امتقن واسلك،  فافهم رمك اه طريق التوحيد

                اأمر، وبان لك الرشد :
                            

  [.11-15/امائدة]        
         ر والبصرة تكن عى بصرة : ـوانظر رمك اه بالبص

 [.119 /]اأنعام             
ب جُ فأميطت عنها ُح  لك واملكوتــلقلوب عرت ساحات امُ  ك ما طوبىاوما أدر  فطوبى

فرأت اخلق واخالق، والصور وامصور، وشاهدت  ،الغفلة، وانكشفت ها جاري القدرة
 :  مدهح بحاخالق البارئ امصور يفعل ي خلوقاته ما يشاء، وهي مجده وتسبِ 

                                                            

 [.113-112/اأنعام]              
فأفادها ذلك امعرفة التامة بالرب احميد امجيد، والتعبد الصادق، والنور امبن الذي ميزت 

      : فنالت ثوابه ورضاه ،تراهقته حق تقاته، وعبدته كأها فاتر  ،لك من العبيدبه امَ 

                  

                                    

 [.17-15]السجدة/   
      :  فرفعها إى امقام اأسنى ،فعبدته  وم تر, لنفسها شغًا إا بطاعة املك اأعى
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 . [11]امجادلة/                    

       : حتى نلقاه يَ اه لنا ولكم حسن معرفته، وحسن عبادته وتقواه

                   

                               

    [.113-112/رانآل عم]             
  [.1/آل عمران]                     
ِيَباُت  الترِحيراُت ه» َلَواُت َوالطر َاُم َعَلْيَك َأُهَا النربُِي َوَرْمَُة اه َوَبَرَكاُتُه ، َوالصر َاُم ، السر السر

َن  اِحِ ًداـَوَأْشَهُد َأنر مُ  ،ْشَهُد َأْن َا إَِلَه إِار اهأَ ، َعَلْينَا َوَعَى ِعَباِد اه الصر « َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  َحمر
 .( 1)متفق عليه

دٍ ـمُ  َعَى  َصِل  اللرُهمر  » دٍ ـمُ  آلِ  َوَعَى  َحمر  ، إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى  إِْبَراِهيمَ  َعَى  َصلريَْت  َكَا  ، َحمر
يدٌ  َمِيدٌ  إِنرَك  دٍ ـمُ  َعَى  َباِركْ  ُهمر اللر  ، َجِ دٍ ـمُ  آلِ  َوَعَى  َحمر  إِْبَراِهيمَ  َعَى  َباَرْكَت  َكَا  ، َحمر

يدٌ  َمِيدٌ  إِنرَك  ، إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى   .( 2) عليه متفق « َجِ
، يا فعااً ما تريد يا جيد ، يا  اللهم يا مالك املك ، يا خالق اخلق ، يا ذا الطول واإنعام 

 ب العرش الكريم.ر
 اللهم إنا نسألك اهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ،

 يا أرحم الرامن.
اللهم اجعل خر عمري آخره ، وخر عمي خوامه ، وخر أيامي يوم ألقاك ، يا رب 

 العامن.
 
 
 
 
 

                                                 
 (.912قم )(، ومسلم بر131رقم )بأخرجه البخاري  متفق عليه,( 1)

 (.911( واللفظ له، ومسلم برقم )3371أخرجه البخاري برقم )متفق عليه,  (2)
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 الصمد
                قال اه تعاى: 

 .  [ 9 – 1 / اإخاص]        
هو الصمد الذي صمدت إليه ميع امخلوقات ، وقصدته كل الكائنات، امقصود   اه

 ،السيد امطاع الذي ا يقى دونه أمر . عند احوائج ، امقصود إليه عند الرغائب
ؤدد والرف والغنى هو الواحد اأحد الصمد الذي صمد جميع حوائج اخلق، الكامل ي الس

              ، وجيب الدعوات :  والكرم، مالك احاجات، ومفرج الكربات

 .[12/النمل]               
الذي تقصده ميع اخائق عند النوائب والكرهات، وتستغيث به إذا مسها هو الصمد 

           : الر وامشقات، وترع إليه عند الشدائد والكربات
 .[53/النحل]      

، واآخر فليس  ، اأول فليس قبله يء احي  الذي ا يموت هو سبحانه اأحد الصمد
 ، الغني عن كل أحد ، القادر عى كل أحد ، الذي حتاج إليه كل أحد . بعده يء

، هو الواحد  ءكمثله ي ، وليس م يتقدمه والد كان عنه، وم يتأخر عنه ولد يكون عنه 
      له وحده اأساء احسنى، و الصفات العى :   اأحد الصمد الذي

 .[9–1/اإخاص]                 
، العظيم الذي كمل ي  سؤددهي السيد الذي كمل  ،وهو سبحانه املك اأحد الصمد

، الرمن الذي كمل ي  لذي كمل ي قوته، القوي ا ، الغني الذي كمل ي غناه عظمته
، احكيم الذي كمل ي  ، العليم الذي كمل ي علمه ، اجبار الذي كمل ي جروته رمته
                 :  ، وا رب سواه ، ا إله غره حكمته

                           

 [.112-111/اأنعام]                 
وخضع لعظمته ، ، وتتوجه إليه  فسبحان اأحد الصمد الذي تصمد ميع امخلوقات إليه

                              : بن يديهصاغرة  ، وتقف ذليلة  ، وتَع إى إرادته وهيبته
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 .[ 51/هود]             
وا قوة إا باه العي لنا ، فإنه ا حول  التسديد إى حابهو ،نسأل اه اهداية ما يرضيه

                  :  العظيم
               

 . [ 7 – 2 / الفاحة]         
غ قلبك من ذكر كل يء رِ ــ، وف ه إليه، وتوجر  ، واقصد بنفسك إليه فاصمد إى ربك العظيم 

                الكريم :   ا قصدت إليه وهو ربكم إى

  [.11-15/الزمر]               
طلب معرفته بأسائه وصفاته،  ، وأعظمها قدراً من ربك اأحد الصمدثم اطلب حوائجك 

ن، ، ينرح صدرك باإياواحق الذي خلقها به، ومعرفة حكمتها، خلوقاتهبآياته و والعلم
                       :  ويمتلئ قلبك بالتوحيد، وترأ من الرك وأهله

 .  [ 74 - 71/ اأنعام]                       ڭ  
ثم أطلق بَك ي ملكوت الساوات واأر,، وانظر إى الشمس والقمر والنجوم، 

، لتعلم  اجبال والبحار والذراتالسحب و انظر إىالنبات واحيوان، وواجاد انظر إى و
أن ما تعلمه من خلوقات اه بالنسبة ما ا وعظمة ملكه وسلطانه ، وتعلم  ،عظمة ربك

                    :  كالذرة بالنسبة للجبل تعلمه
 [.17/الزمر]                      

، والواسع  مشحونة ي بحر عظيم واسعصغرة كسفينة ثم امع العام كله ي عقلك تراه 
                              : العظيم الكبر قاهر له ، حيط به 

 .[  112 / اأنعام]                
يمسكه اه  ، بأمر ربه ي ملكوت العام العلوي والسفي تراه قائاً  ثم أعد النظر متفكراً 

يسبح يطيع من خلقه، ويصمد من هداه ، ويشهد بتوحيده ، ودرته، وحركه بقوته، بق
                                                 :  بحمده

 .[ 92 – 91نور /ال]                              
ائًا من توجه إليه، صامدًا من أقبل عليه، املكوت ببصرتك قامُلك وثم أعد النظر تبَ
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خاشعًا لربه ، مستسلًا أمره، ا يتحرك من ذاته، وا يعمل من تلقاء نفسه ، بل بإذن ربه 
                              القوي العزيز :  

 .[  2/  الرعد]                    
بن يدي الواحد اأحد الصمد، وكل ما  متحداً  ترى الكون بأمعه رة أخرىثم أعد النظر م

      ، خاشع لعظمته ، مستجيب أمره ، مَع  إى إرادته :  فيه سامع مطيع لربه

                       

 [.11/احج]   ڱ                                
قد علم صاته  ، كل   ، ويوحده ي عبادته مده ي مقامهح، و يسبح ربه بلغته ي جهته كل  

 وعمله من العرش العظيم إى أصغر ذرة حت اأر,. وتسبيحه
من صغر  ، عى عدد اخائق كلهم يسبح ربه وحمده ويوحده ويكره بألسنة شتى ل  ـك 

          :  وصامت، وناطق  ورطب ويابس، ، وعال وسافل  وكبر

 [.1ة/اجمع]            
،  ه، ومسجده موضع قيامه بن يديهي ميع أحواله ل عابد ه ي إسامه إليه، مصلياً  كل  

         : قبلته العرش الكريم ، والبيت امعمور ، والبيت العتيق ، ومعبوده العي العظيم 
                           

 .  [ 91 / النور]    
: وااستغفار  والتوبة وقلة حيائك ، وأكثِـر من احمد عى جهلك وتقصركيا عبد اه فابِك 

 .[119/طه]       
عتك عن ربك، قطوسل اه امزيد من فضله، وسارع إى اخرات، وابِك عى الغفلة التي 

تسبيح مواك، وتقدم بنفسك إى صفوف العابدين امسبحن واجهل الذي حجبك عن 
                 : ي كل حن بحمد رهم

 .[99/اإراء]                 
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  التعبد ه  باسمه الصمد : 
الذي تصمد الذي صمد جميع حوائج اخلق ، اأحد الصمد الواحد اعلم أن ربك هو 

  : كثرة اأوصاف احميدة لهلكثرة خصال اخر فيه، و ؛القلوب بالرغبة والرهبةنحوه 

 [.15/غافر]                                
        هو الغني القادر الذي كل يء له، وكل يء خزائنه بيده: 

 .  [ 11 / يونس]       
إليه، وا  صمد، واصمد إليه ي ميع أمورك، وا تلجأ إافداوم عى طاعة مواك ال

إا تَف عبادتك إا له، وا تطلب حاجتك إا منه، وا تستعن إا به، وا يكون توكلك 
                        :  أحد سواه عليه ، وا تلتفت إى

 .  [ 123 / هود]                    
، فهو وحده  يه بوجهك وقلبك وبدنك، واسأله ما شئت من خري الدنيا واآخرةواصمد إل

                             :  الذي بيده خزائن كل يءالغني الكريم 

 [.21/احجر]    
،  وإن اعر, دون ذلك معر, من هوى أو غره فكابدهوالزم عبادة ربك الصمد ، 

             : ، تنال به ما وعدك ربك   مرتأُ واصطر عى ما به 
 .  [ 15 / مريم]                     

 وقلبك معلق باه ، وخذ باأسباب امروعة وجه بيء من أمرك إى سواهتوإياك أن ت
 .[13 /التغابن]                                      وحده اريك له: 

وأبطل  ، ب آمالكوتوكل عى اه وحده، وإا حرمك بركة هذا ااسم الكريم، وخير  
                                 :  رجاءك

 [.111-115/يونس]                              
 .واعلم رمك اه أنه ا يصحبك ي أخراك إا عملك ي دنياك

وانتظر اارحال وحاسب نفسك، ن العمل، وأحسن إى نفسك، وأحسن إى الناس، حِس فأ
        إى دار مقرك، والقدوم عى مواك العليم اخبر: 

 .[  11 / احر]             
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أو  ي جاه أو رئاسة  ،للمكروب وغياثاً  ،للملهوف تكون فيه ملجأً  وإذا أقامك اه مقاماً 
بحظ وافر، العظيم فصدقت وبررت وأحسنت فقد أخذت من مقتى هذا ااسم ، ذات يد 

             امفلحن امتقن : وكنت من
                       

 .  [5 -3/البقرة]     
، وقف بباب  تاج، وا تسأل الفقر امح وتوجه ي ميع أمورك إى ربك الصمد وحده

 .، ويغفر ذنوبك يعطيك مرغوبك ،قاي احاجات كلها للخائق كلهااملك الصمد ، 
      :  با حب يكرمك يوم تلقاه با حب  ربك العظيموتقرب إى

 .[  17 / الفتح]              
، واقصده ي  ه العىوصفات ،وتوسل إى ربك عند سؤاله با تعرفه من أسائه احسنى

          ته: اقصور جنباخلود ي يكرمك ، بيوته، واعتكف ي مواطن حابه
                                     

 .  [ 77] القصص /                      
هم عى قضاء حوائجهم واجعل نفسك مقصودًا من قبل الناس للمنافع واخرات ، معينًا 

                     : ابتغاء مرضاة اه 

 [.119/النساء]              
أنفق من علمك عى جاهلهم ، وأنفق من مالك عى فقرهم ، وأكرم أرافهم ، وأحسن 

لناس ابتغاء وجهه ، واه إى ضعفائهم ، وأصلح فيا بينهم ، فأحب الناس إى اه أنفعهم ل
              :ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه 

 [.2/امائدة]              
واعلم أن أحب اأعال إى اه بعد التوحيد رور تدخله عى مسلم ، أو تكشف عنه 

 كربة، أو تقي عنه دينًا ، أو تزيل عنه مًا .
ك ووقتك وبيتك ومالك للناس حبك اه والناس ، وتفوز بمغفرة الذنوب وجنة فافتح قلب
                         : اخلود 

                         
 . [ 139 – 133/آل عمران]       
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 .  [ 9] اممتحنة /            
                      

 [.14/النمل]       
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهما َلَك َأْسَلْمُت  » َوبَِك َحاَكْمُت َفاْغِفْر ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ، َوَعَلْيَك َتَوكر

ْمُت َوَماي  ْرُت  َما َقدر ْرُت َوَأْعَلنُْت ، َأخر   .(1)عليه متفق«َلَه إِار َأْنَت َا إِ ، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي، َوَأْرَ
 َعْدٌل ير ،  ُحْكُمَك  َماٍ, ير ، َناِصَيتِي بِيَِدَك ، َعْبُدَك َواْبُن َعبِْدَك َواْبُن َأَمتَِك  اللرُهمر إِِي  »

ْيَت بِِه َنْفَسَك ، َلَك  َأْسَأُلَك بُِكِل اْسٍم ُهوَ ، َقَضاُؤَك  ْمَتُه َأَحًدا  َأوْ ، بَِك َأْو َأنَزْلَتُه ي كَِتا، َسمر َعلر
َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي ، اْلَغيِْب ِعنَْدَك  َأْو اْسَتْأَثْرَت بِِه ي ِعْلمِ ، ِمْن َخْلِقَك   َوُنورَ ، َأْن َجْ

  .(2) أخرجه أمد« َوَذَهاَب َمِي، ُحْزِي  َوِجَاءَ ، َصْدِري 
لنا من الرياء ، وطهر ألسنتنا من الكذب ،  وطهر اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وطهر أعا

 أعيننا من اخيانة ، فإنك تعلم خائنة اأعن وما خفي الصدور.
اللهم أغننا بحاك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا أرحم 

 الرامن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.714(، واللفظ له ، ومسلم برقم )7992، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه (1)
 ( .144(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )9311/ أخرجه أمد برقم ) صحيح (2)
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 امتن
                    : قال اه تعاى

 . [51-51/الذاريات]             
سواه،  عن كل ما، الغني  شديد القوة، الكامل القوة ، الهو القوي امتن بذاته  اه 

          الذي مأ خزائنه بكل يء، وله خزائن السموات واأر,:

 .  [ 21 / احجر]                  
امتن القادر عى كل يء ، العليم بكل يء ، الغني امتن الذي  وهو سبحانه القوي

ى إعنده خزائن كل يء ، الذي بيده ملكوت كل يء ، الذي ا حتاج ي إمضاء حكمه 
            جند أو مدد ، وا إى معن أو عضد ، وا إى جامع أو شاهد : 

  [.91/النحل]                

مد امخلوقات بالقوت والقوة ، ويسوق إليها أرزاقها ، ـسبحانه القوي امتن الذي يُ  وهو 
 [.51] الذاريات/            ويعينها عى مصاحها : 

فسبحان القوي امتن الذي خلقنا وأعطانا امتانة ي أجسامنا لنصر ها عى الطاعات 
نقوى ها عى طاعته ، وأعطانا مددًا من قوته هزم ها وامصائب ، وأعطانا متانة ي قلوبنا ل

              النفس والشيطان والكفار : 

 [.24-21] اإنسان/             
وهو سبحانه القوي امتن الذي له ملك كل يء، وا يقف لقوته أحد، وا يعجزه 

            :  يء ي اأر, وا ي الساء

                       

 [.2-1/الفرقان]         
الذي القوي امتن الذي يتَف ي ملكوت السموات واأر, كيف شاء،  وهو امتن 
الذي نفذت مشيئته القوي امتن ،  الظواهر والبواطنعام الغيب والشهادة، وي يتَف ي 

                 :أبداً  ومام يشأ ا يكون، ، وما شاء كان  ي ميع الريات

 .[ 13-12يس]                                         
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له ملك العام العلوي والعام السفي، وله ملك عام  وهو سبحانه القوي امتن الذي
وله  ،ملك السموات واأر, وما فيهن له و الغيب والشهادة، وله ملك الدنيا واآخرة،

واأرواح، وله جنود السموات واأر, من امائكة  خزائن السموات واأر,،
: اجاد وغر ذلك ما ا يعلمه إا العليم اخبر، ووالنبات ، واحيوان، واإنس ،واجن

                         
  [.111/التوبة] 

، وكل  لكهالقوي امتن الذي كل يء مُ ، الغني احميد ، املك احق ، الرب العظيم فسبحان 
           وكل يء خاضع لعظمته: ، يء ي قبضته 

 .[11/يونس]  
  التعبد ه باسمه امتن : 

ات السمو ، وله خزائن اعلم وفقك اه حسن عبادته وطاعته أن اه هو القوي امتن
   ، وله مراث السموات واأر,: جنود السموات واأر,واأر,، وله 

 [.121/امائدة]                     
وكل خلوق وأحى كل يء عددًا ، ، أحاط بكل يء علاً هو القوي امتن الذي 

                 :  سبح بحمده، مف ي طاعته، شاهد بتوحيده َر ـ، مُ  خاضع أمره

 [.91/النور]                           
         ما شاء من اخلق واأمر كان، ومام يشأ ا يكون أبدا: هو القوي امتن 

 .  [ 12 / يس]                       
النار وما فوقها، وميع و، واجنة وما دوها ، والسموات واأر, ، فالعرش والكري 

 ، والتدبر ، ، والتَيف  وامقادير، واأرزاق ، واآجال ، و اأوامر ،  والعوام، امخلوقات 
كل ذلك مكتوب ي اللوح ،  عام الغيب والشهادةإا وغر ذلك ما خطه القلم ما ا يعلمه 

      وكل ذلك بيد القوي امتن وحده ا ريك له:، امحفوظ 

 .[  12 / يس]                   
، من جهة  وصفاته العى ،احسنى ء اهعى عظمة أساقاطع ودليل ساطع وكل ذلك برهان 

،  وتعظمه وحبه لتعرف املك احق أخرى ؛ والرهيب من جهةومنقسم إى سبيل الرغيب 
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          ، ثم تعبده بمقتضاها :  ثم توحده بأسائه وصفاته

 [.71/احج]                   
 وا تتوكل  ، وا ترجو سواه، فا خاف أحداً إا اه   ،  ده ه وحدهوجرِ ، فالزم رمك اه توحيده 

                           ى غره :إإا عليه وحده ، وا تلتفت  

  [.13-11/الزمر]                        
ب ورغر  ،ب ي اجنة، وحذر من الرف من النار ورغر ور وإن كان سبحانه قد خواعلم أن اه 

ه ، فإن امقصود اأعظم من ذلك كل، لوصولك إليه وتسهياً ، رمة بك ،ي اخر
، وعبادته  اته وأفعالهبأسائه وصف وتوحيده هو معرفته ، وامقصود من اخلق واأمر كله 

، فاعبده  ملسو هيلع هللا ىلص اً ، وفعل ما حبه ويرضاه ما رعه ي كتابه وأرسل به رسوله حمد وطاعته
                    :واصطر لعبادته 

 . [ 51 – 51 / الذاريات]            
        ب من عصاه بالنار: وعقا، ثم عند القوي امتن الكريم ثواب من أطاعه باجنة 

                                         

 .  [ 111 / الكهف]     
          فالثواب أهل التوحيد والطاعات ، والعقاب أهل الرك وامعاي :

                                           
                                          

 [.21-11]السجدة/                
واعلم أن اه وحده هو القوي امتن ، وأنت عبد القوي ، وعبد امتن ، وعبد العزيز ، وعبد الرمن ، 

   بمقتضاه : وعبد الكريم ، فليكن لك من معاي هذه اأساء حظ واسم تعبد ربك 

 [.111] اأعراف/                      

؛ واعلم أن امؤمن عزيز ا يذل نفسه إا لربه ، أما أمام الناس فنظهر العزة والرمة والغنى والشجاعة 
                           إظهارًا لعزة الدين ، ورمة للناس أمعن:

                                       
 [.154/آل عمران]         
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وإذا ضعف إيان العبد بربه ونقص توحيده تذلل الناس ، وعلق آماله هم ، ومسكن 
  أمامهم ، فسقط من أعينهم فأذلوه ، أنه سقط من عن اه قبل أن يسقط من عيوهم : 

 [ .1] امنافقون/                  
أنه وحده املك وأنت ؛ د رمك اه نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده ا ريك له فجرِ 

وهو الرزاق الذي أنت تأكل من ،  ، وهو الغني وأنت الفقرامخلوق وهو اخالق وأنت ،  عبدال
     مه: فأطعه تسلم وتنال كر، وهو وحده امستحق للعبادة دون سواه ،  رزقه

  [.17/الفتح]               
 [.53/آل عمران]                                    

 . [ 1]آل عمران/                        
َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، إِار َأْنَت  َظَلْمُت َنْفِي ُظْلًا َكثًِرا َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب  اللرُهمر إِِي  »

ِحيمُ  َغُفورُ الإِنرَك َأْنَت ، َواْرَمْنِي   .(1)متفق عليه « الرر
اللهم إنا نسألك موجبات رمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسامة من كل إثم، 

 امن.والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا رب الع
 اللهم إنا نعوذ بك من جهد الباء ، ودرك الشقاء ، وشاتةاأعداء .

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ، وحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وميع 
 سخطك ، يا أرحم الرامن .  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .2715(، ومسلم برقم )139)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه ( 1)
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 امتعال ..اأعى  ..العي 
               قال اه تعاى: 

 .  [ 12 / احج]            
 .[1 /اأعى]            وقال اه تعاى : 

 .[4 / الرعد]               وقال اه تعاى: 
 .هو العي اأعى الذي عا فوق كل يء بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله  اه 

ي  ووسع ملكه كل يءالذي أحاط علمه بكل عال وسافل من خلوقاته، هو اأعى 
                        : ملكوته 

 . [1-1/طه]                          
العي اأعى بذاته وأسائه وصفاته ، تعاى عن كل صفة ا تليق بجاله ،  وهو 

، وتعاى أن يدرك أحد  وتعاى أن يشبهه أحد من خلقه ، وتعاى أن يشبه أحدًا من خلقه
            كاله ، وتعاى أن حيط بجاله وماله وسلطانه أحد :

   [.11/الشورى]    
هو العظيم امتعاي عن إفك اأفااكن ، وافراء امفرين ، وتوهم امتومن ، ووصف 

 [.42/امؤمنون]            اجاهلن ، ا إله إا هو : 
 هو العي اأعى الذي عا فا ُتـدرك ذاته ، وا ُتـتصور صفاته.

هو العي الذ ي تاهت األباب أن حيط بجاله ، وعجزت العقول عن أن حيط بجاله ، 
           وعجزت اأبصار أن تدرك ذاته : 

 [.113/اأنعام]     
وسلطانه ، هو العي امتعاي عن اأضداد  هو العي اأعى الذي كل يء حت قدرته وقهره

 [.15/مريم]                     واأنداد : 
فسبحان العي العظيم الذي عا بذاته وأسائه وصفاته عن مدارك خلقه ، اأعى الذي علت 

                  اإدراك ذاته ، وكرت عن التصور صفاته : عن 

 [.9-1/اإخاص]               
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واعلم أن اه كبر قبل أن نكره ، وعظيم قبل أن نعظمه ، وخالق قبل أن خلقنا ، ورازق قبل 
 [.111/امؤمنون]                         أن يرزقنا : 

قوى ما نعرف واه أكر ما نعرف وما ا نعرف، وأعظم ما نعرف وما ا نعرف، وأ
وما ا نعرف، وأمل ما نعرف وما ا نعرف، فمها عرفنا من قوته فهو أقوى ، ومها 

           عرفنا من رمته فهو أرحم : 

 . [17/الزمر]             
                   فسبحان من ا بداية وا هاية لعظمته وكريائه وجاله وماله : 

 [.15/غافر]               
 وهو سبحانه العي الذي له العلو امطلق من ميع الوجوه: 

 .وعلو القهر .. وعلو القدر .. وعلو الصفات .. له علو الذات
الذي استوى عى أكر وأعظم خلوقاته وهو العرش ، اأعى  فهو العي بذاته عى ميع خلوقاته

 .[5/طه]          :  قال كا ظم الصفات وهي الرمة بأع العظيم 
، وأفعاله وصفاته العى، وهو العي علو قدر، فهو العي العظيم بأسائه احسنى

 . [1/طه]                 : احميدة
وهو العي علو قهر، فهو العي القاهر فوق عباده، الذي قهر كل يء، الذي دانت له 

   إا بإذنه وعلمه وإرادته: منها امخلوقات بأرها، فا يتحرك وا يسكن يء 

 .  [ 9 / الزمر]         
وهو سبحانه الكبر امتعال عن كل نقص وعيب وسوء، رفيع الدرجات، امستحق 

             أعظم درجات التعظيم وامدح والثناء الذي: 

               

 .[5-9/الشورى]                
    : واآخرة الذي جعل أولياءه هم اأعلون ي الدنيا، وهو سبحانه العي اأعى 

 .[134] آل عمران/                       
                    وجعل هم اجنة ي الساء ي أعى علين: 

 .  [ 11 – 1 / الغاشية]                        
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ي  وسمواً  ، ي أرفع الدرجات علواً  الرمن عى منابر من نور جلساءوأصحاب علين هم 
                 :عند املك احق مقعد الصدق

 .[55 –59/القمر]
، وهي مقر سجنهم حت  لنوجعل سبحانه الكفار وامكذبن ي سجن ي أسفل ساف

 .[7/امطففن]               : ا خرجون منها أبدا،خالدين فيها اأر,
الذي له اخلق واأمر امتعال ،  فسبحان العي اأعى الذي عا وملك وقهر كل يء

 .وحده ا ريك له
       :  لني أعى علين، وأهان من عصاه ي أسفل سافورفعه أكرم من أطاعه  

                                            
 [ .1-9/التن]                            

 الذي تعرج امائكة والروح إليه صعودا: ذو امعارج ،هو العي اأعى واه 
                          

 .  [ 9 – 3 / امعارج ]   
       امائكة بالروح من أمره: هو العي اأعى الذي ينزل و

 .  [ 2 / النحل]                          
  .فسبحان العي الذي جعل لكل روح معراجا، ولكل عمل معراجا، ولكل أمر معراجا

ره التدبر، الذي خلق امعارج وامنازل، فأمْ القدير الذي يملك التَيف و وسبحان العي
          نازل أبدا، وصاعد أبدا، ا إله إا هو العي العظيم: 

 .  [ 9 / احديد]                        
مر هم السموات السبع، وجبلهم عى السمع هو العي العظيم الذي خلق امائكة، وعَ 

، وساهم امائكة لفعلها ؛ أها ملك املكوت ، وجيد ملكه ، وتدبر  عة أبداوالطا
كل  مطيع ربه ا يعصيه ، وكل  متوحد بعمله ا ن رها ، وتبلغ الوحي إى الرسل ، اأمر بإذ

 .  [ 1 / التحريم]            : يتعداه إى سواه 
لتهم ي طاعتهم لرهم كاحواس اخمس ي بني ومنزوهم جبولون عى الطاعة لرهم، 

 آدم ، ا معصية عندها حاملها ، وا حاسد بينها ي مراتبها.
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 م العي العظيم.لتقديس لرهمع التسبيح وا، متوحد بعمله  كل  
، ومنهم الذاكر أبدًا ، ومنهم القائم  ، ومنهم الساجد أبداً ، ومنهم الراكع أبداً فمنهم القائم أبداً 

                                          :أمره أبداً ب
 .  [ 21 – 14 / اأنبياء]             

 الذي ا خفى عليه ذرة من ملكه.العليم فسبحان العي بذاته وأسائه وصفاته، 
  التعبد ه  باسمه العي : 

إى  ، فتوجه ، وفهم معانيها  احسنى طلب علمهااعلم رمك اه أن مفتاح التعبد بأساء اه
،  ، واسأله أن يطلعك عى أعى درجات ذلك، فإنه جل جاله العي اأعى ربك الكريم

   ، والصفات العى: ، واأساء احسنى والسناء والبهاء ،وامحامد امتعاي بامجد

 .  [ 27 / الروم]                   
ده بأسائه مه بقلبك ولسانك وجوارحك، ووِح فعظِ  عرفت أن ربك هو العي العظيم إذاو

 وصفاته وأفعاله، ونزهه عن كل ماا يليق بجاله، واعبده با رعه وحده ا ريك له: 
                   

 .  [ 112 / اأنعام ]   
تنكشف لك حقيقتها، ويتبن  نظر إى نفسكوإذا عرفت ذلك وأبَته بقلبك فارجع ال

                       ، ومقدار جهلها : وسفال درجتها، لك ضعفها 
 .[53/يوسف]                       

واعلم أن اه وحده هو العي العظيم ، والنفس البرية مفطورة عى حب اأعى 
ى من له الكال امطلق ، وهي تسعى تريد اأعى إع واأكمل واأحسن ، وفيها تطلُ 

 .واأحسن ، وفيها فراغ ا يملؤه إا معرفة العظيم اأعى ، اه ذو اجال واإكرام
      : ونالت ثوابه  ،طمأنت به، ورضيت بتدبرهافإذا عرفته 

                      

 [.24-21/الرعد]      
                اعلم أن من عرف اه حقًا عرف أنه عبده حقًا  فعبده حقًا : و

 [.14/حمد]                
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فسبحانه من رب ما أعظمه ، وسبحانه من إله ما أكرمه ، له ما ي السموات وما ي اأر, 
 . [22/احر]                       

العي اأعى ي ذاته وأسائه وصفاته ، القوي الذي كل الكون أثر من آثار أفعاله هو 
                      وقدرته وإرادته :

 [.9-3/الشورى] 
وإذا عرفت أن ربك هو العي اأعى بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، فاخضع له يرفعك ، 

  عطك، واستغفره يغفر لك، واستنَه ينَك :  وتذلل له يعزك، وافتقر إليه ي

                          

 [.91-91/احج]             
واعلم أن فوق كل ذي علم عليم ، وفوق كل كبر أكر ، وفوق كل غني أغنى ، وفوق كل 

، وكن مع اهادي هديك :           كريم أكرم ، فكن مع العي يرفعك ، وكن مع القوي يقويك 
 [.14/العنكبوت]               

وتذلل رمك اه مواك ، وتواضع لربك العظيم الكبر امتعال ، وخلرق بمعاي اأمور ، 
وكن سببًا لرفع الناس من اأسفل إى اأعى من اأقوال واأعال واأخاق ، ورفعهم 

لتوحيد ، ومن الرذائل إى الفضائل ، واسبق ما سواك إى ما يري مواك : من الرك إى ا
                            

   [.125/النساء]    
بكال اخشوع واخضوع ، واإكثار من الركوع والسجود ، ب إى ربك العي اأعى تقرر و

     نزلتك:عجزك وضعفك،وصغر قدرك،وسفال م مستشعراً 
 [ .77/ احج]                      ڻ   
           :  وإياك والعلو والتعاي، وحب ذهاب الصيت والذكر بن الناس

                              

   [.14-11/لقان]         
              ة اه: والزم التواضع ي ميع أمورك لتنال رم

 .[ 13/القصص]            
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، والتحي بمقتى  ثم راجع العمل فيا بينك وبن اه بطلب معاي اأخاق واأعال
        :  عى ما حب من ذلك ويرضاه، أسائه وصفاته 

 [.111/اأعراف]                  
  اخرات، وتفرغ للباقيات الصاحات، ونافس ي أعى الدرجات من ذلك وسارع إى

                    تنال أعى الدرجات:

                    

 .[21/احديد]
 ل.يرى عنك باليسر من العم ،وار, رمك اه باليسر من عطائه

 ، ليكون ذلك وصفاً  بمعاي أسائه وصفاته والترعبد له ،اهرب إى دًا إى التقعُ همتك ُص  ُل واعْ 
          :  ويكره سفاسفها ،واأعال ، فإنه سبحانه حب معاي اأخاق لك عنده

                       
 [ .41/النحل]       

يرزقك حسن عبادته، ، ويعي درجاتك، وأن عنده  وارغب إى ربك أن يرفع ذكرك
     ودوام ذكره، لتكون مع الصفوة امختارة ي الرفيق اأعى: 

               

 .[  71 – 14 / النساء]             
، وسبح باسم ربك اأعى، فكل امخلوقات تسبح بحمده، العظيم وسبح بحمد ربك 

                     وتطيع أمره: 

 .  [ 99 / اإراء]              
، فسبحان ري اأعى العي امتعال الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب والعمل الطيب من الذكر

           :  والعمل الصالح، والدعاء 

 .  [ 11 / فاطر]                 
 يم ، القوي القادر الذي يدبر اأمر ي الساء واأر,.هو العي العظ

، ويشفي هذا وخذل هذا،، ويمنع هذا، وينَ هذا، رحم هذا، ويغيث هذا، ويعطي هذاف
                 : ، ويأمر هذا ، وينهى هذا و يذل هذا، ويفرج كرب هذا، ويعز هذا 
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 .  [ 21 / آل عمران]      
 .فاحرص رمك اه أا يصعد منك إى ربك إا ما حبه ويرضاه

دعه وْ وما تُ وما جالس به رقيبك احق امبن ، وانظر إى ما مليه عى امائكة الكرام الكاتبن، 
                      ي صحفك ي ليلك وهارك: 

 .[12–11/اانفطار]
ن ااقتداء بالربانين الطاهرين، وتأدب بآداب امائكة امكرمن وأحِس واعبد ربك العظيم ، 

                      الذين:
 .  [ 21-14 / اأنبياء] 

 .واستح من حفظتك امازمن لك، ثم من الكرام الكاتبن أعالك
احياء من فعل قبيح أمام مائكة رب العامن، وااستباق  واعلم أنه إذا كان عب عليك

، إى كل عمل صالح، فكيف ا تستحي من املك العي العظيم، والشاهد الكبر 
           : وهو يراك فتعصيه بنعمه عليك

 .  [ 17 / الزمر]             
وكم السامعن لك من ، م الناظرين إليك ، وك بل كم من الشاهدين غرهم لك أو عليك

يء الذي أحى كل  واحصيها إا اه وامخلوقات التي ايعلمها واأرواح اجن
 ، وأحاط بكل يء علًا . عددا

          وتوقن :  وتعقلوتستحي ، لو كنت خاف  وكفى باه شهيداً 
 [ .4/الروج]                   

الشياطن  أن اه خلق امائكة الكتبة واحفظة وغرهم من جنود اه، وخلقواعلم 
 .والعفاريت وامردة الذين يرونك من حيث ا تراهم

 وهؤاء وهؤاء من عام الغيب ، وهم آثار وأعال وأحوال.
ا فامائكة يُ        ، فيستغفرون اه لك :  ون بطاعتك، وتضايقهم معصيتكََ

                                   
 [ .7/غافر]                                     



319 

والشياطن يفرحون بمعصيتك، وحزهم طاعتك، فيكيدون لك ليجروك معهم إى جهنم 
               فاحذرهم:

                            
 .[27/اأعراف]     

    : فكل أحد معه قرينه من امائكة، وقرينه من اجن، والكل مازمون له
 [.11-11/اانفطار]                

 ِمنَ  َقِرينُهُ  بِهِ  ُوِكَل  َوَقدْ  إِار  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َماملسو هيلع هللا ىلص : » قال: قال رسول اه  عن عبد اه بن مسعود و
 إِار  َيْأُمُرِي  َفَا  ، َفَأْسَلمَ  َعَليْهِ  َأَعاَننِي اه َأنر  إِار  ، َوإِيراَي  » : َقاَل  ، اه َرُسوَل  َيا َوإِيراكَ  : َقاُلوا ، « نِ اجِ 

 .(1)أخرجه مسلم «  بَِخْرٍ 
وهو ي مقابلة امعراج للروح ،  دون الساء الدنيا اسراق السمع واعلم أن للجن سلاً 

  : قال اه عنهمحرقهم كا  فإذا اسرقوا السمع أرسل اه عليهم شهباً امائكة ، و

                  

 .[4–1/اجن]       
فا إله إا اه العي العظيم الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام 

، وأظهر هم أساءه وصفاته بآياته وخلوقاته: كهيالسفي، وبسط ملكه عى ميع مال
 . [4/الرعد]             
 .[ 79/الفرقان]                  

 .[211/البقرة]                
 َثنَاءً  ُأْحِي  َا  ،ِمنَْك  بَِك  وذُ َوَأعُ  ، ُعُقوَبتَِك  ِمنْ  َوبُِمَعاَفاتَِك  ، َسَخطَِك  ِمنْ  بِِرَضاكَ  َأُعوذُ  اللرُهمر » 

 .(2)أخرجه مسلم « َنْفِسَك  َعَى  َأْثنَيَْت  َكَا  َأْنَت  ، َعَلْيَك 
اللهم يا عي يا عظيم ، يا غفور يا ودود ، يا ذا العرش امجيد ، أسألك اجنة وما قرب إليها 

 من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
ا حول وا قوة إا باه العي العظيم ، ملجأ كل خائف ، ومعطي كل سائل ، وجيب كل 

 مضطر ، ومفرج كل كرب ، وقاهر كل قاهر .
                                                 

 ( .2119برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.911برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 النارو ..النصر
 [.71/احج]                       قال تعاى: 

                          تعاى: اه قال و

 [.151-194] آل عمران/             
َوُهَو  ،هِ اه َوَلْسُت َأْعِصي إِِي َرُسوُل  »ملسو هيلع هللا ىلص : : قال رسول اه  قال  عمر بن اخطابعن و

ي  .( 1) أخرجه البخاري «َناِرِ
ر ـحد أقوى منه، النار الغني الذي يملك خزائن النصأهو النار القوي الذي ا   اه 

الذي النار ،  كلها، املك النار الذي وهب النَ لكل منتَ، النار وحده ا ريك له
 [.121/]آل عمران                                                 بيده النَ كله: 

وا يقف له يء وا يغلبه أحد، ، القوي الذي ا يعجزه يء  النصر وهو سبحانه النار
     ، وأذل بجروته ميع اجبابرة: وأهلك ميع الطغاة  ،قهر بقوته ميع اأقوياء

 [.11/]هود        
يشاء ي أي وقت شاء ، النصر الذي ينَ رسله وأنبياءه وهو سبحانه النارالذي ينَ من 

، ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم، ويلقي الرعب ي قلوب  عدائهمأوامؤمنن عى 
                  أعدائهم:

 [.97/]الروم        
وتوكل  كل من آمن بهينَ ، وهو سبحانه النار احق الذي بيده النَ وحده ا ريك له 

                                             : عليه واذ به

 [.5-9/]الروم                  
اأر, ميعًا  جتمع عليهم أهل اوهو سبحانه النار أهل اإيان عى مر الدهور، فلو 

 .ا غالب له أن اه ؛ ن عليهمنَ اه امؤمن والُعدد الَعددبا عندهم من 
    :اجبار الذي قهر اخائق كلها، وبيده مقاليد كل يءالعزيز هو املك 
 . [21 /]امجادلة             

 :، وبيده مفاتيح اخر  بيده مفاتيح النَ، وبيده مفاتيح الرزقاملك احق الذي فسبحان 
                                                 

 (.2731رقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 [.71/]احج                                           
،  لكال قدرته، قهر غلب وا يُ الذي ا يُ القوي ،  وهو سبحانه النار الغالب البالغ مراده من خلقه

 [.9/الزمر]            :  وعظمة سلطانه
ا ، وا يرد حكمه راد، الذي يفعل م وهو سبحانه الغالب عى أمره، الذي ا يغلبه يء 

                 ، وأمره نافذ كيف شاء:  يشاء
 .[21/يوسف]

ولو أن ، من به وتوكل عليه فهو الغالب آوهو سبحانه الغالب وحده ا ريك له، فمن 
              ميع من ي اأر, له طالب: 

 .[21/امجادلة]
، الذي ا  لقاهر الذي أمره نافذ ي ميع ملكهفسبحان املك القادر النصر النار الغالب ا

                 ،  ، أو يمنع ما أمى، الذي تفرد باخلق واأمر، فا راد لقضائه يملك أحد أن يرد ما قى
                                      وا معقب حكمه:

                                                   

 .[59/اأعراف]             
، ومن خذله اه فا نار  ره اه فا خاذل لهـر بيد النار احق، فمن نصـوالنص

                            له:

 .[111/آل عمران ]    
 بيد النار وحده ا ريك له كا قال وفعل اأسباب من أسباب النَ امطلوبة، ولكن النَ

             : اه للمؤمنن ي بدر حن أمدهم بامائكة

                           

 .[121-125آل عمران/ ]       
  قدرته:  كال ر اه عباده امؤمنن بدون اأسباب أو مع قلتها لبيانـوأحيانًا ينص

 [.123/آل عمران ]                 
                      ردهم إى التوكل عى ل،   واعتمدوا عليها، ر إذا تعلق امسلمون ها ـوأحيانًا خذل بأسباب النص

                    : كا قال عز وجل  ر سبحانهـبيده النص من
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 [.21-25/التوبة ]        
والتدبر ، الذي ينزل ، ر ـوالنص، والرزق ، واخلق ، فسبحان املك الذي تفرد باملك 

 عى أرضه. النَ عى أوليائه كا ينزل القطر من الساء
لصر .. وبالفرج مع الكرب .. وبالعافية مع السقم .. هو النار الذي يأِ بالنَ مع ا

        ر .. وباأمن بعداخوف .. وبالنجاة مع رؤية اهاك : ـر مع العسـوباليس

                                
 [.111/]يوسف

ولو وقف له ميع اخلق، وإذا أراد فا إله إا اه القوي العزيز الذي إذا أراد أن ينَ أحدًا نَه 
 [.9/]الزمر            : أن خذل أحدًا خذله ولو أعانه ميع اخلق

       بنَ أوليائه عى أعدائه ي الدنيا واآخرة:   وقد تكفل اه 
 [.51/]غافر               

، قهريُ  ُيغلب وا الذي االنصرمن خلقه، ، الغالب البالغ مراده من شاء فسبحان النار
             وجروته :  ،وعزته ،وعظمته ،وتهقلكال 
 [.7] الفتح/

ا يغلبه أحد، وا يرد حكمه راد، وأمره و ،، الذي يفعل ما يشاء الغالب عى أمره هو 
                                  :  نافذ ي ملكه أبداً 

 [ .13-12/يس]               
، أو  ، أو يعطي ما منع ، أو يمنع ما أعطى هو القوي القادر الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى

                ر: ـ، أو خذل من نص ر من خذلـينص
 [.21]آل عمران/                        

، أو  ، الذي ا يستطيع أحد رد ما قضاه ملك احق الغالب القاهر لكل غالبفسبحان ا
، أو  طهض ما بَس بْ ، أو قَ  ، أو إماتة ما أحياه ما أماته ء، أو إحيا ده، أو تقريب ما بعر  بهرر ـبعاد ما قإ
                     ، ا راد ما قضاه ، وا معقب حكمه: هَض ط ما قبَ ْس بَ 

 [.59عراف/]اأ    
، بل كل فا حتاج إى أحد ينَه أو يعينه ،الغني القوي النار علم أن اه هو املكاو
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 [.79/]احج                : أحد حتاج إى نَه
، وامتثال أوامره،  ، ورعاية عهوده والقيام بحقوقه، أما نَة امؤمنن لرهم فتكون بعبادته 

 ، واجهاد ي سبيله. ، والدعوة إليه ، والعمل برعه ب نواهيهواجتنا
                     ، لكن ، واه غني عنهم ، والنَ ي الدنيا واآخرة وهم هذا يربحون السعادة ي الدنيا واآخرة

               : ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم ،رهم بذلكأمَ 
                       

 [.91-91/]احج       
           : ر والتمكن وااستخاف ـستحق النصفهذه عامات من ي

                    

                                         

 [.55/النور]     
خيار  اهي امعونة بطريق التوي وامحبة، خص اه هعلم رمك اه أن حقيقة النَ او

           :  وهم امائكة والرسل وامؤمنون ،هخلق

 [.173-171/الصافات]            
، بل  ، وهذا ا يقال للكافر إذا ظفر بامؤمن أنه منصور عليه راً ـوامعونة عى الر ا تسمى نص

، وسلط  حدأر عن امؤمنن ي ـأو تربية له كا رفع اه النص، وبة له عى ذنب عق ؛ هو مسلط عليه
          : ملسو هيلع هللا ىلص الرماة أمر رسول اه  بعض ىـحن عص ،عليهم الكفار

                                       
               

 [.152/آل عمران]                          
 فع النَ عن امسلمن بسبب ذنوهم.ففي هذه الغزوة انتَ اإسام، ورُ 

       ۓ ليعودوا إليه ويوحدوه: ، يسلط الكفار تربية لعباده  ه ــاف

 .[41/النساء]                        
، كا سلط اه ثم ينتقم منها ،ها رييو ،ينتقم ها ،بيد اه والكفار والظلمة والطغاة عي  

رائيل بسبب معاصيهم، فلا آمنوا بموسى نَهم اه، وأغرق فرعون فرعون عى بني إ
 .وجنوده
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، ولكنه عز وجل يبتي عباده بذلك وحده  هاك أعدائهإو ر دينهـقادر عى نص واه 
      رته:ـمن يتوى عن نص، دينه  رـ، ويظهر من ينص لري أولياءه، التسليط 

                                  
 .[1 -9/حمد]            
 التعبد ه     النصرباسمه: 

 اعلم وفقك اه هداه أن النَ كله بيد اه وحده ا ريك له .
، وأن ينَك عى هواك، م عى طاعة اه، لتستقيأن ينَك عى نفسك النار سأل ربكاف

 لتستقيم عى هداه ، وأن ينَك عى ميع أعدائك من الشياطن والكافرين.
 اه لعباده امؤمنن أنه ا نار هم دونه وا معن هم سواه، وذلك لتتوجه قلوهم وقد بنر 

 من عاداهم. له، ويرفعون أكفهم بالراعة إليه، فيستجيب لدعائهم، وينَهم عى
   فإنه نعم اموى ونعم النصر:  ،فتوجه ي ميع أمورك إى مواك املك القادر 

 .[117/البقرة]                    
فعصوا رهم ا يتحقق هم نَ، بل يتسلط عليهم  ،علم أنه إذا نقص إيان امؤمنناو

               أعداؤهم بسبب ذنوهم: 

 .[115/آل عمران]                  
علم يقينًا أن النَ والنار مع أهل اإيان والطاعات ، وأن اخذان واهزيمة واحرمان مع او

                                        :  أهل الكفر وامعاي

 [.4-7 /]حمد                        
 ، واآيات الرعية ،فاجتهد رمك اه عى زيادة إيانك كل يوم بالنظر ي اآيات الكونية

   والتفكر ي أساء اه وصفاته وأفعاله: وااستقامة عى أوامر اه ، 

                         

                  

 [.9-2/]اأنفال     
َر  نْ وبركة الرزق، فمَ ، رم النَحْ ـثم تُ  ،فتقع ي امعاي ،حذرأن ينقص إيانكاو  ي ق

                    : ذ ي احالِخ أُ احال 
 [.123 /]النساء
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،  اطنعلم أن امسلمن لن ينتَوا عى العدو الظاهر حتى ينتَوا أواً عى العدو الباو
 الدنيا.حب والشيطان و ،وهو النفس واهوى

       نتَ عى هؤاء نَه اه عى عدوه اخارجي: افمن 

 [.91/]احج      
، زادت امعاي ، ثم الطاعات نقصت  ،علم أن امؤمن منصور أبدًا، فإذا ضعف اإياناو

    :  من إياهميل عليهم بقدر ما نقص فصار لعدو امؤمنن من السب

 [.31/الشورى]                     
  ، فإذا فاإيان واأعال الصاحة من أعظم جنود اه التي حفظ اه ها عباده امؤمنن

فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم با تركوه  ،الصاحة ونقصت اأعال، ضعف اإيان
                              من طاعة اه:

 [.134-131 /]آل عمران         
الصر ، والتواي ب،  نَ رمك اه دين اه بالعمل به، والدعوة إليه، والتواي باحقاف

       كا قال سبحانه :  ولن ينجيك من اخسار والعذاب إا هذا

 .[3-1 /]العَ                  
الظام منهم وامظلوم، الظام تكفه عن الظلم، وامظلوم تأخذ ، خوانك امؤمنن إنَ او

                 إن قدرت :  وتعطيه إياه ،حقه من الظام

                  

 [.119/النساء] 
َأَخاَك َظامً ملسو هيلع هللا ىلص : »: قال رسول اه  قال  عن أنس و ْ َُ  ،َيا َرُسوَل اه: َقاُلوا « ا َأْو َمْظُلوماً اْن

ُه َمْظُلوم ُ َُ ُه َظالِ  اً َهَذا َننْ ُ َُ  .(1)أخرجه البخاري «َتْأُخُذ َفْوَق َيَدْيِه » :  َقاَل  ؟ًا ـَفَكْيَف َننْ
بك إليه أنه ا يكون خلوق إا من خالق، وا يكون مغلوب إا   يقرِ َا ـواعلم وفقك اه لِ 

         ، وا يكون منصور إا من نار :  بمن غال

                          

 [.19-13/فاطر]                
           واعلم أن النَ عزيز فاطلبه من النار بأسبابه امشـروعة : 

                                                 
 (.2999رقم )ب أخرجه البخاري( 1)
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 [.97-95/اأنفال]               
كل بفعل  ،فعليك باجهاد وامجاهدة ي سبيل اه، وإن أردت أن تكون غالبًا أعدائك 

                      من اإيان والتقوى :  ما حبه اه ويرضاه

                      

   [.15/الشورى]                 
     : سبحانه  فقال امجاهدين ي سبيل اه باهداية اه  وعدوقد 

 [.14/]العنكبوت          
 ي سبيل اه.أعظمهم جهادًا  ،وأحسنهم استقامة ،فأكمل الناس هداية
وجهاد معصية اه، وجهاد اهوى،  عنهاد النفس عى طاعة اه، وحبسها وأفر, اجهاد ج

                  : ، وجهاد الدنياالشيطان
 [.1/العنكبوت] 

هداه اه سبل رضاه اموصلة إى اجنة:  ،وجاهد هذه اأربعة ي اه ،فمن استعان باه
                                                                                                        

                     
 [.71/]احج                           

   عدوه:  هاه عى عدوه، ومن انتَت عليه غلب هربعة نَأنتَ عى هذه اان مف

 [.11-7 /]الشمس                   
فهو  ،وجاهد ي سبيله ،ونَ دين اه ،نَت عى نفسه وهواهاأن كل مؤمن علم اليقن  علماو

                 : ، وعدوه خذول  منصور ي الدنيا واآخرة

 .[52-51/غافر]                  
فهو مغلوب مذموم خذول ي الدنيا  ،وعى اه ورسوله ،أحد أعر, عن ربهوكل 

 [.22/]اإراء              واآخرة: 
وأر  ،وركوب الدنيا عليه ،وامعيشة الضنك ،فهو مغلوب ي الدنيا بحياة الضيق والنكد

   هو يظنه خر وصاح: ، بل يأت بكل ر وفساد، ورخبت أي الشيطان له، فأينا يوجهه ا
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 .[115-113/]الكهف                      

      : وهو يظن أنه عى هدى ،والشياطن هديه إى سبل الضال، وتَفه عن كل حق

                         

  [ .37-31/الزخرف]
وأطلق جوارحه  ،واستكر عنه ،أنه عمي ي الدينا عن ساع احق ؛ وهو مغلوب ي اآخرة

، وُني ي العذاب  ذف به ي السعريدت جوارحه بالساسل يوم القيامة، وقُ فقُ  ،ي معصية اه
               : كا َني دين اه ي الدنيا

                                            

 [.121 -123/]طه                                                       
 [.197/]آل عمران                    

 [.251]البقرة/                  
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، ِي رَ  أَنَْت  اللرُهمر  »

 لُذُنوَب ا َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ي َفاْغِفْر  بَِذْنبِي َلَك  وءُ بُ  َوأَ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ  أَ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(1)أخرجه البخاري « َأْنَت  إِار 

 وعبادك امؤمنن. ملسو هيلع هللا ىلصاللهم انَ دينك وكتابك وسنة نبيك حمد 
اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيا 
أعطيت ، وقنا برمتك وارف عنا ر ما قضيت ، إنك تقي وا ُيقى عليك ، إنه ا 

 يذل من واليت ، وا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت.
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم )  رجه البخاريأخ( 1)
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 الوارث
 [.23/]احجر              قال اه تعاى:

هو الوارث احق ، الباقي بعد فناء اخلق ، الوارث الذي يسردهم ويسرد أماكهم وأمواهم  اه 
 .[13/يس]                          : بعد موهم

ومالك املك، الذي يتَف ي البقاع واأموال كيف شاء،  ،وهو سبحانه خالق اخلق
          : يورثها من يشاء ، ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه

 [.121/]اأعراف       
ك كل مالك  ، ويعود إليههو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه ميع اأماك بعد موت امُـار

 [.91/مريم]            :  وما ملك
هو سبحانه الوارث الذي كل يء ملكه ، وهب لك منه ما شاء ليمتحنك ، فهو ملكه ي 

 [.23] احجر/           : يدك ، وسرثه من وهبه لك
          ليستعن ها عى طاعته :  ،واأر, ه يورثها من استقام عى أمره

                                

   [.111-115/اأنبياء] 
، ووارث كل وارث من  ، وارث اخلق أمعن وهو سبحانه الوارث احي الذي ا يموت

 [.91/] مريم             خلقه: 
الذي له مراث الوارث  فسبحان الوارث الباقي بعد فناء اخائق ، احي الذي ا يموت ،

              السموات واأر, ، الوارث لكل مالك وما ملك :
 [.111/]آل عمران      

صادق الوعد ، وعد عباده امتقن باخافة ي اأر, ي  واعلم أن املك احق 
          هذه الدنيا عى أحسن حال وصدق:

                   
                         

 [.55]النور/     
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، والتي فيها من الرمة واحسن والنعيم ما ا  ووعد عباده امتقن أن يورثهم اجنة يوم القيامة
             عن رأت ، وا أذن سمعت ، وا خطر عى قلب بر: 

                                              
 [.13-11/مريم]               

فسبحان املك احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نوم ، الوارث الباقي بعد فناء اخلق ، وكل ما 
 [.27-21/]الرمن                 سواه فاٍن زائل:

مرجع وامنتهى ، وإليه امآل وامصر ، وإليه ُيرجع اأمر كله ، ا  إليه هو املك الذي 
    الوارث الذي يرث املك واملكوت، واملوك والعبيد ، واخلق أمعن

 [.23/]احجر        
ن امَلك احق بيده امُلك كله ، يؤِ املك من يشاء من عباده امؤمنن ، وينزع املك أواعلم 

   ه من أعدائه وأعداء رسله وعباده امؤمنن ، ويورثه من آمن به وأطاعه:  من عصا
               
                  

 [.137/]اأعراف     
       ووقت واحد : ، بأمر واحد ، وينزعه من هذا ، فسبحان من يؤِ املك هذا 

                         

 [.21/]آل عمران                       
ادر عى كل يء ، الوارث وسنة اه جارية ا تتبدل أبدًا يورث امؤمنن ديار الكافرين ؛ أنه الق

                لكل يء : 

                 

 [.91-91/احج] 
لقوي العزيز الذي ُيمِكن أوليائه ي اأر,، ويكفيهم ر أعدائهم ، ويدافع عنهم، هو ا 

              ويورثهم ُمْلكهم بعد أن يمأ قلوب الكفار بالرعب: 
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 [.27-25/]اأحزاب              
اصطفاهم  يورثه من ،فيه كل اهدى والرمة والفاح ،رحيم، وكتابه كريمواعلم أن اه كريم 

            لعبادته، واجتباهم لدار كرامته: 

                

 [.33-32/]فاطر                     
  التعبد ه  :باسمه الوارث 

هو املك احق الذي بيده مقاليد اأمور، وله خزائن السموات  رمك اه أن اه  اعلم
 ث من يشاء من عباده ما حبه ويرضاه.ورِ واأر, ، ي

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب ، والدعوة إليه ، وتعليم رعه ، والعمل بطاعته ، 
     فأجابه : ملسو هيلع هللا ىلصزكريا  والكف عن معصيته ، وأن ععل ذلك ي ذريتك كا سأله

                   
           

 [.41-14/]اأنبياء      
واجتهد أن تكون بعد اموت وارثًا مع الوارثن الذين يرثون الفردوس ي اجنة بإياهم ، 

، واإحسان إى خلقه: وحسن صفاهم ، وعبادة رهم ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه 
                  

                   

                  

                   

 [.11-1/امؤمنون]       
ثك اه ِعْلم ما م تعلم من العلم بأساء اه وصفاته ودينه فعِلمه عباده تكن ربانيًا من  وإذا ورر

ثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ  ورثة اأنبياء، فاأنبياء م يورثوا دينارًا وا درمًا وإنا ورر
                        وافر يستفيد منه ويفيد غره: 

                                         
 [.74/مران]آل ع    
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فأحِسن أقوالك وأعالك  ،وحاسب عليها ،واعلم أن ميع اأقوال واأعال موروثة
      يَك ما فعلته يوم تلقاه :  ،وأخلصها لربك ،وأخاقك

               

 [.1-1 /]الزلزلة             
 فاجتهد أن م؟ماذا قدر  :وقالت امائكة ؟ماذا خلرـف :واعلم أن اإنسان إذا مات قال الناس

تكون قبل اموت جامعًا للخرات ، مسارعًا إى كل عمل صالح ، وتكون بعد اموت وارثًا 
                    يرث ثواب اإيان واأعال الصاحة ي اجنة : 

     [.73-72/الزخرف]                     
 [.1/]آل عمران                     

                     

 [.121-127/]البقرة           
تِ  َي ُدْنيَا َوَأْصلِْح ِي ،  يُهَو ِعْصَمُة َأْمرِ  يالرذِ  َي اللرُهمر َأْصلِْح ِى دِينِ  »  َوَأْصلِْح ي،  فِيَها َمَعاِي  يالر

تِ  ِِ آِخَر  ِمْن ُكِل ي  َواْجَعِل امَْوَت َراَحًة ، ُكِل َخْرٍ  فـي لـيَواْجَعِل احَيَاَة ِزَياَدًة ،  يَمَعادِ فِيَها    يالر
 .(1)أخرجه مسلم «َرٍ 

اللهم يا عام اخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا ذا العرش امجيد ، يا وارث كل وارث ، يا غافر 
 التوب ، ا إله إا أنت .الذنب ، يا قابل 

 أسألك لذة النظر إى وجهك الكريم ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2725برقم ) أخرجه مسلم  (1)
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 الوكيل
                   قال اه تعاى: 

 [ . 173 / آل عمران]        
ي ومصاحهم اخلق ومعايشهم  هو الوكيل احق الذي توكل وتكفل بجميع أمور اه 

               العام العلوي والعام السفي:

 .[ 132/النساء]
 ،وهو سبحانه الوكيل القادر عى كل يء، الذي ميع امخلوقات حت كفالته ووكالته

                        وتدبره وتَيفه: 

 [.2/الرعد]                    
من التحريف والزيادة  وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وِحْفظه وِحْفظ كتابه

 [.4] احجر/                : والنقصان 
فسبحان املك احق الذي كل اأمور موكولة إليه ، القادر عى كل يء ، الوي بإمامه ، الوكيل 

  وا معقب حكمه:  ،ا راد لقضائه ،تفرد بحفظ اخلق وكفايتهم ، وأْمُرهم ميعًا بيده الذي
                                   

 [.21/آل عمران]                     
 واعلم رمك اه أن الوكيل له معنيان :

الذي تكفل بجميع أرزاق اخلق وأقواهم، وتدبر  هو الوكيل احق عام: فاه  اأول:
    أمورهم ، ورعاية مصاحهم ، الوكيل عى ميع خلوقاته ي الساء واأر, : 

                    
 [ . 13-12 / الزمر]       

فظ من اعتصم خاص: فهو سبحانه الوكيل الكاي لكل مؤمن التجأ إليه ، احا الثاي:
 .  [ 3/ الطاق]                       به:

     وا تلتفت إى ما سواه:، واخذه وكيًا يكن لك نصرًا  ،فتوكل عى اه وحده

 [ . 51 / الفرقان]                        
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والتَيف ، واأرزاق واأقوات ، والوقاية من  فسبحان الوكيل احق القائم عى خلقه بالتدبر
            اآفات ، والنَ واحفظ أوليائه : الرور و

                            

 [.113-112/اأنعام]     
بيد ، واأمر كله ه واخلق كلهم ليس بأيدهم يء من اأمر، بل عليهم امتثال اأمر؛ أهم كلهم ع

 [.59/اأعراف]                           وحده :
واعلم رمك اه أن ميع أنواع التدبر والتَيف ي العام العلوي والسفي من آثار اسمه 
الوكيل ، وهي مبثوثة ي العام كله كغرها من صفات احق التي أوجدها ي العام ، لرى اخلق 

            مة أسائه احسنى ، وصفاته العى ، فيعبدوه بمقتضاها:عظ

 .[  12 / الطاق]                               
ترى ميع اخليقة ي قبضة اخالق احق ، مستجيبة مشيئته ،  فانظر ي املك واملكوت

فة بتدبره عى سنن ية عى حكم تسخره ، مُ ومَعة إرادته ، وخاضعة أمره ، وجار َر
        قبضه وبسطه ، إْن أذن بيء كان، وإن م يأذن به م يكن : 

                     
 .[59/اأعراف]               

ا اه رب كل يء،وا لصحة توحيده وثبات يقينه ا يرى إ حقاً عى اه والعبد امتوكل 
                     خاف إا اه، وا يرجو سواه ، حسبه اه وحده ي ميع أموره:

 .[ 124 /التوبة]             
وامؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل هم من حقيقة اإيان وامشاهدة ، ومن 

            ن أبَ استبَ: ، وم، ومن عرف غرفذاق عرف
 [.74/النمل] 

      لكنه غر مشاهد وا حار: ، وقد يشهد اللسان والقلب غر مكِذب 
 [ . 37 / ق]          

 ها قلوب أهل اه، يعمروصفاته العى ،والشهادة احق هي ثمرة معرفة أساء اه احسنى
      وها يتم مراد اه منهم ، ومرادهم من اه: ، اإيان والتقوى
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 .  [ 22 / امجادلة]                      

وِصْدق التوكل  ،واعلم يقينًا جازمًا أن من انقطع إى اه بالعبودية امحضة بالتفويض إليه
م ،والعمل برعه ،عليه اجبار عى أعدائه من شياطن اإنس واجن والبهائم والظامن  َحرر

وميع امؤذيات أذاه حريًا كونيًا ، كا حرم عى امؤمنن أذى امسلم وغره بأمره 
                      الرعي: 

 .[3/الطاق]
فهو الوكيل احق عى اخلق  واعلم رمك اه أنه ا ينفع بالصفات إا بارئ الصفات،

            فتوكل عليه يعطيك ويكفيك : ،وصفاهم ومعايشهم

 [ . 51 / هود]                    
، وتفويض اأمور كلها إليه، مع القيام باأسباب  وحدهالوكيل وحقيقة التوكل ااعتاد عى اه 

                   امروعة: 
 [ . 123 / هود]        

فسبحان الوكيل احق الذي كل العام العلوي والعام السفي ملكه وي قبضته ، وكل ما 
          إى إرادته : مَع ، مستجيب مشيئته ، فيها مقهور بأمره 

 [.112/اأنعام]                      
لدنيا مأ هذه ا ،وتعتمد عليه ،وتفر إليه ،ن الوكيل احق من أجل أن تتوكل عليهواعلم أ

، زق واأهل واأموال واأواد، وشحنها بالقلق عى الربامصائب واهموم وامخاوف
              لتكون عبدًا له ، واقفًا بباب عبوديته ، فارًا منها إليه : 

 [.51/بةالتو]          
واعلم أن هذه الدنيا احياة فيها مشوبة بالنعم وامصائب ، والَاء والراء ، والعز والذل ، 
وامحبوب وامكروه ، أها حل اابتاء ، ومعرفة اموحد من امرك ، والصادق من 

                      الكاذب : 
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 [.1-2/العنكبوت]             
أما اآخرة فهي للمؤمن خر حض ، حياة با موت ، ونعيم با شقاء ، وشباب با هرم ، وعافية 

              با مر, ، وأمن با خوف :

                 

   [.17-15/السجدة]                                   
  : ومه إى ربه الوكيل ا إى غره، وشكا مهوكلا زاد إيان العبد قوي توكله عى رب

                      

                     

 [.175-173/آل عمران]                       
وكلا نقص إيان العبد ضعف توكله عى ربه ، فا جده إا يشكو أحواله إى غره من كل 

     : من يلقاه ؛ جهله بالوكيل الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى

                      

                      

 [.111-174] اأعراف/              
وا يتوكل عى اه حقًا إا من آمن به حقًا ، وعرف أنه القادر عى كل يء ، العليم بكل 

                      يء ، اخبر بكل يء ، امحيط بكل يء : 

 [.14/حمد]          
يستطيع أحد أن يتوكل عى اه حقًا إا إذا عرفه بأسائه وصفاته وأفعاله ، فإذا عرفه ولن 

                        توكل عليه ، وفو, أمره إليه ، ورفع شكواه إليه : 

 [.13/التغابن]    
         وأثابه وأرضاه :  ،ومن توكل عى اه كفاه وأغناه

                  

                  

 [.9-2/اأنفال] 
           ومن توكل عى غر اه ضل وَقلا وذل وُحِرم وخَ : 



911 

 

                        

 [.19-13/فاطر]                   
والصفات العى ، وهو املك  ،لوكيل الذي له اأساء احسنىوحده هو ا واعلم أن اه 

 الذي يدبر املك واملكوت بحكمته ورمته.
 يقبض ليبسط .. ويذل ليعز .. ويمنع ليعطي .. وخفض لرفع.  

    ونعم اه بالشدائد أعظم من نعمه بالرغائب ، وهذا كان اأنبياء أشد الناس باء : 

                  
   [.111/يوسف]          

واامتحان ا يكون ي الرخاء ، إنا اامتحان ي الشدة ؛ أن توحيد العبد وإيانه ا يظهر 
          إا ي الشدائد ، وا يرقى عند اه إا ي الشدة : 

                         

   [.219/البقرة]       
ة إى اه ، وكل حنة وراءها منحة ، ومن صر عى اأحكام وري  ،فكل ِشدة وراءها َشدر

والغنى  ،والبسط والقبض ،فقد بلغ ذروة اإيان ، ومن استوى عنده العطاء وامنع ،باأقدار
    فقد ري عن اه الوكيل الرحيم الذي يضع اليء ي موضعه :  ،والفقر

 [.4/امزمل]            
 واعلم أن كل يء وقع أراده اه باحكمة امطلقة امتعلقة باخر امطلق.

فإذا أصاب اه عبده بالر فأن ي الر دواؤه وشفاؤه كالطبيب عرح امريض لينزع منه 
 الداء ليتمتع بالعافية.

لن يتخى عنه ، ولن يره ، إنا ما مر, وكذلك اه رؤوف رحيم بعباده لن ُيسلم عبده ، و
   ليتوب إليه ويتوجه إليه: ،، ويذِكره بمواهليوصله إى امحبوب ،قلبه ابتاه بامكروه

                       

   [.211/البقرة]           
فهم آخر مثل هذه الصفات يعد فصفة الر والقبض واخفض وامنع ه تفهم هكذا ، وأي 

           كفرًا وإحادًا ي أسائه احسنى : 
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 [.111/اأعراف]               
لكنه يشفي بإذن اه ،  ،لكنها قد تطغي اإنسان ، والباء كالدواء الكريه ،فالنعمة طعمها حلو

مل اإنسان عى التوبة والرجوع يدخل وخرج وقد  ،والباء كالضيف لكنه ضيف مؤم
       إى ربه ، أو ُترفع به درجات العبد ، أو تكفر عنه سيئاته : 

                                   

 [.157-155/البقرة]                  
ائد تشفيًا من العباد فقد تنكب سبيل واعلم أن كل من ظن أو توهم أن اه يسوق البايا والشد

            الرشاد ، وساء ظنه باه الرمن الرحيم : 

 [.197/النساء]       
 ليصفو توحيده ، ويزيد إيانه ، ،هو سبحانه الوكيل العليم اخبر الذي يبتي اإنسان بامصائب

      وا يقف عند الشدائد إا عند أعتابه :  حتى ا يطلب دفع الر والباء إا من جنابه ،

 [.13/التغابن]                      
        واعلم أن من اعتقد أن أحدًا سوى اه يستطيع أن ير أو ينفع فقد أرك :

                                                  
 [.51-51/الذاريات]

واعلم أن من استقام عى منهج اه هداه اه سبل السام ، ومنحه اأمان ، وا يرضيه وا يليق 
به أن يعذبه أو يذله أو حزنه أو يمرضه أو يفقره ، لكن اه حكمته البالغة ابد أن يسوق لعبده 

     العاي بعض الشدائد التي حمله عى الرجوع إى ربه والتوبة إليه : 

   [.31/حمد]         
وكلا كان اإيان أقوى كان اابتاء أشد ، وكلا كان اانحراف أشد كانت الربة قاسية ، 
والناس ختلفون  ي التوبة ، منهم من يتوب بالكام الناصح ، واآخر بالوعظ القاي ، 

     واآخر ا يرجع إا برب العصا ، واآخر بالعذاب الشديد : 

                       

 [.77-71/امؤمنون]  
ر اه قلبك باإيان أنه ا يقع نفع وا ر إا  ،وا خر وا ر ،وا عطاء وا منع ،واعلم َنور
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                   بإرادة اه ومشيئته : 

 [.24-21/التكوير]          
، وامنع من اه  والعاي والر من اه والعاي هو السبب، والعطاء من اه فالنفع من اه ،

      واإنسان هو السبب :  ،هو السبب ، والعافية من اه ، وامر, من اه

                         

 [.13-12/الزمر]    
   ًا ومن اه تفضًا ، والسيئة من اه قدرًا ومن العبد سببًا : واحسنة من اإنسان فع

                          

                                          

 [.74-71/النساء]    حخ               
تفعل فعلها بمشيئة اه ا بقوة فيها ، فاه وحده الذي يملك النفع والر  واعلم أن ميع امخلوقات

                                      وحده ا ريك له : 

  [.11-17/اأنعام]                
 اء اهداية ،فسبحان املك احق الذي بيده ملكوت كل يء ، اهادي الذي هدي من ش

              : ر عى الضال أويضل من 

 [.34/اأنعام]         
        :اه  ، ومن أر عى الضال أضلهاه فمن طلب اهدى هداه 

                 

 [.125/اأنعام]                  
       ق الذي بيده ملكوت كل يء ، وغره ليس بيده يء : هو الوكيل اح

                                       

 [.111/اأعراف]           
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  التعبد ه  : باسمه الوكيل 
ودفع  ،نعاءوااعتاد عليه ي جلب ال ،وتفويض اأمور كلها إليه ،التوكل عى اه وحده

                       الدين التي عب إخاصها ه وحده : من أعظم مقامات  ،الراء

 [.13/التغابن]     
والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ ما ينشأ عنه من اأعال الصاحة ، والنَة الظاهرة ، 

 [.74/النمل]            والثواب العظيم : 
فالتوكل عى اه هو اأصل جميع مقامات الدين، ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من 

، كذلك ا يقوم اإيان فكا ا يقوم الرأس إا عى جسد، لبدناجسد، ومنزلة القلب من ا
              وأعاله إا عى ساق التوكل عى اه:

 [.4/امزمل] 
 فع حصل للعبد بخمسة أمور هي:والتوكل الذي ين

َ والعانية .. وحسن الظن باه.  التوحيد.. والزهد.. والتسليم ه.. وطاعة اه ي ال
      ومن توكل عى اه كفاه ووقاه وكان له فيا يصلحه وينفعه من حيث ا حتسب: 

                             

 .  [ 3 – 2 / الطاق]       
، وإخفاء امسكنة وإن مسه  ، وإظهار الغنى للناس كتان احاجةو ،الصروعامة امتوكل 

   :  ، ومده وشكره ي كل وقت وحال ، ودوام ذكر اه بكل ميل الر

                                   

 .[92-91/النحل]       
واأولياء الصادقن، وهو  ،والتوكل عى اه درجات، وأعاه وأكمله وأحسنه توكل اأنبياء والرسل

        :  التوكل عى اه مع اأخذ باأسباب التي هي سنة اه 

                              

 [.3-1/اأحزاب]            
اخل ي اأسباب بالسنة ، اخارج عنها بالنية أفضل ؛ ما ي ذلك من اجمع بن السنة ، فالد

                        :  يتوكل عى اه بقلبه، ويفعل اأسباب بجوارحه، فوحقيقة التوكل
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 [.13/التغابن]      
       معًا : تنال أجرما ،وتوكل عى اه وحده ،فخذ باأسباب امروعة

 .  [ 11 / اأنفال]            
والتوكل احق عى الوكيل احق أن يعلم العبد أن فعل اه ا يفعله غر اه ، وأن كل يء 

ۓ                :  يء حت تدبره م يرك ي حكمه أحداً  بيده ، وكل
 [.17/يوسف]    

رؤية الوكيل عى الدوام، وترك اأماي، والتسليم والرضا بفعل الوكيل، ويكمل التوكل ب
            أو يء م يكن:  ،وعدم ااعرا, عى يء كان

 [ .15/النساء]                      
ومن وباإيان تكون اهداية ، وبالتوكل تكون الكفاية ، وبصدق التوحيد يكون التوكل ، 

          سلرم ه أمره كله كفاه اه أمره كله :

 [.123/هود]            
فاعمل وتوكل ، وا  ،واعلم أن لكل يء وقت وتقدير ، والعمل للدنيا واآخرة مروع مطلوب

،  مورتستعجل ما تريد ، فالوكيل يرى ما ا ترى ، فتوكل عى الوكيل الذي بيده مقاليد اأ
                                        : وإصاح اأحوال

  [.112/اأنعام]     
وكل امرئ ميَ ما خلق له ، فاجتهد ي طاعة مواك معتمدًا عليه وحده ، ومن عمل اليوم 

                  يلقى غدًا ثوابه أو عقابه : عمًا س
                    

 [.11-9]الليل/
          :  يعملهوسرى عمله يوم القيامة وهو 

 [.1-1/ الزلزلة]                 
 واعلم رمك اه أن توكل العبد عى ربه نوعان :

 الدنيوية.: توكل العبد عى ربه ي جلب امنافع الدنيوية، ودفع امضار اأول
ن اإيان والتقوى والعمل ويرضاه م اه التوكل عى اه ي حصول ما حبه الثاي:
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، والتوكل عليه ي دفع كل ما يكرهه اه من دعوة إى اه، واجهاد ي سبيله، والالصالح
 واأعال واأخاق التي يبغضها.اأقوال 

فمن توكل عى ربه ي النوع الثاي اه ،  ضل والثواب ما ا حصيه إاوبن النوعن من الف
ومن توكل عى اه ي اأول دون الثاي كفاه ، كفاه النوع اأول مام الكفاية ، حق توكله 

     عى اه فيا حبه اه ويرضاه :  لكن ا تكون له عاقبة التوكل ،أيضاً 

 [.12/إبراهيم]                  

    : ، وسارع إى كل عمل صالح  عمل بطاعة اه ، واستقم كا ُأمرتفا

 [ . 91 / اأحزاب]       

فامض ما أمرك اه به، وقِدم اأحسن  ،ويؤيده بتوفيقه وعونه ،واعلم أن اه حب من توكل عليه
 [ . 154 / آل عمران]               عى احسن:

ل إليه ميع أموره ، وفو, إليه  ،وصفاته العى ،من عرف اه بأسائه احسنى واعلم أن وكر
 .  [ 11 / الشورى]              ميع شئونه:

وتوكل العباد عى اه عى قدر معرفتهم به، وتوفيقهم للتوكل عليه عى قدر طاعتهم 
                 له: 

 [.24/اأنفال]        
وعى قدر معرفة العباد  بأساء اه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تكون ثقتهم 

، فيُْسلِمون أنفسهم إى رهم ي ميع أمورهم ، وعى قدر هذا  بضانه ورضاهم بكفالته
التسليم عدون لذة اأنس، وروح الكفاية والرعاية، وتسريح أنفسهم من أذى التعب 

     والنصب ، فيتفرغون لعبادة رهم، ويسارعون ي شكر الوكيل سبحانه: 

                         

 . [ 4 / الزمر]   جئ        
واعلم أن طاعة اه ورسوله فضل من الوكيل احق عليك ، فاشكره عى ما حباك به من اهداية، 

              ه من الطاعة:وامده عى ما أعانك علي
                  

  [.9-2/اجمعة]                        
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، ويثني باجميل  ، يعطي اجزيل للمتوكل عليه ، وما أعظم إحسانه فسبحان الوكيل احق
        عوضًا وا قرضًا : ما أعطاه وكفاه  ، وا يسأله عى عى امفو, إليه

 [.171/النساء]        
با م خطر عى باله ؛ أنه الغني الكريم الوكيل احق  ،بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزائنه

 الذي يعطيه من نعمه كثرًا، ويضاعف أجره كثرًا، وخزائنه كافية ، وجنته وافية بكل ما حب:
                

                   

 .  [ 25 / البقرة]       
 فا إله إا اه ما أعظم شأنه، وما أعظم إحسانه إى خلقه وعباده.

هو اخالق احق، الوكيل احق، املك احق، الكريم احق، الذي له اأساء احسنى، 
 [.1/طه]                  والصفات العى ، وامثل اأعى : 

 هو الوكيل احق الذي خلق ما يشاء .. ويأمر با يشاء .. ويفعل ما يشاء .. وهو الغفور الرحيم.
يطعم امخاليق .. ويكشف الغم .. ويزيل اهم .. ويفرج الكرب .. ويغني الفقر .. وعر 

سد.. ويقبل التائب.. ويغفر الذنوب .. الكسر.. وحيي اميت.. ويميت احي.. ويصلح الفا
.. ويسر العيوب .. ويعِدل امائل .. ويشفي السقيم .. ويقي احاجة .. ويسد الفاقة 

 ويقصم اجبار. ..وهلك الظام ..وينَ امظلوم  ..ويؤِمن اخائف  ..وهدي الضال 
                فا إله غره، وا رب سواه: 

 .[  112 / اأنعام]                
 فاستقم رمك اه عى دينه ، واستسلم أمره ، وتوكل عليه ، وار,  بقضائه ، وفو, أمرك إليه ،

                   وسارع إى طاعته ، وسابق إى مغفرته ، واحتسب ما تكره عنده وقل: 
 .  [ 124/التوبة ]              

لك عى جوارحك فاستعملها ي كل ما حبه اه ويرضاه ،  ،واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكر
             فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه اأمانة: 

 [ . 31 / اإراء]                  جئ  
فاعمل ها، وادع  ،وتعليم سننه وآدابه وأحكامه ،واعلم أن الوكيل احق قد وكلك بنر الدين
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      الناس إليها، واصر عى ما أصابك ي سبيله ، تنال من اأجر جزيله: 

                  

 [ . 125 / النحل]       
 .  [ 9 / اممتحنة]            

                 
 .[11–15]يونس/

ْلُت  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   اللرُهمر  ، َخاَصْمُت  َوبَِك  ، َأنبُْت  َوإَِلْيَك  ، َتَوكر
تَِك  َأُعوذُ  إِِي  نِي َأنْ  َت َأنْ  إِار  إَِلهَ  َا  بِِعزر  ُس ناإِ وَ  نُ َواجِ  ، َيُموُت  َا  الرِذي ُي احَ  َأْنَت  ، ُتِضلر

 .(1) متفق عليه « َيُموُتونَ 
اللهم اجعلنا من توكل عليك فكفيته ، واستهداك فهديته ، واسرمك فرمته ، واستنَك 

 فنَته ، أنت حسبنا ونعم الوكيل.
 اللهم يا حي يا قيوم برمتك أستغيث ، أصلح ي شأي كله ، وا تكلني إى نفي طرفة عن.

ونصرًا ، وكن ي رؤوفا رحيًا ، يا خر امسئولن ، يا أرحم  اللهم كن ي مؤيداً 
 الرامن.

وعى آل حمد ، كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم ، إنك  ،اللهم صل عى حمد
 ميد جيد.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .2717( ومسلم برقم )7313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (0)
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 النـــــور
                       تعاى: اه قال 

                      

                       

 [.35/]النور     
 .(1)أخرجه مسلم  «ُنوٌر أنرى َأَراُه  »هل رأيت ربك؟ قال :  ،ملسو هيلع هللا ىلصقال:سألت رسول اه  وعن أي ذر

ي بالنور ، فهو النور، ومنه النور،  هد هو النور احق الذي أنار كل يء ظاهرًا وباطناً  اه 
ات الظاهرة ، وهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إى  ََ الظاهر اأبصار الظاهرة إى امب

                 امعارف الباطنة:
                                      

 [.11-15]امائدة/       
َر اأبصار والبصائر بالنور ، وأنار به اآفاق واأقطار، والعام  وهو سبحانه النور الذي َب

 [.35 /النور]         والعام السفي :  ،العلوي
وهو سبحانه النور امبن الذي نوره لو كشفه أحرقت ُسُبحات وجهه ما انتهى إليه بَه 

 . الذي ا منتهى لهمن خلقه ؛ لعظمة نوره 
ى ها : ــــت لنور وجهه لو تَ وامخلوقات كلها ا تطيق الثبو        َبدر

                       

                       

 [.193]اأعراف/      
 هو سبحانه النور الظاهر بنفسه ، امظهر لغره من ظلمة العدم إى نور الوجود .

        ، امظهر لكل ما سواه من خلوقاته وآياته : فسبحان النور الظاهر بذاته 

                             

 [.37/فصلت]          
                                                 

 ( .171برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 تباعه . اهو سبحانه النور اهادي الذي يرشد هدايته من يشاء من عباده ، فيبن له احق ، ويلهمه 
 هر .هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر به كل ظا

ر امخلوقات  ر الكون كله بنوره الذي وسع كل يء ، وَنور هو سبحانه النور الذي َنـور
ر القلوب بالتوحيد واإيان .  الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم ، وَنور

واعلم أن اه نور إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه ، ويعينك عى عبادته ، 
 [.91/النور]                     وهديك إى سبل مرضاته : 

ومن مأ اه قلبه بنور اإيان أبَ الطريق فورًا ، وأحسن التَف ، وقال القول احسن ، 
 وعمل العمل احسن ، وخلرق باخلق احسن .

ء وإذا خا قلب العبد من نور اإيان َخَبط َخْبط عشواء ؛ أنه أعمى فأساء التَف ، وأسا
                         القول ، وأساء العمل : 

 [.122/اأنعام]                                     
فسبحان النور الذي ُنور السموات العى كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها 

ميع اجنات من نوره ، ونور السموات واأر, من نوره، بل نور العرش والكري و
َلْو َكَشَفُه َأَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما  ِحَجاُبُه النُورُ  » الشمس والقمر والكواكب من نوره

ُه ِمْن َخْلِقهِ  ُ ََ  .(1)أخرجه مسلم « اْنَتَهى إَِلْيِه َب
ر قلوب أنبيائه وأوليائه ومائكته بأنوا ر معرفته بأسائه وهو سبحانه النور احق الذي َنور

ت  وصفاته وأنوار حبته حتى امتأت قلوهم باأنوار امتنوعة ، والعلوم النافعة ، وخرر
               خاشعة لعظمة رها ، ونورجاله وماله: 

 [.1اأنعام/]                               
ف إى عباده بأسائه احسنى ، وصفاته العى ، ونعمه التي ا حى ،  فسبحان من تَعرر

                    ليحبوه وحده ، وليعبدوه وحده ، وليعظموه وحده :
 [.112/اأنعام]                              

مأ قلوب امؤمنن بأنوار  ،والقوة والقهر ،واجال والكرياء ،فمعاي العظمة واجروت
 .  القوي القهار هيبة والتعظيم واإجال للجبارا

                                                 
 (.174برقم )أخرجه مسلم  (1)
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مأ قلوهم بأنوار امحبة والود والشوق إى  ،واإحسان واإكرام ،اجال والر ومعاي
 مواهم تبارك وتعاى.

 . مأ قلوهم بأنوار احب واحمد والشكر للموى  ،ف والرأفة والرمةومعاي اللط
هم بأنوار مراقبة رهم ، قلومأ  ،مشاهدة وامراقبة والقربوا ،حاطةومعاي العلم واإ

 وتوصلهم إى مقام اإحسان .واخوف منه وطاعته ، 
واحب ، وحسن  مأ القلوب بأنوار التعظيم ،وصفاته العى ،وميع أساء اه احسنى

        التعبد ه ، والتعلق التام باه وحده ، وعدم االتفات إى ما سواه : 
                                                  

                   
  [.9-2/]اأنفال      

، فاستنار الوجه ،فا, عى الوجه ،واعلم أنه إذا امتأ قلب امؤمن بنور التوحيد واإيان واليقن
          رح لطاعة اه ، وقيردها هذا النور عن معصية اه: واطمأن القلب ، وانقادت اجوا

                                             
                             

 . [4-1/]التغابن           
تبه كلها نور ،  ورسله كلهم نور ، وأولياؤه فسبحان النور احق الذي أساؤه وصفاته كلها نور ، وك

            كلهم نور ، ودينه نور ، ودار كرامته نور:
  [.12/احديد]                          

واعلم أن امؤمنن كا يتفاضلون ي الدنيا ي معرفة هذه اأنوار كذلك يتفاضلون ي اآخرة 
 بحسب ما حصلوه من النور ي الدنيا.  هم ي رؤيتهم ر

إِنرُكْم  »  : فقال -يعني البدر - فنظر إى القمر ليلةً ملسو هيلع هللا ىلص  كنا عند النبي : قال  عن جرير بن عبد اه 
ْوَن َربرُكْم َيْوَم   . (1)متفق عليه   « ُرْؤَيتِِه ي   ِقيَاَمِة َكَا َتَرْوَن َهَذا َا ُتَضاُمونَ الَسَرَ

 م أن النور قسان :واعل
 نور ظاهر.. ونور باطن.

                                                 
 (. 133( واللفظ له، ومسلم برقم )559أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 1)
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فاتسع العلم، وحصل اليقن، وزاد  ،فالباطن إذا دخل ي قلب العبد انفسح وانرح واتسع
 ، وكفت عن امعاي والسيئات. اإراق، ونشطت النفس واجوارح للعمل بالطاعات

 .وكل سبيل يؤدي إى مقصود ظاهر أو باطن من اخر فهو من هذا النور
    نور.. والقرآن نور.. ورسوله نور.. وآيات اه الكونية والرعية كلها نور :  فاه 

                            
                             

 [.11-15/امائدة]       
رة ، فإن كان اجسم وأبعد عنه الُكدْ  ،بمكان طرد عنه كل الظلات  ومتى َحلا نوره 

       وكان راجًا ييء به ما حوله كالشمس والقمر:  ،صقيًا أرق

                         

 [.37]فصلت/                    
،  ما أنزل احق جعل ضده الباطل ، وما أوجد النور أوجد الظام  واعلم أن احكيم 

                            وإذا جاء النور طرد الظام : ،أذهب الليل  النهارفإذا جاء 
                                                          

 [.51-94] الذاريات/            
 [.11/اإراء]                            وإذا جاء احق زهق الباطل: 

 امائكة من نور، وخلق اجان من نار، وخلق آدم من تراب. وقد خلق اه 
        فخلق سبحانه اجان من نار السموم ، وخلق آدم من تراب : 

 [.27-21/]احجر               
َوُخلَِق  ،َاِئَكُة ِمْن ُنورٍ ُخلَِقِت امَ » : ملسو هيلع هللا ىلصقالت : قال رسول اه  ري اه عنهاوعن عائشة 

  .(1)أخرجه مسلم« َوُخلَِق آَدُم مرا ُوِصَف َلُكْم ، اُن ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر اجَ 
ولعنه حن استكر وكفر باه ، وطرده سبحانه من  ،وإبليس من اجان ، أضله اه من بينهم

                 : ملكوت الساء هو وذريته
 [.35-39/]احجر    

                                                 
 (.2441برقم )خرجه مسلم  أ (1)
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 فا إله إا اه ما أعظم خلقه، وما أبن حكمته، وما ألطفه ي تدبره.
َمْن كان خلوقًا من خالص النور وهم امائكة جعله اه خرًا كله ، يعمل باخر ، ويدعو 

                       إى اخر ، ويعن عى اخر: 
 [.21-14/]اأنبياء         

وَمْن كان خلوقًا من النار وهم اجان جعل عى يديه عقاب من كفر وكذب اه ورسوله ، 
            وجعل إبليس وذريته وأتباعه َيْدعون إى النار: 

 [.1/]فاطر            
ب جعل أعاهم وهو اإنسان امخلوق من ماء وترا ،وَمْن كان خلوقًا من اممتزج

 مزوجة إا ما رحم ربك.
 فمنهم امؤمن والكافر .. والـبَـر والفاجر .. والكريم والبخيل .. وامحسن واميء .. والسعيد والشقي.

هم يوم القيامة بحسب  والر، واحسنات والسيئات، ومآوأعاهم مزوجة باخر
 [.7/]الشورى           أعاهم :
اه هداهم أمعن ، وجعلهم أمة واحدة ، لكنه سبحانه احكيم العليم الذي رع  ولو شاء

 ،أسائه وصفاته ، وأصناف خلوقاتهالسنن واأحكام ، ليبن للمعترين عظمة ملكه ، وكال 
       وِحَكم اأحكام وَفْضلها عى اإضاعة والفوى :  وأنواع إحسانه،

 [.194]اأنعام/     
 فسبحان املك احق الذي عري ي ملكه العظيم من التَيف والتدبر ما ا حصيه إا هو:

من ليل وهار.. ونور وظام .. وحر وبرد ..وحياة وموت.. وأمن وخوف .. وبسط وقبض  .. 
 [.94]الذاريات/             وعطاء ومنع .. وخر ور : 
       اه ي الشمس والقمر والنجوم والنار واأبصار : أما النور الظاهر فا جعله 

                                 
 .[5] يونس/                  

واعلم رمك اه أن ما فوقنا نور ساطع يزداد عى التدريج ي العلو ، وما حتنا ظام ُمْعتِم 
 .سفلاليزداد عى التدريج ي 

فا فوقنا كله نور، يزداد من ساء إى ساء، ثم يزداد ي الكري، ثم يزداد ي العرش، حتى 
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       الذي كل نور ي العام من نوره :   يصل إى النور احق 

                                   
                                 

 [.35]النور/              
      ي العلو : ،ي الساء ،ي اجنة ،رفعه اه إى موضع النور فَمْن عمل بطاعة اه

 .[22الذاريات/]           
        :  ي أسفل سافلن ،ي اأر, ،ي طبقات النار  ،ومن عمل بمعصية اه سجنه اه ي الظام

                                                  
 [.1-9]التن/                               

واعلم أن أصل النار الظام واليبس، فمتى حل الُيبْس مع احر كانت النار، ومتى حل اليبس 
 ه ما م ععل اه له ضدًا من رمته يقاومه.مع الرد كان الزمهرير ، وكاما مفسد بذات

     ساقه اه إى ظلات النار يوم القيامة : ،َفَمْن َعبَد هذه النار ي الدنيا يريد النور
                   
 [.34/]اأنعام

فاس مؤلـمة ي هذه ها أنفنار جهنم أعاذنا اه وإياكم منها أصل وجود النار ي هذه الدار، و
 الدار من حر شديد ، أو برد شديد ، تذكرة من الرحيم بالنار الكرى .

فَأَذَِن ،  اً ْت : َرِب أََكَل بَْعِي بَْعضَرِهَا ، فََقالَ  ْشتََكِت النراُر إَِى ا »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    عن أي هريرة
يِْف ، َفأََشدُ ي   سٍ َونَفَ  ،الِشتَاءِ ي   نََفسٍ  :بِنََفَسْنِ  َهَا َوأََشُد َما َجُِدوَن ِمَن ، ِر ــــَما َجُِدوَن ِمَن احَ  الصر

ْمَهِريرِ   .(1) متفق عليه «الزر
                  ونار الدنيا جزء يسر من نار جهنم ُيَذِكر اه ها عباده ليتقوه : 

 [.73-71لواقعة/] ا                           

َناُرُكْم َهِذِه الرتِى ُيوقُِد اْبُن آَدَم ُجْزٌء ِمْن َسبِْعَن ُجْزًءا ِمْن َحِر »  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبى  وعن أبى هريرة 
َوِستَِن ُجْزًءا ُكلَُها  ا ُفِضَلْت َعَليَْها بِتِْسَعةٍ َفإِهر » : ، َقاَل  َلَكافِيًَة َيا َرُسوَل اه إِْن َكانَْت  َقاُلوا َواه «َجَهنرَم 

 .(2)متفق عليه « ِمثُْل َحِرَها
                                                 

 ( .117(، واللفظ له، ومسلم برقم )3211أخرجه البخاري برقم) متفق عليه ,( 1)
 ( واللفظ له.2193( ومسلم برقم )3215أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 2)
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فسبحان املك احق الذي مأت العام عزته، ووسعت كل يء رمته ، ومأ العام نوره ، 
بكل يء علمه ، ووسع كرسيه السموات واأر, ، وأحاط ميع خلوقاته بعرشه وأحاط 

     : وهو مستو عى عرشه كل ذرة  ي ملكه  العظيم ، وهو احي القيوم الذي يرى ويعلم
                                                                               

                                   
 [.255]البقرة/                       

                   حانه ا ُتعد خلوقاته ، وا ُتـحى نعمه، وا يـُحاط بجنوده: سب

 [.15]غافر/                              
والنور احق سبحانه خالق كل يء ، وبيده كل يء ، والعام كله دليل عى وجوده ، قائم 

          مشيئته ، ومَع إى طاعته :  مستجيبومقهور بإرادته ، وكله بأمره ، 
 [.51]هود/               

         ، وضياء واضح لبصائر الفهوم :   هذا نور من العلم ساطع أبصار العقول
 [.11/]إبراهيم                     

فأرق  طنًا كالبيت ميء روجًا ومصابيحوالعام كله مرق بنور اه امرق فيه ظاهرًا وبا
                                              بالنور: 

                                                
                               

 [.35/]النور
:  تبَ اهدى بنور احق امبن ،وصفاته العى ،رفة جال أساء اه احسنىفاصعد بفكرك مع

                                        

 [.122/]اأنعام                                               
لكًا وغلب كل نور،  فأبَت مَ  ،سطع نوره ي قلبك فإذا وَصْلت بإيانك إى النور احق 

  الكون نورًا ومااً وإحسانًا .عظيًا مأ
   كامه نور، وأساؤه وصفاته وأفعاله كلها نور، وكتبه نور، ورسله نور، ودينه نور:
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 [.113-112/]اأنعام            
هتدي بنوره من ي السموات ومن ي اأر, ، الذي بنوره يبَ ذو فسبحان النور الذي 

 . العاية ، وهدايته َيْرُشد ذو الغواية ، الذي نور السموات واأر, من نور وجهه 
وهو سبحانه النور الذي مأ الدنيا بنوره  ، ومأ اآخرة بنوره ، ومأ اجنة بنور وجهه ، 

                     ند جيئه حساب اخائق :وترق اأر, بنوره يوم القيامة ع
 [.14/]الزمر                 

وُيمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظام م يقبل نوره ي الدنيا، ثم يسوق كل كافر وظام إى 
        :وعذاب النار ،سخط اجباردار الظام والعذاب واللعنة، نعوذ باه من 

                
 [.11-19/]اأحزاب            
            فا أشد عذاب هؤاء :

 [.175البقرة/ ]     
 ، واغفر لنا يا خر الغافرين . فارمنا وأنت خر الرامن ،اللهم ا طاقة لنا بنار جهنم

  التعبد ه  :باسمه النور 
،  إى النور احق فبذلك تصل بالفهم نوره عى إدراك حقيقة اأنوار ، احرص هداك اه ل

 وَتنْعم بالنور ي الدنيا واآخرة . 
عد أن  ،ومواضعه ومسالكه ي العام ،النور الظاهر من الباطن عى فتعرر  نْ واعلم أن مَ  

 كا مأه بإحسانه.  ه بنوره، مأ الكون كل اه هو النور احق الذي ا إله إا هو
ر السم ر الظواهر والبواطننور ر اآفاق بالشمس والقمر والنجوم،  وات واأر,، ونور ، ونور

ر الوجود كله بمعا           :  ، وأفعاله الكرىي أسائه احسنى ، وصفاته العىونور

 [.1/طه]        
ر سبحانه قلوب امؤمنن وصدوره ر العقول ، ونور  م باإيان واإخاص والتوحيدونور

ر اأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات ،  بأصناف العلوم،وأنواع الدائل والبينات ، ونور
ر اأرار بمحاسن اأ                 خاق وميل الصفات :ونور

 [.1/التغابن]         
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ر  به من الدائل احسية والعقلية والرعية الدالة عى وحدانيته، العام كله با نص  ونور
                      وكال أسائه وصفاته وأفعاله: 

                      
 [. 1-1/ ق]      

ــــويرى ذلك النور العظيم َمْن َصَدق ي الطلب ، ونَ  ا تراكم عليه من ظلات ى قلبه من ميع مــقر ـ
  :  اجهل بالعلم وامعرفة ، ونقاه من الذنوب بالتوبة النصوح  والعمل با يري اه 

  [.14/الرعد]                             
فاجتهد ي إزالة ما َيـُحول بينك وبن نور اإيان، ونور القرآن ؛ لرى احق حقًا وتتبعه، 

                 ى الباطل باطًا وجتنبه :وتر
 [.12]احج/             

      واستعن عى ذلك بتقوى اه تزداد إيانًا ويقينًا وعلًا: 
  [.212/البقرة]       

نور اإيان  وعملك، ، يرق النور ي قلبك وجوارحكوالزم الذكر والفكر والعمل بطاعة مواك
           ، ويشع النور منك لنفسك ولغرك :  ظاهرًا وباطناً 

 [.35/النور]            
واعلم أن هذا النور امرق  ليس بيء ُيكتسب ، بل هو من قبيل العطايا وامواهب 

        الربانية ، وهو مراث ُحسن التقرب إى اه با حبه ويرضاه:
 [.14العنكبوت/ ]        

ن أمور مكتسبة ا جعل مثل هذه اأمور الرفيعة عن ااكتساب مفاتيح م  وذلك أن اه 
                       ُتنال إا ها : 

 [.24-21/الرعد]           
اه عز وجل، وتقوى اه ثمرة معرفته  وامفتاح الذي نحتاجه للحصول عى هذا النور تقوى

                                             بأسائه وصفاته : 

  [.21/احديد]                        
 فجعل سبحانه النور والرمة وامغفرة ثمنًا لإيان والتقوى .

عى قدر تقوى اه يكون ُحْسن الطاعات ، والتطهر من وعى قدر معرفة اه تكون التقوى ، و
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         اأدناس وامعاي ، والطاعات كلها نور ، وامعاي كلها ظام :
               

 [.175-179/النساء]                      
ثم تيء اجوارح بالنور الذي يطرد فيمتلئ قلبه نورًا ،  ،وعى قدر ذلك يقتبس العبد النور 

 كل ظام.
فتصر بالنور.. وتسمع بالنور.. وتفكر بالنور.. وتتكلم بالنور.. وتعمل بالنور.. وتدعو  

    وُتعِلم بالنور.. وتعيش بالنور.. ومي بالنور: بالنور .. بالنور.. وتتعلم 
                                                

 [.122/]اأنعام                 
آَذْنُتُه  َفَقدْ  اً مْن َعاَدى ِي َولِيا إن اه تعاى قال : :» ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أي هريرة 

ءٍ  َب إَِير َعْبِدي بَِيْ ْضُت َعَليِْه ، ـَأَحبر إَِير مِ  بِاحَْرِب ، َوَما َتَقرر ُب إَِير  َوَما َيَزاُل َعبِْديار اْفَرَ َيتََقرر
 .بِالنرَوافِِل َحترى ُأِحبرُه 

ُه الرِذي َفإَِذا َ ََ تِي َيْبطُِش ِهَا ، َوِرْجَلُه  َأْحَبْبتُُه ُكنُْت َسْمَعُه الرِذي َيْسَمُع بِِه ، َوَب ُ بِِه ، َوَيَدُه الر َِ ُيْب
تِي ٍء َأَنا ي َأُْعطَِينرُه ، َوَلئِنْ َيْمِي ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِ  الر ْدُت َعْن َيْ ُلُه َفاعِ  اْستََعاَذِي َأُِعيَذنرُه ، َوَما َتَردر

 .(1) أخرجه البخاري «َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ  ْوَت ،َتَرُدِدي َعْن َنْفِس امُْؤِمِن َيْكَرُه امَ 
ة، وم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر ي واعلم رمك اه أنك إن بالغت ي الطهارة والعباد

م يتم لك هذا اأمر، وم  ،والنظر ي ملكوت اه ،وصفاته العى ،معاي أساء اه احسنى
الناظرين ي ملكوت َملك  ،ترتفع عن درجة عموم امؤمنن إى درجة العلاء الربانين

                           املوك: 

 [.14/]حمد     
فوَصْلت التقوى بالنظر والفكر ،  ،والقرب منه ،وإذا أراد اه بك خرًا فتح لك أبواب التعرف عليه

وم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه ، وم يقعدك علم احق عن العمل به ، وَمْعت بن علم 
بت ما يسخط اه اجوارح ، وعلم القلوب ، وأخلصت العمل كله ه الذي ينظر إليك ، وجن

                                          ميع أحوالك :  ، وآثرت ما يرضيه يعليك 
                        

                                                 
 (  .1512برقم ) أخرجه البخاري ( 1)
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 .[21 -27/فاطر]        

        يل:واستبان لك السب ،وإذا علمت هذا فحينئذ اتصل بك احبل
  [.99-93/الزخرف]                   

ة بَه وعقله بقدر بقدر طهارة العبد وتقواه وذلك أن صفاء النور يرق ي القلوب ، وِحدر
       تفرغه، وظهور الثار والفوائد واخشوع ه بقدر التفكر والتدبر: 

                   

 [.115/]اأعراف    
واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إى اه، وطلب امعونة منه ي كل صغرة وكبرة  ، 

وكشف  ،والتري من احول والقوة، وعى قدر اإخاص والتقوى تكون امعونة وامؤنة
                                       البلوى :

 [.3-2]الطاق/                
بنوره احق الذي أنزله عى  ،وإذا وَصْلَت بنوره احق الذي خلق به السموات واأر,

يدبر ملكه وملكوته، ويفعل  أرق النور ي قلبك، فأبََت به النور احق امبن ، رسله
                   ما يشاء، وحكم ما يريد: 

                                               
  [.112-111/اأنعام]                

   فاسجد له واعبده وحده ا ريك له :  ،وإذا فتح اه لك أبواب معرفته

 .[15/]مريم                    
                 لتي ا تعد وا حى: وكِره واشكره عى نعمه ا

 [.111/اإراء]                                
ت به اح ،وإذا علمت أن ربك أنزل النور ، وعرفت به اخر ق من الباطلوهداك هذا النور الذي أَب

اإيان ، وتنقاد اجوارح لطاعة الرمن :  لتمتلئ القلوب بنور ،من الر ، فانر هذا النور بن اخلق
 [.33/فصلت]                               

واستغفر ربك ي كل وقت ، وسبح بحمده ما َبقْيت ، وامده عى إنزاله  اهداية عليك و 
               عى اخلق :
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 [.3-1/لنَ]ا                       
واعلم أن أشد الناس حبًا ه، وأكثرهم ذكراً له، وأصدقهم مناجاة له، وأحسنهم عبادة 

       له، هم أعرف الناس باه، وأعلمهم بأسائه وصفاته وإحسانه: 

                          

 [.4/الزمر]   جئ 
فأعانه عى طاعته ، وماه من  ،مته  عاد عليه برمتهواعلم أن من أراد اه عز وجل عص

 معصيته ، وردع قلبه عن الفكر فيا سواه ، وأشغل أوقاته فيا يقرب إليه ما حبه ويرضاه. 
 . مستغفرًا له.فراه ذاكرًا لربه .. مسبحًا بحمده .. مكرًا له .. مستحيًا منه .. ُمـِجًا له .. مطيعًا له.

العظمة والكرياء .. وأذهلته هيبة اجال واجروت.. وَمَلكته مظاهر الرمة قد هرته طوارق 
                        واإحسان: 

                           
                             

 .[29-22]احر/                    
 :  وَكَلفًا بقربه،  حبًا له، وناجوه  وتلك سنة اه ي عباده الذين وصلوا إليه بصحيح امعرفة

                      
 . [11 -17الزمر/ ]               

ده وأسعد الناس من رجع من معرفة اه بأسائه وصفاته بالتعظيم واإجال لربه ، وم
وشكره عى نعمه ، وخشيته واافتقار إليه ، وكثرة التسبيح والتحميد له ، ولزوم ااستغفار ، 

        واتباع السنة ، وحسن اأدب مع اه بحسن عبادته :

                  

                 

  [.9-2/اأنفال]    
الصفوة اأنبياء والرسل، ثم أتباعهم من امؤمنن ، والذين اتبعوهم وي مقدمة هؤاء 

                  بإحسان:
              

 [. 71-14]النساء/   
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،  فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد الذي بلرَغ الباغ امبن ، فأزال اه به  الرك واجهل
                    :  وصى عليه فصل عليه ،وري عنه

   [.51/اأحزاب]        
فلن يبَ احق أبدًا ، ولن يقوم من  ،واعلم أن من قعد عى كري اجهل واهوى والكر

                  كرسيه إا إى نار جهنم : 
 [.72/]اإراء

                               وأولئك أضل من اأنعام :
                             

 [.174/اأعراف]     
 [.1]آل عمران/                      
  [.23/اأعراف]                
 [.53]آل عمران/                
 [.1]التحريم/                     
ي َوِي  ، ُنوراً  َقْلبِي ي  اْجَعْل  اللرُهمر »  ِ ََ  َوَعنْ  ، ُنوراً  َيِميني َوَعنْ  ، ُنوراً  َسْمِعي َوِي  ، ُنوراً  َب

تي ، ُنوراً  َوَفْوِقي ، ُنوراً  َيَساِري  « ُنوراً  ي َوَعِظمْ  ، ُنوراً  َوَخْلِفي ، ُنوراً  َوَأَماِمي ، ُنوراً  َوَحْ
 .(1)أخرجه مسلم

اللهم يا نور السموات واأر, ، أعوذ بنور وجهك الذي أرقت له الظلات، وصلح 
عليه أمر الدنيا واآخرة أن حل عي غضبك ، أوينزل ي سخطك ، لك العتبى حتى 

 ترى ، وا حول وا قوة إا بك.
ونبتهل إليك ابتهال امذنب الذليل ، وندعوك دعاء  اللهم إنا نسألك مسألة امساكن ،
 يا أرحم الرامن. ،اخائف الرير ، فا غفر لنا وارمنا

 
 
 

                                                 
 . (713برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 امقدم .. امؤخر
 ، طِيَئتِيَخ  ي اْغِفْر  َرِب  » :أنه كان يدعو هذا الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي موسى 

اي َوَجْهِي   ، َوَعْمِدي ، َخَطاَياَي  ي اْغِفرْ  اللرُهمر  ، ِمنِي بِهِ  َأْعَلمُ  أنَت  َوَما ، ُكِلهِ  َأْمِري ي  َوإِْرَ
ـــَوكُ  َوَهْزي ، َوَجْهِي  ْمُت  َما ي اْغِفرْ  اللرُهمر  ، ِعنِْدي َذلَِك  ُل ـ ْرُت  َوَما ، َقدر ْرُت  َوَما ، َأخر  ، َأْرَ

ءٍ  ُكِل  َعَى  َوأنَت  ، امَُؤِخرُ  َوأنَت  ، امَُقِدمُ  أنَت  ، َأْعَلنُْت  َوَما  .(1)متفق عليه « َقِديٌر  َيْ
 َلَك  اللرُهمر  »إذا قام من الليل يتهجد قال :   ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس ري اه عنها قال : كان النبي 

َمَواِت  َقِيمُ  أنَت  احَْمدُ  َمَواِت  ُمْلُك  َلَك  احَْمدُ  َوَلَك  ، فِيِهنر  َوَمنْ  ْر,ِ اأَ وَ  السر  ْر,ِ اأَ وَ  السر
َمَواِت  ُنورُ  أنَت  احَْمدُ  َوَلَك  ، فِيِهنر  َوَمنْ   َوْعُدكَ وَ  ، ُق احَ  أنَت  احَْمدُ  َوَلَك  ، ْر,ِ اأَ وَ  السر
، نرةُ َواجَ  ، َحق   َوَقْوُلَك  ، َحق   َولَِقاُؤكَ  ، ُق احَ  دٌ  ، َحق   َوالنربِيُونَ  ، َحق   َوالنرارُ  َحق   اه َصىر  َوحَمر
اَعةُ  ، َحق   َوَسلرمَ  َليْهِ عَ   .َحق   َوالسر

ْلُت  َوَعَليَْك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر   ، َحاَكْمُت  َوإَِليَْك  َخاَصْمُت  َوبَِك ،بُْت ـَن أَ  َوإَِليَْك  ، َتَوكر
ْمُت  َما ِي  َفاْغِفْر  ْرُت  َوَما َقدر رْ  َوَما ، َأخر  إِار  إَِلهَ  َا  ، َؤِخُر ــــامُ  أنَت وَ  َقِدمُ ــامُ  أنَت  ، َأْعَلنُْت  َوَما ُت َأْرَ
 .(2)متفق عليه  « أنَت 
 خلقًا وتدبرًا . هو املك احق الذي له املك واملكوت اه 

.. .. ويعطي من يشاء .. ويؤخر من يشاءيفعل ما يشاء.. وحكم با يشاء.. ويقدم من يشاء
          شاء .. ويذل من يشاء : ويمنع من يشاء .. ويعز من ي

                                   
 [.21]آل عمران/    

وهو سبحانه امقدم الذي يرفع أولياءه امؤمنن إى عواي الُرَتب وامنازل ، امؤخر الذي 
            وعصاه عن تلك الُرَتب وامنازل : يؤخر من كفر به 

                           

 [.1-9/التن]        
            ومن يصلح هذا:  ،العليم بمن يصلح هذاوهو

                                                 
 (.2714( واللفظ له، ومسلم برقم )1341ري برقم )أخرجه البخامتفق عليه , ( 1)
 (.714( واللفظ له، ومسلم برقم )1121أخرجه البخاري برقم )متفق عليه , ( 2)
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 [.11]امجادلة/            
 لتقديم، الذي يملك ا ، العليم بكل يء وهو سبحانه املك القادر عى كل يء

،  يدان عى كال قدرته والتقديم والتأخر وصفان ه والتأخر وحده ا ريك له ، 
 . ، وكال رمتهوكال مشيئته، وكال حكمته ، وكال علمه ، وكال عدله

فسبحان امقدم الذي يقِدم اأشياء ويضعها ي مواضعها، امؤخر الذي يؤخر اأشياء ويضعها 
                                       مه وإرادته وحكمته :ي مواضعها، وكل ذلك بعل

                                                 
 [.13/فاطر]              

م من أحب من أوليائه بفضله، ورفع اخلق بعضهم م امقادير قبل أن خلق اخائققدر  ، وقدر
                                           ض بحكمته :فوق بع

                         
 [.53-94/القمر]     

         وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه ؛ لعلمه با ي عواقبه من احكمة، وأخر من شاء من 
      خر ما قدم، وهو احكيم العليم :، ا مقدم ما أخر، وا مؤ عباده بعدله

                                           
 .[211] البقرة/                  

 وأمره الرعي. ،وهو سبحانه امقدم وامؤخر بأمره الكوي
أخر بعضها عن بعض فتقديمه الكوي كتقديم بعض امخلوقات عى بعض ي الوجود، وت 

       والتَيف والتدبر ي الكون: ، وامواليد والثار  ،كالليل والنهار

                                   
 [.59]اأعراف/                      

فيسبق غره ، وا يزامه فكل خلوق له وقت ، وله مكان ، وله حجم ، وله مسار ا يتعداه 
                                                  فيعطل حكمته : 

                               
                                                                            

 [.91 -37]يس/
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  سبحان املك احق الذي يملك أنواع التقديم والتأخر ي اخلق والتقدير:  ف
                    

 [.91]الروم/         
ل بعض اأنبياء عى  ل اأنبياء والرسل عى اخلق ، وفضر وتقديمه وتأخره الرعي كا فضر

ل بعض العباد عى بعض مهم ي العلم  بعض ، وفضر ل بعض امؤمنن عى بعض ، وقدر ، وفضر
ر منهم بحكمته وعدله : ر من أخر     واإيان واأعال واأخاق بفضله ، وأخر

                             
 [.113-112/آل عمران]        

ه وفضله، ويؤخر من يشاء عن فسبحان من يقدم من يشاء من خلقه إى رمته بتوفيق
                                ذلك بعدله: 

                           

  [.21-11/السجدة]                           
م حق اه ل سبحانه بعض العبادات عى بعض كتقديم الفر, عى النفل، وتقديوكا فضر 

 عى حق غره ، وتقديم الوضوء عى التيمم.
ل بعض اأيام عى بعض ، وبعض اللياي عى بعض ، وبعض الشهور عى  وكا فضر

      كن عى بعض : بعض، وبعض اأوقات عى بعض، وبعض اأما

 [.11/القصص]               
من الرايا ي الزمان وامكان والرتبة، والقرب والبعد ، هو سبحانه امقدم وامؤخر ما شاء  

               واحب والبغض ، والقوة والضعف : 

                                         

 [.11-11/لقان ]                
 ملكه حسب إرادته ومشيئته وحكمته ، الذي ا فسبحان املك احق الذي عري أمره ي 

                    يعجزه يء ي اأر, وا ي الساء: 
 [.13 -12]يس/                            
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  التعبد ه :باسمه امقدم وامؤخر 
 ن سواهم .وذريته عى م ملسو هيلع هللا ىلصاعلم ختم اه لنا ولك بخر أن اه اصطفى آدم 

بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له مائكته ، وعلمه اأساء كلها ، وجعله   ملسو هيلع هللا ىلصآدم  اه فقد خلق
             وذريته خلفاء اأر,: 

 [.71]اإراء/         
ل هذه اأمة عى ما سبقها من اأمم بعبادته والدعوة إليه إى يوم القيامة، و جعل ما وفضر

            سبقهم من اأمم تذكرة وعرة هم: 
               

 [.111]آل عمران/       
مهم ي امقام والثواب وختم هم اأمم، فهم اآخرون ي الدنيا ، السابقون يوم  ،وقدر

 القيامة ي دخول اجنة.
ُلونَ اأَ  ِخُرونَ اآ نُ َنحْ » قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن  هريرة أي عن ُل  َوَنْحنُ  ِقَياَمِة،ال َيْومَ  ور  َمنْ  َأور

 .(1)متفق عليه « نرَة اجَ  َيْدُخُل 
          واعلم أن اه خص هذه اأمة بأحسن دين وأكمله فقال: 

  [.3/امائدة]       
فهم بأحسن عمل وأرف وظيفة وهي الدوكلر  بهم ورر عوة إى اه ، وظيفة اأنبياء فهم ورغر

                        والرسل فقال:
 [.33]فصلت/

          بأحسن اجزاء فقال : ،والعمل بالتوحيد ،وجزاهم عى الدعوة إى التوحيد
                                 
 [.21]يونس/

ووفقنا لطاعته  ، ، وهدانا إى اإيان جعلنا من خر أمة أخرجت للناس فلله احمد وامنة أنْ 
                                   وعبادته:

                        
 [.71]احج/                        

                                                 
 .( واللفظ له155( ومسلم برقم )171أخرجه البخاري برقم ) ,متفق عليه  (1)



921 

 

 ، واأمور كلها بيده.وحده ا ريك له  ؤخرهو امقدم وام واعلم رمك اه أن اه 
        فمن كتب اه له عزًا ورفعة وتقديًا فلن يستطيع أحد حرمانه من ذلك: 

 [.2]فاطر/                                
    ومن كتب اه له ذاً وخذانًا وتأخرًا م يستطع أحد عونه للخاص من ذلك: 

 [.17]الكهف/                  
فاأمر كله ه من قبل ومن بعد، والعبد ليس إليه يء من أمر سعادته أو شقاوته، أو خفضه 

               :  ، أو نَه أو خذانه ، أو تقدمه أو تأخره أو رفعه

 [.59]اأعراف/    
ـا انَف عنه:  إِن اهتدى اإنسان فبهداية اه    إياه، وإْن ضل فبَفه عن اهدى َلـمر

 [.25]يونس/                        
     ومن زاغ عن احق رفه اه عنه:

 [.5]الصف/                               
ليه يء منها، من شاء أقامه بفضله، فالقلوب كلها بيد اه يَفها كيف يشاء، ا يمتنع ع

ومن شاء أزاغه بعدله، وهو أعلم بمن يصلح هذا أو هذا ؛ أنه املك احق الذي أقام 
، وهو أعلم حيث ععل رسالته ، وبيان احق من الباطل ، وإرسال رسله احجة بإنزال كتبه

                           : وهدايته
  [.111/اأنعام]          

، ومن شاء أضله بعد قيام احجة  ووفقه إليه بفضله ،هداه إى احق اه وبعد ذلك من شاء 
                                  عليه بعدله:

 [.47-41]يونس/         
من  ،التي يعرف ها مواه والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهده، وسلوك امسالك الصاحة

النظر والتفكر ي ملكوت السموات واأر,، ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله وغر ذلك ما 
مه ونيل حاباه ورضاهي سالك السيئة التي يكون ها البعد عن امهو مأمور كذلك ب، وكون به تقدا

                ، والوقوع ي سخط اه:تأخره
                    

  [.1-1/ق]      
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وهاهم  ، ودعا عباده إى التقدم إى سبل رضاه،سبل رضاه، وبنر سبل سخطه وقد بنر اه 
 [.37]امدثر/                   عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه ، ثم قال: 

يك له ، وهو الكريم الذي بنر احق من الباطل، واأمور كلها بيد اه وحده ا ر
ب ي احق                 وحذر من الباطل:  ،ورغر

                        
 [.31 -24]اإنسان/        

امَُقِدُم نَت أ »فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده ، امقدم من أطاعه ، امؤخر من عصاه : 
 .(1) أخرجه مسلم« أنَت امَُؤِخُر َا إَِلَه إِار أنَت وَ 

   :أخروامت ، وامتقدميغفر ذنوبك كلها الَوالعانية، واخطأ والعمد فاسأل ربك الكريم أن
 [.34/امائدة]                    

           مه: له يرفعه ويقدِ  ، وغفران اه بق العبد وتؤخرهوْ فالذنوب تُ 
                     

 [.75 -79] طه/        
فعليك بعبادة ربك بكال احب والتعظيم له ، وكال الذل بن يديه ، والطمع فيا عنده ، 

: من مكره وحسن اللجوء إليه ، وصدق التوكل عليه ، وعدم اليأس من َرْوحه ، وعدم اأمن 
 [.13]التغابن/                                   

م اه ورسوله من اأقوال واأعال واأخاق، راه ورسوله ، وَأِحب وقِدم ما قدر وأِخر ما أخر
        :واحذره وَأْبِغض ما أبغض اه ورسوله  ،وافعله  ما َأَحب اه ورسوله

                 
                      

 [.25-29/اأنفال]      
 تتأخر عنه ، فقِدم لنفسك ما يَك أن تراه واعلم أن اه يراك حن تتقدم إليه ، ويراك حن

 [.29]احجر/                                    يوم العر, عليه: 
واسأل من بيده مفاتيح اخرات كلها أن هديك إى ما حبه ويرضاه، واطلب من فتح 

ه، وأن يتوب عليك ما وحسن عبادت ،وشكره ،أبوابه للراغبن والتائبن أن يعينك عى ذكره
                                                 

 . (771)برقم  أخرجه مسلم  (1)
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    قدمت وما أخرت، فإنه حي قيوم عيب من دعاه، وا خيب من رجاه: 

               

 [.111]البقرة/     
 [.1]آل عمران/                       

                        

 [.197عمران/ آل]
                             

 [.121 -127]البقرة/             
                    

 [.15]اأحقاف/             
اِي ،  َوَجْهِي  يَخطِيئَتِ ْر لِـي فِ ـاللرُهمر اغْ  »  يِجدِ  اللرُهمر اْغِفْر ي،  يلَُم بِِه ِمنِ َوَما أنَت أَعْ ،  يي أَْمرِ   َوإِْرَ

ْرُت  اللرُهمر اْغِفْر يي ، َوُكُل َذلَِك ِعنْدِ  يَوَعْمدِ  يَوَخطَئِ  َوَهْزي ْمُت َوَما أَخر ْرُت َوَما ، َما َقدر َوَما أَْرَ
  .(1)متفق عليه  « ٍء َقِديرٌ َوأنَت َعَى ُكِل َيْ ، ِخُر أنَت امَُقِدُم َوأنَت امُؤَ ،  يَوَما أنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِ ، أَْعَلنُْت 

َوَأْصلِْح ي ،   ُدْنيَاَي الرتِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ،  دِينِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري اللرُهمر َأْصلِْح ي »
 ِمْن ُكِل َواْجَعْل امَْوَت َراَحًة ي،  ُكِل َخْرٍ ي   يَاَة ِزَياَدًة ياحَ اْجَعْل وَ ، فِيَها َمَعادِي   الرتِيآِخَرِ

 .(2)أخرجه مسلم « َرٍ 
، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، أنَت َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إِار ،  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »

ِحيمُ ا َغُفورُ الأنَت َواْرَمْنِي إِنرَك   .(3)متفق عليه  « لرر
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أنَت  اللرُهمر  »

 إِار  الُذُنوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ي َفاْغِفرْ  بِيبَِذنْ  َلَك  وءُ َوأَب ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  وءُ أَب ، ْعُت َصنَ  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(9)البخاري أخرجه « َْنتأ

اللهم قِدمنا ما حبه وترضاه ، وأِخرنا عا يسخطك وا ترضاه ، أنت امقدم ، وأنت امؤخر ، 
 ا إله إا أنت.

                                                 
 ( واللفظ له.2714ومسلم برقم ) (،1341أخرجه البخاري رقم ) متفق عليه ,(  1)
 (.2721برقم ) أخرجه مسلم ( 2)
 ( واللفظ له .2715(، ومسلم برقم )139، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (3)
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 9)



 

 
 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 

 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها
 
 
 
 

العلم واإحاطة , أساء اه احسنى الدالة عى 
 [52 -36] والرقابة وامحاسبة

   شتمل عى ما يي :تو

ــــــيم ــــــر(, )اخالبصــــــر(, ) ســــــميع( , )ال ) العل ( , حــــــيط(, )امب
 ( , , احاســــــبســــــيب( ,)اححكــــــيم , احكــــــم( , )ا)احفــــــيظ

ـــاطنر , الها, )الظـــاآخـــر(,  ول)اأ شـــهيد( , )الرقيـــب( , , )ال(ب
 .()القريب

 ثالثالقسم ال

 الثالثالباب 
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 العليم
                      قال اه تعاى: 

 .[31/فصلت]
، وأحى كل يء عددا،  ، الذي أحاط بكل يء علا هو الرب العليم بكل يء اه 

             :العام بكل يء، الذي ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء

 .[22/احر]           
أحاط علمه بالعام العلوي كله ، وهو سبحانه العام بكل يء وحده ا ريك له، الذي 

وما والعام السفي كله ، الذي يعلم الظواهر والبواطن ، واأوائل واأواخر ، ويعلم اجهر 
 .  [ 3/  احديد]                خفى: 

لعليم بالَائر واخفيات التي ا يدركها علم اخلق، وهو سبحانه عام الغيب والشهادة، ا
، والسكنات ، واحركات  ،واأحوال، والذرات ، العليم بكل يء من امخلوقات 

، واأمكنة ، واأصوات ، والكلات ، واحروف ،  واآثار، واأنفاس ، واأفعال ، واأقوال 
                    واأزمنة: 

 .[54/اأنعام]                                 
، وعدد قطر اأمطار، وعدد  ، ومكاييل البحار هو وحده العليم الذي يعلم مثاقيل اجبالو

وما أرق ، ، وما أظلم عليه الليل  ، وعدد احبوب والثار ، وعدد ورق اأشجار ذرات الرمال
 ع ما ي السموات وما ي اأر,.، ويعلم مي عليه النهار

ما ي قعره:  ما ي وعره، وا بحرٌ  ٌل أرضا، وا جب ا تواري منه ساٌء ساء، وا أرٌ, 
                       

 .[71/احج]
 .كاما، حيطا ً   شاماً  مطلقاً  وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل يء علاً 

، ويعلم كل متحرك  ، ويعلم الغيب والشهادة ، ويعلم الَ وأخفى لباطنيعلم الظاهر وا
وما ، وما يكون ، ، ويعلم ما كان  ، ويعلم كل ناطق وصامت، ويعلم كل رطب ويابس وساكن

                         سيكون: 
 .[7–1/ السجدة]         
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خلق وأمر، عام الغيوب الذي ا خفى عليه يء فسبحان العليم بكل يء، العام بكل 
                       : ي اأر, وا ي الساء

 .[71/ التوبة]     
 .. ويعلم عدد اجن واإنس ..والروح ويعلم عدد امائكة.. يعلم عدد أهل الساء واأر,

.. ويعلم عدد اأقوال واأفعال .. ويعلم عدد ذرات الراب .. ويعلم عدد الطر واحيوان
 ويعلم عدد اأنفاس واآثار .. ويعلم عدد اأحياء واأموات. 

         :وأحى كل يء عدداً ،أحاط بكل يء علاً 

                           
 .  [ 11 – 4 / الرعد] 

ويعلم من  .. ويعلم من يطيعه .. م عدد الكافرينويعل .. هو سبحانه العليم الذي يعلم عدد امؤمنن
و يعلم الصادق من  .. ر من الفاجرـويعلم البَ  .. ويعلم امؤمن من امنافق..  يعصيه

                           :الكاذب
 .  [ 19 – 13 / املك]       

 ايةصلح، ويعلم من يستحق اهدوهو سبحانه العليم اخبر الذي يعلم امفسد من ام
ويعلم  .. ويعلم من يستحق اإكرام فيكرمه .. ويعلم من يستحق الضالة فيضله .. فيهديه

ويعلم أهل اجنة من أهل  .. ويعلم أهل احق من أهل الباطل .. من يستحق اإهانة فيهينه
                                  النار: 

 .  [ 7 / امجادلة]                                     
فسبحان املك احق الذي له مع اخلق العظيم، واأمر النافذ، والقهر العام، له العلم 

                  الشامل امحيط بكل يء: 

 .  [ 9 / احديد]                   
عريانة أمام بارئها الذي يعلم رها وجهرها، ويعلم تقف نفسهم أن ، إيا حَة عى العباد 

، ويعلم فجورها  ظاهرها وباطنها، ويعلم ما بن يدها وما خلفها، ويعلم أقواها وأفعاها
 .  [ 59 / اأحزاب]                           : وتقواها

 .ومداد كلاته، وزنة عرشه، ورضا نفسه ، عدد خلقه ، ده فسبحان اه وبحم
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      ومغفرته: ، ورمته ، ما أعظم ملكه، وما أوسع علمه 

 .  [ 7/غافر]                      
، واجهل بأنبيائه ورسلهوا أسفاه عى اجهل باه وأسائه و صفاته، واجهل بدينه ورعه، 

            ه وعقابه:واجهل بثواب

 .[31/يس ]
         : الكونية والرعيةيا حَة عى جهل العباد برهم ، وجهلهم بأوامره 

                                               
                                   

                               
                                   

                                               
                                                 

 [ .91-31/يس]                             
تعرفه  تىوم متى تؤوب هذه اأنفس الشاردة إى رها؟ ومتى تفر إليه؟ ومتى تستحي منه؟

                           : ره وتعظمه؟قِ توو
                    

                      
 [.21–13/نوح]

ا ريك له هو عام الغيب والشهادة ، والغيب كل ما غاب عن  واعلم أن اه وحده
 احواس ، فكل ما غاب عن علم اإنسان أو بَه أو سمعه فهو غيب.

 والغيب أنواع :
 نوع من الغيب استأثر اه بعلمه كعلم الساعة ، وأجل اإنسان ونحو ذلك.

 .ملسو هيلع هللا ىلصليوم اآخر التي بينها النبي ونوع أطلع اه عليه بعض أنبيائه كأراط الساعة ، وأحوال ا
 ثاثة أنواع : ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الغيب الذي أظهره اه لنبيه 

غيب اماي كأحوال اأمم السابقة .. وغيب احار ما أخر به فوقع ي زمنه .. وغيب 
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 امستقبل كأحوال اليوم اآخر وما سيقع قبله من اأمور.
  ى مستوى البهائم خاف بعينه : إه ، وكلا هبط نسان بفكره خاف بعقلنه كلا ارتقى اإواعلم أ

 [.15/السجدة]                    
 واعلم أن الناس صنفان ا ثالث ها :

فمنهم من يعبد عام الغيب والشهادة وحده ا ريك له ، فهذا الصنف ا خوف عليه ؛ أن 
 عنه ما يره ما عهله .اه يسوقه إى ما ينفعه ما عهله ، ويدفع 

ومنهم من يعبد هواه ، ومن عبد هواه اقرن به الشيطان ، وخى عنه الرمن ، فإذا فكر ي 
أمر من اأمور جعل اه تدمره ي تدبره كا فعل اه بفرعون حن مع السحرة ، وكا 

         فعل اه به حن تبع موسى وقومه فأغرقه اه وجنوده ي البحر:
 .[55] الزخرف/         

     فسبحان العليم احكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون : 

 .[1/السجدة]           
واعلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عام الشهادة ، وكل ما غاب أو م يقع فهو من 

 دة .عام الغيب ، واه وحده هو عام الغيب والشها
هو العليم بكل يء ، العليم بالعام العلوي والسفي ، العليم بالظاهر والباطن ، العليم 
بالنيات واأفكار ، العليم باأقوال واأفعال ، العليم باأرقام واحروف ، العليم با جرى 

               وعري وما م عر ي كل زمان ومكان : 

                                   

   [.54/اأنعام]     
قه اه ليدل به عى اه من العوام خلَ  خلق ثم اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن كل ما

       ، ليوحده العباد ها ، ويعبدوه بمقتضاها :  وصفاته العى ،عظمة أسائه احسنى
                                            

 [ .12/الطاق]              
،  وأفعاله، وصفاته ، وأسائه ، العلم باه ليسعدوا ي الدنيا واآخرة وامطلوب من اخلق 

والعلم با عب له، وما ختص به، وما يليق به، وما حبه وما يكرهه، وعبادته با رع وحده 
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                          ه: ا ريك ل

 .[  14 / حمد]      
، وتشهد له  وصفاته العى، واعلم أن ميع امخلوقات تشهد خالقها بأسائه احسنى 

 والعظمة ، والكرياء والرمة. والقدرة، احياة والعلم بالوحدانية ، وتشهد له بكال 
الذي يطلب العباد منه العلم، العليم بكل ذرة ي ملكه العظيم  العليمالقيوم فهو سبحانه احي 

                                         الكبر: 
                                  

                                    ڭ  

 [ .5-3/سبأ]
 .ب عام الغيب والشهادةجُ الذي أنزله اه عى رسله يكشف ُح  واعلم أن الوحي

وخلق وخلق الدنيا ليدل ها عى اآخرة ، ، عام الغيب فاه خلق عام الشهادة ليدل به عى 
، وخلق  ، وخلق الصور لتدل عى امصور سبحانه امخلوقات لتدل عى خالقها سبحانه

               اأرزاق لتدل عى الرزاق سبحانه: 

 .[112/اأنعام]                  
 ، ا إله غره ، وا رب سواه. فسبحان اخاق العليم الذي خلق ما يشاء وختار

وما شاء ، ومتى شاء ، وعى أي وجه شاء ، وأبقى ما شاء ، ،  خلق اخلق كلهم كيف شاء
     :يل وقصر ، وحي وميت ، ومؤمن وكافر وأفنى ما شاء ، من كبر وصغر ، وطو

 .[  11 / القصص]                 
ال سواه فبإذنه وعلمه، وكل فعال سواه ، وكل فعر  ال ما يشاءهو سبحانه العليم القدير الفعر 

 ، وكل فعال سواه ي قبضته . ومشيئته تاج إى معونتهح

     : ..  والغني والفقر  والقوي والضعيف .. يل والكثروالقل .. الكبر والصغر 
                   

 .[13 –12]الزمر/      
، وخلق  احكيم العليم الذي خلق العرش والكري، وخلق السموات واأر,الرب فسبحان 

، وخلق  ، وخلق اأقوال واأفعال ، وخلق اجن واإنس امائكة والروحالدنيا واآخرة ، وخلق 
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            : ، وخلق اماء والنار، وخلق اجبال والبحار امحبوب وامكروه
                                            

                                    
                             

 [.9-3/يونس]                           
، والكل يسبح بحمده، والكل خاضع خالقه، والكل شاهد بعظمته  والكل يوحد ربه

                       :   وتوحيده

 .  [ 99 / اإراء]               
                         :  مهمقهم وعلر فسبحان العليم اخبر الذي خل

 [ .91] النور/                                   
إا بنور الوحي والنبوة، فإذا اجتمع هذا وهذا  حقاً بَواعلم رمك اه أن عن العقل ا ت

سهلة ميَة حبوبة ي أرق القلب بنور التوحيد واإيان، ثم جاءت أعال التوحيد 
                      القلب واجوارح: 

 .  [24 -21/الرعد]            
الوحي  بعلم ، ثم أكرمهم فلله احمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبَ والعقل

        ، وامعتصم امنيع:  ، النور امبن والنبوة

 .  [ 153 / اأنعام]               
، وآيات اموقنن،  ومعارف الصديقنودعوة امرسلن ،  ، فاعلم رمك اه علوم النبين

اإيان العلم وومشاهدات امتقن، تبَ بجميع حواسك الَاط امستقيم، وتسعد بنور 
 .  [ 212 / البقرة]                     واليقن: 

    م اإنسان مام يعلم:الذي علر  العليمباسم ربك واقرأ  وتفكروتدبر
                

 .  [ 5 – 1 / العلق] 
، وأقبل بوجهه عى ربه، وأنصت بسمعه لكامه، لعلم الوحي  واعلم أن من أصغى بقلبه

ر العلم واإيان، ومكاشفات اليقن، أقبل اه عليه، ورح صدره، وأنار قلبه بنو
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      وفتوحات اإهام، وفجر له ينابيع احكمة من أهار امعرفة: 

                             

 .  [ 4 / الزمر]   جئ  
قلبك بنور التوحيد  ءفافتح رمك اه أبواب السمع والبَ والعقل لنور الوحي يي

 .   [ 37/ ق ]                  تقوى:وال
، وجامع  مام كل هدىإ، و واعلم أن الفقه ي أساء اه وصفاته وأحكامه هو رأس كل علم

                          ، ومفتاح كل معرفة :  كل خر

 [.14 /حمد]       
 « الِدينِ  ي ُيَفِقْههُ  َخْراً  بِهِ  اه ُيِردِ  َمنْ  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه عن معاوية و

 .(1)متفق عليه 
خلق عام  سبحانه علم أن اه احكيم العليمفا امتن،اليقن و ،وإن أردت الفقه اجامع

 امخلوقات وأوسعها ، وهو من العام بمنزلة العظم من اإنسان . ، وهو أكراجاد 
عام اجاد أكثر الصفات التي خلقها ي اإنسان، فخلق من اجاد  وبث سبحانه ي

.. واحسن  والطيب واخبيث .. والعاي والسافل .. والريف والوضيع..  الكريم واللئيم
 والقبيح .. والسهل واحزن.. واحلو وامر.

         : وبغضاً  وحباً  ، وقسوة وليناً  ، وجعل له منافع ومضار

                    

 .[79/البقرة]    
 «  َوُنِحُبهُ  ِحُبنَاـُي َجَبٌل  َهَذا »:ما بدا له ُأحد   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه : قال قال  وعن أنس بن مالك

 .(2)متفق عليه
،  ، وتشهد بتوحيده وكل ذرة من اجاد ي العام العلوي والسفي تسبح بحمد رها

                  ى إرادته ، وخضع أمره: ، وتَع إ متهوخشع لعظ
  .[1/اجمعة]                 

                                                 
 ( .1137(، ومسلم برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( .1315(، واللفظ له ، ومسلم برقم )2114، أخرجه البخاري برقم ) عليه متفق( 2)



937 

 وهو أقل من عام اجاد ، ونسبته إليه كالذرة إى اجبل،،  وخلق اه سبحانه عام النبات
 خائق التي تسبح بحمده.فا إله إا اه ما أعظم ملكه ، وما أكر العوام ي ملكه ، وما أكثر ا

، ، وحلو ومر  ز سبحانه النبات عن اجاد بالنمو والتكاثر، وي كليها طيب وخبيثيوم
 ، ونافع وضار . وطويل وقصر، وحار وبارد، وصغر وكبر، وحمود ومذموم

 والنبات من العام بمنزلة اللحم من جسم اانسان .
اأخاق ، واأنفس ، واأرواح ، هي ي النبات ، واهبات ، وتوما ي اجاد من العطيا

 أبسط وأرح وأظهر وأبن من اجاد .
 الُقْرآنَ  َيْقَرأُ  ِذيالر  امُْؤِمنِ  َمثَُل  » : ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه  قال عن أي موسى اأشعري 

ةِ َكاأ  ، َهَا ِريَح  َوَا  َطيٌِب  َطْعُمَها َكالترْمَرةِ  َيْقَرأُ  َا  الرِذي َوَمثَُل  ، َطيٌِب  َوِرُحَها َطيٌِب  َطْعُمَها ْتُرجر
ْحَاَنةِ  َكَمثَلِ  ُقْرآنَ ال َيْقَرأُ  الرِذي َفاِجرِ ال َوَمثَُل   َا  الرِذي َفاِجرِ ال َوَمثَُل  ، ُمر   َوَطْعُمَها َطيٌِب  ِرُحَها الرر
 .(1)متفق عليه « َهَا َح ِري َوَا  ُمر   َطْعُمَها نَْظَلةِ احَ  َكَمَثلِ  ُقْرآنَ ال َيْقَرأُ 

تسبح بحمد رها، ، ي عام النبات ، ، وكل ثمرة  وكل ورقة، وكل ذرة، وكل شجرة 
                     وتشهد بوحدانيته، وعظمة أسائه وصفاته: 

 . [ 91 / النور]                  
يتميز عن النبات باحركة ام احيوان الذي ثم انرحت هذه الصفات واتسعت أكثر ي ع

وبث فيه العليم اخبر مكارم اأخاق وسيئها ، ويصعد احيوان ي التفاضل إى واحواس ، 
 أدنى النوع اإنساي.

 واحيوان من العام بمنزلة اأعضاء من جسم اإنسان.
 ت. ثم انرحت هذه الصفات ي احيوان واتسعت أكثر من اجاد والنبا

من العداوة والبغضاء ، واخديعة وامكر ، واحب  ،فظهرت ي احيوان أفعاله وحركاته
 والبغض ، والرمة والقسوة ، واحرص والطمع ، واحركة والسكون.

، والكريم واللئيم، والنافع والضار، والشديد والرحيم: دفي احيوانات الصالح والفاسف
                                          

 .[ 95/النور]                 
                                                 

 (  .747(  واللفظ له ، ومسلم برقم )7511، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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تشهد لبارئها بالتوحيد، ، وكل ذرة من هذه امخلوقات ، وكل طائر، وكل حرة ، وكل حيوان 
                            : ، وتسجد لعظمتهوتسبح بحمده

                                   
 [ .11/احج ]                  ڱ                              

وعلمه  ، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مائكته، بيده ملسو هيلع هللا ىلصوخلق اه العليم اخبر آدم 
مه وجعله خليفة ي اأر,، وميزه عن له عى كثر من خلقه، وكرر وفضر  اأساء كلها ،
        ، ثم جعل نسله وذريته من ماء مهن: والنطق احيوان بالعقل

             
 . [71/اإراء]

 وأرح وأكثر صفات من اجاد والنبات واحيوان.  ثم العام اإنساي أوسع
 احيوان.اجاد والنبات وعام ميع ما ي العوام قبله ، وهي  فقد مع اه ي اإنسان

واإنسان من العام بمنزلة القلب من اجسد،فاأعى ينزل إليه ، ويعطف عليه كامائكة 
         : ، وأما اأسفل فمسخر له ، وخادم له إى جانب الوحي وامطر 

                             

                                   

 .  [21-21/لقان]        
د عى موضع اللب من صفة العقل، وعمي عن موضع ـمَ َج  نْ ومن هذا النوع اإنساي مَ 

 اإهي. نور اإيان من العلم
فخان واتبع هواه ، ،  وكابر بنيته، وجحد فطرته، وم يعقل قدر منزلته فكفر بربه  فجهل نفسه 

وأربى بجهله فلم تنفعه صفاته ، ، واستكر عن عبادة فاطره،  ، وبطر نعمته هأمانته، ونقض عهد
                            عى جهل البهائم:

 .[99-93/الفرقان]                    
    : وضاله وكفرهوفساده ، فهذا الصنف الضال من البر مأواه جهنم، بسبب خبثه 

                    

 .  [ 174 / اأعراف]                                
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 .واعلم أن درجة اإنسان ي الدنيا واآخرة بحسب إيانه أو كفره
ه فل بْس وإما أن يَ ، رتبة وهم  امائكة الكرامخلقًا وفإما أن يصعد به اإيان إى ما عاه  

 .الكفر إى ما حته من احيوان فا دونه
    : فالكافر مسوخ الباطن إى ما قارب طبعه من البهائم والنباتات واجادات 

                                

 .  [ 12 / حمد]     
ياه حمودة، فهو ، وأخاقه كريمة، وسجاة هؤاء الكفار بعض أفعاله حسنومن كان من 

هو، وي هؤاء به ينتفع به غره، وا ينتفع  ، وكالشوك أثمر ثمراً  كشجر امرار أطلع زهراً 
 .[23/الفرقان]                 يقول احكيم العليم: 

    ويوم القيامة يندم كل واحد منهم عى كفره وظلمه ، ولكن ا ينفع الندم : 
                                         

                                            
 .[  24-21 / الفرقان]                    

أما الصنف الثاي من النوع اإنساي فهو امسلم الذي أبَ الطريق بالعقل والوحي، وحقت 
 ن ظاهره، وحسر باإيان  ى باطنهتفع إى عام أرفع من عامه، فزكر له كلمة السعادة، وار

           ، واأخاق احسنة :  باأعال الصاحة

 [.47/النحل]             
،  فأسقاه منه حتى ورد عليه حوضه،  ملسو هيلع هللا ىلصواستن با جاء به نبيه ،  م ه وجههأسلَ فهذا السعيد الذي 

                                : لهوشفع 
                                     

 [ .32-31/فصلت]                               
                     : اموحدون امهتدون وهؤاء هم عباد اه

                                  
 [.11-17/الزمر]        

 ، وحسن السرة والَيرة. ، والعلم والعملموهؤاء درجات ي الفهم واهم
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  ،ربه بأسائه احسنى  إى إسامه حسن امعرفة بمن أسلم وجهه إليه، فعرف  فمنهم من مع 
، فأضاء قلبه بنور  ملسو هيلع هللا ىلصمن أرسله اه إليه وحسن ااقتداء ب ، وأفعاله اجميلة،وصفاته العى

                   :  اإيان، وقام عى ظاهره وباطنه شاهد احق

 [.14/الرعد]       
، وذاق طعم اإيان  قويا، وتعلق قلبه بربه وحده صار يقينه صافياً  فهذا مع التدبر والتفكر كل يوم 

فارتفع حلوة الطعم ، ، فصدرت منه العبادات صافية من الكدر،  يراهوحاوته، وعبد ربه كأنه 
             ف ي الساء اسمه: رِ ذكره، وعُ 

 .  [ 11 / اأحقاف]                 
،  ، وامقام اأكرم ومنهم من سا همته صعودًا إى امعاي ليصل إى احياة العظمى

د لربه ، فتعبر  ، وصعد عى امعارج اموصلة له إى ربه لقاطعة له عن بغيتهفقطع العائق ا
 .، وا متبع سبل اهوى ، غر مفارق لاقتداء بامصطفى عى مقتى اأساء احسنى

  :  ، سابق إى كل فضيلة كل فريضةل، مؤد  ، وي كل واد منار له ي كل بلد دار

                                     

 [.19-11/الواقعة] 
،  ، ومع الدعاة داعياً  ، ومع الذاكرين ذاكراً  تراه مع  الركع السجود عابداً فهذا من ورثة اأنبياء ، 

 ، ، ومع الصابرين صابراً  ، ومع امحسنن حسناً  ، ومع امجاهدين جاهداً  ومع العلاء معلاً 
، وأثنى عليه ي امأ اأعى:  ره ي نفسهكَ ، وذَ  ، وأكرم مثواه وأغناه، وتواه  فأحبه ربه واجتباه

           
                     

 .[  14 – 11 / التوبة]    
  :اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا با علمتنا

 .[79/الفرقان]          
 يا غفور يا رحيم.  ا إله إا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك  من جهي وخطئي وظلمي

، وأفقره إليه ي  خلق اإنسان ي أحسن تقويم ثم اعلم رمك اه أن العزيز العليم 
    : ربه ، وا يذل نفسه لغر ، ليقف بباب الغني وحده ميع أحواله
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 .  [ 15 / فاطر]                     
 .القادر عى كل يء، فسبحان اخاق العليم 

     : بكلمته إذا شاء ..وخلق بإرادته إذا شاء خلقو خلق بيده إذا شاء ..
                               

 . [ 13 – 11/يس]     
، ي كل حن  ، واأحكام واأقدار واقعة منه عى خلقه علم كل يءهو العي العظيم الذي ي

         :  ب واأستار حجبه عن خلقه وهو ا حجبه يء، وا يعجزه يءجُ واحُ 
 [ .71/احج]                                       

زر َوَجلر َا َينَاُم عَ  إِنر اه »:  َفَقاَل   بَِخْمِس َكلَِاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم فِينَا َرُسوُل اه  :َقاَل   َأِي ُموَسى َعنْ و
َوَعَمُل ، ُيْرَفُع إَِليِْه َعَمُل اللريِْل َقبَْل َعَمِل النرَهارِ  ، ِقْسَط َوَيْرَفُعهُ الَخِْفُض ، َوَا َينْبَِغي َلُه َأْن َينَاَم 
ُه ِمْن ِحَجاُبُه النُوُر لْو َكَشَفُه َأَْحَرَقْت ُسبَُحاُت ،  النرَهاِر َقبَْل َعَمِل اللريْلِ  ُ ََ َوْجِهِه َما اْنتََهى إَِليِْه َب

 .(1)أخرجه مسلم  « َخْلِقهِ 
؛ ، وحجب عنه أشياء  مه أشياءهو العليم بكل يء وحده ا ريك له، خلق اإنسان وعلر  واه 

   والضعف والفقر : ، وليعرف نفسه باجهلوالقدرة والغنى  ليعرف ربه بكال العلم
 [ .15/اإراء]                               

من العلم ا حاجة له ها  باً االعليم لإنسان بيء من العلم كشفه له، وزوى عنه أبواخاق فأذن  
 .ي خافة اأر,

فزوى عنه علم ر احياة واموت، ور العقل والروح، ور اخلق، ور الساعة والزمن 
      علمه إا عام الغيب والشهادة وحده ا ريك له: امستقبل، وكل ذلك غيب ا ي

                    

 .  [ 39 / لقان]              
وكل ما يعلمه اخلق من العلوم هبة من العليم القدير، ونسبة ما يعلمونه إى ماا يعلمونه كالذرة 

أقل من سبة للبحر، ونسبة ما يعلمونه وماا يعلمونه إى علم اه بالنسبة للجبل، وكالقطرة بالن
            : البتة بل ا نسبة بينهاالذرة بالنسبة للجبل ، 

                                                 
 ( .174برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.54 /اأنعام]             

لناظر إى ما علمه كله، ا حجاب بينه وبن فسبحان اخاق العليم العام بالكون كله، ا
 [ .41/ طه]                           :  معلومه
 . بعد وقت بعد عام، وقتاً  اخلق كله بحكمته عاماً سبحانه ثم أظهر 

فجاء اخلق كلهم عى بَه وسمعه وعلمه وكامه كا كانوا أواً ي علمه وقدرته ومشيئته، 
         :زيادة ذرة ، وا نقصان خردلة ؛ أنه العليم القادر عى كل يء با

 .[53/آل عمران]        
 يا كريم . ربنا ارزقنا شهادة اموقنن، وإيان امقربن، وعمل امتقن، يا عزيز يا عليم

  التعبد ه باسمه العليم : 
حب أساءه وصفاته، وحب من عباده أن   اعلم رح اه صدرك لطاعته أن العليم 

           يتصفوا ها، ويعبدوه بموجبها: 

 .  [ 111 / اأعراف]               
أنه  ؛ وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه

،  ، و معرفة ما حبه ويرضاه ة دينه، ومعرف ا يمكن عبادة اه با رعه إا بعد معرفته
                  : ومعرفة ما يكرهه ويسخطه

                              
 [.74/آل عمران]    

، وكلا زاد علم امسلم باه وأسائه وصفاته ودينه  وطلب العلم من أعظم العبادات
،  ، فتلذذت النفوس بالعبادة ، وخلص التوحيد ما يكدر صفاءه لبنور اإيان ي الق زاد

التكبر والتحميد، وارتفعت و ،وانقادت اجوارح للطاعة، وهجت األسن بالذكروالتسبيح
                      ربه: درجة العبدعند

 [ .11/ امجادلة] 
، وأن يرزقك من  ، وأن ينفعك با علمك فسل ربك العليم بكل يء أن يعلمك ما ينفعك 

                  :  ما يقربك إليه لمهفضله وعِ 
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 . [  119 / طه]          
، الَكَسلِ َعْجِز وَ البَِك ِمْن  اللرُهمر إِِي َأُعوذُ  »:  قائاً  كل روتعوذ باه من وسل ربك كل خر ، 

اَها َوَزِكَها َأْنَت  ، اللرُهمر آِت َنْفِي َتْقَواَها، الَقْرِ َوَعَذاِب  َرمِ اهَ وَ  ،بُْخلِ البِْن وَ اجُ وَ  َأْنَت  ، َخْرُ َمْن َزكر
 ،عُ َنْفٍس َا َتْشبَ  َوِمنْ ، َوِمْن َقْلٍب َا َخَْشُع  ، َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا َينَْفعُ  اللرُهمر إِِي ، َولِيَُها َوَمْوَاَها 

 .(1)أخرجه مسلم   « َوِمْن َدْعَوةٍ َا ُيْستََجاُب َهَا
     :  لتسر إى ربك بنور ودليل ؛ وعليك بالتفرغ لطلب العلم

                                       

 [.153/اأنعام] 
والتفكر ي آيات اه  التدبر ، وحسني آيات اه الكونية  وعليك بصدق اإخاص، ودوام النظر

     فذلك طريق الوصول إى علم اليقن وتوحيد رب العامن:  ، الرعية

 .[111/يونس]                  
،  ماع علوم التوحيد، وصفاته العى ، واعلم وفقك اه معرفته أن علم أساء اه احسنى 

                           ومفتاح أبواب اإيان :

 [.14/حمد]      
، وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق اه عى قدر  يكرم امطيعن له كرياً  فمن عرف أن له رباً  

، حتى يصل إى حقيقة التوكل الكريم  هرب أا يزهد ي القرب منالعبد ذا همعرفتهم به، جدير 
  ، و دوام اانقطاع إليه، ولزوم طاعته، وااستغناء به عا سواه: عليه، وصدق التوجه إليه

 .[  11 / الشورى]         
   :  ، واجتناب نواهيه ، ويشمر ي طاعة مواه بامتثال أوامره فمن علم ذلك فليحمد اه

                          

  [ . 3/فاطر]     
وسلوك الَاط  ، كان ا يعلمه فبكاؤه عى نفسه آكد اأشياء عليه، فليبادر إى التوبة وإن

              والتواب الرحيم يقول له: ، امستقيم

 . [ 12 / طه] 
                                                 

 ( .2722برقم ) أخرجه مسلم( 1)



999 

حسن عبادته أن فضائل النفوس إنا تزكو وتعلو بالعلم معرفته وواعلم وفقك اه 
                  باه :  واإيان

 [.11-7/الشمس]    
باه  واإخاص عن العلم باه يكون، والورع عن العلم .. فاخشوع عن العلم باه يكون

             كون:تواخشية عن العلم باه عن العلم باه يكون ..  وااستغفار .. يكون

 .[21/فاطر]         
يصغي إليه قلبه ي آيات اه وخلوقاته رغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر وبقدر تف

 ، فتتفجر ينابيع احكمة والعلم من قلبه ولسانه وجوارحه : ، ويبَه بسبل هدايته بسمعه
                                  

                                                               
 [.7-5/احج]                   

وبقدر سعة معرفة العبد باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة أقداره العظيمة، وأوامره النافذة، 
وأحكامه العادلة، ونعمه السابغة، يستبن للعاقل عظمة اخطر، وجال اخطب، ومقدار 

        ، ونقض العهد، وإضاعة اأمانة: تقصر الاجهل، وحجم 

                 

             

 .[73-72/ اأحزاب]       
يان واأعال  به أن يوصل من نر التوحيد واإونقض العهد ، وعدم الوفاء به ، وقطع ما أمر اه

         جبة للعنة اه وعقابه :الصاحة من أعظم الذنوب امو

 [ .25/الرعد]                             
واعلم أن هذه اأمة خر أمة أخرجت للناس ، تعبد اه وتدعو إليه ي الدنيا ، وترافق اأنبياء 

       ي اجنة ي اآخرة ؛ أها تقوم بجهد اأنبياء ي الدنيا : 

                

 [.71-14/النساء]          
واعلم أنه كلا زاد العلم باه وأسائه وصفاته زاد نور اإيان ي القلب، وزاد 
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وكان  ،  وإشفاقاً  لربه العظيم، وزاد هيبة وخوفاً  رقة وخضوعاً القلب ، وزاد  اانتفاع به
وكان  ،وكان احياء بقدر امعرفةن النشاط بقدر الرغبة، اخشوع بقدر اخوف، وكا

                احذر بقدر اهيبة: 

                     

                                 
 .[12 – 57/امؤمنون]

جوارحك ي طلب مرضاته، وأشغل لسانك ل رمك اه بقلبك إى ربك، وشمر ببِ فأق
 َُ                              ك عملك يوم تلقاه: بذكره ومده، ي

 .  [ 21 / اأحزاب]   جئ                             
وإياك وطلب اأمور بغر أسباها، فمن ابتغاها ي غر سبلها فقد ضل سعيه، وأخطأ 

           :  اته ما يطلبه ، واستوجب عقوبته، وف بغيته

  [.115/النساء]                
       :  اه قى بسنته أا ينال أحد شيئًا إا من بابه الذي فتحه اه إليهواعلم أن 

                                                    

  .[1-7/فاطر]                          
، عابدة لعظمته فطر ميع امخلوقات عى معرفة رها وفاطرها، فهي قانتة  واعلم أن اه 

أن  ؛مسبحة بحمده، منقادة لطاعتهشاهدة بتوحيده ، ،  ، خاضعة لكريائه ، خاشعة جاله له
         ماا تستطيع إنكاره وا جحده:  ألزمها من معرفته  اه 

 .  [ 15 / الرعد]    چ        
،  فهم بأنفسهم، وعرر  ف خلقه بنفسهرر فسبحان الرب العظيم احكيم العليم الذي ع

وذريته بمزيد  ملسو هيلع هللا ىلصقهم، وخص آدم لْ ، حن ابتدأ َخ  ، وسخرهم لعبوديته أهمهم ربوبيتهو
                  :اإكرامامعرفة و من

                          
 . [ 173 – 172 / اأعراف]               

 .عرف اخلق يومئذ رهم معرفة ا ينبغي هم أن ينكروها أبداً فَ 
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 .اخلق له يومئذ ذاً ا ينبغي هم أن يعتزوا بعده أبداً  لا وذَ 
 افه اخلق يومئذ خوفًا ا يمكن أن خرجوا منه أبدًا .وخ

 وأقر اخلق له باملك إقرارًا ا عوز أن يستنكفوا بعده عن عبادته أبدًا.
العلم ، واعلم أن  فشمر ي طلبه ،نال باأماي وراحة اجسمواعلم أن نفيس العلم ا يُ 

       قوى: أوسع أبوابه وأنفعها باب اإيان والتأبوابه كثرة ، و
 .  [ 212 / البقرة]         

جب بالنفس، ويورث د الكر والعُ أنه يولِ  ؛ ا خر فيهواخشية ث التقوى وكل علم ا يورِ 
     :  ده ي اآخرةويزهِ ، به ي الدنيا اجدل، ويشغل امخلوق عن خالقه، ويرغِ 

                                  
                  

 .[1 –1/الروم]                   
ا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهو مع  ززيعواعلم أن العلم بحر ا ساحل له، و

، قلبك روحك ون به فاطلبه واعمل بموجبه، وزيِ  ،اإيان أعى درجات الفضائل
 [.21/احديد]                      :  وجوارحكولسانك 
م امسلمن ما ينفعهم ي دينهم علِ و فتواضع للذي علمك،مك اه مام تكن تعلم وإذا علر 
                     ، وحمد فعلك:  يرى عنك ربك ودنياهم

                                                                

 .  [ 74 / آل عمران]      

ما يسعدهم ي دينهم من العلوم عنده خزائن العلم، وأنزل منها لعباده  واعلم أن العليم 
م ،  خر النفيس عى ما دونهفا،  هم إليه منهبهم فيا يقرِ ، ورغر  ودنياهم  مواعمل وعلِ وتعلر

 . [  119 / طه]          :تغنيم وتؤجر 
ودينه ، وما أقبح اجهل باه ودينه ورعه ،  فا أعظم العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله

 .، والظلم والفساد والعناد، وااستكبار 
         :  وا عرف ربك ، وا عرف دار الَور ودار الغرور واخر أحسن الدور
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 [.21] احديد /   
والناس ي معرفة رهم متفاوتون ي العلم بأسائه وصفاته وأفعاله، وعى حسب كال 

 .وحسن عبادهم ، يكون كال إياهم برهم  معرفتهم 
وآخر عرف النطفة والعلقة وم يعرف  ومثلهم ي ذلك كمثل إنسان عرف النطفة وم يعرف العلقة، 

 ، وآخر عرف ذلك وم يعرف بقية العوام.  ، وآخر عرف الثاث وم يعرف الروح واجسد امضغة
، ومن ذاق َعرف ، ومن  يتكلم ويعمل حسب معرفته ، وكل   فهؤاء متفاوتون ي العلم

                        َعرف َغرف :

 [ .21/احديد]                        
 ؛ وأول ما عب عى العبد معرفته من العلم معرفة الرب عز وجل بأسائه وصفاته وأفعاله

  ، ويسارع إى طاعته وحسن عبادته: ل العبد التوحيد واإيان، وحب ربه ويعظمهِص ليح
                               

 .[  14 / حمد ]
،  ويقيناً  لتزداد إياناً  ؛ فاطلب رمك اه هذا العلم، ثم اصعد ي درجات العلم وامعرفة

       : وحبًا وذاً  وطمعاً  ، وخوفاً ، ودعاء وذكراً وعماً  وعلاً 
 .  [ 41 / امائدة]       
، لتكره وحبه وحمده:  والصفات العى ،الذي له اأساء احسنى فاعرف ربك العظيم

                         

  [.1-5/طه]                                 
                     : ، لتعظمه ومجده اعرف ربك العليم العي العظيم

                           

                                

 .[255/البقرة]            
      :وحمده وتستغفره شكرهتل، اعرف ربك الرزاق الذي مأ الكون بالنعم 

 .[39/إبراهيم]             
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وتعبده ، وتعرف عظمة ملكه  هلتطيع ،اعرف ربك اخاق العليم الذي بيده اخلق واأمر
                  : وسلطانه

                     
 . [59/اأعراف]     
        ما سواه كله صغر: كلر لتعرف أن ، اعرف ربك الكبر 

               

 . [17/الزمر]
       وترحم خلقه:وتطيع أمره لتشكره ، لذي وسعت رمته كل يء ي ملكه اعرف ربك الرمن ا

 .  [22/احر]                     
          اعرف ربك احق لتعرف أن كل ما سواه باطل:

 .[12/احج]                     
             :  لم أن كل ما سواه عبدلتع، واإله احق؛ اعرف املك احق 

                            

                    

 [ .29-22/احر]                               

       :  ا، فمن أبَ فلنفسه ، ومن عمي فعليه امبنوالنور  هذا واه هو احق

 [.1/اجاثية]              
،  ، فربنا له اأساء احسنى وإياك واإحاد ي أساء ربك وصفاته بالتشبيه أو التعطيل

 .[11/الشورى]     :،وامثل اأعىوالصفات العى
ب إليه رر ـوتقووِحده صفاته، ف ربك با يليق به، ونزهه عا ا يليق به، وا تلحد ي أسائه وفِص 

           : ، وعبادته بموجبها  بدعائه ها
 .[111/اأعراف]              

أو ، ق لنفسك هذا احديث، فاعلم أنك مصاب رُ قلبك هذه امعارف، وم يَ  فإن م هزا 
                   :  أو ميت، أو مطرود ، جروح 
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 [ .17-11/احديد]                   
، وا تكن من الغافلن ،  إى ربك العظيملتصل  ؛فانتبه وبادر إى سلوك الَاط امستقيم 

              :فتساق إى جهنم مع الكافرين 
                     

 .[174/اأعراف]    
 .  [ 23 / اأعراف]                 
 .  [ 1/آل عمران]                    

                 

 .  [ 15 – 13 / الشعراء]             
ُهمر آِت َنْفِي َتْقوَ  » اَها َوَزِكَها َأْنَت  ،اَهااللر  .َأْنَت َولِيَُها َوَمْوَاَها ،َخْرُ َمْن َزكر

َوِمْن َدْعَوٍة َا  ،َنْفٍس َا َتْشَبعُ  َوِمنْ ، ْخَشُع ا َوِمْن َقْلٍب ، َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا َينَْفُع  اللرُهمر إِِي 
 .(1)أخرجه مسلم  « ُيْسَتَجاُب َهَا

 منا ما ينفعنا ، وانفعنا با علمتنا ، وزدنا علًا ، إنك أنت السميع العليم.اللهم عل
 اللهم امأ قلوبنا باإيان واليقن ، والعلم واهدى ، يا رب العامن.

 

                                                 
 ( .2722برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 السميع
                   قال اه تعاى: 

 .  [ 127 / البقرة]    
من ميع ق الذي يسمع ميع أصوات أهل السموات واأر, هو السميع اح اه 

 .ي آن واحداجهات 
كلها ، من  ي اأوقات، ، باللغات كلها  هو السميع العليم الذي يسمع اأصوات كلهاو

        من كلها:  ي آن واحد، كلهاامخلوقات 

 .[1/اإراء]                               
وهو السميع الذي يسمع كل يء ، وا يعزب عن إدراكه يء وإن خفي ، سواء كان 

 .صوت نفس ، أو حديث نفس ، أو خاطر نفس 
هو السميع الذي يسمعك سواء جهرت أو أررت ، فا ترفع صوتك فإنه يعلم الَ 

 وأخفى ، خواطرك مكشوفة له ، وظاهرك وباطنك معلوم له.
                   القول وظاهره، وره وجهره:  يا قد استوى ي سمعه خف

 [.19-13/املك]                   
شغله وا يُ وا ختلف عليه اأصوات ، ،  هو السميع العليم الذي ا تشتبه عليه اللغاتو
 .  [ 11 / الشورى]                      ع:مْ ع عن َس مْ َس 

وبكل لغة،  ، السميع البصر الذي يسمع ميع اأصوات من كل جهة، ومن كل خلوق فسبحان
 .يسمع ذلك كله ي آن واحد، وي كل وقت 

وينَ  .. ويفرج كل مكروب.. وعيب كل سائل  .. ويغفر لكل مستغفر .. حامدكل  فيشكر 
                          ويعاقب كل ميء:  .. ويثيب كل حسن .. كل مظلوم

 .[24/الرمن]   
  .آن واحد ي  يسمع ميع اأصوات ي كل مكان وي كل زمان  هو السميع الذيو

، ويسمع تسبيح  ، ويسمع تسبيح الذرات واجادات كلها يسمع تسبيح امائكة كلهم
ويسمع  ، ، ويسمع تسبيح اإنس واجن ويسمع تسبيح الطر واحيوان ،رالنباتات واأشجا
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               تسبيح كل مسبح ي السموات واأر,: 

 . [91/النور]            
ويسمع أصوات البحار  ، ، ويسمع أصوات الرعد والصواعق أصوات الرياح والعواصف ويسمع 

، واحيوان ، ات والنب، اجاد  أصوات ميع واأهار، ويسمع أصوات امياه والنران، ويسمع
 [.13/اأنعام]                  ، والذرات :واجن ، واإنس 

 يسمع الكل ي آن واحد، وا يشغله سمع عن سمع، أنه السميع العليم بكل يء:  
 .  [ 11 / الشورى]                    

 .فسبحان السميع البصر الذي وسع سمعه اأصوات كلها
ثم سألوا رهم حاجاهم ي ، فلو قام اإنس واجن وامائكة وغرهم من امخلوقات 

دون أن ختلط عليه سائل بسائل، ، عهم أمعن مِ َس لَ ، ث بلغته حدر  حظة واحدة، وكل  
                أو حاجة بحاجة: ، أو لغة بلغة، أو صوت بصوت 

                        

 .  [ 11 / يونس]                                   
، وا ينقص ما أعطاهم  ي حظة واحدة ويقي حاجاهم ميعاً ، كلهم   بل يسمعهم 

 [ .24/الرمن]                                     :  من خزائنه شيئا
 نفاق.مثقال ذرة مع كثرة اإلكريم الذي يعطي كل سائل ، وا تنقص خزائنه فسبحان الغني ا

َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر  »قال: أنه فيا روى عن اه تبارك وتعاى   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن أي ذر 
َلُكمْ   ُكْم َما َزاَد َذلَِك َواِحٍد ِمنْ  َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ  َأور

 . ُمْلكِي َشيْئًاي 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ِعبَادِي َلوْ  َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد  أَنر َأور

ئَما نَ   . اً َقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشيْ
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنْ   َفَأْعَطيُْت ُكلر ٍد َفَسَأُلويَصِعيٍد َواحِ ي  َقاُموا َسُكْم َوِجنرُكمْ َيا ِعبَادِي َلْو َأنر َأور

  .(1)أخرجه مسلم « بَْحرَ الْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  َينُْقُص  ِعنِْدي إِار َكَا  مرـاتَُه َما َنَقَص َذلَِك َمْسَأل إِْنَسانٍ 
 استغاثة امستغيثن ، وعيب دعاءهو السميع امجيب الذي يسمع نداء السائلن ، ويسمع 

                                                 
 ( .2577برقم ) أخرجه مسلم (1)
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                       امضطرين : 

   [.12/النمل]       
هو السميع البصر الذي يراك ويسمعك ي كل حال ، يراك حن تقوم وتنام ، ويراك 
حينا تأكل أوترب ، ويسمعك إذا أمرت أو هيت ، أو سألت أو دعيت ، أو 

               أو مدت ، أو ضحكت أو بكيت :  استغفرت

 [.9/اأنبياء]     
هو السميع الذي يسمع كل ناطق وصامت ، ويسمع كل متحرك وساكن ، ا يشغله سمع 

    عبد :  سؤال عن سمع ، وا يشغله دعاء عن دعاء ، وا تشغله إجابة عبد عن

 [.24/الرمن ]                    
 يسمع كل نجوى ، ويكشف كل بلوى ، ويعلم خافية اأعن وما خفي الصدور.

د ااضطرار ، ويكشف حنته عند هو السميع الكريم الرحيم الذي عيب من دعاه عن
، ويغفر زلته عند ااستغفار: انكسار، ويقبل زلته عند ااعتذار، ويرحم ضعفه عند افتقاراا

                         

 [.12/النمل]     
وتنكشف  ،فسبحان السميع العليم البصر الذي يكشف بسمعه ميع حاات خلوقاته

بسمعه كال صفاته ، وتنكشف له امسموعات انكشافًا تامًا ي ميع ملكوته ، وإذا 
                سمعت قوله فاعبده وحده ا ريك له : 

 [.221-217/الشعراء]                  
ليسمعه ما حبه ويرضاه ، وعتنب ما  ،واعلم أنه ابد لإنسان أن يعلم أن ربه سميع عليم

 [.299/البقرة]              يسخطه ويبغضه : 
      : غرهوتوكل عى السميع العليم وحده يغنيك عن كل أحد 

 [.11/اأنفال]      
ويثيب ويعاقب، فإن كنت ترجو لقاءه فاعبده وحده ا ريك له:  ،واعلم أن اه يسمع ويرى

 [.5/العنكبوت]                                   
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  التعبد ه  باسمه السميع : 
  السموات أصوات اخلق ييسمع ميع  الذي ا تأخذه سنة وا نوم  إذا علمت أن احي القيوم 
، واحمد والثناء ، عه ما حبه ويرضاه من اأقوال واأذكار فأسمِ  ،واأر, ي آن واحد

                          والدعوة :  والدعاء
 [ . 71-71/ اأحزاب]                               

أن اه خلق لك السمع لتسمع به كامه، وتفهم مراده، وتشكر  واعلم وفقنا اه وإياك لطاعته
 .[23/املك]                       إحسانه: 

 .والناس ختلفون ي ااستجابة اختاف السامع وامسموع
 : ، ورب سامع ر من مريد خر كان عنه هاكه فرب سامع خر من مريد ر كان عنه نجاته

 .[ 12/اإراء]                 ڭ       
واعلم أن من عرف أن ربه هو السميع البصر م ينطق لسانه إا با يرضيه ، وم تتحرك 
جوارحه إا با حبه ، واستحيا من ربه ي كل حال ، وراقب مواه ي كل قول أو فعل ، 

            وحاسب نفسه عى أقواله وأفعاله : 

 [.11/احر]           
واعلم أن اه م خلق اأذن لإنسان إا ليسمع ها ما ينفعه من القرآن والعلم واخر ، فا 
يليق به أن يسمع ها ما يره ويسخط ربه من اإفك والبهتان والغيبة والنميمة وكل كام 

              يء ، فاسمع قول احق واحذر ما سواه : 

 [.31/اإراء]    جئ               
، عى الصخرة الصاء ، واعلم رمك اه أن السميع البصر الذي يسمع دبيب النملة السوداء 

 ، شاهد أفعالك. عليم بأحوالك، سميع أقوالك ، ي الليلة الظلاء 
وتاوة وشهادة بوحدانيته ، ،  ، وتسبيح بحمده له فا يسمع منك إا ما يَك يوم تلقاه من ذكرٍ 

                 كتابه آناء الليل وآناء النهار: ل
 .[92–91/اأحزاب]   

 والنهي عن امنكر:، واأمر بامعروف ، وتعليم رعه، عه ما حبه ويرضاه من الدعوة إى اه وأسمِ 
 .[33 /فصلت]                      
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               هو طريق النجاة والفاح: وحده وهذا 

 .[ 119 / آل عمران]         
احفظ و،  ويسخطه يغضبه فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما ،وإذا عرفت أن ربك هو السميع العليم

عن ااستهزاء  والسب والشتم، وصنه ،لسانك من الكذب والغيبة والنميمة، و شهادة الزور
         والصغائر :  والسخرية بالناس، وفاحش الكام وغر ذلك من الكبائر

                               

 [.11/احجرات]                 
         : فكل ذلك سوف حاسب عليه ، وتعاقب عليه ، فبادر إى التوبة منه 

                       

 .[111/آل عمران]    
وتوسل إى اه به كا ، أن يستجيب اه لك  فحريا  ر من الدعاء هذا ااسم العظيموأكثِ 

       : فاستجاب اه ها  دعا به إبراهيم وإساعيل عليها الصاة والسام

 .  [ 127 / البقرة]                  
              : فاستجاب اه ها عمران ةوكا دعت به امرأ

 .  [ 35 / آل عمران]                
  ليدفع السميع العليم عنك ره:  ؛ فاستعذ باه منه وإذا نزغك الشيطان لتفعل سوءًا 

 . [ 31 / فصلت]                            
                     

                    
 .[149 –143/آل عمران]    

 [ .215/ البقرة]                  
ي َوِي  ، اً ُنور َقْلبِي ي اْجَعْل  اللرُهمر »  ِ ََ   َوَعنْ  ، اً ُنور َيِمينِي َوَعنْ  ، اً ورنُ  َسْمِعي َوِي  ، اً ُنور َب

 .(1)أخرجه مسلم  « اً ُنور ِي  ،َوَعِظمْ اً ُنور ،َوَخْلِفياً ُنور ،َوَأَماِمياً ُنور ْحتِيـ،َوتَ اً ُنور َوَفْوقِي ،اً ُنور  َيَساِري
                                                 

 ( .713برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ي َرِ  َوِمنْ  ، َسْمِعي َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر »  ِ ََ  ، َقْلبِي َرِ  َوِمنْ  ، لَِساِي  َرِ  َوِمنْ  ، َب
  .(1)أخرجه الرمذي والنسائي  «َمنِِيي َرِ  َوِمنْ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبن معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك ، ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا اللهم بأساعنا وأبصارنا 

بدًا ما أبقيتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا عى من ظلمنا ، وانَنا عى وقواتنا أ
 من عادانا يا سميع الدعاء.

أسألك أن هبني  ،اللهم ياسميع الدعاء ، يا سامع كل صوت ، يا واهب السمع لكل سامع
 سمعًا أسمع به كل ما حبه وترضاه إنك أنت العزيز الكريم.   

نيا أكر منا ، وا مبلغ علمنا ، وا إى النار مصرنا ، وا تسلط علينا اللهم ا جعل الد
 بذنوبنا من ا خافك وا يرمنا ، يا أرحم الرامن . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .5955( وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم)3942/ أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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 رــــالبص
                      قال اه تعاى: 

 . [51/غافر]   ڭ                
ه وعلمه بكل أحدهو  اه  ، وا يدركه  ، وا حيط به أحد السميع البصر الذي أحاط سمعه وَب

 .[113/اأنعام]               أحد: 
ميع ويعلم الذي يبَ البصر هو البصر احق الذي يبَ كل يء وإن دق وصغر، 

 والنيات. واخفيات، امخلوقات وامبَات 
، وما عليهن وما بينهن ،  الذي يبَ ميع ما ي السموات وما ي اأر, هو سبحانه البصرو

       ، وشاهد وغائب :  ، وساكن ومتحرك ، وناطق وصامت من صغر وكبر

 .[11 /احجرات]         
     ما حت اأرضن السبع كا يبَ ما فوق السموات السبع:  ويبَ  

 .[119/طه]                 
ويرى سبحانه ما ي جوف البحار امظلمة من امخلوقات والذرات كا يرى عرشه الذي 

 .  [ 14 / املك]                 هو مستو عليه: 
الصخرة الصاء، ي الليلة الظلاء، ويرى  عىوهو البصر الذي يبَ دبيب النملة السوداء، 

، وت ي أعضائها، ويرى جريان الدم ي عروقها، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغرة جاري الق
                 : كا يرى العرش العظيم

 .  [ 3] سبأ /                  
العظيم، الذي له اأساء  فسبحان املك احق امبن الذي يسمع ويرى كل ذرة ي ملكه

         وليس له شبيه وا مثيل ي ذاته وأسائه وصفاته:  ، والصفات العى ، احسنى

 .  [ 11 /الشورى]           
هو البصر الذي يبَ اأشياء كلها ، البصر الذي يبَ امبَات كلها ، البصر الذي يرى 

          امخلوقات كلها ، البصر الذي يدرك احقائق كلها : 

 [.11/احجرات]       
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فسبحان البصر العليم بكل يء ، البصر الذي يعلم امقاصد والنيات ، ويعلم ر اأقوال 
واأعال ، ويعلم اأرار واخفيات ، ويعلم ما ي القلوب من اإرادات والنيات ، ويعلم 

                           خائنة اأعن وما خفي الصدور : 

 [.19-13/املك]           
 هو البصر الذي وسع بَه ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي.

البصر الذي يرى   كل ذرة ، وكل نية ، وكل حرف ، وكل رقم ، وكل خاطرة ، وكل خافية ، 
                            وكل ظاهر ، وكل باطن : 

   [.14/املك]          
أن تدرك قرص الشمس ي  اعلم رمك اه أنه ما عَ عى أبصار اخلقوإذا عرفت هذا ف

و هي خلق من خلقه سبحانه ا  ، رابعة النهار، امتناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها
  الكبر سبحانه: ببَه الضعيف البصر الصغرالبصر فكيف يدرك يدركها البَ، 

 .  [ 113 / اأنعام]                
كذلك ا تدرك كنهه البصائر، وا حيط بيء من علمه إا با شاء:  وكا ا تدركه اأبصار 

                                          
 .  [ 255/  قرةالب]                          

من يشاء من عباده كا قال سبحانه:  معهْس واعلم بأن كام اه مسموع باآذان،مفهوم باأفهام،يُ 
 .[119/النساء]        

 َليَْس  َرُبهُ  َسيَُكِلُمهُ  إِار  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َما »  ِ: ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال :قال  حاتم بن عدي وعن
ُجبُهُ  ِحَجاٌب  َوَا  ُتْرُمَانٌ  هُ َوَبيْنَ  َبيْنَهُ   .(1)متفق عليه  « َحْ

لكن ا يدرك البر كيفية كام الرب سبحانه، وإنا يدركون أمره وهيه تعاى أن يتكلم 
              :  ، أو يعرف كيفية كامه أحد ، أو يدركه بَ ، أو حيط به يء بكامه أحد

 [ .11/الشورى]                
وسمع كامه بواسطة كتابه الذي أنزله ، وعمل ،  وعبده كأنه يراه ،ومن آمن بربه ي الدنيا

                                                 
 ( .1111( واللفظ له، ومسلم برقم )7993، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                     : ، ويسمع كامه دون واسطة سبحانه ي اآخرة عياناً  يراه فإنه با فيه ، 

 .[23–22/القيامة]                 
 .خلق اأشياء كلها، ودبرها أحسن تدبرفسبحان اإله احق امبن الذي 

وأحاط بكل  ، ، وابتدعهم من غر حاجة هم بقدرته بحكمتها من يء  اخلق سبحانه خلق 
رى خلقه آثار ، ويَ  وكال قدرته ، قهم من كل يء بكرمه، ليدل عى وحدانيتهزَ ، ورَ  مهلْ يء عِ 

                    ي ملكه:  ونفوذ تدبره، ، وعجائب حكمته  نعهُص 
 [ .12/ الطاق]                                                  

وامثل واأفعال احميدة، ،  والصفات العى، وليعرف اخلق ما توحد به من اأساء احسنى  
والعظمة والعزة، ، والكرياء  ، وما انفرد به من املك واجال وما اختص به من القدرةاأعى، 

                 : والتَيف والتدبر

                     

 .  [ 59 / اأعراف]      
            عبدوه وأطاعوه : أحبوه وعظموه ، ثم وإذا عرف الناس رهم بأسائه وصفاته 

 [ .112/ اأنعام]                                       
  التعبد ه  باسمه البصر : 

اعلم هداك اه معرفته أن اه بصر بالعباد، يعلم أفعاهم، ويقسم أرزاقهم، بصر بمن يستحق 
   اهداية من ا يستحقها، بصر بمن تصلح حاله بالغنى، وبمن تفسد حاله بالغنى: 

 .[  31 / اإراء]                     
إذا علمت أن اه بصر بالعباد كلهم، يرى أعاهم، ويسمع كامهم، فعليك باخضوع والذل و

ودوام امراقبة له، ولزوم طاعته، والبعد عن معصيته، فإنه يراك وإن م تكن ، له، وإحسان عبادته 
                         :  تراه

                         

 .[11/يونس]                     
، ونعمه السابغة  ، وخلوقاته العظيمة ،  لك ربك الكبرواعلم أن اه أعطاك الَب لتَب به مُ 

   ظم جال الرب ي نفسك:عْ ، ويَ  ليزيد نور اإيان ي قلبك ؛ ، وآياته امنزلة النافذة تقديراتهو
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 .[111/يونس]                  
فتزين له بالتقوى، وتقرب إليه  يراك ي ميع أحوالك  واعلم يقينًا أن البصر احق 

     : واأخاق با حب ويرى من اأقوال واأعال

 .  [ 77 / احج]     ڻ            
،  ، واشكر نعمه، واصر عى بائه وسبح بحمده، والزم ذكره  ،ة ربك العظيم ن عبادوأحِس 

، واشكره أْن جعلك ي قبضة اليمن  وحسناً  ، وقم بن خلقه داعياً وقم بن يديه عابداً 
 . [2/التغابن]                             : فضًا منه 

،  ، وجهله بأمره أحد إا من جهله بربهكفر به ، فا  ى معصيتهع وإياك أن يراك اه مَاً 
               :  ره من عصاهدْ ر اه حق قَ دَ ، وما قَ  وجهله بنفسه

                              
 [ .1-7/يونس]      

 َِ ذلك من كتاب ربك العظيم،  ف عىومواطن اهاك ، وتعرر  ، رمك اه مواضع النجاةفأب
                :  وسنة نبيك الكريم

 .[119/اأنعام]    
واعلم أن من علم أن اه يبَه ويراه عبد ربه كأنه يراه ، وأحبه وتواه ، وخافه ورجاه ، 

      واستحيا منه ، وتلذذ بمناجاته ، وسارع إى طاعته ، وفر من معصيته : 

   [.12/املك]                        
واعلم أن اه أكرمك بنعمة البَ لتبَ به امخلوقات العظيمة واآيات الكونية الدالة عى 

  ى آياته الرعية الدالة عى كال علمه وعدله وإحسانه : إعظمة ربك العظيم ، وتنظر به 

                     

    [.111-115/اأعراف]                  
فتدبر القرآن ففيه اأخبار الصادقة ، واأحكام العادلة ، واأخاق احسنة ، وامؤمن حقًا 

                            من كان صمته فكرًا ، ونطقه ذكرًا ، ونظره عرة: 

 [.12/النساء]        
فأطعه  ،واعلم أن البصر الذي خلق فيك السمع والبَ والعقل يبَك ي ميع أحوالك
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               تعصه ، وا جعله أهون الناظرين إليك : وا  

 [.221-217/الشعراء]                    
 لناظرين إليك.واتق اه أن يكون السميع البصر القادر عى كل يء أهون ا

  واعلم أن من أخفى عن غر اه ما ا خفيه عن اه فقد استهان بنظر القادر القاهر إليه : 

               

 [.17/الزمر]       
، يك ، وخف منه عى قدر قدرته عليكستح من اه عى قدر قربه منك ، واشكره عى قدر نعمه علاف

                     در إحسانه إليك : وأحبه عى ق

 [.11/احديد]                         
فيا من عصيت املك اجبار ي ملكه وسلطانه ي خلوتك ، إن كنت ظننت أنه ا يراك فقد 

، وزين  كفرت ، وإن كنت علمت أنه يراك فقد اجرأت ، فتب إى ربك فإنه غفور رحيم
          باطنك بامراقبة ، وزين ظاهرك بامحاسبة : 

 [.11/احر]             
خرج من سلطان ملكه ، وهذا أواوإذا أردت أن تعي ربك فاعصه ي مكان ا يراك فيه ، 

               وهذا حال حتى ي اخيال :  

                              

 [.5-9/احديد]                   
 .[ 23 / اأعراف]                 
 ءً َثنَا ْحِي أُ  َا  ،ِمنَْك  بَِك  َوَأُعوذُ  ، ُعُقوَبتَِك  ِمنْ  َوبُِمَعاَفاتَِك  ، َسَخطَِك  ِمنْ  بِِرَضاكَ  َأُعوذُ  اللرُهمر » 

 .(1)أخرجه مسلم  « َنْفِسَك  َعَى  َأْثنَيَْت  َكَا  َأْنَت  ،َعَليَْك 
اللهم أنت البصر بعيوي ، اخبر بذنوي ، امطلع عى ري ، وبيدك زمام أمري ، اجعل ي 

 قلبي نورًا حتى أعبدك كأي أراك .
، وتعلم ما ي فاقبل معذرِ ، وتعلم حاجتي فأعطني سؤي  اللهم إنك تعلم ري وعانيتي 

 واسر عيوي ، ورضني با قسمت ي يا أرحم الرامن. ،فاغفر ي ذنوي نفي 
                                                 

 ( .911برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 اخبر
                                                         قال اه تعاى: 

  [.1/]سبأ   
،  ي اأر, وا ي الساء، الذي ا خفى عليه يء  هو اخبر العليم بكل يء اه 

                    :  لم ميع اأمور الظاهرة والباطنةاخبر الذي يع

 [.19-13/املك]                  
، وا تتحرك ذرة  وهو سبحانه اخبر الذي ا عري يء ي املك واملكوت إا بعلمه

            : وا تسكن إا بعلمهي الكون 

                  

 [.73/]اأنعام    
          :وما سيكون ، وما يكون ، وهو سبحانه العليم اخبر بكل ما كان 

                                  

 [.54/]اأنعام                     
 : واليوم والغدبحان العليم اخبر بكل يء ي الساء واأر,، والدنيا واآخرة، والليل والنهار، فس

                                      

 [.39/]لقان                  
ه صدورهم، اخبر بكل نا كِ وما تُ  ،وضائر قلوهم ،وهو سبحانه العليم اخبر بَائر العباد

ما يعملونه من الطاعات وامعاي، واحسنات والسيئات، اخبر بجميع نيات وأقوال 
           وأفعال العباد، وما عول ي خواطرهم من خر أو ر:

 [.11 اأنعام/]      
علم كل يء ، اخبر هو اخبر الذي أخر عباده بأحسن الكام وهو القرآن ، اخبر الذي ي

الذي ا يعزب عن علمه صغرة وا كبرة ، اخبر الذي يعلم كنه كل يء ، اخبر الذي يعلم 
احق من الباطل ، ويعلم اخر من الر ، ويعلم الطيب من اخبيث ، ويعلم الظاهر من الباطن ، 

 [.19/املك]                 ويعلم الَ والعلن ، ويعلم الداء والدواء :
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هو العليم اخبر الذي ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي الساء ، اخبر بالظواهر 
                والبواطن ، واخواطر والبواعث ، والَائر واخفايا:

 [.22] احر/      
، عانيته كَه ، وجهره  وكل إنسان مكشوف أمام ربه اخبر ، ا خفى عليه منه خافية

                  كصمته ، وظاهره كباطنه : 
 [.11/ق]    

           ان والتقوى : ، وأفضلهم عنده أهل اإيوالناس أمام اه سواء 

 [.13/احجرات]                    
باطن، الذي يعلم بمن يتقيه ظاهرًا وباطنًا من يتقيه ظاهرًا ا فسبحان اللطيف اخبر بكل ظاهر و

                            باطناً، ثم عازي كاً بعمله: 

 [.113-112/آل عمران]              
وقات ، العليم بجميع امخل ميع ما فيهجوهو سبحانه اخبر امحيط بجميع ملكه، الشاهد 

                         الظاهرة والباطنة:

                              

 [.11/يونس]                   
:   الصدقروهو سبحانه اخبر الذي أخباره كلها حق وصدق، الذي خر عباده باحق واخ

 [.17/النساء]                        
ر اه قلبك بمعرفة أسائه وصفاته وأفعاله أن احق  جعل للمعترين ي   واعلم نور

لقصور العقول واأبصار عن إدراك نور جاله وعظمته  ؛ ية عن التفكر ي ذاتهنْ غُ  هخلوقات
 [.113/]اأنعام                وكريائه: 

سبحان من تعرفه القلوب والعقول بآياته وخلوقاته ، وتدعوه األسن بأسائه، وميزه ف
         : وأفعاله البصائر عن سواه بصفاته

                   

                    

 [.29-22/الروم]                 
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هو العليم امحيط بكل يء ، العي العظيم اأحد العليم اخبر بكل يء،  هو الواحد
له اأساء احسنى، والصفات العى، وليس له شبيه ي ذاته وأسائه وصفاته الذي 

 [.11/الشورى]                    وأفعاله: 
 : وختار له ما يناسبه فسبحان احكيم اخبر بأحوال عباده، الذي يضع اليء ي موضعه،

                                              

 [ .21/آل عمران]                       
هو احكيم اخبر البصر با يصلح عباده، فيعطيهم ما يصلح أحواهم، ويَف عنهم ما 

 لعليم اخبر با يناسب كل خلوق.يبسط هذا، ويقبض عن هذا، وهو ا ،  يرهم
 ، ومنهم من تستقيم حاله عى الفقر واابتاء.  فمنهم من تستقيم حاله عى النعمة والغنى

، كلا ربه اه بالباء  وقلبه لربه أصفى،  هذا جد عيش بعضهم مع فقره وبائه أحسن
                  لكال معرفته به:  ؛ ازداد له حبًا وتقوى

 [.31/]اإراء       
ثم اصطفى منهم اأنبياء  ،خلقه بقدرات وصفات ختلفة وأعلم أن احكيم اخبر خلق

               والرسل وامؤمنن : 

    [.75/احج]    
:  فجميع اأنبياء والرسل مصطفون ، فهم قمم اجبال ، وأعام اهدى ، ونخبة البرية

                     

 [.39-33/آل عمران]     
من بن البرما يعلم من حسن خلقه وعمله، وقوة  فإذا اصطفى العليم اخبر حمدًا 

           يقينه، ورمته وصره، فهذا اصطفاء كسبي منه أنعم اه به عليه : 

 [.9] القلم /
 ،وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،وخصه بالوسيلة والشفاعة ،بكرامات وإذا أكرمه ربه
         وكال صره :  ،إكرامًا له حسن عمله ،وهبه اه إياهوهبي فهذا اصطفاء 

                     

 [.3-1/الفتح]      
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كثرهم معرفة ، وأكثرهم استقامة ، وأقواهم فسبحان العليم اخبر الذي علم من بن خلقه أ
صرًا وجهادًا ، وأكملهم تضحية وإيثارًا ، وأحسنهم عبادة ، وأملهم ُخلقًا ، وأصدقهم يقينًا 

                 وتقوى، فاصطفاه وجعله نبيًا : 

 [.97-95/ص]                 
ه واختاره لدينه، فعليه أن يعمل به ، ويدعو إليه ، ويشكر ربه واعلم أن من اصطفاه اه واجتبا

              عى هذه النعمة العظيمة : 

 [.199/اأعراف]      
 وكل من اصطفاه اه لدينه فا بد أن يمر بثاث مراحل :
 مرحلة التأديب .. ومرحلة اابتاء .. ومرحلة التكريم.

 خلقه امصطفن يؤدب ، ثم يبتي ، ثم يكرم بجنة امعرفة ي الدنيا ، وهذه سنة اه ي
 [.91/الرمن]         وجنة الفردوس ي اآخرة : 

             وبحسب قوة اإيان تكون قوة اابتاء : 
 [.3-2/العنكبوت]               

وععله إمامًا ي  ،يصطفيه اه ،وطاعته ه ،وصره ويقينه ،خاصهإوبحسب صدق امؤمن و
               اإيان والتقوى : 

 [.29/السجدة] 
       ومن اصطفاه اه لدينه فقد علم فيه الصدق واإخاص والطاعة فليحمد اه : 

 [.54/النمل]                
وجعله مؤمنًا، فهو ي سام مع نفسه ، وسام مع ربه ، وسام مع غره ، ومن اصطفاه اه، 

               وسام ي الدنيا ، وسام ي اآخرة: 

  [.17] احجرات/                       
  جزيل :والرسول الكريم ، والثواب ا، وأكرمها بالكتاب العظيم ،صطفى اه هذه اأمةاوقد 

                 

                

                      

   .  [39-32فاطر]       
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  التعبد ه :باسمه اخبر 
،  ، الذي يكشف كل خبوء ، وما خفيه القلوب هو العليم اخبر با تكنه الصدور اه 

               ر وأخفى: ـكل مستور، ويعلم الس ويرقب

 [.7 -1/]السجدة                    
 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ، ويستن با جاء عن ، ويتلو كتابه وابد للعبد أن يعرف ربه بأسائه وصفاته

، والباقي  لضار، والنافع من ا ، واحق من الباطل ، واخر من الر من امخلوقليعرف اخالق 
         :  دينهعى امروع من  ويواظب ،  دم عى اليقن من أمرهقْ ــيُ لِ  ؛ من الفاي

                                           
                          

 [.21/]احديد     
م اهوى عى  قرآن والسنة بن يديه كان من أمره عى خطرواعلم أن من م يقدم خر ال ؛ أنه قدر

   جئ                            :اهدى
 [.51/القصص]

سببه  ،عى اأقدار واأحكام، وصر ومسارعة إى اخراتوهدى، ان وتصديق فكل إي
           بخر الوحي: والعمل العلم 

                  

 [.11-15/امائدة]       
سببه اجهل بخر أو فساد،  ،أو كر ،أو ظلم ،أو جزع ،أو تقصر ،أو تكذيب ،وكل جهل

             أو اإعرا, عنه : ،الوحي

 [.123/طه ]            
عى ، وعن معصية اه، وعى أقدار اه، و ى طاعة اهواعلم أن النفس إذا دعوها إى الصر ع

ك ذلك من ذاها بيَ تم اخر والعلم باه ووعده ووعيده، أعطدُ قَ بعد تَ ،  د عى عبادة اهلَ اجَ 
       وسخاء، لعلمها بأن ما دعوها إليه هو طريق سعادها الواجب عليها سلوكه: 

 [.11-7/]الشمس                                   
ليتبن  خر اخبر احق سبحانه،معرفة اخبر، ومعرفة هذا احتاجت النفوس إى  ومن أجل
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       وما ثوابه:  وما أنواعه، ،عليهتصرماومن تطيع، وومن تسأل، من تعبد، ها 
                       

 [.14/]حمد
 ،  حت عند الصدمةـَـمَ ، وج ت عند امحنةلر ذلك باخر امنزل زَ النفس رف فإن م تع

                              فهلكت وضلت وأضلت: 

                      

 [.12-11/احج]              
 تفعل ما يسخطه عليك، ويعلم ميع أحوالك ي واعلم رمك اه أن العليم اخبر يراك فا

                      : فا تبارزه بامعاي، وا جعله أهون الناظرين إليك ر والعلنـالس
                                                                   

  [.11-11/ق]            
ب ي ليلك وهارك ي طاعته وعبادته مع كال التعظيم والذل له، وتقلر  واعبد ربك باحب 

 الشهيد القريب  فك بالعبودية، وهو الرقيببكل ما حبه ويرضاه، فهو الكريم الذي رر 
                   : الذي خصك بالعناية 

 [.221 -217 /]الشعراء                 
مها من ا يعلمها، وانصح جميع اخلق، واتبع سبيل وإن كنت خبرًا بأحكام الدين فعلِ 

                               امؤمنن تكن من الفائزين: 

 [.119 /]آل عمران          
لوكه ، وراقب ربه واعلم أن من عرف أن اه خبر بأقواله وأفعاله وسائر أحواله، تأدب ي س

ي ميع أقواله وأعاله ، واستقام عى ما حبه ربه ويرضاه ، وابتعد عن ما يسخط مواه ، 
      وأيقن أن ما قسمه اه له لن يفوته ، وما م يقسم له لن يدركه : 

     [.73/اأنعام]              
، وناجاه ي ره ، ودعاه ناداه نداًء خفياً كل يء، ومن عرف أن ربه خبر بكل يء، عليم ب

                   لعلمه بقربه منه : ،ي ره

 [.9-2/ريمم]                   
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والعاقل عب أن يكون خبرًا بنفسه وعاَلـمه ، وعاَلـمه هو بدنه وقلبه وجوارحه ، وأقواله 
أفكاره ، ويتفقد قلبه أين يتقلب ، وهل هو يطوف حول العاجلة أم حول وأخاقه و ،وأفعاله
                     اآجلة :

 [ .14-11/احر]                     
 ى اه فقد أذن اه له ، فإن كانت دعوته صادقة وفقه اه وأعانه ورفإواعلم أن كل من دعا 

             ب الناس إليه، وهذا نوع من ااصطفاء والتكريم : قلو

                                     
 [.97-95] اأحزاب/

وإن كانت دعوته كاذبة أو عى هواه رف اه قلوب الناس عنه ، وأظهر ريرته عى فلتات 
                     لسانه وصفحات جبينه :

 [.31-24/حمد]                   
 فسبحان العليم اخبر بالظواهر والبواطن والَائر  واخفيات .

ورف  فليحمد اه من اصطفاه العليم اخبر، وأجرى عى يديه اخر، وأنطق لسانه باحق،
  انة التي أمره ها من اصطفاه : قلوب اخلق إليه، وحفظه من أعدائه، وليؤد اأم

                          

   [.17/امائدة]     
ومن أعظم سبل ااصطفاء بعد اإيان طلب العلم خالصًا ه ، فمن صدق ي طلبه اصطفاه 

                ته : اه وعلرمه ، وجعله معلًا للبرية، وداعيًا إليه ، وشاهدًا بوحداني

 [.11/آل عمران]                    
 [.53/]آل عمران                 

                 
 [.15 -13 /]الشعراء             

ْلُت َتوَ  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   . َخاَصْمُت  َوبَِك  ، َأَنْبُت  َوإَِليَْك  ، كر
تَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر  نِي َأنْ  َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  بِِعزر ِذي ُي احَ  َأْنَت  ، ُتِضلر  نُ اجِ وَ  ، َيُموُت  َا  الر
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 .(1)متفق عليه « َيُموُتونَ  ْنُس اإِ وَ 
 يا بصرًا بكل يء ، يا مالكًا لكل يء. يا خبرًا بكل يء ، يا عليًا بكل يء ،

 اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا با علمتنا ، إنك أنت العليم اخبر.
اللهم يا إهي ، يا من بيده ناصيتي ، يا عليًا بضعفي ومسكنتي ، يا خبرًا بفقري وفاقتي ، 

 بر تنره ، ومن كل  أسألك أن توفر حظي من كل خر تنزله ، ومن كل رزق تبسطه ، ومن كل
 تغفره ، يا أرحم الرامن. ذنب

إهي أنت العليم اخبر بالدقائق واخفايا ، وأنت امطلع عى امعلنات والَائر ، بِصـري 
ي ميع أحواي حتى أكون خبرًا با ينفعني ويري ، بصرًا با يسعدي ويشفيني ، إنك 

 أنت العليم اخبر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( واللفظ له.2717)( ومسلم برقم 7313أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
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 امحيط
                   قال اه تعاى: 

 .  [ 121 / النساء] 
ك الذي له ملك السموات واأر, وما فيهن، امحيط بكل يء، الذي لِ هو امَ  اه 

 أحاط باأشياء كلها ي العام العلوي والعام السفي.
أحاط سمعه بجميع سبحانه امحيط الذي أحاط بَه بجميع امخلوقات، ووهو

ذت مشيئته وقدرته ي ميع فَ امسموعات، وأحاط علمه بجميع امعلومات، ونَ 
اموجودات، ووسعت رمته أهل اأر, والسموات، ودانت لعظمته ميع امخلوقات: 

 .  [ 121 / النساء]                   
، وأحاط  ، وأحاط بكل يء أمرا اوهو سبحانه العي العظيم الذي أحاط بكل يء خلق

              : ، وأحاط بكل يء علاة بكل يء قدر

 .[  12 / الطاق]                              
أوله وآخره، وظاهره وباطنه، وأعاه  وهو سبحانه العي الكبر الذي أحاط بالعام كله

 .[ 3/احديد]                : وأسفله، وكبره وصغره
امحيط الذي أحاط بكل حيط ي العام العلوي والسفي، وأحاط بكل ذرة ي  وهو 

 .[  59 / فصلت]                           الدنيا واآخرة: 
باأمن والدين، فا وهو سبحانه الكريم الذي أحاط ميع خلقه بالنعم والعافية، وأحاطهم 

                   ، وا أحد أعظم منه: حد أقوى منهأ، وا  حد أكرم منهأ
 .  [ 15 / غافر]                        

 ، فسبحان املك احق امحيط بكل يء، امحيط بالسموات واأر,، امحيط باأبد واأمد
يط باأوائل واأواخر، والظواهر والبواطن، واأقوال امحيط بامكان والزمان، امح

                             والَ: واأفعال، واجهر
 .[ 19–13/املك]         

 الغيب والشهادة. ، وأحاط بعاَلـم لك واملكوتوسبحان الرب العظيم الذي خلق امُ 
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با ا يعلمه وا حصيه إا هو من امائكة التي تسبح  خلق السموات واأر,، ومأ السموات
ومأ اأر, با ا يعلمه وا حصيه إا هو من أنواع ، وتشهد بتوحيده ، وتطيع أمره ،  بحمده

     :  واجن، واإنس ،  والذرات ، واحيوانات  ، والنباتات، اجادات 

 [.112/اأنعام]                           
، ثم أحاط اأر, العليا  ثم أحاط اجبار كل أر, با فوقها إى اأر, السابعة العليا

   : .. وهكذا إى الساء السابعة ، وأحاط الساء اأوى بالثانية بالساء اأوى الدنيا
                     

 .  [ 31 / اأنبياء]           
            ثم أحاط سبحانه السموات واأر, بالكري: 

  .  [ 255 / البقرة]         
ثم أحاط الكري الكريم بالعرش العظيم الذي أحاط بجميع امخلوقات ي العام العلوي 

 .[ 21/النمل]  ۀ                  والسفي: 
والكري بالنسبة للعرش ،  ي كحلقة ملقاة ي أر, فاةوالسموات واأر, بالنسبة للكر

   :ي يد اإنسان  أصغر من اخردلة  والكل ي يد اجبار ،  كحلقة ملقاة ي أر, فاة
              

 .[17/الزمر]     
، وله  يط، وأحاط بكل يء ح ره تقديرافسبحان الكبر امتعال الذي خلق كل يء فقدر 

                   احمد ي اأوى واآخرة: 
 .[37–31/اجاثية]          

بأعظم  يمقد استوى عى العرش الكر ،واجروت ةوالعز ،ذو العظمة والكرياء واه 
 .[  5 / طه]           :  كا قال سبحانه الصفات وهي الرمة

يفعل ما  .. وأحاط بكل حيط ..العظيم الذي استوى عى العرش العظيم فسبحان الرب 
.. ويعز ويذل.. وحيي ويميت .. ا ى يشاء.. وحكم ما يريد.. خلق ويرزق.. ويأمر وينه

       وامعقب حكمه .. وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم:..راد لقضائه
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 .  [ 59 / اأعراف]                
 ي الساء ،والتدبرات العجيبة ،مك اه من علمه أن هذه امخلوقات العظيمةواعلم علر 
لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه، ولكل خلوق أيامه وأسابيعه وشهوره ، واأر,

، والتحميد ، والتسبيح ،  إا اه من اأعال وأعوامه وقرونه، يقع فيها حوادث ا حصيها
   ، واه حيط بكل ذلك :  ، وأكثرها ا نبَه ، منها ما نبَه واموت، واحياة 

 [.22/احر]                    
، والكل أحاط به امحيط الذي أحاط بكل  ، ويشهد له بالوحدانية ربه والكل يسبح بحمد

                    :  يء
 .  [ 121 / النساء] 

 ، اه هم السموات العى عبادات هم امائكة الذين مأوأكثرها مة يوأعظم تلك امخلوقات العظ
           ، فهؤاء كلهم عباداهم لرهم رمدية أبداً:  وملة العرش امقربن

  [.21-14/أنبياءا]             
هو املك الغني عن ميع خلقه، وكلهم فقراء إليه ي خلقهم وتدبرهم وأرزاقهم:  واه 

 .[ 15/فاطر]                        
 . ، وتشهد بتوحيده ، وتسبح بحمده وميع ما ي الكون من امخلوقات تعبد رها

    : ومن شذ من البر عن عبادته فامائكة الكرام ا يسأمون من عبادته

 .[31/فصلت]   ىئ                    
، وأكرمنا بالدين احق الذي  فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثرة ا حيط ها إا هو

، ثم خفف الكريم الرحيم الليلة و ، وفر, علينا أواً مسن صاة ي اليوم يرى به عنا
الصاة  ، وأعطى اأجر كامًا عى اخمسن من فضله عددهن من مسن إى مس صلوات

، واخمس صلوات فصارت الصاة الواحدة بائة صاة، ، ثم احسنة بعر أمثاهابعر صلوات
 بخمسائة صاة .

                  : فلله احمد عى عطاء ربنا الكريم

 [.79-73/آل عمران]                  
،  وجعل كل حسنة بعر أمثاها إى سبعائة ضعف إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا هو
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            والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه: 
 .  [ 111 / اأنعام]           

، وتكثر النوافل من ميع  منا مته سارع إى مرضاة ربه بأداء الفرائض ْت لَ عَ  نْ واعلم أن مَ 
        : من ميع امحرمات ، واجتناب امنهيات  الطاعات

                             

 [.21/احديد]          
الغفلة ، وعى قدرالكرامات واهباتتكون  ،امسارعة وامسابقة إى الطاعاتوعى قدر

          تكون اخسارة والعقوبات:  ،البطالةو

 .  [111 / يونس]                 
وأخرنا ،  وأرانا إياهم ،فنا هموعرر  ،، الذي خلق امسبحن فسبحان الكريم الرحيم بعباده

              بحمده معهم:لنقتدي هم ونسبح  ،بدوام تسبيحهم

              

   .  [ 11 / احج]    ٹ                         
، والذوات  ، امحيط الذي أحاط بكل يء ، وأحى كل يء من الذرات اه هو 

 احركات ، واأقوال ، واأفعال ،، واأرزاق ، واأنفاس ، و واآجال، واأحوال ، واأعداد 
       وما ي القلوب ، وما ي الغيوب :،  واحروف ، والكلات

                                    

  [.59-53/فصلت]                
 .أواً وآخراً ،  وهو سبحانه امحيط الذي أحى كل يء خلقاً وأمراً ، عدداً وقدراً 

اأشجار ..  يعلم مثاقيل اجبال .. ومكاييل البحار .. وعدد ذرات الرمال .. وعدد ورق
وأحى تسبيحها  .. وعدد اإنس واجان وامائكة ..واحيوان والوحش وعدد الطر 

             وأنفاسها وما خرج منها : 

 . [12]يس/           
له أول  حانه العدد وجودًا ا منتهى له وا آخر ، وجعله ي الدنيا آية عى بقاء ماأوجد سب
 وهي الدار اآخرة.له وا آخر 
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واحد ، ويعلم  بفسبحان من أحى ميع امخلوقات بإحصاء واحد ، وحسبها بحسا
      : كل يء بعلم واحد ، وأحى ميع امخلوقات ملة وتفصيًا 

                     

  [ .12-11/اأنعام]             
 . ونعمه احىوأفعاله ا حى، ، أساؤه ا حى ، وصفاته ا حى واه 
 دخل اجنة.اسًا أحى من أسائه تسعة وتسعن  نْ ومَ 

 عاء اه ها.، والتعبد ه ها ، ود وتوحيد اه هاهو معرفتها ،  وإحصاؤها
، نرَة َمْن َحِفَظَها َدَخَل اجَ  ه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْساً  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة 

  .(1)متفق عليه « ِوْترَ الُب ِوْتٌر حِ  َوإِنر اه
بد بااتصاف با يليق بالع، ونتعبد ه ها دعوه هالن ،أساء اه احسنى معرفةفيجب علينا 

                  :منها 
 . [111]اأعراف/  

كنت تعلم أن اه حيط بكل خلوق ، وحي كامك وأفعالك وأنفاسك ، وا يدع  وإذا
 ؟ل نظره إليك جِ ـفلاذا ا تُ  ،شيئًا إا أحصاه عليك ، ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر أحد سواك

         ؟ : تستحي من مشاهدته لك وا ؟وا هاب رقابته عليك 

 [.71/احج]                   
 يذكرك ،فاذكره  ، س خرج من غر ذكر اه فهو ميتفَ واعلم أن أنفاس العباد معدودة ، وكل نَ 

             : ملسو هيلع هللا ىلصبا رعه رسوله  واعبده
 [.15] مريم/          

  ه التعبد باسمه امحيط : 
،  وامثل والصفات العى، هو املك احق الذي له اأساء احسنى   اعلم أن اه 

 .[  1 / طه]                  : اأعى 
..  .. الكبر امحيط بكل كبري .. القوي امحيط بكل قو لكلك امحيط بكل مَ هو امَ 

 لعليم امحيط بكل عليم.. الغني امحيط بكل غني.العزيز امحيط بكل عزيز .. ا
                                                 

 (.2177( ومسلم برقم )1911أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ,  (0)
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فسبحان الرب امحيط بجميع أكناف العام، وميع ذرات العام، امحيط بجميع 
       وأعال اخائق كلها ي آن واحد:  ،وأقوال ،وحركات ،اتيون ،أنفاس

                      

 .[  12 / الطاق]          
، والعظيم حقاً، واملك حقاً،  لتعرف الكبر حقاً  ،فعليك رمك اه بمواظبة التفكر وزيادة التدبر

، وعلًا ومشيئة، وأحاط بكل إحاطة ظاهرة  ، الذي أحاط باملكوت كله حواً وقوة وامحيط حقاً 
                :  ، كبرة أو صغرة أو باطنة

 [.119]اأنعام/    
، هو الذي  ، وتلك خزائنه ، وهذا ملكه ، وهذه أفعاله ، وهذه صفاته هذه أساؤه نْ ومَ 

               :  يستحق العبادة وحده ا ريك له

                  

 [.113-112]اأنعام/    
..  والترؤ من احول والقوة لهإخاص العبادة له .. و..  .. واحياء منه فعليك بااستسام له

   :  فكل نعمة منه واخروج إى اه من معاي النفس عند النعمة والكرامة والطاعة

 [.53/النحل]                
             فإنا كانت لك منه بإذنه وفضله وعونه: فكل نعمة 

 .  [ 21 / النور]              
،  واجتنب  واحرص أن تكون حيطًا بأنواع الر واخر واإحسان من الفرائض والسنن

 ؛ عى النعاء ، والشكر ه ، والرضا بالقضاء ، وعليك بالصر عى الباء امعاي والبدع
              لتسعد ي الدنيا واآخرة: 

 .[ 47/النحل]          
      ر من التوبة وااستغفار ما تعلمه من الذنوب وما ا تعلمه: وأكثِ 

 .[  111 / النساء]             
مكروه أي  وإياك وااعرا, عى أقدار ربك العليم امحيط بكل يء، وا تترم من

            ، وا حزن عى أي أمر من الدنيا منعه :  رهقدر 
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 [.23-22/احديد]                        
م يقدره فاعلم أنه  ،، وإذا م يقع ما حب ر اه وما شاء فعلدر قَ  : وإذا وقع مكروه فقل

               :  ، ولو كان خرًا لقدره العليم اخبر

 .  [ 51 / التوبة]         
 ْؤِمنِ امُ  ِمنَ  اه إَِى  َوَأَحُب  َخْرٌ  َقِوُي ال ْؤِمنُ امُ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال قال:  هريرة أي وعن

ِعيِف  ءٌ  َأَصاَبَك  َوإِنْ  ، َتْعَجزْ  َوَا  بِاه َواْستَِعنْ  ، َينَْفُعَك  َما َعَى  اْحِرْص  ، َخْرٌ  ُكٍل  َوِي  ، الضر  َيْ
 .(1) أخرجه مسلم « َفَعَل  َشاءَ  َوَما اه َقَدرُ  ُقْل: َوَلكِنْ  ، َوَكَذا َكَذا َكانَ  َفَعْلُت  َأِي  َلوْ  : َتُقْل  َفَا 

ي ميع أمورك، ومازمة السنة ي أقوالك وأعالك، ومصاحبة  ةوعليك باحنيفية السمح
           :  ل الصاحة ابتغاء مرضاة اهاأيام والشهور واأعوام باأعا

 [.113-112] اأنعام/                                  
 لربه بعد بعثه من نومه. كا كان العبد ،موته وبعد ،ي حياته واعلم أن احق سبحانه يكون للعبد

كان اه ي اآخرة  ،إى ما حبه ويرضاه مسارعاً و ،وحرماته معظاً  ،فإن كنت ي الدنيا لربك عابداً 
َر  اً ، ولشأنك معظِ  لوجهك مكرماً        تك بالنعيم مسارعاً: ، وإى م

 .[ 11/الرمن]   
                         ومن أحسَن أحسَن اه إليه وزاده : 

 [.21] يونس/               
    وا حاط بجملتها فضًا عن آحادها : ن نعم اه عى العباد كثرة ا حى، واعلم أ

                            

 [.53-52/النحل]   
، واستغفر عن التقصر ي تأخذ أجرها مضاعفًا  فاشكر اه عى كل نعمة أنعم اه ها عليك

         : غفور رحيم  فإن ربك ،كل عمل صالح

 .[  39 / إبراهيم]            
مراعاة  ،ومدافعة الغفلة ،واعلم أن أعظم ما يستعن به العبد عى الذكر والعمل الصالح

                                                 
 (.2119برقم ) أخرجه مسلم   (0)
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  اأوقات قبل فواها، وشغلها بفعل ما رعه اه ورسوله من الفرائض والنوافل:
 .[   44 – 41 / احجر]                  

اآخرة  مسارعًا، كان اه ي هوإن كنت عن ربك معرضًا، وحدوده متجاوزًا، وإى ما يسخط
                 لوجهك مهينًا، ولبدنك معذبًا: 

                    

 .[  24 / الكهف]     
 ، والردد والربص. والراخي واانتظار، لتسويف والتمني وا، وإياك وإضاعة اأوقات 

           فهذه كلها جنود إبليس التي صاد ها أكثر اخلق: 

 .  [ 21 / سبأ]       
ففكر واعمل  ،كذلك يقلب اأنفاس بخواطر القلوب ،واعلم أن اه كا يقلب الليل والنهار

                با حبه اه ورسوله تفلح: 

 .[  215 / اأعراف]          
 .[  23 / اأعراف]                  

                          

                        

 .[  211] البقرة /     
 « َســـَخطَِك  َوَمِيـــعِ  ،نِْقَمتِــَك  َوُفَجـــاَءةِ  ، َعافِيَتِـــَك  ُولِ َوَحــ ، نِْعَمتِـــَك  َزَوالِ  ِمـــنْ  بِــَك  ذُ َأُعـــو إِِي  اللرُهــمر » 

  .(1)أخرجه مسلم 

يـــا ســـميعًا للمنـــادي اللهـــم يـــا حيطـــًا باأوائـــل واأواخـــر ، يـــا علـــيًا بـــالظواهر والبـــواطن ، 
 وامناجي ، يا بصرًا بالشاهد والغائب .

والغنيمـــة مـــن كـــل بـــر ، والســـامة مـــن كـــل إثـــم  ، رمتـــك ، وعـــزائم مغفرتـــك ،  أســألك موجبـــات
 .والنجاة من النار  والفوز باجنة ،

ًا إا كشفته ، اللهم ا تدع لنا ذنبًا إا غفرته،وا مًا إا فرجته ، وا كربًا إا نفسته ، وا ُر 
 وا ضااً إا هديته ،  برمتك يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .2734برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 احفيظ
 .  [ 21 / سبأ]            قال اه تعاى: 

، وحفظ عى  ، وأحاط علمه با أوجده قههو احفيظ احق الذي حفظ ميع ما خلَ  اه 
 العباد أعاهم وجزاءها، وحفظ أولياءه من الوقوع ي امهالك.

 وما اهمن ساء وأر, وما في ،احافظ جميع امخلوقات ،وهو سبحانه احي القيوم
، فا تزول وا ميد، وا يسقط منها يء عى يء:  بينها لتبقى إى ما شاء اه  ومااعليه

                             

                            

 .[ 255 / البقرة]                    
          :  ، وأحاطت قوته بكل يء وسعت رمته كل يء ن القوي العزيز الذيفسبحا

                            

 [.15/]احج             
        القادر الذي يمسك السموات واأر, أن تزوا: القوي وسبحان 

 .   [ 91 / فاطر]                           
الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغير مع  احافظ سبحانه احفيظوهو

 . [ 4 / احجر]                   كثرة امحرفن وامبدلن : 
 فسبحان احافظ العظيم الذي حفظ كل يء ي ملكه العظيم .

 صدورهم:  نا كِ وما تُ  ،لق أقواهم وأعاهم، ويعلم نياهماحفيظ الذي حفظ عى اخ 
 [ . 57]هود /                      

 ل  اإنسان اهو سبحانه احفيظ العليم الذي أحى كل يء ، وا ينسى أي يء  ،  فكل أقو
ي  ،هخره وره ، كل ذلك حفوظ عند احفيظ سبحانكل ه ومنعه ، ووأعاله ، وكل عطائ

   [.52/طه]            كتاب مرقوم يستحيل أن ينقص منه يء : 
ويكافؤه عليها ي الدنيا واآخرة ، وحفظ  ،وهو سبحانه احافظ الذي حفظ أعال امؤمن

 وعازيه عليها ي الدنيا واآخرة . ،أعال الكافر
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واأر, أن تزوا ، وحفظ فسبحان احفيظ الذي تكفل بحفظ كل يء ، حفظ السموات 
 الساء أن تقع عى اأر, ، وحفظ كل إنسان من البايا ، وحفظ كل خلوق من ر ما خلق ،

    وحفظ القرآن من الزيادة والنقص والتحريف ، وحفظ الدين من البدع والضياع :

   [.112/اأنعام]                             
العليم بكل يء ، احفيظ لكل يء ، امحيط بكل يء ، الذي أحى كل  هو سبحانه

يء من اأقوال واأعال واحركات والسكنات ، وأحى الطاعات وامعاي ، وأحى 
   الذرات واأنفاس ، وأحى الكلات واأحرف ، وأحى اأشكال واأرقام :

                              

 [.54/اأنعام]                       
فسبحان احفيظ العليم بدقائق اأمور ، اخبر بأرار امقادير ، البصر بالظواهر ، اخبر 

                               بالبواطن : 

 [.12/الطاق]              
ذا علم أن ربه عليم بكل يء ، سميع لكل يء ، بصر بكل يء ، وأيقن واعلم أن العبد إ

أن اه حي ميع أقواله وأعاله ، وحفظ ميع حركاته وأنفاسه ، عبد ربه كأنه يراه ، 
          عد عا يسخطه : تبمعصيته ، وسارع إى مرضاته ، وا وبادر إى طاعته ، واجتنب

 [.14/حمد]                      
ونعم اه عى العباد ا تعد وا حى ، والبر عاجزون عن إحصاء منافع وبركات نعمة 
واحدة من نعم اه عليهم ، وعاجزون عن شكرها من باب أوى ، فكيف بإحصاء نعم اه 

              القيام بشكرها : بعى العباد ، وكيف هم 

 [.11-17/النحل]                 
فسبحان الكريم بكل نعمة ، العليم امحيط بكل ذرة ي ملكه العظيم ، امحيط الذي أحاط 

 [.24] النبأ/         بكل يء علًا ، وأحى كل يء عددًا :
 ، وجهرها ، رها ، ظاهرها وباطنها هو احافظ احق الذي حفظ ميع أقوال العباد وأعاهمو

   وكتبه ي اللوح امحفوظ:  ،وعلم بمقاديرها ومقادير جزائها وحفظ ذلك كله

 .  [ 53–52] القمر/              
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   ويكتبون أعاهم : ، ظة من امائكة حفظون العباد فَ َح  وللحفيظ 

 [.12-11] اانفطار/                    
وهو من ، من امائكة حفظون امخلوق ما ا يريد احفيظ احق كونه  ةظفَ َح  وللرب 
                                 أمر اه: 

 .[ 11/الرعد]                     
هم، فسبحان احافظ جميع ما ي ملكه، الذي حفظ خلقه ويكلؤهم وحرسهم ما ير

              وحفظهم ما ا يرضاه منهم: 
 .[92/ اأنبياء]   

 : واعلم أن حفظ اه لعباده نوعان
، وهو حفظ  احيوانالنبات و وسائر ،يشرك فيه امؤمن والكافر حفظ عام جميع اخلق اأول:

وهدايتهم إى ما يصلحهم ، همواء النفوس التي خلقها اه بتيسر الطعام والراب واهالذوات و
    : قال سبحانه كا عنهم ودفع امكاره وامضار ، من رورات احياة

 .   [21/سبأ]      
، وذلك بحفظ إياهم وتوحيدهم من الشبه  حفظ خاص أوليائه امؤمنن به الثاي:
 ، والشهوات امفسدة. ، والفتن امهلكة امضلة

.. وحفظهم من أعدائهم من شياطن  وألسنتهم من الكبائر والفواحش وامحرمات وحفظ جوارحهم
                       : اإنس واجن والنفس اأمارة بالسوء

                              
                                      

 [.32-31/تفصل]          
، فاحفظ اه  حفظه اه ي الدنيا واآخرة ،واجتناب نواهيه ،ظ اه بامتثال أوامرهفِ َح  نْ واعلم أنه مَ 

 .  [ 19 / يوسف]                             :، وتوكل عليه وحده ا ريك له  حفظك
فري اه  الغيب فأطاعهفهو امؤمن الذي خي ربه ب ،وأدى حقوقه ،ومن حفظ حدود اه

                 دخله اجنة: أو ،عنه
                       

  .[ 35 – 31 / ق]     
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 وحراسة اإيان والدين عن الكفر والرك،  فظ قلبكنر اه به عليك حِ مَ  واعلم أن أعظم حفظٍ 
              بدع: وال واأهواء والفتن والنفاق

 .  [ 293 / البقرة]     
وتكفل بحفظه، وأنزل القرآن العظيم ،  ،لك العظيمـفسبحان املك العظيم الذي خلق هذا امُ 

           : وتكفل بحفظه، وهدى من حب لإيان وتكفل بحفظه

                     

  [.113-112/اأنعام]       
  التعبد ه  باسمه احفيظ : 

، خلق اإنسان ي أحسن تقويم، وهداه إى الَاط امستقيم  اعلم رمك اه أن احفيظ 
ة حفظ اإنسان من البايا واآفات وامضار ي كل ظَ خلق مائكة حفَ  ومن فضله ورمته أنْ 

                       أحواله: 

 .[11 /اأنعام]   
 ،ع حفظهيومن ،وكريم كاءته ،وأنت غفر اه لك عبد اه الذي يتقلب ي نعمه الظاهرة والباطنة

، وي فكرك  ، وي سمعك وبَك ، وي نفسك وروحك ي دينك واستقامتكلك وحراسته 
، وي  الباطنة كئجا، وميع حو وعقلك، وي قلبك وجسمك، وي ميع حواسك الظاهرة

          ن عبادته: حِس أميع ما حب من اأموال واأواد، فاشكره و

                                      

 .  [ 21 / لقان]             
،  فذلك فضل عظيم من ربك احفظ كل احفظ من البايا واأمرا, الظاهرة نر بوا حس

 ،والشك ،والبدع ،والنفاق ،والرك ،فظ القلب والدين من الكفرحِ  ولكن احفظ اأكر
                             : والفتن ،واأهواء ،والشبه

                                            
 [.21/النور]          
،  ملسو هيلع هللا ىلصن عبادته با جاء به رسوله حِس أيم عى نعمه التي ا تعد وا حى، وفامد ربك العظ

      : ، فهو أهل أن ُيـعبد ، وأهل أن ُيـحمد  خلص العمل كله لهأو
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 [.15]مريم/               
فهو سبحانه الذي رح صدرك لإسام، وحفظ ي قلبك اإيان، وأعانك عى طاعته، وحبب 

يك ما حبه ويرضاه، وحباك با منعه سواك من أهل الكفر والنفاق، وأسبغ عليك نعمه الظاهرة إل
                والباطنة: 

 .[  39 / إبراهيم]    
   واعلم أن احفيظ الذي حفظك حافظ أقوالك وأفعالك وسوف عازيك ها يوم القيامة:

                    

 [ . 1 – 1 / الزلزلة]           
، وداوم  واصطر لعبادته ، واعبد ربك مرتفلهذا وفقك اه ما حبه ويرضاه استقم كا أُ 

،  ، واجتنب حارمه وما يسخطه ، واحفظ حقوقه وحدوده ، واصر عى بائه عى شكره
   لم من عقابه: ْس وتَ  ،به وتنال ثوا ، وتستصحب حفظه ، نعمه تدرا ْس فبذلك تَ 

 .  [ 7 / إبراهيم]            
ومن أعظم ما عب عى امسلم حفظه هو الدين، ومن أعظم ما عب عليه حفظه من 

          وحده ا ريك له:  توحيده بأسائه وصفاته ، وعبادتهحقوق اه هو 

 .[  31 / الرعد]             
ومن أعظم ما أمر اه بحفظه من الواجبات الصاة، فمن حافظ عليها حفظه اه من عقابه، 

 .[  231 / البقرة]             وأدخله جنته: 
    : ، فاستعمل ذلك كله ي طاعته  السمع والبَ والفؤاد وما أمر اه بحفظه

 [ . 31 / اإراء]    جئ                         
ي الدنيا واآخرة كان حفظ اه له  واعلم رمك اه أن العبد كلا كان لدين اه أحفظ

                 :  أكمل وأتم وأدوم

                    

 [.32-31/فصلت]                    
َيـا ُغـَاُم إِِي  » : ملسو هيلع هللا ىلصيومًا فقال له رسـول اه  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ركب خلف رسول اه  عباس ابنعن و

َفْظــَك  ُمَعِلُمــَك َكلِــَاٍت: اْحَفــظ اه اَهــَك ، َحْ ــْدُه ُجَ ، َت َفْلَتْســَأل اه الَســَوإَِذا ، اْحَفــظ اه َجِ
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َة اأُ َواْعَلْم َأنر ، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاه  ـٍء مر َلْو اْجَتَمُعوا َعَى َأْن َينَْفُعوَك َمْ َينَْفُعـوَك إِار بَِيْ
ــٍء َقــْد َكَتَبــُه اه َعَلْيــَك ، َقــْد َكَتَبــُه اه َلــَك  ــوَك إِار بَِيْ ــوَك َمْ َيُرُ ، َوَلــْو اْجَتَمُعــوا َعــَى َأْن َيُرُ

ْت الُصُحُف ، ْقَاُم اأَ ُرفَِعْت   .(1) د والرمذيأخرجه أم « َوَجفر
ري اه سبحانه.. واحفظ بَك فا تنظر به إا إى ما فاحفظ سمعك فا تسمع به إا ما يُ 

يرضيه.. واحفظ قلبك أن يتعلق به غره.. واحفظ عقلك أن تستعمله فيا يغضبه.. واحفظ 
،  ةميع جوارحك فا تتحرك إا با حبه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطن

               واحفظ أوقاتك باستعاها فيا أمرك اه به : 

                       

 [.113-111/اأنعام]             
 كلا تقربت منه:أقرب ويذكرك فيمن عنده، ويتقرب إليك  ،وهذا يرى اه عنك

                 

 .[111/التوبة]                  
َوَأَنا ،  ي َأَنا ِعنَْد َظِن َعبِْدي : َيُقوُل اه َعزر َوَجلر  » :  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  وعن أي هريرة 
َذَكْرُتُه ي َمَإٍ َخْرٍ ِمنُْهْم ،  َمَإٍ  َذَكَري ي َنْفِسِه َذَكْرُتُه ي َنْفِي ،َوإِْن َذَكَري ي َفإِنْ ،َمَعُه إَِذا َذَكَري

َب إَِير بِِشْرٍ  ْبُت إَِليِْه ذَِراع َوإِْن َتَقرر َب إَِير ذَِراع،  اً َتَقرر ْبُت  اً َوإِْن َتَقرر  َيْمِي ، َوإِْن َأَتاي اً إَِليِْه َباع َتَقرر
 .(2) متفق عليه  « أََتيْتُُه َهْرَوَلةً 

 حفظك ، واحفظ اه جده هو احفيظ جميع ما ي ملكه فاحفظ اه  وإذا علمت أن اه
، وافعل اأسباب امروعة ي حفظ النفس والصحة واأهل وامال ، وتوكل عى جاهك

                             احفيظ وحده ي حفظها :

 [.13/التغابن]
 إا إذا اتبع منهج ربه ي احفظ.واعلم أن ما عند اه لن يناله العبد 

يان والتقوى ، وحفظ اجوارح بطاعة اه ، واجتناب معصيته ، ـظ القلوب بالتوحيد واإفْ ـحِ 
والدعاء والدعوة ، والكف عن يء اأقوال ، وحفظ العن  ،وحفظ اللسان بالذكر واحمد

                                                 
 (.2511(، وأخرجه الرمذي برقم )2114برقم ) أمدأخرجه /  صحيح( 1)
 .(2175ومسلم برقم )، واللفظ له  (7915، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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الغض عن حارم اه ، وحفظ والبكاء من خشية اه ، و ،ات الكونية والرعيةيبالنظر ي اآ
واجتناب ساع اللغو والغيبة والنميمة ويء عظ والعلم النافع ، ااأذن بساع القرآن وامو

وحفظ امال بتأدية الزكاة ، واجتناب الكسب احرام ، وحفظ الوقت باستعاله فيا الكام ، 
               يري اه ا فيا يسخطه : 

                   

                

   [.71-11/النساء]          
وسل احفيظ احافظ لكل يء أن حفظ لك دينك وتوحيدك وإيانك ، وأن حفظ قلبك 
من الرك والرياء والشبهات ، وأن حفظ جوارحك من امعاي واآثام ، وأن حفظ 

         الشبهات ، وأن حفظ دنياك وععلها عونًا لك عى طاعته : أموالك من 

 [.19/يوسف]     
 ستقامة ، فاستقم كا أمرك اه ، وااستقامة حصل للعبدم أن احفاظة تكون عى قدر ااواعل

  : بتغاء مرضاة اه ا ،، والصر عى كل يء أمر اه بهبفعل اأوامر، واجتناب النواهي

 [.211/آل عمران]              
واعلم رمك اه أن من كان احفيظ معه فلن يره أحد ، ومن خى اه عنه استلمه عدوه ، 

 [.213/الشعراء]                   وخذله من جهته : 
         فتوكل عى احفيظ القادر عى كل يء ي ميع أمورك : 

 [.221-217/الشعراء]                         
           وأظهر الطاعة مواك العزيز يعزك وينَك ، ويرضيك ويسعدك : 

 [.123/آل عمران]        
، وخذلك من جهته ، فيتخى اه عنكوعلمك وذكائك ،وإياك أن تعتد بقوتك ومالك

   وترجع إليه ، فإن فعلت ذلك فتب إى ربك التواب الرحيم :لتتوب  ،رمة بك

                   

                 

                                     

  [.21-25/التوبة] 
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 يريد يكفيك ما تريد.فكن رمك اه لربك كا يريد يكن لك كا تريد ، وسلم لربك فيا 
  فإن عصيته فيا يريد تعبت فيا تريد ، ثم ا يكون إا ما يريد رمة بك لتعود إليه : 

    [.71/اأحزاب]            
هذا عب عى اإنسان أن يراقب قلبه كا يراقب بدنه ، فكا يسارع لعاج أي عضو فيه إذا 

به ليتعاى من أمرا, الشهوات والشبهات وامعاي ، فعليه كذلك أن يتعاهد قل ،أصيب
                          ولئا يرى فيه ربه شيئًا يكرهه وا يرضيه : 

 [.21-14/الرعد]                
، والبدن حل نظر اخلق ، فا يليق بالعاقل أن يطهر منظر  والقلب حل نظر الرب 

    اي :عمن اأوساخ ، وا يطهر حل نظر الرب من الشك والرك وام اخلق

                             

                            

 [.17-11/احديد]     
، وا رب سواك ، اللهم اكشف عن قلوبنا احجاب حتى نشهد ي أنفسنا أنه ا إله إا أنت 

    ونراك خلق وترزق ، وتغفر وترحم ، وتعطي ومنع ، وتعز وتذل ، وحيي وميت : 

 [.53/آل عمران]             
اللهم ارزقنا نور امراقبة حتى نعبدك كأنا نراك ، ويَ لنا حسن معرفتك حتى نحمدك 

نا بأعالنا حتى ا نفعل إا ما َِ         فيه رضاك :  ونخشاك ، وب
                     

   [.4/الزمر]   جئ 
فإنه ا يضيع أبدًا ولو اجتمعت امخلوقات كلها عى  واعلم أن من حفظه اه ي أمور دينه ودنياه

  . [19/يوسف]                    إضاعته: 
 ، نتك وأقوالك وأعالك وميع ما ملك وخواتيم أعالكنفسك وأما ع احفيظ فاستودِ 
         :  ظهفِ شيئًا قط إا َح احفيظ ع ودِ فا استُ 

                 

                   

  [.111/التوبة]     
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 ،حفظك ما تكره  واجتنب ما يكره ، ل لك يوم القيامة ما حبمِ كْ يُ   ما حب لربك ْل ـوأكمِ 
              :  وهذا ما حب ري وربك

                            

                

  [.93-91/البقرة]           
وحفظ أمانته، وأداء  ، أعاننا اه وإياك وميع امسلمن عى ذكره وشكره وحسن عبادته

                :  ودائعه، وما استودعنا من رائعه

 .  [ 51 / النساء]                                     
 .[  23 / اأعراف]                 
 [.1/آل عمران]                    

َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك َا ُأْحِي َثنَاًء ،  ُعُقوَبتَِك  َوبُِمَعاَفاتَِك ِمنْ ، اللرُهمر َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك  » 
.(1) أخرجه مسلم «َكَا َأْثنَْيَت َعَى َنْفِسَك  َأْنَت ، َعَلْيَك 

حفظ أعيننا االكذب ، ونا من تاللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الرك والنفاق ، واحفظ ألسن
ضاعة ، واحفظ جوارحنا من حفظ أعالنا من الرياء ، واحفظ أوقاتنا من اإامن اخيانة ، و

 امعاي ، برمتك يا أرحم الرامن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  (1373برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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مك  احكيم .. اح    

 [.1 /]اجمعة                            قال اه تعاى: 
                                                     تعاى: اه  وقال

 [.119 /]اأنعام                        
، احكيم  يء ي موضعه، ويتقن صنع كل يء بقدرته وحكمتهـهو احكيم الذي يضع الش  اه 

                     وا نقص : الذي ا يدخل تدبره خلل وا زلل
                                                    

 [.9-2/املك]                                                        
ه الذي يضع اأشياء ي حاها بحكمت، احكيم وهو سبحانه احكيم ي أقواله وأفعاله 

،  ، النافذ حكمه ي ملكه الذي حكم بن عباده بالقسط والعدلاحكم وعلمه،  ورمته
             الذي حكم وا معقب حكمه: احكيم 

 [.91/]الرعد        
عها عن اخروج نَ ومَ  ،وهو سبحانه املك احق احكيم الذي أحكم امخلوقات واأمور

لك واملكوت كم القاهر الذي قهر ميع امخلوقات عى مراده، فدان امُ عن حكمه، اح
             :  ره الفصلمْ وأَ  ،كمه العدلكله حُ 

                                          

 [.5-9/الزمر]                      
،  سن، الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه ي منتهى احُ  وهو سبحانه أحكم احاكمن

   ، الذي ا عور وا يظلم أحدًا: واإحسان  الذي حكم باحق والعدلاحاكم 

 [.51/]امائدة             
كم أعدل منه، املك الذي ا أرحم منه، وا قائل أصدق م الذي ا َح كَ وهو سبحانه احَ 

        ، وسلطانه الكبر : كم كله ي ملكه العظيمم له احُ لِ منه، الذي َس 

                      

 [.59] اأعراف/              
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فسبحان احاكم احكم الذي حكم بن العباد بالعدل واإحسان ، احاكم ي كل مكان 
       ي ا يقع ي وعده ريب:وزمان وحال ، احَـكم الصادق الذ

                        
 [.17] اأعراف/ 

كم عى القلوب بالرضا ـكم الذي َح ـكم املك واملكوت ، احَ ـكم الذي َح ـهو احَ 
نقياد والطاعة ، احاكم الذي نفذ حكمه ي ميع ـكم عى النفوس باا، وَح القناعةو

           راد لقضائه ، وا معقب حكمه:خلوقاته ، ا

                       

 [.27-21/الروم]             
وهو سبحانه احَـكم وحده ا ريك له ، فا عوز أحد أن حتكم إى غر رع اه ، ومن 

م ي أموره من ليس          حاكًا : احتكم إى غر رع اه فقد حكر

 [.99/امائدة]      
الذي ا بد أن ُيـظهر احق ، أنه هو احق الذي ينصف امظلوم وهو سبحانه احكيم احق 

الظام  -ي الدنيا واآخرة ، لكن ا بد من الصر وانتظار الفرج ، ومن سنة اه مع خلقه 
يفعل كل  ما يشاء ، ولكن الظام ا يستمر أن يمهل ويرخي احبل مع الكل ل -وامظلوم 

       إى ما ا هاية ، فاحبل مرخي إى أجل ، والعاقبة للمتقن : 

   [.111/يوسف]                       
وامظام كلها مردودة إما ي الدنيا أو ي اآخرة ، فاستقم كا أمرك مواك فإنك منصور : 

 [.114/يونس]                         
      واعلم أنه ا أحد أحكم من اه ، وا يء أحسن من حكم اه : 

 [.51/امائدة]            
 [.13/احجرات]           ومن ُحكم اه : 
                  ومن ُحكم اه : 

 [.91-34/النجم]    
 [.7/حمد]               ومن ُحكم اه : 
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 [.19-13/اانفطار]                         ومن ُحكم اه : 
 [.93/فاطر]               ومن ُحكم اه : 

ووعيد : ووعد  ،وكل القرآن ِحكم وأحكام ، وأوامر وأخبار ، وتوحيد ومجيد للمجيد
 [.1/هود]                                   

، وعى حكمه ي  مه ي الدنيا واآخرةكْ وهو سبحانه العزيز احكيم امحمود عى ُح 
 السموات واأر,.

الذي أثره ميع ما خلق ، كم القدري عى الكائنات كلها م احق الذي له احُ كَ احَ فهو 
                    العلوي والسفي: وذرأ وبرأ ي العام

 [.13-12/]الزمر                        
الذي أثره ميع الرائع واأوامر ، كم الديني الرعي له احُ وهو احَكم احق الذي 

                          : والنواهي اموجهة إى اإنس واجن

 [ .91/يوسف]         
                                                                          : الذي أثره الثواب والعقاب للعباد، اجزائي ي اآخرة  احُكم لهوهو احَكم احق الذي 

                 

  [.57-51/جاح]                        
             فسبحان املك احق الذي له اخلق واأمر واحكم واحمد: 

 [.71/]القصص                
 واحكيم من أساء اه احسنى التي تدل عى ثبوت كال احكم ه، وكال احكمة له.

، فهو الذي حكم بن عباده با  يك لهكم كله ه وحده ا رفاعلم أن احُ  : أما كال احكم
      ، ويقي فيهم با يريد، ا راد لقضائه ، وا معقب حكمه:  يشاء

 [.57 /]اأنعام          
فليس له ريك ي احكم، وليس له ريك ي  ،وكا أن اه ليس له ريك ي املك

                                                          : العبادة

 [.21 /]الكهف     
ورب العامن الذي له اأساء احسنى، والصفات العى، املك العليم بكل يء، القادر 
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، ، ويأمر وينهى  عرِ ـَش حكم ويُ ـيَ هو الذي يستحق وحده أن اخالق لكل يء ، عى كل يء، 
                               م: رِ حَ ـل ويُ حلِ ـويُ 

 [.91/]يوسف    
،  ملك اهأن يسكن الناس ي  ،وأقبح الفعل ،وأعظم اجور ،ومن أظلم الظلم

ريع لغره من خلقه ـوععلون احكم والتشويكفرون باه ، ،  من رزقهويأكلون 
                    : وعبيده

  [.142-141/اأعراف]        
فيجب عى ميع احكام أن حكموا بن الناس با أنزل اه، وا عوز هم أن يتعدوا حكم 

، ومن فعل ذلك فهو كافر وظام وفاسق، فله اخزي والذل ي  اه الذي رعه إى غره
                          : الدنيا واآخرة 

                                       

 [.51-94] امائدة/            
ومهمة اخافة إقامة حكم اه ي اأر,، واحكم بن الناس با أنزل اه من أحكام 

                                        ريعات:ـوتش

 [.21 /]ص                     
فهو احكيم الذي يضع اأشياء مواضعها، وينزها منازها، : أما كال احكمة ي خلقه وأمره 

فقد خلق اه ميع امخلوقات باحق، وأوجدها بأحسن نظام، وأتقنها أحسن إتقان، وأعطى كل 
                              ره أحسن تصوير:قه الائق به، وصور لْ خلوق َخ 

 [.7-1 /]السجدة                                
،  ، وأنزل الكتب فاه هو احكيم احق الذي رع الرائع : وأما احكمة ي أمره ورعه 

ته بموجب أسائه وصفا ، ومعرفته وعبادته ويعبدوه با رع، ، ليعرفه عباده  وأرسل الرسل
، وهي أرف اهبات للوصول  ، وهي أفضل العطايا منه لعباده ه من خلقههي مقصودُ ودينه 

                 الدنيا واآخرة:   ي  السعادة  إى
 [.51 – 51 /الذاريات]                

فها أكمل الرائع، ورر وقد اجتبى اه هذه اأمة وخصها بأفضل الرسل، وأحسن الكتب، و
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                           إى يوم القيامة:  ،والدعوة إليه ،كاأنبياء بعبادة اه

 [.3/]امائدة                
 واعلم بأن احكيم احق سبحانه رع لعباده كل خر ومصلحة.

،  وصفاته  وعلًا باه وأسائه، ويقينًا ، وإيانًا  ،أ القلوب توحيدًا فأخباره ي كتابه احكيم م
                      :  ، ومدًا له، وذاً له ، وحبة ه وتعظيًا للرب

 [.2-1/هود]                            
احة، وتزكي وأوامره الرعية كلها منافع ومصالح تثمر اأخاق احسنة، واأعال الص

 [.11/اممتحنة]              :  النفوس بالطاعات
ونواهيه كلها موافقة للعقول والفطر السليمة، فهو العليم احكيم الذي م ينه الناس إا 

     : وأعراضهم، وأخاقهم ، وعقوهم ، وأبداهم ، رهم ي دينهم ـعا يض

              

 [.41/النحل]     
        ملسو هيلع هللا ىلص :الرسل  ، وأرسل ها إلينا سيد رائع بأحسن الكتبـرع لنا أحسن الش فلله احمد أنْ 

                                        
                                    

 .[11 -15 /]امائدة             
 وآياته وأحكامه. وأفعالهم الذي أظهر حكمته ي خلوقاته ير احكوسبحان القاد

ت رر ، وَخ  با شهدته ي ملك وملكوت اجبار   وشهدت العقول بحكمة احكيم 
                 ساجدة لعظمته وجاله وكريائه، وعظيم إحسانه، وعظمة ملكه:

 [.11/]آل عمران                    
رك ـترى ببص  ،وآياته العجيبة ،مةيفتدبر رمك اه حكمة أحكم احاكمن ي خلوقاته العظ

م كل يء ، وأحكم كل يء، وأقام اأمر كله به ي الدنيا واآخرة، كَ وبصرتك ربًا حاكًا َح 
              : فا ظلم وا جور ي أحكام احكيم 

                              
 [.59 /]اأعراف          
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من  ،وما بينهن ،وما فيهن ،وانظر إى حكمة العزيز احكيم ي خلق السموات واأر,
،  جد ما يبهر العقول واألباب من عجائب امخلوقات ،امخلوقات واأفاك والتدبرات

 حكمة أحكم احاكمنوتشاهد ،  درة اجبارعى عظيم قالدالة اآيات الساطعات وترى 
       مستمر: ، وحكم  وتدبر عجيب ، بإحكام متقنجري 

                                      

                  

 [ .119]البقرة/    

 ء ، يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ،واعلم أن ربنا احكيم العليم بيده ملكوت كل ي
 ويعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء ، ا مانع ما أعطى ، وا معطي ما منع.

هو سبحانه احكيم الذي يمنع اإنسان ما يره ، وحميه ما يؤذيه ، ويمنع وليه من 
 عدوه ، ويمنع عنه امر, ، ويمنع عنه الر ، وحفظه ما يؤذيه .

ر الذي يمنع من يستحق امنع واحفظ من امؤمنن ، ويعر, عمن ا يستحق هو العليم اخب
فينكشف ويصل إليه أعداؤه ، فإذا م يستقم امؤمن يفتن بالكفار فينالون منه ،  ،امنع واحفظ

         أن اه م يمنعه ، أنه م يستحق امنع انحرافه ، فقهره وأذله عدوه :

 [.29] الفتح/                  
 واعلم أن من سلم من امصيبة أو امر, فاه منع ذلك عنه ، ومن أصابه ذلك فاه أذن بذلك 

              :  أو يكفر سيئاته لربيه أو يؤدبه أو يرفع درجاته

 [.51/التوبة]          
ابتاه ربه بمصيبة ليتوب ن التقصر ، كلا قَ هو احكيم العليم الذي يمنع من حب م

                         إى ربه : 

 [.211/البقرة]    
هو احكيم اخبر با يصلح عباده ، الذي يمنع الباء حفظًا وعناية بمن أطاعه ، ويمنع عنه 

 بتاًء وماية.االعطاء 
رأى امنع عن العطاء ، ومن كشف  ،العطاء وامنع احكمة ي رفة بابومن فتح اه له مع

رت اه له احقيقة سارع إى ربه ي ميع أحواله ، وقال قلبه لو علمت أن غدًا أجي ما قد
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                   :  أن أزيد ي عمي

 [.4/الزمر]   جئ                   
 م الذي يستحق أعظم احمد عى عطائه ومنعه .هو احكيم العلي

يعطيك ما يسعدك ويغنيك ، ويمنعك من كل ما يرك ويؤذيك ، ويمنعك من كل ما 
                ورفعة لك :  ك ويشقيك ، ويمنعك تأديبًا وتربيةيطغي

 [.11/التغابن]             
اته ، وخلق الوجود كله من اخر والر عى درجاته فسبحان من خلق العام كله عى طبق

           ودركاته من اجاد ، إى النبات ، إى احيوان ، إى اإنسان :
                        

   [.15-19/الزخرف]     
   لوق : خلق احكيم ذلك كله بحكمة تبهر العقول ، وحكم قاهر خضع له كل خ

                   
 [ .13-12/الزمر]        

بالرعة امنزلة ؛  ،وخلوقاته امتقنة ،وهو احكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله امحكمة
،  ليعرف خلقه أنه العظيم الذي ا أعظم منه ، العليم الذي ا أعلم منه ، القادر الذي ا أقدر منه

            الرحيم الذي ا أرحم منه ، احكيم الذي ا أحكم منه :

 [.12/الطاق]                          
 واعلم رمك اه أن من رزقه اه بًَا وبصرة رأى ي ملكوت السموات واأر, من عجائب

ما يبهر العقول ، وَيكِلا دونه النظر ،  ،لتدبرودوام التَيف وا ،وأنواع امخلوقات ،اخلق
وينحَ دونه البَ ، وُيْري عى الوصف ، ما ا تدرك كنهه العقول ، وا حيط به سوى 

                  من كتبه ي اللوح امحفوظ : 

                                   

 [ .11-11/لقان]              
جها باأرواح  فسبحان الرب القادر احكيم الذي برأ الرايا ، وفطر الفطر ، وركرب اأجسام وزور

بالوحدانية ، وتقوم له بالعبودية ، وتسبح بحمد رها ميتة أو العظيم فصارت حية تشهد لرها 
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                    حية :

                            

   [.11/احج]  ڱ    
، واختزن اأرزاق ي  وسبحان القادر احكيم الذي اختزن ميع الرايا ي اأرزاق

، واختزن الثار  اأسباب ، واختزن اأسباب ي اإرادات ، واختزن اأرواح ي اأجسام
،  ، واختزن الكل ي خزائن السموات واأر, لفاظي اأشجار، واختزن امعاي ي اأ

             : لم عام الغيوبوأخرج الكل من غيابات عِ 

                               

 [.54/]اأنعام              
ب العاي عى الذي خلق العام كله باحق وللحق، وركر احكيم وسبحان العي العظيم 

السافل، واستودع السافل ي العاي، ومأ  ملكه العظيم بالعوام التي ا حصيها إا من 
                           : خلقها، وأحاط ذلك كله بكرسيه الكريم، وعرشه العظيم

                                    
                         

 [ .11-1/ق]                     
، حي قيوم يفعل ما يشاء  ، استوى عى العرش برمته حيط بكل يءعي عظيم كبر واه 

          ، عليم خبر بجميع ما ي ملكه وملكوته: ، وحكم ما يريد بمشيئته بقدرته
                                    

                                                 
 . [255 / ]البقرة                  

، وكيف  كيف خلق امخلوقات ،انظر رمك اه إى ربك اخاق العليم القادر عى كل يء
ر با عى سواء ما قدر  رخرج ما قدر أر فأحسن التقدير، ثم فأحسن التصوير، وقدر  ،لغر مثا ىرها عصور 

 .[51-94 / ]القمر                                          كلفة وا عناء:
، وما  ر، وما أحسن ما صور  ، وما أعجب ما أبدع فتبارك اه رب العامن ما أعظم ما خلق

                       ما صنع:أحكم 
 .[29/]احر                
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 ثم انظر كيف أحيا احي القيوم اخلق بقدرته، ومعهم بحكمته، أنه القادر عى كل يء ،
 ، احي الذي حيي ويميت. احي الذي ا يموت

فكل حي سواه  ،أماهم وحياته ، أفناهم، فكل يء هالك إا وجهه فلبقائه 
 :فاستغفر لذنبك، واستقم كا أمرت فا يموتون يوم القيامة أبدًا،  ، وحياته أحياهمسيموت

 .[51 / ]الفرقان                         
 أذل اخليقة قاطبة، ثم لعزه يعز من أطاعه ي الدنيا واآخرة فا يذلون أبدًا:  ولعزه 

 [.1 / ]امنافقون                  
فسبحان اه ما أعظم قدرته وحكمته، هو احكيم اخبر الذي خلق اخليقة كلها باحق 

           :  الذي هو الدين القيم وللحق

                                                

 [.9-3/يونس]                      
، وأفرغه ي قالب اموجودات بقدرته  ر احكيم العليم ذلك احق ي أمشاج العام كلهـنش

، فهو قائم يشهد لربه بالتوحيد، ويعبده بالتسبيح  قهلَ  َخ َا ـلِ  كاً ، وهدى  كلها بحكمته
                          والتحميد:

 .  [ 99 / اإراء]               
،  ، ورع رائعه ، وأنزل كتبه ثم أرسل احكيم العليم رسله بالدين القيم إى أهل اأر,

       : ، وحذر من الكفر ب ي اإيان، ورغر  ودعا الكل إى ذلك

                   

 [.171/النساء]   جئ 
      وكفر من علم اه أنه ا يؤمن:  ،اه أنه يؤمن ملِ عَ  نْ مَ ثم آمن 

                                  
 .[  31 – 24 / اإنسان]             

 ، ا راد لقضائه وا معقب حكمه. فسبحان احكيم القادر الفعال ما يشاء
ويعطي ويمنع .. ..  ويرفع وخفض.. ويكرم وهنيبسط ويقبض.. ويعزل ويذل.. 

                     ويرتق ويفتق.. وحيي ويميت.. وهدي ويضل:

 . [ 1 / الزمر]      
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وسبحان احكيم العليم الذي خلق اجي واخفي، والكبر والصغر، والطويل والقصر، 
لو وامر، والذكر واأنثى، والليل والنهار، والرطب واليابس، واجامد والسائل، واح

                 ، واإنس واجان :  والنور والظام

 [ .51-94/الذاريات]          
وخلق ،  خلق السموات واأر,خلق العرش والكري ، ووسبحان القوي القادر الذي 

      :  الكل بقهره وجروته مكَ وَح وخلق اجنة والنار ، ، الدنيا واآخرة 

 [.29/احر]                               
 ، وأحكم احاكمن. أحسن اخالقنرب العامن ، وك اه رفتبا

با  عى اختاف طاعاهم وكثرهاله ثم تأمل رمك اه كيف جازى الغني الكريم امطيعن 
          :ا خطر عى بال أحد  الكريميقابل ذلك وزيادة من 

                

                                   

 .[  17 -15 / السجدة]     
وكيف جازى القوي العزيز العصاة عى اختاف معاصيهم وكثرها با يقابل ذلك جزاًء 

                                       قًا:اوف

 .[  51 / النساء]            
 ة ، وخص ها من شاء من عباده .مواعلم أن من حكمة احكيم العليم ما أظهر من احك

التي خص اه ها  و احكمة هي إصابة احق ي اأقوال واأعال، وهي من أعظم النعم
                : من يشاء من عباده 

 .[  214 / البقرة]            
 َا ـومن حكمته سبحانه ما استودع ميع امخلوقات من امنافع وامضار، وهدايته إياها لِ 

 .[  1 / يوسف]             : ا فطرها عليهـمَ ـقدره ها،  واستعاله إياها لِ 
 .، وأعاهم  ا حصيها إا اه ، ويدبرون أمره يسبحون بحمده، و فامائكة يعبدون رهم

، والتاليات  ، واملقيات ذكرًا، والصافات صفًا، وامدبرات أمراً  ، وامقسات أمراً  فهم النازعات
                        :اً ذكر

 .[  21 –14/اأنبياء]       
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،  احقبالصاة والسام يعبدون رهم با جعل فيهم من القول  واأنبياء والرسل عليهم
     : من امؤمنن كذلك ، وأتباعهم  ، والصر عليه ، والدعوة إليه والعمل به

                                      
 .[  152 – 151 / البقرة]                   

با هداهم إليه  كمته ي الصنع عى أيدي أهل الراعة من عبادهواستخرج سبحانه ح
       : ، وقوة الفكر، وغرائب الصناعات كلها الصنع إتقانمن 

                

 [.11-74/اأنبياء]   
فسبحان احكيم الذي أحكم اأمور با يبهر العقول من عجائب امخلوقات، وحسن 

         ، وَحَكم امخلوقات ، وقهر الكائنات : اتالتدبر

 [.7/الفتح]    
ورد  ،وااستهزاء باه وآياته ورسله ،الزور والبهتان وقول ،وما كان من السفه من بعض اخلق

ره وأذن مه وقدر لِ ، عَ  يم ي كل ذلككاحق ونحو ذلك ما خالف احكمة فهو سبحانه اح
، وهم اموصوفون به بفعلهم له ، وحبتهم  ، وأراد وقوعه منهم ظهره من فاعلن له، ثم أ بوقوعه

                           : ، فيجزون عليه جزاء مثله حقًا وعداً  له
                            

 [.129-123/النساء]                              
مع كونه غر  ،القادر عليه ،، والفعل يضاف إى فاعله ا إى العام به كل فعل منوط بفاعلهف

            وا را, عنه :  ،وا حب له ،واقع منه

                      

                  

               

 [.31-21/اأعراف] 
 ، وا حبه وا يرضاه: ويكرهه الكفر والفساديسخط حب اإيان والطاعات ، و بل الرب 
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  [.7/الزمر]                                   
كلها حق وعدل ورمة وحكمة ، وأفعاله  والصفات العى  اأساء احسنىله  واعلم أن اه 

                 ، وهو امحمود عى كل ذلك :  وإحسان

                          

 [.2-1/سبأ]       
أنه  ؛ ويثيب ويعاقبهو املك الذي يغضب ويرى.. وحب ويكره.. ويعفو وينتقم.. 

احكيم الذي يغضب عى من عصاه، ويرى عى من أطاعه، وحب امؤمنن، ويكره 
         :  الكافرين، ويرحم امسرمن، ويبطش بمن أسخطه

 [.91/امائدة]                
    :   م اخبروهو احكي ،وإليه يرجع اأمر كله ،ورمة وفعله ذلك كله حكمة

 [ .1-7/التن]           
امتثاا ً ، فسجد امائكة ملسو هيلع هللا ىلص  امائكة بالسجود آدم ، وأمر أعاذنا اه منه وهذا خلق اه إبليس 

 فهلك.عن السجود  فنجوا، واستكر إبليس أمر رهم 
وكل ما هو بخاف  ،لحوأقطعه وذريته كل عمل ليس بصا ،ثم سأل إبليس ربه النظرة فأمهله

،  إمام كلمته فيهم ،له من الكفر والرك وامعايعَ فَ  نْ احكمة، وما ي ظهوره سفه ي حق مَ 
                  وإقامة عدله عليهم:

 .[39/البقرة]    
               وذريته:  ملسو هيلع هللا ىلصفلا طرده اه ولعنه وأنظره عزم عى إغواء آدم 

                                    
                                     

 [ . 11 – 15 / اأعراف] 
           وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتى اتبعه أكثرهم: 

 .  [ 21 / سبأ]       
 وامحنة لبني آدم، وقد أمرنا اه بعداوته، وحذرنا من طاعته بقوله: فإبليس وذريته أهل اابتاء

 .[  1 / فاطر]                        
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 ،ثم إليها يصرون، وخلق خلقًا للنار ،وبعمل أهل اجنة يعملون ،فسبحان من خلق خلقًا للجنة
         : ثم إليها يصرون ،وبعمل أهل النار يعملون

                 

 .[ 11-19/الروم]          
           ، ومن يستحق ثوابه وعقابه:  واه أعلم حيث ععل رسالته

 .[ 19/املك]       
           فسبحان من أظهر باإيان فضله ، وأظهر بالكفر عدله : 

 [.91/النساء]             
واعلم رمك اه أن اه خلق اجنة والنار، وكل بني آدم مقسومون عى الدارين كا ي قبضتيه 

 ، ُأَباي َوَا  ، ِهَِذهِ  َهِذهِ  : َوَقاَل  ، بِيَِمينِهِ  َقْبَضةً  َقَبَض  َوَجلر  َعزر  اه إِنر  »:  ملسو هيلع هللا ىلصكا قال  الكريمتن
 .(1) أخرجه أمد« ُأَباي َوَا  ، لِـَهِذهِ  َهِذهِ  : َفَقاَل  ، َوَعَا  َجلر  ْخَرىاأُ  بَِيِدهِ  ُأْخَرى َقْبَضةً  َوَقَبَض 

                          وإذا كان كذلك فابد للناس من ،  وهى عن اآخر بأحدمااه ر مَ أَ ، فابد إذًا من طريقن 
 : صية ظاهرها سفه وباطنها حكمة، والطاعة حكمة ظاهرها وباطنها، وامع طاعة وعصيان

                
 .[41]النحل/      

اعلم أن كل ما ي العام من خلق وأمر وحال ابد من وجوده، واه يمحو منه ما يشاء و
             :  وهو احكيم العليم، ثبت ـويُ 

 . [ 34-31/الرعد ]    
لغلب عى الظن أن فاعله كأحد امطبوعات مثل النار ا  ،ه السفهاء من العامفَ فلو نقص َس 

 ، ، وكالثقيل يسفل، وم تتم احكمة من اخلق ، وكالثلج ا يوجد إا مرداً  توجد إا حرقة
 حصل التمييز بن احق والباطل ، وبن الطاعات وامعاي. وم

وضده، وخلق الزوج وزوجه، وخلق كل يء فسبحان احكيم العليم الذي أوجد اليء 
ليظهر لعباده قدرته ي خلقه،  ؛ فقدره تقديرًا، ثم قدم وأخر، ورفع وخفض، وأعزر وأذل

                        وحكمته ي أمره: 

                                                 
 (  .17543أخرجه أمد برقم ) /صحيح ( 1)
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 .  [51-94/الذاريات]                 
 ُيْذنِبُونَ  بَِقْومٍ  َوَجَاءَ  ، بُِكمْ  اه َلَذَهَب  ُتْذنِبُوا َمْ  َلوْ  »:   ملسو هيلع هللا ىلصول اه قال : قال رس  أي هريرة وعن 

 .(1)  أخرجه مسلم « َهُمْ  َفيَْغِفرُ  اه َفيَْستَْغِفُرونَ 
ر مقتى تلك اأساء وسبحان من له اأساء احسنى، والصفات العى، وبحكمته قدر 

هم.ن ، ثم استعملهم فيها املِ والصفات أعااً ، وخلق  ها ع  بعد أن بن هم وخرر
سبحانه هذا  فيهدي  ،لحق العاملن بخواتيم أعاهموقد سبق الكتاب بكل خلق وعمل، ثم يُ 

 ی ، وحفظ هذا ويفتن هذا، ثم اأعال باخواتيم:  وينعم عى هذا ويبتي هذا، ويضل هذا 
 .[  35 / اأنبياء]         

ُجَل  إِنر  ملسو هيلع هللا ىلص : »قال : قال رسول اه  ن سهل بن سعد الساعدي وع  فِيَا  اجَنرةِ  أَْهلِ  َعَمَل  َليَْعَمُل  الرر
ُجَل  َوإِنر  ، النرارِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوُهوَ  لِلنراسِ  َيبُْدو  أَْهلِ  ِمنْ  َوُهوَ  لِلنراسِ  َيبُْدو فِيَا  النرارِ  أَْهلِ  َعَمَل  َليَْعَمُل  الرر
 .(2)  متفق عليه « ةِ اجَنر 

ووعد من عباده، حكيم عليم أوجد اخر كله بنفسه لنفسه، وأحبه ورضيه  واه 
     :  ئتهير كله بقدرته ا لنفسه، بل بحكمته ومشـوأوجد الش،  عليه اجنة

  [ .11/التغابن]                       
لنفسه، وتنزه عا م خلقه لنفسه من الكفر وامعاي، فاتصف سبحانه با أوجده بنفسه 

 وتوعد العاملن به بالنار.
 أسائه بأساء طيبة من وساه  ، ، ووصفه به مى به واتصف به ساه اه بهــــفمن وفقه اه ما تس

                                  : إليه  وأوصله  وأكرمه  ومدحه
                                      

                  
    [.35/اأحزاب]                         
له، وضل ْص انقطع وَ  ،ورضيه اسًا ووصفًا لنفسه ،بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربهتْ أَ ومن 

                      ران: ـ، فكان ي الذلة واخس ، وخالف سبيله عن ربه

                                                 
 (  .2794برقم )  أخرجه مسلم( 1)
 (  .112( ، ومسلم برقم ) 9212، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( 2)
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 .[  25 / الرعد]                              
فا إله إا اه ما أجهلنا بحكمة أحكم احاكمن، وما أظلمنا أنفسنا من بن العامن، 

               من اجهل والتقصر : فنستغفر اه ونتوب إليه
                               

 [.21-14/الرعد]         
وعلرمه ، ونفخ فيه من روحه،  بيده ملسو هيلع هللا ىلصالقادر احكيم الذي خلق آدم واعلم أن اه هو اخالق 

حن أحرهم  ،فيه وي ذريته معرفته وتعظيمه وأودع،  وأسجد له مائكتهاأساء كلها ، 
، ثم ردهم ي  ، وأخذ عليهم اميثاق، وشهدوا له بالربوبية اءميعًا صورًا ي اهواء كاهب

 غيبه عى ما سبق ي علمه.
، وشهدوا  الربوبيةبكالذر فأقروا له ملسو هيلع هللا ىلص  من ظهر أبيهم آدم  ميعاً  ثم استخرجهم بعد ذلك

              كا قال سبحانه:بذلك عى أنفسهم 

                               

 .[  173 – 172 / اأعراف]                  
 .ثم ردهم سبحانه إى صلب أبيهم فكانت هذه أظهر من تلك

لب عى لب إى ُص من ُص ، وبعد نسل إى هذه احياة الدنيا  نساً  هثم أخرجهم بعد ذلك من
 ولين.ت هذه احياة أظهر كثرًا من اأُ فكان،  مر القرون، واستعملهم بدينه بأمره وهيه

ثم يميتهم بعد هذه احياة الدنيا، وموهم بعد هذه احياة أقرب إى احياة من اموتة التي 
 ملسو هيلع هللا ىلص .حن ردهم إى صلب أبيهم آدم ، كانت قبلها 

بل ،  ضون عى منازهم ي اجنة أو النارعَر ، ويُ  فهم ي هذه اموتة حسون بعذاب القر ونعيمه
              منهم أحياء وهم اأنبياء والشهداء: 

                           

 .[  171– 114 / آل عمران]         
   : فريقانوحياة البعث امستقبلة أتم وأكمل وأبقى من حياتنا اليوم، والناس فيها 

 .[  7 / الشورى]        
،  ، وشهدت الشواهد فإذا كان يوم القيامة بعث اه اموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكرى
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                       : ، وحان احساب ، وحق احق ونطقت الصوامت

                                       

  [ .1-7/التغابن]
          ة ميقات الفصل بن اخائق :ويوم القيام

 [.1-1/الزلزلة]                  
ي خلقه وأمره، وحكمه العظيم  عي، ال فسبحان املك احق الذي حكم بن عباده باحق

 ، وأسائه وصفاته. ، وكريائه وعظمته ، وبره ورمته وعدله
وغره من اجاد والنبات ملسو هيلع هللا ىلص ي اخلق بالتدريج كا خلق آدم  واعلم رمك اه أن سنة اه

زل امائكة بالروح ُينَ واحيوان كالسنة ي تنفيذ اأمر النازل من فوق العرش من الرمن، حن 
 : فتدور به دوائر التنفيذ عى سنته اجارية ي اإعاد واخلق، من أمره عى من يشاء من عباده 

                     

                                                          

                                                   

 [.12-4/فصلت]                      
أمر يومه سنة..  أمر يومه ألف سنة .. وربر  أمر يومه مسون ألف سنة .. وربر  فربر  

                               أمر حصل بأرع من طرفة عن: أمر يومه شهر.. وربر  وربر 
                                      

  [.53-94/القمر]                   
؛ لرفع اأبصار والبصائر  خلقه وأمره، وله قدرة خارقة يفعلها إذا شاء له سنة جارية ي فاه 

                                                : ، ومن الصور إى امصور من امخلوق إى اخالق

 .  [ 13 – 12 /يس]                            
، ويثيبهم  رش العظيم، الكريم الذي يعامل عباده معاملة اأكفياء، رب الع فسبحان املك احق

إى ، ر أمثاها ـ، وعزي باحسنة عش ثواب اممتنن عليه ، عزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها
          ، إى أضعاف مضاعفة ا يعلمها إا هو: سبعائة ضعف

  [.11-17/التغابن]                           
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نه يشري من امؤمنن أنفسهم وأمواهم وهم له عبيد ، ويعطيهم ها إفا أغناه وما أكرمه ، 
          : اجنة ، ويثمنهم برضاهم عنه رضوانه عليهم

                    

                     

 .[111/ التوبة]        
، وهو احكيم  ، كذلك يثيب عى ما إليه هدى صم منهعَ وكا يعاقب عى ما لو شاء لَ 

                         العليم:

 . [12-11/غافر]                          
 فسبحان اه وبحمده الذي عدل فيا بينه وبن عبيده.

وحمدونه  ي ساواته وأرضه يوحدونه ويطيعونه ، ويسبحونهفأوجد خلقًا من خلقه 
 بمحامده التي هو أهل ها.

، ويعصون  وأوجد احكيم أيضًا خلقًا من خلقه ي أرضه يكفرون به ، ويكذبون عليه
 رسله، ويصفونه با ا يليق بجاله، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم.

ما  أكثر ،وإهاك الظام ،من بعض بنَ امظلومينتقم لعباده ي الدنيا بعضهم   بل تراه 
كا أخذ اأمم السابقة  ، وربا عجل اانتقام لنفسه وعى أمره ينتقم لنفسه من أرك به

             :واستكروابذنوهم ما كفروا 

                               

 .[91/العنكبوت]        
        فينتقم لنفسه ولعباده هناك: إى يوم القيامة ر امظامخر أوربا 

 [.92/إبراهيم]                     
، وهذا  ، وعفا لعباده عنه، وا يرك مظام العباد فيا بينهم وربا وضع انتقامه ي بعض امواطن

                                          :  رمته غضبه ، وَسبْقكله من فضله 

 [.22/احر]    
 َفْوَق  ِعنَْدهُ  َفُهوَ  ، كَِتابِهِ  ِي  َكَتَب  اخَْلَق  اه َخَلَق  مَرا » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أي هريرة و
 .(1) متفق عليه«  َغَضبِي َتْغلُِب  َرْمَتِي إِنر  : َعْرشِ ال

                                                 
 .( واللفظ له 2715( ومسلم برقم ) 7922، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( 1)
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،  ، وسعة رمته ، ولطيف تدبره ، وكريم عفوه ، وحسن معاملته  عدل ربكفانظر رمك اه إى
                                       وعظيم إحسانه :

                                                   
 [.1-5/طه]   

،وقهرت كل يء عزته، وأحاطت بكل  ء عظمتهفسبحان املك احق الذي مأت كل ي 
وأحاطت بكل يء ، وبلغ كل يء لطفه،  ، وأحى كل يء علمه يء قدرته

                    ووسعت كل يء رمته: حكمته، 
                                                     

 [.1–7]غافر/                
 عزي يعيشون اخلق كلهم عبيد له، وهم ميعًا ي قبضته، وحياهم وموهم بيده، وكلهم 

                           ، وسعة رمته ، وسابغ نعمه :  ملكه، وقهر سلطانه

 [.2-1/املك]                                 
 وا رب سواه.، وما أرمه بعباده ، ا إله غره ، مه وما أكر، فا أحكمه 

، وأشهده عى ربوبيته ، وكيف يكابره من  عى معرفته اه كيف ينكره َمْن َجبله ،ا اهإله إا 
هو  نْ وكيف يستنكف عن عبادته مَ ،  وكيف يعجزه من ناصيته بيده،  قد قهره بملكه وسلطانه

                                     ويأكل من رزقه : كهلْ ده ومُ عبْ 
                                                 

 [.17-11/احديد]                        
     :من اأحجار واأشجار وغرها  ن بقاؤه وفناؤه بيدهمَ ووكيف َيعبد َمْن دونه 

                                        
 [ . 91] احج /         

وعاَلـم الدنيا  ،الليل والنهاروعام  ،السموات واأر,عاَم فسبحان املك العظيم الذي 
السموات واأر, شعبة من نعمه التي ا تعد وا ، وخزائن  شعبة من سلطانهواآخرة ، 

                                         :  حى

 [.112/اأنعام]   
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،  قدرتهكال علمه و، وإنا خلقه ليبن به  م خلق احكيم العليم شيئًا ما خلق حاجة به إليه
وه ، ولتعنوا الوج ، ولتدين اخائق كلها لعزتهبذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ف الناظرين وليعرِ 

               بحمده: النفوس، ولتسبح  كلها لوجهه

 [ . 12] الطاق /                        
  العظيم ي ذاته وأسائه وصفاته: ، ي خلقه وأمره وأقواله وأفعالهفسبحان املك احكيم 

                                   
 [ . 29/  احر]

م إى سبل السام ، فأرشدهم الذي أرشد عباده إى مصاحهم ، وأرشده اهاديهو احكيم 
 ، وأرشدهم إى حبته، وأرشدهم إى قدرته، وأرشدهم إى عظمته :إليه، وأرشدهم إى دينه

                 

            

 [.11-15/امائدة]     
الذي أرشد اخائق إى هدايته ، الذي أرشد أولياءه إليه ، الذي أهم   العليمهو احكيم 

                  أهل الرشد إى طاعته : 

 [.17/احجرات]                      
وقوة  يكسبه نورًا وأمنًا، اتصاله باهواعلم أن اإنسان يكون رشيدًا بقدر اتصاله باه ؛ أن 

                      ورمة : 

 [.21/احديد]                      
     ومن كان مع اه فلن يضل أبدًا ، ومن كان مع غر اه فلن هتدي أبدًا : 

   [.17/الكهف]                 
        ، واسأله من فضله فلن تضل ولن تزيغ : ى كل خراهادي إ فكن مع ربك احكيم

                            
  [.79-73/آل عمران]                  
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  التعبد ه   :باسمه احكيم 
  ،وري بحكم أحكم احاكمن ،من آمن باه ي الدنيا واآخرة سعد الناسأعلم رمك اه أن ا

                ، واستقام عى التوحيد والدين: م أمر رب العامنوسلر 
                                                                     

                                                 
  [.32-31/فصلت]                         

،  كم الذي ا أحد أحكم منه، احَ  واه سبحانه هو احكيم الذي له احكمة التامة
، وكل  ، الكريم الذي وهب احكمة لكل حكيم كم الذي يملك خزائن احكمةاحَ 

              كمه:حكمة وأحكام ي العام فمن آثار حكمته وُح 

 .  [ 37 – 31 / اجاثية]                        
 يء يكرم اه به عبده . لا علم رمك اه أن احكمة أَج او

 ، ومعرفة دينه ورعه . فعالهأبأسائه وصفاته و هي معرفة اه : واحكمة من حيث العلم 
 بحسن التدبر. ،اصياتوقرن امتع ،ع اأضدادمْ ـَهي ج: واحكمة من حيث الفعل 

 ل.م، والعدل ي القول والع ، وموافقة احق صابة الصواب: إل احكمة صوأ
مسلك  ه، وسلك باليَى من ، وتزكى باإيان والتقوى وضع اليء ي موضعه نْ واحكيم مَ 

        : م اأحسن عى احسن وقدر ،  العَى باليَى ما ، وزَ  اليمنى

 [.12]لقان/                                   
فها رُ عَ ، وتَ  ة العلياير نِ ، فهي اجوهرة العظمى ، واهبة السر  فاجتهد رمك اه ي طلب احكمة

، الزلفى إى ربه حسن وفر, ازم عى من رغب ي ، حق واجب عى أوي األباب 
                                                :  وحسن امآب

 [.14/حمد]     
 واحكمة إصابة احق ، واحق كل ما وافق الرع والعقل.

 هو احكيم الذي ا أحكم منه ، احكيم الذي يضع اليء ي موضعه . واه 
واحكمة التامة وضع اليء امناسب ، ي امكان امناسب ، ي الوقت امناسب ، 

 ر امناسب ، باأسلوب امناسب ، للشخص امناسب.بالقد
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       وعطاء من احكيم :  ،وحكمة البر فضل من حكمة اه

 [.214/البقرة]                     
وعثان ري اه عنه ، ومن  واه حكيم خبر يعطي املك وامال من حب كسليان 

ولكنه ا يعطي اإيان والعلم واحكمة إا من حب كا قال  ا حب كفرعون وقارون ،
 [.22/يوسف]                :  عن يوسف 

واعلم أن اأمق من كافر وغره مقطوع عن احكيم ، والندم يرافق احمق ، ومن اتصل 
                         : باحكيم آتاه احكمة ، وحفظه من احمق

 [.19-13] اانفطار/
وسداد القول والعمل ، ومن اعتد برأيه خى عن تقر إى ربه صادقًا أهمه احكمة، ومن اف

 نفرد به الشيطان فأرداه ، ومن يكن الشيطان له قرينًا فساء قرينًا وصاحبًا :او ،ربه فوقع ي الر
                        

 [.257/البقرة]               
وإذا ذا أعطى اإنسان صحة وسعة ي امال والولد فا يظن أن اه حبه ، إواعلم أن اه 

ومن ا بل اه يعطي الدنيا من حب كانت صحته معلولة وهو فقر فا يظن أن اه ا حبه ، 
             بتاء ، ولكنه ا يعطي الدين إا من حب :حب ا

                                 

 [.11-15/الفجر]          
 : امنع كذلك حرمانًا، بل العطاء ابتاء، وامنع دواء ، وليسفليس العطاء من اه إكراماً 

 [.12/الشورى]               
 أحياناً  ،ويمنع عنهم ما يرهم ،ي يعطي عباده ما ينفعهم، الذفسبحان احكيم العليم بكل يء

 باأسباب ، وأحيانًا بدون اأسباب ، وأحيانًا بضد اأسباب.
فا تلتفت إى غره ، وا  ،وحده ا ريك له الذي يعطي ويمنعواعلم أن اه سبحانه هو 

 [.13/تغابنال]                            تتعلق إا به وحده : 
صوري ، وإذا منع فهو مانع صوري ، والذي يعطي ويمنع حقيقة هو  طٍ معوامخلوق إذا أعطى فهو 

    اه وحده ، وهو امحمود عى عطائه ومنعه ، ا مانع ما أعطى ، وا معطي ما منع :
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 [.2/فاطر]                                       
عرف ها العبد احق ، ويَ  يبالرر  يـِجلـوتُ  ،الشك ذهبتُ تاه احكمة التي آأراد اه به خرًا ومن 

 ، واهدى من الضال . ، واخر من الر من الباطل
بأسائه وصفاته وأفعاله، وهي أصل الفضائل واخرات  واحكمة احق هي معرفة اه 

  من يشاء من عباده:  ،هامن يزكو وهرة ثمينة خص اه هاوامعارف، وتلك ج

                         

 .[  214 / البقرة] 
، ويتم  ويكمل العلم، وباحكمة يزداد النور ي القلب، ويصح اإيان، وحصل اليقن 

 . ، والفوز باجنة، وحصل حاوة الطاعة ، ولذة العبادة الَور
      مك:ْس ، واستجزل من أقسامها قَ  حظكوخذ منها ،  بهانفسك ي طل زفاستوف

 .[  14 / العنكبوت]            
حكم العامن أن خص منهم من شاء با  نْ مَ  ةحكم نْ واعلم أسعدك اه ي الدارين أن مِ 

 ، ويقلب أحواهم كا شاء : شاء
وعافية  .. وخوف.. وقوة وضعفراء وراء.. وشدة ورخاء .. وسلم وحرب.. وأمن ـفس

 وصحة ومر, ..  وغنى وفقر.. وخصب وجدب...  وباء
أو إراف ي  لربيهم ا ليعذهم ، وا لزيادة أدب بعباده يفعل احكيم سبحانه ذلك كله

،  فهم احكيم احق بأسائه احسنى ، وصفاته العى، بل ليعرِ  ب أو تعذيب أو انتقامَص نَ 
، وبذلك يصفو هم توحيدهم حده بمقتى تلك اأساء والصفات ليعبدوه ويسألوه و

 وإياهم.
 واعلم رمك اه أن اأحوال بيد اه ، واأعال بيد اإنسان.

 وثبات اأحوال ي الدنيا حال ، والعزة باأعال ا باأحوال.
، فحياة با ياوثبات اأعال بيد اإنسان ، وثبات اأحوال لإنسان ي اآخرة ا ي الدن

               : موت، وصحة با سقم، وأمن با خوف

 [.37/سبأ]                   
وحب من اتصف ها ، وحب  وحب من يسأها ،،  الرحيم الذي يملك الرمة فسبحان
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ينفقه ،  ، وحب منوحب من يطلبه ،  الرزاق الذي يملك الرزقوهو من رحم ها ، 
 .وحب من يسأله ،  الشاي الذي يملك الشفاء

    :، وحب من يسأله ، وحب من ينشـره  امؤمن الذي يملك اأمنوهو سبحانه 

 . [12/ اأنعام]                 
فيا سعادة من كان ي الليل مع احكيم يسأله من فضله ، وحمده عى نعمه ، ويستغفره من 

، وي النهار ينر أحكامه بن خلقه ، ويدهم عليه با عرفه من أسائه وصفاته عنه :  ذنبه
 [.14/العنكبوت]               

 .تكن ربانياً  د ه بمقتضاها، وادعه هاوصفاته، وتعبر  بأسائهفاجتهد ي توحيد ربك 
 ،امحسننوحب  ،اإحسانب لذي حا امحسنالتائبن،  بحو ،حب التوبةفهو التواب الذي 
        وحب امؤمنن : ،، امؤمن الذي حب اإيان كل كريمو ،الكرمب الكريم الذي ح

                                       

 [.74/آل عمران]                                        
 اأمر، والتفريط ي العمل، وترك ما حب الرب. وإياك والتواي ي

، أن  قطع رجاء من رجاهرم سائله، ، وا يَ حْ ـله، وا يُ أسأل اه الكريم الذي ا خيب مؤمِ 
وأن يعصمنا ميعًا من وأن يغفر ذنوبنا ، ،  وحسن عبادته، وشكره ، ك عى ذكره ايعيننا وإي

              :  الرور والفتن، والتسويف والكسل

  [.23/اأعراف]   
لكه الطمع، واستهواه اجبن، وأرداه اهوى، وأغواه الشيطان، ا ععلنا من مَ أسأله أن و

                 :  ، فخسـر الدنيا واآخرة ه العمىوحرر 
 [.11/البقرة]                 

              وعلمك ما م تكن تعلم  ،مإليك من النع أسداهفاتق اه با 
                         

  [.113/النساء]                
                 احكمة احُكم وتاك احكيم آفإذا 

 . [ 21/ص]                 
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، وأعط كل ذي حق  أنعم ها عليك نْ مَ  ةك وأنفاسك ي مرضارف أوقاتك وأموالاو
 وعليك حقوق. حقه، فلك حقوق

 َعَليَْك  لَِعْينَِك  َوإِنر  ، َحًقا َعَليَْك  جََسِدكَ  إِنر  »قال له: ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اه  اه بن عمرو  عن عبد
 .(1) متفق عليه «َحًقا َلْيَك عَ  لَِزْوِركَ  َوإِنر  ، َحًقا َعَليَْك  لَِزْوِجَك  َوإِنر  ، َحًقا

، ى اخرات إم ميع أمورك فيا بينك وبن اه، وفيا بينك وبن خلق اه، وسارع وأحكِ 
       ى أعاي اجنات: إتسبق ، وسابق ي الفضائل والطاعات 

                                              

 .[21 / احديد]             
                   بدأ بأهلك وعشرتك وجرانك:ا، و بهم فيه، ورغِ  ، ودل الناس عليه مهوافعل اخر وعلِ 

 .[  17 / لقان]                              
جن، وعدوك من ، وعدوك من شياطن اإنس وا حذر مام احذر عدوك من اأخاق السيئةاو

                      ، واعتصم باه وحده يكفيك رهم وقل: اأعال امحرمة واخبيثة

 . [124/التوبة]             
احاكم ي خلقه وحده  احكم احكيم ، فهو وتوجه إى ربك الصمد ي ميع أمورك

     يهم بأمره وهيه، وثوابه وعقابه: وقدرًا، وهو احاكم ف خلقًا وتدبرًا، قضاءً 

 .[  114 / يونس]                      
  وإذا حكمت بن الناس فاحكم بالعدل ، وإياك واجور واتباع اهوى فتضل وتشقى : 

                      

                             

 [.51-94/امائدة]        
 ، سلوبهأ، احكيم ي ي بركاته  وتدبر كتاب ربك احكيم، وقرآنه العظيم، فهو كتابه الكريم

            ريعه وأحكامه، احكيم ي وعده ووعيده: ـاحكيم ي بيانه، احكيم ي تش

 .[  1 / هود]              
               تكن من الربانين:  ،واعمل به ،هموعلِ  ،مهفتعلر 

                                                 
 ( .1154( واللفظ له ، ومسلم برقم ) 1475، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( 1)
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 .[  74 / آل عمران]                
  [ .53/آل عمران]                      

                                 
 [ . 15 – 13 / الشعراء]              

افِيَل، َفاطَِر السموات َواأَْرِ,، َعاِمَ ا» اِئيَل، َوِميَكاِئيَل، َوإِْرَ َهاَدِة،  َغْيِب الللرُهمر َربر َجْرَ َوالشر
َتِلُفوَن، اْهِدِي  ُكُم َبْنَ ِعَباِدَك فِيَا َكاُنوا فِيِه َخْ ِق بِإِْذنَِك، إِنرَك ـاحَ فِيِه ِمَن  َا اْخُتلَِف لـَأْنَت َحْ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  .(1) أخرجه مسلم  « َهِْدي َمْن َتَشاُء إَِى ِرَ
، اغفر لنا يا من بيده ملكوت كل يء ، يا أحكم احاكمن ، يا خر الرازقن ، يا رب العامن

 وارمنا برمتك يا أرحم الرامن.
وحااً طيبًا ، ، ًا ، وقلبًا خاشعًا ، ولسانًا ذاكرًا ، وعمًا صاحًا اللهم إنا نسألك إيانًا كام

 يا وي الصاحن.، ونسألك الفوز باجنة ، والنجاة من النار 
 يا أرحم الرامن. ،اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا

 
 

                                                 
 ( .771برقم )  أخرجه مسلم (0)
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 .. احاسباحسيب
 ی                        قال اه تعاى:

 [ . 11 / النساء] 
                  وقال  اه تعاى: 

 [ . 97 / اأنبياء]             
سؤدد، هو احسيب احق ذو الرف وامجد،  والعزة واجروت ، والعظمة وال  اه 

وليس كمثله واأفعال احميدة، ، ، والصفات العىواجال والكرياء، له اأساء احسنى
                  يء: 

 [ . 9 – 1 / اإخاص]      
أنواع الطاعات العليم بوهو سبحانه احسيب احق العام بمقادير احسنات والسيئات ، 

 وأعدادها وأنواعها وأجناسها:  ،واأرزاق بمواقع اأقوال واأعالوامعاي ، امحيط 
 [ . 11 / النساء]                                          

، فهو خالقهم ورازقهم  ، الذي ا غنى هم عنه أبداً  وهو سبحانه احاسب الكاي عباده
                    وكافيهم ي الدنيا واآخرة : 

 [.31]الزمر/                 
، احسيب الذي أحى ميع أقوال العباد  وهو سبحانه احاسب احافظ أعال خلقه كلهم

 ، وميع حركاهم وسكناهم.الظاهرة والباطنة  وأفعاهم
باد يوم وا يزاد عليها يء، ثم عازي ها الع ،فكلها حسوبة عنده ا يضيع منها يء

               با ظلم وا بخس وا نقص:  ،القيامة عداً وفضاً 

                    
 [ . 97 / اأنبياء] 

 هو سبحانه احسيب الكاي ، أنه القوي القادر ، العليم اخبر ، الرمن الرحيم ، الغني احميد ،  
مد الذي انتهى إليه كل رف ي الوجود ، ما له من اأساء احليم الكريم ، احسيب الص

 [.1/طه]                  والصفات العى :  ،احسنى
 ،، حاسب من أطاعه وأعاهمهم اهو سبحانه احسيب الذي حاسب العباد عى أقو
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 .اروعازيه عى معصيته بالن ،ويثيبه عى طاعته اجنة ، وحاسب من عصاه
  طلع عليه من فعله ثم عازيه : ـدقيق ا يرك مثقال ذرة منه ، بل يُ  وحسابه 

                 

    [.1-1/الزلزلة]         
 إى ،إى سبعائة ضعف ،وهو سبحانه الكريم الرحيم الذي عازي عى احسنة بعرأمثاها

        يئة بمثلها أو يغفرها : أضعاف مضاعفة ، وعازي عى الس

 [.11-17/التغابن]                             
 . م ، وحاسبهم ي اآخرة ليجازهمفسبحان احسيب الكريم الذي حاسب عباده ي الدنيا لربيه

استقام  ،هفابد أن خاف منه ، ومن خاف من ،واعلم أن من أيقن أن احسيب سوف حاسبه
 [.91/الرمن]         ففاز برضوانه وجنته :  ،عى أمره ودينه

وله ، إذا رفعت إليه احوائج هو سبحانه احسيب الذي يكفي بفضله ، ويَف اآفات بطَ 
           قضاها ، وإذا حكم بقضية أمضاها : 

 [.111/البقرة]               
الذي يعلم النيات واأرار ، ويعلم أدق ،  يء، احاسب لكل  انه العليم بكل يءهو سبح
 ، ويعلم أدق الذرات ، ويعلم النقر والفتيل والقطمر. اأعال

        : ، وحاسب عليه، وا يظلم مثقال ذرةاه يعلم كل ذلك
                    

 [.97/اأنبياء] 
يوم القيامة  بل هو أرع احاسبن ، فإذا رجع العباد إليه ؛ريع احساب  واه 

الدنيا ي  كا يرزقهم ميعًا ي ،، وحاسبهم ميعًا ي وقت واحدحاسبهم ي أرع وقت
                     وقت واحد:

                    

  .[12-11/اأنعام]
وساق إليهم أرزاقهم، وحسب  ،وأحى أعدادهم ،فسبحان املك احق الذي خلق ميع اخلق

              أقواهم وأعاهم: 

 .[ 12/يس]         
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فكا أن وسبحان القوي القادر الذي ا يعجزه يء ، وحساب اخائق كلهم سهل عليه ، 
       لك رزقهم وحساهم كنفس واحدة :فكذ خلقهم وبعثهم كنفس واحدة

 .  [ 21 / لقان]           
واعلم أنه لن ُيفلت أحد من اموت ، كا أنه لن ُيفلت أحد من احساب ، كا أنه لن يفلت أحد من 

 [.21–25/الغاشية]           أو ُيـْحرم من الثواب :  ،العقاب
     :  وإا جرك الشيطان إى ما تشقى به ،عد بهفاخر لنفسك ما تس

                

                 

  [.19-13/النساء]      
ه وجوارحه عن بواعلم أن امؤمن حقًا من استقام عى الدين ظاهرًا وباطنًا ، وحفظ لسانه وقل

ن اه سوف وقته وماله ي كل ما يري اه ، أنه يعلم أكل ماا يري اه ، ورف فكره و
   فاتق اه :، عسرأما الكافر فحسابه ، ، ولكن امؤمن حسابه يسرحاسبه عى كل أعاله

   [.31/اإراء]                               
  ى غره : ن يكون احساب إقبل أ ،أوامر اه ليستقيم عى ،والعاقل من حاسب نفسه

                     

                          

 [.21-11/احر]       
       وكل يء حسوب ، وكل إنسان سرى ويقرأ ما قدم وأخر : 

                                    

 [.19-13/اإراء] 
 والعصاة بعدله: هو سبحانه الكريم الرحيم الذي يعامل امؤمنن بإحسانه، ويعامل الكافرين

                      
 [.111]اأنعام/

واعلم أن احساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني عى العدل والرمة 
                 احساب هلك: واإحسان، ومن نوقش 
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 [. 12 – 1 /اانشقاق]                 
: َفُقلُْت  «ِقيَاَمِة إِار َهَلَك الَيْوَم  َحاَسُب ـَليَْس أََحٌد يُ »  قال : ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها أن رسول اه وعن عائشة 

َ كِتَاَبـُه بِيَِمينِـهِ             َتَعاَى  أََليَْس َقْد َقاَل اه، ا َرُسوَل اه يَ  ِِ ا َمـْن أُو    اً َيِسـر اً َحاَسُب ِحَسـابـَفَسـْوَف ُيـ * َفأَمر
ـــاَل َرُســـوُل اه  ـــَا َذلِـــِك  » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَق ـــْرُ, الإِنر ـــدٌ  ، َع ـــيَْس أََح ـــُينَـــاَقُش احِ   َوَل ـــْوَم َس ـــالاَب َي  « ُعـــِذَب  ِة إِار ِقيَاَم

 .(1) متفق عليه
  التعبد ه : باسمه احسيب 

اعلم رمك اه أن ربك هو احسيب احق، الكاي عباده ميع ما أمهم من أمور دينهم 
          ودنياهم، اميَ هم كل ما حتاجونه، الدافع عنهم كل ما يكرهونه: 

                           

 [ . 117 / يونس]    
فك بعبادته  فالزم طاعته ، وأكرمك بطاعته ، وخصك هدايته ، واعلم أها امؤمن أن اه رر

          : ي ميع أوقاتكومده ي ميع أحوالك ، وأكثِر من ذكره 

                              

 [ . 113 – 111 / اأنعام]                
من  أحق من ُعبد، وأحق ،وكال أسائه وصفاته ،، فهو جاله ومالهوا تستكثرطاعتك له
                              : ُذكِر، وأحق من ُشكر

                   

 .[  93 – 91 / اأحزاب] 
           حسناتك فإها مكتوبة حفوظة مضاعفة لك عند ربك:وا ُتعدد 

 [.91/النساء]             
رها لتستغفر اه منها، وتتوب إليه منها:  ،وعِدد سيئاتك       وتذكر

                     

  [.14-11/احر]      
وامأها باأعال التي حبها اه ويرضاها، وحاسب نفسك  ،ات واأيامواحسب الساع

                                                 

 (  .2171( واللفظ له، ومسلم برقم )1537أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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          قدمت وما أخرت :  ما وانظر ، أن حاسب قبل
                         

 [.111-115/يونس]
  فالكل حسوب سراه يوم القيامة: واعلم أن كل ما عملته لن يضيع منه يء ، 

                          

 .  [ 94 / الكهف]                  
فسبحان احسيب الذي حفظ عى عباده كل ما عملوه من خر أو ر، أو طاعة أو معصية، 

 وميز هم صالح العمل من فاسده، وَحَسنه من قبيحه.
ما هم من الثواب والعقاب، ثم يوفيهم ذلك بعد وَعلِم ما يستحقون من اجزاء، ومقدار 

          رجوعهم إليه يوم القيامة: 

                               
 .  [ 57 – 51 / احج] 

                            
                  

 .  [ 1 – 7/غافر]    
                     

 .  [ 143 / آل عمران]       
ْرُت »  ْمُت َوَما َأخر ْرُت ، اللرُهمر اْغِفْر ِي َما َقدر ْفُت ، َوَما َأْعَلنُْت  َوَما َأْرَ َوَما َأْنَت َأْعَلُم  ، َوَما َأْرَ

  .(1)أخرجه مسلم «َا إَِلَه إِار َأْنَت ، َؤِخُر َقِدُم َوَأْنَت امُ امُ َأْنَت  ، بِِه ِمنِي
اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أوعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 

 قول أو عمل.
 .اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله ، ونعوذ بك من الر كله عاجله وآجله

 برمتك يا ،وعذاب اآخرة من خزي الدنيا وأجرنا ، كلها ي اأمور اللهم أحسن عاقبتنا
 أرحم الرامن. 

                                                 

 (  .771برقم ) أخرجه مسلم  (0)
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 واآخر.. اأول 
 .[3/احديد]               قال اه تعاى: 

 .، وا يزال كذلك أبداً هو اأول فليس قبله يء، م يزل كذلك أواً   اه 
وله اأولية ي امراتب ، جال واجال ا، وله أولية له سبحانه أولية الرف والسؤدد  

الصفات ميع و ،  أنه العظيم الذي له ميع اأساء احسنى بحقائقها ؛كلها وامعاي 
 .[1/طه]                 العى بكاها : 

، امبتغى  ، الرزاق اأول ، امحبوب اأول ، امطلوب اأكر هو سبحانه اخالق اأول
                 ليه امنتهى : الكبر الذي إ،  عىاأ

 .[  5 – 9 / الروم]                                      
لق وهو سبحانه اأول قبل اأشياء ، الباقي بعد فناء اأشياء ، الذي كتب كل أول وآخر ، وَخ 

 عطى كل أول وآخر.، وَمـَلك كل أول وآخر ، وأ كل أول وآخر
ٌء  َيُكنْ  َوَمْ  َكاَن اه » : َرُسوَل اه  َقاَل  :َعنُْهَا َقاَل  َرِيَ اه ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنٍ  َعنْ  َيْ

ُه  ءٍ  َوَكَتَب ي الِذْكرِ ، اِء امَ َوَكاَن َعْرُشُه َعَى ، َغْرُ َمَواِت وَ ،  ُكلر َيْ  « ْرَ, اأَ َوَخَلَق السر
  .(1)بخاري أخرجه ال

 هو سبحان أول اأولن فا يء قبله ، وهو آخر اآخرين فا يء بعده .
وهو سبحانه اأول الذي ابتدأ خلق كل يء ، اأول الذي أول اأول من امخلوقات ، 

ر اآخر من امخلوقات، وهو إله اأو  .لن واآخرين، ورب اخلق أمعنواآخرالذي أخر
، وهو اآخر با هاية ، ليس كمثله يء ي ميع ما يوصف به من كل هو اأول با بداية 
 .[  11 / الشورى]                    يء يليق بجاله :

هو اأول واآخر ي اأساء احسنى ، اأول واآخر ي الصفات العى ، اأول واآخر 
، اأول واآخر ي العدل  سانواإح اإنعامي اجال واجال ، اأول واآخر ي 

 واإمداد ، اأول واأخر ي التَيف والتدبر :  اإعاد، اأول واآخر ي  واإحسان
 [.3/احديد]                

                                                 

 ( .3141برقم ) أخرجه البخاري (1)
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هو اأول واآخر ي القوة ، اأول واآخر ي العلم ، اأول واآخر ي املك ، اأول 
 ول با ابتداء ، اآخر با انتهاء .واآخر ي الرمة ، هو اأ

هو اأول ي العظمة والكرياء ، اآخر ي العظمة والكرياء ، هو اأول ي اجال 
 واجال ، اآخر ي اجال واجال .

 هو اأول بإحسانه ، اآخر بإحسانه ، هو اأول برمته ، اآخر برمته .
وامثل  ،صفات العى، واأفعال اجميلةهو اأول واآخر ي اأساء احسنى، وال

 . [ 1 / طه]                            : اأعى
  التعبد ه : باسمه اأول واآخر 

هو ،  هو اه الذي ا إله إا هو أن اأول الذي ليس قبله يء اعلم وفقنا اه وإياك معرفته
 .إليهم الرسل ، وأنزل عليهم الكتب الذي ابتدأ اخلق بالنعم، وأرسلاأول 

اأول الذي أول اأول من كل خلوق ، اآخر بعد كل يء ، وهو اأول قبل كل يء ،  
                 اآخر الذي أخر اآخر من كل خلوق : 

                           

 [.112-111/نعاماأ]                 
، ي ملكه وملكوته ، ا مقدم ما أخر ، وا مؤخر وهو امقدم وامؤخر ي خلقه وأمره  

 ما قدم .
الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل يء من امخلوقات وامكان  فسبحان اأول واآخر

   :والزمان ، فا من أول إا واه قبله ، وما من آخرإاواه بعده
 .[3/احديد]        

ـته  ليته وآخريا باأوائل واأواخر ، واأعوام والقرون ، وامكان والزمان  فأحاطت أوا
 والدنيا واآخرة. .

وعرفت سبقه باخلق والفضل واإحسان كل وإذا عرفت أن ربك هو اأول قبل كل يء، 
، والتوكل  وامحبة له ، ، والتعظيم له، والذل له وجب عليك إفراده وحده بالتوحيديء 

        : وعدم االتفات إى أحد سواهوعبادته وحده ، ،  عليه وحده

 . [19/الزخرف]      
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، فاجعله غاية  وإليه امنتهى، وإذا علمت أن ربك هو اأول واآخر، وإليه ترجع اأمور 
، وافعل ما أمرك به، واجتنب بحسن عبادته ، وأرضه بأقوالك وأفعالك، وتقرب إليه  مرادك

          :  أحق من ترضيهورسوله اه ف ، ما هاك عنه

 .  [ 12 / التوبة]    
إى التعلق باأول الذي منه  ، وجرد من التعلق باأسباب وافعل اأسباب وا تركن إليها

         ، وفضله وإحسانه سابق عى الوسائل واأسباب:  اإمداداإعداد و
 .[  112 / اأنعام]                                              

وأنت ي دار اأسباب ومأمور بفعل اأسباب امروعة فافعلها تؤجر عليها، لكن ا تركن 
غنًى ،  بالعزيز عزة ، والتعلق بالغني ، فالتعلقبعدها  واآخرقبلها ، ، وتعلق باأول إليها

       باأول واآخر سبحانه تعلق باحي الذي ا يموت: والتعلق 

 .  [ 3 / الطاق]                
وكن أول الناس ي فعل اخرات، وسابقهم فيا حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال 

                         : واأخاق

 .  [ 21] احديد /                        
ولتفوز باجنة والرضوان كن اأول ي التوحيد، وكن اأول ي اإيان، وكن اأول ي العبادات، 

     وكن اأول ي اأعال الصاحة، وكن اأول ي اأخاق احسنة : 

              

 [.139-133/آل عمران]            
والنهي عن  ،واأمر بامعروف ،ولتسعد ي الدنيا واآخرة كن اأول ي الدعوة اى اه

               وتعليم الرع :  ،امنكر

 [.119/آل عمران]      
       وإذا علمت أن اه هو اأول ي اإحسان فكن اأول ي اإحسان إى اخلق :

                        

 [.77/القصص]            
من قول أو  وابتعد عن كل ما يؤخرك وحبسك وحرمك من فضل اه ما هى اه عنه
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                                   : فعل

                                   

                         
  [.34-31/اإراء] 

 .[1/آل عمران]                       
 [ .211/ البقرة]                              

َمَواِت وَ  » ْهُت َوْجِهَي لِلرِذي َفَطَر السر كِنَ امُ  ْرَ, َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمنْ اأَ َوجر ِِ  ْرِ إِنر َصَا
ِِ هِ َوُنُسكِي َوَحْياَي  يَك َلُه َوبَِذلَِك الَرِب  َومَا  .ْسلِِمنَ امُ  أولُأِمْرُت َوَأَنا  َعامََِن َا َرِ

ْفُت بَِذْنبِي  ، َظَلْمُت َنْفِي ، َنا َعْبُدَك َوأَ ، َأْنَت َرِي ، إَِلَه إِار َأْنَت  َا  اللرُهمر َأْنَت املُِك  ، َواْعَرَ
ُه َا ، َفاْغِفْر ِي ُذُنوِي َمِيًعا   .َيْغِفُر الُذُنوَب إِار َأْنَت  إِنر

ْف َعنِي َسيَِئَها ، َهِْدي ِأَْحَسنَِها إِار َأْنَت  َا ، ْخَاِق اأَ َواْهِدِي ِأَْحَسِن  ُف يَ  َا ، َواْرِ ِ َْ
ُ ،  ْرُ ُكُلُه ي َيَدْيَك اخَ وَ ،  َلبرْيَك َوَسْعَدْيَك ، َعنِي َسيَِئَها إِار َأْنَت  َأَنا بَِك ،  َلْيَس إَِليَْك  َوالرر

 .(1)أخرجه مسلم   « َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك ، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت ، َوإَِلْيَك 
ٌء اأَ َأْنَت  لرُهمر لا»  ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َيْ ٌء  ِخُر َفَليَْس اآَوَأْنَت ، ور َوَأْنَت الظراِهُر َفَليَْس ، َبْعَدَك َيْ

ءٌ  ءٌ ال َوَأْنَت ، َفْوَقَك َيْ ْيَن َوَأْغنِنَا، َباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َيْ  .(2)أخرجه مسلم«َفْقرِ الِمْن  اْقِض َعنرا الدر
يء ، وأنت اآخر بعد كل يء ، اجعل خر عمري آخره ، اللهم أنت اأول قبل كل 

 وخر عمي خوامه ، وخر أيامي يوم ألقاك يا أرحم الرامن .
اللهم إي أسألك من اخر كله  عاجله وآجله ،  وأوله وآخره ، وأعوذ بك من الر كله 

 عاجله وآجله ، وأوله وآخره .
 وا قوة إا بك . أنت امستعان ، وعليك التكان ، وا حول

 
 

                                                 

 ( .771برقم ) أخرجه مسلم (1)

 ( .2713برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 والباطن .. الظاهر 
 .  [3/احديد]                 قال اه تعاى: 

، الظاهر  ، الغالب ما سواه ، العي فوق خلوقاته ليس فوقه يءالذي هو الظاهر  اه 
               :  خلوقاته بأسائه احسنى، وصفاته العىآياته وي 

  [.1/طه]    
لظاهر فوق ، هو الظاهر امحيط بكل يء ، ا، وا أقوى منه، وا أبن منه  فا أعى منه 

      ء : ، القادر عى كل يء، القريب من كل ي ، امالك لكل يء كل يء

                           

                                    

 [.255/البقرة]             
                  :  ، وأحى كل يء عددا أحاط بكل يء علا

                                     
 . [ 3 / يونس]              

ا يريد ، هو الظاهر امهيمن النافذ أمره ، الدائم بره ، هو الظاهر القاهر الغالب الفعال م
      الشديد بطشه ، الذي إذا أراد شيئًا كان ، وإذا م يرد شيئًا ا يكون أبدًا : 

 [ .21/يوسف]           
ي هو الظاهر امبن الذي ا خفى عى أحد ؛ لكثرة الراهن الدالة عليه ، وكثرة الدائل الت

           تشر إليه ، البادي الظاهر بكثرة اأدلة عليه :

 [ .11/إبراهيم] 
فسبحان اه الظاهر ظهورًا أبن من كل بِيـن ، الذي ا ترى ذرة ي الكون إا وهي شاهدة 

        :  ، فسبحه بحمدهبوحدانيته ، ناطقة بتوحيده

                 

                   

                     
 [ .29-22/الروم] 
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واعلم أن حب الدنيا ، وحجب امخلوقات ، وحجب الشهوات ، حجبت الظاهر امبن ، 
 أزيلت تلك احجب بنور اإيان صحت الرؤية. فإذا

ر لعن القلب ، الباطن عن اأبصار هو سبحانه الباطن امحجوب عن عن الرأس ، الظاه
           فا تراه، الظاهر للبصائر فقامت تعبده كأها تراه : 

                            

 [ .113-112/اأنعام]      
 اهر وباطن.هو الظاهر الباطن العليم بكل ظاهر وباطن، اخالق لكل ظاهر وباطن، البصر بكل ظ

هو الباطن الذي ا أحد يدرك كنهه ، الذي حجب الكفار عن معرفته ورؤيته ، وحجب 
 عن رؤيته ي الدنيا ، العزيز الذي بطن عن كل من م يؤمن به وم يطعه. امؤمنن

هو الباطن ي حقيقة ذاته فا تدركه العقول ، ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك احواس 
 [ .3/احديد]                واأبصار: 

، الذي جى لعباده من غر أن يروه، وأراهم فسبحان الظاهر بآياته وخلوقاته، الظاهر بذاته
 نفسه من غر أن يتجى هم.

 فاه ظاهر إن طلبته عن طريق العقول ، باطن إن طلبته عن طريق احواس .
          م الظاهرة والباطنة : هو الظاهر الباطن الذي أسبغ عى خلقه النع

                             

 [ .21/لقان]            
  فسبحان الظاهر الباطن الذي احتجب عن خلقه بنوره ، وخفي عليهم بشدة ظهوره : 

 [ .35/النور]      
ۓ       :  ، الباطن عن عقول م تعرفه دههو الظاهر بآياته الشاهدة بوجو واه 

                     
                           

  [.14-19/امؤمنون]                          
 بصار: وهو سبحانه الظاهر للقلوب بحكم الرهان، الباطن عن العيان فا تدركه اأ

                  
 .  [ 22 / الروم] 
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وهو سبحانه الظاهر فيا أظهره من امخلوقات واآيات ، الباطن فيا أبطنه من خلوقاته 
                   وآياته : 

                     
 [.59/اأعراف]     

اآخر فليس بعده يء، والظاهر فليس فوقه يء، و،  ه اأول فليس قبله يءوهو سبحان
 والباطن فليس دونه يء.

 وظاهره وباطنه. أوله وآخره، بأمعه، معت أركان التوحيد احسنى اأربعة وهذه اأساء
  فأحاطت أوليته وآخريته بجميع الزمان ، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بجميع امكان : 

 .[3]احديد/           

 قه بأسائه احسنى، وصفاته العى.لَ فسبحان الظاهر الذي ظهر ي كل خلوق َخ 
وسبحان الباطن الذي احتجب عن العيون واأبصار، ورفع ذاته عن العقول واأفكار، فلم 

           : مهْ وم يتصوره وَ ، يتخيله عقل 

 . [113/اأنعام]     
فا من  ، ، العليم بالظواهر والبواطن سبحان الظاهر الباطن الذي أحاط بكل ظاهر وباطنو

 . ، وهو أقرب إليه من نفسه ، وما من باطن إا واه دونه حيط به ظاهر إا واه فوقه
عليم ،  حيط هم ،هو قريب من خلقه علوه سبحانه عى عرشهمع  ،فسبحان العي اأعى

             : طن عنده ظاهر، والغيب عنده شهادة، والَ عنده عانيةالبا ، هم

 .  [ 19 – 13 / املك]                         
  التعبد ه  باسمه الظاهر والباطن: 

، وأظهر لك  اعلم وفقك اه أن اه الظاهر فوق خلقه أظهرك من العدم إى الوجود
  ، وأظهر لك الدين :  ، وساق إليك الرزق ووهبك السمع والبَ والعقل، امخلوقات

 [.4/الصف]                                      
تسعد ، واخلق احسن ، لربك الكريم كل عمل كريم من اإيان والعمل الصالح  رْ فأظهِ 

                 :  ، وحبك الناس ، وحبك اه ي دنياك وأخراك

 .[47/النحل]           
،  ، ويرى ذواهم هو الظاهر القاهر فوق عباده يدبر أمورهم العظيم وإذا عرفت أن ربك
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خلص أو ، وقف بالذل بن يديه فتوجه بقلبك إليه ، وينظر إى أعاهم، ويسمع أقواهم 
 له القول  نأحِس ف،  فإنه يسمعك ويراك،  واهوحده دون س ربك السميع العليمالعبادة ل

                                        : العملو
 .  [ 221 – 217/الشعراء]              

واعلم أن من حجب عنك علم ماهو أولك وآخرك ، وما ظاهر أمرك وباطنه ، قد جعل لك 
خر ، والظاهر والباطن ، والغني والقادر وهذا خر لك وأنفع سبيًا إى معرفة َمْن اأول واآ

                       وأبقى : 

 [ .14] حمد /        
، واأقوال من اأنفاس واخطرات ،وظاهر وباطن ،واعلم أن كل يء منك له أول وآخر

 : ، وسائلك عنهصيه عليكواحركات، واه حيط بذلك منك، وح واأفعال، والسكنات
                                                 

 . [53 -94/القمر]                               
،  ، وبادر إى طاعة مواكالظاهرة والباطنة  ا سلف من الذنوبمفبادر رمك اه بالتوبة 

به العليم بَائر  صا وُخ  ، وباطنه بظاهره وظاهره بباطنه، وآخره بأوله،، ل أول عملك بآخرهِص و
                      : باطنك

 . [ 25 / الشورى]
        :  لك باأخاقومر  ،ياننك باإظاهرك وباطنك للذي زير ِيْن وز

 .[ 51 / الفرقان]                  
منكر، والدعوة عن ا ، والنهي ، واأمر بامعروف ما أمرك اه بإظهاره من العبادات رْ وأظهِ 

يباهي بك ربك يدخلك ي رمته ، و، وحسن اأخاق ،  ي سبيل اه إى اه،والصر
        :  مائكته، ويقتدي بك الغافل عنه

               

 [.71/التوبة ]          
واأدعية واأذكار ، ،  ، ونوافل العبادات ما أمرك اه بإراره من اأعال الصاحة نْ ــوأبطِ  

ن ، ولتكن عبادتك ي الَ أقوى منها ي العانية تكن من امخلص والزكوات والصدقات
                : الفائزين 
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 [.17-15/السجدة]                                
وأقواله وأفعاله  وفكره ي نيته ملسو هيلع هللا ىلصواقتد ي ظاهرك وباطنك بمن أرسله اه رمة للعامن 

                                                وأخاقه: 
 .[ 21]اأحزاب/            جئ   

يستوي عنده الَ والعانية، والبادية   أنه  ؛بأن اه عليم بأمورك ي احالن واعلم
  [.19/املك]                 واخافية:

وزك نفسك باإيان والتقوى، وطهر قلبك من الوساوس امهلكة، والشكوك امردية، 
 . [11/ فاطر]             وزينه باإيان واليقن: 

          : ضاق صدرك بأحد يقول فيك ماا يرضيك وإنْ 

 .  [ 44 – 41 / احجر]         
        فقل: وغرها لك الشيطان بالوساوس والشكوك غَ َش  وإنْ 

 .  [ 3 / احديد]        
           واستعذ باه من ره وكيده ووساوسه : 

 [.211/اأعراف]     
                          

                       
 .[211/البقرة]     

 .[79/الفرقان]                  
ُه َوِجلرهُ  ،اللرُهمر اْغِفْر ِي َذْنبِي ُكلرهُ » َلُه َوآ ،ِدقر هُ  ،ِخَرهُ َوَأور .(1)أخرجه مسلم « َوَعَانَِيَتُه َوِرر

اللهم يا عام اخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا سابغ النعم ، ويا دافع النقم ، أسألك عافية 
 أقوى ها عى طاعتك ، وعبادة أستحق ها جزيل مثوبتك.

 آخرة .ادنيا واللهم يا من أظهر اجميل ، وسر القبيح ، أسألك العفو والعافية ي ال

                                                 

 ( .913برقم ) أخرجه مسلم (1)
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 الشهيد
                قال اه تعاى:
 .  [ 21] الفتح /      

، هو الشهيد امطلع عى كل ذرة ي ملكه العظيم ، الذي يسمع اأصوات كلها  اه 
، العليم الذي يعلم اأمور كلها، صغرها وكبرها، ها، ويبَ امخلوقات كلها ها وجلير خفير 

             : اظاهرها وباطنه
 .  [ 12 – 11 / الشورى]              

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل يء، الذي ا خفى عليه يء ي اأر, وا ي 
،  الساء، الذي علم ميع أفعال العباد، وأحصاها قبل فعلها، وكتبها ي اللوح امحفوظ

                   :ثهم ثم خر عباده ها إذا بع
  [.91/يونس]     

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه، الذي يراهم ميعًا ي آن واحد، ويسمع  ما يتناجون 
به، ويرى ما يفعلون، ويعلم با ي قلوهم، الشهيد الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي املك 

                       واملكوت: 

                        

 .  [ 11 / يونس]                         
وهو سبحانه الشهيد احق الذي شهد لعباده با فعلوه من اخر والطاعات، وشهد عى 

             عباده با عملوه من الر وامعاي:

 .[  1 / امجادلة]                 
، وهي شهادة التوحيد  ،وهو سبحانه الشهيد احق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات

                    :ها أفضل خلقه من امائكة والبر له وشهد

 .  [ 11 / آل عمران]                         
 اأر,.و يعزب عنه مثقال ذرة من خلوقاته ي السموات الذي ا دفسبحان الرقيب الشهي

           يرى مكاها.. ويسمع تسبيحها.. ويعلم أحواها:

  .[  71 / احج]                   
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 العظيم. وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو عى عرشه
..  .. واأشجار النابتة .. ويرى البهائم السائمة جبال الشاهقةاو..  يرى اهباءة الطائرة

 .شمس الضحىكا يراها ي   قعر البحر اأسودويرى الذرات وامخلوقات ي
كا يراها ي النهار  وكل حرة ي العام ي ظلمة الليل اأسود وكل نبتة ويرى سبحانه كل ذرة

 [.22/احر]                        :اأبيض 

ويرى الذرة السوداء، ويسمع دبيب النملة السوداء، عى الصخرة الصاء، ي الليلة 
 .[  19 / املك]                 الظلاء:

، ويرى أهل امعاي وهم يعصونه، ويرى  ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه
 ،ن بهؤ، ويرى امنافقن وهم يستهز م يعبدون غرهالكفار وهم يسبونه، ويرى امركن وه

         : با عملوا يوم القيامة ينبئ اجميع، ثم ءه ويؤذون أوليا

 .  [ 115 / التوبة]                           
 .[  4 / الروج]                   فسبحان

     ر:دة، الشهيد الذي ا خفى عليه يء وإن دق وصغُ وسبحان عام الغيب والشها

                                              

  [.1-5/آل عمران]          
 . واسعوملكوته ال ،وكونه الكبر ،ي ملكه العظيم شهيد عى كل يء  فاه  
إنا  ،نسان من احواس كالسمع والبَ والعقل والشم والذوقكل ما خلق اه ي اإاعلم أن و

وعند احاجة ،  ، ثم حفظها القلب وتشهد عنده با علمت به،  تؤدى كلها معلومات إى القلب
 وبكل ما يعلم. ، فيشهد لربه بالوحدانيةالقلب  أداء هذه الشهادة يظهرها

 اه به أن يوصل، صلوا بشهادهم ما أمرالعلم الذين و وتلك أعظم الشهادات،وهي شهادة أوي
                   : قوها بالعبودية، وصدر  فشهدوا ه بالوحدانية

 .  [ 11 / آل عمران]                 
 أصل الشهادات كلها. واعلم أن شهادة اه 

، والصفات العى، وبا هو  فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من اأساء احسنى 
 ، والعزة والكرياء. أهله من اجال واجال

      ورسله بحقيقة ما هو عليه، وشهد جميع خلقه باهم وما عليهم: تهوشهد مائك
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 .  [ 14 / اأنعام]                           
ثم أفا, الكريم من مصداق شهادته عى الشاهدين سواه، فعم ميع اخائق بأداء 
الشهادة للحق سبحانه، فشهدت له با هو أهله، وشهدت عى أنفسها با كسبت وبا 

 . ، واه عى كل يء شهيدبالوحدانية فكل يء شاهد ه ، يلزمها 
 .هبحسبه وحاله ومقال كل  ،  بألسنة صدق ،يشهد شهادة حقخلوق وكل 
 َؤِذنِ امُ  َصْوِت  َمَدى َيْسَمعُ  ا » : يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت :قال  اخدري سعيد أي عن
ءٌ  َوا إِْنٌس  َوا ِجنُ   .(1)  أخرجه البخاري «ِقيَاَمةِ ال َيْومَ  َلهُ  َشِهدَ  إِا َيْ

 وكل اخلق شهداء: 
 . وشهداء عى أمهم باهم وما عليهمفاأنبياء والرسل شهداء لرهم بالوحدانية، 

 . عى اخلق با عملوا ء، وشهدا وامائكة شهداء لرهم بالوحدانية
 نس واجن شهداء لرهم بالوحدانية ، وشهداء عى أنفسهم وعى غرهم.واإ

       : وجوارح اإنسان تشهد يوم القيامة با عمل من خر أو ر
                                                              

 .  [ 25 – 29 / النور] 
الكل يشهد لربه بالوحدانية، ،  وكل خلوق، واحيوانات ، والنباتات ، واجادات ، والذرات 

          ويسبح بحمده، ويشهد لغره وعى غره با عمل من خر أو ر: 

                      

 .[  11 / هود]     
فسبحان الشهيد احق الذي شهد باحق، وأشهد ميع خلقه عى أنه احق وحده ا ريك 

                     له:
 . [111]النساء/ 

 علم أن أعظم شهادات العباد الشهادة ه بالتوحيد .او
شهادة امؤمن لربه بالتوحيد، ويشهد هذا بيفرح  ،وظاهره وباطنه ،فلهفالعام كله أعاه وأس

يَك  َا  َوْحَدهُ  اه إِار  إَِلهَ  َا  »أشهد أن : امؤمن باحق والصدق حن يقول   َوَلهُ  ْلُك ُـ ام َلهُ  ، َلهُ  َرِ
ءٍ  ُكِل  َعَى  َوُهوَ  ْمدُ احَ    .(2)متفق عليه « َقِديرٌ  َيْ

                                                 
 (.114برقم )أخرجه البخاري ( 1)
 (. 543( ومسلم برقم )  199، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ( 2)
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           :  ى الكافر وامرك باجور والظلم والكذبويشهد الكون كله ع
                    

 .[  11 / هود]       
عن وهو الغني  ونسبة الولد له ،وتشبيهه بخلقه ،صهقُ نَ وتَ  ،وأشنع الشهادات الكذب عى اه

                سواه: كل ما

                          

 .[  43 – 11 / مريم]              
 وجوارحهم. وألسنتهم هملشهادهم باحق ي قلو وامؤمنون كلهم شهداء

 وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد، شهادة العلم وامعرفة، واإيان واليقن.
،  ، العامل برعه ، امؤمن به ه، الذاكر وأفعاله  ه وصفاته، العام بأسائ فالعارف باه 

        علمية وعملية :  شهادة من اخلق إليه هذا رافع لربه أعظم

                        

 [.4/الزمر]   جئ 
لصفة احياة  ةً إبان ،هع هذه الشهادة الكرى، فإن اه كتب اموت عى كل  حي سواطْ واموت قَ 

 [.2] آل عمران/                          لك احي الذي ا يموت: الباقية، وتذكرًا بامَ 
          ثم ا يموتون أبدًا: وحاسبهم اخلقاه ي ثم حي

 [.34/الغاشية]                                
، والعلاء شهداء عى قروهم وأهل زماهم، وهذه اأمة  ء والرسل شهداء عى أمهمواأنبيا

           تشهد لأنبياء أهم بلغوا الرسالة أمهم: 

  .[  193 / البقرة]       
              وشهداء العلم وامعرفة شفعاء يوم القيامة:

 .  [ 11 / الزخرف]          
 ،واجال ،وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي تشهد خالقها بالتوحيد

 ، وامثل اأعى . والصفات العى ،واأساء احسنى، واجال
والفقر والعجز، وتسبح بحمد رها  ،الذلو الضعف وتشهد عى أنفسها با هي عليه من

 امخلوقات كلها ه، وتلك شهادة  الازم ها ، وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها العظيم
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                    :  بالتوحيدالواحد اأحد 

 .  [ 99 / اإراء]             
 .فسبحان املك احق الذي خلق كل شاهد ومشهود

ربه بالتوحيد، وكل شاهد ومشهود ي هذا املك الكبر يسبح بحمد ربه ، ويؤدي الشهادة ل
 . [111]النساء/        : والشهيد احق أعظم الشهود

،  ليل ساجوا عنه منه  ي، احي القيوم الذي ا يوار وسبحان املك القريب الشهيد خلقه كلهم 
، وا  ، وا بحر ما ي قعره ما ي وعره ، وا جبٌل  ، وا أر, ذات فجاج وا ساء ذات أبراج

 .  [ 33 / النساء]             فوق بعض: ظلات بعضها
وحدك ا بأنك أنت اه ا إله إا أنت  ،وأشهد ميع خلوقاتك ،اللهم إي ي هذا امقام أشهدك

فاكتب شهادِ عندك مع الشاهدين يا خر ،  وأشهد أن حمدًا عبدك ورسولكريك لك، 
 .[ 53] آل عمران/                          الشاهدين:

  التعبد ه باسمه الشهيد : 
 بالرسالة. ملسو هيلع هللا ىلص  ، والشهادة محمد  اعلم رمك اه أن الدخول ي اإسام أوله الشهادة ه بالوحدانية

، يؤدها  الشهادة ي البداية والنهايةهذه والصلوات التي هي صلة بن العبد وربه تشتمل عى 
 ، ويرضاه بالتحيات والصلوات.  يدي ربه الشهيد لهالعبد كل يوم وليلة بن 

وتؤدها له كأنك  ،بحسن العبادة والطاعةالواحد اأحد فانظر كيف تشهد بن يدي ربك 
                     تراه:

                           
  [.3-2/الطاق]         

،  العى هوصفات ،، ومعرفة أسائه احسنى لك احق يدعوك أها اإنسان لإيان بهوامَ 
                          :  لتشهد له بالوحدانية

 [.14/حمد]      
قبل شهادتك عند املك ، لتُ  ب أن تكون من أهل العدالةوأداء هذه الشهادة العظيمة ع

، واجتناب ما يسخطه  ، والعمل با حبه اه ويرضاه ستقامة عى دينه، وذلك باا احق
 [.112/هود]                       ويبغضه:

جزاء عى شهادهم  ،الذين يكرمهم اه باجنة يوم القيامةامؤمنون وهؤاء العدول هم 
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               : باحق وأعاهم الصاحة

 .  [ 35 – 32 / امعارج]              
وم عى فعل الفرائض والنوافل ا، ود ، وسارع إى فعل الطاعات فسابق إى اخرات

، وا يضق صدرك بمن سخر بك أو أساء  فإن اه ا يمل حتى مل أنت لا ـَمَ ، وا ت امروعة
               : فإن ربك شهيد له ،إليك

 .[44–47/احجر]           
وعليك بالتفكر والتدبر ما ي الكون من امخلوقات واآيات التي تشهد لربك العظيم 

     :  ، وتشهد عى نفسها بالفقر والعجز والذلة بالوحدانية والقدرة والعظمة

                        

 [.2/الرعد]              
كيف خلق اه اأر, وبسطها ودحاها بامياه واخرات، ونصب فوقها رمك اه فانظر 

طعها اأهار اجبال الشوامخ فا ميد بأهلها ، وأحاطها بالبحار امسجورة، وشق بن قِ 
            ة:وءلم، ودحا بطنها بالعيون ام امفجورة

 .[ 3/الرعد]                               
، والرياح  وانظر كيف جعل احكيم العليم بن الساء واأر, السحب امسخرة

جارية بأمره، ، والنجوم والكواكب من الشمس والقمر ، ودوائر اأفاك امسخرةامرسلة
، واحر  والشتاء، والصيف  يكون عنه الليل والنهار، رد ، وترتيب مطر  عى نسق حكم

              : والرد

                     

 [.13-12/الرعد]         
،  نيا، وإظهار بعض معاي اآخرة ي الد كل ذلك إظهار قدرة القدير ي أنواع العبيد

        انيته :وإظهار أسائه وصفاته ي خلوقاته التي تسبح بحمده ، وتشهد بوحد

                               

 [.12/الطاق]      
       وأكمل ترتيب: ،بذلك العجائب خلقًا وأمرًا بأحسن تدبر  فأظهر الرب
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 .[ 91 –37/يس]      
، والرعد الذي  ، وجعل فيه السحب الثقال وخلق سبحانه بن الساء واأر, هذا الفلك العظيم

           :، واماء الذي حيي به اأر, بعد موها  ، والرق الذي يلقح السحاب يسبح بحمده

                           

                                

 [.99-93/النور]         
، وسجودها بن   خضوع ميع امخلوقات لرهابنر  هذا اإحكام إحكامًا بأنْ   ثم زاد اه

ها بانتقاها كا شاء ، وتعلن طاعتها من خلق لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذها ؛ يدي مالكها
    من حال إى حال ي مشارق اأر, ومغارها بتدبر حكم من العزيز احكيم: 

                      
                  

 .[59/اأعراف]
والنجوم ، وزينها بالكواكب  وجعلها سبعًا شدادًا، وبناها ورفعها ،الساء  وخلق ربنا

                            وأمسكها بقدرته: 

 . [ 11–15/نوح]    
 .ن من أوليائهوامصطفَ  ،تلك السموات السبع مسكنًا للمقربن من عباده  وجعل

، وكل واحدة حيطة  وأوسعهن حجاً ، ، أعاهن أعظمهن خلقًا  هن اجبار سبع سمواتقَ فتَ 
      :، وُتدبر أمره  ومأهن بامائكة التي تسبح بحمده، وتشهد بوحدانيته ، باأخرى

                   

 .[  21 – 14 / اأنبياء]       
     تقان ا خلل فيه:إفسبحان املك القوي القادر الذي خلق السموات بإحكام و

 .[3/املك]                                    
،  ، وحملها أمره، ومسكها مشيئته  ها قدرة اجبارلا قِ وهذه السموات السبع العظيمة تُ 

 ها، أو عائق من فوقها مسكها.لا قِ دعائم من حتها تُ  ، دون كمها إرادتهحو
،  بقدرته فسبحان املك القادر  عى كل يء ، الذي خلق كل يء بإرادته،وقهر كل يء
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                       لك كل يء بجروته:ومَ 
  .[91/فاطر]                     

وسبحان الشهيد احي القيوم الذي أمسك السموات العظام أبدًا ورمدًا بقدرته وقوته عى ما هي 
        : قص مثقال ذرة ، ا ميد مثقال ذرة ، وا تن اخلق واحسن واجالعليه من 

                              
 .[ 15/احج]    

ل وحول ي اجاد والنبات، وكل مولود ي البر واحيوان، وكل روق قُ ـنَ واعلم أن كل تَ 
البعث  وحدانية اه ، وحصول وغروب  ي الكواكب، كل ذلك يدل دالة حسية قاطعة عى

                 بعد اموت:

                                          

 .  [ 7 – 5 / احج]                
 فا إله إا اه كم شواهد التوحيد والبعث ي امخلوقات كلها صغرها  وكبرها.

ا هذه بعد اموت اأول، ثم خلف الليل النهار كموتنا بعد هذه  فمجيء هار بعد ليل كحياتن
       الليل كاحياة اأبدية ي اآخرة بعد اموت: ، ثم خلف النهار احياة

 .  [ 99 / النور]             
        فسبحان من جعل النهار آية عى احياة، وجعل الليل آية عى اموت بعد احياة: 

 . [141/آل عمران ]             
، وخلق  خلق السموات واأر,و، خلق العرش والكري وسبحان العزيز احكيم الذي 

 ، وخلق الدنيا واآخرة. ، وخلق الليل والنهار الشمس والقمر
 ، وتسبح بحمده ، وخطب بتمجيده. وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها

، وآية عى البدء  وصفاته العى ،آية عى وحدانيته، وآية عى عظمة أسائه احسنى نصبها
، وآية تشهد  وآية عى فقر امخلوقات وذها، ، وآية عى احياة بعد اموت  واإعادة

                          بعظمة خالقها: 

 .   [ 2 / الرعد]                  
 : هذا النسل العظيممنه فسبحان اخاق العليم الذي خلق اإنسان وأخرج 

 ، ومؤمن وكافر وطويل وقصر، وقوي وضعيف، وأبيض وأسود،، وصغر وكبر،  من ذكر وأنثى
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                وطيب وخبيث:وصادق وكاذب ، 

 . [1/النساء]                          
  : وسبحان احكيم اخبر الذي سقى اأر, باماء فأنبتت من كل زوج هيج

وأصفر، وحلو وحامض، وحار وبارد، وجامد وسائل، وذكر  من أبيض وأسود، وأمر
                وأنثى، وكبر وصغر، وقائم ونائم: 

                        

                  

 .  [ 11 – 1] ق /                             
فسبحان املك احق الذي ميع خلوقاته شاهدة بوحدانيته ، مسبحة بحمده ، خاضعة 

 أمره ، مستجيبة مشيئته ، مَعة إى إرادته .
      ربه:  عمل بأمريوالكل  ، والكل يسبح بحمده ، ربه ةالكل يشهد بوحداني

                         

   [.11/احج]   ڱ                              
بالشمس والقمر والكواكب وامصابيح  اخاق العليمفهل رأيت كهذه الساء العظيمة التي زينها 

        : ، وتسبح بحمده اه ة، وتشهد هي وكواكبها بوحداني التي ترسل النور إى اأر,

                                              

  [.11-13/نوح]              
 وهل رأيت كهذه اأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج هيج، خلقها اه بقدرته

 ، وتشهد بوحدانيته. دها بحمده، وتقنت لعظمتهح هي وأوالتسبِ 
وسخرها خلقه يربون من مائها، ويأكلون من ثارها، ويتنعمون بخراها، ويسكنون 

                فوقها، ويتقلبون ي بقاعها: 

                 

 .[11 –11/النحل]        
                      :فسبحان من

 .  [ 99 / اإراء]              
       ؟ وكم خرج منها من أشجار وثار؟  اأر, من آية وعرة كم ي
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  [.22-21/الذاريات]                
             :  بأمر اه  تعطي احبة منها سبعائة حبة

 [.211/البقرة]                            
 .فهذا عطاء خلوق مخلوق بأمر اه ي دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه

فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنن ي الدار اآخرة من النعيم امقيم الذي من 
يع األسن أن تصفه، وا تقدر اأوهام وا تستطمعرفته ، كاله وحسنه ا هتدي العقول 

              تخيله: تأن 

 .[  72 /التوبة]                    
َن َما  :  اه َعزر َوَجلر  قاَل  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   وعن أي هريرة اِحِ ، َعْنٌ َرأَْت  َا أَْعَدْدُت لِعِبَادَِي الصر

فََا تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي َهُْم                               ِمْصَداُق َذلَِك ِي كِتَاِب اه ، َوَا َخطََر َعَى َقلِْب َبَرٍ ، أُُذٌن َسِمَعْت َوَا 
ةِ أَْعُنٍ َجَزاًء بَِا َكانُوا َيْعَملُونَ   .(1) متفق عليه «   ِمْن قُرر

اإنسان بربه.. وما أجهله بأسائه وصفاته .. وما أجهله بآياته وخلوقاته..  ما أجهل ..فسبحان اه
               وما أجهله بدينه ورعه.. وما أجهله بوعده ووعيده:

 .[14/حمد]       
 ةلقإى ع إى نطفة من تراب،  به من حال إى حالوتقلُ  ،ق اإنسانلْ ومن آيات اه العظيمة َخ 

،  خلقًا آخر ي صفاته وأخاقه ؤهثم إنشا، ثم حيًا ذا روح ،  ثم جسًا بلحم وعظام،  إى مضغة
 ، إى الشيخوخة. ، إى ااستواء ، إى الكهولة إى الشباب ،له من حال الطفولةتبدُ   وي

           : وصورته  فسبحان الذي خلقه وصوره وأحسن خلقه

                                 

                 

 .[  4 – 1 / السجدة]    
 ، ، وما يزال خلق ما شاء، الذي يبدؤ اخلق ثم يعيده وسبحان املك القدير الذي خلق ما شاء

          وخرج احي من اميت، وخرج اميت من احي:
 .[  14 / الروم]                

                                                 

 . ( واللفظ له2129( ومسلم  برقم )3299أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه , (0)
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، وخلق اأر, وما فيها وما  وما عليهاوما فيها وسبحان اخاق العليم القدير الذي خلق الساء 
                  عليها، ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها: 

 .[ 11–17/نوح]            
 ، ، وعظيم ملكه وسلطانه ترى عجائب قدرة اهفانظر رمك اه ي ملكوت السموات واأر, 

    ي كل حظة: ،واحياة واموت ،والتحريك والتسكن ،وتشاهد التدبر والتَيف

                                                               

 .[21/العنكبوت] 
 ةيفصارت ح ،وأسكن فيها اأرواح ،وانية والبريةواعلم أن اه خلق ميع اأجساد احي

 دليل عى اموجود با رؤية. ي، وه ا، وا نرى شخصه، نحس بآثار تلك الروحبأمر اه 
 ، وا يكيفه العقل. ، ا حيط به العلم ، معلوم بأفعاله والروح ر باطن موصوف بصفاته

، وطريقًا إى ه لروح ي الدنيا آية عليوحده، وجعل اإيان با ة الروحبمعرف   اختص اه
             الوصول بامعرفة إليه واإيان به: 

 .[ 15/اإراء]     
ع فواقَ  ،، وأجرى عليه حنته حبسه اه ي اجسم ابتاًء له ،وعبد روحاي  ،والروح أمر رباي

  عصاه ي اجنة:اا ـلَ  ،بطه من الساء إى اأر,فعاقبه بأن أه، امكروه بواسطة اجسم ابتداًء 
                   

                      

 [.37-35/البقرة]                                 
ربه ب ن العبدآمفإن  ، فاجسم يتغذى من طعام اأر,، والروح يتغذى من وحي الساء

     :  ربه صار اجسم والروح إى النارب كفرصار اجسم والروح إى اجنة، وإن 

                            

  [.71-79] طه/                                 
لق اجسد إى الراب الذي ُخ ، وإذا مات اإنسان رجع  واموت هو مفارقة الروح للجسد

 ثم صعدت ها امائكة إى الساء. ،منه، وخرجت الروح احية منه
فيسجد  ،فيؤمر بالسجود لربه،   حتى تصعد به إى ربه تحت له أبواب الساءفإن كان مؤمنًا فُ 

خل ثم يد، ثم حاسب  ،بعث، ويبقى فيه إى أن يُ  ثم يعود إى جسده ي قره وينعم فيه ،له
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                                               : اجنة

                            

 .[  41 – 11 / الواقعة]              
 ، ورجع إى ي من علو  إى اأر,مِ ، ورُ  وإن كان كافرًا م تفتح هذه الروح أبواب الساء

 ثم يدخل النار:، ثم حاسب ، جسده ي اأر, ي شقاء وعذاب إى يوم الدين، ثم يبعث 
                              

                 
 . [ 91 – 91 / اأعراف]    

         :  فا أعظم اه ي خلقه وأمره، وحكمه وتدبره، وأسائه وصفاته

                             

                     

 [.11-11]لقان/
 أرسل الرياح برًى بن يدي رمته، وأنزل من الساء ماًء فأحيا به اأر, بعد موها.

بهم فيها من امياه والثار رغِ ي هذه الدنيا ما يمنها وأظهر لعباده  ،اجنةسبحانه وخلق 
الدنيا ما خوفهم منها من النار هذه ي منها وأظهر لعباده  ،وخلق النار، وسائر النعم

 وسائر امكروه .واآام والسموم 
وهو الزمهرير  ،س ي الشتاءفَ وهو أشد احر، ونَ  ،س ي الصيففَ ن، نَ َس وأذن اه سبحانه للنار بنفَ 

ان احر َس ولوا النفَ ،  الرياح واماء لكان النفسان ي الدنيا جهنم الصغرىفلوا ،  أشد الرد
 والزمهرير لكانت اأر, با فيها اجنة الصغرى.

َرِهَا ، َفَقاَلْت : َرِب َأَكَل َبْعِي  ْشَتَكِت النراُر إَِى ا »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   عن أي هريرة
ْيِف ، َفَأَشدُ ،  َنَفٍس ِي الِشَتاِء بِنََفَسْنِ  َفَأِذَن َهَا،  َبْعضاً  ، ِر احَ َما َجُِدوَن ِمَن  َوَنَفٍس ِي الصر

ْمَهِريرِ   .(1) متفق عليه« َوَأَشُد َما َجُِدوَن ِمَن الزر
، وكَ هذا هذا، ، ودفع هذا هذا، وجعل ذلك تذكرة وعرةهذه إى تلكفسبحان من أشار

          ة، ا راد لقضائه وا معقب حكمه:وتم أمره ي الدنيا واآخر

                                                 
 . (117( واللفظ له، ومسلم برقم )3211أخرجه البخاري برقم) متفق عليه , (0)
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 .[  112 / اأنعام]               
 ،والعيون كم أخرج باماء النازل من الساء من اجنات، فا إله إا اه احكيم العليم 

       والثار:  والنبات، واأزهار واأشجار  ،واأهار والبحار

                  

 .  [ 11 – 11 / النحل]                
    :  بروكم أحيا الرب هذا اماء الذي أنزله من الساء من النبات واحيوان وال

                     

                   

 [.51-91/الفرقان] 
        :  والتدبر العجيب ،واملك الكبر ،هذا اخلق العظيم نعتر فهل

 .[ 31/اأنبياء]                
 النظر إى هذه النطفة امتكررة. دْ عِ فليُ   وإذا نظر اإنسان إى عظمة هذه امخلوقات 
، والطويل  ء، واأبيض واأسودكيف خلقها اه من ماء مهن، فجاء منها الرجال والنسا 

     ، وامؤمن والكافر، وامطيع والعاي:، والكريم والبخيلوالقصر
                    

 [.21-21/الروم]                 
سجد له ، وأ ، ونفخ فيه من روحه ف اإنسان من بن امخلوقات فخلقه بيدهفسبحان من رر 

        :مه بالسمع والبَوالعقلوكرا وعلرمه اأساء كلها،مائكته،

 [ . 71 / النحل]               

، ويسعد به ي الدنيا  ، وهتدي به ي حياته فه بالدين الذي يعبد به ربهرر  ثم زاده تكريًا بأنْ 
                     واآخرة:

 .[ 119/آل عمران]                 
 ، وي اآخرة ملكًا بالقرب من مواه مواه اً وعبد،  اأر,ي وجعله ي الدنيا خليفة 

 . [55 –59/القمر]                     :املك 
ع ، ونور  ين أنواع الطاعات والعباداتع له بالدع له الكريم ي الدنيا نعمه الظاهرة والباطنة، ونور ونور 

 ليعظم أجره ،ويزداد شكره ومده ،ليزداد معرفة بربه العظيم ،له ي اآخرة أنواع النعيم والقصور
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                     :ودرجته عند ربه
 .  [ 21 / لقان]                                

وهن من كفر به وعصاه بألوان  ، من آمن به وأطاعه بألوان النعيمسبحانه مة يكرم ويوم القيا
                       وفاقًا:  ءاجز ، العذاب

                  

                  

 [.57-51/النساء]    
من هذا  وأجلا  ،واإحسان من هذا العدل أفضلو بداع،أعظم من هذا اخلق واإ فهل رأيت 

            : ، وأحسن من هذه اأحكامواإنعام التكريم

                              

 [.51-94/امائدة]                   
 ، ، وكم رفهم عن التفكر ي أساء اه احسنى خلقفا إله إا  اه كم أضل الشيطان أكثر ا

        :  ، وآياته احكيمة ، وخلوقاته العظيمة وصفاته العى
 . [21/ سبأ]        
     عرضوا عن عبادة الرمن : د أكثر الناس الشيطان ، وأوا إله إا اه كم عب

                       

 [.12-11/يس]            
 ،، ثم استخرج ذريته من ظهره بيده  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم رمك اه أن املك القدوس خلق آدم 

ه الكريمتن قبل أن تدنس بأنواع ي، ثم مع الذوات بيد فأقروا بذلك وأشهدهم عى ربوبيته
، ثم  هؤاء إى النار: اأخرى ، ومن ي يده  هؤاء إى اجنة : وقال، الكفر وامعاي 

 إرسال، واه سبحانه يتابع عليهم  ليخرجوا منه عى مر القرون، ملسو هيلع هللا ىلصأعادهم إى صلب آدم 
 ل الكتب.انزإو، الرسل 

م يكن هذه اأرواح التي تدنست بالكفر  ،ثم إذا مات ميع البر، وأراد اه بعثهم للحساب
ر الذي مع اه فيه اأرواح وْ فأوجد هم الُص  ، وامعاي أن ترجع إى يديه الكريمتن

 .فتطر كل روح إى جسدها، ثم يقوم الناس لرب العامن ،ثم ينفخ فيه إرافيل، كلها
         :وبعد البعث يكون احساب والثواب والعقاب 
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 .[71–11/الزمر]           
والكتب ، وعام اأرواح ، وعام اجن ، واعلم زادك اه علًا وإيانًا أن عام امائكة 

حتى  ،كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصرة اإيان، والقدر ، واليوم اآخر والرسل ، 
                            كامشهود باأبصار :  صار يقيناً 

                        

  [.21-14/الرعد]      
الكبر  ، واه وحده عام الغيب والشهادة وي عام الغيب أضعاف أضعاف ما ي عام الشهادة

 .  [ 22 / احر]                                               : امتعال 
،  ر إى اأجسادوْ ، فأعاد اأرواح بالُص  رهمْ أَ  نْ ، واأرواح مِ  ره سبحانهمْ أَ  نْ ر مِ وْ الُص واعلم أن 

 ، وساق الكافرين إى النار.  ، ثم ساق امؤمنن إى اجنة ثم أعاد الكل ليوم الفصل
 ، وقيامهم  ء إى حيث كان حسب عملهم رجوع كل يتر َح  م عدل وأمرٌ كْ حكمة بالغة وُح 

             بن يدي اجبار ليحكم بينهم:يوم القيامة 
 .[  21 – 25 / الغاشية] 

    :لك احق ، وأحكام احق ـومُ ، ، ودين احق  فمن يشك بعد هذا البيان باحق
 .[23/الذاريات]            

وزين لك ، ، قد أرك الشيطان  فاعلم أنك حجوب عن ربك ،مبنفإن م تدرك هذا احق ا
وتدبر اآيات ، وانظر ي اآيات الكونية  ،فارجع إى ربك ، تباع اهوى وترك اهدىا

                      لعلك تبَ مع امبَين:، القرآنية

                  

 .[ 115 –119/اأنعام] 
،  أنت اه الواحد اأحد الذي ا ريك له أي أشهد أنكشهدك ي هذا امقام اللهم إي أُ 

 فاكتبني مع الشاهدين يا مواي.، وأشهد أن حمدًا عبدك ورسولك 
واعلم رمك اه أن اه يأمر إرافيل بالنفخ ي الصور، فإذا نفخ صعق كل روح ي السموات 

               ، وفزع إى الصور داخرًا صاغراً:واأر, إا من شاء اه
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 [.17النمل/  ]               
وحق كلمة اه بموت كل نفس ، ويبقى املك احق ، ثم يميت اه إرافيل وملك اموت 

 . احي القيوم 
    د القهار: ؟ وا عيب سواه، فيجيب نفسه: ه الواح من املك اليوم: فينادي 

 .  [ 11/غافر]                             
الرجال، وأمر كل  يإعادة اخلق بعد الصعق أنزل من حت العرش ماًء كمن  فإذا أراد اه 

:  نبت اه أجسام اخليقة كاملة كا ينبت النبات باماء، ثم يُ  ذ من يء أن يعود إليهِخ يء أُ 
 .[  11 – 17 / نوح]                    

فينفخ فيه فتخرج كل ، ويأمره بالنفخ ي الصور نفخة البعث  ،ملسو هيلع هللا ىلص إرافيل اه  ييثم ح
                  :التي كانت فيه روح إى جسدها

                     

                                  
 [.71-11/الزمر] 

يعيد ، وخرج النبات احي من اأر, اميتةـفسبحان املك القادر عى كل يء، الذي يُ 
، فيحي اميت باحي، ثم خرجه من القر للبعث الروح احي إى اجسد اميت

               واحساب: 
 .[  14 / الروم]     

      فسبحان من يبعث هذه اأجساد واأرواح للحساب واجزاء :

 .  [ 1 – 7 / القمر]                              
 : وهواه إا اه متى يلن قلب اإنسان لعظمة مواه، ومتى يؤوب إى ربه من طغيانه وفجورهإله فا 

                                                 

 .  [ 11 / احديد]               
 : فإنه غفور رحيموتب إليه  ،اأر, بعد موها ييفارجع رمك اه إى ربك الذي ح

 .[17/احديد]                        
 ومام اآماد كلها: يب فيها بعد انقضاء اآجالواعلم أسعدك اه بطاعته أن  الساعة آتية ا ر

                

 .[  15 / احجر] 
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،  ، والقرن بعد القرن فكا يأِ اليوم بعد اليوم، والشهر بعد الشهر، والعام بعد العام 
      وخلفه اليوم اآخر، وإنا ه وإنا إليه راجعون:، كذلك ينقي يوم الدنيا 

                  

  [.115/آل عمران]            
 تن آية عى اموت بن احياتن.ظجعل النوم بن اليق واعلم أن احكيم 

،  ومن عاش عى يء ، ته عى يء فالغالب أن يكون عى مثله ي نومهظومن كان ي يق
 .ى يء ُبعث عليه، ومن مات ع فالغالب أن يموت عليه

                         فإذا ُبعث رأى ما سمعه حقيقة حن ا تنفع الرؤية: 

  .[ 22 – 21 / ق]                
   اللهم اجعل خر عمري آخره، وخر عمي خوامه، وخر أيامي يوم ألقاك  يا كريم: 

 .[  23 / عرافاأ]              
،  باهدى ودين احق ملسو هيلع هللا ىلص، أرسل إلينا رسوله حمدًا  واعلم رمك اه أن اه رحيم بجميع خلقه

   : حتى أظهر اه دينه، ، وجاهد ي اه حق جهاده ، ونصح اأمة  ، وأدى اأمانة غ الرسالةفبلر 
 .  [ 4 / الصف]                           

،  ، والدعوة إليه العمل باحقاإيان باحق ، وتباعه ي ميع ما أرسله اه به من ايك بفعل
           :  لتسعد ي الدنيا واآخرة ؛ والصر عى اأذى ي سبيله

  .[21/اأحزاب] جئ                       
،  ، وأنزل عى عباده احق باحقالذي خلق السموات واأر,  هو املك احق  واه 

                            :  وأرسل رسله باحق

 [.31] لقان/    
، واجال والكرياء ،واملك والعظمة ،وهو احق الذي تشهد له ميع خلوقاته باحق والعدل

                : واإنعام واإحسان
 .[ 37 –31/اجاثية]           

 .إليه واافتقارله ، والعبودية ، وتشهد لإله احق بالتوحيد 
 ،والعجز ،والفقر ،فكل ما سواه من امخلوقات يشهد عى نفسه با هو عليه من النقص 
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              :  واآجال والصفات ،والتناهي ي اأقطار واحدود

                        

 [.11/احج]   ڱ                       
  ، ويسبح بحمده: هريك له، وخضع لعبوديتهد لربه بأنه املك احق وحده اويش

                             
 .[  99 / اإراء]    

    ، وامثل اأعى :  والصفات العى،  فسبحان من اختص باأساء احسنى

 [.29/احر]                                 
هو القادر عى كل يء، الذي خلق القدرة ي كل قادر، وله وحده القدرة امطلقة، الذي 

                             : يملك ميع خزائن القدرة وحده ا ريك له
 [.1] املك/

،  ، الذي يملك خزائن العلم كلهاعام الغيب والشهادة  ،وهو سبحانه العليم بكل يء
م ما سواه ناقص لْ ، وعِ  الذي خلق العلم ي كل عام، وله وحده العلم امحيط بكل يء

                            طارئ حدود: 

 .[  12 / الطاق]                
، وخصهم با ليس ي طاقة البر  واعلم أن اه سبحانه وتعاى أرسل رسله بالدين احق

، وتأييدهم باآيات وامعجزات، ليكون  ، وخرق العادات اإتيان به من اإخبار بالغيوب
   تباعهم فيا يأتون به من سنن وأحكام: ذلك دليًا عى صدقهم، وموجبًا ا

 .  [ 25 / احديد]               
ة ي العام  كله إى يوم القيامة، تظهر ي ثمبثو ،وآيات النبوة ،وأعال النبوة ،وصفات النبوة

: امحسن يق وهون ي الصدِ لامسلم، ثم تتجى ي امؤمن، ثم ترق ي اموقن، ثم تستع
                 

 [.21/لفتحا]
 صلوات اه وسامه عليهم. يقون حسنونوميع اأنبياء والرسل صادقون صدِ 

، ويظهر شاهد  ، يربط اه باحق عى قلوب أهلها هي امقام الرفيع بعد النبوة يةوالصديق
، وإجابة  ، وحصول الكرامات ، ويكرمهم بروب الكفايات احق عى ألسنتهم وأعاهم
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                      :  احاجاتالدعوات، وقضاء 

 [.3-2/الطاق]                    
 ، مع حسن ااقتداء هم لأنبياء وتوقرهموكال انقيادهم ،  لكال تصديقهم ،وإنا بلغوا ذلك

            :ي نياهم وأقواهم وأعاهم وأخاقهم 
 .[15/احجرات]               

وحسن السمت ، ،  عوْ حادثة الَ، والنفث ي الرر امجتبى وكثرًا ما يكون ي هذا الصنف 
        ثرة البكاء ، ورعة إجابة الدعاء : ، وك والصدق ي الرؤيا

 [.13/الشورى]      
اِحَُة ُجْزٌء ِمْن ال »يقول :   ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اه  اخدري  عن أي سعيدو ُرْؤَيا الصر

ةِ   .(1) أخرجه البخاري « ِسترٍة َوَأْرَبِعَن ُجْزًءا ِمَن النُُبور
، ويقوم مقام  رج الصدقخْ ـٍخرج مَ ـ، ويَ  خل الصدقدْ والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مَ 

          بطاعة اه ورسوله: وادخل معه الصدق، فاطلبه 

               

 . [ 71 – 14 / النساء]        
             هم: ريقن يوم القيامة ي جوار ومقام هؤاء الصدِ 

  .[ 55 – 59 / القمر]        
                فاجتهد ي طلبه: 

 .[11/اإراء]   
      وعلو درجته سيسأل اه أهله عن هذا الصدق:ولعظمة هذا امقام 

                  

  [.1-7/اأحزاب]           
   : وتنال كرامته ري ربكفعليك بالتسليم الكامل لربك مع اإحسان ي القول والعمل تُ 

                 
 .[47/النحل]    

                                                 

 . (1414رقم)ب أخرجه البخاري  (0)
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وصعد ي امدارج العالية،  وإنا حيا العبد ويستقيم إذا سار عى الَاط امستقيم إى ربه
فرقى ي الدرجات العى من العلم والعمل، فرى ويسمع احق امفطور عليه العام، فيكون 

 .عى ربه احق امبن هكل يء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من احق يدل
        ذا أكرمه اه بالصعود ي درجات اجنة: هالعبد فإذا حقق 

                             

 .[ 1–1/ق]          
سجد له أ، و تهبه مائك ى، وباه مه اأساء كلهاوعلر ، وذريته  ملسو هيلع هللا ىلصفسبحان من أكرم آدم 

    : اأساء كلهامعرفة ، وأكرمه ب ، وجعله خليفة ي اأر, ميع امائكة

 . [15/مريم]                 
،  غريزة وفطرة ، وجعل ذلك ي ذريته علًا وذكراً  ملسو هيلع هللا ىلصوجعل سبحانه هذه امعرفة ي عبده آدم 

عى هذه الفطرة  بعد جيلاأصاب جيًا  ستخرجهم منا، ثم  وأشهدهم عى ذلك شهادة حقاً 
                    الربانية اإيانية:

 .[ 31 / الروم]                       
،  به من اهدى والفرقان جاءوافتجد امؤمن للبذرة التي ي قلبه يصدق الرسل، ويؤمن با 

فتفتح له أبواب  والعبادة ، ق تلك امعرفة باإيان، ويزيدها بالفكر، ويغذها بالذكرفيصدِ 
 [.14/العنكبوت]                :  علم واهدايةال

، ثم  ، ثم خرق السبع الطباق حتى يعم بفكره أقطار اأر, ىيرقهذا امؤمن فا يزال 
، ثم ينتهي إى العرش العظيم، فيشاهد املكوت اأعى، وامقام  يبلغ الكري الكريم

يفعل ، وصفاته العى ، زيز اجبار بأسائه احسنى ، فرى قلبه ربه املك احق الع اأسنى
 ، وحكم ما يريد:  ما يشاء

.. ويبسط  .. ويرفع وخفض وهن .. ويكرم ويذل .. ويعز .. ويعطي ويمنع خلق ويرزق
                       : ى .. ويأمر وينه ويقبض

                                            

 .  [27–21/آل عمران]                       
فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه، وسجد جاله، وذل جروته، وسبح بحمده مع 

                      : امسبحن
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 .  [ 99 / اإراء]              
ما هو مركوز ي ويسقي بل يتذكر ، ليس يتعلم التوحيد ي احقيقة ي طلب علم فاإنسان 

 .  [21] الغاشية/           ، وهذا قال سبحانه: فطرته من تلك امعرفة
ب التي حالت بينه وبن تلك امعرفة جُ أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم بحسب احُ 

                  :  السابقة

 [.172/اأعراف]     
أو  أو األوهية ، وخاصم وعادل ي أحكام اه، ويدعي الربوبية ب بآيات اهفتجده يكذِ 

فسادًا، ويمأ ما بن الساء و طغياناً  النبوة، ويمأ اأر, جورًا وظلًا، ويسعى ي اأر,
                             واأر, كذبًا وفجورًا:

 .[ 17/يونس]    
                وما أظهر هذا ي رار اخلق : 

 [.9/القصص]                        
، ويشيع ي الباد والعباد والدواب والنبات  اأر, بسببه ط، وتقح فيحتبس امطر من أجله

                           ه: رشؤمه ور
 .[  91 / الروم]    

        فتكون من الضالن: يعبد هواهن موا تكن ، مرت فاستقم كا أُ 

 .[ 51/القصص]   جئ                    
ا  عبادته وحده هديوا هدي إا إى احق، فعى عب ،وقوله احق ،واعلم أن اه هو احق

                            :ه ريك ل

 .[ 35/يونس]                
له النجوم ي الساء عْ ، وَج  له السبل ي اأر, أهلها ليسروا عليهاعْ هدايته إى احق َج  اتوآي

   ا إى رهم : ، وإنزاله الكتب وإرساله الرسل إى اخلق ليهتدو ليهتدوا ها إى مقاصدهم

                

                         

 [.11-15/النحل]    
وهو الَاط ، وأهداها إى احق ما أوصل إى احق سبحانه ، واعلم أن السبل كثرة 
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     كتبه: به وأنزل  والدين القيم الذي أرسل اه به رسله، امستقيم 

                 

 .[  153 / اأنعام] 
 .حرون كلهم للحساب يوم القيامةسوف يبعثون وواعلم رمك اه أن الناس 

 : واحر  حران سوى احر اأول
 حر قبل قيام الساعة من أقطار اأر, إى بيت امقدس بعد البعث.

يـُْحَرُ النراُس َعَى َثَاِث َطَراِئَق َراِغبَن  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن أي هريرة ري اه عنه عن ا
ٌة َعَى َبِعر ، َويـَْحُرُ َراِهبَن ، واْثنَاِن  َعَى َبِعر ، َوَثَاَثٌة َعَى َبِعر ، َوَأْرَبَعٌة َعَى َبِعر ، َوَعَرَ

تَُهْم النراُر َتِقيُل َمَعُهْم َحيُْث َقاُلوا ،  َوَتبيُت َمَعُهْم َحيُْث َباُتوا ، َوُتْصبُح َمَعُهْم َحيُْث َأْصبَُحوا ، َبِقيـر
     .(1) متفق عليه «َأْمَسْوا َوُتـْمِي َمَعُهْم َحيُْث 

 النشور حر عام جميع  اخلق للحساب يوم القيامة:البعث وثم احر اأول بعد نفخة 
                      

 [.91-97/الكهف]                  
               وأما احر  الثاي فهو حر الكفار إى جهنم:

                                          

 .  [ 31 / اأنفال]    
                 وحر امؤمنن إى الَاط اأول امنصوب عى متن جهنم: 

 .  [ 72 – 71 / مريم]                            
                ثم حر امؤمنن إى رهم : 

 [.11 -15]مريم/    
          :  ى اجنة ماعاتإثم يساق امؤمنون مكرمن 

                

                        

  [.79-73/الزمر]     

                                                 

 (.2111( واللفظ له، ومسلم برقم )1522أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,(  1)
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 كل اخلق سوف يسأهم رهم وحاسبهم يوم القيامة. واعلم أن 
       :  : هل فعلت كذا؟ ومن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالسؤال

 [.43-42/احجر]              
                    :  خذ هذا عن هذا: واحساب يقال فيه 

 [.51/إبراهيم] 
، وله احجة البالغة  ذب ا حالة، إذ ا يقوم أحد حساب اه واعلم أن من حوسب عُ 

حقًا، وا يمكن أحد القيام بحقه، وشكر إحسانه، إنا هي رمة الرحيم، وفضل الكريم 
                        سبحانه:

 .  [ 21 / النور]    
َوَا َأْنَت َيا : َقاُلوا  «َعَمُلُه اجَنرَة  اً َلْن ُيْدِخَل َأَحد »:   ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه      وعن أي هريرة

َدِي  َا َوَا َأَنا إِار َأنْ  » :َقاَل  ؟ َرُسوَل اه  .(1) متفق عليه« بَِفْضٍل َوَرْمٍَة َفَسِدُدوا َوَقاِرُبوا اُه َيَتَغمر
 واعلم رمك اه أن احساب منه عاجل وآجل.

 ، وللسيئة ظلمتها ي القلب وعقوبتها. للحسنة نورها ي القلب وثواها فالعاجل
   ر اه جزاءه ي الدار اآخرة، والعاجل منه دليل عى اآجل: ما أخر واحساب اآجل 

 .[  21 – 25 / الغاشية]               
،  ليسروا عليه إليه ، هم الَاط امستقيم ي الدنيا، بنر  املك الرحيم بعباده فسبحان

                              : ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه
 .  [ 111 / اأنعام]               

اأكر امنصوب لكل  ، وهو الَاط ثم نصب هم يوم القيامة راطًا مستقيًا عى متن جهنم
اقتطعتهم عنق النار ي عرصة امحر، فهؤاء  نالعباد حاشا الكفار وامركن وامنافقن الذي
           يدخلون النار مبارة دون سؤال وا راط:

                     

  [.111-115/الكهف]
             :  ي النار من دون اه فيقعون  كل أمة  ما كانت تعبد ع بَ تْ تَ  ثم 

                                                 

 . (2111( واللفظ له، ومسلم برقم )5173أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,(  1)
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  [.72-11/مريم]     
َاط  ثقيلهم وخفيفهمامؤمنن نُ  فإذا م  يبق إا  ص من هذا لُ من َخ ص لُ فإذا َخ ،  صب هم ال

َاط وهم امؤمنون بوا ذِ بسوا عى راط خاص هم عى قنطرة بن اجنة والنار ، فإذا هُ ُح  ،ال
 دخلوا اجنة.أوا من امظام التي بينهم قُ ـــونُ 

َفُيْحَبُسوَن  ،النرارِ  ِمنْ  َخُْلُص امُْؤِمنُونَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قال اخدري  عن أي سعيد
َحترى ، الُدْنَيا  َفُيَقُص لَِبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظامُ َكاَنْت َبْينَُهْم ِي ،  َقنَْطَرٍة َبْنَ اجَنرِة َوالنرارِ َعَى 

ِذي َنْفُس مُ ، نرِة اجَ  إَِذا ُهِذُبوا َوُنُقوا ُأِذَن َهُْم ِي ُدُخولِ  ٍد بِيَِدِه َأََحُدُهْم َأْهَدىـَفَوالر نِْزلِِه بِمَ  َحمر
 .(1)أخرجه البخاري« نرِة ِمنُْه بَِمنِْزلِِه َكاَن ِي الُدْنَيااجَ ِي 

قتطعهم عنق اوهذا الَاط منصوب أهل العدل الثاي،وأما أهل العدل اأول فهم الذين 
 .وامركون وامنافقون الكفار وهمالنار ي امحر إى النار 

:  ا تعر الَاط اأكر يوم القيامة إى اجنة بإذن اهفاستقم عى الَاط امستقيم ي الدني
  [.51/آل عمران]                 

  با ريب:  امنصوب عى متن جهنم أنك ستمر عى الَاطأها امسلم واعلم 

                                  
 .  [ 72 – 71 / مريم] 

َاط امستقيم ي الدنياوبحسب حس َاط يوم القيامة ،ن السر عى ال  .تكون رعة العبور عى ال
ٌة َعَليِْه  »: قال : .. قلنا يا رسول اه وما اجَ ؟ قال  عن أي سعيد اخدري  َمْدَحَضٌة َمِزلر

ْعَدانُ  وُن بِنَْجٍد ُيَقاُل َهَاُمَفْلَطَحٌة َهَا َشْوَكٌة ُعَقْيَفاُء َتكُ  َخَطاطِيُف َوَكَالِيُب َوَحَسَكةٌ   َيُمُر  ،السر
ِق َوَكالِريِح الْؤِمُن َعَليَْها َكالطرْرِف َوكَ امُ  َفنَاٍج ُمَسلرٌم َوَناٍج  ،َوَكَأَجاِويِد اخَيِْل َوالِرَكاِب  َرْ
  .(2) متفق عليه «بًا َحترى َيُمرر آِخُرُهْم ُيْسَحُب َسحْ  ،َوَمْكُدوٌس ِي َناِر َجَهنرمَ  ،ْخُدوٌش ـمَ 

    فا إله إا اه ، إن قلبًا ا هزه هذه اأهوال والكروب وامشاهد لقلب ميت : 

                             

                                                 
 . (1535برقم ) أخرجه البخاري (  1)
 (.113قم )(، واللفظ له، ومسلم بر7934)أخرجه البخاري برقم  متفق عليه ,(  2)
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 [.17-11/احديد]    
، بعد دخول طوائف من  ن العباد وأعاهم يوم القيامةثم توضع موازين القسط والعدل لوز
                :امؤمنن اجنة بغر حساب وا عذاب 

 .  [ 97 / اأنبياء]                  
، فتوضع احسنات  ع طباق السموات واأر,َس كل كفة تَ ، : له كفتان  يوم القيامة حقواميزان 
    :، ويرى اإنسان نفسه وهو يزاول عمله  ، والسيئات ي اأخرى ي كفة

                

 [.1-1/الزلزلة]        
              اميزان يكون الثواب والعقاب :  وبعد

                    

 [.11-1]القارعة/
فسبحان الرب العظيم الذي خلق  العرش العظيم، وخلق اميزان العظيم، وخلق كل 

              يء ي الدنيا بموازين مقدرة:

 .[  112 / اأنعام]                 
 ، ا يزيد وا ينقص ، وا يتقدم وا يتأخر . فكل يء بميزان مقدر

والسحب  والبحار ..  اخلق والتدبر.. وإنزال اماء.. وتقسيم اأرزاق.. والنمو والتكاثر.. واجبال
                              :ي خزائن اه معلوم مقدر  وكل يء..والرياح

 .[ 21 / احجر]    
يمده ميزابان من الكوثر الذي أعطاه إياه ربه ي  ةي عرصات القيام  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم  أن حو, النبي 

 .[1/الكوثر]          : اجنة ، فيرب منه كل من آمن به
، وأحى من  ، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وهذا احو, عظيم واسع كا بن مكة وبَى

رب منه ا يظمأ أبدًا، يرب منه  نْ ، مَ  نيته كعدد نجوم الساء، وآ ، وأبرد من الثلج لعسلا
 .دينه لدر ذاد عنه كل من بَ ، ويُ  امؤمنون

َوِرُحُه  ،ِمْن اللربَنِ  َماُؤُه َأْبيَُض  ،َحْوِي َمِسَرُة َشْهرٍ ملسو هيلع هللا ىلص: » قال: قال النبي  عن عبد اه بن عمرو 
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َاءِ  ،ْسِك أَْطيَُب ِمْن امِ  َب  ،َوكِيَزاُنُه َكنُُجوِم السر  .(1)متفق عليه « ِمنَْها َفَا َيْظَمُأ أََبداً َمْن َرِ
 ،واعلم وفقنا اه وإياك للفقه ي الدين أن هذه الدنيا نبذة من اآخرة، مزج اه فيها اخر بالر

 ی  :من يطيعه من يعصيه  ؛ ليعلم امتحانًا وابتاًء للعباد ي هذه الدار ،واحق بالباطل
 .[35/اأنبياء]        

الر فيها ، وخلص  وجعله بحذافره ي اجنة، خلص فيها اخر كله  أما اآخرة فإن اه 
                 وجعله بحذافره ي النار:،  كله 

 .  [ 19 / العنكبوت]        
وأخفى  ،، ثم أظهر لنا الدنيا الذي خلق الدنيا واآخرة احكيم اخبر  فسبحان املك احق

 ، وجعل الدنيا دار زاد لآخرة. ر اآخرةخر أو ،م الدنيا، وقدر  اآخرة
فمن جاء باإيان واأعال الصاحة أكرمه اه باجنة ، وأعد له من النعيم ما ا تدركه 

                                 العقول، وا تعلمه النفوس:

 .[  17 / السجدة] 
           وأعد له فيها عذابًا عظيًا: ،ومن كفر به أدخله النار

 .[  51 / النساء]                   
         :  نور ا يراه أحد ي الدنيا واعلم رمك اه أن اه 

 [.113/اأنعام]       
         :  لكال عظمته وكريائه ؛ وا حيطون به، أما ي اآخرة فإن امؤمنن يرونه 

  [ .23–22/ القيامة]                     
ثم حتجب عنهم ويريدون السجود فا يستطيعون ،  ،أما الكفار فرونه ي امحر مع امؤمنن

 .[11–15/امطففن]                             : كا قال سبحانه
 لرامن.ارزقنا لذة النظر إى وجهك الكريم يا أرحم االلهم 

،  واعلم أن من آمن باه ي الدنيا ورآه ببصرته أكرمه اه برؤيته يوم القيامة ببَه، ودخول جنته
،  مه اه يوم القيامة من رؤيتهعنه ببصرته حرَ ومن كفر باه ي الدنيا وعمي والفوز برضوانه ، 

                     ، وأدخله ناره:  ودخول جنته

                                                 
 (.2242( واللفظ له، ومسلم برقم )1574أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,  (0)
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 .[21–11/السجدة]                   
من النار وما قرب إليها من  وعمل، ونعوذ بكأاللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول 

 وعمل.أقول 
            فسبحان املك احق ا إله إا هو : 

 [.32]يونس/   
             واعلم أن باب اإيان مفتاحه التدبر والنظر : 

                       

                

 [.32-31/اأنبياء]   
  :  ويقيناً  إياناً و ،علًا وتوحيداً لتزداد  ،كل وقتفانظر رمك اه ي ملكوت ربك 

                     

 .[115/اأعراف]        
 ،واعلم أن اه مع لنا ولك ي هذا ااسم الكريم من غذاء القلوب والعقول جامع اخرات 

 فلله احمد وامنة.
أن اخاق العليم خلق من أجلك ثاث دور، وأربعة رمنا اه وإياك إذا فهمت هذا فاعلم 

 أحوال. ة، ومس مواطن
،  ، وتقدير وتدبر ، وحياة وموت وما فيهن من خلق وأمر هن نْ آمِ فاعرف هذه اأمور ، و

                :  ومشهود ومستور

 [.53/رانآل عم]
 : أما الدور الثاث

 والدار اآخرة. .. ودار الرزخ ي القر .. فدار الدنيا
 : وأما امواطن اأربعة

 .. ثم اجنة أو النار. .. ثم عرصة القيامة .. ثم الرزخ فأوها الدنيا
 : وأما اخمسة اأحوال

 احال التي قبل دار الدنيا، وهي حال النطفة اأمشاج. فاأول:
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 حالك ي الدنيا، وهي حل اابتاء والعمل. ثاي:ال
 حالك ي الرزخ ، وهي حل اانتظار إى يوم القيامة. الثالث:
 حالك يوم القيامة، وهي حل الفصل بن العباد. الرابع :

 حالك ي دار اخلود ي اجنة أو النار ، وهي دار القرار اأبدي ي النعيم أو الشقاء. اخامس:
مك اه ذلك كله لتكون عى بصرة من أمرك، فا سمعته سوف تراه، وما عملته فاعلم ر

                     سوف تلقاه: 
 .[  52 / إبراهيم] 

واعلم أن عامة امخلص ي عمله أنه يعبد  اه كأنه يراه ، وا يلتفت أحد سواه ، أنه ا 
جاهم ، وا ينتظر مدهم وشكرهم ، أنه يعلم أن اه وا عن إع ،يبحث عن تقدير الناس
 [.21/الفتح]        عى كل يء شهيد : 

 .[ 53 / آل عمران]                    
 .[  91 / إبراهيم]                  
 .[  23 / اأعراف]                 
اِي ،  َوَجْهِي  يَخطِيئَتِ  ِفْر ِي اللرُهمر اغْ  »  يِجدِ  اللرُهمر اْغِفْر ِي  ي ،َوَما أَنَْت أَْعلَُم بِِه ِمنِ ،  يأَْمرِ  ِي  َوإِْرَ

ْرُت  اللرُهمر اْغِفْر ِي ي ، َوُكُل َذلَِك ِعنْدِ ي،َوَعْمدِ  يَوَخَطئِ ـي،َوَهْزلِ  ْمُت َوَما أَخر ْرُت وَ ، َما َقدر َما َوَما أَْرَ
 .(1)متفق عليه «  ٍء َقِديرٌ َوأَْنَت َعَى ُكِل َيْ ، َؤِخُر امُ َقِدُم َوأَْنَت امُ أَْنَت ،  يَوَما أَنَْت َأْعَلُم بِِه ِمنِ ، َأْعَلنُْت 

 اللهم إي أشهدك وكفى بك شهيدًا أي أشهد أنك أنت اه ا إله إا أنت وحدك ا ريك لك ،
رسولك ، وأشهد أنك احق ، ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، واجنة وأشهد أن حمدًا عبدك و
حق ، والنبيون حق ، ودينك حق ، وقولك حق ، ا إله غرك ،  ملسو هيلع هللا ىلصحق ، والنار حق ، وحمد 

 وا رب سواك .
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ، إنه ا يغفر الذنوب إا أنت ، اللهم اسر عوراتنا ، وآمن 

 أنت التواب الرحيم. روعاتنا ، وتب علينا إنك
 
 

                                                 

 ( واللفظ له.2714( ومسلم برقم )1341رقم )بأخرجه البخاري  متفق عليه ,(  1)
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 الرقيب
                  قال اه تعاى: 

   .  [ 1/ النساء]                              
الذي يراقب ميع الرقيب ،  هو الرقيب احق امطلع عى ميع ما ي ملكه العظيم اه 

منه يء، الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأر, وا ي  خلقه ي ميع أحواهم فا يسرهم
  [.22/احر]                           الساء: 

حميهم ، و ، الذي حفظ عباده وحرسهم ما يرهم وهو سبحانه الرقيب احافظ لكل يء
 [.57/هود]                      :ما ا حبه وا يرضاه 

وهو سبحانه الرقيب الباقي ، ذو البقاء الدائم ، والشهود اأعى ، واحفاظة امحيطة بكل 
 [.2/آل عمران]                           : يء 

، القائم عى كل نفس با  ته الصدورـــ، امطلع عى ما أكنر  وهو سبحانه الرقيب العليم بكل يء
وأجراها عى  ، الذي حفظ ميع امخلوقات ا يغفل وا يغيب عا حفظهكسبت، احافظ الذي 

                     وأكمل تدبر:  ،أحسن نظام
                         

 [ . 11 / يونس]                          
 ،يب الذي يعلم بجميع أحوال اخلق ، ويعد أنفاسهمهو سبحانه الرقيب عى كل يء ، الرق

                  وأعاهم :  ،وكلاهم
 [.12/الطاق]                   

وي سوقه مراقب ، وي عمله واعلم أن اإنسان كله مكشوف أمام ربه ، ي بيته مراقب ، 
 :، وي خلوته مراقبه مراقب، وي جلوته  مراقبمراقب، وي حره مراقب، وي سفر

                                
                                            

   [.7/امجادلة]       
فسعد ي  ،وأحسن عمله ،هولزم أمر ،واستحى منه ،وإذا علم اإنسان أن ربه يراقبه خاف منه
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                     دنياه وأخراه : 

  [.4/الزمر]   جئ                 
خفى عليه  الذي ا يغيب، العليم الذي ا الشهيد، يغفل الذي ا فسبحان الرقيب احفيظ

  [.22/]احر                                  : يء
حسان ، فعبد إاى مقام إووصل ، خاف مقام ربه  ،وإذا علم العبد أن ربه يراقبه وراقب هو ربه
  [.91/الرمن]         ربه كأنه يراه ، فإن م يكن يراه فإنه يراه : 

ن ، وم يغش ، ومن علم أن اه يراقبه أطاعه وم يعصه ، وم يكذب ، وم يظلم ، وم يَق ، وم يز
 .[21/فاطر]                 :  وم يغتب ، وم يفجر

 واعلم أن امؤمن الصادق حقًا يرى أن اه معه يراقبه ويراقب عمله ، وحفظه وحفظ أعاله .
أحواله مع ربه ا توصف ، ومناجاته له ا تنقطع ، يتزين قبل أن يصي أنه سيقف بن يدي 

أنه  ،أنه يعلم أن اه أول من يسمعه ، ويكرم الناس ،وحسن صوته بالقرآن إذا قرأ،  ربه 
أنه يعلم أن ربه يراه ويعلم  ،يعلم أن هؤاء عبيد ربه ، ويستحي أن يكون ي حال يعتذر منها

                                ما ي قلبه : 
 [.3-2/اأنفال]                           

، فإن م يكن يراه ، فعبد ربه كأنه يراهوإذا علم العبد أن ربه يراقبه وصل إى مقام اإحسان
 فإنه يراه.

وكلا ازداد العبد مراقبة ه كان أكثر ورعًا ، وأكثر تقوى ، وأكثر حياًء ، وأكثر حبًا وتعظيًا 
                              :  وذاً ه 

                                      

 .[11-57/امؤمنون]
وهو سبحانه امَلك العظيم القادر عى كل يء، الرقيب عى كل امخلوقات ي العام 

والعام السفي ، الرقيب عى امبَات كلها ببَه ، الرقيب عى امسموعات  ،العلوي
، امحيط الذي أحى كل  معه ، الرقيب احي القيوم الذي ا تأخذه سنة وا نومكلها بس
                     : يء 

 [ .54/اأنعام]                                  
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، الشهيد لكل  لعظيمالعليم الرقيب عى كل ما ي هذا الكون ا ،واإله احق، فسبحان املك احق 
                  ذرة ي املك واملكوت : 

 [.1-5/آل عمران]                                             
الذي يستوي عنده الصغر والكبر .. والقريب والبعيد .. والظاهر القادر القاهر العليم هو 

           :  واأرار واخفيات .. واجزئياتوالباطن .. والكليات 

  .  [7-1/السجدة]                                
كلهم قائمون بأمر اه ،  قانتون له ،  ،واملكوت الكبر ،وميع اخائق ي امُلك العظيم
                      : خاضعون هيبته ، خاشعون لعظمته

لروم / ا  [ 21 ]  . 
           والكل يشهد بوحدانيته، ويعبده ويسبح بحمده بفطرته: 

ء]                                .  [ 99 / اإرا
، وينتظر متى ينزل عليه اأمر  يسبح بحمد ربه  قانت له ،وكل خلوق من خلوقاته مراقب له 

                فيمتثله :  من رقيبه 

 [.51-94/النحل]  ۈ          
وبقية امخلوقات مسخرة بأوامره لون أوامر رهم الكونية والرعية ، نس واجن يمتثفاإ

                                      الكونية: 
                                            

 [ .11/احج]  ڱ            
الذي يراقب ويشاهد ميع ذرات العام العلوي والسفي كلها  ،فسبحان الرقيب الشهيد احق

ي آن واحد ، احفيظ جميع أجزائها ، العليم بحركاها وسكناها ، الشهيد للظواهر والبواطن: 
                                                    

 [. 19 – 13 / ]املك
ع والتخطيط ، والتصوير القادر عى اخلق والتأليف ، واجمهو املك القوي  واه 

 والتشكيل ، وتقسيم ميع اهبات واأرزاق ، واأخاق واأعال. 
كرم وهن .. وهدي ويضل .. ويقدم خلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. وي
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                   ويؤخر .. ويبسط ويقبض .. ويفعل ما يشاء :

                                           

                             
 [.27-21/آل عمران]

كله ، يدبره بأحكام ملكوتية ، نازلة إى قوى ملكية ، بأوامر جروتية ،  الكونوهو الرقيب عى 
، خلقه خلِق ما أراد  ،صادرة من ربك املك القدوس السام  امؤمن امهيمن العزيز اجبار

   أراد تثبيته ، وحو ما أراد حوه : من، وتثبيت نَه ، ونَ من أراد رزقه ورزق ما أراد 

 [.34-31/الرعد]               
 والكل يشهد بوحدانيته.. والكل يسبح بحمده.. والكلره.. والكل ي ملكه.. والكل عري بأم

                                  حت قبضته وقهره: 
                                    

 [.29-23/احر]                                        
، وامتحرك ، والساكنهو سبحانه الرقيب امحيط بكل يء، استوى ي حقه القريب والبعيدو

 .، والقوي والضعيفواحي واميت ، والظاهر والباطن ، والكبر والصغر
         والكل مرقوب له:  .. الكل معلوم له.. والكل مشهود له

  [.71] احج/                    
            فا إله إا اه ما أعظم شأنه ، وما أعز سلطانه ، وما أوسع علمه ، وما أعظم قدرته : 

                                    

 [.12/الطاق]    
 ه بن يديه ، وشهد عى نفسه بالذلة بن يديه.ح بحمدأفقَر كل خلوق إليه ، وسبر 

فا من ذرة وا ماد وا نبات وا حيوان وا إنسان إا واه رقيب عليه ، وهو مراقب لرقيبه 
               احق ، يسبح بحمده ، ويشهده بوحدانيته : 

 .  [ 91 / النور]                           
ه من بن يواعلم رمك اه أن اإنسان أكرم امخلوقات عى ربه، وهذا خلقه اه بيد

امخلوقات، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ميع مائكته ، وعلرمه اأساء كلها ، وأكرمه 
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            : له عى كثر من امخلوقاتوفضر 
 .  [71/اإراء]          

، وابتاه  ، فلا أوجد الرب فيه العقل واجهه بالرع ل اه اآدمي عى غره بالعقلفضر وقد 
        باأمر والنهي، وجعله خليفة ي اأر,: بالتكليف 

                  
 [ .31/ البقرة]        

 كان ينزل عليه وعى غره من امخلوقات اأمر فأنزل ربه عليه اأمر الرعي بواسطة الرسل كا
              الكوي : 

              
 [.31/النحل]    

ليتفرغ أمر اخافة ي اأر, ، وضاعف عليه  ،وسخر له ما ي السموات وما ي اأر,
     الكرام احفظة: يومئذ  الرقابة والرقباء ، وامعقبات من امائكة 

 .  [ 12 – 11 / اانفطار]                   
        وتسجل أعاله: ،وامائكة امعقبات تتعاقب عليه حفظه

                                     

  .  [ 11 / الرعد]                
        كل ذلك مكشوف لربه الشهيد :  ،وظاهره وباطنه ،رهوره وجه

 [ . 11 / الزخرف]             
      أعاله: أراره وويعلم  ،والرقيب احق َيْرقبه ي ميع أحواله

 [ . 11 / ق]                  
 دأ اامتحان ، وفاز من فاز ، وخَ من خَ:فعظمت امحنة عى اإنسان ، واشتد الباء ، وب

                    
              

 [.73–72/اأحزاب]                
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  التعبد ه : باسمه الرقيب 
اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب احق الذي يراقب ميع خلوقاته 

 . العظيم ا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه شهيد و مستو عى عرشه ،وه
 وامراَقبون هم ميع امخلوقات ي السموات واأر, ، والدنيا واآخرة.

وامراقبة فعل امَراَقب ، فامخلوق يرقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله ، أو هي 
 فيجتنبه ، أو قدر ا حيلة له ي رده .

 قب اه وعلم أن اه مطلع عليه أطاعه وم يعصه. ومن را
، قد أحاط العليم  وإذا علم العبد أن ميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب 

بعلمها، واستحر هذا العلم ي ميع أحواله، أوجب له ذلك حراسَة باطنه عن كل فكر 
ط اه، وعبََد اه بمقام اإحسان وهاجس يبغضه اه، وَحِفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخ

                          فإن م يكن يراه فإن اه يراه: ،كأنه يراه
                    

 [.19 –12/املك]
وامراقبة ثمرة من ثار علم العبد بأن ربه السميع البصر العليم رقيب عليه، ناظر إليه، 

 عليه ي كل حظة. مطلع
فيوجب له ذلك مراقبة اه عند أمره ليفعله عى أحسن حال ، ومراقبته عند هيه ليجتنبه ، 

وماله من اأساء احسنى ، والصفات  ،وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب
                      : واأفعال احميدة، وامثل اأعى العى

 . [ 14 / حمد]          
، أقواله ، سميعنه مراقب أحواله، مبَ أفعالهوامؤمن حقًا من أيقن أن الرقيب احق سبحا

                                : مطلع عى أراره
                               

 . [ 11-17 ]الزمر /
 علمه أن الرقيب قريب شهيد عليم هاب جال ربه ، وخاف من عقابه ي كل حال :فهذا العبد ل

 [.235/البقرة]                        
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ومن راقب ربه أكثر من ذكره وشكره ، وأخلص له العمل ، وأحسن له العبادة ، فاللهم زك 
 اهرة ، وبصائر تتعظ بأرارك الباهرة.تراقب نعمك الظ أبصاراً قلوبنا باإيان ، وامنحنا 

والتوحيد واإيان والتقوى ماع الدين كله ، وهذا أكثر اه من اأمر ها ي القرآن كا قال 
                                           سبحانه:

 .  [1/النساء]                                              
والنظر ي اآيات الكونية والرعية يثمر التوحيد واإيان ، واإيان يثمر التقوى التي 

                حبها اه ، وأهلها ي معيته: 

 [ . 111 / يونس]       
و نعيم معجل وقرة العن بالقرب من اه، وه ،وانراح الصدر ،وهذا يثمر للعبد رور القلب

                                                      عد حاوته ي دنياه قبل آخرته : للمؤمن 

 [.19-13/اانفطار] 
يَاِن َأْن َيُكوَن اإِ ُكنر فِيِه َوَجَد َحَاَوَة  َثَاٌث َمنْ  :» قال  ملسو هيلع هللا ىلصَعن النربِِي   َأَنِس ْبِن َمالٍِك  نْ عَ و

ا اُه  َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِي  ، امَْرَء َا حُِبُه إِار ه ْن حِبر َوأَ ،  َوَرُسوُلُه َأَحبر إَِلْيِه مرا ِسَواُمَ

 .(1) متفق عليه « ُكْفِر َكَا َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِي النرارِ ال
ور يبعث العبد عى دوام السر إى ربه، وبذل اجهد ي معرفة أسائه وصفاته،  وهذا النعيم واَل

          ابتغاء مرضاته:  ،ار منهواإكث ،وإحسان العمل
 .[ 14/العنكبوت]    

 وتيقن أن من م عد هذا الَور فإنه حروم من أجِل النعم وأعظمها، فلَيترهم إيانه وأعاله ،
   ويتفقد حاله ، وعدد إيانه ، لعله يصفو ويزكو ويسعد ي الدنيا واآخرة  :

                    

                 

 [.9-2/اأنفال]      
ي  وم يذقها ي أقواله وأعاله وعبادته، َمْن م عدها ،وحقيقة ،وحاوة ،فاإيان له طعم

 فلرجع وليقتبس نورًا يمي به بن الناس، ويذوق به طعم اإيان وحاوته:  مناجاة ربه
                                                 

 .(93( واللفظ له ،  ومسلم برقم )11أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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 .  [ 122 / اأنعام]                                 
يَاِن َمْن اإِ َذاَق َطْعَم  »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنرُه َسِمَع َرُسوَل اه  طرلِِب امُ َعبراِس ْبِن َعْبِد ال َعنو

ٍد َرُسواً ،  اً ْسَاِم ِديناإِ َوبِ ،  اً َربا  َرِيَ بِاه  .(1) خرجه مسلمأ  « َوبُِمَحمر
مله حاوة ي قلبه فليتهمه، فإن اه شكور ا بد أن يثيب العامل عى عمله ومن م عد لع

   الصالح ي الدنيا حاوة عدها ي قلبه ، فمن م عدها فإيانه وعمله مدخول :

                

                       

  [.11-11/التغابن]              
ولزوم طاعته ؛  ،واعلم أن حقيقة امراقبة أن يكون الغالب عى حال العبد دوام ذكر اه

وعلمه أن نظر الرقيب احق إليه أسبق من نظره هو إى امعصية :  ، لعلمه بأن اه مطلع عليه
                           

 [.24/آل عمران]      
                    أحد إا من جهله بالرقيب عليه: فا عى اه
 [. 19 – 4 / العلق]                                              

،  أطاع ربه واتقاه ، وم ُيْفن عمره ي البطاات ،وعرف أن اه رقيب عليه ،وَمْن صح علمه
ت ، بل يواصل طاعة مواه ي ليله وهاره ، ويعبد ربه بامحبة وم يقتل أوقاته بالغفا

من مشاهدته له ، وجاً من  خائفاً والتعظيم والذل له، مستحيًا من اطاع ربه امنعم عليه ، 
                  عظيم رقابته له:

 [.11–11/امؤمنون]     
بإذن اه إى حسن امراقبة التي تزيد اإيان ، وتثمر واعلم أن من لزم هذا السبيل أوصله 

      : كال التقوى ، التي تثمر كال القرب وامشاهدة واأنس باه 

                       

 [.24-21/الرعد]      
                                                 

 . (39برقم ) أخرجه مسلم ( 1)
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    هتدين:فلرجع إى مقام امراقبة يكن من ام ،وضل عن طريقه ،ومن عمي عليه أمره

  .  [ 13 / الشورى]           
 ي إصاح قلبك ، واطلب اأدوية لذلك ، وتفطن مكائد عدوك ؛ لئا يصيدك وارغب إى اه 

               :، وعرك معه إى النارويأرك
 [.1/فاطر]        

ُتداوى به القلوب ، وسبب كل شفاء ُتشفى  واعلم أن امسارعة إى اخرات أصل كل دواء
 .به الصدور ، كا أن الغفلة أصل كل داء ، وسبب كل باء 

     :، فهي سبيل النجاة والفاح  فسارع صابرًا حتسبًا إى طاعة اه ورسوله
                 

 .  [ 21 / الكهف]                 
،  معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله ، ، واجتاب اليقظة أعظم اأدوية ي زوال الغفلة ومن

     دينه ورعه ، ومعرفة وعده ووعيده : ومعرفة نعمه وآائه ، ومعرفة 

                      

                            

 [.111-174/اأعراف]               
بنفسك إليه ، واسجد بقلبك بن  ففرفا جعل لك إليه وسيلة سواه ، وإذا أردت الشفاء واهدى 

                    :  يديه ، وخل عن نفسك إليه ، فا حول  وا قوة إا باه العي العظيم

 .[124/التوبة]             
هي اجهل به ، فاقطعها بمعرفته   م رمك اه أن امسافة القاطعة لك عن معرفة اهواعل

                                   امقربة إليه:

 [.14/حمد]     
، واستبان له  ْت معرفة اه ي قلبك زالت عنه الغفلة، ونالته بركة قرب اه وإذا حققَ 
بَ بعد العمى، ونزل بمنازل امقربن ، وأحسن الظن باه ، وفاز بمعيته ، فاعبده اهدى، وأ

                            واصطر لعبادته : 
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 [.32-31/فصلت]
ِي ، َوَأَنا َمَعُه إَِذا  َأَنا ِعنَْد َظِن َعبِْدي:  َتَعاَى  َيُقوُل اه» : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال النبي  عن أي هريرة و

َمَإٍ َخْرٍ ِمنُْهْم ، َوإِْن  َذَكْرُتُه ِي َنْفِي ، َوإِْن َذَكَرِي ِي َمَإٍ َذَكْرُتُه ِي  َذَكَرِي، َفإِْن َذَكَرِي ِي َنْفِسهِ 
ْبُت  َب إَِير بِِشْرٍ َتَقرر َب إَِير ِذَراع،  اً إَِليِْه ِذَراع َتَقرر ْبُت  اً َوإِْن َتَقرر ، َوإِْن َأَتاِي َيْمِي َأَتْيتُُه  اً إَِليِْه َباع َتَقرر

 .(1) متفق عليه « َهْرَوَلةً 
، وا  واسأل ربك أن ععل ثواب ما عملته من أعال صاحة وسيلة لوصولك إى معرفته

             تباي با فاتك دونه : 

  [.35/امائدة]       
وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق ي إمال ذكرك، وإنقاص قدرك بن يديه ، معتذرًا إليه 

 [.11/القصص]                بقولك : 
  ر من ذكره  وشكره ، يذكرك ويشكرك:واعلم أن رفك كله ي إقامة ذكره ، ونسيان ذكرك ، فأكثِ 

 .  [ 152 / البقرة]               
وَمْن ُرِزق دوام امراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف اخر، واضمحلت عنه أصناف 

                     الر، واستأنس بربه ، واستوحش من غره : 

 [.5-9/الطاق]                    
، وصفاته العى ، ا تنبت وا تثبت وا تثمر  إا ي القلوب  واعلم أن معرفة اه بأسائه احسنى 

                 الطاهرة الزاكية : 
 [.11-7/الشمس]     

ق ي قلبك اأنوار: فطهر قلبك لربك بدوام ااستغفار والتسبيح ، ليفتح لك الباب ، وتر
 [ . 3 / النَ]                

وانظر إى كل يء من اخر والطاعات حبه لنفسك فأحبه لغرك ، وكل يء تكرهه لنفسك 
      فاكرهه لغرك ، واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه :

                                                 

 (. 2175( واللفظ له ، ومسلم برقم )  7915أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,  (1)
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 [.71/التوبة]                   

َوَتَراُمِِهْم  امُْؤِمنَِن ِي َتَواِدِهمْ  َمَثُل »: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اه َقاَل : َقاَل   النُْعَاِن ْبِن َبِشرٍ  َعنو
َهِروَ  َسدِ اجَ إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌوَتَداَعى َلُه َساِئرُ  َسدِ اجَ  َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل  ىاحُ بِالسر  .(1)متفق عليه«مر

يسوقك ، سك عليك رقيبًا وواعظًا ، وآمرًا وناهيًا وا يزال بك طول امراقبة حتى يكون لك من نف
                  إى طاعة مواك وتقواه:

 .  [ 52 / النور] 
حسن يوصل إى  ى أن صحة العلم مع طول امراقبةواعلم زادنا اه وإياك إيانًا وتقو

واأخاق، فاصدق ربك فيا  ااستقامة، وحسن الرعاية يورث صدق اموافقة ، ويزكي اأعال
 [.15 –19/اأعى]                          ی دعاك إليه تفلح: 

 وإذا لزمت باب العلم  والتقوى رفعك ربك من مقام  امراقبة إى مقام امشاهدة.
ت تعبد فامد اه كثراً أْن بلرغك ذروة السنام من امراقبة ، ثم أحقك بأهل اإحسان وامشا  هدة، َف

        اه كأنك تراه ، فإن م تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خر كثر :

              

                  

 [.17-15]السجدة/                      
َكَأنرَك َتَراُه ، َفإِْن َمْ  َتْعُبَد اه َأنْ » عن اإحسان قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عليه السام  جريُل  وحن سأل

ُه َيَراكَ   .(2)أخرجه مسلم «  َتُكْن َتَراُه َفإِنر
ختص اه به من وكنز من العمل الصالح ، ،  وهذا وذاك كله تاج من اخر ، ونور من امعرفة
             :  يشاء من جاهد لتحصيله ، وَعلِم اه أنه يزكو به

 .  [ 35 / النور]                      
وعامة ذلك حاوة ذكر اه ي قلبك، ولذة العمل بكل ما حبه اه ويرضاه، وعدم االتفات 

                 ما سوى ذلك: 
  [. 44 – 41 / احجر] 

                                                 
 واللفظ له. ،( 2511( ومسلم برقم )1111أخرجه البخاري برقم ) , متفق عليه( 1)
 (  .1برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 مة.وارع إليه ي حسن العاقبة، واسأله أن يرزقك حسن اخا
واعلم أن من راقب اه ي ره وجهره ، واتقاه ي أمره وهيه ، أوصله ذلك بإذن اه إى 

                     : مرضاة ربه ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار
 .  [ 9 / اجمعة]       

لك ، فاعرف كذلك  ، ودوام مراقبته لك ، وكال  مشاهدته وإذا عرفت عظمة ربك اجبار
مها وعلرمها ، ورَ  رها، وكرر قها وسلرمها ، وانظر أي زَ قدر نفسك ، واخضع من خلقها وصور

                                 عبد تكون له :

                           

 [.21-11/دةالسج]                           
  الغني عن كل ما سواه، وعاقبة عملك من خٍر وٍر لك أو عليك:  واعلم أن اه هو

 .  [ 91] فصلت /               
 واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من اأكدار بدوام ذكره ومراقبته ، ويطهره ما سواه ،

 ،  ه ، ثم يرفعه فُيظهر فيه معاي أسائه وصفاته ويزيده من اإيان والتقوى حتى يصل إلي
           فيومئذ يسمع به، ويبَ به، وينال كرامة ربه :

                   

 [.99-91/اأحزاب]                    
آَذْنتُُه  َفَقدْ  اً مْن َعاَدى ِي َولِيا : إن اه تعاى قال :» ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة و

ءٍ بِاحَ  َب إَِير َعْبِدي بَِيْ ْضُت َعَليِْه ، َوَما َيَزاُل َعبِْديـَأَحبر إَِير مِ  ْرِب ، َوَما َتَقرر ُب إَِير  ار اْفَرَ َيتََقرر
ُه الرِذي َأْحَببْتُُه ُكنُْت َسْمَعهُ  بِالنرَوافِِل َحترى ُأِحبرُه ، َفإَِذا َ ََ تِي  الرِذي َيْسَمُع بِِه ، َوَب ُ بِِه ، َوَيَدُه الر َِ ُيْب
تِي ْدُت  َيْمِي ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِي َأُْعطَِينرُه ، َوَلِئنْ  َيْبطُِش ِهَا ، َوِرْجَلُه الر اْستََعاَذِي َأُِعيَذنرُه ، َوَما َتَردر

ٍء َأَنا  .(1) أخرجه البخاري «َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ  ْوَت ،َيْكَرُه امَ  ،ِدي َعْن َنْفِس امُْؤِمنِ ُلُه َتَردُ َفاعِ  َعْن َيْ
واعلم رمك اه أنه ا يدوم لك العز ي الدنيا واآخرة إا بالوجه الذي ذل لربه ، فا 

         تطلب عنده اجاه إا بالعمل الذي وصلت به إليه ، وهو اإيان والتقوى :

                                                 

 (  .1512برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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  [ .75-79/طه]         
ك ها ، لر أزال عنك ُح  ،ومتى فارْقَت ما كنت عليه من العبودية والذلة مواك ته التي َحار

      وسلبك نعمته التي وهبها، وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه: 
 [ . 5 / الصف]          

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مواك، وأعال ا تنفعك ي دنياك وأخراك، 
      وأنت ضال خار:    ،فتحسب أنك يومئذ عى يء من العلم والعمل

                                 

  [.115-113/الكهف]             
أن ينظر إى ما فتح اه عليه ي باطنه من الفهم  اخار يء عى هذا العبد الضال وأخطر
،  ، ويستكر عن ربه با أنعم عليه به ومعاي اأساء والصفات ، وما أراه من اآيات والفطنة

حيث خيرل له الشيطان بمكائده ومصائده أن اه أعطاه ذلك لكرامته عليه ، فحبب إليه نفسه ، 
، وحجب عنه النور امبن ، فلم ير غر نفسه  ظرم عنده ما لديه ، وأعى عنده قدر نفسهوع

         :  ، وظن أنه عى احق فاقتَ عليها، اخسيسة 

                                  

                          

 [.31-35/سبأ]              
، وهذا من الضال  ، وااستغناء بالعلم عن العمل ذلك العجب والكر واإعرا, ثم يورثه
                       امبن: واخَان والظلم 

 .  [ 51 / القصص]    جئ                    
، واحرسنا من شياطن اجن ، ما ظهر منها وما بطنالفتنمنا من الزلل، واحفظنا من اللهم اعص

                                : واإنس
                              

 [. 217 / البقرة]                  
بك ، ثم يظهر عى جوارحك ، واعلم أن هذا الكام ، وهذا النور ، إن م يعر من عقلك إى قل
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قبل أن يشدر  ،وتعاهد إيانكفاعلم أنك حجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك ، فأصلح حالك ، 
                  ملك اموت رحالك ، فا تستطيع الوصول وا الرجوع :

  [.11-19/امطففن]                           
                 أهل البصائر: وهذه بصائر 

  [ . 119 / اأنعام]     
               اللهم اجعل كتابنا ي علين ، وألبس وجوهنا نرة النعيم : 

                                         

                     

 [.21-11/امطففن]                        
     ارمنا برمتك التي وسعت كل يء :  ،اللهم يا ريع الرضا ، يا واسع امغفرة

  [.155/اأعراف]        
 [.53/آل عمران]                     
 .  [ 1 / يمالتحر]                     

، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إِار َأْنَت ،  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »
ِحيمُ  َغُفورُ الإِنرَك َأْنَت  ،َواْرَمْنِي  .(1) متفق عليه  « الرر

 لمتنا ، وزدنا علًا ، يا أرحم الرامن .اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا با ع
اللهم لك احمد كله ، ولك املك كله ، وبيدك اخر كله ، وإليك يرجع اأمر كله ، 

 عانيته وره.
 فأهل أنت أن ُتـحمد ، وأهل أنت أن ُتـعبد ،إنك عى كل يء قدير ، وبكل يء بصر.

 
 
 
 

                                                 

 .  (2715رقم )( ومسلم ب139أخرجه البخاري برقم ) , متفق عليه (0)
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 القريب
               قال اه تعاى: 

 [. 111 / البقرة]         
، وهو أقرب إى امخلوق من نفسه ومن جرى الروح هو القريب احق من ميع خليقته اه 
                                        : فيه

  .[7/امجادلة]                               
يسمع القريب الذي واأر,،  واتوهو سبحانه القريب الذي يرى ميع خلوقاته ي السم

دعاء من دعاه وعيب دعوة الداعي، القريب من كل متكلم، الذي يسمع كل ما ينطق به، 
         :  ، الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة  ويعلم ما ي قلبه قبل أن ينطق به ا إله إا هو

                      

 [ .12-11/الشورى]      
وهو سبحانه القريب اللطيف الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء ، عى الصخرة الصاء ، 

          الليلة الظلاء ، ا إله غره ، وا رب سواه ، وا هادي إا هو :ي 

                               

 .  [ 51 - 94/  سبأ] 
 من خلقه نوعان : وقرب اه 

ومراقبته  ،وإحاطته به ،ومشاهدته له ،قرب عام من كل خلوق ي ملكوته بعلمه به اأول:
     : من كل خلوق ي الساء واأر,، فا خفى عليه مثقال ذرة  له

 .  [ 11 / ق]                      
، وإجابة عبده، وعنايته به، ومن آثاره لطفه بب خاص من عابديه وسائليه وجيبيهقر والثاي:
 [.51/اأعراف]           دعوته : 

                 وهو سبحانه القريب امجيب لكل من دعاه َمْن كانوا وأينا كانوا وعى أي حال كانوا :
                                                    

 [.111/البقرة]    
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 . وهو سبحانه القريب امجيب من أخلص له العبادة، ورغب إليه ي التوبة
وهو سبحانه العي اأعى الذي استوى عى عرشه ، امحيط بكل ذرة ي ملكه ، القريب من 

                            كل خلوق ي ملكوته : 
                                            

   [.11/يونس]                                       
فسبحان املك احق العزيز اجبار الغني الكريم الذي ينزل كل ليلة إى الساء الدنيا إكرامًا 

             وحبًا هم، وحننًا إليهم :  أهل طاعته،

 [.4/احديد]                   
َاءِ  إَِى  َليَْلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتبَاَركَ  َرُبنَا َينِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هريرة و  الُدْنيَا السر

 َيْستَْغِفُري َمنْ  ، َفأُْعطِيَهُ  َيْسأَُلنِي َمنْ  ،َلهُ  َفأَْستَِجيَب  َيْدُعوي َمنْ  : َيُقوُل  ، ِخرُ اآ اللريْلِ  ُثُلُث  َيبَْقى ِحنَ 
 .(1) متفق عليه « َلهُ  َفَأْغِفرَ 

واعلم أن من أنار اه قلبه باإيان وأزال احُُجب عن بَه وبصرته سا بقلبه وعقله إى 
ى رها ، وسمع امخلوقات كلها ها زجل املكوت العظيم ، فرأى صمود امخلوقات إ

بالتسبيح ، وأصوات خطب بالتوحيد، وشاهد استسام امُـلك واملكوت لذي العزة 
                              والكرياء واجروت :

                              
  [.51-91/النحل]         ۈ 

واعلم أنه عى قدر القرب من اهادي سبحانه ، وصدق اافتقار إى الغني ، وذل اانكسار بن 
           يدي املك، يكون قدر العطاء وحسن الثناء : 

 [ .47/النحل ]           
 ، عظيًا ، وصنعًا بديعاً املكوت رأى ُملكًا املك وفا إله إا اه ، من صعد بقلبه ونظر ي 

      ر وتشهد به البصرة : ـوخلقًا كثرًا، يراه البص وتدبرًا حكيًا ،

                                                       

  [.1-1/ق]          
                                                 

 (.751واللفظ له، ومسلم برقم ) (1195برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه ,( 1)
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ه وصفاته ، وصعد إى احق من أسائىوراءه منته وا ،فكيف لو وصل بلبه إى من ليس دونه مقصد
               وأفعاله ، ورأى امحيط بكل حيط ، القاهر لكل قاهر : 

 [.14/الرعد]         
املك احق امبن ، والرب العي العظيم ، والغني القوي العزيز ، والعفو الغفور هو 

ر اجبار امتكر ، الذي له ميع اأساء احسنى ، الرحيم ، واحي القيوم الكريم ، والكب
                           والصفات العى ، وامثل اأعى : 

                                 
                               

 [ .29 –22] احر/                                     
َقوَيت دالة الدالن عليه ، وكثرت إشارات امشرين  ربك وكلا َقُرْبت أها امؤمن من

                                  إليه: 
                                         

 .  [119/البقرة]                         
،  وصفاته نتهى إليه، وشاهده بأسائه احسنىفا أعظم كرامة من وصل إى ربه العظيم وا
 .العى ، ورآه يفعل ما يشاء ، وحكم ما يريد

            خلق ويرزق ، ويكرم وهن ، ويأمر وينهى ،  وحيي ويميت ، ويعطي ويمنع :
                                  

 [.113-112/اأنعام]             
م  يتعداه إى سواه ، أو ينشغل بغره عنه ، أو يلزم عبادته وطاعته بالذل  أترى هذا العبد امكرر

                                               واانكسار بن يديه : 

                  

 [.17 –15/ السجدة]                                  
معرفته وهيبته ميع  ، وأهم لعباده بأسائه وصفاته وأفعالهفسبحان املك احق الذي جىا 

          وسجدت لعظمته وكريائه:  ،، فخضعت جالهخلوقاته

    ۈ                     
  .  [ 51 – 94 / النحل] 
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، وهو سبحانه القريب من خلقه، الذي يرى أشخاصهم، ويسمع كامهم، ويعلم أحواهم
              وا خفى عليه يء من أمرهم : 

                              

 [ . 5-9 / احديد]                    
وهو سبحانه القريب السميع البصر العليم بكل يء ، فهو مع الداعي إذا دعاه ، ومع 

ليفة ي اأهل ، امسافر ي سفره ، ومع أهله ي وطنه ، هو الصاحب ي السفر ، واخ
                                  وامال والولد : 

 [.3-2/احديد]          
فسبحانه ما أعظم شأنه ، وما أقربه من عباده ، وما أكرمه من أطاعه ، وما أحلمه عى 

                        من عصاه : 

  [.99]اإراء/             
واد هللنا إذا أرفنا عى  فكنا ملسو هيلع هللا ىلصقال : كنا مع رسول اه  وعن أي موسى اأشعري 

 َتْدُعونَ  َا  َفإِنرُكمْ  ، َأْنُفِسُكمْ  َعَى  اْرَبُعوا النراُس  َأُهَا َيا»  : ملسو هيلع هللا ىلص وكرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي
 .(1) متفق عليه « َجُدهُ  َوَتَعاَى  ، اْسُمهُ  َتبَاَركَ  ، َقِريٌب  َسِميعٌ  إِنرهُ  ، َمَعُكمْ  إِنرهُ  ، َغائِبًا َوَا  ، َأَصمر 

 لذي يتقرب أقرب إى من تقرب إليه با حبه ويرضاه.وهو سبحانه القريب ا
: َمْن َجاَء بِ  َيُقوُل »  ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اه  قال :  أي ذر  عن َسنَِة َفَلُه احَ اه َعزر َوَجلر

َأْمثَالِ  يِئَِة َفَجَزاُؤُه َس ـَعْرُ  يِئٌَة ِمثُْلَها َأْو َأْغِفُر.َها َوَأِزيُد ، َوَمْن َجاَء بِالسر
ْبُت ِمنُْه َباًعا ، وَ  َب ِمنِي ذَِراًعا َتَقرر ْبُت ِمنُْه ذَِراًعا ، َوَمْن َتَقرر ا َتَقرر َب ِمنِي ِشْرً َمْن أََتاِي َيْمِي َوَمْن َتَقرر

ُك ِي َشيْئًاْرِ, َخطِيئًَة َا يُ اأَ َوَمْن َلِقيَنِي بُِقَراِب  أََتيْتُُه َهْرَوَلًة ،  .(2) متفق عليه « َلِقيتُُه بِِمثْلَِها َمْغِفَرةً  ْرِ
يكون عى قدر حققهم  واكرامه هم واعلم رمك اه أن قرب الرب من عباده امؤمنن

       : ي صفات اإسام واإيان واإحسان واليقن والتقوى
                    

                
                                                 

 . (2719( واللفظ له، ومسلم برقم )2442أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
 . ( واللفظ له2117( ومسلم برقم )7915أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 2)
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 [.35/اأحزاب]

وقربه منهم يكون بسـرعة إجابته لدعائهم ، وساعه لنجواهم ، وشهوده اللطيف 
     أحواهم ، فهو القريب منهم ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجاهم:

                                  

 [. 111 /البقرة]     
  التعبد ه :باسمه القريب 

اعلم رمك اه أن امَلك احق امبن قريب من ميع خلوقاته ، القريب والبعيد كله 
عنده قريب ، والكبر والصغر كله عنده صغر ؛ أنه وحده الكبر الذي له اأساء 

                      احسنى ، والصفات العى، وبيده امُـلك واملكوت :

 . [ 13 / يس]        
 فتقرب إى ربك العظيم بكل ما حبه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة ،

                      تكون بالقرب منه يوم القيامة: 

 [ .55–59/القمر]     
                وأخلص أعالك ه، وأحِسن عبادة ربك :

 .[ 221 –217الشعراء/ ]                  
واخُـلق وامال ، فأحِسن كا أحسن اه  ،واعلم أن رمة اه ُتنال باإحسان بالقول والعمل

 [ . 51 / اأعراف]                 إليك :
وبِن هم عظمة أسائه وصفاته؛ ليعظموه  ،ئهوذِكرهم بنعمه وآا ،وقِرب الناس إى رهم

 ويكروه ، وحمدوه ويشكروه ، ويتقربوا إليه ويعبدوه ، ويستفيدوا من بركات خزائنه :
 .  [ 33 / فصلت]                       

ب إى القريب منك  لعبد من ربه ، وأكثِر من السجود له يقِربك منه ، فأقرب  ما يكون ا وتقرر
                                 وهو ساجد : 

 [ .77/احج] ڻ     
واعلم أن كال التقوى سببها العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نعمه وإحسانه، 
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والعلم بدينه ورعه، وهي درجة فوق اهداية إى اإيان الذي يفارق به العبد من م يؤمن 
                       ه، وهي الدليل عى صحة اإيان: با

 [.14/حمد]         
واحذر اتباع واتق اه حيثا كنت ، وتقرب إليه بفعل ما أمر به ، وترك ما هى عنه ، 

           ن اه ا يقبل وا يتقبل إا من امتقن :اهوى والبدع، فإ

 [ .27/ائدةام] 
وإذا عرفت اه بأسائه وصفاته ي قلبك ذهب البعد كله ي حقك، وإنا جد البعد كله ي 

ب إليه با حبه ويرضاه َيْقرب منك، وتزول مسافة البعد بينك وبينه بكال  ،حقك أنت فتقرر
                           :  ملسو هيلع هللا ىلص اإيان والتقوى ، واتباع رسوله

 [ .31/آل عمران]      
                                  

 .  [ 15 / اأحقاف]              
ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري  » تِي فِيَها َمَعاِي  َوَأْصلِْح ، اللرُهمر َأْصلِْح ِي ِدينِي الر ،  ِي ُدْنَياَي الر

تِيِي آِخ   َوَأْصلِْح  ِِ الر  ْوَت امَ َواْجَعْل ،  ِي ِي ُكِل َخْرٍ  ِزَياَدًة   َياةَ احَ َواْجَعْل ، فِيَها َمَعاِدي  َر
 .(1) أخرجه مسلم « َراَحًة ِي ِمْن ُكِل َرٍ  

كاشف  قريبًا غر بعيد، ويا شاهدًا غر غائب، يا حي يا قيوم، يا ذا اجال واإكرام، يا اللهم يا
 ا جيب دعوة امضطر ، يا سميع يا بصر .الكرب ، ي

 أسألك اهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن.
ي طرفة عن ، وا تنزع مني صالح ما أعطيتني ، ـي ، وا تكلني إى نفسـاللهم قني ر نفس

 وكن ي رؤوفًا رحيًا ، يا سميع يا قريب .

                                                 

 . (2721برقم )أخرجه مسلم ( 1)



 

 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها ، وتوحيد اه ها ، 

 والتعبد ه ها ، ودعاء اه ها
 
 
 
 

الرمة وامغفرة ، أساء اه احسنى الدالة عى 
 [69 -53] والعفو والعون ، واللطف والرفق

   شتمل عى ما يي :تو 
، (تررررررررروا ال(، ) الغفرررررررررور ، الغفرررررررررار( ، ) ) الرررررررررمي ، الررررررررررحي 

( ، لررررررودود)ا ( ،اللطيررررررف( ، )لرررررري )اح( ، عفررررررو( ، )الممي)امرررررر
( ، سررررتعان( ، )امالرررر و ( ، )وىامرررر،  الررروي( ، )ييررر )ام
 (.رفيق( ، )الستر)ال

 رابعالقسم ال

 الثالثالباب 
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 الرحيم ..الرمن 
                       قال اه تعاى:

 .[22/احر]
 .هو الرمن الرحيم بجميع خلوقاته، الرمن الرحيم الذي ا أرحم منه اه 

الذي رمته وسعت كل يء، وكل رمة ي العام فمن آثار  هو الرمن الرحيم
                    رمته:

 .  [ 7 / غافر]          
، وجى  ، واستعلن بأسائه وظهر بصفاته، بطن بذاته  الذي  هو الرب الرمن الرحيم  واه 

        لوهيته ورمته:أبأفعاله، وله احمد كله عى ربوبيته و

 . [3 –2/الفاحة]    
لوقات وهو العرش بأعظم الصفات وهي هو الرمن الرحيم الذي استوى عى أعظم امخ

:  يرحم ميع خلقه كا قال سبحانهحب أن الذي  ليعلم عباده أنه الرمن الرحيم ،الرمة
 .[  5 / طه]              

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه أظهر من أسائه احسنى ما أظهره آدم  واعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه
 .مه اأساء كلهاعلر 
مقدار عظمة ذلك  عىما أظهره من قبل ،  زائدًا عى مقدارقدرًا كان يوم القيامة أظهر منها  فإذا 

 .باإضافة إى يوم الدنياالعظيم اليوم 
زائدًا عى ما أظهره من قدرًا ي دار القرار منها   ملسو هيلع هللا ىلصحمد سيد اأنبياء والرسل ل ظهر ثم يُ 

 . قبل ، عى مقدار زيادة تلك الدار عى ما قبلها
ظهر الرمن الرحيم لعباده وأوليائه ي اجنة من أسائه امحجوبة وامكنونة ماا ثم يُ 

         ، وا أذن سمعت ، وا خطر عى قلب بر: عن رأت

 .  [ 17 / السجدة]                       
ي كتاب ، الرمة  فسبحان الرب الرمن الرحيم الذي كتب بمقتى هذا ااسم عى نفسه

            وضعه عنده فوق العرش ) أن رمتي سبقت غضبي (: 

 . [59/اأنعام]                        
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إِنر  :َفْوَق َعْرِشهِ  ْلَق َكتََب ِعنَْدهُ ا َقَى اخَ إِنر اه مر » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن أي هريرة 
  .(1)متفق عليه « َغَضبِي َقْت َسب َرَمتِي

 ليمتلئ الكون كله بالرمة ؛سفلهأه وأعاجميع العام  قداً فكان هذا الكتاب العظيم امبارك عِ 
وغرها من  واإحسان وحسن امعاملة واأناة والتوبة واحلم والصفح والعفو وامغفرةواأمن 

                                :آثار رمته 
 .  [7/  غافر]             

فسبح بحمد ربك العظيم الذي له اأساء احسنى، والصفات العى، الذي حجب ذاته 
حات وجهه ما انتهى بُ ب النور التي لو كشفها أحرقت ُس جُ وجاله وماله عن خلقه بحُ 

ل عزة، وكرمه ، وعظمته كل عظمة، وعزته كرهلك كرياؤه كل كبـيُ ـإليه بَه من خلقه، فَ 
لوا رمته السابقة  كل كرم، وقدرته كل قدرة، وقهره كل قهر، فكان ا يقوم له يء

                      باحتجابه عن خلقه: 
 .  [ 17 / الزمر]                    

ُم َعزر َوَجلر َا َينَا إِنر اه  »: َفَقاَل   بَِخْمِس َكلَِاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم فِينَا َرُسوُل اه : َقاَل   َأِي ُموَسى َعنْ و
النرَهاِر  َوَعَمُل ، ُيْرَفُع إَِليِْه َعَمُل اللريِْل َقبَْل َعَمِل النرَهاِر ،  َوَيْرَفُعهُ  ِقْسطَ ال َخِْفُض  ، َينْبَِغي َلُه َأْن َينَامَ  َوَا 

ُه ِمْن َخْلِقهِ  ىُسبَُحاُت َوْجِهِه َما اْنتَه ِحَجاُبُه النُوُر َلْو َكَشَفُه َأَْحَرَقْت ، َقبَْل َعَمِل اللريِْل  ُ ََ  « إَِليِْه َب
 .(2)أخرجه مسلم 

والسفي من حصول  أن ميع ما ي العام العلوي اه وإياك ما حبه اه ويرضاهواعلم وفقنا 
 فمن آثار رمة أرحم الرامن.  ،وامحاب وامسار والنعم ،امنافع واخرات والركات

فمن  ،والنقم واآام وامخاوف ،صائب وامكاره وامضارف عن العباد من امكا أن ميع ما ُر 
 .  [ 15 / احج]           آثار رمة الرمن الرحيم: 

    ا يأِ باحسنات إا هو، وا يدفع السيئات إا هو:  ،وبحمدهاه  فسبحان

 .  [ 2 / فاطر]                                      
 .ومتقارب اأصول، أن أوجد العام كله متواشج اأرحام  ومن رمته 

 .فجعل برمته اأعى يعطف عى اأسفل، وجعل اأسفل يتعلق باأعى
                                                 

 ( واللفظ له .275(، ومسلم برقم)5922برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه,( 1)

 ( .174برقم )أخرجه مسلم ( 2)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=110&IndexItemID=6315',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=110&IndexItemID=6315',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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،  اأعى إى اأسفل ليؤدي إليه ماله عندهفأفقر ،  وأفقر اخائق كلها بعضها إى بعض
 :إظهارًا لكال غناه  ،، ثم أفقر الكل إليه وجودهليقبل منه ما به  اأسفل إى اأعىأفقر و

 .  [ 11 / يونس]               
 لتكون سبياً ، وقد خلق الرمن الرحيم مائة رمة، وأنزل منها رمة واحدة إى اأر,

والسكن والربية والنسل بن امخلوقات  واحنان ،وامودة للتعاطف والرأفة والرمة
 .ن اإنس واجن واحيوان وغرهمكلها م

   :  رهم وتم عليهم أمر ، وتناسلوا وتعاطفوا فعاش ي تلك الرمة أهل اأر, كلهم

 [.22/احر]                    
ِمنَْها َرْمًَة َواِحَدًة  َل َأنزَ  ه ِماَئَة َرْمَةٍ  إِنر  »:َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنرُه َسِمَع َرُسوَل ااه   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ و

اَمُوَن  ،َفبَِها َيَتَعاَطُفونَ ،  َواهََوامِ  بََهاِئمِ الْنِس وَ اإِ َبْنَ اِجِن وَ  َوْحُش الَتْعِطُف  َوِهَا، َوِهَا َيَرَ
َر اهُ، َعَى َوَلِدَها   .(1)متفق عليه   « ِقيَاَمةِ الَرْمًَة َيْرَحُم ِهَا ِعَباَدُه َيْوَم  َوتِْسِعنَ  تِْسعاً  َوَأخر

ورفع الرمن الرحيم سبحانه أهل اإيان درجة ي ذلك، فتعاطفوا وتراموا وحابوا 
    وتوادوا من أجل الرمن، فتم هم أمرهم أوله وآخره، وعاجله وآجله: 

                              

 .  [ 24 / الفتح]         
امُْؤِمنَن ي َتَواِدِهْم َوَتَراُمِِهْم  َمثَُل  »:  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهَرُسو َقاَل : َقاَل   النُْعَاِن ْبِن َبِشرٍ  َعنْ و

ى اجََسدِ  َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل  َهِر َواحُمر   « إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجََسِد بِالسر
 .(2)متفق عليه 

الرمن حتى ا يبقى ي اأر, فإذا أراد اه فناء هذه الدنيا وأهلها قبض عنهم معنى اسمه 
فمقتهم وقبض الرمة التي أنزها إى اأر,  بإقامة القيامة عى ِرار اخلق مسلم، وأذن

                  : ئذفيوم

 .[ 2 / احج]            
م ها يرح،  الرمة إى ما أمسك عنده لتكون مائة رمة تلكثم يضيف الرمن الرحيم 

 .  [ 15 / احج]               القيامة:  عباده يوم
                                                 

 ( ، واللفظ له.2752( ، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( واللفظ له .2511( ، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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فسبحان الرب الرحيم الذي يري ميع خلوقاته باسم الربوبية، ويوصل إى ميعهم 
، ثم يقطع ذلك عنهم بموهم  عنده برمته من إحسانه ورزقه ولطفه با سبق هم مقدراً 

 [.1/السجدة]                :  واحدا واحداً 
      أهل معصيته : ، ورفها عن أعدائه فإذا كان يوم القيامة خص برمته أهل طاعته

                

 [.11-15/الروم]                
 . واعلم أن الرمن الرحيم خلق الرحم، والرحم مشتقه من الرمة ، والرمة صفة الرمن

 .فتعلقت بالعرش مستعيذة باه من القطيعة لق اه الرحم أنزها إى اأر, وما خ
َخلَق اخَْلَق َحترى إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقِه َقاَلْت  إِنر اه »:  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعن النربِِي    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 

ِحمُ   ،َتْرَضْنَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك  َأَما،  َنَعمْ  : َقاَل ، َقطيَعِة الَعاِئِذ بَِك ِمْن ال َهَذا َمَقامُ  :الرر
 .(1)متفق عليه  « َفُهَو َلِك  : َقاَل ،  َبَى َيا َرِب  :َقاَلْت ،  َمْن َقَطَعِك  َوَأْقَطعَ 

 .فا أعظم ثواب صلة الرحم، وما أشد عقاب من قطعها 
 .وصلة الرحم تزيد ي طول العمر، وبسط الرزق

ُه َأْن ُيبَْسَط َلُه يمَ  »:  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اه : َقاَل   الٍِك َأَنِس ْبِن مَ  َعنْ   ِرْزقِِه ْن َرر
 .(2)متفق عليه  « َفْلَيِصْل َرِمَهُ  َأَثِرهِ ي  َلهُ  ُينَْسأَ  َأوْ 

الكون بنعمه ،  مأو،  فا أعظم رمة الرب لعباده، فقد مأ الرمن العام كله برمته
 .بولدهاالشفيقة  وأرحم من اأم ، وائه، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم اجو ه ومأ

 :ليذكرنا ي نفسه، ويزيدنا من فضله ؛ومده وشكره  فعلينا أن نمأ الزمان وامكان بذكره
  [.44-41/احجر]                   

نَا َلَك  » ُهمر َربر ِشئَْت ِمْن  َوِمْلُء َما،  َوَما َبيْنَُهَا ، ْرِ, اأَ ِمْلُء وَ ، ِمْلُء السموات  ْمدُ احَ اللر
ٍء َبْعُد   ِد اجَ  َوَا َينَْفُع َذا،  َمنَْعَت  َوَا ُمْعطَِي مَِا، مَِا َأْعَطيَْت  َا َمانِعَ ، َأْهَل الثرنَاِء َوامَْجِد ، َيْ

 .(3)أخرجه مسلم « دُ اجَ ِمنَْك 
 

                                                 
 (.2559، واللفظ له ، ومسلم برقم )(5471، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( .2557(، ومسلم برقم )5411، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 ( .971برقم ) أخرجه مسلم (3)
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 أن رمة اه نوعان: واعلم رمنا اه وإياك
 كل بحسبه : وأنواع اإحسان  هم من سبل العيشَرمة عامة لعموم اخلق با ي

                            

 [.51/الروم]      
َر و      هم من اهداية واإكرام كا قال سبحانه:رمة خاصة بامؤمنن با ي

              
                

 . [99–91/ اأحزاب]           
وما هذا  ، وإدرار أرزاق ، وإكرام وإحسان ، فكل رمة ي الساء واأر, من إنعام عام

            عن رمة الرمن العامة: كله فذلك سبيله

 .[7/غافر]                 
فذلك من رمة ،  ومعاي العناية من أجلها، ا كان من الرمة ي معاي الديانة وم

               كا قال سبحانه: الواية اخاصة 

 .  [ 51 / يونس]    
وهو الفتاح ، ، ويمنعها من يشاء  وهذه الرمة وتلك الرمة كاما بيد اه يعطيها من يشاء

                                  العليم: 
 .  [ 2 / فاطر]        

غلب عى ذلك اسم اابتاء واامتحان كا العامة رمة الرمة الواية من  َعِريت ومتى 
 .  [ 35 / اأنبياء]           ی  :ل سبحانهاق

، ذلك معنى امكر وااستدراج عىغلب  من رمة الواية العامةرمة ال َعِريتومتى 
           نعوذ باه من عقوباته كا قال سبحانه: 

 .  [ 15 / التوبة]           
، وقبضاً  ، وبسطاً  ، ورمة وانتقاماً  فسبحان املك احق الذي حكم كل يء عافية وباء

 .  [ 121 / مائدةا]                 وفقرًا:  وغنًى 
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الرحيم البصربا ُيصلح عباده ، الذي إذا أراد أن يداوي خلوقاً عاصياً هو الرمن 
     ليسعدي دنياه وآخرته: ،يعلم كيف يداويه ويعاجه ويصلحه

                  

                                

 [.157-155/البقرة] 
فقرهم إا حباً هم،  واه رؤوف بالعباد، غني عنهم ، م يبتليهم أو يضيق عليهم أو ُي

               ورمة هم ، ودفعاً هم إى باب عبوديته : 
 .  [ 197 / النساء]            

ية ها، ويده بالليل والنهار الذي كلاته ا نفاد ها، وخزائنه ا ها سبحان الكريم الرمن الرحيمف
               اء بالعطاء: حا َس 

 .  [ 27 / لقان]                
َلُكمْ  »ي احديث القدي:  وقال اه  َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ِعبَادِي َلْو َأنر َأور

َلُكْم َوآِخَرُكْم  َيا ِعبَاِدي َلوْ ، ُمْلكِي َشيْئًاي  َواِحٍد ِمنُْكْم َما َزاَد َذلَِك  َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ  َأنر َأور
 .اً ٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكي َشْيئَأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواحِ  َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى 

َلُكْم َوآِخَر   ُت ُكلر ي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوي َفَأْعَطي َقاُموا ُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ َيا ِعبَادِي َلْو َأنر َأور
 .(1)أخرجه مسلم  « بَْحرَ الْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  ُقُص ِعنِْدي إِار َكَا َين مراَمْسَأَلتَُه َما َنَقَص َذلَِك  إِْنَسانٍ 

، فأوصافنا وصفاتنا بيده  اخلق خلق صفاهم أن اه كا خلقلكل خر واعلم وفقك اه 
 .وهو العليم اخبر،وييَها من يشاء،ويمنعها من يشاء،ومن عنده،يوفق إليها من يشاء

وميع الصفات من قبيل اأعطيات واهبات من الكريم الوهاب، وهي من آثار أسائه 
                   :  وصفاته العى، احسنى 

 [.71/اإراء]          
،  ، واهداية من اسمه اهادي ، واإيان من اسمه امؤمن فاإسام من اسمه السام
، واهبة  ، واحلم من اسمه احليم ، وامغفرة من اسمه الغفار والرمة من اسمه الرمن

                                                 
 ( .2577برقم ) أخرجه مسلم (1)
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لشكر من وا ، ، والكرم من اسمه الكريم ، واجال من اسمه اجميل من اسمه الوهاب
       :والصفاتوهكذا ي بقية اأساء  , اسمه الشاكر، والتوبة من اسمه  التواب

                                        
 [.2/ اجمعة]           

  ؛ لرفع مقامهم ودرجاهم :  من حب من عباده ويزينهم ها هذه الصفات حِي 
          

        
            

  [.35/اأحزاب]          
 وينزه نفسه عنه، أما الكفار وامركون فلهم أساء بضد ذلك ما يكرهه اه ويسخطه 

                  كالظلم والفساد وامكر والبغي : 
 [.41/النحل  ]                     

من يشاء من الرمن هبها ، منزلة من عند اه  هبات وعطايا من الرب الرمن الرحيم فتلك
           حسب علمه وحكمته ، وحسب طلب العبد وسؤاله: عباده

  [.79-73/آل عمران]                        
عى عباده الذين اختارهم لتقفوا  ويدلك ، أن هبها لكالرمن الرحيم فسل ربك 

ۓ                        : وتسلك سبيلهم،آثارهم
                                   

                             
                                         

                                                    
 .[11 –13]الفرقان/        

 ،  وامحسنن وامتقن، امؤمننامسلمن و ج الرمن الرحيم نسلخرِ ـُوهذه الصفات ي
: امظلمةويبعث ها من ي القبور ، والذاكرين والعابدين والصادقن، وامهتدين والصاحن
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 .  [ 7 -5 / احج ]                    
 هي هداية خلقه بواسطة أنواع رمته ا حصيها إا هو،وأعظم وأجلا  وأنواع رمته 

               :  ويرضاه من الدين القيمكتبه ورسله إى ما حبه 
 .  [ 51 / يونس]         

وميع النعم الظاهرة والباطنة، وميع ، وميع النعم امخزونة ي السموات واأر, 
     التي ا حيط ها أحد :  النعم ي الدنيا واآخرة، كل ذلك من آثار رمة اه

  .[  53 / النحل]                            
، ويعفو عن التقصر ي الكثرة  وهو سبحانه الرمن الرحيم الذي يعطي عباده النعم

              :  عنهم لضعفهم ويتجاوز،  اشكره

  [.11-17/النحل]                
 .العام واخاص ه بفضله وإحسانههداه اه إى الَاط امستقيم فقد رم نْ ومَ 

والنهي ، واأمر بامعروف ،  للمؤمنن من اهداية إى احق َر ومن آثار رمة اه ي الدنيا ما يَ 
  واإحسان إليهم: ، وتعليم رعه للناس، والنصح للخلق ، عن امنكر، والدعوة إى اه 

                    
 .  [ 111 /آل عمران ]              

فسبحان الرمن الرحيم الذي وسعت رمته كل يء، فحيثا كان خلقه كانت رمته، 
ت ميع خلوقاته الذي رمته سبقت غضبهالرمن   .، ورمته َعمر

ر، حتى امتأت برمته أقطار نكَ ا يُ  وظهرت آثار رمته ي ملكه وخلوقاته ظهوراً 
ت ها امخلوقات بعضها نَ حتى َح ، وامتأت ها قلوب امخلوقات ، , السموات واأر
 .ت ها الطيور إى أوكارهانَ ت ها البهائم عى أوادها ، وَح نَ إى بعض، وَح 

 شاهدون فسبحان من ميع اخلق قاعدون عى موائد نعمه ، عبيد خاضعون لربوبيته ،
                    :بوحدانيته 

 .  [ 21 / لقان]                                     
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هو سبحانه الرمن الرحيم الذي شهد الكون كله بكال علمه وقدرته ، وعظمة ملكه 
               وسلطانه ، وسعة رمته وفضله : 

 [.51/الروم]                   
وات العظيمة ، وهذه اأر, الواسعة ، وهذه اجبال الشاخة ، وهذه البحار العميقة ، فهذه السم

وهذا الفضاء الكبر ، وهذا النور العظيم ، وهذا اهواء اللطيف ، كل ذلك وغره من آثار قدرة اه 
                              ورمته : 

                                        

 [.21-13/نوح]                         
وهذه امياه العذبة ، والعيون امتفجرة ، واأهار اجارية ، والبحار العظيمة ، والسحب 

      امراكمة ، واأمطار النازلة ، كل ذلك وغره من آثار رمة أرحم الرامن : 

                       

 [.21/الزمر]                   
وأشجار؟ وهذه البقاع  اتوهذه اأر, امستقرة كم مواليدها ي كل يوم من نبات

والفواكه الواسعة ، وهذه السهول اخصبة ، واأعشاب امختلفة ، والنباتات امتنوعة ، 
          ية ، كل ذلك وغره من آثار رمة أرحم الرامن : الطيبة ، والثار الزك

             
                           

 [.191/اأنعام]     
وهذه الطيور ي الساء ، وهذه احيوانات ي اأر, ، وهذه اأساك ي البحر ، كل ذلك 

         امن بعباده : من آثار رمة أرحم الر

                  

 [.7-5/النحل]              
 وهذه الشمس امضيئة ، وهذا القمر امنر ، وهذه النجوم العظيمة ، وهذا النور العظيم الذي

             مأ كل يء ، كل ذلك وغره أثر من آثار رمة أرحم الرامن : 
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  [.2/الرعد]             
فا أعظم رمة الرمن الرحيم بخلقه ، وإذا كانت هذه بعض آثار رمته الواحدة ي الدنيا 
 فكم تكون كامل رمته؟ وكم تكون رمته لعباده ي اآخرة ؟ وكم يكون إكرامه أوليائه؟ :

                  

                  

 [.17-15/السجدة]                           
وأسجد له ، ونفخ فيه من روحه ، حيث خلق أباهم آدم بيده خاصة ، وظهرت آثار رمته عى بني آدم 

، وأرسل إليهم الرسل ،  خلفاء اأر, ذريته وجعل ،  وأسكنه اجنةوعلرمه أساء كل يء ، ،  مائكته
          : ، وزودهم بالعقول واأساع واأبصار مهم عى غرهم، وكرر   وأنزل عليهم الكتب

 .[9–1/الرمن]              

                ومن رمته أن أكرم بني آدم بجميع أنواع الكرامات : 
 [ .71/اإراء ]                            

هم بالطعام والراب ،  ل عى عباده باخلق واإعاد ، وأَمدر هو الرمن الرحيم الذي تفضر
 واأموال واأواد وأصناف النعم. ، وامتن عليهم بالعافية واأمن

ا رمة اه اخاصة فهي الدين ا لقيم الذي خصك به  ورح فهذه رمته العامة لكل اخلق ، أمر
صدرك لإسام ، ومأ قلبك باإيان وحبربه لك ، وأعانك عى حسن عبادته ، وأجزل لك 

                     اأجر وامثوبة عى ما هداك إليه : 
 [ .3/امائدة]                                

تشهده اأبصار  ذي ظهرت آثار رمته ي أمره ورعه ظهوراً ال سبحان الرمن الرحيمف  
                            :  والعقول ويعرف به أولو األباب، والبصائر 

 [.22/احر]      
 ، ومقرب  رمة وكرامة ي اجنة ِل ، موصل إى أَج  وهدى وشفاء ،فدينه احق كله نور ورمة

              مقصود ومطلوب وهو الرمن الرحيم: إى أعظم 

 .  [ 55 – 59 / القمر]       
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  التعبد ه  باسمه الرمن : 
ا خلو  ، اعلم وفقنا اه وإياك لطاعته أن آثار رمة الرمن الرحيم مبسوطة ي الكون كله

 واآخرة.ي العام العلوي والسفي ، وا ي الدنيا  منها ذرة
، وآياته وخلوقاته ، اخبر احق أن يرشدك إى معرفة أسائه وصفاته الرمن فسل  

                  :  ونعمه وآائه

 . [54/الفرقان]                
 معصية  ، وكفها عن ن إى نفسك بحملها عى طاعة اهفأحِس ،  نال باإحسانواعلم أن رمة اه تُ 

        :، وجميلها با حبه اه من اأقوال واأعال واأخاق اه

 .  [ 51 / اأعراف]    
، أو  ، وارمه با أقدرك اه عليه من ضال هديه ن إى غرك ببذل اخر وامعروف لهوأحِس 

، أو  أو شديد تصر عليه،  ، أو سفيه حلم عليه ، أو عار تكسوه ، أو فقر تطعمه جاهل تعلمه
                             ضعيف تواسيه:

                                    

 .  [11 –11/البلد]              
 كل خلوق من إنسان و حيوان، ومؤمن  رمك اه فارحم واعلم أن رمة اه وسعت كل يء

واأقوال وأنت من أتباعه ي اإيان ،إارمة للعامن ملسو هيلع هللا ىلصوفاجر، فا أرسل اه نبيك  را ــوكافر، وبَ 
 .[  117 / اأنبياء]                                      واأعال واأخاق: 

 ، وترحم خلقه. فك باسمه الرمن الرحيم لتتصف بالرمةواعلم أن اه عرر 
، ومن ا  من ي اأر, يرمك من ي الساء، وإنا يرحم اه من عباده الرماءفارحم 

                              :  يرحم الناس ا يرمه اه
                                     

 [.154 /آل عمران]      
 رُع ْبُن َحابٍِس الترِميِمُي قاأَ  َوِعنَْدهُ  اَحَسَن ْبَن َعيٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َقبرَل َرُسوُل اه:  َقاَل   ُهَرْيَرةَ  َأِي َعن و

ًة ِمْن إِنر ي :عُ قراأَ  َفَقاَل ،  اً َجالِس : ُثمر َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظَر إَِليِْه َرُسوُل ،اً َأَحد َوَلِد َما َقبرْلُت ِمنُْهمْ ال َعَرَ
 .(1)متفق عليه  « ْرَحمُ َا َيْرَحُم َا يُ  َمنْ   »

                                                 
 (.2311(، واللفظ له ، ومسلم برقم )5447، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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واعلم أن الرمن الرحيم سبحانه رع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسنن ما يقربنا 
 طاعته مواه توعظم لتنال رمته، فكلا زاد قرب العبد من ربه؛ ب بذلك إى ربك إليه، فتقرر 

 .[ 132/آل عمران]            : زاد نصيبه من رمة ربه
وكل ما  ،واآثام وامعاي والفواحش والقتل بغر حق والكبائر علينا الكفروالركاه م وحرر 

                   رمة بنا : يؤذي وير خلقهكل ما و ،يبعدنا عنه
                             

 [.33/اأعراف] 
 : تركه وتنال أجر ، وتنجو من عقوبته ، لتسلم من ره؛  وله عنهكل ما هى اه ورس فابتعد عن

 . [7/احر]                     
أنه من الرمن ؛  وعدل وإحسان وحكمة واعلم رمك اه أن دين اه كله رمة

                  :  الرحيم
  .[  3 – 1 / فصلت]    

فهم بأرحم ـرِ وع، فارحم الناس أمعن  مسلاً  فجعلك أدخلك الرمن الرحيم ي رمتهوإذا 
َاط امستقيمالرامن      يرى اه عنك ، ويزيد حسناتك :  ، وادعهم إى سلوك ال

 [.111/يوسف]                       
 : جناحك للمؤمنن، وأعر, عن اجاهلن واخفض، م امتقن رِ وأكمعن ، أاخلق ارحم 

                      

 [ .211-144/اأعراف]     
 ، وخالق الناس ل العباد عى رهم الرمن الرحيم، ودُ ، وَعِلم اجاهلن وارحم امساكن 

      :، يعطيك  ربك ويرضيكبخلق حسن ، واذكر ما أنعم اه به عليك من النعم

                       

 . [11 –5/ الضحى]                                       
، وتعبد الرمن بموجب  وترحم عباده ،لرحم نفسكخصك برمته  تعاى واعلم أن اه

 أسائه وصفاته.
، وخزائن  وأسائه وصفاته وأفعاله ذاتهواعلم أن الرمن الرحيم ليس كمثله أحد ي 
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فسله أن يتم نعمته عليك ي الدنيا الرمة كلها عنده ، وهو أرحم باخلق من أنفسهم ، 
، ويعطي الطالبن ، وهدي الضالن ، ويتوب  عيب السائلن واآخرة، فإنه غني كريم

               : عى التائبن 

 [.111/قرةالب]         
وصفاته  ، به إليهم ببيان أسائه احسنىبِ ، َح  أو م يعرفوه وارحم خلقه الذين انقطعوا عنه 

ويؤمنوا ، ليحبوه ويطيعوه  ،وسعة رمته ،فهم بجزيل نعمهوعرِ ليعظموه وهابوه، العى، 
                      : ويعبدوه به

 .  [33/فصلت]
، ويدخلوا  ، ويعملوا برعه ليدخلوا ي دينه وذكر آائه ونعمهإليه بدعوهم رهم  بهم إىوحبِ 

                       : ملسو هيلع هللا ىلص باتباع رسولهويسعدوا بمحبته  ،ي رمته

 .  [ 31 / آل عمران]                  
 .  [ 23 / اأعراف]                 

 . [ 11 / الكهف]                  
 .  [ 114 / امؤمنون]             

                           

 .  [ 11 / احر]     
، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  ْر يَفاْغفِ ، َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إِار َأْنَت ،  اً َكثر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »

ِحيمُ  َغُفورُ الي إِنرَك َأْنَت َواْرَمْن  .(1)متفق عليه  « الرر
اللهم ياريع اإجابة والرى ، يا واسع الرمة والعطاء ، اغفر من ا يملك إا الدعاء ، 

 وارحم َمْن رأس ماله الرجاء ، فإنك فعال ما تشاء ، يا أرحم الرامن.
م إنا نسألك موجبات رمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر،والسامة من كل إثم ، الله

 والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن.
 
 

                                                 
 ( واللفظ له .2715(، ومسلم برقم )139قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه (1)
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 الغفور.. الغفار
                          قال اه تعاى: 

 .  [ 53 / الزمر]                            
                         وقال اه تعاى: 

 .  [ 11 – 15 / ص]               
 ، ويصلح أحواهم. ، ويسر عيوهم  ذنوب عبادهرهو الغفور الذي يس اه 

هتك ، وا  الذي يسر ذنوب اخلق ، فا يكشف أمر من عصاهالِسِتر وهو سبحانه الغفار 
                           : سره بالعقوبة التي تشهره ي عيوهم

 [.2-1/املك]                                       
ليعلم العباد  ؛ وهو سبحانه العزيز الغفار الذي إذا غفر غفر كل يء وسره ، وإذا عاقب أوجع

      :وحده ا ريك له  ، فيطيعونه ويعبدونه وشدة عقوبته، سعة مغفرته 

 .  [ 51 – 94 / احجر] جئ          
لعله ، ، وا يؤاخذه فيشهره ويفضحه  الذي يسر عى امذنب ذنبه الذنبغافر وهو سبحانه 

                               ويستغفره:  يتوب إليه
 [.3/غافر]       

 ، وبالغفران موصوفًا. فسبحان  العفو  الغفور الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفاً 
، ومضطر  إى عفوه ومغفرتهإى ربه ي كل حال ، مضطر اخلق مضطر  واحد من  وكل

                       : إى رمته وكرمه، ومضطر إى حفظه وعونه

  .[  15 / فاطر]      
 هو العزيز الغفور الذي يغفر الذنوب ميعًا ، ومغفرته فضل وإحسان منه ، ا ُيـسأل عا يفعل

                        أو أعطى أو منع :  ،إذا غفر أو عفا

 [.124/آل عمران]        
ستغفره إا ليغفر وهو سبحانه الغفور الذي امغفرة أحب إليه من العقوبة ، وما أمرنا أن ن

                                       واه من شأنه أن يغفر : ،لنا ، والعبد من شأنه أن يذنب
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 [.59/اأنعام]                                      
غفر له  بهعى روأقبل  ،وهو سبحانه العزيز الغفار الذي كلا تكررت اإساءة من اإنسان

 وعفا عنه.
 ت والقبائح ، وأظهر كل حسن من الصفات واأقوال واأعال.الذي سر منك السوآ هو الغفار

هو الغفور الذي يغفر الذنوب مها عظمت وكثرت ، كثر امغفرة والسر ، وقد تقتي 
ره، ولئا ، وليكون عرة لغليعود إليه ،نًا أن يفضح اميء ، أو يعاقبهااحكمة والعدل أحي

            ، لكن امغفرة من الغفور أكثر :يستري الفساد

   [.111/النساء]        
واه غفور رحيم ا يفضح إا من لديه إرار عى الذنب ، فاه ا يفضح العاي من أول 

ويؤدبه  فعند ذلك يفضحه ،وععله سلوكًا له ،ويألفه ،مرة ، بل حن يَ عى الذنب
 [.123/النساء]                    ويعاقبه : 

 فسبحان الغفار الذي لسعة حلمه يغفر للمذنب مرة بعد مرة ، ولسعة رمته يغفر الذنوب ميعًا.
 .هو سبحانه الغفار إذا عدت إليه وتبت إليه بصدق وإخاص 

وأر عى معصيته ، فا تعلق  ،وهو شديد العقاب من كفر به واستكر عن عبادته
          وأنت مقيم عى معصيته : ،آمااً عى مغفرة اه

   [.153/اأعراف]           
   فا يوقع عليهم العقاب :  ،هو الغفور الذي يسر ذنوب عباده ، ويعفو عن التائبن

 [.34/امائدة]                  
، الغفور الذي يغفر الذنوب ميعًا إكرامًا هو سبحانه غافر الذنب إكرامًا، وقابل التوب إنعاماً 

لتأِ لك ، إما أن يمحوها من صحائفك ، وإما أن ينسيها امائكة ، وإما أن ينسيك إياها ، 
وهذا  ريم ،با جاهلية وا ذنب وا قبيح خجل منه أمام ربك الك ،إليه يوم القيامة سليًا مياً 
                            منتهى الكرم واإحسان : 

 [.3/غافر]     
صغرها  ،ر الرحيم بعباده، الذي يغفر ذنوب عباده وخطاياهمافر ـوهو سبحانه الغفور الغ

                     : ا وكثرها، ظاهرها وباطنها، قليلهوكبرها
 . [ 11 / ص] 
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،  ليغفرهم ،ويدعوهم إى التوبة وااستغفار ،الكريم الذي ينادي امذنبنوهو سبحانه 
        :ى العمل الصالح قبل اموت امبادرة إيرغبهم ي و

                                                 

                      

 .[ 55-53/الزمر]               
أن مغفرة اه  ؛ وهو سبحانه املك العظيم الذي يغفر ذنوب العباد مها عظمت وكثرت

           ورمته أعظم وأوسع من ذنوب العباد: 

 .[ 32 / النجم]                       
   :  وقد وعد بامغفرة من أتى بأسباها التي ذكرها بقوله ، غفور رحيم واه 

 .  [ 12 / طه]            
ثم ضاعفها هم بعد ، فسبحان الكريم الذي تكرم بتبديل سيئات امذنبن إى حسنات 

 ، لكال حبه للعفو واإحسان إى خلقه . توبتهم
        واآخرة : فمن آمن وعمل صاحًا أفلح وسعد ي الدنيا 

          
 [.19-12/يونس]             

يضاعف له   م يتبثم تاب تاب اه عليه ، ومن  ،والكبائرومن كفر وأر عى امعاي 
                   :بسبب إراره عى كفره وذنوبه  ،وخلده اه ي النار ،العذاب

                                            
                                                

                                     
 .[ 71–17/الفرقان]                

فيقرفها بحجة أن اه غفور  واخطايا والفواحش وا عوز للمسلم أن يتعمد فعل امعاي
     : الذين عملوا السوء بجهالة  أن امغفرة إنا تكون للتائبن اأوابن ؛ رحيم

  .[25/اإراء]                 
         ومن أصاب ذنبًا ثم تاب من قريب تاب اه عليه : 
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 [.11-17/النساء]           
أن اه غني عن  ؛ ورمة عظيمة للعباد ،غفران الذنوب والسيئات فضل من اهاعلم أن و

، وا يغفر هم  مكا ا ينفعه إياه ،ره كفرهمـ، وا يض اينتفع بامغفرة هم، العامن
               : عن كل ما سواهغني القوي ال  أنه  ؛ خوفًا منهم

                        

 .[ 23-22 / احر]                  
تاب ، فمن  معاصيهم معواسع الرمة وامغفرة يكرم عباده بالنعم    وا زال وا يزال

                                    : ، ومن أر عى امعاي وأبى التوبة عاقبه بجرمه ل توبته وغفر لهبِ إليه قَ 

 .  [ 1 / الرعد]                
، ويكفر  فسبحان مالك املك العزيز الغفور الذي عود عى ميع العباد بامغفرة والرمة

          : ويقيل عثراهم، ويضاعف حسناهم ، عنهم سيئاهم

 .  [ 124 / آل عمران]              
أنه أنه هو الغفور ، و ؛ ، ويغفر من م يستغفره غفور رحيم يغفر للمستغفرين واه 

           سبق له ي أم الكتاب با هو عامله:  عام با

  [.32/النجم]                       
عفو غفور ، وأحب يء إليه العفو وامغفرة ، يغفر لعباده كل يء إا الرك  واه 

                       :وم يتب منه  ،من مات عليه

 . [111/النساء]             
 ملسو هيلع هللا ىلص:  قال وحبته لذلك  ،وسعة مغفرته ورمته ،فو ربهمن كريم ع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   يعلمهَا ـولِ 
ِدهِ َلْو َمْ ُتْذنِبُوا َلَذَهَب اهُ » ِذي َنْفِي بِيَ  بُِكْم ، َوَجَاَء بَِقْوٍم ُيْذنِبُوَن َفيَْستَْغِفُروَن اهَ َوالر

ْغِفُر َهُْم   .(1)أخرجه مسلم «َفيَ
 وما أعظم كرمه وحلمه .فا إله إا اه ، ما أوسع رمته ومغفرته ، 

                                                 
 . (2794برقم )  أخرجه مسلم( 1)
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الكثرة من الذنوب اه يغفر  نٍ كل آ، و ، وا يقدر قدر مغفرته إا هو واسع امغفرة واه 
                   :  ما ا يعلمه وا حصيه إا هووالكبرة والصغرة 

 [.11-15/ص]                     
 لق نوعان:م أن غفران اه للخلواع

 ؛ نظار واإمهال ي الدنيا، وهو مغفرة اإ عام جميع اخلق مؤمنهم وكافرهمغفران  اأول:
، ثم يؤخذ كل إنسان  ، ويستوي ما قدر اه له من العمل لينال كل إنسان نصيبه من الكتاب

                   : بحسب عمله

 .  [51 / الكهف]         
 ، فكلا أذنبوا واستغفروا غفر اه هم سبحانه: خاص بأوليائه امؤمننغفران الثاي : 

  .  [ 12 / طه]               
إذا استغفروه ،  الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورمته للعامن كلهماحق فسبحان الغفار 

، وفاسق  ، وجرم، ومرك ، وكافر ،  من مؤمن ،غفر هم ورمهم وتاب عليهموتابوا إليه 
                                                                              :  وظام

 .  [ 53 / الزمر]                            
  التعبد ه :باسمه الغفور 

، وأجود من سئل،  ، وأكرم من أعطى كلَ مَ  نْ مَ أرأف  لك احق اعلم  رمك اه أن امَ 
   اجعل لنا من ذلك أوفر احظ والنصيب : فاللهم ،من غفر وأعظموأرحم من قدر، 

 .[  155 / اأعراف]           
، ومغفرته  ، ورمته وسعت كل يء ، فهو رب كل يء ومغفرة اه سبحانه من آثار رمته

    جئ               :  وسعت كل ذنب

 .  [ 51-94 ] احجر /
،  ، ما تعلمه منها وما ا تعلمه فاسأل اه أها امؤمن أن يغفر ذنوبك ما ظهر منها وما بطن

يغفر غفر من أخطأ ي حقك ا، و ، وامغفرة أحب إليه من العقوبة فإن ربك واسع امغفرة
                   :  اه لك

 [.91/امائدة]      
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، فإنه الذي خلقك  واجتناب نواهيه ،وبادر رمك اه إى طاعة مواك الكريم بامتثال أوامره
      :  ورزقك، وهداك وأعانك، ووضع نعمه بن يديك

 [.77/احج]               
، وا تعصيه ي ملكه الذي  ي معصيته، وا تستعمل نعمه  من ربك الكريم احليمفاستح 
          : فإنه غفور رحيم   ، فإن عصيته فاستغفره أنت منه

 .[111/النساء]        
بن خاشعًا ، فقف  واستغفر الغفور الرحيم الذي ينزل كل ليلة إى الساء الدنيا من أجلك

              : غفراً ، وارفع أكف الضـراعة إليه معتذرًا ومست يديه

                                

 [.11 -15/الذاريات]
َاءِ  إَِى  َلْيَلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتَباَركَ  َرُبنَا َينِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هريرة و  السر

ْيلِ  ُثُلُث  َيْبَقى ِحنَ  الُدْنَيا  َمنْ  ،َفُأْعطَِيهُ  َيْسَأُلنِي َمنْ  ،َلهُ  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعوِي  َمنْ  : َيُقوُل   ِخرُ اآ اللر
 .(1) متفق عليه « َلهُ  َفَأْغِفرَ  َيْسَتْغِفُرِي 
، وسر كل زلة من تقصر  ، واسأله العفو عن كل هفوة من كل ذنب الغفور الرحيم ثم استغفر
، أو ترك اأمر  ، أو إمال حق ، أو تأخر فر, رك واجب، أو ت ، أو رياء ي عملة ي عباد

  :  بامعروف ، والنهي عن امنكر أو غر ذلك من الذنوب التي توجب ااستغفار والتوبة

                                      

 [.115/اأنعام]        
كذلك عب علينا  ،ه عى النعم والطاعاتواعلم أنه كا عب علينا مد ربنا وشكر

أنه الغفور  ،، ويغفر هذا ، واه كريم يشكر هذا والتوبة من الذنوب والسيئاتااستغفار 
                                          : الرحيم

 .[59/اأنعام]      
، وكثرة اأواد ، ونزول اأمطار ، وكل  واعلم أن ااستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق

 خر ينال ي الدنيا بااستغفار ، فاستغفر ربك الغفور خف من الذنوب ، وتنال كل حبوب :
                                                 

 (.751واللفظ له، ومسلم برقم ) (1195برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه ,( 1)
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    [.12-11/نوح]          
 نوب ميعًا ، استغفره صباحًا ومساًء من كل ذنب ،استغفر ربك الغفور الرحيم الذي يغفر الذ

     استغفره صباحًا ما جرى ي الليل ، واستغفره مساًء ما جرى ي النهار :

                   

 [.19/النساء] 
واعلم أنه ليس اأمر أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تستغفر اه ، وانا اأمر أن من ضعف 

  إيانه فوقع ي امعصية ، وزلت قدمه فندم وتاب إى ربه ، فهذا الذي يغفر اه له : 

 [.12/طه]             
وامؤمن حقًا من عبد ربه حقًا ، وأحسن إى الناس حقًا ، إن رأى خرًا نره ، وإن رأى 

ومن أساء إليه أحسن إليه ، عورة سرها ، وإن رأى زلة غفرها ، من اعتذر إليه قبل عذره ، 
                     ومن ظلمه عفا عنه : 

 [.77/القصص]                     
    فاغفر من أساء إليك يغفر اه لك ، واعف عمن ظلمك يعفو اه عنك : 

                    

 [.22/النور]           
فطوبى من كان دأبه احمد وااستغفار وااعتذار ، وما أمر الغفار بااستغفار إا ليغفر 

               لكل مستغفر ، فاستغفر اه كثرًا تغنم كثرًا : 

 [.111/النساء]         
  ي الدنيا واآخرة : وعليك بتقوى اه ي كل زمان ومكان وحال تنال كل خر 

                   

 [.24/اأنفال]     
ويدعو الناس إليه :  ،ومن أراد صاح اأعال وغفران الذنوب والفوز باجنة فليتق اه ربه

                      

 [.71-71/اأحزاب]          



549 

 

ور الرحيم يريد لك كل خر ، والشيطان يريد لك كل ر ، فالزم باب الغفار واعلم أن الغف
                 تغنم وتربح : 

 [.211/البقرة]      
     ى مرضاة ربك بكل عمل صالح تقدر عليه تنال مرادك من ربك :إوسارع 

                                             

 [.139-133] آل عمران/           
،  ، ولكن اه برمته طلب العمل عى قدر الطاقة وشأن اه كبر ،واعلم أن حق اه عظيم

     :فإن أردت الفاح والنجاة،  والتقصر ا يسلم منه أحد من البر

 .[ 3/النَ]            
ُه َلُيَغاُن َعَى َقْلبِي » : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه اأغر امزي  وعن  َوإِِي َأَْسَتْغِفُر اه ،إِنر
ٍة الِي   .(1) أخرجه مسلم  «يَْوِم ِماَئَة َمرر

 واعلم أن امؤمن عب عليه أن يسر عى إخوانه ما سره اه منه.
فقد اغتابه ، ومن ري به فقد  فإذا وقع أخوك ي ذنب فمن عيرـره به ابتي به ، ومن تكلم به

 شاركه ي اإثم ، ومن سره سر اه عليه.
ر ، وأعوذبك من فت م يغأء إن أحسنت م يقبل ، وإن أساللهم إي أعوذبك من إمام سو

 جار سوء إن رأى خرًا كتمه ، وإن رأى رًا أذاعه.
 ذنب وخطيئة.اه ونتوب إليه من كل  احمد ه عى حلمه ومغفرته ، ونستغفرو

                              
                        

 [.211/البقرة]     
 [ .23/اأعراف]                

 .[197/آل عمران]                         
 . [ 91 / إبراهيم]                  
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

                                                 
 . (2712برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 إِار  الُذنُوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ،ِي  َفاْغِفرْ  بِيبَِذنْ  َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
  .(1)أخرجه البخاري«أَْنَت 

ْرُت  » ْمُت َوَما َأخر ْرُت ، اللرُهمر اْغِفْر ِي َما َقدر ْفُت ، َوَما َأْعَلنُْت  َوَما َأْرَ َوَما َأْنَت َأْعَلُم  ،َوَما َأْرَ
 .(2) أخرجه مسلم «َا إَِلَه إِار َأْنَت  ،َؤِخرُ امُ ْنَت َقِدُم َوأَ امُ َأْنَت ،  بِِه ِمنِي

 ، يا عام اخفيات ، يا كريم العطيات ، يا غافر الذنوب ، يا ساتر العيوب ، يا واسع امغفرة والرمة
نسألك موجبات رمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسامة من كل إثم ، 

 جاة من النار .والفوز باجنة ، والن
سته ، وا رًا إا كشفته ، جته ، وا كربًا إا نفر  اللهم ا تدع لنا ذنبًا إا غفرته ، وا مًا إا فرر

 عسرًا إا يَته ، برمتك يا أرحم الرامن . وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 . (771برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 التــواب
 . [ 37/  البقرة ]                        قال اه تعاى:

هــو التـــواب الــذي يتـــوب عــى مـــن يشـــاء مــن عبـــاده ويقبــل توبتـــه، الكــريم الـــذي كلـــا  اه 
                     تكــررت توبــة العبــد تكــرر منــه القبــول هــا: 

 .  [ 119 / التوبة]             
ة بعـد أخـرى  بـا ُيظهـر وهو سبحانه التواب الـرحيم بعبـاده، الـذي يســر هـم أسـباب التوبـة مـر

فرجعــوا إليــه   ،هــم مــن آياتــه ، حتــى إذا عرفــوا غوائــل الــذنوب  استشــعروا اخــوف مــن اجبــار
          بالتوبــة ، فرجـــع إلـــيهم فضـــل اه  التـــواب بـــالقبول :

                      

 [.91-34/امائدة]            
ازاته بعد توبته بـا سـلف بحانه التواب عى من تاب إليه من عباده امذنبن ، التارك جوهو س

 [. 3/النَ]                       من ذنبه : 
وهــو ســبحانه التــواب الــذي مــن رأفتــه ورمتــه َمــنا عــى َمــْن شــاء مــن عبــاده بالتوبــة وحببهــا إليــه ، 

ـــه، وتـــاب عليـــه قبـــل أن                     يتـــوب:  وَقبِلهـــا من

                                     

 .  [ 111 / التوبة]    
فسبحان الرب التواب الرحيم  الذي ييَ لعباده أسباب التوبـة، ويتـوب علـيهم قبـل أن 

                              يتوبوا فضاً منه ورمة: 

 [ . 37 / البقرة] 

ـ واعلم أن اه سمى نفسه توابًا ؛ أنه خالق التوبة ي قلوب عباده ،  ر هـم أسـباهاـ، والذي َيسا
 والراجع هم من الطريق الذي يكرهه إى الطريق الذي يرضيه.

اب لـذنوب  وا ،ليقابل اخطايا الكثرة ،وما كانت امعاي متكررة من العباد جاء بصيغة توا
 [.3/النَ]                بالتوبة الواسعة:  ،العظيمة

اب مبالغة ؛ لكثرة من يتوب عليه من العباد ي مشارق  فسبحان من وصف نفسه بالتور
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 الذنوب ، وتنوعاأر, ومغارها ي كل حظة، وحبه للتوبة، ولتكرر ذلك من الشخص  الواحد
  [.222/البقرة]                   فها:واختا ،وتكرارها من اإنسان،

وهو سبحانه التواب  الذي تفرد بقبول توبة التائبن من عباده، وا يغفر الذنوب واخطايا 
إا هو وحده ا ريك له، وليس أحد أن يقبل توبة من أرف عى نفسه إا هو، وا أن 

 : ، لكال غناه ورمته بعبادهيك لهيغفر ويعفو عن ذنوب امذنبن إا هو وحده ا ر
                                          

 .  [ 53 / الزمر]            
         فسبحان من ا يغفر  الذنوب إا هو وحده ا ريك له: 

                     
                      

 [.131 -135/آل عمران]     
وهــو ســبحانه التــواب احكــيم الــذي ا يعاجــل أهــل امعــاي بالعقوبــة ، بــل يمهلهــم ليتوبــوا 
إليــه، احكــيم الــذي ا يفضــح أهــل الــذنوب ابتــداًء ، بــل يســرهم ليكــون ذلــك عونــًا هــم عــى 

وفضـح خـازهم ، وكشـف مسـاوهم : التوبة ، ولوا فضـل اه ورمتـه لعـاجلهم بالعقوبـة ، 
 [ .11/النور]                 

                       فسبحانه من تواب ما أكرمه، ومن كريم ما أجوده، ومن عظيم ما أرمه: 

                                        
 [ . 59 / اأنعام] 

ب الرحيم الذي م يعاملنا بعدله فنستحق النار ، ولكنه عاملنا برمته ليؤهلنا هو سبحانه التوا
 [ .193/البقرة]            : لدخول اجنة

 وحسن إليهم ، ويراقبهم بسمعه وبَه وعلمه ،  ،فسبحان التواب الرحيم الذي يري عباده
    :  واآخرةا ليكرمهم ويسعدهم ي الدني ،وحاسبهم عى كل حركة وسكون

                             

 .[11/يونس]                                        
 هو سبحانه الرقيب الشهيد لكل ما ي الكون من الذرات والنسات وامخلوقات ، هو مع كل
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 ل شأن فيه اإنسان ه معه شأن يقابله .أوقاته وأحواله ، وك عإنسان ي مي
 فإن كان شأنك اإحسان فشأنه اإكرام ، وإن كان شأنك العدوان فشأنه العقاب ، وإن كان

     ب : يقبال فشأنه التجي ، وإن كان شأنك اإعرا, فشأنه التأدشأنك اإ

 .[7/إبراهيم]            
 ليحمله عى التوبة إليه ، ،ذي يسوق الشدائد من عصاههو سبحانه التواب الرحيم ال

 .[71] امؤمنون/            : بن يديهواانكسار
 فسبحان التواب احكيم الذي لو ترك اخلق عى معاصيهم هلكوا ، لكنه الرحيم الذي يسوق

        فيتوب عليهم :  ،لعلهم يترعون إليه ،الشدائد إليهم

 .[93/اأنعام]                
اه   يسوقها فتعني الشدائد وامصائب التي  ،العبد واعلم أنه إذا جاءت توبة اه قبل توبة 

               :  ى ربهإللعبد ليتوب 
                          

 [.117/التوبة]     
      فتعني قبوله سبحانه توبة عبده :  ،ه بعد توبة العبدوإذا جاءت توبة ا

 .[34/امائدة]               
 فسبحان التواب الرحيم الذي حب عباده ، ويفرح بتوبتهم ، وحب هم كل خر ، وهم ي

 ليتوب ،ه بامصائببتاامن أطاعه زاده إيانًا وتقوى وهدى وثوابًا ، ومن عصاه ، العناية اإهية
 .[35/اأنبياء]          ی  ليه :إ ويرجع

ه حبًا راغبًا ، لكال معرفته باه وأسائه تيفيأ ،هو العزيز الكريم الذي يمن باهداية عى من يشاء
    ه عى التوبة إليه بالشدائد التي أرسلها له :لمه راغًا بحتي، أو يأونعمه وإحسانه ،وصفاته

    [.11/التغابن]                           

 ،، وأفضل الناس أكثرهم قيامًا هاواعلم أن التوبة واجبة عى كل عبٍد من ميع الذنوب 
 وإذا خى عنها العبد صار ظامًا ؛ لشدة تقصره ، وإرافه عى نفسه.وتكرارًا ها، 

 [ .11/احجرات]          : تائب وظام  اثنانفالناس 
 والتوبة هي رجوع  العبد إى ربه بفضل مواه،حيث أرجعه ربه إى اإسام الذي ضل عنه.
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بقدر عمده وخطئه، وكر ذنبه وصغره ،  ،فقد فارق فطرة اإسام ،وكلا وقع العبد ي معصية 
         وإراره عليه ، وإشهاره بن خلقه، فإن تاب تاب اه عليه: 

 [ . 111 / النساء]           
فسبحان اه التواب الرحيم الذي يتوب عى من يشاء بالتوفيق للتوبة ، فإذا تاب العبد 

              توبته ، وعفى عن سيئاته :  امذنب َقبِل

 [.34]امائدة/      
ل  سيئاته وغفر ذنوبه ، ،  اه عليهب صادقًا ي توبته تاب فإن كان التائ وعفى عن سيئاته ، وبدا

                                 حسنات ، ثم ضاعفها له :
                                                               

                             
 .  [ 71 – 11 / الفرقان]      

أن اه أوجد التوبة عى مسالك  ،وآياته وخلوقاته ،واعلم زادك اه معرفة بأسائه وصفاته
وطرقات سنته ، فكا ُيْرِجع الليل بعد النهار ، والنهار بعد الليل ، وُيْرِجع احياة  ،حكمته

 تاب اه عليه ، فإن عاد تاب  بعد اموت ، واموت بعد احياة ، كذلك من أذنب ثم تاب
عليه ، فإن عاد تاب عليه ؛ أنه التواب الرحيم بخلقه ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، واسع 

                             الرمة ، واسع امغفرة :
 [.3/غافر]    

َا وَ  ، اً َذْنب َصاَب أَ  اً َعْبد إِنر : »ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة و  ، اً َذْنب َأْذَنَب  : َقاَل  ُربر
َا  ، َأْذَنْبُت  َرِب  : َفَقاَل   َيْغِفُر  اً َربا  َلهُ  َأنر  َعْبِدي َعلِمَ أَ  : َرُبهُ  َفَقاَل  ، ي َفاْغِفرْ  ، َأَصْبُت  : َقاَل  َوُربر

ْنَب   . لَِعبِْدي َغَفْرُت  ، بِهِ  َوَيْأُخذُ  الذر
 ، َفاْغِفْرهُ  ، آَخرَ  َأَصبُْت  َأوْ  َأْذَنبُْت  ، َرِب  : َفَقاَل  ، اً َذْنب َأْذَنَب  َأوْ  اً َذْنب َأَصاَب  ُثمر  ، اه َشاءَ  َما َمَكَث  ُثمر 

ْنَب  َيْغِفُر  اً َربا  َلهُ  َأنر  َعبِْدي َعلِمَ أَ  : َفَقاَل   ُثمر  ، اه َشاءَ  َما َمَكَث  ُثمر  ، لَِعبِْدي َغَفْرُت  ، بِهِ  َوَيْأُخذُ  الذر
 : َفَقاَل  ، ِي  َفاْغِفْرهُ  : آَخرَ  أَْذَنبُْت  َقاَل  أَوْ  أََصبُْت  ، َرِب  َقاَل  : َقاَل  ، اً َذْنب أََصاَب  : َقاَل  ُربرَا وَ  ، اً َذْنب َأْذنََب 

نَْب  َيْغِفرُ  اَ َربا  َلهُ  أَنر  َعبِْدي َعلِمَ أَ   .(1) متفق عليه « َشاءَ  َما ْليَْعَمْل فَ  ، اً َثَاث ِديلَِعبْ  َغَفْرُت  ، بِهِ  َوَيأُْخذُ  الذر
                                                 

 . (2751( واللفظ له ، ومسلم برقم )7517ري برقم )أخرجه البخا متفق عليه ,( 1)
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ليظهر مقتى اسم التواب هم، وا غنى هم عن توبة  ؛واعلم أنه ا بد للعباد من الذنوب
  اه عليهم، ثم ا بد هم من العودة إى امعصية، ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة : 

 [.1/طه]               
        سنته ي خلقه العظيم ، وتدبره احكيم:  د والبدءوْ فالعَ 

 [ . 93 / فاطر]        
، وامغفرة أحب إليه من فسبحان التواب الرحيم بعباده ، الذي رمته عى قدر شأنه 

                     العقوبة : 

 [. 7 ] غافر /        
 بَِقْومٍ  َوَجَاءَ  ، بُِكمْ  اه َلَذَهَب  ُتْذنُِبوا َمْ  َلوْ  » ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه  قال: قال عن أي هريرة و

 .(1)أخرجه مسلم  « َهُمْ  َفَيْغِفرُ  اه َفَيْسَتْغِفُرونَ  ُيْذنُِبونَ 
  التعبد ه :باسمه التواب 

   : بقلبه وقالبه ويتطهر له ،اعلم رمك اه أن اه تواب رحيم، حب كل من يتوب إليه

 [ . 222 / البقرة]             
 بل يفرح بتوبة عبده امذنب أشد الفرح ؛ لكال رأفته ورمته بخلقه.

 ِمنْ  إَِليْهِ  َيتُوُب  ِحنَ  َعبِْدهِ  بِتَْوَبةِ  َفَرحاً  َأَشدُ  ـلرهُ لَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أنس بن مالك 
اُبهُ  َطَعاُمهُ  َوَعَليَْها ِمنْهُ  َفاْنَفَلتَْت  ،َفَاةٍ  بَِأْر,ِ  َراِحَلتِهِ  َعَى  َكانَ  أََحِدُكمْ   َفَأَتى ، ِمنَْها َفَأيَِس  ، َوَرَ
 َفَأَخذَ  ِعنَْدهُ  َقائَِمةً  ِهَا ُهوَ  إَِذا ، َكَذلَِك  ُهوَ  َفبَيْنَا ،َراِحَلتِهِ  ِمنْ  َأيَِس  َقدْ  ظِِلَها ِي  َفاْضَطَجعَ  َشَجَرةً 

ةِ  ِمنْ  َقاَل  ُثمر  ، بِِخَطاِمَها ةِ  ِمنْ  َأْخَطأَ  ، َرُبَك  َوَأَنا َعبِْدي َأْنَت  اللرُهمر  : َفَرِح ال ِشدر  .(2)متفق عليه « َفَرِح ال ِشدر
واأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم أكمل اخلق عبودية ، وأكثرهم توبة واستغفارًا ؛ 

  ملسو هيلع هللا ىلصخاصة سيدهم وأفضلهم نبينا حمد  ،هوما عب ل ،لكال معرفتهم باه وأسائه وصفاته
ةٍ  ِماَئةَ  يَْومِ ال ي اه َأَْسَتْغِفرُ  َوإِِي  ،َقْلبِي َعَى  َلُيَغانُ  إِنرهُ »كان يقول: الذي  .(3) أخرجه مسلم  « َمرر

وامقدم عى اخلق كلهم ي ميع أنواع    ،وأكرمهم عى اه  ،أكمل اخلق  ملسو هيلع هللا ىلصورسولنا حمد 
                                                 

 . (27برقم )أخرجه مسلم ( 1)
 . ( واللفظ له2797( ومسلم برقم )1314أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه  (2)
 . (2712برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 ي اْغِفرْ  َرِب  »ان أصحابه يعدون له ي امجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم:الطاعات  ك
اُب  َأْنَت  إِنرَك  ،َعَير  َوُتْب   .(1) أخرجه أبو داود والرمذي  « َغُفورُ ال الترور

أفضل امحبن ه، وأفضل امتوكلن عليه، وأفضل العابدين له، وأفضل التائبن  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
                               غفر اه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : إليه، وهذا 

 [ .2-1/الفتح]                   
 وهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة، وأكرمه بالشفاعة الكرى يوم القيامة. 

كل وقت، وبعد كل عمل ا حبه اه، فتب رمك اه إى ربك التواب الرحيم ،  واستغفره ي 
 وبعد أداء الفرائض والواجبات والسنن التي أمر اه ورسوله ها.

واعلم أن الغفلة عن اه تؤدي إى ترك الواجب وامستحب ، واقتحام امحرم وامكروه ، 
                                 فذِكر وتذكر : 

 [.215/افاأعر]       
، واإخاص عزيز ، والرياء معر, وشكله  ،ووقته ،والتقصر حاصل ي كل عمل ي حينه 

، ودعوة  قاطع للثواب ، والعمل الواجب دون الطاقة امعطاة من اه للعبد من عبادة ومعاملة
           فنستغفر اه ونتوب إليه :وتعليم، وجهاد وإنفاق ، 

 .[23/أعرافا]       
بالتسبيح  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم أن الذنوب تراكم عى العبد، وامعاي جتمع عليه ، وهذا  أمر اه رسوله 

                وااستغفار امستمر فقال سبحانه: 
 [.3–1/النَ]                                     

متكررة إزالة اأوساخ من اأجسام ، كذلك ا بد من واعلم أنه كا ا بد من اأغسال ا
  التوبة امتكررة إزالة آثار الذنوب واآثام من القلوب ، وهذا قرن اه بينها بقوله: 

 [ . 222 / البقرة]             
ْمَت فإن ربك واسع امغفرة ،  فإذا أْحكَ  ،فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مها كانت

ْود إليه ، ورد امظام إن كانت، التوبة باإقاع عن الذنب ، والندم عى فعله، والعزم عى عدم العَ 
ها من العمل امصلح ها ، واشكر ربك الذي هداك للتوبة منها ، وَقبِلها فقابِل ذنوبك با يقابل

                                                 
 . ( وهذا لفظه 3939( ، وأخرجه الرمذي برقم ) 1115أخرجه أبو داود برقم ) صحيح /( 1)
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 [. 34 / ئدةاما]                                      منك:
فاذكر كثرة امذنبن والغافلن والعصاة ،  ، وأنِْست بقربه ولذة عبادته ، فإذا تبت إى اه
     ، وَذِكرهم باه وما عب له:  ، ويتوب عليهم هموادع اه أن يغفر 

 .  [ 55 / الذاريات]    
حب ربك ويرضاه ؛ لعل اه  واد ع إى اه ي ميع اأوقات ، وادع كل إنسان إى ما

يتوب عى الكافر فيسلم، وعى العاي فيطيع، وعى الضال فيهتدي، وعى اجاهل 
فيتعلم، فاه حب التوابن ، وهو أشد حبًا من يكون سببًا لعودة عباده الشاردين عنه إليه 

                    بالتوبة:
 [. 119 / آل عمران]     

فبادر إى التوبة النصوح قبل أن يفاجئك اموت وأنت  ،واعلم أن للتوبة وقتًا ا ُتقبل إا فيه
               عى الذنب:  مقيم

 [ .17/النساء]            
 :وقتها ا يقبلها إا بروطها ي ثم تتوب إذا رأيت عامات اموت فإن اه ،وإياك أن تؤخر التوبة

                                            
 [.11/النساء]                     

فعلينا ميعًا أن نتوب إى اه توبة نصوحًا من ميع الذنوب ، ونبادر إى كل عمل حبه اه 
 الفاح ي الدنيا واآخرة: ورسوله، ونتجنب كل عمل ا يرضاه اه ورسوله ؛ ليحصل لنا

                 
                    

 .  [ 1 / التحريم]                  
، ومن أعر, عنه  ، ومن تقرب إليه تلقاه بالفرح ، من تاب إليه تاب عليه واه تواب رحيم
 ، فنستغفر اه ونتوب إليه. له ويغفر ،ناداه ليتوب عليه

       وإذا عرف الكفار والعصاة كريم صفاته وإحسانه: 

 .  [ 79 / امائدة]       
 .  [ 23 / اأعراف]                 
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 [. 197/ آل عمران]                        

 ، اْستََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقَتنِي ، َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  َأْنَت  اللرُهمر  »
 َيْغِفُر  َا  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفرْ  بَِذْنبِي َلَك  َوَأُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  َأُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 
 .(1)أخرجه البخاري «َأْنَت  إِار  َب الُذُنو

 اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيا أعطيت ، 
وقنا برمتك ر ما قضيت ، إنك تقي وا ُيقى عليك ، إنه ا يذل من واليت ، وا يعز من 

 عاديت ، نستغفرك اللهم من ميع الذنوب ونتوب إليك.
 واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.وتب علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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 امــؤمــــــن
                                         قال اه تعاى : 

 [.23]احر/                
أثنى عى نفسه بصفات الكال واجال واجال، اه تبارك وتعاى هو امؤمن الذي  

ق نفسه، وأثنى عى نفسه  ،امصدق لنفسه با أخر به د نفسه، وصدر وأمر به، الذي وحر
                                                 بقوله : 

 [.11آل عمران/ ]      
نهم ما يرهم، وأمرن ، امؤمن من أن يظلمهم  وهو سبحانه امؤمن الذي أمن خلقه الذي أمر

الذي نر اأمن ي ملكه العظيم ، يطعم اجائع ، ويؤمن اخائف ، امؤمن هم ما ُيصلحهم ، 
                        : فَأْمن الباد  والعباد كله بيده

 [.9-3] قريش/          
 وهب اأمن لإنسان من كل وجه ي كل زمان ومكان . وهو سبحانه امؤمن الذي

هو امؤمن الصادق ي وعده ، فإذا وعد امؤمن بالنَ فسينَه ، وإذا وعده بالرزق 
فسرزقه ، وإذا وعده بالشفاء فسيشفيه ، وإذا وعده باجنة فسيدخله اجنة ، وإذا وعده 

                                بالتمكن ي اأر, فسيمكنه ي اأر, : 

                        

 [.33/لقان]      
 حكيم عليم يفعل ما يشاء ، ويسِكن ما يشاء ، وحِرك ما يشاء. واعلم أن اه 

ت ثبات الساء واأر, ، وثبات أنواع اجاد والنبات واحيوان ، وثبات الشمس والقمر ، وثبا 
          الروق والغروب ، فعل ذلك إظهارًا لعظمة وكال قدرته : 

 [.112/اأنعام]                      
وحرك الرياح والعواصف ، والسحب واأمطار ،والليل والنهار ، والشمس والقمر ، واحر 

جل أا ننساه ، ومن أجل أن والرد ، والصحة وامر, ، واأمن واخوف ، فعل ذلك من أ
                   نسأله ، ومن أجل أن ندعوه ونتوب إليه: 
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 [.13/فاطر]        
 ومحبة اه هذا ااسم الكريم سمى اه أولياءه بامؤمنن ، وأثنى عليهم به ، وبرهم باجنة :

                  

                   

 [.25/البقرة]     
وهو سبحانه امؤمن الصادق الذي يصدقه عباده با أقام هم من الشواهد عى وحدانيته 

             وأفعاله :  وعظمته ، وكال أسائه وصفاته

 [.12/الطاق]                               
ق أنبياءه  وهو سبحانه امؤمن الصادق الذي وهب اإيان والصدق لعباده ، الذي صدر

        لغوا عنه ، وشهد هم بأهم صادقون : ورسله فيا ب

 [.33/الزمر]      
ق الصادقن با أق ام هم من شواهد الصدق ، الذي وهو سبحانه امؤمن الصادق الذي صدر

َْ أوليائه، وخذان أعدائه كا قال سبحانه :          صَدق ي أخباره من َن
  [.4]اأنبياء/              

       وهو سبحانه امؤمن الصادق الذي يؤِمن عباده امؤمنن من عذابه وعقابه: 
 .[12اأنعام/ ]                        

 : وهو سبحانه امؤمن الصادق الذي ينجز لعباده امؤمنن ما وعدهم به من الثواب واجنة
                                      

 [.79]الزمر/        
الذي وهب امؤمن وهو سبحانه امؤمن الذي خلق اأمن وَمنر به عى من شاء من عباده ، 

نهم بَخْلق الطمأنينة ي قلوهم فقال : ا           أمن لعباده امؤمنن يوم الفزع اأكر،وأمر
 .[14]النمل/                                

فسبحان الرب امؤمن الصادق ي كلاته وأخباره، الصادق ي دينه ورعه، الصادق ي 
            عقابه: وعده ووعيده، الصادق ي ثوابه و
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 [.122]النساء/
وسبحان املك العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم ، وجعله مظهرًا أسائه احسنى ، 

                          وصفاته العى ، وأفعاله الكرى: 
                                      

 [.3/يونس]     
نسان أن يتعرف عى ذاته ع أحد أن يدركها ، لكن يستطيع اإفلن يستطي أما ذات اه 

               وأسائه وصفاته من خال خلوقاته : 

                  

 [.113-112/اأنعام]     
فاخلق يدل عى اخالق ، والصور تدل عى امصور ، واأرزاق تدل عى الرزاق ، 

                :  والتدبر يدل عى امدبر

                           

 [.1-1/ق]      
ذا أحببناه عبدناه كا يليق بجاله ، علينا أن نعرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله كي نحبه ، وإ

أنه العظيم الذي يستحق أن ُيعبد ويطاع أمره ، الكريم الذي حوائجنا كلها ي خزائنه ، 
         وسعادتنا ي الدنيا واآخرة بيده وحده ا ريك له : 

                           

                      

 [.32-31/فصلت]          
واعلم أن من عرف اه بأسائه وصفاته أحبه ، ثم أطاعه ، وأقبل عليه ، ورجا ثوابه ، وخاف 
عقابه ، ولن تطيعه وترجوه وخافه وتستسلم أمره وترى بقضائه إا إذا عرفته ، وإذا عرفته 

             : سام دينا ، وبمحمد رسوابأسائه وصفاته وأفعاله رضيت باه ربًا  ، وباإ

 [.14/حمد]                    
وكلا زادت معرفتك باه العظيم زاد إيانك به ، فاستسلمت له ، وخضعت له ، واطعت أمره ، 
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      :  واجتنبت هيه ، وأقبلت عى عبادته باحب والتعظيم والذل له

 [.11/فاطر]                
وكلا زادت معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله ي قلب العبد زاد اخضوع واخشوع ه ، 

     وزادت أنواع الطاعات والعبادات ، وجاءت السكينة والطمأنينة : 

                       

 [. 24-21/الرعد]      
امعرفة باه تقوى الطاعة له ، وعى قدر الطاعة يسعد امؤمن بالقرب من ربه : وعى قدر 

 [.55-59/القمر]                     
وعامة معرفتك باه العظيم اإكثار من ذكره ، والثناء عليه ، واحديث عنه ، والدعوة إليه ، 

           د ذكره : وتعظيمه وحبه ، وحسن عبادته، ووجل القلب عن
                                  

                                
 [.9-2/اأنفال]       

وتعظيمنا ، لكي يزداد إياننا به، وحبنا له  ،فعلينا أن نعرف عظمة اه بمعرفة أسائه وصفاته
 مة اه هان علينا ترك أوامره ، وجاوز حدوده ، وانتهاك حرماته.وإذا م نعرف عظله، 

أها ا حجز اإنسان عن حارم اه ، وا  ؛فامعرفة القليلة البسيطة ا تكفي ، وا تقدم وا تؤخر 
فه من الدنيا              خرة : إى اآحمله عى طاعة اه ، وا تنقي قلبه من الشك ، وا َت

    [.14/حمد]                    
إذا علمت هذا فتيقن أن املك القدوس السام امؤمن ا عاوره ي دار السام واأمان 

                         اتصف باإسام واإيان والتقوى:  إا من
    [.55-59القمر/]         

و الذي خلق اإنسان بيده، وجعله خليفة ي اأر, ، وامؤمن امخلوق فامؤمن اخالق سبحانه ه
إى أن يرث اه  ملسو هيلع هللا ىلصهو امؤمن عى احق يؤمن به ، ويعمل به ، ويعلِمه ، ويدعو إليه ، من عهد آدم 

                                                     ها:اأر, ومن علي
    [.34فاطر/]                         
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وعمل ها، فله  ،وملها ،فامؤمن الذي أدخل نفسه ي اأمن واإيان هو الذي َقبِل اأمانة
              ي الدنيا واآخرة:والسعادة اأمن 

            
                  

   [ .32-31/فصلت]            
فخَ الدنيا واآخرة، فله الشقاء ي الدنيا، وي اآخرة  ،والكافر وامرك ضيع اأمانة
                          ُيـحرم من اجنة، ويدخل النار: 
 [.72]امائدة/            
  :  ، ثم من آمن هم نبياء والرسلها اأ ، وأعظمهم أداءً  والناس ي أداء اأمانة درجات

                          

              

 [. 73-72/اأحزاب]         
وامائكة واأنبياء والرسل كلهم أمن عى طاعة ربه ، والقيام بأمره ، وكل رسول قال 

                       لقومه :

  [ .127-125] الشعراء/       
            فأد اأمانة ، واستقم كا أمرت ، واتبع اهدى ، واحذر اهوى : 

                       
 [ .21/ص]          

   التعبد ه : باسمه امؤمن 
الدنيا واآخرة، مؤمن يريد أن يؤِمنك من العذاب ي اعلم أها العبد امؤمن أن ربك ا

     وامتثال أوامره ؛ ليتحقق لك ما أراد اه لك : ،وتصديق أخباره، فبادر إى طاعته
                              

 [.47]النحل/         
تهد عى نفسك بالعلم والعمل ، واعلم رمك اه أنه ايدخل اجنة إا نفس مؤمنة، فاج

        : ليزيد إيانك، وتزكوعبادتك، وحسن أخاقك، وتصلح أحوالك
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 [.14/العنكبوت]                 
واجتهد ي اإحسان إى غرك بالنصيحة والدعوة إى اه، واأمر بامعروف والنهي عن 

، ورمة الصغر ، وتوقر الكبر، واإحسان إى امنكر، وتعليم اجاهل، ومواساة امحتاج 
           اخلق با تقدر عليه : 

              

 [ .111/آل عمران]     
   حبك اه والناس :  ،ويطمعون ي خرك  ،وأظِهر من بِرك وخرك ما يأمن الناس به من ِرك 

 [.33]فصلت/                                    
فكن عى  ،، فإن م تكن أسبقهماً واحد اً واعلم أن ميع اخلق هالكون وخارون إا صنف

                           اأقل منهم :
 [.3 – 1العَ/ ]              

،  العهود ى ُتؤدى اأمانات ، وُتوىا فبالتقووالزم أها امؤمن تقوى اه ي ميع أحوالك،
              حفظ احدود ، وحصل الركات، وُتدفع العقوبات : ـوتُ 

                             

 [.41]اأعراف/
واعلم أن امؤمن عب أن تأِ أفعاله كلها مصدقة أقواله ، وظاهره مطابق لباطنه ، 

                          نيته : مطابق لعا وره

 [.11-11/الصف]                                                
 واهم وأعراضهم ، فامسلم من سلم ب أن يأمنه الناس عى أنفسهم وأموامؤمن من البر ع

                   نه ويده : امسلمون من لسا

 [.11/احجرات] 
 وامؤمن حقًا مصدر أمان للخلق كلهم ، يصدق أقواله بأفعاله ، ويصدق ره بعانيته.

         فهذا امؤمن الذي له اأمن من ربه ي الدنيا واآخرة : 

 [.12/اأنعام]             
كل مؤمن بقدر إيانه، ودرجة كل مؤمن  واعلم وفقك اه أن إيان كل مؤمن بقدر علمه، وعمل
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          ي اجنة بقدر تقواه، وتقواه ثمرة علمه وإيانه :

                 

                

  [.9-2/اأنفال]    
    فاتق اه رمك اه كا ينبغي جال وجهه، وعظيم سلطانه، وكثرة إحسانه :

                                       
 [.71 – 71]اأحزاب/               

وأحِسن عبادتك لربك، وا تؤذ أحدًا من خلقه، واستغفر من ذنوبك، وأد احقوق التي أمر اه 
                               ها تكن من الفائزين:

 [.11]اأحقاف/                    
                     

 [.143/آل عمران]       
 [.53آل عمران/ ]                           
ْلُت  َوَعَلْيَك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   اللرُهمر  ، َخاَصْمُت  َوبَِك  ، بُْت َأن َوإَِلْيَك  ، َتَوكر

تَِك  َأُعوذُ  إِِي   ْنُس اإِ وَ  نُ َواجِ  ،َيُموُت  َا  الرِذي اَحُي  َأْنَت  ، ُتِضلرنِي َأنْ  َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  بِِعزر
 .(1)متفق عليه«َيُموُتونَ 

ى أعبدك اللهم إي أسألك إيانًا يقويني عى طاعتك ، ويقينًا حجزي عن معصيتك ، حت
 با أستحق به رضاك ، وأتوب إليك من ذنوي خوفًا منك ، وحياًء منك ، يا أرحم الرامن.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (، واللفظ له.2717(، ومسلم برقم )7313، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وـــــــالعف  

 .[194/النساء]                     :تعاىقال اه 
ما عفوه ميع علمه و وسع عفوه الورى، ووسعالذي ، التامهو العفو الذي له العفو  اه 

               : يصدر عن عباده من الذنوب

 .  [ 25 / الشورى]     
، وكل  ، وبالغفران موصوفاً  الذي م يزل وا يزال بالعفو معروفاً  وهو سبحانه العفو الغفور

أحد من اخلق مضطر إى عفو اه ومغفرته كا هو مضطر إى كرمه ورمته كا هو 
                  رعه: مضطر إى دينه و

                     

 .  [ 113 / النساء]           
وهو سبحانه العفو الكريم الذي حب العفو، ويدعو عباده إى ااتصاف به، وحب من 

ي ي مرضاته، عباده فعل اأسباب التي ينالون ها عفوه من التوبة وااستغفار، والسع
              : واإحسان إى خلقه، والعفو عنهم

 [ .211 – 144/  اأعراف]              
، ويعفو عن  عى ميع اخلق لقدير الذي م يزل وا يزال ينعموهو سبحانه العفو ا

   : ه م من نعموحرماه ،امجرمن وامذنبن مع قدرته عى عقاهم واانتقام منهم

 .[ 11/النحل]                      
فا يستوفيها منهم إذا تابوا  فسبحان الكريم الذي يضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم

 ثم تاب إليه ورجع  ،وأنابوا، العفو الغفور الذي مها أرف العبد عى نفسه بامعاي
              : غفر له ميع ذنوبهو ،فرح بتوبته

 .[ 53/الزمر]                                       
 ، ومن أحسن ه أحسن اه إليه غفر اه لهه ، ومن غفر  واعلم رمك اه أن من عفا ه عفا اه عنه

             :  ي الدنيا واآخرة

 .[19/التغابن]            
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ب،  وهذا دعا العفو الكريم عباده إى العفو والصفح عن اخلق ي احلم والصر  ورغر
      : نهرا، رجاء رضوان اه وغف ، وقبول اأعذار من سائر الناس عى اأذى

                                    
 .[22/لنورا]                

ل بأجر من عفا عن غره من الناس ، فسيعطيه قد تكفر محبته للعفو واعلم أن الغني الكريم 
                   وثوابًا جزيًا:،   اً أجرًا عظي

 .[  91 / الشورى]    
مقام من عفا من فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات، ويسر الزات، ويغفر الذنوب، ويعز 

 [.25/الشورى]                           :  عباده
 اً َعبْد اُه َزادَ  َوَما ، َمالٍ  ِمنْ  َصَدَقةٌ  َنَقَصْت  َما» : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  أي هريرة   عنو

 .(1) أخرجه مسلم « اُه َرَفَعهُ  ار إِ  ه َأَحدٌ  َتَواَضعَ  َوَما ، اً ِعزا  إِار  وٍ بَِعفْ 
، وا تزال آثار عفوه  واعلم رمك اه أن اه عفو غفور، وعفوه ومغفرته من لوازم ذاته 

وسعت ميع  فعفوه ومغفرته ،  والنهار ليلناء الآومغفرته ي املك واملكوت 
                وامعاي: واجرائم، امخلوقات والسيئات 

 .  [ 194 / النساء]                
ي ـكل ذلك يقتض، والتقصر الواقع من اخلق ، والذنوب واجرائم ، رك ـوالكفر والش

تدفع هذه ورمته ، ولكن عظمة عفو اه وسعة مغفرته  العقوبات العاجلة امتنوعة
                    : اموجبات والعقوبات

                                       

   [ . 95 / فاطر]     
 نوعان:  وعفو اه 

برفع العقوبات  عفوه العام عن ميع امجرمن من الكفار والعصاة وغرهم :أولا
 ،رك والسب وامعايـنه بالشوفهم يؤذ ،وامقتضية لقطع النعم عنهم ،امنعقدة أسباها
ويمهلهم وا هملهم، وقد يبتليهم بامصائب،  ،قهموهو يعافيهم ويرز ويعصونه بنعمه

                                                 
 (.2511برقم )  مسلمأخرجه  (1)
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                         :  لعلهم يتوبون ويرجعون إليه
 [ . 39 / إبراهيم]              

     : ، وغناه عن خلقهفسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصره مع كال قدرته

                     

 .[  11 / النحل]       
والداعن،  ،وامستغفرين، والعابدين ،عفوه اخاص بامؤمنن، ومغفرته للتائبن :الثاي

 وغفر له مها كان  ،فمن تاب إى اه من هؤاء وغرهم تاب اه عليه ، وامصابن وغرهم
                                                                    : ذنبه

                              

 [.59-53/الزمر]
، والثواب نتقامالعامن، الكريم الذي العفو أحب إليه من اا فسبحان من وسع حلمه وعفوه

 أحب إليه من العقاب.
 معاي ، فالعفو حو الذنب بالكلية ،ويتجاوز عن ا ،هو العفو الذي يمحو الذنوب والسيئات

بلغ من امغفرة ، فإذا أذنب العبد وسره اه وم يعاقبه فهذه مغفرة ، أما العفو فهو حو أوهو 
                      الذنب بالكلية من النفس والصحائف : 

 [.25/الشورى]      
اب منها ، ثم يمحوها من ديوان الكرام الكاتبن ، هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن ت

ثبت وا أو خجلوا عند تذكرها ، ثم يُ لئا يتأم ،امذنبن إياها فا يذكروها أبداً  نيـثم يُ 
 .عليها  يبثكل سيئة حسنة ، ثم يضاعفها ويُ مكان 

            :  غفور رحيم  عفو فإن ربك فتب إى ربك من الذنوب امهلكات
                                                      

                                       
  [.71-11] الفرقان/                        

 ، ويعفوعطرـر ثم يُ هطـويُ   ،يـحلِ ـي ثم يُ ـخلِ ـاحكيم ي تدبره ، يُ  ،   فسبحان املك الرحيم بعباده
   [.15] احج/                   ثم يرحم ، ويمحو ثم يكرم : 
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     ثم يتفضل عليهم بنعمه  وإحسانه ورمته :  ،هو العفو الذي يمحو ذنوب اخلق
   [.194] النساء/                               

 يزيل عن النفوس ظلمه الزات برمته ، ويذهب وحشة السيئات بكرمه.هو العفو الكريم الذي 
فسبحان العفو الكريم الذي يزيل الذنوب من الصحائف ، ويبدل وحشتها بفنون اللطائف : 

 [.25] الشورى/                                       
هو العفو الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الضال الواجد ، والعقيم الوالد ، 

 [.222/البقرة]               : ن الواردآوالظم
  التعبد ه :باسمه العفو 

، ولوا حلمه وعفوه عى  اعلم زادك اه إيانًا وتقوى أن العفو من صفات املك الكريم احق 
                    :  به وعصاه لعاجله بالعقوبةمن كفر 

 [.91/فاطر]                       
    :ليستغفروا ويتوبوا  ،ويردهم إليه ،رهم بهوقد يأخذهم بالعذاب الذي يذكِ  

 .  [ 71 / امؤمنون]          
         الذي يملك العفو يملك اانتقام :فإن  ،فإياك واإرار عى ما يسخط ربك

   [.45/امائدة]             
واعلم أن مقصود الرب من خلقه ي الدنيا توحيده وعبادته با رع، وحصيل الصفات التي 

           :  حبها اه، وهي أساؤه احسنى، وصفاته العى

 [.51-51/الذاريات]                     
تكميل الشهوات التي حبها العبد، و إكرام من آمن به، ومقصوده من خلقه ي اآخرة

    والتمتع بالنظر إى وجهه الكريم ي اجنة، وتعذيب من كفر به وعصاه بالنار: 

 .  [ 11 – 15/مريم]                   
،  مكرَ ، وصل من قطعك، وأعط من َح  فاعف عمن ظلمكوالنجاة فإن أردت الفاح 

      ، واصر عى ما أصابك:  ، واصفح عمن آذاك ن إى من أساء إليكوأحِس 

               

 [.15 -19/التغابن]                        
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ومن انتقم من  ، ثيبك أجزل الثوابوي ،عف عن ميع اخلق يعف اه عنك ويعافيكاو 
                 : ظلمه بالعدل فا إثم عليه 

 .  [ 91 – 91 / الشورى]               
العفو تنال من ربك  ،فكن أنت ذلك ،ا يتصف به إا كريم ،لٌق عظيمو ُخ واعلم أن العفْ 

           : واجنة والرضوان، الغفران و

                          

                                         
                     

                        
 .[ 131–133/آل عمران] 

يك أن تتوب منه مها كان ، ثم وإذا وقعت بينك وبن اه جفوة أو وحشة بسبب ذنب فعل
 أن العمل الصالح يني ؛ذهب عنك اخجل من ربك ـمن أي عمل صالح تُ  اتتتبعه بحسن

 صاحبه هذا الذنب ، ويفرح بثوابه ، فحصل حو الذنب من الرب ، وجر الكَ من العبد.
 اه. وتزيل احجاب بينك وبن ، تبع السيئة احسنة محهاأفاتق اه حيثا كنت ، و

           وخالق الناس بخلق حسن تنال من ربك اأجر احسن : 
 [.21] يونس/                            

العفو عن اميء حسن ، واأحسن أن تتبع وأن  ،كظم الغيظ من مكارم اأخاق واعلم أن
                      العفو باإحسان إليه : 

                                   
 [.139-133] آل عمران/     

، ومن انتقم ولو كان عى حق امتأ قلبه أمنًا وإياناً من عفا وأصلح مأ اه قلبه أن  واعلم
 جفوة وخوفًا ، ومن عفوت عنه  فقد اشريته ، ومن أحسنت إليه ملكته.

         ن أساء إليك يعفو اه عنك ويغفر ذنوبك : كل م وأحِسن إىفاعف 
                                    

 [.22] النور/                
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ى كل من أساء إليك ، وأحسن كا أحسن اه إليك ، فالدين كله عبادة احق ، إوأحسن 
                               ى اخلق : إحسان واإ

                                                       
 [.35-33] فصلت/                                              

 ، وتزيل عنك ع السيئة احسنة محهابِ أتْ ، ف واعلم أن احسنات يذهبن السيئات
                        :وحشتها 

 [.115  -119/هود]                     
فاصر وترفع درجاته، جعل امصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته،  ومن عفوه سبحانه أنْ 

                                      : لتنال أجر الصابرين ؛واحتسب

 . [ 11] الزمر /                            
 .[ 23/اأعراف]                

                                     
                           

 .  [ 211/البقرة]    
 .(1)أخرجه أمد وابن ماجه «َعنِي َفاْعُف  َعْفوَ ال ِحُب  ُفو  عَ  إِنرَك  اللرُهمر  »

 جاوز ، يا واسع الرمة وامغفرة اغفر لنا وارمنا.يا عظيم العفو والصفح ، يا َحَسن الت
 يا كريم. اللهم اغفر ي ذنبي كله ، دقه وجلره ، وأوله وآخره ، وره وعانيته ، يا عفو

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(  3151، وأخرجه ابن ماجه برقم )  (25141برقم )  أمدأخرجه صحيح / ( 1)
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 احليم
                       عاى: ت اه قال

 .[ 235]البقرة/
عى خلقه صنوف النعم الظاهرة والباطنة مع كثرة  را دِ هو املك الغني احليم الذي يُ  اه 

أنه احليم الرحيم بعباده،  يمهلهم كي يتوبوا وينيبوا، ولو شاء  ؛ وتكرار زاهم ، معاصيهم
                : ورها منهمأخذهم بذنوهم فور صد

 [ .99/اإراء]                   
يم عى من جل عى من أذنب بالعقوبة، احلعْ ، الذي ا يَ  وهو سبحانه احليم ذو الصفح واأناة

                      ذنبه :  ، ويستغفر من لعله يتوب إى ربه ،،  يمهله ويرزقه كأنه م يعصهكفر به وأرك من  خلقه
 [ .235/البقرة]                        

 هو سبحانه احليم العظيم الذي وسع حلمه ميع خلقه.
 هو احليم الذي خزائن كل يء عنده ، ويعطي منها من شاء من خلقه ي كل آن.

 ,اأموال ، خزائن اأمن ، خزائن الطعام  خزائن العلم ، خزائن الرمة ، خزائن اأخاق ، خزائن
 [.21/احجر]                                  :خزائن امعادن 

ه إليه معصيته ،  هو احليم الذي إذا أحب عبدًا حبب إليه اإيان ، وأعانه عى طاعته ، وكرر
                                      وأعطاه ُخلقًا حسنًا : 

                        

 [.1-7/احجرات]       
هو سبحانه احليم الذي يمهل العاي إذا عصاه ، ويقبله إذا تاب إليه ، فإن أر عى معصيته 

      ، وأنه ا ير إا نفسه :، لعلمه بأنه ا خرج عن ملكهأخر العقاب عنه

 [.55/التوبة]                     
        فسبحان احليم الذي يمهل وا همل من عصاه : 

 [.92/إبراهيم]                  
فسيعقبه  ،وا يغرنك تقلب الكفار ي نعيم الدنيا اجسدي مع حلم اه عليهم ،فاتق اه
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                       عذاب أليم : 

                            

 [.141-141/آل عمران]     
 مواضعها، وا يؤخرها عن وهو سبحانه احكيم ي تدبره ، احليم الذي يضع اأمور ي

                                         :عجلها قبل أواهاوا يُ وقتها،

 [.51-94/القمر] 
ويؤخر  عليهم لمحْ ـوهو يَ  ،فسبحان احليم الغفور الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه

شد الفرح بتوبة التائبن أ، ويسر عى آخرين ويغفر، ويفرح  لعلهم يتوبون العقوبةعنهم 
                         :  وحبهم

 .[  95] فاطر /                        
، فإنه اه  ليس لعجزه عنهم وتركه معاجلتهم بالعقوبة عى الكفار والعصاة وحلم اه 

     : قوي ا يعجزه يء، وإنا حلمه وعفوه عنهم رمة هم لعلهم يتوبون إليه

 [.27/  ]النساء                 
 العي الكبر ليس عن عدم علمه با يعمل العباد، بل هو العليم احليم الذيوحلم الرب 

                                  :  من خر ور وما خفي الصدور ،يعلم خائنة اأعن

 .[  51 / اأحزاب]      
لغني الذي بل هو اأو عجزه عنهم ، ليس حاجته إليهم ،  ةالعصا ىع وحلم اجبار 

   :حلم عليهم ويصفح عنهم رمة هم مع استغنائه عنهم ، وشدة حاجتهم إليه 

 .  [ 11 / يونس]             
احليم الذي ا حبس  ، يم الذي يصر عى أذى خلقه ومعاصيهملفسبحان الرب اح

م يرزق العاي كا نعامه وأرزاقه عن عباده أجل ذنوهم، ولكنه كريم رحيإإحسانه و
التقي، وقد يقيه بل وقاه  يرزق امطيع، ويبقي الفاجر وهو منهمك ي معاصيه كا يبقي الَرا 

     :  وهو غافل ا يذكره كا يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده فات والباياآا

 [.22/احر]                  
                    :  ظم رمته بعبادهفسبحانه ما أوسع حلمه، وما أع
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 [ .15/احج]
 إِنرهُ  ، اه ِمنَ  َيْسَمُعهُ  ىَأذ َعَى  َأْصَرُ  َأَحدَ  اَ  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أي موسى 

كُ   .(1) متفق عليه « َوَيْرُزُقُهمْ  ُيَعافِيِهمْ  ُهوَ  ُثمر  ،َوَلدُ ال َلهُ  ْجَعُل ـَويُ  بِهِ  ُيْرَ
، ولكن  ، يؤخر العذاب عنهم رمة هم لعلهم يتوبون واعلم أن اه حليم عى عباده رؤوف هم

      : الناس يغرون باإمهال وحلم اه عنهم فيزيدون ي اإعرا, وامعاي

 [.1-1/نفطاراا]                       
أن يعجل  لون اه أويس، بل اأجاف واجهال منهم يرفضون تلك الرمة واإمهال 

                           :  هم العذاب والنقمة كا قال كفار قريش

 .[  32 / اأنفال]              
 ربه ، وما أعظم حلم اه عليه.فسبحان اه ، ما أظلم اإنسان لنفسه ، وما أجهله ب

، أما ي اآخرة فهم خلدون  علم أن تأخر العذاب عن الكفار والفجار إنا هو ي الدنيا فقطاو
                  :  ي النار

 .  [ 112 – 111] البقرة /               
اأر, من  ظهر ما ترك عى ،ومغفرته للعصاة ،، ولو ا حلمه عى اجناة واه غفور حليم

                                 : دابة
 .[  95] فاطر /                            

بل من عظمة جرم وكفر أهل اأر, تستأذن الساء واأر, أن تقع وتزول من شدة ما يأِ به العباد 
لئا تزول وتقع عى  ق والعصيان، وتكاد تنفطر من ذلك، ولكن احليم يمسكهامن الكفر والفسو

                                : ى اهـمن عص
 .[ 91/فاطر]        

ويرضاها من اإيان  فسبحان احليم الذي جعل ي مقابل هذا الكفر والفساد أسبابًا حبها 
   :  لوا حلم اه ل تلك اأسباب التي هي سبب زوال العام وخرابه والتقوى تقاب

 [ . 33] اأنفال /                                                      
                                                 

 ( .2119ومسلم برقم ) ، واللفظ له (1144أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه( 1)



121 

 

أنه احليم الرحيم الذي سبقت رمته غضبه، وسبق حلمه ؛  ع احق سبحانه تلك بتلكفَ فدَ 
                                                                      :  عقوبته

 [ .59/اأنعام]              
 .(1) متفق عليه « يَغَضبِ  : َسبََقْت َرْمَتِي َقاَل اه ملسو هيلع هللا ىلص : » قال : قال رسول اه  وعن أي هريرة 

فر كُ  ، فإذا أغضبه لذي خلق ما يرضيه وما يسخطها هو ، فسبحان اه ما أعظم حلمه ورمته بعباده
، وتسبيح عباده يملؤن السموات أرضاه تسبيح امائكة الذين ،اخلق ومعاصيهم وظلمهم

                                                 : له وعبادهم ، ومدهم له امؤمنن ي اأر, 

                                               

 [ .31-37/فصلت]   ىئ                       
وا ، له اأساء احسنى، والصفات العى، وحده ا ريك له  علم رمك اه أن اه او

 [.11/الشورى]                     له : وا شبيهله ، مثيل 
 كمثله يء ي احلم ، القوي الذي ليس كمثله يء ي القوة.هو الرب احليم الذي ليس 
، لكن عى امعلوم من نقص واحليم  باسم من أسائه كالعزيز  وامخلوق قد يسميه ربه 

 ، وامعروف من ضعف اآدمية . ، وامعهود من فقر اخليقة البرية
به تكون اأفعال و،  مال الصفاتوبه يكون ، ن الظاهر منه يْ وزَ  ،واحلم نور الباطن ي العبد

وهذه  هي  بالقدر الذي ينبغي ، ، ينبغيلشخص الذي ل، ، ي الوقت الذي ينبغي  عى ما ينبغي
 [.9/القلم]             : ملسو هيلع هللا ىلصالتي ظهرت ي أكمل البر حمد  احكمة

ي احليم  ، وا يتصور ذلك عى التام كله إا إا بنور احلم والعلم ةوا تكون حكم
       ، وكل  يؤتيه اه منها بقدر نور احلم والعلم :  احق 

 [ .214/البقر]                    
، ولكن حلم اه عى عباده ا حيط به أحد ،   علم أن كفر اخلق وركهم وظلمهم عظيماو

               :  ورمته هم وسعت كل يء

 [.7/غافر]              
         فيقول : إليه ويستغفره وأرك به لعله يتوب  كفر ى منإيتحنن  أا تراه

                                                 
 . واللفظ له (2751( ومسلم برقم )7919أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه( 1)
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 .[  79 -73/ امائدة] 
 فسبحان اه ، ما أعظم حلمه عى من كفر به وعصاه.

ماا يفقهه إا العامون  ،وتدبره احكيم ،وقد جعل املك احق سبحانه ي ملكه العظيم
                       ، وماا يعرفه إا امؤمنون امتقون : الربانيون

                               

 [.21-14/الرعد]           
وي  .. .. وي مقابلة ما يرضيه ما يسخطه ي مقابلة ما حبه ما يكرههسبحانه حيث خلق 

 وي مقابلة ما يشكره ما يصر عليه. ..ه تمقابلة طاعته معصي
:  العى اته ، وصف د بأسائه احسنىبعـيُ ـل ؛ فصلها من نعوت جاله وهذه حكمة ي خلقه وأمره

                    

 .[ 111/اأعراف]
 فنستغفر اه من جهلنا ومعاصينا وتقصرنا ، ونسأله أن يغفر لنا ويعِلمنا ما ينفعنا.

 ة ، ما أوسع حلمه ورمته بعباده. روت واملكوت والكرياء والعظمفسبحان ذي اج
..  .. ويرى من يشكره ومن يكفره من يطيعه ومن يعصيه.. ويرى  يرى ما حبه وما يكرهه

ده ومن . ويسمع ما يرضيه وما يسخطه . ويسمع من يسبحه ومن يسبه .. ويسمع من يوحا
     :  وا تنفعه طاعة الطائعن .. ره معصية العاصنـا تض .. رك بهـيش

                                                   

 [.99-93/اإراء]             
.. والكل عبيده ، وله وحده   .. والكل حت قهره .. والكل ي قبضته وكل اخلق ملكه

                                        :اأساء احسنى ، والصفات العي 

                                                         

                                      

 .  [ 29 – 22] احر /                              
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ا أعظم صره ، وم ، وما أوسع حلمه ، وما أعظم ملكه ما أعظم أساءه وصفاته اه فسبحان
 [.1/طه]                  :  عى من كفر به وعصاه

ْهُر،  َقاَل اه » َقال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه  عن أي هريرة و ْهَر َوَأَنا الدر : ُيْؤذِينِي اْبُن آَدَم، َيُسُب الدر
 .(1) متفق عليه «ُأَقِلُب اللريَْل َوالنرَهاَر 

يفر منه يء ، وا يغيب عنه  الذي ا يعجزه يء، وا املك القوي القادر القاهر هو 
 ، وا يفوته يء ، يفعل ما يشاء ، وحكم ما يريد.  يء

 ، هو املك احق الذي خلق السموات واأر, باحق ، ودينه احق، وكتبه حق، ورسله حق
                :  بيده املك واخلق واأمر كله

 [.112/اأنعام]                
، وا يطيع  الذي ا يعبأ با سواهالقادر ،  الذي تفرد باملك واملكوت  هو املك الغني القوي

                                      وعصاه:  من خالفه

 .  [ 71] امؤمنون /                  
 : ويطيع أمره، ويعبده ، يؤمن به  فسبحان احليم العليم الذي جعل ي الساء من خلقه من

                            

 [ . 21 – 14] اأنبياء /        
، كا جعل فيها من  ويطيع أمره، ، ويصدق رسله ، ويعبده  وجعل ي اأر, من يؤمن به

                                                                     : ، ويكذب رسله  يكفر به

 [ .2-1/التغابن]                                      
،  ورغبهم ي اإيان والطاعات ،، وأنزل عليهم  كتبه  وكل أهل اأر, أرسل اه إليهم رسله

للمكلفن من اإنس واجن أمر   هم العاقبة، وترك، وبنر  وحذرهم من الكفر وامعاي
                   :  ااختيار

 [ .3–2]اإنسان/               
م يشأ ا ما ، و ، فا شاء اه كان وعلمه ة اه، وا خرج أحد عن مشيئ فا إكراه ي الدين

              ی وما سيكون :  واه عام با كان وما يكون ، يكون

                                                 
 . واللفظ له (2291(، ومسلم برقم )1111أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه( 1)
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   حخ               
 [.251/البقرة ]

                              :أو حب الدنيا  الشيطان أو اهوى حبسه نْ فمتى يفقه مَ 
                                                                

 [.31 –24]اإنسان/        
.. وتعجيل  .. والغضب من كذا .. والصر عى كذا واعلم رمك اه أن الرى لكذا

 ونحو ذلك.. وإهاك هذا .. وإغراق هؤاء .. وتدمر هؤاء .هذا ولعن ..  العقوبة لكذا
 ذلك كله من أفعاله سبحانه، وفعله منفصل من صفاته، موجود ي معاي أسائه، يفعله 

،  كال قدرته، وعز ربوبيته، ليعلم العباد ذلك فرهبوه هليظهر لعباد ؛ عند وجود سببه
          عوا إى طاعته ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه : ويَ

 [.71] امائدة/                
كا قال فك عنه أبدًا فهي من لوازم كاله ا تن  صفاته العىو ،ه احسنىأساؤأما 

                                              :سبحانه
                               

                           
 .[  29 – 22 / احر]                       

 ،  عباده الظامن يراه العبد ي سبل عفوه ومغفرته ورمته وإمهالهعلم أن حلم اه عىاو
، وعنادهم له، ووصفهم الرب با ا  مع جحدهم احق وترك معاجلة الظامن بالعقوبة

                   :  يليق بجاله، وتكذيب كتبه ورسله

 [.91] فاطر/                        
    :  ه، يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعم  أعظم حلم احليم احق بعبادهفا

 .[  79 / امائدة]          
      : أنفسهم وغرهم  عى عباده الظامن وما أوسع حلم اجبار 

                                  

 .[  54-51 /  الكهف]               
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رأى أن عيش ميع اخائق ي  ،وبالغ ي ااعتبار والتدبر ،وإذا أمعن العاقل النظر
             :  ، وسعة رمته ومغفرته وعفوه اه ، وإحسانه ، عظيم حلم

                           
 .[  21 ] لقان /       

                 : ، وغلبت رمته غضبه ةالذي كتب عى نفسه الرمالرحيم ان الرمن فسبح
                                          

 .[59/اأنعام]    
 ، القوي القادر عى كل يء،  وهو رب العزة واجال واجروت والكرياء أا تراه 

لسعة حلمه  ؛ لعلهم يرجعون إليه ،، ويؤخر العقوبة عن امستحقن ها حلم عى العصاة
 .[  15 / احج]            : ورمته
حتى يظن امغر أنه ليس يعلم .. ويمهل حتى يتوهم اجاهل أنه همل.. ويسر    اه وحلم

.. ويُ  ،  رونهـوبإيذاء أوليائه يس..  هرضوننعم عى العصاة حتى كأهم بامعاي يُ حتى كأنه ليس يَب
                      : فا إله إا اه ما أوسع حلمه

                             

 [ .113-112/اأنعام]
 .، ومغفرة وحلًا  الذي وسع كل يء رمة وعلاً  فسبحان الواسع الكريم احليم

               با فعل الكفار والعصاة تؤاخذنا اارمنا و اللهم

 .  [ 155 / اأعراف]                      
  التعبد ه : باسمه احليم 

ئه وصفاته تقربًا اعلم أنار اه قلبك باإيان أن أحب عباد اه إليه من اتصف بمقتى أسا
 وصفة عليا. ،اسم كريم إليه ، وكان له حظ من كل

 واعلم أن اه هو احليم الذي يصفح عن الذنوب ، ويسر العيوب ، وهو احليم الرحيم الذي 
 يسبل سره عى العصاة لعلهم يتوبون.

أن  ؛وهو احليم القوي العزيز الذي ا يستخفه عصيان عاص ، وا يستفزه طغيان طاغ 
، وا وبَه، واه ا تنفعه طاعة الطائعن وحت سمعه ،وي قبضته ،اجميع ي ملكه
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 .  [ 1/  املك]                               : تره معصية العاصن
               ى ربه ليحاسبه بعمله : إراجع من مؤمن وكافر والكل 

                                            
 [.21-21] الغاشية/          

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه عب عى من عرف أن ربه حليم عى من عصاه أْن حلم هو عى 
،  من خالف أمره ، فاحلم عى اخلق حلم عليك رب اخلق، وتستجلب بحلمك حبهم لك

               ورضوان اه عنك :

 .  [ 22] النور /                     
 .فكن ي الليل مع احليم استغفره وتب إليه ، وي النهار كن حليًا عى اخلق كلهم

فاحلم أنت عى من ملك ،  وأحب لغرك ما حبه  ،وكا حب أن حلم عليك مالكك
  :   لنفسك ،  واكره لغرك ما تكره لنفسك ،  وأحِسن إى الناس كا أحسن اه إليك

                                    
 .  [ 77القصص /   ]            

 َحترى َعْبدٌ  ُيْؤِمنُ  َا  ، بَِيِدهِ  َنْفِي  َوالرِذي »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أنس بن مالك 
 .(1)متفق عليه « لِنَْفِسهِ  ِحُب ـيُ  َما ،ِأَِخيهِ  َقاَل  َأوَ  ، ِجَاِرهِ  ِحبر ـيُ 

فتتادى ي عصيانه  ،، وتغر بحلمه عليكاحذر أن تعي ربك السميع البصرواحذر غاية 
وبطشه  ،وتتكل عى عفوه مع اإرار عى عصيانه، فإنه وإن كان احليم الكريم فإن أْخَذه أليم

  جئ                        : شديد

 .  [ 51 – 94/ ] احجر 
             من هذا وهذا:  بينةفكن عى 

 [.41/امائدة]
  :  ، ولكال رمته بخلقهبامعاي والذنوب مع كال علمه ،ما أعظم حلمه فسبحان اه

 [.113/البقرة]                                        
ل إحسانه، وأدركت سعة حلمه، ورأيت شدة بأسه، وإذا علمت عظمة ربك، وعرفت جزي

                                                 
 ( واللفظ له.95ومسلم برقم ) (13، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه ( 1)
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من مواجهة الكريم با يكره احليم:  فبادر إى طاعة ربك احليم الغفور الشكور، واستِح 
                                        

 .  [ 1 – 1] اانفطار /     
فإنه يراك  ،تقل عى احليم احق إا احق وا ،واستعمل ما أنعم اه به عليك ي طاعته

                                  : ، وسوف يسألك  ويسمعك

 .[31/اإراء]   جئ  
، واصر عى ميع ما حبه ويرضاه التي ا تعد وا حصـى  واشكر من أنعم عليك بنعمه

 : لتنال أجرًا ا حلم به ؛ وه من أجلهمن الطاعات، والزم الصر عى كل حبوب ومكر
                                     

 .  [ 11] الزمر /        
والصر عى الباء، ، ودوام طاعة اه،  والصر عى أذاهم،  ل لك احلم عى اخلقويسهِ 

، ومعرفة نعم اه  تصاف با يليق بالعبد منهااا، و ، وصفاته العى معرفة أساء اه احسنى
            ، ومعرفة ثوابه وعقابه: وإحسانه

                                               
 .  [ 157 – 155 / البقرة]           

 : واعلم أن الصر الذي عب عى العبد ثاثة أنواع
 ر عى طاعة ه .. وصر عن معصية اه .. وصر عى أقدار اه.ص

ي امعرفة احمد فقد بلغ الذروة درجة وأفضل الصر ما بلغ درجة الرى ، فإن ارتقى إى 
                             :واليقن 

 .[  11 / التغابن] 
          : ووافق طاعة اموى، والصر النافع احق ما خالف اهوى 

 .  [ 11 / الروم]        
 واعلم أن من أعظم اجواهر احلم عى السفيه، والعفو عن اميء، والصر عى الباء: 

 .  [ 5 / امعارج]                             
فاصر فإن ، بة الصر  أحسن العواقب وعاق، ، وأنه حب الصابرين  واعلم أن اه مع الصابرين
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  : ر، والعافية بعد الباءـر بعد العسـ، واليس ، والفرج بعد الكرب ر مع الصرـالنص

 .  [ 211 / آل عمران]               
      : فاصر وتوكل عى اه تنال ما حب فوراً  ، ومفتاح ذلك كله الصر

                                           

 .  [ 3 -2/ الطاق]                             
، وأحسن إى الناس  إذا أنعم اه عليك بنعمة احلم والصر فاصر ه ي ميع أحوالكو

 عى ما أصابك فإنك ، واصر نه عن امنكرا، و ، وأمر بامعروف كوعادَ  نْ إبا تستطيع و
            : ، ولك العاقبة احسنى ي الدنيا واآخرة منصور

 .[ 17 / لقان]                         
 .[197/آل عمران]                        

 .[251/البقرة]        
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأََنا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أَْنَت  اللرُهمر »

 إِار  وَب الُذنُ  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفرْ  بَِذْنبِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(1)أخرجه البخاري «أَْنَت 

 احلم. عظيم يا ، بالعباد رؤوفاً  يا ، وامغفرة ةالرم واسع يا ، وامواهب العطايا جزيل يا
 . النار عذاب وقنا ، حسنة اآخرة وي ، حسنة الدنيا ي آتنا ربنا اللهم
 ، شكروا ُأعطوا وإذا ، ااستغفرو أساؤا وإذا ، استبروا أحسنوا إذا الذين من اجعلنا اللهم
 . الرامن أرحم يا ، صروا ابتلوا وإذا ، مدوا ُمنعوا وإذا

 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311 برقم ) أخرجه البخاري (1)
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 اللطيف
                               تعاى: اه قال 

 [.19-13 /]املك       
َائر واخفايااهو اللطيف الذي أح  اه  اللطيف ،  طن واخباياالبوابلطفه ، وأدرك  ط علمه بال

            ، وا يعزب عنه مثقال ذرة: ة الذي ا خفى عليه خافي

 [.11/يونس]                                 
بخلقه، الرفيق هم، العليم بخفايا حوائج العامن، البصر  َرا وهو سبحانه اللطيف ال

خلقه إحسانه وألطافه من حيث ا يعلمون، ويرزقهم من حيث  بأرارهم، الذي يوصل إى
 [.14/]الشورى               ا حتسبون: 

، الذي يسوق إليهم أنواع الر واإحسان من  وهو سبحانه اللطيف الرحيم بعباده وأوليائه
أعى امراتب  يهم إىقِ رَ ، ويُ  لطفه يا ر بخفـ، ويعصمهم من أنواع الش حيث ا يشعرون

امكاره ليوصلهم ها إى امحاب اآام ونه يذيقهم إ، حتى  بأسباب ا خطر عى باهم
 [.111 /]يوسف                                   :اجليلة ، وامقامات النبيلة 

، مون اموصل إليهم أرزاقهم من حيث يعل ،فسبحان الكريم اللطيف بعباده، احفي هم
مله من ؤومن حيث ا يعلمون، اللطيف الذي يوصل إى من شاء من خلقه ما م يكن ي

   وا فكر فيه: ، وكريم الظفر، ويرزق من يشاء ما م يكدح فيه  ،رـعزيز النص

 [.14/]الشورى            
 ، وعوام الغيب.هو اللطيف العام بدقائق اأمور ، وخفايا الَائر ، وغوامض احقائق 

هو اللطيف الر بعباده الذي يلطف هم من حيث ا يعلمون ، وهيء هم مصاحهم من 
                   حيث ا حتسبون : 

   [.21/لقان]                                
ى حال لذي ينقل عبده من حال إ، اللطيف اهو اللطيف العليم بكل يء مها دق وخفي 

                    مصلحته بلطف عجيب :

 [.1-5/آل عمران]                                           
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هو اللطيف امنعم بكل خر ، امعطي لكل فضل ، أعطى عباده فوق الكفاية ، وكلفهم دون 
            جر احسنة : الطاقة ، وضاعف هم أ

 [.39/إبراهيم]        
: هواللطيف الرحيم الذي يَكل عسر، وجر كل كسر، وأطعم كل خلوق، وغفركل ذنب

 [.111] النساء/                   
 فسر. هو اللطيف الكريم الذي أعطى فأغنى ، وأنعم فأجزل ، وقدر فعفى ، ووى

هو اللطيف الذي هدانا لإسام، ووفقنا للعمل الصالح ي البداية ، وختمه بالقبول ي 
             النهاية ، وأجزل له اأجر ي دار امقامة : 

 [.111-117/الكهف]                     
ن إيعزب عن علمه يء ووهو سبحانه اللطيف العليم بكل يء، اللطيف اخبر الذي ا 

، ويسمع تسبيحها  ي الظلاتاللطيف دق وصغروخفي، حتى اخردلة التي اوزن ها يراها 
             ، ويأت ها من  بن امخلوقات : من بن الكائنات

 [.11/]لقان                      
وتركيب دقائق الصنعة، وما دون ذلك من خفايا  ،وهو سبحانه اللطيف ي إتقان الصنع

                                امصنوعات : وأرار ،امخلوقات
 [.11/]النمل               

، وا  ، ا يفوته من أعاهم يء ، بالغ الرأفة هم ، كثر اللطف هم ف بعبادهيوهو سبحانه اللط
                           : ل ذرةيظلمهم مثقا

                                
 [ .97-95/النحل]   

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصاحن بفضله وكرمه، ويعفو عن سيئات امذنبن 
              : بلطفه وعفوه ، ويعذب من يشاء من امذنبن بعدله

 [.91/]النساء           
، اللطيف  ، اللطيف الذي يملك خزائن اللطف وهو سبحانه اللطيف الذي ا أحد ألطف منه

   : الذي كل لطف ي العام من آثار لطفه ، اللطيف الذي وهب اللطف لكل لطيف فلطف
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 .[ 21/احجر]                         
 .وهو املك احق الذي وسع علمه ولطفه ورمته ميع خلوقاته

 : ، وظهر لعقوهم فهم يعبدونه كأهم يرونه حتجب عن أبصار اخلق فا يرونهااللطيف الذي 
                                                                           

 [.113-112/]اأنعام                 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن ُيـْدرك بالكيفية ، اللطيف اخبر بكل ذرة ي املك 

حيث م  وامرك واملكوت ، اللطيف بالر والفاجر فكل  يأكل من رزقه ، اللطيف بالكافر
 [.15] احج/                  يقتله جوعًا بكفره :

، الذي  وينعم عليه ،قبل عليهويُ  ،، فيقبله لطيف بمن جأ إليه وتاب إليه من عبادهوسبحان ال
 [ .7/النحل]       :  يعطي اجزيل ويقبل القليل

، ويوصل رمته ورزقه إى عباده  الذي يعلم اأشياء الدقيقة وا إله إا اه اللطيف اخبر
                                                     :  بالطرق اخفية

 . [1-5]السجدة/                
فا يبتي اه به عباده من امصائب.. وما يأمرهم به من امكاره.. وما ينهاهم عنه من 

 ي العاجل واآجل إى سعادهم اخبرهي طرق خفية يوصلهم ها اللطيف  الشهوات..
 :املك اه النبوة والعلم والسجن فصر فأعطاه بالغربة واجب وملسو هيلع هللا ىلص  يوسف  كا ابتى

                                                   
                                                               

               
   [.111-111/يوسف]    

 .. إساعيل فصر وأطاع فجعل ذريته هم الباقن بالنار وفراق اأهل وَذبـْح ملسو هيلع هللا ىلص ابتى إبراهيم و
         :  وجعل منهم أئمة يدعون وهدون إى اخر إى يوم القيامة

 [ .21]احديد/                              
هم، وما أوسع حلمه عى من  م ما أعظم رمته بعباده، وما أعظم لطفهفسبحان ربنا العظي

             ، وما أشد فرحته بمن تاب إليه: عصاه
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 [.21-27] النساء/
     :  نحمد الغفورالرحيم، ونتوب إليه، ونستغفرهوإذا عرفنا ذلك فيجب أن 

                          

 [ .59/اأنعام]                         
 واسم اللطيف له معنيان:

ف حتى طُ مه دق ولَ لْ : بمعنى اخبر، فهو سبحانه اللطيف اخبر بكل يء، الذي عِ اأول
                                  :  أدرك الَائر والضائر واخفيات

 [.19-13]املك/               
بمعنى امحسن وامنعم الذي يوصل إى عباده وأوليائه مصاحهم وما ينفعهم : الثاي

                  بلطفه وإحسانه من حيث ا يشعرون:
 .[13/]احج           

، إى اخلق فهي من لطف الرمن واعلم أن لطف اه هوالرمة،فكل رمة تصل 
             : سواء كانت باأسباب امحبوبة أو امكروهة 

                              

 [.21/لقان]    
 ومسالك اللطف ظاهرة بادية ي املك واملكوت .

يمها..وأصناف الكفايات كلها.. وتقليب ي خلق امخلوقات كلها..واإتيان باأرزاق وتقس
اأحكام واأطوار .. واختاف األسنة واألوان واأحجام واأوقات .. وَخْلق الذوات 

   :  والذرات .. وَخْلق اجامدات وامائعات .. واستخراج ذلك كله من غيابات خزائنه

                            

  [.13-12/الزمر ]      
فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه امخلوقات العظيمة ، واستودعها ي خزائنه 

           العظيمة ، ثم خرجها من عام الغيب إى عام الشهادة :
                       

   [.113 -112/اأنعام]      
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 إرساله الرياح اللواقح ، ثم لطفه ي تلقيحها السحاب ، ثم وما أحسن لطف ربنا ي
لطفه ي ملها السحاب ، ثم لطفه ي مع السحاب بالرياح ، ثم لطفه ي مع اماء 

                   ي السحاب ، ثم لطفه ي إنزاله عى خلقه مفرقًا : 

                                                 

                                      

 [ .99-93/النور]       
ثم تأمل لطف اللطيف ي َسوق السحاب بالرياح إى البلد اميت ، ثم لطفه ي ترتيب إنزاله إى 

          اأر, ، وتقطيعه رذاذًا لئا هلك من حته : 
                                  

 [ .57/اأعراف]     
ثم انظر كيف َلطرف اللطيف أرحام اأر, ، وفتحها لقبول اماء والنبات ، حتى ذهبت عروق 

     الثرى ، وصعدت أغصانه ي اهواء ، وظهرت ثاره ي الفضاء : النبات ي 

 [.11/احجر]     
ثم تأمل حكمة اللطيف كيف خلق النبات أزواجًا ، وشعوبًا ، وقبائل ، ختلفة األوان ، 

           واأحجام والطعوم ، رزقًا خلقه وعباده : 

                          
 [.11-4/]ق

يمتص الغذاء من الطن بجذوره، ثم لوهدايته له ،  ثم تأمل قدرة اللطيف ي فلق احب والنوى
حتى نمو احبة ي تدريج  وأزهارًا وثارًا، ثم كيف لطف بخفي قدرته  ،نه أغصانًا وأوراقاً كور 

                       :  يوم القيامة صارت شجرة شاخة مستمرة النسل والبذر إى 
                                              

 [.11-11/النحل]                      
ثم تفكر كيف أخرج اللطيف بخفي لطفه الثار من النبات كا خرج اأطفال من 

؛ ليذِكر عباده أنه القادر عى بعث اأموات  اأرحام، وكا خرج اأفعال من اإنسان
                         :من القبور 
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 [.34 /]فصلت                           
اللطيف الكريم ،  فسبحان اللطيف بعباده الذي له خزائن اأرزاق ي الساوات واأر,

                             : الذي يسوق لعباده أرزاقهم من باد شتى

  [.21/احجر]    
   :  ، وساق هذا هذا بلطفه ي خلق اأرزاق وامرزوقنوسبحان املك احق الذ

 [.1/هود]                         
أكثر وما ،  ويأكلون من موائد نعمهينتفعون بأرزاقه ، وهو سبحانه الكريم الذي ميع اخلق 

       :أوقات شتى  ، ي من باد شتى، لس اإنسان عى مائدة فيها من نعمه أنواع شتىماع
                                     

 [.21 /]لقان                                
:    وميل تقسيمه ،تدبره ، وما أعجب لطفه ي حسن ما ألطفه بخلقه ا إله إا اه وله احمد

 [.44 -41/]احجر                                       
كيف معها اللطيف من  ،اه أحسن اخالقن ثم تفكر رمك اه ي النطفة التي خلقك منها

 .الغذاء، وأقرها ي قرارها امكن ، ثم استنزها من الذكر واأنثى من بن الصلب والرائب
ها ي أطوار اخلق ، ثم صرر  أرحامثم تأمل كيف مع اه ماء الرجل وامرأة ي ظلات ا

فكان ، ، ثم نفخ فيه الروح  حاً  العظام ثم كسا، ، ثم عظامًا  ، ثم مضغة ثم علقة،  نطفة
                               :بتدبر اللطيف اخبر  قًا آخرلْ َخ 

                   
 [.19-12/]امؤمنون            

ن اأعضاء الظاهرة َس َح ، ثم تأمل كيف أخرج اللطيف هذا اإنسان من بطن أمه بشـرًا سويًا 
 ، مكتمل اأعضاء واحواس . والباطنة

، ويدان ، ورجان وعينان ، ذنان أو،  ، ولسانس أذلك اماء إنسانًا له ر نْ خلق مِ  نْ فسبحان مَ 
 [.21/الذاريات]         : رةوغرها من اأعضاء الظاهوأصابع 
، والعروق ، وامعدة ، واأمعاء ، والكبد ، من ذلك اماء القلب القادر اللطيف وخلق 

                 والعصب وغرها من اأعضاء الباطنة:
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 [.11-5/]الطارق                                              
فهذا اإنسان عورة ، خرج من عورة ، ثم دخل ي عورة ، ثم خرج من عورة ، وهو وظام وشقي 

             وخار إن م يؤمن بربه : 

 [.3-1/العَ]           
 أحد خلوقاته التي ا تعد وا حى.فهذه قدرته ي خلق فرد من جنٍس من 

والتشكيل  ،الذي يملك ميع موازين التدبر والتصـريف  اللطيف اخبر  فسبحان اخاق العليم
                          ي ملكه الواسع الكبر:   والتغير بسلطانه العظيم

 [.15/]غافر        
 : ي خلقه وأمره وهو احكيم العليم، اأمر كله له وكله ، له اخلق له املك كله ، و

يبسط ويقبض.. ويعز ويذل.. ويعطي ويمنع.. ويغني ويفقر.. وحيي ويميت.. وهدي من 
 .ن يشاء.. وينتقم من يشاءيشاء.. ويضل من يشاء.. ويعفو عمر 

   :والتدبر  ، والكل عنده سواء ي اخلق والعلم ، واجليل والدقيق خلق الكبر والصغر
                             

                                          
 [ .11-11/لقان ]      

.. والكل خاضع أمره.. والكل ملكه.. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده ويعبده 
                              : ومَع إى إرادته

 [.99-93/اإراء]                       
 . ، والرفع واخفضوسبحانه ما أعظم لطفه ي تدبره ي البسط والقبض ، والعطاء وامنع
 هو القادر عى كل يء ، الذي ا يعجزه يء ، وا يمتنع عليه يء .

هاك .. وهلك حيي بأسباب اموت .. ويميت بأسباب احياة .. وينجي بأسباب ا
            بأسباب النجاة .. ويعز بأسباب الذلة .. ويذل بأسباب العزة : 

 [ .13-12/يس]                                 
هو اللطيف الذي يري أولياءه ي قصور أعدائه ، ثم يورثهم أرضهم وملكهم ، كا ربى 

                        ي قَ فرعون :  ملسو هيلع هللا ىلصموسى 
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 [ .1-7/القصص]             
ويعطي امحبوب باأسباب امكروهة ؛ أنه اللطيف العليم بكل يء ، القادرعى كل يء وحده 

                  ا ريك له : 

 [.211/البقرة]                 
     هم بيء إا كان خراً هم :  فسبحان اه ما أعظم لطفه بعباده امؤمنن ، ا يقي

                

 [.99-93/اأحزاب]             
 َوَليَْس ،  ْؤِمِن إِنر َأْمَرُه ُكلرُه َخْرٌ ِأَْمِر امُ  َعَجًبا »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:  َقاَل   ُصَهيٍْب  َعنْ و

اُء َشَكَر َفَكانَ ،  ِأََحٍد إِار لِْلُمْؤِمنِ  َذاكَ  ا َلُه  إِْن َأَصاَبْتُه َرر اُء َصَرَ َفَكاَن ، َخْرً َوإِْن َأَصاَبْتُه َرر
ا َله   .(1)أخرجه مسلم « َخْرً

 ،  هبسط له أغناه وأطغا ، إنْ  أما الكافر من حيث هو كافر فا يقي اه له بيء إا كان رًا له
              نعه وقبضه سخط ربه وعاداه:مَ  وإنْ 

 [.15/]التوبة        
أنه يتواهم باخر دائًا ، فيخرجهم من ظلات الكفر  واعلم أن من لطف اه بعباده امؤمنن 

نفوسهم ، ويقيهم ر  إى نور اإيان والسنة والعلم والطاعات والبدع واجهل وامعاي 
رفهم عن الكبائر وامحرمات التي ـ، ويص رف عنهم السوء والفحشاءـ، ويص اأمارة بالسوء
                    :  توجب سخطه

                
 [.257]البقرة/

ب التي ويقدر هم أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم، ويقدر عليهم أنواعًا من البايا وامصائ
       من الطاعات والقربات والكرامات : يسوقهم ها إى ما حبه ويرضاه

                      

 [.121/التوبة]                             
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شغلهم وا ي ،، حصل به امقصود ومن لطفه بعباده امؤمنن أن ععل رزقهم حااً ي راحة
          وهو عبادة اه والدعوة إليه:، عا خلقوا من أجله 

 [.14/الشورى ]      
 ، إذا صروا السيئات   ليكفر عنهم ؛ ومن لطف اه بعباده امؤمنن أن يبتليهم ببعض امصائب
          : ويرفعهم إى عاي الدرجات، ويكرمهم بجزيل الثواب

                                              

 .[157-155]البقرة/                  
  التعبد ه باسمه اللطيف : 
، فذلك  ر اه قلبك باإيان أن أول ما عب عليك  من التعبد ه باسمه اللطيف طلب علمهعلم نور ا

لرى قدرة القدير،  ؛ ، ومعرفة مسالكه ي العام ن اأساء احسنى به وبغره مهمفتاح التعبد 
 [.1/  ]طه                   وأفعاله: ه، ي خلوقات ولطف اللطيف

واهدف اأول من طلب العلم هو معرفة الرب الذي يستحق العبادة بأسائه وصفاته ، 
، ومن وفقه اه هذا وهذا سعد بقربه واهدف الثاي هو عبادته وطاعته بعد معرفته 

                          وجنته : ورضاه

 [.14] حمد/     
التي حبه  ، واأفعال اجميلةوالصفات العى ،وإذا علم العبد أن ربه له اأساء احسنى

    ه : ويرى عنه موا بهريحبه لبادر إى التعبد ه ها  ،عباده من أجلها

 [.111/اأعراف]                      
، وراقب  حاسب نفسه عى أقواله وأفعاله، وإذا علم أن ربه لطيف عليم بكل صغرة وكبرة 

 [.12/املك]                              :  ربه ي حركاته وسكناته
ال ذرة ي ق يدي اللطيف اخبر الذي ا يعزب عنه مثن العبد وكل يء مكشوف بنواعلم أ

                                                  : اأر, وا ي الساء

 [.19-13/املك ]         
،  ، وتظفر بنعمه وعطاياه لتنال فضلهواعبده وسبح بحمده،  ،فاعرف ربك اللطيف احق

       :  واك الرحيم الذي ميع النعم منهوم، ربك الكريموكن واثقًا ب
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 [.44-41/احجر]           
ن ف مع الناس والطف هم ، وأحِس وكن بالليل مع اللطيف واسأله أن يلطف بك ، وي النهار تلطر 

 .حم الناسوسله أن يرمك ، وي النهار كن رحيا ً ير ، إليهم ، وكن ي الليل مع الرمن
قه، وْ ر يُ ـالش وقا تَ ه، ومن يَ اخر يعطَ  را حَ تَ ، واعلم أن من يَ  ميع أموركارغب إى ربك ي و

                 :والعافية ، وأعاه طلب اهداية والفضل كله بيد اه وحده
 [.9 /]اجمعة             

فالطف أنت بإخوانك  ي ميع أموركواعلم رمك اه أنك كا حب أن يلطف اه بك 
،  ، وأوصل برك وإحسانك إى غرك بحسب قدرتك ، وخالقهم بخلق حسن امؤمنن

، وتكسب حبة  حبك اه، وادعهم إى اه واصر عى أذاهم  هم بحسن خلقكعْ وَس 
                    ، وتسلم من أذيتهم: الناس ومودهم

                                 
 [.35-33/]فصلت                                         

خفي ، وبره ظاهر غر  فه بكطْ لُ  نْ مَ   وشكرِ  واشغل نفسك وقلبك ولسانك وجوارحك بذكرِ 
             : طاعتك ومعصيتك ائك، وحالائك وَرر رر ـإليك واصل ي َس 

 [.215/اأعراف ]                     
ف ي إيصال برك إى الناس بألطف وبروإحسان، وتلطر  ،نفق ما رزقك اه من علم ومالأو

      وا كر وا احتقار:  ،ة وا أذىنر ، با مِ  هباوأحسن امذ، امآخذ 

                                  

  [.213-212/البقرة]                      
وإذا عرفت أن ربك هو اللطيف فليكن حظك من هذا ااسم الكريم أن تكون لطيفًا ي 

 مصاحك بامبادرة إى كل عمل صالح ، لطيفًا باخلق كلهم عى اختاف طبقاهم.
رأيت جاهًا فعلمه بلطف ، وإن رأيت عاجزًا إن رأيت كافرًا فادعه اى اه بلطف ، وإن 

فخذ بيده بلطف ، وإن علمت سنة فانرها بلطف ، وإن عرفت حسنة فاشكرها ، وإن 
                 علمت سيئة فاسرها : 

 [. 211-144اأعراف/]         
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 ،ملسو هيلع هللا ىلصناس.. وأجود الناس حمدًا رم الوتذكر ألطف الناس بالناس.. وأرحم الناس بالناس.. وأك
 [.9 /]القلم            لكال حسن خلقه بقوله له: ، الذي أثنى عليه ربه 

تكن  ،وتأدب بآدابه، واسلك سبيله، ومسك بدينه ،فاهتد هديه، وخلق بأخاقه
                                   اجنة رفيقه:ي 

 [.21/ب]اأحزا جئ 
          تنال أعظم ما تتمناه : ،وتقرب إى ربك بكل ما حبه ويرضاه

                       

                

 [.71-11/النساء]                
، وعاملهم با   أذاهم، واصر ي سبيل ذلك عى ن إى الناس ميعًا فيا استطعتأحِس و

، وكل امرئ حسيب  لقـ، واطفهم با تستطيع من القول والعمل واخُ  حب أن يعاملوك به
          ، ورهن عمله:  نفسه

                 

  [.71/التوبة]       
 [.23/]اأعراف                 

                                  

 [.15/]اأحقاف               
 َوَأْصلِْح ي ،  ُدْنيَاَي الرتِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ، اللرُهمر َأْصلِْح ِي دِينِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري  »

تِي ِِ الر  ِمْن ُكِل َواْجَعْل امَْوَت َراَحًة ي،   ِي ُكِل َخْرٍ يَاَة ِزَياَدًة ياْجَعْل احَ وَ ، فِيَها َمَعادِي  آِخَر
  .( 1)أخرجه مسلم « َرٍ 

به قلوبنا ، ويقينًا صادقًا ترح به صدورنا ، حتى نعلم أنه ا  امًا مأكاللهم إنا نسألك إيانًا 
 خر ما عجلت.تب لنا ، وا نحب تعجيل ما أخرت ، وا تأيصيبنا إا ما كُ 

 أسعدنا بتقواك ، واستعملنا ي رضاك ، واجعلنا نخشاك كأنا نراك. مالله
وارحم ضعفنا وذلنا ، لطف بنا اًا بفقرنا ، يا لطيفًا بالعباد ييا خبرًا بأحوالنا ، يا عل

 يا أرحم الرامن.، نكسارنا بن يديك او
                                                 

 (. 2721برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 ودودــــال
 .[  41 / هود]                 :  قال اه تعاى

  هم بأنواع الكرامات ي الدنيا واآخرة.م، ويكر هو الغفور الودود الذي حب امؤمنن به اه 
الذي يوده وحبه خلقه لذاته وجال ومال أسائه الودود  ،وهو سبحانه الودود امحبوب

 .[  1 / طه]                  وصفاته، وجزيل نعمه وإحسانه: 
من أناب إليه، ذو امغفرة من تاب إليه، الودود أهل  ودا الودود الذي حب ويَ  هوهو سبحان

طاعته،  الراي عنهم بسبب إياهم وأعاهم الصاحة، امحسن إليهم أجلها، امادح 
             : هم ها، امثيب هم عليها

                           

 [.111]التوبة/    
وهو سبحانه الودود الذي أظهر وده خلقه با سخره هم من النعم الظاهرة والباطنة ليحبوه 

                     ويعبدوه : 

 [.21/لقان]                              
     التي ا حصيها إا هو :  هو الودود الذي تودد إى عباده بالنعم

 [.39/إبراهيم]               
هو الودود الذي كل ما ي الكون مظهر لعظمته ، وكل ما ي الكون مظهر لقدرته ، وكل ما ي 

           الكون مظهر حبه ، وكل ما ي الكون مظهر لوده: 

                      

  [.59/اأعراف]            
يان به وطاعته ليتوددوا إليه باإ ،ل نعمة وكرامة وخرى خلقه بكإفسبحان الذي تودد 

          واجتناب نواهيه :  ،وامتثال أوامره، وعبادته 

                                                 

 [.22-21/البقرة]             
 ،ن قبل اه تودد إى هذا اإنسانكله م ،واعلم أن الكون كله با فيه من امخلوقات واآيات والنعم
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                      ى الرب اخالق العظيم :إوكل أعال اإنسان الصاحة تودد 

 [.11-13/لروجا]                    
إى نسان قبل أن يكون شيئًا ، ورزقه من كل يء ، وهداه لغفور الودود الكريم الذي خلق اإهو ا

يان به ، وأعانه عى طاعته ، ووفقه حسن عبادته ، وضاعف له أجر معرفة ربه ، وحبب إليه اإ
                       عمله :

   [.3-1/اإنسان]                          
وهو سبحانه الودود الذي خلق امودة ، وعنده خزائن امودة ، هو الودود الذي ألقى امودة 

امودة بن اأب وأبنائه ،  قىبينه وبن أوليائه ، وألقى امودة بن امؤمنن مع بعضهم ، وأل
           وبن اأم وأوادها ، وبن الزوجة وزوجها :

 [.21] الروم/                 
 وهو سبحانه امؤمن الذي حب اإيان وامؤمنن ، وحب التقوى وامتقن .

 ، ويتوب عى من تاب إليه. غض من عصاهوهو سبحانه الودود الذي حب من أطاعه، ويب
، وحب  ، وحب الصابرين والصادقن ، وحب التوابن وامتطهرين حب امؤمنن وامتقن

                                 : امتوكلن وامحسنن وأمثاهم
 [.32-31/آل عمران]                  

،  ، وامنافقن وامعتدين ، والكاذبن وامستكرين ركنـالكافرين وامشالكفر وويكره 
           : وامفسدين ، وامَفن واخائنن وأمثاهموالظامن 

 [.31/احج]                        
عبد د ويُ وَ يُ  نْ وهو سبحانه الودود  بكثرة إحسانه، الذي يوده عباده وحبونه، امستحق َأَ 

           وعظيم إحسانه:، اله ـاله وجاله ومـلكم، حمد ـويُ 

 .  [ 112 / اأنعام]                
ويتودد إليهم بنعمه بتتابع إحسانه ، ى عباده إوهو سبحانه الودود الرحيم الذي يتحنن 

       : وقنوهم له، ويفرح بتوبتهم إليه ،امتوالية، وحب لقاءهم

                                             

  [.21-27] النساء/   
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، وهم  له ين، العابد اموحدين له ،فسبحان  الغفور الودود الذي حب عباده امؤمنن به
وما خصهم به من اهداية  ، ، والصفات العى ما له من اأساء احسنى، يودونه وحبونه 

             : واإنعام  ، وجزيل اإحسان إى اإسام

 [.29/احر]                        
           : ، وود العبد لربه عى قدر معرفته به واعلم رمك اه أن الود هو خالص احب

 [.14/حمد]                      
      ه له:وحبت ،وإيثاره مرضاته، وطاعته لربه  ،وود الرب لعبده عى قدر  إيانه

 .  [ 41 / ريم] م          
وإذا أحبك الودود سبحانه جعل ي قلوب اخليقة ي الساء واأر, مودتك وحبتك، 

 .، وإذا أبغضك أمر أهل الساء واأر, ببغضك  وأنزل لك القبول ي اأر,
يَل  َدَعا اً َعبْد بر أََح  إَِذا اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه   عن أي هريرة   أُِحُب  إِِي  َفَقاَل: ، ِجْرِ

يُل  َفيُِحبُهُ  : َقاَل  ، َفأَِحبرهُ  اً ُفَان َاءِ  ي ُينَاِدي ُثمر  ، ِجْرِ  فيُِحبُهُ  َفَأِحبُوهُ  اً ُفَان ُحُِب  اه إِنر  : فيَُقوُل  ، السر
َاءِ  َأْهُل   . ْر,ِ اأَ  ِي  وُل َقبُ ال َلهُ  ُيوَضعُ  ُثمر  : َقاَل  ، السر
يَل  َدَعا اً َعْبد َأْبَغَض  َوإَِذا يُل  َفُيبِْغُضهُ  : َقاَل  ، َفَأْبِغْضهُ  ُفَاناً  ُأْبِغُض  إِِي  : َفيَُقوُل  ، ِجْرِ  ُثمر  ، ِجْرِ

َاءِ  َأْهلِ  ي ُينَاِدي  ي بَْغَضاءُ ال َلهُ  ُتوَضعُ  ُثمر  ،َفُيبِْغُضوَنهُ  : َقاَل  ، َفَأْبِغُضوهُ  اً ُفَان ُيبِْغُض  اه إِنر  السر
 .(1)متفق عليه «ْر,ِ اأَ 

ر اه قلبك باإيان أن احب والود والرضا خاص من اه لعباده امؤمنن، ختص واعلم نور 
              به من يشاء عى قدر امعرفة واإيان والتقوى:

  [.79-73/آل عمران]                     
ق ئوألقى ي قلوب اخا  ، ربه به در وَ جعله ي قلبه فَ  ،العبد لربه هبة من الودود احق دا وُ وَ 

 .[ 41/ريم] م              الود له:
أن الودود  ؛ ، ورأى منعه عطاء نعمه ابتاء ىرأ، ، وأحب هو الودود  ومن أحبه الودود

      :  لكن من نوع آخر، د صابر شاكر أبعد عنه ما يشغله عنه، فهو عب

                             

                                                 
 . ( واللفظ له2137ومسلم برقم ) (3214أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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 .  [ 11 - 17/ الزمر]           
من لذيذ  ،ه ي الدنيا واآخرةَُ عازيه الودود احق بكل ما يَ  ،فهذا العبد الرباي امقرب

        نته:مناجاته واأنس به، وحسن عبادته، ودخول ج

                   

 .[22/امجادلة]                    
       :  ليزيد له ي ثوابه ؛ ، ويضاعف حسناته ويعذره ي زلـله

 .  [ 21 / يونس]                 
، وسخط عليه  ارهبمقته لكفره واستك ومن أبغضه اه لكفره وعناده وسوء عمله

              :  وصده عنه لكراهيته احق

 [.112-111/البقرة]                   
، أو آفة  أو عجب، ما يفسده به من رياء  زين له الشيطان فهذا إن كان منه عمل حسن

بخر  ما هَ  نه استدرجه، وإن ابتاه عاقبه، وإنْ وإن أنعم عليه الكريم سبحا،  أو تبطله تنقصه
 .  [ 39 / غافر]                          ض له ما يَفه عنه:يق

، ومن أحب اه  ، فمعرفته توجب تعظيمه وحبته ف إى ربك احق بأسائه وصفاتهفتعرر 
 ، ره عى ميع أفعاله ونعمه، ويشك ، ويستقبل أحكامه كلها بالرضا والتسلم فليحبه احب كله

                       :  مع كال احب والتعظيم والذل له

 [ . 14 / حمد ]        
  : وقبول أحكامه ،، والعمل با يرضيه ، ودوام الذكر له فعليك بشكر الغفور الودود

                   
 [ . 77 / احج ]

، فإن م يمكنه فبقلبه  حب حقًا مواه ا تراه إا قائًا عند باب حبوبه بظاهره وباطنهفام
                                        : وروحه

 .  [ 4 / الزمر]                           
ومال وكال أسائه  ،اه موجود ي العام فهو آية عى حب وببحواعلم أن كل 

أحبوا ما  مَ ـأحبوا ما ا ينفعهم وا يرهم، ولِ   مَ ـ، لِ  ، وحجة منه عى امحبن لغره وصفاته
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                             :  ، وا كامل ي صفاته عي ي أسائهبليس 

 .  [ 71 / امائدة]                           
 اه ما أسفه من عبد غر اه ، وأحب غر اه ، وتعلق بغر اه. فسبحان

    : ع كل ر عنهمفْ ، ودَ  كل خر هم عطاءماذا م حبوا املك احق الذي بيده 

                     

  [.19-13/فاطر]                           
 : احق يتوجه إى عبده امؤمن عى مراتب ودمن الود واعلم أن احب

كقضاء احاجات، وسعة الرزق، وإجابة الدعوات، واحباء  ,فتارة يكون باإنعام واإكرام 
                     بالكرامات، وخفي الكفايات: 

 .[  3 – 2 / الطاق]                     
يكاد فرى عبده امؤمن ينادي فا يكاد عاب، ويسأل فا   , ارة يكون باابتاء ي الظاهروت

يعطى، ويستغيث فا يكاد يغاث، ليس هوانه عى حبوبه احق، لكنه سبق له ي أزله أنه 
           :  ينال تلك امحبة بحسن صره

                       

  [.145/آل عمران]      
اأمر مع حسن استقامته، حتى أن أبناء جنسه لرمونه ما به من الر والفاقة،  بامؤمنويشتد 

                           :ب طه باله عند ربه من عظيم الذكر وكريم امآبوامائكة تغ
                           

                                                      
 .[ 157–155/البقرة]

، وألطافه  ، ونعمه الكثرة الذي يتودد إى خلقه بنعوته اجميلة فسبحان الودود احق
 [.41/هود]             : اخفية

وجزيل إنعامه، وجعل ي  ،بحسن أفعاله وتودد إليهم ،وهو الودود الكريم الذي أحب عباده
              : ، والفضل كله راجع إليه قلوهم امحبة فأحبوه

 [.53/النحل]     
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فهم من أسائه با عرر ، الذي وضع كل سبب يتوددهم به، وعلب قلوهم إى وده الودود فهو
      :  ، ونعمه التي ا تعد وا حى ، وصفاته العى احسنى

 [ . 39 / إبراهيم]              
 ، ويدفع عنهم الكرهات.  الكربات عن عبادهفرج يالذي الرحيم الودود وهو  

 ، ، وأعاهم عليه هم إليه ، وحببه همدا، وه الدين احق عباده لوهو الودود الرحيم الذي بنر 
                 :  وأثاهم عليه

                                                

 [.9-2/اجمعة]                
أن ميع ما ي السموات  ،ن جوارحك بأحسن اأعالوزير  ،واعلم مأ اه قلبك باإيان

رحيم وإحسانه واأر, من حبوبات القلوب واأرواح واأبدان كلها من كرم الرب ال
     : ، دالة عى كال قدرته ، وجعلها شاهدة بتوحيده ، خلقها اه يتودد ها إى عباده وجوده

                       

 .  [21/ لقان]                            
 من أحسن إليها. كل واعلم أن القلوب جبولة عى حب 

ناسه وأنواعه جالذي يتعذر عده وإحصاء أ  من الرمن إحسان أعظم من هذا اإحسان فأي
                               : وأفراده

 [.11-17]النحل/      
 ومن ، العباد أن متلئ قلوهم من حبته ومودته وجب عىتالكريم  من الودودوكل نعمة 

         : تعظيمه وتسبيحهو ،ده وشكرهم ألسنتهم وقلوهم

                                            

 [.113/آل عمران]                    
 وا ينقص باجفاء.، واحب الصادق حقًا ا يزيد بالر 

قلوهم حتى يكون تلذذهم  يوحب امؤمنن لرهم أعظم من كل حب ، وإنه ليزيد 
           بنعمه وإكرامه :  كتلذذهمبمنعه وابتائه 

 .  [15/احجرات]                
  ، ويبعث عى طاعته. مودتهيزيد و، ما علب حبته  فسبحان اه ما ألطفه فيا يقدره 
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،  فاصر حكم ربك ،فاعلم أنه يريد أن يطهرك ويصافيك ،وهو يبتليك ،فإذا رأيت نفسك حبه
          :  ، فإن ربك رحيم ودود يريدك له واستغفر من ذنوبك

 .  [ 44 – 47 /احجر]                 
،  الذي يتودد إى خلقه بأنواع الرمة والعفو وامغفرة فسبحان املك احق الغفور الودود 

   ، وأنواع اإجابة واهداية والكفاية واللطف: وأنواع اإكرام واإحسان واإنعام

 .   [ 3 / يونس]           
ثار وده وحبه ورمته آفمن  موجود ي امخلوقات  ة وحنان ورم واعلم أن كل ود وحب 

ظهوراً ، ثم يزداد  واحيوان واإنسان ،اتب، وا ريب أنه موجود ي عام اجاد والن  وحنانه 
          الذين :  ، ثم ي امائكة ، ثم ي النبي ، ثم ي الوي ي امؤمنوقوة 

 [.21-14/ياءاأنب]            
، وأفعاله  حسب زيادة امعرفة باه وأسائه وصفاته يزداد ذلك احب والود ه 

            ، ومطالعة نعمه وإحسانه: ومشاهدة عظمة آياته وخلوقاته

 . [ 14 / حمد]              
وما أحسن مودته كرامه هم ، وما أعظم إ،  ، وما أوسع رمته هم فا أعظم حب اه لعباده

 .[ 41/ هود]                 هم:
، ، واه احليم يسره  ، ويتجرأ عى امحرمات إن العبد يرد عن ربه فيقَ ي الواجبات

، ثم يقيض له من اأسباب ما يرجعه إليه ، ويتوب عليه ، ويغفر  ، ويمده بالنعم وحلم عنه
     عنه ما أسلفه من الذنوب ، ويعيد عليه وده وحبته : ويمحو ،له تلك اجرائم

 [ .193/ البقرة]        

 .ومن كال مودته سبحانه للتائبن أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح
 إَِليْهِ  َيُتوُب  ِحنَ  َعْبِدهِ  بَِتْوَبةِ  َفَرًحا َأَشدُ  هُ لر ـلَ  » ملسو هيلع هللا ىلص :: قال رسول اه  قال عن أنس بن مالك 

اُبهُ  َطَعاُمهُ  َوَعَلْيَها ِمنْهُ  َفاْنَفَلَتْت  َفَاةٍ  بَِأْر,ِ  َراِحَلتِهِ  َعَى  َكانَ  َأَحِدُكمْ  نْ مِ   ، ِمنَْها َفَأِيَس  ، َوَرَ
 ِعنَْدهُ  َقاِئَمةً  ِهَا ُهوَ  إَِذا ، َكَذلَِك  ُهوَ  َفبَيْنَا ، َراِحَلتِهِ  ِمنْ  َأِيَس  َقدْ  ظِِلَها ِي  َفاْضَطَجعَ  َشَجَرةً  َفَأَتى
ةِ  ِمنْ  َقاَل  ُثمر  ، بِِخَطاِمَها َفَأَخذَ  ةِ  ِمنْ  َأْخَطأَ  ! َرُبَك  َوَأَنا َعْبِدي َأْنَت  اللرُهمر  : َفَرِح ال ِشدر  « َفَرِح ال ِشدر

 .(1)متفق عليه
                                                 

 . ( واللفظ له2797( ومسلم برقم )1314أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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وجعله  أحبه ،وتقرب إليه با حب ،أحبه من أوليائه نْ واعلم أن الودود سبحانه مَ 
   :ي الدنيا واآخرة ، وجيهاً  وجعله جاب الدعوة،  به إماماً هتدي الناس

 [.29] السجدة/             
 آَذْنُتهُ  َفَقدْ  َولًِيا ِي  َعاَدى َمنْ  : َقاَل  اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  أي هريرة  عنو
َب  َوَما ، ْرِب احَ بِ  ءٍ  َعبِْدي إَِير  َتَقرر ْضُت  ِمرا إَِير  بر َأَح  بَِيْ ُب  َعْبِدي َيَزاُل  َوَما ، َعَلْيهِ  اْفَرَ  َيَتَقرر

هُ  ، بِهِ  َيْسَمعُ  الرِذي َسْمَعهُ  ُكنُْت  َأْحبَْبُتهُ  َفإَِذا ، ُأِحبرهُ  َحترى بِالنرَوافِلِ  إَِير  َ ََ ُ  الرِذي َوَب َِ  ، بِهِ  ُيْب
تِي َوَيَدهُ  تِي هُ َوِرْجلَ  ، ِهَا َيْبطُِش  الر  ، َأُِعيَذنرهُ  اْستََعاَذِي  َوَلئِنْ  ، َأُْعطَِينرهُ  َسَأَلنِي َوإِنْ  ، ِهَا َيْمِي  الر
ْدُت  َوَما ءٍ  َعنْ  َتَردر  « َمَساَءَتهُ  َأْكَرهُ  َوَأَنا ، امَْوَت  َيْكَرهُ  امُْؤِمنِ  َنْفسِ  َعنْ  َتَرُدِدي َفاِعُلهُ  َأَنا َيْ

 .(1)أخرجه البخاري
له فهي روحهم وحياهم، ها تلذذوا بعبادته، وها مدوه وذكروه، وها  أولياء اهودة أما م

 ، وها ذرفت دموعهم من أجله. هم بطاعتهححركت جوارها ، و هجت ألسنتهم بذكره
 وهذه امودة وامحبة صارت ميع حاهم الدينية والطبيعية تبعًا هذه امحبة.

وأولياءه ، وأحبوا كل وكتبه م ما أحبوا رهم أحبوا أنبياءه ورسله فإه :الدينية امحبة أما 
               : وعامل، وعمل ، ومكان ، وأحبوا كل ما أحبه رهم من زمان  ، قرب إليهعمل يُ 

 [.31] آل عمران/                  
عى وجه  بلت النفوس عى حبتهافإهم تناولوا شهواهم التي ُج  : وأما امحبة الطبيعية

بنية امتثال أوامر اه عند تناوها، فصارت عاداهم ، ااستعانة ها عى ما حب مواهم 
                           :  عبادات

  .[172/البقرة]   
 ه هم.، وحب بكل ما يكون سببًا ي مودهم له ى عبادهإفسبحان الودود الذي يتحنن 

 ة حِب واعلم أن حنان امخلوق رأفة ي النفس ، ورقة ي القلب ، وميل مفرط ي اجبلا 
 إليه أو عليه. حنا  نْ مَ  ورمةِ 

رأفة ورمة بعباده امؤمنن  شدأو ،أتم حناناً  الذي ليس كمثله يء واه الرحيم الودود
               :  من أنفسهم

 .[13-12/ممري]    
                                                 

 . (1512برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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، وتنشأ من لدن  ما ينزل من صفات احق إى اأر, والرمة واعلم أن احنان والود وامحبة
،  حن احيوانات إى أوادهاكا ، و كا حن الطيور إى أوكارها مائكةاعام اجاد إى عام  

 .اخطبة عليه  حن ترك  ملسو هيلع هللا ىلصوكا حن اجذع إى النبي 
  .، ورمته ومغفرتهوخلوقاته وآياته ،بحنانه وإحسانهكم مأ الكون  ..فا إله إا اه 

ومسالك احنان من الرب ي أصناف العامن ظاهر بالرمة التي عم ها ميع خلقه، واللطف 
                            الذي عم كل خلوق:

                                

  [.119-112/اأنعام]                 
، كيف حن عليه اللطيف فخلقه  ر بصرتك بالعلم واإيان إى اجنن ي بطن أمهانظر لتنوِ 

، وكيف جعل الرحيم  ، وكيف حنن عليه أبويه وكافليه وصوره بأطواره ، وكيف سهل خروجه
     :   تغذيته ي أطواره وبعد خروجه، وكيف لطف ي ي قلوهم الشفقة عليه

                                                       

                       

 .  [ 4 – 1 / السجدة]    
  ي الر والبحر واجو . احيوانأنواع ي اآدمي وغره من   فهذا حنانه 

وفقه الكريم لإيان والعمل  ،قد سبق له القضاء باهدايةاآدمي فإن كان هذا امولود 
        : فاتصل له احنان أوله بآخره فسعد ي الدنيا واآخرة، الصالح 

                              

 .  [ 47 / النحل] 
  التعبد ه باسمه الودود : 

 هو الغفور الودود الكريم الرحيم الذي منر عى ميع خلوقاته بالنعم الظاهرة والباطنة. اه 
 والعبادة. من التقصر عا يستحقه من الشكر ، واعتذر إليه فاشكر ربك الودود عى نعمه وآائه

، وشكره ، ، واسأله أن يعينك عى ذكره  وترع إى مواك أن يتواك ي ميع أمورك
عن تقصرك ي أداء ، وأن يصفح  ، وأن يتحمل عنك ما عجز عنه شكرك ادتهوحسن عب

                    :  ادقاً ص، وقل  واجباته وحقوقه

 .  [ 17 / اأنبياء] 
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  :  وقل منكَاً   ، وددفإنه غفور و  ، استغفر ربك من كل ما تعلمه وما ا تعلمه من الذنوبو
 .  [ 23 / اأعراف]                  

،  ن الظن بربك ي ميع أحوالك، فأحِس  واعلم أن زبدة اإيان واليقن حسن الظن باه
خيب ـوا يُ ، يرد سائًا  ا أنه الكريم الذي ؛ وقى حوائجه فمن أحسن الظن بربه أحبه

                :  مؤمًا أبداً 

 [.111البقرة/]        
ما تريد، فمن  يعطيك من خزائنه ،بالذكر والعمل الصالح ما حييت الودود فكن مع مواك الكريم
                                  ي كل حال :  كان ه كان اه له ومعه

 [.13] التغابن/
،  َأَنا ِعنَْد َظِن َعْبِدي ي : َوَجلر  َعزر  َيُقوُل اه » ملسو هيلع هللا ىلص:قال : قال رسول اه  عن أي هريرة و

َذَكْرُتُه ي   ي َمَإٍ ُه ي َنْفِي ، َوإِْن َذَكَري ي َنْفِسِه َذَكْرتُ َذَكَري َفإِنْ  ، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَري
َب إَِير بِشْرٍ  ْبُت إَِليِْه ِذَراع َمَإٍ َخْرٍ ِمنُْهْم ، َوإِْن َتَقرر َب إَِير ِذَراع،  اً َتَقرر ْبُت  اً َوإِْن َتَقرر إَِليِْه  َتَقرر

 .(1)متفق عليه «  َيْمِي َأَتيْتُُه َهْرَوَلةً ، َوإِْن َأَتاي اً َباع
،  ، والعطاء أحب إليه من امنع فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا ي الشدة والرخاء

، واإحسان أحب إليه من  يه من العقوبةوالعفو أحب إليه من اانتقام، والرمة أحب إل
                                : العدل

 [.27-21] الروم/                     
فإن اه  ، ما تستطيع فخذ منه بقدر وهذا هو امثل اأعى الذي اختص اه به عى الكال 

       : فقال  ي كتابه وبينها، وهذا أعلنها التي تليق به  تهحب من عبده أن يتصف بصفا

 .[  1 / طه]           
           : والصفات العى، فسبحان  املك احق الذي له اأساء احسنى 

                                          

  [.111-111/اإراء]                                          
واعلم أنه عب عى اإنسان كا تودد إليه ربه بنعمه أن يتودد ويتقرب إى ربه بجعل حياته 

                                                 
 . (2175ومسلم برقم )، واللفظ له  (7915أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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             ي طاعة مواه ، وعبادة ربه ، واإحسان إى خلقه :  ،وأوقاته كلها ،كلها

                                  

 [.113-111] اأنعام/                   
 واعلم أن امودة وامحبة من العبد لربه تستبن بحسن اموافقة والطاعة مواه، ودوام ذكره

وا تباع  ، ، وحبة تاوة كتابه ، وامسارعة إى ما حبه ويرضاه وحسن عبادته، وشكره 
وحبة كل ما حب ربه من اأقوال واأعال وغرها،فكن ذلك امحب ،  ملسو هيلع هللا ىلصسوله ر

                                     : رمك اه
                                   

 [.9–2/اأنفال]           
               :  ، وحسن ااقتداء به تباع سنتهاو ،  ملسو هيلع هللا ىلصحب الرسول : ومن دائل حب العبد ه 

 . [ 31 / آل عمران]                      
،  ، وكتان ما حكم به عليك من الضيق والشدة ترك الشكوى إى غره: ومن عامات حب اه  

                    وتفويض اأمر إليه وحده: 

  .[11/يوسف]    
 عدم اإقبال عى الدنيا، وتقديم أمور اآخرة عى أمور الدنيا::  ومن دائل حب اه 

 .[5/فاطر]                    
،  ، واجهاد ي سبيل اه اإحسان إى الناس ابتغاء وجه اه:  ومن عامات حب اه 

   :  وامسارعة إليه بصالح اأعال ابتغاء مرضاته،  وبذل امال والنفس ي سبيله

  [.14/العنكبوت]            
، والدعوة  ، والعمل برعه حب التعرف عى أسائه وصفاته : ومن عامات حب العبد لربه

             : ، ولزوم هذا الطريق حتى اموت ، وتعليم أحكام دينه إليه

 .  [ 111 / يوسف]                 
 ، ، وتدبر معاي كتابه ، وكثرة التفكر ي عجائب خلوقاته كثرة ذكره: ومن عامات حب العبد لربه 

         :  ، وطول القيام بالليل ي مناجاته وحسن الثناء عليه
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 .  [ 17 – 15 / السجدة]               

صدق اانقطاع إليه ي كل حال، وسبق النظر إليه عند كل : ومن عامات حب العبد مواه 
حادثة، واأنس به، والطمأنينة بذكره، وحسن اأدب واافتقار بن يديه، وتسليم القلب والبدن 

                                                     حسن السمع والطاعة له: إليه ب

 .  [ 12 / املك] 
 .بفعل اأوامرواعلم أن حبة اه ُتنال برك امناهي أكثر من مناها 

 ،مع فعل اأوامر ،والفاجر، والكف عن امناهي وامعاي را ـَـفاأعال الصاحة يعملها الب
تكن  ،واجتناب امناهي ،ب إى ربك بفعل اأوامرفتقرر رباي ،  يقدِ ا يكون إا من ِص 

                                        :ربانيًا 
  [.11-17/الزمر]               

 [.53/آل عمران]                 
 .  [1/آل عمران]                     

                         

 .  [ 11 / احر]       
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

 إِار  الُذنُوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ،ِي  َفاْغِفرْ  بَِذْنبِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَبُوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(1)أخرجه البخاري «أَنَْت 
 تغنينا رمة نسألك ، واأر, السموات بديع يا ، واجروت العزة ذا يا ، ودود يا غفور يا اللهم

 . مثوبتك جزيل ها نستحق وعبادة ، طاعتك عى ها نقوى وعافية ، سواك من رمة عن ها
 حسن وارزقنا ، يعنينا ماا نتكلف أن وارمنا ، أبقيتنا ما أبداً  امعاي برك ارمنا اللهم
 . الرامن أرحم يا ، عنا يرضيك فيا والعمل النظر

 

                                                 
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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 امجيب
                                                              قال اه تعاى : 

 .  [ 11/هود]                                   
هو امجيب احق جميع من ي السموات واأر, من امخلوقات، الذي عيب  اه 

 اختاف اللغات ، وكثرة السؤاات، وتباين احاجات، وتكرار كل داٍع وسائل عى
                                     اأوقات: 

 [. 111 / البقرة]                            
وحده الذي يسمع دعاء اخلق كلهم، وعيب دعاءهم ، الذي عيب امضطر  وهو 

َر عليه امطلوب، واضطر للخاص ما هو فيه من الذي أقلقته الكر وب، وتع
                            امتعاصيات والكروب :

 .  [ 12 / النمل ]                
والباء عن عباده عى مر  وهو سبحانه الكريم الرحيم امجيب ، الذي يكشف السوء والر

 [.2/آل عمران]                           الدهور: 
فسبحان املك احق الذي بيده ملكوت كل يء ، وله خزائن كل يء ، الذي صمد 
جميع حوائج اخلق ، وصمدت ميع اخائق إليه ي حوائجها ، فا رب ها سواه، وا 

 .  [ 24 / منالر]                                    إله ها غره :
فليس ي هذا امُلك الكبر واملكوت العظيم إا خالق واحد وخاليق ، وَملك وعبيد ، 

           : كا أنه ليس فيه إا عابد ومعبود، وسائل وجيب
 [ . 11 / غافر]            

وعيب  ،عطي السائلنواه واسع كريم يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتداًء با سؤال ، وي
 الداعن إذا دعوه من كانوا وحيث كانوا .

ره ،وكل ذلك كتبه اه                       ثم أظهره:  ،وقدر
                    

  [.53-94/القمر]     
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   قادير كل يء : ، وكتب م ، وقدر عى كل يء فسبحان العليم القدير الذي خلق كل يء

 [.71/احج]                          
  يقول : ملسو هيلع هللا ىلصقال : سمعت رسول اه ري اه عنها  عن عبد اه بن عمرو بن العاصو
ُلَق  َأنْ  َقْبَل  َاِئِق اخَ  َمَقاِديرَ  اُه َكَتَب  » َمَواِت  َخْ  : َقاَل  ، نَةٍ َس  َف ال بَِخْمِسنَ  ْرَ, اأَ وَ  السر

 .(1)أخرجه مسلم  « ءِ اامَ  َعَى  َوَعْرُشهُ 
ف عباده بأسائه وصفاته ،  ،ودعاء الداعن ،إجابة السائلن واعلم أن ِمْن ُحبا اه  أْن عرر

وأمرهم أن يدعونه ها ، وبنر هم عظمة خزائنه امملوءة بكل يء، ودعاهم لاستفادة من 
        لكها وحده ا ريك له : خزائنه بسؤال خالقها وما

  [.111/اأعراف]                  
فسبحان اه ما أعظم ُحبه خلقه ، وما أعظم ُحبه لإحسان إليهم ، أعطاهم من كل ما سألوه ، 

            ودهم عى ما ينالون به ما حبون : 

  .  [ 39 / إبراهيم]       
العطاء أحب إليه من امنع، كريم ا يرد سائًا أبدًا ، ومن حبه للعطاء  ينزل كل ليلة  واه 

 إى الساء الدنيا ، لَيْقرب من عباده، ويقي حاجة من سأله.
َاءِ  إَِى  َليَْلةٍ  ُكلر  َوَتَعاَى  َتبَاَركَ  َرُبنَا َينِْزُل  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  عن أي هريرة   الُدْنيَا السر

 َيْستَْغِفُري َمنْ  ، َفُأْعطِيَهُ  َيْسَأُلنِي َمنْ   ،َلهُ  َفَأْستَِجيَب  ويَيْدعُ  َمنْ  : َيُقوُل  ،ِخرُ اآ اللريْلِ  ُثُلُث  بَْقىيَ  ِحنَ 
 .(2) متفق عليه«  َلهُ  َفَأْغِفَر 

     : عاءهو امجيب الذي ينعم قبل الطلب والنداء ، ويتفضل قبل السؤال والد

 [. 53] النحل /              
هو القريب امجيب الذي يقابل دعاء الداعن باإجابة ، ويقابل سؤال السائلن باإسعاف ، 
ويقابل رورة امضطرين باإغاثة ؛ أنه الرحيم الذي ا أرحم منه ، الكريم الذي ا أكرم 

 [.  11] هود /            منه : 
هو امجيب الكريم الذي يعطي قبل الدعاء ، وإذا تأخر العطاء إى ما بعد الدعاء فإنا يريد 

                                                 
 ( .2153برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.751واللفظ له، ومسلم برقم ) (1195أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 2)
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اه أن تدعوه وتناجيه ، وتلجأ إليه وتتصل به ، ومرغ وجهك ي أعتابه ، وحب أن يسمع 
صوتك ويسعدك بااتصال به ، وععل حاجتك وسيلة هدف هو ااتصال بالرب العظيم ، 

                               للحق الكريم : والتعبد

 [.15/غافر]    
م بامصائب فإنا يريد من عباده أن يرضوا عنه ي حال الَاء  والراء، فإذا وإذا ابتاه

                        رضوا بقضائه، ثم دعوه أجاهم: 

 [.11 -17] اأنعام/                          
من  ،وقد خيفه من يء ،حوج عبده إى يءـفسبحان املك الرؤوف الرحيم الذي قد يُ 

به إذا صفا يثم ع ،، ويلوذ بحاه، ويفزع إليه، ويتصل به، ويستعن بهأجل أن يسأل ربه
                توحيده ودعاه :

     [.111/بقرةال]         
 والترع إليه هو اهدف وامقصود ، واحاجات وامصائب هي الوسيلة ، واعلم أن سؤال اه 

خاص الدعاء إفاه خلق عباده ليسعدهم ، وجعل احاجات وامصائب وسائل ، وااتصال به و
 ويعطيهم إياها قبل سؤاهم. ،أنه سبحانه يعلم حاجة امحتاجن ؛له هو امقصود 

     ويسعدهم بااتصال به :  ،ودعاءهم ،وإذا أخرها فإنا حب أن يسمع سؤاهم

                         

 [.21/لقان]                      
 ووفر حاجاهم قبل أن خلقهم ، وساقها إليهم قبل أن يسألوه : ،هو الغني الكريم الذي خلق اخلق

                            

 [.13-12/اجاثية]                       
فسبحان املك العظيم الذي له ي ملكه وملكوته وخلوقاته ِحكم وأحكام ، وخلق وأمر ، 

                                وبسط وقبض ، ورفع وخفض : 

 [.2-1/املك]                            
هو احي القيوم الذي يقابل الدعاء باإجابة ، ويقابل السؤال بالعطاء ، ويقابل ااستغفار 

 بامغفرة ، ويقابل العمل الصالح القليل بالثواب اجزيل .
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  هو القريب امجيب الذي يفرج كرب امكروبن ، وعيب دعاء امضطرين : 
         

 [.12/النمل]    
ر, ، وعيب فسبحان الرب العظيم الذي يسمع دعاء ميع الداعن ي السموات واأ

والدنيوية كا يسألونه له العباد ميع مصاحهم الدينية ، وحب أن يسأميع أسئلة السائلن
                      اهداية والرمة وامغفرة واإعانة عى الطاعة : 

 [ . 15 / غافر]             
دبر كتابه ، واعلم رمك اه أن من وفقه اه لإيان به، ودوام ذكره ، واأنس بمناجاته ، وت

وعصمه ما يبعده  ،آتاه رمة من عندهفقد ، والتفكر ي خلوقاته، وااعتبار بآياته
       ن عبادته له ودوام جالسته له بالذكر والشكر والفكر:عنه،واستوجب القرب منه بحس

                                    

 [ . 4 / الزمر]   جئ            
، والزهد ي احال ، وااقتصار عى الكفاية ، وترك ما ا يعني ، وكذا اإكثار من الطاعات

، وترك احرام ، واجتناب الفواحش واآثام ، ولزوم ظر والطعامم والنواجتناب فضول الكا
 الذكر وااستغفار، وحسن التوكل عى اه، وصدق التوبة إليه.

 ، َطيِبًا إِار  َيْقبَُل  َا  َطيٌِب  اه إِنر  النراُس  َأُهَا : » ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه عن أي هريرة 
         : َفَقاَل  ،امُْرَسلِنَ  بِهِ  َأَمرَ  بَِا  ِمنِنَ ؤْ امُ  َأَمرَ  اه َوإِنر 

 َذَكرَ  ُثمر  ،            : َوَقاَل  ،         
ُجَل  َفرَ  ُيطِيُل  الرر َاءِ  إَِى  َيَدْيهِ  َيُمدُ  ، َأْغَرَ  َأْشَعَث  السر  ، َحَرامٌ  َوَمْطَعُمهُ  ، َرِب  َيا َرِب  َيا السر
ُبهُ   .(1)أخرجه مسلم  « لَِذلَِك  ُيْستََجاُب  َفَأنرى َرامِ احَ بِ  َوُغِذَي  ، َحَرامٌ  َوَمْلبَُسهُ  ، َحَرامٌ  َوَمْرَ

روعة ترفع صاحبها إى استحقاق  إجابة دعائه، وحادثة ـفهذه اأمور وأمثاها أسباب مش
 امائكة له.

 :َقاَل  ،َحنَْظَلةُ  َناَفَق  :َقاَل ُقْلُت ؟َحنَْظَلةُ  َت َياَكيَْف َأن :َفَقاَل وَبْكرٍ أَب ِقيَنِيل:قال  حنظلة اأسيديعن 
َرْأُي  نرِة َحترى َكَأنرااجَ بِالنراِر وَ  ُيَذِكُرَنا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه َنُكوُن ِعنْدَ : َقاَل ُقْلُت  ؟َما َتُقوُل  ُسبَْحاَن اه

                                                 
 . (1115برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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يَْعاِت َفنَِسينَا َكثِرْوَاَد وَ اأَ ْزَواَج وَ اأَ  َعاَفْسنَا ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اه َفإَِذا َخَرْجنَا، َعْنٍ   . اً الضر
  ملسو هيلع هللا ىلص َحترى َدَخْلنَا َعَى َرُسوِل اه َوَأبو َبْكرٍ  إِنرا َلنَْلَقى ِمثَْل َهَذا َفاْنَطَلْقُت َأَنا َفَواه :ٍ َأبو َبْكر َقاَل 
َنُكوُن  َيا َرُسوَل اه: ُقْلُت « ؟ َوَما َذاَك  » : ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه ، َيا َرُسوَل اه َحنَْظَلةُ  َناَفَق  : ُقْلُت 
ْوَاَد اأَ ْزَواَج وَ اأَ َعاَفْسنَا  َفإَِذا َخَرْجنَا ِمْن ِعنِْدكَ  ، ْأُي َعْنٍ نرِة َحترى َكَأنرا رَ اجَ ُتَذِكُرَنا بِالنراِر وَ  ِعنَْدكَ 

يَْعاِت   . اً َنِسينَا َكثِر َوالضر
َتُكوُنوَن ِعنِْدي َوِي الِذْكِر  َلْو َتُدوُموَن َعَى َما َوالرِذي نَْفِي بِيَِدِه إِنْ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه

 .(1) أخرجه مسلم « َساَعًة َوَساَعةً  لَةُ َحنْظَ  َوَلكِْن َيا،  ُفُرِشُكْم َوِي طُُرقُِكمْ  مََائَِكُة َعَى َلَصافََحتُْكْم ا
فمن وصل  إى هذه الدرجة العالية ي اإيان والتقوى أجاب اه دعاءه، بل كاد لو أقسم عى 

 اه أبره.
بالقصاص، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصسول اه رفأمر ، أن الُرَبيِع بنت النر كَت ثنية امرأة   عن أنس 

وتركوا  ، شرْ وا باأَ ُض رَ فَ ك باحق ا ُتكَ ثنيتها ، يا رسول اه ، والذي بعث أنس :
هُ  َمْن َلْو َأْقَسَم َعَى اه إِنر ِمْن ِعبَاِد اه» : ملسو هيلع هللا ىلصاه  رسول فقال، القصاص   .(2)أخرجه البخاري  « َأََبرر

ومن م يبلغ تلك الدرجة فإن إجابة دعائه ي حقه ليس بوعد من اه ؛ بل فضل منه سبحانه: 
 .  [ 293 / البقرة]                     

       فنستغفر اه ونتوب إليه : ، ونحن أقل من هذه الدرجة بكثر 

  .  [ 34 / امائدة]              
وأما الكافرون فا دعاؤهم إا ي ضال، وهم يطمعون ي اإجابة طمع الباسط كفيه 

   : بلغه وما هو ببالغه ؛ أنه مقطوع كا انقطع الكافر عن ربه الذي إى اماء لي
                                       

 [ .19/الرعد]        
،  فيوحد ربه ثم يدعو واعلم أن الكافر ي حال ااضطرار والشدة يرجع إى الفطرة 

             عاد إى كفره وركه: فإذا قى الكريم حاجته 

                                     

 [ .55–53/النحل]     
                                                 

 . (2751برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 . (2111برقم ) أخرجه البخاري ( 2)
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 غني كريم عيب كل سائل ويعطيه ما ينفعه ي الدنيا واآخرة.  واه 
ل وتؤخر بحسب مصلحة ال عبد  التي ا وإجابة الرب من سأله من عباده تتنوع وُتعجا

ره : يعلمها إا اح                كيم العليم الذي َخَلقه وصوا

 [.24/آل عمران]                   
 فمن دعا ربه أجاب دعوته ي الدنيا ، أو اداخرها له ي اآخرة ، أو رف عنه من السوء مثلها.

، وميع خلوقاته تسأله فيجيبهم ميعًا عى اختاف فسبحان من له خزائن السموات واأر,
احاجات ، وتباين اللغات ، وتكرار اأوقات ، فيعطيهم ميعًا وا ينقص ما عنده 

       أن امحدود إذا أخذ من غر امحدود ا ينقص أبدًا: ؛ مثقال ذرة

 .  [ 24 / الرمن]              
ُه َقاَل َتبَاَرَك  اه فِيَا َرَوى َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النربِِي    َأِي َذرا  َعنْ و َلُكمْ نر أَ َيا ِعبَاِدي َلْو أَ  »:َوَتَعاَى َأنر  ور

، اً َزاَد َذلَِك ِي ُمْلكِي َشيْئ َواِحٍد ِمنُْكْم َما َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ  ،َوآِخَرُكمْ 
َلُكْم َوآِخَرُكمْ  َيا ِعبَاِدي َلوْ  َقَص َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نَ  َكاُنوا َعَى  ،ِجنرُكمْ َوإِْنَسُكْم وَ  ،َأنر َأور

 . اً َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيئ
َلُكْم َوآِخَرُكمْ  َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِي َفَأْعَطيُْت ُكلر  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ  ،َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور

 .(1) أخرجه مسلم   «بَْحَر الْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  َما َنَقَص َذلَِك مرا ِعنِْدي إِار َكَا َينُْقُص َمْسَأَلتَُه  إِْنَسانٍ 
له اأساء احسنى ، والصفات العى ، وهو  الكريم الذي ا أكرم منه ، وا منتهى  واه 

نعمه امبسوطة ي لكرمه ، الذي عم بفضله وكرمه ميع خلقه ، فالكل يأكلون من مائدة 
                                      كل مكان وزمان :

                  

 [.44/اأنعام]                     
م وهو الكريم الذي خص عباده امؤمنن با م يسألوه إذا علم أهم يريدونه، وربا َقيرضه

للسؤال والدعاء تعبدًا  منه هم، فسألوه امتثااً  أمره ، وإظهارًا لفقرهم إليه ، فيجيب 
سؤاهم ، إا أهم ا يسألونه دنيًا ، ولو سألوه ما أعطاهم ذلك حبًا هم ، و ماية هم ما 

                يشغلهم عنه ويبعدهم منه : 

                                                 
 . (2577برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 [.79-73/آل عمران]                  
          ومن صلح قلبه أكثر من سؤال ربه اهداية: 

 [.7 -1] الفاحة/          
فسبحان الكريم اللطيف الذي مى أنبياءه ورسله وامؤمنن به من كل ما يشغلهم عنه ؛ 

          وتعليم رعه :  ،والدعوة إليه ،وطاعته ،غوا لعبادتهليتفر

 [.9/اجمعة]       
       وربا أعطى اه من امؤمنن بعض الرزق من يعلم أنه يزكو بذلك: 

 .  [ 31 / اإراء]                        
: العبادة   مع اإيان أمرين عظيمن ما واعلم أن ميع اأنبياء والرسل أعطاهم اه 

غ قلوهم وأبداهم ماوالدعوة، وف سوى ذلك،وكذلك اجتبى اه هذه اأمة وأعطاها  ـــــــرر
                 طاهم: ما أع

                                       
 [.111/آل عمران]

، وكذلك   دعاءهموامؤمنون وصلوا ما أمر اه به أن يوصل فاتصلوا ، فأجاب اه فرسل اه 
         عيب امجيب سبحانه دعاء امؤمنن إى يوم القيامة:

                           

 .  [ 11 - 17 / اأنبياء]                 
سارعتهم واعلم رمك اه أن رعة إجابة اه لدعاء الرسل واأنبياء وامؤمنن أرع من م

                                                                                            ي اخرات إليه:
                                    

  .  [41 - 14/ اأنبياء]         
ظم من استجابتهم إليه ؛ أنه الكريم الذي يعطي واعلم أن اه يستجيب للمؤمنن به أع

،  يءـ، ويقبل التوبة من امس ، ويعطي الكثر عى العمل القليل بسؤال وبدون سؤال
                    ويضاعف اأجر للمحسنن:

 .  [ 91] النساء /     
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 ع إجابته من دعاه .فسبحان اه ما أعظم شأنه ، وما أوسع عطاءه ، وما أر
ساق إليه امصائب ، ثم هيأ  ،وتكفر سيئاته ،ورفع درجاته ،واعلم أن اه إذا أراد زيادة إيان عبده

فدعا ربه فكشفها عنه فزاد إيانه بربه ، وزاد حبه له ، وزاد مده له ، وزاد تعظيمه له ،  ،الدعاءله 
                         طاعته له : توزاد

                                      

 [.157-155البقرة/]        
يانه بربه ، وحبه له ، زاد إ ،أو سأل ربه نعمة فأعطاه ،وكذلك إذا ساق إى عبده النعم

       : ومده له، وطاعته له، وزاد تعظيمه من سأله فأعطاه

 [.7] إبراهيم/         
  التعبد ه : باسمه امجيب 

 ،وإحسانه وعفوه ،اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن اه قريب جيب ، ورمته وكرمه
 أحب إليه من كل يء ، وخزائنه ملوءة بكل يء.

فسل ربك اهداية وكل ما يعينك عى طاعته من خري الدنيا واآخرة فإنه حي قيوم 
                              سأله ليجيبك: أن ت حب

 .[15/غافر]   
   وإذا دعوت ربك فادعه بحالة ااضطرار، ورؤية اافتقار، وذلة اانكسار: 

 .[11/غافر]                       
خاف أن حرمك من  وا حدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمٍل حسٍن عملته ، أو ذنوب منك

أجلها، بل فقط ادعه بحالة ااضطرار واافتقار واانكسار ، فذلك أكمل لتوحيدك، وأوى 
                بمقامك ذاك، وأقرب إى الثقة منك به:

  [ . 4 / الزمر]   جئ                             
 ه له ، وأْكثِر من الدعاء فإن اه ا يمل حتى يمل العبد.رِ واعزم امسألة فإن اه ا ُمك

 ، يُقونَ ُتط َما ْعَالِ اأَ  ِمنَ  ُذواُخ  النراُس  َأُهَا َيا »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  ري اه عنها عن عائشة
 .(1) متفق عليه«  َمُلواـتَ  َحترى َيَمُل  َا  اه َفإِنر 

                                                 
 . (712( واللفظ له، ومسلم برقم )5111أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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 ولرسوله واأفعال الرضية، والنصيحة ه ،أعال الصاحةوا ،وتزين لربك باخصال النبيلة
      ، وعامتهم : وكتابه وأئمة امسلمن

            

 [ .112/التوبة]         
ه ، ويقينه عى ذاته وأسائه  حسن ظنه باه ،واعلم بأن من عباد اه من لو أقسم عليه أَبرر

       لعلك تزكو :  العلم والعمل ي، فاجتهد  وصفاته

 [ . 11 /فاطر]               
واحرص عى اإحسان إى اخلق، وإياك أن تظلم أحدًا، واتق دعوة امظلوم فإنه ليس 

   بينها وبن اه حجاب ، وتعبرد ه مع خلقه بصفة اإحسان حبك اه والناس :

                          

 [ . 77] القصص /              

    :  لهاسأف واعلم بأن مقاليد اأمور كلها بيد املك الواحد اأحد 

 .  [ 123 / هود]                                  
فإنه قريب جيب ،  ،مسك الر فاسأل ربكووعد باإجابة ، فإذا  ،واعلم أن اه أمر بالدعاء

              وهو وحده أهل أن تدعوه وترجوه :

                          

 [.19-13/اأنبياء]      
  يلقي ي غر اه ، فإن فعلت فمن رمة اه بك أن  نزل حاجتك بإنسان ، أو تضع ثقتكوإياك أن تُ 

تأديبًا لك لتعود إى ربك الذي بيده  ،، وخيب ظنك فيهقلب من وثقت به ااعتذار إليك ي
                    مقاليد اأمور وحده ا ريك له : 

 [.11-17/اأنعام]                               
وكان خفية ، وجنب صاحبه ااعتداء فيه ،  ،واعلم أن الدعاء الذي عيبه اه ما كان بترع

 [.55/اأعراف]                    وجنب أكل احرام : 
واعلم أن اميت حقًا هو كل من متع بدنه بأعى درجات الصحة ، لكن قلبه ميت ا يعرف ربه 

             وا يذكره وا يعبده ، فهذا هو ميت اأحياء:
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 [.29/اأنفال]                      
ليحبه ويقبل عليه  ،فسبحان الرب احكيم الرحيم بعباده ، أحيانًا يعطي العبد قبل أن يسأله

         ويطيعه ، وأحيانًا يدعوه العبد فيعطيه فيحبه ويشكره : 

 [.193/البقرة] 
ن يعطيك لتدعوه ، فإن كان الدعاء قبل العطاء فامبادرة فهو سبحانه إما أن تدعوه فيعطيك ، وإما أ

 منك ، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه نعمة أراد اه أن يمتحنك ها ، فأنت إما أن تطيعه فيكرمك ،
              أو يكرمك لتطيعه :

 [.21/اأنفال]            
              من سبقت هم من رضاه ، واستعملنا ي طاعته وتقواه، وجعلنا وفقنا اه وإياكم ما حبه وي

                                             رهم احسنى: 
 [.112-111] اأنبياء /          

                                        
                                                                           

 .  [ 211 / البقرة]     
نَا اللرُهمر  »  .(1)متفق عليه«  النرارِ  َعَذاَب  َوِقنَا ، َحَسنَةً  ِخَرةِ اآ َوي ، َحَسنَةً  الُدْنيَا ي اآتِنَ  َربر

لغم ، جيب دعوة امضطر ، نسألك أن هدي قلوبنا ، وتغفر اللهم فارج اهم ، كاشف ا
 ذنوبنا ، وتيَ أمورنا ، وترمنا رمة تغنينا ها عن رمة من سواك ، يا قريب يا جيب.

اللهم ألف بن قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السام ، وأخرجنا من الظلات إى 
وما بطن ، وبارك لنا فيا أعطيتنا ، وتب علينا إنك أنت النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها 

 التواب الرحيم.
فصن وجوهنا عن سؤال غرك ، فإنه ا يقدر  ،اللهم كا صنت وجوهنا عن السجود لغرك

 يا وي العطاء واإحسان. ،عى كشف الر وجلب النفع سواك
 
 

                                                 
 . ( 2111(  ومسلم برقم )  1314)  أخرجه البخاري برقم متفق عليه ,( 1)
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 الوي.. اموى
                   قال اه تعاى: 

 [.21 /]الشورى
 [.71 /]احج                                          وقال اه تعاى: 

  ،هو الوي احق القريب من خلقه، الوي احميد الذي يواي ميع خلقه بالنعم اه 
 واهداية. ،والعون ،واإحسان، والعافية ،واأرزاق

: وحاكمهم ومالكهم ،وخالقهم ورازقهم ،لق أمعن، فهو سيدهم ورهموهو سبحانه موى اخ
 [.21 /]الشورى                   

والنَ والتمكن، ويمدهم  ،وهو سبحانه وي امؤمنن الذي يتواهم باهداية واإرشاد
        بعونه وتوفيقه، وحفظهم من أعدائهم، وينَهم عى من ظلمهم: 

 [.11 حمد/]           
، وعيب  ي حاجاهمـ، ويقض ن هم ي اأر,كِ وهو سبحانه موى الذين آمنوا يمَ 

  ، ويتوكلون عليه ي ميع أمورهم:  الذي يعتزون به بن أقوامهمالعزيز ،  دعاءهم

 [.95 /]النساء         
ويرزقهم وينَهم ؛ أهم عبيده الذين آمنوا به، وهو سبحانه وي الذين آمنوا يعافيهم 

 وأطاعوا أمره، فتوى أمرهم .
أما الكفار فا موى هم يرمهم ، أن الكافر رفض أن يكون اه وليه ، ورفض دينه 

         ورعه ، ومن م يكن اه وليه كان الشيطان وليه : 

                 

 [.257/البقرة]        
 ، فإذا خالف عبده منهج، والرزق والنَفسبحان الوي احميد الذي توى عباده بالربية والتعليم

 وتذكره من إنذار مبكرة توقظه من رقدته ، كآات نبهه مواه بآام وموم ،صحته وسامته
                        : يع مواه، ويط، ليتوب إى ربهغفلته

 [.147-141/اأعراف]               
 هو سبحانه الوي القادر عى كل يء ، الذي يدبر أمور اخلق ي ملكه وملكوته وحده .
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يذل ، وحيي ويميت ، ويَف خلق ويرزق ، ويعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، ويعز و
                     ، ويفعل ما يشاء: ويدبر

 [.31] يونس/                     
هو الوي الذي يتوى أجساد خلقه بالعافية والرزق ، ويتوى أمر نفوسهم بالدين ، ويتوى 

                أمر دنياهم بإصاح معايشهم : 

 [.111/التوبة]         
 يري عباده با يسعدهم ي الدنيا واآخرة . فسبحان الوي احميد الذي

  أحيانًا يؤدهم لردعهم ، وأحيانًا يكافئهم ليشجعهم ، وأحيانًا يعاقبهم لردهم إليه : 

 [.71/احج]                       
 واعلم أن املك احق وحده ا ريك له هو الذي يدبر أمور اخائق ي العام العلوي

                                         والعام السفي : 

                               

 [.7-5/السجدة]     
يدبر أمر احياة واموت ، ويدبر أمر اخائق واأرزاق ، ويدبر أمر الدنيا واآخرة ، ويدبر 

 أمر اأجساد والقلوب .
ومن رزقه اه حقيقة اليقن رأى يد الوي احميد هي التي تعمل وحدها ، ورأى أيادي 

       اخلق كلها ي قبضته، فتوكل عى ربه، وم يلتفت أحد سواه : 

 [.51/هود]                        
ـاه اه إى ذ اوز امخلوقات إى اخالق، وجاوز وج ،روة اليقن َعَبد اه كأنه يراهومن رقر

، وجاوز الصغر إى الكبر، وجاوز الفقر إى الغني، وجاوز التدبر النعم إى امنعم
                          إى امدبر، وجاوز الدنيا إى اآخرة : 

   [.12/غافر]     
منه مصلحة من تواه ، الكريم الذي أوصل بره فسبحان الوي احميد الذي وايته كرم 

                      إى ميع خلقه : 

 [.24/البقرة]    جئ        
هو الوي امتوي أمور اخلق ي كل زمان ومكان وحال ، هو الوي امنعم بالعطاء ، 
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               الدافع للباء ، الذي كل أفعاله مصلحة خلقه :

 [.51] التوبة/         
         فنفذ فيهم ما شاء من أنواع ،فسبحان الوي احميد الذي توى خلقه بحكمه القدري

                                        : التدبر والتَيف
 [.13/آل عمران]       

، ومنهم  ، فمنهم من آمن ، وأنزل عليهم الكتب فأرسل إليهم الرسل ،رعيـثم تواهم بأمره الش 
ليتوى احكم فيهم يوم القيامة، ويثيبهم ويعاقبهم حسب  ،احقهم من كفر، ثم ردوا إى موا

                      أعاهم: 

 [.12-11/اأنعام]                             

هو الوي احميد الذي حب أولياءه من اأنبياء وأتباعهم، ويلطف هم، ويعينهم  واه 
والتمكن واأمن ر ـفتواهم بالنص ،وحسن عبادته ،أهم تولوه باإيان به ؛عى طاعته

         اجنة ي اآخرة: أسكنهم والتوفيق ي الدنيا، و

  [ .127-121/اأنعام]                                   
سلط اه عليه الشيطان فتواه  وي من تواه واتبع هداه، ومن أعر, عن مواه واتبع هواه واه 

                                                      وأغواه : 

 [.257 /البقرة]                 
حتى  والعمل الصالح وأولياء اه الذين يتواهم ي الدنيا واآخرة هم من استقام عى التوحيد

             :  فلهم السعادة ي الدنيا واآخرة ،اموت
                               

                                      
 [.32-31 /]فصلت        
                           ر دينه ودنياه: ـفقد خس ،وتوجه ي عبادته وحوائجه إى غر مواه ،ومن عرف مواه

                                                        

 [.15-19 /]اأنعام                     
         ومن اخذ الشيطان وليًا من دون اه خَ دنياه وأخراه : 
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 [.121-114/النساء]            
  الذي له الواية العظمى عى خلقه ي العام العلوي ،واعلم بأن اه هو املك الوي احق

     :وسلطانه  كل يء حت وايتهبل ،  ، والدنيا واآخرة لعام السفيوا
 [.121/امائدة]                

، ثم  ، ويتوى من حب باهداية إى اإسام فسبحان الوي احق الذي يواي ميع خلقه بالنعم
 هيعينه عى ما فيه فاحثم ،  يه امعاي، ويكِره إل ، ثم حبب له الطاعات يغرس ي قلبه اإيان

                           :  ي الدنيا واآخرة

 [.7 /]احجرات                         
هو الوي احفيظ الذي إذا أصابت اإنسان أمرا, أو مصائب بقدر اه تكاد هلكه حفظه 

                                :  وليه منها فا تره

 [.11/الرعد]                       
فسبحان الوي احميد الذي حفظ عبده من اأخطار التي حدق به من كل جهة ، واه 

 ر اه .يتوى حفظه من بن يديه ومن خلفه بمائكة هم من أمر اه ، حفظونه بأم
وسبحان الوي احميد الذي عصم وليه من الفتن، ولطف به ي ميع أموره، ثم قبضه إليه 

                          : مؤمنًا به مرضيًا عنه

 [.111 /]يوسف                
، والذين صدقوا  ه وأفعالهلواية درجات تنشأ وتعلو بحسب امعرفة بأساء اه وصفاتواعلم أن ا

، ثم  شاهدوا الغيوب التي غابت عن غرهم ، ثم ارتقوا  اه تواهم مواهم احق فآمنوا بالغيب
هل اأر, ، ورجومًا أزينة و،  يستضاء بنور علمهم ،فصاروا أعامًا للهدى ،ي درج امقربن

          للشياطن وأهل الكفر والرك والبدع :

 [ .39-33/الزمر]                
،  فباروا احق ،حتى صار الغيب عندهم شهادة ،فسبحان من كشف هم احجاب

         : ، ويأخذون به، ويعطون بهباحق ، يقولون  وقربوا من مواهم

 [ .12/املك]                       
 شغلهم عنه شاغل، وا يقطعهم عنه قاطع.فهم ي جزيل عطائه يتقلبون، ا ي

ن عملوا إو ،ن سكتوا سكتوا وجلنإو، ن نطقوا نطقوا خائفنإ ،فسبحان من رباهم وتواهم
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                                    خائفن مشفقن من خشية رهم:  عملوا 

                                                  

                                       

  [ .12-57/امؤمنون]            
وتتكامل فهؤاء هم اأولياء الصادقون امقربون ي اآخرة، ترتقي عى مر اأيام منازهم، 

        جنته :و ، وخلصهم لنفسه ، رضوا باآخرة فمنعهم رهم من الدنيا فضائلهم

                

                      

 [.19 -12/]يونس
 يا وي امؤمنن، منهم وميع امسلمن ياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا إاللهم اجعلنا و

 [.155عراف/]اأ                                     ونعم الوكيل   أنت حسبنا
  التعبد ه :باسمه الوي 
، علم وفقك اه للتعبد له با حبه ويرضاه أن الواية انتساب إى مواك الذي هداك ا

كريمة من صفاته العليا، مع إقرار  بصفاٍت  ، واتصاٍف ى بأساء حسنة من أسائه احسن
، لية ، وانقطاع إليه بالك يةله، وتوجيه العمل إليه بخالص الوحدان منك برق العبودية

     : والبلية النعمة حال وقرب منه ي، وحب له ، وتعظيم له 
                          

                        
 [ .35/اأحزاب]                     

، ومن  ثوابه ليكرمهم يوم القيامة بجزيل ،التي تليق هم فاه كريم حب من عباده حصيل صفاته
        :فقال ، ودعائه ها ، ودعا عباده إى ااتصاف ها ي كتابه بـيـرنهاأجل هذا 

 [.111/]اأعراف                               
  :  اآخرةوفاز بامقام اأسنى ي الدنيا و ،زقه مواه ذلك نال الرف اأعىرَ  نْ مَ و

                  

  [ .47/النحل]   
ف الرحيم الذي يطعم ميع اخلق ، وا يمنع رزقه عمن عصاه من وهو سبحانه الرؤ
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          أو قَ ي عبادته ، م ينقصه رزقًا قسمه اه له : كفر به 

 [.71/اإراء]              
واعلم أن من م ير, با قسمه اه له، سلط اه عليه الدنيا يركض فيها ركض الوحش ي 

 الرية ، ثم ا يناله منها إا ما قسمه اه له .
فيا يريد ، ثم من م يسِلم لربه فيا يريد شقي ومن سلرم مواه فيا يريد كفاه اه ما يريد ، و

               ا يكون إا ما يريد ربه : 

                             

 [.121-123/طه]                                             
ومن طلب العلم، وأتبعه بالعمل، وتفقه ي دين اه، كفاه اه مه، وَرَزقه من حيث ا 

                حتسب بيَ وجهد قليل : 

 [.41/اأعراف]                     
هو الوي احميد امتَف بمشيئته ي العوام ، النافذ أمره ي ملكه الواسع ، امتوي أمر 

             خلقه باإحسان ي كل آن من غر انقطاع وا امتناع : 

   [.53/النحل]      
اك مواك بنعمه التي ا تعد وا حى فخلقك وسواك ، وأطعمك وسقاك ، وكا تو

وعلمك وهداك ، ونقلك من الظلات إى النور ، فتول أنت عباده باإحسان ، وكن سببًا 
لنقلهم من الضال إى اهدى ، ومن اجهل إى العلم ، ومن سبل اهاك إى سبل النجاة : 

 [.33/فصلت]                         
كن وليًا رحيًا باخلق ، أحسن إليهم ، وأنفق من وقتك ومالك وعلمك عى من أحوجهم 

              اه إليك ، واأجر عائد عليك : 
 [.21/يونس]         

وأطعم امسكن ، واعلم أن اه ي عون العبد ما كان ي عون أخيه ، فتصدق عى الفقر ، 
وارحم البائس ، واهد الضال ، واستقم كا أمرت، ييَ اه لك ميع أمور دينك ودنياك ، 

                    فللتيسر أسباب ، وللتعسر أسباب : 

 [.11-9/الليل]                   
         التي تبعدك عنه : واقبل عى طاعة مواك يتواك ، واحذر معصيته 
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 [.129-123/النساء]    
فسبحان اه من عرف مواه احق م يلتفت أحد سواه من اخلق ، ومن تعلق بغره شقي 

 [.4/الشورى ]                            به : 
               فكل كافر ومرك ي عذاب دائم : 

 [.213/الشعراء ]
 : علم رمك اه أن من عامات قبولك ي أوليائه او
نك من سواه حتى ا خاف غره.. أن يصونك عن الذل لغره.. ويكفيك ما أمك .. ويؤمِ  

      : ا تسأل إا إياهوا ترجو إا إياه.. وا تستعن إا به.. و

                        

 [.91-91/احج ]           
وأن يعينك عى نفسك.. وحيي قلبك باإيان.. ويشغل لسانك بذكره.. ويستعمل 

          :  عته.. ويَف أوقاتك بالتقرب إليهجوارحك بطا

                              

  [.11-17/الزمر]      
ي ميع أمورك  حتى تكون..  وععل لك امودة ي قلوب عباده.. وخلصك من أر عدوه

                                                    : عبدًا له وحده

                                             
                                                   

  [ .119-111/اأنعام]                  
     فأطعه وا تعصه :  ،عانيته وره ،، وإليه يرجع اأمر كلهةواه وي كل نعم

 [.123/]هود                                  
حذر الغفلة فإها او ، وعند مائكته،ذكرك ي نفسهيعليك بدوام ذكر مواك الكريم و

          ، ثم موت القلوب بعد حياها، وتنقطع الصلة بن العبد وربه:  ةتورث كل قسو
                                  

  [.211-215/]اأعراف   ی                   
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زدانت اصلحت أعاهم بطاعته، واطمأنت قلوهم بتوحيده ، ووأهل واية اه هم من 
       اهم بعبادته، فتقرب إليه با عب تكن وليه ويكون مواك:أوق

                         

  [.147-141/اأعراف]   
عمل با حبه ا، واه وا خف إا ، ، وانصح لعباده  دع إى ربكا، و فاستقم كا أمرك اه

      : حبك مواك وينَك عى من عاداك ، واجتنب ما يسخطه ويبغضه رضاهياه و
                                     

 [.3-2/]الطاق       
آَذْنتُُه  مْن َعاَدى ِي َولِيًا َفَقدْ إن اه تعاى قال : :»  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن أي هريرة 
ءٍ بِاحَْرِب ، َوَما َتقَ  َب إَِير َعْبِدي بَِيْ ْضُت َعَليِْه ، َوَما َيَزاُل َعْبِدي رر ُب  َأَحبر إَِير ِمرا اْفَرَ َيتََقرر

ُه الرِذي إَِير بِالنرَوافِِل َحترى ُأِحبرُه ، َفإَِذا َ ََ ُ بِِه ، َوَيَدهُ  َأْحَبْبتُُه ُكنُْت َسْمَعُه الرِذي َيْسَمُع بِِه ، َوَب َِ  ُيْب
تِي تِي َيبْطُِش ِهَا ، َوِرْجَلُه الر   « اْستََعاَذِي َأُِعيَذنرهُ  َيْمِي ِهَا ، َوإِْن َسَأَلنِي َأُْعطَِينرُه ، َوَلِئنْ  الر

 .(1) أخرجه البخاري
                                    

                                
 [.211/]البقرة

 [.155/اأعراف]             
                                                                    

 [.111/يوسف]
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

 إِار  الُذُنوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفرْ  بَِذْنبِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
  .(2)أخرجه البخاري«أَْنَت 

وزينه ي قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من  ،ينا اإياناللهم حبب إل
 يا أرحم الرامن . ،الراشدين

                                                 
 (.1512برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.1311برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 الرؤوف
 .[21/النور]              قال اه تعاى: 

الرؤوف الرحيم الذي يرى عجز ، هو رأف منه أ، فا أحد  هو الرؤوف احق بعباده اه 
 ،فرمهم ويضاعف أجورهم، ويرى جرأهم عى امعاي ،ضعفهم وتقصرهمالعباد و

        :إليه  لعلهم يتوبون ، فا يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر، بل يمهلهم ويبسط هم نعمه

 .[  15 / احج]        
ين عصوه وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبن أشد الفرح، ولشدة حبه لعباده الذ

        رهم بأنه الغفور الرحيم:ويذكِ ، بهم ي التوبة يرغِ 
 .[ 79/امائدة]     

أنه يريد  ؛ ي كل وقت، ولشدة رأفته ورمته بعباده يأمرهم أمرًا جازمًا بالتوبة من كل ذنب 
 .  [ 31 / النور]                 : هم اخر والفاح

سبل امعاش فتح هم و، با يَ هم من اأرزاق  حانه الرؤوف بجميع اخلقوهو سب
                        : هذه احياةي 

  .[  13 / النحل]    
َر ،  هم طرق اخر والفاح بنر  ومن رأفته بعباده أنْ   وأثاهم ، فيها  بهم هم سبلها، ورغر وي
                           : ليسلموا من العقوبات ،سبل الغي والفساد عليها، وحذرهم من

                                          
 .  [ 31 / آل عمران]          

        ومن رأفة اه بالناس ما فتحه هم من أبواب الرزق ي اأر,:

 .[  15 / املك]              
سخر هم اأنعام يركبوها، ويأكلون حومها، ويربون ألباها،  بعباده أنْ  ومن رأفته 

              ويلبسون أوبارها:
                                             

 .  [ 7–5/النحل]             
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ته ومنته ورمته بالناس ي هذا الزمان ما يَ هم من امراكب امرحة اجميلة ومن رأف
 ووسائل ااتصال ، وفنون الزراعة والصناعةكالسيارات والقطارات والطائرات والسفن 

          :ما سهل سبل العيش وغرها والتجارة

 .  [ 1 / النحل]      
 الذي عم برأفته عموم خلقه ي الدنيا، وخص ها أولياءه ي اآخرة.فسبحان املك الرؤوف احق 

، وخص هذه اأمة بأفضل رسله الذي مع  ، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل 
         ، ورع له وأمته أحسن دين:  ، وأنزل عليه أحسن كتاب حاسن اأخاق

                         
 .  [ 121 / التوبة]       
 عى الكفار من أجل إعراضهم، وما أشد رأفته ورمته بامؤمنن ملسو هيلع هللا ىلصفا أعظم إشفاقه 
 واخلق أمعن .

وأعاهم عى طاعته، وهو  ،رؤوف رحيم بعباده امؤمنن، أدخلهم ي رمته واه 
   : هم، ويتجاوز عن سيئاهم وتقصر ، ويغفر ذنوهم الكريم الذي يضاعف أجورهم

 .[ 91/النساء]                      
ليخرج الناس من ظلات الكفر والرك  ،احق الذي أنزل عى عباده احق فسبحان املك

                      إى نور التوحيد واإيان: 

 . [ 4 / احديد]            
باخلق ظاهرة ي كل تدبر ، والرأفة شدة الرمة ، بل هي هاية الرمة ،  واعلم أن رأفة اه

فلكال رأفة اه باإنسان يسوق إليه كل ما ينفعه ، ويشفق عليه من كل مكروه حل به ، 
 [.193/البقرة]          ويدفع عنه السوء الذي يره : 

 .بعد أن يقع امكروه فالرأفة بالعبد قبل أن يقع امكروه ، والرمة 
العبد عى التوبة قبل أن يقع ي امعصية ، فإذا وقع ي امعصية ومن رأفته سبحانه أن حمل 
 فالرأفة فيها معنى الوقاية ، والرمة فيها معنى العاج.رفع عنه العقاب برمته ، 

بالعفو فسبحان من رأفته بعباده أن يصوهم عن موجبات عقوبته ، ويرحم من أذنب منهم 
 [.11/يونس]                 عنه : 
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هو الرؤوف الرحيم الودود الذي بآياته وخلوقاته يدل الناس عليه ، وبنعمه وإحسانه 
                عرهم للثناء عليه ، وبالفتن وامصائب يرجعهم إليه : 

                              

 [.2/الرعد]    
 واعلم أن امصائب والشدائد كلها عى بيد اه يؤدب ها النفوس ، ويسوق ها الناس إليه ،
فاخوف يدفع اإنسان إى ربه ، والشدائد وامحن تسوقه إى بابه ، فمن تاب نجا ، ومن 

                 أعر, هلك ، وما يتذكر إا من ينيب : 

                           

                       

 [.99-92/اأنعام]         
فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يتفضل عى عباده بكل نعمه ، ويسر ما يرى من العيوب ، ويعفو 

                    عا سر من الذنوب : 

 [.25/الشورى] 
لعله يتوب  ،وا يعاجله بالعقوبة ،كفر به وعصاه نْ واعلم أن اه رؤوف بالعباد، يصر عى مَ 

 .[111/ النساء]                               : إليه
وما عمل عامل بمعصية اه إا استأذن سقفه من الساء أن يسقط عليه، واستأذن موضعه 

 يتوب:يتذكر وينيب وبه، ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله  من اأر, أن خسف
                          
                                     

 .  [ 97 – 95 / النحل] 
جعًا متو، الذي برأفته ورمته جعل عبده امذنب أوابًا إليه  فسبحان املك الرؤوف الرحيم 

مع علمه با اإثم وأحزن نفسه عى إتياها  معصيته ،من ذنوبه، وبرأفته ورمته أوجع قلبه ب
كتبه عليه ي اللوح امحفوظ ، وعلمه بضعفه وما يقاي منه، وما ينازعه من الشهوات 

                   : والشبهات عن طاعة ربه ومواه

 .[22/ احر]    
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، وُيرحم من أجلها  ، وأن ُيشفق حاله موضع للرأفة والرمة والغفلة والفتن  بد بن هذه النوازع فالع
 .  [ 193 / البقرة]               من ربه الرؤوف الرحيم:

                 : فا إله إا اه ما أعظم رمته بخلقه، وما أعظم رأفته هم، وما أعظم إحسانه إليهم
                          

 .[ 59/اأنعام]    
ب كِ ، وهو مُ  الذي نعمه عليه كثرة متوالية فر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم اأفا يستحي الك

           ، ومبارز لربه اجبار السميع البصر بمعاصيه:  عى إجرامه
                                             

 .[11–11]املك/                
  التعبد ه باسمه الرؤوف : 

اعلم وفقك اه ما يرضيه أن اه رؤوف بالعباد، وأنه ا يوجب لك رمته ورأفته عى 
رتقائك ي التعبد له ر ادْ وعى قَ ،  والعمل با حبه ويرضاه ،والتطهر له ،الكال إا بالعلم به

               :  يكون قربك منه  ملسو هيلع هللا ىلصبمقتى أسائه وصفاته عى طريقة رسوله 

 [.14/حمد]                 
           ورمته بك:ورأفته ، ولطفه واإحسان إليكر قربك منه تكون عنايته بك، دْ وعى قَ 

 .  [ 14 / العنكبوت]            
لبس له لباس ا، و ، وكن له يكن لك ، واعبده بمقتى أسائه وصفاته حبك فاذكره يذكرك

       :  ي الدنيا واآخرةوترى التقوى تظفر بكل ما حب 

                          

 [.93-91/اأحزاب]       
َوَأَنا ، َأَنا ِعنَْد َظِن َعبِْدى بِى : َيُقوُل اه َعزر َوَجلر  » :  ملسو هيلع هللا ىلصاه  قال : قال رسول عن أي هريرة و

 ُهمْ  َمَإٍ  ِي  َذَكْرُتهُ  َمَإٍ  ِي  َذَكَرِي  َوإِنْ  ، يـَِنْفس ِي  َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  ِي  َذَكَرِي  إِنْ  ، َمَعُه ِحَن َيْذُكُرنِى
َب  َوإِنْ  ، ِمنُْهمْ  َخْرٌ  ا نِيمِ  َتَقرر ْبُت  ِشْرً َب  َوإِنْ  ، ذَِراًعا إَِليْهِ  َتَقرر ْبُت  ذَِراًعا إَِير  َتَقرر  َوإِنْ  ، َباًعا ِمنْهُ  َتَقرر
 .(1) متفق عليه « َهْرَوَلةً  َأَتيْتُهُ  َيْمِي  َأَتاِي 

                                                 
 . (2175( واللفظ له، ومسلم برقم )7915) أخرجه البخاري برقم متفق عليه ,( 1)
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عليك الرؤوف الرحيم بالنعم الظاهرة والباطنة فيجب عليك أن تكون  نر واعلم أنه كا مَ 
س رؤوفًا رحيًا ، فتدهم عى كل خر ، وحسن إليهم بالقول والفعل ، وتدفع عنهم بالنا

                          ما يرهم : 

 [.7/احديد]           
وكن رؤوفًا بالعباد يرأف بك رب العباد، وليكن حظك من هذا ااسم الكريم الرأفة 

            والرمة باخلق : 

 [.121/التوبة]         
وعمل با ، وأعر, عنه  ،واعلم أن اه لعظيم رأفته ورمته بعباده ا يعذب إا من أبى عليه

                   وأر عى ذلك:، خطه ــسي

 .[ 32/حمد]           
 :شديد ذه أليمْخ وأَ  ،ش وهو يراك، فإن عفوه كريموجاهره بالفواح ،فاحذر أن تعصيه بنعمه

 .  [ 51 – 94] احجر /    جئ                
 ، ، ويمنعهم موارد الشهوات ومن رمة اه بعباده ورأفته هم أنه يذودهم عن مراتع اهلكات

أقال ، فمتى أصاهم نصيبهم من كتاب سبق ي القدر  وحميهم من جالس الغفات
، وتب إى  واعلم أن كل يء بقدر، فانتبه لنفسك ، ة غفاهم نَ ، ونبههم من ِس  عثراهم

             : ربك واستغفره تنال بره وإحسانه

 .  [ 211 /اأعراف]           
       فسابق وسارع إى طاعة مواك با أعطاك ابتغاء رضوانه: 

 .  [ 217 ]البقرة/         
  حكيم عليم ربا رأف بعباده ورمهم با يكون ي الظاهر من القبض عنهم واه 

من كثرة اأموال التي تشغل  ،هم إياهيوينس ،وامنع هم ونحو ذلك ما يشغلهم عنه
               :  امخلوق عن اخالق إا من عصم اه

 .[ 51–55/ؤمنونام]          
 ،اخلق ما به من الفاقة والراء هفسبحانه ما أحكمه ي تدبره، فكم من عبد فقر يرم

     وأبناء جنسه عنه غافلون: ،تغبطه امائكة ي حالته ،وهو بغاية الرمة
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 [ .19 – 13/غافر]      

                                                                       

 .  [ 11 / احر]       
َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ، ْغِفُر الُذُنوَب إِار َأْنَت َوَا يَ  ،اً رثِ كَ  َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »

ِحيمُ  َغُفورُ الإِنرَك َأْنَت ، نِي َواْرَمْ   .(1) متفق عليه « الرر
 اللهم إنا نسألك أن تدخلنا ي رمتك ، وتقي آجالنا ي طاعتك ، وتشغل ألسنتنا بذكرك ،

 يا رؤوفًا بالعباد . ،ي عبادتك وتستعمل جوارحنا
وحسن  اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك ، وحسن الظن بك ، ودوام ذكرك وشكرك

 عبادتك ، يا أرحم الرامن .
اللهم أنت الرؤوف الذي جذبت إليك القلوب بحسن أسائك وصفاتك ، وأنت الرحيم 

 الذي وسعت رمتك امطيع وامخالف ، ارزقنا حسن الرأفة بخلقك يا رؤوف يا رحيم.
اللهم حبب اي العطف عى كافة اخلق حتى أحب اهدى للكافرين ، وأمنى التوبة 

لعاصن ، وأستغفر للمسيئن ، وأطلب السعة للمحتاجن ، وأنال قسطًا من مراث سيد ل
 امرسلن ، إنك أنت الرؤوف الرحيم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 واللفظ له. (2715(، ومسلم برقم )139أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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 امستعان
 .[112] اأنبياء/                                              قال اه تعاى: 

من أحد، الغني عن  ن كل أحد، وا يطلب العونعِ لذي يُ هو املك القادر امستعان ا  اه 
         وكل أحد:  ،والوزير ،والريك ،والظهر ،امعن

 .[11]يونس/     
وهو سبحانه امستعان وحده ا ريك له، فكل عبد يطلب منه العون عى فعل الطاعات ، 

 واجتناب امعاي، وجلب امنافع، ودفع امضار. 
        فلله احمد عى نعمه وفضله ورمته بعباده: 

                    
 [ .7–2/الفاحة]               

وهو سبحانه احي القيوم امستعان الذي ميع أهل الساء واأر, حتاجون إى ااستعانة 
                       د هم إا به:به، بل ا قيام وا حياة وا بقاء وا وجو

              
 [ .13–12/الزمر]   

فسبحان املك القادر عى كل يء، الغني الذي يملك كل يء، امستعان وحده ا 
ريك له ، واخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه ، ا تتحرك ذرة وا تسكن إا بإذنه وعلمه 

 .[  1 / املك]                                :  وعونه
 واعلم رمك اه أن امستعان هو اه وحده ا ريك له. 

   فأهل الطاعة يستعينون به عى فعل الطاعات وترك امعاي َفَدْأهم دائًا: 
 [ . 5 / الفاحة]     

العون من اه عى طاعته، وأعر, عن طاعته أما أهل امعصية فحن ترك العاي سؤال 
، وحرمه سبحانه العون عى الطاعة فلم نه عى معصيته فتوجه إليها بعونهأعا ،إى معصيته
 [ . 5 / الصف]                يتوجه إليها: 

فون ي حركاهم وسك َر                   ناهم بقدرة اه وعونه ومشيئته : فاخلق كلهم ُم

 [ . 51-94 / القمر]                         
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فون  ي طاعاهم ومعاصيهم بقدرة اه وعونه، إما بجنود امائكة اهادية ،  واإنس واجن ُمصـرر
، وا حول عن معصية اه إا  بجنود الشياطن امضلة ، فا طاعة وا معصية إا بإذن اه وعونه أو
        :  عصمة اه، وا قوة عى طاعة اه إا بتوفيق اه وعونه وحده ا ريك لهب

                                   

 [.111/اأنعام]    
، معصيتك فاللهم أعنا عى ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك، ولزوم طاعتك، واجتناب

                    والفقه ي دينك : 

                         

 [.31-24/اإنسان]
 واعلم أن ااستعانة باه تقوم عى أصلن:

 ااعتاد عليه وحده. الثاي:الثقة باه وحده ..  أحدما:
ه، وقد يعتمد عليه مع فاإنسان قد يثق بغره ، ولكنه ا يعتمد عليه ي أموره ؛ استغنائه عن

 عدم ثقته به ؛ حاجته إليه.
بيده كل يء ، وهو امستعان ي كل يء ،  ،والصفات العى ،له اأساء احسنى  واه 

           يء ، وهو حتاج إى عون ربه ي كل يء:  والعبد ليس بيده
 [ . 123 / هود]                       

بحان املك القادر عى كل يء، الذي ليس له ريك ي املك، وا ي اخلق، وا ي فس
           اأساء، وا ي الصفات: اأمر، وا ي 

 .  [ 15 / مريم]          
  التعبد ه :باسمه امستعان 

ا ريك له ، وأن ااستعانة  اعلم وفقك اه لِـَا حبه ويرضاه أن اه هو امستعان وحده
واإنسان ضعيف عاجٌز  حتاج إى  ااستعانة باه ي فعل ،  هي طلب العون من اه

   : ، فاستعن باه امأمورات ، وترك امحظورات، والصر عى اابتاءات 

                       

 [.121 -127/النحل]        
إى من استعان  اه استعان باه أعانه اه، ومن ترك ااستعانة باه  واستعان بغره َوَكَلهفمن 
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  : صار خذواً من جهة من استعان به ، ليقطع رجاءه من سواه ، ويعود إى مواه، ف به

 . [ 213/الشعراء ]                 
 امنصور، ومن استعان بغر اه فيا ا يقدر عليه إا اهواعلم أن من استعان باه فهو امحمود 

 . [ 22/اإراء ]             امذموم امخذول: فهو
      وا حول وا قوة إا به:   ،وعليه التكان ،واه سبحانه هو امستعان

 .  [ 74 / النمل]       
 ،لعبادة مع دخوها فيها ؛ احتياج العبد ي ميع أموره وأحوالهااستعانة بعد ا وقد ذكر اه 

    إى ااستعانة باه الرمن امستعان كا قال سبحانه:  ،وأعاله وعباداته
                    

 [.5-2/الفاحة]
ذا م يتداركها العبد الرياء والكر ، وإ :واعلم أن قلب اإنسان َيْعر, له مرضان عظيان ما

 فدواء مر, الرياء بـ )إياك نعبد(.. ودواء مر, الكر بـ ) إياك نستعن (. ، تراميا به إى التلف
 وإذا عوي اإنسان من مر, الرياء بـ ) إياك نعبد ( ، وعوي من مر, الكر والُعجب

مستقيم( فقد بــ )إياك نستعن(، وعوي من مر, اجهل والضال بـ )اهدنا الَاط ا
   عوي من أمراضه وأسقامه كلها، وَرَفل ي أثواب العافية، ومت عليه النعمة :

                             

 [.11-17/الزمر]              
هل امنَعم عليهم الذين عرفوا احق واتبعوه، غر امغضوب عليهم الذين هم أهؤاء هم و

 القصد كاليهود الذين عرفوا احق واستكروا عنه.العمل وفساد 
وغر الضالن الذين هم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا احق وم يعرفوه، فهم يعمهون 

              كا قال سبحانه: ي الضال 
                 

 .  [ 7 – 2 / الفاحة]           
 وااستعانة جزء من العبادة ، والعبادة حق اه الذي أوجبه عى عباده.

وكلا كان العبد باه وأسائه وصفاته أعرف كانت عبوديته أتم، وكانت اإعانة له من اه 
               أعظم:
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 [.91 – 91/احج]      
 وااستعانة أربعة أقسام : والناس ي العبادة

 أهل العبادة ه، وااستعانة باه عليها. اأول:
 هم، وي مقدمتهم اأنبياء والرسل ، ثم من اتبعهم بإحسان.وهؤاء أجلا اأقسام وأفضل

 أهل اإعرا, عن العبادة وااستعانة باه، وهؤاء هم ر الرية.الثاي:
 نة ، أو باستعانة ناقصة. من له نوع عبادة با استعا الثالث:

فهؤاء هم نصيب من التوفيق والعون بحسب استعانتهم باه، وهم نصيب من اخذان 
 وامهانة بحسب قلة استعانتهم باه.

وما م يشأ ا يكون،  ، بالنفع والر، وأن ما شاء كانالذين يشهدون تفرد اه الرابع:
حظوظهم  واستعانوا به عى ،ذلك توكلوا عليه ، ومع يدوروا مع ما حبه اه ويرضاهوم

 وشهواهم.
، وما ُأعطوه من جنس امُلك وامال ا يدل عى اإسام ، فضًا عن  فهؤاء ا عاقبة هم

                 :  الواية والقرب من اه 

 [.37/سبأ]                 
ورك يعينك ، وأعن كل حتاج تقدر عى نفعه ، وعِلم اجاهل ، فاستعن باه ي ميع أم

                      واهد الضال ، وارحم امسكن تكن ربانيًا :

                                                    

 [ .74/آل عمران]               
 [.1/آل عمران]                        

 [ .251/ البقرة]                         
 .(1)وأبو داودامفرد أخرجه البخاري ي اأدب  «َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك  ،َوُشْكِركَ  ،اللرُهمر َأِعنِي َعَى ِذْكِركَ » 

 نت وليها ومواها.اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خر من زكاها ، أ
اللهم ا هدي إى احق إا أنت ، وا يعن عى احق سواك ، وأنت امستعان ، وعليك 

، أعنا عى فعل اخرات كلها ، وترك امنكرات كلها ، يا   ، وا حول وا قوة لنا إا بك التكان 
 أرحم الرامن.

                                                 
 . (1522( وأخرجه أبو داود برقم )771البخاري ي اأدب امفرد برقم )أخرجه  صحيح / (0)
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 الستر
د امنر ، فحمد اه الَراز با إزار، فصعرأى رجًا يغتسل ب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن يعى 
ْرَ  احََياءَ  حُِب  ، ِستِرٌ  َحِيي   َوَجلر  َعزر  اه إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال وأثنى عليه  اْغَتَسَل  َفإَِذا ، َوالسر

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي   « َفْلَيْسَتِرْ  َأَحُدُكمْ 
هُ  إِار  الُدْنيَا ي  َعبْدٍ  َعَى  اه َيْسُرُ  ا » : قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن أي هريرة   « ِقيَاَمةِ ال َيْومَ  اه َسَرَ

 .(2)أخرجه مسلم 
 هو الستر احق الذي يسر الكثر من عورات عباده، وا يفضحهم ي امشاهد. اه 

ضحهم والقبائح ، وا يف وهو سبحانه احيي الستر الذي يسر عى عباده كثرًا من العيوب
        لعلهم يتوبون إليه :  ،قادر وهو

 [.79/امائدة]    
ودعا أهلها لاستغفار  ،فسبحان الستر الذي يسر الذنوب، الكريم الرحيم الذي سرها

                  منها فقال : 

 [.111]النساء/
 انت مشينة .هو سبحانه الستر الذي يسر عيوب عباده مها ك

هو سبحانه الستر الرحيم الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الظمآن الوارد ، والعقيم 
 الوالد ، والضال الواجد.

 .حافظيه وجوارحه وبقاع اأر, كلها خطاياه وذنوبه ىمن تاب إليه توبة نصوحًا فرح به ، وأنس
ُه َأَشُد فَ »  ال :ق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   عن أنس َرحًا بِتَْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َأَحِدُكْم َيْسُقُط َعَى َبِعِرِه َلـلر

ُه بَِأْرٍ, َفاة    .(3) متفق عليه «َقْد َأَضلر
 هو الستر الذي يغفر ميع الذنوب مها عظمت ، ويعفو عن ميع السيئات مها كثرت :

                                          

 [ .53/الزمر]            
                                                 

 (.911رقم )ب(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي 9112أخرجه أبو داود برقم ) / صحيح(  1)

 (.2541برقم ) أخرجه مسلم(  2)

 ( واللفظ له.2797( ، ومسلم برقم ) 1314أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ,( 3)
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فسبحان املك الرؤوف الرحيم الذي أظهر اجميل ، وسر القبيح ، وجر الكسر ، وشفى 
                        امريض ، وأطعم امسكن : 

                       

  [.12-77/الشعراء]        
، وا  ر العليم بكل يء ، الذي يسر سوآت عباده ، وا يفضحهم وا خزهموهو سبحانه الست

   يظهر للناس ما يشينهم ؛ لعلهم يتوبون إليه من سيئات النيات واأقوال واأعال: 

 [.235]البقرة/                       
هم إذا أذنبوا، ويستحي من هتك سر فسبحان املك احق الذي يكرم عباده بجميع النعم، ويسر

العاي وفضيحته، وإنزال عقوبته به، ويقيض له من أسباب السر ما يشكر به ربه، ويوفقه للندم 
            والتوبة، ويعفو عنه، ويغفر له: 

 [.25]الشورى/     
 ،لسر عى أنفسهموهو سبحانه الستر الذي حب السر عى عباده ، وحب من  عباده ا

 عى غرهم إذا زل.السر و
هُ  ُمْسلِاً  َسَرَ  َمنْ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة   « ِخَرةِ اآوَ  الُدْنيَا ي اه َسَرَ

 .( 1)أخرجه مسلم 
وقد رغرب اه عباده ي السر ، وحذرهم من امجاهرة وامفاخرة بامعاي ، وِمْن أبغض 

 واه يسره ، ثم يصبح فيكشف سر اه عليه . ،إليه من بات عاصيًا هالناس 
تِي ُكُل  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة   ِمنَ  َوإِنر  ، امَجاِهِرينَ  إِار  ُمَعاًى  ُأمر

ُجُل  َيْعَمَل  َأنْ  امَجاَهَرةِ  ْيلِ  الرر هُ  َوَقدْ  ُيْصبَِح  ُثمر  َعَماً  بِاللر  َعِمْلُت  ُفَانُ  َيا : َفَيُقوَل  ، َعَلْيهِ  اه َسَرَ
هُ  َباَت  َوَقدْ  ، َوَكَذا َكَذا َباِرَحةَ ال  .( 2)متفق عليه « َعنْهُ  اه ِسْرَ  َيْكِشُف  َوُيْصبُِح  َرُبهُ  َيْسُرُ
 
 

                                                 
 (.2144برقم ) ه مسلمأخرج(  1)

 (.2441( واللفظ له ، ومسلم برقم )1114، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 2)
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  التعبد ه :باسمه الستر 
الدنيا عبادته بموجب أسائه اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن مقصود اه من عباده ي هذه 

                      وصفاته : 
 [.111/اأعراف]   

فاسر عى نفسك وعى غرك كل  ،ويأمر بالسر ،وإذا علمت أن اه حليم ِستِر حب السر
 يسر اه عليك ي الدنيا واآخرة. ،معصية بن العبد وربه

عصية أمام اه والناس ذنب عظيم أعظم من امعصية ؛ ما فيه من واعلم أن امجاهرة بام
ب من العناد وااستخفاف بأوامر ااستخفاف  بحق اه ورسوله وصاحي امؤمنن ، وفيه َرْ

                        : وبن خلقه ،اه عى بساط ملكه
 [.1/اطرف]                        

والسامة من إقامة احد  والذلة بن الناس، ،بامعاي السامة من الفضيحة اإستتاروي 
       أو التعزير عليه ، وامتثال أمر الذي يعلم الَ وأخفى : 

 [.112/هود]                
غضبه، والعفو أحب إليه  فإن كانت امعصية بن العبد وربه فهو أكرم اأكرمن، ورمته سبقت

        من العقوبة ، ومن سره اه ي الدنيا م يفضحه ي اآخرة : 
                            

 [.31/آل عمران]    
 ويصون عرضك. ،كفاسر نفسك تسلم ، واستغفر ربك يغفر لك ، فإنه ما سرك إا ليغفر ل

فإنه غفور يغفر الذنوب ميعًا ، شكور يبدل السيئات باحسنات ، ثم  ،وبة إليهفبادر بالت
                    يضاعفها:

 [.111]النساء/
 َيْومَ  امْؤِمنُ  ُيْدَنى » :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه : ري اه عنها قال  عبد اه بن عمروعن 

 َأْي  : َفَيُقوُل  ؟ َتْعِرُف  َهْل  : َفيَُقوُل  ، بُِذُنوبِهِ  َفيَُقِرُرهُ  ، َكنََفهُ  َعَليْهِ  َيَضعَ  َحترى َجلر وَ  َعزر  َرِبهِ  ِمنْ  ِقيَاَمةِ ال
ُهَا َقدْ  َفإِِي  : َقاَل  ، َأْعِرُف  َرِب   َصِحيَفةَ  َفيُْعَطى ، يَْومَ ال َلَك  َأْغِفُرَها َوإِِي  ، الُدْنيَا ي  َعَلْيَك  َسَرْ

 .( 1)متفق عليه « هِ َحَسنَاتِ 
                                                 

 ( واللفظ له.2711( ، ومسلم برقم )9115، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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واجتنب الذنوب كلها ما ظهر منها وما بطن ، وإذا قارفت شيئًا منها فاستر بسر اه ، وتب 
      : ، الذي سرك ليغفرلكفهو التواب الرحيم إى اه منها

 .  [ 34 / امائدة]        
    ساد والضال: الف وجالس وجنب ميع أبواب الرذائل، واحذر دروب

                         

 [.11]اأنعام/          
واسأل ربك احفيظ أن حفظ عورتك، ويصون عرضك، ويَؤِمن روعتك ، وأن يسر 

 عيوبك ي الدنيا واآخرة.
َتـَتـبرع عوراهم َتـَتـبرع  ، وا تتبع عوراهم ، فإنا َمنْ  عباد اه، وجنب هتك أستارهمواسر عى

          : ، ومن َيـتْبع اه عورته يفضحه ي بيته عورتهاه

 [.41/امائدة]    
 واعلم أنه كلا زاد إيان العبد أظهر امحاسن ، وسر القبائح ، وسر العيوب من نفسه ومن غره.

  ويسر عليك ي الدنيا واآخرة.فاسر رمك اه عى كل مسلم ومسلمة يسرك اه
هُ  ُمْسلِاً  َرَ َس  َمنْ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اه بن عمر ري اه عنها قال : قال رسول اه   َسَرَ

 .(  1)متفق عليه « ِقَياَمةِ ال َيْومَ  اُه
وجاهد نفسك عى البعد من ميع الذنوب ومفارقتها، وإذا أممت بيء منها فاسر 

 وأْتبعها باحسنة محها. ،ى التوبة منهاوبادر إ ،نفسك
   : فأنزل اه  فأخره ،ملسو هيلع هللا ىلص أصاب من امرأة قبلة،فأتى النبي  ن رجاً :إقال  عن ابن مسعود 

ُجُل  َفَقاَل  ،                        : الرر
تِي لِـَجِميعِ  » : َقاَل  ؟ َهَذا َأي ، اه َرُسوَل  َيا  .(  2)متفق عليه « ُكِلِهمْ  ُأمر

                        
 [.197عمران / آل ]

                                                 
 ( . 2511( ، ومسلم برقم ) 2992، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه (1)
 (.2713( واللفظ له، ومسلم برقم )521بخاري برقم )، أخرجه ال متفق عليه (2)
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 [.91] إبراهيم/                 
                  

 [.11]اإراء /
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  نَاَوأَ  ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  َت أَن اللرُهمر »

 إِار  الُذنُوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ي فَاْغِفرْ  ، بَِذْنبِي َلَك  ءُ وبأَ وَ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك   ُوءَأب ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 . ( 1)أخرجه البخاري  «أَنَْت 

قتي ، يا عليًا بري ومسكنتي ، يا من بيده ناصيتي ، أسألك أن توفر اللهم يا خبرًا بفقري وفا
حظي من كل خر تنزله ، ومن كل رزق تبسطه ، ومن كل ذنب تغفره ، ومن كل خطأ تسره ، 

 يا أرحم الرامن .
 اللهم اسر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، واختم بالصاحات أعالنا ، يا ذا اجال واإكرام .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم ) أخرجه البخاري (1)
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 الرفيق
 الِرْفِق  َعَى  َوُيْعطِي ، الِرْفَق  حُِب  َرفِيٌق  اه إِنر  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عنها اه ري عائشة عن
 .(1)متفق عليه « ِسَواهُ  َما َعَى  ُيْعطِي َا  َوَما ، ُعنِْف ال َعَى  ُيْعطِي َا  َما

 يَ أسباب اخر كلها لعباده كلهم: ـويُ  ،سهل اأمورهو الرفيق العظيم الرفق ، الذي يُ  اه 
                                  

  [.53-52/النحل]      
وهو سبحانه الرفيق احق ي قدره وقضائه وأفعاله، الرفيق ي أوامره وأحكامه، الرفيق ي 

 [.15]احج/               دينه ورعه: 
بحانه الرفيق احليم الذي ا َيْعجل بعقوبة العصاة ؛ ليتوب من سبقت له العناية ، وهو س

                      ويظهر كال حلمه فيمن سبقت له الشقاوة :
 [.91]فاطر/                                           

بعباده ، الذي ليس بعجول عى من عصاه ، وإنا فسبحان املك القادر عى كل يء ، الرفيق 
 َيْعجل من خاف اموت أو الفوات .

؛ أنه القاهر لكل  أما املك القادر القهار الذي ي قبضته كل يء فليس من شأنه العجلة
 [.9]الزمر/            : قاهر ومقهور 

ها بالتدريج شيئًا فشيئًا مع أنه قادر عى وهو سبحانه الرفيق ي أفعاله ، حيث خلق امخلوقات كل
                          خلق ميع امخلوقات دفعة واحدة  بأمر واحد، ي حظة واحدة: 

 [.51-94]القمر/                 
 لكنه الرفيق احكيم ي خلقه.. اللطيف ي تدبره.. احليم ي فعله.

 نن احكمة والتدريج .كلها عى َس  هو الرفيق الذي أفعاله
يأِ بالليل بعد النهار، ويأِ بالشتاء بعد الصيف ، ويأِ باحر بعد الرد ، ويأِ بالعافية بعد 

                                  امر, ، وُيـجري الشمس والقمر والنجوم ي الفلك : 
                                                         

                                                 
 ( واللفظ له.2543( ومسلم برقم )1427أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
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 [.91-37يس/ ]           

ف  َِ ف امياه بن الساء واأر,:سبحانه وي َِ          الرياح ي اجو، وي
                                     

 [.57]اأعراف/                          
وهو سبحانه الرفيق الذي يـُخـرج امــواليـد من اأرحام، وُيـخرج الثار من  اأشجار، ويـُخرج 

                         من النبات :  احب

                  

 [.44]اأنعام/                    
فه ،  َِ كل ذلك عري بسنن احكمة والقدرة والعلم ؛ ليعلم اخلق أن هذا الكون العظيم ربًا ي

، ويعيد  ذهب بالدنيا ويأِ باآخرةلموا أن من قدر عى هذا قادر أن يوَيـْحكمه بأمره ، وليع
                    :اخلق كا بدأه 

 [.51]الروم/                
وهو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق هم ي أحكامه وأمره وهيه، فلم يكلفهم با ا يطيقون ، 

عن ، وأسقط  ، الرحيم الذي جعل فعل اأوامر عى قدر ااستطاعة وم حِملهم ما ا يستطيعون
فف عنهم كثرًا من اأحكام ي حال امشقة ، وخ كثرًا من اأعال بمجرد امشقةعباده 

                                :  واحاجة
 [. 115]البقرة/                  

 كل ذلك رخصة هم ، ورمة هم ، ورفقًا هم ؛ أنه الرحيم الرفيق بعباده .
        ي اأمم إى يوم القيامة: هو الكريم الذي اجتبى هذه اأمة لتقوم مقام اأنبياء

                      

                      

 [.71]احج/               
فسبحان احكيم العليم الذي م يأخذ العباد بالتكاليف واأوامر دفعة واحدة ، بل تدرج هم من 

                     لف النفوس ، وتلن الطباع ، ويتم اانقياد: حال إى حال حتى تأ
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 [.22] احر/                 
ومن رفقه سبحانه إمهال راكب اخطيئة ، ومقرف الذنب، وعدم معاجلته بالعقوبة ، لعله ينيب إى 

               ربه ، ويتوب من ذنبه: 

 [.51]الكهف/            
فسبحان الرفيق الرحيم احق الذي لو يؤاخذ الناس با كسبوا من الذنوب والكفر 
ل هم العذاب ؛ لشناعة ما يرتكبونه ، ولكنه احليم الرفيق الذي ا َيْعجل  وامعاي لعجر

           بالعقوبة ، بل يمهل وا همل: 
                    

 [.95]فاطر/      
ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويَ، وهدى وشفاء ، ورمة وساحة ، وتذكر وموعظة: 

 [.131 /آل عمران ]           
 «  ُكِلهِ  ْمرِ اأَ  ي  الِرْفَق  حُِب  َرفِيٌق  اه إِنر  َعائَِشةُ  َيا » : قال ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن عنها اه ري عائشة وعن

.(1)متفق عليه
، ما أمر وهب الرفق لكل رفيق ، وخص أولياءه بأحسن الرفق وأمله يفسبحان الرفيق الذ

          بيء إا أعان عليه ، وما هى عن يء إا أغنى عنه : 
 [.21/النساء]                      

  
  التعبد ه : باسمه الرفيق 
 رفيق حب الرفق ي اأمر كله ، ومظاهر رفقه ظاهرة ي العام كله. لم أن اه اع
أرفق الناس باخلق، وشواهد رفقه ي سنته ظاهرة، ودائل حلمه   ملسو هيلع هللا ىلصورسوله حمد  

       وأناته ورمته ي سرته واضحة، حتى أثنى عليه ربه بحسن خلقه فقال: 

 [.9]القلم/      
  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قام أعراي فبال ي امسجد فتناوله الناس ، فقال هم النبي  رة وعن أي هري

ينَ  تُمْ ُبِعث َفإِنرَا  ، َماءٍ  ِمنْ  اً َذنوب َأوْ  َماءٍ  ِمنْ  َسْجاً  َبْولِهِ  َعَى  َهِريُقواوَ  َدُعوهُ  » ِ َِ  ُتبَْعثُوا َوَمْ  ُمَي
ينَ  ِ َِ  .(2)أخرجه البخاري «  ُمَع

                                                 
 (.2543ومسلم برقم )، واللفظ له ، ( 1427أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
 (.221برقم )  أخرجه البخاري(  2)
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 ، وديننا كله رفق ويَ. ، ورسولنا إمام أهل الرفق حب الرفق فربنا سبحانه رفيق
وميع أعالك ،  ،فعليك بالرفق ي ميع أمورك ، ي عبادتك ، ومعاملتك ، ومعارتك

                           حبك اه ورسوله وخلقه : 
                                                    

 [.154/آل عمران]   
 واعلم أن الرفق زينة اإنسان ، والعجلة من الشيطان.

ءٍ  ي  َيُكونُ  َا  الِرْفَق  إِنر »قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عنها اه ري عائشة عن  ِمنْ  ُينَْزعُ  َوَا  َزاَنُه، إِار  َيْ
ءٍ   .(1)أخرجه مسلم « َشاَنهُ  إِار  َيْ

 فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآخرة. ،عطي حظه من الرفقواعلم أن من أُ 
 م اخر.يعطي عى الرفق ما ا يعطي عى العنف ، ومن ُحِرم الرفق ُحرِ  واه 

، والتهور  ، بعيدًا عن العجلة والَعة فاحرص رمك اه أن تكون رفيقًا ي أمورك كلها
، والرفق صفة الرمن ،  مور من الشيطانوالغضب والتكلف ، فالعجلة ي اأ، وااندفاع 

               وحلية أهل اإيان:

                 

 [.71/التوبة]      
 .(2)أخرجه مسلم« ْرَ اخَ  ْحَرمـُي الِرْفَق  ْحَرمـُي َمنْ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأ  جرير عنو

زيادة  طيق، وا تكلفها ما م يأذن به اه، وا تزد ي عملبنفسك وا تـُحِملها ما ا تارفق 
           : خرج عن السنة إى الشدة والتكلف، وا غره تقعدك عن

 [.21]النساء/       
وارفق باخلق كلهم يرفق بك رب اخلق ، وارحم من ي اأر, يرمك من ي الساء ، 

              سن منه :وخالق الناس بخلق حسن تلقى أح

 [.144/اأعراف] 
        وأحِسن إى اخلق با ملك يعطيك اه أحسن منه: 

                                                 
 (.2549برقم )  أخرجه مسلم( 1)

 (.2542برقم )  أخرجه مسلم( 2)
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 [.21]يونس/                                    
 [.211/]البقرة                       

                                

                        

 [.211]البقرة/      
اي ، وجْهي َخطِيَئتي ي اْغِفر اللرهمر »   ي اغِفرْ  اللرهمر  ِمنِي، بِهِ  أنَت َأعَلم وما ، َأْمري ي وإِْرَ

 . يِعنْدِ  ذلَِك  َوكُل  ، َوعْمِدي َوَخَطئي ، َوَهْزي ِجِدي
ْمُت  َما ي اْغِفْر  اللرُهمر  ْرُت  َوَما َقدر  َأْنت ، ِمنِي بِهِ  أنَت َأْعَلمُ  َوَما ، َأْعَلنُْت  َوَما َأْرْرُت  َوما ، َأخر

ءٍ  كِل  َوأنَت َعى َوأنَت امَُؤِخُر، ، امَقِدمُ   .(1)متفق عليه  « َقِديرٌ  َيْ
 حليًا عى من عصاه ، يا سميعًا من دعاه ، يا رفيقاً  اللهم يا عظيم الصفح ، يا حسن التجاوز ، يا

 نسألك رضاك واجنة ، ونعوذ بك من سخطك والنار. بمواه ،
 هم ارمنا وارفق بنا فوق اأر, ، وحت اأر, ، ويوم العر, ، يا أرحم الرامن.الل

                                                 
 ( واللفظ له.2714(، ومسلم برقم )1341أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,  (0)



 

 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 

 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها
 
 
 
 

اخلق والرزق , أساء اه احسنى الدالة عى 
 [85 -71]واإكرام واإحسان 

   شتمل عى ما يي :تو

, (غنــــــــي( , )الصــــــــور(, )املبــــــــارئ( , )ا خــــــــالق , اخــــــــاق) ا
, (لكـاي)ا ( ,وهـاب( , )الكريم , اأكرم, )ال(رزاق , الرازق)ال
 .(شاي( , )الواسع( , )القيت( , )امالر( , )كفيل)ال

 ام القسم اخ

 الثالثالباب 
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 اخــالق .. اخــاق
                                قال اه تعاى : 

 .[  29/  احر]                       
                      وقال اه تعاى : 

 .[12-11/يس]                                  
،  الذي خلق ميع امخلوقات بقدرتهاخاق ،  ريك لهاخالق وحده ا هو اه 

رها بإرادته ، وَحَكمها بأمره :                 وصور

 .[  112 / اأنعام]                 
  اخالق الذي خلق كل يء، وايزال خلق ما شاء، متى شاء، كيف شاء: وهو 

                 

 .[  11القصص/ ] 
من امخلوقات ، واأشياء،والذرات ، ذي خلق وخلق ما احصيه إاهووهو سبحانه اخاق ال

 .[11احجر/ ]                واأنفس،والثمرات ، واأجرام ، واأفاك :
     ابق: وهو سبحانه اخالق الذي خلق امخلوقات كلها عى غر مثال س

 .[  117/  البقرة]                       
 وأحسن صورته. ،وهو سبحانه اخالق البارئ امصور الذي خلق كل يء

خلق العرش والكري .. وخلق السموات واأر, .. وخلق الدنيا واآخرة .. وخلق الشمس 
ار .. وخلق اأرواح وامائكة .. وخلق والقمر .. وخلق النجوم والكواكب .. وخلق الليل والنه

                                اهواء والرياح  : 
                                      

 .[ 59/  اأعراف]       
 واحيوان، وهو سبحانه اخالق الذي خلق السحب وامياه،وخلق اجاد والنبات،وخلق الطر

وخلق اجان واإنسان، وخلق السهول واجبال، وخلق البحار واأهار، وخلق العيون واآبار: 
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 .[ 11-11/ لقان]          
قطرات اأمطار والبحار، وخلق وخلق ،  ميع الذراتاخالق العظيم الذي خلق  وهو سبحانه

أصناف النبات ، واأشجار ، واأوراق ، واأزهار ، والثار ، وخلق أنواع احيوان ،  والبهائم ، 
                           : والسباع ، واحرات ، والذر

 .[ 112/  اأنعام]                      
 ، وأحسن خلقها:  ، وأتقن صنعها الذي خلق ميع امخلوقات وهو سبحانه اخاق العليم

                                               
 .[ 7 –1/ السجدة]      

العام العلوي، فسبحان اخالق العظيم، اخاق العليم الذي خلق ميع امخلوقات ي 
وي العام السفي، وجعل لكل نوع منه، وكل فرد منه، وكل ذرة منه، قدرًا ي احجم، 

 ولونًا ي الشكل، وحكمة ي اخلق.
فمنها العاي والسافل ..  ومنها الكبر والصغر .. ومنها الطويل والقصر .. ومنها الرطب 

وي والضعيف .. ومنها الناطق والصامت .. ومنها واليابس .. ومنها السائل واجامد .. ومنها الق
احي واميت .. ومنها الذكر واأنثى .. ومنها امتحرك والساكن .. ومنها العذب وامالح .. 

                                  :  .. ومنها اللن والقاي ومنها الثابت والنامي

  . [51-94] القمر/       
ق ، فا يستطيع اخلق كلهم أن خلقوا لَ ق ما َخ لْ اخالق العظيم الذي أحكم وأحسن َخ  وسبحان

                   : فضاًعن أن خلقوا أحسن منه ، مثله

 [.111/اأنعام]                     
               بل اخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن خلقوا ذبابًا : 

                                
 .[79 – 73احج/]                             

،  ، وتفرد باملك واخلق وحده الذي خلق امخلوقات كلهااخالق هو الرب   واه 
دنيا واآخرة، وأجرى ودبر وحده أمر امالك واخائق ي الساء واأر,، وي ال
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              وحده ا ريك له:  وأحكامه الدينية عليهم أحكامه الكونية
 .[  59/  اأعراف]       

وهو سبحانه اخاق العليم الذي يعلم كل خلوق ي ملكه، ويسوق إليه رزقه، ويراه 
                           ويسمعه وهو يتناوله : 

 . [ 11] العنكبوت /     
وهو سبحانه اخاق القدير الذي ايعجزه يء ، الذي خلق ميع اخلق ، ويبعثهم بعد موهم 

                       ي محة  واحدة كخلقه نفسًا واحدة : 
 .[21لقان/]      

، البصر الذي يرى ي ملكه العظيم  ظيمفسبحان اخاق القوي القهار، العظيم الذي خلق كل ع
                  كل يء ي ملكه العظيم : 

                            
  [ .14-17/امؤمنون]          

 وسبحان اخالق لكل يء ، البارئ لكل يء ، امصور لكل يء ، امبدع لكل يء.
 لق.ـن اخَ ـَس ـلق ، َح ـلق ، كثر اخَ اخاق عظيم اخَ هو 

خلق السموات واأر, ، وخلق امجرات واجبال ، وخلق الليل والنهار ، وخلق كل 
 [.19/امؤمنون]        يء : 

سن لق نوعًا ، القادر عى ُح ـظمة اخَ لق عددًا ، القادر عى عـفسبحان القادر عى كثرة اخَ 
 شكًا . لقـاخَ 

ق كل يء ، البارئ الذي أوجد كل يء من عدم ، امصور لْ ـر َخ در ـهو اخالق الذي قَ 
الذي أعطى الصور احسنة لكل خلوق ، امبدع الذي خلق كل يء عى غر مثال 

                                سابق :

 [.29/احر]      
 لق اليء من اأشياء اموجودة عى مثال سابق ، ويسمى خالقًا جازًا.نسان خواعلم أن اإ

، يعلمبليس إواعلم أن الناس بفطرهم يعلمون أن خالق الكون وما فيه هو اه ، وكذلك 
               ولكن ا يعرفون عن اه العظيم ما ععلهم يعبدونه ويطيعونه : 
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 [.14/حمد ]                
يان باه وأسائه وصفاته وأفعاله إذا مل العبد عى طاعة اه فهو كاف للفوز باجنة واإ

 والنجاة من النار .
يان بحجم ا يكفي حمل اإنسان عى طاعة اه فذلك هو اخَان امبن أما إذا كان اإ

              كإيان إبليس والكفار : 

 [.25/لقان]      
، وجاهدة النفس عى بالنظر ي اآيات الكونية والرعية فابد للمؤمن من تقوية اإيان 

 ى أنواع الطاعات ، ويكف عن امعاي والشهوات امحرمة :إليسارع العبد  ،فعل اأوامر
                  

 [.131/النساء]                       
واعلم أن معرفة أساء اه احسنى يء ، وفهمها يء آخر ، وأن يعيشها اإنسان ويتصف 

            ها يء آخر فوق ذلك :  

 [.111/اأعراف]              
       وهو سبحانه اخاق العليم بكل يء عى التام والكال وحده ا ريك له : 

                                

 [.12/الطاق]    
 خلق سبحانه خلقًا ي الرا يعلم هم أهل البحر،وخلق ي البحر خلقًا ا يعلم هم أهل الر .
 وخلق ي الساء خلقاً ا يعلم هم أهل اأر, ، وخلق ي اأر, خلقاً ا يعلم هم أهل الساء.

خلق ي اجو بن الساء واأر, خلقًا ا يعلم هم أهل الساء واأر, ، وخلق ي الساء و
               واأر, خلقًا ا يعلم هم أهل اجو : 

 [ .112/اأنعام]                 
، أمًا وقبائل  من امائكة ، واجن ، واإنس ، واجاد ، والنبات ، واحيوان وخلق 
   ، ا يعلمها وا حصيها وا حيط ها إا من أحاط بكل يء علًا :وشعوباً 

                              

 .[ 54/]اأنعام                      
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اه .. والكل يشهد بوحدانية والكل خلق اه .. والكل ُملك اه .. والكل عبد اه .. والكل جند 
                      اه .. والكل يسبح بحمد ربه :

                     

  [.11/احج]   ڱ            
ف عى أساء وصفات من تعبد    : فاعرف أها العبد اللبيب نفسك ، وتعرر

 .[41/امائدة]           
؟ وماذا  وماذا تربح ؟ وماذا هدم ؟ وماذا تبني ؟ وماذا تعمل؟  وماذا تقول ؟ واعلم من جالس

                     خَ؟

 .[14 – 11 / احر]                 
، وهو القادر عى كل  خلق كل يء بأمره الكوي فكان واعلم رمك اه أن اه 

 والعدل واإحسان.يء، الذي يفعل ما يشاء مقرونًا باحكمة والرمة 
أحيانًا خلق ويرزق باأسباب كا خلق النبات بأسبابه ، واحيوان بأسبابه،واآدمي بأسبابه : 

                                   

 [ .1-5/الطارق] 
            خلق ويرزق با أسباب كا رزق مريم ابنًا با ذكر ، وطعامًا با شجر:  وأحياناً 

 .[  12] يس /                               
:  ملسو هيلع هللا ىلصكا جعل الناربردًا وسامًا عى إبراهيم  قدرته عى اخلق بضداأسبابوأحيانا يظهر

                             

 [ .71-14/اأنبياء]             
قدرته ي هذا ، وأخفى قدرته ي ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر عى كل يء ، اخالق فأظهر 

                        فيعبدوه وحده ا ريك له ، وا يتعلقوا بأحد سواه :
 .[  11 – 17/  النحل]                                

وأسجد له مائكته ، وعلرمه اأساء كلها ؛ تريفًا ، اإنسان بيده ، ونفخ فيه من روحه  وخلق 
                          : عى غره له 

                     

 [.79-71/ص] 
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 ماء مهن ، ثم أخرجه من بطن أمه ختلف األوان ، قه من تراب ، ثم جعل نسله منفخلَ 
 واأشكال ، واأحجام ، واألسن ، والصفات.واأطوال ، 
وعاقل  .. وذكي وغبي .. وسمن ونحيف .. وأبيض وأسود .. وقصر وطويل .. فذكروأنثى
وناطق  .. وسميع وأصم .. وبصر وأعمى .. وعري وعجمي .. وشديد ورحيم .. وجنون

   :وحسن وظام  ..ومؤمن وكافر  ..وَحَسن وقبيح ..  وكريم وبخيل .. موأبك

 [.31/يس]                    
 الذي أظهرقدرته ي خلق هذا اإنسان من نطفة من ماء مهن: ، فتبارك اه أحسن اخالقن

                      

                

 [.19-12/امؤمنون]      
ر اه قلبك باإيان أن البذر والغرس ي أرحام اأر, كنطفة الذكور ي أرحام  واعلم نور

اإناث ، فإذا نزل اأمر من اخاق العليم حسب التقدير السابق بكون كل يء أراده اه، 
 نوعًا وعددًا.شكاً و  استجاب وأطاع ذلك امخلوق أمر اخالق 

                       فقال سبحانه ي خلق اإنسان :
                                     

     .[51–94الشورى/]      
                                    وقال سبحانه ي خلق احيوان : 

 .[ 95/  النور]                                          
                وقال سبحانه ي خلق النبات : 

                 

  [.11-11/النحل]        
 يده كله كا كانثم يع، الذي بدأ اخلق كله اخالق وهو سبحانه اخالق القادر عى كل يء ، 

                      :  إظهارًا لقدرته

 .[  27 / الروم]              
      : فاعبده وا تلتفت ما سواه  ، هذا ري وربك اخاق العليم
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 [ .15/مريم]               
نفس باموت ، وقى عى كل مصنع  فسبحان املك احي القيوم الذي َحَكم عى كل

       باخراب ، وقهر كل متحرك بالسكون ، وحكم عى كل موجود بالفناء:

 .[ 27–21/الرمن ]         
خلقنا للبقاء ا للفناء ، لكن َحَكم علينا باموت والفناء فرقًا بن الرب وامربوب ،  واه 

من احي الذي يموت ، وإمام حكمته ي البدء واإعادة ، ومييزًا للحي الذي ا يموت 
                والثواب والعقاب :

                      
 .[  9/ يونس]    

ثم حكم عليه باموت ؛ ليمتاز اخالق الباقي من امخلوق  ،فسبحان من خلق اإنسان
                 :  د اموت ، ليبقى ي حياة ا يفنى بعدها أبداً الفاي ، ثم يعيده بع

                        

                                

 [.11-4/التغابن]        
يمتاز ليدل بذلك عى حدوثه ونقصه ، ول، جعل اه لكل خلوق بداية وهايةوقد 

       امخلوق الذي له بداية وهاية ، عن اخالق الذي ليس له بداية وا هاية :

 .[  3 / احديد]          
فانظر رمك اه إى قدرة اخاق العليم ي البدء واإعادة ، لتعلم أن بعد هذه احياة موت ، ثم 

    احساب ثواب أو عقاب : بعد اموت بعث ، ثم بعد البعث حساب ، ثم بعد
                       

 .[ 21 –14/العنكبوت]                         
      ثم بعد احساب يساق امؤمنون إى اجنة ، ويساق الكفار إى النار :

                            
  .[  11 – 19 / الروم]                

ر فأحسن ، وصنع  فأتقن ،  فسبحان اخالق القادر عى كل يء ، الذي خلق فأبدع ، وصور
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ر فهدى ، وَحَكم فعدل ولطف وأحسن اإحسان كله :              وقدر

 [. 7 –1] السجدة /                       
حانه هو اخالق البديع الذي َبَدع كل يء أواً ، فلم يسبقه فاعل إى فعل مثله ، واه سب
                الذي خلق كل يء عى غر مثال سابق :اخالق 

 [ . 117] البقرة /       
ر الذي أبدع أول كل يء ، وصور اخالق واه سبحانه اخالق البديع اأول قبل كل يء ، 

           وأحسن صورة أول كل يء :  ، أول كل يء
 .[ 3ديد /اح]      

:  ، هو اخالق الذي ليس كمثله يء ي اخلق هو البديع ي ذاته فا يشبهه يء من خلقه
 [.11/الشورى]                    

 دعها عى غر مثال سابق .وهو البديع ي خلقه ، فقد خلق ميع امخلوقات وأب
 وهو البديع ي أفعاله الذي يفعل ما يشاء ، وحكم ما يريد.

أن يكون مسلًا مؤمنًا ،  ،وصفاته العى ،واعلم أن حظ كل مؤمن من أساء اه احسنى
 لطيفًا ودودًا .، كريًا رحيًا ، عفوًا حليًا 

د رى كل طاعة ، وا يبتدع شيئًا م يإسبق ة ، ويـأن يظهر كل سنر فهو أما حظه من اسم البديع 
       به الرع ي العقيدة والعبادة والدعوة والسلوك وغر ذلك : 

   [.7/احر]                  
ختيار واإرادة ، وأذن له أن أعطاه حرية ااخلق اإنسان فردًا ا شبيه له ، و يع دواعلم أن الب
               ع فيا م يرد فيه نص : عتهد ويبد

 [.54/النساء]                                      
فسبحان البديع الذي أبدع خلق كل يء ، وأذن لإنسان أن يبدع أشياء ي جال عام 

             :اجاد والنبات واحيوان بالتصنيع والتهجن

 [.5-1العلق/]                     
        ومنع وحذر اإنسان أن يبتدع ي الدين شيئًا م يرد به الرع : 

   [.199/اأنعام]                  
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لذي أضاءهن زيرن السموات واأر, ، االذي وهو سبحانه البديع احق الذي له اجال كله ، 
            بنوره العظيم ، وأمسكهن بقدرته القاهرة :

                       

                          

 .[  35/ النور]       
ه ي خلق السموات فانظر رمك اه إى عجيب إبداع اخالق العظيم ، وميل صنعه وإتقان

واأر, وما بينها وما فوقها من العرش العظيم ، والكري الكريم ، وما بن الساء 
      واأر, من الرياح والسحب ، والنجوم واأفاك ، والشمس والقمر :

                       

 .[  13 – 12 / الزمر]    
ر املك القا ف تلك امخلوقات بمشيئته ، ي طلوعها كيف سخر در كل ذلك بأمره ، ورر

             وغروها ، وخنوسها وكنوسها ، واجتاعها وافراقها :

                                  

                                      

  .[91-37/يس]      
فسبحان اخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العام من امائكة ، واجن ، واإنس ، 

              والروح ، وأنواع اجاد ، والنبات ، واحيوان :

                         

  [ .112-111/اأنعام]             
اه  هذا  فانظر رمك اه إى عجيب خلق ،لم الذي يمأ القلوب باإيانوإن أردت متن الع

   صنع البديع ، وكيف مأه  اخارق العليم  بعجائب امخلوقات :امعر, العظيم ، وال
 .[ 111/ يونس]                     

          : ، ومداد كلاتهفسبحان اه وبحمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه 
 .[  15/ غافر]                         

رؤية  وإنا ُيعَجب بظاهر الدنيا من ا يرى نزهة املكوت ، وأعظم من نزهة املكوت
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ره              :  الذي خلقه وأبدعه وصور

                     

 [.174/اأعراف]     
؟ وعن أي قوة قهر اخاق العليم ؟ وعن أي قدرة أظهرهالعظيم عن أي علم كان هذا املكوت

                ما قهره؟ :
 .[17/الزمر]        

درته ، فسبحان اخالق احق الذي خلق اخائق كلها ، ودبر اأمور كلها ، وأخرج الكون من العدم بق
 وتصاغرتوجزيل نعمه ، حتى ذلت العقول لعظمته ،  ،وأنار الكون بنوره ، ومأه بآثار رمته

لكريائه ، وخشعت جروته ، وقنتت لعزته ، وسجدت جاله ، وسارعت إى طاعته وعبادته : 
                              

 .[  99 / اإراء]     
 عبد ه الت : باسمه اخالق 

اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن اخالق سبحانه خلق ميع امخلوقات، ليظهر لعباده 
عبدوه حقًا : ثم  أحبوه حقًا ، كال قدرته ، وسعة علمه ، فإذا عرفوا العظيم حقًا ، الكريم حقًا،

                                           
 .[12الطاق/]                 

ريك له ، لكال  وإذا كان اه هو اخالق وحده ا ريك له فهو امستحق للعبادة وحده ا
                          وأسائه وصفاته :ذاته 

 .[  91/  الروم]                            
وعدل  ،ه نفسه عى كال قدرته عى اخلق، وعاب عى من انَف عنه إى غرهوهذا مد ا

                                    :سبحانه  فقالبه سواه 
 .[  1/ اأنعام]          

 ضالو،  ، ورك امركن ، ونعوذ به من كفر الكافرين فنحمد اه عى نعمة التوحيد واإيان
                   الضالن : 

 .[142 –141/اأعراف]         
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ر اه بصرته باإيان م ير ي الكون إا اثنان :ـومن نَ   ور
  َملِك وعبيد .. وخالق وخاليق .. وغني وفقراء .. وقوي وضعفاء .. وعزيز وأذاء :

 .[119/ اأنعام]                  
فمن أراد أن يعرف أن ربه هو اخالق فعليه أن ُيْمعن النظر ي آيات ربه الكونية ي 

وحكمته ي صنعه ي خلق  ، لتلوح له دائل قدرة اخاق العليم ؛ الساء واأر,
قسام ، وأ ، وأنواع احيوان ، وأصناف النبات الساء امرفوعة ، واأر, امفروشة

                 ، وعجائب خلق اإنسان: داجا
                                

 [.21-14/العنكبوت]       
              وهذا النظر والتفكر من أعظم دائل التوحيد واإيان، وأفضل أنواع العبادة :

                                     
 [  . 1  - 1]  ق /                             

واعلم أن املك احي القيوم الذي ُينِزل كل حظة أوامر اخلق واإعاد، وأوامر التَيف 
هم ،  والتدبر، وأوامر النفع والر، هو اإله احق الذي أنزل أوامره الرعية عى عباده ، إكراماً 

هم خلفاء اأر, بحسن عبادته ، ي الدنيا وإحسانًا إليهم ، وتريفًا هم ، وعناية هم ؛ ليكونوا 
بأحسن صورة وعمل ، فيجزهم يوم القيامة باجنة  وتنفيذ أوامره ، وليَِصلوا إليه بعد اموت

               والرضوان ، حسنهم وإحساهم : 
   .[  21 / يونس]         

          بالقرب منه كا تقربوا إليه ي الدنيا بطاعته : يوم القيامة وععلهم رهم 
 .[  55 – 59القمر/]                        

فسبح بحمد ربك العظيم ، واستعن بربك القدير عى ذكره وشكره وحسن عبادته ، وا 
عي القدرة عى أع الك ، وا جحد ما أنعم اه به عليك ، وا تنكر ما أسداه إليك من تدر

          :وقل  اخر ، وا ما َرفه عنك من الر

                   

  [ .7-2/الفاحة]              
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 عليكئًا يقطعك عنه ، وُيرد واعبد ربك با ورد ي رعه ، وأحسن عبادته ، وإياك أن تبتدع شي
                                            إثمه :

 .[111/الكهف]          
      : ى كل مكرمةإى كل فضيلة ، وسارع إر كل سنة ، وسابق وأظهِ 

                                       

 .[21/احديد]             
ْسَاِم ُسنرًة َحَسنًَة ، َفُعِمَل ِهَا اإِ َمْن َسنر ِي » َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َرُسول اه  أَنر   جرير بن عبد اه عنو

ءٌ َوَا َينْق ، َمْن َعِمَل ِهَا َبْعَدُه، ُكتَِب َلُه ِمثُْل َأْجرِ  ْسَاِم ُسنرًة اإِ َوَمْن َسنر ِي  ، ُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيْ
ءٌ َوَا َينْق ، َمْن َعِمَل ِهَاُكتَِب َعَليِْه ِمثُْل ِوْزرِ  ، َفُعِمَل ِهَا َبْعَدهُ  َسيِئًَة،   « ُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َيْ

 .(1)أخرجه مسلم
وارتبط وفقك اه ورابط ، واصر وصابر واصطر لعبادة ربك العظيم ، فعن قريب 

  رجعك إليه ، وعزيك بأحسن ما عملت ، ويقدمك عى أكرم ما قدمت : يُ 

 .[  211 / آل عمران]              
 وسبحه ليًا طويا ً ، فهو أحق من ُعبد ، وأرحم من َملك ، واسجد له واقنت لربك اأعى،

            وأعظم من َخلق : وأكرم من أعطى ، 

 .[  15/ مريم]         
عن ربك ، ويشغلك عن عبادته ،  وا جعل ما أنعم اه به عليك من النعم حجة عليك يقطعك

           بل استعن به عى ما حبه ويرضاه : 
 . [ 172/  البقرة]                

ر امقادير ، وأحسن اخلق ، وأحكم الصنع ،  واعبد ربك اخاق العليم الذي خلق اخائق ، وقدر
                    فا رب لك سواه ، وا إله لك غره : 

                                            
 .[  22 – 21/ البقرة]                       

              ومن أراد أن يعبد اه حقًا فليعرفه حقًا : 

                                                 
 . (1117برقم ) أخرجه مسلم(  1)
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 [.3/يونس ]   
                                           

                                           
 .[  211] البقرة /        

                                        
 .[  11/ احر]           

 ، اْستََطْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقَتنِي ، َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  َأْنَت  للرُهمر ا »
 َيْغِفرُ  َا  نرهُ َفإِ  ِي  َفاْغِفْر  ،بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ  َوأَ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ  أَ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ 

 .(1)أخرجه البخاري «َأْنَت  إِار  الُذُنوَب 
 وعظيم سلطانك. د كا ينبغي جال وجهكاللهم لك احم

أنت املك احق ، القوي القدير ، اخاق العليم ، الغفور الشكور ، ا إله إا أنت ، وا 
 رب لنا سواك ، فاغفر لنا وارمنا برمتك يا عزيز يا غفور .

 اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة ، وي اآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، يا أرحم الرامن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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 البــــــــــارئ

                                قال اه تعاى : 
 .[  29/ احر]                       

 كل يء ، وبرأ وأوجد كل يء. هو اخالق البارئ الذي خلق اه 
وهو سبحانه اخالق البارئ وحده ا ريك له، خلق ميع امخلوقات ، وبرأ ميع اجادات ، 
 والنباتات ، واحيوانات ، والنسات ، واهيئات ، واحركات ، وأظهرها كا قدرها وعلَِمها : 

 .[ 12الزمر/]                         
سبحانه اخالق البارئ الذي برأ اخلق ، وأوجدهم عى غر مثال سابق، الذي أحسن وهو 

           ، فظهر ي أمل صورة ، وأحسن شكل : كل يء َخَلقه

 [.7-1/السجدة]                        
التباين واخلل ، فظهر  وهو سبحانه الذي خلق اخلق بريئًا من التفاوت والتناقض ، سليًا من

كا أراد خلقًا حسنًا سويًا ، ليس فيه اختاف وا تنافر ، وا نقص وا عيب ، بريئًا من كل 
                                      خلل :

                                             

 [ .9-1/املك]                                                      
 ئالباراخالق فسبحان اخالق البارئ امصور الذي ما شاء كان ، وما م يشأ ا يكون أبدًا ، 

ر كل يء قبل وقوعه،من اخر والر ، والعافية والباء ، والنعم وامصائب :الذي      قدر
                                        

 .[  22/ احديد]     
وهو سبحانه عام الغيب والشهادة ، العام بالظواهر والبواطن ، الشاي من كل داء ، امرئ 

                  من كل سوء :

  [.11-77/الشعراء]              
لق البارئ امصور الذي جعل الذوات حمولة ي اأجسام ، خزونة ي وهو سبحانه اخا

، سواها بقدرته، وخلقها مرأة من العناء ي  ملسو هيلع هللا ىلصاأصاب ، خلقها ميعًا ي صلب آدم 
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اأول ، وبرأها عى اإسام له ، وفطرها عى اإقرار له بالوحدانية  قبل خروجها من العهد 
                 ، مسلمة خالقها:  فهي قانتة لبارئها عام الغيب،

                                     
                                           

 .[  173- 172/ اأعراف]      
ر امخلوقات واأشياء عى م قتى حكمته ، فسبحان اخالق البارئ امصور الذي قدر

البارئ اموجد ها بعد العدم ، امصور ها كيف شاء ، الذي إذا أراد شيئًا قال له كن اخالق 
فيكون عى الصورة التي يريد ، وعى الشكل الذي يريد ، ي الوقت الذي يريد ، ويظهره 

                         ي الوقت الذي ير يد : 
  .[  11/ القصص]            

  التعبد ه : باسمه البارئ 
اعلم أها العبد امسلم أنك َخْلق من اخلق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده ي كل حن ، 

         فأقبل عى ربك مع اموحدين ، وسبح بحمده مع امسبحن : 

 [ .1/اجمعة]             
من كل منهي عنه ، وإرجاع النفس إى بارئها بفعل كل مأمور به ، وإيثار صوح النوحـــِقـق ذلك بالتوبة 

               كل حبوب عنده ، وتقديم مراد الرب عى مراد النفس : 
                                      
                                        

 [. 1/ التحريم]                
وذِكر نفسك بأخذ ربك اميثاق عليها عند أول خلقها ، وما أعطته من العهود ي بدء أمرها ، 

وذِكـرها  وذِكرها بنعاء بارئها عليها ، كيف سواها ي أحسن تقويم ، وفطرها عى الدين القيم ،
       ها ، وتسر إى ما فيه رشدها :لعلها تؤوب إى ر،  باملك الغفور الرحيم

                      

  [ .91-34/امائدة]               

 صالحوليكن لك ي كل يوم ذكر جديد ، ودعاء جديد ، وتسبيح جديد ، وإحسان جديد ، وعمل 
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                          جديد : 

 [93-91/اأحزاب]              
واعلم رمك اه أن سبيل فاح النفس ي اإسام يكون برك هواها ، واأخذ ها إى 
مراد بارئها ، وَمْلها عى امسارعة إى فعل اخرات طوعًا وكرهًا ، حتى يصر ذلك 

                                   عادة ها : 

 [ .21/احديد]                       
وحينئذ يستقيم لك أمرها ، فتحيا بمراد بارئها ، ويموت مرادها ، ومن فعل ذلك أعانه اه ، 

                                                      وتاب عليه :

 [.59/ماأنعا]          
                                      

 .[121 – 127/  البقرة]                    
، َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك  َفاْغِفْر ِي ،َوَا َيْغِفُر الُذُنوَب إِار َأْنَت  اً َكثِر َظَلْمُت َنْفِي ُظْلاً  اللرُهمر إِِي  »

ِحيمُ  َغُفورُ الَمْنِي إِنرَك َأْنَت َوارْ    .(1)متفق عليه« الرر

اللهم إي أسألك إيانًا كاماً ، ويقينًا صادقًا ، وقلبًا خاشعًا ، ولسانًا ذاكرًا ، وحااً طيبًا ، 
 وأسألك الفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .( واللفظ له2715(، ومسلم برقم )139أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (1)
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 امصــور
                                قال اه تعاى : 

 .[  29/ احر]                       
رهم عى صور ختلفة ،  اه تبارك وتعاى هو اخالق البارئ امصور الذي خلق اخلق ، وصور
وهيئات متباينة ، من احسن واجال ، والشكل واللون ، والطول والقَ ، والذكورة 

                 نوثة :واأ

 [.19/غافر]               
فكل خلوق ميزه ربه بصورة خاصة ميزه عن غره من امخلوقات ، فلكل خلوق من 

 [.111/البقرة]               :  امخلوقات طبعة خاصة ، وصورة مستقلة
كن ، فيكون عى الصورة التي ختار ، : د شيئًا قال له وهو سبحانه امصور الذي إذا أرا

       والشكل الذي يريد ، واحجم الذي يشاء ، ي أحسن صورة ، وأتقن ُصنْع:
                                  

 .[  7 – 1/  السجدة] 
فيها فأحسن خلقها ، فسبحان اخالق البارئ امصور الذي خلق السموات واأر, وما 

                                وخلق اإنسان ي أحسن صورة ، وأكمل هيئة :

  [.3-2/التغابن]                         
وسبحان امصور الذي خلق اأشياء ثم صورها عى شكل تتميز به عن غرها من تقدير وخطيط 

           يب:وترك ولون وحجم
                       

 [ .119/البقرة]  
 وأبدع َخْلقه ، وأحسن صورته. ،أحسن اخالقن خلق كل يء واعلم أن اه 

 من بن امخلوقات بيده ، وخلقه عى صورته ،اه ومن أعظم ما خلق اه اإنسان ، فقد خلقه 
           وأحسن صورته ، وأحسن تقويمه ، وأقسم عى ذلك فقال :

 .[1-9/التن]                        
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فسبحان اخالق البارئ امصور الذي يصور النبات واحيوان واإنسان ي ظلات اأر, 
                        : ، ي أي وقت شاء ، ي أي صورة شاءواأرحام كيف يشاء 

 .[  1/ آل عمران]                                    
فا إله إا اه خالق كل يء ، امصور الذي يصور خلوقاته كيف يشاء ، وحسن صورها 

يشاء ، ويبدع صورها كيف يشاء ، ويفاوت بينها ي اخلق والتصوير واحسن ، عام كيف 
البصر بالصغر والكبر ، السميع للَ واجهر ، امصور لكل صورة ،  الشهادة ،الغيب و

              الكريم بكل نعمة ، العليم بكل ذرة : 

                           

 [ .5-9/احديد]                               
وصفاته وأفعاله ، وهذه خلوقاته ، أهل أن ُيعظرم وُيكرر ، وأن ُيـَحب  ؤهه قدرته ، وهذه أساوَمْن هذ

                              وُيعبد ، وأن يـُحمد وُيشكر : 
 .[ 1 – 1/  اانفطار]                 
 . صورة واحدة منها وهي أنترها امصور ، ولننظر إىوما أعظم الصور التي صور 

 فانظر رمك اه إى ربك كيف خلقك ي أحسن تقويم ، فقد خلق اه اإنسان من تراب ،
م  ب أعضاءه بعضها فوق بعض ، وقسر تلك القطرة السائلة ،  ثم من نطفة ، ثم ركر

رها بقدرته كيف شاء .  وصور
.. وبعضها شحًا .. وبعضها خًا ..  فجعل امصِور سبحانه بعضها حًا .. وبعضها عظاً 

وبعضها عصبًا .. وبعضها شعرًا .. وبعضها عروقًا .. وبعضها جلدًا .. وبعضها ظفرًا .. 
 وبعضها سمعًا .. وبعضها بًَا .. وبعضها أنفًا .. وبعضها فًا .. وبعضها سنًا.

واهضم ، والتصفية ثم خلق امصِور داخل اإنسان ما ا حصيه إا هو من مصانع الدم ، 
، والعينن، والكبد، وامعدة كالقلب، واحركة ،والتهوية ،والدفع ،والتكرير ،والتحلية
ره كاليدين والرجلن والرأس ،واأذنن وسائر  والرئتن ، والكليتن وغرها ما خلقه وصور
                   : اأعضاء

          

 [ .19-12/امؤمنون]           
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يؤدها ، ومكان خالف جاوره ، وجعل  كل عضو بوظيفة اخالق امصور  صر وَخ 
 الكل يتعاون مع بعضه ي خدمة اإنسان ، ويسبح بحمد ربه الرمن.

ثم أمد امصور سبحانه تلك القطرة امصورة بمعاي صفات امخلوق وأسائه وأخاقه من عقل 
       وكرم وحلم وغرها من الصفات امحمودة وضدها  :  ،وقدرة وإرادة  ،وعلم

                      

 . [3-1] اإنسان/                   
    : وتبارك اه خر الرازقن،  فتبارك اه رب العامن ، وتبارك اه أحسن اخالقن 

 .[ 22 – 21/ الذاريات]                   
م ، واحيوان امسخر ، مائدة الطعام والراب ، فهي  وخلق اه هذا اإنسان امكرر
مفتوحة اأبواب له ي الر والبحر واجو ، يأكل منها حيث شاء إا ما يره ، فقد فطره 

                           اه عى البعد عنه : 
 .[  111/ البقرة]                 

وبعد أن أكمل اه خلق اإنسان ، وهيأ له مائدة الطعام والراب ، أنعم عليه بنعمة أعظم منها 
تصله بخالقه ، وتسعده ي دنياه وأخراه ، وهي الدين احق الذي أنزله عى رسله ، وأمه 

                     وأمته : ملسو هيلع هللا ىلصوأكمله لسيد اخلق 
 .[  3/ امائدة]      

فلله احمد والشكر عى جزيل نعمه وإحسانه .. وله احمد والشكر عى دينه ورعه .. وله 
                            احمد والشكر عى فضله ورمته : 

 .[9 –2الفاحة/]              
وذريته هي التي حقق فيها معاي التصوير ظاهرًا وباطنًا ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن صورة آدم واعلم رمك اه 

وظهر فيها الكال واجال ؛ أنه اجتمع فيها التقدير ، والتصوير ، واحُـسن ، والتكريم ، 
                           واخلود بعد اموت :

 [ . 71/ اإراء]                     
فتبارك اه رب العامن ، وتبارك اه أحسن اخالقن ، أظهر اإسام أحسن دين ، ي أحسن 

    خلقه اه بيده ، وجعله وذريته خلفاء اأر, :الذي صورة ي آدم أحسن خلوق ، 
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 .[  31/ البقرة]                              
         فمن آمن ازدادت صورته حسنًا ومااً ي الظاهر والباطن : 

 .[  131/ البقرة]                    
                ومن كفر ازدادت صورته قبحًا وسفًا ي الظاهر والباطن :

                                        
 . [1 - 9] التن / 
ر صور اخلق يوم القيامة ، وتبيَضا وتسود ، وتثاب النفوس وتعاقب ، حسب إياهم وُتصور 

                         وكفرهم وأعاهم : 
                                     

 . [117 - 111/  آل عمران ]     
زق ، فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن اخلق ، وحسن الصورة ، وحسن الر

            وحسن الدين ، وحسن الثواب : 

 [.21/اأعراف]             
وله احمدعى إكرام وجه امؤمن الذي خلقه عى صورته،فنهى عن قتله أوربه مع الوجه، 

 نار أن تأكل وجوه اموحدين ، إكرامًا من خلقه بيده ، وسجد وجهه لعظمته.وحرم عى ال
 اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا وامسلمن عى النار ، يا أرحم الرامن.

واعلم وفقك اه حسن معرفته أن خلق وتصوير اخالق امصور ا غاية له وا منتهى ، 
آٍن ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من امخلوقات والصور خلق ويصور ي كل  فاجبار 

                     ي الساء واأر, ، وي الدنيا واآخرة : 
 [ . 29/ احر ]                                 

والكل خاضع  ..والكل خلقه .. والكل عبيده .. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده 
                          : ى إرادته إمشيئته .. والكل مَع 

  .[99]اإراء/                              
      فسبحان ربنا العي الكبر ، اخاق العليم ، القوي القادر عى كل يء : 
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 .[  112] اأنعام /                                           

فاحرص أعانك اه عى معرفة ربك العظيم بأسائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة دينه ورعه ،  
         والعمل بموجب ذلك ، قاصدًا وجه ربك الكريم ، تكن من الفائزين : 

 .[  5ينة /] الب                              
  التعبد ه : باسمه امصور 

خلق امخلوقات كلها ،  أن ربك اخالق البارئ امصور اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه
رها فأحسن صورها ، من العرش والكري ، والساء واأر, ، وامائكة امقربن ،  وصور

نواع احيوان والطر ، واجنة والناس أمعن ، وأصناف اجاد ، وأشكال النبات ، وأ
                            واخلق أمعن :

 [ .13-12/الزمر]                    
، ا تعجزه أعداد يصورها ، وا صور خرعها ، وا عى كل يء هو املك القادر 

نواع الطاعات ، وامأ وقتك أشكال يبتدعها ، فاعبده وامأ وقتك با حبه ويرضاه من أ
          وقلبك ولسانك بحمده كا مأ لك الكون بنعمه : 

                                

  [ .131-131/طه]                      
واحدة ، وخلق منها  هو اخالق البارئ امصور الذي خلق صور البر كلهم من نفس واه 

 .زوجها ، وبث منها رجااً كثرًا ونساًء ، م يشرك اثنان قط ي صورة واحدة 
             فليكن هذا اخلق والتصوير واعظًا لك ، وموجبًا لطاعة مواك وتقواه : 

                                      
 .[ 1النساء/]               

رات .. وامَلك  فهل ترى ي الكون إا اخالق وامخلوقات .. وامصِور وامصور
 وامملوكات .. واآمر وامأمورات ، والقاهر وامقهورات .

     فاعبده وتوكل عليه ، يسعدك ويرضيك ي دنياك وأخراك : وإذا عرفت ذلك 

                             

 . [ 3] يونس /          
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 واعلم وفقك اه لطاعته أن ربك وحده ا ريك له هو امتفرد باخلق والتصوير ، والتقدير
وإحالتها إى ما حبه ويرضاه  ،والتدبر ، وإنا كلف عبده اإنسان ي استصاح صفات نفسه 

 والتقوى ، وحاسن اأقوال واأعال واأخاق.من التوحيد واإيان واإسام واإحسان 
فارع رمك اه إى اخالق البارئ امصور اهادي إى ما حبه ويرضاه ، وقف ببابه متذلًا بن 
َاط امستقيم ، وسبل مرضاته ، متوساً إليه بتوحيده  قائاً :   يديه، واسأله أن يوفقك وهديك إى ال

                      
                           

    [.7-2/الفاحة]              
 ، وا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته ، أو تعمل با يرضيه هوالزم باب العبودية والطاعة 

                   يسخطه تارة ، فتندم وخَ : تارة ، وما 
                                       

 .[ 15/البقرة]           
 وأكثِر من احمد والشكر لرب العامن الذي خلق فسوى ، وصور فأحسن ، وأنعم فأكرم ،

 السابق إى عباده باإحسان ، ا إله إا هو الرمن الرحيم.
ما أصابك ، لعلك تفلح وتنجو من واعمل برع ربك ، وادع إى سبيل ربك ، واصر عى 

                        اخسار والعذاب : 
                 [ / َ  .[  3 – 1الع

 [ . 215/ البقرة]                  
                                   

 .[  151 – 155/  اأعراف]           
 « َسَخطَِك  يعِ َوَم  ، نِْقَمتَِك  َوُفَجاَءةِ  ، َعافَِيتَِك  َحُولِ ـَوتَ  ، نِْعَمتَِك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِي  اللرُهمر » 

  .(1)أخرجه مسلم 

 اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خر من زكاها ، أنت وليها ومواها.
ويَ لنا سبل معرفتك ، وارزقنا صدق توحيدك، وحسن اللهم افتح لنا أبواب رمتك ، 

 عبادتك ، يا أرحم الرامن.
                                                 

 ( .2734برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الغنـــــــــي
 .[  15/ فاطر]                                       قال اه تعاى : 

انه ، هو الغني احق الذي استغنى عن اخلق كلهم بعظمة ملكه ، وجال كريائه ، وعز سلط اه 
  [.21/لقان]                  قدرته : وكال 

الذي له الغنى التام امطلق من ميع الوجوه ، لكال ذاته وأسائه الغني وهو سبحانه الغني بذاته ، 
 .[  1/  طه]                              : وأفعاله وصفاته 

وعنده  ذي له خزائن السموات واأر, ، وخزائن الدنيا واآخرة ،وهو سبحانه الغني الكريم ال
                            خزائن كل يء ، وبيده كل يء ، وله كل يء :

 [ . 21] احجر /                  
ه إى الذي ا حاجة لالغني وكل ما سواه فقر ، الغني عن كل ما سواه ،  ،وهو سبحانه الغني

                بل اخلق كلهم فقراء إليه وإى فضله وإحسانه : أحد أصًا ،
 .[  15/ فاطر]                       

وهو سبحانه الغني الكريم امغني ميع اخائق غنًى تامًا ، الذي أغنى ميع اخلق من 
 ، وا رب غره ، وا إله غره. هفكذلك ا رازق غر ،فضله ، فكا أنه ا خالق غره

غني الذي يرزقهم وحده ا فاه وحده هو اخالق الذي خلق اخلق وحده ا ريك له ، وهو ال
      : منوا به ويعبدوه وحده ا ريك له، فيجب عليهم أن يؤريك له

                                    

 [.22-21/البقرة]                               
 الغني الكريم الذي قسم اأرزاق وم ينس أحد.  ،  الذي خلق كل أحدالواحد اأحد هو 
         بنعمه التي ا تعد واحى : عى اخائق الذي أنعم   املك الغنيوهو 

 .[  39/ مإبراهي]                           
 نفاق. ا تنقص خزائنه أبدًا مع كثرة اإهو سبحانه الغني وحده ا ريك له ، والغني هو من 

  .فسبحان الغني الذي يملك كل يء ، وعنده خزائن كل يء 
والذرات،  ، وخزائن امخلوقات واأشياءخزائن الرمة والقوة والعزةهو الغني الذي يملك 
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مياه ، وخزائن اجاد والنبات واحيوان ، وخزائن اأساع وخزائن احبوب والثار وا
             واأبصار والعقول ، وخزائن احروف والكلات واأرقام واأنفاس : 

   [.21/احجر]                    
فاجر ، هو الغني سبحانه عن كل ما سواه ، الغني عن ميع خلقه امسلم والكافر ، والر وال

                  والعام واجاهل ، والغني والفقر: 

 [.1/إبراهيم]    
 .، الذي يملك كل أحدفسبحان املك الغني عن كل أحد ، الذي حتاج إليه كل أحد

هو الغني احميد الذي ا يعامل أحدًا معاملة إا ويستحق عليها احمد ، سواء كان فيا 
                 ا يكره : حب أو في

   [.37-31/اجاثية]           
هو الغني بذاته ، الغني الذي وهب الغنى لكل غني ، الغني الكريم الذي يعطي عباده من 

 .ى بعض إنعمه كل آن ، الغني الذي أغنى بعض عباده عن بعض ، وأحوج بعضهم 
عباده بالعدل ، وما من غني ي الوجود إا وهو من جناب  الغني الذي أفا, الغنى عىهو 

                 الغني مدود : 

 [.32/الزخرف]                
واعلم أن شأن اخالق أنه غني عن كل ما سواه ، وشأن خلوقاته أهم ميعًا فقراء إليه ي خلقهم 

 [.15/فاطر]                         وإمدادهم وبقائهم : 
 أذلوه وأهانوه وحقروه ، هواعلم أن من سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه ، ومن سأل عبيد

    : أن يغنيك بفضله عا سواه فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل يء 

   [.21/لقان]              
ستغنى باه أغناه وكفاه ، ومن أخذ من الدنيا ما شاء أخذ بقدره مًا وعناء : واعلم بأن من ا

                  

 [.55/التوبة]     
      : وأرى عنه الناس ،واعلم أن من استغنى باه عا ي أيدي الناس أغناه اه

 [.51-51] الذاريات/                         
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 سره ، ومن استغنى عنه كان نظره ، ومن أحسن إليه كان أمره.أى خلوق كان إومن احتاج 
وهو سبحانه الغني الذي أغنى ميع اخلق غنًى مطلقًا ، وأغنى خواص خلقه با أفا, عى 

 أعلم حيث ععل واه ،قلوهم من اإيان ، ومعرفة جاله  وماله ، ومعرفة آائه وإحسانه
 .[  21] احديد /                                  : رسالته وهدايته

فهو سبحانه الغني بذاته ، والعبد فقر إليه بذاته ، والعبد حتاج إى ربه ي ميع أحواله ، اغنى 
   أوجبت تلك احاجة : له عن ربه الغني ولو طرفة عن ، وحاجة العبد إى ربه لذاته ا لعلة 

 [ .19/احج]                        
 . واعلم أن الفقر بذاته حتاج عى الدوام إى الغني بذاته 

كله عبد فقر ملوك لربه املك العزيز اجبار، ذو العظمة  ،والعام السفي ،فالعام العلوي
                            واجال والكرياء :  ،واملكوت

 .[  21آل عمران / ]                                         
 وفقر العام كله إى الغني سبحانه فقر ذاِ ا ُيعلرل .

فقر إليه ي خلقه وإعاده .. وي بقائه وي حياته .. وي تدبره وي  فكل ما سوى اه  
                                              اده : إمد

 .[  1] هود /     
 وفقر امخلوقات إى رها نوعان :

إى ربوبيته ، وهو فقر امخلوقات بأرها إى خالقها ، فكل اخائق فقرة إى رها  ٌر ــفق :اأول
                       دبرها :  ي خلقها ، وبقائها ، وحفظها ، ورزقها ، وت

 .[  12الزمر/]      
 إى ألوهيته وعبوديته ، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده امؤمنن به. رٌ ــفق :الثاي

 وهذا هو الفقر النافع ، ولبه دوام اافتقار إى اه ي كل حال .
       غني عن اخلق وما يعملون : وَنْفع هذا وما قبله عائد عى العبد الفقر ، واه

 .[  1/ العنكبوت]                       
فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه ، الغني الذي ا تنفعه طاعة الطائعن ، وا تره معصية 

ال العاصن ، الغني الكريم امحسن إى عباده بكل خر ، الرحيم هم مع كثرة معاصيهم ؛ لك
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               ناه وكرمه ، وكال رمته وإحسانه : غ

 [.53/النحل]    
َلُكمْ  َيا »فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي   عن أي ذر و  ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور

 .َما َزاَد َذلَِك ي ُمْلكِي َشيْئاً  ،َواِحٍد ِمنُْكمْ  لٍ َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُج  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ  ،َوآِخَرُكمْ 
َلُكْم َوآِخَرُكمْ  َيا ِعَباِدي َلوْ  َما َنَقَص  ،َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحدٍ  َكاُنوا َعَى  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ  ،َأنر َأور

 . َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيئاً 
َلُكمْ  َفَسَأُلوي َفَأْعَطيُْت ، َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحدٍ  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ  ،َوآِخَرُكمْ  َيا ِعَباِدي َلْو َأنر َأور

 . َبْحرَ الامِْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل  َما َنَقَص َذلَِك مرا ِعنِْدي إِار َكَا َينُْقُص  ،َمْسَأَلَتهُ  ُكلر إِْنَسانٍ 
اَها فَ  ُأْحِصيَها َلُكْم ُثمر ِعبَاِدي إِنرَا ِهَي َأْعَاُلُكْم  َيا  َوَمنْ  اه ، َفْليَْحَمد َمْن َوَجَد َخْراً ُأَوِفيُكْم إِير

 .(1) مسلم أخرجه« َنْفَسهُ َوَجَد َغْرَ َذلَِك َفَا َيُلوَمنر إِار 
وهو سبحانه الكريم الذي دل خلقه عليه ، وأرشدهم إى سؤاله ، وفتح هم أبواب خزائنه 

                وأعطاهم وأغناهم وهو الغني عنهم : العظيمة ، 
                                       

 .[51 –51] الذاريات/ 
واعلم أن اه هو الصمد الذي ميع اخلق تصمد إليه ي ميع حوائجها ، وَمْن قصد إى اه 

بتاه اه باحاجة إى اخلق، ثم نزع الرمة من ا ،هرجع عند حوائجه إى غر ا ثم ،تعاى
  :، وذلك رمة له، ليعود إى ربه ي كل أمرقلوهم عليه،فراه بينهم مذمومًا خذواً 

 .[  22/ اإراء]                 
أغناه اه عا  ، وشهد قدرته وغناه ، ورجع إليه بحسن العرفان ، ومن صدق ي افتقاره إى اه 

                  قه من حيث ا حتسب ، وأعطاه من حيث ا يرقب :زَ سواه ، ورَ 
                                              

 .[ 3 – 2/ الطاق]        
 .انهي العام من فضله وإحس ةفسبحان الغني احميد الذي كل غنى ونعم

هو الغني احميد الذي أغنى عبده امؤمن بمعرفته ، وأغناه بمعرفة دينه ، فصار له حكمة 
                                                 

 ( . 2577) برقم  أخرجه مسلم(  1)
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سن ي اأخاق ، وهذا هو الغني ـبالغة ، وسداد ي اأقوال ، وصواب ي اأفعال ، وُح 
 [.51/يونس]                   احقيقي : 

واأواد وأمثاها من  ،والعافية ،واجاه ،لق بامالواعلم أن اه غني كريم يغني عامة اخ
                       نعم : ال

 [.11-17/النحل]       
تباهم وهداهم ، وأغناهم ومنهم من يغنيه بتصفية اأحوال ، وهم خواص اخلق الذين اج

 [.5/البقرة]              عا سواه : 
 يان والتقوى ، وأغناهم بأحسن اأخاق ، فاإيان غنى ، والصدق غنى ،اهم اه بكال اإأغن

        والكرم غنى ، واحلم غنى ، واإسام غنى ، واحكمة غنى :
 [.9-1/الرح]                  

         :  ، وكل خر غنىواهداية غنى ، والرعاية غنى

 [.1-1/الضحى]        
واعلم أن من عرف ربه الغني استغنى به عا سواه ، وافتقر إليه ي ميع أحواله ، وكلا 

       ى ربه زاده غنى ، وكلا تذلل إليه زاده عزًا وثوابًا : إافتقر العبد 

                                

    [.7-1/زمرال]    
 وهو القادر :  عى معاصيهم فسبحان الغني الرحيم احليم الذي ا يعاجل عباده بالعقوبة

                           

 [.133/اأنعام]        
ى مرضاته بأنواع إواعلم أن أغنى اأغنياء هو من عرف ربه بأسائه وصفاته ، وسارع 

   أنفق ي سبيل اه عى عباده ، وأعطى ما أعطاه ربه من نعمه : الطاعات ، و

                                      

 [.21/احديد]                 
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  التعبد ه : باسمه الغني 
ل ما سواه من اخلق ، هو الغني احق عن ك اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن اه 

وبقائها ،  ،بل مضطرة إليه ي خلقهايء ، وميع امخلوقات مفتقرة ملوءة بكل وخزائنه 
        : فقف ببابه، وسارع إى مرضاته ،وسائر أحواها وإمدادها

                       
 [.139-133/آل عمران]                      

هو الغني الذي خلق ما يشاء ، ويأمر با يشاء ، ويعطي من يشاء ، وا ينقص ما ي خزائنه 
  [ . 11] يونس /                   مثقال ذرة :

حب أساءه وصفاته ، وحب ظهور آثارها فيمن اصطفاه من خلقه ، ومن  وأعلم أن اه 
 ، وأظهرها ي آياته وخلوقاته ؛ لندعو اه ها ، ونعبده بمقتضاها :نها اه ي كتابه أجل هذا بير 

                     
  .[  111/ اأعراف] 

 فاستغن به عا سواه ، وا تلتفت أحد سواه. العظيم من فضله  وإذا أغناك الغني 
  ن الفقراء العاجزين : وقف ببابه مع الفقراء امتواضعن ، وا تقف بباب غره م

 .[ 15 / فاطر ]                      
وإذا سألت فاسأل اه وحده ، وإذا استعنت فاستعن باه وحده ، فهو الغني الذي صمد جميع حوائج 

        اخلق كلهم ، وأنت عبده فا تذل نفسك بسؤال غره من العبيد :

 .[9 – 1/اإخاص]                 
،  اهبِ  نْ عِ تَ اْس فَ  َت نْ عَ تَ اْس  اذَ إِ وَ ،  اهَ  ألفاْس  َت الَس  اذَ إِ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن ابن عباس 

 إِنْ وَ ،  َك لَ  اُه هُ تبَ كَ  دْ قَ  ءٍ َي بِ  ار إِ  كَ وْ عُ فَ نْ يَ  َمْ ،  ءٍ َي بِ  كَ وْ عُ فَ نْ يَ  نْ أَ  َى عَ  ْت عَ مَ تَ اْج  وِ لَ  ةَ مر اأَ  نر أَ  مْ لَ اعْ وَ 
 .(1)أمد والرمذي أخرجه « َك يْ لَ عَ  اُه هُ بَ تَ كَ  دْ قَ  ءٍ َي بِ  ار إِ  كَ وْ ُرُ يَ  َمْ   ، ءٍ َي بِ  كَ وْ ُرُ يَ  نْ أَ  َى عَ  واعُ مَ تَ اْج 

وإذا أغناك الغني من فضله ، وأعطاك من رزقه ، وجاد عليك بإحسانه ، فاشكره عى ما 
        مده عى ما خصك به ، واستْعِمل ذلك كله فيا حبه ويرضاه :، وا من نعمهأواك 

                             

 .[  15/ احجرات]           
                                                 

 ( . 2511( ، وأخرجه الرمذي برقم )  2114أخرجه أمد برقم )  صحيح /( 1)
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فإْن أعطاك الغني سبحانه مااً فأنفقه فيا حبه ويرضاه عى نفسك وعى غرك ، وتقرب به إليه ، 
             لف عليك أحسن منه :يضاَعف لك أجره ، وخْ 

 .[ 17 / التغابن]        
تكن ربانيًا : من علمه فاعمل به ، وتقرب به إليه ، وعِلمه عباده   وإْن علامك العليم 

                                   

 .[  74/ آل عمران ]                                
وادع الناس إى رهم ، وعِرفهم بأسائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكروه ، وعِرفهم بنعمه 
وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه ، وادع إى سبيل ربك باحكمة واموعظة احسنة وجادهم بالتي هي 

 [.33] فصلت/                          أحسن :
 بالدعوة إليه ، وتعليم رعه :  واستعملهق ما آتاك اه من العلم ، وحرك لسانك بذكره وشكره ، وأنف

                      

 .[  125/ النحل]         
وإْن َجبَلك اه عى اخُلق احسن ، ووهبك من مكارم اأخاق ، فاشكره وتعبرد له بذلك ، 

     اه حيثا كنت ، وَأْتبع السيئة احسنة محها ، وخالق الناس بخلق حسن : واتق
                  

 [ .119/]آل عمران           
     ن إى العباد ، واصر عى اأذى ابتغاء مرضات اه : واصر حكم ربك ، وأحِس 

 .[  144/ اأعراف ]        
ن إى من أساء إليك ، افعل من قطعك ، وأعط من حرمك ، واعف عمن ظلمك ، وأحِس  ْل وِص 

ضك حبًا ، وهتدي بسببك ضال: مبغمرضات اه ، َيْقلب اه عدوك صديقًا، و ذلك كله ابتغاء
                                    

                                                                         

 [. 31-39/فصلت]                 
وإن أعطاك الغني سبحانه بدنًا قويًا ، وقلبًا شجاعًا ، وعلًا نافعًا ، ومااً وافرًا ، وُخلقًا فاضًا ، 

اك ، بفعل كل  حبوب إليه ، واجتباك وهد ،فاستعمل ذلك كله ي طاعة من خلقك وأغناك
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:  زيد حسناتك، وي وَتْرك كل مكروه لديه ، يرى اه عنك ، ويرفع درجاتك ، ويغفر ذنوبك
                                 

                                                    

  [.12-11/الصف]                      
وأنفق من كل ما أعطاك اه من اخر ي مرضاته حبك اه ، ويرى عنك ، وخلف عليك خراً 

   [ . 34 / سبأ]                       منه : 
واعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن ُتعطي عباده ، لتنال بذلك اأجر ، فأنفق ِمْن أحسن 

                                 تنال أحسن منه برًا وأجرًا وثوابًا :ا أعطاك اه م

 .[  42آل عمران /]                  
 اللهم اكفنا بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك .

                    

 .[  15اأحقاف / ]            
                 

 .[  15 – 13الشعراء / ]            
                            

 .[  21 / نوح ]
تِ  ُدْنَياَى  ى َوَأْصلِْح ،  َأْمِرى ِعْصَمةُ  ُهوَ  الرِذى ِدينَِى  ى َأْصلِْح  اللرُهمر  »  ، َمَعاِشى فِيَها ىالر

تِى آِخَرتِى ى َوَأْصلِْح   امَْوَت  َواْجَعلِ  ، َخْرٍ  ُكِل  ى ى ِزَياَدةً  يَاةَ احَ  َواْجَعلِ  ، َمَعاِدى فِيَها الر
 .(1)أخرجه مسلم  « َرٍ  ُكِل  ِمنْ  ى َراَحةً 

من النار ، يا أرحم  اللهم إي أسألك اهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، والفوز باجنة ، والنجاة
 الرامن.

 
 
 

                                                 
 (.2725برقم )  أخرجه مسلم(  1)
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 الرزاق ..الرازق

                                  قال اه تعاى : 
 .[  51 – 51/ الذاريات]                        

                                             وقال اه تعاى : 
 . [ 11اجمعة /]                  

إِنر  »:ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَقاَل َرُسوُل  ،، َغَا الِسْعُر ، َفَسِعْر َلنَا  اهَقاَل النراُس : َيا َرُسوَل قال :    َأَنسٍ  َعنْ و
اِزُق ، َوإِِي َأَْرُجو َأْن الَقابُِض ، الَسِعُر ُهَو امُ  اه َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم ُيَطالِبُنِي  اهَقى الَباِسُط ، الرر

 .(1)أبوداود أخرجه «  بَِمْظَلَمٍة ِي َدٍم َوَا َمالٍ 
مالك ميع اأرزاق  هو الرازق الذي خلق اأرزاق كلها ي الساء واأر, ، وهو اه 

حسب علمه وحكمته  ،ق الذي يَفها ويقسمها بن خلقه ي كل وقتازومعطيها ، الر
 . [ 51الذاريات /]                      وإرادته :

الذي يملك ميع خزائن اأرزاق، الرزاق ، كثراأرزاق، واسع الرزقق ازالروهوسبحانه 
                ورمته، وأنواع إحسانه :الذي وسع ميع اخلق رزقه، 

 .[  21/ احجر]                      
          وهو سبحانه الرزاق امتكفل بأرزاق اخائق كلها،القائم عى كل نفس با يقيمها من ُقْوها ، 

واإنعام وحده ا الرزاق لكل خلوق رزقًا بعد رزق ، امكثر منه لعباده ، امتفرد بالرزق 
                                         ريك له :

 [ . 3] فاطر /                
وهو سبحانه الرازق الذي يرزق ميع خلوقاته ، ويوصل اليهم أنواع اأرزاق ي كل مكان 

            بامحتاجن:  وزمان با كلفة وا مشقة ، السميع للسائلن ، العليم 
 . [ 11/ العنكبوت ]                       

وهو سبحانه الرزاق الذي قسم اأرزاق بن خلقه ، وساقها إليهم بقدرته ورمته ، فا 
         ترى أحدًا اا يأكل من رزقه ، وَينْعم بفضله : 

                                                 
 (. 3951برقم )  أبوداودأخرجه  صحيح /( 1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 . [32]الزخرف/       
 .نسان واحيوانوالغني والفقر ، واإ، امؤمن والكافر ، وامطيع والعاي ، والناطق والصامت 

         ا حى: ا تعد و موائد نعمه التي عى الكل قعود 

                    

 [.21–21/اإراء]     
لك الكريم الرزاق الذي يرزق اخائق ميعًا ي كل زمان ومكان مها كثر فسبحان ام

            وتنوعت قبائلهم ، واختلفت حاجاهم : ، عددهم 

                        

 [.32-31/يونس]                  
 ي كل زمان ومكان.وسبحان من قسم اأرزاق بن خلقه 

هذا طر الساء كله يأكل من رزقه ، وهذا وحش اأر, كله يأكل من رزقه ، وهذا حيوان 
           البحر كله يأكل من رزقه ، وهذا اإنسان كله يأكل من رزقه : 

 [.1/هود]                 
 ربة ، ورزق القلوب العلم وامعرفة .هو سبحانه الرزاق الذي رزق اأبدان اأطعمة واأ

هو سبحانه الرزاق احكيم الذي خص اأغنياء بوجود الرزق ، وخص فقراء امؤمنن بشهود 
 . ، وحاوة مناجاتهواأنس باه ،الرزاق ، فإذا أخذ من الفقر بعض الرزق عوضه بالتجي

 : تار لكل عبد ما يصلحه، خالقرب لذة وإذا أغرق الغني بالنعيم امادي حرمه من نعيم
 [.31/اإراء]                               

نتفع به من علم أومال أو خلق أو جاه ، ومن شهد الرزاق ما ره ما ـواعلم أن الرزق كل ما يُ   
 فاته من اأرزاق.
   : واحد ا ريك له ي ملكه وخلقه وأمره ورزقه وعبادته  واعلم أن اه 

                          

   [.3/فاطر]     
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 رزق اه خلقه نوعان :اعلم أن و
 واجان  نسانل إى كل خلوق من احيوان واإرزق اأبدان ، وهو رزق عام يص اأول:

                               : بأمر الرزاق الكريم سبحانه 
 . [ 1/ هود ]                 

رزق القلوب ، وهو التوحيد واإيان الذي يرزقه اه من يشاء من عباده عى يد أنبيائه  الثاي:
ورسله والدعاة إليه ، يرزقه اه من يستحقه ويشكره ، ويؤتيه َمْن أتى بأسبابه ، وهو احكيم العليم : 

                                                 
 [ .79 – 73]آل عمران/     

عظيم ، ونعمه وأرزاقه واسعة ا خطر عى قلب بر ، عى خلقه واعلم أن فضل اه 
        وأنواعها وأعدادها ا يمكن عدها وا إحصاؤها :

 .[  39] إبراهيم /           
وخزائن الغني سبحانه ملوءة بجميع اأرزاق، ويعطي منها ميع اخائق ي كل مكان وزمان 

امحدود إذا أخذ من غر ينقص ، وامحدود أخذ من  اامحدود إذوا تنقص مثقال ذرة ؛ أن 
 [ .21/لقان]                  امحدود ا ينقص أبدًا : 
ولو سأله ميع اخائق ،  ،ك كل يء،ويقول لليء كن فيكونفسبحان الغني الذي يمل

          بأوسع سؤال فأعطاهم م ينقص ذلك ما عنده مثقال ذرة: 

 .[59/ص]
َلُكمْ  َيا »فيا روى عن اه تبارك وتعاى قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي   وعن أي ذر   ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور

 .اً  ُمْلكِي َشْيئَزاَد َذلَِك ي َواِحٍد ِمنُْكْم َما َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ  َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكمْ 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى  َيا ِعَباِدي َلوْ  َقَص َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نَ  َأنر َأور

 . اً ئَذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشيْ 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ   َفَسَأُلوي، َقاُموا ِي َصِعيٍد َواِحٍد  َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور

ْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  َمْسَأَلتَُه َما َنَقَص َذلَِك مرا ِعنِْدي إِار َكَا َينُْقُص  َفَأْعَطيُْت ُكلر إِْنَسانٍ 
 .(1) رجه مسلمأخ« بَْحرَ ال

                                                 
 ( . 2577برقم )  أخرجه مسلم(  1)
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فسبحان مالك اأرزاق الذي تكفل بأرزاق ميع اخلق ، العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم ، 
       دره عى من يشاء ، وله ي ذلك حكمة بالغة : قْ عى من يشاء ، ويَ  يبسط الرزق

  .[  31] اإراء /                          
ا تصلح حاله إا بالغنى ، ومنهم من ا تصلح حاله  إا بالفقر ، وا  واعلم أن من الناس من

                                      ه وحده : ايعلم ذلك إا 
 .[  27] الشورى /           

عنه ، فاه يعطي  واعلم أن كثرة الرزق ي الدنيا كقلته ا تدل بذاها عى حبة اه للعبد ، ورضاه
         الدنيا من حب ومن ا حب ، ولكنه ا يعطي الدين إا من حب : 

                                           
 .[  37] سبأ /     

واإيان والتقوى من أعظم أسباب احصول عى اأرزاق النافعة ، والكفر والفجور سبب 
                        يم لنقص اأرزاق ، وحق الركات :عظ

 .[  41/ اأعراف]                                  
      واأرزاق تزيد بالشكر والطاعات ، وتنقص بالكفر وامعاي : 

 . [ 7إبراهيم / ]          
 روحية.لاده بجميع أنواع اأرزاق امادية وام عى عبهو امنع واه 

 عاه وأدومه هو التوحيدوأعظم رزق يرزقه اه عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأ
             :  ورضا الرب  ، واجنة ،واإيان

 .  [ 11/ الطاق ]                         
ا ختزنة ي اأرزاق .. واأرزاق كلها ختزنة ي خزائن السموات واعلم أن امخلوقات كله

    واأر, .. وخزائن السموات واأر, كلها ذرة من خزائن املك الغني احميد : 

  . [ 21] لقان /                   
اأر, و كا أخرج الرايا من مستقرها إى مستودعها ، حتى ظهرت من اأرحام واه 

ره :                 جيًا بعد جيل ، كذلك أخرج اأرزاق واأعال كل حظة ي الوقت الذي قدر
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  [ .53-94/القمر]                  
 الكريما أحد أغنى منه ، فسبحان املك احق الذي يملك ميع خزائن اأرزاق ، الغني الذي 

 الذي ا أحد أكرم منه ، الرمن الذي ا أحد أرحم منه.
 رزقه ، الرازق الذي رزق كل مرزوق ي مكانه وزمانه.الرزاق الذي كل رزق ي العام من هو 
الكريم الذي أعطى ميع اخلق من رزقه ، ا لرزاق الذي يرزق ميع الناس من مسلم هو 

                      وكافر :

 [.21/لقان]                              
هواملك العظيم الذي له اخلق واأمر كله ، الذي تفرد بالوحدانية ، وتفرد باخلق والرزق ، 

د باإحياء واإماتة ، واختص باأساء احسنى ، والصفات العى ، الذي ليس له ر يك وتوحر
                                 وا مثيل : 

 . [ 91]الروم/                  
 هو املك الغني القادر عى كل يء ، الذي يملك خزائن كل يء :

 خزائن امخلوقات .. خزائن اأرزاق .. خزائن النعم .. خزائن اأموال .. خزائن امياه .. خزائن
احبوب .. خزائن العلم .. خزائن القوة .. خزائن الرمة .. خزائن العذاب .. خزائن النور .. 
 خزائن الظام .. خزائن اأخاق .. خزائن التَيف والتدبر .. وخزائن كل يء ي قبضته :

 . [21] احجر /                                            
لق اخلق كله .. وبيده املك كله .. وإليه يرجع اأمر كله .. وعنده خزائن فسبحان من خ

                                      الرزق كله : 
 . [ 31/ يونس ]                                 

نعبده ونكره ونحمده وحده  وَمْن هذه عظمته ، وهذه أساؤه وصفاته ، وهذه نعمه ، أفا
 .[32]يونس/                      ا ريك له:

   فهوامستحق للعبادة منهم وحده ا ريك له: وإذا كان اه هو رازق العباد وحده
                                

 . [ 172/ البقرة ]
 .هو كل ما ينتفع به احي من إنسان أو غره ونورًا  أن الرزق واعلم زادك اه فقهًا وعلاً 
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 ى اجنة.إى طاعة مواه ، ويشكر ربه عليه ، ثم يصر فامؤمن يستعن بالرزق احال ع
          : ، ثم يصر إى جهنم كا قال سبحانهبالرزق احراموالكافر يتمتع 

                                                 
 [.121/البقرة ]                         

، ثم  واعلم رمك اه أن ميع اأرزاق خلقًا وتقسيًا تنزل من الساء من رب اأر, والساء
 . [ 22/ الذاريات ]                    : تقسم عى أهل اأر, بالعدل

ة بأصناف اأرزاق ، وهو يَفها بن عباده وءنه غني كريم، وخزائنه ملوالرزاق سبحا
 بحكمته كا يشاء.

كا رزق مريم طعامًا با شجر،  وميل إحسانه ،فتارة يرزق بدون اأسباب ؛ ليظهر قدرته
                                     : وابنًا با ذكر

 . [ 37/ آل عمران ]                           
ر اماء من  وتارة يرزق عباده بضد اأسباب ؛ ليظهر لعباده كال قدرته ، وقوة إرادته كا فجر

                        احجر موسى وقومه :
                                        

 . [ 11/ ةالبقر ]      
وتارة يرزق باأسباب ـــــ وهو الغالب ـــــ ، وهو سنته الظاهرة ي خلوقاته كا يرزق الولد 

 مر من الشجر ، واحليب من البقر وهكذا.بالنكاح ، ويرزق الث
  :وتنبيهًا لريته ، وإظهارًا لقدرته امتحانًا لعباده ،  ،وأخفى قدرته ي سنته ،فأظهر سبحانه سنته

                              
                                                         

 .[7 – 5]احج/                    
                                هو املك القادر عى كل يء:

 .[13-12/يس]                         
اأرزاق عى مدى  فسبحان املك احق الذي يملك خزائن اأرزاق ، ويملك جاري

       ، ومكانًا وزمانًا :يقسمها عى كل خلوق كمية ونوعية، والدهور والقرون
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 . [32/ خرفالز ]                     

 ورزق اه لعباده نوعان:
 نوع له سبب كا جعل اه الزراعة والتجارة والصناعة وغرها طرقًا يرتزق ها الناس.

                      ونوع يرزقه اه عبده با سبب منه:

 . [3-2/ الطاق ]                    
  التعبد ه سمه الرازق :با 

خالق امخلوقات كلها ، وقاسم اأرزاق كلها ، وكل  اعلم وفقك اه لطاعته أن اه 
إى رزق مقدر ونافذ من اه إى صاحبه ، ا خطيه رزقه إى غره كا ا خطيه منيته 

         يأكل رزقه : يستكمل أجله و، ولن يموت أحد حتى غره

 [.19/النمل]                     
هو الرزاق وحده ا ريك له ، وأن رب العامن ولب التوحيد وذروة اليقن أن تعلم أن اه 

وميع امخلوقات ي السموات واأر, من ماد  ،ميع اأسباب من التكسب والعمل
ِلمها من شاء إنا هي ظروف وأوعية أودعها رها العطايا واأرزاق ، تس ،ونبات وحيوان

                      :وأمره اه من خلقه بإذنه وعلمه 
 . [ 51 – 51/ الذاريات ]                                

 فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك ، ويَ لك اانتفاع به ، باستعاله ي طاعته.
ام الذي يقسم اأرزاق وعليك بالسعي ي طلب الرزق ،  ْسم ؛ ا إى القَ  ناظرًا بقلبك إى القسر

       لرى بالَقْسم ، وتقنع بامقسوم ، مع السعي باجسم ي الكسب : 
                                

                      
 [ .11-4/اجمعة]      

تيقن أن ما أصابك من الرزق م يكن ليخطئك ، وما زوي عنك فلن تقبضه ، ولو وقف  وبعد هذا
                                          :معك ميع اخلق 

  . [ 2] فاطر /                   
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ه وحده اه من أجلها ، وهي عبادة واعلم أن العاقل ا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه ا
           ا ريك له ، والدعوة إليه ، وتعليم رعه ، واإحسان إى عباده :

 [ .11/] اجمعة                               
 :اآخرةن من امفلحن ي الدنيا وتك ،فاجعل ما رزقك اه سببًا معينًا عى رضاه وتقواه

              ی                             
 .[ 17 - 19/ عىأ] ا     

وإياك أن خرج ي طلب التكسب إى نية التكاثر ، وسبيل التفاخر ، أو يدفعك احرص إى طلب 
طلب الرزق عبادة ،  الكسب من أبواب احرام ، أو تسُخط اأقدار إذا م تكن لك عى ما تريد ، فإنا 

         واأمر مفروغ منه ، فا خالف من أَمرك بالكسب ، وقَسم لك الرزق باميزان : 
                                                  

 . [ 3 – 2/ الطاق ]            
        : ليل يغني أحسن من كثر يلهي ويطغي ولتكن قلة اليء عندك آثر من كثرته ، فق

 . [ 7 – 1/ العلق ]                  
واعلم أنه ليس لك من مالك إاماأكلت فأفنيت،أولبست فأبليت،أو تصدقت فأمضيت،وما سوى 

             ذلك فليس لك ، فأنــِفق ينـِفق الرزاق عليك : 
                                  

 [ .11-4امنافقون/]                             
واعلم أن العلم كله خرج من العليم سبحانه ، والرزق كله خرج من خرج واحد من الرزاق 

                                   وحده سبحانه : 
 [. 3] فاطر /                    

واعلم أن اخبر العليم بعباده قسم اأرزاق بينهم بالعدل ، فخص اأغنياء بوجود اأرزاق ، 
 وجعلهم آنية للحمد والشكر ، واإنفاق واإحسان.

 وخص الفقراء بوجود الرزاق ، وجعلهم آنية للصر عى اابتاء ، وأرزاق اأغنياء.
 ه عى مده وإنفاقه ، وهذا أجره عى بائه وصره ، واه رب هذا وهذا :فلهذا الصنف أجر

 [ . 31] اإراء /                                                   
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َوَليَْس  ،  ْؤِمِن إِنر َأْمَرُه ُكلرُه َخْرٌ ِأَْمِر امُ  َعَجباً  »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اه :  َقاَل    ُصَهْيٍب  َعنْ و
اُء َشَكَر َفَكانَ إِ ،  ِأََحٍد إِار لِْلُمْؤِمنِ  َذاكَ  اُء َصَرَ َفَكانَ ، َلُه  َخْراً  ْن َأَصاَبْتُه َرر  َوإِْن َأَصاَبْتُه َرر
 .(1)أخرجه مسلم  « َله اً َخْر 

فاسأل ربك ميع أمورك ، وأنزل به فاقتك ، واشك إليه مصيبتك ، فبيده كل يء ، وليس بيد 
  فاعبده وحده ا ريك له:،   ريك لهأحد سواه يء ، بل اخلق واأمر كله ه وحده ا

                                         
 . [ 17/ العنكبوت ]          

واعلم أن امَلك العظيم يعطي العظيم ، فاطلب من ربك العظيم كل عظيم ي الدنيا 
عى قدر حاجتك ، فربك  ا واآخرة، وليكن سؤالك رمك اه عى قدر امسئول 

          طايا وامواهب ي الدنيا واآخرة :جزيل الع

 [.111/البقرة]                
 .[ 1/ ]الفاحة           ُل سؤال ي الدنيا سؤال اهداية : وأَج 
     ؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس :ُل سؤال ي اآخرة بعد روأَج 

 [.211/البقرة]             
َها اهُي اجَ  إِنر  ملسو هيلع هللا ىلص : »قال : قال رسول اه  عن أي هريرة و  لِْلُمَجاِهِديَن ي نرِة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعدر

َاِء َواأَْرِ,  َسبِيلِ  َرَجتَْنِ َكَا َبْنَ السر ْرَدْوَس َفإِنرُه َأْوَسُط فِ الَفاْسَأُلوُه  هَتُُم االَس  َفإَِذا، اه َما َبْنَ الدر
ْمَنِ  ، نرةِ َوَأْعَى اجَ ،  نرةِ اجَ  ُر َأْهَاُر اجَ  ، وَفْوَقُه َعْرُش الرر  .(2)أخرجه البخاري  « نرةِ َوِمنُْه َتَفجر

 باب السؤال لعباده ، ووعدهم ميعًا باإجابة ؛ أنه الكريم الذي ا وقد فتح الكريم 
                       يرد سائاً أبدًا : 

 .[  11غافر/]            
واعلم أن ربك هو الغني وحده ا ريك له ، وعنده خزائن كل يء ، ويعطي وا تنقص 
خزائنه أبدًا، فسل ربك من الدنيا ما يعينك عى طاعة مواك ، وا يلهيك عن حسن عبادته 

            : ،  وقل  ه وامتثال أوامر
 .[211/البقرة]     

                                                 
 (.2444برقم ) أخرجه مسلم(  1)

 (.2741برقم ) أخرجه البخاري(  2)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=52&IndexItemID=7613',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=52&IndexItemID=7613',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


724 

 

عى قدر  واعلم أنه ا ُيطلب العظيم إا من العظيم فسل ربك العظيم ما شئت ، فعطاؤه 
                          شأنه : 

 .[  111/ البقرة]              
د ، ومن عرف اه اذل ، وهو سبحانه أحق من تذلل له العبواعلم أن طلب احوائج من غر اه 

م يسأل غره ، ومن عرف الغني م يقف بباب الفقر ، ومن عرف الكبر استغنى به عن 
                  الصغر : 

                       

 .[  19-13/ فاطر]            
لرزاق الذي يملك اأرزاق كلها ، ويقسمها بن خلقه ، فرزق اأجساد الطعام فسبحان ا

 وصفات اإيان واليقن ، ، ويرزق القلوب أنواع امعارف والعلوم ، والراب بألوانه وأشكاله
              ويقبض ويبسط ي هذا وهذا : 

                  

 [ .32/الزخرف] 
واعلم أن اه يرزق اخلق من اأرزاق امختلفة ما ا حصيه إا هو ، وإذا قلل عى بعض 
العباد بعض اأرزاق فإنا هو تقليل تأديب ا تقليل عجز ، وتقليل حكمة ا تقليل حاجة: 

                            

 [.34/سبأ]       
ازقن ، هو الرزاق الذي قسم اأرزاق وم ينس أحد ، ومن ضاق عليه رزقه خر الر واه 

 ى درجة أعى : إأو لربيته لرقى من درجة  ،أو معصيته ،فإنا ضاق بسبب تقصره
                   

                                     

 [.157-155/البقرة]     
واعلم أن من ره عطاء البر فهو من أهل الدنيا ، ومن ره عطاء اه فهو من أهل اآخرة ، 

والفقر ، استوى عنده الراب والذهب ، والغنى  له ومن علم أن الرازق واحد ا ريك
 .[51/الذاريات]             :  من اأرزاق وري با قسم له الرزاق
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من مال وزوجة وولد وحياة ، واجعل يدك عى مالك يد أمانه لك  فار, با قسم اه
         يدملك ، وأنفق ي سبيل اه يزيد ثوابك ومالك : ا 

 [.34/سبأ]              
يكون غناؤها عن الطعام والراب :  وعى قدر قرب القلوب من رها باإيان وامعرفة والطاعة 

                                

  [.3-2/الطاق]          
                     ومن استغنى باه أغناه عا سواه : 

 [ .51-51/الذاريات]          
النبي ، ثم إى وهذا يكون للمؤمن ، ثم يصعد أكثر إى اموقن، ثم إى الِصِديق ، ثم إى 

               امَلك الذي ليس به حاجة للطعام والراب أبدًا :

                    

 .[24-21/الرعد] 
بأنواع اأرزاق التي تراها اأبصار لعباده واعلم أن املك الكريم الرحيم خلق الكون ومأه 

يَ هم أنواع التي تذِكرهم برهم ، وتقرهم إليه ، ووالبصائر ، وسخر هم اآيات والنعم 
                        تسعدهم ي الدنيا واآخرة : الطاعات التي 

                                            
 .[ 21/ لقان]              

، ثم ، ويعود عليهم بإنعامه أواً لق ليجود عليهم بإحسانهفسبحان املك احق الذي خلق ميع اخ
امحبة بليعِرفهم بذاته وأسائه وصفاته ، ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا له حق العبودية 

                    ليتبن املك حقًا ِمن العبد حقاً:  ؛والتعظيم والذل ه
 .[12الطاق/]                                           

فلو انقطع اأمر هاهنا ما حققت حكمة احكيم ي فعله ، وإنا مت احكمة ي البعث بعد 
                   :  واأول باآخر اموت للحساب واجزاء ، فاتصل اآخر باأول ،

 [ . 7التغابن/]                                      
 ثم انقسم امآل حسب اأعال إى خزائن الثواب والعقاب ي اجنة والنار.
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فيُظهر اه للمؤمنن يوم القيامة ي اجنة من اجود واإحسان والرمة ما ا تدركه العقول ، وا 
                               وا خطر عى قلب بر :  تتصوره اأوهام ،

 .[17السجدة/]     
، لكفرهم به ، األيمظهر لضد هؤاء من الكفار وامنافقن والعصاة سخطه وعذابه ُيـو

              وجحدهم نعمه : 

  . [11/التوبة]           
ليه من علم ، تاج إليه با تقدر عواعلم أن اه يرزقك من فضله لتنتفع به ، وَترزق منه كل ح

 ومال ، وخلق ، وجاه وغر ذلك ما أعطاك الغني الكريم من فضله .
وُتطعم اجائع .. وتواي امحتاج .. وهدي الضال .. وُتَعِلم اجاهل ..  فـتــَُذِكرالغافل..

          وترحم الصغر .. وتوقر الكبر .. وحلم عى السفيه :

 [ .42/آل عمران]              
 .[ 23/ اأعراف]                              
 .[ 53آل عمران/]                           

                                     
 .[  14 / النمل]             

 « بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك ، َوَحَُوِل َعافِيَتَِك ، َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك ، َوَمِيِع َسَخطَِك  ِي أَُعوذُ اللرُهمر إِ » 
 .(1)أخرجه مسلم 

الر اللهم إنا نسألك من اخر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م نعلم ، ونعوذ بك من 
 م.كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م نعل

 اللهم إنا نسألك علًا نافعًا ، وعمًا متقبًا ، ورزقًا واسعًا ، يا رب العامن.
 
 
 
 

                                                 
 ( .2734برقم ) مأخرجه مسل( 1)
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 الكريم ..اأكرم

                                   قال اه تعاى :
 .[  1 – 1/ اانفطار]             

                   وقال اه تعاى : 

 .[5-1/العلق]               
هو الكريم الذي ا أكرم منه ، الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه ميع خلقه ، امؤمن  اه 

                       والكافر ، وامطيع والعاي : 

  [.21-21 /اإراء]                      
وهو سبحانه الكريم الكثر اخر ، دائم الفضل واإحسان ي الدنيا واآخرة ، الكريم الذي 

   ويقرب تناول ما عنده ، القريب من دعاه ، امجيب من سأله :  َيسهل خره ،
                              

 .[  111 / البقرة]         
 م الذي له قدر عظيم ، الذي له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير ،وهو سبحانه الكري

الكريم الذي عنده خزائن كل يء ، وله خزائن السموات واأر, ، الكريم الذي يعطي وا 
 .[59/ص]                  تنقي خزائنه وا تنقص أبدًا : 

وا يعادله نظر ، الكريم الذي كل ما ي الكون  وهو سبحانه أكرم اأكرمن ، ا يوازيه كريم ،
: أنواع اإكرام، الكريم الذي خص اإنسان بمن كرمه، الكريم الذي وهب الكريم ما يتكرم به

                   
 .[  71] اإراء /        

ذي يعطي ويكرم من يشاء ي كل الالكريم وهو سبحانه الكريم لذاته ، وكرمه ا أول له وا آخر ، 
                            مكان وزمان ، الكريم الذي يعطي با سؤال وا عتاب : 

 . [ 15/ غافر]                     
واأفعال اأساء احسنى ، والصفات العى ، وهو سبحانه الغني الكريم الذي له 

 وامثل اأعى.احميدة، 
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 قدرته ،  قدر فعفى ، وعاهد فوفرـى ، وسئل فأعطى ، وا يباي كم أعطى ، ومن أعطى ؛ لعظيم
                               : وعظمة ملكه وسلطانه ، وكال كرمه وغناه ، وسعة رمته 

 .[  7/ امنافقون]                 
نه ميع خلقه ، وأمهل بكرمه امكذب له ، وواى وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسا

 .[15/احج]                    لعله يتوب إليه: ؛وم يقطع عنه فضله عليه نعمه
 ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره ، وتركه وما اختار لنفسه ، وم يعاجله بالعقوبة وهو قادر :

 .[  79/ احج]                          
فسبحان الكريم احق اجامع للمحاسن وامحامد ، الذي له قدر عظيم ، وسلطان كبر ، كثر 

الذي الكريم من سأله ، وا خيب من رجاه ،  اخر والعطاء ، امنعم بكل نعمة ، الذي ا َيردا 
                    حى من اخائق:ـحى ما ا يُ ـيعطي من خزائنه ما ا يُ 

 . [ 24/ الرمن]        
سن اأساء ، عيا الصفات ، حمود الفعال ، كريم السجايا ، َح   ،  الكريم الذي ا أكرم منه  هو واه 

 .[  1/ طه]                           جزيل العطايا : 
امحسنن .. ويكرم  كريم يعفو عن امذنبن .. ويتوب عى امخطئن .. وحسن إى

             امطيعن .. ويغفر للمسيئن .. ويعفو عن الظامن : 
 .[  34امائدة/]                       

،  فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف احسنات ، ويغفر السيئات ، ويدفع البليات
 ويرفع الدرجات.

يل كل هم .. ويشفي كل مريض .. وعيب كل سائل .. وهلك ينفس كل كرب .. ويزعزيز كريم 
 كل عدو .. ويرحم كل خلوق .. وعود بكل خر .. ويدفع كل ر. 

بالوحي  ملسو هيلع هللا ىلصواه سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده ، وأكرم رسوله حمدًا 
 والنبوة ، وعظيم الصفات ، وعلو النسب ، وامقام امحمود .

   ببعثته :الرسل ، وأتقاهم ، وسيدهم ، وأقرهم ، وآثرهم عنده ، وأكرم هذه اأمة أكرم  ملسو هيلع هللا ىلصفهو 
                       

 . [ 121/ التوبة]            
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ه  إليهوهو سبحانه الكريم الذي وهب امؤمن اإيان ، وحببه  ، وزينه ي قلبه ، وكرر
وجوارحه : ولسانه به باإيان فأرع ي طاعة ربه بقلبه عمر قلوالكفر وامعاي ، إليه 

                         

                       

 [ .1-7/احجرات]     
وهو سبحانه الكريم الذي منر عى ميع امخلوقات بنعمة اإعاد واإمداد واهداية ، فكل 

            عم بفضله ، ويأخذ من خزائن كرمه ، ويستطعم من موائد نعمه : أحد َينْ 
 . [ 53/ النحل]                    

كرم عنده سبحانه اأتقى من واعلم رمك اه أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه ، فاأ
 :ن امكرمن ي الدنيا واآخرةن متك ،والقول والعمل ،ي الَ والعلن فاتق اه  ،عباده

                                       
 .[13احجرات/]              

اخلق له ، وإرافهم ي  سن التجاوز عن خلقه مع كثرة أذىكريم حليم ح واعلم أن اه 
به ، وَظَلم عباده ؛ أنه الكريم معصيته ، وكم أحسن إى من كفر به وكذبه ، وكذب رسله وكت

     الرمن الذي أمهل من عصاه ، وأنعم عليه ، لعله يتوب ويرجع إليه : 

                             

                 

  [ .79-73/امائدة] 
 إِنرهُ  ،  اه ِمنَ  َيْسَمُعهُ  ًى َأذ َعَى  َأْصَرُ  َأَحدَ  اَ  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أي موسى 

كُ   .(1)متفق عليه « َوَيْرُزُقُهمْ  ُيَعافِيِهمْ  ُهوَ  ُثمر ،  َوَلدُ ال َلهُ  ْجَعُل ـَويُ ، بِهِ  ُيْرَ
وأظهر من هذا كرمًا أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده وترأ منه إا من أجل آدم 

                د آدم ، واستكر عليه واحتقره : وذريته حن أبى السجو ملسو هيلع هللا ىلص
                                             

 .[  71 – 75/ ص]                              
                                                 

 ( ، واللفظ له.2119( ، ومسلم برقم )1144، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  1)
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         ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتها بعداوته ليحذروه ويتخذوه عدوا ً بقوله : 
 .[  1/ فاطر]                             

الذي يتحبب إليهم بالنعم ، ويبالغ ي الكريم فسبحان املك الكريم الرحيم اللطيف بعباده ، 
حذيرهم من عدوهم حفظًا هم ، وهو عن ذلك كله غني ، ا افتقار به إى أحد سوى فضل 

                   إحسانه : ل وجزيجوده ، وعظيم كرمه ، 
 .[15مريم/]              

             فسبحانه ما أغناه وأكرمه : 

   [.19/احج]     
عى نفسه أن من اتبع الشيطان من اخلق وم يتب َليعاِدَينره ، وليدخلنه معه  ثم آى اجبار 

              ي دار لعنته وعذابه : 

  .[  15 – 12/ ص]                     
 عنه وأدخله دار كرامته : اه وآمن بربه واتقاه ري  ،وترأ منه ،ومن عادى الشيطان منهم

                 

  [.57-51/احج]                         
ا حد ها ، وخزائن جوده اى خلقه ه أن سبل كرم الرب واسعة ، وطرق إحسانه واعلم رمك ا

 [ .11/يونس]               ا هاية ها : 
عزي عى احسنة بعر أمثاها ، إى سبعائة ضعف ، إى أضعاف هو الكريم الذي 

    :وغناه مه ورمته وإحسانه مضاعفة ، إى ما ا حصيه وا يعلمه إا هو ؛ لكال كر
                                      

 . [ 211/ البقرة]                   
وجعل سبحانه عقاب السيئة بمثلها ، أويغفرها ويمحوها ، ويبدها بحسنات ، ثم يضاعفها ، 

     ال غناه وكرمه ورمته: ويفرح بتوبة امذنبن ، وكثرة السائلن ؛ لك

 [.53/الزمر]                                                 

 فسبحانه ما أعظم كرمه ، وما أوسع رمته ، وما أحلمه عى من عصاه.
ته ، وأرزاقه واعلم أن كل يء يِأ عليه العد واإحصاء إا أساء اه وصفاته ، وكلاته وخلوقا
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راته ، فا تعد وا حى أبدًا ، فله احمد                      أبدًا :  والشكر ومقدر
 . [ 15/ غافر]                     

واعلم أن الكرم هو فعل اجميل ا لغر, ، فمن وهب امال جلب نفع أو دفع ر ، أو 
 فليس بكريم . ،خاص من ذم

ؤمن كريم يعمل اأعال الصاحة ابتغاء مرضاة اه ، ا مدح وا ثناء وا ذكر وا وام
                       :  ةمكافأ

 [.119/النساء]             
والكريم من الناس من صدرت عنه امحاسن الكبرة ابتغاء مرضاة اه كمن ينفق ماله ي 

 ،وتعليم رعه ،ى اهإ، وينفق أوقاته ي طاعة اه، وينفق عمره ي الدعوة سبيل اه
                ى خلقه : إواإحسان 

   [.13/احجرات]       
، فهو كًا ونوعاً  هو اأكرم الذي كل خر منه ، اأكرم الذي صدرت عنه كل نعمة واه 

 لرازقن ، وأرحم الرامن .أكرم اأكرمن ، وخر ا
هو الكريم الذي خلقك ي أحسن تقويم ، وأمدك بنعمه التي ا تعد وا حى ، وأكرمك 

واك آمرأة هدية لك ، وابالسمع والبَ والعقل ، وهداك لإيان به ، وخلق لك من جنسك 
، ة واأمن ي بيت ، وأطعمك ألوان الطعام والراب ، ورزقك امال والولد ، ومتعك بالصح

         واعبده واشكره :بالنظر ي اآيات الكونية والرعية ، فاعرفه 

 [.5-1/العلق]                          
 والكرم صفة عظيمة للرب يتقلب ي مقتضاها امؤمن والكافر ، وامطيع والعاي ،

             : ق وينعم ها ميع اخل والناطق والصامت ، 

                                  

 [.21/لقان]    
ــ وهي  ــ واإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه امؤمنن ، فهو ا يكرم بالكرامة اخاصة ـ

ــ  إا من حبه ويرضاه : اإيان والعمل الصالح ورضوانه وا ــ                جنة  ـ

   [.151/اأعراف]               
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وما أظهر من ذلك ي الدنيا ما يشبه اإكرام للكافر والعاي فأنه كريم ا خالق وا رازق 
لعلهم يتوبون إليه إذا رأوا كرمه  وإحسانه : ائد نعمه ، وووميع خلقه قاعدون عى مإا هو ، 

                      

                  

 .[  35 – 33/ الزخرف]        
ومن أر منهم عى كفره ومعصيته فا يأخذه ليس بإكرام ، بل هو استدراج ومكر هم ، 

                جزاًء عى أعاهم الفاسدة ، ليأخذهم عى أوفر ما َجنَوه : 
 .[  171/ آل عمران]                             

                         فلن ينفعه بَه :  ومن عميت بصرته
 .[  55/ التوبة]                   

وأرسل  فسبحان الكريم الذي خلق امخلوقات ، وخلق اأرزاق ، وأنزل الكتب ، 
وأطعمهم وكساهم ، ودعاهم إى ما يسعدهم  ،الذي خلق الناس وعافاهم الكريمالرسل ، 

                  ي دنياهم وأخراهم : 

 [.112] اأنعام/              
 ه .ياوسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطا

وتفضل عى ل نعمه ، وتفضل عليهم بكهو الكريم الذي أقام احجة عى اخلق ، 
امؤمنن فحبب إليهم اإيان ، وتفضل عى العلاء بأن علرمهم من ِعلمه ، وتفضل عى 

، وتفضل عى امرى  اأغنياء برزقه ، وتفضل عى الفقراء بأْن منعهم ما يشغلهم عنه
   :  وتفضل باهداية والتقوى عى من آمن بهبالعافية ، وتفضل عى الضال باهداية ، 

 .[9/اجمعة]                        
فسبحان الكريم احق الذي كل رسله إى عباده كريم ، وكل كتبه كريم ، وكتابه القرآن 

                                        أعظمها وأحسنها وأكرمها : 
 .[11 –77/الواقعة]             

كريم فيه اهدى والبيان ، والعلم واحكمة ، والتوحيد واإيان ، والفضائل والبشائر ،  فهو قرآن
والسنن واآداب ، والثواب والعقاب ، وكل خر ونور ، هدي إى احق وإى طريق مستقيم كا 
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 [ .2–1/اجن ]                                                          قال اجن : 
هو املك احق امتفرد بالعطاء وامنع ، ا مانع ما أعطى ، وا معطي ما منع ،  واه 

وسع عطاؤه وإحسانه ي الدنيا اخلق كلهم ، أما يوم القيامة فعطاؤه الذي ا خطر بالبال 
                              خاص بامؤمنن به : 

 . [ 32/ اأعراف]                                    
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه ميع امخلوقات،ومأ كونه العظيم بفضله وكرمه  

 امتنوعة ، فا خلو خلوق من إحسانه أبدًا .ونعمه 
          هو أكرم اأكرمن .. وأجود اأجودين .. وأرحم الرامن : 

 .[112/اأنعام]                      
                هو الكريم الرحيم الذي كتب عى نفسه الرمة ، وأفا, عى خلقه النعمة : 

                                    
 .[  59/اأنعام ]       

 وبته ، وسبق عفوه مؤاخذاته .سبقت رمته غضبه ، وسبق حلمه عق
 .. واخزائن كلها له .ي قبضته الفضل كله بيده .. واخر كله منه .. واملك كله 

         لر والعطاء ، والرمة واإحسان :أحب يء إليه سبحانه ا

               

 [.41/النحل] 
هم با عنده ، ويوسعهم فضًا وأجرًا ، وخرًا وأحب يء إليه أن يرحم عباده ، وعود علي

                     ورزقًا : 

 .[ 21] لقان/                             
هو الكريم الذي يتعرف إى عباده بأسائه احسنى ، وصفاته العى ، ويتحبب إليهم بنعمه 

                     وه ويعبدوه :وإحسانه ؛ ليعرفوه ويسأل
 .[  111/ اأعراف]                     

واإحسان أحب إليه من  ..للجود والعطاء واإحسان فوق ما خطر ببال اخلق  وحبه 
   العدل .. والعطاء أحب إليه من امنع .. والرمة أحب إليه من العقوبة : 
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  [ .39/إبراهيم]
هو امَلك الذي بيده امُلك ، الغني الذي عنده خزائن كل يء ، الكريم الذي أنعم  واه 

                                         عى عباده بجميع النعم : 
 .[  21/ آل عمران]                                               
 فسبحان العزيز الكريم الذي كل خر ورمة وإحسان منه.

 ،وأعاننا ،وهدانا ،ورزقنا ،، خلقنابتدأ خلقه بالنعم من غر استحقاقهو الكريم الذي ا
     وضاعف لنا اأجر ، فيجب علينا اإكثار من ذكره وحسن عبادته : 

                          

                   

 [.99-91/اأحزاب] 
هو الكريم الرحيم الذي يعطي اجزيل ، ويسر العيوب ، ويغفر الذنوب ، ويعفو عن 

         :  العبد معاصيه ، ويني الناس ذنوبهالسيئات ، وُيـني 

 [.111/النساء]          
، ثم ، وإذا أوى فضًا أجزله  أغنىمال ، إذا أعطى كرم الذي ا تتخطاه اآالكريم اأهو 
 [.71/الرمن]             ثم بارك فيه :  ،سره

، حسان، دائم امعروف واإوالعطاء النوال، كثرى عباده بكل خرإهو الكريم الذي أحسن 
 [.3/غافر]                         نعام : ول واإذو الط

   .ى وسيلة إهو الكريم الذي يـعطي من غر منة ، وا ُيـحوج عبده 
هو العزيز الكريم الذي ُيـعطي ما ا حى من النعم ، وا يباي كم أعطى ، ومن أعطى ، 

           ى غره ا يرى : إوإذا رفعت حاجة 

 .[17/الزمر]             
من ر ، بل أعطى عباده الدنيا كلها ثفسبحان الكريم الذي ُيـعطي عى العمل القليل الثواب الك

         :سكن ومركب ، ولباس وأرزاق مهواء ونور ، وطعام وراب ، و

 [.24/البقرة]    جئ                      
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لتجأ إليه ، وا خيب اذ به ، وا يسلم إا من هو الكريم الوي احميد الذي ا يضيع من ا
              من رجاه ، وا يرد من دعاه : 

 [.111/البقرة]          
، واسأله أعظم فليس أحب إليه من مدحه والثناء عليه، ر من ذكره ومده والثناء عليه ـفأكثِ 

                 :  ما حتاج إليه
                

 [.7-2/الفاحة]         
 ِمنْ  ،اهَمْدُح ِمَن ـيَْس َأَحٌد َأَحبر إَِليِْه اللَ » : رسول اه  قال: قال عن عبد اه بن مسعود و

َم ، َوَليَْس َأَحٌد َأْغَرَ ِمَن اهرِ ِمْن َأْجِل ذَ َأْجِل َذلَِك َمَدَح َنْفَسهُ   .(1) متفق عليه «َفَواِحَش اللَِك َحرر
وهو سبحانه الكريم الذي يبسط الرزق من يعلم أن حاله تصلح بالغنى ، احكيم الذي يقبض الرزق 

ن يعلم أن حاله ا تصلح إا بالفقر :                                  عما
 .[31اإراء/]     

 صادر ، وامنع كله إى احكيم راجع .فالبسط كله عن الكريم 
 والعطاء كله بسط ، وامنع كله قبض ، والكل صادر من احكيم العليم البصر بعباده. 

 .لق ـواخر واخُ  يبسط من يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم ، واإيان والعمل ،
             ا: ويقبض عمن شاء من عباده ذلك ، وهو العليم بمن يستحق هذا وهذ

 .[  19/ املك]           
 فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برمته الواسعة ، وحكمته الشاملة .

فهو احكيم اخبر الذي يبسط من شاء من عباده ي ماله ، أو علمه ، أو عمره ، أو حياته ، أو خلقه ، أو 
                          عافيته ، ويقبض عمن شاء ذلك : 

 [.295]البقرة/            
                والقبض والبسط كله بيد اه وحده ا ريك له : 

 [ .2/فاطر]                           
ها حصل وا يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء وامنع بأسباب من الناس ، متى قاموا 

 هم ما قدر اه هم.
                                                 

 (.2711(، ومسلم برقم )9139، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  1)



791 

 

              فاعلم ذلك :  دنيا حل حكمته وسنته اجاريةفاأسباب ي ال
 [.٣٤/فاطر]             

 ، ِرْزقِهِ  ِى  َلهُ  ُيْبَسطَ  َأنْ  َأَحبر  َمنْ  »:  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اه  :َقاَل   َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ و
 .(1) متفق عليه«َرِمَهُ  َفْليَِصْل ،  َأَثِرهِ  ِى  َلهُ  ُينَْسأَ وَ 

                من أعظم أسباب بسط الرزق : وتقوى اه واإيان 
 .[41اأعراف/]                            

يقبض ويبسط وحده العطاء كله بسط ، وامنع كله قبض ، وكل ذلك بيد اه الذي واعلم أن 
 .[  1/ املك]                                : ا ريك له

ليبسط له ي اآخرة كل  ، وقد يقبض اه عن عبده ي الدنيا امحبوبات التي تشغله عن ربه
، ويقبض عنه  ليعذبه به ي الدنيا ، ، وقد يبسط من أعر, عنه ي الدنيا ما حب ما حب

                                ب ي اآخرة :ما ح
 .[  55/ التوبة]             

 واعلم رمك اه أن البسط والقبض يدخل ي ميع التدابر الربانية املكية.
فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط .. والبؤس قبض .. واحياة بسط .. واموت قبض .. 

 بسط .. واخوف قبض. واأمن
 بسط..وامر, قبض..والعزة بسط..والذلة قبض. واخصب بسط..واجدب قبض..والصحة

 والقوة بسط..والضعف قبض..والفرح بسط..واحزن قبض..والرى بسط .. والغضب قبض .
عات بسط .. واإيان بسط .. والكفر قبض .. والتوحيد بسط .. والرك قبض .. والطا 

                      .. وهكذا : وامعاي قبض

 [.21/الرعد]       
فسبحان احكيم العليم الذي جعل أنواع اخر كلها بسط ، وأنواع الر كلها قبض ؛ ليذكر 
العبد ربه الذي يقلب اأحوال ، ويدبر اأمر ، وبيده ملك الدنيا واآخرة ، ويستيقظ من 

          ويصر عى بائه ، ويتوب إليه : غفلته ، ويشكر ربه ،

 .[  35/ اأنبياء]        
                                                 

 (.2557( واللفظ له ، ومسلم برقم )5411، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه(  1)
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هو احكيم اخبر الذي يري اأجسام بالطعام والراب ، ويري النفوس  واعلم أن اه 
 ى مر,.إى خوف ، ومن عافية قليبها من حال إى حال ، من بسط إى قبض ، ومن أمن إبت

 امالك لزمام كل يء يقبض ويبسط كيف شاء. فسبحان اخالق
يبسط العقل فيفهم ، ويقبضه فا يفهم شيئًا ، ويبسط القلب فيتسع ، ويقبضه فيضيق ، 

         ويبسط الصدر فينرح ، ويقبضه فا يتسع ليء : 

                 

 [.125/اأنعام]                
ر الناس باه ى اه ، فيذكِ إامسلم من هذا ااسم أن يقبض ويبسط حتى ي الدعوة  وحظ

   :  رهم بعذابه وعقوبته ونارهكرامه ، ويذكِ إحسانه وإو ،ورمته وعفوه ،وقدرته
                                  
                

 [.23-22/احر]     
واعلم يقينًا أن أعظم البسط ي احقيقة هو اهداية للدين احق ، وأعظم القبض الضالة 

 .[  17/ الكهف]                      عنه : 
 والقبض حق اه منك ، والبسط حظك منه ، فتقرب إليه بحظك منه بأداء حقه عليك : 

                              
 .[  172/ البقرة]      

فسبحان من بسط لعباده امؤمنن كل خر ، وقبض عنهم كل ر ، وجعل ما أصاهم 
 من الر نعيًا ي صورة عذاب ، يصفي توحيدهم ، ويرفع درجاهم ، ويمحو سيئاهم :

                         
                               

 [ .157-155/البقرة]    
وسبحان من جعل ما أنعم به عى الكفار والعصاة ي الدنيا مكرًا هم ، واستدراجًا هم ؛ 

                            حرماٍن شاءه هم ي اآخرة : 
 . [ 171/ آل عمران]               
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عاجلهم وأشغلهم بعذاب ي صورة نعيم   ،ونسياهم له ولدينه ،عى رهم بإعراضهم عنه فلا هانوا
                                  عى عملهم : جزاء 

 .[ 99/ اأنعام]                
 باسط ما فسبحان املك اجبار الذي بيده مقاليد اأمور كلها ، ا قابض ما بسط ، وا

 قبض ، وهو احكيم اخبر.
                إذا بسط الكريم َبَسَط حتى ا فاقة أبدًا ، وإذا قبض َقبَض حتى ا طاقة أبدًا :

                                                      
 .[  21/ آل عمران]          

ل واإنعام عى ميع خلقه ، الذي ُينعم باجزيل من اأرزاق ، ويعفو عن وسبحان ذي الطرو
                                          الكثر من السيئات :

 .[  3/ غافر]       
هو الغني الكريم الذي أياديه باإنعام واإحسان إى عباده مبسوطة .. ُينعم بجزيل النعم .. 

 نقم .. ويعطي من يطيعه ومن يعصيه ، ويرحم من أحسن وأساء.يدفع ر الو
         بره ا ُينسى أبدًا ، ذو الطول واإنعام واإحسان وحده ا ريك له : 

 .[39/ إبراهيم]                           
عليه با يليق ، ويثنى مة سلطانهوهو سبحانه ذو اجال واإكرام، امستحق أَْن هاب، لعظ

وا إكرام وا كرامة اإكرام كله من ميع خلقه، و اإجال بعلوشأنه وميل إحسانه، الذي له
 .[ 71/الرمن ]                    وا مكرمة إا وهي صادرة عنه سبحانه:

   يموت ، وكل ما سواه يموت :  فسبحان ذي اجال واإكرام ، والعظمة والكرياء ، احي الذي ا
 .[  27 – 21/ الرمن]                         

، واإكرام فائض منه  وأسائه وصفاته هو سبحانه ذو اجال واإكرام ، اجال له ي ذاته
 عى خلقه ، فا جال وا كال إا وهو له ، واإكرام وا إحسان إا وهو فائض منه .

بحان املك احق الذي ميع أسائه وصفاته وأفعاله دالة عى جاله وماله وكاله ، فس
عاي بالنعم الظاهرة ، إكرام إأو باطن خفي ،  ،وكل أفعاله جاه خلقه إكرام ظاهر جي

             كرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي امصائب : إو
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   [.21/لقان]    
 فا أعظم نعم اه عى اإنسان ، وما أحسن إكرامه له ،  وما أعظم رمته به.

يسمع ها الصوت وجهة  أعطاه ربه عقًا يدرك به اأشياء ، وعينًا ينظر ها اأشياء ، وأذناً 
 ونوع الصوت. ،الصوت

 م ويكتب ها ، ويقرب ويبعد ها. خذ ويعطي ها ، ويسلِ وأعطاه يدًا يأكل ويرب ها ، ويأ
، ورجلن نانًا يطحن ها الطعام، وأسطاه الكريم أنفًا يشم به اأشياء، ولسانًا يتكلم بهوأع

       ، كل ذلك وغره إكرام من ذي اجال واإكرام : ايمي ه
                

  [.71/اإراء] 
وجعل الذلة لكل من كفر  حان العزيز الكريم الذي جعل اهيبة لكل من آمن به وأطاعه ،فسب

                  به وعصاه : 

 [.21-21/امجادلة]       
واعلم أن اه وحده ذو اجال واإكرام ، الرزق إكرام من اه ، والصحة إكرام من اه ، والعلم 

اه ، واجاه والرف إكرام من اه ، والزوجة واأواد إكرام من اه ، وكل خر ونعمة إكرام من 
 [.53/النحل]                   إكرام من اه : 

   فتواضع له:  ،الذي رفع لك ذكرك، فاعلم أن اه هوفإذا متعت أها اإنسان هيبة ومكانة

 [.9-1/الرح]                      
فإنا يريد العزيز أن  ،وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك ، وجاء أحقر الناس فتطاول عليك

                       منه ، ا بسبب مالك وجاهك وقوتك :  يعلمك أن اجال واهيبة

 [.13/التغابن]     
عطيت ، أم أن اه أكرمك به فأكرمت به ، الكريم أعطاك ففاعل ،وكلا متعت بإكرامك للناس

       أنه  وحده ذو اجال واإكرام : ؛مت مك فعلر غنيت ، وعلر وأغناك فأ

                       

                   

 [.113/النساء] 
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 ،ه ، وإذا علمت أنه وحده ذو اإكراميجب أن جلر ف ،وإذا علمت أن اه وحده ذو اجال
 :ه وعباده وبيوته وشعائره وأوامرهوتكرم عباده ، وتعظمه وجل كتابه ورسول ،فيجب أن حبه

                                

 [.11/احديد]               
  التعبد ه كريم باسمه ال: 

وفقك اه ما حبه ويرضاه أن اه تبارك وتعاى هو الكريم احق من ميع الوجوه ،  اعلم
           وأسائه وصفاته وأفعاله وإحسانه :  الكريم بذاته

 [.29/احر]                          
ميع أمورك وأحوالك مع  بأن تكون كريًا ي ،فاجتهد أن تعمل بمقتى هذا ااسم الكريم

ومع الناس ، وبذلك حصل عى مرضاة ربك ، وتظفر بمحبته لك ، فاه  ،ومع نفسك ،ربك
 ها ، والدعاة إليها.  امتصفنكريم حب معاي اأخاق ، ومكارم الفعال ، وحب 

 وبذلك أنزل كتبه .. وأرسل رسله .. ورع دينه.
خلق اه به السموات و الدين القيم ، وهو احق الذي والتعبد ه بمعاي أسائه وصفاته ه

   :  اخلق ةواأر, ، والدين كله جموع ي أمرين : عبادة احق ، وحاسن

 [.31/النساء]                
 حسنسبحانه كريم حب كل كريم .. شكور حب كل شاكر .. عفو حب كل عفو ..  واه

 ب كل رازق .. تواب حب كل تائب... رزاق ح حسنكل  حب
فعليك بالتحي بمكارم اأخاق ، فهي أثقل يء عى النفس ، وهي أثقل يء ي اميزان 

              : يوم القيامة

                

 [.139-133] آل عمران/   
 .[  9/ القلم]                 بقوله :  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مدح اه رسوله 

 وبحسن اخلق يدرك امؤمن درجة الصائم القائم.
 بُِحْسنِ  َلُيْدِركُ  امُْؤِمنَ  إِنر  »يقول :  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت : سمعت رسول اه 

اِئمِ  َدَرَجةَ  ُخُلِقهِ   .(1)أخرجه أبو داود« َقاِئمِ ال الصر
                                                 

 (.9741برقم ) / أخرجه أبو داود  صحيح(  1)
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 سبحانه ،، فا أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم احق وعليك بطاعة اه ورسوله ، ولزوم السنة 
 [.71/اأحزاب]               : ولن هينها بمثل معصيته

متذلل بن يدي ربه الرمن : خاشع ، وقلب  ببدن طاهر ،واجتناب امناهي ،وعليك بأداء الفرائض
 . [12/املك]                              

ي كل واعلم أن امسلم إذا علم أن ربه هو الكريم فعليه أن يتوجه إليه بكال اإيان والتقوى 
وحسن ااقتداء هم ،  ،، وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه ،  ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهمحال 

عها ، وحسن أدائها ، ويكرم نعمه بوضعها ي موضويكرم أوامر ربه وشعائره بالفرح ها، 
                           وشكر اه امنعم ها : 

 . [ 13/ احجرات]                     
        اابتغاء مرضاة اه : إواعلم أن الكرم فعل ما ينبغي ا لغر, 

                                         

   [.11-1/اإنسان]                    
   : وسعة صدر ،وكن كريًا حسنًا تؤدي إى كل ذي حق حقه بطيب نفس

   ڻ           
    [.11-1/اإنسان] 

         وإن قدرت أن تزيد فزد يزدك اه من فضله : 
 . [21/يونس]                

حق وتعذر عليك أخذ ميعه فا تستقصه ، وأبق للتكرم موضعًا ، فا  ،وإن كان لك عى غرك
                 استقى كريم قط ، ومن َأكرم بخر أكرمه اه وغفر له :

                                   
 . [ 22/ النور]               

 واحرص والطمع وميع مساوئ اأخاق :  ،وإياك والشح والبخلكريًا با ملك،  وكن
                         

 .[  4/احر ]
واجتنب البخل با أعطاك اه من نعمه فا داء أدوى من البخل ، وا ر وأنفق ينفق اه عليك ، 
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                                     لقيامة : أر منه ، وبئس الطوق لإنسان يوم ا
                                           

 .[111آل عمران/]             
وعامل الناس بمثل ما عاملك اه به ، حيث م يكلفك إا بعض وسعك ، ثم رد َنْفع ذلك 

ثر ، وضاَعف لك اأجر ، فا تظلم أحدًا ،  وا هن مسلًا ، وتعبرد عليك ، وعفى لك عن الك
                                ه مع خلقه با حب : 

 .[  91/ النساء]        
وامد الكريم الذي خصك بالتوحيد واإيان،وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته ، 

من السجود للصنم ، وقطع عنك ما حول بينك وبينه حتى ا يشغلك به  وعافاك ي الدنيا
                         عنه : 

 [ .79-73/آل عمران]         
يَ هم ما عَ عى عباده ما يشغلهم عنه ، ويُ وسبح بحمد ربك الكريم احكيم الذي يُ 

 ع خلقه أبواب رمته .يغنيهم عن سواه ، ويفتح عى مي
عى العصاة وهم امجاهرون .. وحسن إليهم وهم امسيئون .. ويعفو عنهم وهم  يسر 

        .. ويصر عى أذاهم وهم امعتدون : الظامون 

 [.79/امائدة]       
، مع جاله وكريائه يفعل الكريم هذا كله عى مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم

              وعظمة سلطانه ؛ أنه الكريم الرؤوف الرحيم : 
 .[ 37 –31اجاثية/]                             

        وندب سبحانه إى اإمام به ي حسن معاملة أكرم َمْن َخلَقه فقال : 

                                   

                                           

  [ .31-33/فصلت]                          
رمك اه من قـطعك .. وأعط من حرمك .. واعف عمن ظلمك .. ِصل ولكي تكون كريًا 

 مكروه والفحشاء .وأحِسن إى من أساء إليك .. وكف لسانك عن اأذى واخنا وا
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 دك العطاء ، ولسانك الذكر والشكر والدعوة والدعاء.وعِود نفسك السخاء ، وي
وااستقصاء  وترفع عن الدقةنفسك عن شن اأمور ، وتنزه عن اللؤم والغرور ،  نْ وُص 
          :  ، واعف عن اجاي صفح عن امعتذرا، و اأمور ي

 . [144/ ]اأعراف   
 ن إى امسيئن ، وجاوز عن امذنبن ، واشمل بمعروفك من استطعت من اخلق.وأحِس 
ى جوي أو عابد صنم أو ملحد إن إى الناس ميعًا ، واعلم أن إساءتك أحِس 

بعدته عن الدين أأن هذا عرف الدين من خال إساءتك أنه عدوان ، ف ؛كإساءتك مسلم 
                               هذه اإساءة : 

 [.1/اممتحنة]           
،  ، وانر فضائلهم ، تعاهدهم بامال والنصيحة ثم عليك بحسن اأدب مع أهلك وأقاربك

 ْل ، وأقِ  ، وتغافل عن زاهم ، وجاوز عن مسيئهم ، واقبل من حسنهم واسر معايبهم
       :حبوباً  تكن ربانياً دهم ، وا تطالبهم بكل حقك عن عثراهم

                        
                                

   [.31/النساء]     
 اه عنك. ، ويرى حبك قلوهم، ويأر ، وملك زمامهم بيديك وبذلك ينبسطون إليك

أ أدهم مع رهم، فهم يعصونه بنعمه مع عظيم ما أعظم حلم الكريم عى خلقه، وما أسو
ويدعوهم يتودد إليهم سلطانه، وجزيل إنعامه، ودوام مشاهدته هم، وهم يركون به وهو 

                                             :إى التوبة

                        

 [.79-73/امائدة]       
 حتى أخرجهم ذلك إى عصيانه جهارًا ،جميع خلقه حلمه وكرمه مبسوط فسبحان من 

عن زاهم، ودوام  هوقلة مطالبته إياهم بكل حقه ، وكثرة صفح، حلمه لكال وذلك 
            :وعظيم صره عى أذاهم ، سره مخازهم

                       

 . [95/ ]فاطر     
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واعبد ربك كأنك تراه، وإياك أن جعله أهون الناظرين إليك، فتستر من سواه، وتبارزه 
                 : ، فاتق اه كأنك ا تراه وا يراك  بامعاي

 [ .221-217] الشعراء/                   
ل حبوباته ي الدنيا يكمل لك حبوباتك ي ، وأكمِ  منه عى مرادكمنك م مراد ربك وقدِ 

     :  ، وكن من خواصه وأوليائه تنال رمته ورضوانه اآخرة
                                        

 [.111/التوبة ]                   
فاز و ،، وتغمده برمته ربه بإكرامه من خصهوامؤمنات ياكم وامؤمنن إاللهم اجعلنا و

 .، وأسكنه جنتهرضوانهب
، وأحب يء إليه أن يرجى  من أعطى أكرم، و ئلواعلم أن الكريم سبحانه أجود من ُس 

             :  ويدعى سألويُ ، ل ويؤمر 

 [.11/غافر]        
 .، وما ي الدنيا واآخرة واأر, ، وخلق هم ما ي السموات خلق اخلقهو الكريم الذي 

، وأذن هم ي مناجاته  الكتب ، ورع هم الدين وإنزالثم أكرمهم بإرسال الرسل ،  
          : ، وا يمل حتى يملوا وسؤاله ي أي وقت أرادوا

                              

  [.119/آل عمران]       
،  ، وأمرهم بااستغفار ليغفر هم ليتوب عليهممن الذنوب التوبة  ريم لعبادهالكورع 

بهم ي السؤال ليعطيهم : رمهملبهم ي الرمة ورغر                     ، ورغر

                                

 [ .59] اأنعام/
، ويزيد  الدرجاتبه ، ويرفع  عات ما يمحو به الذنوبفسبحان الكريم الذي رع لعباده من الطا

والصيام واحج ،  ، والصدقة والزكاة ، والوضوء والصاة من اأدعية واأذكار  ، احسناتبه 
    :  ى روضات اجناتإوالطاعات اموصلة  وغرها من القربات
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 [.9-2/اأنفال]    
      : فبادر رمك اه إى فعل ما حبه ويرضاه تسعد ي الدنيا واآخرة

 . [ 77/ احج ]    ڻ             
ر اه قلبك بحسن معرفته أن الكريم احق منه ، ل جوارحك ي حسن عبادته ، واستعمَ  واعلم نور

 ، ا مانع ما أعطى ، وا معطي ما منع. خراً آوالعطاء أواً والتوفيق 
وعباده وخلقه هم حل إحسانه ورمته، فالعبيد كلهم له ، وامال كله له ، والدين كله منه، 

              وكل ما ي الكون من نعمه وحده : ، منه هوالثواب كل

 [. 53] النحل/     

، وكيف ا منه كيف ا حبه العبد ، وكيف ا يستحي، وهذا إحسانه ،  وَمْن هذا شأنه
       أن يَف شيئًا من أنواع العبادة إى غره : ، وكيف يقبل منهخاف 

                           

                           

  [.1-9/اأحقاف]                                      
 فاعبده خلصًا له الدين، وامأ ميع أوقاتك  ،كان الكريم قد أكرمك باإيان والتوحيدوإذا 

         ومده كا مأ الكون لك بفضله ونعمه : بذكره 

   [. 44 -41/احجر]         
                  وا يشغلك أحد من خلقه عنه :

 [.11-15/الزمر]              
 فكن ي الليل مع الكريم امده واسأله ، وي النهار أكرم خلقه ، وعلمهم الدين.

اده ما أعطاك من مال وكن ي الليل مع الغني اسأله من فضله ، وي النهار أنفق عى عب
                   وعلم وخر : 

 [.3-2/البقرة]    
 عمنوكن ي الليل مع العفو احليم اسأله أن يعفو عنك وحلم عليك ، وي النهار اعف 

        ظلمك من الناس ، واحلم عى من أغاضك :
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 [.139-133/آل عمران]           
 طاك من نعمه ، وخصك هدايته ، وحبب إليك عبادته .واعلم أن الكريم أع

ليتوبوا إى رهم ، وهتدوا إى خالقهم ، وتفوز أنت باهدى   ملسو هيلع هللا ىلصفاجتهد عى ذرية آدم 
بالدعوة إى اه ، وتعليم أحكام دينه ، وإنفاق اأوقات واأموال ي سبيله :  اأجر  وجزيل

                    

 [ .125 /النحل]         
 وإياك أن تتعر, لسخط ربك بفعل ما يغضبه ، وارتكاب ما حرمه .

خاف ما هو موصوف به من الر واجود  الرحيمفمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم 
, نفسه لسخط ربه وعقوبته ، وأن يصِر سخطه موضع رضاه ، وانتقامه  واإحسان ، وعرر

              كرمه وعطائه : وعقوبته موضع 

               

              

                  

 [.11 – 71/امائدة]
فا أعظم شؤم من عصاه فقد استدعى العاي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه ، 

                 :  وهو اجود واإحسان والر 
 [.41/ ]اأعراف                   

تاك اه من فضله، آا منفق أف  ،خاقكأمك أو جاهك أو لط اه لك ي مالك أو عسوإذا ب
                     :  وأحسن إى عباده كا أحسن اه إليك

 [. 7/ احديد ]              
، ودوام ذكره ، بسط لك نعمه، وقبض عنك نقمه، بلزوم طاعته  نْ واشكر رمك اه مَ 

    : واجتناب هيه، تسعد ي الدنيا واآخرة وامتثال أمره ، وحسن عبادته،
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  [.139-132/نآل عمرا]        
الكريم وحده، وليطلب منه  إى ألقه أو جاهه فليلجمه أو ُخ لاه عليه ي ماله أو ع ضيرقومن 

            بسط : مده وعونه وفضله ، فا باسط ما قبض ، وا قابض ما 
 [.112] اأنعام/                       

البسط ، والرى بالقضاء واجتناب الضجر حال القبض ،  وعليك بالشكر مواك ي حال
       :  اإدال وامنةبواحذر من مفارقة اأدب مع اه ي حال البسط ، 

 [.1-1/اانفطار]                     
         فاه غني عنك وعن غرك وعن كل ما يكون منك من عمل : 

  .[1] العنكبوت/        
فاجتهد ي طاعة ربك ، وار, با قسم اه لك ، واتـَُمنا وتنبسط ي حال البسط، وا تشكوه 

                حال القبض ، لعلك تنجو : 

 [ . 11-11/ امؤمنون]       
   ك عنه برمته : وسارع إى اخرات ، وا تطلب من الدنيا ما زواه اه عنك ورف

                           

 . [ 211 / البقرة] 
ذو اجال واإكرام وحده ا ريك له ، وهذا اسمه اأعظم الذي إذا  هو اه واعلم أن ربك

أو أصابتك  ،أو نزلت بك ملمة ،ذا حلت بك مصيبةبه أجاب ، فإ سئل به أعطى ، وإذا دعي
         فإنه ا يقدر عى رفعها إا هو : ، فاجأ إى ذي اجال واإكرام نكبة 

                    

 [.12/النمل]
فسبحان من جاله قهر كل يء ، وماله فتح باب القبول والوصال ، وجاله وماله ظهر 

 [.1/طه]                  ل يء : ي ك
 . [197 / آل عمران]                         

 [.79] الفرقان/                    
ْلُت  َوَعَليَْك  ، آَمنُْت  َوبَِك  ، َأْسَلْمُت  َلَك  اللرُهمر »   إِِي  اللرُهمر  ، َخاَصْمُت  َوبَِك  ، َأَنبُْت  َوإَِليَْك  ، َتَوكر
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تِ  َأُعوذُ   « َيُموُتونَ  ْنُس اإِ وَ  نُ اجِ وَ  ،َيُموُت  َا  الرِذي ُي احَ  َأْنَت  ، ُتِضلرنِي َأنْ  َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  َك بِِعزر
 .(1)متفق عليه

يَك َلهُ وَ  َا إَِلَه إِار اهُ » ٍء َقِديرٌ احَ َوَلُه  ْلُك َلُه امُ  ،ْحَدُه َا َرِ  َل َحوْ  َا ،  ْمُد َوُهَو َعَى ُكِل َيْ
َة إِار بِاه  اُه  َا إَِلَه إِار اهُ، َوَا ُقور َا ، َسُن احَ الثرنَاُء  َفْضُل َوَلهُ الَلُه النِْعَمُة َوَلُه ، َوَا َنْعُبُد إِار إِير

 .(2)أخرجه مسلم « َكافُِرونَ الَوَلْو َكِرَه  ْخلِِصَن َلُه الِدينَ ـمُ  إَِلَه إِار اهُ
ك عفو كريم حب العفو فاعف عنا ، اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خر اللهم إن

 من زكاها ، أنت وليها ومواها.
اللهم افتح لنا أبواب رمتك ، واهدنا أحسن اأخاق ، ا هدي أحسنها إا أنت ، وارف 

 عنا سيئها ، ا يَف عنا سيئها إا أنت ، يا أرحم الرامن.
حالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا أرحم اللهم أغننا ب
 الرامن. 

                                                 
 ( واللفظ له.2717(، ومسلم برقم )7313أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)

 . (549برقم ) مسلمأخرجه ( 2)
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 الوهاب
                       اه تعاى:قال  

 .[1]آل عمران/
هو الغني احق الذي له خزائن السموات واأر,، الوهاب احق الذي هب خلقه من  اه 

خزائنه ما ا يعلمه وا حصيه إا هو من العطايا ، واأرزاق ، واأقوال ، واأعال ، واأخاق ، 
            موال ، واأواد ، والصور ، واألوان:واأ

 .[  39 / إبراهيم]          
فهو امَلك الذي وهب كل ُملك .. وهو الرزاق الذي وهب كل رزق.. وهو الكريم الذي 
وهب كل كرم.. وهو الرمن الذي وهب كل رمة .. وهو اهادي الذي وهب كل هداية.. 

ي الذي وهب كل قوة.. وهو العليم الذي وهب كل علم.. وهو اجميل الذي وهو القو
 .[21/احجر]                 وهب كل مال:

           ، من يشاء، كيف شاء:  هو الوهاب احق الذي هب ما يشاء
                            

 .[51 –94]الشورى/              
واه سبحانه هو الوهاب احق الكثر اهبات وامنن والعطايا، الوهاب الذي هب لعباده من 

          فضله العظيم، ويواي عليهم النعم، وعزل هم العطايا:  
                         

  [.59-52/النحل]                       
فسبحان املك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن السموات واأر,، وبيده مقاليد اأمور 

      كلها، يعطي من يشاء ما يشاء، ا مانع ما أعطى، وا معطي ما منع:  

                                     

 .[  13 – 12] الزمر /    
 هو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ينفعهم، ولكال كرمه ورمته ِهبَُة النعم واخرات و

               : أحب إليه من منعها
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 [.71/اإراء]            
      وهذا مدح عباده الذين يسألونه ما ينفعهم ، وأجزل هم اأجر فقال سبحانه:

                 
                   

 . [71 –79]الفرقان/     
 وهبات اه وعطاياه لعباده كثرة متنوعة متوالية ي كل زمان ومكان عى مر القرون.

 وما أجزل عطاياه ، وما أكثر هباته :، وما أوسع خزائنه ،  فسبحان الغني العزيز الوهاب ، ما أعظم شأنه
                                

 [.79-73/آل عمران]                        
 مع جزيل عطاياه ومواهبه عى مدى القرون والدهور: تنقي خزائنه هو الوهاب الذي ا

 [.59/ص]              
َلُكمْ  » ُه َقاَل:اه َتبَاَرَك َوَتَعاَى َأنر  فِيَا َرَوى َعنْ ملسو هيلع هللا ىلص َعن النربِِي   َأِي َذرا  َعنْ و  َيا ِعبَادِي َلْو أَنر َأور

َيا ،  اً َزاَد َذلَِك ِي ُمْلكِي َشيْئ َواِحٍد ِمنُْكْم َما َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكاُنوا َعَى َأْتَقى َقْلِب َرُجلٍ 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكْم َكانُ  ِعبَادِي َلوْ  َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن  وا َعَى أَنر َأور

 .اً َشيْئُمْلكِي 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنرُكمْ   َفَأْعَطيُْت ُكلر َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوي َقاُموا ِي  َيا ِعبَاِدي َلْو َأنر َأور

 .(1) أخرجه مسلم   «بَْحَر الْخيَُط إَِذا ُأْدِخَل امِ  ا ِعنِْدي إِار َكَا َينُْقُص تَُه َما َنَقَص َذلَِك ِمر َمْسَأل إِْنَسانٍ 
هو املك الكريم الوهاب ، مالك املك واملكوت ، الذي بسط فضله وإحسانه  واه 

اء الليل والنهار ، وخره عى  الديني والدنيوي عى ميع العباد ، يده بالعطاء مأى ، َسحر
                ئق ي ميع اأوقات مدرار:اخا

 .[  11/  يونس]
ْيَل َوالنرَهارَ ، َيُد اه َمْأَى َا َتِغيُضَها َنَفَقٌة »:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي هريرة و اُء اللر ، َسحر

َاَء وَ   .(2) متفق عليه «َفإِنرُه َمْ َيِغْض َما ِي َيِدِه ، ْرَ, اأَ َوَقاَل َأَرَأْيتُْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السر
                                                 

 ( .2577برقم ) أخرجه مسلم (0)
 (.443( واللفظ له، ومسلم برقم )9119أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 2)
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فسبحان العي اأعى الذي استوى عى عرشه العظيم برمته ، ويرى كل ذرة ي ملكه 
 الواسع الكبر ، وتصل هباته وعطاياه إى ميع خلقه ، حي قيوم ا تأخذه سنة وا نوم :

 [.24/منالر]                        
ي كل آن يفِرج كربًا .. ويزيل غًا .. ويفك أسرًا .. ويغني فقرًا .. ويرحم مسكينًا.. وعر 

ويغيث ملهوفاً.. وعيب كل مضطر .. ويعطي كل سائل .. ويغفر لكل مستغفر .. كسرًا.. 
عطي من ويستجيب لكل داع .. ويتوب عى كل تائب .. وينعم عى من سأله ومن م يسأله .. وي

               :   أطاعه ومن عصاه
 .[111]البقرة/         

    هو املك الوهاب الذي هب النبوة واملك واخافة من شاء من خلقه: 

                    

 .[39 -33/آل عمران]
وهبه اه له  واهبًا ما فصار ،اخلق منه واعلم أن الوهاب وهب لبعض خلقه عطاء فأعطى

وا يستحق أن يسمى وهابًا إا من تَفت مواهبه ي أنواع العطايا، فكثرت عطاياه من اخر ، 
                                  :  وهباته ونوائله ودامت وهو احق 

 .[15]غافر/       
وا  ،بأي قدر شاء ،ي يملك ميع اخزائن ، وينفق كا شاءفسبحان العزيز الوهاب الذ

                           تنقص خزائنه وا تفنى : 
 .[ 21 / احجر] 

أما اخلق فيملكون أن هبوا مااً  أو نوااً ي حال دون حال ، وا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم ، 
   ال ، وا أمنًا خائف ، ولكن اه يملك ذلك كله : أو ولدًا لعقيم ، وا هدًى لض

 .[  11] يونس /            
 واعلم أن كل ما وصل إى العباد من اخر والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب.

 وكل ما وهب اه العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه، وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته: 
 .[  31] اإراء /                        

 هو سبحانه الوهاب الذي كل يء من هباته وعطاياه .
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 هو سبحانه الوهاب الذي هب خلقه أصناف النعم عى مر القرون .
داد ، ونعمة الصحة ، ونعمة العقل ، ونعمة موهب اإنسان نعمة الوجود ، ونعمة اإ

                              اهداية : 

  [.11-17/النحل]       
ى إعظم إحساناً أواعلم أن النفوس جبولة عى حب من أحسن إليها ، وا أحد 

 وكل إحسان يولد امحبة ،بل كل إحسان إى اخلق فهو منسوب إى اه، ،اه مناخلق 
               تباع امحبوب وطاعته : اامحبة ة موا إيان من ا حبة له لربه ، وعا

 [.31/آل عمران]                   
هو سبحانه املك العزيز الوهاب الذي يعطي با وسيلة ، وينعم با سبب وا حيلة ، جزيل 

     حسان : فضال ، دائم امعروف واإالعطاء والنوال ، كثر امن واإ

 [.39/إبراهيم]               
فسبحان الوهاب الذي وهب كل واهب ، وأهم كل واهب أن هب ما أعطاه ، وأذن له 

            بذلك ، وأعانه عى ذلك ، وضاعف له أجر ذلك : 

 [.79 -73/آل عمران]                        
ر الذي خلق كل يء ، امالك لكل يء ، الوهاب الذي هب عباده هو املك الغني القاد

                   كل يء : 

 [.37-31/اجاثية]         
 وهبات الرب خلقه ها ثاث حاات :

 إما إكرام .. أو عقوبة .. أو ابتاء.
 .[  31] ص/               فاإكرام عى حسن الطاعة ه: 

             والعقوبة عى الكفر وامعاي: 

                        

 . [ 95 – 99] اأنعام /     
 : واابتاء ليتبن من يقدم أوامر اه عى شهوات النفس ، ومن ا يلهيه امخلوق عن اخالق

 . [ 35بياء / ] اأن         ی 
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واأفعال اجميلة، وامثل  ،والصفات العى ،فسبحان احكيم العليم الذي له اأساء احسنى
البَـر والفاجر ، وامطيع والوهاب الذي خره وفضله يرتع فيه كل اخلق ، اإنسان واحيوان ،  ،اأعى

               عليه  ، بل هو كا أثنى عى نفسه : والعاي ، ا نحي ثناء 

 [.71/القصص]             
  التعبد ه  : باسمه الوهاب 

اعلم زادك اه علًا وفقهًا أن الوهاب احق هو الذي وهب ميع اهبات امتنوعة ي الدنيا 
 واآخرة، وذلك من فضله وإحسانه إى عباده.

فك بنفسه بآياته  فاعرف مواك الكريم ، ثم اشكره واعبده وخلوقاته، ثم اذكرهالذي عرر
                   بمقتى أسائه وصفاته : 

 .[  12 / الطاق]                      
 نعلمه وما ا وما ، نراه ا نراه وما ي هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما أظهر ثم اعلم أن الوهاب 

 [.59امائدة/]              :  نعلمه
   :وما م تره العيون ،ويوم القيامة ُيظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما م خطر عى العقول

 .[17/السجدة]                                                                 
َن َما َا  ه َعزر َوَجلر ا قاَل  »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    وعن أي هريرة اِحِ َعْنٌ  أَْعَدْدُت لِِعبَادَِي الصر

َفَا َتْعَلُم َنْفٌس َما   ِمْصَداُق َذلَِك ِي كِتَاِب اه , َوَا َخَطَر َعَى َقْلِب َبَرٍ ، َوَا أُُذٌن َسِمَعْت ، َرَأْت 
ةِ َأْعُنٍ َجَزاًء بَِا َكاـأُْخِفَي لَ   .(1) متفق عليه  «  نُوا َيْعَمُلونَ ُهْم ِمْن ُقرر

فاجتهد رمك اه ي طاعة مواك املك العزيز الوهاب، وبادر إى اأعال الصاحة التي 
             ها خرًا: يزيدك

 .  [ 7 / إبراهيم]    
لك عى طاعته ، والرزق جعله عونًا والعقل واعلم أن ما وهب اه لك ي الدنيا من العافية 

     : فا تستخدمه ي غر ما يرضه ، وا تستعن به عى معاصيه 

 [.172/البقرة]                

                                                 
 ( واللفظ له .2129( ومسلم  برقم )3299أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه , (0)
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من  وما ادخر لك الكريم ي اآخرة من اخر والنعيم خر لك من ميع ما ي الدنيا
                                      : النعيم 

 . [ 31] الشورى /      
   آخرتك بدنياك، وا تشغلك دنياه عن حصيل رضاه: تبع فا تبع غائبًا بشاهد، وا 

 .[  19/العنكبوت ]                    
 فهب رمك اه ما أعطاك من العافية ي طاعة مواك  ، والقنوت له ، والسجود له.

له، وتأليف  ودوام الذكر والشكر ،لق احسن ي القول احسنطاك من اخُ وهب ما أع
حتاجن، وإكرام الناس وهب ما أعطاك من امال ي مواساة امقلوب الناس عى دينه ، 

       وهب ما أعطاك من نعمة العلم ي تعليم اخلق أحكام دينهم تكن ربانيًا: واأراف ، 

                                 

 .[ 74 / آل عمران]                                     
 : ملسو هيلع هللا ىلص وسل ربك الوهاب كل ما حتاجه ما يعينك عى عبادته وطاعته ، كا سأله سليان

                                                   
                                 

 [.91-35/ص]                                               
وأكرمك بصاحهم فامد الوهاب عى إحسانه كا  ،وإذا أنعم اه عليك بنعمة اأواد

                : فقال ملسو هيلع هللا ىلصمده خليله إبراهيم 
               

 .[91–34]إبراهيم/
يزدك  واحكمة أسداه إليك من النعم واشكر اه عى ما وهبه لك من اهداية وحسن اخلق وما

                  وُيعظم لك أجرًا : ،خراً 
 .[12]لقان/           

عى  ،ويكافئ مزيده، مدًا يواي نعمه،  يبيدطيبًا مباركًا ا ينقطع وافاحمد ه مدًا كثرًا 
          ونعمه التي ا حى :  ،أسائه احسنى
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 .[7–2]الفاحة /            
 .[ 1/آل عمران]                     
 .[79]الفرقان/                      
نَا َلَك احَ ا » َمَواِت َوِمْلءُ للرُهمر َربر ٍء َبْعُد ، ْرِ, اأَ  ْمُد ِمْلُء السر َأْهَل ، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َيْ

«  دُ ِمنَْك اجَ  َوَا َينَْفُع َذا اجَدِ ،  َوَا ُمْعطَِي مَِا َمنَْعَت ، َا َمانَِع مَِا َأْعَطْيَت ، ْجِد َوامَ  الثرنَاءِ 
.(1)أخرجه مسلم

 . اللهم إي أسألك العفو والعافية وامعافاة الدائمة ي الدين والدنيا واآخرة
 اللهم إنك عفو  حب العفو فاعف عنا يا أرحم الرامن.

اللهم لك احمد كله ، ا قابض ما بسطت ، وا باسط ما قبضت ، وا هادي من أضللت ، 
 .ديت ، وا معطي ما منعت ، وا مانع ما أعطيت وا مضل من ه

 اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمتك ورزقك ، إنك أنت الكريم الوهاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (  .971برقم ) لمأخرجه مس( 1)
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 الكاي
                  قال اه تعاى: 

 .[31/الزمر]    
، القائم بالرزق كله، القائم  ر كله، القائم باأم القائم باخلق كله هو الكاي احق  اه 

 .  [ 1 / املك]                                  : باحفظ كله
، الذي يدبر  ، فهو وحده حافظهم ورازقهم وهو سبحانه الكاي عباده كل ما حتاجون إليه

، الذي له خزائن  ما لِ ويدفع عنهم امُ  ،، الذي يكفي عباده امهم ، وييَ مصاحهم أمورهم
                السموات واأر,: 

  [.133-132/النساء]            
وهو سبحانه الكاي احافظ عباده امؤمنن من كل مكروه، الذي يدافع عنهم، وهلك 

 .[31/احج]                                    :  أعداءهم
 ي الدنيا واآخرة.وهو سبحانه الكاي الذي يقي عباده امؤمنن من كل ما يرهم 

ووقاهم ي اآخرة ،  اأعال السيئة ،أعاهم الصاحةبإياهم وي الدنيا اه فوقاهم 
، باإيان والعمل الصالح ،بإياهم النار، وأدخلهم اجنة، ووقاهم سخطه وعذابه

،  مر بكوهم ي قبضة اليمن أن يكونوا ي القبضة اأخرىووقاهم برمته ي اأ
                                  :ر يوم القيامة  ،ووقاهم بإياهم

 .[12 –11/ اإنسان]       
    :؛ أهم م يتقوا اه ليقيهم العذاب  أما الكفار فليس هم من اه وعذابه من واق

                                              
 .[ 22-21/غافر ]                 

 : وكفاية اه لعباده نوعان
وسائر احيوان، فهو سبحانه ، كفاية عامة جميع امخلوقات من اإنس واجن  اأوى:
 هم بكل ما حتاجونه . الكفيل الكاي

وهدايتهم ما خلقوا من أجله، وهيأ هم ما يغنيهم وحفظهم ،  ، ، وإمدادهم همفهو الذي قام بخلق
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                        ويكفيهم: 
 .  [ 1 / هود]    

،  ، فهو سبحانه كاي عباده امؤمنن به، امتوكلن عليه كفاية خاصة لعباده امؤمنن الثانية:
، وسدده ي  وكل عى ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه، فمن ت العاملن بطاعته
            ، ومع له رزقه:  ، وكشف غمه ، وكفاه مه أقواله وأعاله

                          

 .  [ 3 – 2 / الطاق]    
الذي خذل كل من القوي ن آمن به وتوكل عليه، فسبحان كاي اخائق كلها، الكاي كفاية خاصة م

           :وعادى أولياءه بأي قوة ي كل مكان وزمان   عاداه

 .[137/البقرة]                 
    الذي ينَ أولياءه، ويكفيهم ر أعدائه:  الكاي وهو سبحانه القوي

 .[  25 / اأحزاب]                   
 اللهم اكفنا ر اأرار، وكيد الفجار، ور طوارق الليل والنهار.

  التعبد ه  كاي :باسمه ال 
، عظيم الرجاء فيا  ن الظن باهَس ، فكن َح  اعلم رمك اه أن من توكل عى اه فهو حسبه
            عنده،صادق التوكل عليه،يكفيك كل ما أمك:

 .[  74 / النمل] 
ي ، بطئ كفاية اه إذا تأخرت، فإن اه بالغ أمره قطعًا توافعل اأسباب التي أمرك اه ها، وا تس

                   ره له: الوقت الذي قدر 
 .  [ 3  / الطاق]    

مؤنة نفسه، ومن اشتغل باه وأوامره عن واعلم أن من اشتغل باه وأوامره عن نفسه كفاه اه 
                               : الناس كفاه اه مؤنة الناس

 [.124/التوبة]        
، وم يأخذ إا ما  فخَ دنياه وآخرته ه اه إى نفسهلَ كَ ومن اشتغل بنفسه عن اه وأوامره وَ 

                 : له ره اهقدر 
 [.4/امنافقون]      
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، ، وأخَ الناس صفقة من باع دينه بدنيا غره  وهه إليهم فأذلا لَ كَ ومن اشتغل بالناس عن اه وأوامره وَ 
                : وأسفه الناس من أقبل عى الدنيا وني اآخرة 

                   

                   

                         

 [.22-11/اإراء]          
       فتوكل عى الكاي احق وحده فبيده مقاليد اأمور كلها: 

 .[  31 / الزمر]               
     :  كل ر وفتنة، وكل ضالة وبدعة، وواسأل اه أن يكفيك كل هم وغم

                                       

 [.13-12/الزمر]    
     : واسأله أن يغنيك بحاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وبفضله عمن سواه

                       

 [.79-73/نآل عمرا]    
مك اه من علم، فانصح للخلق با علر  ،واعلم أن من كان ي حاجة أخيه كان اه ي حاجته

  وانفعهم با أعطاك اه من مال، واه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخيه: 

 .[  2 / امائدة]                         
      :  ه، وهدايتك لدين، وكفايته لك  كواشكر ربك عى عطائه ل

                               

 [.11-1/الضحى]            
َأْطَعَمنَا  ْمُد اه الرِذىاحَ » : كان إذا أوى إى فراشه قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اه  عن أنس و

 .(1)أخرجه مسلم  « ُمْؤِوَي َلُه َواَ  ْن اَ َكاِيَ مر  َفَكمْ ، َوَكَفاَنا َوآَواَنا  ،َوَسَقاَنا
 [.9/اممتحنة]            

                                                 
 (  .2715برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .[ 124/التوبة]                                 
ِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري اللرُهمر َأْصلِْح ي » ،  فِيَها َمَعاِي  ُدْنَياَي الرتِي ي َوَأْصلِْح ،  ِدينِي الر

تِيَوَأْصلِْح ي َواْجَعْل امَْوَت ،   ِي ُكِل َخْرٍ َياَة ِزَياَدًة ياحَ اْجَعْل وَ ، فِيَها َمَعاِدي   آِخَرِ الر
 .(1) أخرجه مسلم «  ِمْن ُكِل َرٍ َراَحًة ي
الظلات  ف بن قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السام ، وأخرجنا مناللهم ألِ 

 إى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم يا خالق اخائق كلها ، ويا كاي امخلوقات كلها ، نسألك موجبات رمتك ، 

 وعزائم مغفرتك ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار.
يا أرحم  ،وترمنا اللهم إنا نسألك فعل اخرات ، وترك امنكرات ، وحب امساكن ، وأن تغفر لنا

 الرامن .
نه أحد ، يا أحد من ا أحد له إا أنت ، أغننا ا من يكفي عن كل أحد ، وا يكفي عاللهم ي

 بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا رب العامن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  (2721برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الكفيل
             قال اه تعاى: 

 .[  41 / النحل]                 
وقضاء  ،بأرزاقهم وأقواهم الكفيل الذي تكفل،  هو الكفيل القائم بأمر اخائق كلهم اه 

              :  ورعاية مصاحهم ،حوائجهم

 [.132/النساء] 
، وقوتًا وهو سبحانه الكفيل احق الذي كفل ميع اخلق من ميع الوجوه حفظًا ورزقاً 

          ، وغر ذلك من ألطافه وإحسانه:  ووقاية، وتعليًا وهداية

                                                    
 [.59-52]النحل/                

ما شاء منه،   الدنياي وضمنه هم، وأظهر هم ،فسبحان من تكفل بذلك كله للخليقة كلهم
                 وأخفى هم ي اجنة ما هو أعظم منه: 

 .[  17 / السجدة]               
،  وهو سبحانه املك احق الذي خلق اأرزاق وامرزوقن، وخلق احاجات وامحتاجن

زقه إى كل واحد من الذي أوصل ر، الكريم القادر وهو رازق كل حي وحده ا ريك له 
           والطر:  واحيوان اإنس واجن

 .  [ 1 / هود]             
، وليس ي وسع واحد منهم أن يرزق نفسه  قد تكفل برزق وتربية ميع اخائق  واعلم بأن اه 

 . لكافر، واإنسان واحيوانالذي عم برزقه ونعمه امؤمن وا أبداً، وإنا الرازق هو اه وحده
ا يقبض أحدًا حتى يستوي رزقه الذي  جوعًا أو عطشًا فقد تم أجله، واه  من اخلقومن مات 

                  فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها:  ،لهاه قسمه 

 .[11/ امنافقون]             
، العظيم   قيله، الوي بعهده، اأمن ي ضانه، احفيظ ي كفالتهوهو سبحانه الصادق ي

                               :إحسانه ، الدائم بره 

 .  [ 15/ غافر]    
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  التعبد ه  باسمه الكفيل : 
فيل جد الك ،انظر رمك اه إى جاري الكرم والرمة واإحسان ي املك واملكوت

صلح عباده من أنواع النعم وتيسر اأمور، ترى ذلك خلقًا مشهودًا، تكفل بجميع ما يُ احق 
                    : وبساطًا مدوداً 

 [.21/لقان]                                
أعطها ، فكن كذلك مع نفسك  ،فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه وينعمون بإحسانه وخره

م عليها با ا من ااستقامة عى أوامر اه، وشكر امنعِ  حقها، وخذ منها احق الواجب عليها
                     :  حى من النعمـيُ 

 [.77/القصص]                     
        :  رهاويقيك  ،واسأل اه أن يعينك عى نفسك

 . [ 53 / يوسف]                     
، فإن  ما ه عليك من حقوق، وما للناس عليك من حقوق، واستغفر اه من كل تقصر دِ وأَ 

                ربك غفور رحيم :
 .[ 111/ النساء]    

لك ل الشمس باإنارة ي العام كله، ووكر م، ووكر واعلم أن اه تكفل بأرزاق اخلق كله
   اأمانة لربح وتنجو من اخسارة: ، فأدِ  ي العام كلهونور اإيان بنر اهداية 

               

 .[  3 – 1 / العَ]       
، فهو أهل أن ا تعد وا حى  اذكره واشكره عى نعمه التي ،لكفيلوكن ي ليلك مع ا

              عبد: ، وأهل أن يُ حمدـذكر، وأهل أن يُ يُ 
 .[ 4/ الزمر]   جئ                        

 م جاهلهم ، وأطعم فقرهم ،هد ضاهم ، وعلِ اوكن ي النهار مع اخلق بالرعاية واإحسان ، 
         أجرًا عظيًا : بذلك واقض حاجاهم ، تنال 

              

   [.139-133/آل عمران]          
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،  ، وأعانه عى أداء اأمانة ساقه إى ما حبه ويرضاه ،وري به كفياً  ،ق مع اهصدَ  نْ واعلم أن مَ 
                     وَي له اأمر من حيث ا حتسب: 

 .[3–2/الطاق]                         
 .[ 1/آل عمران]                      

                        
 .[  197 / آل عمران] 
 أَُعوذُ  ، اْستَطَْعُت  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوأَنَا ، َعبُْدكَ  َوأَنَا َخلَْقتَنِي ، أَنَْت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  أَنَْت  اللرُهمر  »

 إِار  الُذنُوَب  َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ِي  فَاْغِفرْ  ، بَِذْنبِي َلَك  َوأَُبوءُ  ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  أَُبوءُ  ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  بَِك 
 .(1)أخرجه البخاري «أَنَْت 

إلينا اإيان ، وزينه ي قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من  اللهم حبب
 الراشدين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري (1)
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 ـ ـــــر  بــال
                    قال اه تعاى: 

 .  [ 21 – 21 / الطور]                   
عباده با ينفعهم ويصلحهم، الصادق ب الراسع اخر والفضل، الو را ـاه تبارك وتعاى هو البَ 

الودود هم، امكرم هم  ،الرحيم هم ،ي أخباره ووعده ووعيده، امحسن إى خلقه
                      الكرامات:  بأنواع

 .[ 71/اإراء]      
،  ، ووسعهم برزقه وإحسانه ره ميع خلقهالذي عم ب ،وهو سبحانه الَبـرا اللطيف بعباده

                              : الغني الذي يملك خزائن الر كلها

 [.21] احجر/   
، البَـرا  ، الذي عم ميع خلقه بعطائه ، امحسن إليهم بكل نعمة وهو سبحانه البَـرا الرحيم بعباده
              : بَـرا باميء بالصفح والتجاوز عنه، ال بامحسن بمضاعفة الثواب له

 .[15/احج]   
وا يريد هم العَ، وا يكلفهم من  الرفيق بعباده، الذي يريد هم اليَ البَـرا وهو سبحانه 

العمل ما ا يطيقون، العفو الذي يعفو عن سيئات العباد، الكريم الذي عزهم باحسنة 
يمحوها بالتوبة أو  ،واحدة ضعاف مضاعفة، وا عزهم بالسيئة إاإى أ عر أمثاها

 [.25] الشورى/                          : برمته
   ، ويعطي اأجر اجزيل عى العمل القليل:  فسبحان البَـرا الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده

 .[111/ماأنعا]                    
 ، ، ومدًا وشكراً  ، وفضًا وإحساناً  سعهم خرًا وكرماً وْ الذي يُ  هو الَبـرا احق بعباده واه 

                : ، ورمة ووداً  ومغفرة وعفواً 

 [.53-52/النحل]                 
من  باإنسان أن يعصيه وخالف أمرهأيليق  ،وهذا بره بعباده ،هذه صفاته وأفعاله نْ ومَ 
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                                     :بن خلقه

 .[1–1/اانفطار]      
بالرجوع  ويرِغبه رهذكِ يدعو من عصاه ويتودد إليه أن يتوب إليه، ويُ ، رحيم بعباده  را واه بَ 

                                      : مها كان ذنبه  إليه

                        

 .[79-73/امائدة]       
ويسارع ي مرضاته، وعتنب ما  ،بربه يؤمن به، وحمده ويشكرهَبرا والعبد امسلم 

     :أمره ليطيعه ويراقب ،يكرهه
              

 [.112/التوبة]                 
   : ، ويؤدي إليه حقه ، ويسبح بحمده ، ويتصاغر لكريائه يتذلل لعظمة ربهو

                     

                      

  [.17-15] السجدة/                        
 ، وفضله وعطائه.  الكائنات كلها بره وإحسانه الكريم الرحيم الذي عم را ـفسبحان البَ 

.. وليس  .. ليس لره حد دائم اإحسان .. .. واسع العطاء .. دافع النقم ي النعموْ ــفهو مُ 
                     العطاء اجزيل: ذوو .. ذو الكرم الواسع لكرمه مقدار..

  [.1/طه]    
أنه خلقهم ليسعدهم ويكرمهم وحسن  ؛ى خلقه بكل خر إامحسن  رر ـوهو سبحانه البَ 

    إليه : اويفرو ،إليهم ، يربيهم بالنعم ليحبوه ، ويربيهم بالشدائد ليترعوا إليه

 [.35] اأنبياء/         ی   
 حسان بسبب امحسن بالر امطلق ، الذي بره وسع ميع خلقه ، هو الر الذي ا يقطع اإ را ـهو البَ 

   أنه ا رب غره ، وا إله سواه : ؛العصيان ، الر الذي ينعم عى من أطاعه وعصاه 
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 [.22-11/اإراء]                  
فسبحان املك البَـرا امحسن إى ميع خلقه ، الذي حسن إى السائلن بحسن عطائه ، 

        مليح :  ميل ويتفضل عى العابدين بجزيل ثوابه ، الذي كل أفعاله حسن

                       

 [.31/يونس]          
ه البَـرا الذي عم خره وإحسانه ميع خلقه ، الر بعباده الذي دهم عليه ، وبيرـن هو سبحان

ه إليهم كل ما يبعدهم  هم كل ما يقرهم إليه ، وحبب إليهم اإيان به وحسن عبادته ، وكرر
                         أو يشغلهم عنه : 

                   

 [.1-7/احجرات]       
بأنواع بره ميع خلقه ، وخص من آمن به وأطاعه بمزيد  أسعدفسبحان الر الرحيم الذي 

                    من الر واإحسان :

 [.32/اأعراف]                     
 : واعلم رمك اه أن بر اه بخلقه نوعان

بٌر عام وسع اخلق كلهم من بني آدم وغرهم با قسم هم الكريم من اأرزاق والنعم  اأول:
 ي كل زمان ومكان.   والعطايا

          : ، ونعمة اهداية العامة ، ونعمة اإمداد اإعاد ةنعم  فمنه 
 .[1/هود]                 

، وتوفيقهم  من شاء من خلقه هذا الدين القيم هداية الكريم وهو ، خاص  برٌ  : الثاي
                 :  لطاعة رب العامن

 .  [ 17 / احجرات]                       
 .، وا الوقوف عى آحادهوا حَه ،وا إحصاؤه ،وبر اه بعباده امؤمنن ا يمكن عده

له ع، وأحسن إليهم بف ق الذي ابتدأ اخلق بجوده، وجاد عى عباده بفضلهفهو املك اح
            :  واخر ي كل مكان وزمان  را ـ، وأوصل إليهم البَ  وتقديره وتدبره
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 [.71] اإراء/

،  ، وأسبغ النعاء ، وفتح الثراء اءن، وأعطى الغَ  ، وقدر فهدى هو الر الكريم الذي خلق فسوى
            : ، وعلرم اإنسان ما م يعلم  وأجاب الدعاء، ، ويَ اأرزاق  وأجزل امواهب

 .[112/اأنعام]                                                     
  طي ويغني ويثري وا تنقص خزائنه:، الذي يع هو الر الرحيم الكريم الفيا, باخر

 .  [11/يونس]                    
،  ، وراحم امسكن ، وشاي امريض ، وجابر الكسر ماذ امستجر، وهو الر النصر 
            : وا رب سواه، ، ا إله غره  ، ومغني الفقر ومعن امستعن

 .[  11 / نسيو]         
، وإليه  الذي إليه امنتهى وإليه امرجع وامآب  ، فسبحان املك القادر عى كل يء

ويدفع الكرهات، ويفرج  امفزع  واملجأ ي الشدائد واأهوال،  الذي يتكرم بالعطيات،
                                         : رات ـوامتعس الكرب

 .  [ 15 / غافر]        
، وأعلن شواهد التوحيد ي املك واملكوت:  هن اهدى، وأبان آثار اليقنابر أوضح 

                                                  

 .[ 115 / اأعراف]        
   : والدعوة إليه ،العمل بهل ، وسهر  ي كل يءاحق  فسبحان الر الكريم الذي بنر 

 .  [ 14 / النحل]                       
 ،السبل التي يستحق ها العبد امزيد من التكريمالصفات واأعال و الر الرحيم نياـَوب

                         :وضاعف أجر من قام ها 
                             
                              

                                
  [.11-1]امؤمنون/                     
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، امطلع عى خفيات  ، اخبر بمحجوبات الغيوب ضمرات القلوبموهو العليم وحده ب
 [.1/ السجدة ]                : اأرار واأوهام

،  ، م ينهه عقله ، وكم من ظام وفاسق وكاذب فسبحان اه كم من كافر ومرك ومنافق
      : وم تؤثر فيه نعم ربه، فعى ربه، وأطاع هواه، واستعمل نعمه ي معصيته

                        

                              

                  

 [.39-32إبراهيم/]    
عليه  نر ، ومَ  ، ثم أنزل به الكريم بره وفضله كله ويعلمه فسوق العبدواه الر الرحيم يشاهد  

،  ، وتاب عليه ن اضطرابه، وسكر  ، وأذهب وحشته ، فأذهب عنه السوء والشك والريب برمته
                            :  اعوجاجهم وقور 

 [.21-27/النساء]                     
             : ، فأقامه وأصلحه ، وآواه إى ظله ، وتلقاه برمته فهأه الكريم كنَ ثم بوا 

 .[  11 / غافر]                     
له أبواب عبادته، وألبسه لباس التقوى، ثم نر له  وسهلأبواب فضله، له الرحيم ثم فتح 

    ثوب الثناء بن اخلق، فصار بن الناس ميد ااسم والذكر والفعل: 

 .  [ 41 / مريم]          
،  رـ، وحب البِ  وحسن إليهم ي كل وقت، الذي يكرم خلقه  ،  احق را ـفسبحان الرب البَ 

والرفعة ي الدنيا  ، وعازي عليها باهدى والفاح رـ، وحب أعال البِ  رـأهل البِ  وحب
                   : واآخرة

                
                               

 .[35/اأحزاب]                     
تنال ميع  لقًا،وُخ  وقالبًا، وقواً وفعاً  قلباً  اع الرفجاهد نفسك رمك اه عى ميع أنو

 من ربك الر الرحيم. الثوابو اأجر أنواع
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 ي إى بره ـتباع ما يفضا، وا ينال العبد بر اه تعاى إا ب ر اسم جامع للخرات كلهاـواعلم أن البِ 
: بوب ي سبيل مرضاته ، وبذل كل ح ورمته، وذلك بااستقامة عى طاعته وعبادته مرضاته و

                                
                                   

 .[32-31/فصلت]                                  
                وقد بن اه ميع أعال الر ي آية واحدة بقوله سبحانه :  

                                                             
                              

                
 .[ 177/البقرة]    

 فاقطع من وقتك أوقاتًا للتجارة مع ربك للقيام بأعال الر كلها.
 ليزيد إيانك وحسن أعالك. ،ورد ي اآية اجانب اإياي فأوها كا

 أما اجانب العمي فأوله البذل ي وجوه الر إحسانًا إى اخلق .
التي جمع امخلوق العبادات أما العبادات التي جمع امخلوق بخالقه فهي الصاة ، و

 بامخلوق عى امحبة هي الزكاة .
 هي الوفاء بالعهد، والصر ي كل حال.أما العبادات اأخاقية ف

 ،واأخاق ،من اأموال ،وتعطي اأفضل ،واعلم أن من روط الر أن تبذل اأحسن
          من أجل مرضاة اه :  ،واجاه ،واأخاق ،وامنافع

  [.42/آل عمران]             
يتمتعون به ي الدنيا قلياً، ثم يساقون إى اعلم أن الكفار يأكلون من رزق الكريم ، وو

                  : ايغرنك ما هم عليه ف ،النار يوم القيامة

 .  [ 147 – 141 / آل عمران]        
 الكريم لعباده فلهم مع عز الدنيا جنات ي اآخرة نزاً من الَر  ،أما امؤمنون باه امتقون له

 الرحيم ت أقواهم وأفعاهم، فأثاهم الَر فَرا  ،ت قلوهم بالتوحيد واإيانرا ، الذين بَ اأبرار
                                                            :  وفوزًا دائاً  عظياً  اً أجر بِرهمن 
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 .[21–22/امطففن] 
وما ابتاهم اه به من امصائب فهو لرفعة درجاهم، وتكفر سيئاهم، ورفع مقامهم، وزيادة 

                         أجورهم: 
                                               

 .[ 157 -155/البقرة]              
يشهده امقربون من  مرار ي أعى مكان، وهم ي أعى اجنة، وكتاهوكتاب هؤاء اأب

                                     :  امائكة واأنبياء واأبرار
 .[ 21–11/امطففن]          

رة نزر يسر، وهو وما حصل هم ي الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إى النعيم امقيم ي اآخ
                             منحة ي صورة حنة: 

 .  [ 141 / آل عمران]            
         :  من النعيم والبهجة والَورواأخيار فلله ماذا ينتظر هؤاء اأبرار 

 .  [ 17 / دةالسج]                                    
  التعبد ه   ر  ــباسمه الب : 

 . ، واجتناب امحرمات ر أداء الفرائضـر أن أوائل البِ ـاعلم وفقك اه أعال البِ 
 .واأبرار من اخلق هم امؤمنون الصادقون ي القول والعمل

من إى درجة امقربن  اريصعد اأبر ،وامسابقة إى اخرات ،وبالتوسع ي أعال الر
 [ .12–11]الواقعة/              اه:

 بن ، والتمييز اأحوال واأقوال واأفعال ظاهرها وباطنهاميع فعليك بتحري الصدق ي 
ر واأحسن ما ل العْ ، ثم فِ  ، وبن ما يكون برًا وما يكون إثاً  ما يكون حسنًا وما هو أحسن

                                     :  حبه اه ويرضاه

 [.21/احديد]                        
 ِرُ ال » : فقال ؟ثماإو الِر  عنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اه لرسو سألت قال:  اأنصاري سمعان بن النواس عنو

 .(1) أخرجه مسلم « النراُس  َعَليْهِ  َيطرلِعَ  أَنْ  َوَكِرْهَت  ، َصْدِركَ  ِي  َحاكَ  َما ْثمُ اإِ وَ  ، اخُُلِق  ُحْسنُ 
                                                 

 ( .2553برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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،  ر اآاء، وتذكُ  واعلم أن التعبد ه هذا ااسم الكريم يدور عى  حسن الثناء عى اموى
          ي ملكوته ، والعلم بمسالك بره وجوده  مواقع النعاء والتعرف عى

                             
                                                

  [.٣-٢/الرعد]                               
ر له من احمد ، وأكثِ  ، وخصه باحب والود وأوف له بالعهد،  العملالعظيم  خلص لربك الَرا أف

                                                    :ى خلقه إحسن وأ،  والشكر
  . [5/البينة]        
أن يصل نعمه عليك ي الدنيا من الصحة واإيان  مواك الر الرحيم الكريموسل 

     بنعمه ي اآخرة من رضوانه ودخول اجنة : ،والطاعات واأعال الصاحة

                                 

                     

 [.212-211] البقرة/       
 واشكر ربك الر الرحيم الذي ألوان بره بعباده ا حصيها إا هو .

 ثم استعمل نفسك ي كل عمل حبه اه ويرضاه فيا بينك وبينه، وفيا بينك وبن خلقه.
             : من اخُلق وامال واجاه  وبر والديك بأحسن ما ملك

                                               
                                       

ء/                                        [.25–23]اإرا
لف خْ ـلك من فضله يَ ور ، وأنفق ما َخ  وأعطاك منه ،ك اه بهرا قاربك با بَ وبر أهلك وعشرتك وأ

 .[  34 / سبأ]                                 :  اه عليك خرًا منه
 ى ذلك ، والدعوة إليهـواعلم أن أعظم الر معرفة من خلقك ، ومعرفة ما حب ، والعمل بمقتض

 بن خلقه .
، واعر, عن كل جاهل ، وأحسن إى  ، واكظم الغيظ، واصر عى أذى الناس رـلبصض اوغُ 

           ويندفع عنك ره: ،تكسب مودته ،يء إليكـكل مس
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 .  [35–33]فصلت/
،  ، واسدل السر عى زاهم عثرات الناس ْل ، وأقِ  واصفح الصفح اجميل عن كل من أساء إليك

بحسن  ل عقدة عداوهمحُ ـ، وتَ  حبك اه والناس ،ب قلوهم بالر واجود وحسن اخلقوطيِ 
                    : خلقك 

 [.211–144]اأعراف/      
 تكسب أجره ، وتظفر بمودته ، وتكون سببًا هدايته ونفعه. ،وأحِسن إى كل أحد

 ،وتلطف معه ،فمن كان كافرًا أو جرمًا أو سيئًا أو عاصيًا وهو ا يعاديك فأحِسن إليه
                        وأكرمه، فعسى أن تكون سببًا هدايته وتوبته : 

  [.1/اممتحنة]                
رك غرك فاهتديت فذِكـر غرك ، وكا أحسن اه إليك فأحِسن إى  خلقه ، وكا  وكا ذكر

        أنعم اه عليك بنعمة اهداية فأنِعم عى غرك بنعمة اهدى : 

              

   [.125/النحل]     
  غالية ، وسلعة اه هي اجنة دار السام.واعلم أن سلعة اه

أو درمان تنفقها فقط ، وبعد ذلك يفعل ما يشاء  ،ومن توهم أن ثمن اجنة ركعتان تؤدها
                 فهو خطئ :

                        
   [.15/البقرة]

ة نة ، وجهاد وصر ، وإيان وتقوى ، وعبادة احق ، وحاسفالدين بذل وعطاء ، وعبادة ودعو
      اخلق ، وما أكمله اه ابد من تكميله ، ومن قام بالدين كله نال الثواب كله : 

 [.3/امائدة]            
ال سم جامع لكل الطاعات ، ولكل أعال اخر امقربة إى اه ، ولكل اأعاواعلم أن الر 

   امرضية ه ، وهذا أمرنا اه بالتعاون عى فعله وهانا عن ضده فقال سبحانه : 
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 [.2/امائدة]                        
واعلم أن الر اسم جامع خري الدنيا واآخرة ، وا يناله إا من صدق ي إيانه ، فالصدق 

 ى اجنة .هدي إى الر ، والر هدي إ
والصدق أنواع ، وأعى أنواع الصدق أن تكون صادقًا مع اه .. وصادقًا مع نفسك .. 

 وصادقًا مع الناس .. وصادقًا مع اخلق .
فالصدق مع اه أنك إذا عاهدته عى التوبة أا ترجع إى الذنب ، وإذا عاهدته عى الطاعة 

             أا تعصيه بعد العهد : 

 [.41/النحل]                 
والصدق مع النفس أن حملها عى طاعة اه ، وتزجرها عن معصية اه ، وتعطيها حظها ما 

                    فطرها اه عليه حسب الرع : 

 [.77/القصص]                      
 اس أن حب للناس ما حب لنفسك ، فتصدقهم احديث ، وتؤدي حقوقهم ،والصدق مع الن

 وتدهم عى كل خر ، وحذرهم من كل ر.
  والصدق مع اخلق أن تكون وفيًا برًا كريًا مع كل أحد ، ففي كل كبد رطبة أجر : 

 [.114/التوبة]           
ِرِ ، الَعَلْيُكْم بِالِصْدِق ، َفإِنر الِصْدَق َهِْدي إَِى  »:قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن مسعود عن عبد اه و

ى الِصْدَق الَوإِنر  ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرر  هَحترى ُيْكَتَب ِعنَْد ا ِرر َهِْدي إَِى اجَنرِة ، َوَما َيَزاُل الرر
اُكْم وَ  اً ِصِديق ُفُجوَر َهِْدي إَِى النراِر ، الُفُجوِر ، َوإِنر الإَِى َكِذَب َهِْدي الَكِذَب ، َفإِنر ال، َوإِير

ى  ُجُل َيْكِذُب َوَيَتَحرر اباه َكِذَب َحترى ُيْكَتَب ِعنَْد الَوَما َيَزاُل الرر  .( 1) متفق عليه«   اً َكذر
     : ه ا يعرفهيفأكثر من يعص ،وآائه ونعمه ،ر العباد باه وأسائه وصفاتهوذكِ 

                            
  [.15-4] اأعى/  ی                 

سخيمة قلبك، ويزيل عنه كل ما يفسده من غل  للحْ َيـأن   ،وترع إليه باكياً ، واسأل اه خلصًا 
 [.222] البقرة/               :ء وكذبايور ،وحسد وكر ،وغش

                                                 
 ( واللفظ له.2117( ، ومسلم برقم )1149أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (1)



447 
 

 وحاسن اأقوال واأعال واأخاق: ،يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوىم اسأله أن ث
 .[  9 / اجمعة]                     
َسُد اجَ َصَلَح  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َسدِ اجَ َأَا َوإِنر ِي  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشرو

 .(1)متفق عليه  « َقْلُب الَوِهَي  َأَا  ،َسُد ُكُلهُ اجَ َدْت َفَسَد َوإَِذا َفَس  ،ُكُلهُ 
    وإذا عرف امؤمن أن ربه بر رحيم فيجب عليه أن يكون بارَا بكل أحد : 

                     

  [.139-133/آل عمران]            
                      

 .  [ 143 / آل عمران]       
 .  [ 1 / التحريم]                     

ى ُنوراً  ،اللرُهمر اْجَعْل ِى َقْلبِى ُنوراً  » ِ ََ َوَعْن َيَساِرى ، َوَعْن َيِمينِى ُنوراً ، َوِى َسْمِعى ُنوراً ، َوِى َب
تِى نُ ، َوَفْوقِى ُنوراً ، ُنوراً   .(2)أخرجه مسلم  « َوَعِظْم ى ُنوراً ، َوَخْلِفى ُنوراً ، َوَأَماِمى ُنوراً ، وراً َوَحْ

يا رحيم ، يا غني يا كريم ، يا من يسمع كامنا ، ويرى مكاننا ، ويعلم رنا  اللهم يا َبرُ 
 ونجوانا ، وا خفى عليه يء من أمرنا .

يتك ، وبفضلك عمن سواك ، نسألك أن تكفينا بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معص
 أنت ولينا فاغفر لنا وارمنا يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .1544برقم ) ( ، ومسلم52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 ( .2721برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 امقيت
                        قال اه تعاى: 

 .  [ 15 / النساء]                   
هو امقيت احق خلقه أمعن، الذي خلق اأقوات كلها، وأوصل إى كل خلوق  اه 

           أرزاقها: احية امخلوقات ميع ما يقتات به، وأرسل إى 

 .  [ 1 / هود]               
امقيت الذي يعطي ، وهو سبحانه امقيت القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتَيف 

   كل خلوق من نبات وحيوان وطر وإنسان قوته عى مر اأوقات والدهور: 
 [.31/اإراء]                  

من يمد هذه اخائق ي كل وقت با جعله قوامًا ميع امخلوقات، و من خلق فسبحان
 ها، فإذا أراد موت يء منها حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت فات بإذن اه: 

                     

 [ . 91 / الروم]        
 وات كلها وحده ا ريك له.هو امقيت الذي يملك خزائن اأق  واه 

وامعارف..  ت العقول بالعلومقيـقيت اأجساد بالطعام والراب.. ويُ ـهو امقيت الذي يُ 
، ولذيذ اأرواح بدوام امشاهدةت وُيـقيب باإيان وفتوحات العلم .. القلوت وُيـقي

               : اأبدان بحسن العبادةت وُيـقيامؤانسة .. 
 [ . 39 / إبراهيم]                     

ر  ر ميع اأرزاق واآجال واأعال ي ملكه العظيم ، وقدر فسبحان املك احق الذي قدر
               والثار وامنافع :  ،وما َيْصلح معايشهم من النبات واأشجار ،أقوات أهل اأر,

                               

 [.53-94/القمر]                 
ما م ععله  ،وامكاسب ،واأقوات ،والثار ،وجعل سبحانه ي كل بلدة من امنافع

لرتزق اخلق بعضهم من ، ره الرعية ي التجارة ي كل بلدليشيع أوام؛ ي اأخرى
         بعض بالتجارة واأسفار من بلد إى بلد :
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  [.19-13/النحل]      
 فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يعلمه إا اه العليم احكيم:

 . [11/اأعراف]              
يأكل منها  ،ن تراب، وخلق أقواته ي اأر, بالقرب منهفسبحان من خلق اإنسان م

                  حيث يشاء: 

 .  [11 – 4/فصلت]                      
    وسبحان خالق كل يء، امقيت لكل يء، الذي خزائنه ملوءة بكل يء: 

 .[ 21 / احجر]                             
  وسبحان الغني الذي له خزائن السموات واأر,، ويعطي وا تنقص خزائنه مثقال ذرة : 

 [.19/احج]                   
اُء اللريَْل َوالنر  ،َيُد اه َمْأَى َا َتِغيُضَها َنَفَقةٌ »  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه    عن أي هريرةو ، َهاَر َسحر

َاَء وَ  ، اءِ َوَكاَن َعْرُشُه َعَى ام، َفإِنرُه َمْ َيِغْض َما ِي َيِدِه ،ْرَ, اأَ َوَقاَل َأَرَأْيتُْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السر
 .(1)  متفق عليه « يَزاُن َخِْفُض َوَيْرَفعُ امِ َوبِيَِدِه 

 كل خلوق قوته الذي يصلحه .ق لاوهو سبحانه امقيت الذي خلق اأقوات كلها ، وس
خلق اإنسان وخلق له قوته من الطعام والراب ، وخلق له توافقًا بن الطعام وجسمه ، 

              وخلق له أجهزة تأخذ الطعام وتستفيد منه وحوله إى طاقة : 

 [.71/اإراء]               
، وأوصلها وامائكة ،واجن ،واإنس ،واحيوان ،تهو امقيت الذي خلق أقوات النبا

                                        :  إليهم
 [.51 -51/الذاريات]                  

هو امقيت الذي خلق اخلق ، وقسم اأقوات ، وخلق قوتًا يناسب اجسد ، وجسدًا يناسب 
                         القوت : 

 [.11-17/النحل]       
                                                 

 (.442( واللفظ له، ومسلم برقم )9119أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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أقوات ي الساء ، وأقوات ي اأر, ، وأقوات للنبات ، وأقوات للحيوان ، وأقوات لإنس ، 
، أقوات ي البحر ، وأقوات ي اجووأقوات للجن ، وأقوات للمائكة ، وأقوات ي الر ، و

 اآخرة ، وأقوات لأجساد ، وأقوات للعقول ، وأقوات للقلوب. وأقوات ي الدنيا ، وأقوات ي
وا ينقص ما ي خزائنه مثقال  ،وخالق أقواها ، يرزقها ي كل حظة ،فسبحان خالق اخائق

 [.59/ص]           ذرة : 
هو سبحانه امقيت الذي تكفل بقوت اأجساد من الطعام والراب ، وتكفل بقوت اأرواح 

 والعمل الصالح. واإيانمن العلم 
             يمأ القلوب بالطمأنينة والسكينة:  فقوت اإيان

                                    

 [.24-21/الرعد]
      وتقوى عى العمل :  ،وقوت اأجساد تصح به اأبدان

 [.172/قرةالب]               
وهي اأطعمة واأربة ، وواهب أقوات القلوب وهي  ،فسبحان واهب أقوات اأبدان

                            :  اإيان وامعرفة

 [.112/اأنعام]    
والعمل برعه ،  وآياته وأحكامه ، ،ومعرفة أسائه وصفاته ،تصال باهاافالنفوس قوها 

                           أنس بمناجاته : وا
                               

 [.9 -2/اأنفال]                          
واعلم أن إشباع اجسد ا يغني الروح شيئًا ، وفقر الروح إى قوت القلوب من اإيان 

      ى الطعام والراب : إمن فقر اأجساد أعظم  ،والعمل الصالح

 [.3-1/العَ]                  
          والعمل برعه :  ،واإيان به ،واعلم أن أعظم اأقوات هو معرفة عام الغيوب

 [.14/حمد]                      
ى خلقه ميع اأرزاق ، وسمع النجوى فأجاب ، وأرسل إفسبحان امقيت الكريم الذي ساق 

               الباء ليحمي عبده من العذاب ، وكشف السوء بعد الباء : 
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 [.12/النمل]               
      هو سبحانه مالك اأقوات ، واهب اأرزاق ، حافظ اأعال : 

 [.15/النساء]                                     
ي إى معصية اه فهي ى طاعة اه فهي شفاعة حسنة ، وكل نصيحة تؤدإفكل نصيحة تؤدي 

                      شفاعة سيئة : 

 [.119/النساء]              
  التعبد ه    : باسمه امقيت 

أن ربك الكريم هو امقيت احق الذي يرزق عباده، ويواليهم بنعمه، ويتفضل عليهم  اعلم
 الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر.احكيم بإحسانه، 

امقيت الذي أكرمك بنعمه، وأعانك عى طاعته، وأعطاك اأجر الكثر عى العمل  ربك فاشكر
               القليل: 

 .  [ 7 / إبراهيم] 
وأحسن إى نفسك بحسن الطاعة مواك ، وخالق الناس بخلق حسن ، وادعهم إى اه ، وأكرمهم 

               حبك اه ، وحبك الناس : ،بالقول والفعل

                                 

   [.35-33/فصلت]                                          
ِهْم امِ َتَواِدِهْم َوَترَ  يْؤِمنَِن امُ َمثَُل » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن النعان بن بشرو

َهرِ  َسدِ اجَ  َتَداَعى َلُه َسائِرُ  َسِد إَِذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضوٌ َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اجَ  ىاحُ وَ  بِالسر  .(1)متفق عليه «مر
             واحفظ سمعك وبَك وقلبك من كل سوء: 

 [ . 31 / اإراء]    جئ                
ومده فطِيْب نفسك له باإكثار من ذكره  ،وكا أعطاك امقيت سبحانه من كل َطِيب

     تكن من امفلحن:  ،وانه عن امنكر ،، وأمر بامعروف وأنواع عبادته

 [ . 119 / آل عمران]                    
ليستجاب  داب اانتفاع بقوت اأبدان أا تأكل إا احال الطيبآواعلم رمك اه أن من 
ذكر اتسمي اه عند اأكل والرب ، وإذا جلست عى امائدة أن دعاؤك ، ويعظم أجرك ، و

                                                 
 ( ، واللفظ له.2511( ، ومسلم برقم ) 1111أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه ,( 1)
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لتستعن به عى طاعة ربك ،  ،ق الطعام وساقه إليكخل نْ ذكر مَ اامنعم من خال النعمة ، و
 [.152] البقرة/                    : وحمده بعد الفراغ منه

ى إى امنعم ، ومن القوت إفامؤمن إذا جلس عى مائدة الطعام انتقل بفكره من النعمة 
      ى أنواع احمد والثناء عى ربه : إامقيت ، ومن أنواع الطعام 

 [.7/إبراهيم]           
وي والسفي ، وي فسبحان املك الغني الكريم امقيت جميع خلوقاته ي العام العل

 [.3/يونس]              الدنيا واآخرة : 
 هو امقيت احق الكريم احق الذي جعل أقوات عباده ختلفة.

أنواعها ، وهؤاء هم بنو آدم وميع  اختافواأربة عى  فمنهم من جعل قوته اأطعمة
                       احيوانات : 

                    

 [.32-29/عبس]
     : ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح والتحميد ، وهؤاء هم امائكة

                                      

 [.21-14/اأنبياء]     
لو األباب والعقول ، وي وهم من جعل قوته من هذا وذاك  ، وهؤاء هم امؤمنون أنوم

          يوم الدين : إىمقدمتهم اأنبياء وامرسلن ، ومن تبعهم بإحسان 

 [.79-73/آل عمران]                         
فإذا وهبك امقيت سبحانه طعامًا فأكرم الناس منه ، وإذا وهبك علًا فعلم الناس ، وإذا 
أعطاك مااً فأظهر نعمة اه عليك فيه ، وتصدق منه عى الفقراء ، وأنفق منه ي وجوه الر 

            يزيد مالك ، ويعظم أجرك ، وحبك مواك :  ،واإحسان

                        

 [.77/القصص]      
سخر له من يقي حوائجه ، ومن اشتغل بشهواته  ،علم أن من أنفق أوقاته ي طاعة اهاو

 ذاته. إىله اه وكَ 
  ومن شغله احصول عى قوت اأبدان عن حصيل قوت القلوب خَ دنياه وآخرته : 
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 [.22-11/اإراء]                  
، فاليد العليا خر من  التي تستغني ها عمن سواك فاجتهد غفر اه لنا ولك ي حصيل أقواتك

        اليد السفى ، واهتم بالنفقة عى نفسك وأهلك وقرابتك وامحتاجن :

                                       

                    
 [.11-4/اجمعة]

فكفى بامرء ، رهم فهم بع من تقوت من أوادك فا تطعمهم وا تسقيهم وا تعرِ وإياك أن تضيِ 
 .إثًا أن يضيع من يعول 

فاإماُم  ، َوُكُلُكْم َمْسئُوٌل ،ُكُلُكْم َراعٍ  »:   ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه ري اه عنها عن ابن عمر 
ُجُل َراٍع َعَى َأْهلِِه َوُهَو َمْسئُوٌل ، َوامَْرَأُة َراِعيٌَة َعَى َبيْ  َوِهَي ِت َزْوِجَها َراٍع َوُهَو َمْسئُوٌل ، َوالرر

 .(1)عليه متفق« ، َوُكُلُكْم َمْسُئوٌل ُكُلُكْم َراعٍ فَ َأا ، َوُهَو َمْسُئوٌل والعبُد راٍع عى ماِل سيدِه َمْسئُوَلٌة، 
                   وإذا كان اه هو احي امقيت وحده فاعبده وحده ا ريك له: 

 .  [ 15 / غافر]               
 [.211/البقرة]                 
 [ . 91 / إبراهيم]              

 َوَأْصلِْح ي،  ُدْنيَاَي الرتِي فِيَها َمَعاِي ي َوَأْصلِْح ،  دِينِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري اللرُهمر َأْصلِْح ي »
 ِمْن ُكِل َواْجَعْل امَْوَت َراَحًة ي،  ُكِل َخْرٍ   ِي يَاَة ِزَياَدًة يَواْجَعْل احَ ، ي فِيَها َمَعادِ   الرتِيآِخَرِ

 .(2)أخرجه مسلم « َرٍ 
اللهم يا مقيت اخائق كلها ، يا واسع الرمة ، يا باسط اليدين بالعطايا ، أسألك علًا نافعًا ، 

 .متقبًا ، ورزقًا حااً طيبًا  وعماً 
 يا أرحم الرامن . ،، يا واسع امغفرة ، اغفر لنا وارمنا برمتك عظيم العفويا 

                                                 
 (.1124( واللفظ له ، ومسلم برقم ) 5111أخرجه البخاري برقم )  عليه,متفق ( 1)

 (.2721برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 الواسع
                 قال اه تعاى: 

 .[115/البقرة]
هو الواسع احق، ذو الطول وااقتدار، واسع الكرم واإحسان، واسع العلم واإحاطة،   اه 

           سع الفضل واإنعام: واسع الرمة وامغفرة، وا

 .  [ 7 / غافر]                  
، الغني الذي وسع  هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان

 واإحسانالفضل مقاليد وبيده ، ، الرازق الذي وسع رزقه ميع خلقه  غناه ميع عبيده
                         :  واإنعام

 [.79-73/آل عمران]         
الذي وسع علمه كل يء، وأحاط بكل يء علًا، فا خفى  وهو سبحانه الواسع العليم

                           عليه مثقال ذرة ي ملكه الواسع:

 .  [ 41 / طه] 
   ة، الذي يغفر لكل من تاب وأناب مها بلغت ذنوبه وخطاياه: وهو سبحانه واسع امغفر

                          

 .  [ 32 / النجم]     
               واسع العظمة واملك والسلطان:   وهو 

 .  [ 255 / البقرة]       
 ًا وسلطانًا.ك، وح ، وفضاً وعلاً  ع كل يء رمة ومغفرةفسبحان الواسع العظيم الذي وس

.. ووسعت أفعاله  ووسعت كلاته كل يء .. ووسعت صفاته كل يء .. وسعت أساؤه كل يء
          : .. ووسعت أرزاقه كل يء  ووسعت خزائنه كل يء  .. كل يء

 [.21/احجر]                 
لواسع العظيم الذي ا هاية لعظمته ، وا هاية لكريائه ، وا هاية ملكه ، وا هو سبحانه ا

             هاية لنعمه ، وا هاية لعلمه : 

 [.115] البقرة/    
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هو الواسع الكبر الذي وسع بَه اأشياء كلها ، ووسع سمعه اأصوات كلها ، ووسع 
لواسع الذي وسع كل يء ، فا يشغله يء عن يء ، وا شأن عن علمه الذرات كلها ، ا

                        شأن :
 [.7] غافر/       

 اأصوات والصور والذرات .ميع و ،هو الواسع امحيط بجميع اخائق
لعلمه ، وا هو الواسع الذي ا حد لعظمته ، وا حد لكريائه ، واحد إبداعه ، وا حد 

                 حد لغناه ، وكل ما سواه خلوق حدود : 

 [.41] طه/     
فسبحان الواسع العليم القادر الذي ا يشغله أهل الساء عن أهل اأر, ، وا يشغله سمع 

 عن سمع ، وا صورة عن صورة ، وا صغر عن كبر ، وا حي عن ميت.
معرفة اه ، والقلب واسع ا يملؤه إا معرفة اه ،  مهيأأن كل إنسان  واعلم رمك اه
قة لتعرف امطلق ه اإنسان بعد حن ، ونفس اإنسان خلويملا  حدود ومعرفة ما دون اه

ئمت هذا امحدود، وترفت ، فإذا شغلها اإنسان بامحدود عن امطلق سوما ا هاية له
                         :إى غره

 [.14حمد/]    
رف الواسع أحد إا إذا عرف ربه بأسائه وصفاته وأفعاله ، وعواآخرة ولن يسعد ي الدنيا 

  : ، ثم َعَبده بموجب هذه امعرفة الذي ا هاية لسلطانه، الواسع الذي ا حد إحسانه

                 

 [.24-21/الرعد]         
 .واأفعال الكرى ،والصفات العى إى امثل اأعى ميع اأساء احسنى  مع 

       : وحده ا ريك له وأسائه وصفاته وأفعالهفهو الكامل ي ذاته 

                       

  [.27-21/الروم]          
، وكل  ي مع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن ي السموات واأر,وهو الواسع الذ

، وظاهر وباطن،  من كبر وصغر، وكل ما كان وما يكون وما سيكون  كائن ي الدنيا واآخرة
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   [.115/البقرة]              ، وناطق وصامت :  وحي وميت
    يده ، والكل يسبح بحمده : يشهد بتوحالكل ملكه ، والكل ي قبضته ، والكل 

                       

 [.11/احج]   ڱ                           
          كتابًا ي اللوح امحفوظ: خلقًا وأمرًا مع ذلك كله فسبحان من 

 .[12/يس]    
 ، ، خاشعًا لعظمته ، متذلًا لعزته ي واحد جامع جعله عبدًا لها كلهاخليقة البرية  ثم مع 
                  : ، متصاغرًا لكريائه قانتًا له

 [.1/النساء]                                     
ما خرج منه من مع ي هذا اإنسان ما كان وما يكون منه ي سابق علمه، ومع فيه 

 وأخاق. وأعال ،  مولود وكام
         عى نوبته وأوليته من الدهر:  ، كل   ثم أظهر سبحانه ذلك كله

 . [ 53 – 52 / القمر]        
،  ومع سبحانه ميع ذرات الكون ي العام العلوي والسفي عى ذكره وتوحيده

                    : ه وتسبيحه وتوحيد
 .[ 99/اإراء]               

       كل نفس ما كسبت: لتوىر  ؛جامع الناس ليوم ا ريب فيه   ثم هو 
 .  [ 4 / آل عمران]                     

                  ثم هو جامعهم ي دار القرار ي اجنة والنار: 
 .  [ 4 / التغابن]  

              جامع اخر كله بحذافره أوليائه ي اجنة:  احق هو 

 .[  17 / السجدة]                                 
      :كله بحذافره أعدائه ي النار والعذاب جامع الرالعزيز القادر وهو 

                       
  [.51-55/ص]     
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 وهو سبحانه الواسع امحيط اجامع لكل يء ، اجامع للخائق كلها للحساب يوم القيامة :
 [.4/آل عمران]                           

ع  والكفار .. وعممع اإنس واجن .. وعمع امؤمننعمع أهل الساء واأر, .. وع
         العبد مع عمله .. وعمع كل نبي مع أمته .. وعمع اأولن مع اآخرين : 

 [.17/النساء]                
 ليحاسبهم وعازهم با عملوا من خر أو ر. ،فسبحان جامع الناس ليوم ا ريب فيه

ف ، وعمع بن امعطي واآخذ ، عمع بن الظام وامظلوم ، وعمع بن القوي والضعي
                    ليقتص لبعضهم من بعض :  ،وعمع بن اأمر وامأمور

                           

                              

  [.11-4/التغابن]    
كاات كلها ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وملكه وهو سبحانه املك احق الذي مع ال

 [.1/طه]                  وسلطانه : 
وهو سبحانه الكريم الذي مع الكاات البرية ي رسله وأنبيائه ، ومع ميع كااهم 

، فهو ي أعى درجات اخلق ، وي أعى درجات اأدب ،  ي سيدهم وأفضلهم حمد 
 أعى درجات العلم ، وي أعى درجات العمل ، وي أعى درجات التقوى ، وي وي

  [.9/القلم]            أعى درجات الرمة : 
وكل صحاي من صحابته ، وكل مسلم من أمته ، إنا حاز عى بعض تلك اأخاق ، فاظفر 

                                                 با استطعت منها : 

 [.21/اأحزاب]    جئ         
هو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل يء فجمع بن امتاثات وامتضادات ، 

 وامتشاهات  وامتباينات .
مع بن امخلوقات وما ينفعها ، وهداها اجتناب ما يرها ، ومع بن امتضادات كالليل 

 ر والرد ، واأمن واخوف ، واحب والبغض.والنهار ، واح
، واجبل والسهل ، ومع بن امتباينات، فجمع بن الساء واأر,، واليابس واماء

 والبحر والنهر.
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             هو سبحانه الذي مع بن القلوب باإيان : 

 [.13/اأنفال]              
لعليم الذي وسع كل يء رمة وعلًا، ومغفرة وحلًا، وقدرة فسبحان اه الواسع ا

                         ومشيئة: 

                              

 .  [ 11 / يونس]                 
ي القيوم القائم هو الواسع احكيم، رب كل يء ومليكه، خالق كل يء ومبدعه، اح

     عى كل يء، امحيط بكل يء، الذي بيده خزائن كل يء: 

 . [ 123 / هود]                       
فسبحان من وسع سمعه ميع اأصوات، ووسع بَه ميع الذرات، ووسع علمه ميع 

                   ب سواه: امخلوقات، وقهر بقوته ميع القوات، ا إله غره، وا ر
                                           

                            
                                              

  [.29-22/احر]        
ع عليهم ي ، ووسر  ع عى عباده ي أرزاقهم ومساكنهمسر هو سبحانه الواسع احق الذي و

             عهم: ْس دينهم فلم يكلفهم إا وُ 

 .  [ 211 / البقرة]    
              :  وهو سبحانه واسع اأجر والثواب

 .  [ 211 / البقرة]                         
     وهو سبحانه واسع املك الذي يؤتيه من يشاء، وينزعه من يشاء: 

 .[  297 / البقرة]         
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  التعبد ه  باسمه الواسع : 
 ، والصفات العى، له اأساء احسنى اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن الواسع احق 

           ، وله الثناء احسن كله:  امحامد كلهاوله امثل اأعى ، و ،واأفعال اجميلة

 .[  1 / طه]       
، وأنفق  فامل نفسك عى أحسن الصفات وأوسعها خراً  ،وإذا عرفت أن ربك واسع عليم

            : ما آتاك اه من فضله ي مرضاته يؤتك أضعافه
 . [ 295 / البقرة]             

وحبك  ،حبك اه ،احسنة م بأخاقكهعْ َس ع الناس بالك فَ َس واعلم أنك لن تستطيع أن تَ 
            :  أهل الساء واأر,

               

 [.139-133/آل عمران]   
«  اً ُكْم َأْخَاقـُكْم َأَحاِسنَ إِنر ِمْن ِخَيارِ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه وعن عبد اه بن عمرو 

 .(1) متفق عليه
واعلم أن اه واسع عليم ، فسع الناس بحسن خلقك ورمتك ، ومن زاد إيانه بربه اتسعت 

 دائرة رمته خلقه.
فوِسع رمك اه دائرة علمك ، ووسع دائرة عملك ، ووسع دائرة أخاقك ، ووسع دائرة 

        دائرة إحسانك :  حلمك ، ووسع دائرة عفوك ، ووسع

                                        

 [.21/احديد]          
واعلم أن الوعاء اأكر يتسع لأصغر ، فالكبر يسع الصغر ، والعام يسع اجاهل ، والغني 

، فصل من قطعك ، وأعط من يسع الفقر ، واحليم يسع اأمق ، وامحسن يسع اميء 
 حرمك ، واعف عمن ظلمك ، وأحِسن إى من أساء إليك.

وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خر فامع رمك اه بن خري الدنيا واآخرة ، 
وامع بن اآداب الظاهرة ي اجوارح واحقائق الباطنة ي القلوب ، وامع بن عبادة 

                                                 

 ( .2321( واللفظ له، ومسلم برقم )3554أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,(  1)
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              احق واإحسان إى اخلق : 

 [.125/النساء]                         
وامع بن العلم والعمل ، والبَ والبصرة ، والعدل واإحسان ، وحسن السرة 

      والَيرة ، عمع لك ربك ما حبه وترضاه ي الدنيا واآخرة :

                    

                 

 [.9-2/اأنفال]    
،  ، وإكرام أرافهم ، والرفق هم ومن أعظم اأخاق التي حبها اه رمة الناس

،  ، والنصح هم ، ودعوهم إى اخر ، واحلم عى سفيههم واإحسان إى فقرائهم
            وحب امؤمنن منهم:

               

 .  [ 111 / آل عمران]       
        :  مع اخالق وامخاليق ي كل حال واسأل اه أن يرزقك حسن اخلق 

                              

 [.154/آل عمران]        
 ،وأحسن اأعال ،سن اأخاقوأح ،بأحسن اأديان ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه رسوله حمدًا  وقد
   مل صفاته التي وصفه ها ربه بقوله: حْ ـتَ ، وأقواله وأفعاله ، وأخاقه  ه ي دينهعْ بِ فاتر 

 . [9م/القل]         
، كل ما حبه ويرضاه من اأقوال واأفعال الظاهرة والباطنة بالعظيم  واعبد ربك الكريم

          :  لقيامةبجميع أنواع الثواب يوم ا يكرمك

                   

 [.25/البقرة]             
وترع إى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك من أبواب اخر ما 

 :  يء عنده، فخزائن كل  ، وأن يغلق عنك من أبواب الر ما ينجيك من عقابه يرضيه عنك
 .[21/احجر]                            
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، ثم أتبع العرة بالعمل  وملكه الواسع ،ر من التدبر والتفكر ي آيات ربك العظيمةوأكثِ 
   : ، وتعليم أحكام دينه ، والدعوة إليه ، والعمل برعه امحبوب إليه من الذكر والعبادة

                         

 .[ 74 / آل عمران]                                  
مع  فالعلم با عمل كشجر با ثمر، وثمرة العلم احق العمل احق ،وامع بن العلم والعمل

                  :  والرغبة والرهبةاخشية 

 .[4/الزمر]   جئ                    
   : ي كل وقت  وسبح باسم ربك اأعى ي كل حن ، وسبح بحمد ربك العظيم

 . [ 21 – 25 / اإنسان]               
، وجاله وجروته  ، وأساؤه وصفاته احسنى ا حيط ها العقول واعلم أن شأن اه عظيم
 ه ونعمه وإحسانه ا تعد وا حى.ؤوآا ، كنهها اأفهامعن إدراك  وعظمته وكرياؤه تعجز

        فسبحه كثرًا.. وامده كثراً.. واستغفره كثراً.. واذكره كثراً:

                    

 . [ 99 – 91/اأحزاب]                                        
                      

 .  [ 14 / النمل]       
                  

 .  [ 15 – 13 / الشعراء]            
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت » َفاْغِفْر ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ،  َوَعَليَْك َتَوكر

ْمُت َوَماِي  ْرُت   َما َقدر ْرُت َوَأْعَلنُْت ، َأخر  .(1)عليه متفق« َا إَِلَه إِار َأْنَت ، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي، َوَأْرَ
 ، والدرجاتره وباطنه، وظاهوخوامه وجوامعه، وأوله وآخره ألك فواتح اخراللهم إي أس

 . ة والعطاءيا واسع الرمة وامغفر ،العى من اجنة
اللهم يا من رمته وسعت كل يء ، أسألك خر الدعاء،وخر امسألة ، وخر الفاح ، وخر 

 العمل ، وخر الثواب ، وخر احياة ، وخر امات ، وخر امقام ، يا واسع الفضل وامغفرة.
                                                 

 ( .714( واللفظ له، ومسلم برقم )7992أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,(  1)
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 الشاي
 [.11]الشعراء /        قال اه تعاى: 

 ثم بيمينه مسحه إنسان منرا اشتكى إذا ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول كان قالت: نهاع اه ريوعن عائشة 
اِي  أنَت  َواْشِف  ، النراسِ  َربر  بَاَس ال َأْذِهْب  » قال:  ُيَغاِدرُ  َا  ِشَفاءً  ، ِشَفاُؤكَ  إِار  ِشَفاءَ  َا  ، الشر
 .(1)متفق عليه « َسَقاً 
هرة والباطنة، ا يشفي أحد من الظا ،هو الشاي احق جميع اأسقام واأمرا, اه 

 [.114/آل عمران]                   ذلك غره : 
فهو سبحانه الشاي الكاي الذي يملك خزائن الشفاء، الذي يشفي أبدان خلقه من اأسقام 
واآفات واأمرا, وحده ا ريك له، وهدها ما يصلحها، ويغذها با ينفعها من الطعام 

                      لراب: وا

 [.11-77]الشعراء/     
والشبه  ،وهو سبحانه الشاي احق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمرا, الكفر والرك

واحقد واحسد وغرها من أمرا, القلوب ، ويعافيها باهداية إى الدين القيم  ،والشكوك
                        ل إليه: والَاط امستقيم الذي يوص

 [.2]اجمعة/                            
، الشاي الذي يشفي   ُيدعى هذا ااسم سواه فسبحان الشاي من كل داء ظاهر أو باطن ، الشاي الذي ا

                          باأسباب ، وبدون اأسباب ، وبضد اأسباب :

 [.121/امائدة]    
هو الشاي الذي خلق الداء والدواء والشفاء، وما أنزل اه داًء إا أنزل له دواًء ، َعلِمه َمْن 

 َعلِمه ، وَجِهله َمْن َجِهله.
     :  وميع اأدوية ا تنفع بذاها، بل با قدره اه تعاى فيها من الشفاء 

                            
 [.13 -12]الزمر/            

                                                 

 ( واللفظ له.2141( ومسلم برقم ) 5171أخرجه البخاري برقم ) ،  متفق عليه( 1)
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،  ، يستشفي به امؤمنون من اجهل والضالة وقد أنزل اه القرآن الكريم شفاء من كل داء
به من العمى، ويعرفون به احق من الباطل، واحال من احرام، واخر من الر،  ويبَون

، وينجيهم من النار:  ، ويدخلهم اجنة ي اآخرة م ي الدنياويعملون بأحكامه فيسعدهم ره
                                   

 [.51 -57]يونس/                               
أما الكفار فا يزيدهم القرآن إا خسارا ؛ أهم ا يؤمنون به، وا يعملون به، فخَوا 

                وأخراهم :  دنياهم

 [.12]اإراء/     ڭ 
واعلم  أن  امؤمن  يعتقد أن اه هو الشاي وحده ا ريك له ، وأن الشفاء من ميع 
اأسقام بيد  اه  وحده  ا  ريك  له ،  ولكنه  مأمور  بفعل  اأسباب  النافعة ،  وتناول  

      عى العبد أوامر حال الصحة ، وحال امر, :أن ه ؛اأدوية امفيدة 

                                          

  [.11-17/اأنعام]     
والتداوي وطلب العاج ا يناي التوكل عى اه، فنأخذ باأسباب امروعة ، وا نتوكل 

 فاء ، وهو الشاي الذي يشفي ها ،  وبدوها ، وبضدها:  إا عى اه الذي جعل فيها الش
                                                                          

  [.13-12/يس]       
 .(1)البخاري أخرجه « ِشَفاءً  َلهُ  َزَل أَن إِار  َداءً  اه أَنَزَل  َما » :قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن  هريرة أي وعن

          ى اه الذي يملك خزائن كل يء : والتداوي ا يناي التوكل ع

 [.21/احجر]                  
   فكا أنا َدْفع اجوع والعطش باأكل والرب ا يناي اإيان بقوله سبحانه: 

 .[ 74]الشعراء/       
          الدواء النافع، والعاج امفيد ا يناي اإيان بقوله:فكذلك َدْفع امر, ب

 [.11]الشعراء/     

                                                 

 (.5171برقم )  أخرجه البخاري(  1)
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 وهذا احديث أصل عظيم ي الشفاء من اأمرا, قاطبة.
فهو يدفع اأطباء إى البحث عن الدواء ، ويدفع العلاء إى معرفة اأحكام ، ويمأ قلوب 

، فا من داء خلقه اه إا خلق له دواء يشفي بإذن  امرى باأمل باه ي حصول الشفاء
          اه ، وما من أمر إا وله حكم عند اه : 

 [.3/امائدة]                   
سباب مروعة قد تشفي وقد هو الشاي وحده ا ريك له ، والدواء والطبيب أ واه 

                             ا تشفي : 

 [.117/يونس]            
                 ومن أراد الشفاء من كل داء فليتصل بالشاي من كل داء : 

 [.51-51/الذاريات]              
   واأدواء. فسبحان الشاي الذي يشفي اأجساد والقلوب من ميع اأمرا,

 فيجب علينا فقه أحكام اه ، وفعل اأسباب التي نصبها اه مقتضية مسبباها قدرًا ورعًا. 
ولدفع السيئات ، فللصحة أسباب ، ولدفع امر, أسباب ، ولكسب احسنات أسباب 

 ، ولدخول اجنة أسباب ، وللنجاة من النار أسباب . أسباب
نحن ي دار اأسباب، فنفعل اأسباب بجوارحنا، ونتوكل يء سببًا، و وقد جعل اه لكل

                           : عى اه بقلوبنا

 [.111]الكهف/
واه يتَف  ، ا خروج ها عن أمره ، خاضعة للجبار  ،واأسباب مها عظمت فهي خلوقة

 : ملسو هيلع هللا ىلصطلها كا أبطل إحراق النار عن خليله إبراهيم فيها با يشاء، إْن شاء أبقى سببيتها ، وإْن شاء أب
                              

 [.71-11/اأنبياء]              
، ولئا يعتمد العباد عى  ليعلم العباد كال قدرته ي التَف ي خلوقاته  يفعل ذلك 

           : سباب من دون اهتلك اأ

                 

                  

 [.21-25/التوبة]         
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 ،ابتاء لعباده ، وجعل اأسباب تعمل مرة ،وأخفى قدرته ،واعلم أن اه ي هذه الدنيا أظهر سنته
ه وخلوقاته وحده ا ليُظهر لعباده أنه املك احق الذي يتَف ي ميع ملك ،وتقف مرة
                                                     ريك له: 

 [.112]اأنعام/   
ر فهدى فسبحان مالك املك الذي بيده ملكوت كل يء ، والذي خلق فسوى  ، وقدر

         ، وجاوز وعفى وأطعم وأسقى، وأمات وأحيا، وابتى وشفى
                    

 [.12-77]الشعراء/                            
واعلم رمك اه أن أصل امر, اخروج عن منهج اه ، ومر, اأبدان والقلوب أصله 

كامل الذات واأساء والصفات واأفعال ، فإذا خلق  أن اه  ؛اخروج عن منهج اه 
                                يئًا خلقه كامًا سليًا ا عيب فيه :ش

                                     

                                                                   

 [.9-1/املك]    
       وأتقن صنعه :  ،اق العليم الذي إذا خلق شيئًا أحسنهفسبحان اخ

 [.11/النمل]                                        
أما اإنسان فهو الذي خطئ ويصيب ، ويستقيم وينحرف ، ويصلح ويفسد ، وحسن 

                   : وييء ، ويعدل ويظلم ؛ أنه خر ي أفعاله
 [.14] امزمل/      

 وقد أودع اه ي اإنس واجن حب الشهوات ، وحرية ااختيار.
سعد ي الدنيا واآخرة ، وإذا م  ،سائرًا عى منهج اه ،فإذا كان هذا اإنسان متصًا باه

      شقى ي الدنيا واآخرة : ،وا سائرًا عى منهج اه ،يكن متصًا باه

                        

 [.34-31/البقرة]          
فالدمار  ،وهو اإيان والعمل الصالح ،وإذا مشى اإنسان ي الدنيا دون مقود وا ضابط

             والعذاب صافع له ا حالة : 
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 [.4-1/قالطا]                
هلك وفسد  ،وا توجيه منه ،والذي حرك اإنسان شهواته ، فإذا حرك دون اتصال باهادي

                                        وخَ : 

                         

                      

 [.12-1/حمد]                            
فكل إنسان فيه شهوات ، وفيه حرية ااختيار ، ومع هذه احرية أعطاه اه عقاً بمنزلة 

   اميزان الدقيق ، وأعطاه فوق هذا اميزان الدقيق ميزانًا مهيمنًا هو الرع : 

                

               

 [.11-15/امائدة]
ومع هذا التكريم لإنسان بالعقل والرع وضع اإنسان كل يء وراء ظهره ، وانطلق مع 

        :  وشقي وضل شهواته با هدى وا كتاب منر ففسد

                        

 [.174/اأعراف]       
 إنسان أن هيأ له شفاءين :ومن رمة اه هذا ا

 وشفاء جسده وهي اأدوية... شفاء لروحه وهو القرآن الكريم 
واعلم أن الشفاء ا يكون إا من مر, ، وامر, ي اأصل خروج عن منهج اه ، فإذا 

والكر  ،ظهرت عليه أعرا, هذا امر, من الكفر والرك ،أعر, القلب عن منهج اه
             قلبه وقالبه:  وغرها ما يفسد واحسد والغش ،والظلم

                                     
 [.31 -31] الشورى/        

             يتوبون: بل يظهر الفساد ي الر والبحر عقوبة للناس عى معاصيهم لعلهم 
 [.91] الروم/                                          

                فالركات مقرونة بالطاعات، والعقوبات مقرونة بامعاي: 
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 [.41]اأعراف/
             أنه تعلق بالشهوات ، وأعر, عن منهج اه ففسد : اأمرا,تلك وسبب 

                                
                                                     

 [.11 -54/مريم]           
          وا شفاء هذا القلب أبدًا إا باإيان والقرآن : 

 [.12/اإراء]   ڭ       
العلل إذا خالف منهج اه ي اأكل والرب والنوم والعمل ، وما وكذلك اجسم يصاب ب

 َجِهله . نْ خلق اه داًء إا خلق له دواًء ، َعـلِمه َمْن َعلِمه ، وَجِهله مَ 
واعلم أن أمرا, القلب أخطر من أمرا, اجسم ؛ أن أمرا, اجسم تنتهي باموت 

 الذي ينهي كل ما له عاقة باجسم .
     قلب فيشقى اإنسان ها قبل اموت ، وتزيد خطورها بعد اموت : أما أمرا, ال

 [.14-11/الشعراء]                     
 والقلب السليم هو الذي سلم من أمرا, الشبهات والشهوات.

، فإن كان متصًا بربه انفسح وانرح ، وأرق بالتوحيد  والقلب حل نظر الرب 
                   والصفات احسنة :  ،واإيان

  [.24-21/الرعد]                  
 والصفات السيئة . ،وإن م يكن القلب متصًا بربه ضاق وأظلم بالكفر والرك

َلَح َص  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغةً  َأَا َوإِنر ي اجََسدِ  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن النعان بن بشر
 .(1)متفق عليه « َوِهَي الَقْلُب  َسُد ُكُلُه أَا اجَ َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد ، ُكُلُه  اجََسدُ 

واعلم أن سبب أمرا, اأبدان أمرا, القلوب ، فكل مر, خارجي سببه مر, داخي ، 
          :  وكل مر, داخي سببه خالفة منهج اه 

                    

 [.99/فصلت]          
                                                 

 ( .1544( ، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  التعبد ه  :باسمه الشاي 
هو اه  ،وبيده اخلق واأمر ،والصفات العى  ،اعلم وفقك اه أن الذي له اأساء احسنى

 [.1]طه/                  وحده ا ريك له: 
ك من ميع أمرا, القلوب أن يشفي، واطلب منه فتوسل إى ربك بأسائه وصفاته
، وا حول وا قوة إا به ، وما شاء اه كان ، وما م يشأ ا واأبدان، فا شفاء أحد إا بإذنه

 [.13]التغابن/                            يكون أبدًا: 
فية والشفاء فإنه ا إن م يوافق إذنًا من اه بالعا من أي مر, واعلم أن العاج والتداوي

                            ينفع وا عدي :
 [.117]يونس/              

اِء بَ ، لُِكِل َداٍء َدَواٌء  » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه  عن جابر و َرَأ بِإِْذِن اه ــَفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدر
 .(1)مأخرجه مسل« َعزر َوَجلر 

هو داء الكفر والرك  بن البريةوإذا أنعم اه عليك بنعمة اإسام فاعلم أن أعظم داء انتر 
، وبِلغ دين ربك ي كل العلم واهدى فاجتهد ي رفع هذا الداء با أعطاك اه من ، وامعاي 

              فا شفاء لأمة إا به: ، مكان وزمان 
 [.52]إبراهيم/       

ورعه لك ربك  ،فك بهرر ـش،  ملسو هيلع هللا ىلصولن يقوم هذا إا أنت ، فقم به كا قام به نبيك 
                 بقوله:

 [.111]يوسف/   
             بل أوجب اه هذا الشفاء عى كل مسلم ومسلمة بقوله: 

                                  
 [.125/النحل]      

وارفع اجهل عن اأمة بتعليم أحكام اه لعباده يكتب اه لك أجرهم ، ويرفع مقامك 
                              الدنيا واآخرة : ي

                                                 
 ( .2219برقم )  مسلم أخرجه( 1)
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 [.74]آل عمران/
 [.1]آل عمران/                      

 [.21-25]طه/                       
اِي  أنَت وَ  اْشِفهِ  بَاَس ال أَْذِهْب  ، النراسِ  َربر  اللرُهمر  »  «َسَقاً  ُيَغادِرُ  َا  ِشَفاءً  ، ِشَفاُؤكَ  إِار  ِشَفاءَ  َا  ، الشر

 .(1)متفق عليه

وارحنا بطاعتك، يا أرحم ، واستعمل جأمورنا، وارح صدورنا، ونِور قلوبنا اللهم يَ
 الرامن.

زايا وا مفتونن يا رب اللهم أحينا مسلمن ، وتوفنا مسلمن ، وأحقنا بالصاحن ، غر خ
 العامن.

ر إا ؤِ اخـاللهم يا من ا يشفي من اأسقام إا أنت ، وا يعن عى احق غرك ، وا يُ 
أنت ، نسألك عافية نقوى ها عى طاعتك ، وعبادة نستحق ها جزيل مثوبتك ، إنك عى 

 كل يء قدير. 

                                                 

 .( 2141( ، واللفظ له، ومسلم برقم ) 5171، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( 1)



 

 

 
أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 

 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها
 

 
 
 

 ,والشكر احمدأساء اه احسنى الدالة عى 
 [42 -86]واجال  والثناء

   شتمل عى ما يي :تو

 ( جل جاله احميد)
 جالهجل (  الشكور , الشاكر)
 جالهجل ( الصادق)
 جالهجل ( اجميل)
 جالهجل (  لطيب)ا

  جالهجل (  يي)اح

 سادسالقسم ال

 الثالثالباب 
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 احميد
 

 [.15/فاطر]                            :  قال اه تعاى
ما له من اأساء احسنى،  ؛وأثنى عى ذاته ،هو الغني احميد الذي مد نفسه اه 

           : ، واأفعال اجميلة  العى والصفات

 [ .9-2/ ]الفاحة        
 .حمد لذاته وأسائه وصفاته وأفعالهـأن يُ  ميد الذي يستحقوهو سبحانه اح

  : ، وأفعاله كلها دائرة بن العدل واإحسان فأساؤه وصفاته دائرة بن اجال واجال
 [ . 1/  طه ]                 

    ،  رزقيلق وخأنه الكريم الرحيم الذي  ؛ وهو سبحانه احميد الذي يستحق احمد كله
 نعم وحسن، ا إله  إا هو، وا رب سواه.ـالذي يُ الكريم و،  غفرالذي يعفو وي احميدو

، وعى  ، وعى دينه ورعه وهو سبحانه الوي احميد امحمود عى ميع أقواله وأفعاله
          :  ، وعى فضله وإحسانه ، وعى ثوابه وعقابه قضائه وقدره

 [.37-31/ ]اجاثية                    
وهو  سبحانه احميد الذي استحق احمد كله بجميل فعاله، امحمود عند خلقه با 

عى كل حال من امحمود نعمه، وبسط هم من فضله، امحمود بكل لسان،   أواهم من
                             ميع خلوقاته:

 [.99/ ]اإراء                
كريائه وقوة سلطانه، و، وهو سبحانه القوي امتن الذي حمده خلقه عى عظمته وجاله 

                               : نعامه وإحسانهإوجزيل 

 [.15/غافر]    
راء ـالس حمد عىـحميد الذي يُ ، ا حمد عليهـوهو سبحانه احميد الذي ا يفعل أبدًا إا ما يُ 

    :  ، وحمد ي حال العافية والباء حمد ي حال الشدة والرخاءـ، ويُ  والراء

 [.21/لقان]              
،  اإطاق ، امستحق وحده احمد عى وهو احكيم احميد الذي مع ميع امحامد
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             :  انمد عى كل حال ي كل زمان ومكوله اح

 [.1/التغابن]                            
ه احمد كثرًا كا ينعم كثرًا ، ويعطي كثرًا ، ويعفو كثرًا ، مدًا يواي نعمه، ويكافئ فللا 

 .[3] النَ/                      : مزيده
.. وله احمد عى دفع  .. وله احمد عى العطاء بالقرآن .. وله احمد له احمد باإسام 

                                :  الباء
 [.44-41/  ]احجر

بن نعمه ومننه، وتابع بن إفضاله وإحسانه، وأنعم  وهو سبحانه الوي احميد الذي واى
               : ىـميع اخائق بنعم ا تعد وا حص عى

 [.11/ ]النحل       
،  ، وملء اأر,، وملء ما بينها ، ملء السموات ه احمد مدًا كثرًا طيبًا مباركًا فيهفللا 

 ، أهل الثناء وامجد ، أحق ما قال العبد . وملء ما شاء من يٍء بعد
                  وله احمد عى ..  له.. وله احمد عى جاله.. وله احمد عى ما له احمد عى كاله

                    : آائه وإحسانه
 [ .1/ ]اأنعام      

امحمود ،  ، فهو امحمود سبحانه عى ما خلقه فسبحان املك احق الذي له احمد كله
      :  ، وعى ما وعد بهوعى ما أخر به ،  ما هى عنهعى أمر به، وما  عى

                       

  [.2-1/الكهف]          
، وهو امحمود  ، وعى إياهم وكفرهم وهو امحمود عى طاعات العباد ومعاصيهم

، وهو امحمود عى خلقه الرسل  ، وامائكة والشياطن عى خلقه اأبرار والفجار
مود عى عدله ي أعدائه كا هو امحمود عى فضله وإنعامه امحوهو ،  وأعدائهم

                     : عى أوليائه

 [.21/ ]الشورى
،  رـولو م يقم بحمده أحد من البش ،ته، وهو امحمود لذا د نفسهمِ ـَح  نْ أعظم مَ  واه 

حب لذاته وأسائه ـُ، وأن ي عبدـويُ حمد ـأنه أهل أن يُ  ؛ر ـوهو امحمود قبل أن خلق البش
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                 وصفاته وأفعاله وإحسانه:

 [.37-31/ ]اجاثية           
ه احمد عى جده وعظمته، وله احمد عى كريائه وجروته، وله احمد عى عزته فللا 

           : مته وكرمهوقدرته ، وله احمد عى غناه وإحسانه ، وله احمد عى ر

 [.71/ ]القصص                   
، احميد الذي ا أمد منه  واعلم رمك اه أن اه هو احميد الذي له احمد كله من ميع الوجوه

 احميد الذي وهب احمد لكل حامد فسبَح  ، لنفسه، احميد الذي كل مد من اخلق من فضله
ونعمه  ،، احميد الذي أر قلوب اخلق وذرات الكون با أظهر هم من أسائه وصفاته بهبحمد ر
                              فسبحوا بحمده: ،وإحسانه

  [.99-93/اإراء]                         
عن له، الكثر احمد جاله وماله، الكثر احمد لعباده امطي، فسبحان الغني احميد 

 وأسائه وصفاته، امحمود من ميع خلقه عى كاله وميل إحسانه.
 واحمد أوسع الصفات، وأعم امدائح، وسبل معرفة موجباته كثرة واسعة.

كلها شاهدة بوحدانية ، وآياته وخلوقاته ، وأفعاله وأحكامه ، فجميع أساء اه وصفاته 
            :  ة حمده، دالة عى جاله ومالهاه، موجب

 [.1/سبأ]                  
اله ، هو سبحانه احميد الذي استوجب احمد واستحقه لكال ذاته وأسائه وصفاته وأفع

               وسعة فضله ، وعظيم إحسانه : 

 [.19/احج]     
إلينا كل اإحسان ي  نالكريم الذي خلقنا وأمدنا بالنعم ، وهدانا إليه ، وأحسهو احميد 

               احياة وبعد اموت : 

 [.5-2/الفاحة]            
فنا بذاته وأسائه ليعرِ  ،، وأثنى عى نفسههو احميد امجيد الذي مدح نفسه، ومد نفسه

قبل عى طاعته ، ونعظمه كا يليق بجاله ، ونطمع ي عفوه ــُه ، ونكي نصل إلي ،وصفاته
                 ومغفرته وعطائه وإحسانه :
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   [.113-112/اأنعام] 
 هو احميد الذي هداك لإسام ، ووفقك لفعل اخرات ، وأعانك عى أدائها ، ومدك

                 عى فعلها ، وأثابك عليها : 

 [.17/احجرات]                       
وم  ،هو احميد الذي هداك إليه ، ووفقك للطاعات ، ومدك عليها ، وحا عنك السيئات
لتقبل  خجلك بذكرها وكشفها ، بل يبدها بحسنات ، ثم ضاعفها لك ، ثم أنساك سيئاتك

                              عليه ، وتتوب إليه :
                            

                    
 [.71-11/الفرقان]   

، ل اواأموواأخاق  ،عط رمك اه ما أعطاك اه من طيبات اأقوال واأعالأف
           :أن اه طيب ا يقبل إا طيباً  علموا

                   
   [.217/البقرة]   ڭ     

د ي حق الرب احميد حصل للعبد يواعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله معاي احم
           : معانيهاي تفرق ي العام  ، اجتاع ما عن طريق معرفة أساء اه وصفاته وأفعاله

 [.14/حمد]                      
ه كلها حسنى، ؤ، أساكان لنا إله حق حي قيوم أنْ  ،الكرامات لا وأَج  ،فمن أعظم النعم

،  ، حرت األباب ي أدنى العلم بمعرفته ، ورب كريم ، إله عظيم وصفاته كلها عليا
     :  عظمة شأنهوخضعت اخائق ل،  عقول والقلوب لعز جالهوخشعت ال

                             

                                    

  [.255/البقرة]             
ه برمته، وخلق أصغر يء أكر يء وهو العرش العظيم الذي استوى علي خلق

، وخلق بن هذا وهذا خلوقات عظيمة ا يقدر عليها إا هو، وا يعلمها  وهي الذرة
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      والشكر : فله احمد، إا هو، وا حصيها إا هو، وا يدبرها إا هو 
                             

 . [13-12/ ]الزمر       
  ، ليس له ريك ي ملكه ل لهثْ إله واحد ا ريك له وا مِ لنا رب وكان  احمد كثرًا أنْ  وه 

 ، فله احمد أنْ  وسائليه هحجبه عن داعي نْ وليس له مَ وليس له ريك ي العبادة ، ،  ي التدبر
         : كله له، وإا حصل فساد عظيم  لك واخلق واأمرـجعل امُ 

                       

                                           

  [.23-14/اأنبياء]           
، جعلنا عبيدًا لرب عظيم  أنْ  وا منتهى مداه واحمد ه رب العامن مدًا كثرًا ا حد له

ا ندري من نري ، يدًا ملوكن لركاء متشاكسن وإله حي قيوم واحد، وم ععلنا عب
            : ، وا نقدر عى حمل أوامرهم منهم

 [.24/ ]الزمر   جئ           
أن كان ربنا عزيزًا ا  ،ونعمه اجسام التي يستحق عليها احمد والشكر، ومن منن ربنا العظام 

     : ، وم يكن له كفوًا أحد ، ا حتاج إى أحد أحد صمد،  عًا ا يرامي، من يضام

                   

 [.9-1/اإخاص] 
ه يء، وا يقوم له يء، مالك املك واملكوت، ورب العزة غلبا يعجزه يء، وا ي

                 واجروت، فسبح بحمده وكره بكرة وأصيًا: 

 . [111/ ]اإراء                              
عى ما أنعم به علينا من النعم التي ا  ،وعظيم سلطانه ،وه احمد كا ينبغي جال وجهه

تعد وا حى، وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مواهبه، وميل 
                            :  إحسانه، وكريم أياديه

 [ .21/ ]لقان                                    
 .. .. وقبول توبة التائبن ب امكروبنَر .. وكشف كُ  له احمد كله عى إجابة دعوة امضطرينو

                      وإطعام اخلق أمعن :وإكرام ،  وإجابة السائلن
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 [ .12/النمل]              
ن قبل حلوها، حوله احمد كثرًا عى ما عود به من النعم قبل سؤاها، ويدفع ام

               :عباده عن مراتع اآثام يوحم

  [.37-31/اجاثية]              
، ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما ا  ه عباده بأحسن األطافوله احمد كثرًا عى ما يري ب

          : ، وهدهم برمته إى سبل السام بلغه اآمالت

                                      

 [.11-15/ امائدة ]                  
غضون إليه ب، وهم يت بالنعم وهو الغني عنهمفسبحان العزيز احميد الذي يتحبب إى خلقه 

    : ،  وينادهم بأحب اأساء إليه ، ومع ذلك يدعوهم إليه بامعاي مع فقرهم إليه

                                   

                                           

 [.113-112/آل عمران]                    
 اختاروسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين ، وأجزل لنا الثواب، الوي احميد الذي 

    وأحسن اأعال، وأحسن اأخاق:وأحسن اأقوال ، ،  لعباده أحسن اأديان

 . [ 3/ امائدة]                
         : عمل أحسن امنازل ي اجنةأحسن ال نْ ويعطي مَ 

 [.21/ ]يونس                
            ،  ياهم بالتعريض، وحثه هم بالتحريضإفا ألطف خطاب اه ي القرآن هذه اأمة ي وعظه 

مهم بعدم هم من النعيم، وإكراقبلهم، وبشارهم با أعدر  نْ وتربيته هم بقص ما أصاب مَ 
 ؛ مواجهتهم بخطاب الوعيد، ومضاعفة ثواهم إكرامًا هم، والعفو عن سيئاهم رمة هم

            :  أهم خر اأمم، وورثة الرسل ي الدعوة إى اه، والعمل بالرع

                                    

 [.111/ آل عمران ]               
واعلم رمك اه أن من م عد طعم هذه اأذكار واأفكار وامعارف عند تاوة 

 ، ، ويكثر من الدعاء بأن حي اه قلبه فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى كتاب اه 
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                                      :  رهـوأن يصحح له سمعه وبص
 [.37ق /  ]      

 ر اه بصرتك بالعلم واإيان أن اه ختص برمته من يشاء، ويقصد بعذابه مناعلم نوا و
  حخ                           : يشاء

  .[11-74/النساء]                
 فاأول فضله.. والثاي عدله.. وهو امحمود عى هذا وهذا. 

فضله ورمته خصوصون، والكفار بعدله مقصودون، ولكل واحد من فامؤمنون ب
                                    :  اأمرين قسطه من احكمة والرمة

 [ .124] آل عمران/        
، ر به سيئاهم كفر تُ يصح به توحيدهم ، و،  ، ورمة للموقنن فاابتاء كله خر للمؤمنن

            :  ه احمد والشكر وامنة، فللا  رفع به درجاهموتُ 

 [.3-2/العنكبوت]                       
،  لونِص ، وباإيان يَ  ، وبالعلم هتدون ، وبامحنة يربون فهؤاء بالنعمة يسعدون 

                            : وبالعمل الصالح يصعدون

                        

 [ .11-17] الزمر/    

 ، واستعملهم با يوصلهم إليه وإى رضوانه واجنة ، وأعدها هم فسبحان من خلقهم للخرات
                                       :ر هم من أنواع القربات ـا يسـبم

  [ .41] اأنبياء/              
، وإن أصاهم  ، واستعانوا ها عى طاعته وهؤاء إن أصابتهم نعمة شكروا رهم عليها

،  ، فعوضهم عنها العو, اأكرمن امصائب  مكروه صروا عى ما قدر اه عليهم
                :  اأعظمهم عليها اجزاء اوجاز

 [ .51/]التوبة       
  :  عى رهم ي كل نعمة وباء ، وي كل طاعة ومعصية بحونفهم ي كل حال ير 

                                

 [ .14-15] الذاريات/                 
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ذلك من وامنازل، و ،واأجور ،واأخاق ،والعمل ،والعلم ،وهؤاء درجات ي اإيان
               فضل اه فله احمد : 

               

                        

 [.39-32/فاطر]        
ُه َخْرٌ َوَليَْس  ،ْؤِمنِ ِأَْمِر امُ  اً َعَجب»:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه:َقاَل   ُصَهيٍْب  َعنْ و إِنر َأْمَرُه ُكلر

لِْلُمْؤِمنِ  َذاكَ  اُء َشَكَر َفَكانَ إِْن أَ  ِأََحٍدإِار اءُ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  ،َلهُ  اً َخْر  َصاَبْتُه َرر  اً َصَرَ َفَكاَن َخْر  َرر
 .(1)مسلمأخرجه  «َله

نعم عى العبد ي الدنيا بالعطايا، حمود عى ميع أفعاله، يُ ، واعلم أن اه لطيف خبر 
 كانت له من عطايا اآخرة.منه فإذا اسرجعها 

      : بجزيل اأجرب اه عباده امؤمنن بالصر عى امصائب ، ووعدهم عى ذلك وهذا رغا 
                     

                             
 [.157-155/  ]البقرة      
  منهم .وامسلمن  ااتنجعلنا اه وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذري فهؤاء أهل فضله وإحسانه

مساخطه ، والتقلب ي مهم الكفر وأنواع امعايْس فجعل قَ ، أما من أو قع اه عليهم عدله 
                      :  وغضبه، نعوذ باه من ذلك

 [.51/النساء]               
، ويصدق هم  ، ويتم هم كلمته م هم أمره، ويقي كه وعبيده خلقهم ليظهر هم جدهلْ فهؤاء مُ 

،  ، فأوجدهم ليظهر هم عدله ث الرسل إليهمعْ ، وبَ  ، فصاروا كفارًا بعد إقامة احجة عليهم قوله
                     : ، وكال جروته وعزة ملكه

                                                      

                                                  

 [ .37-31]النحل/    
يتم عليهم فسبحان من حجب الكفار عنه بأغلظ حجاب فسكنوا عن نوره ي الظلات، ل

                                                 
 (.2444( أخرجه مسلم برقم )1)
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               :  أمره، وينفذ فيهم حكمه

                       

 [.125]اأنعام/   
       ، وله احمد عى أحكامه العادلة: فلله احمد عى نعمه السابغة

                             
  [.7-2/الفاحة]                 

لفجار، ، وخلق الكفار وا وسبحان احكيم العليم الذي خلق ي الدنيا إبليس وجنوده
اأشواك و السموم ، وخلقرات ـاحشووالسباع  ،من العقارب واحيات وخلق امؤذيات

 والروائح الكرهات. احشائشخلق و
وإبرازًا ما ي دار عذابه  من الكرهات وامؤمات ، خلق كل ذلك إظهارًا لكال قدرته،  

 :   إليهرويسويتحمل ذلك ،  ،ليعلم من يرك ذلك   ؛وغر امري وامتحانًا لعباده بامري
 [.35/ اأنبياء]           ی 
                    : حمد عليها الرب ـ.. يُ ةكل تدبر حكملكل خلوق حكمة..  ولف

 [.15/ ]غافر                            
 قه ثاث دور:واعلم وفقك اه معرفة املك واملكوت أن اه خلق خل 

 .اجنة دار السام، خلقها اه لطالبي رضاه، العاملن بطاعته اأوى:
    :  ، ومأها بكل حبوب، وساق إليها كل مؤمنخلق فيها كل يء مري

                  

 [.73/ ]الزمر      
 .وعمل بمعصيته، وأغضبه وأسخطه ، خلقها اه من كفر به  النار دار العذاب الثانية:

رها بكل حرق، وساق إليها كل كافر  خلق فيها كل كريه، ومأها بكل مؤٍذ، وسعر
                                                       : وفاجر وفاسق  ومستكر ،

                                   

                    

 [.72-71/ ]الزمر       
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 خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده ، لينظر كيف يعملون، وأي دار يبتغون. الثالثة : 
الفواكه أنواع ما شاء أن يفتحه منها باماء من   اجنة إى هذه الدار من دار رمته  وأخرج 
  : ، تذكرًا لعباده بنعيم اجنةحصـىتي ا تعد وا من النعم ال وغرها بوبواح والثار

                               
  [.11-4/ق ]                              

فيحًا من نار جهنم خرج كل كل كريه ومؤذ ومؤم ، و النار وأخرج إليها من دار سخطه
تذكرًا  وهو شدة الرد ،س ي الشتاءفَ ، ونَ  وهو شدة احر ،يفس ي الصفَ ، نَ  عام مرتن

                              :لعباده بعذاب جهنم 

  [.73-71/الواقعة]                     
َأَكَل  َلْت َرِب َفَقا ،اْشتََكْت النراُر إَِى َرِهَا »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و

ْيِف ، َنَفٍس ِي الِشَتاِء ، َفَأِذَن َهَا بِنََفَسْنِ  ،اً َبْعِي َبْعض ُد َما َجُِدوَن ِمْن َفَأَش ، َوَنَفٍس ِي الصر
ْمَهِريرِ ، ِر احَ   .(1)متفق عليه «َوَأَشُد َما َجُِدوَن ِمْن الزر

، وكال  وعظمة ملكهوة سلطانه ، وق،  وخلق اجبار سبحانه ذلك كله ليدل عى كال  قدرته
                             : أسائه وصفاته

 [.12/الطاق]                 
               ، وحكمة بالغة  : ، وقدر موزون ره وأظهره بقسط معلوموقدر  خلق ذلك كله

                                           
 [.53-94/  ]القمر                     

ص النار من ، وخلر  ،  وجعل فيها اخر كله بحذافره ر كلهـص اجنة من الشفسبحان من خلر 
 ، وجعل فيها الر كله بحذافره.  اخر كله

، واحلو  ، واحق والباطل رـشبن اخر وال امتحانًا وابتاءً  ومزج ي هذه الدار الدنيا
مؤمن والكافر ، وامطيع والعاي : ، وا ، والطيب واخبيث وامر، وامحبوب وامكروه

                            
                                             

 [.51-97/الذاريات]               
                                                 

 (.117( ، واللفظ له، ومسلم برقم )2311أخرجه البخاري برقم )،  متفق عليه( 1)
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 ل للمؤمنن مقاصد اخراتوأظهر من رمته ي هذا الدار ما يشهد بتوحيده،وجعل فيها ما يسهِ  
                                                        : من النعم واآيات

                                                                    
 [.21-15/نوح]                                      

  تسهيًا لتحقيق التوحيد له وحده ا ريك له :؛ ز امخلوق وأظهر قدرة اخالق ، وعجْ 
                                

                          
 . [11-11]لقان/         

 فلله احمد عى اخلق والتدبر، وعى البيان والتسهيل، وعى العدل وااحسان.
وقد خلق املك القادر لكل إنسان قًَا ي اجنة لو آمن، وسجنًا ي النار لو كفر، ثم بعد 

 النار. البعث يرث امؤمنون منازل الكفار ي اجنة، ويرث الكفار منازل امؤمنن ي
 ، نرةِ اجَ  ِي  َمنِْزٌل  : َمنِْزَانِ  َلهُ  إِار  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َما » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  أي هريرة عن 

    :َتَعاَى  َقْوُلهُ  َفَذلَِك  ، َمنِْزَلهُ  نرةِ اجَ  َأْهُل  َوِرَث  ،النرارَ  َفَدَخَل  َماَت  َفإَِذا ، النرارِ  ِي  َوَمنِْزٌل 

 .( 1)أخرجه ابن ماجه «  *             * 
،  ، خصهم ها فسبحان احكيم العليم الذي جعل امصائب كلها رمة لعباده امؤمنن

 ، ، فإذا رأوا النار تذكروا جهنم ينبههم ها عند غفلتهم، ، تذكرًا هم وخويفًا  وأنعم ها عليهم
              : العذاب وإذا رأوا امكاره تذكروا ما أمامهم من

 [.73-71/الواقعة]                          
، فيعملون با حبه  فامصائب وامكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة

             دار اأمان والسام:إى بذلك  ليصلوا ؛ رهم ويرضاه

 [.51/ ]التوبة              
هم عى الصر عى ذلك بأجزل افسبحان من ساق لعباده النعم بصورة امصائب، وجز

 [.11/ ]الزمر               :  اأجر
 ، فينشطوا للطاعات . رهم بنعيم اجنةفنعيم الدنيا ورورها وثارها وخراها يذكِ 

 ، فيكُفون عن امعاي . النار وعقارها ذاببعرهم الدنيا وعقارها تذكِ مؤمات و والنار
                                                 

 (.9391ابن ماجه برقم ) ه/أخرجصحيح( 1)
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ويتذكرون بأمرا, الدنيا وآامها ،  وبضيق الدنيا وظلمتها يتذكرون ضيق النار وظلمتها
 وأوجاعها ما ي النار من ذلك. 

الظاهر  أنواع العذابوما ي الدنيا من امر, واجوع والعطش واهم واحزن يذكرهم با ي النار من 
               : والباطن

                                  
 [.157-155/ البقرة]             

ي اأعى ر العبد بامحبوب إذا فهمت هذا فاعلم أن كل حبوب للنفس خلقه اه ي الدنيا ليذكِ 
 ي اآخرة. اأكر امكروه ره باآخرة، وكل مكروه ي الدنيا خلقه اه ليذكِ 

 من امصائب  سبيل حصول امحبوب ي الدنيا واآخرة.  مصيبةوكل 
                     :  ةغ.. ونعمه سابة.. وسنة ماضي بالغة ةحكم

                                   

  [ .31-24]اإنسان/     
يفعله با يملك لكه يفعل به ما يشاء، وهو فيا ك اه أن كل يء خلقه اه فهو مُ واعلم رم

 بن أمرين يقتي كل واحد منها  احمد ه وحده ا ريك له.
رف ي ـأن من حق املك التص ؛ ، والعدل مد فإذا فعل سبحانه ماله فعله فهو عدل

 ملكه با شاء كيف شاء.
 من يشاء.. ويقدم من يشاء.. ويؤخر من يشاء.يعطي من يشاء.. ويمنع  

، والعدل  ع فهو عدلنَ مَ  إنْ و،  ، وهو مد عى مد ل فهو فضل وإحسانم وفضر وقدر  ىأعط فإنْ 
                       مد، ومن يرد اه به خرًا يفقهه ي الدين: 

 . [14/ ]حمد         
بنورالعلم  ر قلبكعد إى معرفة ما عز عليك فاسأل ربك أن ينوِ تعثرت قدمك فلم تص فإنْ 

                :واإيان والقرآن 

 [. 119/ طه ]        
 فسبحان من حمده ميع خلوقاته، وله احمد ي اأوى واآخرة.

، أمر مشهود باأبصار  ، وظهور آثاره ي الكائنات واعلم أن ريان احمد ي امخلوقات
  . تشهد به الذرات ، والريات ، وكافة امخلوقات،  والبصائر
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 ،فلله احمد عى إحسانه، وله احمد عى  ما له من اأساء احسنى، والصفات العى
                        وامثل اأعى :  واأفعال العظمى،

 [ .99/اإراء]                    
   فكل نعمة من نعمه التي ا حى موجبة حمده سبحانه، أما مده عى إحسانه و

 [.53/ ]النحل                   
،  فذلك أعظم وأوسع ،والصفات العى، أما مده سبحانه عى ماله من اأساء  احسنى 

 وهو ظاهر متواتر ي القرآن والسنة.
        ل :نفسه ي كتابه عى ربوبيته للعامن فقا  د مد فق

 .[9–2/الفاحة]           
            :  ومد نفسه عى كال أسائه وصفاته فقال

 . [37-31/ ]اجاثية                    
                       :  عى وحدانيته وألوهيته فقال  ومد نفسه  

 . [15/ ]غافر              
                ل : ومد نفسه عى عظمة ملكه وغناه فقا 

 . [1/ ]سبأ               
                  :  ومد نفسه عى نعمة إنزال القرآن عى عباده فقال 

                           

 [. 2-1/ ]الكهف         
               :  ومد نفسه عى كاله وتنزهه عن العيوب والنقائص فقال 

 [. 111/ اإراء]                                               
        :  ي فقالومد نفسه عى خلقه العام العلوي والسف

 [.1/ اأنعام]                                       
، وما  ، وما أمل إحسانه ، وما أعظم قدرته ، وما أحسن خلقه فسبحانه ما أعظم شأنه

                             : ناهغأوسع 
                  

 . [15-19/ غافر ]                           
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، وسعة  ، وأجل أن يظهر لعباده عظمة قدرته إنا خلق العام كله له واعلم أن اه 
وعفوه ، وعظمة  ، وسعة رمته ، وجزيل نعمه ، وعظيم سلطانه ، وجاله وكريائه علمه

 .أسائه وصفاته وأفعاله
         :  وأطاعوه ، وعبدوه ، وأحبوه  ،ظموا رهمعوإذا عرف الناس ذلك 

                       
 [.12/ ]الطاق     

  التعبد ه باسمه احميد :  
، وله  ، وله اأمر كله ، وله اخلق كله اعلم  رمك اه أن ربك العظيم له املك كله

                       ر كله : ، وإليه يرجع اأم احمد كله

 [.59/اأعراف] 
حمد عليه ـُوحظك من هذا ااسم الكريم أن تكون أول احامدين ه، وأن تتصف با ت

 من الفضائل.
، وا تأت من اأقوال  ويرضاهاه فاجتهد وفقك اه حسن عبادته أن تعمل با حبه 

  ، ويثيبك عليه :  عليه ربك احميد امجيدإا ما حمدك واأخاق واأفعال 
                 

 .[47/النحل]    
واستقم كا أمرك ربك ، واعمل برع اه ، وادع اى ربك ، وابذل ما تستطيع ي سبيل 

 وينَك عى من عاداك. ،يعزك ويرى عنك ،رضاه
ويرفع درجاهم ، وا خزهم أبدًا ، لكنه  بيهم،لرواعلم أن اه يبتي عباده امؤمنن 

  يبتليهم ليؤدهم ، وي النهاية يعطيهم ويكرمهم با يسعدهم ي الدنيا واآخرة : 

                                  

                          

 [.11-1/الضحى]                        
    هو احميد الذي حمد من خلقه من آمن به ، وبذل وأعطى وصر من أجله : 

 [ .73/هود]            
 يك له ، ومع غناه عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها :هو سبحانه الغني احميد وحده ا ر
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 [.19-13/احج]                  
رسواً ، واستقام واعلم أن احميد من العباد هو من آمن باه ربًا ، وباإسام دينًا ، وبمحمد 

 كا أمره ربه ، وامؤمنون ي ذلك درجات بحسب علمهم وعملهم.
أحسن الناس خلقًا  الذي كان ملسو هيلع هللا ىلصأول حمود من البر سيد اأولن واآخرين حمد ف

 ،ه وأعاله وأخاقه ي طاعة مواهوُخلقًا وكان خلقه القرآن ، واستقام قلبه وجوارحه  وأقوال
                     فليكن لنا أسوه وقدوة :  ،فهو حمد وأمد

 [.21/اأحزاب]  جئ                
ثم بقية اأنبياء والرسل ، ثم الصديقون واأولياء  ثم يليه ي احمد أولو العزم من الرسل ،

 عامة امسلمن.ثم ، والعلاء والدعاة 
كل واحد من هؤاء ميد وحمود بقدر إيانه ، وصفاء توحيده ، واستقامة أخاقه ، 

             وسداد أقواله ، وصاح أعاله : 

               

 [.71-14/النساء ]    
 واعلم أن مد الناس لرهم عى ثاث درجات :

مد العوام ، فهؤاء حمدون رهم عى إيصال اللذات اجسانية من اأكل  اأوى:
 والزوجة واأواد وأمثاها. ،وامركب وامال ،والسكن واملبس ،والرب
اللذات الروحية من حصول مد اخواص ، وهم الذين حمدون رهم عى إيصال  الثانية :

 نراح بعد الصاة أو الذكر أو قراءة القرآن وغرها من الطاعات.لطمأنينة وااالسكينة وا
أنه أهل أن حمد ، وأهل أن  ،مد خواص اخواص ، وهم الذين حمدون رهم الثالثة :

 ال اجميلة. يشكر ، وأهل أن يعبد ، ما له من اأساء احسنى ، والصفات العى ، واأفع
        فامد ربك العزيز احميد عى جاله وماله وجزيل عطائه : 

 [.37-31/اجاثية]                    
مد ربك عى كل نعمة أنعم ها عليك وعى غرك.. وامده عى نعمه الظاهرة وا

.. وامد ربك  مده عى دفع الباء.. وا راءـراء والضـ.. وامده عى نعمة الس والباطنة
،  عبدـحمد، وأهل أن يُ ـ، فهو أهل أن يُ  ده بامجد كله، وجِ  العزيز الكريم بامحامد كلها
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نَا َلَك » وأهل أن يطاع:  َمَواِت  ْمدُ احَ اللرُهمر َربر  َوِمْلُء َما ،َوَما َبيْنَُهَا ، ْرِ, اأَ َوِمْلُء  ،ِمْلُء السر

 .(1)متفق عليه«  ٍء َبْعدُ ِشْئَت ِمْن َيْ 
 ، وذِكـر الناس بذلك.فا يفوتك ذلك  بةواعلم بأن اه يرى عن عبده إذا مده عى أكلة أو َرْ 

َى َعِن  إِنر اهَ» :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  عن أنس بن مالك  َعْبِد َأْن َيْأُكَل اأَْكَلَة الَلَرْ
َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َأْو ، َعَلْيَها  َفَيْحَمَدُه  ْ َب الرر  .(2)أخرجه مسلم«َيْرَ

 ، فاذكر ربك كثرًا ، وامده كثراً  ،واعلم بأن احمد والذكر أحب يء إى اه وأعظمه أجراً 
       :  ك ربك وحمدكبحواصر عى ما أصابك ،  سواه ، هوا يشغلك عن

                      
                                 

 [ .131-131/طه]     
،  ُسْبَحاَن اه: َأْرَبٌع  َكَاِم إَِى اهال َأَحُب » :  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اه قال:  عن سمرة بن جندبو
 . (3)أخرجه مسلم « َأْكَرُ  هَُوا،  َوَا إَِلَه إِار اهُ ه ، ْمُد احَ وَ 
 .ملكاً كبراً و ، ومقاماً كريًا،أجراً عظياً وامد ربك ي ميع أحوالك ي ليلك وهارك تنال  

 َمْأُ  ْمُد هِاحَ اِإيَاِن وَ  الُطُهوُر َشْطرُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:قال رسول اه  عن أبى مالك اأشعرى 
 .(9)أخرجه مسلم « يَزانَ امِ 

 ،له ، وتعظيًا له  ما تقدر عليه يمتلئ قلبك إجااً وأسائه وصفاته وتذكر من عظمة اه 
 : وثناًء عليه، ومدًا له، وإحسانه يمتلئ قلبك حبًا له  مهُ عَ وتذكر نِ ، وتكبرًا له   وحبًا له

                                     
                         

                                  
 [.29-22/احر]                  

   :، وقلبك خاشع حار بن يديه ، وأرسل جوارحك بطاعته أطلق لسانك بحمدهثم 
                                                 

 (.971(، ومسلم برقم )745رقم ) أخرجه البخاري متفق عليه,( 1)

 (.2739برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.2937برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.223برقم )أخرجه مسلم  (9)
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 [.17-15/السجدة]                             
 مد كثرًا كا ينعم كثرًا ، وكا يعفو كثرًا ، وكا حلم كثرًا ، وكا يشكر كثرًا ،فلله اح

                  : وكا يرحم كثراً 
                 

 [.7-2/الفاحة]         

          : ، وأجزل أجر احمد ل احمدبِ ، وقَ  وله احمد عى ما وفق للحمد
                        

 [.37-31/ ]اجاثية
واحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله .. وأنزل علينا أحسن كتبه.. ورع لنا أفضل رائع 

 . [ 3/ امائدة ]                   دينه:
شواهد وأظهر ها ،  ها عظيم قدرته ، وأبان واحمد ه الذي أكمل ي خلوقاته حججه

                      :وحدانيته

 . [22/ ]الروم      
واحمد ه الذي جاله وماله غاب عن احواس فبطن ، وظهر للعقول فعلن، اأول 
فليس قبله يء واآخر فليس بعده يء، والظاهر فليس فوقه يء، والباطن فليس دونه 

 . [ 3/  احديد ]                    ء:ي
القوي ،  ، وقهرهم بقوته ، ودبرهم بمشيئته واحمد ه الذي خلق اخلق كلهم بقدرته 

 الذي ا يعجزه يء، وا يفوته يء.القادر القاهر 
 واحمد ه عى ما خلق وأمر، واحمد ه عى ما ر ونفع، واحمد ه عى ما أنعم

 ، واحمد ه عى ما أمات وأحيا ، واحمد ه عى ما أغنى وأقنى .وأعطى 
، واحمد ه مدًا ا حيط بكنهه أحد سواه، واحمد ه  احمد ه مدًا كثرًا ا انقطاع له

                  : مدًا ا انفصال له دون بلوغ رضاه

  [.1/سبأ]            
،  ، العدل ي حكمه مه، النافذ ي ميع اخلق قضاؤهلْ احمد ه امحيط بكل يء عِ 
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 عار, ي حكمه، وا ريك له ي ملكه.احكيم ي أمره،  الذي ا يُ 
، الواسع  ، واحمد ه الدائم عطاؤه ، واحمد ه عى النعمة منه احمد ه عى النعمة به

 سانه .، العظيم إح رمته، الدائم بره
رًا، وبعد ـر يسـ، اجاعل بعد العس ، الرقيب عى كل يء احمد ه القائم عى كل نفس
                             : الكرب فرجًا، وبعد اخوف أمناً 

 [.15/غافر]     
، الصابر  عائه، الشاكر لن ، العارف بمقداره ، امكر جاله م لربهامعظِ  دَ احمد ه مْ 

                  :  عى بائه

                

 [.9-2]اأنفال/           
،  سبحان اه وبحمده عدد ما خلق وخلق، وعدد ما رزق ويرزق، وعدد ما رحم ويرحم

، َوِزَنَة َعْرِشِه ، َوِرَضا َنْفِسِه ، َعَدَد َخْلِقِه  ،َوبَِحْمِدِه  ُسبَْحاَن اه»   وعدد ما كان وما سيكون
 .(1)أخرجه مسلم « َوِمَداَد َكلَِاتِهِ 

 واعلم رمك اه أن احمد يكون بمعنى امدح، ويكون بمعنى الشكر.
،  أساء اه احسنى، وامدح ي مقابلة معرفة واإنعام  فالشكر يكون ي مقابلة اإحسان 

 ، وأفعاله اجميلة . وصفاته العى
 ، وشكر الشاكرين له عى شهود النعم وامنعم. ه هو ثناؤه عى نفسهاد مْ ـوَح 

، ومن استهدى  ، وأشأم النعم ما شغلك عنه واعلم أن أفضل النعم ما أوصلك إى امنعم 
                   :  رىويُ  عطىويُ  فسيهدى

                 
  [.11-17/الزمر]

فسبح باسم ربك العظيم ، وسبح باسم ربك اأعى ، وسبح بحمده ي كل اأوقات 
               واأحوال : 

 [.11-17/الروم]      
                                                 

 (.2721برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.112-111/ ]الصافات      

َمَواِت وَ احَ َك اللرُهمر لَ  » َمَواِت احَ َوَلَك ، ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ ْمُد َأْنَت َقيُِم السر ْمُد َلَك ُمْلُك السر
َمَواِت وَ احَ َوَلَك ، ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ وَ  ْمُد َأْنَت احَ َوَلَك ، ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ ْمُد َأْنَت ُنوُر السر

َمَواِت وَ  ، َوَقْوُلَك َحق  ، َولَِقاُؤَك َحق  ، َوَوْعُدَك احَُق ، ْمُد َأْنَت احَُق احَ َوَلَك ،ْر,ِ اأَ َملُِك السر
ٌد ـَومُ ، َوالنربِيُوَن َحق  ، َوالنراُر َحق  ، نرُة َحق  اجَ وَ  اَعُة َحق  ، َحق   ملسو هيلع هللا ىلصَحمر  .َوالسر

ْلُت  َليَْك َوعَ ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت   ،َوبَِك َخاَصْمُت َوإَِليَْك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َأَنبُْت ، َتَوكر
ْرُت َفاْغِفْر ي ْمُت َوَما َأخر ْرُت َوَما َأْعَلنُْت ،  َما َقدر َأْنَت امَُقِدُم َوَأْنَت امَُؤِخُر َا إَِلَه إِار ، َوَما َأْرَ

    .(1)متفق عليه  « َأْنَت 
سام ،  وعظيم سلطانك ، ولك احمد باإحمد كا ينبغي جال وجهك اللهم لك ا

 ولك احمد بالقرآن ، ولك احمد بامعافاة ، ولك احمد باأهل وامال.
احمد ه الواجب مده ، احمد ه الدائم بره ، احمد ه العظيم ملكه ، احمد ه النافذ 

 أمره ، احمد ه الشديد بطشه .
  الكبر اسمه ، الكبر قدره ، الكبر ملكه ، الكبر إحسانه ، الكبر ثوابه .احمد ه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.714(، واللفظ له، ومسلم برقم )7992أخرجه البخاري برقم )متفق عليه,  (1)
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 الشكور.. الشاكر
                                  قال اه تعاى: 

 [ . 17] التغابن / 
                                                                             تعاى: اه وقال 

 .[197/النساء]
هو الشكور احق، عظيم الكرم، جزيل العطاء، كثر امكافأة، الذي يعطي الثواب الكثر   اه 

               عى العمل القليل: 

 [.295/البقرة]       
ويثيب عليه الكثر من الثواب، ويعطي  ،اعةوهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسر من الط

   أن العطاء أحب إليه من امنع:  ؛كرويرى باليسر من الش ،اجزيل من النعم

                     
 [.21/يونس]

 اأجر ويعطيالذي ا ينفعه من الطاعة، سبحانه الشكور الذي يقبل اليسر وهو
             ع به كل من أطاعه: العظيم الذي ينتف

 .  [ 1/ العنكبوت]     
     وهو الشكور الذي يعطي من آمن به وأطاعه عطاء ا هاية له وا حد له : 

 [.17/السجدة]                                
شأنه ا عى قدر العمل  فسبحان الرب الشكور الذي يعطي قبل السؤال ، ويعطي عى قدر

والسؤال ، ويعطي عى العمل القليل الثواب اجزيل ، ويقبل اليسر من العمل والطاعات 
        ويعطي الكثر من احسنات والدرجات : 

 [.7/إبراهيم]         
عى ما  ة، فيقبلهاوهو سبحانه الشاكر احق الذي يشكر لعباده إياهم وأعاهم الصاح

ويثيبهم عليها بأحسن ما كانوا يعملون، ويضاعف هم  ،فيها من نقص، ويشكرها هم
                احسنات، ويعفو عن السيئات: 

 .[  17 / التغابن]    
الشاكرين،  الكثر من الزلل، ويشكر القليل من العمل، ويغفر لشاكر الذي يشكروهو سبحانه ا
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         : ره، ويرحم من اسرمهكَ َش  َمنكره، ويزيد ذَ  َمنْ ويذكر 
             

 [.31-24/فاطر]                        
اأعال الصاحة أضعافًا ميع لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف هم ثواب اه ومن عظيم شكر

                كثرة: 
 .  [ 295 / البقرة]      

، ويمحوها بالتوبة  أما السيئات فإن احليم الرحيم يكتبها واحدة كا هي وا تضاعف
 أنه وحده الغفور الشكور.؛  ثم يضاعفها، ، ثم يبدها حسنات  وااستغفار

ضاعف له العذاب يوم  ،ثم مات وم يتبوفعل الكبائر من قتل أو زنى ، أومن كفر باه 
                          القيامة بحسب كثرة ذنوبه:

                                

                    

 .[  71 – 11 / الفرقان]     
 ،وروأمن ور ،واعلم رمك اه أن ميع النعم التي يتنعم ها اخلق من رزق وعافية

            كلها من رب العامن وحده ا ريك له: ،وأهل ومال وولد

 . [ 53 / النحل]        
، والتقرب ها  وواجب ميع اخلق أن يشكروا رهم عى كل نعمة باستعاها ي طاعته

       ها وم يشكروها تعرضوا لعقابه وعذابه: وكفر ، فإنْ  إليه

 [.7إبراهيم/]          
، ويزيده من  ، ويثيبه عى طاعته ويثني عليه ،واه سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه 

     : ، ويرى عنه ويرضيه ي الدنيا واآخرة  فضله ونعمه

                                              

 [.111/لتوبةا]         
 ن الكرم والعطاء:ْس ، أفا يشكرون له ُح والعمل  واه سبحانه شكور يشكر لعباده حسن اأداء

                                       

 .[  11 / غافر]         
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 ، وبيده اخر كله. فسبحان الرب الشكور الذي له احمد كله، وله الشكر كله
، الشاكر الذي ا أحد أشكر منه، الشكور الذي يملك  خزائن النعم والرمة واهداية هو 

ويشكر ها من أطاعه، ويثيبه عليها ي الدنيا واآخرة، الشكور الذي حب عباده 
           وا حب عقاهم: ،ويرمهم امؤمنن، 

 .[  197 / النساء]        
وعظيم ،  جاله ما يرى من عظمة ؛ ن أدى عبودية الشكر لربه ي كل حالوالعابد حقًا م

            وإحسانه :، وكريم عطائه  وآائه خلقه
 [.11-17/النحل]                

،  ، ورزقهم من فضله ، وأعطاهم كل يءفسبحان الكريم الذي  أكرم عباده بكل يء 
التي ا تعد  ، وأنعم عليهم بنعمه  ، وأكمل هم دينه ، وأسكنهم ي أرضه هوأطعمهم من رزق

             ، وسخر هم ما ي السموات وما ي اأر,: ىـوا حص
                                             

 .[  21 / لقان]             
، وما أعظم شكره  ما أعظم نعمه عى عبادهحده ا ريك له ، ا إله إا اه و

         ، وما أحلمه عى من عصاه: من أطاعه
 [.39/إبراهيم]            

ومواساة بعضهم،  ،لنفع أنفسهم ،غني كريم ، استقر, عباده القليل ما أعطاهم  واه 
أنه  ؛هم إى يوم فقرهم الذي ينسون به كل فقر ه، وخبأثم ضاعف هم ثوابه أضعافًا كثرة

                الغفور الشكور:

 .[ 295/البقرة]      
اأجر  له يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف، الذي افسبحان الرب الشكور الشاكر لعباده

 رين، ويتقرب إى امتقربن:با حسبان، املك احق الذي يشكر الشاكرين، ويذكر الذاك
                                                         

 .[  195 / آل عمران]           
ا نَ  َوأَ ، َنا ِعنَْد َظِن َعبِْدى بِى  أَ  :َعزر َوَجلر  َيُقوُل اه » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي هريرة و

 ُهمْ  َمَإٍ  ِي  َذَكْرُتهُ  َمَإٍ  ِي  َذَكَرِي  َوإِنْ  ، َنْفِي  ِي  َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  ِي  َذَكَرِي  إِنْ  ، َمَعُه ِحَن َيْذُكُرنِى
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َب  َوإِنْ  ، ِمنُْهمْ  َخْرٌ  ا ِمنِي َتَقرر ْبُت  ِشْرً َب  َوإِنْ  ، ذَِراًعا إَِليْهِ  َتَقرر ْبُت َتقَ  ذَِراًعا إَِير  َتَقرر  َوإِنْ  ، َباًعا ِمنْهُ  رر
 .(1) متفق عليه«  َهْرَوَلةً  َأَتيْتُهُ  َيْمِي  َأَتاِي 

والشكور سبحانه إذا بذل العبد شيئًا من أجله رده عليه أضعافًا مضاعفة، وهو الذي أنعم به 
 .[  39 / فاطر]          : عليه، وأعانه عى إنفاقه ي سبيل مرضاته

      : ، واستعمله ي طاعته عبدشيئًا من أجله أعطاه أفضل منهوإذا ترك ال
                             

   [.11-17/الزمر]         
الذي أنعم عى عباده بكل نعمة، ووفقهم للبذل والرك من الكريم فسبحان احكيم العليم 

           : ذاكأجله، وشكرهم وأثاهم عى هذا و
 .[  71 / ]النساء

، ضعاف مضاعفةأفمن جاء باحسنة فله من ربه عر أمثاها ، إى سبعائة ضعف، إى 
                                      :إى أضعاف كثرة

 .[  211 / البقرة]                       
                  العمل القليل جنات النعيم:اإيان وعى  وعزي الشكور

 .[  111 – 117 / الكهف]                       
ومن ترك الكفر والرك وامعاي عوضه الكريم بالتوحيد واإيان والعمل الصالح 

             : الذي به سعادته ي الدنيا واآخرة

                    

                         

 .[  32  – 31 / فصلت]     
أعاضهم اه بأن حبب إليهم  فحن بذل رسل اه وأولياؤه أنفسهم وأمواهم ي سبيله 

م أطيب ، وجعل ه عليهم ومائكته اهوأخرجهم من الظلات إى النور، وصى  اإيان،
                        الثناء ي الساء واأر,:

                  
 . [ 93 -91/ اأحزاب]      

                                                 
 . (2175للفظ له، ومسلم برقم )( وا7915أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه ,( 1)
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أعاضهم عنها  ،وخرجوا منها ابتغاء مرضاة اه ،ه ديارهم وأمواهمؤوحن ترك رسله وأوليا
            م خلفاء اأر,:كهم الدنيا، وجعلهلر ، ومَ  فتح هم الباد أنْ 

                                          
                                

 .[ 55/النور]    
ره من دعاه ـْص ــفسبحان اه ما أصدق وعده، وما أعظم شكره من أطاعه ، وما أرع إجابته ونَ 

               :تاب إليهو وأطاعه
 .[  111 / البقرة]           

واه سبحانه هو الشكور الذي يشكر العبد امؤمن عى إحسانه لنفسه بعظيم الثواب، 
العذاب ي اآخرة  هوعازي عدوه با يفعله من اخر باإحسان إليه ي الدنيا، وخفف عن

                  و أبغض خلقه إليه:وه ،با عمله من اخر

                  

 . [ 14 -11 / اإراء]         
 ِى  ِهَا ُيْعَطى ،َحَسنَةً  ُمْؤِمنًا َيْظلِمُ  ا اه إِنر » : ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قال أنس بن مالك وعن 
ا،  ِخَرةِ اآ ِى  ِهَا ْجَزىـَويُ  ،الُدْنيَا  إَِذا َحترى ،الُدْنيَا ِى  هِ  ِهَا َعِمَل  َما بَِحَسنَاِت  َفيُْطَعمُ  َكافُِر ال َوَأمر
 .(1)  أخرجه مسلم « ِهَا ْجَزىـيُ   َحَسنَةٌ  َلهُ  َتُكنْ  مْ  اآِخَرةِ  إَِى  ىـَأْفَض 
 . خرج امؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خرـكره سبحانه أنه يُ ُش  نْ ومِ 
 يعطي أقل امؤمنن إيانًا وعمًا مثل هذه الدنيا عر مرات.ي اآخرة كره سبحانه أنه ُش  نْ ومِ 
م له مقامًا يرضيه بن الناس فيشكره له ، وكره سبحانه أن العبد امؤمن من عباده يقُش  نْ ومِ 

              ه بذكره بن مائكته وعباده كا شكر لصاحب يس حن قال: وينوِ 

                     

 . [ 27 – 25 / يس] 
يعطي من خزائنه ما ُيصلح عباده، ويرِغبهم ي العطاء لغره، ثم   ،فسبحانه من رب غفور شكور

يضاعف أجر امعطي ؛ أنه كريم شكور، العطاء أحب إليه من امنع، شكور يغفر الكثر من 
                                                 

 ( .2111برقم ) أخرجه مسلم (0)
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                 مل:الزلل، ويشكر القليل من الع

  [ .11/يونس]

  التعبد ه : باسمه الشكور  
اعلم وفقك اه حسن عبادته أن أحب خلق اه إليه من اتصف بموجب صفاته، وأبغضهم 

 إليه من اتصف بضدها.
، ويبغض العبد  الرحيم الغفور، امحسن الشكور ، وهذا حب اه العبد امؤمن الكريم 

 اخائن .امجرم ، الظام الفاسد ، افر البخيل الك
وما كان اه هو الشكور احق كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، وأبغض خلقه 

 .وهكذا الشأن ي ميع أساء اه احسنى ،  إليه من عطلها ، واتصف بضدها
رامن.. فهو سبحانه مؤمن حب امؤمنن.. شكور حب الشاكرين .. رمن حب ال

   :  كريم حب أهل الكرم .. عفو حب العافن.. ميل حب أهل اجال

 [.111/اأعراف]                       

مع  واخائنن واحاسدين وغرهم ما يتناى، الكافرين وامركن سبحانه ويبغض 
                          :  مقتى أسائه احسنى، وصفاته العى

 [ .31/احج]       
ه عى نعمه التي ابتدأها، والنعم التي اوالتعبد ه هذا ااسم الكريم يكون بدوام شكر 

  :  عددها، وذلك باستعاها ي طاعته، والعمل با يرضيه، واجتناب ما يسخطه

 [ .7/إبراهيم]              
 ليؤمنوا به شكور حب الشاكرين، وهذا أكرم ميع بني آدم بأصناف النعم واه 

                 : شكروهوي

 [ . 71] اإراء /       
والعقل ، ده باأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبَ ، وزور  اإنسان ي أحسن تقويم اه قلَ وَخ 

        ، ويشكر من أنعم عليه ها: ذه النعمليتذكر ه وغرها ؛ والقلب

 .[  71 / النحل]               
 ،وجوارحكفكن من الذاكرين الشاكرين، وقم بذكر ربك وشكره دومًا بلسانك وقلبك 

     : ربك، ويزيدك من فضله، ويسعدك ي الدنيا واآخرةيذكرك 
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  [ .152-151/البقرة]                
      :  ، وكره تكبراً ، واشكره كثرًا  واذكر ربك كثرًا، وسبح بحمده كثراً 

                                  

 [ .93-91/اأحزاب]        
وعى كل أمر  ، قهلَ َخ  ٍق لعى كل َخ  ،ويكافئ مزيده ،واي نعمهمد ربك العظيم مدًا ياو
       ، وعى كل رزق يرزقه، وعى كل نعمة أنعم ها، وعى كل بلية دفعها : رهمَ أَ 

                     

 .  [ 37 – 31 / اجاثية] 
      نعم اه غارقون:واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون، وهم ي 

 . [11/غافر]                   
إا بخدمة العباد واعلم أنه ا حلو الليل إا بمناجاة الكريم الشكور ، وا حلوا النهار 

واإحسان إليهم ، فكن بالليل مع الشكور ، واشكره عى نعمه التي ا تعد وا حى ، 
 أحِسن إليهم وذِكرهم بشكر رهم ، واشكر هم إحساهم. وكن ي النهار مع اخلق ،

فليشكر ربه عى ما خصه به ، إذا جاء لإنسان خر مبار فإنا ساقه إليه ربه واعلم أنه 
                             هذا اخر وليقل : من 

 [.91/النمل]                       
  إليه اخر من إنسان فيجب عليه أن يشكر اه أواً ، أنه هو الذي خلق هذا اخر ، أما إذا جاء

وخلق من جاء به ، وأهمه وسمح له ومكنه أن يوصله إليك ، ثم تشكر من أجرى اه اخر 
            والنعمة عى يديه ، ومن م يشكر الناس م يشكر اه : 

                               

 [.55-53/النحل]       
واعلم أن اه شكور حب الشاكرين ، ومن جاوز النعمة إى امنعم فهو الشكور الذي 

          يشكر ربه عى نعمه ، ويسدي خره اى خلقه : 

 [.12/لقان]                                  
وخلق لنا ما نشكره عليه ، وخلق فينا ما  ،وأمدنا بالنعم ،فسبحان الرب الشكور الذي خلقنا وهدانا
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 [.11/اأعراف]                      نشكره به : 
فاستقم كا أمرت ، واشكر مواك عى ما أعطاك من نعمه ، وأحسن اى اخلق كا أحسن 

           يقة العبودية : اه إليك ، وهذه هي حق

 [.172/البقرة]          
ونسبوا ها الر ، ، وجعلوا ه أندادًا  فأعرضوا عن رهم ،وقد غر الشيطان أكثر اخلق

ه ء، فعبدوا الشيطان وأوليا ، وتفريج الكربات ، وقضاء احاجات وتَيف اأرزاق،  والنفع
              : هان للبصر واأعمىمن دون اه مع ظهور الر

                                                               
 .  [ 17 / العنكبوت]                  

:  فهم لعبادته من دون اهمنهم وَر  ، وكم غرر  فا إله إا اه كم أضل الشيطان من اخلق
 .  [ 21] سبأ /                  

، والصر عى ما يأتيك  رعه ،  والدعوة إليهـ، ولزوم طاعته، والعمل بش فاشكر ربك بحسن عبادته
               : ذلك ، فلن ينجيك من العذاب واخسار إا من اأذى ي سبيله

 .[  3 – 1 / العَ]                  
، وا تبع هداه ه ا با حبه وهواه ، وا تشتغل عنه بنعم ،واعبد ربك با حبه ويرضاه

 .  [ 11 / الزمر]           :  هواك
                                

 . [ 14] النمل /        
َمَواِت وَ ْمُد أَنَْت قَ ا َلَك احَ َربرنَ  اللرُهمر »  َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ، ْر,ِ اأَ يُِم السر ْرِ, اأَ ْمُد أَنَْت َرُب السر

َمَواِت وَ احَ  َوَلَك ،  َوَمْن فِيِهنر  ،  ُق َوَقْوُلَك احَ ، ُق احَ  أَنَْت ، ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ ْمُد أَنَْت نُوُر السر
اَعُة َحق  ، َوالنراُر َحق   ، نرُة َحق  جَ َوا، ُق احَ  َولَِقاُؤكَ ، ُق احَ َوَوْعُدَك   . َوالسر

ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت  َفاْغِفْر ِي َما ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ،  َوَعَليَْك َتَوكر
ْمُت َوَما ْرُت َوَأْعَلنُْت  َقدر ْرُت َوَأْرَ  .(1) متفق عليه«  َا إَِلَه إِار َأْنَت  ،ْعَلُم بِِه ِمنِيَوَما َأْنَت أَ ، َأخر

اللهم لك املك كله ، ومنك اخر كله ، وإليك يرجع اأمر كله ، ولك احمد كله ، ولك 
 الشكر كله ، نسألك العفو والعافية ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ، يا أرحم الرامن .

                                                 
 ( .714، ومسلم برقم ) واللفظ له (7992، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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 الصادق
              قال اه تعاى: 

                    

 [.191/]اأنعام      
هو الصادق احق ي كل ما خر به ، فهو الصادق ي قوله احق .. وهو الصادق ي  اه 

   دينه احق .. وهو الصادق ي وعده ووعيده .. وهو الصادق الذي ا خلف اميعاد : 

 [.122 /]النساء          
  وهو سبحانه الصادق بتوفية العاملن بطاعته أجورهم ، ومضاعفة احسنات هم ، وتكفر سيئاهم :

                           
 [.11/]اأحقاف    

وحطها عن وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف احسنات ، وعازي السيئة بمثلها ، 
         اميء بالتوبة ، وااستغفار ، واحسنات ، وامصائب: 

 [.111/]النساء            
            وهو سبحانه الصادق ي عدله وإحسانه: 

 [.91/]النساء            
 وباطنه ي حكم احق.والِصِديق من الناس الكثر الصدق ، الذي استوى ظاهره 

ق بآيات اه، وأجال فكره ي ملكوت السموات واأر,، ا يكاد يمر بآية من  فمن صدر
إا ازداد ها إيانًا ويقينًا وتصديقًا بأن ربه هو اإله  ،آيات اه، أو يرى عجائب خلوقات اه

          : احق، وأن دينه احق ، ورسله حق ، وكتبه حق ، ووعده حق
                       

 [.21-14/]الرعد
واعلم أن الِصِديق أفضل اخلق بعد اأنبياء والرسل ، وثواب الصدق الرضوان واجنة يوم 

                            القيامة :
 [.114/امائدة]              



131 

 

ق باه وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه  والِصِديق ق اه ي آياته وشواهده، وصدر الذي صدر
ق برسله ومائكته وكتبه وأحكامه:        ووعده ووعيده، وصدر

 [.33/]الزمر       
 القول والعمل.النية واللهم اكتبنا مع الصادقن، وارزقنا الصدق ي 

 لذي الصدق كله ي معاقد كلاته الصادقة :هو الصادق احق ا واه  
ي دينه ورعه.. وي عهده وميثاقه.. وي خلقه وأمره .. وي بسطه وقبضه.. وي عطائه 

 ومنعه.. وي نَه وخذانه.. وي وعده ووعيده.
كل يء ، وجعل خلقه وأمره شواهد عى قدرته ، وكال أسائه وصفاته نواطق  خلق اه 

                                                : عى صدقه

 [.12/]الطاق                            
فسبحان الصادق احق الذي ا أصدق منه، الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلها، 

 والذي خلق الصدق ي كل صادق، وأظهر صدقه ي ميع ملكوته.
، وصَدَقت كلمته ي ذريته ي طباعهم ، وأخاقهم ، ملسو هيلع هللا ىلص ق سبحانه آدم  خلق الصادق اح

 وأجسامهم ، وصفاهم وأعاهم ، وأرزاقهم وآجاهم.
وآمنت ذريته .. وأطاع فأطاعت ذريته .. وصَدق فصَدقت ذريته .. وجحد  ملسو هيلع هللا ىلصفآمن آدم 

             فجحدت ذريته .. وني فنسيت ذريته: 

                         

 [.1-9/]التن         
من قبضة من اأر, فيها السهل واحَــَزن ، واأبيض واأسود ، واللن  ملسو هيلع هللا ىلصآدم  وخَلق اه 

      والشديد ، والطيب واخبيث ، فخرجت ذريته عى مثل ذلك صدقًا وعداً:

 [.7-1 /]السجدة                              
          وذريته:  ملسو هيلع هللا ىلصفانظر إى صدق الكلمة التامة ي آدم 

 [.21-21/]الذاريات   
حصيها إا  اامختلفة التي ها نسل وذرية من النباتات  ،ق عظيملْ وَخ  ،م كبرـواأر, عالَ 

                       اه العليم بكل يء : 
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 [.9-3/الرعد]        
وما كان من اأر, ما يـَخرج نباته بإذن ربه طيبًا كالزرع والزيتون ، والنخل والرمان ، والعنب 

 اأنبياء والرسل ،  وامسلم وامؤمن ، واموز وغر ذلك من الثار الطيبة ، كان من ذرية آدم
 ونحوهم .وامحسن والكريم ، والرحيم والشاكر ، والطيب واحليم  والصادق واللطيف ،

وما كان من اأر, ما ا ُينبت كالسباخ والبقاع اجدبة ، ورؤوس اجبال احجرية ، كان من 
، احجر باماء، وامجرم واخبيث ع، كا ا ينتفافر القاي الذي ا ينتفع باهدىالك ملسو هيلع هللا ىلصذريته 

 ونحوهم . والظام والفاسق ، والغليظ والكريه
ح امنظر منها ، وقد ُيطلع القبي ورحه طيب ،وما كان من اأشجار الشائكة ما منظره حسن

 .كان من ذريته امنافق وامرائي بعملهزهرًا، وينضج ثمرًا، 
ِة  ْؤِمِن الرِذيَمثَُل امُ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه   َأِي ُموَسى َعنْ     َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْأُْتُرجر

ِذي َا َيْقَرأُ َطْعُمَها َطِيٌب ، َوَمَثُل امُ ِرُحَها َطِيٌب وَ  اْلُقْرآَن َكَمَثِل الترْمَرِة َا ِريَح َهَا  ْؤِمِن الر
اَنِة ِرُحَها َطِيٌب َطْعُمَها ُحْلٌو ، َوَمَثُل امُ وَ  ْحَ َوَطْعُمَها ُمر  ، َوَمثَُل نَافِِق الرِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الرر

ِذي َا امُ   .(1)متفق عليه « َس َهَا ِريٌح َوَطْعُمَها ُمر  نَْظَلِة َليْ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل احَ نَافِِق الر
  اأنفس آيات .. وي اآفاق آيات:  وي الساء آيات .. وي اأر, آيات .. وي

                   
 [.23 -21/الذاريات]            
نًا ومعرفة بربك العظيم ، ثم حبه وتعبده : لتزداد إيانًا ويقي ،فانظر ي ملك اه الواسع العظيم

                   

 .[1-1/]ق                           
        وذريته واأر, ونباها:  ملسو هيلع هللا ىلصفا أعظم ريان صدق الكلمة بن آدم 

 [.115]اأنعام/                     
 إا اه كم ي اأر, من آيات وعر وشواهد تشهد بوحدانية اه، وعظمة أسائه فا إله

                                                 
 (.1339( واللفظ له، ومسلم برقم )5927أخرجه البخاري برقم )متفق عليه,  (1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
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  مع أها أبن وأظهر من نور الشمس :  ،، ولكن ا يراها إا أهل اأبصار والبصائر وصفاته
                    

 .[91/]احج               
ق كلات ربنا ي أطباق خليقته، وتدابر أمره ي السموات واعلم أن طرق معرفة ِصدْ 

     واأر, ما ا حيط به العقول ، وَتــْقَ دونه اأعار والقرون: 

                           

 [.113-112/]اأنعام           
وا يصدق كاذبًا، الذي َمْن َصَدق اه ي فسبحان الصادق احق الذي ا ُيكِذب صادقًا،  

 طلبه َصَدقه ي وعده.
  التعبد ه باسمه الصادق:   

هو الصادق احق، وأن الصدق صفة من  اعلم رمك اه وجعلك من الصادقن أن اه 
 صفاته العليا التي ا تنفك عنه أبدًا.

ات من كل وجه ، صادقات من اته تامفهو الصادق حقًا ي خره وأمره ، وي وعده ووعيده، وكل
 [.17] النساء/        كل جهة : 

ورسله صادقون .. ومائكته صادقون .. وكتابه صادق كا أنزله .. ورسوله صادق با بيرنه : 
 [.1/]التغابن                         

ي إيانك وأعالك تكتب من  فعليك بالصدق والتصديق بكل ما جاء عن اه ورسوله
                             الصادقن : 

 [.11/اإراء]      
        وجاهد بالك ونفسك ي سبيل اه تكن من الصادقن : 

                 
 [.15/]احجرات

احي الثمينة الغالية، واألبسة اجميلة واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة، و
   الفاخرة، فالبسها ي ميع أوقاتك وأحوالك، ُتعرف بذلك وتنال أجر ذلك:
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 [.35/اأحزاب]      
  صادقن: فادخل منه جد الصدق ، وتكن من ال ،واعلم أن باب الصدق التقوى

 [.114/]التوبة           
واعلم أن الصدق مفتاح أبواب الر كلها فافتح به ما تشاء من أبواب اخر يرى اه عنك ، ويكتبك 

 [.33/الزمر]                           مع الصديقن : 
، إِنر الِرر َهِْدي إَِى اجَنرةِ وَ ، ِرِ الَق َهِْدي إَِى إِنر الِصدْ »:قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن مسعود عن عبد اه و

ُجَل لَ  ، ُفُجوَر َهِْدي إَِى النراِر الَوإِنر ، ُفُجورِ الَكِذَب َهِْدي إَِى الَوإِنر ،اً يَْصُدُق َحترى َيُكوَن ِصِديقَوإِنر الرر
ُجَل َليَْكِذُب َحتر  ابى ُيْكتََب ِعنْ َوإِنر الرر  .( 1) متفق عليه«  اً َد اه َكذر

عى اجوارح أو باطنة ي واعلم أن ما حبه اه ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة 
ري خالقها بصدق النية ي إنفاذه ، ومتابعة ـفحكم اجوارح امسارعة إى ما يُ القلب، 
وصفاته العى،  ،وأسائه احسنى ،وحكم ما بطن ي القلب التصديق باه ي أدائه ،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                     :وِصْدق النية ي التقوى ، واحب ه ، والذل له ، والتعظيم له 
 [.111/]الكهف                                  

          وإياك والكذب ، فا هلك هالك إا بالكذب عى اه ورسوله ودينه وخلقه :
 [.32/الزمر]                               

وعليك بالصدق الذي به نجاتك ي الدنيا واآخرة  فالبسه ي ميع أحوالك ، وجاهد 
نفسك عليه ، فالصدق حتاجه اإنسان من بدء إيانه إى أن يلقى ربه ؛ ليعلو إى أعى 

          :ن والطاعة ه درجات الصديقن بكال اإيا

               

 [.71-14]النساء/            
واعلم أن الصديقية أفضل مراتب البر بعد اأنبياء والرسل ، وأهلها ي مقعد الصدق عند 

 رهم يوم القيامة. 
                                                 

 (.2117سلم برقم )( واللفظ له، وم1419أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (1)
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الِصديق ي صديقيته .. والتقي ي فالِصديق يصحب النبي ي نبوته .. والرسول ي رسالته .. و
        تقواه .. والرحيم ي رمته .. وامؤمن ي إيانه .. والكريم ي إكرامه: 

 .[ 55 -59] القمر/            
واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إى العلم باه وأسائه وصفاته ، وهذا العلم 

قن، واليقن يوصله إى مقام التوكل عى اه، وصدق التوكل يورثه الغنى عا يوصله إى الي
                          سوى اه، والرضا عن ربه: 

 [. 3-2/]الطاق                     
قينه ، وحياؤه وطمأنينته ، وكلا ارتقى امؤمن ي درجات الصدق زاد بره وإخاصه ، وإيانه وي

ونزل عليه من العزيمة بقدر صدقه ، أنه ا يرى ي الكون إا ربـاً واحداً يفعل ما يشاء وحده ا ريك 
 [.21] الرعد/                          له : 

اآخرة ،  وإذا دخَلْت العزيمة ي القلب ارحل منه حب الدنيا، وحل مكانه حب اه والدار
           وبذل كل يء من أجل رضاه : 

 [.15/]احجرات             
والصادقون هم الذين صَدقوا ما عاهدوا اه عليه فأعطوا جهدهم فيا بينهم وبينه بالصدق 

        وإى ما حب ، وجعلهم من الصادقن:  فهداهم إليه ،
 [.14/العنكبوت]       

واعلم رمك اه أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صِديقًا ، فرأى ببَه 
وبصرته نور اهداية ، وقام عى قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدق، وبدت له فتوحات 

خلق ويرزق ، ورأى امَلك احق يتَف ي ملكه وعبيده ، الرازق احق، ورأى اخالق 
اق طعم اأذكار ، وحاوة اإيان ، وِصدق اليقن ، ورأى حلول اأنوار ي الصدور وذ

                        والقلوب: 

                           

 [.35/]النور                   
باه وأسائه وصفاته ، وتصديق رسل اه وكتبه ، والعمل با واعلم أن أول الصديقية اإيان 

        جاء عن اه ورسوله ، وترك ما سوى ذلك : 
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 [.14/]احديد            
كالنور  ، فها متقابان ا عتمعان أبداً  التوحيدونقيض الصديقية الزندقة ، وهي كالرك مع 

                   : والظام 

 [.32/]الزمر    
وَجْحد ما ه من اأساء والصفات ، والطعن ي النبوة ، ورد ما جاءت  ،وأول الزندقة الكفر باه

 ۓ به الرسل ، وهذا هو النفاق الذي مع أخطر أنواع الكفر ، وعقوبته أشد أنواع العذاب : 
                 

                              

 [.191 -195 /] النساء   
فهو  ملسو هيلع هللا ىلصثم خالف ما جاء به الرسول  ،ومعرفة دينه،  واعلم أن كل من ادعى علم معرفة اه 

زنديق عدو ه ، قد مكر الشيطان به وأضله عن سواء السبيل باإرار عى تعطيل أحكام اه 
               يه: ورسوله ، وِعْلمه حجة عل

 [.  115/]النساء                
واعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل ، وبذل امجهود ي 
طلب امقصود عى سبيل احق امروع ، ومن أرع سبق ونجا ، ومن تأخر خَ وأره 

     ه : حبه خلرصه ما يره ، وأكرمه با يَ عدوه ، ومن أخلص ه ما

                     

 [.139-133/آل عمران]            
    فسارع إى مرضاة ربك مع الصادقن ، تكن من امفلحن:  

                 

                    

                 

 [.71-77 /]احج                        
 واعلم أن خشوع اجوارح من خشوع القلب ، وسُرى عى الوجوه ما تضمره القلوب ،

          وفضول اللسان من فضول القلب ، وميزان ذلك الصدق : 
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   [.4/الزمر]   جئ  
   جز والكسل يكون اخذان واحرمان : ومع العزم يكون العون ، ومع الع

 [.112/هود]                        
والصدق أعى الدرجات ، والكذب أسفل الدركات ، وكاما مسئول عن حقيقته ، وجزاء 

   [.1/اأحزاب]               العبد بحسبه : 
 وإذا أكرمك الصادق بالصدق، فكن صادقًا مع اه ي ميع أمورك.

، واعمل بالصدق ، وانر الصدق ، مع خلقهو ،لبس لباس الصدق ، وكن صادقًا مع اها
                      وعلم الناس الصدق تكن ربانيًا : 

                                             
   [.74/آل عمران]             

  فعليك بالصدق ي امواطن كلها ، واصر عى ما أصابك تسلم وتغنم وتؤجر: 

                

 [.1]احر/             
مقها علًا ، وأقلها تكلفاً ، وأكملها صدقاً وبذاً ـَرا هذه اأمة قلوباً ، وأعــب، أ ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب حمد 

                    وتضحية:
                         

                 
 [.29-22/اأحزاب]                 

 من اأنبياء والرسل وأتباعهم، وجاهد نفسك فاسأل اه أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقن
        عى ذلك ي ميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقن:

 [.11/]اأحقاف                        
           ثم تكون يوم القيامة بجوار الرمن ي مقعد الصدق: 

   [.55-59/القمر]          
                  

 [.11/]اإراء
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 [.15-13/]الشعراء                 
 ، َطْعُت اْستَ  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَى  َوَأَنا ، َعْبُدكَ  َوَأَنا َخَلْقتَنِي ، َأْنَت  إِار  إَِلهَ  َا  ، َرِي  َأْنَت  اللرُهمر  »

 َيْغِفرُ  َا  َفإِنرهُ  ِي  َفاْغِفرْ  ، بَِذْنبِي َلَك  ُبوءُ َوأ ، َعَير  بِنِْعَمتَِك  َلَك  ُبوءُ أ ، َصنَْعُت  َما َرِ  ِمنْ  َك بِ  َأُعوذُ 
 .(1)أخرجه البخاري «َأْنَت  إِار  الُذُنوَب 

 قضائك ، وتصر عى بائك.اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك ، وتقنع بعطائك ، وترى ب
اللهم إنا نسألك إيانًا يبار قلوبنا ، ويقينًا صادقًا  مأ به صدورنا ، حتى نعلم أنه ا يصيبنا 

 ما كتبت لنا ، إنك عى كل يء قدير. إا
 اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خر من زكاها ، أنت وليها ومواها ، يا أرحم الرامن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1311برقم )  أخرجه البخاري( 1)
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 اجميل
ةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ي  َكانَ  َمنْ  اجَنرةَ  َيْدُخُل  َا » قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   عن عبداه بن مسعود  َذرر

ُجَل  إِنر  : َرُجٌل  َقاَل   « كِْرٍ  ِمنْ   اه إِنر  »: َقاَل  ، َحَسنَةً  َوَنْعُلهُ  ، َحَسناً  َثْوُبهُ  َيُكونَ  َأنْ  ِحُب ـُي الرر
 .(1)أخرجه مسلم  «  النراسِ  َوَغْمطُ  ، احَِق  َبَطرُ  كِْرُ ال ، اجََاَل  ِحُب ـُي َمِيٌل 

 هو اجميل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله . اه 
 فأساؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورمة: 

 [.1/]طه                  
وب بسر العظمة والعزة أمر ا يدركه سواه، وا َيْعلمه غره ، وهو حج  ومال ذاته

 والنور . ،والكرياء
، ِعُز إَِزاُرُه ال»  ملسو هيلع هللا ىلص :قال رسول اه :وأبى هريرة ري اه عنها قاا  يعن أبى سعيد اخدر

َياُء ِرَداُؤُه الوَ  ْبتُُه ، كِْرِ  .(2)أخرجه مسلم «َفَمْن ُينَاِزُعنِى َعذر
وهو سبحانه اجميل احق الذي ا منتهى جاله ، اجميل الذي ا أمل منه ، اجميل الذي 
يملك خزائن اجال، اجميل الذي خلق اجال ي كل ميل، اجميل الذي وهب اجال 

                                   الظاهر والباطن من شاء من خلقه: 
                                  

                     
 [.29-22/]احر                              

وهو سبحانه اجميل الذي كل مال ي العام فمن آثار صنعه ، اجميل امحسن إى عباده 
      كل خلوق: بكل ميل ، واهب اجال واحُْسن والزينة ل

 [.7-1/]السجدة                           
اأر, بكل ميل من امياه ، والنبات ، واأزهار ، والثار ،  اجميل سبحانه َمرل

            والسهول واجبال  والبحار ، واأهار والشجر ، والدواب :
 [.7/]الكهف                                     

                                                 
 ( .41برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.2121برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ل الساء الدنيا بالنجوم وامصابيح ، والشمس والقمر:           وَجـمر

 [.5/]املك              
ل اأجساد بالطاعات واأخاق:  ل القلوب بالتوحيد واإيان، وَجـما    وَجـمر

                       
                 

 [.1-7/]احجرات
له بالدين: ـفسبحان من خلق اإنسان ي أحسن تقويم  ثم َج           مر

                               
 [.1-9/]التن

    ذاته :ل وهو سبحانه اجميل الذي يستحق أن ُيعبد لذاته ، ويـَُحب لذاته ، وُيـحمد
 [.15/مريم]                         

فكيف إذا انضاف إى ذلك حسن أسائه ، وعلو صفاته ، ومال أفعاله وإحسانه وإنعامه ، 
 [.1/]طه                  وعفوه وبره ، ورمته وحلمه : 

           وأفعاله: وهو سبحانه اجميل امحمود عى حسن أسائه وصفاته 

 [.71/]القصص                    
 صنعه.وماله فكل مال ظاهر أو باطن ي الدنيا واآخرة فمن آثار 

    واعلم أن معرفة اه باجال واجال من أعز أنواع امعرفة ، وأعظمها شأنًا: 

 [.41/]امائدة             
ن املك احق الذي له الكرياء كله، وله العز كله، وله اجال كله، وله اإحسان كله، وله فسبحا

                 احمد كله، وله الفضل كله: 
                     

 [.113-112]اأنعام/
نِيا البهيا ير اه امؤمنون ي اجنة ، فرون ُحسنًا ا واعلم أن اجميل احق سبحانه بجاله السر

 ُيتوهم وصفه ، ومااً ا ُيْقدر قْدره ، ينسون معه كل ميل ونعيم ، جعلنا اه وإياكم منهم :
 [.23-22/]القيامة                          
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لوقاته الدالة جاله وماله ي هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته وخ اه ويرى امؤمنون ب
 .، وأفعاله احميدةعليه ، وعى أسائه احسنى ، وصفاته العى

فيكاشف قلوهم مرة بوصف جاله، ومرة بوصف ماله ، وحقائق جاله وماله سلطان 
يغلب القلوب فتخضع وخشع، وخر وتبكي، وتسبح بحمد رها العي العظيم ، كلا نظر 

                    :اته الرعية امؤمنون ي آياته الكونية ، وآي
 [.114-117/]اإراء                           

 بأحسن اأساء والصفات واأفعال ، وَخَلق اأشياء بُحسٍن ومال وزينة.  اتصف 
                   .. وجمل باحسن كله :  .. وتنزه عن الر كله أوجد اخر كله

 [.22/احر]                  
          ی بل لعلة اابتاء:  ،أوجد الر كله ا لنفسه

 [.35/]اأنبياء
فكل خر وحق وحسن ومال ي العام كله أوجده اه من نفسه لنفسه ؛ أن ذلك كله منه ، وهو 

نه اجميل الذي حب كل ميل ، ويأمر بكل سواء كان ي الذوات أو اأفعال ؛ أ ،حبه ويرضاه
         ميل ، ويثيب عى كل ميل أمل منه ي امقدار وامقام : 

                                      
  [.25/البقرة]                              

جد له ضدًا من القبيح ، ليس لكاله وماله ، بل ليميِز به وكل ميل خَلقه اه وأحدثه أو
وليدل ولينذر بالقبيح عن الشكل والفعل القبيح ، احَسن من القبيح ، وامحمود من امذموم ، 

ي خلق امتضادات كاخر والر ، واحسن والقبيح ، واجنة والنار ،  به عى قدرته 
 [.95/النور]                            واأبرار والفجار : 

 :عنه وهى ،منه وحذر ،، وخلق كل قبيحوأمر به ،ب فيهورغر  ،فسبحان من خلق كل ميل
                                                

 [.112/اأنعام] 
 ه قسان:واعلم أن ما خلقه اه من اجال ، وما وهب لعباده من

 مال ظاهر.. ومال باطن. 
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فالباطن منه: أعظمه التوحيد واإيان واإحسان، والعلم باه، وامحبة له، والتعظيم له، 
والتوكل عليه، واخوف منه، والرجاء له، والزهد ي الدنيا ، والرغبة ي اآخرة ، وحسن 

     فة احق ، وما يدل عليه ويشهد له : اخلق ، ومعر

           

         

 [.35/اأحزاب]                            
 والظاهر : الطاعات ه ورسوله ، واأعال الصاحة كلها من صاة وزكاة ونحوما :

                

                                         
 [.71/التوبة]

   فالباطن مال القلوب ، والظاهر مال اجوارح ، وهذا مراد اه من خلقه : 

 [.131/البقرة]               
يقبله ،  عى وجهه الرعي فهو مال وحسن وزينة عند اه  فا تزين به العبد منها

                    ويثيب عليه بأحسن منه: 
 [.21/]يونس        

ومن ظاهر الزينة حي الذهب والفضة، والبساتن واأشجار، واأزهار والثار، وُحسن 
الصور، وُحسن اأصوات، وهذا ليس بجال إذا انفرد عن اجال الباطن، وإنا هو زينة 

ليًا عى ما ي اجنة من لبني آدم ، وجعله د إكراماً ، خلقه اه  الدنيااحياة وزخارف ومتاع 
                             : ليشكروه ويعبدوه ،أنواع النعيم

                      
 [.19/]آل عمران        

            وأمل من ذلك كله اإيان والتقوى الذي ثمرته رضوان اه وجنة امأوى : 
                                  

   [.15/آل عمران]                 
فسبحان ميل اأفعال بعباده ، يطعمهم ويسقيهم ، ويرزقهم ويعافيهم ، ويكلفهم باليسر من العمل 



192 

 

                        ويعن عليه ، ويثيب عليه بأفضل منه: 
 [.295/  ]البقرة               

 وقد خلق اه البر متفاوتن ي احسن ، واجال ، واأعال ، واأخاق.
حظًا وافرًا من اجال واحسن  ملسو هيلع هللا ىلصفأعطى اجميل سبحانه سيد اأولن واآخرين حمدًا 

ه القرآن ، وكان ُخـلق ،وأفضلهم سرة ، وريرة، فهو أحسن الناس َخلقًا وُخلقًا ، الظاهر والباطن 
    يتأدب بآدابه ، ويعمل بأحكامه ، ويدعو إى فضائله، وهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله : 

 [.9] القلم/                                   
  وأخاقه :  ،وأعاله ،وأقواله ، وتوحيده، وإيانه،أسوة لكل مسلم ي نيته ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

 [.21/اأحزاب]    جئ                                                        
، ي غر إراف وا َمـِخْيلة من الناس وهو سبحانه اجميل الذي حب اجال والتجمل

                : ، وحب أن يرى أثر نعمته عى عبده وا َبَطر وا كر
                                    

   [.32/اأعراف]               
 فسبحان اجميل الذي كل مال ي امخلوقات من آثار ماله. 

ــل الشمس  ـل اجو باهواء .. وَجـمر ـل اأر, بالنبات .. وَجـمر ـل الساء بالنجوم .. وَجـمر َجـمر
ـل القمر بالنور .. وَجـمر  ل اإنسان باإسام.ـل بالضياء .. وَجـمر  امائكة بالطاعات .. وَجـمر

ــل الدنيا بالدين ..  ــل اجوارح باأعال الصاحة .. وَجـمر ــل القلوب باإيان.. وَجـمر وَجـمر
ــل اآخرة باجنة ..  ــل اجنة بكل ميل ونعيم : وَجـمر           وَجـمر

 [.12/غافر]                                  
       ثم أظهر ذاته وماله لعباده الذين جملوا له ي الدنيا بطاعته: 

 [.17/]السجدة                                       
ل الدنيا بالدين ، وفسبحان اجميل الذي  ــل اجنة برؤية وجهه الكريم ، الذي إليه َجـمر َجـمر

 [.23-22/]القيامة                              ال واجال واجال: منتهى الك
ْوَن َربرُكْم  » :ليلة البدر فقالملسو هيلع هللا ىلص  قال: خرج علينا رسول اه   وعن جرير بن عبد اه إِنرُكْم َسَرَ

 .(1)عليهمتفق  « ُرْؤَيتِه ي   ِقيَاَمِة َكَا َتَرْوَن َهَذا َا ُتَضاُمونَ الَيْوَم 
                                                 

 (.133(واللفظ له، ومسلم برقم )7931أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 1)
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  التعبد ه  :باسمه اجميل 
ن من اأقوال واأعال واأخاق هو ما رضيه ل واحَس اعلم وفقك اه لكل خر أن اجمي

                    ا غر :  وأكمله وأمه نهسر اه وَح 
 [.3/امائدة]      

                      ضده:  واجتنب، بهفاعمل 

 [.7/]احر      
 واعلم أن اه ميل حب اجال والتزين ظاهرًا وباطنًا. 

 والطاعات ، وُحسن اللباس والطيب ، وميل الصفات واأخاق. فتزين لربك باإيان
 واعلم أن الناس ي التجمل الظاهر ثاثة أقسام:

ل شعره ، وطيرب رح ن ثوبه ، وَرجر ل بذلك باقتصاد ف بدنه ، وجمر ه ، ونظر فمنهم َمْن َحسر
درج الكثر وعليها ، وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة اه عليهم ،  لربه اجميل 

 من الصحابة والتابعن ، ولكٍل منهم ثوابه بقدر نيته.
عث ، واحتمل التفث ي اهيئة إا ما أقام به السنة ولو  وجد حااً ؛ ومنهم من لزم البذاذة والشر

وهذه طريقة اخائفن  ،زهدًا ي التنعم ، وإيثارًا لشظف العيش ، حتى ا يشغله التنعم عن ربه
موا كل يء إى اآخرة  ون ، وكثر من الصحابة وعى ذلك َدَرج اخلفاء الراشد، الذين قدر

 والتابعن ، ولكٍل منهم ثوابه بقدر نيته.
م، وإذا فقد احتمل ،  ومنهم من يتقلب بن هذا وهذا ،  وهذه كانت سنة إمامإذا وجد تنعر
 .ملسو هيلع هللا ىلصامتقن ، وطريقة سيد امرسلن 

. ويركب الفرس تارة .. . .. ويلبس الرداء الغليظ تارة يلبس احلة احمراء تارة ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان 
 ويركب احار تارة . 

.. ا يتكلف ي وكان يأكل اللحم تارة.. ويأكل العصيد تارة .. وعوع مرة.. ويشبع مرة
 ؛ أنه يعلم أن اه أحق أن يتزين له.ومركبه مطعمه ومربه وملبسه ومسكنه 

وا يقعده الفقر عن العمل  ما ا تبطره به النعمة ،  وقد آتاه اه من التقى وُحسن اخلق وُحسن السمة
 [.9/القلم]           : لربه  فصلوات اه وسامه عليه

             بفعله الطرق الثاث ، والفوز والنجاة بااقتداء به:   ملسو هيلع هللا ىلصفَسنا لنا 
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 [.21/]اأحزاب   جئ                                                  
واعلم أن اجال كله بااستقامة عى أوامر اه فيا بن العبد وربه ، وفيا بينه وبن خلقه ، وتلك 

       : نة العليا ، واحُسن الذي يتجمل به العبد ي هذه الدنياحقيقة الزي
                               

                              
 [.17-15/]آل عمران        

الوجوه ، وحسن  فجِمل نفسك وأعالك وأخاقك لربك جد ثوابه يوم القيامة ُحسن
النعيم ، وغاية اجال ، فامؤمنون يصورهم رهم ي احسن عى حسب درجات إياهم 

               : وأخاقهم وأعاهم
 [.21/]يونس        

َل ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اجَ إِنر »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه  وعن أي هريرة  َقَمِر ال ُصوَرِة نرَة َعَى َأور
ِذيَن َيُلوَهُْم عَ ، بَْدِر الَليَْلَة  َاِء إَِضاَءةً َى َأَشِد َكْوَكٍب ُدِرٍي يُثمر الر   .(1)متفق عليه «  السر

      والكفار يصورهم رهم عى حسب درجات كفرهم ومعاصيهم: 
                       

 [.27/]يونس          
 فتجمل له با حبه ويرضاه. ،واعلم أن اه ميل حب اجال

واعرف مال ربك بأسائه وصفاته وأفعاله اجميلة ، وكن كريًا حبك الكريم ، ميًا حبك 
                    اجميل ، عفواً حبك العُفوا ، وتعبرد لربك بأسائه احسنى ، وصفاته العى:

 [.111/]اأعراف                                           
 واعبد ربك الكريم باجال الذي حبه من اأقوال واأعال واأخاق.

امحبة والتوكل واإنابة ، ـل قلبك باإيان واإخاص وَجـِمـل لسانك بالصدق ، وَجـمِ 
وحسن اللباس ، وجمل من  ،ـل بدنك بالنظافة، وَجـمِ هرحك بطاعة اه ورسولاـل جووَجـمِ 

 .(2)أخرجه مسلم  « َاَل اجَ  ِحُب ـُي َمِيٌل  اه إِنر »بإظهار نعمة اه عليك: خلقك ي أحسن تقويم
                                                 

 (.2139( واللفظ له، ومسلم برقم )3327أخرجه البخاري برقم )متفق عليه,  (1)

 ( .41لم برقم )مس أخرجه( 2)
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واعرف ربك باجال الذي هو اسمه ووصفه ، واعبده باجال الذي هو دينه ورعه، 
      به :  ل الذي حبه ويأمروذلك من شكره عى نعمه، ومن اجا

 [.7/إبراهيم]           
ف الناس باجميل سبحانه تزداد إيانًا ونورًا ، وانر مال هذا الدين بسننه وآدابه وعرِ 

                             وأحكامه ي العام تكن ربانيًا : 

                                       

 [ .74/آل عمران]    
واعلم أن اجميل سبحانه حب أن يرى عى عبده اجال الظاهر بالزينة والطيب واللباس ، 

ل بذلك كله :  ،والتقوى ،وشكر امنعم ،واجال الباطن باإيان       فتجمر
                   

 [.21/]اأعراف

 [.53] آل عمران /               
                           

 [.11/]احر    
 َوَأْصلِْح ي،  يَها َمَعاِي ي ُدْنيَاَي الرتِي ف َوَأْصلِْح ،  دِينِي الرِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري اللرُهمر َأْصلِْح ي» 

ِِ الرتِي  ِمْن ُكِل َواْجَعْل امـْوَت َراَحًة ي،  ُكِل َخْرٍ ي   َواْجَعْل احَيَاَة ِزَياَدًة ي، يَها َمَعاِدي ف آِخَر
 .(1)أخرجه مسلم « َرٍ 

ل يا من يملك اجال كله ، وبيده اأمر كله ، زين قلوبنا باإيان واليقن ، ومِ  اللهم 
ن عبادتك وطاعتك ، ومل أوقاتنا بأنواع ألسنتنا بذكرك وشكرك ، ومل جوارحنا بحس

 الر والعمل الصالح.
اللهم يا من أظهر اجميل ، وسر القبيح ، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع 
الرمة ، يا واسع امغفرة ، يا واسع العلم ، يا سامع كل نجوى ، يا منتهى كل شكوى ، يا 

العفو والعافية ، والفوز باجنة ، والنجاة من النار ،  سألكنكريم الصفح ، يا واسع الفضل ، 
 يا أكرم اأكرمن. 

                                                 
 (.2721برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الطيب
 أََمرَ  اه َوإِنر  ، يِبًاطَ  إِار  َيْقبَُل  َا  َطيٌِب  اه إِنر  النراُس  أَُهَا: » ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه عن أي هريرة 

                      : اَل َفقَ  ، ْرَسلِنَ امُ  بِهِ  أََمرَ  بَِا  ْؤِمنِنَ امُ 
1)أخرجه مسلم «      

 
). 

هو الطيب الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته، امنزه عن ميع النقائص واآفات  اه 
           : عى ، وامثل اأوالعيوب ، الذي له اأساء احسنى ، والصفات العى

 [.1/]طه       
نه الطيب الذي هدى عباده امؤمنن إى كل طيب من ااعتقاد والقول والعمل وهو سبحا

واخلق ، فأطيبه كلمة التوحيد واإخاص ، ثم سائر اأقوال واأعال واأخاق الطيبة 
               : ويزكو  التي يطيب ها العبد

 [.29/]احج
ء .. وصفاته أطيب الصفات.. وأفعاله أطيب وهو سبحانه الطيب الذي أساؤه أطيب اأسا

 ، وثوابه أحسن الثواب.اأفعال .. وكامه أطيب الكام .. ودينه أطيب اأديان 
ـيْبه أن يكون  باً،وطِ وهوسبحانه الطيب الذي ايقبل من اأقوال واأعال إاما كان طيِ

       :ملسو هيلع هللا ىلصعى ما جاء به رسوله  ه وحده، خالصاً 
 [.111]الكهف/                        

      وهو سبحانه الطيب الذي ا يصعد إليه إا الطيب ، وا َيْقرب منه إا الطيب: 

                    

 [.11/]فاطر         
  :  ورائعه، ه وسنن، وآدابه ، وأحكامه ، ي عقائده  تام كاملودينه احق كله طيب 

   [.3/امائدة]              
: وتسكن  فعقائده هي اإيان وأركانه التي َتطِيب ها النفوس وتزكوا ، وتطمئن ها القلوب

                         

                                                 
 (.1115برقم )أخرجه مسلم  (0)
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 [.24-21/الرعد]         
دابه أطيب اآداب التي تصلح ها أحوال الدنيا وأحكامه أطيب اأحكام وأحسنها وأعدها، وآ

                                       واآخرة: 

                     

 [.11-15]امائدة/     
وامؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجوارحه با سكن ي قلبه من التوحيد واإيان، وبا ظهر 

من الذكر واحمد والتسبيح والقول احسن، وبا ظهر عى جوارحه من الطهارة ، عى لسانه 
                  واأعال الصاحة ، واأخاق احسنة : 

 [.41/اأنبياء]               
             ومن طاب قلبه طابت جوارحه: 

 [.29] إبراهيم/         
       دار الطيبن:  أكرمه اه  يوم  القيامة بدخول ا طاب امؤمن ي هذه الداروم

 [.32]النحل/              
ومن طاب قلبه ي الدنيا بمعرفة اه وحبته وخشيته وتقواه ، وطاب لسانه بذكره ، وطابت 

نة ي اآخرة ؛ أها الدار الطيبة جوارحه بالعمل الصالح ، أسعده اه ي الدنيا، وأدخله اج
              التي ا يستحقها وا يليق ها إا الطيبون: 

                           
 [.73/]الزمر

فسبحان الكريم الذي وعد عباده امؤمنن وامؤمنات باحياة الطيبة ي الدنيا واجنة ي 
                        اآخرة :

 [.47/]النحل                     
 واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان :

 دار الِطْيب امحض وهي اجنة: وهي لكل من جاء بطيب ا يشينه خبث ، وهم امؤمنون
ل ، وي مقدمتهم اأنب  بإحسان. ياء والرسل عليهم الصاة والسام ، ثم من اتبعهمالُكمر

 ودار اخبث امحض وهي النار: وهي لكل من جاء بخبث ا طِْيب فيه وهم الكفار
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 قون ، وي مقدمتهم إبليس وجنوده من شياطن اإنس واجن .وامركون وامناف
ثم ، ومن معه طِـيْب وخبث وهم عصاة امسلمن ، فهؤاء من دخلها منهم ُعِذب بقدر ذنوبه 

                                                  ُأخرج إى اجنة : 
 [ .72-71/مريم]              

 وهاتان الداران موجودتان باقيتان ا تفنيان أبدًا ، وأهلها خلدون فيها أبدًا.
      اجنة دار الِطيب امحض .. والنار دار اخبث امحض 

                          
                         

 [.19-13/]النساء      
، ومع  ، وهو ما سلم من اخبث كله واعلم رمك اه أن الطيب من كل يء جوهره ونفيسه

 الطيب كله.
 .والطِيب قريب من معنى الطهارة ، وي الطِيب معنى زائد عى الطهارة 

عبارة عن ذهاب النجاسة، والطيب فيه يء زائد عى الطهارة، وهو ي الشم  فالطهارة
 طيبًا، وي اأفعال جودة وحسنًا.

رته، وإن م جالفاأعال الصاحة متى  ربه  د ما منه ُتطهره طيربته ؛ ليلقىَفت بفاعلها رجسًا طهر
                        طاهرًا طيبًا : 

 [.32/]النحل      
وضد الطيب اخبيث، وي بني آدم ُخْبث كَخَبث احديد والذهب والفضة، وهو حظ 
 الشيطان من أحدنا ، َيْطهر باإيان ، وَيطِيب ويزكو بالتقوى ، كا َيْطهر َخَبث احديد بالنار ،

 .[222]البقرة/                        فطهر نفسك منه :
، ليزداد  ، وعري ي دمهلشيطان ي اإنسان عى موضع اخبث يزينه ويزيدهواعلم أن مكان ا

  ، واحسد، بالرك والكفر، والكذب والكرورجسًا بعد رجس ،اإنسان خبثًا بعد خبث
           واحقد، والبخل والطمع وغرها من مساوئ اأخاق: 

 [.1/]فاطر             
 إِنر  »خرج معها فلقيه رجان من اأنصار فقال : ملسو هيلع هللا ىلصاه عنها أن رسول اه  وعن صفية ري
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ْيَطانَ  مِ  ْجَرىـمَ  ْنَسانِ اإِ  ِمنْ  َعِْري الشر  .(1)متفق عليه«َشْيئاً  َأْنُفِسُكَا ي  ُيْلِقَي  َأنْ  َخِشيُت  َوإِِي  ،الدر
له أبواب امعرفة ، ونقله من الرك واعلم أن من أراده اه برمته يَ له أسباب اهداية ، وفتح 

 إى التوحيد ، ومن الكفر إى اإيان ، ومن الر إى اخر ، ومن امعاي إى الطاعات :
                                     

 [ .119/عمران آل]                                   
 خلق مذموم حمودًا عى مراد ربه :  ثم ععل ما كان له من

فيجعل كره عى أعداء الدين .. وحرصه عى طاعة ربه .. وإباءه عن معاصيه .. وبطشه بمن أر 
    ة وبذل النفس وامال ي ذات اه : عى الكفر .. وحسده عى اخر واحكم

                         
                      

                
 [ .24/الفتح]        

، ويزيل عنه خبث  ، ليحييه بذلك حياة طيبة فسبحان احكيم العليم الذي يبدل عبده بسيئاته حسنات
               ، ورجس أعاله الظاهرة باطنه

                   
 [.33/]اأحزاب        

واه سبحانه هو الطيب الذي يزكي بامحامد وامحاسن من يشاء من عباده، ويزكي 
               قلوهم بالتوحيد واإيان والتقوى: 

  [.21/النور]           
س ي ميع أسائه وصفاته ، الذي له هو الواحد اأحد ي ذاته وأسائه وصفاته ، الطيِب القدو

                           امثل اأعى ي السموات واأر, : 
                         

  [.27-21/الروم]          
،  احسنىنقص ، له اأساء  ا تلحقه اآفات ، وا يليق به الذي املك القدوس الطيب فسبحان

                                                 
 (.2175( واللفظ له، ومسلم برقم )2131أخرجه البخاري برقم)  ( متفق عليه,0)
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 [.1/]طه                  والصفات العى ، وامثل اأعى: 
كمن هو حقر  ،كمن هو جبور ا غناء به ! ومن هو كبر م يزل ،أفمن هو جبار ا نقص فيه

       أيستوي امَلك وامملوك ! واخالق وامخلوق ! والرازق وامرزوق! :  م يكن !
                    

  [.11-17/النحل]    
 ، وأخر بدوام ملكوته، وشهد بوحدانيته. أبان بجروته  كل امخاليق

     ْيب أسائه وصفاته وأفعاله: ــوطِ  ،لطهارة قدسه ،والكل يسبح بحمده
 [.1/]اجمعة                 

  التعبد ه   : باسمه الطيب 
أو أثنى عليه  ،لم غفر اه لنا ولك أنه عب عى كل من ذكر اه باسم من أسائه احسنىاع

أن يطالب نفسه بمقتى ذلك ااسم ، وموجب تلك الصفة ، با  ،بصفة من صفاته العى
 ُيري ربه عنه.

ه فمن عرف ربه بأسائه وصفاته فا يقف بنفسه عى العلم به دون العمل له ، والتعبد جال
           با حبه من أسائه وصفاته: 

 [.111/]اأعراف              
 فاجهد نفسك أها امؤمن ي العلم بأساء اه وصفاته ، واستعمل نفسك بمقتضاها.

فإذا ذكرت الرمن فتذكر ماذا عندك من الرمة؟ وكم رِحـْمت من اخلق؟ وتعبرد ه بصفة 
 يرمك من ي الساء. هل اأر, الرمة أ

وتعبرد ه  ؟وكم علرمت من اخلق من ريعة اه  ؟وإذا ذكرت العليم فتذكر ماذا عندك من العلم 
            بصفة العلم يورثك التقوى واخشوع له: 

  [.21/فاطر]    
ب نفسك وزِكها بكل عمل صالح وخلق ِزه نفسك عن الصفات السيئة، واأفعال امذمومة، وطيِ ــون

                            حسن تسعد وترى : 
 [.11-7/الشمس]            

   لتتزكى بذلك عنده وتقرب منه:  ،ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مواك احق 
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 [.11/]فاطر           
ر اليء وباطنه جودة وحسنا، والنهو, إى اخرات صعودًا واعلم أن الزكاة استواء ظاه

 [.15-19/]اأعى                    ی بكل عمل طيب زكيا صالح : 
واعلم أنه ا يكون عن الطيب سبحانه إا كل يء طيب، وا يكون عن اخر إا اخر ، 

حمود عى أسائه وصفاته وأفعاله ، وهو اموحكمةوإحسان  ،وأفعال اه كلها خر ورمة
                      وإنعامه :

                            

 [.111-111/اإراء]                          
وحسن فاجتهد عى أن خرج منك كل عمل طيب يرى به ربك الطيِب ِمْن ِذكٍر وشكر، 

       هي عن امنكر، وإحسان إى اخلق : عبادة ، وأمر بامعروف ، و
 [.77/احج]                           

إا ببذل كل طيب من اأوقات واأموال واأقوال  نك لن تنال الر وامقام اأسنىواعلم أ
                وي سبيله:  ،ي مرضاة اه ،واأعال

 [.42/]آل عمران       
واعلم أن ما عملته من طيب أو خبيث مثبت ي صحائفك، وأنت مرهن بقولك وفعلك، 

       : وأنت عا قليل راجع إى ربك الذي ا يقبل إا الطيب من كل يء

 [.27/امائدة]     
       رؤيته: ورك  ،فاخر رمك اه من العمل ما طابت ثمرته

               

 [.1-1/]الزلزلة      
واعلم أن التزكي امروع يكون بالتطهر من اأدناس واآثام ، والتطيب   بطاعة اه وصالح 

               اأعال: 
               

 [.31/]النحل     
مام التزكي فكل ُخُلق ي القرآن حمود يفعله، وكل ُخُلق ي القرآن مذموم ومن أراد 
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               حذره:
 [.14/]النحل
 [.9/القلم]          خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، ويعمل بأحكامه:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ركيب ي اخلقة ، واعلم أن التطهر من اخبث اخُلقي ليس من قبيل ااكتساب ؛ أنه ت
                فاسأل اه أن يطهر قلبك منه: 

                   

 [.125/]اأنعام           
   قًا إا وجعل له مفتاحًا : لْ لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إا جعل له دواء، وا أغلق غَ 

 [.2/فاطر]                                       
اِء َبَرَأ بِإِْذِن اه ، لُِكِل َداٍء َدَواٌء  » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه  عن جابر و َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدر

    .(1)أخرجه مسلم « َعزر َوَجلر 
اتيح كل يء أن يزيله الدعاء والترع إى من بيده مف ،ودواء هذا الداء ،ومفتاح هذا الَغْلق

                         :  ويبدله بخر منه، والتري من احول والقوة، وانتظار الفرج من عند اه 

 [.13/]التغابن        
وُقْطب ذلك كله معرفة الرب بأسائه وصفاته، ومعرفة ما عب له، ومعرفة النفس وما 

، ولزوم الطاعات ، والفرار من امعاي، والبعد عن مواضع عب عليها ، وخالفة اهوى 
                 اآثام والفواحش: 

  [.52/إبراهيم]    
وتوسل إى ربك بأحسن الوسائل وأحبها إليه، وحنر وقت رقة قلبك، وناج ربك بلسان 

          : ل ااضطرار، وقِْف بن يديه بجا ، وترع إليه بصدق اانكساراافتقار
                                  

           
  [.41-14/اأنبياء]     

       إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته :  ،وجهلك بربك ،وابك عى تقصرك
                                                 

 (.2219برقم )( أخرجه مسلم 0)
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 [.51/مريم]          ۀ               

مع لزوم  واعتذر إليه من عجزك فإنك ا تدري متى تكون ااستجابة، وأفضل العبادة انتظار الفرج
                                      الدعاء : 

                                       
                              

                                          
                                      

 [.11-13/اأنبياء]           
      رزقنا اه وإياك وامسلمن حسن هدايته ، وا حرمنا كريم إجابته : 

                   
 [.111/]البقرة

                               

 [.21/نوح]
 [.11/]اإراء                  
اللرُهمر آِت ،  َقْرِ الَوَعَذاِب  َرمِ َواهَ ، بُْخِل البِْن وَ ـَواجُ ، َكَسِل الَعْجِز وَ البَِك ِمْن  اللرُهمر إِِي َأُعوذُ  » 

اَها أنَت َوَزِكَها ، َنْفِي َتْقَواَها  َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا  اللرُهمر إِِي  ،يَُها َوَمْوَاَهاأنَت َول، َخْرُ َمْن َزكر
.(1)أخرجه مسلم «ُب َهَا َوِمْن َدْعَوٍة َا ُيْستََجا ، َنْفٍس َا َتْشبَعُ  َوِمنْ ، َوِمْن َقْلٍب َا َخَْشُع ، َينَْفُع 

اللهم حبب إلينا اإيان ، وزينه ي قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من 
 الراشدين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب ، وأعيننا من اخيانة ، 
 ر.إنك تعلم خائنة اأعن ، وما خفي الصدو

 اللهم أحينا مسلمن ، وتوفنا مسلمن ، غر خزايا وا مفتونن ، يا رب العامن.

                                                 
 (.2722قم )ربأخرجه مسلم  (1)
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 احيي
فحمد اه  ، فصعد امنر رأى رجًا يغتسل بالَراز با إزار ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن يعى 
،وَ  احََياءَ  ُيـِحُب  ِسِترٌ  َحِيي   َوَجلر  َعزر  اه إِنر  » :، ثم قال وأثنى عليه ْرَ  َأَحُدُكمْ  اْغَتَسَل  َفإَِذا السر

 .(1)والنسائي أخرجه أبو داود «َفْلَيْسَتِرْ 
 َيْستَْحيِي ، َكِريمٌ  َحيِي   َوَتَعاَى  َتبَاَركَ  َربرُكمْ  إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   وعن سلان الفاري 

 .(2)أخرجه أبو داود والرمذي  « اً ِصْفر اَيُردرُمَ  أَنْ  َليْهِ إِ  َيَدْيهِ  َرَفعَ  إَِذا َعبِْدهِ  ِمنْ 
 ،وكال جوده وكرمه ،احياء، الذي يرك ما ا يتناسب مع سعة رمته العظيمهو احيي  اه 

                        وعظيم عفوه وحلمه : 

   [.111/امؤمنون]
، وأضعفه  عصية مع أنه أفقر يء إليه، فالعبد عاهر ربه بام عى ما يليق بجاله وحياؤه 
يستحي من َهتْك  ، وربه مع كال غناه ومام مقدرته عليه ويستعن بنعمه عى معاصيه لديه ،

 [.15] احج/             سره وفضيحته: 
فسبحان احيي الِستِر الذي يسر من عصاه با هيئه له من أسباب السر، ثم بعد ذلك يعفو 

                  ه،ويغفر له : عن

 [.25/الشورى]
 َكنََفهُ  َعَليْهِ  يََضعُ ــفَ  ، ْؤِمنَ امُ  ُيْدي اه إِنر  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ري اه عنها أن رسول اه 

هُ  َرهُ ــقَ  إَِذا َحترى ، َرِب  َأْي  ، َنَعمْ  : َفيَُقوُل  ، َكَذا َذْنَب  َأَتْعِرُف  ، َكَذا َذْنَب  َأَتْعِرُف  : َفيَُقوُل  ، َوَيْسُرُ  رر
ُهَا : َقاَل  ، َهَلَك  هُ َأن َنْفِسهِ  ي َوَرَأى ، بِهِ بُِذُنو  يُْعَطىف ، يَْومَ ال َلَك  َأْغِفُرَها اَوَأن ، الُدْنيَا ي  َعَليَْك  َسَرْ

 .(3)متفق عليه  «  َحَسنَاتِهِ  كِتَاَب 
حياء ا تدركه العقول، وا حيط به اأفهام، فهو حياُء  من عبده واعلم أن حياء الرب 

               وجوٍد وإحسان:  ،كرٍم وبرٍ 

 [.11]غافر /    
                                                 

 (.911رقم )بلنسائي (، وهذا لفظه، وأخرجه ا9112أخرجه أبو داود برقم ) / صحيح( 1)

 (.3551(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1911/ أخرجه أبو داود برقم ) صحيح( 2)

 (.2711( واللفظ له، ومسلم برقم )2991أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 3)
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فهو سبحانه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردما ِصفرًا، ويستحي أن يعذب ذا 
          : أن يعذبه شيبة شاب ي اإسام، ومن استحى من اه استحى اه

 [.1/ الرعد]         
                                     فاستح اآن من كل فعل تستحي أن تراه غداً حيث ا تنفع  امعذرة : 

                                                       

 [.117-111/آل عمران]                 
 حب أساءه احسنى ، ويثني عى نفسه ها ، وحب ظهور آثارها ي خلقه.  واه 
كريم حب أهل الكرم.. حليم حب أهل احلم .. شكور حب مؤمن حب امؤمنن.. فهو

           الشاكرين.. تواب حب التوابن.. حيي حب أهل احياء : 
                          

                    
 [.29 -22/احر]                                

ومحبته سبحانه أسائه وصفاته أظهرها لعباده ، وأمرهم بالتعبد له بموجبها ومقتضاها: 
                     

                             

  [.111-111/اإراء]                       
وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي حبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 

                      يبغضها: 

 [.111]اأعراف/    
 بد ه التع :باسمه احيي 

اعلم رمك اه أن احياء شعبة من شعب اإيان، والتعبد ه بصفة احياء من أعظم الصفات 
 [.12/املك]                               : التي حبها اه 

 ، ُشْعَبةً  َوِسُتونَ  بِْضعٌ  َأوْ  َوَسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإيَانُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  وعن أي هريرة 
ِريِق  َعنِ  اأََذى إَِماَطةُ  َوَأْدَناَها ، اه إِار  إَِلهَ  َا  : َقْوُل  َفَأْفَضُلَها  « اِإيَانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َياءُ َواحَ  ، الطر

 .(  1)أخرجه مسلم
                                                 

 (.35برقم ) أخرجه مسلم( 1)



151 

 

 واحياء خر كله ؛ أنه ا يأِ إا بخر.
ِِ  َا  احَيَاءُ  » ملسو هيلع هللا ىلص :لنبي قال : قال ا عن عمران بن احصن   . ( 1)متفق عليه «بَِخْرٍ  إِار  َيْأ

، ثم احياء من امائكة الكرام،  وأعظم احياء وأحسنه وأمله وأوجبه احياء من اه 
 من الناس ، ثم احياء من النفس : ثم احياء

العمل له، واحب له،  ، وكال اإيان به، وإحسانواحياء من اه يكون بإخاص التوحيد ه
                 واخوف منه، والترع واافتقار إليه ي ميع اأحوال :

                                                    

 [.3]يونس/         
باه وأسائه وصفاته، ثم وأشد الناس حياء من اه هم اأنبياء والرسل ؛ لكال معرفتهم 

                                        أتباعهم من امؤمنن :
                              

                                          

 [.12-57/امؤمنون]      
؛ لكال معرفته باه وأسائه وصفاته،  ملسو هيلع هللا ىلصن اه هو نبينا حمد وأشد اخلق حياء م 

 . مستغفرًا من ذنبهكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شاكرًا لربه  وهذا ومعرفته بنعمه وإحسانه،
 َرَأى َفإَِذا ، ِخْدِرَها ي  َعْذَراءِ ال ِمنَ  َحيَاءً  َأَشدر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النبي  قال : عن أي سعيد اخدري  

 .( 2)متفق عليه.  َوْجِههِ  ي  َعَرْفنَاهُ  َيْكَرُههُ  اً َشْيئ
 ،والفؤاد ،والبَ ،السمعنعمة فاحفظ  ،واعلم أن اه يراك ويعلم بحالك ي ميع اأوقات

       امعاي ، واستعملها ي الطاعات : من ميع  ،واللسان

 .[71/النحل]                
واحفظ السمع والبَ والفؤاد من ميع امحرمات ، جوارحك ي طاعة مواك ، واستعمل 

             واحفظ البطن من دخول امحرمات، واحفظ الفرج من غشيان الفواحش : 

 [.31]اإراء/    جئ                                  
                                                 

 (.37( ومسلم برقم )1117، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)

 (.2321( واللفظ له ، ومسلم برقم )1112أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه , (2)



157 

 

 أن يراه عى معصيته .ومن علم أن السميع البصر مطلع عليه استحى 
       فضًا عن أن تعصيه با أعطاك وهو يراك : ،فاستح من ربك أا تطيعه

                           

 [.11يونس/ ]                                           
واحياء، وَخَلق احياء وَمنر به عى َمْن شاء من  فسبحان العليم اخبر الذي اتصف باحياة

         خلقه، فكل حياء ي امائكة واإنس واجن من فضله وخزائنه: 
 [ .21]احجر/            

واعلم أن احياء من امائكة يكون بااقتداء هم ي دوام الذكر والتسبيح، وعدم إيذائهم بامعاي 
            أهم معنا يكتبون وحفظون:  ت ؛وامنكرا

 [.12-11]اانفطار/              
أما احياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من اأقوال واأعال واأخاق ؛ 

 حياء من اه وامائكة والناس.
 ك سقط من عن اه.فَمْن ُرِزق ذلك فهو احيي الذي حبه اه ، ومن ُحِرم ذل

ةِ النُب َكَامِ  ِمنْ  النراُس  كَ َأْدرَ  مرا إِنر  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أي مسعود اأنصاري   ور
 .( 1)أخرجه البخاري« ِشْئَت  َما َفاْصنَعْ  ِح َتْستَ  َمْ  إَِذا ، وَى اأُ 

معصية اه ، فمن م يستح  واحياء من النفس أن حملها عى طاعة اه بعدم استعال نعم اه ي
        صنع ما شاء من الفواحش وامنكرات والقبائح ؛ أن احياء هو امانع من فعلها: 

 [.22اأنفال/ ]             
أعر, اه عنه ، فاعبد  ،استحى اه منه ، ومن أعر, عن اه ،واعلم أن من استحى من اه

            تكن تراه فإنه يراك : ربك كأنك تراه ، فإن م 

                   

 [.113-112]اأنعام/      
بينا هو جالس ي امسجد والناس معه إذ أقبل ثاثة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  وعن أي واقد الليثي 

فأما أحدما  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه وذهب واحد ، قال : فوقفا عى ملسو هيلع هللا ىلصنفر ، فأقبل اثنان إى رسول اه 
                                                 

 (.3919برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 فرأى فرجة ي احلقة فجلس فيها ، وأما اآخر فجلس خلفهم ، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا .
ُكمْ  َأَا  »  قال : ملسو هيلع هللا ىلصفلا فرغ رسول اه  ا ، الثرَاَثةِ  النرَفرِ  َعنِ  ُأْخِرُ  َفآَواهُ  اه إَِى  َفَأَوى َأَحُدُهمْ  َأمر

ا ، اه ا ، ِمنْهُ  اه َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا َخرُ اآ َوَأمر  .(  1)متفق عليه « َعنْهُ  اه َفَأْعَرَ,  َفَأْعَرَ,  َخرُ اآ َوَأمر
اللهم إي ي هذا امقام استحي منك  من التقصر فيا كتبت عنك يا مواي ، وأستغفرك 

مة لكتابته ، من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك العظيم، وأنت احكيم الذي بعثت اه
رت، وأستغفرك وأتوب إليك ما عملت،  وسقت اليد لتحريره. فلك احمد عى ما قدر

 فاغفر ي ولوالدي وامسلمن كافة يا واسع امغفرة والرمة . ،فلست أنشد إا رضاك
 [.23]اأعراف/                   

                  
 [.15]اأحقاف/              

دٍ  َعَى  َصِل  اللرُهمر  » دٍ  آلِ  َوَعَى  حَمر ْيَت  َكَا  ،حَمر  إِنرَك  إِْبَراِهيمَ  آلِ  َوَعَى  إِْبَراِهيمَ  َعَى  َصلر
يدٌ  َمِيدٌ  دٍ  َعَى  َباِركْ  اللرُهمر  ، َجِ دٍ  آلِ  َوَعَى  ،حَمر  آلِ  َوَعَى  اِهيمَ إِْبرَ  َعَى  َباَرْكَت  َكَا  حَمر

يدٌ  َمِيدٌ  إِنرَك  إِْبَراِهيمَ   .(  2)متفق عليه « َجِ
اللهم لك احمد كله ، ومنك الفضل كله ، وبيدك اأمر كله ، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ، 

 أنت امقدم، وأنت امؤخر، ا إله إا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك. وما أررنا وما أعلنا،
عوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ا نحي ثناء اللهم إنا ن

 عليك أنت كا أثنيت عى نفسك .

                                                 
 (.2171(، واللفظ له، ومسلم برقم )11خرجه البخاري برقم )أ، متفق عليه( 1)

 (.911(، واللفظ له، ومسلم برقم )3371خرجه البخاري برقم )أ متفق عليه,( 2)



 

 
 

أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 
 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها

 
 
 

 احق والعدل, أساء اه احسنى الدالة عى
 [ 46 -43]  اهداية والبيانو

   شتمل عى ما يي :تو   

    جل جاله(  احق )
 جاله  جل  ( هاديا) 
 جاله  ( جل بن ام )
 جاله  جل (  الفتاح)

 

 سابعالقسم ال

 الثالثالباب 
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 احق
                    :  اىــال اه تعـــق
 .  [ 111/ امؤمنون]

،  ، اجامع للخر وامحامد كلها الدائمواملك هو الرب احق الذي تفرد بالبقاء  اه 
      :  وامثل اأعىواأفعال اجميلة، ،  ، والصفات العى الذي له اأساء احسنى

                                          
 . [ 1 – 5 / طه]                                             

 ، ، هو احق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله هو سبحانه احق الذي ا شك فيه و ا ريب
 :  ا إله غره، وا رب سواه ق،هو احق الذي جاء باحق، وحكم باحق، ونَ اح

 .  [ 32] يونس /                
         : ، وكل معبود سواه باطل  ، وا معبود بحق سواه امعبود بحق، احق املك وهو سبحانه 

                   
 .  [12/احج]         

الكتاب باحق ، وأرسل الرسل باحق ، وحكم خلقه باحق ،  وهو سبحانه احق الذي أنزل
              : وحكم بينهم باحق 

 [.33/التوبة]      
      وإليه تنتهي ميع اأحكام والعلوم قاطبة:أعظم أساء اه احسنى، من واحق 

                                     

 [ .119/طه]
الذي ا تستطيع العقول اخروج عن حكمه، وا تستطيع اأبدان  فسبحان املك احق امبن

، ، وعزها عن مرادها، وقهرها بأمره ، ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق عن ملكه وأمرهاخروج 
 .  [ 59 / اأعراف]                          : فأرعت إى مراده 

، وأودع احق والتوحيد ي قلوب العارفن،  وهو سبحانه احق الذي أظهر بصفاته أنه احق
          :  ، مؤديًا عنه شهادة احق بأنه احق  بينه وبن عباده وجعله سفراً 

 [.14/الرعد]                     
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ت روعظمته وأطاعته، وخ، وأحبته  فرأت احق وأنار سبحانه قلوب امؤمنن باحق 
                :  ساجدة باحق للحق 

 .  [ 4 / الزمر]   جئ                  
ليعم ميع امكلفن باحق، وينر الطريق ، فسبحان الكريم احق الذي أرسل رسله باحق 

  ويدحض حجج امعاندين للحق: إليه، ويقطع جدل امخاصمن فيه،  للسالكن 
 .[22/اجاثية]               جئ

أن يكون له  ،والصفات العى ،وما كان من كال املك احق الذي له اأساء احسنى
أنه  ؛ ، ومأمور ومنهي ، اقتى ذلك أن يكون له أمر وهي ، ورى وسخط حب وبغض

                   : متى شاء، اء با ش، ملك يأمر وينهى كا يشاء 

                  

 [.23/احر] 
،  أرسل برمته الرسل باحقمن جنسهم وما كان ابد من إباغ أوامر املك إى خلقه 

      :  واستعمله فيا حبه ويرضاه، ل احق أحبه احقبِ فمن قَ ، وأنزل الكتب باحق
                             

 . [ 33 / التوبة] 
 ومن رد احق أبغضه احق سبحانه وخذله، فاستعمله الشيطان فيا يبغضه احق ويكرهه

               : فأحبط اه عمله
 .  [ 21 / حمد]    

كا قال  ،اميء ويعاقب ،كم باحق أن يثيب اه امحسنوكان من مام احكمة واحُ 
                   : سبحانه

 . [31/النجم]   
ورضوان  وثوابه اجنة، فهو احق  ،وكل ما أحبه اه ورسوله ،فكل ما أمر اه ورسوله به

 وجزاؤه النار ، فهو الباطل  ،وكل ما أبغض اه ورسوله ،وكل ما هى اه ورسوله عنه،  الرب
                          :  ربوسخط ال

 . [ 171 / النساء]                         جئ   
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: كل طاعة يفعلها العبد من الرمن ورضوانه، وكل معصية من النفس والشيطان واعلم أن 
                                             حخ    

  . [ 11- 74 / النساء]                           
                 : وقال سبحانه عن الشيطان 

 . [1/فاطر]      
       سفيه العقل : ، وا يرك عبادة احق سبحانه إى عبادة ما سواه إا أعمى القلب 

                                                   
 [ .35]يونس/               

، كل ذلك ا يقع من العباد  ، وكل حق وباطل ، وكل خر ور كل طاعة ومعصيةواعلم أن 
ويرى  ، ويأمر بذلك لكن اه حب احق واخر والطاعات،  علمهومشيئته و بإذن اهإا 
            :  ، وينهى عنه وا يرضاه طل والر وامعاي، ويكره البا به

                                    
 [ .7/الزمر]                               

                           وهذا  والرسل والكتب تبن للناس هذا
 .  [ 24 – 27] التكوير /                     
                                   وقال سبحانه : 

                                   
 . [31 – 24 / الكهف]                           

ذي مأ أركان الوجود كلها بعظمته وجاله، ورمته واإله احق ال فسبحان املك احق
وإحسانه، وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه، وقهر ميع امخلوقات 

    وكل معبود سواه باطل: ، أنه وحده احق  وعبادته وحده ا ريك له ؛  لطاعته

                                      
 .  [ 12 / حجا] 

 وهو سبحانه املك احق الديان الذي عازي عباده با عملوه من احسنات والسيئات.
فا أحسن من مسلم أو كافر إا وقع أجره عى اه ي الدنيا أو ي اآخرة ، وما أساء من 

              مسلم  أو كافر إا جازاه ربه با أساء : 
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 [.129-123/النساء]               
         فاعمل ما شئت كا تدين تدان : 

 [.7/اإراء]  
  فكل يء له ثمن، وكل عمل له جزاء، وكل حسنة ها ثواب ، وكل سيئة ها عقاب : 

  [.91/فصلت]               
      الديان الذي عازي بكل عمل ، وا يضيع عنده عمل :  فسبحان

  [.111/اأنعام]                 
وهو سبحانه املك احق الذي حكم بن عباده يوم القيامة باحق والعدل واإحسان، 

ا ي ثم عازهم عى ما قدمو، الديان الذي حاسب اأولن واآخرين عى أعاهم 
      :  فر راً  وإنْ ، فخر خراً  إنْ  ،حياهم الدنيا من أعال

               

 .  [ 1 – 1 / الزلزلة]      
  :  مثقال ذرة اً ، وا يظلم أحد وهو سبحانه احق الكريم الذي يضاعف احسنات

 .[91/النساء]     
، مالك يوم احساب واجزاء عى اأعال، وله  مالك يوم الدين، ديان وهو سبحانه ال

           عى العدل والرمة واإحسان:  احمد
 . [9-2/الفاحة]          

، ويقتص للمظلوم من الظام، ومن السيد  بعمله الذي عازي كاً  وهو سبحانه احق الديان
                 :  ، ومن القوي للضعيف لعبده

 [.21/الفرقان] 
       : وا تأخر  وإذا حكم اه يوم القيامة فا ظلم وا جور

 .  [ 17 / غافر]              
 يوم القيامة  فسبحان املك احق الذي أحى ميع أعال عباده، ثم حكم الديان بينهم

      ويزيدهم من فضله: ، أجورهم  وفيهم ميعاً وي ،واإحسان بالعدل
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 .[31/ آل عمران]       

ِقَياَمِة َأْو َقاَل الْحَرُ النراُس َيْوَم ـيُ » يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اه  س يوعن عبد اه بن أن
ءٌ  َليَْس  »َقاَل  ؟ُهْاً  َوَما :ُقْلنَا:  َقاَل   « ُهْاً  ُغْراً  ِعبَاُد ُعَراةً ال ُثمر ُينَاِدهِْم بَِصْوٍت ،  َمَعُهْم َيْ

انُ َأن، امَلُِك  اَأنَب: رُ ـَــْن قمَ َمْن َبُعَد كا يسمُعُه َيْسَمُعُه  ير   .(1)امفرد أخرجه أمد والبخاري ي اأدب « ا الدر
 لعدله بن خلقه: إظهاراً ؛ وازين يوم القيامة وهو سبحانه املك احق الذي يضع ام

                     

 .[  97 / اأنبياء]          
فحاسب نفسك ي  ،واعلم رمك اه أن الديان احق سوف حاسبك عى ميع أعالك

، وا  ترى العملقبل أن موت و لة والعملـهْ فأنت ي دار امُ  ،الدنيا ما دمت تستطيع
              تستطيع التوبة والندم: 

                     
 .[ 117 – 111 / آل عمران]    

َيا ِعَباِدي إِنرَا  »: يقول يوم القيامة للخلق  اه تبارك وتعاى  أن ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي ذر و
اَها َأْعَاُلُكْم ُأْحِصيهَ  ِهَي  َوَمْن َوَجَد َغْرَ  ، َفْلَيْحَمْد اه َوَجَد َخْراً  َفَمنْ ، ا َلُكْم ُثمر ُأَوِفيُكْم إِير

 .(2)أخرجه مسلم  «َيُلوَمنر إِار َنْفَسهُ  َذلَِك َفَا 
 بطل الباطل، وحكم بن عباده بالعدلويُ  ،ق احقحِ ـُاحق الذي ياملك هو  واه 

: والرذائل ، وينهاهم عن الظلم والبغيوالفضائل  بالعدل واإحسان ويأمرهم ،واإحسان
               

 .  [41/النحل]       
،  ل ي حكمه وأمرهدَ ، فهو الذي عَ  وا أقسط منه ،وهو سبحانه احق الذي ا أعدل منه

  :ا قال سبحانهكب أهله حأمر بالقسط ويثوابه وعقابه، الذي  ل وأحسن يدَ وعَ 
                                                 

 (.471(، وهذا لفظه ،وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )11192أخرجه أمد برقم ) /حسن (1)
 ( .2577برقم ) أخرجه مسلم (2)



115 

 

 .  [ 4] احجرات /          
،  إا وهو موزون بميزان العدل والقسطَخَلقه فتبارك اه رب العامن الذي ما من يء 

        وتنزه اه عن احيف واجور: وتعاى اه عن اإمال وامجازفة ، 

 .[91/النساء]               
،ومكانه وزمانه، ميتهكو ي نوعيتهلم أن كل يء ي خزائن احق سبحانه موزون بقدرٍ واع

 .  [ 21 / احجر]                         وصورته: 
 .ل ي ميع أحكامهدَ ل ي ميع أفعاله، وعَ دَ هو احق الذي عَ   واه 

 .ودينه احق، وقوله احق، وفعله احق ، فهو احق 
ويكرم  ..م ويؤخرويقدِ  .. ويعز ويذل .. ويرفع وخفض .. ويعطي ويمنع .. يبسط ويقبض

 ويعاي ويبتي. .. وهدي ويضل .. وحيي ويميت .. وهن
م أهل عر ، ولو نَ  هو احق الذي لو عذب أهل ساواته وأراضيه كان ذلك بحكم العدل

                     ذلك بحكم الفضل:  ساواته وأراضيه كان

  [.111/امؤمنون]    
الذي كل ما نراه وماا نراه من خلوقاته فهو احق، وكيفا ، فسبحان املك احق امبن 

     : ف حكمه وتدبره فهو العدل والرمة كان فعله فهو احكمة، وكيفا رر 

                 

 [.73/اأنعام]            
حتى ُيفهمك من منعك أن  ،واستغفر لذنبك،  فإن م تفهم فابك عى اجهلاحق ،  فافهم
 .   [ 119 / طه]         فافهم ، تفهم
  التعبد ه  باسمه احق : 

 .من أعظم العلوم وأرفها وأنفسها اعلم وفقك اه معرفته وطاعته أن معرفة احق 
حق ي ااعتقاد والقول والعمل تنال رف الدنيا واآخرة، وتسعد بدخول وبإصابة ا

 . والنجاة من النار ،ورضوان الرمناجنة، 
بأسائه وصفاته  أمر باحق تنال معرفته، وترف بحسن عبادته، وبمعرفته  نْ وباتباع مَ 

  .وتسكن إليه، وتذوق حاوة اإيان به، ولذة مناجاته، وتعظمه، حبه
             : ، وااعتذار عن التقصر ي حقهجتهد رمك اه ي طلب معرفتهفا
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 .  [ 14/حمد]                             
، ونفذ به حكمه  ، وأقام به كل يء واعرف احق العظيم الذي خلق اه به كل يء

               :  ، وفضله ورمته وعدله وإحسانه، وتدبره 
 .[  99 / العنكبوت]           

، وبه أمات  ، وبه ابتى وعاى ، وبه أبعد واصطفى ، وبه أمر وهى وهدىاه أضل  باحق
: ، وبه أظهر كال قدرته وعلمه ي ملكه وملكوته  ، وبه مد نفسه ، وبه خذل ونَ وأحيا

                               

 .[  12 / الطاق]             
، وللملك عى عبيده  وإذا عرفت املك احق بأسائه وصفاته وأفعاله فاعلم أنك عبده

                :  ، وتليق بجاله وعظمته حقوق كثرة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم
                                               

  . [  11 - 17 / النحل] 
، فهو  ي أولك وآخركو،  سبحانه ازم لك أها العبد ي ظاهرك وباطنك واعلم أن حق اه

عليك سابغة  هنعم،  ، وهداك وحفظك من اآفات ، وأنشأك ورباك الذي خلقك وصورك
 . ظاهرة، وي ميع أمورك وأحوالك شائعة

              ريك له ، واجتنب عبادة ما سواه :  فاعبده وحده ا
                                   

 . [22 – 21 /البقرة]                                 
عن ، وا تشغلك نعمه عليك  فأطعه واعبده وحقه عليك ي كل نعمة جاد ها عليك واجب

                                        :ته وطاعتهعباد
 .[1 –1/اانفطار]              

 ، ، وسمح لك بعبادته وأذن لك بذكره،  احمد وحده أن هداك لإسام هواعلم أن 
لتنال بذلك امزيد من ؛ وأقامك ي طاعته، وأعانك عى ذكره وشكره وحسن عبادته 

               ، وتسعد برضوانه والقرب منه: فضله

 .  [ 17 / احجرات]           
ل قِ ـفث ، ، والذي خف فيه هو الباطل واعلم أن الذي يثقل ي اميزان يوم القيامة هو احق
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  : من امعاي والسيئات  وإا خف بضد ذلك، ميزانك باإيان والطاعات 

                

 .  [ 1 – 1 / الزلزلة]          
فهو أهل أن ُيعبد ويطاع ، ووفا قسطه  ، وأعط القسط من نفسك لربك وأقم اليوم ميزانك

             : وحقه حسب طاقتك ، وأجر ذلك كله عائد عليك 
                                      

                              
 .[ 71 / احج]                          

واستغفر احق سبحانه ما عجزت عنه، واعتذر له من ضعفك عن القيام بحقه، واطلب منه 
         عن جرأتك عى معصيته وهو يراك: وامغفرة العفو 

 .  [ 111/ النساء]         
وي حق غرك ، وعليك بالعدل  ،باحق والقسط والعدل ي حق نفسك وكن قائاً 

   :، واستفرغ كل أوقاتك ي ذلك أقوالك وأفعالك، وي واإحسان ي ميع أمورك 

                        
 .  [ 113-112/ اأنعام]

، إن خرًا فخر  ،، وبميزانك اليوم يوزن لك غداً  إا ما قدمته هنا واعلم أنه ليس لك هناك
                  : وإن رًا فر 

 .[97/اأنبياء]            
 ، وإنْ  ، واصر عى ما أصابك وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل ي خلقه وأمره

           نال عبودية الصر واإحسان: لت؛ فاعدل وأحسن  لمك اخلق ظَ 

 .  [ 41/ يوسف]            
وسبح بحمد احق الذي خلقك ي أحسن تقويم، وزودك بالسمع والبَ، وخصك بالعقل 

       ، فنعمه عليك ا ُتـعد وا حى :  والفكر، ويَ لك العلم والعمل
                                          

 . [11-1/ الضحى]                            
وليس لك إا امتثال أمره: ، فأنت عبده  ي غر طاعة ربكقلبك وجوارحك وإياك أن تشغل 
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 . [15/مريم]                                 
 ، ، وأن تذكره وا تنساه أن تطيعه وا تعصيهه ، والوفاء بعهدعليك سبحانه  احق فمن حق

 :سواه ، وأن خافه وا خاف أحداً  سواه وأن ترجوه وا ترجو أحداً  وأن تشكره وا تكفره،
                                   

 [ .7/امائدة]             
وتعبده بااتصاف ها،  ، لتدعوه ها ،وصفاته العى ،ومن حقه عليك أن تعرفه بأسائه احسنى

                                         وُتـعِلم الناس دينه كا أمر: 

 . [ 74] آل عمران /
، وأن تشفق من غضبه  ، وعظمته وكريائه لا مقامه وجالهجِ ـومن حقه سبحانه عليك أن تُ 
               دوه إليه، ومن معصيته إى طاعته:وسخطه ومقته، وأن تفر من ع

                                       

                               

 [.21-13/نوح]          
شكر احق عى لت ؛ وتودده إليك، ، وفضله عليك  ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك

    : وإنعامه ، وتنال امزيد من فضلهجزيل عطائه وإحسانه
 .[ 7 / إبراهيم]          

، و تتصفح حكمته ي  ، وإبداعه العجيب ومن حق احق عليك أن تنظر ي ملكوته العظيم
          : وتشهد له بوحدانيتهوحبه لتعظمه  ؛ خلقه، وقدرته ي صنعه

 .[ 111/ يونس]              
لتعرف اخالق  ؛ ، وتتلو كتابه الكريم العظيم هومن حقه سبحانه عليك أن تنظر ي كام

     : ، ومرادك منه  ، وتفهم مراده منكوأفعاله  احق بأسائه وصفاته
 .[29/حمد]       

ي  ،  وباطناً  ظاهراً  أحوالك ميع يعليك ظهر حقه ومن حقه سبحانه عليك أن تُ 
 إسامك وإيانك، وي صدقك وإخاصك، وي ميع أقوالك وأفعالك وأحوالك: 
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 .[ 113 – 111 /اأنعام] 

 : واعلم وفقك اه لطاعته أن حق اه عليك ي باطنك أربعة أقسام
، وا رب  ويصدق به ، ويقر بأن اه ا إله غره، بأن يؤمن باه  : حق اه عى القلب : اأول
، وامثل اأعى، وله اخلق  ، والصفات العى له اأساء احسنى،  وا أحد مثله  ، سواه

                                    : يك لهواأمر وحده ا ر
                                    

  [ .3] يونس/    
، ويعرف ما أنزل  بأسائه وصفاته وأفعاله  بأن يعرف الرب  : حق اه عى العقل : الثاي

 ، ويعرف مائكته وكتبه ورسله ، ووعده ووعيده همن أمره وهي ي كتبه، وما أرسل به رسله
بمعرفة احق ، وما أمر به احق ، ويسجد مع الساجدين  ، ليكمل إيانهوقضائه وقدره 
                                          لرهم احق : 

                                          
 [17-11/احديد]                     

والراءة  ، واانقياد له بالطاعة، وهو ااستسام ه بالتوحيد  ، حق اه عى الروح الثالث:
                               وأهله :  من الرك

 [ .3-2/الزمر]      
، باخضوع واخشوع للعزيز اجبار، واافتقار إليه وحصل  ، حق اه عى النفس الرابع:

والصر عى طاعته، والصر عن معصيته، والصر عى أقداره، ، واانكسار بن يديه 
وحسن عبادته، والنصح لعبادته، ، وامحبة له، والرجاء له ، واخوف منه ، والرغبة إليه 

                              : والرمة خلقه
                              
                                
                              

 [ .11-1/ امؤمنون]                            
             :فاحق همفهذه صفات أولياء اه 
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 .[  41 / اأنبياء]         
، ويملك سمعك  واعلم رمك اه أن املك احق يملك نفسك وروحك وجسدك

 ولسانك. ، ويملك وقتك ومكانك وبَك وعقلك
، وتعليم رعه،  والدعوة إليهوشكره ، فارغب إى احق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره  

التفكر ي آياته يستعمل عقلك ي ، و ادتهوحسن عب طاعتهبويستعمل ميع جوارحك 
 :، وااستقامة منهجًا  واحياة مربحاً ،  أن ععل لك اأر, مسجداً وسل ربك  ،وخلوقاته

                                
 . [11-11] اإراء/                      

، و تعمل باحق سبحانه فتؤمن به وتوحده  للحقاحق أن تعلم أنك عبد أحق واعلم أن 
، وما سوى ذلك باطل وخَان فا  ، وتدعو إى احق الذي أمرك بإباغه خلقه الذي أنزله
                          : تلتفت إليه

 .[    3  – 1] العَ /                  
ق، ئاخا فوقترى بقلبك اخالق  ،ئهته وآاوتدبر آيا ،وتفكر ي ملك ربك العظيم

وترى اخالق خلق، والرازق يرزق، ، واحي حيي ويميت، الصور ُيصوروامصور 
                   لك يدبر:وامَ والعليم ُيعِلم ، ،  والرمن يرحم

                                                 
 .[  7   – 5/احج]                                        

وإذا عرفت ربك بأسائه وصفاته وأفعاله فاعبده كا يليق بجاله وعظمته، واشكره عى 
       إحسانه وفضله، فهو احق الواحد اأحد الصمد وحده ا ريك له: 

 . [15/مريم]                           
وا يعزب عنه مثقال ذرة ي ملكه العظيم ، واعلم أن احق سبحانه يسمع ويرى كل يء 

، وتب إليه من  وحقوق عباده ، فتب إى ربك العظيم من التقصر ي أداء حقوقه الواسع
               :  وجاوز حدوده انتهاك حرماته،

 [.31/النور] 
 ء يقربك إى مواك احق فهو حق ، وكل يء يبعدك عنه فهو باطل.واعلم أن كل ي

  واحق منصور أبدًا أنه حق فتمسك به ، والباطل خذول أبدًا أنه باطل فاجتنبه : 
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 [ .11/اإراء]                    
         والقرآن هو احق الذي أنزله احق ليحكم بن الناس باحق : 

 [.115/النساء]                       
           وإذا عرفت احق فيجب عليك إباغه للبرية :

 [.52/إبراهيم]           
 .  [ 23 / اأعراف]                 

 .[53/آل عمران]                        
َمَواِت وَ  ْمدُ احَ َلَك  اللرُهمر  » َمَواِت  ْمدُ احَ َوَلَك ، ْرِ, اأَ َأْنَت ُنوُر السر َأْنَت َقيراُم السر
َمَواِت وَ  ْمُد َأْنَت َرُب احَ َوَلَك ، ْر,ِ اأَ وَ   َوَوْعُدكَ ، ُق احَ َأْنَت  ، ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ السر

اَعُة َحق  ، َوالنراُر َحق  ،  نرُة َحق  اجَ وَ ، ق  َولَِقاُؤَك َح ، ُق احَ َوَقْوُلَك ، ُق احَ   .َوالسر
ْلُت ، آَمنُْت  َوبَِك ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت  َوإَِليَْك ، َوبَِك َخاَصْمُت ، َوإَِلْيَك َأَنْبُت ، َوَعَلْيَك َتَوكر

ْرُت ، َحاَكْمُت  ْمُت َوَأخر ْرُت َوَأعْ ،  َفاْغِفْر ِي َما َقدر ي َا إَِلَه إِار َأْنَت  ،َلنُْت َوَأْرَ  « َأْنَت إَِهِ
 .(1)متفق عليه 

اللهم أنت أحق من ُعبد ، وأحق من ُشكر ، وأرأف من ملك ، وأجود من ُسئل ، وأرحم من 
 برمتك يا أرحم الرامن. ،رحم ، فاغفر لنا وارمنا

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ، واللفظ له .714( ، ومسلم برقم )1121قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه (1)
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 اهادي
                قال اه تعاى: 

 .[31/]الفرقان
با أظهره من أسائه وصفاته ، وآياته  ،هو اهادي احق الذي هدى ميع خلقه إليه اه 

                   ونعمه وإحسانه: ، وخلوقاته

  [.12/الطاق]                          
، وهداهم إى ميع امنافع ، وأرشدهم إى دفع وهو سبحانه اهادي الذي هدى خلقه إى معرفته 

    إى كل خر ي الدنيا واآخرة :وحده ا ريك له امضار ، وعلرمهم ما ا يعلمون ، اهادي 
 [.31 /الفرقان]           

وهو سبحانه اهادي الذي خلق ميع امخلوقات ي السموات واأر, ، وهداها إى جلب 
               وعبادة رها :  ،ع مضارهاودف ،مصاحها

 [.5-1/اأعى]             
                تشهد بتوحيده ، وتسبح بحمده :  وميع خلوقاته

 [.99/]اإراء                                 
 [.51/]طه              فسبحان اخاق العليم: 

 وهو سبحانه اهادي لكل مهتد من خلوقاته.
هدى كل يء إى التسبيح بحمده .. وهدى كل خلوق إى اإقرار بوحدانيته.. وهدى 
الطفل إى التقام الثدي عند خروجه.. وهدى الفرخ إى التقاط احب بعد خروجه .. وهدى 

 النحل إى بناء بيوها با يناسب حاها.
 وأزهارًا وثارًا. ،هدى النبات أن يشق ي اأر, عروقًا .. وفوق اأر, أغصانًا وأوراقاً و

 وهدى امائكة للتسبيح .. وهدى السحب للمطر .. وهدى اأر, لإنبات.
وهدى الشمس والقمر والنجوم للسر واإنارة .. وهدى كل طر وحيوان ي الر والبحر 

 [.13–12/الليل]                   واجو إى ما يصلحه وينفعه : 
            وهدى اإنسان إى ما يسعده ي دنياه وأخراه:

 [ .3-2/اإنسان]                        
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 [.3-2/]اأعى               فسبحان اهادي احق: 
ريق احق واإيان با أرسل إليهم من الرسل ، وما أنزل وهو سبحانه اهادي امَبــِن لعباده ط

   عليهم من الكتب ، وما نصب هم من اآيات والدائل ي السموات واأر, : 

 [.23/]الزمر                
    :  وهو سبحانه اهادي احق الذي هدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله

 [.51] سبأ/                         
م العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه، ومن ا يصلح للهدى فيضله يوهو احك 

بعد إقامة احجة عليه ، فجميع العباد يتقلبون ي مشيئته بن فضله وعدله، وهو عى كل 
                 يء قدير 

 [.43/]النحل                        
وهو سبحانه اهادي الذي أعطى اإنسان حرية ااختيار ، فمن شاء اهدى هداه إى الَاط 

 [.25]  يونس/                          امستقيم : 
،  ن هم من أسائه احسنىـَوهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل اإيان با بيا 

          وصفاته العى ، وآياته وخلوقاته ، فاهتدوا هدايته هم: 

 [.59/]احج      
           وهو سبحانه اهادي الذي أنزل كتبه هداية للناس: 

                    
 [.11-4/اإراء]    

         داية الناس إى احق : وهو سبحانه اهادي الذي أرسل رسله ه

 [.4/]الصف                                  
   وهو سبحانه اهادي الذي جعل بيته العتيق مباركًا وهدى للعامن إى يوم القيامة: 

 [.41/]آل عمران                    
ء من عباده ، اهادي الكريم الذي فتح ميع أبواب وهو سبحانه اهادي الذي هدي من يشا

اهداية إليه عن طريق آياته وخلوقاته ، وعن طريق أسائه وصفاته ، وعن طريق نعمه وآائه ، 
            وعن طريق  كتبه امنزلة ، وعن طريق رسله امرسلة : 
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 [.3/يونس]       
 اخلق أقرب طرق اهدى ، وباب الكون أوسع أبواب اهدى . واهدى عن طريق

فباخلق هتدي إى اخالق ، وبالصور هتدي إى امصور ، وبالرزق هتدي إى الرازق : 
                         

  .[1-1/ق]                          
، والكريم رأيت اخالق َيـخلق، والرزاق َيرزق، والرمن َيرحمفإذا نظرت إى الكون 

                   قهر :ـحسن ، واجبار يَ ـيُ 

                   

 [.113-112/اأنعام]
عاله ، وإذا هداك بكامه هو سبحانه اهادي الذي إذا هداك بخلقه فاهادي اسم من أساء أف

 سم من أساء ذاته .افاهادي 
واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم ، والقرآن هاد إى معرفة العظيم ، لكن 

 .الكون العظيم لغة عامية يراه ويقرؤه ويفهمه كل إنسان حيثا كان
ر ، واجبال والبحار ، واماء ومن آياته التي هتدي ها إليه الشمس والقمر ، والليل والنها

                واجاد ، والنبات واحيوان :

                               

                                                          

 [.3-2/الرعد]    
 وتدبره.عظم أبواب اهدى من قرأه أالعظيم من واعلم أن القرآن 

، فالكون كتاب اآيات ي قلبهليكتمل نور اهداية  ،وابد لإنسان من ااهتداء هذا وهذا
      وامخلوقات ، والقرآن كتاب العلوم واأخبار واأوامر والنواهي:

                

 [.11-15/امائدة]                    
فبآيات الكون نعرف ربنا ، وبآيات القرآن نعبده ، فالكون دلنا عليه سبحانه ، والقرآن علمنا 
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 وأمره وهيه ، ونعمه وإحسانه ، ووعده ووعيده. ،أساءه وصفاته وأفعاله ، وبن له منهجه
عاله ، وتارة بالفطرة ، وتارة فسبحان اهادي الذي هدي إليه تارة بخلقه ، وتارة بكامه ، وتارة بأف

    ، وتارة بالتفكر والتدبر : باانراحباإهام ، وتارة بالرؤيا ، وتارة باأشخاص ، وتارة 

                          

 [.23] الزمر/                   
 ،  الذي يملك ميع خزائن اهداية، هو اهادي الغني ه هو اه وحده ا ريك ل  واعلم أن اهادي 

                :  وهو اهادي لكل مهتد وهاد، ومن يضلل فا هادي له سواه
 [.171]اأعراف/          

   ي تدبر ملكه وماليكه :   ،وأساءه وصفاته ،فسبحان من أظهر قدرته وحكمته

 [.194]اأنعام/                 
  وهدانا لإسام :  ،وأنزل علينا أحسن كتبه ،فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله

 [.23/]الزمر                 
   واحمد ه الذي هدانا إى التوحيد واإيان، وحفظنا من الكفر والرك: 

                                            

 [.11  -17/]الزمر                        
ة يسألون رهم اهداية ي واعلم أن كل أحد حتاج إى اهداية، واأنبياء والرسل أكمل اخلق هداي

                      كل وقت : 

 [.41/] اأنعام    
كر نعمة ينعم ها اهادي عى عباده، وكل نعمة دوها فناقصة وزائلة، وبقدر واهداية أ
              د تكون سعادته ي الدنيا واآخرة : هداية العب

 [.17/احجرات]                          
وإى الطريق اموصل  ،يهدينا إليهل  ،ل اهداية ي كل ركعة من الصاةأأن نس  وهذا أمرنا اهادي 

                  إليه ، بأن نقول : 

                

 [. 7-2/]الفاحة          
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فا إله إا اه ما أعظم شأنه ، وما أرمه بعباده ، وما أعظم نعمه عى خلقه ، وما أعظم 
 حلمه عى من عصاه وكفر به.

               للهم ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا فا

 [.155/]اأعراف            
 واعلم أن هداية اه لعباده أنواع:

اهداية العامة: وهي هداية ميع امخلوقات ي السموات واأر, إى مصاحها، لتكون  اأوى:
                          انه : مهيئة ما خلقت من أجله كا قال سبح

 [.3-1]اأعى/      
هداية التوفيق واإهام ورح الصدر لقبول احق: وهي بيد اه وحده ا ريك له كا  الثانية:

             قال سبحانه :
 [.51/]القصص

  كل صاة.وهذه اهداية هي التي أمرنا اه أن نطلبها منه ي
هداية الدالة واإرشاد والبيان: فاه هدى خلقه إليه ، ودهم عليه ، وبنر هم سبل  الثالثة:

 اهداية ، وموجبات التوحيد واإيان ، با أظهر ي الكون من امخلوقات واآيات ، وبا
 أنزل من الكتب والبينات.أرسل من الرسل ، و

 قاموا ها كا قال سبحانه :  ار ـوأثنى عليهم لَ  ،ذه اهدايةباعهم هالرسل واأنبياء وأتاه وأكرم 
                                   

 [.53-52/]الشورى             
  وهي حجة اه عى خلقه التي ا يعذب أحدًا منهم إا بعد إقامتها عليه كا قال سبحانه : 

                         
 [.15/]اإراء         

           فمن هداه اه لإيان فبفضله وله احمد كا قال أهل اجنة : 

                               

  [.93/]اأعراف     
نه من أسباب اهداية با ومن أضله اه فبِعد له ، فقد أرسل إليه الر سل ، وأنزل عليه الكتب ، ومكر
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فكذب وتوى ، أكرمه به من السمع والبَ والعقل ،  ولكنه ا يصلح للهداية فلم يقبل اهدى 
    واختار الضال فله العذاب ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه:، وزاغ وانَف 

                        

 [.17 /فصلت]
 اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت.

ويوفق إليه  ،العليم با ي نفوسهم ، الذي هدي إى احق ،وهو سبحانه اهادي البصر بعباده
          من يعلم أنه يزكو به ويصلح مجاورته ي اجنة:

             

 [.11 -15 /]امائدة                  
وا يصلح مجاورته ي اجنة ،  ،وا يرى به ،ويضل اه من عباده من يعلم أنه ا يقبل احق

             وهو العليم اخبر بمن يستحق هذا أو هذا :
 [.1/]فاطر                     

ي احق الرحيم بعباده ، الذي بيـرن هم سبل اهداية ليسلكوها، وبيـرن هم سبل وهو سبحانه اهاد
                  الضالة ليركوها: 

 [.3-2 /]اإنسان                  
ره بنفسه ونعمه عليه  وحده لي ؛فسبحان الكريم الرحيم الذي بنر لإنسان طريق اخر والر ، وذكر

           :  ويستغفره ويستحي منه ،ويطيعه ، ويعبده ويشكره
 [.11-1/]البلد         

  فهذا أول اهداية، وأما منتهاها فا هاية له، وهي التي نطلبها كل يوم من اهادي بقولنا: 
                  

 [.7-1/]الفاحة
ذي هدايته اهتدى أهل وايته إى ما حبه ويرضاه ، والذي هدايته فسبحان اهادي احق ال

 اهتدى احيوان ما ينفعه واتقى ما يره.
 [. 13/]الشورى            وسبحان الكريم الرحيم الذي 

هدي عباده إليه، وإى الطريق اموصل إليه، وإى ما هم بعد  واعلم أن اهادي 
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                     القدوم عليه : 

 [.293/]البقرة
         هو احق امبن الظاهر الباطن ا خفاء به ، ا إله غره، وا رب سواه : فاه 

 [.1/]طه            
ره ي صور  وأما سبيله اموصل إليه فهو اإسام ، وقد أفرغه ي قالب العام ، وصور

 ر عليه كل يء.اخليقة، وفط
      وحيده ، مسبح بحمده : فكل خلوق مستسلم لربه ، خاضع لعظمته ، شاهد بت

                    

 [.51-94/النحل]   ۈ  
ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن ي اخليقة ، وأبدى ي سوره وآياته ما خبأه ي العام ، ونص فيه 

قه ي اموجودات ، وأشار بجملته إى ما حواه عى ما أم له ي امخلوقات ، ومع فيه ما فرر
                                  اللوح امحفوظ: 

 [.92-91/]فصلت      
                فمن آمن به فقد اهتدى:

 [.3-2/]البقرة       
 اه مالك لكل يء ، وغني عن كل يء ، واإنسان حتاج إى كل يء .واعلم أن 

ى يء يكمل نقصه وضعفه وحاجته بأكل أو رب أو ملبس إوإرادة اإنسان نزوع نفسه 
 أو مركب ونحو ذلك.

أما إرادة اه فهي حكمه عى اليء ، وإذا حكم سبحانه فا راد حكمه ، فكل يء 
                              ع إى إرادته : ومَ، مستجيب مشيئته 

 [.13-12] يس/                        
نس واجن واعلم زادك اه علًا ويقينًا أن ميع امخلوقات مسخرة ، وميع اإ

  خرون ، وإرادة اه مع امسخرات أمر ، وإرادته مع امخرات ساح بالفعل : 

                                   

 [.24-27] التكوير/
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ى من يعرفه إفسبحان احكيم اخبر الذي يسوق بإرادته ظامًا لظام ، ويسوق من ا يعرفه 
 [.111/اأعراف]          :  ليؤدبه فيتوب إليه

فيأذن سبحانه للعبد أن يفعل امحرم وإرادة اه مع اإنس واجن إرادة إذن وساح ، 
، ويَفه عن الشهوة  بذلك الشهوة ، ويشتد اإرار ، ولكنه ا يرى حينا تعلو

            امحرمة رمة به إذا م يكن هناك إرار : 

 [.29] يوسف/    
 تسليط ليؤدبه :يطلقه عى من يستحق ال، وإذا أطلق اه هذا اإنسان لفعل يء حرم ما 

 [.124] اأنعام/                       
إضاله فتلك هي اإرادة اإهية اجزائية امبنية عى إرادة  وإذا أراد اه هداية أحد أو

                اإنسان ااختيارية : 

            

 [.125] اأنعام/   
فرح صدره لإسام ، ومن أراد الضال ضيق اه عليه  ،أراد اهداية واختارها أعانه اهفمن 
         ، وهذا وهذا كله من رمة اه بالعبد :ليتوب إليه  ،وعَ أموره ،نفسه

 [.37-31] اجاثية/                   
 يقلبها كيف يشاء. وقلوب العباد بن أصبعن من أصابع الرمن

هو الذي يقلب القلب لصالح العبد ، فإذا شاء العبد اهدى رح اه صدره للهدى ، وإذا شاء 
 [.193] البقرة/          الضالة ضيق اه صدره ليكف عن الر :

     رمته بعباده :  لسعة وعظمةوهذا جعل اه القلوب كلها بيده 

                     

                      

 [.21-21] النساء/    
واعلم رمك اه أن نور اهداية إذا دخل ي القلب انرح له الصدر ، وانراح الصدر اتساعه 
ا للصفات امحمودة التي حبها اه، وانبساطها بأحكامها عى أضدادها امذمومة التي يضيق ه

                    الصدر: 
 [.22/]الزمر        
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فإذا أراد اه أن يبلغ بعبده إى معاي اإيان واليقن أنزل السكينة ي قلبه فزاد إيانه ، ثم حسنت 
أفعاله وأخاقه ، وسكنت مساوي طباعه ، وأذعنت سفال أخاقه ، وانقادت اجوارح للقلوب ، 

              :  عى ما يري الرب  كانت عونًا هاو

 [ .9/]الفتح             
فيضيق متسع أخاقه ، ويسفل بمعاليها ، ويمتلئ بضدها ،  ،ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه

ج لذلك صدره لشدة ظلمته، وضيق باطنه، كأنا يروم فيثقل عليه كل عمل صالح، وحر
           الصعود إى الساء من الضيق والظلمة: 

                 

 [.125/]اأنعام               
فعليه بمعرفة ربه بأسائه وصفاته ، ومعرفة دين  ،فمن أراد الوصول إى مقصوده ومعبوده

                             لَقيِمة:ا

 [.14/]حمد     
  واعلم أن من آمن باه وأطاعه وصر عى بائه فهو من امهتدين حقًا: 

                         
                               

 .[157-155]البقرة/   
 هو اهادي احق الذي يرشد عباده إى كل خر ينفعهم ي دنياهم وأخراهم. اه و
أرشدهم إليه بآياته الكونية ، وآياته الرعية ، وأسائه احسنى ، وصفاته هو اهادي الذي و

               :  العى ، فا مثل له يرشدهم إليه

                  

              

 [.12-11/النحل]                                 
هم بسبل الفاح والنجاة ،  َا هو اهادي احق الذي أرشد عباده إى ما حبه ويرضاه ، وَب

   وما َيْرشدون به :  ،الذي أنزل عى خلقه من آياته ما يرشدهم إليهاهادي 

              

 [.153/]اأنعام       
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فا إله إا اه املك احق اهادي الذي أرشد ميع خلوقاته إى توحيده ، وفطرهم عى 
اإيان به ، وأشهدهم عى ربوبيته ، واستعملهم ي عبوديته ، من ماد ونبات وحيوان ، 

               ومن مَلك وإنس وجان: 

 [.45-43/]مريم              
 من امخلوقات يسقيه اه بكأسه .. وكل عام يسبح بحمده .. وكل عام يشهد كل عامَ 

      وكل عام خاضع أمره .. وكل عام خطب بعجزه وفقره إى ربه:  بتوحيده ..

             

   ڱ                                 
 [.11/]احج

ن يوفقك إى أحسن ما حبه ، وارغب إى مواك أ فاطلب العلم رمك اه لتسلم من اجهل
 [.119/طه]        : ويرضاه من اأقوال واأعال واأخاق

ل واعلم أن العلم اإهي هو ساح امجاهدة ، ونور البصرة ، ومركب النجاة ، وأص
                      : وااستقامة اهداية 

 [.14/حمد]       
فرى ما ا ُيدَرك باحواس ، ويبَ  ،ُيرف العبد عى مطالع الدنيا واآخرةاإهي  فبالعلم

ما ا ُيدَرك باأبصار ، ويعلم ما يعجز عنه الفكر ، وا يتومه الذهن ، فيقف بن يدي ربه 
اانكسار له ، وشده احياء ذل مع  ،وحامدًا وسائًا و مستغفراً عي العظيم قائًا وساجدًا ال

                                   منه : 
 [.4]الزمر/                            جئ  

اإيان إى رؤية  بصرةبواعلم أن من وفقه اهادي للوصول إليه فقد اهتدى ، ووصل عقله 
، ربه اخالق الرمن ، وأرق قلبه بنور اإيان الواصل إليه ، وامتأ صدره من ذلك الضياء

                    : فأحياه اه بعد موته

 .[122/اأنعام]                                     
خالق خلق ، وامصِور يصِور ، والرازق يرزق ، والكريم يعطي ، فشاهد املك احق يدبر ، وا

  والرحيم يرحم ، واحاكم حكم ، والعزيز يعز ، واجبار ينتقم ، والقوي يقهر ، والسام يسلِم : 
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 [.29-22] احر/                 

فاْعُل رمك اه همتك معرفة امُلك واملكوت ، ومعرفة مالك املك ؛ لرى العظمة 
    والعظيم ، والقدرة والقدير ، والعزة والعزيز ، والرزق والرزاق ، واحكمة واحكيم :

                                      
 [.115] اأعراف/         

صفا له قلبه من كدر اأخاق، وامتأ قلبه  ،واعلم أن من أجال فكره ي ذلك ابتغاء مرضاة اه
  [.21/فاطر]                                    بشعب اإيان :

، وبقي عى ِجب عن اإصابة ي كثر من أمورهُح  ،أمروظاهٍر من ا ،ومن ري بأول العلم
       كدره بغر هذيب فخلط عمًا صاحًا بآخر سيئًا حاسب عليه :

               
                    

  [.33-32/فاطر]        
دامت ي ُحُجب الكر والغرور ، وا تبَ عيون واعلم أن اأفكار ا تدِرك غوامض اأرار ما 

دامت حجوبة باجهل والغفلة ، فتحرر من اهوى ، وترأ من حولك وقوتك ، والبس الغيب ما 
   : ويرضيك وأكثِـر إمال الدموع ، لعله يعطيك وهديك  ،واخضوعلربك لباس اخشوع 

                                
 [.111]البقرة/      

عاقها عدم الصفو ، وقلة  ،ي أهوائها العقولوُسجنت  ،واعلم أن النفوس إذا عكفت عى حبوباها
تها امشاهدات ، وشغلها هوى  اعتياد السفر واهجرة إى مواها ، فقعدت عى موائد شهواها ، وأَصمر

            خراها : فخَت مواها ودنياها وأ  ،امحبوب عن الرب امعبود
                                                              

  [.174]اأعراف/              
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وسلكوا  ،واعلم أن امؤمنن من اإنس واجن هم امهتدون الذين قبلوا اهدى والرشد
                :  ، واجتنبوا ما سواهسبيل الرشاد 

 [.12/اأنعام]     
والراشدون من البر هم امؤمنون ، وهم درجات ، وي مقدمتهم الرسل واأنبياء ، ثم الصديقون 

 [.5/البقرة]             : والشهداء ، والعلاء والصاحون 
َ والعون ؛ أهم يوالونه  فهؤاء هم الراشدون الذين هداهم اهادي إى الرشد، وتواهم باحفظ والن

                       :  بالتوحيد واإيان والطاعات

                           

  [.1-7/احجرات]         
لدعاء ، بقدر إيانه ولكل مؤمن من اهدى والرشاد ، والواية وامقام ، والثواب وإجابة ا

                             وطاعته وعبادته:
                                    

                                      
 [.13-11/الصف]         

  التعبد ه .باسمه اهادي 
مك اه أن من آتاه اه هدايًة خرج ها من الضالة ، وآتاه علًا خرج به من اجهل ، اعلم ر

الدعوة إى اه ، وتعليم رعه ، لزوم وجب عليه ما م عب عى غره من حسن العبادة ، و
       :  ملسو هيلع هللا ىلصكا قال إبراهيم ، واإحسان إى خلقه والنصح لعباده 

 [.93 /مريم]            
 .ومالك  وإذا خصك الكريم اهادي بنعمة اهداية فكن هادياً إليه بلسانك وحالك وأخاقك

وكن عبدًا سامعًا مطيعًا مواك ، وا تقعد إا متفكرًا ، وا تنظر إا معترًا ، وا تنطق إا ذاكرًا أو 
     األباب  لتكون ربانيًا من أوي ،حامدًا أو مستغفرًا أو معلًا أو داعياً 

                         

 [.141] آل عمران/                         
َلم ــوعِود عينيك بعد أن هداك اهادي إليه عى السهر آخر الليل ي مناجاة مواك ، ففي الظُ 
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          الداجية توجد اأنوار الغائبة، لعلك تفوز مع الفائزين الذين 

                        

 [.17-11/]السجدة                
ر للوقوف بن يدي مواك ، وترع منكًَا بن يدي ذي العزة واجروت واملكوت  وتطهر

                                       والكرياء والعظمة: 
 [.5 -1/امزمل]              

 وجرد حن وقوفك بن يدي من ا خفى عليه يء من كل دعوى ي كل علم كنت تعلمه 
         :واستغفر من كل ذنب تعلمه أو ا تعلمه  ،قمت به وكل عمل 

 [.21/النور]                     
فتتبع آثار اخالق ي خلوقاته ، واستشهد  ،وسبلها ميَة ،واعلم أن أبواب اهداية مفتوحة

راته ، وتفكر ي عظمة كريائه  شواهده ي مصنوعاته ، وانظر إى حسن تصويره مصور
              :  وقدرته، وحسن تدبره ملكوته ، ليمتلئ قلبك بتوحيده

                                     
                                  

 [.32-31/يونس]      
           وبذلك تزداد إيانًا ويقينًا ومعرفًة بمن هداك إليه: 

 [.111/]يونس            
ليق امنظور فهي أعظم مفاتيح العلم وامعرفة، وها ُتفتح مغا ،وتعلرم أساء اه احسنى

وامستور وامشتبه ، وُيظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غرك من لطيف تدبره، وعجيب صنعه 
 [.1/طه]                  :  اتهقوخل ي

ي  ،وصفاته العى ،ق ي السموات واأر, إا ليظهر لنا أساءه احسنىلَ ما َخ اه ق لَ فا َخ 
                 فربك ليس بغافل عنك:  لغافلنخلوقاته ، فا تكن من ا

 [.14/]حمد            
متوسًا إليه بأسائه احسنى ،  ،وارفع إليه كل شكوى ،واطلب ميع حوائجك من ربك الصمد

                       وصفاته العى:
 [.111/]اأعراف    
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 ؛فاجتهد ي القيام بن يديه ، وهداية الناس إليه ، وعِرفهم بأسائه وصفاته  ،إليهوكا هداك ربك 
           ليحبوه ويكروه ، ويطيعوه ويعبدوه: 

 [.125/]النحل                    
رشدك إليه ، فاعمل با أ ،وأرشدك إى ما حبه ويرضاه ،واعلم أن ربك اهادي أرشدك إليه

          فإنك راجع إليه :  ،واحذر خالفته
             
            

 [.19-13 /]النساء     
وأرِشد العباد إى ما أرشدك ربك إليه من كافر تدعوه ، أو جاهل تعِلمه ، أو مسرشد ترشده ، تكن 

                   : امفلحن من الراشدين
 [.119/آل عمران ]     

    لئا تشقى ي دنياك وأخراك :  ،واحذر من معصية اه ورسوله
                                     
 [.115/النساء] 

 [.1/]آل عمران                      
                

 [.15-13/]الشعراء              
 [.79/]الفرقان                       

ي فِيَمْن َتَولريَْت، َوَباِرْك ِي فِيَا أَْعَطيَْت، ي فِيَمْن َهَدْيَت، َوَعافِني فِيَمْن َعاَفيَْت، َوتََولرنــِ اللرُهمر اْهِدن»
 «اَليَْت  َما َقَضيَْت، َفإِنرَك تَْقِي َوَا ُيْقَى َعلَيَْك، َوإِنرُه َا َيِذُل َمْن َواَليَْت، َتبَاَرْكَت َربرنَا َوَتعَ َوقِنِي َرر 

 .( 1)أخرجه أبو داود والرمذي 
اللهم رب جريل وميكائيل وإرافيل ، فاطر السموات واأر, ، عام الغيب والشهادة ، 

عبادك فيا كانوا فيه ختلفون ، اهدي ما اختلف فيه من احق بإذنك ، أنت حكم بن 
 إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.

 يا رب العامن. ،واجعلنا سببًا من اهتدى ،بنا وأهد ،اللهم اهدنا
                                                 

 (.919( وأخرجه الرمذي برقم )1925/أخرجه أبو داود برقم )صحيح  (1)
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 نـــــامبي
 .[ 25 /النور]                   قال اه تعاى: 

ي ملكه  من دائل وجوده وقدرته ووحدانيته أظهر نفسه با نمبهو احق ا اه 
شواهد الوحدانية ، وآيات الربوبية ، وعلوم اإهية :  امبن لأبصار و البصائروملكوته ، 

                           

   ڱ                            
 [.11/احج] 

، ليفصل  ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة الراهن عليه الذي يوضح احق وهو سبحانه امبن
       به احق من الباطل، ويرحم به من شاء من عباده: 

 .  [ 14 /النحل]        
،  عرفوهليي خلوقاته ، وأفعاله ،  لعباده أساءه وصفاته نر وهو سبحانه احق امبن الذي ب

         :  وحده ا ريك له فإذا عرفوه عظموه وأحبوه ثم عبدوه وأطاعوه

                                   
 .  [ 12 / الطاق] 

   :نطقًا وإشارة وكتابة  البيان لإنسانأنواع وهو سبحانه احق امبن الذي أعطى 

 .[ 9 –1/ الرمن]             
 كل مايصلح به العباد ،ملسو هيلع هللا ىلصورسوله امرسل ،  بوحيه امنزلالذي بنر  وهوسبحانه احق امبن

  .[131/آل عمران]           : ي الدنيا واآخرة
،  أمره ي الوحدانية والعظمةواإله احق امبن، البِن امبن ،  فسبحان املك احق

، وامثل اأعى ي  والصفات العى، ، الذي له اأساء احسنى  كرياءواجال وال
                 :  السموات واأر,

 .[12/احج]             
، وكشف هم الَاط امستقيم   خلقه سبيل الرشادالذي بنر  وسبحان املك احق امبن

، وكشف هم اأعال  ال الصاحة التي ينالون ها الثوابح هم اأع، ووضر  ليسلكوه إليه
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       : أنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده ؛ السيئة التي يستحقون ها العقاب

 .  [ 21 / النساء]                                  
ا فرضه عليهم من وجوب ت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع مَُ واعلم أن اخلق ما قَ 

، واآيات  هم سبحانه أساءه وصفاته با أظهره من امخلوقات العظيمة  معرفته،بنر 
           :  معرفة ذاته وأسائه وصفاته الدالة عى،  الكريمة

                    
 .[113 -112/اأنعام]       

 ،العلوية والسفلية ي ميع خلوقاته ،وصفاته العى ،أساءه احسنى فسبحان من بنر 
   التي تدل عى كال علمه وقدرته ، وتشهد بوحدانيته :  وأوامره الكونية والرعية

                                  
 [.29/احر] 

مراده من  فات، وأنزل كتابه امبن مبيناً قه با خصه به من الصلَ أبان سبحانه كل يء َخ 
خلقه، وأرسل رسله لبيان ما ي كتابه، حتى أظهر احق من الباطل، وبن التوحيد من 

           :، وبن اخالق من امخلوق ، والقادر من العاجز الرك

 .[99/النحل]         
بأجزائه وملته إى  مشراً  أعاه وأسفله جده كله، فانظر وتفكر ي هذا الكون العظيم 

 .أساء اه احسنى، وصفاته العى
           : احق امبناملك واأساء والصفات تشر إى  

                      

 .  [ 1  - 1 / ق]          
 .والعبادة،والتعظيم،عب له من التوحيدلك احق امبن،وماذا وإذاعرفت هذا عرفت امَ 

               واستبان لك السبيل: ، وإذا تبن لك الطريق 

                    
  .  [ 31 / الروم] 
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  التعبد ه باسمه امبن : 
من أسائه وصفاته ي   نفسه با أظهرهاعلم هداك اه معرفته أن اه هو احق امبن، بنر 

  ، وما يقبله وما ا يقبله .  ما حب وما يكره، وما يرضيه وما يسخطهوبنر  ، خلوقاته وآياته
للذي خلقك ، وإحسان العبادة  ، وعبادته بموجبها بأسائه وصفاته ة ربكفعليك بمعرف

                    : وهداك 
 .  [ 14 / حمد]      

، وحرامه به من أمره وهيه، وحالهبه من عذا وتنجو ،ب به إى مواكرر ـَقـوعليك بمعرفة ما تَ 
 .ووعده ووعيده، ومواعظه وأحكامه وأخباره

         :  وسنة رسوله اأمن،  ذلك كله ي كتابه الكريم فقد بنر 
 [ . 14/النحل]                 

مك مهم كا علر ن إليهم كا أحسن اه إليك، وعلِ نه للناس، وأحِس بيِ ثم اعمل با علمت، و
                               : من الربانينتكن ، اه

                      
 .[ 74/آل عمران] 

ما يتقربون به إى رهم، سن أح  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ، وبنر   ي كتابه مراده من عبادهواعلم أن اه بنر 
، عسى أن  مك اه ، وثواب ذلك عائد عليكا علر مم عباده ، وعلِ   أنت خلقه ذلكِن فب

    عى الناس مع الشهداء باحق امبن:  ، شاهداً  حر ي زمرة العلاء تلو اأنبياء
 .[11/ امجادلة]                      

 ، ، وحاله وحرامه ، والعلم بدينه ورعه اه نعمة العلم بأسائه وصفاته وإذا وهبك
          ، واعبد ربك بمقتضاه تفوز برضاه : نه للناس فبيِ ، وثوابه وعقابه 

  [ .52/إبراهيم]                         
، فكاتم  ، أو تبينت له موضعاً  باً ، أو ألفيت له طال وجدت له سائاً  وإياك وكتان العلم إنْ 

البينات من العلم واهدى ملعون ي كتاب اه لعنًا مضاعفًا ، وُيلجم بلجام من نار يوم 
             : القيامة إن م يتب ويصلح ويبن 
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 . [111 –154/ البقرة]            
 .يا أرحم الرامن،  وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاً ، ا احق حقاً اللهم أرن

                        
 . [21 – 25/طه] 
 .َقْرِ الَوَعَذاِب  َواهََرمِ ، بُْخِل الَواجُْبِن وَ ، َكَسِل الَعْجِز وَ البَِك ِمْن  اللرُهمر إِِي َأُعوذُ  »

اَها  َوَزِكَها َأْنَت ، اللرُهمر آِت َنْفِي َتْقَواَها   .َأْنَت َولُِيَها َوَمْوَاَها، َخْرُ َمْن َزكر
َوِمْن َدْعَوٍة َا ، َنْفٍس َا َتْشَبُع  َوِمنْ ،ْخَشعُ ـَوِمْن َقْلٍب َا يَ ،َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َا َينَْفعُ  اللرُهمر إِِي 
 .(1)أخرجه مسلم    « َهَا ُيْسَتَجاُب 

 .وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاً ، اللهم أرنا احق حقاً 
ك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبن معاصي

 ، ومن اليقن ما هون به علينا مصائب الدنيا .جنتك
يا أرحم برمتك  ،، واجعله الوارث مناا أحييتنارنا وقوتنا ماللهم متعنا بأساعنا وأبصا

 الرامن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .2722برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الفتاح
 .[21] سبأ /                   قال اه تعاى:

 هو الفتراح احق الذي حكم بن عباده باحق ، ويقي بينهم بالعدل. اه 
لذي حكم ويقي فيهم با يريد ، ويمنا عى من شاء وهو سبحانه الفتاح القادر عى كل يء ، ا

               منهم با يشاء، ا راد لقضائه، وا معقب حكمه: 

 [ . 2 / فاطر]                           
الذي يفتح لعباده أبواب اخر والرزق والعلم  ،عام الغيب والشهادةوهو سبحانه الفتاح 

والرمة والعبادة ، ويفتح امنغلق عليهم من أمورهم، وييَ امتعَ عليهم، ويفتح قلوهم 
                 ليبَوا احق واهدى :  ،وبصائرهم

                                  

 [.54/اأنعام]    
 ده ي الدنيا واآخرة، ويفتح بينهم باحق والعدل.وهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عبا

فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب اخر والرزق والركة والعلم والرمة ي العام 
                            كله : 

 [.21/آل عمران]                          
 هو الفتاح القادر عى كل يء ، القوي الذي ا يعجزه يء. واه سبحانه 

واأرضن السبع ، وفتق السحاب بالغيث، وفتق  ،هو الفتاح الذي فتق السموات السبع
                        : اأر, بالنبات ، وفلق احبة عن الشجرة 

 [.31/اأنبياء]                   
العقول للعلم، وفتح العن بالبَ، فتح سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب لإيان، ووهو 

         وفتح اأذن بالسمع، وفتح اللسان بالكام : 

 [.71/النحل]            
، وبيده مفاتيح خزائن السموات  هو املك احق الذي له ملك السموات واأر,  واه 

:   وبيده مفاتيح اخرات والركات واأرزاق ، ومفاتيح النعم الظاهرة والباطنة واأر,،
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  [.21/لقان]                            
وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح ميع اأبواب وحده ا ريك له  ، ويفتح كل ما استعى من 

 اأبواب ي كل زمان ومكان .
باب العافية ، باب العلم ، باب العمل الصالح ، باب اأخاق ، باب اأمن ، باب  باب الرزق ،

               التوفيق ، باب العبادات ، باب الدعوة إى اه : 

   [.2/فاطر]                           
 . كم بن اخلق ، فكلا استغلق أمر أو اشتد كرب فتحه هو الفتاح الذي ح

وتعمل  ،هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب امؤمنن ويطلق فيها النور وامعرفة فرى احق حقاً 
                                 به ، وترى الباطل باطًا فتجتنبه :

 [.122/اأنعام]                                           
فسبحان الفتاح الكريم الذي فتح أبواب فضله عى ميع خلقه ، وفتح عى العصاة أبواب 

                مغفرته ، وفتح قلوب امؤمنن بمعرفته : 

   [.293/البقرة]     
 يء . هو سبحانه الفتاح الكريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل

وحاوة مناجاته ،  ،فتح أبواب الرزق عى ميع خلقه ، وفتح عى أوليائه أبواب اأنس به
                   وفتح هم أبواب رضوانه ، وفتح هم أبواب حبه ومده : 

 [.53/النحل]       
               هو سبحانه الفتاح الذي يعن عند الشدائد ، وينيل النعم الزوائد :

 [.12/النمل]                
          هو سبحانه الفتاح الذي يملك ميع امفاتيح التي يصلح ها أحوال عباده : 

 [.2-1/املك]                                                    
ده أبواب اإيان ، أبواب اهداية ، أبواب العلم ، أبواب العمل ، هو الفتاح الذي فتح لعبا

            أبواب احكمة ، أبواب الرزق ، أبواب العافية : 

 [.41/اأعراف]                         



142 

 

؟ من مريض شفاه؟ وكم وكم من جاهل علرمه؟ وكم من فقر أغناه ؟كم من ضال هداه اه
سه؟          :وكم من عسر يَه؟ وكم من كرب َنــفر

 [.3/يونس]    
    فسبحانه ما أعظم شأنه،وما أكرمه، وما أرمه ، وما أعظم عنايته بخلقه:

                

 .[39/إبراهيم]
    : يءواه وحده هو الفتاح الذي يملك خزائن كل يء، وبيده مفاتيح كل 

                                    

 .[13 -12/الزمر]      
 ْتح اه عى عباده نوعان :ــوف  

 نَمن بحكمته ورمته َفْتحه بحكمه القدري: با يقدره عى عباده من التدبر  اأول:
            :وهزيمة، وعطاء ومنع ، وبسط وقبض

 [.21/احجر]   
فهو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده ميع أبواب اخر والرزق ، ويفتح هم منافع الدنيا 

                                   والدين:
 [ . 2 / فاطر]        

حق الذي يستقيم به الناس َفْتحه بحكمه الرعي: با رعه عى ألسنة رسله من الدين ا الثاي:
                      عى الَاط امستقيم : 

 [.2-1/الفتح]        
وفتحه اجزائي ي الدنيا بن أوليائه وأعدائه، وذلك بنَ رسله وأوليائه، وخذان أعدائه: 

                          

 [ . 14 / اأعراف] 
                وتلك سنة ماضية ا تتبدل: 

 .  [ 111 / آل عمران]           
ويعاقب  ،أما فتحه يوم القيامة فحن يوِي كل عامل ما عمله ، ثم يثيب امؤمنن وامطيعن
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                  والعاصن:  الكافرين

 .  [21–25/ سبأ]            
فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح من اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويملؤها من 

ما تذوق به طعم اإيان، وتستقيم به عى الَاط  ،واحقائق اإيانية ،امعارف الربانية
                امستقيم : 

              
 [.17-15/السجدة]                    

 علومًا ربانية ، وأنوارًا إيانية . وهو الفتاح الذي يفتح أوليائه وأهل طاعته
يميزون ها بن امَلك والعبيد ، وبن الغني والفقر، وبن القادر والعاجز، وبن احق 

             والباطل،وبن الدنيا واآخرة:
 .[122]اأنعام/

            اللهم امأ قلوبنا بنور اإيان ونور القرآن: 

 .[  35] النور /            
فسبحان اه ما أرمه بعباده، لو فتح امطر عى الناس أبدًا فمن الذي حبسه عنهم لئا 

            : يغرقوا كا حصل لقوم نوح؟ 
  [.12-11/القمر]                    

        ولو حبس اه القطر والنبات ما استطاع اخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه :
                        

 [.17-13/الواقعة]             
الشمس عن اخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس اه اهواء الذي نتنفس منه  ولو حبس اه نور

         فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورمته : 

 . [ 2] فاطر /                            
  ، وأبواب هدايتك: اللهم افتح لنا أبواب رمتك ، وأبواب فضلك، وأبواب نَك 

 .[ 14] اأعراف /             
 ،وفطرهم عى ما أراد ، وفطر السموات ،هو املك احق الذي خلق خلقه واعلم أن اه 
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 .، واإقرار بربوبيتهعى التوحيد ،وما فوقهن ،وما عليهن ،وما فيهن ،واأر,
                   ، شاهد بوحدانيته : فكل أحد قانت لربه ، مستسلم له ، مسبح بحمده 

                        

  [.92-91] النور/      
سمى دين اإسام فطرة ؛ أنه أول يء لقيته الذوات بعد برئها،  واعلم أن اخالق 

                  واأجسام بعد مع خلقها: 

 .[31] الروم /                           
ثم معها بأجسامها احاملة ها ، الظاهر فيها  ،فسبحان الفتاح القدير الذي خلق اأرواح

أعاها، وأحيا اأجسام بذواها العامرة ها ، وفطر اأجسام الظاهرة باأعال الصادرة من 
              فيها :  اأرواح الباطنة

 [.15/اإراء]   
 ،دينه ورعهبووتستغفر من اجهل باه  ،واعلم بعد أن تبكي عى اجهل باه وأسائه وصفاته

أن تسلك بأجسامها سبيل  ،أن اه أخذ العهد واميثاق عى اأنفس يوم فطرها ي بدء خلقها
فها عن م َْ ل فطرها، وا تفارق ما عليه برأها من التوحيد : إى سبي ،ان هَلَكتهاظنجاها، وأْن َت

                           

 [.72/ اأحزاب]      
  وجعل سبحانه ذلك أمانة منه ائتمنها عليه، إذ اأجسام هي مراكب القلوب ولباسها: 

                  
 . [ 172] اأعراف /               

      فهذا عهد الفطرة، واه يأمرنا بذكره لنستقيم عليه: 

 [ . 7] امائدة /                      
 !وكم خَنا  !وكم غفلنا  !نا مْ لَ فا إله إا اه كم ظَ 

 ربنا سمعنا وأطعنا فاغفر لنا وارمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
              لك احمد كله ، ومنك اخر كله : 

  [.37-31/اجاثية]             
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 فاطر السموات واأر, .سبحانه واعلم أن اه هو الرب القادر عى كل يء ، هو 
                   : فالق اإصباحسبحانه وهو 

 .[41]اأنعام/    
             حانه فالق احب والنوى: وهو سب

 [ . 45 / اأنعام]         
واعلم رمك اه أن احكيم العليم سبحانه أرانا ي هذه الدار من اخر والر وامحبوب 

 .[1/ق]          : وه ما ُيذِكرنا بالدار اآخرةوامكر
ذه الدار النار احارة ، وجعلها آية عى النار الغائبة ، وعى قدر فأرانا الفتاح العليم ي ه

    َتـَمُكن نار الدنيا من احطب يكون سعرها وشدة هيبها حتى يعظم شأها :
                                    

 [.73 – 71/الواقعة]
ووقودها ما حرقه من  ،يدانيها مطاول تي اجهنم ال فسبحان من جعلها تذكرة وآية عى نار

                  :الناس واحجارة 

  [.1/التحريم]              
إخراج احي من و ،بفلقه احب والنوى ،اجنةو البعث وأرانا سبحانه ي هذه الدار آية عى  

هاهنا آية عى جنات ما هنالك ي  ما تاميت، وإخراج اميت من احي، وَجَعل جنا
                  اآخرة: 

 [ . 45 / اأنعام]    
 ،وأرانا سبحانه ي خلقه احيوان ي اأرحام آيات وعر ، من كون ذلك خزونًا ي غيبه

                 ومكنونًا ي سنته ، ثم أظهره ماشيًا ، وطائرًا ، وزاحفًا ، وسابحًا :

                        

 [.21-17/النحل]                
 أا ترى أن احياة غيب ي اماء .. واماء غيب ي خزائن اه.. واخزائن كلها غيب ي علم اه: 

 [ . 21 / احجر]                                  
 ما ي الدنيا إشارة مؤقتة ما ي اآخرة من النعيم والعذاب.كل وكذلك 
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                          : فإذا كان يوم القيامة ، واآخرة غيب ي الدنيا

  .[41 –11الشعراء/ ]                   
تها من حت العرش إى السموات ، للجنة فتسعى من موضع حقيق  فيأذن املك اجبار 

 [ . 22 / الذاريات]            فتكون السموات كلها جنانًا وأهارًا: 
َوَأْعَى ، نرِة ـَفإِنرُه َأْوَسُط اجَ  ،ْرَدْوَس فِ الَفَسُلوُه  اهتُُم الإَِذا َس » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أي هريرة 

ْمَِن َوَفْوَقُه َعْرُش ، نرِة ـاجَ  ُر َأْهَاُر اجَ ، الرر  .(1) أخرجه البخاري  « نرةِ ــَوِمنُْه َتَفجر
فيصر كل يء أتت عليه نارًا ، ويؤتى بجهنم  ،وتسعى نار جهنم ي اأرضن السبع والبحار

 إى امحر ، تقاد بعدد عظيم من امائكة حرسوها ، وترز للناس كلهم فروها كلهم : 
                         

 [.1 –5/التكاثر]       
َف الُيْؤَتى بَِجَهنرَم َيْوَمِئٍذ َهَا َسْبُعوَن » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه : قال  عن عبد اه بن مسعود و

 .(2) أخرجه مسلم«  َف َمَلٍك ُعُروَهَاالَمَع ُكِل ِزَماٍم َسْبُعوَن ، ِزَماٍم 
فتاح العليم، واحمد ه فاطر السموات واأر,، وفالق اإصباح، وفالق احب فسبحان اه ال

فالكل يسبح بحمده، والكل يشهد ل ذرة ي ملكه عى توحيده ، والنوى، الذي فطر ك
                             بتوحيده: 

 .  [ 113 – 112 / اأنعام]                
  التعبد ه  : باسمه الفتاح 

 اعلم رمك اه أن مفاتيح خزائن السموات واأر, بيد الفتاح العليم وحده ا ريك له.
فاسأل ربك الذي بيده مقاليد اأمور أن يفتح لك أبواب رمته ، وخزائن رزقه ، وأبواب 

   ودوام طاعته : ،وحسن عبادته ،كرمه، وموائد بره ، وجزيل نعمه ، وتقرب إليه بتقواه

                                

  [.21/احديد]          
وبيده ملكوت  ،وإذا علمت أن اه وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات واأر,

                                                 
 ( .7923برقم ) أخرجه البخاري (0)
 ( .2192برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 افإنه كريم  ،وأبواب التقوى ،وأبواب العلم ،فاسأله أن يفتح لك أبواب اهداية ،كل يء
                : يرد سائًا 

 .[  214] البقرة /            
لتعرف  ،ويمأ قلبك بنور اإيان ،واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يرح صدرك لإسام

                ربك وتعبده با حبه ويرضاه : 
   .[22] الزمر/           

 واعلم أن هذا الفتح وهذا الرح كله فضل من اه وليس له حد .
، وخزائنه ودينه وأفعاله  وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ حسب معرفته باه وأسائه وصفاته

فاأنبياء بالذروة منه ، ثم اأولياء الصادقون ، ثم العلاء الربانيون ، ثم عوام ووعده ووعيده،
                       منه سوى الكافرين: ب اهامؤمنن، وم خيِ 

  [.14/حمد]          
بالنَ واهداية  واعلم أن رسل اه وأولياءه يتوجهون إى رهم ليفتح بينهم وبن خالفيهم

 .[  14] اأعراف /                                                     فيقولون: 
فتوجه إى ربك ي كل صغرة وكبرة ، وسله أن يفتح لك ما حبه ويرضاه من حكمه 

              القدري والرعي: 

 .[ 15 –13] الشعراء /                  
من يستحق  سيتبنويوم القيامة يوم الفتح واحكم بن العباد ، وَفْتح صحائف اأعال ، 

               ب ، ومن يستحق العقاب: الثوا

                             

 .  [ 31 – 21] السجدة /     
هو الرب امستحق للعبادة ، الذي فطر قلوب العباد عى التوحيد واإيان، ووضع ي  واه 

                عقوهم حسن الدين واستقباح غره : 
 .  [ 19] اأنعام /                      

با ُتْكرم  ،وأوف بالعهد ،فَأِد اأمانة ،وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة وأشهدته عى نفسك
                      عند ربك:يرضيك 
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  [.51/لنساءا]                            
بااستقامة عى  ،وما أعطيته من عهد وميثاق ،وَصِدق رمك اه بالفعل ما أقررت به من قول

   احق ، والدعوة إليه ، وتعليمه ، والصر عى اأذى فيه ، فإنك مسئول وحاسب:

 .  [ 39] اإراء /                     
ثم ردهم ي غيبه إى ما ، لكبر الذي خلق امخلوقات كلها وكر ربك ا ،وسبح بحمد ربك العظيم

براياه من مستودع غيبه إى مستقرها ي  ؤفأقرها ي خزائن الغيب، ثم يذر،  سبق ي علمه 
 اهواء والسحب، والبحار، واجاد، والنبات، واحيوان، والساء، واأر,، واأرحام:

                        

   [.54/اأنعام]                               
       فهذه مستودعات اخزائن ي العام العلوي والسفي: 

 [.7/امنافقون]          
           حه ي أنواع ملكه العظيم: فتفسبحان اه ما أعظم 

 [.29/احر]                         
ومنذ خلق سبحانه اأصاب واأرحام م يزل ينقل الرايا من خزائن السموات واأر, إى 

         اأصاب واأرحام عى مر القرون والدهور:

 .[  41] اأنعام /          
 خزائنه، وَقلربك ي برأك فيمن برأ، ثم َغيربك ي غيبه، وَخَزنك ي واعلم أن اه 
، ثم أكرمك بالدين القيم، غك سن التكليف، ثم أخرجك بقدرته حتى بلر غيابات ملكه

ليخترك فرى صدقك من كذبك، وطاعتك من معصيتك، ثم عزيك يوم القيامة با 
                     قدمت يداك :

                     

 [.3-1/نساناإ]
   ما عليه غدًا َتْقدم: من العمل الصالح فانظر رمك اه ما أنت فيه ، وقِدم 

                
 .  [ 1 – 1 / الزلزلة]         
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واحرص عى فعل كل ما حبه اه ويرضاه، وإياك أن تصحب اأيام بشهوات نفسك، وتقطع عمرك 
              فتندم وخَ:  ي قضاء أوطارك،

                         

 [ .11-54/مريم]                             
وانتبه لنفسك قبل حلول اأجل، واذكر العظيم الذي خلقك، والكريم الذي أطعمك، 

          خراك: والشهيد الذي َيْرقبك ، وأطعه تسعد ي دنياك وأ

 .[  71] اأحزاب /    
             وإذا م تتذكر بعد هذا البيان والرهان فمتى تتذكر؟: 

                             

 .[17-11]احديد/                            
فافتح عى اخلق ما أعطاك الكريم  ،فضله ورمته ورزقه وهدايتهوإذا فتح اه لك أبواب 

  من أبواب اخر والعلم والرزق يزيدها اه لك ، ويرى عنك ، ويرفع ها درجاتك : 

 [.7/إبراهيم]               
والنهي  ،واأمر بامعروف ،والتعليم ،والدعوة ،وااستغفار ،واحمد ،ابسط لسانك بالذكر

                 عن امنكر : 

 [.119/آل عمران]    
      وابسط يدك بامال نفقة عى نفسك وأهلك والفقراء وامساكن : 

                  

 [.217/البقرة]   ڭ          
       لتعليم تارة ، وبالعطاء تارة ، وبالعون تاره : وافتح أوقاتك للعباد بالدعوة تارة ، وبا

                                 

 [.74/آل عمران]                                     
أسعده اه ي الدنيا ، ورافق اأنبياء ي اجنة ي  الصاحة واعلم أن من قام هذه اأعال

                      آخرة :ا
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 [.71-11/النساء]     
واعلم أن حياة اأر, باماء، وحياة القلوب باإيان والعلم النافع، ونفع العلم بطاعة اه 

                       ولزوم تقواه: 
 .[  17] احديد / 

 [.23/اأعراف]                    
 .[  14] اأعراف /                
ي َواْجَعْل ي، اً نُورِي َسْمِعي  َواْجَعْل ، اً ُنور َوي لَِساي،  اً ُهمر اْجَعْل ي َقلْبِي نُوراللر »  ِ ََ ، اً نُور َب
 « اً نُوري اللرُهمر أَْعطِن، اً نُورَوِمْن َحْتِي ، اً نُورَواْجَعْل ِمْن َفْوقِي ، اً نُورَوِمْن أََماِمي ، اً ُنورَخلِْفي  اْجَعْل ِمنْ وَ 

 .(1) أخرجه مسلم
اللهم إنا نسألك فواتح اخر وجوامعه ، اللهم افتح لنا أبواب رمتك ، وافتح لنا أبواب فضلك ، 

ك ، وشكرك ، وحسن عبادتك ، وأغننا بحالك عن حرامك ، وبطاعتك عن وأعنا عى ذكر
 معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، يا أرحم الرامن.

 

                                                 
 ( .2721برقم ) أخرجه مسلم (0)



 

 
 

أساء اه احسنى بن معرفتها , وتوحيد اه ها , 
 والتعبد ه ها , ودعاء اه ها

 
 
 
 

السام والتنزيه أساء اه احسنى الدالة عى 
 [ 44 -47]  والتقديس

   شتمل عى ما يي :تو  

    جل جاله(  سامال )
 جاله  ( جل  سبوحال )
 جاله  جل (  قدوسال)

 

 ثامنالقسم ال

 الثالثالباب 
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 الســـــــام

                                    قال اه تعاى : 
 [.23] احر/             

هو املك القدوس السام الذي َسلِم من كل عيب، وبرئ من كل نقص، الذي له  اه 
 .الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله 

فهو سام ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ، من ،  احق بكل اعتبار وهو سبحانه السام
              ميع العيوب والنقائص واآفات : 

 [ .29] احر/             
واسمه السام يتضمن إثبات ميع الكاات ، وميع أساء اه وصفاته سام ما يضادها

 [.1]طه/                          نقائص عنه: له، وَسْلب ميع ال
من كل نقص وعيب، وسامة أسائه من كل ذم، وسامة  والسام يتضمن سامة ذاته 

صفاته من مشاهة صفات امخلوق، وسامة أفعاله من العبث والظلم وخاف احكمة : 
                   

 [ .9-1اص/] اإخ    
 هو احي القيوم الذي سلمت حياته من اموت والِسنة والنوم والتغير.

       واإعياء والعجز:  ،وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب
 [.31]ق/                          

 . وهو العليم الذي َسلِم علمه من النقص ، فا يعزب عنه مثقال ذرة
وهو املك الذي سلم ملكه من الريك وامنازع ، وهو الغني الذي سلم غناه من احاجة إى 

                      غره : 

 [ .22] سبأ/                
ام وإرادته سام من خروجها عن احكمة ، وكلاته سام من الكذب والظلم ، وعذابه وانتقامه س

       : والرمة، والعدل واإحسان، بل هو حض احكمة  والتشفيمن الظلم 

 [ .91] النساء/               
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أو عجز أو  وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وإحسانه وكرمه سام من أن يكون عن حاجة
           ذل أو مصانعة كا يكون من غره : 

                                         

 . [1-9]العنكبوت/           
          بل ذلك كله حض جوده وإحسانه ، وهو الغني القادر عى كل يء : 

                      

 [.131/النساء]            
قدره سام من الظلم واجور والعبث ، بل ذلك كله حض العدل واحكمة وقضاؤه و
 [ .193] البقرة/         والرمة :  

 والتناقض وااختاف، بل ذلك كله حض العدل ،ودينه ورعه سام من الظلم والشدة
                   واحكمة وامصلحة والرمة:

 [.3/]امائدة       
واستواؤه عى عرشه سام من احاجة إى العرش، بل العرش وملته ومن حتهم من 

               : ي خلقهم وبقائهم اخائق كلهم فقراء حتاجون إليه 
 [.15]فاطر/                       

البخل والشح ، ومنعه سام من  ىسام من امعاوضة أو احاجة إى امعط وعطاؤه 
         واحرص ، وإنا عطاؤه إحسان حض ، ومنعه حكمة وعدل حض :

                                    

 [ .37-31] سبأ /                  
         وهو سبحانه السام الذي َسلِم اخلق من ظلمه ، فا يظلم ربك أحدًا: 

 [.99]يونس/                 
فسبحان املك القدوس السام الذي من حبته للسام سمى من أطاعه واتبع هداه 

                   بامسلمن: 

                 

 [.71]احج/                     
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 ، ودين مائكته ، ودين أهل الساء واأر, ، ومن دخل فيه سلم من واإسام دين اه
 [.14]آل عمران/              العذاب ، وفاز بالنعيم: 

واسم السام من أعظم أساء اه احسنى ، فهو السام وحده ا ريك له، وكل ما سواه 
             : مستسلم له، خاضع جروته ، منقاد أمره 

                     

 [.11/احج]   ڱ                    
ميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي السام وقد فطر اه الكبر امتعال 

 عى اإسام وااستسام لرها السام.
كل حيوان .. وكل إنسان .. وكل ملك .. وكل فكل خلوق .. وكل ماد .. وكل نبات .. و

الكل صغر أمام ربه . . جان .. وكل كبر .. وكل صغر .. وكل ساكن .. وكل متحرك
الكبر..الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكل ذليل أمام ربه العزيز .. والكل مستجيب مشيئته .. 

                  : وخاضع جروتهومَع إى إرادته 
 [.13]آل عمران/          

الكل عبيد ه ، والكل يسبح بحمد ربه ، والكل يشهد بتوحيده ، والكل مطيع لربه ، والكل ينفق 
               ويعطي ما آتاه اه:

                          

  .[ 119] البقرة/             
والسحب تعطي  ، فالشمس تعطي النور،  ايمنع ماعونه أبداً  ، والكل ينفق بوسعه بإذن ربه

امياه ، واماء يعطي احياة ، واأر, تعطي النبات ، واأشجار تعطي الثار ، واحيوان 
 ، واللسان يعطي الكام ، والعن تعطي الرؤية ، واأذن تعطي السمع. يعطي احليب والسمن

      يعطي من ماعونه، ويشهد بتوحيد ربه، ويسبح بحمد ربه القدوس السام :  والكل
                                         

 [.99]اإراء/      
كل ته من كل عيب ، وسلمت صفاته من فسبحان املك القدوس السام الذي سلمت ذا

 [.1/طه]                  ر  : نقص ، وسلمت أفعاله من كل 
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فهو السام ومنه السام ، تنزه أن يوقع الر لذاته ، وإنا يوقعه مصلحة العبد ليطهره به ، 
عبده إذا انحرف عنه بأو خسارة ، يوقعه أو مصيبة من مر, ، أويطهره منه ، أو يرده إليه 

         :  أنه خلقه ليسعده ؛ورد منه ليتوب إليه 

                                      

 [.157-155/البقرة]             
 م عباده ما يرهم ، فليس ي الوجود سامة إا منه .هو وحده السام الذي يسلِ 

 سائل السامة ي جسم اإنسان .وميع  هو السام الذي خلق
ي اجمجمة ، وجعل القلب ي الصدر ، وجعل العن ي امحجر ، وجعل  جعل الدماغ

ل كريات الدم احمراء ي ماعالرحم ي احو, ، وجعل الراين داخل اجسم ، وجعل م
                     العظامنقي 

              

  [.19-12/امؤمنون]          
واحيوان  ،د والنباتاسبحان املك احق الذي ظهرت بدائع صنعه ي عام اجف

                                              واإنسان:

  [.112/اأنعام]    
   : واعلم أن اه عز وجل هو السام الذي إذا ذكرته شعرت بالسام واأمن والطمأنينة 

  [.21/الرعد]                      
خاق من الكذب والكفر ، يطهر النفوس من العيوب ومساوئ اأتصال به وذكر اه واا

   من النفاق والرياء ، من الكر والعجب ، من احقد واحسد ، من احرص والطمع :

                       

  [.95/العنكبوت]          
نفعك ، فسبحان العزيز الكريم املك القدوس السام الذي إذا اتصلت به أعطاك ماي 

                     وطهرك من العيوب واآثام : 

                   

   [.41-14/اأنبياء]               
ي أقوالك وأعالك هديك هديك سبل السام ، نسان ا اإأهي حياتك هو اهادي الذي 
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، ي سفرك وإقامتك هديك تك ومعاماتك هديك سبل السام اي عبادسبل السام ، 
فمن  ،ي جارتك هديك سبل السام سبل السام ، ي أخاقك هديك سبل السام ، 

           فليطع ربه السام : اآخرةأراد السامة ي الدنيا و

  [.211/البقرة]               
      ومن طبق رع ربه السام هداه سبل السام ي ميع أموره : 

               

  [.11-15/امائدة]                    
   أن تعبد اه ، أن تطيع اه :واعلم أن السامة كلها ي الدنيا واآخرة أن تؤمن باه ، 

 [.15/آل عمران]                  
، نزله ي كتبهوأ ،واعلم رمك اه أن اه خلق اجن واإنس لعبادته با رعه عى ألسنة رسله

، خرج منهم العبادات والطاعات التي حبها اه من صاة ، وصيام ، وزكاة ، وذكر ، ودعاءفتَ 
 احلوة من اأشجار الطيبة . خرج الثارـ، كا تَ وتسبيح، وإنفاق، ودعوة، وتعليم، وأخاق

   الكل منهم مطيع لربه .. ينفق بوسعه.. ويعمل بقدر طاقته .. ا يمنع ماعونه أبدًا : 

               

                

  [ .25-29] إبراهيم/
          ماعون من البر ملعون كا قال سبحانه : ومانع ا

                  
 [.111-154] البقرة /               

ومعهود العقل ؛ لركه الفعل امكلف به،  ،واعلم أن مانع اماعون ملعون فاسق بلسان الرع
       امسخوط لربه السام: وخروجه عن العمل امري إى العمل 

 [.7 –9]اماعون/                             
ومانع اماعون من البر خارج عن طاعة ربه إى طاعة إبليس الذي لعنه اه وطرده َلـاا 

                                 فسق عن أمر ربه: 
 [.35 – 39]احجر/ 

امؤمن كون وفطرة،وإسام امؤمن كون وفطرة  سوىواعلم رمك اه أن إسام ما 
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 .، هذا بالتسخر، وهذا بالتخيرورعة، وكاما إسام لربنا السام
واجروت  ،له ميع خلوقاته باملك والعزة فسبحان املك القدوس السام الذي شهدت

       ي كل وقت : وشهدت بوحدانيته ، وسبحت بحمده والكرياء ،

                 

  [ .13-12] آل عمران/     
           وسبحان الرب الرمن السام الذي َسلرم عى أنبيائه ورسله فقال: 
 [.112 – 111]الصافات/                          

                           الدنيا :ويسِلم عى عباده امؤمنن به ي
 .[54]النمل/           

                  ويسِلم عى عباده امؤمنن ي اجنة :

 [.99]اأحزاب/ 
ر امصي بذكر السام ،  مَ م الصاة،وأَ تْ للسام جعل السام شعار َخ  ومحبة السام 

َامُ » : حاجة العباد إى السام  السامالسام بعد وإفشاء  َامُ ،اللرُهمر َأْنَت السر ، َوِمنَْك السر
 .(1)أخرجه مسلم «ْكَراِم اإِ وَ  َالِ اجَ َتَباَرْكَت َذا 

                      وهو سبحانه السام الذي يدعو إى دار السام: 
 .[25]يونس/                 

                                    :  باده امؤمنن بدخول دار السام فقالووعد ع
 [.127]اأنعام/      

بالسامة وهو سبحانه السام الذي جعل اسمه السام بشارة يبر ها امسلمون بعضهم بعضًا 
 م.والرمة والركة منه ، لدخوهم ي اإسام ، وإياهم برهم السا

  ی :  وهذا أمرهم بإفشاء السام بينهم، وجعله سببًا للمحبة واإيان ودخول دار السام

 [.11/النساء]                                           
أكثرهم حية بالسام، وأكمله : السام عليكم  ،وأحسنهم بِْراً  ،فأعظم امسلمن أجراً 

 ركاته.ورمة اه وب
                                                 

 (.542برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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َتْدُخُلوَن اجَنرَة َحترى ُتْؤِمنُوا، َوَا ُتْؤِمنُوا َحترى  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه  عن أي هريرة 
اُبوا، ٍء إَِذا َفَعْلُتُموهُ  َحَ َاَم َبْينَُكْم  َحابْبُتْم،ـتَ  َأَوَا َأُدُلُكْم َعَى َيْ  .(1)أخرجه مسلم«َأْفُشوا السر

، الذي  لقدوس السام الذي سلم من ميع اآفات والنقائص والعيوبفسبحان املك ا
،  ، وبا رع هم من الدين َأِمنه عباده ، والذي أصلح خلقه با فطرهم عليه من التوحيد

                 : وَسلرم عباده امؤمنن من الرور

                  

 [.119/آل عمران]     
وهذا دعا  ،وإذا فهمت هذا  فاعلم أن السام يريد أن َيْسلم خلقه من الرور ي الدنيا واآخرة

           ميع خلقه إى الدخول ي اإسام ، ودخول دار السام : 

                              

 [ .31] الروم/   
 ى التوحيد ، ويَ للناس معرفته بأسائه وصفاته.وهذا فطر اه خلقه ع

فنقل امؤمن من الشهادة إى الغيب ، وأنار له بإيانه موضع الغفلة منه ، وكشف له بالعلم ما 
ه باآيات الكونية ، واآيات القرآنية َر          :فأحبه وأطاعه ،غطت عليه الشهادة، وب

                                       
 [.12]الطاق/                

فرأى فِعل اه وتدبره ي ملكه وخلوقاته ، ووجد ما سواه من العوام العلوية والسفلية عبيدًا 
         رها وتعظمه ، وتسبح بحمده ، وتطيع أمره ، وتشهد بوحدانيته : تكر

                      

 [ .11احج/ ]  ڱ                                 
واعلم بأن العلم عليه مدار اإيان واإسام، فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله زاد 

 .، وعظم أجرهل توحيده ، وقويت عبادتهإيانه ، وحسن إسامه ، وَكمُ 
، فالذي وقر منه ي الصالحر باإيان ، ثم توجه إى ربه بالعمل وإذا َوَقر العلم ي القلب تنور 

؛ أول مراتب العلم وأعاها وأرفهاوهذا ، القلب هو اإيان، واخارج من اجوارح هواإسام
                                                 

 (.59برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                   أن ثمرته التوحيد واإيان، وهذا أمر اه به وأكد عليه  ي كتابه فقال : 
 [.14]حمد/                        

 واعلم وفقك اه للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم وأقوى روافده أركان اإسام اخمسة.
 .ملسو هيلع هللا ىلصفالشهادتان إعان للتوحيد ، وإشهار للطاعة ه ورسوله 

فكر ، الصاة صلة بن العبد وربه، وهي أصل اخشوع ه، وهي إعام برتيب الذكر، والو
 .والتوجه ، والطاعة ه، وكيفية الوقوف بن يدي اجبار ، بأحسن مراتب اخضوع 

 .مع امحبة والتعظيم ه  وثمرها اانقياد أوامر اه داخل الصاة وخارجها
، هربًا من  مال ي وجوهه امروعة من زكاة وصدقة وهديةاوالزكاة تدريب عى إنفاق 

 بإنفاق امحبوب لنيل ما هو أحب. إى اه تبعات امال، وتقربًا 
اه ، والزهد ي ما هو أحب وهو والصوم أصل ي اإمساك كله ، بالكف عن امحبوب من أجل 

 .امباح، وتضييق جاري الشيطان ي الدم ، والتدرب عى الكف عن كل ما حرم اه
مشاعره بن خلقه ، والسعي إليه واحج أصل ي القصد إى اه ، وإعان الطاعة له ي بيته و

 بالنفس وامال ، ولزوم البذاذة ي اهيئة أمام املك اجبار ذاً له.
اتفق ظاهر اإنسان  ،وإذا أعلنت اجوارح هذه اأعال بعد إقرار القلوب بالتوحيد واإيان

               : وباطنه عى سلوك السبيل اموصل إى ربه ففاز وسلم
 [.153]اأنعام/                          

  التعبد ه : باسمه السام 
اعلم وفقك اه ما حبه ويرضاه أن من أراد اه والدار اآخرة سلرم قلبه وجوارحه  إى ربه 
 السام ، وَشَغلها با حبه اه ورسوله من اأقوال واأعال والعبادات الظاهرة واخفية ،

                :وبذلك حصل له السامة ي الدنيا واآخرة 
                      

 [ .113-111]اأنعام/               

                :  واعلم علم اليقن أنه ا ينجيك ويسعدك إا هذا الطريق وحده
                                 

 [.31]الروم/             
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        : وتغنم واعلم أن الر بابه تقوى اه فادخل منه ، واهجر ما سواه تسلم 

                            

 [.41/اأعراف] 
ب رمك اه إى ربك بحسن عبادته، وطاعة أوامره:           فتقرر

  [.15]مريم/                         
 واحرص عى إفشاء السام ي كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته، وتغنم أجره.

والتعاون ، وحبب إى ربك بحب عباده امؤمنن ، وسامة الصدر هم ، والنصيحة هم 
برمة اه  لتفوز؛ يهم بالقول والفعل واإحسان إل والدعاء هم، ،معهم عى الر والتقوى

                          :الواسعة
              

 [.71]التوبة/    
 واطلب العلم لتسلم من اجهل، وارغب إى اه أن يفتح عليك منه ما حبه ويرضاه.

لب منه ما يسعدك ي دنياك وأخراك، له فاط ،واعلم بأن العمر قصر، والعلم بحر ا ساحل
وهو العلم باه وأسائه وصفاته، والعلم بآياته وأحكامه،ووعده ووعيده،وحاله وحرامه ، 

                                     وثوابه وعقابه : 
 [.4]الزمر/                  جئ                 

علوم عى اإطاق، وهو العلم الذي أرسل اه به رسله، وأنزل به كتبه، وهذا أفضل ال
                      :  وخلق اخلق من أجله، وأهل هذا العلم هم ورثة اأنبياء

                                                
                                       

                                    

 [.22-14/الرعد] 
وهذا العلم تسلم من اجهل، وتسلم من الشك، وتسلم من النار، وتكون من العلاء 

   الربانين ، فشمر رمك اه لتحصيله، وارغب إى ربك ي حقيقه بالعمل به: 
 .  [212]البقرة/          
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وطهر نفسك رمك اه من اأنجاس ومساوئ اأخاق ، وزكها بالفضائل وامحاسن ، 
      وتفوز برضوانه :  واستقم كا أمرك اه ؛ لتسلم من عذاب اه

 [.112/هود]                
اجاهل ، وارحم وجنب الغضب ، واترك احسد ، واصفح عن اميء ، وأعر, عن 

         : امسكن ، وَأقِْل العثرة ، واسر العورة ، وابذل النصيحة ، وجنب القطيعة
                                                          

 [ .77]القصص/           
حدًا ، وا تغتب أحدًا ، وليكن حظ امؤمن منك إن وا تبغ عى أحد ، وا تؤذ أحدًا ، وا تشتم أ

          :، وإن م تَه أا تغمه، وإن م تنفعه أا ترهم مدحه أا تذمه
                          

 [.211-144] اأعراف/
من العيوب ظاهرًا  واعلم أن امؤمن حقًا من سلم من امخالفات الرعية رًا وعلنًا ، وبرىء

فقد بلغ غاية السامة والسام ، وفاز  ،بريئًا من العيوب ،وباطنًا ، ومن كان سليًا من الذنوب
          فجاهد نفسك لتكون ذلك :  ،بدار السام

 [.14/العنكبوت]     
ت ، وسلمت واعلم أن السليم حقًا من سلم قلبه من الشك والرك ، وسلم عقله من الشبها

نفسه من الشهوات ، وسلم هواه من اتباع غر رع اه ، وسلم فكره من كل ما يشغله عن اه : 
  [.71/اأنعام]                 

فهذا العبد السليم حق عى اه أن يسلمه ي الدنيا من امؤذيات ، وأن هبه ما فيها من 
اس ، ويسلم  الدين ، وععله حمود السرة حبوبًا بن الناخرات ، فرزقه ااستقامة عى

، ، وعيشة راضيةويرزقه مااً حااً ، وهبه زوجة صاحة وأوادًا أبراراً الناس من لسانه ويده، 
 فهذه سامة الدنيا.

 م قلبه من اهوى والشهوات ، م اه عقله من البدع والشبهات ، ويسلِ أما سامة الدين فيسلِ 
                        سِلمه من كل ما سواه : وي

 [.125/النساء]                
      أما سامة اأخرة فيسلمه من عذاب النار ، ويدخله اجنة دار السام : 
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  [.32-31/فصلت]              

، فكن كذلك  ، وامسلم من سلم امسلمون من لسانه ويده واعلم أن خر الناس أنفعهم للناس
                                         تكن ربانيًا :

 [.74]آل عمران/                                     
ِمْن  ْسلُِمونَ َسلَِم امُ  امْسلُِم َمنْ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها عن النبي 

 .(1) متفق عليه «لَِسانِِه َوَيِدِه 
 [.53/آل عمران]                 

                                
 [.15 – 13]الشعراء/                  

ْلُت ، َوإَِلْيَك َأ َنبُْت ، َوبَِك َخاَصْمُت ، َوإِ  » َليَْك اللهما َلَك َأْسَلْمُت ، َوبَِك آَمنُْت ، َوَعَلْيَك َتَوكر
ْرُت َوَما َأْعَلنُْت ، َأْنَت امَُقِدمُ  َحاَكْمُت ، َفاْغِفْر ي ْرُت ، َوَما َأْرَ ْمُت َوَما َأخر َوَأْنَت  ،َما َقدر

 .(2)متفق عليه« َا إَِلَه إِار َأْنَت ، امؤِخرُ 
ُهمر »  ي َوي ، ُنوراً  َقْلبِي ي اْجَعْل  اللر ِ ََ  ، ُنوراً  َيِميني َوَعنْ  ، ُنوراً  َسْمِعي َوي ، ُنوراً  َب

تِي ، ُنوراً  َوَفْوقِي ، ُنوراً  َيَساِري َوَعنْ   ي َوَعِظمْ  ، ُنوراً  َخْلِفيوَ  ، ُنوراً  َوَأَماِمي ، ُنوراً  َوَحْ
 .(3)أخرجه مسلم«  ُنوراً 

 . اللهم إي أسألك إيانًا أهتدي به ، ونورًا أقتدي به ، ورزقًا حااً أكتفي به
رضيت باه ربًا ، ،  اللهم احفظني باإسام قائًا وقاعدًا ، واتشمت ي عدوًا وا حاسداً 

 وبمحمد رسواً ، وباإسام دينا .
 
 

                                                 
 (.91( واللفظ له ، ومسلم برقم ) 11رجه البخاري برقم ) أخ متفق عليه ,( 1)

 (.714( واللفظ له، ومسلم برقم )7992أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 2)

 (.713برقم ) أخرجه مسلم(  3)
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 سبوحال
ُسبُوٌح ُقُدوٌس »  : ركوعه وسجوده كان يقول يملسو هيلع هللا ىلص عنها أن رسول اه  عائشة ري اهعن 

 .(1) أخرجه مسلم «َرُب امََاِئَكِة َوالُروِح 
 ،واآفات ،وسوء ، الريء من النقائص ،ونقص ،هو السبوح امنزه عن كل عيب اه 

    وكل ما ا يليق بجاله:   ،والكفؤ هوالشبي ،امنزه عن الريك وامثيل والعيوب،
                    

 [.9-1]اإخاص/
وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات ، الذي سبرحه الوجود كله ؛ ما له من اأساء 

              : واأفعال اجميلة احسنى ، والصفات العى ، 
 [.99]اإراء/                                  

وكل من  ،فسبحان املك القدوس الذي يقدسه ويسبح بحمده كل من ي العام العلوي
          :  بمختلف اللغات ، وأنواع اأصوات، ي ميع اأوقات ، ي العام السفي 

                                                     

 [.91]النور/   
وسبحان من له اأساء احسنى ، والصفات العى ، السبوح القدوس الذي ليس له مثيل 
ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، اموصوف بجميع امحامد، امنزه عن ميع العيوب 

 [.11الشورى/]                    والنقائص ، املك احق الذي 
هو السبوح الذي يسبح بحمده ميع خلقه ، وبحمده أسبحه وأنزهه عن ميع ما ا عوز عليه 

      ا يليق بجاله :ما و ،وكل ما يستحيل عليه ،وآفات امُْحدث ،من نقائص البر

                                  

                   

                                  

  [.29-22]احر/
                                                 

 ( .917برقم ) أخرجه مسلم (1)
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       وأسبحه بمحامده مع امسبحن بحمده ي الساء واأر, :   
 [.1]اجمعة/               

 ، وما أيَ أداءه ، وما أعظم ثوابه. فا أعظم تسبيح الرب 
، يَزاِن َثِقيلتاِن  ي امِ ، َكلَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن َعَى الِلَساِن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول قال : الق   هريرة أي عن

ْمَِن  .(1)متفق عليه « َعظِيمِ الُسبَْحاَن اه  ،ُسْبَحاَن اه َوبَِحْمِدهِ : َحبِيبَتَاِن إَِى الرر
  التعبد ه  :باسمه السبوح 

به ويرضاه أن اه وحده ا ريك له هو الذي يستحق التكبر كله ، اعلم وفقنا اه وإياك ما ح
، العى والتحميد كله ، والتسبيح كله، والتعظيم كله ؛ ما له من اأساء احسنى ، والصفات

 [.1]طه/                          : واأفعال الكرى، وامثل اأعى
اه وصفاته فسبحه ها ، وادعه ها ، ونزهه عن  فانظر رمك اه إى ميع أساء

                       أضدادها :

                                              

 [.111-111/اإراء]       
واجروت ، وله اخلق الكرياء له و ،سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة

                    واأمر ي املك واملكوت: 

 [.13-12]يس/                          
كا مأه لك  ،وسبح بحمد ربك اأعى بالقول والفعل ، وامأ الكون بتسبيحه ومده

                             بفضله ورزقه :
 [.5-1]اأعى/       

واعلم رمك اه أنه ا يصح مسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن اأوصاف الذميمة ، فينزه 
نفسه عن الشهوات امحرمة ، ومطعمه من احرام ، وأعاله من الرياء ، ولسانه عن القبيح، وقلبه 

 [.222/البقرة]                  :، ويء اأخاقعن النفاق والرياء
       ت: ت نفسك وأعالك من كل يء ومذموم فقد وصلْ فَ وإذا َص 

                                                 
 (.2149(، ومسلم برقم )1112أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (1)
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 [.44-41]احجر/           
ه ا يستحق فإن ،لربك العظيم ي كل حن ،والتكبر والتسبيح ،فارفع التحميد والتمجيد
، الكريم الذي مأ الكون  ه، العظيم الذي شهدت الكائنات بعظمتذلك إا الواحد اأحد

             ، وسبحت ميع امخلوقات بحمده:  بنعمه

 [.99]اإراء/                 
 وُيـسبح بحمده. ،ومرة مقرونًا بالتسبيح ، فهو أهل أن ُيـحمد ،رة مفرداً لربك التحميد م ارفع

              مثل:  من احمد فامفرد 
   [.9-2]الفاحة/     

                                 مثل:و 
 [.1 /]فاطر                      

                                           مثل:و
               

 [.2-1]الكهف/
َمَواِت َوِمْلُء ،  ْمدُ ُهمر َربرنَا َلَك احَ اللر »  مثل:و ٍء  َوِمْلُء َما،  ْرِ, َوَما َبيْنَُهَا اأَ ِمْلُء السر ِشئَْت ِمْن َيْ

 .«ُد اجَ اجَِد ِمنَْك  َوَا َينَْفُع َذا، َمنَْعَت  َوَا ُمْعطَِي مَِا، مَِا َأْعَطيَْت  َا َمانِعَ ،َأْهَل الثرنَاِء َوامَْجدِ ، َبْعُد 
 .(1)متفق عليه

َوِمَدادَ ، َوِزنََة َعْرِشهِ ، َوِرَضا نَْفِسِه ، َعَدَد َخلِْقِه ، ُسبَْحاَن اه َوبَِحْمِدِه ):امقرون بالتسبيح مثلاحمد و
 .(2) أخرجه مسلم (َكلَِاتِهِ 
 ( 3)أخرجه أبو داود والرمذي « َجُدَك َوَتَعاَى ، َوَتبَاَرَك اْسُمَك ، ُسبَْحاَنَك اللرُهمر َوبَِحْمِدَك » ومثل: 

 فا أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم ، وما أجزل ثواب ذلك ، وما أنفعه للعبد : 
 [.3/النَ]                      

                                                 
 ( واللفظ له.971( ومسلم برقم )741خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه (1)
 (.2721برقم ) أخرجه مسلم (2)
 (.293( والرمذي برقم )775أخرجه أبو داود برقم )صحيح/ (3)
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 ْمُد ه َمْأُ َواحَ  ، الُطُهوُر َشْطُر اِإيَانِ  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه  : قال عن أبى مالك اأشعرى و
َمَواِت َواأَْر,ِ  - ْمأُ ـَأْوتَ  - َوُسبَْحاَن اه َواحَْمُد ه َمْآنِ ،  امِيَزانَ   .(1)مسلم أخرجه «َما َبْنَ السر

وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة اإيان حسن ، لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب 
            سابح ي بحار عوام املك واملكوت: 

                      
 [.141-141]آل عمران/               

بحمده ومن حوله، وتسبح  ،وملته ،فسبحان املك احق الذي يسبح بحمده العرش
وما بينهن، وتسبح بحمده كل ذرة  ،وما عليهن،وما  فيهن  ،واأراضون السبع ،السموات السبع

                 كه العظيم:ي مل
                         

 [.7]غافر/          
 : درجات ،واعلم أن الناس ي معرفة تسبيح امخلوقات من اجادات ، والنباتات ، واحيوانات

 اإيان بأن كل خلوق يسبح بحمد ربه، وهذه يعلمها كل مؤمن. اأوى:
مع التعظيم والتحميد والتمجيد  ،وخالقها بالكال، شهادها عى نفسها بالنقص  انية:الث
                  ارئها ، وهذه يعلمها أولو األباب : لب

 [.14/الرعد]     
       وللكائنات تسبيح باطن يعلمه ويسمعه منها خالقها الذي:

 [. 99]اإراء/                  
تسبيح   ملسو هيلع هللا ىلصكا أسمع داود  ،َمْن شاء من عباده تسبيح بعض خلوقاته وقد ُيسمع اجبار
 [.74]اأنبياء/   اجبال والطر:

حنن اجذع ي امسجد ،  ملسو هيلع هللا ىلصمنطق الطر والنمل ، وكا أسمع حمدًا   ملسو هيلع هللا ىلصوكا أسمع سليان 
 ذراع الشاة له، وسام احجر عليه بمكة وغر ذلك. وشكوى اجمل، وتكليم
،  ، الذي يسبح بحمده كل لسان ي العام العلوي، والعام السفيفسبحان الرب امعبود 

                                                 
 (.223برقم ) أخرجه مسلم (1)
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   ليه نسعى ونحفد ، وله نصي ونسجد : سبحانه وبحمده ا نحي ثناء عليه ، إ

 [.15/مريم]                  
نا من عبادك الصاحن، وحزبك امفلحن، مع امائكة امقربن امسبحن اللهم اجعل

 [.21/]اأنبياء                 الذين:
 والصفات العى ، وامثل اأعى.  ،سبحان اه وبحمده، له اأساء احسنى

 لغفلة، وعن العجز والتعب واللغوب .هو العليم القدير امنزه عن النسيان وا
 لنوم واموت ، القائم عى كل نفس .و احي القيوم امنزه عن الِسنة واه

ريم هو الكالغني امنزه عن احاجة إى غره ، هو احكيم امنزه عن العبث والسفه ، هو 
 [.1/طه]                           احق امنزه عن البخل والظلم : 
  قسوة.. وهكذا احال ي ميع أسائه وصفاته: هو الرمن امنزه عن الظلم وال

 [.11/]الشورى             
                      

 .[112-111] الصافات/     
 [.17/]اأنبياء                              

َمَواِت وَ احَْمُد أنَت  َوَلَك ،   ْر,ِ اأَ َمَواِت وَ َقيُِم السر أنَت ْمُد َربرنَا َلَك احَ  اللرُهمر  » ْرِ, اأَ َرُب السر
َمَواِت وَ احَْمُد أنَت  َوَلَك ،   َوَمْن فِيِهنر  ،  ُق َوَقْوُلَك احَ ،  ُق أنَت احَ ،  ْرِ, َوَمْن فِيِهنر اأَ نُوُر السر

اَعُة َحق  ، َوالنراُر َحق  ،  نرُة َحق  َواجَ ، ُق احَ  َولَِقاُؤكَ ، ُق َوَوْعُدَك احَ   . َوالسر
ْلُت ، َوبَِك آَمنُْت ، اللرُهمر َلَك َأْسَلْمُت   َما يَفاْغِفْر ، َوبَِك َحاَكْمُت ، َوإَِليَْك َخاَصْمُت ،  َوَعَليَْك َتَوكر

ْمُت َوَما ْرُت  َقدر ْرُت َوَأْعَلنُْت ، أَخر .(1)متفق عليه «أنَت َا إَِلَه إِار ،  نِيأَْعَلُم بِِه مِ أنَت َوَما ، َوأَْرَ
اللهم لك املك كله ، ولك اخلق كله ، ولك احكم كله ، وإليك يرجع اأمر كله ، عانيته 

 .وره ، ا إله إا أنت 
أنت الغني ونحن الفقراء ، وأنت القوي ونحن الضعفاء ، نسألك اجنة وما قرب إليها من قول 

 وعمل.أمن النار وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك أ
                                                 

 (.714( واللفظ له، ومسلم برقم )7992أخرجه البخاري برقم )متفق عليه,  (0)
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 القــــــدوس
                                         قال اه تعاى : 

 [. 23/احر ]                  
هو املك القدوس امنزه عن النقائص والعيوب واآفات كلها، الريء من كل عيب  اه 

 من كل خر، البعيد من كل ر.ونقص، القريب 
 ، وامثيل والشبيه:  ، امنزه عن اأواد واأنداد وهو سبحانه املك القدوس الطاهر من العيوب

                                        
 [.9-1خاص/]اإ      

،  لفضائل وامحاسنوهو سبحانه املك القدوس اموصوف بصفات الكال، اممدوح با
      الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، الذي له اأساء احسنى، والصفات العى: 

 [.1]طه/                     
وهو سبحانه املك العي العظيم ، القدوس امنزه عن النقائص ي ذاته وأسائه وصفاته 

اخطأ لعيوب، امنزه عن الِسـنة والنوم، امنزه عن وأفعاله، امنزه عن ميع اآفات وا
                   وميع الصفات امذمومة : والنسيان، امنزه عن الظلم 

                                               
                                        

 [.255]البقرة/                   
والنقائص،  ، امنزه عن العيوبفسبحان ربنا املك القدوس، اممدوح بالفضائل وامحاسن

    الذي جاله وماله وكاله تسبح بحمده ميع خلوقاته ي الساء واأر,:
 [.1]اجمعة/                             

          : ، وكره تكبرا د مواك عى كال أسائه وصفاته فام

                     

 . [111-111] اإراء/                                         
 ن اه ليس أ ؛هو سبحانه املك القدوس امنزه عن كل صفة من صفات الكال البري 
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           كمثله يء ، ومن باب أوى منزه عن ميع العيوب والنقائص واآفات : 

 [.1/طه]       
         بل هو منزه عن ميع صفات اخلق كلهم الكامل منهم والناقص : 

                              
 [.12-11/الشورى]                  

 ِعْلم املك القدوس ليس كعلم اخلق ؛ بل علم ميع اخلق من علمه .
هو الكامل ي  ليست كقدرة اخلق ، بل قدرة ميع اخلق من قدرته ، فاه  وقدرته 

 ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله ، امنزه عن كل عيب أو نقص .
ف يدركه احس ، وعن كل تصور يتصوره العقل ، وهو القدوس امنزه عن كل وص

     يسبق إليه الوهم ، أو ختلج ي الذهن ، أو يفي به التفكر :  أو

              

 [. 17/الزمر]     
 أكر من كل يء ، وأعظم من كل يء ، وأكر ما عرفنا ، وأكر ما م نعرف. فاه 

س الذي تعاى عن صفات اخلق ، ولوا أن اه أذن للمسلم أن يصفه هو املك القدو
بصفات كاات البر لكان وصفه بذلك ذنبًا من الذنوب ، أن اه ليس كمثله يء : 

                   

 [.9-1/اإخاص]     
 نقص واآفات صفاته.هو املك القدوس الذي تقدست عن احاجات ذاته ، وتنزهت عن ال

 هو القدوس الذي تقدس عن كل مكان حيط به ، وتقدس عن كل زمان ُيبْليه.
 هو القدوس الذي قدس نفوس اأبرار عن امعاي ، وقدس قلوب أوليائه من كل ما سواه.

فسبحان املك القدوس الذي قدس نفوس أوليائه عن السكون اى امألوفات والشهوات، 
   ين عن حب الدنيا ، وطهر قلوب العارفن من كل ما سواه : وطهر نفوس العابد

                                     

 [.2/اجمعة]    
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  التعبد ه :باسمه القدوس 
اعلم وفقنا اه وإياك ما حبه ويرضاه أنه عب عى العبد أن يقدس ربه، فيصفه با وصف به 

من اأساء والصفات ، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله  ملسو هيلع هللا ىلصه به رسوله نفسه، ووصف
                     : ما ا يليق بجاله ، عى حد قوله  ملسو هيلع هللا ىلص

 [.11]الشورى/ 
 ، ونِقها ما يفسدها أو ينقصها. فقِدس ه عبادتك أها اللبيب ، وأخلصها لربك الواحد اأحد

ر أها احبيب قلبك من الرك والنفاق والرياء،وطهر لسانك من الكذب وقول السوء، وطهِ 
                 وطهر بَك من اخيانة، وطهر أعالك ما يفسدها من البدع والرياء: 

                                               

 [.111]الكهف/
ها باأعال بها بالذكر واحمد والشكر لربك، وزكِ ك بالتوحيد واإيان، وطيِ وقِدس نفس

        تكن كامائكة ي التسبيح والتقديس : ،واأخاق احسنة ،الصاحة
                                

 [.31]البقرة/                         
 بك بصفة الطهارة علًا وعمًا ، َفَتطهر من امعاي باجتناها فهو أفضل لك عندوتعبرد لر

            ربك، وأيَ مؤنة من طهور التوبة : 

 [.3-1/امؤمنون]            
من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات ، وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة  وطهر نفسك

ما ا يعنيك ، وطهر قلبك من الرياء واالتفات ما سواه ، وطهر جوارحك وفاحش القول و
  عن امعاي ، وطهر أوقاتك عن امخالفات ، وطهر مالك عن احرام والشبهات : 

 [.11/فاطر]           
 واعلم أن من قدس نفسه بمعرفة اه م يذل نفسه لغر اه.

ك عليك ، وزكها بكل ما يرضيه عنك، يأذن لك أن تكون فطهر نفسك من كل ما يسخط رب
          مع النبين والصديقن والشهداء والصاحن : 

              

   [.71-14/النساء]         
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             وإذا ابتليت بمواقعة يء من امعاي فبادر إى التوبة منها: 
 [.222]البقرة/         

لتستوجب موعوده ، وتفوز بقبوله : ، ومتى عملت عمًا صاحًا فأخلصه ه وطهره من الشوائب
                               

 [.47]النحل/            
وسخ وطِهر رمك اه قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح، وطهر جسدك من الدرن وال

وماُيستقذر، وطهر ثيابك من الرجس والقذر، وطيب بدنك بالطيب وامسك، وطهره بالوضوء 
                                        والغسل: 

 [.7-1] امدثر/       
    قلبك عن اأصنام : وطِهر لسانك عن اآثام ، وطِهر بطنك من احرام، وطِهر 

 [.31/اإراء]    جئ                         
ر منه وهو الرجس.  واعلم أن الطهارة تنقسم إى ما انقسم إليه امتطهر

 والرجس ربان :
كالرك والنفاق ، والشح والبخل ، واحسد واجبن ،  رجس باطن ي القلب اأول :

       والذنوب اخفية : ق وغر ذلك من مساوئ اأخاوالكذب والظلم 

                                       

 [.7/احجرات]        
فهذا جاهد نفسك عى التخلص منه، وارع إى ربك ليخلصك منه، وبادر إى التطهر منه بالتوبة 

                                 واه يتوب عليك :  ,النصوح 
 [.17]النساء/                        

 رجس ظاهر : وهو ربان :     الثاي: 
أحدما : عمل ظاهر يصدر من اجوارح بعلم القلب ، وإرادة اإنسان باختياره كامعاي 

 وامحرمات القارة وامتعدية.
م عى تركه ، وإْتباع السيئة باحسنة التي فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه ، والعز

  محها، وإشغال اجوارح بالطاعات بدل امعاي، فذلك أبلغ ي الطهارة: 
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 [.115-119/هود]           
 . وا تتعدى إى غرهما يفعله العبد مكرهاً من امعاي التي تتعلق به وحده  الثاي :

ااستغفار :  فهذا طهوره لزوم كراهته ي القلب ، والتخلص منه متى زال اإكراه ، مع 
                                  

 [.111النحل/  ]                          
من بحاوها ي الدنيا حس امؤ واعلم أن كل طاعة ه ورسوله طهرة وزكاء وبركة

حس اإنسان بمرارها ي ، وكل معصية ه ورسوله نجاسة وخسارة وحَة واآخرة 
                 : الدنيا واآخرة 

 [.11-7/الشمس]     
 واعلم أن اماء طاهر ي نفسه مطهر لغره من اأحداث واأنجاس.

طل، وكالتوبة ي إزالة نور ي إزالة الظام، وكاحق ي إزالة الباواماء ي إزالة النجاسة كال
        :وهذا طهور اماء، واه حب أهل هذا وهذا، هذا طهور التوبة درن الذنب 

 .[222]البقرة/               
فامد اه أْن جعلك من امؤمنن ، واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس ، ويزكيك 

         وصل وسلم عى من بعثه اه رمة للعامن:  ، والتقوىباإيان 
                                           

 .[2]اجمعة/       
 [.9]اممتحنة/                   
                                            

 .[21]نوح/ 
ِق َوامَ َوَبْنَ َخَطاَياَي َكَا بَ  للرُهمر َباِعْد َبْينِيا » َطاَيا اللرُهمر َنِقنِي ِمَن اخَ  ْغِرِب ،اَعْدَت َبْنَ امَْرِ

ى الثرْوُب  َنِس ، اللر اأَب َكَا ُينَقر دِ لاَوالثرْلِج وَ  اءِ ُهمر اْغِسْل َخَطاَياَي بِامَ َيُض ِمَن الدر  .(1)متفق عليه « َرَ
اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب ، وجوارحنا من الفواحش 

 وما خفي الصدور. خيانة ، إنك تعلم خائنة اأعن واآثام ، وأعيننا من ا
                                                 

 (.257(، ومسلم برقم )799بخاري برقم )أخرجه ال متفق عليه,( 1)
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 اخامة
 احمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات، وبرمته تنزل الركات، وبفضله تكثر اخرات.

َر لنا أسباب اهداية والعرفان،  واحمد ه الذي هدانا لإسام، وأنزل علينا القرآن، وي
الذي كان أعرف اخلق بربه، وأحسنهم تعظيًا له، وأفضلهم  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث إلينا سيد اأنام 

 له. عبادة
واحمد ه عى نعمة البدء واختام، وعى نعمة التام واإكال، وعى نعمة التوفيق 

 واإكرام.
 .(1)أخرجه مسلم«.ُسْبـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا َنْفِسِه، َوِزَنَة َعْرِشِه، َوِمَداَد َكِلـَاتِـهِ »

               
(                       ).    

 (                                   ).    
(                            ).    
(                                        

                                         
    ).  

(                    
   ). 

 

 «، أشهد أن ا إله إا أنت، أستغفرك وأتوب إليك  سبحانك اللهم وبحمدك »
 

         

                                                 
 (.2721برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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