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تعريف بهذا المختصر

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده... وبعد:
فاإن هذا املخت�سر الأ�سماء اهلل احل�سنى كان اأ�سله كتاًبا يف جملد كبري عنوانه )وهلل االأ�سماء 
احل�سنى فادعوه بها( حيث جاء يف )851( �سفحة. وقد جاء هذا االخت�سار بناء على اقرتاح 
ومطالبة من بع�ض االإخوان املحبني لت�سهل قراءته وحمله ون�سره على نطاق وا�سع، فتعم به 
الفائدة ال�سيما يف مثل هذا املو�سوع املهم الذي هو اأ�سرف العلوم واأزكاها، كيف ال وهو يتعلق 
باأ�سرف معلوم، وهو اهلل . ومثل هذا العلم ال ي�ستغني عنه م�سلم، بل العلم به من فرو�ض 

العني، التي ال ي�سح توحيد امل�سلم وال ت�سح عبادته اإال بها.
)االأ�سل(  للكتاب  االخت�سار  وكان  �سفحة.   )160( يقارب  ما  يف  املخت�سر  هذا  جاء  وقد 

مت�سمنًا االأعمال التالية:
1- اخت�سار املقدمة مبا ال يخل باملعنى.

2- اخت�سار اأدلة كل ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى واالكتفاء لكل ا�سم بدليل واحد.
3- االقت�سار يف �سرح معنى اال�سم على معناه يف حق اهلل تعالى وترك املعاين اللغوية لال�سم.

4- كان يف الكتاب )االأ�سل( تو�سع يف ذكر اقرتان كل ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى بغريه من 
االأ�سماء االأخرى، كما كان فيه تو�سع يف ذكر اأ�سرار هذه االقرتانات. ويف هذا املخت�سر مت 

حذف هذا كله، ومن اأراد االطالع على هذا املحذوف فلريجع اإلى الكتاب االأ�سل.
5- يف الكتاب االأ�سل مت �سرد اأ�سماء اهلل احل�سنى متتالية دون ق�سد لهذا الرتتيب، اأما 
يف هذا املخت�سر فجاء ترتيب االأ�سماء يف ف�سول ت�سعة ح�سب متعلق اال�سم باآثاره وثماره 
يف حياة امل�سلم، فذكر مثاًل يف الف�سل االأول: االأ�سماء احل�سنى التي تثمر يف القلب حمبة 
اهلل ، ويف الف�سل الثاين: االأ�سماء احل�سنى التي تثمر �سدق التوكل على اهلل... وهكذا 

يف بقية الف�سول.
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وقد �سمنت هذه الف�سول بع�ض النماذج من اأقوال واأحوال ال�سلف املذكورة يف اآخر الكتاب 
)االأ�سل( مبا ينا�سب كل ف�سل.

اإلى داخل املنت، مع االخت�سار يف ذكرها ويف تخريج  الهام�ض  6- مت نقل ذكر املراجع من 
االأحاديث، ومن اأراد التو�سع فيها فلريجع اإلى الكتاب االأ�سل.

اأ�ساأل اهلل  اأن ينفع بهذا املخت�سر جامعه وقارئه و�سامعه ونا�سره، يف يوم ال ينفع فيه مال 
وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �سليم.

واحلمد هلل رب العاملني      
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اإن احلمد هلل نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأال اإله اإال اهلل و حده ال 
�سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله- �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما 

كثرًيا- اأما بعد:
فاإن اأجّل املقا�سـد واأنفع العلوم واأ�سرفها واأعالها؛ العلم باأ�سماء اهلل  احل�سنى، و�سفاته 
فهم  ف النا�ض بربهم �سبحانه، الذي هو اأ�سرف معلوم، واأعظم مق�سود، وتعرِّ الُعال؛ الأنها ُتعرِّ
بخالقهم وخالق ال�سماوات واالأر�ض ومن فيهن، وهذا ي�ستلزم عبادته – �سبحانه - وحمبته، 

وخ�سيته، وتعظيمه، واإجالله.
اإجمااًل؛  والعقول  الفطر  مركوًزا يف  اأمرًا  ومعرفته،  توحيده  اأن جعل   - – �سبحانه  رحمته  ومن 
اإال اأن يطراأ على الفطرة والعقل ما يف�سدهما من فعل �سياطني اجلن واالإن�ض ، قال اهلل تعالى:  

ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   زب 
اأو   : »كل مولود يولد على الفطرة فاأبواه يهودانه  ]الروم: 30[ ، وقال  ائ             ائ  ەئرب 

ين�سرانه...« )جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه 1359(.
ويف ذلك يقول االإمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »ال �سعادة للعباد، وال �سالح لهم، وال 
نعيم اإال باأن يعرفوا ربهم، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتعرف اإليه قرة عيونهم...، 
ومتى فقدوا ذلك؛ كانوا اأ�سواأ حااًل من االأنعام، وكانت االأنعام اأطيب عي�ًسا منهم يف العاجل، 

واأ�سلم عاقبة يف االآجل« )مختصر الصواعق املرسلة 47/1(.

أهمية التعرف على األسماء الحسنى

أواًل :  اإن اأ�سرف غايات امل�سلم، ومنتهى طلبه؛ اأن يفوز بر�سوان اهلل - تعالى - وجنته، واأن 
يتنعم بالنظر اإلى وجه اهلل - ذي اجلالل واالإكرام - يف الدار االآخرة، ولكن هذه الغاية لن 

تتحقق اإال بتوفيق اهلل  لعبده لالإميان به وحده، وطاعته، واجتناب معا�سيه.
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اإال بالعلم؛ الأن العلم قبل القول  وهذا االإميان والعمل ال�سالح لن يتحقق للعبد القيام بهما 
والعمل، قال تعالى:  زب ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ىرب] فاطر:28[.

وملا كان �سرف كل علم بح�سب ما يتعلق به هذا العلم، كان اأ�سرف العلوم واأجّلها العلم الذي 
يتعلق باهلل ، ومبعرفة اأ�سمائه احل�سنى، و�سفاته الُعال، وبقدر معرفة العبد باأ�سماء اهلل 

 و�سفاته يكون حظه من العبودية لربه، واالأن�ض به، وحمبته، واإجالله، وتعظيمه.

فاإذا  الواجبات،  واأول  االإميان،  واأ�سا�ض  العلوم  اأ�سل  و�سفاته    اهلل  باأ�سماء  العلم  ثانيًا: 
عرف النا�ض ربهم عبدوه.

اأول فر�ض فر�سه اهلل  العلماء:  بع�ض  »قال  تعالى:  االأ�سفهاين رحمه اهلل  ال�سنة  قوام  يقول 
على خلقه: معرفته، فاإذا عرفه النا�ض عبدوه، قال اهلل تعالى:  زب يب  جت     حت     خت   مت   ىت  رب 

]محمد:19[ .

موا اهلل حق عظمته، ولو اأراد  فينبغي للم�سلمني اأن يعرفوا اأ�سماء اهلل  وتف�سريها، فيعظِّ
رجل اأن يعامل رجاًل؛ فاإنه �سيطلب منه اأن يعرف ا�سمه وكنيته، وا�سم اأبيه وجده، وي�ساأله عن 
�سغري اأمره وكبريه، فاهلل الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجوا رحمته ونخاف من �سخطه، اأولى 

اأن نعرف اأ�سماءه ونعرف تف�سريها«. )احلجة في بيان احملجة 122/1(.

ثالثًا: يف معرفة اهلل  باأ�سمائه و�سفاته زيادة يف االإميان واليقني وحتقيق للتوحيد، وتذوق 
لطعم العبودية.

ازداد  فكلما  اإميانه،  يكون  بربه  معرفته  »وبح�سب  تعالى:  اهلل  رحمه  ال�سعدي  ال�سيخ  يقول 
معرفة بربه ازداد اإميانه، وكلما نق�ض نق�ض، واأقرب طريق اإلى ذلك: تدبر �سفاته واأ�سمائه 

من القراآن«. )تفسير السعدي 24/1(.

رابعًا: العامل باهلل تعالى حقيقة ي�ستدل مبا علم من �سفاته واأفعاله على ما يفعله وعلى ما 
ي�سرعه من االأحكام؛ الأنه ال يفعل اإال ما هو مقت�سى اأ�سمائه و�سفاته، واأفعاله دائرة بني العدل 

والف�سل واحلكمة.
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الظاهرة  العبادات  من  تقت�سيــه  وما  تعالى  اهلل  �سفــات  بني  الوثيــق  التــالزم  خامسًا: 
والباطنة ، ويف ذلك يقول االإمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »فعلم العبد بتفرد الرب تعالى 
بال�سر، والنفع، والعطاء، واملنع، واخللق، والرزق، واالإحياء، واالإماتة؛ يثمر له: عبودية التوكل 
االأ�سماء  مقت�سى  اإلى  كلها  العبودية  وثمراته ظاهًرا... فرجعت  التوكل  ولوازم  باطًنا،  عليه 

وال�سفات«. )إغاثة اللهفان 10/1(.

سادسًا: للتعبد باأ�سماء  اهلل تعالى و�سفاته اآثار طيبة يف �سالمة القلوب، و�سالمة االأخالق 
وال�سلوك، كما اأن يف تعطيلها باًبا اإلى اأمرا�ض القلوب وم�ساوئ االأخالق.

سابعًا: يف معرفة اأ�سماء اهلل و�سفاته، والتعبد له بها �سبحانه ثمرات طيبة يف املوقف من 
امل�سائب واملكروهات وال�سدائد؛ فاإذا علم العبد اأن ربه عليم حكيم عدل ال يظلم اأحًدا، ر�سي 
امل�سالح  من  �سروب  فيها  به  تنزل  التي  واملحن  ت�سيبه  التي  املكروهات  اأن  ن  وتيقَّ و�سرب، 
واملنافع التي ال يبلغها علمه؛ لكنها من مقت�سى علم اهلل تعالى وحكمته، فيطمئن، وي�سكن اإلى 

ربه، ويفو�ض اأمره اإليه.

ثامنًا: فهم معاين اأ�سماء اهلل  و�سفاته طريق اإلى حمبة اهلل، وتعظيمه ورجائه واخلوف 
اأ�سماء اهلل تعالى  منه، ويف ذلك يقول العز بن عبد ال�سالم رحمه اهلل تعالى: »فهم معاين 
و�سيلة اإلى معاملته بثمراتها من اخلوف، والرجاء، واملهابة، واملحبة والتوكل، وغري ذلك من 

ثمرات معرفة ال�سفات« )شجرة املعارف ص1(.

تاسعًا: اإن يف تدبر معاين اأ�سماء اهلل  و�سفاته اأكرب عون على تدبر كتاب اهلل 
زب ڄ  ڄ  ڄ     :  بتدبر القراآن يف قوله �سبحانه  اأمرنا اهلل  تعالى، حيث 
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چرب ]ص: 29[، ونظًرا الأن القراآن الكرمي يكرث 
فيه ذكر االأ�سماء وال�سفات ح�سب متعلقاتها، فاإن يف تدبرها باًبا كبرًيا من اأبواب 

تدبر القراآن.

عاشًرا: العلم باأ�سماء اهلل  و�سفاته يزرع يف القلب االأدب مع اهلل تعالى واحلياء منه.
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يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »اإن االأدب مع اهلل - تبارك وتعالى -: هو القيام بدينه، 
والتاأدب باآدابه ظاهًرا وباطًنا. وال ي�ستقيم الأحد قط االأدب مع اهلل اإال بثالثة اأ�سياء: معرفته 
لينة،  قابلة  ونف�ض م�ستعدة  يكره،  بدينه و�سرعه، وما يحب وما  باأ�سمائه و�سفاته، ومعرفته 

متهيئة لقبول احلق علًما وعماًل وحااًل«. )مدارج السالكني 403/2(.

املعرفة باهلل تعالى واأ�سمائه و�سفاته تب�سر العبد بنقائ�ض نف�سه وعيوبها  الحادي عشر: 
واآفاتها، فيجتهد يف اإ�سالحها.

والغ�سب،  واحل�سد،  الكرب،  اأربعة:  الكفر  »اأركان  تعالى:  اهلل  رحمه  القيم  ابن  االإمام  يقول 
وال�سهوة... ومن�ساأ هذه االأربعة من جهله بربه وجهله بنف�سه، فاإنه لو عرف ربه ب�سفات الكمال، 
ونعوت اجلالل، وعرف نف�سه بالنقائ�ض واالآفات مل يتكرب، ومل يغ�سب لها، ومل يح�سد اأحًدا على 

ما اآتاه اهلل«. )الفوائد ص177(.

اأ�سماء اهلل  االآثار ال�سيئة والنتائج الوخيمة، التي تنتج من فقد العبد ملعرفة  الثاني عشر: 
تعالى و�سفاتـه، وعدم فهمه لها وتدبرها والتعبد هلل تعالى بها.

اأو �سعفه، فيقول: »اأي �سيء  اآثار هذا الفقد  – رحمه اهلل تعالى-  ويجلي االإمام ابن القيم 
عرف من مل يعرف اهلل ور�سله، واأي حقيقة اأدرك من فاتتــه هذه احلقيقة، واأي علم اأو عمل 
ح�سل ملن فاته العلم باهلل والعمل مبر�ساته ومعرفة الطريق املو�سلة اإليه، وما له بعد الو�سول 

اإليه«. )هداية احليارى ص 591(. 

تنبيهات مهمة على األسماء الحسنى

• الدعاء بأسماء اهلل تعالى : 	
الدعاء بها يتناول دعاء امل�ساألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد ، وهو – �سبحانه - يدعو عباده 
اإلى اأن يعرفوه باأ�سمائه و�سفاته، ويثنوا عليه بها ، وياأخذوا بحظهم من عبوديتها، وعلى راأ�ض 

ذلك دعاوؤه و�سوؤاله بها.
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وهو – �سبحانه - يحب موجب اأ�سمائه و�سفاته ، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل 
جواد ، جميل يحب اجلمال، عفو يحب العفو واأهله ، حيي يحب احلياء واأهله، �سكور يحب 

ال�ساكرين، �سبور يحب ال�سابرين.
ولذلك فاإنه ُيدعى يف كل مطلوب، مبا ينا�سب ذلك املطلوب ، فيقول الداعي مثاًل: اللَّهم اغفر 

يل وارحمني، اإنك اأنت الغفور الرحيم، وتب عليَّ يا تواب، وارزقني يا رزاق، ونحو ذلك.

• هل نصوص أسماء اهلل الحسنى محكمة أو متشابهة؟	
ن�سو�ض االأ�سماء احل�سنى من الن�سو�ض املحكمة اأمّيا اإحكام، بل هي من اأحكم املحكمات، 
»العزيز«،..  ا�سم  من  نفهمه  ما  غري  »الرحمن«  ا�سم  من  نفهم  حيث  وا�سحة،  فمعانيها 
لي�ست  واأنها  الكمال،  �سفات  ت�سمنها  احل�سنى  االأ�سماء  اإحكام  من  فاإنَّ  وكذلك  وهكذا، 
اهلل  ا�سم  واأن  الكاملة،  احلكمة  مت�سمن  »احلكيم«  اهلل  ا�سم  اأن  فنعلم  جمردًة،  اأعالًما 

»العزيز« مت�سمن العزة الكاملة.
» واأما اإذا اأريد حقائق ال�سفات وكيفياتها فهذا من املت�سابه احلقيقي، الذي ال يعلـم معناه 
اإال اهلل ، فال يعلمه من الب�سـر اأحٌد«. )املنهاج األسنى في شرح أسماء الله احلسنى 26/1- 27(.

• شرح حديث: )إن هلل تسعة وتسعين اسًما...( الحديث.	
دخل  اأح�ساها  من  ا�سًما  وت�سعني  ت�سعة  هلل  »اإن  قال:     اهلل  ر�سول  اأن   : هريرة  اأبي  عن 

اجلنة«. )أخرجه البخاري ومسلم(.
جاء يف بع�ض روايات هذا احلديث تف�سيل يف ذكر هذه االأ�سماء الت�سعة والت�سعني، كما عند 
الرتمذي وغريه، ولكن اأغلب العلماء �سعفوا هذه الرواية وردوها. واإمنا الرواية ال�سحيحة 

هي التي عند البخاري وم�سلم، وغريهما مما مل يذكر فيها تف�سيل لهذه االأ�سماء.
ولي�ض يف الرواية ال�سحيحة لهذا احلديث ما يدل على ح�سر اأ�سـماء اهلل  بالعدد املذكور؛ 
ويف ذلك يقول االإمام النووي رحمه اهلل تعـالى: »اتفق العلمـاء على اأن هذا احلديث لي�ض فيه 
ح�سر الأ�سمائه - �سبحانه وتعالى - فلي�ض معناه اأنه لي�ض له اأ�سماء غري هذه الت�سعة والت�سعني؛ 
االإخبار  اأح�ساها دخـل اجلنة، فاملراد  والت�سعني من  الت�سعة  اأن هذه  واإمنا مق�سـود احلديث 
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عن دخول اجلنة باإح�سائها ال االإخبار بح�سر االأ�سماء«. »�سرح �سحيح م�سلم« للنووي 5/17. 
ويراجع الكالم النفي�ض البن حجر يف فتح الباري على هذا احلديث 218/11. 

ويف ذلك يقول االإمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »اإن االأ�سماء احل�سنى ال تدخل حتت ح�سٍر؛ 
وال حُتدُّ بعدٍد، فاإن هلل تعالى اأ�سماء و�سفات ا�ستاأثر بها يف علم الغيب عنده ال يعلمها ملٌك 
مقرٌب وال نبيٌّ مر�سٌل، كما يف احلديث ال�سحيح: »اأ�ساألك بكل ا�سم هو لك، �سميت به نف�سك، 
اأو اأنزلته يف كتابك، اأو علمته اأحًدا من خلقك، اأو ا�ستاأثرت به يف علم الغيب عندك«. )أحمد، 

واحلاكم، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة(.

• ما معنى اإلحصاء في قول الرسول  : )من أحصاها دخل الجنة(؟	
ذكـر اأهـل العلم يف ذلك معاين عظيمة، ال ي�سدق على اأحد باأنه اأح�سـاها على وجه التمـام 

والكـمال، اأو حفظـها، حتى ياأتي بها، وهي كما يلي:
• عدها وحفظها وا�ستح�سارها واأخذها من اأدلتها، �سواء ما ورد منها يف الكتاب اأو ال�سنة.	
• فهم معانيها ومعرفة مدلوالتها، وهذا من معاين االإح�ساء الذي منه العقـل واملعـرفة؛ تقول 	

العـرب: فالن ذو ح�ساة، اأي: ذو عقل ومعرفة باالأمور.
• معرفة اآثارها يف الكون واحلياة، والقلب، قدر الطاقة؛ الأن هذا ميدان يتفاوت النا�ض يف 	

حتقيقه.
• واجلوارح، 	 والل�سان،  القلب،  يف  اآثارها  و�سهود  �سبحانه،  له  والتعبد  بها    اهلل  دعاء 

والعمل بها.
واأنه ال يخفى عليه خافية،  اأن اهلل ي�سمعه ويراه،  زب ٿ     ٹ  ٹرب علم  فاإذا قراأ: 
فيخافه يف �سره وعلنه، ويراقبه يف اأحواله كافة، واإذا قراأ: زب ڀ  ڀرب؛ تذكر �سفة 

الرحمة، واعتقد اأنها من �سفات اهلل �سبحانه فريجو رحمته، وال يياأ�ض من مغفرته.... اإلخ.

• بيان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات	
اإن منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف درا�سة اأ�سماء اهلل  احل�سنى و�سفاته العال هو املنهج 
االإثبات، حتى  اأفرطوا يف  العدل واخليار، وهو و�سط بني من نفوا ال�سفات وعطلوها، ومن 

�سبهوا �سفات اخلالق  ب�سفات املخلوق العاجز، القا�سر املحدود.
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تعالى - من �سالالت  باإذن اهلل  اأخذ بها جنا -  ثابتة، من  اأ�س�ض  وقد بني هذا املنهج على 
هذا الطرف اأو ذاك ، وقد خل�سها ال�سيخ ال�سنقيطي - رحمه اهلل تعالى - يف ر�سالته القيمة 
)منهج درا�سة االأ�سماء وال�سفات(، وذلك بقوله: »اعلموا اأن كرثة اخلو�ض والتعمق يف البحث 

يف اآيات ال�سفات، وكرثة االأ�سئلة يف ذلك املو�سوع من البدع التي يكرهها ال�سلف.
واعلموا اأن مبحث اآيات ال�سفات دل القراآن العظيم اأنه يرتكز على ثالثة اأ�س�ض؛ من جاء بها 
، واأ�سحابه، وال�سلف  كلها فقد وافق ال�سواب وكان على االعتقاد، الذي كان عليه النبي 

ال�سالح، ومن اأخل بواحد من تلك االأ�س�ض الثالثة فقد �سل. 
من  �سيء  ي�سـبه  اأن  عن   - وعال  جـل   - اهلل  تنزيه  هـو  الثالثة:  األسـس  هذه  أحـد 

�سـفاته �سـيًئا من �سـفات املخـلوقني، وهـذا االأ�سـل يدل عليه قــوله تعـالى:  زب ٺ  ٿ        
ٿرب،  زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب،   زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿرب .

الثاني: هو االإميان مبا و�سف اهلل به نف�سه؛ الأنه ال ي�سف اهلل اأعلم باهلل من اهلل :  زب ې  
ې  ې  ىرب.

واالإميان مبا و�سفه به ر�سوله  ، الأنه ال ي�سف اهلل بعد اهلل اأعلم باهلل من ر�سول اهلل  ، الذي 
قال يف حقه:  زب ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  رب  ]النجم: 3-4[، فيلزم كل مكلف 
اأن يوؤمن مبا و�سف اهلل به نف�سه اأو و�سفه به ر�سوله  وينزه اهلل - جل وعال - عن اأن ت�سبه 
اأن �سفة خالق ال�سماوات واالأر�ض ت�سبه �سيًئا من �سفات اخللق  �سفته �سفة اخللق؛ ومن ظن 
فهذا جمنون جاهل، ملحد �سال، ومن اآمن ب�سفات ربه - جل وعال - منزًها ربه عن ت�سبيه 
�سفاته ب�سفات اخللق فهو موؤمن منـزه �سامل من ورطـة الت�سبيـه والتعطيـل. وهذا التحقيق هـو 
م�سمـون قوله تعالى:  زب ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹرب ]الشورى: 11 [، فهذه االآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع االإ�سكاالت، ويجيب عن جميع االأ�سئلة حول املو�سوع؛ ذلك الأن اهلل 

قال: زب ٿ     ٹ  ٹرب  بعد قوله: زب ٺ  ٿ        ٿرب. 

الكيفية  حقيقة  اإدراك  الأن  الكـيفية؛  حـقيقة  اإدراك  عن  اأطـماعكم  تقطـعوا  اأن  الثالث: 
م�سـتحيل، وهـذا ن�ض اهلل عليه يف �ســورة )طه( حـيث قال:  زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    

ې   ى      ى  رب ] طه: 110 [ انظر : )منهج دراسة األسماء والصفات( باختصار.
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• من عرف اهلل  باأ�سمائه و�سفاته اأحبه حمبة عظيمة ال ت�ساهيها حمبة اأخرى، ذلك 	
اأن اأ�سماء اهلل  كلها ح�سنى وجميلة وجليلة، وهي مقت�سية للخلق واالأمر. و�سهود اآثار 
الرحمن  واالإكرام،  اجلالل  ذي  العظيم،  الرب  حمبة  القلب  يف  يورث  احل�سنى  اأ�سمائه 
جميلة،  �سفات  فيه  اجتمعت  النا�ض  من  خملوًقا  اأن  لو   - االأعلى  املثل  وهلل   - الرحيم، 
كالرحمة وال�سدق والعدل والوفاء واحلكمة... اإلخ، ثم كان مع ذلك حم�سًنا وخريه وا�سل 
لبع�سهم؛ لكان ذلك مدعاة ملحبة النا�ض له والثناء عليه، هذا وهو خملوق �سعيف يعرتيه 
الكمال  كل �سفات  له  فكيف مبن  وال�سفات؛  واملكان  الزمان  واجلهل، وحمدود  النق�ض 

واجلالل، والعظمة واجلمال، واالإح�سان واالإنعام؟
• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »فاإذا ان�سم داعي االإح�سان واالإنعام اإلى داعي الكمال 	

واأ�سّدها  واأخبثها،  القلوب،  اأرداأ  اإال   - �ساأنه  هذا  َمْن   - حمبة  عن  يتخلف  مل  واجلمال، 
ا، واأبعدها من كل خري، فاإن اهلل فطر القلوب على حمبة املح�سن الكامل يف اأو�سافه  نق�سً
واأخالقه، واإذا كانت هذه فطرة اهلل التي فطر عليها قلوب عباده، فمن املعلوم اأنه ال اأحد 
اأعظم اإح�ساًنا منه �سبحانه وتعالى، وال �سيء اأكمل منه وال اأجمل، فكل كمال وجمال يف 
املخلوق من اآثار �سنعه �سبحانه وتعالى، وهو الذي ال يحد كماله وال يو�سف جالله وجماله، 
وال يح�سي اأحد من خلقه ثناًء عليه بجميل �سفاته وعظيم اإح�سانه وبديع اأفعاله، بل هو 
كما اأثنى على نف�سه، واإذا كان الكمال حمبوًبا لذاته ونف�سه، وجب اأن يكون اهلل هو املحبوب 
لذاته و�سفاته؛ اإذ ال �سيء اأكمل منه، وكل ا�سم من اأ�سمائه و�سفة من �سفاته واأفعاله دالة 
عليه، فهو املحبوب املحمود على كل ما فعل وعلى كل ما اأمر؛ اإذ لي�ض يف اأعماله عبث وال 
يف اأوامره �سفه، بل اأفعاله كلها ال تخرج عن احلكمة وامل�سلحة، والعدل والف�سل والرحمة، 

الفصل األول

 األسماء التي تثمر محبة اهلل
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وكل واحد من ذلك ي�ستوجب احلمد والثناء واملحبة عليه«. )طريق الهجرتني 521،520(.
• وحمبة اهلل  لي�ست كالًما ُيّدعى، واإمنا هي - عند ال�سادقني فيها - معنى يجمع 	

اهلل  قال  وباطًنا،  ظاهًرا    اهلل  لر�سول  املتابعة  وقوة  تعالى  هلل  االإخال�ض  قوة  بني 
:    زب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ رب  

]آل عمران: 31[.

• ومع اأن جميع اأ�سماء اهلل احل�سنى تقت�سي حمبة اهلل  فاإنه ميكن اخت�سا�ض االأ�سماء 	
التي يظهر فيها ذلك، ومن هذه االأ�سماء: اهلل جل جالله - الرب  -  الرحمن، الرحيم 
- االأول ، االآخر - القدو�ض- ال�سبوح - احلي- القيوم - ال�سالم - املوؤمن - اللطيف - 
احلكيم - الرَبّ - الكرمي االأكرم - الغفور، الغفار - العفّو - الروؤوف - ال�سمد - احلليم 
- الودود - ال�ساكر ، ال�سكور - املولى - الن�سري - اخلالق - البارئ - امل�سور - احلافظ، 
ال�سايف  الفتاح -  الوا�سع -  الرازق - احلميد - املجيد -  الرزاق،  احلفيظ - املقيت  - 
- اجلواد -  الغني- املح�سن - اجلميل - املعطي- الوهاب - املنان- التواب - الوكيل، 

الكفيل - القريب - املجيب – احليي  - ال�ستري - الرفيق - البا�سط.
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• اجلامع جميع معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، واملت�سمن �سائر �سفات اهلل تعالى.	
• وخ�سوًعا، 	 وتعظيًما،  حمبة،  اخلالئق  تاألهه  معبوًدا،  ماألوًها  كونه  على  دالٌّ  »اهلل«  وا�سم 

وفزًعا اإليه يف احلوائج والنوائب.
• اإال اهلل 	 ويعبد  يوؤله  اأن  ي�ستحق  وال  يعبد.  اأي  يوؤله؛  الأن  امل�ستحق  اأي:  املاألوه،  واإلله: هو 

وحده.

من آثار هذا االسم العظيم
• حمبة اهلل  حمبة عظيمة تتقدم على حمبة النف�ض، واالأهل، والولد، والدنيا جميًعا؛ 	

الأنه املاألوه املعبود وحده، وهو املنعم املتف�سل وحده، وهو الذي له االأ�سماء احل�سنى، وهو 
تعالى وما يحبه،  ي�ستلزم حمبة من يحبه اهلل  واالأمر واحلمد كله وهذا  له اخللق  الذي 
وبغ�ض من يبغ�سه �سبحانه، وما يبغ�سه، واملواالة واملعاداة فيه. وال يذوق طعم االإميان اإال 

من اأحب اهلل  احلب كله، واأحب فيه واأبغ�ض فيه.
• تعظيمه �سبحانه واإجالله واإخال�ض العبودية له وحده، من توكل، وخوف، ورجاء، ورغبة، 	

ورهبة، و�سالة، و�سيام، وذبح، ونذر، وغري ذلك من اأنواع العبادات التي ال يجوز �سرفها 
اإال له �سبحانه.

• اآثار هذا اال�سم العظيم ومعرفته حق املعرفة طماأنينة القلب و�سعادته واأن�سه 	 من اأعظم 
. باهلل

• اال�سم 	 هذا  اآثار  من  فاإن  وال�سفات،  االأ�سماء  جميع  م�ستلزم  اجلاللة  لفظ  اأن  مبا 
العظيم اآثار بقية اأ�سمائه �سبحانه و�سفاته، وكل اأثر من اآثار اأ�سماء اهلل  و�سفاته 

لي�ض �سوى اأثر لهذا اال�سم العظيم ومن موجباته.
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• قال اهلل تعالى: { ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   } ]الرحمن: 1-2[، وقال تعالى: { ۀ  	
ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ       } ]املزمل: 20[.

أهل  بعض  وَفرَّق  )الرحمة(،  من  مشتقان  الكريمان  االسمان  هذان 
العلم بينهما بالفروق التالية:

• أواًل: اإن ا�سم )الرحمن(: هو ذو الرحمة ال�ساملة جلميع اخلالئق يف الدنيا، وللموؤمنني يف 	
االآخرة. واأما ا�سم )الرحيم( فهو ذو الرحمة للموؤمنني، كما يف قوله تعالى: { جث  

مث  ىث  } ]األحزاب: 43[.
• ثانيًا: اإن ا�سم )الرحمن( دال على الرحمة الذاتية، القائمة به �سبحانه، و)الرحيم( 	

دال على الرحمة الفعلية املتعلقة باملرحوم، و�سفة )الرحمة( من ال�سفات الثابتة هلل 
تعالى بالكتاب وال�سنة، وهي �سفة كمال الئقة بذاته �سبحانه ك�سائر  ال�سفات.

• اأن 	 يجوز  بينما  بها  يت�سمى  اأن  للمخلوق  يجوز  ال  التي  االأ�سماء  من  الرحمن  ا�سم  ثالثًا: 
يو�سف املخلوق بالرحيم .

ورحمة اهلل  لعباده نوعان

األولى - رحمة عامة: وهي جلميع اخلالئق: باإيجادهم، وتربيتهم، ورزقهم، واإمدادهم 
بالنعم والعطايا، قال اهلل : { ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   } ]غافر: 7[.

الثانية - رحمة خاصة: وهذه الرحمة ال تكون اإال للموؤمنني، فريحمهم اهلل  يف الدنيا 
بتوفيقهم اإلى الهداية وال�صراط امل�صتقيم، ويثيبهم عليه، ويدافع عنهم وين�صرهم ويرزقهم 
احلياة الطيبة، ويبارك لهم فيما اأعطاهم، وميدهم بال�سرب واليقني عند امل�سائب، ويغفر 
عنهم  والر�سا  �سيئاتهم  عن  بالعفو  االآخرة  يف  ويرحمهم  بامل�سائب،  ويكفرها  ذنوبهم  لهم 
واالإنعام عليهم، بدخولهم اجلنة وجناتهم من عذابه  ونقمته. وهذه الرحمة هي التي جاء 

ذكرها يف قوله تعالى: { جث  مث  ىث  } ]األحزاب: 43[.
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ذكر بعض آثار رحمة اهلل  في خلقه وأمره

من  فيه  وما  العري�ض،  الكون  هذا  يف  اهلل  خلق  ما  كل  يف    اهلل  رحمة  اآثار  تظهر  أواًل: 
املخلوقات الدالة على عظمته �سبحانه ورحمته  بهذا االإن�سان بت�سخريها له.

واإخراًجا  للنا�ض  هداية  الكتب  واإنزاله  الر�سل  اإر�ساله  �سبحانه  رحمته  اآثار  اأعظم  ثانًيا: 
لهم من الظلمات اإلى النور؛ فالر�سل رحمة من عند اهلل  لعباده، قال اهلل { ک  

ک  گ         گ  گ        } ]األنبياء: 107[.
ثالًثا: ومن اآثار رحمته �سبحانه ما ي�سعه يف قلوب االأمهات من رحمة نحو اأوالدهن، �سواء كان 

ذلك عند االإن�سان اأو احليوان.

رابًعا: وتتجلى رحمة اهلل  يف �سرعه املطهر واأحكامه التي كلها خري ورحمة للخلق، �سواء 
ما يتعلق بهدايتهم وحفظ اأديانهم، اأو ما يتعلق بحفظ نفو�سهم واأبدانهم، اأو ما يتعلق بحفظ 
يتعلق بحفظ  ما  اأو  واأوالدهم،  واأن�سابهم  اأعرا�سهم  يتعلق بحفظ  ما  اأو  واأفكارهم،  عقولهم 

اأموالهم وممتلكاتهم.

عباده  على  يقدرها  التي  واملكروهات،  امل�سائب  يف    اهلل  رحمة  تتجلى  كما  خامًسا: 
املوؤمنني، فهي واإن كانت موؤذية ومكروهة لكن يف اأعطافها الرحمة واخلري.

وت�سديدهم،  وتوفيقهم،  باأوليائه،  اخلا�سة  رحمته  يف    اهلل  رحمة  وتتجلى  سادًسا: 
وحفظهم، وتي�سري اأمورهم، واإجابة دعائهم، ون�سرهم على اأعدائهم الكافرين.
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من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين

  املحبة العظيمة، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف اآثار رحمة اهلل  أواًل: حمبة اهلل
يف االآفاق ويف النف�ض، التي ال تعد وال حت�سى.

ثانًيا: عبودية الرجاء والتعلق برحمة اهلل تعالى، وعدم الياأ�ض منها، فاإن اهلل  قد و�سعت 
اهلل  رحمة  اإلى  والنظر  الرجاء  اأن  كما  جميًعا،  الذنوب  يغفر  الذي  وهو  �سيء،  كل  رحمته 
الوا�سعة واآثارها يثمر االأمل يف النفو�ض املكروبة، وح�سن الظن باهلل تعالى، وانتظار الفرج 

بعد ال�سدة، ومغفرة الذنوب.

ثالًثا: ات�ساف العبد بالرحمة وبذلها لعباد اهلل تبارك وتعالى.
• واأعظم الرحمة بالنا�ض هدايتهم اإلى التوحيد، واإخراجهم من الظلمات اإلى النور باإذن 	

الظلم  واأموالهم، ودفع  واأعرا�سهم، وعقولهم،  اأنف�سهم،  الرحمة بهم يف  ، ثم  ربهم 
عنهم، وتفريج كروبهم.

رابًعا: التعرض لرحمة اهلل تعالى بفعل أسبابها:
• ومن اأعظم ما ت�ستجلب به رحمة اهلل تعالى فعل ما ير�سيه وياأمر به، واجتناب ما ي�سخطه 	

. وينهى عنه باتباع ما جاء به النبي
• ومما ت�ستجلب به رحمة اهلل تعالى ما ذكر �سابًقا من الرحمة باخللق واالإح�سان اإليهم.	
• ومن الطرق التي تنال بها رحمة اهلل  تدبر القراآن واالإن�سات اإليه.	
• وكذلك اال�ستغفار من اأعظم ما ت�ستجلب به رحمة اهلل تعالى.	

: اإن التاأمل يف اإح�سـان اهلل ورحمته يورث العبد حـياء منه -  احلياء من اهلل  خامًسا: 
�سبحانه وتعالى - في�ستحي العـبد املوؤمن من خالقه اأن يع�سيه.
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• قال اهلل :{ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ         } ]االنفطار: 6[.	
• اأما ا�سمه �سبحانه )االأكرم( ففي قوله : { ڎ  ڎ   ڈ    } ]العلق: 3[.	

  المعنى في حق اهلل
• )الكرمي(:  الذي يبداأ النعمة قبل اال�ستحقاق، ويتربع باالإح�سان من غري ا�ستثابة، ويغفر 	

الذنب، ويعفو عن امل�سيء.
• والكرمي هو البهي الكثري اخلري العظيم النفع، وهو من كل �سيء اأح�سنه واأف�سله.	
• واالأكرم، هو االأفعل، من الكرم، وهو كرثة اخلري، وال اأحد اأولى بذلك منه �سبحانه، فاإن 	

اخلري كله بيده ومنه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله واملجد كله له، فهو االأكرم حًقا.

من آثار هذين االسمين الكريمين
• اإن )الكرمي( هو الكثري اخلري.	
• و)الكرمي( هو الدائم باخلري.	
• و)الكرمي( هو الذي َي�سُهل خريُه، ويقرُب تناول ما عنده.	
• ه عن النقائ�ض واالآفات.	 و)الكرمي( هو املنزَّ
• و)الكرمي( مبعنى املُكِرم، فمن املكرُم اإال اهلل تعالى؟ فمن اأكرمه اهلل اأُكِرَم ومن اأهانه اأُهني.	
• ا.	 و)الكرمي( هو الذي ال يتوقع ِعو�سً
• و)الكرمي( هو الذي يعطي لغري �سبب.	
• و)الكرمي( هو الذي ال يبايل من اأعطى.	
•  و)الكرمي( هو الذي ُيعطي من احتاج ومن ال يحتاج.	
• و)الكرمي( هو الذي ال ُيخ�ضُّ بكبري من احلوائج دون �سغريها.	
• ى.	 و)الكرمي( هو الذي اإذا وعد َوفَّ
• و)الكرمي( هو الذي ال ُي�سيع من التجاأ اإليه.	
• و)الكرمي( هو الذي اإذا اأعطى زاد على املَُنى.	
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من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين

• أواًل: حمبته �سبحانه وتعالى على كرمه وجوده ونعمه، التي ال تعد وال حت�سى، وال�سعي 	
اإلى حتقيق هذه املحبة ب�سكره �سبحانه بالقلب والل�سان واجلوارح، واإفراده وحده بالعبادة.

• ثانًيا: احلياء منه �سبحانه والتاأدب معه ورجاوؤه ، فمع كرثة معا�سي عباده؛ فاإنه مل 	
مينع عنهم عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يورث يف قلب العبد املوؤمن حياء 

وانك�ساًرا وخوًفا ورجاًء وبعًدا عما ي�سخطه �سبحانه وتعالى.
• اإليه، وطلب احلاجات 	 ثالًثا: التعلق به وحده �سبحانه، والتوكل عليه وتفوي�ض االأمور 

منه وحده �سبحانه؛ الأنه الكرمي الذي ال نهاية لكرمه، والقادر الذي ال يعجزه �سيء يف 
االأر�ض وال يف ال�سماء، احلي الذي ال ميوت.

• فاإن 	 تعالى،  وال�سخاء على عباد اهلل  والتحلي ب�سفة اجلود  الكرم،  التخلق بخلق  رابًعا: 
اهلل  كرمي يحب من عباده الكرماء، الذين يفرج اهلل بهم كرب املحتاجني ويغيث بهم 
امللهوفني؛ وخلق الكرم الذي يحبه اهلل تعالى لي�ض يف االإ�سراف والتبذير وت�سييع االأموال، 

واإمنا هو التو�سط بني االإ�سراف والتبذير، وبني البخل وال�سح.
• تعالى، وطلب احلاجات منه �سبحانه، 	 به  الظن  واإح�سان    خامًسا: كرثة دعاء اهلل 

الدعاء وق�ساء احلاجة، ال يقدح يف  اإجابة  اأو منع  وتاأخري  مهما كان قدر هذه احلاجة، 
كرم اهلل �سبحانه وجوده، بل اإن منعه �سبحانه ق�ساء حاجة عبده املوؤمن هو يف ذاته كرٌم 
منه �سبحانه ورحمة، اإذ قد يكون يف ق�ساء احلاجة التي يلح العبد يف ق�سائها هالك له 

يف دينه اأو دنياه.
• سادًسا: املكرم من اأكرمه اهلل تعالى باالإميان والهدى، ولو كان فقرًيا مبتلى، واملهان من 	

اأهانه اهلل تعالى بالكفر والف�سوق والع�سيان، ولو كان غنًيا ووجيًها.
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• قال : )اأيها النا�ض اإن اهلل طيب وال يقبل اإال طيًبا( )أخرجه مسلم(.	

  المعنى في حق اهلل
• الطّيب يف �سفة اهلل تعالى مبعنى املنزه عن النقائ�ض، وهو مبعنى القدو�ض، واأ�سل الطيب: 	

�سيء،  اأطيب  و�سفاته  واأفعاله طيبة،  فهو طيب  وال�سالمة من اخلبث،  والطهارة  الزكاة 
اإليه اإال  واأ�سماوؤه اأطيب االأ�سماء، وا�سمه )الطيب(، وال ي�سدر عنه اإال طيب، وال ي�سعد 
طيب، وال يقرب منه اإال طيب، فالطيبات كلها له وم�سافة اإليه و�سادرة عنه ومنتهية اإليه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبة اهلل �سبحانه ل�سفاته واأ�سمائه الطيبة اجلليلة الكرمية، وحمده عليها واإجالله 	

وتعظيمه، والثناء عليه بها.
• ثانًيا: ومن اآثار ا�سمه �سبحانه )الطيب( ما جاء يف احلديث نف�سه، من اأنه �سبحانه طيب 	

ال يقبل اإال طيًبا، وال ينبغي اأن يتقرب اإليه العبد اإال بالطيب من االأقوال واالأعمال املنبعثة 
من املقا�سد الطيبة.

• يكون 	 �سبحانه الأن  �سبحانه )الطيب( حمبة من اختاره  با�سمه  االإميان  اآثار  ثالًثا: ومن 
ال  املوؤمن  فاإن  اأطيبها،  اإال  املخلوقات  من  يخت�ض  وال  يختار  ال  الأنه  طيًبا من خملوقاته؛ 
يحب وال يوؤثر من العقائد واالأقوال، واالأعمال واالأخالق، واالأ�سحاب واملناكح، واملطاعم 

وامل�سارب، اإال اأطيبها واأزكاها. 
• رابًعا: حمده  �سبحانه والثناء عليه واللهج بذكره و�سكره على ما اأنعم به �سبحانه علينا، 	

اإلينا اأف�سل ر�سله، و�سرع لنا اأف�سل �سرائعه، التي  حيث اأنزل علينا اأف�سل كتبه، واأر�سل 
كلها طيبة يف عقيدتها واأحكامها واأخالقها، والتي تكفل لكل من تعلمها وعمل بها احلياة 

الطيبة الهنيئة املطمئنة يف الدنيا واالآخرة.
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• قال اهلل تعالى:{ ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ} ]البقرة: 	
.]143

   المعنى في حق اهلل
• )الراأفة( اأعلى معاين الرحمة، وهي عامة جلميع اخللق يف الدنيا وللموؤمنني يف االآخرة.	
• اأبلغ الرحمة 	 الراأفة  العاطف براأفته على عباده، وقال بع�سهم:  و)الروؤوف( هو الرحيم 

واأرقها، والرحمة قد تكون يف املكروه للم�سلحة، وال تكاد الراأفة تكون يف املكروه.

ذكر شيء من آثار رأفته سبحانه بعباده
• أواًل: اأنه ال يبطل عمل عباده.	
• خري 	 من  عملت  ما  نف�ض  كل  جتد  حيث  القيامة،  يوم  �سيالقونه  مبا  عباده  اأخرب  ثانًيا: 

حم�سًرا، حتى ي�ستعد النا�ض لذلك اليوم.
• اإلى نور 	  ليخرج النا�ض من ظلمات الكفر وال�سرك  اإنزاله الكتاب على ر�سوله  ثالًثا: 

احلق ودين االإ�سالم.
• رابًعا: توبته على عباده.	
• خامًسا: ومن راأفته �سبحانه بعباده ت�سخريه لهم كل �سيء حتى ت�ستقيم حياتهم، ومن 	

وال�سيارات  قدمًيا،  واحلمري  والبغال  واخليول  اجلمال  يف  املتمثلة  النقل،  و�سائل  ذلك 
والطائرات حديًثا.

• با�سمه 	 اهلل  اإلى  يلجاأ  دائًما،  رحيم  روؤوف  رّبه  اأن  يعلم  الذي  احلق  واملوؤمن  سادًسا: 
الروؤوف، داعًيا ومنادًيا، طالًبا منه اأن يراأف به، ويرحمه.
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• ائ   	 ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ   تعالى:{  قوله  يف  )اخلالق(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
ائەئ   } ]احلشر: 24[.

• اأما ا�سمه �سبحانه )اخلالق(، فورد ذكره يف القراآن الكرمي يف قوله �سبحانه: { ۇ  ۇ  ۆ   	
ۆ  ۈ    } ]احلجر: 86[.

 المعنى في حق اهلل
• )اخلالق( هو املبدع للخلق املخرتع له على غري مثال �سابق.	
• )اخلالق( : من اأفعال املبالغة من اخلالق، وتدل على كرثة خلق اهلل تعالى واإيجاده.	

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• واألوهيته 	 �سبحانه  بوحدانيته  االإميان  ي�ستلزم  )اخلالق(  �سبحانه  با�سمه  االإميان  أواًل: 

باأنه  يقرون  الذين  امل�سركني  على    اهلل  به  احتج  ما  وهذا  بالعبادة،  وحده  واإفراده 
اخلالق الرازق وحده، ثم هم يعبدون غريه ممن ال يخلق وال يرزق وال يحيي وال مييت.

• ثانًيا: االإميان با�سمه �سبحانه )اخلالق( يورث املحبة الكاملة له ؛ الأنه �سبحانه الذي 	
خلقنا واأنعم علينا بنعمة االإيجاد، بعد اأن مل نكن �سيًئا مذكوًرا، ثم اأمدنا �سبحانه مبا خلقه 
يف هذا الكون من نعم ومبا �سخره لنا من خملوقاته، ومبا خلق يف قلوب االأمهات واالآباء من 

الرحمة والرعاية.
• ثالًثا: االإميان با�سمه �سبحانه )اخلالق( يدل على �سفاته �سبحانه االأخرى، كاحلياة والقدرة 	

والعلم واالإرادة واحلكمة، اإذ ال ميكن اأن يكون خالًقا غري قادر وال مريد وال عامل مبا خلق، اأو 
اأنه لي�ض له فيما خلق حكمة وال علة.
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• وعدم 	 اإليه،  والتحاكم  به،  واحلكم  �سرعه،  قبول  ي�ستلزم  با�سمه )اخلالق(  االإميان  رابًعا: 
ونوازعهم  بخلقه  العليم  احلكيم  اخلالق  عن  ال�سادر  ال�سرع  الأنه  بدياًل؛  بغريه  الر�سا 
 { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ         وم�ساحلهم، فكان اأح�سن ال�سرع واأكمله واأ�سلحه: { 

]امللك: 14[.

• �سبحانه 	 اخلالق  بعلم  االإقرار  يقت�سي  �سيء  كل  اخلالق  �سبحانه  باأنه  االإميان  خامًسا: 
بجزئيات خلقه كلها �سغريها وكبريها، دقيقها وجليلها.

• العظيمة يف 	 معاينة خملوقاته  عند  وذلك  واإجالله،  وتكبريه    اهلل  تعظيم  سادًسا: 
خالقها  عظمة  على  يدل  وانتظامها  ودقتها  املخلوقات  هذه  عظمة  الأن  واالأنف�ض،  االآفاق 

واإتقانه.
• عن 	 بائن  �سبحانه  فاخلالق  لهم،  ومباينته  خلقه  على  �سبحانه  بعلوه  االإميان  سابًعا: 

املخلوق بذاته و�سفاته، فال احتاد وال حلول وال ممازجة، تعالى اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا.
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• ى   	 ېى   ې    ې   ې   ۉ   تعالى:{  قوله  ر(يف  )امل�سوِّ �سبحانه  ا�سمه  ورد 
ائ   ائەئ   } ]احلشر: 24[.

  المعنى في حق اهلل
• ر( اأي: الذي ينفذ ما يريد اإيجاده على ال�سفة التي يريدها.	 )امل�سوِّ
• ر( هو الذي اأن�ساأ خلقه على �سور خمتلفة ليتعارفوا بها.	 و)امل�سوِّ

الفرق بين أسمائه سبحانه )الخالق والبارئ والمصور( ووجه اقتران هذه 
األسماء:

• مقت�سى اخللق 	 العدم على  املُوِجد من  و)البارئ(  االإيجاد،  قبل  املقدر  هو  فـ )اخلالق( 
على  لكل موجود  ل  املُ�سكِّ ر(  )وامل�سوِّ اإال اهلل،  اأوجده  �سيًئا  قّدر  كل من  ولي�ض  والتقدير، 
عند  اأما  االأ�سماء،  هذه  اجتماع  عند  تعرف  الفروق  وهذه  عليها،  اأوجده  التي  ال�سورة 

افرتاقها فاإن كل ا�سم ي�سمل معناه، ومعاين اال�سمني االآخرين، واهلل اأعلم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• امنتَّ اهلل علينا باأنه �سورنا فاأح�سن �سورنا: { ڻ  ڻ  ڻ    } ]غافر: 	

.]64

وت�سويرنا الذي امنت اهلل به علينا يتمُّ على وجهني، االأول: ت�سوير اأبينا اآدم - عليه ال�سالم -، 
فقد خلقه اهلل تبارك وتعالى بيده، و�سوره، ثم نفخ فيه الروح، واأ�سجد له مالئكته. 

والت�سوير الثاين لبني اآدم، وهو الذي مت يف االأرحام.
• وت�سوير اهلل خلقه اإعجاز اأي اإعجاز؛ فلو نظرت اإلى نوع واحد من اأنواع املخلوقات وهو 	

اإن�سان ميتاز  كل  لوجدت  وغريها؛  احليوان  واأنواع  واملالئكة  اجلان  ف�ساًل عن  االإن�سان، 
ب�سورة ال ي�سابهه فيها غريه.

• ما ورد ذكره يف اآثار االإميان با�سمه )اخلالق اخلالق( ي�سلح اأن يذكر هنا.	
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• ى   	 ېى   ې    ې   ې   ۉ   تعالى:{  قوله  يف  )البارئ(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
ائ   ائەئ   } ]احلشر: 24[.

  المعنى في حق اهلل
• الربء خلق على �سفة، فكل مربوء خملوق ولي�ض كل خملوق مربوء.	
• واخللق هو التقدير، والربء هو التنفيذ واإبراز ما قدره اهلل وقرره اإلى الوجود، ولي�ض كل 	

. من قّدر �سيًئا ورّتبه يقدر على تنفيذه واإيجاده �سوى اهلل

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ما ورد ذكره يف اآثار االإميان با�سمه )اخلالق اخلالق( ي�سلح اأن يذكر هنا.	
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• قال تعالى: { چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ} ]الشورى: 5[.	
• واأما ا�سمه �سبحانه )الغفار( فقد ورد يف قوله تعالى:  {  ېئ   ېئ        ېئ    } ]الزمر: 5[.	
• وجاء )الغافر( م�ساًفا مرة واحدة يف القراآن، وذلك يف قوله تعالى: { ڤ   ڦ  	

ڦ  ڦ  } ]غافر: 3[.

  المعنى في حق اهلل
• فالغّفار ال�سّتار لذنوب عباده وامل�سدل عليهم ثوب عطفه وراأفته، ومعنى ال�سرت يف هذا: اأنه ال 	

يك�سف اأمر العبد خللقه، وال يهتك �سرته بالعقوبة التي ت�سهره يف عيونهم، والغفور الذي مل يزل 
يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، كما ي�سرت املغفر راأ�ض املحارب ويقيه ال�سربات.

من آثار اإليمان بهذه األسماء الكريمة
•  وحمده و�سكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم، وهذا االأثر يثمر 	 أواًل: حمبة اهلل 

يف قلب املوؤمن طاعة اهلل ، وتوقي معا�سيه قدر الطاقة، واإذا زلت القدم ووقع املوؤمن يف 
الذنب، فاإنه يتذكر ا�سمه �سبحانه )الغفور والغفار( في�سري الرجاء يف قلبه، ويقطع الطريق 

على الياأ�ض من رحمة اهلل تعالى، ويح�سن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميًعا.
• اخلطايا 	 يف  امل�سلم  ي�سرف  اأن  يعني  ال  للذنوب  وغفاًرا  غفوًرا  �سبحانه  كونه  اإن  ثانًيا: 

والذنوب، ويتجراأ على مع�سية اهلل تعالى بحجة اأن اهلل غفور رحيم؛ الأن املغفرة ال تكون 
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ       وانتفاء موانعها، قال �سبحانه: {  ب�سروطها  اإال 

ەئ    } ]اإلسراء: 25[.
• ثالًثا: �سوؤال اهلل  بهذا اال�سم الكرمي مغفرة الذنوب ووقاية �سرها؛ الأنه �سبحانه وحده 	

الذي ميلك غفران الذنوب، وال ميلك ذلك اأحد �سواه، وما اأكرث االأحاديث التي حتث على 
ف�سيلة اال�ستغفار، ومن اأ�سهرها حديث �سيد اال�ستغفار.

• رابًعا: جماهدة النف�ض على التخلق بخلق ال�سفح عن النا�ض، و�سرت اأخطائهم وعوراتهم، 	
واالهتداء بهدي القراآن الكرمي، الذي ياأمر بالعفو عن النا�ض ومقابلة ال�سيئة باحل�سنة. 
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• قال اهلل تعالى:{ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ} ]النور: 25[.	

 المعنى في حق اهلل
• )املبني( له معنيان:	

واألوهيته  - ربوبيته  يف  ووحدانيته،  وجوده  على  االأدلة  بظهور    اهلل  ظهور  األول: 
اإليها االأدلة ال�سمعية  واأ�سمائه و�سفاته، وا�ستقرار ذلك يف العقول والفطر، ي�ساف 

التي اأنزلها اهلل  يف كتبه وعلى ل�سان ر�سله عليهم ال�سالة وال�سالم.
الثاني: اإظهار اهلل  احلق للخلق واإبانته لهم، ومن ذلك تعريفه نف�سه �سبحانه  -

لعباده واإقامته االأدلة الوا�سحة البينة على كمال اأ�سمائه و�سفاته، املقت�سية وحدانيته 
واإفراده وحده بالعبادة.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته املتجلية يف رحمته �سبحانه لعباده، حيث اأبان لهم احلق واالآيات يف االآفاق 	

ويف االأنف�ض، الدالة على وجوده �سبحانه ووحدانيته، واأقام عليهم احلجة باإنزال الكتب 
فون اخللق بربهم �سبحانه واأ�سمائه و�سفاته، وما تقت�سيه من  واإر�سال الر�سل، الذين يعرِّ
اإفراده بربوبيته واألوهيته، وجتريد املحبة واالإخال�ض واخلوف والرجاء له وحده؛ حيث 
ة نبيه  فهم ال�سر وحذرهم منه؛ وذلك يف كتابه و�ُسـنَّ اأبان لهم اخلري وحثهم عليه، وعرَّ

.
• االآيات 	 من  والفطر  العقول  قام يف  ما  مع  البيان،  بهذا  اخللق  على  قيام احلجة  ثانًيا:  

البينات الدالة على وحدانيته �سبحانه وتفرده باخللق واالأمر، ولكن من رحمته �سبحانه 
اأنه ال يعذب عباده بحجة العقل والفطرة، واإمنا بعد اإر�سال الر�سل وبيانهم للنا�ض.

•  )املبني(، الذي حتدى 	 للقراآن الكرمي، الذي هو كالم اهلل   البياين  االإعجاز  ثالًثا: 
عظماء العرب وبلغاءهم اأن ياأتوا ب�سورة من مثله فلم ي�ستطيعوا، وهذا من االأدلة  الكثرية 

. على اأن القراآن كالم اهلل
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• قال اهلل تعالى:{ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ} ]الطور: 28[.	

 المعنى في حق اهلل
• »و�سفه الرَب واآثار هذا الو�سف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فال ي�ستغني خملوق عن 	

اإح�سانه وبّره طرفة عني« )الواضح املبني البن سعدي ص83،82(، فالرب و�سفه �سبحانه فهو الرب 
املح�سن، وهو بر يف فعله، حم�سن، مويل اجلميل، دائم االإح�سان. 

من آثار اسمه سبحانه »البــر«
• اإن كثرًيا مما ذكر من اآثار اأ�سمائه �سبحانه )الرحيم، الروؤوف، اللطيف( ميكن اأن يقال 	

هنا يف اآثار ا�سمه )الرب( ومن ذلك:
ُم�سلح  - اإليهم،  حم�سٌن  عليهم،  عطوف  بعباده،  رحيم  َبّر  وتعالى  تبارك  اهلل  أواًل: 

منه  وحياوؤه  لربه  حمبته  املوؤمن  قلب  يف  يثمر  وهذا  والدين،  الدنيا  يف  الأحوالهم 
واإجالله له.

واالأوالد  - واجلاه  واملال  والقوة  ال�سحة  من  لهم  وق�سم  اأعطاهم  فما  الدنيا  يف  اأما 
واالأن�سار.

واأما يف الدين فما منَّ به على املوؤمنني من التوفيق لالإميان والطاعات، ثم اإعطائهم  -
واأثاب  اأواًل،  واأعان  ق  وفَّ الذي  وهو  واالآخرة،  الدنيا  يف  ذلك  على  اجلزيل  الثواب 

واأعطى اآخًرا.
ه �سبحانه بعباده اإمهاله للم�سيء منهم، واإعطاوؤه الفر�سة بعد الفر�سة  - ثانًيا: من برِّ

للتوبة، مع قدرته على املعاجلة بالعقوبة.
ثالًثا: اهلل تبارك وتعالى بارٌّ باأوليائه، �سادٌق فيما وعدهم به من االأجر والثواب،  -

والن�سر.
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من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه املحبة احلقيقية، التي تقت�سي عبادته وحده ال �سريك له وتقت�سي 	

�سكره �سبحانه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه. وخ�ض اأولياءه باأعظم بره ورحمته، 
اأال وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم واإثابتهم على ذلك بر�سوانه وجنته.

• ثانًيا: اهلل - جل �ساأنه- َبرٌّ ُيحبُّ الرِبَّ وياأمر به، ويحب من يتخلَُّق به من عباده االأبرار.	
. وجعل ر�سول اهلل  كلَّ االأخالق الفا�سلة احل�سنة من الرِبِّ

• ثالًثا: لن ينال العبُد برَّ اهلل تعالى به يف االآخرة اإال باتباع ما ُيف�سي اإلى بره ومر�ساته 	
ورحمته، قال تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        

ر )الرب( يف هذه االآية باجلنة وثواب اهلل تعالى. } ]آل عمران: 92[، وقد ُف�سِّ
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• ورد ا�سمه �سبحانه )احلميد(يف اأكرث من اآية، كما يف قوله تعالى: { ٿ  ٹ   ٹ  	
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ } ]هود: 73[.

 المعنى في حق اهلل
• )احلميد( اأي: املحمود يف ذاته واأ�سمائه و�سفاته واأقواله، و�سرعه وقدره، ال اإله اإال هو، 	

وال رب �سواه.
• و)احلميد( يف اأفعاله؛ فاإن اأفعاله تعالى دائرة بني الف�سل والعدل.	

وهو سبحانه حميد من وجهين
• أحدهما: اأن جميع املخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من اأهل ال�سماوات واالأر�ض، 	

االأولني منهم واالآخرين، وكل حمد يقع منهم يف الدنيا واالآخرة، فاإن اهلل م�ستحقه من 
الظاهرة  النعم  عليهم  واأ�سدى  ورزقهم،  خلقهم،  الذي  هو  اهلل  اأن  منها:  كثرية،  وجوه 

والباطنة، الدينية والدنيوية، و�سرف عنهم النقم واملكاره.
• الكاملة 	 وال�سفات  االأ�سماء احل�سنى،  له من  ما  �سبحانه على  اأنه يحمد  الثاني:  الوجه 

العليا، فله كل �سفات الكمال ال نح�سي ثناًء عليه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• وهذه 	 اخللق،  من  اأحد  فيها  ي�ساركه  ال  �سادقة،  عظيمة  حمبة    اهلل  حمبة  أواًل: 

اأخرى يف القلب، كاالإخال�ض هلل تعالى واحلياء واالأدب  املحبة بدورها تثمر عبوديات 
مع اهلل ، وعبوديات الل�سان واجلوارح بالقيام باأوامره، واجتناب نواهيه، والتقرب 

اإليه بطاعته.
• �سبحانه، 	 حمده  تت�سمن  التي  باالأذكار  وخ�سو�سًا  و�سكره،  �سبحانه  ذكره  كرثة  ثانًيا: 

والثناء عليه بالثناء احل�سن على ما له �سبحانه من االأ�سماء احل�سنى وال�سفات العال، وملا 
اأ�سداه �سبحانه على عباده من النعم التي ال تعد وال حت�سى. 
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•  هو امل�ستحق للحمد كله على االإطالق، كما قال �سبحانه عن 	 ثالًثا: اليقني باأن اهلل 
نف�سه:{ پ  پ  پ  پ}، اأي: هو الذي له جميع املحامد باأ�سرها، ولي�ض 
ذلك الأحد اإال هلل تعالى، وال نح�سي ثناًء عليه، هو كما اأثنى على نف�سه، واأما ما ين�سب اإلى 
املخلوق من احلمد فهو جزئي، وحقيقته اأنه داخل يف حمد اهلل ، فما من حممود يحمد 

على �سيء مما دق اأو جل اإال واهلل املحمود عليه بالذات واالأولوية.
• كما اأن له احلمد على �سريعته احلكيمة التي كلها خري ورحمة، ولو مل ندرك حكمة بع�سها، 	

اأحكامه �سبحانه القدرية، فما كنا فيها ماأمورين مبدافعتها باالأ�سباب ال�سرعية  وكذلك 
دافعنا، وما كان منها اأمر مق�سي؛ فاإن الواجب حينها اال�ست�سالم والر�سا واليقني باأن له 

�سبحانه احلكمة البالغة التي يحمد عليها.
• كما اأن له احلمد يف اأحكامه اجلزائية يف الدنيا ويوم القيامة؛ الأنها كلها ف�سل ورحمة اأو 	

عدل وحكمة.
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• قال تبارك وتعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ } ]طه: 114[.	

 المعنى في حق اهلل
• هو املوجود املاألوه حقيقة، املتحقق وجوده واإلهيته، واحلق �سد الباطل.	
• و)احلق( يف ذاته و�سفاته، فهو واجب الوجود، كامل ال�سفات والنعوت، وجوده من لوازم 	

اإال به، فهو الذي مل يزل وال يزال باجلالل واجلمال  ذاته، وال وجود ل�سيء من االأ�سياء 
والكمال مو�سوًفا، ومل يزل وال يزال باالإح�سان معروًفا، فقوله حق، وفعله حق، ولقاوؤه حق، 
ووعده حق، ور�سله حق، وكتبه حق، ودينه هو احلق، وعبادته وحـده ال �سـريك له هي احلق، 

وكل اأمر ات�سف به فهو حق.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• جتريد املحبة هلل  وتعظيمه واإجالله واإفراده وحده بالعبادة، حيث اإنه املوجود احلق، 	

والرب احلق، واالإله احلق، وكل ما �سواه وجوده م�ستمد من وجوده �سبحانه.
• ال�سعور بالغبطة وال�سعادة وال�سرور بالهداية اإلى دين االإ�سالم احلق الذي هو دين اهلل.	
• الر�سا والطماأنينة مبا ي�سيب املوؤمن من امل�سائب املوؤملة، واالإميان باأنها كائنة بعلم اهلل 	

 واإرادته وحكمته، وهي حق ال باطل فيها وال عبث، وال ظلم وال هوى.
• اأحكام 	 باأن  واليقني  وينهى عنه،  به  ياأمر  ال�سرعية فيما  التام الأحكامه �سبحانه  الت�سليم 

اهلل تعالى كلها حق وخري؛ الأنها من اهلل احلق احلكيم العليم، الإقرارها بني النا�ض؛ حتى 
ينعموا مبا فيها من احلق واخلري واالأمن وال�سالم.

• القبول التام والت�سديق، الذي ال يخالطه اأدنى ريبة اأو �سك، يف كل ما اأخرب اهلل  به 	
من املغيبات؛ الأنها حق و�سدق، فاأخباره كلها �سدق واأحكامه كلها عدل { ھ  ھ        
ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   } ]األنعام: 115[ ، �سدقًا يف االأخبار 

وعداًل يف االأحكام.
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• التوا�سع للحق، واالنقياد له بعد تبينه؛ الأن اخلري كله يف احلق، وما بعد احلق اإال ال�سالل.	
• دين 	 هو  الذي  على احلق  كان  من  الأن   - وتعالى  �سبحانه   - على )احلق(  التوكل  �سدق 

اهلل ، فاإنه يثق يف اهلل ، ويعتمد عليه يف ن�سره لدينه، وتاأييده الأوليائه، قال اهلل 
:{  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  } ]النمل: 79[.

• الثقة يف ن�سر اهلل  لدينه احلق واأوليائه الثابتني عليه، وعدم االغرتار بانتفا�ض الباطل 	
وزبده يف وقت من االأوقات فاإنه ذاهب.

• احلق، 	 ولقاءه  احلق،  وعده  اأنَّ  من  ذلك  ي�ستلزم  وما  )احلق(،  �سبحانه  با�سمه  االإميان 
واجلنة حق، والنار حق؛ فكل ذلك يثمر يف القلب اال�ستعداد للقاء اهلل ، واخلوف من 

املقام بني يديه �سبحانه، وال�سوق اإلى جنته، واخلوف من عذابه.
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• يقول االإمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »اإن التوكل حال مرّكبة من جمموع اأمور ال تتم 	
اإال بها... فاأول ذلك: معرفة بالرب و�سفاته من قدرته وكفايته وقيوميته  حقيقة التوكل 
وانتهاء االأمور اإلى علمه و�سدورها عن م�سيئته وقدرته. وهذه املعرفة اأول درجة ي�سع بها 
العبد قدمه يف مقام التوكل، - اإلى اأن قال رحمه اهلل تعالى -: والتوكل من اأعظم املقامات 

متعّلًقا باالأ�سماء احل�سنى. )مدارج السالكني 117/2 ، 118(.
• ويقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »فقوة الرجاء على ح�سب قوة املعرفة باهلل �سبحانه 	

القلب  عبودية  لت  لُعطِّ الرجاء  روح  ولوال  غ�سبه،  رحمته  وغلبة  و�سفاته،  واأ�سمائه 
ملا  الطيبة  ريحه  ولوال  بالطاعة،  اجلوارح  حتركت  ملا  الرجاء  روح  لوال  بل  واجلوارح...، 

جرت �سفن االأعمال يف بحر االإرادات«. )مدارج السالكني 42/2(.
• باأ�صباب 	 اآخذ  تعالى،  اهلل  م�صاخط  على  مقيم  م�صرف  ط  مفرِّ من  يت�صور  ال  والرجاء 

الهالك، بل اإنه ال يكون اإال مع انعقاد اأ�سباب النجاة... وهذا ما يقرره ابن القيم - رحمه 
اهلل تعالى - حيث يقول: »ح�سن الظن اإمنا يكون مع انعقاد اأ�سباب النجاة، واأما مع انعقاد 
اإح�سان الظن، فاإن قيل: بل يتاأتَّى ذلك؛ ويكون م�ستند ح�سن  اأ�سباب الهالك فال يتاأتى 
: �سعة مغفرة اهلل ورحمته وعفوه وجوده؛ واأن رحمته �سبقت غ�سبه؛ واأنه ال تنفعه  الظنِّ
ه العفو. قيل: االأمر هكذا، واهلل فوق ذلك، واأجلُّ واأكرم؛ واأجود واأرحم،  العقوبة وال ي�سرُّ
ة واالنتقام  ولكن اإمنا ي�سع ذلك يف حملِّه الالئق به، فاإنه �سبحانه مو�سوٌف باحلكمة والِعزَّ
د �سفاته  ل ح�سن الظنِّ على جمرَّ ة البط�ض؛ وعقوبة من ي�ستحقُّ العقوبة، فلو كان ُمَعوَّ و�ِسدَّ
واأ�سمائه، ال�سرتك يف ذلك الربُّ والفاجر؛ واملوؤمن والكافر؛ ووليُّه وعدوُّه. فما ينفع املجرَم 
وانتهك  حمارمه؛  يف  واأوقع  ِلَلْعَنِته؛  �ض  وَتَعرَّ وغ�سبه؛  ب�سخطه  باء  وقد  و�سفاُته  اأ�سماوؤُه 
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ة  حرماته؟! بل ح�سن الظنِّ ينفع من تاب وندم واأقلع، وَبّدل ال�سيئة باحل�سنة، وا�ستقبل بقيَّ
، واالأول غروٌر، واهلل امل�ستعان«.  ، فهذا ُح�ْسُن ظنِّ ُعُمره باخلري والطاعة، ثم اأح�سن الظنَّ

)اجلواب الكافي ص 36 ، 37(.

• التوكل على اهلل، وقوة الرجاء والتعلق به - �سبحانه وتعالى -: 	 التي تثمر  ومن االأ�سماء 
الروؤوف   - الغفار   - الغفور  الودود-   - اللطيف   - املح�سن   - الرب   - الرحيم  الرحمن، 
- العفو - التواب - الفتاح - الوا�سع - الرفيق - القريب - املجيب - العليم - احلكيم 
- ال�سالم - الوّهاب - الّرزاق - املعطي - اجلواد - املّنان - القوي - العزيز - احلّي- 
الغني-  الوكيل-  االآخر-  االأول،  ال�سايف-  املقيت-  ال�سمد-  املجيد-  القدير-  القّيوم- 

الكفيل- احلفيظ- احل�سيب.
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• قال اهلل :{ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ} ]األنعام: 	
.]103

  المعنى في حق اهلل
• ا�سمه )اللطيف( يت�سمن: علمه باالأ�سياء الدقيقة، واإي�ساله الرحمة بالطرق اخلفية.	
• واالأمور 	 والبواطن  اخلبايا  واأدرك  واخلفايا،  بال�صرائر  علمه  اأحاط  الذي  و)اللطيف(: 

الدقيقة، اللطيف بعباده املوؤمنني، املو�سل اإليهم م�ساحلهم بلطفه واإح�سانه من طرق ال 
ي�سعرون بها، فهو مبعنى اخلبري، ومبعنى الروؤوف.

ذكر بعض ألطافه - سبحانه وتعالى- التي هي من آثار اسمه 
سبحانه )اللطيف(

• الرحمة، بل هو 	 بل�سان املقال، ول�سان احلال هو من  العباد من اهلل  الذي يطلبه  اللطف 
رحمة خا�سة، فالرحمة التي ت�سل العبد من حيث ال ي�سعر بها اأو ال ي�سعر باأ�سبابها هي 

اللطف.
• ومن لطفه بعباده: اأنه يقدر اأرزاقهم بح�سب علمه مب�سلحتهم ال بح�سب مرادهم، فقد 	

ا واإح�ساًنا. يريدون �سيًئا وغريه اأ�سلح، فيقدر لهم االأ�سلح واإن كرهوه لطًفا بهم وبرًّ
• ومن لطفه بهم: اأنه يقّدر عليهم اأنواع امل�سائب، و�سروب املحن، واالبتالء باالأمر والنهي 	

ال�ساق رحمة بهم، ولطًفا، و�سوًقا اإلى كمالهم، وكمال نعيمهم.
• ومن لطف اهلل تعالى بعبده اأنه رمبا طمحت نف�سه ل�سبب من االأ�سباب الدنيوية، التي يظن 	

وبينها  بينه  ينفعه، فيحول  اأنها ت�سره وت�سده عما  تعالى  فيعلم اهلل  بغيته،  اإدراك  فيها 
فيظل العبد كارًها، ومل يدر اأن ربه قد لطف به، حيث اأبقى له االأمر النافع، و�سرف عنه 

االأمر ال�سار، ولهذا كان الر�سا بالق�ساء يف مثل هذه االأ�سياء من اأعلى املنازل.
• ومن لطف اهلل بعبده املوؤمن ال�سعيف: اأن يعافيه من اأ�سباب االبتالء التي ت�سعف اإميانه 	

وتنق�ض يقينه.
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• ومن لطف اهلل تعالى بعبده: اأن يجعل ما يبتليه به من املعا�سي �سبًبا لرحمته، فيفتح له 	
عند وقوع ذلك باب التوبة والت�سرع، واالبتهال اإلى ربه، وازدراء نف�سه واحتقارها، وزوال 

العجب والكرب من قلبه، ما هو خري له من كثري من الطاعات.
• ومن لطفه بعبده احلبيب عنده: اإذا مالت نف�سه مع �سهوات النف�ض ال�سارة، وا�سرت�سلت يف 	

ذلك اأن ينغ�سها عليه ويكّدرها، فال يكاد يتناول منها �سيًئا اإال مقروًنا باملكدرات، حم�سًوا 
بالغ�س�ض؛ لئال مييل معها كل امليل )انظر: املذاهب الربانية من اآليات القرآنية ص 76-71(.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• حمبة اهلل  واالأن�ض به، حيث اإنه يلطف بعباده املوؤمنني، ويح�سن اإليهم، ويرفق بهم، 	

وال يعجل عليهم بالعقوبة، وي�سوق لهم اخلري من حيث يحت�سبون، ومن حيث ال يحت�سبون، 
بل قد ي�سوق لهم اخلري من حيث يكرهون. وهذه املحبة تثمر التقرب اإليه �سبحانه باأنواع 
العبوديات، كما تثمر احلياء واالإجالل له �سبحانه، وهذا احلياء يدفع العبد اإلى تعظيم 
اإليه  الدعوة  املحبة  هذه  تثمر  كما  يقربها،  فال  وحدوده  يغ�ساها،  فال  �سبحانه  حرماته 

�سبحانه واجلهاد يف �سبيله، والت�سحية بالنف�ض واملال يف �سبيل مر�ساته.
• الطماأنينة وال�سكينة التي ي�سكبها هذا اال�سم الكرمي يف قلب املوؤمن.	
•  والر�سا مبا يختاره �سبحانه، واالإكثار من دعاء اال�ستخارة، 	 �سدق التوكل على اهلل 

الذي به يفو�ض العبد ربه �سبحانه يف اأن يختار له ما كان له فيه اخلري يف الدنيا واالآخرة.
• اإن اهلل �سبحانه وتعالى ال يفوته من العلم �سيء واإن دق و�سغر؛ الأنه اللطيف اخلبري.	
• فاإذا علم العبد اأن ربه مت�سٌف بدقة العلم، واإحاطته بكل �سغرية وكبرية؛ حا�سب نف�سه 	

اللطيـف  يـدي  بيـن  وحني،  وقت  كل  يف  فاإنه  و�سكناته،  وحركاته  واأفعاله  اأقواله  على 
اخلبيـر: { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        } ]امللك: 14[.

• املوؤمن 	 قلب  يثمره يف  فاإن مما  واالإح�سان؛  والرفق  الرب  )اللطيف(  معاين  كان من  ملا 
ا  واأخالقه اأن يتخلق بهذا اخللق العظيم، فيكون رفيًقا بعباد اهلل ، حم�سًنا اإليهم، بارًّ

بهم اإياه. بهم؛ يحب اخلري ويفعله لهم، ويكره ال�سر ويجنِّ
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• قال اهلل تعالى:  {  گ  گ  گ    } ]سبأ: 26[.	

 المعنى في حق اهلل
• ا الذي يفتح اأبواب الرزق والرحمة لعباده، 	 )الفتاح( هو احلاكم بني عباده، و)الفتاح( اأي�سً

ويفتح املنغلق عليهم من اأمورهم واأ�سبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون ب�سائرهم؛ ليب�سروا 
ا مبعنى النا�سر. احلق. ويكون )الفاحت( اأي�سً

• واالآخر: 	 اجلزائي،  وحكمه  الديني  بحكمه  فتحه  اأحدهما:  قسمان:  تعالى  وفتحه 
الفتاح بحكمه القدري.

• األ�سنة ر�سله، واأما فتحه بجزائه فهو فتحه بني 	 ففتحه بحكمه الديني هو �سرعه على 
اأنبيائه وخمالفيهم، وبني اأوليائه واأعدائه، باإكرام االأنبياء واأتباعهم وجناتهم، وباإهانة 
اأعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بني اخلالئق حني يويف كل عامل 
ما عمله. اأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خري و�سر ونفع و�سر وعطاء 

ومنع.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل �سيء، وهو الذي بيده مفاتيح 	

العلم والهدى واخلري والرحمة والرزق، ومفاتيح ما انغلق من االأمور، فحري مبن ميلك 
هذه املفاتيح اأن ُيحب وُيتعلق به وُيتوكل عليه؛ فال ُيرجى اإال هو، وال ُيدعى اإال هو.

•  يوم القيامة للف�سل واحل�ساب، 	 ثانًيا: اخلوف منه �سبحانه ومن الوقوف بني يديه 
حيث يفتح بني عباده، ويحكم بينهم باحلق والعدل. وهذا اخلوف يثمر احلذر من الظلم 

باأنواعه، وبخا�سة ظلم العباد والتعدي على حقوقهم.
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• ثالًثا: الثقة يف ن�سر اهلل تعالى وفتحه لعباده املوؤمنني، فهو �سبحانه الذي ياأتي بالفتح بني 	
عباده املوؤمنني واأعدائه الكافرين، ومنه الن�سر والتمكني، فال يجوز بحال اأن يتطرق اإلى 
نف�ض املوؤمن الياأ�ض من فتحه �سبحانه ون�سره اإذا اأبطاأ، فله �سبحانه احلكمة من تاأخري 

الفتح والن�سر.
• رابًعا: ملا كان فتحه �سبحانه نوعني: فتحه بحكمه ال�سرعي، وفتحه بحكمه القدري، فاإن هذا 	

الفهم يثمر يف قلب املوؤمن اغتباطه بفتحه ال�سرعي الديني، الذي هو �سرعه على األ�سنة ر�سله - 
عليهم ال�سالة وال�سالم - وتوحيده و�سوؤال اهلل  الثبات عليه، كما اأنه يثمر تفويـ�ض االأمـور 
اإلى فتحه بحكمه القدري و�سوؤال اهلل  الفتاح العليم مفاتيح اخلري، وما كان عاقبته خرًيا، 

واال�ستعاذة به من مفاتيح ال�سر وما يوؤول اإليه.
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• قال �سبحانه: { ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ      } ]هود: 90[.	

   المعنى في حق اهلل
• )الودود( فيه معنيان:	
• أحدهما: اأنه مبعنى فاعل، وهو الذي ُيِحبُّ اأنبياءه ور�سله واأولياءه وعباده املوؤمنني.	
• والثاني: اأنه مبعنى مودود، وهو املحبوب الذي ي�ستحّق اأن ُيَحبَّ احلبَّ كلَّه، واأن يكون اأحبَّ 	

اإلى العبد من �سمعه وب�سره وجميع حمبوباته.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ه 	 أواًل: حمبة اهلل  املحبة احلقيقية التي تثمر اإخال�ض العبودية له وحده، وتقدمي حمابِّ

�سبحانه على ما �سواها، كما اأنها ت�ستلزم حمبة من يحبه اهلل  وما يحبه، وبغ�ض من 
يبغ�سه وما يبغ�سه، وهذه هي حقيقة الوالء والرباء.

• روحه 	 من  الياأ�ض  وعدم  به،  الظن  وح�سن  �سبحانه  وحده  فيه  الرجاء  باعث  قوة  ثانًيا: 
�سبحانه ورحمته.

• ثالًثا: االأن�ض به �سبحانه والطماأنينة بذكره، والت�سرع اإليه، وحالوة مناجاته.	
• رابًعا: االغتباط والفرح بالهداية اإلى مذهب ال�صلف ال�صالح، الذين يثبتون ما اأثبته اهلل 	

 لنف�سه اأو اأثبته له الر�سول  من االأ�سماء وال�سفات، من غري ت�سبيه وال تعطيل وال 
تكييف، ومن ذلك اإثبات املحبة هلل تعالى واالإميان باأنه �سبحانه ُيِحب وُيَحب، وهذا معنى 
  الودود( وما يرتتب على ذلك من االآثار واالأحوال االإميانية، وهذا يقت�سي �سكر اهلل(

وحمده على هذه الهداية التي ُحرمها اأهل البدع.
• خامًسا: اتباع الر�سول  يف اأوامره ونواهيه و�سنته كلها؛ الأن ذلك عالمة حمبة العبد 	

لربه ، كما اأنها عالمة حمبة اهلل  لعبده.
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• ة الت�سريح بهذا اال�سم الكرمي »...، اللَّهم اإين اأ�ساألك باأن لك احلمد ال اإله اإال 	 نَّ جاء يف ال�سُّ
اأنت املنان « )أخرجه الترمذي وأبو داود، وصححه األلباني(.

  المعنى في حق اهلل
• )املّنان( فّعال من قولك: مننت على فالن اإذا ا�سطنعت عنده �سنيعة واأح�سنت اإليه، فاهلل 	

 هو املان على عباده باإح�سانه واإنعامه ورزقه اإياهم.
• و)املّنان( الذي يجود بالنوال قبل ال�سوؤال.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• تـح�سى، 	 وال  تعد  ال  التي  العظيمة  مننه  على  عليه  والثناء  وحمده    اهلل  حمبة  أواًل: 

واأعظمهـا منة الـهداية لالإيـمان.
• ثانًيا: ال�سعور بالتطامن وه�سم النف�ض، واالعرتاف ب�سعفها ونق�سها، واأن العبد ال�سعيف 	

لو وكل اإلى نف�سه طرفة عني لهلك وخاب وخ�سر، ولكن توفيق اهلل  للعبد ومنته عليه هو 
الذي اأقامه وحفظه وي�سر له اأموره.

• والركون 	 باالأ�سباب  التعلق  عدم  وهي  اأال  اأخرى،  ثمرة  اإلى  تقود  ال�سابقة  والثمرة  ثالًثا: 
اإليها، واأنه لوال منة اهلل  واإذنه بنفعها واأثرها مل جتد على فاعلها �سيًئا، فاملانُّ بكل 

. خري هو اهلل وحده م�سبب االأ�سباب، وهذا يثمر �سدق التوكل على اهلل
• رابًعا:البعد عن �سفة املنة على اخللق؛ الأن اهلل �سبحانه هو املاّن احلقيقي على عباده، 	

وقد نهى اهلل  ور�سوله  عن املّن بالعطية وروؤية النف�ض واإيذاء الفقراء باملّن عليهم.

����� ������� ������.indd   47 1/19/15   10:52 AM



48

الفصل الثاني

• قال اهلل تعالى:{ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  } ]البقرة: 115[.	

 المعنى في حق اهلل
• الوا�سع ال�سفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث ال يح�سي اأحد ثناء عليه، بل هو كما اأثنى 	

على نف�سه.
• وهو 	 وجوده،  واإنعامه  ف�سله  الوا�سع يف  وهو  غناه،  الوا�سع يف  وهو  علمه،  الوا�سع يف  فهو 

الوا�سع يف قوته وعظمته وجربوته، وهو الوا�سع يف قدرته، الوا�سع يف حكمته، وهو الوا�سع 
يف مغفرته ورحمته.

من آثار هذا االسم الكريم
• �سعة جود اهلل وكرمه.	
• �سعة علم اهلل: كما قال �سبحانه:{ جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  	

حت   } ]طه: 98[.
• ٿ   	 ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    } �سبحانه:  قال  ومغفرته،  اهلل  رحمة  �سعة 

ٹ  ٹ           ٹ } ]األعراف: 156[.
• وبحارها 	 وجبالها  �سهولها  االأر�ض،  هذه  يف  وذلك  �سنعه،  يف  تعالى  اهلل  خلق  �سعة 

ي�ستطع  التي مل  العظيمة  بكواكبها وجنومها  ال�سماوات  الوا�سعة، ويف هذه  واأنهارها 
الب�سر اأن يحيطوا بجزء منها.

• اأنزلها اهلل تفي بكل حاجات العباد، وهو 	 التي  �سعة �سريعة اهلل، ومن هنا فاإن ال�سريعة 
يو�سع عليهم يف دينهم، وال يكلفهم ما لي�ض يف و�سعهم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• الف�سل 	 ووا�سع  املغفرة،  وا�سع  وهو  �سيء،  كل  رحمته  و�سعت  الذي    اهلل  حمبة  أواًل: 

واجلود والعطاء، ووا�سع احلكمة والعدل. اإن َمْن هذه بع�ض �سفاته يجب اأن يوجه له احلب 
كله، واأن ي�ستحيى منه حق احلياء، واأن يوقر ويعظم ويجل.
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• اإن التعبد هلل تعالى با�سمه )الوا�سع( يفتح باًبا وا�سًعا من االأمل والرجاء عندما 	 ثانًيا: 
اأبواب الرزق، وعندما ت�ستد الكروب، ويو�سو�ض ال�سيطان يف ال�سدر، وَيِعد بال�سر،  تغلق 

ويبّث الياأ�ض.
• ثالًثا: اإن التعبد هلل تعالى با�سمه )الوا�سع( يرد و�ساو�ض ال�سيطان واإيعاده بال�سر والفقر 	

والبخل، وعدم اإنفاق املال يف حماب اهلل تعالى، فاإذا علم العبد �سعة رزق اهلل وخزائنه 
التي ال تنفد؛ كان هذا العلم واليقني دافًعا لهذه الو�ساو�ض، وحاثًا على اجلود يف �سبيل اهلل 

 رجاء رحمته وثوابه.
• رابًعا: عدم القنوط من رحمة اهلل تعالى ومغفرته، وذلك حينما تزل القدم ويقع العبد 	

يف املع�سية، فيتذكر العبد ا�سمه �سبحانه )الوا�سع( واأنه )وا�سع املغفرة(، فحينئذ ي�سري 
الرجاء يف القلب وال يكون لل�سيطان جمال يف التقنيط من رحمة اهلل تعالى.

• خامًسا: االغتباط ب�صريعة اهلل  التي و�سعت كل خري، وو�ّسع اهلل  فيها على عباده 	
الثبات عليها،  باأ�سباب  اإليها، واالأخذ  بالهداية  ومل يجعل فيها �سيًقا وال حرًجا، والفرح 

والدعوة اإليها، واجلهاد يف �سبيل ن�سرها واإي�سالها للمحرومني منها.
• باأن 	 وذلك  وحدوده،  االإن�سان  قدرة  ينا�سب  مبا  الكرمية  ال�سفة  بهذه  التخلق  سادًسا: 

ًعا - باإذن اهلل تعالى - على عباد  ي�سعى املوؤمن باأن يكون وا�سع اخُلُلق، وا�سع ال�سدر، مو�سِّ
اهلل  مبا يقدر عليه من مال، اأو جاه، اأو علم؛ في�سُعهم بخلقه واأدبه.
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• قال : { ٿ  ٿ   ٹ  ٹ} ]املائدة: 114[.	
• وقال تعالى: { ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ} ]الذاريات: 58[.	
• ر القاب�ض البا�سط الرازق.. احلديث« )أخرجه أحمد 	 ا يف قوله : »اإن اهلل هو املُ�سعِّ وجاء اأي�سً

وأبو داود، وصححه األلباني(.

  المعنى في حق اهلل
• قال اخلطابي رحمه اهلل تعالى: »هو املتكفل بالرزق القائم على كل نف�ض مبا يقيمها من 	

قوتها، و�سع اخللق كلهم رزقه ورحمته« )شأن الدعاء ص54(.
• ورزقه لعباده نوعان: رزق عام �سمل الرب والفاجر، واالأولني واالآخرين، وهو رزق االأبدان، 	

يعني  الذي  احلالل،  والرزق  واالإميان  بالعلم  وتغذيتها  القلوب  رزق  وهو  خا�ض،  ورزق 
على �سالح الدين. وهذا خا�ض باملوؤمنني على مراتبهم منه، بح�سب ما تقت�سيه حكمته 

ورحمته.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• واأ�سكاله؛ الأن خالق 	 اأنواعه  ال�سرك بجميع  بالعبادة واالنخالع من    اإفراد اهلل  أواًل: 

اخللق والرازق لهم هو امل�ستحق للعبادة وحده ال �سريك له.
• ثانًيا: اإن اليقني باأنه �سبحانه املتفرد برزق عباده، املتكفل باأقواتهم، يثمر الطماأنينة يف 	

، كما  ال�سادق على اهلل  والتوكل  الرزق،  الهلع واخلوف على  وال�سكينة وعدم  القلب 
يوؤدي اإلى ترك االأ�سباب املحرمة يف طلب الرزق وعدم اخلوف من املخلوق يف قطع الرزق؛ 
وهذا يوؤدي اإلى اال�ستعالء على الباطل واأهله عندما ي�ساومون املوؤمن على رزقه يف ترك 

احلق اأو فعل الباطل.
• رابًعا: معرفة داللة ا�سمه �سبحانه )الرزاق( على اأ�سمائه �سبحانه: )اللطيف، احلكيم، 	

القدير، الرحيم( وغريها من االأ�سماء احل�سنى، حيث اإن املتكفل باأرزاق جميع خلقه ال 
الكفرة  برزقه حتى  يعم  �سبحانه  وكونه  �سيء،  قادًرا مقتدًرا على كل  اإال  يكون  اأن  ميكن 
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والع�ساة فهذا من عظيم راأفته ولطفه ورحمته، قال تعالى: {  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  کک  ک   گ  گ    } ]الشورى: 19[.

اأما داللته على ا�سمه �سبحانه )احلكيم( فهذا بنٌي من تفاوت اأرزاق العباد، حيث جعل 
�سبحانه  وله  ذلك،  بني  وبع�سهم  فقرًيا،  وبع�سهم  غنيًّا  عباده  بع�ض  بحكمته  �سبحانه 

احلكمة البالغة.
• 	  اهلل  اأولياء  قلوب  يف  الكرمي  اال�سم  هذا  يثمرها  التي  العظيمة  املحبة  خامًسا: 

والعمل  النافع،  العلم  رزق  وهو  اأال  واأنفعه،  الرزق  باأعظم  عليهم  َمنَّ  حيث  واأ�سفيائه، 
ال�سالح، والهداية اإليه.

• قال 	 وطاعته    اهلل  تقوى  فيه  والربكة  اهلل  رزق  به  ا�سُتجلب  ما  اأعظم  اإن  سادًسا: 
�سبحانه: { ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ } ]الطالق: 3-2[.

ا؛ ذلك اأن املع�سية  ومادام اأن الطاعة باب اإلى الرزق والربكة؛ فاإن العك�ض �سحيح اأي�سً
باب اإلى نق�ض الرزق اأو بركته، اأو كون الرزق باًبا للعا�سي اإلى النكد وال�سقاء.

• والف�سل 	 االأعظم  الرزق  لنيل  ال�سعي  اأكرب همه  اأن يجعل  املوحد  للموؤمن  ينبغي  سابًعا: 
االأكرب، اأال وهو ر�سا اهلل �سبحانه وجنته، فاجلنة اأعظم الرزق واأف�سله واأكرمه.

• ثامًنا: اإميان العبد با�سمه �سبحانه )الرزاق( يبعد عن القلب ال�سح والبخل؛ الأن ال�سعور 	
باأن ما يف اليد من رزق، وما يف القلب من علم وهداية؛ هو من اهلل وحده، واأن املان به 
هو اهلل �سبحانه، وهو رزقه وف�سله، اإن هذا ال�سعور يدفع باملوؤمن اإلى التوا�سع واجلود مبا 

رزقه اهلل �سبحانه من علم اأو مال اأو جاه يف �سبيل اهلل تعالى.
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• قال اهلل تعالى:{ ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ   } ]يوسف: 64[.	
• وقوله تعالى:{ گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ} ]هود: 57[.	

  المعنى في حق اهلل
• أحدهما: اأنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خري و�سر، وطاعة ومع�سية، فاإن علمه 	

حميط بجميع اأعمالهم ظاهرها، وباطنها.
• والثاني: اأنه تعالى احلافظ لعباده من املهالك واملعاطب.	
• بتي�سريه 	 املخلوقات  حفظه جلميع  فالعام:  وحفظه لخلقه نوعان، عام وخاص؛ 

لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، ويحفظها مما ي�سرها.
• اأو 	 والنوع الثاني: حفظه اخلا�ض الأوليائه �سوى ما تقدم، بحفظهم عما ي�سر اإميانهم 

يزلزل اإيقانهم، ويحفظهم من اأعدائهم من اجلن واالإن�ض فين�سرهم عليهم ويدفع عنهم 
كيدهم.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• أواًل: مراقبة اهلل  يف االأقوال واالأعمال باأن تكون يف مر�ساته؛ ذلك الأن اهلل  ال 	

يغيب عن علمه �سيء، فهو احلافظ املح�سي اأعمال عباده، يف كتاب ال يغادر �سغرية وال 
كبرية اإال اأح�ساها.

• العظيم، 	 الكون  لهذا  اخلالق  هو  الأنه  وحده؛  وعبادته  واإجالله    اهلل  تعظيم  ثانًيا: 
وحافظه، وهو الذي مي�سك ال�سموات واالأر�ض اأن تزوال.

• ثالًثا: �سدق التوكل على اهلل وحده الأن املحفوظ من حفظه اهلل وع�سمه، ومن تخلى اهلل 	
عن حفظه فاإنه هالك �سائع.

• رابًعا: االأخذ باأ�سباب حفظ اهلل  للعبد، واأعظمها: توحيده �سبحانه، وفعل ما يحبه 	
اهلل تعالى، واجتناب ما ي�سخطه، وحفظ اهلل تعالى يف حرماته ودينه و�سرعه.

• خامًسا: حمبة اهلل  وحمده و�سكره على حفظه لعباده من ال�سرور واالآفات واملهلكات.	
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• قال اهلل تعالى:{ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی} ]النساء: 85[.	

  المعنى في حق اهلل
• والقوت 	 القوت،  من  م�ستق  الأنه  القوت؛  معطي  ا:  اأي�سً واملُقيت  القدير،  مبعنى  )املُقيت( 

معناه مقدار ما يحفظ االإن�سان وغريه من املخلوقات، واملُقيت مبعنى احلفيظ وال�سهيد.
• بها 	 ليقيتهم  بقدرته،  اإليهم  ي�سوقها  ثم  بعلمه،  اخلالئق  حاجة  يقدر  �سبحانه  فاملُقيت 

ويحفظهم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه املحبة احلقيقية التي تثمر توحيده �سبحانه واإخال�ض العبادة له ال 	

لهم،  املميت  املحيي  �سوؤون خلقه،  املت�سرف يف  الرازق  �سبحانه اخلالق  الأنه  له؛  �سريك 
اإلى عبادة  ُيْعِر�ض كثري من عبيده عن عبادته  واأرزاقهم، فكيف  املتكفل بحفظ حياتهم 
غريه من املخاليق ال�سعاف، الذين ال ميلكون موًتا وال حياة وال ن�سوًرا، وال ميلكون رزًقا وال 

حفًظا الأنف�سهم، ف�ساًل عن اأن ميلكوه لغريهم؟
• ثانًيا: االعتماد على اهلل وحده والتوكل عليه �سبحانه يف طلب الرزق وجلب النفع ودفع 	

باالأ�سباب  االأخذ  له، وهذا ال مينع  الذي ميلك ذلك كله، ال �سريك  الأنه �سبحانه  ال�سر؛ 
املتاحة مع عدم التعلق بها؛ الأن خالق االأ�سباب وم�سبباتها هو اهلل �سبحانه، وهذا التعلق 
وال  والهواج�ض،  املخاوف  تتعاوره  فال  القلب،  يف  والر�سا  الطماأنينة  ي�سكب  وحده  باهلل 

يعرتيه القلق والهلع على الرزق واالأجل.
• من 	 القلوب  قوت  وبخا�سة  والرزق،  القوت  طلب  يف  وحده    اهلل  اإلى  التوجه  ثالًثا: 

القوت  هو  وهذا  القلوب،  اأعمال  من  وغريها  واالإخبات،  واالإخال�ض،  والهدى،  االإميان، 
احلقيقي، الذي اإذا ح�سل للعبد فال ي�سره ما فاته من قوت االأبدان.
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• قال اهلل تعالى: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ} ]البقرة: 255[.	
  المعنى في حق اهلل

• �سبحانه 	 اأن حياته  الفناء، كما  وال  املوت  الذي ال يجوز عليه  الباقي   هو احلي  اهلل  
احلياة  اأكمل   - �سبحانه   - وحياته  املوت،  اأخو  فالنوم  نوم،  وال  �سنة  تاأخذه  اأال  ت�ستلزم 

واأمتها، وهي حياة ت�ستلزم جميع �سفات الكمال، وتنفي اأ�سدادها من جميع الوجوه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل:  حمبة اهلل  واإجالله وتوحيده، وهذا يثمر يف القلب االبتهاج واللذة، وال�سرور؛ 	

مما تندفع به الكروب والهموم والغموم.
• 	:  ثانًيا: التوكل ال�سادق على اهلل

ربه  باأن  اآمن  فمن   ،]58 ]الفرقان:  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ}   } : اهلل  يقول 
�سبحانه هو احلي الذي له احلياة الكاملة، واحلي الذي ال ميوت اأبًدا، والذي ال تاأخذه 
اأموره عليه وحده �سبحانه، ويكون ربه هو  �سنة وال نوم وال غفلة؛ يكون توكله يف جميع 
الذين ميوتون  ال�سعاف،  املخاليق  ورجاءه يف  تعلقه  ويقطع  وملجاأه يف كل حني،  ذخره 

وينامون ويغفلون وين�سون، فمن ذا يعينه اإذا نام اأو ن�سي اأو مات وتركه؟
• ثالًثا: الزهد يف هذه احلياة الدنيا الفانية وعدم االغرتار بها؛ الأنه مهما اأعطي العبد من 	

العمر فال بد من املوت، اأما احلياة الدائمة التي يهبها )احلي القيوم( عباده املوؤمنني، 
فهي يف الدار االآخرة يف جنات النعيم.

• رابًعا: ا�سمه �سبحانه )احلي( يقت�سي �سفات كماله  كلها؛ فمن اأنكر �سفة كمال هلل 	
تعالى وعطلها، مل يوؤمن باأنه )احلي(.
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• ورد هذان اال�سمان يف حديث �سحيح يف قوله : )... اأنت املقدم واأنت املوؤخر ال اإله اإال 	
اأنت( )أخرجه البخاري(.

  المعنى في حق اهلل
• قدم 	 �ساء؛  ما  ويوؤخر  منها  �ساء  ما  يقدم  منازلها،  االأ�سياء  املنزل  هو  املوؤخر(  )املقدم، 

املقادير قبل اأن يخلق اخللق، وقدم من �ساء بالتوفيق اإلى مقامات ال�سابقني، واأّخر من 
م. ر ملا قدَّ ر وال ُموؤخِّ �ساء عن مراتبهم وثبطهم عنها، ال مقدم ملا اأخَّ

• واملقدم واملوؤخر من اأ�سمائه احل�سنى املزدوجة املتقابلة، التي ال يطلق واحد مبفرده على 	
اهلل اإال مقروًنا باالآخر، فاإن الكمال يف اجتماعهما.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• وحده، 	 باهلل  التعلق  املوؤمن  قلب  يف  يثمر  واملوؤخر(  )املقدم  �سبحانه  باأنه  االإميان  أواًل: 

والتوكل عليه �سبحانه؛ فمهما حاول الب�سر تقدمي �سيء مل يرد اهلل  تقدميه، اأو تاأخري 
اأمر مل يرد اهلل تعالى تاأخريه؛ فلن ي�ستطيعوا، وهذا يخلِّ�ض القلب من اخلوف من املخلوق 

اأو رجائه.
• ثانًيا: اإن التقدم احلقيقي النافع هو التقدم اإلى طاعة اهلل  وجنته ومر�ساته، والتاأخر 	

عن ذلك هو التاأخر احلقيقي املذموم، اأما التقدم يف الدنيا والتاأخر عنها فلي�ض مبقيا�ض 
للتقدم والتاأخر.

• ر، ومقت�سى حكمته 	 ثالًثا: االإميان بحكمته �سبحانه البالغة يف تقدمي ما قدم وتاأخري ما اأخَّ
�سبحانه يجعل املوؤمن ير�سى وي�سلم ويعتقد باأن اخلرية فيما اختاره اهلل له من تقدمي اأو 

تاأخري، وقد يكون يف ذلك الرحمة واللطف وهو ال ي�سعر.
• ره �سبحانه، وذلك باأن يكون ميزان التقدمي 	 مه اهلل  وتاأخري من اأخَّ رابًعا: تقدمي من قدَّ

والتاأخري، واحلب والبغ�ض، والوالء والرباء؛ هو ميزان اهلل  يف ذلك كله، ال كما يزن به 
مون اأهل اجلاه واملال والرئا�سات. اأكرث النا�ض اليوم، حيث يقدِّ
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• ة ال�سحيحة ، )ال�سيد اهلل(  )أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه األلباني(.	 نَّ ورد هذا اال�سم يف ال�سُّ

  المعنى في حق اهلل
• قال يف ل�سان العرب: قال االأزهري: واأما و�سف اهلل جّل ذكره بال�سيد فمعناه اأنه مالك 	

اخللق، واخللق كلهم عبيده« )لسان العرب 2144/3 ، 2145(.
• وهو مالك اأمرهم الذي اإليه يرجعون؛ وباأمره يعملون؛ وعن قوله ي�سدرون، وله ال�سوؤدد 	

كله.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: ملا كان من معاين )ال�سيد( ما يطلق على الرب املالك واملت�سرف يف �سوؤون اخللق؛ 	

كان من اآثار ذلك وثمراته؛ حمبة اهلل  وتوحيده واإجالله وتعظيمه، و�سرف جميع اأنواع 
العبادة له وحده ال �سريك له.

• ثانًيا: اإن االإن�سان مهما بلغ من ال�سوؤدد يف هذه الدنيا فهو �سوؤدد ناق�ض زائل، وهذا ال�سعور 	
د، وعدم ا�ستخدام �سيادته يف ظلم النا�ض والتكرب عليهم؛ الأن  يثمر التوا�سع يف قلب امل�سوَّ
التعلق باهلل وحده خوًفا ورجاًء،  ا  اأي�سً يثمر ذلك  . كما  الكامل هلل  ال�سوؤدد احلقيقي 
اآخذ  هو  اإال  دابة  من  وما  عباده،  �سوؤون  املدبر  املت�سرف  املالك  الأنه  وتوكاًل؛  وا�ستعانة 
بنا�سيتها �سبحانه، ومن ثم يزول اخلوف والتعظيم من قلوب النا�ض نحو ال�سيد من الب�سر، 
ا ف�ساًل عن اأن ميلكه لغريه، فال يذل له وال يخ�سع، واإمنا  الذي ال ميلك لنف�سه نفًعا وال �سرًّ

يذل هلل وحده ال�سيد ال�سمد.
• اإن ال�سرف وال�سوؤدد احلقيقي يف هذه الدنيا اإمنا ينال بطاعة اهلل تعالى وتقواه، 	 ثالًثا: 

حيث اإن الكرامة وال�سرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه اأركان ال�سوؤدد- اإمنا هي الأنبياء 
اُق فال كرامة  اأما الكفرُة واملنافقون والُف�سَّ النا�ض،  ال�سادة على  واأوليائه، وهم    اهلل 

لهم وال �سيادة.
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 األسماء التي تثمر مراقبة اهلل
 والخوف منه - سبحانه -
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• اإن علم العبد بعلم اهلل  الذي ال تخفى عليه خافية، وب�سهوده ومراقبته لعباده، وب�سمعه 	
اأ�سروا، وبب�سره �سبحانه الذي ال يحجبه �سيء، وبخربته  اأعلنوا منها وما  الأ�سواتهم ما 
التي يعلم بها مكنونات القلوب وخفايا املقا�سد والنوايا، اإن ذلك كله يثمر يف قلب العبد 
مراقبة ربه �سبحانه، فال يكون على حال ظاهرة اأو باطنة ت�سخط اهلل ، وهذا االإميان 
اإذا متكن يف قلب العبد اأثمر فيه االإخال�ض هلل تعالى يف جميع االأقوال واالأعمال، وانتفى 
من العبد الرياء واإرادة الدنيا باأعماله واأقواله، كما يثمر مراقبة ربه �سبحانه باأال يكون 

. واأال يكون يف القلب من اخلواطر واالأفكار اإال ما يحبه اهلل  يف حال ت�سخط اهلل
• واإذا �سهد العبد عظمة اهلل واإجالله وقهره وقدرته، وكذلك اإحاطته وعلمه ورقابته و�سمعه 	

وب�سره، وكذلك حكمه اجلزائي، وعدله و�سدة انتقامه؛ قام يف القلب اخلوف منه �سبحانه 
اأ�سباب  عن  واالنقبا�ض  طاعته  اإلى  امل�سارعة  ذلك  واأثمر  عقابه،  من  والوجل  واخل�سية 

�سخطه وعقابه.
• يقول االإمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »واإذا جتلَّى �سبحانه ب�سفة ال�سمع والب�سر والعلم، 	

انبعث من العبد قوة احلياء، في�ستحي من ربه اأن يراه على ما يكره، اأو ي�سمع منه ما يكره، 
اأو ُيخفي يف �سريرته ما ميقته عليه، فتبقى حركاته واأقواله وخواطره موزونة مبيزان ال�سرع 

غري مهملة وال مر�سلة حتت حكم الطبيعة والهوى«. )طريق الهجرتني ص 134(.
• ا: »املراقبة: دوام علم العبد ويقينه باطالع احلق �سبحانه وتعالى على ظاهره 	 ويقول اأي�سً

باأن اهلل �سبحانه  املراقبة، وهي ثمرة علمه  واليقني هي  العلم  وباطنه، فا�ستدامته لهذا 
رقيب عليه، ناظر اإليه، �سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل حلظة وكل نف�ض 

وكل طرفة عني«. )مدارج السالكني 65/2(.

الفصل الثالث

األسماء التي تثمر مراقبته والخوف منه
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• يدي اهلل 	 له موقًفا بني  اأن  ويعلم  نف�سه،  »املوؤمن يحا�سب  قال:  بن عيا�ض  الف�سيل  وعن 
تعالى، واملنافق يغفل عن نف�سه، فرحم اهلل عبًدا نظر لنف�سه قبل نزول ملك املوت به«. 

)تاريخ بغداد 184/4(.

• ُيروى اأن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما - لقي غالًما يرعى الغنم، ف�ساأله اأن يبيعه راأ�ًسا 	
منها، فقال الغالم: الغنم لي�ست يل، كما اأن �ساحبها مل ياأذن يل ببيعها، قال ابن عمر: 
قال  اختطفها،  قد  ذئًبا  اإن  ل�ساحبها  وقل  لنف�سك  بالثمن  واحتفظ  منها  راأ�ًسا  فبعني 

الراعي: فاأين اهلل اإًذا.
• املراقبة واالإخال�ض واخلوف من اهلل  هي ثمرة التعبد باأ�سمائه �سبحانه: ال�سميع - 	

العليم - الرقيب - املحيط - الب�سري - اخلبري - ال�سهيد - احلفيظ - املهيمن - الباطن 
- القيوم - القريب - اللطيف - العظيم - القدير - القاهر - العزيز - الكبري - القوي - 

املتني - العلي - االأعلى - اجلبار -  الديان - احلكم - احل�سيب.
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• قال تبارك وتعالى:{ ک  ک  ک  ک      گ  گ   } ]األحزاب: 52[.	

  المعنى في حق اهلل
• )الرقيب( هو احلافظ الذي ال يغيب عما يحفظه.	
• والرقيب وال�سهيد من اأ�سمائه احل�سنى، هما مرتادفان، وكالهما يدل على اإحاطة �سمع 	

وهو  واخلفية،  اجللية  املعلومات  بجميع  وعلمه  باملب�سرات،  وب�سره  بامل�سموعات،  اهلل 
اأولى الرقيب على  الرقيب على ما دار يف اخلواطر، وما حتركت به اللواحظ، ومن باب 

االأفعال الظاهرة.
• حفظ 	 الذي  ك�سبت،  مبا  نف�ض  كل  على  القائم  ال�سدور،  اأكّنته  ما  على  املطلع  والرقيب 

املخلوقات واأجراها على اأح�سن نظام واأكمل تدبري.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اإن التعبد هلل �سبحانه با�سمه )الرقيب( يثمر يف القلب مراقبة اهلل  يف ال�سر والعلن، 	

يف الليل والنهار، يف اخللوة واجللوة، الأنه �سبحانه مع عبده ال تخفى عليه خافية، ي�سمع 
بهذه  العبد  اأيقن  فاإذا  ال�سدور،  تخفي  وما  االأعني  خائنة  ويعلم  مكاننا،  ويرى  كالمنا 
احلقائق �سعى اإلى حفظ قلبه و�سمعه وب�سره ول�سانه وجوارحه كلها من اأن يكون منها اأو 

. فيها ما ي�سخط اهلل
• الظاهرة، 	 احلركات  بحفظ  الظاهر:  ف�سيانة  والظاهر،  الباطن  �سيانة  توجب  وهي 

و�سيانة الباطن: بحفظ اخلواطر واالإرادات واحلركات الباطنة التي منها رف�ض معار�سة 
اأمره وخربه، فيتجرد الباطن من كل �سهوة واإرادة تعار�ض اأمره، ومن كل اإرادة تعار�ض 
اإرادته، ومن كل �سبهة تعار�ض خربه، ومن كل حمبة تزاحم حمبته، وهذه حقيقة القلب 
ال�سليم الذي ال ينجو اإال من اأتى اهلل به. ومتى راقب العبد رّبه اأح�سن قوله وعمله، فبلغ 

درجة االإح�سان للملك الدّيان، وما اأح�سن قول ال�ساعر: 
اإذا ما خلوت الدهر يوًما فال تقل                  خــلوت ولكــن قل عليَّ رقـيُب  
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• قال اهلل تعالى:{ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ      } ]الشورى: 11[.	

  المعنى في حق اهلل
• هلل تعالى �سمع يليق بعظمته وجالله من غري حتريف، وال تعطيل، وال متثيل، وال تكييف، 	

ي�سمع به اأقوال عباده وما ينطق به خلقه، �سواء عند اجلهر اأو االإ�سرار.
• وقد يكون ال�سماع مبعنى: القبول واالإجابة.	
• و)ال�سميع(: الذي قد ا�ستوى يف �سمعه �سر القول وجهره، و�سع �سمعه االأ�سوات كلها.	

وسمعه تعالى نوعان:
• أحدهما: �سمعه جميع االأ�سوات الظاهرة والباطنة، اخلفية واجللية، واإحاطته التامة بها.	
• والثاني: �سمع االإجابة منه لل�سائلني والداعني والعابدين؛ فيجيبهم ويثيبهم.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اإثبات �سفة ال�سمع هلل تعالى، كما يليق بعظمته �سبحانه وجالله، من غري متثيل وال 	

حتريف وال تكييف.
• ثانًيا: مراقبة اهلل  فيما يقوله الل�سان، �سواء اأ�سّر القول اأو جهر به، و�سواء كان ذلك 	

يف جماعة اأو يف خلوة، وهذا االإميان يثمر يف القلب اخلوف من اهلل ،  واملحافظة على 
الل�سان من اأن ينطق مبا ي�سخط اهلل تعالى، فاهلل تعالى ي�سمع ذلك واملالئكة تكتبه.

• ثالًثا: اللجوء اإلى اهلل  و�سوؤاله �سبحانه من حاجات الدنيا واالآخرة، فهو ال�سميع لدعاء 	
عباده، �سرهم وجنواهم، وهو ال�سميع مبعنى )املجيب( لدعائهم واملفرج لكرباتهم، وهذا 
املعنى من معاين ال�سميع ي�سكب يف القلب الطماأنينة واالأن�ض باهلل تعالى وح�سن الظن به 

�سبحانه، والرجاء فيما عنده، وعدم امللل من دعائه، اأو الياأ�ض من رحمته.
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• قال اهلل تعالى: { ڈ  ژ  ژ  ڑ       } ]البقرة: 32[، وقـال تعالى: { ۈئ  ېئ  	
ٺ   ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   تعالى:{  وقال   ،]26 ]اجلن:   { ىئ      ىئ   ىئ   ېئ         ېئ   

ٿ } ]املائـدة: 109[.
 المعنى في حق اهلل

وبالواجبات  واالإعالن،  واالإ�صرار  والبواطن،  بالظواهر  االأزل  يف  علمه  اأحاط  الذي  هو 
وامل�ستحيالت واملمكنات، وبالعامل العلوي وال�سفلي، وباملا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، فال يخفى 

عليه �سيء من االأ�سياء.

ذكر بعض متعلقات علم اهلل   في خلقه سبحانه وأمره:
• أواًل: �سمول علم اهلل  لكل �سيء يف ال�سماوات ويف االأر�ض.	
• ثانًيا: اخت�سا�سه مبفاتيح الغيب، ومبا يحدث من �سغري اأو كبري يف الرب والبحر.	
• ثالًثا: علمه املحيط مبكنونات القلوب، وما تخفيه ال�سدور، وما تو�سو�ض به النفو�ض.	
• رابًعا: علمه ال�سامل مبا يف االأرحام لكل اأنثى.	
• خامًسا: علمه �سبحانه بكل االأ�سياء قبل وقوعها واأن ذلك يف كتاب.	
• سادًسا: علمه �سبحانه باأحوال عباده تقيِّهم من فاجرهم، وغنيِّهم من فقريهم، وغري 	

ذلك من الفوارق، وذلك قبل اأن يخلقهم ويكلفهم، واأن توفيقه ملن ي�ساء وخذالنه ملن ي�ساء 
اإمنا يكون عن علم باأحوال عباده، وعن حكمة بالغة.

• سابًعا: علمه ال�سامل مبا ينزل من ال�سرائع  على ر�سله، واأنه �سبحانه اأعلم مبا ينزل، 	
واأعلم مبا ي�سلح لعباده، وينتهي بهم اإلى ال�سعادة واخلري يف الدارين.

• ثامًنا: هذا العلم الذي يعلمه االإن�سان املحدود من علوم الدين والدنيا اإمنا هو من تعليم 	
اهلل تعالى له. 
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من آثار اإليمان بهذه األسماء الكريمة
• أواًل: اخلوف من اهلل  وخ�سيته، ومراقبته يف ال�سر والعلن؛ الأن العبد اإذا اأيقن اأن اهلل 	

تعالى عامل بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فاإن ذلك يدفعه اإلى اال�ستقامة على اأمر اهلل 
 ظاهًرا وباطًنا.

• اللوح 	 يف  �سبحانه  عنده  وكتابتها  وقوعها  قبل  باالأمور  تعالى  اهلل  بعلم  اليقني  اإن  ثانًيا: 
املحفوظ قبل خلقها، يثمر يف قلب العبد طماأنينة اإزاء ما يق�سيه اهلل تعالى من االأحكام 

القدرية كامل�سائب واملكروهات.
• ثالًثا: الت�صليم الأحكام اهلل ال�صرعية، والر�صا والفرح واالغتباط بها؛ حيث اإنها من لدن 	

عليم حكيم، عليم مبا ي�سلح لعباده ويجلب لهم اخلري وال�سعادة يف الدارين فياأمرهم 
به، وعليم مبا يجلب لعباده ال�سر وال�سقاء يف الدارين فينهاهم عنه.

• رابًعا: اإن يقني العبد بعلم اهلل تعالى ال�سامل لكل �سيء، ومن ذلك علمه �سبحانه بحال 	
عبده امل�ساب وما يقا�سيه من االآالم، يثمر يف القلب الرجاء واالأن�ض باهلل تعالى، ويدفع 

الياأ�س والقنوط من القلب.
• خامًسا: احلر�ض على التزود من العلم النافع، والتوا�سع هلل تعالى وللخلق بهذا العلم، 	

وعدم التكرب والفخر به، وهذا اإمنا يتاأتى باليقني باأنه ال علم من علوم الدين والدنيا اإال 
. من اهلل

����� ������� ������.indd   63 1/19/15   10:52 AM



الفصل الثالث

64

• قال �سبحانه:{ ۇ     ۇ   ۆ   ۆ } ]الشورى: 27[.	
• )الب�صري( الذي اأحاط ب�صره بجميع املب�صرات يف اأقطار االأر�س وال�صماوات، اخلفي وما 	

هو اأخفى، فريى دبيب النملة ال�سوداء، على ال�سخرة ال�سماء، يف الليلة الظلماء، وجميع 
اأع�سائها الباطنة والظاهرة، و�سريان القوت يف اأع�سائها الدقيقة، ويرى خيانات االأعني، 

وتقلبات االأجفان، وحركات اجلنان.

  المعنى في حق اهلل

السمه سبحانه )البصير( معنيان: 
• األول: اإن له �سبحانه ب�سًرا يليق بعظمته، يحيط باأقطار ال�سماوات واالأر�ض، ويرى به 	

�سبحانه جميع خملوقاته دقيقها وجليلها، باطنها وظاهرها، وال يخفى عليه منها �سيء.
• الثاني: اإنه ذو الب�سرية باالأ�سياء اخلبري بها املطلع على بواطنها.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: مراقبة اهلل  واخلوف منه؛ حيث ال تخفى عليه خافية يف ليل اأو نهار، في�ستحي 	

العبد من ربه �سبحانه اأن يراه على مع�سية.
• ثانًيا: االإخال�ض هلل تعالى يف جميع االأعمال؛ الأنه �سبحانه يعلم خائنة االأعني وما تخفي 	

ال�سدور، ومن علم اأن اهلل  يراه اأح�سن عمله وعبادته، واأخل�ض فيها لربه.
• الهداية 	 ي�ستحق  بها، ب�سري مبن  باأحوال عباده، خبري  وتعالى ب�سري  تبارك  ثالًثا: اهلل 

منهم ممن ال ي�ستحقها.
• اإثباًتا يليق بجالله وعظمته؛ الأنه و�سف نف�سه 	 اإثبات �سفة الب�سر له جل �ساأنه،  رابًعا: 

بذلك وهو اأعلم بنف�سه �سبحانه.
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• خامًسا: اإن االإميان باأن اهلل  ال يخفى عن ب�سره �سيء ي�سفي على املوؤمن الطماأنينة 	
وال�سرب واالحت�ساب، حني يناله من اأعداء اهلل االأذى واالبتالء؛ وذلك لعلم العبد باأن اهلل 
 يرى ذلك ويعلمه، واأنه مل يح�سل اإال بعلمه وحكمته، ولو �ساء اهلل  النتقم من 
اأعداء اهلل تعالى الأوليائه، ولكنه �سبحانه حكيم ورحيم ولطيف بعباده، حيث ي�سوق اإليهم 

اخلري والرحمة من حيث ال ي�سعرون، بل ومن حيث يكرهون .
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قال اهلل تعالى : {   جت     حت    خت  مت  ىت} ]فصلت: 54[.

  المعنى في حق اهلل
• )املحيُط( هو الذي اأحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي اأحاَط بكل �صٍيء علًما، واأح�صى 	

كلَّ �سيٍء عدًدا.
• وهو )املحيط( بكل �سيء علًما وقدرة ورحمة وقهًرا.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اخلوف من اهلل  واحلياء منه ومراقبته �سبحانه يف كل خطرة ولفظة وحلظة 	

وخطوة، الأن علمه �سبحانه حميط بكل �سيء، وال يخفى عليه �سيء دّق اأو جلَّ خفي اأو 
ظهر.

• ثانًيا: البعد عن ظلم العباد واالعتداء عليهم، ذلك باأن اهلل  قد اأحاطت قدرته بكل 	
�سيء، فال يفوته اأو يعجزه �سيء، فتذّكر اأن هذه القدرة املحيطة متنع العبد من االغرتار 
بقدرته على النا�ض وظلمهم؛ الأن قدرة اهلل  فوق قدرته، وهو القاهر الذي اأحاط قهره 

بكل �سيء، وما من دابة اإال هو �سبحانه اآخذ بنا�سيتها.
• ثالًثا: اإن االإميان باإحاطة قدرته �سبحانه وقهره لكل �سيء تثمر يف القلب اال�ستهانة بقوة 	

اهلل  الأن  ل�سرهم؛  املدافعة  باأ�سباب  االأخذ  بعد  واملنافقني،  الكفرة  االأعداء  من  املخلوق 
 حميط بهم وقاهر لهم. واإذا ح�سلت التقوى وال�سرب من املوؤمنني فلن ي�سرهم كيد 

الكائدين؛ الأن اهلل  مبا يعملون ويكيدون حميط، قال �سبحانه:{ ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    } ]آل عمران: 120[.
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• قال �سبحانه:{ ڱ  ڱ  ں} ]النساء: 166[.	

  المعنى في حق اهلل
• )ال�سهيد(: الذي ال يغيب عنه �سيء، وال يعزب عنه مثقال ذرة يف االأر�ض وال يف ال�سماء، 	

بل هو مطلع على كل �سيء، م�ساهد له، عليم بتفا�سيله.
• و)ال�سهيد( اأي: املطلع على جميع االأ�سياء، �سمع جميع االأ�سوات خفيها وجليها، واأب�سر 	

جميع املوجودات دقيقها وجليلها، �صغريها وكبريها، واأحاط علمه بكل �صيء، الذي �صهد 
لعباده وعلى عباده مبا عملوه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اإن االإميان باأنه �سبحانه �سهيد من ال�سهود )مبعنى احل�سور(، امل�ستلزم الطالعه 	 أواًل: 

�سبحانه على كل �سيء، ي�سمع جميع االأ�سوات خفيها وجليها، ويب�سر جميع املخلوقات، 
ويحيط علمه بكل �سيء؛ اإن اليقني بهذه املعاين يثمر يف القلب اليقظة واحلذر واخلوف 
من اهلل  بحيث ال ي�سدر من العبد اإال ما يحبه اهلل  وير�ساه من االأقوال واالأعمال؛ 

الأنه �سبحانه ال تخفى عليه خافية يف ليل اأو نهار، يف �سر اأو جهار.
• ثانًيا: االإميان باأنه �سبحانه �سهيد على اخللق يوم القيامة مبا عملوا وما كان بينهم من 	

حقوقهم؛  على  والتعدي  العباد،  ظلم  من  حذر  على  العبد  يجعل  الدنيا،  يف  خ�سومات 
فاإن اهلل  �ساهد على ذلك، وكذلك يجعل العبد يتحرى االإخال�ض والتقوى يف اأقواله 

واأعماله؛ الأن اهلل  �ساهد على ما يف القلوب من النوايا واملقا�سد.
• واالأعلى 	 االأعظم  هو  �سبحانه  فاهلل  �سهادة،  اأعظم    اهلل  �سهادة  باأن  االإميان  ثالًثا: 

�سيء من جوانب  عليه  يخفى  ال  وهو  ومعاينة،  �سهادة ح�سور  و�سهادته  واالأرفع،  واالأجل 
احلقيقة كما يحدث للب�سر، فمن �سهد اهلل  له فهو ح�سبه، وال يحتاج اإلى �سهادة غريه.
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• قال اهلل تعالى:{ حت  خت  مت } ]النساء: 6[.	

  المعنى في حق اهلل
• )احل�سيب(: هو العليم بعباده، املجازي عباده باخلري وال�سر، بح�سب حكمته وعلمه بدقيق 	

اأعمالهم وجليلها.
• و)احل�سيب( مبعنى الرقيب، املحا�سب لعباده، املتويل جزاءهم بالعدل، وبالف�سل.	
• ومبعنى الكايف عبده همومه وغمومه، فهو ح�سيب املوؤمنني وكافيهم.	

ويتحصل لنا في معنى )الحسيب( معنيان
الثاني: مبعنى املحا�سب. األول: مبعنى الكايف واحلافظ.   

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اهلل �سبحانه هو الكايف عباده، الذي ال غنى لهم عنه اأبًدا، وال ي�ساركه يف ذلك اأحد 	

اأبًدا، واإن ظن بع�ض النا�ض اأن غري اهلل يكفيهم فهو ظن باطل، بل كل �سيء ال يتم اإال بخلقه 
واأمره وتقديره �سبحانه، وحكمته.

فال تظنن اأنك اإذا احتجت يف دنياك اإلى طعام و�سراب، واأر�ض و�سماء  و�سم�ض وغري ذلك، 
فقد احتجت اإلى غريه، ومل يكن هو ح�سبك، بل هو الذي كفاك بخلق الطعام وال�سراب، 

واالأر�ض وال�سماء؛ فهو ح�سبك.
وال تظنن اأن الطفل الذي يحتاج اإلى اأمه، تر�سعه وتتعهده لي�ض اهلل ح�سيبه وكافيه، بل 
اهلل كفاه اإذ خلق اأمه، وخلق اللنب يف ثديها، وخلق له الهداية اإلى التقامه، وخلق ال�سفقة 

واملودة يف قلب االأم حتى مكنته من االلتقام، ودعته اإليه وحملته عليه.
• كل 	 اأح�سى  الذي  املحا�سب  هو  )احل�سيب(؛  �سبحانه  ال�سمه  الثاين  املعنى  وعلى  ثانًيا: 

اأعمالهم؛ يثمر هذا املعنى يف  �سيء على عباده، ويوم القيامة يحا�سبهم ويجازيهم على 
احل�ساب  لهذا  واال�ستعداد  النف�ض،  وحما�سبة    اهلل  من  والوجل  اخلوف  املوؤمن  قلب 

بالطاعات واجتناب املحرمات وترك مظامل العباد؛ الأنه �سيقف بني يدي احلكم العدل.
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• ة، فعن عبد اهلل بن اأني�ض، 	 نَّ مل يرد هذا اال�سم الكرمي يف كتاب اهلل  واإمنا ورد يف ال�سُّ
قال �سمعت ر�سول اهلل  يقول: )ُيح�سر النا�ُض يوَم القيامة - اأو قال: العباد - ُعراة ُغراًل 
وٍت َي�سمعه من َبُعد كما َي�سمعه َمْن َقُرب: اأنا امللُك، اأنا الدّيان  ُبْهًما( ... ثم ُيناديهم ب�سَ

... احلديث( )أخرجه احلاكم، وصححه(.

  المعنى في حق اهلل
• اإذا 	 الرجل  ِدْنُت  يقال:  املجازي،  القا�سي،  احلاكم  هو  وقيل  القهار،  هو  قيل:  )الديان( 

جزيته، اأُدينه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اخلوف من اهلل �سبحانه وتعالى، واجتناب ما ي�سخطه قبل يوم احل�ساب، يوم 	 أواًل: 

اجلزاء والف�سل والق�ساء، اليوم الذي يحكم اهلل  فيه بحكمه بني النا�ض، ويقت�ض 
فيه للمظلوم من الظامل.

بني  يحكم  الذي  )الديان(،  �سبحانه  با�سمه  االإميان  ثمرات  من  العباد  اجتناب مظامل 
عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وال ي�ستطيع اأحد اأن يخرج عن طاعته وحكمه وقهره.

• واملقهورين يف هذه 	 املظلومني  ت�سلية  �سبحانه )الديان(  با�سمه  االإميان  اآثار  ثانًيا: ومن 
الدنيا، وذلك باأن يوقنوا باأن هناك يوًما ال ريب فيه �سيقت�ض فيه )الديان( �سبحانه من 

الظاملني، وي�سفي �سدور املظلومني ممن ظلمهم.
• ثالًثا: توخي العدل مع النا�ض ملن ابتاله اهلل  باحلكم بينهم اأو جمازاتهم يف الدنيا، 	

واإ�ساعة العدل واحلكم مبا اأنزل اهلل  بني النا�ض؛ الأن حكم اهلل تعالى هو احلكم العدل 
الذي ال يتطرق اإليه ظلم وال جهل.

• رابًعا: الر�سا بحكم اهلل تعالى: ال�سرعي، والقدري، واجلزائي.	
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• قال اهلل تعالى: { ک  ک   گ  گ    } ]األنعام: 114[.	
• )أخرجه أبو داود، وصححه 	 نة قوله : )اإن اهلل هو احَلَكم، واإليه احُلكم(  وورد يف ال�سُّ

األلباني(،  وهناك من اأدخل ا�سمه )احلاكم(، يف عداد اأ�سمائه احل�سنى، حيث ورد يف 

القراآن خم�ض مرات ب�سيغة التف�سيل؛ منها:
• قوله تعالى:{ ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ} ]األعراف: 87[.	

 المعنى في حق اهلل
• ذرة، 	 مثقال  يظلم  فال  وق�سطه،  بعدله  االآخرة  يف  عباده  بني  يحكم  الذي  العدل  احلكم 

ويوؤدي احلقوق اإلى اأهلها، فال يدع �ساحب حق اإال و�سل اإليه حقه. وهو العدل يف تدبريه 
وقدره و�سرعه وجزائه.

• واحلكم العدل الذي اإليه احلكم يف كل �سيء؛ فيحكم تعالى ب�سرعه، ويبني لعباده جميع 	
الطرق التي يحكم بها بني املتخا�سمني، ويف�سل بني املتنازعني، بالطرق العادلة احلكيمة.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• اإن اأول ما يقت�سيه ا�سمه �سبحانه )احلكم( هو الر�سا بحكمه  والت�سليم له، واأنه ال 	

ُحْكم يعلو على حكمه �سبحانه، واأنه ال اأح�سن منه حكًما وال �سريك له  يف حكمه، كما 
اأنه ال �سريك له يف عبادته.

واحلكم الذي هلل  ثالثة اأحكام هي من موجبات ا�سمه احَلكم:

األول: الحكم الكوني القدري: وهو نوعان:
• نوع ميكن مدافعته، فعلى امل�سلم فعل االأ�سباب يف مدافعته.	
• امل�سلم حينئذ 	 باالأ�سباب؛ فموقف  ينفع اهلل  فلم  اأو متت مدافعته  ونوع ال ميكن مدافعته 

الر�سا، والت�سليم حلكم اهلل ، واليقني باأنه �سبحانه حكيم عليم لطيف، له احلمد يف 
اأ�سمائه و�سفاته واأفعاله.
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الثاني: الحكم الديني الشرعي:
• ولي�ض اأمام امل�سلم اإزاء هذا النوع من احلكم اإال الت�سليم واالإذعان، والقبول. والزم هذا 	

االإميان: الكفر بكل قوانني الب�سر ود�ساتريهم، التي تعار�ض حكم اهلل و�سرعه املطهر. 

الثالث: الحكم الجزائي:
• على 	 مبجازاتهم  القيامة،  يوم  عباده  بني  العدل(  )احلكم  به  يحكم  الذي  احلكم  وهو 

اأعمالهم، واحلكم بني املتخا�سمني واملختلفني، واإظهار احلق، ورّد املظامل اإلى اأهلها. 
• وهذا النوع من احلكم هو من مقت�سيات ا�سمه �سبحانه )احلكم(، واالإميان بهذا يثمر 	

يف قلب العبد اخلوف من اهلل  يف هذه الدنيا، وااللتزام ب�سريعته والقيام مبا ير�سيه 
واالبتعاد عن م�ساخطه، واحلذر من مظامل العباد وحقوقهم.

����� ������� ������.indd   71 1/19/15   10:52 AM



الفصل الثالث

72

• ورد ا�سم )القدير( يف كتاب اهلل كثرًيا.	
• وورد ا�سمه �سبحانه )القادر( يف قوله تبارك وتعالى: { ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   	

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ} ]األنعام: 65[.
• وورد ا�سم )املقتدر( يف قوله تعالى:{ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  	

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} ]القمر: 55-54[.
• �سواها 	 وبقدرته  دبرها،  وبقدرته  املوجودات،  اأوجد  بقدرته  القدرة،  كامل  و)القدير(: 

باإح�سانه،  املح�سن  ويجازي  للجزاء،  العباد  ويبعث  ومييت،  يحيي  وبقدرته  واأحكمها، 
وامل�سيء باإ�ساءته، الذي اإذا اأراد �سيًئا قال له: كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب وي�سرفها 

على ما ي�ساء ويريد.
• موؤمًنا 	 املوؤمن  ويجعل  ي�ساء،  من  وي�سل  ي�ساء  من  يهدي  قدرته  لكمال  الذي  )القدير(: 

ا والفاجر فاجًرا، وهو الذي جعل اإبراهيم واآله اأئمة يدعون اإليه  والكافر كافًرا؛ والرب برًّ
ويهدون باأمره؛ وجعل فرعون وقومه { ھ  ے  ے  ۓۓ  } ]القصص: 41[ بعلمه 

وحكمته.
• و)القادر(: هو من القدرة على ال�سيء، ومقت�ساه و�سف اهلل �سبحانه نف�سه باأنه قادر على 	

كل �سيء، ال يعرت�سه عجز وال فتور.
• و)املقتدر(: مبالغة يف الو�سف بالقدرة، واالأ�سل يف العربية اأن زيادة املبنى زيادة يف املعنى.	
• واآثار قدرة اهلل  ال تعد وال حت�سى؛ فاأينما وقع النظر على �سيء من خلق اهلل  يف 	

االآفاق، ويف االأنف�ض، ويف اخلوارق واملعجزات؛ راأى قدرة اهلل  الباهرة اأمامه، ومن ذا 
الذي يح�سي ما خلقه اهلل تعالى؟!

من آثار اإليمان بهذه األسماء الكريمة
• أواًل: �سدق التوكل على اهلل ، والتعلق به وحده، والثقة يف كفايته يف ق�ساء احلوائج وتفريج 	

الكربات؛ الأنه وحده القادر على كل �سيء، وال يعجزه �سيء يف ال�سماوات وال يف االأر�ض.
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• اأو 	 الفردية  امل�سائب  راأينا  اإذا  وذلك  ولطفه،  وحكمته  تعالى  اهلل  رحمة  الثقة يف  ثانًيا: 
لكل  وقهره    اهلل  بقدرة  فاإمياننا  امل�سلمني،  على  االأعداء  وت�سلط  الكوارث اجلماعية 
�سيء، واأنه �سبحانه قادر على اأن يرفع امل�سائب ويكبت ويق�سم الكفرة، ثم ال نراه �سبحانه 
يفعل ذلك يف وقت من االأوقات؛ فاإن هذا يجعلنا نوقن باأن هلل تعالى احلكمة يف ابتالء 

املوؤمنني واالإمالء للكافرين، واأن يف اأعطاف ذلك اللطف والرحمة وامل�سلحة.
• واأموالهم 	 دمائهم  يف  العباد  ظلم  وبخا�سة  �سوره،  ب�ستى  الظلم  عن  االبتعاد  ثالًثا: 

واأعرا�سهم؛ الأن االإميان بقدرة اهلل تعالى وانتقامه للمظلومني من الظاملني يجعل العبد 
يرتدع عن الظلم والعدوان، وما اأح�سن القول املاأثور: )اإذا دعتك قدرتك اإلى ظلم النا�ض 

فتذكر قدرة اهلل عليك(.
• 	  من القدرة والقوة يف االإن�سان اإمنا هي من اهلل  رابًعا: االإميان باأن ما اأودع اهلل

ر ما اأودع اهلل فيه من هـذه القدرة  واإنعامه وف�سله، وهذا ال�سعور يدفع امل�سـلم اإلى اأن ي�سخِّ
 ويف طريق اخلري واالإ�سالح، ويحذر من توجيه ذلك يف مع�سية اهلل  يف طاعة اهلل 

تعالى وطريق ال�سر واالإف�ساد.
• خامًسا: على املوؤمن بقدرة اهلل  اأال يغرت بقدرته وقوته - كما هو واقع الدول الكافرة 	

التي اغرتت بقوتها الع�سكرية والتقنية ونحوها- واأن يلجاأ اإلى اهلل �سـبحانه وتعالى فيما 
ينوبه، واأن يترباأ من الـحول والقوة اإال باهلل تعالى، ولذا اأر�سدنا الر�سول  اإلى اأن نقول 

يف اأذكارنا: »ال حـول وال قوة اإال باهلل«، وعلمنا اال�ستخارة يف االأمـور كلها.
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• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »من �سحت له معرفة ربه والفقه يف اأ�سمائه و�سفاته؛ 	
علم يقيًنا اأن املكروهات التي ت�سيبه واملحن التي تنزل به فيها من �سروب امل�سالح التي 
ال يح�سيها علمه وال فكرته«.  )الفوائد ص 85(، وهذا يعني على ال�سرب والر�سا واال�ست�سالم 

. حُلكم اهلل
• وال�سقم 	 الغنى،  اإيلَّ من  اأحب  الفقر  اأبا ذر يقول:  اإن  للح�سن بن علي:  قال املربد: »قيل 

اأحب اإيلَّ من ال�سحة، فقال: رحم اهلل اأبا ذر، اأما اأنا فاأقول: من اتكل على ح�سن اختيار 
اهلل له مل يتمّن �سيًئا. وهذا حدُّ الوقوف على الر�سا مبا ت�سرف به الق�ساء«. )سير أعالم 

النبالء 262/3(.

• وعن مكحول االأزدي، قال: �سمعت ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما - يقول: »اإن الرجل ي�ستخري 	
اهلل تبارك وتعالى؛ فيختار له في�سخط على ربه  ! فال يلبث اأن ينظر يف العاقبة فاإذا 

هو خري له«. )الزهد البن املبارك ص32(.
• اجتمع وهيب بن الورد، و�صفيان الثوري، ويو�صف بن اأ�صباط. فقال الثوري: »قد كنت اأكره 	

موت الفجاءة قبل اليوم، واأما اليوم: فوددت اأين ميت، فقال له يو�صف بن اأ�صباط: ومل؟ 
اأكره طول البقاء، فقال الثوري: ومل  اأتخوف من الفتنة. فقال يو�سف: لكني ال  فقال: ملا 
اأي �سيء  اأتوب فيه واأعمل �ساحًلا. فقيل لوهيب:  اأ�سادف يوًما  تكره املوت؟ فقال: لعلي 
ل الثوري بني عينيه.  تقول اأنت ؟ فقال: اأنا ال اأختار �سيًئا؛ اأحب ذلك اإيلَّ اأحبه اإلى اهلل. فقبَّ

وقال: روحانية ورب الكعبة«. )مدارج السالكني 215/2(.
• بتقوى 	 اأو�سيك  فاإين  بعد،  اأما  له:  اأٍخ  اإلى  رجل  »كتب  قال:  ال�سويف  اهلل  عبد  اأبي  وعن 

اهلل  والر�سا بالقدر، والت�سليم ملا علم اجلبار من مكنون االأجل ومق�سوم الرزق؛ فاإن 

الفصل الرابع
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اهلل  جعل لكل نف�ض رزًقا مو�سوًفا لي�ض ل�سيء منه اإلى غريها من�سرف، فال ي�سغلك 
الرزق امل�سمون لك عن العمل املفرو�ض عليك، فقد �سغلت رجااًل اأتعبت اأبدانهم، وطالت 
القنوع  واإياك  اهلل  رزقنا  رزًقا،  لهم  املق�سوم  على  يزدادوا  ومل  يزيدوا  ثم مل  اأ�سفارهم، 
والر�ساء؛ فاإنه من ر�سي قنع، ومن قنع ر�سي بق�سم اهلل  وال�سالم«. )صالح املال البن 

أبي الدنيا ص 480(.

• 	 - اللطيف  تعالى:  اهلل  بحكم  والر�سا  ال�سرب  عبودية  تثمر  التي  احل�سنى  االأ�سماء  ومن 
القدو�ض -  الوكيل -  الرب -  القيوم -  الرحيم -  الرب -  العليم - اخلبري -  احلكيم - 

ال�سالم - املوؤمن - الطيب - احلميد - اجلميل.

����� ������� ������.indd   77 1/19/15   10:52 AM



الفصل الرابع

78

• قال اهلل تعالى:{ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    } ]احلديد: 1[.	

 المعنى في حق اهلل
• )احلكيم(: هو الذي له احلكمة العليا يف خلقه واأمره، الذي اأح�سن كل �سيء خلقه، فال 	

يخلق �سيًئا عبًثا، وال ي�سرع وال يق�سي �سدى.
• واحلكمة: و�سع االأ�سياء موا�سعها، وتنزيلها منازلها.	

واسمه سبحانه )الحكيم( يتناول معنيين كبيرين
المعنى األول: )احُلكم( اأي: اأن له �سبحانه احلكم كله يف الدنيا واالآخرة. واحلكم هنا يتناول 

االأحكام الثالثة: االأحكام الكونية القدرية، واالأحكام الدينية ال�سرعية، واالأحكام اجلزائية.
المعنى الثاني: )االإحكام(. اأي: الذي له احلكمة البالغة يف خلقه واأمره و�سرعه، فال يخلق 

وال ياأمر اإال مبا فيه امل�سلحة واحلكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: �سهود اآثار حكمته �سبحانه يف خلقه واإتقانه ل�سنعه تثمر يف القلب: 	

املحبة العظيمة هلل ، وذلك ملا ي�ساهده العبد من احلكمة البالغة واخللق البديع،  -
وال�سنعة املتقنة، التي تكفل لالإن�سان احلياة الطيبة ال�سعيدة.

كما اأن هذا ال�سهود يثمر يف القلب تعظيم اهلل تعالى، واخلوف منه �سبحانه، واحلياء  -
منه، والتاأدب معه، وذلك باإخال�ض العبادة له والتما�ض مر�ساته، وجتنب م�ساخطه.

• ثانًيا: ويف �سهود اآثار حكمته �سبحانه يف اأمره الديني ال�سرعي تظهر اآثارها يف قلب املوؤمن 	
وحياته كلها، ومن ذلك: 

اأنزل هذه االأحكام العظيمة التي تظهر فيها  -  املحبة العظيمة، حيث  حمبة اهلل 
حكمته �سبحانه، املتمثلة يف هذه امل�سالح الكربى واخلري العظيم الذي احتوته هذه 
ال�سريعة التي حتفظ لالإن�سان دينه، ونف�سه، وعقله، وماله، وعر�سه، وتكفل له احلياة 

ال�سعيدة يف الدنيا واالآخرة.
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�سعور الغبطة وال�سرور بالهداية لهذه ال�سريعة العظيمة، التي هي من لدن احلكيم  -
اخلبري، و�سكر اهلل عليها، وجتنب اأ�سباب زوالها، وال�سعي لن�سرها بني النا�ض.

يف  - يكون  واأال  لها،  التام  واال�ست�سالم  ال�سرعية،  واأوامره  الدينية  الأحكامه  االإذعان 
القلب منها اأدنى ريبة وال حرج.

الفرد، واملجتمع،  ال�سرعية واجب وفر�ض متعني على  تعالى  االإذعان الأحكام اهلل  وهذا 
والدولة، وذلك باأن يكون احلكم والتحاكم اإلى �سرع اهلل وحده، ورف�ض ما �سواه.

• ثالًثا: ويف �سهود اآثار حكمته �سبحانه يف اأقداره ثمار عظيمة يف القلب وال�سلوك، منها الر�سا 	
بق�ساء اهلل تعالى وقدره، واالإميان باأن ما يق�سيه اهلل  من اأحكامه الكونية القدرية فيها 
احلكمة البالغة، وفيها ال�سالح واخلري، اإما يف احلال اأو املاآل مما نعلمه وما ال نعلمه، مما يعود 

اإلى كمال علمه وحكمته، ولو ظهر فيها �سيء تكرهه النفو�ض وتتاأمل منه.
• يف 	 االأ�سباب  بذل  مع  وم�سديها،  مالكها  هو  �سبحانه  الأنه  احلكمة؛    اهلل  �سوؤال  رابًعا: 

حت�سيلها بالعلم النافع، والعمل ال�سالح.
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• ورد ا�سمه �سبحانه )اخلبري( يف اآيات كثرية، منها قوله �سبحانه:{ ژ  ڑ  ڑ    	
ک } ]التحرمي: 3[.

• وقوله تبارك وتعالى: { ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  } ]األنعام: 73[.	

 المعنى في حق اهلل
• )اخلبري(: الذي انتهى علمه اإلى االإحاطة ببواطن االأ�صياء وخفاياها كما اأحاط بظواهرها.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• واالإن�ض 	 املـالئكة واجلن  بعباده جميعهم من  -  خبري  وتعالى  تبارك   - باأن اهلل  االإميان 

وغريهم ال يـخفى عليه خـافية منهم.
• َمْن َعِلَم اأن اهلل �سبحانه خبري بذلك كله، واآمن به اإمياًنا ال ريب فيه؛ راقب ربه، وارتدع 	

عن ذنبه، فِعْلُمنا باأنه مطلع على ما ن�سنع يدفعنا اإلى ت�سحيح نوايانا وغ�ض اأب�سارنا، 
وحفظ فروجنا، واأ�سماعنا واأل�سنتا، وحفظ جوارحنا كلها عن كل ما ي�سخطه �سبحانه.

• باإهالك املجرمني والع�ساة مبني على خربته بهم، ومبا ارتكبوه من 	 اإن حكمه �سبحانه 
الذنوب واالآثام واملعا�سي: { ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  } ]الفرقان: 58[، وهذا جاٍر يف 

كل اأحكامه واأق�سيته، وهذا يثمر يف القلب االطمئنان الأحكامه �سبحانه الكونية.
• اأو جهرنا به، فهو عليم بذات ال�سدور، فاإن 	 القول  اإ�سرارنا  والأنه �سبحانه ي�ستوي عنده 

العامل باأن اهلل خبري بعمله الظاهر والباطن يدفعه علمه اإلى التخل�ض من االآفات الباطنة 
الرياء  اآفات  النفو�ض، مثل:  القلوب وخفايا  ببواطن  ، اخلبري  اإال اهلل  يعلمها  التي ال 

والكرب واحل�سد وغريها.
• التي 	 ال�سـرائع  من  لعـباده  ي�سلح  مبا  العارف   ، اهلل  الأحكام  واال�ست�سالم  االإذعان 

تت�سـمن ما ينفعهـم وي�سلح �سوؤونهم.
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• قال اهلل تعـالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ }  ]اجلمعة: 1[.	

 المعنى في حق اهلل
• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: » )القدو�ض(: املنزه من كل �سر ونق�ض وعيب، كما قال 	

اأهل التف�سري: هو )الطاهر( من كل عيب، املنزه عما ال يليق به«  )شفاء العليل 510/2(.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• واجلالل، 	 الكمال  ب�سفات  املت�سف  �سبحانه  الأنه  واإجالله؛  وتعظيمه  �سبحانه  حمبته  أواًل: 

واملنزه عن النقائ�ض والعيوب؛ ومن كان هذا و�سفه فاإن النفو�ض جمبولة على حبه وتعظيمه. 
• ثانًيا: تنزيهه �سبحانه يف اأقواله واأفعاله واأ�سمائه و�سفاته عن كل نق�ض وعيب، والتعبد له 	

�سبحانه بذلك. ولهذا التنزيه �سور كثرية، منها:
احل�سنى  - االأ�سماء  من   ، ر�سوله  له  اأثبته  اأو  لنف�سه  �سبحانه  اهلل  اأثبته  ما  اإثبات 

وال�سفات العال، وتنزيهه �سبحانه وتعالى - عن م�سابهة اأحد من خلقه يف ذلك.
 تنزيه اهلل  عن ال�سريك، واالأنداد، وال�ساحبة، والولد؛ فهو اهلل الواحد االأحد  -

الفرد ال�سمد الذي مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفًوا اأحد.
• ثالثًا: تنزيهه �سبحانه عن اأن يكون يف خلقه اأو اأمره عبث و�سدى، بل كل خلقه واأمره عن 	

علم وحكمة وعزة ورحمة.
• من 	 اإن  اإذ  له؛  والت�سليم  به،  والر�سا  به،  واحلكم  �سبحانه،  �سرعه  اإلى  التحاكم  رابعًا: 

  اأو راأى اأن امل�سلحة يف غريه؛ فاإنه مل يقد�ض اهلل  رف�ض التحاكم اإلى �سرع اهلل
ومل ينزهه عن النق�ض.

• تنزيهه 	 تعالى يقدح يف  الظن باهلل  �سوء  العاملني؛ الأن  ال�سوء برب  البعد عن ظن  خامسًا: 
اأقواًما من  �سبحانه  ف�سح اهلل  وقد  )القدو�ض(،  �سبحانه  ا�سمه  والذي هو موجب  �سبحانه 

الكفار واملنافقني، بقوله: {  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   
ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  } ]الفتح: 6[، فكل ظن ال يليق بحمده وحكمته ورحمته 

وعلمه، فهو �سوء ظن باهلل تعالى، ومن ثم فهو قدح يف موجب ا�سمه �سبحانه )القدو�ض(.
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• ڭ  	 ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ    } تعالى:  قوله  يف  )ال�سالم(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
ڭ  ۇ} ]احلشر: 23[.

 المعنى في حق اهلل
• )ال�سالم(: اأي املنّزه من جميع العيوب والنقائ�ض لكماله يف ذاته و�سفاته واأفعاله. 	
• ِميِّ 	 وال�سَّ والنظري،  الكفء  من  املنّزه  وال�سالم  والولد،  ال�ساحبة  من  املنّزه  ال�سالم  وهو 

َنِة والنوم، وكذلك  واملماثل، وال�سالم املنّزه من ال�سريك، فحياته �سالم من املوت، ومن ال�سِّ
قيوميته وقدرته �سالم من التعب واللغوب،وعلمه �سالم من عزوب �سيء عنه، اأو ن�سيان اأو 

حاجة اإلى تذكر وتفكر، واإرادته �سالم من خروجها عن احلكمة وامل�سلحة.
• وكلماته �سالم من الكذب والظلم، فكلماته مّتت �سدًقا وعداًل، وغناه �سالم من احلاجة 	

اإلى غريه بوجه، وكل ما �سواه حمتاج اإليه.
• و�سفحه 	 وعفوه  وحلمه  هو،  اإال  اإله  ال  الذي  هو  بل  فيها،  له  م�سارك  من  �سالم  واإلهيته 

ومغفرته وجتاوزه �سالم من اأن تكون عن حاجة منه اأو ذل، كما يكون من غريه، بل هو 
حم�ض جوده واإح�سانه وكرمه.

• وكذلك عذاب اهلل وانتقامه و�سدة بط�سه، و�سرعة عقابه �سالم من اأن يكون ظلًما اأو ت�سفًيا 	
اأو غلظة اأو ق�سوة، بل هو حم�ض حكمته وعدله، وق�ساوؤه وقدره �سالم من العبث واجلور 
والظلم، و�سرعه ودينه �سالم من التناق�ض واالختالف واال�سطراب، وعطاوؤه �سالم من 

كونه معاو�سة اأو حلاجة اإلى املعطي، ومنعه �سالم من البخل وخوف االإمالق.
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عظيمين  معنيين  إلى  نخلص  )السالم(  سبحانه  اسمه  معنى  وفي 
لهذا االسم الكريم:

• اأ�سمائه 	 اأو  اأفعاله،  اأو  �سبحانه،  ذاته  يف  ونق�ض  عيب  كل  من  والرباءة  ال�سالمة  األول: 
و�سفاته. 

• الثاني: اأنه �سبحانه م�سدر ال�سالم واالأمن، وكل من ابتغى ال�سالمة عند غريه �سبحانه 	
فلن يجدها.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• االعتقاد واليقني باأن من اأراد االأمن وال�سالم �سواء يف نف�سه، اأو يف بيته، اأو يف جمتمعه، 	

فاإنه ال يكون اإال يف االإميان باهلل ، واالأن�ض به، وااللتزام باأحكامه و�سريعته، التي كلها 
اأمن و�سالم على الفرد واالأ�سرة واملجتمع.

• �سعي املوؤمن يف اإ�ساعة ال�سالم بني امل�سلمني باإف�ساء ال�سالم، وكف ال�سر، وال�سب، والقذف، 	
بالدعوة  االأر�ض،  يف  ال�سالم  دين  هو  الذي  االإ�سالم  لن�سر  ال�سعي  مع  عليهم،  والعدوان 

واجلهاد يف �سبيل اهلل تعالى.
• اأن يقال هنا فلريجع 	 با�سمه �سبحانه )القدو�ض( ي�سلح  اآثار االإميان  ما قيل �سابقًا عن 

اإليه.
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• قال اهلل تعالى: {  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  	
ۆ       ۈ  ۈٴۇ} ]احلشر: 23[.

 المعنى في حق اهلل
• ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  	 اأنه ي�سدق نف�سه بتوحيده و�سفاته، كما قال عّز من قائل:{  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   } ]آل عمران: 18[.
• التي 	 البينات  االآيات  اأنزله اهلل من  واأتباعهم، فمن ذلك ما  واأنبياَءه  ت�سديق اهلل ر�سله 

دلت على �سدقهم.
• ت�سديق اهلل عباده املوؤمنني يف يوم الدين، فاهلل ي�ساأل النا�ض يوم القيامة، وي�سدق املوؤمنني 	

باإميانهم، ويكذب الكفرة واملجرمني.
• ُن خلقه.	 مِّ اأنه الذي ُيوؤَ
• اأنه الذي يهب عباده املوؤمنني االأمن يف الدنيا بالطماأنينة واالأن�ض الذي يجدونه يف قلوبهم، 	

بفعل االإميان به �سبحانه وتوحيده.
• ن خوف عبده الذي جلاأ اإليه ب�سدق يف ك�سف كربته، ويوؤمن خوفه يف الدنيا 	 اأنه الذي يوؤمِّ

وعند املوت ويوم القيامة.
• اأنه الذي يوؤمن عباده املنقادين ل�سرعه مبا ي�سرع لهم من االأحكام واحلدود، التي ياأمنون 	

فيها على دينهم، واأنف�سهم، وعقولهم، واأعرا�سهم، واأموالهم.
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من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبة اهلل  الذي ياأمن اخلائفون يف كنفه، ويطمئن املوؤمن باالإميان به وعبادته 	

وحده.
• اآثار ا�سمه �سبحانه )املوؤمن( التي 	 زيادة االإميان والت�سديق يف القلب، وذلك بروؤية  ثانًيا: 

منها: ت�سديق نف�سه �سبحانه واإقامة الرباهني الوا�سحة الدالة على توحيده وتفرده �سبحانه 
بالربوبية واالألوهية وكمال االأ�سماء وال�سفات. ومنها: ت�سديق اهلل  الأنبيائه ور�سله مبا 

يظهر على اأيديهم من املعجزات والدالئل الباهرة على �سدقهم و�سدق ما يدعون اإليه.
• ثالًثا: االغتباط باأحكامه �صبحانه و�صريعته الكاملة ال�صاملة التي تكفل اخلري وال�صعادة 	

واالأمن ال�سامل، بل هو اأمان للب�سرية باأ�سرها لو اأخذت به، وخ�سعت الأحكامه، بل هو اأمان 
يف االآخرة من عذاب اهلل تعالى، وهذا يثمر همة وعزمية ون�ساًطا للدعوة اإلى هذا الدين 

القومي.
• رابًعا: ال�سرب على امل�سائب واملكاره؛ الأن املوؤمن يعلم اأنها من عند اهلل الرحيم احلكيم 	

ُن عباده، والذي يجعل فيما ي�سيب املوؤمن خرًيا له واأمًنا يف عاقبة اأمره واآجله. الذي ُيوؤَمِّ
• ا 	 خامًسا: �سالمة القلب نحو عباد اهلل تعالى وتاأمينهم من العدوان والغوائل؛ فاملتعبد حقًّ

با�سمه �سبحانه )املوؤمن( يت�سف ب�سفة ال�سالمة ويكف �سره واأذاه عن النا�ض بحيث ياأمن 
النا�ض �سره.
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• قال : »اإن اهلل جميل يحب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط النا�ض« )أخرجه مسلم(.	

 المعنى في حق اهلل
• اجلميل من له نعوت احل�سن واالإح�سان، فاإنه جميل يف ذاته واأ�سمائه و�سفاته واأفعاله، 	

جميل يف اأ�سمائه، فاإنها كلها ح�سنى، وكلها دالة على غاية احلمد واملجد والكمال.
• اأو�ساف كمال ونعوت ثناء وحمد، وكذلك 	 اأو�سافه كلها  اأو�سافه؛ فاإن  وكذلك هو اجلميل يف 

اأفعاله كلها جميلة، وهي دائرة بني اأفعال الرب واالإح�سان التي يحمد عليها ويثنى عليها وي�سكر، 
وبني اأفعال العدل التي يحمد عليها ملوافقتها للحكمة واحلمد.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اإثبات �سفة اجلمال له �سبحانه على الوجه الالئق به  على احلقيقة، بال كيف وال 	

متثيل، جمال الذات وال�سفات واالأ�سماء واالأفعال.
• ثانًيا: حمبته �سبحانه وتعالى ملا له من كمال اجلمال يف ذاته واأ�سمائه و�سفاته واأفعاله، 	

. وما يرى من جمال يف خلق اهلل
• ثالًثا: الر�سا مبا يقدر اهلل  ويق�سيه من امل�سائب واملكدرات؛ الأنه �سبحانه ال يفعل اإال ما 	

فيه احلكمة واخلري لعبده املوؤمن؛ الأن كل اأفعاله جميلة وما ين�ساأ من الفعل اجلميل اإال جميل، 
وهذا يثمر يف قلب املوؤمن الطماأنينة اإلى اأقدار اهلل  املوؤملة، وح�سن الظن باهلل تعالى.

• رابًعا: ال�سوق اإلى روؤية اهلل  الذي له اجلمال كله، واال�ستعداد بالعمل ال�سالح املقرب 	
. اإلى جنته، والتنعم باأعظم نعيم يف اجلنة، اأال وهو روؤية اهلل

• خامًسا: يف قوله : )اإن اهلل جميل يحب اجلمال( حث على التجمل والنظافة، وهذا 	
جمال  ي�سمل  كما  اإ�سراف،  غري  من  واللبا�ض  اجل�سد  يف  الظاهر  جمال  ي�سمل  التجمل 
اجلميلة،  القلبية  االأعمال  من  عليه  ينطوي  وما  القلب،  يف  الباطن  وجمال  االأخالق، 

كاالإخال�ض واملحبة، و�سالمته من كل ما يدن�سه ويكدره.
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• ما اأكرث اأ�سماء اهلل احل�سنى التي تبعث يف قلب املوؤمن �سكره لربه وحمده واحلياء منه، 	
واالعرتاف باآالئه ومننه وعطائه. وال�سكر ال�سادق يثمر للعبد عبوديات اأخرى، كاملحبة 

والتعظيم واالإجالل وامل�سارعة يف مر�ساة اهلل ، والبعد عن م�ساخطه.
• عن علي بن عبد الرحمن قال: »كتب بع�ض احلكماء اإلى اأٍخ له: اأما بعد يا اأخي، فقد اأ�سبح 	

بنا من نعم اهلل  ما ال نح�سيه مع كرثة ما نع�سيه، فما ندري اأيها ن�سكر: اأجميل ما 
ظهر اأم قبيح ما �سرت«؟ )الشكر البن أبي الدنيا ص 194(.

• اأخي 	 يا  فقلت:  ال�سعفاء،  اإخواين  من  يل  اأًخا  »لقيت  قال:  املزين  عبداهلل  بن  بكر  وعن 
احلمد  عن  يفرت  ال  اأن  العبد  لهذا  ينبغي  اأنه  غري  اأقول،  ما  اأدري  ما  فقال:  اأو�سني، 
واال�ستغفار، وابن اآدم بني نعمة وذنب، وال ت�سلح النعمة اإال باحلمد وال�سكر، وال الذنب اإال 

بالتوبة واال�ستغفار. قال: فاأو�سعني علًما ما �سئُت« )الشكر البن أبي الدنيا ص 150(.
• عن عبداهلل بن احل�سن ال�سكري البغدادي قال: »�سمعت علي بن خ�سرم يقول: كتب اإيّل 	

ب�سر بن احلارث اأبو ن�سر: اإلى اأبي احل�سن علي ابن خ�سرم: ال�سالم عليك، فاإين اأحمد 
اإليك اهلل الذي ال اإله اإال هو، اأما بعد: فاإين اأ�ساأل اهلل اأن يتم ما بنا وبكم من نعمة، واأن 
يرزقنا واإياكم ال�سكر على اإح�سانه، واأن مييتنا ويحيينا واإياكم على االإ�سالم، واأن ي�سلم لنا 

ا من كل رزية« )حلية األولياء 341/8(. ولكم خلًفا من تلف، وعو�سً
• حتى 	 اأقوم  ال  الثوري:  �سفيان  قال  »ملا  قال:  احل�سني  بن  علي  بن  حممد  بن  جعفر  عن 

حتدثني، قال له: اأنا اأحدثك، وما كرثة احلديث لك بخري؛ يا �سفيان، اإذا اأنعم اهلل عليك 
بنعمة، فاأحببت بقاءها ودوامها: فاأكرث من احلمد وال�سكر عليها، فاإن اهلل  قال يف 

كتابه:{   ڦ  ڦ  ڄ} ]إبراهيم: 7[ )حلية األولياء 341/8(.

الفصل الخامس

األسماء التي تثمر الحياء منه والشكر له
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• عن �سليم بن من�سور بن عمار قال: »�سمعت اأبي يقول: دخلت على املن�سور اأمري املوؤمنني، 	
فقال يل: يا من�سور عظني واأوجز. فقلت: اإن من حق املِنعم على املنَعم عليه اأن ال يجعل 

ما اأنعم به عليه �سبًبا ملع�سيته. فقال: اأح�سنت واأوجزت« )تاريخ دمشق 340/60(.
• عن اأبي عبد اهلل الرازي قال: »قال يل �سفيان بن عيينة: يا اأبا عبد اهلل اإن من �ُسكر اهلل 	

على النعمة اأن نحمده عليها، ون�ستعني بها على طاعته فما �سكر اهلل من ا�ستعان بنعمته 
على مع�سيته« )حلية األولياء 278/7(.

• 	 - - احلي  الرب  �سبحانه:  منه  واحلياء    له  ال�سكر  عبودية  تثمر  التي  االأ�سماء  ومن 
الرحيم   - الرحمن   - الرب   - اجلواد   - املنان   - املعطي   - الوهاب   - الرزاق   - القيوم 
- املقيت - الوكيل - الكفيل - ال�سايف - ال�ساكر، ال�سكور - احلليم - الروؤوف - العفو - 

الكرمي - الكايف - البا�سط - اللطيف - احليي - املجيب.
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• ورد ا�سمه )الكايف(  يف  قوله �سبحانه: { ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  } ]الزمر: 36[.	

 المعنى في حق اهلل
•  األول: كفايته �سبحانه جميع عباده يف رزقهم وتدبري اأمورهم واإ�سالح �سوؤونهم.	
• الثاني: كفايته اأولياءه املوؤمنني، برعايتهم وتوفيقهم ون�سرهم واللطف بهم.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• املتكفل بعباده، 	 الرازق  بالعبادة؛ الأنه وحده اخلالق  واإفراده وحده    أواًل: حمبة اهلل 

والكايف لهم من ال�سرور، والقا�سي حاجاتهم واملفرج كرباتهم؛ وبخا�سة اأولياوؤه وعباده 
املوحدون، حيث خ�سهم مبزيد من الكفاية والرعاية واحلفظ والتوفيق؛ فوجب �سكر هذه 

النعم اخلا�سة، وحمبة م�سديها املحبة احلقيقية.
• الطماأنينة 	 املوؤمن  قلب  يف  يلقي  وهذا  كفايته،  يف  والثقة  وحده  اهلل  على  التوكل  ثانًيا: 

الذي  ال�سعيف،  املخلوق  من  والهلع  اخلوف  وينزع  واالأهوال،  امل�سائب  اأمام  وال�سكينة 
نا�سيته بيد اهلل  وهو حتت قهر اهلل تعالى وقوته وعزته.

• العبد ومواله، فكلما قوي 	 ال�سلة بني  َتْقوى بقوة  لعبده وتوفيقه،  تعالى  ثالًثا: كفاية اهلل 
اإميان العبد وتوحيده وتقواه، ح�سلت له الكفاية والتوفيق واحلفظ العظيم من اهلل تعالى.

• رابًعا: اإح�سان الظن باهلل  وخا�سة يف االأمور التي ظاهرها ال�سر واملكروه واالأمل؛ فمن 	
يدري، لعل يف ذلك اخلري والكفاية للعبد وهو ال ي�سعر، اأي: اأن الكفاية ال تعني بال�سرورة 
من  وهذا  العبد،  يكره  فيما  تكون  قد  الكفاية  واإمنا  ال�سابغة،  والنعم  الظاهرة  امل�سرات 

معاين ا�سمه �سبحانه )اللطيف(.
• االأ�سماء 	 باأ�سمائه احل�سنى - ومن هذه  اإليه  والتو�سل  تعالى  الت�سرع هلل  خامًسا: كرثة 

هذا اال�سم الكرمي - يف طلب التوفيق واحلفظ والثبات، فاإنه ال كايف اإال هو �سبحانه وال 
حافظ �سواه.
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• مل يرد ذكر هذا اال�سم الكرمي يف القراآن الكرمي، واإمنا ورد يف حديث الر�سول  »اإن 	
ربكم تبارك وتعالى حييٌّ كرمي، ي�ستحي من عبده اإذا رفع يده اأن يردهما �سفًرا« )أخرجه 

أبو داود والنسائي، وصححه األلباني(.

  المعنى في حق اهلل
• حياوؤه تعالى و�سٌف يليق به، لي�ض كحياء املخلوقني الذي هو تغري وانك�سار َيْعرتي ال�سخ�ض 	

اأو ُيذم، بل هو ترُك ما لي�ض يتنا�سب مع �سعة رحمته، وكماِل جوده  ُيعاب  عند خوف ما 
يجاهر  العبد  اأّن  وحلمه  وكماله  وكرمه  رحمته  من  وهذا  وحلمه.  عفوه  وعظيم  وكرمه، 
اأن يتقوى عليها بنعم ربه،  اإال  اأن يع�سي  اإنه ال ميكنه  اإليه، حتى  ال�سديد  باملعا�سي مع فقره 
والرب مع كمال غناه عن اخللق كلهم من كرمه ي�ستحيي من هتكه وف�سيحته، واإحالل العقوبة 

به، في�سرته مبا يقي�ض له من اأ�سباب ال�سرت، ويعفو عنه، ويغفر له.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
•  واإجالله وتعظيمه وحمده و�سكره والثناء عليه، وذلك مبا يقت�سيه 	 أواًل: حمبة اهلل 

هذا اال�سم الكرمي من احللم والكرم والعفو وال�سرت منه �سبحانه على عباده.
• ثانًيا: احلياء منه �سبحانه، واالنك�سار بني يديه، ومقت النف�ض، واالعرتاف بتق�سريها، 	

حيث ينعم �سبحانه على عباده، ويحلم عنهم، وي�سرتهم، وهم متمادون يف معا�سيه. 
• ثالًثا: احلياء من اخللق اأن يروه على فعل قبيح اأو خارم للمروءة، وهذا احلياء يحبه اهلل 	

، بل هو من �سعب االإميان كما جاء يف احلديث: »واحلياء �سعبة من االإميان« )أخرجه 
ما  تفويت  اأو  باحلق،  االإن�سان  جلهل  �سبًبا  احلياء  يكون  اأال  ينبغي  ولكن  ومسلم(.  البخاري 

يحتاج اإليه يف دينه اأو دنياه، فاإنه يف هذا احلال ي�سري مذموًما.
• ر�ساها 	 من  الرفيعة  العزيزة  ال�سريفة  النفو�ض  حياء  وهو  نف�سه؛  من  املرء  حياء  رابًعا: 

لنف�سها بالنق�ض، وقناعتها بالدون، فيجد نف�سه م�ستحًيا من نف�سه حتى كاأن له نف�سني، 
ي�ستحي باإحداهما من االأخرى، وهذا من اأكمل ما يكون من احلياء، فاإن العبد اإذا ا�ستحيا 

من نف�سه فهو باأن ي�ستحي من غريه اأجدر.
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• قال اهلل تعالى: { ې  ې    ې    } ]التغابن: 17[. وقال :{ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  	
ڱ   ں      } ]البقرة: 158[.

  المعنى في حق اهلل
• ويعطي 	 الثواب،  من  الكثري  عليه  َفُيثيُب  الطاعة  من  الي�سري  ي�سكر  الذي  هو  )ال�سكور(: 

اجلزيَل من النعمة، فري�سى بالي�سري من ال�سكر.
• ومن �سكره لعبده اأن من ترك �سيًئا هلل عو�سه اهلل خرًيا منه. فاإذا ترك له �سيًئا اأعطاه 	

قه للرتك والبذل؛  ه عليه اأ�سعاًفا م�ساعفة، وهو الذي وفَّ اأف�سل منه، واإذا بذل له �سيًئا ردَّ
و�سكره على هذا وذاك.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• بف�سله 	 العباد  غمر  قد  �سبحانه  اإنه  حيث  مر�ساته،  يف  وال�سعي  �سبحانه  حمبته  أواًل: 

ذلك؛  ومع  واالإمداد،  واالإعداد  االإيجاد  بنعمة  عليهم  اأنعم  الذي  وهو  وكرمه،  واإح�سانه 
فحينما يعملون العمل ال�سالح القليل، الذي هو بتوفيقه وف�سله ي�سكرهم عليه، وي�ساعف 

لهم االأجور، ويغفر لهم الذنوب. 
• ثانًيا: احلياء من اهلل ، والقيام ب�سكر نعمه �سبحانه وحمده، وذلك بالقلب والل�سان 	

واجلوارح.
• القلوب 	 اأعمال  من  هو  واإمنا  فقط،  النطق  على  يتوقف  ال    اهلل  ب�سكر  القيام  ثالًثا: 

والل�سان واجلوارح، قال تعالى: { وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ} ]سبأ: 13[، وقال نبينا حممد 
 عندما اأ�سفقت عليه عائ�سة  من طول القيام يف العبادة: »اأفال اأكون عبًدا �سكوًرا« 

)أخرجه البخاري ومسلم(.

• رابًعا: اإن اهلل �سبحانه وتعالى �سكور يحب ال�ساكرين له، ال�ساكرين لعباده املح�سنني، لذا 	
فاإن من اآثار ا�سمه �سبحانه )ال�ساكر، ال�سكور(: 

 :  االت�ساف مبوجب هذا اال�سم الكرمي، والبعد عن �سده وهو الكفر واجلحود، قال
»من ال ي�سكر النا�ض ال ي�سكر اهلل« )أخرجه اإلمام أحمد(.
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• قال اهلل تعالى: {ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ} ]األحزاب: 3[. وقال تعالى: { ڳ  	
ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ    } ]النحل: 91[.

 المعنى في حق اهلل
• ر 	 ا�سمه �سبحانه )الوكيل( ياأتي مبعنى الوكيل على جميع خلقه، وذلك الأنه خالقهم ومَدبِّ

اأمرهم واملتكفل باأرزاقهم وحاجاتهم وحمييهم ومميتهم.
• َرهم للي�سرى وجنبهم الع�سرى 	 اأما املعنى اخلا�ض )للوكيل( فهو »الذي يتولى اأولياءه في�سَّ

وكفاهم االأمور«.
• اأما معنى )الكفيل(: فيقول القرطبي رحمه اهلل: »)كفياًل( يعني: �سهيًدا، ويقال: حافًظا، 	

ويقال: �سامًنا« )اجلامع ألحكام القرآن 170/10(.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• اأمر عباده، حيث منه �سبحانه االإيجاد واخللق، 	 أواًل: ملا كان من معاين الوكيل: املتويل 

ي�ستلزم  فاإن هذا  النعم،  واأ�سناف  االإعداد  ومنه  احلياة،  واأ�سباب  بالرزق  االإمداد  ومنه 
التوكل عليه، ورجاءه واخلوف منه  واإجالله و�سدق  له، وحمبته  عبادته وحده ال �سريك 

وحده �سبحانه وحمده و�سكره، واحلياء منه.
• ثانًيا: ملا كان من معاين )الوكيل( و )الكفيل( ال�سامن رزق عباده، املتكفل بذلك لهم، 	

فاإن االإميان بهذا ميحو القلق والهلع على الرزق يف الدنيا، وهذا يلقي الطماأنينة وال�سكينة 
الرزق،  طلب  يف  امل�سروعة  باالأ�سباب  ياأخذون  ويجعلهم  عليه،  املتوكلني  عباده  قلوب  يف 

ويناأون باأنف�سهم عن االأ�سباب املحرمة. 
• الظن 	 واإح�سان  لهم،  ون�سرته  ال�ساحلني،  عباده  وتوليه  تعالى  اهلل  بكفاية  الثقة  ثالًثا: 

به �سبحانه، وهذا كله يبث الرجاء يف النفو�ض املوؤمنة ويذهب عنها الياأ�ض واخلوف من 
املخلوق واالإحباط والت�صاوؤم، ولكن رعاية اهلل تعالى وتوليه م�صالح اأوليائه ون�صره لهم؛ 

اإمنا يكون بتحقيق التوحيد والتقوى، والتقرب اإليه �سبحانه بالطاعات وترك املحرمات.
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• مل يرد هذان اال�سمان يف القراآن الكرمي، واإمنا وردا ب�سيغة الفعل كما يف قوله �سبحانه: 	
{ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  } ]البقرة: 245[.

• اأما احلديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين اال�سمني الكرميني، فقال ر�سول اهلل : )اإن 	
ر، القاب�ض البا�سط( )أخرجه الترمذي، وصححه األلباني(. اهلل هو امل�سعِّ

  المعنى في حق اهلل
• هذان اال�سمان الكرميان من االأ�سماء املتقابالت التي ال ينبغي اأن يفرد اأحدها عن قرينه، 	

وال اأن يثنى على اهلل  بواحد منهما اإال مقروًنا مبقابله؛  الأنَّ الكمال املطلق اإمنا َيح�سل 
مبجموع الو�سفني.

• فهو القاب�ض لالأرزاق واالأرواح والنفو�ض، والبا�سط لالأرزاق والرحمة والقلوب.	

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• العليم 	 وهو  والت�سييق،  القب�ض  وبيده  وال�سعة،  الب�سط  بيده  الذي    اهلل  حمبة  أواًل: 

احلكيم، وهذا يثمر املحبة هلل تعالى واالأن�ض به، وال�سكر له.
• ثانًيا: جتريد التوكل عليه وحده وتفوي�ض االأمور اإليه �سبحانه، ذلك اأنه القاب�ض البا�سط 	

وحده، اإذ ال با�سط ملا قب�ض، وال قاب�ض ملا ب�سط، فمن هذه �سفاته فهو امل�ستحق اأن يتوكل 
عليه وحده، وي�ستعان وي�ستغاث به.

• ا؛ الأنه �سبحانه 	 ثالًثا: الر�سا مبا يق�سم اهلل  من رزق وغريه، �سواء كان ب�سًطا اأو قب�سً
احلكيم العليم بخلقه وما ي�سلح لهم.

• القلب؛ 	 واأف�سله، وهو ب�سط الرحمة والهداية على  الب�سط  اأعظم    رابًعا: �سوؤال اهلل 
حتى ي�ست�سيء بنور االإميان، ويتخل�ض من اآثار الذنوب.
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• خامًسا: االإميان باأن كل ما ي�سدر عن اهلل  من ب�سط وقب�ض، فله احلكمة البالغة 	
فيه، وال يعني ب�صطه �صبحانه على اأحد من خلقه يف �صيء من الدنيا ر�صاه عن املب�صوط له، 
ا قب�سه �سبحانه عن اأحد  من خلقه يف �سيء من الدنيا �سخطه عليه ومقته  كما ال يعني اأي�سً
له، كال، بل قد يدل ذلك على العك�ض؛ اإذ اإن اهلل  ي�سيق على بع�ض اأوليائه رحمة بهم 

ولطًفا، ويو�سع ويب�سط على اأعدائه اإمالء لهم وا�ستدراًجا.
• احلذر من ا�ستعمال ما ب�سط اهلل  من الرزق وغريه يف معا�سيه، بل الواجب 	 سادًسا: 

�سكر اهلل  على ذلك بالقلب والل�سان واالأعمال.
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• ة النبوية، قال 	 نَّ مل يرد ذكر ا�سمه �سبحانه )املعطي( يف القراآن الكرمي، واإمنا ورد يف ال�سُّ
ر�سول اهلل : )من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين، واهلل املعطي واأنا القا�سم( )أخرجه 

البخاري(.

  المعنى في حق اهلل
• وعطاوؤه 	 منع،  ملا  معطي  وال  اأعطى  ملا  مانع  ال  احلقيقة،  على  املعطي  هو  �سبحانه  اهلل 

�سبحانه وا�سع لي�ض له حدود وال قيود، يعطي عباده  يف الدنيا؛ كافرهم وموؤمنهم، اأما يف 
االآخرة فاإن عطاءه وف�سله ال يكون اإال للموؤمنني. وعطاوؤه �سبحانه وا�سع ي�سمل كل العطايا 
واأ�سمائه  )املعطي(  �سبحانه  ا�سمه  وبني  والهداية.  االإميان  عطية  واأعظمها  والهبات، 

�سبحانه: )الوهاب(، )املنان(، )اجلواد( تقارب يف املعاين واالآثار.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه وحمده والثناء عليه و�سكره على ما له من العطايا املتنوعة يف الدين 	

�سبحانه،  العمل بطاعته  ي�ستلزم  وال�سكر على ذلك  تعد وال حت�سى،  والتي ال  والدنيا، 
واجتناب حمارمه، وتعظيم اأوامره ونواهيه.

• اإن 	 اإذ  امل�سار؛  ودفع  وامل�سالح،  املنافع  به يف جلب  والتعلق  وحده  �سبحانه  �سوؤاله  ثانًيا: 
 ويجعله �سبًبا يف العطية،  املخلوق ال�سعيف ال ميلك من ذلك �سيًئا اإال اأن ياأذن اهلل 
واحلر�ض يف �سوؤال اهلل  على العطية العظيمة التي ال تبيد وال تفنى، اأال وهي اجلنة 

. ونعيمها وروؤية اهلل
• مال 	 املال  الأن  واملحتاجني؛  الفقراء  م�ستحقيه من  واإعطاوؤه  اليد،  ال�سخاء مبا يف  ثالًثا: 

اهلل ، وهو املعطي على احلقيقة، فمن �سكر اهلل  يف نعمة املال، اجلود به واإعطاوؤه 
مل�ستحقيه.

• رابًعا: كما اأن من اآثار ا�سمه �سبحانه )املعطي( عدم املن بالعطية؛ الأنها من اهلل  على 	
احلقيقة، واإمنا العبد م�ستخلف فيه لالبتالء.
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• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »على قدر املعرفة يكون تعظيم الرب تعالى يف القلب، 	
واأعرف النا�ض به اأ�سدهم له تعظيًما واإجالاًل، وقد ذم اهلل تعالى من مل يعظمه حق عظمته، 

وال عرفه حق معرفته، وال و�سفه حق �سفته؛ واأقوالهم تدور على هذا، فقال تعالى:   زب ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  رب  ]نوح: 13[. 

- قال ابن عبا�ض وجماهد: »ال ترجون هلل عظمة«. 
- وقال �سعيد بن جبري: »ما لكم ال تعظمون اهلل حق عظمته؟«. 

- وقال الكلبي: »ال تخافون هلل عظمة«.
وهو  التوقري،  من  ا�سم  العظمة؛  والوقار:  اخلوف،  مبعنى  »والرجاء  البغوي:  قال   -

التعظيم«.
ا، وال ت�سكرون له نعمة«.  - وقال احل�سن: »ال تعرفون هلل حقًّ

• اقرتن 	 فاإذا  ف�سدت،  االآخر  اأحدهما عن  تخلى  فاإذا  واملحبة؛  االإجالل  العبادة: هو  وروح 
بهذين الثناء على املحبوب املعظم، فذلك حقيقة احلمد«. )مدارج السالكني 495/2(.

• ن�سب 	 واجعله  منت،  اإذا  املوت  تو�ّسد  قال:  اأو�سني.  القرين:  الأوي�ض  حيان  بن  هرم  قال 
عينيك، واإذا قمت فادع اهلل اأن ي�سلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج �سيًئا اأ�سد عليك منهما؛ 
�سغر  يف  تنظر  وال  مقبل،  هو  اإذا  مدبر  هو  وبينا  مدبر،  هو  اإذا  ونيتك  معك  قلبك  بينا 

اخلطيئة، ولكن انظر اإلى عظمة من ع�سيت. )صفة الصفوة 55/3(.
• وكتب عمر بن عبد العزيز - رحمه اهلل تعالى - اإلى بع�ض عّماله: »اأما بعد، فقد اأمكنتك 	

القدرة من ظلم العباد، فاإذا هممت بظلم اأحد فاذكر قدرة اهلل عليك، واعلم اأنك ال تاأتي 

الفصل السادس

األسماء التي تثمر اإلجالل والتعظيم
واألدب مع اهلل
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اإلى النا�ض �سيًئا اإال كان زائاًل عنهم باقًيا عليك، واعلم اأن اهلل  اآخٌذ للمظلومني من 
الظاملني وال�سالم«. )إحياء علوم الدين 55/4(.

• ومن االأ�سماء احل�سنى التي تبعث يف القلب تعظيم الرب �سبحانه واإجالله واالأدب معه: 	
الكبري -  العظيم -  القاهر -  ال�سيد -  الرب -  الباطن -  الظاهر -  القيوم -  احلي - 
اجلبار - العلي - املحيط - امللك - القوي - العزيز - القدير - الوا�سع - احلميد - املجيد 

- املهيمن - املتكرب - الوارث.
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• قال اهلل تعالى: {  پ  پ  پ  پ  } ]الفاحتة: 1[، وقال تعالى:  { ٿ  ٿ  	
ٹ  ٹ} ]سبأ: 15[.

  المعنى في حق اهلل
• م، واملنعم، وال يطلق 	 يطلق )الرّب( يف اللغة على املالك، وال�سيد، واملدبر، واملربي، والقيِّ

غري م�ساف اإال على اهلل تعالى، واإذا اأطلق على غريه اأ�سيف، فيقال: رّب كذا.
• و)الرّب( يف االأ�سل من الرتبية، وهو اإن�ساء ال�سيء حااًل فحااًل اإلى حّد التمام.	
• ن ت�سرفه فيه، وتدبريه له.	 وربوبيته للعامل تت�سمَّ

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اإن ا�سم )الرب( �سبحانه وما ي�ستلزم من االأ�سماء وال�سفات يت�سمن تعريف النا�ض 	

غايتهم التي خلقوا من اأجلها، وتعريفهم ما ينفعهم وما ي�سرهم؛ فكونه رب العاملني ال يليق 
به اأن يرتك عباده �سدى هماًل ال يعرفهم بنف�سه وال مبا ينفعهم يف معا�سهم ومعادهم، وما 

ي�سرهم فيها، فهذا ه�سم للربوبية ون�سبة للرب اإلى ما ال يليق: { ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ} ]املؤمنون: 115[.

• ثانًيا: االإقرار بربوبية اهلل  يقت�سي وي�ستلزم توحيد اهلل  يف عبادته ال �سريك له؛ اإذ 	
اإن اخلالق لهذا الكون وما فيه واملت�سرف فيه باالإحياء، واالإماتة، واخللق، والرزق، والتدبري 

هو امل�ستحق للعبادة وحـده.
• ثالًثا: االإميان ب�سفة الربوبية هلل  يعني: االإميان باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العال، 	

يف  هو   - منها  �سياأتي  وما  �سبق  ما   - احل�سنى  باالأ�سماء  االإميان  اآثار  من  اأثر  فكل  اإذًا 
احلقيقة راجع اإلى ما يت�سمنه ا�سم )الرب( �سبحانه.
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• ا واإلًها وحاكًما وم�سرًعا؛ الأن الر�سا بربوبيته  هو ر�سا 	 رابًعا: الر�سا به �سبحانه ربًّ
العبد مبا ياأمره به ربه وينهاه عنه، ويق�سمه له، ويقدره عليه.

• طور 	 اإلى  من طور  وينقلهم  عباده  يربي  الذي  اأنه  )الرب(  معاين  من  كان  ملا  خامًسا: 
قلب  تثمر يف  اأن  �ساأنها  املعاين من  فاإن هذه  ومعا�سهم؛  يقيم حياتهم  وينعم عليهم مبا 
ومن  يبغ�سه  ما  وبغ�ض  يحبه،  ومن  يحبه  ما  �سبحانه، وحب  لربه  العظيمة  املحبة  العبد 

يبغ�سه، وامل�سارعة يف مر�ساته.
• اأنه املتكفل باأرزاق خلقه، فاإن ذلك يورث يف قلب 	 سادًسا: ملا كان من معاين )الرب( 

املنافع، ودفع  �سبحانه يف جلب  التوكل عليه  �سبحانه قوة عظيمة يف  لربه  العارف  العبد 
امل�سار.
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• ىئ  	 ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ۈئ    ۈئ   تعالى: {  قوله  الكرميني  اال�سمني  هذين  دليل 
ی  ی } ]احلديد: 3[.

  المعنى في حق اهلل
• الظاهر على كل �سيء، وهو العايل فوق كل �سيء، فال �سيء اأعلى منه، وا�سمه )الظاهر( 	

من لوازمه اأال يكون فوقه �سيء، كما يف ال�سحيح: )واأنت الظاهر فلي�ض فوقك �سيء(، بل 
هو �سبحانه فوق كل �سيء، و)الظاهر(: يدل على عظمة �سفاته، وا�سمحالل كل �سيء 

عند عظمته من ذوات و�سفات، ويدل على علوه.
• و)الباطن(: هو الباطن جلميع االأ�سياء، فال �سيء اأقرب اإلى �سيء منه، كما قال تبارك 	

وتعالى: {  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ} ]ق: 16[.
• و)الباطن(: هو العامل ببطانة ال�سيء.	
• ودقائق 	 واخلفايا،  واخلبايا  وال�سمائر  ال�سرائر  على  اطالعه  على  يدل  و)الباطن(: 

االأ�سياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• التعبد با�سمه )الظاهر( يجمع القلب على املعبود، ويجعل له ربًّا يق�سده، و�سمًدا ي�سمد 	

اإليه يف حوائجه، وملجاأً يلجاأ اإليه، فاإذا ا�ستقر ذلك يف قلبه وعرف ربه با�سمه )الظاهر(؛ 
ا�ستقامت له عبوديته، و�سار له معقل وموئل يلجاأ اإليه، ويهرب اإليه، ويفر يف كل وقت اإليه.

• واأن 	 وعظمته،  بالعامل  �سبحانه  )الرب(  اإحاطة  معرفة  فهو  )الباطن(  با�سمه  التعبد  واأما 
العوامل كلها يف قب�سته، واأن ال�سماوات ال�سبع واالأر�سني ال�سبع يف يده كخردلة يف يد العبد.

• فاإذا �سهدت - اأيها العبد - اإحاطته بالعوامل وقرب البعيد منه، وظهور البواطن له، وبدو 	
ال�سرائر، واأنه ال �سيء بينه وبينها فعامْله مبقت�سى هذا ال�سهود، وطهْر له �سريرتك، فاإنها 

عنده عالنية، واأ�سلح له غيبك فاإنه عنده �سهادة، وزكِّ له باطنك فاإنه عنده ظاهر.
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• 	 { ۈٴۇ  ۈ   ۆ           } تعالى:  قوله  يف  )اجلبار(  �سبحانه  ا�سمه  ذكر  جاء 
]احلشر: 23[.

• للقلوب 	 اجلابر  الروؤوف  ومبعنى  القهار،  ومبعنى  االأعلى،  العلي  مبعنى  هو  و)اجلبار(: 
املنك�سرة، ولل�سعيف العاجز وملن الذ به وجلاأ اإليه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: تعظيم اهلل  واخلوف منه والتوكل عليه وحده يف طلب الهداية والتوفيق وال�سداد؛ 	

الأنه املتفرد بت�سريف اأمور عباده.
• ثانًيا: التوا�سع هلل تعالى بقبول حكمه وما نزل من احلق؛ والتوا�سع للخلق وترك التجرب 	

اأما  تعالى،  هلل  كمال  �سفة  وهو  �سبحانه،  به  خا�ض  ا�سم  )اجلبار(  الأن  عليهم؛  والتكرب 
بالن�سبة للمخلوق فهي �سفة ذم وقدح ينهى عنها.

• فاإن 	 االفتقار،  من  ويغنيهم  عباده  ك�سر  يجرب  الذي  )اجلبار(  معاين  من  اأن  مبا  ثالًثا: 
هذه املعاين تثمر يف قلب املوؤمن حمبة اهلل تعالى، واالنك�سار بني يديه، وطلب احلاجات 
منه وحده؛ ولذا كان من دعائه  يف اجلل�سة بني ال�سجدتني: »اللَّهم اغفر يل وارحمني 

واجربين وارفعني واهدين وعافني وارزقني« )أخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه األلباني(.
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• قال اهلل تعالى: {  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  } ]الرعد: 16[. وقال تعالى:{ ٹ  	
ڤ    ڤ  ڤڤ } ]األنعام: 61[ .

 المعنى في حق اهلل
• )القاهر(: املذلل امل�ستعبد خلقه العايل عليهم.	
• وهو الذي خ�سعت له الرقاب وذلت له اجلبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل �سيء، ودانت 	

له اخلالئق، وتوا�سعت لعظمته وجالله وكربيائه.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• أواًل: )القاهر والقهار( ال يكون اإال واحًدا ال ُكفء له واإال مل يكن قهاًرا؛ ولذا اقرتن ا�سمه 	

�سبحانه )القهار( با�سمه �سبحانه )الواحد( يف كل االآيات.
واالإميان بهذا ي�ستلزم اإفراده �سبحانه بالعبادة واالإرادة والق�سد، فال يجوز �سرف �سيء 

من ذلك ملا �سوى اهلل  من املخلوقني املربوبني املقهورين.
• مع 	 املقهورة  باالأ�سباب  العالئق  وقطع  �سبحانه،  عليه  والتوكل  وحده  باهلل  التعلق  ثانًيا: 

فعلها؛ الأن حقيقة التوكل هي متام االعتماد على اهلل تعالى مع متام الثقة بكفايته واإعانته.
• ثالًثا: تعظيم اهلل  واخلوف منه وحده و�صقوط اخلوف من املخاليق ال�صعاف املقهورين 	

املغلوبني من القلب، �سواء اأكان ذلك خوًفا على الرزق اأم خوًفا على االأجل.
• رابًعا: ي�ستفاد من قوله تعالى: { ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ } ]األنعام: 61[، االإميان ب�سفة 	

العلو هلل تعالى على عباده بكل اأنواع العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو املكانة والقدر.
• خامًسا: يت�سمن ا�سمه �سبحانه )القهار( �سفتي العزة والقوة.	
• سادًسا: �سعور العبد ب�سعفه وذلته اأمام قهر اهلل  وجربوته مما يكون له االأثر يف 	

اإال باإرادته، وتخل�سه من التكرب على  توا�سع العبد وا�ستكانته لربه، الذي ال يكون �سيء 
العباد.
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• ک   	 کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     }: قوله  يف  )القوي(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
گ  گ    } ]الشورى: 19[.

 المعنى في حق اهلل
• )القوي(: الذي ال يغلبه غالب وال يرد ق�ساءه راد، ينُفذ اأمره، ومي�سي ق�ساوؤه يف خلقه، 	

�سديد عقابه ملن كفر باآياته وجحد حججه.
• وهو الذي ال يعجزه �سيء وال ي�ستويل عليه العجز يف حال من االأحوال، واملخلوق واإن و�سف 	

بالقوة فاإن قوته متناهية، وعن بع�ض االأمور قا�سرة.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: التوا�سع هلل تعالى وخللقه، وال�سعور بال�سعف ال�سديد اأمام قوة اهلل ، الذي ال يعجزه 	

�سيء، والتي خ�سع لها كل �سيء، فمهما اأوتي املخلوق من ملك وقوة و�سلطان ومال واأوالد، فهو 
ذليل �سعيف اأمام قوة اهلل تعالى، وهذا ال�سعور يثمر التوا�سع ومعرفة قدر النف�ض، والبعد عن 

اإيذاء اخللق وظلمهم واالعتداء عليهم، وينفي العجب بالنف�ض وقوتها وغرورها.
• ثانًيا: التوكل على اهلل وحده الذي ال يعجزه �سيء يف االأر�ض وال يف ال�سماء، واإذا اأراد اأمًرا 	

فال راد الأمره؛ الأنه وحده القوي العزيز الذي ال يغالب، يفعل ما ي�ساء ويحكم ما يريد.
• ثالًثا: اال�ستهانة بقوة املخلوق، والثقة يف ن�سر اهلل  وكفايته للموؤمنني، فمهما بلغت 	

قوة الكافرين وعددهم وعتادهم فاهلل فوقهم، ونوا�سيهم بيده، وقوتهم ال �سيء يف جنب 
قوة اهلل تعالى، لكن ب�صرط االأخذ باأ�صباب الن�صر والعزة.

• وال 	 لنف�سه �سًرا  الأنه �سعيف ال ميلك  املخلوق؛  بالعزة وعدم اخلوف من  ال�سعور  رابًعا: 
نفًعا، ف�ساًل عن اأن ميلكه لغريه.

• خامًسا: التربوؤ من احلول والقوة، حيث ال قوة للعبد على طاعة اهلل  وترك معا�سيه، 	
وال�سرب على اأحكامه القدرية اإال بقوة اهلل  وتوفيقه، ولو وكل العبد اإلى نف�سه وحوله 

وقوته ل�ساع وهلك وخ�سر.
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• ژ} 	 ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   تعالى:{ڌ   قوله  يف  )املتني(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
]الذاريات: 58[.

• يفيد ا�سم )املتني( يف حق اهلل تعالى باأنه: املتناهي يف القوة والقدرة.	
• اأفعاله م�سقة، وال مي�سه 	 تلحقه يف  قوته، وال  تنقطع  الذي ال  القوي  ال�سديد  و)املتني( 

فيها لغوب.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ما ذكر من االآثار يف ا�سمه �سبحانه )القوي( ي�سلح اأن يقال هنا فلريجع اإليه.	
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• قال اهلل : { ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی} ]البقرة: 255[.	

 المعنى في حق اهلل
• فهو عظيم يف كل �سيء، عظيم يف ذاته ويف اأ�سمائه و�سفاته، عظيم يف رحمته، عظيم يف 	

قدرته، عظيم يف حكمته، عظيم يف جربوته وكربيائه، عظيم يف هبته وعطائه، عظيم 
العظيم  واإح�سانه، عظيم يف عزته وعدله وحمده، فهو  يف لطفه وخربته، عظيم يف بره 

املطلق، فال اأحد ي�ساويه، وال عظيم يدانيه.

معاني التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان
• أحدهما: اأنه مو�سوف بكل �سفة كمال، وله من ذلك الكمال اأكمله، واأعظمه، واأو�سعه.	
• الثاني: اأنه ال ي�ستحق اأحد من اخللق اأن يعظم كما يعظم اهلل؛ في�ستحق - جل جالله - 	

ببذل اجلهد يف معرفته،  واأل�سنتهم، وجوارحهم؛ وذلك  بقلوبهم،  يعظموه  اأن  من عباده 
الل�سان  واإعمال  منه،  واخلوف  لكربيائه،  واخل�سوع  له،  واالنك�سار  له،  والذل  وحمبته، 

بالثناء عليه، وقيام اجلوارح ب�سكره وعبوديته.
االآفاق  �سنعه يف  ودقة  �سبحانه  خلقه  التفكري يف عظمة  �سبحانه:  تعظيمه  دواعي  ومن 

واالأنف�ض، والتفكر يف قهره وق�سمه اجلبابرة، وامل�ستكربين الغابرين.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اخل�سوع واخل�سوع هلل تعالى واال�ستكانة والتذلل لعظمته وجربوته وحمبته، واإفراده 	

وحده بالعبادة. 
• ثانًيا: ومن تعظيمه �سبحانه؛ نفي ال�سركاء واالأنداد عنه.	
• االأ�سماء 	  من  له ر�سوله  اأثبته  اأو  لنف�سه  اأثبته  اإثبات ما  ومن تعظيمه �سبحانه،  ثالًثا: 

وال�سفات اجلليلة، وتنزيهه وتعظيمه �سبحانه من م�سابهة اأحد من خلقه.
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• لها، 	 واال�ست�سالم  وال�سنة  الكتاب  ن�سو�ض  وتعظيم  ونهيه،  �سبحانه  اأمره  تعظيم  رابًعا: 
وعدم التقدم بني يدي اهلل تعالى ور�سوله  براأي اأو اجتهاد.

• خامًسا: تعظيم �سعائر اهلل وحرماته؛ قال اهلل تعالى: { ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  	
ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋۅ      } ]احلج: 30[.

ومن تعظيم �سعائر اهلل تعالى تعظيم احلج و�سعائره كال�سفا واملروة، والذبح هلل تعالى، 
عن  والنهي  باملعروف  واالأمر  واجلهاد،  وال�سيام،  والزكاة،  ال�سالة،  �سعرية  وتعظيم 

املنكر، وغريها من �سعائر اهلل تعالى وفرائ�سه.
ومن تعظيم حرمات اهلل تعالى تعظيم مناهيه واجتنابها، كالربا والزنا و�سرب اخلمر 
تعالى  تعظيم اهلل  دليل على  تعالى  فاجتناب حمارم اهلل  واملحرمات،  الكبائر  و�سائر 

. وتوقريه، والغ�سب عند انتهاكها من تعظيم اهلل
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• ورد ا�سمه �سبحانه )املهيمن( يف قوله تعالى: { ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  	
 { ۅ         ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ  

]احلشر: 23[.

 المعنى في حق اهلل
• )املهيمن(: ال�سهيد، اأي: ال�ساهد على خلقه باأعمالهم، مبعنى اأنه رقيب عليهم.	
• و)املهيمن(: املطلع على خفايا االأمور وخبايا ال�صدور، الذي اأحاط بكل �صيء علًما.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اأو 	 ال�ساهد على خلقه مبا ي�سدر منهم من قول  اأنه  أواًل: ملا كان من معاين )املهيمن( 

عمل، ال يغيب عنه من اأعمالهم الباطنة والظاهرة �سيء، فاإن االإميان بهذا يثمر مراقبة 
اهلل  يف ال�سر والعالنية، ويثمر اخلوف منه واإجالله وتعظيمه.

• فاإن 	 واآجالهم؛  باأعمالهم  خلقه  على  القائم  اأنه  )املهيمن(  معاين  من  كان  وملا  ثانًيا:  
ا  االإميان بهذا يثمر حمبة اهلل  والتقرب اإليه بالطاعات والقربات، تعبًدا له ، وحبًّ
والتما�ًسا ملر�ساته، و�سكًرا له على نعمائه واأف�ساله واإح�سانه، كما يثمر التوكل عليه وحده 

وتفوي�ض االأمور اإليه.
• ثالًثا: وملا كان من �سفات القراآن الكرمي الذي هو كالم اهلل  اأنه )مهيمن( على ما 	

�سبق من الكتب ال�سماوية التي قبله لقوله �سبحانه: {ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ} ]املائدة: 48[. فاإن االإميان بهذا يثمر تعظيم 
الهداية  و�سكره على    الفرح، وحمد اهلل  اأعظم  به  والفرح   وحمبته،  كتاب اهلل 

اإليه.
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• ڤڤ  ڤ    	 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   تعالى:{  قوله  يف  )املجيد(  �سبحانه  ا�سمه  ورد 
ڤ  ڦ    } ]هود: 73[.

 المعنى في حق اهلل
• َدُه َخْلُقه لعظمته.	 د بفعاله، وجَمَّ جَّ اهلل تعالى هو املجيد، مَتَ
• و)املجيد(: هو الوا�سع الكرم.	
• وو�سف نف�سه بـ)املجيد( وهو: املت�سمن كرثة �سفات كماله و�سعتها، وعدم اإح�ساء اخللق 	

لها، و�سعة اأفعاله وكرثة خريه ودوامه.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• باملخلوق 	 التعلق  وترك  ورحمته،  وف�سله  بكرمه  خلقه  و�سع  الذي    اهلل  حمبة  أواًل: 

ال�سعيف الفقري بذاته اإلى اهلل تعالى، واإن كان فيه جمٌد اأو كرٌم حمدود، فهو من جود اهلل 
تعالى وكرمه.

• ثانًيا: متجيده �سبحانه، وتعظيمه واإجالله، واللهج بذكره، والثناء عليه بالتهليل والتحميد 	
والت�سبيح والتكبري و�سوؤاله باأ�سمائه احل�سنى.

• ثالًثا: التقرب اإلى اهلل  بطاعته والتما�ض مر�ساته، والبعد عن معا�سيه وم�ساخطه، 	
وهذه هي حقيقة التقوى التي فيها ال�سرف واملجد والرفعة للعبد يف الدنيا واالآخرة، فاهلل 
ده، وجمده،  اإال ملن عبده ووحَّ �سبحانه )املجيد(؛ ال يهب املجد والرفعة والذكر احل�سن 

واتقاه.
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• قال اهلل تعالى: { ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  	
ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        } ]احلشر: 23[.

  المعنى في حق اهلل
• »)املتكرب( العظيم ذو الكربياء، املتعايل عن �سفات خلقه، املتكرب على عتاتهم، والكربياء: 	

العظمة وامللك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وال�سفات، وكمال الوجود، وال يو�سف 
بها على وجه املدح اإال اهلل«.

• وميكن فهم معنى ا�سمه �سبحانه )املتكرب( يف املعاين التالية:	
املتكرب واملتنزه عن كل �سوء و�سر. -
املتكرب على عتاة خلقه وجبابرتهم اإذا نازعوه العظمة فيق�سمهم. -
املتكرب املنزه عن الظلم فال يظلم اأحًدا. -
املتكرب واملتعايل عن �سفات خلقه فال �سيء مثله. -
الذي كرب وعظم فكل �سيء دون جالله �سغري وحقري. -

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: امتالء القلب بخلق التوا�سع هلل تعالى بتوحيده وعبادته، واالنقياد للحق الذي جاء 	

يف كتابه �سبحانه وعلى ل�سان ر�سوله ، والتوا�سع لعباد اهلل وعدم التكرب عليهم، والبعد 
 . 

عن ظلمهم وه�سم حقوقهم، قال : »الكرب بطر احلق وغمط النا�ض« )أخرجه مسلم(
وبقدر ما يف القلب من تعظيم اهلل تعالى واالإميان بكربيائه وجالله؛ يكون التوا�سع للحق 

وترك احتقار اخللق.
• اإلى 	 املبادرة  االأثر يف  له  يكون  وتعظيمه، واحلياء منه؛ مما    اخلوف من اهلل  ثانًيا: 

طاعته فيما اأمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، واالإخال�ض له �سبحانه يف ذلك، وتعظيم 
اأمره، واالنقياد حلكمه، وعدم اخلوف من املخلوق ال�سعيف.

• ثالًثا: اليقني باأنه ما من متكرب وطاغية اإال و�سيق�سمه اهلل  يف الدنيا واالآخرة، وهذا 	
يثمر يف قلب املوؤمن عدم االغرتار بقوة الكفار وجربوتهم؛ فاإن اهلل  فوقهم وقا�سمهم، 

وعلى املوؤمنني اأن ياأخذوا باأ�سباب الن�سر و�سروطه.
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• قال اهلل تعالى:{ ژ  ڑ      ڑ  ک    ک} ]الرعد: 9[.	

 المعنى في حق اهلل
• دون 	 ف�سغر  واأفعاله،  و�سفاته  ذاته  يف  ال�ساأن،  وكرب  باجلالل  املو�سوف  هو  )الكبري(: 

جالله كل كبري، ويقال: هو الذي كرب عن �سبه املخلوقني.
• : ذكره 	 نبيه  نة  و�سُّ والتي �سرعها يف كتابه   ، التي يحبها اهلل  االأذكار  اأعظم  ومن 

�سبحانه بالتكبري؛ وذلك بقول: »اهلل اأكرب«، ولو تتبعنا املواطن التي �سرع فيها هذا الذكر 
العظيم املحبوب هلل تعالى وندب النا�ض اإليه وحثهم عليه لوجدناها كثرية جّدًا.

• وبالتاأمل يف هذه املواطن واالأحوال، التي �سرع فيها هذا الذكر العظيم؛ جنده اإما اأن يكون 	
قبل ال�سروع يف عبادة اأو بعدها، اأو يف املوا�سع الكبار التي يجتمع فيها النا�ض، اأو يف ح�سور 

. عدو من �سياطني اجلن اأو االإن�ض، اأو عند روؤية اآية من اآيات اهلل
• يقول االإمام ابن القيم - رحمه اهلل تعالى - عن معنى التكبري: »... فاهلل �سبحانه اأكرب 	

من كل �سيء، ذاًتا وقدًرا وعزة وجاللة، فهو اأكرب من كل �سيء يف ذاته و�سفاته واأفعاله« 
)الصواعق املرسلة 1379/4(.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• يراجع ما ُكتب عن اآثار االإميان با�سميه �سبحانه )املتكرب والعظيم(.	
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• ورد ذكر )الوارث( يف قوله تعالى: {گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ} 	
]احلجر: 23[.

 المعنى في حق اهلل
• )الوارث( هو: الباقي بعد فناء اخللق وامل�سرتد اأمالكهم وموارثهم بعد موتهم، ومل يزل 	

اهلل باقًيا مالًكا لالأ�سياء كلها، يورثها من ي�ساء، وي�ستخلف فيها من اأحب.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: ال�سعي يف هذه الدنيا للتقرب اإلى اهلل ، وطلب جنته بالعلم النافع والعمل ال�سالح؛ 	

وذلك للفوز باجلنة التي ال يورثها اهلل  اإال للمتقني: { ی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  
ىئ         يئ    } ]مرمي: 63[.

• ثانًيا: عدم االغرتار بقوة الباطل وانتفا�سه، فاإن اهلل  له باملر�ساد، و�سياأتي الوقت 	
اهلل  قال  فيها،  وميّكنهم  الكافرين  ديار  املوؤمنني  عباده  ويورث  فيه،  اهلل  يزهقه  الذي 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ         ۇ   ۇ   ڭ    }  :
ۋ  ۅ  } ]األعراف: 137[، وقوله �سبحانه: { چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     

ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  } ]األنبياء: 105[.
• اإلى الفناء، وال يبقى 	 اإليها؛ الأن ماآلها  عدم االغرتار بالدنيا، واحلذر من الركون  ثالًثا: 

اإال ما قدمه العبد لنف�سه يوم القيامة، قال �سبحانه { ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ    } ]مرمي: 40[.

• رابًعا: التعلق باهلل وحده، والتوكل عليه يف حفظ ما يرتكه العبد بعد موته من مال وولد، 	

وهو خري الوارثني: {    ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  } ]األنبياء: 89[.
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• ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     	 تعالى:{  قوله  )العلي(  �سبحانه  ا�سمه  دليل 
ىئىئ   ىئ  ی   ی} ]البقرة: 255[، واأما دليل ا�سمه �سبحانه )االأعلى( فهو قوله 
فقوله  �سبحانه)املتعال(  ا�سمه  دليل  واأما   .]1 ]األعلى:  ڻ}  ڻ   ڻ   ں    }  :

تعالى: { ژ  ڑ      ڑ  ک    ک} ]الرعد: 9[.

  المعنى في حق اهلل
• القدر 	 وعلو  الذات،  علو  الوجوه:  جميع  من  املطلق  العلو  له  الذي  هو  االأعلى(:  )العلي، 

وال�سفات، وعلو القهر.
• والكربباء 	 العظمة  �سفات  وبجميع  احتوى،  امللك  وعلى  ا�ستوى،  العر�ض  على  الذي  فهو 

واجلالل واجلمال وغاية الكمال ات�سف، واإليه فيها املنتهى.

من آثار اإليمان بهذه األسماء الكريمة
• أواًل: اخل�سوع هلل تعالى واالإخبات، والتذلل له مع حمبته وتعظيمه واإجالله، وهذان هما 	

 : قال   ،{ ڻ   ڻ   ڻ   ں    } تعالى:  قوله  نزل  ملَّا  ولذا  تعالى؛  هلل  العبودية  ركنا 
)�سعوها يف �سجودكم( )أخرجه أحمد(.

• لعباده 	 وقهره  �سبحانه  بعلوه  االإميان  الأن  اأنزل من احلق؛  وملا  تعالى  التوا�سع هلل  ثانًيا: 
باأحكامه  ا  ور�سً ونواهيه،  واأوامره  تعالى  هلل  وتعظيًما  وحياًء،  توا�سًعا  القلب  يف  يورث 

القدرية وال�سرعية، واإذعاًنا للحق اإذا بان له وعلم اأنه من عند اهلل تعالى.
• ثالًثا: احلذر من العلو يف االأر�ض بغري احلق، وجتنب ظلم العباد والتكرب عليهم وقهرهم 	

والعدوان عليهم، وال ينجو من ذلك اإال من تذكر علو اهلل تعالى وقهره .
• رابًعا: اخلوف من اهلل وحده، وتخل�ض القلب من اخلوف من املخلوق ال�سعيف؛ فمهما 	

اأوتي املخلوق من قوة وعلو يف االأر�ض؛ فاإن اهلل  فوقه مكاًنا وقدًرا وقهًرا. 
• واإثبات 	 واأفعاله،  و�سفاته  ذاته  نق�ض يف  كل  - عن  وتعالى  �سبحانه   - تنزيهه  خامًسا: 

�سفات الكمال له �سبحانه، وحمده على ذلك.

����� ������� ������.indd   114 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

115

• ورد ذكر ا�سمه �سبحانه )العزيز( يف كتاب اهلل كثرًيا، ومنه قوله تعالى:  { ڃ  ڃ  ڃ  	
چ   چ } ]البقرة: 260[.

• و)العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة االمتناع، فامتنع اأن يناله 	
اأحد من املخلوقات، وقهر جميع املوجودات، ودانت له اخلليقة، وخ�سعت لعظمته.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ال�سركة 	 اإذ  له؛  ي�ستلزم توحيده وعبادته وحده ال �سريك  ا�سمه �سبحانه )العزيز(  أواًل: 

تنايف كمال العزة.
• ثانًيا: ومن كمال العزة تربئته �سبحانه من كل �سوء، وتنزيهه من كل �سر ونق�ض.	
• واأمره يف عباده، وت�سريف قلوبهم على ما 	 من كمال عزته �سبحانه، نفاذ حكمه  ثالًثا: 

ي�ساء، وهذا ما ال يقدر عليه اإال اهلل �سبحانه، وهو ما يجعل العبد خائًفا من ربه �سبحانه، 
الئًذا بجنابه، معت�سًما به، متربًئا من احلول والقوة، ي�ساأل ربه حفظ قلبه، و�سالح دينه 

ودنياه.
• التام، 	 والغنى  واحلمد،  الكمال  اأن  ي�سهد  اأن  ق�سائه:  ا يف  اأي�سً عزته  �سهود  ومن  رابًعا: 

، والعيب والظلم واحلاجة، وكلما  والعزة كلَّها هلل، واأن العبد نف�َسه اأولى بالتق�سري والذمِّ
ازداد �سهوده لذله ونق�سه وعيبه وفقره؛ ازداد �سهوده لعزة اهلل وكماله، وحمده وغناه.

• خامًسا: يثمر االإميان بهذا اال�سم الكرمي العزة يف قلب املوؤمن، واأنه مهما ابتغى العبد 	
العزة عند غري اهلل تعالى ويف غري دينه؛ فلن يجدها، ولن يجد اإال الذل وال�سعف والهوان.

وال�سعور بهذه العزة؛ يثمر التعايل على الباطل واأهله، وعدم اال�ستكانة لهم مهما ت�سلطوا 
على العبد، فغاية ما يقدرون عليه االأذى الظاهري.
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• سادًسا: كما يثمر هذا ال�سعور، عدم الركون اإلى �سيء من هذه الدنيا الفانية، وجعلها 	
م�سدر العزة والقوة، فكم راأينا و�سمعنا عن كثري من النا�ض الذين اغرت بع�سهم مباله اأو 

جاهه اأو ولده اأو �سلطانه ومن�سبه؛ فكانت كلها �سبًبا يف اإذالله وا�ستخذائه و�سقائه.
• سابًعا: من اأ�سباب العزة العفو والتوا�سع والذلة للموؤمنني، قال : )... وما زاد اهلل 	

ا( )أخرجه مسلم(. عبًدا بعفٍو اإال عزًّ
• ثامًنا: �سمى اهلل تبارك وتعالى كتابه: )العزيز(، وذلك يف قوله �سبحانه:{ ک  ک  	

ک  } ]فصلت: 41[، ومن عزته؛ اأنه غالب بحججه وكماله و�سموله، ومن قال به واحتج 
به؛ فهو الغالب العزيز، ومن عزته؛ اأن يعز ويرفع من عمل به ودعا اإليه.
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• وعزته 	 ومراقبته  واإحاطته  وعلوه  قهره  و�سهود  وحده،  منه  واخلوف    اهلل  تعظيم  اإن 
وقوته وربوبيته، وواليته، ون�سره، ووعده ووعيده؛ كل ذلك يثمر يف القلب االأخالق العالية، 
بالباطل  واال�ستهانة    اهلل  �سبيل  يف  والن�سيحة  احلق  على  والثبات  ال�سجاعة  ومنها 

واأهله؛ الأنهم يف قب�سة اهلل  وحتت قهره وملكه و�سلطانه.
• كل 	 يحب  عليم، جواد  كل  يحب  عليم  فهو  و�سفاته،  اأ�سمائه  موجب  يحب  �سبحانه  »وهو 

جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب اجلمال، عفو يحب العفو واأهله ، حيي يحب احلياء 
واأهله، بر يحب االأبرار، �سكور يحب ال�ساكرين، �سبور يحب ال�سابرين، حليم يحب اأهل 

احللم«. )بدائع التفسير 316/2(.
• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »اإن التوا�سع يتولد من بني العلم باهلل �سبحانه ومعرفة 	

اأ�سمائه و�سفاته ونعوت جالله وتعظيمه وحمبته واإجالله، ومن معرفته بنف�سه وتفا�سيلها 
وعيوب عملها واآفاتها، فيتوّلد من بني ذلك كلِّه خلٌق هو التوا�سع؛ وهو: انك�سار القلب هلل؛ 
وخف�ض جناح الذلِّ والرحمة بعباده، فال َيرى له على اأحٍد ف�ساًل؛ وال َيرى له عند اأحٍد 
ا، بل يرى الف�سل للنا�ض عليه؛ واحلقوق لهم ِقَبَله، وهذا ُخلٌق اإمنا ُيعطيه اهلل  من  حقًّ

به«. )الفوائد ص157، 158 باختصار(. ُيحبُّه وُيكرمه وُيقرِّ
• مينعه 	 فالكرب  وال�سهوة،  والغ�سب،  واحل�سد،  الكرب،  اأربعة:  الكفر  »اأركان  ا:  اأي�سً ويقول 

االنقياد، واحل�سد مينعه قبول الن�سيحة وبذلها، والغ�سب مينعه العدل، وال�سهوة متنعه 
التفرغ للعبادة ... ومن�ساأ هذه االأربعة: من جهله بربه وجهله بنف�سه، فاإنه لو عرف ربه 
ب�سفات الكمال ونعوت اجلالل، وعرف نف�سه بالنقائ�ض واالآفات؛ مل يتكرب ومل يغ�سب 
لها ومل يح�سد اأحًدا على ما اآتاه اهلل، فاإن احل�سد يف احلقيقة نوع من معاداة اهلل، فاإنه 
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ولذلك  نعمة اهلل على عبده... فهو م�ساد هلل يف ق�سائه وقدره وحمبته وكراهته.  يكره 
ا حقيقة؛ الأن ذنبه كان عن كرب وح�سد. فقلع هاتني ال�سفتني مبعرفة اهلل  كان اإبلي�ض عدوًّ

وتوحيده والر�سا به وعنه واالإنابة اإليه«. )الروح ص 522(.
• ومن االأ�سماء احل�سنى التي تثمر االأخالق الكرمية: الكرمي - اجلواد - املح�سن - املنان - 	

الرفيق - احلليم - ال�ستري - الوهاب - املعطي - العفو - الرحيم.
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• ة عن ابن عبا�ض 	 نَّ مل يرد ذكر هذا اال�سم الكرمي يف القراآن الكرمي، واإمنا جاء ذلك يف ال�سُّ
- ر�سي اهلل عنهما - قال: قال ر�سول اهلل : »اإن اهلل تعالى جواد يحب اجلود، ويحب 
معايل االأخالق، ويكره �سفا�سفها« )أخرجه أبونعيم في احللية، وصححه األلباني في السلسلة وصحيح 

اجلامع(.

  المعنى في حق اهلل
• اأنه تعالى اجلواد املطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات، ومالأها من 	 )اجلواد( يعني: 

ف�سله، وكرمه، ونعمه املتنوعة، وخ�ض بجوده ال�سائلني بل�سان املقال اأو ل�سان احلال؛ من 
بر، وفاجر، وم�سلم، وكافر، ومن جوده الوا�سع ما اأعده الأوليائه يف دار النعيم، مما ال عني 

راأت، وال اأذن �سمعت، وال خطر على قلب ب�سر.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ُلوه ويرجوه وي�ساألوه 	 أواًل: قال ابن القيم رحمه اهلل: »فهو �سبحانه ُيِحبُّ من عباده اأن ُيوؤَمِّ

من ف�سله؛ الأنه امللك احلقُّ )اجلواد(، اأجود من �ُسِئَل؛ واأو�سع من اأعطى« )مدارج السالكني 
50/2(، وهذا يثمر التوجه اإلى اهلل وحده اجلواد الكرمي و�سوؤاله �سبحانه وترك ما �سواه.

• ثانًيا: الَتخـلق ب�سـفة )اجلود( وال�سعي الإي�سال اخلري للنا�ض، واالإنفاق ب�سـخاء يف وجوه  	
اخلري التي يحبها اهلل ، فاهلل  جواد يحب االأجواد من عباده.
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و»الجود« عشر مراتب
• أحدها: اجلود بالنف�ض.	
• امتهان 	 على  جوُده  اجلواد  فيحمل  اجلود،  مراتب  ثاين  وهو  بالريا�سة،  اجلود  الثانية: 

ريا�سته، واجلود بها، واالإيثار يف ق�ساء حاجات امللتم�ض.
• الثالثة: اجلود براحته ورفاهيته.	
• الرابعة: اجلود بالعلم وبذله.	
• الخامسة: اجلود بالنفع باجلاه؛ كال�سفاعة.	
• السادسة: اجلود بنفع البدن على اختالف اأنواعه.	
• السابعة: اجلود بالعر�ض.	
• الثامنة: اجلود بال�سرب، واالحتمال ، واالإغ�ساء.	
• التاسعة: اجلود باخُللق والب�سر والب�سطة.	
• العاشرة: اجلـود برتكه ما يف اأيدي النا�ض لهم.	
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• ورد هذا اال�سم الكرمي يف ال�سنة املطهرة،   قال ر�سول اهلل : »اإذا حكمتم فاعدلوا واإذا 	
قلتم فاأح�سنوا، فاإن اهلل حم�سن يحب االإح�سان« )أخرجه ابن عدي في الكامل، وحسنه األلباني 

في الصحيح »470«(.

  المعنى في حق اهلل
• )اإن اهلل تعالى حم�سن(: »اأي: االإح�سان له و�سف الزم؛ ال يخلو موجود عن اإح�سانه طرفة 	

عني، فال بد لكل مكون من اإح�سانه اإليه بنعمةاالإيجاد ونعمة االإمداد« )فيض القدير 264/2(.
• واهلل �سبحانه حم�سن يف اإنعامه، فيعطي النعم الكثرية التي ال تعد وال حت�سى، وحم�سن 	

يف فعله، فهو �سبحانه وتعالى اأح�سن كل �سيء خلقه، قال تعالى: { ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہہ   } ]السجدة: 7[.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• وال�سعي 	 �سبحانه،  اإح�سانه  اآثار  من  هي  التي  االإ�سالم  و�سريعة  الدين  بهذا  الفرح  أواًل: 

لن�سرها والدعوة اإليها؛ لتهناأ الب�سرية بهذا االإح�سان العظيم.
• ثانًيا: التحلي ب�سفة االإح�سان، وال�سعي اإلى اأن يكون العبد من املح�سنني الذين يحبهم 	

. اهلل
واالإح�سان من العبد نوعان:

األول: اإح�سان يف عبادة اهلل تعالى. -
لهم،  - اخلري  اأنواع  جميع  باإي�سال  وذلك  تعالى،  اهلل  عباد  اإلى  اإح�سان  والثاني: 

ے    ے   ھ   ھ   ھ   فقال:{  عليهما،  بالثواب  تعالى  اهلل  وعد  قد  النوعني  وكال 
ۓ} ]التوبة: 120[.

����� ������� ������.indd   122 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

123

• قال اهلل تعالى: { ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  } ]النساء: 	
.]43

  المعنى في حق اهلل
• )العفو( ال�سفح عن الذنوب، وترك جمازاة امل�سيء.	
• وهو الذي له العفو ال�سامل الذي و�سع ما ي�سدر من عباده من الذنوب؛ وال �سيما اإذا اأتوا 	

مبا يوجب العفو عنهم؛ من اال�ستغفار والتوبة واالإميان واالأعمال ال�ساحلة.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• التاأكيد على التو�سل اإلى اهلل ، و�سوؤاله �سبحانه بهذا اال�سم الكرمي العفو عن ال�سيئات 	

وال�سفح عن الزالت، كما جاء يف دعائه  الذي اأو�سى به عائ�سة -ر�سي اهلل عنها - باأن 
تدعو به يف ليلة القدر وغريها: »اللَّهم اإنك عفو حتب العفو فاعف عني« )أخرجه الترمذي، 

وقال حسن صحيح(.

• اأن يت�سف امل�سلم ب�سفة العفو عن عباد اهلل  والتجاوز عن هفواتهم.	
• ما ذكر من االآثار يف ا�سمه �سبحانه )الغفور( ي�سلح اأن يقال هنا فلريجع اإليه.	
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• قال اهلل تعالى:{ ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ} ]ص: 9[.	

  المعنى في حق اهلل
• اأن يهبوا 	 اإمنا ميلكون  ا�ستثابة، واملخلوقون  )الوهاب(: هو الذي يجود بالعطاء من غري 

مااًل اأو نوااًل يف حاٍل دون حال، وال ميلكون اأن يهبوا �سفاًء ل�سقيٍم، وال ولًدا لعقيم، وال هدى 
ل�ساٍل، وال عافيًة لذي بالء، واهلل الوهاب �سبحانه ميلك جميع ذلك، و�سع اخللق جوُده، 

فدامت مواهبه، وات�سلت مننه وعوائده.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبة اهلل  واإخال�ض العبادة له وحده؛ الأنه بيده وحده جميع املواهب التي ال تعد 	

وال حت�سى، بجميع اأ�سنافها واأنواعها، فهو �سبحانه واهب احلياة، وواهب القوة، وواهب 
الرزق، وواهب الهداية واالإميان من غري عو�ض وال ثواب يريده �سبحانه من خلقه؛ فخليق 

مبن هذه مواهبه اأن يبذل له احلب كله، واأن ُيعبد وحده ال �سريك له.
• ثانًيا: القيام ب�سكر اهلل  على هباته العظيمة الدينية والدنيوية، وذلك ببذلها يف طاعته 	

�سبحانه واتقاء م�ساخطه، ون�سر هدايته واإي�سالها للنا�ض من غري عو�ض يرجى يف الدنيا.
• ثالًثا: التخلق بهذه ال�سفة ملن اأقدره اهلل  عليها، وذلك باأن يهب املوؤمن مما وهبه اهلل 	

  من مال اأو جاه اأو علم للمحتاجني اإليه.
• رابًعا: املحافظة على نعم اهلل  وهباته العظيمة من ال�سياع، وذلك بالبعد عن اأ�سباب 	

 والت�سرع بني يديه  اإلى احلق واالإميان، و�سوؤال اهلل  فقدها، وال �سيما هبة الهداية 
بالثبات على الهداية وعدم الزيغ عنها، كما تو�سل الرا�سخون يف العلم با�سمه )الوهاب( 
للثبات على الدين { ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  } 

]آل عمران: 8[.

• الدنيا 	 خريي  من  العبد  يحتاجه  ما  كل  الكرمي  اال�سم  بهذا    اهلل  �سوؤال  خامًسا: 
واالآخرة؛ الأنه ال واهب اإال اهلل ، وهذا كثري يف دعاء االأنبياء - عليهم ال�سالة وال�سالم 

- يف القراآن الكرمي.
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• ة النبوية، قال : )اإن اهلل 	 نَّ مل يرد هذا اال�سم الكرمي يف كتاب اهلل ، واإمنا ورد يف ال�سُّ
 حييٌّ �ستري، يحب احلياء وال�سرت، فاإذا اغت�سل اأحدكم فلي�سترت( )أخرجه أبو داود، وصححه 

األلباني(.

  المعنى في حق اهلل
• )�ِسّتري( يعني اأنه �ساتر ي�سرت على عباده كثرًيا وال يف�سحهم يف امل�ساهد، كذلك يحب من 	

عباده ال�سرت على اأنف�سهم واجتناب ما ي�سينهم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ي�ستعجل 	 وال  يف�سحهم،  وال  ي�سرتهم  الذي  عباده،  على  احلليم    اهلل  حمبة  أواًل: 

بعقوبتهم، فحقيق مبن هذا و�سفه مع اأو�سافه االأخرى الكاملة اأن يحب كل احلب، ويفرد 
وحده بالعبودية واملحبة واالإخال�ض والتعظيم واالإجالل.

• ثانًيا: احلياء من اهلل  الذي يرى عبده وهو يع�سيه في�سرته وال يف�سحه، فحري بالعبد 	
اأن يتاأدب مع ربه �سبحانه وي�ستحي منه، الذي يراه يف جميع اأحواله، وال يخفى عليه من 

عبده خافية.
•   �ِسّتري يحب ال�سرت، 	 ثالًثا: التخلق ب�سفة ال�سرت على النف�ض وعلى اخللق؛ الأن اهلل 

وياأمر عباده بالت�سرت على النف�ض اإذا ابتليت باملع�سية وعدم املجاهرة بها، وكذلك اأمر 
بال�سرت على النا�ض، والبعد عن اإ�ساعة الفاح�سة بينهم.
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• 	 :ة النبوية، ومنها قوله نَّ مل يرد هذا اال�سم الكرمي يف القراآن الكرمي، واإمنا ورد يف ال�سُّ
»اإن اهلل رفيق يحب اأهل الرفق، واإن اهلل يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف« )أخرجه 

أحمد، وصححه األلباني(.

  المعنى في حق اهلل
• )الرفيق( يف اأفعاله و�سرعه، فاهلل تعالى رفيق يف اأفعاله، خلق املخلوقات كلها بالتدريج 	

�سيًئا ف�سيًئا، بح�سب حكمته ورفقه، مع اأنه قادر على خلقها دفعة واحدة ويف حلظة واحدة.
• ومن تاأمل يف خلقه واأمره وجد ما احتوى عليه �سرعه من الرفق و�سرع االأحكام �سيًئا بعد 	

�سيء، وجريانها على وجه ال�سعة والي�سر، ومنا�سبة العباد، وما يف خلقه من احلكمة؛ اإذ 
خلق اخللق اأطواًرا، ونقلهم من حالة اإلى اأخرى بِحَكم واأ�سرار ال حتيط بها العقول.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه وتعظيمه واإجالله وحمده، حيث ظهرت اآثار لطفه ورفقه بعباده يف 	

خلقه و�سرعه وقدرته وراأفته ورحمته، مع غناه �سبحانه عن خلقه.
ومن ذلك اإمهاله �سبحانه للع�ساة من عباده ليتوبوا، ولو �ساء لعاجلهم بالعقوبة، لكنه 

رفق بهم وتاأنى فلله احلمد حمًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه.
• احلكيم 	 الكامل  الدين  هذا  اإلى  هدايته  على  عليه  والثناء  وحمده  �سبحانه  �سكره  ثانًيا: 

املي�سر، الذي كله لطف ورفق وم�سلحة للعباد.
• ثالًثا: التخلق ب�سفة الرفق والتاأين يف االأمور مع النف�ض ومع اخللق، بل حتى مع العدو، 	

واأولى النا�ض باحللم والرفق واللني: االأهل وذوو االأرحام، قال : »اإذا اأراد اهلل باأهل بيت 
خرًيا اأدخل عليهم الرفق« )أخرجه أحمد، وصححه األلباني(.

بني  و�سط  املمدوح  الرفق  بل  اخلري،  فر�ض  وتفويت  والك�سل  التفريط  يعني  ال  والرفق 
العجلة والطي�ض، وبني الك�سل وتفويت الفر�ض، اأما الطاعات والعبادات فينبغي اأن ي�سارع 

اإليها العباد.
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• قال �سبحانه: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     } ]آل عمران: 155[.	

 المعنى في حق اهلل
• )حليم(: يعني اأّنه ذو اأناة، ال يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، مع قدرته عليهم. 	

ُفوُح مع القدرة، واملتاأيّن  وال ي�ستحق ال�سافح مع العجِز ا�سم احِللِم، اإمّنا احلليُم هو ال�سَّ
الذي ال َيعَجُل بالعقوبة، وي�ستعتبهم كي يتوبوا، وميهلهم كي ينيبوا. وحلمه و�سع ال�سماوات 

واالأر�ض، فلوال حلمه ما ترك على ظهرها من دابة.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• عباده 	 على  ال�سرب  اقت�سى  العظيم  حلمه  اإن  حيث  منه،  واحلياء    اهلل  حمبة  أواًل: 

ُيَحب  الع�ساة، وعدم اال�ستعجال يف عقوبتهم لعلهم ي�ستعتبون ويتوبون، ومن هذا �ساأنه 
احلب كله وُي�ستَحى منه حق احلياء، وهذا يثمر يف القلب االأن�ض به �سبحانه، واملبادرة اإلى 

طاعته وترك معا�سيه.
• ثانًيا: فتح باب الرجاء وعدم الياأ�ض من رحمة اهلل تعالى، واملبادرة اإلى التوبة واالإنابة عن 	

ر العقوبة على الذنب اإال لالإنابة والتوبة. الذنوب مهما عظمت؛ الأنه �سبحانه ما اأخَّ
• ثالًثا: احلذر من غ�سبه �سبحانه؛ الأن )احلليم( اإذا غ�سب مل يقف لغ�سبه �سيء. وحلمه 	

�سبحانه �سادر عن قوة وقدرة، واهلل  )احلليم( ال يغ�سب اإال على من ال ي�ستحق الرحمة 
وال ي�سلح يف حقه احللم، وذلك بعد اأن يعطى املهلة والوقت الكايف، ليتوب ويهتدي فلم 

ي�ستجب.
• رابًعا: ومن اآثار حلمه �سبحانه اأنه ال ي�ستجيب ال�ستعجال عباده باإنزال العقوبة بالكافرين، 	

�سواء اأكان ذلك من قبل املوؤمنني يف ا�ستعجالهم الفتح بينهم وبني القوم الكافرين، اأم كان 
ذلك من الكافرين، الذين ي�ستعجلون العذاب، واهلل  يحلم عنهم ويوؤخره عنهم.

• وال�سفح 	 احللم،  �سفة  وهو  اأال  الكرمي  اخللق  بهذا  بالتخلق  النف�ض  جماهدة  خامًسا: 
والتجاوز عن العباد، فهو �سبحانه )حليم( يحب من عباده احللماء، كرمي يحب الكرماء.
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• يبني ابن القيم - رحمه اهلل تعالى - اأثر الر�سا واليقني يف �سالمة القلب، فيقول: »اإن 	
، وال  غل والِغلِّ الر�سا يفتح له باب ال�سالمة، فيجعل قلبه �سليًما َنِقيًّا من الغ�ض والدَّ
ينجو من عذاب اهلل اإال من اأتى اهلل بقلب �سليم، وت�ستحيل �سالمة القلب مع ال�سخط 
وعدم الر�سا، وكلَّما كان العبد اأ�سد ر�سى كان قلبه اأ�سلم. فاخَلبث والدَغل والغ�ض: 
قرين بال�سخط، و�سالمة القلب وبره ون�سحه: قرين الر�سا، وكذلك احل�سد: هو من 

ثمرات ال�سخط، و�سالمة القلب منه من ثمرات الر�سا«. )مدارج السالكني 207/2(.
• بالقدر، 	 والر�سا  للحكم،  ال�سرب  االإميان:  »ذروة  قال:  عنه،  اهلل  ر�سي  الدرداء  اأبي  عن 

واالإخال�ض يف التوكل، واال�ست�سالم للرب   « )حلية األولياء 216/1(.
• ويقول ابن القيم - رحمه اهلل تعالى - يف تعريف القلب ال�سليم: »اعلم اأن »الت�سليم« هو 	

اخلال�ض من �سبهٍة تعار�ض اخلرب، اأو �سهوٍة تعار�ض االأمر، اأو اإرادة تعار�ض االإخال�ض، اأو 
اعرتا�ٍض يعار�ض القدر وال�سرع. 

• و�ساحب هذا التخل�ض: هو �ساحب القلب ال�سليم الذي ال ينجو يوم القيامة اإال من اأتى اهلل 	
به، فاإن الت�سليم �سد املنازعة. واملنازعة: اإما ب�سبهة فا�سدة، تعار�ض االإميان باخلرب عما 
و�سف اهلل به نف�سه من �سفاته واأفعاله، وما اأخرب به عن اليوم االآخر، وغري ذلك. فالت�سليم 
له: ترك منازعته ب�سبهات املتكلمني الباطلة. واإما ب�سهوة تعار�ض اأمر اهلل  فالت�سليم 
لالأمر بالتخل�ض منها، اأو اإرادة تعار�ض مراد اهلل من عبده؛ فتعار�سه اإرادة تتعلق مبراد 
العبد من الرب؛ فالت�سليم بالتخل�ض منها. اأو اعرتا�ض يعار�ض حكمته يف خلقه واأمره؛ 
باأن يظن اأن مقت�سى احلكمة خالف ما �سرع، وخالف ما ق�سى وقدر. فالت�سليم: التخل�ض 

الفصل الثامن
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من هذه املنازعات كلها«. )مدارج السالكني 148،147/2(.
• ومن اأ�سماء اهلل احل�سنى التي تثمر �سالمة القلب وطماأنينته: العليم - احلكيم - اخلبري - 	

الرحيم - اللطيف - الرب - القيوم - الرب - ال�سالم - امللك - القدو�ض - املوؤمن - الطيب - 
اخلبري - املحيط - االأول، االآخر - الظاهر - الباطن - احلكم - ال�سمد - الواحد، االأحد.

• وقد �سبق احلديث عن هذه االأ�سماء احل�سنى يف ف�سول �سابقة والحقة، فلريجع اإليها.	
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• كل اأ�سماء اهلل  و�سفاته ُيثنى على اهلل �سبحانه بها، وُيحمد عليها، وُيدعى بها، ويخ�ض 	
من هذه االأ�سماء بع�ض ما ورد يف االأذكار واالأدعية املاأثورة، من كرثة الدعاء بها وما تثمره 

. من االفتقار اإلى اهلل
• كان من افتقاره ودعائه �سلى اهلل عليه و�سلم: »اللهم ت�سمع كالمي، وترى مكاين، وتعلم 	

�سري وعالنيتي، ال يخفى عليك �سيء من اأمري، اأنا البائ�ض الفقري، امل�ستغيث امل�ستجري، 
والوجل امل�سفق، املقر املعرتف بذنوبي، اأ�ساألك م�ساألة امل�سكني، واأبتهل اإليك ابتهال املذنب 
الذليل، واأدعوك دعاء اخلائف ال�سرير، من خ�سعت لك رقبته، وفا�ست لك عيناه، وذل 
ا، وكن بي روؤوًفا رحيًما، يا خري  ج�سده، ورغم اأنفه لك، اللَّهم ال جتعلني بدعائك رب �سقًًّ

امل�سوؤولني، ويا خري املعطني«  )املعجم الصغير للطبراني ص144(.
• ويف 	 ال�سالة،  يف  اأ�سياء:  ثالثة  يف  احلالوة  »تفقدوا  اهلل:  رحمه  الب�سري  احل�سن  وقال 

ال�سالكني  )مدارج  مغلق«  الباب  اأن  فاعلموا  واإال  وجدمت...  فاإن  القراآن،  وقراءة  الذكر، 
.)424/2

• يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »و�سمعت �سيخ االإ�سالم ابن تيمية يقول: اإن يف الدنيا 	
اإذا �سلى الفجر يجل�ض يف مكانه  جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة االآخرة، قال: وكان 
ا، وكان اإذا �سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي ولو  يذكر اهلل تعالى حتى يتعالى النهار جدًّ
مل اأتغد هذه الغدوة �سقطت، وقال يل مرة: ال اأترك الذكر اإال بنية اإجمام النف�ض واإراحتها 

الأ�ستعد بتلك الراحة لذكر اآخر اأو كالم هذا معناه« )الرد الوافر ص69( .

الفصل التاسع

األسماء التي تثمر االفتقار إلى اهلل وكثرة دعائه

����� ������� ������.indd   134 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

135

• 	 - القيوم   - احلي   - جالله  جل  اهلل  ال�سفات:  هذه  تثمر  التي  احل�سنى  االأ�سماء  ومن 
الرحمن، الرحيم - الرب - اللطيف - الغفور - العفو - امللك - القدو�ض - الغني - احلميد 
االآخر -  االأول،  العظيم -  الكرمي - احلليم - اجلبار -  املّنان - اجلواد -  الرزاق -   -
الظاهر، الباطن - االأحد - ال�سمد - الويل - الن�سري - القريب - املجيب - الوتر - 

الواحد، االأحد.
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• قال اهلل تعالى: { ې   ى  ى  } ]الشورى: 28[.	
• 	 { ۇئ  ۇئ   وئ   وئ    } �سبحانه:  قوله  يف  ورد  فقد  )املولى(  �سبحانه  ا�سمه  اأما 

]األنفال: 40[.

  المعنى في حق اهلل
• ا املتويلِّ االأمر والقائم به، 	 )الويل( هو فعيٌل، من املواالة، والويل: النا�سر، و)الويل( اأي�سً

كويل اليتيم، وويل املراأة يف عقد النكاح عليها، واأ�سله من الَويْل، وهو الُقْرُب، واهلل - جل 
�ساأنه - مولى اخللق اأجمعني، مبعنى اأنه �سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم احلق.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• أواًل: ملا كان من معاين )املولى( املعنى الذي يدخل فيه الكافر واملوؤمن، مبعنى اأنه �سيد 	

اهلل  حمبة  يثمر  الكرمي  اال�سم  بهذا  االإميان  فاإن  احلق،  ومعبودهم  ومالكهم  املخلوقات 
، واإفراده وحده �سبحانه بالعبادة، ونفيها عما �سواه.

• ثانًيا: واأما والية املحبة والتوفيق والن�سرة فهي بهذا املعنى خا�سة باملوؤمنني املتقني، وهي 	
بهذا املعنى تثمر يف قلوب اأولياء اهلل الطماأنينة والثقة يف ن�سرته وكفايته و�سدق التوكل 
واإن ظهروا يف وقت ما  الكفار وقطع دابرهم،  اليقني بذهاب  يثمر  عليه �سبحانه، وهذا 

. حلكمة فنهايتهم اإلى زوال؛ الأنهم مقطوعو ال�سلة باهلل
• اأوليائه املتقني وذلك بتحقيق 	  واالت�ساف ب�سفات  نيل والية اهلل  اإلى  ال�سعي  ثالًثا: 

عبوديته وتقواه والتقرب اإليه �سبحانه بالعمل ال�سالح، فبهذا تنال والية اهلل تعالى.
ة وتقوى  نَّ اأما من يو�سفون باأولياء اهلل وهم اأبعد ما يكونون عن التوحيد ولزوم الكتاب وال�سُّ
اهلل ، وذلك مبا يعرف عنهم من ال�سرك وال�سعوذة والوقوع يف ما نهى اهلل عنه وترك ما 

اأمر به، فهوؤالء اأبعد النا�ض عن اأولياء اهلل تعالى، بل هم اأولياء ال�سيطان وحزبه .
• تعالى 	 اهلل  اأولياء  حمبة  املوؤمن  قلب  يف  يثمر  الكرميني  اال�سمني  بهذين  االإميان  رابًعا: 

وتوليهم، ون�سرتهم، والتربوؤ من اأعداء اهلل تعالى وبغ�سهم وجهادهم.
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• قال اهلل تعالى: { ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    } ]األنفال: 40[.	
• اأما ا�سمه �سبحانه )النا�سر( فلم يرد يف القراآن اإال مرة واحدة ب�سيغة التف�سيل؛ وذلك 	

يف قوله تعالى: {  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ       } ]آل عمران: 150[.

 المعنى في حق اهلل
• قال: ابن كثري رحمه اهلل تعالى:{  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   } ]احلج: 78[، »يعني نعم الويل 	

ونعم النا�سر من االأعداء« )تفسير ابن كثير 237/3(.
• ويقول ال�سيخ ال�سعدي - رحمه اهلل تعالى - عند قوله تعالى:{ پ  پ  ڀ   } ]النساء: 	

45[  »ين�سرهم على اأعدائهم، ويبني لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم، فواليته 

تعالى؛ فيها ح�سول اخلري، ون�سره؛ فيه زوال ال�سر« )تفسير السعدي 237/3(.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• أواًل: الثقة يف ن�سر اهلل تعالى لعباده املوؤمنني، وعدم الرهبة من قوة الكافرين اإذا اأخذ 	

باالأ�سباب، والتوكل على اهلل وحده يف ذلك؛ فاملن�سور من ن�سره اهلل تعالى، واملخذول من 
خذله اهلل.

• ثانًيا: وهذا االأثر مرتبط مبا قبله اأال وهو اأن االإميان با�سميه �سبحانه: )النا�سر والن�سري( 	
يدفع املوؤمن لالأخذ باأ�سباب ن�سر اهلل تعالى له يف الدنيا واالآخرة، وذلك باخل�سوع الأمره 
اإلى  باب    اهلل  طاعة  يف  التفريط  الأن  النا�ض؛  ومع  نف�سه  يف  دينه  ون�سرة  و�سريعته 

اخلذالن وامل�سائب وتاأخر ن�سر اهلل تعالى.
• ال 	 واأنه  كلها،  و�سوؤونه  اأحواله  جميع  يف  تعالى  اهلل  لن�سرة  بحاجته  العبد  �سعور  ثالًثا: 

هواه  على    اهلل  ين�سره  اأن  اإلى  حمتاج  فهو  عني،  طرفة  له  ربه  ن�سرة  عن  ي�ستغني 
ونف�سه، وهو حمتاج اإلى ن�سرة اهلل تعالى له على �سيطانه من االإن�ض واجلن، وهو حمتاج 
اإلى ن�سرة اهلل له على اأعدائه الكافرين، وباجلملة فهو حمتاج اإلى عون اهلل  ون�سرته 

على فنت ال�سبهات وال�سهوات وكيد االأعداء.
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• قال اهلل  : { ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی } ]احلديد: 3[.	

 المعنى في حق اهلل
• قبلك 	 فلي�ض  االأول  »اأنت   : الر�سول  قول  تعالى؛ وهو  باهلل  الب�سر  اأعلم  تف�سري  ويكفينا 

�سيء(« )أخرجه مسلم(. 
• واالأول: »يدل على اأن كل ما �سواه حادث كائن بعد اأن مل يكن، ويجب على العبد اأن يلحظ 	

ف�سل ربه يف كل نعمة دينية اأو دنيوية، اإذ ال�سبب وامل�سبب منه تعالى« )شرح األسماء احلسنى 
ص169(.

• و االآِخر: هو الباقي بعد فناء اخللق.	
• واالآخر: »هو الذي ال انتهاء لوجوده« )االعتقاد ص63(.	
• واأح�سـن التعـريفات واأكملهـا ما ف�سـره اأعرف الب�سـر باهلل  وذلك يف قوله : »واأنت 	

االآخر فلي�ض بعدك �سيء« )أخرجه مسلم(.

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• االلتفات 	 اأو  والوقوف  االأ�سباب،  مطالعة  من  التجرد  تقت�سي  )االأول(  با�سمه  »فعبوديته 

اإليها، وجتريد النظر اإلى �سبق ف�سله ورحمته، واأنه هو املبتدئ باالإح�سان من غري و�سيلة 
ا عدم ركونه ووثوقه باالأ�سباب والوقوف  من العبد... وعبوديته با�سمه )االآخر( تقت�سي اأي�سً
معها، فاإنها تنعدم وتنق�سي باالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق مبا 
اإلى  اال�سطرار  يوجبانه من �سحة  وما  اال�سمني  فتاأمل عبودية هذين  وينق�سي...  يعدم 
اهلل وحده، ودوام الفقر اإليه دون كل �سيء �سواه... فكما كان واحًدا يف اإيجادك، فاجعله 
نهاية  ابتداأ وجودك وخلقك منه؛ فاجعله  اإليه، لت�سح عبوديتك، وكما  تاألهك  واحًدا يف 
حبك واإرادتك وتاألهك اإليه لت�سح لك عبوديته با�سميه )االأول واالآخر( )طريق الهجرتني ص 

.)21 ، 20
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• ا�سمه: )الواحد(، يف قوله تعالى: { ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ   } ]الرعد: 16[.	
• واأما ا�سـمه: )االأحد( فقـد ورد مرة واحـدة يف القراآن الكرمي، وذلك يف قوله تعالى: { ٱ  	

ٻ  ٻ  ٻ } ]اإلخالص: 1[.
• اجلالل، 	 لذي  �سريك  لكل  نفي  و)االأحد(  واالإلهية،  بالربوبية  اإفراده  املت�سمن  )االأحد(: 

و)الواحد واالأحد( هو الفرد الذي مل يزل وحده ومل يكن معه اآخر، املتفرد يف ذاته، و�سفاته، 
واأفعاله، وربوبيته، واإلـهيته.

ما معنى وحدانية اهلل ؟
• اإنها تعني التوحيد باأنواعه الثالثة: 	

 توحيده �سبحانه يف ذاته و�سفاته.  -
توحيده �سبحانه يف ربوبيته. -
توحيده �سبحانه يف األوهيته. -

من آثار اإليمان بهذين االسمين الكريمين
• �سبحانه 	  - اإفراده  هو  الكرميني  اجلليلني  اال�سمني  لهذين  وموجب  اأثر  اأعظم  اإن  أواًل: 

وتعالى - بالربوبية، واالإلهية، وتوحيده �سبحانه باأفعاله و�سفاته وتوحيده باأفعال عباده. 
فكما اأنه واحد يف ربوبيته فهو واحد يف األوهيته، فال اإله اإال هو وحده ال �سريك له.

• وهذا يقت�سي اإفراده  باحلب والوالء؛ قال �سبحانه: { ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   	
ۀ  ۀ }]األنعام: 14[.

• ثانًيا: تعلق القلوب بخالقها ومعبودها وتوجهها له وحده ال �سريك له؛ الأنه )الواحد االأحد( 	
الذي تتجه اإليه اخلالئق يف حاجاتها و�سروراتها، وهذا ال�سعور يريح القلوب من �ستاتها 
اإلى ربها ومعبودها، ويقطع التعلق مبن ال ميلكون �سيًئا وال  وا�سطرابها، ويجعلها ت�سكن 

يقدرون على �سيء اإال مبا اأقدرهم اهلل عليه.
• ثالًثا: اإفراد اهلل  بالت�سريع والتلقي: فاإن االإميان بوحدانية اهلل  واأحديته، توجب 	

توحيده يف احلكم والتحاكم والتلقي، فم�سدر الت�سريع والتلقي هو اهلل وحده.
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• قال اهلل تعالى:{ حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب} ]هود: 61[.	

  المعنى في حق اهلل
• )املجيب(: هو الذي يقابل الدعاء وال�سوؤال بالعطاء والقبول �سبحانه وتعالى.	
• قال 	 م�ساألة:  دعاء  اأو  عبادة،  دعاء  دعاه:  من  لكل  عامة  اإجابة  نوعان:  �سبحانه  اإجابته 

العبد:  يقول  امل�ساألة  فدعاء   ،]60 ]غافر:   { ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    تعالى: { 
اللَّهم اأعطني كذا، اأو اللَّهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من الرب والفاجر، وي�ستجيب اهلل فيه 
لكل من دعاه بح�سب احلالة املقت�سية، وبح�سب ما تقت�سيه حكمته، وهذا ي�ستدل به على 
كرم املولى و�سمول اإح�سانه للرب والفاجر، وال يدل مبجرده على ح�سن حال الداعي الذي 

اأجيبت دعوته، اإن مل يقرتن بذلك ما يدل عليه وعلى �سدقه وتعني احلق معه.
• واأما االإجابة اخلا�سة فلها اأ�سباب عديدة؛ منها: دعوة امل�سطر الذي وقع يف �سدة وكربة 	

االنك�سار،  وقوة  اهلل،  اإلى  االفتقار  �سدة  ذلك  و�سبب  دعوته،  يجيب  اهلل  فاإن  عظيمة، 
وانقطاع تعلقه باملخلوقني، ول�سعة رحمة اهلل التي ي�سمل بها اخللق بح�سب حاجتهم اإليها؛ 

فكيف مبن ا�سطر اإليها؟
• ومن اأ�سباب االإجابة طول ال�سفر وطيب املطعم، والتو�سل اإلى اهلل باأحب الو�سائل اإليه من 	

اأ�سمائه، و�سفاته، ونعمه، وكذلك دعوة املري�ض، واملظلوم، وال�سائم، والوالد على ولده، 
اأو لولده يف االأوقات واالأحوال ال�سريفة.
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من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اأنبيائه ور�سله 	 اإجابته �سبحانه دعاء  اأمثلة كثرية من  الكرمي  لنا يف كتابه    ذكر اهلل 

واأوليائه، من ذلك ما ذكره �سبحانه يف �سورة االأنبياء.
• وكل من دعا اهلل  دعاء ا�سطرار وفاقة، وتعلق به �سبحانه وحده، فاإن االإجابة ال تتاأخر 	

 }: يف العادة اإال اإذا كان يف اإجابة الدعاء �سرر اأو هالك ل�ساحب الدعوة، قال اهلل
ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  } ]النمل: 62[.

• قوة الرجاء يف اهلل �سبحانه وعدم الياأ�ض من رحمته، وهو يثمر الطماأنينة يف القلب.	
• حمبته �سبحانه واالأن�ض به و�سكره على اإجابة الدعاء وتفريج الكروب.	
• اللجوء اإلى اهلل �سبحانه وحده، والت�سرع بني يديه يف جلب النفع وك�سف ال�سر.	
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• 	 { ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   تعالى:{  اهلل  قال 
]البقرة: 186[، وقال تعالى:{ حب    خب  مب  ىب        } ]هود: 61[.

 المعنى في حق اهلل
• )القريب( اأي: هو القريب من كل اأحد، وقربه نوعان:	

قرب عام من كل اأحد بعلمه، وخربته، ومراقبته، وم�ساهدته، واإحاطته، وهو اأقرب  -
اإلى االإن�سان من حبل الوريد.

وقرب خاص من عابديه، و�سائليه، وجميبيه، وهو قرب يقت�سي املحبة، والن�سرة،  -
والتاأييد يف احلركات وال�سكنات، واالإجابة للداعني، والقبول، واالإثابة.

وهو �سبحانه قريٌب يف علوه؛ عاٍل يف قربه. -

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• امل�ستلزم 	 اخلا�ض  القرب  �سبحانه  بقربه  االإميان  الأن  به؛  واالأن�ض  �سبحانه  حمبته  أواًل: 

�سبحانه،  به  واالأن�ض  والطماأنينة  املحبة  يثمر  بعبده،  واللطف  الدعوة،  واإجابة  للرحمة، 
وطلب العون منه وحده.

• فهو 	 يديه؛  بني  والت�سرع  رحمته،  من  الياأ�ض  وعدم  �سبحانه،  اهلل  الرجاء يف  قوة  ثانًيا: 
وح يف القلب، ويفتح باب الدعاء  قريب ملن ناجاه جميب ملن دعاه، وهذا يثمر االأمل والرَّ
والت�سرع من العبد لربه �سبحانه، ويخل�ض القلب من �سوائب ال�سرك والتعلق باملخلوقني.

• االإميان بقربه �سبحانه القرب العام جلميع اخلالئق باالإحاطة والعلم، والرقابة، 	 ثالًثا: 
وال�سمع والب�سر، يثمر يف القلب اخلوف منه �سبحانه ومراقبته واحلياء منه، وهذا كله 

يثمر البعد عن معا�سيه وامتثال اأوامره، وامل�سارعة يف مر�ساته.
• رابًعا: االإميان بقرب اهلل  وا�ستح�سار ذلك يف القلب، واأنه اأقرب من كل قريب؛ يكون 	

�سببًا يف اإخفاء العبد دعاءه ربه واالإ�سرار به.
• خامًسا: طلب قرب اهلل  والتقرب اإليه بالطاعات؛ الأن اهلل  قريب ممن اأطاعه، 	

ل العبد  قال �سبحانه:{ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   } ]األعراف: 56[، وكلما َكمَّ
مراتب العبودية كان اأقرب اإلى اهلل تعالى.
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•  حيث 	 النبي  واإمنا ورد يف حديث  الكرمي؛  القراآن  الكرمي يف  مل يرد ذكر هذا اال�سم 
روى اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل  قال: »اإن هلل ت�سعة وت�سعني ا�سًما مئة اإال واحًدا؛ ال 

يحفظها اأحد اإال دخل اجلنة، وهو وتر يحب الوتر« )أخرجه البخاري ومسلم(.

   المعنى في حق اهلل
• اهلل  وتر وهو واحد. و)الوتر(: هو الفرد الذي ال �سريك له وال نظري.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: احلر�ض يف االأقوال واالأعمال على اإيقاعها وتًرا، ح�سب ما ورد يف ال�سنة من احلث 	

على اإنهاء بع�ض االأقوال واالأعمال على وتر؛ الأنه �سبحانه وتر يحب الوتر.
• ثانًيا: وقد جاء احلث على �سالة الوتر - حيث يختم الليل بها -، وقد قال : »يا اأهل 	

القراآن اأوتروا، فاإن اهلل وتر يحب الوتر« )أخرجه أبو داود، وصححه األلباني(.
• ثالًثا: توحيده �سبحانه واإفراد العبادة له وحده، فهو الواحد االأحد الوتر ال�سمد.	
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• قال اهلل تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        } ]اإلخالص: 2-1[.	

   المعنى في حق اهلل
• )ال�سمد( : ال�سيد امل�سمود اإليه يف احلوائج.	
• فيه، 	 اخلري  خ�سال  لكرثة  وذلك  والرهبة؛  بالرغبة  القلوب  نحوه  ت�سمد  من  وال�سمد: 

وكرثة االأو�ساف احلميدة له، ولهذا قال جمهور ال�سلف، منهم عبد اهلل بن عبا�ض ر�سي 
اهلل عنهما:  ال�سمد: ال�سيد الذي كمل �سوؤدده، احلكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي 

كملت رحمته، اجلواد الذي كمل جوده.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اإليه يف ق�ساء احلاجات وتفريج 	 له اخلالئق، وتهرع  الذي ت�سمد    أواًل: حمبة اهلل 

هذه  والزم  بهم.  الرحيم  بعباده  اللطيف  وهو  ذلك،  على  القادر  �سبحانه  الأنه  الكربات؛ 
املحبة: عبادته وحده �سبحانه ال �سريك له، والرباءة من ال�سرك واأهله.

• كفايته 	 يف  والثقة  اإليه،  االأمور  وتفوي�ض  والتعلق،  بالتوكل  وحده  �سبحانه  اإفراده  ثانًيا: 
وقدرته ؛ الأنه ال�سمد املق�سود من جميع عباده يف ق�ساء احلاجات.

• واأ�سمائه 	 �سوؤدده  يف  الكامل  الأنه  عليه؛  والثناء  وحمده  واإجالله  �سبحانه  تعظيمه  ثالًثا: 
وحده،  ورجاءه  منه  اخلوف  يقت�سي  وهذا  )ال�سمد(،  ا�سمه  معاين  من  وهذا  و�سفاته، 

واالأخذ باأ�سباب مر�ساته، وترك ما ي�سخطه �سبحانه ويغ�سبه.
• الكمال 	 من  يت�سمن  ملا  اإليه؛  به  والتو�سل  العظيم،  اال�سم  بهذا  �سبحانه  دعاوؤه  رابًعا: 

واجلمال واجلالل، ولذا اأقر النبي  ذلك الرجل الذي دعا اهلل  بهذا اال�سم، واأخرب 
به  دعي  اإذا  الذي  االأعظم  اال�سم  توؤلف  معه يف احلديث جميعها  املقرتنة  واالأ�سماء  اأنه 

�سبحانه اأجاب.
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• وذلك يف قوله  : {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ} ]البقرة: 255[.	

   المعنى في حق اهلل
• القيوم: هو الذي قام بنف�سه فلم يحتج اإلى اأحد، وقام كل �سيء به، فكل ما �سواه حمتاج 	

اإليه بالذات.
• ومن معاين )القيوم( الباقي الذي ال يزول، ومن متام كوِنه قيوًما ال يزوُل اأنه ال تاأخذه 	

�ِسَنٌة وال نوٌم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبته �سبحانه وحمده واإجالله وتعظيمه.	
• 	 ، واإنزال جميع احلوائج باهلل ، ثانًيا: التربوؤ من احلول والقوة، واالفتقار التام هلل

ال�سعيف  باملخلوق  التعلق  وقطع   ، باهلل  واالعت�سام  واال�ستغاثــة  اال�ستعانة  واإخال�ض 
املربوب املفتقر اإلى ربه، الفقر الذاتي التام.

• ومتحركها، 	 جامدها  املخلوقات؛  من  �سيء  لكل  �سبحانه  قيوميته  اآثار  ظهور  ومع  ثالًثا: 
ا،  فاجرها وتقيها؛ فاإن الآثار قيوميته �سبحانه باأوليائه ومبن اأحبه �ساأًنا اآخر وطعًما خا�سً
يظهر يف حفظه ولطفه ورعايته لعباده املتقني، وهذا يقت�سي حمبة اهلل  املحبة التامة، 

والركون اإليه، والتعلق به وحده، وال�سكون اإليه، والر�سا بتدبريه.
• رابًعا: ال�سم )احلي القيوم( تاأثري خا�ض يف اإجابة الدعوات، وك�سف الكربات، كما جاء 	

يف احلديث »يا حي يا قيوم برحمتك اأ�ستغيث« )أخرجه الترمذي، وحسنه األلباني(.
• اأمرها، 	 املتويل  نف�ض،  كل  على  القائم  الأنه  ومراقبته؛  �سبحانه  منه  اخلوف  خامًسا: 

احلافظ اأعمالها، الذي ال يخفى عليه �سيء من اأمرها.
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• قال اهلل تعالى:{ ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ     } ]يونس: 68[.	

  المعنى في حق اهلل
• به حاجة 	 فلي�ست  مللكه،  وتاأييدهم  ا�ستغنى عن اخللق وعن ن�سرتهم  الذي  )الغني( هو 

اإليهم، بل هم اإليه فقراء حمتاجون، وهو الغني بذاته، وكل ما �سواه حمتاج اإليه.
• واملغني 	 ا،  عامًّ غنى  خلقه  جميع  املغني  املطلق،  التام  الغنى  له  الذي  بذاته،  الغني  فهو 

خوا�ض خلقه مما اأفا�ض على قلوبهم من املعارف الربانية واحلقائق االإميانية.
• ومن كمال غناه اأنه لو اجتمع اأول اخللق واآخرهم يف �سعيد واحد ف�ساألوه، فاأعطى كالًّ منهم 	

ما �ساأله وما بلغت اأمانيه، ما نق�ض من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه و�سعة عطاياه ما 
يب�سطه على اأهل دار كرامته من النعيم، واللذات املتتابعات، واخلريات املتوا�سالت، مما 

ال عني راأت وال اأذن �سمعت وال خطر على قلب ب�سر.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: اإفراد اهلل  بالعبادة؛ الأنه �سبحانه هو الغني املطلق، والغني و�سف له �سبحانه 	

ذاتي، وما �سواه من اخلالئق مفتقر اإليه، فكيف يتخذ منهم معبوًدا مع اهلل تعالى؟!
• ثانًيا: االفتقار التام اإلى اهلل ؛ الأن الفقر �سفة ذاتية مالزمة للعبد يف جميع اأحيانه، 	

فال حول وال قوة له اإال باهلل تعالى، وال ي�ستغني اأحد عن ربه �سبحانه طرفة عني.
وال�سعور باالفتقار اإلى اهلل  يجعل العبد خائًفا راجًيا متوكاًل على ربه �سبحانه يف دفع 
ال�سرر، وجلب النفع، متربًئا من احلول والقوة، مت�سرًعا اإلى ربه �سبحانه، وداعًيا له يف 

كل حني.
• ثالًثا: اإن ا�سمه �سبحانه )الغني( يثمر يف قلب املوؤمن الغنى القلبي، وهذا يثمر اال�ستغناء 	

باهلل تعالى وحده عن النا�ض وعزة النف�ض، والتعفف والقناعة والزهد مبا يف اأيدي النا�ض، 
بل يجرد العبد يف تعلقه وق�ساء حوائجه وطلب رزقه باهلل الغني احلميد الكرمي الوهاب، 

الذي ال تفنى خزائنه.
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• ورد ذكر ا�سمه �سبحانه )ال�سايف( وذلك يف قوله  يف الدعاء: »اأذِهب الباأ�ض رب النا�ض 	
ا�سف واأنت ال�سايف« )أخرجه البخاري ومسلم(.

  المعنى في حق اهلل
• يك�سف 	 ال  �سفاوؤه،  اإال  �سفاء  ال  والقلوب،  االأبدان  الأمرا�ض  ال�سايف احلقيقي  هو    اهلل 

ال�سر اإال هو �سبحانه، وال ياأتي باخلري اإال هو �سبحانه.
• ي�سفي ال�سدور من ال�سبه وال�سكوك، ومن احل�سد والغل، واالأبدان من االأمرا�ض واالآفات، 	

ال يقدر على ذلك غريه، وال ُيدعى بهذا اال�سم �سواه.
• اأدوائها، 	 الب�سرية وعالج   هي طب  و�سريعته  والقلوب،  االأبدان   هو طبيب  فاهلل 

وم�سدر خريها و�سالحها.

 من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• ياأتي 	 وال  اإال هو،  ال�سر  يك�سف  والذي ال  �سفاوؤه،  اإال  �سفاء  الذي ال    أواًل: حمبة اهلل 

باخلري اإال هو، وهو الذي اأنزل الكتب واأر�سل الر�سل، لي�سفي النا�ض من اأمرا�ض ال�سرك 
والكفر وال�سكوك.

• و�سفاء 	 الكربات  ك�سف  يف  اإليه  واللجوء  �سبحانه،  ودعاوؤه  وحده،  اهلل  على  التوكل  ثانًيا: 
باأي �سيء من االأ�سباب، وفعل االأ�سباب يف عالج  التعلق  القلوب واالأبدان، وعدم  اأمرا�ض 

االأمرا�ض ال ينايف التوكل على اهلل  اإذا مل يتعلق بها.
• ثالًثا: ال�سعي يف اإي�سال اخلري وك�سف الكربات وق�ساء احلاجات لعباد اهلل ، واحلر�ض 	

على اأن يكون امل�سلم �سبًبا يف اإذهاب االأمرا�ض القلبية واجل�سدية عن النا�ض، ح�سب العلم 
والقدرة.

• ومعاجلة 	 ال�سدور  ل�سـفاء  جاءت  التي  االإ�سـالم،  وب�سـريعة  الدين  بهذا  الفـرح  رابًعا: 
الأن  الكرمي؛  اال�سم  بهذا  عليه  والثناء  و�سكره    اهلل  حمد  فيجب   ، ال�سـبهات  اأدواء 
هذا ال�سفاء العظيم الذي يت�سمنه القراآن الكرمي هو من اآثار اأ�سمائه �سبحانه )ال�سايف، 

الهادي، الرحمن، الرحيم(.
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• قال اهلل تعالى: زب   ڭ  ڭ  } ]احلشر: 23[. واأما ا�سمه �سبحانه )املليك( فجاء 	
يف قوله تعالى:{ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} 

]القمر: 54-55[، واأما ا�سمه �سبحانه )املالك( فجاء يف قوله تعالى:{ ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      } ]آل عمران: 26[.
• وقرئ يف �سورة الفاحتة: مالك وملك.	

 المعنى في حق اهلل
• اإال دونه، فهو امللك واملالك امللك التام الكامل - 	 )امَلِلك(: الذي ال ملك فوقه، وال �سيء 

وُمْلُك املخلوقني ناق�ض وزائل - .
• اإن حقيقة امللك: اإمنا تتم بالعطاء واملنع، واالإكرام واالإهانة، واالإثابة والعقوبة، والغ�سب 	

، واإذالل من يليق به الذّل. والر�سا، والتولية والعزل، واإعزاز من يليق به الِعزُّ
• ا، وين�سر مظلوًما؛ وياأخذ ظاملًا، 	 ومن متام ملكه اأنه يغفر ذنًبا؛ وُيفّرج كرًبا؛ ويك�سف غمًّ

عورًة،  وي�سرت  عرثًة؛  وُيقيل  ا،  مري�سً وي�سفي  ك�سرًيا؛  ويجرب  فقرًيا،  وُيغني  عانًيا؛  ويفكُّ 
ويداول االأيام بني النا�ض؛ ويرفع اأقواًما وي�سع اآخرين.

• وكل من ملك �سيًئا فاإمنا بتمليك اهلل له، واهلل �سبحانه يوؤتي ملكه من ي�ساء، وينزعه عمن 	
ي�ساء.

من آثار هذه األسماء الكريمة
• اهلل هو امللك احلق لل�سماوات واالأر�ض، وما فيهما، وما بينهما؛ الأنه خالقهما فال يخرج �سيء 	

من خلقه عن ملكه، وهذا يقت�سي اأنه �سبحانه املدبر لهما، املت�سرف فيهما كما ي�ساء بقدرة 
مطلقة، ال مانع ملا اأعطى، وال معطي ملا منع، وال يعجزه �سيء يف ال�سماوات وال يف االأر�ض.

• عدم خروج اأمر من االأمور، اأو فعل من االأفعال البتة عن ت�سرف امللك احلق.	
• تقت�سي 	 كما  �سدى،  تركهم  وعدم  تقت�سي احلكمة يف خلق اخللق،  امللك احلقيقي  �سفة 

اإر�سال الر�سل واإنزال الكتب، واأمر العباد ونهيهم، وثوابهم، وعقابهم، كما ت�ستلزم حياة 
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امللك، وعلمه، واإرادته، وقدرته، و�سمعه، وب�سره، وكالمه، ورحمته، وغ�سبه.
• من مقت�سى �سفة امللك احلقيقي اأنه �سبحانه املالك احلقيقي خزائن ال�سماوات واالأر�ض، 	

وملكه ال ينق�ض بالعطاء واالإح�سان، بل يزداد.
• من مقت�سى ا�سمه �سبحانه )امللك( اأن يكون رحيًما منزًها عن الظلم واجلور.	
• ومن اآثار ملكه �سبحانه التام على خلقه قهره للملوك والطغاة اجلبابرة املتكربين، وق�سمه 	

واإهالكه لهم ملا طغوا وبغوا وظنوا اأنهم معاجزون هلل تعالى.

من آثار اإليمان بهذه األسماء الكريمة
• هذه 	 الأن  والرجاء؛  واخلوف  باحلب  له  �سريك  ال  وحده  وعبادته    اهلل  توحيد  أواًل: 

املت�سرف  لهما،  املالك  واالأر�ض،  ال�سماوات  فاطر  احلق،  امللك  اإال  ي�ستحقها  ال  العبادة 
فيهما، فكيف ت�سرف العبادة لغريه ممن ال ميلك �سيًئا يف ال�سماوات وال يف االأر�ض؟

• ثانًيا: اخلوف منه �سبحانه والرجاء فيه وحده؛ الأنه �سبحانه املالك كل �سيء، واملت�سرف 	
يف كل �سيء، وهو القاهر فوق عباده: { ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ} ]هود: 56[.

• ثالًثا: وملا كان من لوازم امللك هلل تعالى احلكم والت�سريع، كان لزاًما على العباد قبول 	
فاحلكم هلل  لغريه،  التحاكم  واالإعرا�ض عن  �سواه،  ما  ورف�ض  و�سرعه،  تعالى  اهلل  حكم 

وحده.
• واالأر�ض، 	 ال�سماوات  خلزائن  ملكه  )امللك(  �سبحانه  ا�سمه  مقت�سى  من  كان  ملا  رابًعا: 

وتفرده �سبحانه برزق العباد، واأن خزائنه مالأى ال تن�سب، فاإن اليقني بهذا يثمر يف قلب 
العبد تعلقه بربه �سبحانه يف طلب رزقه واطمئنانه اإلى ما كتب اهلل تعالى له، مع اأخذه 

باالأ�سباب التي اأمر اهلل تعالى بها يف طلب الرزق، مع عدم تعلقه بها.
• اإمنا هو ملك 	 الدنيا  العباد يف  واأن ملك  تعالى،  خامًسا: ملا كان امللك احلقيقي هو هلل 

ناق�ض، وعارية م�سرتدة، وال ميلكون اإال اأن ميلكهم اهلل تعالى؛ فاإن ال�سعور بهذا ُيلقي يف 
القلب توا�سًعا هلل تعالى لكل متملك �سيًئا من هذه الدنيا،  �سواء كان ملًكا كبرًيا كملك 

امللوك وال�سالطني، اأو كان متلًكا جزئيًّا ملال اأو اأر�ض اأو غري ذلك.
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• قال اهلل تعالى:{ ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    } ]احلجرات: 12[.	

  المعنى في حق اهلل
• جاء تواب على اأبنية املبالغة، فالعبد يتوب اإلى اهلل  ويقلع عن ذنوبه، واهلل يتوب عليه 	

اأي: يقبل توبته، فالعبد تائب، واهلل تواب.
• على 	 التائب  وهو  اإليه،  بقلوبهم  واالإقبال  للتوبة،  بتوفيقهم  اأواًل  التائبني  على  التائب  فهو 

التائبني بعد توبتهم قبواًل لها وعفًوا عن خطاياهم.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• أواًل: حمبة اهلل   واالأن�ض به؛ الأنه �سبحانه الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم ولطفه بهم 	

اأن وفق من �ساء من عباده اإلى التوبة والرجوع اإليه، ثم قبل ذلك منهم، بل اإنه �سبحانه 
يفرح بتوبة عبده اإليه اأ�سد ما يكون من الفرح؛ فحريٌّ مبن هذا و�سفه يف رحمته بعباده اأن 

ُيَحب احلب كله، واأن ُيعبد وحده ال �سريك له.
• ثانًيا: اإفراد اهلل  بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب، الأنه ال يغفر الذنوب وال يوفق 	

اإلى التوبة ويقبلها اإال اهلل وحده.
• وهذا 	 عبده،  بتوبة  يفرح  الذي  الغفور،  التواب  الرحيم  الرب    اهلل  من  احلياء  ثالًثا: 

احلياء اإذا متكن من القلب اأثمر تعظيًما هلل ، وحياًء منه، ومبادرة اإلى طاعته وترك 
معا�سيه، قدر اجلهد واال�ستطاعة.

• رابًعا: املبادرة اإلى التوبة الن�سوح عند الوقوع يف املع�سية، مهما كان عظمها، وعدم الياأ�ض 	
من رحمة اهلل تعالى، والقوة يف رجائه �سبحانه، الأنه التواب الرحيم الغفور الودود.
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• بُّوح( يف اأذكار الركوع وال�سجود: »�ّسّبوح قّدو�ض رب املالئكة 	 جاء ذكر ا�سمه �سبحانه )ال�سُّ
والروح« )أخرجه مسلم(.

  المعنى في حق اهلل
• ه عن كل �سوء ، ومعنى �سبُّوح: املرباأ من النقائ�ض وال�سريك، وكل 	 بُّوح(: الذي ُيَنزَّ و)ال�سُّ

ما ال يليق باالإلهية.
• وال�ّسبوح: هو الذي ي�سبحه ويقد�سه وينزهه كل من يف ال�سماوات واالأر�ض.	

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• وت�سبيحه 	 �سبحانه  ذكره  بُّوح(: كرثة  )ال�سُّ �سبحانه  با�سمه  االإميان  من  ين�ساأ  الذي  االأثر 

وح باالن�سمام اإلى بقية العوامل  وحتميده، اآناء الليل، واأطراف النهار، وال�سعور باالأن�ض والرَّ
گ  گ   گ     �سبحانه:{  قال  له،  وت�سجد    اهلل  ت�سبح  التي  العظيم،  الكون  يف هذا 
ہ   ہ  ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  

ہ } ]اإلسراء: 44[؛ لذا ي�سرع الثناء على اهلل  ودعائه بهذا اال�سم الكرمي.
• ما قيل يف االآثار االإميانية ال�سمه �سبحانه )القدو�ض( ي�سلح اأن يكون هنا فلريجع اإليه.	
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• قال اهلل تعالى:{ ائ  ائ  ەئ   ەئ  } ]الفرقان: 31[.	

 المعنى في حق اهلل
• )الهادي( هو الذي َهَدى خلقه اإلى معرفته ورُبوبيته، وهو الذي هدى عباده اإلى �سراطه 	

امل�ستقيم، باإنزال الكتب واإر�سال الر�سل.
• الرزق، 	 تطلب  كيف  واألهمها  م�ساحلها،  اإلى  احليوان  من  اخللق  �سائر  َهَدى  الذي  وهو 

وكيف تتقي امل�سار واملهالك، قال تعالى: { يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج    } ]طه: 50[.

وأنواَع الهداية أربعة
• أحدها: الهداية العامة امل�سرتكة بني اخللق، املذكورة يف قوله تعالى: { يت  جث   مث   	

ىث  يث  حج   مج    }.
• اللة، والّتعريف ِلنْجَدي اخلري وال�ّسر، وطريقي الّنجاة 	 النوع الثاني: هداية البيان والدَّ

والهالك، وهذه الهداية ال ت�ستلزُم الهدى التاّم.
• التوفيق واالإلهام، وهي الهداية امل�ستلزمة لالهتداء، فال يتخلَُّف 	 النوع الثالث: هداية 

عنها، وهي هلل وحده.
• الّنوع الرابع: غاية هذه الهداية الهداية اإلى اجلنة، وما فيها من األوان النعيم - ن�ساأل 	

اهلل الكرمي من ف�سله -.

من آثار اإليمان بهذا االسم الكريم
• اإلى ما 	 اأعطى كل �سيء خلقه، وهداه   وتعظيمه والثناء عليه، حيث  حمبة اهلل  أواًل: 

ال بد منه يف ق�ساء حاجاته، واأعظم من ذلك هدايته �سبحانه لعباده، حيث اأنزل الكتب 
واأر�سل الر�سل؛ لبيان �سبل الهدى واحلق، والتحذير من طريق الغواية وال�سالل.

• ثانًيا: ملا كانت هداية التوفيق واالإلهام ال ميلكها اإال اهلل ، فاإن هذا ي�سعر العبد بافتقاره 	
التام اإلى ربه �سبحانه يف طلب هذه الهداية واالإعانة عليها.
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• ثالًثا: والهداية اأكرب نعمة ُيْنِعم بها )الهادي( �سبحانه على عبده؛ اإْذ كل نعمة دونها زائلة 	
وم�سمِحلَّة، وبقدر هدايته تكون �سعادته يف الدنيا، وطيب عي�سه، وراحة باله، وكذا فوزه 

ودرجته يف االآخرة.
واالأنبياء - �سلوات اهلل عليهم، وهم اأكمل النا�ض اإمياًنا وهداية - كانوا ي�ساألون اهلل تعالى 

اأن يهديهم.
• رابًعا: �سعي املوؤمن اإلى اأن يكون هادًيا اإلى اهلل  واإلى �سراطه امل�ستقيم، وذلك بن�سر 	

العلم، والدعوة اإلى اهلل �سبحانه، واإر�ساد النا�ض اإلى احلق، وحتذيرهم من الباطل.

و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.

����� ������� ������.indd   153 1/19/15   10:52 AM



����� ������� ������.indd   154 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

155

الفهرس

4تعريف بهذا المختصر
7المقدمة 

15الفصل األول:  األسماء التي تثمر محبة اهلل واألنس به
18)1( اهلل ) جل جالله (

19)3،2( الرحمن، الرحيم
22)5،4( الكرمي، االأكرم

24)6( الطيب
25)7( الروؤوف

26)9،8( اخلالق، اخلالق 
ر 28)10( امل�سوِّ
29)11( البارئ

30)14،13،12( الغفور، الغّفار، غافر الذنب
31)15( املبني

32)16( الرب
34)17( احلميد

36)18( احلق

39الفصل الثاني: األسماء التي تثمر التوكل على اهلل وقوة الرجاء والتعلق به
42)19( اللطيف

44)20( الفّتاح
46)21( الودود
47)22( املّنان

����� ������� ������.indd   155 1/19/15   10:52 AM



الفهرس

156

48)23( الوا�سع
50)25،24( الرّزاق، الرازق

52)27،26( احلافظ، احلفيظ
53)28( املقيت
54)29( احلّي

ر م، املوؤخِّ 55)31،30( املقدِّ
56)32( ال�سيد

57الفصل الثالث: األسماء التي تثمر مراقبته والخوف منه
60)33( الرقيب
61)34( ال�سميع

62)37،36،35( العليم، العامل، عاّلم الغيوب
64)38( الب�سري
66)39( املحيط
67)40( ال�سهيد

68)41( احل�سيب
69)42( الدّيان

70)44،43( احلكيم، خري احلاكمني
72)47،46،45( القدير، القادر، املقتدر

75الفصل الرابع: األسماء التي تثمر الصبر والرضا بحكمه
78)48( احلكيم
80)49( اخلبري

����� ������� ������.indd   156 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

157

81)50( القّدو�ض
82)51( ال�سالم
84)52( املوؤمن

86)53( اجلميل

87الفصل الخامس: األسماء التي تثمر الحياء منه والشكر له
90)54( الكايف
91)55( احلِيّي

92)57،56( ال�ساكر، ال�سكور
93)59،58( الوكيل، الكفيل

94)61،60( القاب�ض، البا�سط
96)62( املعطي

97الفصل السادس: األسماء التي تثمر اإلجالل والتعظيم  واألدب مع اهلل
100)63( الرّب

102)65،64( الظاهر، الباطن
103)66( اجلّبار

104)68،67( القاهر، القّهار
105)69( القوّي
106)70( املتني

107)71( العظيم
109)72( املهيمن
110)73( املجيد

����� ������� ������.indd   157 1/19/15   10:52 AM



الفهرس

158

111)74( املتكرب
112)75( الكبري
113)76( الوارث

114)79،78،77( العلّي، االأعلى، املتعال
115)80( العزيز

117الفصل السابع: األسماء التي تثمر األخالق الكريمة
120)81( اجلواد

122)82( املح�سن
123)83( العفّو

124)84( الوهاب
125)85( ال�ستِّري
126)86( الرفيق
127)87( احلليم

129الفصل الثامن: األسماء التي تثمر سالمة القلب وطمأنينته

133الفصل التاسع: األسماء التي تثمر االفتقار إلى اهلل وكثرة دعائه
136)89،88( الويل، املولى

137)91،90( الن�سري، خري النا�سرين
138)93،92( االأول، االآخر

139)95،94( الواحد، االأحد
140)96( املجيب

����� ������� ������.indd   158 1/19/15   10:52 AM



مختصر األسماء الحسنى

159

142)97( القريب
143)98( الوتر

144)99( ال�سمد
145)100( القّيوم
146)101( الغنّي

147)102( ال�سايف
148)105،104،103( امللك، املليك، املالك

150)106( التواب
151)107( ال�سبوح
152)108( الهادي

155الفهرس

����� ������� ������.indd   159 1/19/15   10:52 AM



����� ������� ������.indd   160 1/19/15   10:52 AM


